


 

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ 
 ៣១ ធ្នូ ២០២១ ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្ន ូ២០១៩ 
(ពានរ់រៀល) (ពានរ់រៀល)  (ពានរ់រៀល) 

ទ្រព្យសកម្មសរបុ 1.427.149.670 ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
បំណុលសរបុ 643.255.511 ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ 
ម្ូលធនសរបុ 783.894.159 ៧០២.៣៦១.៤១៨ ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ាុ 
ត្រីមាសទ្ី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 
(ពានរ់រៀល) 

ត្រីមាសទ្ី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 
(ពានរ់រៀល) 

ត្រីមាសទ្ី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 
(ពានរ់រៀល) 

ចំណូលសរបុ 87.676.981 84.133.436 91.044.243 
ចំណណញម្ុនបងព់្នធ 28.833.183 14.804.277 22.729.688 
ចំណណញសុរធកនុងការយិបរណិចេរ 24.506.590 10.872.518 9.398.259 
លរធផលលម្អតិកនុងការយិបរណិចេរ 24.506.590 10.872.518 ៨.៧៣៧.២៥៩ 

អនបុាត្ហិរញ្ញវត្ាុ  ៣១ ធ្នូ ២០២១ ៣១ ធ្ន ូ២០២០ ៣១ ធ្ន ូ២០១៩ 
អនុបាតសាធនភាព្ 5,39% 3,00% 2,70% 

អនុបាត 
សនទនីយភាព្ 

អនុបាតចរនត ២,២៥ ២,៤២ ២,៧៣ 
អនុបាតចរនតណលឿន ១,៩៤  ២,១២ ២,៥១ 

 
ត្រីមាសទ្ី៤ 
 ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

ត្រីមាសទ្ី៤ 
 ឆ្ន ាំ២០២០ 

ត្រីមាសទ្ី៤  
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុបាត 
ចំណណញភាព្ 

ផលចំណណញកនុងម្យួ
ឯកតាទ្រព្យសកម្ម 

១,៧២% ០,៧៨% ០,៦៨% 

ផលចំណណញកនុងម្យួ
ឯកតាម្ូលធន 

៣,១៣% ១,៥៥% ១,៣៨% 

គំលាតចំណណញដុល ២២,៥៧% ២៤,៨៨% ១៨,១២% 

គំលាតចំណណញភាព្ ២៧,៩៥% ១២,៩២% ១០,៣២% 
ចំណណញកនុងម្យួឯក
តាម្ូលបទ្តកម្មសិរធិ 
(ណរៀល) 

២៨៥,៧២ ១២៦,៧៦ ១០៩,៥៧ 

អនុបាតលរធភាព្សងការទ្បាក ់ ៦,៨៦ ៥,៤៥ ៤,១៦ 

 



 

៨៧.៦៧៦.៩៨១

១៩.៧៨៧.១៥២

២៨.៨៣៣.១៨៣
២៤.៥០៦.៥៩០

៨៤.១៣៣.៤៣៦

២០.៩៣៣.៤៧៣

១៤.៨០៤.២៧៧
១០.៨៧២.៥១៨

៩១.០៤៤.២៤៣

១៦.៤៩៣.៨៩១
២២.៧២៩.៦៨៨

៩.៣៩៨.២៥៩

០

១០,០០០,០០០

២០,០០០,០០០

៣០,០០០,០០០

៤០,០០០,០០០

៥០,០០០,០០០

៦០,០០០,០០០

៧០,០០០,០០០

៨០,០០០,០០០

៩០,០០០,០០០

១០០,០០០,០០០

ចំណូលសរបុ ចំណណញទ្បតិបតតកិារ ចំណណញ/(ខាត)មុ្នបងព់្នធ ចំណណញ/(ខាត)កនុង
ការយិបរណិចេរ

លរធផលអាជីវកម្មរបស់ កសស (ពានណ់រៀល)

ទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២១ ទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២០ ទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០១៩

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

ទ្រព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ ម្ូលធនសរបុ

សាា នភាព្ហរិញ្ញ វតាុ (ពានណ់រៀល)

ទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩



 

ល.រ ត្រររេទ្មលូបត្រត្កមមសិទ្ធិ ភាគហ នុិក ចាំននួមលូបត្រត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 

១ 
ម្ូលបទ្តកម្មសិរធិគ្មម នសិរធ
ណបាោះណឆ្ន តទ្បណេរ “ក” 

រដឋតំណាងណោយទ្កសួង 
ណសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
ម្ូលបទ្តកម្មសិរធិមានសិរធ
ណបាោះណឆ្ន តទ្បណេរ “ខ” 

រដឋតំណាងណោយទ្កសួង 
ណសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
ម្ូលបទ្តកម្មសិរធិមានសិរធ 
ណបាោះណឆ្ន តទ្បណេរ “គ” ឯកជន ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាគហ នុិក ចាំននួមលូបត្រត្កានក់ាប ់ 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 ុនិកឯកជនដទរណរៀត ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 
សរបុ ២១.៤៤២.៩៩២  ១០០% 

៤៨.១១%

២៨.៦៦%

១៧.៦៣%

៤.៦៩%
០.០៣%
០.០០%
០.៥៦%
០.២៣%

០.០៨%

ទ្បណេរចំណូលទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១
ចំណូលណលើកោកព់្នីាវាណៅរលីាន 
(Stevedoring)
ចំណូលណលើកោកណ់លើរលីាន
(LOLO)
ចំណូលព្ណីសវាកម្មនាវាចរ

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ និងរលីាន

ចំណូលដកឹជញ្ជូ ន

ចំណូលនាវាណរសចរណ៍

ចំណូលព្តីបំន ់ណសដឋកចិចព្ណិសស

ចំណូលជលួរតីាងំ

ចំណូលណផេងៗណរៀត



 

៧៥%

២,៥%

២២,៥%

មូ្លបទ្តកម្មសិរធមិានសិរធណបាោះណឆ្ន ត

រដឋតំណាងណោយ(ស.ហ.វ)

ESOP

ភាគហ ុនិកឯកជន
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គហ
 ុន

បំររបំរលួទលលភាគហ ុន និងរំហជួំញដូរ

ចំនួនភាគហ ុន ទលលបិរ



 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

“ជួសម្ខុឱ្យទ្កមុ្ទ្បឹកាេបិាលរបស់ កំព្ងរ់ផសវយត័ទ្កងុទ្ព្ោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិតតិយស និងកតីណសាម្នសេរកីរាយកនុងការបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍អាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតាុទ្បចទំ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២១ របស់ កសស សទ្មាបក់ារយិបរណិចចររដលបញ្ចបណ់ៅទលៃរ៣ី១  
រខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 

ណោយមានការគ្មទំ្រយ៉ា ងម្ុតមាពំ្ីរាជរោឋ េបិាល កដូ៏ចជាទ្កសួងអាណាព្ាបាលទងំព្ីរ កសស បាន
បនតការវវិឌ្ឍនយ៍៉ា ងខាល ងំកាល ណដើម្បបីណទ្ម្ើសកម្មភាព្ធុរកិចចរបស់ខលួន ជាលរធផលណៅកនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ 
ណនោះ កសស ររួលបានទ្បាកច់ំណូលសរបុចំនួន ៨៧.៦៧៦.៩៨១.០០០ ណរៀល និងររលួបានទ្បាកច់ំណណញ
សុរធណទ្កាយបងព់្នធកនុងការយិបរណិចេរចនំួន ២៤.៥០៦.៥៩០.០០០ ណរៀល។ ណបើណទ្បៀបណធៀបនឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២០ ទ្បាកច់ណូំលបានណកើនណ ើងចនំួន ៣.៥៤៣.៥៤៥.០០០ ណរៀល គឺណសមើនឹង ៤,២១% ចំរណកទ្បាក់
ចំណណញសុរធណទ្កាយបងព់្នធវញិ មានការណកើនណ ើងចំនួន ១៣.៦៣៤.០៧២.០០០ ណរៀល គឺណសមើនឹង ១២៥,៤០%។ 
លរធផលណនោះបណាា លម្កព្ីបរមិាណកុងតឺនរ័ឆ្លងកាត ់កសស មានការណកើនណ ើង នងិមានការចំណណញព្ី    អ
ទ្តាបតូរទ្បាកណ់យ៉ាន (ម្និទនស់ណទ្ម្ច) មានការណកើនណ ើងជាងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ណធវើណអាយចំណណញសុរធ
ណទ្កាយបងព់្នធមានកំណណើ ន ជាលរធផលចំណណញកនុងម្យួឯកតាម្ូលបទ្តកម្មសិរធ មានចំនួន ២៨៥,៧២ ណរៀល 
សទ្មាបទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ណនោះ។ ណោយរ ក កនុងទ្តមីាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ កុងតនឺរ័រដលបានឆ្លងកាត ់ក
សស មានចំនួន ១៨៥.៨០៨ TEUs ណពាលគឺ ណកើនណ ើងចនំួន ៩.៣៥០ TEUs ណសមើនឹង ៥,៣០% ណបើណធៀបនឹង
ទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

កសស នឹងបនតកចិចខិតខំទ្បឹងរទ្បង ណដើម្បបីំណព្ញណសវាកម្ម អាជីវកម្មឱ្យកានរ់តទ្បណសើរ នងិសណទ្ម្ចបាន
លរធផលខពស់ជាទ្បណយជនដ៍ល់ភាគហ ុនិករបស់ខលួន។ កសស បានព្ទ្ងឹងទ្បសិរធភាព្ការង្ហរ និងការកសាង
ណហោឋ រចនាសម្ពន័ធបរនាម្ណរៀត ណដើម្បណីឆ្លើយតបនឹងកំណណើ នតទ្ម្ូវការណសវាកម្មរបស់អតលិជិន និងការរកីចណទ្ម្ើន
ណសដឋកិចចជាត។ិ ចណំតរផព្ហុបំណងរបស់ កសស មានណគ្មលណៅចូលរមួ្ណលើកកម្ពស់វស័ិយ កសិកម្ម កសិ
ឧសាហកម្ម ឧសាហកម្ម ពាណិជជកម្ម និងព្ិណសសណដើម្បគី្មទំ្រដល់ការនាណំចញផលិតផល កសិកម្មរបស់កម្ពុជា
ដូចជា អងករ ចណិំតដំ ូងម្សីៃួត និងរំនិញរាយ រដលជាការណឆ្លើយតបចំណពាោះយុរធសាស្រសតព្ទ្ងកីរីផារនាអំងករ
ណចញរបស់រាជរោឋ េបិាលកម្ពុជា កដូ៏ចជាការផតល់ណសវាេសតុភាដល់ការរកុរកណទ្បងកនុងរដនសម្ុទ្រកម្ពុជា។ ណទ្ៅ
ព្ីណនោះ ចណំតរផព្ហុបណំងកម៏ានណគ្មលណៅណលើការនាចូំលធយងូលម សទ្មាបណ់ទ្បើទ្បាស់កនុងការផលិតថាម្ព្ល  

”  

សេចក្តីថ្លែងរបេប់្បធានអគ្គនាយក្ 



 

អគគិសនី នងិសីុម្៉ាងតផ៍ងរដរ។ កសស កក៏ំពុ្ងអនុវតតគណទ្មាងចំណតរផកុងតឺនរ័លមី រដលសាិតកនុងដណំាកក់ាល
សិកាគំរបូលងល់ម្អតិ រដលចណំតរផកុងតនឺរ័លមីណនោះនឹងអាចអនុញ្ញញ តណអាយនាវាចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៦០.០០០ 
ណតាន ឫនាវាដឹកកុងតនឺរ័ចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៥.០០០ TEUs ជាទ្បណេរ Post Panamax ចូលចតបាន ។  

➢ រ ើមបីរ្លីយត្បនឹងការរើនរ ីងននបរិមាណទ្ាំនិញ្លងកាត្ ់ក ៏ចូជាត្ត្រមូវការរសវាកមម
របសអ់តិថិជន កសស មានទ្ិសរៅការងារចមបងៗ ចូខាងរត្រកាម៖  
• អនុវតតបនតការង្ហរតាម្រផនការរដលបានណទ្គ្មងរុកសទ្មាបឆ់្ន ២ំ០២១  
• រកានូវឧតតម្ភាព្ទនភាព្ទ្បកតួទ្បរជងរបស់ខលួន ណោយធានានូវគុណភាព្ណសវាកម្ម តទម្លទ្បកួត

ទ្បរជង ទ្បសិរធភាព្ការង្ហរ នងិការកសាងរំនុកចិតតជូនអតលិិជន 
• ព្ទ្ងឹងសម្តាភាព្បគុគលិកណលើការទ្គបទ់្គង និងបណចចកណរស ណដើម្បណីឆ្លើយតបឱ្យបានទនណ់ព្លណវលា 

ចំណពាោះកំណណើ នតំរវូការណសវាកម្មរបស់កំព្ងរ់ផ 
• ជួសជុល រលទ ំ នងិអេវិឌ្ឍណហោឋ រចនាសម្ពន័ធរផ និងណទ្គឿងចទ្កបរនាម្ណរៀត ណដើម្បរីកាឧតតម្ភាព្ 

ទ្បកួតទ្បរជង និងណលើកកំព្ស់សម្តាភាព្ណលើកោករ់ំនិញរបស់ខលួន 
• ព្ទ្ងឹងកចិចសហទ្បតបិតតិការជាយុរធសាស្រសតជាម្យួកំព្ងរ់ផកនុងទ្បណរស និងកនុងតំបន ់
• ព្ទ្ងឹងអេបិាលកិចចទ្គបទ់្គងតាម្រយៈការបណងកើតគណៈកមាម ធិការសំខាន់ៗ  
• ចូលរមួ្កនុងសកម្មភាព្អេវិឌ្ឍសហគម្នម៍្ូលោឋ ន និងណលើកកំព្ស់សុខមាលភាព្សងគម្ 

 ការអនវុត្តការងាររបសត់្រកមុត្ររកឹាភិបាល
ណៅកនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ណនោះ ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានណធវើការជួបទ្បជុំចនំួន ០២ ណលើក និងបាន

សណទ្ម្ចការង្ហរដូចខាងណទ្កាម្៖ 
សម្យ័ទ្បជុ ំ (វសិាម្ញ្ញ ) ទ្កមុ្ទ្បឹកាេបិាល អាណតតរិី៨ ណលើករី១ នាទលៃរី២២ រខតុលា ឆ្ន ២ំ០២១ 

(តាម្ទ្បព្ន័ធ ZOOM video conference) 
កិចចទ្បជុំបានព្ិនតិយ ព្ិភាកា និងសណទ្ម្ចណលើចំនុចដូចខាងណទ្កាម្៖ 
• ណទ្កាយព្ីព្ិនិតយ និងព្ិភាកា អងគទ្បជុំបានអនុម្ត័ ណោយឯកភាព្ជាឯកចេន័ទ ណលើករណីសំណណើ សំុ

រិញដីម្យួករនលង សទ្មាបអ់េវិឌ្ឍជាណដប៉ាូសតុកកុងតឺនរ័ (ICD) និងអេវិឌ្ឍនណ៍ហោឋ រចនាសម្ពន័ណផេងៗ របស់ ក
សស រដលមានរំហំទ្បមាណ ៧៥០.០០០ រម្៉ាទ្តទ្កឡា កនុងតទម្ល ១៥ ដុលាល រអាណម្រកិ កនុងម្យួរម្៉ាទ្តទ្កឡា 
រដលមានរីតាងំសាិតណៅតាម្បណណាត យផលូវ ហ ុនរសន-រកវផុស សាិតណៅេូម្ឬិរធី២ ឃំុរកវផុស ទ្សុកសទឹងហាវ 
ណខតតទ្ព្ោះសីហនុ ណោយអនុញ្ញញ តណអាយ កសស ណធវើកិចចសនារិញ-លកដ់ី និងការរូទតទ់្សបតាម្លរធភាព្
សាចទ់្បាករ់បស់ កសស រដលគណៈកម្មការបានឯកភាព្ជាម្យួភាគីមាច ស់ដី និងណសនើណអាយ កសស ណរៀបចំ
លិខតិណគ្មរព្ជូន ឯកឧតតម្អគគបណឌិ តសភាចរយ ឧបនាយករដឋម្ស្រនត ី រដឋម្ស្រនតីទ្កសួងណសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វតាុព្ិនិតយ 
សណទ្ម្ច នងិអនុញ្ញញ តណអាយ កសស រិញដី ណោយណរៀបចកំិចចសនារិញ-លកដ់ ី និងការរូទតទ់្សបតាម្លរធ
ភាព្សាចទ់្បាករ់បស់ កសស រដលគណៈកម្មការបានឯកភាព្ជាម្យួភាគីមាច ស់ដីជាបនាទ ន ់។ 

• ណទ្កាយព្ីបានព្ិនតិយ និងព្ិភាកាអងគទ្បជុំបានអនុម្ត័ឯកភាព្រកសទ្ម្ួល រសេនវស័ិយ (Vision) 
ណបសកកម្ម (Mission) និងគុណតទម្ល (Values) របស់ កសស ដូចខាងណទ្កាម្ ៖  



 

១.  រសេនវស័ិយ / VISION ៖ ´អេវិឌ្ឍណៅជាកពំ្ងរ់ផសម្ទុ្ររឹកណទ្ៅរតម្យួគតទ់្បកបណោយ
ទ្បសិរធភាព្ និងជវភាព្ ណដើម្បចូីលរមួ្ចំរណកណធវើឱ្យទ្បណសើណ ើងនូវវស័ិយ ូជិសទិក នងិអេវិឌ្ឍ
សងគម្-ណសដឋកិចចណៅកនុងទ្ព្ោះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា ។ 

២.  ណបសកកម្ម / MISSION ៖  
- អេវិឌ្ឍទ្សបតាម្ណគ្មលនណយបាយរាជរោឋ េបិាល  
- បណងកើនគុណភាព្ណសវាកម្ម តាម្រយៈកិចចសហការយ៉ា ងជិតសនិរធជាម្យួអនកណទ្បើទ្បាស់រផ ការណធវើ

រំណនើបកម្មទ្គបទ់្គងកពំ្ងរ់ផ នងិការអេវិឌ្ឍធនធានម្នុសេ ទ្សបតាម្នវានុវតតនអ៍នតរជាត ិ
- សហការជាម្យួទដគូអេវិឌ្ឍន ៍ សិកា នងិណឆ្ព ោះណៅការកសាងរផរឹកណទ្ៅ ទ្សបតាម្រសេន     

វស័ិយ និងកំណណើ នកុងតនឺរ័ឆ្លងកាត ់
- ព្ទ្ងឹងណគ្មលការណ៍ ជាកពំ្ងរ់ផទងំអស់គ្មន  ។ 
៣.  គុណតទម្ល / VALUE 
- រីតាងំេូម្សិាស្រសតលអបផុំត (Geographical Superiority) 
- ការបំណព្ញចិតតជូនអតិលិជន (Customer-Oriented) 
- ភាព្បរសិកម្ម និងនវានុវតតន ៍(Pro-action & Innovation) 
- សុចរតិភាព្ និងគណណនយយភាព្ (Integrity & Accountability) 
- ភាព្រសួរាយរាកទ់ក ់និងការណគ្មរព្ (Friendliness & Respectfulness) 
- ការង្ហរជាទ្កុម្ នងិគុណភាព្ណសវាកម្ម (Teamwork & Service Quality) 
- ភាព្ណជឿរុកចិតត និងកំណណើ នទ្បកបណោយចីរភាព្ (Reliability & Sustainable Growth) ។ 

 សម្យ័ទ្បជុំ (សាម្ញ្ញ ) ទ្កមុ្ទ្បឹកាេបិាល អាណតតិរី៨ ណលើករី២ នាទលៃរី០៥ រខវចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២១ 
(តាម្ទ្បព្ន័ធ ZOOM video conference) 

• ណទ្កាយព្ីបានព្ិនតិយ និងព្ភិាកា អងគទ្បជុំបានឯកភាព្តាម្របាយការណ៍របស់គណៈកមាម ធិការ
សវនកម្ម គណៈកមាម ធិការ រតងតាងំនងិលាេការ នងិគណៈកមាម ធិការទ្គបទ់្គងហានេិយ័ រដល
បានណលើកណ ើង 

• ណទ្កាយព្ីបានព្ិនតិយ និងព្ិភាកា អងគទ្បជុំបានអនុម្ត័ឯកភាព្ណអាយ កសស ណរៀបចំរបាយការណ៍ 
និងបរបង្ហា ញជាបនាទ ន ់ ណគ្មរព្ជូនទ្កសួងអាណាព្ាបាល សតីព្ីវឌ្ឍនភាព្ទនការសិកាសម្រិធិលរធ
ភាព្ (Feasibility Study) របស់គណទ្មាងសាងសងច់ំណតរផកុងតនឺរ័-លមីជហំានរី២ និងជំហានរី
៣ ជាកញ្ចបគ់ណទ្មាងរតម្យួ 

• ណទ្កាយព្ីបានព្ិនតិយ និងព្ិភាកា អងគទ្បជុំបានអនុម្ត័ឯកភាព្ណលើរបាយការណ៍បកូសរបុលរធផល
ការង្ហរអាជីវកម្ម កសស សទ្មាបរ់យៈណព្ល ០៩ រខ នងិទ្តមីាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ 

• ណទ្កាយព្ីព្ិភាកា អងគទ្បជុំបានអនុម្ត័ណោយឯកភាព្ណលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ំ
២០២១ រដលបានទ្តតួព្ិនតិយណោយទ្កុម្ហ ុនសវនកម្មឯករាជយ PWC (Financial performance 
review) 



 

• ណទ្កាយព្ីបានព្ិនតិយ នងិព្ិភាកាអងគទ្បជុំបានអនុម្ត័ឯកភាព្គ្មទំ្រគណទ្មាងរផនការអាជីវកម្ម (ណសវា
កម្ម) ហិរញ្ញ វតាុ កសស ឆ្ន ២ំ០២២ ដូចខាងណទ្កាម្ ៖ 

✓ រផនការអាជីវកម្ម 
ក- បរមិាណផលិតផល 

- បរមិាណរនំិញឆ្លងកាតរ់ផ  ចំនួន ៧.៤១៨.០០០ ណតាន  និរសេនក៍ំណណើ ន ៦ % 
- បរមិាណណតានណលើកណរៀប ចំនួន ១០.២៩៨.០០០ ណតាន   និរសេនក៍ំណណើ ន ៦ % 
- បរមិាណកុងតឺនរ័ឆ្លងកាត ់ ចំនួន ៧៨៧.០០០ TEUs    និរសេនក៍ំណណើ ន ៨ % 
- ចំនួននាវាឆ្លងកាត ់ ចំនួន ១.៤៥០ ណទ្គឿង           និរសេនក៍ំណណើ ន ២ % 
- ចំណុោះផទុកនាវា ចំនួន ១៤.១២៨.០០០ ណតាន និរសេនក៍ំណណើ ន ៣ % 

 ខ- សរបុចំណូលអាជីវកម្ម ចំនួន ៣៥៥.៥៨៥.០០០ ពានណ់រៀល ណកើន ៥% 
 គ- សរបុចំណាយអាជីវកម្ម ចំនួន ២៦៥.៨៥៤.០០០ ពានណ់រៀល ណកើន ១% 
 ឃ- ចំណណញទ្បតបិតតិការ ចំនួន ៨៩.៧៣១.០០០ ពានណ់រៀល ណកើន ១៨% 
 ង- ចំណណញហិរញ្ញ វតាុសុរធ ចំនួន ១៩.២៧២.០០០ ពានណ់រៀល ណកើន ០% 
 ច- លរធផលព្ិតម្ុនបងព់្នធ ចំនួន ១០៩.០០៣.០០០ ពានណ់រៀល ណកើន ១៤% 
 ឆ្- ព្នធណលើទ្បាកច់ំណណញ ចំនួន ២១.៨០១.០០០ ពានណ់រៀល ណកើន ១៤% 
 ជ- ចំណណញព្តិកនុងការយិបរណិចេរ ចំនួន ៨៧.២០២.០០០ ពានណ់រៀល ណកើន ១៤% 

✓ រផនការវនិិណយគ ៖  គណទ្មាងវនិិណយគឆ្ន ២ំ០២២ របស់ កសស រមួ្មាន៖ 
- ការោឋ នណទ្បើឥណទនកម្ច ីODA ជប៉ាុន ចំនួន ២៨.៤៨២.៧០០ ពានណ់រៀល 
- ការសាងសងសំ់ណងម់្ូលោឋ ន ចំនួន ៣០.៦៥៥.៧០០ ពានណ់រៀល 
- បំពាកឧ់បករណ៍ និងណទ្គឿងចទ្ក ចំនួន ១១៧.៨៤៦.៣០០ ពានណ់រៀល

(ចណំាយកនុងឆ្ន ២ំ០២២ = ៦៧.០០៦.៣០០ ពានណ់រៀល  នងិបនតចណំាយកនុងឆ្ន ២ំ០២៣ = 
៥០.៨៤០.០០០ ពានណ់រៀល) 

- ឧបករណ៍ការយិល័យ និងសង្ហា រមឹ្ ចំនួន ៣.៣៦៧.៥៣៥ ពានណ់រៀល 
• ណទ្កាយព្ីបានព្ិនតិយ និងព្ភិាកា អងគទ្បជុំបានអនុម្ត័ណលើការកំណតក់ាលបរណិចេរណរៀបចំកិចចទ្បជុំ

ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាល អាណតតិរ៨ី ណលើករី៣ ណៅទលៃរី១១ រខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២។ 

 
 ជាលមីម្តងណរៀត ណយើងខ្ុ ំសូម្រលលងអណំរគុណយ៉ា ងទ្ជាលណទ្ៅចំណពាោះរាជរោឋ េបិាលកម្ពុជា រដលដឹកនាំ
ណោយ សណម្តចអគគម្ហាណសនាបតីណតណជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋម្ស្រនតីទនទ្ព្ោះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា នងិទ្កសួង
អាណាព្ាបាលទងំព្ីរ គឺទ្កសួងសាធារណៈការ នងិដឹកជញ្ជូ ន និងទ្កសួងណសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វតាុ រដលជានិចច
កាលរតងរតគ្មទំ្រ និងរុកចតិតដល់សកម្មភាព្ការង្ហររបស់ កសស ណរៀងរហូតម្ក ។ 

ជាចុងណទ្កាយណនោះ ខ្ុ ំសូម្រលលងអំណរគុណដល់បុគគលិក នងិកម្មករ កំព្ងរ់ផសវយត័ទ្កុងទ្ព្ោះសីហនុទងំ
អស់រដលរតងរតខិតខំទ្បឹងរទ្បងបំណព្ញភារកិចចរបស់ខលួន ។ 



 

                                                                 ទលៃសុទ្ក ២ណរាច រខមាឃ ឆ្ន ឆំ្លូវ ទ្តីស័ក ព្.ស ២៥៦៥ 
ណខតតទ្ព្ោះសីហនុ, ទលៃរី១៨ រខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 

           ប្រធានអគ្គនាយក 
  





  

 

 

 

ផ្នែកទី ១ 
ព័ត៌មានទូទៅពាក់ព័នធនឹង 
កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ :  រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ (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 ក្រុង

ក្ពោះសី្ហន៊ុ ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ   :  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ឈេមទូរសារ   : (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 
ឈលហទំពរ័   : www.pas.gov.kh  
អ៊ុីខ្ម៉ែេ  : pasinfo@pas.gov.kh 
ឈេមវញិ្ញា បនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម: Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កាេបរឈិចេទ: ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧  
ឈេមអាជាា បណណ អាជ្ីវរមម : ០១៥៩ ពណ.ចបព កាេបរឈិចេទ: ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ ខ្ដេឈចញឈដាយ

ក្រសួ្ងពាណិជ្ជរមម 
ឈស្ចរតីស្ឈក្មចអន៊ុញ្ញា ត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែតេ់ពត័ម៌ានឈេម: ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ 
កាេបរឈិចេទ : ០៩ ឧស្ភា ២០១៧ 
ឈ ម្ ោះតំណាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ : ឯរឧតតម េូ លឹមឈន ់

 
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតន់នក្ពោះរាជាណាចក្រ 
រមព៊ុជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើនែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដាយស្ថិតឈៅតមបឈណាត យឈនេរននក្ពោះរាជា 
ណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទនថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាត ិនិងេរខមណឌ ក្បតិបតតិការយ៉ែ ង
រេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដាយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  នងិព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗ ឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយបណាត ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយែេូវ
ជាតិសំ្ខាន់ៗ ពីរ លឺែេូវជាតិឈេម៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និង
ែេូវជាតិឈេម៣ ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តូវ នតភាជ ប់
ឈដាយខ្មសរថឈភ្េើងភាលខាងតបងូ ពីភ្េឈំពញកាតត់មឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ ល ូីឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតម
ែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតតឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដាយអាកាស្យនដាា នអនតរជាតិឈមតត
ក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតតរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តវូបំឈពញអាជ្ីវរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម: 

 រណណ ធាររចិច នានំាវាឈចញ-ចូេ និងែតេ់ភ្ស្ត៊ុភាដេ់នាវា 
 ឈេើរដារ ់ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញ 



  

 ស្ត៊ុរទំនិញ ឈៅឃ្េ ងំ និងទលីាន 
 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ 
 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

រស្ស្ មានចំណតខ្ែស្រ៊ុបក្បខ្វង ១.៨៦០ ខ្ម៉ែក្ត ឈដាយខ្ចរជា ១៣ ចំណតដូចខាងឈក្កាម៖

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

ទទឹង 
(ម ៉ែប្រ) ចំណរ 

១ សាថ នីយខ៍្ែអេរដំឈណើ រ 
(ចណំតខ្ែចាស់្) 

អេរដំឈណើ រ 
និងទំនិញរាយ 

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

២ សាថ នីយខ៍្ែថម ី រ៊ុងតឺនរ័ ៣៥០ ៥០០ ឈេម ៥ (ខ្ែេរខាងេិច) និង
ឈេម ៦ (ខ្ែេរខាងឈរើត)៖ ជ្ឈក្ៅ 
១០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេ
មាន ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម ៨,៥ 
ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៣ សាថ នីយខ៍្ែរ៊ុងតនឺរ័ រ៊ុងតឺនរ័ ៤០០ ៣៥០ ឈេម ៧ និង ឈេម ៨៖ ជ្ឈក្ៅ  
១១,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវាខ្ដេ 
មានជ្ឈក្ៅ ត ឈក្កាម ៨,៥
ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៤ សាថ នីយខ៍្ែ 
ពហ៊ុបំណង 

អេរដំឈណើ រ 
ទំនិញរាយ 

និងរ៊ុរររឈក្បង 

៣៣០ ២០០ ខ្ែពហ៊ុបណំង មានក្បខ្វង 
៣៣០ ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ -
១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាប ់ ក្បតបិតតិ
ការឈេើរដារទ់ំនិញរាយ និង
ទំនិញទូឈៅខ្ដេអាចអន៊ុញាត 
ឱ្្នាវាចំណ៊ុ ោះ ៥០.០០០DWT 
ចូេចត ន និងចណំតខ្ែមេូ
ដាា ន ែគតែ់គងក់ាររ៊ុរររខ្រ ៉ែឈក្បងរេ៊ុង
ខ្ដនស្ម៊ុក្ទមានក្បខ្វង ២០០ 
ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទឹរ ៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត 



  

ឈដើមបបីឈក្មើឈស្វាភ្ស្ត៊ុភាររមម 
ស្ក្មាប ់ ការរ៊ុរររឈក្បងរេ៊ុងខ្ដន
ស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។ 

៥ សាថ នីយខ៍្ែថម ដឹរឈក្បង ៥៣ ៥ ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥
ខ្ម៉ែក្ត ឈហើយមានក្បខ្វងស្រ៊ុប
ឈក្កាម ៨០ ខ្ម៉ែក្ត។ ឧបររណ៍
ទារព់ួរខ្រនចេ ក្តូវ នឈរៀបចំ
ស្ក្មាបន់ាវាឈក្បង ខ្ដេមាន
ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម ៦ ខ្ម៉ែក្ត និង
ក្បខ្វងឈក្កាម ១១០ ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វើការ
ចូេចត ន។ 

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

តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ
 ឈក្ៅពីអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមខាងឈេើ រស្ស្ រម៏ានក្បតិបតតិដំឈណើ រការតំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុខ្ដេមានទំហំនែទដីក្បមាណ ៦៤ ហិរត  នរសាងឈ ើងតមបទដាា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២១ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំមានក្ពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ ឈទ។ 

 



  

ផ្នែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
 

 



  

 

បរិយាយ  ឯកត្តោ   
មែនការ  
ឆ្ន ំ២០២១ 

ប្ីមាសទី៤  
ឆ្ន ំ២០២១ 

ប្ីមាសទី៤  
ឆ្ន ំ២០២០ 

ប្ីមាសទី៤  
ឆ្ន ំ២០១៩ ឈប្រៀបឈ ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណទំនិញនេងកាត ់ ឈតន ៦.៦៩៨.០០០ ១.៧៤២.២២៥ ១.៧៧១.៤៥៤ ១.៦៤៧.៣៦១ -១,៦៥% ៥,៧៦% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _ 

 
១.២៩៥.៨៥៧ ១.២៧៨.៦២៨ ១.០៩៣.០៤១ ១,៣៥ % ១៨,៥៦ % 

   ទំនិញរាយ  _ 
 

៥២.៦៨១ ៨៥.១២៣ ១១១.៣៨៤ -៣៨,១១ % -៥២,៧០ % 
   ជាឈក្បង និងហាគ ស្ _ 

 
៣៩៣.៦៨៧ ៤០៧.៧០៣ ៤៤២.៩៣៦ -៣,៤៤% -១១,១២% 

បរមិាណទំនិញនាចូំេ _ ៥.០១៣.០០០ ១.២៦៧.៥៧០ ១.២៧២.៣៧៩ ១.២៣៤.២៩៩ -០,៣៨% ២,៧០% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _ 

 
៨២១.២០១ ៧៨៥.៨៥១ ៦៩១.៨៩៩ ៤,៥០% ១៨,៦៩% 

   ទំនិញរាយ _ 
 

៤៤៦.៣៦៩ ៤៨៦.៥២៨ ៥៤២.៤០០ -៨,២៥% -១៧,៧០ % 
បរមិាណទំនិញនាឈំចញ  _ ១.៦៨៥.០០០ ៤៧៤.៦៥៧ ៤៩៩.០៧៥ ៤១៣.០៦២ -៤,៨៩% ១៤,៩១% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _ 

 
៤៧៤.៦៥៧ ៤៩២.៧៧៧ ៤០១.១៤២ -៣,៦៨% ១៨,៣៣% 

   ទំនិញរាយ  _ 
 

០ ៦.២៩៨ ១១.៩២០ -១០០,០០% -១០០,០០% 
បរមិាណទំនិញឈេើរឈរៀប  _ ៨.៧១៨.០០០ ២.៦៥០.២៥៤ ២.៦៦៧.២៨៩ ២.៣១០.២៧៣ -០,៦៤% ១៤,៧២% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ២១១.០០០ ៤៦.៨២៤ ៥៦.៣៦២ ៩៨.៥៧៦ -១៦,៩២% -៥២,៥០% 
   នេងកាតឃ់្េ ងំនិងទលីាន  _ ៨.៥០៧.០០០ ២.៦០៣.៤៣០ ២.៦១០.៩២៧ ២.២១១.៦៩៧ -០,២៩% ១៧,៧១% 
បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់ TEUs ៦៣៩.០០០ ១៨៥.៨០៨ ១៧៦.៤៥៨ ១៦៤.៣៨៨ ៥,៣០% ១៣,០៣ % 
នាចូំេ  _ ៣១៨.០០០ ៩៧.៥២៩ ៨៨.១៥៦ ៨១.៩៧០ ១០,៦៣% ១៨,៩៨ % 
    មានទនំិញ  _ 

 
៨៤.៥៨៦ ៨៤.០៦០ ៨០.១៥៥ ០,៦៣% ៥,៥៣ % 

     រម នទនំិញ _ 
 

១២.៩៤៣ ៤.០៩៦ ១.៨១៥ ២១៥,៩៩ % ៦១៣,១១ % 



  

នាឈំចញ _ ៣២១.០០០ ៨៨.២៧៩ ៨៨.៣០២ ៨២.៤១៨ -០,០៣ % ៧,១១ % 
    មានទនំិញ  _ 

 
៥៥.១១៧ ៥៦.៤៧៥ ៤៧.៧៧៣ -២,៤០ % ១៥,៣៧ % 

     រម នទនំិញ  _ 
 

៣៣.១៦២ ៣១.៨២៧ ៣៤.៦៤៥ ៤,១៩ % -៤,២៨ % 
ចំនួននាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៥៨០ ៣៨២ ៣៩៨ ៤១៦ -៤,០២ % -៨,១៧ % 
ចំណ៊ុ ែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៧.៧០៥.០០០ ៣.០៧៨.៨៨១ ៣.៧៦៦.៩៥៩ ៤.៨៤០.៤៤៨ -១៨,២៧ % -៣៦,៣៩ % 
នាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័ ឈក្លឿង 

 
១៦០ ១៦៨ ១៥៦ -៤,៧៦ % ២,៥៦ % 

   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័  ឈតន 
 

២.១១០.៤៦០ ២.៤៧៣.២៤៦ ២.២៤៨.៤៥៣ -១៤,៦៧ % -៦,១៤ % 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង 

 
១២៩ ១៣៤ ១៥៦ -៣,៧៣ % -១៧,៣១ % 

   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង និងហាគ ស្ ឈតន 
 

៤៨៦.៤១៧ ៥៤៩.២៥៣ ៥៥៣.១១៤ -១១,៤៤ % -១២,០៦ % 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង 

 
៩៣ ៩៦ ៨៩ -៣,១៣ % ៤,៤៩ % 

   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទនំិញទូឈៅ ឈតន 
 

៤៨២.០០៤ ៧៤៤.៤៦០ ៧៩៨.៣៥៨ -៣៥,២៥ % -៣៩,៦៣ % 
នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង 

 
០ ០ ១៥ -១០០,០០% -១០០,០០% 

   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន 
 

០ ០ ១.២៤០.៥២៣ -១០០,០០% -១០០,០០% 
   ចំនួនឈទស្ចរ  នារ ់

 
០ ០ ១៩.៤៣៤ -១០០,០០% -១០០,០០% 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[DC1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១.៧៤២.២២៥
១.៧៧១.៤៥៤

១.៦៤៧.៣៦១

១,៥៥០,០០០

១,៦០០,០០០

១,៦៥០,០០០

១,៧០០,០០០

១,៧៥០,០០០

១,៨០០,០០០

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២១ ក្តីមាស្ទី៤ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៩

បរមិាណទំនិញនេងកាត ់រស្ស្  (ឈតន)

៨៤.៥៨៦ ៨៤.០៦០
៨០.១៥៥

១២.៩៤៣
៤.០៩៦

១.៨១៥

៥៥.១១៧ ៥៦.៤៧៥

៤៧.៧៧៣
៣៣.១៦២ ៣១.៨២៧

៣៤.៦៤៥

០

២០,០០០

៤០,០០០

៦០,០០០

៨០,០០០

១០០,០០០
TEUs បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់រស្ស្ 

នាចូំេមានទនំញិ នាចូំេរម នទនំញិ នាឈំចញមានទនំញិ នាឈំចញរម នទនំញិ

៦៣,៣៥%

៣,៦៨% ៥,៩២%

២០,៧៤%

០,០៥%
២,៥៣%

៣,៧៤%
១២,៤២%

២៨,៩៦%
៣៨,០៩%

៦,៣២% ៥,៨១%
២,៣២%

៦.០៩%

ក្បឈទស្នាឈំចញ និងនាចូំេរ៊ុងតឺនរ័របស់្ រស្ស្ ក្បចាកំ្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២១

នាចូំេ នាឈំចញ



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១៦០

១២៩

៩៣

០

១៦៨

១៣៤

៩៦

០

១៥៦ ១៥៦

៨៩

១៥

នាវារ៊ុងតនឺរ័ នាវាឈក្បង និងហាគ ស្ នាវាទំនញិទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ចំននួនាវាចូេចត រស្ស្

ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០២១ ក្តីមាស្ទ៤ីឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៩

២.១១០.៤៦០

៤៨៦.៤១៧ ៤៨២.០០៤

០

២.៤៧៣.២៤៦

៥៤៩.២៥៣ ៧៤៤.៤៦០

០

២.២៤៨.៤៥៣

៥៥៣.១១៤ ៧៩៨.៣៥៨
១.២៤០.៥២៣

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

៣,០០០,០០០

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង និងហាគ ស្ នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ចំណ៊ុ ោះែទ៊ុរនាវាចូេចត រស្ស្

ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០២១ ក្តីមាស្ទ៤ីឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៩



  

  

បរិយាយ 

សប្មាបក់ារិយបរិឈចេទបញ្ចប់ប្ឹ  
ប្ីមាសទី៤ ឆ្ន ំ២០២១ 

សប្មាបក់ារិយបរិឈចេទញ្ចបប់្ឹ  
ប្ីមាសទី៤ ឆ្ន ំ២០២០ 

សប្មាបក់ារិយបរិឈចេទបញ្ចប់ប្ឹ  
ប្ីមាសទី៤ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ពានឈ់រៀល 
ភាគរយឈ ៀបនឹង
ចំណូលសរបុ 

ពានឈ់រៀល 
ភាគរយឈ ៀបនឹង
ចំណូលសរបុ 

ពានឈ់រៀល 
ភាគរយឈ ៀបនឹង
ចំណូលសរបុ 

ចំណូេឈេើរដារព់ីនាវាឈៅទលីាន 
(Stevedoring) 

៤២.១៨១.៨៧៧ ៤៨,១១% ៤០.៤៨៧.០០៩ ៤៨,១២% ៤១.០៦១.៩៩៨ ៤៥,១០% 

ចំណូេឈេើរដារឈ់េើទលីាន(LOLO)   ២៥.១៣១.៨៥៧ ២៨,៦៦% ២៣.១៥៥.៦៥០ ២៧,៥២% ២៤.៤៨០.២៩៧ ២៦,៨៩% 

ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ១៥.៤៥៧.៧៣៨ ១៧,៦៣% ១៦.៦៩៥.២៦១ ១៩,៨៤% ១៨.២៣៦.៧៤២ ២០,០៣% 

ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ៤.១០៩.៨១៩ ៤,៦៩% ២.៨៥០.២៦៦ ៣,៣៩% ៥.៨៥៥.៦៩១ ៦,៤៣% 

ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ២៦.៨៨៥ ០,០៣% ៤២.៩៦៤ ០,០៥% ១.៩៥៤ ០,០០% 

ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ០ ០,០០% ០ ០,០០% ៣១៥.៧៧៩ ០,៣៥% 

ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ៤៩៣.៨៦៤ ០,៥៦% ៤៦២.៦០៥ ០,៥៥% ៧៥៥.៥៩៣ ០,៨៣% 

ចំណូេជ្ួេទីតងំ ២០៥.៧១២ ០,២៣% ៣៥៨.៤២០ ០,៤៣% ២៥៤.៧៣១ ០,២៨% 

ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៦៩.២៣០ ០,០៨% ៨១.២៦០ ០,១០% ៨១.៤៥៨ ០,០៩% 

ចំណូេស្រ៊ុប ៨៧.៦៧៦.៩៨១ ១០០,០០% ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ១០០,០០% ៩១.០៤៤.២៤៣ ១០០,០០% 



  

 
 
 

 

ផ្នែកទី ៣ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ែលបានក្តួត 
ពិនតិ្យទ ើងវិញទោយស្វនករឯករាជ្យ 



 

                 

របាយការណ៍ស្តពីីការត្រួរពិនិរយព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
ជូនភាគហ ុនិក កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
ង្ស្ចកតីង្ែតើម 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្វើការត្រួរពិនិរយយ ើរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញរបស់ កុំពងផ់ែសវ រ័ ត្កុងត្ពះសីហនញ      

(យៅការថ់ា “ក.ស.ស”) គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ និងរបាយការណ៍ចំណណញ-ខាត និង ទធែ លម្អតិណសេងៗ 
សត្ាបដ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ផខ និង១២ផខ ត្ពមទុំងរបា ការណ៍បផត្មបត្មួ មូ ្ន និងរបា ការណ៍ ុំហូរស្ថច់
ត្បាកស់ត្ាបដ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ និងកុំណរស់ាា  ់ រមួទងំណេចក្តីេណងេបណោលការណ៍គណណនយយេំខាន់ៗ  
និងពរ័ា៌នពនយ ់យែេងៗយទៀរ។ គណៈត្គបត់្គងទទួ ខញសត្រូវកនញងការយរៀបចុំ និងបង្ហា ញពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះ
យព  យោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិថ្នកមពញជា យ ខ ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយព ”
។ ការទទួ ខញសត្រូវរបស់យ ើងខ្ញ ុំគឺបយញ្េញយសចកតីសននិោា នចុំយ ះពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះ យោ ផែែកយៅ
តាមការត្រួរពិនិរយរបស់យ ើងខ្ញ ុំ។ 

 
វិសាលភាពននការត្រួរពិនិរយ 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្ើវការត្រួរពិនិរយយោ អនញយោមយៅតាម សតងោ់រអនតរជារថិ្នកមពញជាសត្ាបក់ារត្រួរពិនិរយ      

យ ខ២៤១០ សតីពី “ការត្រួរពិនិរយពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយព  ផដ យ្វើយ ើងយោ សវនករឯករាជរបស់អងាភាព”។                
ការត្រួរពិនិរយយ ើពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយព  រមួានការយោទជាសុំណួរជាពិយសសយៅកានប់ញគា ិកទទួ ខញសត្រូវផែនក
ហិរញ្ញ វរាញ និងគណយន យ ការអនញវរតនីរិវ ិ្ ីវភិាគ និងនីរិវ ិ្ តី្រួរពិនិរយយែេងៗ។ វសិ្ថ ភាពថ្នការត្រួរពិនិរយានទុំហុំរូច
ជាងការយ្វើសវនកមម យោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រសវនកមមអនតរជារិថ្នកមពញជា ដូចយនះការត្រួរពិនិរយ មនិអាចឱ្យយ ើងខ្ញ ុំ
អះអាងបានថា យ ើងខ្ញ ុំបានរកយ ើញនូវបញ្ហា ជាស្ថរវនតទុំងអស់ ដូចការយ្វើសវនកមមយទ។ អាត្ស័ យហរញយនះ យ ើងខ្ញ ុំមនិ
បយញ្េញមរិយោប ់សវនកមមយទ។ 

 
 
 
 

  



 

                

ង្ស្ចកតីស្ននិដ្ឋា ន 
យោងតាមការត្រួរពិនិរយរបស់យ ើងខ្ញ ុំ យ ើងខ្ញ ុំករស់ាា  ់យ ើញថា មនិានបញ្ហា ណាម ួផដ យ្វើឱ្យយ ើងខ្ញ ុំ      

យជឿជាកថ់ាពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសយងេបចយ ល្ ះយព ផដ បានភាា បម់កជាម ួ មនិបានយរៀបចុំយ ើងនូវត្គបទ់ិដាភាពជាស្ថរវនត
ទុំងអស់ យោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ខ ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះ
យព ” យ្ះយទ។ 

 
ជ. ត្កុមហ ុន ត្បាយវ័រធ័រហាវខូង្ ើស្ ៍(ង្ខមបូឌា) 
 

 

 
 
ឡាខ ហុ ី
Partner 
 
 
រាជធានីភ្នុំយពញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា 
ថ្ងៃទ១ី៨  ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០២២



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
គិត្ត្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                 

 កំណរ់  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ស្មាា ល់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

    

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

ត្រពយស្កមម      

ត្រពយស្កមមរយៈង្ពលផវខ  
 

   

ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៧  ៩៦៦.១៦៥.៨៤៤  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  ២៥៦.៣២៨.២៥៩  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 
ត្ទពយសកមមអរបូី ៩  ៤.៩៣៦.៣៣២  ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
ត្រពយស្កមមរយៈង្ពលផវខស្របុ   ១.២២៧.៤៣០.៤៣៥  ១.១៩៤.៨៧៨.២២៧ 
      
ត្រពយស្កមមរយៈង្ពលខលី      
ឥណទនបញគា ិក   -  ១.២២៨.០២១ 
សននិ្ិ   ២៧.២២៥.០០៦  ២៣.៨៥៣.០២២ 
គណនីអរិងិជន ណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ ១០  ៣៥.៦៥៩.៩១១  ៣៤.៦១៥.២៥៣ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើរ ៈយព ខលីយៅ្្គារ   ១០១.៣០៦.៦៨១  ១០៤.៥២៧.១០៣ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថច់ត្បាកស់មមូ    ២២.៤៦៨.៩២៩  ៣០.៧៤១.០៧៥ 

   ១៨៦.៦៦០.៥២៧  ១៩៤.៩៦៤.៤៧៤ 
ត្ទពយសកមមោរ់ថាន ក់ជាត្ទពយសកមមសត្ាប់ ក់ ១១  ១៣.០៥៨.៧០៨  - 
ត្រពយស្កមមរយៈង្ពលខលីស្របុ   ១៩៩.៧១៩.២៣៥  ១៩៤.៩៦៤.៤៧៤ 
      
ត្រពយស្កមមស្របុ   ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០  ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ 
មូលធន និខបំណុល      
មូលធន      
យដើមទញន និងបញពវោភ្ភាគហ ញន ១២  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបត្មុងយែេងៗ ១៣  ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៩.០៥៩.០៧២ 
ចុំយណញរកាទញក   ២៣៤.១៥៦.២៦៤  ១៥៥.២៨៤.២៨៣ 
មូលធនស្របុ   ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 

      
បំណុល      
បំណុលរយៈង្ពលផវខ      
ត្បាកក់មេី ១៤  ៤៣៥.០២៥.៤២៥  ៥០២.៣៤៣.៦០៩ 
ការពវកិចេអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១៥  ៨៣.៦៤៦.៥៥៩  ៧៨.៥៣២.៩៦៧ 
ការពវកិចេទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ១.០៨០.១៤៩  ៩៨៣.១១៨ 
ចុំណូ ពនារ   ៥.៣១០.៤៥៩  ៥.៤០៦.១៤៣ 
បុំណញ  ពនធពនារ   ២៩.៤១៩.០១៤  ១៩.៦៧៦.៣១៦ 
បំណុលរយៈង្ពលផវខស្របុ   ៥៥៤.៤៨១.៦០៦  ៦០៦.៩៤២.១៥៣ 
បំណុលរយៈង្ពលខលី      
ត្បាកក់មេី ១៤  ៣៣.៩៦១.៥៧២  ៣៧.៦០២.២២៤ 
ការពវកិចេអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១៥  ៤.៥៣៤.៤២៥  ៧.៩៤៩.០០០ 
ការពវកិចេទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   -  ៣.១២៦.០៦០ 
ចុំណូ ពនារ   ១៣៤.៤៤២  ១៣៣.៤៨៥ 
គណនីអនកែារែ់ាង ់ណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   ៤៤.២០៨.១៥៩  ២៤.១២០.៨៦៨ 
បុំណញ  ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ៥.៩៣៥.៣០៧  ៧.៦០៧.៤៩៣ 
បំណុលរយៈង្ពលខលីស្របុ   ៨៨.៧៧៣.៩០៥  ៨០.៥៣៩.១៣០ 
បំណុលស្របុ   ៦៤៣.២៥៥.៥១១  ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ 
មូលធន និខបំណុលស្របុ   ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០  ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ 
កុំណរស់ាា  ់ផដ បានភាា បម់កជាមួ ពីទុំព័រទី ៧ ដ ់ ទុំព័រទី ២៩ ជាផែនកមួ ថ្នពរ័៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ចាំណណញ-ខាត្ និងលទធផលលមអិត្ណផេងៗចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ និខ១២ផខ នងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

                

   ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 
 កំណរ ់  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 
 

      
    

ចំណូល ១៦  ៨៧.៦៧៦.៩៨១  ៨៤.១៣៣.៤៣៦  ៣៤២.៣៤៩.២២៩  ៣១១.៨១៣.៧៦៩ 

          
ចំណាយ          

ចុំណា សាភ រែារែ់ាង ់ ១៧  (២៥.៦៥៦.៥៥៧)  (២១.៦៥៩.១៥៦)  (៩៣.៧៣៩.២៤៦)  (៨៣.៥៤៥.១១៣) 
ចុំណា ត្បាកយ់បៀវរេរ ៍ត្បាកឈ់្នួ  

និងចុំណា  កព់ន័ធ ១៨  (២៥.២៨៣.០៥៤)  (២៥.៨៧៣.១៨២)  (១០៤.៣៦៦.៩៤៩)  (៩០.១២៧.៦៩៦) 
ចុំណា រ ុំ ស់ត្ទពយសមបរត ិនងិ

បរកិាេ រ ត្ទពយសមបរតវិនិិយោគ 
និង ត្ទពយសកមមអរបូ ី ១៩  (១០.១៧៥.៨០១)  (៩.៧៨៤.២៣៧)  (៣៩.៩២២.៦៧៧)  (៣៧.៩៨៩.៥៥៦) 

ចុំណា ជួសជញ  នងិផងទុំ   (៣៥៩.០៣០)  (២.២៤៤.០៥៧)  (៤.៨៥៧.០៥៣)  (៨.៨៧៩.៦៩៣) 
ចុំណា យែេងៗ   (៥.៨៩០.៨៣៣)  (៣.៣២៤.៤៨១)  (២០.៣៤៧.៤០៦)  (២១.៦៣១.៣០៩) 
(ខារ)/ចុំយណញ យែេងៗ – សញទធ   (៥២៤.៥៥៤)  (៣១៤.៨៥០)  (២៧៣.៣០០)  (១៤៤.០៩៧) 

   (៦៧.៨៨៩.៨២៩)  (៦៣.១៩៩.៩៦៣)  (២៦៣.៥០៦.៦៣១)  (២៤២.៣១៧.៤៦៤) 

          
ចុំយណញត្បរិបរតិការ   ១៩.៧៨៧.១៥២  ២០.៩៣៣.៤៧៣  ៧៨.៨៤២.៥៩៨  ៦៩.៤៩៦.៣០៥ 

          
ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ   ១១.៩៣១.៩៥៩  ១.០៦០.៧៤១  ៤៣.៣៩៧.៤៨៥  ៤.៥០៧.១២៤ 
ចុំណា ហិរញ្ញ វរាញ   (២.៨៨៥.៩២៨)  (៧.១៨៩.៩៣៧)  (១១.១៩៤.៤៤៦)  (៣១.៨៦៣.២០៨) 
ចុំណូ /(ចុំណា )ហិរញ្ញ វរាញ – សញទធ ២០  ៩.០៤៦.០៣១  (៦.១២៩.១៩៦)  ៣២.២០៣.០៣៩  (២៧.៣៥៦.០៨៤) 

          
ចំង្ណញមុនពនធង្លើត្បាក់
ចំណូល   ២៨.៨៣៣.១៨៣  ១៤.៨០៤.២៧៧  ១១១.០៤៥.៦៣៧  ៤២.១៤០.២២១ 

          
ចុំណា ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    (៤.៣២៦.៥៩៣)  (៣.៩៣១.៧៥៩)  (១៧.៣៣៨.២៤៧)  (១៥.៥៣២.៦២៧) 

          
ចំង្ណញកនខុការយិបរងិ្ចេរ   ២៤.៥០៦.៥៩០  ១០.៨៧២.៥១៨  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 

          
ចំង្ណញរបស្ភ់ាគហ ុនកិ   ២៤.៥០៦.៥៩០  ១០.៨៧២.៥១៨  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
ចំណូលលមអិរចំង្ណញស្របុ
របស្ភ់ាគហ ុនិក   ២៤.៥០៦.៥៩០  ១០.៨៧២.៥១៨  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 

 

ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនរបស់ភាគហ ញនកិរបស់ ក.ស.ស សត្ាបក់ារ ិបរយិចេទយនះានដូចខាងយត្កាម៖ 
 
ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនម ូោា ន/

ង ចញះ (យរៀ ) ២២  ២៨៥,៧២  ១២៦,៧៦  ១.០៩២,៥២  ៣១០,២១ 
 
កុំណរស់ាា  ់ផដ បានភាា បម់កជាម ួពីទុំពរ័ទី ៧ ដ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាផែនកម ួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍បផត្មបត្មួលមូលធនចង្ ល្ ោះង្ពល(មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ នងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

                

 ផដលជារបស្ភ់ាគហ ុនិក 

 

ង្ដើមរុន នខិ 
បុពវលា ភាគហ ុន  រុនបត្មុខង្ែេខៗ  ចំង្ណញរការុក  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

        

ស្មរុលយង្ៅនងៃរី០១ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០២០ ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
        
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
ចុំណូ  មែរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 

        
យែេរយៅទញនបត្មងុ (កុំណរស់ាា  ់ ១៣) -  ៤.៣៤៦.៣៥០  (៤.៣៤៦.៣៥០)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់ាា  ់ ៦) -  -  (៦.៧៧១.០១៦)  (៦.៧៧១.០១៦) 

        
ស្មរុលយង្ៅនងៃរ៣ី១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

(បានយ្វើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 

        
ដុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១

(បានត្ររួពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)        
ស្មរុលយង្ៅនងៃរី០១ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 
        
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ៩៣.៧០៧.៣៩០ 
ចុំណូ  មែរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ៩៣.៧០៧.៣៩០ 

        
យែេរយៅទញនបត្មងុ (កុំណរស់ាា  ់ ១៣) -  ២.៦៦០.៧៦០  (២.៦៦០.៧៦០)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់ាា  ់ ៦) -  -  (១២.១៧៤.៦៤៩)  (១២.១៧៤.៦៤៩) 

        
ស្មរុលយង្ៅនងៃរ៣ី១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

(បានត្ររួពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៣៤.១៥៦.២៦៤  ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ 

 
 
 
 
កុំណរស់ាា  ់ផដ បានភាា បម់កជាម ួពីទុំពរ័ទី ៧ ដ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាផែនកម ួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះ។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ត្បាក់ចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ នងៃរី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

                

   ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 កំណរ ់  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ស្មាា ល ់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

លហូំរសាច់ត្បាក់ពសី្កមមភាពត្បរិបរតកិារ      

 ុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់ ពីត្បរបិរតកិារ ២៣  ១៣០.៣៣៤.៤៦៤  ១១៩.៧៥៩.២៣៤ 
ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ បានបង ់   (៨.១៤១.៩៣៨)  (១២.៦៥២.៩៤៨) 

      
 ុំហូរចូ ស្ថចត់្បាកស់ញទធពសីកមមភាពត្បរិបរតិការ   ១២២.១៩២.៥២៦  ១០៧.១០៦.២៨៦ 

      
លហូំរសាច់ត្បាក់ពសី្កមមភាពវនិិង្ោគ      
ការទញិត្ទពយសមបរិត នងិបរកិាេ រ ៧  (៨៥.៣៣១.២៣៨)  (៨៧.៣១៨.៧៣៨) 
ការទញិត្ទពយសមបរតវិនិិយោគ ៨  (១.៨៧៤.១៧០)  (៤.២១៦.៨៣៨) 
ការទញិត្ទពយសកមមអរបូ ី ៩  (៣៦៦.៩៣១)  (៣១២.៨០០) 
ការដកត្បាកប់យញ្ញ ើរ ៈយព ខលីយៅ្្គារ   ៣.២៧៦.៩៧០  ២៥.០៨៨.៥១៥ 
ត្បាកស់ុំណងបានទទ ួពីឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក   ១.២៨៣.៣៦៣  ២.៥៦៦.៧២៦ 
ការត្បាកប់ានទទួ    ៣.៨៦៧.៣២៤  ៤.២៥១.១២៩ 

      
 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពសីកមមភាពវនិិយោគ   (៧៩.១៤៤.៦៨២)  (៥៩.៩៤២.០០៦) 

      
លហូំរសាច់ត្បាក់ពសី្កមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ភាគោភ្បានបង ់ ៦  (៨.៦៤១.៥២៧)  (៨.៦៤១.៥២៧) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាកក់មេ ី   ១.១៣៧.៥៣២  ១១.២២៤.០៩២ 
ការសងត្បាកក់មេ ី   (៣២.៤៤២.៥១១)  (៣២.៤១៣.៤១២) 
ការត្បាកប់ានបង ់   (១១.៣៧៣.៤៨៤)  (១៤.៣៨១.៩៥៥) 

      
 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពសីកមមភាពហិរញ្ញបបទន   (៥១.៣១៩.៩៩០)  (៤៤.២១២.៨០២) 

      
(រំហយ)/កំង្ណើ ន និខសាច់ត្បាក់ស្មមលូស្រុធ   (៨.២៧២.១៤៦)  ២.៩៥១.៤៧៨ 
      
ស្ថចត់្បាក ់នងិស្ថចត់្បាកស់មមូ យដើមការ ិបរយិចេទ   ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 

      
សាច់ត្បាក់ និខសាច់ត្បាក់ស្មមលូដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ   ២២.៤៦៨.៩២៩  ៣០.៧៤១.០៧៥ 
 

ត្បរបិរតកិារមិនផមនជាសាច់ត្បាក់៖ 
សកមមភាពត្បរិបរតកិារ នងិសកមមភាពហិរញ្ញបបទនមនិផមនជាស្ថចត់្បាក ់ គជឺាភាគោភ្បានបងយ់ៅឱ្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ចុំននួ 

៣.៥៣៣.១២២  នយ់រៀ  (កុំណរស់ាា  ់ ៦) ផដ ត្រូវបានការក់ងជាម ួនងឹបញយរត្បទនយៅឱ្យត្កសួងស្ថធារណការ និងដកឹជញ្ាូ ន (កុំណរស់ាា  ់ 
១០) (ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០៖ ទកឹត្បាកច់ុំននួ ៣.៥៣៣.១២២  នយ់រៀ  ថ្នភាគោភ្សរញប ចុំនួន ១២.១៧៤.៦៤៩  នយ់រៀ  ត្រូវបានការក់ងជាម ួ
នឹង       បញយរត្បទនយៅឱ្យត្កសួងស្ថធារណការ នងិដកឹជញ្ាូ ន)។ 

 
កុំណរស់ាា  ់ផដ បានភាា បម់កជាម ួពីទុំពរ័ទី ៧ ដ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាផែនកម ួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១. ព័រ៌មានរូង្ៅ 

កុំពងផ់ែសវ រ័ត្កុងត្ពះសីហនញ (យៅការថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជាត្គឹះស្ថា នសវ រ័ស្ថធារណៈ ផដ សិារយត្កាមការ
ត្គបត់្គងផែនកបយចេកយទសរបស់ត្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូ ន និងសាិរយត្កាមការត្គបត់្គងផែនកហិរញ្ញ វរាញរបស់ត្កសួង
យសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ យហើ ានការោិ ័ កណាត  យៅយខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីរិអងាភាពផដ ាន កេណៈសវ រ័ទុំងផែនករដាបា  និងហិរញ្ញ វរាញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើង 
យោ អនញយោមយៅតាមអនញត្ករឹយយ ខ ៥០ អនត្ក.បក ចញះថ្ងៃទី១៧ ផខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ផដ បានែត ់ស្ថា នភាពឱ្យ      
ត្កុមហ ញនជាស្ថា បន័សវ រ័ស្ថធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញះបញ្ា ី ណិជាកមមយៅត្កសួង ណិជាកមម និងទទួ បានវញិ្ហញ បនបត្រចញះបញ្ា ីយ ខ Co.៤៧៨៤
ET/២០១៧ ចញះថ្ងៃទី២១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ ក.ស.ស ត្រូវបានចញះបញ្ា ីយៅែារមូ បត្រកមពញជា 
(យៅការថ់ា “ែ.ម.ក”) យៅថ្ងៃទី០៨ ផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចេញបបននយនះ ក.ស.ស គឺជាកុំពងផ់ែសមញត្ទអនតរជារិ និង ជាកុំពងផ់ែ ណិជាកមមផរម ួគរយ់ៅកនញង                  
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយសតីពី ការបយងកើរកុំពងផ់ែសវ រ័ត្កុងត្ពះសីហនញ យបសកកមមរបស់          
ក.ស.ស គឺែត ់យសវាកុំពងផ់ែសមញត្ទ និងសកមមភាពយែេងៗផដ  កព់ន័ធនឹងយសវាកុំពងផ់ែសមញត្ទ ដូចខាងយត្កាម៖ 

 
- កណណ ធារកិចេ្ុ្ំ វាយចញ-ចូ  និងែត ់ភ្ស័តញភារដ ់្វា 
- យ ើកោក ់យែេរែេញក និងដឹកជញ្ាូ នទុំនិញ 
- ការង្ហរផងរកា សតញកទុំនិញ ឃ្ល ុំង-ទីោន 
- ការង្ហរអភ្វិឌ្ឍន ៍ស្ថត រ និងពត្ងីកយហោា រច្សមពន័ធ ក.ស.ស ផដ ានត្ស្ថប ់
- ទទួ ខញសត្រូវ និងោរផ់ចងយ ើការង្ហរការ រសញវរាិភាព សនតិសញខ សណាត បធ់ាន បក់នញងរុំបនត់្គបត់្គង និង 
- ត្គបត់្គងដឹក្ុំ និងោរផ់ចងសកមមភាពឱ្យានត្បសិទធភាព និងានការរកីចយត្មើន 

 
កនញងឋានៈជាស្ថា បន័សវ រ័ស្ថធារណៈ ក.ស.ស ទទួ អុំណាច និងការពវកិចេទុំងឡា ពីរាជរោា ភ្បិា  ថ្ន 

ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា យដើមបបីុំយពញយបសកកមមត្សបតាមកមមវរាញរបស់ខលួន។ 

ការោិ ័ ចញះបញ្ា ីរបស់ ក.ស.ស ានទីតាុំងសាិរយៅរិរវងិី សយមតចអគាមហាយស្បរីយរយជា ហ ញន ផសន 
សង្ហក រ ់យ ខ៣ ត្កុងត្ពះសីហនញ យខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ត្កុមត្បឹកាភ្បិា អនញមរ័ឱ្យយចញែា ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព  យៅថ្ងៃទី១៨ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០២២។  
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព សត្ាបដ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ត្រូវបាន

ត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមនិត្រវូបានយ្វើសវនកមមយទ។ 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

២. ង្ស្ចកតីស្ង្ខេបង្ោលការណ៍គណង្នយយស្ខំាន់ៗ 
២.១ មូលដ្ឋា នកនខុការង្រៀបចំព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប 

ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព សត្ាបដ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ត្រូវបាន
យរៀបចុំយ ើងយោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះ
យព ” (“CIAS 34”)។  

ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ មនិរមួបញ្េូ  នូវរា ់កុំណរស់ាា  ់ត្គបត់្បយភ្ទទុំងអស់ ដូចបានបង្ហា ញជា           
្មមតាយៅកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញផដ បានយ្វើសវនកមមត្បោុំឆ្ន ុំយទ។ ដូចយនះពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះគួរ
ត្រូវបានអានភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំ សត្ាបដ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ផដ ត្រូវបាន
យរៀបចុំយ ើងយោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់ររបា ការណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វរាញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ 

យគា ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ  ផដ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះ គឺដូច
យៅនឹងយគា ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ  ផដ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញផដ បានយ្វើសវនកមមរចួ
សត្ាបឆ់្ន ុំ២០២០។ 

ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព ជាភាស្ថអងយ់គលស ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើងយចញពពីរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប
ចយ ល្ ះយព ជាភាស្ថផខមរ។ កនញងករណីមនិានសងារិភាព ឬានភាពខញសគាន កនញងការបកត្ស្ថ រវាងភាស្ថទុំងពីរ យ្ះត្រូវ
 កពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព ជាភាស្ថផខមរជាយគា ។ 

 
២.២ ស្តខ់ដ្ឋរគណង្នយយងមី និខស្តខ់ដ្ឋរគណង្នយយផដលបានង្ធវើវិង្សាធនកមម ផដល ក.ស្.ស្

បានអនុវរត 
សតងោ់រគណយន យងមី សតងោ់រគណយន យផដ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម និងបុំណកត្ស្ថ ម ួចុំនួន បានចូ      

ជា្រានសត្ាបក់ារ ិបរយិចេទរា ការណ៍យនះ ានដូចខាងយត្កាម ៖ 
 

• សមបទនសត្ាបក់ារជួ  កព់ន័ធនឹង COVID-19 – វយិស្ថ្នកមម CIFRS 16 
• កុំផណទត្មងអ់ត្តាការត្បាកយ់គា  - ដុំណាកក់ា ទី២ - វយិស្ថ្នកមម CIFRS 9, CIAS 39, CIFRS 7, និង 

CIFRS 16 ។ 
មនិានែ ប ះ  ់ជាស្ថរវនតចុំយ ះការអនញវរតសតងោ់រខាងយ ើយទ។ 
 

៣.  ការបា៉ា ន់សាម នរបស្គ់ណៈត្គប់ត្គខ 
ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព  រត្មូវឱ្យគណៈត្គបត់្គងយ្វើការវនិិចេ ័ ការបា នស់្ថម ន និងការ

សនមរ ផដ ានែ ប ះ  ់ដ ់ការអនញវរតយគា ការណ៍គណយន យ និងចុំនួនត្ទពយសកមម បុំណញ   ចុំណូ  និង
ចុំណា ផដ បានរា ការណ៍។  ទធែ ជាកផ់សែងអាចខញសគាន ពីការបា នស់្ថម នទុំងយនះ។ 

កនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព យនះ ការវនិិចេ ័សុំខាន់ៗ ផដ គណៈត្គបត់្គងបានយ្វើយ ើងកនញង
ការអនញវរតយគា ការណ៍គណយន យរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗ កនញងការបា នស់្ថម នភាពមនិត្បាកដត្បជា គឺដូចគាន យៅ
នឹងការវនិិចេ ័ផដ បានអនញវរតកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាបដ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០។ 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

៤. ការត្គប់ត្គខហានិ ័យហរិញ្ញវរថុ 
៤.១  កត្តត ហានិ ័យហរិញ្ញវរថុង្ែេខៗ 

ក.ស.ស ត្រូវត្បឈ្មមញខនឹងហានិភ្ ័យែេងៗដូចជា ហានិភ្ ័ទីែារ (រមួានហានិភ្ ័ការបតូររបូ ិបណ័ណ  និង
ហានិភ្ ័អត្តាការត្បាក)់ ហានិភ្ ័ឥណទន  និងហានិភ្ ័ស្ថចត់្បាកង់្ហ ត្សួ ។  

ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបចយ ល្ ះយព មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្េូ នូវពរ័ា៌ន និងការោរត្រោងហានិភ្ ័
ហិរញ្ញ វរាញទុំងអស់ ដូចការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំយទ យហើ គួរអានភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញ
សត្ាបដ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០។ 

 
៤.២  រនមលស្មត្ស្បរបស្ត់្រពយស្កមមហរិញ្ញវរថុ និខបំណុលហរិញ្ញវរថុវាស្ផ់វខត្តមនងលង្ដើម

ដករលំស្ ់
វ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមរ ផដ បានយត្បើកនញងការបា នស់្ថម នរថ្មលសមត្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ានដូចខាង

យត្កាម៖ 
 

(ក)  ស្ថច់ត្បាក់ និងស្ថច់ត្បាក់សមមូ  និងត្បាក់បយញ្ញើ រ ៈយព ខលី យៅ្្គារ - រថ្មលយោងថ្នគណនីទុំងយនះ 
ានរថ្មលត្បហាក់ត្បផហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរវាានរ ៈយព ខលី។ 

(ខ) គណនីអរិងិជន ណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ - រថ្មលយោងដកសុំវធិាន្នផដ បណាត  មកពី 
ការង ចញះរថ្មលានរថ្មលត្បហាក់ត្បផហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរគណនីទុំងយនះសាិរយៅយត្កាម 
 កេខណឌ ឥណទន្មមតា និងានរ ៈយព ខលី។ 

(គ) គណនីអនកែារ់ែាង់ ណិជាកមម និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗ - រថ្មលយោងថ្នគណនីអនកែារ់ែាង់ ណិជាកមម 
និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗ ត្រូវបានោរ់ទញកថាានរថ្មលយសមើគាន ជាមួ រថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរវាាន       
រ ៈយព ខលី។ 

( ) ត្បាកក់មេី - រថ្មលសមត្សបថ្នត្បាកក់មេ ីត្រូវបា នស់្ថម នយោ យ្វើអបបហារយ ើ ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញកនញងកិចេសនា
្យព អ្គរ យោ យត្បើអត្តាត្បាក់កមេី្ដុំណាច់ការ ិបរយិចេទ។ 
 
កនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ក.ស.ស មនិបានផ្លល ស់បតូរវ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមរ ផដ ត្រូវបានយត្បើត្បាស់យដើមប ី     

បា នស់្ថម នរថ្មលសមត្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញយទ យហើ កម៏និានការយែេរយៅកនញងឋា្នញត្កមថ្នរថ្មលសមត្សបផដរ។ 
 

 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

៥.  ព័រ៌មានត្បរិបរតិការត្តមផែនក 
ក.ស.ស ានត្បរិបរតិការតាមផែនកផដ ត្រូវរា ការណ៍គឺ យសវាផែនកកុំពងផ់ែ។ ត្បធានអនកសយត្មចចិរតផែនក

ត្បរិបរតិការ (ត្កុមគណៈត្គបត់្គង) ត្រួរពិនិរយរបា ការណ៍ត្គបត់្គងថ្ែេកនញង ផដ បានរា ការណ៍អុំពី ទធែ ថ្នយសវាផែនក
កុំពងផ់ែទុំងមូ  យដើមបវីា រថ្មលអុំពី ទធែ  និងការផបងផចក្នធាន។ ត្បធានអនកសយត្មចចិរតផែនកត្បរិបរតិការ វា រថ្មល
អុំពី ទធែ ថ្នត្បរិបរតិការតាមផែនក យោ ផែែកយៅយ ើទុំហុំត្បាកច់ុំណូ ដញ  (កុំណរស់ាា  ់ ១៦) ចុំយណញមញនបងព់នធ 
និងចុំយណញសញទធ យ្ៀបនឹងការ ិបរយិចេទមញនៗ។ យ ើសពយីនះ ក.ស.ស កា៏នរុំបនយ់សដាកិចេពិយសស ផដ កុំពញងយ្វើ  
ត្បរិបរតកិារជាភាគីាេ ស់ត្ទពយជួ  និងរកចុំណូ បានពីការជួ ែងផដរ (កុំណរស់ាា  ់ ៨)។ 

ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើនបានមកពីអរិងិជនខាងយត្ៅ។ ក.ស.ស ានទីតាុំងសាិរយៅកនញងយខរតត្ពះសីហនញ យហើ 
ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើន ានត្បភ្ពយចញពីយខរតត្ពះសីហនញ និងរុំបនជ់ញុំវញិ។ 

ចុំណូ សរញបចុំនួន ១១៨.៨៤៩.៦១៦  នយ់រៀ  គឺបានមកពីអរិងិជន្ុំៗចុំនួនបី កនញងអុំ ញងដុំណាច ់               
ការ ិបរយិចេទ១២ផខយនះ។ 
 
៦.  ភាគលា  

យៅថ្ងៃទី២៥ ផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានអនញមរ័យ ើការផបងផចកភាគោភ្ ផដ ទកទ់ងនឹង
ត្បាកច់ុំយណញសត្ាបដ់ុំណាចឆ់្ន ុំហិរញ្ញ វរាញថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ានដូចខាងយត្កាម៖ 
 
 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ៣.៥៣៣.១២២  ៣.៥៣៣.១២២ 
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៧ 
ភាគោភ្បានបងស់រញប (*) ១២.១៧៤.៦៤៩  ១២.១៧៤.៦៤៩ 
 
(*) ភាគោភ្បានបងស់រញបានចុំនួន ១២.១៧៤.៦៤៩  នយ់រៀ  ត្រូវបានដកពីចុំយណញរកាទញក (ថ្ងៃទី៣១            
ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០៖ ៦.៧៧១.០១៦  នយ់រៀ  ត្រូវបានដកពីត្បាកច់ុំយណញរកាទញក និងទឹកត្បាកយ់ៅស ់ចុំនួន 
៥.៤០៣.៦៣៣  នយ់រៀ យទៀរ ត្រូវបានដកពីភាគោភ្ធា្ផដ បានករត់្តាជាបុំណញ  )។  

 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

៧.  ត្រពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ 
 

  
ដីធលី  ការផកលមអដីធលី  អោរ  

បរកិាេ រ 
បង្ចេកង្រស្  

ង្ត្គឿខស្ង្ហា រមិ 
និខបរកិាេ របំពាក់  

កុំពយរូ័រ និខ
បរកិាេ រ

ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រ 
កំពខ់ផែស្មុត្រ  

ស្ណំខ់កំពុខ 
សាខស្ខ់  បា៉ា ផែរ  ស្របុ 

 
ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

                      

យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០  
(បានយ្វើសវនកមម)                      

ថ្ងលយដើម 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 
រ ុំ ស់បងារ -  (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) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) 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 
                      

ដុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១    
ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនត
មិនបានយ្វើសវនកមម)                      

រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយដើមត្គា 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 
ទិញបផនាម (*) 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 
យែេរ -  ២០.០៤៨.១៣២  -  ១.៣៥៩.១០០  -  -  -  ៣៧.៤៦០.០៥៤  (៥៨.៨៦៧.២៨៦)  -  - 
រ ុំ ស់ -  (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) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្គា 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 
                      
យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១                      
ថ្ងលយដើម 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 
រ ុំ ស់បងារ -  (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) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្គា (បានត្រួរពិនិរយ 
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 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 

 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

៧.  ត្រពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ (រ) 
(*) កនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ក.ស.ស បានទិញដីចុំនួន ៧៥ ហិកតា ផដ ានទីតាុំងយៅ  ញុំ ផកវែញស ត្សុកសេឹងហាវ 
យខរតត្ពះសីហនញ យដើមបពីត្ងីកត្បរិបរតិការរបស់ខលួន(ទីោនរកាទញកកញងរឺនរ័) ផដ ានរថ្មលសរញបចុំនួន ៤៥.៨០៥            
ោនយរៀ ។ ត្បរិបរតិការទិញ- កយ់នះត្រូវបានបញ្េប ់ យហើ  ក.ស.ស បានទូទររ់ចួទុំងត្សុង។ កមមសិទធជាបលងទ់នក់ត៏្រូវ
បានយែេរយៅ ក.ស.ស រចួរា ់         ែងផដរ។                 គណៈត្គបត់្គង កុំពញងដុំយណើ រការយែេរកមមសិទធពីបលងទ់ន ់យៅជាបលង់
រងឹ (LMAP)។ 

សូមយោងយៅការយែេៀងផ្លេ រដូ់ចខាងយត្កាម ចុំយ ះការទិញបផនាម (ការទិញត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ) ជា                
ស្ថចត់្បាក ់និងមនិផមនស្ថចត់្បាក ់សត្ាបដ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ។ 
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 
 ៣១ ធន ូ២០២១  ៣១  ធនូ ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិផមនស្ថចត់្បាក)់ ៨៣.២៩២.៤៩២  ៨៨.៨៤៧.១០៩ 
រុំហ /(កុំយណើ ន)ទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកែារែ់ាង ់(មនិផមនស្ថចត់្បាក)់  ២.០៣៨.៧៤៦  (១.៥២៨.៣៧១) 
សាច់ត្បាក់បានបខ់កនខុអំែខុការយិបរងិ្ចេរ ៨៥.៣៣១.២៣៨  ៨៧.៣១៨.៧៣៨ 

 
ចុំណា ការត្បាកផ់ដ ត្រូវបានយ្វើមូ ្នកមម យ ើត្ទពយសកមមផដ ាន កេណៈសមបរតិត្គបត់្គាន ់ សត្ាប់

ដុំណាចក់ារ ិបរយិចេទថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ានចុំនួន ៧៤៥.៩៦២  នយ់រៀ  (ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០៖ ានចុំនួន 
២០៥.៧២០  នយ់រៀ )។ 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

៨.  ត្រពយស្មបរតិវិនិង្ោគ 
 

 ដីធល ី  
         អគារ និខ
ការផកលមអដធីល ី  

ស្ណំខ់កពំុខ 
សាខស្ខ ់

 

ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ (បានយ្វើសវនកមម)     
  

 

ថ្ងលយដើម ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៦៨.១៤០.១៤៩  ៣៥៩.២៨០  ៣០៤.៥៣០.៣១៤ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧)  -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 

        
ដុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១   

(បានត្ររួពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)        
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយដើមត្គា ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 
ទិញបផនាម -  ១៦៥.៣១០  ១.៧០៨.៨៦០  ១.៨៧៤.១៧០ 
យែេរ ២.០៦៨.១៤០  -  (២.០៦៨.១៤០)  - 
យែេរយៅត្ទពយសកមមសត្ាប ់ក ់(កុំណរស់ាា  ់១១) (១៣.០៥៨.៧០៨)  -  -  (១៣.០៥៨.៧០៨) 
រ ុំ ស់ -  (៦.៣២២.៦៧០)  -  (៦.៣២២.៦៧០) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្គា ១២៥.០៤០.៣១៧  ១៣១.២៨៧.៩៤២  -  ២៥៦.៣២៨.២៥៩ 

        
យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១        
ថ្ងលយដើម ១២៥.០៤០.៣១៧  ១៦៨.៣០៥.៤៥៩  -  ២៩៣.៣៤៥.៧៧៦ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៣៧.០១៧.៥១៧)  -  (៣៧.០១៧.៥១៧) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) ១២៥.០៤០.៣១៧  ១៣១.២៨៧.៩៤២  -  ២៥៦.៣២៨.២៥៩ 

 
ចុំនួនទឹកត្បាក់សត្ាប់ការយ វ្ើអាជីវកមមយ ើត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ត្រូវបានទទួ ស្ថា  ់យៅកនញងរបា ការណ៍ចុំយណញ-ខារ 

និង ទធែ  មែិរយែេងៗចយ ល្ ះយព  ដូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធន ូ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
ចុំណូ ពីការជួ  ២.១៩៥.៨៦៩  ២.៤០៧.៧២២ 
ចុំណា រ ុំ ស់ (៦.៣២២.៦៧០)  (៦.២៦២.១១៦) 
ចុំណា ត្បរិបរតិការផ្លេ  ់ផដ យកើរយចញពីការវនិិយោគត្ទពយសមបរតិផដ បយងកើរឱ្យ

ានចុំណូ ពីការជួ  (២.៥៤៥.៦០២)  (២.៣៨៩.២៤៨) 
 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

៩.  ត្រពយស្កមមអរបូី 
 
 កមមវិធីកុំពយរូ័រ 
 ពាន់ង្រៀល 
យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០២០ (បានយ វ្ើសវនកមម)  
ថ្ងលយដើម ១០.៩២១.១៥២ 
រ ុំ ស់បងារ (៥.២៤៧.៤០៧) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ វ្ើសវនកមម) ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
  
ដុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ ន្ូ  ឆ្ន ុំ២០២១ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម)  
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយដើមត្គា ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
បផនាម ៣៦៦.៩៣១ 
រ ុំ ស់បងារ (១.១០៤.៣៤៤) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្គា ៤.៩៣៦.៣៣២ 
  
យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០២១  
ថ្ងលយដើម ១១.២៨៨.០៨៣ 
រ ុំ ស់បងារ (៦.៣៥១.៧៥១) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) ៤.៩៣៦.៣៣២ 
 
១០.  គណនីអរិងិជនពាណិជជកមម និខគណនីអរិងិជនង្ែេខៗ 
 
 ៣១ ធន ូ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
គណនីអរិងិជន ណិជាកមម ៣៣.៩៨៥.៥១៩  ៣០.៦៣៦.៣៥៨ 
សុំវធិាន្នសត្ាបក់ារខារបង ់ (៣២៩.២៤១)  (២.៦៥៥.៤៧៨) 
គណនីអរិងិជន ណិជាកមម-សញទធ ៣៣.៦៥៦.២៧៨  ២៧.៩៨០.៨៨០ 
    
បញយរត្បទនឱ្យត្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូ ន (ក) ១.២២១.៣០៣  ៤.៧៥៤.៤២៥ 
បញយរត្បទនយែេងៗ ៦៩៦.៥០២  ៦៦៨.៥១០ 
ឥណទនពនធការទ់ញក (ខ) -  ១.១២៥.៧៩៧ 
ចុំណា បងម់ញន ៨៥.៨២៨  ៨៥.៦៤១ 
 ២.០០៣.៦៣៣  ៦.៦៣៤.៣៧៣ 
 ៣៥.៦៥៩.៩១១  ៣៤.៦១៥.២៥៣ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១០.  គណនីអរិងិជនពាណិជជកមម និខគណនីអរិងិជនង្ែេខៗ (រ) 
 អរិងិជនរបស់ ក.ស.ស គឺជាភាន កង់្ហរដឹកជញ្ាូ នជារិ និងអនតរជារិ្្។ គណនីអរិងិជន ណិជាកមមគឺជា
គណនីផដ ានរ ៈយព ខលី។ 

 
(ក) យនះគឺជាសមរញ យបញយរត្បទនស្ថចត់្បាកយ់ៅស ់ផដ ត្រូវទទួ ពីត្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូ ន ផដ 
យោងយៅតាម ិខិររបស់ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ ចញះថ្ងៃទី២២ ផខយមស្ថ ឆ្ន ុំ២០១៩ កនញងយគា បុំណងយដើមបជីួសជញ 
ផក មែ និងពត្ងីកផែនកខលះយៅកនញងត្កុង។ បញយរត្បទនយនះត្រូវបានទូទរ ់យោ ការក់ងពីការផបងផចកភាគោភ្ ឬ ការទូទរ់
យែេងៗ។ បញយរត្បទនយនះ មនិានកា កុំណរទូ់ទរស់ងជាកោ់កយ់ទ។ 
 
(ខ) យៅថ្ងៃទី២១ ផខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ អគា្ កោា នពនធោរបានអនញមរ័យ ើឥណទនពនធការទ់ញកចុំនួន 
១.១២៥.៧៩៧  នយ់រៀ  យដើមបកីារក់ងជាម ួនឹងពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ ផដ ត្រូវបងោ់បព់ីឆ្ន ុំ២០២១ រយៅ។ បុំណញ  ពនធ
យ ើត្បាកច់ុំណូ  សត្ាបដ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ានចុំនួន ១.១២៥.៧៩៧  នយ់រៀ  
ផដ ត្រូវបានការក់ងជាម ួនឹងឥណទនពនធការទ់ញកខាងយ ើយនះ។ 
  
១១. ត្រពយស្កមមចារ់ថ្នន ក់ជាត្រពយស្កមមស្ត្មាប់លក់ 

យៅថ្ងៃទី១០ ផខវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០២១ ក.ស.ស បានចញះហរាយ ខាយ ើកិចេត្ពមយត្ពៀង ក-់ទិញជាម ួអនកទិញ យដើមប ី
 កដ់ទីុំយនរម ួកផនលង (១៣០ ហិកតា) ផដ ានទីតាុំងសាិរយៅ  ញុំ បិរត្តាុំង ផដ  ក.ស.ស បានទិញទញកយដើមប ីកយ់ៅ
យព ផដ រថ្មលវាយ ើងថ្ងល។ ដីយនះកនលងមកបានោរថ់ាន ក ់និង បង្ហា ញជា ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ។ 

រថ្មលកនញងកិចេសនាសរញបានចុំនួន ២៦ ោនដញោល រអាយមរកិ យោ រថ្មលកនញងម ួផម ត្រកាយរ   ានរថ្មល២០ដញោល រ                        
អាយមរកិ ។ ក.ស.ស បានទទួ ទឹកត្បាកច់ុំនួន ២ ោនដញោល រអាយមរកិ ជាត្បាកក់កយ់ៅថ្ងៃចញះកិចេសនា យហើ អនកទិញនឹង
ទូទរត់្បាកផ់ដ យៅស ់យៅយព បញ្េបក់ារយែេរកមមសិទធ ផដ រ ុំពឹងថានឹងបញ្េបយ់ៅត្រឹមផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០២២។ រថ្មលចញះ                
បញ្ា ីសញទធ ថ្នថ្ែេដី ១៣០ ហិកតា ានចុំនួន ១៣.០៥៨ ោនយរៀ  (យសមើនឹង ៣.២៦៤.៦៧៧ ដញោល រអាយមរកិ)។ ចុំនួនយនះត្រូវ
បានករត់ាជាត្ទពយសកមមសត្ាប ់ក ់កនញងរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញគិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១។ គិរត្រឹមថ្ងៃ
ទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ មនិានការករត់្តាចុំយណញណាម ួយ្ះយទ យោ ស្ថរត្បរិបរតិការ ក-់ទិញយនះមនិទនប់ាន
បញ្េបយ់ៅយ ើ  យហើ ហានិភ្ ័និងែ កមមសិទធិ មនិទនត់្រូវបានយែេរយៅអនកទិញទុំងត្សុងយ្ះយទ។ 

ទុំហុំដីអាចនឹងត្រូវការប់នា  យោ ស្ថរការស្ថងសងែ់លូវស្ថធារណៈ កុំពញងដុំយណើ រការយៅយ ើដីយ្ះ។              
គណៈត្គបត់្គងកុំពញង ដុំយណើ រការយែេរកមមសិទធបលងរ់ងឹ (LMAP) យហើ យគនឹងដឹងអុំពីទុំហុំដីជាកផ់សតងយៅយព ផដ ត្កសួង
យរៀបចុំផដនដីនគរបូនី កមម នងិសុំណង ់ យចញបលងរ់ងឹ យហើ អនកទិញនឹងទូទរត់ាមទុំហុំដីផដ បានបញ្ហា កក់នញងបលង ់         
ជាកផ់សតង កនញងរថ្មល២០ដញោល រអាយមរកិ កនញងម ួផម ត្រកាយរ  ។ 

ដផីដ ត្រូវបានោរថ់ាន កជ់ាត្ទពយសកមមសត្ាប ់ក ់ កនញងអុំ ញងយព ការ ិបរយិចេទរា ការណ៍ ត្រូវបានវាស់ផវង
តាមរថ្មលណាម ួផដ ទបជាងយគ រវាងរថ្មលយោងគឺថ្ងលយដើមរបស់វា និងរថ្មលសមត្សបដកចុំណា យ ើការ ក។់ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១២.  ង្ដើមរុន និខបុពវលា ភាគហ ុន 
 
 

ភាគហ ុនត្បង្ រ “ក” (*)  ភាគហ ុនត្បង្ រ “ខ” (**)  ភាគហ ុនត្បង្ រ “គ” (**) 
 
បុពវលា ភាគហ ុន  ស្របុ 

 
ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល 

 
ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

                

យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ (បានយ្វើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

 
               

យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
(បានត្ររួពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 

 
(*) យោងតាមាត្តា ៥ ថ្ន កេនតិកៈ ចញះថ្ងៃទី២១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ យដើមទញនផដ ានត្ស្ថបច់ុំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ យរៀ  ត្រូវបានផបងផចកយៅជាភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” ចុំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ញន យដើមទញនត្បយភ្ទ “ខ” ចុំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ញន យោ ានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងម ួភាគហ ញន។    ទុំងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” និងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ត្រូវ
បានកានក់ាបយ់ោ រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ផដ រុំណាងយោ ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” មនិទទួ បានភាគោភ្យទ យហើ កម៏និានសិទធិយបាះយឆ្ន រផដរ យ ើកផ ង
ផរ កេខណឌ ម ួចុំនួនដូចបានផចង មែរិកនញងាត្តា ៩ ថ្ន កេនតិកៈចញះថ្ងៃទី២១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ និងទទួ ភាគោភ្ផដ ត្រូវបានអនញមរ័យោ      
ត្កុមត្បឹកាភ្បិា ។



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១២.  ង្ដើមរុន និខបុពវលា ភាគហ ុន (រ) 
(**)  យសចកតី មែរិថ្នភាគហ ញនផដ ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ ានដូចខាងយត្កាម៖ 
 
ភាគហ ុនិក ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល 

      

ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ”      
រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 

ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ”      
ត្កុមហ ញន Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គយត្ាងភាគហ ញនរបស់បញគា ិក ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនកវនិិយោគយែេងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      

 
១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

 
ចុំនួនភាគហ ញនងមីផដ បានយបាះែា កនញងត្បយភ្ទ “គ” ានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញនផដ ានរថ្មលោរកិ 

១.០០០ យរៀ កនញងម ួភាគហ ញន។  ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ផដ បានយបាះែា ទុំងអស់ ត្រូវបានបងត់្បាករ់ចួទុំងត្សុង។ 
 
១៣.  រុនបត្មុខង្ែេខៗ 
 
 ៣១ ធន ុ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

សមរញ យយដើមត្គា ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
បផនាម : ទញនបត្មុងទូយៅ ១.៣៣០.៣៨០  ២.១៧៣.១៧៥ 
បផនាម : ទញនបត្មុងតាមចាប់ ១.៣៣០.៣៨០  ២.១៧៣.១៧៥ 
សមរញ យចញងត្គា ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៩.០៥៩.០៧២ 
  

 មាត្រា ៣៤ ននលក្េនតិក្ៈចុុះនងៃទី២១ ខែកញមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ បានខចងថា បន្ទា បព់ីកាតក់្ងការខាតណោង 
(ត្របេិនណបើមាន) និងត្របាក្ច់ំណណញរចួ ក្.េ.េ ត្រតូវខបងខចក្ត្បាកច់ុំយណញរកាទញកណៅក្នុងទុនបត្រម្ុងទូណៅចុំនួន៥% និង
ទុនបត្រម្ុងតាមចាបច់ុំនួន ៥%។ យៅថ្ងៃទី០៧ ផខឧសភា ឆ្ន ុំ២០២១ ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានអនញមរ័យែេរត្បាកច់ុំយណញរកា
ទញកសត្ាបដ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ យៅកនញងទញនបត្មុងទូយៅចុំនួន ១.៣៣០.៣៨០  នយ់រៀ  និងយៅកនញងទញន
បត្មុងតាមចាបច់ុំនួន ១.៣៣០.៣៨០  នយ់រៀ ។ 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១៤.  ត្បាក់កមេី 
 
 ៣១ ធន ូ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្បាកក់មេពីី៖    

ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៥៧.៧៣៥.៨១៣  ៧១.០៤៤.១៦៤ 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ៩៨.០៥៣.៩១៨  ១០៤.៨៤៤.៨៤៨ 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៦.៦១៤.៦៧៧  ៧.៨០២.៦៧៣ 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ១០៨.២៨១.៧៧០  ១២៣.៩៩៨.០៨៤ 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ១៨៣.២២៧.៧១២  ២១៦.៣៧១.០៦៤ 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១៥.០៧៣.១០៧  ១៥.៨៨៥.០០០ 

 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ បានចញះហរាយ ខាយ ើកិចេត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មេជីាម ួ JICA និង JBIC ទកទ់ិន 

យៅនឹងត្បរិបរតិការផដ  កព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ ត្បាកក់មេតី្រូវបាន JICA និង JBIC ទូទរយ់ោ ផ្លេ  ់ឱ្យអនកែារែ់ាងរ់បស់ 
ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសងត្បាកយ់ោ ផ្លេ  ់យៅត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ យៅតាមកា វភិាគសងត្បាក។់ 

កា កុំណររ់បស់ត្បាកក់មេទីុំងយនះានដូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១  ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

រយៈង្ពលខលី    

ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព ម ួឆ្ន ុំ ៣៣.៩៦១.៥៧២  ៣៧.៦០២.២២៤ 

    
រយៈង្ពលផវខ    

ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព យ ើសពីមួ ឆ្ន ុំយៅពីរឆ្ន ុំ ៣១.០៦៧.៩៣៨  ៣៣.៤៥៣.៥២៣ 
ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព យ ើសពីពីរឆ្ន ុំយៅត្បាុំឆ្ន ុំ ៩៣.២០៣.៨១៣  ១០០.៣៦០.៥៦៩ 
ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព យ ើសពីត្បាុំឆ្ន ុំ ៣១០.៧៥៣.៦៧៤  ៣៦៨.៥២៩.៥១៧ 

 ៤៣៥.០២៥.៤២៥  ៥០២.៣៤៣.៦០៩ 

    
 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១៤.  ត្បាក់កមេី (រ) 
រថ្មលយោង និងរថ្មលសមត្សបរបស់ត្បាកក់មេ ីានដូចខាងយត្កាម៖ 
 

 
៣១ ធន ូ២០២១ 

 
៣១ ធនូ ២០២០ 

 
ពាន់ង្រៀល 

 
ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

រថ្មលយោង    

រ ៈយព ខលី ៣៣.៩៦១.៥៧២  ៣៧.៦០២.២២៤ 
រ ៈយព ផវង ៤៣៥.០២៥.៤២៥  ៥០២.៣៤៣.៦០៩ 

 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 

    
រថ្មលសមត្សប    

រ ៈយព ខលី ៣០.៥៩៥.២១១  ៣២.៩៥១.១៣៥ 
រ ៈយព ផវង ៣៣២.៤២៤.៨៥៥  ៣៧៩.២៧៦.៩០៣ 

 ៣៦៣.០២០.០៦៦  ៤១២.២២៨.០៣៨ 
 
រថ្មលសមត្សបត្រូវបានគណ្អាត្ស័ យៅតាម ុំហូរស្ថចត់្បាកអ់បបហារ យោ យត្បើអត្តាត្បាកក់មេី្ យព      

បចេញបបនន។ វាត្រូវបានោរថ់ាន កជ់ារថ្មលសមត្សបកត្មរិទី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរានការរមួបញ្េូ  នូវ
ធារញចូ ផដ មនិអាចអយងករបាន រមួាន ហានិភ្ ័ឥណទនរបស់ភាគីថ្ដគូជាយដើម។  

ត្បាកក់មេជីារបូិ បណ័ណ យែេងៗយត្ៅពីរបូិ បណ័ណ យគា  ានដូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
ត្បាកយ់  នជប ញន ៣៧០.៩៣៣.០៧៩  ៤៣០.៥១៨.៣៣៥ 
ត្បាកដ់ញោល រអាយមរកិ ៩៨.០៥៣.៩១៨  ១០៩.៤២៧.៤៩៨ 

 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
 

  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១៤.  ត្បាក់កមេី (រ) 
អត្តាការត្បាកត់្បោុំឆ្ន ុំថ្នត្បាកក់មេនីីម ួៗ ានដូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ ធន ូ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

    

ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ១,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១,២៦%  ១,២៦% 
 
១៥. ការពវកិចេអរថត្បង្ោជន៍ង្ពលចូលនិវរតន៍ 

ចុំនួនទឹកត្បាកផ់ដ ត្រូវបានទទ ួស្ថា  ់កនញងរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយព  ានដូចខាងយត្កាម៖ 
 

 
៣១ ធន ូ២០២១ 

 

៣១ ធនូ ២០២០ 

 
ពាន់ង្រៀល 

 

ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

រថ្មលបចេញបបននថ្នការពវកិចេអរាត្បយោជនផ៍ដ បានកុំណរ់ ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
ស្ថា នភាពអ្ន (Unfunded status) ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 

 
   

បុំណញ  សញទធផដ ត្រូវបានទទួ ស្ថា  ់កនញងរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ 
ចយ ល្ ះយព  ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 

 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១៥. ការពវកិចេអរថត្បង្ោជន៍ង្ពលចូលនិវរតន៍ (រ) 
បផត្មបត្មួ ការវកិចេអរាត្បយោជនផ៍ដ ត្រូវបានកុំណរក់នញងការ ិបរយិចេទ ានដូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ណរៀល  ពាន់ណរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

សមរញ យយដើម ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
ចុំណា អរាត្បយោជនក៍នញងត្គា ១.៧០៩.០០០  ១.៧២០.០០០ 
ចុំណា ការត្បាក់ ៤.៦១៤.០០០  ៤.៥៦៤.០០០ 
អតថត្របណោជនប៍ានបង់ (៤.៦២៣.៩៨៣)  (២.៨៧៦.០៩៤) 
សមរញ យចញងយត្កា  ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 

 
 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

រ ៈយព ខលី ៤.៥៣៤.៤២៥  ៧.៩៤៩.០០០ 
រ ៈយព ផវង ៨៣.៦៤៦.៥៥៩  ៧៨.៥៣២.៩៦៧ 

 ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
 
ចុំណា អរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ត្រូវបានទទួ ស្ថា  ់យៅកនញងខេងត់្បាកយ់បៀវរេរ ៍ ត្បាកឈ់្នួ  និងចុំណា 

 កព់ន័ធ យហើ ការវាស់ផវងការពវកិចេអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតយ ើងវញិយៅកនញងរបា ការណ៍ចុំយណញ-ខារ និង ទធែ 
 មែរិយែេងៗចយ ល្ ះយព  ានដូចខាងយត្កាម៖ 

 

 ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ចុំណា អរាត្បយោជនក៍នញងត្គា ១.៧០៩.០០០  ១.៧២០.០០០ 
ចុំណា ការត្បាក់ ៤.៦១៤.០០០  ៤.៥៦៤.០០០ 

 ៦.៣២៣.០០០  ៦.២៨៤.០០០ 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១៥. ការពវកិចេអរថត្បង្ោជន៍ង្ពលចូលនិវរតន៍ (រ) 
ការសនមរសុំខានជ់ាចមបង ានដូចខាងយត្កាម៖ 
 

  ២០២១  ២០២០ 
    
ម្យមភាគថ្នឆ្ន ុំបយត្មើការង្ហរ ២១  ២០ 
អត្តាអបបហារកនញងម ួឆ្ន ុំ ៦%  ៦% 
អត្តាកុំយណើ នត្បាកយ់បៀវរេរក៍នញងម ួឆ្ន ុំ ៥%  ៥% 
អត្តាបផត្មបត្មួ បញគា ិកកនញងម ួឆ្ន ុំ ០,៥%  ០,៥% 

 
អត្តាមរណៈ 
យោ ស្ថរមនិានអត្តាមរណៈត្រូវបានយចញែា យៅកនញងត្បយទសកមពញជា ក.ស.ស បានយត្បើតារាងអត្តាមរណៈ 

ទូយៅរបស់ត្បយទសថ្ង ឆ្ន ុំ២០១៧ យោ បានផកសត្មួ ឱ្យសមត្សបយៅតាមអា ញកា ជាម្យមរបស់ជនជារិកមពញជា។ 
តារាងអត្តាមរណៈទូយៅរបស់ត្បយទសថ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ ានការបា នស់្ថម នងមីចញងយត្កា បុំែញរ អុំពីអត្តាមរណៈរបស់            
ត្បជាព រដាទូយៅយៅកនញងត្បយទសថ្ង យហើ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ តារាងយនះមនិានការផកផត្បយទ។ 

 
១៦. ចំណូល 
 

 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

    
    

ចុំណូ យ ើកោកពី់្វា ៤២.១៨១.៨៧៧  ៤០.៤៨៧.០០៩  ១៥៨.៥៦៦.៤៩៩  ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩ 
ចុំណូ យ ើកោកយ់ ើទីោន (LO-LO) ២៥.១៣១.៨៥៧  ២៣.១៥៥.៦៥០  ១០០.៦០២.០៤៦  ៨៣.៨២១.៧៧៥ 
ចុំណូ ពីយសវាកុំពងផ់ែ ១៥.៤៥៧.៧៣៨  ១៦.៦៩៥.២៦១  ៦៥.០១៦.២៦៧  ៦៧.៥៨៣.៩៨៥ 
ចុំណូ ពីការរកាទញកកញងរឺនរ័ ៤.១០៩.៨១៩  ២.៨៥០.២៦៦  ១៤.៣៧៤.៤៨៨  ១១.៣៧៧.៧៨៥ 
ចុំណូ បានមកពីការជួ រុំបនយ់សដាកិចេ

ពិយសស ៤៩៣.៨៦៤  ៤៦២.៦០៥  ២.១៩៥.៨៦៩  ២.៤០៧.៧២២ 
ចុំណូ យែេងៗ ៣០១.៨២៦  ៤៨២.៦៤៥  ១.៥៩៤.០៦០  ១.៧៨៤.១៦៣ 

 ៨៧.៦៧៦.៩៨១  ៨៤.១៣៣.៤៣៦  ៣៤២.៣៤៩.២២៩  ៣១១.៨១៣.៧៦៩ 

        

យព យវោថ្នការទទួ ស្ថា  ់ចុំណូ         
ទទួ ស្ថា  ់យៅយព ផរម ួ ៨២.៨៦៧.៥៨៧  ៨០.៤៦២.១៤៤  ៣២៤.៦១០.៦២៤  ២៩៦.៨៨៧.៤៣០ 
ទទួ ស្ថា  ់តាមដុំណាកក់ា  ៤.៨០៩.៣៩៤  ៣.៦៧១.២៩២  ១៧.៧៣៨.៦០៥  ១៤.៩២៦.៣៣៩ 

 ៨៧.៦៧៦.៩៨១  ៨៤.១៣៣.៤៣៦  ៣៤២.៣៤៩.២២៩  ៣១១.៨១៣.៧៦៩ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១៧.  ចំណាយស្មាា រែារ់ែាខ់ 
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

    
    

ចុំណា យ ើសាភ រង្ហ យ ះ ១២.៩២៤.៣៩៧  ៨.៥២៩.៦០៥  ៤៤.៦៧៦.៩២២  ៣៣.០៣០.១៧១ 
យត្គឿងប ល្ ស់ ៨.៦៦៣.៦០៥  ៩.៤៨៧.៩៧៨  ៣២.៩០៨.០១៧  ៣៤.៩៤៩.០៧៣ 
សាភ រឃ្ល ុំង ១.៨៦៧.៦៦៥  ១.២៨៣.៦៧០  ៧.៦០៩.៦៧០  ៦.៨៨៦.៤៦២ 
សាភ រែារែ់ាងក់ារោិ ័  ១.១៧៧.៧៧៦  ១.២៤៥.៨០៦  ២.៨៣៦.៧១៥  ៣.២៦៥.៤៧៧ 
យត្បងរ ុំអិ  និងយត្បងា សញីន ៨៧៥.៨៦៤  ១.០២៦.៩៧៧  ៣.៨១០.៩១៤  ៣.៥៥៦.៦៧៣ 
សាភ រយត្បើត្បាស់យែេងៗ ១៤៧.២៥០  ៨៥.១២០  ១.៨៩៧.០០៨  ១.៨៥៧.២៥៧ 

 ២៥.៦៥៦.៥៥៧  ២១.៦៥៩.១៥៦  ៩៣.៧៣៩.២៤៦  ៨៣.៥៤៥.១១៣ 
 
១៨.  ចំណាយត្បាក់ង្បៀវរេរ ៍ត្បាក់ឈ្មលួ និខចំណាយពាក់ព័នធ 
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

    
    

ត្បាកយ់បៀវរេរប៍ញគា ិក ១៧.៣០៣.៧៨៨  ១៦.៣៣៩.០៥៤  ៦៩.៣១៨.៩៩៨  ៦១.១៨០.៦៩១ 
ត្បាករ់ង្ហវ ន់ ៣.៩៤៣.០៧៥  ៥.៤២៩.៣៧៧  ១៧.៧២៣.៧៤៦  ១២.១៧៩.០២៣ 
ចុំណា អរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១.៥៨០.៧៥០  ១.៥៧១.០០០  ៦.៣២៣.០០០  ៦.២៨៤.០០០ 
បងារការទូទរ់ត្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ ៧០៣.៨៦៨  ៦៥៦.៥៨៨  ៣.៤៧០.៩២៨  ៣.០១២.៤៧៧ 
ោភ្ការរបស់ត្កុមត្បឹកាភ្បិា  ៣៤៩.២០០  ៣៦៧.៧០០  ១.៣៩៦.៨០០  ១.៣៧២.១០០ 
ចុំណា សនតិសញខសងាមយែេងៗ ២០៣.៨២៥  ២៧៤.៨៣៩  ៧៨៣.០២២  ៨៣១.៩៦១ 
ត្បាកឈ់្នួ សត្ាបអ់នកយ  ការ ៣៦.៩០០  ៧០.១៥០  ២៣២.៥៥០  ២៩២.៣០០ 
ចុំណា យែេងៗ កព់័នធនឹងបញគា ិក ១.១៦១.៦៤៨  ១.១៦៤.៤៧៤  ៥.១១៧.៩០៥  ៤.៩៧៥.១៤៤ 

 ២៥.២៨៣.០៥៤  ២៥.៨៧៣.១៨២  ១០៤.៣៦៦.៩៤៩  ៩០.១២៧.៦៩៦ 
 

 

 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

១៩. ចំណាយរលំស្ត់្រពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ ត្រពយស្មបរតិវិនិង្ោគ និខរលំស្ត់្រពយស្កមមអរបូី 
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

    
    

ត្ទពយសមបរត ិនិងបរកិាេ រ ៨.៣២២.៩៦៤  ៧.៩៣០.៥៤៨  ៣២.៤៩៥.៦៦៣  ៣០.៦៥៦.៤២៥ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ១.៥៧០.១២៦  ១.៥៨២.៦០៨  ៦.៣២២.៦៧០  ៦.២៦២.១១៦ 
ត្ទពយសកមមអរបីូ ២៨២.៧១១  ២៧១.០៨១  ១.១០៤.៣៤៤  ១.០៧១.០១៥ 

 ១០.១៧៥.៨០១  ៩.៧៨៤.២៣៧  ៣៩.៩២២.៦៧៧  ៣៧.៩៨៩.៥៥៦ 
 
២០. ចំណូល/(ចំណាយ)ហរិញ្ញវរថុ - ស្រុធ 
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

    
    

ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ  ៖    
    

ចុំណូ ការត្បាកពី់ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្្គារ (ក) ៩៦៣.៧៦៣  ៩៩៨.៩៦០  ៣.៨១០.៧៧៦  ៤.១៣៣.៥០៨ 
ចុំយណញសញទធពីការបតូររបិូ វរាញរបស់ត្បាកក់មេ(ីគ) ១០.៩៦៨.១៩៦  -  ៣៩.៥៣១.៣៦៧  - 
ចុំណូ ការត្បាកពី់ការករ់ត្តាអបបហារ      

ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកត្រ បម់កវញិ -  ៦១.៧៨១  ៥៥.៣៤២  ៣៧៣.៦១៦ 

 ១១.៩៣១.៩៥៩  ១.០៦០.៧៤១  ៤៣.៣៩៧.៤៨៥  ៤.៥០៧.១២៤ 
ចុំណា ហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចុំណា ការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មេ ី(ខ) (២.៨៨៥.៩២៨)  (៣.៨៣៨.៦៦៦)  (១១.១៩៤.៤៤៦)  (១៣.៦២៤.៨១០) 
ខារសញទធពីការបតូររបិូ វរាញរបស់ត្បាក់កមេ ី(គ) -  (៣.៣៥១.២៧១)  -  (១៨.០៩១.១០៥) 
ចុំណា ការត្បាកពី់ការបូកបផនាមភាគោភ្

ធា្ត្រូវបង់ -  -  -  (១៤៧.២៩៣) 

 (២.៨៨៥.៩២៨)  (៧.១៨៩.៩៣៧)  (១១.១៩៤.៤៤៦)  (៣១.៨៦៣.២០៨) 

        
ចុំណូ /(ចុំណា )ហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ ៩.០៤៦.០៣១  (៦.១២៩.១៩៦)  ៣២.២០៣.០៣៩  (២៧.៣៥៦.០៨៤) 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

២០. ចំណូល/(ចំណាយ)ហរិញ្ញវរថុ - ស្រុធ (រ) 
(ក)  ចុំណូ ការត្បាកគ់ឺជាចុំណូ ពីគណនីត្បាកប់យញ្ញ ើសនេ ុំ និងត្បាកប់យញ្ញ ើយែេងៗផដ យែើ្យៅ្្គារកនញងត្សុក កនញង

អុំ ញងការ ិបរយិចេទ។  
(ខ)  ចុំណា ការត្បាកគ់ឺជាការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មេ ី ផដ ទទួ បានពីត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ តាមរ ៈការយ្វើ

ហិរញ្ញបបទនយោ  JICA និង JBIC។ 
(គ)  ក.ស.ស ានត្បាកក់មេជីាត្បាកយ់  នជប ញន និងជាត្បាកដ់ញោល រអាយមរកិ (កុំណរស់ាា  ់១៤)។ ក.ស.ស កា៏ន

ត្បាកប់យញ្ញ ើរ ៈយព ខលីយៅ្្គារ ជាត្បាកដ់ញោល រអាយមរកិែងផដរ។ យោ ស្ថរផរការយ ើងចញះថ្នរថ្មលត្បាកយ់រៀ  
យ្ៀបនឹងត្បាកយ់  នជប ញន និងត្បាកដ់ញោល រអាយមរកិ បណាត  ឱ្យានការចុំយណញ/ខារជាស្ថរវនត ពីការបតូររបូិ - 
បណ័ណ យ ើត្បាកក់មេ ី និងត្បាកប់យញ្ញ ើរ ៈយព ខលីយៅ្្គារ។ អត្តាបតូររបូិ បណ័ណ ផដ ត្រូវបានែេពវែា យោ  
្្គារជារិ ថ្ន កមពញជា គិរត្រឹមដុំណាចក់ារ ិបរយិចេទរា ការណ៍។ ចុំយណញពីការបតូររបូិ បណ័ណ ភាគយត្ចើន                
បណាត  មកពីការធាល កច់ញះថ្នត្របាក្ណ់យ៉េនជប ញន យ្ៀបយៅនឹងការ ិបរយិចេទមញនៗ។  

 
 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ កញ្ញញ  ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣០ កញ្ញញ  ២០២០ 
        

ត្បាកយ់  ន/ត្បាកយ់រៀ  ៣៥,៥៩០  ៣៦,៦៤០  ៣៩,២៧៥  ៣៨,៩៧៥ 
ត្បាកដ់ញោល រអាយមរកិ/ត្បាកយ់រៀ  ៤.០៧៤  ៤.០៧៩  ៤.០៤៥  ៤.១០០ 
 
២១.  ចំណាយពនធង្លើត្បាក់ចំណូល 

ពនធត្រូវបានគណ្តាមមូ ោា នបុំណកត្ស្ថ បទបបញ្ញរតិពនធោរ្យព បចេញបបនន ផដ ត្រូវបានអនញមរ័រចួជា
ស្ថា ពរ្កា បរយិចេទរា ការណ៍។ គណៈត្គបត់្គងវា រថ្មលអុំពីស្ថា នភាពផដ បានត្បកាសពនធ ជាម ួនឹងស្ថា នភាពថ្ន    
បទបបញ្ញរិតពនធោរ។ ត្កុមហ ញនករត់្តាសុំវធិាន្នយៅតាមភាពសមត្សប អាត្ស័ យៅតាមមូ ោា នថ្នចុំនួនត្បាកព់នធ ផដ 
ត្កុមហ ញនរ ុំពឹងថាត្រូវបងជូ់នអាជ្ា្រពនធោរ។  

យទះជាោ ងណាកយ៏ោ  បទបបញ្ញរតិពនធទុំងយនះានការផត្បត្បួ ពីម ួត្គាយៅម ួត្គា យហើ ការកុំណរច់ញង
យត្កា យ ើចុំនួនបុំណញ  ពនធ នឹងយ្វើយ ើងប េ្ បព់ីានការត្រួរពិនិរយរបស់អាជ្ា្រពនធោរ។ យៅយព ផដ  ទធែ ពនធចញង
យត្កា ានភាពខញសគាន ពីការករត់្តាដុំបូង ភាពខញសគាន យនះនឹងយ្វើឱ្យប ះ  ់ដ ់ចុំនួនបុំណញ  ពនធ និងសមរញ យទឹកត្បាក ់
កនញងការ ិបរយិចេទផដ ការកុំណរព់នធយ្ះត្រូវបានយ្វើយ ើង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

២២.  ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុន 
(ក)  ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន (Basic earnings per share) 

ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនជាមូ ោា ន ត្រូវបានគណ្យោ  កត្បាកច់ុំយណញរបស់ាេ ស់ភាគហ ញនរបស់     
ក.ស.ស ផចកនឹងចុំនួនភាគហ ញន្មមតាម្យមផដ បានយបាះែា កនញងការ ិបរយិចេទ។ 
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ៣ផខ  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

    
    

ចុំយណញរបស់ភាគហ ញនិក ២៤.៥០៦.៥៩០  ១០.៨៧២.៥១៨  ៩៣.៧០៧.៣៩០  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
ចុំនួនភាគហ ញនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនជាមូ ោា ន (យរៀ ) ២៨៥,៧២  ១២៦,៧៦  ១.០៩២,៥២  ៣១០,២១ 
 
(ខ) ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុនងយចុោះ (Diluted earnings per share) 

ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនង ចញះ ត្រូវបានគណ្យោ ផកផត្បចុំនួនម្យមថ្នភាគហ ញន្មមតាផដ ាន យោ 
សនមរថាានការយែេរភាគហ ញនផដ ានសកាត នញព ទុំងអស់យៅជាភាគហ ញន្មមតា។ គិរត្រឹមដុំណាចក់ារ ិបរយិចេទយនះ   
ក.ស.ស មនិានភាគហ ញនផដ ានសកាត នញព អាចយែេរយៅជាភាគហ ញន្មមតាយ្ះយទ។ ដូចយនះ ចុំយណញកនញងម ួភាគ
ហ ញនង ចញះ គឺានរថ្មលយសមើនឹងចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនជាមូ ោា ន។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

២៣. សាច់ត្បាក់បានពីត្បរិបរតិការ 
 
 

  ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 កំណរ់  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ស្មាា ល ់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

  

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

 
  

   

ចុំយណញមញនពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ១១១.០៤៥.៦៣៧  ៤២.១៤០.២២១ 
និ រ័កមម៖      

រ ុំ ស់ត្ទពយសមបរត ិនិងបរកិាេ រ ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ 
និងត្ទពយសកមមអរបីូ ១៩ 

 

៣៩.៩២២.៦៧៧  ៣៧.៩៨៩.៥៥៦ 
ការង ចញះរថ្មលថ្នគណនីអរិងិជន ណិជាកមម   (២.៣២៦.២៣៧)  ១.៤៤០.២៣០ 
(ចុំណូ )/ចុំណា ហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ ២០  (៣២.២០៣.០៣៩)  ២៧.៣៥៦.០៨៤ 
ចុំណា ការពវកិចេអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន៍ ១៨  ៦.៣២៣.០០០  ៦.២៨៤.០០០ 
ការពវកិចេការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ៣.៤៧០.៩២៨  ៣.០១២.៤៧៧ 
ចុំណា បញគា ិកយែេងៗ  កព់ន័ធនឹងឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក   ៣២៧.៧២៨  ៦៥៥.៤៥៦ 

បផត្មបត្មួ យដើមទញនបងវិ ៖      
សននិ្ិ   (៣.៣៧១.៩៨៤)  (៥.៣៣៣.៧៦៧) 
គណនីអរិងិជន ណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   (៣.៧៦១.៦១៦)  ១៣.០៦៧.៩០២ 
គណនីអនកែារែ់ាង ់ណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាង់យែេងៗ   ២២.១២៦.០៣៧  (២.២១១.៧៦៦) 
ការពវកិចេអរាត្បយោជន៍យស្ថ្ននិវរតនប៍ានបង់   (៤.៦២៣.៩៨៣)  (២.៨៧៦.០៩៤) 
ការពវកិចេត្បាក់បុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   (៦.៤៩៩.៩៥៧)  (១.៥៨៩.៥០៥) 
ចុំណូ ពនារ   (៩៤.៧២៧)  (១៧៥.៥៦០) 

 ុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់ ពីត្បរិបរតិការ   ១៣០.៣៣៤.៤៦៤  ១១៩.៧៥៩.២៣៤ 
 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

២៤. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
ក.ស.ស សាិរយត្កាមការត្គបត់្គងផែនកហិរញ្ញ វរាញយោ ត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ និងសាិរយៅយត្កាមការ 

ត្គបត់្គងផែនកបយចេកយទសយោ ត្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូ ន។ ត្បរិបរតិការជាម ួត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ 
និងត្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូ ន ត្រូវបានោរទ់ញកថាជាភាគី កព់ន័ធ។ 

 
(ក) ស្មរុលយភាគីពាក់ព័នធ 
(i)  ទឹកត្បាកជ់ុំ កត់្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ 
 

 
៣១ ធន ូ២០២១ 

 

៣១ ធនូ ២០២០ 

 
ពាន់ង្រៀល 

 

ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ត្បាកក់មេពីី៖    
MoEF – (JICA)  ១៩៨.៣០០.៨១៩  ២៣២.២៥៦.០៦៤ 
MoEF – (JBIC)  ២៧០.៦៨៦.១៧៨  ៣០៧.៦៨៩.៧៦៩ 

 ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣ 
 
(ii)  ទឹកត្បាកផ់ដ ត្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូ នជុំ ក ់
 

 
៣១ ធន ូ២០២១ 

 

៣១ ធនូ ២០២០ 

 
ពាន់ង្រៀល 

 

ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

បញយរត្បទនយៅឱ្យត្កសួងស្ថធារណការ និងដឹកជញ្ាូ ន ១.២២១.៣០៣  ៤.៧៥៤.៤២៥ 
 
(ខ) ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ចុំណា ការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មេពីីត្កសួងយសដាកិចេ និងហិរញ្ញ វរាញ  
(កុំណរស់ាា  ់២០ (ខ)) ១១.១៩៤.៤៤៦  ១៣.៦២៤.៨១០ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពោះស្ហីនុ 
 
កាំណត្់សម្គា លព់័ត្៌ម្គនហរិញ្ញវត្ាុស្ង្ខេបចង្ ល្ ោះង្ពល (មិនបានណ្វើសវនកមម) 
សត្ម្គប់ដាំណាច់ការយិបរណិចេទ១២ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

                

២៤. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ (រ) 
(គ) ការរូទារ់ជូនគណៈត្គប់ត្គខស្ខំាន់ៗ 
 ការទូទរជូ់នគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  សត្ាបដ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ានដូចខាងយត្កាម៖  
 
 ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេរ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២១  ៣១ ធនូ ២០២០ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្កុមត្បឹកា ិបាល    

កថ្ត្ម និងចុំណា  កព់័នធយែេងៗ  ១.៣៩៦.៨០០  ១.៥៨៦.៤០០ 
    

បុគាលកិគណៈត្គប់ត្គខស្ខំាន់ៗ    
ត្បាកយ់បៀវរេរ ៍និងចុំណា យែេងៗ ៣.០៦៣.៤៩៥  ២.៣៩៧.៩៦៤ 

    
ចុំណា អរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍(*) ២៤៥.៧១៨  ២៣០.៥៣៩ 
 

បញគា ិកគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  រមួានអគា្ ក និង្ កត្បរិបរតិ ផដ ជាអនកសយត្មចចិរតជា ញទធស្ថស្តសត 
យ ើការដឹក្ុំ យ ើផែនកហិរញ្ញ វរាញ និងត្បរិបរតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
(*)  គយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតនត៍្រូវបានោកឱ់្យត្បរិបរតិកនញងអងាភាពទុំងមូ  កនញងយ្ះបញគា ិកគណៈត្គប-់
ត្គងសុំខាន់ៗ កា៏នសិទធិទទួ គយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍នះ ដូចគាន នឹងបញគា ិក ក.ស.ស ដថ្ទយទៀរផដរ។ 
 
២៥. កិចេស្នា 
 គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ក.ស.ស ានកិចេសនាទកទ់ងនឹងការបញ្ហា ទិញយសវាស្ថងសង ់      ត្ទពយ
សមបរតិ និងបរកិាេ រ ចុំនួន ៨២១.៤១៦ ោនយរៀ  (ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ៖ ៩១៨.៣៧១ ោនយរៀ )។ 



 

 

  

 

ផ្នែកទី ៤ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 

របស់គណៈគ្គប់គ្គង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 កសស គឺជាកពំងផ់ែអន្តរជាតសិមុទ្ររឹកជ្ទ្ៅផតមយួគត ់នន្ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជាផែលកំពុងជ្្វើអាជីវ
កមមជ្លើនែៃែរីំហំទ្រមាណ ១២៥ ហិកតា ផែលមាន្រីតាងំជ្ៅទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ហើយទ្តូវបាន្ត
ភ្ជា រជ់្ោយរណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្ចំរះុ។ កណំតក់នុង អនុ្ទ្កឹតយជ្លេ ៥០ អន្ទ្ក/រក ចុះនងៃរី ១៧ ផេកកកោ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ កសស មាន្តួនារជីាទ្រតិរតតកិរផែ ែូចមាន្លមអតិនូ្វអាជីវកមម ន្ិងជ្សវាកមមកនុងផែនករី១ ចំណុច-េ 
ខាងជ្លើនន្របាយការណ៍ទ្រចទំ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ ។ 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ររមិាណកុងតនឺ្រ័ររស់ កសស មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ៩.៣៥០ 
TEUs ជ្សមើន្ឹង ៥,៣០% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០។ ររមិាណរំន្ិញឆ្លងកាតគ់តិជាជ្តាន្មាន្ការងយ
ចុះ ១,៦៥% ជ្សមើន្ងឹ ២៩.២២៩ ជ្តាន្ ផែលកនុងជ្នាះរំន្ញិជាកុងតឺន្រ័គិតជាជ្តាន្ជ្កើន្ជ្ ើង ១,៣៥% ជ្សមើន្ងឹ 
១៧.២២៩ ជ្តាន្ ន្ិងរនំ្ិញរាយងយចុះ ៣២.៤៤២ ជ្តាន្ ជ្សមើន្ឹង ៣៨,១១% ជ្ហើយជ្ទ្រង ន្ិងហ្គា សងយចុះ
ចំន្ួន្ ១៤.០១៦ ជ្តាន្ ជ្សមើន្ងឹ ៣,៤៤% ។ ចំជ្ ះនាវាឆ្លងកាត ់កសស សររុមាន្ការងយចុះចំន្នួ្ ១៦ នាវា 
ទ្រមាណជា ៤,០២% ជ្ហើយចំណុះែៃុកនាវាសររុងយចុះទ្រមាណ ១៨,២៧% ជ្សមើន្ឹង ៦៨៨.០៧៨ ជ្តាន្ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០  ។ 
 ការពិភ្ជកា ន្ិងការវភិ្ជគររស់ថ្នន កែ់ឹកនាជំ្លើស្ថា ន្ភ្ជពហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស ន្ងិលរធែលទ្រតរិតតិ
ការខាងជ្ទ្កាមជ្ន្ះ ជ្្វើជ្ ើងផែអកជ្លើរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតាុផែលបាន្ជ្្វើសវន្កមមរចួរាល់ជ្ោយសវន្ករ
ឯករាជយសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ន្ិងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ែូចរង្ហា ញកនុងផែនករី៣ នន្របាយការណ៍
ទ្រចទំ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ ។ 
 កសស មាន្ទ្រភពចំណូលសំខាន្ែូ់ចខាងជ្ទ្កាម ៖ 

- ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មក
ពីជ្សវាកមមនាវាចរណ៍ ន្ិងការចូលចតនាវា រមួមាន្ ចណូំលជ្លើចំណុះែៃុក សំចតផែ ទ្រឡាយ នងល
ឈ្នួលកណណ ធារកិចច នងលឈ្នួលនាវាសជ្ណាត ង នងលឈ្នួល ក-់ជ្ោះពួរ នងលឈ្នួលជ្រើក-រិរឃ្លរន់ាវា ន្ិង
នងលឈ្នួលទ្រមូលសំរាម ។ 

- ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ពីនាវាជ្ៅរលីាន្កុងតឺន្រ័ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 
ចំណូលផែលបាន្មកពីជ្សវាកមមជ្លើកោករ់ំន្ិញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ចូល-ជ្ចញពីនាវាជ្ៅជ្លើស្ថព ន្ផែ។ 

- ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO Charges)៖ គឺជាចំណូលផែលបាន្
មកពីជ្សវាកមមជ្លើកោករ់ំន្ញិរាយ ឬកុងតនឺ្រ័ ចូល ឬជ្ចញជ្ៅជ្លើរីលាន្ ។ 

- ចំណូលពីនងលឈ្នួលសតុករំន្ញិ ឬកុងតឺន្រ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មកពីការសតុក 
រំន្ិញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ជ្ៅកនុងឃ្ល ងំ ន្ងិជ្លើរលីាន្ ។  

- ចំណូលែឹកជញ្ាូ ន្ (Transportation Charges)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មកពីជ្សវាកមមែឹកជញ្ាូ ន្ 
រំន្ិញ ឬកុងតឺន្រ័កនុងររជិ្វណផែ ។ 

- ចំណូលពីតរំន្ជ់្សែឋកិចចពិជ្សស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចំណូលផែលររួលបាន្ពី
ការជួលែីជ្្វើជ្រាងចទ្ក អគារ ពីតំរន្ជ់្សែឋកិចចពិជ្សសររស់កំពងផ់ែសវយត័ទ្កុងទ្ពះសីហនុ្។



 

 កសស កតទ់្តារញ្ា ីគណជ្ន្យយ ន្ិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុជាទ្បាកជ់្រៀល ផែលជាររូិយរណ័ណ ជាតិររស់
េលួន្ ចំផណកទ្រតរិតតិការផែលជាររូិយរណ័ណ អន្តរជាតិជ្ែេងៗ ទ្តូវបាន្រង្ហា ញជាទ្បាកជ់្រៀល ជ្ោយជ្ទ្រើអទ្តារតូរែលូវ
ការជាម្យមទ្រចនំងៃររស់្នាគារជាតិនន្កមពុជា តាមកាលររជិ្ចេរនន្ទ្រតិរតតិការន្មីយួៗ ។ 

សទ្មារែំ់ណាចក់ារយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ  ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ទ្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែំណាច ់
ការយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០

បរិយាយ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទបញ្ចប ់
ម្រឹមម្រីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទបញ្ចប ់
ម្រឹមម្រីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 

បាំររបាំរលួ 

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 

ចំណូល ( ន្ជ់្រៀល) ៨៧.៦៧៦.៩៨១ ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ៣.៥៤៣.៥៤៥ ៤,២១% 

 សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ចំណូលររស់ កសស មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ៣.៥៤៣.៥៤៥.០០០ 
ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៤,២១% ជ្ោយជ្កើន្ជ្ ើងព ី៨៤.១៣៣.៤៣៦.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ែល់ 
៨៧.៦៧៦.៩៨១.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១។ កំជ្ណើ ន្នន្ចណូំលសររុជ្ន្ះបាន្មកពីការជ្កើន្
ជ្ ើងនន្ចណូំលជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ពីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring Charges) ចណូំលពីជ្សវាកមម
ជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO Charges) ន្ងិចំណូលពីសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរលីាន្ជាជ្ែើម។ 

តារាងជ្ទ្រៀរជ្្ៀរទ្បាកចំ់ណូលតាមផែនកជ្ៅនឹ្ងទ្បាកចំ់ណូលសររុ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ និ្ងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០  

បរិយាយ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទបញ្ចប ់
ម្រឹមម្រីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទបញ្ចប ់
ម្រឹមម្រីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ពានច់្រៀល 
ភាគរយច្ ៀបនឹង 
ឆាំណូលសរបុ 

ពានច់្រៀល 
ភាគរយច្ ៀបនឹង 
ឆាំណូលសរបុ 

ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរី
លាន្ (Stevedoring) 

៤២.១៨១.៨៧៧ ៤៨,១១% ៤០.៤៨៧.០០៩ ៤៨,១២% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ 
(LOLO) 

២៥.១៣១.៨៥៧ ២៨,៦៦% ២៣.១៥៥.៦៥០ ២៧,៥២% 

ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៥.៤៥៧.៧៣៨ ១៧,៦៣% ១៦.៦៩៥.២៦១ ១៩,៨៤% 

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ ៤.១០៩.៨១៩ ៤,៦៩% ២.៨៥០.២៦៦ ៣,៣៩% 

ចំណូលែឹកជញ្ាូ ន្ ២៦.៨៨៥ ០,០៣% ៤២.៩៦៤ ០,០៥% 



 

ចំណូលនាវាជ្រសចរណ៍ ០ ០,០០% 
 

០,០០% 

ចំណូលពីតំរន្ ់ ជ្សែឋកិចច
ពិជ្សស 

៤៩៣.៨៦៤ ០,៥៦% ៤៦២.៦០៥ ០,៥៥% 

ចំណូលជួលរីតាងំ ២០៥.៧១២ ០,២៣% ៣៥៨.៤២០ ០,៤៣% 

ចំណូលជ្ែេងៗជ្រៀត ៦៩.២៣០ ០,០៨% ៨១.២៦០ ០,១០% 

ចំណូលសររុ ៨៧.៦៧៦.៩៨១ ១០០,០០% ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ១០០,០០% 

 សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ កែូ៏ចជាទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ចំណូលសំខាន្ ់៤ ទ្រជ្ភរផែល
មាន្ចំន្ួន្ទ្រមាណ ៩៩% នន្ចំណូលអាជីវកមម ន្ិងជ្សវាកមមសររុររស់ កសស។ ចណូំលទងំជ្នាះរមួមាន្៖ 
ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) ចណូំលពីជ្សវា
កមមនាវាចរ(Port Charges for Vessel Services) ន្ិងចណូំលសតុកឃ្ល ងំ ន្ងិរលីាន្ ។ 

សទ្មារែំ់ណាចក់ារយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ទ្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែំណាច ់
ការយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០

បរិយាយ 
សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទបញ្ចប ់
ម្រឹមម្រីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២១ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទបញ្ចប ់
ម្រឹមម្រីាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 

បាំររបាំរលួ 

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 
ចំណូលជ្លើកោក់
ពីនាវាជ្ៅរីលាន្ 
(Stevedoring) 

៤២.១៨១.៨៧៧ ៤០.៤៨៧.០០៩ ១.៦៩៤.៨៦៨ ៤,១៩% 

ចំណូលជ្លើកោក់
ជ្លើរីលាន្ 
(LOLO) 

២៥.១៣១.៨៥៧ ២៣.១៥៥.៦៥០ ១.៩៧៦.២០៦ ៨,៥៣% 

ចំណូលពីជ្សវា
កមមនាវាចរ 

១៥.៤៥៧.៧៣៨ ១៦.៦៩៥.២៦១ (១.២៣៧.៥២៣) -៧,៤១% 

ចំណូលសតុក 
ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ 

៤.១០៩.៨១៩ ២.៨៥០.២៦៦ ១.២៥៩.៥៥៣ ៤៤,១៩% 



 

 ចំណូលពីការជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring) មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្នួ្ 
១.៦៩៤.៨៦៨.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៤,១៩% សទ្មារទ់្តមីាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ន្ិងចណូំលពីការជ្លើកោកជ់្ៅជ្លើរីលាន្ (LOLO) មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ៨,៥៣% ជ្សមើន្ងឹ 

១.៩៧៦.២០៦.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០២០។ កំជ្ណើ ន្ជ្លើចណូំលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅ
រីលាន្ ន្ងិចណូំលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ គរឺណាត លមកពកីារជ្កើន្ជ្ ើងនន្រំន្ិញកុងតឺន្រ័ឆ្លងកាត ់កសស មាន្
ចំន្ួន្ ៩.៣៥០ TEUs ជ្សមើន្ងឹ ៥,៣០% សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ។ 
 ចំជ្ ះចំណូលជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services) គឺអាទ្ស័យជ្លើចំន្ួន្ ន្ិង
ចំណុះែៃុកនាវាផែលឆ្លងកាត ់កសស ជ្ហើយសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ជ្ន្ះ នាវាសររុផែលឆ្លងកាត ់កសស 
មាន្ការងយចុះ ១៦ នាវា ជ្សមើន្ឹង ៤,០២% ជ្ហើយចណុំះែៃុកនាវាសររុមាន្ការងយចុះ ១៨,២៧% ជ្សមើន្ឹង 
៦៨៨.០៧៨ ជ្តាន្ ជ្ហើយជ្យើងសជ្ងកតជ្ឃ្ើញថ្ន ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរមាន្ការងយចុះរន្តិចព ី
១៥.៤៥៧.៧៣៨.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ែល់ ១៦.៦៩៥.២៦១.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តី
មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ លគងឺយចុះទ្រមាណ ៧,៤១% ជ្សមើន្ឹង ១.២៣៧.៥២៣.០០០ ជ្រៀល។ ជ្ោយជ្ៅកនុង
ទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ នាវាែឹកកុងតនឺ្រ័មាន្ការងយចុះ ៤,៧៦% ជ្សមើន្ឹង ០៨ នាវា ន្ិងនាវាែឹករនំ្ិញ
រូជ្ៅងយចុះ ៣,១៣% ជ្សមើន្ងឹ ០៣ នាវា ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 
 ចំណូលពីជ្សវាកមមសតុកឃ្ល ងំ ន្ិងរលីាន្មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ១.២៥៩.៥៥៣.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង 
៤៤,១៩% ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចណូំលទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ មាន្ ៤.១០៩.៨១៩.០០០ ជ្រៀល ន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២០ មាន្ចណូំល ២.៨៥០.២៦៦.០០០ ជ្រៀល។  

 
  កសស បាន្ជ្រៀរចំរបាយការណ៍លរធែលររស់េលួន្ កនុងរទ្មងជ់ារបាយការណ៍លរធែលតាមយថ្ន
ទ្រជ្ភរ ែូចជ្ន្ះពុំមាន្ការរង្ហា ញឱ្យជ្ឃ្ើញជ្ៅចំជ្ណញែុលជ្នាះជ្រ។ រ ុផន្តកនុងរទ្មងរ់បាយការណ៍ជ្ន្ះអាចឱ្យ
ជ្យើងជ្្វើការពិភ្ជកា ន្ិងវភិ្ជគជ្លើចំជ្ណញទ្រតិរតតិការបាន្ជ្ោយររួលបាន្ពីចណូំលសររុ ែកន្ឹងចំណាយ
ទ្រតិរតតិការ។ 
  ចំណាយទ្រតរិតតិការន្ងឹជ្លើកមកពិភ្ជកា ន្ងិវភិ្ជគជ្ៅផែនកខាងជ្ទ្កាមគឺ ចណុំច គ-ការវភិ្ជគចំជ្ណញ 
មុន្រងព់ន្ធ ។ 

 
 ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធគឺជាលរធែលផែលររួលបាន្ពីចណូំលសររុ ែកន្ងឹចំណាយទ្រតិរតតិ ន្ិង
ចំណូល ឬចណំាយហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ។ កនុងការវភិ្ជគនន្ចណំាយទ្រតិរតតិការ ជ្យើងន្ងឹជ្លើកយកចំណាយសមាា រៈ
ែាតែ់ាង ់ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេរ ៍ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិងចំណាយ កព់ន័្ធ ចណំាយរលំស់ (ទ្រពយសមបតតិ ន្ិងររកិាា រ ន្ិង
ទ្រពយសកមមអររូ)ី ចំណាយជសួជុល ន្ិងផងទ ំចំណាយជ្ែេងៗ ន្ងិចំជ្ណញ (ឬខាត) ជ្ែេងៗ សុរធ ែូចខាង
ជ្ទ្កាម៖  
     



 

សទ្មារែំ់ណាចក់ារយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ទ្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែំណាច ់
ការយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០

បរិយាយ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទ
បញ្ចបម់្រឹមម្រីាសទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទ
បញ្ចបម់្រឹមម្រីាសទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
បាំររបាំរលួ 

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 

ចំណូលសររុ ៨៧.៦៧៦.៩៨១ ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ៣.៥៤៣.៥៤៥ ៤,២១% 

ចំណាយសមាា រៈែាតែ់ាង ់ (២៥.៦៥៦.៥៥៧) (២១.៦៥៩.១៥៦) (៣.៩៩៧.៤០១) ១៨,៤៦% 
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេទ្បាក ់
ឈ្នួល, ចំណាយ កព់ន័្ធ 

(២៥.២៨៣.០៥៤) (២៥.៨៧៣.១៨២) ៥៩០.១២៨ -២,២៨% 

ចំណាយរលំស់ (ទ្រពយ
សមបតតិ ររកិាា រ ន្ិងទ្រពយ
សកមមអររូី)  

(១០.១៧៥.៨០១) (៩.៧៨៤.២៣៧) (៣៩១.៥៦៤) ៤,០០% 

ចំណាយជួសជុល  
ន្ិងផងទ ំ

(៣៥៩.០៣០) (២.២៤៤.០៥៧) ១.៨៨៥.០២៧ -៨៤,០០% 

ចំណាយជ្ែេងៗ (៥.៨៩០.៨៣៣) (៣.៣២៤.៤៨១) (២.៥៦៦.៣៥២) ៧៧,២០% 
ចំជ្ណញ/(ខាត) 
ជ្ែេងៗ-សុរធ 

(៥២៤.៥៥៤) (៣១៤.៨៥០) (២០៩.៧០៤) ៦៦,៦០% 

ចំណូល/(ចំណាយ) 
ហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ 

៩.០៤៦.០៣១ (៦.១២៩.១៩៦) ១៥.១៧៥.២២៧ -២៤៧,៥៩% 

ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធ ២៨.៨៣៣.១៨៣ ១៤.៨០៤.២៧៧ ១៤.០២៨.៩០៦ ៩៤,៧៦% 
 



 

សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ កសស មាន្ចណំាយសមាា រៈែាតែ់ាងស់ររុ ២៥,៦៥៦,៥៥៧.០០០ 
ជ្រៀល ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ចំន្ួន្ ៣.៩៩៧.៤០១.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ១៨,៤៦% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២០  ផែលមាន្ចំណាយ ២១.៦៥៩.១៥៦.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងជ្ន្ះ 
គឺជ្ោយស្ថរចណំាយជ្លើជ្ទ្គឿងរនាល ស់មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៥១,៥២% ជ្សមើន្ងឹ ៤.៣៩៤.៧៩២ ជ្រៀល ជ្ហើយ
សមាា រជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ែេងៗ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៧២,៩៩% ជ្សមើន្ឹង ៦២.១៣០.០០០ជ្រៀល ជ្ហើយចំណាយសមាា រៈ
ឃ្ល ងំ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៤៥,៤៩% ជ្សមើន្ងឹ ៥៨៣.៩៩៥.០០០ ជ្រៀល។  
 មូលោឋ ន្កនុងការគណនាទ្បាកជ់្រៀវតេររ៍រស់ កសស គឺជ្ោងជ្ៅជ្លើរិន្នែល (ចណូំលពីការជ្លើកោក)់ 
ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលចណូំលពីការជ្លើកោកជ់្កើន្ជ្ ើង ចំណាយជ្រៀវតេរន៍្ងឹជ្កើន្ជ្ ើង ែៃុយជ្ៅវញិជ្រើចំណូលពីការ
ជ្លើកោកម់ាន្ការងយចុះ ចណំាយជ្លើទ្បាកជ់្រៀវតេរន៍្ឹងទ្តវូងយចុះែូចគាន  ជ្ហើយជ្យើងសជ្ងកតជ្ឃ្ើញថ្នចណូំល 
ជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) មាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ៤,១៩% ន្ងិចណូំលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ 
(LOLO) មាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ៨,៥៣% សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ។ ជ្ោយផ កចំណាយទ្បាកជ់្រៀ
វតេរ ៍ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិងចំណាយ កព់ន័្ធ មាន្ការងយចុះទ្រមាណ ២,២៨% ជ្សមើន្ឹង ៥៩០.១២៨.០០០ ជ្រៀល ជ្រើ
ជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចំណាយសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ផែលមាន្ចំន្ួន្ ២៥.២៨៣.០៥៤.០០០ ជ្រៀល ន្ិងទ្តីមាស
រី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលមាន្ចណំាយ ២៥.៨៧៣.១៨២.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលជ្្វើជ្អាយមាន្ការងយចុះ
នន្ចំណាយជ្ន្ះ គឺរណាត លមកពីចំណាយទ្បាករ់ង្ហវ ន្ម់ាន្ការងយចុះ ២៧,៣៨% ជ្សមើន្ងឹ១.៤៨៦.៣០២.០០០ 
ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០២០ ន្ិងចណំាយសន្តិសុេសងាមជ្ែេងៗ មាន្ការងយចុះ ២៥,៨៤% 
ជ្សមើន្ឹង ៧១.០១៤.០០០ ជ្រៀល។ 
 ចំណាយរលំស់រមួមាន្ រលំស់ទ្រពយសមបតត ិន្ិងររកិាា រ ន្ងិរលំស់ទ្រពយសកមមអររូីជ្ៅកនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២១ មាន្ចនំ្ួន្ ១០.១៧៥.៨០១.០០០ ជ្រៀល មាន្កំជ្ណើ ន្ ៣៩១.៥៦៤.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៤,០០% ជ្រើ
ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលមាន្ចនំ្ួន្ ៩.៧៨៤.២៣៧.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើងជ្ន្ះគឺជ្ោយស្ថរចំណាយរលំស់ទ្រពយសមបតត ិ ន្ិងររកិាា រមាន្កំជ្ណើ ន្ ៣៩២.៤១៦.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង 
៤,៩៥% ។ 
 ចំផណកចំណាយជួសជុល ន្ងិផងទមំាន្ការងយចុះ ១.៨៨៥.០២៧.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ងឹ ៨៤,០០% 
ជ្ោយមាន្ចំណាយសររុជ្សមើន្ឹង ៣៥៩.០៣០.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ន្ិង
២.២៤៤.០៥៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 
  ចំជ្ ះចំណាយជ្ែេងៗសររុ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ៧៧,២០% ជ្សមើន្ឹង ២.៥៦៦.៣៥២.០០០ 
ជ្រៀល គជឺ្កើន្ពី ៣.៣២៤.៤៨១.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ មក ៥.៨៩០.៨៣៣.០០០ ជ្រៀល 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១។ ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចណំាយជ្ន្ះរណាត លមកពី ចណំាយជ្លើអំជ្ណាយសទធ
ទន្ កនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចនំ្ួន្ ៩៦១,៧៧% ជ្សមើន្ឹង ២.៨៩៧.៩៨០.០០០ជ្រៀល 
ជ្ហើយការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចំណាយរែឋបាល ចំន្ួន្៥៩,២១% ជ្សមើន្ឹង ១៤២.៣៥៣.០០០ ជ្រៀល ន្ិងការជ្កើន្ជ្ ើង
នន្ចំណាយជ្លើររកិាា រជ្ពរយ ចនំ្ួន្ ២៨៥,៤៤% ជ្សមើន្ឹង ១៣០.២៥៣.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន
ឆ្ន ២ំ០២០។ 



 

 ចំជ្ណញ/(ខាត)ជ្ែេងៗ-សុរធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសំជ្ៅជ្លើការចំជ្ណញ   
ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរសជ្ទ្មច ផែលសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ជ្ន្ះ មាន្ការខាតចំន្នួ្ 
៥២៤.៥៥៤.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ខាតចនំ្ួន្ ៣១៤.៨៥០.០០០ ជ្រៀល ជ្្វើឱ្យការ
ខាតមាន្ជ្កើន្ជ្ ើង ទ្រមាណ ៦៦,៦០% ជ្សមើន្ឹង ២០៩.៧០៤.០០០ ជ្រៀល ។ 

 ចំផណក (ចណូំល)/ចំណាយហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ (Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss ) គឺ
សំជ្ៅជ្លើការចំជ្ណញ ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មច ជ្ោយទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២១ មាន្ (ចណូំល)/ចណំាយហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ ចំន្នួ្ ៩.០៤៦.០៣១.០០០ ជ្រៀល ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្
ចំណូលហិរញ្ញ វតាុទ្រមាណ ២៤៧,៥៩% ជ្សមើន្ឹង ១៥.១៧៥.២២៧.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២០ ផែលមាន្ចំណាយហិរញ្ញ វតាុ-សុរធវញិ ចំន្ួន្ ៦.១២៩.១៩៦.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលរណាត ល
ឱ្យមាន្រំផររំរលួជ្លើ (ចណូំល)/ចណំាយហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ គឺជ្ោយស្ថរជ្ៅកនុងទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២១ មាន្ការ
ចំជ្ណញពីការរតូរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី (ទ្បាកជ់្យ ន្) ចនំ្ួន្ ១០.៩៦៨.១៩៦.០០០ ជ្រៀល ជ្រើ
ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលមាន្ខាតពីការរតូរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី (ទ្បាកជ់្យ ន្) 
ចំន្ួន្ ៣.៣៥១.២៧១.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ជាសររុ ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ររស់ កសស មាន្ចំន្នួ្ 
២៨.៨៣៣.១៨៣.០០០ ជ្រៀល ជ្កើន្ជ្ ើងចំន្នួ្ ១៤.០២៨.៩០៦.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៩៤,៧៦% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តី
មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលមាន្ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធចំន្ួន្ ១៤.៨០៤.២៧៧.០០០ ជ្រៀល ។ 

 
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ ន្ិងអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកចិចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន កំនុងអទ្តា ២០%។ ចរត់ាងំពីឆ្ន ២ំ០២០ កសស បាន្
រំជ្ពញកាតពវកិចចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន រំរស់េលួន្ កនុងអទ្តា ២០% វញិ ជ្ទ្កាយពីររួលបាន្
ការជ្លើករឹកចតិតពន្ធោរកនុងវស័ិយមូលរទ្តចនំ្ួន្រីឆ្ន កំន្លងមក (ឆ្ន ២ំ០១៧ ែល់ ឆ្ន ២ំ០១៩) ។ 
  



 

សទ្មារែំ់ណាចក់ារយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ទ្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែំណាច ់
ការយិររជិ្ចេរ នងៃរី៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០

បរិយាយ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទ
បញ្ចបម់្រឹមម្រីាសទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 

សម្រាបក់ារិយបរិច្ឆេទ
បញ្ចបម់្រឹមម្រីាសទី៤ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
បាំររបាំរលួ 

ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល ពានច់្រៀល % 

ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធ (ក) ២៨.៨៣៣.១៨៣ ១៤.៨០៤.២៧៧ ១៤.០២៨.៩០៦ ៩៤,៧៦% 
ចំណាយពន្ធជ្លើទ្បាក់
ចំជ្ណញ (េ) 

(៤.៣២៦.៥៩៣) (៣.៩៣១.៧៥៩) (៣៩៤.៨៣៤) ១០,០៤% 

ចំជ្ណញកនុង
ការយិររជិ្ចេរ 

២៤.៥០៦.៥៩០ ១០.៨៧២.៥១៨ ១៣.៦៣៤.០៧២ ១២៥,៤០% 

ការវាស់ផវងកាតពវកិចចអតា
ទ្រជ្ោជន្ ៍
ជ្ស្ថ្ន្ន្ិវតតន្ជ៍្ ើងវញិ 

- 

 

- - 

លរធែលលមអតិសររុ
ររស់ភ្ជគហ ុន្ិក 

២៤.៥០៦.៥៩០ ១០.៨៧២.៥១៨ ១៣.៦៣៤.០៧២ ១២៥,៤០% 

អទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើ
ទ្បាកច់ំជ្ណញ (េ)/(ក) 

១៥,០១% ២៦,៥៦% 
  

 កសស មាន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចនំ្ួន្ ២៤.៥០៦.៥៩០.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តមីាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២១  ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ១៣.៦៣៤.០៧២.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ១២៥,៤០% ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលមាន្ចជំ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចំន្នួ្ ១០.៨៧២.៥១៨.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យចំជ្ណញ
កនុងការយិររជិ្ចេរទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២១ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងជ្ន្ះ គឺរណាត លមកពីចណូំលសររុមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើង ន្ិងមាន្ការចំជ្ណញពីអទ្តារតូរទ្បាកជ់្យ ន្ (មនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មច) ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ំ
២០២០។   
 ជ្រើសជ្ងកតជ្ៅជ្លើអទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញមាន្ការងយចុះព ី២៦,៥៦% សទ្មារទ់្តីមាស
រី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ែល់ ១៥,០១% សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ោយស្ថរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចំជ្ណញមុន្
រងព់ន្ធសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ ។ 



 

  កតាត មយួចំន្នួ្អាចមាន្ឥរធិពលជ្លើស្ថា ន្ភ្ជព ន្ិងលរធែលហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស ែូចជា៖ 
- កតាត នានាផែលជ្្វើឱ្យមាន្កំរតិជ្លើការជ្្វើ ណិជាកមមអន្តរជាតិ  
ជ្ោយស្ថរទ្រភពចណូំលចមបងររស់ កសស បាន្មកពីចរាចរណ៍រនំ្ិញឆ្លងកាតផ់ែលជាការជ្្វើ 

 ណិជាកមមអន្តរជាតិ ែូចជ្ន្ះកតាត នានាផែលមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ន្ិងមាន្ឥរធិពលជ្លើ 
អាជីវកមមររស់ កសស ផែលកតាត ទងំជ្នាះមាន្ែូចជា ស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចកនុងទ្សុក កនុងតំរន្ ់ ន្ងិស្ថកល
ជ្លាក ជ្សារភ្ជពសងាម រញ្ហា សន្តិសុេ ឬកិចចសហទ្រតិរតតកិារនាវាចរតាមសមុទ្រ។ ជ្ោងតាមមូលន្ិ្ ិររូិយ   
រណ័ណ អន្តរជាតិ (IMF) ជ្សែឋកិចចពភិពជ្លាកន្ងឹមាន្កំជ្ណើ ន្កនុងអទ្តាទ្រមាណ ៦,០% សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២១ 
ចំផណកជ្សែឋកិចចកមពុជាន្ងឹមាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ១,៩% ជ្ោងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK 
(ADB) ជ្ន្ះរង្ហា ញថ្នស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចកមពុជាជ្ៅផតមាន្ភ្ជពរងឹមាងំ ផែលជាកតាត វជិាមាន្ចំជ្ ះអាជីវកមម
កំពងផ់ែ ។ 

- សមតាភ្ជព ន្ិងទ្រសិរធភ្ជពរំជ្ពញការង្ហរររស់ កសស 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ កសស មាន្សមតាភ្ជពជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័រហូតែល់ ៦៥០.០០០ 

TEUs រនាៃ រព់ីការោកឱ់្យជ្ទ្រើទ្បាស់រងចល័តជ្លើផគមផែចំន្នួ្ ០២ ជ្ទ្គឿង រផន្ាមជ្រៀតកាលពីឆ្ន ២ំ០១៧។ កតាត
ជ្ន្ះជ្្វើឱ្យសមតាភ្ជព ន្ិងទ្រសិរធភ្ជពការង្ហរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងកនុងការរំជ្ពញជ្សវាកមមររស់េលួន្ ទ្សរជ្ៅន្ឹង
កំជ្ណើ ន្រំន្ិញឆ្លងកាតរ់រស់ កសស ។  

- ស្ថា ន្ភ្ជពរណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្កនុងទ្សកុ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ រណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្កនុងទ្សុក ពិជ្សសែលូវជាតិជ្លេ៤ ផែលតភ្ជា រ់

ពី កសស ជ្ៅរាជធាន្ីភនជំ្ពញ ពុំមាន្ឧរសគាែល់ការែកឹជញ្ាូ ន្រនំ្ិញជ្ ើយ ជ្រើជ្ទះជាមាន្ការរកីរាលោលពី
ជមៃ ឺCOVID-19 នាជ្ែើមឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ កក៏ារែកឹជញ្ាូ ន្រំន្ិញតាមែលូវជាតិជ្លេ៤ ជ្ៅផតរន្តម្មតា។ រឯីការ 
ែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែករចចុរបន្នទ្កុមហ ុន្ Royal Railway ឆ្លងកាត ់កសស មាន្ចនំ្ួន្ ៦ជ្ជើង កនុងមយួសបាត ហ៍
កនុងការនារំំន្ិញជ្ចញ-ចូល ជ្ហើយការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែកជ្ន្ះ កទ៏្រទ្ពឹតតជ្ៅជ្ោយរលូន្តាម្មមតាមនិ្មាន្
រញ្ហា ជ្្ើវឱ្យេកខាន្ែំជ្ណើ រជ្នាះជ្រ ។ 

- កិចចសហទ្រតិរតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់
កិចចសហទ្រតរិតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់ ពិជ្សសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួកពំងផ់ែជ្មកនុងតរំន្ម់ាន្ស្ថរៈ

សំខាន្ក់នុងការសំរលួចរាចរណ៍រំន្ិញរវាង កសស ន្ិងរីែារអន្តរជាតិសំខាន្់ៗ  ជ្ោយមាន្ឥរធិពលជ្លើ
ចំណាយ ន្ងិរយៈជ្ពលែឹកជញ្ាូ ន្ ផែលជាលរធែលជ្្វើឱ្យមាន្ែលរ ះ ល់ជ្លើភ្ជពទ្រកួតទ្រផជងររស់ឧសាហ
កមមនានា។ កនុងករណីជ្ន្ះ កសស បាន្េតិេំរការំនាករ់នំ្ងលអជាមយួរណាត កំពងផ់ែសំខាន្់ៗ  កនុងតរំន្ជ់្ែើមប ី
ធានាឱ្យទ្រតិរតតិការមាន្ភ្ជពរលូន្។ 

- រលំស់ 
 ជ្ោយអាជីវកមមររស់ កសស មាន្ការជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធជ្ទ្ចើន្ ចំណាយជ្លើរលំស់ជ្លើជ្ហោឋ  
រចនាសមពន័្ធផែែូចជា ចណំតនាវា ជ្ទ្គឿងចទ្ក អគារ មាន្រហំំ្ំផែលអាចរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ 
ែូចជ្ន្ះ កសស ចបំាចទ់្តូវមាន្ការទ្តួតពនិ្ិតយជ្លើជ្គាលន្ជ្ោបាយរលំស់ឱ្យបាន្សមទ្សរ ន្ិងជ្្វើការផកតទ្មូវ 



 

តាមការចបំាចជ់្រៀងរាល់ការយិររជិ្ចេររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។  សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ជ្ន្ះ ពុំមាន្ការ
ផកសទ្មួល ឬការជ្សនើឱ្យមាន្ការផកសទ្មួលជ្គាលន្ជ្ោបាយរលំស់ជ្ន្ះពីសវន្ករឯករាជយជ្ ើយ។ 

 
 សកមមភ្ជពអាជីវកមមររស់ កសស មាន្រំនាករ់ំន្ងជ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមយួជ្សែឋកិចចជាតិ ជ្សែឋកិចចតរំន្ ់
ន្ិងជ្សែឋកចិចស្ថកលជ្លាក។ ជាពិជ្សសជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកចិចជាតិមាន្រផទ្មរទ្មួលន្ឹងមាន្ឥរធិពលជ្ោយផ្ទៃ ល់
ជ្ៅជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមមកពំងផ់ែ ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកចិចជាតិជ្កើន្ជ្ ើងនាឱំ្យអាជីវកមម ជ្សវាកមម កពំងផ់ែក៏
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្សរន្ឹងជ្ន្ះែលចណូំលររស់ កសស កម៍ាន្កំជ្ណើ ន្ែូចគាន  ែៃុយជ្ៅវញិ ជ្រើជ្សែឋកិចចជាតិងយចុះ 
ន្ឹងមាន្ែលអវជិាមាន្ជ្ៅជ្លើែលចំណូល កសស ែងផែរ។ ជ្ោងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK 
(ADB) ជ្សែឋកិចចកមពុជាន្ឹងមាន្កំជ្ណើ ន្កនុងអទ្តារពំឹងរុកទ្រមាណ ១,៩% ចំផណកជ្សែឋកិចចពភិពជ្លាកន្ងឹ
មាន្កំជ្ណើ ន្កនុងអទ្តាទ្រមាណ ៦,០% (IMF) សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ មនិ្មាន្ែលរ ះ ល់ជ្ៅ
ែល់តទ្មូវការ ន្ងិការែាតែ់ាងជ្ៅជ្លើរីែារខាល ងំ ជ្រើជ្ទះជាមាន្ការរកីរាលោលពីជមៃ ឺCOVID-19 កនុងទ្រជ្រស
កមពុជានាជ្ែើមឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ។  

 ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ ជាវតាុធាតុជ្ែើមចមបងរំែុតកនុងការរជ្ទ្មើជ្សវាកមមកំពងផ់ែ ជ្ោយជាតទ្មូវការសំខាន្់
សទ្មារទ់្រតិរតតិការជ្ទ្គឿងចទ្ក។ កសស ជ្ៅផតរកាតនមលជ្សវាររស់េលួន្ែផែល ជ្រើជ្ទះជាតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈមាន្
ការជ្កើន្ជ្ ើង ឫងយចុះកជ៏្ោយ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្អនុ្វតតោ ងខាា រេ់ាួន្នូ្វន្តីិវ ិ្ ីលរធកមម ជ្ែើមបធីានា
ឱ្យបាន្នូ្វតនមលររស់វតាុធាតុជ្ែើមទងំជ្ន្ះមាន្ភ្ជពសមទ្សរ ន្ិងទ្រកួតទ្រផជងកនុងតនមលរីែារ ។ 

 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ ន្ិងអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកចិចទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមចារ ់ ន្ងិរញ្ញតតិជា្រមាន្។ កសស ទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមរររពិត 
ន្ិងជាសហទ្គាសជារព់ន្ធ្ំផែលបាន្កណំតជ់្ោយអគានាយកោឋ ន្ពន្ធោរ។ ចំជ្ ះពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ
ទ្រចឆំ្ន  ំចរត់ាងំពីឆ្ន ២ំ០២០ កសស បាន្រំជ្ពញកាតពវកិចចរងព់ន្ធកនុងអទ្តា ២០% វញិជ្ទ្កាយពីររួលបាន្
ការជ្លើករឹកចតិតកនុងវស័ិយមលូរទ្តរយៈជ្ពលរីឆ្ន កំន្លងមក ចំផណកពន្ធជ្ែេងៗ កសស បាន្អនុ្វតតតាម
កាតពវកិចចររស់េលួន្តាមចារព់ន្ធោរររស់ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 

 ចំណូលសំខាន្រ់រស់ កសស មាន្ចណូំលជ្លើកោក ់ ន្ិងចំណូលពីជ្សវាកមមផែផែលរមួចំផណក
ទ្រមាណ ៩៩% នន្ចំណូលសររុសទ្មារទ់្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ហើយកតាត ចមបងផែលជំរញុឱ្យមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើងនន្ទ្បាកច់ណូំល គកឺំជ្ណើ ន្រនំ្ិញឆ្លងកាតក់ំពងផ់ែ ជាពិជ្សសរំន្ិញកុងតឺន្រ័ផែលជាទ្រភពចំណូលែ៏



 

សំខាន្រ់រស់ កសស។ ការលូតលាស់កនុងវស័ិយកសិកមម វស័ិយ ណិជាកមម វស័ិយសំណង ់ន្ងិវស័ិយ ឧសាហ
កមម គឺបាន្ឆ្លុះរញ្ហច ំងនូ្វស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចជាតិររស់ទ្រជ្រសកមពុជា ជ្ហើយទ្សរន្ឹងជ្ន្ះកម៏ាន្ឥរធពិលជា
វជិាមាន្ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមម ន្ិងែលចណូំលររស់ កសស ែងផែរ ។ 

 

 
 កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចរីន្តតាមរយៈទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ពី JICA ន្ិង JBIC ជ្ោយ
តទ្មូវឱ្យ កសស សងទ្បាកជ់្ែើម ន្ិងការទ្បាកជ់ាទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ ន្ិងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ជ្ៅជ្ពលផែលររូិយ
វតាុមុេង្ហរររស់ កសស គជឺាទ្បាកជ់្រៀល។ ែូចជ្ន្ះ រំផររំរលួអទ្តារតូរទ្បាកជ់្រៀលជ្្ៀរន្ឹងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ 
ទ្បាកជ់្រៀលជ្្ៀរន្ឹងទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ ន្ិងទ្បាកែុ់លាល ររជ្្ៀរន្ងឹទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ ន្ឹងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់កទ្មតិ
ទ្បាកច់ំជ្ណញររស់ កសស ។ 

 
 រចចុរបន្ន កសស មនិ្មាន្កមចណីាផែលមាន្អទ្តាការទ្បាកផ់ទ្រទ្រួលជ្នាះជ្រ។ កសស បាន្ររួលទ្បាក់
កមចពីីទ្កសួងជ្សែឋកចិច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ផែលជាកមចរីន្តពី JICA ន្ិង JBIC កនុងអទ្តាការទ្បាកច់រព់ី ២,៦៥% ែល់ 
៣,៧0%។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ជ្ន្ះ មនិ្មាន្ែលរ ះ ល់ពីរផទ្មរទ្មួលអទ្តាការ
ទ្បាកជ់្ន្ះជ្រ ។ 

  
 ការផទ្រទ្រួលតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈន្ឹងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ែលចំជ្ណញររស់ កសស ជ្ោយទ្រតិរតតិការ 
កំពងផ់ែពឹងផែអកោ ងខាល ងំជ្ៅជ្លើជ្ទ្គឿងចទ្កផែលជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្ពទ្ងឹង 
ទ្រសិរធភ្ជពជ្លើកោក ់ន្ងិការទ្គរទ់្គងរីលាន្កុងតឺន្រ័ ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយការជ្រ ើ ឬការរលំាស់រីកុងតនឺ្រ័ផែលមនិ្ 
ចបំាច ់ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយចណំាយទ្រតិរតតិការ ន្ងិជ្លើកកំពស់ជ្សវាកមមររស់េលួន្ ។ 

 កសស បាន្រកានូ្វតនមលជ្សវាកមមររស់េលួន្ជ្ងរ ជ្ោយមនិ្ជ្្វើការផទ្រទ្រួល ឬផកសទ្មួលជ្ៅតាមការផទ្រ
ទ្រួលនន្អតែិរណាជ្ ើយ ជ្ហើយជ្ៅផតរកាបាន្នូ្វជ្សារភ្ជពហិរញ្ញ វតាុបាន្ោ ងទ្រជ្សើរ ។ 

 ជ្គាលន្ជ្ោបាយ ជ្សែឋកិចច ស្ថរជ្ពើពន្ធ ន្ិងររូិយវតាុ ររស់រោឋ ភបិាលមាន្ឥរធពិលោ ងខាល ងំជ្លើអាជីវ
កមមររស់ កសស ជ្ោយស្ថរជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្ន្ះមាន្រិសជ្ៅគាទំ្រ ន្ិងជ្លើកសៃួយវស័ិយ ណិជាកមមអន្តរជាតិ 
ផែលែតល់ែលវជិាមាន្ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ ជ្គាលន្ជ្ោបាយសំខាន្់ៗ ររស់រាជរោឋ ភបិាលរមួមាន្៖ 



 

- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្លើកសៃួយវស័ិយឧសាហកមម រាជរោឋ ភបិាលមាន្គំជ្រាងផទ្រកាល យជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ 
ឱ្យជ្ៅជាមជឈមណឌ ល ណិជាកមម  ូជីសៃីក ន្ិងែលិតកមម តាមរយៈការកស្ថងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធ
ផែពទ្ងីកែលូវជាតិជ្លេ៤ ន្ិងគជ្ទ្មាង
ស្ថងសងែ់លូវជ្លបឿន្ជ្លឿន្ព ី ភនជំ្ពញ-
ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ន្ិងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធ
ទ្ពលាន្យន្តជ្ហ្គះអន្តរជាតិ ជ្េតតទ្ពះសី 
ហនុ្ែងផែរ ។ 

 
- វស័ិយឧសាហកមមផរ   ថ្នមពល ការរកុរកជ្ទ្រងកនុងផែន្សមុទ្រកមពុជាកំពុងមាន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍ ជ្ហើយ       

កសស បាន្ជ្ទ្តៀមេលួន្ជាជ្ទ្សចកនុងការគាទំ្រវស័ិយទងំជ្នាះ  
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជទ្មុញការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវរកឹ 
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយនាជំ្ចញអងករជ្ចញជ្ៅរីែារជ្ទ្ៅទ្រជ្រស កំពុងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់ កសស 
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្លើកសៃួយ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ជ្ោយេតិេំកាតរ់ន្ាយឧរសគានានា ចំជ្ ះការ

ជ្្វើ ណិជាកមមរវាងកមពុជា ន្ងិរណាត ទ្រជ្រសជានែគូកនុងស្ថកលជ្លាក 
- រាជរោឋ ភបិាលតាមរយៈ្នាគារជាតិ បាន្អនុ្វតតជ្គាលន្ជ្ោបាយររូិយវតាុតាមរយៈយន្តការ រីែារ

រតូរទ្បាកជ់្សរ ី ផតសាិតជ្ៅជ្ទ្កាមអន្តរាគមន្ ៍ ជ្ែើមបរីកាសាិរភ្ជពររូិយរណ័ណ ជាត ិ ជ្ហើយលំន្ងឹររូិយវតាុ
ជ្ន្ះ បាន្រកាជ្សារភ្ជពមា ទ្កូជ្សែឋកិចចកមពុជា ផែលបាន្កស្ថងរនុំ្កចតិតចំជ្ ះវនិ្ិជ្ោគិន្ ន្ិងជទ្មុ
ញការជ្្វើអាជីវកមមវស័ិយឯកជន្  

- ការជ្លើករឹកចតិតពន្ធោរកនុងវស័ិយមូលរទ្ត ែល់សហទ្គាសជ្បាះែាយលកម់ូលរទ្តជ្ៅកមពុជា 
បាន្ន្ឹងកពុំងជទ្មុញឱ្យសហទ្គាសរែឋ ន្ិងទ្កុមហ ុន្ឯកជន្ចូលរីែារមូលរទ្តកាន្ផ់តជ្ទ្ចើន្ ផែល
ចូលរមួចំផណកកនុងការអភវិឌ្ឍជ្សែឋកិចចជាត ិ។ 

 

 

 



 

 

 

 

ផ្នែកទី ៥ 
ព័ត៌មានចាំបាច់ផនសេងផទៀតសគ្មាប់ 

ការពារវិនិផោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២១ ជ្ន្ះ កសស មាន្ពត័ម៌ាន្ចបំាចស់ទ្មារក់ារ រវនិ្ជិ្ោគិន្ែូចខាង
ជ្ទ្កាម ៖ 

• ជ្ទ្កាយពីពិន្ិតយ ន្ិងពិភ្ជកា អងាទ្រជុំបាន្អនុ្មត័ ជ្ោយឯកភ្ជពជាឯកចេន័្ៃ ជ្លើករណីសំជ្ណើ សំុ
រិញែីមយួកផន្លង សទ្មារអ់ភវិឌ្ឍជាជ្ែរ ូសតុកកុងតឺន្រ័ (ICD) ន្ិងអភវិឌ្ឍន្ជ៍្ហោឋ រចនាសមពន័្ជ្ែេ
ងៗ ររស់ កសស ផែលមាន្រំហំទ្រមាណ ៧៥០ ០០០ ផម ទ្តទ្កឡា កនុងតនមល ១៥ ែុលាល រអាជ្មរកិ 
កនុងមយួផម ទ្តទ្កឡា ផែលមាន្រីតាងំសាិតជ្ៅតាមរជ្ណាត យែលូវ ហ ុន្ផសន្-ផកវែុស សាិតជ្ៅភូមឬិ
រធី២ ឃំុ្ផកវែុស ទ្សុកសៃឹងហ្គវ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ោយអនុ្ញ្ហញ តជ្អាយ    កសស ជ្្វើកចិចសន្ារិញ-
លកែ់ី ន្ិងការរូទតទ់្សរតាមលរធភ្ជពស្ថចទ់្បាករ់រស់ កសស ផែលគណៈកមមការបាន្       ឯក
ភ្ជពជាមយួភ្ជគីមាច ស់ែី ន្ងិជ្សនើជ្អាយ កសស ជ្រៀរចំលិេតិជ្គារពជូន្ ឯកឧតតមអគារណឌិ តសភ្ជ
ចរយ ឧរនាយករែឋមន្រន្ត ីរែឋមន្រន្តីទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ពិន្តិយ សជ្ទ្មច ន្ងិអនុ្ញ្ហញ តជ្អាយ 
កសស រិញែី ជ្ោយជ្រៀរចកំិចចសន្ារិញ-លកែ់ ី ន្ិងការរូទតទ់្សរតាមលរធភ្ជពស្ថចទ់្បាក់
ររស់ កសស ផែលគណៈកមមការបាន្ឯកភ្ជពជាមយួភ្ជគមីាច ស់ែីជារនាៃ ន្ ់។ 

• ជ្ទ្កាយពីបាន្ពិន្តិយ ន្ិងពិភ្ជកាអងាទ្រជុំបាន្អនុ្មត័ឯកភ្ជពផកសទ្មួល រសេន្វស័ិយ (Vision) 
ជ្រសកកមម (Mission) ន្ិងគុណតនមល (Values) ររស់ កសស ែូចខាងជ្ទ្កាម ៖  

 ១. រសេន្វស័ិយ / VISION ៖ ´អភវិឌ្ឍជ្ៅជាកំពងផ់ែសមុទ្ររឹកជ្ទ្ៅផតមយួគតទ់្រករជ្ោយ
ទ្រសិរធភ្ជព ន្ិង ជវភ្ជព ជ្ែើមបចូីលរមួចំផណកជ្្វើឱ្យទ្រជ្សើជ្ ើងនូ្វវស័ិយ ូជិសៃិក ន្ិងអភវិឌ្ឍ
សងាម-ជ្សែឋកិចចជ្ៅកនុងទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 

 ២. ជ្រសកកមម / MISSION ៖  
- អភវិឌ្ឍទ្សរតាមជ្គាលន្ជ្ោបាយរាជរោឋ ភបិាល  
- រជ្ងកើន្គុណភ្ជពជ្សវាកមម តាមរយៈកិចចសហការោ ងជិតសនិរធជាមយួអនកជ្ទ្រើទ្បាស់ផែ ការជ្្វើ

រំជ្ន្ើរកមមទ្គរទ់្គងកពំងផ់ែ ន្ងិការអភវិឌ្ឍ្ន្ធាន្មនុ្សេ ទ្សរតាមន្វានុ្វតតន្អ៍ន្តរជាត ិ
- សហការជាមយួនែគូអភវិឌ្ឍន្ ៍ សិកា ន្ិងជ្ឆ្ព ះជ្ៅការកស្ថងផែរឹកជ្ទ្ៅ ទ្សរតាមរសេន្វ ិ

ស័យ ន្ិងកំជ្ណើ ន្កុងតនឺ្រ័ឆ្លងកាត ់
- ពទ្ងឹងជ្គាលការណ៍ ជាកពំងផ់ែទងំអស់គាន  ។ 

 ៣. គុណតនមល / VALUE 
- រីតាងំភូមសិ្ថន្រសតលអរែុំត (Geographical Superiority) 
- ការរំជ្ពញចិតតជូន្អតិងិជន្ (Customer-Oriented) 
- ភ្ជពររសិកមម ន្ិងន្វានុ្វតតន្ ៍(Pro-action & Innovation) 
- សុចរតិភ្ជព ន្ិងគណជ្ន្យយភ្ជព (Integrity & Accountability) 
- ភ្ជពរសួរាយរាកទ់ក ់ន្ិងការជ្គារព (Friendliness & Respectfulness) 
- ការង្ហរជាទ្កុម ន្ងិគុណភ្ជពជ្សវាកមម (Teamwork & Service Quality) 
- ភ្ជពជ្ជឿរុកចិតត ន្ិងកំជ្ណើ ន្ទ្រករជ្ោយចីរភ្ជព (Reliability & Sustainable Growth) ។ 



 

• ជ្ទ្កាយពីបាន្ពិន្តិយ ន្ិងពិភ្ជកា អងាទ្រជុំបាន្អនុ្មត័ឯកភ្ជព ជ្អាយ កសស ជ្រៀរចំរបាយការណ៍ 
ន្ិងរររង្ហា ញជារនាៃ ន្ ់ជ្គារពជូន្ទ្កសួងអាណាពាបាល សតីពីវឌ្ឍន្ភ្ជពនន្ការសិកាសមរិធិលរធ
ភ្ជព (Feasibility Study) ររស់គជ្ទ្មាងស្ថងសងច់ំណតផែកុងតនឺ្រ័-ងមីជហំ្គន្រី២ ន្ងិជំហ្គន្រី
៣ ជាកញ្ចរគ់ជ្ទ្មាងផតមយួ 

•  ជ្ទ្កាយពីបាន្ពិន្តិយ ន្ិងពិភ្ជកា អងាទ្រជុំបាន្អនុ្មត័ឯកភ្ជព ជ្លើរបាយការណ៍រកូសររុលរធែល
ការង្ហរអាជីវកមម កសស សទ្មាររ់យៈជ្ពល ០៩ ផេ ន្ងិទ្តមីាសរី ៣ ឆ្ន  ំ២០២១ 

•  ជ្ទ្កាយពីពិភ្ជកា អងាទ្រជុំបាន្អនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ំ
២០២១ ផែលបាន្ទ្តួតពនិ្ិតយជ្ោយទ្កុមហ ុន្សវន្កមមឯករាជយ PWC (Financial performance 
review) 

•  ជ្ទ្កាយពីបាន្ពិន្តិយ  ន្ិងពភិ្ជកាអងាទ្រជុំបាន្អនុ្មត័ឯកភ្ជពគាទំ្រ គជ្ទ្មាងផែន្ការ អាជីវកមម 
(ជ្សវាកមម) ហិរញ្ញ វតាុ កសស ឆ្ន  ំ២០២២ ែូចខាងជ្ទ្កាម ៖ 

✓ ផែន្ការអាជីវកមម 
ក- ររមិាណែលិតែល 

- ររមិាណរនំ្ិញឆ្លងកាតផ់ែ  ចំន្ួន្ ៧.៤១៨.០០០ ជ្តាន្  ន្ិរសេន្ក៍ំជ្ណើ ន្ ៦ % 
- ររមិាណជ្តាន្ជ្លើកជ្រៀរ ចំន្ួន្ ១០.២៩៨.០០០ ជ្តាន្   ន្ិរសេន្ក៍ំជ្ណើ ន្ ៦ % 
- ររមិាណកុងតឺន្រ័ឆ្លងកាត ់ ចំន្ួន្ ៧៨៧.០០០ TEUs    ន្ិរសេន្ក៍ំជ្ណើ ន្ ៨ % 
- ចំន្ួន្នាវាឆ្លងកាត ់ ចំន្ួន្ ១.៤៥០ ជ្ទ្គឿង           ន្ិរសេន្ក៍ំជ្ណើ ន្ ២ % 
- ចំណុះែៃុកនាវា ចំន្ួន្ ១៤.១២៨.០០០ ជ្តាន្ ន្ិរសេន្ក៍ំជ្ណើ ន្ ៣ % 

 េ- សររុចំណូលអាជីវកមម ចំន្ួន្ ៣៥៥.៥៨៥.០០០  ន្ជ់្រៀល ជ្កើន្ ៥% 
 គ- សររុចំណាយអាជីវកមម ចំន្ួន្ ២៦៥.៨៥៤.០០០  ន្ជ់្រៀល ជ្កើន្ ១% 
 ឃ្- ចំជ្ណញទ្រតរិតតិការ ចំន្ួន្ ៨៩.៧៣១.០០០  ន្ជ់្រៀល ជ្កើន្ ១៨% 
 ង- ចំជ្ណញហិរញ្ញ វតាុសុរធ ចំន្ួន្ ១៩.២៧២.០០០  ន្ជ់្រៀល ជ្កើន្ ០% 
 ច- លរធែលពិតមុន្រងព់ន្ធ ចំន្ួន្ ១០៩.០០៣.០០០  ន្ជ់្រៀល ជ្កើន្ ១៤% 
 ឆ្- ពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ ចំន្ួន្ ២១.៨០១.០០០  ន្ជ់្រៀល ជ្កើន្ ១៤% 
 ជ- ចំជ្ណញពតិកនុងការយិររជិ្ចេរ ចំន្ួន្ ៨៧.២០២.០០០  ន្ជ់្រៀល ជ្កើន្ ១៤% 

✓ ផែន្ការវនិ្ិជ្ោគ ៖  គជ្ទ្មាងវនិ្ិជ្ោគឆ្ន ២ំ០២២ ររស់ កសស រមួមាន្៖ 
- ការោឋ ន្ជ្ទ្រើឥណទន្កមច ីODA ជរ ុន្ ចំន្ួន្ ២៨.៤៨២.៧០០  ន្ជ់្រៀល 
- ការស្ថងសងសំ់ណងម់ូលោឋ ន្ ចំន្ួន្ ៣០.៦៥៥.៧០០  ន្ជ់្រៀល 
- រំ កឧ់រករណ៍ ន្ិងជ្ទ្គឿងចទ្ក ចំន្ួន្ ១១៧.៨៤៦.៣០០  ន្ជ់្រៀល

(ចណំាយកនុងឆ្ន ២ំ០២២ = ៦៧.០០៦.៣០០  ន្ជ់្រៀល  ន្ងិរន្តចណំាយកនុងឆ្ន ២ំ០២៣ = 
៥០.៨៤០.០០០  ន្ជ់្រៀល) 

- ឧរករណ៍ការោិល័យ ន្ិងសង្ហា រមឹ ចំន្ួន្ ៣.៣៦៧.៥៣៥  ន្ជ់្រៀល 



 

នងៃរី១៨ ផេកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 
បាន្អាន្ ន្ិងឯកភ្ជព 
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ហតាជ្លខា 
 

ទ្រធាន្អគានាយក 
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