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អភវិឌ្ឍទៅជាកពំងផ់ែសមុទ្ររឹកទទ្ៅផែមយួគែទ់្រករទោយទ្រសិរធភាព និងជវភាព ទ ើមបចូីលរមួចំផែកទ្វើឱ្យ

ទ្រទសើទឡើងនូវវស័ិយឡូជីសទិក និងអភវិឌ្ឍសងគម-ទស ឋកិចចទៅកនុងទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 

- អភវិឌ្ឍទ្សរតាមទោលនទោបាយរាជរោឋ ភបិាល 
- រទងកើនគុែភាពទសវាកមម តាមរយៈកិចចសហការោ៉ា ងជិែសនិរធជាមយួអនកទទ្រើទ្បាស់ផែ ការទ្វើរំទនើរកមម

ទ្គរទ់្គងកំពងផ់ែ និងការអភវិឌ្ឍ្នធានមនុសស ទ្សរតាមនវានុវែតនអ៍នតរជាែិ 
- សហការជាមយួដ គូអភវិឌ្ឍន ៍ សិកា និងទ ព្ ះទៅការកសាងផែរឹកទទ្ៅ ទ្សរតាមរសសនវស័ិយ និងកំទែើ ន

កុងផែនរ័ឆ្លងកាែ ់
- ជទ្មុញនិងពទ្ងឹងទោលការែ៍ ជាកំពងផ់ែសទ្ារទ់ងំអស់ោន  ។ 

- រីតាងំភូមសិាស្រសតលអរំែុែ  
- ការរំទពញចិែតជូនអែិថិជន  
- ភាពររសិកមម និងនវានុវែតន ៍ 
- សុចរែិភាព និងគែទនយយភាព  
- ភាពរសួរាយរាកទ់ក ់និងការទោរព  
- ការងារជាទ្កុម និងគុែភាពទសវាកមម  
- ភាពទជឿរុកចិែត និងកំទែើ នទ្រករទោយចីរភាព 
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ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ា ុ
 ៣១ ធ្នូ ២០២១ ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

(ពានរ់រៀល) 
(ពានរ់រៀល)  

 (បានរាយការណរ៍ ើងវិញ) (ពានរ់រៀល) 

ទ្រពយសកមមសររុ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
រំែុលសររុ ៦៤៣.២៥៥.៥១១ ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ 
មូល្នសររុ ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ ៧០២.៣៦១.៤១៨ ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ាុ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(ពានរ់រៀល) 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
(ពានរ់រៀល) 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
(ពានរ់រៀល) 

ចំែូលសររុ ៣៤២.៣៤៩.២២៩ ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ 
ចំទែញមនុរងព់នធ ១១១.០៤៥.៦៣៧ ៤២.១៤០.២២១ ៦៥.១៨៥.៤២៨ 
ចំទែញសុរធកនុងការយិររទិចេរ ៩៣.៧០៧.៣៩០ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
លរធែលលមអែិកនុងការយិររទិចេរ ៩៣.៧០៧.៣៩០ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៤២.៨០២.៥០០ 

អនបុាត្ហិរញ្ញវត្ា ុ  ៣១ ធ្នូ ២០២១ ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

អនុបាែសា្នភាព ២០,៧៧% ៩,៤០% ១០,៧៨% 
អនុបាែរែុំលទ្ៀរនឹងមូល្ន ០,៨២ ០,៩៨ ១,០១ 
អនុបាែ 

សនទនីយភាព 
អនុបាែចរនត ២,២៥ ២,៤២ ២,៧៣ 
អនុបាែចរនតទលឿន ១,៩៤ ២,១២ ២,៥១ 

 ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុបាែ 
ចំទែញភាព 

ែលចំទែញកនុងមយួ 
ឯកតាទ្រពយសកមម 

៦,៥៧% ១,៩១% ៣,១៧% 

ែលចំទែញកនុងមយួ 
ឯកតាមូល្ន 

១១,៩៥% ៣,៧៩% ៦,៣៧% 

គំលាែចំទែញ ុល ២៣,០៣% ២២,២៩% ២៤,៣៧% 
គំលាែចំទែញភាព ២៧,៣៧% ៨,៥៣% ១៣,០២% 
ចំទែញកនុងមយួឯក
តាមូលរទ្ែកមម
សិរធិ(ទរៀល) 

១.០៩២,៥២ ៣១០,២១ ៥០៦,៧៣ 

អនុបាែលរធភាពសងការទ្បាក ់ ៧,០៤ ៥,១០ ៦,៧០ 
ភាគលាភកនុងមយួឯកតា 
មូលរទ្ែកមមសិរធិ (ទរៀល) 

- ៤០៣ ៤០៣ 
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១.៤២៧.១៤៩.៦៧០

៦៤៣.២៥៥.៥១១

៧៨៣.៨៩៤.១៥៩

១.៣៨៩.៨៤២.៧០១

៦៨៧.៤៨១.២៨៣ ៧០២.៣៦១.៤១៨

១.៣៧២.២៦៦.២២១

៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៨២.៥២៤.៨៤០

 -

 200,000,000
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 800,000,000

 1,000,000,000

 1,200,000,000

 1,400,000,000

 1,600,000,000

ទ្រពយសកមមសររុ រំែុលសររុ មូល្នសររុ

សាា នភាពហរិញ្ញ វែាុ (ពានទ់រៀល)

ន្ ២ំ០២១ ន្ ២ំ០២០ ន្ ២ំ០១៩

៣៤២.៣៤៩.២២៩
៣១១.៨១៣.៧៦៩

៣៣៣.៩១៣.៣៧៧

៧៨.៨៤២.៥៩៨

៦៩.៤៩៦.៣០៥

៨១.៣៧០.១៣៤
១១១.០៤៥.៦៣៧

៤២.១៤០.២២១ ៦៥.១៨៥.៤២៨៩៣.៧០៧.៣៩០

២៦.៦០៧.៥៩៤
៤៣.៤៦៣.៥០០

០

៥០,០០០,០០០

១០០,០០០,០០០

១៥០,០០០,០០០

២០០,០០០,០០០

២៥០,០០០,០០០

៣០០,០០០,០០០

៣៥០,០០០,០០០

៤០០,០០០,០០០

ន្ ២ំ០២១ ន្ ២ំ០២០ ន្ ២ំ០១៩

លរធែលអាជីវកមមររស់ កសស (ពានទ់រៀល)

ចំែូលសររុ ចំទែញទ្រែរិែតកិារ ចំទែញ/(ខាែ)មនុរងព់នធ ចំទែញ/(ខាែ)កនុងការយិររទិចេរ
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ល.រ ប្ររេទ្មលូបប្ត្កមមសិទ្ធិ ភាគហ នុិក ចាំននួមលូបប្ត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 

១ 
មូលរទ្ែកមមសិរធិោម នសិរធ
ទបាះទ ន្ ែទ្រទភរ “ក” 

រ ឋែំណាងទោយទ្កសួង 
ទស ឋកិចច និងហិរញ្ញ វែាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលរទ្ែកមមសិរធិានសិរធ
ទបាះទ ន្ ែទ្រទភរ “ខ” 

រ ឋែំណាងទោយទ្កសួង 
ទស ឋកិចច និងហិរញ្ញ វែាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលរទ្ែកមមសិរធិានសិរធ 
ទបាះទ ន្ ែទ្រទភរ “គ” ឯកជន ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សររុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាគហ នុិក ចាំននួមលូបប្ត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 

១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 
២ KAMIGUMI CO., LTD ១១.១៥០.៣២៤  ៥២% 

៣ 
KOBE-OSAKA International 
Port Corporation ២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៤ ភាគហ ុនិកឯកជន ដរទរៀែ ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 
សររុ ២១.៤៤២.៩៩២ ១០០% 

៤៦.៣២%

២៩.៣៩%

១៨.៩៩%

៤.២០%

០.០៤%
០.០០%

០.៦៤%
០.៣៤%

០.០៩%

ទ្រទភរចែូំល ទ្រចំ្ ន ២ំ០២១

ចំែូលទលើកោកព់នីាវាទៅរីលាន (Stevedoring)

ចំែូលទលើកោកទ់លើរីលាន (LOLO)

ចំែូលពីទសវាកមមនាវាចរ

ចំែូលសតុក ឃ្ល ងំ និងរីលាន

ចំែូល ឹកជញ្ជូ ន

ចំែូលនាវាទរសចរែ៍

ចំែូលពីែំរន ់ទស ឋកិចចពិទសស

ចំែូលជួលរីតាងំ

ចំែូលទែសងៗទរៀែ
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៧៥%

២,៥%

២២,៥%

មូលរទ្ែកមមសិរធាិនសិរធទបាះទ ន្ ែ

រ ឋែំណាងទោយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាគហ ុនិកឯកជន
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30
/07
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/08

/20
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/08

/20
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10
/09

/20
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/09

/20
21
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/20
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/20
21
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/20
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19
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/20
21
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/20
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17
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/20
21
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/12

/20
21

ែដ
មល 

(ទរ
ៀល

)

ចំន
ួនភា

គហ
 ុន

រំផរររំលួដថលភាគហ ុន និងរហំជំញួ ូរ

ចំនួនភាគហ ុន ដថលរិរ

១៩.១៥៤
១៧.២៩២

១៣.៤៣៩
១៣.៥៧០

១៤.២០៦
១៤.៥៣២

១៣.៨៥៧១៣.៦៧១
១៣.៦២៨

១៣.៤១១
១៣.៥១៣

១៣.២៧៤

១.០៥៩
១.៩៦៥

១.២៥៤
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៥.៧៨៧
៧.៤២៨

៤.៥៥៤
១.២១១

៩៩៧
១.២៣២

៨៤២
២.៨៧៩

មក
រា

កុម
ភៈ

មនា ទម
សា

ឧស
ភា

មថិុ
នា

កក
កោ

សី
ហា កញ្ញ
ញ

ែុលា វចិិ
េកា ្ន ូ

ែដមល(ទរៀល) និងររាិែជញួ ូរមូលរទ្ែកមមសិរធជិាម្យមទ្រចំ្ ន ២ំ០២១

ដថលជួញ ូរជាម្យម ររាិែជួញ ូរជាម្យម
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បរិយាយ ឯកត្តា  
ផផនការ ២០២១  ឆ្ន ាំ២០២១  ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ រប្រៀបរធ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-១)/១ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
ររាិែរំនិញឆ្លងកាែ ់ ទតាន ៦.៦៩៨.០០០ ៦.៩៩០.៣៣៧ ៦.៦០១.៨០៤ ៦.៥៤៧.៧៥៦ ៤,៣៦% ៥,៨៩% ៦,៧៦% 
   ជាកុងផែនរ័  _   ៤.៩៤៩.៨០១ ៤.៣៦៣.៩០៩ ៤.១៤៨.៧២៩   ១៣,៤៣% ១៩,៣១% 
   រំនិញរាយ  _   ២៥០.៧៣៤ ៣៤៩.៨២០ ៥២០.៦៨៣   -២៨,៣២% -៥១,៨៥% 
   ជាទទ្រង  _   ១.៧៨៩.៨០២ ១.៩៧១.៧៩៦ ១.៨៧៨.៣៤៤   -៩,២៣% -៤,៧១% 
ររាិែរំនិញនាចូំល _ ៥.០១៣.០០០ ៥.២០៣.៨១៩ ៤.៨៨៧.៦៨៤ ៥.១២១.៧១៣ ៣,៨១% ៦,៤៧% ១,៦០% 
ររាិែរំនិញនាទំចញ  _ ១.៦៨៥.០០០ ១.៧៨៦.៥១៨ ១.៧១៤.១២០ ១.៤២៦.០៤៣ ៦,០២% ៤,២២% ២៥,២៨% 
ររាិែរំនិញទលើកទរៀរ  _ ៨.៧១៨.០០០ ១០.១៩៩.១៤៨ ៨.៩៥៤.៣១៧ ៨.៦៦០.៥២៦ ១៦,៩៩% ១៣,៩០% ១៧,៧៧% 
   ទ្រគល់ផ្ទទ ល់  _ ២១១.០០០ ២០១.៩២៣ ២០៨.៣២៩ ៤៦៤.៤៣៥ -៤,៣០% -៣,០៨% -៥៦,៥២% 
   ឆ្លងកាែឃ់្ល ងំនិងរលីាន  _ ៨.៥០៧.០០០ ៩.៩៩៧.២២៥ ៨.៧៤៥.៩៨៨ ៨.១៩៦.០៩១ ១៧,៥២% ១៤,៣១% ២១,៩៨% 
ររាិែកុងផែនរ័ឆ្លងកាែ ់ TEUs ៦៣៩.០០០ ៧៣២.៣៨៧ ៦៤១.៨៤២ ៦៣៩.២១១ ១៤,៦១% ១៤.១១% ១៤.៥៨% 
នាចូំល  _ ៣១៨.០០០ ៣៨០.១៤៥ ៣២០.៦៤២ ៣៣០.០២០ ១៩,៥៤% ១៨,៥៦% ១៥,១៩% 
នាទំចញ _ ៣២១.០០០ ៣៥២.២៤២ ៣២១.២០០ ៣០៩.១៩១ ៩,៧៣% ៩,៦៦% ១៣,៩២% 
ចំនួននាវាចូលចែ  ទទ្គឿង ១.៥៨០ ១.៤៤៨ ១.៥៨២ ១.៦៦២ -៨,៣៥% -៨,៤៧% -១២,៨៨% 
ចំែុះែទុកនាវា  ទតាន ១៧.៧០៥.០០០ ១៣.៣៦៦.៣៩៩ ១៦.៧៨៤.៩៧៩ ១៧.៥០១.៨៩៣ -២៤,៥០% -២០,៣៧% -២៣,៦៣% 
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“ជួសមុខឱ្យទ្កុមទ្រឹកាភិបាលររស់ កំពង់ផែសវយ័ែទ្កុងទ្ពះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំានកិែតិយស និង

កតីទសាមនសសរកីរាយកនុងការរងាា ញជូននូវរបាយការែ៍អាជីវកមម និងរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វែាុទ្រចំ្ ន ២ំ០២១ 
ររស់ កសស សទ្ារក់ារយិររទិចចរផ លរញ្ចរទ់ៅដថៃរី៣១ ផខ្នូ ន្ ២ំ០២១  ។ 

ទោយានការោទំ្រោ៉ា ងមុែាពំីរាជរោឋ ភបិាល ក ូ៏ចជាទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពីរ កសស បានរនតការវវិឌ្ឍ
នោ៍៉ា ងខាល ងំកាល ទ ើមបរីទទ្មើសកមមភាព្ុរកចិចររស់ខលួន ជាលរធែលទៅកនុង ន្ ២ំ០២១ ទនះ កសស ររួលបានទ្បាកច់ែូំល
សររុចំនួន ៣៤២.៣៤៩.២២៩.០០០ ទរៀល និងររលួបានទ្បាកច់ំទែញសុរធទទ្កាយរងព់នធកនុងការយិររទិចេរចំនួន 
៩៣.៧០៧.៣៩០.០០០ ទរៀល ទរើទទ្រៀរទ្ៀរនឹង ន្ ២ំ០២០។ ទ្បាកច់ំែូលានការទកើនទឡើងចំននួ 
៣០.៥៣៥.៤៦០.០០០ ទរៀល គឺទសមើនងឹ ៩,៧៩%  ចផំែកទ្បាកច់ំទែញសុរធទទ្កាយរងព់នធានការទកើនទឡើងចនំួន 
៦៧.០៩៩.៧៩៦.០០០ ទរៀល គឺទសមើនឹង ២៥២,១៨%។ លរធែលទនះរណាា លមកពរីរាិែរំនិញ និងររាិែកុងផែនរ័
ឆ្លងកាែ ់ កសស ានការទកើនទឡើង ទលើសពីទនះការចំទែញពីអទ្តារតូរទ្បាកទ់យ៉ាន (មនិទនស់ទទ្មច) ានការទកើនទឡើង
ខពស់សទ្ារ់្ ន ២ំ០២១ ទរើទ្ៀរនឹង ន្ ២ំ០២០ ទ្វើទអាយចំទែញសុរធទទ្កាយរងព់នធានការទកើនទឡើង ជាលរធែល
ចំទែញកនុងមយួឯកតាមូលរទ្ែកមមសិរធានចនំួន ១.០៩២,៥២ ទរៀល សទ្ារ់្ ន ២ំ០២១ទនះ។ ទហើយកនុង ន្ ២ំ០២១ 
ទនះ កុងផែនរ័សររុផ លបានឆ្លងកាែ ់កសស ានចនំួន ៧៣២.៣៨៧ TEUs ទពាលគឺ ទកើនចំននួ ៩០.៥៤៥ TEUs ទសមើ
នឹង ១៤,១១%  នងិការទកើនដនររាិែរំនិញឆ្លងកាែា់នចំនួន ៣៨៨.៥៣៤ ទសមើនងឹ ៥,៨៩% ទរើទទ្រៀរទ្ៀរទៅនឹង ន្ ំ
២០២០។  

កសស នងឹរនតកិចចខែិខំទ្រងឹផទ្រង ទ ើមបរីំទពញទសវាកមម អាជីវកមមឱ្យកានផ់ែទ្រទសើរ នងិសទទ្មចបានលរធែល
ខពស់ជាទ្រទោជន ៍ល់ភាគហ ុនិកររស់ខលួន។ កសស បានពទ្ងឹងទ្រសិរធភាពការងារ និងការកសាងទហោឋ រចនាសមពន័ធ
រផនាមទរៀែ ទ ើមបទីឆ្លើយែរនឹងកំទែើ នែទ្មូវការទសវាកមមររស់អែិថជិន និងការរកីចទទ្មើនទស ឋកចិចជាែិ។ ជាកផ់សតង
ចំែែផែពហុរែំងានទោលទៅចូលរមួទលើកកមពស់វស័ិយ កសិកមម កសិឧសាហកមម ឧសាហកមម ពាែិជជកមម និង
ពិទសសទ ើមបោីទំ្រ ល់ការនាទំចញែលិែែល កសិកមមររស់កមពុជា ូចជា អងករ ចំែិែ ំឡូងមសីៃួែ នងិរំនិញរាយ ផ ល
ជាការទឆ្លើយែរចំទពាះយុរធសាស្រសតពទ្ងីករីែារនាអំងករទចញររស់រាជរោឋ ភបិាលកមពុជា ក ូ៏ចជាការែតល់ទសវាភសតុភា ល់
ការរកុរកទទ្រងកនុងផ នសមុទ្រកមពុជា។ ទទ្ៅពីទនះ ចែំែផែពហុរែំងកា៏នទោលទៅទលើការនាចូំល្យងូថម ផ លទទ្រើ
ទ្បាស់កនុងការែលិែថាមពលអគគិសនី នងិសីុម៉ាងែែ៍ងផ រ ។ 

  

សេចក្តីថ្លែងរបេ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 
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➢ រ ើមបើរ្លើយត្បនឹងការរើនរ ើងននបរិមាណទ្ាំនិញ្លងកាត្ ់ ក ៏ចូជាត្ប្មូវការរសវាកមមរបស់
អតិថិជន កសស មានទ្ិសរៅការងារចមបងៗ ចូខាងរប្កាម៖  
 អនុវែតរនតការងារតាមផែនការផ លបានទទ្ោងរុកសទ្ារ់្ ន ២ំ០២១  
 រកានូវឧែតមភាពដនភាពទ្រកែួទ្រផជងររស់ខលួន ទោយធានានូវគុែភាពទសវាកមម ែដមលទ្រកួែទ្រផជង ទ្រសិរធ

ភាពការងារ និងការកសាងរនុំកចិែតជូនអែិថិជន 
 ពទ្ងឹងសមែាភាពរគុគលិកទលើការទ្គរទ់្គង និងរទចចកទរស ទ ើមបទីឆ្លើយែរឱ្យបានទនទ់ពលទវលា ចំទពាះ

កំទែើ នែំរវូការទសវាកមមររស់កំពងផ់ែ 
 ជួសជុល ផថទ ំនងិអភវិឌ្ឍទហោឋ រចនាសមពន័ធផែ នងិទទ្គឿងចទ្ករផនាមទរៀែ ទ ើមបរីកាឧែតមភាព ទ្រកែួទ្រផជង 

និងទលើកកពំស់សមែាភាពទលើកោករ់ំនិញររស់ខលួន 
 ពទ្ងឹងកចិចសហទ្រែរិែតិការជាយុរធសាស្រសតជាមយួកំពងផ់ែកនុងទ្រទរស និងកនុងែំរន ់
 ពទ្ងឹងអភបិាលកិចចទ្គរទ់្គងតាមរយៈការរទងកើែគែៈកាម ្ិការសំខាន់ៗ  
 ចូលរមួកនុងសកមមភាពអភវិឌ្ឍសហគមនម៍ូលោឋ ន និងទលើកកំពស់សុខាលភាពសងគម 

➢ ការអនវុត្ាការងាររបសប់្កុមប្រឹកាភិបាល
ទៅកនុង ន្ ២ំ០២១ ទនះ ទ្កមុទ្រឹកាភបិាលបានទ្វើការជួរទ្រជុំចំនួន ០៦ ទលើក នងិបានសទទ្មចការងារ ូចខាង

ទទ្កាម៖ 
សមយ័ទ្រជុំទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាែែតិរ៧ី ទលើករ១ី១ នាដថៃរី៥ ផខកុមភៈ ន្ ២ំ០២១ 
កិចចទ្រជុំបានពិនែិយ ពិភាកា និងសទទ្មចទលើចំនុច ូចខាងទទ្កាម៖ 
• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានឯកភាពទលើលរធែលផ លបានសទទ្មចបាន និងទសនើទអាយរនតអនុវែតទៅតាមសាម រែី

សមយ័ទ្រជុំទ្កមុទ្រឹកាភបិាលកនលងមក ។ 
• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងឯកភាពទលើរបាយការែ៍ររស់ គែៈកាម ្ិការសវនកមម គែៈ   

កាម ្ិការផែងតាងំ និងលាភការ និងគែៈកាម ្ិការទ្គរទ់្គងហានិភយ័ ផ លបានទលើកទឡើង និងអនុមែ័ទោយឯកភាព
ទអាយ កសស ទរៀរចំការទបាះទ ន្ ែទទ្ជើសទរ ើសសាសភាពទ្កុមទ្រឹកាភបិាល ផ លជាែណំាងនិទោជិែ អភបិាលឯករាជយ 
និងអភបិាលមនិទ្រែិរែតែិណំាងភាគហ ុនកិឯកជន ទោយអនុទលាមតាមលិខែិររោឋ នគែិយុែត ិនិងរររបញ្ញែតជិា្រាន 
ទអាយបានរចួរាល់កនុងអំឡុងផខមថុិនា ន្ ២ំ០២១ ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា នងិអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើរបាយការែ៍រូកសររុលរធែលការងារ
អាជីវកមម កសស ទ្រចំ្ ន ២ំ០២០ ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វែាុទ្ែីាសរី៤ និង
សទ្ារ ់ំណាចក់ារយិររទិចេរ ១២ផខ ដថៃរី៣១ ផខ្នូ ន្ ២ំ០២០ ផ លបានទ្ែែួពិនែិយទោយទ្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជយ 
PWC (Financial performance review) និងឯកភាពទអាយ កសស ទរើកទ្បាករ់ងាវ នផ់ថលងសរទសើរ ទ្រចំ្ ន ២ំ០២០ 
(ទ្បាកផ់ខរី១៣ + ១៤) ជូន ល់ថាន ក ់ឹកនា ំមស្រនតី-និទោជែិ និងកមមករ ររស់ កសស ចំននួ ០២ផខ ទ្សរទៅតាមលកខនតកិៈ 
និងរររបញ្ញែិតជា្រាន ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទោយឯកភាពទៅទលើ វឌ្ឍនភាព ដនការសិកាអំពីរសសន
ទនដនការអភវិឌ្ឍ កសស និងការអនុវែតគទទ្ាងសិកាសមរិធិលរធភាពសទ្ារគ់ទទ្ាងពទ្ងីកចំែែផែកុងផែនរ័កពំងផ់ែ
ទ្កុងទ្ពះសីហនុ ។ 
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• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទោយឯកភាពទអាយ កសស អនុវែតតាមលិខិែររោឋ នគែិ
យុែត រររបញ្ញែតិជា្រាន និងទោលការែ៍ផែនា ំ សតីពីការទទ្ជើសតាងំអភបិាលឯករាជយ និងអភបិាលមនិទ្រែរិែតិ
ែំណាងភាគហ ុនិកឯកជន កនុងមហាសននិបាែភាគហ ុនិក សទ្ារស់ហទ្ោសសាធារែៈទបាះែាយលកម់ូលរទ្ែជាសា
ធារែៈររស់ និយែ័ករមូលរទ្ែកមពុជា (ន.ម.ក) ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទលើទសចកតីទែសងៗរមួាន ៖ 
- ទោយឯកភាពទអាយ កសស ទ្វើលិខិែទោរពជូន ឯកឧែតមអគគរែឌិ ែសភាចរយ ឧរនាយករ ឋមស្រនតី រ ឋ

មស្រនតីទ្កសួងទស ឋកិចចនិងហិរញ្ញ វែាុ អំពីករែីរនំិញកកសទះ (Long Stay Container) ទៅរីលានររស់ 
កសស ទ ើមបទីសនើសំុទោលការែ៍ផែនាអំនុវែត ។ 

• ទោយឯកភាពទលើការកែំែក់ាលររទិចេរទ្រជំុទ្កុមទ្រឹកាភបិាល អាែែតិរី៧ ទលើករី១២ ទៅដថៃរី០៧ ផខ 
ឧសភា ន្ ២ំ០២១ ។ 

សមយ័ទ្រជុំទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាែែតិរ៧ី ទលើករ១ី២ នាដថៃរី០៧ ផខឧសភា ន្ ២ំ០២១ 
កិចចទ្រជុំបានពិនែិយ ពិភាកា និងសទទ្មចទលើចំនុច ូចខាងទទ្កាម៖ 
• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានឯកភាពទលើលរធែលផ លបានសទទ្មចបាន និងទសនើទអាយរនតអនុវែតទៅតាមសាម រែី

សមយ័ទ្រជុំទ្កមុទ្រឹកាភបិាលកនលងមក នងិចំទពាះករែីទសនើសំុរិញ ី ផ លជាកមមសិរធរិរស់ កសស ០១
កផនលង ផ លសាិែទៅភូមគិគីរ ឃំុរិែទ្តាងំ ទ្សុកដទ្ពនរ ់ ទខែតទ្ពះសីហនុ កសស នងិទ្កុមហ ុនបានចុះកិចច
សនា ទសនើសំុការពិនិែយ សទទ្មច និងចុះហែាទលខាទលើកចិចសនាព ីឯកឧែតម អគគរែឌិ ែសភាចរយឧរនាយក
រ ឋមស្រនតី រ ឋមស្រនតីទ្កសួងទស ឋកចិច និងហិរញ្ញ វែាុ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើរបាយការែ៍រូកសររុលរធែលការងារ
អាជីវកមម កសស ទ្ែីាសរី១ ន្ ២ំ០២១។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ ទោយោទំ្រទលើរបាយការែ៍សតីពវីឌ្ឍនភាពដន រសសទន
ការអនុវែត Free Port Concept ររស់ កសស នងិទសនើទអាយទរៀរចំលិខិែទោរពជូនទ្កសួងអាណាពាបាល
ទងំពីរ ទ ើមបទីសនើសំុទោលការែ៍អនុវែតរនត។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា នងិអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វែាុ ទ្ែីាសរី១ ន្ ំ
២០២១ ផ លបានទ្ែែួពិនែិយទោយទ្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជយ PWC (Financial performance review)។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា នងិអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើ កាលររទិចេររីកផនលង នងិរទរៀរវារៈ 
សទ្ារម់ហាសននិបាែភាគហ ុនិក ទលើករី៤ ន្ ២ំ០២១  ូចខាងទទ្កាម ៖ 

• កាលររទិចេរ មហាសននិបាែភាគហ ុនិក ទលើករី៤ ន្ ២ំ០២១: ដថៃរី២៥ ផខមថុិនា ន្ ២ំ០២១ 
• កាលររទិចេរ កំែែរុ់ក : ដថៃរី០៤ ផខមថុិនា ន្ ២ំ០២១ 
• រីកផនលងទ្បារពធមហាសននិបាែ (Venue) : សណាឋ ោរ សុខា រ ចិ រសីែ ជាមយួនឹងទ្រពន័ធវទី អខូល ZOOM       

( ទៅតាមសាា នភាពជាកផ់សតង ) 
• រទរៀរវារៈមហាសននិបាែ ៖ 

១.  សំទែើ សំុពិនែិយ នងិអនុមែ័ ផរងផចកភាគលាភជូនភាគហ ុនិកសទ្ារ់្ ន ២ំ០២០ 
២. សំទែើ សំុពិនែិយ នងិអនុមែ័ លាភការទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាែែតិរី៨ និងមស្រនតីទ្ែែួពិនែិយរ ឋអម កសស 
៣. ការទបាះទ ន្ ែទទ្ជើសតាងំ អភបិាលឯករាជយ  
៤. ការទបាះទ ន្ ែទទ្ជើសតាងំ អភបិាលមនិទ្រែរិែតិែណំាងភាគហ ុនិកឯកជន 
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៥. រររងាា ញ សាីពីលរធែលការងារអាជីវកមម-ទសវាកមម ន្ ២ំ០២០ និងរិសទៅអនុវែតការងារ ន្ ២ំ០២១ ។ 
• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា នងិអនុមែ័ទោយឯកភាពទអាយ កសស ទសនើសំុការអនុមែ័ការផរង

ផចកភាគលាភ (Dividend) ការកំែែក់ាលររទិចេរកំែែរុ់កផ លទ្ែូវផរងផចកភាគលាភ (Record Date) 
និងកាលររទិចេរចរទ់ែតើមរូទែភ់ាគលាភ (Payment Date) ជូនភាគហ ុនកិ សទ្ារក់ារយិររទិចេរ ២០២០ 
ទៅកនុងមហាសននិបាែភាគហ ុនិកទលើករី៤ ន្ ២ំ០២១ ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើទសចកតីទែសងៗរមួាន៖ 
-  ជាទោលការែ៍ទអាយ កសស សហការជាមយួទ្កុមហ ុន JFE Engineering Corporation ពិនិែយ និង

ពិភាកាទអាយបានចាស់លាស់ ទៅទលើលកខែៈរទចចកទរសលំអិែររស់គទទ្ាងសាកលបងសទ្ារ់
លរធកមមនាវាសទណាត ងផ លទ្រែិរែតិការទោយ LNG ទ ើមបទីរៀរចំរបាយការែ៍លំអិែរញ្ចរទ់អាយបាន
រចួរាល់ទៅមុន ណំាច ់ ផខឧសភា ន្ ២ំ០២១ ជូនទ្កមុទ្រឹកាភបិាលពនិិែយ និងអនុមែ័តាមរយៈ 
Telegram Group ឬទកាះទ្រជុំវសិាមញ្ញ ទ្កុមទ្រកឹាភបិាល។ 

-  ការកំែែក់ាលររទិចេរទរៀរចកិំចចទ្រជុំទ្កុមទ្រកឹាភបិាល អាែែតិរី៨ ទលើករី១ ទៅដថៃរី ០៦ ផខ សីហា 
ន្ ២ំ០២១ ។ 

-  បានទសនើទអាយ កសស ពិនែិយទឆ្លើយែរជាមយួទ្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជយ PWC ករែីទ្កុមហ ុនសវន
កមមឯករាជយ PWC បានទលើកទឡើងកនុង Management letter ។ 

 - ឯកភាពទអាយ កសស រនតពភិាកាជាមយួទ្កុមហ ុន AEON Mall (Cambodia) Co., Ltd និងទសនើឱ្យ   
កសស ទ្វើរបាយការែ៍ទោរពជូន ឯកឧែតមអគគរែឌិ ែសភាចរយ ឧរនាយករ ឋមស្រនតី រ ឋមស្រនតីទ្កសួងទស ឋ
កិចច និងហិរញ្ញ វែាុ។ 

សមយ័ទ្រជុ ំ (សាមញ្ញ ) ទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាែែតរិី៨ ទលើករី១ នាដថៃរី០៦ ផខសីហា ន្ ២ំ០២១ (តាមទ្រពន័ធ 
ZOOM video conference) 

កិចចទ្រជុំបានពិនែិយ ពិភាកា និងសទទ្មចទលើចំនុច ូចខាងទទ្កាម៖ 
• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា នងិអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើរបាយការែ៍រូកសររុលរធែលការងារ

អាជីវកមម កសស ទ្ែីាសរ២ី ន្ ២ំ០២១។ 
• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបានពិនែិយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើលកខនតកិៈរគុគលិក កសស ផ លបានទសនើ

សំុផកសទ្មួល។ 
• បានពិនិែយ ពិភាកា នងិបានអនុមែ័ឯកភាព ៖  

o ោទំ្រទលើរបាយការែ៍សាា នភាពទ្រឈម នងិវធិានការែ៍រនាទ នរ់រស់កំពងផ់ែសវយែ័ទ្កុងទ្ពះសីហនុ 
ទោយការអភវិឌ្ឍមនិទនក់ទំែើ នររាិែកុងផែនរ័ឆ្លងកាែ ់ 

o ទអាយ កសស ទ្វើការពទ្ងីក QC Rail ទ្រផវង ២៥ផម៉ាទ្ែ នងិែទមលើង Dolphin ចំនួន ០១ កុំទរល 
o ទអាយ កសស ទរៀរចំលិខិែទោរពទសនើសំុឯកឧែាមអគគរែឌិ ែសភាចរយ ឧរនាយករ ឋមស្រនតី រ ឋមស្រនតីទ្កសួង

ទស ឋកិចច នងិហិរញ្ញ វែាុ ទ ើមបផីកសទ្មួលនីែិវ ិ្ ីលរធកមមទទ្ជើសទរ ើសទ្កុមហ ុនសាងសងព់ី នីែិវ ិ្ ីទ ញដថល
លកខែៈទ្រកួែទ្រផជងអនតរជាែិ (International Competitiveness Bidding-ICB) មកជានីែិវ ិ្ ីទ ញ
ដថលអនតរជាែិានកែំែ ់(Limited International Bidding-LIB) វញិ ។ 

o ទអាយ កសស ពិនែិយលរធភាពជាមយួភាគីជរ៉ាុន កនុងការរំពាកទ់ទ្គឿងចទ្កទលើកោកច់ល័ែទៅផគមផែ 
(Harbour Mobile Crane-HMC) ផ លអាចនឹងចូលរមួចំផែកពទ្ងីកសមែាភាពទលើកោកកុ់ងផែនរ័ 
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ទៅមុនទពលរញ្ចរក់ារសាងសងច់ំែែផែកុងផែនរ័ថមី (ជហំានរី១) ពីទទ្ពាះ Harbour Mobile Crane 
នឹងអាចជួយ សទ្មួល ល់ទ្រែរិែតិការទែទរ-ែទុកកុងផែនរ័ ពីនាវាកុងផែនរ័ផ លចែទៅចែំែផែរំនិញ
រូទៅ និងចំែែផែពហុរំែង 

• ពិនិែយ ពិភាកា និងអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើរបាយការែ៍ហិរញ្ញ វែាុ ទ្ែីាសរី២ ន្ ២ំ០២១ ផ លបានទ្ែែួ
ពិនិែយទោយទ្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជយ PWC (Financial performance review) ។ 

• បានពិនិែយ ពិភាកា នងិបានអនុមែ័ឯកភាព ទទ្ជើសទរ ើសយក ទ្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជយ Ernst & Young 
(Cambodia) Ltd ផ លជាទ្កុមហ ុន្មំយួកនុងចំទណាមទ្កមុហ ុន្ំៗទងំរនួ ទ ើមបទី្វើសវនកមមកពំងផ់ែសវយែ័ទ្កុងទ្ពះ
សីហនុ សទ្ារក់ារយិររទិចេរ ន្ ២ំ០២២  ល់ ២០២៤។ 

• បានពិនិែយ ពិភាកា និងបានអនុមែ័ឯកភាពទងំទ្សុងទលើសំទែើ សំុផែងតាងំថមី រគុគលិកជានខ់ពស់ររស់ ក
សស ចនំួន ០៨ ររូ  ូចខាងទទ្កាម ៖ 

1. ផែងតាងំទលាក ទថាង វរី ៉ា ូ រចចុរបននជា នាយកនាវាចរ-កែណ ធារ និងសនតិសុខ ជាអគគនាយករងរ ឋបាល-
ទ្គរទ់្គង ជំនួសទលាក ឈុន ហុង ផ លទ្ែូវចូលនិវែតន ៍

2. ផែងតាងំ ទលាក រី សាគុែ រចចុរបននជា នាយករទចចកទរស-សាភ រ ជាអគគនាយករង រទចចកទរស ជំនួស
ទលាក ជា យុរធឌ្ីកា ផ លទ្ែូវចូលនិវែតន ៍

3. ទែទរភារកិចចទលាក ពិែ ទ្បាក  ពីនាយកអាជីវកមម ទអាយទៅរំទពញភារកិចចថមី ជានាយកគែទនយយ-
ហិរញ្ញ វែាុ ជំនួសទលាក បា៉ា ែ សិែ ផ លទ្ែូវចូលនិវែតន ៍

4. ផែងតាងំទលាក គឹម ទហា រចចុរបននជា នាយករងរទចចកទរស-សាភ រ ជានាយកទទ្គឿងចទ្ក ជំនួសទលាក 
នាក ់សូហវីោ៉ា ន ផ លទ្ែូវចូលនិវែតន ៍

5. ផែងតាងំទលាក ដថ ទម៉ាងលី រចចុរបននជា នាយករងទ្រែិរែតិការរីលានកុងផែនរ័ ជានាយកទ្រែិរែតិការរី
លានកុងផែនរ័ ជំនួសទលាក ទ្សី ណារនិទ ផ លទ្ែវូចូលនិវែតន ៍

6. ផែងតាងំទលាក សឹុង ទសែូ រចចុរបននជា នាយករងនាវាចរ-កែណ ធារ និងសនតិសុខ ជានាយកនាវាចរ-ក
ែណ ធារ នងិសនតិសុខ ជំនួសទលាក ទថាង វរី ៉ា ូផ លទ្ែូវររួលភារកិចចថម ី

7. ផែងតាងំទលាក អ ុក វណាណ រា៉ា  រចចុរបននជា នាយករងរទចចកទរស-សាភ រ ជានាយករទចចកទរស-សាភ រ 
ជំនួសទលាក រី សាគុែ ផ លទ្ែូវររួលភារកចិចថម ី

8. ផែងតាងំទលាក ងួន រែនា រចចុរបននជា នាយករងអាជីវកមម ជានាយកអាជវីកមម ជំនសួទលាក ពិែ ទ្បាក  
ផ លទ្ែូវររួលភារកិចចថមី ។ 

• ការកំែែក់ាលររទិចេរទរៀរចកិំចចទ្រជុំទ្កុមទ្រកឹាភបិាល អាែែតិរី៨ ទលើករី២ ទៅដថៃរី០៥ ផខវចិេិកា ន្ ំ
២០២១ ។ 
 

សមយ័ទ្រជុ ំ (វសិាមញ្ញ ) ទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាែែតិរី៨ នាដថៃរី១៣ ផខកញ្ញញ  ន្ ២ំ០២១ (តាមទ្រពន័ធZOOM 
video conference) 

• បានពិនិែយ ពិភាកា នងិបានអនុមែ័ឯកភាពោទំ្រទអាយ កសស ទ្វើរបាយការែ៍ និងរររងាា ញអំពីការ
សិកាសមរិធិលរធភាព (Feasibility Study) ដនគទទ្ាងសាងសងច់ែំែផែកុងផែនរ័ថមីជហំានរី២ និងជំហានរី៣ ទោរព
ជូនទ្កសួងអាណាពាបាល កនុងទោលរំែងទសនើសំុការោទំ្រ ទ ើមបពីទនលឿននីែវិ ិ្ ីទសនើសំុទ្បាកក់មច ីODA Loan ជរ៉ាុនរផនាម
ទរៀែ។ ោទំ្រទលើសំទែើ សំុរផនាមទសវាកមម Transshipment Cargoes Services ទៅ កសស។ 



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២១                                                                                                                  xiii 

• បានពិនិែយ ពិភាកា និងបានអនុមែ័ឯកភាពទលើ របាយការែ៍វឌ្ឍនភាព សាីពី ទំណាះទ្សាយររស់ កសស 
ចំទពាះការទលើកទឡើងររស់ែណំាងវស័ិយឯកជន ផែនក កឹជញ្ជូ ន និងទហោឋ រចនាសមពន័ធ។ 

• បានពិនិែយ ពិភាកា និងបានអនុមែ័ឯកភាពទអាយ កសស រទងកើែគែៈកមមការពិនិែយ សិកាវាយែដមល នងិ
ចរចរដថល ីផ លសាិែទៅរីតាងំទសនើទឡើង នងិអាចរីតាងំទែសងទរៀែផ លអាចទ្រទសើរជាង ទោយានការចូលរមួពីទលាក
មស្រនតីទ្ែួែពិនិែយរ ឋអម កសស (ទលាក ែំុ សីុនែិ) ទ ើមបអីនុវែតនីែិវ ិ្ ីការងាររិញ មីយួកផនលង សទ្ារអ់ភវិឌ្ឍទៅជា ទ រ៉ាូ
សាុកកុងផែនរ័ (ICD) ថម ីផ លានចំងាយទ្រាែ ៣០ គឡូីផម៉ាែ ទៅទកៀកជិែរណាា ញែលូវទលបឿនទលឿន (Express Way) 
និងជិែទ្ចកទចញ ានរំហំទ្រាែព ី ៦០ ទៅ ១០០ ហិកតា ទ ើមបរីញ្ចូ លកនុងរទរៀរវារៈទ្រជំុទ្កុមទ្រកឹាភបិាលទលើក
ទទ្កាយ (ទ្រជំុវសិាមញ្ញកនុងករែីចបំាច)់ មនុនឹងទោរពទសនើសំុ ឯកឧែតមអគគរែឌិ ែសភារចរយ ឧរនាយករ ឋមស្រនាី រ ឋមស្រនាី
ទ្កសួងទស ឋកចិច នងិហិរញ្ញ វែាុ ពិនិែយ និងសទទ្មច។ 
បានពិនិែយ ពិភាកា និងបានអនុមែ័ឯកភាពទលើរសសនវស័ិយ (Vision) ទរសកកមម (Mission) នងិគុែែដមល (Values) 
ររស់ កសស និងអនុញ្ញញ ែទអាយានការពិនិែយ និងែតល់ទោរល់រផនាមតាមរយៈទ្រពន័ធ Telegram កនុងករែីានការ
ទសនើសំុផកសទ្មួលខលឹមសារទែសងៗ។ 

សមយ័ទ្រជុ ំ (វសិាមញ្ញ ) ទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាែែតរិី៨ ទលើករី១ នាដថៃរី២២ ផខែុលា ន្ ២ំ០២១ (តាមទ្រពន័ធ 
ZOOM video conference) 

កិចចទ្រជុំបានពិនែិយ ពិភាកា និងសទទ្មចទលើចំនុច ូចខាងទទ្កាម៖ 
• ទទ្កាយពីពិនិែយ និងពិភាកា អងគទ្រជុំបានអនុមែ័ ទោយឯកភាពជាឯកចេន័ទ ទលើករែីសំទែើ សំុរិញ មីយួ

កផនលង សទ្ារអ់ភវិឌ្ឍជាទ រ៉ាសូតុកកុងផែនរ័ (ICD) នងិអភវិឌ្ឍនទ៍ហោឋ រចនាសមពន័ទែសងៗ ររស់ កសស ផ លានរំហំ
ទ្រាែ ៧៥០.០០០ ផម៉ាទ្ែទ្កឡា កនុងែដមល ១៥  ុលាល រអាទមរកិ កនុងមយួផម៉ាទ្ែទ្កឡា ផ លានរីតាងំសាិែទៅតាម
រទណាត យែលូវ ហ ុនផសន-ផកវែុស សាិែទៅភូមឬិរធី២ ឃំុផកវែុស ទ្សុកសទឹងហាវ ទខែតទ្ពះសីហនុ ទោយអនុញ្ញញ ែទអាយ ក
សស ទ្វើកចិចសនារិញ-លក ់ី និងការរូទែទ់្សរតាមលរធភាពសាចទ់្បាករ់រស់ កសស ផ លគែៈកមមការបានឯកភាព
ជាមយួភាគីាច ស់ ី និងទសនើទអាយ កសស ទរៀរចំលិខិែទោរពជូន ឯកឧែតមអគគរែឌិ ែសភាចរយ ឧរនាយករ ឋមស្រនតី រ ឋ
មស្រនតីទ្កសួងទស ឋកិចច នងិហិរញ្ញ វែាុពិនិែយ សទទ្មច និងអនុញ្ញញ ែទអាយ កសស រិញ ី ទោយទរៀរចំកិចចសនារិញ-លក ់ ី
និងការរូទែទ់្សរតាមលរធភាពសាចទ់្បាករ់រស់ កសស ផ លគែៈកមមការបានឯកភាពជាមយួភាគីាច ស់ ីជារនាទ ន ់។ 

• ទទ្កាយពីបានពិនែិយ និងពិភាកាអងគទ្រជុំបានអនុមែ័ឯកភាពផកសទ្មួល រសសនវស័ិយ (Vision) ទរសកកមម 
(Mission) និងគុែែដមល (Values) ររស់ កសស  ូចខាងទទ្កាម ៖  

១.  រសសនវស័ិយ / VISION ៖ ́អភវិឌ្ឍទៅជាកំពងផ់ែសមទុ្ររឹកទទ្ៅផែមយួគែទ់្រករទោយទ្រសិរធភាព នងិ
ជវភាព ទ ើមបចូីលរមួចំផែកទ្វើឱ្យទ្រទសើទឡើងនូវវស័ិយឡូជសិទិក និងអភវិឌ្ឍសងគម-ទស ឋកិចចទៅកនុងទ្ពះ
រាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 

២.  ទរសកកមម / MISSION ៖  
- អភវិឌ្ឍទ្សរតាមទោលនទោបាយរាជរោឋ ភបិាល  
- រទងកើនគុែភាពទសវាកមម តាមរយៈកិចចសហការោ៉ា ងជិែសនិរធជាមយួអនកទទ្រើទ្បាស់ផែ ការទ្វើរំទនើរកមម

ទ្គរទ់្គងកំពងផ់ែ នងិការអភវិឌ្ឍ្នធានមនុសស ទ្សរតាមនវានុវែតនអ៍នតរជាែិ 
- សហការជាមយួដ គូអភវិឌ្ឍន ៍សិកា និងទ ព្ ះទៅការកសាងផែរឹកទទ្ៅ ទ្សរតាមរសសន     វស័ិយ និង

កំទែើ នកុងផែនរ័ឆ្លងកាែ ់
- ពទ្ងឹងទោលការែ៍ ជាកពំងផ់ែទងំអស់ោន  ។ 
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៣.  គុែែដមល / VALUE 
- រីតាងំភូមសិាស្រសតលអរែុំែ (Geographical Superiority) 
- ការរំទពញចិែតជូនអែិថិជន (Customer-Oriented) 
- ភាពររសិកមម និងនវានុវែតន ៍(Pro-action & Innovation) 
- សុចរែិភាព និងគែទនយយភាព (Integrity & Accountability) 
- ភាពរសួរាយរាកទ់ក ់និងការទោរព (Friendliness & Respectfulness) 
- ការងារជាទ្កុម នងិគុែភាពទសវាកមម (Teamwork & Service Quality) 
- ភាពទជឿរុកចិែត និងកំទែើ នទ្រករទោយចីរភាព (Reliability & Sustainable Growth) ។ 

 សមយ័ទ្រជុំ (សាមញ្ញ ) ទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាែែតិរ៨ី ទលើករី២ នាដថៃរី០៥ ផខវចិេិកា ន្ ២ំ០២១ (តាមទ្រពន័ធ 
ZOOM video conference) 

• ទទ្កាយពីបានពិនែិយ នងិពិភាកា អងគទ្រជុំបានឯកភាពតាមរបាយការែ៍ររស់គែៈកាម ្ិការសវនកមម គ
ែៈកាម ្ិការ ផែងតាងំនងិលាភការ និងគែៈកាម ្ិការទ្គរទ់្គងហានិភយ័ ផ លបានទលើកទឡើង 

• ទទ្កាយពីបានពិនែិយ នងិពិភាកា អងគទ្រជុំបានអនុមែ័ឯកភាពទអាយ កសស ទរៀរចំរបាយការែ៍ និងររ
រងាា ញជារនាទ ន ់ ទោរពជូនទ្កសួងអាណាពាបាល សតីពីវឌ្ឍនភាពដនការសិកាសមរិធលិរធភាព (Feasibility 
Study) ររស់គទទ្ាងសាងសងច់ំែែផែកុងផែនរ័-ថមជីហំានរី២ និងជហំានរី៣ ជាកញ្ចរគ់ទទ្ាងផែមយួ 

• ទទ្កាយពីបានពិនែិយ និងពិភាកា អងគទ្រជុំបានអនុមែ័ឯកភាពទលើរបាយការែ៍រកូសររុលរធែលការងារអាជីវ
កមម កសស សទ្ាររ់យៈទពល ០៩ ផខ នងិទ្ែីាសរ៣ី ន្ ២ំ០២១ 

• ទទ្កាយពីពិភាកា អងគទ្រជុំបានអនុមែ័ទោយឯកភាពទលើ របាយការែ៍ហិរញ្ញ វែាុទ្ែីាសរី៣ ន្ ២ំ០២១ ផ ល
បានទ្ែួែពនិិែយទោយទ្កមុហ ុនសវនកមមឯករាជយ PWC (Financial performance review) 

• ទទ្កាយពីបានពិនែិយ នងិពភិាកាអងគទ្រជុំបានអនុមែ័ឯកភាពោទំ្រគទទ្ាងផែនការអាជីវកមម (ទសវាកមម) 
ហិរញ្ញ វែាុ កសស ន្ ២ំ០២២  ូចខាងទទ្កាម ៖ 

✓ ផែនការអាជីវកមម 
ក- ររាិែែលិែែល 

- ររាិែរនំិញឆ្លងកាែផ់ែ  ចំនួន ៧.៤១៨.០០០ ទតាន  និរសសនក៍ំទែើ ន ៦ % 
- ររាិែទតានទលើកទរៀរ ចំនួន ១០.២៩៨.០០០ ទតាន   និរសសនក៍ំទែើ ន ៦ % 
- ររាិែកុងផែនរ័ឆ្លងកាែ ់ ចំនួន ៧៨៧.០០០ TEUs    និរសសនក៍ំទែើ ន ៨ % 
- ចំនួននាវាឆ្លងកាែ ់ ចំនួន ១.៤៥០ ទទ្គឿង           និរសសនក៍ំទែើ ន ២ % 
- ចំែុះែទុកនាវា ចំនួន ១៤.១២៨.០០០ ទតាន និរសសនក៍ំទែើ ន ៣ % 

 ខ- សររុចំែូលអាជីវកមម ចំនួន ៣៥៥.៥៨៥.០០០ ពានទ់រៀល ទកើន ៥% 
 គ- សររុចំណាយអាជីវកមម ចំនួន ២៦៥.៨៥៤.០០០ ពានទ់រៀល ទកើន ១% 
 ឃ- ចំទែញទ្រែរិែតិការ ចំនួន ៨៩.៧៣១.០០០ ពានទ់រៀល ទកើន ១៨% 
 ង- ចំទែញហិរញ្ញ វែាុសុរធ ចំនួន ១៩.២៧២.០០០ ពានទ់រៀល ទកើន ០% 
 ច- លរធែលពិែមុនរងព់នធ ចំនួន ១០៩.០០៣.០០០ ពានទ់រៀល ទកើន ១៤% 
 ឆ្- ពនធទលើទ្បាកច់ំទែញ ចំនួន ២១.៨០១.០០០ ពានទ់រៀល ទកើន ១៤% 
 ជ- ចំទែញពែិកនុងការយិររទិចេរ ចំនួន ៨៧.២០២.០០០ ពានទ់រៀល ទកើន ១៤% 
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✓ ផែនការវនិិទោគ ៖  គទទ្ាងវនិិទោគ ន្ ២ំ០២២ ររស់ កសស រមួាន៖ 
- ការោឋ នទទ្រើឥែទនកមច ីODA ជរ៉ាុន ចំនួន ២៨.៤៨២.៧០០ ពានទ់រៀល 
- ការសាងសងសំ់ែងម់ូលោឋ ន ចំនួន ៣០.៦៥៥.៧០០ ពានទ់រៀល 
- រំពាកឧ់រករែ៍ និងទទ្គឿងចទ្ក ចំនួន ១១៧.៨៤៦.៣០០ ពានទ់រៀល(ចណំាយកនុង ន្ ំ

២០២២ = ៦៧.០០៦.៣០០ ពានទ់រៀល  និងរនតចំណាយកនុង ន្ ២ំ០២៣ = ៥០.៨៤០.០០០ ពានទ់រៀល) 
- ឧរករែ៍ការោិល័យ និងសងាា រមឹ ចំនួន ៣.៣៦៧.៥៣៥ ពានទ់រៀល 

• ទទ្កាយពីបានពិនែិយ និងពភិាកា អងគទ្រជុំបានអនុមែ័ទលើការកំែែក់ាលររទិចេរទរៀរចំកិចចទ្រជុំទ្កមុទ្រឹកាភ ិ 
បាលអាែែតិរី៨ ទលើករ៣ី ទៅដថៃរី១១ ផខកុមភៈ ន្ ២ំ០២២។ 

 
 ជាថមីមតងទរៀែ ទយើងខ្ុ ំសូមផថលងអំែរគុែោ៉ា ងទ្ជាលទទ្ៅចំទពាះរាជរោឋ ភបិាលកមពុជា ផ ល ឹកនាទំោយ សទមតច
អគគមហាទសនារែីទែទជា ហ ៊ុន សែន នាយករ ឋមស្រនតីដនទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា នងិទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពីរ គឺ
ទ្កសួងសាធារែៈការ និង កឹជញ្ជូ ន នងិទ្កសួងទស ឋកិចច និងហិរញ្ញ វែាុ ផ លជានិចចកាលផែងផែោទំ្រ និងរុកចិែត ល់
សកមមភាពការងារររស់ កសស ទរៀងរហូែមក ។ 

ជាចុងទទ្កាយទនះ ខ្ុ ំសូមផថលងអំែរគុែ ល់រុគគលិក នងិកមមករ កំពងផ់ែសវយែ័ទ្កុងទ្ពះសីហនុទងំអស់ផ ល
ផែងផែខិែខំទ្រងឹផទ្រងរំទពញភារកិចចររស់ខលួន ។ 
 

                                                                ដថៃអងាគ រ ៥ទរាច ផខែលគុន ន្ ឆំ្លូវ ទ្ែីស័ក ព.ស ២៥៦៥ 
ទខែតទ្ពះសីហនុ, ដថៃរី២២ ផខមនីា គ.ស ២០២២ 

                     ប្រធានអគ្គនាយក 
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ផ្នែកទី ១ 
ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹង 

កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 
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ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ៖ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (ឡាតងំ)៖  PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់លេស្)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
ឈេមរូដស្តងដ់ារ ៖  KH1000060009 
អាស្យដាា ន៖  តិរៈវថិីស្ឈមតចអលគមហាឈស្នាបតីឈតឈជាហ ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កា តឈ់េម៣ ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  
  ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ៖     (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ទំនារទ់ំនងវនិិឈោលិន៖   (៨៥៥) ៧៨ ៤៩៦ ៧៨៩ 
ឈលហទំពរ័៖    www.pas.gov.kh  
អ៊ុីខ្ម៉ែេ៖    pasinfo@pas.gov.kh 
ឈេមវញិ្ញា បនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កាេបរឈិចេទ៖ ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧  
ឈេមអាជាា បណណ អាជ្ីវរមម៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព កាេបរឈិចេទ៖ ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ ខ្ដេឈចញឈដាយក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម 
ឈស្ចរតីស្ឈក្មចអន៊ុញ្ញា ត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែតេ់ពត័ម៌ានឈេម៖ ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ 
កាេបរឈិចេទ៖ ០៩ ឧស្ភា ២០១៧ 
ឈ ម្ ោះប៊ុលគេតណំាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ៖ ឯរឧតតម េូ លឹមឈន ់  

 
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលត ់ ននក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា 
ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើនែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដាយស្ថិតឈៅតមបឈណាត យឈនេរននក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុង
ឈូងស្ម៊ុក្ទនថ រស្ស្ ទទេួ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាតិ និងេរខមណឌ ក្បតិបតតិការោ៉ែ ងរេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដាយមាន
ទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  នងិព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗ ឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយបណាត ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយែេូវជាតិសំ្    
ខាន់ៗ ពីរ លឺែេូវជាតិឈេម៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ និងែេូវជាតិឈេម៣ 
ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយខ្មសរថឈភ្េើងភាលខាងតបងូ 
ពីភ្េឈំពញកាតត់មឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ លី ូឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតមែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតត
ឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដាយអាកាស្ោនដាា នអនតរជាតិឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតតរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តវូបំឈពញអាជ្ីវរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម៖ 

 រណណ ធាររចិច នានំាវាឈចញ-ចូេ និងែតេ់ភ្ស្ត៊ុភាដេ់នាវា 
 ឈេើរដារ ់ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញ 
 ស្ត៊ុរទំនិញ ឈៅឃ្េ ងំ និងទលីាន 
 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ 
 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
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រស្ស្ មានចំណតខ្ែស្រ៊ុបក្បខ្វង ១,៨៦០ ខ្ម៉ែក្ត ឈដាយខ្ចរជា ១៣ ចំណតដូចខាងឈក្កាម៖

ល.រ ឈ ម្ ោះស្ថា នីយ ៍ ប្រឈេទាំនិញ 
បឈតោ យ 
(ម ៉ែប្រ) 

ទទឹង 
(ម ៉ែប្រ) ចាំណរ 

១ សាថ នីយខ៍្ែអេរដំឈណើ រ 
(ចណំតខ្ែចាស់្) 

អេរដំឈណើ រ 
និងទំនិញរាយ 

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

២ សាថ នីយខ៍្ែថម ី រ៊ុងខ្តនរ័ ៣៥០ ៥០០ ឈេម៥ (ខ្ែេរខាងេិច) និងឈេម៦ (ខ្ែេរ
ខាងឈរើត)៖ ជ្ឈក្ៅ ១០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវា
ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ ត ឈក្កាម ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត 
ចូេចត ន។ 

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

៤ សាថ នីយខ៍្ែ 
ពហ៊ុបំណង 

អេរដំឈណើ រ 
ទំនិញរាយ 

និងរ៊ុរររឈក្បង 

៣៣០ ២០០ ខ្ែពហ៊ុបណំង មានក្បខ្វង ៣៣០ ខ្ម៉ែក្ត 
និងជ្ឈក្ៅទរឹ -១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាប់
ក្បតិបតតិការឈេើរដារទ់នំិញរាយ និង
ទំនិញទូឈៅ ខ្ដេអាចអន៊ុញាតឱ្្នាវា
ចំណ៊ុ ោះ ៥០.០០០ DWT ចូេចត ន 
និងចណំតខ្ែមូេដាា ន ែគតែ់គងក់ាររ៊ុរររខ្រ ៉ែ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទ មានក្បខ្វង ២០០ 
ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត ឈដើមប ី
បឈក្មើឈស្វាភ្ស្ត៊ុភាររមម ស្ក្មាបក់ាររ៊ុរររ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។ 

៥ សាថ នីយខ៍្ែថម ដឹរឈក្បង ៥៣ ៥ ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥ខ្ម៉ែក្ត ឈហើយ
មានក្បខ្វងស្រ៊ុបឈក្កាម ៨០ ខ្ម៉ែក្ត។ 
ឧបររណ៍ទារព់ួរខ្រនចេ ក្តូវ នឈរៀបចំ
ស្ក្មាបន់ាវាឈក្បង ខ្ដេមាន ជ្ឈក្ៅ ត
ឈក្កាម ៦ ខ្ម៉ែក្ត និងក្បខ្វងឈក្កាម ១១០ 
ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វើការចូេចត ន ។ 
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 សាថ នីយរ៍ថឈភ្េើងដឹររ៊ុងខ្តនរ័ 
 ឈក្ៅពីចំណតខ្ែខាងឈេើ ឈដាយស្ហការជាមយួក្រុមហ ៊ុន Royal Railway Co., Ltd រស្ស្ រម៏ានក្បតិបតតិការ
ក្បពន័ធែេូវខ្ដរ និងទលីានែទ៊ុរទំនិញរ៊ុងខ្តនរ័រេ៊ុងបរឈិវណរពំងខ់្ែឈដើមបឱី្្អតិថិជ្ន ឬមាច ស់្ទំនិញអាចដរឹជ្ញ្ជូ នឈៅវញិឈៅ
មរពី រស្ស្ ឈៅភ្េឈំពញ។ រស្ស្  នជ្ួេដីបរឈិវណឈនោះឈៅឱ្្ក្រុមហ ៊ុន Royal Railway Co., Ltd ឈហើយែតេ់ឈស្វា
រមមឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ឈៅឈេើ និងច៊ុោះពីរថឈភ្េើង ។ 

 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ 
 ឈក្ៅពីអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមខាងឈេើ រស្ស្ រម៏ានក្បតបិតតិដឈំណើ រការតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះ
សី្ហន៊ុខ្ដេមានទំហនំែទដីក្បមាណ ៦៤ ហិរត  នរសាងឈ ើងតមបទដាា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 

 រស្ស្ មនិមានក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តស្មពន័ធ ប៊ុក្តស្មពន័ធននក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្តស្មពន័ធ ក្រុមហ ៊ុនហូេឌីង ឬក្រុមហ ៊ុនពារព់ន័ធ
ដនទឈទៀតឈទ ។ 

រេ៊ុងឆ្េ ២ំ០២១ ឈនោះ រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ  នឈរៀបចំមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនរិឈេើរទី៤ កាេពីនថងទី
២៥ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២១  នឈរៀបចំឈ ើងតមក្បពន័ធអនឡាញ ZOOM ឈក្កាមអ្បិតីភាព ឯរឧតតម ល ូ គឹមឈន ់
ក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជាទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ នងិជាក្បធានមហាស្នេ ិតភាលហ ៊ុនិរឈេើរទី៤ របស់្
រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ នស្ឈក្មចេទធែេការង្ករដូចខាងឈក្កាម៖ 

- រ យការណ៍េទធែេអាជ្ីវរមម-ឈស្វារមម ឆ្េ ២ំ០២០ 
- រ យការណ៍ហិរញ្ា វតថ៊ុ ស្ក្មាបដ់ំណាចក់ារយិបរឈិចេទ ៣១ ្េូ ២០២០ ( នឈ្វើស្វនរមម) 
- ទិស្ឈៅការង្ករឆ្េ ២ំ០២១ 
- ការអន៊ុមត័ការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ជូ្នភាលហ ៊ុនរិស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២០ 
- ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ម” មានចនំួន ៣.៥៣៣.១២៣.៥០០ ឈរៀេ  
- ភាលហ ៊ុនិរក្បឈភ្ទ “ល” មានចនំួន ៨% ននតនមេ IPO (៥.០៤០ ឈរៀេ) ឈស្មើនងឹ ៨.៦៤១.៥២៥.៧៧៦ ឈរៀេ  
- ការអន៊ុមត័ឈេើក្ រល់ាភ្ការស្ក្មាបក់្រុមក្បរឹាភ្ ិេ នងិមន្តនតីក្តតួពិនតិ្រដា ឆ្េ ២ំ០២១ 
- ការអន៊ុមត័ឈេើការឈក្ជ្ើស្តងំ អភ្ ិេឯររាជ្្ នងិអភ្ ិេមនិក្បតបិតតិតណំាងភាលហ ៊ុនិរឯរជ្ន 
អាណតតិទី៨ របស់្រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ៖ 
o អន៊ុមត័ឈក្ជ្ើស្តងំ ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  ជាអភ្ ិេឯររាជ្្  
o អន៊ុមត័ឈក្ជ្ើស្តងំ ឈលារ Hidetoshi KUME ជាអភ្ ិេមនិក្បតបិតតិតណំាងភាលហ ៊ុនរិឯរជ្ន 
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 សាថ នភាពទីែាររបស់្ រស្ស្ លពឺឹងខ្ែអរោ៉ែ ងខាេ ងំឈៅឈេើចរាចរណ៍រ៊ុងខ្តនរ័ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា ស្ក្មាបឆ់្េ ំ
២០២១ ឈនោះ បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័ (TEUs) ស្រ៊ុប ៧៣២.៣៨៧ TEUs ខ្ដេមានរំឈណើ ន ១៤,១១% ឈស្មើនងឹ ៩០.៥៤៥ 
TEUs ឈបើឈ្ៀបនងឹឆ្េ ២ំ០២០ និងមានរំឈណើ ន ១៤,៥៨%  ឈស្មើនឹង ៩៣.១៧៦ TEUs ឈបើឈ្ៀបនងឹឆ្េ ២ំ០១៩។ ឈបើពនិិត្
ឈមើេឈៅឈេើបរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នាឈំចញ នងិនាចូំេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិ រ៊ុងខ្តនរ័នាឈំចញស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ មាន
រំឈណើ ន ៣១.០៤២ TEUs ឈស្មើនឹង ៩,៦៦% ចំខ្ណរបរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នាចូំេ រម៏ានការឈរើនឈ ើង ៥៩.៥០៣ TEUs 
ឈស្មើនឹង ១៨,៥៦% ឈបើឈ្ៀបនងឹឆ្េ ២ំ០២0 ។ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ឈបើពិនិត្ឈៅឈេើបរមិាណស្រ៊ុបទំនិញ (ឈតន) ចរាចរណ៍នេងកាត ់រស្ស្ វញិ ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ មានបរមិាណ
ស្រ៊ុប ៦.៩៩០.៣៣៧ ឈតន ខ្ដេមានរំឈណើ ន ៥,៨៩% ឈស្មើនឹង ៣៨៨.៥៣៤ ឈតន ឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០២០ ឈបើឈក្បៀបឈ្ៀប
នឹងបរមិាណទំនិញឆ្េ ២ំ០១៩ វញិ មានរំឈណើ ន ៤៤២.៥៨១ ឈតន ឈស្មើនឹង ៦,៧៦%។ រេ៊ុងឈនាោះទនំិញជារ៊ុងខ្តនរ័
ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ មានការឈរើនឈ ើងក្បមាណ ១៣,៤៣% ឈស្មើនងឹ ៥៨៥.៨៩២ ឈតន និងទនំិញជាឈក្បង និងហាគ ស្មាន
ការថយច៊ុោះ ៩,២៣% ឈស្មើនឹង ១៨១.៩៩៤ ឈតន រឯីទនំិញរាយ រម៏ានការថយច៊ុោះ ២៨,៣២% ឈស្មើនឹង ៩៩.០៨៦ ឈតន 
ឈបើឈ្ៀបនងឹឆ្េ ២ំ០២០ ។  

 

៤.៩៤៩.៨០១
៤.៣៦៣.៩០៩ ៤.១៤៨.៧២៩

២៥០.៧៣៤ ៣៤៩.៨២០ ៥២០.៦៨៣

១.៧៨៩.៨០២ ១.៩៧១.៧៩៦ ១.៨៧៨.៣៤៤

០
១០០០០០០
២០០០០០០
៣០០០០០០
៤០០០០០០
៥០០០០០០
៦០០០០០០

ឆ្េ ២ំ០២១ ឆ្េ ២ំ០២០ ឆ្េ ២ំ០១៩

បរមិាណទំនិញនេងកាត ់រស្ស្ (ឈតន)

រ៊ុងខ្តនរ័ ឈក្បង និងហាគ ស្  ទំនិញរាយ 

៧៣២.៣៨៧

៦៤១.៨៤២ ៦៣៩.២១១

៥៥០០០០

៦០០០០០

៦៥០០០០

៧០០០០០

៧៥០០០០

ឆ្េ ២ំ០២១ ឆ្េ ២ំ០២០ ឆ្េ ២ំ០១៩

បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នេងកាត ់(TEUs)
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 ចាបត់ងំពីឆ្េ ២ំ០១៤ រហូតដេ់បចច៊ុបបនេ មានចរាចរណ៍រ៊ុងខ្តនរ័មយួចំននួដឹរតមរយៈរថឈភ្េើងនេងកាត ់ រស្ស្ 
ខ្ដេ នជ្ួយ ស្ក្មួេមយួខ្ែេរ ឈេើសាថ នភាពចរាចរណ៍ែេូវជាឈេម ៤ រដូ៏ចជាែតេ់នូវជ្ឈក្មើស្ស្ក្មាបអ់តិថជិ្នរបស់្    
រស្ស្ រេ៊ុងការដឹរទំនិញឈចញ-ចូេរពំងខ់្ែ។ ឈយើងស្ឈងាតឈ ើញថា បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័ដឹរតមរថឈភ្េើងនេងកាត ់រស្ស្ 
ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ មានចំននួ ៤៣.៥៨៤ TEUs មានការឈរើនឈ ើង ០,១១% ឈស្មើនងឹ ៤.១៤៧ TEUs ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ំ
២០២០ ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ស្ឈងាតឈៅឈេើក្បឈភ្ទទនំិញនាឈំចញក្បចាឆំ្េ ២ំ០២១ មានបរមិាណស្រ៊ុបចំននួ  ១.៧៨៦.៥១៨  ឈតន ឈដាយ
មានរំឈណើ ន ៤,២២ % ឈស្មើនងឹ ៧២.៣៩៨ ឈតន ឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០២០។ ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ ឈនោះទំនិញនាឈំចញជាក្បឈភ្ទ
ទំនិញទូឈៅមានឈក្ចើនជាងឈល មានចំនួន ៣៥,២១% ឈស្មើនឹង ៦២៩.០២៩ ឈតន និងទំនិញជាក្បឈភ្ទអងារមានចំនួន 
៣១,៥៤% ឈស្មើនឹង ៥៦៣.៤៧៩ ឈតន ននទំនិញនាឈំចញស្រ៊ុប។ រឯីក្រណាត ់ សំ្ឈេៀរបំពារម់ាន ១៩,៤២% ឈហើយ
ទំនិញជាឈឈើខ្រនចេមាន ៧,៨១% ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើងមាន ២,៨៣% ខ្ែេឈឈើមាន ២,២០% ឈក្លឿងចក្រមាន ០,៩០% 
និងរថយនត ម៉ែូតូ រង ់មាន ០,០២% ននបរមិាណទនំិញនាឈំចញស្រ៊ុបរបស់្ រស្ស្ រេ៊ុងឆ្េ ២ំ០២១ ។ 

៤៣.៥៨៤

៣៩.៤៣៧
៤០.៤៩៤

៣៨.២២៣

៤១.៥៩៨

២០២១ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧

បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នេងកាតត់មរថឈភ្េើងឆ្េ ២ំ០២១ (TEUs)
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 ចំខ្ណរទំនិញនាចូំេស្រ៊ុបស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ ខ្ដេនេងកាត ់ រស្ស្ វញិមានបរមិាណ ៥.២០៣.៨១៩ ឈតន 
មានការឈរើនឈ ើង ៦,៤៧% ឈស្មើនឹង ៣១៦.១៣៥ ឈតន ឈបើឈ្ៀបនឹងឆ្េ ២ំ០២០។ រេ៊ុងទំនញិនាចូំេឈនោះ ទនំិញទូឈៅមាន
ចំនួន ៤៩,៥២% ឈក្បងឥនធនៈមាន ៣៤,៣៩% នងិក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារម់ានក្បមាណ ៩,០៨% ននបរមិាណទំនិញ
នាចូំេស្រ៊ុប។ រឯីទំនិញក្បឈភ្ទជាឈក្លឿងចក្រមាន ៣,៤៣%  ក្បឈភ្ទរថយនត  ម៉ែូតូ រងម់ាន ២,៣៣%  រមីាន ០,៧០% 
ឈលាហៈធាត៊ុមាន ០,៤៥% នងិ្្ងូថមមាន ០,១០% ននទំនញិនាចូំេស្រ៊ុបស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ ឈនោះ។ 

 

អងារ
៣១,៥៤%

ខ្ស្បរឈជ្ើង/ឈក្សាមឈជ្ើង
២,៨៣%

ឈឈើខ្រនចេ
៧,៨១%

ខ្ែេឈឈើ
២,២០%

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារ់
១៩,៤២%

រថយនត ម៉ែូតូ រង់
០,០២%

 រ ី
០,០៧%

ឈក្លឿងចក្រ
០,៩០%

ទំនិញទូឈៅ
៣៥.២១%

ក្បឈភ្ទទំនិញនាឈំចញស្ក្មាប ់ឆ្េ ២ំ០២១

ក្រណាត ់សំ្ឈេៀរបំពារ់
៩,០៨%

ឈក្លឿងចក្រ
៣,៤៣%

ឈលាហៈធាត៊ុ
០,៤៥%

 រ ី
០,៧០%

្្ងូថម
០,១០%

រថយនត ម៉ែូតូ រង់
២,៣៣%

ទំនិញទូឈៅ
៤៩,៥២%

ឈក្បងឥនធនៈ
៣៤,៣៩%

ក្បឈភ្ទទំនិញនាចូំេស្ក្មាប ់ឆ្េ ២ំ០២១
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  រស្ស្ ឈៅខ្តររា នឧតតមភាពក្បរួតក្បខ្ជ្ងរបស់្មេួន ឈដាយសាររតត មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖ 
 េរខណៈអំឈណាយែេននទីតងំភូ្មសិាន្តស្ត 

- រស្ស្ ស្ថិតរេ៊ុងនរស្ម៊ុក្ទឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេែតេ់ភាពង្កយក្សួ្េរេ៊ុងការដរឹជ្ញ្ជូ នឈៅកានទ់ីែារ
អនតរជាតិសំ្ខាន់ៗ ។ ការដឹរជ្ញ្ជូ នពី រស្ស្ ឈៅកានរ់ពំងខ់្ែរេ៊ុងអាស្៊ុី ៉ែ ស្៊ុីហវិច ព៊ុចំា ំចន់េងកាត់
ចំណតខ្ែឈមរេ៊ុងតំបនឈ់ ើយ ឈពាេលឺការដឹរជ្ញ្ជូ នអាចឈ្វើឈ ើងឈដាយផ្ទទ េ់ខ្តមតង។ ឈក្ៅពីឈនោះការដឹរ
ជ្ញ្ជូ ន រម៏ានភាពង្កយក្សួ្េែងខ្ដរឈៅកានរ់ំពងខ់្ែហ៊ុងរ៊ុង ឬសិ្ងហប៊ុរ ី ខ្ដេជាក្ចរទាវ រឈៅកានទ់ីែារ
អឺរ ៉ែ៊ុប នងិស្ហរដាអាឈមររិ ។ 

- មនិង្កយរងឈក្រោះឈដាយរតត ្មមជាតិ ដូចជា ព្៊ុោះ្ំៗ រញ្ជួយដីជាឈដើម ឈដាយសារនរស្ម៊ុក្ទឈនោះមាន 
អំឈណាយែេក្សាបព់ី្ មមជាតិ ។ 

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

 ឈហដាា រចនាស្មពន័ធស្មបរូខ្បប និងទំឈនើប 
- រស្ស្ មានបំពារនូ់វក្លបឈ់ហដាា រចនាស្មពន័ធស្ក្មាបប់ំឈរ ើឱ្្ក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមមរបស់្មេួនដូចជា ក្បពន័ធ

ក្លប ់ ក្លងចរាចរណ៍នាវា VTMS ជាឈដើម។ បចច៊ុបបនេស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័របស់្ រស្ស្  ន
ឈរើនឈ ើងរហូតដេ់ ៨០០.០០០ TEUs ឈក្កាយពី នបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់ 
ក្បឈភ្ទ QC ចំននួ ០១ ឈក្លឿង  RTG ចំននួ ០២ ឈក្លឿង នងិរថឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ទឈទ Empty Reach 
Stacker ចំនួន ០៤ ឈក្លឿង បខ្នថមឈទៀត។ រតត ឈនោះ នជ្រំ៊ុញែេិតភាពរបស់្ រស្ស្ ឱ្្ឈរើនជាងម៊ុន 
និងកាតប់នថយឈពេឈវលាររស្ទោះទំនិញ។ 

 ឈេើររំពស់្ក្បសិ្ទធភាពការង្ករ 
- ក្បសិ្ទធការង្ករក្តូវ នឈេើររមពស់្ តមរយៈការពក្ងឹងការក្លបក់្លង ឈដាយអន៊ុវតតអភ្ ិេរិចចេអ ឈក្កាយ

ឈពេច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្ត ។  
- ការឈក្បើក្ ស់្បឈចចរវទិាទំឈនើបរេ៊ុងការអន៊ុវតតការង្ករ ឈដាយមានការរកំ្ទពីបំពារឋ់បនីយភ្ណឌ ខ្ែបខ្នថម

ដូចជា រថចេ័តឈេើទលីានខ្ែ និងរថចេ័តឈេើខ្លមខ្ែជាឈដើម ។  
- ការបណត៊ុ ោះបណាត េ និងការឈេើរទឹរចតិតរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាចំំឈពាោះប៊ុលគេិរ និឈោជ្តិ ពិឈស្ស្អន៊ុវតត 

ការង្ករផ្ទទ េ់ឈដើមបពីក្ងឹងសាម រតី និងរលំំាងចិតតរេ៊ុងរិចចមិតមំក្បឹងខ្ក្បងបំឈពញឈស្វារមមជូ្នអតិថជិ្ន។ 
 តនមេឈស្វារមមមានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ង 

- រស្ស្ ឈៅររារតនមេឈស្វារមមរបស់្មេួនឱ្្មានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ង ជាការទារទ់ាញអតិថិជ្ន លួបែស ំ
នឹងការពក្ងងឹល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 

 ររាទំនារទំ់នងេអជាមយួភាលីពារព់ន័ធ 
- រស្ស្  នររាទំនារទ់នំងេអជាមយួអតថិិជ្នរបស់្មេួន ឈដាយពាោមបំឈពញតមតក្មូវការរបស់្

អតិថិជ្ន ទទួេយរឈោបេ់ និងការរោិះលនរ់េ៊ុងនយ័សាថ បនា ឈដើមបខី្ស្វងយេ់ពីចនំ៊ុចមវោះខាតរបស់្មេួន
រេ៊ុងទិស្ឈៅខ្រេមអបខ្នថមឈទៀត ។ 

- រស្ស្ ររ៏រារិចចស្ហក្បតិបតតិការជាមយួរំពងខ់្ែរេ៊ុងតំបនរ់េ៊ុងការខ្ចរចាយពត័ម៌ាន នងិបទពិឈសា្ន៍
រេ ឈៅវញិឈៅមរ ឈដើមបឈីេើរស្ទួយឈស្វារមមរបស់្មេួន ។ 
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ទស្សនទាន ននការអភ្វិឌឍន ៍រស្ស្ រយៈឈពេ១០ឆ្េ  ំ(២០២០-២០៣០)
  ខ្ែនការអភ្វិឌឍនរ៍យៈឈពេមេី-ម្្ម-ខ្វង របស់្ រស្ស្ រមួមាន៖ 
❖ លឈក្មាងបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន់

ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ ឆ្េ ២ំ០២៤ រស្ស្ ឈក្រងនឹងបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងនក់្បឈភ្ទ រថ
ស្ទូចចេ័តឈេើខ្លមខ្ែ (QC) ចំនួន ០២ ឈក្លឿង រថស្ទូចចេ័តឈៅទីលាន (RTG) ចនំនួ ០៦ឈក្លឿង និងរថយនតស្ឈណាត ង   
រ៊ុមឺ៉ែរ (Truck & Trailer) ចនំួន ០៨ ឈក្លឿង បខ្នថមឈទៀត។ បនាទ បព់ី រស្ស្  នបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន
្ងនក់្បឈភ្ទ QC ចំនួន ០២ ឈក្លឿង  និងក្បឈភ្ទ RTG ចនំនួ ០៤ ឈក្លឿង និងរថយនតស្ឈណាត ងរ៊ុមឺ៉ែរ ចំននួ ០៨ឈក្លឿង រចួ
ឈហើយ ឈ្វើឱ្្ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័របស់្ រស្ស្ ្នដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង១ឆ្េ  ំចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២២ ឈនោះ។ 

ឈេចក្តោេឈងេបគឈប្ោង 
រយៈឈពេននលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤ 
ឈរេបំណងននលឈក្មាង បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័របស់្ទីលាន រស្ស្ 
េទធែេរពំឹងទ៊ុរ បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័រហូតដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំចាបព់ឆី្េ ំ

២០២២ ឈនោះ 
ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ននលឈក្មាង 

 បំពារឈ់ក្លឿងចក្រ ក្បឈភ្ទ QC ០២ ឈក្លឿង នងិក្បឈភ្ទ RTG ០៦ ឈក្លឿង និងរថយនត
ស្ឈណាត ងរ៊ុមឺ៉ែរ ចនំួន ០៨ឈក្លឿង ឈៅឆ្េ ២ំ០២២ ឈដើមបបឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដារ់
រ៊ុងខ្តនរ័ឈៅទីលានឱ្្ នដេ់ ៨០០.០០០TEUs រេ៊ុង ០១ឆ្េ  ំ ( នឈរៀបចំរេ៊ុង
ខ្ែនការអាជ្ីវរមមឆ្េ ២ំ០២២) 

 ពក្ងីរែេូវរតឈ់ក្លឿងចក្រ QC ក្បខ្វង ២៥ខ្ម៉ែក្ត ឈៅចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ ឈដើមប ីអន៊ុញ្ញា ត
ឱ្្នាវារ៊ុងខ្តនរ័ ០២ ឈក្លឿងចូេចត និងឈេើរដារ ់នក្បរបឈដាយ ក្បសិ្ទធិភាព 
និងែេិតភាព ( នឈរៀបចរំេ៊ុងខ្ែនការអាជ្ីវរមមឆ្េ ២ំ០២២)។ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង រស្ស្ ជាអេរអន៊ុវតត 
ក្បភ្ពថវកិា ថវកិា រស្ស្ ផ្ទទ េ់  
តនមេ ៉ែ នស់ាម នលឈក្មាង USD ២៣.៥០០.០០០,០០ 

❖  លឈក្មាងខ្រស្ក្មេួខ្ែក្ចាងំ (សាងស្ងឆ់្េ ១ំ៩៦៩, ក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែក្ត) ជាចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ ក្បខ្វង 
២៥០ខ្ម៉ែក្ត  

 បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នេងកាត ់រពំងខ់្ែក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ មានរឈំណើ នមពស់្ ឈដាយស្ឈក្មច ន ៧៣២.៣៨៧ TEUs 
ឈៅឆ្េ ២ំ០២១។ រស្ស្ រពំងឹទ៊ុរថានឹងមានរំឈណើ នបនតឈទៀត ក្ស្បតមរំឈណើ នឈស្ដារិចចរមព៊ុជា បនាទ បព់ីការរាេដាេនន
ជ្មង ឺCovid-19 ក្តូវ នបញ្ចប ់។  

ជាមយួនឹងរំឈណើ នបរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័ខ្ដេ ននេងកាតន់ាឈពេអនាលត រស្ស្ រពំឹងទ៊ុរថានឹងហួស្ស្មតថភាព
ឈេើរដារទ់ំនិញ (៨០០.០០០ TEUs ឈៅឆ្េ ២ំ០២២) ឈទាោះបីជា នទិញបខ្នថមនូវមឈ្ា យឈក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្ត
នរ័ និងការង្ករពក្ងីរទីលានរចួរាេ់ឈហើយរឈ៏ដាយ។  
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ដូឈចេោះ ការង្ករខ្រស្ក្មួេខ្ែក្ចាងំថមី (សាងស្ងឆ់្េ ១ំ៩៦៩, ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត) ឈៅជាចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ក្បខ្វង ២៥០ 
ខ្ម៉ែក្ត ឈដើមបកីាេ យជាចណំតរ៊ុងខ្តនរ័មយួបខ្នថមឈទៀត ខ្ដេបចច៊ុបបនេមានក្តឹមខ្តពីរចណំតប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ។ 

ឈេចក្តោេឈងេបគឈប្ោង 
រយៈឈពេននលឈក្មាង ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤ 
ឈរេបំណងននលឈក្មាង បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័របស់្ទីលាន រស្ស្ 
េទធែេរពំឹងទ៊ុរ បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័រហូតដេ់ ៨០០.០០០ TEUs រេ៊ុង ១ឆ្េ  ំ ចាបព់ឆី្េ ំ

២០២១ ឈនោះ 
ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ននលឈក្មាង 

• ការង្ករខ្រស្ក្មួេខ្ែក្ចាងំថមី (សាងស្ងឆ់្េ ១ំ៩៦៩, ក្បខ្វង ៣៥០ខ្ម៉ែក្ត) ឈៅជាចំណត
ខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ក្បខ្វង ២៥០ ខ្ម៉ែក្ត 

• ការង្ករមួងក្លឹោះ និងេទធរមមខ្ដរនរ ៉ែ ស្ក្មាបព់ក្ងរីែេូវរតរ់បស់្ឈក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុង
ខ្តនរ័ឈៅខ្លមខ្ែ (QC) 

• ការង្ករឈរៀបចំក្កាេទលីានស្ក្មាបឈ់ក្លឿងចក្រ (RTG) (តបំនឃ់្េ ងំឈេម៥ មនិរាប់
បញ្ចូ េទីលាន (RTG) និងក្បពន័ធបងហូរទឹរ ...។ េ។ 

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

❖  លឈក្មាងសាងស្ងចំ់ណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមី-ជំ្ហានទី១ ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត 
 ចាបព់ីឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥ លឺជាលឈក្មាងអភ្វិឌឍនខ៍្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមី (ជ្ំហានទី១) ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត នងិមាន
ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត រមួបញ្ចូ េទាងំ ការបំពារឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ទំឈនើប ក្បឈភ្ទ QC ចនំួន ០៣ ឈក្លឿង និង
ក្បឈភ្ទ RTG ចនំួន ០៩ ឈក្លឿង និងមឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័មយួចំនួន។ េ។ 
 លឈក្មាងឈនោះ ទទួេ នហិរញ្ាបបទានស្មបទានពីទីភាេ រង់្ករ JICA ខ្ដេឈក្រងនងឹចាបឈ់ែតើមការង្ករសាងស្ងឈ់ៅ
ច៊ុងឆ្េ ២ំ០២២ ឈហើយបញ្ចបក់ារង្ករសាងស្ងន់ិងដារឱ់្្ក្បតិបតតិការ ឆ្េ ២ំ០២៥ ។ 
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ឈេចក្តោេឈងេបគឈប្ោង 
រយៈឈពេ  
ននលឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥ 

ឈរេបំណង 
ននលឈក្មាង 

បឈងាើនស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ឈៅរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ខ្ដេជារពំងខ់្ែស្ម៊ុក្ទទឹរឈក្ៅខ្ត
មយួរបស់្ក្បឈទស្រមព៊ុជា នងិក្បសិ្ទធិភាពខ្ែេរភ្ស្ត៊ុភាររមម ឈដាយការសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថម ី
ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទរឹ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ក្ពមទាងំអភ្វិឌឍនឋ៍បនីយភ្ណឌ ឈែសងឈទៀត អាចអន៊ុញ្ញា ត
ឱ្្នាវារ៊ុងខ្តនរ័ ខ្ដេមានស្មតថភាពែទ៊ុរ ៤.០០០ TEUs (៦០.០០០DWT) ចូេចត ន  (ក្បមាណ 
៩៣% នននាវារ៊ុងខ្តនរ័រេ៊ុងតំបនអ់ាស្៊ុី ៉ែ ស្៊ុីហវិរ)។ ចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមីឈនោះ ឈក្រងនឹងបញ្ចប់ការ
សាងស្ង ់ និងដារឱ់្្ដំឈណើ រការឈៅច៊ុងឆ្េ ២ំ០២៥ ខ្ដេមានស្មតថភាពឱ្្រ៊ុងខ្តនរ័នេងកាត់ ន
ក្បមាណ ៤៥០.០០០ TEUs/១ឆ្េ  ំ ឈ្វើឱ្្ស្មតថភាពស្រ៊ុបខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ រស្ស្ នឹងឈរើនឈ ើងដេ់ 
១.២៥០.០០០TEUs/១ឆ្េ  ំ ឈៅឆ្េ ២ំ០២៥ (ស្មតថភាពបខ្នថមរបស់្ខ្ែក្ចាងំ ១០០.០០០ TEUs/១
ឆ្េ  ំ ក្ពមទាងំឈ្វើឱ្្តនមេដរឹជ្ញ្ជូ នតមស្ម៊ុក្ទ (Ocean Freight Cost) មានតនមេក្បហារក់្បខ្ហេ   
បណាត ក្បឈទស្ជ្ិតខាង និងរេ៊ុងតំបនខ់្ដេអាចរមួចំខ្ណរដេ់ការជ្ួយ ស្ក្មួេខ្ែេរពាណិជ្ជរមម និង
ការអភ្វិឌឍនឈ៍ស្ដារិចចស្ងគមរមព៊ុជា ។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ដេ់ ១.២៥០.០០០ TEUs រេ៊ុង១ឆ្េ  ំឈៅឈពេខ្ដេចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ 
ឈនោះដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅ ឆ្េ ២ំ០២៥ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  
ននលឈក្មាង 

 សាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមី ក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទីរ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត ទីលានរ៊ុងខ្តនរ័ 
និងឋបនីយភ្ណ័ឌ ខ្ែ ក្ពមទាងំការង្ករបូមសាត រអាងនាវា នងិ េងនាវា ក្បខ្វង ៤លី ូខ្ម៉ែត នងិ
ជ្ឈក្ៅ -១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត។ េ។ 

 បំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់រមួមាន QC ០៣ ឈក្លឿង RTG ០៩ ឈក្លឿងរថឈេើរ
រ៊ុងខ្តនរ័ទឈទ (Empty Reach Stacker) ចំននួ ០២ ឈក្លឿង រាេស្ឈណាត ងរ៊ុងខ្តនរ័ ចំនួន 
១៦ ឈក្លឿង និងក្បពន័ធក្លបក់្លងចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ស្វ័យក្បវតតិរមម ០១ រំឈភ្េ។ េ។ 

ទីតងំលឈក្មាង ស្ថិតឈៅភាលខាងឈរើតននចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័មានក្សាប ់ ស្ថិតឈេើនែទទឹរស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនបរ់េរចំង្កយ
ក្បមាណ ៣០០ ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ីដីឈររឈៅកានទ់ីលានខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័។ នែទ
ដីស្រ៊ុបទំហំ ១៧,៥ ហិរត ។ 

ទីភាេ រង់្ករអន៊ុ
វតតលឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច និងហិរញ្ា វតថ៊ុជាមាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) ។ 

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

តនមេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង JPY ២៣.៥០២.០០០.០០០ ក្បហារក់្បខ្ហេនងឹ USD ២០៣.០០០.០០០,០០ 

ដំណារក់ាេ 
ននការអន៊ុវតតន៍
លឈក្មាង 

ដំណារក់ាេទី១ ៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព នងិការឈរៀបចំហិរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ ឆ្េ ំ
២០១៧)  
-ជ្ហំានទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ក្រមុសិ្រា JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា នងិឈរៀបចំរ យ
ការណ៍ស្តីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព ននលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមីរពំងខ់្ែក្រុងក្ពោះ
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សី្ហន៊ុ ។ 
-ជ្ហំានទី២ (ឆ្េ ២ំ០១៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៧)៖ ទីភាេ រង់្ករ JICA  នច៊ុោះមរសិ្រា នងិវាយតនមេខ្ែេរ
ហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមី រំពងខ់្ែក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈដាយស្ឈក្មចច៊ុោះរិចចក្ពម
ឈក្ពៀងហិរញ្ាបបទាន ស្មបទាន ឈេមៈ CP-P21  ឈៅនថងទ៧ី ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
ដំណារក់ាេទី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងល់ឈក្មាង (ឆ្េ ២ំ០១៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០១៩)  
-ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្រ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះក្តូវ នអន៊ុវតតតមនីតិវ ិ្ ី Single Source Selection (SSS)។ 
រេ៊ុងដំណារក់ាេនីមយួៗ ក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ 
(MEF & MPWT) នងិទភីាេ រង់្ករ JICA។ ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះរមួមាន ការង្ករសិ្រាលនូំស្ខ្ែេរ
វសិ្វរមម សំ្ណងស់្៊ុីវេិ នងិការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំការង្ករក្តួត
ពិនិត្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។  
-ក្រុមហ ៊ុន Nippon-Koei & Oriental Consultants Global JV (ក្រុមហ ៊ុនជ្ប៉ែ៊ុន) ក្តូវ នច៊ុោះរិចច
ស្នាជាមយួ រស្ស្ ឈៅខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៩ ។  
ដំណារក់ាេទី៣៖ ការឈរៀបចលំំនូស្បេងវ់សិ្វរមម និងជ្ំនួយការខ្ែេរឈដញនថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែការ
សាងស្ង ់និងក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០)  
-ជ្ំហានទី១ (ឆ្េ ២ំ០១៩ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២០)៖ ការឈរៀបចំលនូំស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់ការង្ករសំ្ណងស់្៊ុី
វេិ (Package-1) និង ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់(Package-2)  ។  
-ក្រុមហ ៊ុនរ៊ុងស្ ៊ុេតង ់ NK-OCG JV  នចាបដ់ំឈណើ រការការង្កខ្ែេរលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម និងឈរៀបចំ
ឯរសារឈដញនថេស្ក្មាបឈ់ក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនឈៅ៉ែការសាងស្ង ់តងំពីខ្មររាដា ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈហើយ ន
ដារជូ់្ន រស្ស្ ឈៅខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០។ ប៉ែ៊ុខ្នតការង្កខ្ែេរលំនូស្បេងវ់សិ្វរមមឈនោះ ក្តូវ នខ្រស្ក្មួេ
ឱ្្ក្ស្បតមរិចចស្ក្មួេពាណិជ្ជរមម ក្ពមទាងំែេប៉ែោះពាេ់ជាស្រេឈដាយសារជ្មងរូឺវដិ-១៩ បណាត េ
ឱ្្មានការពនាឈពេអន៊ុវតតលឈក្មាង និង នដារជូ់្ន រស្ស្ សាជាថមីឈៅខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០២១ ។  
-ជ្ំហានទី២ (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២២)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថម ី
(Package-1) (ឆ្េ ២ំ០២0 ដេ់ឆ្េ ២ំ០២១)  នងិ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរ
ដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់ (Package-2) (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២២)។ ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុម
ហ ៊ុនសាងស្ង ់ នងិក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតតតមនតីិវ ិ្ ីននការឈដញនថេមានេរខណៈក្បរួតក្បខ្ជ្ងជា
សាធារណៈ (ICB) ឈហើយក្តូវមានការឯរភាពជាឈរេការណ៍ពីក្រសួ្ងអាណាពា េទាងំពីរ 
(MEF & MPWT) និងទីភាេ រង់្ករ JICA។ 
ដំណារក់ាេទី៤៖ ដណំារក់ាេសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមី និងែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុង
ខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់(ច៊ុងឆ្េ ឆំ្េ ២ំ០២២ ដេ់ច៊ុងឆ្េ ២ំ០២៥) 
-ជ្ហំានទី១ (ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥)៖ ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមីឈក្រងនឹងចាបឈ់ែតើម
ឈៅពាររ់ណាត េ ឆ្េ ២ំ០២២ ឈហើយបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០២៥ (៣៦ខ្ម) ។ 
-ជ្ហំានទី២ (ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥)៖ ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន់
ឈក្រងនឹងចាបឈ់ែតើមឈៅឆ្េ ២ំ០២២ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបក់ារង្ករឈៅឆ្េ ២ំ០២៥ (២៨ខ្ម)។ 
ដំណារក់ាេទី ៥៖ រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំដូចខាងឈក្កាមៈ 
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-ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថម ី(ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦) 
-ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់(ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៦)។ 

វឌឍនភាព
លឈក្មាង 

-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ី នច៊ុោះហតថឈេខាឈៅនថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីចូេជា្រមាន ឈៅនថងទី៧ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០១៧ ។ 
-រិចចក្ពមឈក្ពៀងក្ ររ់មច ីបញ្ចបស់្៊ុពេភាព ឈៅនថងទី៧ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០២៥ ។ 
-រិចចស្នាខ្ែេរឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតង ់ រវាង រស្ស្ នងិក្រមុហ ៊ុន NK-OCG JV ច៊ុោះនថងទី០៨ ខ្មសី្ហា 
ឆ្េ ២ំ០១៩ ។ 
-ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងខ់្ែេរលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម និងឈរៀបចំឯរសារឈដញនថេស្ក្មាបឈ់ក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនឈៅ៉ែ
ការសាងស្ង ់  នចាបឈ់ែតើមឈៅខ្មររាដា ឆ្េ ២ំ០១៩ ឈហើយឈក្រងបញ្ចបឈ់ៅខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០។ 
ប៉ែ៊ុខ្នត លឈក្មាងឈនោះ ក្តូវ នពនាឈពេឈដាយសារែេប៉ែោះពាេ់ជាស្រេឈដាយសារការររីរាេដាេ នន
ជ្មងរូឺវដិ១៩ និងការខ្រស្ក្មេួលំនូស្បេងេំ់អិតឱ្្ក្ស្បតមរិចចស្ក្មួេពាណិជ្ជរមមឈនាោះ ឯរសារ
ឈដញនថេខ្រស្ក្មួេថមី នដារជូ់្ន រស្ស្ សាជាថមីឈៅខ្ម វចិេិកា ឆ្េ ២ំ០២១ ។ 

លំនសួ្បេង ់ចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថមី-ជំ្ហានទី១  (ក្បខ្វង៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៤,៥ ខ្ម៉ែក្ត) 
  ប្រភព: NK-OCG JV (2020) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
❖ លឈក្មាងពក្ងីចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថមី-ជំ្ហានទី២ (ក្បខ្វង ៤០០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦,៥ ខ្ម៉ែក្ត) 

 និងជំ្ហានទី៣ (ក្បខ្វង ៤៣០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត) ឈដាយឈក្បើក្ ស់្រញ្ចបថ់វកិាខ្តមយួ 
ជាទស្សនវស័ិ្យ រស្ស្ នងឹអភ្វិឌឍឈៅជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទទរឹឈក្ៅខ្តមយួលតក់្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព និងជ្វភាព 

ឈដើមបចូីេរមួចំខ្ណរឈ្វើឱ្្ក្បឈស្ើឈ ើងនូវវស័ិ្យ ូជ្ិស្ទិរ និងអភ្វិឌឍស្ងគម-ឈស្ដារិចចឈៅរេ៊ុងក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ ឈៅ 
ឈពេចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទរឹឈក្ៅថមី-ជ្ំហានទី២ និងជ្ហំានទី៣ ដារឱ់្្ដំឈណើ រការ រស្ស្ នងឹអាចក្សូ្បទាញនាវារ៊ុងខ្តនរ័
៊្ុន្ំខ្ដេមានែេូវដរឹជ្ញ្ជូ នរេ៊ុងតំបនអ់ាស្៊ុី- ៉ែ ស្៊ុីហវិរ អឺរ ៉ែ៊ុប និងអាឈមររិមរកានក់្បឈទស្រមព៊ុជាឈដាយផ្ទទ េ់ ឈដាយព៊ុំ
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ចា ំច ់ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ឈៅតមបណាត រំពងខ់្ែឈែសងៗ ឈហើយទទួេ ននូវែេក្បឈោជ្នឈ៍ស្ដារិចចពកីារកាតប់នថយតនមេ នងិការ
ចំឈណញឈពេឈវលារេ៊ុងការដរឹជ្ញ្ជូ នតមែេូវស្ម៊ុក្ទ។ 

រស្ស្  នរំព៊ុងខ្ក្បកាេ យជារំពងខ់្ែរេ៊ុងតបំនដ់ម៍ានស្កាត ន៊ុពេ ជាពិឈស្ស្ រកំ្ទដេ់រំឈណើ នឈស្ដារចិចជាត ិ
និងកាតប់នថយភាពក្រីក្រស្ក្មាបក់្បជាជ្នរមព៊ុជា ឈហើយតភាជ បក់្បឈទស្រមព៊ុជាឈៅកានត់បំន ់និងពិភ្ពឈលារ ។ 

ឈហត៊ុដូឈចេោះ រស្ស្ ក្តូវការជាបនាទ ននូ់វការពក្ងីរចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថមីទាងំពរីជ្ហំានរមួរេ ឱ្្ នរចួរាេ់
ឈៅឆ្េ ២ំ០២៨-២០២៩ ខ្ដេជាជ្ឈក្មើស្សិ្រាឈដាយក្រមុសិ្រា JICA Survey Team៖ 
  ១- ចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថមី-ជ្ហំានទី២ ក្បខ្វង ៤០០ ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៦,៥ ខ្ម៉ែក្ត 

- ស្មតថភាពនាវាចណំ៊ុ ោះ ១២0.000DWT ែទ៊ុររ៊ុងខ្តនរ័ជាម្្ម ១០.000TEUs ចូេចត ននងិការ
បំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្បតបិតតិការចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ស្វ័យក្បវតតិ
រមម TOS ចា ំចម់យួចនំួន ។ 

២- ចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទរឹឈក្ៅថមី-ជ្ហំានទ៣ី ក្បខ្វង ៤៣០ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧,៥ខ្ម៉ែក្ត 
- ស្មតថភាពនាវាចណំ៊ុ ោះ ១៦0.000DWT ែទ៊ុររ៊ុងខ្តនរ័ជាម្្ម ១៥.000TEUs ចូេចត ន និងការ
បំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្បតបិតតិការចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ស្វ័យក្បវតតិ
រមម TOS ចា ំចម់យួចនំួន ។ 

ឈេចក្តោេឈងេបគឈប្ោង 
រយៈឈពេនន
លឈក្មាង 

ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៨ 

ឈរេបំណង 
នន លឈក្មាង 

ឈដើមបចូីេរមួរកំ្ទដេ់រចិចស្ក្មួេពាណិជ្ជរមម  និង ៊្ុររិចចឈៅរមព៊ុជាកាតប់នថយឈពេឈវលា នងិតនមេ
 ូជ្ិស្ទិរ ខ្ដេធានា ននូវនិរនតរភាព ននេំហូរទនំិញឈចញ-ចូេក្បរបឈដាយេរខណៈក្បរួត
ក្បខ្ជ្ងល៊ុណភាពឈស្វា និងមនិររស្ទោះចរាចរទំនិញនាឈពេអនាលត ឈនេើយតប ននូវ ឈរេ
នឈោ យអភ្វិឌឍវស័ិ្យឧស្ាហរមមរមព៊ុជាឆ្េ ២ំ០១៥-២០២៥  ឈនាោះ រស្ស្ ក្តូវការជាបនាទ ន ់
និងសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថម-ីជ្ហំានទី២ (ក្បខ្វង ៤០០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទរឹ -១៦,៥ 
ខ្ម៉ែក្ត)  នងិជ្ហំានទ៣ី (ក្បខ្វង ៤៣០ ខ្ម៉ែក្ត ជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត) រមួរេ  រេ៊ុងទស្សនវស័ិ្យ    
រស្ស្ នឹងអភ្វិឌឍឈៅជារពំងខ់្ែស្ម៊ុក្ទទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតក់្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព និងជ្វភាព 
ឈដើមបចូីេរមួចំខ្ណរឈ្វើឱ្្ក្បឈស្ើឈ ើងនូវវស័ិ្យ ូជ្ិស្ទិរ និងអភ្វិឌឍស្ងគម-ឈស្ដារិចចឈៅរេ៊ុងក្ពោះរាជា
ណាចក្ររមព៊ុជា។ ចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថមីឈនោះ នឹងអាចក្សូ្បទាញនាវារ៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ំខ្ដេ
មានែេូវដឹរជ្ញ្ជូ នរេ៊ុងតំបនអ់ាស្៊ុី- ៉ែ ស្៊ុីហវិរ អឺរ ៉ែ៊ុប នងិអាឈមររិមរកានក់្បឈទស្រមព៊ុជាឈដាយផ្ទទ េ់ 
ឈដាយព៊ុំចា ំច ់ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ឈៅតមបណាត រពំងខ់្ែឈែសងៗ ឈហើយទទួេ ននូវែេក្បឈោជ្ន ៍       
ឈស្ដារិចចពីការកាតប់នថយតនមេ និងការចំឈណញឈពេឈវលា រេ៊ុងការដឹរជ្ញ្ជូ នតមែេូវស្ម៊ុក្ទ។ 
ជាមយួឈនោះ រស្ស្  នរពំ៊ុងខ្ក្បកាេ យជារពំងខ់្ែរេ៊ុងតបំនដ់ម៍ានស្កាត ន៊ុពេ ជាពិឈស្ស្រកំ្ទ
ដេ់រំឈណើ នឈស្ដារចិចជាតិ នងិកាតប់នថយភាពក្រីក្រស្ក្មាបក់្បជាជ្នរមព៊ុជា ឈហើយតភាជ បក់្បឈទស្
រមព៊ុជាឈៅកានត់បំន ់និងពិភ្ពឈលារ ។ 

េទធែេ 
រពំឹងទ៊ុរ 

ស្មតថភាពឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័្នដេ់ ២.៤៣៧.០០០TEUs រេ៊ុង១ឆ្េ ឈំៅឈពេខ្ដេចំណតខ្ែ
រ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថម-ីជ្ហំានទ២ី និងជ្ហំានទ៣ី ឈនោះ ដារឱ់្្ក្បតិបតតិការឈៅឆ្េ ២ំ០២៩ ខាងម៊ុម។ 

ធាត៊ុសំ្ខាន់ៗ  ១-ចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទរឹឈក្ៅថមី-ជ្ហំានទី២ ក្បខ្វង៤០០ខ្ម៉ែក្តនិងជ្ឈក្ៅទរឹ-១៦,៥ខ្ម៉ែក្ត 
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ននលឈក្មាង (ស្មតថភាពនាវាចំណ៊ុ ោះ ១២0.000 DWT ែទ៊ុររ៊ុងខ្តនរ័ជាម្្ម ១០.000TEUs ចូេចត ន) 
និងការបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្បតិបតតិការចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័
ស្វ័យក្បវតតិរមម TOS ចា ំចម់យួចំនួន ។ 

២-ចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទរឹឈក្ៅថមី-ជ្ហំានទ៣ី ក្បខ្វង ៤៣០ ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -១៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត 
(ស្មតថភាពនាវាចំណ៊ុ ោះ ១៦0.000DWT ែទ៊ុររ៊ុងខ្តនរ័ជាម្្ម ១៥.000TEUs ចូេចត ន)  នងិ
ការបំពារម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់ ក្ពមទាងំក្បពន័ធក្បតិបតតិការចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័
ស្វ័យក្បវតតិរមម TOS ចា ំចម់យួចំនួន ។ 

ទីតងំលឈក្មាង បនតពីចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទរឹឈក្ៅថមីក្បខ្វង ៣៥០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ថិតឈេើនែទទឹរស្ម៊ុក្ទខ្របរទំនបរ់េរចំង្កយ
ក្បមាណ ៦៥០ ខ្ម៉ែក្ត ពីក្ចាងំស្ម៊ុក្ទ និងមានសាព នភាជ បព់ដីីឈររឈៅទលីានចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ថមី។ 
នែទដីស្រ៊ុបទំហំ ៤២,៥ ហិរត ។ 

ភាេ រង់្ករអន៊ុវតត
លឈក្មាង 

រស្ស្ ជាទីភាេ រង់្ករអន៊ុវតតលឈក្មាង ឈហើយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច នងិហិរញ្ា វតថ៊ុ ជាមាច ស់្លឈក្មាង 
(Employer) ។ 

ក្បភ្ពថវកិា និង
ចំនួនថវកិា ក្ ររ់មចពី ីJICA តមរយៈក្ ររ់មចបីនតពីក្រសួ្ងឈស្ដារចិច និងហិរញ្ា វតថ៊ុ ។  

តនមេ ៉ែ នស់ាម ន
លឈក្មាង 

JPY ៦៤.៩៧៣.០០០.០០០ ក្បហារក់្បខ្ហេនងឹ USD ៥៧០.០០០.០០០,០០  
(រំព៊ុងស្ថិតរេ៊ុងដំណារក់ាេឈបស្ររមមខ្ស្វងរការពិត Fact-Finding Mission) 

ដំណារក់ាេ 
ននលឈក្មាង 

ដំណារក់ាេទី១៖ ការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព នងិការឈរៀបចំហិរញ្ា វតថ៊ុ (ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ំ
២០២២)  
-ឆ្េ ២ំ០២១ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២២)៖ ក្រុមសិ្រា JICA Survey Team  នរំព៊ុងច៊ុោះសិ្រា និងឈរៀបចំ
រ យការណ៍ ស្តីពីការសិ្រាប៊ុឈរស្មទិធិេទធភាព ននលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថម-ី
ជ្ំហានទី២ និងទ៣ីរមួរេ  ក្ពមទាងំឈ្វើការវាយតនមេខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុឈេើលឈក្មាងអភ្វិឌឍនច៍ណំតខ្ែរ៊ុង
ខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថមីទាងំពរីជ្ហំានរមួរេ  ឈដើមបែីតេ់ក្ ររ់មចសី្មបទាន ។ 
ដំណារក់ាេទី២៖ ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនរ៊ុងស្ ៊ុេតង ់(ឆ្េ ២ំ០២២ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៣)  
ការង្ករឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនរ៊ុងស្ ៊ុេតងខ់្តមយួ ស្ក្មាបល់ឈក្មាងពក្ងីរចំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ -ជ្ហំាន
ទី២ និងជ្ហំានទី៣ ឈដាក្តូវ នអន៊ុវតតតមនតីិវ ិ្ ីននការឈដញនថេមានេរខណៈក្បរតួក្បខ្ជ្ងជា       
សាធារណៈ (ICB)។ ឈស្វារ៊ុងស្ ៊ុេតងឈ់នោះ រមួមាន ការង្ករសិ្រាលនូំស្បេងខ់្ែេរវសិ្វរមមសំ្ណងស់្៊ុី
វេិស្ក្មាប ់ NCT2 & NCT3 ជ្ំនួយការឈរៀបចំឯរសារឈដញនថេ និងការង្ករក្តួតពិនិត្ឈេើការង្ករ
សាងស្ង ់ ស្ក្មាបក់ារឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនឈៅ៉ែការសំ្ណងស់្ក្មាប ់ NCT2 & NCT3 ការង្ករែគត់
ែគងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ ៊្ុន្ងន ់និងការង្ករែគតន់ាវាបឈក្មើក្បតបិតតិការ ក្ពមទាងំការង្ករក្តួត       
ពិនិត្រេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេធានារយៈឈពេសាងស្ងជ់ាឈដើម ។ 
ដំណារក់ាេទី៣៖ ការឈរៀបចំលំនូស្បេងវ់សិ្វរមម និងជ្ំនយួការខ្ែេរឈដញនថេឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនឈៅ៉ែ
ការសំ្ណង ់ និងក្រមុហ ៊ុនែគតែ់គងម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ទំឈនើប (ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ឆ្េ ំ
២០២៤)  
-ជ្ហំានទី១ (ឈដើមឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ឈដើមឆ្េ ២ំ០២៤)៖ ការឈរៀបចំលំនូស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាប ់ការង្ករ
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ-ជ្ហំានទី២ (Package-1) ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ទំឈនើប 
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(Package-2) និងការង្ករនាវាបឈក្មើក្បតបិតតិការ (Package-3) ។ 
-ជ្ហំានទី២ (ច៊ុងឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ច៊ុងឆ្េ ២ំ០២៤)៖ ការឈរៀបចំលំនូស្បេងវ់សិ្វរមមស្ក្មាបក់ារង្ករ
សំ្ណងស់្៊ុីវេិ-ជ្ហំានទ៣ី (Package-4) 
-ជ្ហំានទ៣ី (ឆ្េ ២ំ០២៣ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៤)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់ -ជ្ំហានទី២ 
(Package-1) ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ទំឈនើប (Package-2) នងិការង្ករ
នាវាបឈក្មើក្បតបិតតិការ (Package-3) ។ 
-ជ្ហំានទី៤ (ឆ្េ ២ំ០២៤ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៥)៖ ការឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រុមហ ៊ុនសាងស្ង ់ -ជ្ំហានទ៣ី 
(Package-4) 
ចំឈពាោះនីតិវ ិ្ ីឈក្ជ្ើស្ឈរ ើស្ក្រមុហ ៊ុនសាងស្ង ់ នងិក្រុមហ ៊ុនែគតែ់គងក់្តូវអន៊ុវតតតមនតីិវ ិ្ ីននការឈដញនថេ
មានេរខណៈក្បរតួក្បខ្ជ្ងជាសាធារណៈ (ICB)  ។ 
ដំណារក់ាេទី៤៖ ដំណារក់ាេសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទឹរឈក្ៅថមី-ជ្ំហានទី២ និងជ្ំហានទី៣ 
ការង្ករែគតែ់គងម់ឈ្ា យឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ទំឈនើប និងការង្ករនាវាបឈក្មើក្បតិបតតិការ (ឆ្េ ២ំ០២៥ 
ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៩) 
-ជ្ហំានទី១ (ឆ្េ ២ំ០២៥ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៨)  (៣៦ខ្ម)៖  ការង្ករសាងស្ងច់ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័    
ទឹរឈក្ៅថម-ីជ្ហំានទី២(Package-1) ការង្ករែគតែ់គងឈ់ក្លឿងចក្រឈេើរដាររ់៊ុងខ្តនរ័ទំឈនើប 
(Package-2) និង ការង្ករនាវាបឈក្មើក្បតបិតតិការ (Package-3) ។ 
-ជ្ហំានទី២ (ឆ្េ ២ំ០២៦ ដេ់ឆ្េ ២ំ០២៩) (៤២ខ្ម)៖ ការង្ករសាងស្ងច់ំណតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទរឹ
ឈក្ៅ ថមី-ជ្ហំានទី៣ (Package-4) ។ 
ដំណារក់ាេទី៥៖ រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទា ំ(LDP) (ឆ្េ ២ំ០២៨ ដេ់ឆ្េ ២ំ០៣០) 
រយៈឈពេធានាជ្ួស្ជ្៊ុេខ្ថទាលំឈក្មាងមានរយៈឈពេ១ឆ្េ  ំ។ 

វឌឍនភាពលឈក្មាង ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០២២ឈនោះ ទីភាេ រង់្ករ JICA  នបញ្ជូ នក្រុមឈបស្ររមមខ្ស្វងររការពតិ JICA JICA 
Fact-Finding Mission ច៊ុោះមរជ្ួបពិភារាការង្ករជាមយួភាលីរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ឈេើលឈក្មាង
ពក្ងីរចណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័ទរឹឈក្ៅថម-ីជ្ហំានទី២ និងជ្ំហានទី៣  រមួរេ ។ 

ស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០២១ ឈនោះ រស្ស្ មនិមានការវភិាលអំពហីានភិ្យ័ឈនាោះឈទ ។ 
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ផ្នែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
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បរិយាយ ឯកត្តោ  
មែនការ ២០២១  ឆ្ន ាំ២០២១  ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឈប្រៀបឈ ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-១)/១ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណទំនិញនេងកាត ់ ឈតន ៦.៦៩៨.០០០ ៦.៩៩០.៣៣៧ ៦.៦០១.៨០៤ ៦.៥៤៧.៧៥៦ ៤,៣៦% ៥,៨៩% ៦,៧៦% 
   ជារ៊ុងខ្តនរ័  _   ៤.៩៤៩.៨០១ ៤.៣៦៣.៩០៩ ៤.១៤៨.៧២៩   ១៣,៤៣% ១៩,៣១% 
   ទំនិញរាយ  _   ២៥០.៧៣៤ ៣៤៩.៨២០ ៥២០.៦៨៣   -២៨,៣២% -៥១,៨៥% 
   ជាឈក្បង និងហាគ ស្ _   ១.៧៨៩.៨០២ ១.៩៧១.៧៩៦ ១.៨៧៨.៣៤៤   -៩,២៣% -៤,៧១% 
បរមិាណទំនិញនាចូំេ _ ៥.០១៣.០០០ ៥.២០៣.៨១៩ ៤.៨៨៧.៦៨៤ ៥.១២១.៧១៣ ៣,៨១% ៦,៤៧% ១,៦០% 
   ជារ៊ុងខ្តនរ័  _   ៣.១៩១.១៨៧ ២.៦៧០.៧៧០ ២.៧៧៥.៣៨៦   ១៩,៤៩% ១៤,៩៨% 
   ទំនិញរាយ _   ២.០១២.៦៣២ ២.២១៦.៩១៤ ២.៣៤៦.៣២៧   -៩,២១% -១៤,២២% 
បរមិាណទំនិញនាឈំចញ  _ ១.៦៨៥.០០០ ១.៧៨៦.៥១៨ ១.៧១៤.១២០ ១.៤២៦.០៤៣ ៦,០២% ៤,២២% ២៥,២៨% 
   ជារ៊ុងខ្តនរ័  _   ១.៧៥៨.៦១៤ ១.៦៩៣.១៤០ ១.៣៧៣.៣៤៣   ៣,៨៧% ២៨,០៥% 
   ទំនិញរាយ  _   ២៧.៩០៤ ២០.៩៨០ ៥២.៧០០   ៣៣,០០% -៤៧,០៥% 
បរមិាណទំនិញឈេើរឈរៀប  _ ៨.៧១៨.០០០ ១០.១៩៩.១៤៨ ៨.៩៥៤.៣១៧ ៨.៦៦០.៥២៦ ១៦,៩៩% ១៣,៩០% ១៧,៧៧% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ២១១.០០០ ២០១.៩២៣ ២០៨.៣២៩ ៤៦៤.៤៣៥   -៣,០៨% -៥៦,៥២% 
   នេងកាតឃ់្េ ងំនិងទលីាន  _ ៨.៥០៧.០០០ ៩.៩៩៧.២២៥ ៨.៧៤៥.៩៨៨ ៨.១៩៦.០៩១   ១៤,៣១% ២១,៩៨% 
បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នេងកាត ់ TEUs ៦៣៩.០០០ ៧៣២.៣៨៧ ៦៤១.៨៤២ ៦៣៩.២១១ ១៤,៦១% ១៤,១១% ១៤,៥៨% 
នាចូំេ  _ ៣១៨.០០០ ៣៨០.១៤៥ ៣២០.៦៤២ ៣៣០.០២០ ១៩,៥៤% ១៨,៥៦% ១៥,១៩% 
    មានទនំិញ  _   ៣៤០.៥៦៧ ២៩៥.៦៣១ ៣១២.៩៦១   ១៥,២០% ៨,៨២% 
     រម នទំនិញ _   ៣៩.៥៧៨ ២៥.០១១ ១៧.០៥៩   ៥៨,២៤% ១៣២,០១% 
នាឈំចញ _ ៣២១.០០០ ៣៥២.២៤២ ៣២១.២០០ ៣០៩.១៩១ ៩,៧៣% ៩,៦៦% ១៣,៩២% 
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    មានទនំិញ  _   ២២១.៤៨៥ ២០០.០៥៨ ១៧៩.៤៧៦   ១០,៧១% ២៣,៤១% 
     រម នទំនិញ  _   ១៣០.៧៥៧ ១២១.១៤២ ១២៩.៧១៥   ៧,៩៤% ០,៨០% 
ចំនួននាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៥៨០ ១.៤៤៨ ១.៥៨២ ១.៦៦២ -៨,៣៥% -៨,៤៧% -១២,៨៨% 
ចំណ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៧.៧០៥.០០០ ១៣.៣៦៦.៣៩៩ ១៦.៧៨៤.៩៧៩ ១៧.៥០១.៨៩៣ -២៤,៥០% -២០,៣៧% -២៣,៦៣% 
នាវាដឹររ៊ុងខ្តនរ័ ឈក្លឿង   ៦៥៥ ៦៧០ ៦២១   -២,២៤% ៥,៤៨% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងខ្តនរ័  ឈតន   ៩.០៣៤.៤០៩ ១០.១៨៨.៥៨៥ ៨.៨៧៦.៧៩៥   -១១,៣៣% ១,៧៨% 
នាវាដឹរឈក្បង និងហាគ ស្ ឈក្លឿង   ៤៨៣ ៥៨៧ ៦៧១   -១៧,៧២% -២៨,០២% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង និងហាគ ស្ ឈតន   ២.០០៣.៩៦៤ ២.៣៦២.០៤៤ ២.២៤៥.៣៦៨   -១៥,១៦% -១០,៧៥% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៣១០ ៣០៧ ៣២២   ០,៩៨% -៣,៧៣% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទនំិញទូឈៅ ឈតន   ២.៣២៨.០២៦ ២.៧៦៥.៧៥៣ ២.៩១៨.១៤២   -១៥,៨៣% -២០,២២% 
នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ០ ១៨ ៤៨   -១០០,០០% -១០០,០០% 
   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ០ ១.៤៦៨.៥៩៧ ៣.៤៦១.៥៨៨   -១០០,០០% -១០០,០០% 
   ចំនួនឈទស្ចរ  នារ ់   ០ ១៧.៧៨៩ ៥១.៤៧៩   -១០០,០០% -១០០,០០% 
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៦៥៥

៤៨៣

៣១០

០

៦៧០
៥៨៧

៣០៧

១៨

៦២១
៦៧១

៣២២

៤៨

០
១០០
២០០
៣០០
៤០០
៥០០
៦០០
៧០០
៨០០

នាវារ៊ុងខ្តនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនញិទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ចំននួនាវាចូេចត រស្ស្

ឆ្េ ២ំ០២១ ឆ្េ ២ំ០២០ ឆ្េ ២ំ០១៩

៩.០៣៤.៤០៩

២.០០៣.៩៦៤ ២.៣២៨.០២៦

០

១០.១៨៨.៥៨៥

២.៣៦២.០៤៤
២.៧៦៥.៧៥៣

១.៤៦៨.៥៩៧

៨.៨៧៦.៧៩៥

២.២៤៥.៣៦៨
២.៩១៨.១៤២

៣.៤៦១.៥៨៨

០

២,០០០,០០០

៤,០០០,០០០

៦,០០០,០០០

៨,០០០,០០០

១០,០០០,០០០

១២,០០០,០០០

នាវារ៊ុងខ្តនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនញិទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ចំណ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវាចូេចត រស្ស្

ឆ្េ ២ំ០២១ ឆ្េ ២ំ០២០ ឆ្េ ២ំ០១៩
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នាចូំេរម នទំនិញ

នាឈំចញមានទំនិញ

នាឈំចញរម នទំនិញ

បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នេងកាត ់រស្ស្ (TEUs)

ឆ្េ ២ំ០១៩ ឆ្េ ២ំ០២០ ឆ្េ ២ំ០២១

១២%

២៦%

៤០%

៧%
៥%

៣%៧%

ក្បឈទស្នាឈំចញរ៊ុងខ្តនរ័ ក្បចាឆំ្េ ២ំ០២ ១ 

ចិន អឺរ ៉ែ៊ុប អាឈមររិ អាស្៊ុី អងឈ់លេស្ ជ្ប៉ែ៊ុន ឈែសងៗ
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បរិយាយ 
េប្ោបក់ារិយបរិឈចេទឆ្ន ាំ ២០២១ េប្ោបក់ារិយបរិឈចេទឆ្ន ាំ ២០២០ េប្ោបក់ារិយបរិឈចេទឆ្ន ាំ ២០១៩ 

ពានឈ់រៀល 
ភាគរយឈ ៀបនឹង
ចាំណូលេរបុ 

ពានឈ់រៀល 
ភាគរយឈ ៀបនឹង
ចាំណូលេរបុ 

ពានឈ់រៀល 
ភាគរយឈ ៀបនឹង
ចាំណូលេរបុ 

ចំណូេឈេើរដារព់ីនាវាឈៅទលីាន 
(Stevedoring) 

១៥៨.៥៦៦.៤៩៩ ៤៦,៣២% ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ ៤៦,៤៥% ១៥១.១៥៣.៧១៧ ៤៥,២៧% 

ចំណូេឈេើរដារឈ់េើទលីាន 
(LOLO) 

១០០.៦០២.០៤៦ ២៩,៣៩% ៨៣.៨២១.៧៧៥ ២៦,៨៨% ៩០.៨៧៧.០៧៦ ២៧,២២% 

ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ៦៥.០១៦.២៦៧ ១៨,៩៩% ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ ២១,៦៧% ៦៥.៧១៩.៤៥២ ១៩,៦៨% 
ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ១៤.៣៧៤.៤៨៨ ៤,២០% ១១.៣៧៧.៧៨៥ ៣,៦៥% ២១.២៤៨.១២២ ៦,៣៦% 
ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ១២២.៣២៦ ០,០៤% ៦៤.៨១៣ ០,០២% ១០២.០៨១ ០,០៣% 
ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ០ ០,០០% ២៦៥.៦៤៥ ០,០៩% ៨២៣.៥៤៧ ០,២៥% 
ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ២.១៩៥.៨៦៩ ០,៦៤% ២.៤០៧.៧២២ ០,៧៧% ២.៧៥១.៤៩៤ ០,៨២% 
ចំណូេជ្ួេទីតងំ ១.១៦៨.២៤៨ ០,៣៤% ១.១៤០.៨៣១ ០,៣៧% ៩១៤.០៧០ ០,២៧% 
ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៣០៣.៤៨៦ ០,០៩% ៣១២.៨៧៤ ០,១០% ៣២៣.៨១៨ ០,១០% 

ចំណូេស្រ៊ុប  ៣៤២.៣៤៩.២២៩ ១០០,០០% ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ១០០,០០% ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ ១០០,០០% 
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ផ្នែកទី ៣ 
ព័ត៌មានអំពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
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ល.រ ឈ ម្ ោះអភិបាល រាំមណង 
កាលបរិឈចេទ 

កាា យជាអភិបាល 
កាលបរិឈចេទបញ្ចប ់
អាណត្តោបចចុរបនន 

១ ឯ.ឧ េូ លឹមឈន ់ ក្បធាន ០៥ ឧស្ភា ២០២១ ០៤ ឧស្ភា ២០២៤ 
២ ឯ.ឧ ស្ ៊ុយ សាន ស្មជ្ិរ ០៥ ឧស្ភា ២០២១ ០៤ ឧស្ភា ២០២៤ 

៣ ឯ.ឧ ផ្ទនែ់លាេ  ស្មាជ្ិរ ០៥ ឧស្ភា ២០២១ ០៤ ឧស្ភា ២០២៤ 

៤ ឯ.ឧ ស្៊ុម ស្៊ុភ្ន័្តរត ស្មាជ្ិរ ០៥ ឧស្ភា ២០២១ ០៤ ឧស្ភា ២០២៤ 

៥ ឈលារ ហ ៊ុន ម៊ុនេីវណណ  ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០២១ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២៤ 

៦ ឈលារ Hidetoshi KUME ស្មាជ្ិរ ២៥ មថិ៊ុនា ២០២១ ២៤ មថិ៊ុនា ២០២៤ 

៧ ឈលារ េូ េីឈមង ស្មាជ្ិរ ២១ មថិ៊ុនា ២០២១ ២០ មថិ៊ុនា ២០២៤ 

 

ល.រ ឈ ម្ ោះអភិបាល ឈេទ រាំមណង 

១ ឯ.ឧ េូ លឹមឈន ់ ក្បុស្ 
ក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជា ទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ 
រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 

២ ឈលារ ណ៊ុំ  ស្៊ុីនតិ ក្បុស្ មន្តនតីក្តួតពិនិត្រដា អមរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ 
៣ ឈលារ នថ ឬទធ ី ក្បុស្ អលគនាយររង អាជ្ីវរមម 
៤ ឈលារ ឈថាង វរី ៉ែ ូ ក្បុស្ អលគនាយររង រដា េ-ក្លបក់្លង 

៥ ឈលារ ទីសាល៊ុណ ក្បុស្ អលគនាយររង បឈចចរឈទស្ 

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

៩ ឈលារ អ ៊ុរ វណាណ រា៉ែ  ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន បឈចចរឈទស្-ស្មាភ រៈ 
១០ ឈលារក្សី្ ជ្យ័ ស្៊ុលនាធ  ក្សី្ ក្បធាននាយរដាា ន ទីែារ 
១១ ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុែេ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
១២ ឈលារ ងួន រតនា ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន អាជ្ីវរមម 
១៣ ឈលារ នថ ឈម៉ែងេី ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ក្បតបិតតកិារទីលានរ៊ុងខ្តនរ័ 
១៤ ឈលារ េូ េីឈមង ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ក្បតបិតតកិារទំនិញទូឈៅ 
១៥ ឈលារ ស្៊ុឹង ឈស្ណូ  ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន នាវាចរ-រណណ ធារ នងិស្នតិស្៊ុម 
១៦ ឈលារ លឹម ឈហា ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្ន ី
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១៧ ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់ ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ស្វនរមមនែទរេ៊ុង 
១៨ ឈលារ ឈសាម ររណី ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន ពត័ម៌ានវទិា 
១៩ ឈលារ មាន លឹង ក្បុស្ ក្បធាននាយរដាា ន សំ្ណង-់វសិ្វរមម 

ស្មាគ េ់៖ ពត័ម៌ានេំអិតពារព់ន័ធអភ្ ិេរចិចសាជ្ីវរមមមានភាជ បជ់ាមយួឧបស្មពន័ធ។ 
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ផ្នែកទី ៤ 
ព័ត៌មានអពំកីារជួញដូរម្លូរក្ត នងិភាគ្ហ នុិក 

ររស្់កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កងុក្ពះស្ីហនុ 
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ឈ ម្ ោះមូេបក្តរមមសិ្ទធ:ិ មូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល” 
និមតិតស្ញ្ញា មូេបក្តរមមសិ្ទធ: PAS (រស្ស្) 
ចំណាតថ់ាេ រន់នមូេបក្តរមមសិ្ទធិ: មូេបក្តរមមសិ្ទធិមានសិ្ទធិឈ ោះឈឆ្េ តក្បឈភ្ទ “ល” 
តនមេចាររឹរេ៊ុងមយួឯរតមូេបក្តរមមសិ្ទធិ: ១.០០០ ឈរៀេ 
នថេេររ់េ៊ុងមយួឯរតមូេបក្តរមមសិ្ស្ទធ:ិ ៥.០៤០ ឈរៀេ (១,២៥៩ ដ៊ុលាេ ររអាឈមររិ) 
បរមិាណមូេបក្តរមមសិ្ទធិស្រ៊ុបទាងំអស់្ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើចរាចរឈេើទីែារៈ ២១.៤៤២.៩៩២ មូេបក្ត 
មូេ្នូបនីយរមមទីែារៈ ១០៨.០៧២.៦៧៩.៦៨០ ឈរៀេ (២៦.៩៩១.១៧៩ ដ៊ុលាេ ររអាឈមររិ) 
ឈ ម្ ោះទីែារមូេបក្តក្បតិក្សុ្ត: ែារមូេបក្តរមព៊ុជា 
កាេបរឈិចេទននការច៊ុោះបញ្ជ ីេរម់ូេបក្ត: នថងទី ០៨ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ២០១៧ 
 

 

 លូបប្រក មេិទធិ  ករា ក ុភៈ  ីនា ឈ ស្ថ ឧេភា  ិថនុា កកកដា េីហា កញ្ញា  រលុា វិចេកា  នូ 

នថេជ្ួញដូរ
(ឈរៀេ) 

អតិបរមា  19.500   19.600  14.700   16.000  14.700  15.160   14.780  13.740  13.680  13.580  13.620  13.500  

អបបបរមា  18.040  14.760  12.500  12.960  13.020  13.700   13.600  13.600  13.480  13.200  13.340  13.000  

ម្្ម  19.154  17.292  13.439  13.570  14.206  14.532   13.857  13.671  13.628  13.411  13.513  13.274  

បរមិាណ
ជ្ួញដូរ 
(ភាលហ ៊ុន) 

អតិបរមា 3.591 12.178 2.683 3.550 16.488 36.081 17.005 3.699 3.572 3.601 1.989 12.929 
អបបបរមា  11  17  77  81  381   724   574  324   15   121   152   44  

ម្្ម 1.059 1.965 1.254 1.610 5.787 7.438 4.554 1.211 997 1.232 842 2.879 
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ល.រ ឈ ម្ ោះ េញ្ញា ត្ត ចាំននួ លូបប្រ ភាគរយ 

១ 
រដាតំណាងឈដាយក្រសួ្ងឈស្ដារិចច 
និងហិរញ្ា វតថ៊ុ 

ខ្មមរ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,០០% 

ស្រ៊ុប ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ៧៥,០០% 

ល.រ ឈ ម្ ោះ េញ្ញា ត្ត ចាំននួ លូបប្រ ភាគរយ 

១ KAMIGUMI CO., LTD ជ្ប៉ែ៊ុន ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ស្រ៊ុប ១១.១៥០.៣២៤ ១៣,០០% 

ពិពណន៌ាល អិរអាំពី 
ការមបងមចកភាគលាេ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

ចំឈណញស្៊ុទធ ២៦.៦០៧.៥៩៤.០០០ ឈរៀេ ៤៣.៤៦៣.៥០០.០០០ ឈរៀេ ៤៥.១៦៥.៧៧២.០០០ ឈរៀេ 

ភាលលាភ្ជាសាចក់្ រ់
ស្រ៊ុប 

១២.១៧៤.៦៤៩.២៧៦ឈរៀេ ១២.១៧៤.៦៤៩.២៧៦ឈរៀេ ១៥.១៩១.៥២៥.៧៧៦ ឈរៀេ 

ភាលលាភ្ជាមូេបក្ត 
រមមសិ្ទធិស្រ៊ុប មនិមាន មនិមាន មនិមាន 

ភាលលាភ្ឈែសងឈទៀត មនិមាន មនិមាន មនិមាន 

អន៊ុ តននការខ្បងខ្ចរភាល
លាភ្ (%) 

៤៥,៧៦% ៣១,១២% ៣៣,៣៣% 

ទិនេែេភាលលាភ្ (%) ៨,០០% ៨,០០% ៨,០០% 

ភាលលាភ្រេ៊ុងមយួឯរត
មូេបក្តរមមសិ្ទធ ិ ៤០៣ ឈរៀេ ៤០៣ ឈរៀេ ៤០៣ ឈរៀេ 
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ផ្នែកទី ៥ 
របាយការណ៍ស្វនកម្មររស្់ស្វនករ  
ផ្នៃកែុងច្លើការក្តួតពិនិតសយផ្នៃកែុង
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១.  ស្ថវត្តរ  
ឈដើមបរីមួចំខ្ណរឈ្វើឱ្្េអក្បឈស្ើរឈ ើងនូវក្បពន័ធក្តតួពិត្នែទរេ៊ុងរបស់្អងគភាព នាយរដាា នស្វនរមមនែទរេ៊ុង នឈ្វើ

ស្វនរមមឈេើស្រមមភាពក្លបក់្លងក្បតបិតតិការ អន៊ុឈលាមភាព និងក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុង ខ្ដេដំឈណើ រការឈដាយបណាា
នាយរដាា ន ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លង របស់្រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ។ ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទ ២០២១ ឈនោះ 
នាយរដាា នស្វនរមមនែទរេ៊ុង នឈផ្ទា តសំ្ខានឈ់េើ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ និងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតកិារទី
លានរ៊ុងខ្តនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរ
ដាា នទីែារ នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនត
សាន្តស្តអលគិស្នី ខ្ដេជាខ្ែេរមយួននខ្ែនការស្រមមភាពស្វនរមមឆ្េ ២ំ០២១ ននរមមវ ិ្ ីស្វនរមមនែទរេ៊ុងបីឆ្េ  ំ ២០១៩-
២០២១ របស់្នាយរដាា នស្វនរមមនែទរេ៊ុង។    

ការឈ្វើស្វនរមមក្បចាឆំ្េ ២ំ០២១ ឈនោះ រមួមានេទធែេការង្ករស្វនរមមស្តីពីការអន៊ុវតត នងិការក្តួតពនិិត្នែទរេ៊ុងនន
ក្តីមាស្ទី២ ក្តីមាស្ទី៣ និងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២១ និងអន៊ុសាស្ន ៍ រដូ៏ចជាវធិានការ និងការឯរភាពរបស់្ថាេ រ់
ក្លបក់្លងស្វនដាា ន ។   

២.  ហានេិយ័គនាោឹះ  
 ជាទូឈៅហានិភ្យ័រមួមាន៖ 

- ហានិភ្យ័ក្បតិបតិតការ  : ជាហានិភ្យ័ឈេើការ តប់ង ់ខ្ដេជាេទធែេបរាជ្យ័ននដំឈណើ រការ   
                                      អន៊ុវតតរបស់្មន៊ុស្សនងិក្បពន័ធក្លបក់្លង ឬ ឈហត៊ុការណ៍ពីខាងឈក្ៅ ។  

- ហានិភ្យ័ហិរញ្ា វតថ៊ុ  : ជាេទធភាពខ្ដេពត័ម៌ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ ក្តូវ នឈរៀបចំឈ ើងមនិក្តមឹ 
                                      ក្តូវឈ្វើឱ្្ការស្ឈក្មចចិតតរបស់្ថាេ រដ់ឹរនាពំ៊ុំស្មក្ស្ប ។ 

- ហានិភ្យ័អន៊ុឈលាមភាព : ជាេទធភាពខ្ដេស្រមមភាពអន៊ុវតត មនិអន៊ុឈលាមតមចាប ់
                                  និងបទបបញ្ាតតិជា្រមាន ។ 

ឈដាយខ្ រ ការឈ្វើស្វនរមមឈៅតមស្វនដាា នខាងឈេើ ស្វនររ នរណំតហ់ានភិ្យ័លនេឹោះមយួចនំួនដូចខាង
ឈក្កាម៖ 

- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ឈេើល៊ុណភាពននការែាេ់ឈស្វាសាធារណៈ 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់ការក្លបក់្លងប៊ុលគេិរ វនិយ័និងក្បសិ្ទធភាពការង្ករ 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់អន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទបបញ្ាតតិ និងនតីិវ ិ្ ីជា្រមាន 
- េទធភាពប៉ែោះពាេ់ដេ់ការក្លបក់្លងក្ទព្ស្មបតតរិដា ។    
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៣.  វិស្ថលភាពេវនក ម 
ដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះ ក្លបដណត បឈ់េើស្រមមភាពក្លបក់្លង និងរចិចក្បតបិតតិការខ្ដេក្តូវ នអន៊ុវតតឈដាយ

នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទលីានរ៊ុងខ្តនរ័ នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំិញទូឈៅ 
នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទែីារ នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនងិស្ថិតិ 
នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទ ២០២១។ ការ
ក្បមូេពត័ម៌ានស្វនរមម នងិការឈ្វើស្វនរមមក្តូវ នឈ្វើឈ ើងឈៅ នាយរដាា នស្វនរមមនែទរេ៊ុងនន រស្ស្។ ក្រុមការង្ករ
ស្វនរមមនងឹរាយការណ៍ខ្តអពំីចំណ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះ និងចណំ៊ុ ចខ្ដេក្តូវែតេ់អន៊ុសាស្នខ៍្រេមអប៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 

៤.  ឈោលបាំណងេវនក ម 
ឈរេបំណងរេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ លីឈដើមបវីាយតនមេ និងឈ្វើឱ្្ក្បឈស្ើរឈ ើងនូវក្បសិ្ទធភាពននដំឈណើ រការក្លប ់ក្លង

ហានិភ្យ័ ដំឈណើ រការក្តួតពិនតិ្ និងអភ្ ិេរចិចរេ៊ុងទីស្វនរមម ខ្ដេស្ថិតរេ៊ុងវសិាេភាពស្វនរមម ។  
ជាទូឈៅ ការង្ករស្វនរមមឈផ្ទត តសំ្ខានឈ់េើការបញ្ញជ រថ់ា ក្បពន័ធក្តតួពិនតិ្នែទរេ៊ុងែតេ់នូវការធានាស្មឈហត៊ុែេ

ឈដើមបសី្ឈក្មច ននូវឈរេបណំងដូចខាងឈក្កាម៖  
➢ ឈរេបំណងក្បតិបតតិការ : ការស្ឈក្មច នក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព នូវឈរេបណំង 

  ក្បតិបតតិការការង្ករជារខ់្ស្តង ។ 
➢ ឈរេបំណងពត័ម៌ានហិរញ្ា វតថ៊ុ : ភាពឈជ្ឿទ៊ុរចិតត និងភាពឈពញឈេញននពត័ម៌ានខ្ែេរហិរញ្ា វតថ៊ុ 

  ខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈដាយថាេ រដ់ឹរនា ំ។ 
➢ ឈរេបំណងអន៊ុឈលាមភាព : ការអន៊ុឈលាមតមចាប ់ឈរេការណ៍និងនីតិវ ិ្ ីជា្រមាន ។ 

រេ៊ុងការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ស្វនររ នរណំតឈ់រេបណំងស្វនរមមសំ្ខាន់ៗ មយួចនំួន ដូចខាងឈក្កាម៖ 
- ពក្ងឹងវនិយ័ការង្ករ មន្តនតី ប៊ុលគេិរ រមមររ ក្ស្បតមេរខនតរិៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ 
- ពក្ងឹងអន៊ុឈលាមភាព និងក្បសិ្ទធភាពក្លបក់្លង ឈក្បើក្ ស់្ ខ្ថទាសំ្មាភ រឧបររណ៍  
- ពក្ងឹងអន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទបបញ្ាតតិ នងិនីតិវ ិ្ ីជា្រមាន 
- ពក្ងឹងក្បសិ្ទធភាពននការក្លបក់្លងក្ទព្ស្មបតតិរដា ។    

៥.  អភិប្ក េវនក ម 
អភ្កិ្រមស្វនរមមឈផ្ទត តសំ្ខានឈ់េើដំឈណើ រការមានហានភិ្យ័ ខ្ដេក្តូវ នឈក្បើក្ ស់្រេ៊ុងការង្ករស្វនរមមឈនោះ។ 

អភ្កិ្រមស្វនរមមរាបប់ញ្ចូ េ៖ 
- ការរតក់្តក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុង តមរយៈការក្តួតពិនិត្ឯរសារពារព់ន័ធ និងការស្មាភ ស្នម៍ន្តនត ី
- ការរំណតក់្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុងលនេឹោះ និងឈក្បៀបឈ្ៀបជាមយួក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុង ខ្ដេ នរពំឹងទ៊ុរ 
- ការឈ្វើឈតស្តស្វនរមមអំពកី្បសិ្ទធភាពក្បតបិតតិការ ននក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុង ។ 

តមរយៈឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមនែទរេ៊ុង នស្ហការជាមយួថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ឈដើមបរីំណតក់ាររពំឹងទ៊ុរ។ 

៦.  េឈងេបលទធែលគនាឹោះ  
ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នស្ឈងាតឈ ើញចណំ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះមយួចំនួន តមរយៈការពនិិត្៖ 

១. ក្បពន័ធ Camera ស្៊ុវតថិភាពនងិ TV Monitor 
២. ស្មាភ រ ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្របស់្នាវាស្ឈណាា ង ឈកាោះ រ ៉ែ៊ុង នងិ ឈកាោះ ក្កាស្  
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៣. រ យការណ៍ស្រ៊ុបទនិេនយ័ វតតមានប៊ុលគេិរក្បចាខំ្ម ឈមសា-ឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០២១ 
៤. សាថ នភាពឃ្េ ងំនិរខិតតភ្ណឌ ឈេម ៤ របស់្ រស្ស្ 
៥. ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម  
៦. សាថ នភាពទីលានស្ត៊ុរទនំិញទូឈៅ (ទលីានជ្ប៉ែ៊ុន) 
៧. សាថ នភាពទីធាេ  និងចំណតរថយនតឈៅខាងឈក្កាយ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ 
៨. ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ឈៅការោិេ័យយនតសាន្តស្តរ ៉ែ េ់-នាវាស្ឈណាត ង 
៩. សាថ នភាពបរសិាថ ន នងិបឈង្កគ េថមឈៅឈេើចំណតខ្ែពហ៊ុបណំង  
១០. សាថ នភាពទីលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងខ្តនរ័ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ 
១១. រ យការណ៍ស្ាីពីការសិ្រាតមដាន ខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ 
១២. រ យការណ៍ក្បជ្៊ុំជាមយួក្រុមហ ៊ុននាវា និងអតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្  
១៣. រ យការណ៍បូរស្រ៊ុបេទធែេការង្ករក្បចាឆំ្េ ំាំ្ ២០២១ 
១៤. ខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០២១ 
១៥. រ យការណ៍ក្បជ្៊ុំក្បចាខំ្មជាមយួអតិថជិ្ន ខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈស្វា តស្ព 
១៦. សាថ នភាពរបង (របងថមបំពារេួ់ស្បនាេ ឈៅខ្ែេរខាងឈេើ) ឈៅជ្៊ុំវញិ តស្ព រស្ស្ 
១៧. រចនាស្មពន័ធ និងតួនាទី-ភាររចិច (នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្ន)ី  
១៨. ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានប៊ុលគេិរ រមមររក្បចាខំ្ម ត៊ុលា-វចិេិកា ឆ្េ ២ំ០២១ ។ 

៧.  ឈេចក្តោេននដិាា ន 
ខ្ែអរតមេទធែេស្វនរមមឈៅ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងខ្ត

នរ័ នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទែីារ 
នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នងិនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្ន ី
ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទ ២០២១ ក្រុមការង្ករស្វនរមម នស្ឈងាតឈ ើញថា ក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុងមយួចនំួនក្តូវ នឈរៀបចំ
 នេអក្បឈស្ើរ និងមានរិចចស្ហការពីមន្តនតីក្លបជ់ានថ់ាេ រ ់ ឈទាោះបីជាការអន៊ុវតតមយួចំននួឈៅមនិទាន ់នឈពញឈេញ និង
ក្លបក់្ជ្ុងឈក្ជាយ ឈដើមបធីានា ននូវក្បសិ្ទធភាពននក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុងឈៅឈពេអនាលតរឈ៏ដាយ។ ក្រុមការង្ករស្វនរមម 
 នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញថាចណំ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះខាងឈេើ ពារព់ន័ធនឹងវនិយ័ការង្ករ អន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់និងក្បសិ្ទធភាពក្ប
តិបតតិការ ខ្ដេក្តូវឈ្វើការពក្ងងឹ និងខ្រេមអជាបនតបនាទ ប ់។     

៨.  វិធានការមកល អ 
អន៊ុសាស្នខ៍្ដេ នែតេ់ជូ្នរេ៊ុងឈរេបណំង ឈដើមបឈី្វើឱ្្េអក្បឈស្ើរឈ ើង នូវការអន៊ុវតតដំឈណើ រការ ៊្ុររិចចនិងការ

ក្លបក់្លងរបស់្ស្វនដាា ន ក្តូវ នបញ្ចូេរេ៊ុងេទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម)។ អន៊ុសាស្នអ៍ពំីការមវោះចឈនាេ ោះមយួចំនួនក្តូវ ន
ឯរភាពជាមយួថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា នជាលាយេរខណ៍អរសរ។ េទធែេេមអតិ (ខ្ែេរ ម) រ ៏នរឈំេចអំពីការឈនេើយតប
របស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ចំឈពាោះអន៊ុសាស្ន ៍នងិការររឈ ើញរបស់្ស្វនររែងខ្ដរ ។  

វធិានការរបស់្ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា ន ក្តូវ នរឈំេចឈៅរេ៊ុងខ្ែនការខ្រេមអ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឧបស្មពន័ធទី២ 
ខ្ដេ នភាជ បជូ់្នមរជាមយួឈនោះ ។  
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៩.  ការមថាងអាំណរគណុ 
ក្រុមការង្ករស្វនរមម ខ្ដេដរឹនាឈំដាយឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់សូ្មខ្ថេងអណំរល៊ុណចំឈពាោះឈលារនាយរ ឈលារក្សី្នា

យិកានន នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ និងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតបិតតិការទលីានរ៊ុងខ្តនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតកិារ
ទំនិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធ
រមម និងស្ថិត ិនាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្ន ីក្ពមទាងំស្ហការខី្ដេ
 នស្ហការ ែតេ់ពត័ម៌ាននងិមតិឈោបេ់ដម៏ានតនមេ ឈដើមបឱី្្រិចចដំឈណើ រការស្វនរមមឈនោះ អាចក្បក្ពតឹតឈៅ នតមការ
ឈក្រងទ៊ុរ ។ 

១.       េោេភាពប្ក ុការងារេវនក មផ្ែៃកនុង នងិឈោលេាំខាន់ៗ   
១.១     ក្រុមការង្ករស្វនរមម រមួមានស្មាស្ភាពដូចខាងឈក្កាម    

-    ឈលារ ខ្ម៉ែន ចាន ់                    នាយរ ក្បធានក្រុម 
-   ឈលារ  ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុភាព              នាយររង អន៊ុក្បធាន 
- ឈលារ ឈហា ស្៊ុ្ី                     នាយររង អន៊ុក្បធាន 
- ឈលារ មាស្ ស្៊ុវណាណ  ក្បធានការោិេ័យ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារ ជ្ីវ ចន័ទស្៊ុធា                 ក្បធានការោិេ័យ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ ទូច វណាណ  ក្បធានការោិេ័យ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ រត័េ និមេ ក្បធានការោិេ័យ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ មន ស្៊ុម៊ុម ប៊ុលគេិរ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ ឈ៊ុន ឈហឿនរណីា ប៊ុលគេិរ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារ ភាព ឈម៉ែងឈក្ស្ៀន ប៊ុលគេិរ ស្មាជ្ិរ 
- ឈលារក្សី្ ឈតង ស្៊ុវណណ  ក្សី្រត័េ ប៊ុលគេិរ ប៊ុលគេិរ  

១.២    មណៈឈរេសំ្ខាន់ៗ   
ខាងឈក្កាមឈនោះលឺជាមណៈឈរេសំ្ខាន់ៗ ឈៅរេ៊ុងដំឈណើ រការស្វនរមម៖ 
- ឈស្ចរតីក្ពាងឈេើរទី ១  នបញ្ចប ់   នថងទី ០២ ខ្ម រ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ២០២២ 
- ការឈ្វើស្វនរមម នបញ្ចប ់    នថងទី ០៧ ខ្ម រ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ២0២២    
- ការឈនេើយតបច៊ុងឈក្កាយពីថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន  នថងទី ១១ ខ្ម រ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ២០២២ 
- រ យការណ៍សាថ ពរ នថងទី ១៤ ខ្ម រ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ២០២២ 

២.     ទិដ្ាភាពរ ួេវនក មផ្ែៃកនុង 
ឈរេបំណងរមួននស្វនរមមនែទរេ៊ុង លឺឈដើមបជី្ួយ ថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា ន ឈ្វើឱ្្កានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងនូវដំឈណើ រការ

ក្លបក់្លងហានភិ្យ័ ការក្តួតពិនិត្នែទរេ៊ុងនងិអភ្ ិេរិចចេអ។ ការក្លបក់្លងនែទរេ៊ុងក្តូវ នអន៊ុវតតឈដាយថាេ រដ់ឹរនាសំ្វន
ដាា ននិងមន្តនតមីយួចនំួនឈទៀត ឈដើមបធីានាឱ្្ស្ឈក្មច ននូវឈរេបំណងដូចខាងឈក្កាម៖ 

- រ យការណ៍ហិរញ្ា វតថ៊ុខ្ដេអាចទ៊ុរចិតត ន 
- ក្បតិបតតិការក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព ក្បសិ្ទធែេ និងភាពស្នសសំំ្នច  
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- អន៊ុឈលាមភាពតមចាប ់បទបបញតតិ និងនីតិវ ិ្ ីជា្រមាន ។  
ការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ រព៏ិនិត្ឈេើការឈរៀបចំនិងក្បតបិតតិការ ននក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុងែងខ្ដរ ។ 

៣. ការពិនិរយការប្គបប់្គងផ្ែៃកនុង 
ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នវាយតនមេក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុង ឈដាយខ្ែអរឈេើស្មតថភាពននដំឈណើ រការក្លបក់្លងឈដើមប ី

ស្ឈក្មចេរខណៈវនិិចេយ័ក្លបច់ំនួន ០៧ រមួមាន៖ ការែាេ់សិ្ទធិ ភាពឈពញឈេញ ភាពក្តឹមក្តូវ ស្៊ុពេភាព ការការពាស្៊ុ
វតថិភាព នងិស្នតិស្៊ុមរបូវនត ការឈដាោះក្សាយរំហ៊ុស្នគង នងិការខ្បងខ្ចរការង្ករ ក្ស្បតមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពីរចនាស្មពន័ធ 
និងតួនាទ-ីភាររចិចរបស់្ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ និងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងខ្តនរ័ នាយរដាា ន
ក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា ន
ខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិត ិនាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី ។ 

៤. ពរ័ោ៌នអាំពេីវនដាា ន 
នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ និងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងខ្តនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការ

ទំនិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទែីារ នាយរដាា នខ្ែនការេទធរមម 
និងស្ថិតិ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្
រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈដាយអន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រតឹ្ឈេម ៥០ អនក្រ.បរ ច៊ុោះនថងទី១៧ ខ្មររាដា ឆ្េ ១ំ៩៩៨ ស្តី
ពកីារបឈងាើតរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) នងិដំឈណើ រការតមឈស្ចរតីរណំតស់្តីពីរចនាស្មពន័ធ និងតួនាទី-ភារ
រិចច ស្ក្មាបន់ាយរដាា ននីមយួៗរបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះនថងទី២៧ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០១៦ និងឈស្ចរតីស្ឈក្មចខ្រស្ក្មួេរចនាស្
មពន័ធ និងការបំឈពញបខ្នថមតួនាទ-ីភាររចិច ច៊ុោះនថងទី៣១ ខ្មមររា ឆ្េ ២ំ០២០  ។ 
៤.១ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម (នវរស្) 

នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម ននរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុប
ចំនួន ១០៦ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានន្តស្តី ០២ នារ ់នងិប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ១៤ នារ ់និងក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយរ ០១ 
របូ អមឈដាយនាយររង ០៥ របូ នងិក្បធានការោិេ័យ ០៨ របូ ជាជ្ំនួយការ ក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររិចច ដូចមានខ្ចងឈៅ
រេ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មចឈេម ០៦០/ស្ស្រ/រស្ស្/នវរ្ ច៊ុោះនថងទី០៩ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០២០ ។  

 )១ (  ការោិេ័យ រណណ ធារ 
)២ (  ការោិេ័យ ទនិេនយ័ នងិស្រ៊ុប 
)៣ (  ការោិេ័យ នាវាចរ 
)៤ (  ការោិេ័យ VTMS និងបណត៊ុ ោះបណាត េ 
)៥ (  ការោិេ័យ ទំនារទ់ំនងសាធារណៈ ក្សាវក្ជាវ និងអភ្វិឌឍន ៍
)៦ (  ការោិេ័យ ក្លបក់្លងមឈ្ា យឈជ្ើងទឹរ 
)៧ (  ការោិេ័យ ក្លបក់្លងអាងនាវាស្ឈណាត ង 
)៨ (  ការោិេ័យ ស្នតិស្៊ុម និងស្៊ុវតថិភាព 
)៩ (  ការោិេ័យ ឈរៀបចំស្ណាត បធ់ាេ បស់ាធារណៈ ។ 

៤.២ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងខ្តនរ័ (ក្បទរ) 



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 36

នាយរដាា នក្បតបិតតិការទលីានរ៊ុងខ្តនរ័ ននរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុប
ចំនួន ៥០៧ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានន្តស្តី ២១ នារ ់និងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ៤៤ នារ ់ន្តស្តី ០៤ នារ ់ប៊ុលគេិរស្ម័ក្លចិតត ១៦២ 
ន្តស្តី ០៧ និងក្តូវ នដរឹនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ អមឈដាយនាយររង ០២ របូ និងក្បធានការោិេ័យ ០៨ របូជាជ្ំនួយ
ការ ក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររិចច ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឈស្ចរតសី្ឈក្មចឈេម ២២៨/ស្ស្រ/រស្ស្/ក្បទរ ច៊ុោះនថងទី២៩ ខ្មឈម
សា ឆ្េ ២ំ០២០ ។   

 (១)   ការោិេ័យ ទនិេនយ័ នងិរ យការណ៍ 
(២)  ការោិេ័យ ខ្ែនការនាវា 
(៣)  ការោិេ័យ ខ្ែនការទលីាន 
(៤)  ការោិេ័យ ក្បតិបតតិការ 
(៥) ការោិេ័យ ក្លបក់្លងប៊ុលគេិរ 
(៦)  ការោិេ័យ ឈក្លឿងចក្រ 
(៧)   ការោិេ័យ ទលីានសំ្បររ៊ុងខ្តនរ័ (ECD) 
)៨ (  ការោិេ័យឃ្េ ងំ-ទីលាន (LCL) ។  

៤.៣ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ (ក្បទទ) 
នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំិញទូឈៅ ននរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំនួន 

២៤១ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានន្តស្តី ០៨ នារ ់និងប៊ុលគេិរជាបរ់ចិចស្នា ៦៤ នារ ់នងិក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ អម
ឈដាយនាយររង ០៣ របូ ក្បធានការោិេ័យ ៦ របូ ជាជ្ំនួយការ ក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររិចចដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឈស្ចរតី
ស្ឈក្មចឈេម ២២៩/ស្ស្រ/រស្ស្/ក្បទទ ច៊ុោះនថងទ ី២៩ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ២០២០ ។   

)១  (  ការោិេ័យក្សាវក្ជាវ-អភ្វិឌឍន ៍និងក្លបក់្លងស្៊ុវតថិភាព;  
)២  (  ការោិេ័យ ក្លបក់្លង ឃ្េ ងំ-ទីលានទំនិញទូឈៅ;  
)៣  (  ការោិេ័យ រតក់្ត-ជ្ញ្ជ ីង និងក្លបក់្លងពត័ម៌ាននាវា; 
)៤  (  ការោិេ័យ ក្លបក់្លងឯរសារ និងរ យការណ៍; 

(៥) ការោិេ័យ ឈក្លឿងចក្រទំនញិទូឈៅ; នងិ 
)៦  (  ការោិេ័យ ឈេើរដារទ់ំនិញ ។     

៤.៤ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ (បទស្) 
នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ ននរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចនំួន ១២២ 

នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានន្តស្តី ០៤ នារ ់និងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ៣១ នារ ់នងិក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ អមឈដាយ
នាយររង ០៥ របូ ក្បធានការោិេ័យ ១១ របូជាជ្នំួយការ ក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររចិច ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មច
ឈេម ២៣០/ស្ស្រ/រស្ស្/បទស្ ច៊ុោះនថងទី២៩ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០២០។   

(១)  ការោិេ័យ ស្មាភ របឈចចរឈទស្-បនាេ ស់្ 
)២ (  ការោិេ័យ ក្លបក់្លងឯរសារេទធរមម 
)៣ (  ការោិេ័យ ឃ្េ ងំស្មាភ របឈចចរឈទស្-បនាេ ស់្ 
)៤ (  ការោិេ័យ ឈក្បងឥនធនៈ-ឈក្បងរអំិេ 
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)៥ (  ការោិេ័យ ក្សាវក្ជាវ អភ្វិឌឍន ៍
)៦ (  ការោិេ័យ ពត័ម៌ានវទិា 
)៧ (  ការោិេ័យ ជ្ួស្ជ្៊ុេ-ខ្ថទា ំយនតសាន្តស្ត-បណាត ញអលគិស្នី 
)៨ (  ការោិេ័យ ក្លបក់្លងមា៉ែ ស្៊ុីនឈភ្េើង 
)៩ (  ការោិេ័យ ជ្ួស្ជ្៊ុេ-ខ្ថទា ំឈមកានិច ឈក្លឿងចក្រ 

(១០)  ការោិេ័យ ោនដាា ន 
(១១) ការោិេ័យ យនតសាន្តស្ត រ ៉ែ េ់-នាវាស្ឈណាត ង ។ 

៤.៥ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម (ស្ណវរ) 
នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម ននរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចនំួន ១១៥ 

នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានន្តស្តី ០២ នារ ់នងិប៊ុលគេិរជាបរ់ចិចស្នា ៤៥ នារ ់និងក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ អមឈដាយ
នាយររង ០៥ របូ ក្បធានការោិេ័យ ១២ របូជាជ្នំួយការ ក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររចិច ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មច
ឈេម ០២៤ ស្ស្រ/រស្ស្/ស្ណវរ ច៊ុោះនថងទី ២១ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ  ំ២០២០ ។   

(១)   ការោិេ័យ សំ្ណង-់ជ្ួស្ជ្៊ុេ និងខ្ថទា;ំ 
(២)   ការោិេ័យ អលគិស្នី; 
(៣)   ការោិេ័យ សាថ បត្រមម នងិសិ្រាលឈក្មាង; 
(៤)   ការោិេ័យ ឃ្េ ងំស្មាភ រសំ្ណង;់ 
(៥) ការោិេ័យ ក្លបក់្លងឯរសារេទធរមមសំ្ណង;់ 
(៦)   ការោិេ័យ វសិ្វរមម; 
(៧)   ការោិេ័យ វាស់្ស្ទង;់ 
)៨ (  ការោិេ័យ ស្រ៊ុបនិងរ យការណ៍; 

(៩) ការោិេ័យ ឈក្លឿងចក្រសំ្ណង;់ 
(១០) ការោិេ័យ ឃ្េ ងំឈក្បង; 
(១១) ការោិេ័យ អ ូនាវា; និង 
(១២) ការោិេ័យ ឈពាងស្ញ្ញា  ។    

៤.៦ នាយរដាា នទីែារ (ទែ) 
នាយរដាា នទីែារននរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំនួន ១១ នារ ់រេ៊ុងឈនោះ

មានន្តស្តី ០៣ នារ ់ នងិប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា 0២ នារ ់ នឹងក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយិកា ០១ របូអមឈដាយក្បធាន
ការោិេ័យ ០៤ របូជាជ្ំនយួការ ក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររិចច ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មចឈេម ២២៧ ស្ស្រ/រ
ស្ស្/ទែ ច៊ុោះនថងទី២៩ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០២០ ។   

(១)  ការោិេ័យ ក្សាវក្ជាវទីែារ និងអភ្វិឌឍល៊ុណភាពឈស្វារមម 
(២)  ការោិេ័យ ពត័ម៌ានទែីារ 
(៣)  ការោិេ័យ ទំនារទ់ំនងអតថិិជ្ន 
(៤)  ការោិេ័យ ស្ក្មបស្ក្មួេ ។ 

៤.៧ នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិតិ (ែេស្) 
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នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ ននរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំនួន 
១២ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានន្តស្តី ០៥ នារ ់ប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ០១ នារ ់នងិប៊ុលគេិរស្ម័ក្លចិតត ០១ នារ ់និងក្តវូ នដឹរនាំ
ឈដាយនាយរ ០១ របូ អមឈដាយនាយររង ០២ របូនងិក្បធានការោិេ័យ ០៤ របូជាជ្ំនួយការ ក្ស្បតមតួនាទី-ភាររិចច 
ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មចឈេម ២២៦/ស្ស្រ/រស្ស្/ែេស្ ច៊ុោះនថងទី២៩ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០២០។    

(១)  ការោិេ័យ ខ្ែនការ-វនិឈិោល 
)២ (  ការោិេ័យ េទធរមមសាធារណៈ 
)៣ (  ការោិេ័យ ស្ថិត ិ
)៤ (  ការោិេ័យ ក្លបក់្លងលឈក្មាង ។ 

៤.៨ នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ (តស្ព) 
នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ ននរំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុបចំននួ 

១០ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ០១  នារ ់និងក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ អមឈដាយនាយររង 
០៣ របូនិងក្បធានការោិេ័យ ០៤ របូជាជ្ំនួយការ ក្ស្បតមតួនាទ-ីភាររចិច ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មចឈេម 
៣៩៧ ស្ស្រ/រស្ស្/តស្ព ច៊ុោះនថងទី១០ ខ្មសី្ហា ឆ្េ ២ំ០២០។ 

(១)  ការោិេ័យ រដា េ នងិពត័ម៌ានវទិា 
(២)  ការោិេ័យ ភ្ស្ត៊ុភារ នងិក្សាវក្ជាវ-អភ្វិឌឍន ៍
(៣)  ការោិេ័យ ឈស្វាអតិថជិ្ន 
(៤)  ការោិេ័យ ខ្ថទា ំនងិជ្ួស្ជ្៊ុេ ។    

៤.៩ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី (ក្លចយអន) 
នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្ន ីននរពំងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) មានមន្តនតី ប៊ុលគេិរស្រ៊ុប

ចំនួន ៤៧ នារ ់រេ៊ុងឈនោះមានន្តស្តី ០២ នារ ់និងប៊ុលគេិរជាបរ់ិចចស្នា ១០ នារ ់នងិក្តូវ នដឹរនាឈំដាយនាយរ ០១ របូ 
អមឈដាយនាយររង ០៣ របូនិងក្បធានការោិេ័យ ០៩ របូជាជ្ំនួយការ ។  

(១) ការោិេ័យ ជ្ួស្ជ្៊ុេ ខ្ថទាបំណាត ញ និងបនទបឈ់ភ្េើង 
(២)  ការោិេ័យ ជ្ួស្ជ្៊ុេ ខ្ថទាកំ្បពន័ធបភំ្េអឺររ ឃ្េ ងំ ទីលាន 
(៣)  ការោិេ័យ ឈក្លឿងខ្ដរ ែា ក្រ ឹង និងក្បម៊ុ ំ
(៤)  ការោិេ័យ ស្ណាត បធ់ាេ បស់្មាភ រៈ និងឈក្លឿងបនាេ ស់្ 
(៥)  ការោិេ័យ ជ្ួស្ជ្៊ុេ ខ្ថទាឈំក្លឿងចក្ររេ៊ុងេរខមណឌ បនាទ ន ់និងបង្កា រ 
(៦)  ការោិេ័យ ខ្ថទា ំជ្ួស្ជ្៊ុេមា៉ែ ស្៊ុីនអលគិស្ន ី
(៧)  ការោិេ័យ ក្បតិបតតិ ជ្ួស្ជ្៊ុេ ខ្ថទា ំនិងឯរសារ 
(៨)  ការោិេ័យ ស្ថិតិ និងក្តតួពនិិត្ 
(៩)  ការោិេ័យ ក្សាវក្ជាវ និងបទដាា ន ។ 
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៥. លទធែលេវនក ម  
៥.១     ខ្ែេរក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការ 

ឈរេបំណងននការក្តួតពិនិត្ឈនោះ លឺឈដើមបឈីេើររំពស់្ល៊ុណភាព នងិក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតិតការអាជ្ីវរមមរបស់្ រ
ស្ស្ រេ៊ុងឈរេបណំងឈដើមបែីាេ់ឈស្វារមមជូ្នអតថិិជ្ន នងិអេរឈក្បើក្ ស់្ខ្ែក្បរបឈដាយភាពរេូន នងិឆ្បរ់ហ័ស្ជ្ួយ   
ជ្ក្មុញឱ្្ស្វនដាា ននីមយួៗអន៊ុវតតតួនាទ-ីភាររចិចរបស់្មេួន ក្ស្បតមឈស្ចរតីរណំត ់ និងតក្មូវការរបស់្អងគភាព និង
អន៊ុឈលាមតមេរខនតិរៈប៊ុលគេិររបស់្ រស្ស្ ចាប ់និងបទបបញ្ាតតិជា្រមាន ។ 

៥.២  េទធែេននការអឈងាតវជិ្ជមាន 
ក្រុមការង្ករស្វនរមមពិនតិ្ឈ ើញថាេ រដ់ឹរនា ំ មន្តនតី និឈោជ្ិត រេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារ និង

ស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងខ្តនរ័ នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំិញទូឈៅ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ 
នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមម នងិស្ថិតិ នាយរដាា នតបំនឈ់ស្ដារិចច
ពិឈស្ស្ និងនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្ន ី ក្ពមទាងំការោិេ័យ នងិខ្ែេរពារព់ន័ធ ននិងរពំ៊ុងអន៊ុវតត
ការង្កររបស់្មេួនក្ស្បតមតនួាទី-ភាររចិច ខ្ដេ រស្ស្  នរំណត ់ និង នយរចិតតទ៊ុរដារអ់ន៊ុវតតការង្ករតមម៊ុម
ជ្ំនាញឈរៀងៗមេួនរេ៊ុងសាម រតទីទួេម៊ុស្ក្តូវ នងិស្ហការែតេ់ឯរសារជូ្នស្វនររឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឱ្្រិចចដំឈណើ រការស្វន
រមមនែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ អាចក្បក្ពឹតតឈៅ ន ក្ស្បតមខ្ែនការស្រមមភាពការង្ករស្វនរមមនិងក្បរបឈដាយភាពរេូន ។  

៥.៣  េទធែេននការអឈងាតអវជិ្ជមាន 
៥.៣.១ នាយរដាា ននាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម (នវរស្) 
៥.៣.១.១ ការពិនិត្ក្បពន័ធ Camera ស្៊ុវតតិភាព និង TV Monitor 

តមការច៊ុោះពិនតិ្ក្បពន័ធ Camera ស្៊ុវតតិភាព និង TV Monitor ស្ក្មាបឈ់មើេរបូភាពខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការ
ក្លបក់្លង ខ្ថទា ំ នងិឈក្បើក្ ស់្ឈដាយការោិេ័យស្នតិស្៊ុម ស្វនររពិនិត្ឈ ើញ Camera ស្៊ុវតថិភាព ១៥ ឈក្លឿង រេ៊ុង
ចំឈណាម Camera ស្៊ុវតថិភាព ៥១ ឈក្លឿងរបស់្ រស្ស្ ក្តូវ នមូច ឈហើយរហូតដេ់ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ  ំ២០២១ ឈនោះ ឈៅ
មនិទាន ់នជ្ួស្ជ្៊ុេឈៅឈ ើយ។ រេ៊ុងឈនោះមាន TV Monitor ១ (មយួ) ឈក្លឿង រេ៊ុងចំឈណាម TV Monitor ២ (ពីរ) ឈក្លឿង
រក៏្តូវ នមូច នងិមនិទាន ់នជ្ួស្ជ្៊ុេឈៅឈ ើយខ្ដរ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅព៊ុំទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ចទ ី៣ ក្បការ V ននបទបញ្ញជ នែទ
រេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ស្តីពីការឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថររាក្ទព្
ស្មបតតិ ស្មាភ រឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្នចក្បងុក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររា នងិទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងសឈៅឈ ើយ។ 

ក្បការឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារការោិេ័យទទេួបនទ៊ុរ នងិ/ឬ ថាេ រដ់ឹរនា ំស្វនដាា នព៊ុំទាន ់នក្តួត
ពិនិត្ និងឈស្េើស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេ Camera ស្៊ុវតថិភាពទាងំ ១៥ (ដបក់្ )ំ ឈក្លឿង រមួទាងំ TV Monitor ១ (មយួ) ឈក្លឿង នទាន់
ឈពេឈវលា ឈដាយសារមន្តនត ី ប៊ុលគេិរមយួចំនួន្ំក្តូវ នអន៊ុញ្ញា តឱ្្បតូរឈវនរេ ឈ្វើការ និង/ឬ ឈ្វើចតត  ីស័្ររេ៊ុងររណី
ចា ំច ់រេ៊ុងឈរេបំណងឈដើមបកីារពារនិងទបស់ាា តក់ារនេងរាេដាេននជ្ំងឺ រូវដី-១៩ ។ 

ឈទាោះជាោ៉ែ ងណារឈ៏ដាយ រតត ឈនោះអាចបណាា េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ដេ់ ក្បសិ្ទធភាពននការក្លបក់្លងស្នតិស្៊ុមស្៊ុវតថិភាព
ឈៅរេ៊ុងបរឈិវណ រស្ស្ និងអាចបណាា េឱ្្ តប់ងទ់ំនញិ និងក្ទព្ស្មបតតិរបស់្ រស្ស្ ជាយថាឈហត៊ុ។ 

ឈដើមបធីានាស្នតិស្៊ុមឈៅរេ៊ុងបរឈិវណ រស្ស្ និងការពារស្៊ុវតថិភាពទំនិញរបស់្អតថិិជ្ន រដូ៏ចជាក្ទព្ស្មបតតិ
របស់្ រស្ស្ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាការោិេ័យស្នតសិ្៊ុម និងថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈរៀបចខំ្បបបទឈស្េើស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេ 
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និង/ឬ ផ្ទេ ស់្បតូរថមនូីវ Camera ស្៊ុវតថិភាពទាងំ ១៥ ឈក្លឿង និង TV Monitor ១ ឈក្លឿងខ្ដេមូចឱ្្ នឆ្ប ់ឈដើមបឈីនេើយតប
នឹងតក្មូវការចា ំចរ់បស់្ រស្ស្។ 

ររណីក្បពន័ធកាឈមរា៉ែ ឈនោះ ខាងនាយរដាា ន នឈស្េើស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេ និងឈ្វើរ យការណ៍ជាឈក្ចើនឈេើរ ឈហើយខាង
ជ្ំនាញ នច៊ុោះមរឈមើេ រប៏៉ែ៊ុខ្នតព៊ុំទាន ់នជ្ួស្ជ្៊ុេឈៅឈ ើយមរដេ់ឈពេឈនោះ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.១.២   ការពិនិត្ ស្មាភ រ ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្របស់្នាវាស្ឈណាត ង ឈកាោះរ ៉ែ៊ុង និងឈកាោះក្កាស្  
តមការច៊ុោះពិនតិ្ ស្មាភ រមឈ្ា យ និងឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្របស់្នាវាស្ឈណាត ង ឈកាោះ រ ៉ែ៊ុង នងិ ឈកាោះ ក្កាស្ ខ្ដេ

ស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លង ខ្ថទា ំនិងឈក្បើក្ ស់្ឈដាយការោិេ័យក្លបក់្លងមឈ្ា យឈជ្ើងទឹរ ស្វនររពិនិត្ឈ ើញមា៉ែ ស្៊ុីន
ឈភ្េើង (មា៉ែ ស្៊ុីនបញ្ជូ នចរនតឈក្បើក្ ស់្ឈៅរេ៊ុងនាវា) របស់្នាវាស្ឈណាត ង ឈកាោះ រ ៉ែ៊ុង ក្តូវ នមូចនិងរពំ៊ុងជ្ួស្ជ្៊ុេ។   

ចំឈពាោះនាវាស្ឈណាត ង ឈកាោះ ក្កាស្ ស្វនររពនិិត្ឈ ើញព៊ុមំាន ឈពាងស្៊ុវតថិភាព (ឈពាងមូេ) GPS (Global 
Positioning System) ក្តីវស័ិ្យ (Compass) និង RADA ឈនាោះឈទ។ រេ៊ុងឈនោះខ្ដរ ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញ ប៉ែ៊ុមបមូពនេតអ់លគិ
ភ្យ័ ០១ (មយួ) ឈក្លឿង និងមា៉ែ ស្៊ុីន្ំទាងំ ២ (ពីរ) ឈក្លឿងក្តូវ នមូចនិងរពំ៊ុងជ្ួស្ជ្៊ុេ ។    

ក្បការខាងឈេើ ឈៅព៊ុំទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ចទ ី៣ ក្បការ V ននបទបញ្ញជ នែទ
រេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ស្តីពីការឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថររាក្ទព្
ស្មបតតិ ស្មាភ រ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្នចក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររា នងិទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងសឈៅឈ ើយ។  

ររណីឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារការឈក្បើក្ ស់្រយៈឈពេយូរ រងវោះខាតការខ្ថទា ំ ជ្ួស្ជ្៊ុេ និង/ឬ ថាេ រ់
ដឹរនាសំ្វនដាា នមនិ នរាយការណ៍ជូ្ន ឬ ឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំ រស្ស្ ឈដើមបជី្ួេជ្៊ុេ/ផ្ទេ ស់្បតូរស្មាភ រឧបររណ៍ថមី  ន
ទានឈ់ពេឈវលានិងតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្។  

រតត ឈនោះ អាចបណាា េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការអាជ្ីវរមម ឈស្វារមម ស្៊ុវតថិភាពប៊ុលគេិរ រមមររនាវា នងិ
ឈ្វើឱ្្មូចខាតក្ទព្ស្មបតតិរបស់្ រស្ស្ ជាយថាឈហត៊ុ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរែាេ់ការខ្ណនា ំ ដេ់បណាា ការោិេ័យ និងខ្ែេរ ខ្ដេស្ថិត
ឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្មេួន ឱ្្អន៊ុវតតការង្ករក្ស្បតមតនួាទី-ភាររចិចខ្ដេ រស្ស្  នរំណតជូ់្ន យរចតិតទ៊ុរដារ់
ខ្ថទាមំឈ្ា យ ស្មាភ រឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្របស់្ រស្ស្ ឱ្្ នលងវ់ងស និងឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំ រស្ស្ 
ឈដើមបជី្ួស្ជ្៊ុេ/ផ្ទេ ស់្បតូរមឈ្ា យ ស្មាភ រឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្ឱ្្ នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ នននាវា
ស្ឈណាា ងនីមយួៗ និងតក្មូវការចា ំចរ់បស់្ រស្ស្ ។    

- នាវា ឈកាោះ រ ៉ែ៊ុង រំព៊ុងបនតជ្ួស្ជ្៊ុេមា៉ែ ស្៊ុីនឈៅឈេើនាវារហូតដេ់ក្តីមាស្ទី២ រព៏៊ុំទានឈ់ហើយខ្ដរ ។ 
- នាវា ឈកាោះ ក្កាស្ ររ៏ំព៊ុងជ្សួ្ជ្៊ុេមា៉ែ ស្៊ុីន្ំ ទាងំពីរឈក្លឿង។ ចំឈពាោះស្មាភ រស្ក្មាបឈ់្វើនាវាចរវញិ នឈស្េើ

ស្៊ុំឈហើយ ខ្តព៊ុំទាន ់ន ប៉ែ៊ុមបូមពនេតអ់លគភិ្យ័វញិរំព៊ុងជ្សួ្ជ្៊ុេឈៅឈរាងជាងរហូតដេ់ក្តីមាស្ទី២ ឈនោះ 
រព៏៊ុំទានឈ់ហើយខ្ដរ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 
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៥.៣.២ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទីលានរ៊ុងខ្តនរ័ (ក្បទរ) 
៥.៣.២.១  ការពិនិត្រ យការណ៍ស្រ៊ុបទិនេនយ័ វតតមានប៊ុលគេិរក្បចាខំ្ម ឈមសា-ឧស្ភា ឆ្េ ២ំ០២១ 

ឈោងតមរ យការណ៍ ស្រ៊ុបទិនេនយ័វតតមានប៊ុលគេិរក្បចាខំ្ម របស់្ការោិេ័យក្លបក់្លងប៊ុលគេិររេ៊ុងក្តីមាស្ទី
២ ឆ្េ ២ំ០២១ ស្វនររ នពិនិត្ឈ ើញប៊ុលគេិរមយួចំននួអវតតមានជាឈក្ចើនដងឈដាយរាបប់ញ្ចូ េទាងំអវតតមានមានចាប ់
និងអវតតមានឥតចាប។់ រេ៊ុងឈនោះមានប៊ុលគេិរ ៥ (ក្ )ំ នារ ់នឈ ឺប៉ែ៊ុខ្នតមនិ នបញ្ញជ រអ់ំពីសាថ នភាពជ្ងំឺចាស់្លាស់្ ។   

ក្បការខាងឈេើ ព៊ុំទានអ់ន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រតឹ្ឈេម ៥៦.អនក្រ.បរ ច៊ុោះនថងទី០១ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០១៦ ស្ាីពីការ
ក្លបក់្លងវតតមានមន្តនាីរាជ្ការស្៊ុីវេិ និងមន្តនាីជាបរ់ចិចស្នាដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងជ្ពូំរទ២ី ខ្ែេរទី២ មាក្ត៨ ៖ មន្តនារីាជ្ការ
ស្៊ុីវេិនិងមន្តនាីជាបរ់ិចចស្នា ក្តូវមានវតតមានបំឈពញការង្ករជាឈទៀងទាតត់មឈពេឈវលារណំត ់ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុង
មាក្ត៥ និងមាក្ត៦ ននអន៊ុក្រឹត្ឈនោះ និងជ្ំពូរ V ក្បការ២៤ ននេរខនតិរៈប៊ុលគេិររបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះនថងទី០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ
២០០៣ ឈនាោះឈទ ។    

ក្បការឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារ ប៊ុលគេិរ រមមររ មយួចំនួនក្តូវ នអន៊ុញ្ញា តឱ្្ផ្ទេ ស់្បតូរឈវនរេ ឈ្វើការ 
និង/ឬ តក្មូវឱ្្ឈ្វើចតត  ីស័្ររេ៊ុងររណីចា ំច ់ រេ៊ុងឈរេបំណងឈដើមបកីារពារ និងទបស់ាា តក់ារនេងរាេដាេននជ្ងំរូឺវដី-
១៩ ឬ មន្តនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ មនិ នពិនិត្តមដានស្៊ុមភាព រដូ៏ចជាវតតមានមន្តនតី និឈោជ្ិត រមមររ នងិែតេ់
ការអបរ់ ំ ខ្ណនាែំសពវែាយអពំីឈរេការណ៍វនិយ័ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងអន៊ុក្រឹត្ឈេម ៥៦.អនក្រ.បរ ច៊ុោះនថងទី០១ ខ្មឈម
សា ឆ្េ  ំ២០១៦ និងឈរេការណ៍ខ្ណនានំនបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចជាលំរមូនិេអដេ់មន្តនតី នឈិោជ្ិត រមមររ របស់្ រស្ស្ ឈែសងៗឈទៀត និងអាចប៉ែោះពាេ់ដេ់ការអន៊ុវតត
ឈរេការណ៍វនិយ័ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងជ្ំពូរ V ក្បការ ២៤ ននេរខនតិរៈប៊ុលគេិររបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះនថងទី០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ  ំ
២០០៣ និងការមនិឈររពេរខមណឌ នានាខ្ដេ នរណំតរ់េ៊ុងរចិចស្នា ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរែតេ់ការអបរ់ ំ ខ្ណនា ំ នងិពក្ងងឹវនិយ័ការង្ករបខ្នថមឈទៀត ឈដើមប ី
ឈជ្ៀស្វាងការក្ ស្ចារពីក្រមសី្េ្មវ៌ជិាជ ជ្ីវៈ រដូ៏ចជាបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 

ក្បការឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារប៊ុលគេិរ តមការោិេ័យមយួចនំួនក្តូវ នអន៊ុញ្ញា តឱ្្ផ្ទេ ស់្បតូរឈវន
ការង្កររេ  ឈដាយឈជ្ៀស្វាងការក្បមូេែត៊ុ ំរេ ឈក្ចើននាឱំ្្មានការនេងជ្មងរូឺវដី-១៩ ឈហើយមយួចំនួនឈទៀតជាបឈ់្វើចតត  ីស័្រ 
ខ្តឈទាោះោ៉ែ ងឈនោះរតី បងបអូនរមមររខ្ែេរក្បតិបតតិការឈៅតមនាវានិងទីលាន លឺមានវតតមានជា្មមតឈដើមបកី្បតបិតតិការរេ៊ុងឈវន
នីមយួៗ មនិឱ្្មានការរាងំស្ទោះឈៅនាវា ឬ ទីលានឈ ើយ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.២.២. ការពិនិត្សាថ នភាពឃ្េ ងំនិរខិតតភ្ណឌ ឈេម ៤ របស់្ រស្ស្ 
តមការច៊ុោះពិនតិ្ សាថ នភាពឃ្េ ងំនរិខិតតភ្ណឌ ឈេម៤ របស់្ រស្ស្ ខ្ដេមានទំហំ 50m x 120m ស្វនររ

ស្ឈងាតឈ ើញ បំពងព់នេតអ់លគភិ្យ័ ០១ (មយួ) Camera ស្៊ុវតថិភាពឈៅខាងរេ៊ុង និងខាងឈក្ៅទាវ រ្ំ ចំននួ ០៤ ឈក្លឿងក្តូវ
 នមូច ជ្ញ្ញជ ំងឃ្េ ងំទាងំស្ងខាងមានសាេ មរបរថាេ ឈំស្ទើរក្លបរ់ខ្នេង ឈក្លឿងបរកិាខ ររេ៊ុងបនទបទ់រឹមយួចនំួនមូចឈក្បើក្ ស់្
ខ្េង ន ឈហើយដបំូេឃ្េ ងំមានសាេ មេិចទឹរឈភ្េៀង តមរាេប ូ ៊ុងចាស់្ៗ ប៉ែ៊ុខ្នតមនិប៉ែោះពាេ់ទំនិញឈទ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅព៊ុំទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រ
ស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ចទី៣ ក្បការ V ស្តីពីការឈក្បើក្ ស់្ និងខ្ថររា
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ក្ទព្ស្មបតត ិស្មាភ រ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្នចក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររា និងទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងសឈៅ
ឈ ើយ។  

ក្បការឈនោះ អាចបណាត េមរពីភាពសឹ្រឈរចរេិឈដាយសារការឈក្បើក្ ស់្រយៈឈពេយូរ ឬ ឈដាយសារថាេ រក់្លបក់្លង
ឃ្េ ងំព៊ុំទាន ់នរាយការណ៍ជូ្ន ឈលារនាយរស្វនដាា នឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំរស្ស្ លាបថាេ ជំ្ញ្ញជ ងំថមី ក្បរ/់ជ្សួ្ជ្៊ុេ
ដំបូេ និងបំពារប់ខ្នថមនូវស្មាភ រ ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្ចា ំចម់យួចំននួឈទៀត ឱ្្ នស្មក្ស្បតមតក្មូវការឈក្បើក្ ស់្ និង
ឈរេការណ៍ខ្ណនាដូំចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ច ទ ី៣ ក្បការ V ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ រតត ឈនោះ អាចបណាត េ
ឱ្្ តប់ងឈ់សាភ្ណ័ភាព និងអាយ៊ុកាេឈក្បើក្ ស់្ននក្ទព្ស្មបតតិរមួរបស់្ រស្ស្ ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរស្ហការ/ឈស្េើស្៊ុំនាយរដាា នពារព់ន័ធច៊ុោះ ពិនិត្/សិ្រាអំពសីាថ ន
ភាព និងតក្មូវការចា ំចរ់បស់្ឃ្េ ងំនរិខិតតភ្ណឌ ឈេម៤ នងិឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំ រស្ស្ ជ្ួស្ជ្៊ុេ និង/ឬ បំ
ពារប់ំពងព់នេតអ់លគិភ្យ័ និង Camera ស្៊ុវតថិភាព បខ្នថមឈៅតមឈរេឈៅសំ្ខាន់ៗ  ឈដើមបធីានាល៊ុណភាព និងស្៊ុវតថភិាព
ទំនិញរបស់្អតិថិជ្ន រដូ៏ចជាក្ទព្ស្មបតតិរបស់្ រស្ស្ ឱ្្ នលងវ់ងស នងិស្មក្ស្បតមឈរេការណ៍ននបទបញ្ញជ នែទ
រេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 

ឃ្េ ងំនរិខិតតភ្ណឌ មានរិតតិយស្សូ្មជ្ក្មាបជូ្នថា៖ ដំបេូឃ្េ ងំ នងិទបងហូរទឹរឈភ្េៀង ឃ្េ ងំ នស្៊ុំជ្ួស្ជ្៊ុេ នងិ
 នការឯរភាពពីឯរឧតតមក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេឈហើយ ខ្តអេរជ្ំនាញមនិទានឈ់្វើឱ្្ឈៅឈ ើយ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៣ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ (ក្បទទ) 
៥.៣.៣.១ ការពិនិត្ឈេើការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម 

ឈោងតមការឈនេើយតប រេ៊ុងរក្មងសំ្ណួរស្វនរមមស្ាីពី ក្បពន័ធក្តតួពិនតិ្នែទរេ៊ុងស្ក្មាបក់្តីមាស្ទី២ ននការយិ 
បរឈិចេទ ២០២១ ឈនោះ ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញក្បតបិតតិររ (រមមររជ្ួេ) ឈៅតមការដាា នឈែទរ-ែទ៊ុរទំនិញទូឈៅ ព៊ុំទាន ់នឈក្បើ
ក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ក្លបរ់េ ឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅព៊ុំទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ស្ាីពី និឈោជ្ិត រមមររមាេ រ់ៗ ក្តូវររាឱ្្ នខាជ បម់ជួននូវ
ស្៊ុវតថិភាពពេរមម អន៊ុវតតការឈក្បើក្ ស់្ឧបររណ៍ ស្មាភ រការពារពេរមមឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងឈក្រោះថាេ រក់ារង្ករ ដូចមានខ្ចងឈៅ
រេ៊ុងចណំ៊ុ ចទី២ ក្បការ V ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១. បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ  ំ
២០០៧ ឈៅឈ ើយ ។ 

មូេឈហត៊ុខាងឈេើ អាចបណាត េមរពរីងវោះខាតឧបររណ៍ ស្មាភ រការពារពេរមម ឬ ក្បធានខ្ែេរក្បតបិតតិការតម
ឈវននីមយួៗ មនិ នែាេ់ការខ្ណនាអំំពីស្៊ុវតថិភាពការង្ករ និងការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ស្មក្ស្បតមតក្មូវការ
ស្៊ុវតថិភាពរបស់្ រស្ស្ ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាា េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ស្៊ុវតថិភាពការង្ករ នងិឈរេការណ៍ខ្ណនាដូំចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុង
របស់្ រស្ស្ ។ 

ឈដើមបឈីជ្ៀស្វាងឈក្រោះថាេ រ ់ ខ្ដេអាចឈរើតមានឈ ើងជាយថាឈហត៊ុ  ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន 
លួរឈស្េើស្៊ុំស្មាភ រការពារពេរមមឱ្្ នក្លបក់្រន ់ និងជ្ក្មុញឱ្្ក្បធានខ្ែេរក្បតិបតតិការតមឈវននីមយួៗ ែាេ់ការអបរ់ ំ
ខ្ណនាកំ្បតបិតតិររ (រមមររជ្េួ) ក្លបរ់បូឱ្្ឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម តមតក្មូវការស្៊ុវតថិភាពនងិឈរេការណ៍
ខ្ណនា ំដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 
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នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំិញទូឈៅនឹងឈ្វើខ្ែនការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមមស្ក្មាបែ់តេ់ជូ្ន រមមររ រ
ស្ស្ នងិ រមមររជ្ួេ ជូ្ននាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្ស ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។  

៥.៣.៣.២ ការពិនិត្សាថ នភាពទីលានស្ត៊ុរទំនិញទូឈៅ (ទីលានជ្ប៉ែ៊ុន) 
តមការច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាពទលីានស្ត៊ុរទំនិញទូឈៅ (ទលីានជ្ប៉ែ៊ុន) ខ្ដេមានទំហំក្បមាណជា ១៥.០០០ ខ្ម៉ែក្ត

កាឈរ ៉ែ  បចច៊ុបបនេរំព៊ុងឈក្បើក្ ស់្ឈដើមបសី្ត៊ុរ ឈក្លឿងចក្រ ខ្ដរ នងិទំនិញ ៊្ុន្ងនខ់្ដេមនិអាចបញ្ចូេ/ស្ា៊ុររេ៊ុងឃ្េ ងំ ន ស្វន
ររស្ឈងាតឈ ើញែេូវចូេទលីាន  រក់្សុ្តជាជ្ហ៊ុរ្ំៗ ឈដាយសារទឹរឈភ្េៀងហូរឈក្ចាោះ ឈហើយនែទទីលានមយួភាល្ំរក៏្តូវ ន
ក្សុ្ត និងដរទ់រឹឈដាយអឈនេើ ជាឈហត៊ុបណាា េឱ្្មានការេំ ររេ៊ុងការដរឹជ្ញ្ជូ ន ស្ត៊ុរ និងបឈញ្ចញទំនិញជូ្នអតថិិជ្ន។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅព៊ុំទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រ
ស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទី៣ ក្បការ V ស្ាីពីការឈក្បើក្ ស់្នងិខ្ថររា
ក្ទព្ស្មបតតិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្នច ក្បងុក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររា និងទ៊ុរដារឱ់្្
 នលងវ់ងសឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសាររតត ទឹរឈភ្េៀង ការដឹរជ្ញ្ជូ ន/ស្ត៊ុរទំនិញ ៊្ុន្ងនន់ិងការឈក្បើក្ ស់្រយៈ
ឈពេយូរ។ រតត ឈនោះ អាចបណាា េឱ្្មវោះខាតទីធាេ ស្ត៊ុរទនំិញ ប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពក្បតិបតតិការឈៅរេ៊ុងទលីាន ឈ្វើឱ្្មាន
ការអូស្បនាេ យឈពេឈវលា ដេ់ដំឈណើ រការស្ត៊ុរ ដឹរជ្ញ្ជូ ននិងបឈញ្ចញទនំិញជូ្នអតិថជិ្ន ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រក់្លបក់្លងស្វនដាា នលួរពិនិត្សាថ នភាពទីលាន និងរាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ 
ឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំនាយរដាា នជ្ំនាញ មរឈ្វើការសិ្រា និងជ្សួ្ជ្៊ុេឱ្្ នស្មក្ស្បតមេរខណៈបឈចចរឈទស្ នងិតក្មូវការ
ចា ំចរ់បស់្ រស្ស្ ។ 

នាយរដាា នក្បតបិតតិការទនំិញទូឈៅនឹងឈស្េើស្៊ុំនាយរដាា នជ្នំាញមរសិ្រា ជ្ួស្ជ្៊ុេឱ្្ នស្មក្ស្បតមេរខ
ណៈបឈចចរឈទស្។ ក្រមុការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុ
វតតអន៊ុសាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៤ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ (បទស្) 
៥.៣.៤.១ ការពិនិត្សាថ នភាពទីធាេ  និងចំណតរថយនតឈៅខាងឈក្កាយ នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ 

តមការពិនិត្សាថ នភាពទីធាេ  ឈៅខាងឈក្កាយនាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញររណីដូច
ខាងឈក្កាម៖ 

១.  ទីធាេ ឈៅព៊ុំទាន ់នចារឈ់បត៊ុង ឬ ចារស់ាបបំឈពញ 
២.  មានស្មាភ រ សំ្បររ៊ុងខ្តនរ័ បងគនច់េ័ត និងឈក្រងតួរថយនតចាស់្ៗមយួចំនួនក្តូវ នទ៊ុរដារឈ់ដាយ

រម នស្ណាា បធ់ាេ ប ់។ 
ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ាីពីការឈក្បើក្ ស់្នងិខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ ស្មាភ រ 

មឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្នច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានងិទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស ដូចមាន
ខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទ៣ី ក្បការ V. ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុ
នា ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈពញេរខណៈឈៅឈ ើយ ។ 



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ 44

ររណីខាងឈេើ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារ មន្តនតីទទេួបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់មានការមមាញឹររេ៊ុងការចូេរមួ
បំឈពញក្បតបិតតិការអាជ្ីវរមម សំ្ខាន់ៗ របស់្ រស្ស្ ជាម៊ុន ឈទើបព៊ុំទាន ់នច៊ុោះពិនិត្ ឈរៀបចំខ្ែនការឈស្េើស្៊ុំចារឈ់បត៊ុង/
ចារស់ាបបំឈពញ និងចាតខ់្ចងទ៊ុរដារស់្មាភ រ ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្ចាស់្ៗឱ្្ នស្មក្ស្ប តមតក្មូវការចា ំចរ់បស់្ រ
ស្ស្ ។ 

ក្បការខាងឈេើ អាចបណាត េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ចណំតរថយនតខ្ដេមានក្សាប ់ មវោះខាតទីរខ្នេងទ៊ុរដារស់្មាភ រ 
ឧបររណ៍ឈក្បើក្ ស់្ឈែសងៗ រម នស្ណាត បធ់ាេ ប ់និង តប់ងឈ់សាភ្ណ័ភាពរបស់្ រស្ស្ ។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរច៊ុោះពនិិត្សាថ នភាពទីធាេ  និងចំណតរថយនតខាងឈេើឈដើមបឈីេើរ
លឈក្មាងឈស្េើស្៊ុំថាេ រដ់រឹនា ំ រស្ស្ ឈ្វើការចារឈ់បត៊ុង/ចារស់ាបបំឈពញនិងឈរៀបចំទ៊ុរដារស់្មាភ រ ឧបររណ៍ចាស់្ៗឱ្្មាន
ស្ណាា បធ់ាេ ប ់នងិស្មក្ស្បតមតក្មូវការចា ំចរ់បស់្ រស្ស្ ។ 

ស្ក្មាបទ់ីធាេ ឈក្កាយោនដាា ន ខ្ដេពីម៊ុនឈយើង នយរឈក្លឿងចក្រចាស់្ៗ ឈក្បើក្ ស់្ខ្េងឈរើតឈៅចតទ៊ុរឈៅទី
ឈនាោះ ឈយើងនឹងឈេើរវាឈចញនងិឈរៀបចំសំ្អាតទីធាេ ឈ ើងវញិ។ ស្ក្មាបច់ំណតរថយនតឈក្កាយោនដាា ន ឈយើងមនិទាន ់ន
ឈរៀបចំចារឈ់បត៊ុង ឬ ថមមចិឈដាយបញ្ញហ ជ្ងំឺរូវដី-១៩ ការស្នសថំវកិា។ ឈយើងរន៏ងឹឈរៀបចចំារឈ់បត៊ុងសំ្អាតចណំតោនយនត
ឈនោះខ្ដរ ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន នងិបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៤.២ ការពិនិត្ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ឈៅការោិេ័យយនតសាន្តស្តរ ៉ែ េ់-នាវាស្ឈណាត ង 
 តមការពិនិត្ការដាា នជ្ួស្ជ្៊ុេរ ៉ែ េ់-នាវាស្ឈណាត ង ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញក្បតបិតតរិរមយួចំននួ ឈៅព៊ុំទាន់
 នឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម (ដូចជាឈក្សាមនដ មរួនិងខ្ស្បរឈជ្ើងស្៊ុវតថិភាព) ស្មក្ស្បតមតក្មូវការស្៊ុវតថភិាព
របស់្ រស្ស្ ឈៅឈ ើយ ។ 
 ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ាីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាា បធ់ាេ បក់ារង្ករ 
និងការខ្ថររាឧបររណ៍ស្មាភ រការង្ករ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងក្បការ V ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/
រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈៅឈ ើយ ។ 
 រតត ឈនោះ អាចបណាត េមរពកីារោិេ័យទទួេបនទ៊ុរ មនិ នយរចតិតទ៊ុរដារក់្តួតពនិិត្និងខ្ណនាដំេ់មន្តនតី
ឈក្កាមឱ្វាទរបស់្មេួន ឱ្្ឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមម ក្ស្បតមបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ។ 
 ររណីឈនោះ អាចបណាត េឱ្្ង្កយទទួេរងឈក្រោះថាេ រ ់ (នរឈ់ដាយចរនតអលគិស្ន)ី ប៉ែោះពាេ់ដេ់អាយ៊ុជ្ីវតិមន្តនត ី
និឈោជ្តិ រមមររ ខ្ដេបឈក្មើការង្ករឈៅរេ៊ុងការដាា ន ជ្សួ្ជ្៊ុេរ ៉ែ េ់-នាវាស្ឈណាត ង រដូ៏ចជារេ៊ុងក្របមណ័ឌ រមួរបស់្ រ
ស្ស្ ជាយថាឈហត៊ុ ។ 
 ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរបនតអបរ់ ំ ខ្ណនាអំំពីឈរេការណ៍ស្៊ុវតថភិាពដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុង
េរខនតិរៈប៊ុលគេិរ និងបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ នងិជ្ក្មុញឱ្្ការោិេ័យទទេួបនទ៊ុរពនិិត្ការឈក្បើក្ ស់្ស្មាភ រ
ការពារពេរមម រេ៊ុងឈពេឈមា៉ែ ងបំឈពញការង្ករជាឈទៀងទាត ់។ 
 នាយរដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រនឹងឈ្វើការខ្ណនាបំខ្នថមឈទៀត ដេ់ក្បធានការោិេ័យនមីយួៗ ឱ្្ពក្ងងឹការឈក្បើ
ក្ ស់្ស្មាភ រការពារពេរមមដូចជា ឈក្សាមនដ មរួ ឈខាអាវ និងខ្ស្បរឈជ្ើងឱ្្ នជាក្បចា ំ រាេ់ឈពេអន៊ុវតតការង្ករឈដើមប ី
ឈជ្ៀស្វាងឈក្រោះថាេ រជ់ាយថាឈហត៊ុ ។ 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 
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៥.៣.៥ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម (ស្ណវរ) 
៥.៣.៥.១  ការពិនិត្សាថ នភាពបរសិាថ ននិងបឈង្កគ េថម ឈៅឈេើចំណតខ្ែពហ៊ុបំណង   
 ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញនែទចណំតខ្ែទាងំមូេ មានេរខណៈសាអ តេអឈដាយមានការឈរៀបចំមណឌ តមចណំត
នីមយួៗ ឈដើមបសី្ក្មួេស្រមមភាពក្បតិបតតិការឈេើរដារ ់ ឈែទរ-ែទ៊ុរ និងដរឹជ្ញ្ជូ នស្មក្ស្បតមបទដាា នអនតរជាតិ ប៉ែ៊ុខ្នតឈៅ
មានររណីលួរឱ្្រតស់្មាគ េ់មយួចំនួនដូចខាងឈក្កាម៖  

១.  ក្ចាងំជាបច់ណំតខ្ែឈៅទិស្ខាងេិច (ខ្ែេរបឈង្កគ េឈភ្េើង Wind-turbine tower)  មានសំ្រាមជាឈក្ចើនរមួ
ទាងំសំ្បរដបទឹរស្៊ុទធនិងរញ្ចប ់យថមីៗ ។ 

២.  រេ៊ុងចំឈណាមបឈង្កគ េថមចំនួន ១០៨ (មយួរយក្ បំ)ី បឈង្កគ េ ខ្ដេមានចំណាំងផ្ទេ តការពាររថយនតធាេ រ់
ទឹរឈៅឈពេយបក់្តូវ ន រ ់ ( រដ់ាច ់ រដ់ាចព់ាររ់ណាា េ  រដ់ាចក់្តឹម ត) ចំនួន ១១ (ដប់
មយួ) បឈង្កគ េ ឈហើយរហូតដេ់ក្តីមាស្ទី៣ ឈនោះ ឈៅមនិទាន ់នជ្ួស្ជ្៊ុេឈៅឈ ើយ ។ 

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ាីពីការឈក្បើក្ ស់្នងិខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ ស្មាភ រ 
មឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្នច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានងិទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស ដូចមាន
ខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទ៣ី ក្បការ V. ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុ
នា ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈពញេរខណៈឈៅឈ ើយ ។ 

ររណីសំ្រាមខាងឈេើ អាចបណាា េមរពីការរសាតអ់ខ្ណា ត តមទិស្ម្េ់នារដូវរឈំហើយ និង/ឬ ឈដាយសារការ
ឈ ោះឈចាេឈដាយរមមររ ឈបើរបររថយនតដរឹទំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័ ឈដាយរេ៊ុងឈនោះស្វនររស្ឈងាតឈ ើញមាន ៊្ុងសំ្រាមខ្តមយួ ឈៅ
ខាងឈដើមែេូវចូេននចណំតខ្ែ។ ចំឈពាោះការប៉ែោះក្តូវ/ប៊ុរបឈង្កគ េថមទាងំ ១១ (ដបម់យួ) បឈង្កគ េឈនាោះ លឺអាចបណាា េមរពី
ការឈ្វស្ក្បខ្ហស្របស់្អេរឈបើរបរឈក្លឿងចក្រឈេើរដារទ់នំញិ និង/ឬ រថយនតដឹរទំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័ឈៅឈពេយប ់។ 

រតត ខាងឈេើ អាចឈ្វើឱ្្មូចបរសិាថ នខ្ែ តប់ងឈ់សាភ្ណ័ភាព រស្ស្ និងអាចបងាឱ្្មានឈក្រោះថាេ រដ់េ់អេរឈបើរ
បររថយនតដរឹទំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័ឈៅឈពេយប ់។ 

ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ស្វនដាា នលួរច៊ុោះពនិិត្សាថ នភាពចណំតខ្ែពហ៊ុបណំង ស្ហការជាមយួនាយរដាា នពារ់
ពន័ធឈដើមបសំី្អាតបរសិាថ នខ្ែ និងឈរៀបចជំ្ួស្ជ្៊ុេបឈង្កគ េថមខ្ដេ រខ់្បរ នងិ/ឬ ចំណ៊ុ ចប៉ែោះពាេ់ឈែសងៗឈទៀតឱ្្ នឆ្ប ់
ឈដើមបធីានាស្៊ុវតថិភាពនិងឈសាភ្ណ័ភាពរបស់្ រស្ស្ ។ 

ចំឈពាោះសំ្រាម សំ្បរដបទឹរស្៊ុទធ រញ្ចប ់យ ខ្ដេឈទើរឈេើក្ចាងំចណំតខ្ែខាងេិចបណាា េមរពីការឈ្វស្
ក្បខ្ហស្ មនិអនាមយ័របស់្រមមររឈបើរបររថយនតដឹរ និងទូរឈនសាទឈៅទីឈនាោះឈ ោះឈចាេរាយ ៉ែ យ បណាា េឱ្្អខ្ណា ត
មរររឈៅឈេើក្ចាងំ។ ជាសំ្ណូមពរលួររងសំ្អាតឈ្វើការសំ្អាតជាក្បចាឈំដើមបបីរសិាថ នេអ ។ 

ចំឈពាោះបឈង្កគ េខ្ដេមូច ឬ  រខ់្បរ ខ្ដេបណាា េមរពីការឈ្វស្ក្បខ្ហស្ របស់្អេរឈបើរបររថយនតដរឹទំនិញ 
នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមមនឹងឈ្វើការជ្ួស្ជ្៊ុេ ឈពេែ៊ុតរដូវឈភ្េៀងខាងម៊ុមឈនោះ ។   

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន នងិបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 
៥.៣.៥.២. ការពិនិត្សាថ នភាពទីលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងខ្តនរ័ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 
 តមការច៊ុោះពិនតិ្ សាថ នភាពទីលានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងខ្តនរ័ ឈៅរេ៊ុងតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្ រស្ស្ ស្វនររស្ឈងាត
ឈ ើញឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ច SC មានការ រក់្សុ្តដីជាជ្ងហ៊ុរ្ំៗ និងដរទ់ឹរជាឈក្ចើនរខ្នេង ។ 
 ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈរេការណ៍ ស្ាីពីការឈក្បើក្ ស់្នងិខ្ថររាក្ទព្ស្មបតត ិ ស្មាភ រ 
មឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្ ឈដាយស្នសសំំ្នច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានងិទ៊ុរដារឱ់្្ នលងវ់ងស ដូចមាន
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ខ្ចងឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ចទ៣ី ក្បការ V. ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១.បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្មមថិ៊ុ
នា ឆ្េ ២ំ០០៧ ឈពញេរខណៈឈៅឈ ើយ ។ 
 មូេឈហត៊ុឈនោះ  នឈរើតមានឈ ើងឈដាយសាររតត អាកាស្ធាត៊ុ មានឈភ្េៀងធាេ រខ់ាេ ងំជាប់ៗ រេ នារដូវវស្ា ជាឈហត៊ុ
បណាា េឱ្្ក្ស្ទាបថ់មមចិឈៅរេ៊ុងចណំ៊ុ ច SC ខ្ដេក្តូវ នរិនបង្កហ បរ់េ៊ុងរយៈឈពេរនេងមរក្តូវ ន រក់្សុ្តជាជ្ងហ៊ុរ
្ំៗ និងដរទ់រឹជាឈក្ចើនរខ្នេង និង/ឬ ឈដាយសាររម នក្បឡាយបងហូរទឹរក្លបក់្រន ់។ 
 រតត ឈនោះ បណាា េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ដេ់ដំឈណើ រការដឹរជ្ញ្ជូ ន សំ្បររ៊ុងខ្តនរ័នាចូំេ-ឈចញ មានការេំ ររេ៊ុងការ
ឈរៀបចំស្ត៊ុរ និងអាចបងាឱ្្មូចខាត សំ្បររ៊ុងខ្តនរ័របស់្អតថិិជ្ន ជាយថាឈហត៊ុ ។ 
 ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរច៊ុោះពនិិត្សាថ នភាព ទលីានស្ត៊ុរសំ្បររ៊ុងខ្តនរ័ឈៅរេ៊ុងចំណ៊ុ ច 
SC រដូ៏ចជាចណំ៊ុ ចឈែសងៗឈទៀត និងចាតវ់សិ្វររជ្ំនាញឈរៀបចំជ្ួស្ជ្៊ុេចណំ៊ុ ចខ្ដេមូចខាតឈ ើងវញិ ឈដើមបជី្ក្មុញការដឹរ
ជ្ញ្ជូ នឱ្្ នឆ្បរ់ហ័ស្ ធានាស្៊ុវតថិភាពស្ត៊ុរ និងឈជ្ៀស្វាងការមូចខាតសំ្បររ៊ុងខ្តនរ័របស់្អតិថជិ្ន ។ 
 ររណី SC មានការ រក់្សុ្តដីជាជ្ងហ៊ុរ្ំៗ នងិដរទ់ឹរឈនោះ នាយរដាា នសំ្ណង-់ វសិ្វរមម នជ្ួស្ជ្៊ុេនិងខ្ថទាំ
ជាឈក្ចើនឈេើរ ខ្តឈដាយសារបញ្ញហ អាកាស្ធាត៊ុ ឈៅរដូវវស្ារនេងមរមានឈភ្េៀងធាេ រខ់ាេ ងំ ឈហើយស្រមមភាពឈេើរដារ់
មមាញឹរ ឈ្វើឈអាយមានការហូរឈក្ចាោះនិងជ្ងហ៊ុរមេោះៗ ។ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមមនងឹចាបជ់្ួស្ជ្៊ុេបនតឈៅរដូវក្ ងំខាង
ម៊ុមឈនោះ ។ 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន នងិបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៦ នាយរដាា នទីែារ  
៥.៣.៦.១  ការពិនិត្រ យការណ៍ ស្ាីពីការសិ្រាតមដាន ខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្  
 ឈោងរ យការណ៍ស្ាីពីការសិ្រាតមដាន នងិខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញ
មានការសិ្រា អំពីការង្ករ នងិខ្ែនការទែីារ ក្ពមទាងំចណំ៊ុ ចខាេ ងំ/ចណំ៊ុ ចឈមាយរបស់្នដលូក្បរតួក្បខ្ជ្ងរេ៊ុងក្សុ្រ (រពំង់
ខ្ែស្វយត័ភ្េឈំពញ “រស្ភ្”) ប៉ែ៊ុខ្នតរហូតដេ់ក្តីមាស្ទ៣ី ឆ្េ ២ំ០២១ ឈនោះ ស្វនដាា នឈៅព៊ុំទាន ់នរាយការណ៍ជូ្នថាេ រ់
ដឹរនា ំអំពវីឌឍនភាពការង្ករខ្ដេមេួន នច៊ុោះសិ្រាឈៅឈ ើយ ។ 
 ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថង
ទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទី VII. ស្ាីពីរឈបៀបរបបឈ្វើការនិងចណំ៊ុ ចឈេម២៖ នាយរដាា ននិងការោិេ័យ
នីមយួៗ ក្តូវអន៊ុវតតរបបរាយការណ៍ជូ្នថាេ រឈ់េើឱ្្ នឈទៀងទាតត់មឈពេឈវលារណំត ់។ 
 ររណីឈនោះ អាចបណាត េមរពីមន្តនតទីទួេបនទ៊ុរការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការោិេ័យក្សាវក្ជាវទីែារនិងអភ្វិឌឍ
ល៊ុណភាពឈស្វារមម រពំ៊ុងសិ្រា ឈរៀបចំខ្ែនការ/រំណតទ់សិ្ឈៅអន៊ុវតត និង/ឬ ខ្រេមអល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ 
ឈដើមបទីារទ់ាញ និងទទួេ នទំន៊ុរចិតតពអីតិថជិ្នខ្ថមឈទៀត។ ឈទាោះជាោ៉ែ ងឈនោះរតី រតត ខាងឈេើឈៅមានការអូស្បនាេ យ
ឈពេឈវលា និងមនិទានស់្មក្ស្បតមឈរេការណ៍ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ និងតួនាទី-ភាររិចច
ខ្ដេ រស្ស្  នក្បលេ់ជូ្នឈពញឈេញឈៅឈ ើយ ។ 
 ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពការង្ករ ក្ស្បតមឈរេការណ៍ននបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុង រដូ៏ចជាតួនាទ ី ភាររិចចខ្ដេ រស្ស្ 
 នក្បលេ់ជូ្ន និងរមួចំខ្ណរឈេើររមពស់្ល៊ុណភាពឈស្វារមមរបស់្ រស្ស្ ស្វនររយេ់ឈ ើញថាស្វនដាា នលួរបនតសិ្រា 
អំពីភាពខាេ ងំ/ភាពឈមាយ របស់្នដលូក្បរតួក្បខ្ជ្ងស្កាា ន៊ុពេឈែសងៗឈទៀត ឈដើមបឈីរៀបចំខ្ែនការយ៊ុទធសាន្តស្តអន៊ុវតតស្ក្មាប ់
រស្ស្ ក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព ។ 
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 មូេឈហត៊ុខ្ដេនាយរដាា នទែីារ ព៊ុំទាន ់នឈ្វើរ យការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំ អពំីេទធែេការង្ករខ្ដេ នអន៊ុ
វតតរនេងមរ ឈដាយឈហត៊ុថាឈយើងមា៊ុ ំរំព៊ុងសារេបង អន៊ុវតតខ្ែនការស្ក្មាបក់្លបក់ារោិេ័យ រមួមានទាងំការចាតខ់្ចង
តក្មូវតម ្នធានមន៊ុស្សជារខ់្ស្ាងែងខ្ដរ។ ឈដាយខ្ែអរតមតួនាទ-ីភាររិចចខ្ដេ នរំណត ់ រេ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មចរបស់្
អងគភាព និងខ្ែអរតមតក្មូវការជារខ់្ស្ាង ក្ស្បតម្នធានក្លបក់ារោិេ័យ ព៊ុំអាចបំឈពញតមក្លបច់ណំ៊ុ ចឈនាោះឈទ លឺ
អាចអន៊ុវតតក្តឹមខ្តចំណ៊ុ ចមយួចំនួន តមកាេឈវលាជារល់ារប់៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។ 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៦.២ ការពិនិត្រ យការណ៍ក្បជ្៊ុំជាមយួក្រុមហ ៊ុននាវា និងអតិថិជ្នរបស់្ រស្ស្ 
 ឈោងតមរ យការណ៍ក្បជ្៊ុជំាមយួក្រុមហ ៊ុននាវា នងិអតថិិជ្នរបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះនថងទ៣ី១ ខ្មមនីា ឆ្េ ២ំ០២១ 
ស្វនររស្ឈងាតឈ ើញ ១) ក្រមុហ ៊ុន Sandong Forest Cambodia Co., Ltd មានបំណងសិ្រា អំពីលឈក្មាងនាឈំឈើ
មូេចូេមរពីអូន្តសាត េី ឈដាយនេងកាតក់្ចរទាវ រ រស្ស្ ២) ក្រុមហ ៊ុននាវា OOCL (Cambodia) Co., Ltd មានបណំង
នាឈំស្វារមមនាវាថមី (Calling New Service) ខ្ដេមានចណំ៊ុ ោះែទ៊ុររ៊ុងខ្តនរ័ក្បមាណ ១.៧០០ TEUs ចូេចតឈៅ រ
ស្ស្ រេ៊ុងចឈនាេ ោះនថងព៊ុ្/នថងក្ពហស្បតិ៍ ប៉ែ៊ុខ្នតស្វនដាា នឈៅព៊ុទំាន ់នរាយការណ៍ ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ក្ជាប និងឈស្េើស្៊ុំ
ការខ្ណនាអំន៊ុវតតឈៅឈ ើយ ។ 
 ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្ ឈេម ០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថង
ទី១២ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទ ីVII. ស្ាីពីរឈបៀបរបបឈ្វើការនងិចណំ៊ុ ចឈេម២៖ នាយរដាា ន និងការោិេ័យ
នីមយួៗក្តូវ អន៊ុវតតរបបរាយការណ៍ជូ្នថាេ រឈ់េើឱ្្ នឈទៀងទាតត់មឈពេឈវលារណំត ់។ 
 ររណីឈនោះ អាចបណាត េមរពីមន្តនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ការោិេ័យទំនារទ់ំនងអតិថជិ្នមានការ
មមាញឹររេ៊ុងការឈ្វើទំនារទ់ំនង ជាមយួក្រមុហ ៊ុន/អតិថជិ្នស្កាា ន៊ុពេឈែសងៗឈទៀត ។     
 រតត ខាងឈេើ បណាា េឱ្្មានការអូស្បនាេ យឈពេឈវលា និងប៉ែោះពាេ់ក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតតបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រ
ស្ស្  រដូ៏ចជាតួនាទ-ីភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នក្បលេ់ជូ្ន ។ 
 ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពការង្ករ និងតួនាទី-ភាររិចចខ្ដេ រស្ស្  នក្បលេ់ជូ្ន ស្វនររយេ់ឈ ើញថាស្វនដាា ន
លួរបនតឈ្វើទំនារទ់នំង ជាមយួក្រុមហ ៊ុនខាងឈេើ រេ៊ុងឈរេបំណងឈដើមបទីារទ់ាញអតិថជិ្នថមីៗ និងឈរៀរលរចណូំេជូ្ន រ
ស្ស្ បខ្នថមឈទៀត ។ 
 មូេឈហត៊ុខ្ដេនាយរដាា នទែីារ ព៊ុំទាន ់នឈ្វើរ យការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំ អពំីេទធែេការង្ករខ្ដេ នអន៊ុ
វតតរនេងមរ ឈដាយឈហត៊ុថាឈយើងមា៊ុ ំរំព៊ុងសារេបង អន៊ុវតតខ្ែនការស្ក្មាបក់្លបក់ារោិេ័យ រមួមានទាងំការចាតខ់្ចង
តក្មូវតម ្នធានមន៊ុស្សជារខ់្ស្ាងែងខ្ដរ។ ឈដាយខ្ែអរតមតួនាទ-ីភាររិចចខ្ដេ នរំណតរ់េ៊ុងឈស្ចរតីស្ឈក្មចរបស់្អងគ
ភាព និងខ្ែអរតមតក្មូវការជារខ់្ស្ាង ក្ស្បតម្នធានក្លបក់ារោិេ័យ ព៊ុំអាចបំឈពញតមក្លបច់ណំ៊ុ ចឈនាោះឈទ លអឺាច
អន៊ុវតតក្តមឹខ្តចណំ៊ុ ចមយួចំននួ តមកាេឈវលាជារល់ារប់៉ែ៊ុឈណាណ ោះ ។   
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមម ។  
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៥.៣.៧  នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមមនិងស្ថិតិ (ែេស្) 
៥.៣.៧.១ ការពិនិត្រ យការណ៍ បូរស្រ៊ុបេទធែេការង្ករក្បចាឆំ្េ ំាំ្  ២០២១ 
 ឈោងតមរ យការណ៍ បរូស្រ៊ុបេទធែេការង្ករក្បចាឆំ្េ ំាំ្ ២០២១ ស្វនររ នពនិិត្ឈ ើញស្វនដាា នដារ់
ឈចញនូវខ្ែនការក្បចាឆំ្េ  ំនិងេទធែេអន៊ុវតតជារខ់្ស្ាងឈដាយឈ្វើការឈក្បៀបឈ្ៀបបរមិាណទំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័នេងកាត ់និងចំនួន
នាវាចូេចតជាមយួបរមិាណឆ្េ ២ំ០២០ ឈដើមបរីណំតអ់ក្តរំឈណើ ន/ថយច៊ុោះននការយិបរឈិចេទនីមយួៗ ។  
 រេ៊ុងឈនោះ បរមិាណទំនិញនេងកាតម់ានចំននួ ៦.៩៩០.៣៣៧ ឈតន ឈរើនឈ ើង ៥,៨៩% បរមិាណរ៊ុងខ្តនរ័នេងកាត់
មានចំនួន ៧៣២.៣៨៧ TEUs ឈរើនឈ ើង ១៤,១១% ឈដាយខ្ រចំនួននាវាចូេចតថយច៊ុោះ ៨,៤៧% ។ ភាជ បន់ឹងររណី
ខាងឈេើ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញព៊ុំមានការបញ្ញជ រអ់ពំី ឈរេឈៅនិងក្បភ្ពនាទំំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័ចូេ-ឈចញ ឈៅរេ៊ុងរ យ
ការណ៍បូរស្រ៊ុបេទធែេការង្ករឈនាោះឈទ ។   
 ក្បការខាងឈេើ អាចបណាា េឱ្្មានការេំ រ រេ៊ុងការយេ់ដឹងទូឈៅ/ការរណំតប់រមិាណទំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័នាំ
ចូេ-នាឈំចញ តមឈរេឈៅនិងក្បភ្ពសំ្ខាន់ៗ ដូចជា អាស្៊ុី អឺរ ៉ែ៊ុប នងិអាឈមររិជាឈដើម ។ េ។  
 មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចបណាា េមរពីនាយរដាា នពារព់ន័ធ មរខានមនិ នែាេ់ឯរសារទនំិញ និង/ឬ ពត័ម៌ានស្ាីពី
ឈរេឈៅនាទំំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័ចូេ និងក្បភ្ពនាឈំចញទានឈ់ពេឈវលា ។ 
 រតត ឈនោះ អាចឈ្វើឱ្្មានការយេ់ក្ច ំ និងពិ ររតស់្មាគ េ់ឈរេឈៅនាទំំនិញ/រ៊ុងខ្តនរ័ចូេ និងក្បភ្ពនាំ
ឈចញចាស់្លាស់្ ។  
 ស្វនររយេ់ឈ ើញថា ស្វនដាា នលួរស្ហការ/ឈស្េើស្៊ុំឯរសារទំនិញ ខ្ដេមានឈ ម្ ោះក្បឈទស្នាចូំេ-នាឈំចញ 
ឈដើមបរីណំតឈ់រេឈៅនាទំនំញិ/រ៊ុងខ្តនរ័ចូេ និងក្បភ្ពនាឈំចញ នស្មក្ស្ប ។ 
 រ យការណ៍បូរស្រ៊ុបេទធែេការង្ករក្បចាឆំ្េ ំាំ្  ក្តូវ នឈ្វើឈ ើងឈដើមបឈីក្បើក្ ស់្រេ៊ុងក្របមណ័ឌ  រស្ស្ និង
ស្ក្មាបជូ់្នក្រសួ្ងអាណាពា េ ទីស្ាីការលណៈរដាមន្តនត ី និងអាជាា ្រមានស្មតថរិចចពារព់ន័ធ ឈដាយព៊ុំមានការបញ្ញជ រ់
ឈ ម្ ោះក្បឈទស្នាចូំេ-នាឈំចញ និង/ឬ ឈរេឈៅនងិក្បភ្ពនាចូំេ-នាឈំចញឈនាោះឈទ ។ 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េ ឺ របស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ក្បសិ្នជាមានការខ្ក្បក្បួេ ។ 

៥.៣.៧.២ ការពិនិត្ខ្ែនការពេរមមឆ្េ  ំ២០២១ 
 តមការពិនិត្ខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០២១ របស់្ រស្ស្ នងិការអន៊ុវតតជារខ់្ស្ាង ស្វនររ នរតស់្មាគ េ់ឈ ើញ
នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ក្តូវ នដឹរនានំងិដំឈណើ រការឈដាយឈលារនាយរ ០១ របូ រម ននាយររង អមឈដាយក្បធាន
ការោិេ័យ ០៣ របូជាជ្នំយួការនិងមានប៊ុលគេិរ ០១ របូ ។    
 ក្បការខាងឈេើ អាចបណាា េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បសិ្ទធភាព ននការអន៊ុវតតតួនាទ-ីភាររិចចនិងការក្លបក់្លងរិចចដំឈណើ រ
ការក្បចានំថងរបស់្នាយរដាា នឈនោះ។  ររណីឈនោះ អាចបណាា េមរពីរងវោះខាត្នធានមន៊ុស្ស ។   
 រតត ឈនោះ អាចបណាា េឱ្្ការអន៊ុវតតតួនាទី-ភាររិចច របស់្នាយរដាា នជ្ំនាញខាងឈេើ ព៊ុមំានក្បសិ្ទធភាពឈពញឈេ
ញ។ ស្វនដាា ន លួរស្ហការជាមយួនាយរដាា នជ្ំនាញ ឈដើមបពីិនតិ្រចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង តួនាទ-ីភាររិចច ឈបរខភាពនាយរ
រង និងបខ្នថមប៊ុលគេិរ ឱ្្ នស្មក្ស្បតមទំហំការង្ករ នងិម៊ុមជ្ំនាញបឈចចរឈទស្របស់្នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ។ 
 រតត ឈនោះឈដាយសារ រស្ស្ រំព៊ុងឈរៀបចំខ្រស្ក្មួេតួនាទ-ីភាររិចច របស់្នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ ឱ្្ឈៅជានាយរ
ដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី ។    
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 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបភំ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៨  នាយរដាា នតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ (តស្ព) 
៥.៣.៨.១  ការពិនិត្រ យការណ៍ក្បជ្៊ុំក្បចាខំ្មជាមយួអតិថិជ្ន ខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈស្វា តស្ព រស្ស្ 
 តមការឈនេើយតបរេ៊ុងរក្មងសំ្ណួរក្បពន័ធក្តួតពិនិត្នែទរេ៊ុង ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា ស្វនដាា នមរខានមនិ
 នឈរៀបចំរចិចក្បជ្៊ុកំ្បចាខំ្ម ជាមយួអតិថជិ្នខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈស្វា តស្ព ចាបត់ងំពីខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០២១ មរឈម៉ែេោះ ។ 
 រតត ខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមឈស្ចរតរីំណត ់ ស្តីពីរចនាស្មពន័ធនិងតួនាទី-ភាររិចចននក្លបន់ាយរដាា ន
ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លង របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុឈៅឈ ើយ។ 
 មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារការររីរាេដាេខាេ ងំននជ្ំង ឺCovid-19 ខ្ដេជាឈហត៊ុបណាត េឱ្្ស្
វនដាា ន មនិ នឈរៀបចំការក្បជ្៊ុំក្បចាខំ្ម ជាមយួអតថិិជ្នខ្ដេឈក្បើក្ ស់្ឈស្វា តស្ព ឈទៀងទាតត់មឈពេឈវលា ។   
 រតត ឈនោះ អាចនាឱំ្្ប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បសិ្ទធភាពននការអន៊ុវតតភាររិចចរបស់្ស្វនដាា ន ។ 
 ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរឈរៀបចរំិចចក្បជ្៊ុំក្បចាខំ្មតមក្បពន័ធ Video Conference ឈដើមបទីទួេ នធាត៊ុចូេននខ្មស
ស្ង្កវ រែ់េិតរមមរបស់្អតិថជិ្ន ស្ក្មាបឈ់រៀបចំយ៊ុទធសាន្តស្តអន៊ុវតតជាបនតបនាទ បឈ់ទៀត ។   
 ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេ Covid-19 នាយរដាា ន តស្ព  នែតេ់ឈស្វាឈក្ៅពីក្បជ្៊ុំក្បចាខំ្មល ឺ Pro-Active Action 
ខ្ដេរនេងមរឈលារ ខ្រវ ឧតតម ជាអេរសំ្របសំ្រេួតមទូរស័្ពទឈដើមបសីារសួ្រពីសំ្ណូមពរឈែសងៗ ឈបើមានពីអតថិិជ្នម៊ុន
នថងក្បជ្៊ុំក្បចាខំ្ម។ ឈពេខ្ដេអតិថិជ្នមានសំ្ណូមពរមយួចំនួន ស្វនដាា នរ ៏នឈដាោះក្សាយជូ្នរត ់(មានភាជ បេិ់មិត)។ 
សំ្រាបក់្បពន័ធ Video Conference និងឈរៀបចំឈដើមបឱី្្ តស្ព អាច Host the meeting  នឈៅឈពេខាងម៊ុម។ ឈៅឈដើម
ឆ្េ ២ំ០២២ តស្ព  នឈរៀបចកំ្បជ្៊ុំក្បចាខំ្មឈៅនថងទី២០ ខ្មមររា ខ្ដេ នចូេរមួពីអតិថជិ្ននិង Advisor ។ 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៨.២ ការពិនិត្សាថ នភាពរបង (របងថមបំពារេួ់ស្បនាេ ឈៅខ្ែេរខាងឈេើ) ឈៅជ្៊ុំវញិ តស្ព រស្ស្  
 តមការច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាពរបងឈៅជ្៊ុំវញិ តស្ព រស្ស្ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញ៖ 

- េួស្បនាេ ខ្ដេបំពារឈ់ៅឈេើនែទរបងខ្ែេរខាងតបងូ (ជ្តិអររអាងទឹរ) តមបឈណាា យ ែទោះក្បជាជ្នឈៅ
ភ្ូមថិមីក្តូវ ន រដ់ាចក់្បមាណជា ២០ ខ្ម៉ែក្ត  

- េួស្បនាេ ខ្ដេបំពារឈ់ៅឈេើនែទរបងខ្ែេរខាងតបងូ ននក្ចរទាវ រឈចញ-ចូេអររសាេ រឈ់ៅក្តូវ ន រដ់ាច់
ក្បមាណជា ២០ ខ្ម៉ែក្ត   

- េួស្បនាេ ខ្ដេបំពារឈ់ៅឈេើនែទរបងខ្ែេរខាងតបងូ ជ្ិតអរររដា េ តស្ព ក្តូវ ន រដ់ាចក់្បមាណ
ជា ៨០ ខ្ម៉ែក្ត   

- ខ្ដរឈជ្ើងទក្មេួស្បនាេ  និងេួស្បនាេ ខ្ដេបំពារឈ់ៅឈេើនែទរបង តមបឈណាា យតិរៈវថិសី្ឈមាចអលគមហា
ឈស្នាបតីឈតឈជា ហ ៊ុន ខ្ស្ន ក្តូវ ន រដ់ាចន់ិងឈក្ទតម៊ុស្េរខណៈឈដើមក្បមាណជា ៧០% ឈហើយឈៅ
ខ្ែេរខាងឈក្កាម ឬ នែទ តរបង/ក្ចរទាវ រនេងកាតច់ណំតខ្ែរ៊ុងខ្តនរ័និង តស្ព មាន រដ់ីក្សុ្តជាជ្ងហ៊ុរ
្ំៗ ១/២ រខ្នេង និងឈៅខ្អបមាតស់ាព នជ្ិតខ្ែ Ferry Port មាន រដ់ី ១ រខ្នេងឈទៀត ។        

 ររណីខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្) ឈេម 
០០១ បបែរ/រស្ស្/រប.ប ច៊ុោះនថងទី១២ ខ្ម មថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០០៧ ក្តងច់ណំ៊ុ ចទី III. ស្ាីពីការឈក្បើក្ ស់្ នងិខ្ថររាក្ទព្
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ស្មបតតិ ស្មាភ រមឈ្ា យ ឬ ឧបររណ៍របស់្ រស្ស្  ឈដាយស្នសសំំ្នច ក្បុងក្បយត័េ សំ្អាតខ្ថររានិងទ៊ុរដារឱ់្្ ន
លងវ់ងស និងចណំ៊ុ ចឈេម V .ស្តីពីការររាស្៊ុវតថិភាពពេរមម ស្ណាត បធ់ាេ បក់ារង្ករ និងការខ្ថររាឧបររណ៍ ស្មាភ រការង្ករ 
ឈពញឈេញឈៅឈ ើយ ។ 
 មូេឈហត៊ុឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមន្តនតីទទួេបនទ៊ុរការង្ករផ្ទទ េ់ មរខានមនិ នច៊ុោះពិនតិ្សាថ នភាព
ជារខ់្ស្ាង ឈដើមបឈី្វើរ យការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំ រស្ស្ ក្ជាបនិងឈស្េើស្៊ុំឈរេការណ៍អន៊ុវតតឱ្្ នស្មក្ស្បតមេរខ
ណៈ បឈចចរឈទស្ ។ 
 រតត ឈនោះ អាចនាឱំ្្មានការេំ ររេ៊ុងការធានាស្នតិស្៊ុម ស្៊ុវតថិភាព ជូ្នអតិថិជ្នរដូ៏ចជា ការក្លបក់្លងក្ទព្ស្
មបតិត ឈៅរេ៊ុងបរឈិវណតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្របស់្ រស្ស្ ។ 
 ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន លួររសួ្រានច់ាតម់ន្តនតចី៊ុោះពិនិត្សាថ នភាពរបងឈៅជ្៊ុំវញិ តស្ព នងិឈរៀបចំខ្បបបទឈស្េើស្៊ុំជ្ួស្
ជ្៊ុេ ឱ្្ នស្មក្ស្បតមឈរេការណ៍ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងបទបញ្ញជ នែទរេ៊ុងរបស់្ រស្ស្។ របង និងេួស្បនាេ ឈេើរបង
តមែេូវឈៅភ្ូមថិមី នជ្ួស្ជ្៊ុេមយួចំនួន (មានភាជ បឯ់រសារ) ឈៅស្េ់មេោះឈទៀតនឹងបនតជ្សួ្ជ្៊ុេឈៅឆ្េ ២ំ០២២។ ចំខ្ណរ
ឯរបងតម តិរៈវថិីស្ឈមាចអលគមហាឈស្នាបតីឈតឈជា ហ ៊ុន ខ្ស្ន រខ្នេងមេោះនឹងក្តូវកាយឈចាេឈដើមបពីក្ងរីែេូវ ឈហើយរខ្នេង
ឈែសងឈទៀតនឹងជ្ួស្ជ្៊ុេឈពេែេូវឈ្វើរចួ រមួទាងំដី រឈ់ក្កាមរបងែងខ្ដរ ។ 
 ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៥.៣.៩  នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី (ក្លចយអន) 
៥.៣.៩.១  ការពិនិត្រចនាស្មពន័ធ និងតនួាទី-ភាររិចច 
 តមការច៊ុោះឈ្វើស្វនរមមឈៅនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្ន ីរេ៊ុងក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០២១ ស្វនររ ន
ពិនិត្ឈ ើញមានឈស្ចរតីស្ឈក្មចឈេម ២០០.ស្ស្រ.តត/រស្ស្/រប្ម ច៊ុោះនថងទី០១ ខ្មត៊ុលា ឆ្េ ២ំ០២១ ខ្តងតងំឈលារ
នាយរ ០១ របូ ឱ្្ក្លបក់្លងការង្ករបនតពីអតីតឈលារនាយរខ្ដេ នចូេនិវតតន ៍ រមួទាងំពក្ង្កងរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងរមួ
មយួ ឈដាយមានឈលារនាយរ ០១ របូ អមឈដាយនាយររង ០៣ របូ និងក្បធានការោិេ័យ ០៩ របូជាជ្នំួយការ ។   

ក្បការខាងឈេើ ឈៅមនិទានអ់ន៊ុឈលាមតមរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង រេ៊ុងឈស្ចរតីក្ពាងខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០២១ 
របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ ច៊ុោះនថងទ១ី៧ ខ្មវចិេិកា ឆ្េ ២ំ០២០ ខ្ដេ នខ្ចងថា ស្វនដាា នក្តូវ នក្លបក់្លងឈដាយ
ឈលារនាយរ ០១ របូ អមឈដាយនាយររង ០៣ របូនងិក្បធានការោិេ័យ ០៥ របូជាជ្នំួយការ ។ 

ក្បការឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារថាេ រដ់រឹនាសំ្វនដាា ន  នសិ្រាបខ្នថមអំពីវសិាេភាពការង្ករ នងិតក្មូវ
ការ្នធានចា ំច ់ឈដើមបធីានានិរនតរភាពននរិចចដំឈណើ រការក្បចានំថងរបស់្ នាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី ។ 

ក្បការខាងឈេើអាចនាឱំ្្រចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង និង/ឬ តួនាទ-ីភាររិចច ខ្ដេក្តូវ នក្ពាងឈ ើង និងរំព៊ុងអន៊ុវតតឈៅ
រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន វសិ្មតិភាពនងឹឈស្ចរតីក្ពាងរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លងឈៅរេ៊ុងខ្ែនការពេរមមឆ្េ ២ំ០២១ របស់្ រ
ស្ស្ ។ 

ឈដើមបបីឈងាើនក្បសិ្ទធភាពក្លបក់្លង ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ ស្មាភ រ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រនិងល៊ុណភាពចរនតអលគិស្នី
ស្ក្មាបដ់ំឈណើ រការ Quay Cranes របស់្ រស្ស្ ទាងំ ០៥ (ក្ )ំ ឈក្លឿងក្បរបឈដាយនរិនតរភាព ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរ
ឈរៀបចំរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង នងិ/ឬ តួនាទី-ភាររិចចរបស់្មេួនក្ស្បតមទំហំការង្ករ និងម៊ុមជ្ំនាញបឈចចរឈទស្ម៊ុននឹងដារ់
នេងនាយរដាា នជ្ំនាញឈដើមបឈីស្េើស្៊ុំឈរេការណ៍ខ្ណនា ំនងិឈស្ចរតីស្ឈក្មចដម៏ពងម់ពស់្ពថីាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ ។ 

ឈដាយនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី ក្តវូ នឈែទរការង្ករ នងិ្នធានមយួខ្ែេរឈទៀតមរពីនាយរ
ដាា នបឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ ឈទើបបណាា េឱ្្មានការយឺតោ៉ែ វរេ៊ុងការក្ពាងរចនាស្មពន័ធក្លបក់្លង និងតួនាទី-ភាររិចចបខ្នថម 
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ប៉ែ៊ុខ្នតមរដេ់ឈពេឈនោះស្វនដាា ន នដារន់េងថាេ រដ់រឹនា ំ រស្ស្ តមរយៈនាយរដាា នរដា េ-្នធានមន៊ុស្សរចួរាេ់
ឈហើយ ។ ចំឈពាោះការក្លបក់្លង ខ្ថទា-ំជ្ួស្ជ្៊ុេ ស្មាភ រ មឈ្ា យឈក្លឿងចក្រ និងល៊ុណភាពចរនតអលគិស្នីស្ក្មាបដ់ំឈណើ រការ 
Quay Cranes របស់្ រស្ស្ ស្វនដាា ននឹងបនតមតិមំឱ្្អស់្ពីស្មតថភាព ។       

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។   

៥.៣.៩.២ ការពិនិត្ស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានប៊ុលគេិរ រមមររក្បចាខំ្ម ត៊ុលា-វចិេិកា ឆ្េ ២ំ០២១ 
ឈោងតមស្ក្មងប់ញ្ជ ីវតតមានប៊ុលគេិរ រមមររក្បចាខំ្មត៊ុលា-វចិេិកា ឆ្េ ២ំ០២១ ស្វនររពិនតិ្ឈ ើញ ឈក្ៅពី

ប៊ុលគេិរ ០១ (មយួ) របូខ្ដេឈឺ្ ងន ់មានមន្តនត-ីប៊ុលគេិរមយួចំនួនឈទៀត នអវតតមានជាឈក្ចើនដង ឈដាយរាបប់ញ្ចូេទាងំ  
អវតតមានមានចាប ់នងិអវតតមានឥតចាប ់។    

ក្បការខាងឈេើ ឈៅព៊ុំទានអ់ន៊ុឈលាមតមអន៊ុក្រតឹ្ឈេម ៥៦.អនក្រ.បរ ច៊ុោះនថងទី០១ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០១៦ ស្ាីពីការ
ក្លបក់្លងវតតមានមន្តនាីរាជ្ការស្៊ុីវេិ និងមន្តនាីជាបរ់ចិចស្នាដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងខ្ែេរទី២ មាក្ត៨៖ មន្តនាីរាជ្ការស្៊ុីវេិនិងម
ន្តនាីជាបរ់ិចចស្នា ក្តូវមានវតតមានបំឈពញការង្ករជាឈទៀងទាតត់មឈពេឈវលារណំត ់ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងមាក្ត៥ និង
មាក្ត៦ ននអន៊ុក្រតឹ្ឈនោះ និងជ្ំពូរ V. ក្បការ ២៤ ននេរខនតិរៈប៊ុលគេិររបស់្ រស្ស្ ច៊ុោះនថងទី០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០០៣ 
ឈពញឈេញឈៅឈ ើយ ។    

ក្បការឈនោះ អាចឈរើតមានឈ ើងឈដាយសារមន្តនតី ប៊ុលគេិរ រមមររ ទាងំឈនោះមានបញ្ញហ ផ្ទទ េ់មេួន និង/ឬ ថាេ រដ់រឹនាំ
ស្វនដាា នមនិទាន ់នខ្ណនា ំនិងែសពវែាយឱ្្មន្តនាី ប៊ុលគេិរ រមមររ ខ្ដេស្ថិតឈក្កាមការក្លបក់្លងរបស់្មេួន យេ់ដឹងអពំី
ឈរេការណ៍ នងិវធិានការវនិយ័ខ្ដេក្តូវ នចាតឈ់ ើងឈដើមបពីក្ងឹងក្រមសី្េ្មវ៌ជិាជ ជ្ីវៈ ឈៅរេ៊ុងក្របមណ័ឌ នាយរដាា ន ។ 

រតត ឈនោះ អាចបណាា េឱ្្ប៉ែោះពាេ់ដេ់ក្បសិ្ទធភាព ននការអន៊ុវតតឈរេការណ៍វនិយ័ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងអន៊ុក្រឹត្
ឈេម ៥៦.អនក្រ.បរ ច៊ុោះនថងទី០១ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០១៦ និងជ្ំពូរ V. ក្បការ ២៤ ននេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ច៊ុោះនថងទ ី
០៤ ខ្មឈមសា ឆ្េ ២ំ០០៣ និងអាចជាលំរមូនិេអដេ់មន្តនត ីប៊ុលគេិរ រមមររ របស់្ រស្ស្ ជាឈក្ចើនឈែសងឈទៀត ។ 

ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា នលួរបនតែតេ់ការអបរ់ខំ្ណនាឱំ្្មន្តនាី ប៊ុលគេិរ រមមររយេ់ដងឹនិងបំឈពញការង្ករឈដាយក្បកាន់
ខាជ បនូ់វឈរេការណ៍វនិយ័ ដូចមានខ្ចងឈៅរេ៊ុងអន៊ុក្រឹត្ នងិេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ របស់្ រស្ស្ ខាងឈេើ ។ 

រេ៊ុងរយៈឈពេច៊ុងឈក្កាយឈនោះ រេ៊ុងចំឈណាមមន្តនត ីប៊ុលគេិរ រមមររ រេ៊ុងក្របមណ័ឌ ស្វនដាា ន មានក្បធានការោិេ័យ 
០១ របូ នសាេ ប ់និង ០១ របូឈទៀតរពំ៊ុងឈឺ្ ងន។់ ឈក្ៅពីឈនោះមានមយួចនំួនក្តូវ នតក្មូវឱ្្ឈ្វើ Quarantine និងបញ្ជូ ន
ឈៅមនទីរឈពទ្ឈដើមបពីា េជាបនតបនាទ បឈ់ក្កាយពីក្តូវ ននេងជ្មង ឺCOVID-19 តមរយៈការពារព់ន័ធឈដាយក្បឈោេ និង
ឈដាយផ្ទទ េ់ ឈហើយមយួចនំួនតូច នអវតតមានពតិក្ រដខ្មន។ ឈទាោះជាោ៉ែ ងឈនោះរតី ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ននឹងមិតមំអបរ់ ំ
ខ្ណនាបំខ្នថមឈទៀត ។ 

ក្រុមការង្ករស្វនរមម  នរតស់្មាគ េ់ការឈនេើយបំភ្េរឺបស់្ថាេ រដ់ឹរនាសំ្វនដាា ន និងបនតតមដានការអន៊ុវតតអន៊ុ
សាស្នស៍្វនរមមជាបនតឈទៀត ។ 

៦.  ឈេចក្តោេននដិាា នរ ួ 
ឈៅរេ៊ុងអំ ៊ុងឈពេននការឈ្វើស្វនរមមឈនោះ ស្វនររ នស្ឈងាតឈ ើញថា ខ្ែេរមេោះននក្បពន័ធក្តួតពនិិត្នែទរេ៊ុងឈៅរេ៊ុង

នាយរដាា ននីមយួៗ ក្តូវ នឈរៀបចំដំឈណើ រការអន៊ុវតត ក្បរបឈដាយក្បសិ្ទធភាព ែេិតភាពក្បតិបតតិការ និងការទទេួម៊ុស្
ក្តូវ។ ឈទាោះជាោ៉ែ ងណារឈ៏ដាយ ឈដើមបជី្ួយ ជ្ក្មុញឱ្្ក្បពន័ធក្លបក់្លងនែទរេ៊ុង កានខ់្តេអក្បឈស្ើរឈ ើងខ្ថមឈទៀត ក្រុមការង្ករ
ស្វនរមមនងឹរាយការណ៍ជូ្នថាេ រដ់ឹរនា ំរស្ស្ នូវរាេ់ចណំ៊ុ ចមវោះចឈនាេ ោះខ្ដេឈៅមនិទាន ់នអន៊ុវតតជាបនតបនាទ បឈ់ទៀត ។  
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ជាមយួរេ ឈនោះ ក្រុមការង្ករស្វនរមមនែទរេ៊ុង  នស្ឈងាតឈ ើញថាថាេ រដ់ឹរនា ំ មន្តនត ី នងិប៊ុលគេិរក្លបន់ាយរដាា ន
មានននទៈរមួស្ហការ និងយរចិតតទ៊ុរដារប់ំឈពញតួនាទ-ីភាររិចចរបស់្មេួន ក្ស្បតមេរខនតិរៈប៊ុលគេិរ រស្ស្ ឈរេ
ការណ៍ចាប ់និងបទបបញ្ាតតជិា្រមាន ។   

៧.  មែនការេក មភាពមកល អ 
ឈដើមបធីានាក្បសិ្ទធភាពអន៊ុវតត និងខ្រេមអតមអន៊ុសាស្នខ៍្ដេស្វនររ នែតេ់ជូ្ន ថាេ រដ់ឹរនានំាយរ ដាា ន

នាវាចរ-រណណ ធារនិងស្នតិស្៊ុម នាយរដាា នក្បតិបតតិការទលីានរ៊ុងខ្តនរ័ នាយរដាា នក្បតិបតតិការទំនិញទូឈៅ នាយរដាា ន
បឈចចរឈទស្-ស្មាភ រ នាយរដាា នសំ្ណង-់វសិ្វរមម នាយរដាា នទីែារ នាយរដាា នខ្ែនការ-េទធរមម និងស្ថិតិ នាយរដាា ន
តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ នងិនាយរដាា នឈក្លឿងចក្រ-យនតសាន្តស្តអលគិស្នី  នឯរភាពតមខ្ែនការស្រមមភាពខ្រេមអ ដូច
 នរំណតឈ់ៅរេ៊ុងតរាងននឧបស្មពន័ធទី២ ។ 

 
នថងចន័ទ ១៣ ឈរើត ខ្មមា  ឆ្េ នំេូវ ក្តីស័្រ ព.ស្ ២៥៦៥ 

ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ នថងទី១៤ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០២២ 
 
   នឈ ើញ និងឯរភាព                                                           នាយរស្វនរមមនែទរេ៊ុង 

ឈមតតឈស្ៀមរាប នថងទី១៦ ខ្មរ៊ុមភៈ ឆ្េ ២ំ០២២ 
       ក្បធានលណៈរមាម ្ិការស្វនរមម 
 
 
 
 

                    ហ ៊ុន ម៊ុននីវណ្ណ  
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ផ្នែកទី ៦ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ដលច្ធវើស្វនកម្មច្ោយ
ស្វនករឯករាជសយ 
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                                                                      ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
                                                                            ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

                                                                3 
រំរង់ផែសវយត័ព្រុងព្រះសហីនុ                                                                                                                  
 
 

របាយការណ៍ក្រុមក្រឹរាភិបាល  
ក្រុមក្រឹរាភបិាលររស់កំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ (ហៅកាតថ់ា “ក.ស.ស”) មានហសចរតីហោមនសស សូមរង្ហា ញ

របាយការណ៍ររស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលបានហ្វើសវនរមមរចួហហើយ សក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
សរមមភាពអាជីវរម្មចម្បង 
សរមមភាពអាជីវរមមចមបងររស់  ក.ស.ស    គឺពារព់ន័ធនឹងការែតល់សសវាកំពងផ់ែសមុព្រ   និងសសវាសែេងៗសរៀតផែល   

ពាកព់ន័ធនឹងកំពងផ់ែ ព្ពមទងំអភវិឌ្ឍតំបនស់សែឋកិច្ចពិសសសសព្ាបជ់ួល។ 
 
លទ្ធផលហរិញ្ញវត្ថុ 
លទធផលហិរញ្ញ វតថុសក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ថំៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត 

និងលរធែលលមអតិហផសងៗ។ 
 
ក្ទ្ពយសរមម 
គតិក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានរតស់មាា ល់ហហតុការណ៍ណាមយួដែលនឹងរណាត ល 

ឱ្យមានការភានក់្ចឡំែល់ការរំណតត់ថៃមលក្ទពយសរមម ហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស ហ េះហទ។ 
 
រំណុលយថាភាព និងរំណុលផេផសងៗផេទ្ៀត្ 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ មនិមាន : 

រ)  រនទុរណាមយួហលើក្ទពយសរមមររស់ ក.ស.ស ដែលបានហរើតហឡើងហោយោរការោររ់ញ្ច ំ សក្មារធ់ា រំណុល
ររស់រុគាលណាមាន រហ់ឡើយ ចារត់ងំពីែំណាចឆ់្ន មំរ ឬ 

ខ្)  រំណុលយថាភាពណាមយួ ហរើតហឡើងចំហពាេះ ក.ស.ស ចារត់ងំពីែំណាចឆ់្ន មំរ។ 
 
តមហោរល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល ក.ស.ស ពុំមានរំណុលយថាភាព ឬរំណុលហផសងៗហទៀត ដែលក្តូវបានទាមទារ

ឱ្យសង ឬអាចក្តូវបានទាមទារឱ្យសង រនុងអំឡុងហពល១២ដខ្រ ទ រព់ីែំណាចឆ់្ន  ំ ដែលនឹងអាចមានផលរ េះពាល់្ងន់្ ងរែល់
លទធភាពររស់ ក.ស.ស រនុងការរំហពញកាតពវរិចចសងរំណុលររស់ខ្លួន ហៅថៃ្ងរំណតស់ងហ េះហទ។ 

 
ការផ្លា សរ់តូរផេហត្ុការណ៍ 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលពុំបានែងឹពីហហតុការណ៍ណាមយួដែលបានហរើតហឡើង  

ពារព់ន័ធនឹងរបាយការណ៍ហនេះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស ដែលហ្វើឱ្យចំនួនទឹរក្បារដ់ែលបានរាយការណ៍ហៅរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមានរំហុសឆ្ាង្ងន់្ ងរហ េះហទ។ 
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ក្រត្ិរត្តិការមិនធមមតា 
តមហោរល់ររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល លទធផលហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស សក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំ ថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

មនិបានទទួលរងនូវឥទធិពល្ងន់្ ងរ ដែលហរើតហចញពីគណនី ក្រតិរតតិការ ឬក្ពឹតិតការណ៍ទាងំឡាយ ដែលមានលរខណៈជាោរវនត 
និងមនិ្មមតហ េះហទ។ 

 
ការទ្ទ្ួលខុសក្ត្ូវររសក់្រុមក្រឹរាភិបាលផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលទទួលខុ្សក្តូវរនុងការធា ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានហរៀរចំហឡើងក្តឹមក្តូវនូវក្គរទ់ិែឋភាពជា

ោរវនតទាងំអស់ថៃនោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ ក្ពមទាងំលំហូរ
ោចក់្បារស់ក្មារែ់ំណាចឆ់្ន ។ំ រនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទាងំហនេះ ក្រុមក្រឹរាភបិាលក្តូវ៖ 

 
១)  អនុវតតហោលការណ៍គណហនយយដែលសមក្សរ ហោយអនុហោមហៅតមសតងោ់ររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុ

អនតរជាតិថៃនរមពុជា (ហៅកាតថ់ា “CIFRS”) ដែលក្ោកំ្ទហោយការវនិិច័ឆយ និងការបា នក់្រមាណសមហហតុផល ហហើយ
រ ទ រម់រក្តូវអនុវតតវាជាក្រចា ំ

២)  ហោរពតមតក្មូវការររស់ CIFRS រនុងការោតក្តោងពត័ម៌ាន ហហើយក្រសិនហរើមានការក្បាសចារណាមយួពីសតងដ់ារ
ទងំសនះ រនុងការរង្ហា ញឱ្យមានក្តឹមក្តូវ ការក្បាសចារទាងំហ េះក្តូវបានោតក្តោង ពនយល់ និងរំណតច់្ំនួនរឹកព្បាក់
សមក្សរហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

៣)  ដ្ររារញ្ជ ីគណហនយយឱ្យបានក្គរក់្ោន ់ ហែើមបឱី្យ ក.ស.ស អាចហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលអនុហោមហៅតម 
CIFRS និងក្រពន័ធក្គរក់្គងថៃផទរនុងដែលមានក្រសិទធភាព 

៤)  ហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហោយដផអរហលើមូលោឋ ននិរនតរភាព ហលើរដលងដតមានការសនមតថា  ក.ស.ស មនិមាន
លរខណៈសមក្សររនុងការរនតក្រតិរតតិការហៅហពលអ គតដែលអាចបា នោ់ម នបាន និង 

៥)  ក្គរក់្គង និងែឹរ  ំ ក.ស.ស ឱ្យមានក្រសិទធភាព ហហើយក្បារែថាការសហក្មចចិតតហលើរញ្ា សំខាន់ៗ ទាងំអស់ ដែល
អាចរ េះពាល់ែល់ក្រតិរតតិការ     ហហើយការចូលរមួរាល់ការសហក្មចចិតតទាងំហ េះ    ក្តូវបានឆ្លុេះរញ្ច ំងក្តឹមក្តូវហៅរនុង    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

 
ក្រុមក្រឹរាភបិាលធា អេះអាងថា ក.ស.ស បានអនុវតតតមរាល់តក្មូវការខាងហលើរនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 
 
គិតក្តឹមកាលររហិចឆទថៃនរបាយការណ៍ហនេះ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាលររស់ ក.ស.ស មានសមាសភាគែូចខាងហក្កាម៖ 

ស ម្ ះ តំណាង តួនារី 
ឯរឧតតម លូ គឹមឈន ់ ព្បធានអគគនាយកកំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ ក្រធានក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម ផាន ់ែល្លា  ក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម ស ុយ សាន ព្កសួងសាធារណៈការ នងិែឹកជញ្ជូ ន  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ឯរឧតតម សុខ សុភក័្រកត ព្កសួងពាណិជជកមម  សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
ហោរ លូ លីហខ្ង និសោជិតកមមករកំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
សល្លក ហ ុន មុននីវណណ  អភបិាលឯករាជយ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
សល្លក Hidetoshi Kume អភបិាលមនិព្បតិបតតិ សមាជិរក្រុមក្រឹរាភបិាល  
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ការអនុម័ត្ផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ហយើងខ្្ុ ំជាក្រមុក្រឹរាភបិាល អនុមត័ហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលភាជ រម់រជាមយួ ក្ពមទាងំរំណតស់មាា ល់ហផសងៗ 

ដែលបានរង្ហា ញក្តឹមក្តូវ នូវក្គរទ់ិែឋភាពជាោរវនដទាងំអស់ថៃនោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់កំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ គិតក្តឹម 
ថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្ពមទាងំលទធផលហិរញ្ញ វតថុ និងលំហូរោចក់្បារស់ក្មារែ់ំណាចឆ់្ន  ំ ហោយក្សរតមសតងោ់ររបាយ-
ការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិថៃនរមពុជា។ 

 
តាងនាមក្រុមក្រឹរាភិបាល 
 
 
___________________      ________________ 
ឯរឧត្តម ល ូគឹម្ឈន់      លោរ រិត ព្ារដ 
ក្រធានព្កុមព្បឹកាភបិាល និងជា អគា យរ      យរ គណហនយយ និងហិរញ្ញ វតថុ 
 
សខតតព្ពះសីហនុ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
ថ្ងៃរី១៧ ផខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 
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របាយការណ៍សវនររឯររាជ 
ជូនភាគហ ុនិរ រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
ម្តិលោបលរ់បសល់យើងខ្ុំ 
តមមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានរង្ហា ញក្តឹមក្តូវនូវក្គរទ់ិែឋភាពជាោរវនតទាងំអស់ 

ថៃនោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុររស់ កំពងផ់ែសវយត័ព្កុងព្ពះសីហនុ (សៅកាតថ់ា“ក.ស.ស”) គិតក្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ ក្ពមទាងំលំហូរោចក់្បារស់ក្មារែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ ហោយអនុហោមហៅតមសតងោ់ររបាយការណ៍
ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ ថៃន រមពុជា (ហៅកាតថ់ា “CIFRS”)។  

 
របាយការណ៍ផែលសយើងខ្ុ ំបានសធ្វើសវនកមម 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ ក.ស.ស រមួាន៖ 
• របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
• របាយការណ៍ច្ំសណញ-ខាត និងលរធែលលមអតិសែេងៗសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ  
• របាយការណ៍បផព្មបព្មួលមូលធ្នសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ  
• របាយការណ៍លំហូរសាច្ព់្បាកស់ព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំនិង 
• រំណតស់មាា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រមួទាងំហសចរតីសហងខរហោលការណ៍គណហនយយសំខាន់ៗ  និង

ពត័ម៌ានពនយល់ហផសងសរៀត។ 
 
មូលដ្ឋា នននមត្ិផេោរលរ់រសផ់េយើងខ្ុំ 
ហយើងខ្្ុ ំបានហ្វើសវនរមមហោយអនុហោមហៅតម សតងោ់រអនតរជាតិសតីពីសវនរមមថៃនរមពុជា (ហៅកាតថ់ា 

“សតងោ់រសវនរមម”)។ ការទទួលខុ្សក្តូវររស់ហយើងខ្្ុ ំដែលអនុហោមហៅតមសតងោ់រទាងំហ េះ ក្តូវបានពណ៌ រដនថម
ហទៀតហៅរនុងរថាខ្ណឌ  ការទទួលខុ្សក្តូវររស់សវនរររនុ ងការហ្វើសវនរមមហលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  ហៅរនុងរបាយការណ៍
សវនររររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ 

ហយើងខ្្ុ ំហជឿជារថ់ាភស័តុតងសវនរមមដែលហយើងខ្្ុ ំបានទទួល មានភាពក្គរក់្ោន ់ និងសមហហតុផល ហែើមបហី្វើ
ជាមូលោឋ ន សក្មារក់ាររហញ្ចញមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ 

 
ឯររាជយ 
ហយើងខ្្ុ ំមានឯររាជយពី ក.ស.ស  ដែលអនុហោមហៅតមក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិសក្មារគ់ណហនយយររវជិាជ ជីវៈ 

(រមួទាងំសតងោ់រឯររាជយអនតរជាតិ) ដែលហចញផាយហោយក្រុមក្រឹរាសតងោ់រក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិសព្ាបគ់ណសនយយករ
(ហៅកាតថ់ា “ក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិ”) និងអនុហោមហៅតមក្រមសីល្មរ៌រស់វទិាោថ នគណហនយយររជំ ញ និង
សវនរររមពុជា (ហៅកាតថ់ា“ក្រមសីល្ម ៌ វគសរ”) ដែលពារព់ន័ធនឹងការហ្វើសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំ ចំហពាេះរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុ ហៅរនុងក្រហទសរមពុជា។ ហយើងខ្្ុ ំបានរំហពញកាតពវរិចចរនុងការទទលួខុ្សក្តូវដផនរក្រមសីល្មហ៌ផសងៗហទៀត ដែល 
រំណតហ់ោយក្រមសីល្មអ៌នតរជាតិ  និងក្រមសីល្ម ៌វគសក។ 
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បញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ 
 បញ្ហា សវនកមមសំខាន់ៗ គឺជាបញ្ហា ទងំឡាយណា ផែលសៅកនុងការវនិិច្ឆយ័វជិាជ ជីវៈរបស់សយើងខ្ុ ំ ានសារៈ
សំខានប់ំែុតកនុងការសធ្វើសវនកមមសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុកនុងការយិបរសិច្ឆរបច្ចុបបនន។ សយើងខ្ុ ំកំណតប់ញ្ហា សវនកមមសំខាន់
មយួគឺ កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន។៍ បញ្ហា សនះព្តូវបានសដាះព្សាយសៅកនុងបរបិរថ្នការសធ្វើសវនកមមសលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទងំមូល និងសៅកនុងការបសញ្ចញមតិសោបល់របស់សយើងខ្ុ ំ សហើយសយើងខ្ុ ំមនិបសញ្ចញមតិសោបល់ដាច្់
សដាយផែកច្ំសពាះបញ្ហា សនះសរ។ 
 

បញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ នីតិវិធីផដលលយើងខ្ុំល ះព្សាយបញ្ហា សវនរម្មសខំាន់ៗ 
កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសាធននិវតតន ៍  
សោងសៅកំណតស់ាគ ល់ ២.១៧.១ – សសច្កតីសសងេបអំពី
សោលការណ៍គណសនយយសំខាន់ៗ  សតីពីកាតពវកិច្ចអតថ-
ព្បសោជនស៍សាធ្និវតតន ៍ កំណតស់ាគ ល់ ៤.ក – ការសនមត 
និង ការវនិិច្ឆយ័សលើកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន៍ 
និងកំណតស់ាគ ល់ ១៧ – កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជន៍
សសាធ្ននិវតតន។៍ 
 

គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក.ស.ស ានសមតុលយ
ផែលសៅមនិទន់រូទត ់ ថ្នគសព្ាងអតថព្បសោជន ៍  
សសាធ្ននិវតតន៍ចំ្នួន ៨៨.១៨១ ល្លនសរៀល។ 
 

គណៈព្គបព់្គង បានវាយតថ្មាបំណុលកាតពវកិច្ច អាព្ស័យ
សៅតាមរិនននយ័ព្បជាសាក្រសតកនុងព្ោកនាងមក សាថ នភាព
អាជីវកមមកនុងសពលបច្ចុបបនន និងសោលការណ៍គណសនយយ។ 
គណៈព្គបព់្គងកប៏ានជួលព្កុមអនកជំនាញខាងសព្ៅ សែើមបសីធ្វើ
ការគណនាលមអតិអំពីភាពសមុគសាម ញសនះែងផែរ។ 
 

ការវាយតថ្មា កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ តព្មូវ
ឱ្យាន ការវនិិច្ឆយ័ជាកល់្លករ់បស់គណៈព្គបព់្គង និងអនក
ជំនាញបសច្ចកសរសកនុងការអនុវតតការសនមតផែលសមព្សប។ 
បផព្មបព្មួលការសនមតសំខាន់ៗ  រមួាន កំសណើ ន        
ព្បាកស់បៀវតេរ ៍អព្តាអបបហារ  និងអព្តាបផព្មបព្មួលបុគគលិក 
ផែលអាច្នាឱំ្យានែលប ះពាល់ជាសារវនតសលើការគណនា
បំណុល។ 
 

សយើងខំុ្សផាត តសលើផែនកទងំសនះ សដាយសារវាពាកព់ន័ធោ ង
សំខានស់ៅសលើការវនិិច្ឆយ័ និងការបា នស់ាម នរបស់គណៈ
ព្គបព់្គង សែើមបសីធ្វើការវាយតថ្មាោ ងសមព្សប និងព្តឹមព្តូវ។ 

នីតិវធីិ្សវនកមមរបស់សយើងខំុ្ ទក់រិនសៅនឹងការបា នស់ាម នរបស់គណៈ
ព្គបព់្គង សលើចំ្នួនរឹកព្បាកបំ់ណុលសនះ រមួាន៖ 
 

• វាយតថ្មាអំពីសមតថភាព ឯករាជយ និងភាពមុងឺា ត ់ ព្ពមទងំវាយតថ្មា 
លកេណៈសមបតតិថ្នអនកជំនាញរបស់គណៈព្គបព់្គង (ព្កុមអនកជំនាញ
ខាងសព្ៅ) និងពិនិតយសលើវសិាលភាពការងាររបស់ពួកោត់ែងផែរ។ 
 

• វាយតថ្មាសលើការសនមតហានិភយ័ សដាយសព្បៀបសធ្ៀបកំសណើ នព្បាក់    
សបៀវតេរ ៍ជាមយួនឹងកំសណើ នព្បាកស់បៀវតេរក៍នុងព្ោកនាងមក និងគសព្ាង 
នាសពលអនាគត សព្បៀបសធ្ៀបអព្តាអបបហារជាមយួនឹងអព្តាការព្បាក់
ថ្នព្បាកប់សញ្ញ ើផែលានព្បសភររបិូយវតថុ/កាលកំណតែូ់ច្ោន  ព្ពមទងំ
អព្តាបផព្មបព្មួលបុគគលិកសៅនឹងអព្តាបផព្មបព្មួលបុគគលិកកនាងមក 
សហើយសធ្វើការវាយតថ្មាភាពសមសហតុែលថ្នកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជន៍។  

 

• សែទៀងផាទ ត់បផព្មបព្មួលកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជន ៍ ជាមយួនឹងពត័ា៌ន   
ោពំ្រមូលដាឋ ន ែូច្ជា ចំ្ណាយថ្ងាសសវានាសពលបច្ចុបបនន ចំ្ណាយ  
ការព្បាកអ់តថព្បសោជនប៍ានបង់ ការខាតបងពី់ការវាស់ផវងសែើងវញិ 
និងការសែទៀងផាទ តស់មតុលយសែើមព្ោ និងសមតុលយចុ្ងព្ោ និង 

 

• សែទៀងផាទ ត ់ ការគណនាចំ្នួនរឹកព្បាក ់ កនុងរបាយការណ៍វាយតថ្មា    
អតថព្បសោជនជ៍ាមយួនឹងការកតព់្តាគណសនយយ និង ព្បភពរិនននយ័ពី
នាយកដាឋ នធ្នធានមនុសេ។ 

 

ជាលរធែលថ្ននីតិវធីិ្ទងំសនះ សយើងខំុ្កំណតថ់ាការសនមតសំខាន់ៗ
សព្ាបក់ារបា នស់ាម នសនះគឺានមូលដាឋ នសមសហតុែល។  
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រ័ត៌មានលែសងៗ 
គណៈក្គរក់្គងទទួលខុ្សក្តូវចំហពាេះពត័ម៌ានហផសងៗ។ ពត័ម៌ានហផសងៗដែលហយើងខ្្ុ ំបានទទលួមុនកាលររហិចឆទ

ថៃនរបាយការណ៍សវនររហនេះ រមួមានរបាយការណ៍របស់ព្កុមព្បឹកាភបិាល (រ ុដនតមនិរមួរញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ នងិ
របាយការណ៍សវនររររស់ហយើងខ្្ុ ំហទ) ក្ពមទាងំពត័ា៌នផែលរមួបញ្ចូ លសៅកនុងរបាយការណ៍ព្បចឆំ្ន  ំ ដែលហយើងខ្្ុ រំពំឹងថា
នឹងទទលួបានរ ទ រព់ីកាលររហិចឆទថ្នរបាយការណ៍សវនករហនេះ។  

មតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំចំហពាេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ពុំបានក្គរែណត រហ់ៅហលើពត័ម៌ានហផសងៗហ េះហទ ហហើយ
ហយើងខ្្ុមំនិហ្វើការធា អេះអាងចំហពាេះពត័ម៌ានទាងំហ េះហទ។ 

ទារទ់ងនឹងការហ្វើសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំហៅហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ហយើងខ្្ុ ំទទួលខុ្សក្តូវរនុងការអាន
ពត័ម៌ានហផសងៗ ដែលបានហរៀររារខ់ាងហលើ ហែើមបពីិចារណាថាហតើពត័ម៌ានហផសងៗទាងំហ េះមានភាពផទុយោន ជាោរវនតពី
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬផទុយពី ការយល់ែឹងររស់ហយើងខ្្ុ ំដផអរហលើលទធផលថៃនការហ្វើសវនរមម  ឬមានការរាយការណ៍
ពីរំហុសឆ្ាងជាោរវនតដែលបានហរើតហឡើងឬហទ។  

ដផអរហៅហលើការង្ហរដែលហយើងខ្្ុ ំបានរហំពញ សៅសលើពត័ា៌នសែេងៗផែលសយើងខ្ុ ំររួលបាន មុនកាលបរសិច្ឆរថ្ន           
របាយការណ៍សវនករសនះ ក្រសិនហរើហយើងខ្្ុ ំសននិោឋ នថាមានរំហុសឆ្ាងជាោរវនតដែលហរើតហចញពីពត័ម៌ានហផសងៗទាងំហនេះ 
ហយើងខ្្ុ កំ្តូវរាយការណ៍ពីអងាហហតុថៃនរំហុសឆ្ាងទាងំហ េះ។ ហយើងខ្្ុ ំមនិមានអវកី្តូវរាយការណ៍ចំហពាេះរញ្ា ហនេះហទ។ 

សៅសពលផែលសយើងខ្ុ ំអានរបាយការណ៍ព្បចឆំ្ន  ំ ក្រសិនហរើហយើងខ្្ុ ំសននិោឋ នថាមានរំហុសឆ្ាងជាោរវនត 
ហយើងខ្្ុ កំ្តូវរាយការណ៍ពីបញ្ហា សនះជូនអនកររួលបនទុកអភបិាលកិច្ច។ 

 
ការទ្ទ្ួលខុសក្ត្ូវររសគ់ណៈក្គរ់ក្គង និងអនរដែលទ្ទ្ួលរនទុរផេលើអភិបាលរិច្ចច្ំផេ ោះ

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
គណៈក្គរក់្គងទទួលខុ្សក្តូវរនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និងរង្ហា ញរបាយការណ៍ទាងំហ េះឱ្យបាន

ក្តឹមក្តូវ ហោយអនុហោមហៅតម CIFRS និងទទួលខុ្សក្តូវហលើការក្តួតពិនិតយថៃផទរនុង ដែលគណៈក្គរក់្គងរំណតថ់ា
មានភាពចាបំាចរ់នុង ការហរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុឱ្យហចៀសផុតពីការរាយការណ៍ខុ្សជាោរវនត ដែលរណាត លមរពីការ
ដរលងរនលំ ឬរំហុសឆ្ាងហផសងៗ។ 

រនុងការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ គណៈក្គរក់្គងទទួលខុ្សក្តូវរនុងការវាយតថៃមលអំពីលទធភាពររស់ ក.ស.ស
រនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម ការោតក្តោងពត៌ម័ានដែលពារព់ន័ធ រែូ៏ចជារញ្ា ហផសងៗដែលទារទ់ិនហៅនឹង        
និរនតរភាពអាជីវរមម ហោយហក្រើមូលោឋ នគណហនយយសក្មារន់ិរនតរភាពអាជីវរមម ហលើរដលងដតគណៈក្គរក់្គងមានគហក្មាង
រិទអាជីវរមមររស់ ក.ស.ស ឬរញ្ឈរក់្រតិរតិតការ ឬហោយមនិមានជហក្មើសណាហផសងក្រររហោយភាពក្បារែក្រជាណា
មយួ។ 

អនរដែលទទួលរនទុរហលើអភបិាលរិចច ទទួលខុ្សក្តូវរនុងការក្តួតពិនិតយែំហណើ រការថៃនការរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ
ររស់ ក.ស.ស ។ 
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 ការទ្ទ្ួលខុសក្ត្ូវររសស់វនររ រនងុការផេធវើសវនរមមផេលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ហោលរំណងររស់ហយើងខ្្ុ ំ គឺដសវងររអណំេះអំណាងដែលសមហហតុផល ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទាងំមូលពុំ

មានការរាយការណ៍ខុ្សជាោរវនតដែលរណាត លមរពីការដរលងរនលំ ឬរំហុសឆ្ាងហផសងៗ និងហចញរបាយការណ៍សវនររ
ដែលមានមតិហោរល់ ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ អំណេះអំណាងដែលសមហហតុផលគឺជាការអេះអាងរនុងរក្មតិខ្ពស់ រ ុដនតវាមនិដមនជា
ការធា ថាសវនរមមដែលបានហ្វើហឡើង ហោយអនុហោមហៅតមសតងោ់រសវនរមម ដតងដតររហ ើញជានិចចនូវការរាយការណ៍
ខុ្សជាោរវនតដែលបានហរើតហឡើងហ េះហទ។ ការរាយការណ៍ខុ្សអាចហរើតហឡើងពីការដរលងរនលំ ឬរំហុសឆ្ាង ហហើយវាក្តូវ
បានចាតទុ់រថាមានលរខណៈជាោរវនត ក្រសិនហរើការរាយការណ៍ខុ្សនីមយួៗ ឬការរាយការណ៍ខុ្សសររុ អាចក្តូវបាន
រពំឹងថាវាជេះឥទធពិលហលើមូលោឋ នថៃនការសហក្មចចិតតដផនរហសែឋរិចចររស់ អនរហក្រើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទាងំហនេះ។ 

ដផនរមយួថៃនការហ្វើសវនរមមដែលអនុហោមហៅតមសតងោ់រសវនរមម តក្មូវឱ្យហយើងខ្្ុ ំហក្រើក្បាស់ការវនិិចឆយ័ក្រររ
ហោយវជិាជ ជីវៈ និងររាការសងសយ័ក្សរតមវជិាជ ជីវៈ រនុងហពលរហំពញការង្ហរសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ ហយើងខ្្ុ ំ៖ 

 
● រំណត ់ និងវាយតថៃមលហានិភយ័ថៃនភាពខុ្សជាោរវនតថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដែលអាចរណាត លមរពីការ

ដរលងរនលំ ឬរំហុសឆ្ាងហផសងៗ ហោយតរដ់តងនីតិវ ិ្ ីសវនរមម  និងហ្វើសវនរមមហែើមបហីឆ្លើយតរហៅនឹងហានិភយ័
ទាងំហ េះ និងដសវងររភស័តុតងសវនរមមក្គរក់្ោនន់ិងសមក្សរ ហែើមបហី្វើជាមូលោឋ នសក្មារក់ាររហញ្ចញមតិ
ហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ ហានិភយ័ដែលរណាត លមរពីការររមនិហ ើញរំហុសឆ្គងជាោរវនតពីការដរលងរនល ំ
វាមានទំហំ្ំជាងហានិភយ័ដែលរណាត លមរពីរំហុសឆ្ាងអហចត  សដាយសារការដរលងរនលំរមួមាន ការសម-
គំនិត ការដរលងរនលំឯរោរ ការលុររំបាតហ់ោយហចត  ការរង្ហា ញខុ្ស ឬការរលំងក្រពន័ធក្តួតពិនិតយថៃផទរនុង។ 

● ដសវងយល់អំពីក្រពន័ធក្តួតពិនិតយថៃផទរនុងដែលពារព់ន័ធហៅនឹងសវនរមម ហែើមបតីរដ់តងនីតិវ ិ្ ីសវនរមមដែល          
សមក្សរហៅតមកាលៈហទសៈ រ ុដនតមនិរហញ្ចញមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ ហៅហលើក្រសិទធភាពថៃនក្រពន័ធ 
ក្តួតពិនិតយថៃផទរនុ ររស់ ក.ស.ស ហទ។ 

● វាយតថៃមលអំពីភាពសមក្សរថៃនហោលការណ៍គណហនយយដែលបានហក្រើក្បាស់ ភាពសមហហតុផលថៃនការ       
បា នោ់ម នគណហនយយ និងការោតក្តោងពារព់ន័ធ ដែលគណៈក្គរក់្គងបានហ្វើហឡើង។ 

● សននិោឋ នហលើភាពសមក្សរ ថៃនការហក្រើក្បាស់មូលោឋ នគណហនយយនិរនតរភាពអាជីវរមមររស់គណៈក្គរក់្គង
អាក្ស័យហៅហលើភស័តុតងសវនរមមដែលហយើងខ្្ុ ំទទួលបាន ថាហតើវាមានភាពមនិចាស់ោស់ជាោរវនតដែល
បានហរើតហឡើងរក្មតិណា ពារព់ន័ធហៅនឹងក្ពឹតតិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ    ផែលអាចរណាត លឱ្យមានការសងសយ័
ជាែុរំភំនួហៅហលើលទធភាពររស់ ក.ស.ស រនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមមររស់ខ្លួនដែរឬហទ។ ក្រសិនហរើហយើងខ្្ុ ំ
សននិោឋ នថាវាមានភាពមនិចាស់ោស់ជាោរវនតបានហរើតហឡើង ហ េះហយើងខ្្ុ ំក្តូវហ្វើការរង្ហា ញហៅរនុង
របាយការណ៍សវនររ ហែើមបទីាញចំណារអ់ារមមណ៍អនរហក្រើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុចំហពាេះការោតក្តោង
ពត័ម៌ាន ហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ឬក្រសិនហរើការោតក្តោងហ េះហៅមនិទានក់្គរក់្ោនហ់ទៀត ហយើងខ្្ុ កំ្តូវ
ហ្វើការដរដក្រមតិហោរល់ររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ ហសចរតីសននិោឋ នសររុររស់ហយើងខ្្ុ ំ អាក្ស័យហៅហលើភស័តុតងសវនរមម
ដែលហយើងខ្្ុ ំទទួលបាន រហូតែល់ថៃ្ងចុេះហតថហលខាហលើរបាយការណ៍សវនររហនេះ។ ហទាេះជាោ ងណារហ៏ោយ 
ក្ពឹតតិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ   រនុងហពលអ គត អាចរណាត លឱ្យក្រុមហ ុនឈររ់នតនិរនតរភាពអាជីវរមម។ 
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● វាយតថៃមលការរង្ហា ញទូហៅ រច សមពន័ធ និងខ្លឹមោររនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រមួទាងំការោតក្តោងពត័ម៌ាន
ហផសងៗ និងរំណតថ់ារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានរង្ហា ញពីក្រតិរតតិការ និងក្ពឹតតិការណ៍ជារដ់សតង ដែលអាច
ហ្វើឱ្យមានការរង្ហា ញក្តឹមក្តូវ។ 
 

 ហយើងខ្្ុ ំបានរាយការណ៍ជូនអនរដែលទទួលរនទុរអភបិាលរិចចនូវរញ្ា ហផសងៗែូចជា ទំហកំារង្ហរតាមផែនការ 
និងហពលហវោសវនរមម ក្ពមទាងំរញ្ា សវនរមមសំខាន់ៗ  រមួទាងំរាយការណ៍ពីភាពខ្វេះខាតជាោរវនតរនុងការក្គរក់្គង
ថៃផទរនុង ដែលហយើងខ្្ុ ំបានររហ ើញរនុងការហ្វើសវនរមមររស់ហយើងខ្្ុ ំ។ 

ហយើងខ្្ុ ំរប៏ានផតល់ជូនអនរដែលទទួលរនទុរអភបិាលរិចចនូវហសចរតីអេះអាងថា ហយើងខ្្ុ ំបានអនុវតតតមតក្មូវការ
ដផនរក្រមសីល្មវ៌ជិាជ ជីវៈពារព់ន័ធនឹងឯររាជយ ក្ពមទាងំបានជូនែំណឹងពួរហគអំពីទំ រទ់ំនងទាងំអស់ និងរញ្ា ហផសងៗ
ដែលហយើងខ្្ុ ំយល់ហ ើញថាមានផលរ េះពាល់ចំហពាេះឯររាជយររស់ហយើងខ្្ុ ំ ហហើយរមួជាមយួនឹងការអនុវតតវធិានការនានា 
សែើមបលុីបបំបាតនូ់វការគំរាមរំដហង ឬអនុវតតនូវវ ិ្ ីោស្រសតការពារ។ 

ហផតើមហចញពីរញ្ា   ដែលហយើងខ្្ុ ំបានផតល់ែំណឹងជូនអនរដែលទទួលរនទុរអភបិាលរិចច ហយើងខ្្ុ ំរំណតព់រីញ្ា
ទាងំឡាយណាដែលមានផលរ េះពាល់ខាល ងំរំផុតចំហពាេះការហ្វើសវនរមមហលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ រនុងការយិររហិចឆទ
រចចុរបនន និងដែលជារញ្ា សវនរមមសំខាន។់ ហយើងខ្្ុ ំពណ៌ រញ្ា ទាងំហនេះហៅរនុងរបាយការណ៍សវនររររស់ហយើងខ្្ុ  ំ
ហលើរដលងដតវាក្តូវបានហាមឃាតហ់ោយចារ ់ ឬរទរបញ្ញតតិ   រនុងការោតក្តោងជាោធារណៈ ឬហៅរនុងររណីែ៏
កព្មបំែុត ផែលហយើងខ្្ុ ំរំណតថ់ារញ្ា ហ េះមនិគួរក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុងរបាយការណ៍ររស់ហយើងខ្្ុ ំហទ ហោយោរការ
រង្ហា ញពីរញ្ា ហនេះ នឹងរណាត លឱ្យមានផលវបិាកអវជិជមាន ដែលក្តូវបានរពំឹងថានឹងរណាត លឱ្យរ េះពាល់ែល់
ផលក្រហោជនោ៍ធារណៈ។ 

 
ជ. ក្រុមហ ុន ក្បាយវ័ត្ធ័រហាវខូផេភើស ៍(ផេខមរូឌា) 

 
 

 
 
ឡាង ហុ ី
Partner 
 
រាជធានីភនសំពញ ព្ពះរាជាណាច្ព្កកមពុជា 
ថ្ងៃរ២ី២ ផខមនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
គិតព្តឹម្នងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 រំណត្់  ២០២១  ២០២០ 
 សម្គា ល ់  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
ព្ររយសរម្ម      
ព្ររយសរម្មរយៈលរលផវង      
ព្រពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ ៦  ៩៦៦.១៦៥.៨៤៤  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 
ព្រពយសមបតតិវនិិសោគ ៧  ២៥៦.៣២៨.២៥៩  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 
ព្រពយសកមមអរបូី ៨  ៤.៩៣៦.៣៣២  ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
ព្ររយសរម្មរយៈលរលផវងសរបុ   ១.២២៧.៤៣០.៤៣៥  ១.១៩៤.៨៧៨.២២៧ 
      
ព្ររយសរម្មរយៈលរលខលី      
ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក   -  ១.២២៨.០២១ 
សននិធ្ិ ៩  ២៧.២២៥.០០៦  ២៣.៨៥៣.០២២ 
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ១០  ៣៥.៦៥៩.៩១១  ៣៤.៦១៥.២៥៣ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ ១១  ១០១.៣០៦.៦៨១  ១០៤.៥២៧.១០៣ 
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្់ព្បាកស់មមូល ១២  ២២.៤៦៨.៩២៩  ៣០.៧៤១.០៧៥ 
   ១៨៦.៦៦០.៥២៧  ១៩៤.៩៦៤.៤៧៤ 
      
ព្រពយសកមមចត់ថាន ក់ជាព្រពយសកមមសព្ាប់លក ់ ១៣  ១៣.០៥៨.៧០៨  - 
ព្ររយសរម្មរយៈលរលខលីសរបុ   ១៩៩.៧១៩.២៣៥  ១៩៤.៩៦៤.៤៧៤ 
ព្ររយសរម្មសរបុ   ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០  ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ 
      
ម្ូលធន និងបំណុល      
ម្ូលធន      
សែើមរុន និងបុពវល្លភភាគហ ុន ១៤  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
រុនបព្មុង ១៥  ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៩.០៥៩.០៧២ 
ច្ំសណញរការុក   ២៣៤.១៥៦.២៦៤  ១៥៥.២៨៤.២៨៣ 
ម្ូលធនសរបុ   ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈលរលផវង      
ព្បាកក់មចី ១៦  ៤៣៥.០២៥.៤២៥  ៥០២.៣៤៣.៦០៩ 
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននវិតតន៍ ១៧  ៨៣.៦៤៦.៥៥៩  ៧៨.៥៣២.៩៦៧ 
កាតពវកចិ្ចការរូទត់ព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងារ ១៨  ១.០៨០.១៤៩  ៩៨៣.១១៨ 
ច្ំណូលពនារ ១៩  ៥.៣១០.៤៥៩  ៥.៤០៦.១៤៣ 
បំណុលពនធពនារ ២៧  ២៩.៤១៩.០១៤  ១៩.៦៧៦.៣១៦ 
បំណុលរយៈលរលផវងសរបុ   ៥៥៤.៤៨១.៦០៦  ៦០៦.៩៤២.១៥៣ 
      
បំណុលរយៈលរលខលី      
ព្បាកក់មចី ១៦  ៣៣.៩៦១.៥៧២  ៣៧.៦០២.២២៤ 
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន៍ ១៧  ៤.៥៣៤.៤២៥  ៧.៩៤៩.០០០ 
កាតពវកិច្ចការរូទត់ព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងារ ១៨  -  ៣.១២៦.០៦០ 
ចំណូលពនារ ១៩  ១៣៤.៤៤២  ១៣៣.៤៨៥ 
គណនីអនកែគតែ់គងព់ាណិជជកមម និងគណនីអនកែគតែ់គងស់ែេងៗ ២០  ៤៤.២០៨.១៥៩  ២៤.១២០.៨៦៨ 
បំណុលពនធសលើព្បាកច់្ំណូល   ៥.៩៣៥.៣០៧  ៧.៦០៧.៤៩៣ 
បំណុលរយៈលរលខលីសរបុ   ៨៨.៧៧៣.៩០៥  ៨០.៥៣៩.១៣០ 
បំណុលសរបុ   ៦៤៣.២៥៥.៥១១  ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ 
ម្ូលធន និងបំណុលសរបុ   ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០  ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ 

 
រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៤ ជាដផនរថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ច្ំផេណញ-ខាត្ និងលទ្ធផលលមអិត្ផេផសងៗ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន នំងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 រំណត្ ់  ២០២១  ២០២០ 
ព្បតបិតតកិារអាជីវរម្មរំរុងបនត សម្គា ល ់  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
      
ច្ំណូល ២១  ៣៤២.៣៤៩.២២៩  ៣១១.៨១៣.៧៦៩ 
      
ច្ំណាយ      
ច្ំណាយសាភ រសព្បើព្បាស់ ២២  (៩៣.៧៣៩.២៤៦)  (៨៣.៥៤៥.១១៣) 
ចំណាយក្បារហ់រៀវតសរ ៍ក្បារឈ់នួល និងចណំាយពារព់ន័ធ ២៣  (១០៤.៣៦៦.៩៤៩)  (៩០.១២៧.៦៩៦) 
ចំណាយរលំស់ក្ទពយសមបតត ិនិងបរកិាេ រ នងិរលំស់ក្ទពយសរមមអររូ ី ២៤  (៣៩.៩២២.៦៧៧)  (៣៧.៩៨៩.៥៥៦) 
ចំណាយជួសជុល នងិដ្ទា ំ   (៤.៨៥៧.០៥៣)  (៨.៨៧៩.៦៩៣) 
ចំណាយសែេងៗ ២៥  (២០.៣៤៧.៤០៦)  (២១.៦៣១.៣០៩) 
ខាតសែេងៗ – សុរធ   (២៧៣.៣០០)  (១៤៤.០៩៧) 
   (២៦៣.៥០៦.៦៣១)  (២៤២.៣១៧.៤៦៤) 
      
ច្ំសណញព្បតិបតតិការ   ៧៨.៨៤២.៥៩៨  ៦៩.៤៩៦.៣០៥ 
      
ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ   ៤៣.៣៩៧.៤៨៥  ៤.៥០៧.១២៤ 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ   (១១.១៩៤.៤៤៦)  (៣១.៨៦៣.២០៨) 
ច្ំណូល/(ចណំាយ)ហិរញ្ញ វតថុ - សុទធ ២៦  ៣២.២០៣.០៣៩  (២៧.៣៥៦.០៨៤) 
      
ចំលណញម្ុនបង់រនធលលើព្ារ់ចណូំល   ១១១.០៤៥.៦៣៧  ៤២.១៤០.២២១ 
      
ច្ំណាយពនធសលើព្បាកច់្ណូំល ២៧  (១៧.៣៣៨.២៤៧)  (១៥.៥៣២.៦២៧) 
      
ចំលណញរនងុឆ្ន  ំ   ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
      
ចំលណញររសភ់ាគហ ុនរិ   ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
លទ្ធផលលមអិត្សររុររសភ់ាគហ ុនិរ   ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
      
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនរបស់ភាគហ ុនកិរបស់ ក.ស.ស សព្ាបែ់ណំាច្ឆ់្ន សំនះានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
      
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនមលូោឋ ន/ងយចុ្ះ (ជាសរៀល) ២៨  ១.០៩២,៥២  ៣១០,២១ 

 
 
 

រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៤ ជាដផនរថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍បផព្ម្បព្ម្ួលម្ូលធន 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន នំងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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  ដែលជាររសភ់ាគហ ុនិរ 

 
 លដើម្រុន នងិ 
បុរវោភភាគហ ុន  ទ្ុនរក្មុង  ចំលណញររារុរ  សររុ 

   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
            
សម្តុលយលៅថ្ងៃរី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
         
ច្ំសណញកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
លរធែលលមអតិសរបុកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
         
សែទរសៅរុនបព្មងុ (កណំតស់ាគ ល់ ១៥)  -  ៤.៣៤៦.៣៥០  (៤.៣៤៦.៣៥០)  - 
ភាគល្លភបានបង ់(កណំតស់ាគ ល់ ៣.២.១)  -  -  (៦.៧៧១.០១៦)  (៦.៧៧១.០១៦) 

         
សម្តុលយលៅថ្ងៃរ៣ី១ ផខធន ូឆ្ន ២ំ០២០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 
         
សម្តុលយលៅថ្ងៃរី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២១  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 
         
ច្ំសណញកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ៩៣.៧០៧.៣៩០ 
លរធែលលមអតិសរបុកនុងឆ្ន  ំ  -  -  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ៩៣.៧០៧.៣៩០ 
         
សែទរសៅរុនបព្មងុ (កណំតស់ាគ ល់ ១៥)  -  ២.៦៦០.៧៦០  (២.៦៦០.៧៦០)  - 
ភាគល្លភបានបង ់(កណំតស់ាគ ល់ ៣.២.១)  -  -  (១២.១៧៤.៦៤៩)  (១២.១៧៤.៦៤៩) 
         
សម្តុលយលៅថ្ងៃរ៣ី១ ផខធន ូឆ្ន ២ំ០២១  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៣៤.១៥៦.២៦៤  ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ 

 
 
 
 
 
រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៤ ជាដផនរថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច្់ក្បារ់ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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 រំណត្់  ២០២១  ២០២០ 
 សម្គា ល ់ ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
      
លហូំរស្ថច្់ក្បារ់ពីសរមមភាពក្រត្ិរត្តកិារ      
ោចក់្បារប់ានពីក្រតិរតតិការ ២៩  ១៣០.៣៣៤.៤៦៤  ១១៩.៧៥៩.២៣៤ 
ពនធសលើព្បាកចំ់្ណូលបានរង់   (៨.១៤១.៩៣៨)  (១២.៦៥២.៩៤៨) 
លំហូរោចក់្បារចូ់្លសុរធពីសរមមភាពក្រតិរតតិការ   ១២២.១៩២.៥២៦  ១០៧.១០៦.២៨៦ 
      
លហូំរស្ថច្់ក្បារ់ពីសរមមភាពវិនិផេោគ      
ការទិញក្ទពយសមបតិត និងររកិាខ រ ៦  (៨៥.៣៣១.២៣៨)  (៨៧.៣១៨.៧៣៨) 
ការទិញក្ទពយសមបតតិវនិិសោគ ៧  (១.៨៧៤.១៧០)  (៤.២១៦.៨៣៨) 
ការរិញព្រពយសកមមអរបីូ ៨  (៣៦៦.៩៣១)  (៣១២.៨០០) 
ការែកព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ   ៣.២៧៦.៩៧០  ២៥.០៨៨.៥១៥ 
ក្បារហ់ែើមបានររួលពីឥណទានរុគាលិរ   ១.២៨៣.៣៦៣  ២.៥៦៦.៧២៦ 
ការព្បាកប់ានររួល   ៣.៨៦៧.៣២៤  ៤.២៥១.១២៩ 
ោចក់្បារលំ់ហូរសច្ញពីសរមមភាពវនិិហោគសុរធ   (៧៩.១៤៤.៦៨២)  (៥៩.៩៤២.០០៦) 
      
លហូំរស្ថច្់ក្បារ់ពសីរមមភាពហរិញ្ញរបទាន      
ភាគល្លភបានបង់ ៣.២.១  (៨.៦៤១.៥២៧)  (៨.៦៤១.៥២៧) 
ោចក់្បារប់ានមរពីក្បាររ់មច ី   ១.១៣៧.៥៣២  ១១.២២៤.០៩២ 
ការរងស់ងក្បារ់រមច ី   (៣២.៤៤២.៥១១)  (៣២.៤១៣.៤១២) 
ការក្បារប់ានរង់   (១១.៣៧៣.៤៨៤)  (១៤.៣៨១.៩៥៥) 
ោចក់្បារលំ់ហូរសច្ញពីសរមមភាពហិរញ្ញរបទានសុរធ   (៥១.៣១៩.៩៩០)  (៤៤.២១២.៨០២) 
      
(តំហយ)/រំលណើ នស្ថច្់ក្បារ់ និងស្ថច្់ក្បារ់សមមូលសទុ្ធ   (៨.២៧២.១៤៦)  ២.៩៥១.៤៧៨ 
      
ោចក់្បារ ់និងោចក់្បារស់មមូលហែើមឆ្ន  ំ   ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
      
ស្ថច្់ក្បារ់ និងស្ថច្់ក្បារ់សមមូលច្ុងឆ្ន  ំ ១២  ២២.៤៦៨.៩២៩  ៣០.៧៤១.០៧៥ 

 
ព្បតិបតតិការម្ិនផម្នជាសាច់ព្ារ់៖ 
ព្បតិបតតិការមនិផមនជាសាច្ព់្បាក ់ គឺជាភាគល្លភបានបងស់ៅឱ្យភាគហ ុនព្បសភរ “ខ” ចំ្នួន ៣.៥៣៣.១២២ ពានស់រៀល (កំណត់

សាគ ល់ ៣.២.១) ផែលព្តូវបានកាតក់ងជាមយួនឹងបុសរព្បទនសៅឱ្យព្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន (កំណតស់ាគ ល់ ១០) (ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ 
ឆ្ន ២ំ០២០៖ រឹកព្បាកចំ់្នួន ៣.៥៣៣.១២២ ពានស់រៀល ថ្នភាគល្លភសរបុ ចំ្នួន ១២.១៧៤.៦៤៩ ពាន់សរៀល ព្តូវបានកាតក់ងជាមយួនឹងបុសរ
ព្បទនសៅឱ្យព្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន)។ 
 
 
រំណតស់មាា ល់ដែលបានភាជ រម់រជាមយួពីទំពរ័ទី ១៣ ែល់ ទំពរ័ទី ៦៤ ជាដផនរថៃនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុហនេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១                                                                                                                       66 

១. ព័ត្៌ម្គនទ្ូផេៅ 
កពំងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ (ហៅកាតថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជាព្គឹះសាថ នសវយត័សាធារណៈ ផែលសិថតហក្កាមការ

ក្គរក់្គងដផនររហចចរហទសររស់ក្រសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន និងសថិតហក្កាមការក្គរក់្គងដផនរហិរញ្ញ វតថុ ររស់ក្រសួង
ហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ ហហើយមានការោិល័យរណាត លហៅព្កុងព្ពះសីហនុ ព្ពះរាជាណាច្ព្កកមពុជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីតិអងគភាពផែលានលកេណៈសវយត័ទងំផែនករែឋបាល និងហិរញ្ញ វតថុ និងព្តូវបានបសងកើតសែើងសដាយ
អនុសល្លមសៅតាមអនុព្កតឹសលខ ៥០ អនព្ក.បក ចុ្ះថ្ងៃរ១ី៧ ផខកកកដា ឆ្ន ១ំ៩៩៨        ផែលបានែតល់សាថ នភាពឱ្យព្កុមហ ុនជា     
សាថ បន័សវយត័សាធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចុ្ះបញ្ជ ីពាណិជជកមមសៅព្កសួងពាណិជជកមម និងររួលបានវញិ្ហញ បនបព្តចុ្ះបញ្ជ ីសលខ Co.៤៧៨៤ET/
២០១៧ ចុ្ះថ្ងៃរី២១ ផខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” របស់ ក.ស.ស ព្តូវបានចុ្ះបញ្ជ ីសៅែារមូលបព្តកមពុជា (សៅកាត់
ថា “ែ.ម.ក”) សៅថ្ងៃរី០៨ ផខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧។  

បច្ចុបបននសនះ ក.ស.ស   គឺជាកំពងផ់ែសមុព្រអនតរជាតិ  និង  ជាកំពងផ់ែពាណិជជកមមផតមយួគតស់ៅកនុងព្ពះរាជាណាច្ព្ក 
កមពុជា។ អនុសល្លមសៅតាមអនុព្កឹតសតីពី ការបសងកើតកំពងផ់ែសវយត័ក្រុងព្ពះសីហនុ សបសកកមមរបស់ ក.ស.ស គឺែតល់សសវាកពំងផ់ែ
សមុព្រ និងសកមមភាពសែេងៗផែលពាកព់ន័ធនឹងសសវាកំពងផ់ែសមុព្រ ែូច្ខាងសព្កាម៖ 

 
- រណណ ធាររិចច  ំវាហចញ-ចូល និងផតល់ភសតុភាែល់ វា 
- ហលើរោរ ់ហផទរផទុរ និងែឹរជញ្ជូ នទំនិញ 
- ការង្ហរដ្ររា សតុរទនំិញ ឃាល ងំ-ទីោន 
- ការង្ហរអភវិឌ្ឍន ៍ោត រ និងពក្ងីរហហោឋ រច សមពន័ធ រ.ស.ស ដែលមានក្ោរ ់
- ទទួលខុ្សក្តូវ និងចាតដ់ចងហលើការង្ហរការពារសុវតថិភាព សនតិសុខ្ សណាត រធ់ាន ររ់នុងតំរនក់្គរក់្គង និង 
- ក្គរក់្គងែឹរ  ំនិងចាតដ់ចងសរមមភាពឱ្យមានក្រសិទធភាព និងមានការររីចហក្មើន 

 
 រ.ស.ស កស៏ធ្វើព្បតិបតតិការជួលតំរនហ់សែឋរិចចពិហសសររស់ខ្លួនែងផែរ ជាាច ស់ព្រពយជួល។ 
 រនុងឋានៈជាោថ រន័សវយត័ោធារណៈ រ.ស.ស ទទួលបានពីរាជរដាឋ ភបិាលកមពុជា នូវសិរធិអំណាច និងកាតពវរិចច
សំខានន់ានា ហែើមបរីំហពញសកមមភាពក្សរតមរមមវតថុររស់ខ្លួន ។ 

ការោិល័យចុេះរញ្ជ ីររស់ ក.ស.ស មានទីតងំសថិតហៅតិរវងិី សសមតច្អគគមហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន ផសន សងាក ត ់
សលខ៣ ព្កុងព្ពះសីហនុ សខតតព្ពះសីហនុ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្តូវបានក្រុមក្រឹរាភបិាលអនុមត័ឱ្យហចញផាយ
ហៅថៃ្ងទី១៧ ដខ្កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២២។  
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ 
២.១ មូលដ្ឋា នរនងុការផេរៀរច្ំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

ហោលការណ៍គណហនយយសំខាន់ៗ ដែលបានអនុវតតរនុងការហរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានរង្ហា ញែូចខាងហក្កាម។ 
ហោលការណ៍ទាងំហនេះក្តូវបានអនុវតតសីុសង្ហវ រោ់ន ក្គរឆ់្ន ទំាងំអស់ដែលបានរង្ហា ញ ហលើរដលងដតមានការរញ្ជ រហ់ផសងពីហនេះ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ ក.ស.ស ព្តូវបានរង្ហា ញជាក្បារហ់រៀល ។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុក្តូវបានហរៀរចំហឡើងតមវ ិ្ ីោស្រសតថៃ្លហែើម។ 
ការហរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលក្សរហៅតម CIFRS តក្មូវឱ្យហក្រើក្បាស់ការបា នោ់ម នគណហនយយជារោ់រ់

សំខាន់ៗ មយួចំនួន ហហើយរត៏ក្មូវឱ្យគណៈក្គរក់្គងហ្វើការវនិចិឆយ័ហៅរនុងអនុវតតហោលការណ៍គណហនយយហនេះដែរ។ ដផនរដែល
ទារទ់ងហៅនឹងការវនិិច័ឆយ ឬភាពសមុគោម ញរនុងរក្មតិខ្ពស់ ឬដផនរដែលការសនមត និងការបា នោ់ម នមានលរខណៈជាោរវនតចហំពាេះ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបានោតក្តោងហៅរនុងរំណតស់មាា ល់ ៤។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាភាសាអងស់គាសព្តូវបានសរៀបច្ំសែើងសច្ញពី របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាភាសាផខមរ។ កនុងករណី
មនិានសងគតិភាព ឬានភាពខុសោន កនុងការបកព្សាយរវាងភាសាទងំពីរ សនាះព្តូវយករបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ជាភាសាផខមរជា
សោល។ 

 
(i) សតង់ដ្ឋរគណផេនយយងមី សតង់ដ្ឋរគណផេនយយដែលបានផេធវើវិផេស្ថធនរមម និងរំណរក្ស្ថយផេផសងៗ 

សតងដ់ារគណសនយយងមី សតងដ់ារគណសនយយផែលបានសធ្វើវសិសាធ្នកមម និងរំណរក្ោយមយួច្ំនួន បានចូ្លជាធ្រាន
សព្ាបក់ារយិបរសិច្ឆររាយការណ៍សនះ ៖ 
• សមបទនសព្ាបក់ារជួលពាកព់ន័ធនឹង COVID-19 – វសិសាធ្នកមម CIFRS 16 
• កំផណរព្មងអ់ព្តាការព្បាកស់ោល - ែំណាកក់ាលរី២ – វសិសាធ្នកមម CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7, និង   

CIFRS 16 ។ 
សតងដ់ារខាងសលើមនិានែលប ះពាល់ជាសារវនតែល់ការអនុវតតសរ។ 

 
(ii) សតង់ដ្ឋរគណផេនយយងមី និងរំណរក្ស្ថយផេផសងៗដែលមិនទាន់បានអនុវត្ត  

សតងដ់ារគណសនយយងមី និងបំណកព្សាយមយួច្ំនួន ផែលមនិទនប់ានែេពវែាយ គឺមនិចបំាច្រ់ាយការណ៍កនុង
ការយិបរសិច្ឆរសព្ាបថ់្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ សហើយ ក.ស.ស កម៏និទនប់ានអនុវតតសៅសែើយែងផែរ។ សតងដ់ារទងំសនះ មនិព្តវូ
បានសគរពំឹងថា នឹងានែលប ះពាល់ជាសារវនតែល់ ក.ស.ស សៅកនុងការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍សពលបច្ចុបបនន ឬអនាគតសរ សហើយ
និងព្បតិបតតកិារនាសពលអនាគតផែលអាច្សមើលស ើញជាមុន។ 
 
២.២  ការរតរូររូិយរ័ណណ  
(i) ររូិយរណ័ណ ហោល នងិររូិយរណ័ណ សក្មាររ់ង្ហា ញ    

គណនីទាំងអស់ដែលមានហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ក្តូវបានវាស់ដវងហោយហក្រើក្បាស់ររូិយរ័ណណ ថៃនររោិកាស 
ហសែឋរិចចចមបងដែល ក.ស.ស ហ្វើក្រតិរតតិការ (ហៅកាត់ថា “ររូិយរ័ណណ ហោល”)។ ក.ស.ស ររារំណតក់្តរញ្ជ ីគណហនយយ 
និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុររស់ខ្លួនជាក្បារ់ហរៀល ដែលជាររូិយរ័ណណ ហោល និងជារូរិយរ័ណណ សក្មាររ់ង្ហា ញ។  

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១                                                                                                                       68 

២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.២  ការរតរូររូិយរ័ណណ  (ត) 
(ii) ក្រតិរតតិការ និងសមតុលយ 

ក្រតិរតតិការជារូរិយរ័ណណ ហផសងៗហក្ៅពីក្បារ់ហរៀល ក្តូវបានរតូរហៅជារូរិយរ័ណណ ហោល តមអក្តរតូរក្បារ់ កាល
ររហិចឆទថៃនក្រតិរតតិការហ េះ។ ចំហណញ និងខាតដែលរណាត លមរពីការទូទាតក់្រតិរតតិការដររហនេះ និងពីការរតូ រក្ទពយសរមម 
និងរំណុលររូិយវតថុ  ដែលជារូរិយរ័ណណ ហផសងៗហក្ៅពីក្បារ់ហរៀល តមអក្ត ែំណាចឆ់្ន  ំ ក្តូវបានរត់ក្តរនុងចំហណញ-
ខាត និងលទធផលលមអតិហផសងៗ។ ចំហណញនិងខាតពីការរតូ ររ ូរិយរ័ណណ ដែលពារ់ពន័ធនឹងក្បារ់រមច ី ក្តូវបានរង្ហា ញហៅរនុង
ចំហណញ-ខាត និងលទធផលលមអតិហផសងៗ ហក្កាមខ្ទង់ “ចំណូល និង ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ”។ 
 
២.៣ ក្ទ្ពយសមបត្ិត និងររកិាេ រ 

ក្ទពយសមបតិត និងររកិាខ រ ក្តូវបានរាយការណ៍តមថៃ្លហែើម ែររលំស់រងារ។ ថៃ្លហែើមរមួមានចំណាយផ្ទទ ល់ហផសងៗរនុង
ការទិញក្ទពយសមបតតិទាំងអស់ហ េះ។  

ចំណាយរនតរ ទ រ់មរហទៀតក្តូវបានរតក់្តរញ្ចូ លហៅរនុងតថៃមលហោងថៃនក្ទពយសរមម ឬក្តូវបានទទួលោា ល់ជា
ក្ទពយសរមមោច់ហោយដឡរតមការសមក្សរ ដតហៅហពលដែលមានភាពក្បារែថាផលក្រហោជន៍ហសែឋរិចច ហពលអ គត
ដែលពារ់ពន័ធនឹងក្ទពយសរមមហ េះ នឹងហូរចូលមររនុង ក.ស.ស  ហហើយចំណាយទាំងហ េះអាចក្តូវបានវាស់ដវងគួរឱ្យហជឿជារ់
រ ុហណាណ េះ។ តថៃមលហោងថៃនដផនរដែលក្តូវបានជំនួសហឡើងវញិ ក្តូវបានឈរ់រតក់្ត។ ចំណាយហៅហលើរាល់ការជួសជុល និងដ្ទាំ
ហផសងៗ ក្តូវបានរត់ក្តហៅរនុងចំហណញ-ខាត រនុងឆ្ន ដំែលក្រតិរតតិការហ េះបានហរើតហឡើង។ 

ែី្លីមនិក្តូវបានហគហ្វើរលំស់ហទ។ រលំស់ហលើក្ទពយសរមមហផសងៗ ក្តូវបានគណ តមវ ិ្ ីោស្រសតរលំស់ហ្រ ហែើមបជីក្មុេះ
ហចាលថៃ្លហែើមថៃនក្ទពយសរមម ឱ្យហៅក្តឹមតថៃមលសំណល់ររស់វា ហលើអាយុកាលហក្រើក្បាស់បា ន់ោម ន ែូចខាងហក្កាម៖ 

 

 ចំនួនឆ្ន  ំ
ការផកលមអែីធ្ាី ៧, ៣០, ៥០ 
អោរ ៧, ២០, ២៥, ៣០, ៣៥, ៥០ 
បរកិាេ របសច្ចកសរស ៥-៣០ 
សព្គឿងសងាា រមិ និងបរកិាេ របំពាក ់ ៣-១០ 
រុំពយទូរ័ និងររកិាខ រការោិល័យ ៣-៥ 
បរកិាេ រែឹកជញ្ជូ ន  

- ោនយនត ៥ 
- សែេងៗ (សព្គឿងា សីុន រងយនតែឹកកុងតឺន័រ សអសែវា ររ័) ១០-១៥ 

បរកិាេ រកំពង់ផែសមុព្រ ២០-៣០ 
បា ផែត (Palettes) ១០ 
 

តថៃមលសំណល់ និងអាយុកាលហក្រើក្បាស់ររស់ក្ទពយសរមម ក្តូវបានក្តួតពិនិតយនិងដរតក្មូវតមការសមក្សរ ហៅហរៀង
រាល់កាលររហិចឆទរាយការណ៍នីមួយៗ។ 

ចំហណញនិងខាតពីការលរក់្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ ក្តូវបានរំណតហ់ោយហ្វើការហក្រៀរហ្ៀរោច់ក្បារ់លរ់បាន
ជាមួយនឹងតថៃមលហោង ហហើយក្តូវបានរតក់្តហៅរនុងចំហណញ-ខាត។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.៤ ក្ទ្ពយសរមមអររូី 

ក្ទពយសរមមអរូរីរមួមានរមមវ ិ្ ីគណហនយយ និងក្រព័នធក្រតិរតតិការរំពងដ់ផ ក្តូវបានរត់ក្តតមថៃ្លហែើម ែររលំស់
រងារ និងការ្យចុេះតថៃមល ក្រសិនហរើមាន។ ក្ទពយសរមមអររូីទាងំហនេះក្តូវបានហ្វើមូល្នរមមតមមូលោឋ នថៃ្លហែើមដែលបានហរើត
ហឡើងរនុងការទិញ និងយររមមវ ិ្ ីហ េះមរហក្រើក្បាស់។ ក.ស.ស បានសធ្វើរលំស់ព្រពយសកមមអរូបីផែលសៅានអាយុកាល       
សព្បើព្បាស់ សដាយសព្បើវធីិ្សាក្រសតរលំស់សងរ អាព្ស័យសៅតាមរយៈសពលែូចខាងហក្កាម៖ 

 

 ចំនួនឆ្ន  ំ
រមមវ ិ្ ីគណហនយយ ១០ 
ក្រពន័ធក្រតិរតតិការរំពង់ដផ ១០ 
 
២.៥ ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ 
 ក្ទពយសមបតតិដែលក្តូវបានកានក់ារ់សក្មារ់ការជួលរយៈហពលដវង ឬសក្មាររ់លំស់ហែើមទុន ឬសក្មារ់ទាងំពីរោ ង 
ហហើយដែលមនិក្តូវបានព្បតិបតតិហោយ រ.ស.ស ក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ។ ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ រ៏រមួ
រញ្ចូ លនូវក្ទពយសមបតតិដែលរំពុងោងសង់សក្មារ់អភវិឌ្ឍឱ្យកាល យជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហពលអ គត។ ក្ទពយសមបតតិ
វនិិហោគក្តូវបានរត់ក្តជារឋមតមថៃ្លហែើម ែររលំស់រងារនិងការ្យចុេះតថៃមល។ រ.ស.ស ហក្រើក្បាស់គំរូថៃ្លហែើម និងគណនី
សក្មារក់្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហោយអនុហោមហៅតម CIAS 16 (ព្រពយសមបតតិ សរាងច្ព្ក និងបរកិាេ រ)។  

 ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគក្តូវបានហផទរហៅជាសននិ្ិ ដតហៅហពលដែលមានការផ្ទល ស់រតូ ររនុងការហក្រើក្បាស់ ហោយមាន 
ភ័សតុតងរង្ហា ញពីការចារហ់ផតើមការអភិវឌ្ឍ រនុងទសសនវស័ិយសក្មារ់ការលរ់។ ហៅហពលដែល រ.ស.ស សហក្មចលរ ់       
ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគណាមួយហចញហោយមនិមានការអភវិឌ្ឍ ក្រុមហ ុនរនតចាតទ់ុរក្ទពយសមបតតិហ េះជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ
រហូតែល់ហពលឈរ់រតក់្ត និងលុរវាហចញពីរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ  ហហើយមិនចាត់ទុរវាជាសននិ្ិហទ។ ក្រសិនហរើ
ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគក្តូវបានហគអភវិឌ្ឍហឡើងវញិហែើមបហីក្រើក្បាស់រនតហៅហទៀតជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ហ េះក្ទពយសមបតតិហ េះ
ហៅររាទុរជាក្ទពយសមបតតិវនិិហោគែដែល ហហើយមិនក្តូវបានចាត់ថាន រ់ហឡើងវញិជាក្ទពយសមបតតិដែលកាន់កាបហ់ោយមាច ស់  
រនុងអំឡុងហពលការអភវិឌ្ឍហឡើងវញិហទ។ 

ហៅហពលលរក់្ទពយសមបតតិវនិិហោគណាមួយ ឬហៅហពលដែលក្ទពយសមបតតិវនិិហោគណាមយួក្តូវបានែរហចញពីការ
ហក្រើក្បាស់ជាអចិថៃស្រនតយ ៍ និងមនិមានការរពំឹងថានឹងានអតថក្រហោជនហ៍សែឋរិចច ហពលអ គតពីការលរហ់ចញហទៀត ហ េះវា
នឹងក្តូវបានហគឈរ់រត់ក្ត (លុរហចញពីតរាងតុលយការ)។ ចំនួនលហមអៀងរវាងោច់ក្បារ់សុទធដែលបានពីការលរ់ និង      
តថៃមលហោងក្តូវបានរត់ក្តរនុងចំហណញខាត រនុងការយិររហិចឆទឈរ់ហក្រើ ឬការយិររហិចឆទលរហ់ចញ។ 

ែីមនិក្តូវបានហ្វើរលំស់ហទ  ច្ំផណកការផកលមអែីធ្ាី និងអោរ ក្តូវបានហ្វើរលំស់ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតរលំស់ហ្រហលើ
អាយុកាលហក្រើក្បាស់បា ន់ោម នររស់វាកនុងរយៈសពលពី១០សៅ៥០ឆ្ន ។ំ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.៦ ការងយចុះតថ្ម្លននក្ទ្ពយសរមម 

ក្ទពយសរមមដែលក្តូវហ្វើរលំស់ ក្តូវបានក្តួតពិនិតយហលើការងយចុ្ះតថ្មា ហៅហពលដែលមានក្ពឹតតិការណ៍ ឬការផ្ទល ស់រតូរ
កាលៈហទសៈ   ចងអុលរង្ហា ញថាតថៃមលហោងនឹងមិនអាចក្សង់មរវញិបាន។ ការខាតដែលរណាត លមរពីការងយចុ្ះតថ្មា 
ក្តូវបានរតក់្តតមតថៃមលហោងររស់ក្ទពយសរមម ដែលហលើសពីតថៃមលដែលអាចក្សង់មរវញិបាន។ តថៃមលដែលអាចក្សង់មរ
វញិបាន គឺជាតថៃមលដែលខ្ពស់ជាងហគរវាងតថៃមលសមក្សរថៃនក្ទពយសរមម ែរចំណាយហលើការលរ ់និងតថៃមលហៅអាចហក្រើក្បាស់បាន
ររស់វា។ រនុងការបា ន់ោម នររការងយចុ្ះតថ្មាថ្នក្ទពយសរមមក្តូវបានដរងដចរជាក្រុមតូចៗរំផុត សក្មារក់្ទពយសរមមដែលមាន
លរខណៈជាលំហូរោចក់្បារ់ោច់ហោយដឡរ្ំៗ (ឯរតរហងកើតោច់ក្បារ)់។  
 
២.៧ ព្ររយសរម្មហរិញ្ញវតថុ 
២.៧.១ ការសធ្វើច្ំណាតថ់ាន កព់្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ 
 ក.ស.ស បានសធ្វើច្ំណាតថ់ាន កព់្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុរបស់ខាួន សដាយបានវាស់ផវងតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ ការសធ្វើច្ំណាត់
ថាន កគ់អឺាព្ស័យសៅតាមគំរអូាជីវកមមកនុងការព្គបព់្គងព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ    និងរយៈសពលកិច្ចសនាថ្នលំហូរសាច្ព់្បាក។់ 
 ក.ស.ស បានសធ្វើច្ំណាតថ់ាន កព់្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុសែើងវញិ សៅសពលផែលគំរអូាជវីកមមកនុងការព្គបព់្គងព្រពយសកមម
របស់ខាួនផាា ស់បតូរផតមយួប ុសណាណ ះ។ 
 គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ និងសាច្ព់្បាក ់ និង  
សាច្ព់្បាកស់មមូល បានបំសពញតាមលកេណៈវនិិច្ឆយ័កនុងការសងព្បាកស់ែើម និងការព្បាក(់SPPI)ទងំព្សុង សដាយសារលកេខណឌ  
កនុងកិច្ចសនាររបស់វា បានសធ្វើឱ្យលំហូរសាច្ព់្បាកស់កើនសែើង ផែលចតរុ់កបានជា SPPI ព្ពមទងំានភាពសីុសងាវ កោ់ន ជាមយួ
នឹងកិច្ចព្ពមសព្ពៀងែតល់ព្បាកក់មចមីូលដាឋ ន។ វាកព៏្តូវបានសរៀបច្ំសែើងសៅកនុងគរំអូាជីវកមម held-to-collect ែូច្សនះវាព្តូវបានចតថ់ាន ក ់
និងព្តូវបានវាស់ផវងតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។   
 
២.៧.២  ការររួលសាគ ល់ និងការវាស់ផវង 
 សៅសពលររួលសាគ ល់ែំបូង ក.ស.ស វាស់ផវងព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុតាមតថ្មាសមព្សប បូកជាមយួនងឹច្ំណាយ 
ព្បតិបតតិការផែលបានច្ំណាយផាទ ល់កនុងការរិញព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ កនុងករណីផែលព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុមនិវាស់ផវងតាមតថ្មា
សមព្សប កនុងច្សំណញ-ខាត (FVPL)។ ច្ំណាយព្បតិបតតិការថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ ផែលបានកតព់្តាតាម FVPL ព្តូវបានកត់
ព្តាជាច្ំណាយសៅកនុងច្សំណញ-ខាត។ 
 បផព្មបព្មួលតថ្មាសមព្សបរបស់ព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុតាម FVPL ព្តូវបានររួលសាគ ល់កនុងច្ំសណញ-ខាតសែេងៗ សៅ
កនុងរបាយការណ៍ច្ំសណញ-ខាត តាមការជាកផ់សតង។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.៧ ព្ររយសរម្មហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.៧.៣  ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ 
 ក.ស.ស បានកំណតក់ារសមើលស ើញពីការខាតបងឥ់ណទនរពំឹងរុក ផែលទករ់ងនឹងព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុរបស់ខាួន 
ផែលកតព់្តាតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ វធិ្ីសាក្រសតងយចុ្ះតថ្មាផែលបានអនុវតត អាព្ស័យសៅសលើថាសតើានកំសណើ នថ្នហានិភយ័    
ឥណទនជាសារវនតផែរឬសរ។ 
 សព្ាបគ់ណនីអតិងិជនពាណិជជកមម ក.ស.ស បានអនុវតតវធិ្ីសាក្រសតសាមញ្ញ  ផែលបានអនុមត័សដាយ CIFRS 9 ផែល
តព្មូវឱ្យការខាតបងអ់ាយុកាលផែលបានរពំឹងរុក ព្តូវបានកតព់្តាពីការររលួសាគ ល់ែំបងូថ្នគណនីអតិងិជន (កំណត់សាគ ល់ 
៣.១ (ខ))។ 
 
២.៨ ការកាត់រងឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
 ព្រពយសកមមនិងបំណុលហិរញ្ញ វតថុព្តូវបានកាតក់ងជាមយួោន  សហើយច្ំនួនសុរធបនាទ បព់ីកាតក់ងព្តូវបានរាយការណ៍កនុង
របាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ សៅសពលផែលព្កុមហ ុនានសិរធិព្សបច្ាបក់នុងការកាតក់ងច្ំនួនផែលបានកតព់្តា និងសៅសពល
ផែលព្កុមហ ុនានបណំងរូទតវ់ាតាមមូលដាឋ នសុរធបនាទ បព់ីកាតក់ង ឬានបំណងកតព់្តាព្រពយសកមម និងរូទតប់ំណុលកនុង
សពលែំណាលោន ។ 
 
២.៩ សនិនធិ 

សននិ្ិក្តូវបានរតក់្តតមតថៃមលមួយណាដែលទារជាងហគ (ថៃ្លហែើមរនុងការទិញ និងថៃ្លហែើមហផសងៗហទៀតរនុងការ ំ
យរសននិ្ិហ េះមរកានទ់ីតងំ និងលរខខ្ណឌ រចចុរបននររស់វា) ហ្ៀរនឹងតថៃមលសុទធដែលអាចលរ់បាន។ តថៃមលសុទធដែលអាច
លរ់បាន គឺជាតថៃមលលរ់បា ន់ោម នហៅរនុងែំហណើ រការអាជីវរមម្មមត ែរចំណាយរនុងការលរហ់ផសងៗ។ 

សននិ្ិរមួមាន  វតថុហក្រើក្បាស់ ហក្គឿងរ ល ស់  និងសននិ្ិហផសងៗដែលពារ់ពន័ធនឹងការផាត់ផាង់  ក្តូវបានវាយតថៃមលតម   
ថៃ្លហែើមជារដ់សតង រនុងការយរសននិ្ិហ េះមរហក្រើក្បាស់ហៅតមហោលរំណងដែលបានហក្ោងទុរ ែរសំវធិាន្នសក្មារ់
សននិ្ិខ្ូចខាត សននិ្ិហក្រើក្បាស់ដលងបាន និងសននិ្ិដែលមានចល យឺតោ វ ហោយហក្រើមូលោឋ នចូលមុន-ហចញមុន។  
 
២.១០ គណនីអត្ិងិជន ណិជជរមម និងគណនីអត្ិងិជនលែសងៗ 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ជាទឹរក្បារដ់ែលទទួលបានពីការផតល់ហសវារមមហផសងៗ 
ែល់អតិ្ិជនរនុងែំហណើ រការអាជីវរមម្មមត។ គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមមក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាព្រពយសកមមរយៈហពលខ្លី 
ក្រសិនហរើការក្រមូលក្បារ់រំណត់រនុងរយៈហពល១ឆ្ន  ំឬតិចជាង(ឬហៅរនុងអំឡុងហពលក្រតិរតតិការអាជីវរមម្មមត)។ ក្រសិនហរើ 
ហលើសពី១ឆ្ន  ំវាក្តូវបានចាត់ទុរជាព្រពយសកមមរយៈហពលដវង។ 

គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិងិជនសែេងៗ ក្តូវបានរតក់្តជារឋមតមតថៃមលសមក្សរ ហហើយរ ទ រ ់
មរហទៀតវាក្តូវបានវាស់ដវងតមថៃ្លហែើមែររលំស់ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតអក្តការក្បារដ់ែលមានក្រសិទធភាព ែរសំវធិាន្ន 
សក្មារ់ការ្យចុេះតថៃមល និងការខាតបង់ឥណទនរពំឹងរុក (កំណត់សាគ ល់ ៣.១ (ខ.៣))។ 

 
 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១១  ស្ថច្់ក្បារ់ និងស្ថច្់ក្បារ់សមមូល 

ោច់ក្បារ ់និងោចក់្បារ់សមមូល រមួមាន ោចក់្បាររ់នុងថៃែ សមតុលយហៅ្ ោរ និងការវនិិហោគរយៈហពលខ្លី 
ដែលអាចរងវិលហៅជាោចក់្បារ់បានភាល មៗ និងមានអាយុកាលរីដខ្ ឬរ៏តិចជាងរីដខ្។ 

 
២.១២  ព្ររយសរម្មចាត់ថ្នន រ់ជាព្ររយសរម្មសព្មាប់លរ់ 

ព្រពយសកមមរយៈសពលផវង (ឬព្កុមព្រពយសកមមលក់សច្ញ) ព្តូវបានចត់ថាន ក់ជាព្រពយសកមមសព្ាប់លក់ សៅសពលផែល
តថ្មាសោងរបស់វា ព្តូវបានព្សងយ់កមកវញិជាច្មបងតាមរយៈព្បតិបតតិការលក់ សហើយការលកស់នាះព្តូវបានចត់រុកថាានភាព
ច្ាស់ល្លស់។ វាព្តូវបានវាស់ផវងតាមតថ្មាមួយណាផែលទបជាងសគរវាងតថ្មាសោង ជាមួយនឹងតថ្មាសមព្សបែកចំ្ណាយសលើ
ការលក់ សលើកផលងផតព្រពយសកមមទំងសនាះជាព្រពយសមបតតិវនិិសោគវាស់ផវងតាមតថ្មាសមព្សប ឬជាព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុផែល
សថិតកនុងវសិាលភាពរបស់ CIFRS 9 ករណីសនះវាព្តូវបានវាស់ផវងព្សបតាមសតង់ដារទំងសនាះ។ 
 
២.១៣  ផេែើមទ្ុន និងបុរវោភភាគហ ុន 

សែើមរុន និងបុពវល្លភភាគហ ុន ព្តូវបានចត់ថាន ក់ជាមូលធ្ន។ ច្ំណាយផាទ ល់បផនថមកនុងែំសណើ រការសបាះភាគហ ុនងមី 
ព្តូវបងាា ញកនុងមូលធ្ន សដាយែកសច្ញពីមូលធ្នបនាទ ប់ពីកាតព់នធរចួ្។  

 
២.១៤  ក្បារ់រមចី 

ក្បាររ់មចីក្តូវបានរតក់្តជារឋមតមតថៃមលសមក្សរ ែរចំណាយក្រតិរតតិការដែលបានហរើតហឡើង ហហើយរ ទ រ់មរ
វាក្តូវបានរាយការណ៍តមថៃ្លហែើមែររលំស់។ ភាពលហមអៀងរវាងោច់ក្បារ់ (ែរចំណាយក្រតិរតតិការ) និងរឹកព្បាកដ់ែល
រងវិលសងវញិ ក្តូវបានរតក់្តហៅរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត ហលើរយៈហពលថៃនក្បាររ់មច ី ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតការក្បារ់
មានក្រសិទិធភាព។ 

កថ្ព្មបានបងស់លើែំសណើ រការឥណទាន ក្តូវបានរតក់្តជាចំណាយក្រតិរតតិការក្បារ់រមច ី ហៅតមចំនួនឥណទាន
មួយចំនួន ឬឥណទានទាំងអស់ដែលក្តូវែក។ រនុងររណីហនេះ រថៃក្មបានរងហ់លើែំសណើ រការឥណទានក្តូវបានពនារ រហូតែល់
ហពលែរោចក់្បារ់ជាកផ់សតង។  ហៅហពលមិនមានភ័សតុតងរញ្ជ រ់ថា  មានការែរឥណទានមួយចំនួន ឬឥណទានទាំងអស់ 
ហ េះរថៃក្មបានរងហ់លើែំសណើ រការឥណទានក្តូវបានចាត់ថាន រ់ជាចំណាយរង់មុនសក្មារហ់សវាោច់ក្បារ់  និងក្តូវបានហ្វើរលំស់
ហលើរយៈហពលឥណទានដែលពារ់ពន័ធ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត្) 
២.១៥ រនទុរក្បារ់រមចី 

រនទុរក្បារ់រមច ីជារ់ោរ់និងទូហៅដែលបានចំណាយផ្ទទ ល់រនុងការទិញ ការោងសង់ ហហើយជាក្ទពយសរមមដែល
ក្តូវចំណាយហពលហវោចាំបាចស់ក្មាររ់ញ្ច រ់ ហែើមបអីាចហក្រើក្បាស់តមការហក្ោងទុរររស់ហគ ឬសក្មារ់លរ់ ក្តូវបានរត់ក្ត
រដនថមហៅរនុងថៃ្លហែើមថៃនក្ទពយសរមមទាងំហ េះ រហូតែល់ហពលក្ទពយសរមមហ េះមានភាពរចួរាល់សក្មារ់ការហក្រើក្បាស់ ឬសក្មារ់
លរ់បាន។ 

ច្ំណូលសលើការវនិិសោគផែលរកបានពីការវនិិសោគបសណាត ះអាសននថ្នព្បាក់កមចីជាក់ល្លក់ ដែលមនិទានជ់ាចំណាយ
ររស់ក្ទពយសមបតតិដែលមានលរខណៈសមបតតិក្គរក់្ោន ់ព្តូវបានែកសច្ញពីបនទុកព្បាកក់មចកី្តូវបានហ្វើមូល្នរមម។ 

រនទុរក្បាររ់មចហីផសងៗហទៀតទាងំអស់ ក្តូវបានរត់ក្តរនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និងចំណូលលមអតិហផសងៗ 
រនុងការយិររហិចឆទដែលវាហរើតហឡើង។ 

 
២.១៦ ពនធផេលើក្បារ់ច្ំណូល 

ចំណាយពនធសលើព្បាក់ច្ំណូលកនុងការយិររហិចឆទ គឺជាពនធព្តូវបង់សលើព្បាក់ចំ្ណូលជាប់ពនធកនុងការយិបរសិច្ឆរ សដាយ
ផែអកសៅសលើអព្តាពនធសលើព្បាក់ច្ំណូលផែលព្តូវអនុវតតកនុងយុតាត ធ្ិការព្បសរសកមពុជា និងសធ្វើនិយ័តកមម ច្ំសពាះបផព្មបព្មួលពនធ
ពនារ និងបំណុលពនធ ផែលបណាត លមកពីលសមអៀងបសណាត ះអាសនន និងការខាតពនធផែលមនិបានសព្បើព្បាស់។ 

ចំណាយពនធហលើក្បារ់ចំហណញរនុងក្ោ ក្តូវបានគណ តមមូលោឋ នចារ់ោរហពើពនធដែលបានអនុម័តជាោថ ពរ ឬ
អនុម័តរចួមួយដផនរ្ំ គិតក្តឹមែំណាច្់កាលររហិចឆទរាយការណ៍ហៅរនុងក្រហទសរមពុជា ជារដនលងដែល ក.ស.ស រហងកើតក្បារ់
ចំហណញជារព់នធ។ គណៈក្គរ់ក្គងវាយតថៃមលពីមួយក្ោហៅមយួក្ោអំពីោថ នភាព ដែលបានរតក់្តហៅរនុងលិខ្ិតក្រកាសពនធ 
ទារ់ទិនហៅនឹងសភាពការណ៍ហផសងៗដែលរទរបញ្ញ តតិពនធក្តូវហ្វើរំណរក្ោយ។    ក.ស.ស    រតក់្តសំវធិាន្នតមការ     
សមក្សរ តាមមូលោឋ នថៃនចំនួនដែលរពំឹងថានឹងក្តូវរង់ជូនអាជ្ាធ្រពនធោរ។ 

ពនធពនារហលើក្បារ់ចំហណញក្តូវបានរតក់្តហពញហលញ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតរំណុល ហលើរហណាត េះអាសននដែលហរើត
ហឡើងរវាងមូលោឋ នពនធថៃនក្ទពយសរមម និងរំណុល និងតថៃមលហោងររស់វាហៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ ពនធពនារហលើក្បារ់
ចំហណញក្តូវរំណត់ហោយហក្រើអក្តពនធដែលបានអនុម័តជាោថ ពរ ឬបានអនុមត័រចួមួយដផនរ្ំ គិតក្តឹមកាលររហិចឆទតរាង
តុលយការ និងក្តូវបានរពំឹងថានឹងក្តូវអនុវតត ហៅហពលដែលពនធពនារហលើក្បារ់ចំហណញពារ់ពន័ធក្តូវទទួលបាន ឬហៅហពល
ដែលរំណុលពនធពនារហលើក្បារ់ចំណូលក្តូវទូទាត់។ 

ពនធពនារក្ទពយសរមមក្តូវបានរត់ក្ត ផតកនុងករណីផែលមានភាពក្បារែថានឹងមានច្ំនួនរឹកព្បាក់ជារព់នធ ហពល
អ គត អាចហក្រើក្បាស់សក្មារទ់ូទាត់ជាមួយនឹងលហមអៀងរហណាត េះអាសនន និងការខាតបង់បានប ុសណាណ ះ។ 

ពនធពនារព្រពយសកមមព្តវូបានកាតក់ងជាមយួនឹងបំណុលពនធពនារ ព្បសិនសបើព្កុមហ ុនានសិរធិព្សបច្ាប ់ សែើមប ី 
កាតក់ង សហើយព្បសិនសបើសមតុលយពនធពនារសនះ ពាកព់ន័ធជាមយួនឹងអាជ្ាធ្រពនធដារផតមយួ។ ពនធកនុងព្ោ និងបំណុលពនធព្តូវបាន
កាតក់ង សៅសពលផែលអងគភាពមយួ ានសិរធិតាមែាូវច្ាបស់ែើមបកីាតក់ងវា សហើយានសោលបំណងរូទតស់មតុលយសលើមលូដាឋ ន
សុរធ ឬានបំណងររួលសាគ ល់ព្រពយសកមម និងរូទតប់ំណុលកនុងសពលែំណាលោន ។ 

ពនធកនុងព្ោ និងពនធពនារព្តូវបានររួលសាគ ល់កនុងច្ំសណញ-ខាត សលើកផលងផតច្ំនួនពនធ ផែលទក់រងសៅនឹងខទង់
សែេងៗ ផែលបានកត់ព្តាសៅកនុងលរធែលលមអិតសែេងៗ ឬផែលបានកត់ព្តាសដាយផាទ ល់សៅកនុងមូលធ្ន។ កនុងករណីសនះ ច្ំនួន
ពនធក៏ព្តូវកតព់្តាសៅកនុងលរធែលលមអិតសែេងៗ ឬកត់ព្តាសដាយផាទ ល់សៅកនុងមូលធ្នែងផែរ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៧ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ 
២.១៧.១ អតថព្បលោជន៍លសាធននិវតតន៍ 
 ក.ស.ស បានែតល់ឱ្យគសព្ាងពីរថ្នអតថព្បសោជនប៍ុគគលិក សៅែល់បគុគលិកសៅសពលផែលែល់អាយុចូ្លនិវតតន៖៍ 
• កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនចូ៍្លនិវតតន ៍
• ព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតត 

 
ក.ស.ស ក្រតិរតតិគហក្មាងអតថក្រហោជន៍ហនេះែូចខាងហក្កាម ៖ 

• វភិាគទានររស់រុគាលិរ ១០% ថៃនក្បារហ់រៀវតសរក៍្រចាដំខ្ររស់ពួរោត់។ 
• វភិាគទានររស់ ក.ស.ស ១០% ថៃនក្បារហ់រៀវតសរក៍្រចាដំខ្ររស់រុគាលិរ។ 
• ក្រុមក្រឹរាភិបាលសហក្មចហលើចំនួនរដនថមដែលក្តូវរញ្ចូ លហៅរនុងគហក្មាងហនេះ តមមូលោឋ នក្រចាំឆ្ន  ំ អាក្ស័យហៅ

តមលទធផលររស់ ក.ស.ស រនុងឆ្ន ។ំ 
 
ហែើមបមីានសិទធិទទួលបានអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតនហ៍នេះ រគុាលិរក្តូវរំហពញតមលរខណៈវនិិចឆយ័ែូចខាងហក្កាម៖ 

• ជារុគាលិរអចិថៃស្រនតយ៍។ 
• បានរំហពញការង្ហរជូន ក.ស.ស ចំនួន ២៥ ឆ្ន  ំឬ ហក្ចើនជាងហនេះ។ 
• បានចូលរមួវភិាគទុនរនុងគហក្មាងហនេះ តមការរំណត់។ 
• មានរ័ណណ រុគាលិរ និង 
• ក្រសិនហរើចូលនិវតតមុនហពលែល់អាយុចូលនិវតត ការចូលនិវតតហ េះក្តូវមានការអនុមត័ហោយក្រធានក្រុមក្រឹរា-

ភិបាល និងអគា យរ។ 
 

i) កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ 
(ក) បុគគលិកផែលបានបសព្មើការងាររយៈសពល២៥ឆ្ន  ំ ឬសព្ច្ើនឆ្ន ជំាងសនះ ានជសព្មើសពីរកនុងការររួលបានអតថព្បសោជន ៍

សនះ គឺសបើកព្បាក់បង់ផាត ច្់ផតមួយែងសៅសពលែល់អាយុចូ្លនិវតត ឬសបើកព្បាកព់្បចំផខរហូតែល់សពលររួល     
មរណភាព។ ការបងព់្បាក់ជូនបុគគលិកផែលានសិរធិររួលបានអតថព្បសោជន៍សនះ គឺអាព្ស័យសៅតាម ក្រការ និង
លកេខណឌ នានា ែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

 ច្ំសពាះការបងព់្បាក់ផាត ច្៖់ 
បុគគលិកផែលបានសសព្មច្ររួលយកការបងព់្បាក់ផាត ច្ស់ៅសពលែល់អាយុចូ្លនិវតត នឹងររួលបាននូវចំ្នួនរឹកព្បាក់
សសមើនឹង ១២,៥ែង ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយរបស់ពួកសគ។ 
 
ច្ំសពាះការបងព់្បាក់ព្បចំផខរហូតែល់សពលររួលមរណភាព៖ 
ការបងព់្បាក់ព្បចំផខផែលព្តូវបង់ជូនបុគគលិកផែលសសព្មច្សព្ជើសសរ ើសយកអតថព្បសោជនព៍្បចំផខ រហូតែល់សពល
ររួលមរណភាព គឺអាព្ស័យសៅតាមច្ំនួនឆ្ន ថំ្នអតីតភាពការងាររបស់ពួកសគ ែូច្បានកំណតខ់ាងសព្កាម៖ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៧ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៧.១ អតថព្បលោជន៍លសាធននិវតតន៍ (ត) 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
២៥ ឆ្ន  ំ ររួលបានការបងព់្បាក់ព្បចំផខច្ំនួន ៧៥% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសុរធរបស់ពួកសគ។ 

២៦-៤០ ឆ្ន  ំ ររួលបានការបងព់្បាក់ព្បចំផខច្ំនួន ៧៥% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសុរធរបស់ពួកសគ បូក
នឹង ១% បផនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗសៅសលើរយៈសពល២៥ឆ្ន ខំាងសលើ។ 

៤០ឆ្ន សំែើងសៅ ររួលបានការបងព់្បាក់ព្បចំផខច្ំនួន ៩០% ថ្នព្បាកស់បៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសុរធរបស់ពួកសគ។ 
 

(ខ) បុគគលិកផែលបានបសព្មើការងាររយៈសពលតិច្ជាង ២៥ ឆ្ន  ំសៅសពលចូ្លនិវតត បញ្ឈប់ពីការងារ ឬររួលមរណភាព គឺ
មិនានសិរធិររួលបានអតថព្បសោជន៍សសាធ្ននិវតតនហ៍នេះហទ រ ុដនតពួរហគមានសិទធិទទួលបានការរង់ក្បារ់មួយចំនួន 
ែូចខាងហក្កាម៖ 
 
អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
តិចជាង ១០ ឆ្ន  ំ មិនររួលបានអតថព្បសោជន៍ និងមិនររួលបានវភិាគទនសរបុមកវញិសរ។ វភិាគទនសរបុ

នឹងកាា យសៅជាច្ំណូលអតថព្បសោជន៍។ 

១០-២៤ ឆ្ន  ំ ររួលបាន ២០០% ថ្នវភិាគទនសរុបពី ក.ស.ស និងរុគាលិរ។ 
 

 ព្បសិនសបើគសព្ាងសនះព្តូវបានលុបសចលសដាយមូលសហតុណាមយួ បុគគលិកអាច្ទមទរនូវច្ំផណកបែិភាគរបស់
ោត់ពីគសព្ាងសនះវញិបាន អាព្ស័យសៅតាមលកេខណឌ ជាក់ផសតងរបស់គសព្ាង ព្ពមទងំនីតិវធិ្ីផែលបានផច្ងកនុង
សោលការណ៍។ 

 

(គ) អតថព្បសោជន៍ចូ្លនិវតតមុនកំណត់ 
 បុគគលិកផែលបានចូ្លនិវតត ឬព្តូវបសណត ញសច្ញមុនសពលែល់អាយុចូ្លនិវតត នឹងររួលបានអតថព្បសោជន៍ ែូច្ខាង

សព្កាម៖ 
 

អតីតភាពការង្ហរ អតថក្រហោជន ៍
តិចជាង ១០ ឆ្ន  ំ មិនររួលបានវភិាគទនសរបុរបស់បុគគលិកមកវញិសរ។ 

ពី ១០-២០ ឆ្ន  ំ ១២០% ថ្នវភិាគទនសរបុរបស់រុគាលិរ និង ១% រដនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុងរយៈសពល១០ឆ្ន ។ំ 
ពី ២១-៣០ ឆ្ន  ំ ១៣៥% ថ្នវភិាគទនសរបុរបស់រុគាលិរ និង ១% រដនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុងរយៈសពល២១ឆ្ន ។ំ 
ពី ៣១-៤០ ឆ្ន  ំ ១៥៥% ថ្នវភិាគទនសរុបរបស់រុគាលិរ និង ១% រដនថម សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុងរយៈសពល៣១ឆ្ន ។ំ 
ពី៤០ឆ្ន សំែើងសៅ ១៦៤% ថ្នវភិាគទនសរុបរបស់រុគាលិរ។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៧ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៧.១ អតថព្បលោជន៍លសាធននិវតតន៍ (ត) 
i) កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍(ត) 
( ) អតថព្បសោជន៍មរណភាព 

បុគគលិកផែលររួលមរណភាព នឹងររួលបានការបងព់្បាកផ់ាត ច្់ផតមួយែង។ អតថព្បសោជន៍ែូច្ខាងសព្កាមសនះ គឺ
អាព្ស័យសៅសលើការចូ្លរមួវភិាគទនសរុបរបស់បុគគលិក និងអាព្ស័យសៅសលើច្ំនួនឆ្ន អំតីតភាពការងាររបស់
បុគគលិកសនាះ ៖ 

 
អតីតភាពការងារ មរណភាពទក់រងនឹងការងារ មរណភាពមិនទក់រងនឹងការងារ 
តិច្ជាង ១១ឆ្ន  ំ ១២៥% ១១៥% 
ពី ១១-២០ ឆ្ន  ំ ១៤៥% ១៣៥% 
ព ី២១-៣០ ឆ្ន  ំ ១៥៥% ១៤៥% 
ព៣ី០ឆ្ន សំែើងសៅ ១៦៥% ១៥៥% 

 
(ង) អតថក្រហោជនព៍ិការភាព៖ 

បុគគលិកផែលបានបសព្មើការងារតិច្ជាង២៥ឆ្ន  ំ សហើយបានធាា កខ់ាួនពិការ នឹងររួលបានការបង់ព្បាក់ផាត ច្ផ់តមួយែង 
អាព្ស័យសៅតាមការចូ្លរមួវភិាគទនរបស់ ក.ស.ស និងរបស់បុគគលិក ែូច្ខាងសព្កាម៖ 

 
អតីតភាពការងារ ពិការភាពបណាត លមកពីការងារ ពិការភាពមិនបណាត លមកពីការងារ 
តិច្ជាង ១១ឆ្ន  ំ ១២៥% ១១៥% 
ពី ១១-២៥ឆ្ន  ំ ១២៥% បូក ៣% សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុង 

រយៈសពល១០ឆ្ន ។ំ 
១១៥% បូក ៣% សលើឆ្ន នំីមួយៗកនុង 
រយៈសពល១០ឆ្ន ។ំ 

ចប់ពី២៥ឆ្ន សំែើងសៅ   
ជសព្មើសរី១ ១៧០% ១៦០% 
ជសព្មើសរី២ អតថព្បសោជន៍សសាធ្ននិវតតនព៍្បចំផខ អតថព្បសោជន៍សសាធ្ននិវតតនព៍្បចំផខ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៧ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៧.១ អតថព្បលោជន៍លសាធននិវតតន ៍(ត) 
ii) ព្បាក់បំណាច្ស់លើករឹកច្ិតត 

ក.ស.ស កប៏ានែតល់ឱ្យនូវគសព្ាងអតថព្បសោជនប៍ុគគលិកសែេងៗសរៀត ផែលជាព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតតែល់បុគគលិក 
ផែលបសព្មើការងារឱ្យ ក.ស.ស រហូតែល់អាយុចូ្លនវិតតន។៍ 

សៅសពលចូ្លនវិតតន ៍ បុគគលិកនឹងររួលបានព្បាកប់ំណាច្ស់លើករឹកច្ិតត (គិតជាច្ំននួរឹកព្បាក)់ ផែលបានផច្ងកនុង     
របូមនត = (ក) * (ខ) 
(ក) ច្ំនួនឆ្ន ផំែលបានបសព្មើការងាររបស់ពួកសគ ចបព់ីកាលបរសិច្ឆរចូ្ល រហូតែល់អាយុចូ្លនិវតតន ៍
(ខ) អព្តាអតថព្បសោជនអ៍ាព្ស័យសលើឆ្ន ផំែលបានបសព្មើការងាររបស់ពួកសគ ផែលបានផច្ងែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

អតីតភាពការងារ អព្តាអតថព្បសោជន ៍
២៥ឆ្ន សំែើងសៅ ៧៥% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសោល របស់ពួកសគសៅអាយុចូ្លនិវតតន ៍
២៦ - ៤០ឆ្ន  ំ ៧៥% បូមបផនថម១% សព្ាបប់ផនថមឆ្ន នីំមួយៗផែលបានបសព្មើការងាសលើសពី ២៥ឆ្ន  ំថ្ន

ព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសោលរបស់ពួកសគ សៅអាយុចូ្លនិវតតន ៍
សលើសពី ៤០ឆ្ន  ំ គិតព្តឹម ៩០% ថ្នព្បាក់សបៀវតេរផ៍ខចុ្ងសព្កាយសោលរបស់ពួកសគ សៅអាយុចូ្លនិវតតន ៍

 
រំណុលដែលបានរត់ក្តហៅរនុងរបាយការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ  ទារទ់ងនឹងគហក្មាងអតថក្រហោជនស៍ពលចូ្ល

និវតតផែលបានកំណត់ គឺជាតថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចបានរំណត់ គិតក្តឹមែំណាច់ការយិររហិចឆទរាយការណ៍ ែរតថៃមលសម
ក្សរថៃនក្ទពយតមកល់ (ព្បសិនសបើាន)។ កាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ក្តូវបានគណ ហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតបា ន់សាម នឯកតា     
ឥណទន (projected unit credit)។ តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ ក្តូវបានរំណត់ហោយហ្វើអរបហារហលើលំហូរ
ោច់ក្បារ់បា ន់ោម ន ហពលអ គត ហោយហក្រើអក្តការក្បារ់បសញ្ញ ើម្យមថៃនមូលនិ្ិដែលបានហផ្ើហៅ្ ោរ ដែលរក្មុង
ទុរសក្មាររ់ងអ់តថក្រហោជន៍ហោ្ននិវតតន៍  កាលររហិចឆទវាយតថៃមល ហោយោរទីផារ សញ្ញ រ័ណណ ោជីវរមមមនិមាន
គុណភាពខ្ពស់ និងមនិមានសញ្ញ រ័ណណ រោឋ ភិបាលហៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ចំហណញ និងខាតពីការវាស់ផវងសែើងវញិដែលហរើតពីការសធ្វើនិយ័តរមម និងរដក្មរក្មួលរនុងការសនមត ក្តូវបាន
រតក់្តជារនទុរ ឬរត់ក្តខាងខ្ទង់ឥណទានរនុងចំណូលលមអតិហផសងៗ រនុងការយិររហិចឆទដែលវាហរើតហឡើង។  
 កប៏ ុផនត សៅកនុងផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្កុមព្បឹកាភិបាលបានសធ្វើវសិសាធ្នកមមសលើសោលការណ៍ សតីពីចំ្នួនឆ្ន ផំែលបានបសព្មើ
ការងារ សដាយរាប់គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៨ផតប ុសណាណ ះ សហើយក៏មិនសអាយសលើសរយៈសពលអតិបរា ៤០ឆ្ន ផំែរ។     ការ
បា ន់សាម នរបស់គណៈព្គបព់្គងអំពីែលប ះពាល់ថ្នការផាា ស់បតូរ ផែលបានសកើតសែើង នឹងព្តូវបានកត់ព្តាភាា មៗកនុងច្ំសណញ-   
ខាត។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៧ អត្ថក្រផេោជន៍រុគាលរិ (ត) 
២.១៧.២កាតរវរិចចការរូទាត់ព្ារ់បំណាច់អតីតភារការងារ 

សៅផខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដាឋ ភបិាលកមពុជាបានសធ្វើវសិសាធ្នកមមសតីពីច្ាបក់ារងារ ផែលផណនាអំពំីគសព្ាងការរូទត ់
ព្បាកប់ំណាច្អ់តតីភាពការងារ។ បនាទ បម់កសៅថ្ងៃរី២១ ផខកញ្ហញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ព្បកាសសលខ ៤៤៣ ក.ប/ព្ប.ក.ខ.ល ព្តូវបានសច្ញ
ែាយសដាយែតល់នូវសោលការណ៍ផណនាសំតីពីការអនុវតតច្ាបស់នះ។ អនុសល្លមសៅតាមច្ាប/់ព្បកាស តព្មូវឱ្យអងគភាពនីមយួៗ
រូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងារ ឱ្យនិសោជិតផែលានកិច្ចសនាការងារផែលមនិានងិរសវល្លកំណត ់ែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 
i)  ព្បាកប់ណំាច្អ់តីតភាពការងារព្បចឆំ្ន  ំ - ានសុពលភាពចបព់ីផខមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលគិតជាមធ្យមសសមើនឹង១៥ថ្ងៃ

ថ្នព្បាកស់បៀវតេរព៍្បចផំខ និងអតថព្បសោជនក៍នុងឆ្ន នំីមយួៗ  ផែលព្តូវរូទតជ់ាសរៀងរាល់៦ផខមតង គឺសៅថ្ងៃរី៣០ ផខមងុិនា 
នងិថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ (៧,៥ ថ្ងៃ កនុងការរូទតម់តងៗ)។ 

 
ii)   ព្បាកប់ណំាច្អ់តីតភាពការងាររឭំក - និសោជិតានសិរធិររួលបានសសមើនឹង១៥ថ្ងៃថ្នព្បាកស់បៀវតេររ៍បស់ពួកសគកនុងមយួ

ឆ្ន  ំចបត់ាងំពីថ្ងៃចូ្លបសព្មើការងាររហូតែល់ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងសៅផតបនតសធ្វើការងារជាមយួ ក.ស.ស។ ការ
រូទតព់្បាកែ់ំណាច្អ់តីតភាពការងាររឭំក គឺអាព្ស័យសលើអតីតភាពការងាររបស់បុគគលិក សហើយមនិព្តូវសលើសពី៦ផខថ្ន 
ព្បាកស់បៀវតេរស៍ោលគិតជាមធ្យមរបស់បុគគលិកនីមយួៗសែើយ។ សៅថ្ងៃរី២២ ផខមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ ព្កសួងការងារ និង    
បណតុ ះបណាត លវជិាជ ជីវៈ បានសច្ញសសច្កតីផណនា ំ សលខ០៤២/១៩ ក.ប/ស.ណ.ន.ខ.ល សែើមបពីនារសពលការរូទត់
ព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងាររឭំក ផែលនឹងព្តូវរូទតឱ់្យច្ំនួនបីថ្ងៃកនុងផខមងុិនា និងកនុងផខធ្នូ និងចបស់ែតើមសៅផខធ្នូ  
ឆ្ន ២ំ០២១។ 
ព្បាកប់ណំាច្អ់តីតភាពការងារព្បចឆំ្ន  ំ ព្តូវបានចតរុ់កជាអតថព្បសោជនប៍ុគគលិករយៈសពលខាី សហើយព្តូវបានកតព់្តា

បងគរសៅកនុងឆ្ន  ំផែលបគុគលិកបានបំសពញការឱ្យ ក.ស.ស។ 
 បំណុលព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងាររឭំក ព្តូវបានចតថ់ាន កជ់ាអតថព្បសោជនប៍ុគគលិករយៈសពលផវង។ បណុំលព្បាក់
បំណាច្អ់តតីភាពការងាររឭំក ព្តូវបានកតព់្តាតាមតថ្មាបច្ចុបបននថ្នកាតពវកិច្ចផែលបានកំណតន់ាការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍ សដាយ
សព្បើវធិ្ីសាក្រសតបា នសាម នឯកតាឥណទន សែើមបសីធ្វើការបា នស់ាម នឱ្យបានកានផ់តលអនូវតថ្មាចុ្ងសព្កាយផែល ក.ស.ស ព្តូវបងឱ់្យ
បុគគលិក ជាងនូរនងឹការបសព្មើការងារជូន ក.ស.ស កនុងសពលបច្ចុបបនន និងកនុងសពលកនាងមក។ កាតពវកិច្ចសនះសកើតសែើង សៅសពលផែល
បុគគលិកបានបសព្មើការងារជូន ក.ស.ស សហើយព្តូវបានរពំឹងថា ក.ស.ស នឹងរូទតព់្បាកប់ំណាច្ស់នះកនុងការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍
នាសពលអនាគត។ តថ្មាបច្ចុបបននថ្នការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងាររឭំក ព្តូវបានកំណតស់ដាយសធ្វើអបបហារច្ំណាយ    
បា នស់ាម ននាសពលអនាគត។



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៨ សវំិធានធន និងរំណុលយថាភាព 

សំវធិាន្នក្តូវបានរត់ក្តហៅហពលដែល ក.ស.ស មានកាតពវរិចចតមផលូ វចារ់ ហពលរចចុរបនន ឬកាតពវរិចច
ក្រហោលដែលជាលទធផលថៃនក្ពឹតតិការណ៍ពីអតីតកាល ហហើយវាទំនងជាតក្មូវឱ្យមានការចំណាយ្នធានហែើមបទីូទាត់
កាតពវរិច្ចទាងំហ េះ ហហើយចំនួនទឹរក្បារ់អាចបា ន់ោម នគួរឱ្យហជឿជារ់បាន។ សំវធិាន្នមនិក្តូវបានរត់ក្តសក្មារ់ការខាត
រង់ពីក្រតិរតតិការ ហពលអ គតហទ។ 

សំវធិាន្នក្តូវបានវាស់ដវងតមចំណាយរពំឹងទុរហែើមបទូីទាតក់ាតពវរិចច។ ក្រសិនហរើតថៃមលហពលហវោថៃនទឹរក្បារ ់
មានចំនួនជាោរវនត ហ េះសំវធិាន្នក្តូវវាស់ដវងតមតថៃមលរចចុរបននររស់វា ហោយហក្រើអក្តមុនរងព់នធ ដែលឆ្លុេះរញ្ច ំងអំពីការ
វាយតថៃមលទីផាររចចុរបនននូវតថៃមលហពលហវោថៃនទឹរក្បារ់ និងហានិភ័យជារ់ោរ់ចំហពាេះកាតពវរិចចទាំងហ េះ។ រំហណើ នសំវធិាន
្នហោយោរហពលហវោរនលងផុត ក្តូវបានរតក់្តជាចំណាយការក្បារ់។ 
 រំណុលយថាភាពគឺជាកាតពវរិចចមួយដែលអាចហរើតហឡើងពីក្ពឹតតិការណ៍អតីតកាល ហហើយរំណុលហ េះនឹងក្តូវ
រញ្ជ រហ់ោយភាពហរើតមាន ឬមនិហរើតមានថៃនហហតុការណ៍មិនពិតក្បារែ ហពលអ គតមួយ ឬហក្ចើន ដែលមិនសថិតហៅហក្កាម
ការក្គរក់្គងទាំងក្សុងររស់ ក.ស.ស។ រំណុលយថាភាពរអ៏ាចជាកាតពវរិចច ហពលរចចុរបនន ដែលហរើតមរពីក្ពឹតតិការណ៍
អតីតកាលដែលមនិទាន់បានរត់ក្ត ហោយោរមិនមានភាពក្បារែថានឹងមានលំហូរ្នធានហសែឋរិចចហចញ ឬចំនួនថៃន
កាតពវរិចចហ េះមនិអាចវាស់ដវងគួរឱ្យហជឿជារ់បាន។ រំណុលយថាភាពមិនក្តូវបានរត់ក្តហទ រ ុដនតវាក្តូវបានោតក្តោងហៅ
រនុងរំណត់សមាា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ ហៅហពលមានរដក្មរក្មួលថៃនលំហូរហចញអាចហរើតមានហឡើង ហហើយលំហូរហចញ
ហ េះមានភាពក្បារែក្រជា រំណុលយថាភាពនឹងក្តូវបានរតក់្តជាសំវធិាន្ន។ 
 
២.១៩  ការររួលសាា លក់្បារ់ច្ំណូល 
 ក.ស.ស ររួលសាគ ល់ព្បាក់ច្ំណូល សៅសពលផែល ក.ស.ស ានភាពព្បាកែចំ្សពាះកាតពវកិច្ចែំសណើ រការ តាមរយៈ
ការសែទររំនិញ ឬសសវាផែលបានសនា សៅឱ្យអតិងិជន(សៅសពលផែលអតិងិជនររួលបានការព្គប់ព្គងសលើរំនិញ ឬសសវាសនាះ)។ 
កាតពវកិច្ចែំសណើ រការគឺជាការសនាសែទររំនិញ ឬសសវាណាមួយឱ្យអតិងិជន។ ច្ំនួនរឹកព្បាក់ច្ំណូលផែលបានររួលសាគ ល់ គឺ
ជាច្ំនួនរឹកព្បាកផ់ែលបានផបងផច្កសៅតាមកាតពវកិច្ចែំសណើ រការផែលានភាពព្បាកែ។ 

 
ចំណូលបានពីកំពង់ផែ 

 ក្បារច់ំណូលជាច្មបងរមួមាន រថៃក្មដែលទទួលបានពីការែឹកជញ្ជូ នរំនិញ (ការសលើកដាក់ទំនិញពីនាវា/ចូ្លនាវា) 
ការសលើកដាក់រំនិញ (ការសលើកដាក់រំនិញពីោនយនត/ចូ្លោនយនត) សសវាកមមព្ច្កសច្ញចូ្លកំពងផ់ែ (ការរញ្ជ  វាចូល
ចំណត) ការរការុកកុងតឺនរ័ និងសសវាសែេងៗសរៀត។ ក្បារច់ំណូលពីការែតល់ហសវាទាងំហនេះ  ក្តូវបានរត់ក្តហៅហពលដែល
បានរំហពញហសវាជូនអតិងិជន។ 

 
ចំណូលពីការជួល - រ.ស.ស គឺជាភាគីមាច ស់ក្ទពយជួល 

 ភតិសនាផែលជាច្ំផណកថ្នហានិភ័យផែលានលកេណៈជាសារវនត  និងភាពជាាច ស់  ព្តូវបានរការុកសដាយភាគី 
ាច ស់ព្រពយជួល  ព្តូវបានចតថ់ាន ក់ជាភតិសនាព្បតិបតតិ។  ច្ំណូលពីការជួលរបស់ភតិសនាព្បតិបតតិ  ព្តូវបានកតព់្តាកនុង       
រយៈសពលថ្នភតិសនា តាមមូលដាឋ នរលំស់សងរ។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.១៩  ការរត្់ក្តាក្បារ់ច្ំណូល (ត) 

ចំណូលហផសងៗ 
ចំណូលហផសងៗរមួមានរថៃក្មពីការចូលឡាន្ំៗ និងរថៃក្មហផសងៗហទៀត។ ចំណូលហផសងៗក្តូវបានរតក់្តហៅហពល

បានរំហពញហសវាណាមួយ។ 
 

២.២០  ច្ណូំលការក្បារ់ 
 ចំណូលការក្បារក់្តូវបានរត់ក្តហោយហក្រើវ ិ្ ីោស្រសតការក្បារម់ានក្រសិទធភាព  និងរមួរញ្ចូ លរនុងចំណូលហិរញ្ញ វតថុ 
ហៅរនុងចំហណញ-ខាត។ 
 
២.២១  ភត្ិសនា-រ.ស.ស ជាភាគីមាច សព់្ររយជួល 

ក្ទពយសមបតតិជួលដែលសថិតហក្កាមភតិសនាក្រតិរតតិ  ក្តូវបានរមួរញ្ចូ លរនុងក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ  ហៅរនុងរបាយ-
ការណ៍ោថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ (រំណត់សមាា ល់ ៧)។  សូមហមើលរំណត់សមាា ល់ ២.១៩ សក្មារ់ការររួលសាគ ល់ចំណូលពីការ
ជួល។ 

 
២.២២ ភាគលាភ 
 សំវធិានធ្នព្តវូបានកតព់្តាច្ំសពាះច្ំនួនរឹកព្បាកភ់ាគល្លភណាមយួផែលព្តូវបានព្បកាស ព្តូវបានអនុញ្ហញ តសមព្សប 
និងមនិសថិតសៅសព្កាមឆ្នាទ នុសិរធិរបស់ រ.ស.ស នាែំណាច្ក់ារយិបរសិច្ឆររាយការណ៍ ឬសៅមុនែំណាច្់ការយិបរសិច្ឆររាយ
ការណ៍ ប ុផនតមនិបានផបងផច្កនាែំណាច្់ការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍។ 
 
២.២៣  ចំលណញរនងុម្ួយភាគហ ុន 
(រ)  ចហំណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន (Basic Earnings Per Share) 
 មូលដាឋ នថ្នចំ្សណញកនុងមួយភាគហ ុន ព្តូវបានគណនាសដាយ៖ 
• យកច្ំសណញរបស់ាច ស់ភាគហ ុន ក.ស.ស មិនរាបប់ញ្ចូ លចំ្ណាយកនុងការលក់ភាគហ ុន     សព្ៅពីភាគហ ុនធ្មមតា 
• ផច្កជាមួយនឹងច្ំនួនភាគហ ុនធ្មមតាមធ្យមផែលសៅសល់ កនុងអំែុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុ  សដាយផកតព្មូវសព្ាប់ធាតុបផនថម

សៅកនុងភាគហ ុនធ្មមតា ផែលបានសបាះែាយកនុងអំែុងឆ្ន  ំ និងមិនរាប់បញ្ចូ លភាគហ ុនផែលអាច្រិញយកមកវញិ 
(treasury shares) ព្បសិនសបើាន។ 
 

(ខ) ចហំណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ (Diluted Earnings Per Share) 
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ ផកតព្មូវតួសលខផែលបានសព្បើព្បាស់កនុងការកំណតច់្ំសណញកនុងមយួភាគហ ុនជា  
មលូដាឋ ន សដាយគិតសៅសលើ៖ 

• ែលប ះពាល់សលើការព្បាកប់នាទ បព់ីែកពនធសលើព្បាក់ច្ំសណញ និងច្ំណាយការព្បាក់សែេងៗសរៀត ផែលទក់រិននឹង
ភាគហ ុនធ្មមតាផែលានសកាត នុពល និង 

• ច្ំនួនមធ្យមថ្នភាគហ ុនធ្មមតាបផនថម ផែលអាច្ព្តូវបានសនមតថាានការសែទរភាគហ ុនផែលានសកាត នុពលទំង
អស់សៅជាភាគហ ុនធ្មមតា។  



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២. ផេសច្រតីសផេងេរអំពីផេោលការណ៍គណផេនយយសខំាន់ៗ (ត) 
២.២៤  ការរាយការណ៍តាមដផនរ 
 ការរាយការណ៍តមដផនរក្តូវបានរាយការណ៍ឱ្យសីុសង្ហវ រ់ជាមយួនឹងការរាយការណ៍ថៃផទរនុង ដែលបានផតល់ជូន
ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការ (អគគនាយក)។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការគឺជាក្រុមគណៈក្គរ់ក្គង      
(រមួទាងំអគា យរនិងអគា យររងទាំងអស់) ដែលជាអនរហ្វើការសហក្មចចិតតចំហពាេះការដរងដចរ្នធាន និងជាអនរហ្វើការ
វាយតថៃមលហលើលទធផលថៃនដផនរក្រតិរតតិការ និងជាអនរដែលហ្វើការសហក្មចចិតតដផនរយុទធោស្រសត។ 
 
២.២៥  ការបងាត់តួលលខ 
 ច្ំនួនរឹកព្បាក់ទងំអស់ផែលបានល្លតព្តដាងសៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  និងកនុងកំណតស់ាគ ល់សែេងៗ ព្តូវ
បានបងគត់ សដាយកាត់ខទង់ពាន់សរៀល លុះព្តាផតានការបញ្ហជ ក់សែេងពីសនះ។ 
 
៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ 

 ក.ស.ស  អាច្ក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យសែេងៗែូច្ជា ហានិភ័យរីែារ (រមួបញ្ចូ លហានិភ័យអក្តការក្បារ ់    
ហានិភ័យតថ្មា  និងហានិភយ័ការរតូ រររូិយរ័ណណ ) ហានិភ័យឥណទាន  និងហានិភ័យោច់ក្បារ់ង្ហយក្សួល។ ក.ស.ស 
ក្គរក់្គង និងសនមត ហានិភយ័ទាំងហនេះ ហោយការតមោនអក្តការក្បារហ់លើទីផារ ក្រវតតិឥណទានថៃនភាគីថៃែគូររស់ខ្លួន 
អក្តរតូររ ូរិយរ័ណណ  និង លំហូរោចក់្បារ់។ រចចុរបននហនេះ ក.ស.ស  មនិហក្រើក្បាស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុនិសសន៍ (derivative 
financial instruments) ហែើមបកីារពារហានិភ័យអក្តការក្បារ ់និងហានិភ័យការរតូររ ូរិយរ័ណណ ររស់ខ្លួនហ េះហទ។ 

 
(រ)  ហានិភយ័រីែារ 
(រ.១)  ហានភិយ័អក្តការក្បារ ់

ហានិភ័យអក្តការក្បារ់គឺជាហានិភ័យដែលរដក្មរក្មួលការក្បារហ់លើទីផារ ហពលអ គត នឹងហ្វើឱ្យរ េះពាល់
ែល់លទធផលថៃនក្រតិរតតិការ និងលំហូរោច់ក្បាររ់រស់ ក.ស.ស។  

ក.ស.ស បានររួលព្បាក់កមច ី (រនុងអក្តការក្បារ់ហ្រ) ពីទីភាន រ់ង្ហរសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិររស់ក្រហទសជរ ុន 
(JICA) និង្ ោរជរ ុនសក្មារ់រិចចសហក្រតិរតតិការអនតរជាតិ (JIBC) តាមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ។  

ក.ស.ស មនិមានការហផ្ទត េះរតូរអក្តការក្បារ់ ឬឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុហផសងហទៀត សែើមបកីារពារហានិភ័យអព្តាការ
ព្បាក់ហទ។ ព្កុមហ ុនានែលប ះពាល់ែល់ហានិភ័យតថ្មាសមព្សប សទះជាោ ងណាក៍សដាយ គណៈក្គរក់្គងកំពុងពិនិតយសមើល
ោ ងែិតែល់នូវការផព្បព្បួលរីែារ សហើយនឹង្នែល់ការសផាត ះបតូ រអព្តាការព្បាក ់ ព្បសិនសបើចំបាច្់។ ក.ស.ស ានព្បាកក់មចី
ព្តូវបានគណនាតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ 
 
(រ.២)  ហានភិយ័តថ្មា 

ក.ស.ស មនិក្រឈមនឹងហានិភយ័តថៃមលហទ។ សហើយ ក.ស.ស កម៏និក្រឈមនឹងហានិភយ័តថៃមលមលូរក្តផែរ សដាយសារ
ក.ស.សមនិានឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ផែលព្តូវកតព់្តាតាមតថ្មាសមព្សបនាកាលបរសិច្ឆរថ្នរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ    
សនាះសរ។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(រ)  ហានិភយ័រីែារ (ត) 
(ក.៣)   ហានភិយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  
 ក.ស.ស ក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យការរតូររ ូរិយរ័ណណ  ដែលសំខាន់ជាងហគគឺការរតូរពីក្បារហ់រៀល ហៅជាក្បារ់ហយ ន 
និងហៅជាក្បារ់ែុោល រអាហមររិ ហោយោរក្បាររ់មចីពី JICA និងពី JIBC តាមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  គឺទទួលបាន
ជាក្បារហ់យ ន និងក្បារ់ែុោល រអាហមររិ រ៏រ ុដនត ក.ស.ស រតក់្តគណហនយយររស់ខ្លួនជាក្បារហ់រៀល ដែលជារូរិយរ័ណណ ហោល។ 
រចចុរបននហនេះ ក.ស.ស  មិនហក្រើក្បាស់ការការពារ ឬហក្រើរិចចសនារតូររ ូរិយរ័ណណ  ហពលអ គត ហែើមបកីារពារហានិភ័យហនេះហទ។ 

ភាពង្ហយទទួលរងនូវផលរ េះពាល់ររស់ រ.ស.ស ពីអក្តរតូររ ូរិយរ័ណណ  ហៅហលើឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាក្បារហ់យ ន 
និងឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាក្បារែ់ុោល រអាហមររិររស់ខ្លួន ក្តូវបានវភិាគែូចខាងហក្កាម។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុជាច្មបងររស់ 
រ.ស.ស គឺរូរិយរ័ណណ បរសរសទាំងពីរហនេះ។ រ.ស.ស បានវភិាគរដក្មរក្មួលថៃនររូិយរ័ណណ ទាំងហនេះរនុងរយៈហពលរីឆ្ន  ំ      
ចុងហក្កាយ ហហើយបានសននិោឋ នថាអក្តរដក្មរក្មួល ៥,៥០% សក្មារក់្បារហ់យ ន និង ០,៩៦% សក្មារក់្បារែ់ុោល រ-
អាហមររិ គឺមានភាពសមហហតុផល។ 

ក្រសិនហរើក្បារហ់យ នធាល រ់ចុេះ  ឬហរើនហឡើង ៥,៥០% (មធ្យមភាគថ្នអព្តាផព្បព្បួលសព្ាបរ់យៈសពលបីឆ្ន ចុំ្ងសព្កាយ)
ហ្ៀរនឹងក្បារ់ហរៀល ហ េះក្បារច់ំហណញក្រចាំឆ្ន ហំក្កាយរង់ពនធនឹងក្តូវហរើនហឡើង ឬ្យចុេះ ១៦,៤១៧ ោនហរៀល ដែលជា
លទធផលរណាត លមរពីចំហណញ/ខាតពីការរតូ រក្បារ់រមច ី ដែលទទួលបានជាក្បារហ់យ ន។  

ក្រសិនហរើក្បារែ់ុោល រអាហមររិធាល រ់ចុេះ ឬហរើនឡីង០,៩៦% (មធ្យមភាគថ្នអព្តាផព្បព្បួលសព្ាប់រយៈសពលបីឆ្ន ចុំ្ង
សព្កាយ) ហ្ៀរនឹងក្បារហ់រៀល ហ េះក្បារ់ចំហណញក្រចាំឆ្ន ហំក្កាយរង់ពនធនឹងក្តូវហរើនហឡើង ឬ្យចុេះ ២៨៩ ោនហរៀល ដែលជា
លទធផលរណាត លមរពីចំហណញ/ខាតពីការរតូ រព្បាក់បសញ្ញ ើ រយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ ដែលទទួលបានជាក្បារែ់ុោល រអាហមររិ។ 

តារាងខាងសព្កាមសនះសសងេបពីហានិភ័យអព្តាការរតូររ ូរិយរណ័ណ របស់ ក.ស.ស គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
និងថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០។ ច្ំនួនរឹកព្បាក់កនុងតារាងសនះគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុតាមតថ្មាសោង និងតាមព្បសភររូបិយបណ័ណ  
សដាយានតថ្មាសមមូលនឹងពាន់សរៀល។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(រ)  ហានិភយ័រីែារ (ត) 
(ក.៣)   ហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  (ត) 

 
 សម្ម្ូលនឹងពាន់លរៀល 

 ព្ារ់លយ៉េន  ព្ារ់ដុោល រអាលម្ររិ  ព្ារ់លរៀល  សរបុ 
        
ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១        
ព្ររយសរម្មហរិញ្ញវតថ ុ        
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនី    

អតិងិជនសែេងៗ -  ៣៣.៦៥៦.២៧៨  ១.៩១៧.៨០២  ៣៥.៥៧៤.០៨០ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ -  ៩៥.៨៧២.៣៦៧  ៥.៤៣៤.៣១៤  ១០១.៣០៦.៦៨១ 
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្ព់្បាកស់មមូល -  ២១.៩៨០.៦៨៨  ៤៨៨.២៤១  ២២.៤៦៨.៩២៩ 
 -  ១៥១.៥០៩.៣៣៣  ៧.៨៤០.៣៥៧  ១៥៩.៣៤៩.៦៩០ 
បំណុលហរិញ្ញវតថុ        
ព្បាកក់មចី (៣៧០.៩៣៣.០៧៩)  (៩៨.០៥៣.៩១៨)  -  (៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧) 
គណនីអនកែគត់ែគងព់ាណិជជកមម និងគណនី    

អនកែគត់ែគងស់ែេងៗ -  (១៥.៦៥៥.១៦៩)  (៦.០២៥.២៣៦)  (២១.៦៨០.៤០៥) 
 (៣៧០.៩៣៣.០៧៩)  (១១៣.៧០៩.០៨៧)  (៦.០២៥.២៣៦)  (៤៩០.៦៦៧.៤០២) 
        

សាថ នភារសរុធ (៣៧០.៩៣៣.០៧៩)  ៣៧.៨០០.២៤៦  ១.៨១៥.១២១  (៣៣១.៣១៧.៧១២) 
        
ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ព្ររយសរម្មហរិញ្ញវតថ ុ        
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម និងគណនី    

អតិងិជនសែេងៗ -  ២៧.៩៨០.៨៨០  ៥.០៩៥.២០៧  ៣៣.០៧៦.០៨៧ 
ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក -  -  ១.២២៨.០២១  ១.២២៨.០២១ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ -  ៩៩.៣០៣.៣៣៦  ៥.២២៣.៧៦៧  ១០៤.៥២៧.១០៣ 
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្ព់្បាកស់មមូល -  ៣០.៣៩១.៤៦១  ៣៤៩.៦១៤  ៣០.៧៤១.០៧៥ 
 -  ១៥៧.៦៧៥.៦៧៧  ១១.៨៩៦.៦០៩  ១៦៩.៥៧២.២៨៦ 
បំណុលហរិញ្ញវតថុ        
ព្បាកក់មចី (៤៣០.៥១៨.៣៣៥)  (១០៩.៤២៧.៤៩៨)  -  (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣) 
គណនីអនកែគត់ែគងព់ាណិជជកមម និងគណនី    

អនកែគត់ែគងស់ែេងៗ -  (៤.៨៥៣.៩០៦)  (២.២៦៨.៣៥០)  (៧.១២២.២៥៦) 
 (៤៣០.៥១៨.៣៣៥)  (១១៤.២៨១.៤០៤)  (២.២៦៨.៣៥០)  (៥៤៧.០៦៨.០៨៩) 
        
សាថ នភារសរុធ (៤៣០.៥១៨.៣៣៥)  ៤៣.៣៩៤.២៧៣  ៩.៦២៨.២៥៩  (៣៧៧.៤៩៥.៨០៣) 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានិភយ័ឥណទាន 

ក.ស.ស ក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យឥណទាន ដែលពារព់័នធជាចមបងហៅនឹងគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និង
គណនីអតិ្ិជនសែេងៗ ព្បាក់បសញ្ញ ើ រយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ និងោច់ក្បារហ់ៅ្ ោរ ផែលវាស់ផវងតាមថ្ងាសែើមែករលំស់។ 
 
(ខ.១)   ការព្គបព់្គងហានិភយ័ 

ហែើមបកី្គរ់ក្គងហានិភ័យហលើគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនសែេងៗ ក.ស.ស តក្មូវឱ្យក្រុមហ ុន
ែឹរជញ្ជូ នតម វានីមួយៗតមកល់ក្បារ់ររ់មុននឹងរំហពញហសវាណាមួយឱ្យក្រុមហ ុនហ េះ។ ចំហពាេះក្គឹេះោថ នររស់រោឋ ភិបាល 
មិនតក្មូវឱ្យមានក្បាររ់រ់ហទ ហោយោរ ក.ស.ស ហជឿជារ់ថាខ្លួនអាចក្រមូលក្បារ់ពីោថ រ័នទាំងហ េះតមរយៈក្រសួងហសែឋរិចច 
និងហិរញ្ញ វតថុ  (ដែលជាក្រភពហិរញ្ញ វតថុ ថៃនក្គឹេះោថ នរែឋទាំងហ េះ)។  ចំហពាេះក្រុមហ ុនែឹរជញ្ជូ នតម វាដែលមិនហក្រើក្បាស់
ហសវាររស់ ក.ស.ស ញឹកញាប់ ែូច្ជាែឹកជញ្ជូ នគឺមិនតព្មូវឱ្យកកព់្បាក់សរ សដាយសារព្កុមហ ុនទំងសនាះតព្មូវឱ្យបងព់្បាកស់ៅ
សពលបំសពញសសវាផតមតង។ ក.ស.ស មានហោលការណ៍កាតក់្បារ់ររ់ ចំហពាេះអតិ្ិជនដែលមិនបានទូទាត់សងរំណុលររស់
ពួរហគហៅតម លកេខណឌ  និងរិចចសនាឥណទាន។ ហានិភយ័ឥណទានររស់ ក.ស.ស ចំហពាេះគណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម 
និងគណនីអតិ្ិជនសែេងៗ ក្តូវបានរំណត់ឱ្យហៅក្តឹមតថៃមលហោងថៃនគណនីអតិ្ិជនហ េះ ែរសំវធិានធ្នសព្ាប់ការងយចុ្ះ
តថ្មាថ្នគណនីអតិ្ិជន និងការខាតបង់ឥណទនរពឹំងរុក ដផអរតមការក្តួតពិនិតយហលើចំនួនដែលហៅមិនទាន់ទូទាត ់
ែំណាច់ឆ្ន ។ំ មិនានការព្បមូលែតុ ំហានិភ័យឥណទនជាសារវនតសរ ទំងហានិភ័យតាមរយៈអតិងិជនសទល វស័ិយអាជីវកមម
ជាក់ល្លក់ និង/ឬ តំបន់អាជីវកមម។ 
 ច្ំសពាះព្បាក់បសញ្ញ ើរយៈសពលខាី និងោច់ក្បារ់សៅធ្នាោរ ការដាក់ព្បាក់ព្តូវបានសធ្វើសែើងផតជាមួយធ្នាោរ និង
ព្គឹះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ ផែលានសករ តិ៍ស ម្ ះលអផតប ុសណាណ ះ។ 
 
(ខ.២)   ព្រពយធានា 

ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមមខាះ ក.ស.ស អាច្ររួលព្រពយធានាកនុងរព្មង់ជាការតមកល់ជាសាច្់ព្បាក់ ផែល
អាច្សសនើឱ្យបង់ព្បាក់បាន ព្បសិនសបើភាគីថ្ែគូខកខានមិនបានបង់ព្បាក់តាមលកេខណឌ កនុងកិច្ចព្ពមសព្ពៀង។ 
 
 
 
 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានិភយ័ឥណទាន (ត) 
(ខ.៣)   ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ 

ក.ស.ស ានព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ ែូច្ជា សាច្ព់្បាក ់ និងសាច្ព់្បាកស់មមូល ព្បាក់បសញ្ញ ើ រយៈសពលខាី និងគណនី    
អតិងិជនពាណិជជកមម ផែលព្តូវអនុវតតតាមគំរូការខាតបង់ឥណទនរពំឹងរុក។ 

សាច្ព់្បាក ់ និងសាច្ព់្បាកស់មមូល ព្បាក់បសញ្ញ ើរយៈសពលខាី គមឺនិានហានិភយ័ឥណទនធ្ំែុំសរ។ សោងតាមតព្មវូ
ការថ្នការងយចុ្ះតថ្មា របស់ CIFRS 9 ការខាតបងប់ណាា លមកពីការងយចុ្ះតថ្មាផែលសគបានរកស ើញ គឺមនិានច្ំនួនជាសារវនត
សរ សដាយសារ ក.ស.ស សធ្វើការដាកព់្បាកផ់តជាមយួធ្នាោរផែលានសករ តិ៍ស ម្ ះនិងព្បវតតិលអផតប ុសណាណ ះ។ 

 
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម 
ក.ស.ស អនុវតតវធិ្ីសាក្រសតផែលានលកេណៈសាមញ្ញកនុង CIFRS 9 សែើមបវីាស់ផវងការខាតបងឥ់ណទនរពំឹងរុក 

(ECL) ផែលសព្បើព្បាស់អាយុកាលសំវធិានធ្នខាតបងរ់ពំឹងរុក ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមមទងំអស់។ 
កនុងការវាស់ផវងការខាតបងឥ់ណទនរពំឹងរុក គណនីអតិងិជនពាណិជជកមមព្តូវបានដាកជ់ាព្កុម អាព្ស័យសៅតាម   

លកេណៈថ្នហានិភយ័ឥណទនជារមួ និងច្ំនួនថ្ងៃែុតកណំត។់ 
ជារូសៅ គណនអីតិងិជនពាណិជជកមមរបស់ ក.ស.ស រមួាន រឹកព្បាកព់្តូវររួលពីកូនបំណុលច្សនាា ះពី ៣១ សៅ ៣៩ 

នាក ់ ចបព់ីឆ្ន ២ំ០១៥ ែល់ឆ្ន ២ំ០២០។ សោងសៅតាមបរពិសសាធ្នថ៍្នការខាតបងឥ់ណទនរបស់ ក.ស.ស កនុងព្ោកនាងមក
ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមម គឺអតិងិជនបានសងព្បាកស់រៀងទតក់នុងរយៈសពល៨ឆ្ន ចុំ្ងសព្កាយសនះ។ រាល់វកិកិយបព្តទងំ
អស់ព្តូវបានរូទតម់និសលើសរយៈសពលមយួឆ្ន សំរ។ ផែអកសៅតាមរបាយការណ៍ថ្នងិរសវល្លកំណតស់ងផែលបានែតល់ គិតព្តឹមថ្ងៃរី
៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ភាគសព្ច្ើនសមតុលយផែលានងិរសវល្លកំណតស់ងសលើសពី១២០ថ្ងៃ ព្តូវបានរូទតរ់ចួ្រាល់នាសពលបនាទ បម់ក 
កនុងផខមករា ឆ្ន ២ំ០២២។ 

អព្តាការខាតបងក់នុងព្ោកនាងមក ព្តូវបានសធ្វើនិយត័កមមសែើមបឆី្ាុះបញ្ហច ំងពីពត័ា៌ននាសពលបច្ចុបបនន និងពត័ា៌ននាសពល
អនាគត សៅសលើកតាត ា ព្កូសសែឋកិច្ចសែេងៗ ផែលានែលប ះពាល់ែល់លរធភាពរបស់អតិងិជនកនុងការរូទតស់ង។ ក.ស.ស បាន
កំណតអ់ំពី ែលិតែលសរបុកនុងព្សុក និងអព្តាសកើនសៅព្បសរសកមពុជា ផែល ក.ស.ស កពុំងែតល់សសវារបស់ខាួន ព្តូវបានចតរុ់ក
ថាជាកតាត ផែលានការពាកព់ន័ធ កនុងច្ំសណាមកតាត សែេងៗសរៀត ែូច្សនះសហើយ ក.ស.ស បានផកតព្មូវអព្តាខាតបងក់នុងព្ោកនាងមក 
អាព្ស័យសៅតាមបផព្មបព្មួលរពំឹងរុកថ្នកតាត ទងំអស់សនះ។ 

គណនអីតិងិជនពាណិជជកមមព្តូវបានជព្មះសច្ញពីបញ្ជ ី សៅសពលផែលមនិានការរពំឹងរុកសមសហតុែលណាមយួ ថា
អាច្ព្បមូលបានមកវញិ។ សញ្ហញ ណផែលបងាា ញថាមនិានការរពំឹងរុកសមសហតុែល កនុងការព្បមូលបានមកវញិ រមួានកតាត
មយួច្ំនួនកនុងច្ំសណាមកតាត ជាសព្ច្ើន ែូច្ជា បរាជយ័របស់កូនបំណុលកនុងការសងព្បាកត់ាមសពលសវល្លកំណត ់និងបរាជយ័កនុងការ
សងព្បាកត់ាមកិច្ចសនាកនុងរយៈសពលមយួ ផែលសលើសពីច្ំនួនថ្ងៃែុតកំណតជ់ាកល់្លក ់ ផែលព្តូវបានអនុមត័សដាយព្កុមព្បឹកា     
ភបិាល។ 

ការខាតបងផ់ែលបណាត លមកពីការងយចុ្ះតថ្មាថ្នគណនីអតិងិជនពាណិជជកមម ព្តូវបានដាកប់ងាា ញសដាយការខាតបង់
ផែលបណាត លមកពីការងយចុ្ះតថ្មាសុរធ កនុងច្ំសណញព្បតិបតតិការ។ ការព្បមូលបានមកវញិនាសពលបនាទ បម់ក ថ្នច្ំនួនរឹកព្បាក់
ផែលបានជព្មះសច្ញពីបញ្ជ ីរចួ្សហើយ ព្តូវបានកតព់្តាខាងខទងឥ់ណទន កនុងព្បសភរគណនីែូច្ោន ។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានភិយ័ឥណទាន (ត) 
(ខ.៣)   ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ (ត) 

គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម (ត) 
សោងតាមមូលដាឋ នសនះ សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបង ់ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ         

ឆ្ន ២ំ០២០ ព្តូវបានកំណតែូ់ច្ខាងសព្កាម ច្ំសពាះគណនីអតិងិជនពាណិជជកមម៖ 
 

គិតព្តឹម្ថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
អព្ាខាតបង់ 

ររំឹងរុរ  
តថ្ម្លលោង

ដុល  

សវំិធានធន 
សព្មាប់ 

ការខាតបង់ 

 %  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
      
រយៈសពលខាី ០%  ២៥.៥៨០.២៨៧  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៣០ ថ្ងៃ ០%  ៤.៦១៦.០៥៩  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៦០ ថ្ងៃ ០%  ៤៣៤.២៥៤  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៩០ ថ្ងៃ ០%  ៣២១.៩៧១  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ១២០ ថ្ងៃ (*) ១០,៨៦%  ៣.០៣២.៩៤៨  ៣២៩.២៤១ 
សរបុ   ៣៣.៩៨៥.៥១៩  ៣២៩.២៤១ 
      
គិតព្តឹម្ថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០      
រយៈសពលខាី ០%  ២២.៥៦០.១៣៨  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសព ី៣០ ថ្ងៃ ០%  ៤.៤២០.១៤២  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៦០ ថ្ងៃ ០%  ៧១១.៩៣៦  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ៩០ ថ្ងៃ ០%  ២១២.១០៣  - 
ហួសកាលកំណតស់លើសពី ១២០ ថ្ងៃ ៩៧,២០%  ២.៧៣២.០៣៩  ២.៦៥៥.៤៧៨ 
សរបុ   ៣០.៦៣៦.៣៥៨  ២.៦៥៥.៤៧៨ 
 
(*)  ែលប ះពាល់តិច្តួច្ច្ំសពាះការវាស់ផវង ECL គឺសដាយសារផតការផាា ស់បតូរព្បូបាបថ្នការមនិសងព្បាក់ (“PD”) ផែល

សកើតសែើងពីការសធ្វើនិយ័តកមមនាសពលអនាគតច្ំសពាះការពាករា ព្កូសសែឋកិច្ច។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(ខ)   ហានភិយ័ឥណទាន (ត) 
(ខ.៣)   ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នព្រពយសកមមហិរញ្ញ វតថុ (ត) 

គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម (ត) 
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបងគ់ណនីអតិងិជនពាណិជជកមម គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ សែទៀងផាទ តស់ៅនឹងសំវធិានធ្នសែើម

ព្ោសព្ាបក់ារខាតបង ់ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
 ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
    
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបងស់ែើមព្ោ គិតព្តឹមថ្ងៃរី០១ ផខមករា ២.៦៥៥.៤៧៨  ១.២១៥.២៤៨ 
(តំហយ)/កសំណើ នសំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបង ់ផែលបានររួលសាគ ល់សៅកនុង 

ច្ំសណញ-ខាតកនុងអំែុងឆ្ន  ំ (២.៣២៦.២៣៧)  ១.៤៧៤.៧៦៥ 
វកិយ័បព្តជព្មះសច្ញពីបញ្ជ ីកនុងអំែុងឆ្ន  ំផែលមនិអាច្ព្បមូលមកវញិបាន -  (៣៤.៥៣៥) 
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបងចុ់្ងព្ោ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ៣២៩.២៤១  ២.៦៥៥.៤៧៨ 
 
(គ)  ហានិភយ័សនទនីយ 

 ក.ស.ស ក្រឈមមុខ្នឹងហានិភ័យសនទនីយ ដែលហរើតពីការរងវិលោចក់្បារ់ទូហៅរនុងសរមមភាពអាជីវរមមររស់
ខ្លួន។ ហានិភ័យសនទនីយរមួមានហានិភ័យដែលអាចហ្វើឱ្យ ក.ស.ស មិនមានលទធភាពរងវិលោច់ក្បារ់រនុងសរមមភាព
អាជីវរមមររស់ខ្លួនឱ្យទាន់ហពលហវោ។ 

ហោលការណ៍ររស់ ក.ស.ស គឺក្តូវររាទុរោចក់្បារ់ និងោចក់្បារ់សមមូលឱ្យបានក្គរក់្ោន់ សក្មារ ់    
ក្រតិរតតិការររស់ខ្លួន និងហក្រើក្បាស់រញ្ច រឥ់ណទាន ជាមួយនឹងមូលនិ្ិផ្ទទ ល់ ហែើមបរីង់ការចំណាយវនិិហោគ។ 

ក.ស.ស ានព្បាកក់មចីមនិទនែ់កយកែូច្ខាងសព្កាមសនះ នាែំណាច្់ឆ្ន ៖ំ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 

អព្ាការព្ារ់លងរ    
ានកាលកំណតស់លើសពី១ឆ្ន  ំ ៨២១.៤១៥.៩៦២  ៩០៧.២៥៣.៩៥៤ 
 

តរាងខាងហក្កាមហនេះវភិាគអំពីរំណុលហិរញ្ញ វតថុ ររស់ ក.ស.ស តមរយៈហពលដែលហៅសល់ រហូតែល់        
កាលររហិចឆទផុតរំណត់ គិតក្តឹមកាលររហិចឆទតរាងតុលយការ។ ចំនួនដែលបានោតក្តោងហៅរនុងតរាងហនេះ គឺជាលំហូរ
ោច់ក្បាររ់នុងរិចចសនាដែលមនិហ្វើអរបហារ។  



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.១  រតាត ហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុផេផសងៗ (ត) 
(គ)  ហានភិយ័សនទនីយ (ត) 

 ផេក្កាម ១ ឆ្ន  ំ  ពី ១-២ ឆ្ន  ំ  ពី ២-៥ ឆ្ន  ំ  ផេលើសពី ៥ ឆ្ន  ំ  
លហូំរសាច់ព្ារ់ 

ាម្រិចចសនាសររុ  
បំណុល 

តថ្ម្លលោងសររុ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
            
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១            
ក្បាររ់មច ី ៤៧.០៧៤.២៣៩  ៤៣.២៥១.៣៦១  ១២៤.២២៤.១៩៦  ៣៦៦.៧៦៤.៣០៩  ៥៨១.៣១៤.១០៥  ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧ 
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម និង

គណនីអនរផាតផ់ាងហ់ផសងៗ ២១.៦៨០.៤០៥  -  -  -  ២១.៦៨០.៤០៥  ២១.៦៨០.៤០៥  
៦៨.៧៥៤.៦៤៤  ៤៣.២៥១.៣៦១  ១២៤.២២៤.១៩៦  ៣៦៦.៧៦៤.៣០៩  ៦០២.៩៩៤.៥១០  ៤៩០.៦៦៧.៤០២ 

            
គិត្ក្ត្ឹមនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០            
ក្បាររ់មច ី ៥២.៧០២.៨៥៩  ៤៧.៥៦២.១៣១  ១៣៦.៧៦៧.៦៣៤  ៤៣៩.៨៥២.៦១១  ៦៧៦.៨៨៥.២៣៥  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម នងិ

គណនីអនរផាតផ់ាងហ់ផសងៗ ៧.១២២.២៥៦  -  -  -  ៧.១២២.២៥៦  ៧.១២២.២៥៦  
៥៩.៨២៥.១១៥  ៤៧.៥៦២.១៣១  ១៣៦.៧៦៧.៦៣៤  ៤៣៩.៨៥២.៦១១  ៦៨៤.០០៧.៤៩១  ៥៤៧.០៦៨.០៨៩ 

 
៣.២  ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យផេែើមទ្ុន 

ទិសហៅររស់ ក.ស.ស រនុងការក្គរក់្គងហែើមទុន គឺហែើមបកីារពារលទធភាពររស់ខ្លួនរនុងការរនតនិរនតរភាពអាជីវរមម 
ហែើមបផីតល់ផលក្រហោជនជ៍ូនភាគហ ុនិរ និងភាគីពារ់ព័នធហផសងហទៀត និងររារច សមព័នធមូល្នលអរំផុត ហែើមបកីាត់រនថយ
ចំណាយហែើមទុន។ 

ក.ស.ស មិនមានហោលការណ៍ជារ់ោរ់ចំហពាេះអនុបាតរំណុលហ្ៀរនឹងហែើមទុនហ េះហទ។  
 

៣.២.១  ភាគោភ 
សៅថ្ងៃរី២៥ ផខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២១ ព្កុមព្បឹកាភិបាលបានអនុម័តផបងផច្កភាគល្លភ ច្ំសពាះព្បាក់ច្ំសណញសព្ាប់

ែំណាច្់ឆ្ន ហិំរញ្ញ វតថុថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២០ ែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 ២០២១  ២០២០ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ភាគល្លភបានបងឱ់្យភាគហ ុនព្បសភរ ខ ៣.៥៣៣.១២២  ៣.៥៣៣.១២២ 
ភាគល្លភបានបងឱ់្យភាគហ ុនព្បសភរ គ  ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៧ 
ភាគល្លភបានបងស់របុ (*) ១២.១៧៤.៦៤៩  ១២.១៧៤.៦៤៩ 

 
(*) ភាគល្លភបានបងស់របុានច្ំនួន ១២.១៧៤.៦៤៩ ពានស់រៀល ព្តូវបានែកពីច្ំសណញរការុក (ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ         
ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៦.៧៧១.០១៦ ពានស់រៀល ព្តូវបានែកពីព្បាកច់្ំសណញរការុក និងរឹកព្បាកស់ៅសល់ច្ំនួន ៥.៤០៣.៦៣៣ ពាន់
សរៀលសរៀត ព្តូវបានែកពីភាគល្លភធានាផែលបានកតព់្តាជាបំណុល)។  
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣. ការក្គរ់ក្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ (ត) 
៣.៣  ត្នមាសមក្សររបសព់្ររយសរម្មហរិញ្ញវតថុ និងបំណុលហរិញ្ញវតថុវាសផ់វងាម្ថ្ងលលដើម្ដររលំស ់

វ ិ្ ីោស្រសត និងការសនមត ដែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការបា នោ់ម នតថៃមលសមក្សរថៃនឧរររណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  មានែូចខាង
ហក្កាម៖ 
(រ)  ោច់ក្បារ ់ និងោចក់្បារ់សមមូល និងក្បាររ់ហញ្ញ ើ រយៈហពលខ្លី ហៅ្ ោរ - តថៃមលហោងថៃនគណនីទាំងហនេះ មាន

តថៃមលក្រហារក់្រដហលនឹងតថៃមលសមក្សរ ហោយោរវាមានរយៈហពលខ្លី។ 
(ខ្) គណនីអតិ្ិជន និងគណនីអនរផាត់ផាងហ់ផសងៗ - តថៃមលហោងែរសំវធិាន្នដែលរណាត លមរពីការ្យចុេះតថៃមល 

មានតថៃមលក្រហារក់្រដហលនឹងតថៃមលសមក្សរ ហោយោរគណនីទាំងហនេះសថិតហៅហក្កាមលរខខ្ណឌ ឥណទាន្មមត 
និងមានរយៈហពលខ្លី។ 

(គ) គណនីអនកែគត់ែគង់ពាណិជជកមម និងគណនីអនកែគត់ែគងស់ែេងៗ - តថ្មាសោងថ្នគណនីអនកែគត់ែគង់ពាណិជជកមម និង
គណនីអនកែគត់ែគង់សែេងៗ ព្តូវបានចត់រុកថាានតថ្មាសសមើោន នឹងតថ្មាសមព្សបរបស់វា សដាយសារវាានរយៈសពលខាី។ 

( ) ក្បាររ់មចី - តថៃមលសមក្សរថៃនក្បាររ់មចកី្តូវបា ន់ោម នហោយហ្វើអរបហារហលើលំហូរោច់ក្បារ់សច្ញរនុងរិចចសនា 
ហពលអ គត ហោយហក្រើអក្តក្បារ់រមច ី ែំណាច់ឆ្ន ។ំ 

 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ផែលវាស់ផវងតាមតថ្មាសមព្សបព្តូវបានវភិាគសៅតាមឋានានុព្កមថ្នការវាស់ផវងតថ្មាសមព្សបែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

កព្មិត ១ តថ្មាលក់កនុងរីែារសកមម (មិនផកតព្មូវ)  ចំ្សពាះព្រពយសកមម ឬបំណុលផែលអាច្កំណត់បាន។ ក.ស.ស មនិ
ានកាន់កាប់មូលបព្តចុ្ះបញ្ជ ី សរ។ 

កព្មិត ២ ធាតុចូ្លសែេងៗ សព្ៅពីតថ្មាលក់ផែលបានរមួបញ្ចូ លកនុងកព្មតិ ១ ផែលអាច្អសងកតព្រពយសកមម ឬ បំណុលបាន 
សដាយផាទ ល់ (តាមថ្ងាកំណត់) ឬ សដាយព្បសោល (តាមថ្ងារកបាន)។  

កព្មិត ៣ ធាតុចូ្លច្ំសពាះព្រពយសកមម ឬបំណុល ផែលមិនអាព្ស័យសលើរិននន័យសលើរីែារផែលអាច្សសងកតបាន (ផែលជា
ធាតុចូ្លផែលមនិអាច្អសងកតបាន)។ 

 
៤.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នគណផេនយយ ការសនមត្ និងការវិនិច្ឆ័យសខំាន់ៗ 

ការបា ន់ោម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ ័យ ក្តូវបានវាយតថៃមលជារនតរ ទ រ់ ហោយដផអរហៅតមរទពិហោ្ន៍រនុងក្ោ
មុន និងរតត ហផសងៗហទៀត រមួមានការរពំឹងទុរថៃនក្ពឹតតិការណ៍ ហពលអ គត ដែលហគហជឿជារ់ថាមានភាពសមហហតុផលហៅ
តមកាលៈហទសៈហផសងៗ។  ក.ស.ស ហ្ើវការបា ន់ោម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ ័យហោយគិតពីអ គតកាល។ តមនិយមនយ័ 
លទធផលថៃនការបា ន់ោម នគណហនយយ រក្មែូចោន នឹងលទធផលពិតជារដ់សតងណាស់។ ការបា នោ់ម ន ការសនមត និងការវនិិចឆ ័យ
ដែលមានហានិភ័យ្ំ អាចរណាត លឱ្យមាននិយ័តរមមជាោរវនតហលើតថៃមលហោងររស់ក្ទពយសរមម និងរំណុលរនុងឆ្ន ំ
ហិរញ្ញ វតថុរ ទ រ់ ក្តូវបានរង្ហា ញែូចខាងហក្កាម៖ 
 
(រ)  កាត្ពវរិច្ចផេស្ថធននិវត្តន៍ 

តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចហោ្ននិវតតនគ៍ឺអាក្ស័យហៅតមរតត មួយចំនួន ដែលក្តូវបានរំណត់តមមូលោឋ ន
ដែលពារ់ពន័ធនឹងការគណ ហានិភ័យ ហោយហក្រើក្បាស់ការសនមតមួយចំនួន។ ការសនមតដែលបានហក្រើក្បាស់រនុងការរំណត់
ចំណាយសុទធសក្មារ់ក្បារហ់ោ្ននិវតតន៍ រមួមានអក្តអរបហារ អក្តរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរ  ៍ និងអព្តាបផព្មបព្មួលបុគគលិក។ 
រដក្មរក្មួលណាមួយហលើការសនមតទាងំហនេះ នឹងហ្វើឱ្យរ េះពាល់ែល់តថៃមលហោងររស់កាតពវរិចចហោ្ននិវតតនហ៍នេះ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៤.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នគណផេនយយ ការសនមត្ និងការវិនិច្ឆ័យសខំាន់ៗ (ត) 
(រ)  កាត្ពវរិច្ចផេស្ថធននិវត្តន៍ (ត) 

គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១   កមពុជាានសញ្ហញ រ័ណណ សាជីវកមមផតព្បាំបីប ុសណាណ ះ  ផែលបានចុ្ះបញ្ជ ីសៅកនុង   
រីែារមូលបព្តកមពុជា។ សញ្ហញ រ័ណណ បច្ចុបបននផែលព្តូវបានសច្ញែាយជាព្បាក់សរៀល ានអព្តាប័ណណ ឥណទនជាមធ្យម ៧% 
កនុងមួយឆ្ន  ំានរយៈសពលកំណត់ពីរឆ្ន  ំ  និងានចំ្ណាត់ថាន ក់ B។  សញ្ហញ រ័ណណ សាជីវកមមសនះ   មិនព្តូវបានចត់រុកថាាន
គុណភាពខពស់ (ច្ំណាត់ថាន ក់ AA ឬ ខពស់ជាងសនះ) សរ សហើយការជូញែូរសញ្ហញ រ័ណណ សាជីវកមម មិនទន់ានភាពសកមមសៅ  
សរប ើយសរ ែូច្សនះ ក.ស.ស ហក្រើក្បាស់អក្តការក្បារ់បសញ្ញ ើម្យមក្រចាំឆ្ន ជំាក្បារហ់រៀលពី្ ោរ ជាអក្តអរបហារផែលបានផក
តព្មូវ ហែើមបរីំណតត់ថៃមលរចចុរបននថៃនលំហូរោចក់្បារហ់ចញបា នោ់ម ន ហពលអ គត ដែលតក្មូវឱ្យមាន សក្មារ់ការទូទាត់
កាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍។  

ហៅហពលដែលអក្តអរបហារផែលបានហក្រើក្បាស់ ខ្ុសពីការបា ន់ោម នររស់គណៈក្គរ់ក្គង ០,៥% សហើយអក្ត
រំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរប៍ានហក្រើក្បាស់ខ្ុសពីការបា ន់ោម នររស់គណៈក្គរក់្គង ២,៥%  ហ េះតថៃមលកាតពវរិចចហោ្ននិវតតន៍ គិត
ព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២១ អាចនឹងក្តូវផ្ទល ស់រតូ រក្រហារក់្រដហលនឹងចំនួនខាងហក្កាម៖ 
 

 
ម្ូល ា ន  ផលរ៉ាោះ ល ់(sensitivity impact) 

    
អក្តអរបហារ  ៦,០០%  ៦,៥០% ៥,៥០% ៦,០០% ៦,០០% 
អក្តរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរ ៍ ៥,០០%  ៥,០០% ៥,០០% ៧,៥០% ២,៥០% 
កាតពវរិចចហោ្ននិវតតនប៍ានកំណត ់(ល្លនសរៀល) ៨៨.១៨១  ៨៣.៦៤២ ៩៣.១៨៤ ៩៩.១០១ ៨០.១៩៨ 
ែលប ះពាល់ (ល្លនសរៀល)   (៤.៥៣៩) ៥.០០៣ ១០.៩២០ (៧.៩៨៣) 
ែលប ះពាល់ (%)   (៥%) ៦% ១២% (៩%) 

 
៥.  ព័ត្៌ម្គនក្រត្ិរត្តិការតាមដផនរ 

ក.ស.ស មានក្រតិរតតិការតមដផនរដែលក្តូវរាយការណ៍គឺ ហសវាដផនររំពងដ់ផ។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការ 
(អគគនាយក) ក្តួតពិនិតយរបាយការណ៍ក្គរក់្គងថៃផទរនុង ដែលបានរាយការណ៍អំពីលទធផលថៃនហសវាដផនររពំងដ់ផទាងំមលូ ហែើមប ី
វាយតថៃមលអំពីលទធផល និងការដរងដចរ្នធាន។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការវាយតថៃមលអំពីលទធផលថៃនក្រតិរតតិការ
តមដផនរ ហោយដផអរហៅហលើទំហំក្បារច់ំណូលែុល (កំណតស់ាគ ល់ ២១)។ ក្រធានអនរសហក្មចចិតតដផនរក្រតិរតតិការ កក៏្តួតពិនតិយ
ែងផែរសៅសលើចហំណញមនុរងព់នធ និងចំហណញសុទធហ្ៀរនឹងការយិររហិចឆទមុនៗ។ សលើសពីសនះ ក.ស.ស កា៏នតំបនស់សែឋកិច្ច
ពិសសស ផែលកំពុងសធ្វើ  ព្បតិបតតិការជាភាគីាច ស់ព្រពយជួល និងរកច្ំណូលបានពីការជួលែងផែរ (កណំតស់ាគ ល់ ៧)។ 

ក្បារច់ំណូលភាគសព្ច្ើនបានមរពីអតិ្ិជនខាងហក្ៅ។ ក.ស.ស មានទីតងំសថិតហៅរនុងហខ្តតក្ពេះសីហនុ ហហើយព្បាក់
ច្ំណូលភាគសព្ច្ើន មានក្រភពហចញពីហខ្តតក្ពេះសីហនុ និងតំរនជុ់ំវញិ។ 

កនុងអំែុងឆ្ន  ំានព្បាក់ច្ំណូលច្ំនួន ១១៨.៨៤៩.៦១៦ ពានស់រៀល គឺបានមកពីអតិងិជនធ្ំៗ ចំ្នួនបីព្កុមហ ុន។ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៦.  ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាេ រ 

 ែីធាី  ការដរលមអែីធាី  អោរ  
ររកិាេ រ 

រផេច្ចរផេទ្ស  
ផេក្គឿងសង្ហា រមិនិង

បរកិាា របំពារ់  
រុំពយទូ្័រ និងររកិាេ រ             

ការោិលយ័  
បរកិាា រ  

ដឹរជញ្ជូន  
ររកិាេ រ 

រំពង់ដផសមុក្ទ្  
ការង្ហររំពុង
ែំផេណើ រការ  បា៉ា ដែត្  សររុ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
                      
លៅថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                      
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ទិញរដនថម (*) -  ៣.១៩៩.២៤៧  ១.៧៧៦.៦១៣  ១.៥០៩.៣៥៥  ៦៦៤.៩៦១  ២.១១១.៩២៨  ៧.៩៩៩.១០៣  ១០.២៧៤.៦៨៧  ៦១.២២១.៤៣០  ៨៩.៧៨៥  ៨៨.៨៤៧.១០៩ 
រលំស់ -  (១.៤៤២.៥៨៧)  (៩.៥៩២.០១៣)  (៣.៧១៣.៨១៩)  (៣៥៨.៤៤៩)  (១.៤០៩.៦៨១)  (៣.២១៨.២៨១)  (១០.៨៣៣.៩៩៨)  -  (៨៧.៥៩៧)  (៣០.៦៥៦.៤២៥) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣២.៣៧១.០៩៧  ៣១៦.៤១៥.២៧២  ២៦.០១៧.១៤៩  ៨០៦.៦៤០  ២.៧១១.៥៥៧  ៣២.២៥៧.១៩៨  ១៨៧.៥៥៣.៦១០  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ៥០.២៥៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 
                      
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០                      
ថៃ្លហែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៨.១២១.៦៣៨  ៣៤៦.៦៩៣.៩៣៥  ៣៥.៨២៨.៣៣៤  ២.១៣៦.៣៤៦  ៩.០៣៨.៧៤៦  ៤១.៨៩៥.៦៥៥  ២៣២.០៨៨.៣៥៥  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ១.០២២.៧៦១  ១.០២៤.០១២.០០៦ 
រលំស់រងារ -  (៥.៧៥០.៥៤១)  (៣០.២៧៨.៦៦៣)  (៩.៨១១.១៨៥)  (១.៣២៩.៧០៦)  (៦.៣២៧.១៨៩)  (៩.៦៣៨.៤៥៧)  (៤៤.៥៣៤.៧៤៥)  -  (៩៧២.៥០៥)  (១០៨.៦៤២.៩៩១) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣២.៣៧១.០៩៧  ៣១៦.៤១៥.២៧២  ២៦.០១៧.១៤៩  ៨០៦.៦៤០  ២.៧១១.៥៥៧  ៣២.២៥៧.១៩៨  ១៨៧.៥៥៣.៦១០  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ៥០.២៥៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 
                      
លៅថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១                      
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣២.៣៧១.០៩៧  ៣១៦.៤១៥.២៧២  ២៦.០១៧.១៤៩  ៨០៦.៦៤០  ២.៧១១.៥៥៧  ៣២.២៥៧.១៩៨  ១៨៧.៥៥៣.៦១០  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ៥០.២៥៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 
ទិញរដនថម (*) ៤៥.៨០៥.៥០០  ៦៨១.១៥២  ៨១៣.៧៦០  ៣២០.៦៦៦  ៣៣៥.៤៣០  ២.៦៨៩.៣៨០  ៧.០៩២.២៨៤  ៧.៤១៨.៥៦០  ១៨.១៣៥.៧៦០  -  ៨៣.២៩២.៤៩២ 
សែទរ -  ២០.០៤៨.១៣២  -  ១.៣៥៩.១០០  -  -  -  ៣៧.៤៦០.០៥៤  (៥៨.៨៦៧.២៨៦)  -  - 
រលំស់ -  (១.៥៧១.៧៩៦)  (៩.៦៤៤.៥៣០)  (៤.០១៦.៣៥៦)  (៤៣៣.៤១៤)  (១.៣៨៥.៤២២)  (៣.៧៩៧.១៥៥)  (១១.៦០២.០៩៨)  -  (៤៤.៨៩២)  (៣២.៤៩៥.៦៦៣) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ២៩៦.៧៣៥.៤០៩  ៥១.៥២៨.៥៨៥  ៣០៧.៥៨៤.៥០២  ២៣.៦៨០.៥៥៩  ៧០៨.៦៥៦  ៤.០១៥.៥១៥  ៣៥.៥៥២.៣២៧  ២២០.៨៣០.១២៦  ២៥.៥២៤.៨០១  ៥.៣៦៤  ៩៦៦.១៦៥.៨៤៤ 
                      
ផេៅនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១                      
ថៃ្លហែើម ២៩៦.៧៣៥.៤០៩  ៥៨.៨៥០.៩២២  ៣៤៧.៥០៧.៦៩៥  ៣៧.៥០៨.១០០  ២.៤៧១.៧៧៦  ១១.៧២៨.១២៦  ៤៨.៩៨៧.៩៣៩  ២៧៦.៩៦៦.៩៦៩  ២៥.៥២៤.៨០១  ១.០២២.៧៦១  ១.១០៧.៣០៤.៤៩៨ 
រលំស់រងារ -  (៧.៣២២.៣៣៧)  (៣៩.៩២៣.១៩៣)  (១៣.៨២៧.៥៤១)  (១.៧៦៣.១២០)  (៧.៧១២.៦១១)  (១៣.៤៣៥.៦១២)  (៥៦.១៣៦.៨៤៣)  -  (១.០១៧.៣៩៧)  (១៤១.១៣៨.៦៥៤) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ២៩៦.៧៣៥.៤០៩  ៥១.៥២៨.៥៨៥  ៣០៧.៥៨៤.៥០២  ២៣.៦៨០.៥៥៩  ៧០៨.៦៥៦  ៤.០១៥.៥១៥  ៣៥.៥៥២.៣២៧  ២២០.៨៣០.១២៦  ២៥.៥២៤.៨០១  ៥.៣៦៤  ៩៦៦.១៦៥.៨៤៤ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៦.  ក្ទ្ពយសមបត្តិ និងររកិាេ រ (ត្) 
(*) សៅកនុងឆ្ន  ំក.ស.ស បានរិញែីច្ំនួន ៧៥ ហិកតា ផែលានរីតាងំសៅ  ំុផកវែុស ព្សុកសទឹងហាវ   សខតតព្ពះសីហនុ 
សែើមបពីព្ងីកព្បតិបតតិការរបស់ខាួន(រីល្លនរការុកកុងតឺនរ័) ផែលានតថ្មាសរបុច្ំនួន ៤៥.៨០៥ ល្លនសរៀល។ ព្បតិបតតិការរញិ-
លកស់នះព្តូវបានបញ្ចប ់ សហើយ ក.ស.ស បានរូទតរ់ចួ្ទងំព្សុង។ កមមសិរធជាបាងរ់នក់ព៏្តូវបានសែទរសៅ ក.ស.ស រចួ្រាល់ែងផែរ។ 
គណៈព្គបព់្គងកំពុងែំសណើ រការសែទរកមមសិរធពីបាងរ់ន ់សៅជាបាងរ់ងឹ (LMAP)។ 

សូមសោងសៅសលើការសែទៀងផាទ តក់ាររិញបផនថមជាសាច្ព់្បាក ់ និងមនិផមនសាច្ព់្បាកខ់ាងសព្កាម (ការរិញព្រពយសមបតតិ 
និងបរកិាេ រ) សព្ាប់ែំណាច្់ឆ្ន ។ំ 

 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 

    
ការរិញ (សាច្ព់្បាក ់និងមនិផមនសាច្ព់្បាក)់ កនុងឆ្ន  ំ ៨៣.២៩២.៤៩២  ៨៨.៨៤៧.១០៩ 
តំហយ/(កំសណើ ន)រឹកព្បាកព់្តូវសងអនកែគតែ់គង ់(មនិផមនសាច្ព់្បាក)់  ២.០៣៨.៧៤៦  (១.៥២៨.៣៧១) 
សាច់ព្ារ់ានបង់រនងុឆ្ន  ំ ៨៥.៣៣១.២៣៨  ៨៧.៣១៨.៧៣៨ 
 
 ច្ំណាយការព្បាក ់ផែលព្តូវបានសធ្វើមូលធ្នកមមសលើព្រពយសកមមផែលានលកេណៈសមបតតិព្គបព់្ោន ់សព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ
ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ានច្ំនួន ២៥៦.៦៣០ ពានស់រៀល (ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ានច្ំនួន២០៥.៧២០ ពានស់រៀល)។ 
 
 តារាងខាងសព្កាមសសងេបពីសាថ នភាពព្សបច្ាបថ់្នែីធ្ាី និងតថ្មាសោងរបស់វា។ 

 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 

    
ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់ ៤៦.៥៤០.៥០០  ៧៣៥.០០០ 
ែី្លីដែលមនិមានរណ័ណ រមមសិទធិ  ២៥០.១៩៤.៩០៩  ២៥០.១៩៤.៩០៩ 
 ២៩៦.៧៣៥.៤០៩  ២៥០.៩២៩.៩០៩ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៧.  ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ  

 ែីធាី  
         អោរ និង
ការផរលម្អដីធលី  

សណំង់រំរុង 
សាងសង់  សររុ 

  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ទិញរដនថម -  ២.១៥២.៥៥៦  ២.០៦៤.២៨២  ៤.២១៦.៨៣៨ 
សែទរ ១.៧០៥.០០២  -  (១.៧០៥.០០២)  - 
រលំស់ -  (៦.២៦២.១១៦)  -  (៦.២៦២.១១៦) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 

        
ផេៅនងៃទី្៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ថៃ្លហែើម ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៦៨.១៤០.១៤៩  ៣៥៩.២៨០  ៣០៤.៥៣០.៣១៤ 
រលំស់រងារ -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧)  -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 
        
ដំណាច់ឆ្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១        
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 
ទិញរដនថម -  ១៦៥.៣១០  ១.៧០៨.៨៦០  ១.៨៧៤.១៧០ 
សែទរ ២.០៦៨.១៤០  -  (២.០៦៨.១៤០)  - 
សែទរសៅព្រពយសកមមសព្ាបល់ក ់(កំណតស់ាគ ល់ ១៣) (១៣.០៥៨.៧០៨)  -  -  (១៣.០៥៨.៧០៨) 
រលំស់ -  (៦.៣២២.៦៧០)  -  (៦.៣២២.៦៧០) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ១២៥.០៤០.៣១៧  ១៣១.២៨៧.៩៤២  -  ២៥៦.៣២៨.២៥៩ 
        
ផេៅនងៃទី្៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១        
ថៃ្លហែើម ១២៥.០៤០.៣១៧  ១៦៨.៣០៥.៤៥៩  -  ២៩៣.៣៤៥.៧៧៦ 
រលំស់រងារ -  (៣៧.០១៧.៥១៧)  -  (៣៧.០១៧.៥១៧) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ១២៥.០៤០.៣១៧  ១៣១.២៨៧.៩៤២  -  ២៥៦.៣២៨.២៥៩ 
 

ែសំណើ រការវាយតថ្មា (បសច្ចកសរស/ធាតុចូ្ល) សព្បើកនុ ងការកណំតត់ថ្មាសមព្សប 
ព្រពយសមបតតិវនិិសោគព្តូវបានវាយតថ្មា សដាយព្កុមហ ុនវាយតថ្មាផែលានការររួលសាគ ល់សដាយ និយ័តររមូលបព្ត

កមពុជា។ ក.ស.ស បានររួលការវាយតថ្មាឯករាជយច្ំសពាះព្រពយសមបតតិវនិិសោគរបស់ខាួន គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
សហើយគណៈព្គប់ព្គងសជឿជាក់ថា វាមិនានការផាា ស់បតូរសំខាន់ៗសលើការវាយតថ្មារហូតែល់កាលបរសិច្ឆររាយការណ៍សរ។   

តថៃមលសមក្សរកព្មិតបីររស់ក្ទពយសមបតតិវនិិហោគ ក្តូវបានកំណត់ហោយហក្រើក្បាស់វ ិ្ ីោស្រសតហក្រៀរហ្ៀរការលរ ់
ជាមួយនឹងវ ិ្ ីោស្រសតវាយតថៃមលែីធ្ាី និងវធីិ្សាក្រសតថ្ងាសែើមសព្ាប់អោរ។ ែីធ្ាីព្តូវបានវាយតថ្មាសដាយហក្រើក្បាស់វ ិ្ ីោស្រសត
ហក្រៀរហ្ៀរការលរ់ សៅនឹងែីផែលានលកេណៈព្បហាក់ព្បផហលោន ។ តថៃមលទាំងហនេះ ក្តូវបានដរតក្មូវសក្មារ់ភាពខ្ុសោន រនុង
ការសនមតសំខាន់ៗ ែូចជា ទំហំ ទីតំង ោថ នភាព និងរតត ពារព់័នធហផសងហទៀត។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៧.  ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ (ត្) 
គណៈព្គប់ព្គងសជឿជាក់ថាតថ្មាសមព្សបរបស់ព្រពយសមបតតិវនិិសោគ អាច្ព្តូវបានវាស់ផវងគួរឱ្យសជឿជាក់បាន។ 

 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ែីធ្ាីតាមតថ្មាសមព្សប ២.៨៦២.៧៣២.៥៧៩  ៣.១១៣.៣១៨.៣៨៤ 
         អោរ និងការផកលមអែីធ្ាីតាមតថ្មាសមព្សប ១៣៧.៦៦៨.៦០៨  ១៣៦.៦៨៨.៦៤០ 
 ៣.០០០.៤០១.១៨៧  ៣.២៥០.០០៧.០២៤ 

 
តារាងខាងសព្កាមសនះ សសងេបពីសាថ នភាពព្សបច្ាបថ់្នែីធ្ាី និងតថ្មាសោងរបស់វា។ 

 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់- តំរនហ់សែឋរិចចពិហសស(*) ៨៥.២១២.៣៧០  ៨៥.២១២.៣៧០ 
ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់- តបំនស់ែេងៗ ៣.២៨៦.៧២៤  ៣.២៨៦.៧២៤ 
ែី្លីដែលមនិមានរណ័ណ រមមសិទធិ ៣៥.៤២៥.៤៩២  ៤៦.៤១៦.០៦០ 
ែី្លីដែលមានរណ័ណ រមមសិទធិក្សរចារ ់រ ុដនតព្បជាពលរែឋកំពុងរស់សៅ  

(ព្តូវបានចតថ់ាន កស់ែើងវញិពី ព្រពយសមបតតិ និងបរកិាេ រ) ១.១១៥.៧៣១  ១.១១៥.៧៣១ 
 ១២៥.០៤០.៣១៧  ១៣៦.០៣០.៨៨៥ 

 
(*) ហនេះគឺជាតថៃមលែីចំនួន៤១ហិរត ដែលក្តូវបានហផទរជាផលូវការមរឱ្យ ក.ស.ស តាមរយៈគណៈកាម ធ្ិការអនតរព្កសួង កនុង
ឆ្ន ២ំ០០២។  
 ក.ស.ស បានរូទត ់និងបានសដាះព្សាយតំបន់ផែលសៅជុំវញិសលើរំហំែី៤១ហិកតាសនះ សហើយររួលបានែីច្ំនួន២៧
ហិកតាបផនថមសរៀតកនុងឆ្ន ២ំ០១២ សដាយតថៃមលថៃនែី្លីហ េះនឹងក្តូវរំណតហ់ោយគណៈកាម ធ្ិការអនតរព្កសួង។ តថ្មាែី ២៧ ហិកតា
សនះ មិនទន់ព្តូវបានកតព់្តាសៅកនុងបញ្ជ ី សៅសែើយសរ ប ុផនត ក.ស.ស បានររួលប័ណណ កមមសិរធិតាមែាូ វច្ាប់រចួ្រាល់សហើយ។ 
 ច្ំនួនទឹរក្បារខ់ាងហក្កាមផែលក្តូវបានរតក់្តរនុងចំហណញ-ខាត ព្តូវបានទញយកមកពីការសធ្វើអាជីវកមមសលើព្រពយ
សមបតតិវនិិសោគ ៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណូលពីការជួល ២.១៩៥.៨៦៩  ២.៤០៧.៧២២ 
ច្ំណាយរលំស់ (៦.៣២២.៦៧០)  (៦.២៦២.១១៦) 
ចំណាយក្រតិរតតិការផ្ទទ ល់ដែលហរើតហចញពីការវនិិហោគក្ទពយសមបតតិ 
     ដែលរហងកើតឱ្យមានចំណូលពីការជួល (២.៥៤៥.៦០២)  (២.៣៨៩.២៤៨) 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៧.  ក្ទ្ពយសមបត្តិវិនិផេោគ (ត្) 
 ការរូទតភ់តិសនាអបបបរាររួលបាន ច្ំសពាះភតិសនាថ្នព្រពយសមបតតិវនិិសោគ ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ច្សនាា ះ១ឆ្ន  ំ ៧៣.៣៣២  ៦៨.៧៦៥ 
ច្សនាា ះពី១ឆ្ន  ំសៅ ២ឆ្ន  ំ ៥៦២.២១២  ៧២.៨១០ 
ច្សនាា ះព២ីឆ្ន  ំសៅ ៣ឆ្ន  ំ ១.៥៣៩.៩៧២  ៥៥៨.២១០ 
ច្សនាា ះពី៣ឆ្ន  ំសៅ ៤ឆ្ន  ំ ១.៥៣៩.៩៧២  ១.៥២៩.០១០ 
ច្សនាា ះពី៤ឆ្ន  ំសៅ ៥ឆ្ន  ំ ១.៥៤៨.១២០  ១.៥២៩.០១០ 
សលើសពី៥ឆ្ន  ំ ៣៩.៩៧៨.៣៧៤  ៤១.២៣០.៨៩៥ 
 ៤៥.២៤១.៩៨២  ៤៤.៩៨៨.៧០០ 
 
៨.  ក្ទ្ពយសរមមអររូី 
 រមមវិធ ី
  ន់ផេរៀល 
គិតព្តឹម្ថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ៦.៤៣១.៩៦០ 
រិញបផនថម ៣១២.៨០០ 
រលំស់ (១.០៧១.០១៥) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
  
គិតព្តមឹ្ថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  
ថៃ ល្ហែើម ១០.៩២១.១៥២ 
រលំស់រងារ (៥.២៤៧.៤០៧) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
  
គិតព្តឹម្ថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធហែើមក្ោ ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
រិញបផនថម ៣៦៦.៩៣១ 
រលំស់ (១.១០៤.៣៤៤) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធចុងក្ោ ៤.៩៣៦.៣៣២ 
  
គិតព្តឹម្ថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  
ថៃ ល្ហែើម ១១.២៨៨.០៨៣ 
រលំស់រងារ (៦.៣៥១.៧៥១) 
តថៃមលចុេះរញ្ជ ីសុទធ ៤.៩៣៦.៣៣២ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៩.  សននិធិ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមាា រហក្រើក្បាស់ ២៤.០០៧.៧៨៧  ២២.៤១៨.១០៣ 
សមាា រង្ហយហឆ្េះ ២.៧០៩.៩៩៧  ៧៧៧.៣៦៩ 
ហក្រងឥនធនៈ និងហក្រងមា សីុន ១.២៥០.២១៦  ១.៤០០.៥៤៤ 

សំវធិាន្នសក្មារស់ព្គឿងបនាា ស់ (*) (៧៤២.៩៩៤)  (៧៤២.៩៩៤) 
 ២៧.២២៥.០០៦  ២៣.៨៥៣.០២២ 
 
(*)     គណៈព្គបព់្គងសធ្វើការវាយតថ្មាសលើសននិធ្ិផែលែសំណើ រការយឺតតាមសពលសវល្លកំណត ់     និងពិចរណាសៅសលើតថ្មា        
សំវធិានធ្ន ផែលសៅសល់ានភាពព្គបព់្ោន ់និងព្តឹមព្តូវសៅែណំាច្ក់ារយិបរសិច្ឆរ។ 

សននិធ្ិផែលបានកតព់្តាជាច្ំណាយសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ានរឹកព្បាកច់្ំនួន ៨៩.០០៦ ល្លន
សរៀល (ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ ៧៨.៤២២ ល្លនសរៀល)។ 
 
១០.  គណនីអតិងិជនពាណិជជរម្ម និងគណនីអតិងិជនលែសងៗ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម ៣៣.៩៨៥.៥១៩  ៣០.៦៣៦.៣៥៨ 
សំវធិានធ្នសព្ាបក់ារខាតបង ់ (៣២៩.២៤១)  (២.៦៥៥.៤៧៨) 
គណនីអតិងិជនពាណិជជកមម - សុរធ ៣៣.៦៥៦.២៧៨  ២៧.៩៨០.៨៨០ 
    
រុហរក្រទានឱ្យក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន (ក) ១.២២១.៣០៣  ៤.៧៥៤.៤២៥ 
រុហរក្រទានហផសងៗ ៦៩៦.៥០២  ៦៦៨.៥១០ 
ឥណទនពនធកាតរុ់ក (ខ) -  ១.១២៥.៧៩៧ 
ចំណាយរងម់ុន ៨៥.៨២៨  ៨៥.៦៤១ 
 ២.០០៣.៦៣៣  ៦.៦៣៤.៣៧៣ 
 ៣៥.៦៥៩.៩១១  ៣៤.៦១៥.២៥៣ 
  
 អតិ្ិជនររស់ រ.ស.ស គឺជាភាន រង់្ហរែឹរជញ្ជូ នជាតិ និងអនតរជាតិ  ។ គណនីអតិងិជនពាណិជជកមមគឺជាគណនី
ានរយៈសពលខាី។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១០.  គណនីអតិងិជនពាណិជជរម្ម និងគណនីអតិងិជនលែសងៗ (ត) 
(ក) សនះគឺជាសមតុលយបសុរព្បទនសាច្ព់្បាកស់ៅសល់ផែលឱ្យព្កសួងសាធារណការ និងែឹកជញ្ជូ ន សោងសៅតាមលិខ្ិត
របស់ព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ ចុេះថៃ្ងរី២២ ផខសមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ កនុងសោលបំណងហែើមបជីួសជុលដរលមអ និងពក្ងីរដផនរខ្លេះ
ហៅកនុងព្កុង។ បុសរព្បទនសនះព្តូវបានរូទត ់សដាយកាតក់ងពីការផបងផច្កភាគល្លភ និងការរូទតស់ង សហើយមនិានកាលបរសិច្ឆរ
សងពិតព្បាកែសរ។ 

 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ៤.៧៥៤.៤២៥  ១៤.២៨៧.៥៤៧ 
ការរូទតស់ងកនុងអំែុងឆ្ន  ំ -  (៦.០០០.០០០) 
បានរូទតត់ាមរយៈការផបងផច្កភាគល្លភ (កំណតស់ាគ ល់៣.២.១) (៣.៥៣៣.១២២)  (៣.៥៣៣.១២២) 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ១.២២១.៣០៣  ៤.៧៥៤.៤២៥ 
 
(ខ) សៅថ្ងៃរី២១ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០២១ អគគនាយកដាឋ នពនធដារបានអនុមត័សលើឥណទនពនធកាតរុ់កច្ំនួន ១.១២៥.៧៩៧ 
ពានស់រៀល សែើមបកីាតក់ងជាមយួនឹងពនធសលើព្បាកច់្ំណូលផែលព្តូវបងច់បព់ីឆ្ន ២ំ០២១ តសៅ។ បំណុលពនធសលើព្បាកច់្ំណូល 
សព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំ ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ានច្ំនួន ១.១២៥.៧៩៧ ពានស់រៀល ផែលព្តូវបានកាតក់ងជាមយួនឹងឥណទន
ពនធកាតរុ់កខាងសលើសនះ។ 

 
១១.  ព្ារ់បលញ្ញ ើរយៈលរលខលីលៅធនាគារ 
 ព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ គឺជាក្បាររ់ហញ្ញ ើមានកាលរំណត ់ ដែលបានហផ្ើហៅក្គឹេះោថ នហិរញ្ញ វតថុ  រនុងរយៈ
ហពលពី៦ដខ្ សៅ ១២ដខ្ ហហើយទទួលបានការក្បារច់ហ ល េះពី ២,៧៥% ហៅ ៤,៥០% រនុងមយួឆ្ន  ំ (ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ ៣,០០% ហៅ 
៤,៥០% រនុងមយួឆ្ន )ំ ។ 
 
១២.  ស្ថច្់ក្បារ់ និងស្ថច្់ក្បារ់សមមូល 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ោចក់្បាររ់នុងថៃែ ១.៣៤១.៨០៨  ១.២៥៦.១១៤ 
ោចក់្បារហ់ៅ្ ោរ៖    

គណនីច្រនត ២១.១២៧.១២១  ២៩.៤៨៤.៩៦១ 
 ២២.៤៦៨.៩២៩  ៣០.៧៤១.០៧៥ 
 
 ោចក់្បារហ់ៅ្ ោរក្តូវបានដាកស់ែ្ើហៅ្ ោរពាណិជជរនុងក្សុរ។ គណនីចរនតគឺជាគណនីមនិមានការក្បារហ់ទ។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៣. ព្ររយសរម្មចាត់ថ្នន រ់ជាព្ររយសរម្មសព្មាប់លរ់ 
សៅថ្ងៃរី១០ ផខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ក.ស.ស បានចុ្ះហតថសលខាសលើកិច្ចព្ពមសព្ពៀងលក-់រិញជាមយួអនករិញ សែើមបលីកែ់ី

រំសនរមយួកផនាង (១៣០ ហិកតា) ផែលានរីតាងំសថិតសៅ  ំុបិតព្តាងំ ផែល ក.ស.ស បានរិញរុកសែើមបលីកស់ៅសពលផែលតថ្មា
វាសែើងថ្ងា។ ែីសនះកនាងមកបានចតថ់ាន ក ់និង បងាា ញជា ព្រពយសមបតតិវនិិសោគ។ 

តថ្មាកនុងកិច្ចសនាសរបុានច្ំនួន ២៦ ល្លនែុល្លា រអាសមរកិ សដាយតថ្មាកនុងមយួផម ព្តកាសរ   ានតថ្មា២០ែុល្លា រ                        
អាសមរកិ ។ ក.ស.ស បានររួលរឹកព្បាកច់្ំនួន ២ ល្លនែុល្លា រអាសមរកិ ជាព្បាកក់កស់ៅថ្ងៃចុ្ះកិច្ចសនា សហើយអនករិញនឹងរូទត់
ព្បាកផ់ែលសៅសល់សៅសពលបញ្ចបក់ារសែទរកមមសិរធ ផែលរពំឹងថានឹងបញ្ចបស់ៅព្តឹមផខមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២២។ តថ្មាចុ្ះបញ្ជ ីសុរធថ្នថ្ែទែ ី
១៣០ ហិកតា ានច្ំនួន ១៣.០៥៨ ល្លនសរៀល (សសមើនឹង ៣.២៦៤.៦៧៧ ែុល្លា រអាសមរកិ)។ ច្ំនួនសនះព្តូវបានកតត់ាជាព្រពយ
សកមមសព្ាបល់ក ់ កនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុគិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ គិតព្តឹមថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
មនិានការកតព់្តាច្សំណញណាមយួសនាះសរ សដាយសារព្បតិបតតិការលក-់រិញសនះមនិទនប់ានបញ្ចបស់ៅសែើយ សហើយហានិភយ័
និងែលកមមសិរធ ិមនិទនព់្តូវបានសែទរសៅអនករិញទងំព្សុងសនាះសរ។ 

រំហំែីអាច្នឹងព្តូវកាតប់នថយសដាយសារការសាងសងែ់ាូវសាធារណៈកំពុងែំសណើ រការសៅសលើែីសនាះ។ គណៈព្គបព់្គង
កំពុងែំសណើ រការសែទរកមមសិរធបាងរ់ងឹ (LMAP) សហើយសគនឹងែឹងអំពីរំហំែីជាកផ់សតងសៅសពលផែលព្កសួងសរៀបច្ំផែនែីនគរបូនីយកមម 
និងសំណង ់ សច្ញបាងរ់ងឹ សហើយអនករិញនឹងរូទតត់ាមរំហំែីផែលបានបញ្ហជ កក់នុងបាងជ់ាកផ់សតង កនុងតថ្មា២០ែុល្លា រអាសមរកិ កនុង
មយួផម ព្តកាសរ  ។ 

ែផីែលព្តូវបានចតថ់ាន កជ់ាព្រពយសកមមសព្ាបល់ក ់ កនុងអំែុងសពលការយិបរសិច្ឆររាយការណ៍ ព្តូវបានវាស់ផវងតាម
តថ្មាណាមយួផែលទបជាងសគ រវាងតថ្មាសោងគឺថ្ងាសែើមរបស់វា និងតថ្មាសមព្សបែកច្ំណាយសលើការលក។់ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៤.  ផេែើមទ្ុន និងបុរវោភភាគហ ុន 

 ភាគហ ុនព្បលភរ រ (*)  ភាគហ ុនព្បលភរ ខ (**)  ភាគហ ុនព្បលភរ គ (**)  

ភាគហ ុន 
បុរវោភ  សរបុ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់លរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់លរៀល  ចំននួភាគហ ុន  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 

                
សៅថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
                
សៅថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

 
(*) ហោងតមមាក្ត ៥ ថៃនលកេនតិកៈ ចុ្ះថ្ងៃរី២១ ផខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ សែើមរុនផែលានព្សាបច់្ំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ សរៀល ព្តូវបានផបងផច្កសៅជាភាគហ ុនព្បសភរ “ក” ច្ំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ុន សែើមរុនព្បសភរ ខ ច្ំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ុន សដាយានតថ្មាចរកិ ១.០០០ សរៀល កនុងមយួភាគហ ុន។    ទងំភាគហ ុនព្បសភរ “ក” និងភាគហ ុនព្បសភរ “ខ” ព្តូវបាន
កានក់ាបស់ដាយរាជរដាឋ ភបិាលកមពុជា ផែលតំណាងសដាយក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ។ ភាគហ ុនព្បសភរ “ក” មនិានសិរធិររួលបានភាគល្លភសរ សហើយកម៏និានសិរធិសបាះសឆ្ន តផែរ សលើកផលង
ផតលកេខណឌ មយួច្ំនួនែូច្បានលមអតិកនុងាព្តា ៩ ថៃនលកេនតិកៈចុ្ះថ្ងៃរី២១ ផខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧។ ភាគហ ុនព្បសភរ “ខ” ានសិរធិសបាះសឆ្ន ត និងានសិរធិររួលបានភាគល្លភ សៅសពលដែលព្កុម
ព្បឹកាភបិាលបានអនុមត័។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៤.  ផេែើមទ្ុន និងបុរវោភភាគហ ុន (ត) 
(**) សសច្កតលីមអតិថ្នភាគហ ុនផែលានសិរធិសបាះសឆ្ន តានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 
ភាគហ ុនិរ ភាគរយ  ចំននួភាគហ ុន  ពាន់លរៀល 

      
ភាគហ ុនព្បសភរ “ខ”       
រាជរដាឋ ភិបាលកមពុជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

ភាគហ ុនព្បសភរ “គ”      
Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គសព្ាងភាគហ ុនរបស់បុគគលិក ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនកវនិិសោគសែេងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      

 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
 

ច្ំនួនភាគហ ុនផែលបានសបាះែាយកនុងព្បសភរ “គ” ានច្ំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ុន ផែលានតថ្មាចរកិ 
១.០០០ សរៀលកនុងមយួភាគហ ុន។ ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” ផែលបានសបាះែាយទងំអស់ ព្តូវបានបងព់្បាករ់ចួ្រាល់ទងំព្សុង។ 
 
១៥.  ទ្នុរក្មុង 
 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
បផនថម : រុនបព្មុងរូសៅ ១.៣៣០.៣៨០  ២.១៧៣.១៧៥ 
បផនថម : រុនបព្មុងតាមច្ាប ់ ១.៣៣០.៣៨០  ២.១៧៣.១៧៥ 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៩.០៥៩.០៧២ 
 
 មាក្ត ៣៤ ថៃនលរខនតិរៈចុេះថៃ្ងទី២១ ដខ្កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ បានដចងថា រ ទ រព់ីកាតរ់ងការខាតហោង (ក្រសិនហរើមាន) 
និងក្បារច់ំហណញរចួ្ រ.ស.ស ក្តូវដរងដចរព្បាកច់្ំសណញរការុកហៅរនុងទុនរក្មុងទូហៅច្ំនួន៥% និងទុនរក្មុងតាមចារ៥់%។ 
សៅថ្ងៃរី០៧ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ ព្កុមព្បឹកាភបិាលបានអនុមត័សែទរព្បាកច់្ំសណញរការុកសព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន ថំ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ     
ឆ្ន ២ំ០២០ សៅជារុនបព្មុងរូសៅច្ំនួន ១.៣៣០.៣៨០ ពានស់រៀល និងសៅជារុនបព្មុងតាមច្ាបច់្ំនួន ១.៣៣០.៣៨០           
ពានស់រៀល។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៦.  ក្បារ់រមចី 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
ក្បាររ់មចពីី៖    

ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC)– ឥណទនសលខ CP-P3 ៥៧.៧៣៥.៨១៣  ៧១.០៤៤.១៦៤ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P4 ៩៨.០៥៣.៩១៨  ១០៤.៨៤៤.៨៤៨ 
ក្រសួងហសែឋរចិចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P6 ៦.៦១៤.៦៧៧  ៧.៨០២.៦៧៣ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនងិហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P8 ១០៨.២៨១.៧៧០  ១២៣.៩៩៨.០៨៤ 
ក្រសួងហសែឋរចិចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P10 ១៨៣.២២៧.៧១២  ២១៦.៣៧១.០៦៤ 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P21 ១៥.០៧៣.១០៧  ១៥.៨៨៥.០០០ 

 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
 

ព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ បានចុ្ះហតថសលខាសលើកចិ្ចព្ពមសព្ពៀងព្បាករ់មចជីាមយួ JICA និង JBIC ទករ់ិនសៅនងឹ
ព្បតិបតតិការផែលពាកព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ ព្បាកក់មចពី្តូវបាន JICA និង JBIC រូទតស់ដាយផាទ ល់សៅឱ្យអនកែគតែ់គងរ់បស់ ក.ស.ស។ 
ក.ស.ស បានសងព្បាកស់ដាយផាទ ល់សៅព្កសួងសសែឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុ សៅតាមកាលវភិាគសងព្បាក។់ 

 កាលរំណតរ់រស់ក្បាររ់មចទីាងំហនេះមានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្បារ់រមចីរយៈផេពលខាី    

មនិសលើសមយួឆ្ន  ំ ៣៣.៩៦១.៥៧២  ៣៧.៦០២.២២៤ 
ក្បារ់រមចីរយៈផេពលដវង    

សលើសមយួឆ្ន  ំប ុផនតមនិសលើសពីរឆ្ន  ំ ៣១.០៦៧.៩៣៨  ៣៣.៤៥៣.៥២៣ 
សលើសពរីឆ្ន  ំប ុផនតមនិសលើសព្បាឆំ្ន  ំ ៩៣.២០៣.៨១៣  ១០០.៣៦០.៥៦៩ 
សលើសពកី្បាឆំ្ន សំែើងសៅ ៣១០.៧៥៣.៦៧៤  ៣៦៨.៥២៩.៥១៧ 

 ៤៣៥.០២៥.៤២៥  ៥០២.៣៤៣.៦០៩ 
    
 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៦.  ក្បារ់រមចី (ត) 
 តថៃមលហោង និងតថៃមលសមក្សរររស់ក្បាររ់មច ីមានែូចខាងហក្កាម៖ 

 ២០២១ 
 

២០២០  
 ន់ផេរៀល 

 
 ន់ផេរៀល 

    
តថៃមលហោង    

រយៈសពលខាី ៣៣.៩៦១.៥៧២  ៣៧.៦០២.២២៤ 
រយៈសពលផវង ៤៣៥.០២៥.៤២៥  ៥០២.៣៤៣.៦០៩ 

 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
តថៃមលសមក្សរ    

រយៈសពលខាី ៣០.៥៩៥.២១១  ៣២.៩៥១.១៣៥ 
រយៈសពលផវង ៣៣២.៤២៤.៨៥៥  ៣៧៩.២៧៦.៩០៣ 
 ៣៦៣.០២០.០៦៦  ៤១២.២២៨.០៣៨ 

  
 តថៃមលសមក្សរព្តូវបានគណនាអាក្ស័យហៅតាមលំហូរោចក់្បារអ់របហារ ហោយហក្រើអក្តក្បាររ់មចនីាសពលបច្ចុបបនន
របស់អងគភាព។ វាក្តូវបានចាតថ់ាន រជ់ាតថៃមលសមក្សររក្មតិរី៣ រនុងឋានានុព្កមតថ្មាសមព្សប សដាយសារានការរមួបញ្ចូ លនូវ
ធាតុចូ្លផែលមនិអាច្អសងកតបាន រមួាន ហានិភយ័ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាសែើម។ 
  
 ក្បាររ់មចជីាររូិយរណ័ណ ហផសងៗហក្ៅពីររូិយរណ័ណ ហោល មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្បារហ់យ ន ៣៧០.៩៣៣.០៧៩  ៤៣០.៥១៨.៣៣៥ 
ក្បារែុ់ោល រអាហមររិ ៩៨.០៥៣.៩១៨  ១០៩.៤២៧.៤៩៨ 
 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
 
 អក្តការក្បារក់្រចាឆំ្ន ថំៃនក្បាររ់មចនីីមយួៗ មានែូចខាងហក្កាម៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
    
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនសលខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P10 ១,៦៥%  ២,៦៥% 
ក្រសួងហសែឋរិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនសលខ CP-P21 ១,២៦%  ១,២៦% 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧.  កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសាធននិវតតន៍ 
 ចំនួនទឹរក្បារដ់ែលបានរតក់្តហៅរនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ មានែូចខាងហក្កាម៖ 

 ២០២១  ២០២០  
 ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 

    
តថៃមលរចចុរបននថៃនកាតពវរិចចអតថក្រហោជនដ៍ែលបានរំណត ់ ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
ោថ នភាពអធ្ន (Unfunded status) ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
    
រំណុលសុទធដែលបានរតក់្តកនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
 
 រដក្មរក្មួលថៃនកាតពវរិចចអតថក្រហោជនដ៍ែលបានរំណតរ់នុងឆ្ន ហំនេះ មានែូចខាងហក្កាម៖ 

 ២០២១ 
 

២០២០  
 ន់ផេរៀល 

 
 ន់ផេរៀល 

    
សមតុលយសែើមព្ោ ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
ចំណាយហលើហសវារមមរចចុរបនន ១.៧០៩.០០០  ១.៧២០.០០០ 
ចំណាយការក្បារ ់ ៤.៦១៤.០០០  ៤.៥៦៤.០០០ 
អតថក្រហោជនប៍ានរង ់ (៤.៦២៣.៩៨៣)  (២.៨៧៦.០៩៤) 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
 

 ២០២១ 
 

២០២០ 

  ន់ផេរៀល 
 

 ន់ផេរៀល 

    
រយៈសពលខាី ៤.៥៣៤.៤២៥  ៧.៩៤៩.០០០ 
រយៈសពលផវង ៨៣.៦៤៦.៥៥៩  ៧៨.៥៣២.៩៦៧ 
 ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៧.  កាតរវរិចចអតថព្បលោជន៍លសាធននិវតតន៍ (ត) 
 ច្ំណាយអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតន ៍ ព្តូវបានរតក់្តហៅរនុងខទងព់្បាកស់បៀវតេរ ៍ ព្បាកឈ់នួល និងច្ំណាយពាកព់ន័ធ
សហើយការវាស់ផវងកាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតសែើងវញិសៅកនុងរបាយការណ៍ចំហណញ-ខាត និងលរធែលលមអតិសែេងៗ
ានែូចខាងហក្កាម៖ 
 

 ២០២១ 
 

២០២០ 

  ន់ផេរៀល 
 

 ន់ផេរៀល 

    
ចំណាយហលើហសវារមមរចចុរបនន ១.៧០៩.០០០  ១.៧២០.០០០ 
ចំណាយការក្បារ ់ ៤.៦១៤.០០០  ៤.៥៦៤.០០០ 
រឹរព្ារ់សរបុានរត់ព្ារនងុចំលណញ-ខាត ៦.៣២៣.០០០  ៦.២៨៤.០០០ 
 
 ការសនមតសំខានជ់ាច្មបង ានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 

 ២០២១ 
 

២០២០ 
    
អក្តអរបហារកនុងមយួឆ្ន  ំ ៦%  ៦% 
អក្តរំហណើ នក្បារហ់រៀវតសរក៍នុងមយួឆ្ន  ំ ៥%  ៥% 
អក្តបផព្មបព្មួលបុគគលិកកនុងមយួឆ្ន  ំ ០,៥%  ០,៥% 

 
 អក្តាមរណៈ 

ហោយោរមនិមានអក្តមរណៈក្តូវបានហចញផាយហៅរនុងក្រហទសរមពុជា  ក.ស.ស បានហក្រើក្បាស់តរាងអក្តអាយុ 
កាលរពំឹងទុរថៃនមរណៈររស់ក្រហទសថៃ្ឆ្ន ២ំ០១៧ ហហើយបានដរសក្មួលហែើមបឱី្យសមក្សរហៅនឹងអាយុកាលរពំឹងទុរររស់
ក្រជាជនរមពុជា។ តរាងអក្តមរណៈររស់ក្រហទសថៃ្ឆ្ន ២ំ០១៧ គឺជាតរាងផែលានការបា នស់ាម នចុ្ងសព្កាយសគបំែុតថ្ន    
មរណភាពរបស់ព្បជាជនរូសៅហៅរនុងក្រហទសថៃ្ សហើយអព្តាសនះសថិតសៅែផែល គិតក្តឹមថៃ្ងទី៣១ ដខ្្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៨.  កាតរវរិចចការរូទាត់ព្ារ់បំណាច់អតីតភារការងារ 

 ២០២១ 
 

២០២០ 

  ន់ផេរៀល 
 

 ន់ផេរៀល 
រយៈសពលខាី    

សសវាព្បចឆំ្ន  ំ -  ៣.០១២.៤៧៧ 
បំណុលព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងារ -  ១១៣.៥៨៣ 

 -  ៣.១២៦.០៦០ 
រយៈសពលផវង    

បំណុលព្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងារ ១.០៨០.១៤៩  ៩៨៣.១១៨ 
 ១.០៨០.១៤៩  ៤.១០៩.១៧៨ 

 
ការសនមតផែលបានសព្បើព្បាស់កនុងការកំណតច់្ំណាយចុ្ងសព្កាយ សព្ាបក់ាតពវកិច្ចការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាព

ការងារ រមួាន៖ 

 ២០២១ 
 

២០២០ 

    
អព្តាអបបហារកនុងមយួឆ្ន  ំ ៦%  ៦% 
អព្តាបផព្មបព្មួលកនុងមយួឆ្ន  ំ ០,៥%  ០,៥% 
 
១៩.  ច្ំណូលពនារ 

ក.ស.ស បានជួលផែនកខាះថ្នែីរបស់ខាួនកនុងតំបនស់សែឋកិច្ចពិសសសព្កុងព្ពះសីហនុ  សព្កាមកិច្ចសនាភតិសនាព្បតិបតត ិ 
រយៈសពល៥០ឆ្ន  ំ និងបានជួលរីល្លនឃ្ា ងំកពំងផ់ែ កនុងរយៈសពល២ឆ្ន ។ំ  ព្បាកផ់ែលររួលបានមនុព្តូវបានកតព់្តាកនុងខទង ់    
ឥណទនកនុងរបាយការណ៍ច្ំសណញ-ខាត  តាមមូលដាឋ នសងរសលើរយៈសពលថ្នភតិសនា។ 

 ២០២១ 
 

២០២០  
 ន់ផេរៀល 

 
 ន់ផេរៀល 

    
រយៈសពលខាី ១៣៤.៤៤២  ១៣៣.៤៨៥ 
រយៈសពលផវង ៥.៣១០.៤៥៩  ៥.៤០៦.១៤៣ 
 ៥.៤៤៤.៩០១  ៥.៥៣៩.៦២៨ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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១៩.  ច្ំណូលពនារ (ត) 
បផព្មបព្មួលច្ណូំលពនារកនុងឆ្ន  ំានែូច្ខាងសព្កាម៖ 

 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សមតុលយសែើមព្ោ ៥.៥៣៩.៦២៨  ៥.៧១៥.១៨៨ 
បផនថម ៣២៥.៤៣៩  ៣២៧.០០១ 
កតព់្តាកនុងខទងឥ់ណទនកនុងច្ំសណញ-ខាត (៤៦០.៩៣០)  (៤៦៣.៩៦៦) 
លហមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  ៤០.៧៦៤  (៣៨.៥៩៥) 
សមតុលយចុ្ងព្ោ ៥.៤៤៤.៩០១  ៥.៥៣៩.៦២៨ 
 
២០. គណនីអនរផាត្់ផាង់ ណិជជរមម និងគណនីអនរផាត្់ផាង់ផេផសងៗ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម ៦.៩០១.០៣៤  ៤.០៤៧.១៣៦ 
ក្បាររ់ង្ហវ នរ់ងារ  ១៧.៧២៣.៧៤៦  ១២.១៨០.៣២៣ 
ក្បាររ់ររ់រស់អតិ្ិជន ១១.៤៦៣.៥៥៦  ៣.៤២៣.៤១៥ 
បងគរការចូ្លបរចិច គកនុងមូលនិធ្ិសងគម ៥.៦៩៥.១០៧  ១.២៨៧.១៤១ 
អាររហលើតថៃមលរដនថមក្តវូរង ់ ១.៥១២.៣១៥  ១.២៦១.៦៨០ 
ពនធហលើក្បារហ់រៀវតសរក៍្តវូរង ់ ៤៣៤.៤៤៧  ៣៧៨.៤១៨ 
រំណុលហផសងៗ ៤៧៧.៩៥៤  ១.៥៤២.៧៥៥ 
 ៤៤.២០៨.១៥៩  ២៤.១២០.៨៦៨ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២១. ច្ំណូល 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ច្ំណូលបានពីការសលើកដាកទ់ំនិញពីនាវា/ចូ្លនាវា ១៥៨.៥៦៦.៤៩៩  ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ 
ច្ំណូលបានពីការសលើកដាក់រំនិញពីោនយនត/ចូ្លោនយនត ១០០.៦០២.០៤៦  ៨៣.៨២១.៧៧៥ 
ច្ំណូលបានពីសសវាព្ច្កសច្ញចូ្លកំពង់ផែ ៦៥.០១៦.២៦៧  ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ 
ច្ំណូលពីការរការុកកុងតឺនរ័ ១៤.៣៧៤.៤៨៨  ១១.៣៧៧.៧៨៥ 
ចំណូលបានមរពីការជួលតំរនហ់សែឋរិចចពិហសស ២.១៩៥.៨៦៩  ២.៤០៧.៧២២ 
ច្ំណូលសែេងៗ ១.៥៩៤.០៦០  ១.៧៨៤.១៦៣ 
 ៣៤២.៣៤៩.២២៩  ៣១១.៨១៣.៧៦៩ 
សពលសវល្លថ្នការររលួសាគ ល់ច្ំណូល    

ររួលសាគ ល់សៅសពលដតមយួ ៣២៤.៦១០.៦២៤  ២៩៦.៨៨៧.៤៣០ 
ររួលសាគ ល់តាមែំណាកក់ាល ១៧.៧៣៨.៦០៥  ១៤.៩២៦.៣៣៩ 

 ៣៤២.៣៤៩.២២៩  ៣១១.៨១៣.៧៦៩ 
 
២២. ច្ំណាយសម្គា រលព្បើព្ាស ់
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ច្ំណាយសលើសាភ រងាយសឆ្ះ ៤៤.៦៧៦.៩២២  ៣៣.០៣០.១៧១ 
ហក្គឿងរ ល ស់ ៣២.៩០៨.០១៧  ៣៤.៩៤៩.០៧៣ 
សមាា រឃាល ងំ ៧.៦០៩.៦៧០  ៦.៨៨៦.៤៦២ 
ហក្រងឥនធនៈ និងសព្បងា សីុន ៣.៨១០.៩១៤  ៣.៥៥៦.៦៧៣ 
សមាា រផាតផ់ាងក់ារោិល័យ ២.៨៣៦.៧១៥  ៣.២៦៥.៤៧៧ 
សមាា រហក្រើក្បាស់ហផសងៗ ១.៨៩៧.០០៨  ១.៨៥៧.២៥៧ 
 ៩៣.៧៣៩.២៤៦  ៨៣.៥៤៥.១១៣ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៣. ច្ំណាយក្បារ់ផេរៀវត្សរ ៍ក្បារ់ឈ្មលួ និងច្ំណាយ រ់ព័នធ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្បារហ់រៀវតសររ៍ុគាលិរ ៦៩.៣១៨.៩៩៨  ៦១.១៨០.៦៩១ 
ក្បាររ់ង្ហវ ន ់ ១៧.៧២៣.៧៤៦  ១២.១៧៩.០២៣ 
ចំណាយអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍(រំណតស់មាា ល់ ១៧) ៦.៣២៣.០០០  ៦.២៨៤.០០០ 
បងគរការរូទតព់្បាកប់ំណាច្អ់តីតភាពការងារ ៣.៤៧០.៩២៨  ៣.០១២.៤៧៧ 
ោភការររស់ក្រុមក្រឹរាភបិាល ១.៣៩៦.៨០០  ១.៣៧២.១០០ 
ចំណាយសនតិសុខ្សងាមហផសងៗ ៧៨៣.០២២  ៨៣១.៩៦១ 
ក្បារឈ់នួលសក្មារអ់នរហ  ការ ២៣២.៥៥០  ២៩២.៣០០ 
ចំណាយហផសងៗពារព់ន័ធនឹងរុគាលិរ ៥.១១៧.៩០៥  ៤.៩៧៥.១៤៤ 
 ១០៤.៣៦៦.៩៤៩  ៩០.១២៧.៦៩៦ 
 
២៤. ច្ណំាយរលំសក់្ទ្ពយសម្បតតិ និងបរកិាា រ និងរលំសក់្ទ្ពយសរមមអររូី 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ (រំណតស់មាា ល់ ៦) ៣២.៤៩៥.៦៦៣  ៣០.៦៥៦.៤២៥ 
ក្ទពយសមបតតិវនិហិោគ (រំណតស់មាា ល់ ៧) ៦.៣២២.៦៧០  ៦.២៦២.១១៦ 
ក្ទពយសរមមអររូី (រំណតស់មាា ល់ ៨) ១.១០៤.៣៤៤  ១.០៧១.០១៥ 
 ៣៩.៩២២.៦៧៧  ៣៧.៩៨៩.៥៥៦ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
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២៥. ច្ំណាយលែសងៗ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
វភិាគទាន និងការហ្វើអហំណាយ ១២.០២៩.៣២៦  ៦.៥៦៣.៧៦៨ 
ច្ំណាយព្បតិបតតិការតំបនស់សែឋកិច្ចពិសសស ២.៥៤៥.៦០២  ២.៣៨៩.២៤៨ 
ចំណាយរែឋបាល ២.២០៣.២១៨  ១.៧៨១.៧៤៩ 
ការទទលួហភ្ៀវ និងរែិសណាឋ ររិចច ១.៤២២.៧៥៧  ៣.៨២០.៩៧៧ 
រថៃក្មហសវាវជិាជ ជីវៈ និងច្ំណាយពាកព់ន័ធ ១.០៥១.២៥០  ៧៦២.៣៤១ 
សបសកមម ១.០១៥.៣៥៩  ១.១៣៩.១៩២ 
ការសបាះែាយសែេងៗ ៧៨៤.៩០៧  ១.១៨៩.២៧៧ 
រឹកសភាើង ៣៩០.២៣៤  ៤៧៥.៦៧១ 
ហសវាថៃក្រសណីយ ៍ ៣៦៦.៣៧៤  ៦១៩.៨២៥ 
សាភ រផងទសុំខភាព ៣៤៩.៤២៨  ១៨៥.៨៨០ 
ការរណតុ េះរណាត ល និងសិកាខ ោោ ២៤៣.៤៩១  ៥១៤.៥៧៤ 
ការជួលឧរររណ៍ ២៦.៨៤៥  ១១១.០៣៨ 
ការកតព់្តាព្តែបម់កវញិ/ការខាតបងឥ់ណទនរពំឹងរុក (២.៣២៦.២៣៧)  ១.៤៧៤.៧៦៥ 
ពនធសែេងៗ ៧៦.០១៣  ១៦៣.៤៥២ 
ចំណាយហផសងៗ ១៦៨.៨៣៩  ៤៣៩.៥៥២ 
 ២០.៣៤៧.៤០៦  ២១.៦៣១.៣០៩ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
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សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៦.  ចំណូល/(ចំណាយ)ហរិញ្ញវតថុ - សទុ្ធ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណូលហិរញ្ញ វតថុ៖    

ចំណូលការក្បារព់ីក្បាររ់ហញ្ញ ើហៅ្ ោរ (ក) ៣.៨១០.៧៧៦  ៤.១៣៣.៥០៨ 
ច្ំសណញពីការរតូរររូិយវតថុរបស់ក្បាររ់មច ី(គ) ៣៩.៥៣១.៣៦៧  - 
ច្ំណូលការព្បាកព់ីការកតព់្តាអបបហារឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិកព្តលបម់កវញិ ៥៥.៣៤២  ៣៧៣.៦១៦ 

 ៤៣.៣៩៧.៤៨៥  ៤.៥០៧.១២៤ 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ ៖    

ចំណាយការក្បារហ់លើក្បាររ់មច ី(ខ) (១១.១៩៤.៤៤៦)  (១៣.៦២៤.៨១០) 
ខាតពីការរតូរររូិយវតថុរបស់ក្បាររ់មច ី(គ) -  (១៨.០៩១.១០៥) 
ច្ំណាយការព្បាកព់ីការបូកបផនថមភាគល្លភធានាព្តូវបង ់ -  (១៤៧.២៩៣) 

 (១១.១៩៤.៤៤៦)  (៣១.៨៦៣.២០៨) 
    
ច្ំណូល/(ច្ំណាយ)ហិរញ្ញ វតថុ - សុរធ ៣២.២០៣.០៣៩  (២៧.៣៥៦.០៨៤) 
 
(រ)  ចំណូលការក្បារគ់ឺជាចំណូលពីគណនីក្បាររ់ហញ្ញ ើសនស ំនិងក្បាររ់ហញ្ញ ើានកាលកំណត ់ ដែលហផើ្ហៅ្ ោររនុងក្សុរ

រនុងឆ្ន ។ំ  
 
(ខ្)  ចំណាយការក្បារគ់ឺជាការក្បារហ់លើក្បាររ់មច ី ដែលទទួលបានពីក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ តមរយៈព្បាកក់មចផីែល

ររលួបានពី JICA និង JBIC។ 
 
(គ) ក.ស.ស ានព្បាកក់មចជីាព្បាកស់យ នជប ុន និងជាព្បាកែុ់ល្លា រអាសមរកិ (កំណតស់ាគ ល់១៦)។ ក.ស.ស កា៏នព្បាក់

បសញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ ជាព្បាកែុ់ល្លា រអាសមរកិែងផែរ។ សដាយសារផតការសែើងចុ្ះថ្នតថ្មាព្បាកស់រៀល សធ្ៀបនឹង
ព្បាកស់យ នជប ុន និងព្បាកែុ់ល្លា រអាសមរកិ បណាត លឱ្យានការច្ំសណញ/ខាតជាសារវនតពីការបតូរអព្តារបូិយបណ័ណ សលើ
ព្បាកក់មច ី និងព្បាកប់សញ្ញ ើរយៈសពលខាីសៅធ្នាោរ។ អព្តាបតូររបូិយបណ័ណ ផែលព្តូវបានែេពវែាយសដាយ ធ្នាោរជាតិ ថ្ន 
កមពុជា គិតព្តឹមែំណាច្ក់ារយិបរសិច្ឆររាយការណ៍។ ច្ំសណញពីការបតូររបូិយបណ័ណ ភាគសព្ច្ើន    បណាត លមកពីការធាា កចុ់្ះ 
ថ្នក្បារហ់យ នជប ុន សធ្ៀបសៅនឹងការយិបរសិច្ឆរមុនៗ។ 

 

 ២០២១  ២០២០  ២០១៩ 

ក្បារហ់យ ន/ក្បារហ់រៀល ៣៥,៥៩០  ៣៩,២៧៥  ៣៧,៦២០ 
ក្បារែុ់ោល រអាហមររិ/ក្បារហ់រៀល ៤.០៧៤  ៤.០៤៥  ៤.០៧៥ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៧.  ច្ំណាយពនធផេលើក្បារ់ច្ំណូល 
(រ) ច្ណំាយពនធផេលើក្បារ់ច្ំណូល 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ពនធហលើក្បារច់ំណូលរនុងឆ្ន  ំ ៧.៥៩៥.៥៤៩  ១០.៧៤៨.៧១៣ 
ពនធពនារ ៩.៧៤២.៦៩៨  ៣.៨៩១.៦៤០ 

និយត័កមមសព្ាបព់នធកនុងឆ្ន ថំ្នការយិបរសិច្ឆរមុន -  ៨៩២.២៧៤ 
ចំណាយពនធហលើក្បារច់ំណូល ១៧.៣៣៨.២៤៧  ១៥.៥៣២.៦២៧ 
 
(ខ) ការផេផទៀងផ្លទ ត្់ពនធផេលើក្បារ់ច្ំផេណញ និងច្ំផេណញគណផេនយយ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំហណញគណហនយយមុនរងព់នធហលើក្បារច់ំហណញ ១១១.០៤៥.៦៣៧  ៤២.១៤០.២២១ 
    
ច្ំណាយពនធហលើក្បារច់ំណូល  ២២.២០៩.១២៧  ៨.៤២៨.០៤៤ 
(ច្ំណូលមនិជាបអ់ាករ)/ ចំណាយមនិអាចកាតរ់ង  (៤.៨៧០.៨៨០)   ៦.២១២.៣០៩  
 ១៧.៣៣៨.២៤៧  ១៤.៦៤០.៣៥៣ 
    
ការវាយតថ្មាពនធសលើព្បាកច់្ំណូលសែើងវញិសដាយ អគគនាយកដាឋ នពនធដារ -  ៨៩២.២៧៤ 
ច្ំណាយពនធសលើព្បាកច់្ំណូល ១៧.៣៣៨.២៤៧  ១៥.៥៣២.៦២៧ 

 
(*) ហោងតមចារោ់រហពើពនធកមពុជា ក.ស.ស ានកាតពវកិច្ចព្តូវរងព់នធហលើក្បារច់ំណូលកនុងអព្តា ២០%។ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៧.  ច្ំណាយពនធផេលើក្បារ់ច្ំណូល (ត) 
(គ) សម្តុលយពនធពនារ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ពនធពនារក្ទពយសរមម ១៩.១៦៧.៨៥៩  ២២.៣៥៤.១១៨ 
រំណុលពនធពនារ (៤៨.៥៨៦.៨៧៣)  (៤២.០៣០.៤៣៤) 
រំណុលពនធពនារ-សុទធ (២៩.៤១៩.០១៤)  (១៩.៦៧៦.៣១៦) 
 
បផព្មបព្មួលសមតុលយពនធពនារ៖ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សៅថ្ងៃរី០១ ផខមករា  (១៩.៦៧៦.៣១៦)  (១៥.៧៨៤.៦៧៦) 
កតព់្តាជាបនទុកកនុងច្ំសណញ-ខាត (៩.៧៤២.៦៩៨)  (៣.៨៩១.៦៤០) 
សៅថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ  (២៩.៤១៩.០១៤)  (១៩.៦៧៦.៣១៦) 
 
(១) ពនធពនារព្រពយសកមម 

 

កាតរវរិចចអតថ
ព្បលោជន៍

លសាធននិវតតន៍  
បងារ  

ព្ារ់រងាវ ន់  សវំិធានធន  ចំណូលរនារ  

កាតរវរិចចការ
រូទាត់ព្ារ់
បំណាច់អតីត
ភារការងារ  សរបុ 

 ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
            
លៅថ្ងៃរី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០ ១៦.៦១៤.៨១៣  ២.២២៣.៣៨៥  ៤០៣.៨៥៣  ១.១៤៣.០៣៨  ៥៣៧.២៤១  ២០.៩២២.៣៣០ 
កតព់្តាជាឥណទន/(បនទុក)កនុងច្សំណញ-ខាត ៦៨១.៥៨០  ២១២.៦៨០  ២៨៨.០៤៥  (៣៥.១១២)  ២៨៤.៥៩៥  ១.៤៣១.៧៨៨ 
លៅថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៧.២៩៦.៣៩៣  ២.៤៣៦.០៦៥  ៦៩១.៨៩៨  ១.១០៧.៩២៦  ៨២១.៨៣៦  ២២.៣៥៤.១១៨ 
            
លៅថ្ងៃរី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២១ ១៧.២៩៦.៣៩៣  ២.៤៣៦.០៦៥  ៦៩១.៨៩៨  ១.១០៧.៩២៦  ៨២១.៨៣៦  ២២.៣៥៤.១១៨ 
កតព់្តាជាឥណទន/(បនទុក)កនុងច្សំណញ-ខាត ៣៣៩.៨០៤  (២.៤៣៦.០៦៥)  (៤៦៥.២៤៦)  (១៨.៩៤៦)  (៦០៥.៨០៦)  (៣.១៨៦.២៥៩) 
លៅថ្ងៃរី៣១ ផខធន ូឆ្ន ២ំ០២១ ១៧.៦៣៦.១៩៧  -  ២២៦.៦៥២  ១.០៨៨.៩៨០  ២១៦.០៣០  ១៩.១៦៧.៨៥៩  

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៧.  ច្ណំាយពនធផេលើក្បារ់ច្ំណូល (ត) 
(គ) សម្តុលយពនធពនារ (ត) 
(២) បំណុលពនធពនារ 
 រលំសរ់លនលឿនរនធ 
 ពាន់លរៀល 

  
លៅថ្ងៃរី១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០ (៣៦.៧០៧.០០៦) 
កតព់្តាជាបនទុកកនុងច្ំសណញ-ខាត (៥.៣២៣.៤២៨) 
លៅថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ (៤២.០៣០.៤៣៤) 
  
លៅថ្ងៃរី១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២១ (៤២.០៣០.៤៣៤) 
កតព់្តាជាបនទុកកនុងច្ំសណញ-ខាត (៦.៥៥៦.៤៣៩) 
លៅថ្ងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ (៤៨.៥៨៦.៨៧៣) 
 
(ឃ) បញ្ហា រនធលែសងៗ 

ពនធក្តូវបានគណ តមមូលោឋ នរំណរក្ោយពនធរចចុរបននថៃនរទរបញ្ញតតិពនធោរ ផែលបានអនុមត័រចួ្ជាសាថ ពរ
នាកាលបរសិច្ឆររបាយការណ៍។ គណៈព្គបព់្គងវាយតថ្មាអំពីសាថ នភាពផែលបានព្បកាសពនធ ជាមយួនឹងសាថ នភាពថ្នបរបបញ្ញតិត
ពនធដារ។ ព្កុមហ ុនកតព់្តាសំវធិាន្នហៅតមភាពសមក្សរ អាព្ស័យសៅតាមមូលោឋ នថ្នចំនួនព្បាកព់នធ ដែលព្កុមហ ុនរពំងឹថា
ព្តូវរងជូ់នអាជ្ា្រពនធោរ។  

ហទាេះរជីាោ ងណារហ៏ោយ រទរបញ្ញតតិពនធទងំសនះានការផព្បព្បួលពីមយួក្ោហៅមយួក្ោ ហហើយការកំណតចុ់្ង
សព្កាយសលើច្នំនួរំណុលពនធ នឹងហ្វើហឡើងបនាទ បព់ីានការក្តួតពិនិតយររស់អាជ្ាធ្រពនធដារ។ សៅសពលផែលលរធែលពនធចុ្ងសព្កាយ
ានភាពខុសោន ពីការកតព់្តាែំបូង ភាពខុសោន សនះនឹងសធ្វើឱ្យប ះពាល់ែល់ច្ំនួនបំណុលពនធ និងសមតុលយរឹកព្បាក ់ កនុង
ការយិបរសិច្ឆរផែលការកំណតព់នធសនាះព្តូវបានសធ្វើសែើង។ 

 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៨.  ច្ំផេណញរនងុមួយភាគហ ុន 
(រ)  ច្ំផេណញរនងុមួយភាគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន (basic earnings per share) 

ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន ក្តូវបានគណ ហោយយរក្បារច់ំហណញររស់មាច ស់ភាគហ ុនររស់ ក.ស.ស 
ដចរនឹងចំនួនភាគហ ុនធ្មមតាម្យមដែលបានហបាេះផាយរនុងឆ្ន ។ំ 
 ២០២១  ២០២០ 
    

ក្បារច់ហំណញររស់ភាគហ ុនរិ (ពានហ់រៀល) ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
ចំនួនភាគហ ុនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន (ហរៀល) ១.០៩២,៥២  ៣១០,២១ 
 
(ខ) ច្ំផេណញរនងុមួយភាគហ ុនងយច្ុោះ (diluted earnings per share) 

ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ ក្តូវបានគណ ហោយដរដក្រចនំនួម្យមថៃនភាគហ ុន្មមតដែលមាន ហោយសនមត
ថាមានការហផទរភាគហ ុនដែលមានសកាត នុពលទាងំអស់ហៅជាភាគហ ុន្មមត។ ក.ស.ស មនិមានភាគហ ុនដែលមានសកាត នុពល
អាចហផទរហៅជាភាគហ ុន្មមតហ េះហទ នាែំណាច្ឆ់្ន សំនះ។ ែូចហនេះ ចំហណញរនុងមយួភាគហ ុន្យចុេះ គឺមានតថៃមលហសមើនឹងចហំណញ
រនុងមយួភាគហ ុនជាមូលោឋ ន។ 
 
២៩.  ស្ថច្់ក្បារ់បានពីក្រត្ិរត្តិការ 
 រំណត់  ២០២១  ២០២០ 
 សមាា ល ់   ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
      
ចំហណញមុនរង់ពនធ   ១១១.០៤៥.៦៣៧  ៤២.១៤០.២២១ 
និយត័រមម៖      

រលំស់ក្ទពយសមបតតិ និងររកិាខ រ និងរលំស់ក្ទពយសរមមអររីូ ២៤  ៣៩.៩២២.៦៧៧  ៣៧.៩៨៩.៥៥៦ 
ការងយចុ្ះតថ្មាថ្នគណនីអតិងិជនពាណិជជកមម   (២.៣២៦.២៣៧)  ១.៤៤០.២៣០ 
(ច្ណូំល)/ច្ំណាយហិរញ្ញ វតថុ - សុរធ ២៦  (៣២.២០៣.០៣៩)  ២៧.៣៥៦.០៨៤ 
ចំណាយកាតពវរិចចអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍ ២៣  ៦.៣២៣.០០០  ៦.២៨៤.០០០ 
កាតពវកិច្ចការរូទតព់្បាក់បំណាច្់អតីតភាពការងារ ២៣  ៣.៤៧០.៩២៨  ៣.០១២.៤៧៧ 
រលំស់ឥណទនែតល់ឱ្យបុគគលិក   ៣២៧.៧២៨  ៦៥៥.៤៥៦ 

រដក្មរក្មួលហែើមទុនរងវិល៖      
សននិ្ិ   (៣.៣៧១.៩៨៤)  (៥.៣៣៣.៧៦៧) 
គណនីអតិ្ិជនពាណិជជរមម និងគណនីអតិ្ិជនហផសងៗ   (៣.៧៦១.៦១៦)  ១៣.០៦៧.៩០២ 
គណនីអនរផាតផ់ាងព់ាណិជជរមម និងគណនីអនរផាតផ់ាងហ់ផសងៗ   ២២.១២៦.០៣៧  (២.២១១.៧៦៦) 
កាតពវកិច្ចអតថព្បសោជនស៍សាធ្ននិវតតនប៍ានបង់   (៤.៦២៣.៩៨៣)  (២.៨៧៦.០៩៤) 
កាតពវកិច្ចព្បាក់បំណាច្អ់តីតភាពការងារ   (៦.៤៩៩.៩៥៧)  (១.៥៨៩.៥០៥) 
ចំណូលពនារ   (៩៤.៧២៧)  (១៧៥.៥៦០) 

ោចក់្បារប់ានពីក្រតិរតតិការ   ១៣០.៣៣៤.៤៦៤  ១១៩.៧៥៩.២៣៤ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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២៩.  ស្ថច្់ក្បារ់បានពីក្រត្ិរត្តិការ (ត) 
 ផែនកសនះបងាា ញពីការវភិាគបំណុលសុរធ និងបផព្មបព្មួលបំណុលសុរធ កនុងឆ្ន នំីមយួៗផែលបានបងាា ញ។ 
 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
សាច្ព់្បាក ់និងសាច្ព់្បាកស់មមូល ២២.៤៦៨.៩២៩  ៣០.៧៤១.០៧៥ 
ព្បាកប់សញ្ញ ើសៅធ្នាោររយៈសពលខាី ១០១.៣០៦.៦៨១  ១០៤.៥២៧.១០៣ 
ព្បាកក់មច ី (៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧)  (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣) 
បំណុលសុរធ (៣៤៥.២១១.៣៨៧)  (៤០៤.៦៧៧.៦៥៥) 
    
សាច្ព់្បាក ់និងព្បាកប់សញ្ញ ើសៅធ្នាោររយៈសពលខាី ១២៣.៧៧៥.៦១០  ១៣៥.២៦៨.១៧៨ 
បំណុលែុល – អព្តាការព្បាកស់ងរ (៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧)  (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣) 
បំណុលសុរធ (៣៤៥.២១១.៣៨៧)  (៤០៤.៦៧៧.៦៥៥) 
 

 ព្ររយសរម្មលែសងៗ  
បំណុលរសីរម្មភារ 

ហរិញ្ញបបទាន   

 

សាច់ព្ារ់ និង
សាច់ព្ារ ់
សម្ម្ូល  

ព្ារប់លញ្ញ ើ 
លៅធនាគារ 
រយៈលរលខល ី  ព្ាររ់ម្ច ី  សរបុ 

 ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល  ពាន់លរៀល 
        
បំណុលសរុធលៅថ្ងៃរី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ១២៩.៦១៥.៦១៨  (៥៤៣.៧០៤.២២៤)  (៣៨៦.២៩៩.០០៩) 
លំហូរសាច្ព់្បាក ់ ២.៩៥១.៤៧៨  (២៥.០៨៨.៥១៥)  ៣៥.៥៧១.២៧៥  ១៣.៤៣៤.២៣៨ 
លសមអៀងពកីារបតូររបូយិបណ័ណ  -  -  (១៨.០៩១.១០៥)  (១៨.០៩១.១០៥) 
បផព្មបព្មលួមនិផមនសាច្ព់្បាកស់ែេងៗ (*) -  -  (១៣.៧២១.៧៧៩)  (១៣.៧២១.៧៧៩) 
បំណុលសរុធលៅថ្ងៃរ៣ី១ ផខធន ូឆ្ន ២ំ០២០ ៣០.៧៤១.០៧៥  ១០៤.៥២៧.១០៣  (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣)  (៤០៤.៦៧៧.៦៥៥) 
        
បំណុលសរុធលៅថ្ងៃរី០១ ផខម្ររា ឆ្ន ២ំ០២១ ៣០.៧៤១.០៧៥  ១០៤.៥២៧.១០៣  (៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣)  (៤០៤.៦៧៧.៦៥៥) 
លំហូរសាច្ព់្បាក ់ (៨.២៧២.១៤៦)  (៣.២២០.៤២២)  ៤២.៦៧៨.៤៦៣  ៣១.១៨៥.៨៩៥ 
លសមអៀងពកីារបតូររបូយិបណ័ណ  -  -  ៣៩.៥៣១.៣៦៧  ៣៩.៥៣១.៣៦៧ 
បផព្មបព្មលួមនិផមនសាច្ព់្បាកស់ែេងៗ (*) -  -  (១១.២៥០.៩៩៤)  (១១.២៥០.៩៩៤) 
បំណុលសរុធលៅថ្ងៃរ៣ី១ ផខធន ូឆ្ន ២ំ០២១ ២២.៤៦៨.៩២៩  ១០១.៣០៦.៦៨១  (៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧)  (៣៤៥.២១១.៣៨៧) 

 
(*)  បផព្មបព្មួលមនិផមនសាច្ព់្បាកស់ែេងៗ រមួាន ច្ំណាយបងគរការព្បាក ់ ផែលព្តូវបានបងាា ញជាលំហូរសាច្ព់្បាក់
ព្បតិបតតិការកនុងរបាយការណ៍លំហូរសាច្ព់្បាកស់ៅសពលបានបង។់ 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣០. ក្រត្ិរត្តិការភាគី រ់ព័នធ 
 ក.ស.ស សថិតហក្កាមការក្គរក់្គងដផនរហិរញ្ញ វតថុសដាយក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ និងសថិតហៅហក្កាមការក្គរក់្គងដផនរ
រហចចរហទសសដាយក្រសួងសាធារណការ នងិែឹកជញ្ជូ ន។ ក្រតិរតតិការជាមយួក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ និងក្រសួង
ោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន ក្តូវបានចាតទុ់រថាជាភាគីពារព់ន័ធ។ 
 
(រ) សម្តុលយភាគី រ់ព័នធ 
(i)  រឹកព្បាកជ់ំពារក់្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
ព្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ១៩៨.៣០០.៨១៩  ២៣២.២៥៦.០៦៤ 
MoEF – (JBIC)  ២៧០.៦៨៦.១៧៨  ៣០៧.៦៨៩.៧៦៩ 
 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
 
(ii)  រឹកព្បាកព់្តូវទារពីក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន 
 ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
រុហរក្រទានហៅឱ្យក្រសួងោធារណការ និងែឹរជញ្ជូ ន ១.២២១.៣០៣  ៤.៧៥៤.៤២៥ 
 
(ខ) ក្រត្ិរត្តិការភាគី រ់ព័នធ 
  ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ចំណាយការក្បារហ់លើក្បាររ់មចពីីក្រសួងហសែឋរិចច និងហិរញ្ញ វតថុ  

(រំណតស់មាា ល់ ២៦(ខ្)) ១១.១៩៤.៤៤៦  ១៣.៦២៤.៨១០ 
 



រំរង់ផែសវយត័្ក្រុងព្រះសហីនុ 
 
រំណត្់សម្គា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សក្ម្គរ់ែំណាច្់ឆ្ន  ំនងៃទ្ី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
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៣០. ក្រត្ិរត្តិការភាគី រ់ព័នធ (ត) 
(គ) ការទ្ូទាត្់ជូនគណៈក្គរ់ក្គងសខំាន់ៗ 
 ការរូទតជូ់នគណៈព្គបព់្គងសំខាន់ៗ  សព្ាបែ់ំណាច្ឆ់្ន  ំានែូច្ខាងសព្កាម៖ 
 
  ២០២១  ២០២០ 
  ន់ផេរៀល   ន់ផេរៀល 
    
ក្រុមក្រឹរាភិបាល    
រថៃក្ម និងចណំាយពារព់ន័ធហផសងៗ  ១.៣៩៦.៨០០  ១.៥៨៦.៤០០ 
    
រុគាលរិថាន រ់ក្គរ់ក្គងសខំាន់ៗ    
ក្បារហ់រៀវតសរ ៍និងចំណាយហផសងៗ ៣.០៦៣.៤៩៥  ២.៣៩៧.៩៦៤ 
    
ចំណាយអតថក្រហោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍(*) ២៤៥.៧១៨  ២៣០.៥៣៩ 
 
 រុគាលិរថាន រក់្គរក់្គងសំខាន់ៗ  រមួមានអគា យរ និង យរក្រតិរតតិ ដែលជាអនរសហក្មចចិតតជាយុទធោស្រសត សលើការ
ែឹកនា ំសលើផែនកហិរញ្ញ វតថុ និងព្បតិបតតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
 

(*)  គសព្ាងអតថព្បសោជនហ៍ោ្ននិវតតន ៍   ព្តូវបានដាកឱ់្យព្បតិបតតិកនុងអងគភាពទងំមូល   កនុងសនាះបុគគលិកថាន កព់្គបព់្គង    
សំខាន់ៗ កា៏នសិរធិររួលគសព្ាងអតថព្បសោជនស៍នះ ែូច្ោន នឹងបុគគលិក ក.ស.ស ែថ្រសរៀតផែរ។ 
 
៣១. រិច្ចសនា 
 គតិព្តឹមថ្ងៃរី៣១  ផខធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២១ ក.ស.ស ានកិច្ចសនាទករ់ិននឹងច្ំណាយសែើមរុនផែលមនិទនរូ់ទត ់    
ច្ំនួន ៨២១.៤១៦ ល្លនសរៀល (ថ្ងៃរី៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៖ ច្នំួន ៩១៨.៣៧១ ល្លនសរៀល) សព្ាបក់ាររិញសសវាកមមសាងសង ់            
ព្រពយសមបតត ិនិងបរកិាេ រ។  
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ផ្នែកទី ៧ 
ព័ត៌មានអំពីប្រតិរតតិការជាមួយភាគីជារ់ពាក់

ព័នធ និងទនំាស់នលប្រយោជន ៍
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 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

 គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
 

គិតត្តឹមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ព ាំមានត្រតិរតតិការត្រនេទននេះន ើតន ើងចាំន េះ  សស នទ ។ 
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ផ្នែកទី ៨ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 
ររស់គណៈប្គរ់ប្គង 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



របាយការណប៍្រចាំឆ្ន ាំ២០២១                                                  121 

  សស គឺជា ាំពងផ់ែអនតរជាតសិម ត្ទទឹ នត្ៅផតមយួគត ់ននត្ពេះរាជាណាចត្  មព ជា ផែល ាំព ងន្វើអាជីវ មមនលើនែៃ
ែីទាំហាំត្រមាណ ១២៥ ហិ តា ផែលមានទីតាាំងនៅសង្កា តន់លខ៣ ត្ ុងត្ពេះសីហន  នខតតត្ពេះសីហន  នហើយត្តូវបានតភ្ជា រ់
នោយរណាត ញែឹ ជញ្ាូ នចាំរ េះ។  ាំណត ់ន ង អន ត្ ឹតយនលខ ៥០ អនត្ /រ  ច េះនងៃទី ១៧ ផខ  ាោ ឆ្ន ាំ១៩៩៨  សស មាន
តួនាទីជាត្រតរិតតិ រផែ ែូចមានលមអតិនូវអាជីវ មម និងនសវា មម ន ងផែន ទី១ ចាំណ ចទី២ ខាងនលើននរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ
២០២១ ននេះ ។ 
 សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ននេះ ររមិាណ  ងផតនរ័ររស់  សស មានការន ើនន ើងចាំននួ ៩០.៥៤៥ TEUs នសមើនឹង 
១៤,១១% នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០។ ចាំផណ ររមិាណទាំនិញឆ្លងកាតគ់ិតជានតានមាន ាំនណើ ន ៥,៨៩% នសមើនឹង 
៣៨៨.៥៣៤ នតាន ផែល ន ងននាេះទាំនិញ  ងផតនរ័ គតិជានតានមាន ាំនណើ ន ១៣,៤៣% នសមើនឹង ៥៨៥.៨៩២ នតាន និង
នត្រង&ហ្គា សងយច េះ ៩,២៣% នសមើនឹង ១៨១.៩៩៤ នតាន ចាំផណ ទាំនិញរាយឆ្លងកាតម់ានការងយច េះ ២៨,៣២% នសមើ
នឹង ៩៩.០៨៦នតាន  នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០។ ចាំន េះនាវាឆ្លងកាត ់ សស មានងយច េះ ចាំនួន ១៣៤នាវា ត្រមាណជា 
៨,៤៧% និងចាំណ េះែៃ  នាវាងយច េះ ២០,៣៧% នសមើនឹង ៣.៤១៨.៥៨០នតាន សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០២០។ 
 ការពិភ្ជ ា និងការវភិ្ជគររស់ថ្នន  ែ់ឹ នាាំនលើស្ថា នភ្ជពហិរញ្ញ វតា ររស់  សស នងិលទធែលត្រតិរតតិការខាង
នត្កាមននេះ ន្វើន ើងផែអ នលើរបាយការណ៍ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតា ផែលបានន្វើសវន មមរចួរាល់ នោយសវន រឯ រាជយសត្មារឆ់្ន ាំ
២០២១ និងឆ្ន ាំ២០២០ ែូចរង្កា ញ ន ងផែន ទី៦ ននរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ។ 
  សស មានត្រេពចាំណូលសាំខានែូ់ចខាងនត្កាម ៖ 

- ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីនសវា មម
នាវាចរណ៍ នងិការចូលចតនាវា រមួមាន ចាំណូលនលើចាំណ េះែៃ   សាំចតផែ ត្រឡាយ នងលឈ្នួល ណណ ធារ ិចច នងល
ឈ្នួលនាវាសនណាត ង នងលឈ្នួល  -់នោេះពួរ នងលឈ្នួលនរើ -រិទឃ្លរន់ាវា និងនងលឈ្នួលត្រមូលសាំរាម ។ 

- ចាំណូលពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងផតនរ័ពីនាវានៅទលីាន  ងផតនរ័ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា ចាំណូល
ផែលបានម ពីនសវា មមនលើ ោ ទ់ាំនិញរាយ ឬ  ងផតនរ័ចូល ឬនចញពីនាវានៅនលើស្ថព នផែ ។ 

- ចាំណូលពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងផតនរ័នៅនលើទលីាន (LOLO Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីនស
វា មមនលើ ោ ទ់ាំនិញរាយ ឬ  ងផតនរ័ ចូល ឬនចញនៅនលើទីលាន ។ 

- ចាំណូលពីនងលឈ្នួលសត  ទាំនញិ ឬ  ងផតនរ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីការសត   ទាំនិញ
រាយ ឬ  ងផតនរ័នៅ ន ងឃ្ល ាំង និងនលើទលីាន ។  

- ចាំណូលែឹ ជញ្ាូ ន (Transportation Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបានម ពីនសវា មមែឹ ជញ្ាូ ន ទាំនិញ ឬ
  ងផតនរ័ ន ងររនិវណផែ ។ 

- ចាំណូលពីតាំរនន់សែឋ ិចចពិនសស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចាំណូលផែលទទួលបានពីការជួលែី
ន្វើនរាងចត្  អគារ ពតីាំរនន់សែឋ ិចចពិនសសររស់ ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ុងត្ពេះសីហន  ។ 
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  សស  តត់្តារញ្ា ីគណននយយ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ជាត្បា ន់រៀល ផែលជាររូិយរណ័ណ ជាតិររស់ខលួន 
ចាំផណ ត្រតិរតតិការផែលជាររូិយរណ័ណ អនតរជាតិនែេងៗ ត្តូវបានរង្កា ញជាត្បា ន់រៀលនោយនត្រើអត្តារតូរែលូវការជាម្យម
ត្រចាំនងៃររស់្នាគារជាតិនន មព ជា តាមកាលររនិចេទននត្រតិរតតិការនមីយួៗ ។ 
 - ការវភិ្ជគចាំណូល 
 .១.  ការវភិ្ជគចាំណូល 

សត្មារែ់ាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២១ នត្រៀរន្ៀរនឹងែាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២០ 

បរិយាយ 
សប្ាបក់ារិយបរិច្ឆេទ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 
សប្ាបក់ារិយបរិច្ឆេទ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
បាំររបាំរលួ 

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 

ចាំណូល  ៣៤២.៣៤៩.២២៩ ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ៣០.៥៣៥.៤៦០ ៩,៧៩ 

 សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ននេះ ចាំណូលររស់  សស មានការន ើនន ើងចាំនួន ៣០.៥៣៥.៤៦០.០០០ នរៀល នសមើនងឹ 
៩,៧៩% នោយន ើនពី ៣១១.៨១៣.៧៦៩.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ម  ៣៤២.៣៤៩.២២៩.០០០ នរៀល សត្មារ់
ឆ្ន ាំ២០២១។ ការន ើនន ើងននចាំណូលននេះ រណាត លម ពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងផតនរ័ ពីនាវានៅទីលាន (Stevedoring 
Charges) ចាំណូលពីនសវា មមនលើ ោ  ់ ងផតនរ័នៅនលើទលីាន (LOLO Charges) នងិចាំណូលពីនងលឈ្នួលសត  ទាំនញិ 
ឬ  ងផតនរ័ជានែើម។ 
 .២.  ការវភិ្ជគចាំណូលតាមផែន  

តារាងនត្រៀរន្ៀរត្បា ច់ាំណូលតាមផែន នៅនឹងត្បា ច់ាំណូលសរ រសត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ និងឆ្ន ាំ២០២០  

បរិយាយ 

សប្ាបក់ារិយបរិច្ឆេទឆ្ន ាំ២០២១ សប្ាបក់ារិយបរិច្ឆេទឆ្ន ាំ២០២០ 

ពានច់្រៀល 
ភាគរយច្ ៀបនឹង
ឆាំណូលសរបុ 

ពានច់្រៀល 
ភាគរយច្ ៀប
នឹងឆាំណូលសរបុ 

ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទី
លាន (Stevedoring) 

១៥៨.៥៦៦.៤៩៩ ៤៦,៣២% ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ ៤៦,៤៥% 

ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន 
(LOLO) 

១០០.៦០២.០៤៦ ២៩,៣៩% ៨៣.៨២១.៧៧៥ ២៦,៨៨% 

ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ ៦៥.០១៦.២៦៧ ១៨,៩៩% ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ ២១,៦៧% 
ចាំណូលសត   ឃ្ល ាំង និងទីលាន ១៤.៣៧៤.៤៨៨ ៤,២០% ១១.៣៧៧.៧៨៥ ៣,៦៥% 
ចាំណូលែ ឹជញ្ាូ ន ១២២.៣២៦ ០,០៤% ៦៤.៨១៣ ០,០២% 
ចាំណូលនាវានទសចរណ៍ ០ ០,០០% ២៦៥.៦៤៥ ០,០៩% 
ចាំណូលពតីាំរន ់នសែឋ ចិចពិនសស ២.១៩៥.៨៦៩ ០,៦៤% ២.៤០៧.៧២២ ០,៧៧% 
ចាំណូលជួលទីតាាំង ១.១៦៨.២៤៨ ០,៣៤% ១.១៤០.៨៣១ ០,៣៧% 
ចាំណូលនែេងៗនទៀត ៣០៣.៤៨៦ ០,០៩% ៣១២.៨៧៤ ០,១០% 

ចាំណូលសរ រ ៣៤២.៣៤៩.២២៩ ១០០,០០% ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ១០០,០០% 
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 សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១  ែូ៏ចជាឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំណូលសាំខាន ់ ៤ ត្រនេទផែលមានចាំនួនត្រមាណ ៩៨% នន
ចាំណូលអាជីវ មម និងនសវា មមសរ រររស់  សស។ ចាំណូលទាំងននាេះរមួមាន ៖ ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring) ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ (Port Charges for Vessel 
Services) និងចាំណូលសត  ឃ្ល ាំង នងិទលីាន ។ 

សត្មារែ់ាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២១ នត្រៀរន្ៀរនឹងែាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២០
 

បរិយាយ  

សប្ាបក់ារិយ 
បរិច្ឆេទ ឆ្ន ាំ២០២១ 

សប្ាបក់ារិយ 
បរិច្ឆេទ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
បាំររបាំរលួ  

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 
ចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring) 

១៥៨.៥៦៦.៤៩៩ ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ ១៣.៧២៨.១៦០ ៩,៤៨% 

ចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន 
(LOLO) 

១០០.៦០២.០៤៦ ៨៣.៨២១.៧៧៥ ១៦.៧៨០.២៧១ ២០,០២% 

ចាំណូលពីនសវា មមនាវាចរ ៦៥.០១៦.២៦៧ ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ (២.៥៦៧.៧១៨) -៣,៨០% 
ចាំណូលសត   ឃ្ល ាំង និងទីលាន ១៤.៣៧៤.៤៨៨ ១១.៣៧៧.៧៨៥ ២.៩៩៦.៧០៣ ២៦,៣៤% 

 ចាំណូលពីការនលើ ោ ព់ីនាវានៅទីលាន  ងផតនរ័ (Steverdoring) ន ើនន ើងចាំននួ ១៣.៧២៨.១៦០.០០០ 
នរៀល នសមើនឹង ៩,៤៨% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ និងចាំណូលពីការនលើ ោ ន់ៅនលើទីលាន (LOLO) មាន
ការន ើនន ើងត្រមាណ ២០,០២% នសមើនឹង ១៦.៧៨០.២៧១.០០០ នរៀល នរើនត្រៀរនងឹរយៈនពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០២០។ ការ
ន ើនន ើងនលើចាំណូលនលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន និងចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីានគឺរណាត លម ពីការន ើនន ើងនន
ររមិាណ  ងផតនរ័ ឆ្លងកាត ់   សស មានចាំននួ ៩០.៥៤៥ TEUs នសមើនឹង ១៤,១១% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ននេះ នងិការន ើន
ន ើងននររមិាណទាំនិញជា  ងផតនរ័ចាំននួ ១៣,៨៣% ទនៃមឹគាន ែងផែរនៅឆ្ន ាំ២០២១ ររមិាណទាំនិញនលើ នរៀរមានការ
ន ើនន ើងចាំនួន ១៣,៩០% ភ្ជគនត្ចើនឆ្លងកាតឃ់្ល ាំង និងទលីាន ។ 
 ចាំន េះចាំណូលនសវា មមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  គឺអាត្ស័យនលើចាំនួន និងចាំណ េះែៃ  
នាវាផែលឆ្លងកាត ់ សស នហើយសត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ននេះ នាវាសរ រផែលឆ្លងកាត ់ សស មានការ ងយច េះ ១៣៤ នាវា 
នសមើនឹង ៨,៤៧% នហើយចាំណ េះែៃ  នាវាមានការងយច េះត្រមាណ ២០,៣៧%  នសមើនឹង ៣.៤១៨.៥៨០ នតាន ន្វើឱ្យចាំណូល
ពីនសវា មមផែមានការងយច េះរនដិចព ី៦៧.៥៨៣.៩៨៥.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ម  ៦៥.០១៦.២៦៧.០០០ នរៀល 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ គឺត្រមាណ ៣,៨០% នសមើនងឹ ២.៥៦៧.៧១៨.០០០ នរៀល។ ការងយច េះននចាំណូលនសវា មមនាវាចរននេះ 
នោយនាវាែឹ   ងផតនរ័ផែលជាត្រេពចាំណូលសាំខានរ់ាំែ តររស់ ាំពងផ់ែ  ន ងឆ្ន ាំ២០២១ ចាំណ េះែៃ  នាវា  ងផតនរ័មានការ
ងយច េះត្រមាណ ១១,១៣% និងចាំននួនាវា  ងផតនរ័ងយច េះ ២,២៤% នរើន្ៀរនឹងរយៈនពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
 ចាំណូលពីនសវា មមសត  ឃ្ល ាំង និងទីលានមានការន ើនន ើងចាំនួន ២.៩៩៦.៧០៣.០០០ នរៀល នសមើនងឹ 
២៦,៣៤% នរើនត្រៀរន្ៀរចាំណូលឆ្ន ាំ២០២១ មាន ១៤.៣៧៤.៤៨៨.០០០ នរៀល និងឆ្ន ាំ២០២០ មានចាំណូល 
១១.៣៧៧.៧៨៥.០០០ នរៀល។ ការន ើនន ើងននេះរណាដ លម ពី រយៈនពលសដ    ងផតនរ័នៅឆ្ន ាំ២០២១ មានរយៈនពល
រហូតែល់ ៦ នៅ ១០ នងៃ នរើនត្រៀរន្ៀរនៅនឹងរយៈនពលសដ    ងផតនរ័ឆ្ន ាំ២០២០ ភ្ជគនត្ចើននត្កាមរយៈនពល ៥ នងៃ  (រយៈ
នពលអន នត្គាេះមនិគិតនងលសដ  រយៈនពល ៥នងៃ)។ 
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ខ- ការវភិ្ជគគាំលាតចាំនណញែ ល 
  សស បាននរៀរចាំរបាយការណ៍លទធែលររស់ខលួន ន ងទត្មងជ់ារបាយការណ៍លទធែលតាមយថ្នត្រនេទ ែូចននេះ 
ព ាំមានការរង្កា ញឱ្យនឃ្ើញនៅចាំនណញែ លននាេះនទ។ រ  ផនត ន ងទត្មងរ់បាយការណ៍ននេះអាចឱ្យនយើងន្វើការ ពិភ្ជ ា និង
វភិ្ជគនលើចាំនណញត្រតិរតតិការបាននោយទទួលបានពីចាំណូលសរ រ ែ នឹងចាំណាយត្រតរិតតិការ ។ 
 ចាំណាយត្រតិរតតិការនឹងនលើ ម ពិភ្ជ ា និងវភិ្ជគនៅផែន ខាងនត្កាមគឺ ចាំណ ច គ-ការវភិ្ជគចាំនណញម នរងព់នធ។ 
គ-  ការវភិ្ជគចាំនណញម នរងព់នធ 
 ចាំនណញម នរងព់នធ គឺជាលទធែលផែលទទួលបានពចីាំណូលសរ រែ នឹងចាំណាយត្រតិរតតិ នងិចាំណូល ឬ
ចាំណាយហិរញ្ញ វតា -ស ទធ។  ន ងការវភិ្ជគននចាំណាយត្រតិរតតកិារ នយើងនឹងនលើ យ ចាំណាយសមាា រៈែាតែ់ាង ់ចាំណាយត្បា ់
នរៀវតេរ ៍ ត្បា ឈ់្នួល នងិចាំណាយ  ព់ន័ធ ចាំណាយរ ាំលស់ (ត្ទពយសមបតត ិនងិររកិាា រ និងត្ទពយស មមអររូី) ចាំណាយជួស
ជ ល និងផងទាំ ចាំណាយនែេងៗ និងចាំនណញ (ឬខាត) នែេងៗ ស ទធ ែូចខាងនត្កាម៖ 

សត្មារែ់ាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២១ នត្រៀរន្ៀរនឹងែាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២០ 

បរិយាយ 
សប្ាបក់ារិយ 
បរិច្ឆេទឆ្ន ាំ២០២១ 

សប្ាបក់ារិយ 
បរិច្ឆេទឆ្ន ាំ២០២០ 

បាំររបាំរលួ 

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 
ចាំណូលសរ រ ៣៤២.៣៤៩.២២៩ ៣១១.៨១៣.៧៦៩ ៣០.៥៣៥.៤៦១ ៩,៧៩% 
ចាំណាយសមាា រៈែាតែ់ាង ់ (៩៣.៧៣៩.២៤៦) (៨៣.៥៤៥.១១៣) (១០.១៩៤.១៣៣) ១២,២០% 
ចាំណាយត្បា ន់រៀវតេ ត្បា ឈ់្នួល 
និងចាំណាយ  ព់ន័ធ 

(១០៤.៣៦៦.៩៤៩) (៩០.១២៧.៦៩៦) (១៤.២៣៩.២៥៣) ១៥,៨០% 

ចាំណាយរ ាំលស់(ត្ទពយសមបតតិ 
និងររកិាា រ និងត្ទពយស មមអររូី)  

(៣៩.៩២២.៦៧៧) (៣៧.៩៨៩.៥៥៦) (១.៩៣៣.១២១) ៥,០៩% 

ចាំណាយជួសជ ល និងផងទាំ (៤.៨៥៧.០៥៣) (៨.៨៧៩.៦៩៣) ៤.០២២.៦៤០ -៤៥,៣០% 
ចាំណាយនែេងៗ (២០.៣៤៧.៤០៦) (២១.៦៣១.៣០៩) ១.២៨៣.៩០៣ -៥,៩៤% 
ខាត/(ចាំនណញ)នែេងៗ-ស ទធ (២៧៣.៣០០) (១៤៤.០៩៧) (១២៩.២០៣) ៨៩,៦៦% 
(ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធ ៣២.២០៣.០៣៩ (២៧.៣៥៦.០៨៤) ៥៩.៥៥៩.១២៣ -២១៧,៧២% 
ចាំនណញម នរងព់នធ ១១១.០៤៥.៦៣៧ ៤២.១៤០.២២១ ៦៨.៩០៥.៤១៧ ១៦៣,៥១% 
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សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១  សស មានចាំណាយសមាា រៈែាតែ់ាង ់៩៣.៧៣៩.២៤៦.០០០ នរៀល ផែលមានការន ើនន ើង
ចាំនួន ១០.១៩៤.១៣៣.០០០ នរៀល នសមើនងឹ ១២,២០% នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ ផែលមានចាំណាយ 
៨៣.៥៤៥.១១៣.០០០ នរៀល។  តាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមានការន ើនន ើងននេះ គឺនោយស្ថរចាំណាយសមាា រៈង្កយនឆ្េះ 
(នត្រងឥនធនៈ) ន ើនន ើង ៣៥,២៦% នសមើនងឹ ១១.៦៤៦.៧៥១.០០០ នរៀល នោយតនមលជាម្យមររស់នត្រងឥនៃនៈមានការ
ន ើនន ើងពី ០,៤៩ ែ លាល រ សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ម  ០,០៦៨ ែ លាល រ សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១។ ចាំន េះចាំណាយនលើសមាា រៈឃ្ល ាំង
មានការន ើនន ើង ១០,៥០% នសមើនឹង ៧២៣.២០៨.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

មូលោឋ ន ន ងការគណនាត្បា ន់រៀវតេររ៍រស់  សស គឺនោងនៅនលើទិននែល (ចាំណូលពកីារនលើ ោ )់ ន លគឺ
នៅនពលចាំណូលពីការនលើ ោ ន់ ើនន ើង ចាំណាយនរៀវតេរន៍ឹងន ើនន ើង ែៃ យនៅវញិនរើចាំណូលពីការនលើ ោ ម់ានការ
ងយច េះ ចាំណាយនលើត្បា ន់រៀវតេរន៍ឹងត្តូវងយច េះែូចគាន  នហើយនយើងសនងាតនឃ្ើញថ្នចាំណូល នលើ ោ ព់ីនាវានៅទលីាន 
(Stevedoring) និងចាំណូលនលើ ោ ន់លើទលីាន (LOLO) មានការន ើនន ើងសត្មារ ់ឆ្ន ាំ២០២១ននេះ។ ចាំន េះចាំណាយ
ត្បា ន់រៀវតេរ ៍ត្បា ឈ់្នួល នងិចាំណាយ  ព់ន័ធ មានការន ើនន ើងត្រមាណ ១៥,៨០% នសមើនឹង ១៤.២៣៩.២៥៣.០០០ 
នរៀល នរើនត្រៀរន្ៀរចាំណាយសត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ផែលមានចាំនួន ១០៤.៣៦៦.៩៤៩.០០០ នរៀល នងិឆ្ន ាំ២០២០ ផែលមាន
ចាំណាយ ៩០.១២៧.៦៩៦.០០០ នរៀល។  តាត សាំខានផ់ែលន្វើនអាយមាន ាំនណើ នននេះ គរឺណាត លម ពីត្បា រ់ង្កវ នម់ានការ
ន ើនន ើង ៤៥,៥៣% នសមើនងឹ ៥.៥៤៤.៧២៣.០០០ នរៀល និងការចាំណាយនលើត្បា ន់រៀវតេររ៍ គាលិ  មានការន ើនន ើង
ចាំនួន ៨.១៣៨.៣០៧.០០០នរៀល នសមើនឹង ១៣,៣០% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ននេះ ។ 
  ចាំណាយរ ាំលស់រមួមាន រ ាំលស់ត្ទពយសមបតតិ និងររកិាា រ និងរ ាំលស់ត្ទពយស មមអររូីនៅ ន ងឆ្ន ាំ២០២១ មានចាំននួ 
៣៩.៩២២.៦៧៧.០០០ នរៀល មាន ាំនណើ ន ១.៩៣៣.១២១.០០០ នរៀល នសមើនឹង ៥,០៩% នរើន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០២០ ផែល
មានចាំនួន ៣៧.៩៨៩.៥៥៦.០០០ នរៀល។  តាត ផែលន្វើឱ្យមានការន ើនន ើងននេះគឺនោយស្ថរចាំណាយរ ាំលស់ត្ទពយសមបតត ិ
និងររកិាា រមាន ាំនណើ ន ១.៨៣៩.២៣៨.០០០ នរៀល នសមើនងឹ ៦,០០% និង ាំនណើ ននលើចាំណាយរ ាំលស់ត្ទពយសមបតតិវនិិនោគ 
០,៩៧% នសមើនឹង ៦០.៥៥៤.០០០ នរៀល ។ 
  ចាំផណ ចាំណាយជួសជ ល នងិផងទាំមានការងយច េះ ៤.០២២.៦៤០.០០០ នរៀល នសមើនងឹ ៤៥.៣០% នោយមាន
ចាំណាយសរ រនសមើនងឹ ៤.៨៥៧.០៥៣.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ និង ៨.៨៧៩.៦៩៣.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ
២០២០ ។ 
   ចាំន េះចាំណាយនែេងៗសរ រ មានការងយច េះត្រមាណ ៥,៩៤% នសមើនងឹ ១.២៨៣.៩០៣.០០០ នរៀល ន លគឺ
ងយច េះពី ២១.៦៣១.៣០៩.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ម  ២០.៣៤៧.៤០៦.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ។  តាត
ផែលន្វើនអាយមានការងយច េះននេះ គឺរណាត លម ពីការងយច េះចាំណាយទទួលនេញៀវ នងិរែិសណាឋ រ ិចច ៦២,៧៦% នសមើ
នឹង ២.៣៩៨.២២០.០០០នរៀល និងចាំណាយនលើនរស  មម ងយច េះត្រមាណ ៣៤,០០% នសមើនឹង ៤០៤.៣៧០.០០០ 
នរៀល នហើយមានការចាំនណញឥណទនរ ាំពឹងទ   ២៥៧.៧៤% នសមើនឹង ៣.៨០១.០០២ នរើន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
  (ខាត)/ចាំនណញនែេងៗ-ស ទធ (Realized Foreign Exchange Gain-Losses) គឺសាំនៅនលើការចាំនណញ ឬខាត
ពីការរតូរររូិយរណ័ណ  ន ងការយិររនិចេទសនត្មច ផែលសត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ននេះ មានការខាតចាំនួន ២៧៣.៣០០.០០០ នរៀល នរើ
ន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ មានការខាតចាំនួន ១៤៤.០៩៧.០០០ នរៀល ន្វើឱ្យមានការន ើនន ើងពីការខាតរតូរររូិយរណ័ណ  ន ង
ការយិររនិចេទសនត្មចត្រមាណ ៨៩,៦៦% នសមើនឹង ១២៩.២០៣.០០០ នរៀល  ន ងឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ។ 
  ចាំផណ  ចាំណាយ/(ចាំណូល)ហិរញ្ញ វតា -ស ទធ (Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss ) គឺសាំនៅនលើការ
ចាំនណញ ឬខាតពីការរតូរររូយិរណ័ណ  ន ងការយិររនិចេទមនិទនស់នត្មច នោយឆ្ន ាំ២០២១ មាន ចាំណាយ/(ចាំណូល)ហិរញ្ញ
វតា -ស ទធចាំនួន ៣២.២០៣.០៣៩.០០០ នរៀល ផែលមានការន ើនន ើងត្រមាណ ២១៧,៧២% នសមើនឹង 
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៥៩.៥៥៩.១២៣.០០០ នរៀល នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ ផែលមាន(ចាំណាយ)/ចាំណូលហិរញ្ញ វតា -ស ទធ ចាំននួ 
២៧.៣៥៦.០៨៤.០០០ នរៀល។  តាត សាំខានផ់ែលរណាត លឱ្យមានរាំផររាំរលួនលើ ចាំណាយ/(ចាំណូល)ហិរញ្ញ វតា -ស ទធ គឺ
នោយស្ថរការន ើនន ើងននការចាំនណញពីការរតូរររូិយវតា មនិទនស់នត្មចររស់ត្បា  ់មច ី (ត្បា ន់យ ន) ត្រមាណ
៣១៨,៥១% នសមើនងឹ ៥៧.៦២២.៤៧០.០០០នរៀល នោយ ន ងឆ្ន ាំ២០២១ មានការចាំនណញចាំនួន ៣៩.៥៣១.៣៦៦.០០០ 
នរៀល ន្ៀរនងឹឆ្ន ាំ២០២០ មានការខាតចាំននួ ១៨.០៩១.១០៤.០០០ នរៀល ។ 
 ជាសរ រ ចាំនណញម នរងព់នធសត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ររស់  សស មានចាំនួន ១១១.០៤៥.៦៣៧.០០០នរៀល ន ើន
ន ើងចាំនួន ៦៨.៩០៥.៤១៧.០០០ នរៀល ត្រមាណជា ១៦៣,៥១% នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ ចាំនណញម នរងព់នធមានចាំននួ 
៤២.១៤០.២២១.០០០ នរៀល ។ 

ឃ្-  ការវភិ្ជគចាំនណញនត្កាយរងព់នធ 
  សស សាិតនៅនត្កាមចារន់នត្ ុមហ  ន ណិជា មម ន ងវស័ិយពនធោរ នងិអា រ នហត ែូចននេះ  សស មាន
កាតពវ ិចច ន ងការរងព់នធនលើត្បា ច់ាំនណញត្រចាំឆ្ន ាំ ន ងអត្តា ២០%។ ចរព់ីឆ្ន ាំ២០២0 ននេះតនៅ  សស នឹងរាំនពញ
កាតពវ ិចច ន ងការរងព់នធនលើត្បា ច់ាំនណញត្រចាំឆ្ន ាំររស់ខលួន  ន ងអត្តា ២០% វញិ នត្កាយពីទទួលបានការនលើ ទឹ ចតិតពនធ
ោរ ន ងវស័ិយមូលរត្តចាំននួរឆី្ន ាំ នលងម  (ឆ្ន ាំ២០១៧ ែល់ ឆ្ន ាំ២០១៩) ។ 

សត្មារែ់ាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២១ នត្រៀរន្ៀរនឹងែាំណាចក់ារយិររនិចេទ ឆ្ន ាំ២០២០ 

បរិយាយ 
សប្ាបក់ារិយ បរិច្ឆេទ

ឆ្ន ាំ២០២១ 
សប្ាបក់ារិយ 
បរិច្ឆេទឆ្ន ាំ២០២០ 

បាំររបាំរលួ 

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 

ចាំនណញម នរងព់នធ ( ) ១១១.០៤៥.៦៣៧ ៤២.១៤០.២២១ ៦៨.៩០៥.៤១៧ ១៦៣,៥១% 

ចាំណាយពនធនលើត្បា ច់ាំនណញ (ខ) (១៧.៣៣៨.២៤៧) (១៥.៥៣២.៦២៧) (១.៨០៥.៦២០) ១១,៦២% 
ចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទ ៩៣.៧០៧.៣៩០ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៦៧.០៩៩.៧៩៧ ២៥២,១៨% 
ការវាស់ផវងកាតពវ ិចចអតាត្រនោជន៍
នស្ថ្ននិវតតនន៍ ើងវញិ 

 - - - - 

លទធែលលមអតិសរ រររស់ភ្ជគហ  និ  ៩៣.៧០៧.៣៩០ ២៦.៦០៧.៥៩៤ ៦៧.០៩៩.៧៩៧ ២៥២,១៨% 

អត្តាពនធត្រសិទធភ្ជពនលើត្បា ់
ចាំនណញ (ខ)/( ) ១៥,៦១% ៣៦,៨៦%     

  សស មានចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទចាំនួន ៩៣.៧០៧.៣៩០.០០០ នរៀល សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១  ផែលមានការ
ន ើនន ើងចាំនួន ៦៧.០៩៩.៧៩៧.០០០ នរៀល នសមើនឹង ២៥២,១៨% ន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ ផែលមានចាំនណញ ន ង
ការយិររនិចេទចាំនួន ២៦.៦០៧.៥៩៤.០០០ នរៀល។  តាត ផែលន្វើឱ្យចាំនណញ ន ងការយិររនិចេទមានការន ើនន ើងននេះ គឺ     
រណាត លម ពីចាំណូលមានការន ើនន ើង និងការចាំនណញពីការរតូរររូិយវតា មនិទនស់នត្មចររស់ត្បា  ់មច ី (ត្បា ន់យ ន) 
មានការន ើនន ើង ន ងឆ្ន ាំ២០២១ នរើន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
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 នរើសនងាតនៅនលើអត្តាពនធត្រសិទធភ្ជពនលើត្បា ច់ាំនណញមានការងយច េះពី ៣៦,៨៦% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ ែល់ 
១៥,៦១% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ នោយស្ថរមានការន ើនន ើងននចាំនណញម នរងព់នធ  ន ងឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ ។ 

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

-  តាត នានាផែលន្វើឱ្យមាន ាំរតិនលើការន្វើ ណិជា មមអនតរជាតិ  
 នោយស្ថរត្រេពចាំណូលចមបងររស់  សស បានម ពីចរាចរណ៍ទាំនិញឆ្លងកាតផ់ែលជាការន្វើ  ណិជា មមអនតរ
ជាតិ ែូចននេះ តាត នានាផែលមានែលរ េះ ល់ែល់ ណិជា មមអនតរជាតិ និងមានឥទធិពលនលើអាជីវ មមររស់  សស ផែល
 តាត ទាំងននាេះមានែូចជា ស្ថា នភ្ជពនសែឋ ចិច ន ងត្សុ   ន ងតាំរន ់នងិស្ថ លនលា  នសារភ្ជពសងាម រញ្ហា សនតិស ខ ឬ ិចច
សហត្រតិរតតិការនាវាចរតាមសម ត្ទ។ នោងតាមមូលនិ្រិរូិយ   រណ័ណ អនតរជាត ិ (IMF) នសែឋ ចិចពិេពនលា នឹងមាន
 ាំនណើ ន ន ងអត្តាត្រមាណ ៦,០% សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ចាំផណ នសែឋ ិចច មព ជានឹងមាន ាំនណើ នត្រមាណ ១,៩% នោង
តាម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) ននេះរង្កា ញថ្នស្ថា នភ្ជពនសែឋ ិចច មព ជានៅផតមានភ្ជពរងឹមាាំង ផែល
ជា តាត វជិាមានចាំន េះអាជីវ មម ាំពងផ់ែ ។ 

- សមតាភ្ជព និងត្រសិទធភ្ជពរាំនពញការង្ករររស់  សស 
សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១  សស មានសមតាភ្ជពនលើ ោ  ់ ងផតនរ័រហូតែល់ ៨០០.០០០ TEUs រនាៃ រព់ីការោ ឱ់្យ

នត្រើត្បាស់មន្ោបាយនលើ ោ  ់ ងផតនរ័  ្ន្ៃន ់ ត្រនេទ រងសៃូចចល័តនលើផគមផែ (QC) ចាំនួន ០១ នត្គឿង នងិរងសៃូច
ចល័តនៅទលីាន (RTG) ចាំនួន ០២ នត្គឿង រងនលើ ោ  ់ ងផតនរ័ទនទ (Empty Reach Stacker) ចាំនួន ០៤ នត្គឿង 
រផនាមនទៀត កាលពីឆ្ន ាំ២០២១ននេះ។  តាត ននេះន្វើឱ្យសមតាភ្ជព និងត្រសិទធភ្ជពការង្ករមានការន ើនន ើង ន ងការរាំនពញនស
វា មមររស់ខលួន ត្សរនៅនងឹ ាំនណើ នទាំនិញឆ្លងកាតរ់រស់  សស ។  

- ស្ថា នភ្ជពរណាត ញែឹ ជញ្ាូ ន ន ងត្ស ុ 
សត្មារ ់ឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ រណាត ញែឹ ជញ្ាូ ន ន ងត្សុ  ពិនសសែលូវជាតិនលខ៤ ផែលតភ្ជា រព់ី  សស នៅរាជធានី

េនាំនពញ ព ាំមានរងាជាឧរសគាែល់ការែឹ ជញ្ាូ នទាំនិញន ើយ។ រឯីការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវផែ រចច របននត្ មុហ  ន Royal 
Railway ឆ្លងកាត ់ សស មានចាំនួន ៦នជើង  ន ងមយួសបាត ហ៍ ន ងការនាាំទាំនិញនចញចូល នហើយការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវផែ 
ននេះ  ត៏្រត្ពឹតតនៅនោយរលូនតាម្មមតាមនិមានរញ្ហា ន្ើវឱ្យខ ខានែាំនណើ រននាេះនទ ។ 

-  ិចចសហត្រតិរតតិការរវាងផែ ន ងតាំរន ់
 ិចចសហត្រតរិតតិការរវាងផែ ន ងតាំរន ់ ពិនសសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួ ាំពងផ់ែនម ន ងតាំរនម់ានស្ថរៈសាំខាន ់  ន ងការ

សាំរលួចរាចរណ៍ទាំនិញរវាង  សស និងទីែារអនតរជាតិសាំខាន់ៗ  នោយមានឥទធពិលនលើចាំណាយ និងរយៈនពលែ ឹជញ្ាូ ន
ផែលជាលទធែលន្វើឱ្យមានែលរ េះ ល់នលើភ្ជពត្រ តួត្រផជងររស់ឧសាហ មមនានា។  ន ង រណីននេះ  សស បានខិតខាំ
រ ាទាំនា ទ់ាំនងលអជាមយួរណាត  ាំពងផ់ែសាំខាន់ៗ   ន ងតាំរនន់ែើមបធីានាឱ្យ ត្រតរិតតិការមានភ្ជពរលូន។ 

- រ ាំលស់ 
 នោយអាជីវ មមររស់  សស មានការនត្រើត្បាស់នហោឋ រចនាសមពន័ធនត្ចើន ចាំណាយនលើរ ាំលស់នលើនហោឋ  រចនាសមពន័ធ
ផែែូចជា ចាំណតនាវា នត្គឿងចត្  អគារ មានទាំហាំ្ាំផែលអាចរ េះ ល់ែល់អាជីវ មមររស់  សស។ ែូចននេះ  សស 
ចាំបាចត់្តូវមានការត្តតួពិនតិយនលើនគាលននោបាយរ ាំលស់ឱ្យបានសមត្សរ និងន្វើការផ តត្មូវ តាមការចាំបាចន់រៀងរាល់
ការយិររនិចេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ។  សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ននេះ ព ាំមានការផ សត្មួល ឬការនសនើឱ្យមានការផ សត្មួលនគាល
ននោបាយរ ាំលស់ននេះពីសវន រឯ រាជយន ើយ។ 
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 -  ការវភិ្ជគពីល ាខណឌ ននតត្មូវការ និងការែាតែ់ាង ់
 ស មមភ្ជពអាជីវ មមររស់  សស មានទាំនា ទ់ាំនងនោយផ្ទៃ ល់ជាមយួនសែឋ ិចចជាតិ នសែឋ ិចចតាំរន ់និងនសែឋ ិចច
ស្ថ លនលា ។ ជាពិនសសនៅនពលនសែឋ ិចចជាតិមានរផត្មរត្មួល និងមានឥទធិពលនោយផ្ទៃ ល់នៅនលើអាជីវ មម នសវា
 មម ាំពងផ់ែ ន លគឺនៅនពលនសែឋ ិចចជាតិន ើនន ើងនាាំឱ្យអាជីវ មម នសវា មម  ាំពងផ់ែ ន៏ ើនន ើងត្សរនឹងននេះែល
ចាំណូលររស់  សស  ម៍ាន ាំនណើ នែូចគាន  ែៃ យនៅវញិ នរើនសែឋ ិចចជាតិងយច េះ នងឹមានែលអវជិាមាននៅនលើែល
ចាំណូល  សស ែងផែរ។ នោងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) នសែឋ ិចច មព ជានឹងមាន ាំនណើ ន ន ង
អត្តារ ាំពឹងទ  ត្រមាណ ១,៩% ចាំផណ នសែឋ ិចចពេិពនលា នងឹមាន ាំនណើ ន ន ងអត្តាត្រមាណ ៦,០% (IMF) សត្មារឆ់្ន ាំ
២០២១ ននេះ នហត ែូចននេះ មនិមានែលរ េះ ល់នៅែល់តត្មូវការ នងិការែាតែ់ាងនៅនលើទីែារខាល ាំង នរើនទេះជាមានការរ ី
រាលោលពីជមៃ ឺCOVID-19  ន ងត្រនទស មព ជានានែើមឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ។ 

ខ-   ការវភិ្ជគពីការន ើងច េះនននងលវតា ធាត នែើម 
   នត្រងឥនធនៈ ជាវតា ធាត នែើមចមបងរាំែ ត ន ងការរនត្មើនសវា មម ាំពងផ់ែ នោយជាតត្មវូការសាំខានស់ត្មារត់្រតរិតតិ
ការនត្គឿងចត្ ។  សស នៅផតរ ាតនមលនសវាររស់ខលួនែផែល នរើនទេះជាតនមលនត្រងឥនធនៈមានការន ើនន ើង ឫងយច េះ  ៏
នោយ ។ នហត ែូចននេះ  សស បានអន វតតោ ងខាា រខ់ាួននូវនីតិវ ិ្ ីលទធ មម នែើមបធីានាឱ្យបាននូវតនមលររស់វតា ធាត នែើមទាំង
ននេះមានភ្ជពសមត្សរ និងត្រ ួតត្រផជង ន ងតនមលទែីារ ។ 

គ-   ការវភិ្ជគនលើពនធ 
  សស សាិតនៅនត្កាមចារន់នត្ ុមហ  ន ណិជា មម ន ងវស័ិយពនធោរ នងិអា រ នហត ែូចននេះ  សស មាន
កាតពវ ិចចត្តូវរងព់នធអា រនៅតាមចារ ់ និងរញ្ញតតិជា្រមាន។  សស ត្តូវរងព់នធអា រនៅតាមរររពិត និងជាសហ
ត្គាសជារព់នធ្ាំផែលបាន ាំណតន់ោយអគានាយ ោឋ នពនធោរ។ ចាំន េះពនធនលើត្បា ច់ាំនណញត្រចាំឆ្ន ាំ ចរព់ីឆ្ន ាំ២០២០ 
ននេះតនៅ  សស ត្តូវរាំនពញកាតពវ ិចចរងព់នធ ន ងអត្តា ២០% វញិនត្កាយពីទទួលបានការនលើ ទឹ ចតិត ន ងវស័ិយមលូរ
ត្តរយៈនពលរីឆ្ន ាំ នលងម  ចាំផណ ពនធនែេងៗ  សស បានអន វតតតាមកាតពវ ិចចររស់ខលួនតាមចារព់នធោរររស់ត្ពេះរាជា
ណាចត្  មព ជា ។ 

 ចាំណូលសាំខានរ់រស់  សស មានចាំណូលនលើ ោ  ់នងិចាំណូលពីនសវា មមផែផែលរមួចាំផណ ត្រមាណ ៩៨% 
ននចាំណូលសរ រសត្មារ ់ ឆ្ន ាំ២០២១ នហើយ តាត ចមបងផែលជាំរ ញឱ្យមានការន ើនន ើងននត្បា ច់ាំណូល គឺ ាំនណើ ននននាវា 
និងទាំនិញឆ្លងកាត ់ាំពងផ់ែ ជាពិនសសទាំនិញ  ងផតនរ័ផែលជាត្រេពចាំណូលែស៏ាំខានរ់រស់  សស។ ការលូតលាស់ ន ងវ ិ
ស័យ សិ មម វស័ិយ ណិជា មម វស័ិយសាំណង ់និងវស័ិយឧសាហ មម គឺបានឆ្ល េះរញ្ហច ាំងនូវស្ថា នភ្ជពនសែឋ ិចចជាតិររស់
ត្រនទស មព ជា នហើយត្សរនងឹននេះ ម៏ានឥទធិពលជាវជិាមាននលើអាជីវ មម នសវា មម និងែលចាំណូលររស់  សស ែងផែរ។ 

 

១-  ែលរ េះ ល់ពីអត្តារតូរត្បា  ់
  សស បានទទួលត្បា  ់មចរីនតតាមរយៈត្ សួងនសែឋ ចិច នងិហិរញ្ញ វតា  ពី JICA និង JBIC នោយតត្មូវឱ្យ  សស 
សងត្បា ន់ែើម និងការត្បា ជ់ាត្បា ន់យ នជរ  ន និងត្បា ែ់ លាល ររអានមរ ិ នៅនពលផែលររូិយវតា ម ខង្ករររស់   សស គឺជា
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ត្បា ន់រៀល។ ែូចននេះ រាំផររាំរលួអត្តារតូរត្បា ន់រៀលន្ៀរនងឹត្បា ែ់ លាល ររអានមរ ិ ត្បា ន់រៀលន្ៀរនឹងត្បា ន់យ នជរ  ន និង
ត្បា ែ់ លាល ររន្ៀរនឹងត្បា ន់យ នជរ  ន នឹងមានែលរ េះ ល់ែល់ ត្មតិត្បា ច់ាំនណញររស់  សស ។ 

២-  ែលរ េះ ល់ពីអត្តាការត្បា  ់
 រចច របនន  សស មនិមាន មចណីាផែលមានអត្តាការត្បា ផ់ត្រត្រួលននាេះនទ។  សស បានទទួលត្បា  ់មចពីី
ត្ សួងនសែឋ ចិច នងិហិរញ្ញ វតា  ផែលជា មចរីនតពី JICA នងិ JBIC  ន ងអត្តាការត្បា ច់រព់ី ២,៦៥% ែល់ ៣,៧0%។ 
នហត ែូចននេះ សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ននេះ មនិមានែលរ េះ ល់ពីរផត្មរត្មួលអត្តាការត្បា ន់នេះនទ ។ 

៣- ែលរ េះ ល់ពីការផត្រត្រលួតនមលនត្រងឥនធនៈ  
 ការផត្រត្រួលតនមលនត្រងឥនធនៈនឹងមានែលរ េះ ល់ែល់ែលចាំនណញររស់  សស នោយត្រតិរតតិការ  ាំពងផ់ែ
ពឹងផែអ ោ ងខាល ាំងនៅនលើនត្គឿងចត្ ផែលនត្រើត្បាស់នត្រងឥនធនៈ។ នហត ែូចននេះ  សស បានពត្ងឹង ត្រសិទធភ្ជពនលើ ោ  ់
និងការត្គរត់្គងទលីាន  ងផតនរ័ នែើមបកីាតរ់នាយការនរ ើ ឬការរាំលាស់ទី  ងផតនរ័ផែលមនិចាំបាច ់ នែើមបកីាតរ់នាយ
ចាំណាយត្រតរិតតិការ និងនលើ  ាំពស់នសវា មមររស់ខលួន ។ 

 
  សស បានរ ានូវតនមលនសវា មមររស់ខលួននងរ នោយមនិន្វើការផត្រត្រួល ឬផ សត្មួលនៅតាមការផត្រត្រួលននអតិ
ែរណាន ើយ នហើយនៅផតរ ាបាននូវនសារភ្ជពហិរញ្ញ វតា បានោ ងត្រនសើរ ។ 

 នគាលននោបាយ នសែឋ ិចច ស្ថរនពើពនធ និងររូិយវតា  ររស់រោឋ េបិាលមានឥទធពិលោ ងខាល ាំងនលើអាជីវ មមររស់  
សស នោយស្ថរនគាលននោបាយននេះមានទិសនៅគាាំត្ទ និងនលើ សៃួយវស័ិយ ណិជា មមអនតរជាតិ និងែតល់ែលវជិាមាន
ែល់អាជីវ មមររស់  សស។ នគាលននោបាយសាំខាន់ៗ ររស់រាជរោឋ េបិាលរមួមាន៖ 

- នគាលននោបាយនលើ សៃួយវស័ិយឧសាហ មម រាជរោឋ េបិាលមានគាំនរាងផត្រកាល យនខតតត្ពេះសីហន  ឱ្យនៅជា
មជឈមណឌ ល ណិជា មម  ូជីសៃី  នងិែលិត មម តាមរយៈការ ស្ថងនហោឋ រចនាសមពន័ធផែ ពត្ងី ែលូវជាតិ
នលខ៤ និងគនត្មាងស្ថងសងែ់លូវនលបឿននលឿនព ីេនាំនពញ-នខតតត្ពេះសីហន  និងនហោឋ រចនាសមពន័ធត្ពលានយនត
នហ្គេះអនតរជាតិនខតតត្ពេះសីហន ែងផែរ ។ 

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

- នគាលននោបាយជត្មុញការែឹ ជញ្ាូ នតាមែលូវទ ឹ 
- នគាលននោបាយនាាំនចញអងារនចញនៅទីែារនត្ៅត្រនទស  ាំព ងែតល់ែលវជិាមានែល់  សស 
- នគាលននោបាយនលើ សៃួយ ណិជា មមអនតរជាតិ នោយខិតខាំកាតរ់នាយឧរសគានានា ចាំន េះការន្វើ

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

នសរផីតសាិតនៅនត្កាមអនតរាគមន ៍ នែើមបរី ាសាិរភ្ជពររូយិរណ័ណ ជាត ិ នហើយលាំនងឹររូិយវតា ននេះបានរ ា
នសារភ្ជពមា ត្ ូនសែឋ ចិច មព ជា ផែលបាន ស្ថងទាំន  ចិតតចាំន េះវនិិនោគនិ នងិជត្មុញការន្វើ អាជីវ មមវស័ិយ
ឯ ជន  
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- ការនលើ ទឹ ចតិតពនធោរ ន ងវស័ិយមូលរត្តែល់សហត្គាសនបាេះែាយល ម់ូលរត្តនៅ មព ជា បាននឹង ាំព ង
ជត្មុញឱ្យសហត្គាសរែឋ នងិត្ ុមហ  នឯ ជនចូលទែីារមូលរត្តកានផ់តនត្ចើនផែលចូលរមួចាំផណ  ន ងការ
អេវិឌ្ឍនសែឋ ិចចជាត ិ។ 
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ផ្នែកទី ៩ 
ព័ត៌មានចំបាច់យនសេងយទៀតសប្មារ់ 

ការពារវិនិយោគិន 
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សត្មារឆ់្ន ាំ២០២១ ននេះ  សស មានពត័ម៌ានចាំបាចស់ត្មារក់ារ រវនិិនោគិនែូចខាងនត្កាម ៖ 
ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានន្វើការជួរត្រជ ាំចាំនួន ០៦ នលើ  ៖ 

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទី១១ នានងៃទី៥ ផខ  មាៈ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
• ត្ ុមត្រ ឹាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលសនត្មចបាន និងនសនើនអាយរនតអន វតតនៅតាម ស្ថម រតីសមយ័

ត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល នលងម  ។ 
• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ររស់ គណៈ មាម ្កិារសវន មម គណៈ 

មាម ្ិការផតងតាាំង នងិលាេការ និងគណៈ មាម ្ិការត្គរត់្គងហ្គនិេយ័ ផែលបាននលើ ន ើង និងអន មត័
នោយឯ ភ្ជពនអាយ  សស នរៀរចាំការនបាេះនឆ្ន តនត្ជើសនរ ើសសមាសភ្ជពត្ ុមត្រ ឹាេបិាល ផែលជាតាំណាង
និនោជតិ, អេបិាលឯ រាជយ និងអេបិាលមនិត្រតិរតតតិាំណាងភ្ជគហ  ន ិឯ ជន នោយអន នលាមតាមលិខតិ
រទោឋ នគតិយ តតិ នងិរទរបញ្ញតតិជា្រមាន នអាយបានរចួរាល់ ន ងអាំ  ងផខមងិ នា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធែលការង្ករ
អាជីវ មម  សស ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តីមាសទី៤ និង
សត្មារែ់ាំណាចក់ារយិររនិចេទ ១២ផខ នងៃទ៣ី១ ផខ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ផែលបានត្តតួពិនតិយនោយត្ ុមហ  នសវន មម
ឯ រាជយ PWC (Financial performance review) នងិឯ ភ្ជពនអាយ  សស នរើ ត្បា រ់ង្កវ នផ់ងលងសរនសើរ 
ត្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ (ត្បា ផ់ខទី ១៣ + ១៤) ជូនែល់ថ្នន  ែ់ឹ នាាំ មន្រនតី-និនោជិត និង មម រ ររស់  សស ចាំននួ 
០២ផខ ត្សរនៅតាមល ានតិ ៈ និងរទរបញ្ញតិតជា្រមាន ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនៅនលើ វឌ្ឍនភ្ជព ននការសិ ាអាំពីទសេន
ទនននការអេវិឌ្ឍ  សស នងិការអន វតតគនត្មាងសិ ាសមទិធិលទធភ្ជពសត្មារគ់នត្មាងពត្ងី ចាំណតផែ  ងតឺ
នរ័ ាំពងផ់ែត្ ុងត្ពេះសីហន  ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនអាយ  សស អន វតតតាមលិខិតរទោឋ នគតិ
យ តត រទរបញ្ញតតិជា្រមាន និងនគាលការណ៍ផណនាាំ សតីពីការនត្ជើសតាាំងអេបិាលឯ រាជយ និងអេបិាលមនិ
ត្រតិរតតតិាំណាងភ្ជគហ  និ ឯ ជន  ន ងមហ្គសននិបាតភ្ជគហ  និ  សត្មារស់ហត្គាសស្ថធារណៈ នបាេះែាយ
ល ម់ូលរត្តជាស្ថធារណៈ ររស់ និយត័ រមូលរត្ត មព ជា  (ន.ម. .) ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នលើនសច តីនែេងៗរមួមាន ៖ 
- នោយឯ ភ្ជពនអាយ  សស ន្វើលិខិតនគារពជូន ឯ ឧតតមអគារណឌិ តសភ្ជចរយ ឧរនាយ រែឋមន្រនតី រែឋមន្រនតី

ត្ សួងនសែឋ ិចចនិងហិរញ្ញ វតា  អាំពី រណីទាំនិញ  សៃេះ (Long Stay Container) នៅទលីានររស់  សស 
នែើមបនីសនើស ាំនគាលការណ៍ផណនាាំអន វតត ។ 

- នោយឯ ភ្ជពនលើការ ាំណតក់ាលររនិចេទត្រជ ាំត្ ុមត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទី៧ នលើ ទី១២ នៅនងៃទី០៧ ផខ
ឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
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សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទ៧ី នលើ ទី១២ នានងៃទី០៧ ផខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 ិចចត្រជ ាំបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងសនត្មចនលើចាំន ចែូចខាងនត្កាម៖ 
• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានឯ ភ្ជពនលើលទធែលផែលបានសនត្មចបាន និងនសនើនអាយរនតអន វតតនៅតាមស្ថម រតី

សមយ័ត្រជ ាំត្ មុត្រឹ ាេបិាល នលងម  នងិចាំន េះ រណីនសនើស ាំទិញែី ផែលជា មមសិទធរិរស់  សស ០១
 ផនលង ផែលសាិតនៅេូមគិគីរ ឃ្ ាំរិតត្តាាំង ត្សុ នត្ពនរ ់ នខតតត្ពេះសីហន   សស នងិត្ ុមហ  នបានច េះ ិចច
សនោ នសនើស ាំការពិនិតយ សនត្មច និងច េះហតានលខានលើ ចិចសនោព ីឯ ឧតតម អគារណឌិ តសភ្ជចរយឧរនាយ 
រែឋមន្រនតី រែឋមន្រនតីត្ សួងនសែឋ ចិច និងហិរញ្ញ វតា ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍រូ សរ រលទធែលការង្ករ
អាជីវ មម  សស ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័ នោយគាាំត្ទនលើរបាយការណ៍សតីពវីឌ្ឍនភ្ជពនន ទសេទន
ការអន វតត Free Port Concept ររស់  សស និងនសនើនអាយនរៀរចាំលិខិតនគារពជូនត្ សួងអាណាពោបាល
ទាំងពីរ នែើមបនីសនើស ាំនគាលការណ៍អន វតតរនត។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា  ត្តីមាសទី១ ឆ្ន ាំ
២០២១ ផែលបានត្តតួពិនតិយនោយត្ ុមហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC (Financial performance review)។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើ កាលររនិចេទទី ផនលង នងិរនរៀរវារៈ 
សត្មារម់ហ្គសននិបាតភ្ជគហ  និ  នលើ ទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ែូចខាងនត្កាម ៖ 

• កាលររនិចេទ មហ្គសននិបាតភ្ជគហ  និ  នលើ ទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១: នងៃទី២៥ ផខមងិ នា ឆ្ន ាំ២០២១ 
• កាលររនិចេទ  ាំណតទ់   : នងៃទី០៤ ផខមងិ នា ឆ្ន ាំ២០២១ 
• ទី ផនលងត្បារពធមហ្គសននិបាត (Venue) : សណាឋ គារ ស ខា រ ចិ រសីត ជាមយួនឹងត្រពន័ធវនីែអូខល ZOOM   

( នៅតាមស្ថា នភ្ជពជា ផ់សតង ) 
• រនរៀរវារៈមហ្គសននិបាត ៖ 

១.  សាំនណើ ស ាំពិនតិយ នងិអន មត័ ផរងផច ភ្ជគលាេជូនភ្ជគហ  និ សត្មារឆ់្ន ាំ២០២០ 
២. សាំនណើ ស ាំពិនតិយ នងិអន មត័ លាេការត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតិទី៨ និងមន្រនតីត្តតួពិនតិយរែឋអម  សស 
៣. ការនបាេះនឆ្ន តនត្ជើសតាាំង អេបិាលឯ រាជយ  
៤. ការនបាេះនឆ្ន តនត្ជើសតាាំង អេបិាលមនិត្រតរិតតិតាំណាងភ្ជគហ  និ ឯ ជន 
៥. រទរង្កា ញ សដីពីលទធែលការង្ករអាជីវ មម-នសវា មម ឆ្ន ាំ២០២០ និងទិសនៅអន វតតការង្ករ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា នងិអន មត័នោយឯ ភ្ជពនអាយ  សស នសនើស ាំការអន មត័ការផរង
ផច ភ្ជគលាេ (Dividend) ការ ាំណតក់ាលររនិចេទ ាំណតទ់  ផែលត្តូវផរងផច ភ្ជគលាេ (Record Date) 
និងកាលររនិចេទចរន់ែតើមទូទតភ់្ជគលាេ (Payment Date) ជូនភ្ជគហ  ន ិ សត្មារក់ារយិររនិចេទ ២០២០ 
នៅ ន ងមហ្គសននិបាតភ្ជគហ  និ នលើ ទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

• ត្ ុមត្រឹ ាេបិាលបានពិនតិយ ពិភ្ជ ា និងអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើនសច តីនែេងៗរមួមាន៖ 
-  ជានគាលការណ៍នអាយ  សស សហការជាមយួត្ ុមហ  ន JFE Engineering Corporation ពិនិតយ និង

ពិភ្ជ ានអាយបានចាស់លាស់ នៅនលើល ាណៈរនចច នទសលាំអិតររស់គនត្មាងស្ថ លបងសត្មារ់
លទធ មមនាវាសនណាត ងផែលត្រតិរតតិការនោយ LNG នែើមបនីរៀរចាំរបាយការណ៍លាំអតិរញ្ចរន់អាយបាន
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រចួរាល់នៅម នែាំណាច ់ ផខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០២១ ជូនត្ មុត្រឹ ាេបិាលពិនតិយ និងអន មត័ តាមរយៈ 
Telegram Group ឬនកាេះត្រជ ាំវសិ្ថមញ្ញ ត្ ុមត្រ ឹាេបិាល។ 

-  ការ ាំណតក់ាលររនិចេទនរៀរចាំ ិចចត្រជ ាំត្ ុមត្រ ឹាេបិាល អាណតតិទី៨ នលើ ទី១ នៅនងៃទី០៦ ផខសីហ្គ  
ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

-  បាននសនើនអាយ  សស ពិនតិយនឆ្លើយតរជាមយួត្ ុមហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC  រណីត្ ុមហ  នសវន
 មមឯ រាជយ PWC បាននលើ ន ើង ន ង Management letter ។ 

• ឯ ភ្ជពនអាយ  សស រនតពភិ្ជ ាជាមយួត្ ុមហ  ន AEON Mall (Cambodia) Co., Ltd នងិនសនើនអាយ  
សស ន្វើរបាយការណ៍នគារពជូនឯ ឧតតមអគារណឌិ តសភ្ជចរយ ឧរនាយ រែឋមន្រនតី រែឋមន្រនតីត្ សួងនសែឋ ិចច 
និងហិរញ្ញ វតា ។ 

 សមយ័ត្រជ ាំ (ស្ថមញ្ញ ) ត្ មុត្រឹ ាេបិាល អាណតតទិី៨ នលើ ទី១ នានងៃទី០៦ ផខសីហ្គ ឆ្ន ាំ២០២១ (តាមត្រពន័ធ 
ZOOM video conference) 

• បានពិនិតយ ពិភ្ជ ា នងិបានអន មត័ឯ ភ្ជព ៖  
១. គាាំត្ទនលើរបាយការណ៍ស្ថា នភ្ជពត្រឈ្ម និងវធិានការណ៍រនាៃ ន ់ ររស់ ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ុងត្ពេះសីហន  

នោយការអេវិឌ្ឍមនិទន ់ាំនណើ នររមិាណ  ងតឺនរ័ឆ្លងកាត ់ 
២. នអាយ  សស ន្វើការពត្ងី  QC Rail ត្រផវង ២៥ផម ត្ត នងិតនមលើង Dolphin ចាំនួន ០១   ាំនរល 
៣. នអាយ  សស នរៀរចាំលិខិតនគារពនសនើស ាំឯ ឧតដមអគារណឌិ តសភ្ជចរយ ឧរនាយ រែឋមន្រនតី      រែឋមន្រនតី

ត្ សួងនសែឋ ចិច និងហិរញ្ញ វតា  នែើមបផី សត្មួលនីតិវ ិ្ ីលទធ មមនត្ជើសនរ ើសត្ ុមហ  នស្ថងសងព់ី នីតិវ ិ្ ី
នែញនងលល ាណៈត្រ ួតត្រផជងអនតរជាតិ (International Competitiveness Bidding-ICB) ម ជានីតិ
វ ិ្ ីនែញនងលអនតរជាតិមាន ាំណត ់(Limited International Bidding-LIB) វញិ ។ 

៤. នអាយ  សស ពិនិតយលទធភ្ជពជាមយួភ្ជគីជរ  ន  ន ងការរាំ  ន់ត្គឿងចត្ នលើ ោ ច់ល័តនៅផគមផែ 
(Harbour Mobile Crane-HMC) ផែលអាចនឹងចូលរមួចាំផណ ពត្ង ីសមតាភ្ជពនលើ ោ  ់ ងតឺនរ័ 
នៅម ននពលរញ្ចរក់ារស្ថងសងច់ាំណតផែ  ងតឺនរ័ងមី (ជាំហ្គនទី១) ពីនត្ េះ Harbour Mobile Crane 
នឹងអាចជួយ សត្មួលែល់ត្រតរិតតិការនែៃរ-ែៃ    ងតនឺរ័ ពីនាវា  ងតឺនរ័ផែលចតនៅចាំណតផែទាំនិញទូនៅ 
និងចាំណតផែពហ រាំណង 

• បានពិនិតយ ពិភ្ជ ា នងិបានអន មត័ឯ ភ្ជព នត្ជើសនរ ើសយ  ត្ មុហ  នសវន មមឯ រាជយ Ernst & Young 
(Cambodia) Ltd ផែលជាត្ ុមហ  ន្ាំមយួ ន ងចាំនណាមត្ ុមហ  ន្ាៗំ ទាំងរនួ នែើមបនី្វើសវន មម ាំពងផ់ែសវយត័ត្ ុងត្ពេះ
សីហន  សត្មារក់ារយិររនិចេទ ២០២២ ែល់ ២០២៤ 

• បានពិនិតយ ពិភ្ជ ា និងបានអន មត័ឯ ភ្ជពគាាំត្ទ នអាយ  សស ន្វើរបាយការណ៍ និងរទរង្កា ញអាំពី ការ
សិ ាសមទិធិលទធភ្ជព (Feasibility Study) ននគនត្មាងស្ថងសងច់ាំណតផែ  ងផតនរ័ងមីជាំហ្គនទី២ និងជាំហ្គនទី៣ នគារព
ជូនត្ សួងអាណាពោបាល  ន ងនគាលរាំណងនសនើស ាំការគាាំត្ទ នែើមបពីននលឿននីតវិ ិ្ ីនសនើស ាំត្បា  ់មច ីODA Loan ជរ  នរផនាម
នទៀត។ គាាំត្ទនលើសាំនណើ ស ាំរផនាមនសវា មម Transshipment Cargoes Services នៅ  សស 

• ឯ ភ្ជពនលើសាំនណើ ស ាំសិ ាទសិចរាចរណ៍រងយនតែ ឹ  ងតនឺរ័ភ្ជា រព់ី  សស នៅ-ម  ែលូវនលបឿននលឿន 
• បានពិនិតយ ពិភ្ជ ា និងបានអន មត័ឯ ភ្ជពនលើ របាយការណ៍វឌ្ឍនភ្ជព សដីពីែាំនណាេះត្ស្ថយររស់  សស 

ចាំន េះការនលើ ន ើងររស់តាំណាងវស័ិយឯ ជន ផែន ែ ឹជញ្ាូ ន និងនហោឋ រចនាសមពន័ធ។ 
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• បានពិនិតយ ពិភ្ជ ា និងបានអន មត័ឯ ភ្ជពនអាយ  សស រនងាើតគណៈ មមការពិនិតយ សិ ាវាយតនមល នងិ
ចរចរនងលែីផែលសាិតនៅទីតាាំងនសនើន ើង នងិអាចទីតាាំងនែេងនទៀតផែលអាចត្រនសើរជាង នោយមានការចូលរមួពីនលា 
មន្រនតីត្តួតពិនិតយរែឋអម  សស (នលា  ណ ាំ  ស ីនតិ) នែើមបអីន វតតនីតិវ ិ្ ីការង្ករទិញែមីយួ ផនលង សត្មារអ់េវិឌ្ឍនៅជា នែរ ូ
សដ    ងតនឺរ័ (ICD) ងមី ផែលមានចាំង្កយត្រមាណ ៣០ គ ូីផម ត នៅន ៀ ជិតរណាដ ញែលូវនលបឿននលឿន (Express Way) 
និងជិតត្ច នចញ មានទាំហាំត្រមាណព ី ៦០ នៅ ១០០ ហិ តា នែើមបរីញ្ចូ ល ន ងរនរៀរវារៈត្រជ ាំត្ ុមត្រ ឹាេបិាលនលើ 
នត្កាយ (ត្រជ ាំវសិ្ថមញ្ញ ន ង រណីចាំបាច)់ ម ននងឹនគារពនសនើស ាំ ឯ ឧតតមអគារណឌិ តសភ្ជរចរយ ឧរនាយ រែឋមន្រនដី រែឋមន្រនដី
ត្ សួងនសែឋ ិចច និងហិរញ្ញ វតា  ពិនិតយ និងសនត្មច។ 

• បានពិនិតយ ពិភ្ជ ា នងិបានអន មត័ឯ ភ្ជពនលើទសេនវស័ិយ (Vision) នរស  មម (Mission) និងគ ណតនមល 
(Values) ររស់  សស 

សត្មារត់្តីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ ននេះ  សស មានពត័ម៌ានចាំបាចស់ត្មារក់ារ រវនិិនោគិនែូចខាងនត្កាម ៖ 
• នត្កាយពីពិនិតយ និងពិភ្ជ ា អងាត្រជ ាំបានអន មត័ នោយឯ ភ្ជពជាឯ ចេន័ៃ នលើ រណីសាំនណើ ស ាំទិញែមីយួ

 ផនលង សត្មារអ់េវិឌ្ឍជានែរ សូត    ងតនឺរ័ (ICD) និងអេវិឌ្ឍនន៍ហោឋ រចនាសមពន័នែេងៗ ររស់  សស ផែល
មានទាំហាំត្រមាណ ៧៥០ ០០០ ផម ត្តត្ ឡា  ន ងតនមល ១៥ ែ លាល រអានមរ ិ  ន ងមយួផម ត្តត្ ឡា ផែលមានទី
តាាំងសាិតនៅតាមរនណាត យែលូវ ហ  នផសន-ផ វែ ស សាិតនៅេូមឬិទធី២ ឃ្ ាំផ វែ ស ត្សុ សៃឹងហ្គវ នខតតត្ពេះ
សីហន  នោយអន ញ្ហញ តនអាយ     សស ន្វើ ិចចសនោទិញ-ល ែ់ី និងការទូទតត់្សរតាមលទធភ្ជពស្ថច់
ត្បា រ់រស់  សស ផែលគណៈ មមការបាន       ឯ ភ្ជពជាមយួភ្ជគីមាច ស់ែី និងនសនើនអាយ  សស នរៀរចាំ
លិខិតនគារពជូន ឯ ឧតតមអគារណឌិ តសភ្ជចរយ ឧរនាយ រែឋមន្រនតី រែឋមន្រនតីត្ សួងនសែឋ ិចច និងហិរញ្ញ វតា  ពិ
និតយ សនត្មច និងអន ញ្ហញ តនអាយ  សស ទិញែី នោយនរៀរចាំ ិចចសនោទិញ-ល ែ់ី នងិការទូទតត់្សរតាម
លទធភ្ជពស្ថចត់្បា រ់រស់  សស ផែលគណៈ មមការបានឯ ភ្ជពជាមយួភ្ជគីមាច ស់ែជីារនាៃ ន ់។ 

• នត្កាយពីបានពិនតិយ នងិពិភ្ជ ាអងាត្រជ ាំបានអន មត័ឯ ភ្ជពផ សត្មួល ទសេនវស័ិយ (Vision) នរស  មម 
(Mission) និងគ ណតនមល (Values) ររស់  សស ែូចខាងនត្កាម ៖  

 ១. ទសេនវស័ិយ / VISION ៖ ´អេវិឌ្ឍនៅជា ាំពងផ់ែសម ត្ទទឹ នត្ៅផតមយួគតត់្រ រនោយត្រសិទធភ្ជព និង 
ជវភ្ជព នែើមបចូីលរមួចាំផណ ន្វើឱ្យត្រនសើន ើងនូវវស័ិយ ូជសិៃិ  នងិអេវិឌ្ឍសងាម-នសែឋ ិចចនៅ ន ងត្ពេះរាជា
ណាចត្  មព ជា ។ 

 ២. នរស  មម / MISSION ៖  
- អេវិឌ្ឍត្សរតាមនគាលននោបាយរាជរោឋ េបិាល  
- រនងាើនគ ណភ្ជពនសវា មម តាមរយៈ ិចចសហការោ ងជិតសនិទធជាមយួអន នត្រើត្បាស់ផែ ការន្វើទាំននើរ មម

ត្គរត់្គង ាំពងផ់ែ នងិការអេវិឌ្ឍ្នធានមន សេ ត្សរតាមនវាន វតតនអ៍នតរជាត ិ
- សហការជាមយួនែគូអេវិឌ្ឍន ៍ សិ ា និងនឆ្ព េះនៅការ ស្ថងផែទឹ នត្ៅ ត្សរតាមទសេនវស័ិយ នងិ

 ាំនណើ ន  ងតនឺរ័ឆ្លងកាត ់
- ពត្ងឹងនគាលការណ៍ ជា ាំពងផ់ែទាំងអស់គាន  ។ 

 ៣. គ ណតនមល / VALUE 
- ទីតាាំងេូមសិ្ថន្រសតលអរាំែ ត (Geographical Superiority) 
- ការរាំនពញចិតតជូនអតិងិជន (Customer-Oriented) 
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- ភ្ជពររសិ មម និងនវាន វតតន ៍(Pro-action & Innovation) 
- ស ចរតិភ្ជព និងគណននយយភ្ជព (Integrity & Accountability) 
- ភ្ជពរសួរាយរា ទ់  ់និងការនគារព (Friendliness & Respectfulness) 
- ការង្ករជាត្ ុម នងិគ ណភ្ជពនសវា មម (Teamwork & Service Quality) 
- ភ្ជពនជឿទ  ចិតត និង ាំនណើ នត្រ រនោយចីរភ្ជព (Reliability & Sustainable Growth) ។ 

• នត្កាយពីបានពិនតិយ និងពិភ្ជ ា អងាត្រជ ាំបានអន មត័ឯ ភ្ជព នអាយ  សស នរៀរចាំរបាយការណ៍ និងរទ
រង្កា ញជារនាៃ ន ់នគារពជូនត្ សួងអាណាពោបាល សតីពីវឌ្ឍនភ្ជពននការសិ ាសមទិធិលទធភ្ជព (Feasibility 
Study) ររស់គនត្មាងស្ថងសងច់ាំណតផែ  ងតឺនរ័-ងមជីាំហ្គនទី២ និងជាំហ្គនទី៣ ជា ញ្ចរគ់នត្មាងផតមយួ 

•  នត្កាយពីបានពិនតិយ និងពិភ្ជ ា អងាត្រជ ាំបានអន មត័ឯ ភ្ជព នលើរបាយការណ៍រ ូសរ រលទធែលការង្ករ
អាជីវ មម  សស សត្មាររ់យៈនពល ០៩ ផខ និងត្តីមាសទី ៣ ឆ្ន ាំ ២០២១ 

•  នត្កាយពីពិភ្ជ ា អងាត្រជ ាំបានអន មត័នោយឯ ភ្ជពនលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា ត្តមីាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ផែលបានត្តួតពិនិតយនោយត្ មុហ  នសវន មមឯ រាជយ PWC (Financial performance review) 

•  នត្កាយពីបានពិនតិយ  និងពភិ្ជ ាអងាត្រជ ាំបានអន មត័ឯ ភ្ជពគាាំត្ទ គនត្មាងផែនការ អាជីវ មម (នសវា មម) 
ហិរញ្ញ វតា   សស ឆ្ន ាំ ២០២២ ែូចខាងនត្កាម ៖ 

✓ ផែនការអាជីវ មម 
 - ររមិាណែលិតែល 

- ររមិាណទាំនិញឆ្លងកាតផ់ែ  ចាំនួន ៧.៤១៨.០០០ នតាន  និទសេន ៍ាំនណើ ន ៦ % 
- ររមិាណនតាននលើ នរៀរ ចាំនួន ១០.២៩៨.០០០ នតាន   និទសេន ៍ាំនណើ ន ៦ % 
- ររមិាណ  ងតឺនរ័ឆ្លងកាត ់ ចាំនួន ៧៨៧.០០០ TEUs    និទសេន ៍ាំនណើ ន ៨ % 
- ចាំនួននាវាឆ្លងកាត ់ ចាំនួន ១.៤៥០ នត្គឿង           និទសេន ៍ាំនណើ ន ២ % 
- ចាំណ េះែៃ  នាវា ចាំនួន ១៤.១២៨.០០០ នតាន និទសេន ៍ាំនណើ ន ៣ % 

 ខ- សរ រចាំណូលអាជីវ មម ចាំនួន ៣៥៥.៥៨៥.០០០  នន់រៀល ន ើន ៥% 
 គ- សរ រចាំណាយអាជីវ មម ចាំនួន ២៦៥.៨៥៤.០០០  នន់រៀល ន ើន ១% 
 ឃ្- ចាំនណញត្រតរិតតិការ ចាំនួន ៨៩.៧៣១.០០០  នន់រៀល ន ើន ១៨% 
 ង- ចាំនណញហិរញ្ញ វតា ស ទធ ចាំនួន ១៩.២៧២.០០០  នន់រៀល ន ើន ០% 
 ច- លទធែលពិតម នរងព់នធ ចាំនួន ១០៩.០០៣.០០០  នន់រៀល ន ើន ១៤% 
 ឆ្- ពនធនលើត្បា ច់ាំនណញ ចាំនួន ២១.៨០១.០០០  នន់រៀល ន ើន ១៤% 
 ជ- ចាំនណញពតិ ន ងការយិររនិចេទ ចាំនួន ៨៧.២០២.០០០  នន់រៀល ន ើន ១៤% 

✓ ផែនការវនិិនោគ ៖  គនត្មាងវនិិនោគឆ្ន ាំ២០២២ ររស់  សស រមួមាន៖ 
- ការោឋ ននត្រើឥណទន មច ីODA ជរ  ន ចាំនួន ២៨.៤៨២.៧០០  នន់រៀល 
- ការស្ថងសងស់ាំណងម់ូលោឋ ន ចាំនួន ៣០.៦៥៥.៧០០  នន់រៀល 
- រាំ  ឧ់រ រណ៍ និងនត្គឿងចត្  ចាំនួន ១១៧.៨៤៦.៣០០  នន់រៀល(ចាំណាយ ន ងឆ្ន ាំ

២០២២ = ៦៧.០០៦.៣០០  នន់រៀល  និងរនតចាំណាយ ន ងឆ្ន ាំ២០២៣ = ៥០.៨៤០.០០០  នន់រៀល) 
- ឧរ រណ៍ការោិល័យ និងសង្កា រមឹ   ចាំនួន ៣.៣៦៧.៥៣៥  នន់រៀល  
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នងៃទី២២ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២២
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
Hidetoshi KUME 

អេបិាល 

នងៃទី២២ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២២
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
ហ ៊ុន ម៊ុនែីវណណ 

អេបិាល 

នងៃទី២២ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២២
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
លូ លីយេង 
អេបិាល 

នងៃទី២២ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២២
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

 

 

_______________ 

ហតានលខា 
លូ គឹមឈន ់
ត្រធានអគានាយ  

នងៃទី២២ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២២
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
ស៊ុេ ស៊ុភ័ក្រកត 

អេបិាល 

នងៃទី២២ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២២
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
ផាន់ នល្លស 
អេបិាល 

  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នងៃទី២២ ផខមនីា ឆ្ន ាំ២០២២
បានអាន និងឯ ភ្ជព 

 

_______________ 

ហតានលខា 
ស ៊ុយ សាន 
អេបិាល 
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