
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

រ�វ�ត ៖  

 
ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ ( ធ.អ.ជ )  រតវូបនបេងកតេឡងេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជេន 

ឆន ំ១៩៩៨ ។ ធ.អ.ជ គឺជសហរគសសធរណៈសវយ័ត ែដលរតវូបនអនុញញ តឲយេធវរបតិបតតិករ 
ជធនគរឯកេទស ។  
  

 
េបសកកមម ៖ 

 
ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទមនេគលេដេលកសទូយករអភិវឌឍន៍កសិកមមជនបទ និង 

េសដឋកិចចទូេទេដមបចូីលរមួកត់បនថយភពរកីរក េលកកំពស់ជីវភពរបស់របជជន។ 

 

 
ភរ�ចចចបំងរបសធ់នគរអ�វឌឍនជ៍នបទ ៖ 
 

- ផតល់ហិរញញបបទនដល់សថ ប័នហិរញញវតថុមនអជញ ប័ណណ រមួមនរគឹះសថ នមីរកូហិរញញ-
វតថុ ធនគរពណិជជ ធនគរឯកេទស  សមគម សហគមន៍ មីរកូសហរគស សហ
រគសខន តតូចនិងមធយម ែដលមនសកមមភពរទរទង់េសដឋកិចចជនបទ ។   

- ចរចរជមួយៃដគូអភិវឌឍន៏ននេដមបីទក់ទញហិរញញបបទនឥតសំណង និង      
ឥណទនសមបទនសរមប់ពរងីកសកមមភពរបស់ធនគរ ។ 

- សហករជមួយរគឹះសថ នហិរញញវតថុននកនុងករផតល់ឥណទន េដមបអីនុវតតគេរមង
កនុងវស័ិយកសិកមម អភិវឌឍន៏ជនបទ និងេសដឋកិចចជនបទ។ 

- ជំរញុករបណតុ ះបណត លែផនកជំនញដល់បុគគលិករបតិបតតិករមីរកហិូរញញវតថុ ។ 

- អនុវតតគេរមងឥណទនតមសំេណ របស់ៃដគូអភិវឌឍន៏កនុងកលៈេទសៈែដល      
របតិបតតិករមីរកូហិរញញវតថុពំុអចអនុវតតបន ។ 

- ផតល់ឥណទនេដមបីអនុវតតគេរមងអភិវឌឍន៏ពិេសសណមួយរបស់រជរដឋ ភិបល  ឬ
គេរមងពិេសសេផសងៗេទៀតេដយមនករឯកភពពីរកសួងេសដឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ។  

 

 
 

ផល#តផល ន#ងេសវ ៖ 

 

-  ឥណទន : ឥណទនរយៈេពលខលី  រយៈេពលមធយម រយៈេពលែវង និង 

                  ឥណទនវបិរបូន៍  (Overdraft) ។ 
- របក់បេញញ :  របក់បេញញសនសំ   របក់បេញញមនកលកំណត់  គណនីចរនត ។ 
- េសវេផសងៗ :  ករេផទររបក់ និងរបតិបតតិករអនតរធនគរ ។ 

  

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ - ១១១១ -    



 

អរតកររ(ក ់ 

 

ករផតល់ហិរញញបបទន ធ.អ.ជ អនុវតតេគលករណ៍អរតកររបក់ទីផសរេសរ ី។ ចំេពះទុន
ែដលទទួលពីៃដគូអភិវឌឍន៍ ឬពីសថ ប័នហិរញញវតថុអនតរជតិ អរតកររបក់រតវូបនកំណត់េទតម
លកខខណឌ  និងកិចចរពមេរពៀងរវងៃដគូអភិវឌឍន៍ ឬសថ ប័នផតល់របក់កមចីជមួយ ធ.អ.ជ ឬជមួយ
រជរដឋ ភិបលនិង ធ.អ.ជ  ។ 

 

 
 

រ�ភពទនុ  
  

- ថវកិរដឋ ( េដមទុន ធ.អ.ជ ) សរមប់គំរទវស័ិយមីរកហិូរញញវតថុជនបទ សមគម 

សហគមន៍ និងសហរគសខន តតូចនិងមធយម  ។ 

- ហិរញញបបទនពិេសសរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ ( មូលនិធិរទរទង់និងអភិវឌឍន៍វស័ិយ 
កសិកមម ) សរមប់អភិវឌឍន៏វស័ិយកសិកមម និងកសិ-ឧសសហកមម ។         

- ហិរញញបបទនឥតសំណងពីទីភន ក់ងរបរងំសរមប់អភិវឌឍន៍ (AFD) សរមប់អនុវតត 
គេរមងដំណំេកសូ៊លកខណៈរគួសរេនេខតតកំពង់ចម។  

- ឥណទនសមបទនរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ (ADB) សរមប់អនុវតតគេរមង  
ឥណទនជនបទ និងសញជ ័យ ។ 

- ឥណទនសមបទនរបស់មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍វស័ិយកសិកមម (IFAD) ។ 
- សហឥណទនពីធនគរពណិជជរមួមន ធនគរកណឌីយ៉ និងធនគរពណិជជ 

កមមេរករបេទសៃនកមពុជ ជេដម។ 
- ឥណទនពីធនគរអភិវឌឍន៍ចិន ( China Development Bank ) សរមប់អភិវឌឍន៍វស័ិយ

រសូវ-អងករេនកមពុជ ។ 
- របក់បេញញ។ 

 
 
 

 

�ចចសហរ��ប�តករ  

 

ធ.អ.ជ បនេធវកិចចសហរបតិបតតិករជមួយសថ ប័នហិរញញវតថុជតិ និងអនតរជតិមនជអទ�  
ធនគរពណិជជ សថ ប័នមីរកូហិរញញវតថុ ទីភន ក់ងរបរងំសរមប់អភិវឌឍន៏ (AFD) ធនគរវនិិេយគ
និងអភិវឌឍន៏កមពុជ (BIDC) ធនគរអភិវឌឍន៏ចិន  (CDB) ធនគរអភិវឌឍន៏អសីុ  (ADB)  មូលនិធិ
អនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៏វស័ិយកសិកមម (IFAD) ។ល ។               

ធ.អ.ជ ជសមជិកសមគមធនគរកមពុជ (ABC) សមជិកសមគមឥណទនកសិកមម
និងជនបទតំបន់អសីុប៉សីុហវិក (APRACA) និងជសមជិករកមុរបឹកសភិបលៃនសមគមសថ ប័ន 
ហិរញញវតថុសរមប់អភិវឌឍន៏តំបន់អសីុប៉សីុហវិក (ADFIAP) ។  ធ.អ.ជ. ក៏មនកិចចសហករយ៉ង
ជិតសនិទធជមួយសភមុខរបរ និងមីរកូសហរគសកមពុជ និងគណៈកមម ធិករជតិជំរញុចលន
ភូមិ១ ផលិតផល១ ។ 

 
 

ទំព័រទំព័រទំព័រទំព័រ    ----    ២ ២ ២ ២ ----    



 

អរមភកថ 
េដយមនករគំរទដ៏ខល ំងកល ពីរកសួងេសដឋកិចចនិងហិរញញវតថុរពមទំង
ភពអនុេរគះពីធនគរជតិៃនកមពុជែដលជអណពយបល េរកម
ករដឹកនំរបស់រកមុរបឹកសភិបល  ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទបន 
ខិតខំបនតអនុវតតភរកិចចរបស់ខលួន សំេដនំមកនូវផលរបេយជន៍ជូន
សងគមជតិ ចូលរមួេលកសទួយករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ ជំរញុ

សហរគិនភព និងករកត់បនថយភពរកីរករបស់របជជនរបកបេដយេសថរភព ជពិេសស
ចូលរមួអនុវតតេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជសតីពីករជំរញុផលិតកមមរសូវ និងករ
នំេចញអងករឲយទទួលបនេជគជ័យ តមរយៈៃនករផតល់ឥណទនអនុេរគះែដលជមូលនិធិ
រទរទង់ និងអភិវឌឍន៏វស័ិយកសិកមម រមួជមួយថវកិបដិភគរបស់ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទដល់ 
រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ មីរកូសហរគស សហរគសខន តតូច និងមធយម សហគមន៍កសិករ 
សមគមអភិវឌឍន៍កសិកមម សមគមម៉សីុនកិនរសូវ និងទីផសររសូវកមពុជ  ទំងទុនបងវិលរយៈ
េពលខលីសរមប់ចូលរមួរបមូលទិញរសូវនរដូវរបមូលផល ចូលរមួទប់សក ត់ករហូររសូវេចញេទ
េរករបេទស េលកសទួយករែកៃចនកនុងរសុក បេងកនតៃមលបែនថម បេងកននូវបរមិណរសូវសតុកសរមប់
សនតិសុខេសបៀងេនកនុងរបេទស និងកររបកួតរបែជងទំងតៃមល និងគុណភពអងករេនេលទីផសរ  
ជពិេសសករផល ស់បតូរពីករនំរសូវេចញ េទករនំអងករេចញ រពមទំងទុនវនិិេយគរយៈេពល 
ែវងសរមប់ពរងីក និងទំេនបភវបូនីយកមមម៉សីុនសមងួត និងម៉សីុនែកៃចន  ។ តមរយៈៃន 
ហិរញញបបទនេនះ េធវឲយបរមិណៃនករនំេចញអងកររបស់កមពុជមនករេកនេឡងពីមួយឆន ំេទ 
មួយឆន ំ ។ 
            វស័ិយកសិកមមមនសរៈសំខន់ណស់សរមប់រទរទង់កំេណ នេសដឋកិចចជតិ កត់បនថយ
ភពរកីរករបស់របជជនជនបទ ។ ហិរញញបបទនសមបទនរបស់រជរដឋ ភិបល គឺជមេធយបយ
សមរសប និងចំបច់សរមប់បេរមដល់ករដំដុះដំណំរសូវ ដំឡូងមី បែនល ចិញច ឹមសតវ ករ
របមូលទិញកសិផល និងករែកៃចនកសិផលរបស់របជជនកនុងតំបន់ និងករផលិតសរមប់ទីផសរ 
បេងកតេឡងនូវទីផសរផល ស់បតូរផលិតផលរបកបេដយនិរនតភព ទក់ទញបននូវពណិជជករ 
អជីវករ និងវនិិេយគិនេទកន់តំបន់ជនបទ ។ េហតុដូចេនះេហយ តមអនុសសន៍ដ៏ខពង់ខពស់
របស់សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដឋមរនតី ៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទែដលជយនតករបេរមេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបល  បនពរងីក
ករផតល់ហិរញញបបទនពិេសសដល់តំបន់ជនបទ តំបន់ជយែដនែប៉កខងលិច និងសហគមន៍
រគួសរកងទ័ពែដលកំពុងឈរេជងេនតំបន់របសទរពះវហិរ ។ តមរយៈៃនករផតល់ 
ហិរញញបបទនពិេសសេនះគឺអចធនបននូវករេដះរសយជីវភពរគួសរកងទ័ព អចធន
បននូវករតំងលំេនយូរអែងវង ជពិេសសគឺកររស់េនបនជិតរគួសរ     េហយក៏ជករចូលរមួ
ផគត់ផគង់េសបៀងសរមប់កងទ័ពែដលកំពុងឈរេជងេនតំបន់រពះវហិរ និងរបជពលរដឋេនកនុង
តំបន់ផងែដរ  ។ ែផអកតមបទពិេសធន៍ដ៏េជគជ័យែដលធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទបនអនុវតត
កនលងមកេលគេរមងសមហរណកមមវស័ិយមីរកូហិរញញវតថុេទនឹងសហរគសខន តតូច និងមធយម
េនតំបន់រសុកម៉ៃឡ េខតតបនទ យមនជ័យ  និងរសុកកំេរៀង ភនំរពឹក សំេពលូនេខតតបត់ដំបង 

ទំព័រទំព័រទំព័រទំព័រ    ----    ៣ ៣ ៣ ៣ ----    



 

ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ បននិងកំពុង យកេទអនុវតតេនតំបន់េផសងៗនិងវស័ិយជេរចនេទតម
សកត នុពលៃនតំបន់និមួយៗ ។  

េយងតមតរមវូករចំបច់ ករផតល់ឥណទនរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទបនេកន
េឡងជលំដប់ចប់តំងពីឆន ំ ២០០៨ មក  ែដលកនុងេនះចំនួន  ៣២ លនដុលល រ េនឆន ំ ២០០៨ 
ចំនួន ៣៥,៦ លនដុលល រេនឆន ំ ២០០៩ ចំនួន ៤៨ លនដុលល រ េនឆន ំ ២០១០ ចំនួន ៥៣,៥ 
លនដុលល រេនឆន ំ ២០១១  និងចំនួន ៧០,៥ លនដុលល រេនឆន ំ ២០១២  ។ 

រហូតមកដល់ឆន ំ២០១២ េនះ ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទបនផតល់ឥណទនឲយដល់រគឹៈសថ ន 
មីរកូហិរញញវតថុចំនួន ៦  របតិបតតិករមីរកូហិរញញវតថុចំនួន ១០ សមគមម៉សីុនកិនរសូវចំនួន ១៣ 
(ែដលមនេរងម៉សីុនកិនរសូវចំនួន ១១០ េរងម៉សីុនជសមជិក) ទីផសររសូវចំនួន ៣ 
សហរគសខន តតូច និងមធយមចំនួន ១៤  សហគមន៍អភិវឌឍន៍កសិកមមចំនួន ៤ សហគមន៍ 
និងរបជកសិករចំនួន ៥៩៤ រគួសរេរកមគេរមងដំណំេកសូ៊លកខណៈរគសួរ ។ 

 បនទ ប់ពីករសងរតឡប់វញិពីអតិថិជន ចំនួនឥណទននិងបុេររបទនេនចុងករយិ 
បរេិចឆទមនចំនួន ៥៤,៦៦ លនដុលល រ េហយរទពយសកមមសរបុបនេកនេឡងដល់ចំនួន ៦៧,១៥ 
លនដុលល រ គឺេកនចំនួន ៣០,២៩% េធៀប នឹងឆន ំ ២០១១ ។ ចំណូលសរបុមនចំនួន 
៣,៨៧១,០៦២ ដុលល រ និងរបក់ចំេណញមុនបង់ពនធមនចំនួន ៦៩៨,០២៤ ដុលល រ ។ លទធផល
េនះគឺបញជ ក់ពីករអនុវតតនូវេគលករណ៍ឥណទនអនុេរគះរបស់ ធ.អ.ជ ែដលេផត តជសំខន់
េលករអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទ មិនែមនេផត តជសំខន់េលករេធវពណិជជកមម ។       
                    
             
 
 
 
                                                                                               សនុ គនធរ  

           របធនអគគនយក 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ - ៤៤៤៤ -    



 

ចំណុចសខំន់ៗ ែផនកហ#រញញ វតថ ុ
 

ខងេរកមេនះជចំណុចសំខន់ៗ ៃនែផនកហិរញញវតថុសំរប់សថ នភពបញច ប់រតឹមៃថងទី ៣១ 
ែខធនូ ឆន ំ២០១២ ែដលរតូវបនបងហ ញជូនជដុលល រអេមរកិ េរបៀបេធៀបេទនឹងឆន ំសរេពពនធមុនៗ 

   
 
 

 

អនុបត និងអនុបត និងអនុបត និងអនុបត និងសូចនករសូចនករសូចនករសូចនករ    ២០១២ ២០១១ ២០១០ 

លទធផលរបក់ចំេណញៈលទធផលរបក់ចំេណញៈលទធផលរបក់ចំេណញៈលទធផលរបក់ចំេណញៈ 
ចំណូលដុល 
ចំណូលរបតិបតតិករមុនសំវធិនធន 
លទធផលមុនបង់ពនធ 
លទធផលេរកយបង់ពនធ 

 
៣,៨៧១,០៦២ 
១,៥០៧,១០៤ 

៦៩៨,០២៤ 
៥០៤,២៤២ 

 
២,១៩៥,៨៩៦ 
១,១០៧,៥២១ 

៩៨៤,១៦៩ 
៧៦៩,៩៥០ 

 
២,០៧៤,៤៧១ 
១,០២៣,២៥២ 

៧២១,៨៥៤ 
៥៥៦,៤៦២ 

ចំណុចសំខន់ៗេនកនុងតរងតុលយករៈចំណុចសំខន់ៗេនកនុងតរងតុលយករៈចំណុចសំខន់ៗេនកនុងតរងតុលយករៈចំណុចសំខន់ៗេនកនុងតរងតុលយករៈ    
រទពយសកមមសរបុ 
េដមទុន 
កមចី និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន 
របក់បេញញអតិថិជនមិនែមនជធនគរ 

 
៦៧,១៤៩,១៩៤ 
២៥,៥៣៤,៣៤៩ 
៥៤,៦៦៤,៣១១ 

១,២៧១,៨១០ 

 
៥១,៥៣៩,២៦៤ 
២៥,០៥៦,៩៤៤ 

៣៤,០៣៨,៤៣៨ 
១,៣១៦,៥៨៩ 

 
៤០,២៩៥,៥៥១ 

១៦,៩៨៣,០៣០ 
២៩,៨៤៥,៥៦១ 
១,២៦៣,០១៩ 

អនុបតហិរញញវតថុៈអនុបតហិរញញវតថុៈអនុបតហិរញញវតថុៈអនុបតហិរញញវតថុៈ    
ផលចំេណញេលេដមទុន  (Return on Equity) 
ផលចំេណញេលរទពយសកមម (Return on Assets) 
អនុបតចំណយសរបុេធៀបនឹងចំណូល 
អនុបតេសធនភព (Solvency ratio) 
អនុបតសច់របក់ (Quick ratio) 

 
១.៩៤% 
០.៧៥% 

៨៦.៩៧% 
៤៥.៦៣% 

៣៦៥.២១% 

 
៣.០៤% 
១.៤៩% 

៦៤.៩៤% 
៧១.៨៨% 

៦៥៥.៦១% 

 
៣.២៨% 
១.៣៨% 

៧៣.១៨% 
៥១.០៣% 

៥០៣.៤១% 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥ ៥ ៥ ៥ ----    



 

rcnasm<½n§RKb;RKg FnaKarGPivDÆn_CnbT

FnaKarGPivDÆn_CnbT
RkumRbwkSaPi)alm®nþIRtYtBinitürdæ

svnkrépÞkñúg

GKÁnayk
TIRbwkSa

- KN³kmµaFikar\NTan
- RkumRbwkSavin½y

GKÁnaykrg GKÁnaykrg

n> \NTan n>RsavRCav-GPivDÆn_

G / R K b;RKgKeR m agG / R K b;RKgKeR m agG / R K b;RKgKeR m agG / R K b;RKgKeR m agE p n k arE p n k arE p n k arE p n k ar ---- yuTyuTyuTyuT §§ §§ sa® sþsa® sþsa® sþsa® sþ

R s a v RCav  n igR s a v RCav  n igR s a v RCav  n igR s a v RCav  n ig
G P iv D Æn _T IpSa rG P iv D Æn _T IpSa rG P iv D Æn _T IpSa rG P iv D Æn _T IpSa r

e s v a k m µ e s v a k m µ e s v a k m µ e s v a k m µ 
B ie R KaH ey a bl ;B ie R KaH ey a bl ;B ie R KaH ey a bl ;B ie R KaH ey a bl ;

- K e R m ag  K e R m ag  K e R m ag  K e R m ag  ADB
- K e R m ag  K e R m ag  K e R m ag  K e R m ag  IFAD
- K e R m ag  K e R m ag  K e R m ag  K e R m ag  AFD
- K e R m ag rbs;K e R m ag rbs;K e R m ag rbs;K e R m ag rbs;

é d K UG P ivDÆ n _é d K UG P ivDÆ n _é d K UG P ivDÆ n _é d K UG P ivDÆ n _
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E p n k arhirBa Økic ©E p n k arhirBa Økic ©E p n k arhirBa Økic ©E p n k arhirBa Økic ©

K N en yüK N en yüK N en yüK N en yü

R b B nR b B nR b B nR b B n §§ §§ ½B½t’ma n viTüa½B½t’ma n viTüa½B½t’ma n viTüa½B½t’ma n viTüa

R b t ib tþik a rF n aK arR b t ib tþik a rF n aK arR b t ib tþik a rF n aK arR b t ib tþik a rF n aK ar

R ) a k;b eBaØIR ) a k;b eBaØIR ) a k;b eBaØIR ) a k;b eBaØI

e b L ae b L ae b L ae b L a

n>rdæ)al-nItiyutþi

s h R Kass h R Kass h R Kass h R Kas
F un t Uc  n ig m FümF un t Uc  n ig m FümF un t Uc  n ig m FümF un t Uc  n ig m Füm

\\\\ N Ta n Bie ss N Ta n Bie ss N Ta n Bie ss N Ta n Bie ss 
r b s ;ra C rdæaP i)al     r b s ;ra C rdæaP i)al     r b s ;ra C rdæaP i)al     r b s ;ra C rdæaP i)al     

m IR kÚhirBa Øvtßúm IR kÚhirBa Øvtßúm IR kÚhirBa Øvtßúm IR kÚhirBa Øvtßú
s m a K m n ig s h Kmn _s m a K m n ig s h Kmn _s m a K m n ig s h Kmn _s m a K m n ig s h Kmn _

n>FnFanmnusS

b uK Ál ikb uK Ál ikb uK Ál ikb uK Ál ik

b N þúH bN þalb N þúH bN þalb N þúH bN þalb N þúH bN þal

GKÁnaykrg

e l x a Fik are l x a Fik are l x a Fik are l x a Fik ar

É k s a r n igÉ k s a r n igÉ k s a r n igÉ k s a r n ig
r ) a y k a rN_r ) a y k a rN_r ) a y k a rN_r ) a y k a rN_

T Mn a k;T Mng  T Mn a k;T Mng  T Mn a k;T Mng  T Mn a k;T Mng  
s a F a r Ns a F a r Ns a F a r Ns a F a r N ³³³³

s m Öa rs m Öa rs m Öa rs m Öa r ³³³³ ---- P sþúPaP sþúPaP sþúPaP sþúPa

n It ik m µn It ik m µn It ik m µn It ik m µ

----គណៈកមមកររគប់រគងហនិភ័យគណៈកមមកររគប់រគងហនិភ័យគណៈកមមកររគប់រគងហនិភ័យគណៈកមមកររគប់រគងហនិភ័យ
----គណៈកមមករសវនកមមគណៈកមមករសវនកមមគណៈកមមករសវនកមមគណៈកមមករសវនកមម
----គណៈកមមករែតងតំងនិងផតល់គណៈកមមករែតងតំងនិងផតល់គណៈកមមករែតងតំងនិងផតល់គណៈកមមករែតងតំងនិងផតល់តៃមលករតៃមលករតៃមលករតៃមលករ

----រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ
----រកមុរបឹកសេគលនេយបយរកមុរបឹកសេគលនេយបយរកមុរបឹកសេគលនេយបយរកមុរបឹកសេគលនេយបយ

គណៈកមមករឥណទនគណៈកមមករឥណទនគណៈកមមករឥណទនគណៈកមមករឥណទន
ពិេសសពិេសសពិេសសពិេសស

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៦៦៦----    



 

1 

 

អ�បល�ចចសជវីកមម  
េគលករណ ៍

 ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទរតូវបនរគប់រគងេដយែផអកេទតមចបប់ ែដលករទទួលខុស
រតូវបនែបងែចកដច់េដយែឡករវងរកមុរបឹកសភិបល និងរបធនអគគនយក ែដលរគប់រគង 

ដឹកនំនិងទទួលខុសរតូវេលករងររបចំៃថងមរនតីរតតួពិនិតយរដឋ រពមទំងគណៈរគប់រគងរបតិបតតិ
េរកមឱវទរបធនអគគនយកែដលអនុវតតេដយផទ ល់េលករតមដននិងទទួលខុសរតវូៃនអជី 

វកមមរបស់ធនគរ ។ 

មច សភ់គហ៊នុ 

ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទគឺជសហរគសសធរណៈរគប់រគងេដយរដឋ ែដលេធវរបតិ 

បតតិករេរកមអណពយបលបេចចកេទស និងហិរញញវតថុរបស់រកសួងេសដឋកិចចនិងហិរញញវតថុ 
និងសថិតេរកមករ រតតួពិនិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

ករទទលួខសុរតវូរបសរ់កមុរ�?កស�បល 

រកមុរបឹកសភិបល ធ.អ.ជ មនសមជិកចំនួន ៧ របូ រមួទំងសមជិកសវ័យរបវតតិែដល 

តំណងឲយនិេយជិតធនគរចំនួន ១ របូ ។ របធននិងសមជិករកុមរបឹកសភិបល េរកពី 

សមជិកសវ័យរបវតតិរតូវបនែតងតំងេដយអនុរកឹតយ តមសំេណ របស់រដឋមរនតីរកសួងេសដឋកិចច 
និងហិរញញវតថុ សរមប់អណតតិរយៈេពល ៣ ឆន ំ ។ រកុមរបឹកសភិបលកំណត់ទិសេដ និង 

រតតួពិនិតយរល់របតិបតតិកររបស់ធនគររសប េទតមចបប់និងបញញ តតិៃនកររគប់រគងទូេទ 

របស់សហរគសសធរណៈនិងចបប់សតីពីរគឹះសថ នធនគរ និងហិរញញវតថុ។ 

ភរៈកិចចរបស់រកមុរបឹកសភិបលធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ មនដូចតេទៈ 
- សេរមចគេរមងអភិវឌឍន៍រសបតមេគលេដែដលកំណត់េដយរជ រដឋ ភិបល ។ 

- អនុម័តគេរមងថវកិរបចំឆន ំ េលចំណួល និងចំណយ សរមប់ដំេណ រករ 
របតិបតតិករ និងករវនិិេយគរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ ។ 

- អនុម័តរបយករណ៍សកមមភព និងរបយករណ៍ ហិរញញវតថុរបចំឆន ំ ។ 
- ពិនិតយនិងអនុម័តេលសំេណ ររបស់របធនអគគនយក នូវរចនសមព័នធ និងបទបញច  

ៃផទកនុងរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ រពមទំំងលកខនតិកៈបុគគលិក កំរបក់េបៀវតសរ ៍
របក់រងវ ន់ របក់ឧបតថមភេផសងៗ សរមប់បុគគលិកេដយអនុេលមតមចបប់ និង 
បទបញញតតិទំងឡយជធរមន េហយរសបនឹងសភពករណ៍ជក់ែសតងរបស់ 
ធនគរ ។ 

- ពិនិតយ និងអនុម័តេលកិចចសនយែដល ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ ជភគីរសបតម 
លកខខណឌ និងែបបបទ ែដលមនែចងកនុងបទបញញតតិជធរមន ។ 

- សំេណ សំុករែកែរបលកខនតិកៈ ។ 

- េផទរអំណចមួយចំនួនឱយរបធនអគគនយកេដមបីអនុវតតកិចចរបតិបតតិករឥណទន។ 

- វយតំៃលជេទៀងទត់េពលេវលនូវសមិទធិផលែដលរបគល់េអយ 
ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ និងេលកវធិនករែកតំរវូសរមប់អនុវតត ។ 

- រកមុរបឹកសភិបលមនសិទធិអេញជ ញរបធនអគគនយក េធវេសចកតីរយករណ៍កនុង
ករណីពិេសសណមួយ ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧ ៧ ៧ ៧ ----    
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រកុមរ�?កស�បល 
                                  ឯកឧតតម សនុ គនធរ 
                                                                 របធនរកមុរបឹកសភិបល  

     

ឯកឧតតម សនុ គនធរ ជទីរបឹកសផទ ល់សេមតចអគគមហេសនបតី
េតេជ    ហ៊នុ ែសន នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
ឋនៈេសមេទសរដឋមរនតី ជអនុរបធនៃនឧតតមរកមុរបឺកសេសដឋកិចចជតិ 

ជរបធនសភមុខរបរនិងមីរកូសហរគសកមពុជ 
ជអគគេលខធិករៃនគណកមម ធិករជតិជរមុញចលនភូមិ

មួយផលិតមួយ និងជអនុរបធនៃនរកមុរបឺកសសត រនិងអភិវឌឍន៍កសិក
មមជនបទ ។ 

េនឆន ំ១៩៧៣ ឯកឧតតមបនបញច ប់បរញិញ បរតែផនកចបប់ និងវទិយសរសតេសដឋកិចចេន
សកលវទិយល័យ ភនំេពញ និងសញញ បរតអនុបណឌិ តែផនកគណេនយយេនទីរកុងបរសីរបេទស
បរងំឆន ំ១៩៧៦។ ឯកឧតតមទទួលបនសញញ ប័រតអនុបណឌិ តែផនករគប់រគងពីវទិយសថ ន 
Superieur de Sciences Economiques et Commerciales (SSEC) ទីរកងុបរសី របេទសបរងំ 
និងបណឌិ តែផនកហិរញញវតថុនិងធនគរពីសកលវទិយល័យ Paris IV របេទសបរងំ េនកនុងឆន ំ 
១៩៧៩ និងឆន ំ១៩៨៤។ 
 ពីឆន ំ១៩៦៨ ដល់ឆន ំ១៩៧៣ ឯកឧតតម សុន គនធរឯកឧតតម សុន គនធរឯកឧតតម សុន គនធរឯកឧតតម សុន គនធរ បនបេរមករងរជនយកែផនកសិកស
និងឯកសរេសដឋកិចច េនធនគរជតិៃនកមពុជ និងជអនុរបធននយកដឋ នគណេនយយ និង
ហិរញញវតថុេន Usitra France Services Group ទីរកងុប៉រសី របេទសបរងំ ពីឆន ំ១៩៧៤ េហយចប់
ពីឆន ំ១៩៧៩ ដល់ឆន ំ១៩៨៤ ឯកឧតតមបនេធវជសវនករសងគហឥណទន េនរបេទសបរងំ 
និងរតូវបនតេមលងឋនៈជអនកជំនញែផនកហិរញញវតថុឆន ំ១៩៨៤-១៩៨៥ ។ ពីឆន ំ១៩៨៤ ដល់ឆន ំ
១៩៨៩ ឯកឧតតមរតវូបនែតងតំងជអនកសរមបសរមួលគំេរងេដយអងគករ UNFAO at Office 

Special Relief Operation (OSRO) េនទីរកុងរ ៉មូ របេទសអីុតលី េហយចប់ពីឆន ំ១៩៨៩ 
ដល់ឆន ំ១៩៩២ ឯកឧតតមជមរនតីរបស់អងគករ UNFAO ទទួលបនទុកែផនកគេរមងកសិកមមេន Ivory 

Coast ។ ឯកឧតតមរតវូបនែតងតំងជតំណងរបស់អងគករ UNFAO របចំេនកមពុជពីឆន ំ ១៩៩២ 
ដល់ឆន ំ១៩៩៤ ។ 
 

                                  ឯកឧតតម ហុDង ថរ៉ូកស់ុD  
សមជិករកមុរបឹកសភិបល (តំណងទីសតីករគណៈរដឋមរនតី) 
 
ឯកឧតតម ហីុង ថូរ៉ក់សីុ ជរដឋេលខធិករៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី ។ 
ឯកឧតតមបនទទួលសញញ ប័រតបណឌិ តេសដឋកិចច និងអនុបណឌិ តែផនកវទិយ
សរសតេសដឋកិចច ពីទីរកុងមូសគូរបេទសរសុស ី េនឆន ំ១៩៩១ 
និងឆន ំ១៩៨៦។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨ ៨ ៨ ៨ ----    
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ពីឆន ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០៤ ឯកឧតតមរតូវបនែតងតំងជនយក ៃនរកមុរបឹកសវនិិេយគកមពុជ 
េនរកមុរបឹកសអភិវឌឍន៏កមពុជ និងជ នយករង ពីឆន ំ ១៩៩៧ ដល់ ១៩៩៩ េហយ
ឯកឧតតមក៏ជនយករងៃនរកមុរបឹកសអភិវឌឍន៍ និងសត រេឡងវញិៃនកមពុជផងែដរ ពីឆន ំ១៩៩៥ 
ដល់ ១៩៩៧ និងជជំនួយករនយករង ពីឆន ំ ១៩៩៤ ដល់ឆន ំ១៩៩៥ ។  

េនខុទទកល័យទីសតីករគណៈរដឋមរនតី ឯកឧតតមធល ប់េធវជជំនួយកររបស់ ឯកឧតតម 
េទសរដឋមរនតី គត ឈុន និងពីឆន ំ១៩៩២ ដល់ឆន ំ១៩៩៣ ជអនុរបធន នយកដឋ ន េហយឧតតម
ក៏ជអនកវភិគេសដឋកិចចផងែដរៃននយកដឋ នធនគរ និងហិរញញវតថុ ។ ពីឆន ំ១៩៧៩ ដល់ឆន ំ 
១៩៨០ ឯកឧតតមគឺជរគអូប់រ ំៃនគណកមម ធិករ កណត លពត៌មន និងអប់រ ំ។ 
 
 េលក លD សវធុ  
  សមជិករកមុរបឹកសភិបល (តំណងរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ) 

 

េលក លី សវធុ ជមរនតីជន់ខពស់ និងជអគគនយករងរដឋបល និង
ហិរញញវតថុៃនរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ ។ េលកបនបញច ប់ថន ក់អនុបណឌិ ត
ែផនករគប់រគងេនឆន ំ២០០៨ និងបរញិញបរតវទិយសរសតសងគម េនឆន ំ១៩៩១ 
។េលកបនបញច ប់សញញ ប័រតទុតិយភូមិេនឆន ំ ១៩៧៤។ 
ពីឆន ំ១៩៩៨ ដល់ឆន ំ២០០០ េលកជអនុរបធនរគប់រគងនយកដឋ ន 
រដឋបលនិងបុគគលិក និងជរបធនករយិល័យទំនក់ទំនងសធរណៈ 

ពីឆន ំ១៩៩៨ េហយេលកក៏ជអនុរបធនែផនកបណតុ ះបណត លផងែដរ ពីឆន ំ ១៩៨៧ 
ដល់ឆន ំ១៩៩២។ 
 

 េលក ែហល៊ ចំេរJន 

សមជិករកមុរបឹកសភិបល (តំណងរកសួងេសដឋកិចឋ និងហិរញញវតថុ) 
 

េលក ែហ៊ល ចំេរ ន មនទួនទីជរបធននយកដឋ ននីតិកមម ៃនរកសួង
េសដឋកិចច និង ហិរញញវតថុ និងជរបធនែផនកសិកស និងវភិគេគល
នេយបយ អភិបលកិចច ៃនអគគេលខធិករដឋ នៃនឧតតមរកមុរបឹកស
េសដឋកិចចជតិ ។ េលកបនបញច ប់ថន ក់បណឌិ តែផនកនិតិសរសត េនឆន ំ 
២០០៨ និងបញច ប់ថន ក់អនុបណឌិ ត ែផនកនិតិឯកជន េនឆន ំ២០០២ 
េនសកល វទិយល័យ ប៉រសី ១ ប៉ង់េតអុង សកេបន របេទសបរងំ ។ 
េនឆន ំ២០០០ េលកបនទទួលបរញិញ បរតែផនកនីតិសរសតពីសកល
វទិយល័យ លុយមីែញ៉រ លីយុ៉ង ២ របេទសបរងំ ។ 

ពីឆន ំ ២០០៨ ដល់ ២០១០ េលកបំេរ ករងរជសមជិកគណៈកមមករបណឌិ តសភអនុម័តពកយ 
ចបប់ ៃនទីសតីករគណៈរដឋមរនតី និងជសរសត ចរយែផនកនីតិឯកជន ៃនសកលវទិយល័យភូមិមិនទ 
នីតិសរសត និងវទិយសរសត េសដឋកិចច ពីឆន ំ ២០០៣ ដល់ឆន ំ ២០១០ ។  

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ - ៩៩៩៩    ----    
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េនកនុងកំឡុងឆន ំ ២០០៣ ដល់ឆន ំ ២០០៩ េលកមនបទពិេសធន៍ និងមុខងរជេរចន 
ដូចជៈ អនុរបធននយកដឋ ន នីតិកមម ៃនរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ, ជអនុរបធនែផនក 
សិកស និងវភិគេគលនេយបយ អភិបលកិចច ៃនអគគេលខធិករដឋ នៃនឧតតមរកមុរបឹកស 
េសដឋកិចចជតិ, ជអនកសរមបសរមួល និង បកែរបេសចកតីរពងរកមនីតិវធីិរពហមទណឌ ថមីកនុងរបព័នធ 
រកបខ័ណឌ ៃនគំេរង រទរទង់នីតិរដឋ សហរបតិបតតិករបរងំ និងជជំនួយករេនសល 
ភូមិនទេចរកម ។ េរកពីេនះ េលកក៏បននិពនធ និងេបះពុមភផសយេសៀវេភរសវរជវសតីពី 
មរតកយុតិតធម៌ែខមរមរតកយុតិតធម៌ែខមរមរតកយុតិតធម៌ែខមរមរតកយុតិតធម៌ែខមរ និង នីតិករងរនីតិករងរនីតិករងរនីតិករងរ កនុងឆន ំ ២០១០ និង ឆន ំ ២០០៥ ផងែដរ ។ 
 

 េលក អ៊ ូសផុនណ់រMទធ 
សមជិករកមុរបឹកសភិបល (តំណងធនគរពណិជជ) 
 
េលក អូ៊ សុផន់ណរទិធ ជអនករគប់រគងហិរញញវតថុជន់ខពស់ៃន ធនគរ 
កណឌីយ៉ ភី អិល សីុ ជសមជិករកមុរបឹកសភិបលៃនរកុមហុ៊ន Cana 
Securities Ltd. (a subsidiary of Canadia Bank Plc) និងជសមជិក 
រកមុរបឹកសភិបលអងគករ Khmers HIV/AIDS NGOs Alliance 

(KHANA) េលកបនទទួលសញញ បរតគណេនយយករជំនញ CPA and 
ACCA េនឆន ំ ២០០៦ និងបរញិញ ប័រត Business Administration  

េនសកលវទិយល័យជតិរគប់រគងេនឆន ំ ២០០០ ។ ពីឆន ំ ២០០០ដល់ឆន ំ ២០០៦ 
េលកបនបំេរ  ករងរជ Audit Supervisor at PricewaterhouseCoopers Cambodia Ltd. 

 

 េលក ជំទវឧកញញ  តន ់ផលលD  
 សមជិករកមុរបឹកសភិបល (តំណងសថ ប័នមីរកហិូរញញវតថុ) 

 

េលកជំទវឧកញញ  តន់ ផលលី ជអគគនយិក សថ ប័នមីរកូ ហិរញញវតថុ 
ឥណទនអភិវឌឍន៍របជជន ។ េលក ជំទវឧកញញ  បនបញច ប់ថន ក់ 
អនុបណឌិ តែផនករដឋបលសធរណៈ េនសកលវទិយល័យ ចំេរ នពហុ 
បេចចកវទិយ ឆន ំ ២០០៩ និងបនសិកស វគគបណដុ ះបណត លទំងកនុង 
និងេរក របេទសជេរចន ដូចជៈ   ភសអង់េគលស េនមហវទិយល័យ 
ទីរកុងឡុងបិ៊ច សហរដឋអេមរកិ ឆន ំ ២០០២   Basic Administration 

Course in Guiding េនរបេទសៃថ ឆន ំ ១៩៩៩ Association for 

Overseas 

Technical Scholarship េនរបេទសជបុ៉ន ឆន ំ ១៩៩៨ តបូងថមមនតៃមល ឆន ំ ១៩៩១ 
េនរបេទសបរងំ និងទទួលបនវញិញ បនប័រតជេរចនេទៀត ។ ពីឆន ំ ១៩៧៩ ដល់ ២០០៧ 
េលកជំទវឧកញញ គឺជអគគនយិក សុខ-ផលលីតុសិតរគុប និងជ មច ស់រកមុហុ៊ន Dusit Gems 

& Jewelry (Cambodia & Los Angeles), Dusit Real State, Dusit commercial Import Export, 

Dusit Holel & Restaurant and Dusit Travel Agency ។ េលកជំទវឧកញញ  
ក៏មនបទពិេសធន៍ជេរចនផងែដរជមួយវស័ិយ ឯកជន អងគករ និង រដឋ ភិបល ដូចជៈ  

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ - ១០១០១០១០    ----    
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របធនរដឋបល និងគណេនយយ របធនគំេរង និងទីរបឹកស ។ េរកពីេនះ 
េលកជំទវបនទទួលេមដយជេរចនែដលជសន ៃដកសងជតិ ។ 
 
 
 

                                េលក ចន ់សDហ  
                                សមជិករកមុរបឹកសភិបល (តំណងបុគគលិក ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ) 
 

េលក ចន់ សីហ ជអគគនយករងៃនធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ។ 
េលកបនបញច ប់អនុបណឌិ តែផនកហិរញញវតថុពីសកលវទិយល័យជតិ

រគប់រគងេនឆន ំ២០០៤ និងបរញិញ បរតធនគរ ពីមហវទិយល័យធនគរ 
ទីរកុងហូជីមិញ របេទសេវៀតណមេនឆន ំ១៩៩១ ។ ពីឆន ំ១៩៩១ដល់ 
ឆន ំ១៩៩៩ េលកបនបេរមករងរ ជអនុរបធនករយិល័យ រគប់រគង
គណនី  ជរបធនែផនកសភផត់ទត់ៃននយកដឋ នរបតិបតតិករ  និងជ 
បុគគលិកគណេនយយេនធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំព័ទំព័ទំព័ទំព័រ រ រ រ - ១១១១១១១១ -    
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គណៈរគបរ់គង 
 

    
    
    
    
    
    
    

េលក អុ៊ចេលក អុ៊ចេលក អុ៊ចេលក អុ៊ច    ចនថចនថចនថចនថ     
((((អគគនយករង ទទួលបនទុកអគគនយករង ទទួលបនទុកអគគនយករង ទទួលបនទុកអគគនយករង ទទួលបនទុក    រដឋបល រដឋបល រដឋបល រដឋបល 

និតិយុតតិ និងធនធនមនុសសនិតិយុតតិ និងធនធនមនុសសនិតិយុតតិ និងធនធនមនុសសនិតិយុតតិ និងធនធនមនុសស))))    
ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ២៥២៥២៥២៥----០៨០៨០៨០៨----១៩៦៦១៩៦៦១៩៦៦១៩៦៦    

ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    
១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ែខ សីហ ឆន ំ ែខ សីហ ឆន ំ ែខ សីហ ឆន ំ ែខ សីហ ឆន ំ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩     

 

បរញិញ បរត េនសកល 
វទិយល័យ ភនំេពញ 

- អគគេលខធិកររង  ៃនគណៈកមម ធិករជតិជំរុញ
ចលនភូមិមួយ ផលិតផលមួយ 

- មរនតីអគគេលខធិករដឋ ន ៃនឧតតមរកុមរបឹកស 
េសដឋកិចចជតិ 

- សមជិកអគគេលខធិករដឋ ន ៃនរកុមសេងកតករណ៍ 
េសដឋកិចច  សងគមកិចច និងវបបធ៌ម ៃនទីសតីករ គណៈ 
រដឋមរនតី 

- ជំនួយករទីរបឹកសរជរដឋ ភិបល 

            

 

េឈម ះ និងមុខងរេឈម ះ និងមុខងរេឈម ះ និងមុខងរេឈម ះ និងមុខងរ    កំរតិវបបធម៌កំរតិវបបធម៌កំរតិវបបធម៌កំរតិវបបធម៌    បទពិេសធន័បទពិេសធន័បទពិេសធន័បទពិេសធន័    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

ឯកឧតតម សុន គនធរឯកឧតតម សុន គនធរឯកឧតតម សុន គនធរឯកឧតតម សុន គនធរ    
((((របធនអគគនយករបធនអគគនយករបធនអគគនយករបធនអគគនយក))))    

ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ០៥០៥០៥០៥----០៦០៦០៦០៦----១៩៥០១៩៥០១៩៥០១៩៥០    
ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    

២២ ២២ ២២ ២២ ែខ កកកដ ឆន ំ ែខ កកកដ ឆន ំ ែខ កកកដ ឆន ំ ែខ កកកដ ឆន ំ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩     

 

បណឌិ តធនគរ និងហិរញញវតថុ 
សកលវទិយល័យ ប៉រសី 
 

បណឌិ តគណេនយយ  EHSS  

ប៉រសី  របេទសបរងំ 
 

អនុបណឌិ តរគប់រគង ៃន
ISSEC  របេទសបរងំ 
 

បរញិញ បរតែផនកចបប់ និង 
វទិយសរសតេសដឋកិចច 

 

- ទីរបឹកសផទ ល់សេមតចេតេជ ហុ៊ន ែសនហុ៊ន ែសនហុ៊ន ែសនហុ៊ន ែសន 
នយករដឋមរនតីៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
(ឋនៈេសមេទសរដឋមរនតី) 

- ទីរបឹកសរជរដឋ ភិបល (ឋនៈេសមរដឋមរនតី) 

-  អនុរបធនឧតតមរកុមរបឹកសេសដឋកិចចជតិ(SNEC) 

- របធនសភមុខរបរ និងមីរកូ សហរគសកមពុជ 

- អគគេលខធិករគណៈកមម ធិករជតិ ជំរញុចលន 

ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ 

- តំណង FAO េនកមពុជ 

- អនកជំនញែផនក ហិរញញវតថុ (អរហវិក) ៃនអងគករ 

េសបៀងអរហរ (FAO) 

- សងគហៈឥណទន េនរបេទសបរងំ 

- មរនតីធនគរជតិៃនកមពុជ 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

េលក ចន់ សីហេលក ចន់ សីហេលក ចន់ សីហេលក ចន់ សីហ    
    ((((អគគនយករង អគគនយករង អគគនយករង អគគនយករង ទទួលបនទុក ទទួលបនទុក ទទួលបនទុក ទទួលបនទុក 

គណេនយយ គណេនយយ គណេនយយ គណេនយយ និងនិងនិងនិង    របតិបតតិកររបតិបតតិកររបតិបតតិកររបតិបតតិករ))))    
ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ០៧០៧០៧០៧----០៨០៨០៨០៨----១៩៦៥១៩៦៥១៩៦៥១៩៦៥    

ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    
២០ ២០ ២០ ២០ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ១៩៩៩១៩៩៩១៩៩៩១៩៩៩    

 

អនុបណឌិ តហិរញញវតថុ េន 
សកលវទិយល័យ 
ជតិរគប់រគង 
 
បរញិញ បរតធនគរ មហវទិយ 
ល័យធនគរ របេទស 
េវៀតណម 

    

 

- របធននយកដឋ នរបតិបតតិករ ៃន ធ អ ជ 
-  អនុរបធនករយិល័យរគប់រគង គណនី 

ៃននយកដឋ នរបតិបតតិករ ធនគរជតិ ៃនកមពុជ 
- របធនែផនក សភផត់ទត់ នយកដឋ នរបតិបតតិករ 

ធនគរជតិ ៃនកមពុជ 
- បុគគលិកគណេនយយ ធនគរជតិៃនកមពុជ 

    

TMB½¾r 3TMB½¾r 3TMB½¾r 3TMB½¾r 3

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១១១១២២២២    ----    
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េឈម ះ និងមុខងរេឈម ះ និងមុខងរេឈម ះ និងមុខងរេឈម ះ និងមុខងរ    កំរ ិកំរ ិកំរ ិកំរតិវបបធម៌តវបបធម៌តវបបធម៌តវបបធម៌    បទពិេសធន័បទពិេសធន័បទពិេសធន័បទពិេសធន័    
    
    
    
    
    
    
    

េលក បិុច សនីេលក បិុច សនីេលក បិុច សនីេលក បិុច សនី    
((((អគគនយករង ទទួលបនទុកអគគនយករង ទទួលបនទុកអគគនយករង ទទួលបនទុកអគគនយករង ទទួលបនទុក    ឥណទន ឥណទន ឥណទន ឥណទន 

និងរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍និងរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍និងរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍និងរសវរជវ និងអភិវឌឍន៍))))    
ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ០៥០៥០៥០៥----០១០១០១០១----១៩៦៧១៩៦៧១៩៦៧១៩៦៧    

ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    
០១ ០១ ០១ ០១ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ២០០១២០០១២០០១២០០១    

អនុបណឌិ តរគប់រគង េនវទិយ 
សថ ន ជតិពណិជ សរសត 
 
បរញិញ បរតធនគរ មហវទិយ 
ល័យធនគរ របេទស 
េវៀតណម 
 

- របធនអងគភពរគប់រគងគំេរង ៃន ធ.អ.ជ 

- អនុរបធនន. គណេនយយ និងហិរញញវតថុ ៃន ធ.អ.ជ 
- របធនករ.ិ រសវរជវ និងអភិវឌឍន៍ ៃន ធ.អ.ជ 
- របធនករ.ិ ទទួលបនទុក MIS  
- មរនតីឥណទន ៃន ធ.អ.ជ 
- បុគគលិក Rich Nation Bank 
- បុគគលិកធនគរជតិ ៃនកមពុជ 

    
    
    
    
    

    
    
    
    

េលក ម៉ក់ សុផលេលក ម៉ក់ សុផលេលក ម៉ក់ សុផលេលក ម៉ក់ សុផល    
((((ទីរបឹកសរបធន អគគនយក និងទីរបឹកសរបធន អគគនយក និងទីរបឹកសរបធន អគគនយក និងទីរបឹកសរបធន អគគនយក និង

ជរបធនជរបធនជរបធនជរបធន    នននន. . . . ឥណទនឥណទនឥណទនឥណទន))))    
ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ០៧០៧០៧០៧----០៦០៦០៦០៦----១៩៦៤១៩៦៤១៩៦៤១៩៦៤    

ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    
២០ ២០ ២០ ២០ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩     

 
បរញិញ បរតធនគរ េនមហ 
វទិយល័យធនគរ របេទស 
េវៀតណម 

 
- របធនែផនកវភិគ និងនិយ័តកមម ៃននយកដឋ ន 

រតួតពិនិតយ ៃនធនគរជតិ ៃនកមពុជ 

- សរសត ចរយេនមជឈមណឌ លសិកសធនគរ 

- កមមសិកស ៃនមហវទិយល័យធនគរ របេទស 
េវៀតណម 

- គណកមមករ សវនកមមៃផទកនុង ធនគរជតិ 
ៃនកមពុជ 

 
 

    
    

    
    
    
    
    
    
    

េលក នង ធរទិទេលក នង ធរទិទេលក នង ធរទិទេលក នង ធរទិទ    
((((របធនសវនករៃផទកនុងរបធនសវនករៃផទកនុងរបធនសវនករៃផទកនុងរបធនសវនករៃផទកនុង))))    

ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៣០៣០៣០៣០----០១០១០១០១----១៩៦៣១៩៦៣១៩៦៣១៩៦៣    
ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    

២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ែខ មករ ឆន ំ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩ ១៩៩៩     

អនុបណឌិ ត វទិយសរសត 
េសដឋកិចច (ឆន ំ១៩៩០) េន 

 - វទិយសថ ន េសដឋកិចច    និង 
ហិរញញវតថុ ទីរកុងេលនីន 
រកដ (St.Petersburg) 
របេទសរុសសីុ  

   - សកលវទិយល័យគវ 
ទីរកុង គវ(Kiev) 
របេទសអុ៊យែរកន 
(Ukraine) 

- របធនករយិល័យសហរបតិបតតិករអនតរជតិ 
រកសួងែផនករ 

- របធនែផនក ៃនអងគភពសរមបសរមួល និង 
តមដនគេរមងឥណទន ADB No.1199 
CAM/SF 

- មរនតីនយកដឋ នពណិជជកមម និងហិរញញវតថុ 
រកសួងែផនករ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១១១១៣៣៣៣    ----    
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េលក សុខេលក សុខេលក សុខេលក សុខ    សូរ៉ណូសូរ៉ណូសូរ៉ណូសូរ៉ណូ    
((((របធននយកដឋ ន ធនធនមនុសសរបធននយកដឋ ន ធនធនមនុសសរបធននយកដឋ ន ធនធនមនុសសរបធននយកដឋ ន ធនធនមនុសស))))    
ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ២៩២៩២៩២៩----០៥០៥០៥០៥----១៩៦៧១៩៦៧១៩៦៧១៩៦៧    

ៃថងៃថងៃថងៃថងចូលបំេរ ករងរៈចូលបំេរ ករងរៈចូលបំេរ ករងរៈចូលបំេរ ករងរៈ    
២០ ២០ ២០ ២០ ែខ ធនូ ឆន ំ ែខ ធនូ ឆន ំ ែខ ធនូ ឆន ំ ែខ ធនូ ឆន ំ ១៩៩៨ ១៩៩៨ ១៩៩៨ ១៩៩៨     

អនុបណឌិ តរគប់រគង េនវទិយ 
សថ ន ជតិពណិជ សរសត 

 
បរញិញ បរត ផលិតកមម និង 
បសុពយបល ឆន ំ ១៩៩៦ 

 

- អនុរបធននយកដឋ នធនធនមនុសស ៃន ធ.អ.ជ 
- របធនករយិល័យធនធនមនុសស ៃន ធ.អ.ជ 
- របធនករយិល័យឥណទន ៃន ធ.អ.ជ 
- របធនករយិល័យ ែផនករ គណេនយយ      
រកសួងបរសិថ ន 
- មរនតីនយកដឋ នជលផល ៃនរកសួងកសិកមម 
រកុខ របម៉ញ់ និងេនសទ 

 
 
 
 
 

េលក សីុម ធីរ៉វឌុឍេលក សីុម ធីរ៉វឌុឍេលក សីុម ធីរ៉វឌុឍេលក សីុម ធីរ៉វឌុឍ    
((((របធនរបធនរបធនរបធន    នយកដឋ ន រដឋបល នយកដឋ ន រដឋបល នយកដឋ ន រដឋបល នយកដឋ ន រដឋបល 

និងនីតិយុតតិនិងនីតិយុតតិនិងនីតិយុតតិនិងនីតិយុតតិ))))    
ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ២៩២៩២៩២៩----០៣០៣០៣០៣----១៩៦៨១៩៦៨១៩៦៨១៩៦៨    

ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    
២៥ ២៥ ២៥ ២៥ ែខ ធនូ ឆន ំ ែខ ធនូ ឆន ំ ែខ ធនូ ឆន ំ ែខ ធនូ ឆន ំ ១៩៩៨១៩៩៨១៩៩៨១៩៩៨        

អនុបណឌិ តរគប់រគង េន
សកលវទិយល័យ 
ជតិរគប់រគង 
 
បរញិញ បរត េសដឋកិចច េន 
វទិយសថ នពណិជជសរសត 

- អនុរបធននយកដឋ នរដឋបល និងនីតិយុតតិ ធ.អ.ជ 
- របធនករយិល័យ រដឋបល ៃន ធ.អ.ជ 
- បុគគលិករបតិបតតិករ ៃន ធ.អ.ជ 
- អនុរបធនករយិល័យ រដឋបល ៃន រកសួង     
េទសចរណ៍ 
 

 

    
    
    

    
    

េលក េលក េលក េលក ឱឱឱឱ    សុម៉រ៉សុម៉រ៉សុម៉រ៉សុម៉រ៉    
((((របធនរបធនរបធនរបធន    នយកដឋ ន នយកដឋ ន នយកដឋ ន នយកដឋ ន គណេនយយ គណេនយយ គណេនយយ គណេនយយ 

និងហិរញញវតថុនិងហិរញញវតថុនិងហិរញញវតថុនិងហិរញញវតថុ))))    
ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ 18181818----១០១០១០១០----១៩១៩១៩១៩៧៨៧៨៧៨៧៨    

ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    
១៦១៦១៦១៦    ែខ ែខ ែខ ែខ តុលតុលតុលតុល    ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ ឆន ំ ២០០២០០២០០២០០៣៣៣៣    

 
អនុបណឌិ តហិរញញវតថុ េន 
សកលវទិយល័យ 
ជតិរគប់រគង 
 
បរញិញ បរត គណេនយយ 
េនសកលវទិយល័យ  
ជតិរគប់រគង 

 

 
- អនុរបធន នយកដឋ ន គណេនយយ   ៃន ធ.អ.ជ 
- របធនករយិល័យ គណេនយយ ៃន ធ.អ.ជ 
- និេយជិតគណេនយយ ៃន ធ.អ.ជ 

 

    
    
    

    
    

េលក ឆឹងេលក ឆឹងេលក ឆឹងេលក ឆឹង    សុខន់ណរ៉សុខន់ណរ៉សុខន់ណរ៉សុខន់ណរ៉    
((((អនុរបធនអនុរបធនអនុរបធនអនុរបធន    នយកដឋ ន របតិបតតិករនយកដឋ ន របតិបតតិករនយកដឋ ន របតិបតតិករនយកដឋ ន របតិបតតិករ))))    

ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ៃថងែខឆន ំកំេណ តៈ ១៤១៤១៤១៤----០១០១០១០១----១៩៦៨១៩៦៨១៩៦៨១៩៦៨    
ៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈៃថងចូលបំេរ ករងរៈ    

១៧១៧១៧១៧    ែខ េមស ឆន ំ ែខ េមស ឆន ំ ែខ េមស ឆន ំ ែខ េមស ឆន ំ ២០០១២០០១២០០១២០០១    

 
បរញិញ បរត គណេនយយ 
េនសកលវទិយល័យ 
ឯកេទសៃនកមពុជ 

 
- របធនករយិល័យរបតិបតតិករ ៃន ធ.អ.ជ 
- បុគគលិករបតិបតតិករ ៃន ធ.អ.ជ 
- បុគគលិកេនធនគរ Rich Nation Bank 
- បុគគលិកេនធនគរ SBC Bank 

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១៤១៤១៤១៤    ----    
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េគលនេយបយេរជសីេរJសបគុគល#ក ន#ងករអ�វឌឍនអ៏ជីព 

 

 ថន ក់ដឹកនំ ធ.អ.ជ ភគេរចនមនវជិជ ជីវៈធនគរ ែដលមកពីបរេទស និងពីធនគរ 
កនុងរសុក ។ មរនតីភគេរចនបនបញច ប់ករសិកសថន ក់បរញិញ ប័រត និងថន ក់បណឌិ តែផនកគណេនយយ 
ពណិជជកមម េសដឋកិចច ឬហិរញញវតថុ ែដលមនជំនញេពញេលញ រពមទំងបទពិេសធន៏
និងលកខណសមបតតិរគប់រគន់កនុងវជិជ ជីវៈ ។ 

 

 ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទមនេគលករណ៏ជំរញុ និងេលកទឹកចិតតដល់បុគគលិកកនុងករ 
អភិវឌឍន៏ និងបេងកនសមតថភពជំនញបែនថម េដយអនុញញ តឲយេទបនតករសិកសេនតម 

មហវទិយល័យ ឬវទិយសថ នេផសងៗ ក៏ដូចជវគគបណតុ ះបណត លនន ។  
 

 ែផអកេលេគលករណ៍ៃនករេរជសេរ សបុគគលិក េបកខជនទំងអស់តរមវូឲយទទួល យកនូវ
រយ:េពលសកលបងករងរវជិជ ជីវ:ធនគរជទូេទេនតមនយកដឋ ននិមួយៗ ។ បនទ ប់ពីករ
សកលបងករងររយៈេពល ៣ ែខរតវូបនបញច ប់ េបកខជនរតូវបនពិនិតយ វយតៃមលេដយែផអក
េទេលលកខណ:សមបតតិៃនករសិកស និងលទធផលករងរ ។ 

 

 ករតេមលងឋនៈបុគគលិក គឺផតល់នូវភពេសម ះរតង់ និងយុតតិធម៌ េដយែផអកេទេលលទធ 
ផល រពមទំងសមតថភពកនុងករអនុវតតន៏ករងររបស់បុគគលិកមន ក់ៗ ។ 

 

 ករេរជសេរ សបុគគលិករតូវបនេធវេទេដយរតឹមរតូវ ែដលអចឲយធនគរមន 
សមតថភពរគប់រគន់េដមបពីរងឹកសកមមភពរបស់ខលួន កនុងករផតល់ហិរញញបបទនដល់សហរគស
ខន តតូច និងមធយម សហគមន៏េនសទ សហគមន៏កសិកមម និងវស័ិយកសិឧសសហកមមជេដម 
រសបេទតមកមមវធីិអភិវឌឍន៏ជនបទរបស់រជរដឋ ភិបល ។ បចចុបបននេនះ ធ.អ.ជ មនបុគគលិក
ចំនួន ៥៥នក់ សរមប់អនុវតតសកមមភពរបស់ខលួន ។ 

 

 

 

បទបញញតិតបទបញញតិតបទបញញតិតបទបញញតិត    
    
េដយកររបតិបតតិសថិតេនេរកមលកខនតិក:  ចបប់ននែដលពក់ព័នធ       និងបទបញជ  

េផសងៗ របស់រពះរជណចរកកមពុជ ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទយកចិតតទុកដក់បនតេធវ 
ករវវិឌឍន៏េលរបព័នធធនគរ និងអនុវតតរកមសីលធម៌ឲយបនកន់ែតរបេសរ និងមនករយកចិតត 
ទុកដក់ េដមបីរកសបននូវសតង់ដរៃផទកនុង ចំេពះកររបតិបតតិអជីវកមមកនុងករមិតខពស់ ។ ធនគរ 
េធវកររតតួពិនិតយជរបចំចំេពះអកបបកិរយិ ករបំេពញភរកិចចរបស់បុគគលិក និងទំនក់ទំនង 
រវងសហេសវកិេនកនុងធនគរ ជពិេសសធនឲយបននូវ ទំនុកចិតតរបស់អតិថិជន ។ បទបញជ  
ៃផទកនុងរបស់ធនគរ បនបេញជ ៀសនូវរល់ទំនស់ផលរបេយជន៏ ហមឃត់ចំេពះករទទួល 
សំណូក របឆំងនឹងករលងលុយកខវក់ និងបទេលមសេផសងៗ ។ 

 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១១១១៥៥៥៥ -    
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េគលេដសជីវកមមេគលេដសជីវកមមេគលេដសជីវកមមេគលេដសជីវកមម    
 ករអភិវឌឍន៏សមព ធឥណទនឲយមនតុលយភព ែដលបនេធវេឡងេទតមអនុែផនក ទំហំ
សហរគស ទីតំងភូមិសរសត និងរបេភទផលិតផល គឺជែផនកសំខន់បំផុតេដមបីដំេណ រករ 
អជីវកមមរបស់ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទ ។ កនុងន័យេនះ ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទ បនេរៀបចំ
បេងកតេគលេដរយៈខលី និងមធយម បញចូ លេទកនុងែផនករអជីវកមមរយៈេពល ៥ ឆន ំមតង ។ 
 

 េគលេដចមបងរបស់ធនគរ គឺេដមបីរកសបននូវេសថរភពហិរញញវតថុ និងនិរនតភព
កនុងករផតល់ហិរញញបបទន និងេសវពិេរគះេយបល់ េដមបីពរងីកសហរគិនភព ចូលរមួ
អភិវឌឍន៍េសដឋកិចចេនតមជនបទរបស់កមពុជ ។ 
 

 ករេធវឲយេកនេឡងនូវលទធភពរបក់ចំេណញ  និងករទទួលបនមកវញិពីករវនិិេយគ 
េដយករបេងកនលទធភពទូទត់ៃនរបភពទុន គឺជមូលដឋ នេដមបីមនលទធភពគំរទដល់ករ 
ផតួចេផតមរបស់សហរគសខន តតូច និងមធយម ។ ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទ បនបេងកនមូលធន 
ែដលជទឹករបក់ទទួល បនពីរជរដឋ ភិបលកមពុជចំនួន ៨០០០ លនេរៀល កនុងឆន ំ ២០០៦ 
និង ៦ លនដុលល រ កនុងឆន ំ ២០០៨ ។ សថ ប័នរតវូបនទទួលសគ ល់េនកនុងទីផសរហិរញញវតថុកមពុជ 
េដយទទួលបននូវចំណត់ថន ក់ខពស់មួយអំពីគុណភពកនុងករេធវអជីវកមម ។ ធនគរអភិវឌឍន៏
ជនបទេលកទឹកចិតតដល់កររបកួតរបែជង រវងរបតិបតតិករមីរកូហិរញញវតថុ េដយករផតល់កមចីេទ
ឲយអនកែដលមនរបសិទធិភពកនុងកររបកួតរបែជង និងអចរករបក់ចំេណញ បនពីករផតល់កមចី 
ែដលមនអរតកររបក់ទបសមរមយដល់តរមូវកររបស់របជជន ។ 
 
 

ករអនវុតតគេរមង ៖ 
១- មលូន#ធ#រទរទង ់ន#ងអ�វឌឍន[៏សយ័កស#កមម  

 េយងតមអនុសសន៏ដ៏ខពង់ខពស់របស់សេមតចអគគមហេសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន 
និងករជួយេរជមែរជងពីរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតធុ និងឧតតមរកមុរបឹកសេសដឋកិចចជតិ 
ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទ បនបនតផតល់នូវហិរញញបបទនពិេសសរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ និង
មូលនិធិបដិភគរបស់ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទ ដល់សមព័នធសមគមម៉សីុនកិនរសូវ និងទីផសរ
រសូវកមពុជ  សរមប់ចូលរមួរបមូលទិញរសូវនរដូវរបមូលផល ចូលរមួទប់សក ត់ករហូររសូវ
េចញេទេរករបេទស េលកសទួយករែកៃចនកនុងរសុក បេងកនតៃមលបែនថម បេងកននូវបរមិណរសូវ 
សតុកសរមប់សនតិសុខេសបៀងេនកនុងរបេទស និងកររបកួតរបែជងទំងៃថល និងគុណភព
អងករេនេលទីផសរ  ជពិេសសករផល ស់បតូរពីករនំរសូវេចញ េទករនំអងករេចញ ។ 
 

 ករផតល់ឥណទនពិេសសេនះ បនចប់េផតមេនឆន ំ ២០០៥ កនុងចំនួនទឹករបក់ ២
លនដុលល រ និង េកនដល់ ៤ លនដុលល រេនឆន ំ ២០០៦  ៦លនដុលល រេនឆន ំ ២០០៧  ១៦ 
លនដុលល រេនឆន ំ ២០០៨ ១៦ លនដុលល រ ឆន ំ ២០០៩ និង ១៨ លនដុលល រ េនឆន ំ ២០១០ ។ 
ជលទធផល គេរមងេនះបននឹងកំពុងចូលរមួចំែណកេធវឱយតៃមលអងករេនរបេទសកមពុជមនករ
ែរបរបួលតិចតួច េបេរបៀបេធៀបេទនឹងរបេទសជិតខង និងទីផសរពិភពេលក ។ 
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 េនកនុងឆន ំ ២០១១ ធនគរអភិវឌឍន៏ជនបទបនតរបឹងែរបងយ៉ងខល ំងកនុងករចូលរមួអនុវតត
នូវេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជសតីពីករជំរញុផលិតកមមរសូវ និងករនំេចញ
អងករ  តមរយៈជំរញុករផតល់ហិរញញបបទនេរកមគេរមងមូលនិធិរទរទង់ និងអភិវឌឍន៏វស័ិយ
កសិកមម កនុងទំហំទឹករបក់ចំនួន ៣៦ លនដុលល រអេមរកិ ឲយដល់សមគមម៉សីុនកិនរសូវ  
រកមុហុ៊នែកៃចនរសូវអងករ ទំងទុនបងវិលរយៈេពលខលីសរមប់កររបមូលទិញរសូវពីរបជកសិករ 
សតុកទុកែកៃចនជអងករសរមប់េសចកតីរតូវករកនុងរសុក និងករនំេចញ រពមទំងទុនវនិិេយគ
រយៈេពលែវងសរមប់ពរងីកពរងឹង និងទំេនបភវបូនីយកមម  ម៉សីុនសមងួត និងម៉សីុនែកៃចន ។ 
េដយសរ ហិរញញបបទនពិេសសេនះ កមពុជអចទប់សក ត់បននូវករតេមលងៃថលអងករដ៏គំហុគ
ពីសំណក់ឈមួញឱកសនិយមកនុងឆន ំកនលងមក ។ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

២. គេរមងដណំំេកស៊លូកខណៈរគួសរ 
ទសសនៈគេរមងទសសនៈគេរមងទសសនៈគេរមងទសសនៈគេរមង    
 ដំណំេកសូ៊កមពុជមនដំេណ រករអភិវឌឍន៍ដ៏លអរបេសរ បនទ ប់ពីទទួលរងនូវករបំផលិច 
បំផល ញេដយសរងគ មសីុវលិកនុងកំឡុងេពល២០ឆន ំចុងេរកយេនះ ។ ែផនករដំណំេកសូ៊ 
គឺជកមមវតថុៃនករពិភកសដ៏សីុជេរមរវងអជញ ធរកមពុជ និងទីភន ក់ងរបរងំេដមបអីភិវឌឍន៍ ។ 
កិចចរពមេរពៀងមួយែដលបនអនតរគមន៍េទេលេគលេដចមបងៗ គឺករេធវឯកជនភវបូនីយកមម 
ឧសសហកមមដំណំេកសូ៊ និងករអភិវឌឍន៍ដំណំេកសូ៊លកខណៈរគួសរ ែដលកនលងមកបន 
េធវជ តូបនីយកមមេនឆន ំ១៩៧៩។ 
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េគលេដ យុតតកិមម និងមេធយបយរបស់គេរមង េគលេដ យុតតកិមម និងមេធយបយរបស់គេរមង េគលេដ យុតតកិមម និងមេធយបយរបស់គេរមង េគលេដ យុតតកិមម និងមេធយបយរបស់គេរមង     
 គេរមងសកលបង បនចប់េផតមេឡងេនឆន ំ ១៩៩៩ សំរប់រយៈេពល ៣ឆន ំ បនេធវករ
សកលបងដំេនេលៃផទដី ១៥០០ ហិកត ែដលជដំេណះរសយសម រសបបំផុតចំេពះ 
ែផនករ បេចចកេទស ែផនករហិរញញវតថុ ែដលអនុញញ តិឱយមនករអភិវឌឍដំណំេកសូ៊លកខណៈ 
រគួសរកនុងរទង់រទយធំ ។ គេរមងេនះអនុវតតជចំបច់ចំេពះកសិករែដល េធវករដំដំណំ 
េកសូ៊ េលៃផទដី តិចជង ៥ ហិកត េហយរបព័នធេនះនឹងេធវករសកលបងបែនថមតមមេធយបយ 
ដូចគន  ចំេពះ ករដំជលកខណៈ បុគគល េដយមនទំហំធំជងេនះ ។ 
 
 

ករេរៀបចគំេរមង ករេរៀបចគំេរមង ករេរៀបចគំេរមង ករេរៀបចគំេរមង     
 ករអភិវឌឍន៍ដំណំេកសូ៊លកខណៈរគួសររតវូែតផសភជ ប់េទនឹងរចនសមព័នធជតិ 
េទតម របេភទ រកមុហុ៊នកនុង “របព័នធេសដឋកិចចចំរះុ” េដយេធវកររបមូលផតុំជសមគមន៍ 
ជមួយៃដគូ េផសងៗ ។ 
 េដយពិចរណពីេពលដ៏យូរ មុននឹងដំេណ រករេជៀរជ័រពីេដមេកសូ៊ គេរមងនឹងេធវករ 
សំរប សំរលួករកំណត់ឥណទនរយៈេពលែវងមួយេដយមនលកខខណឌ័ ដូចតេទ : 

- រយៈេពលអតិបរម ២០ឆន ំ េដយពនយរករសងរបក់េដម និងកររបក់រយៈេពល 
១០ឆន ំ ដំបូង (រយៈេពលអនុេរគះ) ។ 

- ករសងរេំលះរបក់េដមកំចីពីកសិករ នឹងចប់េផតមេនឆន ំទី១១ ។ 
 
 

ដណំកក់លអនតរកលដណំកក់លអនតរកលដណំកក់លអនតរកលដណំកក់លអនតរកល    
 េពលែដលដំណក់កលៃនករពិេសធន៍បនបញច ប់េដយេជគជ័យ េនែខ មិថុន 
ឆន ំ២០០៣ េនេលៃផទដីដំដុះជិត ១,៣០០ ហិកត និងមនកសិករជង ៥០០នក់ បនចូលរមួ 
េនកនុងកមមវធីិេនះ ទីភន ក់ងរបរងំេដមបអីភិវឌឍន៍ (AFD) និងរជរដឋ ភិបលកមពុជបនសំរច 
ែសវងរកកិចចរពមេរពៀងថមីមួយ េទៀត ។ ដំណក់កលអនតរកលមួយរតូវបនចប់េផតមកនុងចំនួន 

ទឹករបក់ ៣,៥០០,០០០ អឺរ ៉ ូ (ែដលបន របគល់ឱយខចីជែផនក េទធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ 
េរកមកិចចរពមេរពៀងជមួយរដឋ ភិបល) រតូវបនវនិិេយគេលករអភិវឌឍន៍ ដំណំេកសូ៊ 
លកខណៈរគួសរ េលៃផទដីបែនថម ១,៥០០ ហិកត សរមប់ ឆន ំ២០០៣ ដល់ ២០០៦ 
េហយគេរមង ថវកិបនវវិតតេទមុខយ៉ងរបេសរ េរបៀបេធៀបេទនឹងដំណក់កលេធវករ 
ពិេសធន៍ដូចគន  េនះែដរ ។ េដមបីករពរកសិករពីករទទួលរងនូវហនិភ័យ េលអរតករ របក់ 
រតូវបនបេងកនពី ៧% ដល់ ៩% ។ រយៈេពលឱយខចីមនចំនួន ២០ឆន ំ េហយរយៈេពលអនុ េរគះ 
រតូវ បនបនថយពី រយៈេពល ១០ ឆន ំ មករតឹម ៨ឆន ំ េដយសរករែកលំអឱយ របេសរែផនកបេចចក 
េទសេដមបីឆប់ បនទទួលផលពីេដមេកសូ៊ ។ 
 កររគប់រគងតមរយៈភពជៃដគូជមួយ អងគករ GRET បនបញច ប់េនែខមីន ឆន ំ 
២០០៦ និង បនបងហ ញនូវលទធផលលអរបេសរ េដយកសិករចំនួន ៦៣០នក់ ែដលមនសិទធិ 
ទទួលបនកំចី បងហ ញពី ករយល់ដឹងឥណទនរយៈេពលែវង និងករផតល់ឥណទន 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១១១១៨ ៨ ៨ ៨ ----    
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 សំរប់ៃផទដីដំដុះ (១,៨៨៩ ហិកត គិតរតឹម ែខមិន ឆន ំ ២០០៥) ែដលមនចំនួនសរបុជិត ១ 
លនដុលល អេមរកិ ជរបក់កំចីមិនទន់សង ។ 

ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ និងអងគករ GRET បនអេញជ ញសថ ប័នមីរកូហិរញញវតថុេផសងៗ 
មកចូលរមួ របជំុទទួលព័ត៌មន េនៃថងទី ២៨ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៧ េដមបីទទួលយកគេរមងេនះ 
កនុងលកខខណឌ  ជអនុបំណុលរបស់រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ ។ េនៃថងកំណត់ទី ១២ ែខ មិន 
ឆន ំ ២០០៧ មិនមន សថ ប័នមីរកូហិរញញវតថុណមួយបងហ ញ នូវចំណប់អរមម ណ៍កនុងករទទួល 
យក គេរមងេនះេទ ។ េហតុដូេចនះេហយ ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ រតូវរគប់រគង ចត់ែចងគំេរង 
េនះេដយខលួនឯងចប់ពី ែខ េមស ឆន ំ ២០០៧ តេទេដយែផអកេទេលអយុកលផុតកំណត់ 
ៃនកិចចរពមេរពៀងជមួយអងគករ GRET ។ 

 
 

៣. គេរមងរបសម់លូន#ធ#អនតរជ�សរមបអ់�វឌឍនក៍ស#កមម 
ទសសនៈរបស់គេរមងទសសនៈរបស់គេរមងទសសនៈរបស់គេរមងទសសនៈរបស់គេរមង    

        
 គេរមងបនទទួលមូលនិធិពី មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមម េរកមករជួយ 
ឧបតថមភ ែផនកបេចចកេទស ពីធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ េដមបីេរជសេរ សអងគករេរករដឋ ភិបល 
ែដលមនលកខណៈ សមបតតិរគប់រគន់េដមបបីនតមូលនិធិេនះេទឱយរកមុេគលេដរបស់ មូលនិធិ 
អនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមម ។ ករវយតំៃលពីតំរវូករឥណទន ែដលបនរពឹំងទុក 
ពីសមជិកៃនរកុមេគលេដរបស់ មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមម បនបងហ ញថ 
មន តំរវូករចំនួន ១,២៣៥,០០០ ដុលល រៃនថវកិ ែដលេកនតមកំរតិរយៈេពល៥ឆន ំ (២០០១-
២០០៦) ែផអកេទេលករអរតសងសរបុចំនួន ៩៥% ។ ករផតល់កមចីរមួមន៖ 

- កមចីតមរដូវកល (របមណពី ៣៨ េទ ៧៩ ដុលល អេមរកិ) េដមបីចំណយ 
េលសំភរៈ កសិកមម និងបេចចកវជិជ កមមវធីិែកលំអរកសិកមមសរមប់កសិករចំនួន 
៣០,០០០រគួសរ (២៥,០០០ រគួសរេនតំបន់ទំនប និង ៥,០០០រគសួរេន 
តំបន់ខពង់រប) ែដលជ រគួសរ េគលេដៃន កមមវធីិែកលំអរកសិកមមសរមប់រ 
យៈេពលមធយមចំនួន ៦ែខ ។ 

- កមចីរយៈេពលខលីមនចំនួន ១១,៦២៥ កមចី សរមប់បេងកតចំណូលកនុង និងេរកវស័ិយ 
កសិកមម (១៨-៣៨ដុលល អេមរកិ) ែដលរតវូសងវញិកនុងរយៈេពល១ឆន ំ ។ 

- កមចីរយៈេពលមធយមចំនួន ៦,២៥០កមចី សរមប់បេងកតចំណូលកនុងនិងេរក វស័ិយ 
កសិកមម ែដលរតវូសងមកវញិកនុងរយៈេពល២ឆន ំ ។ ឧទហរណ៍ ៧២ដុលល អេមរកិ 
ជចំែណកមួយ កនុងម៉សីុនបូមទឹក១េរគឿង។ អរតកររបក់រតវូបនកំណត់េរកម 
ឥណទន និងសញជ ័យ ចំែណកឯ ១១,៧៨៥ រគសួរ នឹងរតូវរពឹំងថទទួលបន 
ផលរបេយជន៍ពីកមមវធីិេនះ។ 
 

សកមមភពេគលេដសកមមភពេគលេដសកមមភពេគលេដសកមមភពេគលេដ    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១៩១៩១៩១៩ - 
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- មនឥណទនចំនួន ៣របេភទ សរមប់ខចីរបក់ មនសកត នុពលមកពីរកុមេគលេដ 
របស់មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមមែដលរតូវករឥណទន (១) 
ករដំដុះ និងករ ចិញច ឹមសតវ (២) កសិឧសស-ហកមម និង (៣) ពណិជជកមម 
និងេសវកមមេផសងេទៀត។ 

    
ភរកិចចទទួលខុសរតវូរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទភរកិចចទទួលខុសរតវូរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទភរកិចចទទួលខុសរតវូរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទភរកិចចទទួលខុសរតវូរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ    
    

ធនគរមនភរកិចចទទួលខុសរតូវដូចខងេរកមៈ 
១. បញជ ក់ និងេរជសសរមំងអងគករេរករដឋ ភិបលែដលមនលកខណៈសមបតតិ ។ 
២. េរៀបចំ និងផតល់ករបណតុ ះបណត លឯកេទស ដល់បុគគលិកអងគករេរករដឋ ភិបល  
៣. េរៀបចំែបបបទករឳយខចីបនតនូវឥណទនែដលទទួលបនពីរកសូងេសដឋកិចច 

និងហិរញញវតថុ ។ 
៤. ពិនិតយេមលេឡងវញិ និងបរងួបបរងួមែផនករករងរ និងថវកិររបចំឆន ំ ។ 
៥. ដំេណ រកររតួតពិនិតយ និងរបមូលផតុំនូវករចំណយេលគេរមង ែដលអចអនុវតត 

បន និងពកយសំុដករបក់សរមប់ដក់ជូនអងគភពគំរទគេរមង ។ 
៦. បេងកតរបព័នឋពិនិតយតមដន និងវយតៃមលដ៏មនរបសិទឋភពមួយ ។ 
៧. េរៀបចំរបយករណ៍គេរមងរបចំរតីមស 
សរមប់ដក់ជូនអងគភពគំរទគេរមង  

    
ភរៈកិចចរបស់អងគភពែដលចូលរមួភរៈកិចចរបស់អងគភពែដលចូលរមួភរៈកិចចរបស់អងគភពែដលចូលរមួភរៈកិចចរបស់អងគភពែដលចូលរមួ    
    

អងគករេរករដឋ ភិបលែដលចូលរមួគេរមងរតវូផតល់េសវកមមសញជ ័យ និងឥណទនឲយ 
រគួសរ ែដលរស់េនកនុងឃំុេគលេដរបស់កមមវធីិែកលមអកសិកមម (AIP) ។ អងគករេរក 
រដឋ ភិបល ទំងេនះអនុវតតវធីិសរសតរបស់េគផទ ល់កនុងករផតល់េសវកមមសញជ ័យ និងឥណទន 
ក៏បុ៉ែនត ករផតល់េនះរតូវរមួមន (i) ករអប់រពីំរកមុករងរ និងធនគរភូមិ (ii) កំណត់េគលេដ 
សមជិក ៃនរកមុេគលេដរបស់មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមម ែដលចូលរមួកនុង 
កមមវធីិបងហ ញ និងផសពវផសយកសិកមមរបស់គេរមង ។ 

    
លទឋផលលទឋផលលទឋផលលទឋផល    
    

គេរមងឥណទនជនបទេនេរកមកមចីរបស់មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមម 
េលខ ៥១៣-KH បននឹងកំពុងអនុវតតេដយេជគជ័យចប់តំងពីឆន ំ ២០០៤ មក ។ ៃដគូចំនួន ៧ 
របស់ធនគរ អភិវឌឍន៍ជនបទកំពុងរបតិបតតករេនកនុងេខតតេគលេដចំនួន ៤ គឺ សីលនិធិ 
េនេខតត េពធិសត់, អងគករអភិវឌឍន៍សងគមជនបទ (SDR), សមគមអភិវឌឍន៍ជនបទែខមរ 
(KRDA), សមគមជួយកសិករ (AFA) និងសថ ប័នមីរកូហិរញញវតថុ (CBIRD) េនបត់ដំបង សីលនិធិ 
និងសមគមជួយកសិករេនេខតតបនទ យមនជ័យ និងសថ ប័នមីរកូហិរញញវតថុ សថ បនសហរគិន 
កមពុជ (CEB) និងសថ ប័នមីរកូហិរញញវតថុ (CBIRD) េនេសៀមរប ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២០២០២០២០    ----    
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ៃដគ ូ

ករផសរភជ ប់កនុងភពជៃដគូ 
គឺជេគលករណ៍មួយកនុងចំេណមេគលករណ៍ទំងឡយរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ ។ 
េដមបីេធវឲយេសវកមមហិរញញវតថុកន់ែតមនភពរបេសរេនកនុងរបេទសកមពុជ 
មកទល់នឹងេពលេនះ ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទ បនចុះហតថេលខ និងបនេធវកិចច
សហរបតិបតតិករជមួយសថ ប័នរដឋ ឯកជន អងគករជតិ និងអនតរជតិ ដូចខងេរកមៈ  

 
  

 

ទីភន ក់ងរបរងំេដមបអីភិវឌឍន៍ទីភន ក់ងរបរងំេដមបអីភិវឌឍន៍ទីភន ក់ងរបរងំេដមបអីភិវឌឍន៍ទីភន ក់ងរបរងំេដមបអីភិវឌឍន៍ __ __     

 

 

 
 

អងគករអងគករអងគករអងគករ    GRET 

  
 

មូលនិធិអនតរជតិសរមប់មូលនិធិអនតរជតិសរមប់មូលនិធិអនតរជតិសរមប់មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមមអភិវឌឍន៍កសិកមមអភិវឌឍន៍កសិកមមអភិវឌឍន៍កសិកមមµµ µµ    (IFAD) 

     

សមគមអភិវឌឍន៍តំបន់ពយ័ពយសមគមអភិវឌឍន៍តំបន់ពយ័ពយសមគមអភិវឌឍន៍តំបន់ពយ័ពយសមគមអភិវឌឍន៍តំបន់ពយ័ពយ    

     

រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សមិក រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សមិក រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សមិក រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សមិក (SAMIC)    

 

 
 

    
រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សីលនិរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សីលនិរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សីលនិរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សីលនិធិ លីមីធីតធិ លីមីធីតធិ លីមីធីតធិ លីមីធីត    

        

រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ហតថ កសិកររគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ហតថ កសិកររគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ហតថ កសិកររគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ហតថ កសិករ    Ltd. (HKL)     

        

រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សថ បនសហរគិនកមពុជរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សថ បនសហរគិនកមពុជរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សថ បនសហរគិនកមពុជរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ សថ បនសហរគិនកមពុជ    

 

 
 

    
សមគមអភិវឌឍន៍ជនបទែខមរសមគមអភិវឌឍន៍ជនបទែខមរសមគមអភិវឌឍន៍ជនបទែខមរសមគមអភិវឌឍន៍ជនបទែខមរ    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២១២១២១២១    ----    
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រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនអភិវឌឍន៍របជជនរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនអភិវឌឍន៍របជជនរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនអភិវឌឍន៍របជជនរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនអភិវឌឍន៍របជជន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនពរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនពរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនពរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ឥណទនពលរដឋរងុេរឿងលរដឋរងុេរឿងលរដឋរងុេរឿងលរដឋរងុេរឿង 

 

 
    

រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ម៉ក់សីុម៉រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ម៉ក់សីុម៉រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ម៉ក់សីុម៉រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ ម៉ក់សីុម៉        

 

  

រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ    មូលនិធិអភិវឌឍន័សហភពកសិករមូលនិធិអភិវឌឍន័សហភពកសិករមូលនិធិអភិវឌឍន័សហភពកសិករមូលនិធិអភិវឌឍន័សហភពកសិករ    (FUDF)     

 

 
 

សមគមជួយកសិករសមគមជួយកសិករសមគមជួយកសិករសមគមជួយកសិករ    (AFA) 

 

 
 

 

រគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ អភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទកមពុជរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ អភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទកមពុជរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ អភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទកមពុជរគឹះសថ នមីរកហិូរញញវតថុ អភិវឌឍន៍េសដឋកិចចជនបទកមពុជ    (CBIRD)         

 

 
 

 

អងគករអភិវឌឍន៍សងគមជនអងគករអភិវឌឍន៍សងគមជនអងគករអភិវឌឍន៍សងគមជនអងគករអភិវឌឍន៍សងគមជនបទបទបទបទ            

 

 
 

    
សហព័នធសមគមម៉សីុនកិនរសូវកមពុជសហព័នធសមគមម៉សីុនកិនរសូវកមពុជសហព័នធសមគមម៉សីុនកិនរសូវកមពុជសហព័នធសមគមម៉សីុនកិនរសូវកមពុជ    

 

 

 

 

    

រគឹះសថ នពិសិដឋអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចរគឹះសថ នពិសិដឋអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចរគឹះសថ នពិសិដឋអភិវឌឍន៍េសដឋកិចចរគឹះសថ នពិសិដឋអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច©© ©© 
 

 
     

ធនគរធនគរធនគរធនគរ    កណឌីយ៉កណឌីយ៉កណឌីយ៉កណឌីយ៉    
 

         

ធនគរធនគរធនគរធនគរ    ពណិជជកមមេរករបេទសពណិជជកមមេរករបេទសពណិជជកមមេរករបេទសពណិជជកមមេរករបេទស    
 

    

ធនគរអភិវឌឍន៍ធនគរអភិវឌឍន៍ធនគរអភិវឌឍន៍ធនគរអភិវឌឍន៍ចិនចិនចិនចិន    ( China Development Bank )( China Development Bank )( China Development Bank )( China Development Bank )    

 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២២២២២    ----    
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របយករណ៍របសរ់កុមរបឹកសភិបលជូនចំេពះ ឧបនយករដឋមរនដី និង 
រដឋមរនដីរកសងួេសដឋកចិចនិងហរិញញវតថុ 
 

រកុមរបឹកសភបិលមនកិតដិយសដកជូ់នពិនិតយនូវរបយករណ៍របចឆំន  ំ និង របយករណ៍ហិរញញ  
វតថុរបស់ ធនគរ អភវិឌឍន ៍ ជនបទ (លំដបេ់នះតេទេហកតថ់ “ធនគរ”) សំរប ់
ករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2០12។ 
 
សកមមភពចំបង 
 

ធនគរអភវិឌឍនជ៍នបទជសថ បន័របស់រដឋែដលរតូវបនបេងកតេឡងេដយអនុរកិតយចុះៃថងទី 21 
ែខមករ ឆន  ំ 1998 កនុងេគលបំណងបំេពញនូវកងវះខតរវងតំរូវករ និង ករផគតផ់គងេ់សវកមម 
ហិរញញ វតថុេនជនបទ េដមបកីតប់នថយភពរកីរករបស់របជជន។ ធនគរេធវរបតិបតដិករេដយ 
សថិតេនេរកមអណពយបលបេចចកេទស និង ហិរញញ វតថុរបស់រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និង 
េរកមកររតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 
 

សកមមភពធនគរេនកនុងឆន េំនះ ពំុមនករផល ស់បដូរជសំខនេ់ទេលរបេភទៃនសកមមភពចំបង 
ទងំេនះេទ េពលគឺធនគរមនសកមមភពកនុងករផដល់ធនធនហិរញញ វតថុ ដល់ធនគរ 
ពណិជជកមម និងឯកេទស និងរគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ ែដលផដល់ឥណទន និងេសវកមមគណនី 
សនសដំល់រគួសរេនជនបទ និង អជីវកមមធុនតូច។ បែនថមនឹងេនះ សកមមភពរបស់ធនគររតូវ 
បនពរងីកេដយអនុរកិតយចុះៃថងទី 14 ែខកញញ  ឆន  ំ 2០០7 េដយរបប់ញចូ លបែនថមនូវករអនុវតដ 
គំេរងអភវិឌឍន ៍ តមសំេណ របស់ៃដគូកនុងកលៈេទសៈែដលរបតិបតដិករមរីកូហិរញញ វតថុពំុអច 
អនុវតដបន ផដល់ឥណទនេដមបអីនុវតដគំេរងពិេសសណមយួរបស់រជរដឋ ភបិល ឬ គំេរង 
ពិេសសេផសងេទៀត េដយមនករឯកភពពីរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ។ 
 
លទធផលរបចឆំន  ំ
 

លទធផលរបចឆំន រំបស់ធនគរសំរបក់រយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2០12  មនបងហ ញ 
េនកនុងគណនីលទធផល និង របយករណ៍លទធផលបងគរ ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២៣៣៣៣    ----    
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លភករ 
 

ធនគរពំុមនលភករេលភគហុ៊នែដលបនរបកស ឬបនបងេ់នកនុងឆន េំនះេទ ។ 
 
ទុនបំរងុ និង សវំិធនធន 
 

គណនីទុនបំរុងនិងសំវធិនធនេនកនុងឆន េំនះពំុមនករផល ស់បដូរជសំខនេ់ទ ។  
 
បំណុលជប់សងសយ័ និង ពិបកទរ 
 

េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគររតូវបនេរៀបចំេឡង រកុមរបឹកសភបិល
បនចតវ់ធិនករែដលមនមូលដឋ នសមរមយេដមបបីញជ កថ់ ពកួេគបនចតវ់ធិនករទកទ់ង
េទនឹងករលុបេចលបំណុលែដលទរមនិបន និងករេធវសំវធិនធនចំេពះបំណុលែដលជប ់
សងសយ័និងមនករេជឿជកថ់ រល់បំណុលែដលបនដឹងថមនិអចទរបនរតូវបនលុបេចល 
េហយ សំវធិនធនរគបរ់គនរ់តូវបនកំណតេ់ឡងសំរបបំ់ណុលែដលជបស់ងសយ័ ។ 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ រកុមរបឹកសភបិលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ណមយួែដលនឹង
បណដ លេអយចំននួទឹករបកែ់ដលលុបេចញ ចំេពះបំណុលទរមនិបន  ឬទឹករបកសំ់វធិនធន 
ចំេពះបំណុលជបស់ងសយ័េនកនុងរបយករណ៍ហរិញញ វតថុ របស់ធនគរមនិរគបរ់គនរ់ហូតដល់ 
កំរតិទឹករបកសំ់ខនណ់មយួេនះេទ  ។ 
 
រទពយសកមមចរនដ 
 

េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគររតូវបនេរៀបចំេឡង រកុមរបឹកសភបិល 
បនចតវ់ធិនករែដលមនមូលដឋ នសមរមយ េដមបបីញជ កថ់េដយែឡកែតឥណទន, បណដ  
រទពយសកមមចរនដ ែដលមនិអចលកប់នេនកនុងរបតិបតដិករអជីវកមមធមមតេអយបនេសមនឹងតៃមល 
កតរ់តេនកនុងបញជ ីគណេនយយរបស់ធនគរ រតូវបនកតប់នថយេអយេនេសមនឹងតៃមលែដលគិត 
ថនឹងអចលកប់នេលទីផសរ ។ 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ រកុមរបឹកសភបិលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ណមយួែដលនឹង
េធវេអយបះ៉ពល់ដល់ករកំណតត់ៃមលរទពយសកមមចរនដ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់
ធនគរមនភពមនិរតឹមរតូវេឡយ ។  
 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២៤៤៤៤    ----    
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វិធីសរសដៃនករវយតៃមល 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ រកុមរបឹកសភបិលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ណមយួែដលបន
េកតេឡង ែដលេធវេអយបះ៉ពល់ដល់ករអនុវតដវធីិសរសដែដលមនកនលងមកកនុងករវយតៃមល
រទពយសកមម និង រទពយអកមម េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរមនភពមនិរតឹមរតូវ ឬ 
មនិសមរសបេនះេទ ។ 
 
ែផនរទពយអកមមនិងរទពយអកមមេផសងៗេទៀត  
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ គឺពំុមន ៖ 
 

(ក) ករដកប់ញច ំរទពយសកមមណមយួរបស់ធនគរ ែដលេកតមនេឡងេនដំណចក់រយិ 
បរេិចឆទសំរបធ់នចំេពះបំណុលរបស់បុគគលណមយួ  ឬ 
 

(ខ) ែផនរទពយអកមមណមយួេកតមនេឡងចំេពះធនគរចបត់ងំពីដំណចក់រយិបរេិចឆទ 
េរកពីរបតិបតដិករអជីវកមមធមមតរបស់ធនគរ ។ 

 

តមេយបល់របស់រកុមរបឹកសភបិល គឺពំុមនែផនរទពយអកមម ឬ រទពយអកមមេផសងៗេទៀតរបស់ 
ធនគរែដលរតូវមនកតពវកិចចអនុវតដ ឬ អចនឹងរតូវមនកតពវកិចចអនុវតដកនុងរយៈេពល 12 ែខ 
បនទ បពី់ៃថងបញច បប់ញជ ីៃនករយិបរេិចឆទ ែដលនឹងមនករបះ៉ពល់ ឬ អចនឹងមនករបះ៉ពល់
យ៉ងសំខនដ់ល់លទធភពរបស់ធនគរកនុងករបំេពញកតពវកិចចរបស់ខលួនេនៃថងដល់កំណត ់។ 
 
ករផល សប់ដូដរៃនេហតុករណ៍ 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ រកុមរបឹកសភបិលៃនធនគរពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ណ
មយួែដលមនិបនែវកែញកេនកនុងរបយករណ៍េនះ ឬ កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ 
ែដលនឹងបណដ លេអយមនតេួលខណមយួែដលបនបងហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុមន
ចំននួមនិរតឹមរតូវេនះេទ  ។ 
 
របករមិនធមមត 
 

តមេយបល់របស់រកុមរបឹកសភបិល លទធផលៃនរបតិបតដិករអជីវកមមរបស់ធនគរកនុងករយិ 
បរេិចឆទេនះ ពំុមនករបះ៉ពល់យ៉ងសំខនេ់ដយរបករ ឬ កិចចករជំនួញ ឬ រពឹតដករណ៍ណ 
មយួែដលមនលកខណៈជសំខន ់និងមនិធមមតេនះេទ ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២៥៥៥៥    ----    
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របករមិនធមមត (តពីទំព័រមុន) 
 

រកុមរបឹកសភបិលមនមតិថ ពំុមនរបករ កិចចករជំនួញ ឬ រពឹតដិករណ៍ណមយួែដលមន 
លកខណៈជសំខន ់ និង មនិធមមត ែដលេកតមនេឡងេនកនុងចេនល ះេពលរវងៃថងបិទបញជ ីៃន
ករយិបរេិចឆទ និង ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ែដលអចនេំអយបះ៉ពល់ដល់លទធផលៃន 
របតិបតដិកររបស់ធនគរកនុងឆន ែំដលបនរយករណ៍េនះ ។ 
 
សមជិករកុមរបឹកសភបិល 
 

សមជិករកុមរបឹកសភបិលរមួមនតំណងរបស់រកសួងនិងសថ បន័សីុវលិែដលមនរយនមដូចតេទ ៖ 
 

ឯកឧតដម សុន គនធរ អភបិលរបតិបតដិ របធនអគគនយក 
ឯកឧតដម ហុីង ថូរ៉កសីុ់ អភបិលមនិរបតិបតដិ សមជិក 
េលក ែហ៊ល ចំេរ ន អភបិលមនិរបតិបតដិ សមជិក  
េលក លី សវុធ អភបិលមនិរបតិបតដិ សមជិក 
េលកជំទវ តន ់ផលលី អភបិលមនិរបតិបតដិ សមជិក  
េលក អ៊ូ សុផនណ់រទិធ អភបិលមនិរបតិបតដិ សមជិក  
េលក ចន ់សីហ អភបិលរបតិបតដិ សមជិក 
 
ភគហ៊ុនកន់កប់េដយសមជិករកុមរបកឹសភិបល 
 

សមជិករកុមរបឹកសភបិលពំុមនកនក់ប ់ឬមនអតថរបេយជនេ៍នកនុងេដមទុនៃនធនគរេឡយ។ 
 
អតថរបេយជន៍របសរ់កុមរបឹកសភិបល 
 

េនកនុង និងរហូតដល់ចុងករយិបរេិចឆទេនះ ពំុមនកររពមេរពៀងណមយួែដលមនធនគរចូល 
រមួជគូរភគីកនុងេគលបំណងជយួ ដល់រកុមរបឹកសភបិលរបស់ធនគរេដមបទីទលួបននូវអតថ 
របេយជនេ៍ដយករទិញយកភគហុ៊ន ឬ លិខិតបំណុលពីធនគរ ឬ ពីរកុមហុ៊នដៃទេទៀតេទ ។ 
 

ចបត់ងំពីៃថងបិទបញជ ីករយិបរេិចឆទមុន ពំុមនសមជិករកុមរបឹកសភបិលណមយួៃនធនគរ 
ែដលបនទទួល ឬ មនសិទធិ នឹងទទួលបននូវអតថរបេយជនណ៍មយួ តមរយៈករចុះកិចចសនយ 
ែដលបនេធវេឡងរវងធនគរ និង រកុមរបឹកសភបិល ឬ រវងធនគរនិងរកុមហុ៊នពកព់ន័ធជ 
មយួនឹងរកុមរបឹកសភបិលេនះ, ឬជមយួនឹងរកុមហុ៊នែដលរកុមរបឹកសភបិលេនះជសមជិក 
ឬកជ៏មយួរកុមហុ៊នែដលរកុមរបឹកសភបិលេនះមនផលរបេយជនែ៍ផនកហិរញញ វតថុសំខនជ់មយួ 
េដយែឡកែតរបតិបតដិករដូចមនបងហ ញកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ។  
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២៦៦៦៦    ----    



 

21 

 

ករទទួលខុសរតូវរបសរ់កុមរបឹកសភិបលកនងុករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 
 

រកុមរបឹកសភបិលមនភរៈកិចចេធវករបញជ កថ់ របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបចកំរយិបរេិចឆទនីមយួៗ 
រតូវបនេរៀបចំេឡងយ៉ងរតឹមរតូវ េដមបចីងអុលបងហ ញនូវទិដឋភពពិតរបកដៃនកិចចកររបស់ 
ធនគរ និងលទធផលៃនដំេណ រករអជីវកមម និងសថ នភពចរនដសចរ់បកសំ់របក់រយិបរេិចឆទ 
ែដលបនបិទបញជ ី។ ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះតំរូវេអយរកុមរបឹកសភបិល ៖ 
 

ក) អនុវតដនូវេគលករណ៍គណេនយយសមរសបែដលែផអកេលករវនិិចឆយ័ និងករប៉នរ់បមណ 
យ៉ងសមេហតុផល និង របកបេដយកររបុងរបយតន ័ េហយបនទ បេ់នះេធវករអនុវតដ 
េគលករណ៍ទងំេនះជនិចចកល, 

 

ខ)  េគរពតមេគលករណ៍គណេនយយ និងេគលករណ៍ែណនែំដលតំរូវេដយធនគរជតិ 
ៃនកមពុជ និង សតងដ់រគណេនយយកមពុជ េហយរបសិនេបករែសវងរកទិដឋភពពិតរបកដ 
តំរូវេអយេរបវធិនដៃទេទៀតែដលខុសពីវធិនមុនៗ វធិនថមីេនះរតូវបនបងហ ញ និង ពនយល់ 
េអយបនចបស់លស់ និង កំណតប់រមិណៃនករែរបរបួលេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ,  

 

គ)  រកសទុកនូវបញជ ីគណេនយយេអយបនរតឹមរតូវ និង របពនធរ័គបរ់គងៃផទកនុងេអយមន 
របសិទធិភព, 

 

ឃ) េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េដយែផអកេលមូលដឋ ននិរនដរភពៃនដំេណ រករអជីវកមម េលក 
ែលងែតកនុងករណីមនិសមរមយកនុងករសនមតថ់ ធនគរនឹងបនដេធវរបតិបតដិករអជីវកមមរបស់ 
ខលួននេពលអនគត, និង 

 

ង) រតួតពិនិតយ និង ដឹកនធំនគរេអយមនរបសិទធិភពេលរល់ករសំេរចែដលមនសរៈ
សំខនែ់ដលបះ៉ពល់ដល់របតិបតដិករនិងដំេណ រករធនគរ េហយរតូវរបកដថកិចចករេនះ 
រតូវបនបងហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ។   

 
រកុមរបឹកសភបិលធនអះអងកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុថ ធនគរបនអនុវតដនូវ
រល់តំរូវករដូចមនែចងខងេល ។  
 
 
 
 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២៧៧៧៧    ----    
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េសចកដីរបកសរបសរ់កុមរបឹកសភិបល 
 

េយងខញុ ំជសមជិកពីររូបៃនថន កដឹ់កន ំ  ធនគរ អភិវឌឍន ៍ ជនបទ សូមរបកសថ តម
េយបល់របស់េយងខញុ ំ ៖ 
 

1) លទធផលៃនរបតិបតដិកររបស់ធនគរកនុងករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2០12 មនិ
មនករបះ៉ពល់យ៉ងសំខនេ់ដយរបករ ឬកិចចករជំនញួ  ឬ និងរពឹតដករណ៍ណមយួ 
ែដលមនលកខណៈជសំខននិ់ងមនិធមមត េហយរបករឬកិចចករជំនួញ ឬនិងរពឹតដករណ៍ 
ណមយួេនះកពំុ៏បនេកតមនេឡងេនកនុងចេនល ះេពលចបពី់ៃថងបិទករយិបរេិចឆទមកទល់ 
និងៃថងេចញរបយករណ៍េនះេទ, េរកពីអវីែដលបនបងហ ញកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ, និង 

 

2) របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរែដលមនភជ ប ់ រតូវបនេរៀបចំេឡងេដមបបីងហ ញនូវ 
ទិដឋភពពិតរបកដៃនកិចចកររបស់ធនគរនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2០12 និងលទធផលៃន 
របតិបតដិករអជីវកមម និង សថ នភពចរនដសចរ់បកសំ់របក់រយិបរេិចឆទែដលបនបញច បន់ 
ៃថងខងេល េដយអនុេលមេទតមេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និង 
សដងដ់រគណេនយយកមពុជ ។ 

 
ចុះហតថេលខកនុងនមរកុមរបឹកសភបិល    

 
 
 
 

__________________ _______________ 
 

ឯកឧតដម សុន គនធរ េលក ចន ់សីហ 
របធនអគគនយក សមជិករកុមរបឹកសភបិល 
ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13     និងជ អគគនយករង 
        ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២៨៨៨៨    ----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
នយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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តរងតុលយករនៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
 
 

  2០12  2០11
កំណត ់
សំគល់ 

ដុលល អេមរកិ ពនេ់រៀល ដុលល អេមរកិ

រទពយសកមម  

 
សចរ់បក ់ 4 324,141 1,294,943 805,870
សមតុលយជមយួធនគរនិងរគឹះសថ នហិរញញ វតថុេផសងេទៀត 5 1,085,683 4,337,304 1,154,816
សមតុលយជមយួធនគរកណដ ល  6 8,553,748 34,172,223 14,356,420
ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន 7 53,540,511 213,894,341 33,176,477
មូលធនវនិិេយគ 8 12,500 49,938 12,500
អចលនរទពយបនរបឹអូស 9 1,113,605 4,448,852 -
រទពយសកមមេផសងេទៀត 10 712,945 2,848,215 356,304
របកត់ំកល់តមចបបេ់នធនគរកណដ ល 11 1,180,600 4,716,497 1,130,365
រទពយសកមមអរបីូ 12 16,319 65,194 33,957
អចលនរទពយ 13 609,142 2,433,522 512,555

 សរបុរទពយសកមម     67,149,19467,149,19467,149,19467,149,194 268,261,029268,261,029268,261,029268,261,029 51,539,26451,539,26451,539,26451,539,264
 
រទពយអកមម និង េដមទនុ    
  
រទពយអកមម     
  របកប់េញញ របស់អតិថិជនមនិែមនជធនគរ 14 1,271,810 5,080,880 1,316,589
របកប់េញញ ពីធនគរ និងរគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ  48,374 193,254 47,178
រទពយអកមមេផសងៗ 15 1,246,728 4,980,677 931,033
សំវធិនធនេលពនធ 16 161,229 644,110 194,047
កំចីរយៈេពលែវង 17 38,886,704 155,352,383 23,993,473

 សរបុរទពយអកមម     41,614,84541,614,84541,614,84541,614,845 166,251,307166,251,307166,251,307166,251,307 26,482,32026,482,32026,482,32026,482,320
 

 

(តេទទំពរ័បនទ ប)់ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ២២២២៩៩៩៩    ----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
នយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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តរងតុលយករនៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ (តពីទំព័រមុន) 
 
 

 
  2012  2011
 កំណត ់

សំគល់ 
ដុលល អេមរកិ ពនេ់រៀល ដុលល អេមរកិ

   េដមទុន      
      េដមទុន 18 20,475,890 81,801,178 20,372,269
អនុបណុំល 19 1,435,458 5,734,655 1,565,916
លទធផលបងគរ 3,623,001 14,473,889 3,118,759
   
សរបុេដមទុន  25,534,34925,534,34925,534,34925,534,349 102,009,722102,009,722102,009,722102,009,722    25,056,94425,056,94425,056,94425,056,944
      សរបុរទពយអកមម និង េដមទនុ     67,149,19467,149,19467,149,19467,149,194 268,261,029268,261,029268,261,029268,261,029    51,539,26451,539,26451,539,26451,539,264
    
 
 
 

អនុញញ តេអយេចញផសពវផសយ 
និងចុះហតថេលខកនងុនមថន ក់ដឹកនរំបសធ់នគរ 

 
 
 
 
 
 

 __________________   ___________________  
 

ឯកឧតដម សុន គនធរ េលក ចន ់សីហ 
របធនអគគនយក សមជិករកុមរបឹកសភបិល 
ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13     និងជ អគគនយករង 
 ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13 
  
 
 
      

កំណតសំ់គល់ភជ បរ់តូវអនជមយួរបយករណ៍េនះ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣០៣០៣០៣០    ----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
នយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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គណនីលទធផល និង របយករណ៍លទធផលបងគរ នៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
 
 

 
  2០12  2០11 

គណនលីទធផល 
កំណត ់
សំគល់ 

ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      
ចំណូលពីកររបក ់ 20 3,558,862  14,217,654  2,081,696 
ចំណយកររបក ់ 21 (1,125,565)  (4,496,632)  (57,748) 

       ចណូំលពកីររបកសុ់ទធចណូំលពកីររបកសុ់ទធចណូំលពកីររបកសុ់ទធចណូំលពកីររបកសុ់ទធ        2,433,297  9,721,022     2,023,9482,023,9482,023,9482,023,948     
       ចំណូលពីរបតិបតដិករេផសងៗ 22 312,200  1,247,239  114,200 
       េបៀវតសសមជិករកុមរបឹកសភបិល  (51,456)  (205,567)  (44,044) 

េបៀវតស និងេសហុ៊យបុគគលិកដៃទេទៀត 23 (647,657)  (2,587,389)  (559,647) 

រលំស់េលអចលនរទពយ  (101,075)  (403,795)  (81,810) 
ចំណយេលរបតិបតដិករេផសងៗ 24 (438,205)  (1,750,629)  (345,126) 

       របកច់េំណញពីរបតិបតដកិរមនុសំវធិនធនរបកច់េំណញពីរបតិបតដកិរមនុសំវធិនធនរបកច់េំណញពីរបតិបតដកិរមនុសំវធិនធនរបកច់េំណញពីរបតិបតដកិរមនុសំវធិនធន     1,507,1041,507,1041,507,1041,507,104        6,020,8816,020,8816,020,8816,020,881        1,107,5211,107,5211,107,5211,107,521    
       សំវធិនធនសំរបឥ់ណទនអចបតប់ង ់             7    (809,080)  (3,232,275)  (123,352) 
       លទធផលមនុបងព់នធលទធផលមនុបងព់នធលទធផលមនុបងព់នធលទធផលមនុបងព់នធ  698,024698,024698,024698,024        2,788,602,788,602,788,602,788,606666        984,169984,169984,169984,169    
                         ចំណយបងព់នធ    25 (193,782)  (774,159)  (214,219) 

       លទធផលេរកយបង់ពនធ  504,242504,242504,242504,242        2,014,4472,014,4472,014,4472,014,447        769,950769,950769,950769,950    
 

 

(តេទទំពរ័បនទ ប)់ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣១៣១៣១៣១    ----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
នយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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គណនីលទធផល និង របយករណ៍លទធផលបងគរ នៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
(តពីទំព័រមុន) 
 
 

 

  2០12  2០11 
របយករណ៍លទធផលបងគរ  ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      
លទធផលមនិទនែ់បងែចកេនេដមករយិបរេិចឆទ  3,118,759  12,459,442  2,348,809 
លទធផលៃនករយិបរេិចឆទ  504,242  2,014,447  769,950 
       លទធផលមនិទនែ់បងែចកេនចុងករយិបរេិចឆទលទធផលមនិទនែ់បងែចកេនចុងករយិបរេិចឆទលទធផលមនិទនែ់បងែចកេនចុងករយិបរេិចឆទលទធផលមនិទនែ់បងែចកេនចុងករយិបរេិចឆទ  3,623,0013,623,0013,623,0013,623,001        14,473,88914,473,88914,473,88914,473,889        3,118,7593,118,7593,118,7593,118,759    

 
 

អនុញញ តេអយេចញផសពវផសយ 
និងចុះហតថេលខកនងុនមថន ក់ដឹកនរំបសធ់នគរ 

 
 
 
 
 
 
 

 __________________   ___________________  
 

ឯកឧតដម សុន គនធរ េលក ចន ់សីហ 
របធនអគគនយក សមជិករកុមរបឹកសភបិល 
ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13     និងជ អគគនយករង 
 ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13  
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របយករណ៍ចរនដមូលនិធិមច សភ់គហ៊ុន នៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
 

 

 
 េដមទុន  អនុបណុំល  លទធផលបងគរ  សរបុ 
 ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ 
        

សមតុលយេនៃថងទី 1 មករ ឆន  ំ2០11 12,937,847  1,696,374  2,348,809  16,983,030 
េដមទុនបនបង ់ 7,427,581  -  -  7,427,581 
អនុបណុំលសងេទ IFAD -  (130,458)  -  (130,458) 
លំេអៀងអរតបដូររបក ់ 6,841  -  -  6,841 
លទធផលៃនករយិបរេិចឆទ -  -  769,950  769,950 
        សមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទី 31313131 ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2011201120112011    20,372,26920,372,26920,372,26920,372,269        1,565,9161,565,9161,565,9161,565,916        3,118,7593,118,7593,118,7593,118,759        25,056,94425,056,94425,056,94425,056,944    
                             
សមតុលយេនៃថងទី 1 មករ ឆន  ំ2០12 20,372,269  1,565,916  3,118,759  25,056,944 
អនុបណុំលសងេទ IFAD -  (130,458)  -  (130,458) 
លំេអៀងអរតបដូររបក ់ 103,621  -  -  103,621 
លទធផលៃនករយិបរេិចឆទ -  -  504,242  504,242 
        សមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទី 31313131 ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2222០០០០11112222 20,475,89020,475,89020,475,89020,475,890        1,435,4581,435,4581,435,4581,435,458        3,623,0013,623,0013,623,0013,623,001        25,534,34925,534,34925,534,34925,534,349    
                 សមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទីសមតុលយេនៃថងទី 31313131 ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2222០០០០11112222 
(ពនេ់រៀលពនេ់រៀលពនេ់រៀលពនេ់រៀល)))) 

81,801,18181,801,18181,801,18181,801,181        5,734,6555,734,6555,734,6555,734,655        14,473,88914,473,88914,473,88914,473,889        102,009102,009102,009102,009,725,725,725,725    

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំណតសំ់គល់ភជ បរ់តូវអនជមយួរបយករណ៍េនះ ។ 
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របយករណ៍ចរនដសច់របក់នករយិបរេិចឆទចប់ៃថងទ ី៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 

 2០12 2០11
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ
ចរនដសច់របកព់ីសកមមភពរបតិបតដកិរ    

សច់របក់សទុធេរបកនងុសកមមភពរបតបិតតិករ 
(កំណតសំ់គល់ 26) 

(21,044,003)(21,044,003)(21,044,003)(21,044,003) (84,070,791)(84,070,791)(84,070,791)(84,070,791) (3,093,258)(3,093,258)(3,093,258)(3,093,258)

,,,, ចរនដសច់របកព់ីសកមមភពវនិិេយគ 
ករទិញអចលនរទពយ (កំណតសំ់គល់ 13) (180,024) (726,037) (25,845)
ករទិញរទពយសកមមអរបីូ (កណំតសំ់គល់់ 12) - - (49,465)
េដមទុនវនិិេយគ - - (12,500)
(ចំេណញ)/ខតេលករលកអ់ចលនរទពយ 4,099 16,376 -

សច់របក់សទុធេរបកនងុសកមមភពវិនិេយគ    (175,925)(175,925)(175,925)(175,925) (702,820)(702,820)(702,820)(702,820) (87,810)(87,810)(87,810)(87,810)

ចរនដសច់របកព់ីសកមមភពហរិញញវតថ ុ                 
 
សចរ់បកប់នពីករបេងកនេដមទុន - - 7,427,581
សំណងអនុបណុំល (130,458) (521,180) (130,458)
កំចីរយៈេពលែវងបនទទួល (កំណតសំ់គល់ 17) 27,675,000 110,561,625 15,500,000
កំចីរយៈេពលែវងបនសង (កំណតសំ់គល់ 17) (12,787,904) (51,087,676) (12,842,223)

សច់របក់សទុធបនពសីកមមភពហរិញញវតថុ    14,756,63814,756,63814,756,63814,756,638 58,952,76958,952,76958,952,76958,952,769 9,954,9009,954,9009,954,9009,954,900

លេំអៀងអរតបដូរភគហ៊ុនរបក់េរៀល         109,756109,756109,756109,756         438,474438,474438,474438,474 8,9808,9808,9808,980
 បំែរបំរលួសច់របក ់និងសច់របកស់មមូល (6,353,534)(6,353,534)(6,353,534)(6,353,534) (25,382,368)(25,382,368)(25,382,368)(25,382,368) 6,782,8126,782,8126,782,8126,782,812

សច់របក ់និងសច់របក់សមមលូ ៖    
េនេដមករយិបរេិចឆទ    16,317,10616,317,10616,317,10616,317,106 65,186,83865,186,83865,186,83865,186,838 9,534,2949,534,2949,534,2949,534,294
 េនចុងករយិបរេិចឆទ        9,963,5729,963,5729,963,5729,963,572 39,804,47039,804,47039,804,47039,804,470 16,317,10616,317,10616,317,10616,317,106

តំណងេដយ ៖ 
      សចរ់បក ់(កំណតសំ់គល់ 4) 324,141 1,294,943 805,870
      សមតុលយជមយួធនគរកនុងរសុក (កំណតសំ់គល់ 5) 1,085,683 4,337,304 1,154,816
      សមតុលយជមយួធនគរកណដ ល (កំណតសំ់គល់ 6) 8,553,748 34,172,223 14,356,420

     9,963,5729,963,5729,963,5729,963,572 39,804,47039,804,47039,804,47039,804,470 16,317,10616,317,10616,317,10616,317,106
 

កំណតសំ់គល់ភជ បរ់តូវអនជមយួរបយករណ៍េនះ ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣៤៣៤៣៤៣៤----    
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1111. សកមមភពចំបង និង បរសិថ នៃនរបតិបតដកិរអជីវកមម 
 

1.11.11.11.1 សកមមភពចំបង 
 

ធនគរអភវិឌឍនជ៍នបទ ជសថ បន័របស់រដឋ ែដលបនបេងកតេឡងេដយអនុរកិតយចុះៃថងទី 21 ែខ 
មករ ឆន  ំ 1998 កនុងេគលបំណងេលកសទួយករអភវិឌឍនក៍សិកមមនិងជនបទ េដមបចូីលរមួកនុងករ 
កតប់នថយភពរកីរក និង េលកកំពស់ជីវភពរបស់របជជនេនជនបទ។ ធនគរេធវរបតិបតដិករ 
អជីវកមមសថិតេនេរកមអណពយបលបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ របស់រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
និង េរកមកររតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ។  
 
ធនគរចបេ់ផដមេធវរបតិបតដិករអជីវកមមេនៃថងទី 12 ែខ ឧសភ ឆន  ំ1998 និង បនទទលួអជញ បណ័ណ  
ពីធនគរជតិៃនកមពុជ សំរបរ់បតិបតដិរយៈេពលបីឆន ចំបពី់ៃថងទី 22 ែខមថុិន ឆន  ំ 1998 តេទ។ 
អជញ បណ័ណ េនះរតូវបនបនដសុពលភពេរៀងរល់បីឆន មំដង េហយធនគរបនទទួលអជញ បណ័ណ មន 
សុពលភពអចិៃរនដយ ៍ពីធនគរជតិៃនកមពុជេនៃថងទី 15 ែខ មថុិន ឆន  ំ2០០7 ។ 
 

សកមមភពចំបងរបស់ធនគរពំុមនករផល ស់បដូរេទកនុងអំឡុងេពលៃនកររតួតពិនិតយេនះ េពលគឺករ 
ផដល់ឥណទនដំុេទេអយធនគរពណិជជកមមនិងឯកេទស និង រគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុែដលមន 
សកមមភពទកទិ់ននឹងករផដល់េសវឥណទន និងេសវរបកស់នសដំល់អនកជនបទ និង ពណិជជករ 
តូចតច។ បែនថមនឹងេនះ សកមមភពរបស់ធនគររតូវបនពរងីកេដយអនុរកិតយ ចុះៃថងទី 14 ែខកញញ  
ឆន  ំ2០០7 េដយរបប់ញចូ លបែនថមនូវករអនុវតដគំេរងអភវិឌឍនត៍មសំេណ របស់ៃដគូកនុងកលៈេទសៈ 
ែដលរបតិបតដិករមរីកូហិរញញ វតថុពំុអចអនុវតដបន ផដល់ឥណទនេដមបអីនុវតដគំេរងពិេសសណមយួ 
របស់រជរដឋ ភបិល ឬគំេរងពិេសសេផសងេទៀត េដយមនករឯកភពពីរកសួងេសដឋកិចច និង
ហិរញញ វតថុ ។ 
 

ធនគរមនទីតងំេនអគរេលខ 9-13, ផលូវេលខ 7, រជធនីភនេំពញ។ ធនគរមនបុគគលិកចំនួន 68 
នកេ់នដំណច ់ឆន  ំ31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2012  (31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2០11 ៖ 62 នក)់ ។ 
 

 
 
 
 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣៥៣៥៣៥៣៥----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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30 

 

    
    
1111. សកមមភពចំបង និងបរសិថ នៃនរបតិបតដកិរអជីវកមម (តពីទំព័រមុន) 
 

1.21.21.21.2 បរសិថ នៃនរបតិបតដិករអជីវកមម 
 

េសដឋកិចចៃនរពះរជណចរកកមពុជគឺជេសដឋកិចចែដលកំពុងេងបេឡង ។ រចនសមពន័ធនេយបយ 
រកបខណ័ឌ ចបប ់ និង បទបញញ តិ ននកំពុងែតសថិតកនុងដំណកក់លអភវិឌឍន ៍ ។ េហតុដូេចនះេហយ 
េទបសថ នភពហិរញញ វតថុធនគរ និង លទឋផលៃនរបតិបតដិករ ទទលួរងនូវឥទធិពលយ៉ងសំខនពី់ 
េគលនេយបយេសដឋកិចចនិងសងគមៃនរពះរជណចរកកមពុជ ។  
 

េដមបសំីេរចបននូវកមមវតថុ និង េគលេដរបស់ខលួន ធនគរបនផដល់ឥណទនដំុេទេអយរគឹះសថ ន 
ហិរញញ វតថុ និង មរីកូហិរញញ វតថុននែដលមនសកមមភពទកទិ់ននឹងករផដល់េសវឥណទន និងេសវ 
របកស់នសដំល់អនកជនបទ និង ពណិជជករតូចតច និង សមគមេរងម៉សីុនកិនរសូវេខតដ ។ 
ឥណទនដំុទងំេនះភគេរចនរតូវបនធនបនដេដយសំណំុឯកសរឥណទនរបស់អតិថិជន ែដល 
ជកូនបំណុលរបស់រគឹះសថ នហិរញញ វតថុ និងមរីកូហិរញញ វតថុទងំេនះ។ ហនិភយ័ែដលបងកបេ់នកនុង 
សំណំុឯកសរឥណទនរបស់ធនគរ គឺអរស័យេទេលទងំសថ នភពលអខងែផនកហិរញញ វតថុ និង 
ទងំលទធភពសងគរួេអយេជឿបនរបស់កូនបំណុលេដម និងអនកសំុខចីចងករបនដកនុងករសងរបក ់
េទតមេពលេវលកំណត។់ លទធផលចុងេរកយៃនកររបមូលឥណទនទងំអស់អចរងឥទធិពល 
ពីកតដ េផសងៗ ែដលនឹងេកតេឡងនេពលអនគត េហយែដលសថិតេនេរកសមតថកិចចរបស់ធនគរ ។ 
កតដ ទងំេនះអចបណដ លេអយមនករខតបង ់ឬ កររបមូលឥណទនបនមកវញិ ែដលអចមន
លកខណៈខុសគន េរចនពីតេួលខែដលបនប៉នរ់បមណ និង បនបងហ ញកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ។ 
 
2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ 
 

2.12.12.12.1 មូលដឋ នៃនករេរៀបចំ  
 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគររតូវបនេរៀបចំេឡងតមសនមតិកមមតៃមលេដម េដយអនុេលមេទ 
តមបទបញញ តដិទងំឡយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងេដយែផអកេទេលសដងដ់រគណេនយយ 
កមពុជ។ េគលករណ៍ទងំេនះតំរូវេអយវស់ែវងឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេដយេរបតៃមលេយងេដយមន
ករកតប់នថយសំវធិនធនសំរបក់រថយចុះតៃមល។ វធិនេនះមនលកខណៈខុសពីសដងដ់ររបយ
ករណ៍ហិរញញ វតថុអនដរជតិែដលតំរូវេអយវស់ែវងឥណទន និង គណនីរតូវទទលួេដយេរបវធីិសរសដ
ៃនតៃមលេដមែដលបនរលំស់េដយេរបអរតកររបករ់បសិទធភព ចំេពះរល់លំេអៀងរវងតៃមលេដម

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣៦៣៦៣៦៣៦----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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រគ និង តៃមលដល់កលកំណតេ់ដយកតប់នថយសំវធិនធនសំរបក់រចុះតៃមល ឬ កររបមូលឥណទន
មកវញិមនិបន ។ 
 
2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន)))) 
    

2.12.12.12.1 មូលដឋ នៃនករេរៀបចំ(តពីទំព័រមុន) 
 

ករបងហ ញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុេដយរសបេទតមសដងដ់រគណេនយយកមពុជ ែដលមនករែកតំរូវ 
េដយេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ តំរូវេអយថន កដឹ់កនេំធវករប៉នរ់បមណ 
យ៉ងរបេសរ និងករសនមតេ់ដយសមេហតុផល ែដលមនឥទធិពលេលកររយកណ៍តេួលខៃន 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងកំណតសំ់គល់។ ករប៉នរ់បមណទងំេនះមនមូលដឋ នេលពតម៌ន 
ែដលបនទទួលរតឹមៃថងបិទបញជ ី និងករវនិិចឆយ័របស់ថន កដឹ់កន ំ ។ េដយេហតុថ ខទងរ់ទពយសកមម 
និងអកមមរបស់ធនគរមយួចំនួនធំពំុមនទីផសរសកមមេទ លទធផលជកែ់សដងអចនឹងមនភពខុសគន  
ពីករប៉នរ់បមណទងំេនះ ។ 
 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះបនេរៀបចំេឡង សរមបរ់ងវងស់មតថកិចចៃនរពះរជណចរកកមពុជ េហយ 
ពំុមនេគលបំណងេធវករបងហ ញពីសថ នភពហិរញញ វតថុនិងលទធផលៃនរបតិបតដិករអជីវកមម និង 
សថ នភពចរនដសចរ់បកេ់ដយអនុេលមេទតមេគលករណ៍គណេនយយ និងករអនុវតដគណេនយយ 
ែដលទទួលសគ ល់ជទូេទេនរបេទស និង រងវងស់មតថកិចចេដយែឡកពីរបេទសកមពុជេទ ។ 
    
    

2.22.22.22.2 សតង់ដរ និងបំណករសយថម ី
 

េនៃថងទី 28 ែខសីហ ឆន  ំ 2009 រកុមរបឹកសជតិគណេនយយ បនេចញេសចកដីជូនដំណឹងសដីអំពីករ
ដកេ់អយអនុវតដ របកសរបស់រកសួងេសដឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ េលខ 068 សហវ.របក ចុះៃថងទី 8 ែខ 
មករ ឆន  ំ 2009 សដីពីករដកេ់អយេរប សដងដ់ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុអនដរជតិៃនកមពុជ (េហ
កតថ់ “CIFRS”) ែដលែផអកេលសដងដ់ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុអនដរជតិទងំមូល ។ សថ បន័ែដល
មនករទទលួខុសរតូវជសធរណៈរតូវែតេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ េដយេយងតមសដងដ់រ 
CIFRS សំរបេ់ដមករយិបរេិចឆទ ឬបនទ បពី់ករយិបរេិចឆទៃថងទី 1 ែខ មករ  ឆន  ំ2012 តេទ។ 
 

កប៏៉ុែនដ េនៃថងទី 30 ែខ កកកដ ឆន  ំ2012 រកុមរបឹកសជតិគណេនយយ បនេចញេសចកដីជូនដំណឹងមយួ
េទៀតថ ករអនុវតតនស៍ដងដ់ររបយករណ៍ហិរញញ វតថុអនដរជតិៃនកមពុជ រតូវពនយេពលរហូតដល់ឆន  ំ
2016 ចំេពះធនគរ និងសថ បន័ហិរញញ វតថុែដលមនិចូលរមួកនុងទីផសរមូលបរ័តេដមបទុីកេពលេអយ
សថ បន័ទងំេនះផសពវផសយសតងដ់រេនះេទេអយបុគគលិករបស់ពកួេគ។ 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣៧៣៧៣៧៣៧----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន)))) 
 

2.2.2.2.    2222 សតង់ដរ និងបំណករសយថម(ីតពីទំព័រមុន) 
 

ខងេរកមេនះគឺជសដងដ់រគណេនយយអនដរជតិៃនកមពុជ េហកតថ់ “CIAS” ឬ CIFRS និង
វេិសធនកមមេលសដងដ់រែដលមនរសប ់ ែដលធល បប់នេបះផសយ និងមនលកខណៈពកព់ន័ធ និង
រតូវអនុវតដេដយធនគរ សំរបេ់ដមករយិបរេិចឆទ ឬបនទ បពី់ករយិបរេិចឆទៃថងទី 1 ែខមករ ឆន 2ំ០12 
ប៉ុែនដ មនិទនប់នអនុវតដេដយធនគរ េនេឡយេទ ៖ 
 

• CIAS 1  ”ករបងហ ញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ”  
សដងដ់រែដលបនែកសំរលួ េធវករហមឃតក់របងហ ញចំេពះគណនីចំណូល និងចំណយ 
(ឧទហរណ៍៖ បំែរបំរលួខទងម់និែមនមូលធន) េនកនុងរបយករណ៍បំែរបំរលួមូលធន។ បំែរបំរលួ
ខទងម់និែមនមូលធននឹងរតូវតំរូវេអយបងហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផល។ អងគភពអចេរជស
េរ សករបងហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផលែតមយួ (ឧទហរណ៍ ៖ របយករណ៍លទធផលពិសដ រ) 
ឬ បងហ ញរបយករណ៍ពីរ (ឧទរហរណ៍ ៖ របយករណ៍លទធផល និងរបយករណ៍លទធផល
ពិសដ រ)។ អងគភពែដលេធវករែក ឬចតថ់ន កេ់ឡងវញិេលពត័ម៌នេរបៀបេធៀប រតូវបនតំរូវ
េអយបងហ ញតរងតុលយករែដលបនែកសំរលួ េនេដមករយិបរេិចឆទែដលេធវករេរបៀបេធៀប។  

  

• CIAS 32 “ លិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ ៖ ករបងហ ញ”   
េគលបំណងៃនសដងដ់រេនះ គឺបេងកតេគលករណ៍សំរបប់ងហ ញលិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ ជ
រទពយអកមម ឬមូលធន េហយនិងសំរបទូ់ទតរ់ទពយសកមមហិរញញ វតថុ ជមយួនឹងរទពយអកមម
ហិរញញ វតថុ។ សដងដ់រេនះអនុវតដចំេពះករចតថ់ន កៃ់នលិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុេទជរទពយសកមម
ហិរញញ វតថុ រទពយអកមមហិរញញ វតថុ និង លិខិតុបករណ៍មូលធន កដូ៏ចជករចតថ់ន កេ់ទេលករ
របក ់ ភគលភ ខត និងចំេណញែដលពកព់ន័ធ េដយេមលតមទសសនៈវស័ិយរបស់អនក 
េចញផសយលិខិតុបរករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

 

• CIAS 39 “ លិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ  ៖ ករទទលួសគ ល់ និងករវស់ែវង”  
សដងដ់របនបេងកតេគលករណ៍ សំរបក់រទទលួសគ ល់ និងវស់ែវងរទពយសកមមហិរញញ វតថុ 
រទពយអកមមហិរញញ វតថុ និងកិចចសនយមយួចំននួេដមបទិីញ ឬលក ់ ធតុមនិែមនជហិរញញ វតថុ ។ 
ករយក CIAS 39 មកេរបរបស់នឹងបណដ លេអយមនករែកសំរលួេឡងវញិចំេពះេគល
ករណ៍គណេនយយេលលិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ ដូចខងេរកម ៖ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣៨៣៨៣៨៣៨----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន)))) 
 

2.2.2.2.    2222 សតង់ដរ និងបំណករសយថម(ីតពីទំព័រមុន) 
 

• CIAS 39 “ លិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ  ៖ ករទទលួសគ ល់ និងករវស់ែវង”  
    

ឥណទន និងបុេររបទនេអយអតិថិជន 
ឥណទន និងបុេររបទនេអយអតិថិជន នបចចុបបននរតូវបនទទលួសគ ល់េនកនុងតរងលយករ
តមរបកេ់ដម និងកររបកេ់នសល់ ដកេចញចំននួបនកតេ់ចលពីបញជ ី និង សំវធិនធន
សំរបឥ់ណទនបតប់ង ់។ រសបេទតម CIAS 39 ឥណទន និងគណនីរតូវទទួល រតូវបន
ទទលួសគ ល់ជដំបូងតមតៃមលសមរសប - ែដលជសចរ់បកែ់ដលបនតបសនង កនុងករផដល់ ឬ
ទិញ-លកឥ់ណទន រមួទងំេសហុ៊យរបតិបតដិករ  - និងបនទ បម់ក រតូវបនវស់ែវងតមវធីិ      
សរសដៃថលេដមរលំស់ េដយេរបរបស់អរតកររបករ់បសិទធភព។ 
 
របកប់េញញ ពីធនគរ និងអតិថិជន 
បចចុបបននេនះ ធនគរបនវស់ែវងនូវរបកប់េញញ ពីសថ បន័ធនគរ និងអតិថិជនែផអកេលចំនួនៃន
របកប់េញញ ។ CIAS 39 តំរូវេអយរទពយអកមមហិរញញ វតថុ (រមួបញចូ លរបកប់េញញ ពីធនគរ និង
អតិថិជន) រតូវវស់ែវងតមវធីិសរសដៃថលេដមរលំស់។ 

    

ករថយចុះតៃមលៃនរទពយសកមមហិរញញ វតថុ  
បចចុបបននេនះ ធនគរេធវករចតថ់ន កឥ់ណទន និងសំវធិនធន ែដលបនតំរូវេដយរបកស
របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ-7-09-074 ចុះៃថងទី 25 ែខ កុមភៈ ឆន  ំ 2009 ដូចបន 
បងហ ញកនុងកំណតសំ់គល់ 2.9 ៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ។ CIAS 39 តំរូវេអយធនគរ
េធវករវយតៃមលេនករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍នីមយួៗ ថេតមនភសដុតងមនិលំេអៀងែដល
ថ រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬរកុមៃនរទពយសកមមហិរញញ វតថុ រតូវទទួលភពថយចុះតៃមលែដររេឺទ 
តមមូលដឋ នវយតៃមលរទពយសកមមនីមយួៗ ឬតមមូលដឋ នវយតៃមលរទពយសកមមជរកុម ។ ករ
បតប់ងប់ណដ លមកពីករថយចុះតៃមល រតូវបនវស់ែវងរវងភពខុសគន ៃនតៃមលរទពយសកមមចុះ
បញជ ី និងតៃមលបចចុបបននៃនលំហូរសចរ់បកែ់ដលប៉នស់ម នទុកនេពលអនគត (េដយមនិរមួ
បញចូ លឥណទនអចបតប់ងន់េពលអនគតែដលមនិទនេ់កតមនេនេឡយ) េដយបញចុ ះ
រទពយសកមមតមៃថលអរតកររបករ់បសិទធភព ។ សំរបេ់គលបំណងៃនករវយតៃមលេលករ
ថយចុះតៃមលៃនរបស់រទពយសកមមជរកុម រទពយសកមមរតូវបនដកជ់រកុមែផអកេលលកខណៈ
ហនិភយ័ឥណទនរបហករ់បែហលគន ។ 

 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៣៩៣៩៣៩៣៩----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន)))) 
 

2.2.2.2.    2222 សតង់ដរ និងបំណករសយថម(ីតពីទំព័រមុន) 
 

• CIAS 39 “ លិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ  ៖ ករទទលួសគ ល់ និងករវស់ែវង”  
 

ចំណូលកររបក ់និងចំណយកររបក ់
បចចុបបននេនះ ធនគរេធវករទទលួសគ ល់ចំណូលកររបក ់ និងចំណយកររបកេ់លមូលដឋ ន
រគឹះបងគរតមអរតែដលបនចុះកិចចសនយ េលកែលងែតេនេពលែដលមនករមនទិលខល ងំេទ
េលកររបមូលយកមកវញិ េនះកររបកនឹ់ងរតូវពយរួទុករហូតដល់ទទូលសគ ល់បនតមមូល
ដឋ នសចរ់បក ់ ។ CIAS 39 តំរូវេអយទទួលសគ ល់ចំណូលកររបក ់ និងចំណយកររបក់
សំរបលិ់ខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុទងំអស់ េទតមវធីិសរសដអរតកររបករ់បសិទធភព ។ ចំេពះ
រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬរកុមៃនរទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលទទួលរងករថយចុះតៃមល ចំណូល
កររបករ់តូវបនទទួលសគ ល់តមករមតិអរតកររបកេ់របរបស់កនុងករបញចុ ះតំៃលៃនលំហូរ
សចរ់បកន់េពលអនគត កនុងេគលបំណងសំរបវ់ស់ែវងករបតប់ង ់បណដ លមកពីករថយ
ចុះតៃមល។ 

 

• CIFRS 7 “ លិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ  - ករបងហ ញ” 
សដងដ់រែដលបនែកសំរលួ តំរូវេអយេធវករបងហ ញ តមករវស់ែវងតៃមលសមរសប និង
ហនិភយ័សចរ់បកង់យរសួល ។ េដយែទបក ករេធវវេិសធនកមមតំរូវេអយបងហ ញតៃមល
សមរសប តមកំរតិៃនករវស់ែវងតៃមលសមរសប តមលំដបម់នដូចខងេរកម ៖ 
o ថន កទី់1- សរមងៃ់ថល (មនិទនែ់កតំរូវ) កនុងទីផសរសកមមសំរបរ់ទពយសកមមនិងរទពយអកមមដូច  ៗគន ។ 
o ថន កទី់ 2 - ធតុចូល ែដលអចេធវករសេងកតបន ចំេពះរទពយសកមម ឬរទពយអកមម េដយ

ផទ ល់ ឬេដយរបេយល េរកពីសរមងៃ់ថលែដលបនរបប់ញចូ លេនកនុងថន កទី់1 េហយនិង 
o ថន កទី់3 - ធតុចូលសំរបរ់ទពយសកមម ឬរទពយអកមមែដលមនិែផអកេលទិនននយ័ទីផសរ ែដលអច 

សេងកតបន។ 
 

• CIFRS 9  “លិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ”   
 សដងដ់រេនះបនបេងកតេគលករណ៍សំរបរ់យករណ៍ពតម៌នហិរញញ វតថុ ៃនរទពយសកមម

ហិរញញ វតថុ ែដលនឹងបងហ ញនូវពត៌ម័នែដលមនរបេយជន ៏ និងករពកព់ន័ធដល់អនកេរបរបស់ 
របយករណ៍ហិរញញ វតថុ សំរបក់រប៉នស់ម នតមទឹករបក ់ េពលេវល និងភពមនិពិតរបកដ
ៃនលំហូរសចរ់បកន់េពលអនគតរបស់អងគភព ។  

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤០៤០៤០៤០----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន)))) 
 

2.2.2.2.    2222 សតង់ដរ និងបំណករសយថម(ីតពីទំព័រមុន) 
 

• CIFRS 9  “លិខិតុបករណ៍ហិរញញ វតថុ”   
 

CIFRS 9 បញជ កពី់មូលដឋ នសំរបក់រចតថ់ន ក ់ និងករវស់ែវងរទពយសកមមហិរញញ វតថុ រមួ
បញចូ លទងំកិចចសនយកូនកតម់យួចំននួ ។ មូលដឋ នទងំេនះតំរូវេអយរទពយសកមមហិរញញ វតថុ
ទងំអស់រតូវបន ៖ (ក) ចតថ់ន កេ់លមូលដឋ នៃនទំរងព់ណិជជកមមរបស់អងគភពសំរបរ់គបរ់គង
រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងលកខណៈលំហូរសចរ់បកជ់បកិ់ចចសនយៃនរទពយសកមមហិរញញ វតថុ (ខ) 
វស់ែវងដំបូងតមតៃមលសមរសប បូកៃថលេដមរបតិបតដិករ កនុងករណីរទពយសកមមហិរញញ វតថុមនិ
រសបតមតៃមលសមរសប តមរយៈចំេណញ ឬខត  និង (គ) វស់ែវងជបនដបនទ បត់មៃថលេដម
រលំស់ ឬ តៃមលសមរសប ែផអកេលករចតថ់ន ករ់ទពយសកមម។  

 
 

2.32.32.32.3 របតិបតដិករជរបូយិប័ណណ បរេទស 
 

(ក) រូបិយបណ័ណ មុខងរ និង ករបងហ ញ 
 

ធតុទងំអស់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរ រតូវបនវស់ែវងេដយេរបរបស់រូបិយបណ័ណ  
ៃនេសដឋកិចចជចំបងែដលធនគររបតិបតតិ (“រូបិយបណ័ណ មុខងរ”) ។ 
 

របកេ់រៀលជរូបិយបណ័ណ ជតិៃនរបេទសកមពុជ។ កប៏៉ុែនដេដយេហតុថធនគរមនរបតិបតដិករភគ 
េរចនជរបកដុ់លល អេមរកិ និងេធវករកតរ់តបញជ ីគណេនយយរបស់ខលួនជរបកដុ់លល អេមរកិ ថន ក ់
ដឹកនបំនកំណតយ់ករបកដុ់លល អេមរកិ ជមូលដឋ នេដមបេីរបកនុងករវស់ែវង និងេរបជរូបិយបណ័ណ  
មុខងរ ពីេរពះរូបិយបណ័ណ េនះឆលុះបញច ំងភពជកែ់សដងៃនសកមមភពេសដឋកិចច េទតមរបតិបតដិករ 
និងកលៈេទសៈរបស់ធនគរ ។  
 

(ខ) របតិបតដិករ និងសមតុលយ  
 

រទពយសកមម និង អកមមជរូបិយបណ័ណ េផសងពីរបកដុ់លល រតូវបនបដូរេទជដុលល អេមរកិេដយេរបអរត 
បដូររបកជ់ផលូវករ របស់ធនគរជតិៃនកមពុជេនចុងករយិបរេិចឆទ ។ រល់របតិបតដិករចំណូល-
ចំណយជរូបិយបណ័ណ បរេទសេរកពីរបកដុ់លល រតូវបនបដូរេទជដុលល អេមរកិេដយេរបអរតបដូរ 
របកេ់នៃថងរបតិបតដិករ។ ភពខុសគន ៃនអរតបដូររបករ់តូវបនទទួលសគ ល់េនកនុងគណនីលទធផល។ 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----៤១៤១៤១៤១----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
    

2.4 ករបតូររបូិយប័ណណ ដុលល អេមរកិ េទរបូិយប័ណណ េរៀល 
 

អនុេលមេទតមតំរូវកររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ រល់គណនីរទពយសកមម រទពយអកមម និង គណនី
លទធផលជរូបិយបណ័ណ បរេទសេនចុងករយិបរេិចឆទ រតូវបនបដូរេទជរបកេ់រៀលេដយេរបអរតបដូរ
របកជ់ផលូវករែដលបនរបកស េដយធនគរជតិៃនកមពុជ េនចុងករយិបរេិចឆទេនះ េពលគឺ 1 
ដុលល អេមរកិេសមនឹង 3.995 េរៀល (ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2011 េសមនឹង 4.039 េរៀល )។ តេួលខ
ជរបកេ់រៀលេនះ រតូវបនេរៀបចំេដមបអីនុេលមេទតមតំរូវកររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ចំេពះ
ករបងហ ញរបយករណ៍ហិរញញ វតថុែតប៉ុេណណ ះ េហយមនិរតូវយកមកបករសយថ ជតេួលខែដល
បន ឫអចរតូវបន ឫនេពលអនគតនឹងរតូវបនបតូរេទជរបកដុ់លល អេមរកិ តមអរតបតូររបកេ់នះ 
ឫអរតេផសងៗេទៀតបនេឡយ ។  
    
    

2.52.52.52.5 ពត៌មនភូមិសរសត 
 

ធនគរមនដំេណ រករអជីវកមមែតមយួប៉ុេណណ ះ គឺកនុងវស័ិយធនគរឯកេទសនិងកនុងែដនភូមសិរសត 
ែតមយួគត ់គឺេនរពះរជណចរកកមពុជ ។ 
    
2.62.62.62.6 សច់របក ់និង សច់របក់សមមូល 
 

សចរ់បក ់និងសចរ់បកស់មមូល រមួមនសចរ់បកក់នុងៃដ  សមតុលយមនិមនកំរតិេនធនគរជតិ
ៃនកមពុជ និងសមតុលយេនធនគរនន  ែដលងយរសួលបំែលងជសចរ់បកប់នកនុងរយៈេពល
កំណតតិ់ចជងរយៈេពល ៣ែខ េហយមនហនិភយ័តិចតួចចំេពះករផល ស់បតូរៃនតៃមលរបស់វ។ 
 
2.72.72.72.7 របក់តំកលត់មចបប់េនធនគរកណដ ល 
 

របកតំ់កល់តមចបប ់រមួមនមូលនិធិបំរុង និងរបកតំ់កល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ េដយអនុេលម 
េទតមចបបស់ដីពីរគឹះសថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ ។ របកតំ់កល់តមចបបម់និអចយកមកេរបរបស់ 
សំរបរ់បតិបតដិកររបចៃំថងេទេហយពំុរតូវបនចតទុ់កជចំែណកៃនសចរ់បក ់ និងសចរ់បកស់ម
មូលកនុងករគណនរបយករណ៍ចរនដសចរ់បក។់  
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤២៤២៤២៤២----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
 

2.82.82.82.8 ករេអយខចីចងករ េទអតិថិជន 
 

ឥណទនែដលបនផដល់េដយធនគរ តមរយៈកររបគល់របកេ់ដយផទ ល់េទអតិថិជន េនៃថង 
កំណតរ់តូវបនចំណតថ់ន កជ់ករេអយខចីចងករនិងបុេររបទន។ ករេអយខចីចងករ និងបុេររបទន
េនះរតូវបនកតរ់តេយងកនុងសមតុលយចុងរគ និងកររបក ់ េដយដកេចញនូវសំវធិនធនេល
ឥណទនបតប់ង ់និងចំនួនែដលបនកតេ់ចល ។ កររបកព់យរួទុកសំេដេទកររបកប់ងគរេលឥណ
ទនែដល ឃល េំមល េរកមធមមត ជបស់ងសយ័ ឬឥណទនអរកក ់។  
 

ឥណទនរតូវបនលុបេចលេនេពលែដលមនិមនភពេជឿជកណ់មយួថនឹងអចរបមូលបនមក 
វញិ។កររបមូលមកវញិនូវឥណទនចស់ែដលបនលុបេចល និងករយកមកវញិៃនសំវធិនធន
េលកមុនេនះ រតូវបនបងហ ញដចេ់ដយែឡកពីគន  ជមយួនឹងបំែរបំរលួសុទធេនេពលេធវសំវធិនធន
ចំេពះឥណទន និងបុេររបធនជបស់ងសយ័េនកនុងគណនីលទធផល។ 
 

2.92.92.92.9 សវំិធនធនេលឥណទនបត់បង់ 
 

សំវធិនធនេលឥណទនជបស់ងសយ័ រតូវបនែផអកេលេសចកដីែណនចុំងេរកយរបស់ធនគរជតិៃន 
កមពុជ តមរបកស ធ-7-09-074 ចុះៃថងទី 25 ែខ កុមភៈ ឆន  ំ 2009 ។ សំវធិនធន រតូវបនេធវេឡង
ចំេពះហនិភយ័ជកល់កេ់លឥណទននីមយួៗ ែដលរតូវបនវយតំៃលនិងចំណតជ់ 5  ថន ក ់ែដល 
មនដូចជ ឥណទនធមមត, ឃល េំមល, េរកមធមមត, ជបស់ងសយ័ និង បតប់ង ់ េដយពំុមន 
ករគិតគូេទេលតំៃលវតថុធន (េដយែឡកែតវតថុធនជសចរ់បក)់។ 
 

េសចកដីែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជតំរូវេអយមនករចតថ់ន ក ់និងកំរតិសំវធិនធនដូចតេទ៖ 
 

ចំណតថ់ន ក ់ ហួសកលកំណត ់ របេភទៃនករេធវសំវធិនធន កំរតិសំវធិនធន 
ធមមត 
  

ដំេណ រករេដយអនុេលម 
តមកិចចសនយ 

សំវធិនធនទូេទ  1% 

ឃល េំមល េលសពីសមសិបៃថង សំវធិនធនជកល់ក ់  3% 
េរកមធមមត េលសពីេកសិបៃថង សំវធិនធនជកល់ក ់  20% 
ជបស់ងសយ័ េលសពីរបមំយួែខ សំវធិនធនជកល់ក ់  50% 
បតប់ង ់ េលសពីមយួឆន  ំ សំវធិនធនជកល់ក ់  100% 

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤៣៤៣៤៣៤៣----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
 

38 

 

 
2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
 

2.92.92.92.9 សវំិធនធនេលឥណទនបត់បង់ 
 

ករេលកែលងេលកំរតិសំវធិនធនអចេធវេទបន របសិនេបធនគរអចបងហ ញភសដុតងជកែ់សដង 
តមករណីនីមយួៗ ថរទពយសមបតដិែដលបនដកជ់វតថុបញច ំមនតៃមលទីផសរពិតរបកដ ែដលបន 
ទទលួសគ ល់េដយធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 
 

អនុេលមេទតមបទបញញ តដិរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ឥណទនហួសកលកំណត ់ រតូវបនកំណត ់
ថជចំននួសរុបៃន របកេ់ដម ឬ កររបក ់ែដលហួសកលកំណតស់ង ។ 
    

2.102.102.102.10        គណនីរតូវទទួលេផសងៗ 
    

គណនីរតូវទទួលេផសងៗ រតូវបនកតរ់តតមតៃមលពិតប៉នស់ម ន។ 
    

2.112.112.112.11     អចលនរទពយបនរបឹអូស    
 

អចលនរទពយបនរបឹអូស គឺជអចលនរទពយែដលបនរបឹអូសពីកូនបំណុលែដលពំុមនលទធភពសង
បំណុលរបស់ពួកេគ។ រសបេទតមេគលករណ៍របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ អចលនរទពយេនះរតូវ
ដកល់កេ់ចញវញិកនុងរយៈេពលមនិេលសពីដបពី់រែខ។ 
 

2.12.12.12.12222     រទពយសកមមអរបូ ី
    

រទពយសកមមអរូបី ែដលរមួមនអជញ បណ័ណ កំុពយូទរ័ កមមវធីិ និងតំៃលែដលពកព់ន័ធ រតូវបនកតរ់តតម 
តៃមលេដម េដយកតប់នថយរលំស់បងគរ និង    ករខតបងេ់ដយសរករចុះៃនតំៃល។ អជញ បណ័ណ
កមមវធីិកំុពយូទរ័ ែដលបនទិញរតូវបនចតទុ់កជ រទពយសកមមេដយែផអកតមតៃមលេដមែដលបនទិញ
េដមបេីរបរបស់ ។ រទពយសកមមអរូបីរតូវបនេធវរលំស់តមវធីិរេំលះេសមភគកនុងអរត 10%    របចឆំន  ំ។    
    

តៃមលែដលពកព់ន័ធេទនឹងករែថទកំមមវធីិកំុពយូទរ័ រតូវបនទទួលសគ ល់ជចំណយេនេពលែដលបន    
េកតេឡង ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤៤៤៤៤៤៤៤----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
 

2.132.132.132.13 អចលនរទពយ 
 

អចលនរទពយរតូវបនកតរ់តតមតំៃលេដមេដយដកបនថយនូវរលំស់បងគរ និង ករខតបងេ់ដយសរ 
ករចុះៃនតំៃល។ តំៃលេដមរបប់ញចូ លចំណយេផសងៗែដលទកទ់ងផទ ល់នឹងករទិញអចលនរទពយ។  
តមករណីជកែ់សដង ៃថលេដមបនដបនទ បរ់តូវបនបញចូ លេទកនុងតំៃលេយង ឬ ទទួលសគ ល់ជរទពយ
សកមមមយួេផសងេទៀត ែតេនេពលែដលអតថរបេយជនេ៍សដឋកិចចេទអនគតែដលពកព់ន័ធជមយួនឹង 
រទពយេនះនឹងហូរចូលមកធនគរ និងៃថលេដមៃនធតុេនះអចរតូវបនវស់ែវងេដយេជឿទុកចិតដបន។ 
រល់ករជសួជុល និងករែថទរំតូវបនកតរ់តកនុងគណនីលទធផលេនកនុងករយិបរេិចឆទែដលករជសួ 
ជុល និងែថទេំនះបនេកតេឡង ។ 
 

បនទុករលំស់រតូវបនគណនតមវធីិសរសដរលំស់ដូចតេទ ៖ 
 

    
 

តំៃលេយងរបស់រទពយសកមមរតូវ បនកតប់នថយភល មមករតឹមតំៃលអចរសងម់កវញិបនរបស់វ 
របសិនេបតំៃលេយងមនចំននួធំជងតំៃលប៉នស់ម នែដលអចរសងម់កវញិបន។ តំៃលអចរសង ់
មកវញិបនគឺជតំៃលខពស់ជងេគរវងតំៃលសមរសបដកេចញេសហុ៊យលក ់ និង តំៃលេរបរបស់ 
របស់វ ។ 
 

ធតុៃនអចលនរទពយនីមយួៗ រតូវបនឈបទ់ទួលសគ ល់ េនេពលមនករលក/់ដកេចញរបស់វ ឬ 
េនេពលពំុមនអតថរបេយជនេ៍សដឋកិចចេទអនគត ែដលរតូវបនរពឹំងទុកពីករេរបរបស់របស់វ ឬ  
ករលក/់ដកេចញរបស់វ ។ ចំេនញ និងខតរតូវបនកំណតេ់ឡងេដយេរបៀបេធៀបទឹករបកទ់ទួល 
បនជមយួតៃមលេយងេនសល់កនុងគណេនយយ និងរតូវបនកតរ់តកនុងគណនីលទធផល ។ 

របេភទអចលនរទពយ អរតរលំស់ វធីិសរសដរលំស់ 
អគរ  5% រលំស់េសមភគ 
ែកលំអរអគរ 10% រលំស់េសមភគ 
យនយនដ 12.50% រលំស់ថយចុះជលំដប ់
កំុពយូទរ័ 25% រលំស់ថយចុះជលំដប ់
សំភរៈករយិល័យ និង សងហ រមឹ          12.50% រលំស់ថយចុះជលំដប ់

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤៥៤៥៤៥៤៥----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
 

2.142.142.142.14 សវំិធនធនេលរទពយសកមម 
    

((((ក)    ករខតបងេ់លករថយចុះៃនតៃមលរទពយសកមមហិរញញ វតថុេផសងពីឥណទន    និងបុេររបទន 
 

រទពយសកមមហិរញញ វតថុរតូវបនេធវករវយតៃមលេនរគបក់រយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍នីមយួៗ េដមបកំី 
ណតថ់ េតមនភសតុតងមនិលំេអៀងណមយួែដលថរទពយសកមមមនភពថយចុះតៃមលែដរឬេទ។ 
រទពយសកមមហិរញញ វតថុរតូវបនចតទុ់កថមនភពថយចុះតៃមល របសិនេបមនភសតុតងមនិលំេអៀង
ចងអុលបងហ ញថ មនរពឹតិតករណ៍មយួឬេរចនមនឥទធិពលអវជិជមនេទេលលំហូរសចរ់បកែ់ដលប៉ន់
សម នទុកនេពលអនគតរបស់រទពយសកមមេនះ។ 
 

ករខតបងប់ណត លមកពីករថយចុះពកព់ន័ធនឹងរទពយសកមមហិរញញ វតថុ រតូវបនគណនរវងភពខុស
គន ៃនតំៃលរទពយសកមមចុះបញជ ី និងតំៃលបចចុបបននៃនលំហូរសចរ់បកែ់ដលប៉នស់ម នទុកនេពល
អនគតេដយបញចុ ះរទពយសកមមតមៃថលអរតកររបករ់បសិទធភព។ រទពយសកមមហិរញញ វតថុចមបងៗរតូវ
បនវយតំៃលតមមូលដឋ នវយតំៃលរទពយសកមមមដងមយួមដងមយួ។ រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដលេន
េសសសល់នឹងរតូវបនវយតំៃលជរកុមែដលមនលកខណៈហនិភយ័ឥណទនរបហករ់បែហលគន ។ 
 

រល់ករខតបងប់ណត លមកពីករថយចុះតៃមល រតូវបនទទួលសគ ល់េនកនុងគណនីលទធផល។ ករ
ខតបងប់ណត លមកពីករថយចុះតៃមលនឹងរតូវបនកតរ់តបរញច ស របសិនេបករកតរ់តបរញច សេនះ 
មនពកព់ន័ធនឹងរពឹតតិករណ៍ែដលេកតេឡងេរកយេពលែដលករខតបងេ់នះរតូវបនទទួលសគ ល់។ 
 

(ខ)    ករខតបងេ់លករថយចុះៃនតៃមលរទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុ 
 

រទពយសកមមទងំឡយណែដលមនិមនអយុកលេរបរបស់កំណតម់និរតូវបនេធវរលំស់េទ និងរតូវ
បនេគេធវេតសដរបចឆំន រំកករថយចុះតៃមលរបស់វ។ រទពយសកមមែដលរតូវេធវរលំស់រតូវបនេគរតួត
ពិនិតយេដមបកំីណតក់ររថយចុះតៃមល េនេពលែដលរពឹតដិករណ៍ ឬករផល ស់បដូរកលៈេទសៈណមយួ
ចងអុលបងហ ញថតៃមលចុះបញជ ីនឹងមនិអចរសងម់កវញិបន។ ករខតបងេ់លកររថយចុះតៃមលរតូវបន
ទទលួសគ ល់តមចំនួនលំេអៀងតៃមលចុះបញជ ីៃនរទពយេនះ េធៀបជមយួតៃមលែដលអចរសងប់នមកវញិ
របសិនេបតៃមលចុះបញជ ីធំជងតៃមលែដលអចរសងម់កវញិបន។ តៃមលែដលអចរសងប់នមកវញិ គឺជ
តៃមលមយួណែដលខពស់ជងរវងតៃមលទីផសរៃនរទពយេនះ ដកចំណយេដមបលីកនិ់ងតៃមលកំពុងេរប
របស់។ ករខតបងែ់ដលបណដ លមកពីកររថយចុះតៃមលៃនរទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុ រតូវបន
កតរ់តជចំណយេនកនុងគណនីលទធផល េនកនុងករយិបរេិចឆទែដលវេកតេឡង។ 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤៦៤៦៤៦៤៦----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
 

2.142.142.142.14 សវំិធនធនេលរទពយសកមម 
    

(ខ)    ករខតបងេ់លករថយចុះៃនតៃមលរទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុ 
 

ករកតរ់តបរញច ស ៃនករខតបងប់ណដ លមកពីកររថយចុះតៃមលរតូវបនទទលួសគ ល់េនកនុងកំរតិ
សមតុលយេនសល់ េដយមនិេលសពីតៃមលកនុងបញជ ីែដលបនកំណត ់ ដកសំវធិនធននិងរេំលះ
ែដលមនមុនេពលទទួលសគ ល់ករខតបងេ់នះ ។ 
    

2.152.152.152.15 រទពយអកមមហរិញញវតថុ 
 

រទពយអកមមហិរញញ វតថុរតូវកតរ់តេទតមសមតុលយេនសល់ េដយដកេចញករទូទតស់ង េហយ
រតូវបនវស់ែវងតមៃថលេដម។ រទពយអកមមហិរញញ វតថុវស់ែវងតមៃថលេដមរមួមនរបកប់េញញ ពីធនគរ 
និងអតិថិជន រទពយអកមមរយៈេពលែវង និងអនុបំណុល ។ 
 

2.162.162.162.16 អនុបំណុល 
 

អនុបំណុលជរទពយអកមមហិរញញ វតថុរបស់ធនគរែដលមនរូបភពជ ឥណទនកនុងជំពូកេដមទុន ។ 
ែផអកេទតមបទបញញ តដិរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ អនុបំណុលរតូវបនចំណតថ់ន កជ់េដមទុនថន កទី់ 
ពីរកនុងករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធ។ ជទូេទ អនុបំណុលពំុមនកររបក ់ េហយគម នកលកំណត ់
សងចបស់លស់េទ ។ 
 

2.172.172.172.17 សវំិធនធនេផសងេទៀត 
 

សំវធិនធនរតូវបនកតរ់ត លគឹកណធនគរមនេនបចចុបបនននូវកតពវកិចចរសបចបប ់ ឬ វទរហិត 
ែដលបនេកតេឡងជលទធផល ៃនរពឹតដិករណ៍ពីអតីតកល េដយរតូវេរបរបស់ធនធនេសដឋកិចច 
េដមបទូីទតក់តពវកិចចេនះេហយចំនួនរបកៃ់នកតពវកិចចេនះ អចេធវករប៉នរបមណបនេដយគរួ 
េអយេជឿជកប់ន ។ 
 

សំវធិនធនរតូវបនេគវស់សទង ់ តមតៃមលបចចុបបននៃនចំណយែដលរពឹំងថនឹងរតូវករេដមបទូីទត់
កតពវកិចច េដយេរបអរតអបបហមុនបងព់នធេដមបឆីលុះបញច ំងករវយទីផសរបចចុបបននៃនតៃមលេពល
េវលរបស់ទឹករបក ់និង ហនិភយ័ជកល់កេ់ផសងៗៃនកតពវកិចចេនះ។ ករេកនេឡងៃនសំវធិនធន
េដយសរេពលេវលែដលបនកនលងផុត រតូវបនកតរ់តជចំណយកររបក។់ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤៧៤៧៤៧៤៧----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
 

2.18 កតពវកិចចេផសងៗពក់ព័នធនឹងឥណទន 
 

កនុងដំេណ រករៃនមុខជំនួញធមមតរបស់ខលួន ធនគរបនេធវកិចចសនយមនកតពវកិចចេផសងៗពកព់ន័ធ
នឹងឥណទន ដូចជ កិចចសនយផដល់ឥណទនជេដម។ េគលករណ៍គណេនយយ និង សំវធិនធន
សំរបខ់ទងទ់ងំេនះមនលកខណៈដូចគន នឹងេគលករណ៍ដូចមនែចងសំរបក់រេអយខចីចងករនិងបុេរ
របទនចំេពះអតិថិជនខងេល។ សំវធិនធនជកល់ករ់តូវបនេធវេឡងចំេពះខទងក់តពវកិចចេផសងៗ 
ពកព់ន័ធនឹងឥណទន េនេពលណករខតបងអ់ចេកតមន ។ 
 

2.12.12.12.19999 ចំណូល និងចំណយពីកររបក់ 
 

ចំណូលបនមកពីកររបកេ់លករេអយខចីចងករនិងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន និង របកប់េញញ េន
ធនគរជតិៃនកមពុជ រពមទងំធនគរនន រតូវបនទទួលសគ ល់េលមូលដឋ នរបកប់ងគរេលកែលង
ែតឥណទនែដលមនករសងសយ័ថពំុធនទទលួបននូវករទូទតស់ងវញិ។ កនុងករណីេនះ ករ
របកពំុ់រតូវបនទទួលសគ ល់ថជរបកចំ់ណូលេទ។  
 

ចំេពះគណនីឥណទនែដលបនចំណតថ់ន កថ់ពំុមនដំេណ រករសង ករកតរ់តចំណូលពីករ 
របករ់តូវបនផអ ករហូតដល់មនសំណងជសចរ់បកវ់ញិ។ គណនីឥណទនផដល់េទអតិថិជនរតូវ  
បនចំណតថ់ន កជ់ឥណទនពំុមនដំេណ រករសង កនុងករណីសំណងមនករយតឺយ៉វចបពី់ សម 
សិបៃថងេឡងេទ ។ 
 

ចំណយកររបកេ់លរបកប់េញញ  និងរបកកំ់ចីរតូវបនទទួលសគ ល់តមមូលដឋ នរបកប់ងគរ។ 
 

2.202.202.202.20 ករកត់រតចំណូលកៃរមឈនលួនងិកៃរមេជងសរ 
 

ចំណូលកៃរមពីកិចចសនយឥណទន និងកៃរមេជងសររតូវបនទទលួសគ ល់េលមូលដឋ នជកែ់សដង 
តមរបតិបតដិករ េនេពលែដលេសវរតូវបនបំេពញ និង សំេរចបនចបស់ពវរគប។់ ចំណូលកៃរម 
ឈនួលេលឥណទនតមកិចចសនយ និង លិខិតធនេលេសវេផសងៗ ែដលបនផដល់េអយអតិថិជន 
រតូវបនទទលួសគ ល់ជចំណូលេដយែផអកេទេលករែបងែចកតមកលេវល។  
 

កៃរមេលេសវ និង កៃរមេលរបតិបតដិកររតូវបនទទួលសគ ល់ជចំណូលេនេពលបនទទួល ។ 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤៨៤៨៤៨៤៨----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
    

2.212.212.212.21 ករជួលេទតមកិចចសនយរបតិបតដិករ 
 

ករជលួ ែដលចំែណកហនិភយ័ជកល់ក ់ និងផលកមមសិទធិ រតូវបនរកសទុកេដយភគីមច ស់រទពយ 
រតូវបនចតថ់ន កជ់ករជលួតមកិចចសនយរបតិបតដិករ ។ ករទូទតែ់ដលបនេធវេឡងកនុងរកបខណ័ឌ  
ៃនករជលួេទតមកិចចសនយរបតិបតដិករ រតូវបនកតរ់តកនុងគណនីលទធផលជចំណយេសមភគ 
សំរបកំ់ឡុងេពលៃនកិចចសនយជលួ ។ 
 

2.222.222.222.22 ពនធេលរបក់ចំេណញ និងពនធពនយរេពល 
 

ចំណយពនធេលរបកចំ់េណញសំរបក់រយិបរេិចឆទរមួមន ពនធេលរបកចំ់េណញៃនករយិបរេិចឆទ និង 
ពនធពនយរេពល។ ពនឋេលរបកចំ់េណញរតូវបនទទលួសគ ល់ជចំណយកនុងករយិបរេិចឆទ េលក
ែលងែតធតុែដលរតូវបនកតរ់តេដយផទ ល់កនុងគណនីមច ស់រទពយ កនុងករណីេនះ ពនធេលរបក់
ចំេណញរតូវបនកតរ់តកនុងគណនីមច ស់រទពយ។ ពនធេរកពីពនធេលរបកចំ់េណញរតូវបនកតរ់តជ
ចំណយរបតិបតដិករ ។  
 

ពនធេលរបកចំ់េណញៃនករយិបរេិចឆទ គឺជពនធែដលរតូវបនគណនតមមូលដឋ នរបកចំ់េណញជប ់
ពនឋ េដយគណនតមអរតពនធជធរមន ឬ អរតពនធែដលគិតថជធរមនេនៃថងបិទបញជ ី េដយ
អនុេលមេទតមចបបព់នឋដរៃនកមពុជ ។ 
 

ពនធពនយរេពលរតូវបនគណនេដយេរបវធីិសរសរទពយអកមម េទេលភពលំេអៀងជបេណដ ះ 
អសនន រវងមូលដឋ នគិតពនឋៃនតៃមលេយងៃនរទពយសកមមនិងអកមម េធៀបនឹងតៃមលែដលបនរយ 
ករណ៍កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ។ តៃមលែដលបនកំណតចំ់េពះពនធពនយរេពល មនមូលដឋ នេល 
ករពយករណ៍េលករសំេរចបន ឬ ករទូទតៃ់នតៃមលេយងៃនរទពយសកមមនិងអកមម េដយេរបអរត 
ពនធែដលបនកំណតេ់នៃថងបិទបញជ ី ។ 
 

ពនធសកមមពនយរេពល រតូវបនទទួលសគ ល់ែតកនុងករណីែដលរពឹំងថនឹងមនលទធផលចំេណញជប ់
ពនធនេពលអនគតេដមបកីតក់ងជមយួពនធសកមមពនយរេពលេនះ។ ពនធសកមមពនយរេពល រតូវបន 
កតប់នថយកនុងករណីែដលែលងមនកររពឹំងថអតថរបេយជនព៍នធេនះអចនឹងេរបរបស់បនេទៀត។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៤៩៤៩៤៩៤៩----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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2222. េគលករណ៍គណេនយយសខំន់ៗ ((((តពីទពំ័រមុន))))    
    

2.232.232.232.23 ភគីសមព័នធញតដិ 
 

ភគីនីមយួៗ រតូវបនសំគល់ជសមពន័ធញតដិរវងគន  លគឹកណភគីណមយួអចរតួតរតភគីមយួ 
េទៀត ឬ អចជះឥទធិពលេលភគីមយួេទៀត កនុងេសចកដីសំេរចចិតដេលកិចចរបតិបតដិករហិរញញ វតថុ និង 
កិចចរបតិបតដិករអជីវកមម ។  
 

កនុងរកបខណ័ឌ ៃនចបបស់ដីពីរគឹះសថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ និយមនយ័ៃនសមពន័ធញតដិរបប់ញចូ លបុគគល 
ទងំឡយែដលកនក់បេ់ដយផទ ល់ ឬេដយរបេយលនូវដបភ់គរយយ៉ងតិចៃនេដមទុន ឬ សិទធិ 
េបះេឆន ត និងរបប់ញចូ លបុគគលណែដលចូលរមួកនុងករអភបិល ករដឹកន ំ កររគបរ់គង ឬ ករ 
រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ ។ 
    

2.24 តួេលខេរបៀបេធៀប 
 

កនុងករណីចបំច ់ តេួលខខលះៗៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុឆន មុំនរតូវបនេរៀបរយសរជថមី េអយរសប
ជមយួនឹងករបងហ ញតេួលខកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុៃនករយិបរេិចឆទេនះ ។  
 
3.3.3.3. ករវិនិឆឆ័យ និង ករប៉ន់របមណេលគណេនយយ 
 

ករប៉នរ់បមណ និងករវនិិចឆយ័ រតូវបនេធវករវយតំៃលជបនដបនទ ប ់ ែផអកេលបទពិេសធនក៍នលង 
មក និងកតដ េផសងៗ ដូចជកររពឹំងទុកនូវេហតុករណ៍នេពលអនគត ែដលេគេជឿថមនភពសម 
េហតុផលេទតមកលៈេទសៈេផសងៗ។ ធនគរេធវករប៉នរ់បមណ និងសនមតែ់ដលបះ៉ពល់ដល់ 
តំៃលរទពយសកមម និងរទពយអកមម ែដលបនរយករណ៍ពកព់ន័ធនឹងេពលអនគត។ តមនិយមនយ័ 
លទធផលៃនករប៉នរ់បមណគណេនយយ ករមសមមូលេទនឹងលទធផលជកែ់សដងែដលពកព់ន័ធ 
ណស់។ ករប៉នរ់បមណ និងសនមតេ់ទេលហនិភយ័ជសរវនដ ែដលបណដ លេអយមនករែករ 
តរមូវធំដំុ ចំេពះតំៃលកនុងបញច ីែដលេនសល់ៃនរទពយសកមម និងរទពយអកមមេនកនុងឆន ហំិរញញ វតថុបនទ ប ់
រតូវបនេធវករពិភកសដូចខងេរកម ។ 
 

(ក)    ករខតបងេ់លករថយចុះ    ៃនឥណទន    និងបុេររបទន    
    

ធនគររតូវបនតំរូវេអយេគរពតមករែបងែចកចំណតថ់ន កឥ់ណទននិងសំវធិនធន តមរបកស 
ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ7-០9-០74 ចុះៃថងទី 25 ែខកុមភៈ ឆន 2ំ០០9 សដីពីករែបងែចក 
ចំណតថ់ន ករ់ទពយសកមម និងសំវធិនធនេនកនុងធនគរ និងរគះសថ នហិរញញ វតថុ ។  

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥០៥០៥០៥០----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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3.3.3.3. ករវិនិឆឆ័យ និង ករប៉ន់របមណេលគណេនយយ ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(ក)    ករខតបងេ់លករថយចុះ    ៃនឥណទន    និងបុេររបទន    
 

ធនគរជតិៃនកមពុជតំរូវេអយធនគរពណិជជទងំឡយេធវចំណតថ់ន កឥ់ណទន បុេររបទន និង 
រទពយសកមមរបហករ់បែហលរបស់ខលួនជ 5 ថន ក ់ េហយកំរតិអបបបរមៃនសំវធិនធនជកល់កត់ម
បទបញញ តដិរតូវបនេធវេឡងេដយអរស័យេលករេធវចំណតថ់ន កព់កព់ន័ធ េដយមនិគិតដល់រទពយ
សកមមែដលដកជ់វតថុធន។ េគលបំណងែបងែចកចំណតថ់ន កឥ់ណទនតំរូវេអយធនគរពិចរ
ណេទេលហនិភយ័ និងកតដ ពកព់ន័ធទងំអស់ែដលអចបះ៉ពល់ដល់លទធភពសងរបស់អនកខចី។ 
  

(ខ)    ពនធេលរបកចំ់េណញ    
 

ពនធរតូវបនគណនេដយែផអកេទេលករយល់ដឹងអំពីបទបញញ តដិពនធដរ ែដលមនជធរមនេន
បចចុបបននេនះ។ វធិនពនធដរអចរតូវបនបករសយេដយខុសៗពីគន  េហយករកំណតចុ់ងេរកយៃន
បនទុកពនធនឹងរតូវេធវេទបនេនេពលមនសវនកមមែផនកពនធដរេដយរដឋបលសរេពពនធ ។ 
 

របសិនេបបនទុកពនធែដលបនកំណតេ់នេពលបញជ បស់វនកមមែផនកពនធដរ មនចំននួខុសគន ពីសំវធិន
ធនសំរបព់នធែដលបនកតរ់តេនេដមទី ចំននួខុសគន េនះនឹងមនផលបះ៉ពល់ដល់ពនធេលរបក់
ចំេណញកនុងរគ និងពនធពនយរេពល ៃនករយិបរេិចឆទែដលបនេធវសវនកមមពនធដរេនះ ។ 
 
4444.... សច់របក់ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      សចរ់បកក់នុងៃដ - េរៀល 40,961  163,639  13,232 
សចរ់បកក់នុងៃដ - ដុលល អេមរកិ 283,180  1,131,304  792,638 

       324,141324,141324,141324,141        1,294,9431,294,9431,294,9431,294,943     805,870805,870805,870805,870    
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥១៥១៥១៥១----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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5.5.5.5. សមតុលយជមួយធនគរនិងរគឹះសថ នហរិញញវតថុេផសងេទៀត 
 

 2012  2011 
របកប់េញញ េនធនគរកនុងរបេទស ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      
គណនីចរនដ - ធនគរេអសីុលីដ 171,236  1,039,339  347,449 
គណនីមនកលកំណត់ - ធនគរេអសីុលិដ 88,924  355,251  347,449 
គណនីចរនដ - ធនគរកមពុជសធរណៈ 260,840  1,042,056  796,691 
គណនីចរនដ - ធនគរកណឌីយ៉ ក.អ. 559,835  2,236,541  5,823 
គណនីចរនដ - ធនគរពណិជជកមមេរករបេទស 4,848  19,368  4,853 

          1,085,6831,085,6831,085,6831,085,683        4,337,3044,337,3044,337,3044,337,304     1,154,8161,154,8161,154,8161,154,816    
 

ករវភិគបែនថមមនដូចតេទ ៖ 
 2012  2011 

 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
(ក) វភិគតមកលកណំត ់៖      
          គិតរតឹមមយួែខ 996,759  3,982,053  1,154,816 
          ពីមយួែខ េទបីែខ 88,924  355,251  - 
       1,085,683  4,337,304  1,154,816 

 

(ខ) វភិគតមរបិូយបណ័ណ  ៖ 
          របកេ់រៀល 138,407  552,936  67,544 
          របកដុ់លល អេមរកិ 947,276  3,784,368  1,087,272 
       1,085,683  4,337,304  1,154,816 

 

គណនីចរនតពំុមនកររបកេ់ទ ចំែណកគណនីមនកលកំណតទ់ទួលបនកររបក ់2% កនុងមយួឆន ។ំ 
    
6.6.6.6. សមតុលយជមួយធនគរកណដ ល 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      

គណនីចរនដជមយួធនគរជតិៃនកមពុជ 1,553,748  6,207,223  10,356,420 
គណនីមនកលកណំតក់នុងកំឡុងេពលមយួែខ 7,000,000  27,965,000  4,000,000 

       8,553,7488,553,7488,553,7488,553,748        34,172,22334,172,22334,172,22334,172,223     14,356,42014,356,42014,356,42014,356,420    
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥២៥២៥២៥២----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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6.6.6.6. សមតុលយជមួយធនគរកណដ ល ((((តពទីំព័រមុន)))) 
 

ករវភិគបែនថមមនដូចតេទ ៖ 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
(ក) វភិគតមរបិូយបណណ  ៖      
          របកេ់រៀល 8,728  34,868  7,043,009 
          របកដុ់លល អេមរកិ 8,545,020  34,137,355  7,313,411 
       8,553,748  34,172,223  14,356,420 

 

សមតុលយជមយួធនគរកណត លជរបកេ់ញញ មនកលកំណតម់យួែខ ែដលទទួលបនកររបកក់នុង
អរតរបចឆំន ពីំ 0.18 ភគរយ េទ 0.52 ភគរយ ។ 
 
7777.... ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន  
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      
ឥណទនរយៈេពលខល ី 18,614,000  74,362,930  12,614,000 
ឥណទនរយៈេពលែវង 35,847,127  143,209,27  21,358,021 
ឥណទនបុគគលិក 203,184  811,720  66,417 
       54,664,311  218,383,92  34,038,438 

 

      សំវធិនធនជក់លកសំ់របឥ់ណទនអចបត់បង់ (*) (591,333)  (2,362,375)  (550,726) 
សំវធិនធនទូេទសំរបឥ់ណទនអចបតប់ង់ (**) (532,467)  (2,127,206)  (311,235) 

       53,540,51153,540,51153,540,51153,540,511        213,894,341213,894,341213,894,341213,894,341        33,176,47733,176,47733,176,47733,176,477    
 

(i)  កនុងសមតុលយឥណទនសរុបចំនួន 54,664,311 ដុលល អេមរកិ មនឥណទនចំនួន 8,578,578 
ដុលល រអេមរកិ (2011: 11.179.840 ដុលល អេមរកិ) ែដលរតូវបនផតល់ដល់អងគភពចំនួន សម
សិបមយួេដយពំុមនឯកសរពត័ម៌ន ឬ របយករណ៍ហិរញញ វតថុរគបរ់គន ់។ េរកមរកបខណ័ឌ ៃន 
របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ 7-០9-០74 ចុះេនៃថងទី 25 ែខ កុមភៈ ឆន  ំ 2០០9  
រល់ធនគររតូវបនតំរូវេអយេធវចំណតថ់ន កឥ់ណទនែដលគម នល័កខខណ័ឌ ហិរញញ វតថុជកល់ក ់
ជឥណទនពំុមនដំេណ រករ និងេធវសំវធិនធនជកល់កក់នុងកំរតិអបបបរម 3%។ ធនគបន
េធវសំវធិនធនទូេទកនុងអរត 1% មនចំននួ 85,786 ដុលល អេមរកិ េទេលសមតុលយឥណទន
េនសល់ែដលមនិរតូវបនចតថ់ន កជ់ឥណទនពំុមនដំេណ រករ សំរបក់រយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 
31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2012។ 

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥៣៥៣៥៣៥៣----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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7777.... ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(ii) ធនគរមនេនកនុងសំណំុឥណទនរបស់ខលួននូវឥណទនរមួគន ចំននួ 5 ែដលរតូវបនផដល់ដល់ 
ហតថគហកមយួ ែដលមនទឹករបកេ់យងចំនួន 4,4០០,០០០ ដុលល រអេមរកិ េហយមន 
សំណងយតឺយ៉វេលសពី 6 ែខ ។ ធនគរពំុបនេធវសំវធិនធនេលឥណទនទងំេនះេទ 
េដយេហតុថធនគរកំពុងេរៀបចំវធិនករណ៍របមូលវមកវញិ។  

 

ចលនសំវធិនធនសំរបឥ់ណទនអចបតប់ងម់នដូចតេទ ៖ 
       2012  2011 

(*) សំវធិនធនជកល់ក ់ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      សំវធិនធនជកល់កេ់នេដមឆន  ំ 550,726  2,200,150  466,546 

សំវធិនធនបែនថមកនុងឆន  ំ 587,848  2,348,453  84,117 
កររបមូលមកវញិកនុងឆន  ំ (547,413)  (2,186,915)  - 
លំេអៀងេលករបដូររបក ់ 172  687  63 
      េនចុងឆន  ំ 591,333  2,362,375  550,726 

 

 2012  2011 
(**) សំវធិនធនទូេទ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      សំវធិនធនទូេទេនេដមឆន  ំ 311,235  1,243,384  272,000 
ចលនេនកនុងឆន  ំ 221,232  883,822  39,235 
      េនចុងឆន  ំ 532,467  2,127,206  311,235 

 

ករវភិគបែនថមមនដូចតេទ ៖ 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

(ក) វភិគតមកលកណំតស់ង ៖      
ពី មយួែខ េទ បីែខ -  -  1,910,000 
ពី បនួែខ េទ របមំយួែខ 479,000  1,913,605  100,000 
ពី របមំយួែខ េទ មយួឆន  ំ 24,988,622  99,829,545  12,285,000 
េលសពីមយួឆន  ំែតរតឹមបីឆន  ំ 2,249,896  8,988,335  6,319,560 
េលសពីបីឆន  ំែតរតឹមរបឆំន  ំ 12,884,788  51,474,728  7,150,000 
េលសពីរបឆំន  ំ 14,062,005  56,177,709  6,273,878 

                      54,664,311  218,383,922  34,038,438 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥៤៥៤៥៤៥៤----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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7777.... ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(ខ) ករវភិគតមចំណតថ់ន កឥ់ណទន ៖ 2012  2011 
ឥណទនធមមត ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      មនវតថុធន 18,818,227  75,178,817  18,904,403 
ពុំមនវតថុធន 21,464,506  85,750,701  12,204,165 

ឥណទនឃល េំមល ៖      
មនវតថុធន 1,443,578  5,767,094  990,870 
ពុំមនវតថុធន 6,854,000  27,381,730  - 

ឥណទនេរកមធមមត ៖      
មនវតថុធន 70,000  279,650  1,625,000 
ពុំមនវតថុធន -  -  85,000 

ឥណទនជបស់ងសយ័ ៖      
           មនវតថុធន 5,500,000  21,972,500  100,000 
           ពុំមនវតថុធន -  -  - 
ឥណទនបតប់ង ់ ៖      
           មនវតថុធន 229,000  914,855  129,000 

ពុំមនវតថុធន 285,000  1,138,575  - 
                  54,664,311  218,383,922  34,038,438 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

(គ) វភិគតមវតថុធន ៖      
 

មនវតថុធន (*) 26,060,805  104,112,916  21,749,273 
ពុំមនវតថុធន (**) 28,603,506  114,271,006  12,289,165 
       54,664,311  218,383,922  34,038,438 

 

(*) ឥណទនែដលមនវតថុធនគឺជឥណទន និងបុេររបទនេទេអយអតិថិជន ែដលមនដក់
ធនេដយបលងរ់ងឹ រទពយចលត ័និង សចរ់បក ់។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥៥៥៥៥៥៥៥----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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7777.... ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(**) ឥណទនែដលគម នវតថុធនគឺជឥណទន និងបុេររបទនេទេអយអតិថិជនែដលដកធ់ន
េដយបលងទ់ន ់ និងករធនេដយតតិយជន។ បលងទ់ន ់ គឺជវញិញ បណ័ណ បរ័តេរកផលូវករ ែដល 
េចញេដយអជញ ធររសុក ឬលិខិតេផទរកមមសិទឋ ែដលេចញេដយេមឃុំ មនិែមនបលងរ់ងឹែដលចុះ 
បញជ ីេដយអជញ ធរសុរេិយដីេរកមចបបភូ់មបិលេនះេទ។ សុពលភពៃនវញិញ បណ័ណ បរ័តបញជ ក ់
អចលនរទពយបលងទ់ន ់គឺមនលកខណៈជយថេហតុ ។ 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

(ឃ) វភិគតមរបេភទរបិូយបណ័ណ  ៖ 
      ដុលល អេមរកិ 54,145,424  216,310,969  33,516,991 
របកេ់រៀល 518,887  2,072,953  521,447 
       54,664,311  218,383,922  34,038,438 

 

(ង) វភិគតមករសន កេ់ន ៖      
និវសនជន 54,664,311  218,383,922  34,038,438 

      
(ច) វភិគតមសមពន័ធភគី ៖      

ភគីសមពន័ធញញ តដ ិ -  -  - 
ពុំែមនភគីសមពន័ធញញ តដ ិ 54,664,311  218,383,922  34,038,438 
       54,664,311  218,383,922  34,038,438 

 

(ឆ) វភិគតមរបេភទអតិថិជន ៖      

រកុមហុ៊ន 48,834,627  195,094,332  6,112,007 

របូវន័ដបុគគល និង សហរគសឯកតដបុគគល 4,872,500  19,465,635  27,860,014 

េផសងៗ 957,184  3,823,955  66,417 
        54,664,311  218,383,922  34,038,438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥៦៥៦៥៦៥៦----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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7777.... ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

 2012  2011 
(ជ) វភិគតមកររបករ់បចឆំន  ំ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      
តិចជង 10% 54,569,311  218,004,397  33,980,961 

ពី 10%  េទ 19% 95,000  379,525  57,477 

 54,664,311  218,383,922  34,038,438 
 

(ឈ) វភិគតមវតថុធន ៖      

ដីធល ីនិង លំេនដឋ ន 30,924,202  123,542,187  26,246,431 

ធនេដយបុគគល 6,400,000  25,568,000  5,685,000 

ពុំមនវតថុធន 17,340,109  69,273,735  2,107,007 
       54,664,311  218,383,922  34,038,438 

 
 

តេួលខែដលមនបងហ ញកនុងតរង 7 (ឈ) ខងេលគឺតំណងេអយតំៃលេយងរបស់ឥណទន និង 
មនិបងហ ញអំពីតំៃលសមរសបរបស់វតថុធនេនះេទ។ ធនគរពំុមនសិទធិលក ់ ឬ ដកធ់នបនដនូវ 
វតថុធនេទ កនុងករណីែដលកមមសិទធិកររបស់វតថុធនេនះមនករខកខន ។ 
 

 2012  2011 
(ញ) វភិគតមគំេរង ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      ធនគរ អភវិឌឍន ៍ជនបទ  16,983,728  67,849,993  14,830,419 

រកសួងេសដឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ (ឥណទន ASDF) (*) 28,520,000  113,937,400  17,871,667 
IFAD 257,005  1,026,735  338,007 
AFD (**) 903,578  3,609,794  990,868 
គំេរងឥណទន Canadia and FTB  8,000,000  31,960,000  - 
Gret Kosan -  -  7,477 
       54,664,311  218,383,922  34,038,438 

 

 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥៧៥៧៥៧៥៧----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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7.7.7.7. ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(*)  ធនគរបនចុះហតថេលខេលកិចចរពមេរពៀងកំចីជមយួរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ កនុងេគល 
េដគរំទសកមមភពរជរដឋ ភបិល េដយធនគរនឹងេរបមូលនិធិែដលបនខចីពីរកសួងេសដឋកិចច 
និងហិរញញ វតថុ េដមបផីដល់ឥណទនរយបនដេទសមគមេរងម៉សីុនកិនរសូវេខតដ។ ឥណទន 
ទងំេនះពំុមនវតថុធនសមរមយេទ។ េយងេទតមជំពូក 1 របករ 2 ៃនលកខនដិកៈរបស់ធនគរ 
កនុងករណីែដលរជរដឋ ភបិលបនតំរូវេអយផដល់ឥណទនតមកមមវធីិណមយួ រជរដឋ ភបិល 
រតូវទទលួសងចំេពះករខតបងរ់បស់ធនគរទងំរសុង ។  

 

(**) ធនគរបនផដល់ឥណទនដល់គំេរងចំករេកសូ៊មនលកខណៈរគួសរ ែដលជគំេរងសក 
លបងែចកជបីែផនក េរកមហិរញញ បបទនរបស់ទីភន កង់របរងំេដមបអីភវិឌឍន ៍ (AFD) ។ ែផនក 
ឥណទនៃនគំេរងសកលបងេនះរតូវបនអនុវតដកនុងនមធនគរ េដយអងគករេរករដឋ ភបិល 
បរងំមយួេឈម ះ GRET - ដូេចនះករវយតំៃលេលសមតថភពសងរបស់កូនបំណុល, ករ 
បេញច ញឥណទន, ករតមដនឥណទន, និងកររបមូលឥណទនមនិរតូវបនេធវេដយផទ ល់ 
េដយធនគរេទ។ េនៃថងទី 27 ែខ មនី ឆន  ំ 2០០7 GRET បនរបគល់កររគបរ់គងរបស់ 
ែផនកឥណទនៃនគំេរងសកលបងេនះមកធនគរ។ កប៏៉ុែនដសកមមភពែផនកឥណទនៃនគំេរង 
សកលបងេនះពំុរតូវបនេធវសវនកមមេទ មកដល់ៃថងធនគរបនទទលួកររគបរ់គងគំេរងបនដពី 
GRET និង មនិមនពតម៌នរគបរ់គនៃ់នតួេលខសមតុលយេយងៃនែផនកឥណទនគំេរងសក 
លបងែដលមនតេួលខចំនួន 903,578 ដុលល អេមរកិេនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2០12 (ឆន  ំ2០11 ៖ 
990,868 ដុលល អេមរកិ) និងកររបករ់តូវទទួលបងគរចំនួនរបមណ 183,836 ដុលល អេមរកិ 
េនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2012 (ឆន  ំ2០11 ៖ 267,525 ដុលល អេមរកិ) ។ 

 2012  2011 
(ត) វភិគតមវស័ិយេសដឋកចិច ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      សថ បន័ហិរញញ វតថុមនអជញ បណ័ណ  2,443,821  9,763,065  2,033,167 
សថ បន័មរីកូហិរញញ វតថុមនចុះបញជ ីករ 2,138,226  8,542,213  3,324,838 
អងគករេរករដឋ ភបិលមនចុះបញជ ីករ 729,000  2,912,355  599,000 
សមគម 1,024,000  4,090,880  950,000 
ឯកជន 47,222,500  188,653,887  26,074,143 
ជរ័េកសូ៊ 903,578  3,609,794  990,871 
បុគគលិក 203,186  811,728  66,419 

       54,664,311  218,383,922  34,038,438 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥៨៥៨៥៨៥៨----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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7777.... ឥណទន និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

 2012  2011 
(ថ) វភិគតមហនិភយ័ ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      ហនិភយ័ធ ំ(*) 24,400,000  97,478,000  12,600,000 

ពុំែមនហនិភយ័ធ ំ 30,264,311  120,905,922  21,438,438 
       54,664,311  218,383,922  34,038,438 

    

(*) េនករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2០12 ធនគរមនហនិភយ័ធំជឯកតដជនចំនួនរបកំរណី 
ែដលេលស 10 ភគរយៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ េហយ ពីរករណីកនុងចំេណមករណីទងំរប ំេលស
ែដនកំណត ់20 ភគរយ។ កប៏៉ុែនដ ឥណទនទងំអស់េនះមនិេលស 300 ភគរយ ៃនចំននួសរុប
ហនិភយ័ធំអតិបរមៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធដូចែដលបនកំណតេ់ដយរបកសរបស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ េលខ ធ7-០6-226 ចុះេនៃថងទី ០3 ែខ វចិឆិក ឆន  ំ 2០០6 និង ករបករសយៃន
របកសេនះែដលបនេចញផសយជផលូវករេនៃថងទី 22 ែខ មនី ឆន  ំ2013។ 
 

េយងេទតមរបកសេនះ ហនិភយ័ៃនឥណទនធំគឺជចំននួសរុបៃនឥណទនែដលេកតេចញ 
ពីរបតិបតដិករជមយួអតថគហកែតមយួែដលមនចំននួរបកេ់លសពី 1០ភគរយៃនមូលនិធិផទ ល់ 
សុទធរបស់រគឹះសថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុ។ ឥណទនែដលមនចំននួរបកធំ់ សំេដេទឥណទន 
ែដលមនចំននួរបកខ់ពស់បំផុតរវងខទងពី់រ គឺ ៖ (ក) សមតុលយៃនឥណទន និង (ខ) ចំននួៃន 
ឥណទនែដលបនអនុញញ ត។  

 

8888.... មូលធនវិនិេយគ 
 

េនៃថងទី 20 ែខ កញញ  ឆន  ំ 2០11 ធនគរបនសំេរចចិតដេធវករវនិិេយគ 0.5 ភគរយ (ទឹករបក ់
12.500 ដុលល អេមរកិ) ៃនេដមទុនរបស់រកុមហុ៊នេឈម ះ Credit Bureau (Cambodia) Co. Ltd 
(CBC)េដមបបីេងកតករយិល័យចំណតថ់ន កឥ់ណទនេនកនុងរពះរជណចរកកមពុជ។ ករវនិិេយគ
េនះរតូវបនេធវេឡងេលមូលដឋ នៃនកិចចសនយរវងសមជិកទងំអស់ៃនសមគមនធនគរ ចុះេនៃថង
ទី 7 ែខ ឧសភ ឆន  ំ 2០1០ ែដលតំរូវេអយសមជិកជធនគរនីមយួៗ ទិញភគហុ៊នយ៉ងេហច
ណស់ 0.5 ភគរយ ៃនភគហុ៊នរកុមហុ៊ន CBC ។  
 

រកុមហុ៊ន CBC រតូវបនេរៀបចំបេងកតេឡង និងចុះបញជ ីករេនរកសួងពណិជជកមមេរកមេលខ Co.
1310KH/2011 េនៃថងទី 07 ែខ មថុិន ឆន  ំ2011។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៥៩៥៩៥៩៥៩----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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9. 9. 9. 9. អចលនរទពយបនរបឹអូស    
 

េនករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2012 ធនគរបនរបឹអូសនូវរទពយសកមមែដលជរទពយធន
បំណុលមនចំនួន 1,113,605 ដុលល រអេមរកិ េដយែផអកេលលិខិតអនុញញ តិរបស់រកសួងេសដឋកិចច 
និងហិរញញ វតថុចុះៃថងទី 23 ែខ តុល ឆន  ំ 2012 ែដលបនអនុញញ តិេអយធនគរេធវករលុបេចលនូវ
បំណុលែដលហួសកលកំណតស់ង េដយេធវករេដះដូរជមយួនឹង ដី អចលនរទពយេផសងេទៀត និង
េរងចរក កនុងតៃមលទីផសរចំននួ 1,113,605 ដុលល អេមរកិ។ ករេដះដូរេនះសំេដេទេលវតថុធនៃន
ឥណទនអរកកែ់ដលបនរបឹអូសេនកនុងរបតិបតតិកររបស់ធនគរ។    
 

អចលនរទពយបនរបឹអូស រតូវបនកតរ់តតៃមលេសមនឹងតៃមលទីផសរ។ អនុេលមេទតមរបកសរបស់
ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ7-01-186 អចលនរទពយេនះមនិរតូវរកសទុកសំរបបំ់េរ េអយសកមមភព 
អជីវកមមរបស់ធនគរេទ េហយរតូវលកេ់ចញកនុងរយៈេពលមនិេលសពីដបពី់រែខ។ 
 
10101010.... រទពយសកមមេផសងេទៀត 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      កររបកប់ងគរ 565,461  2,259,017  376,067 
កររបកព់យួរទុក (32,475)  (129,738)  (31,909) 
កររបករ់តូវទទួលពីធនគរកណត ល 414  1,654  91 
របកដំ់កល់ធន 7,801  31,165  135 
ចំណយបងម់នុេលឈនួលផទះ 6,250  24,969  8,395 
ចំណយបងម់នុេលធនរ៉បរ់ង 284  1,135  246 
ឥណេទយយេផសងៗ 165,210  660,013  3,279 

       712,945712,945712,945712,945        2,842,842,842,848,2158,2158,2158,215        356,304356,304356,304356,304    
    
11.11.11.11. របក់តំកលត់មចបប់េនធនគរកណដ ល 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      របកត់ំកល់លកខនដិកៈមនកររបក ់ 1,025,594  4,097,248  1,020,413 

របកប់ំរងុកតពវកិចចគម នកររបក ់ 155,006  619,249  109,952 
       1,180,6001,180,6001,180,6001,180,600        4,716,4974,716,4974,716,4974,716,497     1,130,3651,130,3651,130,3651,130,365    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦០៦០៦០៦០----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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11.11.11.11. របក់តំកលត់មចបប់េនធនគរកណដ ល ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(ក) របកតំ់កល់លកខនដិកៈមនកររបក ់
 

រសបេទតមបទបញញ តដិៃនរបកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ 7-06-208 ចុះៃថងទី 13 ែខ 
កញញ  ឆន  ំ2០06 ធនគររតូវបនតំរូវេអយមនករដករ់បកតំ់កល់លកខនតិកៈមនកររបក ់ែដលមន
តំែល 5% ៃនចំននួេដមទុនែដលបនចុះបញញ ី ។ របកតំ់កល់េនះមនិសំរបេ់របរបស់កនុងរបតិបតដិករ
របចៃំថងរបស់ធនគរេទ េហយនឹងរតូវរបគល់េអយធនគរវញិេនេពលែដលធនគរសម័រគចិតដ
បញឈបរ់បតិបតដិកររបស់ខលួនេនកនុងរបេទសកមពុជ ។ 
 

របកតំ់កល់លកខនដិកៈជរបកេ់រៀលមនកររបកក់នុងអរត 1/2 ៃនអរតកររបកបុ់លហិរញញ បបទនកនុង
រយៈេពលរបមំយួែខមដងជធរមន ែដលកំណតេ់ដយធនគរជតិៃនកមពុជ និង របកតំ់កល់លកខនដិកៈ
ជរបកដុ់លល អេមរកិទទួលបនកំៃរកររបកត់មអរត 3/8 ៃន SIBOR កនុងរយៈេពល ៦ែខមដង ។ 
 

(ខ) របកបំ់រុងកតពវកិចចគម នកររបក ់
 

របកបំ់រុងកតពវកិចចេលរបកប់េញញ េនធនគរជតិៃនកមពុជ រតូវរសបេទនឹងរបកសរបស់ធនគរ 
ជតិៃនកមពុជ េលខ ធ 7-០០-០5 ចុះៃថងទី 11 ែខ មករ ឆន  ំ 2០០០ សតីពីរបកបំ់រុងកតពវកិចច ។ 
គណនីេនះរតូវមនយ៉ងេហចណស់ 5% ៃនចំននួសរុបរបកប់េញញ អតិថិជន និងករសំុខចីចងករ 
េផសងៗ។ របកបំ់រុងកតពវកិចចេនះពំុមនកររបកេ់ទ ។  
 
12121212. រទពយសកមមអរបូ ី
 

 2012  2011 
ៃថលេដម ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      

នៃថងទី 1 មករ  102,410  409,128          52,945   
ចតថ់ន កេ់ឡងវញិ -  -           49,465  

      នៃថងទី 31 ធនូ  102,410  409,128          102,410  
      រលំសប់ងគរ      

នៃថងទី 1 មករ 68,453  273,470            48,680  
ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ 17,638  70,464           19,773  
នៃថងទី 31 ធនូ  86,091  343,934           68,453 

      តៃមលពិត 16,31916,31916,31916,319        65,19465,19465,19465,194                                            33,957 33,957 33,957 33,957     

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦១៦១៦១៦១----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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13131313. អចលនរទពយ 
 

 

ដីធល ី  អគរ  ែកលំអអគរ  យនយនដ
 កុំពយូទរ័និង 
ឧ.ពតម៌នវទិយ 

 សងហ រមឹ  
អចលនរទពយ 

កំពុងដំេណ រករ 
 សរបុ 

ៃថលេដម ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ 
                

នៃថងទី 1 មករ 2០12 241,500  150,653 12,308  390,969  132,842  107,999  -  1,036,271 
ទិញបែនថម -  - -  154,000  22,825  3,199  -  180,024 
ចតថ់ន កេ់ឡងវញិ -  - -  (28,100)  -  -  -  (28,100) 
                នៃថងទី 31 ធនូ 2០12 241,500  150,653  12,308  516,869  155,667  111,198  -     1,188,195 

                រលំសប់ងគរ                
                នៃថងទី 1 មករ 2០12 -  59,810 11,564  260,038  112,063  80,241  -  523,716 

ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ -  7,574  462  49,157  18,006  8,238  -  83,437 
ចតថ់ន កេ់ឡងវញិ -  -  -  (28,100)  -  -  -  (28,100) 
                នៃថងទី 31 ធនូ 2០12 -  67,384  12,026  281,095  130,069  88,479  -  579,053 
                   តៃមលពិត                

                នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទី    31 31 31 31 ធនធូនធូនធូនូ     2012201220122012    241,500241,500241,500241,500        83,26983,26983,26983,269    282282282282        235,774235,774235,774235,774        25,59825,59825,59825,598        22,71922,71922,71922,719        ----        609,142609,142609,142609,142    
នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទី    31 31 31 31 ធនធូនធូនធូនូ     2011201120112011                                                                នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទី    31 31 31 31 ធនធូនធូនធូនូ     2012201220122012    222241,50041,50041,50041,500        90,84390,84390,84390,843    744744744744        130,931130,931130,931130,931        20,77920,77920,77920,779        27,75827,75827,75827,758        ----        512,555512,555512,555512,555    
 241,500  90,843  744  130,931  20,779  27,758  -  512,555 ទយជជទនកនុងឆន  ំ2011 -  7,513 490  29,474  34,716  9,617  -  81,810 

               

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦២៦២៦២៦២----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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11111111. អចលនរទពយ (តពីទំព័រមុន) 
 

សមមូលជរបកេ់រៀល ៖ ដីធល ី  អគរ  ែកលំអអគរ  យនយនដ
 កុំពយូទរ័និង 
ឧ.ពតម៌នវទិយ 

 សងហ រមឹ  
អចលនរទពយ 

កំពុងដំេណ រករ 
 សរបុ 

ៃថលេដម ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល 
                

នៃថងទី 1 មករ 2០12 964,793  601,859 49,170  1,561,921  530,704  431,456  -  4,139,903 
ទិញបែនថម -  - -  615,230  91,186  12,780  -  719,196 
ចតថ់ន កេ់ឡងវញិ -  - -  (112,260)  -  -  -  (112,260) 
                នៃថងទី 31 ធនូ 2០12 964,793  601,859  49,170  2,064,891  621,890  444,236  -  4,746,839 

                រលំសប់ងគរ                
                នៃថងទី 1 មករ 2០12 -  238,941 46,198  1,038,852  447,692  320,563  -  2,092,246 

ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ -  30,258 1,846  196,382  71,934  32,911  -  333,331 
ចតថ់ន កេ់ឡងវញិ -  - -  (112,260)  -  -  -  (112,260) 
នៃថងទី 31 ធនូ 2០12 ----        269,199  48,044  1,122,974  519,626  353,474  -  2,313,317 
                តៃមលពិត                

                នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទី    31 31 31 31 ធនធូនធូនធូនូ     2012201220122012    964,793964,793964,793964,793        332,660332,660332,660332,660    1,1261,1261,1261,126        941,916941,916941,916941,916        102,264102,264102,264102,264        90,76290,76290,76290,762        ----        2,433,5222,433,5222,433,5222,433,522    
    

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទី    31 31 31 31 ធនធូនធូនធូនូ     2011201120112011    975,419975,419975,419975,419        366366366366,914,914,914,914        3,0043,0043,0043,004        528,831528,831528,831528,831        83,92583,92583,92583,925        112,115112,115112,115112,115        ----        2,070,2082,070,2082,070,2082,070,208    
                ទយជជទនកនុងឆន  ំ2០11 -  30,014  1,958  117,749  138,690  38,420  -  326,831 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៣៦៣៦៣៦៣----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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14141414. របក់បេញញ របសអ់តិថិជនមិនែមនជធនគរ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      

គណនីចរនដ 441,777  1,764,899  747,322 
គណនីសនស ំ 193,726  773,935  212,404 
គណនីមនកលកណំត ់ 636,307  2,542,046  356,863 
       1,271,8101,271,8101,271,8101,271,810        5,080,8805,080,8805,080,8805,080,880        1,316,5891,316,5891,316,5891,316,589    

       

ក) ករវភិគបែនថមអំពីរបកប់េញញ មនដូចខងេរកម ៖     
 2012  2011 

(1) វភិគតមកលកណំតស់ង ៖ ដុលល អេមរកិ ពនេ់រៀល ដុលល អេមរកិ 
      រតឹមមយួែខ ៖      

គណនីចរនដ 441,777  1,764,899  747,323 
គណនីសនស ំ 193,726  773,935  212,403 
គណនីមនកលកណំត ់ 67,021  267,749  98,039 

ពី មយួែខ េទ បីែខ 268,367  1,072,126  67,200 
ពី បនួែខ េទ របមំយួែខ 12,499  49,934  61,190 
េលសពីរបមំយួែខ 288,420  1,152,237  130,434 

       1,271,810  5,080,880  1,316,589 
 

(2) វភិគតមរបេភទអតិថិជន ៖      
      រកុមហុ៊នឯកជនកនុងរសុក 437,811  1,749,055  742,091 

របូវន័ដបុគគល 833,999  3,331,825  574,498 
       1,271,810  5,080,880  1,316,589 

 

(3) វភិគតមករសន កេ់ន ៖      
      

និវសនជន 1,271,723  5,080,533  1,316,497 
អនិវសនជន 87  348  92 
       1,271,810  5,080,881  1,316,589 

    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៤៦៤៦៤៦៤----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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14141414. របក់បេញញ របសអ់តិថិជនមិនែមនជធនគរ ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 2012  2011 

(4) វភិគតមរបេភទរបិូយបណ័ណ  ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
ដុលល អេមរកិ 1,236,542  4,939,985  1,287,250 
របកេ់រៀល 35,268  140,895  29,339 

       1,271,810  5,080,880  1,316,589 
 

ខ) គណនីសនស ំនិង គណនីមនកលកំណត ់ទទួលបនកររបកដូ់ចខងេរកម ៖   

  2012  2011 
   % របចឆំន  ំ   % របចឆំន  ំ 

     គណនីសនស ំ   1.00 - 1.50   1.00 - 1.50 
      គណនីមនកលកណំត ់   3.00 - 6.00  3.00 - 6.00 

 
15151515. រទពយអកមមេផសងៗ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      

កររបកប់ងគររតូវបង ់(*) 155,231  620,148  18,238 
កររបកប់ងគររតូវបងេ់លរបកប់េញញ  14,803  59,138  6,292 
បំណុល ASDF 883,221  3,528,468  720,622 
សុខមលភពរបស់បុគគលិក 169,417  676,821  142,202 
ចំណូលកតរ់តទុកជមុន 14,980  59,845  29,802 
ពនធរតូវបងេ់ផសងៗ 3,780  15,101  2,783 
បំណុល AFD 71  284  6,419 
េផសងៗ 5,225  20,872  4,675 

       1,246,7281,246,7281,246,7281,246,728        4,980,6774,980,6774,980,6774,980,677        931,033931,033931,033931,033    
 

(*) កររបកប់ងគររតូវបងរ់មួមន ៖      
      

កររបកប់ងគរេលឥណទនពី ធនគរ អភវិឌឍន ៍អសីុ 9,984  39,886  9,966 
កររបកប់ងគរេលឥណទនពី IFAD 5,437  21,721  8,272 
កររបកប់ងគរេលឥណទនពី CDB 139,810  558,541  - 
       155,231  620,148  18,238 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៥៦៥៦៥៦៥----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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5555. រទពយអកមមេផសងៗ ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

 2012  2011 
ចលនកររបកប់ងគររតូវបង ់មនដូចតេទ ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      សមតុលយេនេដមឆន  ំ 18,238  72,861  19,367 
កររបកប់នបងគរកនុងឆន  ំ 380,773  1,521,188  38,342 
កររបកប់នបងក់នុងឆន  ំ (244,086)  (975,124)  (39,496) 
លំេអៀងអរតបដូរ 306  1,222  25 
      សមតុលយេនចុងឆន  ំ 155,231  620,148  18,238 
 
16161616. សវំិធនធនេលពនធ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      សមតុលយេនេដមឆន  ំ 194,047  775,218  146,198 

សំវធិនធនកនុងឆន  ំ 193,782  774,159  214,219 
ពនធបនបងក់នុងឆន  ំ (226,600)  (905,267)  (166,370) 

      សមតុលយេនចុងឆន ំសមតុលយេនចុងឆន ំសមតុលយេនចុងឆន ំសមតុលយេនចុងឆន  ំ   161,229161,229161,229161,229        644,110644,110644,110644,110        194,047194,047194,047194,047    
 
11117777.... កំចីរយៈេពលែវង     
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      (ក) រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 29,095,000  116,234,525  22,015,000 

(ខ) គណនីពយួរទុកពី AFD 248,461  992,602  248,461 
(គ) កំចីរយៈេពលែវងពី ធនគរ អភវិឌឍន ៍អសីុ 1,543,243  6,165,256  1,730,012 
(ឃ) កំចីរយៈេពលែវងពី ធនគរ អភវិឌឍន ៍ចិន 8,000,000  31,960,000  - 
       38,838,838,838,886,70486,70486,70486,704        155,352,383155,352,383155,352,383155,352,383     23,993,47323,993,47323,993,47323,993,473    

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៦៦៦៦៦៦៦----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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11117777.... កំចីរយៈេពលែវង ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

វភិគបែនថមេលកំចីរយៈេពលែវងមនដូចតេទ ៖ 
 

(1) ចំណតថ់ន ករ់វងកំចីមន និងគម នកររបក ់៖ មនកររបក ់  គម នកររបក ់  កររបករ់បចឆំន  ំ
      រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 29,095,000  -  3% - 4% 
គណនីពយួរទុកពី AFD -  248,461  - 
កំចីរយៈេពលែវងពី ធនគរ អភវិឌឍន ៍អសីុ 1,543,243  -  0.75 - 2.75% 
កំចីរយៈេពលែវងពី ធនគរ អភវិឌឍន ៍ចិន 8,000,000  -  5.49% 
       38,638,243  248,461   
 

 2012  2011 
(2) ចំណតថ់ន កត់មកលកណំត ់៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      េលសពី មយួឆន  ំែតរតឹម បីឆន  ំ 600,000  2,397,000  - 
េលសពី បីឆន  ំែតរតឹម របឆំន  ំ 800,000  3,196,000  - 
េលសពីរបឆំន  ំ 37,286,704  149,759,383  23,993,473 

       38,886,704  155,352,383  23,993,473 
 

 

(3) បំែរបំរលួកំចីពីរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ៖      
      សមតុលយេនេដមរគ 22,015,000  87,949,925 19,165,000 

កំចីបែនថមកនុងរគ 19,675,000  78,601,625 15,500,000 
សំណងកនុងរគ (12,595,000)  (50,317,025) (12,650,000) 

       29,095,000  116,234,525  22,015,000 
    

(4) បំែរបំរលួៃនអនុបំនុលធនគរអភវិឌឍនអ៍សីុ ៖      
      សមតុលយេនេដមរគ 1,730,012  6,935,907  1,920,096 

សំណងកនុងរគ (192,904)  (770,651)  (192,223) 
លំេអៀងអរតបដូរ 6,135  -  2,139 

       1,543,243  6,165,256  1,730,012 
 
    

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៧៦៧៦៧៦៧----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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11117777.... កំចីរយៈេពលែវង ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(ក)     េនៃថងទី 29 ែខ មករ ឆន  ំ2010    ធនគរបនចុះកិចចសនយជមយួរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 
េទេលមូលនិធិែដលទទួលបនពី    មូលនិធិរទរទងនិ់ងអភវិឌឍនក៍សិកមម ែដលេហកតថ់ ម....ទ....
អ....ក....។ ែផអកេលកិចចសនយេនះ ធនគរមនសិទធិេសនសំុឥណទនពីរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ
េដមបផីតល់ឥណទនបនតេទេអយសមគមនម៉៍សីុនកិនរសូវ និងទីផសររសូវ កនុងេគលបំណង 
បេងកនលទធភពកសិកមម ដំណំរសូវ និងរគបរ់គងតំៃលរសូវ តមករទិញចូល និងលកេ់ចញ ។    

    

 មូលនិធិពីរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ម.ទ.អ.ក គឺជឥណទនពិេសសផតល់ដល់ធនគរ មន
អរតកររបក ់ 3 េទ 4 ភគរយកនុងមយួឆន  ំ េដមបផីតល់ឥណទនបនតេទេអយឈមួញកិនរសូវ
ជឯកតតជន (តមករអនុវតតជកែ់សតង ឥណទនេនះរតូវបនផតល់តមរយៈសមគមនម៉៍សីុនកិន
រសូវតមបណត េខតត) ែដលមនអរតកររបក ់ 6 េទ 7 ភគរយកនុងមយួឆន  ំ និងកំៃរេជងសរ 1 
ភគរយ។ អជីវកមមរបស់សមជិកសមគមនម៉៍សីុនកិនរសូវេខតត គឺទិញ និងលករ់សូវ ។ 

 

 េយងេទតមអនុរកឹតយ ែដលេចញេដយរជរដឋ ភបិលកមពុជ នៃថងទី 15 ែខ កញញ  ឆន  ំ 2009 
ករអនុមត័េទេលឥណទនេអយេទសមគមនម៉៍សីុនកិនរសូវនិងទីផសររសូវ រតូវេធវេឡង
េដយគណៈកមម ករឥណទន ែដលរមួមន របធនរកុមរបឹកសភបិលរបស់ធនគរអភវិឌឍន ៍
ជនបទ នយកៃននយកដឋ នឧសសហកមមហិរញញ វតថុ តំណងពីររូបមកពីធនគរអភវិឌឍនជ៍នបទ 
និងអនកជំនញមន កេ់ទៀតមកពីនយកដឋ នឧសសហកមមហិរញញ វតថុ ។ កប៏៉ុែនដករអនុមត័ចុងេរកយ 
គឺែផអកេទតមករសំេរចចិតតរបស់រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ។ 

 

 ធនគរទទលួខុសរតូវេលរល់ហនិភយ័ែដលអចេកតមនេទេលឥណទនេអយខចីបនតេនះ។ 
    

(ខ) គណនីពយរួទុកពីទីភន ក់ង់របរងំេដមបអីភវិឌឍន ៍ (AFD) ជលទធផលៃនកិចចរពមេរពៀងផដល់ហិរញញ បប
ទនែដលបនចុះហតថេលខេនៃថងទី 7 ែខ ឧសភ 1999 រវងទីភន កង់របរងំេដមបអីភវិឌឍន ៍ និង
រពះរជណចរកកមពុជ កនុងេគលបំណងផដល់នូវមូលនិធិសំរបផ់ដល់ជឥណទនេដមបអីភវិឌឍនចំ៍
ករេកសូ៊ែដលមនលកខណៈជរគួសរ។ កិចចរពមេរពៀងរបគល់មូលនិធិបនដរតូវបនចុះហតថថេលខ
រវងរកសួងេសដឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ និងធនគរ េនៃថងទី 25 ែខ សីហ ឆន  ំ 1999។ ែផនកខលះៃន
មូលនិធិសំរបផ់ដល់ឥណទនេនះនឹងរតូវបញចូ លជមូលធនរបស់ធនគរ លគឹកណករបំេពញល័កខ
ខណ័ឌ មយួចំននួរតូវបនសំេរច។ កនុងករអនុវតដជកែ់សដង មូលនិធិឥណទនេនះមនទឹករបកចំ់ននួ 
831.35០ អឺរូ សំរបផ់ដល់ជឥណទនរយៈែវង េរកមគំេរងសកលបងមយួែដលែបងែចកជ បី ែផនក 
៖ (1) ែផនកបេចចកេទសមយួេរកមសមតថកិចចរបស់នយកដឋ នចំករេកសូ៊ៃនរកសួងកសិកមមសំរប ់

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៨៦៨៦៨៦៨----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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11117777.... កំចីរយៈេពលែវង ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(ខ)  ករងរបេចចកេទស, , , , (2)    ែផនកឥណទនមយួេរកមកររតួតពិនិតយរបស់ធនគរអភវិឌឍនជ៍នបទ    និង    
(3)    អងគករេរករដឋ ភបិលបរងំមយួេឈម ះ GRET    ែដលរតូវបនចុះកិចចរពមេរពៀងេដមបរីគបរ់គង
រល់ដំណកក់លៃននីតិវធីិឥណទន    ដូចជ    ៖    េរជសេរ សអនកដជំបចំ់ណតថ់ន ក,់ , , , េរៀបចំ    និង    
កតរ់តឯកសរឥណទន, , , , េធវករវយតំៃលឥណទន, , , , បេញច ញឥណទន, , , , តមដននិងពិនិតយ
ឥណទន    និង    ទទួលរបកសំ់ណងឥណទន    ។        

    

ធនគរនឹងផដល់ឥណទនេលមូលនិធិេនះសំរបរ់យៈេពលបីឆន  ំ   ((((អចបនដបន)។    េនៃថងដល់
កលកំណត់    មូលនិធិេនះនឹងរតូវរបគល់េទអងគភពឯកេទសមយួែដលមនជំនញកនុងករផដល់
ឥណទនរយៈេពលែវងេទអជីវកមមចំករេកសូ៊។        
    

កនុងឆន មុំនៗ    ធនគរ    និង    GRET    បនរមួគន ផសពវផសយ    request for expression of interests    
មយួេដមបបីែងវរមូលនិធិគំេរងសកលបងAFD    េទរគឹះសថ នហិរញញ វតថុណែដលមនបទពិេសធន ៍   
េហយកររបគល់មូលនិធិគំេរងសកលបង    AFD    េនះនឹងរតូវមនបដិភគជអនុបំណុលជំពក់
រកសួងេសដឋកិចច    និងហិរញញ វតថុ។    រគឹះសថ នមរីកូឥណទន    ចំននួបីបនមកចូលរមួកនុងកិចចរបជំុ
ផសពវផសយពតម៌នែដលបនេរៀបចំេឡងេដយធនគរ    កប៏៉ុែនដពកួេគមនិមនករចបអ់រមមណ៍េល
គំេរងេនះេទ។    អរស័យេហតុេនះ    ធនគរបលទទលួយកកររគបរ់គងែផនកឥណទនៃនគំេរង
សកលបងេនះពី    GRET    េនៃថងទី    27    ែខ    មនី    ឆន  ំ   2007។    េនៃថងទី    29    ែខ    មករ    ឆន  ំ   2007 
ធនគរបនេធវករេសនសំុេទធនគរជតិៃនកមពុជ    េដមបបីែងវរមូលនិធិឥណទនេនះេទខទងអ់នុ
បំណុលេហយបនទទលួករឯកភពពីធនគរជតិៃនកមពុជ    េនៃថងទី    22    ែខ    មនី    ឆន  ំ   2007    ។    

 

(គ)    កំចីរយៈេពលែវងពី    ADB    រតូវបនចុះហតថេលខរវងរពះរជណចរកកមពុជ    និងធនគរអភឌិឍន៍    
អសីុ    េនៃថងទី    07    ែខកកកដ    ឆន  ំ   2000    កនុងេគលបំណងផដល់ចំែណកៃនមូលនិធិេអយធនគរ    
អភវិឌឍនជ៍នបទ    េដមបរីទរទងក់ររគបរ់គងគំេរង, , , , ផដល់ហិរញញ បបទនេអយសថ បន័ហិរញញ វតថុេរប
របស់ជទុនេដមបផីដល់ឥណទន    និង    សំរបក់ររទរទងរ់បតិបតដិករណ៍សថ បន័ហិរញញ វតថុេនះ    និង
ផដល់មេធយបយេដមបធីនគរជតិៃនកមពុជ    រតួតពិនិតយរគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ។    កិចចរពមេរពៀង
ផដល់របកកំ់ចីបនដមយួរវង    រកសួងេសដឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ    ៃនរពះរជណចរកកមពុជ    និង    ធនគរ
អភវិឌឍនជ៍នបទ    រតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី    30    ែខ    មករ    ឆន  ំ   2001    េដមបផីតល់កមចបីនតជរបក់
ដុលល អេមរកិ    និង    របកេ់រៀលេអយេទធនគរអភវិឌឍនជ៏នបទ    សំរបផ់ដល់ហិរញញ បបទនដល់
រគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ     រពមទងំេលកកំពស់សមតថភព។    

    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៦៩៦៩៦៩៦៩----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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11117777.... កំចីរយៈេពលែវង ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

(គ)    អរតកររបករ់តូវបងេ់ដយធនគរ    គឺអរតរបមំយួែខៃន    LIBOR    ែដលរតូវកំណតេ់ឡងវញិ    េន
ែខវចិឆិកជេរៀងរល់ឆន  ំ   េហយរតូវបងក់នលះឆន មំដងេទរកសួងវញិ    គឺេនៃថងទី    15    ែខមករ    និង    េន
ៃថងទី    15    ែខ    កកកដ    េនេរៀងរល់ឆន ។ំ    ចំេពះករទូទតរ់បកេ់ដមវញិ    នឹងរតូវេធវេឡងជេរៀងរល់
កនលះឆន មំដង    គឺេនៃថងទី    15    ែខមករ    និងៃថងទី    15    ែខកកកដ    ែដលេផដមគិតចបពី់ៃថងទី    15    ែខ    មករ    
ឆន  ំ   2009        និង    បញច បេ់នៃថងទី    15    ែខកកកដ    ឆន  ំ   2020។        
 

កនុងឆន  ំ   2006, , , , មរនដី    ADB    មយួចំននួបនមកបំេពញេបសកកមមេរចនេឡកេនកមពុជេហយបន    
សេងកតេឃញថ    គំេរងឥណទនផដល់ដល់សមគមេរងម៉សីុនកិនរសូវេខតដ    និង    គំេរង    AFD    ដូច    
ែដលបនបករសយកនុងចំណុច    (ក)    និង    (ខ)    ខងេល    ជរបេភទឥណទនរយ, , , , េហតុដូេចនះ    វមនិ    
អនុេលមេទតម    ខសនយឥណទនពកព់ន័ធនឹងធនគរ    ែដលមនតនួទីជអនកផដល់មូលនិធិ    
ឥណទនដំុតមរយៈរគឹះសថ នហិរញញ វតថុមនអជញ បណ័ណ ។    េបសកកមម    ADB    ទងំេនះកប៏ន    
សេងកតេឃញផងែដរថ    ធនគរមនិបនេធវករតមដនេលផលរបេយជន៍    និង    េធវែបបបទវយ    
តំៃលែដលជជំនួយដល់ករតមដន    វឌនភព, , , , លទធផល    និងផលបះ៉ពល់    របស់គំេរង    ADB    ។    

    

    រសបេទតមករែណនរំបស់    ADB    េនៃថងទី    13    ែខ    មនិ    ឆន  ំ   2០០6    ធនគរបនេសនសំុ    
រកសួងេសដឋកិចច    និងហិរញញ វតថុ    េអយេធវករទូទត ់   និងបងវិលសងសមតុលយបុេររបទនរបស់    ADB        
ែដលមនិទនប់នេរប។    ADB    បនទទលួរបកប់ងវិលសងេនះេនៃថងទី    25    ែខ    តុល    ឆន  ំ   2006 
េហតុដូេចនះ    ចំែណកបុេររបទនរបស់    ADB ែដលបនេរបរចួេហយរតូវបនរកសេដមបរីបតិបតដិករ    
េទអនគត    ។    
    

(ឃ) កំចីរយៈេពលែវងពីធនគរអភវិឌឍនចិ៍ន ែដលមនទឹករបកចំ់ននួ 8,000,000    ដុលល រអេមរកិ 
សំរបរ់យៈេពល 10 ឆន រំតូវបនចុះហតថេលខេនៃថងទី 31    ែខ សីហ ឆន  ំ2011    ។ កំចីេនះរតូវបន
ទទលួជពីរដំណកក់លេសមគន េនែខ មនី ឆន  ំ2012    ។ កររបករ់តួវបងេ់រៀងរល់របមំយួែខ    គឺ
ទឹករបកចំ់ននួសរុប 4.75    ភគរយ បូកនឹងអរត LIBOR    6 ែខ    របចឆំន  ំ ែដលបនកំណតេ់ដយ 
ធនគរអភវិឌឍនចិ៍ន    ។  ករបងរ់បកេ់ដមនឹងចបេ់ផតមបងក់នុងរយៈេពល 24    ែខ បនទ បពី់បនេរប
របស់    និងរតូវេធវេឡងជេរៀងរល់កនលះឆន មំដង។ 

  

    
    
    
    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧០៧០៧០៧០----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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11118888. េដមទុន    
 

 2012  2011 
េដមទុនបនចុះបញជ ី និងបនបងរ់គបច់ំននួ ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      សមតុលយេនេដមឆន  ំ 20,372,269  81,801,178  12,937,847 
េដមទុនបនបែនថមកនុងឆន  ំ -  -  7,427,581 
លំេអៀងអរតបដូរ 103,621  -  6,841 
      សមតុលយេនចុងឆន ំសមតុលយេនចុងឆន ំសមតុលយេនចុងឆន ំសមតុលយេនចុងឆន  ំ   20,475,89020,475,89020,475,89020,475,890        81,801,17881,801,17881,801,17881,801,178     20,372,26920,372,26920,372,26920,372,269    

 

វភិគតមរបេភទរបិូយបណ័ណ បនបង ់៖      
      េដមទុនបនបងជ់ដុលល អេមរកិ 10,964,000  43,801,180  10,964,000 

េដមទុនបនបងជ់របកេ់រៀល 9,511,890  38,000,000  9,408,269 
       20,475,890  81,801,180  20,372,269 
 
19191919. អនុបំណុល 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      បែងវរមូលនិធិ    ពី AFD 1,044,084  4,171,116  1,044,084 
បែងវរមូលនិធិ    ពី IFAD (*) 391,374  1,563,539  521,832 
       1,435,4581,435,4581,435,4581,435,458        5,734,6555,734,6555,734,6555,734,655     1,565,9161,565,9161,565,9161,565,916    
 

(*) បំែរបំរលួអនុបំនុលពី IFAD      
      សមតុលយេនេដមឆន  ំ 521,832  2,084,719  652,290 

សំណងកនុងរគ (130,458)  (521,180)  (130,458) 
                   សមតុលយេនចុងឆន  ំ 391,374  1,563,539  521,832 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧១៧១៧១៧១----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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20.20.20.20. ចំណូលពីកររបក់ 
 

 2012  2011 
ចំណូលកររបកម់នរបភពពី ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      ឥណទនរយៈេពលែវង  2,455,911  9,811,365  1,373,610 
ឥណទនរយៈេពលខល ី 1,069,324  4,271,949  698,204 
របកប់េញញ េនធនគរជតិៃនកមពុជ 23,515  93,943  5,433 
ឥណទនផដល់ដល់បុគគលិក 8,354  33,374  4,449 
របកប់េញញ មនកលកំណត ់ 1,758  7,023  - 

       3,558,8623,558,8623,558,8623,558,862        14,352,89114,352,89114,352,89114,352,891        2,081,6962,081,6962,081,6962,081,696    
 
21212121. ចំណយកររបក់ 
 

 2012  2011 
ចំណយេលកររបកេ់កតេឡងេនេល ៖ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      គណនីសនស ំ 3,164  12,640  2,482 
គណនីមនកលកណំត ់ 21,199  84,690  14,933 
កំចីរយៈេពលមធយម និង ែវង 1,101,202  4,399,302  40,333 

       1,125,5651,125,5651,125,5651,125,565        4,496,6324,496,6324,496,6324,496,632     57,74857,74857,74857,748    
    
22.22.22.22. ចំណូលពីរបតិបតដកិរេផសងៗ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      កៃរមេជងសរ 171,076  683,449  103,247 

ឧបតថមភធនធន (*) 122,910  491,025  - 
ចំេណញេលករលកអ់ចលនរទពយ 4,099  16,376  - 
កៃរមេផសងៗេទៀត 14,115  56,389  10,953 

       312,200312,200312,200312,200        1,247,2391,247,2391,247,2391,247,239        114,200114,200114,200114,200    
 
(*) ឧបតថមភធនធន សំេដដល់ករទិញយនយនត និង ឧបករណ៍កំពយូទរ័េដយេរបរបស់មូលនិធីរបស់ 
ASDF។ រទពយសកមមទងំេនះរតូវបនផតល់េអយធនគរអភវិឌឈនជ៍នបទ។  

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧២៧២៧២៧២----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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23. 23. 23. 23. េបៀវតស និងេសហ៊ុយបុគគលកិដៃទេទៀត 
    

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      េបៀវតស 442,444  1,767,564  371,216 
លភករ 111,240  444,404  90,248 
អតថរបេយជន ៍ 75,708  302,453  80,729 
សំេលៀកបំពកក់រងរ 17,923  71,602  17,089 
េម៉ងបែនថម 342  1,366  365 
       647,657647,657647,657647,657        2,587,3892,587,3892,587,3892,587,389     559,647559,647559,647559,647    

 
24242424.... ចំណយេលរបតបិតដិករេផសងៗ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      េបសកកមម, បដិសណឋ រកិចច និង សន កេ់ន 52,139  208,295  68,998 

េសហុ៊យទឹកេភលង 49,081  196,079  44,016 
ចំណយេលសមភ រៈេរបរបស់ និង សមភ រៈករ.ិ 24,394  97,454  23,650 
សុខមលភពសងគម 40,394  161,374  31,933 
េរបងសំងនិងចំណយេលយនយនដ 17,377  69,421  23,171 
អំេណយ 24,951  99,679  36,767 
ចំណយទូរគមនគមន ៍ 28,325  113,158  18,847 
ទំនកទ់ំនងសធរណៈ 10,809  43,182  11,663 
ែថទនិំងជួសជុល 2,743  10,958  23,571 
េសហុ៊យវជិជ ជីវៈ 10,450  41,748  9,350 
េសហុ៊យសមជិកភព 8,260  32,999  8,260 
ចំណយទទួលេភញៀវ 6,703  26,778  8,589 
ផសពវផសយពណិជជកមម 4,732  18,904  1,237 
អជញ បណ័ណ  2,788  11,138  5,481 
ពនធេលយនយនដ 2,875  11,486  2,010 
ធនរ៉បរ់ងេលអគគីភយ័ និង េរគះថន ក ់ 2,490  9,948  2,364 
ចំណយេលករបណដុ ះបណដ ល 2,209  8,825  1,851 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧៣៧៣៧៣៧៣----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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24242424.... ចំណយេលរបតបិតដិករេផសងៗ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      េសហុ៊យតុលករ 15,000  59,925  11,800 

េសវសភផតទ់ត ់និង េសវេផសងេទៀត 7,434  29,699  2,549 
េសៀវេភឯកសរ និង  ករជវឯកសរ 1,043  4,167  1,289 
ចំេណញ - ខត េលករបដូររបក ់ 107,578  429,774  5,443 
ចំណយេផសងៗ 16,430  65,638  2,287 
       438,205438,205438,205438,205        1,750,6291,750,6291,750,6291,750,629        345,126345,126345,126345,126     

 
25252525. ពនធេលរបក់ចំេណញ 
 

(ក) ករេផទៀងផទ តរ់វងពនធេលរបកចំ់េនញ 
 

កនុងរកបខណ័ឌ ៃនចបបស់រេពពនធ ធនគរមនកតពវកិចចបងព់នធេលរបកចំ់េណញកនុងអរត 2០% ៃន 
លទធផលជបព់នធេលរបកចំ់េណញ ឬបងព់នធអបបបរមកនុងអរត 1% ៃនផលរបរសរុប េដយយកជ 
ករករណីណែដលមនចំននួរបកធំ់ជងេគ ។ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      លទធផលមុនបងព់នធ 698,024  2,788,606  984,169 
      ពនធេលរបកច់ំេណញរបចឆំន  ំ20% 139,605  557,722  196,834 
ចំណយមនិអនុញញ តេអយកតក់ង 54,177  216,437  17,385 
      ចំណយពនធេលរបកច់ំេណញរបចឆំន  ំ 193,782193,782193,782193,782        774,159774,159774,159774,159        214,219214,219214,219214,219    

 
(គ) ពនធពនយេទករយិបរេិចឆទេរកយ 
 

ធនគរពំុមនឱនភពពនធមនិទនេ់របរបស់ ឬសមតុលយពនធពនយេទករយិបរេិចឆទេរកយជសំខន់
េនះេទ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧៤៧៤៧៤៧៤----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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26262626.... ចរនដសច់របក់ពសីកមមភពរបតិបតដកិរ 
 

 2០12  2០11 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
         លទធផលមុនបងព់នធ 698,024  2,788,606  984,169 
និយត័កមម ៖      

រលំស់េលអចលនរទពយ 101,075  403,795  81,810 
សំវធិនធនសំរបឥ់ណទនអចបតប់ង ់ 809,080  3,232,275  123,352 
(ចំេណញ)/ខតេលករលកអ់ចលនរទពយ (4,099)  (16,376)  - 

      លទធផលមុនករផល ស់បដូរទុនចល័ត    1,604,080  6,408,300  1,189,331 
      ករេកនេឡង/(ករថយចុះ) ៃនសចរ់បកប់ណដ លមកពីករែរបរបួល 

រទពយសកមម និង អកមម ៖ 
    

របកត់ំកល់តមចបបេ់នធនគរកណដ ល (50,235)  (200,689)  (371,738) 
ករឱយខចីចងករ និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន (21,173,114)  (84,586,590)  (4,300,462) 
រទពយសកមមេផសងេទៀត (356,641)  (1,424,781)  8,947 
អចលនរទពយបនរបឹអូស (1,113,605)  (4,448,852)   
របកប់េញញ របស់អតិថិជនមនិែមនជធនគរ (44,779)  (178,892)  55,417 
របកប់េញញ ពីធនគរ និងរគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ 1,196  4,778  11,225 
រទពយអកមមេផសងៗ 315,695  1,261,202  480,392 

      សចរ់បកេ់របកនុងរបតិបតដកិរអជវីកមមសចរ់បកេ់របកនុងរបតិបតដកិរអជវីកមមសចរ់បកេ់របកនុងរបតិបតដកិរអជវីកមមសចរ់បកេ់របកនុងរបតិបតដកិរអជវីកមម    (20,817,403)(20,817,403)(20,817,403)(20,817,403)        (83,165,524)(83,165,524)(83,165,524)(83,165,524)        (2,926,888)(2,926,888)(2,926,888)(2,926,888)    
      ចំណយពនធបនបង ់ (226,600)  (905,267)  (166,370) 
      សចរ់បកសុ់ទធេរបកនុងសកមមភពរបតិបតដកិរសចរ់បកសុ់ទធេរបកនុងសកមមភពរបតិបតដកិរសចរ់បកសុ់ទធេរបកនុងសកមមភពរបតិបតដកិរសចរ់បកសុ់ទធេរបកនុងសកមមភពរបតិបតដកិរ    (21,044,003)(21,044,003)(21,044,003)(21,044,003)        (84,070,791)(84,070,791)(84,070,791)(84,070,791)        (3,093,258)(3,093,258)(3,093,258)(3,093,258)    
 
27.27.27.27. ឥណទន សហរបេយជន៍ (syndicated loan) 
 

ចំេពះតេួលខេរបៀបធបៃនសមតុលយកំចីរយៈេពលែវងរបស់ឥណទនសហរបេយជន ៍ រវងធនគរ 
កណឌីយ៉ និង ធនគរ ែដលមនចំននួរបក ់  85.000 ដុលល អេមរកិ, សមតុលយេនះរតូវបន 
ចំណតថ់ន កេ់ឡងវញិេដយកតក់ងជមយួឥណទនរតូវទទួលពី ATODA ពីេរពះភសដុតងមយួ 
ចំននួបនបងហ ញថ ធនគរពំុបនទទលួអតថរបេយជន ៍ ឬ មនហនិភយ័ឥណទនពកព់ន័ធនឹងទឺក 
របកេ់នះេទ ។ ចំណូលកររបកពី់ឥណទនេនះ រតូវបនបែងវរទងំរសុងេទធនគរកណឌីយ៉ 
កនុងអរតកររបករ់បចឆំន ចំំននួ 9 ភគរយ េហយរបសិនេបឥណទន ATODA េនះមនករខកខន 
ធនគរពំុមនជបក់តពវកិចចអវីេឡយជមយួ ធនគរកណឌីយ៉ ។ 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧៥៧៥៧៥៧៥----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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28. 28. 28. 28. កររគប់រគងហនិភ័យេលហរិញញវតថុ 
 

អជីវកមមរបស់ធនគរ តរមូវេអយមនករយកចិតដទុកដកកំ់ណតេ់គលេដេទេលហនិភយ័ និង 
រគបរ់គងហនិភយ័ ទងំេនះរបកបេដយលកខណៈវជិជ ជីវៈ ។ ករងររគបរ់គងហនិភយ័របស់ធនគរ 
គឹេដមបេីធវករកំណតអ់តដសញញ ណរល់ហនិភយ័ចមបងៗ រគបរ់គងតនួទីរបស់ហនិភយ័ និងេធវករ 
កំណតក់រែបងែចកមូលធនសំរបរ់គបរ់គងហនិភយ័ទងំេនះ ។ ហនិភយ័េកតេឡងពីសកមមភព 
អជីវកមមែដលធនគរជួបរបទះមន ហនិភយ័របតិបតដិករ, ហនិភយ័ហិរញញ វតថុ ៖ ហនិភយ័ឥណទន, 
ហនិភយ័ទីផសរ (រមួមនហនិភយ័អរតបដូររបក ់ និងហនិភយ័អរតកររបក)់ និងហនិភយ័សច ់
របកង់យរសួល។ ខងេរកមេនះគឺជេគលនេយបយ និងេគលករណ៍ែននែំដលធនគរយកមក 
េរបរបស់េដមបរីគបរ់គងហនិភយ័ទងំឡយែដលពកព់ន័ធនិងសកមមភពអជីវកមមរបស់ខលួន ។ 
    

28.1 28.1 28.1 28.1 ហនិភ័យេលរបតិបតតិករ 

ហនិភយ័របតិបតដិករ គឺជហនិភយ័ៃនករខតបងែ់ដលអចេកតមនេឡងេដយសរែតកងវះខត 
ឬបរជយ័ៃនដំេណ ររគបរ់គងហនិភយ័របតិបតដិករេដយសរែតមនុសស និងរបពន័ធរគបរ់គងៃផទកនុង ឬ 
បណដ លមកពីកតដ ខងេរក ។ ហនិភយ័េនះរតូវបនចតែ់ចងតមរយៈករបេងកតនូវដំេណ រករ 
រគបរ់គងហនិភយ័របតិបតដិករ ។ កររតួតពិនិតយ និងកររយករណ៍ ឱយបនរតឹមរតូវពីសកមមភព
អជីវកមម តមរយៈអងគភពរគបរ់គងនិងគរំទែដលឯករជយពីអងគភពអជីវកមម និងគណៈរគបរ់គង ។ 
ទងំេនះរមួមន ហនិភយ័ខងែផនកចបប ់កររបរពឹតដតម គណេនយយ និងករែកលងបនលំ ។ 
 

គណៈរគបរ់គងហនិភយ័ឥណទនបនបេងកតេគលនេយបយ និង នីតិវធីិេដមបផីដល់នូវករែណន ំ
េទេអយរកុមរបតិបតដិករសំខន់ៗ  េលរចនសមពន័ធកររគបរ់គងហនិភយ័ និងភពចបំចៃ់នកររតួត 
ពិនិតយខងកនុងេដមបកំីណតអ់តដសញញ ណ សទងតំ់ៃល រគបរ់គង និងរតួតពិនិតយហនិភយ័របតិបតដិករ 
របស់ពកួេគ។ ចបបរ់តួតពិនិតយខងកនុង និងករវស់ែវងរតូវបនរបតិបតដិរមួមនករបេងកតអជញ ធរសំរប ់
ចុះហតថេលខ ករកំណត ់ កររតួតពិនិតយរបពន័ធ ករេធវេអយមនរបសិទធភពៃននីតិវធីិ និងឯកសរ 
េដយធននូវករអនុេលមតមបទបញញ តដិនិងតំរូវករចបប។់ ចបប ់និងនីតិវធីិ រតូវបនរតួតពិនិតយេឡង 
វញិជេទៀងទតេ់ដយពិចរណេទេលេគលេដនិងយុទធសរសដអជីវកមមរបស់ធនគរនិងបទបញញ តដិ។ 
    
28.228.228.228.2 ហនិភ័យេលអរតកររបក់ 
 

តរងខងេរកមេនះបងហ ញអំពីហនិភយ័ចំេពះអរតកររបក។់ តរងេនះមនរបប់ញចូ លរទពយ
សកមម និង អកមមរបស់ធនគរកនុងតៃមលេយង េដយចំណតថ់ន កត់មៃថងេផដមករចរចេលអរត
កររបក ់ឬ ៃថងដល់កលកំណត ់(យកតមកលបរេិចឆទណមយួែដលមកដល់មុនេគ) ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧៦៧៦៧៦៧៦----    
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28.2 28.2 28.2 28.2 ហនិភ័យេលអរតកររបក់ (តពីទំពរ័មុន) 
 

 

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2012201220122012 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 4 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន ំ េលសពី 5 ឆន ំ គម នកររបក់ សរុប អរតកររបក់ 
រទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមម ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ % 
   សចរ់បក ់ - - - - - - 324,141 324,141 - 
សមតុលយជមយួធនគរនិងរគឹះសថ នហិរញញ វតថុ - 88,924 - - - - 996,759 1,085,683 2.00 
សមតុលយជមយួធនគរកណដ ល 7,000,000 - - - - - 1,553,748 8,553,748  0.09-0.13 
របកត់ំកល់តមចបបេ់នធនគរកណដ ល - - - - - 1,025,594 155,006 1,180,600  0.10-3.00 
ករឱយខចីចងករ និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន៖  

- មនដំេណ ករ - - - 18,450,044 12,770,684 9,062,005 - 40,282,733  6.00-9.00 
- ពុំមនដំេណ ករ - - 479,000 6,538,578 2,364,000 5,000,000 - 14,381,578  6.00-9.00 
- សំវធិនធនជកល់ក ់ - - - - - - (591,333) (591,333) - 
- សំវធិនធនទូេទ - - - - - - (532,467) (532,467) - 

អចលនរទពយបនរបឹអូស - - - - - - 1,113,605 1,113,605  
រទពយសកមមេផសងេទៀត - - - - - - 712,945 712,945 - 
ទុនវនិិេយគ - - - - - - 12,500 12,500 - 
  សរបុរទពយសកមមសរបុរទពយសកមមសរបុរទពយសកមមសរបុរទពយសកមម 7,000,0007,000,0007,000,0007,000,000 88,9288,9288,9288,924444 479,000479,000479,000479,000 24,988,62224,988,62224,988,62224,988,622 15,134,68415,134,68415,134,68415,134,684 15,087,59915,087,59915,087,59915,087,599 3,744,9043,744,9043,744,9043,744,904 66,523,73366,523,73366,523,73366,523,733  

 

 

(តេទទំពរ័បនទ ប)់    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧៧៧៧៧៧៧៧----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ - កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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28.2 28.2 28.2 28.2 ហនិភ័យេលអរតកររបក់ (តពីទំពរ័មុន) 
 

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2012201220122012 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 4 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន ំ េលសពី 5 ឆន ំ គម នកររបក់ សរុប អរតកររបក់ 
រទពយអកមមរទពយអកមមរទពយអកមមរទពយអកមម ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ %
   របកប់េញញ របស់អតិថិជនមនិែមនជធនគរ 702,524 268,367 12,499 288,420 - - - 1,271,810 1.00-6.00
របកប់េញញ ពីធនគរនិងរគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ 48,374 - - - - - - 48,374 1.00-6.00
រទពយអកមមេផសងៗ - - - - - 169,417 1,077,311 1,231,925 -
សំវធិនធនេលពនធ - - - - - - 161,229 161,229 -
កំចីរយៈេពលែវង - - - - 1,400,000 37,238,243 248,461 38,886,704 0.46-5.45
   -សរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមម 750,898750,898750,898750,898 268,367268,367268,367268,367    12,49912,49912,49912,499 288,420288,420288,420288,420 1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000 37,407,66037,407,66037,407,66037,407,660 1,487,0011,487,0011,487,0011,487,001 41,614,84541,614,84541,614,84541,614,845    
   លំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភព2012 - ដុលលដុលលដុលលដុលល  6,249,1026,249,1026,249,1026,249,102 (179,443)(179,443)(179,443)(179,443)    466,501466,501466,501466,501 24,700,20224,700,20224,700,20224,700,202 13,734,68413,734,68413,734,68413,734,684 (22,32(22,32(22,32(22,320,061)0,061)0,061)0,061) 2,257,9032,257,9032,257,9032,257,903 24,908,88824,908,88824,908,88824,908,888    
លំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភព2012 - េរៀលេរៀលេរៀលេរៀល    24,965,16224,965,16224,965,16224,965,162 (716,875)(716,875)(716,875)(716,875)    1,863,6711,863,6711,863,6711,863,671 98,677,30798,677,30798,677,30798,677,307 54,870,06354,870,06354,870,06354,870,063 (89,168,644)(89,168,644)(89,168,644)(89,168,644) 9,020,3229,020,3229,020,3229,020,322 99,511,00899,511,00899,511,00899,511,008    
 

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2012012012011111 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 4 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន  ំេលសពី 5 ឆន  ំគម នកររបក ់ សរបុ អរតកររបក ់
រទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមម ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ % 
          សចរ់បក ់ - - - - - - 805,870 805,870 - 
សមតុលយជមយួធនគរនិងរគឹះសថ នហិរញញ វតថុ - - - - - - 1,154,816 1,154,816 - 
សមតុលយជមយួធនគរកណដ ល 4,000,000 - - - - - 10,356,420 14,356,420 0.09-0.13 
របកត់ំកល់តមចបបេ់នធនគរកណដ ល - - - - - 1,020,413 109,952 1,130,365 0.10-3.00 
 
(តេទទំពរ័បនទ ប)់ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧៨៧៨៧៨៧៨----    
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28.2 28.2 28.2 28.2 ហនិភ័យេលអរតកររបក់ (តពីទំពរ័មុន) 
 

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2011201120112011 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 4 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន ំ េលសពី 5 ឆន ំ គម នកររបក់ សរុប អរតកររបក់
រទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមម ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ %
  ករឱយខចីចងករនិងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន  

- មនដំេណ ករ - - -12,285,00013,340,560 6,273,878 - 31,899,438 6.00-9.00
- ពុំមនដំេណ ករ - 1,910,000 100,000 - 129,000 - - 2,139,000 6.00-9.00
- សំវធិនធនជកល់ក ់ - - - - - - (550,726) (550,726) -
- សំវធិនធនទូេទ - - - - - - (311,235) (311,235) -

រទពយសកមមេផសងេទៀត - - - - - - 356,304 356,304 -
ទុនវនិិេយគ - - - - - - 12,500 12,500 -
  សរបុរទពយសកមមសរបុរទពយសកមមសរបុរទពយសកមមសរបុរទពយសកមម 4,000,0004,000,0004,000,0004,000,000 1,910,0001,910,0001,910,0001,910,000 100,000100,000100,000100,000    12,285,00012,285,00012,285,00012,285,000    13,469,56013,469,56013,469,56013,469,560 7,294,2917,294,2917,294,2917,294,291 11111,933,9011,933,9011,933,9011,933,901 50,992,75250,992,75250,992,75250,992,752    
 

 

(តេទទំពរ័បនទ ប)់ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៧៩៧៩៧៩៧៩----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ - កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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28.2 28.2 28.2 28.2 ហនិភ័យេលអរតកររបក់ (តពីទំពរ័មុន) 
 

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2011201120112011 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 4 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន  ំ េលសពី 5 ឆន  ំ គម នកររបក់ សរុប អរតកររបក់ 
រទពយអកមមរទពយអកមមរទពយអកមមរទពយអកមម ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ % 
          របកប់េញញ របស់អតិថិជនមនិែមនជធនគរ 1,057,765 67,200 61,190 130,434 - - - 1,316,589 1.00-6.00 
របកប់េញញ ពីធនគរ និងរគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ 47,178 - - - - - - 47,178 1.00-6.00 
រទពយអកមមេផសងៗ - - - - - 142,202 788,831 931,033 - 
សំវធិនធនេលពនធ - - - - - - 194,047 194,047 - 
កំចីរយៈេពលែវង - - - - - 23,745,012 248,461 23,993,473 0.46-5.00 
          សរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមម 1,104,9431,104,9431,104,9431,104,943    67,20067,20067,20067,200    61,19061,19061,19061,190    130,434130,434130,434130,434    ----    23232323,,,,887,214887,214887,214887,214    1,231,3391,231,3391,231,3391,231,339    26,482,32026,482,32026,482,32026,482,320     
លំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភព2011 - ដុលលដុលលដុលលដុលល  2,895,0572,895,0572,895,0572,895,057    1,842,8001,842,8001,842,8001,842,800    38,81038,81038,81038,810    12,154,56612,154,56612,154,56612,154,566    13,469,56013,469,56013,469,56013,469,560    (16,592,923)(16,592,923)(16,592,923)(16,592,923)    10,702,56210,702,56210,702,56210,702,562    24,510,43224,510,43224,510,43224,510,432     
លំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភពលំេអៀងកររបកេ់វទយិតភព2011 - េរៀលេរៀលេរៀលេរៀល    11,565,75311,565,75311,565,75311,565,753    7,361,9867,361,9867,361,9867,361,986    155,046155,046155,046155,046    48,557,49148,557,49148,557,49148,557,491    53,810,89253,810,89253,810,89253,810,892    (66,(66,(66,(66,288,727)288,727)288,727)288,727)    42,756,73542,756,73542,756,73542,756,735    97,919,17697,919,17697,919,17697,919,176     
           
28.3 28.3 28.3 28.3 ហនិភ័យេលសច់របក់ងយរសួល 
 

តរងខងេរកមេនះវភិគបងហ ញអំពីរទពយសកមមនិងអកមមរបស់ធនគរេដយមនករែបងែចកកលកំណតជ់រកុមៗេដយែផអកេទេលកលបរេិចឆទេនសល់
េនដំណចឆ់ន  ំរហូតដល់ៃថងដល់កលកំណតៃ់នកិចចសនយ ឬរយៈេពលប៉នស់ម នៃនៃថងដល់កលកំណត ់។ 
 
 
 
    
    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨០៨០៨០៨០----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ - កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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28.3 28.3 28.3 28.3 ហនិភ័យេលសច់របក់ងយរសួល (តពីទំព័រមុន) 
 

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31 31 31 31 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2012201220122012 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 4 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន  ំ េលសពី 5 ឆន  ំគម នកលកំណត់ សរុប សរុប 
រទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមម ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ពនេ់រៀល 

           សចរ់បក ់ 324,141 - - - - - - 324,141 1,294,943 
សមតុលយជមយួធនគរនិងរគឹះសថ នហិរញញ វតថុ 1,085,683 - - - - - - 1,085,683 4,337,304 
សមតុលយជមយួធនគរកណដ ល 8,553,748 - - - - - - 8,553,748 34,172,223 
របកត់ំកល់តមចបបេ់នធនគរកណដ ល - - - - - - 1,180,600 1,180,600 4,716,497 
ករឱយខចីចងករ និងបុេររបទនចំេពះអតិថិជន ៖        

- មនដំេណ ករ - - - 18,450,044 12,770,684 9,062,005 - 40,282,733 160,929,518 
- ពុំមនដំេណ ករ - - 479,000 6,538,578 2,364,000 5,000,000 - 14,381,578 57,454,404 
- សំវធិនធនជកល់ក ់ - - - - - - (591,333) (591,333) (2,362,375) 
- សំវធិនធនទូេទ - - - - - - (532,467) (532,467) (2,127,206) 

អចលនរទពយបនរបឹអូស - - - 1,113,605 - - - 1,113,605 4,448,852 
រទពយសកមមេផសងេទៀត 698,894 6,250 - - - - 7,801 179,959 2,848,215 
ទុនវនិិេយគ - - - - - - 12,500 12,500 49,938 
           សរបុរទពយសកមម    10,662,46610,662,46610,662,46610,662,466    6,2506,2506,2506,250    479,000479,000479,000479,000    26,102,22726,102,22726,102,22726,102,227    15,134,68415,134,68415,134,68415,134,684    14,062,00514,062,00514,062,00514,062,005    77,10177,10177,10177,101    66,523,73366,523,73366,523,73366,523,733    265,762,313265,762,313265,762,313265,762,313    
 

(តេទទំពរ័បនទ ប)់ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨១៨១៨១៨១----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ - កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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22228888.3 .3 .3 .3 ហនិភ័យេលសច់របក់ងយរសួល (តពីទំព័រមុន) 
 

នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2012201220122012 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 4 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន  ំ េលសពី 5 ឆន  ំ គម នកលកំណត់ សរុប សរុប 
រទពយអកមមរទពយអកមមរទពយអកមមរទពយអកមម ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ពនេ់រៀល 

           របកប់េញញ របស់អតិថិជនមនិែមនជធនគរ 702,524 268,367 12,499 288,420 - - - 1,271,810 5,080,881 
របកប់េញញ ធនគរ និងរគឹះសថ នមរីកូហិរញញ វតថុ 48,374 - - - - - - 48,374 193,254 
រទពយអកមមេផសងៗ 38,788 1,023,031 - 15,421 - 169,488 - 1,231,925 4,980,678 
សំវធិនធនេលពនធ - 161,229 - - - - - 161,229 644,110 
កំចីរយៈេពលែវង - - - - 1,400,000 37,486,704 - 38,886,704 155,352,382 
          សរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមមសរបុរទពយអកមម 789,686789,686789,686789,686    1,452,6271,452,6271,452,6271,452,627    12,49912,49912,49912,499    303,841303,841303,841303,841    1,400,0001,400,0001,400,0001,400,000    37,656,19237,656,19237,656,19237,656,192    ----    41,614,84541,614,84541,614,84541,614,845    166,251,305166,251,305166,251,305166,251,305    

          សចរ់បកង់យរសួលសុទធសចរ់បកង់យរសួលសុទធសចរ់បកង់យរសួលសុទធសចរ់បកង់យរសួលសុទធ 2012201220122012     9,873,3469,873,3469,873,3469,873,346    (1,446,377)(1,446,377)(1,446,377)(1,446,377)    466,501466,501466,501466,501    24,684,78124,684,78124,684,78124,684,781    14,343,82614,343,82614,343,82614,343,826    (23,577,868)(23,577,868)(23,577,868)(23,577,868)    1,190,1401,190,1401,190,1401,190,140    25,534,34925,534,34925,534,34925,534,349    99,511,00899,511,00899,511,00899,511,008    
 
នៃថងទីនៃថងទីនៃថងទីនៃថងទ ី31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ ឆន ំឆន ំឆន ំឆន  ំ2011201120112011 រតឹម 1 ែខ 1 េទ 3 ែខ 3 េទ 6 ែខ 7 េទ 12 ែខ 1 េទ 5 ឆន  ំ េលសពី 5 ឆន  ំគម នកលកំណត់ សរុប សរុប 
 ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ដុលល អេមរកិ ពនេ់រៀល 

           សរុបសរុបសរុបសរុបរទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមមរទពយសកមម 16,664,88016,664,88016,664,88016,664,880    1,918,3951,918,3951,918,3951,918,395    100,000100,000100,000100,000    12,285,00012,285,00012,285,00012,285,000    13,469,56013,469,56013,469,56013,469,560    6,273,8786,273,8786,273,8786,273,878    281,039281,039281,039281,039    50,992,75250,992,75250,992,75250,992,752    203,716,044203,716,044203,716,044203,716,044    
           សរុបរទពយអកមមសរុបរទពយអកមមសរុបរទពយអកមមសរុបរទពយអកមម 1,148,4951,148,4951,148,4951,148,495    981,869981,869981,869981,869    61,19061,19061,19061,190    148,672148,672148,672148,672    ----    24,142,09424,142,09424,142,09424,142,094    ----    26,482,32026,482,32026,482,32026,482,320    105,796,868105,796,868105,796,868105,796,868    
           សចរ់បកង់យរសួលសុទធសចរ់បកង់យរសួលសុទធសចរ់បកង់យរសួលសុទធសចរ់បកង់យរសួលសុទធ 2011201120112011 15,516,38515,516,38515,516,38515,516,385    936,526936,526936,526936,526    38,81038,81038,81038,810    12,136,32812,136,32812,136,32812,136,328    13,469,56013,469,56013,469,56013,469,560    (17,868,216)(17,868,216)(17,868,216)(17,868,216)    281,039281,039281,039281,039    24,510,43224,510,43224,510,43224,510,432    97,919,17697,919,17697,919,17697,919,176    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨២៨២៨២៨២----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
កំណត់សគំលេ់លរបយករណ៍ហរិញញវតថុនយករយិបរចិឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
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22228888.4 .4 .4 .4  ហនិភ័យេលរបូយិប័ណណ  
 

ហនិភយ័េលរូបិយបណ័ណ  សំេដេទហនិភយ័ៃនករែរបរបួលចុះេឡងៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុែដលេកត 
េឡងពីករផល ស់បដូរ កនុងអរតបដូររបករូ់បិយបណ័ណ បរេទស។   
 

ធនគរពំុមនហនិភយ័ជសរៈសំខនេ់លរូបិយបណ័ណ េទ ពីេរពះធនគរមនរបតិបតដិករភគេរចជ 
របកដុ់លល អេមរកិ។ វតដមនៃនរបកដុ់លល អេមរកិកនុងរបតិបតដិករធនគរជទមល បធ់មមតេនរបេទស 
កមពុជ េដយសររបកដុ់លល អេមរកិជរូបិយបណ័ណ ទូទតែ់ដលេគនិយមេរបរបស់េនរបេទសកមពុជ ។ 
 
28.528.528.528.5  ហនិភ័យេលឥណទន 
 

ធនគរមនហនិភយ័េលឥណទនែដលរតូវបនកំណតថ់ ជករបតប់ងក់នុងករណីែដលអនកសំុខចី 
មនិសងបំណុលទងំរសុងេនៃថងដល់កលកំណត។់ ធនគរេធវករចតថ់ន កហ់និភយ័េលឥណទន 
ែដលខលួនអចរ៉បរ់ងេដយដកកំ់រតិេលហនិភយ័ជទឹករបកែ់ដលអចផដល់េទអនកសំុខចីណមយួ ឬ 
រកុមអនកសំុខចីណមយួ និងេលតំបនភូ់មសិរសដនិងេលែផនកេសដឋកិចច ។ នីតិវធីិេដមបដីកកំ់រតិេល 
ហនិភយ័, ករតមដន, ករេរបរបស់ និងកររតួតពិនិតយហនិភយ័ រតូវបនេធវេឡងេដយែផអក 
េទេលបទបញជ ៃផទកនុង ។ ហនិភយ័ទងំេនះរតូវបនតមដនជេទៀងទត ់។ 
 

ហនិភយ័េលឥណទនរតូវបនចតែ់ចងតមរយៈករវភិគជេទៀងទតេ់លសមតថភពសងរបស់អនកសំុ
ខចី និងអនកសំុខចីមនសកដ នុពលេដមបសីងកររបក ់ និងរបកេ់ដមខចីនិងតមរយៈករពិនិតយេឡងវញិ 
នូវកំរតិៃនរបកេ់អយខចីកនុងករណីសមរសប។ ហនិភយ័េលឥណទនករ៏តូវបនកតប់នថយមយួចំនួន 
េដយករតំរូវេអយមនវតថុធន និងករធនរបស់រកុមហុ៊ន ឬករធនរបស់បុគគលកដូ៏ចករេធវ 
សំវធិនធនេលឥណទនបតប់ង ់ ។ ពកយសនយពនយផដល់ឥណទនជែផនកមនិទនេ់របរបស់ៃន 
ឥណទនែដលបនអនុមត័។  
 
29292929. កិចចសនយេរកតរងតុលយករ និងរទពយអកមមយថរបេភទ 
 

29.129.129.129.1 ករយលដឹ់ងែផនកពនធដរ 
 

នយកដឋ នពនធដរមនករយិល័យពនធដរចំនួនពីរ ែដលមនសិទធិេធវកររតួតពិនិតយអងគភពមន 
ដំេណ រករ ឬ េធវអជីវកមមេនរបេទសកមពុជ។ ករអនុវតដចបបព់នធដរនិងបទបញញ តដិែផនកពនធដរចំេពះ 
របតិបតដិករមយួចំនួនអចរតូវបករសយេដយខុសពីគន េនេពលមនកររតួតពិនិតយេដយមរនដីពនធដរ 
ៃនករយិល័យពនធដរទងំពីរេនះ។ ករវនិិចឆយ័របស់ធនគរេលរបតិបតដិករ ជំនញួរបស់ខលួនអចមន 
    
    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨៣៨៣៨៣៨៣----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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29292929. កិចចសនយេរកតរងតុលយករ និងរទពយអកមមយថរបេភទ ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

29.129.129.129.1 ករយលដឹ់ងែផនកពនធដរ ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

ភពខុសគន ពីករវនិិចឆយ័ែដលេធវេឡងេនេពលមនកររតួតពិនិតយេដយមរនដីពនធដរទងំេនះ។  
 

របសិនេបគណេនយយកមមរបតិបតដិករណមយួរតូវបនជំទស់េដយមរនដីពនធដរ ៃនករយិល័យណ 
មយួេនះ ធនគរនឹងរងករកំណតព់នធបែនថម ករផកពិនយ័ និងកររបកយ់តឺយ៉វែដលអចមន 
សរៈសំខន។់ ករកំណតព់នធេឡងវញិេដយរដឋបលសរេពពនធ អចេធវេទបនកនុងរយៈេពលបីឆន  ំ
ែដលអចបនដរហូតដល់ដបឆ់ន ។ំ 
 
29.229.229.229.2 កិចចសនយេរកតរងតុលយករ 
 

េដយែឡកែតកិចចសនយហិរញញ បបទនែដលទកទ់ងនឹងឥណទនេលសសមតុលយ ធនគរពំុមនកិចច
សនយ ឬរទពយអកមមជយថរបេភទេទ េដយេហតុថធនគរឯកេទសពំុអចផដល់កិចចធន ឬកិចច 
សនយជយថរបេភទកនុងមុខសញញ អជីវកមមរបស់ខលួន ។  
 
29.329.329.329.3 កិចចសនយជួល 
 

េនករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2012 ធនគរមនជបកិ់ចចសនយជលួមនិអចលុបេចលចំនួន 
30.000 ដុលល អេមរកិ ែដលជកិចចសនយជមយួមច ស់អគររហូតដល់ៃថងកំណតន់ៃថងទី 16 ែខ មនី 
ឆន  ំ2014 ។ 
 
30303030.... តៃមលសមរសបៃនរទពយសកមមនិងអកមមហរិញញវតថុ 
 

តៃមលសមរសបចំេពះឧបករណ៍ហិរញញ វតថុសំេដេទតៃមលែដលអចេដះដូរបនរវងអនកលកនិ់ងអនកទិញ 
កនុងរកបខណ័ឌ ៃនទីផសរសកមមធមមត េដយគម នករដកប់ងខំេអយលក ់ឬ ករជំរះបញជ ី ។ 
 

េដយេហតុថ រទពយសកមម/អកមម ហិរញញ វតថុរបស់ធនគរមយួចំននួធំពំុមនករជញួដូរេលទីផសរ 
សកមមេទ តៃមលសមរសបចំេពះឧបករណ៍ហិរញញ វតថុរតូវបនវយតៃមលេដយថន កដឹ់កនធំនគរ េដយ 
េយងេទតមរបេភទៃនរទពយសកមម/អកមមទងំេនះ ។ ែផអកេទេលករប៉នសម នរបស់ថន កដឹ់កន ំ
ធនគរ  តៃមលសមរសបចំេពះរទពយសកមម/អកមម ហិរញញ វតថុមនតៃមលរបហករ់បែហលគន នឹងតៃមលពិត 
គណេនយយរបស់វ ។   
    
    
    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨៤៨៤៨៤៨៤----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ 
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31.31.31.31. កិចចករជំនួញសខំន់ៗរវងសមព័នធភគី 
 

កិចចករជំនួញរវងសមពន័ធភគី ែដលមនតេួលខដូចតេទរតូវបនកតរ់តកនុងបញជ ីគណេនយយសំរប ់
ករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2០12 ។ 
 

 2012  2011 
 ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 

      របកប់េញញ របស់សមជិករកមុរបឹកសភបិល 150,774  602,342  46,148 
      ចំណយេលរបតិបតដិករ ៖      

េបៀវតសសមជិករកុមរបឹកសភបិល 51,456  205,567  44,044 
េបៀវតសសំរបថ់ន កដឹ់កន ំនិងែខទីដបបី់ 315,301  1,259,627  279,968 
ឈនួលផទះរបស់ថន កដឹ់កន ំ 30,000  119,850  30,000 

 

 
 

 

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨៥៨៥៨៥៨៥----    



ធនគរ អភិវឌឍន៍ ជនបទ - ពត៌មនហរិញញវតថុបែនថម និង កំណត់បងហ ញតំរវូេដយ 
ធនគរជតិៃនកមពុជសរំប់ករយិបរេិចឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
 
 

 

 

 
ែផនកៃនរបយករណ៍េនះជពត៌មនសរំប់ធនគរជតិៃនកមពុជ 

 
 
 
 

ពត៌មនហរិញញវតថបុែនថម និង កំណតប់ងហ ញ 
តំរវូេដយធនគរជតិៃនកមពុជ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

អនុបតនននិងពតម៌នែដលមនដូចតេទេនះរតូវបនដករសងពី់ទិនននយ័ែដលមនេន 
កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុែដលបនរតួតពិនិតយ នករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2០12 ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨៦៨៦៨៦៨៦----    



 

  

 
 
 
  
 

េសចកដីរបកសរបសរ់កុមរបឹកសភិបល 
 
េយងខញុ ំសូមរបកសថតមេយបល់របស់េយងខញុ ំ ពតម៌នហិរញញ វតថុបែនថមែដលមនភជ បេ់នទំពរ័បនទ ប ់
រមួមនពតម៌នតំរូវេដយរបកសនន ៃនធនគរជតិៃនកមពុជ រតូវបនេរៀបចំេឡងេដមបបីងហ ញនូវ
ទិដឋភពពិតៃនពតម៌នហិរញញ វតថុរបស់ធនគររហូតដល់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2០12។ ពតម៌ន និង 
ទិនននយ័ដូចមនេនទំពរ័បនទ បស់ថិតេនេរកមករទទលួខុសរតូវរបស់ថន កដឹ់កនធំនគរ ។ 
 
ចុះហតថេលខកនុងនមរកុមរបឹកសភបិលេដយ ៖     

 

 

 

 
 ______________________   ______________________  

 

ឯកឧតដម សុន គនធរ េលក ចន ់សីហ  
របធនអគគនយក  សមជិករកុមរបឹកសភបិល  
ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13 និងជ អគគនយករង 
 

 ៃថងទី 29 ែខ មនី ឆន  ំ2០13 
ៃថងទី -- ែខ មនិ ឆន  ំ2០០5 

 

 

 

 

  

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨៧៨៧៨៧៨៧----    



 

  

មូលនិធិផទ លស់ទុធរតមឹៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
 

អនុេលមេទតមរបកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ.7-០10-182 ចុះេនៃថងទី 15 ែខ 
តុល ឆន  ំ 2០1០ ធនគររតូវេធវករគណនមូលនិធិសុទធរបស់ខលួនេទតមវធីិសរសតថមី 
សំរបរ់ល់កំរតិកំណត ់ និង អនុបត េដយចបេ់ផតមរយករណ៍ពីៃថងទី 31 ែខ ឧសភ ឆន  ំ2011 
។  មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2០12 រតូវបនគណនដូចខងេរកម ៖  
 

 2012  2011 
េដមទុនថន កទ់ីមយួ ៖ េដមទនុសនលូ ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      ខទង់រតវូបូក “ក”      
េដមទុន 20,475,890  81,801,181  20,372,269 
ទុនបំរងុេដយែឡកពីទុនបំរងុេលករវយតំៃលេឡងវញិ -  -  - 
របកច់ំេណញសុទធៃនករយិបរេិចឆទ 504,242  2,014,447  769,950 
ចំេណញរកសទុក 3,118,759  12,459,442  2,348,809 

      សរបុរង ខទង់រតវូបកូ “ក”    24,098,89124,098,89124,098,89124,098,891        96,275,07096,275,07096,275,07096,275,070        23,491,02823,491,02823,491,02823,491,028    
      កំរតិកណំត់េលរបកច់ំេណញរកសទកុ    12.94%12.94%12.94%12.94%                10.00%10.00%10.00%10.00%    
(អតិបរម 2០% ៃនសរបុរង “ក”)                     

      ខទង់រតវូដក “ខ”         
ភគហុ៊នផទ ល់ -  -  - 
រទពយសកមមអរបីូ 16,319  65,194  33,957 
ជំពកពី់ភគទុនិក អភបិល និង ភគីសមពន័ធញញ តដ ិ -  -  - 
ករខតេផសងៗ -  -  - 

      សរបុរង ខទង់រតវូដក “ខ”    16,31916,31916,31916,319        65,19465,19465,19465,194        33,95733,95733,95733,957    
      សរបុេដមទុនថន ក់ទ១ី ៖ េដមទនុសនលូ (ក - 

ខ)    24,082,57224,082,57224,082,57224,082,572        96,209,87696,209,87696,209,87696,209,876        23,457,07123,457,07123,457,07123,457,071    

 

 
 
 
 
 
មូលនិធិផទ លស់ទុធរតមឹៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២    ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨៨៨៨៨៨៨៨----    



 

  

 2012  2011 
េដមទុនថន កទ់ីពីរ ៖ េដមទុនបំេពញបែនថម ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
ខទង់រតវូបូក “គ”      
ទុនបំរងុពីករវយតំៃលេឡងវញិ -  -  - 

សំវធិនធនចំេពះហនិភយ័ទូេទៃនរបតិបតដិករធនគរ -  -  - 

សំវធិនធនទូេទ 1 ភគរយ 532,467  2,127,206  311,235 
អនុបណុំល 1,435,458  5,734,655  1,565,916 
      សរបុរង ខទង់រតវូបកូ “គ” 1,967,9251,967,9251,967,9251,967,925        7,861,8617,861,8617,861,8617,861,861        1,877,1511,877,1511,877,1511,877,151    
      កំរតិកណំត់េលបណុំលបនទ បប់នស ំ   5.96%5.96%5.96%5.96%                6.68%6.68%6.68%6.68%    
(អតិបរម 5០% ៃនេដមទុនថន កទី់មយួ)                     
      ខទង់រតវូដក “ឃ”      
ភគកមមមូលនិធិផទ ល់កនុងរគឹះសថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុនន -  -  - 
ខទងេ់ផសងេទៀតដូកជបនទុកចណំយែដលរតូវបង ់ -  -  - 

      សរបុរង ខទង់រតវូដក “ឃ” ----        ----        ----    
                     សរបុេដមទុនថន ក់ទី ២  េដមទុនបំេពញបែនថម  (គ - ឃ) 1,967,9251,967,9251,967,9251,967,925        7,861,8617,861,8617,861,8617,861,861        1,877,1511,877,1511,877,1511,877,151    
               កំរតិកណំត់េលេដមទុនថន ក់ទពីីរ    8.17%8.17%8.17%8.17%                    8.00%8.00%8.00%8.00%    
(េដមទុនថនម កទី់ 2 អតិបរម 1០០% ៃនេដមទុនថន កទី់មយួ)                     
      
ង. មូលនិធិផទ លស់ទុធ (ក - ខ + គ - ឃ) 26,050,49726,050,49726,050,49726,050,497        104,071,737104,071,737104,071,737104,071,737        25,334,22225,334,22225,334,22225,334,222    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៨៩៨៩៨៩៨៩----    



 

  

 

អនុបតសច់របក់ងយរសួលរតមឹៃថងទ ី៣១ ែខ ធន ូឆន  ំ២០១២ 
 

អនុេលមេទតមរបកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ.7-០០-38 ចុះេនៃថងទី 9 ែខ កុមភៈ 
ឆន  ំ 2០០០ ែកតំរូវេដយរបកស េលខ ធ.7-០2-187 ចុះេនៃថងទី 13 ែខ កញញ  ឆន  ំ 2០០2 និង
េដយរបកសេលខ ធ.7-០4-2០7 ចុះេន ៃថងទី 29 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2០០4 រល់ធនគរ
រតូវគណនអនុបត សចរ់បកង់យរសួលែដលរតូវមនតេួលខយ៉ងតិចបំផុត 5០% ។ 
ករគណនលំអិតមនដូចខង េរកម៖ 
 

 2012  2011 
ក. ភគយកៃនអនុបត    ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
ខទងឥ់ណពនធ    ៖         
សចរ់បក ់និង មស 324,141  1,294,943  805,870 
របកប់េញញ េនធនគរជតិៃនកមពុជេដយមនិគិតរបក ់
តំកល់លកខនដិកៈ 

8,553,748  34,172,223  14,356,420 

របកប់េញញ េនធនគរេផសងៗ 1,085,683  4,337,304  1,154,816 
ចំែណកៃនករេអយខចីេទធនគរនិងរគឹះសថ នហិរញញ វតថុ
េផសងៗែដលមនកលកំណតេ់នសល់មនិដល់មយួែខ 

-  -  - 

ចំែណកៃនកំចីរបស់អតិថិជនកនុងរយៈេពលេនសល់ 
មនិដល់1ែខ 

-  -  - 

បណ័ណ រតនគរកនុងរយៈេពលេនសល់មនិដល់រយៈ  
េពលមយួែខ 

-  -  - 

               សរបុខទងឥ់ណពនធសរបុខទងឥ់ណពនធសរបុខទងឥ់ណពនធសរបុខទងឥ់ណពនធ 9,963,5729,963,5729,963,5729,963,572        39,804,47039,804,47039,804,47039,804,470        16,317,10616,317,10616,317,10616,317,106    
                        ខទងឥ់ណទន    ៖                        
សមតុលយឥណទយីេលគណនីរបកប់េញញ ជមយួធនគរ 
ជតិៃនកមពុជ,េនធនគរ ឬេនរគឹះសថ នហិរញញ  វតថុេផសងៗ 

48,374  193,254  47,178 

របកខ់ចីពីធនគរជតិៃនកមពុជ និងពីធនគរេផសងៗ ែដល
មន រយៈេពលេនសល់មនិេលសពីមយួែខ 

-  -     ----    

                     សរបុខទងឥ់ណទនសរបុខទងឥ់ណទនសរបុខទងឥ់ណទនសរបុខទងឥ់ណទន  48,37448,37448,37448,374        193,254193,254193,254193,254        47,17847,17847,17847,178    
                     សរបុសរបុសរបុសរបុ    កកកក....    សថ នភពអនកេអយខចីសថ នភពអនកេអយខចីសថ នភពអនកេអយខចីសថ នភពអនកេអយខចី    9,915,1989,915,1989,915,1989,915,198        39,611,21639,611,21639,611,21639,611,216        16,269,92816,269,92816,269,92816,269,928    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩០៩០៩០៩០----    



 

  

អនុបតសច់របក់ងយរសួលរតមឹៃថងទ ី៣១ ែខ ធន ូឆន  ំ២០១២    ((((តពីទំព័រមុន)))) 
 

 2012  2011 
ខ. ភគែបងៃនអនបុត    ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
      8០%ៃនរបកប់េញញ មនកលកំណតេ់នសល់មនិដល់រយៈ
េពល1ែខ 

53,617  214,200  78,431 

5០%ៃនរបកប់េញញ មនកលកំណតេ់នសល់េលសរយៈ
េពល1ែខ 

284,643  1,137,149  129,412 

5០%ៃនរបកប់េញញ គណនីសនស ំ 96,863  386,968  106,202 
6០%ៃនរបកប់េញញ គណនីចរនដ 265,066  1,058,939  448,394 

      សរបុ ខ    700,189700,189700,189700,189        2,797,2562,797,2562,797,2562,797,256        762,439762,439762,439762,439    
      អនុបតសច់របកង់យរសលួ (ក/ខ)    1,416%1,416%1,416%1,416%                2,134%2,134%2,134%2,134%    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
អនុបតសធនភព រតឹមៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩១៩១៩១៩១----    



 

  

អនុេលមេទតមរបកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ.7-០០-46 ចុះៃថងទី 16 ែខកុមភៈ ឆន  ំ
2០០០ ែកតំរូវេដយរបកសេលខ ធ.7-០4-2០6 ចុះេនៃថងទី 29 ែខ ធនូ ឆន  ំ2០០4 និង របកស
េលខ ធ.7-០7-135 ចុះេនៃថងទី 27 ែខ សីហ ឆន  ំ2០០7 ធនគរទងំអស់រតូវពិនិតយជអចិៃរនដយ៍
នូវអនុបតសធនភពរបស់ខលួនេអយបនសមរសប េពលគឺអនុបតសធនភពរវងមូលនិធិ
ផទ ល់សុទធ និងហនិភយ័ឥណទនសរុប មនិរតូវតិចជង 15% េឡយ ។  
 

 2012 2011
ភគយកៃនអនុបត    ភគរយថលឹង ដុលល អេមរកិ ពនេ់រៀល ដុលល អេមរកិ
 
កកកក.... មលូនិធិផទ ល់សុទធធនៃថងទីមលូនិធិផទ ល់សុទធធនៃថងទីមលូនិធិផទ ល់សុទធធនៃថងទីមលូនិធិផទ ល់សុទធធនៃថងទី 31313131 ែខែខែខែខ ធនធូនធូនធូនូ  26,050,49726,050,49726,050,49726,050,497 104,071,73104,071,73104,071,73104,071,737777 25,334,22225,334,22225,334,22225,334,222

ភគែបងៃនអនបុត    
សចរ់បក ់  0% - ---- -
របកប់េញញ េនធនគរជតិៃនកមពុជ  0% - ---- -
ឥណេទយយេលសថ បន័មនចណំតថ់ន កពី់  
AAA េទ AA- 

0% - ---- -

ឥណេទយយេលសថ បន័មនចណំតថ់ន កពី់ A+ េទ A- 20% - ---- -
ឥណេទយយេលធនគរមនចំណតថ់ន កពី់   
AAA  េទ AA- 

20% - ---- -

ឥណេទយយេលសថ បន័មនចណំតថ់ន កពី់ BBB+េទ 

BBB- 
50% - ---- -

ឥណេទយយេលធនគរមនចំណតថ់ន កពី់ A+ េទ A- 50% - - -
 

រទពយសកមមដៃទេទៀត 100% 57,090,705 228,077,366 35,246,609
ខទងេ់រកតរងតុលយករមន ៖ 

ហនិភយ័ធ ំ 100% - - -
ហនិភយ័មធយម 50% - - -
ហនិភយ័ទប 20% - - -

ខ.សរបុហនិភយ័សមត    57,090,70557,090,70557,090,70557,090,705 228,077,366228,077,366228,077,366228,077,366 35,264,60935,264,60935,264,60935,264,609

អនុបតសធនភព(ក/ខ)    46% 72%72%72%72%
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩២៩២៩២៩២----    



 

  

ចំណត់ថន ក់ឥណទន និង សវំិធនសរំប់ឥណទនជប់សងសយ័និងបត់បង់ 
 

អនុេលមេទតមរបកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ.7-09-074 ចុះៃថងទី 25 ែខកុមភៈ ឆន ំ
2009 ធនគរទងំអស់រតូវេរៀបចំចំណតថ់ន កឥ់ណទន និងខទងេ់រកតរងតុលយករជ 5 ថន ក ់
គឺៈ ធមមត, ឃល េំមល, េរកមធមមត, ជបស់ងសយ័ និង បតប់ង,់ និងកតរ់តសំវធិនធនជកល់ក ់
េដយមនិគិតគូរេលរបេភទវតថុធន (េដយែឡកែតវតថុធនជសចរ់បក)់ ។ 
ចំណតថ់ន កឥ់ណទន និង ករកតរ់តសំវធិនធនជកល់កេ់លឥណទនជបស់ងសយ័ 
និងបតប់ង ់េនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន 2ំ012 មនតេួលខដូចខងេរកម ។  

 

ឥណទនដុល សំវធិនធន 
បទដឋ នរបស់ 
ធនគរជតិ 

សំវធិនធនរបស់
ធនគរ 

លំេអៀង 

នៃថងទី 31313131ែខធនូ ឆន  ំ2012012012012 ដុលល អេមរកិ %  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ 
         ធមមត 40,282,733 1  402,827  532,467  129,640 
ឃល េំមល 8,297,578 3  248,927  77,334  (171,593) 
េរកមធមមត 70,000 20  14,000  -  (14,000) 
ជបស់ងសយ័ 5,500,000 50  2,750,000  -  (2,750,000) 
បតប់ង ់ 514,000 100  514,000  514,000  - 

          54,664,31154,664,31154,664,31154,664,311            3,929,7543,929,7543,929,7543,929,754        1,123,8011,123,8011,123,8011,123,801        (2,805,953)(2,805,953)(2,805,953)(2,805,953)    
         សមមូលនិង ពនេ់រៀល %  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល  ពនេ់រៀល 
         ធមមត 160,929,518 1  1,609,294  2,127,207  517,913 
ឃល េំមល 33,148,824 3  994,463  308,948  685,515 
េរកមធមមត 279,650 20  55,930  -  55,930 
ជបស់ងសយ័ 21,972,500 50  10,986,250  -  10,986,250 
បតប់ង ់ 2,053,430 100  2,053,430  2,053,430  - 

         
 218,383,922218,383,922218,383,922218,383,922            15,699,36715,699,36715,699,36715,699,367        4,489,5854,489,5854,489,5854,489,585        12,245,60812,245,60812,245,60812,245,608    

 

នៃថងទី 31313131ែខធនូ ឆន  ំ2012012012011 ដុលល អេមរកិ %  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ  ដុលល អេមរកិ 
                           ធមមត 31,108,568 1  311,086  311,235  (149) 
ឃល េំមល 990,870 3  29,726  29,726  - 
េរកមធមមត 1,710,000 20  342,000  342,000  - 
ជបស់ងសយ័ 100,000 50  50,000  50,000  - 
បតប់ង ់ 129,000 100  129,000  129,000  - 

          34,038,43834,038,43834,038,43834,038,438            861,812861,812861,812861,812        861,961861,961861,961861,961        (149)(149)(149)(149)    
 

គណេនយយកមមរបតបិតតិកររបូិយប័ណណ បរេទស 

 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩៣៩៣៩៣៩៣----    



 

  

អនុេលមេទតមរបកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ7-00-50 ចុះៃថងទី 9 ែខ កុមភៈ ឆន  ំ
2០០០ ធនគររតូវរយករណ៍អំពីរទពយសកមម និង អកមមជរូបិយបណ័ណ បរេទសែដលមនតេួលខ
សេងខបេនចុងឆន ដូំចខងេរកម។ 
 

  2012  2011 
  ដុលល អេមរកិ  ពនេ់រៀល  ដុលល អេមរកិ 
  ឫ 

តៃមលសមមូល 
 ឫ 

តៃមលសមមូល 
ឫ តៃមលសមមូល 

រទពយសកមម          
 ជដុលល អេមរកិ 65,874,708  263,169,458  43,306,104 
 ជរបកេ់រៀល 1,274,486  5,091,571  8,233,160 
         67,149,19467,149,19467,149,19467,149,194        268,261,029268,261,029268,261,029268,261,029        51,539,26451,539,26451,539,26451,539,264    
       

រទពយអកមម       
 ជដុលល អេមរកិ 40,908,058  163,427,692  25,693,226 
 ជរបកេ់រៀល 706,787  2,823,614  789,094 
         41,614,84541,614,84541,614,84541,614,845        166,251,306166,251,306166,251,306166,251,306        26,482,32026,482,32026,482,32026,482,320    

 
 

 

តេួលខេនខងេលពំុមនខទងក់រពរករខតបងេ់លអរតបដូររបកេ់ទ ។ 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩៤៩៤៩៤៩៤----    



 

  

ពត៌មនេផសងៗ និង អនុបតរបុងរបយត័ន តំរវូតមចបបរ់គឹះសថ ន 
ធនគរ និងហរិញញវតថុ 
 

�  េដមទុនអបបបរម (របកសេលខ ធ 7-០០-39 ចុះៃថងទី 9 ែខ កុមភៈ ឆន  ំ 2០០០ 
ែកតំរូវេដយ របកសេលខ ធ 7-០8-193 ចុះៃថងទី 19 ែខ កញញ  ឆន  ំ2០០8 ) 

 

គណនីេដមទុនរបស់ធនគរេនកនុងករយិបរេិចឆទេនះមនចំននួ 20.475 លនដុលល អេមរកិ 
(របមណ 81.801 ពនល់នេរៀល) ែដលេលសពីតរមូវករេដមទុនអបបបរមរបស់
ធនគរឯកេទសែដលតរមូវេទតមរបកសខងេល េអយមនរតឹមែត 3០ ពនល់នេរៀល  ។  
 

� អចលនរទពយ (របកសេលខ ធ 7-០1-186 ចុះៃថងទី 8  ែខ វចិឆិក ឆន  ំ2០០1) 
 

អចលនរទពយែដលេធវលទធកមមេដយធនគរសំរបេ់គលបំណងរបតិបតដិករ 
រតូវរកសមនិេអយេលស 30% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធសរុបរបស់ធនគរ 
ដូចបនកំណតក់នុងរបកសេលខ ធ7-០1០-182។ អចល
នរទពយែដលគម នទំនកទំ់នងផទ ល់េទនឹងរបតិបតដិកររបស់ធនគររតូវលកេ់ចញមនិេអយេលស
ពីរយៈេពលមយួឆន បំនទ បពី់កលបរេិចឆទែដលរទពយេនះបនកល យជរទពយសមបតដិរបស់ធនគរ ។ 
 

នៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន  ំ 2012 អចលនរទពយរបស់ធនគរមនចំននួ 625,461 ដុលល រអេមរកិ 
សមមូល នឹង    2.40%2.40%2.40%2.40% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ 
ែដលសមរសបតមអនុបតអចលនរទពយ ែដលតំរូវេដយរបកសេនះ ។ 
 

េនករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 31 ែខធនូ ឆន  ំ2012 ធនគរបនរបឹអូសនូវអចលនរទពយែដលជវតថុធន 
ែដលមនចំននួ 1,113,605 ដុលល រអេមរកិ។ 
 

ធនគរជតិៃនកមពុជតំរូវេអយអចលនរទពយបនរបឹអូស រតូវលកេ់ចញកនុងរយៈេពលមនិេលស
ពីដបពី់រែខ។ អចលនរទពយេនះ រតូវបនបងហ ញកនុងតរងតុលយករ។ អចលនរទពយបនរបឹអូស 
រតូវបនកតរ់តតៃមលេសមនឹងតៃមលទីផសរ។ អនុេលមេទតមរបកសរបស់ធនគរ
ជតិៃនកមពុជេលខ ធ7-01-186 
អចលនរទពយេនះមនិរតូវរកសទុកសំរបបំ់េរ េអយសកមមភពអជីវកមមរបស់ធនគរេទ េហយរតូវ
លកេ់ចញកនុងរយៈេពលមនិេលសពីដបពី់រែខ។ 
 

 

� ឥណទនេទសមព័នធភគ ីរបកសេលខ ធ 7-០1-137 ចុះៃថងទី 15 ែខ តុល ឆន  ំ2០០1 
ែកតំរូវេដយរបកសេលខ ធ 7-០2-146 ចុះៃថងទី 7 ែខ មថុិន ឆន  ំ2០០2 ) 

 

នៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន  ំ2012 ធនគរពំុមនឥណទនេទសមពន័ធភគីេទ។  
    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩៥៩៥៩៥៩៥----    



 

  

� ហនិភ័យៃនឥណទនធ ំ(របកសេលខ ធ7-០6-226 ចុះៃថងទី 3 ែខ វចិឆិក ឆន  ំ2០០6) 
    

េយងេទតមរបកសេលខ ធ7-០6-226 ចុះេនៃថងទី 3 ែខ វចិឆិក ឆន  ំ2០០6  ឥណទនធំគឺជចំនួន
សរុបៃនឥណទន ឬ ករសនយតមហតថេលខែដលេកតេចញពីរបតិបតដិកររបស់រគឹះសថ នធនគរ
និងហិរញញ វតថុមយួ ជមយួអតថគហកែតមយួែដលមនចំនួនរបកេ់លសពី 1០ 
ភគរយៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់រគឹះសថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុេនះ។ 
ឥណទនែដលមនចំនួនរបកធំ់ សំេដេទឥណទនែដលមនចំនួនរបកខ់ពស់បំផុតរវងខទងពី់រ គឺ ៖ 
(ក) សមតុលយៃនឥណទន និង (ខ) ចំនួនៃនឥណទនែដលបនអនុញញ ត។  
 

មយ៉ងវញិេទៀត រគឹះសថ នធនគរនិងហិរញញ វតថុរតូវ ៖ (ក) រកសេអយបនរគបេ់ពលេវលនូវអនុបត
អតិបរមចំនួន 2០% រវង ហនិភយ័សរុបែដលេកតេចញពីរបតិបតដិករជមយួនឹងអតថគហកជ
ឯកតដជននីមយួៗ និងមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ខលួន និង (ខ) រកសេអយបនរគបេ់ពលេវលនូវអនុបត
អតិបរមចំនួន 3០០% រវងករណីសរុបៃនហនិភយ័ៃនឥណទនធំ និងមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ខលួន 
។ 
 

េនករយិបរេិចឆទៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ 2០12 ធនគរមនហនិភយ័ធំជឯកតដជនចំននួរបកំរណី 
ែដលេលស 10 ភគរយៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ េហយ ពីរករណីកនុងចំេណមករណីទងំរប ំ េលស
ែដនកំណត ់20 ភគរយ។ កប៏៉ុែនដ ឥណទនទងំអស់េនះមនិេលស 300 ភគរយ ៃនចំននួសរុប
ហនិភយ័ធំអតិបរមៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ ដូចែដលបនកំណតេ់ដយរបកសរបស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ េលខ ធ7-០6-226 ចុះេនៃថងទី ០3 ែខ វចិឆិក ឆន  ំ2០០6 និង ករបករសយៃនរបកស
េនះែដលបនេចញផសយជផលូវករេនៃថងទី 22 ែខ មនី ឆន  ំ2013។ 
 

ករណី 
សមតុលយៃន ឥណទន 

(ដុលល ) 
មូលនិធិផទ ល់សុទធ 

(ដុលល ) 
% ៃនឥណទនែដលបនអនុញញ ត 
ឬ បនផដល់ / មូលនិធិផទ ល់សុទធ 

ករណីទី 3 6,500,000 26,050,497 24.95% 
ករណីទី 5 6,000,000 26,050,497 23.03% 
ករណីទី 4 4,500,000 26,050,497 17.27% 
ករណីទី 1 4,400,000 26,050,497 16.89% 
ករណីទី 2 3,000,000 26,050,497 11.52% 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩៦៩៦៩៦៩៦----    



 

  

អនុបតហរិញញវតថុដៃទេទៀត 
    
CAPITAL 
    

    2012  2011 
     USD or %    USD or %  
    1. Equity to total assets (A/B)1. Equity to total assets (A/B)1. Equity to total assets (A/B)1. Equity to total assets (A/B)    38.03%38.03%38.03%38.03%        48.62%48.62%48.62%48.62%    
A - Equity 25,534,349   25,056,944 
B - Total assets 67,149,194   51,539,264 

 

2. Capital tier I to total assets (A/B)2. Capital tier I to total assets (A/B)2. Capital tier I to total assets (A/B)2. Capital tier I to total assets (A/B)    35.86%35.86%35.86%35.86%        45.51%45.51%45.51%45.51%    
A - Capital tier 1 24,082,572   23,457,071 
B - Total assets 67,149,194   51,539,264 

    

3. Capital tier 1 to risk weighted assets (A/B)3. Capital tier 1 to risk weighted assets (A/B)3. Capital tier 1 to risk weighted assets (A/B)3. Capital tier 1 to risk weighted assets (A/B)    42.18%42.18%42.18%42.18%        66.55%66.55%66.55%66.55%    
A - Capital tier 1 24,082,572   23,457,071  
B - Risk weighted assets 57,090,705   35,246,609  

    

4. Capital tier 1 + tier 2 to risk weighted assets (A/B)4. Capital tier 1 + tier 2 to risk weighted assets (A/B)4. Capital tier 1 + tier 2 to risk weighted assets (A/B)4. Capital tier 1 + tier 2 to risk weighted assets (A/B)    45.63%45.63%45.63%45.63%        71.88%71.88%71.88%71.88%    
A - Capital tier 1 + tier 2 26,050,497   25,334,222  
B - Risk weighted assets 57,090,705   35,246,609  

    

5. Net worth to total assets (A/B)5. Net worth to total assets (A/B)5. Net worth to total assets (A/B)5. Net worth to total assets (A/B)    38.79%38.79%38.79%38.79%        49.16%49.16%49.16%49.16%    
A - Net worth 26,050,497   25,334,222  
B - Total assets 67,149,194   51,539,264  

    

6. Solvency ratio (A/B)6. Solvency ratio (A/B)6. Solvency ratio (A/B)6. Solvency ratio (A/B)    45.63%45.63%45.63%45.63%        71.88%71.88%71.88%71.88%    
A - Net worth 26,050,497   25,334,222  
B - Risk weighted assets 57,090,705   35,246,609  

    

7. Debt to total assets (A/B)7. Debt to total assets (A/B)7. Debt to total assets (A/B)7. Debt to total assets (A/B)    61.97%61.97%61.97%61.97%        51.38%51.38%51.38%51.38%    
A - Total liabilities 41,614,845   26,482,320  
B - Total assets 67,149,194   51,539,264  

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩៧៩៧៩៧៩៧----    



 

  

 

 2012  2011 
  USD or %    USD or %  

    

8. Debt to equity (A/B)8. Debt to equity (A/B)8. Debt to equity (A/B)8. Debt to equity (A/B)    162.98%162.98%162.98%162.98%        105.69%105.69%105.69%105.69%    
A - Total liabilities 41,614,845  26,482,320  
B - Equity 25,534,349  25,056,944  

    

9. Dividend to net profit (A/B)9. Dividend to net profit (A/B)9. Dividend to net profit (A/B)9. Dividend to net profit (A/B)    0.00%0.00%0.00%0.00%        0.00%0.00%0.00%0.00%    
A - Dividend -  - 
B - Net profit/(loss) 504,242  769,950 

    
ASSET QUALITYASSET QUALITYASSET QUALITYASSET QUALITY    
 2012  2011 
  USD or %    USD or %  

    

10. Banking reserves to total loans (A/B)10. Banking reserves to total loans (A/B)10. Banking reserves to total loans (A/B)10. Banking reserves to total loans (A/B)    0.00%0.00%0.00%0.00%        0.00%0.00%0.00%0.00%    
A - Banking reserves -  - 
B - Total loans (gross) 54,664,311  34,038,438 

    

11. Banking reserves to total assets (A/B)11. Banking reserves to total assets (A/B)11. Banking reserves to total assets (A/B)11. Banking reserves to total assets (A/B)    0.00%0.00%0.00%0.00%        0.00%0.00%0.00%0.00%    
A - Banking reserves -  - 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

    

12. Non12. Non12. Non12. Non----performing loans to total loans (A/B)performing loans to total loans (A/B)performing loans to total loans (A/B)performing loans to total loans (A/B)    11.13%11.13%11.13%11.13%        5.70%5.70%5.70%5.70%    
A - Non-performing loans 6,084,000   1,939,000  
B - Total loans (gross) 54,664,311   34,038,438  

 

13. Non13. Non13. Non13. Non----performing loans to performing loans to performing loans to performing loans to total assets (A/B)total assets (A/B)total assets (A/B)total assets (A/B)    9.06%9.06%9.06%9.06%        3.76%3.76%3.76%3.76%    
A - Non-performing loans 6,084,000   1,939,000  
B - Total assets 67,149,194   51,539,264  

 

14. Classified assets to total loans (A/B)14. Classified assets to total loans (A/B)14. Classified assets to total loans (A/B)14. Classified assets to total loans (A/B)    0.00%0.00%0.00%0.00%        0.00%0.00%0.00%0.00%    
A - Classified assets                 -                    -   
B - Total loans (gross) 54,664,311  34,038,438  

    

ទំទំទំទំព័រ ព័រ ព័រ ព័រ ----    ៩៨៩៨៩៨៩៨----    



 

  

    

 2012  2011 
  USD or %    USD or %  

    

15. Classified assets to total assets (A/B)15. Classified assets to total assets (A/B)15. Classified assets to total assets (A/B)15. Classified assets to total assets (A/B)    10.79%10.79%10.79%10.79%        5.68%5.68%5.68%5.68%    
A - Classified assets                 -                    -   
B - Total assets 67,149,194  51,539,264  

    

16161616. Classified assets to equity (A/B). Classified assets to equity (A/B). Classified assets to equity (A/B). Classified assets to equity (A/B)    28.36%28.36%28.36%28.36%        11.69%11.69%11.69%11.69%    
A - Classified assets                 -                    -   
B - Equity 25,534,349  25,056,944  

    
17. Loan to related parties to total loans (A/B)17. Loan to related parties to total loans (A/B)17. Loan to related parties to total loans (A/B)17. Loan to related parties to total loans (A/B)    0.00%0.00%0.00%0.00%        0.00%0.00%0.00%0.00%    
A - Loan to related parties -  - 
B - Total loans (gross) 54,664,311  34,038,438 

    
18. Large exposures to total loans (A/B)18. Large exposures to total loans (A/B)18. Large exposures to total loans (A/B)18. Large exposures to total loans (A/B)    44.64%44.64%44.64%44.64%        37.02%37.02%37.02%37.02%    
A - Large exposures 24,400,000  12,600,000 
B - Total loans (gross) 54,664,311  34,038,438 

    
19. Loans to related parties to net worth (A/B)19. Loans to related parties to net worth (A/B)19. Loans to related parties to net worth (A/B)19. Loans to related parties to net worth (A/B)    0.00%0.00%0.00%0.00%        0.00%0.00%0.00%0.00%    
A - Loans to related parties -  - 
B - Net worth 26,050,497  25,334,222 

    

20. Large exposures to net worth (A/B)20. Large exposures to net worth (A/B)20. Large exposures to net worth (A/B)20. Large exposures to net worth (A/B)    93.66%93.66%93.66%93.66%        49.74%49.74%49.74%49.74%    
A - Large exposures 24,400,000  12,600,000  
B - Net worth 26,050,497  25,334,222  

 

21. General provisions to total loans (A/21. General provisions to total loans (A/21. General provisions to total loans (A/21. General provisions to total loans (A/B)B)B)B)    0.97%0.97%0.97%0.97%        0.91%0.91%0.91%0.91%    
A - General provisions 532,467  311,235 
B - Total loans (gross) 54,664,311  34,038,438 

    

22. Specific provisions to total loans (A/B)22. Specific provisions to total loans (A/B)22. Specific provisions to total loans (A/B)22. Specific provisions to total loans (A/B)    1.08%1.08%1.08%1.08%        1.62%1.62%1.62%1.62%    
A - Specific provisions 591,333  550,726 
B - Total loans (gross) 54,664,311  34,038,438 

 

 2012  2011 
  USD or %    USD or %  

    

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ៩៩៩៩៩៩៩៩----    



 

  

23. Specific provisions to non23. Specific provisions to non23. Specific provisions to non23. Specific provisions to non----performing loans (A/B)performing loans (A/B)performing loans (A/B)performing loans (A/B)    9.72%9.72%9.72%9.72%        28.40%28.40%28.40%28.40%    
A - Specific provisions 591,333   550,726  
B - Non-performing loans 6,084,000   1,939,000  

 

24. All allowances to total assets (A/B)24. All allowances to total assets (A/B)24. All allowances to total assets (A/B)24. All allowances to total assets (A/B)    1.72%1.72%1.72%1.72%        1111.73%.73%.73%.73%    
A - Total all allowances 1,156,275  893,870 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

 

25. Loans to deposits (A/B)25. Loans to deposits (A/B)25. Loans to deposits (A/B)25. Loans to deposits (A/B)    4298.15%4298.15%4298.15%4298.15%        2573.05%2573.05%2573.05%2573.05%    
A - Total loans to non-bank customers (gross) 54,664,311   34,038,438  
B - Customer’s deposits (non-bank customers) 1,271,810   1,322,881  

 
EARNINGSEARNINGSEARNINGSEARNINGS    
 2012  2011 
  USD or %    USD or %  

    

26. Return on assets (A/B)26. Return on assets (A/B)26. Return on assets (A/B)26. Return on assets (A/B)    0.75%0.75%0.75%0.75%        1.49%1.49%1.49%1.49%    
A - Net profit after tax 504,242  769,950 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

 

27. Return on equity (A/B)27. Return on equity (A/B)27. Return on equity (A/B)27. Return on equity (A/B)    1.94%1.94%1.94%1.94%        3.04%3.04%3.04%3.04%    
A - Net profit after tax 504,242  769,950 
B - Equity 26,050,497  25,334,222 

 

28. Gross yield (A/B)28. Gross yield (A/B)28. Gross yield (A/B)28. Gross yield (A/B)    5.30%5.30%5.30%5.30%        4.04%4.04%4.04%4.04%    
A - Interest income 3,558,862  2,081,696 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

 

29. Net interest margin (NIM) to total assets [(A29. Net interest margin (NIM) to total assets [(A29. Net interest margin (NIM) to total assets [(A29. Net interest margin (NIM) to total assets [(A----B)/C]B)/C]B)/C]B)/C]    3.62%3.62%3.62%3.62%        3.93%3.93%3.93%3.93%    
A - Interest income 3,558,862  2,081,696 
B - Interest expense 1,125,565  57,748 
C - Total assets 67,149,194  51,539,264 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១០០១០០១០០១០០----    



 

  

 

 2012  2011 
  USD or %    USD or %  

    

30. Other income (OTINC) = (A/B)30. Other income (OTINC) = (A/B)30. Other income (OTINC) = (A/B)30. Other income (OTINC) = (A/B)    0.46%0.46%0.46%0.46%        0.22%0.22%0.22%0.22%    
A - Other income 312,200   114,200  
B - Total assets 67,149,194   51,539,264  

 

31. Provision to total assets (A/B)31. Provision to total assets (A/B)31. Provision to total assets (A/B)31. Provision to total assets (A/B)    1.67%1.67%1.67%1.67%        1.67%1.67%1.67%1.67%    
A - Provisions 1,123,800   861,961  
B - Total assets 67,149,194  51,539,264  

 

32. Overhead (OHEAD) = (A/B)32. Overhead (OHEAD) = (A/B)32. Overhead (OHEAD) = (A/B)32. Overhead (OHEAD) = (A/B)    1.84%1.84%1.84%1.84%     2.00%2.00%2.00%2.00%    
A - Non-interest expense 1,238,393  1,030,627 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

 

33. Net income before tax (NIBT) = (A/B)33. Net income before tax (NIBT) = (A/B)33. Net income before tax (NIBT) = (A/B)33. Net income before tax (NIBT) = (A/B)    1.04%1.04%1.04%1.04%        1.91%1.91%1.91%1.91%    
A - Net income before tax 698,024  984,169 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

    

34. Tax to total assets (A/B)34. Tax to total assets (A/B)34. Tax to total assets (A/B)34. Tax to total assets (A/B)    0.51%0.51%0.51%0.51%        0.41%0.41%0.41%0.41%    
A - Tax (all categories) 340,336   212,209  
B - Total assets 67,149,194  51,539,264  

 

35. Interest margin to gross income [(A35. Interest margin to gross income [(A35. Interest margin to gross income [(A35. Interest margin to gross income [(A----B)/C]B)/C]B)/C]B)/C]    88.63%88.63%88.63%88.63%        94.66%94.66%94.66%94.66%    
A - Interest income 3,558,862   2,081,696  
B - Interest expense 1,125,565   57,748  
C - Gross income 2,745,497   2,138,148  

    

36.36.36.36.    NonNonNonNon----interest income to gross income (A/B)interest income to gross income (A/B)interest income to gross income (A/B)interest income to gross income (A/B)    11.37%11.37%11.37%11.37%        5.34%5.34%5.34%5.34%    
A - Non-interest income 312,200   114,200  
B - Gross income 2,745,497   2,138,148  

 

37. Non37. Non37. Non37. Non----interest expense to gross income (A/B)interest expense to gross income (A/B)interest expense to gross income (A/B)interest expense to gross income (A/B)    45.11%45.11%45.11%45.11%        48.20%48.20%48.20%48.20%    
A - Non-interest expense 1,238,393   1,030,627  
B - Gross income 2,745,497   2,138,148  

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១០១១០១១០១១០១----    



 

  

 

 2012  2011 
  USD or %    USD or %  

    

38. Times interest earned [(A+B)/C]38. Times interest earned [(A+B)/C]38. Times interest earned [(A+B)/C]38. Times interest earned [(A+B)/C]    (0.38)(0.38)(0.38)(0.38)        16.0416.0416.0416.04    
A - Net profit before tax 698,024  984,169  
B - Interest expense 1,125,565  57,748  
C - Interest expense 1,125,565  57,748  

 
LIQUIDITYLIQUIDITYLIQUIDITYLIQUIDITY    
    

39. Liquid assets (A/B)39. Liquid assets (A/B)39. Liquid assets (A/B)39. Liquid assets (A/B)    14.84%14.84%14.84%14.84%        31.66%31.66%31.66%31.66%    
A - Liquid assets 9,963,572  16,317,106 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

 

40. Short40. Short40. Short40. Short----term liabilities (A/B)term liabilities (A/B)term liabilities (A/B)term liabilities (A/B)    3.81%3.81%3.81%3.81%        4.54%4.54%4.54%4.54%    
A - Short-term liabilities (up to one year) 2,558,653  2,340,226 
B - Total assets 67,149,194  51,539,264 

    

41. Net liquid assets [(A41. Net liquid assets [(A41. Net liquid assets [(A41. Net liquid assets [(A----B)/C]B)/C]B)/C]B)/C]    22.04%22.04%22.04%22.04%        57.28%57.28%57.28%57.28%    
A - Liquid assets 9,963,572  16,317,106 
B - Short-term liabilities (up to one month) 789,686  1,148,495 
C - Total liabilities 41,614,845  26,482,320 

    

42. Quick rati42. Quick rati42. Quick rati42. Quick ratio (A/B)o (A/B)o (A/B)o (A/B)    365.21%365.21%365.21%365.21%        655.61%655.61%655.61%655.61%    
A - Quick assets 9,963,572  16,317,106 
B - Current liabilities 2,728,141  2,488,847 

 

43. Deposits to total loans (A/B)43. Deposits to total loans (A/B)43. Deposits to total loans (A/B)43. Deposits to total loans (A/B)    2.33%2.33%2.33%2.33%        3.89%3.89%3.89%3.89%    
A - Total customers’ deposits (non-bank customers) 1,271,810   1,322,881  
B - Total loans to non-bank customers (gross) 54,664,311   34,038,438  

    

44. Property and equipment to net worth (A/B)44. Property and equipment to net worth (A/B)44. Property and equipment to net worth (A/B)44. Property and equipment to net worth (A/B)    2.40%2.40%2.40%2.40%        2.16%2.16%2.16%2.16%    
A. Property and equipment 625,461  546,512 
B. Net worth 26,050,497  25,334,222 

 

 
 
 

ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ទំព័រ ----    ១០២១០២១០២១០២----    



 

  

 


