


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ŌĳЊŁ 
 

ơ-⅜ũũĠ₤сΒÐðĜŎ˝         Ư 

Ư-ΒеĮБĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦        ̉ 

 ◦₤℮ĕкŷЋ₤њŎ 

 ЮĠ₤˝˝ņŊ   

ư-şе‗Нş₤еžĕсៗаĕЯĩĖ˝ Њ̈́ũŃňŷĳ□О       ̣ 

̉-ũşĜ₤ņįњĕċČĳс″е₣         ៨ 

̣-Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ         ៩ 

̀-Ð‗кŪÐĠсŪÐ₣         ơƠ 

́-₤ņЊ◦ċЊĩŲ           ở 

៨-ĮњĳхŌĕΒеĮБĊĜýũ        ợ 

៩ -ũģŎŁũ‗чũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ      ờ 

ơƠ-ũģŎŁũ‗чũĠ₤с₤ŷĕ˝ũυ˝ŬĄŏ      ƯƠ 
ơơ-″Ŭ₣ĳНŲŏŁũ         ƯƯ 
ơƯ-ũģŎŁũ‗чŲ◦ċĩŲ        Ưư 
ơư-ũģŎŁũ‗ч₤ŚБĮБĠЯŪņĠŪņФŲņРŲĊĕ      Ử 

ở-ũģŎŁũ‗чŲе Р̈́ũ⅜şсŪģ˝ с       Ự 
ợ-˝ е‗ĳс₤еýŲсЮŲЧũģŎŁũ‗ч Њ̈́ũŃňŷĳ□О     Ứ 



ơ-⅜ũũĠ₤сΒÐðĜŎ˝ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ÐЙďĊĜýũũĠ₤сũřťЯĳņУŎÐĳсЯřŲşРŲũУņΒĕНŷĳŉЮýŲĕЮŗģŎũĠ₤с 
ŬĄũŢť ķЊģŲďĮЊЮ₤₤ЮýŲĕЮŗģŎĵ с̋ĮњĕċĕЕ₣ ŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ ĮБЮŪĵйŷЋ₤њŎЮĕйģĕşРŲũУņņУŎļÐĊе 
Ė̋О₣ е̋Ю‗ЧĕЮ₤řť Њ̋şĆ ĕЊ₣ĩŲЊĳĩŲ₤ũНĠ Ė̋О₣Ū₤О˝ (GDP) ¤  

ЮřЧņġБΒĕНŷĳŉЮýŲĕЮŗģŎũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲόŏŁĕсЯĳŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ ĊĜýũ е̋ĮН₣ЮĊſЧŁũЯ˝◦Ūņ₣с 
₤НБĄЮŪō ďĮЊЮ₤₤ЮĊſЧόŏŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ĕРŷΒķЊģŲ Њ̋şĆũĠ₤сĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ¤ ЯĩΔ˝ЮŲЧũşĜ₤ņįњĕċ
ŪÐĠсŪÐ₣ℓŊБЮĕй ĊĜýũ е̋ĮН₣ěĕЮĂį йЮĉņНŠďņУŎĕЕ₣ļĮЮĄЩď с̋ ĕЊ₣ŁũЮĠŉďń şЊĳŉ Ė̋О₣ŁũЯŪĠŁų ŎЮĉď 
ãĊĜýũΒķЊŷűΘĕч˝₤Њ˝ņŊ˝ņįОď å¤ 

ČĠсĮБĂĖ еЮĕйĳЮĉ ĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ĕЕ₣ЮřЧũĳУĜ◦БŁĕсЯĳ₤еžĕс Ė̋О₣Łũ₤ЮŪņşĕРŷЮýŲЮţ
ũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲЮŲЧŁũĜеΒ₣̨ũЮşŀόŏģĕ ơ ŵĕЮ″ĕ Ė̋О₣ņУŎĂĖ е¤ Ĉ с̋◦₣ĕЕ₣ЮýŲЮţЮĕй ĊĜýũ
е̋ĮН₣ĠЮ₣̨ЧĳÐЮŪŌ₣ℓŊБņУŎЯřŲЮĬŉ ĳ₤еžĕсЮŲЧЯŠ℮₤İſ с̋ĩŲЊĳ˝ņŊ˝₤Њ˝ņŊ ЮŢŎĩŉŲс Њ̈́ũŃňĠġĈĕýеŪ◦
řŲсЯĩĖ˝ĵ с̋ĮњĕċĈе₣Β₤с ũУņŌĕ ₤΅Ðņĕч̋ ₤Њ˝ũ ΒĖ˝ĩðĳсĩð₣сĮРĄ ĄБ ▫Ė е ΒĖ˝ЮũЬĠşе¹ų е₣₤ŉО˝ ⅜□ ĠњĕņБŪ С̋
Њ̈́ũŃňŷĳ□О ŌĆ ₤сЮŬ₣Ōл₤НБĕ Њ̋ĕŪ₤Сŷ ĕЊ₣Ū О̋ņ п̈́НĕĜеЮşŀΒ₣̨ũ ¤ ЮřЧņġБΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣Юĕйόŏ◦◦УŲģĕ

ЮďÐĄњŎ ĊĜýũŪĳСŷŁũņРŲĕЊĊЊďЮŪşЧĕĠЯĕ□ņЮ◦Ьĳ₤ŪŌĠсЮĊſЧ Њ̈́ũŃňĠġĈĕЮĉόŏŪÐĠсļÐ Бĵ с̋Įњĕċ Ė̋О₣
₤İſ с̋ĩŲЊĳ˝ņŊ ũУņĈе₣˝₤Њ˝ũžĖ ĳĳРş¤ ″ņũŎкаĕŁũĩŉŲс Њ̈́ũŃňĠġĈĕřŲс˝₤Њ˝ũžĖ ĳĳРş ĕЊ₣₤΅Ðņĕч
˝₤Њ˝ũЮĕйÐ ЙĮЊĳďΖşĄУŎЮŲЧ˝˝ņį₤сĄБŷļĮũ₤сЮĝũĠ₤сŪĠď˝₤Њ˝ũ ¤ 

ЮŢŎ◦◦УŲģĕŁũ◦Н˝şЊĳŉĮБŬĄũŢť ķЊģŲ є̋řРşďŪ˝₤У₣Ю₤řť˝ ЊşĆ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О Ė̋О₣ŁũЯ˝◦Ūņ₣с 
ĕЊ₣ЮĊſЧόŏŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ĕРŷΒķЊģŲ Њ̋şĆ ĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ģĕ◦◦УŲĕРŷЮřЧņ◦НĕĠЯĕ□ņĮБŬĄũŢť ķЊģŲ
şеĕУĕ Ừ ŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ˝ ЯřŲЮĊſЧόŏĊĜýũŌĕŲ◦ċļĮΖşĩŉŲсΟ‗Ĉĕũ Р̈́ĳřŲсĄЊĳ ơƠƠ ŵĕ
řНŵų ũΖЮņũЋ˝ Ė̋О₣ĂĖ еЮĕй ¤ ЮĈйĠБŗл ₣Юĕй є̋ЮŢŎ є̋ĊĜýũЮĝЯĳĠĕŉ₤ſ йЯ₤ſ₣ũ˝◦НĕĠЯĕ□ņЮ◦ЬĳЮřЧņġБ
ĮŪ₣Б˝◦е ё́Ο‗Ĉĕ ĕЊ₣ЮĊſЧĮЊĮЊĊ˝ņŊΟ‗ĈĕřŲсΒĕНŷЋ₤њŎЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ řРşď ЮŪņş ĕЊ₣ΒеЮĶďЮřЧņ ¤Ų¤ 

ďņУŎĕЕ₣ŁũЯ˝◦Ūņ₣сℓŊБũĠ₤сŠųФĕ ĊĜýũ є̋ŌĕŁũĠЮ₣̨Чĕ ĕЊ₣ĳļą Ġс◦еĜ с̋◦еĕ₣ďņУŎаřÐР
ΒķЊŷűΘĕчόŏŁĕсЯĳũЖ₣Ō еĩ₣Яřũ ¤ ĊĜýũũжĮЕ₣▫ ŁũЯ˝ŲņΔΒķЊģŲ Њ̋şĆ ĕЊ₣ŁũĠЮ₣̨ЧĕĳŌų ļĮũĠ₤сŠųФĕ 
ĕЕ₣ĜеόŏĊĜýũŌĕŲ◦ċļĮŁĕсЯĳŠį₤с Ė̋О₣ŁũĈ с̋ĈŀņРŲĕЊĊЊĠЯĕ□ņЮ◦Ьĳ Ė̋О₣ĂĖ еž₣ņНŠ ¤ 

◦ĕĀЕņĕЕ₣ Њ̋şĆŠЊĳŠеŪĠЕ₣ЯŪĠ₣ Ė̋О₣ŁũЮũЬĠşеĠЮ₣̨ЧĳÐЮŪŌ₣ℓŊБ  ĊĜýũ˝ єņЊĕЮģйĠ₣сĕРŷÐЮŪŌ₣Č₤с 
ЮΌЧŎ ЮŢŎŠЊĳŠеЮĊſЧŁũЯ˝ŲņΔÐ Н‗ļĮ ĕЊ₣ŪĠ₤Њ◦ċļĮаĕĩŲЊĳĩŲ ĕЊ₣Ю₤ǻЯřŲŌĕŪ⅜ĠсĈе₣ЮĜй 

Ư



Ю Ӵ́ŎďĠĕŉĠĜĀ Ġс ĊĜýũĕЕ₣ЮũЬĠşеĩŲЊĳĩŲ ĕЊ₣Ю₤ǻЯřŲΖşЮđųЧŎĳĠЮĉĕЕ₣ĳŪņСŷŁũď с̋Я₤ŉ₣ũĠ₤с
ΒĳЊℓЊĄĕ ¤ řРşЮĕй ΒĳЊℓЊĄĕΖşũжĮЕ₣ĕЕ₣◦◦УŲģĕĩŲЊĳĩŲŲΔៗĠЯĕ□ņЮ◦ЬĳĮБĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦
Ė̋О₣ĂĖ еƯƠợ ¤ 

ďņУŎýĖ Юĕй ЮŎЧ₣Š ńОе₤РņЯℓų₣Βе‗ũÐ Н‗ŗл ₣ŪďŲЮŪĐşеЮĵйаřÐРΒķЊŷűΘĕч ĕЊ₣ΒĳЊℓЊĄĕЯřŲ
ģĕĩŉŲсŁũ◦Н˝şЊĳŉřŲсĳаņų₤ĖСŲ ĕЊ₣ŁũýеŪ◦şеЮĵйĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ũ Р̈́ĳņ˝ ¤  

ЮŎЧ₣Š ńОе₤₣−Еņ ĕЊ₣ЮĄЩď с̋▫ ĕЕ₣ĠĕŉĠЮŪņЧЮ₤ǻřŲсΒĳЊℓЊĄĕόŏŁĕсЯĳŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ĠЯĕ□ņЮ◦Ьĳ 
Ю Ӵ́ŎŠ ńОе є̋₤РņЮŁĳ₤ũЮ₤ЧũşеЮĵйĕЊЮŗĄЊĳũĠ₤сĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦Ĉе₣Β₤сЯřŲģĕũУņşеЯ‗˝ĠеЮĮŀ
ģĕĕРŷļĮЮďÐĄњŎЮĕй¤ 

 
 

 

 
 Юł ▫ş 
ΒÐðĜŎ˝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ư



Ư-ΒеĮБĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
ĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ( Ċ.Β.Ą. )  ŪĳСŷģĕĠЮ₣̨ЧĳЮΌЧ₣ЮŢŎŬĄũŢť ķЊģŲ˝ņįОďЮĝĂĖ еơ៩៩៨ ¤ 

Ċ.Β.Ą. ÐЙď₤΅Ūý₤⅜ēũ‗к₤ſŎњĳ ЯřŲŪĳСŷģĕΒĕНŔň ĳόŏЮĊſЧŪĠĳЊĠĳŉЊŁũďĊĜýũ ŌĕĳУĜ◦БĩŉŲс
Ο‗ĈĕýеŪ◦ŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ ₤΅Ūý₤žĖ ĳĳРşĕЊ₣ņĊŏņ ⅜□ ĠњĕņБŪ С̋ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ЯřŲŌĕ₤˝ņŊļĮ
ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦˝ņįОď¤  

 

ş˝ šО ŷЋ₤њŎ 
Ċ.Β.Ą.ŌĕЮýŲЮţĩŉŲс Њ̈́ũŃňĠġĈĕ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊĊĜýũŪĠ˝ĠЮŢŎŪĠ₤Њ◦ċļĮĕЊ₣şБũļĮřŲс

 ŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊЮřЧņġБũУņşеЯ‗˝ΒķЊŷűΘĕчŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣Ю₤řť Њ̋şĆĄĕĠ◦ Юĝ Ė̋О₣Ū˝ĠŠњ‗Ź аĕŁũΒĕНŷĳŉ
ũЮĠЬĠǻũкЮýŲĕЮŗģŎΒķЊŷűΘĕчЮ₤řť Њ̋şĆďĳЊũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ¤ 
 

ЮĠ₤˝˝ņŊ 
 ĩŉŲс Њ̈́ũŃňĠġĈĕřŲсŪĠĳЊĠĳŉЊ˝ũņБŪ С̋ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ĕЊ₣ŪÐ Ей⅜□ ĕ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ ЯřŲŌĕ₤˝ņŊļĮ

Ū◦Ū◦₣сЮ₤řť Њ̋şĆĄĕĠ◦  
 ĩŉŲсΟ‗ĈĕřŲсŪ О̋ņ п̈́Нĕ Β₣ðŁũ˝₤Њ˝ũι₤΅Ðņĕч˝₤Њ˝ņŊЯřŲďĕБĳЊĠНÐðŲ ЯřŲ₤□ Њĳ Ė̋О₣şİſ с̋

ΖĄБŷ˝ņŊ ĕЊ₣ĩŲЊĳ˝ņŊĵ с̋ĮњĕċĕЕ₣ŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ ũУņŌĕďΖ◦Џ ŁũĩŲЊĳ Łũ₤ŉО˝◦Н˝ ŁũЯ˝аşĖ 
ŁũЯş˝ČŎ ĕЊ₣ŁũĜеЮşŀĕРŷĩŲЊĳĩŲ˝₤Њ˝ņŊ ďĮЊЮ₤₤Β₣̨ũ 

 ₤΅ŁũĕЊ₣/ιЮĊſЧ₤΅ĄБŷŁũ (Syndicate) ďņУŎŪÐ Ей⅜□ ĕ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОĜĜ Ė̋О₣ŁũĩŉŲс Ο‗ĈĕЮřЧņġБ
ΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣ Ė̋О₣ŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ ΒķЊŷűΘĕєĄĕĠ◦ ĕЊ₣Ю₤řť Њ̋şĆĄĕĠ◦ 

 ΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣Ο‗Ĉĕ ιŪÐĠсŪÐ₣ņРŲĕЊĊЊЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ Ė̋О₣Ū˝ĠŠњ‗Ź аĕ Њ̋şĆ₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũďņУŎ
аřÐРΒķЊŷűΘĕч 

 ŪÐĠсŪÐ₣˝ņŊŷЋĊБ ιÐЮŪŌ₣ĮЊЮ₤₤₧ņУŎũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ ιÐЮŪŌ₣ĮЊЮ₤₤Юĩ℮₣ៗЮ◦ЬĳЮŢŎ
ŌĕŁũυ˝ļĮĮБŪ˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 

 şũČďņУŎаřÐРΒķЊŷűΘĕчĜĜ ЮřЧņġБĈ с̋Ĉŀ Њ̈́ũŃňĠġĈĕΟĳ₤е‗₣ ĕЊ₣Ο‗Ĉĕ₤ņġĈĕ
₤ŪŌĠсĮŪ₣Б˝₤˝ņŊļĮũĠ₤с Ċ.Β.Ą.¤ 

 

 

 

 

 

 

 

̉



ư-şе‗Нş₤еžĕсៗаĕЯĩĖ˝ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
 

ž₣ЮŪŁņЮĕйďşе‗Нş₤еžĕсៗаĕЯĩĖ˝ Њ̈́ũŃňŷĳ□О₤ŪŌĠс⅜□ ĕļĮĠŃĆĠсŁũЋŎĠũЋЮş◦̄ŪĳЕņаℓĞ◦Бươ 
ЯŠĊĖС ĂĖ еƯƠơơƯ řŲс ƯƠở ЯřŲŪĳСŷģĕĠİΆ ŀĄРĕďřНŵų ũΖЮņũЋ˝к 
 

ΒĕНģĳ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ƯƠở ƯƠơư ƯƠơƯ
Ų◦ċĩŲŪģ с̋şеЮ‗ŀ 
şе‗РŲřНŲ 
şе‗РŲŪĠĳЊĠĳŉЊŁũņНĕ₤еŷЋēĕĊĕ 
Ų◦ċĩŲņНĕĠ₣сĮĕċ 
Ų◦ċĩŲЮŪŁŎĠ₣сĮĕċ 

̉,ởƯ,ơ៨́
ơ,̣ưư,ơƯơ
៩̉Ư,̀ƯƠ
̀៩ư,̀̀́

̉,̉Ớ,៩̀̉ 
Ư,Ợ́,̀Ợ 
៨̉ư,̣́ư 
̀̉̉,ỨƠ 

ư,៨́ơ,ỜƯ
ơ,̣Ớ,ơỞ
̀៩៨,ƠỬ
̣Ở,ỬƯ

şе‗Нş₤еžĕсៗЮĝ˝ Ė О₣″Ŭ₣ĳНŲŏŁũ
Ū◦Įŏ₤˝ņŊ₤ũНĠ 
ЮřЧņ◦Нĕ 
˝ņĆБ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕşеЮĵйΒĳЊℓЊĄĕ 
Ūģ с̋ĠЮŃňЧΒĳЊℓЊĄĕņЊĕЯņĕďĊĜýũ

̀៨,Ư៨̣,Ư៩́
Ừ,̀ơơ,ứƠ
̣Ư,Ư៨៨,Ự៩
Ư,̣́̀,៨ứ

́Ư,ờ̀,៩̣̣ 
Ừ,Ở៨,ờơ 
̀ơ,̣̉Ơ,Ơ៩̀ 
ơ,̣̉Ơ,̣៩̣ 

̀́,ở៩,ơ៩̉
Ự,̣ử,ử៩
̣̉,̀̀̉,ươơ
ơ,Ứơ,៨ơƠ

ΒĕНģĳ Њ̈́ũŃňŷĳ□Ок
ĩŲşеЮ‗ŀЮŲЧЮřЧņ◦Нĕ  (ROE) 
ĩŲşеЮ‗ŀЮŲЧŪ◦Įŏ₤˝ņŊ (ROA) 
ΒĕНģĳşе₧Ŏ₤ũНĠЮĊЬĠĕЕ₣şе‗РŲ 
Ο‗ĈĕņЊĕřеЮ‗ЧũŁũЮĊЬĠĕЕ₣Ο‗Ĉĕ₤ũНĠ
ΒĕНģĳЮ⅜ĊĕļĮ (Solvency ratio) 
ΒĕНģĳ⅜şсŪģ˝ с (Quick ratio) 

Ư.̀ơ%
ơ.ƠƯ%

៨ư.Ự%
̀.̉៩%

̉៩.៩ư%
ử៩.ợ%

Ư.̉́% 
Ơ.៨៩% 

៨̣.ư៨% 
̣.៩́% 
̉ơ.៩Ư% 

Ư៩̉.ư៩% 

ơ.៩̉%
Ơ.̣́%
៨̀.៩́%
ơơ.ơư%
̣̉.̀ư%

ự̀.Ươ%
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

̣



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

̀



 

 

 

 

 

 

́



 

̉-ũşĜ₤ņįњĕċČĳс″е₣ 

៨



 

̣-Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ŪĳСŷģĕřЕ˝ĜеЮŢŎŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ ЯřŲŌĕ₤Ō₤ļĮ៖ ĳе₧₣Ū˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОďŪĠēĕ ĕЊ₣₤ŌĄЊ˝ũУņŌĕ  
ĳе₧₣◦Б₤ŉ БŁũÐ‗кũřťņūĕŉБ ΒÐðĜŎ˝ Ċ.Β.Ą. ĳе₧₣Ū˝₤У₣˝₤Њ˝ņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ ĳе₧₣Ū˝₤У₣ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ĳе₧₣ĠНÐðŲЊ˝ũĠ₤с Ċ.Β.Ą. 
ĕЊ₣ĳе₧₣ ŷЋ₤њŎυ˝ĄĕЯřŲŌĕÐН‗ŷНűΘЊŪÐĠсŪýĕс¤ Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲŪĳСŷģĕЯĳ₣″е₣ЮŢŎΒĕНŪ Е̋ĳŏ¤ 

៩



 

 

̀-Ð‗кŪÐĠсŪÐ₣

 

υ˝Χĳŉņ ũ₤с ₤БŲǻм  ĠşĆОĠġĕĖďΒĕНũřťЮŲžĊЊŁũŪ˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ₤ŌĄЊ˝аĕΧĳŉņŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝-
Ю₤řť Њ̋şĆďĳЊ ĕЊ₣ďŪĠēĕŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲаĕĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦¤  
           ČĠсĮБĂĖ еơ៩៩̉ υ˝ΧĳŉņĠеЮĮŀŁũİũЮĝŪ˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ďΒĖ˝ŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ Њ̈́ũŃňŷĳ□О¤ ĮБĂĖ е
ƯƠƠƯ-ƯƠỢ ďĜŎ˝ũ₣ЯĩĕŁũЮýŲĕЮŗģŎЮ₤řť Њ̋şĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ĕЊ₣ЯĩĖ˝ŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ¤ ĮБĂĖ еƯƠỢ-ƯƠỜ 
ďĜŎ˝аĕĜŎ˝Ţť ĕЮ₤řť Њ̋şĆ ĕЊ₣ЮýŲĕЮŗģŎ Њ̈́ũŃňŷĳ□О⅜ēũ‗к¤  υ˝ΧĳŉņŪĳСŷģĕЯĳ₣″е₣ďΒÐðЮŲž-
ĊЊŁũũ₣аĕŪ˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОĠĜĀ ĠсĮБυ˝Χĳŉņ ŷЋŲŪĳΌĠсņ˝ĮБĠеЮĮŀŁũİũď◦БŪĠЕ˝⅝ĜŎ˝ŪĠĳЊĠĳŉЊĊĜýũ
ĮЊķĮЮŵ˝ Ė̋О₣ е̋ΌО₣ĮБĂĖ еƯƠỜřŲсĂĖ еƯƠƠ៨ Ю Ӵ́Ŏυ˝ΧĳŉņŪĳСŷģĕЯĳ₣″е₣ďΒĕНũřťЮŲžĊЊŁũŪ˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆĕЊ₣
Њ̈́ũŃňŷĳ□ОЮĝĂĖ еƯƠơư¤ υ˝Χĳŉņ є̋ďΒĖ˝ũУņşеЯ‗˝ Ė̋О₣Łũ″ с̋Яĳ₣ЮýŲĕЮŗģŎũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ ĕЊ₣Ĉ с̋◦₣

ŁũЮģйĮНņįĩ⅝ŎΒĳ□Ġ◦Ū⅜ŷŪďŷ¤ ĮБĂĖ еơ៩៨̣-ơ៩៨́ υ˝ΧĳŉņģĕĠеЮĮŀŁũİũ ďΒĖ˝ĠЮşĆ˝Ю◦₤ņĕĀБũĮЊЮ⅜Ċĕч
аĕŪ˝₤У₣Χ₤⅝΅˝ņŊ Яũм ĕЊ₣ůņĮŲ¤ ЮĝĂĖ еơ៩៩ư υ˝ΧĳŉņģĕĠеЮĮŀŁũİũď⅜ū⅜ŉ ČũŏЮĝŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕ
ĠЮşĆ˝ŷЋ◦ŜķĖеЮĮŀаĕŪ˝₤У₣ΒĠсũж ŎНŷĄĕ ĕЊ₣˝ Бΐ¤  

υ˝Χĳŉņ◦◦УŲģĕĠũЋŔň ĠњŪĳЯĩĖ˝ ŷЋ◦Ŝ⅜ū₤ŉ₤₣ðņĮБŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕÐũНЮŁ₤ŲŏЮĠлĕ΅⅝ (BA in Social Science 

from Penza’s Institute of Pedagogy) ΒĳБĳ₤΅ļĮ₤РЮŷЬĳЮĝĂĖ е ơ៩៩Ư¤ ЮĝĂĖ еƯƠƠƯ υ˝Χĳŉņ◦◦УŲģĕ
₤Ŕň ĠњŪĳΒĕНĠ‗Ź ЊĳЯĩĖ˝ Њ̋şĆŁũΒĕŉũďĳЊŪÐĠсŪÐ₣ĕЮŗģŎЮ₤řť Њ̋şĆĮБ₤˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎ Р̋ΌОņĠпГ ◦БŪ О̋₣ŀлСŎ˝ ₤΅ũřť
ΖЮņũЋ˝¤ 

 

 
 
 

υ˝Χĳŉņ ũ₤с ₤БŲǻм  
ΒĕНũřťЮŲžĊЊŁũ Ū˝₤У₣Ю₤řť̋ ЊşĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 

ŪĠēĕŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲаĕĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
 
 

ơƠ



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ơơ

 
 

υ˝Χĳŉņ Юł ▫ş ŪĳСŷģĕЯĳ₣″е₣ďΒÐðĜŎ˝ЮĝаℓĞ◦БỞ ЯŠ˝˝̨Ţ ĂĖ еƯƠở ĕЊ₣ď₤ŌĄЊ˝ 
Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲаĕĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ЮĝаℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở ¤  ĠşĆОĠġĕĖ υ˝Χĳŉņ є̋ď₤ŌĄЊ˝аĕ 
ΧĳŉņŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝Ю₤řť Њ̋şĆďĳЊŌĕůĕкЮ₤Ŋ ЧũřťЮŲžĊЊŁũ ĕЊ₣ďņĄΘĳŉ˝ũŁũİũ₤Ŋ њŪÐşЊĳŉČĠс″е₣ĮБĂĖ еƯƠƠư¤ 

ņНĕşРŲŁĕсĳеЯ‗₣ďΒÐðĜŎ˝аĕĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦  υ˝Χĳŉņēų ĠсĠеЮĮŀŁũİũďΒÐðĜŎ˝ũ₣аĕ
Ð‗к˝ņŊŁũņРŲĠŪĳ˝ņįОďЯřŲŌĕůĕк ĕЊ₣ĠНĮſ₤Њ◦ċЊЮ₤Ŋ ЧΒĕНũřťЮŲžĊЊŁũ      ĕЊ₣ďŪĠēĕŁũЋŗŲњŎ◦Бĩ⅝ũ
Њ̈́ũŃňŷĳ□ОЮĝĜŎ˝Ţť ĕΧ₤⅝΅˝ņŊ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОаĕŪ˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ĕЊ₣ēų ĠсďņūĕŉБşĤĠсЮĝŪ˝₤У₣ŎНĳŉЊĊņх¤ 

υ˝ΧĳŉņďņūĕŉБ₤еžĕсŌĖ с̋ Ė̋О₣şеЮ₧ņņūĕŉБřа◦Ю◦ЬĳЯřŲģĕЮũЬĠşеĠЮ₣̨ЧĳÐ‗к˝ņŊŁũņРŲĠŪĳ˝ņįОďĕЊ₣◦Бĩ⅝ũ
ņРŲĠŪĳЮĝ˝ņįОďČĠсĮБřеĠР₣ņ˝¤ ĠĜĀ ĠсĮБЮĩĀũЮĉĠЮŪņЧŁũİũЮĝŪ˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆ ĕЊ₣ Њ̈́Ńňŷĳ□О υ˝ΧĳŉņģĕĠеЮĮŀ
ŁũİũďЮŪşЧĕĵ с̋ĮњĕċŁũΒķЊŷűΘŷЋ₤њŎ΅ЊũŃňŷĳ□ОЮĝ˝ņįОď ЯřŲũУņŌĕ ŁũşРŲũУņЮũЬĠşеЮ₤ş ŉ̋БŪĵ₣şĤĠс₤ŉ БĮБ   
ņРŲĠŪĳũřť ĕЊ₣Ю₤ş ŉ̋БŪĵ₣şĤĠс₤ŉ БĮБŁũЮģйĩ⅝Ŏ ĕЊ₣ŁũĄУŀřРũņРŲĠŪĳņΉĄĕ ĕЊ₣ď₤ŌĄЊ˝Ū О̋ņŁũİũ 
ЯřŲ◦◦УŲĠĕĀО˝ЮũЬĠşеŎН◦ċ⅜ū₤ŉΒķЊŷűΘĕчŷЋ₤њŎ Њ̈́ũŀŷĳ□О ĂĖ е ƯƠỜ-ƯƠợ ĕЊ₣ĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠƯƠ¤ ЮŪłĮБЮĕй 
υ˝ΧĳŉņŪĳСŷģĕČĳс″е₣ЁŏĠеЮĮŀ Њ̋şĆŁũŪ О̋ņŁũİũΖ⅜п ĕĵ˝ сĮњĕċŁũΒķЊŷűΘ◦Бĩ⅝ũ◦Нĕ řРşď ACMF, ABMI, 
CMI, WG-FSL, WG-CAL ďЮřЧņ¤ 

υ˝Χĳŉņ Юł ▫ş ◦◦УŲģĕ₤Ŕň ĠŪĳΒĕНĠ‗Ź ЊĳĕБĳЊ⅜ū₤ŉĮБ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎ Bond ЮĝŪĠЮ◦₤ΒРū⅜ŉ ŲБ 
Ė̋О₣ĂĖ е ƯƠƠƯ ЯřŲŁũ₤Њ˝⅝ЮĬŉ ĳЮŲЧŪĠĮњĕċşĤĠсĵ‗ЊĄą˝ņŊΒĕŉũďĳЊ Ū˝ĠŠњ‗Ź ÐĳЊŎНĳŉаĕΒ₣ðŁũĵ‗ЊĄą˝ņŊ 
ĮЊķĮЮŵ˝ ĕЊ₣ĠŃĆĠсĠũЋŔň ĠŪĳĕБĳЊ⅜ū₤ŉ Ė̋О₣ĂĖ еơ៩៩៨ ЮĝņΉŷЋ◦ŜŲњŎĕБĳЊ⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣ŷЋ◦Ŝ⅜ū₤ŉ Ю₤řť˝ ЊşĆ 
ЮĝŪ О̋₣ķĖеЮĮŀ ¤ 

 
 

υ˝Χĳŉņ Юł ▫ş 
ΒÐðĜŎ˝ 

ĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦  
 
 

 
 



 

 

 

  

Юŵ˝ Čĕс ₤БΉ ģĕşРŲĠеЮĮŀŁũİũЮĝĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ Ė̋О₣ЯŠņ˝Ŭ ĂĖ еơ៩៩៩ ďŪĠēĕ
ĜŎ˝Ţť ĕŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ŪĳСŷģĕЯĳ₣″е₣ďΒÐðĜŎ˝ũ₣ЮĝЯŠ˝˝̨Ţ ĂĖ еƯƠơƯ ¤ ĠşĆОĠġĕĖ Юŵ˝ є̋ď₤ŌĄЊ˝
Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲаĕĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ĳе₧₣ĠНÐðŲЊ˝ ¤ 

ĮБĂĖ е ơ៩៩ơ řŲсĂĖ е ơ៩៩៩ Юŵ˝ģĕĠЮŪņЧŁũİũďΒĕНŪĠēĕŁũЋŗŲњŎŪÐĠсŪÐ₣Ð‗ĕБ ďŪĠēĕЯĩĖ˝
аĕŁũЋŗŲњŎ₤ļĬĳсĈĳсаĕĜŎ˝Ţť ĕŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ ĕЊ₣ďĠНÐðŲЊ˝аĕĜŎ˝Ţť ĕÐ‗ЮĕŎŏĊĜýũďĳЊаĕ˝ņįОď¤  

 Юŵ˝ģĕ◦◦УŲ₤Ŕň ĠŪĳ▫Ė с̋ΒĕНĠ‗Ź ЊĳЯĩĖ˝ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОĮБ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎďĳЊŪÐĠсŪÐ₣ЮĝĂĖ еƯƠỞ ĕЊ₣
ĠũЋŔň ĠŪĳЯĩĖ˝ĊĜýũĮБ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ĊĜýũЮĝ◦БŪ О̋₣ Р̈́ĄБņЊŀ ŪĠЮ◦₤ЮŷЬĳ₧ņЮĝĂĖ еơ៩៩ơ ¤ 
 

 

 
Юŵ˝ Čĕс ₤БΉ 
ΒÐðĜŎ˝ũ₣ 

◦◦УŲĠĕĀО˝ĜŎ˝Ţť ĕũřťģŲ- Њ̈́ũŃňŷĳ□О ĕЊ₣ 
ĜŎ˝Ţť ĕŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ 

 

 Юŵ˝ ĠНЊş ⅜ĕБ ģĕşРŲĠеЮĮŀŁũİũЮĝĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ Ė̋О₣ЯŠņ˝Ŭ ĂĖ еƯƠƠơ ďΒĕНŪĠēĕ
ĜŎ˝Ţť ĕÐ‗ЮĕŎŏ- Њ̈́ũŃňŷĳ□О  ĕЊ₣ďŪĠēĕΒ₣ ðļĮŪÐĠсŪÐ₣ÐЮŪŌ₣ ĕЊ₣ŪĳСŷģĕЯĳ₣″е₣ďΒÐðĜŎ˝ũ₣ЮĝЯŠ
ĳНŵ ĂĖ еƯƠƠ៨ ¤ 

ĮБĂĖ е ơ៩៩ơ řŲсĂĖ е ƯƠƠƠ Юŵ˝ģĕĠЮŪņЧŁũİũďņūĕŉБаĕĜŎ˝Ţť ĕŪĳФĳĮЊĕЊĳŏЮĝĊĜýũďĳЊаĕ˝ņįОď 
ĕЊ₣ĠĜĀ Ġсņ˝ЮĊſЧŁũЮĝ  Rich Nation Bank ŌĕĳУĜ◦БďĄеĕУŎŁũŪĠēĕ⅜ž ¤ 

Юŵ˝ģĕ◦◦УŲ₤Ŕň ĠŪĳ▫Ė с̋ΒĕНĠ‗Ź ЊĳЯĩĖ˝ŪÐĠсŪÐ₣ĮБ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎďĳЊŪÐĠсŪÐ₣ЮĝĂĖ еƯƠỞ ĕЊ₣
ĠũЋŔň ĠŪĳЯĩĖ˝ĊĜýũĮБ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ĊĜýũЮĝ◦БŪ О̋₣ Р̈́ĄБņЊŀ ŪĠЮ◦₤ЮŷЬĳ₧ņЮĝĂĖ еơ៩៩ơ ¤  

 
 

Юŵ˝ ĠНЊş ⅜ĕБ 
ΒÐðĜŎ˝ũ₣ 

◦◦УŲĠĕĀО˝ĜŎ˝Ţť ĕΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣ 
ĜŎ˝Ţť ĕ◦Бĩ⅝ũ 

 

ơƯ



 

 

 

Юŵ˝ ₤е ŷ₣℮Б şРŲĠеЮĮŀŁũİũЮĝĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ Ė̋О₣ЯŠ˝Ŕň  ĂĖ еƯƠở ďΒÐðĜŎ˝ũ₣◦◦УŲ
ĠĕĀО˝ĜŎ˝Ţť ĕŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎ ¤ Ė̋О₣ĳУĜ◦БЮĕйЮŵ˝ģĕЮũЬĠşеĕЊ₣ЮŲЧ˝˝ņį₤сŁũŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎďŲ š̋‗к
ŪĠĮњĕċ ◦ĕĀЕņĕЕ₣ŁũĠ₣ ˛όŏŌĕŷĠġĊņхЯřŲŎ˝şЊĳŉ◦Н˝Ţ с̋ĕЕ₣ΉĕЊķњŎ¤  

Юŵ˝ŌĕĠ◦ĮЊЮ⅜ĊĕчŁũİũĈе₣Юĝ Ė̋О₣ЯĩĖ̋ υ˝Ąĕ ĕЊ₣ũřť ¤ Ė̋О₣ЯĩĖ˝ũřť Юŵ˝ģĕЮĊſЧŁũЮĝŪ˝₤У₣
Ю₤řť Њ̋şĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОĈ с̋◦₣ĕЕ₣ÐЮŪŌ₣ēĜΟ‗Ĉĕ ЮýŲĕЮŗģŎŌл Ū С̋Ю₤řť Њ̋şĆ ĕЊ₣⅜ũЮĮЧĮĕċ ŪĮņĈе₣ Ė̋О₣
Ū˝ĠŠ‗Ź Ο‗Ĉĕ₤ņġĈĕ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐũĠ₤сũřť¤ ЯĩĖ˝υ˝Ąĕ Юŵ˝ģĕЮĊſЧŁũЮĝŪ О̋ņ п̈́НĕЮĝŪĠЮ◦₤
ΒРū₤ŉŲБņУŎşеĕУĕĈ с̋◦₣ĕЕ₣ΧĠ˝ũ‗чЮŢйřРũĕЊ₤℮ĕĀ п̈́Нĕ ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũΟ‗ĈĕΒşŲĕŷĳ□О ĕЊ₣ďÐ‗ЮĕŎŏ˝ũаĕ
ņРŲĕЊĊЊŷЋĕЊЮŗÐ¤  

Юŵ˝◦◦УŲģĕĠũЋŔň ĠŪĳďĕсŠį₤сЯĩĖ˝ŪÐĠсŪÐ₣ĵ‗ЊĄą˝ņŊĮБ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎĠЮşĆ˝ŷЋ◦Ŝ₤НБřĕБ ĕЊ₣
ĠũЋŔň ĠŪĳЯĩĖ˝Ю₤řť Њ̋şĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОĮБ⅜˝Ų ŷЋ◦ŜŲњŎ₤НБřĕБ ŪĠЮ◦₤ΒРū⅜ŉ ŲБ ŪĮņĈе₣₤Ŕň ĠŪĳЮĩ℮₣Ю◦ЬĳĈ с̋◦₣ 
ĕЕ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ĕЊ₣Łũ ŷЋĕЊЮŗÐ¤ 

 

       Юŵ˝ ΒпНş şĜ□  ģĕşРŲĠеЮĮŀŁũİũЮĝĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ Ė̋О₣ЯŠ˝Ŕň  ĂĖ еơ៩៩៩ ďŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕ
ũřťģŲ-ĕБĳЊŎНĳŉ  ĕЊ₣ďŪĠēĕЮŲžĊЊŁũŢť ĕ ĕЊ₣ŪĳСŷģĕЯĳ₣″е₣ďΒÐðĜŎ˝ũ₣ЮĝЯŠ˝Ŕň  ĂĖ еƯƠƠ៨ ¤  
       Юŵ˝ēų ĠсģĕĠеЮĮŀŁũİũďΒÐðЮŲžĊЊŁũũ₣аĕÐ‗к˝ŌŊ ĊЊŁũďĳЊĄеũНŀşŲĜķРņЊơĩŲЊĳĩŲơ ņūĕŉБ
ΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕаĕΧĳŉņŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝Ю₤řť Њ̋şĆďĳЊ ņūĕŉБΒÐðЮŲžĊЊŁũŢť ĕаĕŪ О̋ņ₤Ю₣̨ĳŁũ‗чЮ₤řť Њ̋şĆ ₤₣ðņ Њ̋şĆ
ĕЊ₣ŷĠġĊņхаĕ◦Б₤ŉ БŁũÐ‗кũřťņūĕŉБ ĕЊ₣ďĄеĕУŎŁũ◦БŪĠЕ˝⅝ŬĄũŢť ķЊģŲ◦◦УŲĠĕĀО˝Ю₤řť Њ̋şĆ ¤  
       Юŵ˝ģĕĠŃĆĠсĠũЋŔň ĠŪĳĮБ⅜˝ŲŷЋ◦ŜŲњŎķĖеЮĮŀЮĝĂĖ еơ៩៩ơ ¤ 

 
 

Юŵ˝ ₤е ŷ₣℮Б 
ΒÐðĜŎ˝ũ₣ 

◦◦УŲĠĕĀО˝ĜŎ˝Ţť ĕŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎ 
 

ơư

 
 

Юŵ˝ ΒпНş şĜ□  
ΒÐðĜŎ˝ũ₣ 

◦◦УŲĠĕĀО˝ĜŎ˝Ţť ĕ˝ ЊşĆŁũÐĳЊŎНĳŉ ĕЊ₣ 
ĜŎ˝Ţť ĕĊĕēĕņĕН₤℮ 

 



 

 

́-₤ņЊ◦ċĩŲ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ĂĖ еƯƠƠư- ĠŃĆĠсřе₧ с̋ŁŲ⅜˝Ųġ₣аĕÐЮŪŌ₣
Юł₤пРŲ š̋‗кŪÐФ⅜ũ¤  
Ų◦ċĩŲ ៖ ŪĠďĄĕď₣̣ƠƠ ŪÐФ⅜ũşРŲũУņ Ė̋О₣
ÐЮŪŌ₣ЮĕйĕЊ₣ģĕŢеЮŲЧаĩĀřБşеĕУĕ ơưƠƠ Њ̈́˝″ 

ĂĖ еơ៩៩៩- ČĠсЮĩŉЧņΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣Юł₤пР 
Ų š̋‗кŪÐФ⅜ũřе₧ с̋ŁŲ⅜˝Ųġ₣ 

ĂĖ еƯƠƠư-ƯƠỜ- ΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣Юł₤пР
Ų š̋‗кŪÐФ⅜ũřе₧ с̋ŁŲ◦БƯ 
 

ĂĖ еƯƠƠơ-ƯƠỜ- ģĕ◦◦УŲņРŲĕЊĊЊĮБņРŲĕЊĊЊ
ΒĕŉũďĳЊ₤ŪŌĠсΒķЊŷűΘĕчŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ (IFAD) 
₤ŪŌĠсΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣řе₧е̋ ₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣şЊŃĆ Еņ₤ĳſ 

ĂĖ еƯƠỢ- ÐЮŪŌ₣ Њ̈́ũŃňĠġĈĕřŲс₤ŌÐņŌл₤НБĕ
Њ̋ĕŪ₤Сŷ Ė̋О₣◦Е̋ Ūģ с̋ņРŲĕЊĊЊ Ư ŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ˝ 

ĂĖ еƯƠỜ-◦Е˝Ūģ с̋ņРŲĕЊĊЊ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣
Њ̈́ũŃňĠġĈĕřŲс₤ŌÐņŌл₤НБĕ Њ̋ĕŪ₤СŷЮ Ч̋ĕ

ЮΌЧ₣řŲс ̉ ŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ˝ 

ĂĖ еƯƠƠ៨-◦Е˝Ūģ с̋ņРŲĕЊĊЊ₤ŪŌĠсÐЮŪŌ₣
Њ̈́ũŃňĠġĈĕřŲс₤ŌÐņŌл₤НБĕ Њ̋ĕŪ₤СŷЮ Ч̋ĕ

ЮΌЧ₣řŲс ờ ŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ˝ 

ĂĖ еƯƠƠ៩-ņРŲĕЊĊЊŪ◦Ū◦₣с ĕЊ₣ΒķЊŷűΘĕчŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ 
şеĕУĕ ơ៨ ŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ̋  

ĂĖ еƯƠở- е̋Я‗◦Ūņ₣сũşĜ₤ņįњĕċŪÐĠсŪÐ₣ 

ĂĖ еƯƠơơ-ņРŲĕЊĊЊŪ◦Ū◦₣с ĕЊ₣ΒķЊŷűΘĕчŷЋ₤њŎ
˝₤Њ˝ņŊ Ю Ч̋ĕЮΌЧ₣řŲс ừ ŵĕřНŵų ũΖЮņũЋ˝ 

ở



 

 

៨-ĮњĳхŌĕΒеĮБĊĜýũ 
ĊĜýũ  ĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
şНйĠŃą Бĵ‗ЊĄą˝ņŊЮŲŠ Co. 3942 et/1998 
◦Б⅜Ė с̋ŁũşНйĠŃą Б  ΒýũЮŲŠ៩-ơư ĩųСŷЮŲŠ́ ₤Į̇ĳсşĳНņНŠ Š‗Ź řРĕЮĮŀ ŬĄēĕБķĖеЮĮŀ  
     ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ļÐ◦НĕЊ˝   Ū˝₤У₣Ю₤řť Њ̋şĆ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
 

Ū О̋ņŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ  υ˝Χĳŉņ ũ₤с ₤БŲǻм   ŪĠēĕ     (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở ) 
     υ˝Χĳŉņ ⅜ĕ ŷЋ⅜Ų  ₤ŌĄЊ˝   (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở ) 
     υ˝Χĳŉņ þНĳ ČĕсŢŬм  ₤ŌĄЊ˝   (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở ) 
     υ˝Χĳŉņ Юł ▫ş  ₤ŌĄЊ˝   (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở ) 
     Юŵ˝ Ū₤Б ₤Нē    ₤ŌĄЊ˝   (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở ) 
     Юŵ˝ ЮΖņ Ю₤₣ĠРŬм  ₤ŌĄЊ˝   (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở ) 
     Юŵ˝ Čĕс ₤БΉ  ₤ŌĄЊ˝ 
 

Ð‗кŪÐĠсŪÐ₣   υ˝Χĳŉņ Юł ▫ş  ΒÐðĜŎ˝  (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỞ ЯŠ˝˝̨Ţ ĂĖ еƯƠở ) 
     υ˝Χĳŉņ ₤Нĕ Ðĕċũ  ◦БŪĠЕ˝⅝ďĕсŠį₤с (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БỚ ЯŠ₤БΉ ĂĖ еƯƠở )               
     Юŵ˝ Čĕс ₤БΉ  ΒÐðĜŎ˝ũ₣ 
     Юŵ˝ ĠНЊş ⅜ĕБ   ΒÐðĜŎ˝ũ₣ 
     Юŵ˝ ΒпНş şĜ□    ΒÐðĜŎ˝ũ₣ 
     Юŵ˝ ₤е ŷ₣℮Б   ΒÐðĜŎ˝ũ₣ (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦БƠƯ ЯŠ˝Ŕň  ĂĖ еƯƠở ) 
     Юŵ˝ ņл с̋ ₤НĩŲ  ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎ 
          (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦Бớ ЯŠĳНŵ ĂĖ еƯƠở ) 
     Юŵ˝ ĕ₣ ēũЋ◦ċ   ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕ₤ŷĕ˝ņŊаĩĀ Ė̋О₣ 
     Юŵ˝ ₤НŠ ₤РŬм‗Р  ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕĊĕēĕņĕН₤℮ 
     Юŵ˝ đЕ₣ ₤Нžĕс₧Ŭм   ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ 
     Юŵ˝ ό ₤НŌл Ŭм   ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕũřťģŲ- Њ̈́ũŃňŷĳ□О   
     Юŵ˝ ₤НŪ Е̋ĳŏ ℓĕΟ₤℮Ŭм ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕ◦Бĩ⅝ũ 
          (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦Бớ ЯŠĳНŵ ĂĖ еƯƠở ) 
     Юŵ˝ Юĕĳ ĠŔň    ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕ Њ̋şĆŁũÐĳЊŎНĳŉ ĕЊ₣ ЮŲžĊЊŁũŢť ĕ               
          (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦Бớ ЯŠĳНŵ ĂĖ еƯƠở ) 
     Юŵ˝ ЯŠ˝ ĮЊ₤Њřť  ŪĠēĕĜŎ˝Ţť ĕΟ‗Ĉĕ 
         (Яĳ₣″е₣аℓĞ◦Бươ ЯŠĳНŵ ĂĖ еƯƠở ) 
     ₤ŷĕ˝ũ   ЮŠķБΒЕņĄąБ ЮŠņĠРŻ şеŁĳс 
 
 
 

ợ



 

 

៩-ũģŎŁũ‗чũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ 
 Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲŌĕЮ₤ş Ś̋БЮ⅜ņĕ₤℮ũВ˝ŬŎЮĊſЧŁũŢ с̋ĄРĕĕРŷũģŎŁũ‗чũĠ₤сŠųФĕ ĕЊ₣ũģŎŁũ‗ч Њ̈́ũŃňŷĳ□О
ũĠ₤сĊĜýũΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ЮΊŁĳс▫ (ãĊĜýũå) ЯřŲģĕЮĊſЧ₤ŷĕ˝ņŊũУş₤ŪŌĠсŁ ũЋŎĠũЋЮş◦̄ЯřŲģĕĠŃĆĠс
аℓĞ◦Бươ ЯŠĊĖС ĂĖ еƯƠở ¤ 
₤˝ņŊļĮşņġ₣ 
 ₤˝ņŊļĮşņġ₣ũĠ₤сĊĜýũ ũУņŌĕŁũЮĊſЧŪĠĳЊĠĳŉЊŁũЮŲЧŬŲс₤˝ņŊļĮΖĄБŷ˝ņŊĊĜýũυ˝Ю◦₤ ĕЊ₣ŁũĩŉŲс
ĕРŷЮ₤ǻ˝ņŊ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОЯřŲĵ с̋ĮњĕċЮĩ℮₣ៗЮ◦ЬĳЮĝ Ė̋О₣ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď ¤ ĮНеŌĕŁũĬų ₤сĠŉСũď⅜ũŷĕŉЮŲЧ
₤˝ņŊļĮşņġ₣ũĠ₤сĊĜýũЮĝ Ė̋О₣ŁũЋŎĠũЋЮş◦̄ЮĕйЮ◦ ¤ 
Ų◦ċĩŲ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
 Ų◦ċĩŲ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОũĠ₤сĊĜýũ₤ŪŌĠсŁũЋŎĠũЋЮş◦̄ЯřŲģĕĠŃĆĠсаℓĞ◦Б 31 ЯŠ ĊĖС ĂĖ е 2014 ŌĕřРş ž₣ЮŪŁņк 
 2014 2013 
  řНŵų ũΖЮņũЋ˝ ĵĕсЮũЬŲ řНŵų ũΖЮņũЋ˝ 
   ( е̋‗ĳс₤еýŲс 4) 
Ūģ с̋şеЮ‗ŀņНĕĠ₣сĮĕċ  942,620   3,841,176 843,573 

ĮĕċЮŲЧŪģ с̋şеЮ‗ŀ  (248,953)  (1,014,483) (199,303) 
       

Ūģ с̋şеЮ‗ŀ₤Н◦ċ₤ŪŌĠсŁũЋŎĠũЋЮş◦̄  693,667   2,826,693 644,270 
        
 

ļÐŵķ 
 ĮНеŌĕŁũŪĠŁ₤ ιŁũЯĠ₣Яş˝ļÐŵķЮ◦ Ю Ӵ́ŎŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲņЊĕģĕЮ₤Ė ЧόŏŌĕŁũЯĠ₣Яş˝ ļÐŵķ
₤ŪŌĠсŁũЋŎĠũЋЮş◦̄ЮĊſЧũģŎŁũ‗чЮĕйЮ◦ ¤ 
ЮřЧņ◦Нĕ 
 ĮНеŌĕŁũЯŪĠŪĠФŲЮĉЮŲЧЮřЧņ◦НĕЯřŲģĕşНйĠŃą Б ĕЊ₣ģĕЮģйĩ⅝ŎũĠ₤сĊĜýũЮĝ Ė̋О₣ŁũЋŎ ĠũЋЮş◦̄ЮĕйЮ◦ ¤ 
◦НĕĠŪņО₣ ĕЊ₣₤еŷЋēĕĊĕ 
 ĮНеŌĕŁũЯŪĠŪĠФŲď⅜ũŷĕŉаĕ◦НĕĠеũН₣ ĕЊ₣₤еŷЋēĕĊĕЮĝ Ė̋О₣ŁũЋŎĠũЋЮş◦̄ЮĕйЮ◦ ЮŪłĮБŁũĠİΆ ŀ Юĝ Ė̋О₣
ũģŎŁũ‗ч Њ̈́ũŃňŷĳ□ОЮĕй ¤ 
Ο‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕΖŪ˝ с̋ ĕЊ₣ďĠс₤₣℮њŎ 
 ЮĝņНĕЮĮŲЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч Њ̈́ũŃňŷĳ□ОũĠ₤сĊĜýũ Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲģĕČĳсŷЋēĕŁũ‗чЯřŲŌĕņРŲŢť ĕ
₤ņũņŏЮřЧņġБĠŔą с̋▫ ŷЋēĕŁũĈ с̋◦₣ЮĉĕЕ₣ŁũŲНĠĠеģĳсЮČŲΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕΖŪ˝ с̋ ĕЊ₣ŁũЮĊſЧ₤еŷЋēĕ
ĊĕЮŲЧΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕďĠс₤₣℮њŎŪĳСŷģĕЮĊſЧЮΌЧ₣ ¤  Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲŌĕŁũЮĄЩď с̋▫ŬŲсΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣
ĠНЮũŪĠĈĕЯřŲ◦◦УŲ⅜ð Ųс▫ņЊĕΖşĈũģĕŪĳСŷģĕŲНĠĠеģĳсЮČŲ Ю Ӵ́Ŏ₤еŷЋēĕĊĕŪÐĠсŪýĕс ŪĳСŷģĕ˝ е‗ĳс
ЮΌЧ₣₤ŪŌĠсΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕЯřŲďĠс₤₣℮њŎ ¤  ĜаℓĞЮşŀũģŎŁũ‗чЮĕй Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲĮНеģĕřЕ₣ĮБ

ờ



 

 

Ю΅ĳНŁũ‗ч₧ņУŎЯřŲΖşĕЕ₣Ġ₧ŉ Ų ЁŏşеĕУĕаĕŁũŲНĠĠеģĳсЮČŲΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕΖŪ˝ с̋ ιşеĕУĕаĕ
ŁũЮĊſЧ₤еŷЋēĕĊĕЮŲЧΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕďĠс₤₣℮њŎЮĝ Ė̋О₣ũģŎŁũ‗ч΅ЊũŃňŷĳ□ОЮĕйŌĕşеĕУĕŠſйžĳď⅜ũŷĕŉ 
ЮĜй ЮΌЧŎ ¤ 
្រទពយសកមមចរន្ត 

េនមុនេពលេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រកុម្របឹក ភិបលបនចត់វធិនករែដលមនមួល ្ឋ ន
សមរមយ េដើមបីបញជ ក់ថប ្ត ្រទពយសកមមចរន្ត េលើកែលងបំណុលែដលបនកត់្រ េនកនុងបញជ ីគណេនយយរបស់
ធនគរ េហើយទំនងជមនតៃម្លមិន ចលក់បនេនកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមមធមម ្រតូវបនកត់បនថយឲយេនេសមើនឹង
តៃម្លែដលគិតថនឹង ច្របមូលបនជក់ែស្តង ។ 

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភិបលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដលនឹងេធ្វើឲយប៉ះពល់ដល់ករកំណត់
តៃម្ល្រទពយសកមមចរន្តេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ថមនភពមិន្រតឹម្រតូវ េនះេទ។ 

វធីិ ្រស្ត យតៃម្ល  
          នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភិបលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដលបនេកើតេឡើង ែដលនឹងេធ្វើ
ឲយប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តន៍វធីិ ្រស្តែដលមនកន្លងមកកនុងករ យតៃម្ល្រទពយសកមមនិងបំណុលេនកនុងរបយករណ៍
ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ថមនភពមិន្រតឹម្រតូវ និងមិនសម្រសបេនះេទ ។ 

បំណុលយថេហតុ និងបំណុលេផ ងៗេទៀត 

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះពំុមនៈ 

(ក) ករ ក់បញច ំនូវ្រទពយសកមម មួយរបស់ធនគរ្រតូវបនេធ្វើេឡើងចប់ ំងពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទកនុងករធន
ចំេពះបំណុលរបស់បុគគល មួយេឡើយឬ 

(ខ) បំណុលយថេហតុ មួយែដលេកើតមនេឡើងចំេពះធនគរចប់ ំងពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទមកេ្រកអំពី
្របតិបត្តិករ ជីវកមមធមម របស់ធនគរេឡើយ ។ 

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

ឬ ចនឹង្រតូវបំេពញកនុងកំឡុងេពល 12 ែខ បនទ ប់ពីកលបរេិចឆទ យករណ៍ែដលនឹងេធ្វើឲយ មន ផលប៉ះពល់ 
ឬ ចនឹងប៉ះពល់ជ រវន្តដល់លទធភពរបស់ធនគរកនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន ដូចែដលបនកំណត់ 
និងេនេពលែដលដល់ៃថងកំណត់ ។  

ករផ្ល ស់ប្ដូរៃនេហតុករណ៍ 

នៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ្រកុម្របឹក ភិបលពំុបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដលមិនបនែវកែញកេនកនុង
របយករណ៍េនះ ឬកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរែដលនឹងប ្ត លឲយមនតួេលខៃនចំនួន មួយែដលបន
បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុមនភពមិន្រតឹម្រតូវេនះេទ ។ 

្របតិបត្តិករមិន្រប្រកតី 

មមតិរបស់្រកុម្របឹក ភិបល លទធផលៃន្របតិបត្តិកររបស់ធនគរកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុេនះ មិនមន
ផលប៉ះពល់ជ រវន្តេ យសកមមភព្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មួយែដលមនលកខណៈជ រវន្ត និងមិន្រប្រកតី
េនះេទ ។ 

្រកុម្របឹក ភិបលក៏មនេយបល់ផងែដរថ េនកនុងចេន្ល ះេពលចប់ពីៃថងចុងករយិបរេិចឆទដល់ៃថងេចញរបយ 
ករណ៍េនះ ពំុមនចំ ត់ថន ក់សកមមភព្របតិបត្តិករ ឬ្រពឹត្តិករណ៍ មួយែដលមនលកខណៈជ រវន្តនិងមិន 

ớ



 

 

្រប្រកតីេកើតមនេទបើងែដល ចនំឲយប៉ះពល់ដល់លទធផលៃន្របតិបត្តិកររបស់ធនគរកនុងករយិបរេិចឆទែដលរបយ 
ករណ៍ េនះបនេរៀបចំេឡើងេនះេទ ។ 

្រកុម្របឹក ភិបល 

្រកុម្របឹក ភិបល ែដលបនបេ្រមើករចប់ ំងពីៃថងែដលេចញរបយករណ៍ចុងេ្រកយ រមួមន ៖ 

 ឯកឧត្តម រស់ សីល ៉ ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 ឯកឧត្តម ន វ ិ ល សមជិក 
 ឯកឧត្តម ឃុត ចន់ ៉  សមជិក 
 ឯកឧត្តម េក ថច សមជិក 
 េ ក ្រសី សុធ សមជិក 
 េ ក េ ម េសងបូ ៉  សមជិក 
 េ ក ចន់ សី  សមជិក 
 

ចំែណកហុ៊នរបស់្រកុម្របឹក ភិបល 

មិនមនសមជិក្រកុម្របឹក ភិបល មន ក់កន់កប់ ឬមនករទក់ទិនផទ ល់េនកនុងភគហុ៊នរបស់ធនគរេនកនុង
ករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុេនះេទ ។  

អតថ្របេយជន៍របស់្រកុម្របឹក ភិបល 

មិនថេនចុងករយិបរេិចឆទ ឬេនកនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុេនះ ពំុមនករេរៀបចំ មួយែដលមន
ធនគរជគូភគីមួយកនុងេគលបំណងជួយដល់សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលេដើមបីទទួលបននូវអតថ្របេយជន៍េ យ
មេធយបយទិញយកភគហុ៊នឬលិខិតបំណុលពីធនគរ ឬពី្រកុមហុ៊នដៃទេទៀតេទ ។ 

ចប់ ំងពីេដើមករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុពំុមនសមជិក្រកុម្របឹក ភិបល មន ក់បនទទួល ឬមនសិទធិទទួល
បននូវអតថ្របេយជន៍ មួយ (េ្រកពីអតថ្របេយជន៍ែដលបនទទួលដូចបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ) 
មរយៈករចុះកិចចសនយេធ្វើេឡើងេ យធនគរ ឬេ យ្រកុមហុ៊នពក់ព័នធមួយ ជមួយនឹង្រកុមហុ៊នែដលសមជិក

្រកុម្របឹក ភិបលេនះជសមជិក ឬក៏ជមួយ្រកុមហុ៊នែដលសមជិក្រកុម្របឹក ភិបលេនះជសមជិកមនផល
្របេយជន៍ែផនកហិរញញវតថុេ្រចើនមួយេនះេទ េលើកែលងែតករបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  

ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុម្របឹក ភិបលេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 
្រកុម្របឹក ភិបល មនភរៈេធ្វើករអះ ងបញជ ក់ថ របយករណ៍ហិរញញវតថុបនេរៀបចំេឡើងយ៉ង្រតឹម្រតូវេដើមបី

ចង្អុលបង្ហ ញនូវភពពិត និង្រតឹម្រតូវៃន ថ នភពហិរញញវតថុរបស់ធនគរនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 និងលទធផល
ហិរញញវតថុ និងលំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ ។  េនកនុងករេរៀបចំ របយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ 
្រកុម្របឹក ភិបលចំបច់្រតូវៈ 

 
(ក) អនុម័តនូវេគលនេយបយគណេនយយ ែដលសម្រសបេ យែផ្អកេលើករវនិិចឆ័យ និងករប៉ន់្របមណយ៉ងសម

េហតុផល និង្របុង្របយ័តន េហើយេធ្វើករអនុវត្តន៍្របកបេ យសងគតភព ។ 
(ខ) អនុវត្តេទ មស្តង់គណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជែដល ពក់ព័នធនឹងករ

េរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ឬេបើមនករផ្ល ស់ប្តូរ ពីេនះេដើមបីបង្ហ ញនូវភពពិត 
និង្រតឹម្រតូវគឺ្រតូវបង្ហ ញ ពនយល់ និងកំណត់បរមិណឲយបនចបស់ ស់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  

(គ) រក ទុកនូវបញជ ីគណេនយយឲយបន្រគប់្រគន់ និង្របព័នធៃនករ្រគប់្រគងៃផទកនុងឲយមន្របសិទធិភព ។ 

ơ៨



 

 

(ឃ) េរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ននិរន្តភពៃនដំេណើ រករ ជីវកមម េលើកែលង ែតមនករណី
មិនសម្រសបកនុងករសនមតថ ធនគរនឹងបន្តេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម នេពល អនគត ែដលគិតទុកជមុន ។ និង 

(ង) ្រតួតពិនិតយ និងដឹកនំធនគរឲយមន្របសិទធិភពេលើ ល់េសចក្តីសេ្រមចែដលមន រៈសំខន់ ទំង យ ែដល
ប៉ះពល់ដល់សកមមភព្របតិបត្តិករ និងដំេណើ រកររបស់ធនគរ េហើយ្រតូវ្របកដថកិចចករេនះ្រតូវបនឆ្លុះ
បញច ំងយ៉ង្រតឹម្រតូវេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ។ 

្រកុម្របឹក ភិបលធនអះ ងថ បនអនុវត្តនូវ ល់ត្រមូវករដូចមន យករណ៍ខងេលើកនុងករេរៀបចំ
របយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 

ករអនុម័តេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 

េយើងខញុំចុះហតថេលខកនុងនម្រកុម្របឹក ភិបល សូមេធ្វើករអនុម័តេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុែដលបន        
ភជ ប់មកជមួយេនះដូចែដលបនបង្ហ ញពីទំព័រ 9 ដល់ទី 59 ថបនបង្ហ ញនូវភព្រតឹម្រតូវៃន ថ នភព ហិរញញវតថុរបស់
ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 ្រពមទំងលទធផលហិរញញវតថ និងលំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ករយិ
បរេិចឆទែដលបនបញច ប់ េ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។ 

ចុះហតថេលខេ យេយងេទេលើេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ភិបលៈ 
 

 

 

_________________________ 
ឯកឧត្តម រស់ សីល ៉ 
្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ៃថងទី 17 ែខ េម  ឆន ំ 2015 
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១០-របយករណ៍របសស់វនករឯក ជយ 
ជូនចំេពះភគទុនិកៃនធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 
 

េយើងខញុំបនេធ្វើសវនកមមេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ េ កត់ថ (“ធនគរ ឬ 
RDB” ) ែដលរមួមន ងតុលយករនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 និងរបយករណ៍លទធផល របយករណ៍     បែ្រមប្រមួល
មូលធន និងរបយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ និងកំណត់សំគល់ែដលរមួមនេសចក្តី
សេងខបេគលនេយបយគណេនយយសំខន់ៗ្រពមទំងព៌ត័មនពនយល់េផ ងៗែដលមនបង្ហ ញេនទំព័រទី 9 ដល់ទី 59 ។ 
 

ករទទួលខុស្រតូវរបស់អនក្រគប់្រគងេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 
អនក្រគប់្រគង មនភរៈទទួលខុស្រតូវេលើករេរៀបចំ និងករបង្ហ ញនូវភព្រតឹម្រតូវៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ 

េ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និងេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជពក់ព័នធនឹងករ
េរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ និងទទួលខុស្រតូវេលើ ្របព័នធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដលអនក
្រគប់្រគងកំណត់ថមនភពចំបច់ស្រមប់ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុឲយេជៀសផុតពីករបង្ហ ញខុសជ រវន្ត 
េ យ រែតករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង ។ 

ករទទួលខុស្រតូវរបស់សវនករ 
 ករទទួលខុស្រតូវរបស់េយើងខញុំ គឺករបេញចញមតិេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ េ យែផ្អកេទេលើករេធ្វើ 
សវនកមមរបស់េយើងខញុំ ។  េយើងខញុំបនេធ្វើសវនកមមេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រសវនកមមអន្តរជតិៃនកមពុជ ។  ស្តង់ រ
ទំងេនះ ត្រមូវឲយេយើងខញុំអនុវត្តេទ មត្រមូវករៃន្រកមសីលធម៌ និងេ្រគង និងេធ្វើសវនកមមេដើមបីទទួលបននូវអំណះ
អំ ងយ៉ងសមេហតុផលថរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ពំុមនករ បង្ហ ញខុសជ រវន្តេឡើយ ។   
 ករេធ្វើសវនកមម រមួមនករអនុវត្តនូវប ្ត នីតិវធីិ្រតួតពិនិតយ េដើមបីទទួលបននូវភស្តុ ងែដលទក់ទងេទនឹង
ចំនួនទឹក្របក់ និងករ ត្រត ងព័ត៌មនេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  ករេ្រជើសេរ ើសនីតិវធីិ ទំងេនះ គឺែផ្អកេទ
េលើករវនិិចឆ័យរបស់េយើងខញុំ ែដលរមួមនករប៉ន់្របមណេទេលើ និភ័យែដលមន ផលប៉ះពល់ដល់ករបង្ហ ញខុស
ជ រវន្តៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុប ្ត លមកពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុសឆគង។ េនកនុងករប៉ន់្របមណ និភ័យទំង
េនះ េយើងខញុំេធ្វើករពិចរ េទេលើករ្រគប់្រគងៃផទកនុង ែដលពក់ព័នធេទនឹងករេរៀបចំ និងករបង្ហ ញនូវភព្រតឹម្រតូវៃន
របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ េដើមបីេធ្វើសវនកមមឲយសម្រសបេទ មកលៈេទសៈ បុ៉ែន្តមិនែមនកនុងេគលបំណង
េដើមបីបេញចញមតិេទេលើ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងៃផទកនុងរបស់ធនគរេឡើយ ។  ករេធ្វើសវនកមម ក៏រមួមនករ យតៃម្ល
េទេលើភពសម្រសបៃនេគលនេយបយគណេនយយែដល្រកុមហុ៊នបនេ្របើ្របស់ និងភពសមេហតុផលៃនករប៉ន់

ម នគណេនយយសំខន់ៗែដលេធ្វើេឡើងេ យអនក្រគប់្រគង្រពមទំងករ យតៃម្លេលើករបង្ហ ញៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុ
ទំងមូល ។ េយើងខញុំេជឿជក់ថ ភស្តុ ងសវនកមមែដលេយើងខញុំ្របមូលបនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ និងសម្រសបស្រមប់
ជមូល ្ឋ នកនុងករបេញចញមតិសវនកមមែដលមនបញ្ហ របស់េយើងខញុំ ។ 

មូល ្ឋ នៃនមតិ្រតឹម្រតូវមនករេលើកែលង 

 ពំុមនសំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេ យ ធនគរេទ នៃថង ទី 
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 ស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទនផ្តល់ដល់អតិថិជនចំនួន 1,182,000 ដុ ្ល រ េមរកិ (ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 
2013: 5,330,000 ដុ ្ល រ េមរកិ) ែដលបនផុតកំណត់សងេលើសពី 360 ៃថង ។ ករអនុវត្តេនះគឺ មិន្រសប មបទបញញត្តិ
របស់ធនគរជតិៃនកមពុជស្រមប់ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ និងសំវធិនធនេលើ្រទពយសកមមរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ និង
ហិរញញវតថុេឡើយ ។ 

ƯƠ



 

 

្របសិនេបើឥណទន និងបុេរ្របទន្រតូវបនចត់ថន ក់្រតឹម្រតូវ េហើយធនគរទទួល គ ល់សំវធិនធនេលើ 
ឥណទន និងបុេរ្របទនេនះ សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទននៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ 2014 នឹង្រតូវ េកើនេឡើងចំនួន 
1,182,000 ដុ ្ល រ េមរកិ ។ ពនធេលើ្របក់ចំេណញ នឹង្រតូវថយចុះចំនួន 237,000 ដុ ្ល រ េមរកិ និង្របក់ចំេណញសុទធ
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 នឹង្រតូវថយចុះចំនួន 945,000 ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយ្របក់
ចំេណញរក ទុកនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 នឹង្រតូវថយចុះ ចំនួន 945,000 ដុ ្ល រ េមរកិ ។ 

មតិសវនកមមរបស់េយើងខញុំេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុស្រមប់ករយិបរេិចឆទបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 បន
បេញចញមតិ្រតឹម្រតូវមនករេលើកែលង េ យ រែតករេធ្វើសំវធិនធនមិន្រគប់្រគន់េលើឥណទន និងបុេរ្របទន
្រកក់ និងជប់សង ័យ និងមិនមនឯក រេយង្រគប់្រគន់ ។ េយើងខញុំបន្តបេញចញមតិសវនកមម្រតឹម្រតូវែតមនករ

េលើកែលងេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុនៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2014 េ យមូលេហតុមនផលប៉ះពល់េលើព័ត៌មនេ្រប បេធៀប
កនុងករយិបរេិចឆទ និងករយិបរេិចឆទមុន ។ 

មតិសវនកមម្រតឹម្រតូវមនករេលើកែលង 

ជមតិរបស់េយើងខញុំេលើកែលងែតផលប៉ះពល់េទេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ដូចបនេលើកេឡើងេនកនុង 
មូល ្ឋ នៃនករបេញចញមតិែដលមនបញ្ហ ខងេលើ របយករណ៍ហិរញញវតថុជ រវន្តបនបង្ហ ញនូវភព្រតឹម្រតូវៃន

ថ នភពហិរញញវតថុរបស់ ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2014 ្រពមទំងលទធផលហិរញញវតថុ និងលំហូរ
ទឹក្របក់របស់ធនគរស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់េ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និង
េគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍
ហិរញញវតថុ ។ 

បញ្ហ េផ ងេទៀតេ យពំុបេញចញមតិសវនកមមបែនថម េយើងខញុំសូមទញចំ ប់ រមមណ៍េទេលើកំណត់សំគល់ 
8 េលើ របយករណ៍ហិរញញវតថុែដលថ ធនគរទទួលករអនុម័តពីធនគរជតិៃនកមពុជ កនុងករេលើកែលងករេធ្វើ 
សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន ចំនួន 13,973,472 ដុ ្ល រ េមរកិ ត្រមូវ ម្របកសស្ដីពីករចត់ថន ក់
្រទពយសកមម និងករេធ្វើសំវធិនធន ស្រមប់្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុ ។ េហតុដូេចនះ ធនគរពំុ បនេធ្វើសំវធិនធន
េលើឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យចំនួន 13,973,472 ដុ ្ល រ េមរកិ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 
េនះេទ ។ 

តំ ង្រកុមហុ៊ន េខភីអឹមជជី េខមបូ  ចំកត់ 

 

 
ែង៉ ហ៊ុយ 
Audit Partner 
ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ៃថងទី១៧ ែខេម  ឆន ំ២០១៥ 

Ươ



 

 

ងតុលយករ 
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2014 

   2014 2013 
 កំណត់សំគល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
្រទពយសកមម 

ច់្របក់កនុងៃដ 5 1,012,996   4,127,959   1,017,594 
សមតុលយេនធនគរនន 6 2,462,168   10,033,335   1,877,977 
សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 7 12,868,181   52,437,838   7,734,826 
ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទធ 8 50,258,280   204,802,491   59,638,597 
ករវនិិេយគ 9 12,500   50,938   12,500 
្រទពយែដលរបឹអូសបន 10 855,605   3,486,590   1,113,605 
្រទពយសកមមេផ ងៗ 11 22,099   90,053   14,199 
្រទពយសកមមអរបិូយ 12 10,774   43,904   8,171 
្រទពយ និងបរកិខ រ 13 782,694   3,189,478   749,486 
       

 សរបុ្រទពយសកមម  68,285,297  278,262,586   72,166,955 
        

បំណុល និងមលូនធិិភគទុនកិ 
បំណុល 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 14 2,756,837   11,234,111   1,540,595 
្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន 15 48,874   199,162   48,808 
្របក់កមចី 16 37,328,524   152,113,735   42,908,799 
បំណុលេផ ងៗ 17 1,328,049   5,411,800   1,487,043 
សំវធិនធនស្រមប់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 25  211,643   862,445   133,549 
       

 សរបុបំណុល  41,673,927   169,821,253   46,118,794 
       

មូលនិធិភគទុនិក 
េដើមទុន 18 20,475,890   83,439,252   20,475,890 
ឥណទនបនទ ប់បន ំ 19 1,174,542   4,786,259   1,305,000 
្របក់ចំេណញរក ទុក  4,960,938  20,215,822   4,267,271 
       

 សរបុមូលនិធិភគទុនិក  26,611,370  108,441,333   26,048,161 
       

សរបុបំណុល និងមូលនិធិភគទនុិក  68,285,297  278,262,586   72,166,955 
        

 

កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

ƯƯ



 

 

របយករណ៍លទធផល 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2014 

  2014 2013 
 កំណត់សំគល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
ចំណូលពីករ្របក់ 20 3,835,372   15,629,141   4,098,440 
ចំ យេលើករ្របក់ 21 (1,007,056)  (4,103,753)  (1,160,394) 
       

ចំណូលពីករ្របក់សុទធ  2,828,316   11,525,388   2,938,046 
ចំណូលមិនែមនពីករ្របក់ 22 306,815   1,250,271   309,524 
្របក់េបៀវត រ ៍និងចំ យេផ ងៗេលើបុគគលិក 23 (860,279)  (3,505,637)  (746,404) 
ចំ យរលំស់  (103,648)  (422,366)  (110,699) 
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 24 (638,083)  (2,600,188)  (314,862) 
       

ចំណូលពី្របតិបត្តិករ  1,533,121   6,247,468  2,075,605 
សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន  
 និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ 8 (590,501)  (2,406,292)  (1,232,032) 
       

្របក់ចំេណញមុនដកពនធ  942,620   3,841,176   843,573 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 25 (248,953)  (1,014,483)  (199,303) 
       

្របក់ចំេណញសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  693,667   2,826,693   644,270 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

Ưư



 

 

របយករណ៍ស្ដីពីបែ្រមប្រមួលមូលធន 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2014 
 
 
  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 ំ 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 ធនួ ឆន ំ 2013 20,475,890 1,305,000 4,267,271 26,048,161 
           

សមតុលយន 
 ៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2014 20,475,890   1,305,000   4,267,271   26,048,161 
 
ករបង់សងេទ IFAD -  (130,458)  -  (130,458) 
 
្របក់ចំេណញសុទធ 
 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ  -  -  693,667  693,667 
           

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 20,475,890   1,174,542   4,960,938   26,611,370 
           

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 
(សមមូលនឹងពន់េរៀល -  
 កំណត់សំគល់ទី 4) 83,439,252   4,786,259   20,215,822  108,441,333 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

Ử



 

 

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2014 
 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
្របក់ចំេណញមុនដកពនធ  942,620   3,841,176 843,573 
និយ័តកមមេលើៈ 
 រលំស់  103,648   422,366  110,699 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន  
  និង បុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ  590,501   2,406,292  1,232,032 
 ខតពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ  329   1,341  - 
 ឱនភពតៃម្លេលើ្រទពយែដលរបឹអូសបន  258,000 1,051,350 - 
 ចំេណញពីអ្រ ប្តូរ្របក់  (8,599)  (35,041) - 
       

    1,886,499   7,687,484  2,186,304 
ករែ្រប្របួលនូវៈ 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន  8,789,816   35,818,500  (6,797,132) 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់  9,435   38,448  - 
 ្រទពយសកមមេផ ងៗ  (7,900)  (32,193) 165,760 
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជននន  1,216,242   4,956,186  268,785 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន  66   269  434 
 បំណុលេផ ងៗ  (158,994)  (647,901) 240,315 
       

ច់្របក់សុទធទទួលបនពី/(េ្របើ្របស់កនុង) 
 សកមមភព្របតិបត្តិករ  11,735,164   47,820,793  (3,935,534) 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញែដលបនបង់  (170,859)  (696,250) (226,983) 
       

ច់្របក់សុទធទទួលបនពី/(េ្របើ្របស់កនុង) 
 សកមមភព្របតិបត្តិករ  11,564,305   47,124,543  (4,162,517) 
       

លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពវិនិេយគ 
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ  (130,438)  (531,535) (242,895) 
ករទិញ្រទពយអរបិូយ  (9,350)  (38,101) - 
       

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុងសកមមភពវនិិេយគ  (139,788)  (569,636) (242,895) 
       

 

Ự



 

 

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2014 
 
             2014   2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
លហូំរទឹក្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន  
ករបង់សងបំណុលបនទ ប់បន ំ  (130,458)  (531,616) (130,458) 
ករបង់សង្របក់កមចី  (14,756,676)  (60,133,455) (12,742,905) 

ច់្របក់ទទួលបនពី្របក់កមចី  9,185,000   37,428,875  16,765,000 
       

ច់្របក់សុទធ(េ្របើ្របស់កនុង)/ទទួលបន 
 ពីសកមមភពហិរញញបបទន  (5,702,134)  (23,236,196) 3,891,637 
       

ករេកើនេឡើង/(ថយចុះ)សទុធនូវ ច់្របក់  
 និង ច់្របក់សមមូល  5,722,383   23,318,711  (513,775) 
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 

 នេដើមករយិបរេិចឆទ  9,449,797   38,507,924  9,963,572 
       

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 នចុងករយិបរេិចឆទ (កំណត់សំគល់ទី 26)  15,172,180   61,826,635  9,449,797 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 
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កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៏ហិរញញវតថុ 

1. អំពីធនគរ និងសកមមភពចមបង 

ធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ ជ ថ ប័នរបស់រដ្ឋែដលបនបេងកើតេឡើងេ យអនុ្រកិតយចុះៃថងទី 21     
ែខ មក  ឆន ំ 1998 កនុងេគលបំណងេលើកសទួយករអភិវឌ កសិកមម និងជនបទ េដើមបីចូលរមួកត់
បនថយភព្រកី្រក និងេលើកកំពស់ជីវភពរបស់្របជជនេនជនបទ ។ 

ធនគរ ចប់េផ្តើមេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម េ្រកមវញិញ បនប្រតចុះបញជ ីេលខ Co.3942 et/1998 េចញ
េ យ្រកសួងពណិជជកមម េនៃថងទី 12 ែខ ឧសភ ឆន ំ 1998 ។  ធនគរបនទទួល ជញ ប័ណ្ណពី
ធនគរជតិៃនកមពុជ ស្រមប់្របតិបត្តិជធនគរឯកេទស មនសុពលភពអចិៃ្រន្តយ៍ពីធនគរ
ជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី 15 ែខ មិថុន ឆន ំ 2007 ។  

េ្រកម ជញ ប័ណ្ណធនគរឯកេទស ធនគរមនសិទធិផ្តល់ឥណទនដល់សហ្រគសខន តតូច និង 
មធយមែដលេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

ធនគរមនបុគគលិកចំនួន 74 នក់ គិត្រតឹមៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 (ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2013 : 67 នក់) ។ 

2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 

(ក) របយករណ៍អនុេ មភព 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និង
េគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញ 
េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល និងផ្តល់សិទធិផ យេនៃថងទី 17 
ែខ េម  ឆន ំ 2015 ។ 

(ខ) មូល ្ឋ នទូេទៃនករ ស់ែវង 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់ធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេទ មមូល ្ឋ នតៃម្លេដើមដំបូង ។ 

 (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 

Ứ



 

 

និងបំណុលរបិូយប័ណ្ណ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ ែដលជរបិូយប័ណ្ណេ្រកពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
ក៏្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេ យេ្របើអ្រ នកលបរេិចឆទេនះ ។  ភពលំេអៀងពីករ 
ប្ដូររបិូយប័ណ្ណែដលេកើតមកពីករប្តូរេនះ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

(ឃ) ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ 

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុត្រមូវឲយអនក្រគប់្រគងេធ្វើករវនិិចឆ័យ ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតផល 
ប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តនូវេគលនេយបយគណេនយយ និងចំនួនៃន្រទពយសកមម បំណុល ចំណូល 
និងចំ យែដលបន យករណ៍ ។  លទធផលជក់ែស្តង ចខុសពីករប៉ន់ ម នទំងេនះ ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជ្របចំ ។  ករែកែ្របេទេលើករប៉ន់ 
ម នគណេនយយ្រតូវបនទទួល គ ល់ និងកត់្រ េនកនុងករយិបរេិចឆទ ែដលករប៉ន់ ម ន េនះ 

្រតូវបនែកែ្រប និងករយិបរេិចឆទអនគតែដលមនផលប៉ះពល់េ យករែកែ្របេនះ ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិឆឆ័យគណេនយយចមបង ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ 
វតថុ រមួមនករប៉ន់ ម ននូវចំនួនែដល ច្របមូលបនមកវញិពីឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបន 
បង្ហ ញេនកនុងេគលនេយបយគណេនយយេ យែឡកកនុងកំណត់សំគល់ទី 3 (ឃ) និង 3 (ង) ។ 

3.      េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ  

េគលនេយបយគណេនយយសំខន់ ែៗដលបនេ្របើ្របស់េ យធនគរកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍
ហិរញញវតថុេនះមនដូចខងេ្រកម ។  េគលនេយបយទំងេនះ ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់្រគប់ករយិ
បរេិចឆទទំងអស់ ែដលបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ្របកបេ យសងគតិភព ។ 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុរបស់ធនគរ រមួមន ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល ឥណទន 
និងគណនី្រតូវទទួលេផ ង  ៗ្របក់បេញញើ និងគណនី្រតូវទូទត់េផ ង  ៗ។  េគលនេយបយគណេនយយ
េលើករទទួល 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 ។ 

 

Ư៨



 

 

(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 ័យមនដូចជ ទំហំឥណទន បទពិេ ធន៍
ៃនករខតបង់កន្លងមក លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចបចចុបបនន និងផលប៉ះពល់េផ ងៗដល់ អតិថិជន ថ ន
ភពហិរញញវតថុរបស់អតិថិជន និង ថ នភពជក់ែស្តងៃនឥណទនេធៀបនឹងលកខខណ្ឌ  ែដលបនែចង
កនុងកិចចសនយ ។ 

 (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 លទធ 
ភព និងករសម័្រគចិត្តសងរបស់កូនបំណុល បរយិកសហិរញញវតថុ និងគុណភពៃនឯក រែដល 
្របមូលបន ។  

បែនថមេលើគុណភពៃនព័ត៌មនខងេលើ ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង្រតូវបនយកមកគិតដូចខង 
េ្រកម៖ 

 ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងហួសកលកំណត់សង សំវធិនធន 
 
 ឥណទនធមម /ស្តង់ រ <30 ៃថង 1% 
 ឥណទនឃ្ល ំេមើល ≥ 30 ៃថង – 89 ៃថង 3% 
 ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ ≥ 90 ៃថង – 179 ៃថង 20% 
 ឥណទនជប់សង ័យ ≥ 180 ៃថង – 359 ៃថង 50% 
 ឥណទនបត់បង់ េលើសពី 360 ៃថង 100% 

សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទនជប់សង ័យអបបបរម ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេទ ម 
ចំ ត់ថន ក់ែដលបនចត់ថន ក់ ។  េនេពលមនព័ត៌មនែដល ចទុកចិត្តបនថបំណុលបត់បង់ 
េកើតមនេឡើងេ្រចើនជងត្រមូវករអបបបរមេនះ សំវធិនធនបែនថមនឹង្រតូវបនេគេធ្វើេឡើង ។ 

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 និងជប់
សង ័យកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

Ư៩



 

 

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 មចបប់ស្តីពី 
្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង្រតូវបនកំណត់ជភគរយៃនេដើមទុន 
អបបបរមរបស់ធនគរ និង្របក់បេញញើរបស់អតិថិជនែដលត្រមូវេ យ ធនគរជតិៃនកមពុជ ។  

(ជ) ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ ្រតូវបនកត់្រ េទ មតៃម្លែដលបនរពឹំងថនឹងទទួលបន ។ 

(ឈ) ្រទពយរបឹអូសបន 

្រទពយរបឹអូសរមួមន ចលន្រទពយ និងអចលន្រទពយ េ យយក មតៃម្លទបជងរ ងសមតុលយ 
ឥណទនេនសល់ និងតៃម្លសម្រសបប៉ន ម នៃន្រទពយសមបត្តិេនះេនៃថងរបឹអូសបន ។ 

ចំេណញ ឬខតពីករេបះេចល ឬករលក់េចញៃន្រទពយរបឹអូសបន្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុង 
របយករណ៍លទធផលេនៃថងលក់េចញ ។ 

(ញ) ្រទពយសកមមអរបិូយ 

្រទពយសកមមអរបិូយ រមួមន កំុពយួទ័រសូហ្វែវរ ែដល្រតូវបនកត់្រ មៃថ្លេដើម ដករលំស់បងគរ និង 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លបងគរ ្របសិនេបើមន ។  ្រទពយសកមមអរបិូយ ្រតូវបនដករលំស់ េ យ
េ្របើវធីិ ្រស្តរលំស់ថយចុះជលំ ប់កនុងអ្រ  20% កនុងមួយឆន ំ ។  ្របសិនេបើមនករគូស បញជ ក់

មួយឲយដឹងថ មនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តនូវអ្រ រលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ ឬតៃម្លេនសល់
របស់្រទពយសកមមអរបិូយ រលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបិូយទំងេនះ ្រតូវកំណត់េឡើងវញិេដើមបីឆ្លុះ
បញច ំងនូវករប៉ន់ ម នថមី ។   

(ដ) ្រទពយ និងបរកិខ រ 

(i) ្រទពយ និងបរកិខ រ បនកត់្រ មតៃម្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករខតបង់ៃនឱនភពតៃម្លបងគរ 
្របសិនេបើមន ។  ដី្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម។  េនេពលែដលធតុៃន្រទពយ និងបរកិខ រមួបញចូ ល
នូវសមសធតុសំខន់ៗ ែដលមន យុកលកំណត់េ្របើ្របស់ខុសៗគន  ធតុទំងេនះ ្រតូវបន
ចត់ទុកជែផនកេផ ងគន  របស់្រទពយ និងបរកិខ រ ។ 

  

(ii) ដីមិន្រតូវបនេធើ្វរលំស់េទ។  រលំស់្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំ យេនកនុងរបយករណ៍លទធផល 

ưƠ



 

 

េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នរលំស់ថយចុះ (េលើកែលង អគរ និងករជួសជុលែកលំអ ្រតូវបនទទួល 
គ ល់ជចំ យ េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នរលំស់េថរ) េ យេ្របើ្របស់តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម 

នីមួយៗេនេដើមករយិបរេិចឆទ មអ្រ ដូចខងេ្រកមៈ 

 អគរ 5% រលំស់េថរ 
 ករជួសជុលែកលំអ 10% រលំស់េថរ 
 យនយន្ត 12.50% រលំស់ថយចុះ 
 សមភ រកំពយូទ័រ  25% រលំស់ថយចុះ 
 េ្រគ ងបំពក់ និងេ្រគ ងសង្ហ រមឹ 12.50% រលំស់ថយចុះ 

(iii) ករចំ យបនទ ប់ែដលពក់ព័នធេទនឹងែផនកមួយៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនទទួល គ ល់រចួមក 
េហើយ ្រតូវបនរមួបញចូ លេទកនុងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមេនេពលែដល ្រទពយសកមមេនះមនលទធ 
ភពផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចនេពលអនគតដល់ធនគរេលើសពីស្តង់ រេដើម ។  ល់ករ 
ចំ យបនទ ប់េផ ងេទៀត ្រតូវបនទទួល គ ល់ជបនទុកចំ យេនកនុងករយិបរេិចឆទែដលបន 
េកើតេឡើង ។ 

(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 ។ 

(ឋ) ឱនភពៃនតៃម្ល្រទពយសកមម 

(i) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបន យតៃម្លនករយិបរេិចឆទៃនករេធ្វើរបយករណ៍េដើមបីកំណត់ថេតើ 
មនភស្តុ ង មួយែដលបង្ហ ញថ ឱនភព ចេកើតមនេទបើង ។  ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ្រតូវ ចត់ 
ទុកថមនឱនភពកនុងករណីែដល ចបង្ហ ញថ មនេហតុករណ៍មួយ ឬេ្រចើនជះឥទធិពល 
អវជិជមនេទេលើចលនទឹក្របក់នេពលអនគតៃន្រទពយសកមមេនះ ។  ករណីេនះមិន្រតូវបនេ្របើ 
្របស់ស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទនែដល្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុង េគលនេយបយគណេនយយ 
េ យែទបកេនកនុងកំណត់សំគល់ 3 (ឃ) និង (ង) ។  

 (ឋ) ឱនភពៃនតៃម្ល្រទពយសកមម (ត) 

(i) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ (ត) 

ល់្រទពយសកមមសំខន់ៗ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេទេលើឱនភពៃនតៃម្ល ម្រទពយសកមមនីមួយៗ ។  
្រទពយសកមមែដលេនសល់្រតូវបន យតៃម្លជរមួស្រមប់្រទពយសកមម 
ែដលមន និភ័យឥណទន្រសេដៀងគន  ។  

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។  

ươ



 

 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវដកេចញវញិ្របសិនេបើករដកេចញ ចពក់ព័នធជមួយនឹង 
្រពឹត្តិករណ៍ែដលេកើតេទបើងេ្រកយពីករទទួល គ ល់ករខតបង់ពីឱនភព ។  

(ii) ្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ 

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

តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច់្របក់គឺែផ្អកេលើតៃម្លែដលធំ 
ជងរ ងតៃម្លេ្របើ្របស់ និងតៃម្លទីផ រដកចំ យលក់េចញ ។  កនុងករ យតៃម្លេលើតៃម្លេ្របើ 
្របស់ ច់្របក់រពឹំងថនឹងទទួលបននេពលអនគត ្រតូវបនបញចុ ះេទតៃម្លបចចុបបននេ យេ្របើ 
្របស់អ្រ ករ្របក់មុនដកពនធ ែដលឆ្លុះបញច ំងតៃម្លទីផ រែផ្អកេលើតៃម្លៃនេពលេវ  និង និ 
ភ័យជក់ ក់ស្រមប់្រទពយសកមមទំងេនះ ។  ស្រមប់េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយេលើ ឱនភព 
ៃនតៃម្ល្រទពយសកមម ្រតូវបន ក់បញចូ លគន េទ្រកុមតូចៗៃន្រទពយសកមមែដល ចបេងកើត ច់្របក់ 
ពីករបន្តេ្របើ្របស់ ែដលមិនពឹងែផ្អកខ្ល ំងេលើលំហូរចូលៃន ច់្របក់ៃន្រទពយសកមម ដៃទេទៀត ឬ 
្រកុម្រទពយសកមមដៃទេទៀត (“ឯក បេងកើត ច់្របក់”) ។  

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

(ឌ) បំណុលេផ ងៗ 

បំណុលេផ ងៗ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម ។ 

 (ឍ) សំវធិនធន 

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

(ណ) ភតិសនយ្របតិបត្តិករ 

ៃថ្លឈនួលែដលបនបង់េលើភតិ្របតិបត្តិករ ្រតូវបនទទួល គ ល់កនុងរបយករណ៍លទធផល មវធីិ 
្រស្តរលំស់េថរេទ មេថរេវ ៃនភតិសនយ ។  ទយជជទនេលើភតិសនយ មិន្រតូវបនទទួល
គ ល់ជបំណុលរហូតដល់កតព្វកិចច្រតូវទូទត់ដល់េពលកំណត់ ។ 
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(ត) 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       
ផ្តល់េទឲយអតិថិជន ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំណូលែតម្តងេនេពល្របតិបត្តិករេកើតេឡើង      
ស្រមប់ឥណទនរយៈេពលខ្លី និងទទួល គ ល់្របចំឆន ំែផ្អក មសមតុលយេនេដើមករយិ            
បរេិចឆទនីមួយៗ ស្រមប់ឥណទនរយៈេពលែវង។ 

 ឥណទនែដលបនពនយរជូនអតិថិជន្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំណូលេទ មកលកំណត់ 
ៃនឥណទនែដលបនពនយរេនះ ។  

 កៃ្រមេស កមម និងកៃ្រមរត់ករ្រតូវបនទទួល គ ល់េនេពលែដលេស កមម្រតូវបនបំេពញ ។ 

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

ពនធេលើ្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ គឺជពនធែដលនឹង្រតូវបង់េទេលើ្របក់ចំេណញជប់ពនធកនុង 
ករយិបរេិចឆទេ យេ្របើអ្រ ពនធែដលបនអនុម័ត ឬបនអនុម័តជ ទិ៍េនៃថង ងតុលយករជ
មួយនឹងនិយ័តកមម មួយេទេលើពនធ្រតូវបង់ពីឆន ំមុនៗ ។   

ពនធពនយរ្រតូវបនកំណត់ ម វធីិ ្រស្ត ងតុលយករេទេលើភពលំេអៀងជបេ ្ត ះ សនន 
រ ងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលកនុងេគលបំណងៃនករេធ្វើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ និង 
តៃម្លែដលេ្របើកនុងេគលបំណងៃនករគិតពនធ ។  តៃម្លៃន្របក់ពនធពនយរ ែដលបនកំណត់េនះ គឺ
ែផ្អកេលើលកខណៈៃនករេជឿជក់នឹងទទួលបន ឬករទូទត់ែដលនឹងេកើតេឡើងរ ងតៃម្លសុទធៃន
្រទពយសកមម និងបំណុលេ យេ្របើអ្រ ពនធកំណត់េនៃថងតុលយករ ។ 

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

(ទ) សមព័នធញតិ 
ភគីែដល្រតូវបនចត់ទុកជសមព័នធញតិរបស់ធនគរ ្របសិនេបើភគីមួយមនលទធភព្រគប់្រគង 
េ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយលេលើភគីមួយេទៀត ឬមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំងេទេលើភគីេនះកនុងករ 

ưư



 

 

េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើែផនកហិរញញវតថុ និង្របតិបត្តិករ ។  ដូចគន េនះែដរ្របសិនេបើធនគរ និងភគី 
េនះសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយ ឬក៏មនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ំង ។ 

សមព័នធញតិ ចជរបូវន័្តបុគគល ឬនីតិបុគគល និងរមួបញចូ លនូវរបូវន័្តបុគគល មន ក់ៃនសមជិក
្រគួ រ ែដលជិតសនិទធិក៏្រតូវបនចត់ទុកជសមព័នធញតិែដរ ។ 

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

4.      ករប្តូររបិូយប័ណ្ណ ពីដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របកេ់រៀល 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។  ករប្តូររបិូយប័ណ្ណពី្របក់ដុ ្ល រ             
េមរកិេទជ្របក់េរៀល ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរ 

ជតិៃនកមពុជពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុេ យេ្របើ 
អ្រ ប្តូរ្របក់មធយមជផ្លូវករ្របកសេ យធនគរជតិៃនកមពុជ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 ែដល 
1 ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង 4,075 េរៀល ។ តួេលខជ្របក់េរៀលេនះ គឺមិន្រតូវបនយកមកបក្រ យ 
ថ តួេលខ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់េរៀល ឬនឹង្រតូវបនប្តូរជ្របក់េរៀល នេពល 
អនគត មអ្រ ប្តូរ្របក់េនះ ឬអ្រ ប្តូរ្របក់េផ ងេទៀតេនះេឡើយ ។ 

5. ច់្របក់កនងុៃដ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 980,872   3,997,054   1,001,659 
 ្របក់េរៀល 32,124   130,905   15,935 
       

    1,012,996   4,127,959   1,017,594 
        

6. សមតុលយេនធនគរនន 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ធនគរ ក ឌីយ៉ ភីអិលសីុ 1,562,413   6,366,833   1,095,936 
 ធនគរ កមពុជ ធរណៈ ភីអិលសីុ 678,776   2,766,012               576,356 
 ធនគរ េអសីុលី  ភីអិលសីុ 220,979   900,490               200,842 
 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទសៃនកមពុជ -                     -                          4,843 
       

  2,462,168   10,033,335   1,877,977 
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សមតុលយេនធនគរនន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
(ក) មកលកំណត់ៈ 
  រយៈេពល 1 ែខ 2,462,168   10,033,335   1,877,977 
        

(ខ) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
  ្របក់េរៀល 6,940   28,281   21,288 
  ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 2,455,228   10,005,054   1,856,689 
       

    2,462,168   10,033,335   1,877,977 
        

(គ) មទំនក់ទំនងៈ 
  ភគីមិនែមនសមព័នធញតិ 2,462,168   10,033,335   1,877,977 
       

7. សមតុលយេនធនគរជតៃិនកមពុជ 

  2014 2013 
 កំណត់សំគល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ (ក) 7,024,540   28,625,001   4,000,000 
 ្របក់បេញញើ មត្រមួវករតមកល់ 
  េនធនគរជតិៃនកមពុជ (ខ) 4,672,476   19,040,340   2,554,226 
       

    11,697,016   47,665,341   6,554,226 
 ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់េលើៈ  
  ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន (គ) 1,016,258   4,141,251   1,025,594 
  ្របក់បេញញើតមកល់របស់អតិថិជន (ឃ) 154,907   631,246   155,006 
       

    1,171,165   4,772,497   1,180,600 
       

    12,868,181   52,437,838  7,734,826 
        

 (ក) ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ ទទួលបនករ្របក់ចប់ពី 0.07% េទ 1% (2013: 0.08% េទ 0.10%) 
កនុងមួយឆន ំ ។ 

(ខ) ្របក់បេញញើ មត្រមួវករតមកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ មិនទទួលបនករ្របក់េទ ។   

(គ) ្របក់បេញញើតមកល់ មចបប់េលើេដើមទុន 
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្របក់បេញញើេនះគឺជ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុនអបបបរមេសមើនឹង5% ៃនេដើមទុនចុះបញជ ីរបស់ធនគរ
្រសប ម្របកសេលខ ធ7-00-05 ្រប.ក ស្តីពី ជញ ប័ណ្ណធនគរឯកេទស ចុះៃថងទី11 ែខមក  ឆន ំ2000 ។  
្របក់បេញញើេនះ្រតូវបនតមកល់ទុកជមួយធនគរជតិៃនកមពុជជ្របក់ដុ ្ល រេមរកិ េហើយ ចដកមក
វញិបនេនេពលធនគរបញច ប់្របតិបត្តិករ ជីវកមមេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ កនុងអំឡុងករយិ
បរេិចឆទធនគរទទួលបនករ្របក់ េ យែផ្អកេលើ 3/8 LIBOR (6 ែខ) កនុងអ្រ ចេន្ល ះពី 0.08% េទ 
3.00% កនុងមួយឆន ំ (2013: 0.11% េទ 0.12% កនុងមួយឆន ំ) ។   

(ឃ) ្របក់បេញញើតមកល់របស់អតិថិជន 

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

្របក់តមកល់ប្រមុងកតព្វកិចច មអ្រ  5% េលើ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ។  ្របក់តមកល់ប្រមុង 
កតព្វកិចចពំុទទួលបនករ្របក់េនះេទ ។ 

8. ឥណទន និងបុេរ្របទន - សទុធ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទនរយៈេពលែវង 36,173,034   147,405,114   39,410,177 
 ឥណទនរយៈេពលខ្លី 15,925,000   64,894,375   21,819,000 
 ឥណទនផ្តល់ដល់បុគគលិក 190,225   775,167   220,919 
       

 សរបុឥណទន - ដុល 52,288,259   213,074,656   61,450,096 
 ករ្របក់្រតូវទទួលបន- សុទធ 
  ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួលបន 1,080,386   4,402,573   619,821 
  ករ្របក់ពយួរទុក (164,315)  (669,584)  (75,488) 
       

    916,071   3,732,989   544,333 
       

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សរបុឥណទនដុល និងករ្របក់សុទធ 53,204,330   216,807,645   61,994,429 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និង បុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ (2,946,050)  (12,005,154)  (2,355,832) 
       

    50,258,280   204,802,491   59,638,597 
        

បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនស្រមប់ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ 
មនដូចខងេ្រកម៖ 
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  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 នេដើមករយិបរេិចឆទ 2,355,832   9,600,015   1,123,800 
 ករបែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ 590,501   2,406,292   1,232,032 
 បំែរបំរលួអ្រ ប្តូរ្របក់ (283)  (1,153)  - 
       

 នចុងករយិបរេិចឆទ 2,946,050   12,005,154   2,355,832 
        

 

 

 

 

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត) ៖ 

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(ក) មកលកំណត់ៈ 
 6 េទ 12 ែខ  16,069,000   65,481,175   21,585,000 
 1 េទ 3 ឆន ំ    10,739,873     43,764,983    10,653,292 
 3 េទ 5 ឆន ំ    14,497,725     59,078,229    19,473,739 
 េលើសពី 5 ឆន ំ   10,981,661     44,750,269    9,738,065 
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

(ខ) មចំ ត់ថន ក់ឥណទនៈ 

ឥណទនស្តង់ រ 
  មនវតថុបញច ំ 32,916,844   134,136,140   43,903,356 
  មិនមនវតថុបញច  ំ 13,910,335   56,684,615   10,734,723 

ឥណទនឃ្ល ំេមើល 
  មនវតថុបញច ំ 1,946,377  7,931,486   3,142,066 
  មិនមនវតថុបញច  ំ 120,000  489,000    - 

ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ 

ứ



 

 

  មនវតថុបញច ំ 933,703   3,804,840   1,530,951 
  មិនមនវតថុបញច  ំ 220,000   896,500   700,000 
 ឥណទនសង ័យ 
  មនវតថុបញច ំ 120,000   489,000   340,000 
  មិនមនវតថុបញច  ំ 820,000   3,341,500   - 

ឥណទនបត់បង់ 
  មនវតថុបញច ំ 751,000   3,060,325   729,000 
  មិនមនវតថុបញច  ំ 550,000   2,241,250   370,000 
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត) ៖ 

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(គ) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
  ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 51,796,068   211,068,977   60,902,124 
  ្របក់េរៀល 492,191   2,005,679   547,972 
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

(ឃ) មនិ សន ្ឋ នៈ 
  និ សនជន 52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

(ង) មទំនក់ទំនងៈ 
  មិនែមនសមព័នធញតិ 52,098,034   212,299,489   61,229,178 
  ឥណទនបុគគលិក 190,225   775,167   220,918   
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

(ច) មអតិថិជន 
  ្រកុមហុ៊ន ជីវកមម 33,853,954   137,954,863   32,575,827   
  ឯកត្តជននិងឯកកមមសិទធិ 18,434,305   75,119,793   20,959,269   
  េផ ងៗ  -  -  7,915,000   
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត) ៖ 

ư៨



 

 

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(ឆ) មគំេ ងហិរញញបបទន: 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ 27,592,500   112,439,438   32,515,000 
 មូលនិធិធនគរអភិវឌ ន៍ជនបទ 18,414,381   75,038,603   21,942,028 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ចិន 5,400,000   22,005,000   6,000,000 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD) 786,378   3,204,490   817,066 
 មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់កសិកមម និង 
  ករអភិវឌ ន៍(“IFAD”) 95,000   387,125   176,002   
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

(ជ) មវស័ិយេសដ្ឋកិចច: 
 វស័ិយឯកជន 44,960,000   183,212,000   53,059,366   
 ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលបនចុះបញជ ី 1,507,037   6,141,176   2,699,232 
 ថ ប័នហិរញញវតថុែដលមន ជញ ប័ណ្ណ 1,902,620   7,753,177   2,683,515   
 សហគមន៍  1,692,000   6,894,900   1,370,000 
 ចំករេកសូ៊ជលកខណៈ្រគួ រ 786,377   3,204,486   817,065 
 អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលបនចុះបញជ ី 1,250,000   5,093,750   600,000 
 ឥណទនបុគគលិក 190,225   775,167   220,918 
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        

(ឈ) ម និភ័យៈ 
 និភ័យធំៗ 24,425,000   99,531,875   30,340,000 
 មិនែមនជ និភ័យធំៗ 27,863,259   113,542,781   31,110,096 
       

    52,288,259   213,074,656   61,450,096 
        
 

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

 

 

(ញ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ):  

ư៩



 

 

  2014 2013 
 

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

      

9. ករវិនេិយគ 

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

(Cambodia) Co., Ltd ែដលជ្រកុមហុ៊នមនដំេណើ រករនំមុខេគខងែផនកផ្ដល់ព័ត៌មនឧបករណ៍ 
វភិគ និងផ្ដល់េស កមមែផនកទិននន័យឥណទនជូនដល់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ និងអនក 
េ្របើ្របស់េផ ងៗកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

10. ្រទពយែដលរបឹអូសបន  

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

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ដីធ្លី និងអគរ  596,000   2,428,700   596,000 
 បរកិខ រ  517,605  2,109,240   2,389 
       

    1,113,605   4,537,940   1,113,605 
 សំវធិនធនស្រមប់ឱនភពតៃម្ល (258,000) (1,051,350) - 
       

    855,605   3,486,590  1,113,605 
        
 

នកលបរេិចឆទៃនរបយករណ៍េនះ ធនគរមិនទន់បនលក់េចញេន្រទពយែដលរបឹអូសបន
ំងពីែខ តុ  ឆន ំ 2012 េនេឡើយេទ េហើយសំេណើ ស្រមប់ពនយេពលបែនថមេដើមបីកន់

កប់្រទពយរបឹអូសទំងេនះេទធនគរជតិមិនទន់្រតូវបនេធ្វើេនេឡើយ ។ 

 

 

 

̉Ơ



 

 

11. ្រទពយសកមមេផ ងៗ  
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើធន 7,313   29,800   7,335 
 បុេរ្របទនេលើករជួល 11,249   45,839   3,973 
 បុេរ្របទនេលើធន ៉ប់រង 432   1,760   254 
 ករ្របក់្រតូវទទួល 390   1,589   248 
 េផ ងៗ  2,715   11,065   2,389 
       

    22,099   90,053   14,199 
        
 
 
 

12. ្រទពយសកមមអរបិូយ 
 
  ជញ ប័ណ្ណកំុពយួទ័រសូហ្វែវរ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 កមមវិធីកុំពយទ័ូរ 
 តៃម្លេដើម 

 នៃថងទី 1 ែខ មក  102,410   417,321  102,410 
 រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ 9,350   38,101  - 
       

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ  111,760   455,422  102,410 

 ដកៈ រលំសប់ងគរ 
 នៃថងទី 1 ែខ មក  94,239   384,024  86,091 
 រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ 6,747   27,494  8,148 
       

 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ  100,986   411,518  94,239 
       

 តៃម្លេយង 
 នៃថងទី 31 ែខ ធនូ 10,774   43,904  8,171 
        
 

̉ơ



 

 

13. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
      សមភ រ េ្រគ ងបំពក់ 
 2014 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 ំ 2014 241,500   329,344   45,917   516,869   176,258   121,202   1,431,090   5,831,692 
ករទិញបែនថម -  -  15,519   82,000   14,612   18,307   130,438   531,535 
លុបេចល -  -  -  (520)  (26,873)  (6,805)  (34,198)  (139,357) 
                  

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 241,500   329,344   61,436   598,349   163,997   132,704   1,527,330   6,223,870 
                  

ដក: រលំសប់ងគរ 
នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2014 -  78,638   14,317   340,384   152,053   96,212   681,604   2,777,536 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ -  16,468   6,118   49,892   15,431   8,992   96,901   394,872 
លុបេចល -  -  -  (520)  (26,873)  (6,476)  (33,869)  (138,016) 
                  

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 -  95,106   20,435   389,756   140,611   98,728   744,636   3,034,392 
                  

តៃម្លេយង 
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 241,500   234,238   41,001   208,593   23,386   33,976   782,694   3,189,478 
                  

̉Ư



 

 

13. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
      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 
តៃម្លេដើម 
នៃថងទី 1 ែខ មក  ឆន ំ 2013 241,500 150,653 12,308 516,869 155,667 111,198 1,188,195 
ករទិញបែនថម - 178,691 33,609 - 20,591 10,004 242,895 
                

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

ដក: រលំសប់ងគរ 

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

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

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

 

̉ư



 

 

14. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើ មត្រមូវករ 552,847   2,252,851  889,572 
 ្របក់បេញញើសន  ំ 573,730   2,337,950  177,126 

 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 1,630,260   6,643,310  473,897 
       

    2,756,837   11,234,111   1,540,595 
        

្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មកលកំណត់:  
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

 រយៈេពល 1 ែខ 

 ្របក់បេញញើចរន្ត 550,924   2,245,015  889,572 
 ្របក់បេញញើសន ំ 576,329   2,348,541   239,279 
 ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 
 1 េទ 3 ែខ  1,203,299   4,903,444   258,790 
 4 េទ 6 ែខ  45,732   186,358   79,932 
 6 ែខ េឡើងេទ 380,553   1,550,753   73,022 
       

    2,756,837   11,234,111   1,540,595 
        

(ខ) ម្របេភទអតិថិជន: 
 អងគភព ជីវកមម 556,221   2,266,601   939,971 

 ឯកត្តជន  2,200,616   8,967,510   600,624 
       

    2,756,837   11,234,111   1,540,595 
        

̉̉



 

 

14. ្របក់បេញញ ើរបសអ់តិថិជន (ត) 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(គ) មនិ សន ្ឋ ន: 
 និ សនជន  2,748,882   11,201,694   1,452,145 

 អនិ សនជន 7,955   32,417   88,450 
       

    2,756,837   11,234,111   1,540,595 
        

(ឃ) មរបិូយប័ណ្ណ: 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 2,733,326   11,138,303   1,500,104 
 ្របក់េរៀល  23,511   95,808   40,491 
       

    2,756,837   11,234,111   1,540,595 
        

 
  2014 2013 
(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 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 គណនីចរន្ត  2,401   9,784   2,793 
 គណនីសន ំ  46,473   189,378   46,015 
       

    48,874   199,162   48,808 
        

̣̉



 

 

15. ្របក់បេញញ ើរបសធ់នគរនន (ត) 

្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន ្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

(ក) មកលកំណត់:  
 រយៈេពល 1 ែខ 48,874   199,162   48,808 
        

(ខ) មរបិូយប័ណ្ណ: 
 ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 48,337   196,974   48,305 
 ្របក់េរៀល  537   2,188   503 
       

    48,874   199,162   48,808 
        

(គ) មនិ សន ្ឋ ន: 
 និ សនជន  48,874   199,162   48,808 
        

(ឃ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ): 
 2014 2013 
 

គណនីចរន្ត គម ន គម ន 
្របក់បេញញើសន ំ 1.00% - 1.50% 1.00% - 1.50% 

       

̉̀



 

 

16. ្របក់កមចី 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ- 
  មូលនិធិអភិវឌ ន៍ 
   និង្រទ្រទង់វស័ិយកសិកមម(“ASDF”) 30,330,000   123,594,749   33,310,000 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ចិន 5,600,000   22,820,000   8,000,000 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 1,150,063   4,686,507   1,350,338 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD) 248,461   1,012,479   248,461 
       

   37,328,524   152,113,735   42,908,799 
        

្របក់កមចីខងេលើ ្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មកលកំណត់:  
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 រយៈេពល 1 ឆន ំ 17,955,000   73,166,625   192,904 

 1 េទ 3 ឆន ំ  -  -  578,712 
 3 េទ 5 ឆន ំ  -  -  578,722 
 5 ឆន ំ េឡើងេទ 19,373,524   78,947,110   41,558,461 
       

    37,328,524   152,113,735   42,908,799 
        

(ខ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ): 
 2014 2013 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ- 
 មូលនិធិអភិវឌ ន៍និង្រទ្រទង់វស័ិយកសិកមម(“ASDF”) 2.00% 2.00% - 3.00% 
 ធនគរអភិវឌ ន៍ចិន 5.08% - 5.14% 5.21% - 5.45% 

ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 0.31% - 2.32% 0.75% - 2.75% 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD) គម ន គម ន        

̉́



 

 

17. បំណុលេផ ងៗ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ករ្របក់បងគរ្រតូវទូទត់ 995,422   4,056,345   1,161,419 
 មូលនិធិសន្តិសុខករងរ 235,976   961,602   210,961 
 ្របក់ចំណូលមិនទន់ទទូល គ ល់ 2,089   8,513   20,925 
 បំណុលពនធេផ ងៗ 4,887   19,915   4,338 
 បំណុលេផ ងៗ 89,675   365,425   89,400 
       

    1,328,049   5,411,800   1,487,043 
        

18. េដើមទុន 
  2014 2013 
  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   83,439,252   20,475,890 
       

ពំុមនករែ្រប្របួលេទេលើមច ស់ភគហុ៊ន និងចំនួនភគហុ៊នេនកនុងករយិបរេិចឆទេនះេទ ។ 

19. ឥណទនបនទ ប់បន  ំ
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ទីភន ក់ងរអភិវឌ ន៍ប ងំ (AFD)* 1,044,084   4,254,642   1,044,084 
 មូលនិធិអន្តរជតិស្រមប់កសិកមម និង 
  ករអភិវឌ ន៍ (“IFAD”)** 130,458   531,617   260,916 
       

   1,174,542   4,786,259   1,305,000 
        

̉៨



 

 

19. ឥណទនបនទ ប់បន  ំ(ត) 
* សមតុលយជំពក់េទ (AFD) គឺមិនមនករធន គម នករ្របក់ និងមិនមនកលកំណត់្រតូវ
ទូទត់េឡើយ។ 

** សមតុលយជំពក់េទ (IFAD) គឺមិនមនករធន មនករ្របក់ 3% កនុងមួយឆន ំ និង្រតូវេធ្វើករ
ទូទត់សងទំង្រសុង េនៃថងទី 31 ធនូ ឆន ំ 2015។ 

20. ចំណូលពីករ្របក់ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន  3,817,773   15,557,425   4,080,748 
 សមតុលយេនធនគរនន  17,599   71,716   17,692 
       

    3,835,372   15,629,141   4,098,440 
       

21. ចំ យេលើករ្របក់ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
  ្របក់កមចី 978,031   3,985,476   1,139,502 
  ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន   ្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 26,349   107,372   17,932 
  ្របក់បេញញើសន  ំ 2,676   10,905   2,960 
       

   1,007,056   4,103,753   1,160,394 
        

̉៩



 

 

22. ចំណូលមិនែមនពកីរ្របក់ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ចំណូលកៃ្រមេជើង  279,766   1,140,046   279,478 
 ចំណូលេផ ង ៗ 26,999   110,021   30,046 
 េផ ងៗ 50   204   - 
       

   306,815   1,250,271   309,524 
        

23. ្របកេ់បៀវត រ ៍និងចំ យេផ ងៗេលើបុគគលកិ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់ឈនូល 590,045   2,404,434   499,623 
 បុព្វ ភ 117,631   479,346   101,273 
 អតថ្របេយជន៍និេយជិក 73,645   300,103   72,405 
 ្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់រង្វ ន់របស់អភិបល 61,988   252,601   56,603 
 ឯកស ្ឋ ន 16,970   69,153   16,500 
       

   860,279   3,505,637   746,404 
        

̣Ơ



 

 

24. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឱនភពតៃម្លេលើ្រទពយែដលបនរបឹអូស  258,000 1,051,350 - 
 ចំ យេលើេបសកកមម 
  ករេធ្វើដំេណើ រនិងករ ន ក់េន  57,628   234,834   49,748 
 ចំ យេលើទឹក េភ្លើង  51,540   210,026   46,387 
 ចំ យែផនកសុខុមលភពសងគម  43,439   177,014   44,835 
 ចំ យេលើករផគត់ផគង់សមភ រករយិល័យ 29,815   121,496   37,166 
 ចំ យេលើេ្របងឥនធនៈ 
  និង្របតិបត្តិករយនយន្ត  16,671   67,934   16,908 
 វភិគទន និងអំ យ  10,096   41,141   15,133 
 ចំ យទូរគមនគមន៏ និងបេញញើ  12,264   49,976   12,459 
 ចំ យេលើទំនក់ទំនង ធរណៈ  5,723   23,321   13,571 
 ៃថ្លសមជិកភព  14,260   58,109   10,900 
 ៃថ្លបដិស ្ឋ រកិចច  6,101   24,862   10,204 
 ៃថ្លជំនញវជិជ ជីវៈ  9,350   38,101   8,800 
 ករជួសជុល និងករែថទំ  10,102   41,166   5,342 
 កៃ្រមតុ ករ និងែផនកចបប់េផ ងៗ  42,600   173,595   5,201 
 ចំ យេលើករបណ្តុ ះប ្ត ល  3,701   15,082   4,178 
 សភផត់ទត់ និងកៃ្រមេផ ងៗ  6,379   25,994   3,833 
 ពនធេលើមេធយបយដឹកជញជូ ន  2,186   8,908   2,920 
 ចំ យេលើ ជញ ប័ណ្ណ  17,458   71,141   2,788 
 ចំ យេលើករផ ព្វផ យពណិជជកមម  1,147   4,674   2,776 
 ចំ យេលើធន ៉ប់រង 
  អគគិភ័យ និងមហន្ត យ  2,408   9,813   2,086 
 ចំ យេលើករេបះពុមព និងករជវ  1,160   4,727   1,027 
 (ចំេណញ)/ខត ពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ 
  ែដលបនទទួល គ ល់  24,721   100,738   (5,036) 
 ចំ យេផ ងៗ  11,334   46,186   23,636 
       

       638,083  2,600,188  314,862 
        

̣ơ



 

 

25. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

(ក) សំវធិនធនស្រមប់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 សមតុលយនេដើមករយិបរេិចឆទ 133,549   544,212   161,229 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ 248,953   1,014,483   199,303 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញែដលបនបង់ (170,859)  (696,250)  (226,983) 
       

 សមតុលយនចុងករយិបរេិចឆទ  211,643   862,445   133,549 
       

(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៖ 

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់ចំេណញមុនដកពនធ 942,620   3,841,176    843,573 
       
 
 ពនធេលើ្របក់ចំេណញែផ្អក ម 
  អ្រ ពនធជផ្លូវករ 20% 188,524   768,235   168,715 
 ផលប៉ះពល់ៃនចំ យមិន ចកត់កងបន 8,829   35,978   30,588 
 ផលប៉ះពល់ៃនភពខុសគន បេ ្ណ ះ សនន 51,600 210,270 - 
       

 ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 248,953   1,014,483   199,303 
       

ករគណន្របក់ចំណូលែដល្រតូវជប់ពនធ ជកមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយ និងអនុម័តពីអជញ ធរពនធ រ ។ 

̣Ư



 

 

26. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល  
 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ច់្របក់កនុងៃដ (កំណត់សំគល់ 5) 1,012,996   4,127,959   1,017,594 
 សមតុលយេនធនគរ(កំណត់សំគល់ 6) 2,462,168   10,033,335   1,877,977 
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
  (កំណត់សំគល់ 7) 11,697,016   47,665,341   6,554,226 
       

    15,172,180   61,826,635   9,449,797 
       

27. ករសនយ និងយថភព 

(ក) ករ្របតិបត្តិករ 
កនុងករេធ្វើ ជីវកមមធមម  ធនគរេធ្វើទយជជទនេផ ងៗ និងេកើតេឡើងនូវយថភពមួយចំនួន 

មមេធយបយជផ្លូវចបប់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ។ ពំុមនករខតបង់ជ រវន័្តែដលេកើត 
េឡើងពី្របតិបត្តិករទំងេនះេទ ែដលរមួមនដូចខងេ្រកមៈ 

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទន 4,215,000 17,176,125 8,386,903 
        

(ខ) ករសនយភតិសនយ 

ធនគរ បនជួលករយិល័យនិងអគរកនុងលកខណៈជភតិសនយ្របតិបត្តិករដូចខងេ្រកម៖ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 កនុងរយៈេពល 1ឆន ំ 4,800 19,560 11,500 
       

̣ư



 

 

27. ករសនយ និងយថភព (ត) 

(គ) យថភពេលើពនធ  

ពនធ ្រតូវបនសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និង ម នអេងកតេ យ្រកុម ជញ ធរ ែដលផ្តល់សិទធិ 
េ យចបប់កនុងករ ក់ពិន័យ ក់ទណ្ឌ កមម និងគិតករ្របក់ ។  ករអនុវត្តចបប់ និងបទបញញ ត្តិ ពនធ
េលើ្របតិបត្តិករេ្រចើន្របេភទ្របឈមនឹងបំណក្រ យេផ ង  ៗ។ 

បញ្ហ ទំងេនះ ចបេងកើតឲយមន និភ័យពនធ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនលកខណៈធំជង 
េន្របេទសដៃទេទៀត ។  គណៈ្រគប់្រគងេជឿជក់ថ ករេធ្វើសំវធិនធនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ េ យ
ែផ្អកេទេលើករបក្រ យៃននីតិកមមពនធ ។ ក៏បុ៉ែន្ត ជញ ធរជប់ពក់ព័នធ ចនឹងមនបំណក្រ យ
ខុសគន  េហើយផលប៉ះពល់ ចមនទំហំធំ ។ 

28. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយនឹងសមព័នធញតិ 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ្របក់បេញញើ:  
  សមជិក្រកុមអភិបល   188,162 766,760 118,603 
 ្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ 
  ្របក់េបៀវត រ ៍និង្របក់រង្វ ន់របស់អភិបល 61,988   252,601   56,603 
  ្របក់េបៀវត រ ៍អនក្រគប់្រគង និង 
   ្របក់េបៀវត រែ៍ខទី13  480,368   1,957,500   372,484 
   ករជួលផទះស្រមប់អនក្រគប់្រគង 12,000   48,900   22,000 
       

̣̉



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ 

(ក) ករែណនំ និងេសចក្តីសេងខប  

ធនគរមន និភ័យពីឧបករណ៍ហិរញញវតថុដូចខងេ្រកម៖ 

 និភ័យ្របតិបត្តិករ 
 និភ័យឥណទន 
 និភ័យទីផ រ 
 និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល 

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 
្រសួល ដូចជក ្ត ែដលេកើតមនេឡើងពីត្រមូវករចបប់និងបទបញញត្តិេផ ងៗ និងស្តង់ រែដល 
ទទួល គ ល់ជទូេទេនកនុងសហ្រគស ជីវកមម ។ 

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

ករ្រគប់្រគងេលើ និភ័យ្របតិបត្តិកររបស់ធនគរត្រមូវឲយបេងកើតនូវរចនសមព័នធតួនទី និង            
វធីិ ្រស្តៃនករ្រគប់្រគងរបស់អងគភពឲយបនចបស់ ស់ ។  េគលករណ៍និងវធិនករណ៍្រតួត
ពិនិតយៃផទកនុងជេ្រចើន្រតូវបនអនុវត្តរមួមនករបេងកើតអនកមនសិទធិចុះហតថេលខ្របព័នធ្រតួតពិនិតយ
យ៉ងហមត់ចត់ ករេរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯក រសំ ងនន ្រពមទំងករអនុវត្តន៍ មបទបញញ តិ 
និងត្រមូវករ មចបប់នន ។ 

 (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 រករអនុម័ត
ឥណទន េ យរមួបញចូ លទំង្របព័នធចំ ត់ថន ក់ៃផទកនុង និងនីតិវធីិែដលអនុវត្តេដើមបីធនអះ ង
កនុងករេគរពេទ មករែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

(ii) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន 
  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ខតបង់   21,284,704   86,735,169   3,669,951 
 ហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់  12,306,377   50,148,486   3,142,066 
 មិនហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់ 18,697,178   76,191,001   54,638,079 
       

     52,288,259   213,074,656   61,450,096 

 ករ្របក់្រតូវទទួលបន- សុទធ 
  ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួលបន  1,080,386   4,402,573   619,821 
  ករ្របក់ពយួរទុក  (164,315)  (669,584)  (75,488) 
       

     916,071   3,732,989   544,333 
       

 ឥណទននិងបុេរ្របទនដុល និង 
  ករ្របក់្រតូវទទួល  53,204,330   216,807,645   61,994,429 
 សំវធិនធនេលើឥណទន និងបុេរ្របទន 
  ្រកក់ និងជប់សង ័យ   (2,946,050)  (12,005,154)  (2,355,832) 
       

     50,258,280   204,802,491   59,638,597 
       

ឥណទនមិនទន់ហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ 

ឥណទនមិនទន់ហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ គឺជឥណទនមនគុណភពល្អ មិនមន
បទពិេ ធន៍ៃនករខតបង់ ។ ឥណទនទំងេនះ្រតូវបនធន េ យ្រទពយបញច ំ និងករ្រគប់្រគង
េផ ងៗ ែដលចំនួនៃនករខងបង់មនក្រមិតទប ។  

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% (2013: 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 ។   

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

េគលនេយបយលុបេចលនូវឥណទន និងបុេរ្របទន 

អនុេ ម មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ្រតូវែតលុបឥណទន និង 
បុេរ្របទន ឬមួយែផនកៃនឥណទនេចញពី ងតុលយកររបស់ខ្លួន េនេពលែដលធនគរបត់សិទធិ
មកិចចសនយ្រគប់្រគងេលើឥណទន ឬេនេពលែដលេឃើញថឥណទនមួយែផនក ឬទំងមូល

មិន 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៖ 
 

̣́



 

 

  2014 2013 
  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 
 
 ឥណទននិងបុេរ្របទនខតបង់ៈ 

  ដីធ្លី និងអគរ  7,919,861 32,273,434 10,573,618 

 ឥណទននិងបុេរ្របទនហួសកលកំណត់ែតមិនខត់បង់ 

  ដីធ្លី និងអគរ  2,849,977 11,613,656 8,440,928 

 ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ 

  ដីធ្លី និងអគរ  56,735,705 231,197,998 - 
       

ករ្របមូលផ្តុំ និភ័យឥណទន 

្រទពយសមបត្តិែដលរបឹអូសបននឹង្រតូវលក់េចញកនុងរយៈេពល 1 ឆន ំ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ េហើយ្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់កនុង ងតុលយករជ្រទពយែដលរបឹអូសបន ។ 

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 េ យមិនបងកឲយមននូវ ថ នភពករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទស 
េ្រចើនេនះេទ ។  ករប្តូររបិូយប័ណ្ណបរេទសែដលេបើកចំហរ្រគប់្របេភទ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជមួយ 
នឹងត្រមូវករ្របតិបត្តិករក្រមិតៃន ថ នភពកំណត់ទុកមុន និងករកំណត់នូវករកត់បនថយភព 
ខតបង់ ។ 

េនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2014 សមតុលយ្រទពយសកមម និងបំណុលែដលជរបិូយប័ណ្ណេផ ងេទៀតេ្រកពី 
ដុ ្ល រ េមរកិមិនមនចំនួនជ រវន្តេទ ។  ដូចេនះករវភិគ និភ័យេលើរបិូយប័ណ្ណបរេទស 
មិន្រតូវបនបង្ហ ញេឡើយ ។ 

̣៨



 

 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ 

និភ័យអ្រ ករ្របក់ គឺសំេ េទេលើករខតបង់នូវ្របក់ចំណូលករ្របក់សុទធ េ យ រែត
ករែ្រប្របួលៃនក្រមិតអ្រ 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៖  

 
 

̣៩



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(ឃ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត)  

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញនូវអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេនៃថង ងតុលយករនិងអំឡុងេពលែដលមូលប័្រតហិរញញវតថុ ្រតូវបនកំណត់តៃម្លេឡើងវញិ 
ឬដល់កលកំណត់មួយ ែដលេកើតេឡើងមុនេគ ។ 

          អ្រ ករ្របក់ 
 2014 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 -  -  -  -  -  -  1,012,996   1,012,996   
 សមតុលយេនធនគរនន -  -  -  -  -  -  2,462,168   2,462,168   
 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 7,024,540   -  1,016,258   -  -  -  4,827,383   12,868,181  0.08-0.12% 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទធ -  -  16,069,000   11,648,953   12,135,225   12,435,081   -  52,288,259  5.00-12.00% 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទននិង 
  បុេរ្របទន ្រកក់និងជប់សង ័យ)   -  -  -  -  -  (2,946,050)  (2,946,050)  
 ករវនិិេយគ -  -  -  -  -  -  12,500   12,500   
 ្រទពយសកមមេផ ងៗ -  -  -  -  -  -  22,099   22,099   
                  

 ្រទពយសកមមហិរញញវតថុសរបុ 7,024,540   -  17,085,258   11,648,953   12,135,225   12,435,081   5,391,096   65,720,153   
                  

 

̀Ơ



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត)  
          អ្រ ករ្របក់ 
 2014 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 576,329   1,203,299   426,285   -  -  -  550,924   2,756,837  1.00-6.00% 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន 46,473   -  -  -  -  -  2,401   48,874  1.00-1.50% 
 ្របក់កមចី -  -  17,955,000   -  -  19,125,063   248,461   37,328,524  0.75-5.45% 
 បំណុលេផ ងៗ -  -  -  -  -  -  1,328,049   1,328,049   
                  

 បំណុលហិរញញវតថុសរបុ 622,802   1,203,299   18,381,285   -  -  19,125,063   2,129,835   41,462,284   
                  
 
 សរបុគំ តករ្របក់ 6,401,738   (1,203,299)  (1,296,027)  11,648,953   12,135,225   (6,689,982)  3,261,261   24,257,869   
                  
 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញនូវអ្រ ករ្របក់្របសិទធភពេនៃថង ងតុលយករនិងអំឡុងេពលែដលមូលប័្រតហិរញញវតថុ ្រតូវបនកំណត់តៃម្លេឡើងវញិ 
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 

̀ơ



 

 

 សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 4,000,000 - - - - 1,025,594 2,709,232 7,734,826 0.08%-0.12% 
 ឥណទន និងបុេរ្របទន - សុទ្ឋ - - 21,585,000 10,653,292 19,473,739 9,738,065 - 61,450,096 5.00% - 12.00% 
 សំវធិនធនស្រមប់ឥណទននិង 
  បុេរ្របទន ្រកក់និងជប់សង ័យ - - - - - - (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 
                  

̀Ư



 

 

 
 
          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 
 ្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 239,279 258,790 152,954 - - - 889,572 1,540,595 1.00% - 6.00% 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន 46,015 - - - - - 2,793 48,808 1.00% - 1.50%
 ្របក់កមចី - - 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 
                  

 
 

̀ư



 

 

ករវភិគរេំញចតៃម្លទីផ រស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ 

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

ករវភិគរេំញចេលើលំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរ 

ធនគរពំុមនឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរជ រវន្តេនះេទ ។  ដូេចនះករ 
វភិគរេំញចេលើលំហូរទឹក្របក់ស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់អេថរ មិន្រតូវ 
បនបង្ហ ញេឡើយ ។ 

(ង) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល 

និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល ទក់ទងនឹងលទធភពរក ច់្របក់ងយ្រសួលឲយបន្រគប់្រគន់ 
េដើមបីបំេពញករសនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុេនេពលដល់កលកំណត់សងនូវតៃម្លសមេហតុផល 
មួយ ។ 

បែនថមពីេលើករអនុវត្តន៍យ៉ងេពញេលញ មត្រមូវករៃន ច់្របក់ងយ្រសួល អនក្រគប់្រគង 
ធនគរបន្រតួតពិនិតយយ៉ងហមត់ចត់េទេលើលំហូរទឹក្របក់ចូល និងលំហូរទឹក្របក់េចញ េហើយ 
ភពចេន្ល ះៃន យុកល មរយៈរបយករណ៍ មេពលកំណត់ ។  ករែ្រប្របួលៃនឥណទន          
និង្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ម ន េហើយត្រមូវករ ច់្របក់ងយ្រសួល 
្រតូវបនេធ្វើករែកត្រមូវ េដើមបីកំណត់ឲយចបស់នូវ្រទពយសកមមជ ច់្របក់ងយ្រសួលឲយបន្រគប់ 
្រគន់ េដើមបីបំេពញករសនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុរបស់ខ្លួនេនេពលដល់កលកំណត់សង ។ 

ងខងេ្រកមេនះ ផ្តល់នូវករវភិគមួយេនេលើបំណុលហិរញញវតថុរបស់ធនគរទក់ទងនឹងករ  
ែបងែចកកលកំណត់ េ យែផ្អកេលើរយៈេពលែដលេនសល់ស្រមប់ករទូទត់សង ។ 

 
 

̀̉



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ង)  និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 

    
 2014 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 1,127,253   1,203,299   426,285   -  -  -  -  2,756,837 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន 48,874   -  -  -  -  -  -  48,874 
 ្របក់កមចី -  -  17,955,000   -  -  19,125,063   248,461   37,328,524 
 បំណុលេផ ង  ៗ 4,886   4,675   997,511   -  -   320,977   1,328,049 
                   

 បំណុលហរិញញវតថុសរបុ 1,181,013   1,207,974   19,378,796   -  -  19,125,063   569,438   41,462,284 
                   

 
 ្រទពយសកមមហរិញញវតថុសរបុ 7,017,227   5,391,096   17,085,258   11,648,953   12,135,225   12,435,081   7,313   65,720,153 
                   

 
 សរបុគំ ត ច់្របក់ងយ្រសួល 5,836,214   4,183,122   (2,293,538)  11,648,953   12,135,225   (6,689,982)  (562,125)  24,257,869 
                   

 

̣̀



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (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 
 ្របក់បេញញើរបស់ធនគរនន 48,808 - - - - - - 48,808 
 ្របក់កមចី - - 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 
                  

̀̀



 

 

29. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ច) ករ្រគប់្រគងេដើមទុន 

(i) បញញត្តិេដើមទុន 

ធនគរជតិៃនកមពុជកនុងនមជ ជញ ធរបនបេងកើត និង្រតួតពិនិតយនូវបទបញញត្តិនន និងត្រមូវករេដើមទុនរបស់
ធនគរជរមួ ។  

េគលនេយបយរបស់ធនគរ គឺធនឲយបននូវមូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមំេដើមបីរក នូវទំនុកចិត្តទីផ រ និងេដើមបីធន
េសថរភពៃនករអភិវឌ ន៍យូរអែង្វងរបស់ ជីវកមម ។  ផលប៉ះពល់េទេលើ ក្រមិតេដើមទុនេលើភគ ភមច ស់ហុ៊ន ក៏្រតូវ
បនទទួល គ ល់ េហើយធនគរបនទទួល គ ល់នូវត្រមូវករ េដើមបីធនឲយបននូវតុលយភពរ ងភគ ភខពស់ ែដល
ចនឹងេកើតមនេឡើងជមួយ នឹង្របក់ប្រមុងក្រមិតខពស់ អតថ្របេយជន៍ និងករធនែដលផ្តល់េ យ ថ នភពេដើម

ទុនល្អ ។ 

ធនគរបនអនុេ មេទ មត្រមូវករេដើមទុន ែដលបនកំណត់េ យចបប់េនកនុងករយិបរេិចឆទ ។ 

(ii) ករែបងែចកេដើមទុន 

ករែបងែចកេដើមទុនរ ង្របតិបត្តិករ និងសកមមភពជក់ ក់ គឺ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យក្រមិត ភគ ភែដលទទួល
បនពីករែបងែចកេនះ ។  េដើមទុនែដលបនែបងែចកេទ ម្របតិបត្តិករ ឬសកមមភពនីមួយៗ ្រតូវែផ្អកេទ មេដើម
ទុនែដលកំណត់េ យចបប់ ។  

30. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ 
តៃម្លសម្រសប គឺជតៃម្លែដល្រទពយសកមម ចប្តូរបន ឬជតៃម្លែដលបំណុល ចសងបន ។  េ យ រតៃម្ល
សម្រសបពំុ ច យតៃម្លបន ដូេចនះតៃម្លសម្រសបមិនមនស្រមប់ក ្ត រវន្តេលើ ករ យតៃម្លសម្រសបរបស់្រទពយ
សកមម និងបំណុលរបស់ធនគរេឡើយ ។  តៃម្លសម្រសប្រតូវបនសនមតេ យអនក្រគប់្រគងេយង មទ្រមង់ៃន្រទពយ
សកមម និងបំណុលទំងេនះ ។  មមតិរបស់អនក្រគប់្រគង តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ ែដល          
បង្ហ ញកនុង ងតុលយករ គឺជតៃម្លប៉ន់ ម នដ៏សមេហតុផលស្រមប់តៃម្លសម្រសប ។ 
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