


 
ទស្សនវស័ិយរបស់ កសស គឺមានឆន�ៈក�ុងករបំេពញតួនាទីផ�ល់នូវេសវកម�េលកដក់ទំនិញ 

េផ�រ-ផ�ុក ស�ុកទំនិញ និងក� យជាមជ្ឈមណ� លផ�តផ់�ង ់និងែចកចយឈនមុខេគស្រមាបក់ម�ុជា។  

កសស មានទិសេដែ្របក� យខ�ួនឱ្យេទជាកំពង់ែផែដលមានបទដ� នអន�រជាតិ ក�ុងេគាលបំណង

សំខនេ់ដម្បបំីេរ ឲ្យករេធ�ពណិជ�កម�អន�រជាតិរបស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រសបតមកំេណ នេសដ�កិច�ជាតិ

និងសមាហរណកម�ក�ុងតំបន ់និងពិភពេលក។ 

 

ធានាបំេពញតមត្រម�វកររបស់អតិថិជន តមរយៈករបេង�នគុណភាពេសវកម� ្របតិបត�ិករឆាប ់

រហ័សជាងមុន និងតៃម�សម្រសប។ 

រក្សោសុវត�ិភាព សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បក់�ុងបរេិវណកំពងែ់ផសំរបអ់តិថិជន និងទំនិញឆ�ងកត ់ និង

ទំនិញែដលស�ុកទុកក�ុងកំពងែ់ផ។ 

ទស្សនវ�ស័យ 

េបសកកម� 
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ព័ត៌មានហិរ��វត��សេង�ប 

បរយិាយ 
 ៣០ ក��  ២០១៧ 

(ពនេ់រៀល) 

៣១ ធ�ូ ២០១៦ 

(ពនេ់រៀល) 

ស� នភាពហរិ�� វត�ុ 

្រទព្យសកម�សរបុ ១.២៦០.៥៦៧.៤៥៧ ១.០៨២.៩៣១.៦៤៧ 

បំណុលសរបុ ៦២៣.២៨១.១៧០ ៥៤៨.៣១៨.៦៣៦ 

មូលធនសរបុ ៦៣៧.២៨៦.២៨៧ ៥៣៤.៦១៣.០១១ 

លទ�ផលហរិ�� វត�ុ ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ 

ចំណូលសរបុ ៦០.៣៩៣.៦៨២ ៥៣.៧៩៦.៧៦៦ 

ចំេណញមុនបងព់ន� ១៧.៩១៥.៣៧៨ ៦.៤៤៣.៦៧៦ 

ចំេណញសុទ�េ្រកយបងព់ន� ១៥.៨០៦.៥០៤ ៣.៦៨១.៤៥៥ 

អនុបាតហរិ�� វត�ុ 

អនុបាតសន�នីយភាព អនុបាតចរន� ២,៩៣ ២,០៦ 

អនុបាតចរន�េលឿន ២,៨៣ ១,៨៨ 

អនុបាតចំេណញភាព ផលចំេណញក�ុងមយួ

ឯកត្រទព្យសកម� 
១,២៥% ០,៣៤% 

ផលចំេណញក�ុងមយួ

ឯកតមូលធន 
២,៤៨% ០,៦៩% 

គំលតចំេណញដុល ២៥,៣០% ២៦,២៥% 

គំលតចំេណញភាព ២៦,១៧% ៦,៨៤% 

ចំេណញក�ុងមយួឯកត

មូលប្រតកម�សិទ�ិ (េរៀល) 
១៨៤,២៩ ៥៧,២៣ 
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្រកហ�ិកអំពីព័ត៌មានហិរ��វត��សេង�ប (គិត្រតមឹ្រតីមាសទី៣ ឆ� ២ំ០១៧) 

 

 ្រទព្យសកម�សរបុ

បំណុលសរបុ

មលូធនសរបុ

១.២៦០.៥៦៧.៤៥៧

៦២៣.២៨១.១៧០

៦៣៧.២៨៦.២៨៧

១.០៨២.៩៣១.៦៤៧

៥៤៨.៣១៨.៦៣៦

៥៣៤.៦១៣.០១១

ស� នភាពហរិ�� វត�ុ  (ពនេ់រៀល)

ឆា�  ំ២០១៦ ៩ែខ ឆា� ២ំ០១៧

៦០.៣៩៣.៦៨២ 

១៧.៩១៥.៣៧៨ 

១៥.៨០៦.៥០៤ 

្របាកចំ់េណញស្រមាប្់រតីមាសទី៣  ឆា� ២ំ០១៧  (ពនេ់រៀល)

ចំណូលសរបុ ចំេណញមនុបងព់ន� ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ
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ភគហ៊ុនិករបស់ កសស 

ល.រ ្របេភទមលូប្រតកម�សិទ� ិ ភាគហុ៊នកិ ចនំនួមលូប្រតកនក់ប ់ ភាគរយ 

១ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិគា� នសិទ�

េបាះេឆា� ត្របេភទ “ក” 

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង 

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�

េបាះេឆា� ត្របេភទ “ខ” 

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង 

េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 
៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�

េបាះេឆា� ត្របេភទ “គ” 

ឯកជន 
២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

 ភគហ៊ុនិកកន់កប់មូលប្រតកម�សិទ�ិ្របេភទ “គ” របស់ កសស

ល.រ ភាគហុ៊នកិ ចនំនួមលូប្រតកនក់ប ់ ភាគរយ 

១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 

២ JICA ១១.៥៧៩.២១៦ ៥៤% 

៣ ភាគហុ៊និកឯកជនដៃទេទៀត ៧.៧១៩.៤៧៧ ៣៦% 

សរបុ ១០០% 

៧៥,៥២%

១៩,៨៩%

២,៧៥%
០,៣៥%

០,០២%
១,១០%

០,២៥%

០,១១%

្របភពចំណូល្រតីមាសទី ៣ ឆា� ២ំ០១៧

ចំណូលេលកដក ់

(Stevedoring and LOLO)
ចំណូលពីេសវកម�ែផ

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទី

លន
ចំណូលដឹកជ��ូ ន

ចំណូលនាវេទសចរណ៍

ចំណូលពីតំបន ់េសដ�កិច�

ពិេសស
ចំណូលជលួទីតងំ

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត
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-

៥,០០០

១០,០០០

១៥,០០០
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៤/

០៨
/២
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៧
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១/

០៨
/២

០១
៧

០៧
/០

៩/
២

០១
៧

១៤
/០

៩/
២

០១
៧

២
១/

០៩
/២

០១
៧

២
៨/

០៩
/២

០១
៧

៤,៩៤០

៤,៩៦០

៤,៩៨០

៥,០០០

៥,០២០

៥,០៤០

៥,០៦០

៥,០៨០

៥,១០០

៥,១២០

៥,១៤០

បំែរបំរលួៃថ�ភាគហុ៊ន និងទំហជំញួដូរចនួំនភាគហុ៊ន តៃម�ភាគហុ៊ន

បំែរបំរួលៃថ�ភគហ៊ុន និងទំហំជួញដូរ 

 

 

 

 

៧៥%

២%

២៣%

មូលប្រតកម�សិទ�មិានសិទ�េបាះេឆា� ត

រដ�តំណាងេដយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាគហុ៊និកឯកជន
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េសចក�ីែថ�ងរបស់្របធនអគ�នយក 

“ជួសមុខឲ្យ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង 

្រពះសីហនុ (កសស) ខ�ុ ំមានកិត�ិយស និងក�ីេសមនស្សរកីរយ ក�ុង

ករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍អជីវកម� និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

្របច្ំរតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ របស់ កសស ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទ 

ប�� បេ់នៃថ�ទី៣០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧” ។

េដយមានករគា្ំរទយ៉ាងមុតមាពីំរជរដ� ភបិាល កដូ៏ចជា្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ កសស បាន 

បន�ករវវិឌ្ឍនយ៉៍ាងខ� ងំក� េដម្បបីេ្រមសកម�ភាពធុរកិច�របស់ខ�ួន ជាលទ�ផលេនក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧   

កសស ទទួលបាន្របាកចំ់ណូលសរបុចំនួន ៦០.៣៩៣.៦៨២.០០០ េរៀល និងទទួលបាន្របាកចំ់េណញសុទ� 

ក�ុងករយិបរេិច�ទសរបុចំនួន ១៥.៨០៦.៥០៤.០០០ េរៀល។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ 

្របាកចំ់ណូលបានេកនេឡង ចំនួន ៦.៥៩៦.៩១៦.០០០េរៀល គឺេស�នឹង ១២,២៦%  ចំែណក្របាកចំ់េណញ 

សុទ�េ្រកយបងព់ន�មានករេកនេឡង  ចំនួន ១២.១២៥.០៤៩.០០០ េរៀល គឺេស�នឹង ៣២៩.៣៥% ។ លទ�

ផលេនះបណា� លមកពីបរមិាណទំនិញ និងកុងតឺនរ័ឆ�ងកត ់កសស មានករេកនេឡង និងករខតពី អ្រតប�ូរ 

្របាកេ់យន៉ មានករថយចុះ។ ក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ចំនួនកុងតឺនរ័ែដលបានឆ�ងកត ់កសស មាន 

១២៩.២២៥ TEUs េពលគឺ េកនចំនួន ២១.១៥៦ TEUs េស�នឹង ១៩,៥៨% េបេធៀបនឹង្រតីមាសទី៣ ឆា� ំ

២០១៦។ ជាលទ�ផល ចំេណញក�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ�មានចំនួន ១៨៤,២៩ េរៀល ស្រមាប្់រតីមាស  

ទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ។  

កសស នឹងបន�កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង េដម្បបំីេពញេសវកម� អជីវកម�ឲ្យកនែ់ត្របេសរ និងសេ្រមច បាន

លទ�ផលខ�ស់ជា្របេយាជនដ៍ល់ភាគហុ៊និករបស់ខ�ួន។ កសស បានព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសង

េហដ� រចនាសម�ន័�បែន�មេទៀត េដម្បេីឆ�យតបនឹងកំេណ នត្រម�វករេសវកម�របស់អតិថិជន និងកររកីចេ្រមន

េសដ�កិច�ជាតិ។ ជាកែ់ស�ងករអភវិឌ្ឍចំណតែផពហុបំណងសេ្រមចបាន្របែហល ៨៧,៣៣% េហយ គិតមក

្រតឹមដំណាច្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ។ ចំណតែផពហុបំណងមានេគាលេដចូលរមួេលកកម�ស់វស័ិយ 

កសិកម� កសិឧស្សោហកម� ឧស្សោហកម� ពណិជ�កម� និងពិេសសេដម្បគីា្ំរទដល់ករនាេំចញផលិតផល 

កសិកម�របស់កម�ុជាដូចជា អង�រ ចំណិតដំឡូងមសី�ួត និងទំនិញរយ ែដលជាករេឆ�យតបចំេពះយុទ�ស�ស�  

ព្រងីកទីផ្សោរនាអំង�រេចញរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា កដូ៏ចជាករផ�ល់េសវភស�ុភាដល់កររកុរកេ្របងក�ុងែដន 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ vii



សមុ្រទកម�ុជា ។ េ្រកពីេនះ ចំណតែផពហុបំណងកម៏ានេគាលេដេលករនាចូំលធ្យងូថ�ែដលេ្រប្របាស់ក�ុងករ 

ផលិតថាមពលអគ�ិសនី និងសីុមង៉តផ៍ងែដរ ។ 

 េដើម្បីេឆ�ើយតបនឹងករេកើនេឡើងៃនបរ�មាណទំនិញឆ�ងកត់ ក៏ដូចជត្រម�វករេសវាកម�

របស់អតិថិជន កសស មានទិសេ�ករងរចម្បងៗដូចខាងេ្រកម៖

 អនុវត�បន�ករងរតមែផនករែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាបឆ់ា�  ំ ២០១៧ និងេលកគេ្រមាងែផនករ 

ស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងឆា�  ំ២០១៨ 

 រក្សោនូវឧត�មភាពៃនភាព្របកួត្របែជងរបស់ខ�ួន េដយធានានូវគុណភាពេសវកម� តៃម�្របកួត

្របែជង ្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសងទំនុកចិត�ជូនអតិថិជន 

 ព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិកេលករ្រគប្់រគង និងបេច�កេទស េដម្បេីឆ�យតបឲ្យបានទនេ់ពលេវល 

ចំេពះកំេណ នតំរវូករេសវកម�របស់កំពងែ់ផ 

 បន�អនុវត� និងតមដនករអភវិឌ្ឍចំណតែផពហុបំណង េដម្បឲី្យសេ្រមចបានតមែផនករ 

 ជួសជុល ែថទ ំ និងអភវិឌ្ឍេហដ� រចនាសម�ន័�ែផ និងេ្រគ�ងច្រកបែន�មេទៀត េដម្បរីក្សោឧត�មភាព 

្របកួត្របែជង និងេលកកំពស់សមត�ភាពេលកដកទំ់និញរបស់ខ�ួន 

 ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាយុទ�ស�ស�ជាមយួកំពងែ់ផក�ុង្របេទស និងក�ុងតំបន ់

 ព្រងឹងអភបិាលកិច�្រគប្់រគង តមរយៈករបេង�តគណៈកមា� ធិករសំខន់ៗ  

 ចូលរមួក�ុងសកម�ភាពអភវិឌ្ឍសហគមនមូ៍លដ� ន និងេលកកំពស់សុខមាលភាពសង�ម 

 ករអនុវត�ករងររបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបល

េនក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានេធ�ករជួប្របជំុចំនួន ០១ េលក និងបាន

សេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 

សមយ័្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អណត�ទីិ ៦ េលក ទី ៤ នា ៃថ�ទី ២៤ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៧ 
កិច�្របជំុបានពិនិត្យ និងសេ្រមចេលចំនុចដូចខងេ្រកម៖ 

 របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលករងរអជីវកម�របស់ កសស ស្រមាបឆ់មាសទី១ ឆា� ២ំ០១៧ 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាពៃនករងរអនុវត�គេ្រមាងអភវិឌ្ឍចំណតែផពហុបំណង េ្រកម 

ឥណទនសម្បទនជប៉ុន JICA េលខ CP-P10 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាព េ្រកយេពលែដល កសស បានេបាះផ្សោយលកមូ់លប្រតជាស

ធារណៈេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា និងសកម�ភាពករងរបន�។ អង�្របជុំកប៏ានសេ្រមច្របគល់

ភារកិច�ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក អនុវត�នូវ

សកម�ភាពករងរបន� េដម្បបំីេពញបាននូវលក�ខណ� អភបិាលកិច�សជីវកម�បនា� បពី់ កសស 

បានចុះប�� ីលកមូ់លប្រតេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជារចួមក។ ចំេពះសមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

០២ របូ អង�្របជំុបានសេ្រមច្របគល់ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុក  

ជា្របធានអគ�នាយក ឱ្យេធ�លិខិតេស�សំុករសេ្រមចេលសមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដល

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ viii



តំណាងឲ្យ្រកសួង ឬអជា� ធរពកព់ន័�ពីឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ 
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្រក�ង្រពះសីហនុ ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័� ឬ្រក�មហុ៊នហូលឌីងរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុែដល

ទំនាកទំ់នងរបស់បុគ�លទងំេនាះេកតមានេនក�ុង្របតិបត�ិករ ឬករចតែ់ចងណាមយួែដលេធ�េឡង

េដយកំពងែ់ផស�យត័ ្រក�ង្រពះសីហនុ ............................................................................. ១១៩ 

៥- ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួបុគ�លធា� បជ់ាអភបិាល ឬបុគ�លជាបព់កព់ន័�ជាមយួបុគ�លធា� បជ់ា

អភបិាលក�ុងរយៈេពល ០២ (ពីរ) ឆា� ចុំងេ្រកយ ................................................................. ១១៩ 

៦- . ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួអភបិាលែដលទទួលបានផល្របេយាជន ៍ឬកៃ្រមវជិា� ជីវៈ ស្រមាប់

េសវែដលខ�ួនបានផ�ល់តមរយៈ្រក�មហុ៊នណាមយួ ដល់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ............. ១១៩ 

៧-្របតិបត�ិករសំខន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់កព់ន័�េផ្សងេទៀត .............................................. ១១៩ 

ែផ�កទី ៨ : ករពិភាក្សោ និងករវភិាគរបស់គណៈ្រគប្់រគង ..................................................... ១២០ 

១-ទិដ�ភាពទូេទៃន្របតិបត�ិករ ................................................................................ ១២១ 

២-កត� សំខន់ៗ ែដលបះ៉ពល់េលផលចំេណញ......................................................... ១៣០ 

៣-ករែ្រប្រប�លសំខន់ៗ េលករលក ់និងចំណូល ....................................................... ១៣១ 

៤-ផលបះ៉ពល់ៃនករប�ូររបិូយបណ�  អ្រតករ្របាក ់និងៃថ�ទំនិញ (Commodity) .............. ១៣១ 

៥-ផលបះ៉ពល់ៃនអតិផរណា ................................................................................. ១៣១ 

៦-េគាលនេយាបាយេសដ�កិច� សរេពពន� និងរបិូយវត�ុ របស់រដ� ភបិាល .......................... ១៣២ 

ែផ�កទី ៩ : ពត័ម៌ានចបំាចេ់ផ្សងេទៀតស្រមាបក់រពរវនិិេយាគិន ........................................... ១៣៣ 

 ហត�េលខ របស់អភិបាលកំពង់ស�យ័តរក�ងរពះសីហនុ.............................................. ១៣៥ 



របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១



 

 

ព័ត៍មានពក់ព័ន�នឹងកំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២



១- ព័តម៌ានទូេ�អំពកំីពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ

េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរែខ�រ៖ កពំងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ (កសស )  

េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (ឡាតងំ)៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 

េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (អងេ់គ�ស)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  

អក្សរកូដ៖ KH1000060009 

អសយដ� ន៖ តរិៈវថិសីេម�ចអគ�មហេសនាបតេីតេជាហុ៊នែសន សង� តេ់លខ៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះ

សីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

េលខទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 

េលខទូរសរ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 

េគហទំពរ័៖ www.pas.gov.kh 

អុីែមល៉៖ pasinfo@pas.gov.kh 

េលខវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�កម�៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧   កលបរេិច�ទ៖ ២១ កុម�ៈ ២០១៧ 

េលខអជា� បណ� អជីវកម�៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កលបរេិច�ទ៖ ២២ កុម�ៈ ២០១៧ 

េសចក�ីសេ្រមចអនុ�� តនិងចុះប�� ីឯកសរផ�ល់ពត័ម៌ានេលខ៖ ០៥៨/១៧/គ.ម.ក/ស.ស.រ 

កលបរេិច�ទ៖ ០៩ ឧសភា ២០១៧ 

េឈ� ះបុគ�លតណំាងបគុ�លេបាះផ្សោយ៖ ឯកឧត�ម លូ គមឹឈន ់

២- ដំេណើរករធុរកចិ�សេង�ប 

កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ គឺជាកំពងែ់ផសម្ុរទអន�រជាតិទឹកេ្រជែតមយួគតេ់ន្រពះរជាណាច្រក 

កម�ុជា ែដលកំពុងេធ�អជីវកម�េលៃផ�ដី្របមាណ ១២៥ ហិកត។ េដយស�ិតេនតមបេណា� យេឆ�រៃន្រពះរជា 

ណាច្រកកម�ុជា ក�ុងឈូងសមុ្រទៃថ កសស ទទួលបានភាពអនុេ្រគាះពធីម�ជាត ិ េដយទទួលបានលក�ខណ�  

្របតិបត�ិករយ៉ាងរលូនេពញមយួឆា�  ំេដយមានទឹកសមុ្រទស�បស់� តល់�  និងពុំមានព្យះុធំៗេឡយ ។  

កសស ្រត�វបានតភា� បេ់ដយបណា� ញដឹកជ��ូ នចរំះុ។ តមផ�ូវេគាក កសស ្រត�វបានតភា� បេ់ដយ ផ�ូវ

ជាតិសំខន់ៗ ពីរ គផឺ�ូវជាតិេលខ ៤ ែដលមាន្របែវង ២២៦ គីឡូែម្៉រត ពីរជធានីភ�េំពញ នងិផ�ូវជាតិេលខ ៣ 

ែដលកតត់មទីរមួេខត�កំពត ែដលមាន្របែវង ២៤៤ គឡូីែម្៉រត។ កសស ក្៏រត�វតភា� បេ់ដយែខ្សរថេភ�ងភាគ 

ខងត្បងូពភី�េំពញ កតត់មេខត�កពំត ែដលមាន្របែវង ២៦៤ គីឡូេម្៉រត។ ចំែណកតមផ�ូវអកស កសស ្រត�វ

បានតភា� បេ់ទេខត�េសៀមរប និងរជធានីភ�េំពញេដយអកសយានដ� នអន�រជាតិេខត�្រពះសីហនុ ។ 

ក�ុងនាមជា្របតិបត�កិរែផ កសស ្រត�វបំេពញអជីវកម� និងេសវកម�ដូចខងេ្រកម៖ 

 កណ� ធារកចិ� នានំាវេចញ-ចូល និងផ�ល់ភស�ុភាដល់នាវ 

 េលកដក ់េផ�រ-ផ�ុក ទំនិញ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣



 

 ស�ុកទំនិញ េនឃា� ងំ និងទលីន 

 ដឹកជ��ូ នទំនិញ 

 តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤



 

កសស មានចំណតែផសរបុ្របែវង ១.៣៣០ ែម្៉រត េដយែចកជា ៩ ចំណតដូចខងេ្រកម៖ 

ល.រ េឈ� ះស� នីយ ៍ ្របេភទំនិញ បេណា� យ 

(ែម្៉រត) 

ទទឹង 

(ែម្៉រត) 

ចំណត 

១ ស� នីយែ៍ផអ�កដំេណ រ 

(ចណំតែផចស់) 

អ�កដំេណ រ 

និងទនំិញរយ 

២៩០ ២៨ េលខ ១ និង េលខ ៣៖ ជេ្រម 

៩ែម្៉រត ដល់ ១៣ែម្៉រត 

ស្រមាបន់ាវែដលមានជេ្រម 

បាត ៨,៥ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

េលខ ២ និង េលខ ៤៖ ជេ្រម 

៦,៥ែម្៉រត ដល់ ៨ែម្៉រត 

ស្រមាបន់ាវែដលមានជេ្រម 

បាត ៧ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

២ ស� នីយែ៍ផថ� ី កុងតឺនរ័ ៣៥០ ៥០០ េលខ ៥ (ែផ�កខងលិច) និង

េលខ ៦ (ែផ�កខងេកត)៖ 

ជេ្រម ១០ែម្៉រត ស្រមាបន់ាវ 

ែដលមានជេ្រមបាតេ្រកម 

៨,៥ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

៣ ស� នីយែ៍ផកុងតនឺរ័ កុងតឺនរ័ ៤០០ ៣៥០ េលខ ៧ និង េលខ ៨៖ ជេ្រម 

១១ែម្៉រត ស្រមាបន់ាវែដល 

មានជេ្រមបាតេ្រកម ៨,៥

ែម្៉រត ចូលចតបាន ។ 

៤ ស� នីយែ៍ផថ� ដឹកេ្របង ៥៣ ៥ ចំណតែផេ្របង៖ ជេ្រម ៤,៥

ែម្៉រត េហយមាន្របែវង សរបុ 

េ្រកម ៨០ែម្៉រត ។ ឧបករណ៍

ទកព់ួរែកៃច� ្រត�វបានេរៀបចំ

ស្រមាប ់នាវេ្របងែដលមាន 

ជេ្រមបាតេ្រកម ៦ែម្៉រត និង

្របែវងេ្រកម ១១០ែម្៉រត េធ�ករ

ចូលចតបាន ។ 
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 ស� នីយរ៍ថេភ�ងដឹកកុងតឺនរ័ 
 េ្រកពីចំណតែផខងេល េដយសហករជាមយួ្រក�មហុ៊ន Toll (Cambodia) Co., Ltd កសស កម៏ាន

្របតិបត�ិករ្របពន័�ផ�ូវែដក នងិទីលនផ�ុកទំនិញកុងតឺនរ័ក�ុងបរេិវណកំពងែ់ផេដម្បឲី្យអតថិិជន ឬមា� ស់ ទំនិញ

អចដឹកជ��ូ នេទវញិេទមកពី កសស េទភ�េំពញ។ កសស បានជួលដបីរេិវណេនះេទឲ្យ្រក�មហុ៊ន Toll 

(Cambodia) Co., Ltd េហយផ�ល់េសវកម�េលកដកកុ់ងតឺនរ័េទេល នងិចុះពីរថេភ�ង ។ 

 តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 
េ្រកពីអជីវកម� េសវកម�ខងេល កសស ក្៏របតិបត�ដិំេណ រករតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកពំងែ់ផស�យត័ 

្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលមានទហំំ្របមាណ ៦៤ ហិកត ែដលបានកសងេឡងតមបទដ� ន្របេទសជប៉ុន ។ 
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៥៦.០៣៨ ៥៤.០៣៣
៥៤.៩២០

៥២.០៣១ ៥៥.៧៦៤
៦៤.៣០៥

០

២០,០០០

៤០,០០០

៦០,០០០

៨០,០០០

្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០១៧ ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧

ចំននួកុងតឺនរ័នាេំចញ និងនាចូំលឆ�ងកត ់កសស 

នាេំចញ (TEU) នាចូំល (TEU)

៣- សា� នភពទីផ្សោរ 
ស� នភាពទីផ្សោរៃនចរចរណ៍កុងតឺនរ័ឆ�ងកតក់ម�ុជាក�ុងអំឡុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧េនះ មានលក�ណៈ 

អំេណាយផលេដយសរក�ុងអំឡុងេពលេនះ ចំនួនកុងតឺនរ័ែដលឆ�ងកត ់កសស មានចំនួនេកនេឡងេបេ្រប�ប

េធៀបេទនឹង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០១៧ េពលគឺអ្រតកំេណ នមានរហូតដល់ ១៧,៦៩% ។  អ្រតកំេណ នេនះមាន 

១៩,៥៨% េបេ្រប�បេធៀបនឹង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េបពិនិត្យេមលេទេលចំនួនកុងតឺនរ័នាេំចញនិងនាចូំលែដលឆ�ងកត ់ កសស តួេលខកប៏ានបង� ញនូវ 

កំេណ នផងែដរ។ ជាកែ់ស�ងចំនួនកុងតឺនរ័ែដលនាេំចញឆ�ងកតត់ម កសស ក�ុង្រតីមាសទី ៣ ឆា�  ំ២០១៧ េនះ 

មានកំេណ ន ២០,១៥% ខ�ស់ជាងអំឡុងេពល្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០១៧ និង ១៥,៨៥% ខ�ស់ជាង្រតីមាសទី៣ 

ឆា� ២ំ០១៦ ។ ចំែណកចំនួនកុងតឺនរ័នាចូំលឆ�ងកតត់ម កសស វញិមានកំេណ ន ១៥,៣២% េបេធៀបនឹង្រតី

មាសទី២ ឆា� ២ំ០១៧ និង ២៣,៥៩% េធៀបនឹង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦។ ដូចេនះ កសស រពឹំងទុកថាបរមិាណ

កុងតឺនរ័ឆ�ងកត ់ស្រមាបឆ់ា�  ំ២០១៧ របស់ កសស នឹងេកនេឡងជាងឆា�  ំ២០១៦ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

១០៨.០៦៩

១០៩.៧៩៧

១២៩.២២៥

៩៥,០០០ ១០០,០០០ ១០៥,០០០ ១១០,០០០ ១១៥,០០០ ១២០,០០០ ១២៥,០០០ ១៣០,០០០ ១៣៥,០០០

្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦

្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០១៧

្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧

ចំននួកុងតឺនរ័ (TEUs)

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ ៧



 

េបគិតពបីរមិាណទំនិញចរចរណ៍ឆ�ងកត ់កសស វញិ ក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ មានកំេណ ន 

៩,៦៧% េបេ្រប�បេធៀបនឹង្រតមីាសទី២ ឆា� ២ំ០១៧ និង ១៩,៦៧% េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ៃន ឆា� ២ំ០១៦។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំែណកបរមិាណទំនិញនាេំចញវញិ មានអ្រតកំេណ នខ�ស់េពលគឺ ២៦,៥១% េធៀបនឹង្រតីមាសទ២ី 

ឆា� ២ំ០១៧ និង ២៩,៣២% េធៀបនឹង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦។ ដូចគា� ែដរ បរមិាណទំនញិនាចូំលែដលឆ�ងកត ់

កសស ក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ មានកំេណ ន ៣,៩៨% េធៀបនឹង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០១៧ និង 

១៦,១១% េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ៃនឆា� ២ំ០១៦ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

៩៥៨.០១៣

១.០៤៥.៣២៩

១.១៤៦.៤៤៦

្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០១៧ ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧

បរមិាណទនិំញឆ�ងកត ់(េតន)

២៥៨.៣០៥ ២៦៤.០៣៣
៣៣៤.០៣៣

៦៩៩.៧០៨
៧៨១.២៩៦ ៨១២.៤១២

្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០១៧ ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧

បរមិាណទំនិញនាេំចញ នាចូំល 

នាេំចញ (េតន) នាចូំល (េតន)

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨



 

្រកណាត់

១០%

សំេលៀកបំពក់

៥%

េ្រគ�ងម៉ាសីុន

៤%

ទំនិញទូេទ

៤០%

ែដក

១%

េ្របងឥន�នៈ

៤០%

្របេភទទំនិញនាចូំល ្រតមីាសទ៣ី ឆ�២០១៧

ទំនិញរយ

២%

អង�រ

២៩%

សំេលៀកបំពក់

៣៤%

ទំនិញទូេទ

៣៥%

្របេភទទំនិញនាេំចញ ្រតមីាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧

ករេកនេឡងៃនទំនិញ និងចំននួកុងតឺនរ័ែដលឆ�ងកត ់ កសស ក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ 

េនះ ្រសបតមនិនា� ករៃនចរចរណ៍ទំនិញ និងកុងតឺនរ័ឆ�ងកត ់ កសស ែដលជាទូេទកុងតឺនរ័ និង 

ទំនិញចបេ់ផ�មេកនេឡងក�ុងែខកក�ដ និងបន�រហូតដល់ែខក��  ឬេពលខ�ះបន�រហូតដល់ែខតុល មុន

នឹងថយចុះបន�ិចរហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ។ំ  

េបពិនិត្យេមលេល្របេភទទំនិញនាេំចញែដលបរមិាណ ៣៣៤.០៣៤េតន ស្រមាប្់រតីមាស   

ទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ សំេលៀកបំពកម់ាន ៣៤% ទំនិញទូេទមាន ៣៥% បនា� បម់កគឺករនាេំចញ អង�រ

ែដលមានចំននួ ២៩% និងទំនិញរយដូចជា ដំឡូងម ី មានចំននួ ២% ៃនបរមិាណទំនិញនាេំចញ 

សរបុរបស់ កសស។  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចំែណកទំនិញនាចូំលែដលឆ�ងកត ់កសស វញិមានបរមិាណ ៨១២.៤១៣េតន ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ 

ឆា� ២ំ០១៧ េហយទំនិញរយ និងេ្របងឥន�នៈមានបរមិាណេ្រចនជាងេគ េពលគទឺំនិញនីមយួៗមានទំហំ 

្របមាណ ៤០% ៃនបរមិាណទំនិញនាចូំលសរបុ ។ ចំេពះទនំិញជា្របេភទ ្រកណាតម់ានទំហំ ១០% ចំែណក 

សំេលៀកបំពកម់ាន ៥% េ្រគ�ងម៉ាសីុនមាន ៤% ៃនបរមិាណនាចូំលសរបុ េហយទំនិញជាែដកមាន ១% ។ 

 

 

 

 

 

 

  

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩



 

 ៤- សា� នភព្របកួត្របែជង 

  កសស េនែតរក្សោបានឧត�មភាព្របកួត្របែជងរបស់ខ�ួន េដយសរកត� មយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 លក�ណៈអេំណាយផលៃនទតីងំភមូសិ�ស� 
 កសស ស�ិតក�ុងឆកសមុ្រទេខត�្រពះសីហនុែដលផ�ល់ភាពងយ្រស�លក�ុងករដកឹជ��ូ នេទកន ់    

ទីផ្សោរអន�រជាតិសំខន់ៗ  ។ ករដឹកជ��ូ នពី កសស េទកនក់ពំងែ់ផក�ុងអសីុប៉ាសីុហ�ិច ពុំចបំាច ់   

ឆ�ងកតច់ណំតែផេមក�ុងតបំនេ់ឡយ េពលគឺ ករដឹកជ��ូ នអចេធ�េឡងេដយផា� ល់ែតម�ង ។ េ្រក

ពីេនះ ករដឹកជ��ូ នកម៏ានភាពងយ្រស�លផងែដរេទកនក់ំពងែ់ផហុងកុង ឬសិង�បុរ ី ែដលជា្រចក

ទ� រេទកនទ់ីផ្សោរអឺរ ៉បុ និងសហរដ�អេមរកិ ។ 

 មនិងយរងេ្រគាះេដយកត� ធម�ជាតិ ដូចជា ព្យះុធំៗ រ��ួ យដីជាេដម េដយសរឆកសមុ្រទេនះមាន 

អំេណាយផល្រសបព់ធីម�ជាតិ ។ 

 ចំណតេឆ�រមនិត្រម�វឱ្យមានករបូមស� រខ្សោច ់ ឬកករេ្រចនេឡយ ែដលេនះអចេធ�ឲ្យ កសស មនិ   

ចបំាចច់ំណាយេ្រចនេលករបូមស� រឃ�ង ឬផ�ូវនាវេឡយ ។ 

   េហដ� រចនាសម�ន័�សម្បរូែបប នងិទេំនប 
 កសស មានបំពកនូ់វ្រគបេ់ហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបប់ំេរ ឱ្យ្របតិបត�ិករអជីវកម�របស់ខ�ួន ដូចជា 

្របពន័�្រគប្់រគងចរចរណ៍នាវ VTMS ជាេដម។ បច�ុប្បន�សមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័របស់ កសស 

បានេកនេឡងរហូតដល់ ៦៥០.០០០ TEUs េ្រកយពីបំពករ់ថស�ូចចល័តេលែគមែផ (QC) ចំនួន 

០២ េ្រគ�ង បែន�មេទៀត។ កត� េនះបានជំរញុផលិតភាពរបស់ កសស ឱ្យេកនជាងមុន នងិកតប់ន�យ

េពលេវលកកស�ះទំនិញ។ 

   េលកកពំស់្របសិទ�ភាពករងរ 
 ្របសិទ�ករងរ្រត�វបានេលកកម�ស់ តមរយៈករព្រងងឹករ្រគប្់រគង េដយអនុវត�អភបិាលកិច�ល� 

េ្រកយេពលចុះប�� ីលកម់ូលប្រត ។  

 ករេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោទំេនបក�ុងករអនុវត�ករងរ េដយមានករគា្ំរទពីបំពកឋ់បនយីភណ� ែផ 

បែន�មដូចជា រថចល័តេលទលីនែផ និងរថចល័តេលែគមែផជាេដម ។  

 ករបណ�ុ ះបណា� ល នងិករេលកទឹកចតិ�របស់ថា� កដឹ់កនាចំំេពះបុគ�លិក និេយាជិក ពេិសសអនុវត� 

ករងរផា� ល់េដម្បពី្រងឹងស� រតី និងកំលំងចិត�ក�ុងកចិ�ខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញេសវកម�ជូនអតិថជិន។ 

   តៃម�េសវកម�មានលក�ណៈ្របកតួ្របែជង 
 កសស េនរក្សោរតៃម�េសវកម�របស់ខ�ួនឱ្យមានលក�ណៈ្របកួត្របែជង ជាករទកទ់ញអតិថិជន 

គួបផ្សនំងឹករព្រងងឹគុណភាពេសវកម�របស់ខ�ួន ។ 

   រក្សោទនំាកទ់នំងល�ជាមយួភាគពីកព់ន័� 
 កសស បានរក្សោទនំាកទ់នំងល�ជាមយួអតិថិជនរបស់ខ�ួន េដយព្យោយាមបំេពញតមត្រម�វករ 

របស់អតិថជិន ទទួលយកេយាបល់និងកររះិគនក់�ុងនយ័ស� បនា េដម្បែីស�ងយល់ពីចនុំចខ�ះខត 

របស់ខ�ួនក�ុងទិសេដែកលម�បែន�មេទៀត ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០



 

 កសស ករ៏ក្សោកចិ�សហ្របតបិត�ិករជាមយួកពំងែ់ផក�ុងតបំន ់ ក�ុងករែចកចយពត័ម៌ាន និងបទ     

ពិេសធនគ៍ា� េទវញិេទមក េដម្បេីលកស�ួយេសវកម�របស់ខ�ួន ។ 

 ៥- ែផនករអនគត 

 ែផនករអភវិឌ្ឍនរ៍យៈេពលខ�-ីមធ្យម-ែវង របស់ កសស រមួមាន៖ 

 គេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផពហុបណំងកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ  (្របាកក់ម�េីលខៈ CP-P10): 

ចបព់ីឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ឆា� ២ំ០១៨ គឺ គេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផពហុបណំងកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

ចំណតែផពហុបណំងបានចបេ់ផ�មសងសងក់�ុងឆា� ២ំ០១៥ េហយេ្រគាងប��បក់�ុងឆា� ២ំ០១៨ ។ ចំណតែផេនះ 

មាន្របែវង បេណា� យ ៣៣០ែម្៉រត និងជេ្រមទឹក ១៣,៥ែម្៉រត ស្រមាប្់របតិបត�ិករេលកដកទ់ំនិញរយ នងិ 

ទំនិញទូេទ េដម្បជី្រម�ញេលកទឹកចតិ�ដល់ករនាេំចញផលិតផលកសិកម�កម�ុជា ចំណាងំេឈ ចំណិតដំឡូងម ី

េ្រក�ម ជាពិេសស េដម្បេីឆ�យតបនឹងករព្រងីកយុទ�ស�ស�នាអំង�រេចញរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា នងិករសង 

សងម់ូលដ� នភស�ុភារកម� ករផ�តផ់�ងេ់្របងបេ្រមឱ្យេសវរកុរកែរេ៉្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជា កដូ៍ចជាជួយ ជ្រម�ញ 

ដល់កំេណ នេសដ�កចិ�របស់្របេទសកម�ុជា ។ 

គតិ្រតមឹដណំាច្់រតមីាសទ៣ី េនះ ចណំតែផពហុបណំងបានសេ្រមច ៨៧,៣៣% ៃនែផនករេ្រគាងទុកេហយ។ 

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពលសងសង ់ ចបព់ីែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៨ (៤៤ែខ) 

េគាលបំណង  

ៃនគេ្រមាង 

េដម្បបីេង�នសមត�ភាពកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលជាកពំងែ់ផសមុ្រទទកឹេ្រជែត

មយួរបស់្របេទសកម�ុជា េដយករសងសងច់ំណតែផពហុបំណង រមួមានចំណត

ែផទំនិញរយ និងមូលដ� នផ�តផ់�ងភ់ស�ុភារ កម�កររកុរកែរេ៉្របង ្រពមទងំអភវិឌ្ឍន៍

ឋបនីយភណ� េផ្សងេទៀត  ចូលរមួចំែណកដល់ករអភវិឌ្ឍន ៍ឧស្សោហកម� នងិកំេណ ន  

េសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា ។ 

លទ�ផលរពំឹងទុក ស្រមាប្់របតិបត�ិករេលកដកទ់ំនិញរយ និងទនំិញទូេទ េដម្បជីួយ ជ្រម�ញេលកទកឹ

ចិត�ដល់ករនាេំចញផលិតផលកសិកម�កម�ុជា ចំណាងំេឈ ចំណិត ដំឡូងមេី្រក�ម 

ជាពិេសសេដម្បេីឆ�យតបនងឹករព្រងីកយុទ�ស�ស�នាអំង�រ េចញរបស់រជរដ� ភបិាល

កម�ុជា និងបេ្រមេសវភស�ុភារកម�ស្រមាបក់ររកុរក េ្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជា កដូ៍ច

ជាជួយ ជ្រម�ញដល់កំេណ នេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា 

ធាតុសំខន់ៗ   

ៃនគេ្រមាង 

 សងសងច់ំណតែផពហុបណំង្របែវង ៣៣០ែម្៉រត និងជេ្រមទឹក ១៣,៥ែម្៉រត 

 សងសងច់ំណតែផមូលដ� នផ�តផ់�ងក់ររកុរកែរេ៉្របង នងិផលិតកម�េ្របង ្របែវង 

២០០ែម្៉រត នងិជេ្រម ៧,៥ែម្៉រត 

 ស� រឃ�ងនាវជេ្រម ១២ែម្៉រត ្របែវង ៣.៩00ែម្៉រត ទទងឹ ១៥០ ែម្៉រត និង

បរមិាណសរបុ ១.៨0០.០០០ែម្៉រត ្រតគុីណ 

 សងសងទ់ីលនស�ុកទនិំញរយ ទំហំ ២៨.០០០ែម្៉រតកេរ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១



 

 សងសងទ់ីលនស�ុកធ្យងូថ�ទហំំ ១៣.០០០ែម្៉រតកេរ ៉នងិទីលន ទនិំញទូេទ

ទំហំ ១៤.០០០ែម្៉រតកេរ ៉្រពមទងំបំពកឋ់បនីយភណ� ែផសំខន់ៗ មយួចនំួន ។ 

ទីតងំគេ្រមាង ស�ិតេនក�ុងបរេិវណកពំងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

ភា� កង់រអនុវត�

គេ្រមាង 

កសស ជាទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង េហយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុជាមា� ស់

គេ្រមាង (Employer) 

្របភពថវកិ  

និងចំននួថវកិ 

្របាកក់ម�ពីី JICA (េលខៈ CP-P10) តមរយៈ្របាកក់ម�បីន�ពី្រកសួងេសដ�កិច� និង

ហិរ�� វត�ុ ។  

តៃម�ប៉ានស់� ន

គេ្រមាង 

JPY7,១៧៦.០០០.០០០ ្របហក្់របែហលនឹង USD ៧៤.២០០.០០០,០០ 

ដំណាកក់ល  

ៃនគេ្រមាង  

ដណំាកក់លទ ី១៖ ករេរៀបចហិំរ�� វត�ុ (ឆា� ២ំ០០៨ ដល់ ឆា� ២ំ០០៩)  

ដំណាកក់លេនះ គឺជាដណំាកក់លៃនករចុះសិក្សោ និងវយតៃម�គេ្រមាង និងរក

្របភពថវកិស្រមាបក់រអនុវត�គេ្រមាង។ ករវយតៃម�បានចបស់ព�្រគបេ់នឆា� ២ំ០០៩ 

េដយ JICA េហយ JICA កស៏េ្រមចផ�ល់្របាកក់ម�សី្រមាប ់គេ្រមាងេនះឱ្យ  កសស 

តមរយៈ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុ េនៃថ�ទី២១ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩ ។ 

ដណំាកក់លទ ី២៖ ករងរេ្រជសេរ សទ្ីរបកឹ្សោគេ្រមាង (ឆា� ២ំ០១០ ដល់ ឆា� ២ំ០១១)  

ករងរេ្រជសេរ សទី្របកឹ្សោេនះ ្រត�វបានអនុវត�តមនីតិវធិីៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ

្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB) ។ ក�ុងដណំាកក់លនីមយួៗ្រត�វបានទទួលករ

ឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ (MEF & MPWT) នងិ    

ទីភា� កង់រ JICA ។ 

ដណំាកក់លទ ី៣៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម�លំអតិ នងិករេ្រជសេរ ស ្រក�មហុ៊នផ�ត់

ផ�ងន់ាវសេណា� ង នងិ្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់(ឆា� ២ំ០១២ ដល់ ឆា� ២ំ០១៤)  

១-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១២ ដល់ ឆា� ២ំ០១៣)៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម� ស្រមាប ់

ករងរផ�តផ់�ងន់ាវសេណា� ង និងករងរសំណងសីុ់វលិ ។ 

២-ជំហ៊នទី២ (ឆា� ២ំ០១៣ ដល់ ឆា� ២ំ០១៤)៖ ករងរលទ�កម�េ្រជសេរ ស ្រក�មហុ៊ន

ផ�តផ់�ងន់ាវសេណា� ង នងិ្រក�មហុ៊នសងសង ់។ 

ក�ុងដំណាកក់លនីមយួៗ ្រត�វមានករឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី្រកសួងអណាព្យោ 

បាលទងំពីរ (MEF & MPWT) និងទីភា� កង់រ JICA ។ 

ដណំាកក់លទ ី៤៖ ករងរផ�តផ់�ងន់ាវសេណា� ង នងិករងរសងសង ់ចណំតែផ   ព

ហុបណំង (ពឆីា� ២ំ០១៤ ដល់ ឆា� ២ំ០១៨) 

១-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១៤ ដល់ ឆា� ២ំ០១៥)៖ ករងរផ�តផ់�ងន់ាវ សេណា� ង ០១

េ្រគ�ង សមត�ភាព ៣.២០០HP ្រត�វបានផ�ល់កិច�សន្យោជូន ្រក�មហុ៊ន Asian Marine 

Services Public Co. Ltd (្របេទសៃថ) ។ ករងរេនះ បានចបេ់ផ�ម េនែខកុម�ៈ ឆា� ំ

២០១៤ េហយប��បក់រងរ (៤៤ែខ) និងបាន្របគល់ទទួលេនែខសីហ ឆា� ២ំ០១៥។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២



 

២-ជំហ៊នទី២ (ឆា� ២ំ០១៥ ដល់ ឆា� ២ំ០១៨)៖ ករងរសងសងច់ំណតែផ ពហុ

បំណង្រត�វបានផ�ល់កិច�សន្យោជូន្រក�មហុ៊ន Toyo-Maeda JV (្របេទសជប៉ុន) ។ 

ករងរេនះបានចបេ់ផ�ម េនែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេនែខ

ក��  ឆា� ២ំ០១៨ ខងមខុ (៤៤ែខ) ។ រហូតដល់ដំណាចែ់ខក��  ឆា� ២ំ០១៧ េនះ 

វឌ្ឍនភាពៃនករងរសេ្រមចបានលទ�ផល្របែហល ៨៧,៣៣% ៃនែផនករេ្រគាងទុក។ 

ដណំាកក់លទ ី៥៖ ករ្រត�តពនិតិ្យជសួជុលែថទ ំ(LDP) (ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ ឆា� ២ំ០១៩) 

មនិទនប់ានអនុវត� 

ដំណាកក់លជួសជុលែថទគំេ្រមាងមានរយៈេពល១ឆា�  ំ េដយចបគ់ិតពីៃថ�ប��ប ់ 

គេ្រមាង។ ក�ុងដំណាកក់លេនះ្រក�មហុ៊នសងសងជ់ាអ�កទទួលខុស្រត�វេលករងរ

ជួសជុលចំេពះឋបនីយភណ� គេ្រមាងែដលខូចខត េហយករចុះ្រត�តពនិិត្យប��ប់

គេ្រមាងនឹង្រប្រពឹត�េទបនា� បពី់គ្រមបេ់ពលមយួឆា� គំត ់។  
 

របូភាពស�ីពីវឌ្ឍនភាព ៃនករងរសងសងចំ់ណតែផពហុបំណងកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

គិត្រតឹមែខក��  ឆា� ២ំ០១៧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 គេ្រមាងបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន:់ 
ចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០១៩ កសស េ្រគាងនឹងបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់       

្របេភទរថស�ូចចល័តេលែគមែផ (QC) ចនំួន ០៣ េ្រគ�ង នងិរថស�ូចចល័តេនទីលន (RTG) ចំននួ ០៩ េ្រគ�ង

បែន�ម ។ រហូតដល់ដណំាច្់រតីមាសទី៣ េនះ កសស បានបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន្់របភទ QC 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៣



 

ចំនួន ០២េ្រគ�ង និង RTG ចំនួន ០៩េ្រគ�ង រចួេហយែដលេធ�ឱ្យសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតនឺរ័របស់ កសស 

មានរហូតដល់ ៦៥០.០០០ TEUs ក�ុង១ឆា�  ំចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពលៃនគេ្រមាង ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០១៩ 

េគាលបំណងៃនគេ្រមាង បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័របស់ទីលន កសស 

លទ�ផលរពំឹងទុក បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័ រហូតដល់ ៦៥០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ

ចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ េនះ 

ធាតុសំខន់ៗ  

ៃនគេ្រមាង 

 បំពក ់QC ០២ េ្រគ�ង និង RTG ០៩ េ្រគ�ង  េនឆា�  ំ២០១៧ េដម្ប ីបេង�ន

សមត�ភាពេលកដកឱ់្យបានដល់ ៦៥០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ(បានអនុវត�

ប��ប)់ 

 បំពក ់ QC ០១ េ្រគ�ង និងឋបនីយភណ� ែផបែន�ម េនឆា�  ំ ២០១៩ េដម្ប ី

បេង�នសមត�ភាពឲ្យបានដល់ ៦៩០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ

ទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង កសស ជាអ�កអនុវត� 

្របភពថវកិ ថវកិ កសស ផា� ល់ នងិថិវកិពីករេបាះផ្សោយមូលប្រតរបស់ កសស 

តៃម�ប៉ានស់� នគេ្រមាង USD ៣៣.៥០០.០០០,០០ 

 

 គេ្រមាងសងសងចំ់ណតែផកុងតឺនរ័ថ�ី (ជំហនទី ១) ្របែវង ៣៥០ែម្៉រត ជេ្រម ១៤,៥ែម្៉រត 

  ចបព់ីឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣ គឺជាគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនែ៍ផកុងតឺនរ័ថ�ី (ជហំនទី១) ្របែវង ៣៥០ ែម្៉រត 

និងមានជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត និងបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�នម់យួចំនួន។ គេ្រមាងេនះ ទទលួ

បានហិរ��ប្បទនសម្បទនពទីីភា� កង់រ JICA ែដលេ្រគាងនឹងចបេ់ផ�មករងរសងសងេ់ន ឆា� ២ំ០២០ េហយ

ប��បក់រងរសងសងេ់ន ឆា� ២ំ០២៣ ។ 

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពល ៃនគេ្រមាង ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣ 

េគាលបំណងៃនគេ្រមាង បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័េនកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលជាកំពងែ់ផ      

សមុ្រទទឹកេ្រជែតមយួរបស់្របេទសកម�ុជា និង្របសិទ�ិភាពែផ�កភស�ុភារកម� 

្របេទសកម�ុជា េដយករសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�ី ្របែវង ៣៥០ែម្៉រត ជេ្រម

ទឹក ១៤,៥ែម្៉រត ្រពមទងំអភវិឌ្ឍនឋ៍បនីយភណ� េផ្សងេទៀត េដម្បលុីបបំបាត់

ឧបសគ�ៃនករចូលចតរបស់នាវកុងតឺនរ័ខ� តធ ំ និងចូលរមួចំែណកដល់ករជួយ 

ស្រម�លែផ�កពណិជ�កម� នងិករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�សង�មកម�ុជា ។ 

លទ�ផលរពំឹងទុក សមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័ដល់ ១.២៩០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ េនេពល 

ែដលចំណតែផកុងតឺនរ័េនះដកឱ់្យ្របតបិត�ិករេន ឆា� ២ំ០២៣ ខងមខុ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៤



 

ធាតុសំខន់ៗ  

ៃនគេ្រមាង 

 សងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ថ� ី្របែវង ៣៥០ែម្៉រត ជេ្រមទីក ១៤,៥ែម្៉រត    ទី
លនកុងតនឺរ័ និងឋបនីយភណ័� ែផ ្រពមទងំករងរបមូស� រអងនាវ និង

ឃ�ងនាវ ្របែវង ៤គីឡូែមត៉ នងិ ជេ្រម ១៤ ែម្៉រត ។ ល។ 

 បំពកឋ់បនីយភណ� ែដលមាន QC ០៣ េ្រគ�ង RTG ០៩ េ្រគ�ង រថេលក 

(Reach Stacker) ចំននួ ០២ េ្រគ�ង នងិក្បោលសេណា� ងកុងតឺនរ័ចំនួន ១៦ 

េ្រគ�ង។ ល។ 

ទីតងំគេ្រមាង ស�ិតេនភាគខងេកតៃនចណំតែផកុងតឺនរ័មាន្រសប ់ ស�ិតេលៃផ�ទឹកសមុ្រទែក្បរ 

ទំនបរ់លកចំងយ្របមាណ ៣០០ែម្៉រត ពី្រចងំសមុ្រទ និងមានស� នភា� បព់ី ដី
េគាកេទកនទ់លីនែផកុងតនឺរ័ ។ ៃផ�ដីសរបុ ទំហំ ១៧,៥ ហិកត ។ 

ទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង កសស ជាទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង េហយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុជា មា� ស់

គេ្រមាង (Employer) 

្របភពថវកិ នងិចំននួ

ថវកិ 

្របាកក់ម�ពី ី JICA (េលខៈ CP-P21) តមរយៈ្របាកក់ម�បីន�ពី ្រកសួងេសដ�កចិ� 

និងហិរ�� វត�ុ ។  

តៃម�ប៉ានស់� នគេ្រមាង JPY ២៣.៥០២.០០០.០០០  ្របហក្់របែហលនឹង USD ២០៣.០០០.០០០,០០ 

ដំណាកក់ល ៃនករអនុ

វត�នគ៍េ្រមាង 

ដណំាកក់លទ ី ១ ៖ ករសិក្សោបេុរសមទិ�លិទ�ភាព នងិករេរៀបចហិំរ�� វត�ុ (ឆា� ំ

២០១៦ ដល់ ឆា� ២ំ០១៧)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ឆា� ២ំ០១៧)៖ ្រក�មសិក្សោ JICA បានចុះមកសិក្សោ 

និងេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពកីរសិក្សោបុេរសមទិ�ិលទ�ភាព ៃនគេ្រមាងអភវិឌ្ឍន ៍

ចំណតែផកុងតឺនរ័ថ�កីំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ឆា� ២ំ០១៧)៖ ទីភា� កង់រ JICA បានចុះមកសិក្សោ 

និងវយតៃម�ែផ�កហិរ�� វត�ុ េលគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផកុងតឺនរ័ថ�ី កំពងែ់ផ 

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុេដយសេ្រមចចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងហិរ��ប្បទន សម្បទន 

េលខៈ CP-P21  េនៃថ�ទី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ ។ 

ដណំាកក់លទ ី ២៖ ករងរេ្រជសេរ សទ្ីរបកឹ្សោគេ្រមាង (ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ំ

២០១៨) កពុំងដេំណ រករ 

ករងរេ្រជសេរ សទី្របកឹ្សោេនះ ្រត�វបានអនុវត�តមនតីិវធិី ៃនករេដញៃថ�មាន   លក�

ណៈ្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB)។ ក�ុងដំណាកក់លនីមយួៗ្រត�វមានករ

ឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ (MEF & MPWT) 

និងទីភា� កង់រ JICA ។ េសវទី្របឹក្សោេនះរមួមាន ករងរសិក្សោគនូំសែផ�កវសិ�កម� 

សំណងសីុ់វលិ និងករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន្់រពមទងំ 

ករងរ្រត�តពិនតិ្យក�ុងអំឡុងេពលសងសងជ់ាេដម ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៥



 

ដណំាកក់លទ ី៣៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម� នងិជនំយួករែផ�កេដញៃថ� េ្រជស

េរ ស្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់ និង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់ កុងតនឺរ័

ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ ឆា� ២ំ០២១)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០១៨ ដល់ឆា� ២ំ០១៩)៖ ករេរៀបចគំនំួសប�ងវ់សិ�កម�ស្រមាប ់

ករងរសំណងសីុ់វលិ (Packag-1) និងករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់

កុងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(Packag-2)  ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០១៩ ដល់ ឆា� ២ំ០២១)៖ ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់

ចំណតែផកុងតឺនរ័ថ� ី(Packag-1) (ឆា� ២ំ០១៩ ដល់ ឆា� ២ំ០២០)  និងករេ្រជស

េរ ស្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់ (Packag-2)  (ឆា� ំ

២០២០ ដល់ ឆា� ២ំ០២១) ។ ចំេពះនីតិវធិីេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់និង្រក�ម

ហុ៊នផ�តផ់�ង ់ ្រត�វអនុវត�តមនីតិវធិីៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ្របកួត្របែជងជា

សធារណៈ (ICB)  េហយ្រត�វមានករឯកភាពជាេគាលករណ៍ពី ្រកសួងអណា

ព្យោបាលទងំពីរ (MEF & MPWT) នងិទីភា� កង់រ JICA ។ 

ដណំាកក់លទ ី៤៖ ដណំាកក់លសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ� ីនងិផ�តផ់�ង ់េ្រគ�ង

ច្រកេលកដកកុ់ងតនឺរ័ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០២១ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣) 

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២០ ដល់ ឆា� ២ំ០២៣)៖ ករងរសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ 

ថ�ីេ្រគាងនឹងចបេ់ផ�មេន ឆា� ២ំ០២០ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេន ឆា� ២ំ០២៣ 

(៣៦ែខ) ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២១ ដល់ឆា� ២ំ០២៣)៖ ករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់

កុងតឺនរ័ធុនធ�នេ់្រគាងនងឹចបេ់ផ�មេន ឆា� ២ំ០២១ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេន 

ឆា� ២ំ០១៣ (២៨ែខ) ។ 

ដណំាកក់លទ ី៥៖ រយៈេពលធានាជសួជុលែថទ ំ (LDP) (ឆា� ២ំ០២៣ ដល់ ឆា� ំ

២០២៤) 

រយៈេពលធានាជួសជុលែថទគំេ្រមាង មានរយៈេពល១ឆា�  ំដូចខងេ្រកមៈ 

-ករងរសងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ថ� ី(ឆា� ២ំ០២៣ ដល់ ឆា� ២ំ០២៤) 

-ករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០២៣ ដល់ឆា� ២ំ០២៤។ 
វឌ្ឍនភាពគេ្រមាង កិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម� ីបានចុះហត�េលខេនៃថ�ទី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧។ 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៦



 

គំនូសប�ងទូ់រេទ គេ្រមាងអភវិឌ្ឍនចំ៍ណតែផកុងតឺនរ័ថ�កំីពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 គេ្រមាងសងសងចំ់ណតែផកុងតឺនរ័ថ�ី (ជំហនទី ២) ្របែវង ៣០០ែម្៉រត ជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត 
  ចបព់ីឆា� ២ំ០២៤ ដល់ ឆា� ២ំ០៣០ កសស មានែផនករសងសងច់ំណតែផកុងតឺនរ័ថ� ី (ជំហនទី២) 

្របែវង ៣០០ែម្៉រត និងមានជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត និងបំពកេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�នប់ែន�មេទៀត ។  

េសចក�សីេង�បគេ្រមាង 

រយៈេពលៃនគេ្រមាង ឆា� ២ំ០២៤ ដល់ ឆា� ២ំ០៣០ 

េគាលបំណង 

ៃនគេ្រមាង 

បេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័េនកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ែដលជាកពំងែ់ផ      

សមុ្រទទឹកេ្រជែតមយួគតរ់បស់្របេទសកម�ុជា និង្របសិទ�ិភាពែផ�កភស�ុភារកម� 

្របេទសកម�ុជា េដយករសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�ី ្របែវង ៣០០ែម្៉រត ជេ្រម

ទឹក ១៤,៥ែម្៉រត ្រពមទងំអភវិឌ្ឍនឋ៍បនីយភណ� េផ្សងេទៀតេដម្បចូីលរមួចែំណក

ដល់ករជួយ ស្រម�លែផ�កពណិជ�កម� និងករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�សង�មកម�ុជា។ 

លទ�ផលរពំឹងទុក សមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័ដល់ ២.០០០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំ េនេពលែដល

ចំណតែផកុងតឺនរ័េនះដកឱ់្យ្របតិបត�ិករេន ឆា� ២ំ០៣០ ខងមុខ។ 

ធាតុសំខន់ៗ  

ៃនគេ្រមាង 

 សងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ� ី ្របែវង ៣០០ែម្៉រត ជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត           

ទីលនកុងតឺនរ័ នងិឋបនីយភណ័ែផមយួចនំួន ។ 

 បំពកឋ់បនីយភណ� ែដលមាន QC ០៣ េ្រគ�ង RTG ០៩ េ្រគ�ង រថេលក 

(Reach Stacker) ចនំនួ ០២េ្រគ�ង នងិក្បោលសេណា� ងកុងតនឺរ័ចំននួ ១៦ 

េ្រគ�ងបែន�ម ។ ល។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៧



 

ទីតងំគេ្រមាង បន�ពីចណំតែផកុងតឺនរ័្របែវង ៣៥០ែមត៉ ស�ិតេលៃផ�ទកឹសមុ្រទែក្បរទំនបរ់លក       

ចំងយ្របមាណ ៦៥០ ែម្៉រតពី្រចងំសមុ្រទ និងមានស� នភា� បព់ីដីេគាកេទ             

ទីលនែផកុងតឺនរ័ ។ ៃផ�ដីសរបុ ទំហំ ១៥ ហិកត ។ 

ភា� កង់រអនុវត�

គេ្រមាង 

កសស ជាទីភា� កង់រអនុវត�គេ្រមាង េហយ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុ ជាមា� ស់

គេ្រមាង (Employer) 

្របភពថវកិ  ពីៃដគូរអភវិឌ្ឍនគ៍េ្រមាង 

តៃម�ប៉ានស់� ន

គេ្រមាង 

្របមាណ USD ១៥០.០០០.០០០,០០ 

ដំណាកក់ល 

ៃនគេ្រមាង 

ដណំាកក់លទ ី១៖ ករសិក្សោបេុរសមទិ�លិទ�ភាព នងិករេរៀបចហិំរ�� វត�ុ (ឆា� ២ំ០២៤ 

ដល់ ឆា� ២ំ០២៥)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២៤ ដល់ ឆា� ២ំ០២៥)៖ ្រក�មសិក្សោៃដគូរអភវិឌ្ឍនន៍ងឹចុះ សិក្សោ 

និងេរៀបចំរបាយករណ៍ស�ីពកីរសិក្សោបុេរសមទិ�ិលទ�ភាព ៃនគេ្រមាងអភវិឌ្ឍន៍

ចំណតែផកុងតឺនរ័ថ�កីំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ (ជហ៊ំនទី២) ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២៥ ដល់ ឆា� ២ំ០២៦)៖ ្រក�មសិក្សោៃដគូរអភវិឌ្ឍនន៍ងឹចុះមក

សិក្សោ និងវយតៃម�ែផ�កហិរ�� វត�ុេលគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�ីេនះ េដម្ប ី
ផ�ល់្របាកក់ម� ី។ 

ដណំាកក់លទ ី២៖ ករងរេ្រជសេរ សទ្ីរបកឹ្សោគេ្រមាង (ឆា� ២ំ០២៦ ដល់ ឆា� ២ំ០២៧)  

ករងរេ្រជសេរ សទី្របកឹ្សោេនះ ្រត�វបានអនុវត�តមនតីិវធិី ៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ 

្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB) ។ េសវទី្របឹក្សោេនះរមួមាន ករងរសិក្សោគំនូស

ែផ�កវសិ�កម�សំណងសីុ់វលិ និងករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់

្រពមទងំករងរ្រត�តពិនតិ្យក�ុងអឡុំងេពលសងសងជ់ាេដម ។ 

ដណំាកក់លទ ី៣៖ ករេរៀបចគំនូំសប�ងវ់សិ�កម� នងិជនំយួករែផ�កេដញៃថ�េ្រជសេរ ស

្រក�មហុ៊នេម៉ករសងសង ់ នងិ្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតនឺរ័ធុនធ�ន ់

(ឆា� ២ំ០២៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៨)  

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២៧ ដល់ ឆា� ២ំ០២៩)៖ ករេរៀបចគំំនូសប�ងវ់សិ�កម�ស្រមាប ់

ករងរសំណងសីុ់វលិ (Packag-1) និងករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់ 

កុងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(Packag-2)  ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២៨ ដល់ឆា� ២ំ០២៩)៖ ករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់

ចំណតែផកុងតឺនរ័ថ�ី (Packag-1) នងិករេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រក

េលកដកកុ់ងតឺនរ័ធុនធ�ន ់(Packag-2)  ។ 

ចំេពះនីតិវធិីេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នសងសង ់ និង្រក�មហុ៊នផ�តផ់�ង្់រត�វអនុវត�តមនីតិ
វធិីៃនករេដញៃថ�មានលក�ណៈ្របកួត្របែជងជាសធារណៈ (ICB)  ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៨



 

ដណំាកក់លទ ី៤៖ ដណំាកក់លសងសងច់ណំតែផកុងតនឺរ័ថ�-ីជហ៊ំនទ២ី នងិផ�ត់

ផ�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតនឺរ័ធុនធ�ន ់(ឆា� ២ំ០២៩ ដល់ ឆា� ២ំ០៣១) 

-ជហ៊ំនទី១ (ឆា� ២ំ០២៩ ដល់ ឆា� ២ំ០៣១)  (៣៦ែខ)៖  ករងរសងសងច់ណំតែផ

កុងតឺនរ័ថ�ី្របែវង ៣០០ែម្៉រត េ្រគាងនឹងចបេ់ផ�មេនឆា� ២ំ០២៩ េហយេ្រគាង ប��ប់

ករងរេន ឆា� ២ំ០៣១ ។ 

-ជហ៊ំនទី២ (ឆា� ២ំ០២៩ ដល់ ឆា� ២ំ០៣១)៖ ករងរផ�តផ់�ងេ់្រគ�ងច្រកេលកដក ់ 

កុងតឺនរ័ធុនធ�នេ់្រគាងនងឹចបេ់ផ�មេន ឆា� ២ំ០២៩ េហយេ្រគាងប��បក់រងរេន ឆា� ំ

២០៣១ (២៨ែខ) ។ 

ដណំាកក់លទ ី ៥៖ រយៈេពលធានាជសួជុលែថទ ំ (LDP) (ឆា� ២ំ០៣១ ដល់ ឆា� ំ

២០៣២) 

រយៈេពលធានាជួសជុលែថទគំេ្រមាង មានរយៈេពល១ឆា�  ំ។ 

វឌ្ឍនភាពគេ្រមាង ដំណាកក់លេរៀបចំែផនកររយៈេពេលែវង ។ 

 
គំនូសប�ង:់ គេ្រមាងអភវិឌ្ឍនចំ៍ណតែផកុងតឺនរ័ថ�-ីជំហ៊នទី២ (២០២៤-២០៣០) 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៩



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ព័ត៌មានអំពីលទ�ផល្របតិបត�ិករធុរកិច� 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២០



 

១- លទ�ផល្របតិបត�កិរធុរកិច� េដយរួមប��� លព័តម៌ានធុរកិច�តមែផ�ក  

 

បរយិាយ 

 

ឯកត�  

ែផនករ  

ឆា� ២ំ០១៧ 

អនុវត� ៩ែខ  

ឆា� ២ំ០១៧ 

អនុវត� ៩ែខ 

ឆា� ២ំ០១៦ 

្រតមីាសទ៣ី 

ឆា� ២ំ០១៧ 

្រតមីាសទ៣ី 

ឆា� ២ំ០១៦ 

េ្រប�បេធៀប 

១ ២ ៣ ៤ ៥ ២/៣. ៤/៥. 

បរមិាណទនំញិឆ�ងកត ់ េតន ៤.២៤៤.០០០ ៣.២២៨.៤០៨ ៣.០០២.៨២២ ១.១៤៦.៤៤៦ ៩៥៨.០១៣ ៧,៥១% ១៩,៦៧% 

  ជាកុងតនឺរ័ _  ២.០៩៧.៦១៩ ១.៨៥៩.៧១៣ ៧៧៧.៥០៩ ៦០៤.៣៤៥ ១២,៧៩% ២៨,៦៥% 

  ទំនិញរយ _  ១៨៤.១១៦ ២៧១.៥៥៤ ៤៣.១៩៣ ១០១.៧៦១ -៣២,២០% -៥៧,៥៥% 

  ជាេ្របង _  ៩៤៦.៦៧៣ ៨៧១.៥៥៥ ៣២៥.៧៤៤ ២៥១.៩០៧ ៨,៦២% ២៩,៣១% 

បរមិាណទនំញិនាចូំល _ ៣.១២៦.០០០ ២.៣៦៣.៣២៦ ២.២១១.៥៦៤ ៨១២.៤១៣ ៦៩៩.៧០៨ ៦,៨៦% ១៦,១១% 

  ជាកុងតនឺរ័ _  ១.២៤០.៥៤៧ ១.០៩៦.២៣៨ ៤៥១.៤៨៥ ៣៤៦.០៤០ ១៣,១៦% ៣០,៤៧% 

  ទំនិញរយ _  ១.១២២.៧៧៩ ១.១១៥.៣២៦ ៣៦០.៩២៨ ៣៥៣.៦៦៨ ០,៦៧% ២,០៥% 

បរមិាណទនំញិនាេំចញ _ ១.១១៨.០០០ ៨៦៥.០៨២ ៧៩១.២៥៨ ៣៣៤.០៣៤ ២៥៨.៣០៥ ៩,៣៣% ២៩,៣២% 

  ជាកុងតនឺរ័ _  ៨៥៧.០៧២ ៧៦៣.៤៧៥ ៣២៦.០២៤ ២៥៨.៣០៥ ១២,២៦% ២៦,២២% 

  ទំនិញរយ _  ៨.០១០ ២៧.៧៨៣ ៨.០១០ _ -៧១,១៧% _ 

បរមិាណទនំញិេលកេរៀប _ ៥.៦៨៤.០០០ ៤.៣៩០.០២៦ ៤.០២១.៥២៦ ១.៦០៧.១០៨ ១.៣១១.៤៣៩ ៩,១៦% ២២,៥៥% 

  ្របគល់ផា� ល់ _ ៣៤១.០០០ ១៧៣.៤៤៣ ២៤១.០០៨ ៣៤.២៩៦ ១០០.៧៧៤ -២៨,០៣% -៦៥,៩៧ 

  ឆ�ងកតឃ់ា� ងំ និងទលីន _ ៥.៣៤៣.០០០ ៤.២១៦.៥៨៣ ៣.៧៨០.៥១៨ ១.៥៧២.៨១២ ១.២១០.៦៦៥ ១១,៥៣% ២៩,៩១% 

បរមិាណកុងតនឺរ័ឆ�ងកត ់ TEU ៤២១.០០០ ៣៤០.៩៤៤ ៣០៤.០៩៥ ១២៩.២២៥ ១០៨.០៦៩ ១២,១២% ១៩,៥៨% 

 នាចូំល   ១៧១.៤៨៦ ១៥០.៨៧៦ ៦៤.៣០៥ ៥២.០៣១ ១៣,៦៦% ២៣,៥៩% 

  មានទំនិញ   ១៥០.៣៣១ ១៣០.៣៩៧ ៥៤.៤៨២ ៤១.៣៧២ ១៥,២៩% ៣១,៦៩% 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២១



 

  គា� នទំនិញ   ២១.១៥៥ ២០.៤៧៩ ៩.៨២៣ ១០.៦៥៩ ៣,៣០% -៧,៨៤ 

 នាេំចញ   ១៦៩.៤៥៨ ១៥៣.២១៩ ៥៤.៩២០ ៥៦.០៣៨ ១០,៦០% ១៥,៨៥% 

  មានទំនិញ   ១១០.៣៥៧ ៩៨.០៥០ ៤៣.៨៤៥ ៣៦.៥៥០ ១២,៥៥% ១៩,៩៦% 

  គា� នទំនិញ   ៥៩.១០១ ៥៥.១៦៩ ២១.០៧៥ ១៩.៤៨៨ ៧,១៣% ៨,១៤% 

ចនំនួនាវចូលចត េ្រគ�ង ១.៣៦៩ ៩៧៥ ៩៨៧ ៣០៥ ៣០៧ -១,២២% -០,៦៥ 

ចណុំះផ�ុកនាវ េតន ១៧.៥៣១.០០០ ១០.០៨៣.៨៣២ ១១.៤៣៣.០៩៨ ២.៨៣១.៨៨៥ ៣.៤៧៥.៨៤៧ -១១,៨០% -១៨,៥៣% 

  នាវដឹកកុងតឺនរ័ េ្រគ�ង  ៤០១ ៥០៧ ១២៤ ១៧៨ -២០,៩១% -៣០,៣៤% 

  ចំណុះនាវដកឹកុងតឺនរ័ េតន  ៥.៨០២.៤១០ ៦.៩៦២.១០១ ១.៩០៣.៤៩៣ ២.៤៥០.៦៧៨ -១៦,៦៦% -២២,៣៣% 

  នាវដឹកេ្របង េ្រគ�ង  ៣៣៣ ២៤០ ១២០ ៧៥ ៣៨,៧៥% ៦០,០០% 

  ចំណុះនាវដកឹេ្របង េតន  ១.២២១.៨៦៥ ១.០៣៨.៤៣៦ ៤១៨.៨៣១ ៣០៦.៧៤៥ ១៧,៦៦% ៣៦,៥៤% 

  នាវដឹកទំនិញទូេទ េ្រគ�ង  ២២០ ២១០ ៦០ ៤៩ ៤,៧៦% ២២,៤៥% 

  ចំណុះនាវដកឹទនំិញទូេទ េតន  ១.៧៣៨.៤៨១ ១.៥១៩.២១៥ ៤៥៣.៦៨៤ ៣៧៤.២៨៩ ១៤,៤៣% ២១,២១% 

  នាវេទសចរណ៍ េ្រគ�ង  ២១ ៣០ ១ ៥ -៣០,០០% -៨០,០០ 

  នាវេទសចរណ៍ េតន  ១.៣២១.០៧៦ ១.៩១៣.៣៤៦ ៥៥.៨៧៧ ៣៤៤.១៣៥ -៣០,៩៥% -៨៣,៧៦% 

  ចំនួនេទសចរណ៍ នាក ់  ១៩.១៤៩ ២៩.៨៣៨ ៩១៥ _ -៣៥,៨២% _ 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២២



១២៤ េ្រគ�ង

១២០ េ្រគ�ង 

៦០ ្រគ. 

១ េ្រគ�ង 

១៧៨ េ្រគ�ង 

៧៥ េ្រគ�ង 

៤៩ េ្រគ�ង

៥ េ្រគ�ង 

- ៥០០,០០០ ១,០០០,០០០ ១,៥០០,០០០ ២,០០០,០០០ ២,៥០០,០០០

ចំណុះនាវដឹកកុងតឺនរ័ 

ចំណុះនាវដឹកេ្របង

ចំណុះនាវដឹកទំនិញទូេទ

នាវេទសចរណ៍

ចំណុះផ�ុកនាវឆ�ងកត ់(េតន)

្រតីមាសទី៣ឆា� ២ំ០១៦ ្រតីមាទី៣ឆា� ២ំ០១៧

-

១០០,០០០

២០០,០០០

អនុវត� ៩ ែខ 

២០១៧

អនុវត� ៩ ែខ ្រតីមាសទី ៣ ឆា� ំ

២០១៧

្រតីមាសទី ៣ ឆា� ំ

២០១៦

បរមិាណកុងតឺនរ័ឆ�ងកត់ (TEUs)

នាចូំលមានទំនិញ

២០១៦

នាចូំលគា� នទំនិញ នាេំចញមានទំនិញ នាេំចញគា� នទំនិញ

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០១៧ ២៣



២- ករែ្រប្រប�លសខំាន់ៗពក់ព័ន�នឹង្របតិបត�ិករធុរកិច� 

េនក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះពុំមានបំែរបរំលួសំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករធុរកចិ�េនាះេទ ។ 

៣- រចនសម�័ន�ចំណលូ 

ល.រ ្របភពចំណូល 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប្់រតឹម 

្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប្់រតឹម 

្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ 

ពនេ់រៀល 
ភាគរយេធៀបនឹង 

ចំណូលសរបុ
ពនេ់រៀល 

ភាគរយេធៀបនឹង 

ចំណូលសរបុ

១ 
ចំណូលេលកដក ់

(Stevedoring and LOLO) 
៤៥.៦០៩.៣១៤ ៧៥,៥២% ៣៨.៨៦០.៩៧៣ ៧២,២៤% 

២ ចំណូលកចិ�ករេសវកម�ែផ ១២.០១១.០៥៩ ១៩,៨៩% ១៣.៧២៦.៩០៨ ២៥,៥២% 

៣ ចំណូលស�ុក ១.៦៦២.៩៣៤ ២,៧៥% ៤២៦.២១២ ០,៧៩% 

៤ ចំណូលដកឹជ��ូ ន ២១១.៣៧២ ០,៣៥% - 0,00% 

៥ ចំណូលនាវេទសចរណ៍ ១៥.០១៤ ០,០២% ៧០.៩៦១ ០,១៣% 

៦ ចំណូលពតីំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស ៦៦៤.១៣៥ ១,១០% ៦១២.៥៩៧ ១,១៤% 

៧ ចំណូលជួលទីតងំ ១៥២.៨៤៩ ០,២៥% ៤៦.២៩០ ០,០៩% 

៨ ចំណូលេផ្សងៗេទៀត ៦៧.០០៣ ០,១១% ៥២.៨២៤ ០,១០% 

ចណូំលសរបុ ៦០.៣៩៣.៦៨១ ១០០% ៥៣.៧៩៦.៧៦៦ ១០០% 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២៤



 

 

 
 

 

 

អភិបលកិច�សាជីវកម� 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២៥



 

១- ភគហ៊ុនិក 

ក-ករករពរសិទ�ភិាគហុ៊និក 
សិទ�ិរបស់ភាគហុ៊នកិ ្រត�វបានធានាេដយមហសន�ិបាតភាគហុ៊និក េដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល និង

េដយអគ�នាយក ដូចែដលមានែចងេនក�ុងលក�ន�កិៈរបស់ កសស។ 

 ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ក” 

ក.សិទ�េិបាះេឆា� ត៖  ភាគហុ៊និក្របេភទ “ក” ជាទូេទមនិមានសិទ�ិេបាះេឆា� តេឡយ េលកែលងែតក�ុង 

ករណីែដលមានកិច�្របជុំសេ្រមចេលប�� ណាមយួែដលអចកតប់ន�យ ឬរតឹត្បតិនូវសិទ�ិ និងផល្របេយាជន ៍

ៃនភាគហុ៊និក្របេភទេនះ (ក�ុងករណីេនះភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ក” មានសិទ�ិេបាះេឆា� ត ១ ភាគហុ៊នេស�នឹង ១       

សេម�ង) ដូចក�ុងករណីខងេ្រកម៖ 

• ករកតប់ន�យ ឬរតឹត្បតិចំននួ និងសិទ�ិៃនភាគហុ៊នកិែដលកនក់បភ់ាគហុ៊ន្របេភទ “ក” 

• ករេស�រមួប��ូ ល ឬបំែបក កសស 

• ករសេ្រមចឲ្យជ្រមះប�� ី ឬរលំយ កសស 

ខ.សិទ�ទិទលួបាន្រទព្យែដលេនសល់ពកីរជ្រមះប�� ី ឬកររលំយ៖ ភាគហុ៊និកែដលកនក់ប ់ ភាគ

ហុ៊ន្របេភទ “ក” មានសិទ�ិបុរមិាក�ុងករទទួល្រទព្យសម្បត�ិរបស់ កសស ែដលេនសល់បនា� បព់ីករជ្រមះ ប�� ី ឬ

រលំយមុនភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” និង “គ” ។ 

 ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ខ” 

ក.សិទ�េិបាះេឆា� ត៖ ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ខ” មានសិទ�ិេបាះេឆា� តេពញេលញ េដយមយួសេម�ង េស�នឹង ១ 

ភាគហុ៊ន។ 

ខ.សិទ�ទិទលួបានភាគលភ៖ ភាគលភរបស់ កសស ែដល្រត�វបាន្របកសេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ក�ុង

ឆា� សំរេពពន�ណាមយួ នងឹ្រត�វែបងែចកក�ុងចំេណាមភាគហុ៊និក ្របេភទ “ខ” និង “គ” ។ ភាគហុ៊និក្របេភទ 

“ខ” មនិមានសិទ�ិទទួលបានភាគលភអប្បបរមាែដល្រត�វបានធានាចំេពះភាគហុ៊នកិ ្របេភទ “គ” េឡយ

ក�ុងកំឡុងេពលធានាភាគលភអប្បបរមាេនះ ប៉ុែន�អចទទលួបានភាគលភែដល្រត�វបានែចងែចកឱ្យេលស

ពីចំនួនអប្បបរមាេនះ ្របសិនេបមានករែបងែចកភាគលភឱ្យភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” ។ 

គ. សិទ�ទិទលួបាន្រទព្យែដលេនសល់ពកីរជ្រមះប�� ី ឬកររលំយ៖ ភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” មានសិទ� ិ

ទទួលបាន្រទព្យរបស់ កសស បនា� បព់ីករេធ�ករជ្រមះប�� ី ឬរលំយ ប៉ុែន�្រត�វេគារពតមសិទ�ិបុរមិារបស់ 

ភាគហុ៊និក្របេភទ “ក” ជាមុនសិន ។ 

ឃ. សិទ�បិរវិត�ន៖៍ ភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” មានសិទ�ិបរវិត�នក៍�ុងករបំែលងភាគហុ៊នទងំអស់របស់ខ�ួនេទ ជា

ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” តមអនុបាត ១ ភាគហុ៊ន ្របេភទ ខ េស�នឹង ១ ភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” េដយមាន 

លក�ខណ� ដូចខងេ្រកម។  

 បនា� បព់ីផុតរយៈេពល ៣ ឆា�  ំ ៃនករ្របកស នងិែបងែចកភាគលភែដលបានធានា ភាគលភ 

អប្បបរមា 

  កសស មនិមានភាគលភអប្បបរមាែដលមានករធានា មនិទន្់រត�វបានែបងែចករចួអស់ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២៦



 

 សិទ�ិបរវិត�នន៍ឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” ទងំអស់ 

 ករេធ�បរវិត�នៃ៍នភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” នឹងមានអនុភាពេនេពលលក�ន�ិកៈេនះ្រត�វបានែកែ្រប និង

ចុះប�� ី្រតឹម្រត�វេនស� បន័មានសមត�កិច� ។ 

 ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “គ” 

ក. សិទ�េិបាះេឆា� ត ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “គ” មានសិទ�ិេបាះេឆា� តេពញេលញ េដយមយួសេម�ងេស�នឹងមយួ 

ភាគហុ៊ន។ 

ខ.សិទ�ទិទលួភាគលភ ភាគលភែដល្របកសេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក�ុងឆា� សំរេពពន�នឹង្រត�វែបងែចក

រវងភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” នងិ “គ”។ ភាគហុ៊និក្របេភទ “គ” ទទួលបានករធានាទនិ�ផល ភាគលភអប្ប

បរមា ៥% ក�ុងមយួឆា�  ំ ស្រមាបរ់យៈេពល ៣ ឆា�  ំ បនា� បព់ីករេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រត កម�សិទ�ិមានសិទ�ិ
េបាះេឆា� តជាសធារណៈេនះ។ ករែបងែចកភាគលភេនះអចេធ�េឡងក�ុងទំរងជ់ាភាគហុ៊ន  េដយែផ�កេល
ៃថ�បិទៃនៃថ�ជួញដូរមុនៃថ� អចិឌីវឌីិនដ ៍ (Ex-Divident Day) ឬជាសច្់របាកត់មករកំណតរ់បស់្រក�ម

្របឹក្សោភបិាល ។ ក�ុងករណីភាគលភអប្បបរមា ែដលបានធានាមនិ្រត�វបានែបងែចកេពញេលញេនក�ុងឆា� ំ

សរេពពន�ណាមយួេនាះ ចំែណកភាគលភ ែដលមនិ្រត�វែបងែចកនឹង្រត�វបង�រទុកេទឆា� បំនា� បរ់ហូតដល់ករ

ែបងែចកអចេធ�េទបាន។ 

គ.សិទ�ទិទលួបាន្រទព្យែដលេនសល់ពីករជ្រមះប�� ី ឬកររលំយ ភាគហុ៊នកិ្របេភទ “គ” មានសិទ�ិ ទទួល

បាន្រទព្យែដលេនសល់បនា� បព់ីករជ្រមះប�� ី នងិកររលំយ ប៉ុែន�្រត�វេគារពសិទ�ិបរុមិារបស់ភាគហុ៊និក 

្របេភទ “ក” និង “ខ” ជាមុនសិន ។ 

េ្រកពីសិទ�ិទងំអស់ខងេល ភាគហុ៊និក្របេភទ “ក”  “ខ” និង “គ” មានសិទ�ិដូចៗគា�  េលសិទ�ិខងេ្រកម៖ 

 សិទ�បិពុ�្រកយ័ (Pre-emptive Right) ភាគហុ៊នកិនីមយួៗ មានសិទ�បិុព�្រកយ័ក�ុងករជាវបានមុននូវ ៖

ភាគហុ៊នថ�ី ែដលេបាះេចញេដយ កសស ្រសមេទតមអនុបាតៃនករកនក់បភ់ាគហុ៊នរបស់ខ�ួន

េហយ ែដលភាគហុ៊នថ�ីទងំេនាះ ស�ិតក�ុង្របេភទែតមយួជាមយួនឹងមូលប្រតកម�សិទ�ិែដលខ�ួនកំពុងកន់

កប។់ 

 ករេផ�រភាគហុ៊ន៖ ភាគហុ៊នរបស់ កសស អចេធ�ករេផ�របានេលកែលងែតមានច្បោប ់និងលក�និ�កៈែចង

េផ្សងពីេនះ ។ ករេផ�រហុ៊នអចេធ�េឡង តមរយៈករ្របគល់វ�ិ� បនប្រតភាគហុ៊ន ឬតមទ្រមងលិ់ខិត

ជូនដណឹំងេផ្សងេទៀតែដលទទួលស� ល់េដយច្បោប ់។ ក�ុងករណីែដលភាគហុ៊ន្រត�វបានតម�ល់ទុកេន

្របតិបត�កិររក្សោទុកមូលប្រតករេផ�រកម�សិទ�ិភាគហុ៊ន នងិមានសុពលភាពេនេពលែដលេសៀវេភចុះ

ប�� ីករេផ�រហុ៊ន ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងេសៀវេភគណនីមូលប្រតរបស់សមាជិក និងអ�កចូលរមួេដយ

អនុេលមតម្របកសេលខ ០០២/១១ គ.ម.ក/្របក ចុះៃថ�ទី០៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ ។ ក�ុងករណី

បុគ�លែដលមានេឈ� ះក�ុងេសៀវេភគណនមីូលប្រតខងេល ជា្រក�មហុ៊នមូលប្រតដូចមានកំណតក់�ុង

្របកសេលខ ០០២/១១ គ.ម.ក/្របក ចុះៃថ�ទ០ី៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ ករេផ�រភាគហុ៊ននឹងមាន     

សុពលភាពេនេពលករេផ�រភាគហុ៊ន រេវៀងគណនី្រត�វបានកត្់រតទុកេនក�ុងេសៀវេភប�� ីេឈ� ះភាគ

ហុ៊និករបស់ កសស ។  

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២៧



 

 ខ-ករែបងែចក្របេភទភាគហុ៊និក 

(គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧) 

បរយិាយ ស�� តិ 
្របេភទ 

ភាគហុ៊និក 

ចំននួ 

ភាគហុ៊និក 
ចំននួមូលប្រត ភាគរយ 

តិចជាង ០៥ % 

ស�� តិែខ�រ 
របូវន�បុគ�ល ៣៣៦ ៤.២៥៨.៥២០ ១៩,៨៦% 

នីតិបុគ�ល ៣ ១២៤.២៦០ ០,៥៨% 

មនិមាន 

ស�� តិែខ�រ 

របូវន�បុគ�ល ៣៨ ២៤២.៤០៤ ១,១៣% 

នីតិបុគ�ល ៤ ៣៤៦.០៥២ ១,៦១% 

ចបព់ី០៥%ដល់

តិចជាង ៣០% 

ស�� តិែខ�រ 
របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល ២ ៣.១៧៧.១៣២ ១៤,៨២% 

មនិមាន 

ស�� តិែខ�រ 

របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល ១ ១.៧១៥.៤០៨ ៨,០០% 

ចបព់ី ៣០ % 

េឡងេទ 

ស�� តិែខ�រ 
របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

មនិមាន 

ស�� តិែខ�រ 

របូវន�បុគ�ល គា� ន គា� ន គា� ន 

នីតិបុគ�ល ១ ១១.៥៧៩.២១៦ ៥៤,០០% 

 

គ-អភបិាល បុគ�លិកជានខ់�ស់ និងនិេយាជិតែដលកនក់បមូ់លប្រតកម�សិទ�ិរបស់បុគ�លេបាះផ្សោយ 

ភាគហុ៊និក ចំននួភាគហុ៊និក ចំននួមូលប្រត ភាគរយ 

អភបិាល ៧ ៤០៥.៩៩៩ ១៨,៩៣% 

បុគ�លិកជានខ់�ស់(១) ១៥ ៤០៩.០០០ ១៩,០៧% 

និេយាជតិ ១៩៧ ១.៣២៩.៣០០ ៦១,៩៩% 

សរបុ ២១៩ ២.១៤៤.២៩៩ ១០០% 

(១) រមួប��ូ លទងំម�ន�ី្រត�តពនិិត្យរដ� 

 ឃ-ករផា� ស់ប�ូរភាគហុ៊និកកនក់បភ់ាគហុ៊នមានសិទ�េិបាះេឆា� តចំននួេ្រចន និងភាគហុ៊និកកន់

កបភ់ាគ ហុ៊នមានសិទ�េិបាះេឆា� តចំននួេ្រចនេលសលប ់េដយប�� កអំ់ពីអត�ស�� ណ 
 ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ ពុំមានករផា� ស់ប�ូរភាគហុ៊និកកនក់បម់ានសិទ�ិេបាះេឆា� តចំនួនេ្រចន 

និង ភាគហុ៊នកិកនក់បភ់ាគហុ៊នមានសិទ�ិេបាះេឆា� តចំនួនេ្រចនេលសលបេ់ទ ។ 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២៨



 

 ង-អត�ស�� ណភាគហុ៊និកែដលកន់កប់ភាគហុ៊នចប់ពី ០៥ (្របាំ) ភាគរយេឡងេទ ស�ិត

ក�ុងស� នភាពអសធនភាព 

 ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ ពុំមានភាគហុ៊និកែដលកនក់បភ់ាគហុ៊នចបព់ី ៥% េឡងេទ  ស�ិតក�ុង 

ស� នភាពអសធភាពេនាះេទ ។ 

 ច-កិច�្របជំុមហសន�បិាតភាគហុ៊និក 

ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា�  ំ២០១៧ កសស ពុំទនម់ានេរៀបចកំិច�្របជុមំហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេនេឡយេទ។ 

 ឆ-េគាលនេយាបាយភាគលភ 

 ឆ-១-េគាលនេយាបាយភាគលភរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

េនក�ុងករេបាះផ្សោយលកម់លូប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� តេលកដំបងូេនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបាន 

កំណតេ់គាលនេយាបាយភាគលភ េដយមានករធានាទិន�ផលភាគលភអប្បបរមា្របចឆំា� ចំំនួន ៥% ៃនទំហំ 

វនិិេយាគនិេដយគិតតមៃថ�េបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតស្រមាបរ់យៈេពល ៣ឆា�  ំ ដបំងូេដម្បជីាករេលកទឹកចតិ� 

ដល់វនិិេយាគិន ។ ករធានាទនិ�ផលអប្បបរមាេនះផ�ល់ជូនែតចេំពះមូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ 

“គ” ែតប៉ុេណា� ះ។ រជរដ� ភបិាលកម�ុជា ែដលជាភាគហុ៊និកកនក់បម់ូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត 

្របេភទ “ខ” និងមូលប្រតកម�សិទ�ិគា� នសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “ក” មនិទទួលបានករធានាភាគលភេនះេទ ។ 

 ក�ុងករណីភាគលភជាសច្់របាកប់ាន្របកស មានទំហំតិចជាងភាគលភអប្បបរមាែដលបានធានា 

កសស អចែបងែចកភាគលភជាភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” ថ�ជូីនភាគហុ៊នកិ្របេភទ “គ” េដយគណនាចនំួនភាគ

ហុ៊នែដល្រត�វផ�ល់ េស�នងឹទហំំភាគលភអប្បបរមាែដលេនសល់ ែចកនឹងៃថ�បិទផ្សោរេនៃថ�ជួញដូរ ១ៃថ�មនុៃថ� 

អចិឌវីឌីនិ (Ex-Dividend Date)។ ្របសិនេបភាគលភអប្បបរមាែដលបានធានាចំេពះមា� ស់ ភាគហុ៊និក

្របេភទ “គ” មនិ្រត�វបានបងេ់ពញេនក�ុងឆា� សំរេពពន�មយួ េដយសរែតទំហំភាគលភសរបុ្របច ំ ឆា� អំចេធ�
ករែបងែចក្រតឹមែតេស�នឹងទហំំ្របាកច់េំណញែដលមានស្រមាបក់រែបងែចកភាគលភ េនាះភាគលភ ែដល

មនិបានបងន់ឹង្រត�វបង�រេទឆា� សំរេពពន�បន�បនា� បេ់ទៀត។ មាននយ័ថាភាគលភអប្បបរមាែដល្រត�វបានធានា

ស្រមាបឆ់ា� បំន�បនា� បន់ឹង្រត�វេកនេឡងេដយចនំួនភាគលភមនិទនប់ានបងន់ាឆា� មំនុ។ 

 ករែបងែចកភាគលភស្រមាបម់ូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�ិេបាះេឆា� ត្របេភទ “គ”  ្រត�វេធ�េឡងេដយ 

្រសបតម ្របករទី ៣៥៖ ករែបងែចក្របាកច់ំេណញ េនក�ុងលក�ន�ិកៈរបស់ កសស។ 

្របករ ៣៥៖ ករែបងែចក្របាកច់ំេណញៃនលក�ន�កិៈរបស់ កសស េ្រកយពីបានអនុមត័េលគណនី្របចឆំា�  ំ េប
ពិនិត្យេឃញថាមាន្របាកច់ំេណញ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស អចស្រមចេផ�រ្របាកទ់ងំេនាះេដម្ប៖ី 

• ករទូទតនូ់វករខតបងៃ់នករយិបរេិច�ទមនុ 

• េ្រកយពីបានករទូទតក់រខតបងៃ់នករយិបរេិច�ទមុនរចួេហយ ្របសិនេបេនមាន្របាកច់ំេណញ 

េនាះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអចេ្រប្របាស់្របាកច់ំេណញេនះស្រមាប៖់ 

ក. ៃថ�ងសរេសរដល់ថា� កដ់កឹនា ំនិងនិេយាជតិតមលក�ខណ� ៖ 

o ករណី្របាកច់ំេណញេនសល់ចេនា� ះ ៥% ដល់ ១០% ៃនចំណាយសហ្រគាស្របចឆំា�  ំ េនាះ

្របាកែ់ថ�ងសរេសររបស់ កសស ្រត�វេស�នឹង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍មយួែខ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ២៩



 

o ករណី្របាកច់ំេណញេនសល់ចេនា� ះ ១០% ដល់ ២០% ៃនចំណាយសហ្រគាស ្របចឆំា�  ំ

េនាះ្របាកែ់ថ�ងសរេសររបស់ កសស ្រត�វេស�នឹង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ពីរែខ 

o ករណី្របាកច់ំេណញេលសពី ២០% ៃនចណំាយសហ្រគាស្របចឆំា�  ំ េនាះ្របាកែ់ថ�ងសរេសរ

របស់ កសស ្រត�វេស�នឹង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍បីែខ 

ខ. បេង�តមូលនិធិប្រម�ងតមច្បោប ់៥% 

គ. បេង�តមូលនិធបិ្រម�ងេសរ ី៥% 

ឃ. បេង�តមូលនិធិសង�ម ៧% ែដលនងឹ្រត�វកត្់រតជាចណំាយ្របចឆំា�  ំ

ង. ែបងែចកភាគលភតមករសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ជូនភាគហុ៊នកិ្របេភទ “ក” នឹង “ខ” 

ច. ្របាកែ់ដលេនសល់្រត�វបេង�តមូនធិិអភវិឌ្ឍសហ្រគាស 
 
 ឆ-២- ពត័ម៌ាន្របវត�សិ�ស�អំពីករែបងែចកភាគលភក�ុងរយៈេពល ០៣ (បី) ្រតីមាសចុងេ្រកយ  
    ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនម់ានករែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊និករបស់ខ�ួន 

េនេឡយេទ ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣០



 

២-អង�ករេលខ 

រចនសម�ន័�របស់កំពងែ់ផស�យ័ត្រក�ង្រពះសហីនុ 

្រតីមាសទី៣ ឆ� ២ំ០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នាយកដ� ន 

នាវចរ និង 

កណ� ធារ 

នាយកដ� ន 

រដ�បាល និង 

ធនធានមនុស្ស 

 

នាយកដ� ន 

គណេនយ្យ 

និងហិរ�� វត�ុ  

 

នាយកដ� ន 

្របតិបត�ិករ 

ទំនិញទូេទ 

នាយកដ� ន 

តំបនេ់សដ�កិច� 

ពិេសស 

 

នាយកដ� ន 

អជីវកម� 

នាយកដ� ន 

បេច�កេទសសមា� រៈ 

និងសំណង់ 

 

នាយកដ� ន 

េ្រគ�ងច្រក 

 

 

នាយកដ� ន 

ទីផ្សោរ 

នាយកដ� ន 

ែផនករ 

និងស�ិតិ 

 

េលខធិ
ករដ� ន 

 

 

នាយកដ� ន 

្របតិបត�ិករ 

ទីលនកុងតឺនរ័ 

នាយកដ� ន 

សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 

 

អគ�នយករង 

ទទួលបន��កែផ�កឣជីវកម� 

្រក�ម្របកឹ្សោភិបល 

អគ�នយករង 

ទទួលបន��កែផ�ករដ�បល 

និងធនធនមនុស្ស 

អគ�នយករង 

ទទួលបន��កែផ�កបេច�កេទស 

ក.ស.ហ 

្របធនអគ�នយក 

ក.ស.ដ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣១



 

៣-្រក�ម្របឹក្សោភិបល និងគណៈកមា� ធិករនន 

 ក-សមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ល.រ េឈ� ះអភបិាល តំែណង 
កលបរេិច�ទ 

ក� យជាអភបិាល 

កលបរេិច�ទប��ប ់

អណត�បិច�ុប្បន� 

១ ឯ.ឧ. លូ គមឹឈន ់ ្របធាន ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

២ ឯ.ឧ.តឹកេរត៉សេ្រមច សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៣ ឯ.ឧ. ផាន ់ផល�  សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៤ ឯ.ឧ. យន� មនី សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៥ ឯ.ឧ. សុខ សុភ�ក� សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៦ ឯ.ឧ. សុ៊យ សន សមាជិក ១០ មថុិនា ២០១៦ ០៩ មថុិនា ២០១៩ 

៧ េលក លូ លីេខង សមាជិក ០៦ ធ�ូ ២០១៣ ០៥ ធ�ូ ២០១៦ 

 

េឈ� ះេលខធិកររបស់កពំងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុៈ េលក ពតិ ្របាកដ 

  

 ខ-្របសិនេបអភបិាលណាមា� ក់ ជាអភបិាល ជាភាគហុ៊និក ជាកម�សិទ�ិករ ឬសហកម�សិទ�ិករ

របស់្រក�ម ហុ៊ន ឬរបស់សហ្រគាសេផ្សងេទៀត្រត�វបង� ញេឈ� ះ្រក�មហុ៊នពកព់ន័�ទងំេនាះ ដូចមានក�ុង

តរងខងេ្រកម ៖ 

 កសស ពុំមានអភបិាលណាមា� ក ់ជាភាគហុ៊និក ឬសហកម�សិទ�របស់្រក�មហុ៊នពកព់ន័�េទ  

 

 គ-តនួាទី ភារកិច� និងករទទលួខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
េយាងតម្របករ ២២ ៃនលក�ន�ិកៈរបស់ កសស ចុះៃថ�ទ ី២៣ មករ ឆា�  ំ២០១៧ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

មានេបសកកម�ដឹកនាតំ្រមងទ់សិ និង្រត�តពិនតិ្យ កសស ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានសិទ�ិេពញេលញេដម្បសីេ្រមចក�ុងនាម កសស ក�ុងករេរៀបចំលិខិតស� ម និង

រល់ឯកសរេផ្សងៗែដលទកទ់ងនឹងកម�វត�ុរបស់សហ្រគាស្រសបតមច្បោបជ់ាធរមាន េដយពុំបះ៉ពល់ដល់

ករអនុវត�បទប្ប��ត�ិស�ីពីអណាព្យោបាលភាពរដ�េឡយ ។  

ក�ុង្រកបខណ� ៃនេបសកកម�េនះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ ៖ 

- ពិនិត្យ និងអនុមត័ែផនករអជីវកម� ែផនករអភវិឌ្ឍន ៍និងវនិិេយាគរបស់ កសស 

- សេ្រមចេលែផនករអភវិឌ្ឍនក៍�ុង្រកបខណ� ៃនករត្រមងទិ់សរបស់ កសស 

- ពិនិត្យ និងអនុមត័គេ្រមាងថវកិ្របចឆំា�  ំនិង្រត�តពនិិត្យអនុមត័តុល្យករ 

- កំណតក់រចតែ់ចង និងភារកចិ�ទូេទរបស់ កសស 

- ពិនិត្យ និងអនុមត័គេ្រមាងែបងែចក្របាកច់ំេណញ ឫគេ្រមាងបំេពញឱនភាព កសស 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣២



 

- ពិនិត្យែផនករ នងិេលកសំណូមពរក�ុងករបេង�ន ឫបន�យេដមទុនប�� ីរបស់ កសស 

- របាយករណ៍ពីសកម�ភាពករងរ និងគណនីហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ

- កំណតក់រងរចតែ់ចង និងភារកិច�ទូេទរបស់ កសស 

- កំណតរ់បបែផនករេ្រជសេរ សករតេម�ងឋនៈ នងិករផ�ល់លភករដល់និេយាជិត 

- សេ្រមចចំននួ្រកបខណ� និេយាជិត ែដលអនុ�� តសំរប ់កសស 

- េ្រជសេរ សកំណតល់ភករស្រមាបផ់�ល់ឲ្យស�ងករគណន ី

- េធ�សំេណ ែកស្រម�លលក�ន�កិៈ 

- ស្រមចតមសំេណ របស់អគ�នាយកនូវរចនាសម�ន័� និងបទប�� ៃផ�ក�ុងរបស់ កសស ្រពមទងំ

លក�ន�ិកៈ និង្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ្របាករ់ង� ន ់ ្របាកឧ់បត�ម�េផ្សងៗ និងលភករស្រមាបប់ុគ�លិក

េដយអនុេលមតមច្បោប ់នងិលិខិតបទដ� នគតិយុត�ទងំឡាយជាធរមាន 

- ចតែ់ចងេធ�ឲ្យដំេណ រករនូវគណៈកមា� ធិករ នងិគណៈកមា� ករែដលបានកណំតេ់ដយអនុ

្រកឹត្យស�ីពីករបេង�ត កសស ឬេដយលក�ន�ិកៈរបស់ កសស  

- អនុមត័េលរបាយករណ៍សកម�ភាពករងរ នងិរបាយករណ៍គណេនយ្យហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ

- វយតៃម�ក�ុងចេនា� ះេពលេទៀងទតនូ់វក្រមតិៃនករេធ�ឱ្យសេ្រមចេគាលេដ ែដលកណំតេ់ដយ 

កសស េហយនឹងដកេ់ចញនូវវធិានករស្រមាបែ់កលម�ចបំាច ់

- កំណតត់ៃម�ឈ�ួលពកព់ន័�នងឹករេធ�អជីវកម� នងិេសវកម�របស់កំពងែ់ផ 

- អនុមត័េលលទ�កម�នានា េយាងតមច្បោប ់និងបទដ� នគតយុិត�ជាធរមាន 

- សេ្រមចេលករេបក នងិបិទ្រគបក់រយិាល័យ េសវដ� ន សខ ទីភា� កង់រ ឬតណំាងទងំអស់

ែដលចបំាចស់្រមាបអ់នុវត�ឲ្យសេ្រមចេគាលេដ នងិភារកិច�របស់ កសស 

- អនុមត័�រល់កចិ�សន្យោទងំឡាយណាែដលមនិអចអនុវត�តមតរងៃថ�ឈ�ួល និងតមនីតិវធិី
លទ�កម�សធារណៈែដល្រត�វឆ�ងេយាបល់របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣៣



 

 

 

 

 

ឯកឧត�ម ល ូគឹមឈន់ 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលទទួលបន�ុកជា្របធាន  អគ�នាយកកំពងែ់ផ

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៨១-ឆា� ១ំ៩៨៦ 

̵  មុខជំនាញ : សំណងក់�ុងទឹក និងកពំងែ់ផ 

̵  សិក្សោ : េន្របេទសរសុ្ស ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� 
: 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយកកំពង់

ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៩ - ២០០៨ : ្របធានអគ�នាយកកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩២ - ១៩៩៩ : ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩០ - ១៩៩២ : អនុ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨៦ - ឆា� ១ំ៩៩០ : វសិ�ករសំណងៃ់ននាយកដ� នបេច�កេទសសំភារ:សំណង ់

្រក�ម្របឹក្សោភិបល 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣៤



 

  

ឯកឧត�ម តឹក េរ�តសំេរច 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាងទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន� ី

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៦ ែខ មករ ឆា�  ំ១៩៦៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៣ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងយុទ�ស�ស�ជំនួញ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Hitotsubashi ្របេទសជប៉ុន 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Saitama ្របេទសជប៉នុ 

៣. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នេសដ�កិច�ភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� : រដ�េលខធិករទីស�ីករគណ:រដ�ម�ន� ី

̵  ឆា� ២ំ០០៣ - ២០០៧ : ទី្របឹក្សោឯកឧត�មឧបនាយករដ�ម�ន�ី សុខ អន រដ�ម�ន�ទីទលួបន�ុក      

ទីស�ីករគណ:រដ�ម�ន� ី

̵  ឆា� ១ំ៩៩៧ - ២០០៣ : អនុ្របធាននាយកដ� នទទួលបន�ុកែផ�កេគាលនេយាបាយពណិជ�កម� 

នាយកដ� នពណិជ�កម�អន�រជាតិ ្រកសួងពណិជ�កម� 

- ឆា� ១ំ៩៩២ - ១៩៩៧ : ម�ន�ីនាយកដ� នពណិជ�កម�េ្រក្របេទសៃន្រកសួងពណិជ�កម� 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣៥



 

 

 

ឯកឧត�ម ផន់ ផលា�  

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាង្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០១ ែខ ក��  ឆា�  ំ១៩៧៣ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៣ 

̵  មុខជំនាញ : េសដ�កិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Wollonggong ្របេទសអូ�ស� លី 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា�  ំ១៩៩៩ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ New South Wales ្របេទសអូ�ស� លី 

៣. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៤-ឆា� ១ំ៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : រដ�បាលពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ  Hawaii Pacific សហរដ�អេមរកិ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : អនុរដ�េលខធិករ ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ 

̵  ឆា� ២ំ០១៣ - ២០១៦ : អគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នេគាលនេយាបាយេសដ�កិច�  

និងហិរ�� វត�ុ 

  សធារណ: ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 

 ̵ ឆា� ២ំ០០៨ - ២០១៣ : ្របធាននាយកដ� នពត័ម៌ានវទិ្យោៃន្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហិរ�� វត�ុ 

   

   

   

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣៦



 

 

 

ឯកឧត�ម យន� មីន 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាងអជា� ធរេខត�្រពះសីហនុ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៦ ែខ សីហ ឆា�  ំ១៩៦២ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥ - ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់�ិ� បនប្័រត ឆា� ២ំ០១៥ - ឆា� ២ំ០១៦ 

̵  មុខជំនាញ : វគ�វ្ិរកឹត្យករជានខ់�ស់ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : អភបិាលៃនគណ:អភបិាលេខត�្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៥ : ទី្របឹក្សោ្រកសួងមហៃផ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣៧



 

  

ឯកឧត�ម សុខ សុភ័�ក� 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាង្រកសួងពណិជ�កម� 
 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៩ ែខ មករ ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

  ១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០០ 

̵  មុខជំនាញ : នេយាបាយេសដ�កិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Saitama ្របេទសជប៉នុ 

  ២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៩៧ 

̵  មុខជំនាញ : េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ 
̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ London ្របេទសអងេ់គ�ស 

  ៣. ថា� កប់រ�ិ� ប្រត ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  មុខជំនាញ : េសដ�កិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នវទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� ្របេទសកម�ុជា 

  ៤. ថា� កប់រ�ិ� ប្រតរង ឆា� ១ំ៩៨៦   

̵  មុខជំនាញ : បេច�កេទសអគ�ិសន ី

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : អនុរដ�េលខធិករ្រកសួងពណិជ�កម� 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៦ : អគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នេសវពណិជ�កម� ្រកសួងពណិជ�កម� 

̵  ឆា� ២ំ០០៧  - ២០១៣ : អគ�នាយក ៃនអគ�នាយកដ� នពណិជ�កម�អន�រជាត ិ្រកសួងពណិជ

កម� 

̵  ឆា� ២ំ០០៤  - ២០០៧ : អគ�នាយករងៃនអគ�នាយកដ� នបេច�កេទស ្រកសួងពណិជកម� 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣៨



 

  

ឯកឧត�ម សុ៊យ សាន 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាង្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ២៨ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា�  ំ១៩៩៤ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : អនុរដ�េលខធិករនិងជានាយកខុទ�កល័យ្រកសួងសធារណករ 

និងដឹកជ��ូ ន  

̵  ឆា� ២ំ០១៣ - ២០១៦ : នាយកខុទ�កល័យ្រកសួងពណិជ�កម� 

̵  ឆា� ២ំ០០៨ - ២០១៣ : ជំនួយករេទសរដ�ម�ន� ី

̵  ឆា� ២ំ០០៣ - ២០០៨ : នាយកខុទ�កល័យ្រកសួងពណិជ�កម� 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៣៩



 

  

េលាក ល ូលីេខង 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

តំណាងនិេយាជតិ កសស 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ េមស ឆា�  ំ១៩៧៤ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា�  ំ១៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : គីមចីណីំអហរ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកទទួលបន�ុកចតែ់ចង្រត�តពិនតិ្យភារកិច�ទូេទៃននាយកដ� ន

្របតិបត�ិករទំនិញទូេទ 

 

 
  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤០



 

ឃ-េសចក�សីេ្រមច និងលទ�ផលករងររបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល  
 េនក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា�  ំ ២០១៧ េនះ ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលបានជួប្របជំុចំននួ ០១ ដង និងបានសេ្រមច 

រេបៀបវរៈដូចខងេ្រកម៖ 

 សមយ័្របជុ្ំរក�ម្របកឹ្សោភបិាល អណត�ទិ ី៦ េលក ទ ី៤ នា ៃថ�ទ ី២៤ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៧ 
កិច�្របជុំបានពិនតិ្យនឹងសេ្រមចេលចំនុចដូចខងេ្រកម៖ 

 របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលករងរអជីវកម�របស់ កសស ស្រមាបឆ់មាសទី១ ឆា� ២ំ០១៧ 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាព ៃនករងរអនុវត�គេ្រមាងអភវិឌ្ឍចណំតែផពហុបណំង េ្រកម 

ឥណទនសម្បទនជប៉ុន JICA េលខ CP.P10 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាព េ្រកយេពលែដល កសស បានេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតជា ស

ធារណៈេលកដំបូងេនផ្សោរមលូប្រតកម�ុជា និងសកម�ភាពករងរបន�។ អង�្របជំុកប៏ាន 

សេ្រមច្របគល់ភារកិច�ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ� 

នាយក អនុវត�នូវសកម�ភាពករងរបន� េដម្បបីំេពញបាននូវលក�ខណ� អភបិាលកិច�សជីវកម� 

បនា� បព់ ី កសស បានចុះប�� ីលកម់ូលប្រតេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជារចួមក។ អង�្របជំុកប៏ាន 

សេ្រមច្របគល់ជូន ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក 

ឲ្យេធ� លិខតិេស�សំុករសេ្រមចពី ឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ េទសរដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន�ី ្រកសួងេសដ�

កិច� និងហិរ�� វត�ុ 

 របាយករណ៍ស�ីពីវឌ្ឍនភាពៃនករវនិិេយាគេនតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសសកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

 ពិនិត្យ នងិអនុមត័េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រយិបរេិច�ទឆា�  ំ២០១៦ និងសំណូមពរ 

ែបងែចក្របាកច់ំេណញ 

 ពិនិត្យ និងអនុមត័ទិញដីស្រមាបេ់ធ�ជា Inland Container Depot (ICD) 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលកប៏ានអបអរសទរចំេពះ ឯកឧត�ម ផាន ់ ផល�  ែដល្រត�វបានែតងតងំជា អណត�ិគាហកៈ 

តំណាងភាគកម�សធារណៈៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុរបស់ កសស 

 

 ង-ករបណ�ុ ះបណា� លអភបិាល 
 េនក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា�  ំ២០១៧ េនះ កសស ពុំមានករបណ�ុ ះបណា� ល្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលេទ។  

 

 ច-គណៈកមា� ធិករនានារបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
 ច-១-គណៈកមា� ធកិរសវនកម� 

 ច-១-១-សមាសភាព 

 ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករសវនកម�េទ។ 

 

  ច-១-២-សកម�ភាពករងរ 

 ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណកមា� ធិករសវនកម� ពុំទនម់ានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤១



 

  ច-១-៣-ប�� ្របឈម  

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណកមា� ធិករសវនកម� ពុំមានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 

 

 ច-២-គណៈកមា� ធកិរ្រគប្់រគងហនភិយ័   

 ច-២-១-សមាសភាព 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករហនិភយ័េទ។ 

 

 ច-២-២-សកម�ភាពករងរ 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករហនិភយ័ ពុំទនម់ានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

 

 ច-២-៣-ប�� ្របឈម  

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករហនិភយ័ ពុំមានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 

 

 ច-៣-គណៈកមា� ធកិរែតងតងំ 

 ច-៣-១-សមាសភាព 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករែតងតងំេទ។ 

  

 ច-៣-២-សកម�ភាពករងរ 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករែតងតងំ ពុំមានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

 

 ច-៣-៣-ប�� ្របឈម 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករែតងតងំ ពុំមានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 

 

 ច-៤-គណៈកមា� ធកិរេផ្សងេទៀត 

 ច-៤-១-សមាសភាព 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ កសស ពុំទនប់ានបេង�តគណៈកមា� ធិករេផ្សងេទៀតេនេឡយេទ។ 

 

 ច-៤-២-សកម�ភាពករងរ 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករេផ្សងេទៀត ពុទំនម់ានសកម�ភាពករងរេនាះេទ។ 

 

 ច-៤-៣-ប�� ្របឈម 

  ក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ គណៈកមា� ធិករេផ្សងេទៀត ពុមំានប�� ្របឈមេនាះេទ។ 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤២



 

 

 

 ក-សមាសភាពបុគ�លិកជានខ់�ស់ 
 

 

 

ឯកឧត�ម ល ូគឹមឈន់ 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលទទួលបន�ុកជា្របធាន  អគ�នាយកកំពងែ់ផ

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៨១-ឆា� ១ំ៩៨៦ 

̵  មុខជំនាញ : សំណងក់�ុងទឹក និងកពំងែ់ផ 

̵  សិក្សោ : េន្របេទសរសុ្ស ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� 
: 

្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទួលបន�ុកជា្របធានអគ�នាយកកពំង់

ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៩ - ២០០៨ : ្របធានអគ�នាយកកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩២ - ១៩៩៩ : ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩០ - ១៩៩២ : អនុ្របធានកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨៦ - ឆា� ១ំ៩៩០ : វសិ�ករសំណងៃ់ននាយកដ� នបេច�កេទសសំភារ:សំណង ់
  

៤-បុគ�លិកជន់ខ�ស់ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤៣



 

 

 

េលាក ្រពំ េសង 

ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ�អមកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ២១ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៦០ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា�  ំ២០០២ - ២០០៤  

̵  មុខជំនាញ : ហិរ�� វត�ុ-ធនាគារ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សលកវទិ្យោល័យប�� ស�ស�កម�ុជា ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៨៥ - ១៩៨៩ 

̵  មុខជំនាញ : ហិរ�� វត�ុ-ធនាគារ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : មហវទិ្យោល័យហិរ�� វត�ុ-គណេនយ្យទី្រក�ងហូជីមញី ្របេទសេវៀតណាម 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា�  ំ១៩៨៣ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យបងឹ្រតែបក 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ឆា�  ំ២០០៩ : វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពពីន�ដរកម�ុជា 

̵  ឆា�  ំ២០១០ : វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីស�ងដ់ររបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ 

̵  ឆា�  ំ២០១៤ : វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពគីណេនយ្យអន�រជាតិវស័ិយសធារណៈ 

̵  ឆា�  ំ២០១៥ : វគ�បំពកប់បំន៉ស�ីពជីំនាញលទ�កម�សធារណៈ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ១ំ៩៩៩ ដល់បច�ុប្បន� : ស�ស�ចរ្យែផ�កគណេនយ្យ េនសកលវទិ្យោល័យ នរ័តុន / េបៀល្របាយ 

̵  ឆា� ២ំ០០១ ដល់បច�ុប្បន� : ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ�អមកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

̵  ឆា� ២ំ០០៦ - ២០០៩ : សវនកម�ៃផ�ក�ុង (អង�ជំនុំជ្រមះវសិម��ក�ុងតុលករកម�ុជា) 
 

 
 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤៤



 

 

 

េលាក ៃថ ឫទ� ី

អគ�នាយករងអជីវកម� 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៤ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ១៩៧១ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥ - ២០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងធុរកិច� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩០ - ១៩៩៥ 

̵  មុខជំនាញ : វសិ�ករគីមចីណីំអហរ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោស� នបេច�កវទិ្យោកម�ុជា ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៦ - ១៩៨៩ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យ្រព:សីហនុ   េខត�កពំងច់ម ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ឆា�  ំ១៩៩៨ : វ�ិ� បនប្័រត ករ្រគប្់រគងស� នីយកុ៍ងតនឺរ័ ្របេទសជប៉នុ 

̵  ឆា�  ំ២០០៤ : វ�ិ� បនប្័រត Train for Trade and Development 

̵  ឆា�  ំ២០០៩ : វ�ិ� បនប្័រត Port Management ្របេទសសិង�បុរ ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� 

: 

អគ�នាយករង ទទួលបន�ុកែផ�កអជីវកម� ្រគប្់រគងអជីវកម� និង 

្របតិបត�ិករ 

̵  ឆា� ២ំ០០០ - ២០១៥ : នាយករងទទួលបន�ុករមួនាយកដ� នអជីវកម�្រគប្់រគងកចិ�ករ 

Billing 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៨ - ២០០០ : ្របធានករយិាល័យ្រគប្់រគងស�ិតិ ្រគប្់រគងស�ិតិ សន�ិធឃិា� ងំទីលន 
 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤៥



 

 

 

េលាក ឈុន ហុង 

អគ�នាយករង្រគប្់រគងរដ�បាល 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៧ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ១៩៥៥ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៧ - ២០១០ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៣-ឆា� ២ំ០០៥ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� : អគ�នាយករងកំពងែ់ផទទួលបន�ុក្រគប្់រគងរដ�បាល ្រគប្់រគង និង

្រត�ត ពិនិត្យ្របតិបត�ិកររដ�បាល 

̵  មុនឆា�  ំ២០០៨ : ្របធាននាយកដ� ន ្របតិបត�កិរទំនិញទូេទ ្រគប្់រគង្របតបិត�ិករ

េលក ដកទ់នំិញ ដឹកជ��ូ នទនិំញ ស�ុកទុក 
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤៦



 

 

 

េលាក ជ យុទ�ឌីកា 

អគ�នាយករងបេច�កេទស 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៥ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងេសដ�កិច� 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : អគ�នាយករងបេច�កេទស ្រត�តពិនិត្យ និង្រគប្់រគងចតែ់ចងពី

លក�ណ: បេច�កេទសេ្រគ�ងច្រកឧបករណ៍ េ្រប្របាស់ បរកិ� រ និង

លក�ណ: បេច�កេទសសំណង ់ែដលចបំាចស់្រមាប ់ត្រម�វកររបស់

កំពងែ់ផ 

̵  ឆា� ២ំ០០៣ - ២០១៥ : នាយកបេច�កេទសសំភារ: នងិសំណង ់្រគប្់រគងពីលក�ណ:

បេច�កេទស េ្រគ�ងច្រក ឧបករណ៍េ្រប្របាស់ បរកិ� រ និងលក�ណ:

បេច�កេទសសំណង ់ែដលចបំាចស់្រមាបត់្រម�វកររបស់កពំងែ់ផ 

̵  ឆា� ១ំ៩៩៥ - ២០០៣ : ្របធានករយិាល័យបេច�កេទសសំភារ: និងសំណង ់ទទួលខុស្រត�វ

ក�ុង ករ្រគប្់រគង ែថរក្សោ និង ផ�តផ់�ងសំ់ភារ:បនា� ស់ និងបរកិ� រេផ្សងៗ

េទ តមបទដ� នបេច�កេទស 
 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤៧



 

 

 

េលាក រ�ត� សិលា 

្របធាននាយកដ� ន រដ�បាល-ធនធានមនុស្ស 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៩ ែខ តុល ឆា�  ំ១៩៦៩ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : នីតិស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យភមូនិ�     នតីិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច�        

្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០០-ឆា� ២ំ០០៤ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យេបៀល-្របាយ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ប��បឆ់ា� ១ំ៩៨៧ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យកពំត ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  DBA Candidate, Western University 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយករដ�បាល ធនធានមនុស្ស្រគប្់រគង ចតែ់ចង និងស្រមប

ស្រម�ល សកម�ភាពរដ�បាល្រគបែ់ផ�ក 
 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤៨



 

 

 

េលាក ប៉ាត សិត 

្របធាននាយកដ� ន គណេនយ្យហិរ�� វត�ុ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៣ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : រដ�បាលសធារណៈ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យចំេរ នពហុបេច�កវទិ្យោ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៦៥-ឆា� ១ំ៩៧៥ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េន្រស�កកណា� លស�ឹង េខត�កណា� ល 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ េរៀបច ំនងិ្រគប្់រគងអនុវត�ករងរ 

គណេនយ្យ ហិរ�� វត�ុឲ្យបាន្រតឹម្រត�វសម្រសបេទតម េគាល

ករណ៍ ស�ងដ់រគណេនយ្យ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៤៩



 

 

 

េលាក សូ េសៀង 

្របធាននាយកដ� ន ែផនករ លទ�កម� និងស�ិត ិ

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៥ ែខ េមស ឆា�  ំ១៩៧៥ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : នីតិស�ស� និងវទិ្យោស�ស�នេយាបាយ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យេបៀល-្របាយ ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៧ -ឆា� ២ំ០០១ 

̵  មុខជំនាញ : នីតិស�ស�/នតីិសធារណ: 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យនរ័តុន ្របេទសកម�ុជា 

̵  មុខជំនាញ : សង�មស�ស� និង មនុស្សស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យភមូនិ�ភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨០ -ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យ្រសីសន�រ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកែផនករ លទ�កម� និងស�ិតិ ភារកិច�៖ កសងែផនករអជីវកម� 

(េសវកម�) ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំនិង េរៀបចំរបាយករណ៌លទ�ផល អជីវ

កម� ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និង ឆា� ជូំន កសស ។ កសង ែផនករ

លទ�កម�្របចឆំា�  ំ(ទនិំញ សំណង ់នងិេសវកម�) នងិេរៀបចំ របាយករ

ណ៌អនុវត�លទ�កម� ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស នងិឆា�  ំជូន កសស ។ 
 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៥០



 

 

 

េលាក ទី សាគុណ 

្របធាននាយកដ� ន បេច�កេទសសំភារៈ-សំណង ់

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ២៨ ែខ ក��  ឆា�  ំ១៩៦០ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យជាតិ្រគប្់រគង ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៨២ -ឆា� ១ំ៩៨៨ 

̵  មុខជំនាញ : វសិ�ករសំណងផ់�ូវទឹក និងកំពងែ់ផ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ បេច�កេទស ទី្រក�ង DRESDEN ្របេទសអល�ឺមង៉ ់

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៧២ -ឆា� ១ំ៩៨២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនទី្រក�ងភ�េំពញ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយក នាយកដ� ន បេច�កេទស និងសំភារ:សំណង ់ 

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគង និងទទលួខុស្រត�វខងែផ�កលក�ណ: បេច�កេទស

ទូេទ 

̵  ឆា� ២ំ០១១ - ២០១៥ : នាយករង នាយកដ� នបេច�កេទស សំភារ:សំណង ់ 

ភារកិច�៖ ទទួលខុស្រត�វ ខងែផ�កបេច�កេទសទូេទ 
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៥១



 

 

 

េលាក្រសី ជ័យ សុគន�  

្របធាននាយកដ� ន ទីផ្សោរ 

 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៥ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៧៥ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ្រគប្់រគង នងិេសដ�កិច� ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០១-ឆា� ២ំ០០៤ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យែវនែលន េនេខត�្រពះសីហនុ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៦-ឆា� ១ំ៩៩១ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនេខត�្រពះសីហនុ ្របេទសកម�ុជា 

   ៤. ករសិក្សោ និងស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

     - Modern Port Management, UNCTAD, Ireland, 2016-2017  

     - Women in Port management, France, 2015 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយិកនាយកដ� នទីផ្សោរ ភារកិច� ៖ ផ្សព�ផ្សោយ និងជ្រម�ញករ

េលក កម�ស់គុណភាព េសវកម� របស់ កសស ។ តមដនពត័ម៌ាន 

និងបែ្រមប្រម�លនិនា� ករទីផ្សោរ ៃដគូរ្របកួត្របែជង។ ទទលួជបួ 

ពិភាក្សោជាមយួអតថិិជន ឬៃដគូរវនិិេយាគសក� នុពលសិក្សោ និង 

អភវិឌ្ឍេគាលេដយុទ�ស�ស�ស្រមាបស់កម�ភាពទីផ្សោរ។ 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៥  នាយិករងនាយកដ� នទផី្សោរ 

ភារកិច�៖ ផ្សព�ផ្សោយ និងជ្រម�ញករេលក កម�ស់គុណភាព េសវកម� 

របស់ កសស និងជួប្របជុំសំខនេ់ផ្សងៗ ។ 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៥២



 

  

េលាក ជីវ ច័ន�សុផល 

្របធាននាយកដ� ន តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៥ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៧៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៣-ឆា� ២ំ០០០ 

̵  មុខជំនាញ : ស� បត្យកម� និង នគរបូនីយកម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនរជធានីភ�េំពញ្របេទសកម�ុជា្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៩-ឆា� ១ំ៩៩២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនេខត�្រពះសីហនុ្របេទសកម�ុជា 

៣. ស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ២០០៩ : Certificate on Sustainable Port Development and Planning, 

Yokohama ្របេទសជប៉ុន 

̵  ឆា�  ំ២០១៣ : Certificate on Strategic Port Administration and 

Management, Yokohama ្របេទសជប៉ុន 

̵  ឆា�  ំ២០១១ - ២០១៣ : មធ្យមសិក្សោ ែផ�កហិរ�� វត�ុ នងិវនិិេយាគ េនរជធានភី�េំពញ  ្របេទស

កម�ុជា         

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ      

ភារកិច�៖ េដះ្រសយប�� ក�ុងតបំន ់និងទនំាកទ់នំងវនិិេយាគិនេដម្ប ី

វនិិេយាគក�ុងតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសសរបស់កំពងែ់ផ 

̵  ឆា� ២ំ០១៤ - ២០១៥ : នាយករងទទួលបន�ុករមួៃននាយកដ� នតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស      

ភារកិច�៖ ស្រមបស្រម�លករងរក�ុងតំបន ់នងិព្រងកីសក� នុពល 

វនិិេយាគ 

̵  ឆា� ២ំ០១០ - ឆា� ២ំ០១៤ : នាយករងសវនកម�ៃផ�ក�ុង ភារកិច�៖ ្រត�តពិនតិ្យេល្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�

ក�ុង និងេល្របតបិត�ិកររបស់កំពងែ់ផ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៥៣



 

 

 

េលាក ពតិ ្របាកដ  

្របធាននាយកដ� ន អជីវកម� 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១៨ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ១៩៧៤ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ េបៀល- ្របាយ ្របេទសកម�ុជា្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៩-ឆា� ២ំ០០៣ 

̵  មុខជំនាញ : វទិ្យោស�ស�េសដ�កចិ� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ នរ័តុន្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨៤-ឆា� ១ំ៩៩០ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សលមធ្យមសិក្សោទួលទំពូង ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  DBA Candidate, Western University 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកែផ�កអជីវកម� ភារកិច�៖ េរៀបចំ នងិគិតគូរេលតៃម�ឈ�ួល្រគប ់

្របេភទៃនករងរ េសវកម� អជីវកម� េដយអនុវត�េទតមបទដ� ន 

េសចក�ីសេ្រមច និងកំណតរ់បស់កំពងែ់ផ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៥៤



 

 

 

េលាក ្រសី ណរ�ន� 

្របធាននាយកដ� ន ្របតិបត�កិរទីលនកុងតនឺរ័ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៥ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ១៩៥៦ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. បរ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០៣-ឆា� ២ំ០០៥ 

̵  មុខជំនាញ : នេយាបាយេសដ�កិច� ្របេទសកម�ុជា 

២. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៧០-ឆា� ១ំ៩៧៥ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនេខត�កពំងធ់ំ ្របេទសកម�ុជា 

៣. ស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  ស�� ប្័រត្រគប្់រគងទលីនកុងតឺនរ័  ្របេទសសិង�បុរ ី

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ១ំ៩៨៩ ដល់បច�ុប្បន� : នាយក នាយកដ� ន្របតិបត�-ិករទីលនកុងតនឺរ័  

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគង និងដកឹនាកំរងរក�ុងនាយកដ� ន្របតិបត�ិករ ទី

លនកុងតឺនរ័ និងេធ� េអយផលិតភាពមានករេកនេឡងជាបន�បនា� ប ់ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨៧ - ១៩៨៩ : ្របធានករយិាល័យឃា� ងំទំនញិកំពងែ់ផ ភារកិច�៖ ្រគប្់រគង និងអនុ

វត� េអយបានល� ក�ុងករែថរក្សោទនិំញក�ុងឃា� ងំ 

̵  ឆា� ១ំ៩៨០ - ១៩៨៧ : បុគ�លិកករយិាល័យគណេនយ្យកំពងែ់ផភារកិច�៖ កនស់�ុកឃា� ងំ

ទំនិញ 
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េលាក ល ូលីេខង 

្របធាននាយកដ� ន ្របតិបត�កិរទំនិញទូេទ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១១ ែខ េមស ឆា�  ំ១៩៧៤ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៦ 

̵  មុខជំនាញ : ពណិជ�ស�ស� 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា�  ំ១៩៩៦ 

̵  មុខជំនាញ : គីមចីណីំអហរ 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកទទួលបន�ុកចតែ់ចង្រត�តពិនតិ្យភារកិច�ទូេទៃននាយកដ� ន 

្របតិបត�ិករទំនិញទូេទ 
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េលាក េថង វ�រ� ូ

្របធាននាយកដ� ន នាវចរ-កណ� ធារ 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ១២ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ១៩៦៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៤-ឆា� ២ំ០០៥ 

 ̵ េឈ� ះសលេរៀន : េន្របេទសៃថ 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៩៨២-ឆា� ១ំ៩៨៨ 

̵  មុខជំនាញ : អ�កេបកនាវ ្របេទសរសុ្ស ី

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៧៩-ឆា� ១ំ៩៨២ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : េនទី្រក�ងភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៦ ដល់បច�ុប្បន� : នាយក នាយកដ� ននាវ   ចរកណ� ធារ 

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគងករងរសន�សុិខ និង ែបបបទករងរនាវចរ ក�ុង

កំពងែ់ផ 
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េលាក នក់ សូហ�ីយ៉ន 

្របធាននាយកដ� ន េ្រគ�ងច្រក 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ៣១ ែខ មនីា ឆា�  ំ១៩៥៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កប់ណ�ិ ត ឆា� ១ំ៩៨៥-ឆា� ១ំ៩៨៧ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងរដ�បាលសធារណ: 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ Troy State, Alabama សហរដ�អេមរកិ 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ១ំ៩៧៩-ឆា� ១ំ៩៨២ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យ OLLU, Texas សហរដ�អេមរកិ 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៦៧-ឆា� ១ំ៩៧៣ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យបងឹ្រតែបក្របេទសកម�ុជា 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០០៨ ដល់បច�ុប្បន� : ្របធាននាយកដ� នេ្រគ�ងច្រក កសស  

ភារកិច�៖ ្រគប្់រគងចតែ់ចង េលភារកិច�េលកដក ់ដឹកជ��ូ នទំនិញ 

្រគប្់របេភទតមលក�ណ:បេច�កេទស និង្រគប្់រគងេលករែថទ ំនិង 

ជួសជុលបណា� េ្រគ�ងច្រក្រគប្់របេភទ ។ 
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េលាក ែម៉ន ចាន់ 

្របធាននាយកដ� ន សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

 ជនជាត ិ : ែខ�រ 

 ស�� ត ិ : ែខ�រ 

 ៃថ�ែខឆា� កំេំណ ត : ៃថ�ទី ០៣ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៦៨ 

 ្របវតិ�ៃនករសិក្សោ   

១. ថា� កអ់នុបណ�ិ ត ឆា� ២ំ០០៥-ឆា� ២ំ០០៨ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

២. ថា� កប់រ�ិ� ប្័រត ឆា� ២ំ០០២-ឆា� ២ំ០០៥ 

̵  មុខជំនាញ : ្រគប្់រគងពណិជ�កម� 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : សកលវទិ្យោល័យេបៀល-្របាយ េខត�្រពះសីហនុ្របេទសកម�ុជា 

៣. ថា� កវ់ទិ្យោល័យ ឆា� ១ំ៩៨២-ឆា� ១ំ៩៨៨ 

̵  េឈ� ះសលេរៀន : វទិ្យោល័យសន�រម៉ុក ភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា 

៤. ករសិក្សោ នងិស�� ប្័រតេផ្សងៗ 

̵  Certificate - Port Administration & Management, Japan  

  Certificate - Port Facility Security, Japan  

  Certificate UNCTAD Port Training Program 

 បទពេិសធនក៍រងរ   

̵  ឆា� ២ំ០១៥ ដល់បច�ុប្បន� : នាយកទទួលបន�ុករមួសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង ជាជំនួយករផា� ល់ 

 ឯកឧត�ម្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ�

នាយក 

 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៥៩



 

ខ-តនួាទី ភារកិច� និងករទទលួខុស្រត�វរបស់បុគ�លិកជានខ់�ស់ 
តួនាទី ភារកចិ� និងករទទួលខុស្រត�វរបស់បគុ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស មានដូចខងេ្រកម៖ 

ខ.១. ឯកឧត�ម លូ គមឹឈន ់្របតភិរូជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក៖ 

ឯកឧត�ម លូ គមឹឈន ់ ្របតភិូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ�នាយកមានតួនាទី នងិ

ភារកិច� ទទួលបន�ុកដកឹនាកំរងររមួដឹកនា្ំរត�តពិនតិ្យនងិតមដនជំរញុករអនុវត�ករងរេល្រគបវ់ស័ិយ របស់

កំពងែ់ផរមួមានករងរ អជីវកម� េសវកម�ករងរសងសងព់្រងីកមូលដ� នតមែផនករអភវិឌ្ឍនក៏ពំងែ់ផ នងិ

ជាពិេសសករអនុវត�កម�វធិនីេយាបាយ និងយុទ�ស�ស�ចតុេកណរបស់រជរដ� ភបិាល េលរល់ចំណុច ែដល

ពកព់ន័�នងឹវស័ិយកំពងែ់ផ។ 

ចំេពះនាយកដ� ននងឹអង�ភាពែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់ ឯកឧត�ម្របធានអគ�នាយករមួមាន៖ 
- នាយកដ� ន ែផនករ លទ�កម� និងស�ិត ិ

- នាយកដ� ន គណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ 

- នាយកដ� ន ទីផ្សោរ 

- នាយកដ� ន សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

- េលខធិករដ� ន 

ខ.២. េលក ៃថ ឬទ� ីអគ�នាយករងអជវីកម�៖ 

េលក ៃថ ឬទ� ីអគ�នាយករងអជីវកម� មានតួនាទី នងិភារកិច�ជាជំនួយករេអយឯកឧត�ម្របធាន អគ�

នាយក និងទទួលបន�ុកករងរអជីវកម� នងិជួយ ឯកឧត�ម្របធានអគ�នាយកក�ុងករតមដននឹង្រត�ត ពនិិត្យ

ករអនុវត�ទិសេដរបស់រជរដ� ភបិាលែដលមានពកព់ន័�នងឹករអនុវត�ែផនកររបស់ កសស ជាពិេសស ករងរ

អជីវកម� ។ 

ចំេពះនាយកដ� ន ែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់ េលកអគ�នាយករងអជីវកម� រមួមាន៖ 

- នាយកដ� ន អជីវកម� 

- នាយកដ� ន ្របតិបត�ិករទីលនកុងតនឺរ័ 

- នាយកដ� ន ្របតិបត�ិករទំនញិទូេទ 

 

ខ.៣. េលក ឈុន ហុង អគ�នាយករងរដ�បាល-្រគប្់រគង៖ 

េលក ឈុន ហុង អគ�នាយករងរដ�បាល-្រគប្់រគងមានតនួាទី និងភារកចិ�ជាជំនួយករេអយ      ឯក

ឧត�ម្របធានអគ�នាយក ទទលួបន�ុកករងររដ�បាល-្រគប្់រគង និងនាវចរ-កណ� ធារ នងិជយួ ឯកឧត�ម ្របធាន

អគ�នាយកក�ុងករតមដន និង្រត�តពិនិត្យករអនុវត�ទិសេដរបស់រជរដ� ភបិាលែដលមានពកព់ន័� នឹងករអនុ

វត�ែផនកររបស់ កសស ជាពេិសសករងររដ�បាល-្រគប្់រគង ។  

ចំេពះនាយកដ� នែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់េលកអគ�នាយករង រដ�បាល-្រគប្់រគង រមួមាន៖ 

- នាយកដ� ន រដ�បាល-ធនធានមនុស្ស 

- នាយកដ� ន នាវចរ-កណ� ធារ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦០



 

ខ.៤. េលក ជា យុទ�ឌកី អគ�នាយករង បេច�កេទស៖ 

េលក ជា យុទ�ឌកី អគ�នាយករង បេច�កេទសមានតួនាទី និងភារកិច�ជាជាជនំួយករេអយ      ឯក

ឧត�ម្របធានអគ�នាយកទទួលបន�ុកករងរបេច�កេទសសងសង ់ និងជួយ ្របធានអគ�នាយកក�ុងករតមដន 

និង្រត�តពិនិត្យករអនុវត�ទិសេដរបស់រជរដ� ភបិាល ែដលមានពកព់ន័�នឹងករអនុវត�ែផនកររបស់ កសស ជា

ពិេសសករងរបេច�កេទស នងិសំណង ់។ 

ចំេពះនាយកដ� នែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងផា� ល់របស់េលកអគ�នាយករងបេច�កេទសរមួមាន៖ 

- នាយកដ� ន បេច�កេទស សមា� រៈ-សំណង ់

- នាយកដ� ន េ្រគ�ងច្រក 

ខ.៥. េលក រត័� សិល នាយក រដ�បាល-ធនធានមនុស្ស ៖ 

េលក រត័� សិល នាយក រដ�បាល-ធនធានមនុស្ស មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ្រគប្់រគង និងស្រមបស្រម�លនូវរល់សកម�ភាពពកព់ន័�នឹងករងររដ�បាល  

និងធនធានមនុស្ស 

- េរៀបច្ំរបាកេ់បៀវត្ស ្របាកឧ់បត�ម� ្របាកេ់សធននិវត�ន ៍ជូនម�ន�ី និេយាជិត កម�ករ 

- ្រគប្់រគង និងេរៀបចំ ឯកសររដ�បាល លិខិតអនុ�� តច្បោប ់ លិខិតបង� បក់រ លិខិតប��  

េបសកកម� និង្រត របស់អង�ភាព 

- ទទួលេរៀបចបំដិសណា� រកិច�េភ��វជាតិ នងិអន�រជាត ិ

- ្រគប្់រគងរល់ករងរពកព់ន័�នងឹធនធានមនុស្ស ករបណ�ុ ះបណា� លក�ុង-េ្រក្របេទស នងិករងរ 

APA 

- ្រគប្់រគង្របពន័�ពតម៌ានវទិ្យោ ្របពន័�ទូរស័ព� អុនីេធេណត នងិអុីែមល៉ 

- ្រគប្់រគង ជួសជុល និងផ�ល់េ្របងឥន�នៈ ដល់មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន ែដលបេ្រមឱ្យករងរ 

រដ�បាល និងរថយន�បង� រអគ�ីភយ័ 

- ្រគប្់រគងជួសជុល ែកលម�អគារ ទីស� កក់រ បណា� អង�ភាព និងនាយកដ� ននានា 

- ្រគប្់រគងផ�តផ់�ង ់សមា� រៈ នងិឧបករណ៍ ករយិាល័យ រដ�បាល េអឡិច្រត�និច នងិទូរស័ព�  

- េរៀបចតំួនាទីភារកិច� និងែកស្រម�លរចនាសម�ន័�តមស� នភាពជាកែ់ស�ង 

- ្រគប្់រគងករងរសង�ម របស់ម�ន�ី និេយាជតិ កម�ករ  

- េរៀបចំែបបបទទកទ់ងនឹងធានារ៉បរ់ងសង�មចំេពះម�ន�ីចូលមរណភាព និងករឧបត�ម�កូនកំ្រព 

- ្រគប្់រគង ករងរ ែថទសុំខភាព ព្យោបាល និងផ�តផ់�ងឱ់សថជូនដល់ ម�ន�ី និេយាជិត កម�ករ 

- ្រគប្់រគងករងរសំអត អនាមយ័ និងបរសិ� នកំពងែ់ផ 

- កសងគេ្រមាងចំណាយរដ�បាលរយៈេពលខ�ី ែវង ជូនថា� កដ់កឹនា ំ

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦១



 

 ខ.៦. េលក ប៉ាត សិត នាយកគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ៖ 

េលក ប៉ាត សិត នាយកគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េរៀបចំ និង្រគប្់រគងអនុវត�ករងរគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ ឱ្យ្រតឹម្រត�វសម្រសបតមេគាល

ករណ៍ គណេនយ្យកម�ុជា ែដលដកឱ់្យេ្របេដយ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ 

- ្រគប្់រគង នងិកត្់រតជា្របចនូំវសលកប្័រត និងប�� ីករគណេនយ្យ ្រសបេទតមច្បោប ់

គណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ របស់្រពះរជាណា្រចកម�ុជា 

- តមដន ្រគប្់រគង និងេធ�របាយករណ៍ខងគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ 

- ្រគប្់រគងសច្់របាកក់�ុងេបឡា និងធនាគារ 

- េផ��ងផា� ត ់និង្របមូលចណូំលឱ្យទនេ់ពលេវល សម្រសបតមនីតិវធិីហិរ�� វត�ុ 

- ្រគប្់រគងចំណូល និងចំណាយេដយអនុវត�តមែផនករកណំតជ់ាមូលដ� ន 

- ែណនា ំ នងិ្រត�តពិនិត្យប�� ីករបណា� នាយកដ� នរបស់ កសស ែដលទកទ់ងដល់មខុស��  

ចំណូល ចណំាយ េដម្បអីនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមលិខិតបទដ� ន និងេគាលករណ៍ 

- ចូលរមួក�ុងករកសងែផនករហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ

- ចូលរមួក�ុងករងរលទ�កម� េដយអនុវត�តមែផនករលទ�កម�្របចឆំា�  ំ

- ចូលរមួក�ុងករជ្រមះប�� ីអចលន្រទព្យ េដយអនុវត�តមច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងសម្បត�ិរដ� 

- ្រគប្់រគងប�� ីសរេពភណ័�  

- អនុវត�កតព�កិច�បងព់ន�អករ្រគប្់របេភទចូលថវកិរដ� 

- ចូលរមួក�ុងករេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង កសស 

- តមដន និង្រគប្់រគងនូវរល់បណា� ្របាកជំ់នួយឧបត�ម�ធន និង្របាកក់ម� ី

- តមដនបណុំល និងបណុំលរុៃំរ ៉និងេរៀបចំរបាយករណ៍ជ្រមះប�� ីជូន ឯកឧត�ម្របតភិរូជ   រ

ដ� ភបិាលកម�ុជា ទទលួបន�ុកជា្របធានអគ�នាយក កសស េដម្បដីកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

សេ្រមច  

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.៧. េលក សូ េសៀង នាយកែផនករ លទ�កម� នងិស�ិត៖ិ 

េលក សូ េសៀង នាយកែផនករ លទ�កម� និងស�ិតិ មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េរៀបចែំផនករអជីកម� (េសវកម�) ហិរ�� វត�ុ និងែផនករជសួជុលសងសងសំ់ណងម់លូដ� ន 

ករេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយ េ្រគ�ងច្រក េ្របងឥន�នៈ ធនធានមនុស្ស្របចឆំា� ជូំន កសស 

- េរៀបចែំផនករអភវិឌ្ឍនរ៍យៈេពលខ�ី មធ្យម ែវង និងវនិិេយាគសធារណៈ 

- េធ�របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលករងរ អជីវកម� េសវកម� ្របចែំខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�  ំ

- កសងកិច�សន្យោអជីវកម� (េសវកម�) កិច�សន្យោអភវិឌ្ឍន ៍និងវនិិេយាគសធារណៈ រយៈេពល 

មធ្យម និងែវង (េលសពី ០១ឆា� )ំ 

- េរៀបចែំផនករលទ�កម�្របចឆំា�  ំនិងែផនករលទ�កម�ែកត្រម�វក�ុងករណីចបំាច ់

- ្រគប្់រគង និងស្រមបស្រម�ល ក�ុងករអនុវត�នីតិវធិីលទ�កម�របស់ កសស 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦២



 

- កសងតរងតៃម�អជីវកម� (េសវកម�) និងគេ្រមាងែផនករ តៃម�េសវកម�អនាគត 

- េរៀបចំកិច�្របជុំជាេរៀងរល់ែខ ្រតីមាស ឆមាស និងឆា�  ំ

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.៨. េលក ទ ីសគុណ នាយកបេច�កេទស សមា� រៈ-សំណង៖់ 

េលក ទ ីសគុណ នាយកបេច�កេទស សមា� រៈ-សំណង ់មានតួនាទី នងិភារកចិ� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ពិនិត្យែណនាបំង� ញតមដនអំពីករអនុវត�បទដ� នបេច�កេទសក�ុងករេ្រប្របាស់ែថទ ំ ជួស

ជុល្រគបប់ណា� មេធ្យោបាយេ្រគ�ងច្រក សមា� រៈ េ្របងឥន�នៈ បរកិ� អគ�ីសនី និងសំណង ់របស់ 

កសស 

- សិក្សោពីលក�ណៈបេច�កេទសេ្រគ�ងច្រក ឧបករណ៍េ្រប្របាស់បរកិ� អគ�ិសន ី េ្របងឥន�នៈ និង

លក�ណៈបេច�កេទសសំណង ់

- េលកគេ្រមាងជួសជុលធ ំជួសជុលអចិៃ�ន�យរ៍ល់មេធ្យោបាយេ្រគ�ងច្រក 

- ទទលួខុស្រត�វក�ុងករងរ្រគប្់រគងែថរក្សោ និងផ�តផ់�ងស់មា� រៈ បនា� ស់សមា� រៈសំណង ់ បរកិ�

អគ�ិសនី េ្របងឥន�នៈ អ៊ូនាវ-េពងស��  យានដ� ន និងសំណងេ់ផ្សងៗេទតមបទដ� ន 

បេច�កេទស 

- សិក្សោេរៀបចំគេ្រមាង និងអនុវត�ករងរសងសងជ់ួសជុលសងសំ់ណងម់ូលដ� ន 

- ចូលរមួ្រសវ្រជាវកសងនូវរបកគំេហញថ�ីក�ុងេគាលេដអភវិឌ្ឍន ៍កសស 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.៩. េលក្រសី ជយ័ សុគនា�  នាយិកទផី្សោរ៖ 

េលក្រសី ជយ័ សុគនា�  នាយិកទីផ្សោរមានតួនាទ ីនិងភារកចិ� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េផ�មគំនតិក�ុងករេលកស�ួយគុណភាពទផី្សោរ េសវកម�របស់ កសស េអយមានក្រមតិ សម

្រសបេទនឹងដំេណ រៃនសកលភាវបូនីយកម�ក�ុងតបំន ់កដូ៏ចត្រម�វកររបស់អតិថិជន 

- សិក្សោ នងិតមដនអំពសី� នភាព តៃម� និងគុណភាពេសវកម� របស់គូ្របកួត្របែជង េដម្ប ីផ�

ល់េយាបល់ជូនថា� កដឹ់កនា ំ

- សិក្សោែស�ងយល់ទីផ្សោរអំពតី្រម�វករ ទំេនារនិនា� ករ និងពត័ម៌ាន្រតលបរ់បស់អតិថជិន 

- ្របមូលទិន�នយ័ពត័ម៌ានេដម្បចីង្រកង និងេរៀបចំដកេ់ចញនូវយុទ�ស�ស�ទីផ្សោរ 

- េផ�មគនំតិផលិតឯកសរផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានដូចជា្រពឹត�ប្័រត្របចឆំា�  ំ ្របតិទិន និង្របេភទៃន 

សមា� រៈផ្សព�ផ្សោយេផ្សងៗ 

- រមួចំែណកេលកកម�ស់គុណភាពេសវកម�របស់ កសស េនក�ុងទីផ្សោរជាតិ និងអន�រជាតិ េដម្ប ី

េឆ�យតបនងឹសំណូមពរអតិថជិន 

- េធ�បច�ុប្បន�ភាពេគហទំពរ័ និងបណា� ញសង�មរបស់ កសស 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦៣



 

 ខ.១០. េលក ជវី ចន័�សុផល នាយកតបំនេ់សដ�កចិ�ពេិសស៖ 

េលក ជវី ចន័�សុផល នាយក តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ទំនាកទ់ំនង និងពិភាក្សោជាមយួអតិថិជនេដម្បេីរៀបចកំិច�្រពមេ្រព�ង 

- ផ�ល់េសវកម� និងពត័ម៌ានអពំីករវនិិេយាគទកទ់ងនឹង តសព ជូនអតិថជិន្របកបេដយ 

គុណភាព និង្របសិទ�ិភាព  

- សហករ និងស្រមបស្រម�ល ជាមយួអជា� ធរមានសមត�កចិ�្របចេំនរដ�បាល តសព នងិវនិ ិ

េយាគិនក�ុងតបំន ់េដម្បេីធ�េអយ្របតិបត�ិករមានភាពរលូន  

- បេង�តគនិំតៃឆ�្របឌិតទីផ្សោរថ�ីៗ  េដម្បេីអយ តសព មានឧត�មភាព្របកួត្របែជងក�ុងតបំន ់និង

សកល  

- ចូលរមួេលកគេ្រមាងែផនករស្រមាបរ់យៈេពលែវង ខ�ី ែដលពកព់ន័�នងឹ តសព 

- ែស�ងយល់អំពសី� នភាព និងក្រមតិ តសព ក�ុង្របេទសជិតខងក�ុងតបំន ់ 

- សហករជាមយួនាយកដ� នពកព់ន័�េដម្បបីេ្រម ឬផ�ល់េសវជូនអតិថជិនក�ុង តសព ឬេសវ 

ដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�េដម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់ កសស 

- ទទលួខុស្រត�វេលកិច�ករេចញវកិ�យប្រត គិតៃថ�ឈ�ួល នងិេសវ្រគប្់របេភទជូនដល់អតិថិជន  

- ្រគប្់រគងសុវត�ិភាព សន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បល់�ក�ុង តសព 

- េធ�របាយករណ៍អពំីស� នភាពវនិិេយាគេន តសព និងលទ�ផលៃន្របតបិត�ិករ  

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀតែដលថា� កដឹ់កនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.១១. េលក ពតិ ្របាកដ នាយកអជវីកម�៖ 

េលក ពតិ ្របាកដ នាយកអជីវកម� មានតួនាទី និងភារកចិ� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ទទលួខុស្រត�វអនុវត�តៃម�ឈ�ួល្រគប្់របេភទេលករងរេសវកម�  អជីវកម�  េដយអនុវត�េទ 

តមបទដ� ន េសចក�ីសេ្រមច េសចក�ីកណំតរ់បស់ កសស 

- ពិនិត្យ និងតមដនករងរអជីវកម� ករេ្រប្របាស់េសវកម�េផ្សងៗរបស់ កសស 

- ចូលរមួេលកគេ្រមាងជាមយួបណា� នាយកដ� ននានា ក�ុងករេរៀបចំកសងកចិ�សន្យោអជីវកម� 

(េសវកម�) កចិ�សន្យោអភវិឌ្ឍន ៍នងិវនិិេយាគ និងកសងតៃម�ឈ�ួលេផ្សងៗ ស្រមាបប់េ្រម េអ

យករងរអជីវកម�របស់ កសស 

- បូកសរបុប�� ីករ្របច ំ សបា� ហ៍ ែខ ្រតីមាស ឆមាស នងិ្របចឆំា�  ំ ជូននាយកដ� នពកព់ន័� 

េដម្បេីផ��ងផា� តជ់ាមយួនាយកដ� នគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ  

- េរៀបចំ និងកសងកចិ�សន្យោស�ីពីករេ្រប្របាស់េសវកម� (េលកដក ់ ដឹកជ��ូ ន) របស់ កសស 

និងករជួលេផ្សងៗរយៈេពលខ�ីេ្រកម ០១ឆា�  ំ

- សិក្សោអពំីតៃម�ឈ�ួលេនតមបណា� កំពងែ់ផនានា េនក�ុងតំបន ់ និងក�ុង្រស�ក្រពមទងំបណា�  

្រចក្រពំែដន េដម្បមីានមូលដ� នក�ុងករកសង និងែកលម�តៃម�េផ្សងៗរបស់ កសស 

- សហករណ៍ជាមយួនាយកដ� នពកព់ន័� ក�ុងករេ្រកនរលឹំកដល់អតថិិជនទងំឡាយែដល 

ជាបប់ំណុលេដម្បទូីទតឱ់្យទនេ់ពលេវល 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦៤



 

- ទទួលខុស្រត�វ្រគប្់រគង េ្រប្របាស់ និងែថរក្សោ្របពន័� CTMS នងិ SWSS េអយដំេណ រករ 

បានរលូនល� នងិមាន្របសិទ�ភិាព  

- ចូលរមួសហករណ៍ជាមយួសមត�កិច�ពកព់ន័�នានា េដម្បអីនុវត�ករងរ្រចក េចញ-ចូល ែត 

មយួឱ្យមាន្របសិទ�ិភាព និងទទួលបាននូវេជាគជយ័   

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.១២. េលក ្រសី ណារនិ� នាយក្របតបិត�កិរទលីនកុងតនឺរ័៖ 

េលក ្រសី ណារនិ� នាយក្របតិបត�ិករទលីនកុងតនឺរ័ មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ចូលរមួអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ងរវង កសស និង្រក�មហុ៊ននាវ 

- ចូលរមួសហករណ៍ជាមយួនាយកដ� នពកព់ន័� េលករងរនានំាវ ចូល-េចញ និងករងរ 

េផ�រ-ផ�ុក កុងតឺនរ័ជាមយួនាវ 

- ទទលួពត័ម៌ាននាវ ស�ីពីេពលេវលៃនករចូលចត និងបរមិាណកុងតឺនរ័ែដល្រត�វ េផ�រ-ផ�ុក និង

ប��ូ លេទក�ុង្របពន័� CTMS 

- េធ�ែផនករនាវ ែផនករទលីន ែផនករមេធ្យោបាយ េផ�រ-ផ�ុក េលកដក ់នងិកមា� ងំ ្របតិបត�ិ
ករ 

- ទទលួកុងតឺនរ័នាចូំលពីនាវ និងពី្រគបម់េធ្យោបាយដកឹជ��ូ នមកទីលន 

- ្របគល់កុងតឺនរ័នាចូំល ពីនាវេទមា� ស់ទនំិញ នងិកុងតឺនរ័នាេំចញេទនាវ 

- េផ��ងផា� តវ់កិ�យប្័រត ៃនករេលកដកេ់នទលីនជាមយួមា� ស់ទំនិញ 

- េធ�របាយករណ៍ ស�ីពី្របតបិត�កិរកុងតឺនរ័ ជូននាយកដ� នពកព់ន័� 

- េរៀបចសំណា� បធ់ា� ប ់្របពន័�ចរចរណ៍ក�ុងតំបន្់របតិបត�ិករ និងទលីន  

- ្រគប្់រគង ទុកដក ់ែថរក្សោ កុងតឺនរ័េនទលីនេអយមានសុវត�ិភាព 

- ្រគប្់រគងជ�� ីងថ�ងឹកុងេតនរ័ 

- កត្់រតចនំនួកុងតឺនរ័ែដល េផ�រ-ផ�ុក ជាមយួនាវ 

- ្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយេលកដក ់ និងអ�កេបកបរ េទតមមុខស�� ករងរេអយ 

មាន្របសិទ�ិភាព 

- ្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់្របពន័� CTMS ទងំអស់ែដលពកព់ន័�ជាមយួ្របតបិត�ិករកុងតឺនរ័ 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.១៣. េលក លូ លីេខង នាយក្របតបិត�កិរទនំញិទូេទ៖ 

េលក លូ លីេខង នាយក ្របតិបត�ិករទនំិញទូេទ មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ទទួលពត័ម៌ាននាវ ែដលផ�ុកទំនិញរយ 

- េធ�ែផនករ េផ�រ-ផ�ុក ទនំិញ េទតម្របេភទ្របតិបត�ិករ 

- ទទួលពត័ម៌ាន និងេដះ្រសយរល់បាតុភាពេផ្សងៗតមករដ� ន 

- ទទួល ្របគល់ និងែថរក្សោទំនញិឲ្យបាន្រតឹម្រត�វតមបទដ� ន 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦៥



 

- ្រសវ្រជាវបទដ� ន និងនីតិវធិីថ�ីៗ  េដម្បហី�ឹកហ�ឺនដល់្របតិបត�កិរ 

- េ្រកនរលឹំកដល់្របតិបត�ិករ អំពកីរេ្រប្របាស់ ករែថទេំ្រគ�ងច្រកេទតមបទដ� ន និងយកចិត�  

ទុកដកេ់លសុខភាព សុវត�ិភាព ពលកម� ក�ុងេពល្របតិបត�ិករ្រគបក់រដ� ន 

- េលកគេ្រមាងេស�សំុសមា� រៈេ្រប្របាស់េផ្សងៗ ឧបករណ៍ និងមេធ្យោបាយេលកដកដ់ឹកជ��ូ ន 

- េធ�របាយករណ៍អំពីលទ�ផលករងរ្របចេំវន ៃថ� ែខ និងឆា�  ំេដម្បផី�ល់ជូនភាគី និង 

នាយកដ� នពកព់ន័� 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.១៤. េលក េថាង វរី ៉ ូនាយកនាវចរ-កណ� ធារ៖ 

េលក េថាង វរី ៉ ូនាយកនាវចរ-កណ� ធារ មានតនួាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- កណ� ធារកចិ� 

- េរៀបចំែផនករស�ីពីកណ� ធារកចិ� 

- ដឹកនាគំណៈកម�ករ េដម្បបីំេពញែបបបទនានំាវចូល-េចញពីកំពងែ់ផ 

- ្រគប្់រគង និងទំនាកទ់ំនង្របពន័�្របតិបត�ិករចលនានាវ 

- ្រគប្់រគង េ្រប្របាស់ និងែថទ ំមេធ្យោបាយេជងទឹក (នាវសេណា� ង) 

- ្រគប្់រគងឯកសរ និងេធ�របាយករណ៍រល់សកម�ភាពនាវ េចញ-ចូល កសស 

- ទទួល្រគប្់រគងចណំតែផ េពង េភ�ងស��  ជេ្រមទឹក េដម្បសុីវត�ិភាពនាវ 

- ទំនាកទ់នំងក�ុងករ្របមូលកកសំណល់ រងឹ-រវ ពីនាវ និងផ�តផ់�ងទ់ឹកស� ត 

- រកុរក នងិសេ�ង� ះ រល់េហតុករណ៍ែដលអចេកតមានេឡងក�ុងតបំនទ់កឹ កសស 

- េលកគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនច៍ណំតែផ និងជេ្រមទឹក េនៃថ�អនាគតស្រមាប ់កសស 

- សិក្សោ និង្រសវ្រជាវឯកសរច្បោបជ់ាតិ នងិអន�រជាតិ ែដលពកព់ន័�នងឹនាវចរ 

- ្រគប្់រគងសន�ិសុខ សុវត�ភិាព សណា� បធ់ា� ប ់និងទំនាកទ់ំនងករងរសន�ិសុខថា� កជ់ាត ិនងិអន�រ

ជាតិ ្រពមទងំ ISPS Code 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.១៥. េលក នាក ់សូហ�យ៉ីាន នាយកេ្រគ�ងច្រក៖ 

េលក នាក ់សូហ�យ៉ីាន នាយកេ្រគ�ងច្រក មានតួនាទី នងិភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- ចូលរមួពិនតិ្យករ្រគប្់រគងែថទនូំវបណា� េ្រគ�ងច្រក្រគប្់របេភទ 

- ្រសវ្រជាវបទដ� នបេច�កេទស េដម្បជីាមូលដ� នក�ុងករ ែថទ-ំជួសជុល នូវមេធ្យោបាយ េលក

ដក ់និងដកឹជ��ូ ន ក�ុងករធានាគុណភាព្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពខ�ស់ 

- ្រត�តពិនតិ្យជា្របច ំេដម្បកី� បឱ់្យបាននូវស� នភាពមេធ្យោបាយេ្រគ�ងច្រក និងឧបករណ៍ 

- េរៀបចហំ�ឹកហ�ឺន េលជំនាញេបកបរ នងិែថទេំ្រគ�ងច្រក 

- សហករណ៍្រត�តពិនិត្យ ករជួសជុលមេធ្យោបាយនានា េដម្បែីស�ងយល់អពំីលទ�ផលៃនករ 

ជួសជុល និងករេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយទងំេនាះ  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦៦



 

- ចូលរមួកសងគេ្រមាងមេធ្យោបាយេលកដក ់ ដឹកជ��ូ នទនិំញេទតមសភាពករណ៏អភវិឌ្ឍ

ន ៍របស់ កសស 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 ខ.១៦. េលក ែមន៉ ចន ់នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ៖ 

េលក ែមន៉ ចន ់នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង មានតួនាទី និងភារកិច� ដូចខងេ្រកម៖ 

- េធ�សវនកម�េលករអនុវត�ច្បោប ់ បទប�� នានា វនិយ័ ថវកិ នងិអភបិាលកិច�ល�េនក�ុង 

្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ ពិេសសករេគៀងគរ និង្រគប្់រគងចណូំល ចំណាយ ថវកិ ហិរ��ប្បទន 

បំណុល នងិ្រទព្យសម្បត�ិរដ� 

- េធ�សវនកម�េលពក្យបណ�ឹ ងបរហិរទងំឡាយ 

- េធ�សវនកម�េលនីតិវធិ ី នងិករអនុវត�េគាលករណ៍ េដម្បធីានាថាវធិានករែដលបានដកព់ិត 

ជា្រតឹម្រត�វ 

- ទទួលអនុវត�ករងរសវនកម�េផ្សងៗេទៀត ្រសបតមវជិា� ជីវៈសវនកម� និងេសចក�ី្របកស 

ែណនាទំកទ់ងនឹងករងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង  

- េធ�សវនកម�េលគេ្រមាងអភវិឌ្ឍនន៍ានា 

- បំេពញភារកិច�េផ្សងេទៀត ែដលថា� កដ់ឹកនា្ំរបគល់ជូន 

 

 គ-លទ�ផលករងររបស់បុគ�លិកជានខ់�ស់ 

  េនក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ បុគ�លិកជានខ់�ស់បាន្របជុំបូកសរបុករងរ និងពនិតិ្យលទ�ផលែដល 

បានអនុវត�កន�ងមក និងដកែ់ផនករទិសេដែដល្រត�វអនុវត�បន�។ 

 

 ឃ-ករបណ�ុ ះបណា� លបន�ស្រមាបបុ់គ�លិកជានខ់�ស់ 

 េនក�ុង្រតីមាសទី ៣ ឆា�  ំ២០១៧ េនះបុគ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស បានចូលរមួវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ី 

អំពីករបង� ញពត័ម៌ានសជីវកម� និងករអនុវត�អភបិាលកចិ�សជីវកម�េ្រកយេពលេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតជា 

សធារណៈ ែដលេរៀបចំេឡងេន កសស េ្រកមករបណ�ុ ះបណា� លពីម�ន�ីរបស់ គ.ម.ក ។ 

 

      ៥-ករជប់ពក់ពន័�របស់អភិបល និងបគុ�លិកជន់ខ�ស់ក��ងដំេណើរករផ��វច្បោប ់
េនក�ុង្រតីមាសទី ៣ ឆា�  ំ២០១៧ េនះ មនិមានករជាបព់កព់ន័�របស់អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ក�ុង

ដំេណ រករផ�ូវច្បោបេ់ទ ។ 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦៧



 

៦-លភករ ឬ្របក់បណំាច់របស់អភិបល និងបគុ�លិកជន់ខ�ស ់

ក-េឈ� ះ តំែណងអភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ និង្របាកបំ់ណាច ់ឬលភករែដលទទលួបាន 

ល.រ អភបិាល មុខតំែណង 
្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង

លភករមធ្យម 

្របចែំខស្រមាប ់

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង

លភករ 

សរបុស្រមាប ់ 

្រតីមាសទី៣  ឆា� ២ំ០១៧ 
១ ឯកឧត�មលូ គឹមឈន ់ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ១៥.៦០០.០០០ ៤៦.៨០០.០០០ 

២ ឯកឧត�ម តឹកេរត៉សំេរច អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៣ ឯកឧត�ម ផានផ់ល�  អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៤ ឯកឧត�ម យន�មនី អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៥ ឯកឧត�ម សុខសុភ�័ក� អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៦ ឯកឧត�ម សុ៊យសន អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៧ េលក លូ លីេខង អភបិាល ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

៨ េលក ្រពំ េសង ម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ� ១៤.៤០០.០០០ ៤៣.២០០.០០០ 

 

ល.រ បុគ�លិកជានខ់�ស់ មុខតំែណង 
្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង

លភករមធ្យម 

្របចែំខស្រមាប ់

្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ 

និងលភករ 

សរបុស្រមាប ់

្រតីមាសទី៣  ឆា� ២ំ០១៧ 

១ ឯកឧត�មលូ គឹមឈន់ 
្របតិភូរជរដ� ភបិាលកម�ុជា  

ទទលួបន�ុកជា ្របធានអគ�នាយក 
១៦.៧៩៧.៣៤៧ ៥០.៣៩២.០៤១ 

២ េលក ៃថ ឬទ�ី អគ�នាយករងអជីវកម� ១៤.០២៤.១៣០ ៤២.០៧២.៣៩១ 

៣ េលក ឈុនហុង អគ�នាយករងរដ�បាល-្រគប្់រគង ១៤.៦៧៣.៣៥៨ ៤៤.០២០.០៧៤ 

៤ េលក ជាយុទ�ឌីក អគ�នាយករងបេច�កេទស ១៤.៣៨៤.០៥៩ ៤៣.១៥២.១៧៦ 

៥ េលក រត័� សិល នាយករដ�បាល-ធនធានមនុស្ស ១១.៨៣៤.១១៨ ៣៥.៥០២.៣៥៥ 

៦ េលក ប៉ាត សិត នាយកគណេនយ្យ-ហិរ�� វត�ុ  ១១.៤៥១.៦៤០ ៣៤.៣៥៤.៩១៩ 

៧ េលក សូ េសៀង នាយកែផនករ លទ�កម� និងស�ិតិ ១០.៦១២.៩៧៨ ៣១.៨៣៨.៩៣៥ 

៨ េលក ទី សគុណ នាយកបេច�កេទស សមា� រៈ-សំណង ់ ១០.៥០៨.៣៦៩ ៣១.៥២៥.១០៧ 

៩ េលក្រសី ជយ័សុគនា�  នាយិក ទីផ្សោរ ១០.៨៤៣.៣២៩ ៣២.៥២៩.៩៨៦ 

១០ េលក ជីវចន័�សុផល នាយកតំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស ១០.៥៧១.៥៣០ ៣១.៧១៤.៥៩០ 

១១ េលក ពិត ្របាកដ នាយកអជីវកម� ១២.០៧២.៤៨២ ៣៦.២១៧.៤៤៦ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦៨



 

១២ េលក ្រសីណារនិ� នាយក្របតិបត�ិករទីលនកុងតឺនរ័ ១២.៨១៨.៨១៤ ៣៨.៤៥៦.៤៤២ 

១៣ េលក លូ លីេខង នាយក្របតិបត�ិករទំនិញទូេទ ៩.៧២០.៤៨០ ២៩.១៦១.៤៤០ 

១៤ េលក េថាង វរី ៉ ូ នាយកនាវចរ-កណ� ធារ ១៥.៨៦៣.៣៣០ ៤៧.៥៨៩.៩៩១ 

១៥ េលក នាក់សូហ�ីយ៉ាន នាយកេ្រគ�ងច្រក ៩.២៣៧.២៨០ ២៧.៧១១.៨៣៩ 

១៦ េលក ែមន៉ ចន់ នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង ១១.៥៧៨.១៣៣ ៣៤.៧៣៤.៣៩៨ 

  

 ខ-ចំននួ្របាកបំ់ណាច ់ឬលភករសរបុែដលេបកឱ្យអភបិាលមនិ្របតិបត� ិ
  កសស មានអភបិាលមនិ្របតិបត�ិចនំួន ០៥របូ ែដលជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលតណំាង ស� បន័ 

្រកសួង ែដលមនិ្របតិបត�ិករងរ្របចៃំថ�េនក�ុង កសស នងិែតងតងំេដយអនុ្រកិត្យ។ 

  ែដលចំននួ្របាកប់ំណាច ់ឬលភករសរបុមានចំននួ ២១៦.០០០.០០០ េរៀល  

 

 គ-ចំននួ្របាកបំ់ណាច ់ឬលភករជាក��បែ់ដលបានេបកឱ្យអភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ 

  កសស មានអភបិាលសរបុចនំួន ០៧របូ និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ចំនួន ១៧របូ រមួទងំម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ�។ 

ខងេ្រកមេនះគឺចំននួសរបុ (្របាកេ់បៀវត្សរ ៍និង្របាកប់ំណាចម់និបូកប��ូ ល្របាកេ់សធននវិត�ន)៍៖ 

- អភបិាលទងំអស់                  ៣០៦.០០០.០០០ េរៀល 

- បុគ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់       ៦៣៤.១៧៤.១៣០ េរៀល 

 

ឃ-ចំននួ្របាកបំ់ណាច ់ ឬលភករសរបុស្រមាបរ់យៈេពលមយួ្រតីមាសខងមុខ ែដល្រត�វផ�ល់ជូន

អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ 
  ្របាកប់ំណាច ់ ឬលភករសរបុស្រមាបរ់យៈេពលមយួ្រតីមាសខងមុខ ែដល្រត�វផ�ល់ជូនអភបិាល ឬ

បុគ�លិកជានខ់�ស់ 

- អភបិាលទងំអស់                    ៣០៦.០០០.០០០ េរៀល     

- បុគ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់         ៦០២.៤៦៥.៤២៤ េរៀល 

 

ង-ករបេង�ន្របាកបំ់ណាច ់ ឬលភករសរបុក�ុងចំននួេ្រចនដល់អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់របស់

្រក�មហុ៊នេនក�ុងឆា� សំរេពពន� ឬអនាគត 
  កសស ពុំមានែផនករបេង�ន្របាកប់ំណាច ់ឬលភករដល់អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េទ។ 
 
 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៦៩



 

៧-្រកមសលីធមស៌្រមាប់អភបិល នងិបគុ�លិកជនខ់�ស ់

 ក-េគាលករណ៍ៃន្រកមសីលធម ៌

្របករ ១. េសចក�េីផ�ម 

  េដយេយាងតមច្បោប ់ និងបទប្ប�� ត�ិជាធរមានរមួទងំ្របកសស�ីពីអភបិាលកចិ�សជីវកម�ស្រមាប់

សហ្រគាសសធារណៈេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតជាសធារណៈ នងិជាករេប�ជា� ជ្រម�ញឲ្យមានករអនុវត�ន ៍   

ករងរ្របកបេដយវជិា� ជីវៈ និង្រកមសីលធមល៌� ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលៃនកំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ កសស 

បានអនុមត័្រកមសីលធមស៌្រមាបអ់ភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់ក�ុងេគាលបំណងដូចខងេ្រកម៖ 

- េលកទឹកចតិ�ឲ្យមានភាពេស� ះ្រតង ់និងឥរយិាបថ្របកបេដយសីលធមក៌�ុងករេធ�អជីវកម� េដម្បធីានា 

ឲ្យបាននូវសមភាព នងិេជៀសវងអំពីទំនាស់ផល្របេយាជន ៍។  

- េលកទឹកចតិ�ក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ានចបំាចន់ានាែដលត្រម�វេដយច្បោប ់និងបទប្ប�� ត�ជិាធរមានឲ្យបាន

េពញេលញ ច្បោស់លស់ ្រត�វ្រតឹម នងិទនេ់ពល ។ 

- េលកទឹកចតិ�ដល់ករអនុវត�នច៍្បោប ់និងបទប្ប�� ត�ិជាធរមាន ។ 

- ធានាករពរផល្របេយាជនអ៍ជីវកម�្រសបច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊ន រមួប��ូ លទងំកលនុវត�ភាពអជីវ

កម� ្រទព្យសកម� និង្រទព្យអរបូិយ និងពត័ម៌ានសមា� តរ់បស់្រក�មហុ៊ន ។ 

- បេ�� �សនូវអកប្បកិរយិាមនិ្រតឹម្រត�វ ឬទេង�ឆា� ឆំ�ងទងំឡាយ ។ 

 អជីវកម�របស់ កសស ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគង នងិដឹកនាទូំេទេដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ។ អភបិាល 

និងបុគ�លិកជានខ់�ស់មានករទទលួខុស្រត�វជាចម្បង ក�ុងករសេ្រមចចិត�អជីវកម�ែដលខ�ួនេជឿជាកថ់ាផ�ល់

្របេយាគនល៍�ដល់ កសស នងិស្រមាបភ់ាគហុ៊នកិទងំអស់របស់ កសស ។ 

 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់្រត�វយល់ច្បោស់ពី្រកមសីលធម ៌ េហយ្រត�វ្របកនខ់� បនូ់វេគាល 

ករណ៍ នងិវធិានែដលមានែចងេនក�ុង្រកមសីលធមេ៌នះ ។ 

្របករ ២. នយិមនយ័ 
 េនក�ុងបរបិថៃន្រកមសីលធម ៌ពក្យខងេ្រកម្រត�វបានឲ្យនិយមនយ័ដូចតេទ៖ 

- ច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ជិាធរមាន ៖ សំេដដល់រល់ច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា រមួ

មានជាអទិ៍ ច្បោប ់អនុ្រកឹត្យ ្របកស វធិាន និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់អជា� ធរមានសមត�កិច�ដូចជា គ.ម.ក 

និង្រក�មហុ៊នផ្សោរមលូប្រតកម�ុជា េហកតថ់ា ផ.ម.ក ែដលច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិ ទងំេនាះ្រត�វអនុវត�ន ៍េទេល        ក

សស អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស ។ 

- អភបិាល ៖ សំេដដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស រមួប��ូ លទងំអភបិាល្របតិបត� ិ

អភបិាលមនិ្របតិបត�ិ នងិអភបិាលឯករជ្យ ។ 

- បគុ�លិកជានខ់�ស់ ៖ សំេដដល់បុគ�លទងំឡាយណាែដលមានមុខតំែណងចបពី់្របធាននាយក រហូត 

ដល់អគ�នាយក រមួទងំ្របធានេលខធិករ និងអ�កែដលមានមុខតំែណងសំខន់ៗ ែផ្សងេទៀតក�ុង កសស ែដល 

កំណតេ់ដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល កសស ។ 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧០



 

្របករ ៣. ករអនុវត�ច្បោប ់នងិបទប្ប��ត� ិ
 ក�ុងេពលបំេពញតួនាទី នងិករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនអភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់ទងំអស់្រត�វ 

អនុវត� នងិព្យោយាមេធ�ឲ្យ កសស អនុវត�តមច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិជាធរមាន ។ ្របសិនេបអភបិាល ឬបុគ�លិក 

ជានខ់�ស់ណាមយួបានដឹងពពីត័ម៌ានែដលខ�ួនេជឿជាកថ់ា អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ ឬនិេយាជតិណាមយួ 
បានបំពនច្បោប ់ នងិបទប្ប��ត�ិជាធរមាន អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ែដលបានដឹង្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានជូន 
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អគ�នាយក ្របធានគណៈកមា� ធិករសវនកម� ឬសវនកម�ៃផ�ក�ុង ។ 
្របករ ៤. អពំទីនំាស់ផល្របេយាជន ៍

 បែន�មេលបទប្បប��ត�ិទងំឡាយៃនមា្រត ១៣៤ ១៤៥ ១៣៦ និងមា្រត ១៣៨ ៃនច្បោបស់�ីព ីសហ

្រគាសពណិជ�កម� អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វេជៀសវងនូវរល់អំេពទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដល អច

េកតមានជាមយួ កសស ។ 
 ជាទូេទ ទំនាស់ផល្របេយាជនេ៍កតេឡងេនេពលែដលផល្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួនរបស់ អភបិាល ឬ

បុគ�លិកជានខ់�ស់ ឬអចនឹងជះឥទ�ិពលធ�នធ់�រដល់ ៖ 
  ក. ផល្របេយាជនទូ៍េទ ឬអជីវកម�របស់ កសស ។ 

  ខ. លទ�ភាពរបស់អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េផ្សងេទៀតក�ុងករអនុវត�តួនាទី និងករទទលួខុស្រត�វ 

របស់ខ�ួន ។ 

 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានេទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស េហយ្រត�វេធ�េសចក�ី 

្របកសជាសធារណៈព្ីរបតបិត�ិករ ឬទំនាកទ់ំនងណាមយួែដលខ�ួនគិតថានឹងនាឲំ្យេកតមានទំនាស់ផល 

្របេយាជនជ៍ាមយួ កសស តមករកំណតរ់បស់ គ.ម.ក ឬ ផ.ម.ក ។  
 អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់របស់ កសស ្រត�វបង� ញនូវផល្របេយាជនរ៍បស់ខ�ួនជាលយលក�ណ៍ 

អក្សរេទ កសស េស�រឲ្យមានេសចក�ី្របកសែដលបានដក់ចូលេទក�ុងកំណត់េហតុៃនកិច�្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោ ភិ
បាលក�ុងករណីែដល ៖ 
 ក. អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េនាះជាភាគីៃនកិច�សន្យោ ឬជាអ�កេស�េធ�ជាមយួនឹង កសស 
 ខ. អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់េនាះមានផល្របេយាជនសំ៍ខនជ់ាមយួនឹងបុគ�ល ឬនីតបិុគ�លែដល 

ជាភាគីក�ុងកិច�សន្យោ ឬភាគីែដលេស�េធ�កិច�សន្យោជាមយួ កសស េដយេយាងតមច្បោប ់ និងបទប្ប��ត�ិជា 
ធរមាន រមួទងំ្របកសស�ីពអីភបិាលកិច�សជីវកម�ស្រមាបស់ហ្រគាសសធារណៈេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតជា 
សធារណៈអភបិាលឯករជមនិ្រត�វមានផល្របេយាជនណ៍ាមយួេនក�ុង កសស ែដលេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ឯករជ 

របស់ខ�ួន និងមនិ្រត�វកនក់បភ់ាគហុ៊នេលសពី ១% (មយួភាគរយ) ៃនភាគហុ៊នរបស់ កសស េឡយ ។ 
្របករ ៥. កលនុវត�ភាពអជវីកម� 
 េនក�ុងករអនុវត�តួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វយកចិត� 

ទុកដកជ់ាអទិភាពដល់ផល្របេយាជន្៍រសបច្បោបរ់បស់ កសស េនេពលសម្រសប ។ 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧១



 

 អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វេជៀសវង ៖ 
 ក. េឆ��តឱកសេធ�កិច�ករេដម្បផីល្របេយាគនផ៍ា� ល់ខ�ួនែដលខ�ួនបានដឹងក�ុងេពលអនុវត�តួនាទី និងករ

ទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនេនក�ុង កសស ។ 
 ខ. េ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិ ឬពត័ម៌ានរបស់ កសស ឬឋនៈ និងមុខតំែណងរបស់ខ�ួនេដម្បផីល

្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួន ។ 
 គ. ្របកួ្របែជងជាមយួ កសស ។ 
 ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងកំណតព់ីទេង�ែដលផ�ុយពីខ�ឹមសរៃន្របករេនះេដយពិចរណាេលអង�េហតុ និង 
ស� នករណ៍ែដលពកព់ន័�ទងំឡាយៃនទេង�េនាះ ។ 
្របករ ៦. ទនំាកទ់នំងេដយេស�ភាព 
 េនក�ុងករបំេពញតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វេធ�ឲ្យមាន 

ភាពេស�គា� ក�ុងករទំនាកទ់ំនងរវងគា�  និងជាមយួអតិថិជន អ�កផ�តផ់�ង ់គូ្របែជង អ�កេម៉ករ និងនិេយាជិតរបស់ 

កសស ។ 
 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់មនិ្រត�វទញយក្របេយាជនពី៍បុគ�លណាមា� កេ់ដយមនិេស� ះ្រតង ់

េដយេ្រប្របាស់ឧបាយកល ករលកប់ាងំ ករបំភន័� ពត័ម៌ានសំខន់ៗ  ករបង� ញេហតុករណ៍ែដលខុសពី ករ

ពិត ឬេដយអំេពមនិេស� ះ្រតងេ់ផ្សងេទៀតក�ុងអជីវកម� ។  
 ករេ្រប្របាស់សិទ�អំពពីត័ម៌ានសមា� តៃ់នអជីវកម�របស់ កសស ឬករប��ុ ះប��ូ លអភបិាល បុគ�លិក 

ជានខ់�ស់ និងនិេយាជតិរបស់ កសស ទងំអតតិ និងបច�ុប្បន�ឲ្យទមា� យនូវពត័ម៌ានទងំេនាះ្រត�វបាន ហមឃាត់

ជាដចខ់ត ។  
 អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វអនុវត�តួនាទី នងិករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនេដយសុច�រតិ នងិ 

េដម្បផីល្របេយាជនរ៍បស់ កសស នងិភាគហុ៊នកិទងំអស់របស់ កសស ។ អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់ មនិ

្រត�វទញយកផល្របេយាជនព៍ីមុខតំែណងរបស់ខ�ួនជាអភបិាល ឬជាបុគ�លិកជានខ់�ស់ និងមនិ្រត�វទទួល 

អំេណាយណាមយួពីតតិយជនេដយសរមខុតំែណងជាអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ ។ 
្របករ ៧. ករករពរ នងិករេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�រិបស់ កសស 
 េនក�ុងករអនុវត�តួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វជុំរញុឲ្យ 

មានករ្រត�តពនិិត្យ និងករេ្រប្របាស់ឲ្យបាន្រតមឹ្រត�វេដយមានករទទួលខុស្រត�វនូវ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ កសស 

រមួទងំ្រទព្យរបិូយ នងិ្រទព្យអរបិូយ ។ 
 ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ កសស មានដូចជា ពត័ម៌ាន សមា� រៈ េ្រគ�ងបរកិ� រ កម�សិទ�ប��  ឧបករណ៍ ្របភព

ធនធាន ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ និង្រទព្យដៃទេទៀតែដលជាកម�សិទ�របស់ កសស ឬ្រទព្យែដល កសស ជលួពីេគ ឬ

្រទព្យែដលស�ិតេ្រកមករកនក់បរ់បស់ កសស ្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តេគាលេដអជីវកម� ្រសបច្បោប់

របស់ កសស ែតប៉ុេណា� ះ ។ 
្របករ ៨. បណ�ឹ ងពកព់ន័�នងឹគណេនយ្យ 
 គណៈកមា� ធិករសវនកម� (្របសិនេបមាន) ឬសវនករៃផ�ក�ុងរបស់ កសស ្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករ  

ករេរៀបចំនីតវិធិីសម្រសបមយួស្រមាបទ់ទួលពក្យបណ�ឹ ង និងរក្សោទុកនូវពក្យបណ�ឹ ង និងពិនតិ្យេមលពក្យ ប

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧២



 

ណ�ឹ ងទកទ់ងនងឹគណេនយ្យ ករ្រត�តពិនតិ្យគណេនយ្យៃផ�ក�ុង  ឬប�� េផ្សងៗេទៀតែដលទកទ់ងេទនឹង សវន

កម� ។ 

 អភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់អចដកព់ក្យបណ�ឹ ងពីប�� ខងេល េទគណៈកមា� ធកិរសវនកម� ឬ

សវនករៃផ�ក�ុងរបស់ កសស ។ ករេស�សំុឲ្យពិនិត្យបណ�ឹ ងជាសមា� តអ់ចេធ�េឡងតមច្បោប ់នងិបទប្ប��ត�ិ ជា

ធរមាន ។  

្របករ ៩. ករេលកទកឹចតិ�ឲ្យរយករណ៍ពទីេង�ខុសច្បោប ់ឬអសីលធម ៌

 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វខិតខជំ្រម�ញឲ្យ កសស ្របកនខ់� បនូ់វ្រកមសីលធមេ៌ទនាយក ឬ 

បុគ�លែដលមានសមត�កិច�េនក�ុង កសស េនេពលែដលទេង�ខុសច្បោប ់ ឬអសីលធមណ៌ាមយួអចនងឹេធ�ឲ្យ 

បះ៉ពល់ជាអវជិ�មានធ�នធ់�រដល់អជីវកម� និងេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់ កសស ឬវអចនឹងនាឲំ្យមានករទទួលខុស្រត�វ 

ធ�នធ់�រតមផ�ូវច្បោប ់។  
្របករ ១០. ករជញួដូរៃផ�ក�ុង 
 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វអនុវត� នងិ្របកនឲ់្យបានខ� បខ់�ួននូវច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន 

បទប�� ៃផ�ក�ុង នងិេគាលនេយាបាយ កសស ពកព់ន័�នឹងករលក-់ទិញភាគហុ៊នរបស់ កសស ។ 
្របករ ១១. កររក្សោករសមា� ត ់
 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វរក្សោករសមា� តៃ់នពត័ម៌ានសមា� តរ់បស់ កសស ែដលខ�ួនបានដឹង 

េលកែលងែតក�ុងករណីែដល កសស អនុ�� តឲ្យផ�ល់ពត័ម៌ាន ឬករផ�ល់ពត័ម៌ានេនះ្រត�វបានត្រម�វេដយច្បោប ់

និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន ឬមានករត្រម�វពីអជា� ធរមានសមត�កិច� ឬតុលករៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។  
 ពក្យថា “ពត័ម៌ានសមា� ត”់ រមួមានជាអទិ៍ ពត័ម៌ានមនិែមនសធារណៈែដលអច្រត�វបានេ្របេដយគូ

្របកួត្របែជងរបស់ កសស ឬពត័ម៌ានមនិែមនសធារណៈែដលេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់ កសស ឬអតិថជិនរបស់     ក

សស ្របសិនេបពត័ម៌ានេនាះ្រត�វបានបង� ញ ។   
 អភបិាល ឬបគុ�លិកជានខ់�ស់្រត�វពិភាក្សោជាមុនជាមយួនងឹអគ�នាយក ឬ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រប 

សិនេបអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់េនាះគតិថាខ�ួនមានកតព�កិច�តមច្បោបក់�ុងករបង� ញពត័ម៌ានសមា� តេ់នាះ ។ 
្របករ ១២. ករផ�ល់ពត៍ម៌ាន 
 អភបិាល  នងិបុគ�លិកជានត់្រម�វឲ្យយល់ច្បោស់ពីនីតិវធិី  និងករ្រត�តពិនិត្យករផ�ល់ពត័ម៌ានរបស់ កសស 

េដម្បឲី្យេចញេសចក�ី្របកសជាសធារណៈ របាយករណ៍ នងិឯកសរផ�ល់ពត័ម៌ានែដល្រត�វចុះប�� ីជាមយួ 

អជា� ធររដ�រមួប��ូ លទងំ គ.ម.ក អចេរៀបចំេធ�េឡងេដយអនុេលមតមច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមានរមួទងំ 

េគាលករណ៍ែណនារំបស់ គ.ម.ក និង ផ.ម.ក ។ 
 ម្៉យោងវញិេទៀតក�ុងទំហំៃនតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វរបស់អភបិាល នងិបគុ�លិកជានខ់�ស់ែដលមាន 

អំណាចដកឹនា ំឬ្រគប្់រគងករចុះប�� ីឯកសរជាមយួ គ.ម.ក នងិ / ឬ ផ.ម.ក ឬករជូនដំណឹងជាសធារណៈ 

េផ្សងៗេទៀតរបស់ កសស ពកព់ន័�អជីវកម�ទូេទ លទ�ផល លក�ខណ�  នងិលទ�ភាពហិរ�� វត�ុ្រត�វពិភាក្សោ 

ជាមយួនឹងអភបិាល បុគ�លិកជានខ់�ស់េផ្សងេទៀត និងជាមយួនិេយាជិតពកព់ន័�េហយចតវ់ធិានករសម្រសប 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧៣



 

ស្រមាបន់ីតិវធិ ី និងករ្រត�តពិនិត្យករផ�ល់ពត័ម៌ានេដម្បឲី្យករផ�ល់ពត័ម៌ានេធ�បានេពញេលញ ច្បោស់លស់ 

្រតឹម្រត�វទនេ់ពល នងិអចយល់បាន ។ 
 ក�ុងទំហំែដលពកព់ន័�េទនឹងនីតិវធិី និងករ្រត�តពិនតិ្យ ករផ�ល់ពត័ម៌ានរបស់ កសស អភបិាល នងិ

បុគ�លិកជានខ់�ស់មា� ក់ៗ  ៖  
- ្រត�វយល់ច្បោស់អំពីលក�ខណ� ត្រម�វៃនករផ�ល់ ពត័ម៌ានរបស់ កសស កដូ៏ចជា្របតិបត�កិរអជីវកម� 

 និងហិរ�� វត�ុរបស់ កសស ។ 
- មនិ្រត�វេធ�េសចក�ីែថ�ងខុសពកីរពិត ឬេធ�ឲ្យអ�កដៃទែថ�ងខុសពីករពតិទកទ់ងអំពពីត័ម៌ានរបស់    

កសស ្របាបអ់�កដៃទ  េទះបីជាអ�កេនាះេនក�ុង ឬេ្រក កសស រមួទងំសវនករឯករជ្យ និយត័ករ 

របស់រជរដ� ភបិាល នងិស� បន័េផ្សងេទៀត ។ 
្របករ ១៣. វេិសធនកម� នងិករេលកែលង 
 ្រកមសីលធមេ៌នះអច្រត�វបានេធ�វេិសធនកម� ឬេលកែលងមនិអនុវត�េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់    

កសស េដយេគារពតមលក�ខណ� ត្រម�វក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាន ច្បោប ់ នងិបទប្ប��ត�ជិាធរមាន។ ជាវធិានទូេទ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនឹងមនិផ�ល់ករេលកែលងមនិអនុវត�្របករណាមយួៃន្រកមសីលធមេ៌នះេឡយ ្របសិនេប
គា� នមូលេហតុសម្រសប និងចបំាចេ់នាះេទ ។ 
 អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់្រត�វអនុវត�ឲ្យបានខ� បខ់�ួនតមស� រត ីនិងខ�ឹមសរៃន្រកមសីលធមេ៌នះ។ 

អភបិាល នងិបុគ�លិកជានខ់�ស់មានកតព�កចិ�យល់ដឹងពី្រកមសីលធម ៌ និងែស�ងរកករពន្យល់ និងករផ�ល់ 

្របឹក្សោបែន�មទកទ់ងនឹងករបក្រសយខ�មឹសរបែន�ម នងិលក�ខណ� ត្រម�វៃន្រកមសីលធមជ៌ាពិេសសេនេពល 

មានេហតុករណ៍ណាមយួែដលអចមានទំទស់ជាមយួនងឹ្រកមសីលធម ៌។ 
 ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសប ក�ុងករណីែដលមានករបំពន្រកមសីលធមេ៌នះ ។ 
 អភបិាល និងបគុ�លិកជានខ់�ស់អចសកសួរេដយផា� ល់េទអគ�នាយកទកទ់ងនិងករអនុវត� ឬករ 

បក្រសយ្រកមសីលធមេ៌នះ ។ 

 ខ-ករអនុវត�្រកមសីលធម ៌
 ្រកមសីលធមេ៌នះ្រត�វបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់ កសស េនៃថ�ទ ី ១៣ ែខ មករ ឆា�  ំ

២០១៧ និងមានអនុភាពអនុវត�ចបព់ី កសស ទទួលបានករយល់្រពមឲ្យេធ�ករេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រត កម�

សិទ�ជាសធារណៈេដយ គ.ម.ក និង្រត�វបានចុះប�� ីលកម់ូលប្រតេន ផ.ម.ក ។  
 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧៤



 

 

 

 
 

 
  

ព័ត៍មានអំពីករជួញដូរមូលប្រតរបស់កំពង់ស�យ័ត

្រក�ង្រពះសីហន ុ

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧៥



 

១-ពត័៌មានអំពីមលូប្រតកម�សិទ� ិ

េឈ� ះមូលប្រតកម�សិទ�:ិ មលូប្រតកម�សិទ�មិានសិទ�េិបាះេឆា� ត្របេភទ “គ” 

អក្សរកូដមូលប្រតកម�សិទ�:ិ KH1000060009 

ចំណាតថ់ា� កៃ់នមូលប្រតកម�សិទ�ិ: មលូប្រតកម�សិទ�មិានសិទ�េិបាះេឆា� ត្របេភទ “គ” 

តៃម�ចរកឹក�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ�ិ: ១.០០០ េរៀល 

ៃថ�លកក់�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ�:ិ ៥.០៤០ េរៀល (១,២៥៩ ដុល� រអេមរកិ) 

បរមិាណមូលប្រតកម�សិទ�ិសរបុទងំអស់ែដលកំពុងេធ�ចរចរេលទីផ្សោរៈ ២១.៤៤២.៩៩២ មលូប្រត 

មូលធនូបនីយកម�ទីផ្សោរៈ ១០៨.០៧២.៦៧៩.៦៨០ េរៀល (២៦.៩៩១.១៧៩ ដុល� រអេមរកិ) 

េឈ� ះទីផ្សោរមូលប្រត្របតិ្រស�ត: ផ្សោរមលូប្រតកម�ុជា 

កលបរេិច�ទៃនករចុះប�� ីលកម់ូលប្រត: ៃថ�ទ ី០៨ ែខ មថុិនា ឆា�  ំ២០១៧ 

 

២-ៃថ� នងិបរ�មាណជញួដូរ 

មូលប្រតកម�សិទ� ិ មថុិនា កក�ដ សីហ ក��  

ៃថ�ជួញដូរ 

អតិបរមា ៥.១២០ ៥.០៨០ ៥.០៦០ ៥.០៤០ 

អប្បបរមា ៥.០៤០ ៥.០២០ ៥.០២០ ៥.០០០ 

មធ្យម ៥.០៨០ ៥.០៤០ ៥.០៥០ ៥.០៣០ 

បរមិាណ 

ជួញដូរ  

អតិបរមា ១៣.៧៩៨ ២១.៩៨៤ ១០.៨៤៨ ១០.០០០ 

អប្បបរមា ០ ០ ០ ០ 

មធ្យម ២.៣៧៣ ១.៤០២ ៨៩២ ១.៤២៤ 
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េលើករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក��ង 
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របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧៨



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៧៩



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨០



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨១



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨២



 

 

 

 
 

 
  

របយករណ៍ហិរ��វត��ែដលបនពិនិត្យេឡើង�ញ

េដយសវនករឯករជ្យ 
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របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨៥



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុចង្ ល្ ោះង្ពល 
គិតក្តឹមថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

រំណត់ ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ធ្នូ ២០១៦ 
ស្មាា ល ់ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ព្រពយសកមម 
ព្រពយសកមមរយៈនពលផែង 
ត្ទ្ពយសមបតរតិ និងបរកិាេ រ ៧ ៧៩៨.០៤២.៥៩៥ ៧៣៤.៧៤៣.៧៩២ 
ត្ទ្ពយសមបតរតិវនិិយោគ ៨ ២៥៦.០៥១.៧៧១ ២៥៩.១៣៥.៩៥០ 
ត្ទ្ពយសកមមអរបីូ ៩ ៨.៨២៣.៤២០ ៩.០២០.៥៩២ 
ឥណទនបញគាលិក ១០ ៥.៧៣៣.០៥៦ - 

១.០៦៨.៦៥០.៨៤២ ១.០០២.៩០០.៣៣៤ 
ព្រពយសកមមរយៈនពលខ្លី 
ឥណទនបញគាលិក ១០ ១.៥៥៨.១០៤ - 
សននិ្ិ ១១ ៦.៣៨៩.៣៦១ ៦.៧៩៥.៩១១ 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយផេងៗ ១២ ៣៤.៧៧៩.៨៤០ ២៥.១០៤.៥៧០ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្្គាររយៈយពលខលី ១៣ ៧៣.៣៣៩.៩៩៣ ១៣.៤៧៩.២២៨ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់មមូល ១៤ ៧៥.៨៤៩.៣១៧ ៣៤.៦៥១.៦០៤ 

១៩១.៩១៦.៦១៥ ៨០.០៣១.៣១៣ 
ព្រពយសកមមសរបុ ១.២៦០.៥៦៧.៤៥៧ ១.០៨២.៩៣១.៦៤៧ 

មូលធ្ន និងបំណុល 
មូលធ្ន 
យែើមទ្ញន និងបញពវោភ្យែើមទ្ញន ១៥ ៥១៨.០១៨.០៦៣ ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 
ទ្ញនបត្មុងយផេងៗ ១៦ ១៧.៦៤១.៩១៤ ១៤.៩៦៩.៨៦៧ 
ចុំយណញរកាទ្ញក ១០១.៦២៦.៣១០ ៩០.៧៨៣.៣០៨ 
មូលធ្នសរបុ ៦៣៧.២៨៦.២៨៧ ៥៣៤.៦១៣.០១១ 

បំណុល 
បំណុលរយៈនពលផែង 
ត្បាកក់មច ី ១៧ ៤៩៧.៩១២.១៩៥ ៤៦៣.២៣៥.៣៧២ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១៨ ៤០.៧៥៦.១២៤ ៤០.៣០១.៤១១ 
ភាគោភ្អបបតបរាធា្ត្រូវបង ់ ១៥(ខ) ៨.៧៧៧.២០៩ - 
បុំណញ លពនធពនារ ៤.៤៧៨.១៤៦ - 
ចុំណូលពនារ ១៩ ៥.៨៤៥.៥៧៩ ៥.៩២៨.៣៣៥ 

៥៥៧.៧៦៩.២៥៣ ៥០៩.៤៦៥.១១៨ 
បំណុលរយៈនពលខ្លី 
ភាគោភ្អបបតបរាធា្ត្រូវបង ់ ១៥(ខ) ៥.៤០៣.៦៣៤ - 
បុំណញ លពនធយលើត្បាកច់ុំយណញ ៣.៣២០.៦៨៩ ៦.៤៦២.៦៧៥ 
គណនីអនកផារផ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកផារផ់ាងយ់ផេងៗ ២០ ៣១.៨១៥.៨៥៥ ១៥.៧១៣.៨៨៧ 
ត្បាកក់មច ី ១៧ ២៤.៧៥៣.៧៥១ ១៦.៥៤៣.៧៣៥ 
ចំណូលពនារ ១៩ ២១៧.៩៨៨ ១៣៣.២២១ 

៦៥.៥១១.៩១៧ ៣៨.៨៥៣.៥១៨ 
បំណុលសរបុ ៦២៣.២៨១.១៧០ ៥៤៨.៣១៨.៦៣៦ 
មូលធ្ន និងបំណុលសរបុ ១.២៦០.៥៦៧.៤៥៧ ១.០៨២.៩៣១.៦៤៧ 

កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៧ ែល់ ទំពរ័ទី ៣២ ជាម្សែកម្យួពនពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នោះ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨៦



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

របាយការណ៍ចំង្ណញ-ខាត និងលទធផលលមអិតង្ផេងៗចង្ ល្ ោះង្ពល 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ ផខ្ និង៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 
រំណត ់ ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ កញ្ហា  ២០១៦ ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ កញ្ហា  ២០១៦ 
ស្មាា ល ់ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ្វើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ្វើសវនកមម) 

ចំណូល ២១ ៦០.៣៩៣.៦៨២ ៥៣.៧៩៦.៧៦៦ ១៦៤.៥៥៤.៨៣៥ ១៥៥.៨៦៦.០៧៧ 

ចំណាយ 
ចុំណាយសាា រផារផ់ាង ់ ២២ (១៤.៤០៦.៩៦៨) (១៣.០៤២.២៥១) (៣៩.៤៧០.៣៣៨) (៣២.៤៦២.៣៥៩) 
ចំណាយត្បាកង់្បៀវរេរ ៍ត្បាកឈ់្ែួល និខចំណាយពាកព់ន័ធ ២៣ (១៨.០៤០.៥០៦) (១៣.៨២១.៧៦៤) (៤២.៧៣១.៨៩១) (៤១.៤៩៩.៥៨៣) 
ចំណាយរលំស់្ត្ទពយស្មបតរតិ និងបរកិាេ រ 
និខរលំស់្ត្ទពយស្កម្មអរបូី ២៤ (៦.៨៣០.៧៤៩) (៥.៥៤៩.១៤១) (១៨.៣៨១.៩៣៧) (១៦.៥៥៤.៧៣១) 
ចំណាយជួស្ជុល និខម្ែទ ំ (៧៣៩.៩៥២) (១.៤៨៩.១៣៨) (៣.២៩០.៣១២) (៤.៥៣៧.២៩៧) 
ចំណាយយផេងៗ ២៥ (៤.៩០៩.០៥១) (៤.៨៨២.៥៣៤) (១៥.៦៤១.១៦២) (១៥.៨៣៤.១៩៩) 
(ខារ)/ចុំយណញយផេងៗ – សញទ្ធ ២៦ (១៨៨.៥៩២) (៨៩២.៦៤៨) ៧១.៤៤៧ (៧៧១.៥៤៥) 

 (៤៥.១១៥.៨១៨)  (៣៩.៦៧៧.៤៧៦) (១១៩.៤៤៤.១៩៣) (១១១.៦៥៩.៧១៤) 

ចុំយណញត្បរិបរតិការ ១៥.២៧៧.៨៦៤ ១៤.១១៩.២៩០ ៤៥.១១០.៦៤២ ៤៤.២០៦.៣៦៣ 

ចំណូលការត្បាក ់ ៩០១.៦២៤ ១៣៤.០៧១ ១.០០៧.២៨២ ១៦០.០៣៦ 
ចំណាយការត្បាក/់ចុំណូលការត្បាក ់ ១.៧៣៥.៨៩០ (៧.៨០៩.៦៨៥) (២៣.១៦៨.៩៨៤) (៧២.៥៩៩.៣៥០) 
ចំណាយការត្បាក ់– សុ្ទធ ២៧ ២.៦៣៧.៥១៤ (៧.៦៧៥.៦១៤) (២២.១៦១.៧០២) (៧២.៤៣៩.៣១៤) 

ចំនណញ/(ខាត)មុនបង់ពនធនលើព្ាក់ចំនណញ ១៧.៩១៥.៣៧៨ ៦.៤៤៣.៦៧៦ ២២.៩៤៨.៩៤០ (២៨.២៣២.៩៥១) 

ចុំណាយពនធយលើត្បាកច់ុំយណញ ២៨ (២.១០៨.៨៧៤) (២.៧៦២.២២១) (៩.៤៣៣.៨៩១) (៨.០៨១.០៥៥) 

ចំនណញ/(ខាត)កនងុការយិបរនិចេរ ១៥.៨០៦.៥០៤ ៣.៦៨១.៤៥៥ ១៣.៥១៥.០៤៩ (៣៦.៣១៤.០០៦) 

ចំណូលលម្អរិង្សេខៗ 
ខទខម់្ែលម្និចារថ់្នែ កង់្ ើខវញិកែុខចំង្ណញ – ខារ៖ - - - - 
លទធផលលមអិតស្របុរនងុការយិបរងិ្ចេទ - - - - 

ចំនណញ/(ខាត)របស្ភ់ាគហ ុនិរ ១៥.៨០៦.៥០៤ ៣.៦៨១.៤៥៥ ១៣.៥១៥.០៤៩ (៣៦.៣១៤.០០៦) 
លទធផលលមអតិស្របុរបស្ភ់ាគហ ុនិរ ១៥.៨០៦.៥០៤ ៣.៦៨១.៤៥៥ ១៣.៥១៥.០៤៩ (៣៦.៣១៤.០០៦) 

ចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុន (ជាត្បាកង់្រៀល) របស់ភាគហ ញនិករបស់ ក.ស.ស កនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ្យនោះានែូចខាងយត្កាម៖ 
ចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុនមូ្លដ្ឋា ន  ២៩  ១៨៤,២៩  ៥៧,២៣ ១៨៤,២៩ (៥៦៤,៥០) 
ចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុនែយចុោះ  ២៩  ១៨៤,២៩  ៥៧,២៣ ១៨៤,២៩ (៥៦៤,៥០) 

កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៧ ែល់ ទំពរ័ទី ៣២ ជាម្សែកម្យួពនពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នោះ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨៧



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូល្នចង្ ល្ ោះង្ពល 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ខដលជារបស្ភ់ាគហ ុនិរ 
ង្ដើមទុន 

និងបុពវលាភ 
ភាគហ ុន  ទុនបក្មុងង្ផេងៗ ចំនណញរការុក ស្របុ
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្៣ី០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៦ 
(មនិបានត្រួរពិនិរយ និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

សមរញលយយៅថ្ងៃទ្០ី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៦ ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ ១២.២៤៥.៤០៥ ៦៩.០៨៧.២៩៨ ៥១០.១៩២.៥៣៩ 

ខារកនញងការយិបរយិចេទ្ - - (៣៦.៣១៤.០០៦) (៣៦.៣១៤.០០៦) 
ចុំណូលលមអរិសរញបកនញងការយិបរយិចេទ្ - - (៣៦.៣១៤.០០៦) (៣៦.៣១៤.០០៦) 

ភាគោភ្បានបង ់ - - (១.៣០០.០០០) (១.៣០០.០០០) 

សមរញលយយៅថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៦ 
(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ ១២.២៤៥.៤០៥ ៣១.៤៧៣.២៩២ ៤៧២.៥៧៨.៥៣៣ 

ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៧ 
(បានត្រួរពិនិរយ និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

សមរញលយយៅថ្ងៃទ្ី០១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៧ ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ ១៤.៩៦៩.៨៦៧ ៩០.៧៨៣.៣០៨ ៥៣៤.៦១៣.០១១ 

ចុំយណញកនញងការយិបរយិចេទ្ - - ១៣.៥១៥.០៤៩ ១៣.៥១៥.០៤៩ 
ចុំណូលលមអរិសរញបកនញងការយិបរយិចេទ្ - - ១៣.៥១៥.០៤៩ ១៣.៥១៥.០៤៩ 

ស្ថចត់្បាកប់ានពីការយចញផាយភាគហ ញន ៨៩.១៥៨.២២៧ - - ៨៩.១៥៨.២២៧ 
យផេរយៅទ្ញនបត្មុង - ២.៦៧២.០៤៧ (២.៦៧២.០៤៧) - 

សមរញលយយៅថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៧ 
(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣ ១៧.៦៤១.៩១៤ ១០១.៦២៦.៣១០ ៦៣៧.២៨៦.២៨៧ 

កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៧ ែល់ ទំពរ័ទី ៣២ ជាម្សែកម្យួពនពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នោះ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨៨



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ក្បារ់ចង្ ល្ ោះង្ពល 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 
រំណត់ ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ កញ្ហា  ២០១៦ 
ស្មាា ល ់ ពាន់នរៀល ពាន់នរៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ្វើសវនកមម) 

លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាពក្បតិបតតិការ 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បរិបរតិការ ៣០ ៥៧.៧៩៧.៥៨៧ ៦២.១១៣.៩៣៦ 
ពនធយលើត្បាកច់ុំយណញបានបខ ់ (៨.០៩៧.៧៣១) (៥.៧៦៥.៣២១) 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតនប៍ានបខ ់ ១៨ (២.៦៦០.៧៨៧) (២.៤២៧.១៩៧) 
ស្ថចត់្បាកប់ានម្កពីស្កម្មភាពត្បរិបរតិការ ៤៧.០៣៩.០៦៩ ៥៣.៩២១.៤១៨ 

លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាពវិនិង្ោគ 
ការទិញត្ទពយស្ម្បរិត ង្ោខចត្ក និខបរកិាេ រ ៧ (៥៧.៦១៦.៧៩៦) (៦៥.៨៩៨.៧៥៦) 
ការទិញត្ទពយស្ម្បរតិវនិិយោគ ៨ (១.៤៦៦.៧៦៣) (៥៨១.១៦២) 
ការទិញត្ទពយស្កមមអរបីូ ៩ (៥៩៥.០២៣) (៧២៩.៣៨៨) 
ឥណទនបុគាលិក (១០.២៦៦.៩០៤) - 
ត្បាកង់្ែើម្បានទ្ទ្លួ ពីឥណទនបុគាលិក ៦៤១.៦៨១ - 
ការដ្ឋកត់្បាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅធ្គាររយៈង្ពលខលី (៥៩.៨៦០.៧៦៥) (៣២២.៦១៥) 
ការត្បាកប់ានទ្ទ្លួ ២៦៦.២៨៩ ២៦៧.៧២៦ 
ស្ថចត់្បាកប់ានង្ត្បើកែុខស្កម្មភាពវនិិង្ោគ (១២៨.៨៩៨.២៨១) (៦៧.២៦៤.១៩៥) 

លហូំរស្ថច់ក្បារ់ពីស្រមមភាពហរិញ្ញបបទាន 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការង្ចញសាយភាគហ ុន ១០៣.៣៣៩.០៧០ - 
ភាគលាភបានបខ ់ - (១.៣០០.០០០) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាកក់ម្ច ី ៣៧.៩១៩.៤៩៦ ២៣.៤៦១.៧៣១ 
ការស្ខត្បាកក់ម្ច ី (១០.៤០៣.១៦១) (១៤.១៥២.៦៣៥) 
ចំណាយការត្បាកប់ានបខ ់ (៧.៧៩៨.៤៨០) (៥.៩៦១.៧៦៨) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីស្កម្មភាពហិរញ្ញបបទន ១២៣.០៥៦.៩២៥ ២.០៤៧.៣២៨ 

រំង្ណើ ន/(តំហយ)ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលស្ទុធ ៤១.១៩៧.៧១៣ (១១.២៩៥.៤៤៩) 

ស្ថចត់្បាក ់និខស្ថចត់្បាកស់្ម្មូ្លង្ែើម្ការយិបរងិ្ចេទ ៣៤.៦៥១.៦០៤ ៤៥.២២៩.៨០៤ 

ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូលដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៧៥.៨៤៩.៣១៧ ៣៣.៩៣៤.៣៥៥ 

ត្បរិបរតិការជាស្ថចត់្បាក ់ និងមនិដមនជាស្ថចត់្បាកដ់ែលទកទ់្ងនិងការទិ្ញត្ទ្ពយសមបតរតិ យរាងចត្ក និងបិរកាេ រ សូមយោងយៅកុំណរស់ាា ល់ 
៧។ 

កំណរស់្មាា ល់ម្ែលបានភាា បម់្កជាម្យួពីទំពរ័ទី ៧ ែល់ ទំពរ័ទី ៣២ ជាម្សែកម្យួពនពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នោះ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៨៩



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១. ព័ត៌មានទូង្ៅ 
កុំពងដ់ផស្វយរ័ត្កុខត្ពោះសីហនញ (ង្ៅការថ់្ន “ក.ស.ស”) គឺជាត្គឹោះស្ថា នសវយរ័ស្ថធារណៈ ដែលសិ្ថរង្ត្កាម្ការ

ត្គបត់្គខម្សែកបង្ចចកង្ទស្របស់្ត្កសួ្ខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន និងស្ថិរង្ត្កាម្ការត្គបត់្គខម្សែកហិរញ្ញ វរថុ របស់្ត្កសួ្ខ
ង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ ង្ហើយមានការោិល័យកណាត លង្ៅត្កុងត្ពោះសីហនញ ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពញជា  

ក.ស.ស គឺជានីរិអងាភាពដែលានលកេណៈសវយរ័ទុំងដផនករែាបាល និងហិរញ្ញ វរាញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើងយោយ
អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយលខ ៥០ អនត្ក.បក ចញោះថ្ងៃទ្ី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ដែលបានផតល់ស្ថា នភាពឱ្យត្កុមហ ញនជា
សហត្គាសស្ថធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញោះបញ្ា ីពាណិជាកមមយៅត្កសួងពាណិជាកមម យត្កាមវញិ្ញញ បនបត្រចញោះបញ្ា ីយលខ Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចញោះ
ថ្ងៃទ្ី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ យហើយភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ គ បានចញោះបញ្ា ីយៅកនញងទ្ីផារយគាល កនញងត្កុមហ ញនមូលបត្រកមពញជា យៅថ្ងៃទ្ី៨ 
ដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។ 

 បចចញបបតននយនោះ ក.ស.ស គឺជាកុំពងដ់ផសមញត្ទ្អនតរជារិ និងជាកុំពងដ់ផពាណិជាកមមដរមយួគរយ់ៅកនញងត្ពោះរាជាណាចត្ក
កមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរសតីពីការបយងកើរកុំពងដ់ផស្វយរ័ត្កុខត្ពោះសីហនញ យបសកកមមរបស់ ក.ស.ស គឺផតល់យសវាកុំពងដ់ផ
សមញត្ទ្ និងសកមមភាពយផេងៗដែលពាកព់ន័ធនឹងយសវាកុំពងដ់ផសមញត្ទ្ ែូចខាងយត្កាម៖ 

- កណណ ធារកិចច្ំ្ វាង្ចញ-ចូល និខសតល់ភស្តុភាែល់្វា
- ង្លើកដ្ឋក ់ង្សទរសទុក និខែឹកជញ្ាូ នទំនិញ
- ការងារម្ែរកា ស្តុកទំនិញ ឃ្ល ខំ-ទីលាន
- ការងារអភវិឌ្ឍន ៍ស្ថត រ និខពត្ខីកង្ហដ្ឋា រច្ស្ម្ពន័ធ ក.ស្.ស្ ម្ែលមានត្ស្ថប់
- ទទួលខុស្ត្រូវ និខចារម់្ចខង្លើការងារការពារសុ្វរថិភាព ស្នតិសុ្ខ ស្ណាត បធ់ាែ បក់ែុខរំបនត់្គបត់្គខ
- ត្បកានង់្គាលការណ៍ និខរង្បៀបកិចចការែូចនឹខការត្បកបអាជីវកម្ម
- ត្គបត់្គខែឹក្ ំនិខចារម់្ចខស្កម្មភាពឱ្យមានត្បសិ្ទធភាព និខមានការរកីចង្ត្ម្ើន

កែុខឋានៈជាស្ថថ បន័ស្ថធារណៈ ក.ស្.ស្ ទទួលពីរែានូវអំណាច និខការពវកិចចទខំឡាយ ង្ែើម្បបីំង្ពញង្បស្កកម្មត្ស្ប
តាម្កម្មវរថុរបស់្ខលួន 

ការោិល័យចុោះបញ្ា ីរបស់្ ក.ស.ស មានទីតាខំស្ថិរង្ៅរិរវងិី សយមតចអគាមហាយស្បរីយរយជា ហ ញន ដសន សង្ហក រ ់
យលខ៣ ត្កុងត្ពោះសីហនញ យខរតត្ពោះសីហនញ ត្ពោះោជាណាចត្កកម្ពុជា 

ត្កុម្ត្បឹកាភបិាលអនុម្រ័ឱ្យង្ចញសាយពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេប ង្ៅពែៃទី១៥ ម្ខវចិេិកា ឆ្ែ ២ំ០១៧   
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៧ ត្រូវបានត្រួរពិនិរយ 

ប ញដនតមនិត្រូវបានយ្វើសវនកមមយទ្។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩០



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២. មូលដ្ឋា នរនងុការង្រៀបចំព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេប 
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៧ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើងយោយ

អនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយនយយអនតរជារិកមពញជា យលខ៣៤ សតីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ោះយពល” (“CIAS 34”)។ 
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នោះម្និរមួ្បញ្ចូ លនូវោល់កំណរស់្មាា ល់ត្គបត់្បង្ភទទខំអស់្ ែូចបានបងាា ញជាធម្មតាង្ៅកែុខ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែលបានង្ធវើស្វនកម្មត្បចាឆំ្ែ ងំ្ទ  ែូចង្នោះ ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្ង្ខេបង្នោះគួរត្រូវបានអានភាា បជ់ាមយួនឹង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំ សត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្ី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៦ ដែលត្រូវបានយរៀបចុំយ ើងយោយអនញយោមយៅតាម
សតងោ់ររបាយការណ៍ទកទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វរាញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ យគាលការណ៍គណយនយយសុំខាន់ៗ ដែលបានយត្បើកនញង
ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនោះ គឺែូចយៅនឹងយគាលការណ៍គណយនយយសុំខាន់ៗ ដែលបានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរាញដែលបានយ្វើសវនកមមរចួសត្ាបឆ់្ន ុំ២០១៦។ 

៣. ង្ោលការណ៍គណង្នយយ 
យលើកដលងដរសតងោ់រគណយនយយែូចបានបង្ហា ញខាងយត្កាម យគាលការណ៍គណយនយយដែលបានអនញវរត និងវ ិ្ ីស្ថស្រសត

គណ្ដែលបានយត្បើត្បាស់កនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប គឺែូចគាន យៅនឹងយគាលការណ៍គណយនយយ និងវ ិ្ ីស្ថស្រសតគណ្ 
ដែលបានយត្បើត្បាស់កនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែលបានយ្វើសវនកមម សត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្ី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៦។ 

ក.ស.ស បានអនុវរតវងិ្ស្ថធនកម្មស្តខដ់្ឋរគណង្នយយែូចខាខង្ត្កាម្ង្នោះ ស្ត្មាបក់ារយិបរងិ្ចេទគណង្នយយម្ែលចាប់
ង្សតើម្យៅថ្ងៃទ្០ី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៧៖ 

CIFRS (វងិ្ស្ថធនកម្ម)  ការដកលមអត្បោុំឆ្ន ុំ ចុំយពាោះសតង់ោរ CIFRS Cycle 2014-2016 

CIAS 7 ការលារត្រដ្ឋខង្លើកែំបូខពនវងិ្ស្ថធនកម្ម CIAS 7 

CIAS 12 វងិ្ស្ថធនកម្ម CIAS 12 ស្តីពី “ការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ពនធពនារត្ទ្ពយសកមម សត្ាប់ការខារបង់ដែលមិន
ទន់ករ់ត្តា”

CIAS 40 វងិ្ស្ថធនកម្ម CIAS 40 ស្តីពី “ការយផេរត្ទ្ពយសមបតរតិវនិិយោគ”

ការអនញវរតវយិស្ថ្នកមមសតង់ោរគណយនយយទុំងយនោះ មិនានផលប ោះពាល់ជាស្ថរវនតយៅយលើលទ្ធផល  និងស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញ វរាញ របស់ ក.ស.ស យទ្។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩១



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៤. ការបា៉ា ន់ស្ថម នរបស្គ់ណៈក្គប់ក្គង 
ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប រត្មូវឱ្យគណៈត្គបត់្គងយ្វើការវនិិចេយ័ ការបា នស់្ថម ន ការសនមរ ដែលានផល

ប ោះពាល់ែល់ការអនញវរតយគាលការណ៍គណយនយយ និងចុំនួនទ្ឹកត្បាករ់បស់ត្ទ្ពយសកមម បុំណញ ល ចុំណូល និងចុំណាយដែលបាន
រាយការណ៍។  

កនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប ការវនិិចេយ័សុំខានដ់ែលគណៈត្គបត់្គងបានយ្វើយ ើង កនញងការអនញវរត យគាលការណ៍
គណយនយយរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់ស្ថម នភាពមិនត្បាកែត្បជា គឺែូចគាន យៅនឹងការវនិិចេយ័ដែលបាន
អនញវរតកនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្ី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៦។ 

៥. ការក្គប់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ 
៥.១  រត្តត ហានិភ័យហរិញ្ញវតថុង្ផេងៗ 

 ក.ស.ស ត្រូវត្បឈ្ម្ម្ុខនឹខហានិភយ័យផេងៗែូចជា ហានិភ្យ័ទ្ីផារ (រមួានហានិភយ័ការបតូររបូិយបណ័ណ  និខ
ហានិភ្យ័អត្តាការត្បាក)់ ហានិភយ័ឥណទន  និខហានិភយ័ស្ថចត់្បាកង់ាយត្សួ្ល   

ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្ចូ លនូវពរ័ា៌ន និងការោរត្រោងហានិភ្យ័ហិរញ្ញ វរាញទុំងអស់ 
ែូចការការយរៀបចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែលបានយ្វើសវនកមមត្បោុំឆ្ន ុំយទ្ យហើយគួរអានភាា បជ់ាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែល
បានយ្វើសវនកមម សត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ្ី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៦។ 

៥.២ តថ្មលស្មក្ស្បរបស្ក់្ទពយស្រមមហរិញ្ញវតថុ និងបំណុលហរិញ្ញវតថុវាស្ខ់វងត្តមថ្ងលង្ដើមដររលំស្ ់
វធិីស្ថស្តស្ត និខការស្នមរ ម្ែលបានង្ត្បើកែុខការបា៉ា ន់ស្ថម នរពម្លស្ម្ត្ស្បពនឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថុ  មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

(ក) ស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្ម្ម្ូល និខត្បាក់បង្ញ្ញ ើ រយៈង្ពលខលី - រពម្លង្ោខពនគណនីទំខង្នោះ មានរពម្លត្បហាក់
ត្បម្ហលនឹខរពម្លស្ម្ត្ស្ប ង្ដ្ឋយស្ថរវាមានរយៈង្ពលខលី  

(ខ) គណនីអរិែិជន និខគណនីអែកសារ់សាខ់ង្សេខៗ - រពម្លង្ោខែកសំ្វធិានធនម្ែលបណាត លម្កពីការែយចុោះរពម្ល 
មានរពម្លត្បហាក់ត្បម្ហលនឹខរពម្លស្ម្ត្ស្ប ង្ដ្ឋយស្ថរគណនីទំខង្នោះស្ថិរង្ៅង្ត្កាម្លកេខណឌ ឥណទនធម្មតា 
និខមានរយៈង្ពលខលី  

(គ) ត្បាក់កម្ចី - រពម្លស្ម្ត្ស្បពនត្បាក់កម្ច ីត្រូវបា៉ា ន់ស្ថម នង្ដ្ឋយង្ធវើអបបហារង្លើលំហូរស្ថច់ត្បាក់កែុខកិចចស្នា្ង្ពល
អ្គរ ង្ដ្ឋយង្ត្បើអត្តាត្បាក់កម្ច ី្ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ  

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ដែលវាស់ដវងតាមរថ្មលសមត្សប ត្រូវបានវភិាគយៅតាមឋា្នញត្កមថ្នការវាស់ដវងរថ្មលសមត្សប
ែូចខាងយត្កាម៖ 
កត្មិរ ១ រថ្មលលក់កនញងទ្ីផារសកមម (មិនដករត្មូវ)  ចុំយពាោះត្ទ្ពយសកមម ឬបុំណញ លដែលអាចកុំណរ់បាន។ ក.ស.ស មិន

ានកាន់កាប់មូលបត្រចញោះបញ្ា ី យទ្។ 
កត្មិរ ២ ធារញចូលយផេងៗ យត្ៅពីរថ្មលលក់ដែលបានរមួបញ្ចូ លកនញង កត្មិរ ១ ដែលអាចអយងករត្ទ្ពយសកមម ឬ បុំណញ ល បាន 

យោយផ្ទេ ល់ (តាមថ្ងលកុំណរ់) ឬ យោយត្បយោល (តាមថ្ងលរកបាន) 
កត្មិរ ៣ ធារញចូលចុំយពាោះត្ទ្ពយសកមម ឬបុំណញ ល ដែលមិនអាត្ស័យយលើទ្ិននន័យយលើទ្ីផារដែលអាចសយងករបាន (ដែលជា

ធារញចូលដែលមិនអាចអយងករបាន)។ 

កនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ្យនោះ មិនានការយផេររវាងកត្មិរខញសៗគាន ថ្នឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សបយទ្។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩២



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៦. ព័ត៌មានក្បតិបតតិការត្តមខផនរ 
ក.ស.ស មានត្បរិបរតិការតាម្ម្សែកម្ែលត្រូវោយការណ៍គឺ ង្ស្វាម្សែកកំពខម់្ស  ត្បធានអែកស្ង្ត្ម្ចចិរតម្សែកត្បរិបរតិការ 

(ត្កុម្គណៈត្គបត់្គខ) ត្រួរពិនិរយរបាយការណ៍ត្គបត់្គខពសទកែុខ ម្ែលបានោយការណ៍អំពីលទធសលពនង្ស្វាម្សែកកំពខម់្សទខំម្ូល 
ង្ែើម្បវីាយរពម្លអំពីលទធសល និខការម្បខម្ចកធនធាន  ត្បធានអែកស្ង្ត្ម្ចចិរតម្សែកត្បរិបរតិការវាយរពម្លអំពីលទធសលពនត្បរិបរតិការ
តាម្ម្សែក ង្ដ្ឋយម្សអកង្ៅង្លើទំហំត្បាកច់ំណូលែុល ចំង្ណញម្ុនបខព់នធ និខចំង្ណញសុ្ទធង្ធៀបនឹខការយិបរងិ្ចេទម្ុនៗ  ង្លើស្ពី
ង្នោះ ក.ស្.ស្ កប៏ានបង្ខកើររំបនង់្ស្ែាកិចចពិង្ស្ស្ែមី ដែលកុំពញងយ្វើត្បរិបរតិការយៅែុំណាកក់ាលែុំបូង  សូមយោងយៅកុំណរ់
សាា ល់ ៧។ 

ត្បាកច់ំណូលទខំអស់្បានម្កពីអរិែិជនខាខង្ត្ៅ  ក.ស.ស មានទីតាខំស្ថិរង្ៅកែុខង្ខរតត្ពោះសី្ហនុ ង្ហើយោល់ការ
លកទ់ខំអស់្មានត្បភពង្ចញពីង្ខរតត្ពោះសី្ហនុ និខរំបនជុ់ំវញិ  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩៣



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៧. ក្ទពយស្មបតតិ និងបរកិាេ រ 

ដី្លី ការខរលមអដី្លី អោរ ស្មាា ររំពង់ខផ 
បរកិាេ រ 

បង្ចេរង្ទស្ បរកិាេ រង្ផេងៗ 
ង្ក្គឿងស្ង្ហា រមិ
និងបរកិាេ រភាា ប់ 

រុំពយទូ័រ  
និងបរកិាេ រ

ការោិលយ័ ោនយនត 
បរកិាេ រ 

រំពង់ខផស្មុក្ទ 
ការង្ហររំពុង
ដំង្ណើ រការ ស្មាា រង្វចែេប់ ស្របុ

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

ង្ៅពែៃទី៣១ ម្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ 
ពែលង្ែើម្ ២៥២.០៤៥.៦៤០ ៤៨.៩០៧.៦៤០ ២៣១.៤៨៤.១៧៦ ១១៤.២៩០.៥៧៦ ២២.៤៥០.២៤១ ១.២៨៨.៧៩៥ ២.០៦១.៣៦២ ៦.៤៩១.៥០៨ ២៥.៥៨០.៩៩៨  ២៣៦.៤៩០.៩២១ ១៦៦.១៨២.៥២៦ ១.២៦០.៦៨៤  ១.១០៨.៥៣៥.០៦៧ 
រលំស់្បខារ - (២៣.៧៥៤.៨៨០)  (៧៤.៧៨០.១២២)  (១១៣.៣៩០.៦២៩)  (១៥.៦៦៧.៩០២) (៨២៤.៨៥៣) (១.៦៣៤.៤២៤) (៣.១៥១.៥៤៤) (១៦.៩២៨.៨៧៩)  (១២២.៦៦៣.៥៩០) - (៩៩៤.៤៥២)  (៣៧៣.៧៩១.២៧៥)
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធ ២៥២.០៤៥.៦៤០ ២៥.១៥២.៧៦០ ១៥៦.៧០៤.០៥៤ ៨៩៩.៩៤៧ ៦.៧៨២.៣៣៩ ៤៦៣.៩៤២ ៤២៦.៩៣៨ ៣.៣៣៩.៩៦៤ ៨.៦៥២.១១៩  ១១៣.៨២៧.៣៣១ ១៦៦.១៨២.៥២៦ ២៦៦.២៣២  ៧៣៤.៧៤៣.៧៩២ 

ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទី្៣០ 
ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៧ (បានត្រួរ
ពិនិរយ ប៉ាមុ្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) 

រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធង្ែើម្ត្គា ២៥២.០៤៥.៦៤០ ២៥.១៥២.៧៦០ ១៥៦.៧០៤.០៥៤ ៨៩៩.៩៤៧ ៦.៧៨២.៣៣៩ ៤៦៣.៩៤២ ៤២៦.៩៣៨ ៣.៣៣៩.៩៦៤ ៨.៦៥២.១១៩  ១១៣.៨២៧.៣៣១ ១៦៦.១៨២.៥២៦ ២៦៦.២៣២ ៧៣៤.៧៤៣.៧៩២ 
ទិញបម្នថម្ - ៩៥២.៤១៣ ៥១៦.៣៣០ - - - ១១៩.៥៦០ ៩៧.៩៣៥ ៤.៣២៨.៩៦១  - ៧០.០៥៣.០៤៣ ២៦៩.៣៦១ ៧៦.៣៣៧.៦០៣ 
ង្សទរចូល/(ង្ចញ) - - - - ៦៧៩.៧១៣ - - - - ៩០.៣៧៧.២៨៩ (៩១.០៥៧.០០២) - - 
រលំស់្ - (៧៧៩.២៩៩)  (៣.៥៥៤.២៨២) (៧២.៧៩១) (១.០១៦.៧១៥) (៤៣.៥៦៦) (២១០.៧១៣) (៨៧៤.៧៨៧) (៨៣៣.៨១១) (៥.៤០៤.៥៦៤) - (២៤៨.២៧២)  (១៣.០៣៨.៨០០)
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធចុខត្គា ២៥២.០៤៥.៦៤០ ២៥.៣២៥.៨៧៤ ១៥៣.៦៦៦.១០២ ៨២៧.១៥៦ ៦.៤៤៥.៣៣៧ ៤២០.៣៧៦ ៣៣៥.៧៨៥ ២.៥៦៣.១១២ ១២.១៤៧.២៦៩ ១៩៨.៨០០.០៥៦ ១៤៥.១៧៨.៥៦៧ ២៨៧.៣២១ ៧៩៨.០៤២.៥៩៥ 

ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
ពែលង្ែើម្ ២៥២.០៤៥.៦៤០ ៤៩.៨៦០.០៥៣ ២៣២.០០០.៥០៦ ១១៤.២៩០.៥៧៦ ២៣.១២៩.៩៥៤ ១.២៨៨.៧៩៥ ២.១៨០.៩២២ ៦.៥៨៩.៤៤៣ ២៩.៩០៩.៩៥៩ ៣២៦.៨៦៨.២១០ ១៤៥.១៧៨.៥៦៧ ១.៥៣០.០៤៥  ១.១៨៤.៨៧២.៦៧០ 
រលំស់្បខារ - (២៤.៥៣៤.១៧៩)  (៧៨.៣៣៤.៤០៤)  (១១៣.៤៦៣.៤២០)  (១៦.៦៨៤.៦១៧) (៨៦៨.៤១៩) (១.៨៤៥.១៣៧) (៤.០២៦.៣៣១) (១៧.៧៦២.៦៩០) (១២៨.០៦៨.១៥៤) - (១.២៤២.៧២៤)  (៣៨៦.៨៣០.០៧៥)
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធ (បានត្រួរពិនិរយ 
ប៉ាមុ្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) ២៥២.០៤៥.៦៤០ ២៥.៣២៥.៨៧៤ ១៥៣.៦៦៦.១០២ ៨២៧.១៥៦ ៦.៤៤៥.៣៣៧ ៤២០.៣៧៦ ៣៣៥.៧៨៥ ២.៥៦៣.១១២ ១២.១៤៧.២៦៩ ១៩៨.៨០០.០៥៦ ១៤៥.១៧៨.៥៦៧ ២៨៧.៣២១  ៧៩៨.០៤២.៥៩៥ 

សូ្ម្ង្ោខង្ៅង្លើការយផេៀងផ្ទេ រខ់ាខង្ត្កាម្ចំង្ពាោះការទិញត្បរិបរតិការរវាខស្ថចត់្បាក ់និខត្បរិបរតិការម្និម្ម្នជាស្ថចត់្បាក ់ពនការទិញបម្នថម្អំ ុខែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

ពាន់ង្រៀល 
ស្ថចត់្បាកប់ានបខ ់ ៥៧.៦១៦.៧៩៦ 
ការទិញជំពាក ់(កំណរស់្មាា ល់ ២០) ១៨.៧២០.៨០៧ 
ការទិញស្របុ ៧៦.៣៣៧.៦០៣ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩៤



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៨. ក្ទពយស្មបតតិវិនិង្ោគ 
ដី្លី អោរ  ទីលានរំពង់ខផ ផលូវងនល ់ ក្បព័នធទឹរ បរកិាេ រង្ផេងៗ រំពុងស្ថងស្ង់ ស្របុ

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
យៅថ្ងៃទី្៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៦ 
ពែលង្ែើម្ ១០៣.០១៤.០១៦ ៧១.២០២.៦៦៣ ១៥.៨៥៨.៦៩៨ ១២.៣៩៩.៥១៦ ៤៦.៥០២.៥៦២ ២៨.០៩១.៨៨១ - ២៧៧.០៦៩.៣៣៦ 
រលំស់្បខារ - (៨.៦១៥.៤៣៩) (៦៦៦.៨៣៦) (៥២១.៣៨២) (១.៩៥៥.៣៦៨) (៦.១៧៤.៣៦១) - (១៧.៩៣៣.៣៨៦) 
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធ ១០៣.០១៤.០១៦ ៦២.៥៨៧.២២៤ ១៥.១៩១.៨៦២ ១១.៨៧៨.១៣៤ ៤៤.៥៤៧.១៩៤ ២១.៩១៧.៥២០ - ២៥៩.១៣៥.៩៥០ 

ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទី្៣០ ដខកញ្ញញ
ឆ្ន ុំ២០១៧ (បានត្រួរពិនិរយ ប៉ាុម្នតម្និបានង្ធវើ
ស្វនកម្ម) 

រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធង្ែើម្ត្គា ១០៣.០១៤.០១៦ ៦២.៥៨៧.២២៤ ១៥.១៩១.៨៦២ ១១.៨៧៨.១៣៤ ៤៤.៥៤៧.១៩៤ ២១.៩១៧.៥២០ - ២៥៩.១៣៥.៩៥០ 
ទិញបម្នថម្ ៨៩.៧៥៨ ៧៦៣.៨៦១ - - - - ៦១៣.១៤៤ ១.៤៦៦.៧៦៣ 
រ ុំលស់ - (១.០៥៩.៨០៩) (២៤២.៤២៣) (១៨៩.៥៤៥) (៧១០.៨៥៩) (២.៣៤៨.៣០៦) - (៤.៥៥០.៩៤២) 
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធចុខត្គា ១០៣.១០៣.៧៧៤ ៦២.២៩១.២៧៦ ១៤.៩៤៩.៤៣៩ ១១.៦៨៨.៥៨៩ ៤៣.៨៣៦.៣៣៥ ១៩.៥៦៩.២១៤ ៦១៣.១៤៤ ២៥៦.០៥១.៧៧១ 

ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
ពែលង្ែើម្ ១០៣.១០៣.៧៧៤ ៧១.៩៦៦.៥២៤ ១៥.៨៥៨.៦៩៨ ១២.៣៩៩.៥១៦ ៤៦.៥០២.៥៦២ ២៨.០៩១.៨៨១ ៦១៣.១៤៤ ២៧៨.៥៣៦.០៩៩ 
រលំស់្បខារ - (៩.៦៧៥.២៤៨) (៩០៩.២៥៩) (៧១០.៩២៧) (២.៦៦៦.២២៧) (៨.៥២២.៦៦៧) - (២២.៤៨៤.៣២៨) 
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធ  

(បានត្រួរពិនិរយ ប៉ាុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) ១០៣.១០៣.៧៧៤ ៦២.២៩១.២៧៦ ១៤.៩៤៩.៤៣៩ ១១.៦៨៨.៥៨៩ ៤៣.៨៣៦.៣៣៥ ១៩.៥៦៩.២១៤ ៦១៣.១៤៤ ២៥៦.០៥១.៧៧១ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩៥



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៨. ក្ទពយស្មបតតិវិនិង្ោគ (ត) 
ចុំនួនទ្ឹកត្បាក់ខាងយត្កាមយនោះ ត្រូវបានករ់ត្តាយៅកនញងរបាយការណ៍ចុំយណញ-ខារចយ ល្ ោះយពល 
ពីរុំបន់យសែាកិចចពិយសស៖ 

ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧  ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចំណូលពីការជួល ២.០៥០.៤៤៣ ១.៥១៨.៦៨៣ 
ចំណាយត្បរិបរតិការផ្ទទ ល់ម្ែលង្កើរង្ចញពីការវនិិង្ោគត្ទពយស្ម្បរតិ 
     ម្ែលបង្ខកើរឱ្យមានចំណូលពីការជួល (២.១៥៤.៧៨៩) (១.៩៣១.៩៧៥) 

៩. ក្ទពយស្រមមអរបូី
រមមវិ្ី ស្របុ
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

ង្ៅពែៃទី៣១ ម្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ 
ពែលង្ែើម្ ១២.៨៧២.៩២៣ ១២.៨៧២.៩២៣ 
រលំស់្បខារ (៣.៨៥២.៣៣១) (៣.៨៥២.៣៣១) 
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធ ៩.០២០.៥៩២ ៩.០២០.៥៩២ 

ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្៩ដខ ថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៧ 
(បានត្រួរពិនិរយ ប៉ាុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) 

រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធង្ែើម្ត្គា ៩.០២០.៥៩២ ៩.០២០.៥៩២ 
ទិញបម្នថម្ ៥៩៥.០២៣ ៥៩៥.០២៣ 
រលំស់្បខារ (៧៩២.១៩៥) (៧៩២.១៩៥) 
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធចុខត្គា ៨.៨២៣.៤២០ ៨.៨២៣.៤២០ 

ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
ពែលង្ែើម្  ១៣.៤៦៧.៩៤៦   ១៣.៤៦៧.៩៤៦  
រលំស់្បខារ  (៤.៦៤៤.៥២៦)  (៤.៦៤៤.៥២៦) 
រពម្លចុោះបញ្ា ីសុ្ទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប៉ាុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម)  ៨.៨២៣.៤២០   ៨.៨២៣.៤២០  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩៦



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១០.  ឥណទានបុគាលរិ 
យៅថ្ងៃទ្០ី៨ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ ក.ស.ស បានអនញមរ័ផតល់ឥណទនគាម នការត្បាក់ែល់បញគាលិក ចុំនួន ១០.២៦៧

ោនយរៀល កនញងរយៈយពល៤ឆ្ន ុំ យែើមបតទី្ិញភាគហ ញនអដណត រ (floating share) យៅយពលដែល ក.ស.ស ត្បកាសលកម់ូលបត្រ
ស្ថធារណៈយលើកែុំបូង។  

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ 
ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

រយៈយពលខលី ១.៥៥៨.១០៤ 
រយៈយពលដវង ៥.៧៣៣.០៥៦ 
រថ្មលយោង ៧.២៩១.១៦០ 

រថ្មលសមត្សប ៧.២៩១.១៦០ 

រថ្មលសមត្សបថ្នឥណទនបញគាលិក គឺអាត្ស័យយៅតាមលុំហូរស្ថចត់្បាកអ់បបតហារ យោយយត្បើអត្តាការត្បាកម់្យម 
១៥,២៧% កនញងមយួឆ្ន ុំ។ គណៈត្គបត់្គងបានវាយរថ្មលថា អត្តាការត្បាក ់ ១៥,២៧% គឺជាអត្តាសមត្សប យោយសមមូលនឹង
អត្តាដែលបញគាលិកអាចខចីត្បាកព់ី្្គារពាណិជា្្ជាត្បាកយ់រៀល កនញងរយៈយពល៤ឆ្ន ុំ។ 

និយរ័កមមរថ្មលសមត្សបយលើសមរញលយឥណទន ២.៦២២ ោនយរៀល ត្រូវបានករត់្តាែុំបូងជាត្ទ្ពយសកមមយផេងៗ 
យៅកនញងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ោះយពល និងែករ ុំលស់កនញងរបាយការណ៍ចុំយណញ-ខារចយ ល្ ោះយពល កនញងខេងត់្បាក់
យបៀវរេរ ៍ ត្បាកឈ់្នួល និងចុំណាយពាកព់ន័ធ កនញងរយៈយពល៤ឆ្ន ុំ យោយស្ថររថ្មលសមត្សបរបស់ឥណទនយនោះ ត្រូវបានការប់នាយ
តាមរយៈអត្តាអនញយត្គាោះ (គាម នអត្តាការត្បាក)់ យហើយអរាត្បយោជនត៍្រូវបានផតល់ឱ្យបញគាលិក។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩៧



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១១.  ស្ននិ្ ិ
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

ស្មាា រង្ត្បើត្បាស់្ ៦.១៩៨.៧៨៧ ៦.៥៤១.៨៧៣ 
ង្ត្បខមា៉ា សីុ្នោនយនត ៦៥១.៨១៨ ៦៦៨.៤៣៨ 
ស្មាា រងាយង្ ោះ (ង្ត្បខឥនធនៈ) ២៨១.៧៥០ ៣២៨.៥៩៤ 
សំ្វធិានធនស្ត្មាបយ់ត្គឿងប ល្ ស់ (*) (៧៤២.៩៩៤) (៧៤២.៩៩៤) 

៦.៣៨៩.៣៦១ ៦.៧៩៥.៩១១ 

(*) គណៈត្គបត់្គងយ្វើការវាយរថ្មលយលើសននិ្ិដែលែុំយណើ រការយឺរយៅតាមយពលយវោកុំណរ ់ និងពិោរណាយៅយលើរថ្មល
សុំវធិាន្ន ដែលយៅសល់ានភាពត្គបត់្គាន ់និងសមត្សបយៅែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ្។ 

១២.  គណនីអតិថិជនពាណិជជកមម និងគណនីអតិថិជននែេងៗ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម ២១.៣៩៧.៤៩៤ ១៧.៤៨៧.១១២ 

គណនីអរិងិជនយផេងៗ៖ 
បុង្រត្បទនឱ្យត្កសួ្ខស្ថធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន (*)  ៩.០០០.០០០  ៥.០០០.០០០ 
បុង្រត្បទនង្សេខៗ ២៥៤.៣៥១ ១.៤៥៧.៨៦២ 
ឥណទនពនធការទ់្ញក  ៩៤៥.០៥៤  ៨៨៨.៣៧៦ 
ចំណាយបខម់្ុន  ៤៨.៥៨៣  ៤៨.៤០៧ 
ង្សេខៗ  ៣.១៣៤.៣៥៨  ២២២.៨១៣ 

 ១៣.៣៨២.៣៤៦  ៧.៦១៧.៤៥៨ 
 ៣៤.៧៧៩.៨៤០  ២៥.១០៤.៥៧០ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩៨



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១២.  គណនីអតិថិជនពាណិជជកមម និងគណនីអតិថិជននែេងៗ (ត) 

(*) ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ បានង្ចញលិខិរម្យួចុោះពែៃទី១៤ ម្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ បានង្ស្ែើឱ្យ ក.ស្.ស្ ង្ធវើបុង្រត្បទនជា
ស្ថចត់្បាកច់ំនួន ១៣.១០០លានង្រៀល ជូនត្កសួ្ខស្ថធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន ង្ែើម្បជីួស្ជុលម្កលម្អ និខពត្ខីកម្សែកខលោះង្ៅសលូវ
ជារិង្លខ៤ កែុខង្ខរតត្ពោះសី្ហនុ  ក.ស្.ស្ បានង្ធវើបុង្រត្បទនជាស្ថចត់្បាកច់ំនួន ៥.០០០លានង្រៀល ជូនត្កសួ្ខស្ថធារណការ 
និខែឹកជញ្ាូ ន កែុខម្ខធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៦ និខ ៤.០០០លានង្រៀលង្ទៀរ កែុខម្ខង្ម្ស្ថ ឆ្ែ ២ំ០១៧  កែុខលិខិរពីត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច 
និខហិរញ្ញ វរថុ ង្ៅត្កសួ្ខស្ថធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន ចុោះពែៃទី០៨ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ បុង្រត្បទនង្នោះនឹខត្រូវទូទរង់្ដ្ឋយ
ការព់ីភាគលាភម្ែលត្រូវម្បខម្ចកជូន្ង្ពលអ្គរ  

អរិែិជនរបស់្ ក.ស្.ស្ គឺជាត្កុម្ហ ុន និខភាែ កង់ារែឹកជញ្ាូ នជារិ និខអនតរជារិ្្ 

១៣.  ក្បារ់បង្ញ្ញ ើង្ៅ្្ោររយៈង្ពលែលី 
ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅធ្គាររយៈង្ពលខលី គឺជាត្បាកប់ង្ញ្ញ ើមានកាលកំណរ ់ ម្ែលបានង្សញើង្ៅត្គឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុ្្ កែុខរយៈ

ង្ពលពី៣ម្ខ ង្ៅ១២ម្ខ ង្ហើយទទួលបានការត្បាកច់ង្ ល្ ោះពី ៣,៥០% ង្ៅ ៦,០០% កែុខម្យួឆ្ែ  ំ(២០១៦ ៖ ចង្ ល្ ោះពី ៣,៥០% ង្ៅ 
៦,០០% កែុខម្យួឆ្ែ )ំ   

១៤.  ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់ស្មមូល 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

ស្ថចត់្បាកក់ែុខពែ  ១.៦៦៣.១៧៥  ១.៩៨៦.២៨៦ 
ស្ថចត់្បាកង់្ៅធ្គារ 
គណនីចរនត  ៧៤.១៨៦.១៤២  ៣២.៦៦៥.៣១៨ 

 ៧៥.៨៤៩.៣១៧  ៣៤.៦៥១.៦០៤ 

ស្ថចត់្បាកង់្ៅធ្គារត្រូវបានរម្កល់ង្ៅធ្គារពាណិជាកែុខត្សុ្ក  គណនីចរនតម្និមានការត្បាកង់្ទ 
ស្ហជីពពាណិជារបស់្បុគាលិក ក.ស្.ស្ បានង្បើកគណនីធ្គារង្ត្កាម្ង្ ម្ ោះ ក.ស្.ស្ ង្គាលបំណខរបស់្

ស្ហជីពពាណិជាគឺង្ែើម្បពីរអងាា ស្ម្ូលនិធិពីបុគាលិកមាែ ក់ៗ  ង្ែើម្បឧីបរថម្ាែល់បុគាលិកទខំឡាយណា ម្ែលមានង្ស្ចកតីត្រូវការ
ចាបំាចម់្សែកហិរញ្ញ វរថុ  ក.ស្.ស្ ម្និបានករត់្តាចំនួនទឹកត្បាកង់្នោះង្ៅកែុខបញ្ា ីរបស់្ខលួនង្ទ ង្ដ្ឋយស្ថរម្ូលនិធិង្នោះម្និម្ម្នជា
កម្មសិ្ទធិរបស់្ ក.ស្.ស្ ង្ដ្ឋយត្គានម់្របានង្ែើររួ្ទីជាអែកឈ្រង្ ម្ ោះប៉ាុង្ណាណ ោះ  គិរត្រឹម្ពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ ទឹកត្បាក់
ម្ែលស្ថិរង្ៅង្ត្កាម្ង្ ម្ ោះ ក.ស្.ស្ ជាអែកឈ្រង្ ម្ ោះ ស្ត្មាបស់្ហជីពពាណិជាមានចំនួន ៣០២លានង្រៀល (៣១ ធែូ ២០១៦ ៖ 
៣០១លានង្រៀល) 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ៩៩



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១៥.  ង្ដើមទុន និងបុពវលាភង្ដើមទុន 
ភាគហ ុនក្បង្ភទ គ ភាគហ ុនក្បង្ភទ ែ ភាគហ ុនក្បង្ភទ រ បុពវលាភង្ដើមទុន  ង្ដើមទុន  ស្របុ

ចំនួនភាគហ ុន ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

ែណំាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ម្ខ ពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៦ 
(មិ្នបានត្រួរពិនិរយ និខមិ្នបានង្ធវើស្នវកម្ម) 

ង្ៅពែៃទី០១ ម្ខម្កោ ឆ្ែ ២ំ០១៦ - - - - - - -  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 
ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៦ 

(មិ្នបានត្រួរពិនិរយ និខមិ្នបានង្ធវើស្នវកម្ម) - - - - - - -  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 

ែណំាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ម្ខ ពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ 
(បានត្រួរពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិ្នបានង្ធវើស្នវកម្ម) 

ង្ៅពែៃទី០១ ម្ខម្កោ ឆ្ែ ២ំ០១៧ - - - 
 

- 
 

- 
 

- -  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦  ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦ 
ការង្សទរង្ែើម្ទុន ង្ៅជាភាគហ ុន (ក) - - ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១ -  (៤២៨.៨៥៩.៨៣៦)  - 
ស្ថចត់្បាកព់ីការង្ចញសាយភាគហ ុន (ខ)  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ - - - - ៦៧.៧១៥.២៣៥  - ៨៩.១៥៨.២២៧
ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិ្នបានង្ធវើស្នវកម្ម) ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៧.៧១៥.២៣៥  - ៥១៨.០១៨.០៦៣

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០០



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១៥.  ង្ដើមទុន (ត) 
(ក) យៅថ្ងៃទ្២ី២ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ២០១៦ ត្កុមត្បឹកាភ្បិាលបានអនញមរ័បុំដបកយែើមទ្ញនដែលានត្ស្ថបច់ុំនួន 

៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ ង្រៀល ង្ៅជាភាគហ ុនត្បង្ភទ ក ចំនួន ៣៦៤.៥៣១.៨៦១ ភាគហ ុន និខភាគហ ុនត្បង្ភទ ខ 
ចំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ភាគហ ុន ម្ែលមានរពម្លចារកិ ១.០០០ ង្រៀល កែុខម្យួភាគហ ុន ដែលត្រូវានការអនញមរ័តាម
ផលូវចាប ់ ទុំងភាគហ ុនត្បង្ភទ ក និខភាគហ ុនត្បង្ភទ ខ ត្រូវបានត្គបត់្គខង្ដ្ឋយោជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា ម្ែលមាន
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ ជារំណាខ  ភាគហ ុនត្បភង្ទ ក ម្និមានសិ្ទធិទទួលភាគលាភង្ទ ង្ហើយកម៏្និមានសិ្ទធិ
ង្បាោះង្ឆ្ែ រង្ទ ង្លើកម្លខម្រកែុខលកេខណឌ ម្យួចំនួន ែូចបានលម្អរិកែុខមាត្តា ៩ ពនលកេនតិកៈរបស់្ ក.ស្.ស្ 
ចុោះពែៃទ២ី១ ម្ខកុម្ាៈ ឆ្ែ ២ំ០១៧  ភាគហ ុនត្បង្ភទ ខ មានសិ្ទធិង្បាោះង្ឆ្ែ រ និខមានសិ្ទធិទទួលភាគលាភ យៅតាមការ
កុំណរស់មត្សបរបស់ត្កុមត្បឹកាភ្បិាល។ 

(ខ) ង្ែើម្បងី្លើកទឹកចិរតែល់វនិិង្ោគិនស្ថធារណៈ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ គ (ានសិទ្ធិយបាោះយឆ្ន រ) ត្រូវបានទ្ទ្ួលភាគោភ្
អបបតបរាដែលត្រូវបានធា្ទ្ិននផលត្បោុំឆ្ន ុំកនញងអត្តា ៥% កនញងរយៈយពលបីឆ្ន ុំ (អាចជាស្ថចត់្បាក ់ឬអាចជាភាគហ ញន 
ដែលជាជយត្មើសថ្នការទូ្ទរស់្ថចត់្បាកដ់ែលអាចយ្វើយ ើងយោយ ក.ស.ស ដរមយួប ញយណាណ ោះ) ថ្នចុំនួនភាគហ ញនសរញប 
គញណនឹងរថ្មលយបាោះផាយលកភ់ាគហ ញនត្បយភ្ទ្ គ  រថ្មលចញោះបញ្ា ីយលើកែុំបូង (IPO)គិរោបព់ីថ្ងៃយបាោះផាយលកភ់ាគហ ញន
យៅកនញងដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ត្បសិនយបើការទូ្ទរ ់ ថ្នភាគោភ្គិរជាភាគហ ញន នឹងត្រូវបានដផអកយៅ
យលើរថ្មលបិទ្ទ្ីផារថ្នភាគហ ញន មញនថ្ងៃអិចឌីវឌិិនែ ៏ (Ex-Dividend Day)។ មនិានចុំនួនភាគហ ញនយងរត្រូវបានធា្ 
(ានដរចុំនួនភាគហ ញនអយងរដរប ញយណាណ ោះ)។ កនញងករណីដែលានមូលនិ្ិត្គបត់្គាន ់ ត្កុមត្បឹកាភ្បិាលរបស់ ក.ស.ស 
ត្រូវយ្វើការសយត្មចត្បកាស និងដបងដចកភាគោភ្យៅភាគហ ញនិក យៅយពលដែលការយបាោះផាយលកម់ូលបត្រកមមសិទ្ធិជា
ស្ថធារណៈយលើកែុំបូងានរយៈយពលោ ងរិច១២ដខ។ កនញងករណីភាគោភ្អបបតបរាដែលត្រូវបានធា្ មនិត្រូវបាន
បងឬ់ដបងដចកយពញយលញយៅកនញងឆ្ន ុំស្ថរយពើពនធណាមយួយទ្យ្ោះ ចុំដណកថ្នភាគោភ្ ដែលមនិត្រូវបានដបងដចកនឹង
ត្រូវបងារយៅឆ្ន ុំប េ្ បរ់ហូរែល់ការការដបងដចកភាគោភ្អបបតបរាដែលអាចយ្វើយៅបាន។ 
រថ្មលបចចញបបតននថ្នភាគោភ្អបបតបរាដែលត្រូវបានធា្ានចុំនួនទ្ឹកត្បាក ់ ១៤.១៨០ ោនយរៀល ដែលរ ុំពឹងថានឹង
បងរ់ចួរាល់កនញងរយៈយពលបីឆ្ន ុំ គិរោបព់ីថ្ងៃចញោះបញ្ា ី(IPO)។ ាច ស់ភាគហ ញនត្បយភ្ទ្ ខ ានសិទ្ធិយបាោះយឆ្ន រ និងភាគហ ញន
ត្បយភ្ទ្ ក មនិានសិទ្ធិយបាោះយឆ្ន រ នឹងមនិទ្ទ្ួលបាន ភាគោភ្អបបតបរាដែលត្រូវបានធា្យទ្។ 

 (គ) ង្ៅពែៃទ០ី៨ ម្ខម្ែុិ្ ឆ្ែ ២ំ០១៧ ក.ស្.ស្ បានចុោះបញ្ា ីង្ដ្ឋយង្ជាគជយ័កែុខទីសារម្ូលបត្រកម្ពុជា  ភាគហ ុនត្បង្ភទ 
គ ម្ែលបានង្ចញសាយែមីមានចំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញន ដែលានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀលកនញងមយួភាគហ ញន
ង្ហើយរពម្លង្ចញសាយមានចំនួន ៥.០៤០ង្រៀល កែុខម្យួភាគហ ុន  ពែលង្ែើម្កែុខការង្ចញសាយភាគហ ុនែមីចំនួន 
២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ុន មានចំនួន ៦.៥៩៧លានង្រៀល ត្រូវបានការក់ខជាម្យួនឹខបុពវលាភភាគហ ុន  ភាគហ ុន
ត្បភង្ទ គ ម្ែលបានង្ចញសាយទខំអស់្ ត្រូវបានទូ្ទររ់ចួោល់ទខំត្សុ្ខ  ង្ស្ចកតីលម្អរិរបស់្ភាគហ ុនត្បង្ភទ គ 
មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

ភាគហ ុនិក ចំនួនភាគហ ុន 

 Japan International Cooperation Agency (JICA) ១១.៥៧៩.២១៦ 
និង្ោជិរ ក.ស្.ស្ ២.១៤៤.២៩៩ 
វនិិង្ោគិនង្សេខៗ ៧.៧១៩.៤៧៧ 

២១.៤៤២.៩៩២ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០១



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១៦.  ទុនបក្មុងង្ផេងៗ 
មាត្តា១៣ពនលកេនតិកៈរបស់្ ក.ស្.ស្ ចុោះពែៃទី២២ ម្ខម្ែុិ្ ឆ្ែ ២ំ០០១ បានម្ចខថ្ន ត្បាកច់ំង្ណញរបស់្ ក.ស្.ស្ 

ប ទ្ បព់ីការក់ខការខារង្ោខ (ត្បសិ្នង្បើមាន) ត្រូវបានម្បខម្ចកង្ៅកែុខទុនបត្ម្ុខទូង្ៅ និខទុនបត្ម្ុខតាម្ចាប ់ ការម្បខម្ចក
ង្នោះ ត្រូវមានការអនុម្រ័ង្ដ្ឋយត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ម្ុនង្ពលករត់្តា  

១៧.  ក្បារ់រមេី 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់ម្ចពីី៖ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JICA) – ឥណទនយលខ CP-P3 ៨៥.១៦២.០០៧ ៨៩.០៥៥.៥៥៨ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P4 ១៣២.៤៥១.១៤៥ ១៣៤.៥២០.២៩៨ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P6 ៨.៨៧៨.៩៥៩ ៨.៧០៩.១២១ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P8 ១២៨.៦១៥.៤៨២ ១២២.៩៦៣.៨៦០ 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P10 ១៦៧.៥៥៨.៣៥៣ ១២៤.៥៣០.២៧០ 

៥២២.៦៦៥.៩៤៦ ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 

កាលកំណររ់បស់្ត្បាកក់ម្ចទីខំង្នោះមានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់ម្ចរីយៈង្ពលខលី 
សុរកំណរក់ែុខរយៈង្ពលម្យួឆ្ែ ំ ២៤.៧៥៣.៧៥១ ១៦.៥៤៣.៧៣៥ 

ត្បាកក់ម្ចរីយៈង្ពលម្វខ 
សុរកំណរក់ែុខរយៈង្ពលម្យួឆ្ែ ងំ្ៅពីរឆ្ែ ំ ២៣.៩៨៨.០៦៦ ២០.២៩៤.៨៧៩ 
សុរកំណរក់ែុខរយៈង្ពលពីរឆ្ែ ងំ្ៅត្បាឆំ្ែ  ំ ៨១.៤៣៧.១០០ ៧៦.០៧០.៣២៨ 
សុរកំណរយ់លើសពីរយៈង្ពលត្បាឆំ្ែ  ំ ៣៩២.៤៨៧.០២៩ ៣៦៦.៨៧០.១៦៥ 

៤៩៧.៩១២.១៩៥ ៤៦៣.២៣៥.៣៧២ 
៥២២.៦៦៥.៩៤៦ ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០២



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១៧.  ក្បារ់រមេី (ត) 
រពម្លង្ោខ និខរពម្លស្ម្ត្ស្បរបស់្ត្បាកក់ម្ចរីយៈង្ពលម្វខ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

រពម្លង្ោខ ៥២២.៦៦៥.៩៤៦ ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 
រពម្លស្ម្ត្ស្ប ៥១១.៣១៩.៣៧៣ ៤៧០.៩៧៧.៤៥០ 

រពម្លស្ម្ត្ស្បរបស់្ត្បាកក់ម្ច ីគឺអាត្ស័្យង្ៅង្លើលំហូរស្ថចត់្បាកអ់បបហារ ង្ដ្ឋយង្ត្បើអត្តាត្បាកក់ម្ច ី វាត្រូវបានចារថ់្នែ ក់
ជារពម្លស្ម្ត្ស្បកត្ម្រិបីកែុងលុំោបថ់ាន ករ់ថ្មលសមត្សប យោយស្ថរការយត្បើត្បាស់ធារញចូលដែលមនិអាចអយងករបាន។ 

ត្បាកក់ម្ចជីារបូិយបណ័ណ ង្សេខៗង្ត្ៅពីរបូិយបណ័ណ ង្គាល មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកង់្យ៉ាន ៣៩០.២១៤.៨០១ ៣៤៥.២៥៨.៨០៩ 
ត្បាកែុ់លាល រអាង្ម្រកិ ១៣២.៤៥១.១៤៥ ១៣៤.៥២០.២៩៨ 

៥២២.៦៦៥.៩៤៦ ៤៧៩.៧៧៩.១០៧ 

ត្បាកក់ម្ចទីខំអស់្មានរយៈង្ពល៣០ឆ្ែ  ំង្ហើយអត្តាការត្បាកត់្បចាឆំ្ែ ពំនត្បាកក់ម្ចនីីម្យួៗ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

(បានយ្វើសវនកមម) 

ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JICA) – ឥណទនយលខ CP-P3 ៣,០០% ៣,០០% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P4 ៣,៧០% ៣,៧០% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P6 ៣,០០% ៣,០០% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P8 ២,៥០% ២,៥០% 
ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចចនិខហិរញ្ញ វរថុ – (JBIC) – ឥណទនយលខ CP-P10 ២,៥០% ២,៥០% 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០៣



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១៨.  កាតពវកិចចអតថព្បនោជន៍នោធ្ននិែតតន៍ 
ចំនួនទឹកត្បាកម់្ែលបានករត់្តាង្ៅកែុខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុចង្ ល្ ោះង្ពល មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

រពម្លបចចុបបនែពនការពវកិចចអរថត្បង្ោជនម៍្ែលបានកំណរ ់ ៤០.៧៥៦.១២៤ ៤០.៣០១.៤១១ 
ស្ថថ នភាពអធន (Unfunded status) ៤០.៧៥៦.១២៤ ៤០.៣០១.៤១១ 

បំណុលសុ្ទធម្ែលបានករត់្តាកែុខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុចង្ ល្ ោះង្ពល ៤០.៧៥៦.១២៤ ៤០.៣០១.៤១១ 

បម្ត្ម្បត្ម្ួលការពវកិចចអរថត្បង្ោជនម៍្ែលបានកំណរក់ែុខការយិបរងិ្ចេទង្នោះ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ កញ្ហា  ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ស្ម្រុលយង្ែើម្ត្គា ៤០.៣០១.៤១១ ៣៩.៤៩៦.៧៨៨ 
ចំណាយង្លើង្ស្វាបចចុបបនែ ៨៦១.០០០ ៨៩៦.២៥០ 
ចំណាយការត្បាក ់ ២.២៥៤.៥០០ ២.១៥២.៥០០ 
អរថត្បង្ោជនប៍ានបខ ់ (២.៦៦០.៧៨៧) (២.៤២៧.១៩៧) 
ស្ម្រុលយចុខត្គា ៤០.៧៥៦.១២៤ ៤០.១១៨.៣៤១ 

ទឹកត្បាកម់្ែលបានករត់្តាកែុខខទខច់ំណាយត្បាកង់្បៀវរេរ ៍ និខចំណាយពាកព់ន័ធ កែុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ-ខារ និខ
លទធសលលម្អរិង្សេខៗកែុខការយិបរងិ្ចេទ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ កញ្ហា  ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចំណាយង្លើង្ស្វាកម្មបចចុបបនែ ៨៦១.០០០ ៨៩៦.២៥០ 
ចំណាយការត្បាក ់ ២.២៥៤.៥០០ ២.១៥២.៥០០ 

៣.១១៥.៥០០ ៣.០៤៨.៧៥០ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០៤



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១៨.  កាតពវកិចចអតថព្បនោជន៍នោធ្ននិែតតន៍ (ត) 
ការស្នមរការគណ្ហានិភយ័សំ្ខាន់ៗ  មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

២០១៧ ២០១៦ 

ម្ធយម្ភាគពនការរពំឹខទុកពនចំនួនឆ្ែ បំង្ត្ម្ើការងារ ២០ ២០ 
អត្តាអបបហារ ៧% ៧% 
អត្តាកំង្ណើ នត្បាកង់្បៀវរេរ ៍ ៥% ៥% 

អក្ត្តមរណៈ 
ង្ដ្ឋយស្ថរម្និមានអត្តាម្រណៈត្រូវបានង្ចញសាយង្ៅកែុខត្បង្ទស្កម្ពុជា  ក.ស.ស បានង្ត្បើត្បាស់្តាោខអត្តាម្រណៈ

របស់្ត្បង្ទស្ពែឆ្ែ ២ំ០០៨ ង្ហើយបានម្កស្ត្ម្ួលង្ែើម្បឱី្យស្ម្ត្ស្បង្ៅនឹខអាយុកាលរពំឹខទុករបស់្ត្បជាជនកម្ពុជា តាោខអត្តា
ម្រណៈរបស់្ត្បង្ទស្ពែឆ្ែ ២ំ០០៨ គឺជាតាោខអត្តាម្រណៈម្ែលបានង្ចញសាយចុខង្ត្កាយង្គបំសុរង្ៅកែុខត្បង្ទស្ពែ ង្ហើយវាង្ៅ
រកាអត្តាែម្ែល គិរត្រឹម្ពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧  

១៩.  ចំណូលពនារ 
ក.ស.ស បានជួលដផនកខលោះថ្នែីរបស់ខលួនកនញងរុំបនយ់សែាកិចចពិយសសត្កុងត្ពោះសីហនញ យត្កាមកិចចសនាភ្រិសនាត្បរិបរតិ

រយៈយពល៥០ឆ្ន ុំ។ ចុំណាយបងម់ញនត្រូវបានករត់្តាកនញងខេងឥ់ណទនកនញងរបាយការណ៍ចុំយណញ-ខារចយ ល្ ោះយពល តាមមូលោា នយងរ 
អាត្ស័យយៅតាមរយៈយពលថ្នភ្រិសនា  

ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ កញ្ហា  ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ស្ម្រុលយង្ែើម្ត្គា ៦.០៦១.៥៥៦ ៦.២១៤.៧២៥ 
បម្នថម្  ២៣២.១០៩  - 
ករត់្តាកនញងខេងឥ់ណទនកនញងរបាយការណ៍ចុំយណញ-ខារចយ ល្ ោះយពល  (២៥៥.៣២១) (១០០.២៣៨) 
លង្ម្អៀខពីការបតូររបូិយបណ័ណ   ២៥.២២៣  ៤៥.២៩៣ 
ស្ម្រុលយចុខត្គា ៦.០៦៣.៥៦៧ ៦.១៥៩.៧៨០ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០៥



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

១៩.  ចំណូលពនារ (ត) 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ធ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

រយៈយពលខលី ២១៧.៩៨៨ ១៣៣.២២១ 
រយៈយពលដវង ៥.៨៤៥.៥៧៩ ៥.៩២៨.៣៣៥ 

៦.០៦៣.៥៦៧ ៦.០៦១.៥៥៦ 

២០. គណនីអនរផាត់ផាង់ពាណិជារមម និងគណនីអនរផាត់ផាង់ង្ផេងៗ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣១ ្នូ ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

គណនីអែកសារស់ាខព់ាណិជាកម្ម (*) ២០.៥១៩.២៩០ ៥.៨៦២.៧៣៩ 

ត្បាករ់ងាវ នប់ខារ ៣.៧៣៤.៤៤៥ ៧.០៦៤.០៦៧ 
ត្បាកង់្បៀវរេរប៍ខារ ៣.៥៥៩.៣៥៣ - 
អាករង្លើរពម្លបម្នថម្ត្រូវបខ ់ ១.២៥៧.៩៨៤ ១.០៨៧.២៥៧ 
ត្បាកក់ករ់បស់្អរិែិជន ១.២៩៤.២១៦ ៩៣៩.២៤៣ 
ពនធង្លើត្បាកង់្បៀវរេរត៍្រូវបខ ់ ៣៦៧.២២៨ ២៨៥.៥២១ 
បំណុលង្សេខៗ ១.០៨៣.៣៣៩ ៤៧៥.០៦០ 

១១.២៩៦.៥៦៥ ៩.៨៥១.១៤៨ 

៣១.៨១៥.៨៥៥ ១៥.៧១៣.៨៨៧ 

(*) គណនីអនកផារផ់ាងព់ាណិជាកមមរមួាន  ទ្ឹកត្បាកត់្រូវសងដែលមនិទនទូ់្ទរច់ុំនួន ១៨.៧២០ ោនយរៀន យៅឱ្យអនកផារ់ផាង់
សត្ាបក់ារទ្ិញបរកិាេ រថ្នកុំពងដ់ផសមញត្ទ្ដែលបានទ្ទ្ួលកនញងដខកកកោ ឆ្ន ុំ២០១៧។  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០៦



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២១. ចំណូល 
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចុំណូលបានពីកុំពងដ់ផ ៥៩.៥០៩.៦៩៣ ៥៣.០៨៥.០៥៤ ១៦១.៨៩១.៩៨៩ ១៥៣.៥៨៣.០០៩ 
ចំណូលបានម្កពីការជលួរំបនង់្ស្ែាកិចច 

ពិង្ស្ស្ ៦៦៤.១៣៥ ៦១២.៥៩៧ ២.០៥០.៤៤៣ ១.៥១៨.៦៨៣ 
ចុំណូលយផេងៗ ២១៩.៨៥៤ ៩៩.១១៥ ៦១២.៤០៣ ៧៦៤.៣៨៥ 

៦០.៣៩៣.៦៨២ ៥៣.៧៩៦.៧៦៦ ១៦៤.៥៥៤.៨៣៥ ១៥៥.៨៦៦.០៧៧ 

២២.  ស្មាា រនព្បើព្ាស ់
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចុំណាយយលើសាា រង្ហយយ ោះ (យត្បងឥនធនៈ) ៧.៥០១.២៣៣ ៥.៥៩២.៤៥៩ ២២.១៣៦.៤២៦ ១៦.១៤៤.០០៣ 
ង្ត្គឿខប ល្ ស់្ ៤.៨៤៧.៣៥២ ៤.៦៧៥.៤០៦ ៩.៧៩៤.៣៣០ ១០.៥៨៥.០៩៧ 
ស្មាា រឃ្ល ខំ ១.១២៥.៧២៥ ១.២៦០.២៤៩ ៤.២៩៤.៧៣៩ ១.៦៩២.១៧៥ 
ង្ត្បខា សញីនោនយនត ៦៦៩.៨១៧ ៨១៥.៧៦៦ ១.៩១៧.២៥៨ ២.០៦០.៧៥៧ 
ស្មាា រសារស់ាខក់ារោិល័យ ២៦២.៨៤១ ២០៨.៤៧៦ ១.១៥១.២៨០ ១.៤០៧.១៧៣ 
ស្មាា រង្ត្បើត្បាស់្ង្សេខៗ - ៤៨៩.៨៩៥ ១៧៦.៣០៥ ៥៧៣.១៥៤ 

១៤.៤០៦.៩៦៨ ១៣.០៤២.២៥១ ៣៩.៤៧០.៣៣៨ ៣២.៤៦២.៣៥៩ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០៧



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២៣.  ចំណាយង្លើក្បារ់ង្បៀវតេរ ៍ក្បារ់ឈ្មលួ និងចំណាយពារ់ព័នធ 
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
(មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ្វើសវនកមម) 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ្វើសវនកមម) 

ត្បាកង់្បៀវរេរបុ៍គាលិក ១២.១៧២.២០៣ ៩.៩៩៩.៣៣៦ ៣២.៧២២.០៩៣ ៣០.៣៧៨.៨៦៩ 
ត្បាករ់ងាវ ន ់ ៣.៧៨១.០០៥ ១.៧៦៦.០១៧ ៣.៧៨១.០០៥ ៥.៣០៨.៦៨០ 
ចំណាយអរថត្បង្ោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍

(កំណរស់្មាា ល់ ១៨) ១.០៣៨.៥០០ ១.០១៦.២៥០ ៣.១១៥.៥០០ ៣.០៤៨.៧៥០ 
លាភការរបស់្ត្កុម្ត្បឹកាភបិាល ៣៤៩.២០០ ៣៤៩.២០០ ១.១៧៤.១៥៥ ៦៦៥.៧២០ 
ចំណាយស្នតិសុ្ខស្ខាម្ង្សេខៗ ៥៤.៨៨៨ ២៦០.២៥៧ ១៩៦.៣៩៦ ៣៨៨.២១៤ 
ត្បាកឈ់្ែួលស្ត្មាបអ់ែកង្ ៉ាការ ៣៧.៥៥០ ៤៥.២២៩ ១០៧.៦៥០ ១២៥.៧៩៤ 
ចំណាយង្សេខៗពាកព់ន័ធនឹខបុគាលិក ៦០៧.១៦០ ៣៨៥.៤៧៥ ១.៦៣៥.០៩២ ១.៥៨៣.៥៥៦ 

១៨.០៤០.៥០៦ ១៣.៨២១.៧៦៤ ៤២.៧៣១.៨៩១ ៤១.៤៩៩.៥៨៣ 

២៤. ចំណាយរលំស្ក់្ទពយស្មបតតិ និងបរកិាា រ និងរលំស្ក់្ទពយស្រមមអរបូី
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧  ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្ទពយស្ម្បរតិ និខបរកិាេ រ (កំណរស់្មាា ល់ ៧) ៥.០៤៥.៦០២ ៣.៧៨១.៣២០ ១៣.០៣៨.៨០០ ១១.២៦៩.៩៣២ 
ត្ទពយស្ម្បរតិវនិិង្ោគ (កំណរស់្មាា ល់ ៨) ១.៥១៩.៤២៩ ១.៥១៤.៩៧១ ៤.៥៥០.៩៤២ ៤.៥៤៤.៩១២ 
ត្ទពយស្កម្មអរបីូ (កំណរស់្មាា ល់ ៩) ២៦៥.៧១៨ ២៥២.៨៥០ ៧៩២.១៩៥ ៧៣៩.៨៨៧ 

៦.៨៣០.៧៤៩ ៥.៥៤៩.១៤១ ១៨.៣៨១.៩៣៧ ១៦.៥៥៤.៧៣១ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០៨



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២៥. ចំណាយនែេងៗ 
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

វភិាគទន និខការង្ធវើអំង្ណាយ (*) ១.៩៤៨.១០១ ១.៥៦៣.៥១៨ ៤.៧៧៣.០៩៣ ៤.៥១៥.៦៨៥ 
ចំណាយរែាបាល ១៣៧.៣០០ ១០១.៤០១ ២.៤០៨.២២៤ ២.១៥៥.៧៥៤ 
ការទទលួង្ភញៀវ និខបែិស្ណាា រកិចច ៧៨០.៨៤៨ ៧៨៦.៨៨៣ ២.៣១១.៥៣៥ ២.២៨៩.៦៣៥ 
ចំណាយត្បរិបរតិការរំបនង់្ស្ែាកិចចពិង្ស្ស្ ៥៨២.២៨២ ៦៧៨.៣៧៧ ២.១៥៤.៧៨៩ ១.៩៣១.៩៧៥ 
ការបណតុ ោះបណាត ល និខសិ្កាេ ស្ថលា ៣៤៨.៣១៩ ៣៧២.៦១៤ ៩១៦.០៦២ ៨១៧.៤៥២ 
ង្បស្កកម្ម ២៦២.១៥៥ ៣១១.៣២៨ ៨១៣.៩៧២ ៧១៧.៧៦៧ 
ង្ស្វាពត្បស្ណីយ ៍ ២៧១.៦៧៩ ៧០.៨១៤ ៦៣៦.៧៩៨ ៥៦៨.៦២៤ 
ការង្បាោះពុម្ព ១៧០.២៧៧ ៥៦.៨០៨ ៦០៥.១១២ ៤២០.៣១៥ 
កពត្ម្ម្សែកង្ស្វាវជិាា ជីវៈ 
និខចំណាយពាកព់ន័ធ ៩១.៨៧៧ ២៦១.៥៧០ ៣៨៨.៥៩៩ ៤៣៤.៣៤៧ 
ពនធង្សេខៗ ១៧៩.៤១០ ៤៦៣.៤៥៤ ១៨៩.៤១០ ១.៥៣១.៤៦០ 
ទឹ្កយភ្លើង ៤៥.៥៨៨ ៥៤.១៨៧ ១៣៧.៨៧៤ ១៤៧.៥១២ 
ការជលួឧបករណ៍ ៤៤.១៨៦ ៤៤.២៦៧ ១៣២.០៩៥ ១០០.២៥៩ 
សាា រដងទុំសញខភាព ៤៤.១៣៥ ៨៣.៦៣៤ ១២៨.១៨៨ ១៦៩.៣៩៧ 
ចំណាយង្សេខៗ ២.៨៩៤ ៣៣.៦៧៩ ៤៥.៤១១ ៣៤.០១៧ 

៤.៩០៩.០៥១ ៤.៨៨២.៥៣៤ ១៥.៦៤១.១៦២ ១៥.៨៣៤.១៩៩ 

(*) ង្ៅកែុខចំនួនទឹកត្បាក ់ វភិាគទន និខការង្ធវើអំង្ណាយ ង្នោះរមួ្បញ្ចូ លនូវទឹកត្បាកច់ំនួន ៨៣៥លានង្រៀល (៣០ កញ្ញញ  
២០១៦ ៖ សូ្នយ) គជឺាចំនួន៧% ពនត្បាកច់ំង្ណញសត្ាបម់ូលនិ្ិសងាម ែូចបានម្ចខង្ៅកែុខមាត្តា ៣៤ ពនលកេនតិកៈរបស់្
ត្កុម្ហ ុន ចុោះពែៃទី២១ ម្ខកុម្ាៈ ឆ្ែ ២ំ០១៧  

២៦.  ចំង្ណញ/(ខាត)ង្ផេងៗ - ស្ទុធ
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចំង្ណញពីការបតូររបិូយបណ័ណ  ១៨១.៦៦៤ ១៤២.២០០ ១.២៥២.០០៩ ១.២១៤.៧៣២ 
ខារពីការបតូររបិូយបណ័ណ  (៣៧០.២៥៦) (១.០៣៤.៨៤៨) (១.១៨០.៥៦២) (១.៩៨៦.២៧៧) 
ចំង្ណញពីការបតូររបិូយបណ័ណ  - សុ្ទធ (១៨៨.៥៩២) (៨៩២.៦៤៨) ៧១.៤៤៧ (៧៧១.៥៤៥) 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១០៩



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២៧. ចំណាយការក្បារ់ - ស្ទុធ
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចំណូលការត្បាក៖់ 
ចុំយណញសុ្ទធពីការបតូររបិូយបណ័ណ ង្លើ 

ត្បាកក់ម្ច ី(គ) - - - - 
ចំណូលការត្បាកពី់ត្បាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅ 

ធ្គារ (ក) ៦១៣.៨៦២ ១៣៤.០៧១ ៧១៩.៥២០ ១៦០.០៣៦ 
ចំណូលការត្បាកពី់ អបបហារឥណទន 
បុគាលិក  ២៨៧.៧៦២ - ២៨៧.៧៦២ - 

៩០១.៦២៤ ១៣៤.០៧១ ១.០០៧.២៨២ ១៦០.០៣៦ 
ចំណាយការត្បាក៖់ 

ខារសុ្ទធពីការបតូររបិូយបណ័ណ ង្លើត្បាក ់
កម្ច ី(គ) ៤.៥០៧.៣៤១ (៦.១០១.៧៦៨) (១៤.៨៦៨.៣៦១) (៦៤.៧៥៥.៩៩៤) 

ចំណាយការត្បាកង់្លើត្បាកក់ម្ច ី(ខ) (២.៧៧១.៤៥១) (១.៧០៧.៩១៧) (៨.៣០០.៦២៣) (៧.៨៤៣.៣៥៦) 
១.៧៣៥.៨៩០ (៧.៨០៩.៦៨៥) (២៣.១៦៨.៩៨៤) (៧២.៥៩៩.៣៥០) 

ចំណាយការត្បាក ់- សុ្ទ្ធ ២.៦៣៧.៥១៤ (៧.៦៧៥.៦១៤) (២២.១៦១.៧០២) (៧២.៤៣៩.៣១៤) 

(ក) ចំណូលការត្បាកគ់ឺជាចំណូលពីគណនីត្បាកប់ង្ញ្ញ ើស្នេ ំ និខត្បាកប់ង្ញ្ញ ើមានកាលកំណរ ់ ម្ែលង្សើញង្ៅកែុខធ្គារកែុខ
ត្ស្ុក កែុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ 

(ខ) ចំណាយការត្បាកគ់ឺជាការត្បាកង់្លើត្បាកក់ម្ច ី ម្ែលទទួលបានពីត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ   តាម្រយៈការសតល់ម្ូល  
នធិិង្ដ្ឋយ JICA និខ JBIC  

(គ) ក.ស្.ស្ មានត្បាកក់ម្ចជីាត្បាកង់្យ៉ានជប៉ាុន និខជាត្បាកែុ់លាល រអាង្ម្រកិ (កំណរស់្មាា ល់១៧)  ង្ដ្ឋយស្ថរម្រការធាល ក់
ចុោះត្បាកង់្រៀលង្ធៀបនឹខត្បាកង់្យ៉ានជប៉ាុន វាបណាត លឱ្យមានការខារពីការបតូររបូិយបណ័ណ ជាស្ថរវនត ង្លើត្បាកក់ម្ចជីាត្បាក់
ង្យ៉ាន  អត្តាបតូរម្ែលត្រូវបានសេពវសាយង្ដ្ឋយធ្គារជារិ ពន កម្ពុជា ្ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទោយការណ៍ មានែូច
ខាខង្ត្កាម្៖ 

 

៣០ រញ្ញញ
២០១៧ 

៣១ ្នូ  
២០១៦ 

៣០ រញ្ញញ
២០១៦ 

៣១ ្នូ  
២០១៥ 

ត្បាកង់្យ៉ាន/ត្បាកង់្រៀល ៣៦,២២ ៣៤,៨៥ ៤០,៦ ៣៣,៧៩ 
ត្បាកែុ់លាល រអាង្ម្រកិ/ត្បាកង់្រៀល ៤.០៥៣ ៤.០៣៧ ៤.០៨០ ៤.០៥០ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១០



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២៨.  ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញ 
(រ) ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញ 

ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ពនធង្លើត្បាកចំ់ង្ណញកែុខត្គា ១.៣៧៩.៣៧៤ ២.៧៦២.២២១ ៤.១៦៦.៤២៨ ៧.៥០៩.៨៦៣ 
ការករត់្តាបំណុលពនធពនារ ៧២៩.៥០០ - ៤.៤៧៨.១៤៦ - 
និយរ័កម្មពនធកែុខត្គាមុ្នៗ - - ៧៨៩.៣១៧ ៥៧១.១៩២ 

២.១០៨.៨៧៤ ២.៧៦២.២២១ ៩.៤៣៣.៨៩១ ៨.០៨១.០៥៥ 

(ែ) ការង្ផទៀងផ្ទទ ត់ពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញ និងចំង្ណញគណង្នយយ 
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចំង្ណញ/(ខារ)គណង្នយយមុ្ន
បខព់នធង្លើត្បាកច់ំង្ណញ        ១៧.៩១៥.៣៧៨  ៦.៤៤៣.៦៧៦ ២២.៩៤៨.៩៤០ (២៨.២៣២.៩៥១) 

ចំណាយម្និជាបព់នធ (១.៥៣៧.៨៣១) ៦៧.៦៣៦.៧៥៣ ២៤.២៣៩.៩៧០ ៧៥.១៨១.២៦៣ 
លង្ម្អៀខបង្ណាត ោះអាស្នែ (៤.២៣៥.១៩០) (៦៦.៣៦៥.៤០០) (១០.៨០៤.៦៥៩) (១៥.៤៩៥.០៧៣) 
ខារពនធង្ោខស្ត្មាបរ់ំបនង់្ស្ែាកិចច ១.៦៥១.៣៨៧ ៦.០៩៦.០៧៦ ៥.២៨០.០៣៤ ៦.០៩៦.០៧៦ 
ចំង្ណញ/(ខារ)ជាបព់នធ ១៣.៧៩៣.៧៤៤ ១៣.៨១១.១០៥ ៤១.៦៦៤.២៨៥ ៣៧.៥៤៩.៣១៥ 

ចំណាយពនធង្លើត្បាកច់ំង្ណញកែុខអត្តា ២០% 
(*) ១.៣៧៩.៣៧៤ ២.៧៦២.២២១ ៤.១៦៦.៤២៨ ៧.៥០៩.៨៦៣ 

ពនធង្លើត្បាកច់ំង្ណញកែុខឆ្ែ  ំ ១.៣៧៩.៣៧៤ ២.៧៦២.២២១ ៤.១៦៦.៤២៨ ៧.៥០៩.៨៦៣ 
ការករត់្តាបំណុលពនធពនារ ៧២៩.៥០០ - ៤.៤៧៨.១៤៦ - 
និយរ័កម្មពនធកែុខត្គាមុ្នៗ - - ៧៨៩.៣១៧ ៥៧១.១៩២ 

២.១០៨.៨៧៤ ២.៧៦២.២២១ ៩.៤៣៣.៨៩១ ៨.០៨១.០៥៥ 

ពនធង្លើត្បាកច់ំង្ណញត្រូវបានគណ្តាម្ម្ូលដ្ឋា នបំណកត្ស្ថយបចចុបបនែពនបទបញ្ញរតិពនធដ្ឋរ កប៏៉ាុម្នតបទបញ្ញរិតទខំ
អស់្ង្នោះ អាចមានភាពម្ត្បត្បួលពីម្យួត្គាង្ៅម្យួត្គា ង្ហើយការកំណរចុ់ខង្ត្កាយង្លើចំនួនពនធង្លើត្បាកច់ំង្ណញ នឹខត្រូវង្ធវើង្ ើខ
ប ទ្ បព់ីមានការត្រួរពិនិរយរបស់្អគា្យកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ 
(*) ង្ោខតាម្អនុត្កឹរង្លខ ០១ អនត្ក.TT ចញោះថ្ងៃទ្ី០១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ ក.ស.ស បានទ្ទ្ួលការយលើកដលងពនធ
រយៈយពលបីឆ្ន ុំ ពីគណៈកមមការមូលបត្រកមពញជា។ ការយលើកដលងពនធយនោះ ត្រូវការ ់៥០% ពីពនធយលើត្បាកច់ុំយណញដែលបានបង។់

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១១



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២៨.  ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញ (ត) 
(គ) ពនធពនារង្លើក្បារ់ចំង្ណញ 

ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៣ផខ្ ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ កញ្ហា  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  

និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ស្ម្រុលយង្ែើម្ការយិបរងិ្ចេទ ៣.៧៤៨.៦៤៦ - - - 
ករត់្តាជាបនទុកកែុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ-

ខារចង្ ល្ ោះង្ពល ៧២៩.៥០០ - ៤.៤៧៨.១៤៦ - 
ស្ម្រុលយចុខការយិបរងិ្ចេទ ៤.៤៧៨.១៤៦ - ៤.៤៧៨.១៤៦ - 

បម្ត្ម្បត្ម្ួលពនធពនារត្ទពយស្កម្ម និខបំណុលពនធពនារកែុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

ពនធពនារត្ទ្ពយសកមម 

អតថព្បនោជន៍
នព្កាយនពល
បញ្ចប់ការងារ 

 
ស្វំិធាន្ន 

 
ចំណូលពនារ 

ខាតជាប់ពនធ
ង្ោងពីតំបន់

ង្ស្ដារិចេពិង្ស្ស្ ស្របុ
ពាន់ង្រៀល 

 
ពាន់ង្រៀល 

 
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

   ង្ៅពែៃទី០១ ម្ខម្កោ ឆ្ែ ២ំ០១៦ - - - - - 
ករត់្តាខាខខទខឥ់ណទនកែុខរបាយការណ៍

ចំង្ណញ-ខារចង្ ល្ ោះង្ពល - - - - - 
ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៦ (មិ្នបាន

ត្រួរពិនិរយ និខមិ្នបានង្ធវើស្វនកម្ម) - - - - - 

ង្ៅពែៃទី០១ ម្ខម្កោ ឆ្ែ ២ំ០១៧ -  -  - - - 
ករត់្តាខាខខទខឥ់ណទនកែុខរបាយការណ៍

ចំង្ណញ-ខារចង្ ល្ ោះង្ពល ៨.១៥១.២២៥  ៩៦៥.៤០៥  ១.១២៥.៥១៨ ៥.៣១៨.៦១៩  ១៥.៥៦០.៧៦៧ 
ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ (បានត្រួរ

ពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិ្នបានង្ធវើស្វនកម្ម) ៨.១៥១.២២៥  ៩៦៥.៤០៥  ១.១២៥.៥១៨ ៥.៣១៨.៦១៩  ១៥.៥៦០.៧៦៧ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១២



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២៨.  ចំណាយពនធង្លើក្បារ់ចំង្ណញ (ត) 
(គ) ពនធពនារង្លើក្បារ់ចំង្ណញ 

បុំណញ លពនធពនារ រលំស្ព់ង្នលឿន ស្របុ
ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល 

 ង្ៅពែៃទី០១ ម្ខម្កោ ឆ្ែ ២ំ០១៦ - - 
ករត់្តាជាបនទុកកែុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ-ខារចង្ ល្ ោះង្ពល - - 
ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៦ (មិ្នបានត្រួរពិនិរយ និខមិ្នបានង្ធវើស្វនកម្ម)  - - 

ង្ៅពែៃទី០១ ម្ខម្កោ ឆ្ែ ២ំ០១៧ -  -
ករត់្តាជាបនទុកកែុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ-ខារចង្ ល្ ោះង្ពល (២០.០៣៨.៩១៣)  (២០.០៣៨.៩១៣) 
ង្ៅពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ែ ២ំ០១៧ (បានត្រួរពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិ្នបានង្ធវើស្វនកម្ម) (២០.០៣៨.៩១៣)  (២០.០៣៨.៩១៣) 

២៩.  ចំង្ណញ/(ខាត) រនងុមួយភាគហ ុន 
(រ) ចំង្ណញ/(ខាត)រនងុមួយភាគហ ុនមូលដ្ឋា ន 

ចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុនម្ូលដ្ឋា នត្រូវបានគណ្ ង្ដ្ឋយយកត្បាកច់ំង្ណញម្ែលត្រូវម្បខម្ចកឱ្យមាច ស់្ម្ូលធនរបស់្ 
ក.ស្.ស្ ម្ចកនឹខចំនួនភាគហ ុនម្ធយម្ កែុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទង្ចញសាយភាគហ ុន  

ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ 
៣០ រញ្ញញ  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦  ៣០ រញ្ញញ  ២០១៧ ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 

(បានត្រួរពិនិរយ 
ប៉ាុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) 

(ម្និបានត្រួរពិនិរយ 
និខម្និបានង្ធវើវនកម្ម) 

(បានត្រួរពិនិរយ 
ប៉ាុម្នតម្និបានង្ធវើស្វនកម្ម) 

(ម្និបានត្រួរពិនិរយ
និខម្និបានង្ធវើវនកម្ម) 

ចំង្ណញ/(ខារ)របស់្ភាគហ ុនិក 
(ពានង់្រៀល) ១៥.៨០៦.៥០៤ ៣.៦៨១.៤៥៥ ១៣.៥១៥.០៤៩ (៣៦.៣១៤.០០៦) 

ចំននួភាគហ ុនម្ធយម្ ៨៥.៧៧១.៩៦៧ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៣.៣៣៥.០៣២ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

ចំង្ណញ/(ខារ)កែុខម្យួភាគហ ុន
មូ្លដ្ឋា ន (ង្រៀល) ១៨៤,២៩ ៥៧,២៣ ១៨៤,២៩ (៥៦៤,៥០) 

(ែ) ចំង្ណញរនងុមួយភាគហ ុនងយចុោះ 
ចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុនែយចុោះ ត្រូវបានគណ្ង្ដ្ឋយម្កម្ត្បចំនួនម្ធយម្ពនភាគហ ុនធម្មតាម្ែលមាន ង្ដ្ឋយស្នមរ

ថ្នមានការង្សទរភាគហ ុនម្ែលមានស្កាត នុពលទខំអស់្ង្ៅជាភាគហ ុនធម្មតា  គិរត្រឹម្ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទង្នោះ ក.ស្.ស្ ម្និ
មានភាគហ ុនម្ែលមានស្កាត នុពលអាចង្សទរង្ៅជាភាគហ ុនធម្មតាង្្ោះង្ទ  ែូចង្នោះ ចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុនែយចុោះ គឺមានរពម្ល
ង្ស្មើនឹខចំង្ណញកែុខម្យួភាគហ ុនម្ូលដ្ឋា ន  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១៣



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៣០.  ស្ថច់ក្បារ់បានពីក្បតិបតតិការ 
ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 

៣០ កញ្ហា  ២០១៧  ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 
ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ចំង្ណញ/(ខារ)ម្ុនបខព់នធង្លើត្បាកច់ំង្ណញ ២២.៩៤៨.៩៤០ (២៨.២៣២.៩៥១) 
និយរ័កម្ម៖ 
រលំស់្ត្ទពយស្ម្បរតិ និខបរកិាេ រ និខរលំស់្ត្ទពយស្កម្មអរបូី ១៨.៣៨១.៩៣៧ ១៦.៥៥៤.៧៣១ 
ចំណាយការត្បាក ់- សុ្ទ្ធ ២២.១៦១.៧០២ ៧២.៤៣៩.៣១៤ 
ចំណាយការពវកិចចអរថត្បង្ោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍ ៣.១១៥.៥០០ ៣.០៤៨.៧៥០ 
ចំណាយពាកព់ន័ធនឹខបុគាលិកង្សេខៗ ពីឥណទនបុគាលិក ១៦៣.៨៦៤ - 

បម្ត្ម្បត្ម្ួលង្ែើម្ទុនបខវិល៖ 
ស្នែិធ ិ ៤០៦.៥៥០ (១.២៨៣.៥៣៦) 
គណនីអរែិិជនពាណិជាកម្ម និខគណនីអរិែិជនង្សេខៗ (៦.៧៦៤.០៧៨) (១.១២៤.៤៤២) 
គណនីអែកសារស់ាខព់ាណិជាកម្ម និខគណនីអែកសារស់ាខង់្សេខៗ ២.៦១៨.៨៣៩) ៧៦៧.០១៥ 
ចំណូលពនារ ២.០១១ (៥៤.៩៤៥) 

ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បរិបរតិការ ៥៧.៧៩៧.៥៨៧ ៦២.១១៣.៩៣៦ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១៤



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពះសហីនុ 

រំណត់ស្មាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្្វើស្វនរមម) 
ស្ក្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ខែ ថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៣១. ក្បតិបតតិការភាគីពារ់ព័ន្្ 
(រ) ក្បតិបតតិការ និងស្មតុលយភាគីពារ់ព័នធ 

ក.ស.ស ស្ថិរង្ត្កាម្ការត្គបត់្គខម្សែកហិរញ្ញ វរថុរបស់្ត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ និខស្ថិរង្ៅង្ត្កាម្ការត្គបត់្គខម្សែក
បង្ចចកង្ទស្របស់្ត្កសួ្ខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន  

ត្បរិបរតិការ និខស្ម្រុលយភាគីពាកព់ន័ធសំ្ខាន់ៗ ជាម្យួត្កសួ្ខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន ទកទ់្ិននឹងបញយរត្បទន 
និខជាម្យួត្កសួ្ខង្ស្ែាកិចច និខហិរញ្ញ វរថុ ទកទ់ិននឹខត្បាកក់ម្ច ីត្រូវបានលារត្រដ្ឋខកែុខកំណរស់្មាា ល់ ១២ និខ ១៧   

(ែ) ការទូទាត់ជូនគណៈក្គប់ក្គងស្ខំាន់ៗ 
ការទូទរជូ់នគណៈត្គបត់្គខសំ្ខាន់ៗ  ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ម្ខ ពែៃទី៣០ ម្ខកញ្ញញ  មានែូចខាខង្ត្កាម្៖ 

ែំណាច់ការយិបរនិចេរ៩ផខ្ 
៣០ កញ្ហា  ២០១៧  ៣០ រញ្ញញ  ២០១៦ 

ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (មនិបានត្រួរពិនិរយ  
និងមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្កុម្ត្បឹកាភិបាល 
ត្បាកង់្បៀវរេរ ៍កពត្ម្ និខចំណាយពាកព់ន័ធង្សេខៗ  ១.០៤៧.៦០០   ៦៥៨.៨០០  

បុគាលិកថ្នែ កត់្គបត់្គខសំ្ខាន់ៗ  
ត្បាកង់្បៀវរេរ ៍និខចំណាយង្សេខៗ  ១.៣៥១.៧៣៦   ១.១៣៦.៤៨១  

អរថត្បង្ោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍(*)  ១២៨.៧០០   ១១៤.០៥៤  

បុគាលិកថ្នែ កត់្គបត់្គខសំ្ខាន់ៗ  រមួ្មានអគា្ យក និខ្យកត្បរិបរតិ ម្ែលជាអែកស្ង្ត្ម្ចចិរតជាយុទធស្ថស្តស្ត យលើការ
ែឹក្ុំ យលើដផនកហិរញ្ញ វរាញ និងត្បរិបរតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
(*) គយត្ាងអរាត្បយោជនង៍្ស្ថធននិវរតន ៍ត្រូវបានោកឱ់្យត្បរិបរតិកនញងអងាភាពទុំងមូល កនញងយ្ោះបញគាលិកថាន កត់្គបត់្គង
សុំខាន់ៗ កា៏នសិទ្ធិទ្ទ្ួលគយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍នោះ ែូចគាន នឹងបញគាលិក ក.ស.ស ែថ្ទ្យទ្ៀរដែរ។ 

៣២. រិចេស្នា 
គរិត្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៧ ក.ស.ស  ានកិចចសនាចុំណាយទកទ់្ិននឹងការទ្ិញត្ទ្ពយសមបតរតិមនិទន់

ទូ្ទរច់ុំនួន ៥៣.០៦៧ ោនយរៀល ចុំយពាោះការទ្ិញត្ទ្ពយសមបតរតិ និងបរកិាេ រ ដែលត្រូវបងក់នញងែុំណាកក់ាលយផេងៗ រហូរែល់
ឆ្ន ុំ២០១៨។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១៥



 

 

 

 
 

 
  

ព័ត៍មានអំពី្របតិបត�ិករជមួយភគីជបព់ក់ព័ន� 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១៦



 

១-្របតិបត�ិករជមយួភគហ៊ុនិក េដយប�� ក់ពីេឈ� ះភគហ៊នុិក  

្របេភទ្របតិបត�ិករ នងិកលបរ�េច�ទ 

ចបត់ងំព ីឆា� ១ំ៩៩៩ រហូតដល់ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ទីភា� កង់រ JICA បានផ�ល់្របាកក់ម�សីម្បទនសរបុ 

្របមាណ ១៩.៦០០.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ ្របហក្់របែហលនឹង (US$ ១៧៨.៥០០.០០០) ដល់កំពងែ់ផ 

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនេ៍ហដ� រចនាសម�ន័�ែផ�ករងឹ នងិែផ�កទន ់រមួមានៈ 

 ១.១.គេ្រមាងស� របនា� នក់ពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ (២០០២-២០០៥) េ្រប្របាស់្របាកក់ម� ី ODA េលខៈ 

CP-P3 ចុះៃថ�ទី២៤ ែខក��  ឆា� ១ំ៩៩៩ ទឹក្របាកស់របុ ៤.១៤២.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ (៣៣,៧ លនដុល� )  

ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍន ៍នងិសងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ ្របែវង ២៤០ែម្៉រត ទលីនកុងតឺនរ័ ៨,៥ ហិកត ្រពមទងំ 

បូមស� រអង នងិឃ�ងនាវជេ្រម ១១ែម្៉រត និងសងសងឋ់បនីយភណ� ែផមយួេផ្សងេទៀត។ 

១.២.គេ្រមាងព្រងកីបនា� នក់ពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ (២០០៥-២០០៩) េ្រប្របាស់្របាកក់ម� ីODA េលខៈ 

CP-P4 ចុះៃថ�ទី២៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៤  ទកឹ្របាកស់របុ ៤.៣១៣.០០០.០០០ េយន៉ជប៉ុន (៣៧,៤ លន

ដុល� ) ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍន ៍ និងសងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័បែន�ម ្របែវង ១៦០ែម្៉រត ទីលនកុងតនឺរ័ ៣,៥   

ហិកត សងសងអ់គាររដ�បាល្រចកេចញចូលែតមយួ ្រពមទងំព្រងីង នងិបូមស� រអង និងឃ�ងនាវ បែន�ម 

ជេ្រម ១១ែម្៉រត។ េ្រកពីេនះ បានបំពកប់ែន�មនូវេ្រគ�ងច្រកទំេនបស្រមាបេ់លកដកកុ់ងតឺនរ័ ្របេភទ QC ០២ 

េ្រគ�ង និង្របេភទ RTG ០៥ េ្រគ�ង រថយន�ដឹកកុងតឺនរ័ ០៨េ្រគ�ង ្រពមទងំតេម�ង្របពន័� កុំព្យរូទរ័ស�័យ្របវត�ិកម� 

(Container Terminal Management System) (១set) ។  

១.៣.គេ្រមាងសិក្សោលទ�ភាពអភវិឌ្ឍតបំនេ់សដ�កចិ�ពេិសសកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ (២០០៧-២០០៩) 

េ្រប្របាស់្របាកក់ម� ីODA េលខៈ CP-P6 ចុះៃថ�ទី ២០ ែខ មនីា ឆា�  ំ២០០៦ ទឹក្របាកស់របុ ៣១៨.០០០.០០០ 

េយន៉ជប៉ុន (២,៨ លនដុល� ) ស្រមាបសិ់ក្សោលទ�ភាព និងគនូំសប�ងវ់សិ�កកម�ៃនគេ្រមាង អភវិឌ្ឍនត៍ំបនេ់សដ�កិច�

ពិេសសកំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

១.៤.គេ្រមាងសងសងត់បំនេ់សដ�កចិ�ពេិសសកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ (២០០៩-២០១២) េ្រប្របាស់

្របាកក់ម� ីODA េលខៈ CP-P8 ចុះៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៨ ទឹក្របាកស់របុ ៣.៦៥១.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ 

(៣២,៩ លនដុល� ) ស្រមាបស់ងសងេ់ហដ� រចនាសម�ន័�របូវន� តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសសកពំងែ់ផ្រក�ង ្រពះសីហនុ 

ដូចជា អគាររដ�បាល្រចកេចញ-ចូលែត១  ស� នីយភ៍ស�ុភារកុងតឺនរ័ (CFS) ផ�ូវថ�ល់ចូល និងផ�ូវ ថ�ល់ក�ុងតបំន ់

SEZ ដីជួលស្រមាបស់ងសងេ់រងច្រក ៤៥ហិកត េរងច្រកស្រមាបជ់ួល ០១ខ�ង អគារស� ក ់ េនស្រមាប់

បុគ�លិក-កម�ករ អងចេ្រមាះទកឹកខ�ក ់្របពន័�ផ�តផ់�ងទ់កឹស� ត អគ�ិសន ីនិងទូរគមនាគមន ៍។ ល ។ 

១.៥.គេ្រមាងអភវិឌ្ឍចណំតែផពហុបណំងកពំងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ   (២០១៥-២០១៨)   េ្រប្របាស់្របាក់

កម� ីODA េលខៈ CP-P10 ចុះៃថ�ទី២១ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩ ទឹក្របាកស់របុ ៧.១៧៦.០០០.០០០ េយន៉ជប៉ុន 

(៧៤,២ លនដុល� )៖ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១៧



 

បែន�មេលឋបនីយភណ� មាន្រសប ់ កសស បានកពុំងសងសងច់ណំតែផពហុបណំងែដលមាន 

បេណា� យ ្របែវង ៣៣០ែម្៉រត និងជេ្រមទឹក ១៣,៥ែម្៉រត ស្រមាប្់របតិបត�ិករេលកដកទ់ំនិញរយ និងទំនិញ 

ទូេទ នងិសងសងម់ូលដ� នផ�តផ់�ងក់ររកុរកែរេ៉្របងក�ុងែដនសមុ្រទ េដម្បជី្រម�ញេលកទកឹចិត�ដល់ករនាេំចញ 

ផលិតផលកសិកម�កម�ុជា ចណំាងំេឈ ចណិំតដំឡូងមេី្រក�ម ជាពិេសស េដម្បេីឆ�យតបនឹងករព្រងីកយុទ�

ស�ស�នាអំង�រេចញរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងបេ្រមេសវភស�ុភារកម�ស្រមាបក់ររកុរក្របងក�ុងែដនសមុ្រទ

កម�ុជា កដូ៍ចជាជយួ ជ្រម�ញដល់កំេណ នេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា ។ 

 
េហដ� រចនាសម�ន័�គេ្រមាងែដលេ្រប្របាស់្របាកក់ម� ីODA ជប៉នុ (២០០០-២០១៨) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

េ្រកពីេនះ ក�ុងអំឡុងដំេណ រទស្សនកិច�របស់សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ី 

ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េន្របេទសជប៉នុ នាៃថ�ទី០៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ បានចុះហត�េលខេលពធិ ី         

ប�ូរសរ (Exchange Note) និងកិច�្រពមេ្រព�ង្របាកក់ម� ី (Loan Agreement) េលខៈ CP-P21 េនៃថ�ទី០៧     

ែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ រវងរជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងរដ� ភបិាលជប៉ុន។ តៃម�គេ្រមាងសរបុ ២៣.៥០២.០០០.០០០  

េយន៉ជប៉ុន ្របហក្់របែហលនឹង (២០៣ លនដុល� អេមរកិ) ។ 

 

 

ដំណាកក់លទី២ 
ែផថ�ី-៣៥០ម 

(១៩៦៧-១៩៦៩) 

ដំណាកក់លទី៦ 
ចំណតែផពហុបំណង 

(២០១៥-២០១៨) 
 

ដំណាកក់លទី១ 
ែផចស់-២៩០ម 
(១៩៥៦-១៩៥៩) 

ដំណាកក់លទី៣-៤ 
ចំណតែផកុងតឺនរ័-៤០០ម 

(២០០២-២០០៧) 

ដំណាកក់លទី៥ 
តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស 

(២០០៩-២០១២) 
 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១៨



 

 គេ្រមាងសងសងចំ់ណតែផកុងតឺនរ័កំពងែ់ផ្រក�ង្រពះសីហនុ (២០២០-២០២៣) 

 សងសងច់ណំតែផកុងតឺនរ័ថ� ី ្របែវង ៣៥០ែម្៉រត ជេ្រមទឹក ១៤,៥ែម្៉រត ទីលនកុងតឺនរ័ នងិ     

ឋបនីយភណ�  ្រពមទងំករងរបូមស� រ អងនាវ និងឃ�ងនាវជេ្រម ១៤,៥ែម្៉រត ែដលអចអនុ�� តឱ្យនាវ  

កុងតឺនរ័ចណុំះ ៦០.០០០ DWT សមត�ភាព ៥.០០០ TEUs  ចូលចតបាន េដយរមួប��ូ លទងំករបំពក់

េ្រគ�ងច្រកេលកដកកុ់ងតឺនរ័ទំេនប្របេភទ QC ចនំួន ០៣ េ្រគ�ង និង្របេភទ RTG ចំននួ ០៩ េ្រគ�ង និងឧបករ

ណ៏េលកដកទ់នំិញកុងតនឺរ័មយួចំនួន ។ ល។ េដយេ្រប្របាស់្របាកក់ម�សីម្បទនរបស់ JICA (តៃម�ប៉ានស់� ន

សរបុ ២៣.៥០២.០០០.០០០ េយន៉ជប៉នុ ្របហក្់របែហលនឹង ២០៣ លនដុល� អេមរកិ) ។ 

 ២-្របតិបត�កិរសំខន់ៗ ជាមយួអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់ ឬ្របតិបត�កិរសំខន់ៗ ជាមយួ

បុគ�លែដលអភបិាល ឬបុគ�លិកជានខ់�ស់មានផល្របេយាជន ៍
 គិត្រតឹម្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 

 ៣-្របតិបត�កិរសំខន់ៗ ជាមយួសមាជិក្រគ�សរផា� ល់របស់អភបិាល និងបុគ�លិកជានខ់�ស់ 

 គិត្រតឹម្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 
 

 ៤-្របតិបត�កិរសំខន់ៗ ជាមយួបុគ�លែដលមានទំនាកទំ់នងជាមយួអភបិាលរបស់ កសស ្រក�មហុ៊ន

បុ្រតសម�ន័� ឬ ្រក�មហុ៊នហូលឌីងរបស់ កសស ែដលទំនាកទំ់នងរបស់បុគ�លទងំេនាះេកតមានេនក�ុង 

្របតិបត�កិរ ឬករចត ់ែចងណាមយួែដលេធ�េឡងេដយ កសស 

 គិត្រតឹម្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 
 

  ៥-្របតិបត�កិរសំខន់ៗ ជាមយួបុគ�លធា� បជ់ាអភបិាល ឬបុគ�លជាបព់កព់ន័�ជាមយួបុគ�លធា� ប់

ជាអភបិាលក�ុងរយៈេពល ០២ (ពីរ) ឆា� ចុំងេ្រកយ 

 គិត្រតឹម្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 
 

  ៦-្របតិបត�កិរសំខន់ៗ ជាមយួអភបិាលែដលទទលួបានផល្របេយាជន ៍ ឬកៃ្រមវជិា� ជីវៈ ស្រមាប់

េសវែដលខ�ួន បានផ�ល់តមរយៈ្រក�មហុ៊នណាមយួដល់ កសស  
 គិត្រតឹម្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 

 

 ៧-្របតិបត�កិរសំខន់ៗ ជាមយួភាគីជាបព់កព់ន័�េផ្សងេទៀត 

 គិត្រតឹម្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមាន្របតិបត�ិករ្របេភទេនះេកតេឡងចំេពះ កសស េទ ។ 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១១៩



 

 

 

 
 

 
  

ករពិភក្សោ និងករ�ភគរបស់គណៈ្រគប់្រគង 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២០



 

១-ទិដ�ភពទូេ�ៃន្របតិបត�ិករ 
 កសស គឺជាកំពងែ់ផអន�រជាតិសមុ្រទទឹកេ្រជែតមយួគត ់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែដលកំពុងេធ�អជីវកម� 

េលៃផ�ដីទំហំ្របមាណ ១២៥ហិចត ែដលមានទីតងំេន្រក�ង្រពះសីហនុៃនេខត�្រពះសីហនុ េហយែដល្រត�វ 

បានតភា� បេ់ដយបណា� ញដកឹជ��ូ នចំរះុ។ កំណតក់�ុង អនុ្រកតឹ្យេលខ ៥០ អន្រក/បក ចុះៃថ�ទ ី១៧ ែខកក�ដ  ឆា� ំ

១៩៩៨ កសស មានតួនាទជីា្របតិបត�កិរែផ ដូចមានលម�តិនូវអជីវកម� និងេសវកម�ក�ុងែផ�កទី១ ចណុំច     ទី
២ ខងេលៃនរបាយករណ៍្របច្ំរតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

 ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ បរមិាណកុងតឺនរ័របស់ កសស មានករេកនេឡងចំនួន ២១.១៥៦ TEUs  

េស�នឹង ១៩,៥៨% េបេធៀបនឹង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ។ ចំែណកទំនិញរយឆ�ងកតម់ានករថយចុះចំននួ 

៥៨.៥៦៨ េតន េស�នងឹ ៥៧,៥៥% េបេធៀបនឹង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ។ ចំេពះនាវ ឆ�ងកត ់កសស មាន

ករថយចុះចំននួ ០២ នាវ ្របមាណជា ០,៦៥% េធៀបនងឹ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ។ 

 ករពិភាក្សោ នងិករវភិាគរបស់ថា� កដ់ឹកនាេំលស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ កសស និងលទ�ផល្របតបិត�ិខង 

េ្រកមេនះ េធ�េឡងែផ�កេលរបាយករណ៍ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុសេង�បែដល្រត�វបាន្រត�តពិនតិ្យរចួរល់េដយសវនករ 

ឯករជ្យស្រមាប ់្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ និង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ដូចបង� ញក�ុងែផ�កទី៧ ៃនរបាយករណ៍ 

្របច្ំរតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

  កសស មាន្របភពចណូំលសំខនដូ់ចខងេ្រកម ៖ 

- ចណូំលពេីសវកម�ែផ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចណូំលែដលបានមកព ី េសវ

កម�នាវចរណ៍ និងករចូលចតនាវ រមួមាន ចណូំលេលចណុំះផ�ុក សំចតែផ ្របឡាយ ៃថ�ឈ�ួលកណ�

ធារកិច� ៃថ�ឈ�ួលនាវសេណា� ង ៃថ�ឈ�ួលពក-់េដះពរួ ៃថ�ឈ�ួលេបក-បទិឃ�បន់ាវ និងៃថ�ឈ�ួល

្របមូលសំរម ។ 

- ចណូំលពេីសវកម�េលកដកកុ់ងតនឺរ័ពនីាវេទទលីនកុងតនឺរ័ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 

ចំណូលែដលបានមកពីេសវកម�េលកដកទ់ំនិញរយ ឬកុងតឺនរ័ចូល ឬេចញពីនាវេនេលស� នែផ ។ 

- ចណូំលពេីសវកម�េលកដកកុ់ងតនឺរ័េនេលទលីន (LOLO Charges)៖ គឺជាចំណូលែដលបាន មក

ពីេសវកម�េលកដកទ់ំនិញរយ ឬកុងតនឺរ័ ចូល ឬេចញេនេលទីលន ។ 

- ចណូំលពៃីថ�ឈ�លួស�ុកទនំញិ ឬកុងតនឺរ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចណូំលែដលបានមកពីករស�ុក 

ទំនិញរយ ឬកុងតឺនរ័ េនេលទីលន ឬក�ុងឃា� ងំ ។  

- ចណូំលដកឹជ��ូ ន (Transportation Charges)៖ គឺជាចំណូលែដលបានមកពីេសវកម�ដឹកជ��ូ ន 

ទំនិញ ឬកុងតឺនរ័ក�ុង បរេិវណែផ ។ 

- ចណូំលពតីបំនេ់សដ�កចិ�ពេិសស (Special Economic Zone)៖  គជឺាចណូំលែដលទទលួបានពីករ

ជួលដីេធ�េរងច្រក អគារ ពីតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសសរបស់កំពងែ់ផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

 កសស កត្់រតប�� ីគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុជា្របាកេ់រៀល ែដលជារបូិយបណ័� ជាតិរបស់ខ�ួន 

ចំែណក្របតិបត�ិករែដលជារបូិយបណ័� អន�រជាតិេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញជា្របាកេ់រៀលេដយេ្របអ្រតប�ូរផ�ូវករជា 

មធ្យម្របចៃំថ�របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករនមីយួៗ ។ 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២១



 

ក-ករវភិាគចំណូល 

 ក.១. ករវភិាគចំណូល 

ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧ េ្រប�បេធៀបនឹង្រតីមាសទី ៣  

គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៦ 

បរយិាយ 

 

ករយិបរេិច�ទ្រតមីាសទ៣ី ករយិបរេិច�ទ្រតមីាសទ៣ី 
បែំរបរំលួ 

ៃថ�ទ ី៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧ ៃថ�ទ ី៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៦ 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 

ចណូំល  ៦០.៣៩៣.៦៨២ ៥៣.៧៩៦.៧៦៦ ៦.៥៩៦.៩១៦ ១២,២៦% 

 ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ ចំណូលរបស់ កសស បានេកនេឡង ចំនួន ៦.៥៩៦.៩១៦.០០០េរៀល      

េស�នឹង ១២,២៦% េដយេកនេឡងពី ៥៣.៧៩៦.៧៦៦.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ 

៦០.៣៩៣.៦៨២.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ ។ ករេកនេឡងៃនចំណូលេនះបានមកពី

ចំណូលេសវកម�េលកដកកុ់ងតឺនរ័ពីនាវេទទីលន (Stevedoring Charges) ចណូំលពីេសវកម�េលកដក់

កុងតឺនរ័េនេលទីលន (LOLO Charges) នងិចណូំលពីៃថ�ឈ�ួលស�ុកទំនិញ ឬកុងតនឺរ័ជាេដម ។ 

 ក.២. ករវភិាគចំណូលតមែផ�ក 

តរងេ្រប�បេធៀប្របាកចំ់ណូលតមែផ�កេទនឹង្របាកចំ់ណូលសរបុស្រមាប ់

្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ និង ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦  

បរយិាយ 

ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ 

ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧ ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៦ 

ពនេ់រៀល 
ភាគរយេធៀបនឹង 

ចំណូលសរបុ 
ពនេ់រៀល 

ភាគរយេធៀបនឹង 

ចំណូលសរបុ 
ចំណូលេលកដក ់ 

  

 

៤៥.៦០៩.៣១៤ ៧៥,៥២% ៣៨.៨៦០.៩៧៣ ៧២,២៤% 

ចំណូលពីេសវកម�ែផ ១២.០១១.០៥៩ ១៩,៨៩% ១៣.៧២៦.៩០៨ ២៥,៥២% 

ចំណូលស�ុក ១.៦៦២.៩៣៤ ២,៧៥% ៤២៦.២១២ ០,៧៩% 

ចំណូលដកឹជ��ូ ន ២១១.៣៧២ ០,៣៥% - ០,០០% 

ចំណូលនាវេទសចរណ៍ ១៥.០១៤ ០,០២% ៧០.៩៦១ ០,១៣% 

ចំណូលពតីំបន ់

េសដ�កិច�ពិេសស 
៦៦៤.១៣៥ ១,១០% ៦១២.៥៩៧ ១,១៤% 

ចំណូលជួលទីតងំ ១៥២.៨៤៩ ០,២៥% ៤៦.២៩០ ០,០៩% 

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត ៦៧.០០៤ ០,១១% ៥២.៨២៤ ០,១០% 

ចណូំលសរបុ ៦០.៣៩៣.៦៨២ ១០០% ៥៣.៧៩៦.៧៦៦ ១០០% 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២២



 

 ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ កដូ៏ចជា្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ មានចណូំលសំខន ់ ៣្របេភទែដលមានចំននួ្របមាណ ៩៨% ៃនចណូំលអជីវកម� និងេសវកម� 

សរបុរបស់ កសស ។ ចណូំលទងំេនាះរមួមាន ៖ ចណូំលេលកដក ់ ( ចំណូលេលកដកព់ីនាវេទទលីនកុងតឺនរ័ (Steverdoring ) និងចណូំលេលកដកេ់លទលីន 

(LOLO) ) ចំណូលពីេសវកម�ែផ (Port Charges for Vessel Services) និងចំណូលស�ុកឃា� ងំ និងទលីន ។ 

 

ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧ េ្រប�បេធៀបនឹង្រតីមាសទី ៣ គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣០  ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៦ 

បរយិាយ 
ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ 

បំែរបំរលួ 
ៃថ�ទី៣០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧  ៃថ�ទី៣០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៦  

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 
ចំណូលេលកដក ់

(Stevedoring and LOLO) 
៤៥.៦០៩៣១៤ ៣៨.៨៦០.៩៧៣ ៦.៧៤៨.៣៤០ ១៧,៣៧% 

ចំណូលពីេសវកម�ែផ ១២.០១១.០៥៩ ១៣.៧២៦.៩០៨ ១.៧១៥.៨៤៨ -១២,៥០% 

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទីលន ១.៦៦២.៩៣៤ ៤២៦.២១២ ១.២៣៦.៧២២ ២៩០,១៧% 

 

 ចំណូលពីករេលកដកព់ីនាវេទទីលនកុងតនឺរ័ (Steverdoring) និងករេលកដកេ់នេលទីលន (LOLO) មានករេកនេឡង្របមាណ ១៧,៣៧% េស�នងឹ 

៦.៧៤៨.៣៤០.០០០េរៀល េ្រប�បេធៀបរវង ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ ែដលមានចំណូលេស�នឹង ៤៥.៦០៩.៣១៤.០០០េរៀល និង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចណូំល

េស�នឹង ៣៨.៨៦០.៩៧៣.០០០េរៀល ។ កំេណ នេនះ គបឺណា� លមកពីករេកនេឡងៃនទំនិញកុងតឺនរ័ឆ�ងកតម់ានចនំួន ២១.១៥៦ TEUs េស�នងឹ ១៩,៥៨% ស្រមាប្់រតី
មាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ។ 

 ចំេពះចំណូលពីេសវកម�ែផ (Port Charges for Vessel Services) មានករថយចុះពី ១៣.៧២៦.៩០៨.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ 

១២.០១១.០៥៩.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ គឺ្របមាណ ១២,៥០% េស�នឹង (១.៧១៥.៨៤៨.០០០េរៀល) ។ ចំណូលេសវកម�ែផ េនះគឺអ្រស័យេលចំនួន 

និងចណុំះផ�ុកនាវែដលឆ�ងកត ់កសស េហយ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ នាវែដលឆ�ងកត ់កសស មានករថយចុះចំនួនពីរនាវ េដយមាន ៣០៧នាវ ស្រមាប្់រតីមាស  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២៣



 

ទី៣ ឆា�  ំ២០១៦ និង ៣០៥នាវ ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧េនះ ។ េទះបីជាចំនួននាវមានករថយចុះតិច 

ប៉ុែន�ចណុំះផ�ុកនាវមានករថយចុះ្របមាណ ១៨,៥៣% េបេធៀបនងឹ ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ មូលេហតុចំបង

ែដលបណា� លឱ្យមានករថយចុះេនះ គឺេដយសរនាវកុងតឺនរ័មានករថយចុះ្របមាណ ៣០% េបេធៀបនងឹ   

្រតីមាស ទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ។  

 ចំណូលពីេសវកម�ស�ុកឃា� ងំ និងទលីន មានករេកនេឡង ចំនួន ១.២៣៦.៧២២.០០០េរៀល េស�នងឹ 

២៩០,១៧% េបេធៀបនឹង្រតមីាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចំណូល ៤២៦.២១២.០០០េរៀល និង្រតីមាសទី៣ 

ឆា� ២ំ០១៧ មានចំណូល ១.៦៦២.៩៣៤.០០០េរៀល ។ ករេកនេឡងៃនចំណូលស�ុកេនះ គឺបណា� លមកព ី

ទំនិញែដលឆ�ងកតឃ់ា� ងំ នងិទីលនរបស់ កសស មានកំេណ នរហូតដល់ ២៩,៩១% េស�នងឹ ៣៦២.១៤៧ 

េតន ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា�  ំ២០១៧ េនះ ។ 

 

ខ-ករវភិាគគំលតចំេណញដុល 
 កសស បានេរៀបចំរបាយករណ៍លទ�ផលរបស់ខ�ួន ក�ុងទ្រមងជ់ារបាយករណ៍លទ�ផលតមយថា្របេភទ 

ដូចេនះពុំមានករបង� ញឱ្យេឃញេនចំេណញដុលេនាះេទ។ ប៉ុែន�ក�ុងទ្រមងរ់បាយករណ៍េនះអចឱ្យេយងេធ�
ករពិភាក្សោ និងវភិាគេលចំេណញ្របតបិត�ិករបានេដយទទួលបានពចីំណូលសរបុ ដកនឹងចំណាយ្របតិបត�ិ
ករ។ 

 ចំណាយ្របតបិត�ិករនងឹេលកមកពិភាក្សោ និងវភិាគេនែផ�កខងេ្រកមគ ឺ ចណុំច គ-ករវភិាគចំេណញ 

មុនបងព់ន� ។ 

 

គ- ករវភិាគចំេណញមុនបងព់ន� 
 ចំេណញមនុបងព់ន�គឺជាលទ�ផលែដលទទួលបានពីចណូំលសរបុដកនងឹចំណាយ្របតបិត�ិ និងចំណូល 

ឬចំណាយករ្របាកសុ់ទ� ។ ក�ុងករវភិាគៃនចំណាយ្របតបិត�ិករ េយងនឹងេលកយកចណំាយសមា� រៈផ�តផ់�ង ់

ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ្របាកឈ់�ួល និងចំណាយពកព់ន័� ចំណាយរលំស់ (្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និង្រទព្យ

សកម�អរបីូ) ចណំាយជួសជុល និងែថទ ំចណំាយេផ្សងៗ និងចេំណញ (ឬខត) េផ្សងៗ សុទ� ដូចខងេ្រកម៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២៤



 

ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧ េ្រប�បេធៀបនឹង្រតីមាសទី ៣ គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣០  ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៦ 

បរយិាយ 

ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ 
បំែរបំរលួ 

ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧  ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៦ 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 
ចណូំលសរបុ ៦០.៣៩៣.៦៨២ ៥៣.៧៩៦.៧៦៦ ៦.៥៩៦.៩១៦ ១២,២៦% 

ចំណាយសមា� រៈផ�តផ់�ង ់ (១៤.៤០៦.៩៦៨) (១៣.០៤២.២៥១) ១,៣៦៤,៧១៧ ១០,៤៦% 

ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្ស ្របាកឈ់�ួល  

និងចំណាយពកព់ន័� 
(១៨,០៤០,៥០៦) (១៣,៨២១,៧៦៤) ៤.២១៨.៧៤២ ៣០,៥២% 

ចំណាយរលំស់(្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ  

និង្រទព្យសកម�អរបិូយ)  
(៦.៨៣០.៧៤៩) (៥.៥៤៩.១៤១) ១.២៨១.៦០៨ ២៣,១០% 

ចំណាយជួសជុល និងែថទ ំ (៧៣៩.៩៥២) (១.៤៨៩.១៣៨) - ៧៤៩.១៨៦ -៥០,៣១% 

ចំណាយេផ្សងៗ (៤.៩០៩.០៥១) (៤.៨៨២.៥៣៤) ២៦.៥១៧ ០,៥៤% 

ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ-សុទ� (១៨៨.៥៩២) (៨៩២.៦៤៨) - ៧០៤.០៥៦ -៧៨,៨៧% 

ចំណូល ឬចំណាយករ្របាក-់សុទ�  ២.៦៣៧.៥១៤ (៧.៦៧៥.៦១៤) - ១០.៣១៣.១២៨ -១៣៤,៣៦% 

ចេំណញមនុបងព់ន� ១៧.៩១៥.៣៧៨ ៦.៤៤៣.៦៧៦ ១១.៤៧១.៧០២ ១៧៨,០៣% 

 

 ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ កសស មានចំណាយសមា� រៈផ�តផ់�ង ់១៤.៤០៦.៩៦៨.០០០េរៀល ែដលមានកំេណ ន ១.៣៦៤.៧១៧.០០០េរៀល េស�នឹង ១០,៤៦% 

េបេធៀបនងឹរយៈេពលដូចគា� ឆា�  ំ២០១៦ ែដលមានចណំាយ ១៣.០៤២.២៥១.០០០េរៀល ។ កត� ចម្បងែដលបណា� លឲ្យមានកំេណ នេនះ គឺេដយសរចំណាយេលសមា� រៈ

ងយេឆះ (េ្របងឥន�នៈ) មានករេកនេឡងចនំនួ ១.៩០៨.៧៧៤.០០០េរៀល េស�នឹង ៣៤,១៣% េដយសរករេកនេឡងៃនបរមិាណទនំិញឆ�ងកត ់និងតៃម�ជាមធ្យមរបស់

េ្របងឥន�នៈ េស�នឹង ០,៥៣ដុល�   ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ និងេកនដល់ ០,៦២ដុល�  ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២៥



 

 ស្រមាបច់ំណាយ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍្របាកឈ់�ួល និងចណំាយពកព់ន័� មានកំេណ ន ្របមាណ ៣០,៥២% េស�
នឹង ៤.២១៨.៧៤២.០០០េរៀល េបេធៀបនឹង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ ែដលមានចំណាយ ១៨.០៤០.៥០៦.០០០ 

េរៀល និង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចំណាយ ១៣.៨២១.៧៦៤.០០០េរៀល ។ ្របាកេ់បៀវត្សររ៍បស់         

កសស រមួមាន្របាកេ់បៀវត្សរេ៍គាល និងេបៀវត្សរទ៍ិន�ផល េដយេបៀវត្សរេ៍គាលគឺេថរ និងេបៀវត្សរទ៍និ�ផលគឺេយាង 

េទេល (ចណូំលពីករេលកដក)់ ្របចែំខ េពលគឺ េនេពលចណូំលពីករេលកដកេ់កនេឡង ចំណាយ       

េបៀវត្សរន៍ងឹេកនេឡង ផ�ុយេទវញិេបចំណូលពីករេលកដកម់ានករថយចុះ ចណំាយេល្របាកេ់បៀវត្សរន៍ឹង្រត�វ

ថយចុះដូចគា�  ។ េហតុដូចេនះ ចំណាយ្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ ្របាកឈ់�ួល និងចណំាយពកព់ន័� ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ 

ឆា� ២ំ០១៧ មានករេកនេឡងគឺេដយសរចណូំលេលកដកម់ានករេកនេឡង្របមាណ ១៧.៣៧% ។  

 ចំណាយរលំស់រមួមាន្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរបូីមានកំេណ ន ១.២៨១.៦០៨.០០០ 

េរៀល េស�នឹង ២៣,១០% េបេធៀបនឹង្រតីមាសទ៣ី ឆា�  ំ២០១៧ ែដលមានចំននួ ៦.៨៣០.៧៤៩.០០០េរៀល និង

រយៈេពលដូចគា�  ឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចំននួ ៥.៥៤៩.១៤១.០០០េរៀល ។ កត� សំខនែ់ដលេធ�ឲ្យមានករេកន

េឡងេនះគឺ កសស េទបបំពករ់ថចល័តេលែគមែផស្រមាបស់�ូចកុងតនឺរ័ ចំននួ ០២េ្រគ�ង និងរថស�ូចស្រមាប់

េលកដកកុ់ងតឺនរ័ែដលអចចល័តេលទីលន ចំនួន ០៩េ្រគ�ង ែដលេធ�ឲ្យចណំាយរលំស់ របស់ កសស ក�ុង្រតី
មាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ មានករេកនេឡង្រសបគា� ជាមយួករេកនេឡងរបស់្រទព្យសម្បត�ិ នងិបរកិ� រ និង្រទព្យ

សកម�អរបីូ  ។  

 ចំេពះចំណាយជួសជុល និងែថទមំានចំននួ ៧៣៩.៩៥២.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ 

និង ១.៤៨៩.១៣៨.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ េពល គឺមានករថយចុះ ៧៤៩.១៨៦.០០០

េរៀល េស�នឹង ៥០.៣១% តចិជាង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ េដយសរចំណាយេលករជួសជុលែថទសំំណង ់

ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ មានករថយចុះនាឱំ្យចណំាយជួសជុល និងែថទសំរបុមានករថយចុះ ។ 

ចំេពះចំណាយេផ្សងៗ មានកំេណ ន ០,៥៤% េស�នឹង ២៦.៥១៧.០០០េរៀល េពលគឺេកនេឡងព ី

៤.៨៨២.៥៣៤.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ េទ ៤.៩០៩.០៥១.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាស   

ទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ ។ ចំណាយេផ្សងៗ ែដលរមួមានចណំាយវភិាគទន និងករេធ�អំេណាយ ចំណាយរដ�បាល 

ចំណាយ្របតបិត�ិករតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសស ចំណាយករទទួលេភ��វ និងបដិសណា� រកិច� ចណំាយេសវ 

ៃ្របសណីយ ៍ចំណាយែផ�កេសវវជិា� ជីវៈ ចំណាយករបងព់ន�េផ្សងៗ និងពកព់ន័�ចណំាយសមា� រៈែថទសុំខភាព 

និងចណំាយេផ្សងៗេទៀត ។ ចំណាយសំខន់ៗ ែដលចូលរមួករែ្រប្រប�លេនះមានដូចជា៖ ចំណាយវភិាគទន  

និងករេធ�អំេណាយមានកំេណ ន  ២៤,៦០%  េស�នឹង  ៣៨៤.៥៨៣.០០០េរៀល  ចំណាយរដ� បាលមាន

កំេណ ន ៣៥,៤០% េស�នឹង ៣៥.៨៩៩.០០០េរៀល ចណំាយេសវៃ្របសណីយ ៍មានកេំណ ន ២៨៣,៦៥% េស�
នឹង ២០០.៨៦៥.០០០េរៀល ចំណាយេបាះពុម�មានកំេណ ន ១៩៩.៧៤% េស�នឹង ១១៣.៤៦៩.០០០េរៀល េប
េធៀបនឹង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ។ ចំែណកកៃ្រមែផ�កេសវវជិា� ជីវៈ និងចំណាយពកព់ន័�មានករថយចុះ 

៦៤,៨៧% េស�នឹង ១៦៩.៦៩៣.០០០េរៀល ចណំាយករបងព់ន�េផ្សងៗថយចុះ ២៨៤.០៤៤.០០០េរៀល       

េស�នឹង ៦១,២៩% និងចណំាយសមា� រៈែថទ ំ សុខភាពថយចុះ ៣៩.៤៩៩.០០០េរៀល េស�នឹង ៤៧,២% េប
េធៀបនឹង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៦ ។ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២៦



 

 ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ-សុទ� (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសំេដេលករចំេណញ ឬ

ខតពីករប�ូររបូិយបណ័� ក�ុងករយិបរេិច�ទ ែដលស្រមាប្់រតមីាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ មានករខតពីករប�ូរ របូិយ

បណ័�  ចនំួន ១៨៨.៥៩២.០០០េរៀល ែដលមានករថយចុះ ៧៨,៨៧% េស�នងឹ ៧០៤.០៥៦.០០០េរៀល េប
េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ឆា�  ំ២០១៦ ែដលមានករខតរហូតដល់ ៨៩២.៦៤៨.០០០េរៀល ។ 

 ចំណូល ឬចំណាយករ្របាក-់សុទ� មានកំេណ ន ១៣៤.៣៦% េស�នឹង ១០.៣១៣.១២៨.០០០េរៀល េបេធៀប 

្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦  េយងសេង�តេឃញថាក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ មានចនំួន ២.៦៣៧.៥១៤.០០០ 

េរៀល េដយក�ុងេនាះរមួមាន ចំណូលករ្របាកប់េ�� េនធនាគារចំនួន ៩០១.៦២៤.០០០េរៀល ចំេណញពីករ   

ប�ូររបូិយបណ័� េល្របាកក់ម�ចីំននួ ៤.៥០៧.៣៤១.០០០េរៀល និងចណំាយករ្របាកេ់ល្របាកក់ម�ចីំនួន 

(២.៧៧១.៤៥១.០០០េរៀល) ។ ចំែណក ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ មានចំណូល ឬចំណាយករ        ្របាក-់សុទ� 

(ខត) មានចនំួន (៧.៦៧៥.៦១៤.០០០េរៀល) េដយក�ុងេនាះរមួមានចណូំលករ្របាកប់េ�� េនធនាគារចំននួ 

១៣៤.០៧១.០០០េរៀល ខតពីករប�ូររបូិយបណ័� េល្របាកក់ម�ចីំននួ (៦.១០១៧៦៨.០០០េរៀល) និងចំណាយ 

ករ្របាកេ់ល្របាកក់ម�ចីំនួន (១.៧០៧.៩១៧.០០០េរៀល) ។ កត� ចម្បងែដលេធ�ឲ្យចណូំល ឬចំណាយករ

្របាក-់សុទ� (ចំេណញ) មានកំេណ ន គឺេដយសរអ្រតប�ូរ្របាកេ់រៀលេធៀបនឹង្របាកេ់យន៉ជប៉ុនមានសភាពល�

្របេសរែដលេធ�ឲ្យករខតពអី្រតប�ូរ្របាកម់និទនស់េ្រមចថយចុះគួរឲ្យកតស់មា� ល់ ។ 

 ជាសរបុ ចំេណញមនុបងព់ន� ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ របស់ កសស មានចំននួ ១៧.៩១៥.៣៧៨ 

.០០០េរៀល េបេធៀបនងឹ ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ ែដលមានចនំួន ៦.៤៤៣.៦៧៦.០០០េរៀល េធ�ឱ្យមានកំេណ ន 

ចំនួន ១១.៤៧ ១.៧០២.០០០េរៀល េស�នឹង ១៧៨,០៣% ។  

 

ឃ- ករវភិាគចំេណញេ្រកយបងព់ន� 
 កសស ស�ិតេនេ្រកមច្បោបៃ់ន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ក�ុងវស័ិយពន�ដរ និងអករ េហតុដូចេនះ កសស មាន

កតព�កិច�ក�ុងករបងព់ន�េល្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� កំ�ុងអ្រត ២០% ប៉ុែន�េ្រកយពី កសស បានេបាះផ្សោយលក់

មូលប្រតកម�សិទ�ិេលកដំបូងជាសធារណៈ កលពីៃថ�ទី ៨ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៧ គឺ កសស ទទួលបានករ េលក

ទឹកចិត�េដយបានករបន�ូបន�យពន�េល្របាកច់ំេណញចនំួន ៥០% ៃនពន�េល្របាកច់ំេណញ្រត�វបង្់របច ំឆា� កំ�ុង

រយៈេពល៣ឆា� ។ំ 

 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២៧



 

ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧ េ្រប�បេធៀបនឹង្រតីមាសទី ៣ គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣០   ែខក��  ឆា� ២ំ០១៧ 

បរយិាយ 

ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ ករយិបរេិច�ទ្រតីមាសទី៣ 
បំែរបំរលួ 

ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៧  ៃថ�ទី ៣០ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០១៦ 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល % 
ចំេណញមនុបងព់ន� (ក) ១៧.៩១៥.៣៧៨ ៦.៤៤៣.៦៧៦ ១១.៤៧១.៧០២ ១៧៨,០៣% 

ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញ (ខ) ២.១០៨.៨៧៤ ២.៧៦២.២២១ ៦៥៣.៣៤៧ -២៣,៦៥% 

ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ ១៥.៨០៦.៥០៤ ៣.៦៨១.៤៥៥ ១២.១២៥.០៤៩ ៣២៩,៣៥% 

អ្រតពន�្របសិទ�ភាពេល្របាកច់េំណញ (ខ)/(ក) ១១,៧៧% ៤២,៨៧%   

 

 កសស មានចំេណញេ្រកយបងព់ន�ចំនួន ១៥.៨០៦.៥០៤.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ នងិ ៣.៦៨១.៤៥៥.០០០េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ំ

២០១៦ ែដលមានទឹក្របាកេ់កនេឡងចនំនួ ១២.១២៥.០៤៩.០០០េរៀល េស�នងឹ ៣២៩,៣៥% ។ កត� ែដលេធ�ឲ្យ្របាកច់ំេណញេ្រកយបងព់ន�េកនេឡងេនះ េដយសរ

ចំណូលសរបុ ស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ មានករេកនេឡង នងិពុមំានករខតពីអ្រតប�ូរ្របាកម់និទនស់េ្រមច ។ 

 ករថយចុះៃនអ្រតពន�្របសិទ�ភាពេល្របាកច់ំេណញពី ៤២,៨៧% ្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៦ េទ ១១.៧៧% ក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េដយសរ កសស ទទួលបាន

ករ េលកទកឹចិត�ពន�ដរក�ុងវស័ិយមូលប្រតេទេលករបន�យអ្រតពន�េល្របាកច់ំេណញ្របចឆំា�  ំស្រមាបរ់យៈេពល ៣ឆា�  ំេដយអនុេលមតមអនុ្រកឹត្យ េលខ០១ អន្រក.បក 

េចញេដយរជរដ� ភបិាលកម�ុជា ចុះៃថ�ទី ០៨ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ េ្រកយពីករេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតកម�សិទ�ិេលកដបំូងជាសធារណៈរបស់ កសស ។ 

  

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២៨



 

ង-ករវភិាគពីកត�  និងនិនា� ករែដលបះ៉ពល់ស� នភាព និងលទ�ផលហរិ�� វត�ុ 
 កត� មយួចំននួអចមានឥទ�ិពលេលស� នភាព និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់ កសស ដូចជា៖ 

- កត� នានាែដលេធ�ឲ្យមានករំតិេលករេធ�ពណិជ�កម�អន�រជាតិ  

េដយសរ្របភពចណូំលចម្បងរបស់ កសស បានមកពីចរចរណ៍ទំនិញឆ�ងកតែ់ដលជាករេធ� 

ពណិជ�កម�អន�រជាតិ ដូចេនះកត� នានាែដលមានផលបះ៉ពល់ដល់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ នឹងមានឥទ�ិពលេល 

អជីវកម�របស់ កសស ែដលកត� ទងំេនាះមានដូចជា ស� នភាពេសដ�កិច�ក�ុង្រស�ក ក�ុងតំបន ់ នងិសកល

េលក ស�ិរភាពសង�ម ប�� សន�ិសុខ ឬកិច�សហ្របតិបត�កិរនាវចរតមសមុ្រទ ។ េយាងតមមូលនិធ ិរបូិយប

ណ� អន�រជាតិ (IMF)  េសដ�កិច�ពភិពេលកនឹងបន�កំេណ នជាមយួនឹងអ្រត ៣,៦% ស្រមាបឆ់ា�  ំ ២០១៧ 

ចំែណកេសដ�កិច�កម�ុជានងឹមានកំេណ ន្របមាណ ៧,១% េយាងតមធនាគារអភវិឌ្ឍអសីុ (ADB) េនះបង� ញ 

ថាស� នភាពេសដ�កិច�កម�ុជា េនែតមានភាពរងឹមាងំែដលជាកត� វជិ�មានចំេពះអជីវកម�កំពងែ់ផ ។ ម្យោង៉វញិ 

េទៀតគិត្រតឹម្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧េនះ មនិមានកត� អវជិ�មានេលប�� សន�ិសុខក�ុង្របេទស ឬក�ុងតបំន ់

ប�� ករេធ�ចរចរណ៍តមផ�ូវសមុ្រទ ឬកិច�សហ្របតិបត�ិករនានារ វងកំពងែ់ផក�ុងតំបនេ់កតមានេឡយ ។ 

- សមត�ភាពនងិ្របសិទ�ភាពបេំពញករងររបស់ កសស 

គិតមក្រតឹម្រតីមាសទី៣ ឆា�  ំ ២០១៧ កសស បានបេង�នសមត�ភាពេលកដកកុ់ងតឺនរ័រហូតដល់ 

៦៥០.០០០TEUs បនា� បព់កីរដកឱ់្យេ្រប្របាស់រថចល័តេលែគមែផចនំួន ០២ េ្រគ�ងបែន�មេទៀត។ កត� េនះ េធ�
ឲ្យសមត�ភាព និង្របសិទ�ភាពករងរមានករេកនេឡងក�ុងករបំេពញេសវកម�របស់ខ�ួន។ 

- ស� នភាពបណា� ញដកឹជ��ូ នក�ុង្រស�ក 

គិតមក្រតឹម្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េនះ បណា� ញដកឹជ��ូ នក�ុង្រស�ក ពិេសសផ�ូវជាតិេលខ ៤ ែដល      

តភា� ប ់ កសស េទនងឹរជធានីភ�េំពញ ពុមំានបង�ជាឧបសគ�ដល់ករដឹកជ��ូ នទនិំញេឡយ េទះបីជាក�ុងរដូវ 

វស្សោមានេភ��ងធា� ក ់ នងិរងទកឹជំននត់ិចតចួក�ី កក៏រដឹកជ��ូ នទនំិញឆ�ងកតត់មផ�ូវជាតិេនះដំេណ រករជាធម�

ត ។ រឯីករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវែដកបច�ុប្បន�្រក�មហុ៊ន Toll Royal Railway ឆ�ងកត ់កសស យ៉ាងតិច ៤េជង

ក�ុងមយួសបា� ហ៍ក�ុងករនាទំនំិញេចញចូល  េហយករដកឹជ��ូ នតមផ�ូវែដកេនះក្៏រប្រពឹត�េទេដយរលូនតម

ធម�តមនិមានប�� េធ�ឱ្យខកខនដំេណ រេនាះេទ ។ 

- កចិ�សហ្របតបិត�កិររវងែផក�ុងតបំន ់

កិច�សហ្របតបិត�ិកររវងែផក�ុងតំបន ់ ពិេសសគឺករតភា� បជ់ាមយួកំពងែ់ផេមក�ុងតបំនម់ានសរៈសំខន ់

ក�ុងករសំរលួចរចរណ៍ទនិំញរវង កសស និងទផី្សោរអន�រជាតិសំខន់ៗ  េដយមានឥទ�ពិលេលចំណាយ និង    រ

យៈេពលដឹកជ��ូ ន ែដលជាលទ�ផលេធ�ឱ្យមានផលបះ៉ពល់េលភាព្របកួត្របែជងរបស់ឧស្សោហកម�នានា។ 

ក�ុងករណីេនះ កសស បានខិតខំរក្សោទនំាកទ់ំនងល�ជាមយួបណា� កំពងែ់ផសំខន់ៗ ក�ុងតបំន ់ េដម្បធីានាឱ្យ 

្របតិបត�ិករមានភាពរលូន។ 

- រលំស់ 

 េដយអជីវកម�របស់ កសស មានករេ្រប្របាស់េហដ� រចនាសម�ន័�េ្រចន ចំណាយេលរលំស់េលេហដ�  

រចនាសម�ន័�ែផដូចជា ចណំតនាវ េ្រគ�ងច្រក អគារ មានទហំំធំែដលអចបះ៉ពល់ដល់អជីវកម�របស់ កសស។ 

ដូចេនះ កសស ចបំាច្់រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យេលេគាលនេយាបាយរលំស់ឲ្យបានសម្រសប និងេធ�ករែកត្រម�វ 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១២៩



 

តមករចបំាចេ់រៀងរល់ករយិបរេិច�ទរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។  គិត្រតឹម្រតីមាសទី ៣ េនះ ពុំមានករែកស្រម�ល 

ឬករេស�ឱ្យមានករែកស្រម�លេគាលនេយាបាយរលំស់េនះពីសវនករឯករជ្យេឡយ។ 

 

២-កត� សខំាន់ៗែដលប៉ះពល់េលើផលចំេណញ 

 ក-ករវភិាគពីលក�ខណ� ៃនត្រម�វករ និងករផ�តផ់�ង ់
សកម�ភាពអជីវកម�របស់ កសស មានទំនាកទ់ំនងេដយផា� ល់ជាមយួេសដ�កិច�ជាតិ េសដ�កិច�តបំន ់និង

េសដ�កិច�សកលេលក ។ ជាពិេសសេនេពលេសដ�កចិ�ជាតិមានបែ្រមលប្រម�ល និងមានឥទ�ិពលេដយផា� ល់

េទេលអជីវកម� េសវកម�កពំងែ់ផ េពលគឺេនេពលេសដ�កចិ�ជាតិេកនេឡងនាឱំ្យអជីវកម� េសវកម� កពំងែ់ផក៏

េកនេឡង ្រសបនឹងេនះផលចណូំលរបស់ កសស កម៍ានកំេណ នដូចគា�    ផ�ុយេទវញិ េបេសដ�កិច�ជាតថិយចុះ 

នឹងមានផលអវជិ�មានេទេលផលចំណូល កសស ផងែដរ ។ េយាងតមរបាយណ៍របស់ ធនាគារអភវិឌ្ឍអសីុ

(ADB) េសដ�កិច�កម�ុជាេនែតបន�កំេណ នរបស់ខ�ួនែដលមានអ្រតរពឹំងទុក ៧,១% ចំែណកេសដ�កិច�ពភិព

េលកមានកេំណ ន ៣,៦% េបេយាងតមរបាយករណ៍របស់មូលនិធិរបូិយវត�ុអន�រជាត ិ (IMF) ។ ដូចេនះ           

កសស េជឿថាកត� េសដ�កិច� ក�ុងឆា�  ំ២០១៧ ទងំមូលនឹងមនិមានផលបះ៉ពល់អវជិ�មាន េលអជីវកម�របស់ខ�ួន

េឡយ ។  

  

 ខ-ករវភិាគពីករេឡងចុះៃនៃថ�វត�ុធាតុេដម 

 េ្របងឥន�នៈ ជាវត�ុធាតុេដមចម្បងបផុំតក�ុងករបេ្រមេសវកម�កំពងែ់ផ េដយជាត្រម�វករសំខនស់្រមាប់

្របតិបត�ិករេ្រគ�ងច្រក ។ ករេឡងៃថ�របស់េ្របងឥន�នៈនឹងបះ៉ពល់ដល់ផលចំេណញរបស់ កសស េដយ        

កសស េនែតរក្សោតៃម�េសវរបស់ខ�ួនដែដល េទះជាតៃម�របស់េ្របងឥន�នៈមានករេឡងៃថ�កេ៍ដយ ។ េហតុដូច

េនះ កសស បានអនុវត�យ៉ាងខ� បខ់�ួននូវនីតិវធិីលទ�កម� េដម្បធីានាឱ្យបាននូវតៃម�របស់វត�ុធាតុេដមទងំេនះមាន

ភាពសម្រសប និង្របកួត្របែជងក�ុងតៃម�ទផី្សោរ ។ 

 

 គ-ករវភិាគេលពន� 
 កសស ស�ិតេនេ្រកមច្បោបៃ់ន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ក�ុងវស័ិយពន�ដរ និងអករ េហតុដូចេនះ កសស មាន

កតព�កិច�្រត�វបងព់ន�អករ េទតមច្បោប ់និងប��ត�ិជាធរមាន ។ កសស ្រត�វបងព់ន�អករ េទតមរបបពិត នងិ

ជាសហ្រគាសជាបព់ន�ធំ ែដលបានកំណតេ់ដយអគ�នាយកដ� នពន�ដរ ។ ចេំពះពន�េល្របាកច់ំេណញ្របចំ

ឆា�  ំ កសស ្រត�វមានកតព�កចិ�បងក់�ុងអ្រត ២០% ប៉ុែន� េដយទទួលបានករេលកទឹកចិត�ក�ុងវស័ិយមលូប្រត   

កសស ទទលួបានករបន�ូបន�យពន�េល្របាកច់ំេណញចនំួន ៥០% ៃនពន�េល្របាកច់ំេណញ្រត�វបង្់របចឆំា� កំ�ុង

រយៈេពល៣ឆា�  ំ។ ដូេច�ះ េ្រកយពីប��បក់រអនុេ្រគាះេនះ កសស នឹងអនុវត�កតព�កិច�ពន�េល្របាកច់ំេណញដូច

ធម�តវញិ ។ ចំែណកពន�េផ្សងៗ កសស បានអនុវត�តមកតព�កិច�របស់ខ�ួនតមច្បោបព់ន�ដររបស់្រពះរជាណា

ច្រកកម�ុជា ។ 

 

 

របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៣០



 

៣-ករែ្រប្រប�លសខំាន់ៗេលើករលក់ នងិចណំលូ 

 ចំណូលសំខនរ់បស់ កសស មានចណូំលេលកដក ់និងចំណូលពីេសវកម�ែផ ែដលរមួចំែណក្របមាណ 

៩៨% ៃនចណូំលសរបុស្រមាប្់រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ េហយកត� ចម្បងែដលជំរញុឱ្យមានករេកនេឡងៃន 

្របាកច់ំណូល គឺកំេណ នៃននាវ និងទំនិញឆ�ងកតក់ំពងែ់ផ ជាពិេសសទំនិញកុងតឺនរ័ ែដលជា្របភពចណូំលដ ៏

សំខនរ់បស់ កសស ។ ករលូតលស់ក�ុងវស័ិយកសិកម� វស័ិយពណិជ�កម� វស័ិយសំណង ់ នងិវស័ិយ 

ឧស្សោហកម� គឺបានឆ�ុះប�� ំងនូវស� នភាពេសដ�កចិ�ជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា េហយ្រសបនឹងេនះកម៏ានឥទ�ិ
ពលជាវជិ�មានេលអជីវកម� េសវកម�និងផលចំណូលរបស់ កសស ផងែដរ ។ 

 

៤-ផលប៉ះពលៃ់នករប��ររូបយិបណ�  អ្រតករ្របក់ នងិៃថ�ទនំញិ (Commodity) 
 - ផលបះ៉ពល់ពអី្រតប�ូរ្របាក ់

 កសស បានទទួល្របាកក់ម�បីន�តមរយៈ្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ�� វត�ុ ព ីJICA និង JBIC េដយត្រម�វឱ្យ 

កសស សង្របាកេ់ដម និងករ្របាកជ់ា្របាកេ់យន៉ជប៉ុន និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េនេពលែដលរបូិយវត�ុមុខងរ 

របស់ កសស គឺជា្របាកេ់រៀល ។ ដូចេនះ បំែរបំរលួអ្រតប�ូរ្របាកេ់រៀលេធៀបនឹង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្របាកេ់រៀល 

េធៀបនឹង្របាកេ់យន៉ជប៉ុន និង្របាកដុ់ល� រេធៀបនងឹ្របាកេ់យន៉ជប៉ុន នឹងបះ៉ពល់ដល់ក្រមតិ្របាកច់េំណញរបស់ 

កសស ។ 

 - ផលបះ៉ពល់ពអី្រតករ្របាក ់

 បច�ុប្បន� កសស មនិមានកម�ណីាែដលមានអ្រតករ្របាកែ់្រប្រប�លេនាះេទ ។ កសស បានទទួល្របាកក់ម�ី
ពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ែដលជាកម�បីន�ពី JICA និង JBIC ក�ុងអ្រតករ្របាកច់បព់ី ២,៥% ដល់ 

៣,៧% ។ េហតុដូចេនះ ស្រមាប្់រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ មនិមានផលបះ៉ពល់ពបីែ្រមប្រម�លអ្រតករ 

្របាកេ់នះេទ ។ 

 -ផលបះ៉ពល់ពកីរែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈ  

 ករែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈនឹងមានផលបះ៉ពល់ដល់ផលចំេណញរបស់ កសស េដយ្របតិបត�ិករ 

កំពងែ់ផ ពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេទេលេ្រគ�ងច្រកែដលេ្រប្របាស់េ្របងឥន�នៈ ។ េហតុដូចេនះ កសស បានព្រងងឹ 

្របសិទ�ភាពេលកដក ់ នងិករ្រគប្់រគងទីលនកុងតឺនរ័ េដម្បកីតប់ន�យករេរ ឬករបលំស់ទីកុងតនឺរ័ែដលមនិ 

ចបំាច ់េដម្បកីតប់ន�យចណំាយ្របតិបត�ិករ នងិេលកកំពស់េសវកម�របស់ខ�ួន ។ 

 

៥-ផលប៉ះពលៃ់នអតិផរណា 
 កសស បានរក្សោនូវតៃម�េសវកម�របស់ខ�ួនេថរ េដយមនិេធ�ករែ្រប្រប�ល ឬែកស្រម�លេទតមករែ្រប

្រប�លៃនអតផិរណាេឡយ េហយេនែតរក្សោបាននូវេស�រភាពហិរ�� វត�ុបានយ៉ាង្របេសរ ។ 
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៦-េគលនេយាបយេសដ�កិច� សារេពើពន� នងិរូបយិវត�� របសរ់ដ� ភិបល 
 េគាលនេយាបាយ េសដ�កិច� សរេពពន�និងរបូិយវត�ុ របស់រដ� ភបិាលមានឥទ�ពិលយ៉ាងខ� ងំេលអជីវកម� 

របស់ កសស េដយសរេគាលនេយាបាយេនះមានទសិេដគា្ំរទនិងេលកស�ួយវស័ិយ ពណិជ�កម�អន�រជាតិ 

និងផ�ល់ផលវជិ�មានដល់អជីវកម�របស់ កសស ។ េគាលនេយាបាយសំខន់ៗ របស់រជរដ� ភបិាលរមួមាន ៖ 

- េគាលនេយាបាយេលកស�ួយវស័ិយឧស្សោហកម� រជរដ� ភបិាលមានគេំរងែ្របក� យេខត�្រពះសីហនុឱ្យ 

េទជាមជ្ឈមណ� លពណិជ�កម� ឡូជីស�ីក និងផលិតកម� តមរយៈករកសងេហដ� រចនាសម�ន័�ែផ 

ព្រងីកផ�ូវជាតិេលខ ៤ និងេហដ� រចនាសម�ន័�្រពលនយន�េហះ អន�រជាតិេខត�្រពះសីហនុ ។ 

- វស័ិយឧស្សោហកម�ែរ ៉ ថាមពល កររកុរកេ្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជាកំពុងមានករអភវិឌ្ឍន ៍ េហយ       

កសស បានេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចក�ុងករគា្ំរទវស័ិយទងំេនាះ  

- េគាលនេយាបាយជ្រម�ញករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវទកឹ 

- េគាលនេយាបាយនាេំចញអង�រេចញេទទីផ្សោរេ្រក្របេទស កពុំងផ�ល់ផលវជិ�មានដល់ កសស 

- េគាលនេយាបាយេលកស�ួយពណិជ�កម�អន�រជាតិ េដយខិតខំកតប់ន�យឧបសគ�នានា ចំេពះករេធ� 

ពណិជ�កម�រវងកម�ុជានិងបណា� ្របេទសជាៃដគូក�ុងសកលេលក 

- រជរដ� ភបិាលតមរយៈធនាគារជាតិ បានអនុវត�េគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុតមរយៈយន�ករ ទផី្សោរប�ូរ 

្របាកេ់សរែីតស�ិតេនេ្រកមអន�រគមនេ៍ដម្បរីក្សោ ស�ិរភាពរបូិយបណ� ជាតិ េហយលំនឹងរបូិយវត�ុេនះបាន 

រក្សោសិ�រភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច�កម�ុជា ែដលបានកសងទំនុកចិត� ចំេពះវនិិេយាគិន និងជ្រម�ញករេធ� 

អជីវកម�វស័ិយឯកជន  

- ករេលកទឹកចតិ�ពន�ដរក�ុងវស័ិយមូលប្រត ដល់សហ្រគាសេបាះផ្សោយលកម់ូលប្រតេនកម�ុជាបាន 

នឹងកំពុងជ្រម�ញឱ្យសហ្រគាសរដ� និង្រក�មហុ៊នឯកជនចូលទីផ្សោរមូលប្រតកនែ់តេ្រចន ែដលចូលរមួ 

ចំែណកក�ុងករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�ជាតិ ។ 
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ព័ត៍មានចបំច់េផ្សងេទៀតស្រមាប ់

ករពរ�និេយាគិន 
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េនក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧ េនះ ពុំមានពត័ម៍ានចបំាចេ់ផ្សងេទៀតស្រមាបក់រករពរវនិិេយាគនិេទ។  
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របាយការណ៍ប្រចាបំ្រីមាសទ៣ី ឆ្នា ំ២០១៧ ១៣៥
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