
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

អ ៊ីម ៉ែល: 
ir@ppwsa.com.kh 

លលខទូរស័ព្ទ: (៨៥៥)២៣ ៧២៤០៤៦ 
លលខទូរសារ: (៨៥៥)២៣ ៤២៧៦៥៧ 

               លលខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កា ត់ស្សះចក ខណ្ឌ ដូនលព្ញ  
                                                                   រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ស្ព្ះរាជាណាចស្កក ព ជា 

លោលលៅយ ទធសាស្រសតច បងរបស ់រ.ទ.ស.ភ្ មានដូចខាងលស្ោ ៖ 
ព្ស្ង៊ីកោរផ្គតផ់្គងទឹ់កលៅតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញលោយរកាអស្ា  និងសតងោ់រដូចោន លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 
វភិាគថ្លលលដ៊ី  និងកំមណ្ទស្ ងដំ់លណ្៊ី ោរ និងមបបបទលដ៊ី ប៊ីោតប់នថយថ្លលលដ៊ី ទឹក បលងា៊ីនស្បសិទធិភាព្ប គគលិក និង
បនតកសាងស តថភាព្របសស់ហស្ោស។    ាងំចិតតខពស ់   ចំល ះោរទទលួខ សស្តូវដលស់ងគ  និងបរសិាថ ន។ 
លស្បៀបល ៀបមបបយ ទធសាស្រសតជា យួបណាត អងគភាព្ទឹកសាា តនានា មដលមានស្បសិទធភាព្បំផ្ តកន ងពិ្ភ្ព្លោក។ 
 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នពំេញ 

                      ក្េះរាជាណាចក្កកម្ពុជា 
                         ជាតិ  សាស្នា  ក្េះម្ហាកសក្ត 

របាយការណ៍ក្រចកំ្តីមាស្ទី៣ 
      ឆ្ន ាំ២០២២ 



  

 

 

 



 

i|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ស្ថា នភាពហរិញ្ញ វត្ាុ ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

ស្ទព្យសក មសរ ប( ន់លរៀល) ២.៦០៦.៩៧៧.១៤៣ ២.៣០៦.៨០៦.១៧៤ ១.៨៦៤.៦១៨.១៤០ 

បំណ្ លសរ ប( ន់លរៀល) ១.៣៥៨.២៩៧.៩២២ ១.១៤០.១៧៧.៩៦១ ៨៨២.៥៦៥.៤៨៣ 

 ូល នសរ ប( ន់លរៀល) ១.២៤៨.៦៧៩.២២១ ១.១៦៦.៦២៨.២១៣ ៩៨២.០៥២.៦៥៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វត្ាុ ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចំណូ្លសរ ប( ន់លរៀល) ៩១.៩០៣.៨៥៨ ១១៥.២៨២.៥៦២ ៨៦.៥៨៥.០៧១ 
ចំលណ្ញ  នបង់ព្នធស្បាក់ចណូំល( ន់លរៀល) ៣៤.៥៦៦.៣៩៦ ៦៧.៨៨១.៤៦២ ៣១.០៧៥.២៨៤ 
ចំលណ្ញស ទធកន ងោរយិបរលិចេទ( ន់លរៀល) ២៨.០១១.៩២៦ ៥៩.៧៣៨.៦៨០ ២៧.១៤០.៨៤២ 
លទធផ្លល ាិតកន ងោរយិបរលិចេទ( ន់លរៀល) ២៨.០១១.៩២៦ ៥៩.៧៣៨.៦៨០ ២៧.១៤០.៨៤២ 

អនុបាត្ហរិញ្ញ វត្ាុ ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឆ្ន ាំ២០២១ ឆ្ន ាំ២០២០ 

អន បាតសា នភាព្    

អន បាតសនទន៊ីយភាព្ 
អន បាតចរនត(ចនំួនដង) ១,៨៦ ១,៦៥ ១,០៨ 

អន បាតចរនតលលឿន(ចនំួនដង) ១,២៣ ១,១១ ០,៦៨ 

 ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ត្តី្មាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

អន បាតចំលណ្ញភាព្ 

អន បាតចំលណ្ញល ៀបនងឹ 
ស្ទព្សក ម(ភាគរយ) ១,០៩ ២,៧៤ ១,៥៧ 
អន បាតចំលណ្ញល ៀបនងឹ 
 ូល ន(ភាគរយ) ២,២៧ ៥,៣៦ ២,៨៦ 

អន បាតគមាល តចំលណ្ញដ ល 
(ភាគរយ) 
 
(ភាគរយ) 

៤២,៨២ ៥៧,០៨ ៤៣,៧៧ 

អន បាតគមាល តចំលណ្ញភាព្ 
(ភាគរយ) ៣០,៤៨ ៥១,៨២ ៣១,៣៥ 

ចំលណ្ញកន ង យួឯកា ូលបស្ត 
ក មសិទធិ(លរៀល) ៣២២,០៨ ៦៨៦,៨៦ ៣១២,០៦ 

អន បាតលទធភាព្សងោរស្បាក ់(ចំននួដង) ៣,៧៣ ៦២,៣៥ ៥,៣៦ 

េ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ពងេរ 

 

 

 

 



 

ii|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

៧.៣០០

៧.៣៥០

៧.៤០០

៧.៤៥០

៧.៥០០

៧.៥៥០

.០

២០.០០០

៤០.០០០

៦០.០០០

៨០.០០០

១០០.០០០

១២០.០០០

ទំហជំញួដូរ (ភាគហ  ន) ថ្លលបិទ

៩១.៩០៤៣៤.៥៦៦

២៨.០១២

ចំណូ្លសរ ប

ចំលណ្ញ  នបងព់្នធ

ចំលណ្ញកន ងោរយិបរលិចេទ

៧៣.៦០៧

៣៣.២៩១

៨៨.៣៥១

១២៩.២៧៣

២៨.០១២

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

ក្រាហ្វកិអាំពីេ័ត៌មានហរិញ្ញវតថុស្ពងេរ 

 
បមស្ បស្ លួតថ្ លភាគហ  ន (គតិជាលរៀល) នងិទហំជំញួដូរ 

ស្បាក់ចលំណ្ញសស្មាប់ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ (ោនលរៀល) 

 

ស្បាក់ចលំណ្ញា បណាត ឆ្ន នំ៊ី យួៗ (ោនលរៀល) 

ភាគហ ៊ុន ររៀល 



 

iii|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

ស្មាស្ភាេ 
ក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

iv|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ឯកឧតតម្ ឡងុ ណារ  ៉ូ 
អគ្គនាយក 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ត្កុងភ្នាំពពញ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

ឯកឧតតម្ ម្ុី វ ន់ 
រដ្ាពលខាធិការ  

ត្កសួងពសដ្ាកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

 

ឯកឧតតម្ នួន ផារត័ន 
អភ្បិាលរងននគ្ណៈអភ្ិបាល 

រាជធានីភ្នាំពពញ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

ពោក មា  ណ៉ូ រា វីន 
ត្ាំណាងនិពោជិត្ 

រដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ត្កុងភ្នាំពពញ 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 ពោក ណា ំចន្រនទី 
អភ្បិាលមនិត្រត្ិរត្តិត្ាំណាង 

ភាគ្ហ ុនិកឯកជន 
ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

ពោក ពក្ស្ង ស្ឱំក 
អភ្បិាលឯករាជយ 

ស្មាជិកក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

ឯកឧតតម្ អ ុ៊ុំ ស្ថុា 
រដ្ាពលខាធកិាត្កសួងឧសាហកមម វទិាស្ថស្រសត 

រពច្ចកវទិា នងិនវានុវត្តន ៍
ក្រធានក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 



 

v|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
                  

ក្ន៊ុងស្ត៊ីមាសទ៊ី៣រនេះ រ.ទ.ស.ភ បានទទួលចំណូលសរ៊ុប ៩១.៩០៣.៨៥៨ ន់ររៀល  និង ប្របាក់្ចំរណញ
ម៊ុនបង់ពនធរលើប្របាក់្ចំណូលចំនួន ៣៤.៥៦៦.៣៩៦ ន់ររៀល។       លទធផលលមអិតសរ៊ុបរបស់ភាគហ ៊ុនិក្ មានចំនួន
២៨.០១១.៩២៦ ន់ររៀល។ ចំរណញក្ន៊ុងមួយភាគហ ៊ុនជាមូលដ្ឋា ន(Basic Earnings per Share) ៣២២,០៨ររៀល។ 
  រ.ទ.ស.ភ វនិិរោគ ក្សាង ពប្រងើក្ ដំរណើ រការ និងជួសជ៊ុលថែរក្ាមរយោបាយសប្រមាប់ផលិត និងប្របព័នធ
ថចក្ចាយទឹក្សាអ ត និងអនាម័យ។ រប្របើប្របាស់នូវប្រគប់វធិានការរដើមបើបរងកើនផលិតក្មម-រសវាក្មម និងធានាគ៊ុណភាពទឹក្
សាអ ត រដើមបើរ ល្ើយតបរៅនឹងតប្រមូវការសប្រមាប់ជើវភាពរស់រៅ អាជើវក្មម រសវាក្មម និងឧសាហក្មម។ រយវើអាជើវក្មម រសវាក្មម 
និងការងាររផេងៗរទៀតថដលទាក់្ទងនឹងវស័ិយទឹក្សាអ ត   និងអនាម័យរៅក្ន៊ុងឬរប្រៅប្របរទស   តាមការសរប្រមចរបស់ 
ប្រកុ្មប្របឹក្ាភិបាល និងរដ្ឋយអន៊ុរោមតាមចាប់។ 
 សហប្របតិបតតិការរលើថផនក្បរចេក្រទសពាណិជជក្មម និងហរិញ្ញវតថ៊ុជាមួយដដគូអភិវឌ្ឍទាងំក្ន៊ុង និងរប្រៅប្របរទស 
រដើមបើពប្រងើក្ និងអភិវឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ រៅតាមរោលនរោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ធានាឱ្យបាននូវចើរភាពដំរណើ រការ 
ផលិតក្មមអាជើវក្មម និងហរិញ្ញវតថ៊ុ រដ្ឋយផារភាជ ប់ជាមួយផលប្របរោជន៍សងគម បរងកើនប្របសិទធភាពប៊ុគគលិក្ និងបនត 
ក្សាងសមតថភាពរបស់សហប្រោស វភិាគក្តាត ដែលរដើម និងកំ្ថណទប្រមង់ដំរណើ រការ និងថបបបទ រដើមបើកាត់បនថយដែលរដើម 
ទឹក្ រប្របៀបរយៀបថបបយ៊ុទធសាស្តសតជាមួយបណ្តត អងគភាពទឹក្សាអ តនានា ថដលមានប្របសិទធភាពបំផ៊ុតក្ន៊ុងពិភពរោក្។ 

សេវាដ៏មានក្ររេិទ្ធភាព 
 រយើងរៅថតបនតធានាការផគត់ផគង់ទឹក្សាអ ត ២៤រមា៉ោ ងរលើ២៤រមា៉ោ ង ជាមួយនឹងគ៊ុណភាពថដលអាចទទួលទាន 
បានរដ្ឋយផ្ទា ល់ពើក្ាលរ ៉ោូប ើរណ។ ក្ន៊ុងស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ រនេះ រយើងបានដ្ឋក់្បំពង់រមនាទឹំក្ និងបណ្តត ញថចក្ចាយ 
ទឹក្សាអ ត សរ៊ុបប្របថវង៨៦.៩៥៩,៧៣ថម៉ោប្រត និងផលិតបានចំនួន៦២.៩០៣.៨៩៥ម៣ កំ្រណើ នអតិែិជនក្ន៊ុងប្រោ បានចំនួន
៥.២៧៦បណ្តត ញ ក្ន៊ុងរនាេះអតិែិជនចំណូលទាបចំនួន៣៥៩បណ្តត ញ, អប្រតាទឹក្បាត់បង់សថិតក្ន៊ុងក្ប្រមិត ៨,៥០%។ 

 

ពស្ចកតីថ្លែងររស្ ់
ក្រធានក្កមុ្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

កនងុក្តីមាស្ទី៣ឆ្ន ២ំ០២២ ពនះ 

 

 
ឯកឧតតម្ អ ុ៊ុំ ស្ថុា 

រដឋលលខា ិោរ ស្កសងួឧសាហក ម 
វទិាសាស្រសត បលចេកវទិា និងនវាន វតតន ៍
ក្រធានក្កុម្ក្រឹកាភ្ិបាល 

 

 

 



 

vi|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 
ារអនុវត្តារងារររេក់្រកុមក្ររឹកាភិបាល 
 លទ្ធផលកិច្ចក្ររជុាំក្រកុមក្ររឹកាភិបាលសលើកទី្១៥ អាណត្តិទី្៧ ររេ់ រ.ទ្.េ.ភ ថ្ងៃទី្២៣ ខែកញ្ញញ  

ឆ្ន ាំ២០២២ 
 រៅក្ន៊ុងប្រតើមាសទើ៣ ឆ្ន ២ំ០២២ រនេះ ប្រកុ្មប្របឹក្ាភិបាលអាណតតិទើ៧ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានរបើក្សម័យប្របជ៊ុំ 
រលើក្ទើ១៥ នាដែៃទើ២៣ ថែក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ រវោរមា៉ោ ង៨:៣០នាទើ ា  Online   លោយលស្ប៊ីក មវ ិ៊ី ZOOM  ថដលមាន
ររបៀបវារៈ ដូចខាងរប្រកាម ៖ 
 ១) សំរណើ ស៊ុំពិនិតយ-អន៊ុម័តជប្រមេះរចញពើបញ្ជ ើនូវសននិយិសមាា រ-បរកិាា រ ថដលបាត់បង់និងែូចគ៊ុណភាពថដល 

ទទួលបានពើរដ្ឋា ក្រទឹក្រែតតប្រពេះសើហន៊ុ 
 ២) សំរណើ ស៊ុំពិនិតយ-អន៊ុម័តគរប្រមាងសិក្ាបឋមសមិទធិលទធភាពដនបរចេក្វទិោឈ្លល សដវក្ន៊ុងការប្រគប់ប្រគង 

ថចក្ចាយទឹក្រៅក្មព៊ុជា (Smart Water Management System) 
 ៣) សំរណើ ស៊ុំអន៊ុសាសន៍ថណនារំៅរលើបំណ៊ុ លដែលរប្របើប្របាស់ទឹក្របស់ប្រក្សួងការពារជាតិ 
 ៤) របាយការណ៍សតើពើលទធផលការងារឆ្ន ២ំ០២២ (៨ថែបូក្៤ថែបា៉ោ ន់សាម ន) និងសំរណើ ស៊ុំពិនិតយ-អន៊ុម័ត 

រលើគរប្រមាងថផនការសហប្រោស និងទ៊ុនវនិិរោគឆ្ន ២ំ០២៣ 
 ៥) របាយការណ៍សតើពើលទធផលកិ្ចេលទធក្មមអន៊ុវតតក្ន៊ុងប្រតើមាសទើ៣ ឆ្ន ២ំ០២២ និងសំរណើ ស៊ុំពិនិតយ-

អន៊ុម័ត រលើគរប្រមាងថផនការលទធក្មមឆ្ន ២ំ០២៣ 
 ៦) របាយការណ៍សតើពើមូលនិយិបរប្រមើផលប្របរោជន៍សងគមអន៊ុវតតក្ន៊ុងប្រតើមាសទើ៣ ឆ្ន ២ំ០២២ និងសំរណើ ស៊ុំ 

ពិនិតយ-អន៊ុម័តរលើគរប្រមាងរប្របើប្របាស់មូលនិយិបរប្រមើផលប្របរោជន៍សងគមឆ្ន ២ំ០២៣ 
 ៧) របាយការណ៍សតើពើលទធផលការងារសវនក្មមដផាក្ន៊ុងប្រតើមាសទើ៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
 ៨) រផេងៗ 
  ក្) សំរណើ ស៊ុំពិនិតយ-អន៊ុម័តជារោលការណ៍រលើដំរណ្តេះប្រសាយបំណ៊ុ លរបស់អភិបាលនិងមស្តនតើ-និរោជិត 

ថដលបានែេើទិញភាគហ ៊ុន រ.ទ.ស.ភ ក្ន៊ុងដំណ្តក់្កាល IPO 
  ែ) រោលការណ៍ថណនាសំតើពើការរប្រជើសតាងំអភិបាលឯក្រាជយ និងអភិបាលមិនប្របតិបតតិតំណ្តងភាគហ ៊ុនិក្ 

ឯក្ជន របស់សហប្រោសសាធារណៈរបាេះផាយលក់្មូលបប្រតជាសាធារណៈ 
គ) របាយការណ៍សតើពើអាណតតិបចេ៊ុបបននរបស់ប្រកុ្មប្របឹក្ាភិបាលដន រ.ទ.ស.ភ ។ 

 រ.ទ.ស.ភ មានយ៊ុទធសាស្តសតចាស់ោស់ក្ន៊ុងការពប្រងើក្បណ្តត ញថចក្ចាយទឹក្ រដ្ឋយមានទំនាក់្ទំនងជាមួយ 
នឹងការពប្រងើក្សមតថភាពប្របប្រពឹតតក្មម រហើយការពប្រងើក្ការផគត់ផគង់ទឹក្រៅតំបន់ជ៊ុំវញិរាជធានើភនំរពញ គឺរយវើោ៉ោ ងណ្តរក្ា 
អប្រតា និងសតង់ដ្ឋរដូចោន  រៅក្ន៊ុងរាជធានើភនំរពញ និងតាងំចិតតែពស់ចំរពាេះការទទួលែ៊ុសប្រតូវដល់សងគម និងបរសិាថ ន។ 

 សប្រមាប់ប្រតើមាសទើ៤ ឆ្ន ២ំ០២២ រយើងរប្រោងផលិតទឹក្សាអ ត ៥៨.៥៨៥.៥៣៦ម៣ ជាមួយនឹងការពប្រងើក្ 
បណ្តត ញថចក្ចាយទឹក្បថនថម ៦១គើឡូថម៉ោប្រត និងរប្រោងចំណូលសរ៊ុប ចំនួន ៨៣.៦៥១.១២៥.០០០ររៀល និងចំណ្តយ 
សរ៊ុបចំនួន ៥៣.៨០៩.៨៥៦.០០០ររៀល ដូចថដលបានអន៊ុម័តរដ្ឋយប្រកុ្មប្របឹក្ាភិបាល និងប្រក្សួងអាណ្តពោបាល
ទាងំពើរ។ 

សេច្កតីខងែងអាំណរគុណ 
 រយើងែ្៊ុ ំសូមថែលងនូវរសចក្តើដឹងគ៊ុណដ៏ប្រជាលរប្រៅ ចំរពាេះរាជរដ្ឋា ភិបាល អាណ្តពោបាលទាងំពើរ គឺប្រក្សួង 
ឧសាហក្មម វទិោសាស្តសត បរចេក្វទិោ និងនវាន៊ុវតតន៍ និង ប្រក្សួងរសដាកិ្ចេនិងហរិញ្ញវតថ៊ុ និយត័ក្រមូលបប្រតក្មព៊ុជា 
ផារមូលបប្រតក្មព៊ុជា និងភាគហ ៊ុនិក្ទាងំអស់ ថដលបានផតល់ទំន៊ុក្ចិតតនិងការោបំ្រទចំរពាេះ រ.ទ.ស.ភ ។ 

 





 

viii|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

មាតិកា 
ពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ាុសពងេរ    i 
ត្កាហវិកអាំពីពត័្ម៌ានហិរញ្ញ វត្ាុសពងេរ    ii 
សមាសភាពត្កុមត្រឹកាភ្បិាល    iii 
ពសច្កតីថ្លែងររស់ត្រធានត្កុមត្រកឹសភ្បិាល    v 

មផ្នកទ៊ី១: ព្ត័ម៌ានទូលៅ កព់្ន័ធនឹងរោឋ ករទឹកសវយត័ស្កងុភ្នំលព្ញ    ១ 
     ក- អតតសញ្ញា ណ្រោឋ ករទឹកសវយត័ស្កុងភ្នំលព្ញ    ១ 
     ខ- លកខណ្ៈថ្ន  រកិចេ    ១ 
មផ្នកទ៊ី២: ព្ត័ម៌ានអំព្៊ីលទធផ្លស្បតិបតតិោរ  រកិចេ    ២ 
     ក- លទធផ្លស្បតិបតតិោរ  រកិចេ    ២ 
     ខ- រចនាស ពន័ធចំណូ្ល    ៤ 
មផ្នកទ៊ី៣: របាយោរណ៍្ហរិញ្ាវតថ មដលបានស្តតួពិ្និតយល ៊ីងវញិលោយសវនករឯករាជយ    ៥ 

មផ្នកទ៊ី៤: ោរពិ្ភាកា និងោរវភិាគរបសគ់ណ្ៈស្គបស់្គង                ៧ 

     ក- ទិដឋភាព្ទូលៅថ្នស្បតិបតតិោរ                ៧ 

     ខ- កាត សំខាន់ៗ មដលប៉ែះ លល់ល៊ីស្បាកចំ់លណ្ញ              ១១ 

     គ- ោរមស្បស្បួលសំខាន់ៗ លល៊ីោរលក ់និងចំណូ្ល              ១២ 

     ឃ- ផ្លប៉ែះ លថ់្នោរបតូររូបិយបណ្ណ អស្ាោរស្បាក ់និងថ្លលទំនិញ              ១២ 

     ង- ផ្លប៉ែះ លថ់្នអតិផ្រណា              ១២ 

     ច- លោលនលោបាយលសដឋកិចេ សារលព្៊ីព្នធ និងរូបិយវតថ  របសរ់ោឋ ភិ្បាល              ១៣ 

មផ្នកទ៊ី៥: ព្ត័ម៌ានចបំាចល់ផ្េងៗលទៀតសស្មាបោ់រ រវនិិលោគិន                 ១៣
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ថ្ននកទី១: េ័ត៌មានទ៉ូពៅពាក់េ័នធនឹងរដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កុងភ្នំពេញ 
ក- អត្តសញ្ញញ ណរដ្ឋា ករទឹកសវយត័្ត្កុងភ្នាំពពញ 
     រដ្ឋា ករទកឹសវយត័្ត្កងុភ្នាំពពញ (រ.ទ.ស.ភ្) 
     PHNOM PENH WATER SUPPLY AUTHORITY (PPWSA) 

 លលខកូដសតង់ោរៈ KH1000010004 
 ទ៊ីសាន ក់ោរៈ អោរ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កា ត់ស្សះចក  ខណ្ឌ ដូនលព្ញ  រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ស្ព្ះរាជាណាចស្កក ព ជា 
 លលខទូរស័ព្ទៈ +៨៥៥(០)៣១ ៣២២ ៦៣៤៥ 
 លគហទំព័្រៈ www.ppwsa.com.kh    អ ៊ីម ៉ែលៈ ir@ppwsa.com.kh 
 លលខវញិ្ញា បនបស្តច ះបញ្ជ ៊ី ណិ្ជជក មៈ Co.០៨៣៩Et/២០១២ ោលបរលិចេទៈ ថ្លៃទ៊ី២៧ មខ ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១២ 
 លលខអាជាា បណ្ណអាជ៊ីវក មៈ អន ស្កឹតយលលខ៥២អនស្ក.បក ោលបរលិចេទៈ ថ្លៃទ៊ី១៩ មខ នូ ឆ្ន ១ំ៩៩៦ 
 លសចកត៊ីសលស្ ចអន ញ្ញា ត និងច ះបញ្ជ ៊ីឯកសារផ្តល់ព័្ត៌មានលលខៈ ០១២/១២គ. .ក/ស.ស.រ.    

ោលបរលិចេទៈ ថ្លៃទ៊ី២៣ មខ ៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១២ 
 ល ម្ ះប គគលតំណាងរោឋ ករទឹកសវយត័ស្កុងភ្នំលព្ញៈ ឯកឧតតម្ ឡងុ ណារ  ៉ូ 

 

ខ- លកេណៈននធុរកិច្ច  
 វនិិលោគ កសាង ព្ស្ង៊ីក ដំលណ្៊ី រោរ  និងជួសជ លមលរកា ល ាបាយសស្មាប់ផ្លិត  និងស្បព័្នធមចកចយទឹកសាា ត 

និងអនា ័យ។ 
 លស្ប៊ីស្បាស់នូវស្គប់វធិានោរលដ៊ី ប៊ីបលងា៊ីនផ្លិតក ម លសវាក ម និង ធានាគ ណ្ភាព្ ទឹកសាា តល្ល៊ីយតបលៅនឹងតស្ ូវោរ 

សស្មាប់ជ៊ីវភាព្រស់លៅ អាជ៊ីវក ម លសវាក ម និងឧសាហក ម ល វ៊ីអាជ៊ីវក ម លសវាក ម និងោរង្ករលផ្េងៗលទៀត មដល
ទាក់ទងនឹងវស័ិយទឹកសាា ត និងអនា ័យលៅកន ងឬលស្ៅស្បលទស  ា ោរសលស្ ចរបស់ស្កុ ស្បឹកាភ្ិបាល និងលោយ
អន លោ ា ចាប់។ 

 សហស្បតិបតតិោរលល៊ីមផ្នកបលចេកលទស   ណិ្ជជក ម  និងហរិញ្ាវតថ ជា ួយថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍកន ង  និងលស្ៅស្បលទស  លដ៊ី ប៊ី
ព្ស្ង៊ីក និងអភ្ិវឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ្ លៅា លោលនលោបាយរបស់រាជរោឋ ភ្ិបាល។ 

 ធានាឱ្យបាននូវច៊ីរភាព្ដំលណ្៊ី រោរផ្លិតក ម អាជ៊ីវក ម  និង ហរិញ្ាវតថ លោយផ្ារភាជ ប់ជា ួយផ្លស្បលោជន៍សងគ ។ 
 ព្ស្ង៊ីកោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកលៅតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ លោយរកាអស្ា និងសតង់ោដូចោន លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 
 បលងា៊ីនស្បសិទធភាព្ប គគលិក និងបនតកសាងស តថភាព្របស់សហស្ោស។ 
 វភិាគកាត ថ្លលលដ៊ី  និងកំមណ្ទស្ ង់ដំលណ្៊ី រោរ និងមបបបទលដ៊ី ប៊ីោត់បនថយថ្លលលដ៊ី ទឹក។ 
 លស្បៀបល ៀបមបបយ ទធសាស្រសតជា ួយបណាត អងគភាព្ទឹកសាា តនានាមដលមានស្បសិទធភាព្បំផ្ តកន ងព្ិភ្ព្លោក។ 
 ាងំចិតតខពស់ ចំល ះោរទទួលខ សស្តូវដល់សងគ  និងបរសិាថ ន។ 
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២៥៦ ២៤៣ ២០៨ ២៩៧
៨៧

៣.១០១
៣.៣៤៤

៣.៥៥២
៣.៨៤៩

៤.១៤៤

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ២០២២
ស្បមវងបំព្ងោ់កក់ន ងស្ោ ស្បមវងបំព្ងស់រ បច ងស្ោ

  
ថ្ននកទី២: េ័ត៌មានអេំីលទធនលក្រតរិតតិការធុរកិចច 
ក- លទធផលត្រត្រិត្តិការធុរកចិ្ចពដ្ឋយរមួរញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិច្ចតាមថ្ផនក 
ក.១- លទធផលការងារត្រត្ពឹត្តកមម ត្រពន័ធថ្ច្កចាយទឹក និងការងារកាត្រ់នាយទកឹបាត្រ់ង ់
ក.១.១- លទធផលការងារត្រត្ពឹត្តកមម 

➢ ោរង្ករស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា តលៅកន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២លនះ មានដូចកន ងារាងខាងលស្ោ ៖ 

ររយិាយ 
 

ថ្ននការ 
(គិតជាម ៉ែស្តគូប) 

អនុវតតជាក់ថ្ស្តង 
(គិតជាម ៉ែស្តគូប) 

អក្ា 
(គិតជា %) 

លរាងចស្កភូ្ ិមស្ព្ក ១៤.៦៣០.០០០ ១៦.១២៨.៧១៧ ១១០ 
លរាងចស្កលស្ជាយចង្កវ រ ១៥.១៨៦.៥០០ ១៦.២៩០.៩៧០ ១០៧ 
លរាងចស្កចំោរ ន ៤.៧៧០.៥០០ ៥.៤៣២.២៣០ ១១៤ 
លរាងចស្កនិលរា  ២៤.០៧៣.០០០ ២៤.៨៧៨.៥២០ ១០៣ 
លរាងចស្កល លច ៩៩.៦៣៦ ១០៩.៥៩៤ ១១០ 
លរាងចស្កតបូងឃម  ំ ១០១.២០០ ៦៣.៨៦៤ ៦៣ 

ស្ររុ ៥៨.៨៦០.៨៣៦ ៦២.៩០៣.៨៩៥ ១០៧ 
 

➢ គ ណ្ភាព្ទឹកា បណាត លរាងចស្កស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា ត និងបណាត ញមចកចយ៖ 

  ខវភិាគ ឯកា WHO 
លរាងចស្ក 
ភូ្ មិស្ព្ក 

លរាងចស្ក 
លស្ជាយចង្កវ រ 

លរាងចស្ក 
ចោំរ ន 

លរាងចស្ក 
នលិរា  

លរាងចស្ក 
ល លច 

លរាងចស្ក 
តបូងឃម  ំ

បណាត ញមចកចយ 

          

ភាព្លាក់ NTU ≤ ៥ ០,៦២ ០,៦៧ ០,១៥ ០,៥២ ០,៤៥ ០,៦០ ០,៦៣ 
តថ្ លលប៉ែហាស់ pH ៦,៥ - ៨,៥ ៧,៣៥ ៧,៣៩ ៧,៥១ ៧,១៩ ៧,០៩ ៧,៤៣ ៧,២៨ 
កលរ័លសរ ៊ី mg/l ០,១ - ១ ១,៦៦ ១,៣៣ ១,៣០ ១,៥២ ១,១៨ ០,៨៥ ០,៦០ 
កលរ័សរ ប mg/l <២ ១,៨៦ ១,៤៩ ១,៤៦ ១,៦៥ ១,៤៣ ១,០៤ ០,៧២ 
ល លរាគកូល៊ីហវ  cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ ០ ០ 
ល លរាគអ ៊ីកូល៊ី cfu/100ml ០ ០ ០ 0 ០ ០ ០ ០ 

 
ក.១.២- លទធផលការងារពរៀរច្ាំត្រពន័ធថ្ច្កចាយទកឹស្ថា ត្ 

ត្រថ្វងរាំពងថ់្ដ្លបានដ្ឋកត់ាមឆ្ន ាំនីមយួៗ (គិ្ត្ជាគី្ឡូថ្ម៉ែត្ត្) 
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៨,៥៣

៧,២៨ ៧,០៨
៦,១៩ ៥,៩៤ ៥,៨៥ ៥,៨៥

៦,៥១ ៦,៩០
៧,៧៦

៥,៩៩
៧,១៩

៨,៣០ ៨,១៨
៨,៩០

៩,៧៤ ៩,៧០

៨,៥០

៥៤២ ៥៣១

១.៣៩០

៨២០

១.១៦២

៣៥៩

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ត្រីមាសទី៣ ២០២២

បណ្តា ញអរិថិជនមានចណូំលទាបក្នុងត្ាតាមបណ្តា ឆ្ន នំមីួយៗ

 
ក- លទធផលត្រត្រិត្តិការធុរកចិ្ចពដ្ឋយរមួរញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិច្ចតាមថ្ផនក (ត្) 
ក.១- លទធផលការងារត្រត្ពឹត្តកមមត្រពន័ធថ្ច្កចាយទឹកនងិការងារកាត្រ់នាយទកឹបាត្រ់ង ់(ត្) 
ក.១.៣- លទធផលការងារកាត្រ់នាយទឹកបាត្រ់ង ់

អស្ាទឹកបាត់បង់របស់រោឋ ករទឹកសវយត័ស្កុងភ្នំលព្ញលៅកន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ មានអស្ា ៨,៥០% ដូចបាន
បង្កា ញកន ងស្ោហវចិខាងលស្ោ ។ 

ត្កាហវិច្រងាា ញពីអត្តាទឹកបាត្រ់ងព់ីឆ្ន ាំ២០០៥ ដ្ល់ត្ត្ីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២២ (គ្ិត្ជាភាគ្រយ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ក.២- សកមមភាព និងលទធផលការងារអាជីវកមម  
ក.២.១- ការងារផគត្ផ់គងទ់ឹកស្ថា ត្ជូនត្រជាពលរដ្ាមានច្ាំណូលទារ 
 

 

 

  

 

 

 

ក.២.២- ការងារត្រណាត ញចូ្លផទះ និងការត្គ្រត់្គ្ងអត្លិិជន 

ក្រពភ្ទអតិលជិន 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ក្តីមាស្ទី៣ ២០២២ 

(ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ចំនួនបណាត ញ) (ភាគរយ) 
ជ៊ីវភាព្ ៣០១.៨៣៤ ៣២១.២១២ ៣៣៣.០៩៩ ៣៥០.៤៦៣ ៣៥៨.៧៧០ ៨០,១៤០០ 
អាជ៊ីវក ម ៥៨.៧៨៩ ៦២.៣៦៦ ៦៨.១៣៦ ៧៤.៣៤៤ ៨២.១៩៣ ១៨,៣៥៩៨ 
អងគភាព្រដឋ ៦៦៤ ៦៩៦ ៧៤៤ ៨២៣ ៩០៧ ០,២០២៦ 
អនកលកទ់ឹក ០៧ ០៧ ១០ ១១ ៩ ០,០០២០ 
តំណាងមចកចយ ២១ ១៧ ១៤ ១៦ ៥ ០,០០១១ 
Standpipe ១៤ ១៧ ១៧ ១៦ ១៦ ០,០០៣៦ 
បនទបជ់ួល ៥.៧០៣ ៥.៧៥២ ៥.៧៥៩ ៥.៧២៨ ៥.៧៧៩ ១,២៩០៩ 

សរ ប ៣៦៧.០៣២ ៣៩០.០៦៧ ៤០៧.៧៧៩ ៤៣១.៤០១ ៤៤៧.៦៧៩  
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១៩៥ រូប

១៥៦ រូប

៣៩ រូប

៣៧៧ រូប

៧៧ រូប

៣៤៤ រូប

៦៧ រូប

០ ៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ ៤០០

ក មករព្លក ម

អនកមានបទពិ្លសា នោ៍រង្ករ

អនកបលចេកលទស+ក មករជំនាញ

  យ សិកាទ តិយភូ្ ិ 

បរញិ្ញា បស្តរង

បរញិ្ញា បស្ត/វសិវករ

អន បណ្ឌិ ត

 
ក- លទធផលត្រត្រិត្តត្ិការធុរកិច្ចពដ្ឋយរមួរញ្ចូ លពត័្ម៌ានធុរកិច្ចតាមថ្ផនក (ត្) 
ក.៣- ការងារត្គ្រត់្គ្ងធនធានមនុសស 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ខ- រច្នាសមពន័ធច្ាំណូល 

ល. រ ក្រភ្េចំណ៉ូ ល 
ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ 
(ពាន់ររៀល) ភាគរយ (ពាន់ររៀល) ភាគរយ (ពាន់ររៀល) ភាគរយ 

        
១ ចំណូ្លព្៊ីោរលក ់ ៧៧.០០២.៣៥៦ ៨៣,៧៨ ៧០.៥៣៨.៣៤០ ៦១,១៩ ៧១.០៥៣.៧៨៩ ៨២,០៦ 
២ កថ្ស្ ព្៊ីលសវាសាងសង ់ ៤.៦៧៤.៦៣២ ៥,០៩ ៧.៥០៣.៤៤១ ៦,៥១ ៧.៨៣៨.១២០ ៩,០៥ 
៣ ចំណូ្លព្៊ីោរបតូររូបិយបណ្ណ-ស ទធ ៣៣១.០០៤ ០,៣៦ ៣៧៧.៨៦០ ០,៣៣ - - 
៤ ចំណូ្លលផ្េងៗ ៩.៨៩៥.៨៦៦ ១០,៧៧ ៣៦.៨៦២.៩២១ ៣១,៩៨ ៧.៦៩៣.១៦២ ៨,៨៩ 

 ចណូំ្លសរ ប ៩១.៩០៣.៨៥៨  ១១៥.២៨២.៥៦២  ៨៦.៥៨៥.០៧១  
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ថ្ននកទី៣:  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលបាន 
ក្តួតេិនិតយពឡើងវិញពដ្ឋយពដ្ឋយ 
ស្វនករឯករាជយ 
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ព័ត្៌មានហ្រិញ្ញវត្ថុេសងេរច្ស ែ្ ោះសពល 
េក្រមារ់ក្រត្ីមាេ និងរយៈសពល ៩ខែ គិត្ក្រត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២២ 

ក្រត្ូវបានភាា រជ់ូនកនងុឧរេមព័នធទ្ី១ 
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ថ្ននកទី៤: ការេិភាកា និងការវិភាគររស្គ់ណៈក្គរ់ក្គង 
ក- ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្រិត្តិការ  
 ១- ការវភិាគ្ច្ាំណូល 
 រ.ទ.ស.ភ្ មានចំណូ្ល៣ស្បលភ្ទ ំៗគឺចំណូ្លបាន កព្៊ីោរលក់ទឹក លសវាសាងសង់  និងចំណូ្លលផ្េងៗ៖ 

- ចំណូ្លបាន កព្៊ីោរលក់ទឹករ ួមានៈចំណូ្លព្៊ីោរលស្ប៊ីស្បាស់ស្បលភ្ទជ៊ីវភាព្ អាជ៊ីវក ម ឧសាហក ម អងគភាព្រដឋ 
បនទប់ជួល និងអនកលក់ទឹកបនត។ ចំណូ្លទាងំលនះស្តូវបានរាយោរណ៍្ា តថ្ លទទួលបានស ទធ លស្ោយោរោត់កងជា ួយ 
អបបហារវភិាជន៍ និងឥណ្ទានលហ៊ីយស្តូវបានទទួលសាគ ល់ា បរមិាណ្ទឹកមដលបានផ្គត់ផ្គង់ជូនអតិលិជនរបស់ខលួន។ ោរល វ៊ី 
វកិាយបស្តថ្នោរលស្ប៊ីស្បាស់ទឹក ស្តូវបានល វ៊ីល ៊ីងកន ងរយៈលព្លលរៀងរាល់២មខ តង។ 

- ចំណូ្លបានព្៊ីលសវាសាងសង់: គឺជាចំណូ្លបាន កព្៊ីលសវាសាងសង់ ទាក់ទិនលៅនឹងោរបតូរ និងោរព្ស្ង៊ីក 
ស្បព័្នធមចកចយទឹកមដល រ.ទ.ស.ភ្ បានសាងសង់ជូនស្កុ ហ  នសំណ្ង់ ួយ។ 
 - ចំណូ្លលផ្េងៗរ ួមាន: ចំណូ្លបាន កព្៊ីោរមលទានំា ោិ លក់សមាា រតបណាត ញទឹក ោរផាកព្ិន័យលល៊ីោរលស្ប៊ី 
ស្បាស់ទឹកព្ ំមានោរអន ញ្ញា តព្៊ី រ.ទ.ស.ភ្ និងលផ្េងៗ។ 

▪ ចណូំ្លមលទានំា ោិ៖គឺចំណូ្លបានព្៊ីថ្លលឈ្នួលមលទានំា ោិលោយគិតថ្លល៥០លរៀលកន ង១ ៊ីល៊ីម ៉ែស្តកន ង
 ួយមខថ្នទំហនំា ោិទឹកកន ងអំ  ងវដតថ្នោរគិតស្បាក់ លហ៊ីយស្តូវបានកត់ស្ាជាស្បាក់ចំណូ្ល។ ចំណូ្ល 
លនះស្តូវបានលស្ប៊ីស្បាស់សស្មាប់ផាល ស់បតូរនា ោិជូនអតិលិជននាលព្លអនាគត។ 

▪ ចណូំ្លព្៊ីោរលក់សមាា រតបណាត ញទកឹ៖ គឺជាចំណូ្លទទួលបានព្៊ីោរលក់នា ោិសទង់ទឹក  បំព្ង់  និង 
សមាា រតភាជ ប់។ 

▪ ចណូំ្លព្៊ីោរផាកព្ន័ិយ៖ គឺជាចំណូ្លទទួលបានព្៊ីោរផាកព្ិន័យលល៊ីោរបង់ថ្លលលស្ប៊ីស្បាស់ទឹកយតឺោ៉ែ វ 
និងព្ិន័យលល៊ីបទលលម៊ីសតបណាត ញទឹកលោយព្ ំមានោរអន ញ្ញា តព្៊ី រ.ទ.ស.ភ្។ 

▪ ចណូំ្លលផ្េងៗ៖  គឺជាចំណូ្លទទួលបាន កព្៊ីោររ ួចំមណ្ករបស់អតិលិជនស្បលភ្ទ ណិ្ជជក ម    និង 
ឧសាហក មកន ងោរវនិិលោគសស្មាប់ោរភាជ ប់បណាត ញព្ិលសសចូលទ៊ីាងំផាទ ល់របស់ព្ួកលគ។លស្ៅព្៊ីលនាះ
គឺជាចំណូ្លមដលទទួលបានព្៊ីកថ្ស្ លសវាលល៊ីោរទារថ្លលមលទាលូំទឹកសា យរបស់សាោរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 

 

➢ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣0 មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា ួយដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

បរោិយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ឆ្ន ២ំ០២២ 
( ន់លរៀល) 

ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ឆ្ន ២ំ០២១ 
( ន់លរៀល) បមស្ បស្ លួ( ន់លរៀល/ភាគរយ) 

ចំណូ្លសរ ប ៩១.៩០៣.៨៥៨ ១១៥.២៨២.៥៦២ (២៣.៣៧៨.៧០៤) (២០,២៨%) 
 

 រ.ទ.ស.ភ្. មានចំណូ្លសរ ប ៩១.៩០៣.៨៥៨.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០២២ និង ១១៥.២៨២.៥៦២.០០០លរៀល    សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១  មដលមាន
ទឹកស្បាក់ែយច៊ុេះចំនួន ២៣.៣៧៨.៧០៤.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង២០,២៨%។ លយ៊ីងបានលឃ៊ីញថាកាត ច បងថ្នោរែយច៊ុេះ 
ចំណូ្លលនះគឺលោយសារចំណូ្លលផ្េងៗបានលយច ះស្បមាណ្ ២៦.៩៦៧.០៥៥.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ៧៣,១៥% មដលោរ
លយច ះរនេះបណាត ល កព្៊ីោរលល៊ីកមលងោរទូទាត់ភាគោភ្ជូនស្កសួងលសដឋកិចេ និងហរិញ្ាវតថ ចំនួន៣៦.៣៧២.១៧៧.០០០
លរៀល កន ងោរយិបរលិចេទស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ និងចំណាយោរស្បាក់-ស ទធបានលក៊ីនល ៊ីងស្បមាណ្ ៦.៨៧១.៥៤៩.០០០
លរៀល លសម៊ីនឹង ៣៣០,០៧%។ 

២- ការវភិាគ្ច្ាំណូលតាមថ្ផនក 
 ោរវភិាគចំណូ្លា មផ្នករបស់ រ.ទ.ស.ភ្ មានដូចខាងលស្ោ ៈ 

បរោិយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២  
( នល់រៀល) ភាគរយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ 

( នល់រៀល) ភាគរយ 

ចំណូ្លថ្លលលក់ ៧៧.០០២.៣៥៦ ៨៣,៧៨ ៧០.៥៣៨.៣៤០ ៦១,១៩ 
ចំណូ្លព្៊ីលសវាសាងសង់ ៤.៦៧៤.៦៣២ ៥,០៩ ៧.៥០៣.៤៤១ ៦,៥១ 
ចំណូ្លព្៊ីោរបតូររូបិយបណ័្ណ-ស ទធ ៣៣១.០០៤ ០,៣៦ ៣៧៧.៨៦០ ០,៣៣ 
ចំណូ្លលផ្េងៗ ៩.៨៩៥.៨៦៦ ១០,៧៧ ៣៦.៨៦២.៩២១ ៣១,៩៨ 



 

8|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

ក-ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្ិរត្តិការ (ត្) 
 ២- ការវភិាគ្ច្ាំណូលតាមថ្ផនក (ត្) 
 មានមតស្បាក់ចំណូ្លា ស្បលភ្ទជាសារវនតស្តូវបានលល៊ីកល ៊ីងសស្មាប់ោរវភិាគខាងលស្ោ ៖ 
 

➢ដំណាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា យួដំណាចោ់រយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

 
បរោិយ 

ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ បមស្ បស្ លួ 
បរមិាណ្ ទកឹស្បាក ់ បរមិាណ្ ទកឹស្បាក ់ បរមិាណ្ ទកឹស្បាក ់

ភាគរយ 
 ៣  នល់រៀល  ៣  នល់រៀល  ៣  នល់រៀល 

ជ៊ីវភាព្ ២៩.៧១០.២០០ ២៩.៧៨៩.៥១៥ ២៦.៧៤០.៥៦០ ២៩.៤០២.៣២៩ ២.៩៦៩.៦៤០ ៣៨៧.១៨៦ ១,៣២% 
អាជ៊ីវក ម ២១.៤១៧.១០៦ ៣៦.៨៦៨.៤៤០ ១៨.២៨៤.៦៣៧ ៣១.០៥៤.១៥១ ៣.១៣២.៤៦៩ ៥.៨១៤.២៨៩ ១៨,៧២% 
ស្គឹះសាថ នសាធារណ្ៈ ២.៧២៩.២៦៩ ៥.០៧៦.២៤១ ២.១៩៨.២៥២ ៣.៣៤៩.៨២៦ ៥៣១.០១៧ ១.៧២៦.៤១៥ ៥១,៥៤% 
តំណាងមចកចយ/
បនទប់ជួល 

៣.៥៤១.៧៧៥ ២.៦៤៦.០១២ ២.៧៩៥.២៧៥ ២.១៧៧.០០៩ ៧៤៦.៥០០ ៤៦៩.០០៣ ២១,៥៤% 

 
 ចណូំ្លព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនអនកលស្ប៊ីស្បាស់ា ផ្ទះ (ស្បលភ្ទជ៊ីវភាព្) 

 រ.ទ.ស.ភ្ មានចំណូ្លថ្លលលក់ទឹក ស្បលភ្ទជ៊ីវភាព្បានចំនួន ២៩.៧៨៩.៥១៥.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ 
ោរយិបរលិចេទ ថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ និង ២៩.៤០២.៣២៩.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខ
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ មដលមានទឹកស្បាក់រក្ើនរឡើងចំនួន ៣៨៧.១៨៦.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង១,៣២%។ លយ៊ីងលឃ៊ីញថាោររក្ើន 
រឡើងលនះលោយសារបរមិាណ្លស្ប៊ីស្បាស់ទឹកកន ង១បណាត ញកន ង១មខ បានរក្ើនរឡើងចំនួន ០,៩៤ ៣ ពើ ២៧,៣៣ ៣ រៅ 
២៨,២៧ ៣ លហ៊ីយថ្លលលក់ទឹក  យ បានលយច ះចំនួន ១៥,៥៤លរៀល/ ៣ ព្៊ី ១.០១៨,២១លរៀល/ ៣ មក្ប្រតឹម ១.០០២,៦៧ 
លរៀល/ ៣ ។ លោយម កចំនួនអតិលិជនបានលក៊ីនល ៊ីងចំនួន១០.៨០៤បណាត ញ ព្៊ី ៣៤៧.៩៦៦បណាត ញ លៅ ៣៥៨.៧៧០
បណាត ញ។ 

 ចណូំ្លព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនអនកលស្ប៊ីស្បាស់ជាលកខណ្ៈអាជ៊ីវក ម (ស្បលភ្ទអាជ៊ីវក ម នងិឧសាហក្មម) 
 រ.ទ.ស.ភ្ មានចំណូ្លថ្លលទឹកស្បលភ្ទអាជ៊ីវក មចំនួន ៣៦.៨៦៨.៤៤០.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទ 
ថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ និង ៣១.០៥៤.១៥១.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០២១ មដលមានទឹកស្បាក់លក៊ីនល ៊ីងចំនួន ៥.៨១៤.២៨៩.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ១៨,៧២%។ លយ៊ីងលឃ៊ីញថាោរលក៊ីនល ៊ីង
លនះលោយសារចំនួនអតិលិជនបានលក៊ីនល ៊ីងចំនួន ១១.២៧៧បណាត ញ ព្៊ី ៧០.៨៥២បណាត ញ លៅ ៨២.១២៩បណាត ញ។ 
ថ្លលលក់ទឹកជា  យ បានលក៊ីនល ៊ីងចំនួន ៦,៨៣លរៀល/ ៣ ព្៊ី ១.៧១៤,៦២លរៀល/ ៣ រៅ ១.៧២១,៤៥លរៀល/ ៣ និង 
បរមិាណ្ទឹកលស្ប៊ីស្បាស់កន ង ួយបណាត ញកន ង ួយមខបានលក៊ីនល ៊ីងចំនួន ១៨,១៧ ៣ ព្៊ី ៨៩,៨៧ម៣ រៅ ១០៨,០៤ ៣។ 

 ចណូំ្លព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនអនកលស្ប៊ីស្បាស់ស្គះឹសាថ នសាធារណ្ៈ (ប្របរភទអងគភាពរដា)  
រ.ទ.ស.ភ្ មានចំណូ្លថ្លលលក់ទឹកស្បលភ្ទស្គឹះសាថ នសាធារណ្ៈចំនួន៥.០៧៦.២៤១.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់

ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ និង ៣.៣៤៩.៨២៦.០០០លរៀល  សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទ ថ្លៃទ៊ី៣០ មខ
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ មដលមានទឹកស្បាក់រក្ើនរឡើងចំនួន ១.៧២៦.៤១៥.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង៥១,៥៤%។ ោររក្ើនរឡើងលនះ
លោយសារបរមិាណ្ទឹកលស្ប៊ីស្បាស់កន ង ួយបណាត ញកន ង ួយមខបានរក្ើនរឡើងចំនួន ៩,៩៣ ៣ ព្៊ី ៨៦៦,៧៦ ៣ រៅ
៨៧៦,៦៩ ៣  លោយម កចំនួនអតិលិជនបានលក៊ីនល ៊ីងចំនួន ៨៥បណាត ញ ព្៊ី ៨២២បណាត ញ លៅ៩០៧បណាត ញ។ 

 ចណូំ្លបានព្៊ីោរលក់ទកឹសាា តជូនតណំាងមចកចយ នងិបនទប់ជលួ 
រ.ទ.ស.ភ្. មានចំណូ្លព្៊ីោរលក់ទឹកសាា តជូនបនទប់ជួល ចំនួន ២.៦៤៦.០១២.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់

ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ និង ២.១៧៧.០០៩.០០០លរៀល  សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០  មខ
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ មដលមានទឹកស្បាក់លក៊ីនល ៊ីងចំនួន  ៤៦៩.០០៣.០០០លរៀល  លសម៊ីនឹង២១,៥៤%។  លយ៊ីងលឃ៊ីញថាោរ
លក៊ីនល ៊ីងលនះលោយសារចំនួនអតិលិជនបានលក៊ីនល ៊ីងចំនួន ២៤បណាត ញ  ព្៊ី ៥.៧៨៥បណាត ញ រៅ ៥.៨០៩ បណាត ញ
បរមិាណ្ទឹកលស្ប៊ីស្បាស់កន ង ួយបណាត ញកន ង ួយមខបានរក្ើនរឡើងចំនួន ២២,៧០ ៣ ព្៊ី ១៦០,៨៩ ៣ រៅ ១៨៣,៥៩ ៣ 
និងថ្លលលក់ទឹកជា  យ បានែយច៊ុេះចំនួន ៣១,៧៣លរៀល/ ៣ ព្៊ី ៧៧៨,៨២លរៀល/ ៣ មក្ប្រតឹម ៧៤៧,០៩លរៀល/ ៣ ។ 



 

9|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

ក-ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្ិរត្តិការ (ត្) 
៣-ការវភិាគ្គ្មាែ ត្ច្ាំពណញដុ្ល 

   រ.ទ.ស.ភ្ បានលរៀបចំរបាយោរណ៍្លទធផ្លរបស់ខលួនកន ងទស្ ង់ជារបាយោរណ៍្លទធផ្លា ស្បលភ្ទ ដូច
លនះព្ ំមាន ោរបង្កា ញ ឲ្យលឃ៊ីញលៅចំលណ្ញដ លលនាះលទ។ ប៉ែ មនតកន ងទស្ ង់របាយោរណ៍្លនះអាចឲ្យលយ៊ីងល វ៊ីោរព្ិភាកា និង
វភិាគលល៊ី ចំលណ្ញស្បតិបតតិោរ មដលទទួលបានព្៊ីចំណូ្លសរ បដកនឹងចំណាយស្បតិបតតិោរ។ 
 ចំណាយស្បតតិបតតិោរនឹងលល៊ីកយក កព្ិភាកាលៅចំណ្ ចទ៊ី ៤- ោរវភិាគចំលណ្ញ/(ខាត)  នបង់ព្នធខាងលស្ោ ។ 

៤- ការវភិាគ្ច្ាំពណញ/(ខាត្) មុនរងព់នធ 
   ោរចំលណ្ញ  នបង់ព្នធគឺជាលទធផ្លមដលទទួលបានព្៊ីចំណូ្លសរ បដកនឹងចំណាយស្បតិបតតិោរ និង 
ចំណូ្ល (ចំណាយ) ោរស្បាក់ស ទធ។ កន ងោរព្ិភាកា និងោរវភិាគថ្នចំណាយស្បតិបតតិាោរ លយ៊ីងលល៊ីកយកថតចំណាយរលំស់ 
ស្ទព្យសក មរូប៊ីនិងអរូប៊ី ចំណាយលល៊ីោរលស្ប៊ីស្បាស់អគគិសន៊ី និងចំណាយលល៊ីស្បាក់លបៀវតេរ ៍ និងស្បាក់ឈ្នួល  ចំណាយវតថ ធាត - 
លដ៊ី សស្មាប់ស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា ត ចំណាយលសវាសាងសង់ ចំណូ្ល (ចំណាយ)ោរស្បាក់ យក កព្ិភាកាដូចខាងលស្ោ ៖ 

➢ ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា ួយដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 

បរោិយ ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 
( នល់រៀល) 

ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ 
( នល់រៀល) 

បមស្ បស្ លួ 
( នល់រៀល/ភាគរយ) 

ចំណូ្លសរ ប ៩១.៩០៣.៨៥៨ ១១៥.២៨២.៥៦២ (២៣.៣៧៨.៧០៤) (២០,២៨%) 
ចំណាយរលំសល់ល៊ី 
ស្ទព្យសក មរូប៊ី និងអរូប៊ី 

(១៤.៨៤៩.០៦២) (១៤.៣២២.៧៥៥) (៥២៦.៣០៧) (៣,៦៧%) 

ចំណាយោរលស្ប៊ីស្បាសអ់គគិសន៊ី (៩.២៧៨.៣៦៦) (៩.៤៨៣.១៨២) (២០៤.៨១៦) (២,១៦%) 
ចំណាយស្បាកល់បៀវតេរស៍្បាកឈ់្នួល 
និងចំណាយ កព់្ន័ធ 

(១៦.៥៧៨.៣៥៧) (១៥.២៤៨.០៧៦) (១.៣៣០.២៨១) (៨,៧២%) 

ចំណាយវតថ ធាត លដ៊ី សស្មាប់ 
ផ្លិតទឹកសាា ត 

(៣.៤៧០.៩០៧) (២.២៩៥.៣០១) (១.១៧៥.៦០៦) (៥១,២២%) 

ចំណាយលសវាសាងសង ់ (២.៩៨៩.៨៨៧) (២.៨៤៤.៦៦៩) (១៤៥.២១៨) (៥,១០%) 
ចំណូ្លោរស្បាក ់ ៥.៧៥២.២៧៨ ៣.១៣៧.១២២ ២.៦១៥.១៥៦ ៨៣,៣៦% 
ចំណាយោរស្បាក់ (១០.៥៤១.៩៦២) (១.០៥៥.២៥៧) (៩.៤៨៦.៧០៥) (៨៩៨,៩៩%) 
ចំលណ្ញ  នបងព់្នធលល៊ីស្បាកចំ់ណូល ៣៤.៥៦៦.៣៩៦ ៦៧.៨៨១.៤៦២ (៣៣.៣១៥.០៦៦) (៤៩,០៨%) 

  

 រ.ទ.ស.ភ្   មានចំលណ្ញ  នបង់ព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូលចំនួន  ៣៤.៥៦៦.៣៩៦.០០០លរៀល     សស្មាប់ដំណាច់ 
ោរយិបរលិចេទ ថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ និង ៦៧.៨៨១.៤៦២.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទ  ថ្លៃទ៊ី៣០ 
មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ មដលមានទឹកស្បាក់ែយច៊ុេះចំនួន ៣៣.៣១៥.០៦៦.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង៤៩,០៨%។ លយ៊ីងបានលឃ៊ីញ
ថាកាត ច បងថ្នោរែយច៊ុេះ ចំលណ្ញ  នបង់ព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូលលនះគឺលោយសារ ចំណូ្លលផ្េងៗបានលយច ះស្បមាណ្ 
២៦.៩៦៧.០៥៥ ន់លរៀល លសម៊ីនឹង ៧៣,១៥% មដលោរលយច ះរនេះបណាត ល កព្៊ីោរលល៊ីកមលងោរទូទាត់ភាគោភ្ជូន
ស្កសួងលសដឋកិចេ និងហរិញ្ាវតថ ចំនួន៣៦.៣៧២.១៧៧.០០០លរៀល កន ងោរយិបរលិចេទស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ និងចំណាយ
ោរស្បាក់-ស ទធបានលក៊ីនល ៊ីងស្បមាណ្ ៦.៨៧១.៥៤៩ ន់លរៀល លសម៊ីនឹង ៣៣០,០៧%។  

 ៥- ការវភិាគ្ច្ាំពណញ/(ខាត្) និងលទធផលលមាតិ្កនុងការយិររពិច្េទ 
   រ.ទ.ស.ភ្ សថិតលស្ោ ចាប់ថ្នស្កុ ហ  ន ណិ្ជជក មកន ងវស័ិយព្នធោរ និងអាករ ដូចលនះ រ.ទ.ស.ភ្ មាន
ោតព្វកិចេស្តូវបង់ព្នធ លល៊ីស្បាក់ចំណូលអស្ា  ២០%។   លោយម កព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូលមដលជាប់អស្ា ២០%  បាន កព្៊ី
លទធផ្លថ្នស្បាក់ចំលណ្ញគណ្លនយយទូទាត់ជា ួយនឹងចំណាយមដល ិនអាចោត់កងបានកន ងអស្ាព្នធ ២០%។ 
 



 

10|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

ក- ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្រិត្តិការ (ត្) 
៥- ការវភិាគ្ច្ាំពណញ/(ខាត្) និងលទធផលលមាតិ្កនុងការយិររពិច្េទ(ត) 

➢ ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ លស្បៀបល ៀបជា ួយដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១ 

បរោិយ 
ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 

( នល់រៀល) 
ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ 

( នល់រៀល) 
បមស្ បស្ លួ 

( នល់រៀល/ភាគរយ) 

ចំលណ្ញ  នបងព់្នធ (ក) ៣៤.៥៦៦.៣៩៦ ៦៧.៨៨១.៤៦២ (៣៣.៣១៥.០៦៦) (៤៩,០៨%) 
ចំណាយព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូល (ខ) (៦.៥៥៤.៤៧០) (៨.១៤២.៧៨២) ១.៥៨៨.៣១២ ១៩,៥១% 
ចំលណ្ញកន ងោរយិបរលិចេទ ២៨.០១១.៩២៦ ៥៩.៧៣៨.៦៨០ (៣១.៧២៦.៧៥៤) (៥៣,១១%) 
លទធផ្លល ាិតកន ងោរយិបរលិចេទ ២៨.០១១.៩២៦ ៥៩.៧៣៨.៦៨០ (៣១.៧២៦.៧៥៤) (៥៣,១១%) 
អស្ាព្នធស្បសិទធភាព្លល៊ីស្បាក់
ចំលណ្ញ (ខ)/(ក) 

១៨,៩៦% ១២%   
 

 រ.ទ.ស.ភ្ មានចំលណ្ញកន ងោរយិបរលិចេទចំនួន ២៨.០១១.៩២៦.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទ ថ្លៃទ៊ី
៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២ និង ៥៩.៧៣៨.៦៨០.០០០លរៀល សស្មាប់ដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២១
មដលទឹកស្បាក់លនះមានោរែយច៊ុេះស្បមាណ្ ៣១.៧២៦.៧៥៤.០០០លរៀល លសម៊ីនឹង ៥៣,១១%។ លយ៊ីងបានលឃ៊ីញថាកាត
ច បងថ្នោរែយច៊ុេះ ចំលណ្ញ  នបង់ព្នធលល៊ីស្បាក់ចំណូលលនះគឺលោយសារ ចំណូ្លលផ្េងៗបានលយច ះស្បមាណ្ 
២៦.៩៦៧.០៥៥ ន់លរៀល លសម៊ីនឹង ៧៣,១៥% មដលោរលយច ះរនេះបណាត ល កព្៊ីោរលល៊ីកមលងោរទូទាត់ភាគោភ្ជូន
ស្កសួងលសដឋកិចេ និងហរិញ្ាវតថ ចំនួន៣៦.៣៧២.១៧៧.០០០លរៀល កន ងោរយិបរលិចេទស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២១ និងចំណាយ
ោរស្បាក់-ស ទធបានលក៊ីនល ៊ីងស្បមាណ្ ៦.៨៧១.៥៤៩ ន់លរៀល លសម៊ីនឹង ៣៣០,០៧%។ 
 

 ៦-ការវភិាគ្ពីកតាត  និងនិនាន ការថ្ដ្លរ៉ែះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 
 សាថ នភាព្អូសបនាល យលព្លថ្នសស្រង្កគ  រវាងស្បលទសរ សេ៊ី និងអ  យមស្កន បានបនតល វ៊ីលអាយប៉ែះ ល់ដល់ោររ ៊ីកចំលរ ៊ីនថ្ន 
លសដឋកិចេព្ិភ្ព្លោក និងលៅកន ងតំបន់ផ្ងមដរ ប៉ែ មនតលទាះជាោ៉ែ ងណា  រ.ទ.ស. ភ្ លៅមតបនតស្បតិបតតិោរស្បចថំ្លៃ និងលៅមត
មានផ្លចំលណ្ញ កន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ឆ្ន ២ំ០២២។ ោរបនតរកាបាននូវផ្លចំលណ្ញលនះ លោយសារចំណូ្លព្៊ីោរលក់លៅមត
មានកលំណ្៊ី នព្៊ី ួយស្ត៊ីមាសលៅ ួយស្ត៊ីមាសផ្ងមដរ គឺលោយសារមតមានកាត ោសំ្ទ ដូចខាងលស្ោ ៖ 
  - អស្ាទឹកបាត់បង់៖ រ.ទ.ស.ភ្ បានលស្ប៊ីស្បាស់នូវយនតោរដ៏មានស្បសិទធភាព្ លដ៊ី ប៊ីោត់បនថយអស្ាទឹក 
បាត់បង់  កស្តឹ ៨,៥០% ប៉ែ លណាណ ះលៅស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ឆ្ន ២ំ០២២លនះ។ លនះជាកាត ច បងមដលល វ៊ីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្ មានលចរភាព្ 
ហរិញ្ាវតថ  និងអភ្ិវឌ្ឍ សហស្ោសរកានូវសាថ នភាព្ហរិញ្ាវតថ  និងោរអភ្ិវឌ្ឍសហស្ោសស្បកបលោយនិរនតភាព្។ 
  - ោរបលងា៊ីនចំនួនអតិលិជន៖ លដ៊ី ប៊ីទទួលបាននូវចំណូ្លព្៊ីោរលក់ទឹកសាា ត រ.ទ.ស.ភ្. បានបលងា៊ីនចំនួន 
អតិលិជន របស់ខលួន លោយព្ស្ង៊ីកថ្ផ្ទលសវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា តលៅតំបន់មដលព្ ំទាន់មានោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា ត ដូចជាោរបំលព្ញ ថ្ផ្ទ
លសវាឲ្យបាន ១០០% លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ តំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ជាព្ិលសសតំបន់មដលមានសោត ន ព្ល លសដឋកិចេ។ 
  - ោរបលងា៊ីនថ្លលលក់ទឹក  យ ៖ ា រយៈោរមសវងរកអតិលិជន មដលជាស្បលភ្ទអាជ៊ីវក ម-ឧសាហក ម   ល វ៊ីឲ្យ 
ថ្លលលក់ទឹក  យ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ លក៊ីនល ៊ីងលោយសារមតថ្លលលស្ប៊ីស្បាស់ទឹករបស់អតិលិជនស្បលភ្ទលនះ     មានកស្ ិតខពស់ជាង 
អតិលិជនស្បលភ្ទលផ្េងលទៀត។ 
  - ោរស្គប់ស្គងលល៊ីោរចំណាយស្បតិបតតិោរ៖ រ.ទ.ស.ភ្ ល វ៊ីោរស្គប់ស្គងលល៊ីោរចំណាយលនះ ព្ិលសសោរ 
ចំណាយលល៊ីោរលស្ប៊ីស្បាស់ថា ព្លអគគិសន៊ីមដលជាចំណាយដ៏ ំ និងសំខាន់កន ងដំលណ្៊ី រោរស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា ត     ា រយៈ 
ោរលស្ប៊ីស្បាស់នូវ បលចេកវទិាលម៊ីៗ ដូចជាលស្ជ៊ីសលរ ៊ីសយកោរលស្ប៊ីស្បាស់មា៉ែ ស ៊ីនបូ ទឹកមដលអាចមស្បស្បួលលៅា សំ  ទឹក ក៏
ដូចជាោរចត់មចងោរលស្ប៊ីស្បាស់នូវវតថ ធាត លដ៊ី កន ងស្បស្ព្ឹតតក មទឹកស្បកបលោយស្បសិទធភាព្ និងសនេសំំថ្ចខពស់។ 
 ចំល ះោរចំណាយដំលណ្៊ី ោរសហស្ោស រ.ទ.ស.ភ្ ក៏បានខិតខំោត់បនថយនូវោរចំណាយមដល ិនចបំាច់   ដូចជា 
ចំណាយរដឋបាលទូលៅ ចំណាយលល៊ីោរជួសជ លមលទាទូំលៅ មដលអងគភាព្បានយកចិតតទ កោក់កន ងោរស្តួតព្ិនិតយ និងមលទា ំ
ឧបករណ៍្បរោិខ លស្ប៊ីស្បាស់ជាស្បច ំលដ៊ី ប៊ីធានាបានគ ណ្ភាព្លស្ប៊ីស្បាស់ និងោត់បនថយោរចំណាយជួសជ លនានា។ 
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ក- ទិដ្ាភាពទូពៅននត្រត្រិត្តិការ (ត្) 
៦-ការវភិាគ្ពីកតាត  និងនិនាន ការថ្ដ្លរ៉ែះពាល់ស្ថា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត) 

  - ោរអន វតតោ៉ែ ងខាជ ប់ខជួននូវដំលណ្៊ី រោរកិចេលទធក ម៖ រ.ទ.ស.ភ្ បានអន វតតោ៉ែ ងខាជ ប់ខជួននូវចាប់បញ្ាតតិ និង
លោលោរណ៍្  មណ្នាលំផ្េងៗសស្មាប់ដំលណ្៊ី រោរកិចេលទធក មកន ងោរទិញសមាា រ  បរោិខ   និងវតថ ធាត លដ៊ី  មដលដំលណ្៊ី រោរលនះ
្ល ះបញ្ញេ ងំឱ្យលឃ៊ីញព្៊ី តមាល ភាព្  និងោរស្បកួតស្បមជងថ្លលទំនិញលៅលល៊ីទ៊ីផ្ារ មដលជាលហត ល វ៊ីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្.  ទទួលបានោរ
ទិញទំនិញមានតថ្ លស រ យ គ ណ្ភាព្អាចទទួលយកបាន។ 
  - ោរស្គប់ស្គងសាច់ស្បាក់៖ ា រយៈអស្ាទារស្បាក់មដលមានកស្ ិតខពស់៩៩.៩០% បានល វ៊ីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្ 
មានលទធភាព្ស្គប់ស្ោន់កន ងោរស្គប់ស្គងសាច់ស្បាក់លោយទទួលបាននូវស្បសិទធភាព្ខពស់។  កន ងោរស្គប់ស្គង រ.ទ.ស.ភ្  បាន 
រកាទ កនូវសាច់ស្បាក់សស្មាប់លស្ប៊ីស្បាស់ជាទ នបងវិលកន ងរយៈលព្ល ២លៅ៣មខ    ឯសាច់ស្បាក់មដលទំលនរព្ ំមានតស្ ូវោរលស្ប៊ី 
ស្បាស ់ រ.ទ.ស.ភ្ បានល វ៊ីោរវនិិលោគរយៈលព្លខល៊ី លោយោក់ស្បាក់បលញ្ា៊ីមានោលកំណ្ត់រយៈលព្លខល៊ីលៅ នាោរ ណិ្ជជ 
ជា ួយនឹងោរទទួលបាននូវអស្ាោរស្បាក់ខពស់ ប៉ែ មនត រ.ទ.ស.ភ្  ក៏បានល វ៊ីោរលលឹងមលលងព្៊ីហានិភ័្យ  និងផ្លចំលណ្ញព្៊ីអស្ា 
ោរស្បាក់ខពស់លនះផ្ងមដរ។ 
  - ោរលស្ជ៊ីសលរ ៊ីសយកនូវអនកផ្តល់ហរិញ្ាបបទានមដលផ្តល់អស្ាោរស្បាក់ទាប៖      លោយសារមានតស្ ូវោរលស្ប៊ី 
ស្បាស់ទឹកសាា ត លក៊ីនល ៊ីងខពស់ ល វ៊ីឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្  មានតស្ ូវោរហរិញ្ាបបទានសស្មាប់គលស្មាងវនិិលោគដូចជាោរ   សាងសង់ 
លរាងចស្កស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា ត ោរតបណាត ញល នាទំឹក និងបណាត ញមចកចយ។ រ.ទ.ស.ភ្ បានមសវងរកថ្ដគូអភ្ិវឌ្ឍអនតរជាតិ 
ដូចជាទ៊ីភាន ក់ង្ករបារាងំ សស្មាប់អភ្ិវឌ្ឍន៍(AFD) លដ៊ី ប៊ីទទួលបាននូវហរិញ្ាបបទាន មដលមានអស្ាោរស្បាក់ទាប។ 
  - សាថ នភាព្លសដឋកិចេ៖  លទាះប៊ីជាសាថ នភាព្លសដឋកិចេថ្នស្បលទសក ព ជាកន ងឆ្ន ២ំ០២២ ស្តូវបានព្ាករោរលក៊ីន
ល ៊ីងកន ងកស្ ិត ៥.៤% ទាបជាងោរព្ាករោលព្៊ីលដ៊ី ឆ្ន  ំលោយសស្រង្កគ  រវាងស្បលទសរ សេ៊ី និងអ  យមស្កនបនតអូសបនាល យ និង
ភាព្ ិនចាស់ោស់ថ្នកំលណ្៊ី នលសដឋកិចេស្បលទសចិន មដលនាលំអាយប៉ែះ ល់ដល់លសដឋកិចេព្ិភ្ព្លោក ក៏ដូចស្បលទសក ព ជា 
ក៏ថ្លលលក់ទឹក  យ របស់ រ.ទ.ស.ភ្ ព្ ំមានោរប៉ែះ ល់ខាល ងំល ៊ីយ។ 

ខ- កតាត សាំខានថ់្ដ្លរ៉ែះពាល់ពលើត្បាកច់្ាំពណញ 
 ១- ការវភិាគ្ពីលកេខណឌ ននត្ត្មូវការ និងការផគត្ផ់គង ់
 លោយលោងលៅា ោរសិកា ថ្នតស្ ូវោរលស្ប៊ីស្បាស់ទឹកល ៀបលៅនឹងកំលណ្៊ី នស្បជាជន លៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ 
លោយសារោរព្ស្ង៊ីកតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ  រ.ទ.ស.ភ្ បានកំព្ ងល វ៊ីោរសាងសង់លរាងចស្កស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា តបាក់មខង 
ជំហាន១ មដលមានស តថភាព្ផ្លិត ១៩៥.០០០ ៣/ថ្លៃ និងលស្ោងោក់លអាយដំលណ្៊ី ោរផ្លិតលៅកន ងឆ្ន ២ំ០២៣    និង
កំព្ ងបនតសាងសង់លរាងចស្កស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា តបាក់មខងជំហាន២ មដលមានស តថភាព្ផ្លិត ១៩៥.០០០ ៣/ថ្លៃ ដូចោន  
លដ៊ី ប៊ីបលំព្ញតស្ ូវោរទឹកសាា តនាបចេ បបនន និងលព្លអនាគត។ 

 ២- ការវភិាគ្ពីការពឡើងចុ្ះនននលែវត្ាុធាតុ្ពដ្ើម 
 ោរមស្បស្បួលថ្នថ្លលវតថ ធាត លដ៊ី សស្មាប់ស្បស្ព្ឹតតក មទឹកសាា ត អាចប៉ែះ ល់ដល់ថ្លលលដ៊ី ផ្លិត    ប៉ែ មនត ិនមានផ្លប៉ែះ 
 ល់ ៃន់ ៃរលនាះលទ លោយសារោរចំណាយលនះមានអស្ា ិនលល៊ីសព្៊ី១០% ថ្នចំណាយស្បតិបតតិោរ។ លទាះជាោ៉ែ ងណា ក៏
លោយ រ.ទ.ស.ភ្ ក៏បានអន វតតោ៉ែ ងខាជ ប់ខជួននូវន៊ីតិវ ិ៊ីលទធក ម លដ៊ី ប៊ីធានាថ្លលវតថ ធាត លដ៊ី ស ស្សបលៅា តថ្ លលល៊ីទ៊ីផ្ារ 
ជាក់មសតង លហ៊ីយន៊ីតិវ ិ៊ីលនះ ក៏ផ្តល់លទធភាព្សស្មាប់ រ.ទ.ស.ភ្ ទទួលបាននូវតថ្ លស្បកួតស្បមជងមដលមានតថ្ លទាប។  

 ៣- ការវភិាគ្ពលើពនធ 
 រ.ទ.ស.ភ្. សថិតលស្ោ ចាប់ថ្នស្កុ ហ  ន ណិ្ជជក មកន ងវស័ិយព្នធោរ និងអាករ ដូចលនះ រ.ទ.ស.ភ្ មានោតព្វកិចេ ស្តូវ
បង់ព្នធអាករលៅា ចាប់ និងបញ្ាតតិជា រមាន។ រ.ទ.ស.ភ្ មានោតព្វកិចេបង់ព្នធអាករ លៅា របបសវ័យស្បោស និង 
ជាសហស្ោសជាប់ព្នធ ំ មដលកំណ្ត់លោយអគគនាយកោឋ នព្នធោរ។ 

 ៤- ការវភិាគ្ពលើធាតុ្ថ្ដ្លខុសពីធមមតា និងធាតុ្វសិ្ថមញ្ញ  
 នាដំណាច់ោរយិបរលិចេទថ្លៃទ៊ី៣០ មខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២២លនះ គណ្ៈស្គប់ស្គងយល់ថា រ.ទ.ស.ភ្  ព្ ំមានធាត មដលខ ស
ព្៊ី  មា និងវសិា ញ្ាលនាះលទ។ 
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គ្- ការថ្ត្រត្រួលសាំខាន់ៗ ពលើការលក ់និងច្ាំណូល  
 ចំណូ្លសំខាន់របស់ រ.ទ.ស.ភ្ គឺចំណូ្លព្៊ីោរលក់(ចំណូ្លលល៊ីកទឹក និងភាជ ប់បណាត ញ) មដលជាតស្ ូវោរចបំាច់ 
របស់ស្បជាជនលៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។   ចំណូ្លលនះបានចូលរ ួចំមណ្កស្បមាណ្   ៩២,១១%    ថ្នចំណូ្លសរ បលៅកន ង
ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ឆ្ន ២ំ០២២ លហ៊ីយ រ.ទ.ស.ភ្ ក៏ជាអនកផ្គត់ផ្គង់ផាត ច់  ខលៅកន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ និងតំបន់ជ ំវញិរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ។ 
ស្បាក់ចំណូ្លលនះអាចមានោរលក៊ីនល ៊ីង អាស្ស័យលៅា កំលណ្៊ី នថ្នចំនួនស្បជាព្លរដឋមដលរស់លៅ កន ងរាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ និង
តំបន់ទ៊ីស្កុងាលមម ផ្ងមដរ។ 

ឃ-ផលរ៉ែះពាល់ននការរតូរររូិយរណ័ណ  អត្តាការត្បាក ់និងនលែទាំនិញ 
 ឃ.១- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តារតូរត្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ្ បានកត់ស្ាបញ្ជ ៊ីគណ្លនយយលោយលស្ប៊ីស្បាស់រូបិយប័ណ្ណលោលគឹ“ស្បាក់លរៀល”។ស្បតិបតតិោរជារូបិយប័ណ្ណ 
បរលទសស្តូវបានបតូរលៅជារូបិយប័ណ្ណលោលា អស្ាបតូរស្បាក់នាោលបរលិចេទថ្នស្បតិបតតិោរលនាះ។ ចំលណ្ញ  និង ខាតមដល
បណ្តត ល កព្៊ីោរទូទាត់ស្បតិបតតិោរមបបលនះោរបតូរស្ទព្យសក ម និងបំណ្ លរូបិយប័ណ្ណបរលទសស្តូវបានកត់ស្ាលៅកន ងរបាយ-
ោរណ៍្លទធផ្លល ាិត។  សស្មាប់ស្ត៊ីមាសទ៊ី៣  ឆ្ន ២ំ០២២ លនះ  ោរធាល ក់ច ះថ្លលអស្ាបតូរស្បាក់លរៀលល ៀប  និងអស្ាបតូរស្បាក់
រូបបយិប័ណ្ណបរលទសបានល វ៊ីលអាយ រ.ទ.ស.ភ្ ខាត ិនព្ិតព្៊ីោរបតូររូបិយប័ណ្ណលល៊ីស្បាក់ក េ៊ី។លោយសារោរទូទាត់ទំនិញរបស់ 
រ.ទ.ស.ភ្ ភាគលស្ច៊ីនល វ៊ីល ៊ីងលោយស្បាក់លរៀល ដូចលនះព្ ំមានផ្លប៉ែះ ល់ខាល ងំលោយអស្ាបតូរស្បាក់លនាះលទ។  

 ឃ.២- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តាការត្បាក ់
  ឃ.២.១- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តាការត្បាកព់លើច្ាំណូលការត្បាក ់
 លោយសារលៅស្បលទសក ព ជាព្ ំមានទ៊ីផ្ាររូបិយប័ណ្ណ ដូលចនះ រ.ទ.ស.ភ្ មានលទធភាព្ស្តឹ មតវនិិលោគរយៈលព្លខល៊ី 
លល៊ីោរោក់ស្បាក់បលញ្ា៊ីមានោលកំណ្ត់រយៈលព្ល ៩មខ លៅ១២មខ លៅ នាោរ ណិ្ជជកន ងស្សុកមតប៉ែ លណាណ ះ។ 

  ឃ.២.២- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្តាការត្បាកព់លើច្ាំណាយការត្បាក ់
 រ.ទ.ស.ភ្ មានស្បភ្ព្ហរិញ្ាបបទានព្៊ីរ មដលមានអស្ាោរស្បាក់លលរ និងមស្បស្បួល។ ហរិញ្ាបបទានមដលមានអស្ា
ោរស្បាក់ លលរមាន ហរិញ្ាបបទានមដលទទួលា រយៈស្កសួងលសដឋកិចេ និងហរិញ្ាវតថ  ព្៊ី នាោរអភ្ិវឌ្ឍន៍អាស ៊ី (ADB)   មាន
កស្ ិតអស្ា១,៦៥% និងភាន ក់ង្ករសហស្បតិបតតិោរអនតរជាតិជប៉ែ ន(JICA)មានកស្ ិតអស្ា០,៦៦% កន ង ួយឆ្ន ។ំ  

ហរិញ្ាបបទានមដលមានអស្ាោរស្បាក់មស្បស្បួលមាន ហរិញ្ាបបទានព្៊ីទ៊ីភាន ក់ង្ករបារាងំសស្មាប់អភ្ិវឌ្ឍន៍(AFD) លៅ 
អស្ា EURIBOR ៦មខ ដក១,៣៥ព្ិនទ ។ មតអស្ាលនះ ិនឲ្យទាបជាង០,២៥% និង ិនខពស់ជាង៥,២១% កន ងឆ្ន លំនាះលទ។  
 
 
 

 ឃ.៣- ផលរ៉ែះពាល់នននលែទាំនិញ 
 ា រយៈដំលណ្៊ី រោរកិចេលទធក មរបស់  រ.ទ.ស.ភ្    មដលអន លោ លៅា ចាប់ និង  បញ្ាតតិជា រមាន  រ ួផ្េនំឹង 
លោលោរណ៍្មណ្នាលំផ្េងៗ មដលតស្ ូវឲ្យ រ.ទ.ស.ភ្   ល វ៊ីកិចេសនាជា ួយអនកផ្គត់ផ្គង់សមាា រ និង   វតថ ធាត លដ៊ី លៅា តថ្ ល 
ស្បកួតស្បមជងឬតថ្ លចរចររចួ។ោរអូសបនាល យថ្នសស្រងគ រវាងស្បលទសរ សេ៊ី និងអ  យមស្កនបានល វ៊ីលអាយតថ្ លសមាា រវតថ ធាត លដ៊ី 
លៅលល៊ីទ៊ីផ្ារកន ងស្សុក  និងលស្ៅស្សុកមានោរលក៊ីនល ៊ីងលោយសារ៖ ោរលក៊ីនល ៊ីងតថ្ លលស្បងឥនធនៈ ោរដឹកជញ្ជូ ន ស្ព្ ទាងំ
តស្ ូវោរ និងោរផ្គត់ផ្គង់ព្ ំមានត លយភាព្។  ោរលក៊ីនល ៊ីងថ្នតថ្ លសមាា រ និងវតថ ធាត លដ៊ី   ក៏បានជះឥទធិព្លដល់ចំណាយវនិិ
លោគនិងចំណាយដំលណ្៊ី រោររបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ផ្ងមដរ។ ប៉ែ មនតលទាះប៊ីជាោរលក៊ីនល ៊ីងថ្នតថ្ លសមាា រ និងវតថ ធាត លដ៊ី ដូចលនះកត៊ី 
ក៏គណ្ៈស្គប់ស្គងបានគិតគូរោ៉ែ ងហមត់ចត់លល៊ីមផ្នោរ និង តស្ ូវោរសមាា រ បរោិខ  វតថ ធាត លដ៊ី    លដ៊ី ប៊ីធានាលអាយោរលស្ប៊ី
ស្បាស់បានទាន់លព្ល និងមានតថ្ លស រ យ លោយអន វតតា ចាប់លទធក មសាធារណ្ៈជា រមាន។ 
ង- ផលរ៉ែះពាល់ននអត្ិផរណា 
 រ.ទ.ស.ភ្ បានរកានូវថ្លលលក់ទឹកលលរ ិនមស្បស្បួលចប់ាងំព្៊ីឆ្ន ២ំ០០១ រហូតដល់ឆ្ន ២ំ០១៩។ លដ៊ី ប៊ីល វ៊ីោរមក
សស្ ួលលៅ ា ោរមស្បស្បួលថ្នអតិផ្រណា លយ៊ីងបានល វ៊ីោរមកសស្ ួលនូវថ្លលលក់ទឹកសាា តចប់ព្៊ីថ្លៃទ៊ី០១ មខ ករា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ដល់បចេ បបនន លហ៊ីយលៅមតរកាបាននូវលចរភាព្ហរិញ្ាវតថ បានោ៉ែ ងលាស្បលស៊ីរ។ 
 



 

13|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

ច្- ពោលនពោបាយពសដ្ាកិច្ច ស្ថរពពើពនធ និងររូយិវត្ាុររស់រដ្ឋា ភ្បិាល 
        រកិចេរបស់ រ.ទ.ស.ភ្ ទទួលោរជះឥទធិព្លព្៊ីលោលនលោបាយ ួយចំនួន មដលកំណ្ត់លោយរាជរោឋ ភ្ិបាលដូចជា៖ 

- ោរព្ស្ង៊ីកថ្ផ្ទលសវា៖  ោរព្ស្ង៊ីកថ្ផ្ទលសវាបមនថ លដ៊ី ប៊ីផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា ត ស្តូវបានរតឹតបតិលោយលបសកក មរបស់       
រ.ទ.ស.ភ្ មដលអន ញ្ញា តឲ្យផ្លិត និងមចកចយទឹកសស្មាប់ោរលស្ប៊ីស្បាស់របស់សាធារណ្ជនលៅកន ងរាជធាន៊ី 
ភ្នំលព្ញមតប៉ែ លណាណ ះ ោររតឹតបតិលនះស្តូវបានកំណ្ត់លោយអន ស្កឹតយលលខ៥២អនស្ក.បក ច ះថ្លៃទ៊ី១៩ មខ នូ ឆ្ន ំ
១៩៩៦ សត៊ីព្៊ីោរបលងា៊ីត រ.ទ.ស.ភ្។ 

- ោរព្ស្ង៊ីករាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ៖រាជរោឋ ភ្ិបាលមានលោលនលោបាយព្ស្ង៊ីករាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ លោយបញ្េូ លឃ  ំបមនថ  
  ចំនួន២០ឃ  ំលទៀត  លៅកន ងតំបន់រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញមដលល វ៊ីឲ្យថ្ផ្ទលសវារបស់  រ.ទ.ស.ភ្   កន ងោរផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាា ត 
  ក៏ស្តូវព្ស្ង៊ីកបមនថ មដរ។ 
- លោលនលោបាយព្នធលល៊ីអចលនស្ទព្យ៖ ស្កសួងលសដឋកិចេនិងហរិញ្ាវតថ បានោក់ឲ្យអន វតតនូវ ស្បោសលលខ 
៤៩៣សហវ.ស្បក ច ះថ្លៃទ៊ី១៩ មខកកាោ ឆ្ន ២ំ០១០ សត៊ីព្៊ី " ោរស្ប ូលព្នធលល៊ីអចលនស្ទព្យ" ។ អចលនស្ទព្យ
របស់ រ.ទ.ស.ភ្ គឺសស្មាប់បលស្ ៊ីឲ្យស្បព័្នធផ្លិតក មទឹកសាា ត មដលអចលនស្ទព្យស្បលភ្ទលនះ ស្តូវបានលល៊ីកមលង
ព្នធ ា រយៈ លសចកត៊ីជូនដំណឹ្ងរបស់ស្កសួងលសដឋកិចេ និងហរិញ្ាវតថ លលខ០០៦សហវ. អព្ដ. ច ះថ្លៃទ៊ី១៨ មខ
ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១១។ 

 
ថ្ននកទី៥: េ័ត៌មានចបំាច់ពនសងពទៀតស្ក្មារ់ការពារវិនិពយាគិន 
 កន ងស្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ រោឋ ករទឹកសវយត័ស្កុងភ្នំលព្ញ ព្ ំមានព័្ត៌មានចបំាច់លផ្េងលទៀតស្តូវបង្កា ញលទ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧរេមព័នធទ្១ី 
ព័ត្៌មានហ្រិញ្ញវត្ថេុសងេរច្ស ែ្ ោះសពល 

េក្រមារ់ក្រត្ីមាេ និងរយៈសពល ៩ខែ គិត្ក្រត្ឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























































 

2|របាយោរណ៍្ស្បចសំ្ត៊ីមាសទ៊ី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ (រ.ទ.ស្.ភ្) 
 ------------------------------------------------------------------- 

                                  : + ៨៥៥(២៣) ៧២៤ ០៤៦ 
:  ir@ppwsa.com.kh  

                                                              : WWW.PPWSA.COM.KH 
                            ------------------------------------------------------------------- 

   អោរលលខ៤៥ ផ្លូវ១០៦ សង្កា ត់ស្សះចក ខណ្ឌ ដូនលព្ញ រាជធាន៊ីភ្នំលព្ញ ប្រពេះរាជាណ្តចប្រក្ក ព ជា 
 

 
 
 

 

 

http://www.ppwsa.com.kh/



