


 

 
ក្លា យជាមជ្ឍមណ្ឌ លផ្គត់ផ្គង់ និងចែកចាយឈានមុខគេគៅកមពុជា។ 

 

 
ធានាបំគេញតាមតម្មូវក្លររបស់អតិថិជ្ន តាមរយៈក្លរបគងកើនេុណ្ភាេគសវាកមម ម្បតិបតតិក្លរឆាប់

រហ័ស និងតម្មាសមម្សប។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ស្ថា នភាេហរិញ្ញ វតាុ 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 

(ពានគ់រៀល) (ពានគ់រៀល)  
(បានរាយក្លរណ៍្គ ើងវញិ) 

(ពានគ់រៀល) 

ម្រេយសកមមសរបុ ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ ១.៣៧២.២៦៦.២២១ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
បំណុ្លសរបុ ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៧៨.៦៨០.២៥៤ 
មូលធ្នសរបុ ៧០២.៣៦១.៤១៨ ៦៨២.៥២៤.៨៤០ ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 

លរធផ្លហរិញ្ញ វតាុ 
ឆាន ២០២០ 
(ពានគ់រៀល) 

ឆាន ២០១៩ 
(ពានគ់រៀល) 

ឆាន ២០១៨ 
(ពានគ់រៀល) 

ែំណូ្លសរបុ ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ 
ែំគណ្ញមនុបងេ់នធ ៤២.១៤០.២២១ ៦៥.១៨៥.៤២៨ ៤៨.៧០២.៧៨៧ 
ែំគណ្ញសុរធកនុងក្លរយិបរគិែេរ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៤៣.៤៦៣.៥០០ ៤៥.១៦៥.៧៧២ 
លរធផ្លលមអតិកនុងក្លរយិបរគិែេរ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៤២.៨០២.៥០០ ១៦.០០៨.៧៧២ 

អនុបាតហរិញ្ញ វតាុ  ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 

អនុបាតស្ថធ្នភាេ ៩,៤០% ១០,៧៨% ១០,៨២% 
អនុបាតបណុំ្លគធ្ៀបនឹងមូលធ្ន ០,៩៨ ១,០១ ១,០៤ 
អនុបាត 

សនទនីយភាេ 
អនុបាតែរនត ២,៤២ ២,៧៣ ៣,២៧ 
អនុបាតែរនតគលឿន ២,១២ ២,៥១ ៣,០៨ 

 ឆាន ២០២០ 
 

ឆាន ២០១៩ 

  

ឆាន ២០១៨ 

 

អនុបាត 
ែំគណ្ញភាេ 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ 
ឯកតាម្រេយសកមម 

១,៩១% ៣,១៧% ៣,៤០% 

ផ្លែំគណ្ញកនុងមយួ 
ឯកតាមូលធ្ន 

៣,៧៩% ៦,៣៧% ៦,៩៥% 

េំលាតែំគណ្ញដុល ២២,២៩% ២៤,៣៧% ២៣,២៦% 
េំលាតែំគណ្ញភាេ ៨,៥៣% ១៣,០២% ១៦,៣៩% 
ែំគណ្ញកនុងមយួឯកតា
មូលបម្តកមមសិរធិ(គរៀល) 

៣១០,២១ ៥០៦,៧៣ ៥២៦,៥៨ 

អនុបាតលរធភាេសងក្លរម្បាក ់ ៥,១០ ៦,៧០ ៥,៩៤ 
ភាេលាភកនុងមយួឯកតា 
មូលបម្តកមមសិរធិ (គរៀល) 

- ៤០៣ ៤០៣ 

 



 

 

១.៣៨៩.៨៤២.៧០១

៦៨៧.៤៨១.២៨៣
៧០២.៣៦១.៤១៨

១.៣៧២.២៦៦.២២១

៦៨៩.៧៤១.៣៨១
៦៨២.៥២៤.៨៤០

១.៣២៨.១៩០.៤៨៨

៦៧៨.៦៨០.២៥៤ ៦៤៩.៥១០.២៣៤

ម្រេយសកមមសរបុ បំណុ្លសរបុ មូលធ្នសរបុ

ឆាន ២ំ០២០ ឆាន ២ំ០១៩ ឆាន ២ំ០១៨

៣១១.៨១៣.៧៦៩
៣៣៣.៩១៣.៣៧៧

២៧៥.៥៧៥.៦៤៥

៦៩.៤៩៦.៣០៥
៨១.៣៧០.១៣៤

៦៤.១០៨.៦១៣
៤២.១៤០.២២១

៦៥.១៨៥.៤២៨
៤៨.៧០២.៧៨៧

២៦.៦០៧.៥៩៤
៤៣.៤៦៣.៥០០ ៤៥.១៦៥.៧៧២

០

៥០,០០០,០០០

១០០,០០០,០០០

១៥០,០០០,០០០

២០០,០០០,០០០

២៥០,០០០,០០០

៣០០,០០០,០០០

៣៥០,០០០,០០០

៤០០,០០០,០០០

ឆាន ២ំ០២០ ឆាន ២ំ០១៩ ឆាន ២ំ០១៨

ែំណូ្លសរបុ ែំគណ្ញម្បតិបតតិក្លរ ែំគណ្ញ/(ខាត)មុនបងេ់នធ ែំគណ្ញ/(ខាត)កនុងក្លរយិបរគិែេរ



 

ល.រ ម្បគភរមូលបម្តកមមសិរធ ិ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 

១ 
មូលបម្តកមមសិរធិគ្មម នសិរធ
គបាោះគឆាន តម្បគភរ “ក” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលបម្តកមមសិរធិមានសិរធ
គបាោះគឆាន តម្បគភរ “ខ” 

រដឋតំណាងគោយម្កសួង 
គសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលបម្តកមមសិរធិមានសិរធ 
គបាោះគឆាន តម្បគភរ “េ” ឯកជ្ន ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាេហ ុនិក ែំននួមូលបម្តក្លនក់្លប ់ ភាេរយ 
១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 
២ KAMIGUMI CO., LTD ១១.១៥០.៣២៤  ៥២% 

៣ 
KOBE-OSAKA International 
Port Corporation ២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៤ ភាេហ ុនិកឯកជ្នដម្រគរៀត ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 
សរបុ ២១.៤៤២.៩៩២ ១០០% 

៤៦,៤៥%

២៦,៨៨%

២១,៦៧%

៣,៦៥%
០,០២%
០,០៩%
០,៧៧%
០,៣៧%០,១០%

ែំណូ្លគលើកោកេី់នាវាគៅរីលាន (Stevedoring) ែំណូ្លគលើកោកគ់លើរីលាន (LOLO)
ែំណូ្លេីគសវាកមមនាវាែរ ែំណូ្លសតុក ឃ្ា ងំ និងរីលាន
ែំណូ្លដឹកជ្ញ្ជូ ន ែំណូ្លនាវាគរសែរណ៍្
ែំណូ្លេីតំបន ់គសដឋកិែចេិគសស ែំណូ្លជ្លួរីតាងំ
ែំណូ្លគផ្េងៗគរៀត
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៧៥%

២,៥%

២២,៥%

រដឋតំណាងគោយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាេហ ុនកិឯកជ្ន
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ម្ថាជ្ួញដូរជាមធ្យម បរមិាណ្ជ្ួញដូរជាមធ្យម



 

បរយិាយ ឯកតាត  
ចផ្នក្លរ ២០២០  ឆាន ២ំ០២០  ឆាន ២ំ០១៩ ឆាន ២ំ០១៨ គម្បៀបគធ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-១)/១ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណ្រនំញិឆ្ាងក្លត ់ គតាន ៧.១៨៧.០០០ ៦.៦០១.៨០៤ ៦.៥៤៧.៧៥៦ ៥.៣២៨.៣៤៨ -៨,១៤% ០,៨៣% ២៣,៩០% 
   ជាកុងតនឺរ័  _   ៤.៣៦៣.៩០៩ ៤.១៤៨.៧២៩ ៣.៣៨៨.៩២៣ ០,០០% ៥,១៩% ២៨,៧៧% 
   រនំិញរាយ  _   ៣៤៩.៨២០ ៥២០.៦៨៣ ៣៥៦.៧៧៦ ០,០០% -៣២,៨២% -១,៩៥% 
   ជាគម្បង  _   ១.៨៨៨.០៧៤ ១.៨៧៨.៣៤៤ ១.៥៨២.៦៤៩ ០,០០% ០,៥២% ១៩,៣០% 
បរមិាណ្រនំញិនាែូំល _ ៥.៧០១.០០០ ៤.៨៨៧.៦៨៤ ៥.១២១.៧១៣ ៣.៩១៦.៩៥៨ -១៤,២៧% -៤,៥៧% ២៤,៧៨% 
បរមិាណ្រនំញិនាគំែញ  _ ១.៤៨៦.០០០ ១.៧១៤.១២០ ១.៤២៦.០៤៣ ១.៤១១.៣៩០ ១៥,៣៥% ២០,២០% ២១,៤៥% 
បរមិាណ្រនំញិគលើកគរៀប  _ ៩.៣១៣.០០០ ៨.៩៥៤.៣១៧ ៨.៦៦០.៥២៦ ៧.១៩២.៤៥៣ -៣,៨៥% ៣,៣៩% ២៤,៥០% 
   ម្បេល់ផ្ទទ ល់  _ ៥៣៦.០០០ ២០៨.៣២៩ ៤៦៤.៤៣៥ ២៧៨.៧៥៩ ០,០០% -៥៥,១៤% -២៥,២៧% 
   ឆ្ាងក្លតឃ់្ា ងំនិងរលីាន  _ ៨.៧៧៧.០០០ ៨.៧៤៥.៩៨៨ ៨.១៩៦.០៩១ ៦.៩១៣.៦៩៤ ០,០០% ៦,៧១% ២៦,៥០% 
បរមិាណ្កុងតនឺរ័ឆ្ាងក្លត ់ TEUs ៦៨៤.០០០ ៦៤១.៨៤២ ៦៣៩.២១១ ៥៤១.២២៨ -៦,១៦% ០,៤១% ១៨,៥៩% 
នាែូំល  _ ៣៥៧.០០០ ៣២០.៦៤២ ៣៣០.០២០ ២៧៦.៧៥៣ -១០,១៨% -២,៨៤% ១៥,៨៦% 
នាគំែញ _ ៣២៧.០០០ ៣២១.២០០ ៣០៩.១៩១ ២៦៤.៤៧៥ -១,៧៧% ៣,៨៨% ២១,៤៥% 
ែនំនួនាវាែូលែត  គម្េឿង ១.៧១១ ១.៥៨២ ១.៦៦២ ១.៤៥១ -៧,៥៤% -៤,៨១% ៩,០៣% 
ែណុំ្ោះផ្ទុកនាវា  គតាន ១៨.២៣២.៤៨១ ១៦.៧៨៤.៩៧៩ ១៧.៥០១.៨៩៣ ១៥.៧៣០.៩៤៩ ០,០០% -៤,១០% ៦,៧០% 



 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

“ជ្ួសមុខឱ្យម្កុមម្បឹកាភិបាលរបស់ កំេង់ចផ្សវយ័តម្កុងម្េោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិតតិយស និងកតីគស្ថមនសេរកីរាយកនុងក្លរបង្ហា ញជូ្ននូវរបាយក្លរណ៍្អាជ្ីវកមម និងរបាយក្លរណ៍្
ហិរញ្ញ វតាុម្បចាឆំាន ២ំ០២០ របស់ កសស សម្មាបក់្លរយិបរគិែចរចដលបញ្ចបគ់ៅម្ថៃរី៣១ ចខធ្នូ ឆាន ំ
២០២០  ។ 

គោយមានក្លរគ្មមំ្រយា៉ា ងមុតមាេំីរាជ្រោឋ ភបិាល កដូ៏ែជាម្កសួងអាណាេាបាលទងំេីរ កសស បាន
បនតក្លរវវិឌ្ឍនយ៍ា៉ា ងខាា ងំក្លា គដើមបបីគម្មើសកមមភាេធុ្រកិែចរបស់ខាួន ជាលរធផ្លគៅកនុងឆាន ២ំ០២០ គនោះ កសស 
ររួលបានម្បាកែ់ំណូ្លសរបុែំនួន ៣១១.៨១៣.៧៦៩.០០០ គរៀល និងររួលបានម្បាកែ់ំគណ្ញសុរធគម្ក្លយ
បងេ់នធកនុងក្លរយិបរគិែេរែនំួន ២៦.៦០៧.៥៩៤.០០០ គរៀល គបើគម្បៀបគធ្ៀបនងឹឆាន ២ំ០១៩ ម្បាកែ់ណូំ្លមាន
ក្លរថយែុោះែំននួ ២២.០៩៩.៦០៨.០០០ គរៀល េឺគសមើនងឹ ៦,៦២%  ែំចណ្កម្បាកែ់ំគណ្ញសុរធគម្ក្លយបងេ់នធ
មានក្លរថយែុោះែនំួន ១៦.៨៥៥.៩០៦.០០០ គរៀល េឺគសមើនឹង ៣៨,៧៨%។ លរធផ្លគនោះបណាា លមកេី
បរមិាណ្រនំិញរាយ នងិកុងតឺនរ័នាែូំលឆ្ាងក្លត ់កសស មានក្លរថយែុោះ គលើសេីគនោះក្លរខាតេីអម្តាបតូរម្បាក់
គយ៉ាន (មនិទនស់គម្មែ) មានក្លរគកើនគ ើងខពស់គបើគធ្ៀបនឹងឆាន ២ំ០១៩ នងិក្លរគកើនគ ើងម្នែណំាយរលំស់ 
សម្មាបឆ់ាន ២ំ០២០ គធ្វើគអាយែំគណ្ញសុរធគម្ក្លយបងេ់នធមានក្លរថយែុោះជាលរធផ្លែំគណ្ញកនុងមយួឯកតា
មូលបម្តកមមសិរធមានែំនួន ៣១០,២១គរៀល សម្មាបឆ់ាន ២ំ០២០គនោះ។ គោយច ក កនុងឆាន ២ំ០២០ គនោះ       
កុងតឺនរ័សរបុចដលបានឆ្ាងក្លត ់កសស មានែំនួន ៦៤១.៨៤២ TEUs គពាលេឺ គកើនែំនួន ២.៦៣១ TEUs 
គសមើនឹង ០,៤១% ប៉ាុចនតកុងតឺនរ័នាែូំលថយែុោះ ៩.៣៧៨TEUs គសមើនឹង ២,៨៤%  គបើគធ្ៀបនឹងឆាន ២ំ០១៩ ។  

កសស នឹងបនតកិែចខិតខំម្បឹងចម្បង គដើមបបីំគេញគសវាកមម អាជ្ីវកមមឱ្យក្លនច់តម្បគសើរ នងិសគម្មែបាន
លរធផ្លខពស់ជាម្បគយាជ្នដ៍ល់ភាេហ ុនិករបស់ខាួន។ កសស បានេម្ងងឹម្បសិរធភាេក្លរង្ហរ និងក្លរកស្ថង
គហោឋ រែនាសមពន័ធបចនាមគរៀត គដើមបគីឆ្ាើយតបនឹងកំគណ្ើ នតម្មូវក្លរគសវាកមមរបស់អតថិជិ្ន និងក្លររកីែគម្មើន
គសដឋកិែចជាត។ិ ជាកច់សតងែំណ្តចផ្េហុបណំ្ងមានគគ្មលគៅែូលរមួគលើកកមពស់វស័ិយ កសិកមម កសិ
ឧសាហកមម ឧសាហកមម ពាណិ្ជ្ជកមម និងេិគសសគដើមបគី្មមំ្រដល់ក្លរនាគំែញផ្លិតផ្ល កសិកមមរបស់កមពុជា
ដូែជា អងករ ែណិំ្តដំ ូងមសីៃួត និងរំនិញរាយ ចដលជាក្លរគឆ្ាើយតបែំគពាោះយុរធស្ថស្រសតេម្ងកីរីផ្ារនាអំងករ
គែញរបស់រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា កដូ៏ែជាក្លរផ្តល់គសវាភសតុភាដល់ក្លររកុរកគម្បងកនុងចដនសមុម្រកមពុជា។ គម្ៅ

សេចក្តីថ្លែងរបេ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 



 

េីគនោះ ែំណ្តចផ្េហុបំណ្ងកម៏ានគគ្មលគៅគលើក្លរនាែូំលធ្យងូថម ចដលគម្បើម្បាស់កនុងក្លរផ្លិតថាមេលអេគិ
សនី និងសីុម៉ាងតផ៍្ងចដរ ។ 

 

 អនុវតតបនតក្លរង្ហរតាមចផ្នក្លរចដលបានគម្គ្មងរុកសម្មាបឆ់ាន ២ំ០២០  
 រកានូវឧតតមភាេម្នភាេម្បកតួម្បចជ្ងរបស់ខាួន គោយធានានូវេុណ្ភាេគសវាកមម តម្មាម្បកួត

ម្បចជ្ង ម្បសិរធភាេក្លរង្ហរ នងិក្លរកស្ថងរំនុកែិតតជូ្នអតថិិជ្ន 
 េម្ងឹងសមតាភាេបេុគលិកគលើក្លរម្េបម់្េង និងបគែចកគរស គដើមបគីឆ្ាើយតបឱ្យបានទនគ់េលគវលា 

ែំគពាោះកំគណ្ើ នតំរវូក្លរគសវាកមមរបស់កំេងច់ផ្ 
 ជ្ួសជុ្ល ចថទ ំ នងិអភវិឌ្ឍគហោឋ រែនាសមពន័ធចផ្ និងគម្េឿងែម្កបចនាមគរៀត គដើមបរីកាឧតតមភាេ 

ម្បកួតម្បចជ្ង និងគលើកកំេស់សមតាភាេគលើកោករ់ំនិញរបស់ខាួន 
 េម្ងឹងកែិចសហម្បតបិតតិក្លរជាយុរធស្ថស្រសតជាមយួកំេងច់ផ្កនុងម្បគរស និងកនុងតំបន ់
 េម្ងឹងអភបិាលកិែចម្េបម់្េងតាមរយៈក្លរបគងកើតេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរសំខាន់ៗ  
 ែូលរមួកនុងសកមមភាេអភវិឌ្ឍសហេមនម៍ូលោឋ ន និងគលើកកំេស់សុខមាលភាេសងគម 

 

គៅកនុងឆាន ២ំ០២០ គនោះ ម្កមុម្បឹកាភបិាលបានគធ្វើក្លរជ្ួបម្បជុ្ំែំនួន ០៤ គលើក នងិបានសគម្មែក្លរង្ហរ
ដូែខាងគម្ក្លម៖ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៧ី នាម្ថៃរ០ី៧ ចខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២០ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែបាន និងគសនើគអាយបនតអនុវតតគៅ

តាមស្ថម រតីសមយ័ម្បជុ្ំម្កុមម្បកឹាភបិាលអាណ្តតរិី៧ គលើករី៦ ក្លលេីម្ថៃរី០៨ ចខវែិិេក្ល ឆាន ំ
២០១៩ កនាងមក  ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងឯកភាេតាមរបាយក្លរណ៍្របស់ េណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរ
សវនកមម និងេណ្ៈកមាម ធ្កិ្លរម្េបម់្េងហានភិយ័ ចដលបានគលើកគ ើង និងគសនើគអាយ កសស 
ម្តូវគរៀបែំរបាយក្លរណ៍្វឌ្ឍនភាេក្លរង្ហរ (Progress Report) គៅអងគម្បជុ្ំគលើកគម្ក្លយ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្លក្លរង្ហរអាជ្ីវកមម កសស ឆាន ២ំ០១៩ និងបានអនុមត័ឯកភាេជាគគ្មលក្លរណ៍្គលើរសេន
ទនម្នក្លរអភវិឌ្ឍ កសស គោយគធ្វើក្លរអភវិឌ្ឍែំណ្តចផ្ជ្ំហានរី២ នងិជ្ហំានរ៣ី ម្េមគ្មន  
គហើយ  កសស ម្តូវសិកាលំអិត និងគធ្វើរបាយក្លរណ៍្ជូ្នម្កុមម្បកឹាភបិាលអនុមត័គ្មមំ្រ គដើមប ី
ោកជូ់្នម្កសួងអាណាេាបាលទងំេីរេិនតិយ នងិសគម្មែ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្តី
មាសរី៤ ឆាន ២ំ០១៩។ ែំគពាោះរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុសម្មាបដ់ំណាែក់្លរយិបរគិែេរ ១២ចខ ម្ថៃរ ី



 

៣១ ចខធ្នូ ឆាន ២ំ០១៩ ម្កុមម្បកឹាភបិាលនឹងរងច់ារំបាយក្លរណ៍្ Final Audited Report ចដល
បានគធ្វើសវនកមមគោយម្កុមហ ុនសវនករឯករាជ្យ PWC តាមរយៈស្ថរគអ ិែម្តូនិក (Email ឬ 
Telegram) គដើមបេីនិិតយ និងអនុមត័។ បចនាមេីគលើសគនោះ ម្កុមម្បឹកាភបិាល បានេិនិតយ និងអនុ
មត័គោយឯកភាេគអាយ កសស គបើកម្បាករ់ង្ហវ នច់ថាងសគសើរ ែំនួន ០២ (េីរ) ចខ  (ម្បាកច់ខរ ី
១៣ និងរី ១៤) សម្មាប ់ឆាន ២ំ០១៩ ជូ្ន មស្រនតី និគយាជ្តិ និងកមមករ របស់ កសស ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងឯកភាេគលើ េគម្មាងអភវិឌ្ឍន ៍ និងលកខខណ្ឌ គផ្េងៗ
របស់ម្កុមហ ុន Boxville គលើរីតាងំដីជ្ួលរបស់ កសស  គោយ កសស ម្តូវគរៀបែំគធ្វើកែិចសនា
ជ្ួលជាមយួម្កុមហ ុន Boxville និងសំុក្លរសគម្មែឯកភាេេីម្កសួងគសដឋកិែច និងហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គលើ ក្លរកំណ្តក់្លលបរគិែេរគរៀបែំកិែចម្បជុ្ំ
ម្កុមម្បឹកាភបិាល អាណ្តតិរ៧ី គលើករី៨ គៅម្ថៃរី០៨ ចខឧសភា ឆាន ២ំ០២០ ។ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៨ី នាម្ថៃរ០ី៨ ចខឧសភា ឆាន ២ំ០២០ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែ និងគសនើគអាយបនតអនុវតតគៅតាម

ស្ថម រតីសមយ័ម្បជុ្ំម្កមុម្បឹកាភបិាលកនាងមក និងបានគសនើគអាយ កសស ោកគ់ែញនូវវធិានក្ល
រគលើបញ្ញា បណុំ្លចដលម្កុមហ ុន Royal Railway (Cambodia) គៅជ្ំពាក ់។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្ល ក្លរង្ហរអាជ្ីវកមម កសស ម្តីមាសរី១ ឆាន ២ំ០២០ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្តី
មាសរី១ ឆាន ២ំ០២០ ចដលបានម្តួតេនិិតយគោយម្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC (Financial 
performance review) ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើ ក្លលបរគិែេរ រីកចនាង នងិ      
រគបៀបវារៈ សម្មាបម់ហាសននបិាតភាេហ ុនិក គលើករ៣ី ឆាន ២ំ០២០ ដូែខាងគម្ក្លម ៖ 

- ក្លលបរគិែេរ មហាសននិបាតភាេហ ុនិក គលើករី៣ ឆាន ២ំ០២០: ម្ថៃរី០៥ ចខមថុិនា ឆាន ំ
២០២០ 

- ក្លលបរគិែេរ កំណ្តរុ់ក : ម្ថៃរី១៥ ចខឧសភា ឆាន ២ំ០២០ 
- រីកចនាងម្បារេធមហាសននិបាត (Venue) : សណាឋ គ្មរ សុខា ប ែិ រសីត, គខតតម្េោះសីហនុ  
- រគបៀបវារៈមហាសននិបាត ៖ 

១. របាយក្លរណ៍្លរធផ្លក្លរង្ហរអាជ្ីវកមម-គសវាកមម ឆាន ២ំ០១៩ និងរិសគៅក្លរង្ហរអាជ្ីវ
កមម-គសវាកមម ឆាន ២ំ០២០ 

      ២. សំគណ្ើ សំុេិនតិយ និងអនុមត័គលើក្លរចបងចែកភាេលាភជូ្នភាេហ ុនកិសម្មាបឆ់ាន ំ
២០១៩ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងឯកភាេនងិអនុមត័គអាយ កសស គសនើសំុក្លរអនុមត័
ក្លរចបងចែកភាេលាភ (Dividend) ក្លរកំណ្តក់្លលបរគិែេរកណំ្តរុ់កចដលម្តូវចបងចែកភាេ



 

លាភ (Record Date) និងក្លលបរគិែេរចាបគ់ផ្តើមរូទតភ់ាេលាភ (Payment Date) ជូ្នភាេ
ហ ុនិកសម្មាបក់្លរយិបរគិែេរឆាន ២ំ០១៩ គៅកនុងមហាសននបិាតភាេហ ុនិកគលើករី៣ ឆាន ២ំ០២០ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយគ្មមំ្រគលើេគម្មាងស្ថងសងែ់ំណ្តចផ្
កុងតឺនរ័រឹកគម្ៅ ជ្ំហា នរី២ ម្បចវង ៤១០ ចម៉ាម្ត ជ្គម្ៅរឹក ១៦.០០ ចម៉ាម្ត នងិជ្ហំា នរ៣ី ម្បចវង 
៤៤០ ចម៉ាម្ត ជ្គម្ៅរឹក ១៧.៥០ ចម៉ាម្ត រមួគ្មន  ម្នរសេនទន ម្នក្លរអភវិឌ្ឍន ៍កសស រយៈគេល 
១០ឆាន  ំ (២០២០-២០៣០)។ ជាមយួគ្មន ផ្ងចដរ អងគម្បជុ្ំបានគសនើសំុគអាយ ឯកឧតតម ផ្ទន ់ផ្លាា  
សមាជ្ិកម្កុមម្បឹកាភបិាល ជាតំណាងម្កសួងគសដឋកែិច និងហិរញ្ញ វតាុ ជ្ួយ េគនាឿននិតវិធិ្ីគសនើសំុ
ម្បាកក់មចសីមបទនេីម្ដេូរអភវិឌ្ឍន ៍JICA េីរោឋ ភបិាលជ្ប៉ានុ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនិតយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើគសែកតីគផ្េងៗរមួមាន៖ 
- ក្លរលបប់ណុំ្លរបស់ភាន កង់្ហរនាវាែរកមពុជា (ក្លសំ្ថប) ចដលគៅជ្ំពាក ់កសស គែញេីបញ្ជ ី

ក្លរេណ្គនយយរបស់ កសស ។ 
- ក្លរកំណ្តក់្លលបរគិែេរគរៀបែកំិែចម្បជុ្ំម្កុមម្បកឹាភបិាល អាណ្តតិរី៧ គលើករី៩ គៅម្ថៃរ១ី៤ 

ចខសីហា ឆាន ២ំ០២០ ។ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ៩ី នាម្ថៃរ១ី៤ ចខសីហា ឆាន ២ំ០២០ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែបាន និងគសនើគអាយបនតអនុវតតគៅ

តាមស្ថម រតីសមយ័ម្បជុ្ំម្កុមម្បកឹាភបិាលកនាងមក ។ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្របស់ េណ្ៈ    

កមាម ធ្ិក្លរសវនកមម េណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរម្េបម់្េងហានិភយ័ នងិេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរ ចតងតាងំនិងលាភ
ក្លរ ចដលបានគលើកគ ើង ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្ល ក្លរង្ហរអាជ្ីវកមម កសស ឆ្មាសរី១ ឆាន ២ំ០២០ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្តី
មាសរី២ ឆាន ២ំ០២០ ចដលបានម្តួតេនិិតយគោយម្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC (Financial 
performance review) នងិគសនើសំុគអាយ កសស បនតសិកាគៅគលើ Cost Structure គដើមបកី្លត់
បនាយែំណាយមនិចាបំាែសំ់គៅបគងកើនម្បាកែ់ំគណ្ញ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើគគ្មលក្លរណ៍្គរៀបែំបាងក់មម
សិរធិដីធ្ាី របស់ កសស ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគអាយ កសស គធ្វើក្លរែរចារ 
ជាមយួរីម្បឹកាេគម្មាងបាង ់ JICA (JICA Consultant Team) គដើមបចីសវងរក Optimum 
Solution for Access Road to New Container Terminal (Phase 1) of Sihanoukville 
Port ។ 



 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើគសែកតីគផ្េងៗរមួមាន៖ 
-  េំនូសរែនាសមពន័ធ នងិអងគក្លរគលខ របស់ កសស 
-  សមាសភាេ េណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរទងំបី ម្នម្កុមម្បកឹាភបិាល កសស ។ 
-  ក្លរកំណ្តក់្លលបរគិែេរម្បជុ្ំម្កុមម្បឹកាភបិាល អាណ្តតិរ៧ី គលើករី១០ គៅម្ថៃរី០៦ ចខ    

វែិេិក្ល ឆាន ២ំ០២០ ។ 

សមយ័ម្បជុ្មំ្កមុម្បកឹាភបិាល អាណ្តតរិ៧ី គលើករ១ី០ នាម្ថៃរ៦ី ចខវែិិេក្ល ឆាន ២ំ០២០ 
កិែចម្បជុ្ំបានេិនតិយ េិភាកា និងសគម្មែគលើែំនុែដូែខាងគម្ក្លម៖ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានឯកភាេគលើលរធផ្លចដលបានសគម្មែបាន និងគសនើគអាយបនតអនុវតតគៅ

តាម ស្ថម រតីសមយ័ម្បជុ្ំម្កុមម្បឹកាភបិាលកនាងមក ។ 
 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្របស់ េណ្ៈ    

កមាម ធ្ិក្លរសវនកមម េណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរម្េបម់្េងហានិភយ័ នងិេណ្ៈកមាម ធ្ិក្លរចតងតាងំ និងលាភ
ក្លរ ចដលបានគលើកគ ើង ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា នងិអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្ហិរញ្ញ វតាុម្តី
មាសរី៣ ឆាន ២ំ០២០ ចដលបានម្តួតេនិិតយគោយម្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជ្យ PWC (Financial 
performance review) ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើរបាយក្លរណ៍្បូកសរបុលរធ
ផ្លក្លរង្ហរអាជ្ីវកមម កសស ៩ចខ គដើមឆាន ២ំ០២០ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគ្មមំ្រតាមេគម្មាងចផ្នក្លរ 
អាជ្ីវកមម (គសវាកមម) ហិរញ្ញ វតាុ កសស ឆាន ២ំ០២១ ។ 

 ម្កុមម្បឹកាភបិាលបានេិនតិយ េិភាកា និងអនុមត័គោយឯកភាេគលើក្លរកណំ្តក់្លលបរគិែេរម្បជុ្ំ
ម្កុមម្បឹកាភបិាល អាណ្តតិរ៧ី គលើករី១១ គៅម្ថៃរី០៥ ចខកុមភៈ ឆាន ២ំ០២១ ។ 

 
 ជាថមីមតងគរៀត គយើងខ្ុ ំសូមចថាងអណំ្រេុណ្យា៉ា ងម្ជាលគម្ៅែំគពាោះរាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា ចដលដឹកនាំ
គោយ សគមតែអេគមហាគសនាបតគីតគជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមស្រនតីម្នម្េោះរាជាណាែម្កកមពុជា នងិម្កសួង
អាណាេាបាលទងំេីរ េឺម្កសួងស្ថធារណ្ៈក្លរ នងិដឹកជ្ញ្ជូ ន និងម្កសួងគសដឋកិែច នងិហិរញ្ញ វតាុ ចដលជានិែច
ក្លលចតងចតគ្មមំ្រ និងរុកែតិតដល់សកមមភាេក្លរង្ហររបស់ កសស គរៀងរហូតមក ។ 

ជាែុងគម្ក្លយគនោះ ខ្ុ ំសូមចថាងអំណ្រេុណ្ដល់បុេគលិក នងិកមមករ កំេងច់ផ្សវយត័ម្កុងម្េោះសីហនុទងំ
អស់ចដលចតងចតខិតខំម្បឹងចម្បងបំគេញភារកិែចរបស់ខាួន ។ 
 

                                                                ម្ថៃសុម្ក ៦គកើត ចខគែម្ត ឆាន ជូំ្ត គទស័ក េ.ស ២៥៦៤ 
គខតតម្េោះសីហនុ, ម្ថៃរី១៩ ចខមនីា េ.ស ២០២១ 

           ប្រធានអគ្គនាយក 
 







 

 

 

ផ្នែកទី ១ 
ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹង 

កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ៖ រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (ឡាតងំ)៖  PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់លេស្)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
ឈេមរូដស្តងដ់ារ ៖  KH1000060009 
អាស្យដាា ន៖  តរិៈវថិសី្ឈមតចអលគមហាឈស្នាបតឈីតឈជាហ ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កា តឈ់េម៣ ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  
  ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ៖   (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ឈេមទូរសារ៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 
ឈលហទំពរ័៖  www.pas.gov.kh  
អ៊ុីខ្ម៉ែេ៖  pasinfo@pas.gov.kh 
ឈេមវញិ្ញា បនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កាេបរឈិចេទ៖ ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧  
ឈេមអាជាា បណណ អាជ្ីវរមម៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព កាេបរឈិចេទ៖ ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ ខ្ដេឈចញឈដាយក្រសួ្ង
ពាណិជ្ជរមម 
ឈស្ចរតីស្ឈក្មចអន៊ុញ្ញា ត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែតេ់ពត័ម៌ានឈេម៖ ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ 
កាេបរឈិចេទ៖ ០៩ ឧស្ភា ២០១៧ 
ឈ ម្ ោះប៊ុលគេតណំាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ៖ ឯរឧតតម េូ លមឹឈន ់  

 
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតឈ់ៅក្ពោះរាជាណាចក្រ 
រមព៊ុជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើផ្ែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដាយស្ថិតឈៅតមបឈណាត យឈនេរផ្នក្ពោះរាជា 
ណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទផ្ថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាត ិនិងេរខមណឌ ក្បតិបតតិការយ៉ែ ង
រេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដាយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  នងិព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗ ឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយបណាត ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយែេូវ
ជាតិសំ្ខាន់ៗ ពីរ លែឺេូវជាតិឈេម៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ និង
ែេូវជាតិឈេម៣ ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តូវ នតភាជ ប់
ឈដាយខ្មសរថឈភ្េើងភាលខាងតបងូ ពីភ្េឈំពញកាតត់មឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ ល ូីឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតម
ែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតតឈស្ៀមរាប នងិរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដាយអាកាស្យនដាា នអនតរជាតិឈមតត
ក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតតរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តូវបំឈពញអាជ្ីវរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម៖ 

 រណណ ធាររចិច នានំាវាឈចញ-ចូេ និងែតេ់ភ្ស្ត៊ុភាដេ់នាវា 
 ឈេើរដារ ់ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញ 



 ស្ត៊ុរទំនិញ ឈៅឃ្េ ងំ និងទលីាន 
 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ 
 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

េ.រ ឈ ម្ ោះសាថ នីយ ៍ ក្បឈភ្ទំនិញ 
បឈណាត យ 
(ខ្ម៉ែក្ត) 

ទទឹង 
(ខ្ម៉ែក្ត) ចំណត 

១ សាថ នីយខ៍្ែអេរ
ដំឈណើ រ (ចណំតខ្ែ
ចាស់្) 

អេរដំឈណើ រ 
និងទំនិញរាយ 

២៩០ ២៨ ឈេម ១ និង ឈេម ៣៖ ជ្ឈក្ៅ 
៩ ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ១៣ ខ្ម៉ែក្ត 
ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 
 ត ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 
ឈេម ២ និង ឈេម ៤៖ ជ្ឈក្ៅ 
៦,៥ ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ៨ ខ្ម៉ែក្ត 
ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 
 ត ៧ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

២ សាថ នីយខ៍្ែថម ី រ៊ុងតឺនរ័ ៣៥០ ៥០០ ឈេម៥ (ខ្ែេរខាងេិច) នងិ
ឈេម៦ (ខ្ែេរខាងឈរើត)៖ ជ្ឈក្ៅ 
១០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវាខ្ដេ
មានជ្ឈក្ៅ ត ឈក្កាម ៨,៥ 
ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៣ សាថ នីយខ៍្ែរ៊ុងតនឺរ័ រ៊ុងតឺនរ័ ៤០០ ៣៥០ ឈេម៧ និង ឈេម៨៖ ជ្ឈក្ៅ 
១១ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវាខ្ដេ 
មានជ្ឈក្ៅ ត ឈក្កាម ៨,៥
ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៤ សាថ នីយខ៍្ែ 
ពហ៊ុបំណង 

អេរដំឈណើ រ 
ទំនិញរាយ 

និងរ៊ុរររឈក្បង 

៣៣០ ២០០ ខ្ែពហ៊ុបណំង មានក្បខ្វង 
៣៣០ ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទរឹ      
-១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបក់្បតិបតតិ
ការឈេើរដារទ់ំនិញរាយ នងិ
ទំនិញទូឈៅ ខ្ដេអាចអន៊ុ
ញាតឱ្្នាវាចំណ៊ុ ោះ ៥០.០០០
DWT ចូេចត ន និងចំណត
ខ្ែមូេដាា ន ែគតែ់គងក់ាររ៊ុរររខ្រ ៉ែ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទ មានក្បខ្វង 



២០០ ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទរឹ      
-៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត ឈដើមបបីឈក្មើឈស្វាភ្
ស្ត៊ុភាររមម ស្ក្មាបក់ាររ៊ុរររ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។ 

៥ សាថ នីយខ៍្ែថម ដឹរឈក្បង ៥៣ ៥ ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥
ខ្ម៉ែក្ត ឈហើយមានក្បខ្វង ស្រ៊ុប 
ឈក្កាម ៨០ ខ្ម៉ែក្ត។ ឧបររណ៍
ទារព់ួរខ្រផ្ចេ ក្តូវ នឈរៀបចំ
ស្ក្មាបន់ាវាឈក្បង ខ្ដេមាន 
ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម ៦ ខ្ម៉ែក្ត នងិ
ក្បខ្វងឈក្កាម ១១០ ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វើ
ការចូេចត ន ។ 

  
 ឈក្ៅពីចំណតខ្ែខាងឈេើ ឈដាយស្ហការជាមយួក្រុមហ ៊ុន Royal Railway Co., Ltd រស្ស្ រម៏ាន
ក្បតិបតតិការក្បពន័ធែេូវខ្ដរ នងិទីលានែទ៊ុរទំនិញរ៊ុងតឺនរ័រេ៊ុងបរឈិវណរំពងខ់្ែឈដើមបឱី្្អតថិិជ្ន ឬមាច ស់្ទំនិញ
អាចដឹរជ្ញ្ជូ នឈៅវញិឈៅមរពី រស្ស្ ឈៅភ្េឈំពញ។ រស្ស្  នជ្ួេដីបរឈិវណឈនោះឈៅឱ្្ក្រុមហ ៊ុន Royal 
Railway Co., Ltd ឈហើយែតេ់ឈស្វារមមឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ឈៅឈេើ និងច៊ុោះពរីថឈភ្េើង ។ 

 

 ឈក្ៅពីអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមខាងឈេើ រស្ស្ រម៏ានក្បតបិតតិដំឈណើ រការតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុខ្ដេមានទំហំផ្ែទដីក្បមាណ ៦៤ ហិរត  នរសាងឈ ើងតមបទដាា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 

 

 រស្ស្ មនិមានក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តស្មពន័ធ ប៊ុក្តស្មពន័ធផ្នក្រមុហ ៊ុនប៊ុក្តស្មពន័ធ ក្រមុហ ៊ុនហូេឌងី ឬក្រមុហ ៊ុន
ពារព់ន័ធដផ្ទឈទៀតឈទ ។ 

រេ៊ុងឆ្េ ២ំ០២០ ឈនោះ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ  នឈរៀបចំមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនិរឈេើរទ៣ី
កាេពីផ្ថងស្៊ុក្រ ០៥ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០ ឈៅស្ណាា ររ ស្៊ុខា ប ចិ រសី្ត ឈក្កាមអ្ិបតីភាព ឯរឧតតម      
ល ូគឹមឈន់ ក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជាទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ និងជាក្បធានមហាស្នេិ តភាល
ហ ៊ុនិរឈេើរទ៣ី របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ នស្ឈក្មចេទធែេការង្ករដូចខាងឈក្កាម៖ 

- រ យការណ៍េទធែេអាជ្ីវរមម-ឈស្វារមម ឆ្េ ២ំ០១៩  



- រ យការណ៍ ហិរញ្ា វតថ៊ុ ស្ក្មាបដ់ំណាចក់ារយិបរឈិចេទ ៣១ ្េូ ២០១៩ ( នឈ្វើស្វនរមម) 
- ទិស្ឈៅការង្ករឆ្េ ២ំ០២០ 
- វធិានការឈនេើយតបឈៅនឹងការររីរាេដាេផ្នជ្ំងរូឺវដី១៩ (Covid-19) 
- ការអន៊ុមត័ការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ជូ្នភាលហ ៊ុនរិស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩  
- កាេបរឈិចេទក្បកាស្បញ្ជ ីឈ ម្ ោះភាលហ ៊ុនិរខ្ដេក្តូវទទេួភាលលាភ្ (Record date) លឺឈៅផ្ថងទ ី
១០ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០។ 

 សាថ នភាពទីែាររបស់្ រស្ស្ លឺពងឹខ្ែអរយ៉ែ ងខាេ ងំឈៅឈេើចរាចរណ៍រ៊ុងតនឺរ័ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា 
ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ឈនោះ បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ (TEUs) មានរំឈណើ ន ០,៤១% ឈស្មើនងឹ ២.៦៣១ TEUs ឈបើឈ្ៀប
នឹងឆ្េ ២ំ០១៩ នងិមានរំឈណើ ន ១៨,៥៩%  ឈស្មើនឹង ១០០.៦១៤ TEUs ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៨ ។ ឈបើពនិិត្
ឈមើេឈៅឈេើបរមិាណរ៊ុងតនឺរ័នាឈំចញ និងនាចូំេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិ រ៊ុងតឺនរ័នាឈំចញស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ 
មានរំឈណើ ន ១២.០០៩ TEUs ឈស្មើនឹង ៣,៨៨% ចំខ្ណរបរមិាណរ៊ុងតនឺរ័នាចូំេមានការថយច៊ុោះ ៩.៣៧៨ 
TEUs ឈស្មើនឹង ២,៨៤% ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៩ ។ 
 

 
  
 ឈបើពិនិត្ឈៅឈេើបរមិាណស្រ៊ុបទំនិញ (ឈតន) ចរាចរណ៍នេងកាត ់រស្ស្ វញិ ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ មាន
បរមិាណស្រ៊ុប ៦.៦០១.៨០៤ ឈតន ខ្ដេមានរឈំណើ ន ០,៨៣% ឈស្េើនឹង ៥៤.០៤៨ ឈតន ឈ្ៀបនឹងឆ្េ ំ
២០១៩ ឈបើឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងបរមិាណទំនិញឆ្េ ២ំ០១៨ វញិ មានរំឈណើ ន ១.២៧៣.៤៥៦ ឈតន ឈស្មើនឹង 
២៣,៩០%។ រេ៊ុងឈនាោះទនំញិជារ៊ុងតឺនរ័ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ មានការឈរើនឈ ើងក្បមាណ ៥,១៩% ឈស្មើនឹង
២១៥.១៨០ ឈតន នងិទំនញិជាឈក្បងមានរំឈណើ ន ០.៥២% ឈស្មើនឹង ៩.៧៣០ ឈតន រឯីទំនិញរាយមានការ
ថយច៊ុោះ ៣២,៨២% ឈស្មើនឹង ១៧០.៨៦៣ ឈតន ឈបើឈ្ៀបនងឹឆ្េ ២ំ០១៩ ។  
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 ចាបត់ងំពីឆ្េ ២ំ០១៤ រហូតដេ់បចច៊ុបបនេ មានចរាចររ៊ុងតឺនរ័មយួចំននួដឹរតមរយៈរថឈភ្េើងនេងកាត ់      
រស្ស្ ខ្ដេ នជ្ួយ ស្ក្មេួមយួខ្ែេរឈេើសាថ នភាពចរាចរណ៍ែេូវជាឈេម ៤ រដូ៏ចជាែតេ់នូវជ្ឈក្មើស្ស្ក្មាប់
អតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងការដឹរទំនិញឈចញ-ចូេរំពងខ់្ែ។ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ដឹរ
តមរថឈភ្េើងនេងកាត ់រស្ស្ ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ មានចនំួន ៣៩.៤៣៧ TEUs មានការថយច៊ុោះ ២,៦១% ឈស្មើ
នឹង ១.០៥៧ TEUs ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៩ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស្ឈងាតឈៅឈេើក្បឈភ្ទទនំិញនាឈំចញក្បចាឆំ្េ ២ំ០២០ មានបរមិាណស្រ៊ុបចំននួ ១.៧១៤.១២០ ឈតន 
ឈដាយមានរំឈណើ ន ២០,២០ % ឈស្មើនឹង ២៨៨.០៧៧ ឈតន ឈ្ៀបនងឹឆ្េ ២ំ០១៩ ។ ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ ឈនោះ
ទំនិញនាឈំចញជាក្បឈភ្ទអងារមានឈក្ចើនជាងឈល មានចំនួន ៣៣,៤១% ឈស្េើនឹង ៥៧២.៦៣៩ ឈតន និងទនំិញ
ជាក្បឈភ្ទក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារម់ានចនំួន ២២,៥១% ឈស្េើនឹង ៣៨៥.៧៧៩ ឈតនផ្នទំនិញនាឈំចញស្រ៊ុប។ 
រឯីទំនិញទូឈៅមាន ៣៣,២៧% ឈហើយទំនិញជាឈឈើខ្រផ្ចេមាន ៥,៤១% ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើងមាន 
៣,៩២% ឈក្លឿងចក្រមាន ០,៩០% និងខ្ែេឈឈើមាន ០,៦០% ផ្នបរមិាណទំនិញនាឈំចញស្រ៊ុបរបស់្ រស្ស្ 
រេ៊ុងឆ្េ ២ំ០២០ ។ 
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 ចំខ្ណរទំនិញនាចូំេស្រ៊ុបស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ ខ្ដេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិមានបរមិាណ 
៤.៨៨៧.៦៨៤ ឈតន មានការថយច៊ុោះ ៤,៥៧% ឈស្មើនងឹ ២៣៤.០២៩ ឈតន ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០១៩ ។ រេ៊ុង
ទំនិញនាចូំេឈនោះ ទំនិញទូឈៅមានចំនួន ៤៤,៧៥% ឈក្បងឥនធនៈមាន ៣៨,៦៣% និងក្រណាត ់ សំ្ឈេៀរប ំ
ពារម់ានក្បមាណ ៨,៨០% ផ្នបរមិាណទំនិញនាចូំេស្រ៊ុប។ រឯីទំនិញក្បឈភ្ទជាឈក្លឿងចក្រមាន ៣,២៥%  
រថយនត  ម៉ែូតូ រងម់ាន ២,២៦% ឈលាហៈធាត៊ុមាន ០,៩៨%  រមីាន ០,៧៥% នងិ្្ងូថមមាន ០,៥៨%ផ្ន
ទំនិញនាចូំេស្រ៊ុបស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ ឈនោះ។ 

 

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបពំារ់
៨,៨០%

ឈក្លឿងចក្រ
៣,២៥%

ឈលាហៈធាត៊ុ
០,៩៨%
 រ ី

០,៧៥%

្្ងូថម
០,៥៨%

រថយនត ម៉ែូតូ រង់
២,២៦%

ទំនិញទូឈៅ
៤៤,៧៥%

ឈក្បងឥនធនៈ
៣៨,៦៣%

អងារ
៣៣,៤១%

ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើង
៣,៩២%

ឈឈើខ្រផ្ចេ
៥,៤១%

ខ្ែេឈឈើ
០,៦០%

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបពំារ់
២២,៥១% ឈក្លឿងចក្រ

០,៩០%

ទំនិញទូឈៅ
៣៣,២៧%



  រស្ស្ ឈៅខ្តររា នឧតតមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ងរបស់្មេួន ឈដាយសាររតត មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
 

- រស្ស្ ស្ថិតរេ៊ុងនរស្ម៊ុក្ទឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេែតេ់ភាពង្កយក្សួ្េរេ៊ុងការដរឹជ្ញ្ជូ នឈៅ
កានទ់ីែារអនតរជាតិសំ្ខាន់ៗ ។ ការដឹរជ្ញ្ជូ នពី រស្ស្ ឈៅកានរ់ំពងខ់្ែរេ៊ុងអាស្៊ុី ៉ែ ស្៊ុីហវិច 
ព៊ុំចា ំចន់េងកាតច់ណំតខ្ែឈមរេ៊ុងតំបនឈ់ ើយ ឈពាេលឺការដរឹជ្ញ្ជូ នអាចឈ្វើឈ ើងឈដាយផ្ទទ េ់
ខ្តមតង។ ឈក្ៅពីឈនោះការដឹរជ្ញ្ជូ ន រម៏ានភាពង្កយក្សួ្េែងខ្ដរឈៅកានរ់ំពងខ់្ែហ៊ុងរ៊ុង ឬ
សិ្ងហប៊ុរ ីខ្ដេជាក្ចរទាវ រឈៅកានទ់ីែារអឺរ ៉ែ៊ុប និងស្ហរដាអាឈមររិ ។ 

- មនិង្កយរងឈក្រោះឈដាយរតត ្មមជាតិ ដូចជា ព្៊ុោះ្ំៗ  រញ្ជួយដីជាឈដើម ឈដាយសារនរស្ម៊ុក្ទ
ឈនោះមាន អំឈណាយែេក្សាបព់ី្មមជាតិ ។ 

- ចំណតឈនេរមនិតក្មូវឱ្្មានការបូមសាត រមាច ់ ឬរររឈក្ចើនឈ ើយ ខ្ដេឈនោះអាចឈ្វើឱ្្ រស្ស្ 
មនិចា ំ ចច់ណំាយឈក្ចើនឈេើការបូមសាត រ េង ឬែេូវនាវាឈ ើយ ។ 

  
- រស្ស្ មានបំពារនូ់វក្លបឈ់ហដាា រចនាស្មពន័ធស្ក្មាបប់ំឈរ ើឱ្្ក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្មេួន ដូច

ជា ក្បពន័ធក្លបក់្លងចរាចរណ៍នាវា VTMS ជាឈដើម។ បចច៊ុបបនេស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺន័
ររបស់្ រស្ស្  នឈរើនឈ ើងរហូតដេ់ ៦៥០.០០០ TEUs ឈក្កាយពីបំពាររ់ថស្ទូចចេ័ត
ឈេើខ្លមខ្ែ (QC) ចំនួន ០២ ឈក្លឿង បខ្នថមឈទៀត។ រតត ឈនោះ នជ្ំរ៊ុញែេិតភាពរបស់្ រ
ស្ស្ ឱ្្ឈរើនជាងម៊ុន និងកាតប់នថយឈពេឈវលាររស្ទោះទនំិញ។ 

 

- ក្បសិ្ទធការង្ករក្តូវ នឈេើររមពស់្ តមរយៈការពក្ងឹងការក្លបក់្លង ឈដាយអន៊ុវតតអភ្ ិេរិចច
េអ ឈក្កាយឈពេច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់េូបក្ត ។  

- ការឈក្បើក្ ស់្បឈចចរវទិាទំឈនើបរេ៊ុងការអន៊ុវតតការង្ករ ឈដាយមានការរកំ្ទពីបំពារឋ់បនយី 
ភ្ណឌ ខ្ែបខ្នថមដូចជា រថចេ័តឈេើទីលានខ្ែ និងរថចេ័តឈេើខ្លមខ្ែជាឈដើម ។  

- ការបណត៊ុ ោះបណាត េ និងការឈេើរទឹរចតិតរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាចំំឈពាោះប៊ុលគេិរ និឈយជ្ិត ពិឈស្ស្
អន៊ុវតត ការង្ករផ្ទទ េ់ឈដើមបពីក្ងងឹសាម រតី និងរលំំាងចិតតរេ៊ុងរចិចមិតមំក្បឹងខ្ក្បងបំឈពញឈស្វារមម
ជូ្នអតថិិជ្ន។ 

 

- រស្ស្ ឈៅររារតផ្មេឈស្វារមមរបស់្មេួនឱ្្មានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ង ជាការទារទ់ាញអតិថិ
ជ្ន លួបែសនំងឹការពក្ងងឹល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 

  
- រស្ស្  នររាទំនារទ់ំនងេអជាមយួអតិថជិ្នរបស់្មេួន ឈដាយពាយមបំឈពញតមតក្មូវ

ការរបស់្អតិថជិ្ន ទទួេយរឈយបេ់ នងិការរោិះលនរ់េ៊ុងនយ័សាថ បនា ឈដើមបខី្ស្វងយេ់ពីច ំ 
ន៊ុចមវោះខាតរបស់្មេួនរេ៊ុងទិស្ឈៅខ្រេមអបខ្នថមឈទៀត ។ 



- រស្ស្ ររ៏រារចិចស្ហក្បតបិតតិការជាមយួរពំងខ់្ែរេ៊ុងតបំនរ់េ៊ុងការខ្ចរចាយពត័ម៌ាន និង
បទពិឈសា្នរ៍េ ឈៅវញិឈៅមរ ឈដើមបឈីេើរស្ទួយឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 

  

ទស្សនទាន ផ្នការអភ្វិឌឍន ៍រស្ស្ រយៈឈពេ១០ឆ្េ  ំ(២០២០-២០៣០)
  ខ្ែនការអភ្វិឌឍនរ៍យៈឈពេមេ-ីម្្ម-ខ្វង របស់្ រស្ស្ រមួមាន៖ 

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២១ រស្ស្  ននឹងរពំ៊ុងដំឈណើ រការបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឺ
នរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្បឈភ្ទ រថស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QC) ចំននួ ០១ ឈក្លឿង នងិរថស្ទូចចេ័តឈៅទីលាន (RTG) 
ចំនួន ០២ ឈក្លឿង រថឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ទឈទ (Empty Reach Stacker) ចនំួន ០៤ ឈក្លឿង បខ្នថមឈទៀត ។ 
បនាទ បព់ ីរស្ស្  នបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្បឈភ្ទ QC ចនំួន ០១ ឈក្លឿង  RTG ចនំួន 
០២ ឈក្លឿង និង Empty Reach Stacker ចនំួន ០៤ ឈក្លឿង រចួឈហើយ ឈ្វើឱ្្ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ 
របស់្ រស្ស្ ្នដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង១ឆ្េ  ំចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២១ ឈនោះ ។ 

ឈស្ចរតសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេផ្នលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០ 
ឈរេបំណងផ្នលឈក្មាង បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័របស់្ទីលាន រស្ស្ 
េទធែេរពំឹងទ៊ុរ បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័រហូតដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២១ ឈនោះ 
ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 បំពារ ់QC ០១ ឈក្លឿង RTG ០២ ឈក្លឿង និង  Empty Reach Stacker 
ចំនួន ០៤ ឈក្លឿង ឈៅឆ្េ ២ំ០២០ ឈដើមបបីឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័
ឈៅទីលានឱ្្ នដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ( នបញ្ចប)់ 

 សាងស្ងទ់ីលានរ៊ុងតឺនរ័សាច ់ ទំហំ ២.៨ ហិរត ឈៅរេ៊ុងរំពងខ់្ែ នងិទី
លានសំ្បរ ទំហ ំ៤.០ ហិរត ឈៅរេ៊ុងតបំនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ ឈដើមបបីឈងាើន
ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅទីលានឱ្្ នដេ់ ៨០០.០០០ TEUs 
រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង រស្ស្ ជាអេរអន៊ុវតត 
ក្បភ្ពថវកិា ថវកិា រស្ស្ ផ្ទទ េ់ នងិថិវកិាពីការឈ ោះែាយមូេបក្តរបស់្ រស្ស្ 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង USD ១៤.៥៥០.០០០,០០ 



 
 

បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់រំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ មានរំឈណើ នមពស់្ ឈដាយស្ឈក្មច ន ៦៣៩.២១១ 
TEUs ឈៅឆ្េ ២ំ០១៩។ រស្ស្ រពំឹងទ៊ុរថានងឹមានរំឈណើ នបនតឈទៀត ក្ស្បតមរំឈណើ នឈស្ដារិចចរមព៊ុជា បនាទ ប់
ពីការរាេដាេផ្នជ្មង ឺCovid-19 ក្តូវ នបញ្ចប ់។  

ជាមយួនឹងរំឈណើ នបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័ខ្ដេ ននេងកាតន់ាឈពេអនាលត រស្ស្ រពំងឹទ៊ុរថានឹងហួស្ 
ស្មតថភាពឈេើរដារទ់ំនិញ (៧០០.០០០ TEUs ឈៅឆ្េ ២ំ០២២) ឈទាោះបីជា នទញិបខ្នថមនូវមឈ្ា យ
ឈក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ និងការង្ករពក្ងរីទលីានរចួរាេ់ឈហើយរឈ៏ដាយ។  

ដូឈចេោះ ការង្ករខ្រស្ក្មួេខ្ែក្ចាងំថមី (សាងស្ងឆ់្េ ១ំ៩៦៩, ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត) ឈៅជាចំណតខ្ែរ៊ុងតឺ
នរ័ក្បខ្វង ២៤៣ ខ្ម៉ែក្ត ឈដើមបកីាេ យជាចណំតរ៊ុងតឺនរ័មយួបខ្នថមឈទៀត ខ្ដេបចច៊ុបបនេមានក្តឹមខ្តពីរចណំត
ប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ។ 

ឈស្ចរតសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេផ្នលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤ 
ឈរេបំណងផ្នលឈក្មាង បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័របស់្ទីលាន រស្ស្ 
េទធែេរពំឹងទ៊ុរ បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័រហូតដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២១ ឈនោះ 
ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 ការង្ករខ្រស្ក្មួេខ្ែក្ចាងំថមី (សាងស្ងឆ់្េ ១ំ៩៦៩, ក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែក្ត) ឈៅ
ជាចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័បខ្វង ២៤៣ខ្ម៉ែក្ត 

 ការង្ករមួងក្លឹោះខ្ដរផ្រ ៉ែ ស្ក្មាបព់ក្ងីរែេូវរតរ់បស់្ឈក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័
ឈៅខ្លមខ្ែ (Q/C) 

 ការង្ករឈរៀបចំក្កាេទលីានស្ក្មាបឈ់ក្លឿងចក្រ RTG (តំបនឃ់្េ ងំឈេម៥ 
មនិរាបប់ញ្ចូ េទលីាន RTG) និងក្បពន័ធបងហូរទឹរ ...។េ។ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង រស្ស្ ជាអេរអន៊ុវតត 
ក្បភ្ពថវកិា ថិវកិា JICA ខ្ដេស្េ់ពីលឈក្មាងឈេមៈ CP-P10 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង USD ១០.១០៧.០០០,០០ 

   
 ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥ លឺជាលឈក្មាងអភ្វិឌឍនខ៍្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមី (ជ្ំហានទី១) ក្បខ្វង ៣៥០ 
ខ្ម៉ែក្ត និងមានជ្ឈក្ៅទឹរ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត រមួបញ្ចូ េទាងំ ការបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឹរ័ទំឈនើប ក្បឈភ្ទ 
QC ចំននួ ០៣ ឈក្លឿង និងក្បឈភ្ទ RTG ចំនួន ០៩ ឈក្លឿង និងមឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឹនរ័ មយួចំនួន។ េ។ 



 លឈក្មាងឈនោះ ទទួេ នហិរញ្ាបបទានស្មបទានពីទីភាេ រង់្ករ JICA ខ្ដេឈក្រងនឹងចាបឈ់ែតើមការង្ករ
សាងស្ងឈ់ៅពាររ់ណាត េឆ្េ ២ំ០២២ ឈហើយបញ្ចបក់ារង្ករសាងស្ងឈ់ៅពាររ់ណាត េ ឆ្េ ២ំ០២៥ ។ 

ឈស្ចរតសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេ  
ផ្នលឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥ 

ឈរេបំណង 
ផ្នលឈក្មាង 

បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ឈៅរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទ
ទឹរឈក្ៅខ្តមយួរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា និងក្បសិ្ទធិភាពខ្ែេរភ្ស្ត៊ុភាររមម ក្បឈទស្រមព៊ុជា ឈដាយ
ការសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមី ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ក្ពមទាងំ
អភ្វិឌឍនឋ៍បនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀត និងអន៊ុញ្ញា តឱ្្នាវាដឹរជ្ញ្ជូ នរ៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ំរេ៊ុងតបំន ់
ចូេចត ឈៅ រស្ស្  ន  ខ្ដេនឹងឈ្វើឱ្្ឧបស្លគអំពជី្ឈក្ៅទឹរស្ក្មាបរ់ពំងខ់្ែក្តូវ ន
ឈដាោះក្សាយ  ក្ពមទាងំតផ្មេដរឹជ្ញ្ជូ នតមស្ម៊ុក្ទ (Ocean Freight Cost) មានតផ្មេ
ក្បហារក់្បខ្ហេបណាត ក្បឈទស្ជ្ិតខាង និងរេ៊ុងតំបន ់ ក្ពមទាងំចូេរមួចំខ្ណរដេ់ការ
ជ្ួយ ស្ក្មួេខ្ែេរពាណិជ្ជរមម និងការអភ្វិឌឍនឈ៍ស្ដារិចចស្ងគមរមព៊ុជា ។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ដេ់ ១.១៥០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ ឈៅឈពេ ខ្ដេ
ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ឈនោះដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៥ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទរី -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ទលីាន
រ៊ុងតឺនរ័ នងិឋបនីយភ្ណ័ឌ ខ្ែ ក្ពមទាងំការង្ករបមូសាត រអាងនាវា និង េងនាវា ក្បខ្វង 
៤លី ូខ្ម៉ែត និងជ្ឈក្ៅ -១៣.៥ ខ្ម៉ែក្ត។ េ។ 

 បំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ថន ់ រមួមាន QC ០៣ ឈក្លឿង RTG ០៩ 
ឈក្លឿងរថឈេើររ៊ុងតឺនរ័ទឈទ (Empty Reach Stacker) ចំនួន ០២ ឈក្លឿង រាេ    
ស្ឈណាត ងរ៊ុងតឺនរ័ ចនំួន ១៦ ឈក្លឿង និងក្បពន័ទក្លបក់្លងចណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ស្វ័យក្បវតតិ
រមម ០១ រឈមេ។ េ។ 

ទីតងំលឈក្មាង ស្ថិតឈៅភាលខាងឈរើតផ្នចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័មានក្សាប ់ ស្ថិតឈេើផ្ែទទឹរស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនប់
រេរចំង្កយក្បមាណ ៣០០ ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ នងិមានសាព នភាជ បព់ីដីឈររឈៅកានទ់ី
លានខ្ែរ៊ុងតនឺរ័។ ផ្ែទដីស្រ៊ុបទំហំ ១៧,៥ ហិរត ។ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុ
វតតលឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារចិច និងហិរញ្ា វតថ៊ុជាមាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) ។ 

ក្បភ្ពថវកិា 
និងចំននួថវកិា 

ក្ ររ់មចពី ីJICA (ឈេមៈ CP-P21) តមរយៈក្ ររ់មចបីនតពីក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា
វតថ៊ុ ។  

តផ្មេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

JPY ២៣.៥០២.០០០.០០០  ក្បហារក់្បខ្ហេនងឹ USD ២០៣.០០០.០០០,០០ 

ដំណារក់ាេ ដណំារក់ាេទ១ី ៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធេិទធភាព នងិការឈរៀបចហិំរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ 



ផ្នការអន៊ុវតតន៍
លឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០១៧)  
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ក្រុមសិ្រា JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា នងិឈរៀបចំ
រ យការណ៍ស្តីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព ផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមី
រំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ទីភាេ រង់្ករ JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា នងិវាយ
តផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថមី រំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈដាយ
ស្ឈក្មចច៊ុោះរចិចក្ពមឈក្ពៀងហិរញ្ាបបទាន ស្មបទាន ឈេមៈ CP-P21  ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មសី្ហា 
ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
ដណំារក់ាេទ២ី៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងល់ឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០១៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៩)  
-ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះក្តូវ នអន៊ុវតតតមនីតិវ ិ្ ី Single Source Selection 
(SSS)។ រេ៊ុងដណំារក់ាេនមីយួៗ ក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណា
ពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភាេ រង់្ករ JICA ។ ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះរមួមាន 
ការង្ករសិ្រាលនូំស្ខ្ែេរវសិ្វរមម សំ្ណងស់្៊ុីវេិ នងិការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុង
តឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ក្ពមទាងំការង្ករក្តួតពិនតិ្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។  
-ក្រុមហ ៊ុន Nippon-Koei & Oriental Consultants Global JV (ក្រុមហ ៊ុនជ្ប៉ែ៊ុន) ក្តូវ
 នច៊ុោះរិចចស្នាជាមយួ រស្ស្ ឈៅខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៩ ។  
ដណំារក់ាេទ៣ី៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមម នងិជ្នំយួការខ្ែេរឈដញផ្ថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុ
ហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់នងិក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់ (ឆ្េ ២ំ០១៩ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០)  
-ជ្ហំានទ១ី (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០)៖ ការឈរៀបចំលនូំស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់ការង្ករ
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Package-1) និង ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់
(Package-2)  ។  
-ក្រុមហ ៊ុនរ៊ុងស្ ៊ុេតង ់ NK-OCG JV  នចាបដ់ំឈណើ រការការង្កខ្ែេរលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម 
និងឈរៀបចឯំរសារឈដញផ្ថេស្ក្មាបឈ់ក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ តងំពីខ្មររាដា 
ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈហើយ នដារជូ់្ន រស្ស្ ឈៅខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០។ ប៉ែ៊ុខ្នតការង្កខ្ែេរលំនូស្ 
បេងវ់សិ្វរមមឈនោះ ក្តូវ នខ្រស្ក្មួេឱ្្ក្ស្បតមរិចចស្ក្មួេពាណិជ្ជរមម ក្ពមទាងំែេប៉ែោះ 
ពាេ់ជាស្រេឈដាយសារជ្មងរូឺវ៊ុតិ-១៩ បណាត េឱ្្មានការពនាឈពេអន៊ុវតតលឈក្មាង។  
-ជ្ហំានទ២ី (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២២)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ងច់ំណតខ្ែ
រ៊ុងតឺនរ័ថមី (Packag-1) (ឆ្េ ២ំ០២០ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២១)  នងិ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនែគត់
ែគងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់ (Packag-2) (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២២)។ 
ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់ នងិក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតតតមនីតិវ ិ្ ផី្ន
ការឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរតួក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ឈហើយក្តូវមានការឯរភាព
ជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ (MEF & MPWT) និងទីភាេ រង់្ករ JICA។ 



ដណំារក់ាេទ៤ី៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថម ីនងិែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរ
ដាររ់៊ុងតនឺរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤) 
-ជ្ហំា នទី១ (ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥)៖ ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ថមីឈក្រង
នឹងចាបឈ់ែតើមឈៅពាររ់ណាត េ ឆ្េ ២ំ០២២ ឈហើយបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០២៥ (៣៦ខ្ម) ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័
៊្ុន្ងនឈ់ក្រងនឹងចាបឈ់ែតើមឈៅឆ្េ ២ំ០២២ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០២៤ (២៨

ខ្ម)។ 
ដណំារក់ាេទ ី៥៖ រយៈឈពេធានាជ្សួ្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំដូចខាងឈក្កាមៈ 
-ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី(ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦) 
-ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥)។ 

វឌឍនភាព
លឈក្មាង 

-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ី នច៊ុោះហតថឈេខាឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីចូេជា្រមាន ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីបញ្ចបស់្៊ុពេភាព ឈៅផ្ថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០២៥ ។ 
-រិចចស្នាខ្ែេរឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតង ់រវាង រស្ស្ និងក្រុមហ ៊ុន NK-OCG JV ច៊ុោះផ្ថងទី ០៨
ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៩ ។ 

-ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងខ់្ែេរលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម និងឈរៀបចំឯរសារឈដញផ្ថេស្ក្មាបឈ់ក្ជ្ើស្ឈរ ើស្
ក្រុមហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់ នចាបឈ់ែតើមឈៅខ្មររាដា ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបឈ់ៅ
ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០ឈនោះ ។ ប៉ែ៊ុខ្នត លឈក្មាងឈនោះក្តូវ នពនាឈពេឈដាយសារែេប៉ែោះពាេ់
ជាស្រេឈដាយសារការររីរាេដាេផ្នជ្មងរូឺវ៊ុតិ១៩ និងការខ្រស្ក្មួេលំនូស្បេងេំ់អតិ
ឱ្្ក្ស្បតមរចិចស្ក្មួេពាណិជ្ជរមម ។ 

 
ជាទស្សនទាន រេ៊ុងរយៈឈពេ ១០ ឆ្េ  ំ(២០២១-២០៣០) ខាងម៊ុម រពំឹងទ៊ុរថា នាវារ៊ុងតឺនរ័ឈស្ទើរទាងំ

អស់្នឹងអាចដឹរជ្ញ្ជូ នឈដាយផ្ទទ េ់ពីរំពងខ់្ែទឹរឈក្ៅក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅ-មរ អាស្៊ុី- ៉ែ ស្៊ុីហវិរ អាឈមររិ នងិ
អឺរ ៉ែ៊ុប ឈដាយព៊ុំចា ំច ់ឈែទរ-ែទ៊ុរ ឈៅតមរំពងខ់្ែឈែសងៗឈទៀតឈ ើយ ។ 

រស្ស្  នរំព៊ុងខ្ក្បកាេ យជារំពងខ់្ែរេ៊ុងតបំនដ់ម៍ានស្កាត ន៊ុពេ ជាពិឈស្ស្ រកំ្ទដេ់រំឈណើ ន
ឈស្ដារិចចជាតិ និងកាតប់នថយភាពក្រីក្រស្ក្មាបក់្បជាជ្នរមព៊ុជា ឈហើយតភាជ បក់្បឈទស្រមព៊ុជាឈៅកានត់ំបន ់ និង
ពិភ្ពឈលារ ។ 

ឈហត៊ុដូឈចេោះ រស្ស្ ក្តូវការអភ្វិឌឍចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ទរឹឈក្ៅថមីទាងំពីរជ្ហំានរមួរេ ឱ្្ នរចួរាេ់ឈៅ
ឆ្េ ២ំ០២៨ ខ្ដេជ្ឈក្មើស្សិ្រាឈដាយក្រុមសិ្រា JICA Survey Team ៖ 

 ១- ចណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ទរឹឈក្ៅថម(ីជ្ហំានទ២ី) ក្បខ្វង ៤១០ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទរឹ -១៦ខ្ម៉ែក្ត 



- ស្មតថភាពនាវាចណំ៊ុ ោះ ១00.000DWT ែទ៊ុររ៊ុងតឺនរ័ជាម្្ម ១២.000TEUs ចូេចត ន
និងការបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្បតិបតតិការចណំតខ្ែរ៊ុង
តឺនរ័ស្វ័យក្បវតតរិមម TOS ចា ំចម់យួចំននួ ។ 

២- ចណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ទរឹឈក្ៅថម(ីជ្ហំានទ៣ី) ក្បខ្វង ៤៣០ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទរឹ -១៧,៥ខ្ម៉ែក្ត 
- ស្មតថភាពនាវាចណំ៊ុ ោះ ១៤0.000DWT ែទ៊ុររ៊ុងតឺនរ័ជាម្្ម ១៥.000TEUs ចូេចត ន 
និងការបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្បតិបតតិការចណំតខ្ែរ៊ុង
តឺនរ័ស្វ័យក្បវតតរិមម TOS ចា ំចម់យួចំននួ ។ 

ឈស្ចរតសី្ឈងខបលឈក្មាង 
រយៈឈពេផ្ន
លឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៨ 

ឈរេបំណង 
ផ្ន លឈក្មាង 

ឈដើមបចូីេរមួរកំ្ទដេ់រចិចស្ក្មួេពាណិជ្ជរមម និង ៊្ុររិចចឈៅរមព៊ុជាកាតប់នថយឈពេ
ឈវលា នងិតផ្មេ ូជ្ិស្ទិរ ខ្ដេធានា ននូវនិរនតរភាព ផ្នេំហូរទំនិញឈចញ-ចូេក្បរបច
ឈដាយេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងល៊ុណភាពឈស្វា នងិមនិររស្ទោះចរាចរទំនិញនាឈពេ
អនាលត ឈនេើយតប ននូវ ឈរេនឈយ យអភ្វិឌឍវស័ិ្យឧស្ាហរមម រមព៊ុជាឆ្េ ២ំ០១៥-
២០២៥  ឈនាោះ រស្ស្ ក្តូវអភ្វិឌឍន ៍នងិសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ទឹរឈក្ៅថម-ីជ្ំហានទី
២ (ក្បខ្វង ៤១០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ-១៦ ខ្ម៉ែក្ត)  និងជ្ហំានទ៣ី (ក្បខ្វង ៤៣០ ខ្ម៉ែក្ត 
ជ្ឈក្ៅទឹរ-១៧.៥ ខ្ម៉ែក្ត) រមួរេ រេ៊ុងទស្សនទានរយៈឈពេ១០ឆ្េ  ំ(២០២១-២០៣០) ខាង
ម៊ុម រពំងឹទ៊ុរថា នាវារ៊ុងតឺនរ័ឈស្ទើរទាងំអស់្នឹងអាចដឹរជ្ញ្ជូ នឈដាយផ្ទទ េ់ ពីរពំងខ់្ែទឹរ
ឈក្ៅក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈៅ-មរ អាស្៊ុី- ៉ែ ស្៊ុីហវិរ អាឈមររិ និងអឺរ ៉ែ៊ុប ឈដាយព៊ុំចា ំច ់ ឈែទរ-
ែទ៊ុរ ឈៅតមរំពងខ់្ែឈែសងៗឈទៀតឈ ើយ ។ 
ជាមយួឈនោះ រស្ស្  នរំព៊ុងខ្ក្បកាេ យជារំពងខ់្ែរេ៊ុងតំបនដ់ម៍ានស្កាត ន៊ុពេជាពិឈស្ស្ 
រកំ្ទដេ់រំឈណើ នឈស្ដារិចចជាតិ និងកាតប់នថយភាពក្រីក្រស្ក្មាបក់្បជាជ្នរមព៊ុជា ឈហើយ
តភាជ បក់្បឈទស្រមព៊ុជា ឈៅកានត់ំបន ់នងិពិភ្ពឈលារ ។ 

េទធែេរពំឹង
ទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័្នដេ់ ២.២៣០.០០០TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំឈៅឈពេខ្ដេ
ចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ទរឹឈក្ៅថម ីជ្ំហានទី២ នងិជ្ហំានទ៣ី ឈនោះ ដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅ ឆ្េ ំ
២០២៩ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ផ្នលឈក្មាង 

១-ចណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ទរឹឈក្ៅថម(ីជ្ហំានទ២ី) ក្បខ្វង៤១០ខ្ម៉ែក្តនងិជ្ឈក្ៅទរឹ-១៦ខ្ម៉ែក្ត 
  (ស្មតថភាពនាវាចណំ៊ុ ោះ ១00.000DWT ែទ៊ុររ៊ុងតឺនរ័ជាម្្ម ១២.000TEUs ចូេ  
   ចត ន) នងិការបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ក្ពមទាងំក្បពន័ធ 
   ក្បតិបតតិការចណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ស្វ័យក្បវតតិរមម TOS ចា ំចម់យួចំននួ ។ 

២-ចណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ទរឹឈក្ៅថម(ីជ្ហំានទ៣ី) ក្បខ្វង៤៣០ខ្ម៉ែក្តនងិជ្ឈក្ៅទរឹ-១៧.៥ខ្ម៉ែក្ត 
(ស្មតថភាពនាវាចំណ៊ុ ោះ ១៤0.000DWT ែទ៊ុររ៊ុងតឺនរ័ជាម្្ម ១៥.000TEUs ចូេ



ចត ន) នងិការបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្បតបិតតិ
ការចំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ស្វ័យក្បវតតិរមម TOS ចា ំចម់យួចំននួ ។ 

ទីតងំលឈក្មាង បនតពីចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ទរឹឈក្ៅថមីក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ថិតឈេើផ្ែទទឹរស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនប់
រេរ  ចំង្កយក្បមាណ ៦៥០ ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ីដីឈររឈៅទី
លានចណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ថម ី។ ផ្ែទដីស្រ៊ុបទំហំ ៤២.៥ ហិរត ។ 

ភាេ រង់្ករអន៊ុវតត
លឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ជាមាច ស់្
លឈក្មាង (Employer) ។ 

ក្បភ្ពថវកិា  រពំឹងទ៊ុរពីផ្ដលូរអភ្វិឌឍនល៍ឈក្មាង JICA 
តផ្មេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

 នរំព៊ុងសិ្រាឈដាយក្រុមសិ្រា JICA Survey Team 

ដំណារក់ាេ 
ផ្នលឈក្មាង 

ដណំារក់ាេទ១ី៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធេិទធភាព នងិការឈរៀបចហិំរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់
ឆ្េ ២ំ០២២)  
-ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២២)៖ ក្រុមសិ្រា JICA Survey Team  នរំព៊ុងច៊ុោះសិ្រា 
និងឈរៀបចំរ យការណ៍ ស្តីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាពផ្នលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែ
រ៊ុងតឺនរ័ទឹរឈក្ៅថម-ីជ្ហំានទ២ី និងទ៣ីរមួរេ  ក្ពមទាងំឈ្វើការវាយតផ្មេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើ
លឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ទរឹឈក្ៅថមីទាងំពីរជ្ហំានរមួរេ  ឈដើមបែីតេ់ក្ ររ់មចី
ស្មបទាន ។ 
ដណំារក់ាេទ២ី៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនរ៊ុងស្ ៊ុេតង ់(ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៣)  
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះ ក្តូវ នអន៊ុវតតតមនតីិវ ិ្ ី ផ្នការឈដញផ្ថេមានេរខ
ណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)។ ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះរមួមាន ការង្ករសិ្រា
លំនូស្បេងខ់្ែេរវសិ្វរមមសំ្ណងស់្៊ុីវេិ ជ្ំនួយការឈរៀបចំឯរសារឈដញផ្ថេ នងិការង្ករក្តួត
ពិនិត្ឈេើការង្ករសាងស្ង ់ ស្ក្មាបក់ារឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការសំ្ណង ់ និងការង្ករ
ែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំការង្ករក្តួតពិនតិ្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេ
ធានារយៈឈពេសាងស្ង ់ជាឈដើម ។ 
ដណំារក់ាេទ៣ី៖ ការឈរៀបចលំនូំស្បេងវ់សិ្វរមម នងិជ្នំយួការខ្ែេរឈដញផ្ថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុ
ហ ៊ុនឈៅ៉ែការសំ្ណង ់នងិក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ទឈំនើប (ឆ្េ ២ំ០២៤ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥)  
-ជ្ហំានទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥)៖ ការឈរៀបចំលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម ស្ក្មាប ់
ការង្ករសំ្ណងស់្៊ុីវេិ (Package-1) និង ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងតឺ
នរ័ទំឈនើប (Package-2)  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់ចណំត
ខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ទឹរឈក្ៅថមី-ជ្ំហានទី២ និងទី៣ (Package-1) និងការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុន
ែគតែ់គងម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតឺនរ័ទំឈនើប-ជ្ំហានទី២ នងិជ្ំហានទ៣ី (Package-2)។ 



ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់ និងក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតតតមនីតិវ ិ្ ផី្ន
ការឈដញផ្ថេមានេរខណៈក្បរតួក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ។ 
ដណំារក់ាេទ៤ី៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងតនឺរ័ទរឹឈក្ៅថម-ីជ្ហំានទ២ី នងិទី
៣ នងិែគតែ់គងម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ទឈំនើប (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៨) 
-ជ្ហំានទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៨)  (៣៦ខ្ម)៖  ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងតឺ
នទ័ឹរឈក្ៅរថម-ីជ្ហំានទី២ (ក្បខ្វង ៤១០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦ ខ្ម៉ែក្ត)  និងជ្ំហានទ៣ី 
(ក្បខ្វង ៤៣០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទរឹ -១៧.៥ ខ្ម៉ែក្ត) រមួរេ  ។ 
-ជ្ហំា នទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៨)៖ ការង្ករែគតែ់គងម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័
ទំឈនើបទាងំពីរជ្ហំានរមួរេ  ឈដាយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករ និងដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅឆ្េ ំ
២០២៩ (២៨ខ្ម) ។ 
ដណំារក់ាេទ៥ី៖ រយៈឈពេធានាជ្សួ្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៩) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំ។ 

វឌឍនភាព
លឈក្មាង 

ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០២១ឈនោះ ទីភាេ រង់្ករ JICA (ផ្ដលូអភ្វិឌឍនដ៍ស៍្កាត ន៊ុពេ  )   នបញ្ជូ នក្រមុ
សិ្រា JICA Survey Team ច៊ុោះសិ្រាស្មទិធិេទធិភាពអភ្វិឌឍនច៍ំណតខ្ែរ៊ុងតឺនរ័ទរឹ
ឈក្ៅថមី (ជ្ហំានទី២ និងជ្ំហានទី៣)  រមួរេ ។ 

 

ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ ឈនោះ រស្ស្ មនិមានការវភិាលអំពហីានភិ្យ័ឈនាោះឈទ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ផ្នែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
 

 

 

 

 

 



 

បរយិយ ឯរតត  
ខ្ែនការ ២០១៩  ឆ្េ ២ំ០២០  ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០១៨ ឈក្បៀបឈ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-១)/១ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណទនំញិនេងកាត ់ ឈតន ៧.១៨៧.០០០ ៦.៦០១.៨០៤ ៦.៥៤៧.៧៥៦ ៥.៣២៨.៣៤៨ -៨,១៤% ០,៨៣% ២៣,៩០% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៤.៣៦៣.៩០៩ ៤.១៤៨.៧២៩ ៣.៣៨៨.៩២៣   ៥,១៩% ២៨,៧៧% 
   ទនំិញរាយ  _   ៣៤៩.៨២០ ៥២០.៦៨៣ ៣៥៦.៧៧៦   -៣២,៨២% -១,៩៥% 
   ជាឈក្បង  _   ១.៨៨៨.០៧៤ ១.៨៧៨.៣៤៤ ១.៥៨២.៦៤៩   ០,៥២% ១៩,៣០% 
បរមិាណទនំញិនាចូំេ _ ៥.៧០១.០០០ ៤.៨៨៧.៦៨៤ ៥.១២១.៧១៣ ៣.៩១៦.៩៥៨ -១៤,២៧% -៤,៥៧% ២៤,៧៨% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ២.៦៧០.៧៧០ ២.៧៧៥.៣៨៦ ២.០៥២.០០១   -៣,៧៧% ៣០,១៥% 
   ទំនិញរាយ _   ២.២១៦.៩១៤ ២.៣៤៦.៣២៧ ១.៨៦៤.៩៥៧   -៥,៥២% ១៨,៨៧% 
បរមិាណទនំញិនាឈំចញ  _ ១.៤៨៦.០០០ ១.៧១៤.១២០ ១.៤២៦.០៤៣ ១.៤១១.៣៩០ ១៥,៣៥% ២០,២០% ២១,៤៥% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ១.៦៩៣.១៤០ ១.៣៧៣.៣៤៣ ១.៣៣៦.៩២២   ២៣,២៩% ២៦,៦៤% 
   ទនំិញរាយ  _   ២០.៩៨០ ៥២.៧០០ ៧៤.៤៦៨   -៦០,១៩% -៧១,៨៣% 
បរមិាណទនំញិឈេើរឈរៀប  _ ៩.៣១៣.០០០ ៨.៩៥៤.៣១៧ ៨.៦៦០.៥២៦ ៧.១៩២.៤៥៣ -៣,៨៥% ៣,៣៩% ២៤,៥០% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ៥៣៦.០០០ ២០៨.៣២៩ ៤៦៤.៤៣៥ ២៧៨.៧៥៩   -៥៥,១៤% -២៥,២៧% 
   នេងកាតឃ់្េ ងំនិងទលីាន  _ ៨.៧៧៧.០០០ ៨.៧៤៥.៩៨៨ ៨.១៩៦.០៩១ ៦.៩១៣.៦៩៤   ៦,៧១% ២៦,៥០% 
បរមិាណរ៊ុងតនឺរ័នេងកាត ់ TEUs ៦៨៤.០០០ ៦៤១.៨៤២ ៦៣៩.២១១ ៥៤១.២២៨ -៦,១៦% ០,៤១% ១៨,៥៩% 
នាចូំេ  _ ៣៥៧.០០០ ៣២០.៦៤២ ៣៣០.០២០ ២៧៦.៧៥៣ -១០,១៨% -២,៨៤% ១៥,៨៦% 
    មានទនំិញ  _   ២៩៥.៦៣១ ៣១២.៩៦១ ២៤៨.៧៥០   -៥,៥៤% ១៨,៨៥% 



     រម នទំនិញ _   ២៥.០១១ ១៧.០៥៩ ២៨.០០៣   ៤៦,៦១% -១០,៦៨% 
នាឈំចញ _ ៣២៧.០០០ ៣២១.២០០ ៣០៩.១៩១ ២៦៤.៤៧៥ -១,៧៧% ៣,៨៨% ២១,៤៥% 
    មានទនំិញ  _   ២០០.០៥៨ ១៧៩.៤៧៦ ១៧៣.៤៣៨   ១១,៤៧% ១៥,៣៥% 
     រម នទំនិញ  _   ១២១.១៤២ ១២៩.៧១៥ ៩១.០៣៧   -៦,៦១% ៣៣,០៧% 
ចនំនួនាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៧១១ ១.៥៨២ ១.៦៦២ ១.៤៥១ -៧,៥៤% -៤,៨១% ៩,០៣% 
ចណំ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៨.២៣២.៤៨១ ១៦.៧៨៤.៩៧៩ ១៧.៥០១.៨៩៣ ១៥.៧៣០.៩៤៩ ០,០០% -៤,១០% ៦,៧០% 
នាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័ ឈក្លឿង   ៦៧០ ៦២១ ៥៨១   ៧,៨៩% ១៥,៣២% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័  ឈតន   ១០.១៨៨.៥៨៥ ៨.៨៧៦.៧៩៥ ៨.៨៤៦.២៥១   ១៤,៧៨% ១៥,១៧% 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង   ៥៨៧ ៦៧១ ៥៨២   -១២,៥២% ០,៨៦% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ឈតន   ២.៣៦២.០៤៤ ២.២៤៥.៣៦៨ ១.៩៥៩.២៧៨   ៥,២០% ២០,៥៦% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៣០៧ ៣២២ ២៥១   -៤,៦៦% ២២,៣១% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទនំិញទូឈៅ ឈតន   ២.៧៦៥.៧៥៣ ២.៩១៨.១៤២ ២.៣៣៨.២៣១   -៥,២២% ១៨,២៨% 
នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ១៨ ៤៨ ៣៧   -៦២,៥០% -៥១,៣៥% 
   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ១.៤៦៨.៥៩៧ ៣.៤៦១.៥៨៨ ២.៥៨៧.១៨៩   -៥៧,៥៧% -៤៣,២៤% 
   ចំនួនឈទស្ចរ  នារ ់   ១៧.៧៨៩ ៥១.៤៧៩ ៤០.៥៩៨   -៦៥,៤៤% -៥៦,១៨% 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

១០.១៨៨.៥៨៥

២.៣៦២.០៤៤ ២.៧៦៥.៧៥៣

១.៤៦៨.៥៩៧

៨.៨៧៦.៧៩៥

២.២៤៥.៣៦៨

២.៩១៨.១៤២ ៣.៤៦១.៥៨៨

៨.៨៤៦.២៥១

១.៩៥៩.២៧៨
២.៣៣៨.២៣១ ២.៥៨៧.១៨៩

០

២,០០០,០០០

៤,០០០,០០០

៦,០០០,០០០

៨,០០០,០០០

១០,០០០,០០០

១២,០០០,០០០

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ឆ្េ ២ំ០២០ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០១៨

៦៧០
៥៨៧

៣០៧

១៨

៦២១
៦៧១

៣២២

៤៨

៥៨១ ៥៨២

២៥១

៣៧

នាវារ៊ុងតនឺរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនញិទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ឆ្េ ២ំ០២០ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០១៨



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២៩៥.៦៣១

២៥,០១១

២០០.០៥៨

១២១.១៤២

៣១២.៩៦១

១៧,០៥៩

១៧៩.៤៧៦

១២៩.៧១៥

២៤៨.៧៥០

២៨,០០៣

១៧៣.៤៣៨

៩១.០៣៧

០ ៥០,០០០ ១០០,០០០ ១៥០,០០០ ២០០,០០០ ២៥០,០០០ ៣០០,០០០ ៣៥០,០០០

នាចូំេមានទំនិញ

នាចូំេរម នទំនិញ

នាឈំចញមានទំនិញ

នាឈំចញរម នទំនិញ

ឆ្េ ២ំ០១៨ ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០២០

១១%

២៧%

៣១%

១៦%

១៥%

ចិន អឺរ ៉ែ៊ុប អាឈមររិ អាស្៊ុី ឈែសងៗ

៦១%

៥%

៦%

២៦%

៣%

ចិន អឺរ ៉ែ៊ុប អាឈមររិ អាស្៊ុី ឈែសងៗ



បរយិយ 
ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ  ំ២០២០ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ  ំ២០១៩ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទឆ្េ  ំ២០១៨ 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ចំណូេឈេើរដារព់ីនាវាឈៅទី
លាន (Stevedoring) 

១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ ៤៦,៤៥% ១៥១.១៥៣.៧១៧ ៤៥,២៧% ១២៧.០៨៧.៥៣៨ ៤៦,១២% 

ចំណូេឈេើរដារឈ់េើទលីាន 
(LOLO) 

៨៣.៨២១.៧៧៥ ២៦,៨៨% ៩០.៨៧៧.០៧៦ ២៧,២២% ៧៥.១៣៨.៩៧៨ ២៧,២៧% 

ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ ២១,៦៧% ៦៥.៧១៩.៤៥២ ១៩,៦៨% ៥៧.៦៩៤.០៣៤ ២០,៩៤% 
ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ១១.៣៧៧.៧៨៥ ៣,៦៥% ២១.២៤៨.១២២ ៦,៣៦% ១០.១៨១.១០២ ៣,៦៩% 
ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ៦៤.៨១៣ ០,០២% ១០២.០៨១ ០,០៣% ៦៨០.០០០ ០,២៥% 
ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ២៦៥.៦៤៥ ០,០៩% ៨២៣.៥៤៧ ០,២៥% ៦៤០.៥០៧ ០,២៣% 
ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ២.៤០៧.៧២២ ០,៧៧% ២.៧៥១.៤៩៤ ០,៨២% ៣.០១៦.៣៦៥ ១,០៩% 
ចំណូេជ្ួេទីតងំ ១.១៤០.៨៣១ ០,៣៧% ៩១៤.០៧០ ០,២៧% ៧៦១.៦៧៧ ០,២៨% 
ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៣១២.៨៧៤ ០,១០% ៣២៣.៨១៨ ០,១០% ៣៧៥.៤៤៤ ០,១៤% 

ចណូំេស្រ៊ុប ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ១០០,០០% ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ១០០,០០% ២៧៥.៥៧៥.៦៤៥ ១០០,០០% 



ផ្នែកទី ៣ 
ព័ត៌មានអំពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ឈេ
ខា
្ិកា

រដា
ាន
 រ
ស្
ស្

 
 

ក្កុម្ក្រឹកសាភិបាល 

ក្រធានអគ្គនាយក  

អគ្គនាយករង  

រច្ច្ចកច្ទស្ 

ក្កស្ួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្កស្ួងច្ស្ដឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ 

អគ្គនាយករង  

រដឋបាល-ក្គ្រ់ក្គ្ង 

គ្ណៈកមាមសធិការ  

ស្វនកម្ម  
11 

គ្ណៈកមាមសធិការ  

ផ្តងតំង និងលាភការ  
គ្ណៈកមាមសធិការ  

ក្គ្រ់ក្គ្ងហានិភ័យ  

នា
យ
រដា

ាន
ស្
វន
រម

មផ្ែ
ទរេ ៊ុង
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នា
យ
រដា

ាន
 ខ្ែ

នកា
រ-េ

ទធរ
មម 
និង

ស្
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នា
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ាន
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នា
យ
រដា
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ចចរ
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-ស្
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រទំ
និញ
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ៅ

 
 

អគ្គនាយករង  

អាជីវកម្ម 

នា
យ
រដា

ាន
 តំ
បន

់ឈស្
ដារ

ិចចព
ិឈស្

ស្
 

 



េ.រ ឈ ម្ ោះអភ្ ិេ តំខ្ណង 
កាេបរឈិចេទ 

កាេ យជាអភ្ ិេ 
កាេបរឈិចេទបញ្ចប ់
អាណតតបិចច៊ុបបនេ 

១ ឯ.ឧ េូ លឹមឈន ់ ក្បធាន ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 
២ ឯ.ឧ ស្ ៊ុយ សាន ស្មជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

៣ ឯ.ឧ ផ្ទនែ់លាេ  ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

៤ ឯ.ឧ ស្៊ុម ស្៊ុភ្ក័្ររត ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

៥ ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

៦ ឈលារ Hidetoshi KUME ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

៧ ឈលារ េូ េីឈមង ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០១៨ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២១ 

 

េ.រ ឈ ម្ ោះអភ្ ិេ ឈភ្ទ តំខ្ណង 
 
១ 

 
ឯ.ឧ េូ លឹមឈន ់

 
ក្បុស្ 

ក្បធានអលគនាយរ 
ក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគ
នាយរ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 

២ ឈលារ ណ៊ុំ  ស្៊ុីនតិ ក្បុស្ មក្រនតីក្តួតពិនិត្រដា អមរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 
៣ ឈលារ ផ្ថ ឬទធ ី ក្បុស្ អលគនាយររង អាជ្ីវរមម 
៤ ឈលារ ឈ៊ុន ហ៊ុង ក្បុស្ អលគនាយររង រដា េ-ក្លបក់្លង 

៥ ឈលារ ជាយ៊ុទធឌីកា ក្បុស្ អលគនាយររង បឈចចរឈទស្ 

៦ ឈលារ រត័េ សិ្លា ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន រដា េ-្នធានមន៊ុស្ស 
៧ ឈលារ  ៉ែ ត សិ្ត ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន លណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ 
៨ ឈលារ សូ្ ឈស្ៀង ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ខ្ែនការ េទធរមម នងិស្ថិត ិ

៩ ឈលារ ទីសាល៊ុណ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន បឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ 
១០ ឈលារក្សី្ ជ្យ័ ស្៊ុលនាធ  ក្សី្ ក្បធាននាយរដាា ន ទីែារ 
១១ ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុែេ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
១២ ឈលារ ពិត ក្ រដ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន អាជ្ីវរមម 
១៣ ឈលារ ក្សី្ ណារនិទ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ក្បតបិតតកិារទីលានរ៊ុងតនឺរ័ 



១៤ ឈលារ េូ េីឈមង ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ក្បតបិតតកិារទំនិញទូឈៅ 
១៥ ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន នាវាចរ-រណណ ធារ នងិស្នតិស្៊ុម 
១៦ ឈលារ នារ ់សូ្ហវីយ៉ែ ន ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ឈក្លឿងចក្រ 
១៧ ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 
១៨ ឈលារ ឈសាម ររណី ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ពត័ម៌ានវទិា 
១៩ ឈលារ មាន លឹង ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន សំ្ណង-់វសិ្វរមម 

ស្មាគ េ់៖ ពត័ម៌ានេំអតិពារព់ន័ធអភ្ ិេរចិចសាជ្វីរមមមានភាជ បជ់ាមយួឧបស្មពន័ធ។ 



 

 

ផ្នែកទី ៤ 
ព័ត៌មានអពំកីារជួញដូរម្លូរក្ត នងិភាគ្ហ នុិក 

ររស្់កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ឈ ម្ ោះមូេបក្តរមមសិ្ទធ:ិ មេូបក្តរមមសិ្ទធមិានសិ្ទធឈិ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល” 
និមតិតស្ញ្ញា មូេបក្តរមមសិ្ទធ: PAS (រ.ស្.ស្) 
ចំណាតថ់ាេ រផ់្នមូេបក្តរមមសិ្ទធិ: មេូបក្តរមមសិ្ទធមិានសិ្ទធឈិ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល” 
តផ្មេចាររឹរេ៊ុងមយួឯរតមូេបក្តរមមសិ្ទធិ: ១.០០០ ឈរៀេ 
ផ្ថេេររ់េ៊ុងមយួឯរតមូេបក្តរមមសិ្ទធ:ិ ៥.០៤០ ឈរៀេ (១,២៥៩ ដ៊ុលាេ ររអាឈមររិ) 
បរមិាណមូេបក្តរមមសិ្ទធិស្រ៊ុបទាងំអស់្ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើចរាចរឈេើទីែារៈ ២១.៤៤២.៩៩២ មេូបក្ត 
មូេ្នូបនីយរមមទីែារៈ ១០៨.០៧២.៦៧៩.៦៨០ ឈរៀេ (២៦.៩៩១.១៧៩ ដ៊ុលាេ ររអាឈមររិ) 
ឈ ម្ ោះទីែារមូេបក្តក្បតិក្សុ្ត: ែារមេូបក្តរមព៊ុជា 
កាេបរឈិចេទផ្នការច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្ត: ផ្ថងទ ី០៨ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០១៧ 
 

 
មូេបក្តរមមសិ្ទធ ិ មររា រ៊ុមភៈ មនីា ឈមសា ឧស្ភា មថិ៊ុនា ររាដា សី្ហា រញ្ញា  ត៊ុលា វចិេកា ្េូ 

ផ្ថេជ្ញួដូរ
(ឈរៀេ) 

អតិបរមា ១៩.៥០០ ១៩.៦០០ ១៤.៧០០ ១៧.៥៤០ ១៦.៤៨០ ១៦.៣០០ ១៥.៩០០ ១៥.០០០ ១៤.៧០០ ១៤,១៨០ ១៤.០០០ ១៤.២០០ 

អបបបរមា ១៨.០៤០ ១៤.៧៦០ ១២.៥០០ ១២.៨៤០ ១៥.៥៨០ ១៥.៥០០ ១៤.៩៤០ ១៤.៥០០ ១៣.៩៨០ ១៣,៨២០ ១៣.៥០០ ១៣.៦២០ 

ម្្ម ១៩.១៥៤ ១៧.២៩២ ១៣.៤៣៩ ១៤.៣០០ ១៦.២០១ ១៥.៩២៩ ១៥.៤៥០ ១៤.៨១៤ ១៤.២៤០ ១៣.៩៨៨ ១៣.៧៥៤ ១៣.៩៨០ 

បរមិាណ
ជ្ញួដូរ 
(ភាលហ ៊ុន) 

អតិបរមា ៣.៥៩១ ១២.១៧៨ ២.៦៨៣ ៥.០២៥ ៤.០៤២ ១៤.៣៣៦ ៥.៥៥៥ ៦.៧៥០ ១១.៥៦១ ៧.៣៥៦ ៤.៣៨៧ ៥.៧៤៣ 

អបបបរមា ១១ ១៧ ៧៧ ១០១ ២៨ ២១ ៥៩ ២៣៨ ២១ ១១២ ១១២ ៣៥ 

ម្្ម ១.០៥៩ ១.៩៦៥ ១.២៥៤ ១.៣២៧ ១.៤៣០ ២.៥០០ ១.៧៩០ ២.៤៦២ ៣.៥៥៦ ១.៦៨០ ១.២១៣ ១.១៣៦ 



េ.រ ឈ ម្ ោះ ស្ញ្ញជ តិ ចំននួមូេបក្ត ភាលរយ 

១ 
រដាតំណាងឈដាយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច 
និងហិរញ្ា វតថ៊ុ 

ខ្មមរ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,០០% 

ស្រ៊ុប ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,០០% 

េ.រ ឈ ម្ ោះ ស្ញ្ញជ តិ ចំននួមូេបក្ត ភាលរយ 
១ KAMIGUMI CO., LTD ជ្ប៉ែ៊ុន ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ស្រ៊ុប ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ពិពណ៌នាេមអតិអំពីការ
ខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ 

២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 

ចំឈណញស្៊ុទធ 
៤៣.៤៦៣.៥០០.០០០ 

ឈរៀេ 
៤៥.១៦៥.៧៧២.០០០ 

ឈរៀេ 
២៥.១៣៩.៣១៦.០០០

ឈរៀេ 
ភាលលាភ្ជាសាចក់្ រ់
ស្រ៊ុប 

១២.១៧៤.៦៤៩.២៧៦
ឈរៀេ 

១៥.១៩១.៥២៥.៧៧៦ 
ឈរៀេ 

៨.៦៤១.៥២៥.៧៧៦ 
ឈរៀេ 

ភាលលាភ្ជាមេូបក្តរមម
សិ្ទធិស្រ៊ុប មនិមាន មនិមាន មនិមាន 

ភាលលាភ្ឈែសងឈទៀត មនិមាន មនិមាន មនិមាន 

អន៊ុ តផ្នការខ្បងខ្ចរ
ភាលលាភ្ (%) 

៣១,១២% ៣៣,៣៣% ៣៤,៣៧% 

ទិនេែេភាលលាភ្ (%) ៨,០០% ៨,០០% ៨,០០% 

ភាលលាភ្រេ៊ុងមយួឯរត
មូេបក្តរមមសិ្ទធ ិ ៤០៣ ឈរៀេ ៤០៣ ឈរៀេ ៤០៣ ឈរៀេ 



ផ្នែកទី ៥ 
របាយការណ៍ស្វនកម្មររស្់ស្វនករ  
ផ្នៃកែុងច្លើការក្តួតពិនិតសយផ្នៃកែុង

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ  នឈ្វើស្វនរមមឈេើស្រមមភាព
ក្លបក់្លង ក្បតិបតតិការ អន៊ុឈលាមភាព និងក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងខ្ដេដំឈណើ រការឈដាយ នាយរដាា នរដា េ-
្នធានមន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ នាយរដាា នអាជ្ីវរមម នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិង
ស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺន័រ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ន
បឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា នាយរដាា ន
ខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពឈិស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទ 
២០២០ ខ្ដេជាខ្ែេរមយួផ្នខ្ែនការស្រមម ភាពស្វនរមមឆ្េ  ំ ២០២០ ផ្នរមមវ ិ្ ីស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងបីឆ្េ  ំ ២០១៩-
២០២១ របស់្នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ។    

ការឈ្វើស្វនរមមក្បចាំឆ្េ  ំ ២០២០ ឈនោះ រមួមានេទធែេការង្ករស្វនរមមស្តីពីការអន៊ុវតត ការក្តួតពិនិ
ត្ផ្ែទរេ៊ុងផ្នក្តីមាស្ទី ១ ក្តមីាស្ទី ២ ក្តីមាស្ទី ៣ និងក្តីមាស្ទី ៤ ឆ្េ  ំ២០២០ នងិអន៊ុសាស្ន ៍រដូ៏ចជា
វធិានការនិងការឯរភាពរបស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ។   

 

 ជាទូឈៅហានិភ្យ័រមួមាន៖ 
- ហានិភ្យ័ក្បតិបតិតការ  : ជាហានិភ្យ័ឈេើការ តប់ង ់ ខ្ដេជាេទធែេបរាជ្យ័ផ្ន

ដំឈណើ រការអន៊ុវតតរបស់្មន៊ុស្សនិងក្បពន័ធក្លបក់្លង ឬ ឈហត៊ុការណ៍ពីខាងឈក្ៅ ។  
- ហានិភ្យ័ហរិញ្ា វតថ៊ុ  : ជាេទធភាពខ្ដេពត័ម៌ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្តូវ នឈរៀបចំឈ ើង

មនិក្តឹមក្តូវឈ្វើឈអាយការស្ឈក្មចចិតតរបស់្ថាេ រដឹ់រនាពំ៊ុំស្មក្ស្ប ។ 
- ហានិភ្យ័អន៊ុឈលាមភាព: ជាេទធភាពខ្ដេស្រមមភាពអន៊ុវតត មិនអន៊ុឈលាមតម

ចាប់និងបទបបញ្ា តតិជា្រមាន ។ 
ឈដាយខ្ រ ការឈ្វើស្វនរមមឈៅតមស្វនដាា នខាងឈេើ ស្វនររ នរំណតហ់ានិភ្័យលនេឹោះមួយ

ចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ឈេើល៊ុណភាពផ្នការែដេ់ឈស្វាសាធារណៈ 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់ការក្លបក់្លងប៊ុលគេិរ វនិយ័និងក្បសិ្ទធភាពការង្ករ 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់អន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទបបញ្ា តតិ និងនីតិវ ិ្ ីជា្រមាន 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បពន័ធក្លបក់្លងហិរញ្ា វតថ៊ុ 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់ការក្លបក់្លងក្ទព្ស្មបតតិរដា ។    

 
 
 



ដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះ ក្លបដណត បឈ់េើស្រមមភាពក្លបក់្លង និងរិចចក្បតិបតតិការខ្ដេក្តូវ ន
អន៊ុវតតឈដាយនាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ នាយរដាា នអាជី្វ
រមម នាយរដាា ននាវាចរ រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា ន
ក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ន 

 
បឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា នាយរ
ដាា នខ្ែនការេទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ស្ក្មាប់
ការយិបរឈិចេទ ២០២០ ។ ការក្បមូេពត័ម៌ានស្វនរមម និងការឈ្វើស្វនរមមក្តូវ នឈ្វើឈ ើងឈៅ នាយរ
ដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងផ្ន រស្ស្ ។ 

 ក្រុមការង្ករស្វនរមម នឹងរាយការណ៍ខ្តអំពីចំណ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះ និងចំណ៊ុ ចខ្ដេក្តូវែតេ់អន៊ុ
សាស្នខ៍្រេមអប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 
 

ឈរេបំណងរេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ លីឈដើមបវីាយតផ្មេនិងឈ្វើឈអាយក្បឈស្ើរឈ ើង នូវក្បសិ្ទធភាព
ផ្នដំឈណើ រការក្លបក់្លងហានិភ្យ័ ដំឈណើ រការក្តួតពិនិត្និងអភ្ ិេរិចចរេ៊ុងទីស្វនរមម ខ្ដេស្ថិតរេ៊ុង
វសិាេភាពស្វនរមម ។  

ជាទូឈៅ ការង្ករស្វនរមមឈផ្ទត តសំ្ខានឈ់េើការបញ្ញជ រថ់ា ក្បពន័ធក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុងែតេ់នូវការ
ធានាស្មឈហត៊ុែេឈដើមបសី្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖  

 ឈរេបណំងក្បតិបតិតការ  : ការស្ឈក្មច នក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព នូវឈរេបំណង
ក្បតិបតតិការការង្ករជារខ់្ស្តង ។  

 ឈរេបំណងពត័ម៌ានហិរញ្ា វតត៊ុ: ភាពឈជ្ឿទ៊ុរចិតត និងភាពឈពញឈេញផ្នពត័ម៌ានខ្ែេរ
ហិរញ្ា វតថ៊ុខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈដាយថាេ រដឹ់រនា ំ។ 

 ឈរេបំណងអន៊ុឈលាមភាព :  ការអន៊ុឈលាមតមចាប ់ ឈរេការណ៍និងនីតិវ ិ្ ីជា
្រមាន ។ 

រេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ស្វនររ នរំណតឈ់រេបំណងស្វនរមមសំ្ខាន់ៗ មយួចំននួ ដូច
ខាងឈក្កាម៖ 

 ពក្ងឹងវនិយ័ការង្ករមក្រនតី ប៊ុលគេិរ រមមររ ក្ស្បតមេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ 
 ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពក្លបក់្លង ឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថទាកំ្បពន័ធពនេតអ់លគិភ្យ័របស់្ រស្ស្ 
 ពក្ងឹងអន៊ុឈលាមភាព និងក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លងហិរញ្ា វតថ៊ុ 
 ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត និងការក្លបក់្លងបរសិាថ នរបស់្ រស្ស្ 



 ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពឈក្បើក្ ស់្ឧបររណ៍/មឈ្ា យរបស់្ រស្ស្ 
 ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបរ់ថយនតដឹររ៊ុងតឺនរ័ 
 ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបម់ា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង 
 ពក្ងឹងអន៊ុឈលារមភាព និងក្បសិ្ទធភាពផ្នការអន៊ុវតត/ការែតេ់ឈស្វាសាធារណៈ 
 ពក្ងឹងការក្លបក់្លងបរមិាណទំនិញនេងកាត ់និងក្បសិ្ទធភាពផ្នការឈរៀបចំខ្ែនការឆ្េ  ំ
 ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពការង្ករ អន៊ុឈលាមភាព និងស្៊ុវតថិភាពអនាមយ័ 
 ពក្ងឹងការក្លបក់្លង និងែេិតភាពទឹរសាអ តឈៅរេ៊ុង តស្ព 
 ពក្ងឹងការក្លបក់្លងក្ទព្ស្មបតតិរដា និងក្បសិ្ទធភាពឈក្លឿងចក្រ 

   

អភ្កិ្រមស្វនរមមឈផ្ទត តសំ្ខានឈ់េើដំឈណើ រការមានហានិភ្័យ ខ្ដេក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្រេ៊ុងការង្ករ
ស្វនរមមឈនោះ។ អភ្កិ្រមស្វនរមមរាបប់ញ្ចូ េ៖ 

 ការរតក់្តក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង តមរយៈការក្តួតពិនិត្ឯរសារពារព់ន័ធ និងការ
ស្មាភ ស្នម៍ក្រនតី  

 ការរំណតក់្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងលនេឹោះ និងឈក្បៀបឈ្ៀបជាមយួក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង 
ខ្ដេ នរពឹំងទ៊ុរ  

 ការឈ្វើឈតស្តស្វនរមមអំពីក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការ ផ្នក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង ។ 
តមរយៈឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង  នស្ហការជាមយួថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ឈដើមបរំីណត់

ការរពំឹងទ៊ុរ។ 
 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នស្ឈងាតឈ ើញចំណ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះមយួចំនួន តមរយៈការពិនិត្៖ 
១. ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ឈៅនាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស 
២. ក្បពន័ធពនេតអ់លគភិ្យ័ របស់្រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
៣. បំណ៊ុ េខ្ដេជាបជ់្ំពារឈ់ដាយអតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ 
៤. ក្បពន័ធក្បតិបតតិការរបស់្ រស្ស្ 
៥. តរាងចំណូេអាជ្ីវរមមក្បចាកំ្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ  ំ២០២០ ឈ្ៀបនឹងក្តីមាស្ទី១ ឆ្េ  ំ២០១៩ 
៦. រិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាងរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈលារ តូវ ជ្ហួឺង 
៧. ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ឈៅនាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ និងស្នតិស្៊ុម 
៨. ការផ្ទេ ស់្បតូ រឈក្លឿងមា៉ែ ស្៊ុីន ការក្លប់ក្លង ឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថទាំមឈ្ា យ ស្មាភ រ ឧបររណ៍ 

នាវាស្ឈណាត ង ឈកាោះ តង 
៩. ឧបររណ៍ការពារ និងបូមឈក្បងរំពប ់



១០. រ យការណ៍វតតមានការង្ករក្តមីាស្ទី ២ ឆ្េ  ំ២០២០ ឈៅនាយរដាា នក្បតិបតតិការទលីានរ៊ុងតឺ
នរ័ 

១១. ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ឈៅនាយរដាា នក្បតបិតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ 
១២. ការឈក្បើក្ ស់្ជ្ញ្ជ ីងឈៅក្ចរទាវ រឈេម ៣ 
១៣. បទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបរ់ថយនតដរឹរ៊ុងតឺនរ័ 
១៤. ទីតងំ និងសាថ នភាពឃ្េ ងំទនំិញឈេម ១,២,៣ និងឈេម ៥ 
១៥. ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ឈៅនាយរដាា នក្បតបិតតិការទំនិញទូឈៅ 
១៦. រ យការណ៍ចំណាយឈក្បងឥនធនៈ ស្ក្មាបរ់ថយនតស្ទូចមា៉ែ រ LHM 250 
១៧. ក្បពន័ធការពារអលគិភ្យ័ឈៅរេ៊ុងយនដាា ន រស្ស្ 
១៨. បទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបម់ា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង 
១៩. េរខណៈបឈចចរឈទស្ នងិការក្លបក់្លងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង 
២០. សាថ នភាពឃ្េ ងំស្មាភ របឈចចរឈទស្ ឧបររណ៍ និងឈក្លឿងបនាេ ស់្ 
២១. ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាំផ្ថង រេ៊ុងក្តីមាស្ទី ៣ ឆ្េ  ំ២០២០ ឈៅនាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម 
២២. សាថ នភាពទីលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ 
២៣. េរខណៈបឈចចរឈទស្ និងការឈរៀបចសំ្ណាត បធ់ាេ បក់ារដាា នសាងស្ង ់ទលីានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺន័

រឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
២៤. រ យការណ៍ស្តីពីការសិ្រាតមដាន ខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ទិស្ឈៅអន៊ុវតតបនត 
២៥. រ យការណ៍ក្បជ្៊ុំជាមយួអតថិិជ្ន នងិអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ 
២៦. បណាត ញ Network ឈមឈៅរេ៊ុងបនទប ់Server 
២៧. រមមវ ិ្ ីការពារឈមឈរាលស្ក្មាបក់្បពន័ធក្បតិបតតិការ នងិរ៊ុពំ្ទូរ័ខ្ដេរពំ៊ុងឈក្បើក្ ស់្ឈៅរេ៊ុង

នាយរ ដាា នជ្ំនាញឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ រស្ស្   
២៨. ខ្ែនការេទធរមម រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុឆ្េ  ំ២០២០ 
២៩. រ យការណ៍បូរស្រ៊ុប េទធែេការង្ករក្បចាឆំ្េ  ំ២០២០ 
៣០. ក្បពន័ធែសពវែាយរបស់្ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ 
៣១. ក្បពន័ធចឈក្មាោះទឹរសាអ ត ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រស្ស្ 
៣២. សាថ នភាពអណតូ ងទឹរ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រស្ស្ 
៣៣. ស្ថិតិក្បវតតិរបូឈក្លឿងចក្រ នងិការជ្ួស្ជ្៊ុេរេ៊ុងការយិបរឈិចេទ ២០២០ 
៣៤. សាថ នភាពឈក្លឿងចក្រមា៉ែ រ HMC ឈេម ៣០១ 

 

ខ្ែអរតមេទធែេស្វនរមមឈៅ នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា
វតថ៊ុ នាយរដាា នអាជ្ីវរមម នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនងិស្នតសិ្៊ុម នាយរដាា នក្បតបិតតកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ 
នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទី



ែារ នាយរដាា នព័ត៌មានវទិា នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបន់ឈស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទ ២០២០ ក្រុមការង្ករស្វនរមម នស្ឈងាតឈ ើញថា ក្បពន័ធ
ក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងមយួចំនួនក្តូវ នឈរៀបចំ នេអក្បឈស្ើរ និងមានក្បសិ្ទធភាពឈដាយមានរិចចស្ហការ រវាងមក្រនតីក្លប់
ជានថ់ាេ រ ់ ឈទាោះបីជាការអន៊ុវតតមយួចំនួន ឈៅមនិទាន ់នឈពញឈេញនិងក្លបក់្ជ្ុងឈក្ជាយ ឈដើមបធីានា ននូវ
ក្បសិ្ទធភាពផ្នក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងរ៏ឈដាយ ។ ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរត់ស្មាគ េ់ឈ ើញថាចំណ៊ុ ចមវោះ
ចឈនាេ ោះខាងឈេើ ពារ់ព័នធនឹងវនិ័យការង្ករ អន៊ុឈលាមភាពតមចាបន់ិងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការ ខ្ដេក្តូវឈ្វើការ
ពក្ងឹងនិងខ្រេមអជាបនតបនាទ ប ់។    
 

អន៊ុសាស្នខ៍្ដេ នែតេ់ជូ្នរេ៊ុងឈរេបំណង ឈដើមបឈី្វើឈអាយេអក្បឈស្ើរឈ ើង នូវការអន៊ុវតត
ដំឈណើ រការ ៊្ុររិចចនិងការក្លបក់្លងរបស្់ស្វនដាា ន ក្តូវ នបញ្ចូ េរេ៊ុងេទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម) ។ អន៊ុ
សាស្នអ៍ំពីការមវោះចឈនាេ ោះមយួចនំនួក្តវូ នឯរភាព ជាមយួថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា នជាលាយេរខណ៍
អរសរ ។ េទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម) រ ៏នរឈំេចអំពីការឈនេើយតបរបស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ចំឈពាោះអន៊ុ
សាស្ននិ៍ងការររឈ ើញរបស់្ស្វនររែងខ្ដរ ។  

វធិានការរបស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ក្តវូ នរឈំេចឈៅរេ៊ុងខ្ែនការខ្រេមអ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុង 
ឧបស្មពន័ធទី ២ ខ្ដេ នភាជ បជូ់្នមរជាមយួឈនោះ ។  

 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម ខ្ដេដឹរនាឈំដាយឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ សូ្មខ្ថេងអំណរល៊ុណចំឈពាោះឈលារនាយរ 
នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ នាយរដាា នអាជ្ីវរមម នាយរដាា ននាវា
ចរ រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតបិតតិការទលីានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតកិារទំនិញទូឈៅ នាយរ
ដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា នាយរដាា ន
ខ្ែនការេទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបន់ឈស្ដារិចចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ក្ពមទាងំស្ហការ ី
ខ្ដេ នស្ហការែតេ់ព័តម៌ាននិងមតិឈយបេ់ដម៏ានតផ្មេ ឈដើមបឈីអាយរិចចដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះ អាច
ក្បក្ពឹតតឈៅ នតមការឈក្រងទ៊ុរ ។ 

 

-    ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់                      នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង ក្បធានក្រុម 
-   ឈលារ  ជ្វី ចន័ទស្៊ុភាព                នាយររង   អន៊ុក្បធាន 
-    ឈលារ ឈហា ស្៊ុ្ី                       នាយររង   អន៊ុក្បធាន 
-    ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុធា                   ក្បធានការយិេ័យ ស្មាជ្ិរ 



-    ឈលារក្សី្ ទូច វណាណ                   ក្បធានការយិេ័យ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ រត័េ និមេ    ក្បធានការយិេ័យ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ មន ស្៊ុម៊ុម    ប៊ុលគេិរ   ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ ឈ៊ុន ឈហឿនរណីា   ប៊ុលគេិរ   ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារ ភាព ឈម៉ែងឈក្ស្ៀន    ប៊ុលគេិរ   ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ ឈតង ស្៊ុវណណ  ក្សី្រត័េ   ប៊ុលគេិរ   ស្មាជ្ិរ 

ខាងឈក្កាមឈនោះលឺជាមណៈឈរេសំ្ខាន់ៗ  ឈៅរេ៊ុងដំឈណើ រការស្វនរមម៖ 
 ឈស្ចរតីក្ពាងឈេើរទី ១  នបញ្ចប ់   ផ្ថងទី ១៨ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២០២១ 
 ការឈ្វើស្វនរមម នបញ្ចប ់    ផ្ថងទី ២១ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២0២១    
 ការឈនេើយតបច៊ុងឈក្កាយពីថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន  ផ្ថងទី ២៥ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២០២១ 
 រ យការណ៍សាថ ពរ ផ្ថងទី ២៩ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២០២១ 

 

ឈរេបំណងរមួផ្នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង លឺឈដើមបជី្ួយ ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន ឈ្វើឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើង
នូវដំឈណើ រការក្លបក់្លង ការក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង និងអភ្ ិេរិចចេអ ។ ការក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុងក្តូវ នអន៊ុវតតឈដាយថាេ រ់
ដឹរនាសំ្វនដាា ននិងមក្រនតីមយួចំនួនឈទៀត ឈដើមបធីានាឈអាយស្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

 រ យការណ៍ហិរញ្ា វតថ៊ុ ខ្ដេអាចទ៊ុរចិតត ន 
 ក្បតិបតតិការក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព ក្បសិ្ទធែេ និងភាពស្នសសំំ្ផ្ច  
 អន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទបបញតតិ និងនីតិវ ិ្ ីជា្រមាន ។  

ការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ រ៏ពិនិត្ឈេើការឈរៀបចំនិងក្បតិបតតិការ ផ្នក្បព័នធក្លប់ក្លងផ្ែទរេ៊ុងែងខ្ដរ ។ 
 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នវាយតផ្មេក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង ឈដាយខ្ែអរឈេើស្មតថភាពផ្នដំឈណើ រការក្លប់
ក្លងឈដើមបសី្ឈក្មចេរខណៈវនិិចេ័យក្លបច់ំនួន ០៧ រមួមាន៖ ការែដេ់សិ្ទធិ ភាពឈពញឈេញ ភាពក្តឹមក្តូវ ស្៊ុ
ពេភាព ស្៊ុវតថិភាពរបូវនត ការឈដាោះក្សាយរំហ៊ុស្នគងនិងការខ្បងខ្ចរការង្ករ ក្ស្បតមឈស្ចរតីរំណត់ស្តីពី
រចនាស្មព័នធ និងតួនាទី-ភាររិចចរបស់្ នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា
វតថ៊ុ  នាយរដាា នអាជ្ីវរមម នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនងិស្នតសិ្៊ុម នាយរដាា នក្បតបិតតកិារទលីានរ៊ុងតនឺរ័ 
នាយរដាា នក្បតបិតតកិារទំនញិទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ 
នាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបន់ឈស្ដារិចចពិឈស្ស្ និង
នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ។ 

 
 



នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ នាយរដាា នអាជ្ីវរមម នាយរ
ដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតសិ្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតកិារទំនិញទូឈៅ 
នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង់-វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នព័ត៌មានវទិា 
នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិត ិ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នងិនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ស្ថិត
ឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈដាយអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្ឈេម ៥០ អនក្រ.បរ 
ច៊ុោះផ្ថងទ ី១៧ ខ្ម ររាដា ឆ្េ  ំ១៩៩៨ ស្តីពីការបឈងាើតរំពង់ខ្ែស្វយ័តក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) និងដំឈណើ រការ
តមឈស្ចរតីរំណត់ស្តីពីរចនាស្មពន័ធនិងតួនាទី-ភាររិចច ស្ក្មាបន់ាយរដាា ននីមយួៗរបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទ ី
២៧ ខ្មមររា ឆ្េ  ំ២០១៦ ។ 

 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ១០ (ដប)់ ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១) ការយិេ័យរដា េនិងរិចចការទូឈៅ 
(២) ការយិេ័យខ្ថទានំិងជ្ួស្ជ្៊ុេ 
(៣) ការយិេ័យក្លបក់្លងឃ្េ ងំ ស្មាភ ររដា េ 
(៤) ការយិេ័យពិ្ីការ 
(៥) ការយិេ័យខ្ថទាសំ្៊ុមភាព 
(៦) ការយិេ័យពត័ម៌ានវទិា 
(៧) ការយិេ័យ្នធានមន៊ុស្ស និងក្សាវក្ជាវ-អភ្វិឌឍន ៍
(៨) ការយិេ័យក្លបក់្លងមឈ្ា យ និងឈក្បងឥនធនៈ 
(៩) ការយិេ័យបរសិាថ ន និងអនាមយ័ 
(១០) ការយិេ័យរឈបៀបនិងឯរសារ ។ 

នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០៤ 
របូរមួទាងំក្បធានការយិេ័យ ១០ របូជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ រមមររ ស្រ៊ុបចំនួន ១៥០ នារ់ 
រេ៊ុងឈនោះមានក្សី្ ៤០ នារ់និងរមមររជ្ួេ ៤៩ នារ ់។ 

 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ០៧ (ក្ ពីំរ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១)  ឈបឡាររ (ឋានៈឈស្មើក្បធានការយិេ័យ) 
(២)  ការយិេ័យលណឈនយ្ 
(៣)  ការយិេ័យអចេនក្ទព្ 
(៤)  ការយិេ័យទីែារមូេបក្ត 
(៥) ការយិេ័យហិរញ្ា រិចច 



(៦)  ការយិេ័យក្លបក់្លងបំណ៊ុ េ 
(៧)  ការយិេ័យទូទាត ់។ 

នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្តូវ នដរឹនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០២ របូ 
រមួទាងំក្បធានការយិេ័យ ០៧ របូជាជ្ំនួយការ នងិមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចនំួន ១៥ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានក្សី្ 0
៤ នារ ់។ 
 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ០៦ (ក្ មំយួ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១)  ការយិេ័យក្បតិបតតិការ និងរិចចស្នា  
(២)  ការយិេ័យអាជ្ីវរមម និងស្រ៊ុបរ យការណ៍  
(៣)  ការយិេ័យទំនារទ់ំនង និងក្លបក់្លងការដឹរជ្ញ្ជូ ន 
(៤)  ការយិេ័យក្លបក់្លងក្បពន័ធពត័ម៌ានវទិា 
(៥) ការយិេ័យក្សាវក្ជាវ និងអភ្វិឌឍន ៍ 
(៦)  ការយិេ័យតំណាង រស្ស្ ក្បចាភំ្េឈំពញ  

   នាយរដាា នអាជ្ីវរមមក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០១ របូ រមួទាងំ
ក្បធានការយិេ័យ ០៦ របូ ជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំនួន ១៧ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានក្សី្ ០៣ នារ់
និងប៊ុលគេិរជាប់រិចចស្នា ០១ នារ់ ។  
 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ០៩ )ក្ បំនួ (ការយិេ័យ ដូចខាងឈក្កាម៖ 
)១(  ការយិេ័យនាវាចរ 
)២(  ការយិេ័យទិនេនយ័ និងស្រ៊ុប 
)៣(  ការយិេ័យរណណ ធារ 
)៤(  ការយិេ័យទំនារទ់ំនងសាធារណៈ ក្សាវក្ជាវ និងអភ្វិឌឍន ៍
)៥(  ការយិេ័យ VTMS និង បណត៊ុ ោះបណាត េ 
)៦(  ការយិេ័យក្លបក់្លងមឈ្ា យឈជ្ើងទឹរ 
)៧(  ការយិេ័យក្លបក់្លងអាងនាវាស្ឈណាត ង 
)៨(  ការយិេ័យស្នតិស្៊ុម និង ស្៊ុវតថិភាព,និង 
)៩(  ការយិេ័យឈរៀបចំស្ណាត បធ់ាេ បស់ាធារណៈ ។ 

នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយរ
រង ០៥ របូរមួទាងំក្បធានការយិេ័យ ០៩ របូជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចំនួន ៩៤ នារ ់រេ៊ុង
ឈនោះមានក្រស្តី ០៣ នារ ់និងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ១១ នារ ់។ 
 



មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ០៨ )ក្ បីំ ( ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១)  ការយិេ័យក្បតិបតតិការ 
(២)  ការយិេ័យឈក្លឿងចក្រ 
(៣)  ការយិេ័យខ្ែនការនាវា 
(៤)  ការយិេ័យខ្ែនការទីលាន 
(៥) ការយិេ័យស្រ៊ុប 
(៦)  ការយិេ័យទិនេនយ័ និងរ យការណ៍ 
(៧)  ការយិេ័យទីលានសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ (ECD), និង 
)៨(  ការយិេ័យឃ្េ ងំទីលាន (LCL) ។  

នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺន័រ ក្តូវ នដឹរនាំឈដាយឈលារនាយរ ០១ រូប និងនាយររង 
០២ របូ រមួទាងំក្បធានការយិេ័យ ០៨ របូជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចំនួន ៤៧១ នារ ់រេ៊ុងឈនោះ
មានក្រស្តី ៣០ នារ ់ប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ៤៣ នារ ់និងប៊ុលគេិរស្ម័ក្លចិតត ១២៥ នារ ់។ 
 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ០៦ (ក្ មំយួ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១) ការយិេ័យឈក្លឿងចក្រ  
(២) ការយិេ័យឈេើរដារ ់ 
(៣)  ការយិេ័យឃ្េ ងំទីលាន  
(៤) ការយិេ័យឯរសារ និងរ យការណ៍  
(៥) ការយិេ័យរតក់្ត ជ្ញ្ជ ីង និងនាវា 
(៦)    ការយិេ័យក្សាវក្ជាវអភ្ិវឌឍន៍ និងស្៊ុវតថិភាព  

នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០៣ 
របូ រមួទាងំក្បធានការយិេ័យ ០៦ របូ ជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំនួន ២៣៩ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមាន
ក្រស្តី ០៨ នារន់ិងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ៦០ នារ ់។ 

  

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ១១ (ដបម់យួ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១) ការយិេ័យ ស្មាភ របឈចចរឈទស្-បនាេ ស់្  

)២(  ការយិេ័យ ក្លបក់្លងឯរសារេទធរមម 
)៣(  ការយិេ័យ ឃ្េ ងំស្មាភ របឈចចរឈទស្-បនាេ ស់្ 
)៤(  ការយិេ័យ ឈក្បងឥនធនៈ-ឈក្បងរអំិេ 



)៥(  ការយិេ័យ ក្សាវក្ជាវ អភ្វិឌឍន ៍
)៦(  ការយិេ័យ ពត័ម៌ានវទិា 
)៧(  ការយិេ័យ ជ្ួស្ជ្៊ុេ-ខ្ថទា ំយនតសាក្រស្ត-បណាត ញអលគិស្នី 
)៨(  ការយិេ័យ ក្លបក់្លងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង  
)៩(  ការយិេ័យ ជ្ួស្ជ្៊ុេ-ខ្ថទា ំឈមកានិច ឈក្លឿងចក្រ 

(១០)  ការយិេ័យ យនដាា ន; និង 
(១១) ការយិេ័យ យនតសាក្រស្ត រ ៉ែ េ់-នាវាស្ឈណាត ង ។ 

នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០៥ របូរមួ
ទាងំក្បធានការយិេ័យ ១១ របូជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចំនួន ១២៦ នារ ់ រេ៊ុងឈនោះមាន
ក្រស្តី ០៤ នារ់ និងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ៣២ នារ ់។ 

 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ១២ (ដបពី់រ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១)  ការយិេ័យសំ្ណង ់ជ្ួស្ជ្៊ុេ និងខ្ថទា ំ
(២)  ការយិេ័យអលគិស្នី 
(៣)  ការយិេ័យសាថ បត្រមម និងសិ្រាលឈក្មាង 
(៤)  ការយិេ័យឃ្េ ងំស្មាភ រសំ្ណង ់
(៥)  ការយិេ័យក្លបក់្លងឯរសារេទធរមមសំ្ណង ់
(៦)  ការយិេ័យវសិ្វរមម 
(៧)  ការយិេ័យវាស់្ស្ទង ់
)៨(  ការយិេ័យស្រ៊ុប និងរ យការណ៍ 

(៩) ការយិេ័យឈក្លឿងចក្រសំ្ណង ់
(១០) ការយិេ័យឃ្េ ងំឈក្បង 
(១១) ការយិេ័យអ ូនាវា; និង 
(១២) ការយិេ័យឈពាងស្ញ្ញា  ។ 

នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០៥ របូ រមួ
ទាងំក្បធានការយិេ័យ ១២ របូជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចនំួន ១១៥ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានក្រស្តី 
០១ នារ ់និងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ២២ នារ ់។ 

 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរមួមយួ ខ្ដេរមួមាន ០៤ (បនួ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
)១ (  ការយិេ័យក្សាវក្ជាវទីែារ និងអភ្ិវឌឍល៊ុណភាពឈស្វារមម  
)២ (  ការយិេ័យព័ត៌មានទីែារ 



)៣ (  ការយិេ័យទំនារ់ទំនងអតិថិជ្ន 
)៤ (  ការយិេ័យស្ក្មបស្ក្មួេ 

នាយរដាា នទីែារក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារក្សី្នាយិកា ០១ របូ និងក្បធានការយិេ័យ ០៤ របូ
ជាជ្នំយួការ រមួទាំងមក្រនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំនួន ០៨ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានក្រស្តី ០៣ នារ ់។  

 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួរមួមាន ០៣ (បី) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
)១ (  ការយិេ័យក្សាវក្ជាវ អភ្វិឌឍ និងែសពវែាយ  
)២ (  ការយិេ័យក្លប់ក្លងបណាត ញ 
)៣ (  ការយិេ័យក្បព័នធព័ត៌មានវទិា 

នាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ នាយររង ០១ របូ រមួទាងំក្បធាន
ការយិេ័យ ០៣ របូ ជាជ្ំនយួការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុប ១៥ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានក្រស្តី ០១ នារន់ិងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចច
ស្នា ០៦ នារ ់។ 
 

មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួ រមួមាន ០៤ (បនួ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១) ការយិេ័យខ្ែនការ-វនិិឈយល 
(២) ការយិេ័យេទធរមមសាធារណៈ 
(៣) ការយិេ័យស្ថិតិ 
(៤) ការយិេ័យក្លបក់្លងលឈក្មាង ។ 

នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិត ិក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០២ 
របូរមួទាងំក្បធានការយិេ័យ ០៤ របូជាជ្ំនួយការ និងមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចំនួន ១៤ នារ់ រេ៊ុងឈនោះ
មានក្រស្តី ០៦ នារ ់និងប៊ុលគេិរជាប់រិចចស្នា ០២ នារ ់។ 

 

 មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួ រមួមាន ០៤ (បនួ) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
)១(  ការយិេ័យរដា េ និងលណឈនយ្ 
)២(  ការយិេ័យទីែារ-ែសពវែាយ និងេរ ់
)៣(  ការយិេ័យទំនារទ់ំនងអតិថិជ្ន និងភ្ស្ត៊ុភារ 
)៤(  ការយិេ័យខ្ថទា ំនិងជ្ួស្ជ្៊ុេ  

នាយរដាា នតបំនឈ់ស្ដារិចចពឈិស្ស្ ក្តវូ នដរឹនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ និងនាយររង ០៣ របូរមួទាងំ
ក្បធានការយិេ័យ ០៣ របូជាជ្ំនួយការ និងមក្រនតី ប៊ុលគេិរ ស្រ៊ុបចំនួន ១០ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា 
០១ នារ ់។ 



មានរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងមយួ រមួមាន ០៣ (បី) ការយិេ័យដូចខាងឈក្កាម៖ 
(១) ការយិេ័យក្សាវក្ជាវ និងបទដាា ន 
(២) ការយិេ័យស្ថិតិ និងក្តួតពិនិត្ 
(៣) ការយិេ័យខ្ថទា ំនិងជ្ួស្ជ្៊ុេ 

នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ក្តូវ នដឹរនាឈំដាយឈលារនាយរ ០១ របូ និងក្បធានការយិេ័យ ០៣ របូជា
ជ្ំនួយការ រមួទាងំមក្រនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំននួ ០៥ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានក្រស្តី ០១ នារ ់។ 

 

ឈរេបំណងផ្នការក្តួតពិនិត្ឈនោះ លឺឈដើមបឈីេើររំពស់្ល៊ុណភាព និងក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតរិចចក្បតិបតិត
ការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងឈរេបំណងឈដើមបែីដេ់ឈស្វារមមជូ្នអតិថិជ្ន និងអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែក្បរបឈដាយ
ភាពរេូននិងឆ្បរ់ហ័ស្ និងជ្ួយ ជ្ក្មុញឈអាយស្វនដាា ននីមួយៗ អន៊ុវតតតួនាទី-ភាររិចចរបស់្មេួនក្ស្បតម
ឈស្ចរតីរំណតន់ិងតក្មូវការរបស់្អងគភាព និងអន៊ុឈលាមតមនីតិវ ិ្ ីរដា េសាធារណៈ េរខនតិរៈប៊ុលគេិរ
របស់្ រស្ស្ ចាបន់ិងបទបបញ្ា តតិជា្រមាន ។ 

 

ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញថាេ រដ់ឹរនា ំ មក្រនតី និឈយជ្ិត រេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដាា នរដា េ-្នធាន
មន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ នាយរដាា នអាជ្ីវរមម នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម 
នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ 
នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិ
តិ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ក្ពមទាងំការយិេ័យនិងខ្ែេរពារព់ន័ធ  ន
នឹងរំព៊ុងអន៊ុវតតការង្កររបស់្មេួនក្ស្បតមតួនាទី-ភាររិចច ខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់និង នយរចិតតទ៊ុរដារ់
អន៊ុវតតការង្ករ តមម៊ុមជ្ំនាញឈរៀងៗមេួនរេ៊ុងសាម រតីទទួេម៊ុស្ក្តូវមពស់្ និង នស្ហការែតេ់ឯរសារដេ់ស្វនររ 
ឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឈអាយការង្ករស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ អាចក្បក្ពឹតតឈៅ ន ក្ស្បតមរិចចដំឈណើ រការ
ស្វនរមមនិងក្បរប ឈដាយភាពរេូន ។  

 

៥.៣.១.១ ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង 
ឈយងតមស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ខ្ដេទទួេ នពីស្វនដាា ន រេ៊ុងក្តីមាស្ទី ១ ឆ្េ  ំ

២០២០ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញមក្រនតី ប៊ុលគេិរ ខ្ដេស្ថិតរេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា នមានវតតមានក្លប់ៗ រេ  ។ 



ឈដាយខ្ រ តមការច៊ុោះពិនិត្ឈៅតមខ្ែេរពារព់ន័ធមយួចំននួ ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដាា ន ស្វន
ររ នស្ឈងាតឈ ើញ មានប៊ុលគេិរមយួចំនួនតូច មនិ នមរឈ្វើការង្ករឈទៀងទាតឈ់នាោះឈទ ។   

ក្បការខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងជ្ំពូរ V. ស្តីពីវនិយ័ ទណឌ រមម ការ
ឈេើរស្រឈស្ើរ ការដារព់ិនទ៊ុនិងក្រុមក្បឹរាវនិយ័ និងជ្ពូំរ VII. ក្បការ ៤៣ ផ្នេរខនតិរៈប៊ុលគេិររំពងខ់្ែស្វយត័
ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ច៊ុោះផ្ថងទី ០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ២០០៣ ស្តីពីការស្៊ុំចាបឈ់បសំ់្រារ ។  

មូេឈហត៊ុខ្ដេប៊ុលគេិរខាងឈេើ មនិ នមរឈ្វើការឈទៀងទាត ់ អាចបណាដ េមរពីសាមមីេួនមានបញ្ញហ
ផ្ទទ េ់មេួន ឬ បណាដ េមរពីមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករខ្ែេរប៊ុលគេិរ មនិ នក្តួតពិនិត្និងឈ្វើទំនារទ់ំនងជា
មយួពួររតផ់្ទទ េ់ ឈដើមបរីាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នឈ្វើការអបរ់ ំ ខ្ណនា ំ ម៊ុននឹងរាយការណ៍ជូ្នថាេ រ់
ដឹរនា ំរស្ស្ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំឈរេការណ៍អន៊ុវតត ។ 

រតត ឈនោះ បណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតកិារ ឈរេការណ៍ វនិយ័
និងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង រដូ៏ចជាេរខនតិរៈប៊ុលគេិររបស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបឈី្វើឱ្្ក្បពន័ធក្លបក់្លងផ្ែទរេ៊ុង និងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការ មានេរខណៈេអក្បឈស្ើរឈ ើងនងិឈេើររំពស់្
ឈរេការណ៍វនិយ័ ក្ពមទាងំឈស្ចរតីផ្ថេថេូរបស់្អងគភាព ស្វនររយេ់ថាថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរបនតអប់រ ំខ្ណនាំ
ប៊ុលគេិរខាងឈេើបខ្នថមឈទៀត ឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងភាពអស្រមម និងការរាងំស្ទោះដេ់ការង្ករស្េូេរបស់្អងគភាព។ 

នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្សនឹងមិតមពំក្ងឹង និងឈេើររំពស់្ឈរេការណ៍វនិយ័និងបទបញ្ញជ
ផ្ែទរេ៊ុ ងឱ្្ នស្មក្ស្ប។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរត់ស្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រ់ដឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.១.២ ក្បពន័ធពនេតអ់លគិភ្យ័ របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 
តមការពិនិត្ក្បពន័ធពនេតអ់លគភិ្យ័ របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) ស្វនររ នពិនិត្ 

ឈ ើញ រស្ស្ បំពារប់ំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័និងក្បពន័ធទឹរពនេតអ់លគិភ្យ័ ឈដើមបឈីក្បើក្ ស់្ឈៅរេ៊ុងរំពងខ់្ែស្វ័យក្រុង
ក្ពោះសី្ហន៊ុចំនួនស្រ៊ុប ៤១២ រមួមានបំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ចំនួន ៤០០ និងក្បពន័ធទឹរចំនួន ១២ ក្បអប។់ បំពង់
ពនេតអ់លគិភ្យ័ និងក្បពន័ធទឹរពនេតអ់លគិភ្យ័ខាងឈេើ ខ្ដេ នបំពារឈ់ៅតមនាយរដាា ននីមយួៗដូចខាង
ឈក្កាមលឺ៖ 
 
នាយរដាា នខ្ដេ នបពំាររ់ចួរាេ់ ABC BC CO2 ក្បពន័ធទរឹ 
នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ១១ ៤២ ០៤ ០៦ 
នាយរដាា នបឈចចរឈទស្ ០៩ ៣៦ ០៥ ០២ 
នាយរដាា នក្បតបិតតិការទលីានរ៊ុងតនឺរ័ ១៦ ៦០ ០៦ N.A 
នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំិញទូឈៅ ១៩ ៨០ ០៩ 04 
នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ ១៨ ៦៨ ០៨ N.A 
នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ០៧ ០១ ០១ N.A 



 
ឈដាយខ្ រ តមការអឈងាតឈៅតមទីតងំជារខ់្ស្តង ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញឈៅតមឈរេឈៅ និងទី

តងំសំ្ខាន់ៗ រមួមានដូចខាងឈក្កាម ឈៅមនិទាន ់នបំពារប់ំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ និងក្បពន័ធទឹរពនេតអ់លគិភ្យ័ឈៅ
ឈ ើយ៖ អាងនាវាស្ឈណាត ង ឃ្េ ងំឈក្បង (មនិ នបំពាររ់ណតឹ ងក្បកាស្ភាពអាស្នេបណាដ េមរពីអលគិភ្័យ) 
បរឈិវណខាងឈក្ៅអារររដា េទំនិញទូឈៅ ឃ្េ ងំឈេម ១ ឈេម២ និងឈេម ៥ ទីតងំស្ត៊ុររ៊ុងតឺនរ័កាេ ឈស្ស 
ចំណតរថយនតដឹររ៊ុងតឺនរ័ Platform (មនិមានបំពារប់ំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ឈៅរេងបនទបឈ់្វើការ) រថយនតដឹររ៊ុង
តឺនរ័ Platform  (រថយនតមយួចំនួន ឈៅមនិទាន ់នបំពារប់ំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័) និងឈរាងជាងអលគិស្នីក្ចរទាវ រ
ទ២ី (មនិទាន ់នបំពារឧ់បររណ៍ក្ស្ូបខ្ែសង ក្ស្ូបរឈៅត  នងិរណតឹ ង/ស្៊ុីខ្រ ៉ែន ក្បកាស្ភាពអាស្នេខ្ដេបណាដ េ
មរពីអលគិភ្យ័) ។  

ក្បការខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រតឹ្រាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ឈេម ១៣១ អនក្រ.បរ ច៊ុោះផ្ថងទី ១៨ 
ខ្ម សី្ហា ឆ្េ  ំ ២០១៧ ស្តីពីេរខមណឌ និងវធិានការនានា ស្តីពីការបង្កា រនិងការពនេតអ់លគិភ្យ័ក្តងជ់្ំពូរទី ៣ 
មាក្ត ៩ អេរក្លប់ក្លងឈរេឈៅ ទីរខ្នេងែេិតខ្រផ្ចេ និង/ឬ ស្ត៊ុរទ៊ុរសារធាត៊ុង្កយឈនោះ ក្បភ្ពឈភ្េើងនិង
ក្បភ្ពរឈៅត  ក្តូវឈររពតមេរខមណឌ  និងវធិាន រមួមានឧបររណ៍ក្សូ្បខ្ែសង ក្សូ្បរឈៅត  មា៉ែ ស្៊ុីន ញ់ទរឹ
ពនេតអ់លគិភ្យ័ស្វ័យក្បវតតិ បំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ក្លបក់្បឈភ្ទ ក្បពន័ធទរឹឈដើរឈដាយស្វ័យក្បវតតសិ្ក្មាបព់នេតអ់លគភិ្យ័ 
បឈង្កគ េទឹរស្ក្មាបែ់តេ់ឱ្្រថយនតពនេតអ់លគភិ្យ័ និងមានក្បពន័ធការពាររនទោះរមួទាងំខ្ែនការស្ឈក្រង្កគ ោះនិងជ្ឈមេៀស្
ឈដាយអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្ឈេម ១៦៧ អនក្រ.បរ ច៊ុោះផ្ថងទី ១៧ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ  ំ២០០៨ ស្តីពខី្បបបទរេ៊ុងការ
ជ្ឈមេៀស្សាធារណជ្ន ឈចញពរីខ្នេងខ្ដេអាចមានឈក្រោះថាេ រឈ់រើតឈ ើង ។ 

មូេឈហត៊ុខាងឈេើ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ មនិ នសិ្រា 
ក្សាវក្ជាវបខ្នថមអំពីវធិានការនានា ពារព់ន័ធនឹងការបង្កា រនិងពនេតអ់លគិភ្យ័ ក្ស្បតមឈរេការណ៍ដូច នខ្ចង
រេ៊ុងមាក្ត ៩ ផ្នអន៊ុក្រឹត្ឈេម ១៣១ អនក្រ.បរ របស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ។ 

ររណីឈនោះ អាចបណាត េឱ្្ង្កយឈនោះ ឬ ង្កយរងឈក្រោះ និងអាចបណាត េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ដេ់អាយ៊ុជ្ីវតិ មក្រនតី 
និឈយជ្ិត រមមររ បឈក្មើការង្កររេ៊ុងក្របមណ័ឌ  រស្ស្ និងមូចខាតក្ទព្ស្មបតតិ ក្ពមទាងំស្៊ុវតថិភាពអេរឈក្បើ
ក្ ស់្ខ្ែ។ 

ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតវធិានការបង្កា រ និងពនេតអ់លគិភ្យ័ សំ្ឈៅកាតប់នថយហានិភ្យ័ឈដាយឈក្រោះ
អលគិភ្័យ និងការបំផ្ទេ ញក្ទព្ស្មបតតិឈដាយសារឈក្រោះអលគិភ្័យ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាស្វនដាា ននិងខ្ែេរ
ពារ់ព័នធលួរច៊ុោះពិនិត្សាថ នភាព ឈៅតមឈរេឈៅនិងទីតំងខាងឈេើ ឈដើមបសិី្រាអំពីរងវោះខាតនិងតក្មូវការ
ជារខ់្ស្ដង និងឈរៀបចំខ្ែនការបំពារឧ់បររណ៍ឈៅតមឈរេឈៅសំ្ខាន់ៗ  ដារឈ់ស្េើស្៊ុំឈរេការណ៍អន៊ុវតតពី
ថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ។  

ជាមួយរេ ឈនោះ ស្វនដាា នលួរឈរៀបចំឈបើរវលគបណដ៊ុ ោះបណាដ េ អំពីបឈចចរឈទស្ជ្ឈមេៀស្ បង្កា រ ពនេត់អលគិ
ភ្យ័ និងខ្ណនាអំំពីរឈបៀបឈក្បើក្ ស់្ឧបររណ៍ពនេតអ់លគិភ្យ័ខាងឈេើ រមួទាងំក្បពន័ធទរឹពនេតអ់លគិភ្យ័ឈៅដេ់ 
មក្រនតី ប៊ុលគេិរ និឈយជ្ិត រស្ស្ ឈដើមបជីាមូេដាា នរេ៊ុងការចូេរមួចំខ្ណរបង្កា រ ការពារស្៊ុវតថិភាព អាយ៊ុជ្ីវតិ និង
ក្ទព្ស្មបតតិរបស់្អងគភាពពីឈក្រោះថាេ រអ់លគិភ្យ័ ។ 



នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ទទួេយរមតិរបស់្ស្វនររ ឈហើយនឹងឈរៀបចបំពំារឧ់បររណ៍ឱ្្
 នក្លបក់្រន ់ក្ពមទាងំឈរៀបចឈំបើរវលគបណត៊ុ ោះបណាត េអំពីការបង្កា រ និងពនេតអ់លគិភ្យ័ជូ្នអេរពារព់ន័ធ។ 

ក្រមុការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបភំ្េ ឺ ក្បរបឈដាយការទទេួម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់រឹនាសំ្វន
ដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.២.១ បំណ៊ុ េខ្ដេជាបជំ់្ពារឈ់ដាយអតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ 
ឈយងតមតរាងេមអតិលណនីឈេម ៤១០ (អតថិិជ្ន្មមត) ខ្ដេទទេួ នពីស្វនដាា នលតិក្តឹមផ្ថងទី 

៣១ ខ្មមនីា ឆ្េ  ំ ២០២០ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញ មានអតិថិជ្ន្មមតឈៅជ្ំពារប់ំណ៊ុ េ រស្ស្ ជាទឹរ
ក្ រស់្រ៊ុបចំនួន ៧,៨៧២,៥៦០.២៩ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ ឈស្មើនងឹ ៣២,០៤១,៣២០,៣៨០.៣០ ឈរៀេ ។ 

រេ៊ុងចំឈណាមអតិថិជ្ន្មមតទាងំឈនោះ មានក្រុមហ ៊ុន Shipping Lines មយួចំនួន នជ្ំពារបំ់ណ៊ុ េ  
រស្ស្ ជាចំនួនទឹរក្ រស់្រ៊ុបដូចខាងឈក្កាម ៖ 

- ក្រុមហ ៊ុន Maersk/MCC ជំ្ពារ ់ ២,៣៦២,៤៩៧.៣៤ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ រេ៊ុងឈនាោះ
បំណ៊ុ េឆ្េ  ំ២០១៩ ឈៅស្េ់ចំនួន ១,០៥៨,៤៤៥.២០ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ  

- ក្រុមហ ៊ុន Arrow Shipping ជំ្ពារ ់  ៦៦៧,៩១៨.៣២ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ រេ៊ុងឈនាោះ
បំណ៊ុ េឆ្េ  ំ២០១៩ ឈៅស្េ់ចំនួន ១១៩,៥៣៨.៥៤ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ 

- ក្រុមហ ៊ុន SITC Container ជំ្ពារ ់ ៥៨៥,៤៥១.៣០ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ រេ៊ុងឈនាោះ
បំណ៊ុ េឆ្េ  ំ២០១៩ ឈៅស្េ់ចំនួន ៤៧៣.០០ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ 

- ក្រុមហ ៊ុន Danaka Logistics Co.,Ltd ជ្ំពារ ់១,១៤២,៥០០.៣៨ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ រេ៊ុង
ឈនាោះបំណ៊ុ េឆ្េ  ំ២០១៩  នទូទាតស់្ង រស្ស្ រចួរាេ់អស់្ឈហើយ ។ 

ឈដាយខ្ រ ក្រុមហ ៊ុន Toll Royal (Cambodia)  នជ្ំពារ់បំណ៊ុ េ រស្ស្ ជាទឹរក្ រ់ស្រ៊ុប
ចំនួន ៨៥៧,២១១.៨០ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ ចាបត់ងំពីឆ្េ  ំ ២០១៨-២០១៩ រហូតដេ់ក្តីមាស្ទី ១ ឆ្េ  ំ ២០២០ 
ឈៅមនិទាន ់នទូទាតស់្ង រស្ស្ ក្លបច់ំនួនឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិក្ស្បតមេរខមណឌ រេ៊ុងរិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាង រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រ
ស្ស្) និងក្រុមហ ៊ុន Shipping Lines ច៊ុោះផ្ថងទ ី០១ ខ្មមររា ឆ្េ  ំ២០១៩ រេ៊ុងក្បការ ០៧ ខ្ចងថា Line ក្តូវពនិិ
ត្និងច៊ុោះហតថឈេខាឈេើវរិាយបក្តរេ៊ុងរយៈឈពេ ០៥ ផ្ថង ឈក្កាយពី នបញ្ចបក់្បតិបតតិការឈែទរ-ែទ៊ុររ៊ុងតនឺរ័ នងិ
ក្តូវឈ្វើការទូទាតរ់េ៊ុងរយៈឈពេ ២១ ផ្ថងបនាទ បព់ ីនច៊ុោះហតថឈេខាឈេើវរិាយបក្តរចួ ។ ក្បសិ្នឈបើ Line មនិ ន
ទូទាតផ់្ថេឈេួេរេ៊ុងរយៈឈពេ ២៥ ផ្ថងឈក្កាយពី នច៊ុោះហតថឈេខាឈេើវរិាយបក្ត ឈនាោះក្បតិបតតិររ (រស្ស្) មានសិ្ទធិ
ផ្ទអ រស្រមមភាពនាវា ឬ ការបឈញ្ចញរ៊ុងតឺនរ័របស់្ Line  រហូតដេ់ Line  នទូទាតប់ំណ៊ុ េរចួរាេ់។  

ឈដាយខ្ រចំឈពាោះក្រុមហ ៊ុន Toll Royal (Cambodia) លឺមនិក្ស្បតមេរខមណឌ ទូទាតខ់្ដេ ន
ខ្ចងរេ៊ុងចំណ៊ុ ច ៦.២ ក្បការ ០៦ ផ្នរិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាងរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) និងក្រុមហ ៊ុន
អយស្ម័យយន Toll Royal (Cambodia) ស្តីពីការជ្ួេទីតងំ និងមឈ្ា យឈេើរដាររ់បស់្រំពងខ់្ែស្វយត័
ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ច៊ុោះផ្ថងទ ី៣០ ខ្មឧស្ភា ឆ្េ  ំ២០១៣ ។ 



មូេឈហត៊ុខ្ដេនាឈំអាយក្រមុហ ៊ុនខាងឈេើជ្ំពារប់ំណ៊ុ េ រស្ស្ រហូតដេ់ក្តីមាស្ទី០១ ឆ្េ  ំ២០២០ 
ឈនោះអាចបណាត េមរពីក្រុមហ ៊ុនឈមបខ្ងវរក្ រទូ់ទាតស់្ង រស្ស្ មនិទានឈ់ពេ ឬ អាចយរឈៅទូទាត់ស្ង
រំពង់ខ្ែនានាឈក្ៅពី រស្ស្ ម៊ុន និង/ ឬ អាចមានឈចតនាពនាឈពេទូទាត់ស្ង រស្ស្ ឈដាយសំ្អាងឈេើ
ការនេងរាេដាេនិងែេប៉ែោះពាេ់ឈេើអាជ្ីវរមមរបស់្មេួនឈដាយជ្មង ឺCOVID-19 ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ដេ់ចំណូេអាជ្ីវរមម ដំឈណើ រការ ៊្ុររិចចរបស់្ រស្ស្ និង
ទំន៊ុរចិតតរេ៊ុងការអន៊ុវតតរិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាង រស្ស្ និងអតិថិជ្ន អេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ រដូ៏ចជាដំឈណើ រការអាជ្ីវរមម
និងឈរេការណ៍ក្លបក់្លងសាចក់្ ររ់បស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបឈីចៀស្វាងការ តប់ងច់ំណូេអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរ
ការង្ករខ្ែេរបំណ៊ុ េ លួរឈរៀបចំខ្ែនការស្រមមភាព និងេិមិតបទដាា នលតិយ៊ុតតក្ស្បតមេរខមណឌ  និងឈរេ
ការណ៍រិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាង រស្ស្ និងបណាដ ក្រុមហ ៊ុនខាងឈេើ ដារ់ជូ្នថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នពិនិត្ ខ្រ
ស្ក្មួេ និងឈស្េើស្៊ុំការឯរភាពពីថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ ឈដើមបបីនតទារបំណ៊ុ េ និង/ឬ ឈ្វើការផ្ទរពិនយ័ក្រុមហ ៊ុន
ទាងំឡាយ ខ្ដេមានបំណងពនាឈពេទូទាតប់ំណ៊ុ េស្ង រស្ស្ ឈដាយរម នមូេឈហត៊ុចាស់្លាស់្ ។ 

ឈៅឈពេខ្ដេមា៊ុ ំ ទ  នច៊ុោះឈៅទារបណំ៊ុ េតមបណាត ក្រុមហ ៊ុន Shipping line នានា ក្រមុហ ៊ុននីមយួៗ
ខ្តងខ្ត នឈស្េើស្៊ុំការអន៊ុឈក្រោះពី រស្ស្ ឈដាយឈពេមេោះក្រុមហ ៊ុនរបស់្រតប់ខ្ងវរក្ រទូ់ទាតជូ់្ន រស្ស្ មិន
ទាន់ឈពេឈដាយឈហត៊ុថាឈពេមេោះអតិថិជ្ន របស់្រត ់នជ្ពំារ់េ៊ុយយូរពិ ររេ៊ុ ងការទារ ។ មា៉ែងវញិឈទៀត 
ឈដាយមានការររីរាេដាេផ្នជ្មងឺ Covid-19 ែងឈ្វើ ឈអាយប៉ែោះពាេ់ដេ់ការបខ្ងវរក្ រពី់ខាងឈក្ៅមររមព៊ុជា 
ក្ពមជាមយួឈនោះប៉ែោះពាេ់ដេ់ដឈំណើ រការអាជី្វរមម របស់្ក្រុមហ ៊ុន ឈជ្ើងនាវាមយួចំនួនក្តូវ នផ្ទអ រជាបឈណាត ោះ
អាស្នេ ឈដាយខ្ រប៊ុលគេិរមានការឆ្េ ស់្ឈវនឈ្វើការ ឬ ឈ្វើការឈៅែទោះ ។ 

ចំឈពាោះក្រុមហ ៊ុន Royal Railway មរដេ់ក្តឹមផ្ថងទី ៣១ ខ្មមីនា ឆ្េ  ំ ២០២០ មានចំនួនស្រ៊ុប 
៨៥៧,២១១.៨០ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ បំណ៊ុ េទាងំឈនោះ មា៊ុ ំ នមិតមំឈ្វើេិមិតច៊ុោះឈៅទារបំណ៊ុ េជាឈក្ចើនឈេើរ ឈដាយ
មានច៊ុោះហតថឈេខាពីថាេ រ់ដឹរនា ំរស្ស្ ខ្តក្រុមហ ៊ុនឈនោះមិនក្ពមទូទាត់ជូ្ន រស្ស្ ដខ្ដេ។ បនាទ បម់រឈទៀត
ថាេ រដឹ់រនា ំ រស្ស្ រ ៏នស្ឈក្មចចិតត ឈ្វើេិមិតឈស្េើស្៊ុំអនតរាលមនឈ៍ៅឯរឧតតមអលគបណឌិ តស្ភាចារ្ឧបនាយរ
រដាមក្រនតី  រដាមក្រនតី ក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈអាយជ្ួយ មានវធិានការ ។ 

ឈក្កាយមរក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ  រ ៏នឈ្វើេិមិតឈេម ២៧៧០ ស្ហវ ជ្ក្មាបឈៅក្រុមហ ៊ុន 
Royal Railway ។ បនាទ ប់ពី នទទួេេិមិតរបស់្ក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ មរ ក្រុមហ ៊ុនឈនោះ ន
ទូទាត់ស្ងបំណ៊ុ េចំនួន ៩០,៤៩១.៥០ ដ៊ុលាេ រអាឈមររិ ឈៅផ្ថងទី ២១ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ២០២០ ស្ក្មាបទូ់ទាត់
ស្ងបណំ៊ុ េឆ្េ  ំ ២០១៨ ។ ឈដាយខ្ រ Shipping line ចនំួន ៤ រ ៏នទូទាតស់្ងបណំ៊ុ េមយួចំនួនឈទៀតខ្ដរ
ស្ក្មាបប់ណំ៊ុ េ ឆ្េ  ំ២០១៩ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរត់ស្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រ់ដឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។    

៥.៣.២.២ ក្បពន័ធក្បតិបតតិការរបស់្ រស្ស្ 
ឈដើមបរីមួចំខ្ណរស្ក្មបស្ក្មេួពាណិជ្ជរមម និងឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមនិងឈស្វា

រមមរបស់្ រស្ស្ ឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើង ឈដើមបឈីនេើយតបនឹងតក្មូវការរបស់្អតិថជិ្ន និងអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ



 នទានឈ់ពេឈវលា រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  នបំពារក់្បពន័ធ CTMS “Container 
Terminal Management System” និង VTMS “Vessel Traffic Management System” ឈដើមបកី្លបក់្លង
ក្បតិបតតិការឈេើរដារ ់ ឈែទរ-ែទ៊ុរ និងដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ/រ៊ុងតនឺរ័ រដូ៏ចជាចរាចរណ៍នាវាខ្ដេចូេ-ឈចញ តមក្ចរ
ទាវ ររំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ឈដាយខ្ រ ឈដើមបពីក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតកិារ និងរិចចបញ្ជ ិកា
លណឈនយ្ក្បរប ឈដាយតមាេ ភាពនិងការទទួេម៊ុស្ក្តូវ រស្ស្  នបំពារក់្បពន័ធ Single Window Service 
System និង Microsoft Dynamic NAV បខ្នថមឈទៀតឈដើមបកី្លបក់្លងចណូំេ-ចណំាយក្បតិបតតិការ រមួទាងំ
ចំណាយឈេើការបងព់នធនងិអាររឈេើតផ្មេបខ្នថម រេ៊ុងក្រប មណ័ឌ នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ និងនាយរដាា ន
ជ្ំនាញខ្ដេពារព់ន័ធនឹងរចិចក្បតិបតតកិារអាជ្ីវរមមនិងឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ។   

ឈទាោះជាយ៉ែ ងឈនោះរតី តមការពិនិត្ជារខ់្ស្ដង ក្បពន័ធ Single Window Service System និង 
Microsoft Dynamic NAV ឈៅមនិទាន ់នភាជ បប់ណាដ ញឈក្បើក្ ស់្រេ៊ុងក្បតិបតតិការរមួរបស់្  រស្ស្ ឈៅឈ ើយ 
ឈហើយបចច៊ុបបនេក្បពន័ធទាងំ ០២ ក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្ឈដាយនាយរដាា នអាជ្ីវរមម និងនាយរដាា នលណឈនយ្-
ហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈដើមបកី្លបក់្លងការរតក់្តចំណូេ-ចណំាយក្បតបិតតិការ រមួទាងំចណំាយឈេើការបងព់នធនិងអាររឈេើ
តផ្មេបខ្នថម ។ ឈដើមបភីាជ បប់ណាដ ញក្បពន័ធខាងឈេើ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញនាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ឈក្បើ
ក្ ស់្រ៊ុំព្ទូរ័ចំនួន ១៣ ឈក្លឿងនិងមានបខ្នថម CPU ០២ ឈក្លឿងឈទៀត ឈដើមបផី្ទេ ស់្បដូររេ ឈក្បើក្ ស់្រវាងក្បពន័ធ 
Single Window Service System នងិ Microsoft Dynamic NAV ឈដាយរេ៊ុងចំឈណាមរ៊ុពំ្ទូរ័ទាងំ ១៣ 
ឈក្លឿង មាន ០៤ ឈក្លឿងក្តូវ នភាជ បប់ណាដ ញឈក្បើក្ ស់្ក្បពន័ធ Single Window Service System ឈដើមបពីិនិត្
វរិាយបក្ត ចំនួនទឹរក្ រ់ និងឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុន ខ្ដេ នបង់តមរយៈនាយរដាា នអាជ្ីវរមម និងរតក់្តការ
បងព់នធនិងអាររឈែសងៗ ។ ឈដាយខ្ រ រ៊ុំព្ទូរ័ ០៩ ឈក្លឿងឈែសងឈទៀតក្តូវ នភាជ បប់ណាដ ញឈក្បើក្ ស់្ក្បពន័ធ 
Microsoft Dynamic NAV ឈដើមបរីតក់្តរចិចបញ្ជ ិកាលណឈនយ្ រមួទាងំការស្ត៊ុរទ៊ុរឯរសារ និងទិនេនយ័សំ្ខា
ន់ៗ របស់្ រស្ស្ ។ 

រេ៊ុងនយ័ឈនោះ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាក្បពន័ធក្បតិបតតិការខាងឈេើ ឈៅមនិទានស់្មក្ស្បជាក្បពន័ធក្បតបិតតិ
ការរមួឈពញេរខណៈស្ក្មាប ់ រស្ស្ ឈៅឈ ើយ ជាពិឈស្ស្លឺក្បពន័ធ Single Window Service System នងិ
ក្បពន័ធ Microsoft Dynamic NAV ខ្ដេមនិទាន ់នភាជ បប់ណាដ ញឈក្បើក្ ស់្ រេ៊ុងក្បតបិតតកិាររមួរបស់្  រស្ស្ ។ 
មា៉ែងវញិឈទៀត រ៊ុំព្ទូរ័ទាងំ ១៣ ឈក្លឿងខ្ដេភាជ បប់ណាដ ញក្បពន័ធ Single Window Service System នងិ 
Microsoft Dynamic NAV រម៏និអាចធានាស្៊ុវតថិភាពឈក្បើក្ ស់្រយៈឈពេយូរ នខ្ដរ ពឈីក្ពាោះរ៊ុំព្ទូរ័ទាងំអស់្
ក្តូវ នស្ឈងាតឈ ើញឈក្បើក្ ស់្ Cracking MS Office ឬ Cracking Software ឈហើយមានរ៊ុំព្ទូរ័មយួចំនួន
មនិ នឈក្បើក្ ស់្ Stand Alone Anti-Virus ឈដើមបកីារពារឈមឈរាលឈនាោះឈទ ។  

តមការស្និេដាា ន រតត ឈនោះឈៅមនិទានអ់ាចឈនេើយតប តមតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ជារខ់្ស្តងរបស់្ រស្ស្ នងិ
មនិទានម់ានេរខណៈស្មក្ស្ប តមបឈចចរវជិាជ ពត័ម៌ានវទិាឈៅឈ ើយ ឈដាយសារស្វនដាា នមនិ នឈក្បើក្ ស់្ 
Licensed MS Office/Licensed Software ឈដើមបកីារពារហានិភ្យ័ឯរសារ នងិទិនេនយ័សំ្ខាន់ៗ របស់្មេួន។ 

មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចបណាត េមរពីមក្រនតីជ្ំនាញ ខ្ដេទទួេបនទ៊ុរការង្ករពារ់ពន័ធនឹងក្បពន័ធមិនទាន់
 នឈ្វើការសិ្រា និង/ឬ បំឈពញបខ្នថមនូវតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ឈដើមប ី Update ឈៅរេ៊ុងក្បពន័ធខាងឈេើឱ្្ នទាន់
ឈពេឈវលា ឬ មនិ នរាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នក្ជាបឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំ Licensed MS Office/ Licensed 



Software យរមរឈក្បើក្ ស់្រេ៊ុងក្របម័ណឌ ស្វនដាា ន ឈដើមបឈីចៀស្វាងការនេងឈមឈរាលឈែសងៗ ខ្ដេអាច
បណាដ េឱ្្មានហានភិ្យ័ឯរសារ ទិនេនយ័សំ្ខាន់ៗ  នងិប៉ែោះពាេ់ដេ់ការរតក់្តរិចចបញ្ជ ិកាលណឈនយ្ក្បចាំ
ផ្ថងរបស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ ល៊ុណភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ឈអាយកាន ់ខ្តេអ
ក្បឈស្ើរឈ ើង ស្វនររយេ់ឈ ើញថានាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ លួរសិ្រាអំពីតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ ឈ្វើ
ទំនារទ់ំនងជាមយួនាយរដាា នជ្ំនាញ ពារព់ន័ធនឹងរចិចក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម និងឈ្វើទំនារទ់ំនង
ការង្ករេំអិតជាមយួនាយរដាា ន IT ម៊ុននងឹឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំរស្ស្ ទិញ Licensed MS Office/Licensed 
Software ក្ពមទាងំ Stand Alone Anti-Virus នងិឧបររណ៍សំ្ខាន់ៗ ឈែសងៗឈទៀត ឈដើមបយីរមរឈក្បើក្ ស់្
រេ៊ុងក្របមណ័ឌ  នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ ។ 

ចំឈពាោះការភាជ បក់្បពន័ធរវាង Single Window (SSWS) និង Microsoft Dynamic NAV ក្រុមហ ៊ុន Blue 
និងខាង NiDA រំព៊ុងឈរៀបចំទំរងជ់ា File XML ឈដើមបឈីអាយក្បពន័ធទាងំពីរឈនោះ អាចភាជ បរ់េ  ន ឈក្កាយពី ន
ជ្ួបក្បជ្៊ុពិំភារា ជាមយួនាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ  និងនាយរដាា ន IT។ ឈដាយយេ់ឈ ើញថាវ ិ្ ី ឈនោះ
ជាវ ិ្ ី ខ្ដេឈេឿន និងង្កយរេ៊ុ ងការខ្រស្ក្មួេក្បព័នធទាងំពីរឈអាយក្តូវរេ  ប៉ែ៊ុខ្នតរេ៊ុ ង រយៈឈពេខ្វង អេរជ្នំាញ
លិតថាអាចនឹងតក្មូវឱ្្មានការខ្រស្ក្មួេក្បព័នធទំរង់្ំ ឈដើមបឈីអាយការភាជ ប់ក្បពន័ធទាងំពីរកានខ់្តង្កយក្សួ្េ 
និងកាតប់នថយ Error ផ្នក្បពន័ធទាងំពីរ ។  

រឯី Licensed MS Office/ Licensed Software នាយរដាា នលណឈនយ្ រម៏ានបំណងចងឈ់ក្បើក្ ស់្  
MS Office and Software ខ្ដេមាន License ែងខ្ដរ ប៉ែ៊ុខ្នតឈដាយយេ់ឈ ើញថា License ទាងំឈនាោះមានតផ្មេផ្ថេ 
ឈហើយការឈក្បើ Cracking MS Office រឈ៏ៅឈក្បើក្ ស់្ ន្មមត ឈហត៊ុដូចឈនោះ នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា
វតថ៊ុ  មិនទាន ់នឈ្វើការឈស្េើស្៊ុំទិញ License ទាងំឈនាោះមរឈក្បើក្ ស់្ឈៅឈ ើយ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរត់ស្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.៣.១ តរាងចណូំេអាជ្វីរមមក្បចាកំ្តមីាស្ទ១ី ឆ្េ  ំ២០២០ ឈ្ៀបនឹងក្តមីាស្ទ១ី ឆ្េ  ំ២០១៩   
ឈយងតមតរាងចំណូេអាជ្ីវរមម ក្បចាកំ្តីមាស្ទី១ ឆ្េ ២ំ០២០ ឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងចំណូេអាជ្ីវរមម

ក្បចាកំ្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ដូច នបង្កហ ញជូ្នខាងឈក្កាម ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញមានការឈរើនឈ ើងនិងថយ
ច៊ុោះបនតិចបនតួច បណាដ េមរពកីារនេងរាេដាេ និងែេប៉ែោះពាេ់ផ្នជ្មង ឺCOVID-19 ។  

 
 1st Quarter of 2020 1st Quarter of 2019 Remark 

January $7,169,358.08 $5,844,468.22  
February $5,670,570.11 $5,973,467.63  

March $6,103,255.31 $6,798,492.96  
 $18,943,183.50 $18,616,428.81  



1st Quarterly Income of 2020 
 Jan-20 Feb-20 Mar-20 

Handling $4,493,736.37 $3,358,296.17 3,970,410.53 
Storage $603,756.01 $523,831.66 $331,248.73 

Port Dues $1,555,067.74 $1,396,496.77 $1,369,171.37 
Transportation $1,262.00 $364.00 $720.00 

VAT 10% $515,535.96 $391,581.51 $431,704.68 
Total: $7,169,358.08 $5,670,570.11 $6,103,255.31 

Storage 
Decreased-compared to 

Jan-20 
$79,924.35 $192,582.93 

Port Dues - $158,570.97 $27,325.40 
 

ស្វនដាា ន ននងិរំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្ក្បពន័ធ SWSS “Single Window Service System” ឈដើមបឈីចញ
វរិាយបក្តជូ្នអតិថិជ្ន និងឈ ោះព៊ុមពរ យការណ៍ឈដាយស្វ័យក្បវតតិ ប៉ែ៊ុខ្នតស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញស្វនដាា ន
ឈៅឈក្បើពារ្ DO KAMSAB ឈៅរេ៊ុងរូឈលានបញ្ញជ រព់ី DO រេ៊ុងរ យការណ៍ចំណូេខ្ដេក្តូវ នឈ ោះព៊ុមពឈចញ
ពីក្បពន័ធ SWSS ។  

ររណីខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្ឈេម ៣១ អនក្រ.បរ ច៊ុោះផ្ថងទី ៥ ខ្ម រ៊ុមភោះ ឆ្េ  ំ២០១៩ របស់្
រាជ្រដាា ភ្ិ េរមព៊ុជា ស្តីពីការរសំាយស្ហក្រស្សាធារណៈ ភាេ រ់ង្កររមព៊ុជានាវាចរ (កាសំាប) ក្តងម់ាក្ត 
១  នបញ្ញជ រថ់ា៖ ក្តូវ នបញ្ចបឈ់បស្ររមម និងរសំាយស្ហក្រស្សាធារណៈខ្ដេមានេរខណៈជាក្រុម
ហ ៊ុនរដា (កាសំាប) ចាបព់ីផ្ថងទី ២៨ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ២០១៩ ឈនោះតឈៅ ។  

មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចបណាត េមរពមីក្រនតីទទួេបនទ៊ុរ ការង្ករក្លបក់្លងក្បពន័ធមនិទាន ់នខ្រស្ក្មួេពារ្
តមស្ភាពការណ៍ខ្ក្បក្បួេ បនាទ បព់ីរដាា ភ្ ិេ នេ៊ុបកាសំាប ឈដាយសារឈៅឈពេខ្ដេមានកាសំាបល ឺ
រស្ស្  នទទួេ DO ពីកាសំាប ឈហើយឈៅឈពេខ្ដេកាសំាបក្តូវ នេ៊ុប រស្ស្  នទទួេ DO 
(Delivery Order)/RO (Release Order) ពីក្រុមហ ៊ុននាវាវញិ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយអតិថិជ្ន និងអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែមានការយេ់ក្ច ំ និងអាចប៉ែោះពាេ់ដេ់
ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតផ្នអន៊ុក្រឹត្ឈេម ៣១ អនក្រ.បរ ច៊ុោះផ្ថងទី ៥ ខ្ម រ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ២០១៩ របស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុ
ជា ស្តីពីការរសំាយស្ហក្រស្សាធារណៈ ភាេ រង់្កររមព៊ុជានាវាចរ (កាសំាប) ។ 

ឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងការយេ់ក្ច ំ និងប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតផ្នអន៊ុក្រឹត្ របស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា
ដូច នឈ្វើនិឈទទស្ខាងឈេើ ស្វនដាា នលួររាយការណ៍ជូ្នថាេ រ់ដឹរនា ំ រស្ស្ និងឈស្េើស្៊ុំេ៊ុប/ឈក្បើពារ្: DO 
KAMSAB ជំ្នួស្ថមីឈដាយពារ្: “DO” Shipping Lines  ឬ “RO” Shipping Lines ។ 

យេ់ក្ពមទទេួយរតមសំ្ឈណើ របស់្ស្វនររ ឈដាយនឹងស្ហការណ៍ជាមយួនាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា
រេ៊ុ ងការខ្រស្ក្មួេពីពារ្ DO KAMSAB ជ្នួំស្ថមីឈដាយពារ្: “DO” Shipping Lines ឬ “RO” 
Shipping Lines។ 



ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរត់ស្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រ់ដឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។    

៥.៣.៣.២ រិចចក្ពមឈក្ពៀងរវាងរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈលារ តូវ ជឺ្ហួង 
ឈយងតមរិចចក្ពមឈក្ពៀង រវាងរំពង់ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈលារ តូវ ជឺ្ហួង ច៊ុោះផ្ថងទី ២៧ ខ្ម

រញ្ញា  ឆ្េ  ំ២០០១ និងរិចចស្នាស្តីពីការបខ្នថមស្៊ុពេភាពឈេើ “រិចចស្នាជ្ួេដី” រវាងរំពង់ខ្ែស្វយត័ក្រុង
ក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈលារ តូវ ជឺ្ហួង (មាច ស់្ស្ណាា ររ និងឈភាជ្នីយដាា នឈនេរថមី) ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញឈៅរេ៊ុង
ក្បការនីមយួៗ ព៊ុំមានការបញ្ញជ រអ់ំពីទំហំទីតងំដីជ្ួេ មនិមានេរខមណឌ ស្ដីពីការសាងស្ង ់និង/ឬ ការពក្ងីរ
ទីធាេ ទទួេឈភ្ាៀវេយចូេឈៅរេ៊ុងទឹរស្ម៊ុក្ទឈៅផ្ថងអនាលត ឈៅរេ៊ុងរិចចស្នារវាងរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហ
ន៊ុ និងឈលារ តូវ ជឺ្ហួង (ច៊ុោះផ្ថងទី ២៧ ខ្មរញ្ញា  ឆ្េ  ំ២០០១) និងរិចចស្នាស្តីពីការបខ្នថមស្៊ុពេភាពឈេើរិចច 
“ស្នាជ្ួេដី” រវាងរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និងឈលារ តូវ ជឺ្ហួង (មាច ស់្ស្ណាា ររនិងឈភាជ្នីយដាា ន
ឈនេរថមី “ច៊ុោះផ្ថងទី ១១ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ២០១៩”) ។   

ក្បការខាងឈេើ មនិក្ស្បតមឈរេការផ្នរិចចស្នាជ្ួេខ្ដេតក្មូវឈអាយ រស្ស្ ឈ្វើរចិចស្នាឈៅរេ៊ុង
តំបន់ក្លប់ក្លងរបស់្មេួន ឈដាយរំណត់ទំហំចាស់្លាស់្ ឈ្វើខ្ែនការអាជី្វរមម ខ្ែនការអភ្ិវឌឍន៍ ក្ពមទាងំ
លំនូស្បេងស់ាថ បត្រមម រដូ៍ចជាបេងស់ាងស្ង ់។ 

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្កររិចចស្នា មនិ នស្ហការជាមយួ
នាយរដាា នពារព់ន័ធ ឈដើមបវីាស់្ខ្វងទីតងំដីរេ៊ុងនាមជាមាច ស់្ទីតងំជ្ួេ។ រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះ
ពាេ់ដេ់ក្បសិ្ទធភាព ផ្នការអន៊ុវតតរិចចស្នាខ្ដេ នបនតស្៊ុពេភាព រយៈឈពេយូរពីឈក្ពាោះមាច ស់្ទីតងំជ្ួេ
មនិ នវាស់្ខ្វងទំហំដីចាស់្លាស់្ និងមនិ នខ្ចងអំពីក្ពំខ្ដនឈនេរខ្ដេអាចឈក្បើក្ ស់្ ឈដើមបសីាងស្ង/់ពក្ងីរ
ទីធាេ ទទួេឈភ្ាៀវឈៅផ្ថងអនាលត ។  

ឈដើមបអីន៊ុវតតរិចចក្ពមឈក្ពៀង និង/ឬ រចិចស្នាក្បរបឈដាយតមាេ ភាព និងការទទួេម៊ុស្ក្តូវ ស្វនររយេ់
ឈ ើញថា ស្វនដាា នលួរស្ហការជាមយួនាយរដាា នជ្នំាញ និងស្មតថរិចចជ្ំនាញឈដើមបវីាស់្ខ្វងទំហំទីតងំដី
ជ្ួេនិងបញ្ញជ រអ់ំពីក្ពំខ្ដន និងវសិាេភាពផ្នការឈក្បើក្ ស់្តំបនឈ់នេរ ខ្ដេស្ថិតឈៅជាបទ់ីតងំជួ្េឈអាយ ន
ចាស់្លាស់្ ស្មក្ស្បតមនីតិវ ិ្ ីរដា េសាធារណៈ និងេិមិតបទដាា នលតិយ៊ុតតនានា ឈដើមបងី្កយក្សួ្េរេ៊ុង
ការអន៊ុវតត និងររាទ៊ុរជាឯរសារឈៅផ្ថងអនាលត ។ 

យេ់ក្ពមទទួេយរតមសំ្ឈណើ របស់្ស្វនររ ររណីឈនោះទីតងំជ្េួមានរបង និងក្ពំរណំតទី់តងំ
ចាស់្លាស់្រចួឈហើយ ប៉ែ៊ុខ្នត រស្ស្ មិនអាចរំណតទ់ំហំ ន ឈដាយមូេឈហត៊ុពារព់នធនឹ័ងនិយមការចណីំឈនេរ
ជាមយួរេ ែងខ្ដរ ស្វនដាា ន នស្ហការជាមយួនាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម រេ៊ុ ងការច៊ុោះវាស់្ខ្វងរំណត់ក្ពំ
រចួរាេ់ឈហើយ ម៊ុននឹងច៊ុោះរិចចស្នាជាមួយឈលារ តូវ ជឺ្ហួង និង នឈរៀបចំេិមិតឈស្េើស្៊ុំ វញិ្ញា  បនបក្តស្មាគ េ់
មាច ស់្អចនវតថ៊ុ  ពីមនទីរខ្ដនដីនលរបូនីយរមមនិងសំ្ណងឈ់មតតក្ពោះសី្ហន៊ុ រចួរាេ់ឈហើយខ្ដរ ប៉ែ៊ុខ្នតរហូតមរដេ់
ឈពេឈនោះមិនទានទ់ទួេ ន វញិ្ញា បនបក្តស្មាគ េ់មាច ស់្អចនវតថ៊ុ ឈៅឈ ើយ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរត់ស្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រ់ដឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។  

 



៥.៣.៤ នាយកដ្ឋាននាវាចរ-កណ្ណធារនងិសនតិសខុ  
៥.៣.៤.១ ការពិនិត្ឈេើស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង  
ឈយងតមស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ខ្ដេទទួេ នពីស្វនដាា ននិងខ្ែេរពារព់ន័ធ ស្វនររ នពិនិ

ត្ឈ ើញថារេ៊ុងក្តីមាស្ទី ២ ផ្នការយិបរឈិចេទ ២០២០ ឈនោះមានមក្រនត/ីប៊ុលគេិរមយួចំននួមនិ នមរឈ្វើការង្ករ
ឈទៀងទាត ់ឈដាយរម នការបញ្ញជ រម់ូេឈហត៊ុចាស់្លាស់្ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ស្ដីព ី ការឈបស់្ក្មារក្បចាសំ្ ដ ហ៍ ការឈបស់្ក្មារផ្ថង
ប៊ុណ្ជាតិ ការស្៊ុំចាបឈ់បស់្ក្មារ និងការឈបស់្ក្មារឈែសងៗដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងក្បការ IV ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទ
រេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈនាោះឈទ ។  

ក្បការឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរ ការង្កររដា េរបស់្ស្វនដាា នមនិ នពិនិ
ត្ តមដានវតតមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ រមមររ និង/ឬ ថាេ រ់ដឹរនាសំ្វនដាា នមិន នែតេ់ការអប់រ ំ ខ្ណនា ំ និង
ែសពវែាយអំពីឈរេការណ៍វនិយ័ និងបទបបញ្ាតតិទូឈៅខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទ
រេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ដេ់ការក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដាា ន ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម
របស់្ រស្ស្ និងឈរេការណ៍វនិយ័ផ្នេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្។ 

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរ បឈងាើនល៊ុណភាពក្លបក់្លងនិងឈេើររំពស់្ ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម
របស់្ រស្ស្ ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដឹ់រនាសំ្វនដាា នលួរបនតែតេ់ការអបរ់ ំ ខ្ណនា ំ និងពក្ងឹងឈរេ
ការណ៍វនិយ័ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា នបខ្នថមឈទៀត ។ 

មា៊ុ ំយេ់ឈ ើញថា ចំឈពាោះបញ្ញហ វតតមានរបស់្មក្រនតី ប៊ុលគេិរ រមមររ របស់្ខ្ែេរមឈ្ា យឈជ្ើងទឹរឈយើងមា៊ុ  ំ
ពិតជាមានការឈ្វស្ក្បខ្ហស្របស់្ក្បធាននាវាស្ឈណាត ងមេោះ ឈហើយប៊ុលគេិរ រមមររមេោះឈបឈ់ដាយឥតចាបខ់្មន 
ប៉ែ៊ុខ្នតរខ្នេងមរឈយើងមា៊ុ ំឈ្វើការ ២៤ ម៉ែ/២៤ ម៉ែ ឈទាោះផ្ថងប៊ុណ្ ផ្ថងឈៅរ ៍ឬ ផ្ថងអាទិត្រតី  ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរ នាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៤.២    ការពនិតិ្ឈេើការផ្ទេ ស់្បដូរឈក្លឿងមា៉ែ ស្៊ុីន ការក្លបក់្លង ឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថទា ំមឈ្ា យ  
 ស្មាភ រៈ ឧបររណ៍ នាវាស្ឈណាដ ង ឈកាោះ តង 

ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញនាវាស្ឈណាដ ង ឈកាោះ តង ក្តូវ នផ្ទេ ស់្បតូរមា៉ែ ស្៊ុីនឈដាយបដូរមា៉ែ ស្៊ុីនចាស់្
ខ្ដេមូចមានរមាេ ងំឈស្ស្ 800 HP បំពារម់ា៉ែ ស្៊ុីនរមាេ ងំឈស្ស្ 1320 HP ជ្ំនួស្វញិ ។ រេ៊ុងរយៈឈពេឈក្បើក្ ស់្
សារេបង លណៈរមមការរណំតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្  នបដូររបបឈក្បងពី 138.6L/h ឈៅ 156L/h ជា
បឈណាដ ោះអាស្នេឈដាយរងច់ាកំារក្តួតពិនិត្ េរខណៈបឈចចរឈទស្ឈដាយក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងមា៉ែ ស្៊ុីន និងការ
ស្ឈក្មចជាែេូវការឈដាយលណៈរមមការ រំណតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្ ។ 

ពារព់ន័ធនឹងការក្លបក់្លង ឈក្បើក្ ស់្ ខ្ថទាមំឈ្ា យ ស្មាភ រៈ ឧបររណ៍នាវាស្ឈណាដ ង ឈកាោះ តង ស្វន
ររ នស្ឈងាតឈ ើញព៊ុំមាន៖ ឈពាងស្៊ុវតថិភាព (ឈពាងមូេ) អាវឈពាង ក្ចវា៉ែរយ់៊ុថាា  ក្ចវា៉ែរច់ងរងរ់ថយនតការពារ
ខ្លមស្ងខាងនាវា និងកាងជ្រ័ភាជ បក់ាបីននាវា នមូច ។ 



ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ដីពីការឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ
ស្មាភ រ មឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារឱ់្្
 នលងវ់ងស ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទី ៣ ក្បការ V. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/
រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈនាោះឈទ ។ 

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារក្បធាននាវា និង/ឬ មក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្កររេ៊ុងក្របមណ័ឌ
ការយិេ័យក្លប់ក្លងមឈ្ា យឈជ្ើងទឹរ មនិ នឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំស្មាភ រៈ ឧបររណ៍ខាងឈេើទាន់ឈពេ
ឈវលា។ 

រតត ឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ស្៊ុវតថភិាពប៊ុលគេិរ រមមររនាវា ក្បសិ្ទធភាពក្បតបិតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម និង
នាឈំអាយបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ រម នក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត ។ 

ឈដើមបរីមួចំខ្ណររេ៊ុងការក្លប់ក្លង ឈក្បើក្ ស់្ ខ្ថទាមំឈ្ា យ ស្មាភ រៈ ឧបររណ៍នាវាស្ឈណាដ ង ឈកាោះ 
តង ស្វនររយេ់ឈ ើញថាថាេ រ់ដឹរនាសំ្វនដាា ន លួរែដេ់ការអប់រ ំ ខ្ណនាដំេ់បណាដ ការយិេ័យនិងខ្ែេរ
ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លប់ក្លងរបស់្មេួន ឱ្្អន៊ុវតតការង្ករក្ស្បតមតួនាទី-ភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់
និងយរចិតតទ៊ុរដារខ់្ថទាមំឈ្ា យ ស្មាភ រៈ ឧបររណ៍រមួរបស់្ រស្ស្ ឈអាយ នលងវ់ងស ។  

ចំឈពាោះនាវាស្ឈណាត ង ឈកាោះតង ឈទើបខ្តបតូ រមា៉ែ ស្៊ុីន្ ំ ឈហើយក្តូវ នជ្ួស្ជ្៊ុេ្ំ ឈហត៊ុឈនោះស្មាភ រមួយ
ចំនួនព៊ុំទាន់តមសំ្ណូមពរ ឈដាយឈក្លឿងបនាេ ស់្មួយចំនួនពិ រររ បញ្ញជ ទិញមិន ន ឬ ក្តូវឈក្បើ    រយៈ
ឈពេយូរ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វន
ដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។    

៥.៣.៤.៣    ការពនិតិ្ឈេើឧបររណ៍ការពារ នងិបមូឈក្បងរពំប ់
តមការច៊ុោះពិនតិ្ ឧបររណ៍ការពារនិងបូមឈក្បងរពំប ់ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ការយិ េ័យ

នាវាចរ ផ្ននាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតសិ្៊ុម ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានឧបររណ៍ស្ក្មាបហ់ ៊ុមពទ័ធ នងិ
បូមឈក្បងរំពបម់យួចំននួដូចជា Boom: 01 (មយួ) ឈក្លឿងក្បខ្វង 25m Skimmer: 01 (មយួ) ឈក្លឿង និង 
Generator: 01 (មយួ) ឈក្លឿង រមួទាងំឧបររណ៍ឈែសងៗឈទៀត ក្តូវ នររាទ៊ុរឈៅរេ៊ុងឃ្េ ងំឈក្បងមា៉ែ ស្៊ុីន រេ៊ុង
សាថ នភាពមនិស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ នងិឆ្ង យពីតំបនឈ់នេរ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ដីពីការឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ
ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារ់ឱ្្ ន
លងវ់ងស ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទី ៣ ក្បការ V.ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រ
ស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ មនិ នរាយការណ៍ជូ្នថាេ រ់
ដឹរនាសំ្វនដាា នក្ជាប ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំទីតងំស្ត៊ុរ/ររាទ៊ុរឧបររណ៍ខាងឈេើ ឈអាយ នស្មក្ស្បតមេរខណៈ
បឈចចរឈទស្ និងឈៅជ្ិតតំបន់ឈនេរឈដើមបមីានភាពង្កយក្សួ្េរេ៊ុងការក្លប់ក្លង និងឈក្បើក្ ស់្រេ៊ុងររណីមាន
តក្មូវការចា ំច ់។ 



ររណីឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ល៊ុណភាព នងិក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតឧបររណ៍ ស្មាភ រមឈ្ា  យ
រមួរបស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរបឈងាើនល៊ុណភាពក្លប់ក្លង និងឈេើររំពស់្ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតឧបររណ៍ ស្មាភ រ
មឈ្ា យរមួរបស់្ រស្ស្ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរឈស្េើស្៊ុំទីរខ្នេងស្មក្ស្បមួយ
ឈដើមបរីរាទ៊ុរឧបររណ៍ខាងឈេើឈដាយក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងអាចឈក្បើក្ ស់្ នទាន់ឈពេរេ៊ុងររណី
មានតក្មូវការចា ំច់ ។ 

រេ៊ុ ងការខ្ថទាសំ្មាភ រឈរៀរឈក្បង ស្វនដាា នមានលំនិតឈស្េើស្៊ុំជាទូរ៊ុងតឺនរ័ ឈដើមបរីរាទ៊ុរស្មាភ រទាងំឈនាោះឈៅ
ខ្របរខ្លមខ្ែ ។ ចំឈពាោះប៊ុលគេិរឈយើងមានការមវោះចឈនាេ ោះ ឈដាយប៊ុលគេិរនីមយួៗមានរិចចការផ្ទទ េ់មេូ ន ។ 

ក្រមុការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបភំ្េ ឺ ក្បរបឈដាយការទទេួម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់រឹនាសំ្វន
ដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

    

៥.៣.៥.១.    ការពនិតិ្រ យការណ៍វតតមានការង្ករក្បចាកំ្តមីាស្ទ ី២ ឆ្េ  ំ២០២០ 
ឈយងតមរ យការណ៍ ស្ដីពីវតតមានការង្ករក្បចាកំ្តីមាស្ទី ២ ឆ្េ  ំ ២០២០ ខ្ដេទទួេ នពី

ការយិេ័យក្លបក់្លងប៊ុលគេិរ ផ្ននាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញមាននិឈយជ្ិត 
រមមររមយួចំនួនឈៅខ្ែេរ REACH STACKER និងខ្ែេរខ្ែនការនាវា នស្៊ុំចាប់ឈប់ស្ក្មាររយៈឈពេយូរ 
ឈហើយមួយចំនួនឈទៀត នអវតតមាន ឥតចាប់ឈក្ចើនដង និងមនិមរឈ្វើការង្ករឈទៀងទាត។់ 

ក្បការខាងឈេើ មិនទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបបញ្ា តតិទូឈៅ ខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងក្បការ IV ចណំ៊ុ ចទី III 
ផ្នេរខនតិរៈប៊ុលគេិររបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះផ្ថងទ ី០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ២០០៣ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.
បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈនាោះឈទ ។   

ក្បការឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតី ទទួេបនទ៊ុរការង្កររដា េរេ៊ុងការយិ េ័យក្លបក់្លង
ប៊ុលគេិរ មនិ នពិនិត្តមដានវតតមានមក្រនតី និឈយជ្ិត រមមររ ឬ មនិ នែតេ់ការអប់រ ំ ខ្ណនា ំ និង
ែសពវែាយអំពីឈរេការណ៍វនិ័យ និងបទបបញ្ាតតិទូឈៅខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ
ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ និងឈរេការណ៍វ ិ
នយ័ខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរ ឈេើររំពស់្ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ស្វនររយេ់
ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរបនតែតេ់ការអបរ់ ំ ខ្ណនា ំ នងិពក្ងឹងវនិយ័ការង្កររេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន
បខ្នថមឈទៀត ។ 

ការររឈ ើញឈនោះ ភាលឈក្ចើនជាប៊ុលគេិរខ្ដេ តប់ងក់ាយស្មបទា និងមានឈក្រោះថាេ រច់រាចរណ៍ខ្ដេ
មិនទាន ់នកាតឈ់ចញពីនាយរដាា ន ។ 

ក្រមុការង្ករស្វនរមម  នឈ ើញការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា ន នងិបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមម ។ 

 



៥.៣.៥.២.    ការពិនិត្ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម 
តមការពិនិត្ការដាា នឈែទរ-ែទ៊ុររ៊ុងតនឺរ័ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញក្បតបិតតិររមយួចំននួ មនិ នឈក្បើ

ក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ដូចជាអាវចំណាងំផ្ទេ ត មរួនងិខ្ស្បរឈជ្ើងស្៊ុវតថិភាពរេ៊ុងឈពេបំឈពញការង្ករ និង
 នររាទ៊ុរមឈ្ា យឈ្វើដំឈណើ រផ្ទទ េ់មេួន រមួមានឈទាចក្រយនយនតនងិរថយនតឈៅរេ៊ុងបរឈិវណក្បតិបតតិការ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ស្ដីពី ការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាដ បធ់ាេ ប់
ការង្ករ  និងការខ្ថររាឧបររណ៍ស្មាភ រការង្ករដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងក្បការ V ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ 
ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈនាោះឈទ ។   

មូេឈហត៊ុខាងឈេើ អាចបណាត េមរពីក្បធានខ្ែេរក្បតបិតតិការ តមឈវននីមយួៗមនិ នយរចិតត
ទ៊ុរដារ ់ ក្តួតពិនតិ្ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម នងិររទសី្៊ុវតថភិាពឈអាយ និឈយជ្ិត រមមររឈក្កាមឳវាទ 
ទ៊ុរដារស់្មាភ រមឈ្ា យឈ្វើដំឈណើ រផ្ទទ េ់មេួន ក្ស្បតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ បណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ អាចបងាឈអាយមានឈក្រោះ
ថាេ រក់ារង្ករ និងមូចខាតក្ទព្ស្មបតតិនិឈយជ្ិត រមមររ ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាំស្វនដាា នក្តូវបនតអបរ់ ំ ខ្ណនាំអំពីឈរេការណ៍ស្៊ុវតថិភាពខ្ដេមានខ្ចង
ឈៅរេ៊ុងេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ និងជ្ក្មុញឈអាយក្បធានខ្ែេរក្បតិបតតិការ តមឈវន
នីមយួៗពិនតិ្ការឈក្បើក្ ស់្ ស្មាភ រការពារពេរមមរេ៊ុងឈពេបំឈពញការង្ករ ឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងឈក្រោះថាេ រក់ារង្ករ និង
ការមូចខាតក្ទព្ស្មបតតិនិឈយជ្ិត រមមររ ។ 

នាយរដាា នមានវធិានការតឹងរងឹ ចំឈពាោះប៊ុលគេិរមយួចំនួន ខ្ដេមិន នឈក្បើក្ ស់្ឯរស្ណាា ន/
ស្មាភ រការពារពេរមម ប៉ែ៊ុខ្នតឈៅមានការមវោះចឈនាេ ោះឯរស្ណាា ន/ស្មាភ រការពារ ពេរមម និងមានការែគតែ់គងមិ់ន
ទានឈ់ពេឈវលាឈៅឈ ើយ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការ
អន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៥.៣.    ការពិនិត្ការឈក្បើក្ ស់្ជ្ញ្ជ ីងឈៅក្ចរទាវ រឈេម ៣  
តមការច៊ុោះពិនិត្ជ្ញ្ជ ីងឈៅក្ចរទាវ រឈេម ៣ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញខ្ែេរជ្ញ្ជ ីងឈៅមនិទាន់មានឯរ

សារខ្ថទា/ំជួ្ស្ជ្៊ុេឈៅឈ ើយ ។ 
ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ដីពីការឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ

ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារឱ់្្ ន
លងវ់ងស ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ចទី ៣ ក្បការ V. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រ
ស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈនាោះឈទ ។  

មូេឈហត៊ុខាងឈេើ អាចបណាត េមរពីមក្រនតី ទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់/ក្បធានខ្ែេរជ្ញ្ជ ីងមានការឈ្វស្
ក្បខ្ហស្ មនិ នឈរៀបចំខ្ែនការខ្ថទា/ំជ្សួ្ជ្៊ុេ តមេរខណៈបឈចចរឈទស្ឈដើមបឈីក្តៀមបឈក្មើក្បតិបតតិការអាជី្វរមម
របស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ល៊ុណភាពជ្ញ្ជ ីង នងិក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ 
ជាពិឈស្ស្រេ៊ុងររណីមានតក្មូវការបនាទ ន ់។  



ស្វនររយេ់ឈ ើញថា មក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់/ក្បធានខ្ែេរជ្ញ្ជ ីង លួរឈរៀបចំខ្ែនការខ្ថទា/ំជ្ួស្ជ្៊ុេ 
ស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ (Manual) ខ្ដេមានភាជ បម់រជាមយួឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងភាពមិនក្បក្រតី ឬ ការ
មូចក្ទង់ក្ទាយ្ំឈរើតមានឈ ើង នាឱំ្្រាងំស្ទោះដេ់ក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្។ 

ការអន៊ុវតតរនេងមរមានការ Error ស្វនដាា ន នឈស្េើស្៊ុំនាយរដាា នបឈចចរឈទស្មរជ្ួស្ជ្៊ុេ។ 
ស្វនដាា ន នឈស្េើស្៊ុំឈអាយមានការខ្ថទា/ំជ្ួស្ជ្៊ុេឈរៀងរាេ់ពីរខ្មមតង ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន  នយរចតិតទ៊ុរដាររ់េ៊ុងការខ្ថទា/ំ

ជ្ួស្ជ្៊ុេជ្ញ្ជ ីង និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៥.៤.    ការពនិតិ្បទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបរ់ថយនតដរឹរ៊ុងតនឺរ័ 
តមការពនិតិ្តរាងស្ថិតឈិក្លឿងចក្រ (ខ្ែេររថយនតដរឹរ៊ុងតនឺរ័) ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានរថយនត

មា៉ែ រ ISUZU:16 (ដប់ក្ ំមួយ) ឈក្លឿងរមួមានសាេ រឈេមពី 35 ដេ់ 44 ែេិតឆ្េ  ំ2016 និងពី 45 ដេ់ 50  
ែេិត ឆ្េ  ំ 2019 ឈៅមនិទានម់ានបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈឈៅឈ ើយ ឈដាយបចច៊ុបបនេរំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្របប
ឈក្បងបឈណាដ ោះ អាស្នេ 2.09L/Box ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមការរណំត ់ បទដាា នឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបក់្លបប់ណាដ ឈក្លឿង
ចក្រ ស្មាភ រមឈ្ា យឈែសងៗ ខ្ដេឈចញឈដាយលណៈរមមការឈរៀបចំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រ
ស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។   

មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចបណាត េមរពីក្បធានខ្ែេររថយនតដឹររ៊ុងតឺនរ័ មនិ នឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំការ
រំណតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈពី លណៈរមមការឈរៀបចំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត ការរំណតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈខ្ដេ
ឈចញឈដាយលណៈរមមការ ឈរៀបចំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្ ។    

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈរៀបចំខ្បបបទ ឈស្េើស្៊ុំការច៊ុោះពិនិត្វាយតផ្មេនិងរណំត់
បទដាា នឈក្បងឥនធនៈ ស្មក្ស្បស្ក្មាបរ់ថយនតមា៉ែ រ ISUZU ទាងំ 16 (ដបក់្ មំយួ) ឈក្លឿងពីលណៈរមមការឈរៀបចំ
បទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្ ។ 

សូ្មបញ្ញជ រថ់ារថយនតមា៉ែ រ ISUZU ចំនួន 16 ឈក្លឿង ជារថយនតឈទើបបញ្ញជ ទិញថមី ឈយើងមា៊ុ ំ នឈក្បើ
ក្ ស់្បទដាា នឈក្បងដូចរថយនត KAMAS 2.09L/Box ។ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺនរ័នឹងឈស្េើស្៊ុំ
ថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ រំណតប់ទដាា នឈក្បងរេ៊ុងឈពេឆ្ប់ៗ ឈនោះ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នឈ ើញការឈនេើយបំភ្េកឺ្បរបឈដាយ ការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន 
និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.៦.១.    ការពិនិត្ទីតងំ និងសាថ នភាពឃ្េ ងំទំនិញឈេម ១.២.៣ និងឈេម ៥ 
តមការពិនិត្ទីតងំនិងសាថ នភាពឃ្េ ងំទំនិញរបស់្ រស្ស្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញដំបូេឃ្េ ងំ

ឈេម ១.២.៣.៥ មានសាេ មក្ជាបទឹរ សាថ នភាពបរសិាថ នអនាមយ័មនិេអ ទាវ រឃ្េ ងំមានេរខណៈព ិរបិទ/ឈបើរ



ខាេ ងំ ឈភ្េើងបំភ្េឈឺៅមានរក្មតិនងិមានដាចអ់ពូំេមយួចនំួន ។ រេ៊ុងឈនោះ ផ្ែទឃ្េ ងំឈេម ៣ ចាបព់ីចណំ៊ុ ច A-1 ដេ់ 
A-4 ឈៅមនិទាន ់នចារស់ាបឈៅឈ ើយ ។   

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ដីពីការឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ
ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារឈ់អាយ
 នលងវ់ងស ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទី ៣ ក្បការ V.ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រ
ស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈៅឈ ើយ ។  

មូេឈហត៊ុខាងឈេើ អាចបណាត េមរពីក្បធានឃ្េ ងំនីមយួៗ មនិ នរាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនាសំ្វន
ដាា នក្ជាបនិងឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ ចាតន់ាយរដាា នជ្ំនាញឈ្វើការជ្ួស្ជ្៊ុេ បំពារឈ់ភ្េើងបំភ្េ ឺ និងចារស់ាប
ឃ្េ ងំឈេម ៣ ពីចំណ៊ុ ច A-1 ដេ់ A-4 ឈដើមបឈីរៀបចំស្ត៊ុរទំនិញឈអាយ នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ 
និងតក្មូវការរបស់្អតិថិជ្ន ។  

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយមវោះខាតទីតងំស្ត៊ុរ ប៉ែោះពាេ់ល៊ុណភាពទំនិញ ក្ពមទាងំស្៊ុវតថិភាព ស្៊ុម
ភាព រមមររ និឈយជិ្ត ។   

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា នលរួច៊ុោះពនិតិ្សាថ នភាពផ្ទទ េ់ និងឈ្វើេិមិតឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំ
រស្ស្ ពិនិត្ និងចាតន់ាយរដាា នជ្ំនាញជ្ួស្ជ្៊ុេ បំពារឈ់ភ្េើងបំភ្េនឺិងចារស់ាបឃ្េ ងំឈេម ៣ ឈអាយ នស្ម
ក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ និង/ឬ តមតក្មូវការរបស់្ រស្ស្ ។ 

ស្វនដាា ននឹងឈស្េើស្៊ុំថាេ រដឹ់រនាំ ចារស់ាប តផ្ែទឃ្េ ំងឈេម ១.២ និងចំណ៊ុ ចឈស្ស្ស្េ់ផ្ន តផ្ែទឃ្េ ំង
ឈេម ៣ ខ្ដេឈទើបខ្តចារស់ាប ន ១,២០០ម២  ជ្ួស្ជ្៊ុេដបូំេឃ្េ ងំឈេម ១.៣.៥ ខ្ដេស្ថិតរេ៊ុ ងសាថ ន
ភាពចាស់្ព៊ុរែ៊ុយ ឈេច/ក្ជាបទឹរ ជ្ញ្ញជ ំងឃ្េ ងំឈេម ១.២.៣.៥ រមួទាងំទាវ រឃ្េ ងំឈេម ១.២.៥ និងឈស្េើស្៊ុំ
បំពារឈ់ភ្េើងបំភ្េឺរេ៊ុ ងឃ្េ ងំឈេម ៣.៥ ខ្ដេបចច៊ុ បបនេភ្េឺខ្តក្បមាណជា ៧០% ប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ។    

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយភាពចាស់្លាស់្ រេ៊ុងការ
ក្លបក់្លងរបស់្ថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។  

៥.៣.៦.២.    ការពិនិត្ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម 
តមការពិនិត្ឈៅតមការដាា នឈែទរ-ែទ៊ុរទំនិញទូឈៅ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញនិឈយជ្ិត រមមររមយួ

ចំនួន មនិ នឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមមដូចជា អាវចំណាងំផ្ទេ ត មរួនងិខ្ស្បរ ឈជ្ើងស្៊ុវតថិភាព ឈៅរេ៊ុង
អំ ៊ុងឈពេផ្នក្បតិបតតិការឈែទរ-ែទ៊ុរទំនិញឈៅតមឃ្េ ងំ ទីលាន ខ្លមខ្ែ និងមានការឈបសំ់្ចត ឈទាចក្រយន
យនតនិងរថយនតផ្ទទ េ់មេួន ឈៅជ្ិតឈក្លឿងចក្រ ៊្ុន ង្នរ់េ៊ុងឈពេក្បតិបតតិការ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ស្ដីពី និឈយជ្ិត រមមររមាេ រ់ៗ ក្តូវររាឈអាយ
 នខាជ ប់មជួន នូវស្៊ុវតថិភាពពេរមម អន៊ុវតតការឈក្បើក្ ស់្ឧបររណ៍ ស្មាភ រការពារពេរមមឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងឈក្រោះ
ថាេ រក់ារង្ករ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ចទី ២ ក្បការ V ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១. បបែរ/រស្ស្/
រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈៅឈ ើយ ។ 

មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចបណាត េមរពីក្បធានខ្ែេរក្បតិបតតិការ តមឈវននីមយួៗមនិ នយរចិតតទ៊ុរដារ ់ក្តតួ
ពិនតិ្ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម នងិររទសី្៊ុវតថភិាពឈអាយនិឈយជ្តិ រមមររឈក្កាមឳវាទ ទ៊ុរដារស់្មាភ រ
មឈ្ា យឈ្វើដំឈណើ រផ្ទទ េ់មេួន ក្ស្បតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 



រតត ឈនោះ បណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាព បទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ អាចបងាឈអាយមាន
ឈក្រោះថាេ រក់ារង្ករ និងមូចខាតក្ទព្ស្មបតតិ និឈយជ្ិត រមមររ ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រ់ដឹរនាំស្វនដាា នក្តូវបនតអប់រ ំ ខ្ណនាំអំពីឈរេការណ៍ស្៊ុវតថិភាពដូច
មានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ និងជ្ក្មុញឈអាយក្បធានខ្ែេរក្បតិបតតិការ
តមឈវននីមយួៗ ពិនិត្ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមមរេ៊ុងឈពេបំឈពញការង្ករឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងឈក្រោះថាេ រ ់
និងការមូចខាតក្ទព្ស្មបតតិនិឈយជិ្តរមមររ ។ 

បចច៊ុបបនេ រស្ស្ មានរមមររនិងក្បតិបតតិររ ៣ (បី) ក្បឈភ្ទ៖ ១. រមមររឈពញសិ្ទធ   ២. រមមររជាប់
រិចចស្នា និង ៣. រមមររជ្ួេ ។ រស្ស្  នែតេ់ស្មាភ រការពារពេរមមជូ្នរមមររក្បឈភ្ទ ១ និង ២ តមរបប 
ចំឈពាោះរមមររជ្ួេក្តូវ នែតេ់ជូ្នមេោះៗខ្តប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 

នាយរដាា នក្បតិបតតិការទនិំញទូឈៅ នឹងពក្ងឹង ជ្ក្មុញឱ្្ក្បតិបតតិររនិងរមមររអន៊ុវតតតមក្រមស្៊ុវតថិ
ភាព និងសំ្ណូមពរឱ្្នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ែតេ់ស្មាភ រការពារពេរមមឱ្្ នក្លបក់្រននិ់ង
ទានឈ់ពេឈវលា ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយភាពចាស់្លាស់្ រេ៊ុងការ
ក្លបក់្លងរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៦.៣. ការពនិតិ្រ យការណ៍ចណំាយឈក្បងឥនធនៈ ស្ក្មាបរ់ថយនតស្ទូច LHM 250 
តមការពិនិត្រ យការណ៍ចណំាយឈក្បងឥនធនៈ ស្ក្មាបរ់ថយនតស្ទូចមា៉ែ រ LHM 250 សាេ រឈេម 

302 និងបញ្ជ ីបចច៊ុបបនេភាព រក្មតិរំណតច់ំណាយឈក្បង DO (Diesel) ស្ក្មាបរ់ថយនតស្ទូចមា៉ែ រ LHM 250 
ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញរក្មតិរំណតច់ំណាយឈក្បង DO ដូចខាងឈក្កាម៖ 

- ឈបើរឈៅ-មរការដាា ន                       57L/ឈជ្ើង  
- ក្បតិបតតិការឈេើរ - ដារ ់ 80L/ឈមា៉ែ ង 
- ការបឈញ្េ ោះសារ និងខ្ថទាជំ្សួ្ជ្៊ុេ      53L/ឈមា៉ែ ង 

ក្បការខាងឈេើឈនោះ មនិអន៊ុឈលាមតមតរាងឧបស្មពន័ធទី ៥ ស្តីពីការរណំតប់ទដាា នែគតែ់គងឈ់ក្បងឥនធនៈ
ស្ក្មាបឈ់ក្លឿងចក្រច៊ុោះផ្ថងទី ០៨ ខ្ម វចិេិកា ឆ្េ  ំ២០០៩ ខ្ដេ នរំណតច់ំណាយឈក្បងស្ក្មាប ់LHM 250 ដូច
ខាងឈក្កាម៖ 

- ឈបើរឈៅ-មរការដាា ន                       57L/ឈជ្ើង 
- ក្បតិបតតិការឈេើរ-ដារ ់                     08L/Box 
- ឈបើរ េ៊ុបនាវា                          12L/ផ្ទទ ងំ 

មូេឈហត៊ុខាងឈេើ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតទីទួេបនទ៊ុរ មនិ នពនិិត្ឈែទៀងផ្ទទ តជ់ាមយួ
តរាងរំណតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈ ស្ក្មាបឈ់ក្លឿងចក្រដូចមានឈៅរេ៊ុងតរាងឧបស្មពន័ធទី ៥ ច៊ុោះផ្ថងទី ០៨ ខ្ម វចិេិកា 
ឆ្េ  ំ២០០៩ ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត ការរណំតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈខ្ដេឈចញ
ឈដាយលណៈរមមការ ឈរៀបចំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្ ។ 



ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរពិនិត្ការចំណាយឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបរ់ថយនតស្ទូចខាង
ឈេើក្ស្បតមតរាងឧបស្មពន័ធទី ៥ ស្តីពីការរំណតប់ទដាា នែគតែ់គងឈ់ក្បងឥនធនៈ ស្ក្មាបឈ់ក្លឿងចក្រច៊ុោះផ្ថងទ ី ០៨ 
ខ្ម វចិេិកា ឆ្េ  ំ២០០៩ ។ 

ររណី H.M.C 302 មិន នអន៊ុឈលាមតមឧបស្មពន័ធទី ៥ បណាដ េមរពីររណីដូចខាងឈក្កាម៖ ១. 
ក្បពន័ធអលគិស្នីស្វ័យក្បវតតិ របស់្ទំពររ់ា៉ែ មមូច ឈហើយបចច៊ុ បបនេឈយើងឈក្បើទំពររ់ា៉ែ ម្មមតខ្ដេឈ្វើឈអាយការឈែទរ-ែទ៊ុ រ 
អាចអន៊ុវតត នរេ៊ុ ងចឈនាេ ោះពី ៩-១២ រ៊ុងតឺនរ័/ម៉ែ ប៉ែ៊ុឈណាណ ោះខ្ដេជា្មមតអាចឈែទរ-ែទ៊ុ រ នពី ១៥-១៧ រ៊ុងតឺនរ័/
ម៉ែ ២. ការឈក្បើ H.M.C 302 ឈនោះលឺស្ក្មាបខ់្តរ៊ុងតឺនរ័ណាខ្ដេពិ រឈែទរ-ែទ៊ុ រ ឈៅទីរខ្នេងពិ រខ្ែេរខាងឈេើ  
និងខាងរេ៊ុ ងនាវានិងរេ៊ុ ងររណី Q.C ពិ រឈ្វើ  ៣. H.M.C 302 ឈនោះភាលឈក្ចើនក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្ស្ក្មាបឈ់ែទរ-
ែទ៊ុ រទំនិញម៊ុស្ក្បក្រតី (OCG) ឈៅឈេើនាវាដឹរទនិំញរាយ ។ ឈយងររណីខាងឈេើ  នាយរដាា នក្បតិបតតិការទនិំញ
ទូឈៅនឹងឈស្េើស្៊ុំថាេ រដឹ់រនា ំរស្ស្ រំណតរ់បបឈក្បងឥនធនៈតមក្បតិបតតិការជារខ់្ស្តងវញិ ។ 

ក្រមុការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយភាពចាស់្លាស់្ រេ៊ុងការ
ក្លបក់្លងរបស់្ថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.៧.១   ការពិនិត្ក្បពន័ធការពារអលគិភ្យ័ឈៅរេ៊ុងយនដាា ន រស្ស្ 
តមការច៊ុោះពិនតិ្ក្បពន័ធការពារអលគិភ្យ័ឈៅរេ៊ុងយនដាា ន រស្ស្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានក្បអប ់

Fire Hose Reel ពណ៌ក្រហម 01 (មយួ) ខ្បរឈក្រងរញ្ចរ ់(ឈៅឈក្បើក្ ស់្ ន) ក្បអបដ់ារប់ំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័
ទឈទ 01 (មយួ) និងបំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ (Fire Extinguisher) ទឈទ 02 (ពីរ) ។ ឈក្ៅពីឧបររណ៍ខាងឈេើ ស្វនររ
 នស្ឈងាតឈ ើញព៊ុំមានបក្មាម ឬ សាេ រស្ញ្ញា ឈែសងៗពារព់ន័ធនឹងការការពារអលគិភ្យ័ ក្តូវ នបំពារស់្ក្មាបឈ់ក្បើ
ក្ ស់្ឈៅរេ៊ុងបរឈិវណយនដាា នឈនាោះឈទ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្របស់្រាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ឈេម ១៣១ អនក្រ.បរ ច៊ុោះ
ផ្ថងទី ១៨ ខ្ម សី្ហា ឆ្េ  ំ២០១៧ ស្តីពីេរខមណឌ នងិវធិានការនានា ការបង្កា រនងិពនេតអ់លគិភ្យ័ ក្តងជ់្ពូំរទ ី៣ 
មាក្ត ៩ អេរក្លបក់្លងឈរេឈៅ ទីរខ្នេងែេិតខ្រផ្ចេ និង/ឬ ស្ត៊ុរទ៊ុរសារធាត៊ុង្កយឈនោះ ក្បភ្ពឈភ្េើងនិងក្បភ្ព
រឈៅត  ក្តូវឈររពតមេរខមណឌ និងវធិាន រមួមានឧបររណ៍ក្សូ្បខ្ែសង ក្សូ្បរឈៅត  មា៉ែ ស្៊ុីន ញ់ទឹរពនេតអ់លគិ
ភ្យ័ស្វ័យក្បវតត ិ បំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ក្លបក់្បឈភ្ទ ក្បពន័ធទរឹឈដើរឈដាយស្វ័យក្បវតតិស្ក្មាបព់នេតអ់លគិភ្យ័ បឈង្កគ េ
ទឹរស្ក្មាបែ់តេ់ឱ្្រថយនតពនេតអ់លគិភ្យ័ មានក្បពន័ធការពាររនទោះ នងិហាមដារវ់តថ៊ុឈែសងៗខ្ដេអាចក្បតរិមមបឈងាើត
 នជាក្បភ្ពឈភ្េើង និងក្បភ្ពរឈៅត ឈៅខ្របរឈរេឈៅខ្ដេង្កយឈនោះនិងង្កយែទ៊ុោះឈនោះ ។  

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ មនិ នក្តួតពិនិត្និងឈស្េើស្៊ុំបំពារ់
ឧបររណ៍ការពារអលគិភ្យ័ ឈអាយ នស្មក្ស្បតមតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លងអលគភិ្យ័ ខ្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងជា
យថាឈហត៊ុ នាឱំ្្មូចខាតក្ទព្ស្មបតតិរបស់្ រស្ស្ ង្កយរងឈក្រោះ និង/ឬ  តប់ងអ់ាយ៊ុជ្ីវតិមក្រនតី និឈយជ្តិ រមម
ររ ខ្ដេបឈក្មើការង្ករឈៅរេ៊ុងយនដាា ន រដូ៏ចជារេ៊ុងក្របមណ័ឌ រមួរបស់្ រស្ស្។ 



ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត វធិានការបង្កា រនិងពនេតអ់លគិភ្យ័ សំ្ឈៅកាតប់នថយហានិភ្យ័ និងការបំផ្ទេ ញ
ក្ទព្ស្មបតតិឈដាយឈក្រោះអលគិភ្យ័ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាស្វនដាា នលួរជ្ក្មុញ/អន៊ុវតតឈដាយក្បុងក្បយត័េ ឈរៀបចសំាេ រ
ស្ញ្ញា និងឈស្េើស្៊ុំបពំារឧ់បររណ៍ពនេតអ់លគិភ្យ័ ឈអាយ នស្មក្ស្បតមទំហំនិងតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ចា ំច ់។ 

ពារ់ព័នធនឹងវធិានការបង្កា រអលគិភ្យ័ នាយរដាា ននឹងពិនិត្ឈ ើងវញិ រមួទាងំការឈស្េើស្៊ុំ  ឧបររណ៍/
បំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័បំឈពញបខ្នថម ។ ចំឈពាោះសាេ រស្ញ្ញា ឈែសងៗ ឈយើងមាននិងភាជ បឈ់ៅតមជ្ញ្ញជ ំង តំបនន់ានារេ៊ុ ង
យនតដាា ន រមួទាងំសាេ រស្ញ្ញា ក្ពមានអំពីការអាចឈរើតមានអលគិភ្យ័ែងខ្ដរ ប៉ែ៊ុខ្នតឈយើងនឹងឈរៀបចំដារប់ខ្នថមឈទៀត
តមតក្មូវការចា ំច ់។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៧.២   ការពិនិត្បទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបម់ា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង 
តមការពិនិត្តរាងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើងថមមីា៉ែ រ HIMOINSA មានសាេ រឈេម

ស្មាគ េ់ព ី310 ដេ់ 313 ឈៅមនិទានម់ានបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈឈៅឈ ើយ ឈដាយបចច៊ុបបនេរំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្
របបឈក្បង 0.316 L/KVA ។ ឈដាយខ្ រ មា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើងមា៉ែ រ IVECO 200 KVA ចំនួន 01 (មយួ) ឈក្លឿង និងមា៉ែ រ 
IVECO 300 KVA ចំនួន 02 (ពីរ)  ឈក្លឿងឈទៀតខ្ដេរពំ៊ុងឈក្បើក្ ស់្ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រម៏និទាន់
មានឯរសារឈ្វើឈតស្តឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈឈៅឈ ើយខ្ដរ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទដាា នែគតែ់គងឈ់ក្បងឥនធនៈ ស្ក្មាបម់ា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើងខ្ដេឈចញ
ឈដាយលណៈរមមការឈរៀបចំ បទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។ 

មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចបណាត េមរពីការយិេ័យក្លប់ក្លងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង មិន នឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំ
ការរំណត់បទដាា នឈក្បងឥនធនៈ ពីលណៈរមមការឈរៀបចំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត ការរំណតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈខ្ដេឈចញ
ឈដាយលណៈរមមការ ឈរៀបចំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈរបស់្ រស្ស្ ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រ់ដឹរនាំស្វនដាា នលួរឈរៀបចំខ្បបបទ ឈស្េើស្៊ុំការច៊ុោះពិនិត្ វាយតផ្មេ និង
រំណតប់ទដាា នឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាប់មា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើងខាងឈេើ ពីលណៈរមមការឈរៀបចំបទដាា នឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈ
របស់្ រស្ស្ ឈអាយ នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ។ 

ស្វនដាា នទទួេសាគ េ់ថាព៊ុមំានបទដាា ន រណំតឱ់្្ឈក្បើក្ ស់្ឈក្បងឥនធនៈស្ក្មាបម់ា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើងទាងំឈនាោះ
ខ្មន ឈហើយការឈក្បើក្ ស់្រេ៊ុ ងចឈនាេ ោះឈពេឈនោះ លឺអន៊ុឈលាមតមការខ្ណនានិំងឯរភាពពីលណៈរមមការរំណត់
បទដាា នឈក្បងឥនធនៈ និងថាេ រដឹ់រនាទំទួេបនទ៊ុ រ ។ ស្វនដាា ននឹងស្ក្មបស្ក្មួេឈដើមបឈីអាយលណៈរមមការច៊ុោះឈ្វើ
ការរំណតប់ទដាា ន ឈក្បងរេ៊ុ ងឈពេឈវលាស្មក្ស្ប ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 
 
 



៥.៣.៧.៣   ការពិនិត្េរខណៈបឈចចរឈទស្ និងការក្លបក់្លងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង 
តមការច៊ុោះពិនិត្សាថ នីយ៍មា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង្ំទី III ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លប់ក្លងរបស់្ការយិេ័យ

ក្លបក់្លងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង ផ្ននាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានឈក្បងរអំិេចំនួន 04 
(បនួ) ៊្ុង ក្តូវ នស្ត៊ុរទ៊ុរឈៅជ្ិតមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើងខ្ដេរពំ៊ុងដំឈណើ រការ និងព៊ុំមានឧបររណ៍ ឬ បំពងព់នេតអ់លគិ
ភ្យ័ បក្មាម ឬ សាេ រស្ញ្ញា ហាមឃ្តឈ់ៅរេ៊ុងបរឈិវណសាថ នីយឈ៍នាោះឈទ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មិនអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រឹត្របស់្រាជ្រដាា ភ្ិ េរមព៊ុជា ឈេម ១៣១ អនក្រ.បរ ច៊ុោះ
ផ្ថងទី ១៨ ខ្ម សី្ហា ឆ្េ  ំ២០១៧ ស្តីពីេរខមណឌ និងវធិានការនានា ការបង្កា រនិងពនេតអ់លគិភ្យ័ក្តងជ់្ំពូរទី ៣ 
មាក្ត ៩ អេរក្លបក់្លងឈរេឈៅ ទីរខ្នេងែេិតខ្រផ្ចេ និង/ឬ ស្ត៊ុរទ៊ុរសារធាត៊ុង្កយឈនោះ ក្បភ្ពឈភ្េើងនិង
ក្បភ្ពរឈៅត  ក្តូវឈររពតមេរខមណឌ និងវធិាន រមួមានឧបររណ៍ក្សូ្បខ្ែសង ក្សូ្បរឈៅត  មា៉ែ ស្៊ុីន ញ់ទឹរ
ពនេតអ់លគិភ្យ័ស្វ័យក្បវតតិ បំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ក្លបក់្បឈភ្ទ ក្បពន័ធទឹរឈដើរឈដាយស្វ័យ ក្បវតតិស្ក្មាបព់នេតអ់លគិភ្យ័ 
បឈង្កគ េទឹរស្ក្មាបែ់តេ់ឱ្្រថយនតពនេត់អលគិភ្័យ មានក្បព័នធការពាររនទោះ និងហាមដារ់វតថ៊ុ ឈែសងៗ ខ្ដេអាច
ក្បតិរមមបឈងាើត នជាក្បភ្ពឈភ្េើង និងក្បភ្ពរឈៅត ឈៅខ្របរឈរេឈៅខ្ដេង្កយឈនោះនិងង្កយែទ៊ុោះឈនោះ ។   

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន ជាពិឈស្ស្
ការយិេ័យក្លបក់្លងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង មនិ នយរចិតតទ៊ុរដារសិ់្រា/ក្សាវក្ជាវអំពីវធិានការនានាពារ់ព័នធនឹងការ
បង្កា រនិងពនេត់អលគិភ្័យ ក្ស្បតមឈរេការណ៍ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងមាក្ត ៩ ផ្នអន៊ុក្រឹត្ឈេម ១៣១ អន
ក្រ.បរ របស់្រាជ្រដាា ភ្ិ េរមព៊ុជា ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាត េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លងអលគភិ្យ័ ខ្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងជា
យថាឈហត៊ុ នាឈំអាយមូចខាតក្ទព្ស្មបតតិរបស់្ រស្ស្ ង្កយរងឈក្រោះ និង/ឬ  តប់ងអ់ាយ៊ុជ្ីវតិមក្រនតី និឈយជ្ិត 
រមមររ ខ្ដេបឈក្មើការង្ករឈៅរេ៊ុងសាថ នីយ ៍រ៏ដូចជារេ៊ុងក្របម័ណឌ រមួរបស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត វធិានការបង្កា រនិងពនេត់អលគិភ្័យ សំ្ឈៅកាត់បនថយហានិភ្័យ និង
ការបំផ្ទេ ញក្ទព្ស្មបតតិឈដាយឈក្រោះអលគិភ្័យ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាស្វនដាា នលួរជ្ក្មុញ/អន៊ុវតតឈដាយក្បងុ
ក្បយត័េ ររទីតងំស្មក្ស្ប ឈដើមបសី្ត៊ុរ ៊្ុងឈក្បងរអំិេខាងឈេើ ឈរៀបចសំាេ រស្ញ្ញា  និងឈស្េើស្៊ុំបំពារឧ់បររណ៍ពនេត់
អលគិភ្យ័ ឈអាយ នស្មក្ស្បតមតក្មូវការចា ំច ់។  

ឈៅរេ៊ុ ងសាថ នីយម៍ា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង ឈយើងមានបំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ក្បឈភ្ទចេ័ត ៣៥Kg ចនំួន ០២ រំឈបេ និង
០៨Kg ក្បឈភ្ទឈមៅ ០៨ រំឈបេស្ក្មាប់ឈក្តៀមរេ៊ុ ងររណីចា ំច់ ។ ឈក្បងរអិំេមិនអាចឈនោះដូចឈក្បងឥនធនៈឈទ 
ប៉ែ៊ុខ្នតឈយើងនឹងស្ក្មួេយរឈចញតមការខ្ណនាំ ។ ចំឈពាោះសាេ រស្ញ្ញា ហាមឃ្ត់ ឬបក្មាមឈែសងៗ សូ្មខាង
ស្វនរមមខ្ណនានិំងែតេ់លំរែូង ឈតើសាេ រស្ញ្ញា អវីមេោះក្តូវដារ់ឈដើមបឈីអាយក្តូវតមបទដាា នរំណត់ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការ
អន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៧.៤   ការពនិតិ្សាថ នភាពឃ្េ ងំស្មាភ របឈចចរឈទស្ ឧបររណ៍ នងិឈក្លឿងបនាេ ស់្ 
តមការច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាពស្ត៊ុរទំនញិ ឈៅរេ៊ុងឃ្េ ងំស្មាភ របឈចចរឈទស្ ឧបររណ៍នងិឈក្លឿងបនាេ ស់្ខ្ដេ

ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្ ការយិេ័យឃ្េ ងំស្មាភ របឈចចរឈទស្-បនាេ ស់្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានការ
ស្ត៊ុរចក្មុោះម៊ុមទំនិញ ឈដាយមិនទាន់ នឈរៀបចំខ្បងខ្ចរជា ROW និង BAY/LOT ឈដើមបសី្ត៊ុរស្មាភ រ ឈក្លឿង



បនាេ ស់្និងសំ្បររងរ់ថយនតឈៅតមក្បឈភ្ទទមងន ់ ទំហំ/ខាេ តឈដើមបងី្កយក្ស្ួេក្លបក់្លង និងបញ្ចូ េ-បឈញ្ចញឈក្បើ
ក្ ស់្ ស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ឈៅឈ ើយ ។   

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ដីពីការឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតតិ 
ស្មាភ រ មឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយ័តេ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារ់ឈអា
យ នលង់វងស ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទី ៣ ក្បការ V. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បប
ែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្មមិថ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈៅឈ ើយ ។ 

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការយិេ័យឃ្េ ងំ
ស្មាភ របឈចចរឈទស្-បនាេ ស់្ មនិ នសិ្រានិងឈរៀបចំខ្ែនការស្ត៊ុរ (Storage Plan) ស្មក្ស្បឈដើមបទី៊ុរដារ់
ស្មាភ រ ឈក្លឿងបនាេ ស់្និងសំ្បររង់រថយនត ឱ្្មានស្ណាត ប់ធាេ ប់និងក្តឹមក្តូវតមេរខណៈបឈចចរឈទស្។  

រតត ឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លង ស្ណាត បធ់ាេ ប ់បរសិាថ ន និងបណាដ េឈអាយមានភាព
យឺតយ៉ែ វរេ៊ុងការបញ្ចូ េ-បឈញ្ចញ ស្មាភ រ ឈក្លឿងបនាេ ស់្ និងសំ្បររងរ់ថយនតជាឈដើម ។េ។    

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរ ឈ្វើឈអាយក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតកិារអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ កានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើង
ខ្ថមឈទៀត ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ការយិេ័យឃ្េ ងំស្មាភ របឈចចរឈទស្បនាេ ស់្ លួរឈរៀបចំខ្ែនការស្ត៊ុរ 
(Storage Plan) ឬលំនូស្បេងស់្ត៊ុរឃ្េ ងំ (Layout of Warehouse Storage Design) ឈអាយ នក្តឹមក្តូវ
តមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត ក្ស្បតមឈរេការណ៍ ខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ច
ទី ៣ ក្បការ V. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។     

ការឈរៀបចំទ៊ុរដារស់្មាភ របនាេ ស់្ឈៅតមបេ៊ុ រ និងក្បឈភ្ទឈក្លឿងបនាេ ស់្-ស្មាភ ររំព៊ុងខ្តដឈំណើ រឈៅឈ ើយ 
ឈពាេលឺបនាទ បពី់មក្រនតីថាេ រក់ារយិេ័យឃ្េ ងំ ស្មាភ របនាេ ស់្ឈក្តៀមខ្តងតងំរេ៊ុ ងអំ ៊ុងឈពេដណំាច់ខ្មឈមសាឆ្េ  ំ
២០២០ ឈនោះ ។ មា៉ែងឈដាយឃ្េ ងំស្មាភ របនាេ ស់្ឈនោះមិនក្តូវ នឈរៀបចំ ឈអាយ នក្តឹមក្តូវពីឈពេម៊ុន នឹងមា៉ែង
ឈទៀតឃ្េ ងំមានសាថ នភាពចឈងអៀត និងព៊ុំខ្មនស្ងឈ់ ើងស្ក្មាបជ់ាឃ្េ ងំស្ត៊ុ រស្មាភ របនាេ ស់្ឈទ ប៉ែ៊ុខ្នតលឺអតីត
ការយិេ័យរបស់្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ងខ់្ែរនេងមរ ខ្ដេឈយើងចា ំច់ក្តូវស្ក្មួេជាបឈណតើ រៗ ។ នាយរដាា ន
នឹងចាត់ខ្ចងឈរៀបចំបនតឈទៀតតមឈពេឈវលាចា ំច ់។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការ
អន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.៨.១   ការពនិតិ្ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង រេ៊ុងក្តមីាស្ទ ី៣ ឆ្េ  ំ២០២០  
ឈយងតមស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានការង្ករក្បចាផំ្ថង ខ្ដេទទួេ នពីស្វនដាា ន ស្វនររ នស្ឈងាត

ឈ ើញរេ៊ុងខ្មររាដានិងខ្មសី្ហា ឆ្េ  ំ ២០២០ ឈនោះ មានប៊ុលគេិរ ០២ (ពីរ) របូមនិ នមរឈ្វើការង្ករឈទៀងទាត់ 
ឈដាយខ្តងខ្តអវតតមានយ៉ែ ងតិច ១៥ ផ្ថងរេ៊ុងមួយខ្មៗ និងមិនបញ្ញជ រ់មូេឈហត៊ុចាស់្លាស់្។     

ក្បការខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ស្ដីពី ការឈបស់្ក្មារក្បចាសំ្ ដ ហ៍ ការឈប់
ស្ក្មារផ្ថងប៊ុណ្ជាតិ ការស្៊ុំចាបឈ់បស់្ក្មារនងិការឈបស់្ក្មារឈែសងៗ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងក្បការ IV. ផ្ន



បទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថង ទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈនាោះ
ឈទ ។ 

ក្បការឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរ ការង្កររដា េរបស់្ស្វនដាា នមនិ នពិនិ
ត្ តមដានវតតមានមក្រនតី ប៊ុលគេិរ រមមររ និង/ឬ ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នមនិ នែតេ់ការអបរ់ ំ ខ្ណនា ំ និង
ែសពវែាយអំពីឈរេការណ៍វនិយ័ និងបទបបញ្ាតតិទូឈៅខ្ដេមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ ផ្ែទ
រេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។  

រតត ឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ដេ់អភ្ ិេរិចចរបស់្ស្វនដាា ន ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម
របស់្ រស្ស្ និងការអន៊ុវតតឈរេការណ៍វនិយ័ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងេរខនតរិៈប៊ុលគេិរនិងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ 
រស្ស្ ។   

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ អភ្ិ េរិចចរបស់្ស្វនដាា ន ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមឈស្វា
រមមរបស់្ រស្ស្ និងការអន៊ុវតតឈរេការណ៍វនិ័យ ផ្នេរខនតិរៈប៊ុលគេិរនិងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ 
ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរែតេ់ការអបរ់ ំ ខ្ណនា ំនិងពក្ងឹងវនិ័យការង្ករឈៅរេ៊ុងក្របមណ័ឌ
ស្វនដាា នបខ្នថមឈទៀត ។ 

ឈយងតមការស្ឈងាតឈៅឈេើអវតតមាន របស់្ប៊ុលគេិរទាងំពីររបូឈ ើញថាមានអវតតមានឈក្ចើនឈដាយសារ
មានបញ្ញហ ស្៊ុមភាពរេ៊ុងរំ ៊ុងខ្ម ០៧ ខ្ម ០៨ ឆ្េ  ំ២០២០ ។ នាយរដាា នសំ្ណង ់និងវសិ្វរមមនឹងទទួេយរអន៊ុ
សាស្ន ៍របស់្នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៨.២   ការពនិតិ្សាថ នភាពទលីានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតនឺរ័ ឈៅរេ៊ុងតបំនឈ់ស្ដារចិចពឈិស្ស្  
តមការច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាពទលីានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ រស្ស្ ស្វនររ

 នស្ឈងាតឈ ើញមានការក្សុ្តដី និងដរទ់ឹរឈក្ចើនឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ច SC រេ៊ុងទំហំក្បមាណជា ២០០០ម២ ជា
ឈហត៊ុបណាដ េឈអាយខ្ែេរឈរៀបចំខ្ែនការទីលាន ផ្ននាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺន័រ មិនអាចឈរៀបចំ
ខ្ែនការស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺន័រ  នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ។     

ក្បការខាងឈេើ មិនទាន់អន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ដីពីការឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ
ស្មាភ រ មឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បងុក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារឱ់្្ ន
លងវ់ងស ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ចទី ៣ ក្បការ V. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រ
ស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្មមិថ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈពញេរខណៈឈៅឈ ើយ។ 

មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចបណាត េមរពីអេរឈៅ៉ែការសំ្ណង ់និង/ឬ វសិ្វររក្តួតពនិិត្ការដាា នសំ្ណង ់ (Site 
Engineer) មនិ នក្តួតពិនិត្ការរិនបង្កហ បដី់ និងក្ស្ទាបរ់ក្មាេថមមចិឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ច SC ក្តឹមក្តវូតមេរខ
ណៈបឈចចរឈទស្ នងិមនិ នឈរៀបចកំ្បពន័ធក្បឡាយទឹរតូចៗក្លបក់្រន ់ ឈដើមបជី្ួយ ស្ក្មួេេំហូរទឹរឈភ្េៀង និង
រឈំដាោះទឹរឈចញពីទីលានឈអាយ នឆ្ប ់។  



រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ល៊ុណភាពសំ្ណង់ និងក្បសិ្ទធភាពផ្នការស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺន័រ
ឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ច SC និងអាចបងាឈអាយក្សុ្តដី/ដរ់ទឹរ និង/ឬ មូចខាតដេ់ BAY/ROW ស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺ
នរ័ឈែសងៗឈទៀតជាយថាឈហត៊ុ ។   

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរ ឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពសំ្ណង ់ និងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ 
ឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងខ្ថមឈទៀត ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរច៊ុោះពិនិត្សាថ នភាពទី
លាន ស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺន័រឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ច SC រ៏ដូចជាចំណ៊ុ ចឈែសងៗឈទៀតនិងចាត់វសិ្វររជ្ំនាញ ឈរៀបចំជ្ួស្
ជ្៊ុេចំណ៊ុ ចខ្ដេមូចខាតឈ ើងវញិ ឈដើមបធីានាស្៊ុវតថិភាពនិងស្មតថភាពស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័  នស្មក្ស្ប
តមេរខណៈបឈចចរឈទស្ និងតមតក្មូវការបនាទ នរ់បស់្ រស្ស្ ។ 

រេ៊ុ ងសាថ នភាពឈនោះ ក្រុមកាង្ករខ្ែេរអលគិស្នីរពំ៊ុងឈរៀបចបំណាត ញ និងបំពារឧ់បររណ៍បំភ្េឺទីលាន ដូឈចេោះ
ចំណ៊ុ ចកាយមូចទីលានឈដាយអឈនេើ។ 

ចំឈពាោះររណីឈនោះ នាយរដាា នសំ្ណង ់ - វសិ្វរមម នឹងពិនិត្ជ្ួស្ជ្៊ុេឈ ើងវញិនិងសូ្មទទួេយរអន៊ុ
សាស្នរ៍បស់្នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុ ង។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៨.៣   ការពនិតិ្េរខណៈបឈចចរឈទស្ នងិការឈរៀបចសំ្ណាដ បធ់ាេ បក់ារដាា នសាង 
 ស្ងទ់ីលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

តមការពិនិត្េរខណៈបឈចចរឈទស្ និងស្ណាដ បធ់ាេ បឈ់ៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ច SC ផ្នទីលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺ
នរ័ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រស្ស្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានការជ្ីររឈដដ ឈៅជ្៊ុំវញិក្លឹោះបឈង្កគ េឈភ្េើ
ងមយួចំននួ ឈដើមបឈីរៀបចំតបណាដ ញអលគិស្នីឈក្កាមដីឈដាយមនិ នដារ់រ ងំព័ទធជ្៊ុំវញិ និង/ឬ សំ្ណាញ់
ការពារស្៊ុវតថិភាព និងមានទឹរឈភ្េៀងហូរឈក្ចាោះនាយំរចំខ្ណរដីនិងថមមចិខ្ដេ នចារប់ំឈពញផ្ែទទលីាន ចូេ
ឈៅរេ៊ុងក្បពន័ធក្បឡាយ/េូទឹរឈៅជ្ិតៗទីឈនាោះឈដាយមនិ នដាររ់ ងំការពារ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ដីពកីារឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតតិ ស្មាភ រ 
មឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារឈ់អាយ ន
លងវ់ងស ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ចទី ៣ ក្បការ V. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/
រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ឈពញេរខណៈឈៅឈ ើយ ។ 

មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារខ្ែេរឈរៀបចំ តបណាដ ញអលគិស្នីឈក្កាមដី មរខានមនិ
 នដារ់រ ងំ និង/ឬ ពទ័ធសំ្ណាញ់ការពារស្៊ុវតថិភាព ឈៅជ្៊ុំវញិរឈដដ ខ្ដេមេួន នជ្ីរ ឈដើមបតីបណាដ ញអលគិ
ស្នី ឬ អេរឈៅ៉ែ ការនិងវសិ្វររក្តួតពិនិត្ការដាា នសំ្ណង ់ (Site Engineer) មនិ នពិនិត្ចឈក្មាោះទឹរឈភ្េៀង 
ខ្ដេហូរឈក្ចាោះនាយំរចំខ្ណរដី និងថមមចិខ្ដេស្ថិតឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ច SC ចូេឈៅរេ៊ុងក្បពន័ធក្បឡាយ/េូទឹរខ្ដេ
ឈៅជ្ិតទីឈនាោះ ។  

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ស្៊ុវតថិភាព នងិ/ឬ បងាឈអាយមានឈក្រោះថាេ រដ់េ់ការឈរៀបចំត
បណាដ ញអលគិស្នីឈក្កាមដី មានការ រក់្សុ្តដី/ដរទ់ឹរ ស្ទោះក្បពន័ធក្បឡាយ/េូទឹរ និង/ឬ អាចហូរឈក្ចាោះដេ់
ចំណ៊ុ ចឈែសងៗឈទៀត ។  



ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរស្ហការ ជាមយួនាយរដាា នពារព់ន័ធច៊ុោះពិនិត្ការជី្
ររឈដដ តបណាដ ញអលគិស្នីឈក្កាមដី សាថ នភាពទឹរឈភ្េៀងខ្ដេហូរឈក្ចាោះនាយំរចំខ្ណរដីនិងថមមចិ ខ្ដេ ន
ចារ់ក្កាេ/រិនបង្កហ ប់បំឈពញផ្ែទទីលាន និងចាត់វសិ្វររជំ្នាញពិនតិ្សាថ នភាពទីលានរេ៊ុងចំណ៊ុ ច SC ដារ់
រ ងំការពារចឈក្មាោះទឹរឈភ្េៀង ជ្ួស្ជ្៊ុេ និងឈរៀបចំខ្រស្ក្មេួ ឈអាយ នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ និង
អាចធានាស្៊ុវតថិភាពនិងក្បសិ្ទធភាពស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងតឺនរ័ ន ។  

ររណីឈនោះ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមមទទេួយរការខ្ណនា ំ របស់្នាយរដាា នស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុ ងឈដាយឈ្វើ
ការក្តួតពិនិត្ ក្ពមទាងំបញ្ជូ នអេរជ្នំាញឈដើមបខី្ណនា ំដេ់ក្រុមហ ៊ុនឈៅ៉ែការឈអាយឈរៀបចំរ ងំការពារការដាា ន និង
សំ្អាតដីថមមិចខ្ដេហូរចូេរេ៊ុ ងក្បឡាយ រ៊ុំឈអាយស្ទោះទឹរក្ពមទាងំការពារស្៊ុវតថិភាព ដេ់រមមររឈរាងចក្រខ្ដេ
ឈ្វើការឈពេយប។់    

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.៩.១  ការពនិតិ្រ យការណ៍ស្ដីពកីារសិ្រាតមដាន ខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមម 
 របស់្ រស្ស្ នងិទសិ្ឈៅអន៊ុវតតបនត   

ឈយងតមរ យការណ៍ស្ដីពកីារសិ្រា តមដាន ខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ និងទិស្ឈៅ
អន៊ុវតតបនត ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ មានការសិ្រាអពំីលូក្បរតួក្បខ្ជ្ង នងិចំខ្ណរទីែារឈដាយ នឈ្វើការ
ឈក្បៀបឈ្ៀបរំឈណើ ន ការថយច៊ុោះផ្នបរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់ និងសាថ នភាពចំណូេរវាងរំពងខ់្ែស្វយ័តក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុ “រស្ស្” និងរំពងខ់្ែស្វយត័ភ្េឈំពញ “រស្ភ្” រេ៊ុងរយៈឈពេក្ ំពីរខ្មឈដើមឆ្េ  ំ២០២០ ឈ្ៀបនឹងរយៈឈពេ
ក្ ំពីរខ្មឈដើមឆ្េ  ំ ២០១៩ ក្ពមទាងំការឈ្វើឈអាយេអក្បឈស្ើរឈ ើង/ការឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រ
ស្ស្ ការឈក្បើក្ ស់្ក្បព័នធ បឈចចរវទិា បញ្ញហ ក្បឈម និងហានិភ្យ័មយួចំនួនពារព់ន័ធនឹង រស្ស្ ។េ។ ប៉ែ៊ុខ្នត
ស្វនដាា នឈៅមនិទាន ់នឈរៀបចំដារឈ់ស្េើស្៊ុំការឯរភាព និងការខ្ណនាអំន៊ុវតតពីថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប
.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មិថ៊ុនា ឆ្េ  ំ ២០០៧ ក្តង់ចំណ៊ុ ចទី VII. ស្ដីពីរឈបៀបរបបឈ្វើការនិងចំណ៊ុ ចឈេម ២៖ 
នាយរដាា ននិងការយិេ័យនីមយួៗក្តូវ៖ អន៊ុវតតរបបរាយការណ៍ជូ្នថាេ រឈ់េើឱ្្ នឈទៀងទាតត់មឈពេឈវលា
រំណត ់។ 

ររណីឈនោះ អាចបណាត េមរពីមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការយិេ័យក្សាវ ក្ជាវទីែារនិង
អភ្វិឌឍល៊ុណភាពឈស្វារមម មនិទាន ់នបញ្ចបក់ារង្កររបស់្មេួន ឬ មនិទាន ់នទទួេការពិនិត្ ឯរភាព
ឈពញេរខណៈ និងហតថឈេខាពីថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន ។ 

រតត ខាងឈេើអាចបណាដ េឈអាយខាតបងឈ់ពេឈវលា ្នធានស្វនដាា ន ប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតបទបញ្ញជ
ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ក្ពមទាងំការង្ករ និងតួនាទី-ភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នក្បលេ់ជូ្នតមរយៈឈស្ចរដីស្ឈក្មច
ឈេម ២២៧ ស្ស្រ/រស្ស្/ទែ ច៊ុោះផ្ថងទី ២៩ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ២០២០ ។  

ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពការង្ករ និងការអន៊ុវតតតួនាទី-ភាររិចច ក្ស្បតមឈរេការណ៍ដូចមានខ្ចងឈៅ
រេ៊ុងចំណ៊ុ ចទ ីVII. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទ ី១២ ខ្ម មថិ៊ុនា 



ឆ្េ  ំ២០០៧  និងឈស្ចរដីស្ឈក្មចឈេម ២២៧ ស្ស្រ/រស្ស្/ទែ ច៊ុោះផ្ថងទី ២៩ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ២០២០ និងរមួ
ចំខ្ណរឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពផ្នការសិ្រាតមដាន ខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ រដូ៏ចជាទិស្ឈៅ
អន៊ុវតតបនត ស្វនររយេ់ឈ ើញថាឈក្ៅពីផ្ដលូក្បរួតក្បខ្ជ្ង ខាងឈេើ (រំពងខ់្ែស្វយត័ភ្េឈំពញ “រស្ភ្”) ស្វន
ដាា នលួរបនតសិ្រាអំពីចំខ្ណរទីែារ/ការនាចូំេនាំឈចញ តមរំពង់ខ្ែរេ៊ុងក្សុ្រសំ្ខាន់ៗ រមួទាងំរំពង់ខ្ែរេ៊ុង
តំបន់ជាពិឈស្ស្រំពងខ់្ែ្ំៗខ្ដេពារព់ន័ធ នឹងការនាចូំេ-ឈចញទំនិញ/រ៊ុងតឺនរ័តមក្ចរទាវ រ រស្ស្ និងដារ់
នេងថាេ រ់ដឹរនាំ រស្ស្ ឈស្េើស្៊ុំការឯរភាព និងខ្ណនាំអន៊ុវតតរេ៊ុងក្របមណ័ឌ  រស្ស្ ។ 

ស្វនដាា ន សូ្មទទួេយរអន៊ុសាស្នរ៍បស់្ស្វនររ ឈហើយនឹងពាយមខ្រេមអបញ្ញហ ឈនោះឱ្្កាន់ខ្ត
ក្បឈស្ើ រឈ ើង ។ មូេឈហត៊ុផ្នការមរខាន យឺតយ៉ែ វ លឺបណាត េមរពីស្វនដាា ន ឈទើប នឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធ
ការង្ករថមី និងក្បពន័ធការង្ករក្តូវ នបនតសិ្រា ដារអ់ន៊ុវតតសារេបងនិងខ្រស្ក្មួេជាបឈណតើ រ ។ មូេឈហត៊ុមយួ
ឈទៀត លឺស្វនដាា នមវោះខាតនូវ្នធានមន៊ុស្សក្បរប ឈដាយល៊ុណភាព ឈដើមបអីន៊ុវតតភាររិចចឱ្្ នរេូន ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.៩.២ ការពិនិត្រ យការណ៍ក្បជ្៊ុំជាមយួអតិថិជ្ន និងអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែ  
ឈយងតមរ យការណ៍ ក្បជ្៊ុំជាមយួអតិថិជ្ននិងអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែច៊ុោះផ្ថងទី ១៣ ខ្មរញ្ញា ឆ្េ  ំ ២០២០ 

ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញស្វនដាា ន ជ្ួបក្បជ្៊ុំពិភារាអំពីឈស្វារមមឈេើរដារ ់ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ/រ៊ុងតឺនរ័ 
ឈដាយឈផ្ទត តសំ្ខានឈ់េើការេំ រ ចំណ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះ តក្មូវការនិងដំឈណាោះក្សាយ ។េ។ ជាមយួតំណាងក្រុមហ ៊ុន 
Shipping Lines សាខាឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុមយួចំនួនខ្ដេ នច៊ុោះរិចចស្នាជាមយួ រស្ស្ រមួមាន៖ ក្រុមហ ៊ុន 
CMA/CGM ក្រុមហ ៊ុន SITC ក្រុមហ ៊ុន RCL ក្រុមហ ៊ុន Freight Forwarder ក្រុមហ ៊ុន SSEZ & Fine 
Flooring Cambodia Co.,Ltd និងក្រុមហ ៊ុន MAERSK/SEALAND ប៉ែ៊ុខ្នតរហូតមរដេ់ឈពេឈនោះ ស្វនដាា ន
ឈៅមនិទាន ់នដាររ់ យការណ៍ខាងឈេើជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ក្ជាបនិងែដេ់ការខ្ណនាអំន៊ុវតតឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប
.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ក្តងច់ំណ៊ុ ចទី VII. ស្ដីពីរឈបៀបរបបឈ្វើការនិងចំណ៊ុ ចឈេម ២៖ នាយរ
ដាា ននិងការយិេ័យនីមួយៗក្តូវ៖ អន៊ុវតតរបបរាយការណ៍ជូ្នថាេ រ់ឈេើឱ្្ នឈទៀងទាត់តមឈពេឈវលា
រំណត ់។    

ររណីឈនោះ អាចបណាត េមរពីមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការយិេ័យទំនារទ់ំនងអតថិិជ្ន
មនិទាន ់នបញ្ចបក់ារង្ករ ឬ មនិទាន ់នទទេួការពនិិត្ ឯរភាពឈពញេរខណៈ និងហតថឈេខាពីថាេ រដឹ់រនាំ
ស្វនដាា ន ។  

រតត ខាងឈេើ អាចនាឈំអាយខាតបងឈ់ពេឈវលា ្នធានស្វនដាា ន ប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតបទបញ្ញជ
ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ក្ពមទាងំការង្ករនិងតួនាទី-ភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នក្បលេ់ជូ្នតមរយៈឈស្ចរដីស្ឈក្មច
ឈេម ២២៧ ស្ស្រ/រស្ស្/ទែ ច៊ុោះផ្ថងទី ២៩ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ២០២០ ។  

ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពការង្ករ និងការអន៊ុវតតតួនាទី-ភាររិចច ក្ស្បតមឈរេការណ៍ដូចមានខ្ចង
ឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទី VII. ផ្នបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១ បបែរ/ រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មិថ៊ុ
នា ឆ្េ  ំ ២០០៧  និងឈស្ចរដីស្ឈក្មចឈេម ២២៧ ស្ស្រ/រស្ស្/ទែ ច៊ុោះផ្ថងទី ២៩ ខ្ម ឈមសា ឆ្េ  ំ ២០២០ 



ស្វនររយេ់ឈ ើញថាស្វនដាា នលួរបនតជ្ួបក្បជ្៊ុំជាមួយក្រមុហ ៊ុន Shipping Lines/ អតថិិជ្នឈែសងៗឈទៀតឈដើមប ី
ទារទ់ាញ និងខ្ស្វងយេ់អំពីការេំ រ ចំណ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះ រ៏ដូចជាចំណ៊ុ ចខាេ ងំ-ចំណ៊ុ ចឈមាយ និងការលក្មាម
រំខ្ហងរេ៊ុងឈរេបំណងឈដើមបខី្រេមអ ឈេើររំពស់្ល៊ុណភាពនិងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតកិារអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម
របស់្ រស្ស្ ឈអាយកានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងខ្ថមឈទៀត និងអាចឈនេើយតបតមតក្មូវការរបស់្អតិថិជ្ន និងអេរឈក្បើ
ក្ ស់្ខ្ែរេ៊ុងក្លបក់ាេៈឈទស្ៈ ។ 

ស្វនដាា ន សូ្មឯរភាពឈេើមតិ-អន៊ុសាស្នរ៍បស់្ស្វនររ ឈហើយនឹងពាយមខ្រតក្មូវ ឱ្្កានខ់្ត
ក្បឈស្ើរឈ ើង ចំឈពាោះរ យការណ៍នាឈពេឈក្កាយ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.១០.១ ការពិនិត្បណាត ញ Network ឈមឈៅរេ៊ុងបនទប ់Server 
ឈយងតមការពនិតិ្បណាដ ញ Network ឈមស្ក្មាបត់ភាជ បក់្បពន័ធ Container Terminal 

Management System “CTMS”, Single Window Service System “SWSS”, Internet, CCTV 
Camera, Vessel Traffic Management System “VTMS” និងក្បពន័ធ Microsoft Dynamic NAV 
ឈៅរេ៊ុងបនទប ់Server ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានការឈរៀបចំ ក្បអបទូ់បណាដ ញស្ក្មាបត់ភាជ បក់្បពន័ធនីមយួៗឈៅ
ឈដាយខ្ រពីរេ  ស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ប៉ែ៊ុខ្នតការឈរៀបចំខ្មសបណាដ ញ ឈចញពីក្បអបទូ់ខ្ែេរខាងម៊ុម
និងខាងឈក្កាយ ឈៅមានចំណ៊ុ ចលួរឈអាយរតស់្មាគ េ់មយួចំនួនឈដាយមានការបំពារ ់ឬ ដារខ់្មសបណាដ ញក្តួត
ឈេើរេ ឈក្ចើន ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុឈេម: 
០០១ បបែរ/រស្ស្/របប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ក្តងច់ំណ៊ុ ចឈេម V.ការររាស្៊ុវតថិភាពពេ
រមម ស្ណាដ បធ់ាេ បក់ារង្ករនិងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករឈពញេរខណៈឈៅឈ ើយ ។   

ររណីឈនោះ អាចបណាត េមរពីមក្រនតី ឬ ប៊ុលគេិរជ្ំនាញខ្ែេរពត័ម៌ានវទិាខ្ដេក្លបក់្លងការង្ករផ្ទទ េ់ជាប់
បំឈពញការង្ករឈក្ចើន មនិទាន ់នឈរៀបចំខ្រស្ក្មួេខ្មសបណាដ ញ Network ឈៅតមក្បអបទូ់នីមយួៗឈ ើងវញិឈអាយ
មានស្ណាដ បធ់ាេ បេ់អ និងស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ។  

រតត ឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លប់ក្លង និងតក្មូវការពិនិត្/ខ្ស្វងររខ្មសបណាដ ញបឈញ្ចញ
តម Network និងភាជ បក់្បពន័ធនមីយួៗដូចជាក្បពន័ធ CTMS, SWSS, Internet, CCTV Camera, 
VTMS, និងក្បព័នធ Microsoft Dynamic NAV ខ្ដេរំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្ឈដើមបបីឈក្មើរិចចក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម 
ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ល៊ុណភាព និងក្បសិ្ទធភាពផ្នការក្លបក់្លងបនទប ់ Server និងបណាដ ញ 
Network ឈម រេ៊ុងឈរេបំណងធានានិរនតរភាពក្បពន័ធ និងបឈក្មើរិចចក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រ
ស្ស្ ក្បរបឈដាយភាពរេូន ស្វនររយេ់ឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា  នលួរឈរៀបចំខ្រស្ក្មួេខ្មសបណាដ ញ 
Network ឈមបឈញ្ចញពីក្បអបទូ់នីមយួៗឈអាយ នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ឈជ្ៀស្វាងការបំពារ ់



ឬដារខ់្មសបណាដ ញ Network ក្តួតឈេើរេ ឈក្ចើនឈពរ ជាឈហត៊ុនាឈំអាយមានការយេ់ក្ច ំ អូស្បនាេ យឈពេ
ឈវលា ប៉ែោះពាេ់ស្ណាដ ប ់ធាេ ប ់ការក្លប់ក្លងនិងក្បសិ្ទធភាពការង្កររបស់្ស្វនដាា ន ។  

ឫស្លេ់ផ្នបញ្ញហ  ព៊ុំខ្មនបណាត េមរពីប៊ុលគេិរជ្នំាញ ជាបប់ំឈពញការង្ករឈក្ចើនឈទ ។ បញ្ញហ បណាដ េ
មរពីការផ្ទេ ស់្បតូ រទីតងំ របស់្នាយរដាា នពារព់ន័ធមានការផ្ទេ ស់្បតូ រ និងមានការឈស្េើស្៊ុំបខ្នថមចំនួនរ៊ុំព្ូទរ័ 
ស្ក្មាបប់ំឈពញការង្ករជាបនតបនាទ ប ់ដូឈចេោះ IT ព៊ុំអាចរំណតក់្បពន័ធខ្មស នឈៅឈ ើយ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

៥.៣.១០.២ ការពិនិត្រមមវ ិ្ ីការពារឈមឈរាល ស្ក្មាប់ក្បព័នធក្លប់ក្លងក្បតិបតតិការ  
 និងរ៊ុំព្ទូរ័ ខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈៅតមនាយរដាា នជំ្នាញចំណ៊ុ ោះ រស្ស្ 
តមការពិនិត្រមមវ ិ្ ីការពារឈមឈរាល ស្ក្មាបក់្បពន័ធក្លបក់្លងក្បតបិតតិការ និងរ៊ុំព្ទូរ័ឈៅតមនាយរ

ដាា នជំ្នាញចំណ៊ុ ោះ រស្ស្ ស្វនររ  នស្ឈងាតឈ ើញមានការឈក្បើក្ ស់្រមមវ ិ្ ីការពារឈមឈរាល (Trend 
Macro Anti-Virus) ស្ក្មាប់ក្លប់ក្បព័នធក្លប់ក្លងក្បតិបតតិការរបស់្ រស្ស្ ប៉ែ៊ុខ្នតឈដាយខ្ ររ៊ុំព្ទូរ័ភាល
ឈក្ចើន ឈៅតមនាយរដាា នមយួចំនួនខ្ដេ នភាជ បប់ណាដ ញ Internet ឈៅមនិទានម់ានការឈក្បើក្ ស់្រមមវ ិ្ ី 
ការពារឈមឈរាលស្មក្ស្បឈៅឈ ើយ ។   

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទាន់អន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុង របស់្រំពង់ខ្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ
ឈេម: ០០១ បបែរ/រស្ស្/របប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ក្តងច់ំណ៊ុ ចឈេម V. ការររាស្៊ុវតថិភាព
ពេរមម ស្ណាដ បធ់ាេ បក់ារង្ករនិងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករឈពញេរខណៈឈៅឈ ើយ។ 

ររណីឈនោះ អាចបណាត េមរពីស្វនដាា នមានការមមាញឹរឈក្ចើន រេ៊ុងការង្ករតភាជ ប់បណាដ ញ មនិ
ទាន ់នច៊ុោះក្ស្ងស់្ថិតិរ៊ុំព្ទូរ័ ខ្ដេរំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្ឈៅតមនាយរដាា នជ្ំនាញចណំ៊ុ ោះ រស្ស្ ឈដើមបឈី្វើរ យ
ការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនាពំនិិត្ និងឈស្េើស្៊ុំការឯរភាពបញ្ចូេការជាវរមមវ ិ្ ីការពារឈមឈរាល ស្ក្មាបរ់៊ុំព្ទូរ័ខ្ដេមាន
តក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ជារល់ារ ់ រេ៊ុងក្បពន័ធក្លបក់្លងក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ និងឈស្វារមមសំ្ខាន់ៗ ជា
ឈក្ចើនឈែសងឈទៀត រេ៊ុងខ្ែនការក្បចាឆំ្េ រំបស់្មេួន ។ 

រតត ខាងឈេើ អាចបណាដ េឈអាយមានភាពរអាររ់អេួ ប៉ែោះពាេ់ស្៊ុវតថិភាពការង្ករ  តប់ងឯ់រសារ មូចខាត
ក្បពន័ធរ៊ុំព្ទូរ័ខ្ដេឈក្បើក្ ស់្បណាដ ញ Internet និងទទួេរងការលក្មាមរំខ្ហងឈដាយឈមឈរាលថមីៗជាឈក្ចើនក្បឈភ្ទ 
រមួទាងំបណាដ ញ Cyber Crime ។េ។ ខ្ដេជ្នមិេមូចអាចឈក្បើក្ ស់្ឈដើមបេួីចយរ/បំផ្ទេ ញឯរសារសំ្ខា
ន់ៗ  និង/ឬ ចូេេួចក្ ររ់េ៊ុងលណនី្នាររ ន ។  

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ល៊ុណភាព និងក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជី្វរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ 
ឱ្្កានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងជាេំដាប ់ និងការពារស្៊ុវតថិភាពបណាដ ញក្បពន័ធរ៊ុពំ្ទូរ័ពីឈមឈរាលនិងការលក្មាមរំខ្ហង
ខាងឈេើ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរឈចញឈស្ចរតីខ្ណនាឱំ្្នាយរដាា នជ្ំនាញចំណ៊ុ ោះ រស្ស្ 
អន៊ុវតតតមរ យការណ៍ស្ដីពីស្រមមភាពនិងេទធែេការង្ករក្បចាខំ្មររាដា-ខ្មសី្ហា ឆ្េ  ំ ២០២០ ក្តងចំ់ណ៊ុ ច
ឈេម II. រ យការណ៍ខ្ថទាបំណាដ ញ Network ក្បចាផំ្ថងឈៅរេ៊ុងក្របមណ័ឌ  រស្ស្ និងលួរឈ្វើរ យការណ៍



អំពីតក្មូវការចា ំចជូ់្នថាេ រដ់ឹរនាឈំស្េើស្៊ុំការពិនិត្ និងឯរភាពជាវរមមវ ិ្ ីការពារឈមឈរាលរេ៊ុងររណីចា ំច ់ ឬ 
បញ្ចូ េរេ៊ុងខ្ែនការក្បចាឆំ្េ រំបស់្មេួន។  

ររណី Anti-Virus ខ្ដេមិន នដាររ់េ៊ុ ង PC ខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ Internet ឈដាយសារក្បឈភ្ទ PC ខ្ដេ
បញ្ញជ ទិញមរស្៊ុទធខ្តមាន Anti-Virus រចួរាេ់ខ្ដេមានឈ ម្ ោះថា Window Defender ឈៅឈេើ ក្លប ់PC ខ្ដេ
ឈក្បើក្ ស់្ Window 10 ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយភាពចាស់្លាស់្និងការទទេួ
ម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 
 

៥.៣.១១.១   ការពនិតិ្ខ្ែនការេទធរមម រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុឆ្េ  ំ២០២០ 
តមការពិនិត្ខ្ែនការេទធរមម ឈដើមបបីឈក្មើស្រមមភាពការង្ករអាជ្ីវរមម ឈេើរដារទ់ំនិញរេ៊ុងការយិបរឈិចេទ 

២០២០ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញមានខ្ែនការេទធរមមចនំនួ ៥១ (ហាសិ្បមួយ) លឈក្មាងឈដាយមានទឹរក្ រ់
ស្រ៊ុបចំនួន ១១៩.០៥៩.០០០.០០០រ (មួយរយដប់ក្ បំួនប លីានសូ្ន្រយហាសិ្បក្ បំនួលានឈរៀេ) និង
ក្តូវ នខ្បងខ្ចរជាបកី្បឈភ្ទម៊ុមស្ញ្ញា េទធរមម រមួមានេទធរមមទំនិញ េទធរមមសំ្ណង ់ និងេទធរមមឈស្វារមម 
ប៉ែ៊ុខ្នតឈយងតមរ យការណ៍ស្ដីពីការអន៊ុវតតរិចចេទធរមមសាធារណៈទំនិញ សំ្ណងន់ិងឈស្វារមមស្ក្មាបឆ់្េ  ំ
២០២០ ស្វនដាា នអន៊ុវតត នខ្តលឈក្មាងេទធរមមទំនិញ ២៩ (ផ្មភក្ បំនួ) លឈក្មាង និងេទធរមមឈស្វារមម ០២ 
(ពីរ) លឈក្មាង ស្រ៊ុបចំនួន ៣១ (សាមសិ្បមយួ) លឈក្មាង ។       

ក្បការខាងឈេើ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារស្វនដាា ន  នអន៊ុវតតលឈក្មាងសំ្ខាន់ៗ ឈដើមបបីឈក្មើ
ស្រមមភាព ការង្ករអាជ្ីវរមមឈេើរដារទ់ំនិញចា ំចរ់បស់្ រស្ស្ ជាម៊ុន និងការចូេរមួចំខ្ណរកាតប់នថយ
ចំណាយ ក្ស្បតមសារាចរខ្ណនារំបស់្ក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុឈេម ០០១.ស្ហវ.អថ ស្ដីពីការឈ្វើ
វចិារណរមម និងការពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពចំណាយស្ក្មាប់អន៊ុវតតចាបស់្ដីពីហិរញ្ា វតថ៊ុស្ក្មាបក់ារក្លបក់្លងឆ្េ  ំ
២០២០ ច៊ុោះផ្ថងទី ០៦ ខ្មមនិា ឆ្េ  ំ២០២០ ។ 

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារ រស្ស្ ចាតវ់ធិានការទបទ់េ់នឹងជ្មងរូឺវដី-១៩ និងការថយច៊ុោះ
ផ្នបរមិាណទំនិញ/រ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា រតត ខាងឈេើមនិទានម់ានែេប៉ែោះពាេ់ ដេ់ស្រមមភាពការង្ករអាជ្ីវរមមឈេើរ
ដារទ់ំនិញរបស់្ រស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។ 

ស្វនររ យេ់ឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួរឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្និងអន៊ុវតតលឈក្មាងអាទិភាព ក្ស្បតម
សាថ នភាពជារខ់្ស្ដង ឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងការរាងំស្ទោះដេ់ ស្រមមភាពការង្ករអាជ្ីវរមមឈេើរដារទ់ំនិញរបស់្ រស្ស្ ។  

ស្ថិតរេ៊ុ ងដណំារក់ាេទបទ់េ់នឹងជ្មងឺរូវដី-១៩ ការថយច៊ុោះផ្នបរមិាណទំនិញ/រ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់និងការ
ចូេរមួចំខ្ណរកាតប់នថយចំណាយ ក្ស្បតមសារាចរខ្ណនារំបស់្រាជ្រដាា ភិ្ េ ស្វនដាា ននឹងមិតមំស្នសសំំ្ផ្ច 
និងអន៊ុវតតខ្តលឈក្មាងេទធរមមណា ខ្ដេមានតក្មូវការចាំ ចជ់ាម៊ុន ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 



៥.៣.១១.២  ការពិនិត្រ យការណ៍បូរស្រ៊ុប េទធែេការង្ករក្បចាឆំ្េ  ំ២០២០ 
ឈយងរ យការណ៍ បូរស្រ៊ុបេទធែេការង្ករក្បចាំឆ្េ  ំ ២០២០ ខ្ដេទទួេ នពីនាយរដាា ន

ខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិត ិស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញ បរមិាណទំនិញនេងកាតខ់្ែឈរើនឈ ើង ០.៨៣% ស្រ៊ុបឈតន
ឈេើរឈរៀបឈរើនឈ ើង ៣.៣៩% រ៊ុងតឺនរ័នេងកាតឈ់រើនឈ ើង ០.៤១% ឈ្ៀបនឹងេទធែេការង្ករក្បចាំឆ្េ  ំ
២០១៩ ។ ឈដាយខ្ រ ស្រ៊ុបចំនួននាវាចូេចតថយច៊ុោះ ៤.៨១%  និងស្រ៊ុបចំណូេអាជ្ីវរមមថយច៊ុោះ 
៧.២៨% ។       

តមការអន៊ុវតតជារខ់្ស្ដងឈ ើញថា រតត ខាងឈេើមានភាពេំឈអៀងពីខ្ែនការឆ្េ  ំ២០២០ និងមានការថយ
ច៊ុោះលួរឈអាយរតស់្មាគ េ់ ឈបើឈក្បៀបឈ្ៀបនឹងការអន៊ុវតតរេ៊ុងឆ្េ  ំ២០១៩ ។   

ររណីឈនោះ នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារក្រុមហ ៊ុន Shipping Lines ភាលឈក្ចើន នកាតប់នថយនាវាតូចៗ
ឈដាយនាចូំេនាវា្ំៗ ខ្ដេអាចែទ៊ុរទនំិញ/រ៊ុងតនឺរ័ នឈក្ចើនជាងម៊ុន ការថយច៊ុោះផ្ននាវាឈទស្ចរណ៍ និងការនាំ
ចូេ ឈដាយសារការររីរាេដាេផ្នជ្មងរូឺវដី-១៩ រមួទាងំការកាតប់នថយតផ្មេឈេើរដារ់ ១០% ជូ្នអតិថិជ្ន 
និងការបឈញ្ចញទំនិញ/រ៊ុងតឺន័រម៊ុន រយៈឈពេស្ដ៊ុរ តមការឈស្េើស្៊ុំបឈញ្ចញទំនិញរបស់្អតិថិជ្ន ។    

តមស្ថិរភាព ផ្នការនាចូំេ-នាឈំចញទំនិញ/រ៊ុងតឺនរ័ និងសាថ នភាពក្បតិបតតិការបចច៊ុបបនេ រតត ខាងឈេើ
មនិទានម់ានែេប៉ែោះពាេ់្ងន់្ ងរដេ់ ស្រមមភាពការង្ករឈេើរដារទ់ំនិញនិងចំណូេអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ឈៅ
ឈ ើយ។   

ឈទាោះជាយ៉ែ ងណារឈ៏ដាយ រេ៊ុងឆ្េ  ំ ២០២០ ឈនោះ បរមិាណទំនិញនេងកាត ់ រស្ស្ មានរឈំណើ នខ្ត 
០.៤១% ប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ដូឈចេោះស្វនដាា នលួររាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំ ឈដើមបសី្៊ុ ំឈស្ចរតីខ្ណនា ំ និងចាតវ់ធិានការនានា
ទបទ់េ់នឹងការធាេ រច់៊ុោះចំណូេអាជ្ីវរមម ។ 

ស្វនដាា ននឹងបនតតមដាន រាយការណ៍ជូ្នថាេ រដឹ់រនា ំ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំឈស្ចរតីខ្ណនាពំារព់ន័ធនឹងការថយច៊ុោះ
ផ្នចំណូេអាជី្វរមមរបស់្ រស្ស្ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 

៥.៣.១២.១ ការពិនិត្ក្បពន័ធែសពវែាយរបស់្ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
តមការច៊ុោះឈ្វើស្វនរមម ឈៅនាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថារេ៊ុងក្តី

មាស្ទី ០៤ ឆ្េ  ំ២០២០ ឈនោះ ស្វនដាា នមនិទាន ់នឈរៀបចំមិតតបណ័ណ  (Leaflet) ែសពវែាយអំពីស្កាដ ន៊ុពេទី
ែារ ការេរ ់ ឧតដមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ង េរខមណឌ  និងែេក្បឈយជ្នផ៍្នការវនិិឈយលឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចច
ពិឈស្ស្ រស្ស្ ខ្ដេជាតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ទី ១ ស្ថិតឈៅជាបរ់ំពងខ់្ែអនតរជាតិស្ម៊ុក្ទទឹរឈក្ៅខ្តមយួលត ់
ផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជាឈៅឈ ើយ ។  

ក្បការឈនោះ ឈៅមនិទាន់អន៊ុឈលាមតមឈស្ចរតីរំណត់ឈេមៈ ០០៩ ស្រណ/រស្ស្/រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទ ី
២៧ ខ្មមររា ឆ្េ  ំ ២០១៦ ស្តីពីរចនាស្មពន័ធ និងភាររិចចរបស់្នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ រេ៊ុងក្បការ ២ ចំណ៊ុ ច ២ ការយិេ័យទីែារែសពវែាយនិងេរ់ មានភាររិចច



ែសពវែាយអំពី តស្ព តមតក្មូវការនិងសាថ នភាពទីែាររេ៊ុងឈរេបំណងឈដើមបទីទួេ នឈជាលជ្័យអំពីការវ ិ
និឈយល ។  

រតត ឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការយិ េ័យទីែារ-
ែសពវែាយនិងេរ ់ មនិ នសិ្រាខ្ស្វងយេ់បខ្នថម អំពចីំណ៊ុ ចសំ្ខាន់ៗ មយួចនំួនពារព់ន័ធនឹងវឌឍនភាពទីែារ 
ភាពបតខ់្បនផ្នតផ្មេ េរខណៈភូ្មសិាក្រស្ត ។េ។ និងសាថ នភាពទីតងំខ្ដេអាចែដេ់ភាពង្កយក្ស្ួេ រេ៊ុងការនាំ
ចូេ-ឈចញទំនិញ-ស្មាភ រែេិតរមម និងវតថ៊ុធាត៊ុឈដើមតមក្ចរទាវ រ រស្ស្ ឈដាយឈក្បើក្ ស់្ឈពេឈវលាមេី និង
ចំណាយផ្ថេដឹរជ្ញ្ជូ នតិចឈដើមបទីារ់ទាញអតិថិជ្ននិងវនិិឈយលិនស្កាត ន៊ុពេថមីៗបខ្នថមឈទៀត ។   

ររណីឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការយិេ័យទែីារ-ែសពវែាយនងិេរ ់រដូ៏ចជា
ការែសពវែាយពត័ម៌ានស្ដីពីដំឈណើ រការវនិិឈយល និង ៊្ុររិចចឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុ ។  

ឈដើមបរីមួចំខ្ណរបឈងាើនក្បសិ្ទធភាព ក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម និងជ្ក្មុញដំឈណើ រការវនិិឈយលឈអា
យទទួេ នឈជាលជ្័យបខ្នថមឈទៀត ស្វនររយេ់ឈ ើញថា តស្ព លួរបនតែសពវែាយអំពីស្កាដ ន៊ុពេទីែារ 
ឧតដមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ង រដូ៏ចជាេរខមណឌ និងែេក្បឈយជ្នផ៍្នការវនិិឈយលឈៅរេ៊ុងតំបន់ឈស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
ឈអាយ នស្មក្ស្បតមការវវិឌឍន៍ផ្នតក្មូវការទីែារ សាថ នភាពររីចឈក្មើនផ្នឈស្ដារិចចជាតិ និងការអភ្ិវឌឍន៍
ផ្នក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា ។ 

ស្វនដាា នសូ្មឯរភាពតមអន៊ុសាស្នខ៍ាងឈេើ នងិសូ្មជ្ក្មាបថានាយរដាា ន តស្ព រពំ៊ុងសិ្រាអំពីបេ
ងដ់ ីស្ក្មាបម់៊ុមជ្ំនួញអាជ្ីវរមមរមួទាងំ Free Port Concept នងិឈរៀបចំែសពវ ែាយអំពីការេរឈ់អាយ នស្ម
ក្ស្បតមតក្មូវការ និងេរខមណឌ វនិិឈយលឈៅរេ៊ុង តស្ព ។  

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយការទទួេម៊ុស្ក្តូវរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។  

៥.៣.១២.២ ការពនិតិ្ក្បពន័ធចឈក្មាោះទរឹសាអ ត ឈៅរេ៊ុងតបំនឈ់ស្ដារចិចពឈិស្ស្ រស្ស្                                  
តមការពិនិត្ក្បពន័ធចឈក្មាោះទឹរសាអ ត ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រស្ស្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ 

ក្បពន័ធឈក្បើក្ ស់្សារធាត៊ុរេរ័ចឈក្មាោះទឹរអណតូ ង រមួមាន ៊្ុងរេរ័ចំនួន ០២ (ពីរ) និងក្បពន័ធស្វ័យក្បវតតិឈែសងៗឈទៀត 
 នមូច/មនិដំឈណើ រការទាងំក្សុ្ង ។  

ររណីខាងឈេើ មនិអន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) ឈេម 
០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ក្តងច់ំណ៊ុ ចឈេម III. ស្តីពីការឈក្បើក្ ស់្និង
ខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ ស្មាអ តខ្ថររា 
និងទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស និងចំណ៊ុ ចឈេម V. ស្តីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការ
ខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករ ។ 

ររណីឈនោះ អាច នឈរើតឈ ើងឈដាយសារការឈក្បើក្ ស់្រយៈឈពេយូរ ភាពសឹ្រឈរចរេឹ ឬ ឈដាយរម នការ
ពិនិត្ខ្ថទាឈំទៀងទាត ់និងក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ ។  

រតត ឈនោះ អាចបណាដ ឱ្្មូចល៊ុណភាពទឹរ ប៉ែោះពាេ់ស្៊ុមភាពសាធារណៈ និងស្៊ុវតថិភាពអនាមយ័។   



ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ស្វនដាា នលួរឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ ជ្ួស្ជ្៊ុេក្បព័នធរេរ័មានក្សាប់ខ្ដេ
មូច និងក្បព័នធស្វ័យក្បវតតិឈែសងៗឈទៀត ឬ បំពារ់ក្បពន័ធរេ័រថមីឱ្្ នឆ្ប់ឈដើមបធីានាល៊ុណភាពទឹរ ស្៊ុវតថិភាពអ
នាមយ័ ឈជ្ៀស្វាងការប៉ែោះពាេ់ស្៊ុមភាពសាធារណៈ និងតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ជារមួរបស់្ រស្ស្ រដូ៏ចជាអតិថជិ្ន 
និងវនិិឈយលិន ខ្ដេរពំ៊ុងវនិិឈយលទ៊ុនឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ រស្ស្។  

ឈដាយក្បព័នធរេ័រចាស់្ នមូច និងព៊ុំមានឧបររណ៍ផ្ទេ ស់្បតូ ររេ៊ុងក្សុ្រ ថាេ រ់ដឹរនា ំ រស្ស្  នឯរ
ភាពឈអាយសាងស្ងអ់ាររ ជាវក្បពន័ធរេរ័ថមីរចួរាេ់ និងឈក្រងបំពារឈ់ក្បើក្ ស់្ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី ១ ឬ ឈដើមក្តី
មាស្ទី ២ ឆ្េ  ំ២០២១ ខាងម៊ុមឈនោះ ។   

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយភាពចាស់្លាស់្រេ៊ុងការក្លបក់្លង
របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។   

៥.៣.១២.៣ ការពនិតិ្សាថ នភាពអណតូ ងទរឹ ឈៅរេ៊ុងតបំនឈ់ស្ដារចិចពឈិស្ស្ រស្ស្    
តមការច៊ុោះពនិតិ្សាថ នភាពអណដូ ងទរឹ ឈៅរេ៊ុងតបំនឈ់ស្ដារចិចពឈិស្ស្ រស្ស្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ

មានអណតូ ងទឹរស្រ៊ុបចំនួន ០៤ (បនួ) ជាក្បឈភ្ទអណដូ ងប៊ុរ សាងស្ងឈ់ៅឆ្េ  ំ ២០១២ មានជ្ឈក្ៅ ២០០ 
ខ្ម៉ែក្ត បចច៊ុបបនេមានស្មតថភាពបូមទឹរ នក្បមាណជា ១០ម៣/១ ឈមា៉ែ ង/១ អណដូ ង និងមានឈេមស្មាគ េ់ពី
ឈេម ១.២.៣ ដេ់ឈេម ៤ ។ រេ៊ុងចំឈណាមអណដូ ងទឹរទាងំ ០៤ មានអណដូ ងទរឹ ០២  នមូច៖ អណដូ ងឈេម ១ 
មនិអាចបូមទរឹឈក្បើក្ ស់្ ន រឯីអណដូ ងឈេម ៤ ឈៅអាចឈក្បើក្ ស់្ នឈដាយរអាររ់អេួ និងខ្តងខ្តឈ ើងរំឈៅ
ខាេ ងំរេ៊ុងរយៈឈពេបូមទឹរក្បមាណជាពី ២៥ ឈៅ ៣០ នាទី។   

ក្បការឈនោះ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) 
ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ ២០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចឈេម III. ស្តីពីការឈក្បើ
ក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ 
ស្មាអ តខ្ថររា និងទ៊ុរដារ់ឱ្្ នលង់វងសនិងចំណ៊ុ ចឈេម V. ស្តីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ ប់
ការង្ករ និងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករ ឈពញឈេញឈៅឈ ើយ ។  

ររណីឈនោះ អាចបណាដ េមរពីការមូចឧបររណ៍បូមទរឹ ខ្ដេក្តូវ នបំពារឈ់ៅ តអណដូ ង ឬ មាន
បញ្ញហ ក្បភ្ពទឹរ និងរម នការខ្ថទាឈំទៀងទាត ់។    

រតត ឈនោះ អាចប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពការង្ករ ខ្ែេរក្លបក់្លងទឹរឈៅរេ៊ុង តស្ព និងមានរងវោះខាតទឹរ
ឈដើមបែីគត់ែគង់ជូ្នអតិថិជ្ន វនិិឈយលិនឈៅរេ៊ុង តស្ព និងស្ក្មាប់ការឈក្បើក្ ស់្ជារមួរបស់្ រស្ស្។ 

ឈយងបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ និងតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ទឹររបស់្អងគភាព ស្វនររយេ់ឈ ើញថា 
ស្វនដាា នលួររាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ នងិឈស្េើស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេអណដូ ងទឹរទាងំ ០២ (ពីរ) ឈដើមបធីានានិរនតរ
ភាពែគតែ់គងទ់ឹរ ឈអាយ នឆ្បត់មេទធភាពខ្ដេអាចឈ្វើ ន ។ 

នាយរដាា ន តស្ព  ននិងរំព៊ុងឈ្វើទំនារទ់ំនងជាមយួក្រុមហ ៊ុនឯរជ្ន ឈដើមបឈី្វើការជ្ួស្ជ្៊ុេអណដូ ង
ទឹរទាងំពីរឈអាយ នឆ្ប ់។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ ក្បរបឈដាយភាពចាស់្លាស់្របស់្ថាេ រដ់ឹរនាំ
ស្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។ 

 



៥.៣.១៣.១ ការពនិតិ្ស្ថិតកិ្បវតតរិបូឈក្លឿងចក្រ នងិការជ្សួ្ជ្៊ុេរេ៊ុងការយិបរឈិចេទ ២០២០ 
ឈយងស្ថិតកិ្បវតតិរបូឈក្លឿងចក្រ និងការជ្ួស្ជ្៊ុេក្បចាខំ្មត៊ុលា-វចិេកិា ឆ្េ  ំ២០២០ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញ 

ស្វនដាា នព៊ុំមានឈស្ៀវឈៅខ្ណនាអំំពីបឈចចរឈទស្ឈក្បើក្ ស់្ ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ(Manual) និង/ឬ យថាក្បឈភ្ទ
បឈចចរឈទស្ (Technical Specification) ឈក្លឿងចក្រ រស្ស្ ឈនាោះឈទ ។ 

ក្បការខាងឈេើ មនិទាន់អន៊ុឈលាមតមឈស្ចរតីរំណត់ ស្តីពីរចនាស្មព័នធនិងភាររិចចរបស់្នាយរដាា ន
ឈក្លឿងចក្រ ផ្នរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈេម: ០១០ ស្រណ/រស្ស្/ រប.្ម ច៊ុោះផ្ថងទី ២៧ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ
២០១៦ ក្តងក់្បការ ២: ភាររិចចរបស់្បណាត ការយិេ័យនិងខ្ែេរនានាផ្ននាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ និងចំណ៊ុ ច ២: 
ការយិេ័យស្ថិតិនិងក្តួតពិនិត្ក្តូវកាត បឈ់អាយ នចាស់្លាស់្ នូវមឈ្ា យឈក្លឿងចក្រខ្ដេបឈក្មើការង្ករ
អាជ្ីវរមម និងឧបររណ៍ឈេើរដារឈ់ដាយក្តូវឈ្វើស្ថិតិតមក្បឈភ្ទនីមយួៗ រសាងក្បវតតិរបូ/ឈស្ៀវឈៅេមអតិ និង
ក្តូវតមដានពិនិត្ឈស្ៀវឈៅខ្ណនាអំំពីបឈចចរឈទស្ឈក្បើក្ ស់្ ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រនីមយួៗជា
ក្បចា ំ។ 

ររណីឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមក្រនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករ ឬ ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នមនិ នឈ្វើ
ទំនារទំ់នងជាមយួនាយរដាា នជ្ំនាញ ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំឈស្ៀវឈៅខ្ណនាអំំពីបឈចចរ ឈទស្ឈក្បើក្ ស់្ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ 

(Manual) និង/ឬ យថាក្បឈភ្ទបឈចចរឈទស្ (Technical Specification) ឈក្លឿងចក្រ មរបំឈពញការង្ករក្ស្បតមតួ
នាទី-ភាររិចចរបស់្មេួន ។  

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ ក្បសិ្ទធភាពការង្កររបស់្ស្វនដាា ន និងមវោះខាតឯរសារខ្ថទា-ំជ្ួស្
ជ្៊ុេមឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ និងឧបររណ៍ឈេើរដារទ់ំនិញរបស់្ រស្ស្ ។  

ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពការង្ករក្ស្បតមតួនាទី-ភាររិចច ខ្ដេ រស្ស្  នរំណតជូ់្ន ស្វនររយេ់
ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈស្េើស្៊ុំឈស្ៀវឈៅខ្ណនា ំ អពំីបឈចចរឈទស្ឈក្បើក្ ស់្ ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ (Manual) 
ឈក្លឿងចក្រ និងយថាក្បឈភ្ទបឈចចរឈទស្ (Technical Specification) សំ្ខាន់ៗ ពីនាយរដាា នជ្ំនាញពារព់ន័ធ
ឈដើមបសី្ហការក្លបក់្លង និងរំណតត់រាងឈពេឈវលាខ្ថទាជំ្ួស្ជ្៊ុេ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រខ្ដេរំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្ 
ឈដើមបបីឈក្មើក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្ រស្ស្ ក្បរបឈដាយនិរនតរភាព ។   

នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ នឹងស្ហការ/ឈស្េើស្៊ុំឈស្ៀវឈៅខ្ណនាអំំពី បឈចចរឈទស្ឈក្បើក្ ស់្ ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ 
(Manual) ឈក្លឿងចក្រ ឬ យថាក្បឈភ្ទបឈចចរឈទស្ (Technical Specification) សំ្ខាន់ៗ ពីនាយរដាា នជ្នំាញ
ពារព់ន័ធ ឈដើមបអីន៊ុវតតក្ស្បតមតួនាទី-ភាររិចចរបស់្មេួ ន ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននិងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។  

៥.៣.១៣.២ ការពនិតិ្សាថ នភាពឈក្លឿងចក្រមា៉ែ រ HMC ឈេម ៣០១ 
ឈយងស្ថិតកិ្បវតតរិបូឈក្លឿងចក្រ និងការជ្សួ្ជ្៊ុេក្បចាខំ្មត៊ុលា-វចិេកិា ឆ្េ  ំ២០២០ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ

ឈក្លឿងចក្រមា៉ែ រ HMC (Harbor Mobile Crane) ឈេមស្មាគ េ់ ៣០១ ឆ្េ ែំេិត ២០០០ ឈក្បើក្ ស់្ឈៅខ្មមនីា ឆ្េ  ំ
២០០១  នមូច និងជ្ួស្ជ្៊ុេមនិទានរ់ចួរាេ់ឈៅឈ ើយ ។ 



ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ ផ្ែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រ
ស្ស្) ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះផ្ថងទី ១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចឈេម III. ស្តីពីការ
ឈក្បើក្ ស់្និងខ្ថររាក្ទព្ស្មបតតិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្ផ្ច ក្បុងក្បយត័េ 
ស្មាអ តខ្ថររា នងិទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស និងចណំ៊ុ ចឈេម V. ស្តីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ ប់
ការង្ករ និងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករឈពញឈេញឈៅឈ ើយ។ 

ររណីឈនោះ អាច នឈរើតឈ ើងឈដាយសារភាពសឹ្រឈរចរេឹ (Wear and Tear of Parts)  ផ្នឈក្លឿងបនាេ ស់្ 
ខ្ដេក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្រយៈឈពេយូរ ឬ ឈដាយរម នការខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេឈទៀងទាត ់ និងក្តឹមក្តូវតមេរខណៈ
បឈចចរឈទស្ ។   

រតត ឈនោះ អាចបណាដ េឈអាយប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាព និងក្បសិ្ទធែេការង្ករអាជ្ីវរមមរបស់្រស្ស្ និង
នាឈំអាយមូចខាតក្ទព្ស្មបតតិរដា ។  

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ឈដើមបធីានានិរនតរភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ និង
ក្បសិ្ទធភាពការង្កររបស់្មេួន ស្វនដាា នលួរស្ហការឈរៀបចំតរាងក្តួតពិនិត្ក្បចាផំ្ថង (Daily check list) ដារ់
ឈអាយក្បតិបតតិររពិនតិ្តមដាន ដំឈណើ រការឈក្លឿងចក្រនងិមឈ្ា យឈេើរដារទ់ំនិញក្លបក់្បឈភ្ទឈដាយផ្ទទ េ់ 
ឈរៀបចំខ្ែនការជ្ួស្ជ្៊ុេ-ខ្ថទាកំ្បចាសំ្ ដ ហ៍/ខ្មឈអាយ នឈទៀងទាត ់ និង/ឬ ពិចារណាអន៊ុវតតតមខ្ែនការ ១) 
Breakdown Maintenance និង/ឬ ២)  Preventive Maintenance និងចាតវ់ធិានការបង្កា រការែទ៊ុរឈេើស្ទមងន់
រំណត ់ (Overloading) ការពារការក្ជាបឈក្បង/ភាពឈស្ើមឈដាយឈក្បងមា៉ែ ស្៊ុីន (Dampness) ការឈ្វស្ក្បខ្ហស្ 
(Negligence) និងការឈក្បើក្ ស់្ម៊ុស្បឈចចរឈទស្ ឬ ឈរេបំណងរបស់្ រស្ស្ (Misuse) ។ 

ស្វនដាា ននឹងស្ហការ តមដានការង្ករជ្ួស្ជ្៊ុេឈក្លឿងចក្រមា៉ែ រ HMC (Harbor Mobile Crane) 
ឈេម ៣០១ ជាបនតឈទៀត ។   

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមម ។  

 

ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេផ្នការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ខ្ែេរមេោះផ្នក្បពន័ធក្តួតពិនិត្ផ្ែទរេ៊ុង ឈៅរេ៊ុងនាយរ
ដាា ននីមយួៗក្តវូ នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថា មានការមិតមំក្បឹងខ្ក្បងឈរៀបចំដំឈណើ រការអន៊ុវតតក្បរបឈដាយ
ក្បសិ្ទធភាព ែេិតភាពក្បតិបតតិការនិងទទួេម៊ុស្ក្តូវមពស់្ ។ ជាមយួរេ ឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមផ្ែទ
រេ៊ុង នស្ឈងាតឈ ើញថាថាេ រដឹ់រនា ំមក្រនតីនិងប៊ុលគេិរ ក្លបន់ាយរដាា នមានននទោះរមួស្ហការ និងយរ
ចិតតទ៊ុរដារប់ំឈពញតនួាទ-ីភាររិចចរបស់្មេួនឈដាយអន៊ុឈលាមតមេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ឈរេ
ការណ៍ចាប ់និងបទបបញ្ាតតិនានាជា្រមាន ។ 

 

ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត និងខ្រេមអតមអន៊ុសាស្នខ៍្ដេស្វនររ នែតេ់ជូ្ន ថាេ រដ់ឹរនាំ
នាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស នាយរដាា នលណឈនយ្-ហិរញ្ា វតថ៊ុ នាយរដាា នអាជ្ីវរមម នាយរដាា ននាវា



ចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងតឺន័រ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ 
នាយរដាា នបឈចចរ ឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទែីារ នាយរដាា នពត័ម៌ានវទិា នាយរ
ដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបន់ឈស្ដារិចចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ  នឯរភាព
តមខ្ែនការស្រមមភាព ដូច នរំណតឈ់ៅរេ៊ុងតរាងផ្នឧបស្មពន័ធទី ២ ។  

 
ផ្ថងស្៊ុក្រ ១ ឈរាច ខ្មមា  ឆ្េ ជូំ្ត ឈទាស័្រ ព.ស្ ២៥៦៤ 

ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ផ្ថងទី ២៩ ខ្ម មររា ឆ្េ  ំ២០២១ 
 
        នឈ ើញ នងិឯរភាព                                              នាយរស្វនរមមផ្ែទរេ៊ុង 

ឈមតតឈស្ៀមរាប ផ្ថងទ០ី៤ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០២១ 
 ក្បធានលណៈរមាម ្កិារស្វនរមម  

 
 
 
                      ហ ុន មុននីវណ្ណ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ផ្នែកទី ៦ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ដលច្ធវើស្វនកម្ម

ច្ោយស្វនករឯករាជសយ 



 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
       ជាតិ សាស នា ព្រះម្ហារសព្ត 

       3 
ររំង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
 
របាយការណ៍ព្រុម្ព្រឹរាភិបាល  
ក្រុមក្រឹរាភបិាលររស់រំពងផ់ែសវយត័ក្រុងក្ពះសីហនុ (ហៅកាតថ់ា “រ.ស.ស”) មានហសចរតីហោមនសស សូមរង្ហា ញ

របាយការណ៍ររស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុផែលបានហ្វើសវនរមមរចួហហើយ សក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
សរម្មភារអាជីវរម្មចម្បង 
សរមមភាពអាជីវរមមចមបងររស់  រ.ស.ស    គឺពារព់ន័ធនឹងការែតល់ហសវារំពងផ់ែសមុក្ទ   និងហសវាហែសងៗហទៀតផែល   

ពារព់ន័ធនឹងរំពងផ់ែ ក្ពមទងំអភវិឌ្ឍតំរនហ់សែឋរិចចពិហសសសក្មារជ់ួល។ 
 
លទ្ធែលហរិញ្ញវតថុ 
លទធែលហិរញ្ញ វតថុសក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និង

លទធែលលមអតិហែសងៗ។ 
 
ព្ទ្រយសរម្ម 
គតិក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានរតស់មាា ល់ហហតុការណ៍ណាមយួផែលនឹងរណាត ល 

ឱ្យមានការភានក់្ចឡំែល់ការរំណតត់ថៃមលក្ទពយសរមម ហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ រ.ស.ស ហ ះហទ។ 
 
រំណុលយថាភារ និងរំណុលផេែសងៗផេទ្ៀត 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនះ មនិមាន : 

រ)  រនទុរណាមយួហលើក្ទពយសរមមររស់ រ.ស.ស ផែលបានហរើតហឡើងហោយោរការោររ់ញ្ច ំ សក្មារធ់ា រំណុលររស់
រុគាលណាមាន រហ់ឡើយ ចារត់ងំពីែំណាចឆ់្ន មំរ ឬ 

ខ្)  រំណុលយថាភាពណាមយួ ហរើតហឡើងចំហពាះ រ.ស.ស ចារ់តងំពីែំណាចឆ់្ន មំរ។ 
 
តមហោរល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល រ.ស.ស ពុំមានរំណុលយថាភាព ឬរំណុលហែសងៗហទៀត ផែលក្តូវបានទមទរ

ឱ្យសង ឬអាចក្តូវបានទមទរឱ្យសង រនុងអំឡុងហពល១២ផខ្រ ទ រព់ីែំណាចឆ់្ន  ំ ផែលនឹងអាចមានែលរ ះពាល់្ងន់្ ងរែល់លទធ
ភាពររស់ រ.ស.ស រនុងការរំហពញកាតពវរិចចសងរំណុលររស់ខ្លួន ហៅថៃ្ងរំណតស់ងហ ះហទ។ 

 
ការផ្លា សរ់តូរផេហតុការណ៍ 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានែឹងពីហហតុការណ៍ណាមយួផែលបានហរើតហឡើង  

ពារព់ន័ធនឹងរបាយការណ៍ហនះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ រ.ស.ស ផែលហ្វើឱ្យចំនួនទឹរក្បារផ់ែលបានរាយការណ៍ហៅរនុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមានរំហុសឆ្ាង្ងន់្ ងរហ ះហទ។ 

 



 

ព្រតិរតតិការម្ិនធម្មតា 
តមហោរល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល លទធែលហិរញ្ញ វតថុររស់ រ.ស.ស សក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំ ថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

មនិបានទទួលរងនូវឥទធិពល្ងន់្ ងរ ផែលហរើតហចញពីគណនី ក្រតិរតតិការ ឬក្ពឹតិតការណ៍ទងំឡាយ ផែលមានលរខណៈជាោរវនត 
និងមនិ្មមតហ ះហទ។ 

 
ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវររសព់្រុម្ព្រឹរាភិបាលផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលទទួលខុ្សក្តូវរនុងការធា ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានហរៀរចំហឡើងក្តឹមក្តូវនូវក្គរទ់ិែឋភាពជា

ោរវនតទងំអស់ថៃនោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់ រ.ស.ស គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងលទធែលហិរញ្ញ វតថុ ក្ពមទងំលំហូរ
ោចក់្បារស់ក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ។ំ រនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំហនះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលក្តូវ៖ 

 
១)  អនុវតតហោលការណ៍គណហនយយផែលសមក្សរ ហោយអនុហោមហៅតមសតងោ់ររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុ

អនតរជាតិថៃនរមពុជា (ហៅកាតថ់ា “CIFRS”) ផែលក្ោកំ្ទហោយការវនិិច័ឆយ និងការបា នក់្រមាណសមហហតុែល ហហើយ
រ ទ រម់រក្តូវអនុវតតវាជាក្រចា ំ

២)  ហោរពតមតក្មូវការររស់ CIFRS រនុងការោតក្តោងពត័ម៌ាន ហហើយក្រសិនហរើមានការក្បាសចារណាមយួពីសតង់ោរ
ទងំហនះ រនុងការរង្ហា ញឱ្យមានក្តឹមក្តូវ ការក្បាសចារទងំហ ះក្តូវបានោតក្តោង ពនយល់ និងរំណតច់ំនួនទឹរក្បារ់
សមក្សរហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

៣)  ផ្ររារញ្ជ ីគណហនយយឱ្យបានក្គរក់្ោន ់ ហែើមបឱី្យ រ.ស.ស អាចហរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ផែលអនុហោមហៅតម 
CIFRS និងក្រពន័ធក្គរក់្គងថៃែទរនុងផែលមានក្រសិទធភាព 

៤)  ហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហោយផែអរហលើមូលោឋ ននិរនតរភាព ហលើរផលងផតមានការសនមតថា  រ.ស.ស មនិមានលរខ
ណៈសមក្សររនុងការរនតក្រតិរតតិការហៅហពលអ គតផែលអាចបា នោ់ម នបាន និង 

៥)  ក្គរក់្គង និងែឹរ  ំ រ.ស.ស ឱ្យមានក្រសិទធភាព ហហើយក្បារែថាការសហក្មចចិតតហលើរញ្ា សំខាន់ៗ ទងំអស់ ផែល
អាចរ ះពាល់ែល់ក្រតិរតតិការ     ហហើយការចូលរមួរាល់ការសហក្មចចិតតទងំហ ះ    ក្តូវបានឆ្លុះរញ្ច ំងក្តឹមក្តូវហៅរនុង    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលធា អះអាងថា រ.ស.ស បានអនុវតតតមរាល់តក្មូវការខាងហលើរនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 
 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនះ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាលររស់ រ.ស.ស មានសមាសភាគែូចខាងហក្កាម៖ 

ហ ម្ ះ តំណាង តួ ទី 
ឯរឧតតម លូ គឹមឈន ់ ក្រធានអគា យររំពងផ់ែសវយត័ក្រុងក្ពះសីហនុ ក្រធានក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម ផាន ់ែោល  ក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម ស ុយ ោន ក្រសួងោធារណៈការ និងែឹរជញ្ជូ ន  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម សុខ្ សុភក័្ររត ក្រសួងពាណិជជរមម  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ហោរ លូ លីហខ្ង និហោជិតរមមរររំពងផ់ែសវយត័ក្រុងក្ពះសីហនុ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ហោរ ហ ុន មុននីវណណ  អភបិាលឯររាជយ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ហោរ Hidetoshi Kume អភបិាលមនិក្រតិរតតិ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  

 



 

ការអនុម្័តផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ហយើងខ្្ុ ំជាក្រុមក្ររឹាភបិាល អនុមត័ហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុផែលភាជ រម់រជាមយួ ក្ពមទងំរំណតស់មាា ល់ហែសងៗ 

ផែលបានរង្ហា ញក្តឹមក្តូវ នូវក្គរទ់ិែឋភាពជាោរវនដទងំអស់ថៃនោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់រំពងផ់ែសវយត័ក្រុងក្ពះសីហនុ គិតក្តឹម 
ថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្ពមទងំលទធែលហិរញ្ញ វតថុ និងលំហូរោចក់្បារស់ក្មារែ់ំណាច់ឆ្ន  ំ ហោយក្សរតមសតងោ់ររបាយ-
ការណ៍ទរទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិថៃនរមពុជា។ 

 
តាងនាម្ព្រុម្ព្រឹរាភិបាល 
 
 
___________________      ___________________ 
ឯរឧតតម្ ល ូគឹម្ឈន់      ផេោរ បា៉ា ត សតិ 
ក្រធានក្រុមក្រឹរាភបិាល និងជា អគា យរ      យរ គណហនយយ និងហិរញ្ញ វតថុ 
 
ហខ្តតក្ពះសីហនុ ក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ថៃ្ងទី១១ ផខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១



 

របាយការណ៍សវនររឯររាជ 
ជូនភាគហ ុនិរ រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
ម្តិផេោរលរ់រសផ់េយើងខ្ុំ 
តមមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានរង្ហា ញក្តឹមក្តូវនូវក្គរទ់ិែឋភាពជាោរវនតទងំអស់ ថៃន

ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់ រំពងផ់ែសវយត័ក្រុងក្ពះសីហនុ (ហៅកាតថ់ា“រ.ស.ស”) គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ និង
លទធែលហិរញ្ញ វតថុ ក្ពមទងំលំហូរោចក់្បារស់ក្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំ ហោយអនុហោមហៅតមសតងោ់ររបាយការណ៍ទរទ់ង
នឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ ថៃន រមពុជា (ហៅកាតថ់ា “CIFRS”)។  

 
របាយការណ៍ផែលហយើងខ្្ុ ំបានហ្វើសវនរមម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ រ.ស.ស រមួមាន៖ 
 របាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 របាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និងលទធែលលមអតិហែសងៗសក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំ  
 របាយការណ៍រផក្មរក្មួលមូល្នសក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំ  
 របាយការណ៍លំហូរោចក់្បារ់សក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំនិង 
 រំណតស់មាា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រមួទងំហសចរតីសហងខរហោលការណ៍គណហនយយសំខាន់ៗ និង

ពត័ម៌ានពនយល់ហែសងហទៀត។ 
 
ម្ូលដ្ឋា នននម្តិផេោរលរ់រសផ់េយើងខ្ុំ 
ហយើងខ្្ុ ំបានហ្វើសវនរមមហោយអនុហោមហៅតម សតង់ោរអនតរជាតិសតីពីសវនរមមថៃនរមពុជា (ហៅកាត់ថា “សតង់

ោរសវនរមម”)។ ការទទួលខុ្សក្តូវររស់ហយើងខ្្ុ ំផែលអនុហោមហៅតមសតង់ោរទងំហ ះ ក្តូវបានពណ៌ រផនថមហទៀតហៅ
រនុងរថាខ្ណឌ  ការទទួលខុ្សក្តូវររស់សវនរររនុ ងការហ្វើសវនរមមហលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  ហៅរនុងរបាយការណ៍សវនររ
ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ 

ហយើងខ្្ុ ំហជឿជារថ់ាភស័តុតងសវនរមមផែលហយើងខ្្ុ ំបានទទួល មានភាពក្គរក់្ោន ់ និងសមហហតុែល ហែើមបហី្វើជា
មូលោឋ ន សក្មារក់ាររហញ្ចញមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ 

 
ឯររាជយ 
ហយើងខ្្ុ ំមានឯររាជយពី រ.ស.ស  ផែលអនុហោមហៅតមក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិសក្មារគ់ណហនយយររវជិាជ ជីវៈ 

(រមួទងំសតងោ់រឯររាជយអនតរជាតិ) ផែលហចញែាយហោយក្រុមក្រឹរាសតងោ់រក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិសក្មារគ់ណហនយយររ
(ហៅកាតថ់ា “ក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិ”) និងអនុហោមហៅតមក្រមសីល្មរ៌រស់វទិាោថ នគណហនយយររជំ ញ និងសវន
រររមពុជា (ហៅកាតថ់ា“ក្រមសីល្ម ៌វគសរ”) ផែលពារព់ន័ធនឹងការហ្វើសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំ ចំហពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 
ហៅរនុងក្រហទសរមពុជា។ ហយើងខ្្ុ ំបានរំហពញកាតពវរិចចរនុងការទទួលខុ្សក្តូវផែនរក្រមសីល្មហ៌ែសងៗហទៀត ផែល រំណត់
ហោយក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិ  និងក្រមសីល្ម ៌វគសរ។ 



 

រញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ 
 រញ្ា សវនរមមសំខាន់ៗ គឺជារញ្ា ទងំឡាយណា ផែលហៅរនុងការវនិិចឆយ័វជិាជ ជីវៈររស់ហយើងខ្្ុ ំ មានោរៈ
សំខានរ់ំែុតរនុងការហ្វើសវនរមមហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរនុងការយិររហិចឆទរចចុរបនន។ ហយើងខ្្ុ ំរំណតរ់ញ្ា សវនរមមសំខាន់
មយួគឺ កាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន។៍ រញ្ា ហនះក្តូវបានហោះក្ោយហៅរនុងរររិទថៃនការហ្វើសវនរមមហលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំមូល និងហៅរនុងការរហញ្ចញមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ ហហើយហយើងខ្្ុ ំមនិរហញ្ចញមតិហោរល់ោច់
ហោយផឡរចំហពាះរញ្ា ហនះហទ។ 
 

រញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ នីតិវិធីផែលផេយើងខ្ុំផេដ្ឋះព្សាយរញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ 
កាតរវរិចចអតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន ៍  
ហោងហៅរំណតស់មាា ល់ ២.១៦.១ (i) – ហសចរតីសហងខរអំពី
ហោលការណ៍គណហនយយសំខាន់ៗ  សតីពីកាតពវរិចចអតថ-
ក្រហោជនហ៍ោ្និវតតន ៍ រំណតស់មាា ល់ ៤.រ – ការសនមត 
និង ការវនិិចឆយ័ហលើកាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍
និងរំណតស់មាា ល់ ១៧ – កាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ន
និវតតន។៍ 
 

គិតក្តឹមថៃ ង្ទី៣១ ផខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ រ.ស.ស មានសមតុលយ
ផែលហៅមនិទនទូ់ទត ់ថៃនគហក្មាងអតថក្រហោជន ៍  ហោ្ន
និវតតនចំ៍ននួ ៨៦.៤៨២ ោនហរៀល។ 
 

គណៈក្គរក់្គង បានវាយតថៃមលរំណុលកាតពវរិចច អាក្ស័យ
ហៅតមទិនននយ័ក្រជាោក្រសតរនុងក្ោរនលងមរ ោថ នភាព
អាជីវរមមរនុងហពលរចចុរបនន និងហោលការណ៍គណហនយយ។ 
គណៈក្គរក់្គងរប៏ានជលួក្រុមអនរជំ ញខាងហក្ៅ ហែើមបហី វ្ើ
ការគណ លមអតិអំពីភាពសមុគោម ញហនះែងផែរ។ 
 

ការវាយតថៃមល កាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍ តក្មូវ
ឱ្យមាន ការវនិិចឆយ័ជារោ់ររ់រស់គណៈក្គរក់្គង និងអនរ
ជំ ញរហចចរហទសរនុងការអនុវតតការសនមតផែលសមក្សរ។ 
រផក្មរក្មួលការសនមតសំខាន់ៗ  រមួមាន រំហណើ ន        ក្បារ់
ហរៀវតសរ ៍អក្តអរបហារ  និងអក្តរផក្មរក្មួលរុគាលិរ ផែល
អាច ឱំ្យមានែលរ ះពាល់ជាោរវនតហលើការគណ រំណុ
ល។ 
 

ហយើងខំុ្្ហផាត តហលើផែនរទងំហនះ ហោយោរវាពារព់ន័ធោ ង
សំខានហ់ៅហលើការវនិិចឆយ័ និងការបា នោ់ម នររស់គណៈ
ក្គរក់្គង ហែើមបហី វ្ើការវាយតថៃមលោ ងសមក្សរ និងក្តឹមក្តូវ។ 

នីតិវ ិ្ ីសវនរមមររស់ហយើងខំុ្្ ទរទិ់នហៅនឹងការបា នោ់ម នររស់គណៈ
ក្គរក់្គង ហលើចំនួនទឹរក្បាររំ់ណុលហនះ រមួមាន៖ 
 

 វាយតថៃមលអំពីសមតថភាព ឯររាជយ និងភាពមុងឺមា ត ់ ក្ពមទងំវាយតថៃមល 
លរខណៈសមបតតិថៃនអនរជំ ញររស់គណៈក្គរក់្គង (ក្រុមអនរជំ ញ
ខាងហក្ៅ) និងពិនិតយហលើវោិលភាពការង្ហរររស់ពរួោតែ់ងផែរ។ 
 

 វាយតថៃមលហលើការសនមតហានិភយ័ ហោយហក្រៀរហ្ៀររំហណើ នក្បារ ់   ហរៀ
វតសរ ៍ជាមយួនឹងរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសររ៍នុងក្ោរនលងមរ និងគហក្មាង  
ហពលអ គត ហក្រៀរហ្ៀរអក្តអរបហារជាមយួនឹងអក្តការក្បារថ់ៃន
ក្បាររ់ហញ្ញ ើផែលមានក្រហភទររិូយវតថុ/កាលរំណតែូ់ចោន  ក្ពមទងំអ
ក្តរផក្មរក្មួលរុគាលិរហៅនឹងអក្តរផក្មរក្មួលរុគាលិររនលងមរ 
ហហើយហ វ្ើការវាយតថៃមលភាពសមហហតុែលថៃនកាតពវរិចចអតថក្រហោជន។៍  

 

 ហែទៀងផាទ តរ់ផក្មរក្មួលកាតពវរិចចអតថក្រហោជន ៍ ជាមយួនឹងពត័ម៌ាន   
ោកំ្ទមូលោឋ ន ែូចជា ចំណាយថៃ ល្ហសវា ហពលរចចុរបនន ចំណាយការ
ក្បារអ់តថក្រហោជនប៍ានរង ់ការខាតរងពី់ការវាស់ផវងហឡើងវញិ និងការ
ហែទៀងផាទ តស់មតុលយហែើមក្ោ និងសមតុលយចុងក្ោ និង 

 

 ហែទៀងផាទ ត ់និងគណ ចំននួទឹរក្បារ ់រនុងរបាយការណ៍វាយតថៃមល   អតថ
ក្រហោជនជ៍ាមយួនឹងការរតក់្តគណហនយយ និង ក្រភពទិនននយ័ពី
 យរោឋ ន្នធានមនុសស។ 

 

ជាលទធែលថៃននីតិវ ិ្ ីទងំហនះ ហយើងខំុ្្រំណតថ់ាការសនមតសំខាន់ៗ
សក្មារក់ារបា នោ់ម នហនះគឺមានមូលោឋ នសមហហតុែល។  

 



 

រ័ត៌មានផេែសងៗ 
គណៈក្គរក់្គងទទួលខុ្សក្តូវចំហពាះពត័ម៌ានហែសងៗ។ ពត័ម៌ានហែសងៗផែលហយើងខ្្ុ ំបានទទួលមុនកាលររហិចឆទ

ថៃនរបាយការណ៍សវនររហនះ រមួមានរបាយការណ៍ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល (រ ុផនតមនិរមួរញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និង
របាយការណ៍សវនររររស់ហយើងខ្្ុ ំហទ) ក្ពមទងំពត័ម៌ានផែលរមួរញ្ចូ លហៅរនុងរបាយការណ៍ក្រចាឆំ្ន  ំ ផែលហយើងខ្្ុ ំរពំឹងថា
នឹងទទួលបានរ ទ រព់ីកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍សវនររហនះ។  

មតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំចំហពាះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ពុំបានក្គរែណត រហ់ៅហលើពត័ម៌ានហែសងៗហ ះហទ ហហើយ
ហយើងខ្្ុ ំ មនិហ្វើការធា អះអាងចំហពាះពត័ម៌ានទងំហ ះហទ។ 

ទរទ់ងនឹងការហ្វើសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំហៅហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ហយើងខ្្ុ ំទទួលខុ្សក្តូវរនុងការអាន
ពត័ម៌ានហែសងៗ ផែលបានហរៀររារខ់ាងហលើ ហែើមបពីិចារណាថាហតើពត័ម៌ានហែសងៗទងំហ ះមានភាពែទុយោន ជាោរវនតពីរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬែទុយពី ការយល់ែឹងររស់ហយើងខ្្ុ ំផែអរហលើលទធែលថៃនការហ្វើសវនរមម  ឬមានការរាយការណ៍ពីរំហុសឆ្ាង
ជាោរវនតផែលបានហរើតហឡើងឬហទ។  

ផែអរហៅហលើការង្ហរផែលហយើងខ្្ុ ំបានរំហពញ ហៅហលើពត័ម៌ានហែសងៗផែលហយើងខ្្ុ ំទទួលបាន មុនកាលររហិចឆទថៃន           
របាយការណ៍សវនររហនះ ក្រសិនហរើហយើងខ្្ុ ំសននិោឋ នថាមានរំហុសឆ្ាងជាោរវនតផែលហរើតហចញពីពត័ម៌ានហែសងៗទងំហនះ 
ហយើងខ្្ុ កំ្តូវរាយការណ៍ពីអងាហហតុថៃនរំហុសឆ្ាងទងំហ ះ។ ហយើងខ្្ុ ំមនិមានអវីក្តូវរាយការណ៍ចំហពាះរញ្ា ហនះហទ។ 

ហៅហពលផែលហយើងខ្្ុ ំអានរបាយការណ៍ក្រចាឆំ្ន  ំក្រសិនហរើហយើងខ្្ុ ំសននិោឋ នថាមានរំហុសឆ្ាងជាោរវនត ហយើងខ្្ុ ំ
ក្តូវរាយការណ៍ពីរញ្ា ហនះជូនអនរទទួលរនទុរអភបិាលរិចច។ 

 
ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវររសគ់ណៈព្គរ់ព្គង និងអនរផែលទ្ទ្ួលរនទុរផេលើអភិបាលរិចចចំផេ ះ

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
គណៈក្គរក់្គងទទួលខុ្សក្តូវរនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និងរង្ហា ញរបាយការណ៍ទងំហ ះឱ្យបាន

ក្តឹមក្តូវ ហោយអនុហោមហៅតម CIFRS និងទទួលខុ្សក្តូវហលើការក្តួតពិនិតយថៃែទរនុង ផែលគណៈក្គរក់្គងរំណត់ថាមាន
ភាពចាបំាចរ់នុង ការហរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុឱ្យហចៀសែុតពកីាររាយការណ៍ខុ្សជាោរវនត ផែលរណាត លមរពីការផរលង
រនលំ ឬរំហុសឆ្ាងហែសងៗ។ 

រនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ គណៈក្គរក់្គងទទួលខុ្សក្តូវរនុងការវាយតថៃមលអំពីលទធភាពររស់ រ.ស.ស
រនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម ការោតក្តោងពត៌ម័ានផែលពារព់ន័ធ រែូ៏ចជារញ្ា ហែសងៗផែលទរទ់ិនហៅនឹង        និរនតរ
ភាពអាជីវរមម ហោយហក្រើមូលោឋ នគណហនយយសក្មារន់ិរនតរភាពអាជីវរមម ហលើរផលងផតគណៈក្គរក់្គងមានគហក្មាងរិទ
អាជីវរមមររស់ រ.ស.ស ឬរញ្ឈរ ់ក្រតិរតិតការ ឬហោយមនិមានជហក្មើសណាហែសងក្រររហោយភាពក្បារែក្រជាណាមយួ។ 

អនរផែលទទួលរនទុរហលើអភបិាលរិចច ទទួលខុ្សក្តូវរនុងការក្តួតពិនិតយែំហណើ រការថៃនការរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ររស់ រ.ស.ស ។ 



 

 ការទ្ទ្ួលខុសព្តូវររសស់វនររ រនងុការផេធវើសវនរម្មផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ហោលរំណងររស់ហយើងខ្្ុ ំ គឺផសវងររអំណះអំណាងផែលសមហហតុែល ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំមូលពុំ

មានការរាយការណ៍ខុ្សជាោរវនតផែលរណាត លមរពីការផរលងរនលំ ឬរំហុសឆ្ាងហែសងៗ និងហចញរបាយការណ៍សវនររ
ផែលមានមតិហោរល់ ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ អំណះអំណាងផែលសមហហតុែលគឺជាការអះអាងរនុងរក្មតិខ្ពស់ រ ុផនតវាមនិផមនជា
ការធា ថាសវនរមមផែលបានហ្វើហឡើង ហោយអនុហោមហៅតមសតងោ់រសវនរមម ផតងផតររហ ើញជានិចចនូវការរាយការណ៍
ខុ្សជាោរវនតផែលបានហរើតហឡើងហ ះហទ។ ការរាយការណ៍ខុ្សអាចហរើតហឡើងពីការផរលងរនលំ ឬរំហុសឆ្ាង ហហើយវាក្តូវបាន
ចាតទុ់រថាមានលរខណៈជាោរវនត ក្រសិនហរើការរាយការណ៍ខុ្សនីមយួៗ ឬការរាយការណ៍ខុ្សសររុ អាចក្តូវបានរពំឹងថា
វាជះឥទធិពលហលើមូលោឋ នថៃនការសហក្មចចិតតផែនរហសែឋរិចចររស់ អនរហក្រើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំហនះ។ 

ផែនរមយួថៃនការហ្វើសវនរមមផែលអនុហោមហៅតមសតង់ោរសវនរមម       តក្មូវឱ្យហយើងខ្្ុ ំហក្រើក្បាស់ការវនិិចឆយ័
ក្រររហោយ វជិាជ ជីវៈ និងររាការសងសយ័ក្សរតមវជិាជ ជីវៈ រនុងហពលរំហពញការង្ហរសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ ហយើងខ្្ុ ំ៖ 

 
● រំណត ់និងវាយតថៃមលហានិភ័យថៃនភាពខុ្សជាោរវនតថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ផែលអាចរណាត លមរពីការផរលង

រនលំ ឬរំហុសឆ្ាងហែសងៗ ហោយតរផ់តងនីតិវ ិ្ ីសវនរមម  និងហ្វើសវនរមមហែើមបហីឆ្លើយតរហៅនឹងហានិភយ័ទងំ
ហ ះ និងផសវងររភស័តុតងសវនរមមក្គរក់្ោនន់ិងសមក្សរ ហែើមបហី្វើជាមូលោឋ នសក្មារ់ការរហញ្ចញមតិ
ហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ ហានិភយ័ផែលរណាត លមរពីការររមនិហ ើញរំហុសឆ្ាងជាោរវនតពីការផរលងរនលំ វា
មានទំហំ្ំជាងហានិភ័យផែលរណាត លមរពីរំហុសឆ្ាងអហចត  ហោយោរការផរលងរនលំរមួមាន ការសម-
គំនិត ការផរលងរនលំឯរោរ ការលុររំបាតហ់ោយហចត  ការរង្ហា ញខុ្ស ឬការរលំងក្រពន័ធក្តួតពិនិតយថៃែទរនុង។ 

● ផសវងយល់អំពីក្រពន័ធក្តួតពិនិតយថៃែទរនុងផែលពារព់ន័ធហៅនឹងសវនរមម ហែើមបតីរផ់តងនីតិវ ិ្ ីសវនរមមផែលសម
ក្សរហៅតមកាលៈហទសៈ រ ុផនតមនិរហញ្ចញមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ ហៅហលើក្រសិទធភាពថៃនក្រពន័ធក្តួតពិនិតយថៃែទ
រនុងររស់ រ.ស.ស ហទ។ 

● វាយតថៃមលអំពីភាពសមក្សរថៃនហោលការណ៍គណហនយយផែលបានហក្រើក្បាស់ ភាពសមហហតុែលថៃនការបា នោ់ម ន 
គណហនយយ និងការោតក្តោងពារព់ន័ធ ផែលគណៈក្គរក់្គងបានហ្វើហឡើង។ 

● សននិោឋ នហលើភាពសមក្សរ ថៃនការហក្រើក្បាស់មូលោឋ នគណហនយយនិរនតរភាពអាជីវរមមររស់គណៈក្គរក់្គង
អាក្ស័យហៅហលើភ័សតុតងសវនរមមផែលហយើងខ្្ុ ំទទួលបាន ថាហតើវាមានភាពមនិចាស់ោស់ជាោរវនតផែល
បានហរើតហឡើងរក្មតិណា ពារព់ន័ធហៅនឹងក្ពឹតតិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ    ផែលអាចរណាត លឱ្យមានការសងសយ័
ជាែុំរំភនួហៅហលើលទធភាពររស់ រ.ស.ស រនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមមររស់ខ្លួនផែរឬហទ។ ក្រសិនហរើហយើងខ្្ុ ំ
សននិោឋ នថាវាមានភាពមនិចាស់ោស់ជាោរវនតបានហរើតហឡើង ហ ះហយើងខ្្ុ ំក្តូវហ្វើការរង្ហា ញហៅរនុងរបាយ
ការណ៍សវនររ ហែើមបទីញចំណារអ់ារមមណ៍អនរហក្រើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុចំហពាះការោតក្តោងពត័ម៌ាន 
ហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬក្រសិនហរើការោតក្តោងហ ះហៅមនិទនក់្គរក់្ោនហ់ទៀត ហយើងខ្្ុ ំក្តូវហ្វើការផរ
ផក្រមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ ហសចរតីសននិោឋ នសររុររស់ហយើងខ្្ុ ំ អាក្ស័យហៅហលើភស័តុតងសវនរមមផែល
ហយើងខ្្ុ ំទទួលបាន រហូតែល់ថៃ្ងចុះហតថហលខាហលើរបាយការណ៍សវនររហនះ។ ហទះជាោ ងណារហ៏ោយ 
ក្ពឹតតិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ   រនុងហពលអ គត អាចរណាត លឱ្យក្រុមហ ុនឈររ់នតនិរនតរភាពអាជីវរមម។ 



 

● វាយតថៃមលការរង្ហា ញទូហៅ រច សមពន័ធ និងខ្លឹមោររនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រមួទងំការោតក្តោងពត័ម៌ាន
ហែសងៗ និង រំណតថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានរង្ហា ញពីក្រតិរតតិការ និងក្ពឹតតិការណ៍ជារផ់សតង ផែលអាចហ្វើ
ឱ្យមានការរង្ហា ញក្តឹមក្តូវ។ 
 

 ហយើងខ្្ុ ំបានរាយការណ៍ជូនអនរផែលទទួលរនទុរអភបិាលរិចចនូវរញ្ា ហែសងៗែូចជា ទំហកំារង្ហរតមផែនការ 
និងហពលហវោសវនរមម ក្ពមទងំរញ្ា សវនរមមសំខាន់ៗ  រមួទងំរាយការណ៍ពីភាពខ្វះខាតជាោរវនតរនុងការក្គរក់្គងថៃែទ
រនុង ផែលហយើងខ្្ុ ំបានររហ ើញរនុងការហ្វើសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ 

ហយើងខ្្ុ ំរប៏ានែតល់ជូនអនរផែលទទួលរនទុរអភបិាលរិចចនូវហសចរតីអះអាងថា ហយើងខ្្ុ ំបានអនុវតតតមតក្មូវការ
ផែនរក្រមសីល្មវ៌ជិាជ ជីវៈពារព់ន័ធនឹងឯររាជយ ក្ពមទងំបានជូនែំណឹងពួរហគអំពីទំ រទ់ំនងទងំអស់ និងរញ្ា ហែសងៗ
ផែលហយើងខ្្ុ ំយល់ហ ើញថាមានែលរ ះពាល់ចំហពាះឯររាជយររស់ហយើងខ្្ុ ំ ហហើយរមួជាមយួនឹងការអនុវតតវធិានការ   
ហែើមបលុីររំបាតនូ់វការគំរាមរំផហង ឬអនុវតតនូវវ ិ្ ីោក្រសតការពារ។ 

ហែតើមហចញពីរញ្ា   ផែលហយើងខ្្ុ ំបានែតល់ែំណឹងជូនអនរផែលទទួលរនទុរអភបិាលរិចច ហយើងខ្្ុ ំរំណតព់ីរញ្ា
ទងំឡាយណាផែលមានែលរ ះពាល់ខាល ងំរំែុតចំហពាះការហ្វើសវនរមមហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រនុងការយិររហិចឆទរចចុរបនន 
និងផែលជារញ្ា សវនរមមសំខាន។់ ហយើងខ្្ុ ំពណ៌ រញ្ា ទងំហនះហៅរនុងរបាយការណ៍សវនររររស់ហយើងខ្្ុ ំ ហលើរផលងផត
វាក្តូវបានហាមឃាតហ់ោយចារ់ ឬរទរបញ្ញតតិ   រនុងការោតក្តោងជាោធារណៈ ឬហៅរនុងររណីែរ៏ក្មរំែុត ផែល
ហយើងខ្្ុរំំណតថ់ារញ្ា ហ ះមនិគួរក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុងរបាយការណ៍ររស់ហយើងខ្្ុ ំហទ ហោយោរការរង្ហា ញពីរញ្ា ហនះ 
នឹងរណាត លឱ្យមានែលវបិារអវជិជមាន ផែលក្តូវបានរពំឹងថានឹងរណាត លឱ្យរ ះពាល់ែល់ែលក្រហោជន៍ោធារណៈ។ 

 
ជ. ព្រុម្ហ ុន ព្បាយវ័តធ័រហាវខូផេភើស ៍(ផេខម្រូឌា) 

 
 

 
 
ឡាង ហុ ី
Partner 
 
រាជធានីភនហំពញ ក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ថៃ្ងទ១ី៩ ផខ្ម ី ឆ្ន ២ំ០២១ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍សាថ នភារហរិញ្ញវតថុ 
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

 រំណត់  ២០២០  ២០១៩ 
 សមាា ល ់   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
ព្ទ្រយសរម្ម      
ព្ទ្រយសរម្មរយៈផេរលផវង      
ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ ៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ៧  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ក្ទពយសរមមអររីូ ៨  ៥.៦៧៣.៧៤៥  ៦.៤៣១.៩៦០ 
ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ ៩  -  ១.២២៨.០១៩ 
   ១.១៩៤.៨៧៨.២២៧  ១.១៤០.៧១៩.០៥៥ 
ព្ទ្រយសរម្មរយៈផេរលខា ី      
ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ ៩  ១.២២៨.០២១  ២.១៩៣.១១២ 
សននិ្ិ ១០  ២៣.៨៥៣.០២២  ១៨.៥១៩.២៥៥ 
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហែសងៗ ១១  ៣៤.៦១៥.២៥៣  ៥៣.៤២៩.៥៨៤ 
ក្បាររ់ហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ ១២  ១០៤.៥២៧.១០៣  ១២៩.៦១៥.៦១៨ 
ោចក់្បារ ់និងោចក់្បារស់មមូល ១៣  ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
   ១៩៤.៩៦៤.៤៧៤  ២៣១.៥៤៧.១៦៦ 
ព្ទ្រយសរម្មសររុ   ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
      
មូ្លធន និងរំណុល      
មូ្លធន      
ហែើមទុន និងរុពវោភភាគហ ុន ១៤  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទុនរក្មងុ ១៥  ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
ចំហណញររាទុរ   ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥ 
មូ្លធនសររុ   ៧០២.៣៦១.៤១៨  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
      
រំណុល      
រំណុលរយៈផេរលផវង      
ក្បាររ់មច ី ១៦  ៥០២.៣៤៣.៦០៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 
កាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍ ១៧  ៧៨.៥៣២.៩៦៧  ៧៥.១២៥.០៦១ 
កាតពវរិចចការទូទតក់្បាររំ់ណាចអ់តីតភាពការង្ហរ ១៨  ៩៨៣.១១៨  ១.០៩៦.៧០១ 
ចំណូលពនារ ១៩  ៥.៤០៦.១៤៣  ៥.៥៨០.៧១៣ 
រំណុលពនធពនារ ២៨  ១៩.៦៧៦.៣១៦  ១៥.៧៨៤.៦៧៦ 
   ៦០៦.៩៤២.១៥៣  ៦០៤.៨៦០.៨៧៣ 
រំណុលរយៈផេរលខា ី      
ភាគោភធា ក្តវូរង ់ ១៤  -  ៥.២៥៦.៣៤០ 
ក្បាររ់មច ី ១៦  ៣៧.៦០២.២២៤  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
កាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍ ១៧  ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
កាតពវរិចចការទូទតក់្បាររំ់ណាចអ់តីតភាពការង្ហរ ១៨  ៣.១២៦.០៦០  ១.៥៨៩.៥០៥ 
ចំណូលពនារ ១៩  ១៣៣.៤៨៥  ១៣៤.៤៧៥ 
គណនីអនរែាតែ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនីអនរែាតែ់ាងហ់ែសងៗ ២០  ២៤.១២០.៨៦៨  ២៤.៩០១.២៣២ 
រំណុលពនធហលើក្បារចំ់ណូល   ៧.៦០៧.៤៩៣  ៨.៦១៩.៤៥៤ 
   ៨០.៥៣៩.១៣០  ៨៤.៨៨០.៥០៨ 
រំណុលសររុ   ៦៨៧.៤៨១.២៨៣  ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ 
មូ្លធន និងរំណុលសររុ   ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 

 

រំណតស់មាា ល់ផែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៥ ជាផែនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនះ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ចំផេណញ-ខាត និងលទ្ធែលលម្អិតផេែសងៗ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

 រំណត ់  ២០២០  ២០១៩ 
ព្រតរិតតកិារអាជីវរម្មរំរុងរនត សមាា ល ់   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
      
ចំណូល ២១  ៣១១.៨១៣.៧៦៩  ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ 
      
ចំណាយ      
ចំណាយសមាភ រហក្រើក្បាស់ ២២  (៨៣.៥៤៥.១១៣)  (៩៥.២៣១.៧៤១) 
ចំណាយក្បារហ់រៀវតសរ ៍ក្បារឈ់នួល និងចណំាយពារព់ន័ធ ២៣  (៩០.១២៧.៦៩៦)  (៨៨.១២៨.០០១) 
ចំណាយរលំស់ក្ទពយសមបតត ិនងិររកិាខ រ នងិរលំស់ក្ទពយសរមមអររូ ី ២៤  (៣៧.៩៨៩.៥៥៦)  (៣០.៩១០.២៧៤) 
ចំណាយជួសជុល នងិផ្ទ ំ   (៨.៨៧៩.៦៩៣)  (៨.១០១.២៩២) 
ចំណាយហែសងៗ ២៥  (២១.៦៣១.៣០៩)  (២៦.១១៤.២៤២) 
ខាតហែសងៗ – សុទធ ២៦  (១៤៤.០៩៧)  (៤.០៥៧.៦៩៣) 
   (២៤២.៣១៧.៤៦៤)  (២៥២.៥៤៣.២៤៣) 
      
ចំហណញក្រតិរតតិការ   ៦៩.៤៩៦.៣០៥  ៨១.៣៧០.១៣៤ 
      
ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ   ៤.៥០៧.១២៤  ៤.១៧៥.៥៨៦ 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ   (៣១.៨៦៣.២០៨)  (២០.៣៦០.២៩២) 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ - សុទធ ២៧  (២៧.៣៥៦.០៨៤)  (១៦.១៨៤.៧០៦) 
      
ចំផេណញម្ុនរង់រនធផេលើព្បារ់ចណូំល   ៤២.១៤០.២២១  ៦៥.១៨៥.៤២៨ 
      
ចំណាយពនធហលើក្បារច់ណូំល ២៨  (១៥.៥៣២.៦២៧)  (២១.៧២១.៩២៨) 
      
ចំផេណញរនងុឆ្ន  ំ   ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
      
ចំណូលលម្អិតផេែសងៗ      
ខ្ទងផ់ែលមនិក្តវូបានចាតថ់ាន រហ់ឡើងវញិរនុងចំហណញ – ខាត៖      
ការវាស់ផវងកាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតនហ៍ឡើងវញិ   -  (៦៦១.០០០) 
លទ្ធែលលម្អិតសររុរនងុឆ្ន  ំ   -  (៦៦១.០០០) 
      
ចំផេណញររសភ់ាគហ ុនរិ   ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
លទ្ធែលលម្អិតសររុររសភ់ាគហ ុនិរ   ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤២.៨០២.៥០០ 
      
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនររស់ភាគហ ុនរិររស់ រ.ស.ស សក្មារែ់ណំាចឆ់្ន ហំនះមានែូចខាងហក្កាម៖ 
      
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនមូលោឋ ន/្យចុះ (ជាហរៀល) ២៩  ៣១០,២១  ៥០៦,៧៣ 

 
 
 

រំណតស់មាា ល់ផែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៥ ជាផែនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនះ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍រផព្ម្រព្ម្ួលម្ូលធន 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

  ផែលជាររសភ់ាគហ ុនិរ 

 
 ផេែើម្ទ្ុន នងិ 
រុរវោភភាគហ ុន  ទ្ុនរព្ម្ុង  ចំផេណញររាទ្ុរ  សររុ 

   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
            
សម្តុលយផេៅនងៃទ្ី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១១.៣៣៦.៣២៥  ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 
ចំហណញរនុងឆ្ន  ំ  -  -  ៤៣.៤៦៣.៥០០  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
លទធែលលមអតិហែសងៗ-កាតព់នធរចួ  -  -  (៦៦១.០០០)  (៦៦១.០០០) 
លទធែលលមអតិសររុរនុងឆ្ន  ំ  -  -  ៤២.៨០២.៥០០  ៤២.៨០២.៥០០ 
         
ហែទរហៅទុនរក្មងុ (រណំតស់មាា ល់ ១៥)  -  ៤.៥៥៦.៨៧៦  (៤.៥៥៦.៨៧៦)  - 
ភាគោភបានរង ់(រណំតស់មាា ល់ ៣.២.១)  -  -  (៩.៧៨៧.៨៩៤)  (៩.៧៨៧.៨៩៤) 
         
សម្តុលយផេៅនងៃទ្៣ី១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
         
សម្តុលយផេៅនងៃទ្ី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
ចំហណញរនុងឆ្ន  ំ  -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
លទធែលលមអតិសររុរនុងឆ្ន  ំ  -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
         
ហែទរហៅទុនរក្មងុ (រណំតស់មាា ល់ ១៥)  -  ៤.៣៤៦.៣៥០  (៤.៣៤៦.៣៥០)  - 
ភាគោភបានរង ់(រណំតស់មាា ល់ ៣.២.១)  -  -  (៦.៧៧១.០១៦)  (៦.៧៧១.០១៦) 
         
សម្តុលយផេៅនងៃទ្៣ី១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 

 
 
 
 
រំណតស់មាា ល់ផែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៥ ជាផែនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនះ។ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ព្បារ់ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

 រំណត់  ២០២០  ២០១៩ 
 សមាា ល ់  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
      
លហូំរសាច់ព្បារ់រីសរម្មភារព្រតិរតតិការ      
ោចក់្បារប់ានពីក្រតិរតតិការ ៣០  ១២៣.២៩២.៣៥៦  ១០០.២៦១.៤៦២ 
ពនធហលើក្បារចំ់ណូលបានរង ់   (១២.៦៥២.៩៤៨)  (៧.០០១.៦៤៥) 
លំហូរោចក់្បារចូ់លសុទធពីសរមមភាពក្រតិរតតិការ   ១១០.៦៣៩.៤០៨  ៩៣.២៥៩.៨១៧ 
      
លហូំរសាច់ព្បារ់រីសរម្មភារវិនិផេោគ      
ការទិញក្ទពយសមបតិត និងររកិាខ រ ៦  (៨៧.៣១៨.៧៣៨)  (៣៣.៩១៩.៩៩២) 
ការទិញក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ៧  (៤.២១៦.៨៣៨)  (២.៥៩៤.៥៧៩) 
ការទិញក្ទពយសរមមអររីូ ៨  (៣១២.៨០០)  - 
ការែរក្បារ/់(ការោរក់្បារ)់រហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ   ២៥.០៨៨.៥១៥  (៥៤.៧៤២.៣៧៩) 
ោចក់្បារប់ានពីការលរក់្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ   -  ៧៧.៨៦៤ 
ក្បារហ់ែើមបានទទលួពីឥណទនរុគាលិរ   ២.៥៦៦.៧២៦  ២.៥៦៦.៧២៦ 
ការក្បារប់ានទទលួ   ៤.២៥១.១២៩  ២.៩២៩.២០៥ 
ោចក់្បារលំ់ហូរហចញពីសរមមភាពវនិិហោគសុទធ   (៥៩.៩៤២.០០៦)  (៨៥.៦៨៣.១៥៥) 
      
លហូំរសាច់ព្បារ់រីសរម្មភារហរិញ្ញរបទាន      
ភាគោភបានរង ់ ៣.២.១  (១២.១៧៤.៦៤៩)  (១៥.១៩១.៥២៧) 
ោចក់្បារប់ានមរពីក្បាររ់មច ី   ១១.២២៤.០៩២  ៤.៤៨០.៣៨៩ 
ការរងស់ងក្បាររ់មច ី   (៣២.៤១៣.៤១២)  (២១.៨៧៣.៧៥៤) 
ការក្បារប់ានរង ់   (១៤.៣៨១.៩៥៥)  (៩.៣៩៣.៦៩៨) 
ោចក់្បារលំ់ហូរហចញពីសរមមភាពហិរញ្ញរបទនសុទធ   (៤៧.៧៤៥.៩២៤)  (៤១.៩៧៨.៥៩០) 
      
រំផេណើ ន/(តំហយ)សាច់ព្បារ់ និងសាច់ព្បារ់សម្ម្ូលសទុ្ធ   ២.៩៥១.៤៧៨  (៣៤.៤០១.៩២៨) 
      
ោចក់្បារ ់និងោចក់្បារស់មមូលហែើមឆ្ន  ំ   ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥ 
      
សាច់ព្បារ់ និងសាច់ព្បារ់សម្ម្ូលចុងឆ្ន  ំ ១៣  ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
 

 
 
 
រំណតស់មាា ល់ផែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៥ ជាផែនរមយួថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនះ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១. រ័ត៌មានទ្ូផេៅ 
រំពងផ់ែសវយត័ក្រុងក្ពះសីហនុ (ហៅកាត់ថា “រ.ស.ស”) គឺជាក្គឹះោថ នសវយត័ោធារណៈ ផែលសិថតហក្កាមការ

ក្គរក់្គងផែនររហចចរហទសររស់ក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន និងសថិតហក្កាមការក្គរក់្គងផែនរហិរញ្ញ វតថុ ររស់ក្រសួងហសែឋរិចច 
និងហិរញ្ញ វតថុ ហហើយមានការោិល័យរណាត លហៅក្រុងក្ពះសីហនុ ក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

រ.ស.ស គឺជានីតិអងាភាពផែលមានលរខណៈសវយត័ទងំផែនររែឋបាល និងហិរញ្ញ វតថុ និងក្តូវបានរហងកើតហឡើងហោយ
អនុហោមហៅតមអនុក្រឹតហលខ្ ៥០ អនក្រ.ររ ចុះថៃ្ងទី១៧ ផខ្ររកោ ឆ្ន ១ំ៩៩៨        ផែលបានែតល់ោថ នភាពឱ្យក្រុមហ ុនជា     
ោថ រន័សវយត័ោធារណៈ។ 

រ.ស.ស បានចុះរញ្ជ ីពាណិជជរមមហៅក្រសួងពាណិជជរមម និងទទួលបានវញិ្ញ រនរក្តចុះរញ្ជ ីហលខ្ Co.៤៧៨៤ET/
២០១៧ ចុះថៃ្ងទី២១ ផខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគហ ុនក្រហភទ “គ” ររស់ រ.ស.ស ក្តូវបានចុះរញ្ជ ីហៅែារមូលរក្តរមពុជា (ហៅកាត់
ថា “ែ.ម.រ”) ហៅថៃ្ងទី០៨ ផខ្មិ្ ុ  ឆ្ន ២ំ០១៧។  

រចចុរបននហនះ រ.ស.ស   គឺជារំពងផ់ែសមុក្ទអនតរជាតិ  និង  ជារំពងផ់ែពាណិជជរមមផតមយួគតហ់ៅរនុងក្ពះរាជាណាចក្រ 
រមពុជា។ អនុហោមហៅតមអនុក្រឹតសតីពី ការរហងកើតរំពងផ់ែសវយត័ក្រុងក្ពះសីហនុ ហរសររមមររស់ រ.ស.ស គឺែតល់ហសវារំពងផ់ែ
សមុក្ទ និងសរមមភាពហែសងៗផែលពារព់ន័ធនឹងហសវារំពងផ់ែសមុក្ទ ែូចខាងហក្កាម៖ 

 
- រណណ ធាររិចច  ំវាហចញ-ចូល និងែតល់ភសតុភាែល់ វា 
- ហលើរោរ ់ហែទរែទុរ និងែឹរជញ្ជូ នទំនិញ 
- ការង្ហរផ្ររា សតុរទំនិញ ឃាល ងំ-ទីោន 
- ការង្ហរអភវិឌ្ឍន ៍ោត រ និងពក្ងីរហហោឋ រច សមពន័ធ រ.ស.ស ផែលមានក្ោរ់ 
- ទទួលខុ្សក្តូវ និងចាតផ់ចងហលើការង្ហរការពារសុវតថិភាព សនតិសុខ្ សណាត រ់ធាន ររ់នុងតំរនក់្គរក់្គង និង 
- ក្គរក់្គងែឹរ  ំនិងចាតផ់ចងសរមមភាពឱ្យមានក្រសិទធភាព និងមានការររីចហក្មើន 

 
 រ.ស.ស រហ៏្វើក្រតិរតតិការជួលតំរនហ់សែឋរិចចពិហសសររស់ខ្លួនែងផែរ ជាមាច ស់ក្ទពយជួល។ 
 រនុងឋានៈជាោថ រន័សវយត័ោធារណៈ រ.ស.ស ទទួលបានពីរាជរោឋ ភបិាលរមពុជា នូវសិទធិអំណាច និងកាតពវរិចច
សំខាន ់  ហែើមបរីំហពញសរមមភាពក្សរតមរមមវតថុររស់ខ្លួន ។ 

ការោិល័យចុះរញ្ជ ីររស់ រ.ស.ស មានទីតងំសថិតហៅតិរវ ិ្ ី សហមតចអគាមហាហស រតីហតហជា ហ ុន ផសន សង្ហក ត់ ហលខ្
៣ ក្រុងក្ពះសីហនុ ហខ្តតក្ពះសីហនុ ក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្តូវបានក្រុមក្រឹរាភបិាលអនុមត័ឱ្យហចញែាយហៅ
ថៃ្ងទី១១ ផខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។  
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ 
២.១ ម្ូលដ្ឋា នរនងុការផេរៀរចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ហោលការណ៍គណហនយយសំខាន់ៗផែលបានអនុវតតរនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានរង្ហា ញែូចខាងហក្កាម។ 
ហោលការណ៍ទងំហនះក្តូវបានអនុវតតសីុសង្ហវ រោ់ន ក្គរឆ់្ន ទំងំអស់ផែលបានរង្ហា ញ ហលើរផលងផតមានការរញ្ជ រហ់ែសងពីហនះ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ រ.ស.ស ក្តូវបានរង្ហា ញជាក្បារហ់រៀល ។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានហរៀរចំហឡើងតមវ ិ្ ីោក្រសតថៃ្លហែើម។ 
ការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុផែលក្សរហៅតម CIFRS តក្មូវឱ្យហក្រើក្បាស់ការបា នោ់ម នគណហនយយជារ់ោរសំ់

ខាន់ៗ មយួចំនួន ហហើយរត៏ក្មូវឱ្យគណៈក្គរក់្គងហ្វើការវនិិចឆយ័ហៅរនុងអនុវតតហោលការណ៍គណហនយយហនះផែរ។ ផែនរផែលទរទ់ង
ហៅនឹងការវនិិច័ឆយ ឬភាពសមុគោម ញរនុងរក្មតិខ្ពស់ ឬផែនរផែលការសនមត និងការបា ន់ោម នមានលរខណៈជាោរវនតចហំពាះរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបានោតក្តោងហៅរនុងរំណត់សមាា ល់ ៤។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាភាោអងហ់គលសក្តូវបានហរៀរចំហឡើងហចញពី របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាភាោផខ្មរ។ រនុងររណី
មនិមានសងាតិភាព ឬមានភាពខុ្សោន រនុងការររក្ោយរវាងភាោទងំពីរ ហ ះក្តូវយររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ជាភាោផខ្មរជាហោ
ល។ 

 
(i) សតង់ដ្ឋរគណផេនយយងមី សតង់ដ្ឋរគណផេនយយផែលបានផេធវើវិផេសាធនរម្ម និងរំណរព្សាយផេែសងៗ 

សតងោ់រគណហនយយ្មី សតង់ោរគណហនយយផែលបានហ្វើវហិោ្នរមម និងរំណរក្ោយមយួចំនួន បានចូលជា្រមាន
សក្មារក់ារយិររហិចឆទរាយការណ៍ហនះ ៖ 

 និយមនយ័ថៃនសមាភ រៈ - ការផាល ស់រតូរហៅ CIAS 1 និង CIAS 8 
 ផរសក្មួលនិយមនយ័ពារយររស់គណហនយយសក្មាររ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  
សតងោ់រខាងហលើមនិមានែលរ ះពាល់ជាោរវនតែល់ការអនុវតតហទ។ 

 
(ii) សតង់ដ្ឋរគណផេនយយងមី និងរំណរព្សាយផេែសងៗផែលម្ិនទាន់បានអនុវតត  

សតងោ់រគណហនយយ្មី និងរំណរក្ោយមយួចំនួន ផែលមនិទនប់ានែសពវែាយ គឺមនិចាបំាចរ់ាយការណ៍រនុង
ការយិររហិចឆទសក្មារថ់ៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ហហើយ រ.ស.ស រម៏និទន់បានអនុវតតហៅហឡើយែងផែរ។ សតងោ់រទងំហនះ មនិក្តវូ
បានហគរពំឹងថា នឹងមានែលរ ះពាល់ជាោរវនតែល់ រ.ស.ស ហៅរនុងការយិររហិចឆទរាយការណ៍ហពលរចចុរបនន ឬអ គតហទ ហហើយ
និងក្រតិរតតិការ ហពលអ គតផែលអាចហមើលហ ើញជាមុន។ 
 
២.២  ការរតូរររូិយរ័ណណ  
(i) ររូិយរណ័ណ ហោល និងររូិយរ័ណណ សក្មាររ់ង្ហា ញ 

គណនីទំងអស់ផែលមានហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានវាស់ផវងហោយហក្រើក្បាស់រូរិយរ័ណណ ថៃនររោិកាស 
ហសែឋរិចចចមបងផែល រ.ស.ស ហ្វើក្រតិរតតិការ (ហៅកាត់ថា “រូរិយរ័ណណ ហោល”)។ រ.ស.ស ររារំណត់ក្តរញ្ជ ីគណហនយយ និង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ខ្លួនជាក្បារ់ហរៀល ផែលជារូរិយរ័ណណ ហោល និងជារូរិយរ័ណណ សក្មារ់រង្ហា ញ។  

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.២  ការរតូរររូិយរ័ណណ  (ត) 
(ii) ក្រតិរតតិការ និងសមតុលយ 

ក្រតិរតតិការជារូរិយរ័ណណ ហែសងៗហក្ៅពីក្បារ់ហរៀល ក្តូវបានរតូរហៅជារូរិយរ័ណណ ហោល តមអក្តរតូ រក្បារ់ កាលររ ិ
ហចឆទថៃនក្រតិរតតិការហ ះ។ ចំហណញ និងខាតផែលរណាត លមរពីការទូទត់ក្រតិរតតិការផររហនះ និងពីការរតូរក្ទពយសរមម និង
រំណុលរូរិយវតថុ  ផែលជាររូិយរ័ណណ ហែសងៗហក្ៅពីក្បារ់ហរៀល តមអក្ត ែំណាច់ឆ្ន  ំ ក្តូវបានរត់ក្តរនុងចំហណញ-ខាត 
និងលទធែលលមអតិហែសងៗ។ ចំហណញនិងខាតពីការរតូររូរិយរ័ណណ ផែលពារ់ព័នធនឹងក្បារ់រមចី ក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុងចំហណញ-
ខាត និងលទធែលលមអតិហែសងៗ ហក្កាមខ្ទង់ “ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ និងចំណាយហិរញ្ញ វតថុ”។ 
 
២.៣ ព្ទ្រយសម្បតិត និងររកិាេ រ 

ក្ទពយសមបតិត និងររកិាខ រ ក្តូវបានរាយការណ៍តមថៃ ល្ហែើម ែររលំស់រងារ។ ថៃ្លហែើមរមួមានចំណាយផាទ ល់ហែសងៗរនុង
ការទិញក្ទពយសមបតតិទងំអស់ហ ះ។  

ចំណាយរនតរ ទ រ់មរហទៀតក្តូវបានរត់ក្តរញ្ចូ លហៅរនុងតថៃមលហោងថៃនក្ទពយសរមម ឬក្តូវបានទទួលោា ល់ជាក្ទពយ
សរមមោច់ហោយផឡរតមការសមក្សរ ផតហៅហពលផែលមានភាពក្បារែថាែលក្រហោជន៍ហសែឋរិចច ហពលអ គតផែល
ពារ់ព័នធនឹងក្ទពយសរមមហ ះ នឹងហូរចូលមររនុង រ.ស.ស  ហហើយចំណាយទំងហ ះអាចក្តូវបានវាស់ផវងគួរឱ្យហជឿជារ់រ ុ



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

ហណាណ ះ។ តថៃមលហោងថៃនផែនរផែលក្តូវបានជំនួសហឡើងវញិ ក្តូវបានឈរ់រត់ក្ត។ ចំណាយហៅហលើរាល់ការជួសជុល និងផ្ទំហែស
ងៗ ក្តូវបានរត់ក្តហៅរនុងចំហណញ-ខាត រនុងឆ្ន ផំែលក្រតិរតតិការហ ះបានហរើតហឡើង។ 

ែី្លីមិនក្តូវបានហគហ្វើរលំស់ហទ។ រលំស់ហលើក្ទពយសរមមហែសងៗ ក្តូវបានគណ តមវ ិ្ ីោក្រសតរលំស់ហ្រ ហែើមបជីក្មុះ
ហចាលថៃ្លហែើមថៃនក្ទពយសរមម ឱ្យហៅក្តឹមតថៃមលសំណល់ររស់វា ហលើអាយុកាលហក្រើក្បាស់បា ន់ោម ន ែូចខាងហក្កាម៖ 

 

 ចំនួនឆ្ន  ំ
ការផរលមអែី្លី ៧, ៣០, ៥០ 
អោរ ៧, ២០, ២៥, ៣០, ៣៥, ៥០ 
ររកិាខ ររហចចរហទស ៥-៣០ 
ហក្គឿងសង្ហា រមិ និងររកិាខ ររំពារ់ ៣-១០ 
រុំពយូទ័រ និងររកិាខ រការោិល័យ ៣-៥ 
ររកិាខ រែឹរជញ្ជូ ន  

- ោនយនត ៥ 
- ហែសងៗ (ហក្គឿងមា សីុន រ្យនតែឹររុងតឺន័រ ហអហឡវា ទ័រ) ១០-១៥ 

ររកិាខ ររំពង់ផែសមុក្ទ ២០-៣០ 
បា ផឡត (Palettes) ១០ 

 

តថៃមលសំណល់ និងអាយុកាលហក្រើក្បាស់ររស់ក្ទពយសរមម ក្តូវបានក្តួតពិនិតយនិងផរតក្មូវតមការសមក្សរ ហៅហរៀង
រាល់កាលររហិចឆទរាយការណ៍នីមួយៗ។ 

ចំហណញនិងខាតពីការលរ់ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ ក្តូវបានរំណត់ហោយហ្វើការហក្រៀរហ្ៀរោច់ក្បារ់លរ់បាន
ជាមួយនឹងតថៃមលហោង ហហើយក្តូវបានរត់ក្តហៅរនុងចំហណញ-ខាត។ 
២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.៤ ព្ទ្រយសរម្មអររូី 

ក្ទពយសរមមអរូរីរមួមានរមមវ ិ្ ីគណហនយយ និងក្រព័នធក្រតិរតតិការរំពង់ផែ ក្តូវបានរត់ក្តតមថៃ្លហែើម ែររលំស់រងារ 
និងការ្យចុះតថៃមល ក្រសិនហរើមាន។ ក្ទពយសរមមអរូរីទំងហនះក្តូវបានហ្វើមូល្នរមមតមមូលោឋ នថៃ្លហែើមផែលបានហរើតហឡើង
រនុងការទិញ និងយររមមវ ិ្ ីហ ះមរហក្រើក្បាស់។ រ.ស.ស បានហ្វើរលំស់ក្ទពយសរមមអរូរីផែលហៅមានអាយុកាល       ហក្រើក្បាស់ 
ហោយហក្រើវ ិ្ ីោក្រសតរលំស់ហ្រ អាក្ស័យហៅតមរយៈហពលែូចខាងហក្កាម៖ 

 

 ចំនួនឆ្ន  ំ
រមមវ ិ្ ីគណហនយយ ១០ 
ក្រព័នធក្រតិរតតិការរំពង់ផែ ១០ 

 
២.៥ ព្ទ្រយសម្បតតិវិនិផេោគ 
 ក្ទពយសមបតតិផែលក្តូវបានកាន់ការ់សក្មារ់ការជួលរយៈហពលផវង ឬសក្មារ់រលំស់ហែើមទុន ឬសក្មារ់ទំងពីរោ ង 
ហហើយផែលមនិក្តូវបានក្រតិរតតិហោយ រ.ស.ស ក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ។ ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ រ៏រមួរញ្ចូ ល
នូវក្ទពយសមបតតិផែលរំពុងោងសង់សក្មារ់អភវិឌ្ឍឱ្យកាល យជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហពលអ គត។ ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

ក្តូវបានរត់ក្តជារឋមតមថៃ ល្ហែើម ែររលំស់រងារនិងការ្យចុះតថៃមល។ រ.ស.ស ហក្រើក្បាស់គំរថូៃ្លហែើម និងគណនីសក្មារ់ក្ទពយ
សមបតតិវនិិហោគ ហោយអនុហោមហៅតម CIAS 16 (ក្ទពយសមបតតិ ហរាងចក្រ និងររកិាខ រ)។  

 ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគក្តូវបានហែទរហៅជាសននិ្ិ ផតហៅហពលផែលមានការផាល ស់រតូររនុងការហក្រើក្បាស់ ហោយមាន ភ័សតុ
តងរង្ហា ញពីការចារ់ហែតើមការអភិវឌ្ឍ រនុងទសសនវស័ិយសក្មារ់ការលរ់។ ហៅហពលផែល រ.ស.ស សហក្មចលរ់        ក្ទពយ
សមបតតិវនិិហោគណាមួយហចញហោយមិនមានការអភវិឌ្ឍ ក្រុមហ ុនរនតចាត់ទុរក្ទពយសមបតតិហ ះជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគរហូត
ែល់ហពលឈរ់រត់ក្ត និងលុរវាហចញពីរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ  ហហើយមិនចាត់ទុរវាជាសននិ្ិហទ។ ក្រសិនហរើក្ទពយ
សមបតតិវនិិហោគក្តូវបានហគអភវិឌ្ឍហឡើងវញិហែើមបហីក្រើក្បាស់រនតហៅហទៀតជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហ ះក្ទពយសមបតតិហ ះហៅររា
ទុរជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគែផែល ហហើយមិនក្តូវបានចាត់ថាន រ់ហឡើងវញិជាក្ទពយសមបតតិផែលកាន់កាន់ហោយមាច ស់  រនុងអំឡុង
ហពលការអភវិឌ្ឍហឡើងវញិហទ។ 

ហៅហពលលរ់ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគណាមួយ ឬហៅហពលផែលក្ទពយសមបតតិវនិិហោគណាមួយក្តូវបានែរហចញពីការហក្រើ
ក្បាស់ជាអចិថៃក្រនតយ៍ និងមិនមានការរពំឹងថានឹងមានអតថក្រហោជន៍ហសែឋរិចច ហពលអ គតពីការលរ់ហចញហទៀត ហ ះវានឹងក្តូវ
បានហគឈរ់រត់ក្ត (លុរហចញពីតរាងតុលយការ)។ ចំនួនលហមអៀងរវាងោច់ក្បារ់សុទធផែលបានពីការលរ់ និង      តថៃមលហោង
ក្តូវបានរត់ក្តរនុងចំហណញខាត រនុងការយិររហិចឆទឈរ់ហក្រើ ឬការយិររហិចឆទលរ់ហចញ។ 

ែីមិនក្តូវបានហ្វើរលំស់ហទ  ចំផណរអោរក្តូវបានក្តូវបានហ្វើរលំស់ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោក្រសតរលំស់ហ្រហលើអាយុកាលហក្រើ
ក្បាស់បា ន់ោម នររស់វារនុងរយៈហពល៥០ឆ្ន ។ំ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.៦ ការងយចុះតនម្ាននព្ទ្រយសរម្ម 

ក្ទពយសរមមផែលក្តូវហ្វើរលំស់ ក្តូវបានក្តួតពិនិតយហលើការ្យចុះតថៃមល ហៅហពលផែលមានក្ពឹតតិការណ៍ ឬការផាល ស់រតូរ
កាលៈហទសៈ   ចងអុលរង្ហា ញថាតថៃមលហោងនឹងមិនអាចក្សង់មរវញិបាន។ ការខាតផែលរណាត លមរពីការ្យចុះតថៃមល ក្តូវ
បានរត់ក្តតមតថៃមលហោងររស់ក្ទពយសរមម ផែលហលើសពីតថៃមលផែលអាចក្សង់មរវញិបាន។ តថៃមលផែលអាចក្សង់មរវញិបាន គឺ
ជាតថៃមលផែលខ្ពស់ជាងហគរវាងតថៃមលសមក្សរថៃនក្ទពយសរមម ែរចំណាយហលើការលរ់ និងតថៃមលហៅអាចហក្រើក្បាស់បានររស់វា។ 
រនុងការបា ន់ោម នររការ្យចុះតថៃមលថៃនក្ទពយសរមមក្តូវបានផរងផចរជាក្រុមតូចៗរំែុត សក្មារ់ក្ទពយសរមមផែលមានលរខណៈ
ជាលំហូរោច់ក្បារ់ោច់ហោយផឡរ្ំៗ (ឯរតរហងកើតោច់ក្បារ់)។  
 
២.៧ ព្ទ្រយសរម្មហរិញ្ញវតថុ 
២.៧.១ ការហ្វើចំណាតថ់ាន រក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ 
 រ.ស.ស បានហ្វើចំណាតថ់ាន រក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុររស់ខ្លួន ហោយបានវាស់ផវងតមថៃ្លហែើមែររលំស់។ ការហ្វើចំណាត់
ថាន រគ់ឺអាក្ស័យហៅតមគំរអូាជីវរមមរនុងការក្គរក់្គងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ    និងរយៈហពលរិចចសនាថៃនលំហូរោចក់្បារ។់ 
 រ.ស.ស បានហ្វើចំណាតថ់ាន រក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុហឡើងវញិ ហៅហពលផែលគំរអូាជីវរមមរនុងការក្គរក់្គងក្ទពយសរមម
ររស់ខ្លួនផាល ស់រតូរផតមយួរ ុហណាណ ះ។ 
 ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហែសងៗ ក្បាររ់ហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ 
និងោចក់្បារ ់ និងោចក់្បារ់សមមូល បានរំហពញតមលរខណៈវនិិចឆយ័រនុងការសងក្បារហ់ែើម និងការក្បារ ់ (SPPI) ទងំក្សុង 
ហោយោរលរខខ្ណឌ រនុងរិចចសនារររស់វា បានហ្វើឱ្យលំហូរោចក់្បារហ់រើនហឡើង ផែលចាតទុ់របានជា SPPI ក្ពមទងំមានភាពសីុ
សង្ហវ រោ់ន ជាមយួនឹងរិចចក្ពមហក្ពៀងែតល់ក្បាររ់មចមីូលោឋ ន។ វារក៏្តូវបានហរៀរចហំឡើងហៅរនុងគំរអូាជីវរមម held-to-collect ែូចហនះវា
ក្តូវបានចាតថ់ាន រ ់និងក្តូវបានវាស់ផវងតមថៃ្លហែើមែររលំស់។   
 
២.៧.២  ការទទួលោា ល់ និងការវាស់ផវង 
 ហៅហពលទទួលោា ល់ែំរូង រ.ស.ស វាស់ផវងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុតមតថៃមលសមក្សរ រូរជាមយួនឹងចំណាយ ក្រតិរតតិ
ការផែលបានចំណាយផាទ ល់រនុងការទិញក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ រនុងររណីផែលក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុមនិវាស់ផវងតមតថៃមលសមក្សរ 
រនុងចំហណញ-ខាត (FVPL)។ ចំណាយក្រតិរតតិការថៃនក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ ផែលបានរតក់្តតម FVPL ក្តូវបានរតក់្តជា
ចំណាយហៅរនុងចំហណញ-ខាត។ 
 រផក្មរក្មួលតថៃមលសមក្សរររស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុតម FVPL ក្តូវបានទទួលោា ល់រនុងចំហណញ-ខាតហែសងៗ ហៅ
រនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត តមការជារផ់សតង។ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.៧ ព្ទ្រយសរម្មហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.៧.៣  ការ្យចុះតថៃមលថៃនក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ 
 រ.ស.ស បានរំណតក់ារហមើលហ ើញពីការខាតរងឥ់ណទនរពំឹងទុរ ផែលទរទ់ងនឹងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុររស់ខ្លួន 
ផែលរតក់្តតមថៃ្លហែើមែររលំស់។ វ ិ្ ីោក្រសត្យចុះតថៃមលផែលបានអនុវតត អាក្ស័យហៅហលើថាហតើមានរំហណើ នថៃនហានិភយ័    
ឥណទនជាោរវនតផែរឬហទ។ 
 សក្មារគ់ណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម រ.ស.ស បានអនុវតតវ ិ្ ីោក្រសតោមញ្ញ  ផែលបានអនុមត័ហោយ CIFRS 9 ផែល
តក្មូវឱ្យការខាតរងអ់ាយុកាលផែលបានរពំឹងទុរ ក្តូវបានរតក់្តពីការទទួលោា ល់ែំរូងថៃនគណនីអតិ្ិជន។ 
 
២.៨ ការកាត់រងឧរររណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
 ក្ទពយសរមមនិងរំណុលហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានកាតរ់ងជាមយួោន  ហហើយចំនួនសុទធរ ទ រព់ីកាតរ់ងក្តូវបានរាយការណ៍រនុង
របាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ ហៅហពលផែលក្រុមហ ុនមានសិទធិក្សរចាររ់នុងការកាតរ់ងចំនួនផែលបានរតក់្ត និងហៅហពល
ផែលក្រុមហ ុនមានរំណងទូទត់វាតមមូលោឋ នសុទធរ ទ រព់ីកាត់រង ឬមានរំណងរតក់្តក្ទពយសរមម និងទូទតរ់ំណុលរនុង
ហពលែំណាលោន ។ 
 
២.៩ សនិនធិ 

សននិ្ិក្តូវបានរត់ក្តតមតថៃមលមួយណាផែលទរជាងហគ (ថៃ្លហែើមរនុងការទិញ និងថៃ្លហែើមហែសងៗហទៀតរនុងការ ំ
យរសននិ្ិហ ះមរកាន់ទីតំង និងលរខខ្ណឌ រចចុរបននររស់វា) ហ្ៀរនឹងតថៃមលសុទធផែលអាចលរ់បាន។ តថៃមលសុទធផែលអាចលរ់
បាន គឺជាតថៃមលលរ់បា ន់ោម នហៅរនុងែំហណើ រការអាជីវរមម្មមត ែរចំណាយរនុងការលរ់ហែសងៗ។ 

សននិ្ិរមួមាន  វតថុ ហក្រើក្បាស់ ហក្គឿងរ ល ស់  និងសននិ្ិហែសងៗផែលពារ់ព័នធនឹងការែាត់ែាង់  ក្តូវបានវាយតថៃមលតម   
ថៃ្លហែើមជារ់ផសតង រនុងការយរសននិ្ិហ ះមរហក្រើក្បាស់ហៅតមហោលរំណងផែលបានហក្ោងទុរ ែរសំវធិាន្នសក្មារ់សននិ្ិ
ខូ្ចខាត សននិ្ិហក្រើក្បាស់ផលងបាន និងសននិ្ិផែលមានចល យឺតោ វ ហោយហក្រើមូលោឋ នចូលមុន-ហចញមុន។  
 
២.១០ គណនីអតិងិជន ណិជជរម្ម និងគណនីអតិងិជនផេែសងៗ 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហែសងៗ ជាទឹរក្បារ់ផែលទទួលបានពីការែតល់ហសវារមមហែសងៗ 
ែល់អតិ្ិជនរនុងែំហណើ រការអាជីវរមម្មមត។ គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជារំណុលរយៈហពលខ្លី ក្រសិន ហរើ



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

ការក្រមូលក្បារ់រំណត់រនុងរយៈហពល១ឆ្ន  ំឬតិចជាង (ឬហៅរនុងអំឡុងហពលក្រតិរតតិការអាជីវរមម្មមត)។ ក្រសិនហរើ ហលើសពី១
ឆ្ន  ំវាក្តូវបានចាត់ទុរជារំណុលរយៈហពលផវង។ 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហែសងៗ ក្តូវបានរត់ក្តជារឋមតមតថៃមលសមក្សរ ហហើយរ ទ រ ់
មរហទៀតវាក្តូវបានវាស់ផវងតមថៃ្លហែើមែររលំស់ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោក្រសតអក្តការក្បារ់ផែលមានក្រសិទធភាព ែរសំវធិាន្ន 
សក្មារ់ការ្យចុះតថៃមល និងការខាតរង់ឥណទនរពំឹងទុរ (រំណត់សមាា ល់ ៣.១ (ខ្.៣))។ 

 
២.១១  សាច់ព្បារ់ និងសាច់ព្បារ់សម្ម្ូល 

ោច់ក្បារ់ និងោច់ក្បារ់សមមូល រមួមាន ោច់ក្បារ់រនុងថៃែ សមតុលយហៅ្ ោរ និងការវនិិហោគរយៈហពលខ្លី 
ផែលអាចរងវិលហៅជាោច់ក្បារ់បានភាល មៗ និងមានអាយុកាលរីផខ្ ឬរ៏តិចជាងរីផខ្។ 
២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១២  ផេែើម្ទ្ុន និងរុរវោភភាគហ ុន 

ហែើមទុន និងរុពវោភភាគហ ុន ក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាមូល្ន។ ចំណាយផាទ ល់រផនថមរនុងែំហណើ រការហបាះភាគហ ុន្មី 
ក្តូវរង្ហា ញរនុងមូល្ន ហោយែរហចញពីមូល្នរ ទ រ់ពីកាត់ពនធរចួ។  
 
២.១៣  ព្បារ់រម្ចី 

ក្បារ់រមចកី្តូវបានរត់ក្តជារឋមតមតថៃមលសមក្សរ ែរចំណាយក្រតិរតតិការផែលបានហរើតហឡើង ហហើយរ ទ រ់មរវា
ក្តូវបានរាយការណ៍តមថៃ្លហែើមែររលំស់។ ភាពលហមអៀងរវាងោច់ក្បារ់ (ែរចំណាយក្រតិរតតិការ) និងទឹរក្បារ់ផែលរងវិល
សងវញិ ក្តូវបានរត់ក្តហៅរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត ហលើរយៈហពលថៃនក្បារ់រមចី ហោយហក្រើវ ិ្ ីោក្រសតការក្បារ់មានក្រសិទិធ
ភាព។ 

រថៃក្មបានរង់ហលើែំហណើ រការឥណទន ក្តូវបានរត់ក្តជាចំណាយក្រតិរតតិការក្បារ់រមចី ហៅតមចំនួនឥណទនមួយ
ចំនួន ឬឥណទនទំងអស់ផែលក្តូវែរ។ រនុងររណីហនះ រថៃក្មបានរង់ហលើែំហណើ រការឥណទនក្តូវបានពនារ រហូតែល់ហពល
ែរោច់ក្បារ់ជារ់ផសតង។  ហៅហពលមិនមានភ័សតុតងរញ្ជ រ់ថា  មានការែរឥណទនមួយចំនួន ឬឥណទនទំងអស់ ហ ះ
រថៃក្មបានរង់ហលើែំហណើ រការឥណទនក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាចំណាយរង់មុនសក្មារ់ហសវាោច់ក្បារ់  និងក្តូវបានហ្វើរលំស់ហលើរ
យៈហពលឥណទនផែលពារ់ព័នធ។ 

 
២.១៤  រនទុរព្បារ់រម្ចី 

រនទុរក្បារ់រមចីជារ់ោរ់និងទូហៅផែលបានចំណាយផាទ ល់រនុងការទិញ ការោងសង់ ហហើយជាក្ទពយសរមមផែលក្តូវ
ចំណាយហពលហវោចាំបាច់សក្មារ់រញ្ច រ់ ហែើមបអីាចហក្រើក្បាស់តមការហក្ោងទុរររស់ហគ ឬសក្មារ់លរ់ ក្តូវបានរត់ក្តរផនថម



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

ហៅរនុងថៃ ល្ហែើមថៃនក្ទពយសរមមទងំហ ះ រហូតែល់ហពលក្ទពយសរមមហ ះមានភាពរចួរាល់សក្មារ់ការហក្រើក្បាស់ ឬសក្មារ់លរ់បា
ន។ 

ចំណូលហលើការវនិិហោគផែលររបានពីការវនិិហោគរហណាត ះអាសននថៃនក្បារ់រមចីជារ់ោរ់ ផែលមនិទនជ់ាចំណាយ
ររស់ក្ទពយសមបតតិផែលមានលរខណៈសមបតតិក្គរក់្ោន ់ក្តូវបានែរហចញពីរនទុរក្បាររ់មចកី្តូវបានហ្វើមូល្នរមម។ 

រនទុរក្បារ់រមចហីែសងៗហទៀតទំងអស់ ក្តូវបានរត់ក្តរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និងចំណូលលមអិតហែសងៗ រនុង
ការយិររហិចឆទផែលវាហរើតហឡើង។ 
 
២.១៥  រនធផេលើព្បារ់ចំណូល 

ចំណាយពនធហលើក្បារ់ចំណូលរនុងការយិររហិចឆទ គឺជាពនធក្តូវរង់ហលើក្បារ់ចំណូលជារ់ពនធរនុងការយិររហិចឆទ ហោយ
ផែអរហៅហលើអក្តពនធហលើក្បារ់ចំណូលផែលក្តូវអនុវតតរនុងយុតត ្ិការក្រហទសរមពុជា និងហ្វើនិយ័តរមម ចំហពាះរផក្មរក្មួលពនធ
ពនារ និងរំណុលពនធ ផែលរណាត លមរពីលហមអៀងរហណាត ះអាសនន និងការខាតពនធផែលមនិបានហក្រើក្បាស់។ 

ចំណាយពនធហលើក្បារ់ចំហណញរនុងក្ោ ក្តូវបានគណ តមមូលោឋ នចារ់ោរហពើពនធផែលបានអនុម័តជាោថ ពរ ឬ
អនុម័តរចួមួយផែនរ្ំ គិតក្តឹមែំណាច់កាលររហិចឆទរាយការណ៍ហៅរនុងក្រហទសរមពុជា ជារផនលងផែល រ.ស.ស រហងកើតក្បារ់
ចំហណញជារ់ពនធ។ គណៈក្គរ់ក្គងវាយតថៃមលពីមួយក្ោហៅមយួក្ោអំពីោថ នភាព ផែលបានរត់ក្តហៅរនុងលិខិ្តក្រកាសពនធ 
ទរ់ទិនហៅនឹងសភាពការណ៍ហែសងៗផែលរទរបញ្ញ តតិពនធក្តូវហ្វើរំណរក្ោយ។    រ.ស.ស    រត់ក្តសំវធិាន្នតមការ     
សមក្សរ តមមូលោឋ នថៃនចំនួនផែលរពំឹងថានឹងក្តូវរង់ជូនអាជ្ា្រពនធោរ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៥  រនធផេលើព្បារ់ចំណូល (ត) 

ពនធពនារហលើក្បារ់ចំហណញក្តូវបានរត់ក្តហពញហលញ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោក្រសតរំណុល ហលើរហណាត ះអាសននផែលហរើត
ហឡើងរវាងមូលោឋ នពនធថៃនក្ទពយសរមម និងរំណុល និងតថៃមលហោងររស់វាហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ ពនធពនារហលើក្បារ់
ចំហណញក្តូវរំណត់ហោយហក្រើអក្តពនធផែលបានអនុម័តជាោថ ពរ ឬបានអនុម័តរចួមួយផែនរ្ំ គិតក្តឹមកាលររហិចឆទតរាង
តុលយការ និងក្តូវបានរពឹំងថានឹងក្តូវអនុវតត ហៅហពលផែលពនធពនារហលើក្បារ់ចំហណញពារ់ព័នធក្តូវទទួលបាន ឬហៅហពលផែល
រំណុលពនធពនារហលើក្បារ់ចំណូលក្តូវទូទត់។ 

ពនធពនារក្ទពយសរមមក្តូវបានរត់ក្ត ផតរនុងររណីផែលមានភាពក្បារែថានឹងមានចំនួនទឹរក្បារ់ជារ់ពនធ ហពល
អ គត អាចហក្រើក្បាស់សក្មារ់ទូទត់ជាមួយនឹងលហមអៀងរហណាត ះអាសនន និងការខាតរង់បានរ ុហណាណ ះ។ 

ពនធពនារក្ទពយសរមមក្តវូបានកាតរ់ងជាមយួនឹងរំណុលពនធពនារ ក្រសិនហរើក្រុមហ ុនមានសិទធិក្សរចារ ់ហែើមប ី កាត់
រង ហហើយក្រសិនហរើសមតុលយពនធពនារហនះ ពារព់ន័ធជាមយួនឹងអាជ្ា្រពនធោរផតមយួ។ ពនធរនុងក្ោ និងរំណុលពនធក្តូវបានកាត់
រង ហៅហពលផែលអងាភាពមយួ មានសិទធិតមែលូវចារហ់ែើមបកីាតរ់ងវា ហហើយមានហោលរំណងទូទតស់មតុលយហលើមូលោឋ នសុទធ 
ឬមានរំណងទទួលោា ល់ក្ទពយសរមម និងទូទតរ់ំណុលរនុងហពលែំណាលោន ។ 

ពនធរនុងក្ោ និងពនធពនារក្តូវបានទទួលោា ល់រនុងចំហណញ-ខាត ហលើរផលងផតចំនួនពនធ ផែលទរ់ទងហៅនឹងខ្ទង់
ហែសងៗ ផែលបានរ់តក្តហៅរនុងលទធែលលមអិតហែសងៗ ឬផែលបានរត់ក្តហោយផាទ ល់ហៅរនុងមូល្ន។ រនុងររណីហនះ ចំនួន
ពនធរ៏ក្តូវរត់ក្តហៅរនុងលទធែលលមអិតហែសងៗ ឬរត់ក្តហោយផាទ ល់ហៅរនុងមូល្នែងផែរ។ 
 
២.១៦ អតថព្រផេោជន៍រុគាលរិ 
២.១៦.១ អតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍ 
 រ.ស.ស បានែតល់ឱ្យគហក្មាងពីរថៃនអតថក្រហោជនរ៍ុគាលិរ ហៅែល់រុគាលិរហៅហពលផែលែល់អាយុចូលនិវតតន៖៍ 

 កាតពវរិចចអតថក្រហោជនចូ៍លនិវតតន ៍
 ក្បាររ់ំណាចហ់លើរទឹរចិតត 

 

រ.ស.ស ព្រតិរតតិគផេព្មាងអតថព្រផេោជន៍ផេនះែូចខាងផេព្កាម្ ៖ 
 វភិាគទនររស់រុគាលិរ ១០% ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរក៍្រចាំផខ្ររស់ពួរោត់។ 
 វភិាគទនររស់ រ.ស.ស ១០% ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរក៍្រចាផំខ្ររស់រុគាលិរ។ 
 ក្រុមក្រឹរាភិបាលសហក្មចហលើចំនួនរផនថមផែលក្តូវរញ្ចូ លហៅរនុងគហក្មាងហនះ តមមូលោឋ នក្រចាំឆ្ន  ំ អាក្ស័យហៅ

តមលទធែលររស់ រ.ស.ស រនុងឆ្ន ។ំ 
 
ហែើមបមីានសិទធិទទួលបានអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតនហ៍នះ រុគាលិរក្តូវរំហពញតមលរខណៈវនិិចឆ័យែូចខាងហក្កាម៖ 

 ជារុគាលិរអចិថៃក្រនតយ៍។ 
 បានរំហពញការង្ហរជូន រ.ស.ស ចំនួន ២៥ ឆ្ន  ំឬ ហក្ចើនជាងហនះ។ 
 បានចូលរមួវភិាគទុនរនុងគហក្មាងហនះ តមការរំណត់។ 
 មានរ័ណណ រុគាលិរ និង 
 ក្រសិនហរើចូលនិវតតមុនហពលែល់អាយុចូលនិវតត ការចូលនិវតតហ ះក្តូវមានការអនុម័តហោយក្រធានក្រុមក្រឹរា-ភិបា

ល និងអគា យរ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អតថព្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.១ អតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍ (ត) 
i) កាតរវរិចចអតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍  
(រ) រុគាលិរផែលបានរហក្មើការង្ហររយៈហពល២៥ឆ្ន  ំឬហក្ចើនឆ្ន ជំាងហនះ មានជហក្មើសពីររនុងការទទួលបានអតថក្រហោជន៍ 

ហនះ គឺហរើរក្បារ់រង់ផាត ច់ផតមួយែងហៅហពលែល់អាយុចូលនិវតត ឬហរើរក្បារ់ក្រចាំផខ្រហូតែល់ហពលទទួល     មរណ
ភាព។ ការរង់ក្បារ់ជូនរុគាលិរផែលមានសិទធិទទួលបានអតថក្រហោជន៍ហនះ គឺអាក្ស័យហៅតម ក្រការ និង
លរខខ្ណឌ    ែូចខាងហក្កាម៖ 
 

 ចំហពាះការរង់ក្បារ់ផាត ច់៖ 
រុគាលិរផែលបានសហក្មចទទួលយរការរង់ក្បារ់ផាត ច់ហៅហពលែល់អាយុចូលនិវតត នឹងទទួលបាននូវចំនួនទឹរក្បារ់
ហសមើនឹង ១២,៥ែង ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរផ៍ខ្ចុងហក្កាយររស់ពួរហគ។ 
 

ចំហពាះការរង់ក្បារ់ក្រចាំផខ្រហូតែល់ហពលទទួលមរណភាព៖ 
ការរង់ក្បារ់ក្រចាំផខ្ផែលក្តូវរង់ជូនរុគាលិរផែលសហក្មចហក្ជើសហរ ើសយរអតថក្រហោជន៍ក្រចាំផខ្ រហូតែល់ហពល
ទទួលមរណភាព គឺអាក្ស័យហៅតមចំនួនឆ្ន ថំៃនអតីតភាពការង្ហរររស់ពួរហគ ែូចបានរំណត់ខាងហក្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
២៥ ឆ្ន  ំ ទទួលបានការរង់ក្បារ់ក្រចាំផខ្ចំនួន ៧៥% ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរផ៍ខ្ចុងហក្កាយសុទធររស់ពួរហគ។ 

២៦-៤០ ឆ្ន  ំ ទទួលបានការរង់ក្បារ់ក្រចាំផខ្ចំនួន ៧៥% ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរផ៍ខ្ចុងហក្កាយសុទធររស់ពួរហគ រូរ
នឹង ១% រផនថម ហលើឆ្ន នំីមួយៗហៅហលើរយៈហពល២៥ឆ្ន ខំាងហលើ។ 

៤០ឆ្ន ហំឡើងហៅ ទទួលបានការរង់ក្បារ់ក្រចាំផខ្ចំនួន ៩០% ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរផ៍ខ្ចុងហក្កាយសុទធររស់ពួរហគ។ 
 

(ខ្) រុគាលិរផែលបានរហក្មើការង្ហររយៈហពលតិចជាង ២៥ ឆ្ន  ំហៅហពលចូលនិវតត រញ្ឈរ់ពីការង្ហរ ឬទទួលមរណភាព គឺ
មិនមានសិទធិទទួលបានអតថក្រហោជន៍ហោ្ននិវតតន៍ហនះហទ រ ុផនតពួរហគមានសិទធិទទួលបានការរង់ក្បារ់មួយចំនួន 
ែូចខាងហក្កាម៖ 

 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
តិចជាង ១០ ឆ្ន  ំ មិនទទួលបានអតថក្រហោជន៍ និងមិនទទួលបានវភិាគទនសរុរមរវញិហទ។ វភិាគទនសររុនឹង

កាល យហៅជាចំណូលអតថក្រហោជន៍។ 

១០-២៤ ឆ្ន  ំ ទទួលបាន ២០០% ថៃនវភិាគទនសរុរពី រ.ស.ស និងរុគាលិរ។ 
 

 ក្រសិនហរើគហក្មាងហនះក្តូវបានលុរហចាលហោយមូលហហតុណាមយួ រុគាលិរអាចទមទរនូវចំផណររែិភាគររស់
ោត់ពីគហក្មាងហនះវញិបាន អាក្ស័យហៅតមលរខខ្ណឌ ជារ់ផសតងររស់គហក្មាង ក្ពមទងំនីតិវ ិ្ ីផែលបានផចងរនុង
ហោលការណ៍។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អតថព្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.១ អតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍ (ត) 
i) កាតរវរិចចអតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍ (ត) 

(គ) អតថក្រហោជន៍ចូលនិវតតមុនរំណត់ 
 រុគាលិរផែលបានចូលនិវតត ឬក្តូវរហណត ញហចញមុនហពលែល់អាយុចូលនិវតត នឹងទទួលបានអតថក្រហោជន៍ ែូចខាង

ហក្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
តិចជាង ១០ ឆ្ន  ំ មិនទទួលបានវភិាគទនសររុររស់រុគាលិរមរវញិហទ។ 

ពី ១០-២០ ឆ្ន  ំ ១២០% ថៃនវភិាគទនសររុររស់រុគាលិរ និង ១% រផនថម ហលើឆ្ន នំីមួយៗរនុងរយៈហពល១០ឆ្ន ។ំ 
ពី ២១-៣០ ឆ្ន  ំ ១៣៥% ថៃនវភិាគទនសររុររស់រុគាលិរ និង ១% រផនថម ហលើឆ្ន នំីមួយៗរនុងរយៈហពល២១ឆ្ន ។ំ 
ពី ៣១-៤០ ឆ្ន  ំ ១៥៥% ថៃនវភិាគទនសរុរររស់រុគាលិរ និង ១% រផនថម ហលើឆ្ន នំីមួយៗរនុងរយៈហពល៣១ឆ្ន ។ំ 
ពី៤០ឆ្ន ហំឡើងហៅ ១៦៤% ថៃនវភិាគទនសរុរររស់រុគាលិរ។ 

 

( ) អតថក្រហោជន៍មរណភាព 
រុគាលិរផែលទទួលមរណភាព នឹងទទួលបានការរង់ក្បារ់ផាត ច់ផតមួយែង។ អតថក្រហោជន៍ែូចខាងហក្កាមហនះ គឺ
អាក្ស័យហៅហលើការចូលរមួវភិាគទនសរុរររស់រុគាលិរ និងអាក្ស័យហៅហលើចំនួនឆ្ន អំតីតភាពការង្ហរររស់រុគាលិរ
ហ ះ ៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ មរណភាពទរ់ទងនឹងការង្ហរ មរណភាពមិនទរទ់ងនឹងការង្ហរ 
តិចជាង ១១ឆ្ន  ំ ១២៥% ១១៥% 
ពី ១១-២០ ឆ្ន  ំ ១៤៥% ១៣៥% 
ពី ២១-៣០ ឆ្ន  ំ ១៥៥% ១៤៥% 
ពី៣០ឆ្ន ហំឡើងហៅ ១៦៥% ១៥៥% 

 
(ង) អតថក្រហោជន៍ពិការភាព៖ 

រុគាលិរផែលបានរហក្មើការង្ហរតិចជាង២៥ឆ្ន  ំ ហហើយបានធាល រ់ខ្លួនពិការ នឹងទទួលបានការរង់ក្បារ់ផាត ច់ផតមួយែង 
អាក្ស័យហៅតមការចូលរមួវភិាគទនររស់ រ.ស.ស និងររស់រុគាលិរ ែូចខាងហក្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ ពិការភាពរណាត លមរពីការង្ហរ ពិការភាពមិនរណាត លមរពីការង្ហរ 
តិចជាង ១១ឆ្ន  ំ ១២៥% ១១៥% 
ពី ១១-២៥ឆ្ន  ំ ១២៥% រូរ ៣% ហលើឆ្ន នំីមួយៗរនុង 

រយៈហពល១០ឆ្ន ។ំ 
១១៥% រូរ ៣% ហលើឆ្ន នំីមួយៗរនុង 
រយៈហពល១០ឆ្ន ។ំ 

ចារ់ពី២៥ឆ្ន ហំឡើងហៅ   
ជហក្មើសទី១ ១៧០% ១៦០% 
ជហក្មើសទី២ អតថក្រហោជន៍ហោ្ននិវតតន៍ក្រចាំផខ្ អតថក្រហោជន៍ហោ្ននិវតតន៍ក្រចាំផខ្ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អតថព្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.១ អតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍ (ត) 
ii) ព្បារ់រំណាច់ផេលើរទ្ឹរចិតត 

រ.ស.ស រប៏ានែតល់ឱ្យនូវគហក្មាងអតថក្រហោជនរ៍ុគាលិរហែសងៗហទៀត ផែលជាក្បាររ់ំណាចហ់លើរទឹរចិតតែល់រុគាលិរ 
ផែលរហក្មើការង្ហរឱ្យ រ.ស.ស រហូតែល់អាយុចូលនិវតតន។៍ 

ហៅហពលចូលនិវតតន ៍រុគាលិរនឹងទទួលបានក្បាររ់ំណាចហ់លើរទឹរចិតត (គិតជាចំនួនទឹរក្បារ)់ ផែលបានផចងរនុង     ររូ
មនត = (រ) * (ខ្) 
(រ) ចំនួនឆ្ន ផំែលបានរហក្មើការង្ហរររស់ពួរហគ ចារព់ីកាលររហិចឆទចូល រហូតែល់អាយុចូលនិវតតន ៍
(ខ្) អក្តអតថក្រហោជនអ៍ាក្ស័យហលើឆ្ន ផំែលបានរហក្មើការង្ហរររស់ពួរហគ ផែលបានផចងែូចខាងហក្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ អក្តអតថក្រហោជន៍ 
២៥ឆ្ន ហំឡើងហៅ ៧៥% ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរផ៍ខ្ចុងហក្កាយហោល ររស់ពួរហគហៅអាយុចូលនិវតតន៍ 
២៦ - ៤០ឆ្ន  ំ ៧៥% រូមរផនថម១% សក្មារ់រផនថមឆ្ន នំីមួយៗផែលបានរហក្មើការង្ហហលើសពី 

២៥ឆ្ន  ំថៃនក្បារ់ហរៀវតសរផ៍ខ្ចុងហក្កាយហោលររស់ពួរហគ ហៅអាយុចូលនិវតតន៍ 
ហលើសពី ៤០ឆ្ន  ំ គិតក្តឹម ៩០% ថៃនក្បារ់ហរៀវតសរផ៍ខ្ចុងហក្កាយហោលររស់ពួរហគ ហៅអាយុចូល

និវតតន៍ 
 

រំណុលផែលបានរត់ក្តហៅរនុងរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ  ទរ់ទងនឹងគហក្មាងអតថក្រហោជន៍ហពលចូលនិវតត
ផែលបានរំណត់ គឺជាតថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចបានរំណត់ គិតក្តឹមែំណាច់ការយិររហិចឆទរាយការណ៍ ែរតថៃមលសមក្សរថៃន
ក្ទពយតមកល់ (ក្រសិនហរើមាន)។ កាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ក្តូវបានគណ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោក្រសតបា ន់ោម នឯរត     ឥណទន 
(projected unit credit)។ តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ ក្តូវបានរំណត់ហោយហ្វើអរបហារហលើលំហូរោច់ក្បារ់បា ន់
ោម ន ហពលអ គត ហោយហក្រើអក្តការក្បារ់រហញ្ញ ើម្យមថៃនមូលនិ្ិផែលបានហែ្ើហៅ្ ោរ ផែលរក្មុងទុរសក្មារ់រង់អតថ
ក្រហោជន៍ហោ្ននិវតតន៍  កាលររហិចឆទវាយតថៃមល ហោយោរទីែារ សញ្ញ រ័ណណ ោជីវរមមមិនមានគុណភាពខ្ពស់ និងមិនមាន
សញ្ញ រ័ណណ រោឋ ភិបាលហៅរនុងក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ចំហណញ និងខាតពីការវាស់ផវងហឡើងវញិផែលហរើតពីការហ្វើនិយត័រមម និងរផក្មរក្មួលរនុងការសនមត ក្តូវបានរត់ក្ត
ជារនទុរ ឬរត់ក្តខាងខ្ទង់ឥណទនរនុងចំណូលលមអិតហែសងៗ រនុងការយិររហិចឆទផែលវាហរើតហឡើង។  

រ៏រ ុផនត ហៅរនុងផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមក្រឹរាភិបាលបានហ្វើវហិោ្នរមមហលើហោលការណ៍ សតីពីចំនួនឆ្ន ផំែលបានរហក្មើ
ការង្ហរ ហោយរារ់គិតក្តឹមថៃ ង្ទី៣១ ផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៨ផតរ ុហណាណ ះ ហហើយរ៏មិនហអាយហលើសរយៈហពលអតិររមា ៤០ឆ្ន ផំែរ។     ការ
បា ន់ោម នររស់គណៈក្គរ់ក្គងអំពីែលរ ះពាល់ថៃនការផាល ស់រតូរ ផែលបានហរើតហឡើង នឹងក្តូវបានរត់ក្តភាល មៗរនុង     ចំហណញ-
ខាត។  

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៦ អតថព្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៦.២ កាតរវរិចចការទ្ូទាត់ព្បារ់រំណាច់អតីតភារការងារ 

ហៅផខ្មិ្ ុ  ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរោឋ ភបិាលរមពុជាបានហ្វើវហិោ្នរមមសតីពីចារក់ារង្ហរ ផែលផណ អំំពីគហក្មាងការទូទត ់
ក្បាររ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហរ។ រ ទ រម់រហៅថៃ្ងទី២១ ផខ្រញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ក្រកាសហលខ្ ៤៤៣ K.B/Br.K.Kh.L ក្តូវបានហចញ
ែាយហោយែតល់នូវហោលការណ៍ផណ សំតីពីការអនុវតតចារ។់ អនុហោមហៅតមចារ/់ក្រកាស អងាភាពនីមយួៗតក្មូវឱ្យរងក់្បារ់
ឱ្យនិហោជិត ជាមយួរិចចសនាការង្ហរផែលមានរយៈហពលមនិរំណតច់ាស់ោស់ែូចខាងហក្កាម៖ 

 

i)  ហសវារមមក្រចាឆំ្ន  ំ - មានសុពលភាពចារព់ីផខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលគិតជាម្យម ១៥ថៃ្ងថៃនក្បារហ់រៀវតសរ ៍ និង
អតថ-ក្រហោជនឆ៍្ន នំីមយួៗ  ផែលក្តូវទូទតជ់ាហរៀងរាល់ ៦ផខ្មតង គិតហៅថៃ្ងទី៣០ ផខ្មិ្ ុ  និងថៃ្ងទី៣១  ផខ្្នូ  (៧.៥ 
ថៃ្ង រនុងការទូទតម់តងៗ) 

 

ii)   ក្បារែ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហររឮំរ - និហោជិតមានសិទធិទទួលបាន១៥ថៃ្ងថៃនក្បារហ់រៀវតសររ៍រស់ពួរហគ ក្រចាឆំ្ន ថំៃនការ
រហក្មើហសវារមមចារត់ងំពីថៃ្ងចូលរហក្មើការង្ហររហូតែល់ថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងហៅផតរនតហ្វើការង្ហរជាមយួ    ក្រុម
ហ ុន។ ការទូទតក់្បារែ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហររឮំរ គឺអាក្ស័យហលើអតីតការង្ហរររស់រុគាលិរ ហហើយមនិក្តូវហលើសពី ៦
ផខ្ម្យមភាគថៃនក្បារហ់រៀវតសរហ៍ោលររស់រុគាលិរនីមយួៗហឡើយ។ ហៅថៃ្ងទី២២ ផខ្ម ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រសួងការង្ហរ និង
រណតុ ះរណាត លវជិាជ ជីវៈ បានហចញែាយហសចរតីផណ  ំហលខ្០៤២/១៩ K.B/S.N.N.Kh.L ហែើមបពីនាហពលការទូទត់
ក្បាររ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហររឮំរ  ផែលនឹងក្តូវសងឱ្យចំនួនរីថៃ្ងរនុងផខ្មិ្ ុ  និងរនុងផខ្្នូ ហហើយចារហ់ែតើមហៅផខ្្នូ 
ឆ្ន ២ំ០២១។ 
ហសវារមមក្រចាឆំ្ន  ំ ក្តូវបានចាត់ទុរថាជាអតថក្រហោជនរ៍ុគាលិររយៈហពលខ្លី។  ក្បារទ់ងំហនះ ក្តូវបានរងារហៅរនុងឆ្ន  ំ

ផែលហសវារមមពារព់ន័ធក្តូវបានែតល់ហោយរុគាលិរររស់ រ.ស.ស។ 
រំណុលក្បាររ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហរ ក្តូវបានចាតថ់ាន រជ់ាអតថក្រហោជនរ៍ុគាលិររយៈហពលផវង។ រំណុលក្បារ់

រំណាចអ់តីតភាពការង្ហរ ក្តូវបានរតក់្តតមតថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចផែលបានរំណត់ ការយិររហិចឆទរាយការណ៍ ហោយហក្រើវ ិ្ ី
ោក្រសត បា នោម នឯរតឥណទន ហែើមបហី្វើការបា នោ់ម នឱ្យបានកានផ់តលអនូវតថៃមលចុងហក្កាយផែល   រ.ស.ស ក្តូវរងឱ់្យរុគាលិរ ជា
្នូរនឹងការរហក្មើការង្ហរជូន រ.ស.ស រនុងហពលរចចុរបនន និងរនុងហពលរនលងមរ។ កាតពវរិចចហនះហរើតហឡើង ហៅហពលផែលរុគាលិរបាន
រហក្មើការង្ហរជូន រ.ស.ស ហហើយក្តូវបានរពំឹងថា រ.ស.ស នឹងទូទតក់្បាររ់ំណាចហ់នះរនុងការយិររហិចឆទរាយការណ៍ ហពល  អ គ
ត។ តថៃមលរចចុរបននថៃនការទូទតក់្បាររ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហររឮំរ ក្តូវបានរំណតហ់ោយហ្វើអរបហារចំណាយបា ន់ោម ន ហពលអ
 គត។ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៧  សវំិធានធន និងរំណុលយថាភារ 

សំវធិាន្នក្តូវបានរត់ក្តហៅហពលផែល រ.ស.ស មានកាតពវរិចចតមែលូវចារ់ ហពលរចចុរបនន ឬកាតពវរិចច
ក្រហោលផែលជាលទធែលថៃនក្ពឹតតិការណ៍ពីអតីតកាល ហហើយវាទំនងជាតក្មូវឱ្យមានការចំណាយ្នធានហែើមបទូីទត់កាតពវរិចច
ទំងហ ះ ហហើយចំនួនទឹរក្បារ់អាចបា ន់ោម នគួរឱ្យហជឿជារ់បាន។       សំវធិាន្នមនិក្តូវបានរត់ក្តសក្មារ់ការ   ខាតរង់ពី
ក្រតិរតតិការ ហពលអ គតហទ។ 

សំវធិាន្នក្តូវបានវាស់ផវងតមចំណាយរពឹំងទុរហែើមបទូីទត់កាតពវរិចច។ ក្រសិនហរើតថៃមលហពលហវោថៃនទឹរក្បារ់ មា
នចំនួនជាោរវនត ហ ះសំវធិាន្នក្តូវវាស់ផវងតមតថៃមលរចចុរបននររស់វា ហោយហក្រើអក្តមុនរង់ពនធ ផែលឆ្លុះរញ្ច ំងអំពីការវាយ
តថៃមលទីែាររចចុរបនននូវតថៃមលហពលហវោថៃនទឹរក្បារ់ និងហានិភ័យជារ់ោរ់ចំហពាះកាតពវរិចចទងំហ ះ។ រំហណើ នសំវធិាន្ន
ហោយោរហពលហវោរនលងែុត ក្តូវបានរត់ក្តជាចំណាយការក្បារ់។ 
 រំណុលយថាភាពគឺជាកាតពវរិចចមួយផែលអាចហរើតហឡើងពីក្ពឹតតិការណ៍អតីតកាល ហហើយរំណុលហ ះនឹងក្តូវ
រញ្ជ រ់ហោយភាពហរើតមាន ឬមនិហរើតមានថៃនហហតុការណ៍មិនពិតក្បារែ ហពលអ គតមួយ ឬហក្ចើន ផែលមនិសថិតហៅហក្កាម
ការក្គរ់ក្គងទំងក្សុងររស់ រ.ស.ស។ រំណុលយថាភាពរ៏អាចជាកាតពវរិចច ហពលរចចុរបនន ផែលហរើតមរពីក្ពឹតតិការណ៍
អតីតកាលផែលមិនទន់បានរត់ក្ត ហោយោរមិនមានភាពក្បារែថានឹងមានលំហូរ្នធានហសែឋរិចចហចញ ឬចំនួនថៃន
កាតពវរិចចហ ះមិនអាចវាស់ផវងគួរឱ្យហជឿជារ់បាន។ រំណុលយថាភាពមិនក្តូវបានរត់ក្តហទ រ ុផនតវាក្តូវបានោតក្តោងហៅរនុង
រំណត់សមាា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ ហៅហពលមានរផក្មរក្មួលថៃនលំហូរហចញអាចហរើតមានហឡើង ហហើយលំហូរហចញហ ះ
មានភាពក្បារែក្រជា រំណុលយថាភាពនឹងក្តូវបានរត់ក្តជាសំវធិាន្ន។ 
 
២.១៨  ការទ្ទ្ួលសាា លព់្បារ់ចំណូល 
 ហោងតម CIFRS 15 រ.ស.ស ទទួលោា ល់ក្បារ់ចំណូល ហៅហពលផែល រ.ស.ស មានភាពក្បារែចំហពាះ
កាតពវរិចចែំហណើ រការ តមរយៈការហែទរទំនិញ ឬ ហសវាផែលបានសនា ហៅឱ្យអតិ្ិជន (ហៅហពលផែលអតិ្ិជនទទួលបានការ
ក្គរ់ក្គងហលើទំនិញ ឬហសវាហ ះ)។ កាតពវរិចចែំហណើ រការគឺជាការសនាហែទរទំនិញ ឬហសវាណាមយួឱ្យអតិ្ិជន។ ចំនួនទឹរក្បារ់
ចំណូលផែលបានទទួលោា ល់ គឺជាចំនួនទឹរក្បារ់ផែលបានផរងផចរហៅតមកាតពវរិចចែំហណើ រការផែលមានភាពក្បារែ។ 

 
ចំណូលបានពីរំពង់ផែ 

 ក្បារ់ចំណូលជាចមបងរមួមាន រថៃក្មផែលទទួលបានពីការែឹរជញ្ជូ នទំនិញ (ការហលើរោរ់ទំនិញពី វា/ចូល វា) 
ការហលើរោរ់ទំនិញ (ការហលើរោរ់ទំនិញពីោនយនត/ចូលោនយនត) ហសវារមមក្ចរហចញចូលរំពង់ផែ (ការរញ្ជ  វាចូល
ចំណត) ការររាទុររុងតឺន័រ និងហសវាហែសងៗហទៀត។ ក្បារ់ចំណូលពីការែតល់ហសវាទំងហនះ  ក្តូវបានរត់ក្តហៅហពលផែលបាន
រំហពញហសវាជូនអតិ្ិជន។ 

 
ចំណូលពីការជួល - រ.ស.ស គឺជាភាគីមាច ស់ក្ទពយជួល 

 ភតិសនាផែលជាចំផណរថៃនហានិភ័យផែលមានលរខណៈជាោរវនត  និងភាពជាមាច ស់  ក្តូវបានររាទុរហោយភាគី 
មាច ស់ក្ទពយជួល  ក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាភតិសនាក្រតិរតតិ។  ចំណូលពីការជួលររស់ភតិសនាក្រតិរតតិ  ក្តូវបានរត់ក្តរនុង       រ
យៈហពលថៃនភតិសនា តមមូលោឋ នរលំស់ហ្រ។ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៨  ការរត់ព្តាព្បារ់ចំណូល (ត) 

ចំណូលហែសងៗ 
ចំណូលហែសងៗរមួមានរថៃក្មពីការចូលឡាន្ំៗ និងរថៃក្មហែសងៗហទៀត។ ចំណូលហែសងៗក្តូវបានរត់ក្តហៅហពលបាន

រំហពញហសវាណាមួយ។ 
 

២.១៩  ចំណូលការព្បារ់ 
 ចំណូលការក្បារ់ក្តូវបានរត់ក្តហោយហក្រើវ ិ្ ីោក្រសតការក្បារ់មានក្រសិទធភាព  និងរមួរញ្ចូ លរនុងចំណូលហិរញ្ញ វតថុ 
ហៅរនុងចំហណញ-ខាត។ 
 
២.២០  ភតិសនា-រ.ស.ស ជាភាគីមាច សព់្ទ្រយជួល 

ក្ទពយសមបតតិជួលផែលសថិតហក្កាមភតិសនាក្រតិរតតិ  ក្តូវបានរមួរញ្ចូ លរនុងក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ  ហៅរនុងរបាយ-
ការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ (រំណត់សមាា ល់ ៧)។  សូមហមើលរំណត់សមាា ល់ ២.១៨ សក្មារ់ការទទួលោា ល់ចំណូលពីការជួ
ល។ 

 
២.២១  ភាគោភ 
 សំវធិាន្នក្តូវបានរតក់្តចំហពាះចំនួនទឹរក្បារភ់ាគោភណាមយួផែលក្តូវបានក្រកាស ក្តូវបានអនុញ្ញ តសមក្សរ 
និងមនិសថិតហៅហក្កាមឆ្ ទ នុសិទធិររស់ រ.ស.ស  ែំណាច់ការយិររហិចឆទរាយការណ៍ ឬហៅមុនែំណាច់ការយិររហិចឆទ          រាយ
ការណ៍ រ ុផនតមនិបានផរងផចរ ែំណាច់ការយិររហិចឆទរាយការណ៍។ 
 
២.២២  ចំផេណញរនងុម្ួយភាគហ ុន 
(រ)  ចហំណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន (Basic Earnings Per Share) 
 មូលោឋ នថៃនចំហណញរនុងមួយភាគហ ុន ក្តូវបានគណ ហោយ៖ 

 យរចំហណញររស់មាច ស់ភាគហ ុន រ.ស.ស មិនរារ់រញ្ចូ លចំណាយរនុងការលរ់ភាគហ ុន     ហក្ៅពីភាគហ ុន្មមត 
 ផចរជាមួយនឹងចំនួនភាគហ ុន្មមតម្យមផែលហៅសល់ រនុងអំឡុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុ  ហោយផរតក្មូវសក្មារ់ធាតុរផនថម

ហៅរនុងភាគហ ុន្មមត ផែលបានហបាះែាយរនុងអំឡុងឆ្ន  ំ និងមិនរារ់រញ្ចូ លភាគហ ុនផែលអាចទិញយរមរវញិ 
(treasury shares) ក្រសិនហរើមាន។ 
 

(ខ្) ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុះ (Diluted Earnings Per Share) 
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុះ ផរតក្មូវតួហលខ្ផែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការរំណតច់ំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជា  
មូលោឋ ន ហោយគិតហៅហលើ៖ 

 ែលរ ះពាល់ហលើការក្បារ់រ ទ រ់ពីែរពនធហលើក្បារ់ចំហណញ និងចំណាយការក្បារ់ហែសងៗហទៀត ផែលទរ់ទិននឹង
ភាគហ ុន្មមតផែលមានសកាត នុពល និង 

 ចំនួនម្យមថៃនភាគហ ុន្មមតរផនថម ផែលអាចក្តូវបានសនមតថាមានការហែទរភាគហ ុនផែលមានសកាត នុពលទំង
អស់ហៅជាភាគហ ុន្មមត។  



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. ផេសចរតីសផេងេរអំរីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.២៣  ការរាយការណ៍តាម្ផែនរ 
 ការរាយការណ៍តមផែនរក្តូវបានរាយការណ៍ឱ្យសីុសង្ហវ រ់ជាមួយនឹងការរាយការណ៍ថៃែទរនុង ផែលបានែតល់ជូនក្រធាន
អនរសហក្មចចិតតផែនរក្រតិរតតិការ (អគា យរ)។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតផែនរក្រតិរតតិការគឺជាក្រុមគណៈក្គរ់ក្គង      (រមួទំងអគា
 យរនិងអគា យររងទំងអស់) ផែលជាអនរហ្វើការសហក្មចចិតតចំហពាះការផរងផចរ្នធាន និងជាអនរហ្វើការវាយតថៃមលហលើលទធ
ែលថៃនផែនរក្រតិរតតិការ និងជាអនរផែលហ្វើការសហក្មចចិតតផែនរយុទធោក្រសត។ 
 
២.២៤  ចំនួនតួផេលខរងាត់ 
 ចំនួនទឹរក្បារ់ទងំអស់ផែលបានោតក្តោងហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  និងរនុងរំណត់សមាា ល់ហែសងៗ ក្តូវបាន
រងាត់ ហោយកាត់ខ្ទង់ពាន់ហរៀល លុះក្តផតមានការរញ្ជ រ់ហែសងពីហនះ។ 
 
៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ 

 រ.ស.ស  អាចក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យហែសងៗែូចជា ហានិភ័យទីែារ (រមួរញ្ចូ លហានិភ័យអក្តការក្បារ់  និង
ហានិភ័យការរតូររូរិយរ័ណណ ) ហានិភ័យឥណទន  និងហានិភ័យោច់ក្បារ់ង្ហយក្សួល។ រ.ស.ស ក្គរ់ក្គង និងសនមត ហានិ
ភ័យទំងហនះ ហោយការតមោនអក្តការក្បារ់ហលើទីែារ ក្រវតតិឥណទនថៃនភាគីថៃែគូររស់ខ្លួន អក្តរតូររូរិយរ័ណណ  និង លំហូរ
ោច់ក្បារ់។ រចចុរបននហនះ រ.ស.ស  មិនហក្រើក្បាស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុនិសសន៍ (derivative financial instruments) ហែើមប ី
ការពារហានិភ័យអក្តការក្បារ់ និងហានិភ័យការរតូ ររូរិយរ័ណណ ររស់ខ្លួនហ ះហទ។ 

 

(រ)  ហានិភយ័ទីែារ 
(រ.១)  ហានិភយ័អក្តការក្បារ ់

ហានិភ័យអក្តការក្បារ់គឺជាហានិភ័យផែលរផក្មរក្មួលការក្បារ់ហលើទីែារ ហពលអ គត នឹងហ្វើឱ្យរ ះពាល់ែល់
លទធែលថៃនក្រតិរតតិការ និងលំហូរោច់ក្បារ់ររស់ រ.ស.ស។  

រ.ស.ស បានទទួលក្បារ់រមច ី (រនុងអក្តការក្បារ់ហ្រ) ពីទីភាន រ់ង្ហរសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិររស់ក្រហទសជរ ុន 
(JICA) និង្ ោរជរ ុនសក្មារ់រិចចសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ (JIBC) តមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ។  

រ.ស.ស មិនមានការហផាត ះរតូ រអក្តការក្បារ់ ឬឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ហែសងហទៀត ហែើមបកីារពារហានិភ័យអក្តការក្បារ់
ហទ។ ក្រុមហ ុនមានែលរ ះពាល់ែល់ហានិភ័យតថៃមលសមក្សរ ហទះជាោ ងណារ៍ហោយ គណៈក្គរ់ក្គងរំពុងពិនិតយហមើលោ ង
ែិតែល់នូវការផក្រក្រួលទីែារ ហហើយនឹង្នែល់ការហផាត ះរតូ រអក្តការក្បារ់ ក្រសិនហរើចាំបាច់។ រ.ស.ស មានក្បារ់រមចីក្តូវ
បានគណ តមថៃ្លហែើមែររលំស់។ 
 

(រ.២)   ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  
រ.ស.ស ក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យការរតូររូរិយរ័ណណ  ផែលសំខាន់ជាងហគគឺការរតូ រពីក្បារ់ហរៀល ហៅជាក្បារ់ហយ ន និង

ហៅជាក្បារ់ែុោល រអាហមររិ ហោយោរក្បារ់រមចីពី JICA និងពី JIBC តមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  គឺទទួលបានជា
ក្បារ់ហយ ន និងក្បារ់ែុោល រអាហមររិ រ៏រ ុផនត រ.ស.ស រត់ក្តគណហនយយររស់ខ្លួនជាក្បារ់ហរៀល ផែលជារូរិយរ័ណណ ហោល។ 
រចចុរបននហនះ រ.ស.ស  មិនហក្រើក្បាស់ការការពារ ឬហក្រើរិចចសនារតូ ររូរិយរ័ណណ  ហពលអ គត ហែើមបកីារពារហានិភ័យហនះហទ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ (ត) 
(រ)  ហានិភយ័ទីែារ (ត) 
(រ.២)   ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត) 

ភាពង្ហយទទួលរងនូវែលរ ះពាល់ររស់ រ.ស.ស ពីអក្តរតូររូរិយរ័ណណ  ហៅហលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាក្បារ់ហយ ន និង
ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាក្បារ់ែុោល រអាហមររិររស់ខ្លួន ក្តូវបានវភិាគែូចខាងហក្កាម។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាចមបងររស់ រ.ស.ស គឺ
រូរិយរ័ណណ ររហទសទំងពីរហនះ។ រ.ស.ស បានវភិាគរផក្មរក្មួលថៃនរូរិយរ័ណណ ទំងហនះរនុងរយៈហពលរីឆ្ន  ំ      ចុងហក្កាយ ហហើយ
បានសននិោឋ នថាអក្តរផក្មរក្មួល ៣,០% សក្មារ់ក្បារ់ហយ ន និង ០,៩% សក្មារ់ក្បារ់ែុោល រ-អាហមររិ គឺមានភាពសមហហតុ
ែល។ 

ក្រសិនហរើក្បារ់ហយ នធាល រ់ចុះ  ឬហរើនហឡើង ៣,០% (ម្យមភាគថៃនអក្តផក្រក្រួលសក្មារ់រយៈហពលរីឆ្ន ចុំងហក្កាយ)
ហ្ៀរនឹងក្បារ់ហរៀល ហ ះក្បារ់ចំហណញក្រចាំឆ្ន ហំក្កាយរង់ពនធនឹងក្តូវហរើនហឡើង ឬ្យចុះ ១០,៤២៤ ោនហរៀល ផែលជាលទធ
ែលរណាត លមរពីចំហណញ/ខាតពីការរតូ រក្បារ់រមចី ផែលទទួលបានជាក្បារ់ហយ ន។  

ក្រសិនហរើក្បារ់ែុោល រអាហមររិធាល រ់ចុះ ឬហរើនឡីង០,៩% (ម្យមភាគថៃនអក្តផក្រក្រួលសក្មារ់រយៈហពលរីឆ្ន ចុំង
ហក្កាយ) ហ្ៀរនឹងក្បារ់ហរៀល ហ ះក្បារ់ចំហណញក្រចាំឆ្ន ហំក្កាយរង់ពនធនឹងក្តូវហរើនហឡើង ឬ្យចុះ ៣០៤ ោនហរៀល ផែលជាល
ទធែលរណាត លមរពីចំហណញ/ខាតពីការរតូ រក្បារ់រហញ្ញ ើ រយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ ផែលទទួលបានជាក្បារ់ែុោល រអាហមររិ។ 

តរាងខាងហក្កាមហនះសហងខរពីហានិភ័យអក្តការរតូ ររូរិយរ័ណណ ររស់ រ.ស.ស គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ និង
ថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចំនួនទឹរក្បារ់រនុងតរាងហនះគឺជាឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុតមតថៃមលហោង និងតមក្រហភទរូរិយរ័ណណ  
ហោយមានតថៃមលសមមូលនឹងពាន់ហរៀល។ 
 សម្ម្ូលនឹង ន់ផេរៀល 
 ព្បារ់ផេយ៉ាន  ព្បារ់ែុោា រអាផេម្ររិ  ព្បារ់ផេរៀល  សររុ 
        
ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទ្៣ី១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ព្ទ្រយសរម្មហរិញ្ញវតថ ុ        
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនី    

អតិ្ិជនហែសងៗ -  ២៧.៩៨០.៨៨០  ៥.០៩៥.២០៧  ៣៣.០៧៦.០៨៧ 
ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ -  -  ១.២២៨.០២១  ១.២២៨.០២១ 
ក្បាររ់ហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ -  ៩៩.៣០៣.៣៣៦  ៥.២២៣.៧៦៧  ១០៤.៥២៧.១០៣ 
ោចក់្បារ ់និងោចក់្បារស់មមូល -  ៣០.៣៩១.៤៦១  ៣៤៩.៦១៤  ៣០.៧៤១.០៧៥ 
 -  ១៥៧.៦៧៥.៦៧៧  ១១.៨៩៦.៦០៩  ១៦៩.៥៧២.២៨៦ 
រំណុលហរិញ្ញវតថុ        
ក្បាររ់មច ី (៤៣០.៥១៨.៣៣៥)  (១០៩.៤២៧.៤៩៨)  -  (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣) 
គណនីអនរែាតែ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនី    

អនរែាតែ់ាងហ់ែសងៗ -  (៤.៨៥៣.៩០៦)  (២.២៦៨.៣៥០)  (៧.១២២.២៥៦) 
 (៤៣០.៥១៨.៣៣៥)  (១១៤.២៨១.៤០៤)  (២.២៦៨.៣៥០)  (៥៤៧.០៦៨.០៨៩) 
        

សាថ នភារសទុ្ធ (៤៣០.៥១៨.៣៣៥)  ៤៣.៣៩៤.២៧៣  ៩.៦២៨.២៥៩  (៣៧៧.៤៩៥.៨០៣) 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ (ត) 
(រ)  ហានិភយ័ទីែារ (ត) 
(រ.២)   ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត) 
 សម្ម្ូលនឹង ន់ផេរៀល 
 ព្បារ់ផេយ៉ាន  ព្បារ់ែុោា រអាផេម្ររិ  ព្បារ់ផេរៀល  សររុ 
        

ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទ្៣ី១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
ព្ទ្រយសរម្មហរិញ្ញវតថ ុ        
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនី     

អតិ្ិជនហែសងៗ -  ៣៦.៥៥២.៦៦១  ១៤.៦៨២.១០៥  ៥១.២៣៤.៧៦៦ 
ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ -  -  ៣.៤២១.១៣១  ៣.៤២១.១៣១ 
ក្បាររ់ហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ -  ១២៤.៥៩៤.៦៥៩  ៥.០២០.៩៥៩  ១២៩.៦១៥.៦១៨ 
ោចក់្បារ ់និងោចក់្បារស់មមូល -  ២៧.២៥៧.៥១៣  ៥៣២.០៨៤  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
 -  ១៨៨.៤០៤.៨៣៣  ២៣.៦៥៦.២៧៩  ២១២.០៦១.១១២ 
រំណុលហរិញ្ញវតថុ        
ក្បាររ់មច ី (៤០២.០៨៨.៤៥៣)  (១៤១.៦១៥.៧៧១)  -  (៥៤៣.៧០៤.២២៤) 
ភាគោភអរបររមាធា ក្តូវរង ់ -  -  (៥.២៥៦.៣៤០)  (៥.២៥៦.៣៤០) 
គណនីអនរែាតែ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនី    

អនរែាតែ់ាងហ់ែសងៗ -  (៦.១៦៣.៩៧០)  (៤.៤៦៥.៨៧៦)  (១០.៦២៩.៨៤៦) 
 (៤០២.០៨៨.៤៥៣)  (១៤៧.៧៧៩.៧៤១)  (៩.៧២២.២១៦)  (៥៥៩.៥៩០.៤១០) 
        
សាថ នភារសទុ្ធ (៤០២.០៨៨.៤៥៣)  ៤០.៦២៥.០៩២  ១៣.៩៣៤.០៦៣  (៣៤៧.៥២៩.២៩៨) 
 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ (ត) 
(ខ្)   ហានិភយ័ឥណទន 

រ.ស.ស ក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យឥណទន ផែលពារ់ព័នធជាចមបងហៅនឹងគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និង
គណនីអតិ្ិជនហែសងៗ ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ ក្បារ់រហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ និងោច់ក្បារ់ហៅ្ ោរ ផែលវាស់ផវង
តមថៃ្លហែើមែររលំស់។ 
 

(ខ្.១)   ការក្គរក់្គងហានិភយ័ 
ហែើមបកី្គរ់ក្គងហានិភ័យហលើគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហែសងៗ រ.ស.ស តក្មូវឱ្យក្រុមហ ុនែឹរ

ជញ្ជូ នតម វានីមួយៗតមកល់ក្បារ់ររ់មុននឹងរំហពញហសវាណាមួយឱ្យក្រុមហ ុនហ ះ។ ចំហពាះក្គឹះោថ នររស់រោឋ ភិបាល មិន
តក្មូវឱ្យមានក្បារ់ររ់ហទ ហោយោរ រ.ស.ស ហជឿជារ់ថាខ្លួនអាចក្រមូលក្បារ់ពីោថ រ័នទងំហ ះតមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច និង
ហិរញ្ញ វតថុ  (ផែលជាក្រភពហិរញ្ញ វតថុ ថៃនក្គឹះោថ នរែឋទំងហ ះ)។  ចំហពាះក្រុមហ ុនែឹរជញ្ជូ នតម វាផែលមនិហក្រើក្បាស់ហសវាររស់ 
រ.ស.ស ញឹរញារ់ ែូចជាែឹរជញ្ជូ នគឺមនិតក្មូវឱ្យររ់ក្បារ់ហទ ហោយោរក្រុមហ ុនទំងហ ះតក្មូវឱ្យរង់ក្បារ់ហៅហពលរំហពញ
ហសវាផតមតង។ រ.ស.ស មានហោលការណ៍កាត់ក្បារ់ររ់ ចំហពាះអតិ្ិជនផែលមិនបានទូទត់សងរំណុលររស់ពួរហគហៅតម 
លរខខ្ណឌ  និងរិចចសនាឥណទន។ ហានិភ័យឥណទនររស់ រ.ស.ស ចំហពាះគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិ
ជនហែសងៗ ក្តូវបានរំណត់ឱ្យហៅក្តឹមតថៃមលហោងថៃនគណនីអតិ្ិជនហ ះ ែរសំវធិាន្នសក្មារ់ការ្យចុះតថៃមលថៃនគណនី
អតិ្ិជន និងការខាតរងឥ់ណទនរពំឹងទុរ ផែអរតមការក្តួតពិនិតយហលើចំនួនផែលហៅមិនទន់ទូទត់           ែំណាច់ឆ្ន ។ំ 
មិនមានការក្រមូលែតុ ំហានិភ័យឥណទនជាោរវនតហទ ទំងហានិភ័យតមរយៈអតិ្ិជនហទល វស័ិយអាជីវរមមជារ់ោរ់ និង/ឬ 
តំរន់អាជីវរមម។ 
 ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ ក្តូវបានែតល់ឱ្យរុគាលិររនុងចំនួនរំណត់ផតរ ុហណាណ ះ អាក្ស័យហៅតមរក្មតិតួ ទីររស់
រុគាលិរ រយៈហពលរហក្មើការង្ហរ និងរក្មតិក្បារ់ហរៀវតសរ។៍ ការសងក្បារ់ក្តូវបានកាត់ហោយផាទ ល់ហចញពីក្បារ់ហរៀវតសរក៍្រចាំផខ្
ររស់រុគាលិរ។ ហានិភ័យឥណទនមានរក្មិតទរ ហោយោររុគាលិរក្គរ់រូរររស់ រ.ស.ស មានអតថក្រហោជន៍រុគាលិរហក្ចើន



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

ជាងឥណទនផែលបានហសនើសំុសក្មារ់ទិញភាគហ ុន។ ម ាងហទៀត ភាគហ ុនក្តូវរងវិលឱ្យ រ.ស.ស វញិ ក្រសិនហរើរុគាលិរោ
ឈរ់ពីការង្ហរពី រ.ស.ស។ 
 ចំហពាះក្បារ់រហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ ការោរ់ក្បារ់ក្តូវបានហ្វើហឡើងផតជាមួយ្ ោរ និងក្គឹះោថ នហិរញ្ញ វតថុ
ផែលមានហររ តិ៍ហ ម្ ះលអផតរ ុហណាណ ះ។ 
 
(ខ្.២)   ក្ទពយធា  

ចំហពាះគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមខ្លះ រ.ស.ស អាចទទួលក្ទពយធា រនុងទក្មង់ជាការតមកល់ជាោច់ក្បារ់ ផែល
អាចហសនើឱ្យរង់ក្បារ់បាន ក្រសិនហរើភាគីថៃែគូខ្រខានមិនបានរង់ក្បារ់តមលរខខ្ណឌ រនុងរិចចក្ពមហក្ពៀង។ 
 
 
 
 
 
៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ (ត) 
(ខ្)   ហានិភយ័ឥណទន (ត) 
(ខ្.៣)   ការ្យចុះតថៃមលថៃនក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ 

រ.ស.ស មានផតក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ  (ភាគហក្ចើនគឺ គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម) ផែលក្តូវអនុវតតតមគំរូការ    ខាត
រង់ឥណទនរពឹំងទុរ។ 

ទនទឹមនឹងហ ះោចក់្បារ ់ និងោចក់្បារស់មមូល រក៏្តូវអនុវតតតមតក្មូវការថៃនការ្យចុះតថៃមលររស់ CIFRS 9 ផែរ 
ហហើយការខាតរងព់ីការ្យចុះតថៃមលផែលបានររហ ើញ មនិមានចំនួនជាោរវនតហទ។ 

 
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម 
រ.ស.ស អនុវតតវ ិ្ ីោក្រសតផែលមានលរខណៈោមញ្ញរនុង CIFRS 9 ហែើមបវីាស់ផវងការខាតរងឥ់ណទនរពំឹងទុរ 

(ECL) ផែលហក្រើក្បាស់អាយុកាលសំវធិាន្នខាតរងរ់ពំឹងទុរ ចំហពាះគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមទងំអស់។ 
រនុងការវាស់ផវងការខាតរងឥ់ណទនរពំឹងទុរ គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមក្តូវបានោរជ់ាក្រុម អាក្ស័យហៅតម   លរខ

ណៈថៃនហានិភយ័ឥណទនជារមួ និងចំនួនថៃ្ងែុតរំណត។់ 
ជាទូហៅ គណនអីតិ្ិជនពាណិជជរមមររស់ រ.ស.ស រមួមាន ទឹរក្បារក់្តូវទទួលពីរូនរំណុលចហ ល ះពី ៣១ ហៅ ៤១ 

 រ ់ ចារព់ីឆ្ន ២ំ០១៤ ែល់ឆ្ន ២ំ០២០។ ហោងហៅតមរទពិហោ្នថ៍ៃនការខាតរងឥ់ណទនររស់ រ.ស.ស រនុងក្ោរនលងមរ
ចំហពាះគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម គឺអតិ្ិជនបានសងក្បារហ់ទៀងទតរ់នុងរយៈហពល៧ឆ្ន ចុំងហក្កាយហនះ។ រាល់វរិកិយរក្តទងំ
អស់ក្តូវបានទូទតម់និហលើសរយៈហពលមយួឆ្ន ហំទ។ ផែអរហៅតមរបាយការណ៍ថៃន្ិរហវោរំណត់សងផែលបានែតល់ គិតក្តឹមថៃ្ងទី
៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ភាគហក្ចើនសមតុលយផែលមាន្ិរហវោរំណតស់ងហលើសព១ី២០ថៃ្ង ក្តូវបានទូទតរ់ចួរាល់ ហពលរ ទ រ់មរ 
រនុងផខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១។ 

អក្តការខាតរងរ់នុងក្ោរនលងមរ ក្តូវបានហ្វើនិយត័រមមហែើមបឆី្លុះរញ្ច ំងពីពត័ម៌ាន ហពលរចចុរបនន និងពត័ម៌ាន ហពល
អ គត ហៅហលើរតត មា ក្រូហសែឋរិចចហែសងៗ ផែលមានែលរ ះពាល់ែល់លទធភាពររស់អតិ្ិជនរនុងការទូទតស់ង។ រ.ស.ស បាន



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

រំណតអ់ំពី ែលិតែលសររុរនុងក្សុរ និងអក្តហរើនហៅក្រហទសរមពុជា ផែល រ.ស.ស រំពុងែតល់ហសវាររស់ខ្លួន ក្តូវបានចាតទុ់រថា
ជារតត ផែលមានការពារព់ន័ធ រនុងចំហណាមរតត ហែសងៗហទៀត ែូចហនះហហើយ រ.ស.ស បានផរតក្មូវអក្តខាតរងរ់នុងក្ោរនលងមរ 
អាក្ស័យហៅតមរផក្មរក្មួលរពំឹងទុរថៃនរតត ទងំអស់ហនះ។ 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមក្តូវបានជក្មះហចញពីរញ្ជ ី ហៅហពលផែលមនិមានការរពំឹងទុរសមហហតុែលណាមយួ ថា
អាចក្រមូលបានមរវញិ។ សញ្ញ ណផែលរង្ហា ញថាមនិមានការរពំឹងទុរសមហហតុែល រនុងការក្រមូលបានមរវញិ រមួមានរតត
មយួចំនួនរនុងចំហណាមរតត ជាហក្ចើន ែូចជា ររាជយ័ររស់រូនរំណុលរនុងការសងក្បារត់មហពលហវោរំណត់ និងររាជយ័រនុងការ
សងក្បារត់មរិចចសនារនុងរយៈហពលមយួ ផែលហលើសពីចំនួនថៃ្ងែុតរំណតជ់ារ់ោរ់ ផែលក្តូវបានអនុមត័ហោយក្រុមក្រឹរា     ភិ
បាល។ 

ការខាតរងផ់ែលរណាត លមរពីការ្យចុះតថៃមលថៃនគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម ក្តូវបានោររ់ង្ហា ញហោយការខាតរង់
ផែលរណាត លមរពីការ្យចុះតថៃមលសុទធ រនុងចំហណញក្រតិរតតិការ។ ការក្រមូលបានមរវញិ ហពលរ ទ រម់រ ថៃនចំនួនទឹរក្បារ់
ផែលបានជក្មះហចញពីរញ្ជ ីរចួហហើយ ក្តូវបានរតក់្តខាងខ្ទងឥ់ណទន រនុងក្រហភទគណនីែូចោន ។ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ (ត) 
(ខ្)   ហានិភយ័ឥណទន (ត) 
(ខ្.៣)   ការ្យចុះតថៃមលថៃនក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ (ត) 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម (ត) 
 
ហោងតមមូលោឋ នហនះ សំវធិាន្នសក្មារក់ារខាតរង ់គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ         ឆ្ន ំ

២០១៩ ក្តូវបានរំណតែូ់ចខាងហក្កាម ចំហពាះគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម៖ 
 

គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
អព្តាខាតរង់ 

ររំឹងទ្ុរ  
តនម្ាផេោង 

ែុល  
សវំិធានធន

សព្មារ់ការខាតរង់ 
 %   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
      
រយៈហពលខ្លី ០%  ២២.៥៦០.១៣៨  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ៣០ ថៃ្ង ០%  ៤.៤២០.១៤២  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ៦០ ថៃ្ង ០%  ៧១១.៩៣៦  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ៩០ ថៃ្ង ០%  ២១២.១០៣  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ១២០ ថៃ្ង ៩៧,២០%  ២.៧៣២.០៣៩  ២.៦៥៥.៤៧៨ 
សររុ   ៣០.៦៣៦.៣៥៨  ២.៦៥៥.៤៧៨ 
      
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩      
រយៈហពលខ្លី ០%  ២៤.៦៤៦.៤៧២  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ៣០ ថៃ្ង ០%  ៥.៦៦០.២៨៣  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ៦០ ថៃ្ង ០%  ៣៦៩.៣៧៥  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ៩០ ថៃ្ង ០%  ១.២៩៧.៨៧៦  - 
ហួសកាលរំណតហ់លើសពី ១២០ ថៃ្ង ២០,៩៧%  ៥.៧៩៣.៩០៤  ១.២១៥.២៤៨ 
សររុ   ៣៧.៧៦៧.៩១០  ១.២១៥.២៤៨ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ (ត) 
(ខ្)   ហានិភយ័ឥណទន (ត) 
(ខ្.៣)   ការ្យចុះតថៃមលថៃនក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វតថុ (ត) 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម (ត) 
 
សំវធិាន្នសក្មារក់ារខាតរង់គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ហែទៀងផាទ តហ់ៅនឹងសំវធិាន្នហែើម

ក្ោសក្មារក់ារខាតរង ់មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សំវធិាន្នសក្មារក់ារខាតរងហ់ែើមក្ោ គិតក្តឹមថៃ្ងទី០១ ផខ្មររា ១.២១៥.២៤៨  ៦២៤.៣១៥ 
រំហណើ នសំវធិាន្នសក្មារ់ការខាតរង ់ផែលបានទទួលោា ល់ហៅរនុង 

ចំហណញ-ខាតរនុងអំឡុងឆ្ន  ំ ១.៤៧៤.៧៦៥  ៨៧៧.២១៦ 
វរិយ័រក្តជក្មះហចញពីរញ្ជ ីរនុងអំឡុងឆ្ន  ំផែលមនិអាចក្រមូលមរវញិបាន (៣៤.៥៣៥)  (២៨៦.២៨៣) 
សំវធិាន្នសក្មារក់ារខាតរង់ចុងក្ោ គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ២.៦៥៥.៤៧៨  ១.២១៥.២៤៨ 
 
(គ)  ហានិភយ័សនទនីយ 

 រ.ស.ស ក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យសនទនីយ ផែលហរើតពីការរងវិលោច់ក្បារ់ទូហៅរនុងសរមមភាពអាជីវរមមររស់ខ្លួ
ន។ ហានិភ័យសនទនីយរមួមានហានិភ័យផែលអាចហ្វើឱ្យ រ.ស.ស មិនមានលទធភាពរងវិលោច់ក្បារ់រនុងសរមមភាពអាជីវរមម
ររស់ខ្លួនឱ្យទន់ហពលហវោ។ 

ហោលការណ៍ររស់ រ.ស.ស គឺក្តូវររាទុរោច់ក្បារ់ និងោច់ក្បារ់សមមូលឱ្យបានក្គរ់ក្ោន់ សក្មារ់     ក្រតិរតតិ
ការររស់ខ្លួន និងហក្រើក្បាស់រញ្ចរ់ឥណទន ជាមួយនឹងមូលនិ្ិផាទ ល់ ហែើមបរីង់ការចំណាយវនិិហោគ។ 

រ.ស.ស មានក្បារ់រមចីមនិទន់ែរយរែូចខាងហក្កាមហនះ  ែំណាច់ឆ្ន ៖ំ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 

អព្តាការព្បារ់ផេងរ    

មានកាលរំណតហ់លើសព១ីឆ្ន  ំ ៩០៧.២៥៣.៩៥៤  ៨៨០.១៣១.៩៦៩ 
 

តរាងខាងហក្កាមហនះវភិាគអំពីរំណុលហិរញ្ញ វតថុររស់ រ.ស.ស តមរយៈហពលផែលហៅសល់ រហូតែល់        កាល
ររហិចឆទែុតរំណត់ គិតក្តឹមកាលររហិចឆទតរាងតុលយការ។ ចំនួនផែលបានោតក្តោងហៅរនុងតរាងហនះ គឺជាលំហូរោច់ក្បារ់
រនុងរិចចសនាផែលមិនហ្វើអរបហារ។  



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុផេែសងៗ (ត) 
(គ)  ហានិភយ័សនទនីយ (ត) 

 ផេព្កាម្ ១ ឆ្ន  ំ  រី ១-២ ឆ្ន  ំ  រី ២-៥ ឆ្ន  ំ  ផេលើសរី ៥ ឆ្ន  ំ  
លហូំរសាច់ព្បារ់ 

តាម្រិចចសនាសររុ  
រំណុល 

តនម្ាផេោងសររុ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
            
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០            
ក្បាររ់មចី ៥២.៧០២.៨៥៩  ៤៧.៥៦២.១៣១  ១៣៦.៧៦៧.៦៣៤  ៤៣៩.៨៥២.៦១១  ៦៧៦.៨៨៥.២៣៥  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
គណនីអនរែាតែ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនី

អនរែាតែ់ាងហ់ែសងៗ ៧.១២២.២៥៦  -  -  -  ៧.១២២.២៥៦  ៧.១២២.២៥៦ 
 ៥៩.៨២៥.១១៥  ៤៧.៥៦២.១៣១  ១៣៦.៧៦៧.៦៣៤  ៤៣៩.៨៥២.៦១១  ៦៨៤.០០៧.៤៩១  ៥៤៧.០៦៨.០៨៩ 
            
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩            
ក្បាររ់មចី ៥១.៩៣៥.៨៧១  ៤៦.៩២៥.៤៥៥  ១៣៥.០២៥.០០៥  ៤៥៤.៩៦០.០៧៦  ៦៨៨.៨៤៦.៤០៧  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
ភាគោភអរបររមាធា ក្តូវរង់ ៥.៤០៣.៦៣៤  -  -  -  ៥.៤០៣.៦៣៤  ៥.២៥៦.៣៤០ 
គណនីអនរែាតែ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនី

អនរែាតែ់ាងហ់ែសងៗ ១០.៦២៩.៨៤៦  -  -  -  ១០.៦២៩.៨៤៦  ១០.៦២៩.៨៤៦ 
 ៦៧.៩៦៩.៣៥១  ៤៦.៩២៥.៤៥៥  ១៣៥.០២៥.០០៥  ៤៥៤.៩៦០.០៧៦  ៧០៤.៨៧៩.៨៨៧  ៥៥៩.៥៩០.៤១០ 

 
៣.២  ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យផេែើម្ទ្ុន 

ទិសហៅររស់ រ.ស.ស រនុងការក្គរ់ក្គងហែើមទុន គឺហែើមបកីារពារលទធភាពររស់ខ្លួនរនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម 
ហែើមបែីតល់ែលក្រហោជន៍ជូនភាគហ ុនិរ និងភាគីពារ់ព័នធហែសងហទៀត និងររារច សមព័នធមូល្នលអរំែុត ហែើមបកីាត់រនថយ
ចំណាយហែើមទុន។ 

រ.ស.ស មិនមានហោលការណ៍ជារ់ោរ់ចំហពាះអនុបាតរំណុលហ្ៀរនឹងហែើមទុនហ ះហទ។  
 

៣.២.១  ភាគោភ 
ហៅថៃ្ងទី០៥ ផខ្មិ្ុ  ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមក្រឹរាភិបាលបានអនុម័តផរងផចរភាគោភ ចំហពាះក្បារ់ចំហណញសក្មារ់

ែំណាច់ឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុ ថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ភាគោភបានរងឱ់្យភាគហ ុនក្រហភទ ខ្ ៣.៥៣៣.១២២  ៦.៥៥០.០០០ 
ភាគោភបានរងឱ់្យភាគហ ុនក្រហភទ គ  ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៧ 
ភាគោភបានរងស់ររុ (*) ១២.១៧៤.៦៤៩  ១៥.១៩១.៥២៧ 
 

(*) ភាគោភបានរងស់ររុមានចំនួន ១២.១៧៤.៦៤៩ ោនហរៀល រមួមានភាគោភអរបររមាធា មានចំនួន 
៥.៤០៣.៦៣៣ ពានហ់រៀល (រណំតស់មាា ល់ ១៤) (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ៥.៤០៣.៦៣៣ ពានហ់រៀល)។ ក្បារហ់ៅសល់ចំនួន ៦.៧៧១.០១៦ 
ពានហ់រៀល (ឆ្ន ២ំ០១៩៖ ៩.៧៨៧.៨៩៤ ពានហ់រៀល) ក្តូវបានែរហចញពីចំហណញររាទុរ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣. ការព្គរ់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.៣  តនម្ាសម្ព្សរររសព់្ទ្រយសរម្មហរិញ្ញវតថុ និងរំណុលហរិញ្ញវតថុវាសផ់វងតាម្នងាផេែើម្ែររលំស ់

វ ិ្ ីោក្រសត និងការសនមត ផែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការបា ន់ោម នតថៃមលសមក្សរថៃនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  មានែូចខាង
ហក្កាម៖ 
(រ)  ោច់ក្បារ់ និងោច់ក្បារ់សមមូល និងក្បារ់រហញ្ញើ រយៈហពលខ្លី ហៅ្ ោរ - តថៃមលហោងថៃនគណនីទំងហនះ មានតថៃមល

ក្រហារ់ក្រផហលនឹងតថៃមលសមក្សរ ហោយោរវាមានរយៈហពលខ្លី។ 
(ខ្) គណនីអតិ្ិជន និងគណនីអនរែាត់ែាង់ហែសងៗ - តថៃមលហោងែរសំវធិាន្នផែលរណាត លមរពីការ្យចុះតថៃមល 

មានតថៃមលក្រហារ់ក្រផហលនឹងតថៃមលសមក្សរ ហោយោរគណនីទំងហនះសថិតហៅហក្កាមលរខខ្ណឌ ឥណទន្មមត 
និងមានរយៈហពលខ្លី។ 

(គ) ឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ - តថៃមលហោងរយៈហពលខ្លីថៃនឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ ក្តូវបានចាត់ទុរថាមានតថៃមលហសមើោន
នឹងតថៃមលសមក្សរររស់វា ហោយោរវាមានរយៈហពលខ្លី ថៃនឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ។  

( ) គណនីអនរែាត់ែាង់ពាណិជជរមម និងគណនីអនរែាត់ែាង់ហែសងៗ – តថៃមលហោងថៃនគណនីអនរែាត់ែាង់ពាណិជជរមម និង
គណនីអនរែាត់ែាង់ហែសងៗ ក្តូវបានចាត់ទុរថាមានតថៃមលហសមើោន នឹងតថៃមលសមក្សរររស់វា ហោយោរវាមានរយៈហពល
ខ្លី។ 

(ង) ក្បារ់រមចី - តថៃមលសមក្សរថៃនក្បារ់រមចីក្តូវបា ន់ោម នហោយហ្វើអរបហារហលើលំហូរោច់ក្បារ់ហចញរនុងរិចចសនា 
ហពលអ គត ហោយហក្រើអក្តក្បារ់រមចី ែំណាច់ឆ្ន ។ំ 

  

ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ផែលវាស់ផវងតមតថៃមលសមក្សរ ក្តូវបានវភិាគហៅតមឋា នុក្រមថៃនការវាស់ផវងតថៃមលសមក្សរែូចខាង
ហក្កាម៖ 

 

រក្មិត ១ តថៃមលលរ់រនុងទីែារសរមម (មិនផរតក្មូវ)  ចំហពាះក្ទពយសរមម ឬរំណុលផែលអាចរំណត់បាន។ រ.ស.ស មិនមាន
កាន់ការ់មូលរក្តចុះរញ្ជ ី ហទ។ 

រក្មិត ២ ធាតុចូលហែសងៗ ហក្ៅពីតថៃមលលរ់ផែលបានរមួរញ្ចូ លរនុងរក្មតិ ១ ផែលអាចអហងកតក្ទពយសរមម ឬ រំណុលបាន 
ហោយផាទ ល់ (តមថៃ្លរំណត់) ឬ ហោយក្រហោល (តមថៃ្លររបាន)។  

រក្មិត ៣ ធាតុចូលចំហពាះក្ទពយសរមម ឬរំណុល ផែលមិនអាក្ស័យហលើទិននន័យហលើទីែារផែលអាចសហងកតបាន (ផែលជា
ធាតុចូលផែលមនិអាចអហងកតបាន)។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៤.  ការបា៉ា ន់សាម នគណផេនយយ ការសនមត និងការវិនិចឆ័យសខំាន់ៗ 
ការបា ន់ោម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ័យ ក្តូវបានវាយតថៃមលជារនតរ ទ រ់ ហោយផែអរហៅតមរទពិហោ្ន៍រនុងក្ោមុន 

និងរតត ហែសងៗហទៀត រមួមានការរពឹំងទុរថៃនក្ពឹតតិការណ៍ ហពលអ គត ផែលហគហជឿជារ់ថាមានភាពសមហហតុែលហៅតមកា
លៈហទសៈហែសងៗ។  រ.ស.ស ហ្ើវការបា ន់ោម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ័យហោយគិតពីអ គតកាល។ តមនិយមន័យ លទធែល
ថៃនការបា ន់ោម នគណហនយយ រក្មែូចោន នឹងលទធែលពិតជារ់ផសតងណាស់។ ការបា ន់ោម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ័យផែលមាន
ហានិភ័យ្ំ អាចរណាត លឱ្យមាននិយ័តរមមជាោរវនតហលើតថៃមលហោងររស់ក្ទពយសរមម និងរំណុលរនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុរ ទ រ់ ក្តូវ
បានរង្ហា ញែូចខាងហក្កាម៖ 
 
(រ)  កាតរវរិចចផេសាធននិវតតន៍ 

តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍គឺអាក្ស័យហៅតមរតត មួយចំនួន ផែលក្តូវបានរំណត់តមមូលោឋ នផែល
ពារ់ព័នធនឹងការគណ ហានិភ័យ ហោយហក្រើក្បាស់ការសនមតមយួចំនួន។ ការសនមតផែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការរំណត់ចំណាយ
សុទធសក្មារ់ក្បារ់ហោ្ននិវតតន៍ រមួមានអក្តអរបហារ អក្តរំហណើ នក្បារ់ហរៀវតសរ ៍ និងអក្តរផក្មរក្មួលរុគាលិរ។ រផក្មរ
ក្មួលណាមួយហលើការសនមតទងំហនះ នឹងហ្វើឱ្យរ ះពាល់ែល់តថៃមលហោងររស់កាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ហនះ។  

គិតក្តឹមថៃ ង្ទី៣១ ផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០   រមពុជាមានសញ្ញ រ័ណណ ោជីវរមមផតក្បាំរីរ ុហណាណ ះ  ផែលបានចុះរញ្ជ ីហៅរនុង   ទី
ែារមូលរក្តរមពុជា។ សញ្ញ រ័ណណ រចចុរបននផែលក្តូវបានហចញែាយជាក្បារ់ហរៀល មានអក្តរ័ណណ ឥណទនជាម្យម ៨% រនុង
មួយឆ្ន  ំមានរយៈហពលរំណត់ពីរឆ្ន  ំ  និងមានចំណាត់ថាន រ់ B។  សញ្ញ រ័ណណ ោជីវរមមហនះ   មិនក្តូវបានចាត់ទុរថាមានគុណ
ភាពខ្ពស់ (ចំណាត់ថាន រ់ AA ឬ ខ្ពស់ជាងហនះ) ហទ ហហើយការជូញែូរសញ្ញ រ័ណណ ោជីវរមម មនិទន់មានភាពសរមមហៅ  ហទប ើយហទ 
ែូចហនះ   រ.ស.ស ហក្រើក្បាស់អក្តការក្បារ់រហញ្ញ ើម្យមក្រចាំឆ្ន ជំាក្បារ់ហរៀលពី្ ោរ ជាអក្តអរបហារផែលបានផរតក្មូវ ហែើមប ី
រំណត់តថៃមលរចចុរបននថៃនលំហូរោច់ក្បារ់ហចញបា ន់ោម ន ហពលអ គត ផែលតក្មូវឱ្យមាន សក្មារ់ការទូទត់កាតពវរិចច
ហោ្ននិវតតន៍។  

ហៅហពលផែលអក្តអរបហារផែលបានហក្រើក្បាស់ ខុ្សពីការបា ន់ោម នររស់គណៈក្គរ់ក្គង ០,៥% ហហើយអក្ត
រំហណើ នក្បារ់ហរៀវតសរប៍ានហក្រើក្បាស់ខុ្សពីការបា ន់ោម នររស់គណៈក្គរ់ក្គង ២,៥%  ហ ះតថៃមលកាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ គិត
ក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ អាចនឹងក្តូវផាល ស់រតូ រក្រហារ់ក្រផហលនឹងចំនួនខាងហក្កាម៖ 
 

 ម្ូលដ្ឋា ន  ែលរ៉ាះ ល ់(sensitivity impact) 

          
អក្តអរបហារ  ៦,០០%  ៦,៥០%  ៥,៥០%  ៦,០០%  ៦,០០% 
អក្តរំហណើ នក្បារ់ហរៀវតសរ ៍ ៥,០០%  ៥,០០%  ៥,០០%  ៧,៥០%  ២,៥០% 
កាតពវរិចចហោ្ននិវតតនប៍ានរំណត ់(ោនហរៀល) ៨៦.៤៨២  ៨២.០៣១  ៩១.៣៨៨  ៩៧.១៩២  ៧៨.៦៥២ 
ែលរ ះពាល់ (ោនហរៀល)   (៤.៤៥១)  ៤.៩០៦  ១០.៧១០  (៧.៨៣០) 
ែលរ ះពាល់ (%)   (៥%)  ៦%  ១២%  (៩%) 

 
  



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៥.  រ័ត៌មានព្រតិរតតិការតាម្ផែនរ 
រ.ស.ស មានក្រតិរតតិការតមផែនរផែលក្តូវរាយការណ៍គឺ ហសវាផែនររំពងផ់ែ។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតផែនរក្រតិរតតិការ 

(អគា យរ) ក្តួតពិនិតយរបាយការណ៍ក្គរក់្គងថៃែទរនុង ផែលបានរាយការណ៍អំពីលទធែលថៃនហសវាផែនររំពងផ់ែទងំមូល ហែើមបវីាយ
តថៃមលអំពីលទធែល និងការផរងផចរ្នធាន។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតផែនរក្រតិរតតិការវាយតថៃមលអំពលីទធែលថៃនក្រតិរតតិការតមផែនរ 
ហោយផែអរហៅហលើទំហំក្បារច់ំណូលែុល (រំណតស់មាា ល់ ២១)។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតផែនរក្រតិរតតិការ រក៏្តួតពិនិតយែងផែរហៅ
ហលើចំហណញមុនរងព់នធ និងចំហណញសុទធហ្ៀរនឹងការយិររហិចឆទមុនៗ។ ហលើសពហីនះ រ.ស.ស រម៏ានតំរនហ់សែឋរិចចពិហសស ផែល
រំពុងហ្វើក្រតិរតតិការហៅែំណារក់ាលែំរូង  (រំណត់សមាា ល់ ៧)។ 

ក្បារច់ំណូលភាគហក្ចើនបានមរពីអតិ្ិជនខាងហក្ៅ។ រ.ស.ស មានទីតងំសថិតហៅរនុងហខ្តតក្ពះសីហនុ ហហើយក្បារ់
ចំណូលភាគហក្ចើន មានក្រភពហចញពីហខ្តតក្ពះសីហនុ និងតំរនជុ់ំវញិ។ 

រនុងអំឡុងឆ្ន  ំមានក្បារ់ចំណូលចំនួន ១០៧.៦៨៤.៧៤៧ ពាន់ហរៀល ផែលហសមើនឹង ៣៥% ថៃនក្បារ់ចំណូលសរុរ    គឺ
បានមរពីអតិ្ិជន្ំៗ ចំនួនរី រ់។ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៦.  ព្ទ្រយសម្បតតិ និងររកិាេ រ 

 ែីធាី  ការផរលម្អែីធាី  អោរ  
ររកិាេ រ 

រផេចចរផេទ្ស  
ផេព្គឿងសងាា រមិ្និង

ររកិាេ ររំ រ់  

រុំរយទូ្័រ និង
ររកិាេ រ             

ការោិលយ័  
ររកិាេ រ  

ែឹរជញ្ជូន  
ររកិាេ រ 

រំរង់ផែសម្ុព្ទ្  
ការងាររំរុង
ែំផេណើ រការ  បា៉ា ផែត  សររុ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
                      
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩                      
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.៨៩៥.៥៧៤  ៤.៩៧០.៧៥៩  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 
ទិញរផនថម (*) -  ៨៦.៣៥៧  ៣៥៧.៦៣៩  ២.៦៥៩.៦០០  ៣២៨.៨៧៦  ១.១៧១.០២៥  ៦.៣១៩.២០៩  ១១.៧១២.៧៧៨  ១២.៥៤០.៨៤៥  -  ៣៥.១៧៦.៣២៩ 
លរ ់- សុទធ -  -  -  -  -  -  (៨.៥៨០)  -  -  -  (៨.៥៨០) 
ហែទរ -  ៥.៧៨៨.៥៥៩  ១៨០.១២២.៩០៣  ២២.៤១១.៤៦៧  -  -  -  -  (២០៨.៣២២.៩២៩)  -  - 
រលំស់ -  (១.១៩១.៥៥៩)  (៦.១៤៥.៤៤៤)  (១.៨២០.២១៣)  (២២៤.៦០០)  (១.៤៧៣.០៧៩)  (២.៥៥៤.៦៥៥)  (១០.១១៧.៧៦៧)  -  (១២៤.០៧២)  (២៣.៦៥១.៣៨៩) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
                      
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩                      
ថៃ្លហែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៤.៩២២.៣៩១  ៣៤៤.៩១៧.៣២២  ៣៤.៣១៨.៩៧៩  ១.៤៧១.៣៨៥  ៦.៩២៦.៨១៨  ៣៣.៨៩៦.៥៥២  ២២១.៨១៣.៦៦៨  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៩៣២.៩៧៦  ៩៣៥.១៦៤.៨៩៧ 
រលំស់រងារ -  (៤.៣០៧.៩៥៤)  (២០.៦៨៦.៦៥០)  (៦.០៩៧.៣៦៦)  (៩៧១.២៥៧)  (៤.៩១៧.៥០៨)  (៦.៤២០.១៧៦)  (៣៣.៧០០.៧៤៧)  -  (៨៨៤.៩០៨)  (៧៧.៩៨៦.៥៦៦) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
                      
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                      
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ទិញរផនថម (*) -  ៣.១៩៩.២៤៧  ១.៧៧៦.៦១៣  ១.៥០៩.៣៥៥  ៦៦៤.៩៦១  ២.១១១.៩២៨  ៧.៩៩៩.១០៣  ១០.២៧៤.៦៨៧  ៦១.២២១.៤៣០  ៨៩.៧៨៥  ៨៨.៨៤៧.១០៩ 
រលំស់ -  (១.៤៤២.៥៨៧)  (៩.៥៩២.០១៣)  (៣.៧១៣.៨១៩)  (៣៥៨.៤៤៩)  (១.៤០៩.៦៨១)  (៣.២១៨.២៨១)  (១០.៨៣៣.៩៩៨)  -  (៨៧.៥៩៧)  (៣០.៦៥៦.៤២៥) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣២.៣៧១.០៩៧  ៣១៦.៤១៥.២៧២  ២៦.០១៧.១៤៩  ៨០៦.៦៤០  ២.៧១១.៥៥៧  ៣២.២៥៧.១៩៨  ១៨៧.៥៥៣.៦១០  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ៥០.២៥៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 
                      
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                      
ថៃ្លហែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៨.១២១.៦៣៨  ៣៤៦.៦៩៣.៩៣៥  ៣៥.៨២៨.៣៣៤  ២.១៣៦.៣៤៦  ៩.០៣៨.៧៤៦  ៤១.៨៩៥.៦៥៥  ២៣២.០៨៨.៣៥៥  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ១.០២២.៧៦១  ១.០២៤.០១២.០០៦ 
រលំស់រងារ -  (៥.៧៥០.៥៤១)  (៣០.២៧៨.៦៦៣)  (៩.៨១១.១៨៥)  (១.៣២៩.៧០៦)  (៦.៣២៧.១៨៩)  (៩.៦៣៨.៤៥៧)  (៤៤.៥៣៤.៧៤៥)  -  (៩៧២.៥០៥)  (១០៨.៦៤២.៩៩១) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣២.៣៧១.០៩៧  ៣១៦.៤១៥.២៧២  ២៦.០១៧.១៤៩  ៨០៦.៦៤០  ២.៧១១.៥៥៧  ៣២.២៥៧.១៩៨  ១៨៧.៥៥៣.៦១០  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ៥០.២៥៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៦.  ព្ទ្រយសម្បតតិ និងររកិាេ រ (ត) 
(*) សូមហោងហៅហលើការហែទៀងផាទ តក់ារទិញរផនថមជាោចក់្បារ់ និងមនិផមនោចក់្បារខ់ាងហក្កាម (ការទិញក្ទពយសមបតតិ 

និង ររកិាខ រ) សក្មារ់ែំណាច់ឆ្ន ។ំ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 

    
ការទិញ (ោចក់្បារ ់និងមនិផមនោចក់្បារ)់ រនុងឆ្ន  ំ ៨៨.៨៤៧.១០៩  ៣៥.១៧៦.៣២៩ 
ការសងអនរែាតែ់ាង ់(មនិផមនោចក់្បារ)់  (១.៥២៨.៣៧១)  (១.២៥៦.៣៣៧) 
សាច់ព្បារ់បានរង់រនងុឆ្ន  ំ ៨៧.៣១៨.៧៣៨  ៣៣.៩១៩.៩៩២ 

 
ចំណាយការក្បារ ់ផែលក្តូវបានហ្វើមូល្នរមមហលើក្ទពយសរមមផែលមានលរខណៈសមបតតិក្គរក់្ោន ់ គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ 

ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានចំនួន ២០៥.៧២០ ពានហ់រៀល ហលើរមចពីកី្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ–(JICA)–ឥណទនហលខ្ CP-P21 
ផែលមានអក្តការក្បារ ់១,២៦% ក្រចាឆំ្ន  ំ(រំណតស់មាា ល់ ១៦)។  
 
 តរាងខាងហក្កាមសហងខរពីោថ នភាពក្សរចារ់ថៃនែី្លី និងតថៃមលហោងររស់វា។ 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 

    
ែី្លីផែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់ ៧៣៥.០០០  ៧៣៥.០០០ 
ែី្លីផែលមនិមានរណ័ណ រមមសិទធិ  ២៥០.១៩៤.៩០៩  ២៥០.១៩៤.៩០៩ 
 ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥០.៩២៩.៩០៩ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៧.  ព្ទ្រយសម្បតតិវិនិផេោគ  

 ែីធាី  អោរ  
សណំង់រំរុង 
សាងសង់  សររុ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  -  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ទិញរផនថម -  ២.៥៩៤.៥៧៩  -  ២.៥៩៤.៥៧៩ 
រលំស់ -  (៦.១៩៦.០១៤)  -  (៦.១៩៦.០១៤) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
        
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
ថៃ ល្ហែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៥.៩៨៧.៥៩៣  -  ៣០០.៣១៣.៤៧៦ 
រលំស់រងារ -  (២៤.៤៣២.៧៣១)  -  (២៤.៤៣២.៧៣១) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
        
ែំណាច់ឆ្ន នំងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ទិញរផនថម -  ២.១៥២.៥៥៦  ២.០៦៤.២៨២  ៤.២១៦.៨៣៨ 
ហែទរ ១.៧០៥.០០២  -  (១.៧០៥.០០២)  - 
រលំស់ -  (៦.២៦២.១១៦)  -  (៦.២៦២.១១៦) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 
        
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ថៃ ល្ហែើម ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៦៨.១៤០.១៤៩  ៣៥៩.២៨០  ៣០៤.៥៣០.៣១៤ 
រលំស់រងារ -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧)  -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធ ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 

 

ែហំណើ រការវាយតថៃមល (រហចចរហទស/ធាតុចូល) ហក្រើរនុ ងការរំណតត់ថៃមលសមក្សរ 
 

ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគក្តូវបានវាយតថៃមល ហោយក្រុមហ ុនវាយតថៃមលផែលមានការទទួលោា ល់ហោយ និយ័តររមូលរក្ត
រមពុជា។ រ.ស.ស បានទទួលការវាយតថៃមលឯររាជយចំហពាះក្ទពយសមបតតិវនិិហោគររស់ខ្លួន គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ        ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ហហើយគណៈក្គរ់ក្គងហជឿជារ់ថា វាមិនមានការផាល ស់រតូរសំខាន់ៗហលើការវាយតថៃមលរហូតែល់កាលររហិចឆទរាយការណ៍ហទ។   

តថៃមលសមក្សររក្មិតរីររស់ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ក្តូវបានរំណត់ហោយហក្រើក្បាស់វ ិ្ ីោក្រសតហក្រៀរហ្ៀរការលរ់ 
ជាមួយនឹងវ ិ្ ីោក្រសតវាយតថៃមលែី្លី និងវ ិ្ ីោក្រសតថៃ្លហែើមសក្មារ់អោរ។ ែី្លីក្តូវបានវាយតថៃមលហោយហក្រើក្បាស់វ ិ្ ីោក្រសតហក្រៀរ
ហ្ៀរការលរ់ ហៅនឹងែីផែលមានលរខណៈក្រហារ់ក្រផហលោន ។ តថៃមលទំងហនះ ក្តូវបានផរតក្មូវសក្មារ់ភាពខុ្សោន រនុងការ
សនមតសំខាន់ៗ ែូចជា ទំហំ ទីតំង ោថ នភាព និងរតត ពារ់ព័នធហែសងហទៀត។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៧.  ព្ទ្រយសម្បតតិវិនិផេោគ (ត) 
គណៈក្គរ់ក្គងហជឿជារ់ថាតថៃមលសមក្សរររស់ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ អាចក្តូវបានវាស់ផវងគួរឱ្យហជឿជារ់បាន។ 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ែី្លីតមតថៃមលសមក្សរ ៣.១១៣.៣១៨.៣៨៤  ៣.១៣៦.៤០៨.៥០៨ 
អោរតមតថៃមលសមក្សរ ១៣៦.៦៨៨.៦៤០  ១៣៧.៧០២.៤០០ 
 ៣.២៥០.០០៧.០២៤  ៣.២៧៤.១១០.៩០៨ 

 
តរាងខាងហក្កាមហនះ សហងខរពីោថ នភាពក្សរចារ់ថៃនែី្លី និងតថៃមលហោងររស់វា។ 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ែី្លីផែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់- តំរនហ់សែឋរិចចពិហសស(*) ៨៥.២១២.៣៧០  ៨៥.២១២.៣៧០ 
ែី្លីផែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់- តំរនហ់ែសងៗ ៣.២៨៦.៧២៤  ៣.២៨៦.៧២៤ 
ែី្លីផែលមនិមានរណ័ណ រមមសិទធិ ៤៦.៤១៦.០៦០  ៤៤.៧១១.០៥៨ 
ែី្លីផែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់រ ុផនតក្រជាពលរែឋរំពុងរស់ហៅ  

(ក្តូវបានចាតថ់ាន រហ់ឡើងវញិពី ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ) ១.១១៥.៧៣១  ១.១១៥.៧៣១ 
 ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៤.៣២៥.៨៨៣ 

 
(*) ហនះគឺជាតថៃមលែីចំនួន៤១ហិរត ផែលក្តូវបានហែទរជាែលូវការមរឱ្យ រ.ស.ស តមរយៈគណៈរមាម ្ិការអនតរក្រសួង រនុង
ឆ្ន ២ំ០០២។  
 រ.ស.ស បានទូទត ់និងបានហោះក្ោយតំរន់ផែលហៅជុំវញិហលើទំហំែី៤១ហិរតហនះ ហហើយទទួលបានែីចំនួន២៧
ហិរតរផនថមហទៀតរនុងឆ្ន ២ំ០១២ ហោយតថៃមលថៃនែី្លីហ ះនឹងក្តូវរំណតហ់ោយគណៈរមាម ្ិការអនតរក្រសួង។ តថៃមលែី ២៧ ហិរត
ហនះ មិនទន់ក្តូវបានរត់ក្តហៅរនុងរញ្ជ ី ហៅហឡើយហទ រ ុផនត រ.ស.ស បានទទួលរ័ណណ រមមសិទធិតមែលូ វចារ់រចួរាល់ហហើយ។ 
 ចំនួនទឹរក្បារខ់ាងហក្កាមផែលក្តូវបានរតក់្តរនុងចំហណញ-ខាត ក្តូវបានទញយរមរពីការហ្វើអាជីវរមមហលើក្ទពយ
សមបតតិវនិិហោគ ៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណូលពីការជួល ២.៤០៧.៧២២  ២.៧៥១.៤៩៤ 
ចំណាយរលំស់ (៦.២៦២.១១៦)  (៦.១៩៦.០១៤) 
ចំណាយក្រតិរតតិការផាទ ល់ផែលហរើតហចញពីការវនិិហោគក្ទពយសមបតតិ 
     ផែលរហងកើតឱ្យមានចំណូលពីការជួល (២.៣៨៩.២៤៨)  (២.៧៧៧.៨៤៧) 
  



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៧.  ព្ទ្រយសម្បតតិវិនិផេោគ (ត) 
 តំរនហ់សែឋរិចចពិហសសរំពុងផតសថិតរនុងែំណារក់ាល ថៃនការហ្វើក្រតិរតតិការអាជីវរមមររស់ខ្លួន រនុងែំណារក់ាលែំរូង 
ហៅហឡើយ។ 
 ការទូទតភ់តិសនាអរបររមាទទួលបាន ចំហពាះភតិសនាថៃនក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
១ឆ្ន  ំ ៦៨.៧៦៥  ៦៩.២៧៥ 
ចហ ល ះពី១ឆ្ន  ំហៅ ២ឆ្ន  ំ ៧២.៨១០  ៦៩.២៧៥ 
ចហ ល ះពី២ឆ្ន  ំហៅ ៣ឆ្ន  ំ ៥៥៨.២១០  ៧៣.៣៥០ 
ចហ ល ះពី៣ឆ្ន  ំហៅ ៤ឆ្ន  ំ ១.៥២៩.០១០  ៧៣.៣៥០ 
ចហ ល ះពី៤ឆ្ន  ំហៅ ៥ឆ្ន  ំ ១.៥២៩.០១០  ៧៣.៣៥០ 
ហលើសពី៥ឆ្ន  ំ ៤១.២៣០.៨៩៥  ៧៥៧.៩៥០ 
 ៤៤.៩៨៨.៧០០  ១.១១៦.៥៥០ 
 
៨.  ព្ទ្រយសរម្មអររូី 
 រម្មវិធ ី
  ន់ផេរៀល 
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ៧.៤៩៤.៨៣១ 
រលំស់ (១.០៦២.៨៧១) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ៦.៤៣១.៩៦០ 
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  
ថៃ ល្ហែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រលំស់រងារ (៤.១៧៦.៣៩២) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធ ៦.៤៣១.៩៦០ 
  
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ៦.៤៣១.៩៦០ 
ទិញរផនថម ៣១២.៨០០ 
រលំស់ (១.០៧១.០១៥) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  
ថៃ ល្ហែើម ១០.៩២១.១៥២ 
រលំស់រងារ (៥.២៤៧.៤០៧) 
តថៃមលចុះរញ្ជ ីសុទធ ៥.៦៧៣.៧៤៥ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៩.  ឥណទានែតលឱ់្យរុគាលរិ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
រយៈហពលខ្លី ១.២២៨.០២១  ២.១៩៣.១១២ 
រយៈហពលផវង -  ១.២២៨.០១៩ 
 ១.២២៨.០២១  ៣.៤២១.១៣១ 
  
 ហៅថៃ្ងទ០ី៨ ផខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ រ.ស.ស បានអនុមត័ែតល់ឥណទនោម នការក្បារ់ ចំនួន ១០.២៦៦.៩០៤ ពានហ់រៀល 
ផែលមានរយៈហពលរនួឆ្ន ឱំ្យរុគាលិរររស់ខ្លួន រមួទងំរុគាលិរផែលបានចូលនិវតត ហែើមបទីិញភាគហ ុន ក្រហភទ “គ” ហៅហពលផែល 
រ.ស.ស ចុះរញ្ជ ីលរម់ូលរក្តជាោធារណៈហលើរែំរូង។   
 និយត័រមមតថៃមលសមក្សរហលើសមតុលយឥណទន ២.៦២១.៨២៤ ពានហ់រៀល ក្តូវបានរតក់្តែំរូងជាក្ទពយសរមមហែសងៗ 
ហៅរនុងរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ និងែររលំស់រនុងចំហណញ-ខាត រនុងខ្ទងក់្បារហ់រៀវតសរ ៍ ក្បារឈ់នួល និងចំណាយពារ់ពន័ធ    
រនុងរយៈហពលរនួឆ្ន  ំហោយោរតថៃមលសមក្សរររស់ឥណទនហនះ ក្តូវបានកាតរ់នថយហោយអក្តអនុហក្ោះ (ោម នការក្បារ)់ ហហើយ
អតថក្រហោជនក៍្តូវបានែតល់ឱ្យរុគាលិរ។ 
 តថៃមលសមក្សរែំរូងថៃនឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ គឺអាក្ស័យហៅតមលំហូរោចក់្បារអ់របហារ ហោយហក្រើអក្តការក្បារ់
ម្យម ១៥,២៧% រនុងមយួឆ្ន  ំនិងរ ទ រម់រហទៀត ក្តូវបានទទួលោា ល់តមថៃ្លហែើមែររលំស់។ គណៈក្គរក់្គងបានវាយតថៃមលថាអ
ក្តការក្បារ ់១៥,២៧% គឺជាអក្តសមក្សរ ផែលក្រហារក់្រផហលនឹងអក្តផែលរុគាលិរអាចខ្ចីក្បារហ់ោយមនិមានការធា  ពី
្ ោរពាណិជជ  ជាក្បារហ់រៀល រនុងរយៈហពល៤ឆ្ន ។ំ 
 រផក្មរក្មួលឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរ មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយហែើមក្ោ ៣.៤២១.១៣១  ៥.៣០៥.១១៣ 
រផនថម៖ ចំណាយការក្បារព់ីអក្តអរបហារផែលរតក់្តក្តលរ់មរវញិ ៣៧៣.៦១៦  ៦៨២.៧៤៤ 
ែរ៖ ការសងឥណទន (២.៥៦៦.៧២៦)  (២.៥៦៦.៧២៦) 
សមតុលយចុងក្ោ ១.២២៨.០២១  ៣.៤២១.១៣១ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១០.  សននិធិ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមាភ រហក្រើក្បាស់ ២២.៤១៨.១០៣  ១៧.២៤៧.៥៣៩ 
ហក្រងឥនធនៈ និងហក្រងមា សីុន ១.៤០០.៥៤៤  ១.២៧២.៨៤០ 
សមាភ រង្ហយហឆ្ះ ៧៧៧.៣៦៩  ៧៤១.៨៧០ 
សំវធិាន្នសក្មារហ់ក្គឿងរ ល ស់ (*) (៧៤២.៩៩៤)  (៧៤២.៩៩៤) 
 ២៣.៨៥៣.០២២  ១៨.៥១៩.២៥៥ 
 
(*)     គណៈក្គរក់្គងហ្វើការវាយតថៃមលហលើសននិ្ិផែលែំហណើ រការយឺតតមហពលហវោរំណត់ និងពិចារណាហៅហលើតថៃមលសំវធិាន-
្ន ផែលហៅសល់មានភាពក្គរ់ក្ោន់ និងក្តឹមក្តូវហៅែំណាចក់ារយិររហិចឆទ។ 
  
 សននិ្ិផែលបានរតក់្តជាចំណាយរនុងអំឡុងែំណាច់ឆ្ន ថំៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ មានទឹរក្បារច់ំនួន ៧៨.៤២២ 
ោនហរៀល (ថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ ៩០.៦៤១ ោនហរៀល)។ 
 
១១.  គណនីអតិងិជន ណិជជរម្ម និងគណនីអតិងិជនផេែសងៗ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម ៣០.៦៣៦.៣៥៨  ៣៧.៧៦៧.៩១០ 
សំវធិាន្នសក្មារក់ារខាតរង ់ (២.៦៥៥.៤៧៨)  (១.២១៥.២៤៨) 
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម - សុទធ ២៧.៩៨០.៨៨០  ៣៦.៥៥២.៦៦២ 
    
រុហរក្រទនឱ្យក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន (*) ៤.៧៥៤.៤២៥  ១៤.២៨៧.៥៤៧ 
រុហរក្រទនហែសងៗ ៦៦៨.៥១០  ១.៣៧៧.៧៤២ 
ឥណទនពនធកាតទុ់រ ១.១២៥.៧៩៧  ១.១២៥.៧៩៧ 
ចំណាយរងម់ុន ៨៥.៦៤១  ៨៥.៨៣៦ 
 ៣៤.៦១៥.២៥៣  ៥៣.៤២៩.៥៨៤ 
  
 អតិ្ិជនររស់ រ.ស.ស គឺជាភាន រង់្ហរែឹរជញ្ជូ នជាតិ និងអនតរជាតិ  ។ គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមគឺជាគណនី
មានរយៈហពលខ្លី។ 

 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១១.  គណនីអតិងិជន ណិជជរម្ម និងគណនីអតិងិជនផេែសងៗ (ត) 
(*) ហនះគឺជាសមតុលយរុហរក្រទនោចក់្បារហ់ៅសល់ផែលឱ្យក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន ហោងហៅតមលិខិ្ត
ររស់ក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ ចុះថៃ្ងទី២២ ផខ្ហមោ ឆ្ន ២ំ០១៩ រនុងហោលរំណងហែើមបជីសួជុលផរលមអ និងពក្ងីរផែនរខ្លះហៅ
រនុងក្រុង។ រុហរក្រទនហនះក្តូវបានទូទត ់ ហោយកាតរ់ងពីការផរងផចរភាគោភ និងការទូទត់សង ហហើយមនិមានកាលររហិចឆទ
សងពិតក្បារែហទ។ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយហែើមក្ោ ១៤.២៨៧.៥៤៧  ៩.៧៧១.៣០០ 
រុហរក្រទនរផនថមរនុងឆ្ន  ំ -  ១៣.០៦៦.២៤៥ 
ការទូទតស់ងរនុងអំឡុងឆ្ន  ំ (៦.០០០.០០០)  (២.០០០.០០០) 
បានទូទតត់មរយៈការផរងផចរភាគោភ  (៣.៥៣៣.១២២)  (៦.៥៤៩.៩៩៨) 
សមតុលយចុងក្ោ ៤.៧៥៤.៤២៥  ១៤.២៨៧.៥៤៧ 
 
១២.  ព្បារ់រផេញ្ញ ើរយៈផេរលខាីផេៅធនាោរ 
 ក្បាររ់ហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ គឺជាក្បាររ់ហញ្ញ ើមានកាលរំណត ់ ផែលបានហែ្ើហៅក្គឹះោថ នហិរញ្ញ វតថុ  រនុងរយៈ
ហពលពី៦ផខ្ ហៅ ១២ផខ្ ហហើយទទួលបានការក្បារច់ហ ល ះពី ៣,០០% ហៅ ៤,៥០% រនុងមយួឆ្ន  ំ (ឆ្ន ២ំ០១៩ ៖ ៣,០០% ហៅ 
៤,៧៥% រនុងមយួឆ្ន )ំ ។ 
 
១៣.  សាច់ព្បារ់ និងសាច់ព្បារ់សម្ម្ូល 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ោចក់្បាររ់នុងថៃែ ១.២៥៦.១១៤  ២.៣១៦.០៣៨ 
ោចក់្បារហ់ៅ្ ោរ៖    

គណនីចរនត ២៩.៤៨៤.៩៦១  ២៥.៤៧៣.៥៥៩ 
 ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 

 
 ោចក់្បារហ់ៅ្ ោរក្តូវបានោរហ់ែ្ើហៅ្ ោរពាណិជជរនុងក្សុរ។ គណនីចរនតគឺជាគណនីមនិមានការក្បារហ់ទ។
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៤.  ផេែើម្ទ្ុន និងរុរវោភភាគហ ុន 

 ភាគហ ុនព្រផេភទ្ រ (*)  ភាគហ ុនព្រផេភទ្ ខ (**)  ភាគហ ុនព្រផេភទ្ គ (***)  
ភាគហ ុន 
រុរវោភ  សររុ 

 ចំនួនភាគហ ុន   ន់ផេរៀល  ចំនួនភាគហ ុន   ន់ផេរៀល  ចំនួនភាគហ ុន   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
                

ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
                
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
 

(*) ហោងតមមាក្ត ៥ ថៃនលរខនតិរៈ ចុះថៃ្ងទី២១ ផខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ហែើមទុនផែលមានក្ោរច់ំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ ហរៀល ក្តូវបានផរងផចរហៅជាភាគហ ុនក្រហភទ “រ” ចំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ុន ហែើមទុនក្រហភទ ខ្ ចំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ុន ហោយមានតថៃមលចាររិ ១.០០០ ហរៀល រនុងមយួភាគហ ុន។    ទងំភាគហ ុនក្រហភទ “រ” និងភាគហ ុនក្រហភទ “ខ្” ក្តូវបានកាន់
ការហ់ោយរាជរោឋ ភបិាលរមពុជា ផែលតំណាងហោយក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ។ ភាគហ ុនក្រហភទ “រ” មនិមានសិទធិទទួលបានភាគោភហទ ហហើយរម៏និមានសិទធិហបាះហឆ្ន តផែរ ហលើរផលងផត
លរខខ្ណឌ មយួចំនួនែូចបានលមអតិរនុងមាក្ត ៩ ថៃនលរខនតិរៈចុះថៃ្ងទី២១ ផខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគហ ុនក្រហភទ “ខ្” មានសិទធិហបាះហឆ្ន ត និងមានសិទធិទទួលបានភាគោភ ហៅហពលផែលក្រុមក្រឹរាភិ
បាលបានអនុមត័។ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៤.  ផេែើម្ទ្ុន និងរុរវោភភាគហ ុន (ត) 
(**) ហសចរតីលមអតិថៃនភាគហ ុនផែលមានសិទធិហបាះហឆ្ន តមានែូចខាងហក្កាម៖ 
 
ភាគហ ុនិរ ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន   ន់ផេរៀល 
      
ភាគហ ុនក្រហភទ “ខ្”       
រាជរោឋ ភិបាលរមពុជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

ភាគហ ុនក្រហភទ “គ”      
Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គហក្មាងភាគហ ុនររស់រុគាលិរ ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនរវនិិហោគហែសងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      
 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
 

ចំនួនភាគហ ុនផែលបានហបាះែាយរនុងក្រហភទ “គ” មានចំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ុន ផែលមានតថៃមលចាររិ ១.០០០ 
ហរៀលរនុងមយួភាគហ ុន។ ភាគហ ុនក្រហភទ “គ” ផែលបានហបាះែាយទងំអស់ ក្តូវបានរងក់្បាររ់ចួរាល់ទងំក្សុង។ 

 
(***) ភាគោភធា ក្តូវរងហ់ៅក្គរភ់ាគហ ុនក្រហភទ គ  
 

 ហែើមបជីាការហលើរទឹរចិតតសក្មារអ់នរវនិិហោគ ភាគហ ុនិរភាគហ ុនក្រហភទ “គ” (មានសិទធិហបាះហឆ្ន តទងំអស់) មានសិទធិ
ទទួលបានភាគោភអរបររមាធា ក្តូវទទួលចំនួន ៥% រនុងមយួឆ្ន  ំសក្មាររ់យៈហពលរីឆ្ន  ំ (ជាោចក់្បារ ់ឬ ជាភាគហ ុន ហៅ
តមការសហក្មចចិតតររស់ រ.ស.ស ផតរ ុហណាណ ះ) ថៃនភាគហ ុនក្រហភទ “គ” សររុ គុណនឹងតថៃមលោរល់រព់ីកាលររហិចឆទចុះរញ្ជ ីលរ់
មូលរក្តហលើរែំរូង រនុងផខ្មិ្ ុ  ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគោភធា ក្តូវបានរងហ់ពញហលញហៅរនុងផខ្មិ្ ុ  ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 រាជរោឋ ភបិាលរមពុជា ផែលជាភាគហ ុនិរហែើមទុនមានសិទធិហបាះហឆ្ន តក្រហភទ “ខ្” និង ភាគហ ុនិរហែើមទុនមនិមានសិទធិ
ហបាះហឆ្ន តក្រហភទ “រ” មនិមានសិទធិទទួលភាគោភអរបររមាធា ហនះហទ។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៤.  ផេែើម្ទ្ុន និងរុរវោភភាគហ ុន (ត) 
 រផក្មរក្មួលភាគោភអរបររមាធា ក្តូវរង ់មានែូចខាងហក្កាម៖ 

 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយហែើមក្ោ ៥.២៥៦.៣៤០  ១០.១៦៨.៨០៥ 
ចំណាយការក្បាររ់ូររផនថម (រំណតស់មាា ល់ ២៧) ១៤៧.២៩៣  ៤៩១.១៦៨ 
ភាគោភបានរង់ (៥.៤០៣.៦៣៣)  (៥.៤០៣.៦៣៣) 
សមតុលយចុងក្ោ -  ៥.២៥៦.៣៤០ 
 
១៥.  ទ្ុនរព្ម្ុង 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយហែើមក្ោ ២៤.៧១២.៧២២  ២០.១៥៥.៨៤៦ 
រផនថម : ទុនរក្មុងទូហៅ ២.១៧៣.១៧៥  ២.២៧៨.៤៣៨ 
រផនថម : ទុនរក្មុងតមចារ ់ ២.១៧៣.១៧៥  ២.២៧៨.៤៣៨ 
សមតុលយចុងក្ោ ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
 
 មាក្ត ៣៤ ថៃនលរខនតិរៈចុះថៃ្ងទី២១ ផខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ បានផចងថា រ ទ រព់ីកាតរ់ងការខាតហោង (ក្រសិនហរើមាន) 
និងក្បារច់ំហណញរចួ រ.ស.ស ក្តូវផរងផចរក្បារច់ំហណញររាទុរហៅរនុងទុនរក្មុងទូហៅចំនួន៥% និងទុនរក្មុងតមចារ៥់%។ 
ហៅថៃ្ងទី០៨ ផខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានអនុមត័ហែទរក្បារច់ំហណញររាទុរសក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ     ឆ្ន ំ
២០១៩ ហៅជាទុនរក្មុងទូហៅចំនួន ២.១៧៣.១៧៥ ពានហ់រៀល និងហៅជាទុនរក្មុងតមចារច់ំនួន ២.១៧៣.១៧៥           ពាន់
ហរៀល។ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៦.  ព្បារ់រម្ចី 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
ក្បាររ់មចពីី៖    

ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC)– ឥណទនហលខ្ CP-P3 ៧១.០៤៤.១៦៤  ៧៥.០៧៤.៨២០ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនហលខ្ CP-P4 ១០៤.៨៤៤.៨៤៨  ១១៣.១៦២.០៨៧ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនហលខ្ CP-P6 ៧.៨០២.៦៧៣  ៧.៩៥៩.៨៨៣ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនហលខ្ CP-P8 ១២៣.៩៩៨.០៨៤  ១២៣.១០០.២២១ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនហលខ្ CP-P10 ២១៦.៣៧១.០៦៤  ២២០.៣៩៣.០០៩ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនហលខ្ CP-P21 ១៥.៨៨៥.០០០  ៤.០១៤.២០៤ 

 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 

ក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ បានចុះហតថហលខាហលើរិចចក្ពមហក្ពៀងក្បាររ់មចជីាមយួ JICA និង JBIC ទរទ់ិនហៅនងឹ
ក្រតិរតតិការផែលពារព់ន័ធនឹង រ.ស.ស។ រ.ស.ស រប៍ានចុះហតថហលខារផនថមហលើរិចចក្ពមហក្ពៀងក្បាររ់មច ីជាមយួក្រសួងហសែឋរិចច 
និងហិរញ្ញ វតថុ ហោយក្បាររ់មចកី្តូវបាន JICA ទូទតហ់ោយផាទ ល់ហៅឱ្យអនរែាតែ់ាងរ់រស់ រ.ស.ស។ រ.ស.ស បានសងក្បារហ់ោយ
ផាទ ល់ហៅក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ ហៅតមកាលវភិាគសងក្បារ។់ 

 កាលរំណតរ់រស់ក្បាររ់មចទីងំហនះមានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ព្បាររ់ម្ចរីយៈផេរលខា ី    

មនិហលើសមយួឆ្ន  ំ ៣៧.៦០២.២២៤  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
ព្បាររ់ម្ចរីយៈផេរលផវង    

ហលើសមយួឆ្ន  ំរ ុផនតមនិហលើសពីរឆ្ន  ំ ៣៣.៤៥៣.៥២៣  ៣២.៤១៣.៤១២ 
ហលើសពីរឆ្ន  ំរ ុផនតមនិហលើសក្បាឆំ្ន  ំ ១០០.៣៦០.៥៦៩  ៩៧.២៤០.២៣៦ 
ហលើសពកី្បាឆំ្ន ហំឡើងហៅ ៣៦៨.៥២៩.៥១៧  ៣៧៧.៦២០.០៧៤ 

 ៥០២.៣៤៣.៦០៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 
    
 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៦.  ព្បារ់រម្ចី (ត) 
 តថៃមលហោង នងិតថៃមលសមក្សរររស់ក្បាររ់មច ីមានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
តថៃមលហោង    

រយៈហពលខ្លី ៣៧.៦០២.២២៤  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
រយៈហពលផវង ៥០២.៣៤៣.៦០៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 

 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
តថៃមលសមក្សរ    

រយៈហពលខ្លី ៣២.៩៥១.១៣៥  ៣១.៩២១.៣៩៤ 
រយៈហពលផវង ៣៧៩.២៧៦.៩០៣  ៣៨០.៥៩១.៥៨៦ 
 ៤១២.២២៨.០៣៨  ៤១២.៥១២.៩៨០ 

  
 តថៃមលសមក្សរក្តូវបានគណ អាក្ស័យហៅតមលំហូរោចក់្បារអ់របហារ ហោយហក្រើអក្តក្បាររ់មច ីហពលរចចុរបនន
ររស់អងាភាព។ វាក្តូវបានចាត់ថាន រជ់ាតថៃមលសមក្សររក្មតិទី៣ រនុងឋា នុក្រមតថៃមលសមក្សរ ហោយោរមានការរមួរញ្ចូ លនូវធាតុ
ចូលផែលមនិអាចអហងកតបាន រមួមាន ហានិភយ័ឥណទនររស់ភាគីថៃែគូជាហែើម។ 
  

 ក្បាររ់មចជីាររូិយរណ័ណ ហែសងៗហក្ៅពីររូិយរណ័ណ ហោល មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្បារហ់យ ន ៤៣០.៥១៨.៣៣៥  ៤០២.០៨៨.៤៥៣ 
ក្បារែុ់ោល រអាហមររិ ១០៩.៤២៧.៤៩៨  ១៤១.៦១៥.៧៧១ 
 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 

 ក្បាររ់មចទីងំអស់មានរយៈហពល៣០ឆ្ន  ំហហើយអក្តការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំៃនក្បាររ់មចនីីមយួៗ មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនហលខ្ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនហលខ្ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនហលខ្ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនហលខ្ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនហលខ្ CP-P10 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនហលខ្ CP-P21 ១,២៦%  ១,២៦% 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៧.  កាតរវរិចចអតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍ 
 ចំនួនទឹរក្បារផ់ែលបានរតក់្តហៅរនុងរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចអតថក្រហោជនផ៍ែលបានរំណត់ ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
ោថ នភាពអ្ន (Unfunded status) ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
    
រំណុលសុទធផែលបានរតក់្តរនុងរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 

 

 រផក្មរក្មួលថៃនកាតពវរិចចអតថក្រហោជនផ៍ែលបានរំណតរ់នុងឆ្ន ហំនះ មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយហែើមក្ោ ៨៣.០៧៤.០៦១  ៧៩.៥៣៧.៩៧៦ 
ចំណាយហលើហសវារមមរចចុរបនន ១.៧២០.០០០  ១.៩៣៨.០០០ 
ចំណាយការក្បារ់ ៤.៥៦៤.០០០  ៤.៥៩១.០០០ 
ការកាតរ់នថយក្បារហ់ោ្ននិវតតន ៍ -  (៦៣៧.០០០) 
អតថក្រហោជនប៍ានរង ់ (២.៨៧៦.០៩៤)  (៣.០១៦.៩១៥) 
ការខាតរងរ់ណាត លមរពីការវាស់ផវងហឡើងវញិ  -  ៦៦១.០០០ 
សមតុលយចុងក្ោ ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 

 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
រយៈហពលខ្លី ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
រយៈហពលផវង ៧៨.៥៣២.៩៦៧  ៧៥.១២៥.០៦១ 
 ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៧.  កាតរវរិចចអតថព្រផេោជន៍ផេសាធននិវតតន៍ (ត) 
 ចំណាយអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍ ក្តូវបានរតក់្តហៅរនុងខ្ទងក់្បារហ់រៀវតសរ ៍ ក្បារឈ់នួល និងចំណាយពារព់ន័ធខ្ទង់
ការវាស់ផវងកាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតហឡើងវញិហៅរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និងលទធែលលមអតិហែសងៗសហងខរ 
ែូចខាងហក្កាម៖ 
 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណាយហលើហសវារមមរចចុរបនន ១.៧២០.០០០  ១.៩៣៨.០០០ 
ចំណាយការក្បារ់ ៤.៥៦៤.០០០  ៤.៥៩១.០០០ 
ការកាតរ់នថយក្បារហ់ោ្ននិវតតន ៍ -  (៦៣៧.០០០) 
ទ្ឹរព្បារ់សររុបានរត់ព្តារនងុចំផេណញ-ខាត ៦.២៨៤.០០០  ៥.៨៩២.០០០ 
 
 ការសនមតសំខាន់ជាចមបង មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
អក្តអរបហាររនុងមយួឆ្ន  ំ ៦%  ៦% 
អក្តរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសររ៍នុងមយួឆ្ន  ំ ៥%  ៥% 
អក្តរផក្មរក្មួលរុគាលិររនុងមយួឆ្ន  ំ ០,៥%  ០,៥% 

 
 អព្តាម្រណៈ 

ហោយោរមនិមានអក្តមរណៈក្តូវបានហចញែាយហៅរនុងក្រហទសរមពុជា  រ.ស.ស បានហក្រើក្បាស់តរាងអក្តអាយុ កា
លរពំឹងទុរថៃនមរណៈររស់ក្រហទសថៃ្ឆ្ន ២ំ០១៧ ហហើយបានផរសក្មួលហែើមបឱី្យសមក្សរហៅនឹងអាយុកាលរពំឹងទុរររស់ក្រជាជន
រមពុជា។ តរាងអក្តមរណៈររស់ក្រហទសថៃ្ឆ្ន ២ំ០១៧ គឺជាតរាងផែលមានការបា ន់ោម នចុងហក្កាយហគរំែុតថៃន    មរណភាព
ររស់ក្រជាជនទូហៅហៅរនុងក្រហទសថៃ្ ហហើយអក្តហនះសថិតហៅែផែល គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០។ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៨.  កាតរវរិចចការទ្ូទាត់ព្បារ់រំណាច់អតីតភារការងារ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
រយៈហពលខ្លី    

ហសវាក្រចាឆំ្ន  ំ ៣.០១២.៤៧៧  ១.៥៨៩.៥០៥ 
រំណុលក្បាររ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហរ ១១៣.៥៨៣  - 

 ៣.១២៦.០៦០  ១.៥៨៩.៥០៥ 
រយៈហពលផវង    

រំណុលក្បាររ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហរ ៩៨៣.១១៨  ១.០៩៦.៧០១ 
 ៤.១០៩.១៧៨  ២.៦៨៦.២០៦ 

 
ការសនមតផែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការរំណតច់ំណាយចុងហក្កាយ សក្មារក់ាតពវរិចចការទូទតក់្បាររ់ំណាចអ់តីតភាព

ការង្ហរ រមួមាន៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
    
អក្តអរបហាររនុងមយួឆ្ន  ំ ៦%  ៦% 
អក្តរផក្មរក្មួលរនុងមយួឆ្ន  ំ ០,៥%  ០,៥% 
 
១៩.  ចំណូលរនារ 

រ.ស.ស បានជួលផែនរខ្លះថៃនែីររស់ខ្លួនរនុងតំរនហ់សែឋរិចចពិហសសក្រុងក្ពះសីហនុ  ហក្កាមរិចចសនាភតិសនាក្រតិរតត ិ 
រយៈហពល៥០ឆ្ន  ំនិងបានជួលទីោនឃាល ងំរំពងផ់ែ រនុងរយៈហពល២ឆ្ន ។ំ  ក្បារផ់ែលទទួលបានមុនក្តូវបានរតក់្តរនុងខ្ទង ់    ឥណ
ទនរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត  តមមូលោឋ នហ្រហលើរយៈហពលថៃនភតិសនា។ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
រយៈហពលខ្លី ១៣៣.៤៨៥  ១៣៤.៤៧៥ 
រយៈហពលផវង ៥.៤០៦.១៤៣  ៥.៥៨០.៧១៣ 
 ៥.៥៣៩.៦២៨  ៥.៧១៥.១៨៨ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៩.  ចំណូលរនារ (ត) 
រផក្មរក្មួលចំណូលពនាររនុងឆ្ន  ំមានែូចខាងហក្កាម៖ 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយហែើមក្ោ ៥.៧១៥.១៨៨  ៥.៨៨៦.៧៧២ 
រផនថម ៣២៧.០០១  ២៣២.៦៨៨ 
រតក់្តរនុងខ្ទងឥ់ណទនរនុងចំហណញ-ខាត (៤៦៣.៩៦៦)  (៤៨៨.១៨៥) 
លហមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  (៣៨.៥៩៥)  ៨៣.៩១៣ 
សមតុលយចុងក្ោ ៥.៥៣៩.៦២៨  ៥.៧១៥.១៨៨ 
 
២០. គណនីអនរែាត់ែាង់ ណិជជរម្ម និងគណនីអនរែាត់ែាង់ផេែសងៗ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
គណនីអនរែាតែ់ាងព់ាណិជជរមម ៤.០៤៧.១៣៦  ៥.៩២៦.១៤២ 
ក្បាររ់ង្ហវ នរ់ងារ  ១២.១៨០.៣២៣  ១១.១១៦.៩២៦ 
ក្បាររ់ររ់រស់អតិ្ិជន ៣.៤២៣.៤១៥  ១.៧២៧.០០៩ 
អាររហលើតថៃមលរផនថមក្តវូរង ់ ១.២៦១.៦៨០  ១.០៤៥.៣១៧ 
ពនធហលើក្បារហ់រៀវតសរក៍្តវូរង ់ ៣៧៨.៤១៨  ៣៨២.១៣៦ 
រងារការចូលររចិាច គរនុងមូលនិ្ិសងាម ១.២៨៧.១៤១  ៤.១០១.១៥៤ 
រំណុលហែសងៗ ១.៥៤២.៧៥៥  ៦០២.៥៤៨ 
 ២៤.១២០.៨៦៨  ២៤.៩០១.២៣២ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២១. ចំណូល 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណូលបានពីការហលើរោរ់ទំនិញពី វា/ចូល វា ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩  ១៥១.១៥៣.៧១៧ 
ចំណូលបានពីការហលើរោរ់ទំនិញពីោនយនត/ចូលោនយនត ៨៣.៨២១.៧៧៥  ៩០.៨៧៧.០៧៦ 
ចំណូលបានពីហសវាក្ចរហចញចូលរំពង់ផែ ៦៧.៥៨៣.៩៨៥  ៦៥.៧១៩.៤៥២ 
ចំណូលពីការររាទុររុងតឺនរ័ ១១.៣៧៧.៧៨៥  ២១.២៤៨.១២២ 
ចំណូលបានមរពីការជួលតំរនហ់សែឋរិចចពិហសស ២.៤០៧.៧២២  ២.៧៥១.៤៩៤ 
ចំណូលហែសងៗ ១.៧៨៤.១៦៣  ២.១៦៣.៥១៦ 
 ៣១១.៨១៣.៧៦៩  ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ 
ហពលហវោថៃនការទទួលោា ល់ចំណូល    

ទទួលោា ល់ហៅហពលផតមយួ ២៩៦.៨៨៧.៤៣០  ៣០៩.៩១៣.៧៦១ 
ទទួលោា ល់តមែំណារក់ាល ១៤.៩២៦.៣៣៩  ២៣.៩៩៩.៦១៦ 

 ៣១១.៨១៣.៧៦៩  ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ 
 
២២.  ចំណាយសមាា រផេព្រើព្បាស ់
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណាយហលើសមាភ រង្ហយហឆ្ះ ៣៣.០៣០.១៧១  ៤៤.១៦៥.៤២៧ 
ហក្គឿងរ ល ស់ ៣៤.៩៤៩.០៧៣  ៣៥.៧៥៩.៨២៩ 
សមាភ រឃាល ងំ ៦.៨៨៦.៤៦២  ៦.៦៥៧.០១៥ 
ហក្រងឥនធនៈ និងហក្រងមា សីុន ៣.៥៥៦.៦៧៣  ៤.០៥៩.១៥៩ 
សមាភ រែាតែ់ាងក់ារោិល័យ ៣.២៦៥.៤៧៧  ២.៦៩១.៦៩១ 
សមាភ រហក្រើក្បាស់ហែសងៗ ១.៨៥៧.២៥៧  ១.៨៩៨.៦២០ 
 ៨៣.៥៤៥.១១៣  ៩៥.២៣១.៧៤១ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២៣.  ចំណាយព្បារ់ផេរៀវតសរ ៍ព្បារ់ឈមលួ និងចំណាយ រ់រ័នធ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្បារហ់រៀវតសររ៍ុគាលិរ ៦១.១៨០.៦៩១  ៦១.៤០៣.៧០០ 
ក្បាររ់ង្ហវ ន ់ ១២.១៧៩.០២៣  ១១.១១៦.៩២៦ 
រងារការទូទតក់្បាររ់ំណាចអ់តីតភាពការង្ហរ ៣.០១២.៤៧៧  ២.២៤៩.៤៣៣ 
ចំណាយអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍(រំណតស់មាា ល់ ១៧) ៦.២៨៤.០០០  ៥.៨៩២.០០០ 
ោភការររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល ១.៣៧២.១០០  ១.២២៤.០០០ 
ចំណាយសនតិសុខ្សងាមហែសងៗ ៨៣១.៩៦១  ៧៦០.៨០៣ 
ក្បារឈ់នួលសក្មារអ់នរហ  ការ ២៩២.៣០០  ២៨៤.១០០ 
ចំណាយហែសងៗពារព់ន័ធនឹងរុគាលិរ ៤.៩៧៥.១៤៤  ៥.១៩៧.០៣៩ 
 ៩០.១២៧.៦៩៦  ៨៨.១២៨.០០១ 
 
២៤. ចំណាយរលំសព់្ទ្រយសម្បតតិ និងររកិាេ រ និងរលំសព់្ទ្រយសរម្មអររូី 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ (រំណតស់មាា ល់ ៦) ៣០.៦៥៦.៤២៥  ២៣.៦៥១.៣៨៩ 
ក្ទពយសមបតតិវនិហិោគ (រំណត់សមាា ល់ ៧) ៦.២៦២.១១៦  ៦.១៩៦.០១៤ 
ក្ទពយសរមមអររូី (រំណតស់មាា ល់ ៨) ១.០៧១.០១៥  ១.០៦២.៨៧១ 
 ៣៧.៩៨៩.៥៥៦  ៣០.៩១០.២៧៤ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២៥. ចំណាយផេែសងៗ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
វភិាគទន និងការហ្វើអំហណាយ ៦.៥៦៣.៧៦៨  ៩.០៦៨.៩៣៦ 
ការទទួលហភ្ៀវ និងរែិសណាឋ ររិចច ៣.៨២០.៩៧៧  ៤.៥១៣.២៦២ 
ចំណាយក្រតិរតតិការតំរនហ់សែឋរិចចពិហសស ២.៣៨៩.២៤៨  ២.៧៧៧.៨៤៧ 
ចំណាយរែឋបាល ១.៧៨១.៧៤៩  ២.៤៤៨.៣០៩ 
ការខាតរងឥ់ណទនរពំឹងទុរ ១.៤៧៤.៧៦៥  ៨៧៧.២១៦ 
ហរសរមម ១.១៨៩.២៧៧  ១.៥៣៦.៥២៣ 
ការហបាះែាយហែសងៗ ១.១៣៩.១៩២  ១.០៨៦.៩៩២ 
រថៃក្មហសវាវជិាជ ជីវៈ និងចំណាយពារព់ន័ធ ៧៦២.៣៤១  ៧០១.៧៦៨ 
ទឹរហភលើង ៦១៩.៨២៥  ១៩៩.៤៩១ 
ការរណតុ ះរណាត ល និងសិកាខ ោោ ៥១៤.៥៧៤  ១.៥៦០.៥០២ 
ហសវាថៃក្រសណីយ ៍ ៤៧៥.៦៧១  ៤៤៤.៣៤៦ 
សមាភ រផ្ទសុំខ្ភាព ១៨៥.៨៨០  ១៧៦.៦២៦ 
ការជួលឧរររណ៍ ១១១.០៣៨  ១០៤.០៦០ 
ពនធហែសងៗ ១៦៣.៤៥២  ៨៤.៩៣៣ 
ចំណាយហែសងៗ ៤៣៩.៥៥២  ៥៣៣.៤៣១ 
 ២១.៦៣១.៣០៩  ២៦.១១៤.២៤២ 
 
២៦.  ខាតផេែសងៗ - សទុ្ធ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ -សុទធ (១៤៤.០៩៧)  (៤.១២៦.៩៧៧) 
ចំហណញពីការលរក់្ទពយសរមមរយៈហពលផវង -  ៦៩.២៨៤ 
 (១៤៤.០៩៧)  (៤.០៥៧.៦៩៣) 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២៧. ចំណាយហរិញ្ញវតថុ - សទុ្ធ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ៖    

ចំណូលការក្បារព់ីក្បាររ់ហញ្ញ ើហៅ្ ោរ (រ) ៤.១៣៣.៥០៨  ៣.៤៩២.៨៤២ 
ចំណូលការក្បារព់ីការរតក់្តអរបហារឥណទនែតល់ឱ្យរុគាលិរក្តលរម់រវញិ ៣៧៣.៦១៦  ៦៨២.៧៤៤ 

 ៤.៥០៧.១២៤  ៤.១៧៥.៥៨៦ 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ ៖    

ចំណាយការក្បារហ់លើក្បាររ់មច ី(ខ្) (១៣.៦២៤.៨១០)  (១២.១៥០.៥៤៧) 
ខាតពីការរតូរររូិយវតថុររស់ក្បាររ់មច ី(គ) (១៨.០៩១.១០៥)  (៧.៧១៨.៥៧៧) 
ចំណាយការក្បារព់ីការរូររផនថមភាគោភធា ក្តូវរង ់ (១៤៧.២៩៣)  (៤៩១.១៦៨) 

 (៣១.៨៦៣.២០៨)  (២០.៣៦០.២៩២) 
    
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ - សុទធ (២៧.៣៥៦.០៨៤)  (១៦.១៨៤.៧០៦) 
 
(រ)  ចំណូលការក្បារគ់ឺជាចំណូលពីគណនីក្បាររ់ហញ្ញ ើសនស ំនិងក្បាររ់ហញ្ញ ើមានកាលរំណត ់ ផែលហែើ្ហៅ្ ោររនុងក្សុរ

រនុងឆ្ន ។ំ  
 
(ខ្)  ចំណាយការក្បារគ់ឺជាការក្បារហ់លើក្បាររ់មច ី ផែលទទួលបានពីក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ តមរយៈក្បាររ់មចផីែល

ទទួលបានព ីJICA និង JBIC។ 
 
(គ) រ.ស.ស មានក្បាររ់មចជីាក្បារហ់យ នជរ ុន និងជាក្បារែុ់ោល រអាហមររិ (រំណតស់មាា ល់១៦)។ រ.ស.ស រ៏មានក្បារ់

រហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ ផែលទទួលបានជាក្បារែុ់ោល រអាហមររិ។  ហោយោរផតការផក្រក្រលួក្បារហ់រៀលហ្ៀរនឹង
ក្បារហ់យ នជរ ុន និងក្បារែុ់ោល រអាហមររិ វារណាត លឱ្យមានការចំហណញ/ខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ ជាោរវនតហលើ ក្បារ់
រមច ីនិងក្បាររ់ហញ្ញ ើរយៈហពលខ្លីហៅ្ ោរ។ អក្តរតូរររូិយរណ័ណ  គឺហោងហៅតមអក្តរតូរក្បារផ់ែលក្តូវបានែសពវែាយ
ហោយ្ ោរជាតិ ថៃន រមពុជា  ែំណាចឆ់្ន រំាយការណ៍ មានែូចខាងហក្កាម៖ 

 
 ២០២០  ២០១៩  ២០១៨ 

ក្បារហ់យ ន/ក្បារហ់រៀល ៣៩,២៧៥  ៣៧,៦២០  ៣៦,៥៩០ 
ក្បារែុ់ោល រអាហមររិ/ក្បារហ់រៀល ៤.០៤៥  ៤.០៧៥  ៤.០១៨ 

 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២៨.  ចំណាយរនធផេលើព្បារ់ចំណូល 
(រ) ចំណាយរនធផេលើព្បារ់ចំណូល 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ពនធហលើក្បារច់ំណូលរនុងឆ្ន  ំ ១០.៧៤៨.៧១៣  ៨.៦២៤.៣៣៦ 
ពនធពនារ ៣.៨៩១.៦៤០  ១៣.០៩៧.៥៩២ 
និយត័រមមសក្មារព់នធរនុងឆ្ន ថំៃនការយិររហិចឆទមុន ៨៩២.២៧៤  - 
ចំណាយពនធហលើក្បារច់ំណូល ១៥.៥៣២.៦២៧  ២១.៧២១.៩២៨ 
 
 (ខ) ការផេែទៀងផ្លទ ត់រនធផេលើព្បារ់ចំផេណញ និងចំផេណញគណផេនយយ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំហណញគណហនយយមុនរងព់នធហលើក្បារច់ំហណញ ៤២.១៤០.២២១  ៦៥.១៨៥.៤២៨ 
    
ចំណាយពនធហលើក្បារច់ំណូល (*) ៨.៤២៨.០៤៤  ៦.៥១៨.៥៤៣ 
ែលរ ះពាល់ពនធថៃនចំណាយមនិអាចកាតរ់ង ៦.២១២.៣០៩  ២.១០៥.៧៩៣ 
 ១៤.៦៤០.៣៥៣  ៨.៦២៤.៣៣៦ 
    
ការវាយតថៃមលពនធហលើក្បារច់ំណូលហឡើងវញិហោយ GDT ៨៩២.២៧៤  ២.៦១២.៧០០ 
ការខាតពនធមនិទនប់ានហក្រើក្បាស់សក្មារ ់SEZ ផែលក្តូវបានជក្មះហចញពីរញ្ជ ី -  ៧.០៩៧.៦៧៧ 
ការទទួលោា ល់ពនធពនារហៅហលើភាពលហមអៀងជារហណាត ះអាសនន ផែលបានមរពីការ

ហលើរទឹរចិតតអក្តពនធ -  ៣.៣៨៧.២១៥ 
ចំណាយពនធហលើក្បារច់ំណូល ១៥.៥៣២.៦២៧  ២១.៧២១.៩២៨ 

 
(*) ហោងតមចារ់ោរហពើពនធរមពុជា រ.ស.ស មានកាតពវរិចចក្តូវរងព់នធហលើក្បារច់ំណូលរនុងអក្ត ២០%។ អនុហោម
តមអនុក្រឹតហលខ្ ០១ អនក្រ.តត ចុះថៃ្ងទី០៨ ផខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៥ អងាភាពផែលបានចុះរញ្ជ ីរនុងទីែារភាគហ ុនរមពុជា ក្តូវបាន
ទទួលការហលើរទឹរចិតតពនធចំនួនរីឆ្ន  ំផែលែតល់ហោយនិយត័ររមូលរក្តរមពុជា។ ហៅថៃ្ងទ១ី៦ ផខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៨               អគា
 យរោឋ នពនធោរ (GDT) បានអនុមត័ហលើការហលើរទឹរចិតតផែនរពនធោរហនះ ហោយបានរនថយ ៥០% ថៃនអក្តពនធហលើ       ក្បារ់
ចំណូល (២០%) ែូចហនះ រ.ស.ស ក្តូវរងព់នធហលើក្បារច់ំណូលផត ១០% រ ុហណាណ ះ សក្មារឆ់្ន ២ំ០១៧ ែល់ឆ្ន  ំ២០១៩។ ចារព់ី
ថៃ្ងទី០១ ផខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ រ.ស.ស តក្មូវឱ្យរងព់នធហលើក្បារច់ំណូលរនុងអក្ត ២០%។ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២៨.  ចំណាយរនធផេលើព្បារ់ចំណូល (ត) 
(គ) សម្តុលយរនធរនារ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ពនធពនារក្ទពយសរមម ២២.៣៥៤.១១៨  ២០.៩២២.៣៣០ 
រំណុលពនធពនារ (៤២.០៣០.៤៣៤)  (៣៦.៧០៧.០០៦) 
រំណុលពនធពនារ-សុទធ (១៩.៦៧៦.៣១៦)  (១៥.៧៨៤.៦៧៦) 
 
រផក្មរក្មួលសមតុលយពនធពនារ៖ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ហៅថៃ្ងទី០១ ផខ្មររា  (១៥.៧៨៤.៦៧៦)  (២.៦៨៧.០៨៤) 
(ជារនទុរ)/ឥណទនរនុងចំហណញ-ខាត (៣.៨៩១.៦៤០)  (១៣.០៩៧.៥៩២) 
ហៅថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ  (១៩.៦៧៦.៣១៦)  (១៥.៧៨៤.៦៧៦) 
 
(១) ពនធពនារក្ទពយសរមម 

 

កាតរវរិចចអតថ
ព្រផេោជន៍

ផេសាធននិវតតន៍  
រងារ  

ព្បារ់រងាវ ន់  សវំិធានធន  
ចំណូល
រនារ  

កាតរវរិចច
ការទ្ូទាត់

ព្បារ់រំណាច់
អតីតភារ
ការងារ  

ខាតជារ់រនធ
ផេោងម្ររី

តំរន់ផេសែារិចច
រិផេសស  សររុ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
              
ផេៅនងៃទ្ី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៥.៩០៧.៥៩៥  ២.០២៨.៧៦៧  ២៨៥.៦៦៦  ១.១៧៧.៣៥៤  ៣៦៧.៩៤៤  ៧.០៩៧.៦៧៧  ២៦.៨៦៥.០០៣ 
រតក់្តជាឥណទន/(រនទុរ)រនុង  

ចំហណញ-ខាត ៧០៧.២១៨  ១៩៤.៦១៨  ១១៨.១៨៧  (៣៤.៣១៦)  ១៦៩.២៩៧  (៧.០៩៧.៦៧៧)  (៥.៩៤២.៦៧៣) 
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៦.៦១៤.៨១៣  ២.២២៣.៣៨៥  ៤០៣.៨៥៣  ១.១៤៣.០៣៨  ៥៣៧.២៤១  -  ២០.៩២២.៣៣០ 
              
ផេៅនងៃទ្ី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០ ១៦.៦១៤.៨១៣  ២.២២៣.៣៨៥  ៤០៣.៨៥៣  ១.១៤៣.០៣៨  ៥៣៧.២៤១  -  ២០.៩២២.៣៣០ 
រតក់្តជាឥណទន/(រនទុរ)រនុង  

ចំហណញ-ខាត ៦៨១.៥៨០  ២១២.៦៨០  ២៨៨.០៤៥  (៣៥.១១២)  ២៨៤.៥៩៥  -  ១.៤៣១.៧៨៨ 
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៧.២៩៦.៣៩៣  ២.៤៣៦.០៦៥  ៦៩១.៨៩៨  ១.១០៧.៩២៦  ៨២១.៨៣៦  -  ២២.៣៥៤.១១៨ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២៨.  ចំណាយរនធផេលើព្បារ់ចំណូល (ត) 
(គ) សម្តុលយរនធរនារ (ត) 
(២) រំណុលពនធពនារ 
 រលំសរ់ផេនាឿនរនធ 
  ន់ផេរៀល 

  
ផេៅនងៃទ្ី១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០១៩ (២៩.៥៥២.០៨៧) 
រតក់្តជារនទុររនុងចំហណញ-ខាត (៧.១៥៤.៩១៩) 
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (៣៦.៧០៧.០០៦) 
  
ផេៅនងៃទ្ី១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០ (៣៦.៧០៧.០០៦) 
រតក់្តជារនទុររនុងចំហណញ-ខាត (៥.៣២៣.៤២៨) 
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ (៤២.០៣០.៤៣៤) 
 
(ឃ) រញ្ហា រនធផេែសងៗ 

ពនធក្តូវបានគណ តមមូលោឋ នរំណរក្ោយពនធរចចុរបននថៃនរទរបញ្ញតតិពនធោរ ផែលបានអនុមត័រចួជាោថ ពរ
 កាលររហិចឆទរបាយការណ៍។ គណៈក្គរក់្គងវាយតថៃមលអំពីោថ នភាពផែលបានក្រកាសពនធ ជាមយួនឹងោថ នភាពថៃនរទរបញ្ញតិត
ពនធោរ។ ក្រុមហ ុនរតក់្តសំវធិាន្នហៅតមភាពសមក្សរ អាក្ស័យហៅតមមូលោឋ នថៃនចំនួនក្បារព់នធ ផែលក្រុមហ ុនរពំឹងថា
ក្តូវរងជូ់នអាជ្ា្រពនធោរ។  

ហទះរជីាោ ងណារហ៏ោយ រទរបញ្ញតតិពនធទងំហនះមានការផក្រក្រួលពីមយួក្ោហៅមយួក្ោ ហហើយការរំណតចុ់ងហក្កាយ
ហលើចំនួនរំណុលពនធ នឹងហ្វើហឡើងរ ទ រព់ីមានការក្តួតពិនិតយររស់អាជ្ា្រពនធោរ។ ហៅហពលផែលលទធែលពនធចុងហក្កាយមាន
ភាពខុ្សោន ពីការរតក់្តែំរូង ភាពខុ្សោន ហនះនឹងហ្វើឱ្យរ ះពាល់ែល់ចំនួនរំណុលពនធ និងសមតុលយទឹរក្បារ ់ រនុងការយិររហិចឆទ
ផែលការរំណតព់នធហ ះក្តូវបានហ្វើហឡើង។ 

របាយការណ៍សនវរមមពនធហពញហលញចុងហក្កាយ បានហចញែាយហោយអគា យរោឋ នពនធោរ គឺសក្មារែ់ំណាច់ឆ្ន  ំ
ឆ្ន ២ំ០១៧ និង ឆ្ន ២ំ០១៨ ហហើយរាល់រំណុលពនធទងំអស់ ក្តូវបានទូទតរ់ចួរាល់រនុងផខ្ម ី ឆ្ន ២ំ០២០។ 

 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២៩.  ចំផេណញរនងុម្ួយភាគហ ុន 
(រ)  ចំផេណញរនងុម្ួយភាគហ ុនជាម្ូលដ្ឋា ន (basic earnings per share) 

ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន ក្តូវបានគណ ហោយយរក្បារច់ំហណញររស់មាច ស់ភាគហ ុនររស់ រ.ស.ស 
ផចរនឹងចំនួនភាគហ ុន្មមតម្យមផែលបានហបាះែាយរនុងឆ្ន ។ំ 
 ២០២០  ២០១៩ 
    

ក្បារច់ំហណញររស់ភាគហ ុនិរ (ពានហ់រៀល) ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
ចំនួនភាគហ ុនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន (ហរៀល) ៣១០,២១  ៥០៦,៧៣ 
 
(ខ) ចំផេណញរនងុម្ួយភាគហ ុនងយចុះ (diluted earnings per share) 

ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុះ ក្តូវបានគណ ហោយផរផក្រចំនួនម្យមថៃនភាគហ ុន្មមតផែលមាន ហោយសនមត
ថាមានការហែទរភាគហ ុនផែលមានសកាត នុពលទងំអស់ហៅជាភាគហ ុន្មមត។ រ.ស.ស មនិមានភាគហ ុនផែលមានសកាត នុពល



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

អាចហែទរហៅជាភាគហ ុន្មមតហ ះហទ  ែំណាចឆ់្ន ហំនះ។ ែូចហនះ ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុះ គឺមានតថៃមលហសមើនឹងចំហណញ
រនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន។ 
 
៣០.  សាច់ព្បារ់បានរីព្រតិរតតិការ 
 រំណត់  ២០២០  ២០១៩ 
 សមាា ល ់  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
      
ចំហណញមនុរងព់នធ   ៤២.១៤០.២២១  ៦៥.១៨៥.៤២៨ 
និយត័រមម៖      

រលំស់ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទពយសរមមអររីូ ២៤  ៣៧.៩៨៩.៥៥៦  ៣០.៩១០.២៧៤ 
ចំហណញពីការលរក់្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ   -  (៦៩.២៨៤) 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ - សុទធ ២៧  ២៧.៣៥៦.០៨៤  ១៦.១៨៤.៧០៦ 
ចំណាយកាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍   ៦.២៨៤.០០០  ៥.៨៩២.០០០ 
កាតពវរិចចការទូទតក់្បាររំ់ណាចអ់តីតភាពការង្ហរ   ៣.០១២.៤៧៧  ២.២៤៩.៤៣៣ 
ចំណាយរគុាលិរហែសងៗ ពារព់ន័ធនឹងឥណទនែតល់ឱ្យរគុាលិរ   ៦៥៥.៤៥៦  ៦៥៥.៤៥៦ 

រផក្មរក្មួលហែើមទុនរងវិល៖      
សននិ្ិ   (៥.៣៣៣.៧៦៧)  (៧.១៩៦.៦៣៧) 
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហែសងៗ   ១៨.០៤១.២៥៤  (១១.៦៦២.៣៩២) 
គណនីអនរែាតែ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនីអនរែាតែ់ាងហ់ែសងៗ   (២.២១១.៧៦៦)  ២.៧០៣.៩២៥ 
កាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្និវតតន ៍   (២.៨៧៦.០៩៤)  (៣.០១៦.៩១៥) 
កាតពវរិចចការទូទតក់្បាររំ់ណាចអ់តីតភាពការង្ហរ   (១.៥៨៩.៥០៥)  (១.៤០២.៩៤៨) 
ចំណូលពនារ   (១៧៥.៥៦០)  (១៧១.៥៨៤) 

ោចក់្បារប់ានពីក្រតិរតតិការ   ១២៣.២៩២.៣៥៦  ១០០.២៦១.៤៦២ 
៣០.  សាច់ព្បារ់បានរីព្រតិរតតិការ (ត) 
 ផែនរហនះរង្ហា ញពីការវភិាគរំណុលសុទធ និងរផក្មរក្មួលរំណុលសុទធ រនុងឆ្ន នំីមយួៗផែលបានរង្ហា ញ។ 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ោចក់្បារ ់និងោចក់្បារ់សមមូល ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
ក្បាររ់ហញ្ញ ើហៅ្ ោររយៈហពលខ្លី ១០៤.៥២៧.១០៣  ១២៩.៦១៥.៦១៨ 
ក្បាររ់មច ី (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣)  (៥៤៣.៧០៤.២២៤) 
រំណុលសុទធ (៤០៤.៦៧៧.៦៥៥)  (៣៨៦.២៩៩.០០៩) 
    
ោចក់្បារ ់និងក្បាររ់ហញ្ញ ើហៅ្ ោររយៈហពលខ្លី ១៣៥.២៦៨.១៧៨  ១៥៧.៤០៥.២១៥ 
រំណុលែុល – អក្តការក្បារហ់្រ (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣)  (៥៤៣.៧០៤.២២៤) 
រំណុលសុទធ (៤០៤.៦៧៧.៦៥៥)  (៣៨៦.២៩៩.០០៩) 
 

 ព្ទ្រយសរម្មផេែសងៗ  
រំណុលរសីរម្មភារ 

ហរិញ្ញរបទាន   

 

សាច់ព្បារ់ និង
សាច់ព្បារ ់
សម្ម្ូល  

ព្បាររ់ផេញ្ញ ើ 
ផេៅធនាោរ 
រយៈផេរលខា ី  ព្បាររ់ម្ច ី  សររុ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
        
រំណុលសទុ្ធផេៅនងៃទ្ី០១ ផខម្ររា  
ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦២.១៩១.៥២៥  ៧៤.៨៧៣.២៣៩  (៥៥០.៦២១.២២៩)  (៤១៣.៥៥៦.៤៦៥) 

លំហូរោចក់្បារ ់ (៣៤.៤០១.៩២៨)  ៥៤.៧៤២.៣៧៩  ១៧.៣៩៣.៣៦៥   ៣៧.៧៣៣.៨១៦  
លហមអៀងពកីាររតូរររូយិរណ័ណ  -  -  (៧.៧១៨.៥៧៧)  (៧.៧១៨.៥៧៧) 
រផក្មរក្មលួមនិផមនោចក់្បារហ់ែសងៗ (*) -  -  (២.៧៥៧.៧៨៣)  (២.៧៥៧.៧៨៣) 
រំណុលសទុ្ធផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធន ូ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ១២៩.៦១៥.៦១៨  (៥៤៣.៧០៤.២២៤)  (៣៨៦.២៩៩.០០៩) 

        
រំណុលសទុ្ធផេៅនងៃទ្ី០១ ផខម្ររា  
ឆ្ន ២ំ០២០ ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ១២៩.៦១៥.៦១៨  (៥៤៣.៧០៤.២២៤)  (៣៨៦.២៩៩.០០៩) 

លំហូរោចក់្បារ ់ ២.៩៥១.៤៧៨  (២៥.០៨៨.៥១៥)  ៣៥.៥៧១.២៧៥  ១៣.៤៣៤.២៣៨ 
លហមអៀងពកីាររតូរររូយិរណ័ណ  -  -  (១៨.០៩១.១០៥)  (១៨.០៩១.១០៥) 
រផក្មរក្មលួមនិផមនោចក់្បារហ់ែសងៗ (*) -  -  (១៣.៧២១.៧៧៩)  (១៣.៧២១.៧៧៩) 
រំណុលសទុ្ធផេៅនងៃទ្ី៣១ ផខធន ូ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ៣០.៧៤១.០៧៥  ១០៤.៥២៧.១០៣  (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣)  (៤០៤.៦៧៧.៦៥៥) 

 

(*)  រផក្មរក្មួលមនិផមនោចក់្បារហ់ែសងៗ រមួមាន ចំណាយរងារការក្បារ ់ ផែលក្តូវបានរង្ហា ញជាលំហូរោចក់្បារ់
ក្រតិរតតិការរនុងរបាយការណ៍លំហូរោចក់្បារហ់ៅហពលបានរង។់ 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣១. ព្រតិរតតិការភាគី រ់រ័នធ 
 រ.ស.ស សថិតហក្កាមការក្គរក់្គងផែនរហិរញ្ញ វតថុហោយក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ និងសថិតហៅហក្កាមការក្គរក់្គងផែនរ
រហចចរហទសហោយក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន។ ក្រតិរតតិការជាមយួក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ និងក្រសួង-ោធារណ
ការ និងែឹរជញ្ជូ ន ក្តូវបានចាត់ទុរថាជាភាគីពារព់ន័ធ។ 
 

(រ) សម្តុលយភាគី រ់រ័នធ 
(i)  ទឹរក្បារជ់ំពារហ់ៅក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
ក្បាររ់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ២៣២.២៥៦.០៦៤  ២២៤.៤០៧.២១៣ 
MoEF – (JBIC)  ៣០៧.៦៨៩.៧៦៩  ៣១៩.២៩៧.០១១ 
 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 
 (ii)  ទឹរក្បារក់្តូវទរពីក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន 
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
រុហរក្រទនហៅឱ្យក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន ៤.៧៥៤.៤២៥  ១៤.២៨៧.៥៤៧ 
 
(ខ) ព្រតិរតតិការភាគី រ់រ័នធ 
  
 ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណាយការក្បារហ់លើក្បាររ់មចពីីក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  

(រំណតស់មាា ល់២៧ (ខ្)) (១៣.៦២៤.៨១០)  (១២.១៥០.៥៤៧) 
 



រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
សព្មារ់ែំណាច់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣១. ព្រតិរតតិការភាគី រ់រ័នធ (ត) 
(គ) ការទ្ូទាត់ជូនគណៈព្គរ់ព្គងសខំាន់ៗ 
  ២០២០  ២០១៩ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ព្រមុ្ព្ររឹាភបិាល    
រថៃក្ម និងចំណាយពារព់ន័ធហែសងៗ  ១.៥៨៦.៤០០  ១.៤២៨.០០០ 
    
រគុាលរិថាន រព់្គរព់្គងសខំាន់ៗ     
ក្បារហ់រៀវតសរ ៍និងចំណាយហែសងៗ ២.៣៩៧.៩៦៤  ២.៤៧៦.៨១៨ 
    
ចំណាយអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍(*) ២៣០.៥៣៩  ២០១.៩៤៣ 
 
 រុគាលិរថាន រក់្គរក់្គងសំខាន់ៗ  រមួមានអគា យរ និង យរក្រតិរតតិ ផែលជាអនរសហក្មចចិតតជាយុទធោក្រសត ហលើការ
ែឹរ  ំហលើផែនរហិរញ្ញ វតថុ និងក្រតិរតតិការររស់ រ.ស.ស ។ 
 

(*)  គហក្មាងអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍   ក្តូវបានោរឱ់្យក្រតិរតតិរនុងអងាភាពទងំមូល   រនុងហ ះរុគាលិរថាន រក់្គរក់្គង    
សំខាន់ៗ រម៏ានសិទធិទទួលគហក្មាងអតថក្រហោជនហ៍នះ ែូចោន នឹងរុគាលិរ រ.ស.ស ែថៃទហទៀតផែរ។ 
 
 (ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈព្គរ់ព្គងសខំាន់ៗ 
 រ.ស.ស បានែតល់ឥណទនឱ្យរុគាលិរ រមួទងំគណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ  និងក្រុមក្រឹរាភបិាលែងផែរ ហែើមបទីិញ  ភាគ
ហ ុនក្រហភទ “គ” ររស់ខ្លួន ហៅហពលហបាះែាយលរម់ូលរក្តោធារណៈហលើរែំរូង ហៅថៃ្ងទី០៨ ផខ្មិ្ ុ  ឆ្ន ២ំ០១៧។  ឥណទន
ហនះមនិមានការក្បារ ់និងមានរយៈហពលរនួឆ្ន ។ំ ឥណទនហនះនឹងក្តូវទូទតស់ងតមមូលោឋ នក្រចាផំខ្  ហោយកាតរ់ង ពីក្បារហ់រៀ
វតសរក៍្រចាផំខ្ររស់គណៈក្គរក់្គងសំខាន់ៗ ។ គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ផខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ឥណទនែតល់ឱ្យគណៈក្គរក់្គង       សំខាន់ៗ
ផែលហៅមនិទនទូ់ទតម់ានទឹរក្បារច់ំនួន ៤៨៨ ោនហរៀល (៣១ ្នូ ២០១៩ ៖ ១.៤៦៣ ោនហរៀល)។ 
 
៣២. រិចចសនា 
 គតិក្តឹមថៃ្ងទី៣១  ផខ្្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ រ.ស.ស មានរិចចសនាទរទ់ិននឹងចំណាយហែើមទុនផែលមនិទនទូ់ទតច់ំនួន 
៩១៨.៣៧១ ោនហរៀល (៣១ ្នូ ២០១៩ ៖ ៨៨០.១៣២ ោនហរៀល) សក្មារក់ារទិញហសវារមមោងសង ់ក្ទពយសមបតតិ និង ររកិាខ រ។  
 
 



 

ផ្នែកទី ៧ 
ព័ត៌មានអំពីប្រតិរតតិការជាមួយភាគីជារ់

ពាក់ព័នធ និងទំនាស់នលប្រយោជន ៍



 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 
 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 



 

 

 

 

ផ្នែកទី ៨ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 

ររស់គណៈប្គរ់ប្គង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  សស គឺជា ាំពងផ់ែអនតរជាតិសម ត្ទទ ឹនត្ៅផតមយួគត ់ ននត្ពេះរាជាណាចត្  មព ជា ផែល ាំព ងន្វើ
អាជីវ មមនលើនែៃែីទាំហាំត្រមាណ ១២៥ ហិ តា ផែលមានទីតាាំងនៅសង្កា តន់លខ៣ ត្ ុងត្ពេះសីហន  នខតតត្ពេះ
សីហន  នហើយត្តូវបានតភ្ជា រន់ោយរណាត ញែឹ ជញ្ាូ នចាំរ េះ។  ាំណត ់ន ង អន ត្ តឹយនលខ ៥០ អនត្ /រ  ច េះនងៃ
ទ ី ១៧ ផខ  ាោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨  សស មានតួនាទីជាត្រតរិតតិ រផែ ែូចមានលមអតិនូវអាជីវ មម នងិនសវា មម ន ង
ផែន ទី១ ចាំណ ចទី២ ខាងនលើននរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ។ 
 សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ននេះ ររមិាណ  ងតឺនរ័ររស់  សស មានការន ើនន ើងចាំនួន ២.៦៣១ TEUs នសមើ
នឹង ០,៤១% នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩។ ចាំផណ ររមិាណទាំនិញឆ្លងកាតគ់ិតជានតានមាន ាំនណើ ន ០,៨៣% នសមើ
នឹង ៥៤.០៤៨ នតាន ផែល ន ងននាេះទាំនិញ  ងតនឺរ័ គិតជានតានមាន ាំនណើ ន ៥,១៩% នសមើនឹង ២១៥.១៨០ 
នតាន និងនត្រងន ើនន ើង ០,៥២% នសមើនងឹ ៩.៧៣០ នតាន ចាំផណ ទាំនិញរាយឆ្លងកាតម់ានការងយច េះ 
៣២,៨២% នសមើនឹង ១៧០.៨៦៣នតាន  នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩។ ចាំន េះនាវាឆ្លងកាត ់  សស មានងយច េះ 
ចាំនួន ៨០នាវា ត្រមាណជា ៤,៨១% និងចាំណ េះែៃ  នាវាងយច េះ ៤,១០% នសមើនឹង ៧១៦.៩១៤ នតាន សត្មារ់
ឆ្ន ាំ២០២០ ន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៩  ។ 
 ការពិភ្ជ ា និងការវភិ្ជគររស់ថ្នន  ែ់ឹ នាាំនលើស្ថា នភ្ជពហិរញ្ញ វតា ររស់  សស និងលទធែលត្រតរិតតិ
ការខាងនត្កាមននេះ ន្វើន ើងផែអ នលើរបាយការណ៍ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតា ផែលបានន្វើសវន មមរចួរាល់ នោយសវន រ
ឯ រាជយសត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ នងិឆ្ន ាំ២០១៩ ែូចរង្កា ញ ន ងផែន ទី៦ ននរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ។ 
  សស មានត្រេពចាំណូលសាំខានែូ់ចខាងនត្កាម ៖ 
- ចាំណូលពនីសវា មមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីនស

វា មមនាវាចរណ៍ និងការចូលចតនាវា រមួមាន ចាំណូលនលើចាំណ េះែៃ   សាំចតផែ ត្រឡាយ នងលឈ្នួល 
ណណ ធារ ិចច នងលឈ្នួលនាវាសនណាត ង នងលឈ្នួល  -់នោេះពួរ នងលឈ្នួលនរើ -រិទឃ្លរន់ាវា និងនងលឈ្នួល
ត្រមូលសាំរាម ។ 

- ចាំណូលពនីសវា មមនលើ ោ  ់ ងតនឺរ័ពនីាវានៅទលីាន  ងតនឺរ័ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 
ចាំណូលផែលបានម ពីនសវា មមនលើ ោ ទ់ាំនិញរាយ ឬ  ងតឺនរ័ចូល ឬនចញពីនាវានៅនលើស្ថព នផែ ។ 

- ចាំណូលពនីសវា មមនលើ ោ  ់ ងតនឺរ័នៅនលើទលីាន (LOLO Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពី
នសវា មមនលើ ោ ទ់ាំនិញរាយ ឬ  ងតនឺរ័ ចូល ឬនចញនៅនលើទីលាន ។ 

- ចាំណូលពនីងលឈ្នលួសត  ទាំនញិ ឬ  ងតនឺរ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីការសត   
ទាំនិញរាយ ឬ  ងតឺនរ័នៅ ន ងឃ្ល ាំង នងិនលើទលីាន ។  

- ចាំណូលែ ឹជញ្ាូ ន (Transportation Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីនសវា មមែឹ ជញ្ាូ ន 
ទាំនិញ ឬ  ងតឺនរ័ ន ងររនិវណផែ ។ 

- ចាំណូលពតីាំរនន់សែឋ ចិចពនិសស (Special Economic Zone)៖  គជឺាចាំណូលផែលទទលួបានពីការ
ជួលែីន្វើនរាងចត្  អគារ ពីតាំរនន់សែឋ ចិចពិនសសររស់ ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ងុត្ពេះសីហន  ។ 

 



 

  សស  តត់្តារញ្ា ីគណននយយ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ជាត្បា ន់រៀល ផែលជាររូិយរណ័ណ ជាតិររស់ខលួន ចាំផណ ត្រតិរតតិការផែលជាររូិយរណ័ណ អនតរជាតិនែេងៗ 
ត្តូវបានរង្កា ញជាត្បា ន់រៀលនោយនត្រើអត្តារតូរែលូវការជាម្យមត្រចាំនងៃររស់្នាគារជាតិនន មព ជា តាមកាលររនិចេទននត្រតិរតតិការនីមយួៗ ។ 

 - ការវភិ្ជគចាំណូល 
  .១. ការវភិ្ជគចាំណូល 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៩ រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 
ចាំណូល  ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ -២២.០៩៩.៦០៨ -៦,៦២% 

 
 សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ននេះ ចាំណូលររស់  សស មានការងយច េះចាំននួ ២២.០៩៩.៦០៨.០០០ នរៀល នសមើនឹង ៦,៦២% នោយងយពី ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧.០០០ 
នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ម  ៣១១.៨១៣.៧៦៩.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០។ ការងយច េះននចាំណូលននេះរណាត លម ពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័ពីនាវានៅទីលាន 
(Stevedoring Charges) ចាំណូលពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័នៅនលើទលីាន (LOLO Charges) និងចាំណូលពីនងលឈ្នួលសត  ទាំនិញ ឬ  ងតឺនរ័ជានែើម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  .២. ការវភិ្ជគចាំណូលតាមផែន 
 

 ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទឆ្ន ាំ២០២០ សត្មារក់ារយិររនិចេទឆ្ន ាំ២០១៩ 

 នន់រៀល 
ភ្ជគរយន្ៀរនឹង
ចាំណូលសរ រ 

 នន់រៀល 
ភ្ជគរយន្ៀរនឹង
ចាំណូលសរ រ 

ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring) ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ ៤៦,៤៥% ១៥១.១៥៣.៧១៧ ៤៥,២៧% 

ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) ៨៣.៨២១.៧៧៥ ២៦,៨៨% ៩០.៨៧៧.០៧៦ ២៧,២២% 
ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ ២១,៦៧% ៦៥.៧១៩.៤៥២ ១៩,៦៨% 
ចាំណូលសត   ឃ្ល ាំង និងទីលាន ១១.៣៧៧.៧៨៥ ៣,៦៥% ២១.២៤៨.១២២ ៦,៣៦% 
ចាំណូលែ ឹជញ្ាូ ន ៦៤.៨១៣ ០,០២% ១០២.០៨១ ០,០៣% 
ចាំណូលនាវានទសចរណ៍ ២៦៥.៦៤៥ ០,០៩% ៨២៣.៥៤៧ ០,២៥% 
ចាំណូលពតីាំរនន់សែឋ ិចចពិនសស ២.៤០៧.៧២២ ០,៧៧% ២.៧៥១.៤៩៤ ០,៨២% 
ចាំណូលជួលទីតាាំង ១.១៤០.៨៣១ ០,៣៧% ៩១៤.០៧០ ០,២៧% 
ចាំណូលនែេងៗនទៀត ៣១២.៨៧៤ ០,១០% ៣២៣.៨១៨ ០,១០% 

ចាំណូលសរ រ ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ១០០,០០% ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ១០០,០០% 

 សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០  ែូ៏ចជាឆ្ន ាំ២០១៩ មានចាំណូលសាំខាន ់ ៤ ត្រនេទផែលមានចាំននួត្រមាណ ៩៨% ននចាំណូលអាជីវ មម នងិនសវា មមសរ រររស់  សស ។ 
ចាំណូលទាំងននាេះរមួមាន ៖ ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន (Stevedoring) ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ (Port Charges for 
Vessel Services) និងចាំណូលសត  ឃ្ល ាំង នងិទលីាន ។ 



 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៩ រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 
ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring) 

១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ ១៥១.១៥៣.៧១៧ -៦.៣១៥.៣៧៩ -៤,១៨% 

ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) ៨៣.៨២១.៧៧៥ ៩០.៨៧៧.០៧៦ -៧.០៥៥.៣០១ -៧,៧៦% 

ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ ៦៥.៧១៩.៤៥២ ១.៨៦៤.៥៣៣ ២,៨៤% 

ចាំណូលសត   ឃ្ល ាំង និងទីលាន ១១.៣៧៧.៧៨៥ ២១.២៤៨.១២២ -៩.៨៧០.៣៣៦ -៤៦,៤៥% 

 



 

 ចាំណូលពីការនលើ ោ ព់ីនាវានៅទីលាន  ងតនឺរ័ (Steverdoring) មានការងយច េះចាំននួ
៦.៣១៥.៣៧៩.០០០ នរៀល នសមើនឹង ៤,១៨% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៩ និងចាំណូលពីការនលើ 
ោ ន់ៅនលើទីលាន (LOLO) មានការងយច េះត្រមាណ ៧,៧៦% នសមើនងឹ ៧.០៥៥.៣០១.០០០ នរៀល នរើ
នត្រៀរនឹងរយៈនពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៩។ ការងយច េះនលើចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន នងិចាំណូលនលើ 
ោ ន់លើទីលានគឺរណាត លម ពីការងយច េះនន  ងតឺនរ័នាាំចូលមានទាំនិញ (Full Container) ឆ្លងកាត ់   សស 
មានចាំនួន ១៧.៣៣០ TEUs នសមើនឹង ៥,៥៤% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ននេះ នងិការងយច េះននររមិាណទាំនិញរាយ
ចាំនួន ៣២,៨២% ទនៃមឹគាន ែងផែរនៅឆ្ន ាំ២០២០ ទាំនិញរាយភ្ជគនត្ចើនបានន្វើការត្រគល់-ទទួលផ្ទៃ ល់នៅនត្កាម
ែងនយាងនាវា ។ 
 ចាំន េះចាំណូលនសវា មមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  គឺអាត្ស័យនលើចាំនួន និង
ចាំណ េះែៃ  នាវាផែលឆ្លងកាត ់ សស នហើយសត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ននេះ នាវាសរ រផែលឆ្លងកាត ់ សស មានការ 
ងយច េះ ៨០ នាវា នសមើនឹង ៤,៨១% នហើយចាំណ េះែៃ  នាវាមានការងយច េះត្រមាណ ៤,១០%  នសមើនឹង 
៧១៦.៩១៤ នតាន រ  ផនតចាំណូលពីនសវា មមផែមានការន ើនន ើងពី ៦៥.៧១៩.៤៥២.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ
២០១៩ ែល់ ៦៧.៥៨៣.៩៨៥.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ គឺត្រមាណ ២,៨៤% នសមើនឹង 
១.៨៦៤.៥៣៣.០០០ នរៀល។ ការន ើនន ើងននចាំណូលនសវា មមនាវាចរននេះ នោយនាវាែឹ   ងតនឺរ័ផែលជា
ត្រេពចាំណូលសាំខានរ់ាំែ តររស់ ាំពងផ់ែ  ន ងឆ្ន ាំ២០២០ ចាំណ េះែៃ  នាវា  ងតឺនរ័មានការន ើនន ើងត្រមាណ 
១៤,៧៨% និងចាំនួននាវា  ងតឺនរ័ន ើនន ើង ៧,៨៩% នរើន្ៀរនឹងរយៈនពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 
 ចាំណូលពីនសវា មមសត  ឃ្ល ាំង និងទលីានមានការងយច េះចាំនួន ៩.៨៧០.៣៣៦.០០០ នរៀល នសមើនឹង 
៤៦,៤៥% នរើនត្រៀរន្ៀរចាំណូលឆ្ន ាំ២០២០ មាន ១១.៣៧៧.៧៨៥.០០០ នរៀល នងិឆ្ន ាំ២០១៩ មានចាំណូល 
២១.២៤៨.១២២.០០០ នរៀល។ ការងយច េះននេះរណាត លម ពីរយៈនពលសត    ងតឺនរ័នៅឆ្ន ាំ២០២០ នត្កាមរយៈ
នពល ៥នងៃ (រយៈនពលអន នត្គាេះមនិគិតនងលសត  រយៈនពល ៥នងៃ) នរើនត្រៀរន្ៀរនៅនឹងរយៈនពលសត    ងតឺនរ័នៅ
ឆ្ន ាំ២០១៩ មានរយៈនពលរហូតែល់ ៨,៥ នងៃ ។ 

 ខ- ការវភិ្ជគគាំលាតចាំនណញែ ល 
  សស បាននរៀរចាំរបាយការណ៍លទធែលររស់ខលួន ន ងទត្មងជ់ារបាយការណ៍លទធែលតាមយថ្នត្រនេទ 
ែូចននេះ ព ាំមានការរង្កា ញឱ្យនឃ្ើញនៅចាំនណញែ លននាេះនទ។ រ  ផនត ន ងទត្មងរ់បាយការណ៍ននេះអាចឱ្យនយើងន្វើការ 
ពិភ្ជ ា នងិវភិ្ជគនលើចាំនណញត្រតិរតតិការបាននោយទទលួបានពីចាំណូលសរ រ ែ នងឹចាំណាយត្រតិរតតិការ ។ 
 ចាំណាយត្រតរិតតិការនងឹនលើ ម ពិភ្ជ ា និងវភិ្ជគនៅផែន ខាងនត្កាមគឺ ចាំណ ច គ-ការវភិ្ជគ
ចាំនណញម នរងព់នធ ។ 

 គ-  ការវភិ្ជគចាំនណញម នរងព់នធ 
 ចាំនណញម នរងព់នធ គឺជាលទធែលផែលទទួលបានពចីាំណូលសរ រែ នឹងចាំណាយត្រតិរតត ិ និង
ចាំណូល ឬចាំណាយហិរញ្ញ វតា -ស ទធ។  ន ងការវភិ្ជគននចាំណាយត្រតិរតតិការ នយើងនងឹនលើ យ ចាំណាយសមាា រៈ
ែគតែ់គង ់ចាំណាយត្បា ន់រៀវតេរ ៍ត្បា ឈ់្នួល និងចាំណាយ  ព់ន័ធ ចាំណាយរ ាំលស់ (ត្ទពយសមបតតិ និងររកិាា រ និង
ត្ទពយស មមអររូ)ី ចាំណាយជសួជ ល នងិផងទាំ ចាំណាយនែេងៗ និងចាំនណញ (ឬខាត) នែេង  ៗស ទធ ែូចខាងនត្កាម៖ 



 

 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២០ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០១៩ រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 
ចាំណូលសរ រ ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ -២២.០៩៩.៦០៨ -៦,៦២% 

ចាំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់ (៨៣.៥៤៥.១១៣) (៩៥.២៣១.៧៤១) -១១.៦៨៦.៦២៨ -១២,២៧% 
ចាំណាយត្បា ន់រៀវតេ ត្បា ឈ់្នួល និង
ចាំណាយ  ព់ន័ធ 

(៩០.១២៧.៦៩៦) (៨៨.១២៨.០០១) ១.៩៩៩.៦៩៥ ២,២៧% 

ចាំណាយរ ាំលស់ (ត្ទពយសមបតត ិនិងររកិាា រ 
និងត្ទពយស មមអររូី)  

(៣៧.៩៨៩.៥៥៦) (៣០.៩១០.២៧៤) ៧.០៧៩.២៨២ ២២,៩០% 

ចាំណាយជួសជ ល និងផងទាំ (៨.៨៧៩.៦៩៣) (៨.១០១.២៩២) ៧៧៨.៤០១ ៩,៦១% 

ចាំណាយនែេងៗ (២១.៦៣១.៣០៩) (២៦.១១៤.២៤២) -៤.៤៨២.៩៣៣ -១៧,១៧% 

ខាត/(ចាំនណញ)នែេងៗ-ស ទធ (១៤៤.០៩៧) (៤.០៥៧.៦៩៣) -៣.៩១៣.៥៩៦ -៩៦,៤៥% 

(ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធ (២៧.៣៥៦.០៨៤) (១៦.១៨៤.៧០៦) ១១.១៧១.៣៧៨ ៦៩,០២% 
ចាំនណញម នរងព់នធ ៤២.១៤០.២២១ ៦៥.១៨៥.៤២៨ -២៣.០៤៥.២០៧ -៣៥,៣៥% 



 

សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០  សស មានចាំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់៨៣.៥៤៥.១១៣.០០០ នរៀល ផែលមានការ
ងយច េះចាំននួ ១១.៦៨៦.៦២៨.០០០ នរៀល នសមើនឹង ១២,២៧% នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ផែលមានចាំណាយ 
៩៥.២៣១.៧៤១.០០០ នរៀល។  តាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមានការងយច េះននេះ គឺនោយស្ថរចាំណាយសមាា រៈ
ង្កយនឆ្េះ (នត្រងឥនធនៈ) ងយច េះ ២៥,២១% នសមើនឹង ១១.១៣៥.២៥៦.០០០ នរៀល នោយតនមលជាម្យមររស់
នត្រងឥនៃនៈមានការងយច េះព ី ០.៦៧ ែ លាល រ សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ម  ០.៥០ ែ លាល រ សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
ចាំន េះចាំណាយនលើនត្គឿងរនាល ស់មានការងយច េះ ២,២៧% នសមើនឹង ៨១០.៧៥៦.០០០នរៀល នរើន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ
២០១៩ ។ 

មូលោឋ ន ន ងការគណនាត្បា ន់រៀវតេររ៍រស់  សស គឺនយាងនៅនលើទិននែល (ចាំណូលពីការនលើ ោ )់ 
ន លគឺនៅនពលចាំណូលពីការនលើ ោ ន់ ើនន ើង ចាំណាយនរៀវតេរន៍ងឹន ើនន ើង ែៃ យនៅវញិនរើចាំណូលពីការ
នលើ ោ ម់ានការងយច េះ ចាំណាយនលើត្បា ន់រៀវតេរន៍ឹងត្តវូងយច េះែូចគាន  នហើយនយើងសនងាតនឃ្ើញថ្នចាំណូល 
នលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន (Stevedoring) និងចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) មានការងយសត្មារ ់
ឆ្ន ាំ២០២០ននេះ។ រ  ផនតចាំណាយត្បា ន់រៀវតេរ ៍ ត្បា ឈ់្នួល នងិចាំណាយ  ព់ន័ធ មានការន ើនន ើងរនតិច
ត្រមាណ ២,២៧% នសមើនងឹ ១.៩៩៩.៦៩៥.០០០ នរៀល នរើនត្រៀរន្ៀរចាំណាយសត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ផែលមាន
ចាំនួន ៩០.១២៧.៦៩៦.០០០ នរៀល និងឆ្ន ាំ២០១៩ ផែលមានចាំណាយ ៨៨.១២៨.០០១.០០០ នរៀល ។  តាត
សាំខានផ់ែលន្វើនអាយមាន ាំនណើ នននេះ គរឺណាត លម ពតី្បា រ់ង្កវ នម់ានការន ើនន ើង ៩,៥៥% នសមើនងឹ 
១.០៦២.០៩៧.០០០ នរៀល និងការចាំណាយនលើការរងគរការទូទតត់្បា រ់ាំណាចអ់តីតភ្ជពការង្ករ មានការ
ន ើនន ើងចាំនួន ៧៦៣.០៤៤.០០០នរៀល នសនើនឹង ៣៣,៩២% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ននេះ ។ 
  ចាំណាយរ ាំលស់រមួមាន រ ាំលស់ត្ទពយសមបតត ិ នងិររកិាា រ និងរ ាំលស់ត្ទពយស មមអររូីនៅ ន ងឆ្ន ាំ២០២០ 
មានចាំនួន ៣៧.៩៨៩.៥៥៦.០០០ នរៀល មាន ាំនណើ ន ៧.០៧៩.២៨២.០០០ នរៀល នសមើនឹង ២២,៩០% នរើ
ន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ផែលមានចាំនួន ៣០.៩១០.២៧៤.០០០ នរៀល។  តាត ផែលន្វើឱ្យមានការន ើនន ើងននេះគឺ
នោយស្ថរចាំណាយរ ាំលស់ត្ទពយសមបតត ិ និងររកិាា រមាន ាំនណើ ន ៧.០០៥.០៣៦.០០០ នរៀល នសមើនឹង 
២៩,៦២% និង ាំនណើ ននលើចាំណាយរ ាំលស់ត្ទពយសមបតតិវនិិនយាគ ១,០៧% នសមើនឹង ៦៦.១០២.០០០ នរៀល ។ 
  ចាំផណ ចាំណាយជួសជ ល និងផងទាំមានការន ើនន ើង ៧៧៨.៤០១.០០០ នរៀល នសមើនឹង៩,៦១%
នោយមានចាំណាយសរ រនសមើនឹង ៨.៨៧៩.៦៩៣.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ និង ៨.១០១.២៩២.០០០ 
នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩  ។ 
   ចាំន េះចាំណាយនែេងៗសរ រ មានការងយច េះត្រមាណ ១៧,១៧% នសមើនឹង ៤.៤៨២.៩៣៣.០០០ 
នរៀល ន លគងឺយច េះពី ២៦.១១៤.២៤២.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ម  ២១.៦៣១.៣០៩.០០០ នរៀល 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ។  តាត ផែលន្វើនអាយមានការងយច េះននេះ គឺរណាត លម ពីការងយច េះចាំណាយវភិ្ជគទន 
និងការន្វើអាំនណាយត្រមាណ ២៧,៦២% នសមើនឹង ២.៥០៥.១៦៨.០០០នរៀល និងចាំណាយនលើការរណត េះ       
រណាត ល និងសិកាា ស្ថលា ងយច េះត្រមាណ ៦៧.០៣% នសមើនឹង ១.០៤៥.៩២៨.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ
២០១៩ ។ 
  (ខាត)/ចាំនណញនែេងៗ-ស ទធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គសឺាំនៅនលើការ
ចាំនណញ   ឬខាតពីការរតូរររូយិរណ័ណ  ន ងការយិររនិចេទសនត្មច ផែលសត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ននេះ មានការខាតចាំននួ



 

១៤៤.០៩៧.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩ មានការខាតចាំនួន ៤.០៥៧.៦៩៣.០០០ នរៀល ន្វើឱ្យមានការ
ងយច េះពីការខាតរតូរររូិយរណ័ណ  ន ងការយិររនិចេទសនត្មចត្រមាណ ៩៦,៤៥% នសមើនឹង ៣.៩១៣.៥៩៦.០០០ 
នរៀល  ន ងឆ្ន ាំ២០២០ននេះ។ 
  ចាំផណ  (ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធ (Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss ) គឺ
សាំនៅនលើការចាំនណញ ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ  ន ងការយិររនិចេទមនិទនស់នត្មច នោយឆ្ន ាំ២០២០ មាន 
(ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធចាំនួន ២៧.៣៥៦.០៨៤.០០០ នរៀល ផែលមានការន ើនន ើងត្រមាណ 
៦៩,០២% នសមើនឹង ១១.១៧១.៣៧៨.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ផែលមាន(ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ
វតា -ស ទធ ចាំនួន ១៦.១៨៤.៧០៦.០០០ នរៀល ។  តាត សាំខានផ់ែលរណាត លឱ្យមានរាំផររាំរលួនលើ (ចាំណាយ)/
ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធ គឺនោយស្ថរការន ើនន ើងននការខាតពីការរតូរររូិយវតា មនិទនស់នត្មចររស់ត្បា  ់មច ី
(ត្បា ន់យ ន) ត្រមាណ១៣៤,៣៨% នសមើនឹង ១០.៣៧២.៥២៨.០០០នរៀល នោយ ន ងឆ្ន ាំ២០២០ មានការខាត
ចាំនួន ១៨.០៩១.១០៥.០០០ នរៀល ន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០១៩ មានការខាតចាំននួ ៧.៧១៨.៥៧៧.០០០ នរៀល ។ 
 ជាសរ រ ចាំនណញម នរងព់នធសត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ររស់  សស មានចាំនួន ៤២.១៤០.២២១.០០០នរៀល 
ងយច េះចាំននួ ២៣.០៤៥.២០៧.០០០ នរៀល ត្រមាណជា ៣៥,៣៥% នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ចាំនណញម នរង់
ពនធមានចាំនួន ៦៥.១៨៥.៤២៨.០០០ នរៀល ។ 

 ឃ្- ការវភិ្ជគចាំនណញនត្កាយរងព់នធ 
  សស សាិតនៅនត្កាមចារន់នត្ ុមហ  ន ណិជា មម ន ងវស័ិយពនធោរ នងិអា រ នហត ែូចននេះ  សស 
មានកាតពវ ចិច ន ងការរងព់នធនលើត្បា ច់ាំនណញត្រចាំឆ្ន ាំ ន ងអត្តា ២០%។ ចរព់ីឆ្ន ាំ២០២០ ននេះតនៅ  សស
នឹងរាំនពញកាតពវ ចិច ន ងការរងព់នធនលើត្បា ច់ាំនណញត្រចាំឆ្ន ាំររស់ខលួន  ន ងអត្តា ២០% វញិ នត្កាយពទីទួល
បានការនលើ ទឹ ចិតតពនធោរ ន ងវស័ិយមូលរត្តចាំនួនរីឆ្ន ាំ នលងម  (ឆ្ន ាំ២០១៧ ែល់ ឆ្ន ាំ២០១៩) ។ 
 
 
 
 
 
 



 

ររយិាយ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
សត្មារក់ារយិររនិចេទ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
រាំផររាំរលួ 

 នន់រៀល  នន់រៀល  នន់រៀល % 
ចាំនណញម នរងព់នធ ( ) ៤២.១៤០.២២១ ៦៥.១៨៥.៤២៨ -២៣.០៤៥.២០៧ -៣៥,៣៥% 
ចាំណាយពនធនលើត្បា ច់ាំនណញ (ខ) (១៥.៥៣២.៦២៧) (២១.៧២១.៩២៨) -៦.១៨៩.៣០១ -២៨,៤៩% 
ចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៤៣.៤៦៣.៥០០ -១៦.៨៥៥.៩០៦ -៣៨,៧៨% 
ការវាស់ផវងកាតពវ ចិចអតាត្រនយាជនន៍ស្ថ្ន
និវតតនន៍ ើងវញិ 

 
(៦៦១.០០០) -៦៦១.០០០ -១០០,០០% 

លទធែលលមអតិសរ រររស់ភ្ជគហ  ន ិ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៤២.៨០២.៥០០ -១៦.១៩៤.៩០៦ -៣៧,៨៤% 
អត្តាពនធត្រសិទធភ្ជពនលើត្បា ច់ាំនណញ (ខ)/( ) ៣៦,៨៦% ៣៣,៣២%   

  សស មានចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទចាំនួន ២៦.៦០៧,៥៩៤.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០  ផែលមានការងយច េះចាំនួន ១៦.៨៥៥.៩០៦.០០០ នរៀល នសមើនងឹ 
៣៨,៧៨% ន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ផែលមានចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទចាំនួន ៤៣.៤៦៣.៥០០.០០០ នរៀល។  តាត ផែលន្វើឱ្យចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទមានការងយច េះននេះ គឺ
រណាត លម ពីចាំណូលមានការងយច េះ និងការខាតពីការរតូរររូិយវតា មនិទនស់នត្មចររស់ត្បា  ់មច ី(ត្បា ន់យ ន) មានការន ើនន ើង ន ងឆ្ន ាំ២០២០ នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 
 នរើសនងាតនៅនលើអត្តាពនធត្រសិទធភ្ជពនលើត្បា ច់ាំនណញមានការន ើនន ើងពី ៣៣,៣២% សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ ែល់ ៣៦,៨៦% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ នោយស្ថរមាន
ការងយច េះននចាំនណញម នរងព់នធ  ន ងឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ ។ 

 
    



 

 ង- ការវភិ្ជគពី តាត  និងនិនាន ការផែលរ េះ ល់ស្ថា នភ្ជព និងលទធែលហរិញ្ញ វតា  
   តាត មយួចាំននួអាចមានឥទធិពលនលើស្ថា នភ្ជព និងលទធែលហិរញ្ញ វតា ររស់  សស ែូចជា៖ 

-  តាត នានាផែលន្វើឱ្យមាន ាំរតិនលើការន្វើ ណិជា មមអនតរជាត ិ 
 នោយស្ថរត្រេពចាំណូលចមបងររស់  សស បានម ពីចរាចរណ៍ទាំនិញឆ្លងកាតផ់ែលជាការន្វើ 
 ណិជា មមអនតរជាតិ ែូចននេះ តាត នានាផែលមានែលរ េះ ល់ែល់ ណិជា មមអនតរជាតិ និងមានឥទធិពលនលើ 
អាជីវ មមររស់  សស ផែល តាត ទាំងននាេះមានែូចជា ស្ថា នភ្ជពនសែឋ ិចច ន ងត្សុ   ន ងតាំរន ់ នងិស្ថ ល
នលា  នសារភ្ជពសងគម រញ្ហា សនតិស ខ ឬ ិចចសហត្រតរិតតិការនាវាចរតាមសម ត្ទ។ នយាងតាមមូលនិ្ិររូិយ   
រណ័ណ អនតរជាតិ (IMF)  នសែឋ ិចចពិេពនលា នឹងងយច េះ ន ងអត្តាត្រមាណ -៤,៩% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ នោយ
ទទួលរងរ េះ ល់ពជីមៃរឺាតតាតស ល Covid-19 ចាំផណ នសែឋ ិចច មព ជានឹងងយច េះ ន ងត្រមាណ -៤,០% 
នយាងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK(ADB) ននេះរង្កា ញថ្នែលរ េះ ល់ររស់ជមៃ ឺCovid-19 ននេះ 
នឹងមានែលអវជិាមានចាំន េះអាជីវ មម ាំពងផ់ែ។  

- សមតាភ្ជព នងិត្រសិទធភ្ជពរាំនពញការង្ករររស់  សស 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០  សស មានសមតាភ្ជពនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័រហូតែល់ ៦៥០.០០០ TEUs រនាៃ រព់ី

ការោ ឱ់្យនត្រើត្បាស់រងចល័តនលើផគមផែចាំនួន ០២ នត្គឿង រផនាមនទៀតកាលពីឆ្ន ាំ២០១៧។  តាត ននេះន្វើឱ្យសមតា
ភ្ជព និងត្រសិទធភ្ជពការង្ករមានការន ើនន ើង ន ងការរាំនពញនសវា មមររស់ខលួន ត្សរនៅនឹង ាំនណើ នទាំនិញឆ្លង
កាតរ់រស់  សស ។  

- ស្ថា នភ្ជពរណាត ញែ ឹជញ្ាូ ន ន ងត្សុ  
សត្មារ ់ឆ្ន ាំ២០២០ ននេះ រណាត ញែឹ ជញ្ាូ ន ន ងត្សុ  ពនិសសែលូវជាតិនលខ៤ ផែលតភ្ជា រព់ី  សស 

នៅរាជធានីេនាំនពញ ព ាំមានរងាជាឧរសគគែល់ការែឹ ជញ្ាូ នទាំនិញន ើយ។ រឯីការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវផែ រចច របនន
ត្ ុមហ  ន Royal Railway ឆ្លងកាត ់  សស មានចាំននួ ៧នជើង  ន ងមយួសបាត ហ៍ ន ងការនាាំទាំនិញនចញចូល 
នហើយការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវផែ ននេះ  ត៏្រត្ពឹតតនៅនោយរលូនតាម្មមតាមនិមានរញ្ហា ន្ើវឱ្យខ ខានែាំនណើ រននាេះ
នទ ។ 

-  ចិចសហត្រតរិតតកិាររវាងផែ ន ងតាំរន ់
 ិចចសហត្រតរិតតិការរវាងផែ ន ងតាំរន ់ ពិនសសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួ ាំពងផ់ែនម ន ងតាំរនម់ានស្ថរៈ

សាំខាន ់  ន ងការសាំរលួចរាចរណ៍ទាំនិញរវាង  សស នងិទីែារអនតរជាតិសាំខាន់ៗ  នោយមានឥទធិពលនលើ
ចាំណាយ និងរយៈនពលែ ឹជញ្ាូ នផែលជាលទធែលន្វើឱ្យមានែលរ េះ ល់នលើភ្ជពត្រ ួតត្រផជងររស់ឧសាហ
 មមនានា។  ន ង រណីននេះ  សស បានខិតខាំរ ាទាំនា ទ់ាំនងលអជាមយួរណាត  ាំពងផ់ែសាំខាន់ៗ   ន ងតាំរនន់ែើមប ី
ធានាឱ្យ ត្រតរិតតិការមានភ្ជពរលូន។ 

- រ ាំលស់ 
 នោយអាជីវ មមររស់  សស មានការនត្រើត្បាស់នហោឋ រចនាសមពន័ធនត្ចើន ចាំណាយនលើរ ាំលស់នលើនហោឋ  
រចនាសមពន័ធផែែូចជា ចាំណតនាវា នត្គឿងចត្  អគារ មានទាំហាំ្ាំផែលអាចរ េះ ល់ែល់អាជីវ មមររស់  សស។ 
ែូចននេះ  សស ចាំបាចត់្តូវមានការត្តួតពនិិតយនលើនគាលននយាបាយរ ាំលស់ឱ្យបានសមត្សរ និងន្វើការផ តត្មូវ 



 

តាមការចាំបាចន់រៀងរាល់ការយិររនិចេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ។  សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ននេះ ព ាំមានការផ សត្មួល ឬ
ការនសនើឱ្យមានការផ សត្មលួនគាលននយាបាយរ ាំលស់ននេះពសីវន រឯ រាជយន ើយ។ 

 
  - ការវភិ្ជគពីល ាខណឌ ននតត្មវូការ និងការែគតែ់គង ់
 ស មមភ្ជពអាជីវ មមររស់  សស មានទាំនា ទ់ាំនងនោយផ្ទៃ ល់ជាមយួនសែឋ ិចចជាតិ នសែឋ ិចចតាំរន ់
និងនសែឋ ចិចស្ថ លនលា ។ ជាពិនសសនៅនពលនសែឋ ចិចជាតិមានរផត្មរត្មួល នងិមានឥទធិពលនោយផ្ទៃ ល់
នៅនលើអាជីវ មម នសវា មម ាំពងផ់ែ ន លគឺនៅនពលនសែឋ ចិចជាតិន ើនន ើងនាាំឱ្យអាជីវ មម នសវា មម  ាំពងផ់ែ ៏
ន ើនន ើងត្សរនឹងននេះែលចាំណូលររស់  សស  ម៍ាន ាំនណើ នែូចគាន  ែៃ យនៅវញិ នរើនសែឋ ិចចជាតិងយច េះ 
នឹងមានែលអវជិាមាននៅនលើែលចាំណូល  សស ែងផែរ។ នយាងតាម ASIAN DEVELOPMENT 
BANK(ADB) នសែឋ ិចច មព ជាមានការងយច េះផែលមានអត្តារ ាំពឹងទ  ត្រមាណ -៤,០% ចាំផណ នសែឋ ិចច
ពិេពនលា ងយច េះ ន ងអត្តាត្រមាណ -៤.៩% (IMF) សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ននេះ នហត ែូចននេះនងឹមានែលរ េះ
 ល់នៅែល់តត្មូវការ នងិការែគតែ់គងនៅនលើទីែារ ទនៃមឹនឹងននេះ ម៏ានែលរ េះ ល់ែល់អាជីវ មមររស់       
 សស ែងផែរ។ ។ 
  ខ-  ការវភិ្ជគពីការន ើងច េះនននងលវតា ធាត នែើម 
 នត្រងឥនធនៈ ជាវតា ធាត នែើមចមបងរាំែ ត ន ងការរនត្មើនសវា មម ាំពងផ់ែ នោយជាតត្មូវការសាំខានស់ត្មារ់
ត្រតិរតតិការនត្គឿងចត្ ។  សស នៅផតរ ាតនមលនសវាររស់ខលួនែផែល នរើនទេះជាតនមលនត្រងឥនធនៈមានការន ើន
ន ើង ឫងយច េះ  ន៏ោយ ។ នហត ែូចននេះ  សស បានអន វតតយា ងខាា រខ់ាួននូវនីតិវ ិ្ ីលទធ មម នែើមបធីានាឱ្យបាន
នូវតនមលររស់វតា ធាត នែើមទាំងននេះមានភ្ជពសមត្សរ និងត្រ ួតត្រផជង ន ងតនមលទែីារ ។ 
  គ-  ការវភិ្ជគនលើពនធ 
  សស សាិតនៅនត្កាមចារន់នត្ ុមហ  ន ណិជា មម ន ងវស័ិយពនធោរ នងិអា រ នហត ែូចននេះ  សស 
មានកាតពវ ចិចត្តូវរងព់នធអា រនៅតាមចារ ់ នងិរញ្ញតតិជា្រមាន។  សស ត្តូវរងព់នធអា រនៅតាមរររពិត 
និងជាសហត្គាសជារព់នធ្ាំផែលបាន ាំណតន់ោយអគគនាយ ោឋ នពនធោរ។ ចាំន េះពនធនលើត្បា ច់ាំនណញ
ត្រចាំឆ្ន ាំ ចរព់ីឆ្ន ាំ២០២០ ននេះតនៅ  សស ត្តូវរាំនពញកាតពវ ិចចរងព់នធ ន ងអត្តា ២០% វញិនត្កាយពីទទួល
បានការនលើ ទឹ ចិតត ន ងវស័ិយមូលរត្តរយៈនពលរីឆ្ន ាំ នលងម  ចាំផណ ពនធនែេងៗ  សស បានអន វតតតាម
កាតពវ ិចចររស់ខលួនតាមចារព់នធោរររស់ត្ពេះរាជាណាចត្  មព ជា ។ 

 ចាំណូលសាំខានរ់រស់  សស មានចាំណូលនលើ ោ  ់ និងចាំណូលពីនសវា មមផែផែលរមួចាំផណ 
ត្រមាណ ៩៥% ននចាំណូលសរ រសត្មារ ់ឆ្ន ាំ២០២០ នហើយ តាត ចមបងផែលជាំរ ញឱ្យមានការន ើនន ើងននត្បា ់
ចាំណូល គ ឺាំនណើ ននននាវា និងទាំនិញឆ្លងកាត ់ាំពងផ់ែ ជាពិនសសទាំនិញ  ងតឺនរ័ផែលជាត្រេពចាំណូលែ៏
សាំខានរ់រស់  សស។ ការលូតលាស់ ន ងវស័ិយ សិ មម វស័ិយ ណិជា មម វស័ិយសាំណង ់និងវស័ិយឧសាហ



 

 មម គឺបានឆ្ល េះរញ្ហច ាំងនូវស្ថា នភ្ជពនសែឋ ិចចជាតិររស់ត្រនទស មព ជា នហើយត្សរនឹងននេះ ម៏ានឥទធពិលជា
វជិាមាននលើអាជីវ មម នសវា មម និងែលចាំណូលររស់  សស ែងផែរ ។ 

 

  ១- ែលរ េះ ល់ពអីត្តារតូរត្បា  ់
  សស បានទទួលត្បា  ់មចរីនតតាមរយៈត្ សួងនសែឋ ិចច និងហិរញ្ញ វតា  ពី JICA និង JBIC នោយ
តត្មូវឱ្យ  សស សងត្បា ន់ែើម និងការត្បា ជ់ាត្បា ន់យ នជរ  ន និងត្បា ែ់ លាល ររអានមរ ិ នៅនពលផែលររូិយ
វតា ម ខង្ករររស់  សស គជឺាត្បា ន់រៀល។ ែូចននេះ រាំផររាំរលួអត្តារតូរត្បា ន់រៀលន្ៀរនឹងត្បា ែ់ លាល ររអានមរ ិ 
ត្បា ន់រៀលន្ៀរនឹងត្បា ន់យ នជរ  ន និងត្បា ែ់ លាល ររន្ៀរនឹងត្បា ន់យ នជរ  ន នឹងមានែលរ េះ ល់ែល់
 ត្មតិត្បា ច់ាំនណញររស់  សស ។ 
 ២- ែលរ េះ ល់ពអីត្តាការត្បា  ់
 រចច របនន  សស មនិមាន មចណីាផែលមានអត្តាការត្បា ផ់ត្រត្រួលននាេះនទ។  សស បានទទួលត្បា  ់មចី
ពីត្ សួងនសែឋ ិចច និងហិរញ្ញ វតា  ផែលជា មចរីនតពី JICA និង JBIC  ន ងអត្តាការត្បា ច់រព់ី ២,៦៥% ែល់ 
៣,៧0%។ នហត ែូចននេះ សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ននេះ មនិមានែលរ េះ ល់ពីរផត្មរត្មួលអត្តាការត្បា ន់នេះនទ ។ 
 ៣-ែលរ េះ ល់ពកីារផត្រត្រលួតនមលនត្រងឥនធនៈ  
 ការផត្រត្រួលតនមលនត្រងឥនធនៈនឹងមានែលរ េះ ល់ែល់ែលចាំនណញររស់  សស នោយត្រតិរតតិការ 
 ាំពងផ់ែពឹងផែអ យា ងខាល ាំងនៅនលើនត្គឿងចត្ ផែលនត្រើត្បាស់នត្រងឥនធនៈ។ នហត ែូចននេះ  សស បានពត្ងងឹ 
ត្រសិទធភ្ជពនលើ ោ  ់នងិការត្គរត់្គងទីលាន  ងតឺនរ័ នែើមបកីាតរ់នាយការនរ ើ ឬការរាំលាស់ទី  ងតនឺរ័ផែលមនិ 
ចាំបាច ់នែើមបកីាតរ់នាយចាំណាយត្រតិរតតិការ នងិនលើ  ាំពស់នសវា មមររស់ខលួន ។ 

 
  សស បានរ ានូវតនមលនសវា មមររស់ខលួននងរ នោយមនិន្វើការផត្រត្រួល ឬផ សត្មួលនៅតាមការផត្រ
ត្រួលននអតែិរណាន ើយ នហើយនៅផតរ ាបាននូវនសារភ្ជពហិរញ្ញ វតា បានយា ងត្រនសើរ ។ 

 
 នគាលននយាបាយ នសែឋ ិចច ស្ថរនពើពនធ និងររូិយវតា  ររស់រោឋ េបិាលមានឥទធពិលយា ងខាល ាំងនលើអាជីវ
 មមររស់  សស នោយស្ថរនគាលននយាបាយននេះមានទិសនៅគាាំត្ទ និងនលើ សៃួយវស័ិយ ណិជា មមអនតរ
ជាតិ និងែតល់ែលវជិាមានែល់អាជីវ មមររស់  សស។ នគាលននយាបាយសាំខាន់ៗ ររស់រាជរោឋ េបិាលរមួមាន៖ 

- នគាលននយាបាយនលើ សៃួយវស័ិយឧសាហ មម រាជរោឋ េបិាលមានគាំនរាងផត្រកាល យនខតតត្ពេះសីហន ឱ្យ 
នៅជាមជឈមណឌ ល ណិជា មម  ូជីសៃី  និងែលិត មម តាមរយៈការ ស្ថងនហោឋ រចនាសមពន័ធផែ 
ពត្ងី ែលូវជាតិនលខ៤ នងិគនត្មាងស្ថងសងែ់លូវនលបឿននលឿនព ី េនាំនពញ-នខតតត្ពេះសីហន  នងិនហោឋ រចនា
សមពន័ធត្ពលានយនតន េះអនតរជាតិនខតតត្ពេះសីហន ែងផែរ ។ 

 



 

- វស័ិយឧសាហ មមផរ   ថ្នមពល ការរ  រ នត្រង ន ងផែនសម ត្ទ មព ជា ាំព ងមានការអេវិឌ្ឍន ៍ នហើយ       
 សស បាននត្តៀមខលួនជានត្សច ន ងការគាាំត្ទវស័ិយទាំងននាេះ  

- នគាលននយាបាយជត្មុញការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវទ ឹ 
- នគាលននយាបាយនាាំនចញអងារនចញនៅទីែារនត្ៅត្រនទស  ាំព ងែតល់ែលវជិាមានែល់  សស 
- នគាលននយាបាយនលើ សៃួយ ណិជា មមអនតរជាតិ នោយខិតខាំកាតរ់នាយឧរសគគនានា ចាំន េះការន្វើ 

 ណិជា មមរវាង មព ជា និងរណាត ត្រនទសជានែគូ ន ងស្ថ លនលា  
- រាជរោឋ េបិាលតាមរយៈ្នាគារជាតិ បានអន វតតនគាលននយាបាយររូិយវតា តាមរយៈយនតការ ទីែាររតូរ 

ត្បា ន់សរផីតសាិតនៅនត្កាមអនតរាគមន ៍នែើមបរី ាសាិរភ្ជពររូិយរណ័ណ ជាតិ នហើយលាំនឹងររូិយវតា ននេះបាន 
រ ានសារភ្ជពមា ត្ ូនសែឋ ិចច មព ជា ផែលបាន ស្ថងទាំន  ចិតតចាំន េះវនិិនយាគិន នងិជត្មុញការន្វើ 
អាជីវ មមវស័ិយឯ ជន  

- ការនលើ ទឹ ចតិតពនធោរ ន ងវស័ិយមូលរត្តែល់សហត្គាសនបាេះែាយល ម់ូលរត្តនៅ មព ជា បាន 
នឹង ាំព ងជត្មុញឱ្យសហត្គាសរែឋ និងត្ ុមហ  នឯ ជនចូលទីែារមូលរត្តកានផ់តនត្ចើនផែលចូលរមួ 
ចាំផណ  ន ងការអេវិឌ្ឍនសែឋ ចិចជាតិ ។ 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ផ្នែកទី ៩ 
ព័ត៌មានចំបាច់យនសេងយទៀតសប្មារ់ 

ការពារវិនិយោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ននេះ  សស មានពត័ម៌ានចាំបាចស់ត្មារក់ារ រវនិិនយាគិនែូចខាងនត្កាម ៖ 
ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានន្វើការជួរត្រជ ាំចាំនួន ០៤ នលើ  ៖ 
សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រ ឹាេបិាល អាណតតទិ៧ី នលើ ទ៧ី នានងៃទ០ី៧ ផខ  មាៈ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មចបាន និងនសនើនអាយរនតអន វតតនៅ

តាមស្ថម រតីសមយ័ត្រជ ាំត្ ុមត្រ ឹាេបិាលអាណតតទិី៧ នលើ ទី៦ កាលពីនងៃទី០៨ ផខវចិិេកា ឆ្ន ាំ
២០១៩  នលងម   ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងឯ ភ្ជពតាមរបាយការណ៍ររស់ គណៈ មាម ្កិារសវន
 មម នងិគណៈ មាម ្ិការត្គរត់្គង និេយ័ ផែលបាននលើ ន ើង នងិនសនើនអាយ  សស ត្តូវ
នរៀរចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភ្ជពការង្ករ (Progress Report) នៅអងគត្រជ ាំនលើ នត្កាយ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធ
ែលការង្ករអាជីវ មម  សស ឆ្ន ាំ២០១៩ នងិបានអន មត័ឯ ភ្ជពជានគាលការណ៍នលើទសេនទន
ននការអេវិឌ្ឍ  សស នោយន្វើការអេវិឌ្ឍចាំណតផែជាំ នទី២ និងជាំ នទី៣ ត្ពមគាន  នហើយ   
សស ត្តូវសិ ាលាំអិត នងិន្វើរបាយការណ៍ជូនត្ មុត្រ ឹាេបិាលអន មត័គាាំត្ទ នែើមបោី ជូ់ន
ត្ សួងអាណាពាបាលទាំងពរីពិនិតយ និងសនត្មច។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តី
មាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩។ ចាំន េះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា សត្មារែ់ាំណាចក់ារយិររនិចេទ ១២ផខ នងៃទ ី
៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលនឹងរងច់ាំរបាយការណ៍ Final Audited Report ផែល
បានន្វើសវន មមនោយត្ ុមហ  នសវន រឯ រាជយ PWC តាមរយៈស្ថរនអ ិចត្តូនិ  (Email ឬ 
Telegram) នែើមបពីិនតិយ នងិអន មត័។ រផនាមពីនលើសននេះ ត្ ុមត្រឹ ាេបិាល បានពនិិតយ និងអន 
មត័នោយឯ ភ្ជពនអាយ  សស នរើ ត្បា រ់ង្កវ នផ់ងលងសនសើរ ចាំនួន ០២ (ពីរ) ផខ  (ត្បា ផ់ខទី១៣ 
និងទី១៤) សត្មារ ់ឆ្ន ាំ២០១៩ ជូន មន្តនតី និនយាជតិ និង មម រ ររស់  សស ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងឯ ភ្ជពនលើ គនត្មាងអេវិឌ្ឍន ៍ និងល ាខណឌ នែេងៗ
ររស់ត្ ុមហ  ន Boxville នលើទីតាាំងែីជួលររស់  សស  នោយ  សស ត្តូវនរៀរចាំន្វើ ចិចសនា
ជួលជាមយួត្ ុមហ  ន Boxville និងស ាំការសនត្មចឯ ភ្ជពពីត្ សួងនសែឋ ិចច និងហិរញ្ញ វតា  ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នលើ ការ ាំណតក់ាលររនិចេទនរៀរចាំ ិចចត្រជ ាំត្ ុម
ត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទី៧ នលើ ទី៨ នៅនងៃទី០៨ ផខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រ ឹាេបិាល អាណតតទិ៧ី នលើ ទ៨ី នានងៃទ០ី៨ ផខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មច នងិនសនើនអាយរនតអន វតតនៅតាម

ស្ថម រតីសមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល នលងម  និងបាននសនើនអាយ  សស ោ ន់ចញនូវវធិានកា
រនលើរញ្ហា រាំណ លផែលត្ ុមហ  ន Royal Railway (Cambodia) នៅជាំ   ់។ 



 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធ
ែលការង្ករអាជីវ មម  សស ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តី
មាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ផែលបានត្តួតពនិិតយនោយត្ មុហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC (Financial 
performance review) ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើ កាលររនិចេទ ទី ផនលង និង      
រនរៀរវារៈ សត្មារម់ សននបិាតភ្ជគហ  និ  នលើ ទ៣ី ឆ្ន ាំ២០២០ ែូចខាងនត្កាម ៖ 

- កាលររនិចេទ ម សននិបាតភ្ជគហ  និ  នលើ ទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០: នងៃទី០៥ ផខមងិ នា ឆ្ន ាំ២០២០ 
- កាលររនិចេទ  ាំណតទ់   : នងៃទី១៥ ផខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០២០ 
- ទី ផនលងត្បារពធម សននិបាត (Venue) : សណាឋ គារ ស ខា រ ចិ រសីត, នខតតត្ពេះសីហន   
- រនរៀរវារៈម សននិបាត ៖ 
១. របាយការណ៍លទធែលការង្ករអាជីវ មម-នសវា មម ឆ្ន ាំ២០១៩ និងទិសនៅការង្ករអាជីវ មម-

នសវា មម ឆ្ន ាំ២០២០ 
 ២. សាំនណើ ស ាំពិនតិយ នងិអន មត័នលើការផរងផច ភ្ជគលាេជូនភ្ជគហ  និ សត្មារឆ់្ន ាំ២០១៩ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងឯ ភ្ជពនិងអន មត័នអាយ  សស នសនើស ាំការអន មត័
ការផរងផច ភ្ជគលាេ (Dividend) ការ ាំណតក់ាលររនិចេទ ាំណតទ់  ផែលត្តវូផរងផច ភ្ជគ
លាេ (Record Date) នងិកាលររនិចេទចរន់ែតើមទូទតភ់្ជគលាេ (Payment Date) ជូនភ្ជគ
ហ  និ  សត្មារក់ារយិររនិចេទឆ្ន ាំ២០១៩ នៅ ន ងម សននបិាតភ្ជគហ  និ នលើ ទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយគាាំត្ទនលើគនត្មាងស្ថងសងច់ាំណតផែ  ង
តឺនរ័ទឹ នត្ៅ ជាំ  នទី២ ត្រផវង ៤១០ ផម ត្ត ជនត្ៅទ ឹ ១៦,០០ ផម ត្ត និងជាំ  នទ៣ី ត្រផវង 
៤៤០ ផម ត្ត ជនត្ៅទ ឹ ១៧,៥០ ផម ត្ត រមួគាន  ននទសេនទន ននការអេវិឌ្ឍន ៍ សស រយៈនពល 
១០ឆ្ន ាំ (២០២០-២០៣០)។ ជាមយួគាន ែងផែរអងគត្រជ ាំបាននសនើស ាំនអាយ ឯ ឧតតម ផ្ទន ់ ែលាល  
សមាជិ ត្ ុមត្រឹ ាេបិាល ជាតាំណាងត្ សួងនសែឋ ចិច និងហិរញ្ញ វតា  ជួយ ពននលឿននតិវិ ិ្ ីនសនើស ាំ
ត្បា  ់មចសីមបទនពីនែគូរអេវិឌ្ឍន ៍JICA ពីរោឋ េបិាលជរ  ន ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើនសច តីនែេងៗរមួមាន៖ 
-  ការលររ់ាំណ លររស់ភ្ជន  ង់្ករនាវាចរ មព ជា (កាាំស្ថរ) ផែលនៅជាំ   ់  សស នចញពីរញ្ា ី

ការគណននយយររស់  សស ។ 
- ការ ាំណតក់ាលររនិចេទនរៀរចាំ ិចចត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទី៧ នលើ ទី៩ នៅនងៃទី១៤            

ផខសី  ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រ ឹាេបិាល អាណតតទិ៧ី នលើ ទ៩ី នានងៃទ១ី៤ ផខសី  ឆ្ន ាំ២០២០ 
  ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មចបាន និងនសនើនអាយរនតអន វតតនៅ
តាមស្ថម រតីសមយ័ត្រជ ាំត្ ុមត្រ ឹាេបិាល នលងម  ។ 



 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ររស់ គណៈ    
 មាម ្ិការសវន មម គណៈ មាម ្ិការត្គរត់្គង និេយ័ និងគណៈ មាម ្ិការផតងតាាំង និងលាេ
ការ ផែលបាននលើ ន ើង ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធ
ែលការង្ករអាជីវ មម  សស ឆ្មាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តី
មាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ផែលបានត្តួតពនិិតយនោយត្ មុហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC (Financial 
performance review) និងនសនើស ាំនអាយ  សស រនតសិ ានៅនលើ Cost Structure នែើមបកីាត់
រនាយចាំណាយមនិចាំបាចស់ាំនៅរនងាើនត្បា ច់ាំនណញ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើនគាលការណ៍នរៀរចាំរលង ់មម
សិទធិែី្លី ររស់  សស ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនអាយ  សស ន្វើការចរចរ 
ជាមយួទីត្រឹ ាគនត្មាងរលង ់ JICA (JICA Consultant Team) នែើមបផីសវងរ  Optimum 
Solution for Access Road to New Container Terminal (Phase 1) of Sihanoukville 
Port ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើនសច តីនែេងៗរមួមាន៖ 
-   គាំនូសរចនាសមពន័ធ នងិអងគការនលខ ររស់  សស 
-  សមាសភ្ជព គណៈ មាម ្ិការទាំងរី ននត្ ុមត្រ ឹាេបិាល  សស ។ 
-  ការ ាំណតក់ាលររនិចេទត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទី១០ នៅនងៃទី០៦ ផខវចិេិកា  

ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រ ឹាេបិាល អាណតតទិ៧ី នលើ ទ១ី០ នានងៃទ៦ី ផខវចិិេកា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មចបាន និងនសនើនអាយរនតអន វតតនៅ
តាម ស្ថម រតីសមយ័ត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល នលងម  ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ររស់ គណៈ 
មាម ្ិការសវន មម    គណៈ មាម ្ិការត្គរត់្គង និេយ័ នងិគណៈ មាម ្ិការផតងតាាំង និងលាេ
ការ ផែលបាននលើ ន ើង ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តី
មាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០ ផែលបានត្តួតពនិិតយនោយត្ មុហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC (Financial 
performance review) ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធ
ែលការង្ករអាជីវ មម  សស ៩ផខ នែើមឆ្ន ាំ២០២០ ។ 



 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពគាាំត្ទតាមគនត្មាងផែនការ អាជីវ
 មម (នសវា មម) ហិរញ្ញ វតា   សស ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

 ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើការ ាំណតក់ាលររនិចេទត្រជ ាំ
ត្ ុមត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទី១១ នៅនងៃទី០៥ ផខ  មាៈ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

នងៃទី១៩ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 

អេបិាល 

នងៃទ១ី៩ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 

អេបិាល 

នងៃទី១៩ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២០
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 
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