
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

្របវ ្ត ៖  
 

         ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ( ធ.អ.ជ )  ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេន ឆន ំ១៩៩៨ ។ 
ធ.អ.ជ គឺជសហ្រគស ធរណៈស្វយ័តែដល្រតូវបនអនុញញ តឲយេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជធនគរឯកេទស ។  
  

 

េបសកកមម ៖ 
 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទមនេគលេ េលើកសទូយករអភិវឌ ន៍កសិកមមជនបទ និង េសដ្ឋកិចចទូេទ 

េដើមបីចូលរមួកត់បនថយភព្រកី្រក េលើកកំពស់ជីវភពរបស់្របជជន។ 
 

ភរកិចចចំបងរបសធ់នគរអ វឌ នជ៍នបទ ៖ 
 

- ផ្តល់ហិរញញបបទនដល់ ថ ប័នហិរញញវតថុមន ជញ ប័ណ្ណ រមួមន្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញ-វតថុ 
ធនគរពណិជជ ធនគរឯកេទស  សមគម សហគមន៍ មី្រកូសហ្រគស សហ្រគសខន ត
តូចនិងមធយម ែដលមនសកមមភព្រទ្រទង់េសដ្ឋកិចចជនបទ ។   

- ចរចរជមួយៃដគូអភិវឌ ន៏ននេដើមបីទក់ទញហិរញញបបទនឥតសំណង និង      ឥណទន
សមបទនស្រមប់ព្រងីកសកមមភពរបស់ធនគរ ។ 

- សហករជមួយ្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុននកនុងករផ្តល់ឥណទន េដើមបីអនុវត្តគេ្រមងកនុងវស័ិយ 

កសិកមម អភិវឌ ន៏ជនបទ និងេសដ្ឋកិចចជនបទ។ 
- ជំរញុករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកជំនញដល់បុគគលិក្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុ ។ 

- អនុវត្តគេ្រមងឥណទន មសំេណើ របស់ៃដគូអភិវឌ ន៏កនុងកលៈេទសៈែដល      ្របតិបត្តិករ
មី្រកូហិរញញវតថុពំុ ចអនុវត្តបន ។ 

- ផ្តល់ឥណទនេដើមបីអនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ ន៏ពិេសស មួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល  ឬគេ្រមង 

ពិេសសេផ ងៗេទៀតេ យមនករឯកភពពី្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ។  
 

 
 

ផលិតផល និងេស  ៖ 
 

-  ឥណទន : ឥណទនរយៈេពលខ្លី  រយៈេពលមធយម រយៈេពលែវង និង 

                  ឥណទនវបិរបូន៍  (Overdraft) ។ 
- ្របក់បេញញើ :  ្របក់បេញញើសន ំ   ្របក់បេញញើមនកលកំណត់  គណនីចរន្ត ។ 
- េស េផ ងៗ :  ករេផទរ្របក់ និង្របតិបត្តិករអន្តរធនគរ ។ 

  
 
 
 
 
 
 
 

ទំព័រ - ១ -



 

អ្រ ករ្រ ក ់ 

 

ករផ្តល់ហិរញញបបទន ធ.អ.ជ អនុវត្តេគលករណ៍អ្រ ករ្របក់ទីផ រេសរ ី ។ ចំេពះទុនែដល 

ទទួលពីៃដគូអភិវឌ ន៍ ឬពី ថ ប័នហិរញញវតថុអន្តរជតិ អ្រ ករ្របក់្រតូវបនកំណត់េទ មលកខខណ្ឌ  
និងកិចច្រពមេ្រព ងរ ងៃដគូអភិវឌ ន៍ ឬ ថ ប័នផ្តល់្របក់កមចីជមួយ ធ.អ.ជ ឬជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលនិង 
ធ.អ.ជ  ។ 

 

 
 

្របភពទនុ  
  

- ថវកិរដ្ឋ ( េដើមទុន ធ.អ.ជ ) ស្រមប់គំ្រទវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុជនបទ សមគម 

សហគមន៍ និងសហ្រគសខន តតូចនិងមធយម  ។ 

- ហិរញញបបទនពិេសសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ( មូលនិធិ្រទ្រទង់និងអភិវឌ ន៍វស័ិយ 
កសិកមម ) ស្រមប់អភិវឌ ន៏វស័ិយកសិកមម និងកសិ-ឧស ហកមម ។         

- ហិរញញបបទនឥតសំណងពីទីភន ក់ងរប ងំស្រមប់អភិវឌ ន៍ (AFD) ស្រមប់អនុវត្ត 
គេ្រមងដំ ំេកសូ៊លកខណៈ្រគួ រេនេខត្តកំពង់ចម។  

- ឥណទនសមបទនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) ស្រមប់អនុវត្តគេ្រមង  
ឥណទនជនបទ និងសញជ ័យ ។ 

- ឥណទនសមបទនរបស់មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម (IFAD) ។ 
- សហឥណទនពីធនគរពណិជជរមួមន ធនគរក ឌីយ៉ និងធនគរពណិជជ 

កមមេ្រក្របេទសៃនកមពុជ ជេដើម។ 
- ឥណទនពីធនគរអភិវឌ ន៍ចិន ( China Development Bank ) ស្រមប់អភិវឌ ន៍វស័ិយ្រសូវ-

អងករេនកមពុជ ។ 
- ្របក់បេញញើ។ 

 
 
 

 

កិចចសហ្រប ប ្តករ  
 

ធ.អ.ជ បនេធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ ប័នហិរញញវតថុជតិនិងអន្តរជតិមនជ ទិ៍  ធនគរ 
ពណិជជ ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុ ទីភន ក់ងរប ងំស្រមប់អភិវឌ ន៏ (AFD) ធនគរវនិិេយគនិងអភិវឌ ន៏ 

កមពុជ (BIDC) ធនគរអភិវឌ ន៏ចិន  (CDB) ធនគរអភិវឌ ន៏ សីុ  (ADB)  មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់
អភិវឌ ន៏វស័ិយកសិកមម (IFAD) ។ល ។               

ធ.អ.ជ ជសមជិកសមគមធនគរកមពុជ (ABC) សមជិកសមគមឥណទនកសិកមមនិងជនបទ
តំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក (APRACA)  និងជសមជិក្រកុម្របឹក ភិបលៃនសមគម ថ ប័ន ហិរញញវតថុស្រមប់
អភិវឌ ន៏តំបន់ សីុប៉សីុហ្វិក (ADFIAP) ។  ធ.អ.ជ. ក៏មនកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយសភមុខរបរ 
និងមី្រកូសហ្រគសកមពុជ និងគណៈកមម ធិករជតិជំរញុចលនភូមិ១ ផលិតផល១ ។ 

 
 
 
 
 

ទំព័រ - ២ -



 

ចំ ប់ រមមណ៍របស្់របធនអគគនយក 
 

    ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទបន្ត្របកន់ខជ ប់នូវទស នៈវស័ិយរបស់ខ្លួនកនុងករ
ចូលរមួផ្តល់េស មី្រកូហិរញញវតថុ បំណងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ ក្រមិតជីវភពរស់េន 

របស់្របជជនេនជនបទ រមួចំែណកអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចសងគម ។ កនុងនមធនគរ
បេ្រមើឲយេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល   េ្រកពីករេ្របើ្របស់េដើមទុនផទ ល់ 

កនុងករផ្តល់ឥណទនដល់្រគឹៈ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឥណទនស្រមប់ដំ ំេកសូ៊
លកខណៈ ្រគួ រ សហគមន៍កសិករ សមគមអភិវឌ ន៍កសិកមម សហ្រគស ខន ត 

តូចនិងមធយម ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទក៏បនផ្តល់ឥណទនអនុេ្រគះែដលជមូល 

និធិ ្រទ្រទង់ និងអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមដល់សមគមម៉សីុនកិន្រសវូ ទីផ រ្រសូវ និង្រកុមហុ៊នែកៃចន អងករ 
ទំងឥណទនរយៈេពលខ្លីជទុនបង្វិលស្រមប់្របមូលទិញកសិផល ជពិេសស ផលិតផល ្រសូវេដើមបីចូល 

រមួទប់ ក ត់ករហូរេចញេទេ្រក្របេទសនរដូវ្របមូលផល បេងកើនករែកៃចនកនុង ្រសុក និងជំរញុករនំេចញ
អងករ ្រពមទំងឥណទនរយៈេពលែវងស្រមប់វនិិេយគេលើករព្រងីក និងទំេនើបភវបូនីយកមមម៉សីុនកិន 

្រសូវ ម៉សីុនសមងួត និងម៉សីុនែកៃចនអងករ ។ េនះគឺជករ ចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងករអនុវត្តនូវយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបនផ្តល់អទិភពខពស់េលើករអភិវឌ វស័ិយកសិកមម ែដលជសនូលៃន 

ករេលើកសទួយេសដ្ឋកិចចជនបទ ។ មរយៈៃនករអនុវត្តគេ្រមង ហិរញញបបទនពិេសសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
េនះ បនផ្តល់លទធភពដល់ ជីវករេ ងម៉សីុនកិន្រសវូ ច ្របកួត្របែជងតៃម្លកនុងករ ្របមូលទិញ្រសូវ
ជមួយ្របេទសជិតខង រក តៃម្ល្រសូវមិនឲយែ្រប្របួលខ្ល ំង បេងកើតបននូវទីផ រ្រសូវែដលេធ្វើឲយកសិករមន
ទីផ រ កនុងករលក់្រសូវជមួយនិងតៃម្លចបស់ ស់ េហើយ េ ងម៉សីុនកិន្រសូវក៏មនលទធភពកនុងករ
ស្រមិតស្រមំងែកៃចនអងករ ស្រមប់នំេចញេទេ្រក្របេទស ែដលករនំេចញអងកររបស់កមពុជេទ កន់
ទីផ របរេទសមនចំនួនេកើនេឡើងពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ ។ ភពេជគជ័យៃនគេ្រមងេនះក៏បនទក់ទញ
ធនគរពណិជជកនុង្រសុកបេងកើនករផ្តល់ឥណទន គំ្រទដល់ វស័ិយកសិកមម ។ មួយវញិេទៀត បនទ ប់ពី ជ 

រ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញនូវេគលនេយបយស្តីពីករជំរញុផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករធនគរ
្របេទសជមិត្តមួយចំនួនក៏បនចប់ រមមណ៍កនុងករេធ្វើកិចចសហ ្របតិបត្តិករឥណទនជមួយធនគរអភិ 

វឌ ន៍ជនបទស្រមប់គំ្រទ វស័ិយ្រសូវ-អងករេនកមពុជ ម រយៈៃនករផ្តល់្របក់កមចីរយៈេពលែវង ។ ជក់ 

ែស្តងធនគរអភិវឌ ន៍ចិន ( China Development Bank ) បនផ្តល់ឥណទនគំ្រទវស័ិយ្រសូវអងករកមពុជ
មរយៈធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទនូវទឹក្របក់ចំនួន ៨ ន ដុ ្ល រ េមរកិរយៈេពល ១០ ឆន ំ ។ ធនគរ

នីហរណ័- ហរណ័ចិន ( The Export-Import Bank of China ) ក៏បនចុះហតថេលខេលើអនុស រណៈៃនករ
េយគយល់គន  ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករហិរញញវតថុ ស្រមប់គំ្រទវស័ិយកសិកមម និងវស័ិយ្រសូវ-អងករកមពុជ 
ជមួយធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទរចួេហើយែដរ ។ 

មអនុ សន៍ដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តីៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជកនុងករជំរញុករអភិវឌ តំបន់ជយែដន ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទបនព្រងីកករ 
ផ្តល់ឥណទនដល់តំបន់ជនបទជយែដនែប៉កខងលិច្របេទស កនុងេខត្ត បត់ដំបង និងេខត្តបនទ យ
មនជ័យ ជពិេសសតំបន់្រសុកម៉ៃឡ និងឃំុបនទ យឆម រ ្រសុកថមពួក េធ្វើឲយតំបន់ទំងេនះក្ល យជតំបន់
អភិវឌ ន៍កសិកមម មនទីផ រកសិផល មនឡសមងួត មន ្រកុមហុ៊នែកៃចននិង្របមូលទិញកសិកផលកន់ែត
េ្រចើនេឡើង ្របជពលរដ្ឋមនជីវភពកន់ែត ធូរធរពីមួយឆន ំេទមួយឆន ំ ។ រឯីករផ្តល់ឥណទនដល់សហ 

គមន៍្រគួ រកងទ័ព េនតំបន់្រប ទ្រពះវ ិ របនចូលរមួជួយេ ះ្រ យជីវភព្រគួ រកងទ័ព ច
ធនបននូវករ ំងទីលំេនយូរអែង្វង ពិេសសកររស់េនជួបជំុ្រគួ រ េហើយក៏ជករចូលរមួផគត់ផគង់
េសប ងស្រមប់កងទ័ពែដលកំពុងឈរេជើងេនតំបន់្រប ទ្រពះវ ិ រកនុងេបសកកមមករពរនូវ បូរណៈ 
ភពទឹកដីផងែដរ ។ គេ្រមងឥណទនគំ្រទសហគមន៍កសិករេនតំបន់ជយែដន និង សហគមន៍្រគួ
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រកងទ័ពេនតំបន់្រប ទ្រពះវ ិ ររបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនប ទទទួលបនជ័យ ភីពី សមគមអភិ 

វឌ ន៍ ថ ប័នហិរញញវតថុតំបន់ សីុ-ប៉សីុហ្វិក ( ADFIAP ) េនឆន ំ ២០១៣ ។ 

ែផ្អក មត្រមូវករចំបច់ ករផ្តល់ឥណទនរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទបនេកើនេឡើងពីមួយឆន ំ
េទមួយឆន ំ ។ េនឆន ំ២០១០ ករផ្តល់ឥណទនសរបុមនចំនួន ៤៨ នដុ ្ល រ េមរកិ ឆន ំ២០១១ មន 

ចំនួន ៥៣,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ ឆន ំ២០១២ មនចំនួន ៧០,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ ឆន ំ២០១៣ មនចំនួន 
៨៥,៨ នដុ ្ល រ េមរកិ ។ 

 គិត្រតឹមឆន ំ២០១៣ ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ បនផ្តល់ឥណទនដល់ ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុចំនួន ៤ 
្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុចំនួន ១៧ សមគមម៉សីុនកិន្រសូវចំនួន ៨ េខត្ត ែដលមន សមជិកជមច ស់េ ង
ម៉សីុនកិន្រសវូចំនួន ៦៥ ទីផ រ្រសូវចំនួន ៣ សហ្រគសខន តតូច និង មធយមចំនួន ៧១ សហគមន៍
អភិវឌ ន៍កសិកមមចំនួន ៤ សហគមន៍ និង្របជកសិករចំនួន ៤៥៥ ្រគួ រ េ្រកមគេ្រមងដំ ំេកសូ៊
លកខណៈ្រគួ រេនេខត្តកំពង់ចម ។ 

 បនទ ប់ពីករសង្រតឡប់ពីអតិថិជនវញិ ចំនួនឥណទន និងបុេរ្របទនេនចុងករយិ បរេិចឆទមន
ចំនួន ៦១,៤៥ នដុ ្ល រ េមរកិ េហើយ្រទពយសកមមសរបុបនេកើនេឡើងដល់ចំនួន ៧២,១៧ នដុ ្ល រ 

េមរកិ គឺេកើនេឡើងចំនួន ៧,៤៧% េធៀបនឹងឆន ំ២០១២ ។ ចំណូល សរបុមនចំនួន ៤,៤១ ន 

ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របក់ចំេណញមុនបង់ពនធមនចំនួន ០,៨៤ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 

េគលេ របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ គឺេផ្ត តជសំខន់េលើករេលើកកំពស់ក្រមិត ជីវភពរស់ 

េនរបស់្របជជន ចូលរមួអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជនបទ មិនេផ្ត តសំខន់េលើករេធ្វើ ពណិជជកមមេឡើយ ។ 

ជំនួសឲយ្រកុម្របឹក ភិបល ខញុំសូមសំែដងនូវអំណរគុណដ៏្រជលេ្រជចំេពះ ជរ ្ឋ  ភិបល 
្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ជពិេសសធនគរជតិៃនកមពុជែដលែតងែតគំ្រទ និង ផ្តល់នូវអនុ សន៍ 

ែកលម្អដល់្របតិបត្តិកររបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ។ 
 
 
 
                                                                                                 សនុ គនធរ  

           ្របធនអគគនយក 
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ចំណុចសំខន់ៗ ែផនកហិរញញវតថុ 
 

ខងេ្រកមេនះជចំណុចសំខន់ៗ ៃនែផនកហិរញញវតថុសំ ប់ ថ នភពបញច ប់ករយិបរេិចឆទ្រតឹមៃថងទី 
៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១១ ដល់ ២០១៣ ែដល្រតូវបនបង្ហ ញជូនជដុ ្ល រ េមរកិៈ 

 
 

អនុបត និងសូចនករ ២០១៣ ២០១២ ២០១១

លទធផល្របក់ចំេណញៈ
ចំណូលដុល 
ចំណូល្របតិបត្តិករមុនសំវធិនធន 
លទធផលមុនបង់ពនធ 
លទធផលេ្រកយបង់ពនធ 

៤,៤០៧,៩៦៤ 
២,០៧៥,៦០៥ 
៨៤៣,៥៧៣ 
៦៤៤,២៧០

 
៣,៨៧១,០៦២ 
១,៥០៧,១០៤ 

៦៩៨,០២៤ 
៥០៤,២៤២ 

២,១៩៥,៨៩៦ 
១,១០៧,៥២១ 

៩៨៤,១៦៩ 
៧៦៩,៩៥០

ចំណុចសំខន់ៗេនកនុង ងតុលយករៈ 
្រទពយសកមមសរបុ 
េដើមទុន 
កមចី និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន 
្របក់បេញញើអតិថិជនមិនែមនជធនគរ 

៧២,១៦៦,៩៥៥ 
២៦,០៤៨,១៦១ 
៦១,៤៥០,០៩៦ 
១,៥៤០,៥៩៥

 
៦៧,១៤៩,១៩៤ 
២៥,៥៣៤,៣៤៩ 
៥៤,៦៦៤,៣១១ 
១,២៧១,៨១០ 

៥១,៥៣៩,២៦៤ 
២៥,០៥៦,៩៤៤ 
៣៤,០៣៨,៤៣៨ 

១,៣១៦,៥៨៩

អនុបតហិរញញវតថុៈ 
ផលចំេណញេលើេដើមទុន  (Return on Equity) 

ផលចំេណញេលើ្រទពយសកមម (Return on Assets) 

អនុបតចំ យសរបុេធៀបនឹងចំណូល 
ឥណទនមិនដំេណើ រករេធៀបនឹងឥណទនសរបុ 
អនុបតេ ធនភព (Solvency ratio) 

អនុបត ច់្របក់ (Quick ratio) 

២.៤៧% 
០.៨៩% 

៨៥.៣៨% 
៥.៩៧% 

៤១.៩២% 
២៩៤.៣៩%

 
១.៩៤% 
០.៧៥% 

៨៦.៩៧% 
១១.១៣% 
៤៥.៦៣% 

៣៦៥.២១% 

៣.០៤% 
១.៤៩% 

៦៤.៩៤% 
៥.៧០% 

៧១.៨៨% 
៦៥៥.៦១%
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-គណៈកមមករ្រគប់្រគង និភ័យ
-គណៈកមមករសវនកមម
-គណៈកមមករែតង ំងនិងផ្តល់តៃម្លករ

-្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ
-្រកមុ្របឹក េគលនេយបយ

គណៈកមមករឥណទន
ពិេសស
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អ បលកិចច ជីវកមម  
េគលករណ ៍

 ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យែផ្អកេទ មចបប់ ែដលករទទួលខុស្រតូវ
បនែបងែចក ច់េ យែឡករ ង្រកុម្របឹក ភិបល និង្របធនអគគនយក ែដល្រគប់្រគង 

ដឹកនំនិងទទួលខុស្រតូវេលើករងរ្របចំៃថង ម្រន្តី្រតួតពិនិតយរដ្ឋ ្រពមទំងគណៈ្រគប់្រគង្របតិបត្តិ
េ្រកមឱ ទ្របធនអគគនយកែដលអនុវត្តេ យផទ ល់េលើករ ម ននិងទទួលខុស្រតូវ
ៃន ជីវកមមរបស់ធនគរ ។ 

មច សភ់គហ៊នុ 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទគឺជសហ្រគស ធរណៈ្រគប់្រគងេ យរដ្ឋ ែដលេធ្វើ ្របតិបត្តិករ
េ្រកម ពយបលបេចចកេទស និងហិរញញវតថុរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ និងសថិតេ្រកមករ 
្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

ករទទលួខសុ្រតូវរបស្់រកុម្របឹក បល 

្រកុម្របឹក ភិបល ធ.អ.ជ មនសមជិកចំនួន ៧ របូ រមួទំងសមជិកស្វ័យ្របវត្តិែដល តំ ង
ឲយនិេយជិតធនគរចំនួន ១ របូ ។ ្របធននិងសមជិក្រកុម្របឹក ភិបល េ្រកពី សមជិកស្វ័យ្របវត្តិ
្រតូវបនែតង ំងេ យអនុ្រកឹតយ មសំេណើ របស់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
ស្រមប់ ណត្តិរយៈេពល ៣ ឆន ំ ។ ្រកុម្របឹក ភិបលកំណត់ទិសេ  និង 

្រតួតពិនិតយ ល់្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ្រសប េទ មចបប់និងបញញ ត្តិៃនករ្រគប់្រគងទូេទ 

របស់សហ្រគស ធរណៈនិងចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុ។ 

ភរៈកិចចរបស់្រកុម្របឹក ភិបលធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ មនដូចតេទៈ 
- សេ្រមចគេ្រមងអភិវឌ ន៍្រសប មេគលេ ែដលកំណត់េ យ ជ រ ្ឋ ភិបល ។ 

- អនុម័តគេ្រមងថវកិ្របចំឆន ំ េលើចំណួល និងចំ យ ស្រមប់ដំេណើ រករ ្របតិបត្តិករ 
និងករវនិិេយគរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ។ 

- អនុម័តរបយករណ៍សកមមភព និងរបយករណ៍ ហិរញញវតថុ្របចំឆន ំ ។ 
- ពិនិតយនិងអនុម័តេលើសំេណើ ររបស់្របធនអគគនយក នូវរចនសមព័នធ និងបទបញច  ៃផទកនុង

របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រពមទំំងលកខន្តិកៈបុគគលិក កំ្របក់េបៀវត រ ៍ ្របក់រង្វ ន់ 
្របក់ឧបតថមភេផ ងៗ ស្រមប់បុគគលិកេ យអនុេ ម មចបប់ និង 
បទបញញត្តិទំង យជធរមន េហើយ្រសបនឹងសភពករណ៍ជក់ែស្តងរបស់ ធនគរ ។ 

- ពិនិតយ និងអនុម័តេលើកិចចសនយែដល ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ជភគី្រសប ម 
លកខខណ្ឌ និងែបបបទ ែដលមនែចងកនុងបទបញញត្តិជធរមន ។ 

- សំេណើ សំុករែកែ្របលកខន្តិកៈ ។ 

- េផទរអំ ចមួយចំនួនឱយ្របធនអគគនយកេដើមបីអនុវត្តកិចច្របតិបត្តិករឥណទន។ 

- យតំៃលជេទៀងទត់េពលេវ នូវសមិទធិផលែដល្របគល់េ យ 
ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងេលើកវធិនករែកតំរវូស្រមប់អនុវត្ត ។ 

- ្រកុម្របឹក ភិបលមនសិទធិអេញជ ើញ្របធនអគគនយក េធ្វើេសចក្តី យករណ៍កនុងករណី
ពិេសស មួយ ។ 

 
 
 
 

ទំព័រ - ៧ -



 

្រកុម្របឹក បល 
                                  ឯកឧត្តម សនុ គនធរ 
                                                                 ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល  

     

ឯកឧត្តម សនុ គនធរ ជទី្របឹក ផទ ល់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ    
ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នៈេសមើេទសរដ្ឋម្រន្តី 
ជអនុ្របធនៃនឧត្តម្រកុម្របឺក េសដ្ឋកិចចជតិ ជ្របធនសភមុខរបរនិង
មី្រកូសហ្រគសកមពុជ ជអគគេលខធិករៃនគណកមម ធិករជតិជ្រមុញចលន
ភូមិមួយផលិតមួយ និងជអនុ្របធនៃន្រកុម្របឺក ្ត រនិងអភិវឌ ន៍កសិកមម
ជនបទ ។ 

េនឆន ំ១៩៧៣ ឯកឧត្តមបនបញច ប់បរញិញ ប្រតែផនកចបប់ និងវទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចចេន កល
វទិយល័យ ភនំេពញ និងសញញ ប្រតអនុបណ្ឌិ តែផនកគណេនយយេនទី្រកុងបរសី្របេទសប ងំឆន ំ១៩៧៦។ 
ឯកឧត្តមទទួលបនសញញ ប័្រតអនុបណ្ឌិ តែផនក្រគប់្រគងពីវទិយ ថ ន Superieur de Sciences Economiques 

et  Commerciales  (SSEC)  ទី្រកុងបរសី ្របេទសប ងំ និងបណ្ឌិ តែផនកហិរញញវតថុនិងធនគរពី 
កលវទិយល័យ Paris IV�្របេទសប ងំ េនកនុងឆន ំ ១៩៧៩ និងឆន ំ១៩៨៤។ 

 ពីឆន ំ១៩៦៨ ដល់ឆន ំ១៩៧៣ ឯកឧត្តម សុន គនធរ បនបេ្រមើករងរជនយកែផនកសិក
និងឯក រេសដ្ឋកិចច េនធនគរជតិៃនកមពុជ និងជអនុ្របធននយក ្ឋ នគណេនយយ និងហិរញញ
វតថុេន Usitra  France  Services Group ទី្រកុងប៉រសី ្របេទសប ងំ ពីឆន ំ១៩៧៤ េហើយចប់ពីឆន ំ១៩៧៩ 
ដល់ឆន ំ១៩៨៤ ឯកឧត្តមបនេធ្វើជសវនករស ងគហឥណទន េន្របេទសប ងំ និង្រតូវបន
តេម្លើង នៈជអនកជំនញែផនក ហិរញញវតថុ ឆន ំ១៩៨៤-១៩៨៥ ។ ពីឆន ំ១៩៨៤ ដល់ឆន ំ១៩៨៩ ឯកឧត្តម 
្រតូវបនែតង ំងជអនក ស្រមបស្រមួលគំេ ងេ យអងគករ UNFAO  at Office  Special  Relief  Operation 
(OSRO)  េនទី្រកុងរ ៉មូ ្របេទសអីុ លី េហើយចប់ពីឆន ំ១៩៨៩ ដល់ឆន ំ១៩៩២ ឯកឧត្តមជម្រន្តីរបស់ 
អងគករ  UNFAO  ទទួលបនទុកែផនកគេ្រមងកសិកមមេន Ivory  Coast  ។ ឯកឧត្តម ្រតូវបនែតង 

ំងជតំ ងរបស់អងគករ UNFAO ្របចំេនកមពុជពីឆន ំ ១៩៩២ ដល់ឆន ំ១៩៩៤ ។ 

 
                                 ឯកឧត្តម ហុីង ថូ ៉ កស់ុី  
                                  សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល (តំ ងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី) 

ឯកឧត្តម ហីុង ថូ ៉ ក់សីុ ជរដ្ឋេលខធិករៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ។ 
ឯកឧត្តមបនទទួលសញញ ប័្រតបណ្ឌិ តេសដ្ឋកិចច និង អនុបណ្ឌិ តែផនកវទិយ

្រស្តេសដ្ឋកិចច ពីទី្រកុងមូសគូ្របេទសរសុ ី េនឆន ំ១៩៩១ និងឆន ំ១៩៨៦។ 
ពីឆន ំ ១៩៩៩ ដល់ ២០០៤ ឯកឧត្តម្រតូវបនែតង ំងជនយក ៃន្រកុម្របឹក  
វនិិេយគកមពុជ េន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៏កមពុជ និងជ នយករង ពីឆន ំ ១៩៩៧ 
ដល់ ១៩៩៩ េហើយឯកឧត្តមក៏ជនយករងៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍ និង ្ត រ 
េឡើងវញិៃនកមពុជ ផងែដរ ពីឆន ំ១៩៩៥ ដល់ ១៩៩៧ និងជជំនួយករ 

នយករង ពីឆន ំ ១៩៩៤ ដល់ឆន ំ១៩៩៥ ។  
េនខុទទកល័យទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ឯកឧត្តមធ្ល ប់េធ្វើជជំនួយកររបស់ ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋ 

ម្រន្តី គត ឈុន និងពីឆន ំ១៩៩២ ដល់ឆន ំ១៩៩៣ ជអនុ្របធន នយក ្ឋ ន េហើយឧត្តមក៏ជអនកវភិគ
េសដ្ឋកិចចផងែដរៃននយក ្ឋ នធនគរ និងហិរញញវតថុ ។ ពីឆន ំ១៩៧៩ ដល់ឆន ំ ១៩៨០ ឯកឧត្តមគឺជ
្រគូអប់រ ំៃនគណកមម ធិករ ក ្ត លពត៌មន និងអប់រ ំ។ 

ទំព័រ - ៨ -



 

 េ ក លី វធុ  
  សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល (តំ ង្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ) 

 

េ ក លី វធុ ជម្រន្តីជន់ខពស់ និងជអគគនយករងរដ្ឋបល និងហិរញញវតថុ 
ៃន្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ។ េ កបនបញច ប់ថន ក់អនុបណ្ឌិ តែផនក្រគប់្រគងេន 
ឆន ំ២០០៨ និងបរញិញប្រតវទិយ ្រស្តសងគម េនឆន ំ១៩៩១ ។េ កបនបញច ប់
សញញ ប័្រតទុតិយភូមិេនឆន ំ ១៩៧៤។ 
ពីឆន ំ១៩៩៨ ដល់ឆន ំ២០០០ េ កជអនុ្របធន្រគប់្រគងនយក ្ឋ ន រដ្ឋបល
និងបុគគលិក និងជ្របធនករយិល័យទំនក់ទំនង ធរណៈ ពីឆន ំ១៩៩៨ 
េហើយេ កក៏ជអនុ្របធនែផនកបណ្តុ ះប ្ត លផងែដរ ពីឆន ំ ១៩៨៧ ដល់ 

ឆន ំ១៩៩២។ 
 េ ក ែហល៊ ចំេរីន 

សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល (តំ ង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ឋ និងហិរញញវតថុ) 
េ ក ែហ៊ល ចំេរ ើន មនទួនទីជ្របធននយក ្ឋ ននីតិកមម ៃន្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និង ហិរញញវតថុ និងជ្របធនែផនកសិក  និងវភិគេគលនេយបយ 
អភិបលកិចច ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ ។ 
េ កបនបញច ប់ថន ក់បណ្ឌិ តែផនកនិតិ ្រស្ត េនឆន ំ ២០០៨ និងបញច ប់ថន ក់ 
អនុបណ្ឌិ ត ែផនកនិតិឯកជន េនឆន ំ២០០២ េន កល វទិយល័យ ប៉រសី ១ 
ប៉ង់េតអុង សកេបន ្របេទសប ងំ ។ េនឆន ំ២០០០ េ កបនទទួលបរញិញ  

ប្រតែផនកនីតិ ្រស្តពី កលវទិយល័យ លុយមីែញ៉រ លីយុ៉ង ២ ្របេទសប ងំ ។ 
ពីឆន ំ ២០០៨ ដល់ ២០១០ េ កបំេរ ើករងរជសមជិកគណៈកមមករបណ្ឌិ តសភ អនុម័ត 

ពកយចបប់ ៃនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងជ ្រ ្ត ចរយែផនកនីតិឯកជន ៃន កល វទិយល័យភូមិមិនទ 
នីតិ ្រស្ត និងវទិយ ្រស្ត េសដ្ឋកិចច ពីឆន ំ ២០០៣ ដល់ឆន ំ ២០១០ ។  

េនកនុងកំឡុងឆន ំ ២០០៣ ដល់ឆន ំ ២០០៩ េ កមនបទពិេ ធន៍ និងមុខងរជេ្រចើន ដូចជៈ 
អនុ្របធននយក ្ឋ ន នីតិកមម ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ, ជអនុ្របធនែផនក សិក  
និងវភិគេគលនេយបយ អភិបលកិចច ៃនអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនឧត្តម្រកុម្របឹក  េសដ្ឋកិចចជតិ, 
ជអនកស្រមបស្រមួល និង បកែ្របេសចក្តី្រពង្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ ថមីកនុង្របព័នធ ្រកបខ័ណ្ឌ ៃនគំេ ង 
្រទ្រទង់នីតិរដ្ឋ សហ្របតិបត្តិករប ងំ និងជជំនួយករេន  ភូមិនទេច្រកម ។ េ្រកពីេនះ 
េ កក៏បននិពនធ និងេបះពុមភផ យេសៀវេភ្រ វ្រជវស្តីពី មរតកយុតិ្តធម៌ែខមរ និង នីតិករងរ កនុងឆន ំ 
២០១០ និង ឆន ំ ២០០៥ ផងែដរ ។ 
 េ ក អ៊ ូសផុន់ រិទធ 

សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល (តំ ងធនគរពណិជជ) 
េ ក អូ៊ សុផន់ រទិធ ជអនក្រគប់្រគងហិរញញវតថុជន់ខពស់ៃន ធនគរ ក  
ឌីយ៉ ភី អិល សីុ ជសមជិក្រកុម្របឹក ភិបលៃន្រកុមហុ៊ន Cana Securities Ltd. 
(a subsidiary of Canadia Bank Plc) និងជសមជិក ្រកុម្របឹក ភិបលអងគករ 
Khmers HIV/AIDS NGOs Alliance (KHANA) េ កបនទទួលសញញ  
ប្រតគណេនយយករជំនញ CPA and ACCA េនឆន ំ ២០០៦ និងបរញិញ ប័្រត 
Business Administration េន កលវទិយល័យជតិ្រគប់្រគងេនឆន ំ ២០០០ ។ 
ពីឆន ំ ២០០០ដល់ឆន ំ ២០០៦ េ កបនបំេរ ើ ករងរជ Audit Supervisor at 

PricewaterhouseCoopers Cambodia Ltd. 

ទំព័រ - ៩ -



 

                     េ ក ជំទវឧកញញ  ន ់ផល្លី 
 សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល (តំ ង ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុ) 

 

េ កជំទវឧកញញ  ន់ ផល្លី ជអគគនយិក ថ ប័នមី្រកូ ហិរញញវតថុ ឥណទន 
អភិវឌ ន៍្របជជន ។ េ ក ជំទវឧកញញ  បនបញច ប់ថន ក់ អនុបណ្ឌិ តែផនក 
រដ្ឋបល ធរណៈ េន កលវទិយល័យ ចំេរ ើនពហុ បេចចកវទិយ ឆន ំ ២០០៩ 
និងបនសិក  វគគបណ្ដុ ះប ្ត លទំងកនុង និងេ្រក ្របេទសជេ្រចើន ដូចជៈ   
ភ អង់េគ្លស េនម វទិយល័យ ទី្រកុងឡុងបិ៊ច សហរដ្ឋ េមរកិ ឆន ំ ២០០២   
Basic Administration Course in Guiding េន្របេទសៃថ ឆន ំ ១៩៩៩ Association 

for Overseas Technical Scholarship េន្របេទសជបុ៉ន ឆន ំ ១៩៩៨ តបូងថមមនតៃម្ល ឆន ំ ១៩៩១ 
េន្របេទសប ងំ និងទទួលបនវញិញ បនប័្រតជេ្រចើនេទៀត ។ ពីឆន ំ ១៩៧៩ ដល់ ២០០៧ 
េ កជំទវឧកញញ គឺជអគគនយិក សុខ-ផល្លីតុសិត្រគុប និងជ មច ស់្រកុមហុ៊ន Dusit Gems & Jewelry 

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

and Dusit Travel Agency ។ េ កជំទវឧកញញ  ក៏មនបទពិេ ធន៍ជេ្រចើនផងែដរជមួយវស័ិយ 
ឯកជន អងគករ និង រ ្ឋ ភិបល ដូចជៈ  ្របធនរដ្ឋបល និងគណេនយយ ្របធនគំេ ង និងទី្របឹក  ។ 
េ្រកពីេនះ េ កជំទវបនទទួលេម យជេ្រចើនែដលជ ន ៃដក ងជតិ ។ 
 
                                េ ក ចន ់សី   
                                សមជិក្រកុម្របឹក ភិបល (តំ ងបុគគលិក ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ) 
 

េ ក ចន់ សី  ជអគគនយករងៃនធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ។េ កបន 
បញច ប់អនុបណ្ឌិ តែផនកហិរញញវតថុពី កលវទិយល័យជតិ្រគប់្រគងេន ឆន ំ២០០៤ 
និងបរញិញ ប្រតធនគរ ពីម វទិយល័យធនគរ ទី្រកុងហូជីមិញ ្របេទស 
េវៀត មេនឆន ំ១៩៩១ ។ ពីឆន ំ១៩៩១ ដល់ឆន ំ១៩៩៩ េ កបនបេ្រមើករងរ 
ជអនុ្របធនករយិល័យ្រគប់្រគងគណនី  ជ្របធនែផនកសភផត់ទត់ៃន 
នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ  និងជ បុគគលិកគណេនយយេនធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំព័រ - ១០ - 



 

គណៈ្រគប្់រគង 
 

 
 
 
 
 
 
 

េ ក អុ៊ច ចនថ  
(អគគនយករង ទទួលបនទុក រដ្ឋបល 

និតិយុត្តិ និងធនធនមនុស ) 
ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ២៥-០៨-១៩៦៦ 

ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 
១៥ ែខ សី  ឆន  ំ១៩៩៩  

 

បរញិញ ប្រត េន កល
វទិយល័យ ភនំេពញ 

- អគគេលខធិកររង  ៃនគណៈកមម ធិករជតិជំរញុ
ចលនភូមិមួយ ផលិតផលមួយ 

- ម្រន្តីអគគេលខធិករ ្ឋ ន ៃនឧត្តម្រកុម្របឹក  
េសដ្ឋកិចចជតិ 

- សមជិកអគគេលខធិករ ្ឋ ន ៃន្រកុមសេងកតករណ៍ 
េសដ្ឋកិចច  សងគមកិចច និងវបបធ៌ម ៃនទីស្តីករ គណៈ 
រដ្ឋម្រន្តី 

- ជំនួយករទី្របឹក ជរ ្ឋ ភិបល 

េឈម ះ និងមុខងរ កំរតិវបបធម៌ បទពិេ ធន័ 

េឈម ះ និងមុខងរ កំរតិវបបធម៌ បទពិេ ធន័ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកឧត្តម សុន គនធរ 
(្របធនអគគនយក) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ០៥-០៦-១៩៥០ 
ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 

២២ ែខ កកក  ឆន  ំ១៩៩៩  

 

បណ្ឌិ តធនគរ និងហិរញញវតថុ 
កលវទិយល័យ ប៉រសី 

 

បណ្ឌិ តគណេនយយ  EHSS  

ប៉រសី  ្របេទសប ងំ 
 

អនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគង ៃន
ISSEC  ្របេទសប ងំ 
 

បរញិញ ប្រតែផនកចបប់ និង 
វទិយ ្រស្តេសដ្ឋកិចច 

- ទី្របឹក ផទ ល់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
( នៈេសមើេទសរដ្ឋម្រន្តី) 

- ទី្របឹក ជរ ្ឋ ភិបល ( នៈេសមើរដ្ឋម្រន្តី) 

-  អនុ្របធនឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ(SNEC) 

- ្របធនសភមុខរបរ និងមី្រកូ សហ្រគសកមពុជ 

- អគគេលខធិករគណៈកមម ធិករជតិ ជំរញុចលន 

ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ 

- តំ ង FAO េនកមពុជ 

- អនកជំនញែផនក ហិរញញវតថុ ( ្រហ្វិក) ៃនអងគករ 

េសប ង រ រ (FAO) 

- សងគហៈឥណទន េន្របេទសប ងំ 

- ម្រន្តីធនគរជតិៃនកមពុជ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េ ក ចន់ សី  
 (អគគនយករង ទទួលបនទុក 
គណេនយយ និង ្របតិបត្តិករ) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ០៧-០៨-១៩៦៥ 
ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 

២០ ែខ មក  ឆន  ំ១៩៩៩ 

 

អនុបណ្ឌិ តហិរញញវតថុ េន 
កលវទិយល័យ 

ជតិ្រគប់្រគង 

 
បរញិញ ប្រតធនគរ ម វទិយ 
ល័យធនគរ ្របេទស 
េវៀត ម 
 

- ្របធននយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ ៃន ធ អ ជ 
-  អនុ្របធនករយិល័យ្រគប់្រគង គណនី 
ៃននយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ ធនគរជតិ ៃនកមពុជ 

- ្របធនែផនក សភផត់ទត់ នយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ 
ធនគរជតិ ៃនកមពុជ 

- បុគគលិកគណេនយយ ធនគរជតិៃនកមពុជ 
 

ទំព័រ - ១១ -



 

 
 
 
 
 
 
 

េ ក បិុច នី 
(អគគនយករង ទទួលបនទុក 
ឥណទន និង្រ វ្រជវ 

និងអភិវឌ ន៍) 
ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ០៥-០១-១៩៦៧ 

ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 
០១ ែខ មក  ឆន  ំ២០០១

អនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគង េនវទិយ 
ថ ន ជតិពណិជ ្រស្ត 

 
បរញិញ ប្រតធនគរ ម វទិយ 
ល័យធនគរ ្របេទស 
េវៀត ម 

 

- ្របធនអងគភព្រគប់្រគងគំេ ង ៃន ធ.អ.ជ
- អនុ្របធនន. គណេនយយ និងហិរញញវតថុ ៃន ធ.អ.ជ 

- ្របធនករ.ិ ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍ ៃន ធ.អ.ជ 

- ្របធនករ.ិ ទទួលបនទុក MIS  
- ម្រន្តីឥណទន ៃន ធ.អ.ជ 

- បុគគលិក Rich Nation Bank 
- បុគគលិកធនគរជតិ ៃនកមពុជ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

េ ក ម៉ក់ សុផល 
(ទី្របឹក ្របធន អគគនយក ) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ០៧-០៦-១៩៦៤ 
ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 

២០ ែខ មក  ឆន  ំ១៩៩៩ 

 
បរញិញ ប្រតធនគរ េនម  
វទិយល័យធនគរ ្របេទស 
េវៀត ម 

- ្របធននយក ្ឋ នឥណទន ៃន ធ អ ជ 
- ្របធនែផនកវភិគ និងនិយ័តកមម ៃននយក ្ឋ ន 

្រតួតពិនិតយ ៃនធនគរជតិ ៃនកមពុជ 

- ្រ ្ត ចរយេនមជឈមណ្ឌ លសិក ធនគរ 

- កមមសិក  ៃនម វទិយល័យធនគរ ្របេទស 
េវៀត ម 

- គណកមមករ សវនកមមៃផទកនុង ធនគរជតិ 
ៃនកមពុជ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េ ក នង ធរទិទ 
(្របធនសវនករៃផទកនុង) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ៣០-០១-១៩៦៣ 
ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 

២៥ ែខ មក  ឆន  ំ១៩៩៩  

អនុបណ្ឌិ ត វទិយ ្រស្ត 
េសដ្ឋកិចច (ឆន ំ១៩៩០) េន 

 - វទិយ ថ ន េសដ្ឋកិចច    និង 
ហិរញញវតថុ ទី្រកុងេលនីន 
្រកដ (St.Petersburg) 
្របេទសរសុ ុ  ី 

   - សកលវទិយល័យគវ 
ទី្រកុង គវ(Kiev) 
្របេទសអុ៊យែ្រកន 
(Ukraine) 

- ្របធនករយិល័យសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
្រកសួងែផនករ 

- ្របធនែផនក ៃនអងគភពស្រមបស្រមួល និង 
ម នគេ្រមងឥណទន ADB No.1199 

CAM/SF 

- ម្រន្តីនយក ្ឋ នពណិជជកមម និងហិរញញវតថុ 
្រកសួងែផនករ 

ទំព័រ - ១២ -



 

េឈម ះ និងមុខងរ កំរតិវបបធម៌ បទពិេ ធន័ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

េ ក សុខ សូ ៉ណូ 
(្របធននយក ្ឋ ន ធនធនមនុស ) 
ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ២៩-០៥-១៩៦៧ 

ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 
២០ ែខ ធនូ ឆន  ំ១៩៩៨  

 
 
 

 
អនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគង េនវទិយ 

ថ ន ជតិពណិជ ្រស្ត 
 

បរញិញ ប្រត ផលិតកមម និង 
បសុពយបល ឆន ំ ១៩៩៦ 
 

- អនុ្របធននយក ្ឋ នធនធនមនុស  ៃន ធ.អ.ជ 
- ្របធនករយិល័យធនធនមនុស  ៃន ធ.អ.ជ 
- ្របធនករយិល័យឥណទន ៃន ធ.អ.ជ 
- ្របធនករយិល័យ ែផនករ គណេនយយ      
្រកសួងបរ ិ ថ ន 
- ម្រន្តីនយក ្ឋ នជលផល ៃន្រកសួងកសិកមម 
រកុខ ្របម៉ញ់ និងេន ទ 

 

 

 

 

 
 

េ ក សីុម ធី ៉ វឌុ  
(្របធន នយក ្ឋ ន រដ្ឋបល 

និងនីតិយុត្តិ) 
ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ២៩-០៣-១៩៦៨ 

ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 
២៥ ែខ ធនូ ឆន  ំ១៩៩៨  

 

 

អនុបណ្ឌិ ត្រគប់្រគង េន
កលវទិយល័យ 

ជតិ្រគប់្រគង 
 
បរញិញ ប្រត េសដ្ឋកិចច េន 
វទិយ ថ នពណិជជ ្រស្ត 

- អនុ្របធននយក ្ឋ នរដ្ឋបល និងនីតិយុត្តិ ធ.អ.ជ 
- ្របធនករយិល័យ រដ្ឋបល ៃន ធ.អ.ជ 
- បុគគលិក្របតិបត្តិករ ៃន ធ.អ.ជ 
- អនុ្របធនករយិល័យ រដ្ឋបល ៃន ្រកសួង     
េទសចរណ៍ 
 
 

 

 

 

 

 

 

េ ក សុ្រកឹតយ ថនឥស ៉  
(្របធន នយក ្ឋ ន ឥណទន) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ២៥-០៧-១៩៨២ 
ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 

០៤ ែខ េម  ឆន  ំ២០០១

 

អនុបណ្ឌិ តហរញញវតថុ េន 
កលវទិយល័យ បញញ ្រស្ត 

 
បរញិញ ប័្រត ហិរញញវតថុ និង 
ធនគរ េន កលវទិយល័យ 
ជតិ្រគប់្រគង 

 

- ្របធននយក ្ឋ ន ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍    ៃន 
ធ.អ.ជ 
- អនុ្របធននយក ្ឋ ន ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍    
ៃន ធ.អ.ជ 
- អនុ្របធនករយិល័យ ្រ វ្រជវ និង អភិវឌ ន៍ 
ៃន ធ.អ.ជ 
- និេយជិតឥណទន ៃន ធ.អ.ជ 

 

   

   

ទំព័រ - ១៣ -



 

 
 

 
 
 
 

េគលនេយបយេ្រជីសេរីសបគុគលិក និងករអ វឌ ន៏ ជីព 

 

 ថន ក់ដឹកនំ ធ.អ.ជ ភគេ្រចើនមនវជិជ ជីវៈធនគរ ែដលមកពីបរេទស និងពីធនគរ កនុង្រសុក 
។ ម្រន្តីភគេ្រចើនបនបញច ប់ករសិក ថន ក់បរញិញ ប័្រត និងថន ក់បណ្ឌិ តែផនកគណេនយយ ពណិជជកមម 
េសដ្ឋកិចច ឬហិរញញវតថុ ែដលមនជំនញេពញេលញ ្រពមទំងបទពិេ ធន៏និងលកខណសមបត្តិ្រគប់្រគន់
កនុងវជិជ ជីវៈ ។ 

 ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទមនេគលករណ៏ជំរញុ និងេលើកទឹកចិត្តដល់បុគគលិកកនុងករ អភិវឌ ន៏ 
និងបេងកើនសមតថភពជំនញបែនថម េ យអនុញញ តឲយេទបន្តករសិក េន ម ម វទិយល័យ ឬ
វទិយ ថ នេផ ងៗ ក៏ដូចជវគគបណ្តុ ះប ្ត លនន ។  

េឈម ះ និងមុខងរ កំរតិវបបធម៌ បទពិេ ធន័ 

 

 

 

 
 

 
េ ក ឱ សុម៉ ៉  

(្របធន នយក ្ឋ ន គណេនយយ 
និងហិរញញវតថុ) 

ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ 18-១០-១៩៧៨ 
ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 

១៦ ែខ តុ  ឆន  ំ២០០៣ 
 
 

 

អនុបណ្ឌិ តហិរញញវតថុ េន 
កលវទិយល័យ 

ជតិ្រគប់្រគង 
 
បរញិញ ប្រត គណេនយយ 
េន កលវទិយល័យ  
ជតិ្រគប់្រគង 
 

 

- អនុ្របធន នយក ្ឋ ន គណេនយយ   ៃន ធ.អ.ជ 
- ្របធនករយិល័យ គណេនយយ ៃន ធ.អ.ជ 
- និេយជិតគណេនយយ ៃន ធ.អ.ជ 
 

 

 

 

 
 

 
េ ក ឆឹង សុខន់ ៉  

(្របធន នយក ្ឋ ន ្របតិបត្តិករ) 
ៃថងែខឆន កំំេណើ តៈ ១៤-០១-១៩៦៨ 

ៃថងចូលបំេរ ើករងរៈ 
១៧ ែខ េម  ឆន  ំ២០០១ 

 

 

បរញិញ ប្រត គណេនយយ 
េន កលវទិយល័យ 
ឯកេទសៃនកមពុជ 

 

- អនុ្របធននយក ្ឋ ន្របតិបត្តិករ ៃន ធ.អ.ជ 
- ្របធនករយិល័យ្របតិបត្តិករ ៃន ធ.អ.ជ 
- បុគគលិក្របតិបត្តិករ ៃន ធ.អ.ជ 
- បុគគលិកេនធនគរ Rich Nation Bank 
- បុគគលិកេនធនគរ SBC Bank 
 

ទំព័រ - ១៤ -



 

 

 ែផ្អកេលើេគលករណ៍ៃនករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក េបកខជនទំងអស់ត្រមូវឲយទទួល យកនូវរយ: 

េពល កលបងករងរវជិជ ជីវ:ធនគរជទូេទេន មនយក ្ឋ ននិមួយៗ ។ បនទ ប់ពីករ កលបង
ករងររយៈេពល ៣ ែខ្រតូវបនបញច ប់ េបកខជន្រតូវបនពិនិតយ យតៃម្លេ យែផ្អកេទេលើលកខណ:

សមបត្តិៃនករសិក  និងលទធផលករងរ ។ 

 

 ករតេម្លើង នៈបុគគលិក គឺផ្តល់នូវភពេ ម ះ្រតង់ និងយុត្តិធម៌ េ យែផ្អកេទេលើលទធផល 
្រពមទំងសមតថភពកនុងករអនុវត្តន៏ករងររបស់បុគគលិកមន ក់ៗ ។ 

 

 ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក្រតូវបនេធ្វើេទេ យ្រតឹម្រតូវ ែដល ចឲយធនគរមន សមតថភព
្រគប់្រគន់េដើមបីព្រងឹកសកមមភពរបស់ខ្លួន កនុងករផ្តល់ហិរញញបបទនដល់សហ្រគសខន តតូច និងមធយម 
សហគមន៏េន ទ សហគមន៏កសិកមម និងវស័ិយកសិឧស ហកមមជេដើម ្រសបេទ មកមមវធីិ 

អភិវឌ ន៏ជនបទរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។ បចចុបបននេនះ ធ.អ.ជ មនបុគគលិកចំនួន ៥៥នក់ ស្រមប់អនុវត្ត 
សកមមភពរបស់ខ្លួន ។ 

 
 

បទបញញតិ្ត 
 
េ យករ្របតិបត្តិសថិតេនេ្រកមលកខន្តិក:  ចបប់ននែដលពក់ព័នធ   និងបទបញជ  េផ ង ៗ 

របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទយកចិត្តទុក ក់បន្តេធ្វើ ករ វវិឌ ន៏េលើ្របព័នធ
ធនគរ និងអនុវត្ត្រកមសីលធម៌ឲយបនកន់ែត្របេសើរ និងមនករយកចិត្ត ទុក ក់េដើមបីរក បននូវ
ស្តង់ រៃផទកនុង ចំេពះករ្របតិបត្តិ ជីវកមមកនុងក្រមិតខពស់ ។ ធនគរ េធ្វើករ្រតួតពិនិតយជ្របចំចំេពះ

កបបកិរយិ ករបំេពញភរកិចចរបស់បុគគលិក និងទំនក់ ទំនង រ ងសហេសវកិេនកនុងធនគរ 
ជពិេសសធនឲយបននូវ ទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជន ។ បទបញជ  ៃផទកនុងរបស់ធនគរ បនបេញជ ស
នូវ ល់ទំនស់ផល្របេយជន៏ មឃត់ចំេពះ ករទទួល សំណូក ្របឆំងនឹងករ ងលុយកខ្វក់ 
និងបទេលមើសេផ ងៗ ។ 

 
 
 

េគលេ ជីវកមម 
 ករអភិវឌ ន៏សមព ធឥណទនឲយមនតុលយភព ែដលបនេធ្វើេឡើងេទ មអនុែផនក ទំហំសហ 
្រគស ទី ំងភូមិ ្រស្ត និង្របេភទផលិតផល គឺជែផនកសំខន់បំផុតេដើមបីដំេណើ រករ ជីវកមមរបស់ 
ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទ ។ កនុងន័យេនះ ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទ បនេរៀបចំបេងកើតេគលេ រយៈខ្លី 
និងមធយម បញចូ លេទកនុងែផនករ ជីវកមមរយៈេពល ៥ ឆន ំម្តង ។ 
 
 េគលេ ចមបងរបស់ធនគរ គឺេដើមបីរក បននូវេសថរភពហិរញញវតថុ និងនិរន្តភពកនុងករ 
ផ្តល់ហិរញញបបទន និងេស ពិេ្រគះេយបល់ េដើមបីព្រងីកសហ្រគិនភព ចូលរមួអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចេន 

មជនបទរបស់កមពុជ ។ 
 
 ករេធ្វើឲយេកើនេឡើងនូវលទធភព្របក់ចំេណញ  និងករទទួលបនមកវញិពីករវនិិេយគ េ យ
ករបេងកើនលទធភពទូទត់ៃន្របភពទុន គឺជមូល ្ឋ នេដើមបីមនលទធភពគំ្រទដល់ករ ផ្តួចេផ្តើម របស់
សហ្រគសខន តតូច និងមធយម ។ ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទ បនបេងកើនមូលធន ែដលជទឹក្របក់ទទួល 

ទំព័រ - ១៥ -



 

បនពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជចំនួន ៨០០០ នេរៀល កនុងឆន ំ ២០០៦ និង ៦ នដុ ្ល រ កនុងឆន ំ ២០០៨ 
។ ថ ប័ន្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងទីផ រហិរញញវតថុកមពុជ េ យទទួលបននូវចំ ត់ថន ក់ខពស់ 
មួយអំពីគុណភពកនុងករេធ្វើ ជីវកមម ។ ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទេលើកទឹកចិត្តដល់ករ្របកួត្របែជង 
រ ង្របតិបត្តិករមី្រកូហិរញញវតថុ េ យករផ្តល់កមចីេទឲយអនកែដលមន្របសិទធិភពកនុងករ្របកួត្របែជង 
និង ចរក្របក់ចំេណញ បនពីករផ្តល់កមចី ែដលមនអ្រ ករ្របក់ទបសមរមយដល់ ត្រមូវកររបស់ 
្របជជន ។ 
 
 
ករអនវុត្តគេ្រមង ៖ 

១- មលូនិធិ្រទ្រទង ់និងអ វឌ ន៏ សយ័កសិកមម  
 េយង មអនុ សន៏ដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន និងករ 
ជួយេ្រជមែ្រជងពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតធុ និងឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចចជតិ ធនគរអភិវឌ ន៏ 
ជនបទ បនបន្តផ្តល់នូវហិរញញបបទនពិេសសរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងមូលនិធិបដិភគរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទ ដល់សមព័នធសមគមម៉សីុនកិន្រសូវ និងទីផ រ្រសូវកមពុជ  ស្រមប់ចូលរមួ 
្របមូលទិញ្រសូវនរដូវ្របមូលផល ចូលរមួទប់ ក ត់ករហូរ្រសូវេចញេទេ្រក្របេទស េលើកសទួយករ 
ែកៃចនកនុង្រសុក បេងកើនតៃម្លបែនថម បេងកើននូវបរមិណ្រសូវ ស្តុកស្រមប់សន្តិសុខេសប ងេនកនុង្របេទស 
និងករ្របកួត្របែជងទំងៃថ្ល និងគុណភពអងករេនេលើទីផ រ  ជពិេសសករផ្ល ស់ប្តូរពីករនំ្រសូវេចញ 
េទករនំអងករេចញ ។ 
 
 ករផ្តល់ឥណទនពិេសសេនះ បនចប់េផ្តើមេនឆន ំ ២០០៥ កនុងចំនួនទឹក្របក់ ២ នដុ ្ល រ 
និង េកើនដល់ ៤ នដុ ្ល រេនឆន ំ ២០០៦  ៦ នដុ ្ល រេនឆន ំ ២០០៧  ១៦ នដុ ្ល រេនឆន ំ 
២០០៨ ១៦ នដុ ្ល រ ឆន ំ ២០០៩ និង ១៨ នដុ ្ល រ េនឆន ំ ២០១០ ។ ជលទធផល 
គេ្រមងេនះបននឹងកំពុងចូលរមួចំែណកេធ្វើឱយតៃម្លអងករេន្របេទសកមពុជមនករែ្រប្របួលតិចតួច 
េបើេ្រប បេធៀបេទនឹង្របេទសជិតខង និងទីផ រពិភពេ ក ។ 
 
 េនកនុងឆន ំ ២០១១ ធនគរអភិវឌ ន៏ជនបទបន្ត្របឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ំងកនុងករចូលរមួអនុវត្តនូវ
េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជស្តីពីករជំរញុផលិតកមម្រសូវ និងករនំេចញអងករ  

មរយៈជំរញុករផ្តល់ហិរញញបបទនេ្រកមគេ្រមងមូលនិធិ្រទ្រទង់ និងអភិវឌ ន៏វស័ិយកសិកមម 
កនុងទំហំទឹក្របក់ចំនួន ៣៦ នដុ ្ល រ េមរកិ ឲយដល់សមគមម៉សីុនកិន្រសូវ  ្រកុមហុ៊នែកៃចន
្រសូវអងករ ទំងទុនបង្វិលរយៈេពលខ្លីស្រមប់ករ្របមូលទិញ្រសូវពី្របជកសិករ ស្តុកទុកែកៃចន
ជអងករស្រមប់េសចក្តី្រតូវករកនុង្រសុក និងករនំេចញ ្រពមទំងទុនវនិិេយគរយៈេពលែវងស្រមប់
ព្រងីកព្រងឹង និងទំេនើបភវបូនីយកមម  ម៉សីុនសមងួត និងម៉សីុនែកៃចន ។ េ យ រ ហិរញញបប 
ទនពិេសសេនះ កមពុជ ចទប់ ក ត់បននូវករតេម្លើងៃថ្លអងករដ៏គំហុគពីសំ ក់ឈមួញឱកសនិយម 
កនុងឆន ំកន្លងមក ។ 
 

ទំព័រ - ១៦ -



 

 
 

 
 

២. គេ្រមងដំ ំេកស៊លូកខណៈ្រគួ រ 

ទស នៈគេ្រមង 
 ដំ ំេកសូ៊កមពុជមនដំេណើ រករអភិវឌ ន៍ដ៏ល្អ្របេសើរ បនទ ប់ពីទទួលរងនូវករបំផ្លិចបំផ្ល ញ
េ យស្រងគ មសីុវលិកនុងកំឡុងេពល២០ឆន ំចុងេ្រកយេនះ ។ ែផនករដំ ំេកសូ៊ គឺជកមមវតថុៃនករ
ពិភក ដ៏សីុជេ្រមរ ង ជញ ធរកមពុជ និងទីភន ក់ងរប ងំេដើមបីអភិវឌ ន៍ ។ កិចច្រពមេ្រព ងមួយែដល
បនអន្ត គមន៍េទេលើេគលេ ចមបងៗ គឺករេធ្វើឯកជនភវបូនីយកមម ឧស ហកមមដំ ំេកសូ៊ និង
ករអភិវឌ ន៍ដំ ំេកសូ៊លកខណៈ្រគួ រ ែដលកន្លងមកបនេធ្វើជ តូបនីយកមមេនឆន ំ១៩៧៩។ 
 

េគលេ  យុត្តកិមម និងមេធយបយរបស់គេ្រមង  
 គេ្រមង កលបង បនចប់េផ្តើមេឡើងេនឆន ំ ១៩៩៩ សំ ប់រយៈេពល ៣ឆន ំ បនេធ្វើករ

កលបង ំេនេលើៃផទដី ១៥០០ ហិក  ែដលជដំេ ះ្រ យសម្រសបបំផុតចំេពះែផនករ 
បេចចកេទស ែផនករហិរញញវតថុ ែដលអនុញញ តិឱយមនករអភិវឌ ដំ ំេកសូ៊លកខណៈ្រគួ រកនុង
្រទង់្រទយធំ ។ គេ្រមងេនះអនុវត្តជចំបច់ចំេពះកសិករែដលេធ្វើករ ំដំ ំេកសូ៊ េលើៃផទដី តិចជង 
៥ ហិក  េហើយ្របព័នធេនះនឹងេធ្វើករ កលបងបែនថម មមេធយបយដូចគន  ចំេពះ ករ ំជលកខណៈ 
បុគគល េ យមនទំហំធំជងេនះ ។ 
 

ករេរៀបចគំេ្រមង  
 ករអភិវឌ ន៍ដំ ំេកសូ៊លកខណៈ្រគួ រ្រតូវែតផ ភជ ប់េទនឹងរចនសមព័នធជតិ េទ ម 
្របេភទ ្រកុមហុ៊នកនុង “្របព័នធេសដ្ឋកិចចចំរះុ” េ យេធ្វើករ្របមូលផ្តុំជសមគមន៍ ជមួយៃដគូ េផ ងៗ ។ 
 េ យពិចរ ពីេពលដ៏យូរ មុននឹងដំេណើ រករេជៀរជ័រពីេដើមេកសូ៊ គេ្រមងនឹងេធ្វើករ សំរប 
សំរលួករកំណត់ឥណទនរយៈេពលែវងមួយេ យមនលកខខណ្ឌ័ ដូចតេទ : 

- រយៈេពលអតិបរម ២០ឆន ំ េ យពនយរករសង្របក់េដើម និងករ្របក់រយៈេពល ១០ឆន ំ 
ដំបូង (រយៈេពលអនុេ្រគះ) ។ 

- ករសងរេំ ះ្របក់េដើមកំចីពីកសិករ នឹងចប់េផ្តើមេនឆន ំទី១១ ។ 
 

ទំព័រ - ១៧ -



 

ដំ កក់លអន្តរកល 
 
 េពលែដលដំ ក់កលៃនករពិេ ធន៍បនបញច ប់េ យេជគជ័យ េនែខ មិថុន ឆន ំ២០០៣ 
េនេលើៃផទដី ំដុះជិត ១,៣០០ ហិក  និងមនកសិករជង ៥០០នក់ បនចូលរមួ េនកនុងកមមវធីិេនះ 
ទីភន ក់ងរប ងំេដើមបីអភិវឌ ន៍ (AFD) និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនសំរច ែស្វងរកកិចច្រពមេ្រព ងថមីមួយ 
េទៀត ។ ដំ ក់កលអន្តរកលមួយ្រតូវបនចប់េផ្តើមកនុងចំនួន ទឹក្របក់ ៣,៥០០,០០០ អឺរ ៉ ូ(ែដលបន 
្របគល់ឱយខចីជែផនក េទធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ េ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងជមួយរ ្ឋ ភិបល) ្រតូវបន 
វនិិេយគេលើករអភិវឌ ន៍ ដំ ំេកសូ៊ លកខណៈ្រគួ រ េលើៃផទដីបែនថម ១,៥០០ ហិក  ស្រមប់ 
ឆន ំ២០០៣ ដល់ ២០០៦ េហើយគេ្រមង ថវកិបនវវិត្តេទមុខយ៉ង្របេសើរ េ្រប បេធៀបេទនឹងដំ ក់ 
កលេធ្វើករពិេ ធន៍ដូចគន  េនះែដរ ។ េដើមបីករពរកសិករពីករទទួលរងនូវ និភ័យ េលើអ្រ ករ 
្របក់្រតូវបនបេងកើនពី ៧% ដល់ ៩% ។ រយៈេពលឱយខចីមនចំនួន ២០ឆន ំ េហើយរយៈេពលអនុេ្រគះ្រតូវ 
បនបនថយពី រយៈេពល ១០ ឆន ំ មក្រតឹម ៨ឆន ំ េ យ រករែកលំអឱយ្របេសើរែផនកបេចចកេទស 
េដើមបីឆប់ បនទទួលផលពីេដើមេកសូ៊ ។ 
 ករ្រគប់្រគង មរយៈភពជៃដគូជមួយ អងគករ GRET បនបញច ប់េនែខមីន ឆន ំ ២០០៦ និង 
បនបង្ហ ញនូវលទធផលល្អ្របេសើរ េ យកសិករចំនួន ៦៣០នក់ ែដលមនសិទធិ ទទួលបនកំចី បង្ហ ញ 
ពី ករយល់ដឹងឥណទនរយៈេពលែវង និងករផ្តល់ឥណទន សំ ប់ៃផទដី ំដុះ (១,៨៨៩ ហិក  គិត 
្រតឹម ែខមិន ឆន ំ ២០០៥) ែដលមនចំនួនសរបុជិត ១ នដុ ្ល េមរកិ ជ្របក់កំចីមិនទន់សង ។ 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ និងអងគករ GRET បនអេញជ ើញ ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុេផ ងៗ មកចូល 
រមួ ្របជំុទទួលព័ត៌មន េនៃថងទី ២៨ ែខ កុមភៈ ឆន ំ ២០០៧ េដើមបីទទួលយកគេ្រមងេនះ កនុងលកខខណ្ឌ  
ជអនុបំណុលរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ។ េនៃថងកំណត់ទី ១២ ែខ មិន ឆន ំ ២០០៧ មិនមន 

ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុ មួយបង្ហ ញ នូវចំ ប់ រមមណ៍កនុងករទទួលយក គេ្រមងេនះេទ ។ 
េហតុដូេចនះេហើយ ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រតូវ្រគប់្រគង ចត់ែចងគំេ ង េនះេ យខ្លួនឯងចប់ពី ែខ 
េម  ឆន ំ ២០០៧ តេទេ យែផ្អកេទេលើ យុកលផុតកំណត់ ៃនកិចច្រពមេ្រព ងជមួយអងគករ 
GRET ។ 

 
៣. គេ្រមងរបសម់លូនិធិអន្តរជ ស្រមបអ់ វឌ នក៍សិកមម 

ទស នៈរបស់គេ្រមង  
 
 គេ្រមងបនទទួលមូលនិធិពី មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់អភិវឌ ន៍កសិកមម េ្រកមករជួយ 
ឧបតថមភ ែផនកបេចចកេទស ពីធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ េដើមបីេ្រជើសេរ ើសអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ែដលមន 
លកខណៈ សមបត្តិ្រគប់្រគន់េដើមបីបន្តមូលនិធិេនះេទឱយ្រកុមេគលេ របស់ មូលនិធិ អន្តរជតិស្រមប់ 
អភិវឌ ន៍កសិកមម ។ ករ យតំៃលពីតំរវូករឥណទន ែដលបនរពឹំងទុក ពីសមជិកៃន្រកុមេគលេ  
របស់ មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់អភិវឌ ន៍កសិកមម បនបង្ហ ញថមន តំរវូករចំនួន ១,២៣៥,០០០ 
ដុ ្ល រៃនថវកិ ែដលេកើន មកំរតិរយៈេពល៥ឆន ំ (២០០១-២០០៦) ែផ្អកេទេលើករអ្រ សងសរបុ 
ចំនួន ៩៥% ។ ករផ្តល់កមចីរមួមន៖ 

- កមចី មរដូវកល (្របមណពី ៣៨ េទ ៧៩ ដុ ្ល េមរកិ) េដើមបីចំ យេលើសំភរៈ 
កសិកមម និងបេចចកវជិជ កមមវធីិែកលំអរកសិកមមស្រមប់កសិករចំនួន ៣០,០០០្រគួ រ 

ទំព័រ - ១៨ -



 

(២៥,០០០ ្រគួ រេនតំបន់ទំនប និង ៥,០០០្រគួ រេនតំបន់ខពង់ ប) ែដលជ ្រគួ រ 
េគលេ ៃន កមមវធីិែកលំអរកសិកមមស្រមប់រយៈេពលមធយមចំនួន ៦ែខ ។ 

- កមចីរយៈេពលខ្លីមនចំនួន ១១,៦២៥ កមចី ស្រមប់បេងកើតចំណូលកនុង និងេ្រកវស័ិយ 
កសិកមម (១៨-៣៨ដុ ្ល េមរកិ) ែដល្រតូវសងវញិកនុងរយៈេពល១ឆន ំ ។ 

- កមចីរយៈេពលមធយមចំនួន ៦,២៥០កមចី ស្រមប់បេងកើតចំណូលកនុងនិងេ្រក វស័ិយ កសិកមម 
ែដល្រតូវសងមកវញិកនុងរយៈេពល២ឆន ំ ។ ឧទហរណ៍ ៧២ដុ ្ល េមរកិ ជចំែណកមួយ 
កនុងម៉សីុនបូមទឹក១េ្រគ ង។ អ្រ ករ្របក់្រតូវបនកំណត់េ្រកម ឥណទន និងសញជ ័យ 
ចំែណកឯ ១១,៧៨៥ ្រគួ រ នឹង្រតូវរពឹំងថទទួលបន ផល្របេយជន៍ពីកមមវធីិេនះ។ 
 

 
 
សកមមភពេគលេ  
 

- មនឥណទនចំនួន ៣្របេភទ ស្រមប់ខចី្របក់ មនសក្ត នុពលមក ពី្រកុមេគល េ  
របស់មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់អភិវឌ ន៍កសិកមមែដល្រតូវករឥណទន (១) ករ ំដុះ 
និងករ ចិញច ឹមសត្វ (២) កសិឧស -ហកមម និង (៣) ពណិជជកមម និងេស កមមេផ ងេទៀត។ 

 
 
ភរកិចចទទួលខុស្រតូវរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 
 

ធនគរមនភរកិចចទទួលខុស្រតូវដូចខងេ្រកមៈ 
១. បញជ ក់ និងេ្រជើសស្រមំងអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលមនលកខណៈសមបត្តិ ។ 
២. េរៀបចំ និងផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លឯកេទស ដល់បុគគលិកអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល  
៣. េរៀបចំែបបបទករឳយខចីបន្តនូវឥណទនែដលទទួលបនពី្រកសូងេសដ្ឋកិចច 

និងហិរញញវតថុ ។ 
៤. ពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងប្រងួបប្រងួមែផនករករងរ និងថវកិរ្របចំឆន ំ ។ 
៥. ដំេណើ រករ្រតតួពិនិតយ និង្របមូលផ្តុំនូវករចំ យេលើគេ្រមង ែដល ចអនុវត្ត បន 

និងពកយសំុដក្របក់ស្រមប់ ក់ជូនអងគភពគំ្រទគេ្រមង ។ 
៦. បេងកើត្របព័ន្ឋពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លដ៏មន្របសិទ្ឋភពមួយ ។ 
៧. េរៀបចំរបយករណ៍គេ្រមង្របចំ្រតីមស ស្រមប់ ក់ជូនអងគភពគំ្រទគេ្រមង  

 

 
 
ភរៈកិចចរបស់អងគភពែដលចូលរមួ 
 

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលចូលរមួគេ្រមង្រតូវផ្តល់េស កមមសញជ ័យ និងឥណទនឲយ ្រគួ រ 
ែដលរស់េនកនុងឃំុេគលេ របស់កមមវធីិែកលម្អកសិកមម (AIP) ។ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល ទំងេនះ 
អនុវត្តវធីិ ្រស្តរបស់េគផទ ល់កនុងករផ្តល់េស កមមសញជ ័យ និងឥណទន ក៏បុ៉ែន្ត ករផ្តល់េនះ 
្រតូវរមួមន (i) ករអប់រពីំ្រកុមករងរ និងធនគរភូមិ (ii) កំណត់េគលេ  សមជិក ៃន្រកុមេគល 
េ របស់មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់អភិវឌ ន៍កសិកមម ែដលចូលរមួកនុង កមមវធីិបង្ហ ញ និងផ ព្វផ យ 
កសិកមមរបស់គេ្រមង ។ 
 

ទំព័រ - ១៩ -



 

 
លទ្ឋផល 

គេ្រមងឥណទនជនបទេនេ្រកមកមចីរបស់មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់អភិវឌ ន៍កសិកមម េលខ 
៥១៣-KH បននឹងកំពុងអនុវត្តេ យេជគជ័យចប់ ំងពីឆន ំ ២០០៤ មក ។ ៃដគូចំនួន ៧ របស់ធនគរ 
អភិវឌ ន៍ជនបទកំពុង្របតិបត្តករេនកនុងេខត្តេគលេ ចំនួន ៤ គឺ សី និធិ េនេខត្ត េពធិ ត់, 
អងគករអភិវឌ ន៍សងគមជនបទ (SDR), សមគមអភិវឌ ន៍ជនបទែខមរ (KRDA), សមគមជួយកសិករ 
(AFA) និង ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុ (CBIRD) េនបត់ដំបង សី និធិ និងសមគមជួយកសិករេន 
េខត្តបនទ យមនជ័យ និង ថ ប័នមី្រកូហិរញញវតថុ ថ បនសហ្រគិន កមពុជ (CEB) និង ថ ប័នមី្រកូ 
ហិរញញវតថុ (CBIRD) េនេសៀម ប ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទំព័រ - ២០ -



 

ៃដគ ូ

ករផ រភជ ប់កនុងភពជៃដគូ 
គឺជេគលករណ៍មួយកនុងចំេ មេគលករណ៍ទំង យរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ។ 
េដើមបីេធ្វើឲយេស កមមហិរញញវតថុកន់ែតមនភព្របេសើរេនកនុង្របេទសកមពុជ 
មកទល់នឹងេពលេនះ ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ បនចុះហតថេលខ និងបនេធ្វើកិចច
សហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ ប័នរដ្ឋ ឯកជន អងគករជតិ និងអន្តរជតិ ដូចខងេ្រកមៈ  
 

  
 

ទីភន ក់ងរប ងំេដើមបីអភិវឌ ន៍_ 

 
 

 
 

អងគករ GRET 

  
 

មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់អភិវឌ ន៍កសិកមមμ (IFAD) 

  

សមគមអភិវឌ ន៍តំបន់ពយ័ពយ 

 

 

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ មិក (SAMIC) 

 

 
 

 

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ សី និធិ លីមីធីត 

 
 

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ហ ថ កសិករ Ltd. (HKL)  

 
 

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ថ បនសហ្រគិនកមពុជ 

 
 
 

 

សមគមអភិវឌ ន៍ជនបទែខមរ 

  

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឥណទនអភិវឌ ន៍្របជជន 

ទំព័រ - ២១ - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ឥណទនពលរដ្ឋរងុេរឿង 

 
  

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ម៉ក់សីុម៉  

 

  
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ មូលនិធិអភិវឌ ន័សហភពកសិករ (FUDF)  

 

 
 

សមគមជួយកសិករ (AFA) 

 
 

 

 
្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជនបទកមពុជ (CBIRD)   

 
 

 

 

អងគករអភិវឌ ន៍សងគមជនបទ   

 
 

 

 
សហព័នធសមគមម៉សីុនកិន្រសូវកមពុជ 

 
 

 
 

 

្រគឹះ ថ នពិសិដ្ឋអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច© 
 

 
  

ធនគរ ក ឌីយ៉ 
 

   

ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទស 
 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ចិន ( China Development Bank ) 

 
 
 
 

ទំព័រ - ២២ -



 

 

របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល 

្រកុម្របឹក ភិបល មនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េធ្វើករ ក់ជូននូវរបយករណ៍របស់ខ្លួន និង               
របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ េ កត់ថ (“ធនគរ”) ែដលបនេធ្វើសវនកមមរចួ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 ។ 

សកមមភពចមបង 
សកមមភពចមបងរបស់ធនគរ រមួមនករេធ្វើ្របតិបត្តិករេលើ ល់សកមមភព ជីវកមមធនគរឯកេទស 
និងករផ្តល់ នូវេស កមមហិរញញវតថុែដលពក់ព័នធេផ ងៗេទៀតេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
ពំុមនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តេលើសកមមភពចមបងរបស់ធនគរេនកនុងករយិបរេិចឆទេនះេទ ។ 

លទធផលហិរញញវតថុ 
លទធផលហិរញញវតថុរបស់ធនគរស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 មនដូច 
ខងេ្រកមៈ 
 2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
្របក់ចំេណញមុនបង់ពនធ  843,573 3,370,073 698,024 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ  (199,303)  (796,215) (193,782) 
       

្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  644,270 2,573,858 504,242 
        

ភគ ភ 
ពំុមនករ្របកស ឬករែបងែចកភគ ភេទ េហើយ្រកុម្របឹក ភិបលមិនបនេសនើឱយមនករែបងែចក 
ភគ ភ ស្រមប់ករយិបរេិចឆទេធ្វើរបយករណ៍េនះេទ ។ 

េដើមទុន 
ពំុមនករែ្រប្របួលេទេលើេដើមទុនែដលបនចុះបញជ ី និង បនេបះផ យរបស់ធនគរ េនកនុងករយិ 
បរេិចឆទេនះេទ ។ 

ទុនប្រមុង និងសំវធិនធន 

ពំុមនករែ្រប្របួលជ រវន្តៃនទុនបំរងុ និងសំវធិនធនេនកនុងករយិបរេិចឆទេនះេទ េ្រកពីករបង្ហ ញ 
េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

ទំព័រ - ២៣ - 



 

 

 

របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល (ត) 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ 
េនមុនេពលេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រកុម្របឹក ភិបលបនចត់វធិនករណ៍ែដល 
មនមូល ្ឋ នសមរមយ េដើមបីបញជ ក់ថវធិនករទក់ទងេទនឹងករលុបបំបត់េចលឥណទន និង           
បុេរ្របទន ្រកក់ និងករេធ្វើសំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទនជប់សង ័យ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។  
្រកុម្របឹក ភិបលមនករេជឿជក់ថ ល់ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលទទួល គ ល់ថមិន ចទរ បន 
្រតូវបនលុបបំបត់េចល េហើយសំវធិនធន្រគប់្រគន់ ្រតូវបនកំណត់េឡើងស្រមប់ឥណទន និង 
បុេរ្របទនែដលជប់សង យ័ ។   

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភិបលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដល ចនឹងប ្ត ល 
ឱយចំនួនៃនករលុបបំបត់េចលឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ ឬចំនួនៃនករេធ្វើសំវធិនធនេលើ            
ឥណទន និងបុេរ្របទនជប់សង ័យេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ មនចំនួនខ្វះខតជ រវន្ត 
េនះេឡើយ ។ 

្រទពយសកមមចរន្ត 
េនមុនេពលេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រកុម្របឹក ភិបលបនចត់វធិនករែដលមន 
មួល ្ឋ នសមរមយ េដើមបីបញជ ក់ថប ្ត ្រទពយសកមមចរន្ត េលើកែលងបំណុលែដលបនកត់្រ េនកនុង 
បញជ ីគណេនយយរបស់ធនគរ េហើយេហើយទំនងជមនតៃម្លមិន ចលក់បនេនកនុង ្របតិបត្តិករ 
ជីវកមមធមម  ្រតូវបនកត់បនថយឱយេនេសមើនឹងតៃម្លែដលគិតថនឹង ច្របមូលបនជក់ែស្តង ។ 

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភិបលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដលនឹងេធ្វើឱយប៉ះពល់ 
ដល់ករកំណត់តៃម្ល្រទពយសកមមចរន្តេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ថមនភពមិន្រតឹម្រតូវ 
េនះេទ។ 

វធីិ ្រស្ត យតៃម្ល  
នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភិបលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដលបនេកើតេឡើង 
ែដលនឹងេធ្វើឱយប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តន៍វធីិ ្រស្តែដលមនកន្លងមក កនុងករ យតៃម្ល្រទពយសកមម និង 
បំណុលេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ថមនភពមិន្រតឹម្រតូវ និងមិនសម្រសបេនះេទ ។ 

បំណុលយថេហតុ និងបំណុលេផ ងៗេទៀត 
នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ពំុមនៈ 

(ក) ករ ក់បញច ំនូវ្រទពយសកមម មួយរបស់ធនគរ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចប់ ំងពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទ 
កនុងករធនចំេពះបំណុលរបស់បុគគល មួយេឡើយឬ 

(ខ) បំណុលយថេហតុ មួយែដលេកើតមនេឡើងចំេពះធនគរ ចប់ ំងពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទ      
មកេ្រកអំពី្របតិបត្តិករ ជីវកមមធមម របស់ធនគរេឡើយ ។  

ទំព័រ - ២៤ - 



 

 

របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល (ត) 

បំណុលយថេហតុ និងបំណុលេផ ងៗេទៀត (ត) 
មមតិរបស់្រកុម្របឹក ភិបល ពំុមនបំណុលយថេហតុ ឬបំណុលេផ ងៗេទៀតរបស់ធនគរ ែដល្រតូវ 

បំេពញ ឬ ចនឹង្រតូវបំេពញកនុងកំឡុងេពល 12 ែខ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទ យករណ៍ែដលនឹងេធ្វើឱយ 
មនផលប៉ះពល់ ឬ ចនឹងប៉ះពល់ជ រវន្តដល់លទធភពរបស់ធនគរកនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ 
ខ្លួនដូចែដលបនកំណត់ និងេនេពលែដលដល់ៃថងកំណត់ ។  

ករផ្ល ស់ប្ដូរៃនេហតុករណ៍ 
នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភិបលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដលមិនបនែវកែញក 
េនកនុងរបយករណ៍េនះ ឬកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ែដលនឹងប ្ត លឱយមនតួេលខ 
ៃនចំនួន មួយែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុមនភពមិន្រតឹម្រតូវេនះេទ ។ 

្របតិបត្តិករមិន្រប្រកតី 
មមតិរបស់្រកុម្របឹក ភិបល លទធផលៃន្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ កនុងករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុេនះ 

មិនមនផលប៉ះពល់ជ រវន្តេ យសកមមភព្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មួយែដលមនលកខណៈ 
ជ រវន្ត និងមិន្រប្រកតីេនះេទ ។ 

្រកុម្របឹក ភិបលក៏មនេយបល់ផងែដរថ េនកនុងចេន្ល ះេពលចប់ពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទដល់ៃថងេចញ 
របយករណ៍េនះ ពំុមនចំ ត់ថន ក់សកមមភព្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មួយែដលមនលកខណៈជ 

រវន្តនិងមិន្រប្រកតីេកើតមនេទបើងែដល ចនំឱយប៉ះពល់ដល់លទធផលៃន្របតិបត្តិកររបស់ធនគរកនុង 
ករយិបរេិចឆទែដលរបយករណ៍េនះបនេរៀបចំេឡើងេនះេទ ។ 

្រកុម្របឹក ភិបល 
្រកុម្របឹក ភិបល ែដលបនបេ្រមើករចប់ ំងពីៃថងែដលេចញរបយករណ៍ចុងេ្រកយ រមួមន៖ 

 ឯកឧត្តម សុន គនធរ ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 ឯកឧត្តម ហីុង ថូ ៉ ក់សីុ សមជិក 
 ឯកឧត្តម ែហ៊ល ចំេរ ើន សមជិក 
 េ កជំទវ ន់ ផល្លី សមជិក 
 េ កអូ៊ សុផ រទិធិ សមជិក 
 េ កលី វធុ សមជិក 
 េ ក ចន់ សី  សមជិក 

ទំព័រ - ២៥ - 



 

 

របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល (ត) 

ចំែណកហុ៊នរបស់្រកុម្របឹក ភិបល 
មិនមនសមជិក្រកុម្របឹក ភិបល មន ក់កន់កប់ ឬមនករទក់ទិនផទ ល់េនកនុងភគហុ៊នរបស់ធនគរ 
េនកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុេនះេទ ។  

អតថ្របេយជន៍របស់្រកុម្របឹក ភិបល 
មិនថេនចុងករយិបរេិចឆទ ឬេនកនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុេនះ ពំុមនករេរៀបចំ មួយែដល 
មនធនគរជគូភគីមួយ កនុងេគលបំណងជួយដល់សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលេដើមបីទទួលបននូវ 
អតថ្របេយជន៍េ យមេធយបយទិញយកភគហុ៊នឬលិខិតបំណុលពីធនគរ ឬពី្រកុមហុ៊នដៃទេទៀតេទ ។ 
ចប់ ំងពីេដើមករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុ ពំុមនសមជិក្រកុម្របឹក ភិបល មន ក់បនទទួល ឬមនសិទធិ 
ទទួលបននូវអតថ្របេយជន៍ មួយ (េ្រកពីអតថ្របេយជន៍ែដលបនទទួលដូចបនបង្ហ ញេនកនុង 
របយករណ៍ហិរញញវតថុ) មរយៈករចុះកិចចសនយេធ្វើេឡើងេ យធនគរ ឬេ យ្រកុមហុ៊នពក់ព័នធមួយ 
ជមួយនឹង្រកុមហុ៊នែដលសមជិក្រកុម្របឹក ភិបលេនះជសមជិក ឬក៏ជមួយ្រកុមហុ៊នែដលសមជិក 
្រកុម្របឹក ភិបលេនះជសមជិក មនផល្របេយជន៍ែផនកហិរញញវតថុេ្រចើនមួយេនះេទ េលើកែលងែត 
ករបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  

ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបលេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 
្រកុម្របឹក ភិបល មនភរៈេធ្វើករអះ ងបញជ ក់ថ របយករណ៍ហិរញញវតថុបនេរៀបចំេឡើងយ៉ង្រតឹម្រតូវ 
េដើមបីចង្អុលបង្ហ ញនូវភពពិត និង្រតឹម្រតូវៃន ថ នភពហិរញញវតថុរបស់ធនគរនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 
និងលទធផលហិរញញវតថុ និងលំហូរទឹក្របក់ ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ។  េនកនុងករេរៀបចំ 
របយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ្រកុម្របឹក ភិបលចំបច់្រតូវៈ 
(ក) អនុម័តនូវេគលនេយបយគណេនយយ ែដលសម្រសបេ យែផ្អកេលើករវនិិចឆ័យ និងករប៉ន់ 

្របមណយ៉ងសមេហតុផល និង្របុង្របយ័តន េហើយេធ្វើករអនុវត្តន៍្របកបេ យសងគតភព ។ 
(ខ) អនុវត្តេទ មស្តង់គណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជែដល 

ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ឬេបើមនករផ្ល ស់ប្តូរ 
ពីេនះេដើមបីបង្ហ ញនូវភពពិត និង្រតឹម្រតូវគឺ្រតូវបង្ហ ញ ពនយល់ និងកំណត់បរមិណ ឱយបន 
ចបស់ ស់ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  

(គ) រក ទុកនូវបញជ ីគណេនយយឱយបន្រគប់្រគន់ និង្របព័នធៃនករ្រគប់្រគងៃផទកនុងឱយមន្របសិទធិភព ។ 
(ឃ) េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ននិរន្តភពៃនដំេណើ រករ ជីវកមម េលើកែលង 

ែតមនករណីមិនសម្រសបកនុងករសនមតថ ធនគរនឹងបន្តេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម នេពល 
អនគត ែដលគិតទុកជមុន ។ និង 

(ង) ្រតួតពិនិតយ និងដឹកនំធនគរឱយមន្របសិទធិភពេលើ ល់េសចក្តីសេ្រមចែដលមន រៈសំខន់ 
ទំង យ ែដលប៉ះពល់ដល់សកមមភព្របតិបត្តិករ និងដំេណើ រកររបស់ធនគរ េហើយ្រតូវ 
្របកដថកិចចករេនះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ំងយ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ។ 

 

ទំព័រ - ២៦ -



 

 

របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល (ត) 

ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបលេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
្រកុម្របឹក ភិបលធនអះ ងថ បនអនុវត្តនូវ ល់ត្រមូវករ ដូចមន យករណ៍ខងេលើកនុងករ 
េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 
 

 

ចុះហតថេលខេ យេយងេទេលើេសចក្តីសំេរចរបស់្រកុម្របឹក ភិបលៈ 

 

 

 

_________________________ 

ឯកឧត្តម សុន គនធរ 
អគគនយកនិង ្របធននយក្របតិបត្តិ 
 

ៃថងទី ៣១ ែខ មិន ឆន ំ ២០១៤ 
  

 

 

ទំព័រ - ២៧ -



 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

ងតុលយករ 
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2013 

  2013 2012 
 កំណត់សំគល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
្រទពយសកមម 

ច់្របក់កនុងៃដ 5 1,017,594 4,065,288 324,141 
សមតុលយេនធនគរនន 6 1,877,977 7,502,518 1,085,683 
សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 7 7,734,826 30,900,630 9,734,348 
ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទធ 8 59,638,597 238,256,195 54,073,497 
ករវនិិេយគ 9 12,500 49,937 12,500 
្រទពយែដលរបឹអូសបន 10 1,113,605 4,448,852 1,113,605 
្រទពយសកមមេផ ងៗ 11 14,199 56,725 179,959 
្រទពយសកមមអរបិូយ 12 8,171 32,643 16,319 
្រទពយ និងបរកិខ រ 13 749,486 2,994,197 609,142 
       

 សរបុ្រទពយសកមម  72,166,955 288,306,985 67,149,194 
        
បំណុល និងមូលនិធិភគទុនិក 
បំណុល 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 14 1,540,595 6,154,677 1,271,810 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ 15 48,808 194,988 48,374 
្របក់កមចី 16 42,908,799 171,420,652 38,886,704 
បំណុលេផ ងៗ 17 1,487,043 5,940,737 1,246,728 
សំវធិនធនស្រមប់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 25 133,549 533,528 161,229 
       

 សរបុបំណុល  46,118,794 184,244,582 41,614,845 
       

មូលនិធិភគទុនិក 
េដើមទុន 18 20,475,890 81,801,181 20,475,890 
ឥណទនបនទ ប់បន ំ 19 1,305,000 5,213,475 1,435,458 
្របក់ចំេណញរក ទុក  4,267,271 17,047,747 3,623,001 
       

 សរបុមូលនិធិភគទុនិក  26,048,161 104,062,403 25,534,349 
       

សរបុបំណុល និងមូលនិធិភគទុនិក  72,166,955 288,306,985 67,149,194 
        

 

កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

ទំព័រ - ២៨ -



 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

របយករណ៍លទធផល 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 

  2013 2012 
 កំណត់សំគល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
ចំណូលពីករ្របក់ 20 4,098,440 16,373,268 3,558,862 
ចំ យេលើករ្របក់ 21 (1,160,394) (4,635,774) (1,125,565) 
       

ចំណូលពីករ្របក់សុទធ  2,938,046 11,737,494 2,433,297 
ចំណូលមិនែមនពីករ្របក់ 22 309,524 1,236,548 312,200 
្របក់េបៀវត រ ៍និងចំ យេផ ងៗេលើបុគគលិក 23 (746,404) (2,981,884) (699,113) 
ចំ យរលំស់  (110,699) (442,243) (101,075) 
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 24 (314,862) (1,257,874) (438,205) 
       

ចំណូលពី្របតិបត្តិករ  2,075,605 8,292,041 1,507,104 
សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន  
 និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ 8 (1,232,032) (4,921,968) (809,080) 
       

្របក់ចំេណញមុនដកពនធ  843,573 3,370,073 698,024 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 25 (199,303) (796,215) (193,782) 
       

្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  644,270 2,573,858 504,242 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

ទំព័រ - ២៩ - 



 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

របយករណ៍ស្ដពីីបែ្រមប្រមួលមូលធន 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 
 
 
  បំណុល ្របក់ចំេណញ 
 េដើមទុន បនទ ប់បន ំ រក ទុក សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
 
 
សមតុលយន 
 ៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2012 20,475,890 1,565,916 3,118,759 25,160,565 
 
ករបង់សងេទ IFAD - (130,458) - (130,458) 
 
្របក់ចំេណញសុទធ 
 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ - - 504,242 504,242 
           

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនួ ឆន ំ 2012 20,475,890 1,435,458 3,623,001 25,534,349 
           

សមតុលយន 
 ៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2013 20,475,890 1,435,458 3,623,001 25,534,349 
 
ករបង់សងេទ IFAD - (130,458)  - (130,458) 
 
្របក់ចំេណញសុទធ 
 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  - - 644,270 644,270 
           

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 20,475,890 1,305,000 4,267,271 26,048,161 
           

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 
(សមមូលនឹងពន់េរៀល -  
 កំណត់សំគល់ទី 4) 81,801,181 5,213,475 17,047,747 104,062,403 
           

 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

ទំព័រ - ៣០ - 



 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2013 
 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
្របក់ចំេណញមុនដកពនធ  843,573 3,370,073 698,024 
និយ័តកមមេលើៈ 
 រលំស់  110,699 442,243 101,075 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន  
  និង បុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ  1,232,032 4,921,968 809,080 
 ្របក់ចំេណញេលើករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ  - - (4,099)  
 បំែរបំរលួៃនអ្រ ប្តូរ្របក់  - - 109,756  
       

    2,186,304 8,734,284 1,713,836 
ករែ្រប្របួលនូវៈ 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន  (6,797,132) (27,154,542) (21,173,114)  
 ្រទពយសកមមេផ ងៗ  165,760 662,211 (356,641)  
 ្រទពយែដលរបឹអូសបន  - - (1,113,605)  
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជននន  268,785 1,073,796 (95,014)  
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន  434 1,734 1,196  
 បំណុលេផ ងៗ  240,315 960,058 315,695  
       

ច់្របក់សុទធ េ្របើ្របស់កនុង 
 សមមភព្របតិបត្តិករ  (3,935,534) (15,722,459) (20,707,647)  
ពនធេលើ្របក់ចំេណញែដលបនបង់  (226,983) (906,797) (226,600)  
       

ច់្របក់សុទធ េ្របើ្របស់កនុងសកមមភព្របតិបត្តិករ (4,162,517) (16,629,256) (20,934,247) 

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពវិនិេយគ 
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ  (242,895) (970,365) (180,024) 

ច់្របក់ទទួលបនពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ  - - 4,099  
       

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុងសកមមភពវនិិេយគ  (242,895) (970,365) (175,925) 
      

ទំព័រ - ៣១ -



 

 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន  
ករបង់សងបំណុលបនទ ប់បន ំ  (130,458) (521,180) (130,458) 
ករបង់សង្របក់កមចី  (12,742,905) (50,907,905) (12,787,904)  

ច់្របក់ទទួលបនពី្របក់កមចី  16,765,000 66,976,175 27,675,000  
       

ច់្របក់សុទធទទួលបន 
 ពីសកមមភពហិរញញបបទន  3,891,637 15,547,090 14,756,638  
       

ករថយចុះសទុធនូវ ច់្របក់  
 និង ច់្របក់សមមូល  (513,775) (2,052,531) (6,353,534)  
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 

 នេដើមករយិបរេិចឆទ  9,963,572 39,804,470 16,317,106  
       

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 នចុងករយិបរេិចឆទ (កំណត់សំគល់ទី 26)  9,449,797 37,751,939 9,963,572  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

 
 
 
 
 
 

ទំព័រ - ៣២ - 



 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ  
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2013 

1. អំពីធនគរ និងសកមមភពចមបង 
ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ជ ថ ប័នរបស់រដ្ឋែដលបនបេងកើតេឡើងេ យអនុ្រកិតយចុះៃថងទី 21 ែខ 
មក  ឆន ំ 1998 កនុងេគលបំណងេលើកសទួយករអភិវឌ កសិកមម និងជនបទ 
េដើមបីចូលរមួកត់បនថយភព្រកី្រក និងេលើកកំពស់ជីវភពរបស់្របជជនេនជនបទ ។ 

ធនគរ ចប់េផ្តើមេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម េ្រកមវញិញ បនប្រតចុះបញជ ីេលខ Co.3942 et/1998 
េចញេ យ្រកសួងពណិជជកមម េនៃថងទី 12 ែខ ឧសភ ឆន ំ 1998 ។  ធនគរ 
បនទទួល ជញ ប័ណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ ស្រមប់្របតិបត្តិជ ធនគរឯកេទស 
មនសុពលភពអចិៃ្រន្តយ៍ ពីធនគរជតិ េនៃថងទី 15 ែខ មិថុន ឆន ំ 2007 ។  

េ្រកម ជញ ប័ណ្ណធនគរឯកេទស ធនគរមនសិទធិផ្តល់ឥណទនដល់សហ្រគសខន តតូច និង 
មធយមែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

ធនគរមនបុគគលិកចំនួន 67 នក់ គិត្រតឹមៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 (ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2012 : 68 នក់) ។ 

2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 

(ក) របយករណ៍អនុេ មភព 
របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ 
និងេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញ 
េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល និងផ្តល់សិទធិផ យេនៃថងទី 31 
ែខ មីន ឆន ំ 2014 ។ 

(ខ) មូល ្ឋ នទូេទៃនករ ស់ែវង 
របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេទ មមូល ្ឋ នតៃម្លេដើមដំបូង ។ 

 

ទំព័រ - ៣៣ - 



 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2013 
2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) របិូយប័ណ្ណមុខងរ និងរបិូយប័ណ្ណស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ 
ធនគរេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម និងកត់្រ ល់បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួន ែផ្អកេលើរបិូយប័ណ្ណ 
ចំនួនពីរគឺ ្របក់េរៀល និង្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។  អនក្រគប់្រគងក៏បនកំណត់្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
ជរបិូយប័ណ្ណមុខងរ និងជរបិូយប័ណ្ណស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញេ្រពះ ឆ្លុះបញច ំងពីេសដ្ឋកិចច ្របភព 
្រពឹត្តិករណ៍ និងកលៈេទសៈរបស់ធនគរ ។ 

សកមមភព្របតិបត្តិករជរបិូយប័ណ្ណេផ ងៗេទៀត េ្រកពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ 
ដុ ្ល រ េមរកិ េ យេ្របើ្របស់អ្រ ប្តូរ្របក់េនៃថង្របតិបត្តិករេនះ ។  សមតុលយៃន្រទពយសកមម 
និងបំណុលរបិូយប័ណ្ណ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ ែដលជរបិូយប័ណ្ណេ្រកពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
ក៏្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេ យេ្របើអ្រ នកលបរេិចឆទេនះ ។  ភពលំេអៀងពីករ 
ប្ដូររបិូយប័ណ្ណែដលេកើតមកពីករប្តូរេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

(ឃ) ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ 
ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុត្រមូវឱយអនក្រគប់្រគងេធ្វើករវនិិចឆ័យ ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតផល 
ប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តន៍នូវេគលនេយបយគណេនយយ និងចំនួនៃន្រទពយសកមម បំណុល ចំណូល 
និងចំ យែដលបន យករណ៍ ។  លទធផលជក់ែស្តង ចខុសពីករប៉ន់ ម នទំងេនះ ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធ ្រតូវបន្រតតួពិនិតយជ្របចំ ។  ករែកែ្របេទេលើករ 
ប៉ន់ ម នគណេនយយ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងកត់្រ េនកនុងករយិបរេិចឆទ ែដលករប៉ន់ ម ន 
េនះ្រតូវបនែកែ្រប និងករយិបរេិចឆទអនគតែដលមនផលប៉ះពល់េ យករែកែ្របេនះ ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិឆឆ័យគណេនយយចមបង 
្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 
រមួមនករប៉ន់ ម ននូវចំនួនែដល ច្របមូលបនមកវញិពីឥណទន 
និងបុេរ្របទនែដលបនបង្ហ ញេនកនុងេគលនេយបយគណេនយយេ យែឡកកនុងកំណត់សំគល់
ទី 3 (ឃ) និង 3 (ង) ។ 

ទំព័រ - ៣៤ - 



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ  

េគលនេយបយគណេនយយសំខន់ៗ  
ែដលបនេ្របើ្របស់េ យធនគរកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ មនដូចខងេ្រកម ។  
េគលនេយបយទំងេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់្រគប់ ករយិបរេិចឆទទំងអស់ 
ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ្របកបេ យសងគតិភព ។ 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុរបស់ធនគរ រមួមន ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល ឥណទន 
និងគណនី្រតូវទទួលេផ ង  ៗ ្របក់បេញញើ និងគណនី្រតូវទូទត់េផ ង  ៗ ។  
េគលនេយបយគណេនយយេលើករទទួល គ ល់ និងករ យតៃម្លនូវសមសធតុទំងេនះ 
្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងេគលនេយបយ គណេនយយេ យែឡកពីគន  ។ 

(ខ) មូល ្ឋ នៃនករសរបុរមួ 

ធនគរេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមរបស់ខ្លួនែតេលើសកមមភពជធនគរឯកេទស និងសថិតេនកនុងែដន 
ភូមិ ្រស្តែតមួយគឺ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

(គ) ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល រមួមនសមតុលយ ច់្របក់ និងធនគរ និង្របក់បេញញើេន 

ធនគរ ែដលមនកលវ ន្តេនេពលតមកល់ដំបូងមនរយៈេពល 3 ែខ ឬតិចជង និងករវនិិេយគ 
រយៈេពលខ្លី ែដល ចប្តូរជ ច់្របក់េពល ក៏បន េ យមន និភ័យតិចតួចចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរ 
តៃម្ល ។ 

(ឃ) ឥណទន និងបុេរ្របទន 
ឥណទន និងបុេរ្របទនេនកនុង ងតុលយករ ្រតូវបនកត់្រ មៃថ្លេដើម ែដលេនសល់េ យ 
ដកេចញចំនួនទំង យ ែដលបនលុបេចល សំវធិនធនជក់ ក់ និងសំវធិនធនទូេទ ។ 

ភព្រគប់្រគន់ៃនសំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ ្រតូវបន យតៃម្លេ យអនក្រគប់ 
្រគងេរៀង ល់ែខ ។  លកខខណ្ឌ ទំង យ ែដល្រតូវបនពិចរ កនុងករ យតៃម្លេទេលើភព្រគប់ 
្រគន់ៃនសំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័មនដូចជ ទំហំឥណទន បទពិេ ធៃន 

ទំព័រ - ៣៥ - 



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឃ) ឥណទន និងបុេរ្របទន (ត) 
ករខតបង់កន្លងមក លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចបចចុបបនន និងផលប៉ះពល់េផ ងៗដល់ 
អតិថិជន ថ នភពហិរញញវតថុរបស់អតិថិជន និង ថ នភពជក់ែស្តងៃនឥណទនេធៀបនឹងលកខខណ្ឌ  
ែដលបនែចងកនុងកិចចសនយ ។ 

(ង) សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់និងជប់សង យ័  
េដើមបីអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ល់ឥណទន និងបុេរ្របទន           
្រតូវបនចត់ចំ ត់ថន ក់ េ យេយងេទ មសមតថភព ៃនករទូទត់សងរបស់ៃដគូពណិជជកមម ។  
សមតថភពៃនករទូទត់សងេនះ្រតូវបន យតៃម្ល េ យែផ្អកេទ មបទពិេ ធន៍ៃនករទូទត់ 
សងពីមុន លកខខណ្ឌ ហិរញញវតថុរបស់កូនបំណុល ជីវកមម និងលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគត 
លទធភព និងករសម័្រគចិត្តសងរបស់កូនបំណុល បរយិកសហិរញញវតថុ និងគុណភពៃនឯក រ 
ែដល្របមូលបន ។  

បែនថមេលើគុណភពៃនព័ត៌មនខងេលើ ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង្រតូវបនយកមកគិតដូចខង 
េ្រកម៖ 

 ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង 
 
 ឥណទនធមម /ស្តង់ រ <30 ៃថង 
 ឥណទនឃ្ល ំេមើល ≥ 30 ៃថង – 89 ៃថង  
 ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ ≥ 90 ៃថង – 179 ៃថង 
 ឥណទនជប់សង យ័ ≥ 180 ៃថង – 359 ៃថង 
 ឥណទនបត់បង់ េលើសពី 360 ៃថង 

សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទនជប់សង ័យអបបបរម ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេទ ម 
ចំ ត់ថន ក់ែដលបនចត់ថន ក់ ។  េនេពលមនព័ត៌មនែដល ចទុកចិត្តបនថបំណុលបត់ 
បង់េកើតមនេឡើងេ្រចើនជងត្រមូវករអបបបរមេនះ សំវធិនធនបែនថមនឹង្រតូវបនេគេធ្វើេឡើង ។ 

ទំព័រ - ៣៦ -



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ង) សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់និងជប់សង យ័ (ត) 
 ចំ ត់ថន ក់ សំវធិនធនអបបបរម 
 
 បំណុលធមម /ស្តង់ រ 1% 
 បំណុលឃ្ល ំេមើល 3% 
 បំណុលេ្រកមស្តង់ រ 20% 
 បំណុលជប់សង យ័ 50% 
 បំណុលបត់បង់ 100% 

សំវធិនធនខងេលើ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមិនគិតពីតៃម្លៃន្រទពយបញច ំេទ េលើកែលងែត្រទពយបញច ំ 
េនះជ ច់្របក់ែដលបនតំកល់េនធនគរ េនកនុងករណីែដលឥណទន និងបុេរ្របទនចត់ 
ថន ក់ជឥណទនបត់បង់ ្រទពយបញច ំ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ មតៃម្លទីផ រែដលអនុម័តេ យ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

សំវធិនធនចំេពះឥណទន ែដលបនលុបបំបត់េចលពីមុន និងករបញចូ លមកវញិនូវសំវធិនធន 
ពីមុន ្រតូវបនបង្ហ ញ ច់េ យែឡករមួជមួយនឹងសំវធិនធនសុទធរបស់ឥណទន ្រកក់ 
និងជប់សង យ័កនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

ឥណទនែដលមិន ចទរបន ឬចំែណកៃនឥណទនែដលបនចត់ថន ក់ជឥណទន ្រកក់្រតូវ 
បនកត់េចញ បនទ ប់ពីមនករគិតគូរេទេលើតៃម្លលក់បនៃន្រទពយបញច ំ េហើយ្របសិនេបើេនេពល 
ែដលអនក្រគប់្រគងវនិិចឆ័យេឃើញថ ពំុមនសងឃឹមនឹងទរបននូវឥណទនទំងេនះមកវញិេទ ។   

(ច) ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម ។ 

(ឆ) ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ 
្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់ ្រតូវបនរក ទុកេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
្រសប មចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
និង្រតូវបនកំណត់ជភគរយៃនេដើមទុនអបបបរម របស់ធនគរ 
និង្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនែដលត្រមូវេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ។  

ទំព័រ - ៣៧ - 



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ជ) ្រទពយសកមមេផ ងៗ 

្រទពយសកមមេផ ងៗ ្រតូវបនកត់្រ េទ មតៃម្លែដលបនរពឹំងថនឹងទទួលបន ។ 
(ឈ) ្រទពយសកមមអរបិូយ 

្រទពយសកមមអរបិូយ រមួមន កំុពយួទ័រសូហ្វែវរ ែដល្រតូវបនកត់្រ មៃថ្លេដើម ដករលំស់បងគរ និង 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លបងគរ ្របសិនេបើមន ។  ្រទពយសកមមអរបិូយ ្រតូវបនដករលំស់ 
េ យេ្របើវធីិ ្រស្តរលំស់ថយចុះជលំ ប់កនុងអ្រ  20% កនុងមួយឆន ំ ។  ្របសិនេបើមនករគូស 
បញជ ក់ មួយឱយដឹងថ មនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តនូវអ្រ រលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ ឬតៃម្ល 
េនសល់របស់ ្រទពយសកមមអរបិូយ រលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបិូយទំងេនះ ្រតូវកំណត់េឡើងវញិ 
េដើមបីឆ្លុះបញច ំងនូវករប៉ន់ ម នថមី ។   

(ញ) ្រទពយ និងបរកិខ រ 
(i) ្រទពយ និងបរកិខ រ បនកត់្រ មតៃម្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករខតបង់ៃនឱនភពតៃម្លបងគរ 

្របសិនេបើមន ។  ដី្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម។  េនេពលែដលធតុៃន្រទពយ 
និងបរកិខ រមួបញចូ លនូវសមសធតុសំខន់ៗ ែដលមន យុកលកំណត់េ្របើ្របស់ខុសៗគន  
ធតុទំងេនះ ្រតូវបនចត់ទុកជែផនកេផ ងគន  របស់្រទពយ និងបរកិខ រ ។ 

(ii) ដីមិន្រតូវបនេធើ្វរលំស់េទ។  អគរ និងករជួសជុលែកលំអ 
្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំ យេនកនុងរបយករណ៍លទធផល េ យ ែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន 
េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នរលំស់េថរ។ ្រទពយ និងបរកិខ រេផ ងៗេទៀត  
្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំ យេនកនុងរបយករណ៍លទធផល េ យ 
ែផ្អកេលើមូល ្ឋ នរលំស់ថយចុះេ យេ្របើ្របស់តៃម្លេយងៃន្រទពយនិងបរកិខ រនីមួយៗេនេដើមករ ិ
យបរេិចឆទ មអ្រ ដូចខងេ្រកមៈ 

 អគរ 5.00% រលំស់េថរ 
 ករជួសជុលែកលំអ 10.00% រលំស់ថយចុះ 
 យនយន្ត 12.50% រលំស់ថយចុះ 
 សមភ រកំពយូទ័រ  25.00% រលំស់ថយចុះ 
 េ្រគ ងបំពក់ និងេ្រគ ងសង្ហ រមឹ 12.50% រលំស់ថយចុះ 

ទំព័រ - ៣៨ - 



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

ញ) ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
(iii) ករចំ យបនទ ប់ែដលពក់ព័នធេទនឹងែផនកមួយៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនទទួល គ ល់រចួ 

មកេហើយ ្រតូវបនរមួបញចូ លេទកនុងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមេនេពលែដល ្រទពយសកមមេនះមន 
លទធភពផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចនេពលអនគតដល់ធនគរេលើសពីស្តង់ រេដើម ។  
ល់ករចំ យបនទ ប់េផ ងេទៀត 

្រតូវបនទទួល គ ល់ជបនទុកចំ យេនកនុងករយិបរេិចឆទែដល បនេកើតេឡើង ។ 

(iv) ចំេណញ ឬខតពីករេបះេចល ឬករលក់េចញៃន្រទពយ និងបរកិខ រ មួយ្រតូវបនកំណត់ 
េ យភពខុសគន រ ង្របក់ចំណូលសុទធពីករលក់ និងតៃម្លេយងៃន្រទពយ និងបរកិខ រេនះេហើយ 
្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផលេនៃថងេបះេចល ឬលក់េចញ ។ 

(v) ្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនដករលំស់អស់េហើយ ្រតូវបនរក ទុកកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរហូត 
ដល់ៃថងែដល្រទពយ និងបរកិខ រទំងេនះ្រតូវបនលក់ ឬលុបបំបត់េចល ។ 

(ដ) ឱនភពៃនតៃម្ល្រទពយសកមម 
(i) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបន យតៃម្លនករយិបរេិចឆទៃនករេធ្វើរបយករណ៍េដើមបីកំណត់ថេតើ 
មនភស្តុ ង មួយែដលបង្ហ ញថ ឱនភព ចេកើតមនេទបើង ។  ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ្រតូវ 
ចត់ទុកថមនឱនភពកនុងករណីែដល ចបង្ហ ញថ មនេហតុករណ៍មួយ ឬេ្រចើនជះឥទធិពល 
អវជិជមនេទេលើចលនទឹក្របក់នេពលអនគតៃន្រទពយសកមមេនះ ។  
ករណីេនះមិន្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង 
េគលនេយបយ គណេនយយេ យែទបកេនកនុងកំណត់សំគល់ 3 (ឃ) និង (ង) ។  

ល់្រទពយសកមមសំខន់ៗ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេទេលើឱនភពៃនតៃម្ល ម្រទពយសកមមនីមួយៗ ។  
្រទពយសកមមែដលេនសល់្រតូវបន យតៃម្លជរមួស្រមប់្រទពយសកមម 
ែដលមន និភ័យឥណទន្រសេដៀងគន  ។  

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។  

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវដកេចញវញិ្របសិនេបើករដកេចញ ចពក់ព័នធជមួយនឹង 
្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកើតេទបើងេ្រកយពីករទទួល គ ល់ករខតបង់ពីឱនភព ។  

ទំព័រ - ៣៩ -



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ii) ្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ 

តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេន ល់កលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ 
ហិរញញវតថុ េដើមបីកំណត់ថេតើមនក ្ត ែដលនំឱយមនឱនភពឬេទ ។  កនុងករណីែដលមនក ្ត ទំង 
េនះេកើតេទបើង ករប៉ន់ ម នតៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម្រតូវបនេធ្វើេទបើង ។ 

តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច់្របក់គឺែផ្អកេលើតៃម្លែដល 
ធំជងរ ងតៃម្លេ្របើ្របស់ និងតៃម្លទីផ រដកចំ យលក់េចញ ។  កនុងករ យតៃម្លេលើតៃម្ល 
េ្របើ្របស់ ច់្របក់រពឹំងថនឹងទទួលបននេពលអនគត ្រតូវបនបញចុ ះេទតៃម្លបចចុបបននេ យ 
េ្របើ្របស់អ្រ ករ្របក់មុនដកពនធ ែដលឆ្លុះបញច ំងតៃម្លទីផ រែផ្អកេលើតៃម្លៃនេពលេវ  និង 

និភ័យជក់ ក់ស្រមប់្រទពយសកមមទំងេនះ ។  ស្រមប់េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយេលើ 
ឱនភពៃនតៃម្ល្រទពយសកមម ្រតូវបន ក់បញចូ លគន េទ្រកុមតូចៗៃន្រទពយសកមមែដល ចបេងកើត 

ច់្របក់ពីករបន្តេ្របើ្របស់ ែដលមិនពឹងែផ្អកខ្ល ំងេលើលំហូរចូលៃន ច់្របក់ៃន្រទពយសកមម 
ដៃទេទៀត ឬ្រកុម្រទពយសកមមដៃទេទៀត (“ឯក បេងកើត ច់្របក់”) ។  

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់្របសិនេបើតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម ឬឯក  
បេងកើត ច់្របក់មនចំនួនេលើសពីតៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបន ។  ករខតបង់ពីឱនភពៃន 
តៃម្ល្រតូវបនកត់្រ េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

(ឋ) បំណុលេផ ង  ៗ

បំណុលេផ ងៗ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម ។ 

(ឌ) សំវធិនធន 
សំវធិនធន្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង ងតុលយករ េនេពលែដលធនគរជប់កតព្វកិចច ម 
ផ្លូវចបប់ ឬកិចចសនយែដលជលទធផលៃន្រពឹត្តិករណ៍ពីេពលមុន និង ចមនលទធភពែដលត្រមូវ 
ឱយមនលំហូរេចញនូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចកនុងករបំេពញនូវកតព្វកិចចេនះ ។  ្របសិនេបើផល 
ប៉ះពល់មនលកខណៈជ រវន្ត សំវធិនធន្រតូវបនកំណត់េ យករបញចុ ះតៃម្លចលន ច់្របក់ 
ែដលរពឹំងទុកនេពលអនគត មអ្រ មុនបង់ពនធ េដើមបីឆ្លុះបញច ំងពីករប៉ន់ ម នទីផ របចចុបបនន 
មតៃម្លេពលេវ ៃន្របក់កស និងេ យសម្រសបេទនឹង និភ័យជក់ ក់ៃនបំណុល ។ 

ទំព័រ - ៤០ -



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឍ) ភតិសនយ្របតិបត្តិករ 

ល់ករជួលែដល និភ័យ និង ភករទំង យៃនអនក្របី្របស់សថិតនូវជមួយនឹងមច ស់្រទពយ 
្រតូវបនេគេ ថភតិសនយ្របតិបត្តិករ ។  ៃថ្លឈនួលែដលបនបង់េលើភតិ្របតិបត្តិករ 
្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងរបយករណ៍លទធផល 
មវធីិ ្រស្តរលំស់េថរេទ មេថរេវ ៃនភតិសនយ ។  ទយជជទនេលើភតិសនយ 

មិន្រតូវបនទទួល គ ល់ជបំណុលរហូតដល់កតព្វកិចច្រតូវទូទត់ដល់េពលកំណត់ ។ 

(ណ) ករទទួល គ ល់្របក់ចំណូល 

ចំណូលពីករ្របក់េលើឥណទន និងបុេរ្របទន ដំេណើ រករ ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យែផ្អកេលើ 
មូល ្ឋ នបងគរជេរៀង ល់ៃថង ។  េនេពលែដលគណនី ្រតូវបនចត់ថន ក់ជឥណទនមិនដំេណើ រករ 
ករ្របក់នឹង្រតូវពយួរទុកលុះ្រ ែត ទទួលបនជ ច់្របក់សុទធ ។ 

ចំណូលពីសកមមភពេផ ងៗរបស់ធនគរ ្រតូវបនទទួល គ ល់ មមូល ្ឋ នដូចខងេ្រកមៈ 

 កៃ្រមេលើករចត់ែចងផ្តល់ឥណទន និងកៃ្រមេជើង រេលើេស កមម និងឥណទនែដលបន       
ផ្តល់េទឱយអតិថិជន ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំណូលែតម្តងេនេពល្របតិបត្តិករេកើតេឡើង      
សំ ប់ឥណទនរយៈេពលខ្លីនិងទទួល គ ល់្របចំឆន ំែផ្អក មសមតុលយេនេដើមករយិបរេិចឆទ 
នីមួយៗ សំ ប់ឥណទនរយៈេពលែវង។ 

 ឥណទនែដលបនពនយរជូនអតិថិជន្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំណូលេទ មកលកំណត់ 
ៃនឥណទនែដលបនពនយរេនះ ។  

 កៃ្រមេស កមម និងកៃ្រមរត់ករ្រតូវបនទទួល គ ល់េនេពលែដលេស កមម្រតូវបនបំេពញ ។ 

(ត) ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញេទេលើ្របក់ចំេណញ ឬខតកនុងករយិបរេិចឆទរមួមន ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
្របចំឆន ំ និងពនធពនយរ ។ ពនធេលើ្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង 
របយករណ៍លទធផល េលើកែលងែតកនុងករណីែដលពនធេនះទក់ទងេទនឹងសមសធតុែដល្រតូវ 
ទទួល គ ល់ជែផនកមួយៃនមូលនិធិមច ស់ហុ៊ន កនុងករណីេនះក៏្រតូវបនកំណត់បង្ហ ញជែផនកមួយ 
ៃនមូលនិធិមច ស់ហុ៊នផងែដរ ។ 

ទំព័រ - ៤១ -



 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ត) ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ គឺជពនធែដលនឹង្រតូវបង់េទេលើ្របក់ចំេណញជប់ពនធកនុង 
ករយិបរេិចឆទេ យេ្របើអ្រ ពនធែដលបនអនុម័ត 
ឬបនអនុម័តជ ទិ៍េនៃថង ងតុលយករជមួយនឹងនិយ័តកមម មួយេទេលើពនធ្រតូវបង់ពីឆន ំមុន
ៗ ។   

ពនធពនយរ្រតូវបនកំណត់ ម វធីិ ្រស្ត ងតុលយករេទេលើភពលំេអៀងជបេ ្ត ះ សនន 
រ ងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលកនុងេគលបំណងៃនករេធ្វើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ និង 
តៃម្លែដលេ្របើកនុងេគលបំណងៃនករគិតពនធ ។  តៃម្លៃន្របក់ពនធពនយរ ែដលបនកំណត់េនះ 
គឺែផ្អកេលើលកខណៈៃនករេជឿជក់នឹងទទួលបន 
ឬករទូទត់ែដលនឹងេកើតេឡើងរ ងតៃម្លសុទធៃន្រទពយសកមម 
និងបំណុលេ យេ្របើអ្រ ពនធកំណត់េនៃថងតុលយករ ។ 

ពនធពនយរេលើ្រទពយសកមម ្រតូវបនទទួល គ ល់ែតកនុងករណី ចនឹងេកើតមនេឡើងេទេលើ្របក់ 
ចំេណញជប់ពនធនេពលអនគតែដល ចេ្របើ្របស់ជមួយនឹង្រទពយសកមម ។  ពនធពនយរេលើ           
្រទពយសកមម ្រតូវបនកត់បនថយកនុងករណីែដលមិន ចេកើតេឡើងនូវអតថ្របេយជន៍ៃនពនធែដល               
ពក់ព័នធែដល ចនឹងេ្របើ្របស់បន ។ 

(ថ) សមព័នធញតិ 
ភគីែដល្រតូវបនចត់ទុកជសមព័នធញតិរបស់ធនគរ ្របសិនេបើភគីមួយមនលទធភព្រគប់្រគង 
េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលេលើភគីមួយេទៀត ឬមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងេទេលើភគីេនះកនុងករ 
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើែផនកហិរញញវតថុ និង្របតិបត្តិករ ។  ដូចគន េនះែដរ្របសិនេបើធនគរ និងភគី 
េនះសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយ ឬក៏មនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំង ។ 

សមព័នធញតិ ចជរបូវន័្តបុគគល ឬនីតិបុគគល 
និងរមួបញចូ លនូវរបូវន័្តបុគគល មន ក់ៃនសមជិក្រគួ រ 
ែដលជិតសនិទធិក៏្រតូវបនចត់ទុកជសមព័នធញតិែដរ ។ 

មចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ និយមន័យរបស់សមព័នធញតិរមួបញចូ លផងែដរនូវ 
របូវន្តបុគគលែដលមនភគហុ៊នយ៉ងតិចចំនួន 10% ៃនេដើមទុនរបស់ធនគរ ឬៃនសិទធិេបះេឆន ត 
េទះកន់កប់េ យផទ ល់ក្តី ឬេ យ្របេយលក្តី ឬរបូវន័្តបុគគល  
ែដលរមួចំែណកកនុងែផនករដ្ឋបល ករដឹកនំ ករ្រគប់្រគងឬករេរៀបចំ 
និងករអនុវត្តន៍នូវករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ធនគរ ។  

 

ទំព័រ - ៤២ -



 

 

4. ករប្តូររបូិយប័ណ្ណ ពីដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របក់េរៀល 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។  ករប្តូររបិូយប័ណ្ណពី្របក់ដុ ្ល រ             
េមរកិេទជ្របក់េរៀល 

្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជពក់ព័នធនឹង
ករេរៀបចំ 
និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់មធយមជផ្លូវករ្របកស
េ យធនគរជតិៃនកមពុជ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 ែដល 1 ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង 3,995 េរៀល 
។ តួេលខជ្របក់េរៀលេនះ គឺមិន្រតូវបនយកមកបក ្រ យថ តួេលខ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់េរៀល ឬនឹង្រតូវបនប្តូរជ្របក់េរៀល នេពលអនគត មអ្រ ប្តូរ្របក់េនះ 
ឬអ្រ ប្តូរ្របក់េផ ងេទៀតេនះេឡើយ ។ 

5. ច់្របក់កនងុៃដ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 

 ្របក់ - ដុ ្ល រ េមរកិ 1,001,659 4,001,628  283,180 

 ្របក់ - េរៀល 15,935 63,660 40,961 
       

    1,017,594 4,065,288  324,141 
        
 

ទំព័រ - ៤៣ -



 

 

6. សមតុលយេនធនគរនន 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ធនគរ ក ឌីយ៉ ភីអិលសីុ 1,095,936 4,378,264 559,835  
 ធនគរ កមពុជ ធរណៈ ភីអិលសីុ 576,356 2,302,542 260,840  
 ធនគរ េអសីុលី  ភីអិលសីុ 200,842 802,364 260,160  
 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទសៃនកមពុជ 4,843 19,348 4,848  
       

    1,877,977 7,502,518 1,085,683 
        

សមតុលយេនធនគរនន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
(ក)  មកលកំណត់ៈ 

រយៈេពល 1 ែខ 1,877,977 7,502,518 996,759 
  េលើសពី 2 េទ 3 ែខ - - 88,924  
       

    1,877,977 7,502,518 1,085,683 
        

(ខ) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
្របក់េរៀល 21,288 85,045 138,407  

  ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 1,856,689 7,417,473 947,276 
       

    1,877,977 7,502,518 1,085,683 
        
(គ) មទំនក់ទំនងៈ 
  ភគីមិនែមនសមព័នធញតិ 1,877,977 7,502,518 1,085,683 
       

(ឃ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ)  
  2013 2012 
 
  ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ - 2.00% 
       

ទំព័រ - ៤៤ - 



 

 

7. សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 

 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ (ក) 4,000,000 15,980,000 7,000,000 
 ្របក់បេញញើ មត្រមួវករតមកល់ (ខ) 
  េនធនគរជតិៃនកមពុជ  2,554,226 10,204,133 1,553,748  
       

    6,554,226 26,184,133 8,553,748 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់េលើៈ    
  ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន (គ) 1,025,594 4,097,248 1,025,594  
  ្របក់បេញញើតមកល់របស់អតិថិជន (ឃ) 155,006 619,249 155,006 
       

    1,180,600 4,716,497 1,180,600  
       

    7,734,826 30,900,630 9,734,348  
        

(ក) ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ទទួលបនករ្របក់ចប់ពី 0.08% - 0.10% (2012: 0.18% - 0.52%) 
កនុងមួយឆន ំ ។ 

(ខ) ្របក់បេញញើ មត្រមួវករតមកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ មិនទទួលបនករ្របក់េទ ។   

(គ) ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់េលើេដើមទុន 

្របក់បេញញើេនះ គឺជ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុនអបបបរមេសមើនឹង 5% ៃនេដើមទុនចុះបញជ ីរបស់ 
ធនគរ្រសប ម្របកសេលខ ធ7-00-05 ្រប.ក ស្តីពី ជញ ប័ណ្ណធនគរឯកេទស ចុះៃថងទី 11 ែខ 
មក  ឆន ំ 2000 ។  ្របក់បេញញើេនះ្រតូវបនតមកល់ទុកជមួយធនគរជតិៃនកមពុជជ្របក់ដុ ្ល រ          
េមរកិ េហើយ ចដកមកវញិបនេនេពលធនគរបញច ប់្របតិបត្តិករ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ 
ច្រកកមពុជ ។  កនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទធនគរទទួលបនករ្របក់ េ យែផ្អកេលើ 3/8 SIBOR 

(6 ែខ) កនុងអ្រ ចេន្ល ះពី 0.11% េទ 0.12% កនុងមួយឆន ំ (2012: 0.20% កនុងមួយឆន ំ) ។   

(ឃ) ្របក់បេញញើតមកល់របស់អតិថិជន 

្របក់បេញញើេនះ គឺជ្របក់តមកល់ប្រមុងកតព្វកិចចេលើ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ែដលែ្រប្របួល 
េ យែផ្អកេទេលើក្រមិតែ្រប្របួលៃន្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនេនធនគរ ។  ្របក់បេញញើតមកល់ 
មចបប់្រតូវរក ទុក ្រសប ម្របកសេលខ ធ7-00-05្របក ចុះៃថងទី 11 ែខ មក  ឆន ំ 2000 ស្តីពី 

្របក់តមកល់ប្រមុងកតព្វកិចច មអ្រ  5% េលើ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ។  ្របក់តមកល់ប្រមុង 
កតព្វកិចចពំុទទួលបនករ្របក់េនះេទ ។ 

ទំព័រ - ៤៥ - 



 

 

8. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទនរយៈេពលែវង 39,410,177 157,443,657 35,847,127 
 ឥណទនរយៈេពលខ្លី 21,819,000 87,166,905 18,614,000 
 ឥណទនផ្តល់ដល់បុគគលិក 220,919 882,572 203,184 
       

 សរបុឥណទន - ដុល 61,450,096 245,493,134 54,664,311 
 ករ្របក់្រតូវទទួលបន- សុទធ 
  ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួលបន 619,821 2,476,185 565,461  
  ករ្របក់ពយួរទុក (75,488) (301,575) (32,475)  
       

    544,333 2,174,610 532,986  
       

    61,994,429 247,667,744 55,197,297  
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និង បុេរ្របទន    
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ (2,355,832) (9,411,549) (1,123,800)  
       

    59,638,597 238,256,195 54,073,497  
        

ទំព័រ - ៤៦ - 



 

 

8. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ មនដូច 
ខងេ្រកម៖ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 នេដើមករយិបរេិចឆទ 1,123,800 4,489,581 861,961 
 ករបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ 1,232,032 4,921,968 809,080 
 ករ្របមូលមកវញិកនុងករយិបរេិចឆទ - - (547,413) 
 បំែរបំរលួអ្រ ប្តូរ្របក់មិនទទួល គ ល់ - - 172 
       

 នចុងករយិបរេិចឆទ 2,355,832 9,411,549 1,123,800 
        

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មកលកំណត់ៈ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 3 េទ 6 ែខ  - - 479,000 
 6 េទ 12 ែខ  21,585,000 86,232,075 24,988,622 
 1 េទ 3 ឆន ំ  10,653,292 42,559,902 2,249,896 
 3 េទ 5 ឆន ំ  19,473,739 77,797,587 12,884,788 
 េលើសពី 5 ឆន ំ 9,738,065 38,903,570 14,062,005 
       

    61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

ទំព័រ -៤៧ - 



 

 

8. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត) ៖ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(ខ) មចំ ត់ថន ក់ឥណទនៈ 

ឥណទនស្តង់ រ 
  មនវតថុបញច ំ 43,903,356 175,393,907 18,818,227 
  មិនមនវតថុបញច ំ 10,734,723 42,885,219 21,464,506 

ឥណទនឃ្ល ំេមើល 
  មនវតថុបញច ំ 3,142,066 12,552,554 1,443,578 
  មិនមនវតថុបញច ំ - - 6,854,000 

ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ 
  មនវតថុបញច ំ 1,530,951 6,116,149 70,000 
  មិនមនវតថុបញច ំ 700,000 2,796,500 - 
 ឥណទនសង ័យ 
  មនវតថុបញច ំ 340,000 1,358,300 5,500,000 

ឥណទនបត់បង់ 
  មនវតថុបញច ំ 729,000 2,912,355 229,000 
  មិនមនវតថុបញច ំ 370,000 1,478,150 285,000 
       

    61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

ឥណទនស្តង់ រនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 រមួបញចូ លនូវឥណទន 
និងបុេរ្របទនផ្ដល់េ យអតិថិជនែដលមនសមតុលយចំនួន 3,330,000 ដុ ្ល រ េមរកិ 
ផុតកំណត់សងរយៈេពលេលើសពី 180 ៃថង និង 2,000,000 ដុ ្ល រ េមរកិ 
ផុតកំណត់សងរយៈេពលេលើសពី 360 ៃថង ។ េនៃថងទី 31 ែខ មក  ឆន ំ 2014 
ធនគរបនេសនើសំុេទធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបីេលើកែលងករេធ្វើសំវធិនធនេលើឥណទន 
និងបុេរ្របទនទំងេនះ ។ បុ៉ែន្ត មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ 
មិនទន់មនករេឆ្លើយតបពីធនគរជតិៃនកមពុជេនេឡើយេទ ។ េហតុដូេចនះ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 
2013 ធនគរពំុបនេធ្វើសំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និង បុេរ្របទនទំងេនះេទ ។ 

ទំព័រ - ៤៨ - 



 

 

8. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត) ៖ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(គ) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
  ដុ ្ល រ េមរកិ 60,902,124 243,303,985 54,145,424 
  ្របក់េរៀល 547,972 2,189,149 518,887 
       

    61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

(ឃ) មនិ សន ្ឋ នៈ 
 
  និ សនជន 61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

(ង) មទំនក់ទំនងៈ 
  មិនែមនសមព័នធញតិ 61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

(ច) មអតិថិជន 
  ្រកុមហុ៊ន ជីវកមម 32,575,827   130,140,429 48,834,627 
  ឯកត្តជននិងឯកកមមសិទធិ 20,959,269   83,732,280 4,872,500 
  េផ ងៗ  7,915,000   31,620,425 957,184 
       

    61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

ទំព័រ - ៤៩ -



 

 

8. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត) ៖ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(ឆ) មគំេ ងហិរញញបបទន: 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ 32,515,000   129,897,425 28,520,000 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 21,942,028   87,658,402 16,983,728 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ចិន 6,000,000   23,970,000 8,000,000 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD) 817,066   3,264,178 903,578 
 មូលនិធិអន្តរជតិសំ ប់កសិកមម និង 
 ករអភិវឌ ន៍(“IFAD”) 176,002   703,129 257,005 
       

    61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

(ជ) មវស័ិយេសដ្ឋកិចច: 
 
 វស័ិយឯកជន 53,059,366   211,972,167 47,222,500 
 ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលបនចុះបញជ ី 2,699,232   10,783,432 2,138,226 
 ថ ប័នហិរញញវតថុែដលមន ជញ ប័ណ្ណ 2,683,515   10,720,643 2,443,821 
 សហគមន៍  1,370,000   5,473,150 1,024,000 
 ចំករេកសូ៊ជលកខណៈ្រគួ រ 817,065   3,264,175 903,578 
 អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបនចុះបញជ ី 600,000   2,397,000 729,000 
 ឥណទនបុគគលិក 220,918   882,567 203,186 
       

    61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

ទំព័រ - ៥០ -



 

 

8. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ (ត) 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត) ៖ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
(ឈ) ម និភ័យៈ 
 និភ័យធំៗ 30,340,000   121,208,300 24,400,000 
 មិនែមនជ និភ័យធំៗ 31,110,096   124,284,834 30,264,311 
       

    61,450,096 245,493,134 54,664,311 
        

និភ័យធំៗ ្រតូវបនផ្តល់និយមន័យេនកនុងេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជថ 
ជសមតុលយសរបុៃនឥណទន និងបុេរ្របទន ែដលផ្តល់ដល់អតិថិជនមន ក់េលើសពី 10% ៃន         
មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ ។  និភ័យេនះសំេ េលើចំនួន្របក់ខពស់បំផុតរ ងសមតុលយៃន         
ឥណទន និងទយជជទនែដលេនសល់ ឬឥណទន និងទយជជទនែដលបនអនុម័ត ។ 

(ញ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ):  
  2013 2012 

 
ឥណទនរយៈេពលខ្លី 5.00% - 12.00% 6.00% - 12.00% 
ឥណទនរយៈេពលែវង 5.00% - 12.00% 6.00% - 12.00% 
ឥណទនបុគគលិក 7.00% 7.00% 

ទំព័រ - ៥១ -



 

 

9. ករវិនិេយគ 

ករវនិិេយគេនះតំ ងឱយករវនិិេយគេទកនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd (“CBH”) 
មរយៈសមគមធនគរៃនកមពុជ ។  CBH គឺជមច ស់ភគហុ៊នមួយរបស់ Credit Bureau 

(Cambodia) Co., Ltd ែដលជ្រកុមហុ៊នមនដំេណើ រករនំមុខេគខងែផនកផ្ដល់ព័ត៌មនឧបករណ៍ 
វភិគ និងផ្ដល់េស យករណ៍ឥណទនជូនដល់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និង 
អនកេ្របើ្របស់េផ ងៗកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

10. ្រទពយែដលរបឹអូសបន  

្រទពយរបឹអូស ពក់ព័ន្ឋនឹង្រទពយសមបតិ្តែដលរបឹអូសពីអតិថិជន ែដលពំុមនលទ្ឋភពសង             
បំណុល ។  េសចក្ដីែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ម្របកសេលខ ធ7-01-186 ទមទរ  
េ យ្រទពយសមបតិ្តែដលរបឹអូសបន្រតូវលក់េចញេនកនុងរយៈេពល12ែខបនទ ប់ពីរបឹអូសបន ។ 

នកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ 
ធនគរមិនទន់បនលក់េចញេន្រទពយែដលរបឹអូសបន ំងពីែខ តុ  ឆន ំ 2012 េនេឡើយេទ 
េហើយសំេណើ ស្រមប់ពនយេពលបែនថមេដើមបីកន់កប់្រទពយរបឹអូសទំងេនះេទធនគរជតិមិន
ទន់្រតូវបនេធ្វើេនេឡើយ ។ 

11. ្រទពយសកមមេផ ងៗ  
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើធន 7,335 29,303 7,801 
 បុេរ្របទនេលើករជួល 3,973 15,872 6,250 
 បុេរ្របទនេលើធន ៉ប់រង 254 1,015 284 
 ករ្របក់្រតូវទទួល 248 991 414 
 េផ ងៗ  2,389 9,544 165,210 
       

    14,199 56,725 179,959 
        

ទំព័រ - ៥២ - 



 

 

12. ្រទពយសកមមអរបូិយ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 កមមវិធីកុំពយទូរ័ 
 តៃម្លេដើម 

 នៃថងទី 1 ែខ មក / ៃថងទី 31 ែខ ធនូ  102,410 409,128 102,410 
       

 ដកៈ រលំសប់ងគរ 

 នៃថងទី 1 ែខ មក  86,091 343,934 68,453 
 រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ 8,148 32,551 17,638 
       

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ  94,239 376,485 86,091 
       

 តៃម្លេយង 
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ 8,171 32,643 16,319 
        
 

ទំព័រ - ៥៣ - 



 

 

13. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
      សមភ រ េ្រគ ងបំពក់ 

2013  ដីធ្លី អគរ ករជួសជុលែកលំអ យនយន្ត កុំពយូទ័រ និងេ្រគ ងសង្ហ រមឹ សរបុ 

  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល 
       (កំណត់សំគល់ 4) 
តៃម្លេដើម 
នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2013 241,500 150,653 12,308 516,869 155,667 111,198 1,188,195 4,746,840 
ករទិញបែនថម - 178,691 33,609 - 20,591 10,004 242,895 970,365 
                  

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 241,500 329,344 45,917 516,869 176,258 121,202 1,431,090 5,717,205 
                  

ដក: រលំសប់ងគរ 
នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2013 - 67,384 12,026 281,095 130,069 88,479 579,053 2,313,317 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ - 11,254 2,291 59,289 21,984 7,733 102,551 409,691 
                  

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 - 78,638 14,317 340,384 152,053 96,212 681,604 2,723,008 
                  

តៃម្លេយង 
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 241,500 250,706 31,600 176,485 24,205 24,990 749,486 2,994,197 
                  

ទំព័រ - ៥៤ - 



 

 

13. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
      សមភ រ េ្រគ ងបំពក់ 

2012  ដីធ្លី អគរ ករជួសជុលែកលំអ យនយន្ត កុំពយូទ័រ និងេ្រគ ងសង្ហ រមឹ សរបុ 

  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
តៃម្លេដើម 
នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2012 241,500 150,653 12,308 390,969 132,842 107,999 1,036,271 
ករទិញបែនថម - - - 154,000 22,825 3,199 180,024 
ករលក់េចញ - - - (28,100) - - (28,100) 
                

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2012 241,500 150,653 12,308 516,869 155,667 111,198 1,188,195 
                

ដក: រលំសប់ងគរ 

នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2012 - 59,810 11,564 260,038 112,063 80,241 523,716 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ - 7,574 462 49,157 18,006 8,238 83,437 
ករលក់េចញ - - - (28,100) - - (28,100) 
                

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2012 - 67,384 12,026 281,095 130,069 88,479 579,053 
                

តៃម្លេយង 
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2012 241,500 83,269 282 235,774 25,598 22,719 609,142 
                

ទំព័រ - ៥៥ -



 

 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2013 

14. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 

 ្របក់បេញញើ មត្រមូវករ 889,572 3,553,840 441,777
 ្របក់បេញញើសន  ំ 239,279 955,920 193,726 

 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 411,744 1,644,917 636,307 
       

    1,540,595 6,154,677 1,271,810 
        

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មកលកំណត់:  
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

 រយៈេពល 1 ែខ 

  ្របក់បេញញើចរន្ត 889,572 3,553,840 441,777 
  ្របក់បេញញើសន ំ 239,279 955,920 193,726 
  ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ - - 67,021 
 1 េទ 3 ែខ  258,790 1,033,866 268,367 
 4 េទ 6 ែខ  79,932 319,328 12,499 
 6 ែខ េឡើងេទ 73,022 291,723 288,420 
       

    1,540,595 6,154,677 1,271,810 
        (ខ) ម្របេភទអតិថិជន: 
 អងគភព ជីវកមម 939,971 3,755,184 437,811 

 ឯកត្តជន  600,624 2,399,493 833,999 
       

    1,540,595 6,154,677 1,271,810 
        

ទំព័រ - ៥៦ - 



 

 

14. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន (ត) 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(គ) មនិ សន ្ឋ ន: 
 និ សនជន  1,452,145 5,801,319 1,271,723 

 អនិ សនជន 88,450 353,358 87 
       

    1,540,595 6,154,677 1,271,810 
        

(ឃ) មរបិូយប័ណ្ណ: 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 1,500,104 5,992,915 1,239,542 
 ្របក់េរៀល  40,491 161,762 32,268 
       

    1,540,595 6,154,677 1,271,810 
        
 
  2013 2012 
(ង) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ): 
 ្របក់បេញញើសន ំ  1.00 – 1.50% 1.00 – 1.50% 
 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់  3.00 – 6.00% 3.00 – 6.00% 

15. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរនន 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 គណនីចរន្ត  2,793 11,158 2,755 
 គណនីសន ំ  46,015 183,830 45,619 
       

    48,808 194,988 48,374 
        

ទំព័រ - ៥៧ -



 

 

15. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរនន (ត) 

្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន ្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(ក) មកលកំណត់:  
 រយៈេពល 1 ែខ 48,808 194,988 48,374 
        

(ខ) មរបិូយប័ណ្ណ: 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 48,305 192,978 47,866 
 ្របក់េរៀល  503 2,010 508 
       

    48,808 194,988 48,374 
        

(គ) មនិ សន ្ឋ ន: 
 និ សនជន  48,808 194,988 48,374 
        

(ឃ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ): 
 2013 2012 
 

្របក់បេញញើសន ំ 1.00% - 1.50% 1.00% - 1.50% 
       

ទំព័រ - ៥៨ -



 

 

16. ្របក់កមចី 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ- 
  មូលនិធិអភិវឌ ន៍ 
   និង្រទ្រទង់វស័ិយកសិកមម(“ASDF”) 33,310,000 133,073,450 29,095,000 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ចិន 8,000,000 31,960,000 8,000,000 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 1,350,338 5,394,600 1,543,243 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD) 248,461 992,602 248,461 
       

   42,908,799 171,420,652 38,886,704 
        

្របក់កមចីខងេលើ ្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មកលកំណត់:  
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 រយៈេពល 1 ឆន ំ 192,904 770,651 - 
 1 េទ 3 ឆន ំ  578,712 2,311,955 600,000 
 3 េទ 5 ឆន ំ  578,722 2,311,994 800,000 
 5 ឆន ំ េឡើងេទ 41,558,461 166,026,052 37,286,704 
       

    42,908,799 171,420,652 38,886,704 
        

(ខ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ): 
 2013 2012 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ- 
 មូលនិធិអភិវឌ ន៍និង្រទ្រទង់វស័ិយកសិកមម(“ASDF”) 2.00% - 3.00% 3.00% - 4.00% 

ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 0.75% - 2.75% 0.75% - 2.75% 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ចិន 5.21% - 5.45% 4.75% - 5.49% 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD) គម ន គម ន        

ទំព័រ - ៥៩ - 



 

 

17. បំណុលេផ ងៗ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 

 ករ្របក់បងគរ្រតូវទូទត់ 1,161,419 4,639,869 1,053,255 
 មូលនិធិសន្តិសុខករងរ 210,961 842,789 169,417 
 ្របក់ចំណូលមិនទន់ទទូល គ ល់ 20,925 83,596 14,980 
 បំណុលពនធេផ ងៗ 4,338 17,330 3,780 
 បំណុលេផ ងៗ 89,400 357,153 5,296 
       

    1,487,043 5,940,737 1,246,728 
        

18. េដើមទុន 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
  
  បនេបះផ យ និងបនបង់ 
   10,000 ភគហុ៊នែដលកនុង 1ហុ៊ន 
   មនតៃម្ល 2,047.60 ដុ ្ល រ េមរកិ 20,475,890 81,801,181 20,475,890 
       

ពំុមនករែ្រប្របួលេទេលើមច ស់ភគហុ៊ន និងចំនួនភគហុ៊នេនកនុងករយិបរេិចឆទេនះេទ ។ 

ទំព័រ - ៦០ - 



 

 

19. ឥណទនបនទ ប់បន  ំ
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD)* 1,044,084 4,171,116 1,044,084 
 មូលនិធិអន្តរជតិសំ ប់កសិកមម និង 
  ករអភិវឌ ន៍ (“IFAD”)** 260,916 1,042,359 391,374 
       

   1,305,000 5,213,475 1,435,458 

        

* សមតុលយជំពក់េទ (AFD) គឺមិនមនករធន គម នករ្របក់ 
និងមិនមនកលកំណត់្រតូវទូទត់េឡើយ។ 

** សមតុលយជំពក់េទ (IFAD) គឺមិនមនករធន មនករ្របក់ 3% កនុងមួយឆន ំ និង 
្រតូវេធ្វើករទូទត់េ យទំង្រសុង េនៃថងទី 31 ធនូ ឆន ំ 2015។ 

20. ចំណូលពីករ្របក់ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន  4,080,748 16,302,588 3,533,589 
 សមតុលយេនធនគរនន  17,692 70,680 25,273 
       

    4,098,440 16,373,268 3,558,862 
       

21. ចំ យេលើករ្របក់ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
  ្របក់កមចី 1,139,502 4,552,311 1,101,202 
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន   ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 17,932 71,638 21,199 
  ្របក់បេញញើសន  ំ 2,960 11,825 3,164 
       

   1,160,394 4,635,774 1,125,565 
        

ទំព័រ - ៦១ - 



 

 

22. ចំណូលមិនែមនពីករ្របក់ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ចំណូលកៃ្រមេជើង  279,478 1,116,514 171,076 
 ចំណូលេផ ង ៗ 30,046 120,034 14,115
 វភិគទនទទួលបន - - 122,910 
 ចំេណញពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ - - 4,099 
       

   309,524 1,236,548 312,200 
        

23. ្របក់េបៀវត រ ៍និងចំ យេផ ងៗេលើបុគគលកិ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

 

 ្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់ឈនូល 499,623 1,995,994 442,444 
 បុព្វ ភ 101,273 404,585 111,240 
 អតថ្របេយជន៍និេយជិក 72,405 289,258 75,708 
 ្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់រង្វ ន់របស់អភិបល 56,603 226,129 51,456
 ឯកស ្ឋ ន 16,500 65,918 17,923 
 ្របក់ែថមេម៉ង - - 342 
       

   746,404 2,981,884 699,113 
        

ទំព័រ - ៦២ -



 

 

24. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 ចំ យេលើេបសកកមម 
  ករេធ្វើដំេណើ រនិងករ ន ក់េន  49,748 198,743 52,139 
 ចំ យេលើទឹក េភ្លើង  46,387 185,316 49,081 
 ចំ យែផនកសុខុមលភពសងគម  44,835 179,116 40,394 
 ចំ យេលើករផគត់ផគង់សមភ រករយិល័យ 37,166 148,478 24,394 
 ចំ យេលើេ្របងឥនធនៈ 
  និង្របតិបត្តិករយនយន្ត  16,908 67,547 17,377 
 វភិគទន និងអំ យ  15,133 60,456 24,951 
 ចំ យទូរគមនគមន៏ និងបេញញើ  12,459 49,774 28,325 
 ចំ យេលើទំនក់ទំនង ធរណៈ  13,571 54,216 10,809 
 ៃថ្លសមជិកភព  10,900 43,546 8,260 
 ែថ្លបដិស ្ឋ រកិចច  10,204 40,765 6,703 
 ៃថ្លជំនញវជិជ ជីវៈ  8,800 35,156 10,450 
 ករជួសជុល និងករែថទំ  5,342 21,341 2,743 
 កៃ្រមតុ ករ និងែផនកចបប់េផ ងៗ  5,201 20,778 15,000 
 ចំ យេលើករបណ្តុ ះប ្ត ល  4,178 16,691 2,209 
 សភផត់ទត់ និងកៃ្រមេផ ងៗ  3,833 15,313 7,434 
 ពនធេលើមេធយបយដឹកជញជូ ន  2,920 11,665 2,875 
 ចំ យេលើ ជញ ប័ណ្ណ  2,788 11,138 2,788 
 ចំ យេលើករផ ព្វផ យពណិជជកមម  2,776 11,090 4,732 
 ចំ យេលើធន ៉ប់រង 
  អគគិភ័យ និងមហន្ត យ  2,086 8,334 2,490 
 ចំ យេលើករេបះពុមព និងករជវ  1,027 4,103 1,043 
 (ចំេណញ)/ខត ពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ 
  ែដលបនទទួល គ ល់  (5,036) (20,119) 107,578 
 ចំ យេផ ងៗ  23,636 94,427 16,430 
       

     314,862 1,257,874 438,205 
        

ទំព័រ - ៦៣ -



 

 

25. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

(ក) សំវធិនធនស្រមប់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សមតុលយនេដើមករយិបរេិចឆទ 161,229 644,110 194,047 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ 199,303 796,215 193,782 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញែដលបនបង់ (226,983) (906,797) (226,600) 
       

 សមតុលយនចុងករយិបរេិចឆទ  133,549 533,528 161,229 
       

(ខ) ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

អនុេ មេទ មចបប់ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ធនគរមនកតព្វកិចចបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
េ យគណន មអ្រ  20% ៃន្របក់ចំេណញជប់ពនធ ឬក៏បង់ពនធអបបបរមេ យគណន ម 
អ្រ  1% ៃន្របក់ចំណូលសរបុេ យកំណត់យកចំនួនពនធ្រតូវបង់ ែដលធំជង ។ 

ករេផទ ងផទ ត់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ ែដលបនគណន មអ្រ  20% ែដលត្រមូវ មចបប់ និង 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញែដលបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផលមនដូចខងេ្រកម៖ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់ចំេណញមុនដកពនធ 843,573 3,370,073 698,024 
       

 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញែផ្អក ម 
  អ្រ ពនធជផ្លូវករ 20% 168,715 674,016 139,605 
 ផលប៉ះពល់ៃនចំ យមិន ចកត់កងបន 30,588 122,199 54,177 
       

 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 199,303 796,215 193,782 
       

ករគណន្របក់ចំណូលែដល្រតូវជប់ពនធ ជកមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយ និងអនុម័តពីអជញ ធរពនធ រ ។ 

ទំព័រ - ៦៤ - 



 

 

26. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល  
 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ច់្របក់កនុងៃដ (កំណត់សំគល់ 5) 1,017,594 4,065,288 324,141 
 សមតុលយេនធនគរ(កំណត់សំគល់ 6) 1,877,977 7,502,518 1,085,683 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
  (កំណត់សំគល់ 7) 6,554,226 26,184,133 8,553,748 
       

    9,449,797 37,751,939 9,963,572 
       

27. ករសនយ និងយថភព 

(ក) ករ្របតិបត្តិករ 
កនុងករេធ្វើ ជីវកមមធមម  ធនគរេធ្វើទយជជទនេផ ងៗ និងេកើតេឡើងនូវយថភពមួយចំនួន 

មមេធយបយជផ្លូវចបប់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ។ ពំុមនករខតបង់ជ រវន័្តែដលេកើត 
េឡើងពី្របតិបត្តិករទំងេនះេទ ែដលរមួមនដូចខងេ្រកមៈ 

  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 កតព្វកិចចឥណទន 8,386,903 33,505,677 5,720,433  
        

(ខ) ករសនយភតិសនយ 

ធនគរ បនជួលករយិល័យនិងអគរកនុងលកខណៈជភតិសនយ្របតិបត្តិករដូចខងេ្រកម៖ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
  កនុងរយៈេពល 1ឆន ំ 11,500 45,943 33,000  
  ពី 2 ដល់ 3 ឆន ំ - - 11,500  
       

    11,500 45,943 44,500 
       

ទំព័រ - ៦៥ -



 

 

27. ករសនយ និងយថភព (ត) 

(គ) យថភពេលើពនធ  
ពនធ ្រតូវបនសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និង ម នអេងកតេ យ្រកុម ជញ ធរ ែដលផ្តល់សិទធិ 
េ យចបប់កនុងករ ក់ពិន័យ ក់ទណ្ឌ កមម និងគិតករ្របក់ ។  ករអនុវត្តចបប់ និងបទបញញ ត្តិ 
ពនធេលើ្របតិបត្តិករេ្រចើន្របេភទ្របឈមនឹងបំណក្រ យេផ ង  ៗ។ 

បញ្ហ ទំងេនះ ចបេងកើតឱយមន និភ័យពនធ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនលកខណៈធំជង 
េន្របេទសដៃទេទៀត ។  គណៈ្រគប់្រគងេជឿជក់ថ ករេធ្វើសំវធិនធនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ 
េ យែផ្អកេទេលើករបក្រ យៃននីតិកមមពនធ ។  ក៏បុ៉ែន្ត ជញ ធរជប់ពក់ព័នធ ចនឹងមន បំណក             
្រ យខុសគន  េហើយផលប៉ះពល់ ចមនទំហំធំ ។ 

28. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយនឹងសមព័នធញតិ 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើ:  
  សមជិក្រកុមអភិបល   118,603 473,819 150,774  
 ្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ 
  ្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់រង្វ ន់របស់អភិបល 56,603 226,129 51,456  
  ្របក់េបៀវត រ ៍អនក្រគប់្រគង និង 
   ្របក់េបៀវត រែ៍ខទី13  372,484 1,488,074 315,301 
   ករជួលផទះស្រមប់អនក្រគប់្រគង 22,000 87,890 30,000 
       

ទំព័រ - ៦៦ -



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ 

(ក) ករែណនំ និងេសចក្តីសេងខប  
ធនគរមន និភ័យពីឧបករណ៍ហិរញញវតថុដូចខងេ្រកម៖ 

 និភ័យ្របតិបត្តិករ 
 និភ័យឥណទន 
 និភ័យទីផ រ 
 និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ 

កំណត់សំគល់េនះបង្ហ ញពីព័ត៌មនស្តីពី និភ័យនីមួយៗខងេលើរបស់ធនគរ ែដលមនេគល 
េ េគលករណ៍ែណនំ និងវធិនកររបស់ធនគរេដើមបីប៉ន់ ម ន និងចត់ែចងនូវ និភ័យែដល 
េកើតេឡើង និងករ្រគប់្រគងនូវធនធនរបស់ធនគរ ។ 

(ខ) និភ័យ្របតិបត្តិករ 
និភ័យ្របតិបត្តិករ គឺជ និភ័យៃនករបត់បង់ផទ ល់ ឬ្របេយលែដលេកើតមនេឡើងពីករខ្វះ 

ខតនូវនិតិវធីិបុគគលិកបេចចកវទិយ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធៃផទកនុង និងេកើតេឡើងពីក ្ត ខងេ្រកមួយ 
ចំនួនេទៀតែដលមិនែមនជ និភ័យឥណទន និភ័យទីផ រ និង និភ័យ ច់្របក់ងយ 
្រសលួ ដូចជក ្ត ែដលេកើតមនេឡើងពីត្រមូវករចបប់និងបទបញញត្តិេផ ងៗ និងស្តង់ រែដល 
ទទួល គ ល់ជទូេទេនកនុងសហ្រគស ជីវកមម ។ 

និភ័យ្របតិបត្តិករ ្រតូវបន្រគប់្រគងបន មរយៈដំេណើ រករ្រគប់្រគង និភ័យ្របតិបត្តិករ 
ភពសម្រសបេលើករ្រតួតពិនិតយ និង យករណ៍េលើសកមមភព ជីវកមម មរយៈប ្ត អងគភព 
្រតួតពិនិតយនិងគំ្រទេផ ងៗ ែដលមនឯក ជយេលើអងគភព ជីវកមម េហើយនិងករ្រតួតពិនិតយពីអនក 
្រគប់្រគងជន់ខពស់របស់ធនគរ ។   

ករ្រគប់្រគងេលើ និភ័យ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរ ត្រមូវឱយបេងកើតនូវរចនសមព័នធតួនទី និង            
វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងរបស់អងគភពឱយបនចបស់ ស់ ។  េគលករណ៍និងវធិនករណ៍ 
្រតួតពិនិតយៃផទកនុងជេ្រចើន 
្រតូវបនអនុវត្តរមួមនករបេងកើតអនកមនសិទធិចុះហតថេលខ្របព័នធ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់ 
ករេរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯក រសំ ងនន ្រពមទំងករអនុវត្តន៍ មបទបញញ តិ 
និងត្រមូវករ មចបប់នន ។ 

ទំព័រ - ៦៧ -



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យឥណទន 
និភ័យឥណទន គឺជករខតបង់ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្របសិនេបើអនកខចី ឬៃដគូពណិជជកមម        

ខកខនមិនបនបំេពញកតព្វកិចចេលើករបង់្របក់េដើមចំេពះឥណទន និងបុេរ្របទន ។ 

(i) ករ្រគប់្រគង និភ័យឥណទន 

សកមមភពឥណទន ្រតូវបនែណនំេ យេគលករណ៍ឥណទនរបស់ធនគរ េដើមបីធន           
អះ ងថេគលបំណងៃន្របក់កមចីទំងអស់ទទួលបនេជគជ័យ ។  ឧទហរណ៍ អតិថិជន             
ឥណទនមនលទធភព និង្រទពយសមបត្តិសង េហើយ និភ័យឥណទន្រតូវបនែបងែចកយ៉ង          
ល្អ ។  េគលករណ៍ឥណទន កត់្រ នូវេគលករណ៍្របក់កមចី្រទពយបញច ំ 
និងដំេណើ រករអនុម័តឥណទន េ យរមួបញចូ លទំង្របព័នធចំ ត់ថន ក់ៃផទកនុង 
និងនីតិវធីិែដលអនុវត្តេដើមបីធនអះ ងកនុងករេគរពេទ មករែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុ
ជ ។ 

(ii) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ខតបង់   3,669,951 14,661,454 6,084,000 
 ហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់  3,142,066 12,552,554 8,297,578 
 មិនហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់ 54,638,079 218,279,126 40,282,733  
       

     61,450,096 245,493,134 54,664,311 

 ករ្របក់្រតូវទទួលបន- សុទធ 
  ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួលបន  619,821 2,476,185 565,461  
  ករ្របក់ពយួរទុក  (75,488) (301,575) (32,475)  
       

     544,333 2,174,610 532,986  
       

 ឥណទននិងបុេរ្របទនដុល និង 
  ករ្របក់្រតូវទទួល  61,994,429 247,667,744 55,197,297 
 សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ   (2,355,832) (9,411,549) (1,123,800) 
       

     59,638,597 238,256,195 54,073,497 
       

ទំព័រ - ៦៨ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យឥណទន (ត) 
(ii) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន 

ឥណទន និងបុេរ្របទនខតបង់  

ឥណទន និងបុេរ្របទនខតបង់ គឹជឥណទន និងបុេរ្របទន ែដលធនគរកំណត់ និងរពឹំង               
ថមិន ច្របមូលបនមកវញិនូវ្របក់េដើម និងករ្របក់េទ មកិចចសនយខចីឥណទន និងបុេរ       
្របទន ។  អនុេ មេទ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ សំវធិនធនស្រមប់ 
ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើេឡើងស្រមប់ឥណទនហួសកលកំណត់េលើសពី 90 ៃថង ។  
សំវធិនធនអបបបរមិ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេទ មករចំ ត់ថន ក់របស់ឥណទននីមួយៗ េលើកែលង 
ែតមនព័ត៌មនេផ ងេទៀត ចបញជ ក់ពីលទធភពៃនករទូទត់សងរបស់អនកខចី ។ 

សំវធិនធនខងេលើ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យមិនគិតពីតៃម្លៃន្រទពយបញច ំេទ េលើកែលងែត្រទពយបញច ំ 
េនះជ ច់្របក់ែដលបនតមកល់េនធនគរ េហើយកនុងករណីែដលឥណទន និងបុេរ្របទន 
្រតូវបនចត់ថន ក់ជឥណទនបត់បង់ េនះ្រទពយបញច ំ ច្រតូវបនេ្របើ្របស់ មតៃម្លទីផ រែដល 
អនុម័តេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ។  េគលនេយបយគណេនយយ្រតូវបនបង្ហ ញេនកំណត់ 
សំគល់ 3 (ឃ) និង 3 (ង) ។ 

ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ 

ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ជឥណទន និងបុេរ្របទនែដលកិចចសនយទូទត់ 
សងហួសកលកំណត់េលើសពី 30 ៃថង ែតតិចជង 90 ៃថង ។  អនុេ មេទ មេគលករណ៍ 
ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ឥណទនេនះ្រតូវចត់ថន ក់ជឥណទនឃ្ល ំេមើល េហើយ្រតូវេធ្វើ 
សំវធិនធន មអ្រ  3% (2012: 3%) ។  

ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ 

ឥណទនែដលេរៀបចំេឡើងវញិ គឺជឥណទនែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរកិចចសនយទូទត់សងេ យ 
រែតអនកខចីជួបផលលំបកែផនកហិរញញវតថុ និងមិនមនលទធភពទូទត់សង មកិចចសនយេដើម ។  

ឥណទនែដលនឹង្រតូវេរៀបចំេឡើងវញិ ្រតូវវភិគេលើមូល ្ឋ នទិសេ ជីវកមម និងសមតថភព 
សង្របក់វញិរបស់អនកខចីេទ មករពយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ថមី ែដល្រសប ម ថ នភពទីផ រ 
និងបចចុបបននកមមៃនទស នៈវស័ិយ ជីវកមម េ យែផ្អកេលើសមមតិកមមជក់ែស្តង និង្របុង្របយ័តន ។   

ទំព័រ - ៦៩ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យឥណទន (ត) 
(ii) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន (ត) 

បនទ ប់ពីឥណទន្រតូវបនេរៀបចំេឡើងវញិ ឥណទនេនះ្រតូវរក ចំ ត់ថន ក់ដូចេដើមេ យមិន 
គិតពីដំេណើ រករល្អបនទ ប់ពីករេរៀបចំជថមីេឡើយ ។  ករចត់ថន ក់េនះមិន្រតូវឱយល្អជងមុនេឡើយ 
លុះ្រ ែតករ្របក់ និង្របក់េដើម្រតូវបនសងមកវញិកនុងអំឡុងបី្រគសងរលំស់ និងកនុងរយៈេពល 
មិនតិចជងបីែខ ។ 

េគលនេយបយលុបេចលនូវឥណទន និងបុេរ្របទន 

អនុេ ម មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ្រតូវែតលុបឥណទន និង 
បុេរ្របទន ឬមួយែផនកៃនឥណទនេចញពី ងតុលយកររបស់ខ្លួន 
េនេពលែដលធនគរបត់សិទធិ មកិចចសនយ្រគប់្រគងេលើឥណទន 
ឬេនេពលែដលេឃើញថឥណទនមួយែផនក ឬទំងមូលមិន ច្របមូលវញិបន ឬគម នសងឃឹមថ 
ឥណទនេនះ ច្របមូលបនមកវញិេទ ។ 

្រទពយបញច ំ 

ធនគររក នូវ្រទពយបញច ំជ្រទពយសមបត្តិ និងករធនស្រមប់ករធននូវឥណទន និងបុេរ      
្របទន ។  ករប៉ន់ ម ននូវតៃម្លៃន្រទពយបញច ំ គឺែផ្អក មករ យតៃម្លេ យអនក យតៃម្លខងេ្រក ។  

តៃម្លប៉ន់ ម នៃន្រទពយបញច ំ ស្រមប់ករធននូវឥណទន និងបុេរ្របទនមនដូចខងេ្រកម៖ 
 
  2013 2012 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទននិងបុេរ្របទនខតបង់ៈ 

  ដីធ្លី និងអគរ  10,573,618 42,241,604 4,229,865 
       

 ឥណទននិងបុេរ្របទន 
  ហួសកលកំណត់ែតមិនខត់បង់ៈ 

  ដីធ្លី និងអគរ  8,440,928 33,721,507 2,460,738  
       

 

ទំព័រ - ៧០ -



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យឥណទន (ត) 
(ii) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន (ត) 

្រទពយសមបត្តិែដលរបឹអូសបននឹង្រតូវលក់េចញកនុងរយៈេពល 1 ឆន ំ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ េហើយ្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់កនុង ងតុលយករជ្រទពយែដលរបឹអូសបន ។ 

ករ្របមូលផ្តុំ និភ័យឥណទន 

ករវភិគេលើករ្របមូលផ្តុំ និភ័យឥណទននកលបរេិចឆទ ងតុលយករ ្រតូវបនបង្ហ ញេន 
កំណត់សំគល់ទី 8 េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 

(ឃ) និភ័យទីផ រ 
និភ័យទីផ រ គឺជ និភ័យៃនករខតបង់េកើតពីករែ្រប្របួលមិនអំេ យផលេនកនុងក្រមិត 

តៃម្ល ឬអ្រ ទីផ រែដលមនសមសធតុសំខន់ពីរ គឺ និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស និង និភ័យ 
អ្រ ករ្របក់ ។ 

និភ័យទីផ រេកើតេចញពីសកមមភពពណិជជកមម ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យករកំណត់េលើទីផ រ 
នូវ ថ នភពេ ះដូរជមួយនឹងករកំណត់ និភ័យទីផ រទុកជមុន ។ 

(i) និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស 

និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស គឺសំេ េទេលើករែ្រប្របួលអ្រ ប្តូរ្របក់ែដលមិនអំេ យផល 
េលើ ថ នភពករេ ះដូររបិូយប័ណ្ណបរេទស ែដលេកើតេឡើងពីេពលមួយេទេពលមួយ ។  ធនគរ 
បនរក នូវេគលនេយបយមួយ េ យមិនបងកឱយមននូវ ថ នភពករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស 
េ្រចើនេនះេទ ។  ករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទសែដលេបើកចំហរ្រគប់្របេភទ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជមួយ 
នឹងត្រមូវករ្របតិបត្តិករក្រមិតៃន ថ នភពកំណត់ទុកមុន និងករកំណត់នូវករកត់បនថយភព 
ខតបង់ ។ 

េនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 សមតុលយ្រទពយសកមម និងបំណុលែដលជរបិូយប័ណ្ណេផ ងេទៀតេ្រកពី 
ដុ ្ល រ េមរកិមិនមនចំនួនជ រវន្តេទ ។  ដូចេនះករវភិគ និភ័យេលើរបិូយប័ណ្ណបរេទស 
មិន្រតូវបនបង្ហ ញេឡើយ ។ 

ទំព័រ - ៧១ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ 

និភ័យអ្រ ករ្របក់ គឺសំេ េទេលើករខតបង់នូវ្របក់ចំណូលករ្របក់សុទធ 
េ យ រែតករែ្រប្របួលៃនក្រមិតអ្រ ករ្របក់ 
និងករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងសមសភពៃន្រទពយសកមម និង បំណុល ។  

និភ័យអ្រ ករ្របក់្រតូវបនចត់ែចង មរយៈករ្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់េទេលើ 
ចំណូលេលើករប ្ត ក់ទុនតៃម្លទីផ រ តៃម្លេដើមៃនមូលនិធិ និង មរយៈករវភិគចេន្ល ះែ្រប្របួល 
អ្រ ករ្របក់ ។  សក្ត នុពលៃនករធ្ល ក់ចុះនូវចំណូលករ្របក់សុទធប ្ត លមកពីករែ្រប្របួល             
អ្រ ករ្របក់ែដលខុស្រប្រកតី គឺ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេ យេធៀបេទនឹងក្រមិត ចទទួលយកបន 
ៃន និភ័យ ។ 

ករវភិគៃនទំនក់ទំនងអ្រ ករ្របក់េទនឹង្រទពយសកមម និងបំណុលរបស់ធនគរ្រតូវបនបង្ហ ញ 
ដូចខងេ្រកម៖  

 
 

ទំព័រ - ៧២ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(ឃ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត)  
ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញនូវអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេនៃថង ងតុលយករនិងអំឡុងេពលែដលមូលប័្រតហិរញញវតថុ ្រតវូបនកំណត់តៃម្លេឡើងវញិ 

ឬដល់កលកំណត់មួយ ែដលេកើតេឡើងមុនេគ ។ 
          អ្រ ករ្របក់ 
 2013 រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12 ែខ > 1 - 3 ឆន ំ > 3 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ ្របសិទធភព 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ % 

 ្រទពយសកមម 
 ច់្របក់កនុងៃដ - - - - - - 1,017,594 1,017,594 
 សមតុលយេនធនគរនន - - - - - - 1,877,977 1,877,977 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 4,000,000 - - - - 1,025,594 2,709,232 7,734,826 0.08%-0.12% 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទធ - - 21,585,000 10,653,292 19,473,739 9,738,065 - 61,450,096 5.00%-12.00% 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទននិង 
  បុេរ្របទន ្រកក់និងជប់សង យ័  - - - - - (2,355,832) (2,355,832) 
 ករវនិិេយគ - - - - - - 12,500 12,500 
 ្រទពយសកមមេផ ងៗ - - - - - - 14,199 14,199 
                  

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសរបុ 4,000,000 - 21,585,000 10,653,292 19,473,739 10,763,659 3,275,670 69,751,360 
                  

 

ទំព័រ - ៧៣ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត)  

          អ្រ ករ្របក់ 
 2013 រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12 ែខ > 1 - 3 ឆន ំ > 3 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ ្របសិទធភព 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ % 
 

 បំណុល 

 ្របក់បេញញើរបស់ អតិថិជន 239,279 258,790 152,954 - - - 889,572 1,540,595 1.00% - 6.00% 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ 46,015 - - - - - 2,793 48,808 1.00% - 1.50% 
 កមចី - - 192,904 578,712 578,722 41,310,000 248,461 42,908,799 0.75% - 5.45% 
 បំណុលេផ ងៗ - - - - - - 1,487,043 1,487,043 
                  

 បំណុលហិរញញវតថុសរបុ 285,294 258,790 345,858 578,712 578,722 41,310,000 2,627,869 45,985,245 
                  
 

 សរបុគំ តករ្របក់ 3,714,706 (258,790) 21,239,142 10,074,580 18,895,017 (30,546,341) 647,801 23,766,115  
                  

 

ទំព័រ - ៧៤ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ)  និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត)  

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញនូវអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេនៃថង ងតុលយករនិងអំឡុងេពលែដលមូលប័្រតហិរញញវតថុ ្រតូវបនកំណត់តៃម្លេឡើងវញិ 
ឬដល់កលកំណត់មួយ ែដលេកើតេឡើងមុនេគ ។ 

          អ្រ ករ្របក់ 
 2012 រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12 ែខ > 1 - 3 ឆន ំ > 3 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ ្របសិទធភព 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ % 

 ្រទពយសកមម 
 ច់្របក់កនុងៃដ - - - - - - 324,141 324,141 
 សមតុលយេនធនគរនន - 88,924 - - - - 996,759 1,085,683 2.00% 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ     7,000,000 - - - - 1,025,594 1,708,754 9,734,348 0.09% - 3.00% 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទ្ឋ - - 25,467,622 2,249,896 12,884,788 14,062,005 - 54,664,311 6.00% - 9.00% 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទននិង 
  បុេរ្របទន ្រកក់និងជប់សង យ័ - - - - - - (1,123,800) (1,123,800)  
 ករវនិិេយគ - - - - - - 12,500 12,500 
 ្រទពយសកមមេផ ងៗ - - - - - - 179,959 179,959 
                  

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសរបុ 7,000,000 88,924 25,467,622 2,249,896 12,884,788 15,087,599 2,098,313 64,877,142 
                  

ទំព័រ - ៧៥ - 



 

 

 
29. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ)  និភ័យទីផ រ (ត) 
 

          អ្រ ករ្របក់ 
 2012 រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12 ែខ > 1 - 3 ឆន ំ > 3 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ ្របសិទធភព 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ % 
 បំណុល 

 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 702,524 268,367 300,919 - - - - 1,271,810 1.00% - 6.00% 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ងៗ 48,374 - - - - - - 48,374 1.00% - 6.00% 
 កមចី - - - 600,000 800,000 37,238,243 248,461 38,886,704 0.46% - 5.45% 
 បំណុលេផ ងៗ - - - - - 169,417 1,077,311 1,246,728 
                  

 បំណុលហិរញញវតថុសរបុ 750,898 268,367 300,919 600,000 800,000 37,407,660 1,325,772 41,453,616 
                  
 

 សរបុគំ តករ្របក់ 6,249,102 (179,443) 25,166,703 1,649,896 12,084,788 (22,320,061) 772,541 23,423,526 
                  

 

 

ទំព័រ - ៧៦ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

ឃ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ករវភិគរេំញចតៃម្លទីផ រស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ 

ធនគរមិនបនកត់្រ បំណុលហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ មតៃម្លទីផ រេ យភព 
លំេអៀង ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងរបយករណ៍លទធផលេនះេទ េហើយធនគរក៏មិនមនឧបករណ៍ 
ហិរញញវតថុ នចុងកលបរេិចឆទេនះែដរ ។  ដូេចនះករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ ករ្របក់ នចុងកលបរេិចឆទ 
ពំុមនផលប៉ះពល់ដល់្របក់ចំេណញ ឬខតេនះេទ ។ 

ករវភិគរេំញចេលើលំហូរទឹក្របក់សំ ប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរ 

ធនគរពំុមនឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរជ រវន្តេនះេទ ។  ដូេចនះករ 
វភិគរេំញចេលើលំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរ មិន្រតូវ 
បនបង្ហ ញេឡើយ ។ 

(ង) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល 
និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសលួ ទក់ទងនឹងលទធភពរក ច់្របក់ងយ្រសួលឱយបន្រគប់្រគន់ 

េដើមបីបំេពញករសនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុេនេពលដល់កលកំណត់សងនូវតៃម្លសមេហតុផល 
មួយ ។ 

បែនថមពីេលើករអនុវត្តន៍យ៉ងេពញេលញ មត្រមូវករៃន ច់្របក់ងយ្រសលួ អនក្រគប់្រគង 
ធនគរបន្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់េទេលើលំហូរទឹក្របក់ចូល និងលំហូរទឹក្របក់េចញ េហើយ 
ភពចេន្ល ះៃន យុកល មរយៈរបយករណ៍ មេពលកំណត់ ។  ករែ្រប្របួលៃនឥណទន          
និង្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ម ន េហើយត្រមូវករ ច់្របក់ងយ្រសលួ 
្រតូវបនេធ្វើករែកត្រមូវ េដើមបីកំណត់ឱយចបស់នូវ្រទពយសកមមជ ច់្របក់ងយ្រសលួឱយបន្រគប់ 
្រគន់ េដើមបីបំេពញករសនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុរបស់ខ្លួនេនេពលដល់កលកំណត់សង ។ 

ងខងេ្រកមេនះ ផ្តល់នូវករវភិគមួយេនេលើបំណុលហិរញញវតថុរបស់ធនគរទក់ទងនឹងករ  
ែបងែចកកលកំណត់ េ យែផ្អកេលើរយៈេពលែដលេនសល់ស្រមប់ករទូទត់សង ។ 

 

 

ទំព័រ - ៧៧ -



ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2013 

 

29. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ង)  និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 

    

 2013 រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12 ែខ > 1 - 3 ឆន ំ > 3 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
   ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

 បំណុល 

 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 1,128,851 258,790 152,954 - - - - 1,540,595 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ង  ៗ 48,808 - - - - - - 48,808 
 កមចី  - - 192,904 578,712 578,722 41,310,000 248,461 42,908,799 
 បំណុលេផ ង  ៗ 4,338 4,400 1,182,344 - - - 295,961 1,487,043 
                   

 បំណុលហរិញញវតថុសរបុ 1,181,997 263,190 1,528,202 578,712 578,722 41,310,000 544,422 45,985,245 

                   

 

 ្រទពយសកមមហរិញញវតថុសរបុ 6,909,770 - 21,585,000 10,653,292 19,473,739 10,763,659 463,200 69,848,660 
                   

 

 សរបុគំ ត ច់្របក់ងយ្រសួល 5,727,773 (263,190) 20,056,798 10,074,580 18,895,017 (30,546,341) (81,222) 23,863,415 
                   

 

ទំព័រ - ៧៨ -



ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2013 

 

29. ករ្រគប់្រគង នភិ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ង) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
 2012 រហូតដល់ 1 ែខ > 1 - 3 ែខ > 3 - 12 ែខ > 1 - 3 ឆន ំ > 3 - 5 ឆន ំ េលើសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ 
   ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

 បំណុល 

 ្របក់បេញញើរបស់ អតិថិជន 702,524 268,367 300,919 - - - - 1,271,810
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរេផ ង  ៗ 48,374 - - - - - - 48,374 
 កមចី  - - - 1,400,000 - 37,486,704 - 38,886,704 
 បំណុលេផ ង  ៗ 38,788 1,023,031 15,421 169,488 - - - 1,246,728 
                   

 បំណុលហរិញញវតថុសរបុ 789,686 1,291,398 316,340 1,569,488 - 37,486,704 - 41,453,616 

                   

 

 ្រទពយសកមមហរិញញវតថុសរបុ 10,662,466 6,250 26,581,227 15,134,684 - 14,062,005 77,101 66,523,733 
                   

 

 សរបុគំ ត ច់្របក់ងយ្រសួល 9,872,780 (1,285,148) 26,264,887 13,565,196 - (23,424,699) 77,101 25,070,117 

                   

ទំព័រ - ៧៩ - 



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ច) ករ្រគប់្រគងេដើមទុន 
(i) បញញត្តិេដើមទុន 

ធនគរជតិៃនកមពុជកនុងនមជ ជញ ធរបនបេងកើត និង្រតួតពិនិតយនូវបទបញញត្តិនន និងត្រមូវករ 
េដើមទុនរបស់ធនគរជរមួ ។  

េគលនេយបយរបស់ធនគរ គឺធនឱយបននូវមូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមំេដើមបីរក នូវទំនុកចិត្ត             
ទីផ រ និងេដើមបីធនេសថរភពៃនករអភិវឌ ន៍យូរអែង្វងរបស់ ជីវកមម ។  ផលប៉ះពល់េទេលើ 
ក្រមិតេដើមទុនេលើភគ ភមច ស់ហុ៊ន ក៏្រតូវបនទទួល គ ល់ េហើយធនគរបនទទួល គ ល់នូវ 
ត្រមូវករ េដើមបីធនឱយបននូវតុលយភពរ ងភគ ភខពស់ ែដល ចនឹងេកើតមនេឡើងជមួយ 
នឹង្របក់ប្រមុងក្រមិតខពស់ អតថ្របេយជន៍ និងករធនែដលផ្តល់េ យ ថ នភពេដើមទុនល្អ ។ 

ធនគរបនអនុេ មេទ មត្រមូវករេដើមទុន ែដលបនកំណត់េ យចបប់េនកនុងករយិបរេិចឆទ ។ 

(ii) ករែបងែចកេដើមទុន 

ករែបងែចកេដើមទុនរ ង្របតិបត្តិករ និងសកមមភពជក់ ក់ គឺ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យក្រមិត 
ភគ ភែដលទទួលបនពីករែបងែចកេនះ ។  េដើមទុនែដលបនែបងែចកេទ ម្របតិបត្តិករ 
ឬសកមមភពនីមួយៗ ្រតូវែផ្អកេទ មេដើមទុនែដលកំណត់េ យចបប់ ។  

30. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ 
តៃម្លសម្រសប គឺជតៃម្លែដល្រទពយសកមម ចប្តូរបន ឬជតៃម្លែដលបំណុល ចសងបន ។  េ យ 

រតៃម្លសម្រសបពំុ ច យតៃម្លបន ដូេចនះតៃម្លសម្រសបមិនមនស្រមប់ក ្ត រវន្តេលើករ 
យតៃម្លសម្រសបរបស់្រទពយសកមម និងបំណុលរបស់ធនគរេឡើយ ។  

តៃម្លសម្រសប្រតូវបនសនមតេ យអនក្រគប់្រគងេយង មទ្រមង់ៃន្រទពយសកមម និងបំណុលទំងេនះ 
។  មមតិរបស់អនក្រគប់្រគង តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ ែដលបង្ហ ញ 
កនុង ងតុលយករ គឺជតៃម្លប៉ន់ ម នដ៏សមេហតុផលស្រមប់តៃម្លសម្រសប ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ទំព័រ - ៨0 - 



 

 



 

 

 


