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���ន�ពហិរ��វត�� 
 ៣១ មី� ២០២២ ៣១ ធ�� ២០២១ ៣១ ធ�� ២០២០ 

(�ន់េរៀល) (�ន់េរៀល)  (�ន់េរៀល)  

្រទព្យសកម�សរុប ១.៤២៨.៥២៤.៧៣៥ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ 

បំណុលសរុប ៦១១.៥៨៨.៧២២ ៦៤៣.២៥៥.៥១១ ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ 

មូលធនសរុប ៨១៦.៩៣៦.០១៣ ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ ៧០២.៣៦១.៤១៨ 

លទ�ផលហិរ��វត�� 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២២ 

(�ន់េរៀល) 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២១ 

(�ន់េរៀល) 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២០ 

(�ន់េរៀល) 

ចំណូលសរុប ៩០.៣៨៣.០៥៤ ៨១.២៩១.១១៣ ៧១.៧០៧.៧៨១ 

ចំេណញមុនបង់ពន� ៣៦.៨៨៥.៧៥៨ ៤០.១៩២.០២២ ៤.៥០០.៣៣៦ 

ចំេណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ ៨២០.៣៩៥ 

លទ�ផលលម�ិតក�ុងករយិបរេិច�ទ ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ ៨២០.៣៩៥ 

អនុ�តហិរ��វត��  ៣១ មី� ២០២២ ៣១ ធ�� ២០២១ ៣១ ធ�� ២០២០ 

អនុបាតសធនភាព ៧,២២% ៧,២៥% ១,៤៧% 

អនុបាត 

សន�នីយភាព 

អនុបាតចរន� ២,៣២ ២,២៥ ២,៤២ 

អនុបាតចរន�េលឿន ២,០១  ១,៩៤  ២,១២ 

 
�តី�សទី១ 

���ំ២០២២ 

 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២១ 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២០ 

អនុបាត 

ចំេណញភាព 

ផលចំេណញក�ុងមួយ

ឯកត្រទព្យសកម� 
២,៣១% ២,៥៨% ០,០៦% 

ផលចំេណញក�ុងមួយ

ឯកតមូលធន 
៤,០៤% ៤,៧០% ០,១១% 

គំលតចំេណញដុល ១៨,១៨% ១៨,៣៦% ១២,៧០% 

គំលតចំេណញភាព ៣៦,៥៦% ៤៥,២៨% ១,១៤% 

ចំេណញក�ុងមួយឯក

តមូលប្រតកម�សិទ�ិ 

(េរៀល) 

៣៨៥,២៣ ៤២៩,១១ ៩,៥៦ 

អនុបាតលទ�ភាពសងករ្របាក់ ៦,១៦ ៦,៧៣ ២,៩៦ 
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១,៤២៨,៥២៤,៧៣៥

៦១១,៥៨៨,៧២២

៨១៦,៩៣៦,០១៣

១,៤២៧,១៤៩,៦៧០

៦៤៣,២៥៥,៥១១

៧៨៣,៨៩៤,១៥៩

១,៣៨៩,៨៤២,៧០១

៦៨៧,៤៨១,២៨៣
៧០២,៣៦១,៤១៨

្រទព្យសកម�សរុប បំណុលសរុប មូលធនសរុប

ស� នភាពហរិ��វត�ុ (ពន់េរៀល)

្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ ឆា� ២ំ០២១ ឆា� ២ំ០២០

៩០,៣៨៣,០៥៤

១៦,៤៣២,៣៧៥

៣៦,៨៨៥,៧៥៨
៣៣,០៤១,៨៥៤

៨១,២៩១,១១៣

១៤,៩២៣,៤៨៦

៤០,១៩២,០២២
៣៦,៨០៥,២០៦

៧១,៧០៧,៧៨១

៩,១០៥,៦០១
៤,៥០០,៣៣៦

៨២០,៣៩៥

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 ចំេណញ្របតិបត�ិករ ចំេណញ/(ខត)មុនបងព់ន� ចំេណញ/(ខត)ក�ុង
ករយិបរេិច�ទ

លទ�ផលអជីវកម�របស់ កសស (ពន់េរៀល)

្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២០
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ល.រ �បេភទមូលប�តកម�សិទ� ិ �គហ៊ុនិក ចំនួនមូលប�ត�ន់�ប ់ �គរយ 

១ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិគា� នសិទ�
េបាះេឆា� ត្របេភទ “ក” 

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង 
េសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�
េបាះេឆា� ត្របេភទ “ខ” 

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង 
េសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ� 
េបាះេឆា� ត្របេភទ “គ” 

ឯកជន 
 ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរុប ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ �គហ៊ុនិក ចំនួនមូលប�ត�ន់�ប ់ �គរយ 

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 ភាគហុ៊និកឯកជនដៃទេទៀត ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 

សរុប ២១.៤៤២.៩៩២  ១០០% 

៤៦.៣៧%

២៨.៣៩%
១៧.៣៤%

៦.៦៩% ០.០៥%

០.០០%

០.៧៧%

០.៣១%
០.០៨%

្របេភទចំណូល្រតមីាសទី១ ឆា� ២ំ០២២

ចំណូលេលីកដក់ពីនាវេទទីលន 
(Stevedoring)
ចំណូលេលីកដក់េលីទីលន 
(LOLO)
ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទីលន

ចំណូលដឹកជ��ូ ន

ចំណូលនាវេទសចរណ៍

ចំណូលពីតំបន់ េសដ�កិច�ពិេសស

ចំណូលជួលទីតងំ

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត
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៧៥%

២,៥%

២២,៥%

មូលប្រតកម�សិទ�មិានសិទ�េបាះេឆា� ត

រដ�តណំាងេដយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាគហុ៊នកិឯកជន
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“ជសួមុខឱ្យ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលរបស ់កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ (កសស) ខ�ុ ំមានកិត�ិយស 

និងក�ីេសមនស្សរកីរយក�ុងករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍អជីវកម� និងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្របច្ំរតី
មាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ របស់ កសស ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលប��ប់េនៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០២២។ 

 
េដយមានករគា្ំរទយ៉ាងមុតមាពំីរជរដ� ភិបាល ក៏ដូចជា្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ កសស បានបន�

ករវវិឌ្ឍន៍យ៉ាងខ� ងំក� េដីម្បបីេ្រមីសកម�ភាពធុរកចិ�របសខ់�ួន ជាលទ�ផលេនក�ុង្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២២ េនះ      
កសស ទទលួបាន្របាក់ចណូំលសរុបចនំួន ៩០.៣៨៣.០៥៤.០០០ េរៀល និងទទួលបាន្របាក់ចំេណញសុទ�
េ្រកយបង់ពន�ក�ុងករយិបរេិច�ទចំនួន ៣៣.០៤១.៨៥៤.០០០ េរៀល។ េបីេ្របៀបេធៀបនឹង្រតីមាសទ១ី ឆា� ំ
២០២១ ្របាកច់ំណូលបានេកីនេឡងីចនំួន ៩.០៩១.៩៤១.០០០ េរៀល គឺេស�ីនងឹ ១១,១៨%  ចំែណក្របាក់
ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន�វញិ មានករថយចុះចំននួ ៣.៧៦៣.៣៥២.០០០ េរៀល គឺេស�ីនឹង ១០,២៣%។ 
លទ�ផលេនះបណា� លមកពីបរមិាណកុងែតន័រ និងទនំិញរយឆ�ងកត់ កសស មានករេកីនេឡងី ប៉ុែន�ករ
ចំេណញពីអ្រតប�ូរ្របាក់េយន៉ (មិនទនស់េ្រមច) មានករថយចុះេធៀបនឹង្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ េធ�ីេអយ
ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន�មានករថយចុះ ជាលទ�ផលចំេណញក�ុងមួយឯកតមូលប្រតកម�សទិ� មានចនំនួ 
៣៨៥,២៣ េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ។ េដយែឡក ក�ុង្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ កុងែតន័រ 
ែដលបានឆ�ងកត ់កសស មានចំនួន ១៩៨.១៨២ TEUs េពលគឺ េកនីេឡងីចំនួន ២៧.៨១២ TEUs េស�ីនឹង 
១៦,៣២% េបីេធៀបនឹង្រតមីាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ ។ 

កសស នឹងបន�កិច�ខិតខ្ំរបងឹែ្របង េដីម្បបីំេពញេសវកម� អជីវកម�ឱ្យកន់ែត្របេសីរ នងិសេ្រមចបានលទ�
ផលខ�ស់ជា្របេយាជនដ៍ល់ភាគហុ៊និករបស់ខ�ួន។ កសស បានព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសងេហដ�
រចនាសម�ន័�បែន�មេទៀត េដមី្បេីឆ�ីយតបនឹងកេំណីនត្រម�វករេសវកម�របសអ់តថិិជន និងកររកីចេ្រមីនេសដ�កិច� 
ជាតិ។ េដយសរែតមានករេកីនេឡងីនូវបរមិាណទំនញិ និងកុងែតន័រឆ�ងកត ់កសស បានេធ�កីរែកស្រម�លែផ
្រចងំថ�ី (សងសង់ឆា� ១ំ៩៦៩, ្របែវង ៣៥០ ែម៉្រត) េទជាចំណតែផកុងែតន័រ្របែវង ២៤៣ ែម៉្រត េដីម្បកី� យជា
ចំណតកុងែតន័រមួយបែន�មេទៀត ែដលបច�ុប្បន�មាន្រតមឹែតពីរចំណតប៉ុេណា� ះ។ ជាងេនះេទេទៀត កសស បាន
នឹងកំពុងអនុវត�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ែផកុងែតន័រថ�ី (ជំហនទ១ី) ្របែវង ៣៥០ ែម៉្រត និងមានជេ្រមទឹក ១៤,៥ 
ែម៉្រត រមួប��ូ លទងំករបំពកេ់្រគឿងច្រកេលីកដក់កុងែតន័រទំេនីប ្របេភទ QC ចំននួ ០៣ េ្រគឿង និង្របេភទ 
RTG ចំនួន ០៩ េ្រគឿង រថេលីកកុងែតន័រទេទ (Empty Reach Stacker) ចំនួន ០២ េ្រគឿង ក្បោលសេណា� ងកុងែតន័រ 
ចំនួន ១៦ េ្រគឿង និង្របព័ន�្រគប់្រគងចំណតែផកុងែតន័រស�យ័្របវត�ិកម� ០១ កំេភ�។ ស្រមាបច់ណំតែផកុងែតនរ័ថ�ី
េនះ អចអនុ�� តឱ្យនាវដកឹជ��ូ នកុងែតន័រធុនធំក�ុងតបំន់ចូលចតេន កសស បាន ែដលនឹងេធ�ីឱ្យឧបសគ�អំពី
ជេ្រមទឹកស្រមាប់កពំង់ែផ្រត�វបានេដះ្រសយ ្រពមទងំតៃម�ដឹកជ��ូ នតមសមុ្រទ (Ocean Freight Cost) មាន

”  

េសចក�ីែថ�ងរបស់�ប�នអគ��យក 
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តៃម�្របហក់្របែហលបណា� ្របេទសជិតខង នងិក�ុងតបំន ់ ែដលជាកររមួចំែណកដល់ករជួយស្រម�លែផ�ក
ពណិជ�កម� នងិករអភិវឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�សង�មកម�ុជា។ តមកររពំឹងទុកគេ្រមាងេនះនឹងេ្រគាងប��បក់រសងសង់

េនពក់កណា� ល ឆា� ២ំ០២៥ េហយីសមត�ភាពេលកីដកកុ់ងែតន័រដល ់១.១៥០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំេនេពល
ែដលចណំតែផកុងែតន័រេនះដក់ឱ្យ្របតិបត�ិករេន ឆា� ២ំ០២៥ ខងមុខ។ 

 េដីម្បេីឆ�ីយតបនងឹករេកីនេឡងីៃនបរមិាណទំនិញឆ�ងកត់ ក៏ដូចជាត្រម�វករេសវកម� របស់អតថិិជន       

កសស មានទិសេដករងរចម្បងៗដូចខងេ្រកម៖  

• អនុវត�បន�ករងរតមែផនករែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាបឆ់ា� ២ំ០២២  
• រក្សោនូវឧត�មភាពៃនភាព្របកតួ្របែជងរបស់ខ�ួន េដយធានានូវគុណភាពេសវកម� តៃម�្របកួត្របែជង 

្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសងទំនុកចិត�ជូនអតិថិជន 
• ព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិកេលកីរ្រគប់្រគង និងបេច�កេទស េដីម្បេីឆ�ីយតបឱ្យបានទន់េពលេវល 

ចំេពះកំេណីនតំរូវករេសវកម�របស់កពំង់ែផ 
• ជួសជុល ែថទ ំនិងអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�ែផ និងេ្រគឿងច្រកបែន�មេទៀត េដីម្បរីក្សោឧត�មភាព ្របកតួ

្របែជង នងិេលីកកំពសស់មត�ភាពេលីកដក់ទនិំញរបសខ់�ួន 
• ព្រងឹងកចិ�សហ្របតិបត�ិករជាយុទ�ស�ស�ជាមួយកពំង់ែផក�ុង្របេទស និងក�ុងតំបន ់
• ព្រងឹងអភិបាលកិច�្រគប់្រគងតមរយៈករបេង�ីតគណៈកមា� ធិករសំខន់ៗ  
• ចូលរមួក�ុងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ� ន និងេលកីកំពសសុ់ខមាលភាពសង�ម 

 ករអនុវត�ករងររបស់្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 

េនក�ុង្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានេធ�ីករជបួ្របជុចំំនួន ០១ េលីក និងបាន
សេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 

សម័យ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អណត�ទិី៨ េលីកទី៣ នាៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០២២ 
កិច�្របជុំបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងសេ្រមចេលីចនុំចដូចខងេ្រកម៖ 
• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានឯកភាពេលីលទ�ផលែដលបានសេ្រមចបាន និងេស�ីេអយបន�អនុវត�េទតម 

ស� រតីសមយ័្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលកន�ងមក ។ 
• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុមត័េដយឯកភាពតមរបាយករណ៍របស់គណៈកមា� ធិ

ករសវនកម� គណៈកមា� ធិករែតងតងំ និងលភករ និងគណៈកមា� ធកិរ្រគប់្រគងហនិភ័យ ែដល
បានេលីកេឡងី ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាពេលីរបាយករណ៍ស�ីពី វឌ្ឍនភាពៃនករ
សិក្សោ Feasibility Study របស់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍនច៍ណំតែផកុងែតន័រថ�ជីំហនទី២ និងជហំនទី៣ និង
លទ�ផលៃនករ្របជុំ Fact-Finding Mission បានេស�ីេអយ កសស េរៀបចរបាយករណ៍ស�ីពីផល
្របេយាជន ៍ និង្របសិទ�ិភាពែផ�កេសដ�កចិ� និងហរិ��វត�ុស្រមាប់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ចណំតែផកុងែតន័រថ�ី
ជំហនទ២ី និងជំហនទី៣ ជូន្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ និងេស�សុីំេអយ េលក KUME 

Hidetoshi ជួយស្រមបស្រម�ល និងចរចរបែន�មេទៀត េទភាគីជប៉ុនេលីករប��ុ ះអ្រតករ្របាក់ជា
អប្បបរមិា ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័ត ដូចខងេ្រកម ៖ 
o ឯកភាពេលី របាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផលករងរអជីវកម� កសស ឆា� ២ំ០២១  
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o ឯកភាពេលី វធិានករណ៍េដះ្រសយបនា� ន់ និងេស�ីេអយ កសស ្រត�វេរៀបចលំិខិតេគារពជូន ឯក
ឧត�ម េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងសធារណករ និងដកឹជ��ូ ន េដីម្បេីស�សុីេំគាលករណ៍ផា� សប់�ូរទី
តងំរបសស់មត�កិច�្រត�តពិនតិ្យលក�ណៈបេច�កេទសយានយន�េនេដីមទ ីពីក�ុងបរេិវណ កសស េទ
េ្រកបរេិវណ កសស វញិ  

o ឯកភាពជាេគាលករណ៍េលីគេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍កំពង់ែផេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក េន្រចកេលខ១ ៃន
កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាពេលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្រតីមាសទី៤ 
និងស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ ១២ែខ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២១ ែដលបាន្រត�តពិនិត្យេដយ្រក�ម
ហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យ PWC (Financial performance review) ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុមត័ឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ពីី ករអនុេ្រគាះៃថ�ឈ�ួល 
េសវរបស់ កសស ចំេពះទំនិញរជរដ� ភិបាល ្របចឆំា� ២ំ០២១  មានចនំួនជាទឹក្របាកស់រុប 
៨៨.៣១២,១៩ USD  (ែបត៉សិប្របាបំីពន់ បីរយដបព់ីរ ដុល� រអេមរកិ និងដប់្របាបំនួេសន ) ។ 

េសចក�ីែថ�ងអណំរគណុ 

 ជាថ�ីម�ងេទៀត េយងីខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះរជរដ� ភិបាលកម�ុជា ែដលដឹកនាេំដយ 
សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង្រកសួងអណា
ព្យោបាលទងំពីរ គឺ្រកសួងសធារណៈករ និងដកឹជ��ូ ន នងិ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហរិ��វត�ុ ែដលជានិច�កលែតង
ែតគា្ំរទ នងិទុកចិត�ដល់សកម�ភាពករងររបស់ កសស េរៀងរហូតមក ។ 
 ជាចុងេ្រកយេនះ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណដល ់ម�ន�-ីនិេយាជិត និងកម�ករ កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ
ទងំអស់ែដលែតងែតយកចិត�ទុកដក់ និងខតិខ្ំរបងឹែ្របងបេំពញភារកិច�របស់ខ�ួនេដយស� រតីទទលួខុស្រត�វ ។ 
  

                                                                ៃថ�ចន� ៨េរច ែខពិសខ ឆា� ខំល ចត� ស័ក ព.ស ២៥៦៦ 

េខត�្រពះសីហនុ, ៃថ�ទី២៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ 

                   �ប�នអគ��យក 
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ព័ត៌�នទូេ��ក់ព័ន�នឹង 
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េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរែខ�រ ៖ កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ (កសស)  
េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (ឡាតងំ) ៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (អងេ់គ�ស) ៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
េលខកូដស�ង់ដរ ៖ KH1000060009 
អសយដ� ន ៖ តិរៈវថិីសេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជាហុ៊នែសន សង� ត់េលខ៣  
  ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសហីនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 
េលខទូរសព័�   ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ទំនាក់ទនំងវនិិេយាគិន ៖ (៨៥៥) ៧៨ ៤៩៦ ៧៨៩ 
េគហទំព័រ   ៖ www.pas.gov.kh  
អុីែម៉ល  ៖ pasinfo@pas.gov.kh 
េលខវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�កម�៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កលបរេិច�ទ៖ ២១ កុម�ៈ ២០១៧  
េលខអជា� បណ�អជីវកម� ៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កលបរេិច�ទ៖ ២២ កុម�ៈ ២០១៧ ែដលេចញ

េដយ្រកសួងពណិជ�កម� 
េសចក�សីេ្រមចអនុ�� ត និងចុះប�� ីឯកសរផ�ល់ពត័៌មានេលខ៖ ០៥៨/១៧/គ.ម.ក/ស.ស.រ 
កលបរេិច�ទ ៖ ០៩ ឧសភា ២០១៧ 
េឈ� ះតណំាងបុគ�លេបាះផ្សោយ ៖ ឯកឧត�ម លូ គឹមឈន់ 

 
 កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ គឺជាកំពង់ែផសមុ្រទអន�រជាតិទឹកេ្រជែតមួយគត់ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
ែដលកំពុងេធ�ីអជីវកម�េលីៃផ�ដី្របមាណ ១២៥ ហកិត។ េដយស�ិតេនតមបេណា� យេឆ�រៃន្រពះរជាណាច្រក
កម�ុជាក�ុងឈូងសមុ្រទៃថ កសស ទទលួបានភាពអនុេ្រគាះពីធម�ជាតិ នងិលក�ខណ� ្របតិបត�ិករយ៉ាងរលូនេពញ
មួយឆា�  ំេដយមានទកឹសមុ្រទស�ប់ស� ត់ល�  និងពុមំានព្ុយះធំៗ េឡយី ។  
 កសស ្រត�វបានតភា� ប់េដយបណា� ញដកឹជ��ូ នចរុំះ។ តមផ�ូវេគាក កសស ្រត�វបានតភា� បេ់ដយផ�ូវជាតិសំ
ខន់ៗពីរ គផឺ�ូវជាតិេលខ៤ ែដលមាន្របែវង ២២៦ គីឡូែម៉្រត ពីរជធានីភ�ំេពញមក្រក�ង្រពះសីហនុ នងិផ�ូវជាតិ
េលខ៣ ែដលកត់តមទីរមួេខត�កំពត ែដលមាន្របែវង ២៤៤ គីឡូែម៉្រត។ កសស ក៏្រត�វបានតភា� ប់េដយែខ្សរថ
េភ�ីងភាគខងត្ូបង ពីភ�ំេពញកត់តមេខត�កពំត ែដលមាន្របែវង ២៦៤ គីឡូេម៉្រត។ ចំែណកតមផ�ូវអកស       
កសស ្រត�វបានតភា� ប់េទេខត�េសៀមរប និងរជធានីភ�ំេពញេដយអកសយានដ� នអន�រជាតិេខត�្រពះសីហនុ។ 
 ក�ុងនាមជា្របតិបត�ិករែផ កសស ្រត�វបំេពញអជីវកម� និងេសវកម�ដូចខងេ្រកម៖ 

 កណ�ធារកិច� នានំាវេចញ-ចូល និងផ�ល់ភស�ុភាដល់នាវ 
 េលីកដក់ េផ�រ-ផ�ុក ទនំិញ 
 ស�ុកទនំញិ េនឃា� ងំ និងទលីន 
 ដឹកជ��ូ នទនំិញ 
 តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស 
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កសស មានចំណតែផសរុប្របែវង ១.៨៦០ ែម៉្រត េដយែចកជា ១៣ ចំណតដូចខងេ្រកម៖

ល.រ េ���ះ���នីយ៍ �បេភទំនិញ 
បេ���យ 

(ែម៉�ត) 

ទទឹង 

(ែម៉�ត) 
ចំណត 

១ ស� នីយែ៍ផអ�កដំេណីរ 
(ចំណតែផចស់) 

អ�កដំេណីរ 
និងទំនញិរយ 

២៩០ ២៨ េលខ១ និង េលខ៣៖ ជេ្រម ៩ 
ែម៉្រត ដល់ ១៣ ែម៉្រត ស្រមាប់នាវ 
ែដលមានជេ្រមបាត ៨,៥ ែម៉្រត 
ចូលចតបាន។ េលខ២ និងេលខ៤
៖ ជេ្រម ៦,៥ ែម៉្រត ដល ់៨ ែម៉្រត 
ស្រមាប់នាវ ែដលមានជេ្រមបាត 
៧ ែម៉្រត ចូលចតបាន 

២ ស� នីយែ៍ផថ� ី កុងែតន័រ ៣៥០ ៥០០ េលខ៥ (ែផ�កខងលិច) នងិេលខ 
៦ (ែផ�កខងេកីត)៖ ជេ្រម ១០ 
ែម៉្រត ស្រមាប់នាវែដលមានជេ្រម 
បាតេ្រកម ៨,៥ ែម៉្រត ចូលចតបា
ន។ 

៣ ស� នីយែ៍ផកុងែតន័រ កុងែតន័រ ៤០០ ៣៥០ េលខ៧ នងិ េលខ៨៖ ជេ្រម  
១១,៥ ែម៉្រត ស្រមាប់នាវែដល 
មានជេ្រមបាតេ្រកម ៨,៥ ែម៉្រត 
ចូលចតបាន។ 

៤ ស� នីយែ៍ផ 
ពហុបណំង 

អ�កដំេណីរ 
ទំនិញរយ 

និងរុករកេ្របង 

៣៣០ ២០០ ែផពហុបណំង មាន្របែវង ៣៣០ 
ែម៉្រត នងិជេ្រមទកឹ ១៣,៥ ែម៉្រត 
ស្រមាប ់ ្របតបិត�ិករេលកីដក់
ទំនិញរយ និងទនិំញទូេទ ែដល
អចអនុញាតឱ្យ នាវចំណុះ 
៥០.០០០DWT ចូលចតបាន នងិ
ចំណតែផមូលដ� ន ផ�ត់ផ�ង់កររុករ
កែរេ៉្របងក�ុងែដនសមុ្រទ មាន្របែវង 
២០០ ែម៉្រត នងិជេ្រមទកឹ ៧,៥ 
ែម៉្រត េដីម្បបីេ្រមីេសវភស�ុភារកម�
ស្រមាប ់ កររុករកេ្របងក�ុងែដនស
មុ្រទកម�ុជា។ 
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៥ ស� នីយែ៍ផថ� ដឹកេ្របង ៥៣ ៥ ចំណតែផេ្របង៖ ជេ្រម ៤,៥ែម៉្រត 
េហយីមាន្របែវងសរុបេ្រកម ៨០ 
ែម៉្រត។ ឧបករណ៍ទកព់ួរែកៃច� ្រត�វ
បានេរៀបចំស្រមាបន់ាវេ្របង ែដល
មានជេ្រម បាតេ្រកម ៦ ែម៉្រត និង
្របែវងេ្រកម ១១០ ែម៉្រត េធ�ីករ
ចូលចតបាន។ 

ស� នីយរ៍ថេភ�ីងដឹកកុងែតន័រ

 េ្រកពីចណំតែផខងេលី េដយសហករជាមួយ្រក�មហុ៊ន Royal Railway Co., Ltd កសស កម៏ាន្របតិបត�ិ
ករ្របព័ន�ផ�ូវែដក និងទីលនផ�ុកទនិំញកុងែតន័រក�ុងបរេិវណកពំង់ែផេដមី្បឱី្យអតិថិជន ឬមា� សទ់ំនញិអចដឹក
ជ��ូ នេទវញិេទមកពី កសស េទភ�ំេពញ។ កសស បានជួលដីបរេិវណេនះេទឱ្យ្រក�មហុ៊ន Royal Railway Co., 
Ltd េហយីផ�ល់េសវកម�េលកីដក់កុងែតន័រេទេលី និងចុះពរីថេភ�ីង ។ 

តំបន់េសដ�កិច�ពិេសសកពំង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 េ្រកពីអជីវកម� េសវកម�ខងេលី កសស កម៏ាន្របតបិត�ិដំេណីរករតបំន់េសដ�កិច�ពិេសសកំពង់ែផស�យត័
្រក�ង្រពះសីហនុែដលមានទំហៃំផ�ដី្របមាណ ៦៤ ហកិត បានកសងេឡងីតមបទដ� ន្របេទសជប៉ុន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 េនក�ុង្រតីមាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ កសស ពុំមាន្រពឹត�ិករណ៍សខំន់ៗអ�ីេកីតេឡងីេទ ។ 
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ែផ�កទី ២ 
ព័ត៌�នអំពីលទ�ផល�បតិបត�ិ�រធុរកិច� 
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បរ��យ ឯក��� 

ែផន�រ 

២០២២ 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២២ 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២១ 

�តី�សទី១ 

���ំ២០២០ 
េ�បៀបេធៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 

បរមិាណទនំិញឆ�ងកត់ េតន ៧.៤១៨.០០០ ១.៩៣៩.៨០២ ១.៧៣០.៥៨៣ ១.៦២៥.៦៧១ ១២,០៩% ១៩,៣២% 

   ជាកុងែតន័រ  _   ១.៣៤៨.១១៦ ១.១៧៩.៤៤៧ ១.០០៩.៦៦៦ ១៤,៣០% ៣៣,៥២% 

   ទំនិញរយ  _   ៤៧.៧៦៤ ៧៣.៧៩៨ ៥៤.៩៧១ -៣៥,២៨% -១៣,១១% 

   ជាេ្របង  _   ៥២៨.៨៦៦ ៤៦២.១១២ ៥៣៣.៩៩០ ១៤,៤៥% -០,៩៦% 

   ជាហ� ស _   ១៥.០៥៦ ១៥.២២៧ ២៧.០៤៤ -១,១២% -៤៤,៣៣% 

បរមិាណទនំិញនាចូំល _ ៥.៥៦៤.០០០ ១.៤៥៧.១៨២ ១.៣០១.៧២៥ ១.២២២.៧២៦ ១១,៩៤% ១៩,១៧% 

   ជាកុងែតន័រ  _   ៨៦៥.៤៩៦ ៧៥៤.៥៣៤ ៦០៦.៧២១ ១៤,៧១% ៤២,៦៥% 

   ទំនិញរយ _   ៥៩១.៦៨៦ ៥៤៧.១៩១ ៦១៦.០០៥ ៨,១៣% -៣,៩៥% 

បរមិាណទនំិញនាេំចញ  _ ១.៨៥៤.០០០ ៤៨២.៦២១ ៤២៨.៨៥៨ ៤០២.៩៤៥ ១២,៥៤% ១៩,៧៧% 

   ជាកុងែតន័រ  _   ៤៨២.៦២១ ៤២៤.៩១៣ ៤០២.៩៤៥ ១៣,៥៨% ១៩,៧៧% 

   ទំនិញរយ  _   ០ ៣.៩៤៦ ០ -១០០,០០% 0,00% 

បរមិាណទនំិញេលកីេរៀប  _ ១០.២៩៨.០០០ ២.៧៤៩.៧៥៤ ២.១៧៨.៧៩៥ ១.៨១៤.២៦៥ ២៦,២១% ៥១,៥៦% 

   ្របគលផ់ា� ល់  _ ២២០.០០០ ៤២.០០៥ ៦៤.៧៩៤ ៥៤.១២៩ -៣៥,១៧% -២២,៤០% 

   ឆ�ងកត់ឃា� ងំនិងទលីន  _ ១០.០៧៨.០០០ ២.៧០៧.៧៤៩ ២.១១៤.០០១ ១.៧៦០.១៣៦ ២៨,០៩% ៥៣,៨៤% 

បរមិាណកុងែតន័រឆ�ងកត់  TEUs ៧៨៧.០០០ ១៩៨.១៨២ ១៧០.៣៧០ ១៥០.៥៦៨ ១៦,៣២% ៣១,៦២% 

នាចូំល  _   ១០៥.៥០៩ ៨៨.២៦៩ ៧៥.១២៧ ១៩,៥៣% ៤០,៤៤% 

    មានទនិំញ  
_   ៩០.១៨៣ 

៨២.៣៦៤ 
  

៦៨.៣២១ ៩,៤៩% ៣២,០០% 
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     គា� នទនិំញ _   ១៥.៣២៦ ៥.៩០៥ ៦.៨០៦ ១៥៩,៥៤% ១២៥,១៨% 

នាេំចញ _   ៩២.៦៧៣ ៨២.១០១ ៧៥.៤៤១ ១២,៨៨% ២២,៨៤% 

    មានទនិំញ  _   ៥៨.៦៥៧ ៥៣.៥៧២ ៤៥.៧២៤ ៩,៤៩% ២៨,២៨% 

     គា� នទនិំញ  _   ៣៤.០១៦ ២៨.៥២៩ ២៩.៧១៧ ១៩,២៣% ១៤,៤៧% 

ចំនួននាវចូលចត  េ្រគឿង ១.៤៥០ ៤១២ ៣៥៧ ៣៩៦ ១៥,៤១% ៤,០៤% 

ចំណុផ�ុកនាវ  េតន ១៤.១២៨.០០០ ៣.៨៩៨.៤៥៣ ៣.៤៧៧.០៧៥ ៥.១៥០.១០៧ ១២,១២% -២៤,៣០% 

នាវដឹកកុងែតន័រ េ្រគឿង   ១៦៨ ១៥៤ ១៤៩ ៩,០៩% ១២,៧៥% 

   ចណុំះនាវដឹកកុងែតន័រ  េតន   ២.២៥០.៨៣៣ ២.២០៧.៥៩៧ ២.២២០.៣០៩ ១,៩៦% ១,៣៧% 

នាវដឹកេ្របង&ហ� ស េ្រគឿង   ១៥១ ១៣៧ ១៦៩ ១០,២២% -១០,៦៥% 

   ចណុំះនាវដឹកេ្របង&ហ� ស េតន   ៦៤៦.៩១២ ៥៨០.៩២២ ៦៧៩.៦៦១ ១១,៣៦% -៤,៨២% 

នាវដឹកទំនញិទូេទ េ្រគឿង   ៩១ ៦៦ ៦០ ៣៧,៨៨% ៥១,៦៧% 

   ចណុំះនាវដឹកទនិំញទូេទ េតន   ៨៤៨.៩០០ ៦៨៨.៥៥៦ ៧៨១.៥៤០ ២៣,២៩% ៨,៦២% 

នាវេទសចរណ៍  េ្រគឿង   ២ ០ ១៨ ១០០,០០% -៨៨,៨៩% 

   នាវេទសចរណ៍ េតន   ១៥១.៨០៨ ០ ១.៤៦៨.៥៩៧ ១០០,០០% -៨៩,៦៦% 

   ចំនួនេទសចរ  នាក ់   ០ ០ ១៧.៧៨៩ - -១០០,០០% 
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១,៩៣៩,៨០២

១,៧៣០,៥៨៣

១,៦២៥,៦៧១

១,៤០០,០០០

១,៥០០,០០០

១,៦០០,០០០

១,៧០០,០០០

១,៨០០,០០០

១,៩០០,០០០

២,០០០,០០០

្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២០

បរមិាណទនំញិឆ�ងកត ់កសស (េតន)

៩០,១៨៣
៨២,៣៦៤

៦៨,៣២១

១៥,៣២៦

៥,៩០៥
៦,៨០៦

៥៨,៦៥៧

៥៣,៥៧២

៤៥,៧២៤
៣៤,០១៦ ២៨,៥២៩

២៩,៧១៧

០

២០,០០០

៤០,០០០

៦០,០០០

៨០,០០០

១០០,០០០

្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២០

TEUs
បរមិាណកុងែតន័រឆ�ងកត់ កសស 

នាចូំលមានទនំញិ នាចូំលគា� នទនំញិ នាេំចញមានទនំញិ នាេំចញគា� នទនំញិ

61.14%

3.30% 5.64%

23.51%

0.01%
3.44%

2.96%

13.62%

26.22%

40.16%

6.51% 5.26%
2.93%

5.31%

្របេទសនាេំចញ និងនាចូំលកុងែតន័ររបស់ កសស ្របច្ំរតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២២

នាចូំល នាេំចញ
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២,២៥០,៨៣៣

៦៤៦,៩១២ ៨៤៨,៩០០

១៥១,៨០៨

២,២០៧,៥៩៧

៥៨០,៩២២ ៦៨៨,៥៥៦

០

២,២២០,៣០៩

៦៧៩,៦៦១ ៧៨១,៥៤០

១,៤៦៨,៥៩៧

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

នាវកុងែតនរ័ នាវេ្របង&ហ� ស នាវទនំញិទូេទ នាវេទសចរណ៍

ចំណុះផ�ុកនាវចូលចត កសស

្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២០

១៦៨
១៥១

៩១

២

១៥៤
១៣៧

៦៦

០

១៤៩
១៦៩

៦០

១៨

០

៥០

១០០

១៥០

២០០

នាវកុងែតនរ័ នាវេ្របង&ហ� ស នាវទំនិញទូេទ នាវេទសចរណ៍

ចំននួនាវចូលចត កសស

្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទី១ ឆា� ២ំ០២០
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បរ��យ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់ 

�តឹម�តី�សទី១ ���ំ២០២២ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់ 

�តឹម�តី�សទី១ ���ំ២០២១ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់ 

�តឹម�តី�សទី១ ���ំ២០២០ 

�ន់េរៀល 
�គរយេធៀបនឹង

ចំណ�លសរុប 
�ន់េរៀល 

�គរយេធៀបនឹង

ចំណ�លសរុប 
�ន់េរៀល 

�គរយេធៀប

នឹងចំណ�លសរុប 

ចំណូលេលីកដក់ពនីាវេទ 
ទីលន (Stevedoring) 

៤១.៩១០.៤៥១ ៤៦,៣៧% ៣៨.១០៧.២១៨ ៤៦,៨៨% ៣១.៣៦៦.១៦០ ៤៣,៧៤% 

ចំណូលេលីកដក់េលទីីលន 
(LOLO) 

២៥.៦៦១.៦៣១ ២៨,៣៩% ២៣.៥៥៤.៧០៦ ២៨,៩៨% ២០.០៧៨.៦៧៩ ២៨,០០% 

ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ ១៥.៦៦៩.៧៩០ ១៧,៣៤% ១៥.៤៦៩.២៣៧ ១៩,០៣% ១៥.៣២៥.១៩៦ ២១,៣៧% 

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទលីន ៦.០៥០.៤០២ ៦,៦៩% ៣.១៤០.៩២១ ៣,៨៦% ៣.៥៤២.៤៥៣ ៤,៩៤% 

ចំណូលដឹកជ��ូ ន ៤២.០៤៧ ០,០៥% ៣២.០២៦ ០,០៤% ០ ០,០០% 

ចំណូលនាវេទសចរណ៍  0 ០,០០% 0 ០,០០% ២៦៥.៦៤៥ ០,៣៧% 

ចំណូលពីតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសស ៦៩៥.៣៨៨ ០,៧៧% ៥៧៦.៩៩៥ ០,៧១% ៨១៨.៦៩៩ ១,១៤% 

ចំណូលជលួទីតងំ ២៨២.៣៤២ ០,៣១% ៣៣៤.៣១៥ ០,៤១% ២៣៧.៣៩២ ០,៣៣% 

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត ៧១.០០៣ ០,០៨% ៧៥.៦៩៥ ០,០៩% ៧៣.៥៥៧ ០,១០% 

ចំណូលសរុប ៩០.៣៨៣.០៥៤ ១០០,០០% ៨១.២៩១.១១៣ ១០០,០០% ៧១.៧០៧.៧៨១ ១០០,០០% 
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យោង៖ ១២៨៩២២៣៣/៦៦៦៥៦៥៦៧ 
 
 

របាយការណ៍ពិនិត្យសវនករឯករាជ្យ 
 
 

ជ្ូនចំព ោះ៖  ភាគទុនិក ននកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីនុ 
 
 

ពសចកតីពែតើម 

យ ើងខ្ញុំបានយ្វើការពិនិត្យ យ ើពត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព ដែ ភ្ជា ប់ជាមួ យនោះ របស់កុំពង់ដែសវ ័ត្
ក្កុងក្ពោះសីហនញ (យៅកាត់្ថា“ក.ស.ស”) ដែ រួមមានរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុសយងេបចយ ល្ ោះយព    
្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ របាយការណ៍ ទធែ យពញយ ញសយងេបចយ ល្ ោះយព  និងរបាយការណ៍ 
បម្រែបរែួលែូលធនសយងេបចយ ល្ ោះយព  ក្ពមទុំងរបា ការណ៍ ុំហូរសាច់ក្បាក់សយងេបចយ ល្ ោះយព សក្មាប់
ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ រួមទុំងយសចកតីសយងេបយោ នយោបា គណយន យ    
សុំខាន់ៗ និងកុំណត់្សមាា  ់ពនយ ់យែេងៗ។ គណៈក្គប់ក្គងទទួ ខញសក្ត្ូវកនញងការយរៀបចុំ និងបង្ហា ញព័ត៌្មាន
ហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  យោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរគណយន យអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី 
“របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ចយ ល្ ោះយព ”។ ការទទួ ខញសក្ត្ូវរបស់យ ើងខ្ញុំ គឺបយញ្ចញយសចកតីសននិោា នចុំយ ោះ
ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  យោ ដែែកយៅតាមការពិនិត្យរបស់យ ើងខ្ញុំ។ 
 
 

ផែនកំណត្់ននការពិនិត្យ 

យ ើងខ្ញុំបានយ ើ្វការពិនិត្យយោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជាសតីពីការពិនិត្យយ ខ ២៤១០ សតីពី 
ការពិនិត្យយ ើព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យោ សវនករឯករាជ្យរបស់អងាភ្ជព។ ការពិនិត្យយ ើ
ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព រមួមាន ការសាកសួរជាចមបងយៅបញគា ទទួ ខញសក្ត្ូវយ ើបញ្ហា ហិរញ្ញវត្ថញ 
និងគណយន យ និងការអនញវត្តនីតិ្វ ិ្ ីវដិបបវភិ្ជគ និងការពិនិត្យយែេងយទៀត្។ ការពិនិត្យ មានដែនកុំណត់្តិ្ច
ជាងការយ្វើសវនកមមយោ អនញយោមតាមសតង់ោរអនតរជាតិ្សតីពីសវនកមមថ្នកមពញជា។ យហើ ជា ទធែ មិន
អាចឲ្យយ ើងខ្ញុំទទួ បានការធា្ថា យ ើងខ្ញុំនឹងែឹងរា ់បញ្ហា សុំខាន់ៗទុំងឡា ដែ អាចក្ត្ូវបានរកយ ើញ 
ែូចយៅកនញងការង្ហរសវនកមមយ្ោះយទ។ ែូយចនោះយហើ  យ ើងខ្ញុំនឹងមិនបយញ្ចញមតិ្យោប ់សវនកមមយ្ោះយទ។ 
 
 

បញ្ហា ពែេងៗ 

របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរបស់ ក.ស.ស សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ក្ត្ូវបានយ្វើសវន
កមមយោ សវនករយែេង ដែ បានបយញ្ចញមតិ្យោប ់មិនមានបញ្ហា យ ើរបា ការណ៍ទុំងយ្ោះយៅថ្ងៃទី២២ 
ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២។  
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ពសចកតីសននិដ្ឋា ន 

យោងតាមការពិនិត្យរបស់យ ើងខ្ញុំពញុំមានអវីដែ ជាការចាប់អារមមណ៍ ដែ បណ្តត  ឲ្យយ ើងខ្ញុំយជ្ឿជាក់ថា 
ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ាុសយងេបចយ ល្ ោះយព ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ យនោះ ្ថ្ងៃទី៣១ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ និងសក្មាប់
ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ មិនក្ត្ូវបានយរៀបចុំយ ើងក្គប់ទិែាភ្ជពជាសារវនតទុំងអស់ យោ អនញយោមយៅតាម  
សតង់ោរគណយន យអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជាយ ខ៣៤ សតីពី របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ចយ ល្ ោះយព  យ្ោះយទ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 ន សញីនរត្្ 
ថ្ែគូរសវករ 
 

អឺនសទ៍ ដអ៊ែន ោញ ុំង (យខមបូឌា) 
ក្កុមហ៊ែញនគណយន យករជ្ុំ្ញ 
សវនករក្បតិ្ស្សុត្ 
 
 

រាជ្ធានីភ្នុំយពញ ក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា 
 

ថ្ងៃទី២៤ ដខឧសភ្ជ ឆ្ន ុំ២០២២



កំពង់ផែស្វយត័ក្រងុព្ពោះសហីនុ 
 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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កុំណត់្
សមាា   ់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២១ 

   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

   

(ដែ បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់
យ ើងវញិ - កុំណត់្សមាា  ់  

យ ខ ២៥) 

ក្ទពយសកមម    
ក្ទពយសកមមរ ៈយព ដវង    
ក្ទពយ និងបរកិាេ រ ៦ ៩៦៨.៣៩០.១១៨ ៩៦៦.១៦៥.៨៤៤ 
ក្ទពយវនិិយោគ ៧ ២៥៥.០៥៩.៤៥១ ២៥៦.៣២៨.២៥៩ 
ក្ទពយសកមមអរូបិ  ៨ ៤.៦៥៣.៦២០  ៤.៩៣៦.៣៣២ 

  ១.២២៨.១០៣.១៨៩ ១.២២៧.៤៣០.៤៣៥ 

ក្ទពយសកមមរ ៈយព ខលី    
សននិ្ិ  ២៦.៩៥២.៨០៧  ២៧.២២៥.០០៦ 
គណនីអតិ្ងិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវទទួ យែេងៗ ៩ ៤២.៨៣៣.១៥៦ ៣៥.៦៥៩.៩១១ 
ក្បាក់បយញ្ញើយៅ្្ោររ ៈយព ខលី  ១០១.០៥១.០២៧ ១០១.៣០៦.៦៨១ 
សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូ   ១៦.៥២៥.៨៤៨  ២២.៤៦៨.៩២៩ 

  ១៨៧.៣៦២.៨៣៨ ១៨៦.៦៦០.៥២៧ 

ក្ទពយសកមមចាត់្ថាន ក់ជាក្ទពយសក្មាប់ ក់ ១០ ១៣.០៥៨.៧០៨ ១៣.០៥៨.៧០៨ 

ក្ទពយសកមមរ ៈយព ខលីសរញប  ២០០.៤២១.៥៤៦ ១៩៩.៧១៩.២៣៥ 

ក្ទពយសកមមសរញប  ១.៤២៨.៥២៤.៧៣៥ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ 

មូ ្ន និងបុំណញ      

មូ ្ន    
យែើមទញន និងបញពវោភ្ភ្ជគហ៊ែញន ១១ ៥១៨.០១៨.០៦៣ ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបក្មងុយែេងៗ ១២ ៣១.៧១៩.៨៣២ ៣១.៧១៩.៨៣២ 
ក្បាក់ចុំយណញរកាទញក  ២៦៧.១៩៨.១១៨ ២៣៤.១៥៦.២៦៤ 

មូ ្នសរញប  ៨១៦.៩៣៦.០១៣ ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រងុព្ពោះសហីនុ 
 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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កុំណត់្
សមាា   ់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែ្នូ  ឆ្ន ាំ២០២១ 

   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

   

(ដែ បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់
យ ើងវញិ - កុំណត់្សមាា  ់  

យ ខ ២៥) 
បុំណញ      
បុំណញ  រ ៈយព ដវង    
ក្បាក់កមចី ១៣ ៤០២.៣០៨.២៨៦ ៤៣៥.០២៥.៤២៥ 
កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ ១៤ ៨៣.៩៩៥.៥៥៤ ៨៣.៦៤៦.៥៥៩ 
កាត្ពវកិចចយ ើក្បាក់បុំណ្តច់អតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ  ១.៣៨១.៩៦១ ១.០៨០.១៤៩ 
ចុំណូ ពនារ  ៩.៩៩០.៧៤៣ ៥.៣១០.៤៥៩ 
បុំណញ  ពនធពនារ  ២៧.៤៧០.៧៥៨ ២៩.៤១៩.០១៤ 

  ៥២៥.១៤៧.៣០២ ៥៥៤.៤៨១.៦០៦ 

បុំណញ  រ ៈយព ខលី    
ក្បាក់កមចី ១៣ ៣១.៩០០.៦៨៨ ៣៣.៩៦១.៥៧២ 
កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ ១៤ ៤.៩៧៥.៤៨២ ៤.៥៣៤.៤២៥ 
កាត្ពវកិចចយ ើក្បាក់បុំណ្តច់អតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ  ៧៤០.០០២ - 
ចុំណូ ពនារ  ៦០០.៤៣១ ១៣៤.៤៤២ 
គណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនីក្ត្ូវទូទត់្យែេងៗ  ៤៤.៧១៣.៥៧៣ ៤៤.២០៨.១៥៩ 
បុំណញ  ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ   ៣.៥១១.២៤៤ ៥.៩៣៥.៣០៧ 

  ៨៦.៤៤១.៤២០ ៨៨.៧៧៣.៩០៥ 

បុំណញ  សរញប  ៦១១.៥៨៨.៧២២ ៦៤៣.២៥៥.៥១១ 

មូ ្ន និងបុំណញ  សរញប  ១.៤២៨.៥២៤.៧៣៥ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ 

កុំណត់្សមាា  ់ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ ពីយ ខ ១ ែ ់យ ខ ២៥ ជាដែនកមួ ថ្នព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេប 
ចយ ល្ ោះយព យនោះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រងុព្ពោះសហីនុ 
 

របាយការណ៍លទធែលពពញពលញសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   16 

 
កុំណត់្
សមាា   ់ ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

  

 (ដែ បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់ 
យ ើងវញិ - កុំណត់្សមាា  ់  

យ ខ ២៥) 

ចុំណូ  ១៥ ៩០.៣៨៣.០៥៤ ៨១.២៩១.១១៣ 

ចុំណ្ត     
ក្បាក់យបៀវត្េរ ៍ក្បាក់ឈ្នួ  និងចុំណ្ត  ក់ព័នធ ១៦ (២៨.២៦២.៩៤២) (២៦.៤៥២.៧៦៥) 
សមាា រៈែាត់្ែាង់ការយក្បើក្បាស ់ ១៧ (២៧.៤៧៤.១៨៣) (២៣.២៣១.១៦០) 
ចុំណ្ត រុំ ស់ក្ទពយសកមមរូបិ  និងអរូបិ  ១៨ (១១.១១៨.៤៩៩) (៩.៨៤០.៨១៨) 
ចុំណ្ត យែេងៗ  (៦.៧៧១.៧៧០) (៤.៣៨៨.១៣៨) 
ជួ្សជ្ញ  និងដងទុំ  (៤៣៥.៦៧០) (២.៥៥៣.២៤៧) 
ចុំយណញយែេងៗ - សញទធ   ១១២.៣៨៥ ៩៨.៥០១ 

  (៧៣.៩៥០.៦៧៩) (៦៦.៣៦៧.៦២៧) 

ចុំយណញក្បតិ្បត្តិការ  ១៦.៤៣២.៣៧៥  ១៤.៩២៣.៤៨៦ 

ចុំណូ ហរិញ្ញវត្ថញ - សញទធ ១៩ ២០.៤៥៣.៣៨៣ ២៥.២៦៨.៥៣៦ 

ចុំយណញមញនគិត្ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ   ៣៦.៨៨៥.៧៥៨  ៤០.១៩២.០២២ 

ចុំណ្ត ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ  ២០ (៣.៨៤៣.៩០៤) (៣.៣៨៦.៨១៦) 

ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោ  ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ 

ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោរបស់ចុំយ ោះភ្ជគហ៊ែញនិក  ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ 

ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញសរញបរបស់ភ្ជគហ៊ែញនិក  ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ 

ចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញនរបស់ភ្ជគហ៊ែញនិករបស់ក្កុមហ៊ែញន ក.ស.ស កនញងការ ិបរយិចេទយនោះមានែូចខាង
យក្កាម៖ 
មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន (យរៀ ) ២១ ៣៨៥.២៣ ៤២៩.១១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កុំណត់្សមាា  ់ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ ពីយ ខ ១ ែ ់យ ខ ២៥ ជាដែនកមួ ថ្នព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេប 
ចយ ល្ ោះយព យនោះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

របាយការណ៍បម្ក្ែបក្ែួលែូលធនសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
សក្មាប់ការ ិបរយចេទបីដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
 
 

 របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២                  17 

 
យែើមទញន និង 

បញពវោភ្ភ្ជគហ៊ែញន ទញនបក្មងុ ក្បាក់ចុំយណញរកាទញក សរញប 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ (បានយ្វើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៣៤.១៥៦.២៦៤ ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ 
ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោ - - ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៣.០៤១.៨៥៤ 

ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញសរញបកនញងក្ោ - -    ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៣.០៤១.៨៥៤ 

សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ (មិនបានយ្វើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៣១.៧១៩.៨៣២  ២៦៧.១៩៨.១១៨ ៨១៦.៩៣៦.០១៣ 
     
សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ (បានយ្វើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ៧០២.៣៦១.៤១៨  
ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោ -    -    ៣៦.៨០៥.២០៦  ៣៦.៨០៥.២០៦ 

ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញសរញបកនញងក្ោ -    -    ៣៦.៨០៥.២០៦ ៣៦.៨០៥.២០៦ 

សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ (មិនបានយ្វើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៩២.០៨៩.៤៨៩  ៧៣៩.១៦៦.៦២៤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កុំណត់្សមាា  ់ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ ពីយ ខ ១ ែ ់យ ខ ២៥ ជាដែនកមួ ថ្នព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យនោះ។



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់សពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
សក្មាប់ការ ិបរយចេទបីដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   18 

 
កុំណត់្
សមាា   ់ ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ាំ២០២១ 
   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

  

 ដែ បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់
យ ើងវញិ  

(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ២៥) 
 ុំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកមមភ្ជពក្បតិ្បត្តិការ    
 ុំហូរសាច់ក្បាក់ពីក្បតិ្បត្តិការ ២២ ២៧.១៥៤.០៣៧ ២១.៩១៨.៨៥៥ 
ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ បានបង់   (៨.២១៦.២២៣) (៨.៥៦២.៣៧៧) 

 ុំហូរចូ សាច់ក្បាក់សញទធពីសកមមភ្ជពក្បតិ្បត្តិការ  ១៨.៩៣៧.៨១៤ ១៣.៣៥៦.៤៧៨ 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកមមភ្ជពវនិិយោគ    
ការទិញក្ទពយ និងបរកិាេ រ ៦ (១១.៣២១.៧៨៤) (២០.៦៧៤.៧១១) 
ការែកក្បាក់បយញ្ញើរ ៈយព ខលីយៅ្្ោរ  ៩៧៦.១១០ ៣.៧៩២.២៥១ 
ការទិញក្ទពយវនិិយោគ ៧ (២៧២.០៧០) (២៧១.៨៦១) 
ការក្បាក់បានទទួ   ២០៦.៧២៩  ៧៥២.៣៣៥ 
ក្បាក់សុំណងទទួ បានពីឥណទនបញគា ិក  - ៦៤១.៦៨១ 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់សញទធពីសកមមភ្ជពវនិិយោគ  (១០.៤១១.០១៥) (១៥.៧៦០.៣០៥) 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកមមភ្ជពហិរញ្ញបបទន    
ការសងក្បាក់កមចី  (១១.៥៥៨.៧៨៧) (១២.៩៩៧.៨០៥) 
ការក្បាក់បានបង់  (៣.៨៨០.២១៧) (៤.៤៦០.៧១៣) 
សាច់ក្បាក់បានពីក្បាក់កមចី  ៩៦៩.១២៤ ៧១.២៩៦ 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់សញទធពីសកមមភ្ជពហិរញ្ញបបទន  (១៤.៤៦៩.៨៨០) (១៧.៣៨៧.២២២) 

ត្ុំហ សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូ សញទធ   (៥.៩៤៣.០៨១) (១៩.៧៩១.០៤៩) 

សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូ យែើមក្ោ  ២២.៤៦៨.៩២៩  ៣០.៧៤១.០៧៥ 

សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូ ចញងក្ោ  ១៦.៥២៥.៨៤៨  ១០.៩៥០.០២៦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កុំណត់្សមាា  ់ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ ពីយ ខ ១ ែ ់យ ខ ២៥ ជាដែនកមួ ថ្នព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេប 
ចយ ល្ ោះយព យនោះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   19 

 
 

១. ព័ត្៌មានទូពៅ 

កុំពង់ដែសវ ័ត្ក្កុងក្ពោះសីហនញ (យៅកាត់្ថា “ក.ស.ស”) គឺជាក្គឹោះសាថ នសវ ័ត្សាធារណៈ ដែ 
សិថត្យក្កាមការក្គប់ក្គងដែនកបយចចកយទសរបស់ក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន និងសថិត្យក្កាម
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យយ ើដែនកហិរញ្ញវត្ថញរបស់ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ ដែ មានការោិ ័  
កណ្តត  របស់ខលួនយៅកនញងយខត្តក្ពោះសីហនញ ក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីតិ្បញគា ដែ មាន កេណៈសវ ័ត្ទុំងដែនករែាបា  និងហិរញ្ញវត្ថញ និងក្ត្ូវបាន
បយងកើត្យ ើងយោ អនញយោមយៅតាមអនញក្កឹត្យ ខ៥០ អនក្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ 
ដែ បានែត ់សាថ នភ្ជពទូយៅឲ្យក្កុមហ៊ែញនជាសាថ ប័នសវ ័ត្សាធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញោះបញ្ា ីជាសហក្ោសសាធារណៈក្គប់ក្គងយោ រែា យៅក្កសួង ណិជ្ាកមម និង
ទទួ បានវញិ្ហញ បនបក្ត្ចញោះបញ្ា ីយ ខ Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចញោះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភ្ជគ
ហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ” របស់ ក.ស.ស ក្ត្ូវបានចញោះបញ្ា ីយៅែារមូ បក្ត្កមពញជា (យៅកាត់្ថា  
“ែមក”) យៅថ្ងៃទី៨ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចចញបបនន ក.ស.ស គឺជាកុំពង់ដែសមញក្ទអនតរជាតិ្ និងជាកុំពង់ដែសមញទយយក្ៅ ណិជ្ាកមមដត្មួ គត់្
យៅកនញងក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញក្កឹត្យសតីពី យបសកកមមរបស់ ក.ស.ស គឺែត ់
យសវាកុំពង់ដែសមញក្ទ និងសកមមភ្ជពយែេងៗដែ  ក់ព័នធនឹងយសវាកុំពង់ដែសមញក្ទែូចខាងយក្កាម៖ 

- កណណធារកិចច ុ្ំ្វាយចញ-ចូ  និងែត ់ភ្សតញភ្ជែ ់្វា យ្វើដបបបទ្វា យចញ ចូ  

- យ ើកោក់ យែទរយចញ និងែឹកជ្ញ្ាូ នទុំនិញ 

- រកា សតញកទុំនិញ ឃ្ល ុំង-ទីោន 

- ការង្ហរអភិ្វឌ្ឍន៍ សាត រ និងពក្ងីកយហោា រច្សមព័នធ ក.ស.ស ដែ មានស្សាប់ 

- ទទួ ខញសក្ត្ូវ យ ើសញខមា ភ្ជព សញវត្ថិភ្ជព និងសណ្តត ប់ធាន ប់កនញងត្ុំបន់ក្គប់ក្គង និង 

- យបតជ្ាយ្វើការក្គប់ក្គង និងចាត់្ដចងសកមមភ្ជពក្បតិ្បត្តិការឲ្យមានក្បសិទធភ្ជព និងមានការ 
រកីចយក្មើន 

កនញង្មជាសាថ ប័នសវ ័ត្សាធារណៈ ក.ស.ស ទទួ អុំណ្តច និងកាត្ពវកិចចទុំងឡា ពី 
រាជ្រោា ភិ្បា កមពញជា យែើមបីបុំយពញយបសកកមមស្សបតាមកមមវត្ថញទុំងយនោះ។ 

ការោិ ័ ចញោះបញ្ា ីរបស់ ក.ស.ស មានអាស ោា នយៅតិ្រៈវងីិ សយមតចអគាមហាយស្បតី្យត្យជា 
ហ៊ែញន ដសន សង្ហក ត់្យ ខ៣ ក្កុងក្ពោះសីហនញ យខត្តក្ពោះសីហនញ ថ្នក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា។ 

ក្កុមក្បឹកាភិ្បា បានអនញម័ត្ឲ្យយចញែា ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  យៅថ្ងៃទី២៤  
ដខឧសភ្ជ ឆ្ន ុំ២០២២។  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   20 

 
 

២. ពសចកតីសពងេបពោលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ 
២.១ មូ ោា នកនញងការយរៀបចុំ 

ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
ក្ត្ូវបានយរៀបចុំយ ើងយោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរគណយន យអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី 
របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញចយ ល្ ោះយព  (“CIAS ៣៤”)។ ក.ស.ស បានយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេប
ចយ ល្ ោះយព យោ ដែែកយ ើមូ ោា នដែ ក្កុមហ៊ែញននឹងបនតក្បតិ្បត្តិការជានិរនតភ្ជព។ ក្កុមក្បឹកាភិ្
បា សនមត្ថា មិនមានភ្ជពមិនក្បាកែក្បជាជាសារវនដណ្តមួ ដែ ុ្ំឲ្យមានការសងេ័ យ ើការ
សនមត្របស់ក្កុមក្បឹកាភិ្បា យ្ោះយទ។ ក្កុមក្បឹកាភិ្បា យ្វើការវនិិចេ័ ថា មានការរ ុំពឹងទញកសម
ស្សបដែ  ក.ស.ស មាន្នធានក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ក្បតិ្បត្តិការ្យព អ្គត្ និងមិនតិ្ចជាង
១២ដខ គិត្ពីការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ ថ្នរបា ការណ៍។ 

ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យនោះ មិនរមួបញ្ចូ  នូវរា ់ព័ត៌្មាន និងកុំណត់្សមាា  ់ដែ 
បានត្ក្មូវយៅកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញដែ បានយ្វើសវនកមមក្បចាុំឆ្ន ុំយទ និងគួរក្ត្ូវបានអានភ្ជា ប់
ជាមួ នឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញក្បចាុំឆ្ន ុំរបស់ ក.ស.ស សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់្ថ្ងៃទី៣១ 
ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ដែ ក្ត្ូវបានយរៀបចុំយ ើង យោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោររបា ការណ៍ទក់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជា (“CIFRSs”)។ 

២.២ សតង់ោរគណយន យងមី សតង់ោរគណយន យដែ បានយ្វើវយិសា្នកមម ដែ បានអនញវត្តយោ  ក.ស.ស 

យោ ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ ដែ បានយក្បើកនញងការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះ
យព យនោះ គឺែូចយៅនឹងយោ ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ ដែ បានយក្បើកនញងការយរៀបចុំរបា 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរបស់ ក.ស.ស ដែ បានយ្វើសវនកមមរចួសក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់្ថ្ងៃទី៣១ 
ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ យ ើកដ ងសតង់ោរគណយន យងមី ដែ នឹងមានក្បសិទធភ្ជព្ថ្ងៃទី១ ដខមករា  
ឆ្ន ុំ២០២២។ ក.ស.ស មិនទន់បានអនញវត្តមញនយព កុំណត់្យ ើសតង់ោរ បុំណកស្សា  ឬ 
វយិសា្នកមមណ្តមួ  ដែ ក្ត្ូវបានយបាោះែា  ដត្មិនទន់មានក្បសិទធភ្ជពយទ។ 

សតង់ោរគណយន យដែ បានយ្វើវយិសា្នកមម ែូចបានសយងេបខាងយក្កាមនឹងអនញវត្តយ ើកទីមួ យៅ
កនញងឆ្ន ុំ២០២២ ដត្មិនប ោះ  ់ែ ់របា ការណ៏ហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព របស់ ក.ស.ស ។ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ  - ការយ្វើយត្សតក្បាក់ឈ្នួ  “១០ភ្ជគរ ” 
សក្មាប់ការដ ងទទួ សាា  ់បុំណញ  ហិរញ្ញវត្ថញ។ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIFRS ៣ ការរមួបញ្ចូ  អាជី្វកមម - យោងតាមយោ គុំនិត្គណយន យ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIAS ១៦ ក្ទពយ និងបរកិាេ រ - ចុំណូ មញនយព យក្បើក្បាស់ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIAS ៣៧ សុំវធិាន្ន បុំណញ   ថាយហត្ញ ក្ទពយសកមម ថាយហត្ញ និង
កិចចសនាខាត្បង់ - ចុំណ្ត យ ើការបុំយពញកាត្ពវកិចចកិចចសនា 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIFRS ១ ការអនញវត្តយ ើកែុំបូង ថ្នសតង់ោររបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ  
អនតរជាតិ្ថ្នកមពញជា - បញក្ត្សមព័នធជាអនកអនញវត្តយ ើកែុំបូង 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIAS ៤១ កសិកមម - ពនធយ ើការវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សប



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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៣.  ការវិនិចឆ័យ ការបា៉ា ន់ស្ថា ន និងការសនាត្របសគ់ណៈព្គប់ព្គង 

ការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  ត្ក្មូវឲ្យគណៈក្គប់ក្គងយ្វើការវនិិចេ័  ការបា ន់
សាម ន ការសនមត្ ដែ មានែ ប ោះ  ់ែ ់ការអនញវត្តយោ ការណ៍គណយន យ និងចុំនួនទឹក
ក្បាក់ដែ បានរា ការណ៍របស់ក្ទពយសកមម បុំណញ   ចុំណូ  និងចុំណ្ត ។  ទធែ ជាក់ដសដង
អាចនឹងខញសោន យៅនឹងការបា ន់សាម នទុំងយនោះ។ 

កនញងការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  ការវនិិចេ័ សុំខាន់ដែ គណៈក្គប់ក្គងបានយ្វើ
យ ើងកនញងការអនញវត្តយោ ការណ៍គណយន យរបស់ ក.ស.ស និងក្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់សាម ន
ភ្ជពចាស់ោស់ គឺែូចោន យៅនឹងការវនិិចេ័ ដែ បានអនញវត្តយៅកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញសក្មាប់ 
ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១។ 

 
 

៤. ការព្គប់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ 

៤.១  កតាត ហានិភ័្ ហិរញ្ញវត្ថញ  

ក.ស.ស ក្ត្ូវក្បឈ្មមញខនឹងហានិភ័្ យែេងៗែូចជា៖ ហានិភ័្ ទីែារ (រមួមាន ហានិភ័្ ការបតូរ
របិូ ប័ណណ និងហានិភ័្ អក្តាការក្បាក់) ហានិភ័្ ឥណទន និងហានិភ័្ សាច់ក្បាក់ង្ហ  
ស្សួ ។ 

ការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  មិនត្ក្មូវឲ្យរមួបញ្ចូ  នូវព័ត៌្មាន និងការោត្
ក្ត្ោងហានិភ័្ ហិរញ្ញវត្ថញទុំងអស់ែូចការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញក្បចាុំឆ្ន ុំយទ យហើ គួរអាន
ភ្ជា ប់ជាមួ នឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញសក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១។ 

៤.២  ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ក្ទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថញ  និងបុំណញ  ហិរញ្ញវត្ថញ វាស់ដវងតាមថ្ងលយែើមរ ុំ ស់ 

វ ិ្ ីសាស្តសត និងការសនមត្ ដែ បានយក្បើកនញងការបា ន់សាម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ មាន
ែូចខាងយក្កាម៖ 

(ក)  សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់សមមូ  និងក្បាក់បយញ្ញើយៅ្្ោររ ៈយព ខលី - ត្ថ្មលយោងថ្ន
គណនីទុំងយនោះ មានត្ថ្មលក្បហាក់ក្បដហ នឹងត្ថ្មលសមស្សប យោ សារវាមានរ ៈយព ខលី។ 

(ខ) គណនីអតិ្ងិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវទទួ យែេងៗ - ត្ថ្មលយោងែកសុំវធិាន្នយ ើអញីមដភ្រមិន មាន
ត្ថ្មលក្បហាក់ក្បដហ នឹងត្ថ្មលសមស្សប យោ សារគណនីទុំងយនោះសថិត្យៅយក្កាម កេខណឌ
ឥណទន្មមតា និងមានរ ៈយព ខលី។ 

(គ) គណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនីក្ត្ួវទូទត់្យែេងៗ - ត្ថ្មលយោងថ្នគណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនី
ក្ត្ូវទូទត់្យែេងៗ គឺក្ត្ូវបានចាត់្ទញកថាមានត្ថ្មលែូចោន ជាមួ ត្ថ្មលសមស្សប យោ សារ
គណនីទុំងយនោះមានរ ៈយព ខលី យហើ ប ទ្ ប់មកយោងតាមត្ថ្មលថ្ងលយែើម។ 

( )ក្បាក់កមចី - ត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្បាក់កមចី ក្ត្ូវបានបា ន់សាម នយោ យ្វើអបបហារយ ើ ុំហូរសាច់
ក្បាក់យចញកនញងកិចចសនា្យព អ្គត្ យោ យក្បើអក្តាក្បាក់កមចី្យព បចចញបបនន។ 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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៤. ការព្គប់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

៤.២  ត្ថ្មលសមស្សប របស់ក្ទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថញ  និងបុំណញ  ហិរញ្ញវត្ថញ វាស់ដវងតាមរ ុំ ស់ថ្ងលយែើម  
(ត្ពីទុំព័រមញន) 

កនញងការ ិបរយិចេទ ក.ស.ស មិនបានផ្លល ស់បតូរវ ិ្ ីសាស្តសត និងការសនមត្ ដែ ក្ត្ូវបានយក្បើក្បាស់យែើមបី
បា ន់សាម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយទ យហើ ក៏មិនមានការយែទរយៅកនញងឋា្នញក្កមថ្ន
ត្ថ្មលសមស្សបដែរ។ 

 
 

៥.  ព័ត្៌មានព្បត្ិបត្តិការតាមផែនក 

ក.ស.ស មានដែនកក្បតិ្បត្តិការដែ ក្ត្ូវរា ការណ៍គឺ យសវាកុំពង់ដែ។ ក្បធានអនកសយក្មចចិត្តដែនក
ក្បតិ្បត្តិការ (“CODM”) (ក្កុមគណៈក្គប់ក្គង) ពិនិត្យរបា ការណ៍ក្គប់ក្គងថ្ែទកនញង ដែ បាន 
រា ការណ៍អុំពី ទធែ  ថ្នយសវាតាមដែនករបស់កុំពង់ដែទុំងមូ  យែើមបីវា ត្ថ្មលអុំពី ទធែ  និង
ការដបងដចក្នធាន។ ក្កុមគណៈក្គប់ក្គងវា ត្ថ្មលអុំពី ទធែ ថ្នក្បតិ្បត្តិការតាមដែនក យោ 
ដែែកការវាស់ដវងចុំណូ ែញ  (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៥)។ ក្កុមគណៈក្គប់ក្គងក៏ពិនិត្យយ ើងវញិ
យ ើចុំយណញមញនគិត្ពនធ និងចុំយណញសញទធទុំងមូ  យ្ៀបនឹងការ ិបរយិចេទមញនៗ។ យ ើសពីយនោះ  
ក.ស.ស ក៏មានការវនិិយោគក្ទពយសកមមយៅត្ុំបន់យសែាកិចចពិយសស ដែ មានយ្វើក្បតិ្បត្តិការជាភ្ជ
គីមាច ស់ក្ទពយជួ្  និងទទួ បានចុំណូ ពីការជួ្ ែងដែរ (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ៧)។ 

ក្បាក់ចុំណូ សុំខាន់របស់ក្កុមហ៊ែញនទទួ បានមកពីអតិ្ងិជ្នខាងយក្ៅ។ ក.ស.ស មានទីតាុំងសថិត្
យៅកនញងយខត្តក្ពោះសីហនញ យហើ ក្បាក់ចុំណូ ភ្ជគយក្ចើន មានក្បភ្ពយចញពីយខត្តក្ពោះសីហនញ និងត្ុំបន់
ជ្ញុំវញិ។ 

ចុំណូ សរញបចុំនួន ៣០.៨៩៣.៧១១  ន់យរៀ  គឺទទួ បានពីអតិ្ងិជ្ន ុ្ំៗ ចុំនួនបី  
កនញងការ ិបរយិចេទ។ 

 
 
 
 
 
 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២              23 

៦.  ព្ទពយ និងបរកិាេ រ 

 ែី្លី ការដក មែែី្លី អោរ 
បរកិាេ រ 

បយចចកយទស 
យក្គឿងសង្ហា រមិ 

និងយក្គឿងបុំ ក់ 
កញុំពយូទ័រ និងបរកិាេ រ

ការោិ ័  ោន នត 
បរកិាេ រ 

កុំពង់ដែសមញក្ទ 
សុំណង់កុំពញង 

សាងសង់ បា ដ ត្ សរញប 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

២០២២            

ថ្ងលយែើម            

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ 
(បានយ្វើសវនកមម) 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  
ទិញបដនថម - ១.៤៤៣.៥៣៧  - - ១៤២.៥៥៩  ៤១៧.៥៦៣  ៤.៣៧៥.២៣៨  ៥៨៧.៤០៨  ៤.៤៩១.២០៦ ៦១.៦៧២  ១១.៥១៩.១៨៣ 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ 
ឆ្ន ុំ២០២២  
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ២៩៦.៧៣៥.៤០៩  ៦០.២៩៤.៤៥៩  ៣៤៧.៥០៧.៦៩៥  ៣៧.៥០៨.១០០  ២.៦១៤.៣៣៥  ១២.១៤៥.៦៨៩  ៥៣.៣៦៣.១៧៧  ២៧៧.៥៥៤.៣៧៧  ៣០.០១៦.០០៧ ១.០៨៤.៤៣៣  ១.១១៨.៨២៣.៦៨១ 

រ ុំ ស់បងារ            
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ 
(បានយ្វើសវនកមម) - (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) 
រ ុំ ស់ - (៦៣៧.៦១៤) (២.៤០០.៤១៥) (៩៩៤.៤១២) (១១៣.៦២៨) (៦៦៨.៨៤៦) (៩៩៨.៧៤៩) (៣.៤៧៥.១៩៨) - (៦.០៤៧) (៩.២៩៤.៩០៩) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ 
ឆ្ន ុំ២០២២  
(មិនបានយ្វើសវនកមម) - (៧.៩៥៩.៩៥១) (៤២.៣២៣.៦០៨) (១៤.៨២១.៩៥៣) (១.៨៧៦.៧៤៨) (៨.៣៨១.៤៥៧) (១៤.៤៣៤.៣៦១) (៥៩.៦១២.០៤១) - (១.០២៣.៤៤៤) (១៥០.៤៣៣.៥៦៣) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ            

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្  
ឆ្ន ុំ២០២២ 
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ២៩៦.៧៣៥.៤០៩  ៥២.៣៣៤.៥០៨  ៣០៥.១៨៤.០៨៧  ២២.៦៨៦.១៤៧  ៧៣៧.៥៨៧  ៣.៧៦៤.២៣២  ៣៨.៩២៨.៨១៦  ២១៧.៩៤២.៣៣៦  ៣០.០១៦.០០៧ ៦០.៩៨៩  ៩៦៨.៣៩០.១១៨ 

  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២              24 

៦.  ព្ទពយ និងបរកិាេ រ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

 ែី្លី ការដក មែែី្លី អោរ 
បរកិាេ រ 

បយចចកយទស 
យក្គឿងសង្ហា រមិ 

និងយក្គឿងបុំ ក់ 
កញុំពយូទ័រ និងបរកិាេ រ

ការោិ ័  ោន នត 
បរកិាេ រ 

កុំពង់ដែសមញក្ទ 
សុំណង់កុំពញង 

សាងសង់ បា ដ ត្ សរញប 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

២០២១ (បានយ្វើសវនកមម)            

ថ្ងលយែើម            

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ 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  
ទិញបដនថម 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  
យែទរ -    ២០.០៤៨.១៣២  -    ១.៣៥៩.១០០  -    -    -    ៣៧.៤៦០.០៥៤   (៥៨.៨៦៧.២៨៦) -    -    

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 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            
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ -    (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) 
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) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
                               

-    
             

(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) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ            

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 

           
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  

 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   25 

៦. ព្ទពយ និងបរកិាេ រ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

ការយែទៀងផ្លទ ត់្ការទិញបដនថមជាសាច់ក្បាក់ និងមិនដមនជាសាច់ក្បាក់ (ការទិញ ក្ទពយ និងបរកិាេ រ) 
ែូចខាងយក្កាម ៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ការទិញកនញងក្ោ (សាច់ក្បាក់ និងមិនដមនសាច់ក្បាក់) ១១.៥១៩.១៨៣ ២០.៣៩៣.៨២៨ 
(យកើនយ ើង) ត្ុំហ ទឹកក្បាក់ក្ត្វូសងែ អ់នកែាត់្ែាង់  (១៩៧.៣៩៩) ២៨០.៨៨៣ 

សាច់ក្បាក់បានយក្បើក្បាស់កនញងក្ទពយ និងបរកិាេ រ ១១.៣២១.៧៨៤ ២០.៦៧៤.៧១១ 

ចុំណ្ត ការក្បាក់បងារ ដែ ក្ត្ូវបានយ្វើមូ ្នកមមយ ើក្ទពយសកមមដែ មាន កេណៈសមបត្តិក្គប់
ក្ោន់ ្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ មានចុំនួន ៣៩៨.៧៣២  ន់យរៀ  (្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  
ឆ្ន ុំ២០២១៖ ៣៥៣.៣៦២  ន់យរៀ )។ 

 
 

៧.  ព្ទពយវិនិពោគ 

 ែី្លី 
អោរនិងការ 
ដក មែែី្លី 

សុំណង់កុំពញង  
សាងសង់ សរញប 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

២០២២     

ថ្ងលយែើម     

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ 
(បានយ្វើសវនកមម) ១២៤.៧៦៦.១២៣ ១៦៨.៥៧៩.៦៥៣ -    ២៩៣.៣៤៥.៧៧៦  
ទិញបដនថម -    -    ២៧២.០៧០ ២៧២.០៧០ 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ១២៤.៧៦៦.១២៣ ១៦៨.៥៧៩.៦៥៣ ២៧២.០៧០ ២៩៣.៦១៧.៨៤៦ 

រ ុំ ស់បងារ     
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ 
(បានយ្វើសវនកមម) - (៣៧.០១៧.៥១៧) - (៣៧.០១៧.៥១៧) 
រ ុំ ស ់ -  (១.៥៤០.៨៧៨) -  (១.៥៤០.៨៧៨) 
្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
(មិនបានយ្វើសវនកមម) - (៣៨.៥៥៨.៣៩៥) - (៣៨.៥៥៨.៣៩៥) 
ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ     

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២២ 
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ១២៤.៧៦៦.១២៣  ១៣០.០២១.២៥៨ ២៧២.០៧០ ២៥៥.០៥៩.៤៥១ 

  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   26 

៧.  ព្ទពយសមបត្តិវិនិពោគ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

 ែី្លី 
អោរ និង 

ការដក មែែី្លី 
សុំណង់កុំពញង  

សាងសង់ សរញប 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
២០២១ 
(បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់ 
យ ើងវញិ - កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ២៥)     

ថ្ងលយែើម     

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៦៨.១៤០.១៤៩  ៣៥៩.២៨០  ៣០៤.៥៣០.៣១៤  
ទិញបដនថម - ១៦៥.៣១០  ១.៧០៨.៨៦០  ១.៨៧៤.១៧០  
យែទរ ២.០៦៨.១៤០  - (២.០៦៨.១៤០) - 
បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់យ ើងវញិ  
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ២៥) (២៧៤.១៩៤) ២៧៤.១៩៤ - - 
យែទរជាក្ទពយសកមមសក្មាប់ ក់ 
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១០) (១៣.០៥៨.៧០៨) - - (១៣.០៥៨.៧០៨) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
(បានយ្វើសវនកមម) ១២៤.៧៦៦.១២៣ ១៦៨.៥៧៩.៦៥៣ - ២៩៣.៣៤៥.៧៧៦  

រ ុំ ស់បងារ     
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ - (៣០.៦៩៤.៨៤៧) - (៣០.៦៩៤.៨៤៧) 
រ ុំ ស ់ - (៦.៣២២.៦៧០) - (៦.៣២២.៦៧០) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
(បានយ្វើសវនកមម) - (៣៧.០១៧.៥១៧) - (៣៧.០១៧.៥១៧) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ     

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
(បានយ្វើសវនកមម) ១២៤.៧៦៦.១២៣ ១៣១.៥៦២.១៣៦ - ២៥៦.៣២៨.២៥៩  

ការទិញក្ទពយវនិិយោគជាសាច់ក្បាក់ ៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវកមម) 

ការទិញកនញងក្ោ (សាច់ក្បាក់ និងមិនដមនសាច់ក្បាក់) ២៧២.០៧០ ៧១៧.៦៧០ 
កុំយណើ នថ្នក្បាក់ក្ត្វូសងយៅអនកែាត់្ែាង់ (មិនដមនសាច់ក្បាក់)  - (៤៤៥.៨០៩) 

សាច់ក្បាក់បានយក្បើក្បាស់កនញងការទិញក្ទពយវនិិយោគ ២៧២.០៧០ ២៧១.៨៦១ 

ចុំនួនទឹកក្បាក់ក្ទពយវនិិយោគខាងយក្កាមយនោះ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាយៅកនញងរបា ការណ៍ក្បាក់ចុំយណញ
យពញយ ញសយងេបចយ ល្ ោះយព  ដែ  ក់ព័នធយ ើអាជី្វកមមក្ទពយវនិិយោគ៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណូ ពីការជួ្  ៦៩៥.៣៨៨ ៥៧៦.៩៩៥ 
ចុំណ្ត រុំ ស ់ (១.៥៤០.៨៧៨) (១.៥៨៣.៣៧៣) 
ចុំណ្ត ក្បតិ្បត្តិការផ្លទ  ់ដែ យកើត្យចញពីការក្ទពយ 
វនិិយោគ ដែ បយងកើត្ឲ្យមានចុំណូ ពីការជួ្  (៧០០.៨៦៨) (៦៣០.៧៦៥) 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   27 

៨.  ព្ទពយសកមាអរបូិយ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
  ន់យរៀ  
ថ្ងលយែើម  

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ (មិនបានយ្វើសវនកមម) ១១.២៨៨.០៨៣  

រ ុំ ស់បងារ  
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ (បានយ្វើសវនកមម) (៦.៣៥១.៧៥១) 
រ ុំ ស ់  (២៨២.៧១២) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ (មិនបានយ្វើសវនកមម)  (៦.៦៣៤.៤៦៣) 
ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ី  

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ (មិនបានយ្វើសវនកមម) ៤.៦៥៣.៦២០  
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ  
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ថ្ងលយែើម  
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ ១០.៩២១.១៥២  
ទិញបដនថម ៣៦៦.៩៣១  

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១  ១១.២៨៨.០៨៣  

រ ុំ ស់បងារ  
្ថ្ងៃទី៣១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ (៥.២៤៧.៤០៧) 
រ ុំ ស ់  (១.១០៤.៣៤៤) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១  (៦.៣៥១.៧៥១) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ី  

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ៤.៩៣៦.៣៣២ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   28 

៩. គណនីអត្ិថិជ្ន និងគណនីព្ត្ូវទទួលពែេងៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 
   
គណនីអតិ្ងិជ្ន ៣៥.៧៩២.០៤៥ ៣៣.៩៨៥.៥១៩  
ខាត្សុំវធិាន្ន (កុំណត់្សមាា  ់ ក)  (៧៨៣.៩៧៦) (៣២៩.២៤១) 

គណនីអតិ្ងិជ្នសញទធ ៣៥.០០៨.០៦៩ ៣៣.៦៥៦.២៧៨  
បញយរក្បទនឲ្យក្កសងួសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន  
(កុំណត់្សមាា  ់ ខ) ១.២២១.៣០៣  ១.២២១.៣០៣  
បញយរក្បទនយែេងៗ ៦.៥១៨.១០៩  ៦៩៦.៥០២  
ចុំណ្ត បង់មញន ៨៥.៦៧៥  ៨៥.៨២៨  

 ៧.៨២៥.០៨៧ ២.០០៣.៦៣៣  

 ៤២.៨៣៣.១៥៦ ៣៥.៦៥៩.៩១១  

អតិ្ងិជ្នរបស់ ក.ស.ស មានភ្ជន ក់ង្ហរែឹកជ្ញ្ាូ នកនញងស្សុក និងអនតរជាតិ្្្។ គណនីអតិ្ងិជ្ន គឺ
ជាគណនីមានរ ៈយព ខលី។ 

(ក) បដក្មបក្មួ សុំវធិាន្នយ ើគណនីជាប់សងេ័ របស់គណនីអតិ្ងិជ្ន ៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 
   
សមត្ញ យ្យែើមក្ោ ៣២៩.២៤១ ២.៦៥៥.៤៧៨ 
ចុំណ្ត  (បញ្រ្ញ្ហច ស) កនញងក្ោ  ៤៥៤.៧៣៥ (២.៣២៦.២៣៧) 

សមត្ញ យ្ចញងក្ោ ៧៨៣.៩៧៦ ៣២៩.២៤១ 

(ខ) គណនីយនោះជាសមត្ញ យបញយរក្បទនសាច់ក្បាក់យៅស ់ យៅក្កសួងសាធារណការ និងែឹក
ជ្ញ្ាូ ន យោងយៅតាម ិខិត្របស់ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញចញោះថ្ងៃទី២២ ដខយមសា ឆ្ន ុំ
២០១៩ កនញងយោ បុំណងយែើមបីជួ្សជ្ញ ដក មែ និងពក្ងីកដែនកខលោះថ្នែលូវកនញងក្កុង។ បញយរក្បទន
យនោះក្ត្ូវបានទូទត់្ យោ កាត់្កងពីការដបងដចកភ្ជគោភ្ និងការទូទត់្សង។ បញយរក្បទន
យនោះ មិនមានរ ៈយព សងពិត្ក្បាកែយទ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   29 

១០.  ព្ទពយសកមាចាត្់ថ្នន ក់ជាព្ទពយសព្មាប់លក់ 

យៅថ្ងៃទី១០ ដខវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០២១ ក.ស.ស បានចញោះហត្ថយ ខាយ ើកិចចក្ពមយក្ពៀងជាមួ អតិ្ងិជ្ន 
យែើមបី ក់ែីមួ កដនលង (ទុំហុំ ១៣០ហិកតា) មានទីតាុំងសថិត្យៅ ញុំបិត្ក្តាង ដែ ែីយនោះក្ត្ូវបាន
ទិញកនញងយោ បុំណងយែើមបីទញកចុំយណញ។ ែីយនោះក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់និងបង្ហា ញជាក្ទពយវនិិយោគ។ 

ត្ថ្មលកនញងកិចចសនាសរញបមានចុំនួន ២៦ ោនែញោល រអាយមរកិ ឬ ១០៥.៣០០ ោនយរៀ  ដែ មាន
ត្ថ្មល២០ែញោល រអាយមរកិ ឬ ៨១.០០០ យរៀ កនញងមួ ដម ក្ត្កាយរ  ។ ក.ស.ស បានទទួ ទឹកក្បាក់ចុំនួន 
២ ោនែញោល រអាយមរកិ ជាក្បាក់កក់យៅថ្ងៃចញោះកិចចសនា យហើ អនកទិញនឹងទូទត់្ក្បាក់ដែ យៅ
ស ់យៅយព បញ្ច ប់ការយែទរសិទធ ដែ រ ុំពឹងថានឹងបញ្ច ប់យៅក្តឹ្មដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២។ ត្ថ្មលចញោះ
បញ្ា ីសញទធថ្នថ្ែទែី ១៣០ហិកតា មានចុំនួន ១៣.០៥៨ ោនយរៀ  (យសមើនឹង ៣.២៦៤.៦៧៧ ែញោល រ 
អាយមរកិ)។ ចុំនួនយនោះក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជាក្ទពយសកមមសក្មាប់ ក់ កនញងរបា ការណ៍សាថ នភ្ជព 
ហិរញ្ញវត្ថញ្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១។ ្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ មិនមានការកត់្ក្តាចុំយណញ
ណ្តមួ យ្ោះយទ យោ សារក្បតិ្បត្តិការ ក់-ទិញយនោះមិនទន់បានបញ្ច ប់យៅយ ើ  យហើ  
ហានិភ័្ និងកមមសិទធ មិនទន់ក្ត្ូវបានយែទរយៅអនកទិញទុំងស្សុងយ្ោះយទ។ 

ទុំហុំែីអាចនឹងក្ត្ូវកាត់្បនថ  យោ សារការសាងសង់ែលូវសារធារណៈកុំពញងែុំយណើ រការយៅយ ើែី
យ្ោះ។ គណៈក្គប់ក្គងកុំពញងែុំយណើ រការយែទរសិទធបលង់រងឹ (LMAP) យហើ យគនឹងែឹងអុំពីទុំហុំែីជាក់ 
ដសតងយៅយព ដែ ក្កសួងយរៀបចុំដែនែីនគរបូនី កមម និងសុំណង់ យចញបលង់រងឹ យហើ អនកទិញនឹង
ទូទត់្តាមទុំហុំែីដែ បានបញ្ហា ក់កនញងបលង់ជាក់ដសតង កនញងត្ថ្មល២០ ែញោល រអាយមរកិ ឬ ៨១.០០០ យរៀ  
កនញងមួ ដម ត្កាយរ  ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២                  30 

១១. ពែើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន 
 

 ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ក” (*) ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ” (**) ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ” (***) បញពវោភ្ភ្ជគហ៊ែញន សរញប 

 ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ  ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ  ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២  
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  

           
៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  

           
៦៤.៣២៨.៩៧៥  

               
២១.៤៤២.៩៩២  

           
២១.៤៤២.៩៩២  

           
៦៧.៧១៥.២៣៥  

           
៥១៨.០១៨.០៦៣  

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
(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 

យោងតាមមាក្តា ១១ ថ្ន កេនតិកៈ ចញោះថ្ងៃទី១២ ដខយមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ យែើមទញនដែ មានស្សាប់ចុំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ យរៀ  ក្ត្ូវបានដបងដចកយៅជាភ្ជគ
ហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ក” ចុំនួន ៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ៊ែញន យែើមទញនក្បយភ្ទ “ខ” ចុំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ៊ែញន យោ មានត្ថ្មលចារកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន។ ទុំង
ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ក” និងភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ” ក្ត្ូវបានកាន់កាប់យោ រាជ្រោា ភិ្បា កមពញជា ដែ ត្ុំណ្តងយោ ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ។ ភ្ជគហ៊ែញន
ក្បយភ្ទ “ក” មិនទទួ បានភ្ជគោភ្យទ យហើ ក៏មិនមានសិទធិយបាោះយឆ្ន ត្ដែរ យ ើកដ ងដត្ កេខណឌ មួ ចុំនួនែូចបាន មែិត្កនញងមាក្តា ៩ ថ្ន កេនតិកៈ 
ចញោះថ្ងៃទី១២ ដខយមសា ឆ្ន ុំ២០១៩។ ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ” មានសិទធិយបាោះយឆ្ន ត្ និងទទួ ភ្ជគោភ្ដែ ក្ត្ូវបានអនញម័ត្យោ  ក្កុមក្បឹកាភិ្បា ។ ចុំនួនភ្ជគ
ហ៊ែញន ក្បយភ្ទ “គ” មានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភ្ជគហ៊ែញនដែ មាន ត្ថ្មលចារកិ ១.០០០ យរៀ កនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន។ ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ” ដែ បានយបាោះែា ទុំង
អស់ ក្ត្ូវបានទូទត់្រចួរា ់ទុំងស្សុង។ 
 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   31 

១១. ពែើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន (ត្ពីទុំព័រមញន)  

យសចកតី មែិត្ថ្នភ្ជគហ៊ែញនដែ មានសិទធិយបាោះយឆ្ន ត្ មានែូចខាងយក្កាម៖ 

ភ្ជគហ៊ែញនិក ភ្ជគរ  ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ  

ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ”    
រាជ្រោា ភិ្បា កមពញជា ៧៥,០% ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  

ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ”    
ក្កមុហ៊ែញន Kamigumi ១៣,០% ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤  
គយក្មាងភ្ជគហ៊ែញនរបស់បញគា កិ ២,៥% ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩  
អនកវនិិយោគយែេងៗ ៩,៥% ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩  

 ២៥,០% ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  

 
១០០,០% ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  

 
 

១២. ទុនបព្មុងពែេងៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវកមម) (បានយ្វើសវកមម) 
   
សមត្ញ យយែើមក្ោ ៣១.៧១៩.៨៣២ ២៩.០៥៩.០៧២ 
បូក ៖   
ទញនបក្មងុទូយៅ - ១.៣៣០.៣៨០ 
ទញនបក្មងុតាមចាប់ - ១.៣៣០.៣៨០ 

សមត្ញ យចញងក្ោ ៣១.៧១៩.៨៣២ ៣១.៧១៩.៨៣២ 

មាក្តា ៦៥ ថ្ន កេិនតិកៈក្កុមហ៊ែញន ចញោះថ្ងៃទី១២ ដខយមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ ដចងថា ក្បាក់ចុំយណញក្បចាុំឆ្ន ុំ
របស់ ក.ស.ស ប ទ្ ប់ពីទូទត់្ការខាត្យោងយៅមញខ (ក្បសិនយបើមាន) ក្ត្ូវបានដបងដចកយៅជាទញន
បក្មុងទូយៅកនញងអក្តា ៥ភ្ជគរ  និងទញនបក្មុងតាមចាប់យៅ អក្តា៥ភ្ជគរ ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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១៣. ព្បាក់កមចី 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ក្បាក់កមចីពី៖   
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៣ ៥០.៧៣២.៩៩៥ ៥៧.៧៣៥.៨១៣ 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៤ ៩៨.៣៦១.៩០៥ ៩៨.០៥៣.៩១៨ 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៦ ៥.៩៤៥.២០៨ ៦.៦១៤.៦៧៧ 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៨ ៩៨.៨៨២.០៦៥ ១០៨.២៨១.៧៧០ 
ក្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P១០ ១៦៥.៦៦៦.១៤៥ ១៨៣.២២៧.៧១២ 
ក្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P២១ ១៤.៦២០.៦៥៦ ១៥.០៧៣.១០៧ 

 ៤៣៤.២០៨.៩៧៤ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧ 

ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ បានចញោះហត្ថយ ខាយ ើកិចចក្ពមយក្ពៀងក្បាក់កមចីជាមួ  Japan 
International Cooperation Agency (“JICA”) និង Japan Bank for International Cooperation 
(“JBIC”) ទក់ទិនយៅនឹងក្បតិ្បត្តិការដែ  ក់ព័នធនឹង ក.ស.ស។ ក្បាក់កមចីក្ត្ូវបានបយញ្ចញយោ 
ផ្លទ  ់ពី JICA និង JBIC យៅឲ្យអនកែាត់្ែាង់របស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស នឹងសងក្បាក់កមចីយោ ផ្លទ  ់
យៅក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ យៅតាមកា វភិ្ជគសងក្បាក់។ 

កា កុំណត់្របស់ក្បាក់កមចីទុំងយនោះមានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

រ ៈយព ខលី   
មិនយ ើសមួ ឆ្ន ុំ ៣១.៩០០.៦៨៨  ៣៣.៩៦១.៥៧២  

រ ៈយព ដវង   
យ ើសមួ ឆ្ន ុំ និងតិ្ចជាងពីរឆ្ន ុំ ២៩.៥១១.២៧៦ ៣១.០៦៧.៩៣៨  
យ ើសពីរឆ្ន ុំ និងតិ្ចជាងក្បាុំឆ្ន ុំ ៨៨.៥៣៣.៨២៩ ៩៣.២០៣.៨១៣  
យ ើសក្បាុំឆ្ន ុំ ២៨៤.២៦៣.១៨១ ៣១០.៧៥៣.៦៧៤  

 ៤០២.៣០៨.២៨៦ ៤៣៥.០២៥.៤២៥  

 ៤៣៤.២០៨.៩៧៤ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   33 

១៣. ព្បាក់កមចី (ត្ពីទុំព័រមញន) 

ត្ថ្មលយោង និងត្ថ្មលសមស្សបរបស់ក្បាក់កមចី មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្ថ្មលយោង   
រ ៈយព ខលី ៣១.៩០០.៦៨៨ ៣៣.៩៦១.៥៧២  
រ ៈយព ដវង ៤០២.៣០៨.២៨៦ ៤៣៥.០២៥.៤២៥  

 ៤៣៤.២០៨.៩៧៤ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

ត្ថ្មលសមស្សប   
រ ៈយព ខលី ៣១.៩០០.៦៨៨ ៣៣.៩៦១.៥៧២  
រ ៈយព ដវង ៤០២.៣០៨.២៨៦ ៤៣៥.០២៥.៤២៥  

 ៤៣៤.២០៨.៩៧៤ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

ត្ថ្មលសមស្សបក្ត្ូវបានគណ្អាស្ស័ យៅតាម កិចចសនា ុំហូរសាច់ក្បាក់អបបហារ្យព  
អ្គត់្ យោ យក្បើអក្តាក្បាក់កមចី្យព បចចញបបនន។ វាក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាត្ថ្មលសមស្សបកក្មិត្ទី
៣ កនញងឋា្នញក្កមត្ថ្មលសមស្សប យោ សារមានការរមួបញ្ចូ   នូវធាត្ញចូ ដែ មិនអាចអយងកត្
បាន រមួមានហានិភ័្ ឥណទនរបស់ភ្ជគីថ្ែគូជាយែើម។ 

ក្បាក់កមចីជារបិូ ប័ណណយែេងៗយក្ៅពីរបិូ ប័ណណមញខង្ហរមានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 
   
ក្បាក់យ  នជ្ប ញន ៣៣៥.៨៤៤.៦៧៨ ៣៧០.៩៣៣.០៧៩  
ក្បាក់ែញោល រអាយមរកិ ៩៨.៣៦៤.២៩៦  ៩៨.០៥៣.៩១៨  

 ៤៣៤.២០៨.៩៧៤ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

អក្តាការក្បាក់ក្បចាុំឆ្ន ុំថ្នក្បាក់កមចីនីមួ ៗ មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
   
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៣ ៣,០០% ៣,០០% 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៤ ៣,៧០% ៣,៧០% 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៦ ៣,០០% ៣,០០% 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៨ ២,៦៥% ២,៦៥% 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P១០ ១,៦៥% ១,៦៥% 
ក្កសងួយសែាកិចចនិងហិរញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P២១ ១,២៦% ១,២៦% 

  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   34 

១៤. កាត្ពវកិចចអត្ាព្បពោជ្ន៍ព្បាក់ពស្ថធននិវត្តន៍ 

ចុំនួនទឹកក្បាក់ដែ បានទទួ សាា  ់កនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  មានែូចខាង
យក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្ថ្មលបចចញបបននថ្នកាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ដែ បានកុំណត់្ 
្ចញងការ ិបរយិចេទ ៨៨.៩៧១.០៣៦ ៨៨.១៨០.៩៨៤ 

កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ដែ បានកុំណត់្្ចញងការ ិបរយិចេទថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២២ និង 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ខាងយ ើមិន ក់ព័នធនិងការវនិិយោគ។ 

បដក្មបក្មួ កាត្វកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ដែ បានកុំណត់្កនញងការ ិបរយិចេទ មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

សមត្ញ យយែើមក្ោ ៨៨.១៨០.៩៨៤  ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
ចុំណ្ត យ ើយសវាកមមកនញងក្ោ ៤២៧.២៥០  ៤២៧.២៥០ 
ចុំណ្ត ការក្បាក់ ១.១៥៣.៥០០  ១.១៥៣.៥០០ 
អត្ថក្បយោជ្ន៍បានបង់  (៧៩០.៦៩៨) (៧០០.១៦៧) 

សមត្ញ យចញងក្ោ ៨៨.៩៧១.០៣៦  ៨៧.៣៦២.៥៥០ 

 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

រ ៈយព ខលី ៤.៩៧៥.៤៨២  ៤.៥៣៤.៤២៥  
រ ៈយព ដវង ៨៣.៩៩៥.៥៥៤  ៨៣.៦៤៦.៥៥៩  

 ៨៨.៩៧១.០៣៦  ៨៨.១៨០.៩៨៤  

ចុំណ្ត អត្ថក្បយោជ្ន៍យសា្ននិវត្តន៍ ក្ត្ូវបានទទួ សាា  ់យៅកនញងខទង់ ក្បាក់យបៀវត្េរ ៍ក្បាក់ឈ្នួ  
និងចុំណ្ត  ក់ព័នធខទង់ការវាស់ដវងកាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍យសា្ននិវត្តយ ើងវញិ យៅកនញងរបា 
ការណ៍ចុំយណញយពញយ ញចយ ល្ ោះយព  ែូចខាងយក្កាម៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណ្ត យ ើយសវាកមមកនញងក្ោ ៤២៧.២៥០  ៤២៧.២៥០ 
ចុំណ្ត ការក្បាក់ ១.១៥៣.៥០០  ១.១៥៣.៥០០ 

 ១.៥៨០.៧៥០  ១.៥៨០.៧៥០ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   35 

១៤. កាត្ពវកិចចអត្ាព្បពោជ្ន៍ពពលចូលនិវត្តន៍ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

ការសនមត្សុំខាន់ជាចមបង មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ២០២២ ២០២១ 

ម្យមភ្ជគថ្នឆ្ន ុំបយក្មើការង្ហរ ២១ ២១ 
អក្តាអបបហារកនញងមួ ឆ្ន ុំ ៦% ៦% 
អក្តាកុំយណើ នក្បាក់យបៀវត្េរក៍នញងមួ ឆ្ន ុំ ៥% ៥% 
អក្តាបដក្មបក្ម ួបញគា កិកនញងមួ ឆ្ន ុំ ០,៥% ០,៥% 

អក្តាមរណៈ 

យោ សារមិនមានអក្តាមរណៈក្ត្ូវបានយចញែា យៅកនញងក្បយទសកមពញជា ក.ស.ស បានយក្បើតារាង
អក្តាមរណៈ ទូយៅរបស់ក្បយទសថ្ងយៅឆ្ន ុំ២០១៧ យោ បានដកសក្មួ ឲ្យសមស្សបយៅតាមអា ញ
កា ជាម្យមរបស់ជ្នជាតិ្កមពញជា។ តារាងអក្តាមរណៈទូយៅរបស់ក្បយទសថ្ងយៅឆ្ន ុំ២០១៧ មាន
ការបា ន់សាម នងមីចញងយក្កា បុំែញត្ អុំពីអក្តាមរណៈរបស់ ក្បជាព រែាទូយៅយៅកនញងក្បយទសថ្ង យហើ 
្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ តារាងយនោះមិនមានការដកដក្បយទ។ 
 
 

១៥. ចំណូល 

ការដបងដចកក្បាក់ចុំណូ របស់ ក.ស.ស ពីកិចចសនាជាមួ អតិ្ងិជ្នមានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណូ យ ើកោក់ពី្វា ៤១.៩១០.៤៥១ ៣៨.១០៧.២១៨ 
ចុំណូ យ ើកោក់យ ើទីោន (LO-LO) ២៥.៦៦១.៦៣១ ២៣.៥៥៤.៧០៦ 
ចុំណូ ពីយសវាកមមដែ ១៥.៦៦៩.៧៩០ ១៥.៤៦៩.២៣៧ 
ចុំណូ ពីការរកាទញកកញងតឺ្ន័រ ៦.០៥០.៤០២ ៣.១៤០.៩២១ 
ចុំណូ បានមកពីការជួ្ ត្ុំបន់យសែាកិចចពិយសស ៦៩៥.៣៨៨ ៥៧៦.៩៩៥ 
ចុំណូ យែេងៗ ៣៩៥.៣៩២ ៤៤២.០៣៦ 

 ៩០.៣៨៣.០៥៤ ៨១.២៩១.១១៣ 

យព យវោថ្នការទទួ សាា  ់ចុំណូ ៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ទទួ សាា  ់យៅយព ដត្មួ  ៨៣.៣៥៤.៩២២  ៧៧.២៣៨.៨៨៣ 
ទទួ សាា  ត់ាមែុំណ្តក់កា  ៧.០២៨.១៣២  ៤.០៥២.២៣០ 

 ៩០.៣៨៣.០៥៤  ៨១.២៩១.១១៣ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   36 

១៦. ព្បាក់ពបៀវត្េរ ៍ព្បាក់ឈ្ាលួ និងចំណាយ ក់ព័នធ 
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

 

 (ដែ បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់
យ ើងវញិ - កុំណត់្សមាា  ់  

យ ខ ២៥) 

ក្បាក់យបៀវត្េរប៍ញគា ិក ១៨.៩៣២.២៥៤  ១៧.២៣០.៩៤៩  
ក្បាក់រង្ហវ ន់ ៤.៩៦៤.៨៧៩  ៤.៤៨៣.៦៤៥  
ចុំណ្ត អត្ថក្បយោជ្ន៍យសា្ននិវត្តន៍ ១.៥៨០.៧៥០  ១.៥៨០.៧៥០  
កាត្ពវកិចចបង់ក្បាក់រ ុំ ឹកអតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ ១.០៤១.៨១៣  ១.២៤០.៤៦៧  
ោភ្ការរបស់ក្កុមក្បឹកាភិ្បា  ៣៤៩.២០០  ៣៤៩.២០០  
ចុំណ្ត សនតិសញខសងាមយែេងៗ ២៣៤.៥៤៤  ១៥៦.៤៧២  
ក្បាក់ឈ្នួ សក្មាប់អនកយ  ការ ២៨.៥០០  ៧៩.០៥០  
ចុំណ្ត យែេងៗ ក់ព័នធនឹងបញគា កិ ១.១៣១.០០២  ១.៣៣២.២៣២  

 ២៨.២៦២.៩៤២  ២៦.៤៥២.៧៦៥  

 
 

១៧. សមាា រៈែគត្់ែគង់ការពព្បើព្បាស ់

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណ្ត យ ើសមាា រៈង្ហ យ ោះ ១៦.៨៨៩.៣៩១ ៩.៨២១.៤១០ 
យក្គឿងប ល្ ស ់ ៦.៩៧១.២៣៦ ១០.៣៥៧.៩៣២ 
សមាា រៈឃ្ល ុំង ២.៣៥៤.៦៤៩ ១.៧៣៥.៧១៤ 
យក្បងរ ុំអិ  និងយក្បងមា សញនី ៩៤២.០៦០ ៩៦២.៦៦៣ 
សមាា រៈែាត់្ែាង់ការោិ  ័ ២៣១.៧៨៧ ២៦៧.៣០១ 
សមាា រៈយក្បើក្បាសយ់ែេងៗ ៨៥.០៦០ ៨៦.១៤០ 

 ២៧.៤៧៤.១៨៣ ២៣.២៣១.១៦០ 

 
 

១៨. ចំណាយរលំសព់្ទពយសកមារបូិយ និងអរបូិយ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ក្ទពយ និងបរកិាេ រ (កុំណត់្សមាា  យ់ ខ ៦) ៩.២៩៤.៩០៩ ៧.៩៨៣.៩០៧ 
ក្ទពយវនិិយោគ (កុំណត់្សមាា  យ់ ខ ៧) ១.៥៤០.៨៧៨ ១.៥៨៣.៣៧៣ 
ក្ទពយសកមមអរូបិ  (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ៨) ២៨២.៧១២ ២៧៣.៥៣៨ 

 ១១.១១៨.៤៩៩ ៩.៨៤០.៨១៨ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   37 

១៩. ចំណូលហរិញ្ញវត្ាុ - សទុធ 
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណូ ហរិញ្ញវត្ថញ  ៖   
ចុំណូ ការក្បាក់ពីក្បាក់បយញ្ញើយៅ្្ោរ (កុំណត់្សមាា  ់ ក) ៩៤៤.៩៩៥  ៩០០.១០៣ 
ចុំយណញសញទធពីការបតូររូបិ វត្ថញរបសក់្បាក់កមចី និងយែេងៗ  
(កុំណត់្សមាា  ់ ខ) ២២.១៧៣.៨៥៧ ២៦.៥៤៥.១៥៧ 
ចុំណូ ការក្បាក់ពីព ល្ រដែ បានអបបហារយ ើឥណទនែត ់
ឲ្យបញគា កិ -    ៣៩.៣៣១ 

 ២៣.១១៨.៨៥២ ២៧.៤៨៤.៥៩១ 

ចុំណ្ត ហរិញ្ញវត្ថញ  ៖   
ចុំណ្ត ការក្បាក់យ ើក្បាក់កមចីពី កសហវ (កុំណត់្សមាា  ់ គ) (២.៦៦៥.៤៦៩) (២.២១៦.០៥៥) 

 (២.៦៦៥.៤៦៩) (២.២១៦.០៥៥) 

ចុំណូ ហរិញ្ញវត្ថញ - សញទធ ២០.៤៥៣.៣៨៣ ២៥.២៦៨.៥៣៦ 

(ក) ចុំណូ ការក្បាក់គឺជាចុំណូ ពីគណនីក្បាក់បយញ្ញើសនេុំ និងក្បាក់បយញ្ញើមានកា កុំណត់្យៅ
កនញង្្ោរកនញងស្សុក កនញងការ ិបរយិចេទ។  

(ខ) ក.ស.ស មានក្បាក់កមចី ជាក្បាក់យ  នជ្ប ញន និងជាក្បាក់ែញោល រអាយមរកិ (កុំណត់្សមាា  ់ 
យ ខ ១៣)។ យោ សារដត្ការយ ើងចញោះថ្នត្ថ្មល ក្បាក់យរៀ  យ្ៀបនឹងក្បាក់យ  នជ្ប ញន បណ្តត  
ឲ្យមានការខាត្ ឬចុំយណញជាសារវនត យ ើការបតូររបិូ ប័ណណយ ើក្បាក់កមចីរបស់ ក.ស.ស។ អក្តា
បតូររបិូ ប័ណណ ដែ ក្ត្ូវបានែេពវែា យោ  ្្ោរជាតិ្ថ្នកមពញជា្ចញងការ ិបរយិចេទថ្ន
ការរា ការណ៍មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 
ថ្ងៃ៣១ ដខមី្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃ៣១ ដខ្នូ   
ឆ្ន ុំ២០២១ 

ថ្ងៃ៣១ ដខមី្ 
ឆ្ន ុំ២០២១ 

ថ្ងៃ៣១ ដខ្នូ  
ឆ្ន ុំ២០២០ 

ក្បាក់យ  ន/ក្បាក់យរៀ  ៣៣.៣០៥ ៣៥.៥៩០ ៣៦.៨២០ ៣៩.២៧៥ 
ក្បាក់ែញោល រអាយមរកិ/ក្បាក់យរៀ  ៤.០៥០ ៤.០៧៤ ៤.០៤៥ ៤.០៤៥ 

(គ) ចុំណ្ត ការក្បាក់ គឺជាការក្បាក់យ ើក្បាក់កមចីដែ ទទួ បានពីក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ 
តាមរ ៈការយ្វើហិរញ្ញបបទនយោ  JICA និង JBIC (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៣ និង ២៣) ។ 

 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   38 

២០. ចំណាយពនធពលើព្បាក់ចំណូល 
ពនធក្ត្ូវបានគណ្តាមមូ ោា នបុំណកស្សា បទបបញ្ញត្តិពនធោរ្យព បចចញបបនន ដែ ក្ត្ូវបាន
អនញម័ត្រចួជាសាថ ពរ្កា បរយិចេទរា ការណ៍។ គណៈក្គប់ក្គងវា ត្ថ្មលអុំពីសាថ នភ្ជពដែ បាន
ក្បកាសពនធ ជាមួ នឹងសាថ នភ្ជពថ្នបទបបញ្ញតិ្តពនធោរ។ ក្កុមហ៊ែញនកត់្ក្តាសុំវធិាន្នយៅតាមភ្ជព
សមស្សប អាស្ស័ យៅតាមមូ ោា នថ្នចុំនួនក្បាក់ពនធ ដែ ក្កុមហ៊ែញនរ ុំពឹងថាក្ត្ូវបង់ជូ្នអាជ្ា្រ
ពនធោរ។ 

យទោះជាោ ងណ្តក៏យោ  បទបបញ្ញត្តិពនធទុំងយនោះមានការដក្បក្បួ ពីមួ ក្ោយៅមួ ក្ោ យហើ 
ការកុំណត់្ចញងយក្កា យ ើចុំនួនបុំណញ  ពនធ នឹងយ្វើយ ើងប ទ្ ប់ពីមានការពិនិត្យរបស់អាជ្ា្រ 
ពនធោរ។ យៅយព ដែ  ទធែ ពនធចញងយក្កា មានភ្ជពខញសោន ពីការកត់្ក្តាែុំបូង ភ្ជពខញសោន
យនោះនឹងយ្វើឲ្យប ោះ  ់ែ ់ចុំនួនបុំណញ  ពនធ និងសមត្ញ យទឹកក្បាក់ កនញងការ ិបរយិចេទដែ ការ
កុំណត់្ពនធយ្ោះក្ត្ូវបានយ្វើយ ើង។ 

ក.ស.ស គណ្ចុំណូ ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ សក្មាប់ការ ិបរយចេទ យោ យក្បើក្បាស់អក្តាពនធ
ដែ នឹងអាចអនញវត្តបាន តាមចុំណូ សរញបក្បចាុំឆ្ន ុំដែ បានរ ុំពឹងទញក។ 

ធាត្ញសុំខាន់ៗថ្នចុំណ្ត ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ  យៅកនញងរបា ការណ៍ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញ
សយងេបចយ ល្ ោះយព ដែ មិនបានយ្វើសវនកមមមានែូចជា៖ 
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
   

ពនធកនញងក្ោ ៤.១៦២.៥៦០ ៩៥៤.៨៨៥ 
ខវោះសុំវធិាន្នពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ ពីឆ្ន ុំមញន ១.៦២៩.៦០០ - 
ពនធពនារ (១.៩៤៨.២៥៦) ២.៤៣១.៩៣១ 

 ៣.៨៤៣.៩០៤ ៣.៣៨៦.៨១៦ 
 
 

២១.  ចំពណញកនងុមួយភាគហ ុន 
(ក)  មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន (Basic earnings per share) 

មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន ក្ត្ូវបានគណ្យោ  កក្បាក់ចុំយណញរបស់មាច ស់ភ្ជគ
ហ៊ែញនរបស់ ក.ស.ស ដចកនឹងចុំនួនជាម្យមថ្នភ្ជគហ៊ែញន្មមតា មានយបាោះែា កនញងការ ិ 
បរយិចេទ។ 
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
   

ចុំយណញរបសភ់្ជគហ៊ែញនិក ៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ 
ចុំនួនជាម្យមថ្នភ្ជគហ៊ែញន ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន ៣៨៥.២៣ ៤២៩.១១ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   39 

២១.  ចំពណញកនងុមួយភាគហ ុន (ត្ពីទុំព័រមញន) 

(ខ) ការង ចញោះចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន (Diluted earnings per share) 

ង ចញោះចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន ក្ត្ូវបានគណ្យោ ដកដក្បចុំនួនម្យមថ្នភ្ជគហ៊ែញន្មមតា
ដែ មាន យោ សនមត្ថាមានការយែទរភ្ជគហ៊ែញនដែ មានសកាត នញព ទុំងអស់យៅជាភ្ជគហ៊ែញន
្មមតា។ ក.ស.ស មិនមានភ្ជគហ៊ែញនដែ មានសកាត នញព អាចយែទរយៅជាភ្ជគហ៊ែញន្មមតាយ្ោះ
យទ ្ចញងការ ិបរយិចេទយនោះ។ ែូចយនោះ ការង ចញោះចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន គឺមានត្ថ្មលយសមើ
នឹងមូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន។ 

 
 

២២. ស្ថច់ព្បាក់បានពីព្បត្ិបត្តិការ 

 
កុំណត់្
សមាា   ់ ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

  
 (ក្ត្វូបានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់

យ ើងវញិ 

ចុំយណញមញនគិត្ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ   ៣៦.៨៨៥.៧៥៨ ៤០.១៩២.០២២ 

និ ័ត្កមមយ ើ៖    
ចុំណូ ហរិញ្ញវត្ថញ - សញទធ ១៩ (២០.៤៥៣.៣៨៣) (២៥.២៦៨.៥៣៦) 
រ ុំ សក់្ទពយសកមមរបីូ និងក្ទពយសកមមអរូបិ  ១៨ ១១.១១៨.៤៩៩  ៩.៨៤០.៨១៨ 
កាត្ពវកិចចការយ ើក្បាក់បុំណ្តច់អតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ  ១.០៤១.៨១៤    (៤៨៣.៧៥១) 
ចុំណ្ត កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍យសា្ននិវត្តន៍ ១៤ ៧៩០.០៥២ ៨៨០.៥៨៣ 
ខាត្សុំវធិាន្ន (បញ្រ្ញ្ហច ស) កនញងការ ិបរយិចេទ ៩ ៤៥៤.៧៣៥ (២.៣២៦.២៣៧) 
សុំវធិាន្នយ ើការខាត្ឥណទនរុំពឹងទញកយ ើក្បាក់
បយញ្ញើយៅ្្ោរមានរ ៈយព ខលីដែ បានរ ុំពឹងទញក  ១៧.៨១០ - 
ចុំណ្ត យ ើបញគា កិយែេងៗ  ក់ព័នធនឹងឥណទន 
ែត ់ឲ្យបញគា កិ 

 
- ១៦៣.៨៦៤ 

បដក្មបក្ម ួយែើមទញនបងវិ ៖    
សននិ្ិ  ២៧២.១៩៩  ១.៨៩៣.៣៧២ 
គណនីអតិ្ងិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវសងយែេងៗ  (៨.៤៧៣.១០៥) (១.២៤៧.៥៧០) 
គណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនីក្ត្ូវទូយែេងៗ  ៣៥៣.៣៨៥ (២.០១៧.៧៧៧) 
ចុំណូ ពនារ  ៥.១៤៦.២៧៣  ២៩២.០៦៧ 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់ចូ ពីក្បតិ្បត្តិការ  ២៧.១៥៤.០៣៧ ២១.៩១៨.៨៥៥ 

 
 

២៣. ព្បត្ិបត្តិការភាគី ក់ព័នធ 

ក.ស.ស សថិត្យក្កាមការក្គប់ក្គងដែនកហិរញ្ញវត្ថញយោ ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ (“កសហវ”) 
និងសថិត្យៅយក្កាមការ ក្គប់ក្គងដែនកបយចចកយទសយោ ក្កសួងសាធារណៈការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន។ 
ក្បតិ្បត្តិការជាមួ ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ និងក្កសួងសាធារណៈការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន ក្ត្ូវ
បានចាត់្ទញកថាជាភ្ជគី ក់ព័នធ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
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២៣. ព្បត្ិបត្តិការភាគី ក់ព័នធ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

(ក) សមត្ញ យភ្ជគី ក់ព័នធ 

(i)  ទឹកក្បាក់ជ្ុំ ក់យៅក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ  (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ១៣) 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ក្បាក់កមចីពី៖   
កសហវ – (JICA)  ១៨០.២៨៦.៨០១ ១៩៨.៣០០.៨១៩  
កសហវ – (JBIC)  ២៥៣.៩២២.១៧៣ ២៧០.៦៨៦.១៧៨  

 ៤៣៤.២០៨.៩៧៤ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

(ii)  ទឹកក្បាក់ក្ត្ូវទទួ ពីក្កសួងសាធារណៈការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ៩) 
  ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

បញយរក្បទនយៅឲ្យក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន ១.២២១.៣០៣ ១.២២១.៣០៣ 

(ខ) ក្បតិ្បត្តិការភ្ជគី ក់ព័នធ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
ថ្ងលយែើមថ្នកមចីពី សហហវ   
ចុំណ្ត ការក្បាក់ (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៩) ២.៦៦៥.៤៦៩ ២.២១៦.០៥៥  
ថ្ងលយែើមការក្បាក់ (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ៦) ៤៥.៣៧០ ៤៣.១៩៩ 

(គ) ចុំណ្ត យ ើគណៈក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ 

ចុំណ្ត យ ើគណៈក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ សក្មាប់ែុំណ្តច់ការ ិបរយិចេទបីដខ មានែូចខាងយក្កាម៖  
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ក្កមុក្បឹកាភិ្បា    
កថ្ក្ម និងចុំណ្ត  ក់ព័នធយែេងៗ  ៣៤៩.២០០ ៣៤៩.២០០ 

បញគា កិថាន ក់ក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ   
ក្បាក់យបៀវត្េរ ៍និងចុំណ្ត យែេងៗ ១.៣៧០.៧៣៦ ៧៦៩.០៣១ 
ចុំណ្ត អត្ថក្បយោជ្ន៍យសា្ននិវត្តន៍ (*) ៤.៦៥៤ ៥៥.៦៩២ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (មិនបានយ្វើសវនកមម) (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សរមាប់ការយិបរចិ្ឆេទបីម្ែបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣១ ម្ែមី្ ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២   41 

២៣. ព្បត្ិបត្តិការភាគី ក់ព័នធ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

(គ) ការទូទត់្ជូ្នគណៈក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

បញគា ិកថាន ក់ក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ រមួមានអគា្ កនិង្ កក្បតិ្បត្តិដែ ជាអនកសយក្មចចិត្ត
ជា ញទធសាស្តសត យ ើការែឹក ុ្ំ យ ើដែនកហិរញ្ញវត្ថញ និងក្បតិ្បត្តិការរបស់ ក.ស.ស។ 

(*) គយក្មាងអត្ថក្បយោជ្ន៍យសា្ននិវត្តន៍ ក្ត្ូវបានោក់ឲ្យក្បតិ្បត្តិកនញងអងាភ្ជពទុំងមូ  កនញង
យ្ោះបញគា ិកថាន ក់ក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗក៏មានសិទធិទទួ គយក្មាងអត្ថក្បយោជ្ន៍យនោះ ែូចោន
និងបញគា ិក ក.ស.ស ែថ្ទយទៀត្ដែរ។ 

 
 

២៤. សនា 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២ ក.ស.ស មានសមត្ញ យសនាចុំណ្ត មូ ្នយ ើគយក្មាង 
កញងតឺ្ន័រសាថ នី ទី១ ចុំនួន ៨៩៨.២៣៦  ន់យរៀ  (ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ៖ ៨២១.៤១៦ ោន
យរៀ ) យ ើការទិញយសវាកមមយ ើការសាងសង់ និងក្ទពយ និងបរកិាេ រ។ 

 
 

២៥. ការពធវើចំណាត្់ថ្នន ក់ព ើងវិញននត្ួពលខត្ួពលខពព្បៀបពធៀប 

តួ្យ ខយក្បៀបយ្ៀបខលោះ ក្ត្ូវបានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់យ ើងវញិយែើមបីអនញយោមតាមបទបង្ហា ញកនញង 
ការ ិបរចិេទែូចត្យៅ៖ 

 ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(តាមបានបង្ហា ញ 

ពីមញន) 
(បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់

យ ើងវញិ) 
(បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់

យ ើងវញិ) 

របា ការណ៍ ទធែ យពញយ ញ    
ក្បាក់យបៀវត្េរ ៍ក្បាក់ឈ្នួ  និងចុំណ្ត  ក់ព័នធ    
ក្បាក់យបៀវត្េរ ៍ ១៨.៤៧១.៤១៦ (១.២៤០.៤៦៧) ១៧.២៣០.៩៤៩ 
កាត្ពវកិចចទូទត់្ក្បាក់បុំណ្តច់អតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ - ១.២៤០.៤៦៧ ១.២៤០.៤៦៧ 

របា ការណ៍ ទធែ យពញយ ញ    
ខាត្សុំវធិាន្ន (បញ្រ្ញ្ហច ស) កនញងការ ិបរយិចេទ - (២.៣២៦.២៣៧) (២.៣២៦.២៣៧) 
គណនីអតិ្ងិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវទទួ យែេងៗ (៣.៥៧៣.៨០៧) ២.៣២៦.២៣៧ (១.២៤៧.៥៧០) 
ក្ទពយសមបត្តិវនិិយោគ    
ែី្លី ១២៥.០៤០.៣១៧ (២៧៤.១៩៤) ១២៤.៧៦៦.១២៣ 
អោរ និងការដក មែែី្លី ១៦៨.៣០៥.៤៥៩ ២៧៤.១៩៤ ១៦៨.៥៧៩.៦៥៣ 
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ផ្នែកទី ៤ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 
របស់គណៈគ្គប់គ្គង 
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 កសស គឺជាកាំពង់ផែអន្តរជារសិមុប្ទទកឹជ្ប្ៅផរមយួគរ ់នន្ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជាផែលកាំពុងជ្្វីអាជីវកមម
ជ្លីនែៃែីទាំហាំប្រមាណ ១២៥ ហកិតា ផែលមាន្ទីតាាំងជ្ៅសង្កា រ់ជ្លខ៣ ប្កុងប្ពះសីហនុ្ ជ្ខរតប្ពះសីហនុ្ ជ្ហយី
ប្រូវបាន្រភ្ជា រ់ជ្ោយរណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្ចាំរុះ។ កាំណរ់កនុង អនុ្ប្កឹរយជ្លខ ៥០ អន្ប្ក/រក ចុះនងៃទី ១៧ ផខកកាោ 
ឆ្ន ាំ១៩៩៨ កសស មាន្រនួាទីជាប្ររិររតិករផែ ែូចមាន្លមអិរនូ្វអាជីវកមម ន្ងិជ្សវាកមមកនុងផែនកទ១ី ចាំណុច-ខ 
ខាងជ្លីនន្របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ ។ 
 សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ររមិាណកុងផរន្័រររស ់ កសស មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីចាំន្ួន្ ២៧.៨១២ 
TEUs ជ្សមីន្ឹង ១៦,៣២% ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១។ ររមិាណទាំន្ញិឆ្លងការ់គិរជាជ្តាន្កម៏ាន្ការ
ជ្កីន្ជ្ ងី ១២,០៩% ជ្សមនី្ងឹ ២០៩.២១៩ ជ្តាន្ ផែលកនុងជ្នាះទាំន្ិញជាកុងផរន្័រគរិជាជ្តាន្ជ្កនី្ ១៤,៣០% 
ជ្សមីន្ឹង ១៦៨.៦៧០ ជ្តាន្ ន្ិងទាំន្ញិរាយងយចុះ ២៦.០៣៤ ជ្តាន្ ជ្សមនី្ឹង ៣៥,២៨% រ ុផន្តជ្ប្រងជ្កីន្ជ្ ងី
ចាំន្ួន្ ៦៦.៧៥៤ ជ្តាន្ ជ្សមនី្ឹង ១៤,៤៥% រឯីហ្គា សមាន្ការងយចុះ ១,១២% ជ្សមីន្ងឹ ១៧១ ជ្តាន្។ ចាំជ្ ះ
នាវាឆ្លងការ់ កសស សរុរមាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីចាំន្នួ្ ៥៥ នាវា ប្រមាណជា ១៥,៤១% ជ្ហយីចាំណុះែៃុកនាវាសររុ
ជ្កីន្ជ្ ងីប្រមាណ ១២,១២% ជ្សមីន្ឹង ៤២១.៣៧៨ ជ្តាន្ សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្្ៀរន្ឹងប្រីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
 ការពិភ្ជកា ន្ិងការវភិ្ជគររស់ថ្នន ក់ែកឹនាាំជ្លសី្ថា ន្ភ្ជពហរិញ្ញវរាុររស ់ កសស ន្ងិលទធែលប្ររិររតកិារ
ខាងជ្ប្កាមជ្ន្ះ ជ្្វីជ្ ងីផែអកជ្លីរបាយការណ៍ពរ័៌មាន្ហរិញ្ញវរាុផែលបាន្ជ្្វីសវន្កមមរចួរាល់ ជ្ោយសវន្ករ       
ឯករាជយសប្មារ់ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ងិប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ែូចរង្កា ញកនុងផែនកទី៣ នន្របាយការណ៍
ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ ។ 
 កសស មាន្ប្រភពចាំណូលសាំខាន់្ែូចខាងជ្ប្កាម ៖ 

- ចាំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចាំណូលផែលបាន្មកពី
ជ្សវាកមមនាវាចរណ៍ ន្ងិការចូលចរនាវា រមួមាន្ ចាំណូលជ្លីចាំណុះែៃុក សាំចរផែ ប្រឡាយ នងលឈ្នួល
កណណធារកិចច នងលឈ្នួលនាវាសជ្ណាត ង នងលឈ្នួល ក-់ជ្ោះពួរ នងលឈ្នួលជ្រីក-រទិឃ្លរ់នាវា ន្ិងនងលឈ្នួល
ប្រមូលសាំរាម ។ 

- ចាំណូលពីជ្សវាកមមជ្លីកោក់កុងផរន័្រពីនាវាជ្ៅទលីាន្កុងផរន័្រ (Stevedoring Charges)៖ គជឺា 
ចាំណូលផែលបាន្មកពីជ្សវាកមមជ្លីកោក់ទាំន្ិញរាយ ឬកុងផរន្័រចូល ឬជ្ចញពីនាវាជ្ៅជ្លីស្ថព ន្ផែ។ 

- ចាំណូលពីជ្សវាកមមជ្លីកោក់កុងផរន័្រជ្ៅជ្លីទលីាន្ (LOLO Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបាន្
មកពីជ្សវាកមមជ្លកីោក់ទាំន្ញិរាយ ឬកុងផរន្័រ ចូល ឬជ្ចញជ្ៅជ្លីទីលាន្ ។ 

- ចាំណូលពីនងលឈ្នួលសតុកទាំន្ិញ ឬកុងផរន័្រ (Storage Fees)៖ គឺជាចាំណូលផែលបាន្មកពីការសតុក 
ទាំន្ិញរាយ ឬកុងផរន្័រជ្ៅកនុងឃ្ល ាំង ន្ិងជ្លីទីលាន្ ។  

- ចាំណូលែឹកជញ្ាូ ន្ (Transportation Charges)៖ គឺជាចាំណូលផែលបាន្មកពីជ្សវាកមមែឹកជញ្ាូ ន្ 
ទាំន្ិញ ឬកុងផរន្័រកនុងររជិ្វណផែ ។ 

- ចាំណូលពីរាំរន់្ជ្សែឋកិចចពិជ្សស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចាំណូលផែលទទលួបាន្ពកីារ
ជួលែីជ្្វីជ្រាងចប្ក អគារ ពីរាំរន្់ជ្សែឋកិចចពិជ្សសររស់កាំពង់ផែសវយរ័ប្កុងប្ពះសហីនុ្។ 

 កសស ករ់ប្តារញ្ា ីគណជ្ន្យយ ន្ិងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុជាប្បាក់ជ្រៀល ផែលជារូរិយរ័ណណជារិររស់
ខលួន្ ចាំផណកប្ររិររតិការផែលជារូរិយរណ័ណអន្តរជារិជ្ែេងៗ ប្រូវបាន្រង្កា ញជាប្បាក់ជ្រៀល ជ្ោយជ្ប្រីអប្តារតូរែលូវ
ការជាម្យមប្រចាំនងៃររស់្នាគារជារិនន្កមពុជា តាមកាលររជិ្ចេទនន្ប្ររិររតិការន្មីយួៗ ។ 
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ក.១.  ការវភិ្ជគចាំណូល 
សប្មារ់ែាំណាច់ការយិររជិ្ចេទ នងៃទី៣១ ផខមីនា  ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ប្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែាំណាច់ 

ការយិររជិ្ចេទនងៃទី៣១ ផខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

បរិយាយ 
ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់គ្រឹម 
ថ្ងៃទី៣១ ផ្ែមីនា ឆ្សាំ២០២២ 

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់គ្រឹម 
ថ្ងៃទី៣១ ផ្ែមីនា ឆ្សាំ២០២១ 

បាំផ្របាំរួល 

ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល % 

ចាំណូល ( ន្់ជ្រៀល) ៩០.៣៨៣.០៥៤ ៨១.២៩១.១១៣ ៩.០៩១.៩៤១ ១១,១៨% 

 សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ចាំណូលររស់ កសស មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីចាំន្ួន្ ៩.០៩១.៩៤១.០០០ ជ្រៀល ជ្សមនី្ឹង ១១,១៨% ជ្ោយជ្កីន្ជ្ ងីពី ៨១.២៩១.១១៣.០០០ 
ជ្រៀល សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ែល់ ៩០.៣៨៣.០៥៤.០០០ ជ្រៀល សប្មារប់្រមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២។ កាំជ្ណីន្នន្ចាំណូលសរុរជ្ន្ះបាន្មកពីការជ្កនី្ជ្ ងីនន្ចាំណូលជ្សវាកមម
ជ្លីកោកកុ់ងផរន្័រពីនាវាជ្ៅទីលាន្ (Stevedoring Charges) ចាំណូលពីជ្សវាកមមជ្លកីោក់កុងផរន្័រជ្ៅជ្លីទីលាន្ (LOLO Charges) ចាំណូលសតុក ឃ្ល ាំង ន្ងិទីលាន្ ន្ងិចាំណូល
ពីជ្សវាកមមនាវាចរជាជ្ែីម។ 
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ក.២. ការវភិ្ជគចាំណូលតាមផែនក 
តារាងជ្ប្រៀរជ្្ៀរប្បាក់ចាំណូលតាមផែនកជ្ៅនឹ្ងប្បាក់ចាំណូលសរុរ 
សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ និ្ងប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ 

បរិយាយ 

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 
គ្រឹមគ្រីមាសទី១ ឆ្សាំ២០២២ 

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 
គ្រឹមគ្រីមាសទី១ ឆ្សាំ២០២១ 

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ 
គ្រឹមគ្រីមាសទី១ ឆ្សាំ២០២០ 

ពាន់ច្រៀល 
ភាគរយច្ ៀបនឹង
ឆាំណូលសរុប 

ពាន់ច្រៀល 
ភាគរយច្ ៀបនឹង
ឆាំណូលសរុប 

ពាន់ច្រៀល 
ភាគរយច្ ៀបនឹង
ឆាំណូលសរុប 

ចាំណូលជ្លីកោក់ពនីាវាជ្ៅទី
លាន្ (Stevedoring) 

៤១.៩១០.៤៥១ ៤៦,៣៧% ៣៨.១០៧.២១៨ ៤៦,៨៨% ៣១.៣៦៦.១៦០ ៤៣,៧៤% 

ចាំណូលជ្លីកោក់ជ្លទីីលាន្ 
(LOLO) 

២៥.៦៦១.៦៣១ ២៨,៣៩% ២៣.៥៥៤.៧០៦ ២៨,៩៨% ២០.០៧៨.៦៧៩ ២៨,០០% 

ចាំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៥.៦៦៩.៧៩០ ១៧,៣៤% ១៥.៤៦៩.២៣៧ ១៩,០៣% ១៥.៣២៥.១៩៦ ២១,៣៧% 

ចាំណូលសតុក ឃ្ល ាំង ន្ិងទលីាន្ ៦.០៥០.៤០២ ៦,៦៩% ៣.១៤០.៩២១ ៣,៨៦% ៣.៥៤២.៤៥៣ ៤,៩៤% 

ចាំណូលែឹកជញ្ាូ ន្ ៤២.០៤៧ ០,០៥% ៣២.០២៦ ០,០៤% ០ ០,០០% 

ចាំណូលនាវាជ្ទសចរណ៍  - ០,០០% - ០,០០% ២៦៥.៦៤៥ ០,៣៧% 

ចាំណូលពីរាំរន្់ ជ្សែឋកចិចពិជ្សស ៦៩៥.៣៨៨ ០,៧៧% ៥៧៦.៩៩៥ ០,៧១% ៨១៨.៦៩៩ ១,១៤% 
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ចាំណូលជលួទីតាាំង ២៨២.៣៤២ ០,៣១% ៣៣៤.៣១៥ ០,៤១% ២៣៧.៣៩២ ០,៣៣% 

ចាំណូលជ្ែេងៗជ្ទៀរ ៧១.០០៣ ០,០៨% ៧៥.៦៩៥ ០,០៩% ៧៣.៥៥៧ ០,១០% 

ចាំណូលសរុរ ៩០.៣៨៣.០៥៤ ១០០,០០% ៨១.២៩១.១១៣ ១០០,០០% ៧១.៧០៧.៧៨១ ១០០,០០% 
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 សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ កែូ៏ចជាប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ មាន្ចាំណូលសាំខាន្់ ៤ ប្រជ្ភទផែលមាន្
ចាំន្ួន្ប្រមាណ ៩៩% នន្ចាំណូលអាជីវកមម ន្ងិជ្សវាកមមសរុរររស ់កសស។ ចាំណូលទាំងជ្នាះរមួមាន្៖ ចាំណូល
ជ្លីកោកព់ីនាវាជ្ៅទលីាន្ (Stevedoring) ចាំណូលជ្លីកោក់ជ្លីទលីាន្ (LOLO) ចាំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ
(Port Charges for Vessel Services) ន្ងិចាំណូលសតុកឃ្ល ាំង ន្ិងទីលាន្ ។ 

សប្មារ់ែាំណាច់ការយិររជិ្ចេទ នងៃទី៣១ ផខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ប្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែាំណាច់ 
ការយិររជិ្ចេទ នងៃទី៣១ ផខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១

បរិយាយ 

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់
គ្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផ្ែមីនា 

ឆ្សាំ២០២២ 

ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់
គ្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផ្ែមីនា 

ឆ្សាំ២០២១ 
បាំផ្របាំរួល 

ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល % 
ចាំណូលជ្លីកោក់ពីនាវា
ជ្ៅទីលាន្ (Stevedoring) 

៤១.៩១០.៤៥១ ៣៨.១០៧.២១៨ ៣.៨០៣.២៣៣ ៩,៩៨% 

ចាំណូលជ្លីកោក់ជ្លី 
ទីលាន្ (LOLO) 

២៥.៦៦១.៦៣១ ២៣.៥៥៤.៧០៦ ២.១០៦.៩២៥ ៨,៩៤% 

ចាំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៥.៦៦៩.៧៩០ ១៥.៤៦៩.២៣៧ ២០០.៥៥៣ ១,៣០% 

ចាំណូលសតុក ឃ្ល ាំង 
ន្ិងទីលាន្ 

៦.០៥០.៤០២ ៣.១៤០.៩២១ ២.៩០៩.៤៨១ ៩២,៦៣% 

  
 ចាំណូលពីការជ្លីកោកព់ីនាវាជ្ៅទីលាន្ (Stevedoring) មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីចាំន្ួន្ 
៣.៨០៣.២៣៣.០០០ ជ្រៀល ជ្សមីន្ឹង ៩,៩៨% សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្្ៀរន្ឹងប្រមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ
២០២១ ន្ិងចាំណូលពីការជ្លីកោក់ជ្ៅជ្លីទលីាន្ (LOLO) មាន្ការជ្កនី្ជ្ ងីប្រមាណ ៨,៩៤% ជ្សមនី្ឹង
២.១០៦.៩២៥.០០០ ជ្រៀល ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០២១ ។ កាំជ្ណីន្ជ្លចីាំណូលជ្លីកោក់ពីនាវាជ្ៅ
ទីលាន្ ន្ងិចាំណូលជ្លីកោក់ជ្លីទីលាន្គឺរណាត លមកពកីារជ្កីន្ជ្ ងីនន្ទាំន្ិញកុងផរន្័រឆ្លងការ់ កសស មាន្
ចាំន្ួន្ ២៧.៨១២ TEUs ជ្សមនី្ឹង ១៦,៣២% ន្ិងររមិាណទាំន្ិញជ្លកីជ្រៀរជ្កីន្ជ្ ងី ៥៧០.៩៦0 ជ្តាន្ ជ្សមីន្ងឹ
២៦,២១% សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ ។ 
 ចាំជ្ ះចាំណូលជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services) គឺអាប្ស័យជ្លចីាំន្ួន្ ន្ិងចាំណុះ
ែៃុកនាវាផែលឆ្លងការ់ កសស ជ្ហយីសប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ នាវាសរុរផែលឆ្លងការ់ កសស មាន្
ការជ្កីន្ជ្ ងី ៥៥ នាវា ជ្សមនី្ឹង ១៥,៤១% ជ្ហយីចាំណុះែៃុកនាវាសរុរមាន្ការជ្កីន្ជ្ ងី ១២,១២% ជ្សមីន្ងឹ 
៤២១.៣៧៨ ជ្តាន្ រ ុផន្តជ្យងីសជ្ងារជ្ឃ្ញីថ្ន ចាំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរមាន្ការជ្កនី្ជ្ ងីរន្តិចព ី
១៥.៤៦៩.២៣៧.០០០ ជ្រៀល សប្មារ់ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ែល់ ១៥.៦៦៩.៧៩០.០០០ ជ្រៀល សប្មារ់  
ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ លគឺជ្កីន្ប្រមាណ ១,៣០% ជ្សមីន្ឹង ២០០.៥៥៣.០០០ ជ្រៀល។ ជ្ោយជ្ៅកនុង      
ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ នាវាែឹកកុងផរន្័រមាន្ការជ្កីន្ជ្ ងី ៩,០៩% ជ្សមនី្ឹង ១៤ នាវា ន្ិងនាវាែឹកទាំន្ិញ
ទូជ្ៅជ្កីន្ជ្ ងី ៣៧,៨៨% ជ្សមីន្ឹង ២៥ នាវា ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 
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 ចាំណូលពីជ្សវាកមមសតុកឃ្ល ាំង ន្ិងទលីាន្មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីចាំន្ួន្ ២.៩០៩.៤៨១.០០០ ជ្រៀល ជ្សមីន្ងឹ 
៩២,៦៣% ជ្រីជ្ប្រៀរជ្្ៀរចាំណូលប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ មាន្ចាំណូល ៦.០៥០.៤០២.០០០ ជ្រៀល ន្ឹងប្រី
មាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ មាន្ចាំណូល ៣.១៤០.៩២១.០០០ ជ្រៀល។ ការជ្កនី្ជ្ ងីជ្ន្ះរណាត លមកពីរយៈជ្ពល
សតុកកុងផរន្័រប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ភ្ជគជ្ប្ចីន្មាន្រយៈជ្ពលជ្លសី ៥នងៃ ផែលជារយៈជ្ពលមនិ្អនុ្ជ្ប្គាះនងល
សតុក ។  

ខ- ការវភិ្ជគគាំលារចាំជ្ណញែុល 
 កសស បាន្ជ្រៀរចាំរបាយការណ៍លទធែលររសខ់លួន្ កនុងទប្មង់ជារបាយការណ៍លទធែលតាមយថ្នប្រជ្ភទ 
ែូចជ្ន្ះពុាំមាន្ការរង្កា ញឱ្យជ្ឃ្ញីជ្ៅចាំជ្ណញែុលជ្នាះជ្ទ។ រ ុផន្តកនុងទប្មង់របាយការណ៍ជ្ន្ះអាចឱ្យជ្យងីជ្្វីការ
ពិភ្ជកា ន្ងិវភិ្ជគជ្លចីាំជ្ណញប្ររិររតកិារបាន្ជ្ោយទទលួបាន្ពចីាំណូលសរុរ ែកន្ងឹចាំណាយប្ររិររតិការ។ 
 ចាំណាយប្ររិររតកិារន្ឹងជ្លីកមកពិភ្ជកា ន្ងិវភិ្ជគជ្ៅផែនកខាងជ្ប្កាមគ ឺចាំណុច គ-ការវភិ្ជគចាំជ្ណញ មុន្
រង់ពន្ធ ។ 

គ- ការវភិ្ជគចាំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធ 
 ចាំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធគឺជាលទធែលផែលទទលួបាន្ពីចាំណូលសរុរ ែកន្ឹងចាំណាយប្រររិរតិ ន្ងិចាំណូល ឬ
ចាំណាយហរិញ្ញវរាុ-សុទធ។ កនុងការវភិ្ជគនន្ចាំណាយប្រររិរតិការ ជ្យងីន្ឹងជ្លីកយកចាំណាយសមាា រៈែារ់ែាង ់
ចាំណាយប្បាក់ជ្រៀវរេរ ៍ ប្បាកឈ់្នួល ន្ិងចាំណាយ ក់ព័ន្ធ ចាំណាយរ ាំលស ់ (ប្ទពយសមបរតិ ន្ិងររកិាា រ ន្ងិប្ទពយ
សកមមអរូរី) ចាំណាយជួសជុល ន្ិងផងទាំ ចាំណាយជ្ែេងៗ ន្ិងចាំជ្ណញ (ឬខារ) ជ្ែេងៗ សុទធ ែូចខាងជ្ប្កាម៖ 

សប្មារ់ែាំណាច់ការយិររជិ្ចេទ នងៃទី៣១ ផខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២  
ជ្ប្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែាំណាច់ការយិររជិ្ចេទ នងៃទី៣១ ផខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ 

បរិយាយ 

ការិយបរិច្ឆេទ 
បញ្ចប់គ្រឹមថ្ងៃទី៣១ 
ផ្ែមីនា ឆ្សាំ២០២២ 

ការិយបរិច្ឆេទ
បញ្ចប់គ្រឹមថ្ងៃទី៣១ 
ផ្ែមីនា ឆ្សាំ២០២១ 

បាំផ្របាំរួល 

ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល % 

ចាំណូលសរុរ ៩០.៣៨៣.០៥៤ ៨១.២៩១.១១៣ ៩.០៩១.៩៤១ ១១,១៨% 

ចាំណាយសមាា រៈែារ់ែាង ់ (២៧.៤៧៤.១៨៣) (២៣.២៣១.១៦០) (៤.២៤៣.០២៣) ១៨,២៦% 
ចាំណាយប្បាក់ជ្រៀវរេ 
ប្បាក់ឈ្នួល ន្ិងចាំណាយ
 ក់ព័ន្ធ 

(២៨.២៦២.៩៤២) (២៦.៤៥២.៧៦៥) (១.៨១០.១៧៧) ៦,៨៤% 

ចាំណាយរ ាំលស់ 
(ប្ទពយសមបរតិ ន្ិងររកិាា រ 
ន្ិងប្ទពយសកមមអរូរី)  

(១១.១១៨.៤៩៩) (៩.៨៤០.៨១៨) (១.២៧៧.៦៨១) ១២,៩៨% 

ចាំណាយជួសជុល 
ន្ិងផងទាំ 

(៤៣៥.៦៧០) (២.៥៥៣.២៤៧) ២.១១៧.៥៧៧ -៨២,៩៤% 

ចាំណាយជ្ែេងៗ (៦.៧៧១.៧៧០) (៤.៣៨៨.១៣៨) (២.៣៨៣.៦៣២) ៥៤,៣២% 
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ចាំជ្ណញ/(ខារ) 
ជ្ែេងៗ-សុទធ 

១១២.៣៨៥ ៩៨.៥០១ ១៣.៨៨៤ ១៤,១០% 

ចាំណូល/(ចាំណាយ)
ហរិញ្ញវរាុ-សុទធ 

២០.៤៥៣.៣៨៣ ២៥.២៦៨.៥៣៦ (៤.៨១៥.១៥៣) -១៩,០៦% 

ចាំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធ ៣៦.៨៨៥.៧៥៨ ៤០.១៩២.០២២ (៣.៣០៦.២៦៤) -៨,២៣% 

 
 សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ កសស មាន្ចាំណាយសមាា រៈែារ់ែាងស់រុរ ២៧.៤៧៤.១៨៣.០០០ ជ្រៀល 
ផែលមាន្ការជ្កីន្ជ្ ងី ចាំន្នួ្ ៤.២៤៣.០២៣.០០០ ជ្រៀល ជ្សមីន្ងឹ ១៨,២៦% ជ្រជី្្ៀរន្ឹងប្រមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ
២០២១  ផែលមាន្ចាំណាយ ២៣.២៣១.១៦០.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមាន្ការជ្កីន្ជ្ ងី
ជ្ន្ះ គឺជ្ោយស្ថរចាំណាយសមាា រៈឃ្ល ាំង មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងី ៣៥,៦៦% ជ្សមីន្ឹង ៦១៨.៩៣៥.០០០ ជ្រៀល ន្ិង
ចាំណាយសមាា រៈង្កយជ្ឆ្ះ (ជ្ប្រងឥន្ធន្ៈ) ជ្កីន្ជ្ ងី ៧១,៩៧% ជ្សមនី្ឹង ៧.០៦៧.៩៨១.០០០ ជ្រៀល ។ 
 មូលោឋ ន្កនុងការគណនាប្បាកជ់្រៀវរេររ៍រស់ កសស គឺជ្ោងជ្ៅជ្លីទនិ្នែល (ចាំណូលពីការជ្លកីោក់) 
ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលចាំណូលពីការជ្លីកោក់ជ្កនី្ជ្ ងី ចាំណាយជ្រៀវរេរន៍្ឹងជ្កនី្ជ្ ងី ែៃុយជ្ៅវញិជ្រីចាំណូលពីការ
ជ្លីកោកម់ាន្ការងយចុះ ចាំណាយជ្លីប្បាក់ជ្រៀវរេរន៍្ងឹប្រូវងយចុះែូចគាន  ជ្ហយីជ្យងីសជ្ងារជ្ឃ្ញីថ្នចាំណូល 
ជ្លីកោកព់ីនាវាជ្ៅទលីាន្ (Stevedoring) មាន្កាំជ្ណីន្ប្រមាណ ៩,៩៨% ន្ងិចាំណូលជ្លីកោក់ជ្លីទលីាន្ 
(LOLO) មាន្កាំជ្ណីន្ប្រមាណ ៨,៩៤% សប្មារ់ប្រមីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ។ ជ្ហរុែូចជ្ន្ះចាំណាយប្បាក់ជ្រៀ
វរេរ ៍ ប្បាក់ឈ្នួល ន្ងិចាំណាយ ក់ព័ន្ធ មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីប្រមាណ ៦,៨៤% ជ្សមីន្ងឹ ១.៨១០.១៧៧.០០០ 
ជ្រៀល ជ្រីជ្ប្រៀរជ្្ៀរចាំណាយសប្មារ់ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ផែលមាន្ចាំន្ួន្ ២៨.២៦២.៩៤២.០០០ ជ្រៀល 
ន្ិងប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ផែលមាន្ចាំណាយ ២៦.៤៥២.៧៦៥.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សាំខាន្់ផែលជ្្វីជ្អាយមាន្
ការជ្កីន្ជ្ ងីនន្ចាំណាយជ្ន្ះ គឺរណាត លមកពីប្បាក់ជ្រៀវរេររុ៍គាលកិ មាន្កាំជ្ណីន្ ៩,៨៧% ជ្សមនី្ឹង 
១.៧០១.៣០៥.០០០ ជ្រៀល ន្ិងប្បាក់រង្កវ ន្់សរជ្សីរមាន្កាំជ្ណីន្ ១០,៧៣% ជ្សមីន្ងឹ ៤៨១.២៣៤.០០០ ជ្រៀល 
ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០២១ ។  
 ចាំណាយរ ាំលស់រមួមាន្ រ ាំលស់ប្ទពយសមបរតិ ន្ងិររកិាា រ ន្ិងរ ាំលស់ប្ទពយសកមមអរូរីជ្ៅកនុងប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ
២០២២ មាន្ចាំន្ួន្ ១១.១១៨.៤៩៩.០០០ ជ្រៀល មាន្កាំជ្ណីន្ ១.២៧៧.៦៨១.០០០ ជ្រៀល ជ្សមីន្ងឹ 
១២,៩៨% ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងប្រមីាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ ផែលមាន្ចាំន្ួន្ ៩.៨៤០.៨១៨.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វីឱ្យ
មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីជ្ន្ះ គឺជ្ោយស្ថរចាំណាយរ ាំលស់ប្ទពយសមបរតិ ន្ងិររកិាា រមាន្កាំជ្ណីន្ ១.៣១១.០០២.០០០ 
ជ្រៀល ជ្សមីន្ឹង ១៦,៤២% ។ 
 ចាំផណកចាំណាយជួសជុល ន្ងិផងទាំ មាន្ការងយចុះ ២.១១៧.៥៧៧.០០០ ជ្រៀល ជ្សមីន្ឹង ៨២,៩៤% 
ជ្ោយមាន្ចាំណាយសរុរជ្សមនី្ឹង ៤៣៥.៦៧០.០០០ ជ្រៀល សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ន្ិង
២.៥៥៣.២៤៧.០០០ ជ្រៀល សប្មារប់្រមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១  ។ 
 ចាំជ្ ះចាំណាយជ្ែេងៗសរុរ មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីប្រមាណ ៥៤,៣២% ជ្សមនី្ឹង ២.៣៨៣.៦៣២.០០០ 
ជ្រៀល គជឺ្កីន្ពី ៤.៣៨៨.១៣៨.០០០ ជ្រៀល សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១ មក ៦.៧៧១.៧៧០.០០០ ជ្រៀល 
សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២។ ការជ្កនី្ជ្ ងីនន្ចាំណាយជ្ន្ះរណាត លមកព ីកនប្មជ្សវាវជិាា ជីវៈ ន្ិងចាំណាយ
 ក់ព័ន្ធកនុងប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ មាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីចាំន្នួ្ ៦៧,៦០% ជ្សមនី្ឹង ១៨៥.៨៩១.០០០ជ្រៀល ន្ងិ
ការជ្កីន្ជ្ ងីនន្ចាំណាយជ្លីវភិ្ជគទន្ ន្ិងការជ្្វីអាំជ្ណាយ ចាំន្នួ្ ៦៧,៧៧% ជ្សមីន្ងឹ ១.២៨៩.៤២៥.០០០ 
ជ្រៀល ។ 
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 ចាំជ្ណញ/(ខារ)ជ្ែេងៗ-សុទធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គសឺាំជ្ៅជ្លីការចាំជ្ណញ   
ឬខារពីការរតូររូរិយរណ័ណកនុងការយិររជិ្ចេទសជ្ប្មច ផែលសប្មារ់ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ជ្ន្ះ មាន្ការចាំជ្ណញ
ចាំន្ួន្ ១១២.៣៨៤.០០០ ជ្រៀល ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ មាន្ចាំជ្ណញចាំន្នួ្ ៩៨.៥០១.០០០ ជ្រៀល 
ជ្្វីឱ្យការចាំជ្ណញជ្កនី្ប្រមាណ ១៤,១០% ជ្សមីន្ងឹ ១៣.៨៨៤.០០០ ជ្រៀល ។ 

 ចាំផណក ចាំណូល/(ចាំណាយ)ហរិញ្ញវរាុ-សុទធ (Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss ) គឺសាំជ្ៅ
ជ្លីការចាំជ្ណញ ឬខារពកីាររតូររូរិយរណ័ណកនុងការយិររជិ្ចេទមិន្ទន្់សជ្ប្មច ជ្ោយប្រមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ មាន្ 
ចាំណូល/(ចាំណាយ) ហរិញ្ញវរាុ-សុទធ ចាំន្ួន្ ២០.៤៥៣.៣៨៣.០០០ ជ្រៀល ផែលមាន្ការងយចុះនន្ចាំណូល
ហរិញ្ញវរាុប្រមាណ ១៩,០៦% ជ្សមីន្ងឹ ៤.៨១៥.១៥៣.០០០ ជ្រៀល ជ្រីជ្្ៀរន្ងឹប្រមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ផែល
មាន្ចាំណូលហរិញ្ញវរាុ-សុទធវញិ ចាំន្នួ្ ២៥.២៦៨.៥៣៦.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សាំខាន្់ផែលរណាត លឱ្យមាន្រផប្ម  
រប្មលួជ្ល ីចាំណូល/(ចាំណាយ) ហរិញ្ញវរាុ-សុទធ គឺជ្ោយស្ថរជ្ៅកនុងប្រមីាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ មាន្ការចាំជ្ណញពី
ការរតូររូរិយវរាុមនិ្ទន្ស់ជ្ប្មចររស់ប្បាក់កមចី (ប្បាក់ជ្យ ន្) ចាំន្ួន្ ២៦.៥៤៥.១៥៧.០០០ ជ្រៀល ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងប្រី
មាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ផែលមាន្ចាំជ្ណញពីការរតូររូរិយវរាុមនិ្ទន្់សជ្ប្មចររស់ប្បាក់កមចី   (ប្បាក់ជ្យ ន្)វញិចាំន្នួ្ 
២២.១៧៣.៨៥៧.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ជាសរុរ ចាំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធសប្មារ់ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ររស់ កសស មាន្ចាំន្ួន្ 
៣៦.៨៨៥.៧៥៨.០០០ ជ្រៀល ងយចុះចាំន្នួ្ ៣.៣០៦.២៦៤.០០០ ជ្រៀល ជ្សមនី្ឹង ៨,២៣% ជ្រីជ្្ៀរន្ឹងប្រី
មាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២១ ផែលមាន្ចាំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធចាំន្នួ្ ៤០.១៩២.០២២.០០០ ជ្រៀល ។ 
 
ឃ្-  ការវភិ្ជគចាំជ្ណញជ្ប្កាយរង់ពន្ធ 
 កសស សារិជ្ៅជ្ប្កាមចារ់នន្ប្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវសិយ័ពន្ធោរ ន្ងិអាករ ជ្ហរុែូចជ្ន្ះ កសស មាន្
ការពវកចិចកនុងការរង់ពន្ធជ្លីប្បាក់ចាំជ្ណញប្រចាំឆ្ន ាំកនុងអប្តា ២០%។ ចរ់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០២០ កសសបាន្រាំជ្ពញ
ការពវកចិចកនុងការរង់ពន្ធជ្លីប្បាក់ចាំជ្ណញប្រចាំឆ្ន ាំររសខ់លួន្ កនុងអប្តា ២០% វញិ ជ្ប្កាយពីទទលួបាន្ការជ្លីក
ទឹកចិរតពន្ធោរកនុងវសិ័យមូលរប្រចាំន្នួ្រីឆ្ន ាំកន្លងមក (ឆ្ន ាំ២០១៧ ែល់ ឆ្ន ាំ២០១៩) ។ 
 

សប្មារ់ែាំណាច់ការយិររជិ្ចេទ នងៃទី៣១ ផខមីនា ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ប្រៀរជ្្ៀរនឹ្ងែាំណាច់ 
ការយិររជិ្ចេទ នងៃទី៣១ ផខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១

បរិយាយ 

ការិយបរិច្ឆេទ 
បញ្ចប់គ្រឹមថ្ងៃទី៣១ 
ផ្ែមីនា ឆ្សាំ២០២២ 

ការិយបរិច្ឆេទ 
បញ្ចប់គ្រឹមថ្ងៃទី៣១ 
ផ្ែមីនា ឆ្សាំ២០២១ 

បាំផ្របាំរលួ 

ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល ពាន់ច្រៀល % 

ចាំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធ (ក) ៣៦.៨៨៥.៧៥៨ ៤០.១៩២.០២២ (៣.៣០៦.២៦៤) -៨,២៣% 

ចាំណាយពន្ធជ្លីប្បាក់
ចាំជ្ណញ(ខ) 

(៣.៨៤៣.៩០៤) (៣.៣៨៦.៨១៦) (៤៥៧.០៨៨) ១៣,៥០% 

ចាំជ្ណញកនុង
ការយិររជិ្ចេទ 

៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ (៣.៧៦៣.៣៥២) -១០,២៣% 
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ការវាស់ផវងការពវកិចចអរា
ប្រជ្ោជន្៍ជ្ស្ថ្ន្ន្ិវរតន្៍
ជ្ ងីវញិ - - 

  

លទធែលលមអិរសរុរ
ររស់ភ្ជគហ ុន្ិក 

៣៣.០៤១.៨៥៤ ៣៦.៨០៥.២០៦ (៣.៧៦៣.៣៥២) -១០,២៣% 

អប្តាពន្ធប្រសិទធភ្ជពជ្លី
ប្បាក់ចាំជ្ណញ (ខ)/(ក) 

១០.៤២% ៨,៤៣% 
  

 
 កសស មាន្ចាំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេទចាំន្ួន្ ៣៣.០៤១.៨៥៤.០០០ ជ្រៀល សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ
២០២២  ផែលមាន្ការងយចុះចាំន្ួន្ ៣.៧៦៣.៣៥២.០០០ ជ្រៀល ជ្សមីន្ងឹ ១០,២៣% ជ្្ៀរន្ឹងប្រមីាសទី១ ឆ្ន ាំ
២០២១ ផែលមាន្ចាំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេទចាំន្ួន្ ៣៦.៨០៥.២០៦.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វីឱ្យចាំជ្ណញ
កនុងការយិររជិ្ចេទប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ មាន្ការងយចុះជ្ន្ះ គរឺណាា លមកពីចាំជ្ណញពីការរតូររូរិយវរាុមិន្ទន្់
សជ្ប្មចររស់ប្បាក់កមចី (ប្បាក់ជ្យ ន្) មាន្ការងយចុះ ជ្រីជ្ប្រៀរជ្្ៀរន្ងឹរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ាំ២០២១។ 
 ជ្រីសជ្ងារជ្ៅជ្លីអប្តាពន្ធប្រសិទធភ្ជពជ្លីប្បាកច់ាំជ្ណញមាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីពី ៨,៤៣% សប្មារ់ប្រីមាសទី១ 
ឆ្ន ាំ២០២១ ែល់ ១០,៤២% សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ោយស្ថរមាន្ការងយចុះនន្ចាំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធ
សប្មារ់ប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ ។ 

ង- ការវភិ្ជគពីកតាត  និ្ងនិ្នាន ការផែលរ ះ ល់ស្ថា ន្ភ្ជព និ្ងលទធែលហរិញ្ញវរាុ 
 កតាត មួយចាំន្ួន្អាចមាន្ឥទធិពលជ្លីស្ថា ន្ភ្ជព ន្ិងលទធែលហរិញ្ញវរាុររស់ កសស ែូចជា៖ 

- កតាត នានាផែលជ្្វីឱ្យមាន្កាំររិជ្លីការជ្្វី ណិជាកមមអន្តរជារិ  
 ជ្ោយស្ថរប្រភពចាំណូលចមបងររស់ កសស បាន្មកពចីរាចរណ៍ទាំន្ិញឆ្លងការ់ផែលជាការជ្្វី ណិជា
កមមអន្តរជារិ ែូចជ្ន្ះកតាត នានាផែលមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ ណិជាកមមអន្តរជារិ ន្ិងមាន្ឥទធពិលជ្លអីាជីវកមម
ររស់ កសស ផែលកតាត ទាំងជ្នាះមាន្ែូចជា ស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចកនុងប្សុក កនុងរាំរន្ ់ន្ិងស្ថកលជ្លាក ជ្សារភ្ជព
សងាម រញ្ហា សន្តសុិខ ឬកិចចសហប្ររិររតិការនាវាចរតាមសមុប្ទ។ ជ្ោងតាមមូលន្ិ្ិរូរយិរណ័ណអន្តរជារ ិ
(IMF) ជ្សែឋកិចចពិភពជ្លាកន្ឹងមាន្កាំជ្ណីន្កនុងអប្តាប្រមាណ ៤,៩% សប្មារ់ឆ្ន ាំ២០២២ ចាំផណកជ្សែឋកិចច
កមពុជាន្ងឹមាន្កាំជ្ណីន្ប្រមាណ ៥,៣% ជ្ោងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) ជ្ន្ះរង្កា ញថ្ន
ស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកចិចកមពុជាជ្ៅផរមាន្ភ្ជពរងឹមាាំ ផែលជាកតាត វជិាមាន្ចាំជ្ ះអាជីវកមមកាំពង់ផែ ។ 

- សមរាភ្ជព ន្ិងប្រសិទធភ្ជពរាំជ្ពញការង្ករររស់ កសស 
សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ កសស អាចមាន្សមរាភ្ជពជ្លីកោក់កុងផរន្័ររហូរែល់ ៨០០.០០០ 

TEUs រនាៃ រ់ពបីាន្រាំ ក់ជ្ប្គឿងចប្កជ្លកីោក់កុងផរន្័រ្ុន្្ៃន្់  ប្រជ្ភទ QC ចាំន្ួន្ ០១ ជ្ប្គឿង  RTG ចាំន្ួន្ ០២ 
ជ្ប្គឿង ន្ិង Empty Reach Stacker ចាំន្ួន្ ០៤ ជ្ប្គឿង រផន្ាមជ្ទៀរកាលពីឆ្ន ាំ២០២១។ កតាត ជ្ន្ះជ្្វឱី្យសមរាភ្ជព 
ន្ិងប្រសទិធភ្ជពការង្ករមាន្ការជ្កីន្ជ្ ងីកនុងការរាំជ្ពញជ្សវាកមមររសខ់លួន្ ប្សរជ្ៅន្ងឹកាំជ្ណីន្ទាំន្ញិឆ្លងការ់
ររស់ កសស ។  

- ស្ថា ន្ភ្ជពរណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្កនុងប្សកុ 
 សប្មារប់្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ រណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្កនុងប្សុក ពិជ្សសែលូវជារិជ្លខ៤ ផែលរភ្ជា រព់ី  
កសស ជ្ៅរាជធាន្ីភនាំជ្ពញ ពុាំមាន្ឧរសគាែល់ការែឹកជញ្ាូ ន្ទាំន្ិញជ្ យី ជ្រីជ្ទះជាមាន្ការរកីរាលោលពជីមៃ ឺ
COVID-19 នាជ្ែមីឆ្ន ាំ២០២១ មកែលរ់ចចុរបន្នជ្ន្ះ ក៏ការែឹកជញ្ាូ ន្ទាំន្ិញតាមែលូវជារិជ្លខ៤ ជ្ៅផររន្តម្មតា។ 
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រឯីការ ែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែករចចុរបន្នប្កមុហ ុន្ Royal Railway ឆ្លងការ់ កសស មាន្ចាំន្ួន្ ៦ជ្ជងី ជ្ៅ៧ជ្ជីង កនុង
មួយសបាត ហ៍ កនុងការនាាំទាំន្ិញជ្ចញ-ចូល ជ្ហយីការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែកជ្ន្ះ ក៏ប្រប្ពឹរតជ្ៅជ្ោយរលូន្តាម្មមតា
មិន្មាន្រញ្ហា ជ្្ីវឱ្យខកខាន្ែាំជ្ណីរជ្នាះជ្ទ ។ 

- កិចចសហប្ររិររតិការរវាងផែកនុងរាំរន់្ 
 កិចចសហប្ររិររតិការរវាងផែកនុងរាំរន្់ ពិជ្សសគឺការរភ្ជា រ់ជាមួយកាំពង់ផែជ្មកនុងរាំរន្ម់ាន្ស្ថរៈសាំខាន្ ់
កនុងការសាំរលួចរាចរណ៍ទាំន្ិញរវាង កសស ន្ងិទីែារអន្តរជារិសាំខាន្់ៗ ជ្ោយមាន្ឥទធពិលជ្លចីាំណាយ ន្ិងរយៈ
ជ្ពលែឹកជញ្ាូ ន្ ផែលជាលទធែលជ្្វឱី្យមាន្ែលរ ះ ល់ជ្លីភ្ជពប្រកួរប្រផជងររសឧ់សាហកមមនានា។ កនុង
ករណីជ្ន្ះ កសស បាន្ខិរខាំរកាទាំនាកទ់ាំន្ងលអជាមយួរណាត កាំពង់ផែសាំខាន្់ៗ កនុងរាំរន្់ជ្ែីមបធីានាឱ្យប្រររិរតិ
ការមាន្ភ្ជពរលូន្ ។ 

- រ ាំលស់ 
 ជ្ោយអាជីវកមមររស ់កសស មាន្ការជ្ប្រីប្បាស់ជ្ហោឋ រចនាសមព័ន្ធជ្ប្ចនី្ ចាំណាយជ្លីរ ាំលស់ជ្លីជ្ហោឋ រចនា
សមព័ន្ធផែែូចជា ចាំណរនាវា ជ្ប្គឿងចប្ក អគារ មាន្ទាំហា្ំ ាំផែលអាចរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ ែូចជ្ន្ះ 
កសស ចាំបាច់ប្រូវមាន្ការប្រួរពិន្រិយជ្លីជ្គាលន្ជ្ោបាយរ ាំលស់ឱ្យបាន្សមប្សរ ន្ងិជ្្វីការផករប្មូវ តាមការ
ចាំបាច់ជ្រៀងរាល់ការយិររជិ្ចេទរបាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុ។  សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ជ្ន្ះ ពុាំមាន្ការផកសប្មួល 
ឬការជ្សនីឱ្យមាន្ការផកសប្មលួជ្គាលន្ជ្ោបាយរ ាំលស់ជ្ន្ះពីសវន្ករឯករាជយជ្ យី ។ 
 

១- ការវភិ្ជគពីលកាខណឌ នន្រប្មវូការ និ្ងការែារ់ែាង់ 
 សកមមភ្ជពអាជីវកមមររស់ កសស មាន្ទាំនាក់ទាំន្ងជ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមយួជ្សែឋកិចចជារិ ជ្សែឋកិចចរាំរន្់ ន្ិង
ជ្សែឋកិចចស្ថកលជ្លាក។ ជាពិជ្សសជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជារិមាន្រផប្មរប្មួលន្ឹងមាន្ឥទធិពលជ្ោយផ្ទៃ ល់ជ្ៅជ្លី
អាជីវកមម ជ្សវាកមមកាំពង់ផែ ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជារជិ្កីន្ជ្ ងីនាាំឱ្យអាជីវកមម ជ្សវាកមម កាំពង់ផែក៏ជ្កីន្ជ្ ងី
ប្សរន្ឹងជ្ន្ះែលចាំណូលររស់ កសស ក៍មាន្កាំជ្ណីន្ែូចគាន  ែៃុយជ្ៅវញិ ជ្រីជ្សែឋកចិចជារិងយចុះ ន្ឹងមាន្ែល
អវជិាមាន្ជ្ៅជ្លីែលចាំណូល កសស ែងផែរ។ ជ្ោងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) ជ្សែឋកិចច
កមពុជាន្ងឹមាន្កាំជ្ណីន្កនុងអប្តារ ាំពឹងទុកប្រមាណ ៥,៣% ចាំផណកជ្សែឋកិចចពភិពជ្លាកន្ឹងមាន្កាំជ្ណីន្កនុងអប្តា
ប្រមាណ ៤,៩% (IMF) សប្មារឆ់្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ ជ្ហរុែូចជ្ន្ះ មិន្មាន្ែលរ ះ ល់ជ្ៅែល់រប្មូវការ ន្ិងការ
ែារ់ែាងជ់្ៅជ្លីទែីារខាល ាំង ជ្រជី្ទះជាជ្ៅផរមាន្ការរកីរាលោលពីជមៃឺ COVID-19 កនុងប្រជ្ទសកមពុជានាជ្ែមីឆ្ន ាំ
២០២២ជ្ន្ះ ។  

២- ការវភិ្ជគពីការជ្ ងីចុះនន្នងលវរាុធារុជ្ែីម 
 ជ្ប្រងឥន្ធន្ៈ ជាវរាុធារុជ្ែីមចមបងរាំែុរកនុងការរជ្ប្មីជ្សវាកមមកាំពង់ផែ ជ្ោយជារប្មូវការសាំខាន្ស់ប្មារ់
ប្ររិររតិការជ្ប្គឿងចប្ក។ កសស ជ្ៅផររការនមលជ្សវាររស់ខលួន្ែផែល ជ្រីជ្ទះជារនមលជ្ប្រងឥន្ធន្ៈមាន្ការជ្កីន្
ជ្ ងី ឫងយចុះក៏ជ្ោយ។ ជ្ហរុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្អនុ្វរតោ ងខាា រខ់ាួន្នូ្វន្ីរិវ ិ្ លីទធកមម ជ្ែីមបធីានាឱ្យបាន្នូ្វ
រនមលររស់វរាុធារុជ្ែមីទាំងជ្ន្ះមាន្ភ្ជពសមប្សរ ន្ិងប្រករួប្រផជងកនុងរនមលទីែារ ។ 

៣- ការវភិ្ជគជ្លីពន្ធ 



 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទ១ី ឆ្ន ាំ២០២២ 53 

 កសស សារិជ្ៅជ្ប្កាមចារ់នន្ប្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវសិយ័ពន្ធោរ ន្ងិអាករ ជ្ហរុែូចជ្ន្ះ កសស មាន្
ការពវកចិចប្រូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមចារ់ ន្ងិរញ្ញរតជិា្រមាន្។ កសស ប្រូវរង់ពន្ធអាករជ្ៅតាមរររពិរ ន្ិង
ជាសហប្គាសជារ់ពន្ធ្ាំផែលបាន្កាំណរ់ជ្ោយអគានាយកោឋ ន្ពន្ធោរ។ ចាំជ្ ះពន្ធជ្លីប្បាក់ចាំជ្ណញប្រចាំឆ្ន ាំ 
ចរត់ាាំងពឆី្ន ាំ២០២១ កសស បាន្រាំជ្ពញការពវកចិចរងព់ន្ធកនុងអប្តា ២០% វញិជ្ប្កាយពីទទលួបាន្ការជ្លីក
ទឹកចិរតកនុងវសិយ័មូលរប្ររយៈជ្ពលរីឆ្ន ាំកន្លងមក ចាំផណកពន្ធជ្ែេងៗ កសស បាន្អនុ្វរតតាមការពវកចិចររស់
ខលួន្តាមចារ់ពន្ធោរររស់ប្ពះរាជាណាចប្កកមពុជា ។ 

 ចាំណូលសាំខាន្់ររស់ កសស មាន្ចាំណូលជ្លីកោក់ ន្ិងចាំណូលពីជ្សវាកមមផែផែលរមួចាំផណកប្រមាណ 
៩៩% នន្ចាំណូលសរុរសប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ហយីកតាត ចមបងផែលជាំរុញឱ្យមាន្ការជ្កនី្ជ្ ងីនន្
ប្បាក់ចាំណូល គឺកាំជ្ណីន្នន្នាវា ន្ិងទាំន្ិញឆ្លងការ់កាំពងផ់ែ ជាពិជ្សសទាំន្ញិកុងផរន្រ័ផែលជាប្រភពចាំណូលែ៏
សាំខាន្់ររស់ កសស។ ការលូរលាសក់នុងវសិ័យកសកិមម វសិ័យ ណិជាកមម វសិ័យសាំណង ់ន្ិងវសិ័យឧសាហកមម 
គឺបាន្ឆ្លុះរញ្ហច ាំងនូ្វស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចជារិររស់ប្រជ្ទសកមពុជា ជ្ហយីប្សរន្ងឹជ្ន្ះកម៏ាន្ឥទធពិលជាវជិាមាន្ជ្លី
អាជីវកមម ជ្សវាកមម ន្ិងែលចាំណូលររស់ កសស ែងផែរ ។ 

 
១-  ែលរ ះ ល់ពីអប្តារតូរប្បាក់ 
 កសស បាន្ទទលួប្បាក់កមចីរន្តតាមរយៈប្កសួងជ្សែឋកចិច ន្ងិហរិញ្ញវរាុ ពី JICA ន្ិង JBIC ជ្ោយរប្មូវឱ្យ 
កសស សងប្បាក់ជ្ែីម ន្ិងការប្បាក់ជាប្បាក់ជ្យ ន្ជរ ុន្ ន្ិងប្បាក់ែុលាល រអាជ្មរកិ ជ្ៅជ្ពលផែលរូរិយវរាុមុខង្ករ
ររស ់កសស គជឺាប្បាក់ជ្រៀល។ ែូចជ្ន្ះ រាំផររាំរលួអប្តារតូរប្បាក់ជ្រៀលជ្្ៀរន្ឹងប្បាកែុ់លាល រអាជ្មរកិ ប្បាក់ជ្រៀលជ្្ៀរ
ន្ឹងប្បាក់ជ្យ ន្ជរ ុន្ ន្ងិប្បាក់ែុលាល រជ្្ៀរន្ឹងប្បាក់ជ្យ ន្ជរ ុន្ ន្ងឹមាន្ែលរ ះ លែ់ល់កប្មិរប្បាក់ចាំជ្ណញ
ររស់ កសស ។ 

២-  ែលរ ះ ល់ពីអប្តាការប្បាក់ 
 រចចុរបន្ន កសស មនិ្មាន្កមចណីាផែលមាន្អប្តាការប្បាក់ផប្រប្រួលជ្នាះជ្ទ។ កសស បាន្ទទួលប្បាក់កមចី
ពីប្កសួងជ្សែឋកចិច ន្ិងហរិញ្ញវរាុ ផែលជាកមចីរន្តពី JICA ន្ិង JBIC កនុងអប្តាការប្បាកច់រ់ពី ២,៦៥% ែល ់  
៣,៧0%។ ជ្ហរុែូចជ្ន្ះ សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ជ្ន្ះ មិន្មាន្ែលរ ះ ល់ពរីផប្មរប្មួលអប្តាការប្បាក់
ជ្ន្ះជ្ទ ។ 

៣- ែលរ ះ ល់ពីការផប្រប្រលួរនមលជ្ប្រងឥន្ធន្ៈ  
 ការផប្រប្រួលរនមលជ្ប្រងឥន្ធន្ៈន្ឹងមាន្ែលរ ះ ល់ែលែ់លចាំជ្ណញររស់ កសស ជ្ោយប្ររិររតិការ 
កាំពង់ផែពឹងផែអកោ ងខាល ាំងជ្ៅជ្លីជ្ប្គឿងចប្កផែលជ្ប្រីប្បាសជ់្ប្រងឥន្ធន្ៈ។ ជ្ហរុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្ពប្ងឹង 
ប្រសិទធភ្ជពជ្លីកោក់ ន្ិងការប្គរ់ប្គងទលីាន្កុងផរន្័រ ជ្ែមីបកីារ់រន្ាយការជ្រ ីឬការរាំលាស់ទកុីងផរន្័រផែលមនិ្ 
ចាំបាច់ ជ្ែមីបកីារ់រន្ាយចាំណាយប្រររិរតិការ ន្ិងជ្លកីកាំពស់ជ្សវាកមមររស់ខលួន្ ។ 
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 កសស បាន្រកានូ្វរនមលជ្សវាកមមររសខ់លួន្ជ្ងរ ជ្ោយមិន្ជ្្វកីារផប្រប្រួល ឬផកសប្មលួជ្ៅតាមការផប្រប្រលួ
នន្អរិែរណាជ្ យី ជ្ហយីជ្ៅផររកាបាន្នូ្វជ្សារភ្ជពហរិញ្ញវរាុបាន្ោ ងប្រជ្សីរ ។ 

 ជ្គាលន្ជ្ោបាយ ជ្សែឋកចិច ស្ថរជ្ពីពន្ធ ន្ងិរូរិយវរាុ ររស់រោឋ ភិបាលមាន្ឥទធិពលោ ងខាល ាំងជ្លអីាជីវកមម
ររស់ កសស ជ្ោយស្ថរជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្ន្ះមាន្ទិសជ្ៅគាាំប្ទ ន្ិងជ្លីកសៃួយវសិ័យ ណិជាកមមអន្តរជារិ ផែល
ែតល់ែលវជិាមាន្ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ ជ្គាលន្ជ្ោបាយសាំខាន្់ៗររស់រាជរោឋ ភបិាលរមួមាន្៖ 

- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្លីកសៃួយវសិ័យឧសាហកមម រាជរោឋ ភបិាលមាន្គជ្ប្មាងផប្រកាល យជ្ខរតប្ពះសីហនុ្ 
ឱ្យជ្ៅជាមជឈមណឌ ល ណិជាកមម  ូជសីៃីក ន្ិងែលិរកមម តាមរយៈការកស្ថងជ្ហោឋ រចនាសមព័ន្ធផែ
ពប្ងីកែលូវជារិជ្លខ៤ ន្ិងគជ្ប្មាងស្ថងសង់ែលូវជ្លបឿន្ជ្លឿន្ពី ភនាំជ្ពញ-ជ្ខរតប្ពះសីហនុ្ ន្ិងជ្ហោឋ
រចនាសមពន័្ធប្ពលាន្យន្តជ្ហ្គះអន្តរជារ ិជ្ខរតប្ពះសីហនុ្ែងផែរ ។ 

- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជប្មុញការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវទឹក 
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយនាាំជ្ចញអងារជ្ចញជ្ៅទីែារជ្ប្ៅប្រជ្ទស កាំពុងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់ កសស 
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្លីកសៃួយ ណិជាកមមអន្តរជារិ ជ្ោយខរិខាំការរ់ន្ាយឧរសគានានា ចាំជ្ ះការជ្្វី
 ណិជាកមមរវាងកមពុជា ន្ិងរណាត ប្រជ្ទសជានែគូកនុងស្ថកលជ្លាក 

- រាជរោឋ ភិបាលតាមរយៈ្នាគារជារិ បាន្អនុ្វរតជ្គាលន្ជ្ោបាយរូរិយវរាុតាមរយៈយន្តការទីែាររតូរ
ប្បាក់ជ្សរ ី ផរសាិរជ្ៅជ្ប្កាមអន្តរាគមន្៍ ជ្ែមីបរីកាជ្សារភ្ជពរូរិយរណ័ណជារិ ជ្ហយីលាំន្ឹងរូរិយវរាុជ្ន្ះ 
បាន្រកាជ្សារភ្ជពមា ប្កូជ្សែឋកិចចកមពុជា ផែលបាន្កស្ថងទាំនុ្កចរិតចាំជ្ ះវនិ្ិជ្ោគនិ្ ន្ិងជប្មុញការ
ជ្្វីអាជីវកមមវសិ័យឯកជន្  

- ការជ្លីកទកឹចិរតពន្ធោរកនុងវសិ័យមូលរប្រ ែល់សហប្គាសជ្បាះែាយលកមូ់លរប្រជ្ៅកមពុជា បាន្
ន្ឹងកាំពុងជប្មុញឱ្យសហប្គាសរែឋ ន្ិងប្កមុហ ុន្ឯកជន្ចូលទីែារមូលរប្រកាន្់ផរជ្ប្ចនី្ ផែលចូលរមួ
ចាំផណកកនុងការអភិវឌ្ឍជ្សែឋកចិចជារិ ។ 
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ផ្នែកទី ៥ 
ព័រ៌មានចាំបាឆ់ច្នសេងច្ទៀរសគ្មាប់ 

ការពារវិនិច្យាគិន 
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សប្មារ់ប្រីមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២២ ជ្ន្ះ កសស មាន្ពរ័៌មាន្ចាំបាច់សប្មារ់ការ រវនិ្ិជ្ោគិន្ែូចខាងជ្ប្កាម៖ 
• ប្កុមប្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្រិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្ម័រជ្ោយឯកភ្ជពជ្លី របាយការណ៍សដីព ី វឌ្ឍន្ភ្ជពនន្
ការសិកា Feasibility Study ររសគ់ជ្ប្មាងអភិវឌ្ឍន្៍ចាំណរផែកុងផរន្័រងមីជាំហ្គន្ទ២ី ន្ិងជាំហ្គន្ទ៣ី 
ន្ិងលទធែលនន្ការប្រជុាំ Fact-Finding Mission ន្ិងបាន្ជ្សនីជ្អាយ កសស ជ្រៀរចរបាយការណ៍សដីពី
ែលប្រជ្ោជន្៍ ន្ងិប្រសទិធិភ្ជពផែនកជ្សែឋកិចច ន្ិងហរិញ្ញវរាុសប្មារ់គជ្ប្មាងអភិវឌ្ឍន្៍ចាំណរផែកុងផរន្័
រងមីជាំហ្គន្ទ២ី ន្ិងជាំហ្គន្ទ៣ី ជូន្ប្កសួងអាណាពាបាលទាំងពីរ ន្ិងជ្សនីសុាំជ្អាយ ជ្លាក KUME 
Hidetoshi ជួយសប្មរសប្មលួ ន្ិងចរចររផន្ាមជ្ទៀរជ្ៅភ្ជគីជរ ុន្ជ្លីការរញ្ចុ ះអប្តាការប្បាក់ជាអរប
ររមិា ។ 

• ប្កុមប្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្រិយ ពិភ្ជកា ន្ងិអនុ្ម័រ ែូចខាងជ្ប្កាម ៖ 
o ឯកភ្ជពជ្លីរបាយការណ៍រូកសរុរលទធែលការង្ករអាជីវកមម កសស ឆ្ន ាំ២០២១  
o ឯកភ្ជពជ្លីវធិាន្ការណ៍ជ្ោះប្ស្ថយរនាៃ ន្់ ន្ងិជ្សនីជ្អាយ កសស ប្រូវជ្រៀរចាំលិខិរជ្គារពជូន្ ឯក
ឧរតម ជ្ទសរែឋមន្រន្តី រែឋមន្រន្តីប្កសួងស្ថធារណការ ន្ិងែឹកជញ្ាូ ន្ ជ្ែីមបជី្សនីសុាំជ្គាលការណ៍ផ្ទល ស់រតូរទី
តាាំងររសស់មរាកិចចប្ររួពិន្រិយលកាណៈរជ្ចចកជ្ទសោន្យន្តជ្ៅជ្ែីមទ ីពីកនុងររជិ្វណ កសស ជ្ៅ
ជ្ប្ៅររជិ្វណ កសស វញិ  

o ឯកភ្ជពជាជ្គាលការណ៍ជ្លី គជ្ប្មាងអភិវឌ្ឍន្៍កាំពង់ផែជ្ទសចរណ៍កនុងប្សុក ជ្ៅប្ចកជ្លខ១ នន្
កាំពង់ផែសវយរ័ប្កុងប្ពះសីហនុ្ ។ 

• ប្កុមប្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្រិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្ម័រជ្ោយឯកភ្ជពជ្លី របាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុប្រីមាសទ៤ី 
ន្ិងសប្មារ់ែាំណាច់ការយិររជិ្ចេទ ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ ផែលបាន្ប្រួរពនិ្ិរយជ្ោយប្កមុ
ហ ុន្សវន្កមមឯករាជយ PWC (Financial performance review) ។ 

• ប្កុមប្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្រិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មរ័ឯកភ្ជពជ្លី របាយការណ៍សតពីី ការអនុ្ជ្ប្គាះនងលឈ្នួល  
ជ្សវាររស់ កសស ចាំជ្ ះទាំន្ិញរាជរោឋ ភិបាល ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ មាន្ចាំន្ួន្ជាទឹកប្បាកស់រុរ 
៨៨.៣១២,១៩ USD ( ផរ រសិរប្បាាំរ ីន្់ រីរយែរ់ពីរ ែុលាល រអាជ្មរកិ ន្ងិែរ់ប្បាាំរួន្ជ្សន្ ) ។ 
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ថ្ងៃទី២៣ ផខឧសភ្ជ ឆ្ន ាំ២០២២ 
បាន្អាន្ ន្ិងឯកភ្ជព 

 
 
 

_______________ 
ហរាជ្លខា 

 
ប្រធាន្អគានាយក 
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