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Foreward

The banking sector in Cambodia is playing an important role in contributing to economic devel-
opment through the mobilization and allocation of previously unproductive financial resources 
to fulfill the financial needs of the manufacturing and services sectors.

Matching savings to investment and economic growth, the banking sector must develop in line 
with private sector development in order to sustain the economic growth, pace, a measure 
regarded by Royal Government of Cambodia as essential for poverty reduction.

Since the 1990s, a legal framwork for the banking sector has been established. At that time 
Prakas, directives, circulars and regulations were issued to facilitate the smooth functioning of 
this sector. As a result, in recent years the banking and financial sectors have developed rapidly, 
reflected through the banking intermediation of mobilizing financial resources to support the 
manufacturing and services sectors. This is clear evidence of the subsequent increase of public 
confidence in Cambodia’s banking and financial sectors.

We at the National Bank of Cambodia understand that a compilation of these regulations is 
essential for bankers, auditors, students and investors who are willing to get a better understand-
ing of the comprehensive and centralized legal framework and regulations for Cambodia’s bank-
ing sector. As for the evolution of the banking sector, all laws and regulations have been issued 
and updated by the National Bank of Cambodia into the textbook of Laws and Regulations 
Applicable to Banks and Financial Institutions.

I hope and believe that the Laws and Regulations Applicable to Banks and Financial Institutions 
textbook truly provides considerable benefits to bankers, auditors, students, and investors in 
their research studies aimed at a better understanding of legal framework and regulations of the 
banking sector in Cambodia 

I would like to thank the working team for their hard work in compiling this textbook.

         The Governor
         Chea  Chanto
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 េសៀវេភ  “ក្រមងច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ” ្រត�វបាន 

េរៀបចំេឡើងតមគំនិតផ�ួចេផ�ើមរបស់េលក Michel DABADIE អតីតជំនាញករ្របចេំនធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា េដយមានករគា្ំរទេដយ េលកជំទវ ជា សរិ ី អគ�នាយកបេច�កេទស ៃនធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា។

 េយើងខ�ុ ំ សូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ ថា� កដឹ់កនាធំនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង 
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េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ

អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ
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កំណត់សគំាល់

 ក្រមងច្បោបនិ់ងបទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ គឺជាឯកសរស្រមាប ់

សធារណជន ជាពិេសសចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុក�ុងករែស�ងយល់ និងអនុវត�ច្បោប ់និង 

បទប្ប��ត�ិទកទ់ងនឹងវស័ិយធនាគារេនកម�ុជា ។ ឯកសរេនះ្រត�វបានេធ�ើបច�ុប្បន�កម�្រតឹមឆា� ២ំ០១៦ 

ក�ុងករណីមានភាពមនិ្រសបគា� ណាមយួែដលអចេកើតេឡើងរវងខ�ឹមសរៃនអត�បទេដើម និងខ�ឹមសរ 

េនក�ុងេសៀវេភេនះ ខ�ឹមសរេនក�ុងអត�បទេដើមមានអទិភាព ។ រល់ករបកែ្របេនក�ុងេសៀវេភ 

េនះមនិមានលក�ណៈជាផ�ូវករេទ ។

 ្របសិនេបើេលកអ�ករកេឃើញកំហុសណាមយួេនក�ុងេសៀវេភេនះ សូមេលកអ�កទំនាកទ់ំនង 

មកេយើងខ�ុ ំ តមរយៈសរេអឡិច្រត�និករបស់្រក�មករងរេរៀបចំពិនិត្យេឡើងវញិ និងេធ�ើបច�ុប្បន�កម� 

ក្រមងច្បោបនិ់ងបទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ៖ prrt@nbc.org.kh
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អរម�កថា

ក. ច្បោប់អនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត�ុ

 - ច្បោបស់�ីពី ករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា(១៩៩៦)

 - ច្បោបស់�ីពី វេិសធនកម�មា្រត១៤ និងមា្រត៥៧ ៃនច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទ   

  ៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា(២០០៦)

 - ច្បោបស់�ីពី ករ្រគប្់រគងករប�ូរ្របាក(់១៩៩៧)

 - ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ(១៩៩៩)

 - ច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក(់២០០៥)

 - ច្បោបស់�ីពី សហ្រគាសពណិជ�កម�(២០០៥)

 - ច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�(២០០៧)

 - ច្បោបស់�ីពី វេិសធនកម�មា្រត៣ មា្រត២៩ និងមា្រត៣០ ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំ   

  ករសមា� ត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� (២០១៣)

 - ច្បោបស់�ីពី ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ(២០០៩)

ខ- បទប្ប��ត�ិទក់ទងនឹងលក�ខណ� ផ�លអ់ជា� ប័ណ�  ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត�ុ

  • ធ៧-៩៧-១៤៧ ្របកសស�ីពី លក�ខណ� សំរប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ   

 ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៧ 
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 ៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ និងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៦-០០៣ សរចរែណនាសំ�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពីេដើមទុនចុះប�� ី   
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  ៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា(២០០៦)

 - ច្បោបស់�ីពី ករ្រគប្់រគងករប�ូរ្របាក(់១៩៩៧)

 - ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ(១៩៩៩)

 - ច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក(់២០០៥)

 - ច្បោបស់�ីពី សហ្រគាសពណិជ�កម�(២០០៥)

 - ច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�(២០០៧)

 - ច្បោបស់�ីពី វេិសធនកម�មា្រត៣ មា្រត២៩ និងមា្រត៣០ ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំ   

  ករសមា� ត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� (២០១៣)

 - ច្បោបស់�ីពី ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ(២០០៩)

ខ- បទប្ប��ត�ិទក់ទងនឹងលក�ខណ� ផ�លអ់ជា� ប័ណ�  ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត�ុ

  • ធ៧-៩៧-១៤៧ ្របកសស�ីពី លក�ខណ� សំរប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ   

 ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៧ 

  • ធ៧-០៨-១៩៣ ្របកសស�ីពី  ករកំណតជ់ាថ�ីនូវេដើមទុនចុះប�� ីនិងលក�ខណ� សំុ  

 ៃថ�ទី១៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ អជា� បណ័�  ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ 

  • ធ៧-០១៦-១១៧ ្របកសស�ីពី េដើមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារ  

 ៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ និងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៦-០០៣ សរចរែណនាសំ�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពីេដើមទុនចុះប�� ី   

 ៃថ�ទី១៦ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ អប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ
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  • ធ៩-០១០-១៥១ ្របកសស�ីពី អ�កដំេណើ រករតតិយភាគី    

 ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១០

គ- បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះធនាគារពណិជ� និង ធនាគារឯកេទស 

      បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�

  • ធ៧-០០-៤៦ ្របកសស�ីពី អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ   

 ៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ 

  • ធ៧-០១-១៣៧ ្របកសស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាតិ    

 ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៧-០៦-២២៦ ្របកសស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ៃនឥណទនធំ   

 ៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៩-២១៦ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់របាយករណ៍ឥណទនធំ    

 ៃថ�ទី១៥ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៩ និងពិនិត្យតមដនហនិភយ័ឥណទន្របមូលផ�ុ ំ

  • ធ៧-០១-១៨៦ ្របកសស�ីពី អចលន្រទព្យរបស់ធនាគារ    

 ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៩-៩៨-៤១៤ ្របកសស�ីពី ្របភពទុនជា្របាកប់េ�� ើសំរបេ់្របើ្របាស់   

 ៃថ�ទី២៨ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ក�ុង្រស�ករបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៩-០៧៤ ្របកសស�ីពី ករេធ�ើចំណាតថ់ា� ក ់និងសំវធិានធនេលើ   

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១២-១៤០ ្របកសស�ីពី ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� ៃន្របាកប់េ�� ើនិង  

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០១២ ្របាកក់ម�រីបស់ធនាគារពណិជ�

  • ធ៧-០៩-០៧៥ ្របកសស�ីពី  ករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា  

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១០-១៨២ ្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ� របស់ធនាគារ  

 ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ 

  • ធ៧-០១១-០០១ សរចរស�ីពីករអនុវត�្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិ  

 ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១១ ផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ

៤៩៨

៥០៩

៥១៣

៥១៥

៥១៨

៥២២

៥២៤

៥២៦

៥៣៧

៥៣៨

៥៥៦

៥៦០

  • ធ៧-០១-១៣៦ ្របកសស�ីពី ្របាកត់ំកល់ធានាេលើេដើមទុន    

 ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៥-០១៤-០០២ ្របកសស�ីពី  ករេ្របើ្របាស់អ្រត LIBOR ជំនួសអ្រត SIBOR 

 ៃថ�ទី០៨ ែខមករ  ឆា� ២ំ០១៤ 

  • ធ៧-០១-១៨៧ ្របកសស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ   

 ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៧-០០-០៤ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�  

 ៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ 

  • ធ៧-០០-០៥ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស  

 ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ឥណទនជនបទ

  • ធ៧-០៧-១៦៣ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ើពីសធារណ  

 ៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០០-០៦ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ 

  • ធ៧-០៦-២០៩ ្របកសស�ីពី ករែកស្រម�ល្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័�    

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៩ ្របកសស�ីពី កតព�កិច�ចុះប�� ីរបស់្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ   

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ និងករសំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៩-០៩-២៣០ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តស្រមាប ់   

 ៃថ�ទី១៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ អជីវកម�ប�ូរ្របាក់

  • ធ៩-០៩-២៦២ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�នាេំចញ-នាចូំល  

 ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ េលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម�

  • ធ៧-0១១-២៤១ ្របកសស�ីពី អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ    

 ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ 

  • ធ៧-0១១-២៤២ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ� ចំេពះ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោ   

 ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ ហិរ�� វត�ុ
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  • ធ៩-០១០-១៥១ ្របកសស�ីពី អ�កដំេណើ រករតតិយភាគី    

 ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០១០

គ- បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះធនាគារពណិជ� និង ធនាគារឯកេទស 

      បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�

  • ធ៧-០០-៤៦ ្របកសស�ីពី អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ   

 ៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ 

  • ធ៧-០១-១៣៧ ្របកសស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាតិ    

 ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៧-០៦-២២៦ ្របកសស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ៃនឥណទនធំ   

 ៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៩-២១៦ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់របាយករណ៍ឥណទនធំ    

 ៃថ�ទី១៥ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៩ និងពិនិត្យតមដនហនិភយ័ឥណទន្របមូលផ�ុ ំ

  • ធ៧-០១-១៨៦ ្របកសស�ីពី អចលន្រទព្យរបស់ធនាគារ    

 ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៩-៩៨-៤១៤ ្របកសស�ីពី ្របភពទុនជា្របាកប់េ�� ើសំរបេ់្របើ្របាស់   

 ៃថ�ទី២៨ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ក�ុង្រស�ករបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៩-០៧៤ ្របកសស�ីពី ករេធ�ើចំណាតថ់ា� ក ់និងសំវធិានធនេលើ   

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១២-១៤០ ្របកសស�ីពី ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� ៃន្របាកប់េ�� ើនិង  

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០១២ ្របាកក់ម�រីបស់ធនាគារពណិជ�

  • ធ៧-០៩-០៧៥ ្របកសស�ីពី  ករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា  

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១០-១៨២ ្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ� របស់ធនាគារ  

 ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ 

  • ធ៧-០១១-០០១ សរចរស�ីពីករអនុវត�្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិ  

 ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១១ ផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ
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៥០៩

៥១៣

៥១៥

៥១៨

៥២២

៥២៤

៥២៦
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៥៣៨
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៥៦០

  • ធ៧-០១-១៣៦ ្របកសស�ីពី ្របាកត់ំកល់ធានាេលើេដើមទុន    

 ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៥-០១៤-០០២ ្របកសស�ីពី  ករេ្របើ្របាស់អ្រត LIBOR ជំនួសអ្រត SIBOR 

 ៃថ�ទី០៨ ែខមករ  ឆា� ២ំ០១៤ 

  • ធ៧-០១-១៨៧ ្របកសស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ   

 ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៧-០០-០៤ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�  

 ៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ 

  • ធ៧-០០-០៥ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស  

 ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ឥណទនជនបទ

  • ធ៧-០៧-១៦៣ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ើពីសធារណ  

 ៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០០-០៦ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ 

  • ធ៧-០៦-២០៩ ្របកសស�ីពី ករែកស្រម�ល្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័�    

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៩ ្របកសស�ីពី កតព�កិច�ចុះប�� ីរបស់្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ   

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ និងករសំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៩-០៩-២៣០ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តស្រមាប ់   

 ៃថ�ទី១៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ អជីវកម�ប�ូរ្របាក់

  • ធ៩-០៩-២៦២ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�នាេំចញ-នាចូំល  

 ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ េលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម�

  • ធ៧-0១១-២៤១ ្របកសស�ីពី អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ    

 ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ 

  • ធ៧-0១១-២៤២ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ� ចំេពះ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោ   

 ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ ហិរ�� វត�ុ
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ឃ- បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ

       បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�

  • ធ៧-០១-១១៥ ្របកសស�ីពី ករគណនាករ្របាកច់ំេពះឥណទនម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ៃថ�ទី១៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៧-០២-១៨៦ ្របកសស�ីពី ចំណាតថ់ា� កនិ់ងសំវធិានធនេលើឥណទនអនុវត� 

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ ចំេពះធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទនិង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៨ ្របកសស�ីពី អនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់    

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៥ ្របកសស�ីពី កររក្សោ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចំេពះ    

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៧-១៣៣ ្របកសស�ីពី អនុបាតសធនភាពរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ 

  • ធ៧-០៧-១៣២ ្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់   

 ៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

 វិធានគណេនយ្យ និង របាយករណ៍

  • ធ៧-០២-២១៩ ្របកសស�ីពី ករដកឲ់្យអនុវត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប ់   

 ៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៧ ្របកសស�ីពី ត្រម�វកររបាយករណ៍សំរប្់របតិបត�ិករ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ ែដលបានចុះប�� ីនិង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�

  • ធ៧-០៦-២១២ ្របកសស�ីពី កលបរេិច�ទេផ�ើរបាយករណ៍របស់្រគឹះស� ន  

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

ង. បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នឹង្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត�ុ

      បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�

  • ធ៧-០២-២០៣ ្របកសស�ីពី នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន ់ 

 ៃថ�ទី១៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ ចំេពះ្រគឹះស� ន ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ
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 វិធានគណេនយ្យ និង របាយករណ៍

  • ធ៧-០២-២១៨ ្របកសស�ីពី ករដកេ់អយអនុវត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប ់  

 ៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៣-០១ សរចរែណនាសំ�ីពី ករេធ�ើបង�រ និងរលំស់្របចៃំថ�ស្រមាប ់  

 ៃថ�ទី០១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៣ ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស

  • ធ៧-០៤-២០៤ ្របកសស�ីពី ករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ  

 ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ របស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៥-០៣ សរចរែណនាសំ�ីពី អនុវត�នគ៍ណេនយ្យរូបិយវត�ុចំរុះ   

 ៃថ�ទី១០ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៥ តមប�ងគ់ណនីឯកភាព

  • ធ៧-៩៥-០៤ េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករេធ�ើរបាយករណ៍សរុប្រទព្យសកម�  

 ៃថ�ទី២៣ ែខមថុិនា ឆា� ១ំ៩៩៥ និង្រទព្យអកម�េនេលើថាសទន់

  • ធ៦-០៣-០១២ ្របកសស�ីពី ្របពន័�របាយករណ៍្របតិបត�ិករអន�រជាតិ  

 ៃថ�ទី១៦ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

  • ធ៧-០៦-២១១ ្របកសស�ីពី កលបរេិច�ទេផ�ើរបាយករណ៍របស់   

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស

 បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត

  • ធ៥-០១-២០១ ្របកសស�ីពី ករកំណតអ់្រតករ្របាកជ់ាេគាល    

 ៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០១ ស្រមាបប់ុនហិរ��ប្បទន

  • ធ៧-០៣-០០២ សរចរែណនាសំ�ីពី ករផ�ល់និងករថតចម�ងឯកសរ   

 ៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០០៣ េនេពល្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង

  • ធ៧-០៤-០៣៧ ្របកសស�ីពី ករទូទតស់ងជាមុននូវ្របាកៃ់ថ�ជួល   

 ៃថ�ទី០៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៤ និងភតិសន្យោ 

  • ធ៧-០៤-០០៦ ្របកសស�ីពី ករទូទតភ់ាគលភជាមុន    

 ៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៤ 
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ឃ- បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ

       បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�

  • ធ៧-០១-១១៥ ្របកសស�ីពី ករគណនាករ្របាកច់ំេពះឥណទនម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ៃថ�ទី១៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០១ 

  • ធ៧-០២-១៨៦ ្របកសស�ីពី ចំណាតថ់ា� កនិ់ងសំវធិានធនេលើឥណទនអនុវត� 

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ ចំេពះធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទនិង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៨ ្របកសស�ីពី អនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់    

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៥ ្របកសស�ីពី កររក្សោ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចំេពះ    

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៧-១៣៣ ្របកសស�ីពី អនុបាតសធនភាពរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ 

  • ធ៧-០៧-១៣២ ្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់   

 ៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

 វិធានគណេនយ្យ និង របាយករណ៍

  • ធ៧-០២-២១៩ ្របកសស�ីពី ករដកឲ់្យអនុវត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប ់   

 ៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� ន ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០២-៤៧ ្របកសស�ីពី ត្រម�វកររបាយករណ៍សំរប្់របតិបត�ិករ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  

 ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ ែដលបានចុះប�� ីនិង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�

  • ធ៧-០៦-២១២ ្របកសស�ីពី កលបរេិច�ទេផ�ើរបាយករណ៍របស់្រគឹះស� ន  

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ

ង. បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នឹង្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត�ុ

      បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�

  • ធ៧-០២-២០៣ ្របកសស�ីពី នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន ់ 

 ៃថ�ទី១៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ ចំេពះ្រគឹះស� ន ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

៦៤៩

៦៥០

៦៥២

៦៥៣

៦៥៥

៦៥៧

៦៥៩

៦៦០

៦៦២

៦៦៥

 វិធានគណេនយ្យ និង របាយករណ៍

  • ធ៧-០២-២១៨ ្របកសស�ីពី ករដកេ់អយអនុវត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប ់  

 ៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៣-០១ សរចរែណនាសំ�ីពី ករេធ�ើបង�រ និងរលំស់្របចៃំថ�ស្រមាប ់  

 ៃថ�ទី០១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៣ ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស

  • ធ៧-០៤-២០៤ ្របកសស�ីពី ករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ  

 ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ របស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០៥-០៣ សរចរែណនាសំ�ីពី អនុវត�នគ៍ណេនយ្យរូបិយវត�ុចំរុះ   

 ៃថ�ទី១០ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៥ តមប�ងគ់ណនីឯកភាព

  • ធ៧-៩៥-០៤ េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករេធ�ើរបាយករណ៍សរុប្រទព្យសកម�  

 ៃថ�ទី២៣ ែខមថុិនា ឆា� ១ំ៩៩៥ និង្រទព្យអកម�េនេលើថាសទន់

  • ធ៦-០៣-០១២ ្របកសស�ីពី ្របពន័�របាយករណ៍្របតិបត�ិករអន�រជាតិ  

 ៃថ�ទី១៦ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

  • ធ៧-០៦-២១១ ្របកសស�ីពី កលបរេិច�ទេផ�ើរបាយករណ៍របស់   

 ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស

 បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត

  • ធ៥-០១-២០១ ្របកសស�ីពី ករកំណតអ់្រតករ្របាកជ់ាេគាល    

 ៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០១ ស្រមាបប់ុនហិរ��ប្បទន

  • ធ៧-០៣-០០២ សរចរែណនាសំ�ីពី ករផ�ល់និងករថតចម�ងឯកសរ   

 ៃថ�ទី១៥ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០០៣ េនេពល្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង

  • ធ៧-០៤-០៣៧ ្របកសស�ីពី ករទូទតស់ងជាមុននូវ្របាកៃ់ថ�ជួល   

 ៃថ�ទី០៩ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៤ និងភតិសន្យោ 

  • ធ៧-០៤-០០៦ ្របកសស�ីពី ករទូទតភ់ាគលភជាមុន    

 ៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៤ 

៥៦៣

៥៦៤

៥៦៥

៥៨៣

៥៨៦

៥៨៧

៦៤១

៦៤៣

៦៤៤

៦៤៥

៦៤៧

ix



  • ធ៧-០៨-០៨៩ ្របកសស�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់    

 ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០០៨ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�

     វិធានគណេនយ្យ និង ព័ត៌មានឥណទន

  • ធ៧-០០-៥០ ្របកសស�ីពី ដំេណើ រករគណេនយ្យកម�ស្រមាប្់របតិបត�ិករ  

 ៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ រូបិយបណ័�

  • ធ៧-០៧-១៦៤ ្របកសស�ីពី ករេ្របើ្របាស់ភាស ឯកត� រូបិយវត�ុ និង  

 ៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ អ្រតប�ូរ្របាកស់្រមាបចុ់ះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ និងរយករណ៍

  • ធ៧-០១១-១៤៥ ្របកសស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   

 ៃថ�ទី២៤ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ 

     បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត

  • ធ៧-០២-២២០ ្របកសស�ីពី ្របតិបត�ិករេលើមូលប្័រតរបស់ធនាគារែដលមាន  

 ៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ អជា� បណ័�  េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

  • ធ៧-០១១-០៨២ ្របកសស�ីពី ករអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យេលើមូលដ� នហនិភយ័  

 ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១១ និងទស្សនៈអនាគត

  • ធ៥-០៩-២២៩ ្របកសស�ីពី ករដកឲ់្យអនុវត�កិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករ 

 ៃថ�ទី១៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ ទទួលទិញវញិេដើម្បធីានាដល់្របតិបត�ិករអន�រធនាគារេនក�ុង 

    ទីផ្សោររូបិយវត�ុ

  • ធ៥-០១០-១៨៣ ្របកសស�ីពី ករេចញផ្សោយមូលប្រតអចជួញដូរបានេដយ  

 ៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៥-០៣-០០៧ ្របកសស�ីពី ករកំណតអ់្រតករ្របាកប់េ�� ើមានកលកំណត ់

 ៃថ�ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

  • ធ៥-០៩-០១១ ្របកសស�ីពី ករកំណតអ់្រតករ្របាកេ់លើ្របាកប់េ�� ើមានកល  

 ៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ កំណត ់្របាកប់េ�� ើទុនបំរុងកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់ធានា   

    េលើេដើមទុន ជារូបិយបណ័� ដុល� រអេមរកិ

  • ធ៧-០៩-២១៣ ្របកសស�ីពី ករេបើកទូលយក�ុងករកំណតអ់្រតករ្របាក ់  

 ៃថ�ទី០៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៩
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៧៧១

៧៧៥

៧៧៦

៧៩៥

៧៩៧

៨០០

៨១៤

៨២០

៨២២
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  • ធ៧-០៧-១៣៤ ្របកសស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាពចំហសុទ�ៃនរូបិយបណ័�   

 ៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១១-២៤៣ ្របកសស�ីពី តមា� ភាពក�ុងករផ�ល់េសវឥណទនរបស់្រគឹះស� ន 

 ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១២-១៨៥  ្របកសស�ីពី វធិាន្រប�ង្របយត័� និងករ្រគប្់រគងហនិភយ័   

 ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១២ អនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលេធ�ើជាភា� កង់រ  

    ទូទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹងមូលប្រត  

  • ធ៧-០១២-១៨៤ ្របកសស�ីពី ក្រមតិកំណតៃ់នករកនក់ប ់និងជួញដូរ   

 ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១២ មូលប្រតរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៥-៣៤៩ ្របកសស�ីពី អនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព    
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  • ធ១៤-០១៦-១៣៥ ្របកសស�ីពី ករដកឲ់្យេ្របើវធិាននិងនីតិវធិី សភាផាតទ់តជ់ាតិ 

 ៃថ�ទី១២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦

  • ធ៥-០៩-៦៣៨  េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករកំណតក់ៃ្រមេសវេផ�រ្របាកេ់ទ-មក  

 ៃថ�ទី២៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩  ក�ុង្របេទស តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៥-០៩-៨៦០  េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករបងក់ៃ្រមេសវផាតទ់ត្់របចឆំា� រំបស់   

 ៃថ�ទី១៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ សមាជិកសភាផាតទ់តេ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៥-០១០-៤៨៦  េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករយកកៃ្រមេសវផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ  

 ៃថ�ទី0២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១០  និង្របាកផ់ាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបេ់នសខ  

    ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�

  • ធ៥-០១១-១៣៦ េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករយកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ 

 ៃថ�ទី១៨ ែខមនិា ឆា� ២ំ០១១ េនសខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�
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  • ធ៧-០១៣-១២២ ្របកសស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� ន   

 ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៣-០០១ សរចរែណនាសំ�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពីករកំណត ់  

 ៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៤-០០១ សរចរែណនាសំ�ីពី ករផ�ល់េសវសធារណៈរបស់   

 ៃថ�ទី0៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៧-០១៥-១៥៣ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ្រគឹះស� ន    

 ៃថ�ទី១៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៤-២២៦ ្របកសស�ីពី កិច�ករពរែផ�កគតិយុត�ស្រមាបម់�ន�ីទទួលបន�ុក  

 ៃថ�ទី០៨ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៥-១៥៤ ្របកសស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យរវងអជា� ធរ   

 ៃថ�ទី១៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ្រត�តពិនិត្យនិងប��ត�ិករក�ុងនិងេ្រក្របេទស

  • ធ៧-០១៦-៣៣៤ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់ឥណទនជារូបិយវត�ុជាតិរបស់្រគឹះស� ន  

 ៃថ�ទី០១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

ច- ្របព័ន�ទូទត់ ផាត់ទត់ និង េផ�រ្របាក់

  • ធ៥-០១៤-០៦៨ ្របកសស�ីពី ករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� នធនាគារ  

 ៃថ�ទី២៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៤ និងហិរ�� វត�ុតមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៥-០០-១៥០ ្របកសស�ីពី សភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជា  

 ៃថ�ទី១៤ ែខក��  ឆា� ២ំ០០០ ដុល� រអេមរកិ

  • ធ៥-០០-១៧០ ្របកសស�ីពី សភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០០ 

  • ធ៥-០៣-០១៦ េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករេផ�រេទ-មក េខត�-្រក�ង    

 ៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ និងករកំណតក់ំៃរេសវ

  • ធ៩-០៦-២៣៤ ្របកសស�ីពី ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់  

 ៃថ�ទី០៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

  • ធ៩-០៦-២៣៥ ្របកសស�ីពី ករ្រគប្់រគងហនិភយ័មានលក�ណៈជា្របពន័�   

 ៃថ�ទី០៤ ែខធ�ូ ឆា�  ំ២០០៦ ៃន្របពន័�ទូទតស់ង្របាក់
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  • ធ៩-០៦-២៤០ ្របកសស�ីពី ្របតិបត�ិករៃនគណនីទូទត ់    

 ៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦

  • ធ៩-០៨-១៨៦ ្របកសស�ីពី មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ    

 ៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ 

  • ធ៩-០៨-១៨៧ ្របកសស�ីពី ករកំណតេ់លខអត�ស�� ណធនាគារ   

 ៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ 

  • ធ៥-០៩-២២៨ ្របកសស�ីពី ករដកឲ់្យេ្របើ្របាស់មូលប្័រតស�ងដ់រ   

 ៃថ�ទី១៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៩-០១០-១៥០ ្របកសស�ីពី ករដកឲ់្យេ្របើគំរូប�� ទូទត ់   

 ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨  ស្រមាបក់រេផ�រឥណទន

  • ធ៥-០១៤-២៣០ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះសមាជិក    

 ៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ សភាផាតទ់តជ់ាតិ

  • ធ៥-០១៤-00៤ េសចក�ីែណនា ំអនុវត�្របកសស�ីពីករផ�ល់សន�នីយភាព   

 ៃថ�ទី២៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ចំេពះសមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិ

  • ធ១៤-០១៦-១៣៥ ្របកសស�ីពី ករដកឲ់្យេ្របើវធិាននិងនីតិវធិី សភាផាតទ់តជ់ាតិ 

 ៃថ�ទី១២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦

  • ធ៥-០៩-៦៣៨  េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករកំណតក់ៃ្រមេសវេផ�រ្របាកេ់ទ-មក  

 ៃថ�ទី២៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៩  ក�ុង្របេទស តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៥-០៩-៨៦០  េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករបងក់ៃ្រមេសវផាតទ់ត្់របចឆំា� រំបស់   

 ៃថ�ទី១៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ សមាជិកសភាផាតទ់តេ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៥-០១០-៤៨៦  េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករយកកៃ្រមេសវផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ  

 ៃថ�ទី0២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១០  និង្របាកផ់ាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបេ់នសខ  

    ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�

  • ធ៥-០១១-១៣៦ េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករយកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ 

 ៃថ�ទី១៨ ែខមនិា ឆា� ២ំ០១១ េនសខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�
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  • ធ៧-០១៣-១២២ ្របកសស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� ន   

 ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៣-០០១ សរចរែណនាសំ�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពីករកំណត ់  

 ៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៤-០០១ សរចរែណនាសំ�ីពី ករផ�ល់េសវសធារណៈរបស់   

 ៃថ�ទី0៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

  • ធ៧-០១៥-១៥៣ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ្រគឹះស� ន    

 ៃថ�ទី១៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៤-២២៦ ្របកសស�ីពី កិច�ករពរែផ�កគតិយុត�ស្រមាបម់�ន�ីទទួលបន�ុក  

 ៃថ�ទី០៨ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

  • ធ៧-០១៥-១៥៤ ្របកសស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យរវងអជា� ធរ   

 ៃថ�ទី១៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ្រត�តពិនិត្យនិងប��ត�ិករក�ុងនិងេ្រក្របេទស

  • ធ៧-០១៦-៣៣៤ ្របកសស�ីពី ករផ�ល់ឥណទនជារូបិយវត�ុជាតិរបស់្រគឹះស� ន  

 ៃថ�ទី០១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦ ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ

ច- ្របព័ន�ទូទត់ ផាត់ទត់ និង េផ�រ្របាក់

  • ធ៥-០១៤-០៦៨ ្របកសស�ីពី ករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� នធនាគារ  
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CMBUkTI 1 

bTb,BaØtþiTUeTA 
maRta 1>-

c,ab;enHkMNt;TRmg;Rkumh‘unshkmμsiT§ii nigRkumh‘unmUlFn EdleFVI 

BaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . Rkumh‘unshkmμsiT§imanRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTA nigRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit . Rkumh‘unmUlFnmanRkum 

h‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit nigRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit .   

maRta 2>-
 enAkñúgc,ab;enH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³     

1-buKÁlmann½yfarUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁl .  

2-m®nþIcuHbBa¢Imann½yfaGñkcuHbBa¢I Edl)anEtgtaMgedayGnuelam  

eTAtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ .  

3-kariyal½ycuHbBa¢IBaNiC¢kmμmann½yfakariyal½yEdl)an  

begáIteLIgedayGnuelameTAtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμnigbBa¢IBaNiC¢kmμ .  

4-buRtsm<½n§mann½yfaRkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘‘unmUlFn  

EdlRKb;RKgedayRkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnepSgeTot EdlCa 

{Rkumh‘unem} . 

k-buRtsm<½n§rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iKWRkumh‘unshkmμ-  

siT§iemenaHkan;kab;GtßRbeyaCn_PaKeRcInénGtßRbeyaCn_rbs;buRtsm<½n§enaH .  

x-buRtsm<½n§rbs;Rkumh‘unmUlFnKWRkumh‘unmUlFnemenaH

RtUvkan;kab;PaKeRcInénPaKh‘unEdlmansiTi§e)aHeqñatenAkñúgRkumh‘un . 
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maRta 3>-
Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvmanTIsñak;karcuHbBa¢I nigPñak; 

garcuHbBa¢ICaGciéRnþy_enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnRtUvpþl;dl;mRnþIcuHbBa¢InUvTIkEnøg 

Cak;lak;rbs;TIsñak;karcuHbBa¢I EdlmanGasydæanBitR)akd nigGasydæan 

sRmab;Tak;TgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa RbsinebIGasydæanTaMgenaHxus 

Kña . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvpþl;dl;m®nþIcuHbBa¢InUveQμaH 

rbs;Pñak;garcuHbBa¢I ehIyPñak;garcuHbBa¢IenaH RtUvEtCarUbvnþbuKÁl Edlman 

kaysm,TanigsmtßPaBRKb;RKan; . Pñak;garcuHbBa¢ImansiT§iTTYllixitpøÚvkar 

nigÉksarTaMgLay RBmTaMgdIkaGeBa¢Ij dIkaekaHBItulakarkñúgnamRkumh‘un 

shkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvpþl;dl;m®nþIcuHbBa¢InUvral; 

karpøas;bþÚrTIsñak;karcuHbBa¢I nigkarpøas;bþÚrPñak;garcuHbBa¢IkñúgGMLúgeBl 15

¬db;R)aM¦ éf¶¶ énéf¶eFIVkar bnÞab;BImankarpøas;bþÚr . 

Rkumh‘unEdlbegáIteLIgRsbtamc,ab;enH RtUvsßitenAeRkamc,ab;énRBH 

raCaNacRkkm<úCa . 

maRta 4>-
ÉksarTaMgLayénB½t’mantRmUvedayc,ab; EdlRtUvpþl;eTA[Rkumh‘un 

shkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvRbKl;[eTAPñak;garcuHbBa¢IenAÉTIsñak;kar 

cuHbBa¢I enAkñúgGMLúgem:ageFVIkarFmμtarbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUl 

FnenaH elIkElgEttammeFüa)ayNaepSgEdlkMNt;edayc,ab; . 

ÉksarTaMgLayGacRbKl;[eTAshkmμsiT§ikr)an kñúgkrNIRkumh‘un 

enaHCaRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA GacRbKl;[eTAshkmμsiTi§krTUeTA)ankñúg 
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krNIRkumh‘unenaHCaRkumh‘unshkmμsiTi§mankRmit b¤ GacRbKl;[eTAGPi)al 

)an kñúgkrNIRkumh‘unenaHCaRkumh‘unmUlFn . 

RbsinebIkarbB¢ÚanÉksarminGaceFIVeTAtamviFIxagelIenHeT ÉksarTaMg 

enaHGacRbKl;eTA[m®nþIcuHbBa¢I ehIym®nþIcuHbBa¢IenaH RtUvep£I[eTARkumh‘unvij 

tamGasydæancugeRkayrbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFndUcEdl 

manenAkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμRsab; . karbBa¢ÚnÉksartamry³m®nþIcuHbBa¢IRtUv)an 

cat;TukfaCakarbBa¢ÚneTARkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH . 

maRta 5>-
Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUveRbInamkrN_CaPasaExμr . 

namkrN_CaPasaExμr RtUvdak;enACYrxagelIbg¥s; ehIyRtUvmanTMhMFMCagPasa 

déTeTotRbsinebIman . karbkERbn½yrbs;namkrN_Rkumh‘unBIPasamYyeTA 

PasamYyeTotRtUv)anhamXat; . namkrN_CaPasaExμr nigPasadéTeTotRtUv 

mansUrsBÞdUcKña . 

Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvcarwkCaPasaExμr enAEpñkxag 

elIénRtasBaØak,allixit EbbbTÉksarb¤ ÉksarEdleRbIR)as;CasaFarN³ 

nigenAEpñkelIénsBaØapSBVpSayBaNiC¢kmμCasaFarN³ EdltaMgenAelIEdn 

dI EdnTwk nigEdnGakasenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnGaceRbIR)as; nigGackMNt;eQμaH 

CaPasadéTeTotenAeRkARBHraCaNacRkkm<úCa)an . 

maRta 6>-
 Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn Edlxkxanmin)anbg;esah‘uy 

R)ak;Bin½y karR)ak;EdlCMBak;RksYgBaNiC¢kmμμ RtUvhamXat;kñúgkarbþwgpþl;
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maRta 3>-
Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvmanTIsñak;karcuHbBa¢I nigPñak; 

garcuHbBa¢ICaGciéRnþy_enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnRtUvpþl;dl;mRnþIcuHbBa¢InUvTIkEnøg 

Cak;lak;rbs;TIsñak;karcuHbBa¢I EdlmanGasydæanBitR)akd nigGasydæan 

sRmab;Tak;TgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa RbsinebIGasydæanTaMgenaHxus 

Kña . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvpþl;dl;m®nþIcuHbBa¢InUveQμaH 

rbs;Pñak;garcuHbBa¢I ehIyPñak;garcuHbBa¢IenaH RtUvEtCarUbvnþbuKÁl Edlman 

kaysm,TanigsmtßPaBRKb;RKan; . Pñak;garcuHbBa¢ImansiT§iTTYllixitpøÚvkar 

nigÉksarTaMgLay RBmTaMgdIkaGeBa¢Ij dIkaekaHBItulakarkñúgnamRkumh‘un 

shkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvpþl;dl;m®nþIcuHbBa¢InUvral; 

karpøas;bþÚrTIsñak;karcuHbBa¢I nigkarpøas;bþÚrPñak;garcuHbBa¢IkñúgGMLúgeBl 15

¬db;R)aM¦ éf¶¶ énéf¶eFIVkar bnÞab;BImankarpøas;bþÚr . 

Rkumh‘unEdlbegáIteLIgRsbtamc,ab;enH RtUvsßitenAeRkamc,ab;énRBH 

raCaNacRkkm<úCa . 

maRta 4>-
ÉksarTaMgLayénB½t’mantRmUvedayc,ab; EdlRtUvpþl;eTA[Rkumh‘un 

shkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvRbKl;[eTAPñak;garcuHbBa¢IenAÉTIsñak;kar 

cuHbBa¢I enAkñúgGMLúgem:ageFVIkarFmμtarbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUl 

FnenaH elIkElgEttammeFüa)ayNaepSgEdlkMNt;edayc,ab; . 

ÉksarTaMgLayGacRbKl;[eTAshkmμsiT§ikr)an kñúgkrNIRkumh‘un 

enaHCaRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA GacRbKl;[eTAshkmμsiTi§krTUeTA)ankñúg 
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krNIRkumh‘unenaHCaRkumh‘unshkmμsiTi§mankRmit b¤ GacRbKl;[eTAGPi)al 

)an kñúgkrNIRkumh‘unenaHCaRkumh‘unmUlFn . 

RbsinebIkarbB¢ÚanÉksarminGaceFIVeTAtamviFIxagelIenHeT ÉksarTaMg 

enaHGacRbKl;eTA[m®nþIcuHbBa¢I ehIym®nþIcuHbBa¢IenaH RtUvep£I[eTARkumh‘unvij 

tamGasydæancugeRkayrbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFndUcEdl 

manenAkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμRsab; . karbBa¢ÚnÉksartamry³m®nþIcuHbBa¢IRtUv)an 

cat;TukfaCakarbBa¢ÚneTARkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH . 

maRta 5>-
Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUveRbInamkrN_CaPasaExμr . 

namkrN_CaPasaExμr RtUvdak;enACYrxagelIbg¥s; ehIyRtUvmanTMhMFMCagPasa 

déTeTotRbsinebIman . karbkERbn½yrbs;namkrN_Rkumh‘unBIPasamYyeTA 

PasamYyeTotRtUv)anhamXat; . namkrN_CaPasaExμr nigPasadéTeTotRtUv 

mansUrsBÞdUcKña . 

Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvcarwkCaPasaExμr enAEpñkxag 

elIénRtasBaØak,allixit EbbbTÉksarb¤ ÉksarEdleRbIR)as;CasaFarN³ 

nigenAEpñkelIénsBaØapSBVpSayBaNiC¢kmμCasaFarN³ EdltaMgenAelIEdn 

dI EdnTwk nigEdnGakasenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnGaceRbIR)as; nigGackMNt;eQμaH 

CaPasadéTeTotenAeRkARBHraCaNacRkkm<úCa)an . 

maRta 6>-
 Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn Edlxkxanmin)anbg;esah‘uy 

R)ak;Bin½y karR)ak;EdlCMBak;RksYgBaNiC¢kmμμ RtUvhamXat;kñúgkarbþwgpþl;
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b¤ bþwgtva:kñúgerOgkþIrdæb,evNIrhUtdl;)ansgRKb;nUvesah‘uy R)ak;Bin½y nig 

karR)ak;enaH . 

 vaküx½NÐenH minhamXat;Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFneFVIkar 

bþwgtva:cMeBaHkarkMNt;esah‘uyR)ak;Bin½yb¤karR)ak;EdlxøÜnRtUvCMBak;eLIy . 

 RbsinebIPaKImYybþwgCMTas;fa Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn 

CMBak;RksYgBaNiC¢kmμnUvesah‘uy R)ak;Bin½y b¤ karR)ak;BIRksYgBaNiC¢kmμ

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH RtUvdak;bgáan;édTTYlR)ak;rbs; 

RksYgBaNiC¢kmμeTA[tulakarBinitü . tulakarRtUvTTYlykbgáan;édenaHCa 

Psþútag rhUtdl;mantwktagepSg²eTot . 

maRta 7>-
 Rkumh‘unEdlRKb;RKgedayc,ab;enH mankatBVkic©tmál;RbtievTn_RbcaM 

qñaM EdlTak;TgeTAnwgsßanPaBrbs;Rkumh‘unenARksYgBaNiC¢kmμ .   

 

CMBUkTI 2 
Rkumhu‘nshkmμsiT§i 

EpñkTI 1

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

k-karbegáItRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 
 

maRta 8>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA KWCakic©snüarvagbuKÁlBIr b¤ eRcIn Edldak;rYm 

KñanUvRTBüsm,tiþ cMeNHdwgb¤skmμPaBrbs;buKÁlTaMgenaH edIm,IRbkbBaNiC¢- 

kic©rYm kñúgeKalbMNgrkR)ak;cMeNj .  
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maRta 9>-
 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA GaceFVICalaylkçN_GkSr b¤ eday 

pÞal;mat; . RbsinebIkic©snüaCalaylkçN_GkSr shkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs;RtUvcuHhtßelxaelIkic©snüaenaH .  

maRta 10>-
kñúgkrNIEdlkic©snüaenaHminc,as;las; tulakarRtUvBicarNanUvral; 

viFandUcxageRkam edIm,IkMNt;faetIPaKITaMgGs;maneKalbMNgrYmkñúgkarbegáIt 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHb¤eT ³ 

k-kñúgkrNIEdlbuKÁlBIrb¤ eRcInkan;kab;RTBüsm,tiþrYmKña fa 

etIbuKÁlTaMgenaHEckrMElkR)ak;cMeNjEdl)anmkedayRTBüTaMgenaHb¤eT 

faetIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH ekIteLIgedayRTBüsm,tiþrYmb¤eT . 

x-kñúgkrNIEdlbuKÁlBIr b¤ eRcInEckrMElkR)ak;cMNUlEdl)an  

mkBIkareFVIBaNiC¢kic© faetIbuKÁlTaMgenaH mansiT§icUlrYmkñúgRTBüsm,tiþNa 

mYyEdlbegáItR)ak;cMNUlenaHb¤eT faetIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHekIt  

eLIgedayRTBüsm,tiþrYmenaHb¤eT . 

maRta 11>-
enAeBlEdlRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUv)anbegáIteLIg PaKIénkic©snüa 

RtUvCab;katBVkic©cab;BIeBlEdlkic©snüaenaH RtUv)aneFVIeLIgcb;sBVRKb;elIk 

ElgEtkic©snüamanEcgepSgBIenH . 

maRta 12>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mannItibuKÁliklkçN³dac;edayELkBIsh- 

kmμsiT§ikrTUeTAmñak;² . Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mannItibuKÁliklkçN³cab;BI 
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b¤ bþwgtva:kñúgerOgkþIrdæb,evNIrhUtdl;)ansgRKb;nUvesah‘uy R)ak;Bin½y nig 

karR)ak;enaH . 

 vaküx½NÐenH minhamXat;Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFneFVIkar 

bþwgtva:cMeBaHkarkMNt;esah‘uyR)ak;Bin½yb¤karR)ak;EdlxøÜnRtUvCMBak;eLIy . 

 RbsinebIPaKImYybþwgCMTas;fa Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn 

CMBak;RksYgBaNiC¢kmμnUvesah‘uy R)ak;Bin½y b¤ karR)ak;BIRksYgBaNiC¢kmμ

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH RtUvdak;bgáan;édTTYlR)ak;rbs; 

RksYgBaNiC¢kmμeTA[tulakarBinitü . tulakarRtUvTTYlykbgáan;édenaHCa 

Psþútag rhUtdl;mantwktagepSg²eTot . 

maRta 7>-
 Rkumh‘unEdlRKb;RKgedayc,ab;enH mankatBVkic©tmál;RbtievTn_RbcaM 

qñaM EdlTak;TgeTAnwgsßanPaBrbs;Rkumh‘unenARksYgBaNiC¢kmμ .   

 

CMBUkTI 2 
Rkumhu‘nshkmμsiT§i 

EpñkTI 1

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

k-karbegáItRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 
 

maRta 8>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA KWCakic©snüarvagbuKÁlBIr b¤ eRcIn Edldak;rYm 

KñanUvRTBüsm,tiþ cMeNHdwgb¤skmμPaBrbs;buKÁlTaMgenaH edIm,IRbkbBaNiC¢- 

kic©rYm kñúgeKalbMNgrkR)ak;cMeNj .  
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maRta 9>-
 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA GaceFVICalaylkçN_GkSr b¤ eday 

pÞal;mat; . RbsinebIkic©snüaCalaylkçN_GkSr shkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs;RtUvcuHhtßelxaelIkic©snüaenaH .  

maRta 10>-
kñúgkrNIEdlkic©snüaenaHminc,as;las; tulakarRtUvBicarNanUvral; 

viFandUcxageRkam edIm,IkMNt;faetIPaKITaMgGs;maneKalbMNgrYmkñúgkarbegáIt 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHb¤eT ³ 

k-kñúgkrNIEdlbuKÁlBIrb¤ eRcInkan;kab;RTBüsm,tiþrYmKña fa 

etIbuKÁlTaMgenaHEckrMElkR)ak;cMeNjEdl)anmkedayRTBüTaMgenaHb¤eT 

faetIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH ekIteLIgedayRTBüsm,tiþrYmb¤eT . 

x-kñúgkrNIEdlbuKÁlBIr b¤ eRcInEckrMElkR)ak;cMNUlEdl)an  

mkBIkareFVIBaNiC¢kic© faetIbuKÁlTaMgenaH mansiT§icUlrYmkñúgRTBüsm,tiþNa 

mYyEdlbegáItR)ak;cMNUlenaHb¤eT faetIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHekIt  

eLIgedayRTBüsm,tiþrYmenaHb¤eT . 

maRta 11>-
enAeBlEdlRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUv)anbegáIteLIg PaKIénkic©snüa 

RtUvCab;katBVkic©cab;BIeBlEdlkic©snüaenaH RtUv)aneFVIeLIgcb;sBVRKb;elIk 

ElgEtkic©snüamanEcgepSgBIenH . 

maRta 12>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mannItibuKÁliklkçN³dac;edayELkBIsh- 

kmμsiT§ikrTUeTAmñak;² . Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mannItibuKÁliklkçN³cab;BI 
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eBlEdl)ancuHbBa¢I Rsbtamc,ab;sþþIBIviFanBaNiC¢kmμnigbBa¢IBaNiC¢kmμ 

ehIymansiT§idUcteTA ³ 

k-Cam©as;elIclnnigGclnRTBükñúgnamRkumh‘un .   

x-eFIVBaNiC¢kic©kñúgnamRkumh‘un .  

K-cuHkic©snüakúñgnamRkumh‘un .    

X-bþwg b¤ RtUveKbþwgkñúgnamRkumh‘un . 

maRta 13>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTATTYl)annUvnItibuKÁliklkçN³sBa¢atiExμrluH 

RtaEt ³ 

k-Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA manTIsñak;karcuHbBa¢II nigTIkEnøgeFVI  

GaCIvkmμsßitkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa .  

x-GtßRbeyaCn_enAkñúgRkumh‘uncab;BI 51¬hasibmYy¦PaKryRtUv  

)ankan;kab;edayrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlmansBa¢atiExμr . 

maRta 14>-
 namkrN_rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvdak;bBa©ÚlnUvnamrbs;sh- 

kmμsiT§§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; ehIyenAxageRkay b¤ xageRkamnamkrN_enaH 

RtUvbEnßmBaküfa {Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA} . Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUv 

eRbIR)as;namkrN_rbs;xøÜnenAkñúgeBleFIVBaNiC¢kic© . 

maRta 15>-
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

kartmál;TukÉksar nigkarcuHpSay EdltRmUvsRmab;Rkuumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTA .  
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Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvrkSaTukCaÉksarnUvesovePAbBa¢I nigkMNt; 

ehtuTaMgLayenATIsñak;karcuHbBa¢IBaNiC¢kmμrbs;Rkumh‘un . 

x- TMnak;TMngBIshkmμsiT§ikrTUeTAmñak; 
eTAshkmμsiT§ikrTUeTAmñak;eTot 

maRta 16>- 
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²Gac ³ 

k-bg;PaKTuncUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA Casac;R)ak;  

Cavtßú CaesvaBImunEdl)anpþl;rYcmkehIyya:gBitR)akd b¤ Cakarsnüafa 

nwgpþl;nUvesvanaeBlGnaKt . 

x-dak;PaKTunCaesvaEdlCacMeNHdwg b¤ skmμPaBepSg² b:uEnþ  

minRtUvrab;bBa©ÚlnUvkareRbIR)as;\T§iBlEdlTTYl)anBImuxgarCam®nþIsa-

FarN³ . 

maRta 17>-
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² KWCakUnbMNulénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

cMeBaHral;GVI²EdlxøÜn)ansnüacUlrYmeTAkñúgRkumh‘un . 

maRta 18>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA)anTTYlyl;RBmdak;RTBüsm,tþiCaPaK 

Tun shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUveFVIkarepÞrsiT§iBIm©as; b¤ BIsiT§iEdlxøÜnmanelI 

RTBüenaH eTAdak;CaRTBürbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 19>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA )anTTYlyl;RBmbg;PaKTunnUvcMnYnTwk 

R)ak;NamYy ehIyxkxanmin)anbg;vij shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvTTYl 
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eBlEdl)ancuHbBa¢I Rsbtamc,ab;sþþIBIviFanBaNiC¢kmμnigbBa¢IBaNiC¢kmμ 

ehIymansiT§idUcteTA ³ 

k-Cam©as;elIclnnigGclnRTBükñúgnamRkumh‘un .   

x-eFIVBaNiC¢kic©kñúgnamRkumh‘un .  

K-cuHkic©snüakúñgnamRkumh‘un .    

X-bþwg b¤ RtUveKbþwgkñúgnamRkumh‘un . 

maRta 13>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTATTYl)annUvnItibuKÁliklkçN³sBa¢atiExμrluH 

RtaEt ³ 

k-Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA manTIsñak;karcuHbBa¢II nigTIkEnøgeFVI  

GaCIvkmμsßitkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa .  

x-GtßRbeyaCn_enAkñúgRkumh‘uncab;BI 51¬hasibmYy¦PaKryRtUv  

)ankan;kab;edayrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlmansBa¢atiExμr . 

maRta 14>-
 namkrN_rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvdak;bBa©ÚlnUvnamrbs;sh- 

kmμsiT§§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; ehIyenAxageRkay b¤ xageRkamnamkrN_enaH 

RtUvbEnßmBaküfa {Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA} . Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUv 

eRbIR)as;namkrN_rbs;xøÜnenAkñúgeBleFIVBaNiC¢kic© . 

maRta 15>-
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

kartmál;TukÉksar nigkarcuHpSay EdltRmUvsRmab;Rkuumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTA .  
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Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvrkSaTukCaÉksarnUvesovePAbBa¢I nigkMNt; 

ehtuTaMgLayenATIsñak;karcuHbBa¢IBaNiC¢kmμrbs;Rkumh‘un . 

x- TMnak;TMngBIshkmμsiT§ikrTUeTAmñak; 
eTAshkmμsiT§ikrTUeTAmñak;eTot 

maRta 16>- 
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²Gac ³ 

k-bg;PaKTuncUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA Casac;R)ak;  

Cavtßú CaesvaBImunEdl)anpþl;rYcmkehIyya:gBitR)akd b¤ Cakarsnüafa 

nwgpþl;nUvesvanaeBlGnaKt . 

x-dak;PaKTunCaesvaEdlCacMeNHdwg b¤ skmμPaBepSg² b:uEnþ  

minRtUvrab;bBa©ÚlnUvkareRbIR)as;\T§iBlEdlTTYl)anBImuxgarCam®nþIsa-

FarN³ . 

maRta 17>-
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² KWCakUnbMNulénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

cMeBaHral;GVI²EdlxøÜn)ansnüacUlrYmeTAkñúgRkumh‘un . 

maRta 18>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA)anTTYlyl;RBmdak;RTBüsm,tþiCaPaK 

Tun shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUveFVIkarepÞrsiT§iBIm©as; b¤ BIsiT§iEdlxøÜnmanelI 

RTBüenaH eTAdak;CaRTBürbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 19>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA )anTTYlyl;RBmbg;PaKTunnUvcMnYnTwk 

R)ak;NamYy ehIyxkxanmin)anbg;vij shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvTTYl 
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xusRtUvcMeBaHkarR)ak;; cab;BIéf¶EdlbuKÁlenaH)ansnüabg; rYmTaMgkarxUc 

xatbEnßmeTot EdlRtUvTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTAenaH . 

maRta 20>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA)anTTYlyl;RBmdak;PaKTunCacMeNHdwg

Caesva b¤ CaskmμPaB shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvCab;katBVkic©rhUt drab 

NabuKÁlenaHenAEtCashkmμsiT§ikrTUeTA . 

kic©snüaCalaylkçN_GkSr esovePAbBa¢I nigkMNt;ehturbs;Rkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTA RtUvbBa¢ak;[)anc,as;las; RbsinebIPaKTunrbs;shkmμ- 

siT§ikrTUeTACacMeNHdwgCaesva b¤ CaskmμPaB .  

maRta 21>-
edImTunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTArYmmanTaMgPaKTunCasac;R)ak; 

nigCavtßú . PaKTunCavtßúRtUvvaytémøCasac;R)ak; ehIyshkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs;RtUvTTYlsÁal;karvaytémøenaH . 

karKNnaedImTunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA minRtUvrab;bBa©ÚlnUv 

PaKTunCacMeNHdwg Caesva b¤ PaKTunCaskmμPaBeT . 

maRta 22>-
edImTunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvKNnaCarUbiyvtßúCati . 

maRta 23>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvmansiT§iTTYlR)ak;cMeNj nigRtUvrYmcMENk 

karxatbg;rbs;Rkumh‘un . 

xTaMgLayénkic©snüaNa EdldkshkmμsiT§ikrTUeTABIsiT§iTTYlR)ak; 

cMeNjRtUvcat;TukCaKμanRbsiT§PaB . 
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xTaMgLayénkic©snüaNa EdldkshkmμsiT§ikrTUeTABIkarCab;katBV- 

kic©kñúugkarrYmcMENkkarxatbg; RtUvcat;TukCaKμanRbsiT§PaBcMeBaHttiyCn 

eLIy . 

maRta 24>-
smamaRténplRbeyaCn_rbs;shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²enAkñúgRTBü 

sm,tþi R)ak;cMeNj nigkarxatbg;KWesμIKña elIkElgEtmanEcgepSgenAkñúg 

kic©snüa . 

RbsinebIkic©snüaEcgGMBIplRbeyaCn_rbs;shkmμsiT§ikrTUeTA eday 

sMedAcMeBaHEtRTBüsm,tþi R)ak;cMeNjb¤karxatbg; eBlenaHsmamaRt Edl 

)anbegáIteLIgkñúgkrNIenH RtUv)ansnμtCamun edIm,IGnuvtþeTAelIEtkrNITaMg 

bIenaH . 

maRta 25>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHRkumh‘unnUvral;plkéRm 

nigR)ak;cMeNjTaMgLayEdlshkmμsiT§ikrTUeTAenaH)anmkBIkareFVIGaCIv- 

kmμNamYyenAkñúugBaNiC¢kic© b¤ BIkareRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unsh- 

kmμsiT§iTUeTA EdlKμankaryl;RBmCaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot .

shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay minGacbdiesFkatBVkic©enH)aneLIy . 

maRta 26>-
 KμanshkmμsiT§ikrTUeTANamñak; RtUvTTYlR)ak;ebovtSBIkareFVIBaNiC¢- 

kic©kñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeLIy .   
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maRta 27>- 
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA

nUvral;karxUcxatEdlbgáeLIgedaykMhusqÁgrbs;shkmμsiT§ikrTUeTAenaH . 

maRta 28>-
shkmμsiT§ikrTUeTAEdlRbkbkic©karBaNiC¢kmμedayesμaHRtg;cMeBaH 

Rkumh‘un mansiT§iTTYlnUvsMNgénkarxUcxatEdlxøÜn)aneFIVkñúgnamRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAenaH ehIymansiT§iTTYlnUvsMNgénkarxUcxatcMeBaHkic©snüa 

EdlxøÜn)aneFVI nigkarxatbg;TaMgLayEdlxøÜnTTYlrgenAkñúgkarRbtibtþi 

BaNiC¢kic©sRmab;Rkumh‘unenaH .   

maRta 29>-
 maRta 28 énc,ab;enHGnuvtþenAeBlEdl ³ 

  k-shkmμsiT§ikrTUeTA kñúgnamxøÜnÉgpÞal; nigRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTArYmKña Cam©as;bMNulénkUnbMNulEtmYy . 

  x-bMNulTaMgBIrnwgRtUvsg . 

  K-kUnbMNulRtUvsgeTAshkmμsiT§ikrTUeTA b:uEnþminsgeTARkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAeT . kñúgkrNIenHcMnYnénR)ak;sMNgEdlshkmμsiT§ikrTUeTA 

TTYl RtUvEbgEckeTAtamsmamaRteTAnwgbMNulpÞal;xøÜn nigbMNulcMeBaH 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

maRta 30>-
ral;shkmμsiTi§krTUeTAGaceRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ- 

siTi§TUeTA)an luHRtaEtshkmμsiT§ikrTUeTAenaH eRbIR)as;kñúgRbeyaCn_rbs;Rkum 

h‘un . 

209

 

ral;shkmμsiTi§krTUeTAGaceRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ

siT§iTUeTA)ankñúglkçN³CakareRbIR)as;pÞal;xøÜn luHRtaEtshkmμsiT§ikrTUeTA 

enaHmankaryl;RBmCaÉkcänÞBIRKb;shkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot . 

ral;shkmμsiT§ikrTUeTA RtUveRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ- 

siT§iTUeTA enAkñúgkrNIminb:HBal;dl;shkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot EdleRbI 

R)as;RTBüsm,tþienaH . 

maRta 31>-
KμanrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNamYyGackøayCashkmμsiT§ikrTUeTAeday 

Kμankaryl;RBmCaÉkcänÞ BIRKb;shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiTi§TU 

eTA)aneLIy . 

shkmμsiT§ikrTUeTAmñak; GacRbKl;siT§i[eTAbuKÁlepSg edIm,ITTYlR)ak; 

kasCMnYsxøÜn)an edaymincaM)ac;mankaryl;RBmBIshkmμsiT§ikrTUeTAdéT 

eToteLIy . karRbKl;siT§iEbbenH mineFVI[GñkTTYlsiT§ienaHkøayeTACash- 

kmμsiT§ikrTUeTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAeT . 

maRta 32>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak; GacepÞrGtßRbeyaCn_rbs;xøúÜnenAkñúgRkumh‘un 

shkmμsiTi§TUeTA)an edaymankaryl;RBmCaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs; . 

maRta 33>-
PaKTunCaRTBü b¤ R)ak;cMeNjrbs;shkmμsiT§ikrTUeTANamñak;énRkum 

h‘unshkmμsiT§iTUeTA GacRtUv)aneRbIR)as;CaRTBüFananUvkatBVkic©pÞal;xøÜn 

rbs;shkmμsiT§ikrTUeTAenaH . RTBüFanaenaH RtUvmankaryl;RBmCaÉkcänÞ 

BIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; . 
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 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA

nUvral;karxUcxatEdlbgáeLIgedaykMhusqÁgrbs;shkmμsiT§ikrTUeTAenaH . 

maRta 28>-
shkmμsiT§ikrTUeTAEdlRbkbkic©karBaNiC¢kmμedayesμaHRtg;cMeBaH 

Rkumh‘un mansiT§iTTYlnUvsMNgénkarxUcxatEdlxøÜn)aneFIVkñúgnamRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAenaH ehIymansiT§iTTYlnUvsMNgénkarxUcxatcMeBaHkic©snüa 

EdlxøÜn)aneFVI nigkarxatbg;TaMgLayEdlxøÜnTTYlrgenAkñúgkarRbtibtþi 

BaNiC¢kic©sRmab;Rkumh‘unenaH .   

maRta 29>-
 maRta 28 énc,ab;enHGnuvtþenAeBlEdl ³ 

  k-shkmμsiT§ikrTUeTA kñúgnamxøÜnÉgpÞal; nigRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTArYmKña Cam©as;bMNulénkUnbMNulEtmYy . 

  x-bMNulTaMgBIrnwgRtUvsg . 

  K-kUnbMNulRtUvsgeTAshkmμsiT§ikrTUeTA b:uEnþminsgeTARkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAeT . kñúgkrNIenHcMnYnénR)ak;sMNgEdlshkmμsiT§ikrTUeTA 

TTYl RtUvEbgEckeTAtamsmamaRteTAnwgbMNulpÞal;xøÜn nigbMNulcMeBaH 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

maRta 30>-
ral;shkmμsiTi§krTUeTAGaceRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ- 

siTi§TUeTA)an luHRtaEtshkmμsiT§ikrTUeTAenaH eRbIR)as;kñúgRbeyaCn_rbs;Rkum 

h‘un . 

209

 

ral;shkmμsiTi§krTUeTAGaceRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ

siT§iTUeTA)ankñúglkçN³CakareRbIR)as;pÞal;xøÜn luHRtaEtshkmμsiT§ikrTUeTA 

enaHmankaryl;RBmCaÉkcänÞBIRKb;shkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot . 

ral;shkmμsiT§ikrTUeTA RtUveRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ- 

siT§iTUeTA enAkñúgkrNIminb:HBal;dl;shkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot EdleRbI 

R)as;RTBüsm,tþienaH . 

maRta 31>-
KμanrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNamYyGackøayCashkmμsiT§ikrTUeTAeday 

Kμankaryl;RBmCaÉkcänÞ BIRKb;shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiTi§TU 

eTA)aneLIy . 

shkmμsiT§ikrTUeTAmñak; GacRbKl;siT§i[eTAbuKÁlepSg edIm,ITTYlR)ak; 

kasCMnYsxøÜn)an edaymincaM)ac;mankaryl;RBmBIshkmμsiT§ikrTUeTAdéT 

eToteLIy . karRbKl;siT§iEbbenH mineFVI[GñkTTYlsiT§ienaHkøayeTACash- 

kmμsiT§ikrTUeTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAeT . 

maRta 32>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak; GacepÞrGtßRbeyaCn_rbs;xøúÜnenAkñúgRkumh‘un 

shkmμsiTi§TUeTA)an edaymankaryl;RBmCaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs; . 

maRta 33>-
PaKTunCaRTBü b¤ R)ak;cMeNjrbs;shkmμsiT§ikrTUeTANamñak;énRkum 

h‘unshkmμsiT§iTUeTA GacRtUv)aneRbIR)as;CaRTBüFananUvkatBVkic©pÞal;xøÜn 

rbs;shkmμsiT§ikrTUeTAenaH . RTBüFanaenaH RtUvmankaryl;RBmCaÉkcänÞ 

BIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; . 

210



232

 

karRBmeRBogNaEdlpÞúyBIenH RtUvcat;TukCaKμanRbsiT§PaB . 

maRta 34>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGaceFVIesckþIseRmcGMBIsiT§irbs;xøÜnenA 

kñúgkarRKb;RKgral;kic©karrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 
 

maRta 35>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay GacEtgtaMgshkmμsiT§ikrTUeTAmñak; b¤eRcIn 

nak; b¤ buKÁlEdlminEmnCashkmμsiT§ikrTUeTA [RKb;RKgkic©karCMnYsxøÜnenA 

kñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH)an . 

GñkRKb;RKgGacGnuvtþral;skmμPaBenAkñúgsiT§iGMNacrbs;xøÜndrabNa 

GñkRKb;RKgenaHminRbRBwtþGMeBIEkøgbnøM . karRbRBwtþrbs;GñkRKb;RKgRtUvCab; 

katBVkic©eTAnwgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

GñkRKb;RKgRtUv)andkhUtecjBImuxtMENgedaysMeLgPaKeRcIneday 

eRbobénvtþmanrbs;shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLaykñúgeBle)aHeqñat elIkElg 

EtmanEcgepSgenAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 36>-
enAeBlEdlbuKÁleRcInrUbRtUv)anEtgtaMgCaGñkRKb;RKgRkumh‘un Gñk 

RKb;RKgRkumh‘unmñak;² GacGnuvtþskmμPaBdac;edayELkBIKña)an elIkElg 

EtmanEcgepSgenAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 37>-
shkmμsiT§ikrTUeTARtUv)ancat;TukfamansiT§iRKb;RKgral;kic©karrbs; 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 
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skmμPaBEdl)anGnuvtþedayshkmμsiT§ikrTUeTAmñak; EdlTak;TgeTA 

nwgskmμPaBrYmrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA k¾RtUvCab;katBVkic©eTAnwgsh- 

kmμsiT§ikrTUeTAepSgeTotEdr .  

maRta 38>-
ral;shkmμsiT§ikrTUeTAmansiT§icUlrYmkñúgkareFVIesckþIseRmcrbs; 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA ehIykarGnuvtþsiT§ienaHminRtUv)anbg¥ak;edaysar 

kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeLIy . 

elIkElgEtmanEcgepSgenAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

ral;esckþIseRmcRtUveFVIeLIgedaykare)aHeqñattamsMeLgPaKeRcIneday 

eRbobrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA edayminKittémøGtßRbeyaCn_rbs;eKenAkñúg  

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT . bu:EnþesckþIseRmckñúgkarEkERbkic©snüa 

énRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUveFVIeLIgedaysMeLgeqñatCaÉkcänÞ . 

maRta 39>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmññak;²mansiT§iTTYlB½t’manGMBIkic©karTaMgLayrbs;

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH ehIymansiTi§BieRKaHeyabl;elIesovePAbBa¢I

nigkMNt;ehtu eTaHbICashkmμsiTi§krTUeTAenaHKμantYnaTICaGñkRKb;RKgk¾ 

eday .  

 enAkñúgkarGnuvtþsiT§ienH shkmμsiT§ikrTUeTAminRtUvbg¥ak;kic©Rbtibtþikar 

rbs;Rkumh‘unedayKμanehtuplRtwmRtUv b¤ minRtUveFVI[raMgsÞHdl;shkmμ- 

siT§ikrTUeTAepSgeTotkñúgkarGnuvtþsiT§idUcKñaeLIy . 
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eRbobrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA edayminKittémøGtßRbeyaCn_rbs;eKenAkñúg  

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT . bu:EnþesckþIseRmckñúgkarEkERbkic©snüa 

énRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUveFVIeLIgedaysMeLgeqñatCaÉkcänÞ . 

maRta 39>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmññak;²mansiT§iTTYlB½t’manGMBIkic©karTaMgLayrbs;

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH ehIymansiTi§BieRKaHeyabl;elIesovePAbBa¢I

nigkMNt;ehtu eTaHbICashkmμsiTi§krTUeTAenaHKμantYnaTICaGñkRKb;RKgk¾ 

eday .  

 enAkñúgkarGnuvtþsiT§ienH shkmμsiT§ikrTUeTAminRtUvbg¥ak;kic©Rbtibtþikar 

rbs;Rkumh‘unedayKμanehtuplRtwmRtUv b¤ minRtUveFVI[raMgsÞHdl;shkmμ- 

siT§ikrTUeTAepSgeTotkñúgkarGnuvtþsiT§idUcKñaeLIy . 
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K- TMnak;TMngénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTACamYyttiyCn 

maRta 40>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²KWCaPñak;garbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA enA 

kñúgTMnak;TMngCamYyttiyCnEdleFVIBaNiC¢kic©CamYyKñaedayesμaHRtg; ehIy 

shkmμsiT§ikrTUeTATaMgenaHRtUvCab;katBVkic©cMeBaHRkumh‘unnUvral;GMeBIEdl 

xøÜn)anGnuvtþ kñúgnamRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTAenaH . 

karRBmeRBogNaEdlpÞúyBIenH RtUv)ancat;TukCaKμanRbsiT§PaB . 

maRta 41>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;Edl)ancuHkic©snüaCamYyttiyCn RtUv)anCab; 

katBVkic©eTAnwgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA enAeBlNaEdlkatBVkic©enaHsßit 

kñúgrgVg;GaCIvkmμrbs;Rkumh‘unb¤ enAeBlNaEdlkmμvtßúénkic©snüaenaHCaRTBü 

sm,tþiEdlRtUv)aneRbIR)as;edayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 42>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; RtUvTTYlxusRtUvrYmKñanigdac;edayELkBIKña 

nUvkatBVkic©TaMgT,ayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

ttiyCnRtUvTamTarkarGnuvtþkatBVkic©bMNulb¤ RTBüsm,tþiBIRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAsin munnwgTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTA . 

maRta 43>-
 buKÁlNaEdlcUlCashkmμsiT§ikrTUeTA enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAEdlekItrYcehIy RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHbMNulTaMgGs; EdlekIteLIgeday 

sarRkumh‘un muneBlEdlbuKÁlenaHcUlCashkmμsiT§ikrTUeTAdUcEdlxøÜnCa 

shkmμsiT§ikrTUeTAenAeBlbMNulenaHekIteLIgEdr . b:uEnþbMNulTaMgLay 
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NaEdl)anekIteLIgmuneBlbuKÁlenaHcUlCashkmμsiT§ikrTUeTA bMNulenaH 

GacRtUv)anecjsgedayRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unEtb:ueNÑaH ehIyminRtUv)an 

ecjsgedayRTBüsm,tþipÞal;xøÜnrbs;buKÁlenaHeLIy elIkElgEtbuKÁlenaH 

mankarRBmeRBogepSgenAkñúglixitCalaylkçN_GkSr . 

maRta 44>-
karCUndMNwgeTAshkmμsiT§ikrTUeTANamñak; b¤ kardwgB¤rbs;shkmμsiT§i- 

krTUeTANamñak;EdlBak;B½n§eTAnwgkargarrbs;Rkumh‘un RtUvcat;TukfaCaesckþI 

CUndMNwg nigkardwgB¤dl;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHEdr elIkElgEtman 

karEkøgbnøM EdlRbRBwtþeLIgedaykarXubXitBIshkmμsiT§ikrTUeTAenaHcMeBaH 

Rkumh‘un . 

maRta 45>-
buKÁlNamñak;EdleFVI[buKÁlepSgeToteCOTukcitþedaypÞal; b¤ eday 

RbeyalfaxøÜnCashkmμsiT§ikrTUeTA b:uEnþkarBitbuKÁlenaHminEmnCashkmμ- 

siT§ikrTUeTAeT RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHttiyCnEdleFIVBaNiC¢kic©CamYyeday 

esμaHRtg;dUcshkmμsiT§ikrTUeTABit²Edr . 

kñúgkrNImanbuKÁlEkøgbnøM Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminTTYlxusRtUv 

cMeBaHttiyCnNaeLIy elIkElgEtRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHmin)an 

cat;viFankaredIm,IkarBarttiyCnenaH eRkayeBlEdlRkumh‘un)andwgfaman 

karEkøgbnøMehIy . 

maRta 46>-
 shkmμsiT§ikrTUeTANamñak; Edlmin)anRbkasecjmuxedayRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAenaHeT shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvTTYlsÁal;faCashkmμ- 
siT§ikrTUeTAkM)aMgmux . shkmμsiT§ikrTUeTAenaH RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHttiy  
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K- TMnak;TMngénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTACamYyttiyCn 

maRta 40>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²KWCaPñak;garbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA enA 

kñúgTMnak;TMngCamYyttiyCnEdleFVIBaNiC¢kic©CamYyKñaedayesμaHRtg; ehIy 

shkmμsiT§ikrTUeTATaMgenaHRtUvCab;katBVkic©cMeBaHRkumh‘unnUvral;GMeBIEdl 

xøÜn)anGnuvtþ kñúgnamRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTAenaH . 

karRBmeRBogNaEdlpÞúyBIenH RtUv)ancat;TukCaKμanRbsiT§PaB . 

maRta 41>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;Edl)ancuHkic©snüaCamYyttiyCn RtUv)anCab; 

katBVkic©eTAnwgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA enAeBlNaEdlkatBVkic©enaHsßit 

kñúgrgVg;GaCIvkmμrbs;Rkumh‘unb¤ enAeBlNaEdlkmμvtßúénkic©snüaenaHCaRTBü 

sm,tþiEdlRtUv)aneRbIR)as;edayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 42>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; RtUvTTYlxusRtUvrYmKñanigdac;edayELkBIKña 

nUvkatBVkic©TaMgT,ayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

ttiyCnRtUvTamTarkarGnuvtþkatBVkic©bMNulb¤ RTBüsm,tþiBIRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAsin munnwgTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTA . 

maRta 43>-
 buKÁlNaEdlcUlCashkmμsiT§ikrTUeTA enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAEdlekItrYcehIy RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHbMNulTaMgGs; EdlekIteLIgeday 

sarRkumh‘un muneBlEdlbuKÁlenaHcUlCashkmμsiT§ikrTUeTAdUcEdlxøÜnCa 

shkmμsiT§ikrTUeTAenAeBlbMNulenaHekIteLIgEdr . b:uEnþbMNulTaMgLay 
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NaEdl)anekIteLIgmuneBlbuKÁlenaHcUlCashkmμsiT§ikrTUeTA bMNulenaH 

GacRtUv)anecjsgedayRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unEtb:ueNÑaH ehIyminRtUv)an 

ecjsgedayRTBüsm,tþipÞal;xøÜnrbs;buKÁlenaHeLIy elIkElgEtbuKÁlenaH 

mankarRBmeRBogepSgenAkñúglixitCalaylkçN_GkSr . 

maRta 44>-
karCUndMNwgeTAshkmμsiT§ikrTUeTANamñak; b¤ kardwgB¤rbs;shkmμsiT§i- 

krTUeTANamñak;EdlBak;B½n§eTAnwgkargarrbs;Rkumh‘un RtUvcat;TukfaCaesckþI 

CUndMNwg nigkardwgB¤dl;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHEdr elIkElgEtman 

karEkøgbnøM EdlRbRBwtþeLIgedaykarXubXitBIshkmμsiT§ikrTUeTAenaHcMeBaH 

Rkumh‘un . 

maRta 45>-
buKÁlNamñak;EdleFVI[buKÁlepSgeToteCOTukcitþedaypÞal; b¤ eday 

RbeyalfaxøÜnCashkmμsiT§ikrTUeTA b:uEnþkarBitbuKÁlenaHminEmnCashkmμ- 

siT§ikrTUeTAeT RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHttiyCnEdleFIVBaNiC¢kic©CamYyeday 

esμaHRtg;dUcshkmμsiT§ikrTUeTABit²Edr . 

kñúgkrNImanbuKÁlEkøgbnøM Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminTTYlxusRtUv 

cMeBaHttiyCnNaeLIy elIkElgEtRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHmin)an 

cat;viFankaredIm,IkarBarttiyCnenaH eRkayeBlEdlRkumh‘un)andwgfaman 

karEkøgbnøMehIy . 

maRta 46>-
 shkmμsiT§ikrTUeTANamñak; Edlmin)anRbkasecjmuxedayRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAenaHeT shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvTTYlsÁal;faCashkmμ- 
siT§ikrTUeTAkM)aMgmux . shkmμsiT§ikrTUeTAenaH RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHttiy  
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CnTaMgLaynUvral;katBVkic© dUcshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayEdl)anRbkas 

ecjmuxEdr . 

maRta 47>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminGace)aHecjb¤ EbgEckmUlbRt b¤ b½NÑ 

EdlGaclk;dUr)aneTA[saFarNCneLIy . 

kic©snüaEdlcUlCaFrmaneTAkñúgkare)aHecjmUlbRt b¤ b½NÑEdleFVI 

eLIgpÞúyBImaRtaenHRtUvcat;TukCaemaX³ . 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvsgnUvkarxUcxatTaMgLayEdlbgáeLIgBI 

emaXPaBénkic©snüamUlbRt b¤ b½NÑeTA[ttiyCnEdleFVIBaNiC¢kic©CamYy 

KñaedayesμaHRtg; . 

X- karGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA 
 

maRta 48>-
buKÁlNamYyGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTA enAeBlEdlbuKÁlenaH ³ 

-)anepÞrplRbeyaCn_rbs;xøÜn  

-)anTTYlmrNPaB  

-RtUv)andak;eRkamkarBinitüGegáteBlkS½yFn  

-)anGnuvtþsiT§iedIm,IdkxøÜnecj  

-RtUv)anbeNþjecjBIRkumh‘un  

-)anTTYlsalRkmtulakarGnuBaØat[dkxøÜnecjb¤bBa¢a[rwb  

GUsGtßRbeyaCn_rbs;buKÁlenaH . 
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maRta 49>-
buKÁlNamYyGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA bgá[mankarrMlayCasV½y 

RbvtþinUvRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA elIkElgEtkic©snüaEcgepSgBIenH . 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAGacbnþskmμPaBeTA)an edaymankaryl;RBm 

CaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; nigedaykarGnuvtþlkçxNÐtRmUvénkar 

tmál;Tuk nigkarcuHbBa¢I edIm,IbgðajGMBIkarEkERbenAkñúgRkuumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAenaH . 

RbsinebIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mankic©snüaCalaylkçN_GkSr 

kic©snüaenaHRtUveFVIkarEkERb[RsbtamenaHEdr . 

maRta 50>-
buKÁlNamYyEdlGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiTi§

TUeTA eRkABIedaysarkarepÞr b¤ edaysarkarrwbGUs GtßRbeyaCn_rbs;xøÜnbuKÁl 

enaHGacTTYlnUvtémøNamYyénGtßRbeyaCn_rbs;xøÜn GMBIkarGs;siTi§Cash- 

kmμsiT§ikrTUeTAenH)an . shkmμsiT§ikrTUeTAdéTeTot RtUvbg;karcMNayCacaM 

)ac;dl;buKÁlenaH nUvtémøNamYyEdlGaceFVIeTA)anedayqab;rh½sCamYynig 

karR)ak; cab;BIéf¶EdlbuKÁlenaHGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA . 

témøénGtßRbeyaCn_RtUv)ankMNt; dUcEdlmanEcgenAkñúgkic©snüaén 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAb¤kic©snüakñúgcMeNamshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay .  

ebImindUecñaHeT témøenaHRtUvkMNt;edayGñkÉkeTsEdl)aneRCIstaMg 

edayshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayb¤ edaytulakar . 

maRta 51>-
shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anrYmKñabegáIteLIg 

edaymanGayukalminkMNt; b¤ kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA Edlman 
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CnTaMgLaynUvral;katBVkic© dUcshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayEdl)anRbkas 

ecjmuxEdr . 

maRta 47>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminGace)aHecjb¤ EbgEckmUlbRt b¤ b½NÑ 

EdlGaclk;dUr)aneTA[saFarNCneLIy . 

kic©snüaEdlcUlCaFrmaneTAkñúgkare)aHecjmUlbRt b¤ b½NÑEdleFVI 

eLIgpÞúyBImaRtaenHRtUvcat;TukCaemaX³ . 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvsgnUvkarxUcxatTaMgLayEdlbgáeLIgBI 

emaXPaBénkic©snüamUlbRt b¤ b½NÑeTA[ttiyCnEdleFVIBaNiC¢kic©CamYy 

KñaedayesμaHRtg; . 

X- karGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA 
 

maRta 48>-
buKÁlNamYyGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTA enAeBlEdlbuKÁlenaH ³ 

-)anepÞrplRbeyaCn_rbs;xøÜn  

-)anTTYlmrNPaB  

-RtUv)andak;eRkamkarBinitüGegáteBlkS½yFn  

-)anGnuvtþsiT§iedIm,IdkxøÜnecj  

-RtUv)anbeNþjecjBIRkumh‘un  

-)anTTYlsalRkmtulakarGnuBaØat[dkxøÜnecjb¤bBa¢a[rwb  

GUsGtßRbeyaCn_rbs;buKÁlenaH . 
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maRta 49>-
buKÁlNamYyGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA bgá[mankarrMlayCasV½y 

RbvtþinUvRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA elIkElgEtkic©snüaEcgepSgBIenH . 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAGacbnþskmμPaBeTA)an edaymankaryl;RBm 

CaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; nigedaykarGnuvtþlkçxNÐtRmUvénkar 

tmál;Tuk nigkarcuHbBa¢I edIm,IbgðajGMBIkarEkERbenAkñúgRkuumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAenaH . 

RbsinebIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mankic©snüaCalaylkçN_GkSr 

kic©snüaenaHRtUveFVIkarEkERb[RsbtamenaHEdr . 

maRta 50>-
buKÁlNamYyEdlGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiTi§

TUeTA eRkABIedaysarkarepÞr b¤ edaysarkarrwbGUs GtßRbeyaCn_rbs;xøÜnbuKÁl 

enaHGacTTYlnUvtémøNamYyénGtßRbeyaCn_rbs;xøÜn GMBIkarGs;siTi§Cash- 

kmμsiT§ikrTUeTAenH)an . shkmμsiT§ikrTUeTAdéTeTot RtUvbg;karcMNayCacaM 

)ac;dl;buKÁlenaH nUvtémøNamYyEdlGaceFVIeTA)anedayqab;rh½sCamYynig 

karR)ak; cab;BIéf¶EdlbuKÁlenaHGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA . 

témøénGtßRbeyaCn_RtUv)ankMNt; dUcEdlmanEcgenAkñúgkic©snüaén 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAb¤kic©snüakñúgcMeNamshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay .  

ebImindUecñaHeT témøenaHRtUvkMNt;edayGñkÉkeTsEdl)aneRCIstaMg 

edayshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayb¤ edaytulakar . 

maRta 51>-
shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anrYmKñabegáIteLIg 

edaymanGayukalminkMNt; b¤ kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA Edlman 
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EcgGMBIkarbRmugTuknUvsiT§idkxøÜn shkmμsiT§ikrTUeTAenaHGacdkxøÜnecjBI 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA)an tamkarCUndMNwgGMBIkardkxøÜnedaysuT§citþ . 

shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anrYmKñabegáIteLIg 

edaymanGayukalkMNt; GacdkxøÜnecj)an EtkñúgkrNImankaryl;RBmBI 

mtiPaKeRcIndac;xatrbs;shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay ebImindUecñaHeTluHRta 

Etkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEcgepSgBIenH . 

maRta 52>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGacbeNþjecjBIRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAnUvshkmμsiT§ikrTUeTA Edlxkxanmin)anbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜnb¤ Edl 

eFIV[raMgsÞHdl;dMeNIrkarrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH tamry³kare)aH 

eqñatedaysMeLgPaKeRcInedayeRbob . 

kñúgkrNIEdlmankarCMTas; shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGacesñIsMukar 

GnuBaØatBItulakaredIm,IdkshkmμsiTi§krTUeTAenaHecjBIRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTA . tulakarGacGnuBaØatnUvkaresñIsMuenaH)an luHRtaEttulakarBicarNa 

eXIjfakarsMudkecjenaHsmRsb ehIyecjdIkaEp¥keTAtamkMhusrbs; 

shkmμsiT§ikrTUeTA .  

g- karrMlay nig karCRmHbBa¢IRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

maRta 53>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUvrMlayedaymUlehtudUcxageRkam ³ 

k-mUlehtuEdlmanEcgkñúgkic©snüa 

   -eKalbMNgeFVIGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unRtUv)anbBa©b; 

   -KμanlT§PaBeFVIGaCIvkmμbnþ 
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   -tamkarRBmeRBogCaÉkcänÞrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA 

x- tulakarGacrMlayRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA)antammUlehtu  

Rsbc,ab; . enAeBlRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUv)anrMlay Rkumh‘unenaH 

GaceFVIkarCRmHbBa¢I)an . 

maRta 54>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anbegáIteLIgedaymankalkMNt;mYy 

énkic©snüa GacBnüarbnþskmμPaBrbs;xøÜn)anedaymankaryl;RBmCaÉk- 

cänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; . 

maRta 55>-
karTTYldak;rYmnUvGtßRbeyaCn_TaMgGs;eTAkñúgédshkmμsiT§ikrTUeTAEt 

mñak; minEmnCamUlehtuénkarrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT drab 

NamanbuKÁlNamYyepSgeTotkøayCashkmμsiT§ikrTUeTA kñúgGMLúg 120 

¬mYyryémÖ¦éf¶ Kitcab;BIéf¶EdlGtßRbeyaCn_enaHdak;bBa©ÚlKña . 

maRta 56>-
siT§irbs;shkmμsiT§ikrTUeTAEdleFVIskmμPaBkñúgnamRkumh‘unshkmμ- 

siT§iTUeTARtUvcb; enAeBlEdlRkumh‘unenaHRtUv)anrMlay elIkElgEtcMeBaH 

skmμPaBTaMgLayNaEdlCavi)akd¾caM)ac;énBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un Edl 

)aneFIVBMuTan;cb;sBVRKb; .b:uEnþral;kic©karEdl)aneFVICaRbRktIkñúgRkumh‘uneday 

shkmμsiT§ikrTUeTA Edlmin)andwgCamunGMBIkarrMlayRkumh‘unenaH ehIyenA 

EteFVIskmμPaBedayesμaHRtg; shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvCab;katBVkic©CamYy 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA nigshkmμsiT§ikrTUeTAdéTeTot dUcEdlRkumh‘unenaH 

enACaFrmanenAeLIy . 
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EcgGMBIkarbRmugTuknUvsiT§idkxøÜn shkmμsiT§ikrTUeTAenaHGacdkxøÜnecjBI 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA)an tamkarCUndMNwgGMBIkardkxøÜnedaysuT§citþ . 

shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anrYmKñabegáIteLIg 

edaymanGayukalkMNt; GacdkxøÜnecj)an EtkñúgkrNImankaryl;RBmBI 

mtiPaKeRcIndac;xatrbs;shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay ebImindUecñaHeTluHRta 

Etkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEcgepSgBIenH . 

maRta 52>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGacbeNþjecjBIRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAnUvshkmμsiT§ikrTUeTA Edlxkxanmin)anbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜnb¤ Edl 

eFIV[raMgsÞHdl;dMeNIrkarrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH tamry³kare)aH 

eqñatedaysMeLgPaKeRcInedayeRbob . 

kñúgkrNIEdlmankarCMTas; shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGacesñIsMukar 

GnuBaØatBItulakaredIm,IdkshkmμsiTi§krTUeTAenaHecjBIRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTA . tulakarGacGnuBaØatnUvkaresñIsMuenaH)an luHRtaEttulakarBicarNa 

eXIjfakarsMudkecjenaHsmRsb ehIyecjdIkaEp¥keTAtamkMhusrbs; 

shkmμsiT§ikrTUeTA .  

g- karrMlay nig karCRmHbBa¢IRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

maRta 53>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUvrMlayedaymUlehtudUcxageRkam ³ 

k-mUlehtuEdlmanEcgkñúgkic©snüa 

   -eKalbMNgeFVIGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unRtUv)anbBa©b; 

   -KμanlT§PaBeFVIGaCIvkmμbnþ 
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   -tamkarRBmeRBogCaÉkcänÞrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA 

x- tulakarGacrMlayRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA)antammUlehtu  

Rsbc,ab; . enAeBlRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUv)anrMlay Rkumh‘unenaH 

GaceFVIkarCRmHbBa¢I)an . 

maRta 54>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anbegáIteLIgedaymankalkMNt;mYy 

énkic©snüa GacBnüarbnþskmμPaBrbs;xøÜn)anedaymankaryl;RBmCaÉk- 

cänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; . 

maRta 55>-
karTTYldak;rYmnUvGtßRbeyaCn_TaMgGs;eTAkñúgédshkmμsiT§ikrTUeTAEt 

mñak; minEmnCamUlehtuénkarrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT drab 

NamanbuKÁlNamYyepSgeTotkøayCashkmμsiT§ikrTUeTA kñúgGMLúg 120 

¬mYyryémÖ¦éf¶ Kitcab;BIéf¶EdlGtßRbeyaCn_enaHdak;bBa©ÚlKña . 

maRta 56>-
siT§irbs;shkmμsiT§ikrTUeTAEdleFVIskmμPaBkñúgnamRkumh‘unshkmμ- 

siT§iTUeTARtUvcb; enAeBlEdlRkumh‘unenaHRtUv)anrMlay elIkElgEtcMeBaH 

skmμPaBTaMgLayNaEdlCavi)akd¾caM)ac;énBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un Edl 

)aneFIVBMuTan;cb;sBVRKb; .b:uEnþral;kic©karEdl)aneFVICaRbRktIkñúgRkumh‘uneday 

shkmμsiT§ikrTUeTA Edlmin)andwgCamunGMBIkarrMlayRkumh‘unenaH ehIyenA 

EteFVIskmμPaBedayesμaHRtg; shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvCab;katBVkic©CamYy 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA nigshkmμsiT§ikrTUeTAdéTeTot dUcEdlRkumh‘unenaH 

enACaFrmanenAeLIy . 
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maRta 57>- 
karrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminb:HBal;eTAnwgsiT§ittiyCnEdl 

eFIVBaNiC¢kic©CamYyedayesμaHRtg; nigminb:HBal;eTAnwgbuKÁlNamYyEdl 

)ancuHkic©snüaCamYyshkmμsiT§ikrTUeTA b¤ minb:HBal;eTAnwgPñak;garNamñak;

EdleFVIkic©karkñúgnamRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeLIy. 

maRta 58>-
 nItibuKÁliklkçN³rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA bnþrhUtdl;cb;nUvkar 

CRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘unenaH .  

maRta 59>-
shkmμsiT§ikrTUeTARtUveFVIlixitCUndMNwgeTAm®nþIcuHbB¢aIGMBIkarrMlay 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA tamTRmg;EbbbTEdl)ankMNt; nigRtUveFVIkarEtg 

taMgGñkCRmHbBa¢Ipg . 

shkmμsiT§ikrTUeTA RtUveFVIkarcuHpSayCabnÞan;GMBIkarrMlayRkumh‘unkñúg 

ry³eBl 4¬bYn¦s)þah_bnþbnÞab;enAkñúgTMB½rsarB½t’manCaPasaExμrenAkñúg 

RBHraCaNacRkkm<úCaEdle)aHBum< b¤ pSBVpSayenAnwgkEnøgEdlRkumh‘unenaH 

mankariyal½yrbs;xøÜnenATIenaH b¤ enAkñúgkarpSBVpSayepSgeTotdUcmanEcg 

kñúgbTbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ . lixitCUndMNwgEdl)ancuHpSayenAkñúg 

TMB½rsarB½t’manRtUvmanEcgkñúgbTbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ .  

maRta 60>-
enAeBleFVIkarrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA siT§ikñúgkarkan;kab; nig 

eRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUvRbKl;[GñkCRmHbBa¢I .   

GñkCRmHbBa¢IRtUveFVIskmμPaBkñúgnamCaGñkcat;EcgelIRTBüsm,tþirbs; 

Rkumh‘un . GñkCRmHbBa¢IRtUv)anpþl;siT§ieBjeljkñúgkarcat;EcgTaMgmUl . 
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GñkCRmHbBa¢ImansiT§iTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs;nUvÉksarnana 

nigkarbkRsayEdlBak;B½n§dl;siT§i nigkatBVkic©énRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 61>-
GñkCRmHbBa¢IRtUvykRTBüsm,tþieTAsgbMNulebovtSbuKÁlik bMNul 

Bn§rbs;rdæ nigbMNulepSgeToteTAtamsiTi§burimaCamun rYceTIbeFVIkarEbgEck 

PaKTun . 

GñkCRmHbBa¢IRtUveFVIkarkat;cMENkRTBüsm,tþiEdlenAesssl; [eTA 

shkmμsiTi§krTUeTATaMgLayeTAtamsmamaRtesμI²Kña RbsinebIKμanEcgepSg 

enAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT . 

kñúgkrNIEdlRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unmanrYmTaMgRTBüsm,tþirbs;ttiy 

Cnpg GñkCRmHbBa¢IRtUvEtbgVilRTBüsm,tþirbs;ttiyCneTA[ttiyCnenaH 

vij . 

maRta 62>- 
GñkCRmHbBa¢IRtUvrkSaTuknUvesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuepSg²rbs;Rkum 

h‘unshkmμsiT§iTUeTArhUtdl;ry³eBl 10¬db;¦qñaM cab;BIeBlEdl)anCRmH 

bBa¢IrYc . GñkCRmHbBa¢IRtUvrkSaTuknUvesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuepSg²sRmab; 

ry³eBleRcInCagenH RbsinebIÉksarTaMgenHtRmUv[TukCaPsþútag .  

maRta 63>- 
karCRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvbBa©b;edayeFVIkartmál; 

TuknUvesckþICUndMNwgGMBIkarbiTbBa¢IenaH enARksYgBaNiC¢kmμtamEbbbTEdl 

)ankMNt;Tuk . kartmál;TukÉksarenHKWCakarlubecalnUvnItibuKÁliklkçN³ 

rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH .  
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maRta 57>- 
karrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminb:HBal;eTAnwgsiT§ittiyCnEdl 

eFIVBaNiC¢kic©CamYyedayesμaHRtg; nigminb:HBal;eTAnwgbuKÁlNamYyEdl 

)ancuHkic©snüaCamYyshkmμsiT§ikrTUeTA b¤ minb:HBal;eTAnwgPñak;garNamñak;

EdleFVIkic©karkñúgnamRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeLIy. 

maRta 58>-
 nItibuKÁliklkçN³rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA bnþrhUtdl;cb;nUvkar 

CRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘unenaH .  

maRta 59>-
shkmμsiT§ikrTUeTARtUveFVIlixitCUndMNwgeTAm®nþIcuHbB¢aIGMBIkarrMlay 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA tamTRmg;EbbbTEdl)ankMNt; nigRtUveFVIkarEtg 

taMgGñkCRmHbBa¢Ipg . 

shkmμsiT§ikrTUeTA RtUveFVIkarcuHpSayCabnÞan;GMBIkarrMlayRkumh‘unkñúg 

ry³eBl 4¬bYn¦s)þah_bnþbnÞab;enAkñúgTMB½rsarB½t’manCaPasaExμrenAkñúg 

RBHraCaNacRkkm<úCaEdle)aHBum< b¤ pSBVpSayenAnwgkEnøgEdlRkumh‘unenaH 

mankariyal½yrbs;xøÜnenATIenaH b¤ enAkñúgkarpSBVpSayepSgeTotdUcmanEcg 

kñúgbTbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ . lixitCUndMNwgEdl)ancuHpSayenAkñúg 

TMB½rsarB½t’manRtUvmanEcgkñúgbTbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ .  

maRta 60>-
enAeBleFVIkarrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA siT§ikñúgkarkan;kab; nig 

eRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUvRbKl;[GñkCRmHbBa¢I .   

GñkCRmHbBa¢IRtUveFVIskmμPaBkñúgnamCaGñkcat;EcgelIRTBüsm,tþirbs; 

Rkumh‘un . GñkCRmHbBa¢IRtUv)anpþl;siT§ieBjeljkñúgkarcat;EcgTaMgmUl . 
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GñkCRmHbBa¢ImansiT§iTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs;nUvÉksarnana 

nigkarbkRsayEdlBak;B½n§dl;siT§i nigkatBVkic©énRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 61>-
GñkCRmHbBa¢IRtUvykRTBüsm,tþieTAsgbMNulebovtSbuKÁlik bMNul 

Bn§rbs;rdæ nigbMNulepSgeToteTAtamsiTi§burimaCamun rYceTIbeFVIkarEbgEck 

PaKTun . 

GñkCRmHbBa¢IRtUveFVIkarkat;cMENkRTBüsm,tþiEdlenAesssl; [eTA 

shkmμsiTi§krTUeTATaMgLayeTAtamsmamaRtesμI²Kña RbsinebIKμanEcgepSg 

enAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT . 

kñúgkrNIEdlRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unmanrYmTaMgRTBüsm,tþirbs;ttiy 

Cnpg GñkCRmHbBa¢IRtUvEtbgVilRTBüsm,tþirbs;ttiyCneTA[ttiyCnenaH 

vij . 

maRta 62>- 
GñkCRmHbBa¢IRtUvrkSaTuknUvesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuepSg²rbs;Rkum 

h‘unshkmμsiT§iTUeTArhUtdl;ry³eBl 10¬db;¦qñaM cab;BIeBlEdl)anCRmH 

bBa¢IrYc . GñkCRmHbBa¢IRtUvrkSaTuknUvesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuepSg²sRmab; 

ry³eBleRcInCagenH RbsinebIÉksarTaMgenHtRmUv[TukCaPsþútag .  

maRta 63>- 
karCRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvbBa©b;edayeFVIkartmál; 

TuknUvesckþICUndMNwgGMBIkarbiTbBa¢IenaH enARksYgBaNiC¢kmμtamEbbbTEdl 

)ankMNt;Tuk . kartmál;TukÉksarenHKWCakarlubecalnUvnItibuKÁliklkçN³ 

rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH .  
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EpñkTI 2 

Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit  
 

maRta 64>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitKWCakic©snüaEdleFVIeLIgrvagshkmμ 

siT§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; EdlmanbuKÁlmñak;RtUv)anGnuBaØat[RKb;RKgnig 

mankatBVkic©enAkñúgRkumh‘unCamYyshkmμsiT§ikrmankRmitmñak; b¤ eRcInnak; 

EdlmankatBVkic©bg;PaKTuncUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§ienaH . 

maRta 65>-
 buKÁlmñak;GacCashkmμsiT§ikrTUeTApg nigCashkmμsiT§ikrmankRmit 

pg enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit .  

 buKÁlmñak;EdlCashkmμsiT§ikrTUeTApg nigCashkmμsiT§ikrmankRmit 

pgkñúgeBlEtmYy enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit mansiT§i nigkatBV 

kic©CashkmμsiT§ikrTUeTA . 

maRta 66>-
 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit GaceFVICalaylkçN_GkSr 

b¤ pÞal;mat; . kñúgkrNIkic©snüaeFVICalaylkçN_GkSr shkmμsiT§ikrTUeTA  

 

TaMgGs; nigshkmμsiT§ikrmankRmitya;:gticmñak; RtUvcuHhtßelxaelIkic©snüa 

enaH . 

 ry³eBlénkic©snüarbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minRtUvelIs 

kMNt; 99¬ekAsibR)aMbYn¦qñaMeLIy b:uEnþGacBnüareBlbnþ)an . 
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maRta 67>- 
 Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitRtUv)anbegáIttamkalbriecäTEdl)an 

cuHbBa¢IBaNiC¢kmμ RsbeTAtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ  . 

 kñúgkrNIRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitmin)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμeT Rkum 

hu‘nenaH RtUv)ancat;Tukfa CaRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . kñúgkrNIenH Rkum 

h‘unRbePTenHminmannItibuKÁliklkçN³eT . 

maRta 68>-
 namkrN_rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit RtUvbBa©ÚleQμaHrbs;sh- 

kmμsiT§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; . enAxageRkay b¤ eRkamnamkrN_enaH RtUv 

dak;Baküfa {Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit} . Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit 

RtUveRbIeQμaHenaHkñúgxN³EdlxøÜneFVIGaCIvkmμ . 

maRta 69>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvrkSaTuknUvkMNt;ehtuEdlmaneQμaH 

Gasydæanrbs;shkmμsiT§iikrmankRmitmñak;² nigB½t’manEdlTak;TgeTAnwg 

karbg;PaKTunenAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH .  

 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvrkSakMNt;ehtuTukenATIsñak;karcuHbBa¢I 

rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH . 

 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢I kartmál; 

TuknigkarpSBVpSayEdltRmUv[Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaHGnuvtþ . 

maRta 70>-
 karbg;PaKTunrbs;shkmμsiT§ikrmankRmit GacCaTwkR)ak; b¤ CaRTBü 

sm,tþiEtbu:eNÑaH . shkmμsiT§ikrmankRmitGacbEnßmPaKTun)anenARKb;eBl 

evla .  
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EpñkTI 2 

Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit  
 

maRta 64>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitKWCakic©snüaEdleFVIeLIgrvagshkmμ 

siT§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; EdlmanbuKÁlmñak;RtUv)anGnuBaØat[RKb;RKgnig 

mankatBVkic©enAkñúgRkumh‘unCamYyshkmμsiT§ikrmankRmitmñak; b¤ eRcInnak; 

EdlmankatBVkic©bg;PaKTuncUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§ienaH . 

maRta 65>-
 buKÁlmñak;GacCashkmμsiT§ikrTUeTApg nigCashkmμsiT§ikrmankRmit 

pg enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit .  

 buKÁlmñak;EdlCashkmμsiT§ikrTUeTApg nigCashkmμsiT§ikrmankRmit 

pgkñúgeBlEtmYy enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit mansiT§i nigkatBV 

kic©CashkmμsiT§ikrTUeTA . 

maRta 66>-
 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit GaceFVICalaylkçN_GkSr 

b¤ pÞal;mat; . kñúgkrNIkic©snüaeFVICalaylkçN_GkSr shkmμsiT§ikrTUeTA  

 

TaMgGs; nigshkmμsiT§ikrmankRmitya;:gticmñak; RtUvcuHhtßelxaelIkic©snüa 

enaH . 

 ry³eBlénkic©snüarbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minRtUvelIs 

kMNt; 99¬ekAsibR)aMbYn¦qñaMeLIy b:uEnþGacBnüareBlbnþ)an . 
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maRta 67>- 
 Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitRtUv)anbegáIttamkalbriecäTEdl)an 

cuHbBa¢IBaNiC¢kmμ RsbeTAtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ  . 

 kñúgkrNIRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitmin)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμeT Rkum 

hu‘nenaH RtUv)ancat;Tukfa CaRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . kñúgkrNIenH Rkum 

h‘unRbePTenHminmannItibuKÁliklkçN³eT . 

maRta 68>-
 namkrN_rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit RtUvbBa©ÚleQμaHrbs;sh- 

kmμsiT§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; . enAxageRkay b¤ eRkamnamkrN_enaH RtUv 

dak;Baküfa {Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit} . Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit 

RtUveRbIeQμaHenaHkñúgxN³EdlxøÜneFVIGaCIvkmμ . 

maRta 69>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvrkSaTuknUvkMNt;ehtuEdlmaneQμaH 

Gasydæanrbs;shkmμsiT§iikrmankRmitmñak;² nigB½t’manEdlTak;TgeTAnwg 

karbg;PaKTunenAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH .  

 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvrkSakMNt;ehtuTukenATIsñak;karcuHbBa¢I 

rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH . 

 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢I kartmál; 

TuknigkarpSBVpSayEdltRmUv[Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaHGnuvtþ . 

maRta 70>-
 karbg;PaKTunrbs;shkmμsiT§ikrmankRmit GacCaTwkR)ak; b¤ CaRTBü 

sm,tþiEtbu:eNÑaH . shkmμsiT§ikrmankRmitGacbEnßmPaKTun)anenARKb;eBl 

evla .  
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 karbg;PaKTunrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA GacCasac;R)ak; Cavtßú Caesva 

BImunEdlkMBugbnþnaeBlbc©úb,nñb¤Cakarsnüafanwgpþl;esvanaeBlGnaKt . 

maRta 71>-
shkmμsiTi§krmankRmitmñak;² mansiTi§TTYlcMENkénR)ak;cMeNjrbs; 

xøÜn . b:uEnþRbsinebIkarTTYlR)ak;cMeNjenaH enAEteFVI[man»nPaBdl;edIm 

Tunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit shkmμsiT§ikrmankRmitEdl)anTTYl 

cMENkénR)ak;cMeNjenaH RtUvbgVilcMnYnTwkR)ak;caM)ac;NamYyénR)ak;cMeNj 

cUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitvij edIm,ITb;Tl;eTAnwg»nPaBPaK 

Tunrbs;xøÜn . 

maRta 72>-
 shkmμsiT§ikrmankRmitTTYlxusRtUveTAelIEtcMnYnTwkR)ak; b¤ témøén 

RTBüsm,tþiEdlxøÜn)anRBmeRBogdak;CaPaKTunbu:eNÑaH . 

maRta 73>-
 shkmμsiT§ikrmankRmit EdlmaneQμaHenAkñúgnamkrN_Rkumh‘unsh- 

kmμsiT§imankRmit RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic©enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§i 

mankRmitdUcCashkmμsiT§ikrTUeTAEdr elIkElgEtsßanPaBrbs;shkmμ 

siTi§krmankRmitenaHRtUv)anbBa¢ak;c,as;las; . 

maRta 74>-
 shkmμsiTi§krTUeTAmansiT§inigkatBVkic©dUcCashkmμsiT§ikrénRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAEdr . shkmμsiT§ikrTUeTA RtUvraykarN_BIkarRKb;RKgdl; 

shkmμsiT§ikrmankRmitTaMgLay . 
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 shkmμsiTi§krTUeTAmankatBVkic©TTYlxusRtUvcMeBaHRTBüsm,tiþshkmμ- 
siT§ikrmankRmitdéTeTot EdlmanenAkñúgedImTunrbs;Rkumh‘un .  

 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minGaceCosvagkatBVkic©enH 

)aneT . 

maRta 75>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELk 

BIKñanUvbMNulTaMgLayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitcMeBaHttiyCn.  

maRta 76>-
 shkmμsiT§ikrmankRmit GacTTYlR)ak;ebovtSBIRkumh‘unshkmμsiT§i 

mankRmit)an . 

maRta 77>-
 enAeBlEdlRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitekIteLIgenAkñúgkrNINak¾ 

eday shkmμsiT§ikrmankRmitminGacdkcMENkNamYyénPaKTunrbs;xøÜn 

)aneT elIkElgEtmankaryl;RBmBImtiPaKeRcIndac;xaténshkmμsiT§ikr 

TaMgGs; nigeRkayBIkardkenaH RTBüsm,tþiEdlenAsl;kñúgRkumh‘unmanRKb; 

RKan;edIm,IedaHbMNulrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH)an.  

maRta 78>- 
 shkmμsiT§ikrmankRmitmñak;; GaceFVIkarepÞrGtßRbeyaCn_rbs;xøÜn)an 

enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH edayBMucaM)ac;mankaryl;RBmCa 

ÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrdéTeToteLIy . 
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 karbg;PaKTunrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA GacCasac;R)ak; Cavtßú Caesva 

BImunEdlkMBugbnþnaeBlbc©úb,nñb¤Cakarsnüafanwgpþl;esvanaeBlGnaKt . 

maRta 71>-
shkmμsiTi§krmankRmitmñak;² mansiTi§TTYlcMENkénR)ak;cMeNjrbs; 

xøÜn . b:uEnþRbsinebIkarTTYlR)ak;cMeNjenaH enAEteFVI[man»nPaBdl;edIm 

Tunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit shkmμsiT§ikrmankRmitEdl)anTTYl 

cMENkénR)ak;cMeNjenaH RtUvbgVilcMnYnTwkR)ak;caM)ac;NamYyénR)ak;cMeNj 

cUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitvij edIm,ITb;Tl;eTAnwg»nPaBPaK 

Tunrbs;xøÜn . 

maRta 72>-
 shkmμsiT§ikrmankRmitTTYlxusRtUveTAelIEtcMnYnTwkR)ak; b¤ témøén 

RTBüsm,tþiEdlxøÜn)anRBmeRBogdak;CaPaKTunbu:eNÑaH . 

maRta 73>-
 shkmμsiT§ikrmankRmit EdlmaneQμaHenAkñúgnamkrN_Rkumh‘unsh- 

kmμsiT§imankRmit RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic©enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§i 

mankRmitdUcCashkmμsiT§ikrTUeTAEdr elIkElgEtsßanPaBrbs;shkmμ 

siTi§krmankRmitenaHRtUv)anbBa¢ak;c,as;las; . 

maRta 74>-
 shkmμsiTi§krTUeTAmansiT§inigkatBVkic©dUcCashkmμsiT§ikrénRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAEdr . shkmμsiT§ikrTUeTA RtUvraykarN_BIkarRKb;RKgdl; 

shkmμsiT§ikrmankRmitTaMgLay . 
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 shkmμsiTi§krTUeTAmankatBVkic©TTYlxusRtUvcMeBaHRTBüsm,tiþshkmμ- 
siT§ikrmankRmitdéTeTot EdlmanenAkñúgedImTunrbs;Rkumh‘un .  

 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minGaceCosvagkatBVkic©enH 

)aneT . 

maRta 75>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELk 

BIKñanUvbMNulTaMgLayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitcMeBaHttiyCn.  

maRta 76>-
 shkmμsiT§ikrmankRmit GacTTYlR)ak;ebovtSBIRkumh‘unshkmμsiT§i 

mankRmit)an . 

maRta 77>-
 enAeBlEdlRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitekIteLIgenAkñúgkrNINak¾ 

eday shkmμsiT§ikrmankRmitminGacdkcMENkNamYyénPaKTunrbs;xøÜn 

)aneT elIkElgEtmankaryl;RBmBImtiPaKeRcIndac;xaténshkmμsiT§ikr 

TaMgGs; nigeRkayBIkardkenaH RTBüsm,tþiEdlenAsl;kñúgRkumh‘unmanRKb; 

RKan;edIm,IedaHbMNulrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH)an.  

maRta 78>- 
 shkmμsiT§ikrmankRmitmñak;; GaceFVIkarepÞrGtßRbeyaCn_rbs;xøÜn)an 

enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH edayBMucaM)ac;mankaryl;RBmCa 

ÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrdéTeToteLIy . 
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 kñúgTMnak;TMngeTAnwgttiyCn shkmμsiT§ikrmankRmitEdl)anepÞrGtß- 

RbeyaCn_rbs;xøÜnrYcmkehIyenaH enAEtCab;katBVkic©EdlekItmaneLIgenA 

eBlEdlxøÜnenACashkmμsiT§ikrmankRmit . 

maRta 79>- 
shkmμsiT§ikrmankRmitminGaccUlrYmenAkñúgkarRKb;RKgGaCIvkmμrbs; 

Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit)aneT . 

 shkmμsiT§ikrmankRmitGaceFVIkarBinitür)aykarN_ nigkarrIkcMerInrbs; 

Rkumh‘un nigGacpþl;CaKMnitkñúgkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH 

)anRKb;dMNak;kal . 

 shkmμsiT§ikrmankRmitminGnuBaØat[crcakñúgkic©karBaNiC¢kmμNa 

mYykñúgnaménRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minGnuBaØat[eFVICaPñak;garRkum 

h‘unshkmμsiT§ienaH b¤ minGnuBaØat[eRbIeQμaHrbs;xøÜnkñúgskmμPaBBaNiC¢kmμ 

NamYyrbs;Rkumh‘unenaHeLIy . 

 shkmμsiT§ikrmankRmitEdlRbRBwtþGMeBITaMgenH RtUvTTYlxusRtUvral; 

katBVkic©rbs;Rkumh‘unEdlekIteLIgedaysarkarRbRBwtþTaMgenaH . 

 shkmμsiT§ikrmankRmit GacGnuBaØat[TTYlxusRtUvdUcshkmμsiT§ikr 

TUeTAEdr cMeBaHkatBVkic©enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§i RbsinebIskmμPaBTaMg 

LayEdl)anerobrab;rYcehIy b¤ sar³sMxan;énskmμPaBTaMgenaHRsbtam 

dMeNIrkarGaCIvkmμrbs;Rkumh‘un ehIymanPsþútagbBa¢ak;fa shkmμsiT§ikr 

mankRmiteFVIskmμPaBkñúgnamshkmμsiT§ikrTUeTABitR)akdEmn . 

maRta 80>-
 enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTAminGacbMeBjkargarBaNiC¢kmμteTAmuxeTot 

)aneT shkmμsiT§ikrmankRmitGacbMeBjkic©karrdæ)alRbcaMéf¶EdlCatRmUv 

karkñúgdMeNIrkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH . 
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 kñúgkrNIEdlshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayminRtUv)anCMnYskñúgry³eBl

120¬mYyryémÖ¦éf¶eT Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaHnwgRtUv)anrMlay . 

maRta 81>- 
 ttiyCnEdlCam©as;bMNulGacbþwgTamTarbMNulBIRkumh‘unshkmμ-

siT§imankRmitnigBIshkmμsiT§ikrTUeTA)andUcKña dUckñúgRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTAEdr . 

maRta 82>-
enAeBlNaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitminRKb;RKan; 

eT shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayRtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKña 

cMeBaHttiyCnnUvbMNulTaMgLayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit . sh- 

kmμsiT§ikrmankRmit RtUvTTYlxusRtUvnUvbMNulRtwmEtcMnYnPaKTun EdlxøÜn)an 

RBmeRBogdak;CamYyKña edayminKitkarepÞrGtßRbeyaCn_NamYyrbs;xøÜneLIy . 

maRta 83>-
 kñúgkrNIbMNulekInelIsBIedImTun b¤ kñúgkrNIkS½yFnénRkumh‘unsh- 

kmμsiT§imankRmit shkmμsiT§ikrmankRmitmñak;²EdlCam©as;bMNul minGac 

TamTarbMNulBIRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit)aneT rhUtdl;m©as;bMNul 

déTeToténRkumh‘unmankRmitenH RtUv)anedaHRsaycb;sBVRKb; . 

maRta 84>-
viFanénkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA k¾RtUvGnuvtþcMeBaHRkumh‘un 

shkmμsiT§imankRmitEdr .  
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 kñúgTMnak;TMngeTAnwgttiyCn shkmμsiT§ikrmankRmitEdl)anepÞrGtß- 

RbeyaCn_rbs;xøÜnrYcmkehIyenaH enAEtCab;katBVkic©EdlekItmaneLIgenA 

eBlEdlxøÜnenACashkmμsiT§ikrmankRmit . 

maRta 79>- 
shkmμsiT§ikrmankRmitminGaccUlrYmenAkñúgkarRKb;RKgGaCIvkmμrbs; 

Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit)aneT . 
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)anRKb;dMNak;kal . 
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h‘unshkmμsiT§ienaH b¤ minGnuBaØat[eRbIeQμaHrbs;xøÜnkñúgskmμPaBBaNiC¢kmμ 

NamYyrbs;Rkumh‘unenaHeLIy . 

 shkmμsiT§ikrmankRmitEdlRbRBwtþGMeBITaMgenH RtUvTTYlxusRtUvral; 

katBVkic©rbs;Rkumh‘unEdlekIteLIgedaysarkarRbRBwtþTaMgenaH . 

 shkmμsiT§ikrmankRmit GacGnuBaØat[TTYlxusRtUvdUcshkmμsiT§ikr 

TUeTAEdr cMeBaHkatBVkic©enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§i RbsinebIskmμPaBTaMg 

LayEdl)anerobrab;rYcehIy b¤ sar³sMxan;énskmμPaBTaMgenaHRsbtam 

dMeNIrkarGaCIvkmμrbs;Rkumh‘un ehIymanPsþútagbBa¢ak;fa shkmμsiT§ikr 

mankRmiteFVIskmμPaBkñúgnamshkmμsiT§ikrTUeTABitR)akdEmn . 

maRta 80>-
 enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTAminGacbMeBjkargarBaNiC¢kmμteTAmuxeTot 

)aneT shkmμsiT§ikrmankRmitGacbMeBjkic©karrdæ)alRbcaMéf¶EdlCatRmUv 

karkñúgdMeNIrkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH . 
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 kñúgkrNIEdlshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayminRtUv)anCMnYskñúgry³eBl

120¬mYyryémÖ¦éf¶eT Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaHnwgRtUv)anrMlay . 

maRta 81>- 
 ttiyCnEdlCam©as;bMNulGacbþwgTamTarbMNulBIRkumh‘unshkmμ-

siT§imankRmitnigBIshkmμsiT§ikrTUeTA)andUcKña dUckñúgRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTAEdr . 

maRta 82>-
enAeBlNaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitminRKb;RKan; 

eT shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayRtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKña 

cMeBaHttiyCnnUvbMNulTaMgLayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit . sh- 

kmμsiT§ikrmankRmit RtUvTTYlxusRtUvnUvbMNulRtwmEtcMnYnPaKTun EdlxøÜn)an 

RBmeRBogdak;CamYyKña edayminKitkarepÞrGtßRbeyaCn_NamYyrbs;xøÜneLIy . 

maRta 83>-
 kñúgkrNIbMNulekInelIsBIedImTun b¤ kñúgkrNIkS½yFnénRkumh‘unsh- 

kmμsiT§imankRmit shkmμsiT§ikrmankRmitmñak;²EdlCam©as;bMNul minGac 

TamTarbMNulBIRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit)aneT rhUtdl;m©as;bMNul 

déTeToténRkumh‘unmankRmitenH RtUv)anedaHRsaycb;sBVRKb; . 

maRta 84>-
viFanénkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA k¾RtUvGnuvtþcMeBaHRkumh‘un 

shkmμsiT§imankRmitEdr .  
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CMBUkTI 3 

Rkumh‘unmUlFn 
EpññkTI  1 

bTb,BaØtþiTUeTA 

maRta 85>-
c,ab;enHGnuBaØat[begáItRkumh‘unmUlFn EdlmanRkumh‘unÉkCnTTYl 

xusRtUvmankRmit nigRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit edIm,IRbkbBa- 

NiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit minGacbegáIteLIgeRkamc,ab;enH 

kñúgeKalbMNgeFVIGaCIvkmμ FnaKar Rkumh‘unFanara:b;rg nigRkumh‘un\NTan 

)aneLIy .  

maRta 86>-
Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmitKWCaRTg;RTaymYyénRkumh‘unmUl  

FnehIyRtUvmanlkçN³smÁal;dUcteTA ³

k-Rkumh‘unGacmansmaCikPaKh‘unBI 02¬BIr¦nak; rhUtdl;30  

¬samsib¦nak; . b:uEnþbuKÁlmñak;k¾GacbegáItRkumh‘un)anEdr EdlmaneQμaH 

fashRKasÉkbuKÁlTTYlxusRtUvmankRmit . shRKasÉkbuKÁlTTYlxus 

RtUvmankRmit manlkçxNÐdUcKñaeTAnwglkçxNÐTaMgLayrbs;Rkumh‘unÉkCn 

TTYlxusRtUvmankRmitEdr elIkElgEtlkçxNÐsþIBITMnak;TMngrvagsmaCik 

PaKh‘un . 

x-Rkumh‘unenaHminGacGnuBaØat[lk;PaKh‘un b¤ mUlbRtdéTeTot  

CasaFarN³)aneLIy . b:uEnþGacGnuBaØat[eFVIGnub,TaneTAsmaCikPaKh‘un  
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smaCikRKYsar nigGñkRKb;RKg)an . kñúgkrNIeFVIGnub,TaneTA[ttiyCnRtUv 

mankaryl;RBmBIsmaCikPaKh‘undéTeTottamsMeLgPaKeRcIn . 

K-Rkumh‘unenaHGacmankarrwtt,itmYy b¤ eRcIn)aneTAelIkarepÞr  

cMENkénRbePTPaKh‘unTaMgGs; .  

X-Rkumh‘unRtUv)anTTYlsÁal;faCaRkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUv  

mankRmit cab;BIeBlEdl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμtamTRmg;EbbbTCak;lak; 

EdlkMNt;edayRbkasrbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 87>-
Rkumhu‘nmhaCnTTYlxusRtUvmankRmitKWCaRTg;RTaymYyénRkumh‘un 

mUlFnEdlRtUv)anGnuBaØatedayc,ab;enH edIm,Ie)aHecjnUvmUlbRtEdlGac 

lk;CasaFarN³)an .  

maRta 88>-
enAkñúgCMBUkenH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³ 

1-lkçnþik³ mann½yfalkçnþik³edIm b¤ lkçnþik³eFVIkarEkERb . 

2-svnkr mann½yfaKNenyükrCMnajmñak;EdleFVIkic©karkñúg  

lkçN³CabuKÁl b¤ eFVIkic©karkñúgRkumh‘unKNenyüNamYy . 

 3-katBVkic©bMNulKWCasBaØab½NÑ b¤ CalixitbBa¢ak;bMNulepSg²  

b¤ lixitsñamrbs;Rkumh‘unEdlGacFana b¤ minGacFana)an . 

4-mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμmann½yfa  

mRnþIEdl)anTTYlkarEtgtaMgedayrdæmRnþIRksYgBaNiC¢kmμedIm,IGnuvtþkar

garénc,ab;enH . 

5-GPi)almann½yfasmaCikénRkumRbwkSaPi)alrbs;Rkumh‘un . 

6-sßabnikRkumh‘unmann½yfarUbvnþbuKÁlEdlcuHhtßelxaelI  
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CMBUkTI 3 

Rkumh‘unmUlFn 
EpññkTI  1 

bTb,BaØtþiTUeTA 

maRta 85>-
c,ab;enHGnuBaØat[begáItRkumh‘unmUlFn EdlmanRkumh‘unÉkCnTTYl 

xusRtUvmankRmit nigRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit edIm,IRbkbBa- 

NiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit minGacbegáIteLIgeRkamc,ab;enH 

kñúgeKalbMNgeFVIGaCIvkmμ FnaKar Rkumh‘unFanara:b;rg nigRkumh‘un\NTan 
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smaCikRKYsar nigGñkRKb;RKg)an . kñúgkrNIeFVIGnub,TaneTA[ttiyCnRtUv 

mankaryl;RBmBIsmaCikPaKh‘undéTeTottamsMeLgPaKeRcIn . 
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X-Rkumh‘unRtUv)anTTYlsÁal;faCaRkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUv  

mankRmit cab;BIeBlEdl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμtamTRmg;EbbbTCak;lak; 

EdlkMNt;edayRbkasrbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 87>-
Rkumhu‘nmhaCnTTYlxusRtUvmankRmitKWCaRTg;RTaymYyénRkumh‘un 

mUlFnEdlRtUv)anGnuBaØatedayc,ab;enH edIm,Ie)aHecjnUvmUlbRtEdlGac 

lk;CasaFarN³)an .  

maRta 88>-
enAkñúgCMBUkenH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³ 

1-lkçnþik³ mann½yfalkçnþik³edIm b¤ lkçnþik³eFVIkarEkERb . 

2-svnkr mann½yfaKNenyükrCMnajmñak;EdleFVIkic©karkñúg  

lkçN³CabuKÁl b¤ eFVIkic©karkñúgRkumh‘unKNenyüNamYy . 

 3-katBVkic©bMNulKWCasBaØab½NÑ b¤ CalixitbBa¢ak;bMNulepSg²  

b¤ lixitsñamrbs;Rkumh‘unEdlGacFana b¤ minGacFana)an . 

4-mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμmann½yfa  

mRnþIEdl)anTTYlkarEtgtaMgedayrdæmRnþIRksYgBaNiC¢kmμedIm,IGnuvtþkar

garénc,ab;enH . 

5-GPi)almann½yfasmaCikénRkumRbwkSaPi)alrbs;Rkumh‘un . 

6-sßabnikRkumh‘unmann½yfarUbvnþbuKÁlEdlcuHhtßelxaelI  
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lkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

7-esckþIseRmcsamBaØmann½yfaCaesckþIseRmcmYyRtUv)aneFVI 

eLIgedaysMeLgeqñatPaKeRcIndac;xat Edl)ancUlrYmkñúgkare)aHeqñat . 

8-PaKh‘unGacrMelaH)anmann½yfaCaPaKh‘unEdlRtUv)anecj  

edayRkumh‘unNamYy ³ 

    -Rkumh‘unenaHGacTij b¤ rMelaH)aneTAtamtRmUvkarrbs; 

Rkumh‘un  

    -Rkumh‘unenaHRtUv)antRmUv[edaylkçnþik³rbs;xøÜnedIm,I 

Tij b¤rMelaHenAeBlkMNt;NamYy b¤ k¾eTAtamtRmUvkarrbs;m©as;h‘unNa 

mñak; . 

9-es‘rIenAkñúgTMnak;TMngeTAnwgPaKh‘unmann½yfaCakarEbgEck  

cMNat;fñak;PaKh‘un[eTACaRbePTPaKh‘unnImYy² . 

10-esckþIseRmcBiessmann½yfaCaesckþIseRmcmYyRtUveFVI 

eLIgedaysMeLgeqñatPaKeRcIn 2¼3¬BIrPaKbI¦ Edl)ancUlrYmkñúgkare)aH 

eqñat b¤ BIkarcuHhtßelxarbs;smaCikPaKh‘unTaMgLay EdlmansiT§ikñúgkar 

e)aHeqñateFVIesckþIseRmcenaH . 

11-mUlbRtmann½yfa ³ 

k-CaPaKh‘unenAkñúges‘rIénPaKh‘unNamYy b¤ CaPaKh‘un  

enAkñúgRbePTénPaKh‘unNamYy .  

x-sBaØab½NÑ . 

K-rYmbBa©ÚlTaMgviBaØabnbRtbBa¢ak;Edlpþl;PsþútagGMBI  

mUlbRtTaMgLay . 
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maRta 89>-
Rkumh‘unBaNiC¢kmμmYyGaceFVIsm<½n§PaBCamYyRkumh‘unNamYyeTot)an 

RbsinebIRkumh‘unmYykñúgcMeNamRkumh‘unenaH CaRkumh‘unbuRtsm<½n§rbs;Rkum 

h‘unepSg b¤ Rkumh‘unTaMgBIrCabuRtsm<½n§rbs;Rkumh‘unEtmYydUcKña b¤ Rkumh‘un 

nImYy²RtUvRKb;RKgedaybuKÁlEtmYyrUbdUcKña . 

RbsinebIRkumh‘unBaNiC¢kmμBIr eFVIsm<½n§PaBCamYyRkumh‘unmYydUcKña 

enAkñúgeBlEtmYy Rkumh‘unTaMgenaHRtUvcat;TukfaCaRkumh‘unEdlmanTMnak; 

TMngeFVIsm<½n§PaBCamYyKña . 

maRta 90>-
sßabnik b¤ GPi)almñak;²CaGñkTTYlxusRtUvcMeBaHkarGnuvtþnUvkarcuHbBa¢I 

BaNiC¢kmμ kartmál;Tuk nigkarpSBVpSayEdl)antRmUvedayc,ab; . 

 

EpñkTI 2 

k- karbegáItRkumh‘unmUlFn 
 

maRta 91>-
nItibuKÁl b¤ rUbvnþbuKÁlmYy b¤ eRcIn Edlmankaysm,Ta nigsmtßPaB 

RKb;RKan;GacbegáItRkumh‘unmUlFn)an edayeFVIkarbMeBjtmál;lkçnþik³eT[ 

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 92>-
namkrN_rbs;Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvdak;nUvBaküfa 

{Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit} b¤ sresrGkSrkat;dak;xagcug b¤xag 

eRkam . 
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lkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

7-esckþIseRmcsamBaØmann½yfaCaesckþIseRmcmYyRtUv)aneFVI 

eLIgedaysMeLgeqñatPaKeRcIndac;xat Edl)ancUlrYmkñúgkare)aHeqñat . 

8-PaKh‘unGacrMelaH)anmann½yfaCaPaKh‘unEdlRtUv)anecj  

edayRkumh‘unNamYy ³ 

    -Rkumh‘unenaHGacTij b¤ rMelaH)aneTAtamtRmUvkarrbs; 

Rkumh‘un  

    -Rkumh‘unenaHRtUv)antRmUv[edaylkçnþik³rbs;xøÜnedIm,I 

Tij b¤rMelaHenAeBlkMNt;NamYy b¤ k¾eTAtamtRmUvkarrbs;m©as;h‘unNa 

mñak; . 

9-es‘rIenAkñúgTMnak;TMngeTAnwgPaKh‘unmann½yfaCakarEbgEck  

cMNat;fñak;PaKh‘un[eTACaRbePTPaKh‘unnImYy² . 

10-esckþIseRmcBiessmann½yfaCaesckþIseRmcmYyRtUveFVI 

eLIgedaysMeLgeqñatPaKeRcIn 2¼3¬BIrPaKbI¦ Edl)ancUlrYmkñúgkare)aH 

eqñat b¤ BIkarcuHhtßelxarbs;smaCikPaKh‘unTaMgLay EdlmansiT§ikñúgkar 

e)aHeqñateFVIesckþIseRmcenaH . 

11-mUlbRtmann½yfa ³ 

k-CaPaKh‘unenAkñúges‘rIénPaKh‘unNamYy b¤ CaPaKh‘un  

enAkñúgRbePTénPaKh‘unNamYy .  

x-sBaØab½NÑ . 

K-rYmbBa©ÚlTaMgviBaØabnbRtbBa¢ak;Edlpþl;PsþútagGMBI  

mUlbRtTaMgLay . 
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maRta 89>-
Rkumh‘unBaNiC¢kmμmYyGaceFVIsm<½n§PaBCamYyRkumh‘unNamYyeTot)an 

RbsinebIRkumh‘unmYykñúgcMeNamRkumh‘unenaH CaRkumh‘unbuRtsm<½n§rbs;Rkum 

h‘unepSg b¤ Rkumh‘unTaMgBIrCabuRtsm<½n§rbs;Rkumh‘unEtmYydUcKña b¤ Rkumh‘un 

nImYy²RtUvRKb;RKgedaybuKÁlEtmYyrUbdUcKña . 

RbsinebIRkumh‘unBaNiC¢kmμBIr eFVIsm<½n§PaBCamYyRkumh‘unmYydUcKña 

enAkñúgeBlEtmYy Rkumh‘unTaMgenaHRtUvcat;TukfaCaRkumh‘unEdlmanTMnak; 

TMngeFVIsm<½n§PaBCamYyKña . 

maRta 90>-
sßabnik b¤ GPi)almñak;²CaGñkTTYlxusRtUvcMeBaHkarGnuvtþnUvkarcuHbBa¢I 

BaNiC¢kmμ kartmál;Tuk nigkarpSBVpSayEdl)antRmUvedayc,ab; . 

 

EpñkTI 2 

k- karbegáItRkumh‘unmUlFn 
 

maRta 91>-
nItibuKÁl b¤ rUbvnþbuKÁlmYy b¤ eRcIn Edlmankaysm,Ta nigsmtßPaB 

RKb;RKan;GacbegáItRkumh‘unmUlFn)an edayeFVIkarbMeBjtmál;lkçnþik³eT[ 

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 92>-
namkrN_rbs;Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvdak;nUvBaküfa 

{Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit} b¤ sresrGkSrkat;dak;xagcug b¤xag 

eRkam . 
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namkrN_rbs;Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvdak;nUvBakü 

fa {Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit} b¤ sresrGkSrkat;dak;xagcug  

b¤ xageRkam . 

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvBinitünUvnam- 

krN_ Edl)anesñIsMuedayRkumh‘unenaH ehIyGacbdiesFnUvnamkrN_Na 

EdlRbhak;RbEhlKñaeFVI[mankarPan;RcLMeTAnwgnamkrN_rbs;Rkumh‘un 

epSgeTot Edl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμmunrYcehIy b¤ namkrN_mYyEdlpÞúyeTA 

nwgsNþab;Fñab;saFarN³EdlmaneQμaHGaRsUv b¤ Edlminsmrmü . esckþI 

seRmcrbs;mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμEdlBak;B½n§ 

eTAnwgnamkrN_rbs;Rkumh‘unKWCaesckþIseRmccugeRkay . 

maRta 93>-
lkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvEcgnUvlkçxNÐdUcxageRkam ³ 

k-namkrN_rbs;Rkumh‘un .  

  x-TIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘unenAkñúgRBHraCaNacRkm<úCa . 

  K-kmμvtßúGaCIvkmμénRkumh‘un nigkarkMNt;nUvGaCIvkmμEdlRkumh‘un 

enaHeFVIBaNiC¢kic© . kmμvtßúGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unGacmanmYy b¤ eRcInRbePT  

EdlminpÞúyeTAnwgbBaØtiþNamYyénc,ab; . 

X-edImTunRtUvRbkasCarUbiyvtßúCati .  

g-cMNat;RbePT nigcMnYnGtibrmaénPaKh‘unRBmTaMgtémøcarwkelI  

b½NÑPaKh‘unEdlRtUv)anGnuBaØat[e)aHecjedayRkumh‘unenaH . 

c-kñúgkrNIRkumh‘unRtUvGnuBaØat[e)aHb½NÑPaKh‘unelIsBImYy  

RbePTh‘unenaH lkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvEcgcMnYnPaKh‘unGtibrma nigtémø 

carwkelIb½NÑPaKh‘un ehIyRtUverobrab;BIsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMg 

LayEdlP¢ab;eTAnwgRbePTnImYy²énb½NÑPaKh‘unenaH . 
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q-kñúgkrNIRbePTPaKh‘unRtUve)aHCaes‘rI lkçnþik³Rkumh‘unenaH  

RtUvGnuBaØat[GPi)alkMNt;cMnYnPaKh‘unénes‘rInImYy² edIm,IkMNt;bøg;Ebg 

Eckes‘rInImYy² ehIyQaneTAkMNt;siT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdl 

P¢ab;eTAnwges‘rInImYy²enaH . 

C-kñúgkrNIIkare)aHecj karepÞr b¤ karkan;kab;b½NÑPaKh‘unrbs;  

Rkumh‘unRtUvhamXat; eBlenaHRtUvmanr)aykarN_BIRbsiT§PaB nigmanr)ay 

karN_BIkarkRmitenaH . 

Q-eQμaHnigGasydæanBitR)akdrbs;smaCikRkumh‘unmñak;² . 

j- cMnYnGPi)al b¤ cMnYnGb,brma nigGtibrmaénGPi)alrbs;  

Rkumh‘unenaH . 

maRta 94>-
lkçnþik³RtUvrYmbBa©ÚlpgEdr nUvral;cMNucepSgeTottamkarcaM)ac; . 

maRta 95>-
 lkçnþik³GaceFVIeLIgtamrUbPaBCalixitrvagÉkCn b¤ CalixitsarkarI . 

RKb;TMB½rénlkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvcuHhtßelxa b¤ htßelxasegçbeday 

smaCikTaMgGs;rbs;Rkumh‘unenaH . 

maRta 96>-
sßabnikRkumh‘un RtUvesñIsMueTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ edIm,IeFVIkartmál;lkçnþik³enaHCamYyÉksarsuMcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

epSgeTot . 
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namkrN_rbs;Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvdak;nUvBakü 

fa {Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit} b¤ sresrGkSrkat;dak;xagcug  

b¤ xageRkam . 

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvBinitünUvnam- 

krN_ Edl)anesñIsMuedayRkumh‘unenaH ehIyGacbdiesFnUvnamkrN_Na 

EdlRbhak;RbEhlKñaeFVI[mankarPan;RcLMeTAnwgnamkrN_rbs;Rkumh‘un 

epSgeTot Edl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμmunrYcehIy b¤ namkrN_mYyEdlpÞúyeTA 

nwgsNþab;Fñab;saFarN³EdlmaneQμaHGaRsUv b¤ Edlminsmrmü . esckþI 

seRmcrbs;mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμEdlBak;B½n§ 

eTAnwgnamkrN_rbs;Rkumh‘unKWCaesckþIseRmccugeRkay . 

maRta 93>-
lkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvEcgnUvlkçxNÐdUcxageRkam ³ 

k-namkrN_rbs;Rkumh‘un .  

  x-TIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘unenAkñúgRBHraCaNacRkm<úCa . 

  K-kmμvtßúGaCIvkmμénRkumh‘un nigkarkMNt;nUvGaCIvkmμEdlRkumh‘un 

enaHeFVIBaNiC¢kic© . kmμvtßúGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unGacmanmYy b¤ eRcInRbePT  

EdlminpÞúyeTAnwgbBaØtiþNamYyénc,ab; . 

X-edImTunRtUvRbkasCarUbiyvtßúCati .  

g-cMNat;RbePT nigcMnYnGtibrmaénPaKh‘unRBmTaMgtémøcarwkelI  

b½NÑPaKh‘unEdlRtUv)anGnuBaØat[e)aHecjedayRkumh‘unenaH . 

c-kñúgkrNIRkumh‘unRtUvGnuBaØat[e)aHb½NÑPaKh‘unelIsBImYy  

RbePTh‘unenaH lkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvEcgcMnYnPaKh‘unGtibrma nigtémø 

carwkelIb½NÑPaKh‘un ehIyRtUverobrab;BIsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMg 

LayEdlP¢ab;eTAnwgRbePTnImYy²énb½NÑPaKh‘unenaH . 
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q-kñúgkrNIRbePTPaKh‘unRtUve)aHCaes‘rI lkçnþik³Rkumh‘unenaH  

RtUvGnuBaØat[GPi)alkMNt;cMnYnPaKh‘unénes‘rInImYy² edIm,IkMNt;bøg;Ebg 

Eckes‘rInImYy² ehIyQaneTAkMNt;siT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdl 

P¢ab;eTAnwges‘rInImYy²enaH . 

C-kñúgkrNIIkare)aHecj karepÞr b¤ karkan;kab;b½NÑPaKh‘unrbs;  

Rkumh‘unRtUvhamXat; eBlenaHRtUvmanr)aykarN_BIRbsiT§PaB nigmanr)ay 

karN_BIkarkRmitenaH . 

Q-eQμaHnigGasydæanBitR)akdrbs;smaCikRkumh‘unmñak;² . 

j- cMnYnGPi)al b¤ cMnYnGb,brma nigGtibrmaénGPi)alrbs;  

Rkumh‘unenaH . 

maRta 94>-
lkçnþik³RtUvrYmbBa©ÚlpgEdr nUvral;cMNucepSgeTottamkarcaM)ac; . 

maRta 95>-
 lkçnþik³GaceFVIeLIgtamrUbPaBCalixitrvagÉkCn b¤ CalixitsarkarI . 

RKb;TMB½rénlkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvcuHhtßelxa b¤ htßelxasegçbeday 

smaCikTaMgGs;rbs;Rkumh‘unenaH . 

maRta 96>-
sßabnikRkumh‘un RtUvesñIsMueTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ edIm,IeFVIkartmál;lkçnþik³enaHCamYyÉksarsuMcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

epSgeTot . 
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maRta 97>-
eRkayBIkaryl;RBmtmál;nUvlkçnþik³rbs;Rkumh‘un nigeRkayBI)anTTYl 

esah‘uyénkartmál;enaH mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ  

RtUvecjnUvlixitbBa¢ak;mYyCasmÁal; . 

maRta 98>-
Rkumh‘unTTYl)annItibuKÁliklkçN³ cab;BIkalbriecäTEdl)ancuHkñúg 

bB¢aIBaNiC¢kmμ . 

x- smtßPaB nigsiTi§rbs;Rkumh‘un 

maRta 99>-
Rkumh‘unEdl)anbegáIteLIgtamc,ab;enHmansmtßPaB siT§i nigbuBVsiT§i 

dUcrUbvnþbuKÁlEdr .  

Rkumh‘unGacRbkbBaNiC¢kic©TUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa)an . 

maRta 100>-
Rkumh‘unGacRbkbBaNiC¢kic©rbs;xøÜneFVIkic©karrbs;xøÜn nigGnuvtþsiT§i 

rbs;xøÜn enAkñúgEdnsmtßkic©énRbeTsNamYy eRkABIRBHraCaNacRkkm<úCa 

)an luHRtaEtc,ab;énRbeTsenaH)anGnuBaØat . 

maRta 101>-
Rkumh‘unRtUv)ancat;TukCaRkumh‘unmansBa¢atiExμr luHRtaEt ³ 

k-Rkumh‘unmanTIkEnøgeFVIGaCIvkmμ nigTIsñak;karcuHbBa¢IsßitenAkñúg  

RBHraCaNacRkkm<úCa . 

x-PaKh‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatenAkñúgRkumh‘uncab;BI 51 ¬hasib 

mYy¦ PaKry RtUv)ankan;kab;edayrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlsBa¢atiExμr .  
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maRta 102>-
Rkumh‘unmYyGacerobcMbTbBa¢aépÞkñúgpÞal; edIm,IsRmYldl;kic©karGaCIv- 

kmμrbs;Rkumh‘un .  

mincaM)ac;manbTbBa¢aépÞkñúgmYy EdleFVIeLIgkñúgeKalbMNgedIm,IbBa¢ak; 

GMBIsiT§iBiessNamYyeTAelIRkumh‘un nigGPi)alRkumh‘un . 

maRta 103>-
Rkumh‘unminRtUvRbkbBaNiC¢kic©NamYy b¤ GnuvtþsiTi§NamYy Edllkçnþik³ 

rbs;xøÜn)anhamXat; b¤ minRtUvGnuvtþsiT§iNamYyEdlpÞúyBIlkçnþik³rbs;xøÜn 

eLIy . 

maRta 104>-
RbkarEdlRkumh‘un)anRbRBwtþrMelaPelIlkçnþik³rbs;xøÜn minnaM[man 

emaXPaBdl;karRbRBwtþenaHeLIy . viFanenHGnuvtþcMeBaHRKb;karRbRBwtþ rYm 

mankarepÞrRTBüsm,tþieTA[Rkumh‘un b¤ karepÞrRTBüsm,tþiBIRkumh‘un . 

maRta 105>-
RbkarEdlmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμtmál;Tuk 

Éksarrbs;Rkumh‘un b¤ RbkarEdlÉksarsRmab;eFVIGFikarkic© Edlftcmøg 

TukenAkñúgkariyal½yRkumh‘unminRtUv)ancat;TukfaeFVI[b:HBal;eTAelIbuKÁl 

NamYy b¤ CakarCUndMNwgdl;buKÁlNamYyeLIy .  

maRta 106>-
Rkumh‘un b¤ buKÁlmñak;EdlFanakatBVkic©mYYyrbs;Rkumh‘unenaHminGac 

ykcMNucTaMgLaydUcxageRkamCaels edIm,IeCosvagBIkatBVkic©cMeBaHttiy 

CnEdlBak;B½n§CamYyRkumh‘unenaH b¤ ttiyCnEdlTTYlsiT§iBIRkumh‘un)an  
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maRta 97>-
eRkayBIkaryl;RBmtmál;nUvlkçnþik³rbs;Rkumh‘un nigeRkayBI)anTTYl 

esah‘uyénkartmál;enaH mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ  

RtUvecjnUvlixitbBa¢ak;mYyCasmÁal; . 

maRta 98>-
Rkumh‘unTTYl)annItibuKÁliklkçN³ cab;BIkalbriecäTEdl)ancuHkñúg 

bB¢aIBaNiC¢kmμ . 

x- smtßPaB nigsiTi§rbs;Rkumh‘un 

maRta 99>-
Rkumh‘unEdl)anbegáIteLIgtamc,ab;enHmansmtßPaB siT§i nigbuBVsiT§i 

dUcrUbvnþbuKÁlEdr .  

Rkumh‘unGacRbkbBaNiC¢kic©TUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa)an . 

maRta 100>-
Rkumh‘unGacRbkbBaNiC¢kic©rbs;xøÜneFVIkic©karrbs;xøÜn nigGnuvtþsiT§i 

rbs;xøÜn enAkñúgEdnsmtßkic©énRbeTsNamYy eRkABIRBHraCaNacRkkm<úCa 

)an luHRtaEtc,ab;énRbeTsenaH)anGnuBaØat . 

maRta 101>-
Rkumh‘unRtUv)ancat;TukCaRkumh‘unmansBa¢atiExμr luHRtaEt ³ 

k-Rkumh‘unmanTIkEnøgeFVIGaCIvkmμ nigTIsñak;karcuHbBa¢IsßitenAkñúg  

RBHraCaNacRkkm<úCa . 

x-PaKh‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatenAkñúgRkumh‘uncab;BI 51 ¬hasib 

mYy¦ PaKry RtUv)ankan;kab;edayrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlsBa¢atiExμr .  
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maRta 102>-
Rkumh‘unmYyGacerobcMbTbBa¢aépÞkñúgpÞal; edIm,IsRmYldl;kic©karGaCIv- 

kmμrbs;Rkumh‘un .  

mincaM)ac;manbTbBa¢aépÞkñúgmYy EdleFVIeLIgkñúgeKalbMNgedIm,IbBa¢ak; 

GMBIsiT§iBiessNamYyeTAelIRkumh‘un nigGPi)alRkumh‘un . 

maRta 103>-
Rkumh‘unminRtUvRbkbBaNiC¢kic©NamYy b¤ GnuvtþsiTi§NamYy Edllkçnþik³ 

rbs;xøÜn)anhamXat; b¤ minRtUvGnuvtþsiT§iNamYyEdlpÞúyBIlkçnþik³rbs;xøÜn 

eLIy . 

maRta 104>-
RbkarEdlRkumh‘un)anRbRBwtþrMelaPelIlkçnþik³rbs;xøÜn minnaM[man 

emaXPaBdl;karRbRBwtþenaHeLIy . viFanenHGnuvtþcMeBaHRKb;karRbRBwtþ rYm 

mankarepÞrRTBüsm,tþieTA[Rkumh‘un b¤ karepÞrRTBüsm,tþiBIRkumh‘un . 

maRta 105>-
RbkarEdlmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμtmál;Tuk 

Éksarrbs;Rkumh‘un b¤ RbkarEdlÉksarsRmab;eFVIGFikarkic© Edlftcmøg 

TukenAkñúgkariyal½yRkumh‘unminRtUv)ancat;TukfaeFVI[b:HBal;eTAelIbuKÁl 

NamYy b¤ CakarCUndMNwgdl;buKÁlNamYyeLIy .  

maRta 106>-
Rkumh‘un b¤ buKÁlmñak;EdlFanakatBVkic©mYYyrbs;Rkumh‘unenaHminGac 

ykcMNucTaMgLaydUcxageRkamCaels edIm,IeCosvagBIkatBVkic©cMeBaHttiy 

CnEdlBak;B½n§CamYyRkumh‘unenaH b¤ ttiyCnEdlTTYlsiT§iBIRkumh‘un)an  
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eLIy . b:uEnþcMNucTaMgLayenHGacRtUveCosvag)an RbsinebIttiyCnenaH 

)ansÁal; b¤ )andwgnUvcMNucTaMgenaHedaysartYnaTIrbs;xøÜn b¤ edaysarTMnak; 

TMngrbs;xøÜnenAkñúgRkumh‘unenaH ³ 

k-lkçnþik³nigbTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unminRtUv)anGnuvtþtam .  

x-buKÁlEdl)andak;eQμaHCaGPi)alenAkñúglixitCUndMNwg  

eRkayeKbMput Edl)anbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ minEmnCaGPi)alrbs;Rkumh‘uneT . 

K- TIkEnøgEdl)andak;CaTIsñak;karcuHbBa¢IIenAkñúglixitCUndMNwg  

eRkayeKbMput Edl)anbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμminEmnCaTIsñak;karcuHbBa¢IBitR)akdrbs;Rkumh‘unenaHeT . 

X-buKÁlEdlCaGPi)al  buKÁlik b¤ Pñak;garbs;Rkumh‘unminRtUv  

)anEtgtaMg b¤ minRtUv)anRbKl;siTi§[Gnuvtþ nigRbtibtþiParkic©EdlCaTmøab; 

eFVIBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un . 

g-ÉksarEdl)anecj[edayGPi)al GñkRKb;RKg b¤ Pñak;gar  

Namñak;rbs;Rkumh‘unminmansuBlPaB b¤ minykCakar)aneLIy . 

c-R)ak;x©I nigkarFanab¤karlk; karCYlb¤karedaHdUrRTBüsm,tiþ  

minRtUv)anGnuBaØat[eT . 

K- TIsñak;karcuHbBa¢I esovePAbBa¢I nig kMNt;ehtu 
 

maRta 107>-
enARKb;eBlevla Rkumh‘unRtUvmanTIsñak;karcuHbBa¢IenAkñúgRBHraCaNa 

cRkkm<úCadUcEdl)anbBa¢ak;enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 
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maRta 108>-
Rkumhu‘nRtUvpþl;[eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢-

kmμnUvesckþICUndMNwgGMBITItaMg TIsñak;karcuHbBa¢ICamYyKña niglkçnþik³Edl 

sþIBITItaMg b¤ BIkarpøas;bþÚrTItaMgsñak;karcuHbBa¢IenaH . 

lixitCUndMNwgGMBIkarpøas;bþÚrTItaMgrbs;TIsñak;karcuHbBa¢I RtUvepJIeTAmRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμkñúgry³eBl 15¬db;R)aM¦ éf¶ 

énéf¶eFVIkarbnÞab;BImankarpøas;bþÚrenaH . 

maRta 109>-
Rkumh‘unRtUverobcMnigrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuHbBa¢Irbs;xøÜnnUv ³ 

  k-lkçnþik³ nigRKb;karEkERbTaMgGs; . 

  x-kMNt;ehtuGgÁRbCMu nigesckþIseRmcTaMgLayrbs;m©as;h‘un . 

  K-ÉksarénesckþICUndMNwgtRmUv[epJI b¤ tmál;TukCaÉksar . 

X-bBa¢ImUlbRt .  

maRta 110>-
 m©as;h‘un nigm©as;bMNulrbs;Rkumh‘un Pñak;gar nigGñktMNagRsbc,ab; 

rbs;xøÜnRBmTaMgmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμGacBinitü 

RKb;ÉksardUcEdl)anEcg enAkñúgGMLúgeBlem:ageFVIGaCIvkmμFmμtarbs;Rkum 

h‘unnigGaceFVIsRmg;)anedayminKitkéRm . 

RbsinebIRkumh‘unCaRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit buKÁlNa 

k¾edayk¾GaceFVIsRmg;elIRKb;ÉksarenaH)anedaybg;éføQñÜlsmRsb . 

maRta 111>-
 ral;bBa¢IeQμaHm©as;h‘un minRtUv)aneRbIedaybuKÁlNamñak;eLIy elIk 

ElgEtbuKÁlenaHmankarBak;B½n§CamYy ³ 
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eLIy . b:uEnþcMNucTaMgLayenHGacRtUveCosvag)an RbsinebIttiyCnenaH 

)ansÁal; b¤ )andwgnUvcMNucTaMgenaHedaysartYnaTIrbs;xøÜn b¤ edaysarTMnak; 

TMngrbs;xøÜnenAkñúgRkumh‘unenaH ³ 

k-lkçnþik³nigbTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unminRtUv)anGnuvtþtam .  

x-buKÁlEdl)andak;eQμaHCaGPi)alenAkñúglixitCUndMNwg  

eRkayeKbMput Edl)anbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ minEmnCaGPi)alrbs;Rkumh‘uneT . 

K- TIkEnøgEdl)andak;CaTIsñak;karcuHbBa¢IIenAkñúglixitCUndMNwg  

eRkayeKbMput Edl)anbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμminEmnCaTIsñak;karcuHbBa¢IBitR)akdrbs;Rkumh‘unenaHeT . 

X-buKÁlEdlCaGPi)al  buKÁlik b¤ Pñak;garbs;Rkumh‘unminRtUv  

)anEtgtaMg b¤ minRtUv)anRbKl;siTi§[Gnuvtþ nigRbtibtþiParkic©EdlCaTmøab; 

eFVIBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un . 

g-ÉksarEdl)anecj[edayGPi)al GñkRKb;RKg b¤ Pñak;gar  

Namñak;rbs;Rkumh‘unminmansuBlPaB b¤ minykCakar)aneLIy . 

c-R)ak;x©I nigkarFanab¤karlk; karCYlb¤karedaHdUrRTBüsm,tiþ  

minRtUv)anGnuBaØat[eT . 

K- TIsñak;karcuHbBa¢I esovePAbBa¢I nig kMNt;ehtu 
 

maRta 107>-
enARKb;eBlevla Rkumh‘unRtUvmanTIsñak;karcuHbBa¢IenAkñúgRBHraCaNa 

cRkkm<úCadUcEdl)anbBa¢ak;enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 
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maRta 108>-
Rkumhu‘nRtUvpþl;[eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢-

kmμnUvesckþICUndMNwgGMBITItaMg TIsñak;karcuHbBa¢ICamYyKña niglkçnþik³Edl 

sþIBITItaMg b¤ BIkarpøas;bþÚrTItaMgsñak;karcuHbBa¢IenaH . 

lixitCUndMNwgGMBIkarpøas;bþÚrTItaMgrbs;TIsñak;karcuHbBa¢I RtUvepJIeTAmRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμkñúgry³eBl 15¬db;R)aM¦ éf¶ 

énéf¶eFVIkarbnÞab;BImankarpøas;bþÚrenaH . 

maRta 109>-
Rkumh‘unRtUverobcMnigrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuHbBa¢Irbs;xøÜnnUv ³ 

  k-lkçnþik³ nigRKb;karEkERbTaMgGs; . 

  x-kMNt;ehtuGgÁRbCMu nigesckþIseRmcTaMgLayrbs;m©as;h‘un . 

  K-ÉksarénesckþICUndMNwgtRmUv[epJI b¤ tmál;TukCaÉksar . 

X-bBa¢ImUlbRt .  

maRta 110>-
 m©as;h‘un nigm©as;bMNulrbs;Rkumh‘un Pñak;gar nigGñktMNagRsbc,ab; 

rbs;xøÜnRBmTaMgmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμGacBinitü 

RKb;ÉksardUcEdl)anEcg enAkñúgGMLúgeBlem:ageFVIGaCIvkmμFmμtarbs;Rkum 

h‘unnigGaceFVIsRmg;)anedayminKitkéRm . 

RbsinebIRkumh‘unCaRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit buKÁlNa 

k¾edayk¾GaceFVIsRmg;elIRKb;ÉksarenaH)anedaybg;éføQñÜlsmRsb . 

maRta 111>-
 ral;bBa¢IeQμaHm©as;h‘un minRtUv)aneRbIedaybuKÁlNamñak;eLIy elIk 

ElgEtbuKÁlenaHmankarBak;B½n§CamYy ³ 
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  k-karxitxMRbwgERbgedIm,IrksMeLgKaMRTkñúgkare)aHeqñatBIm©as; 

h‘unrbs;Rkumh‘un . 

  x-karpþl;sMeNITijPaKh‘unrbs;Rkumh‘un . 

  K-GVIepSg²eTot EdlTak;;TgeTAnwgkargarrbs;Rkumh‘un . 

maRta 112>-
Rkumh‘unRtUverobcM nigrkSaTuknUvkMNt;ehturbs;RkumRbwkSaPi)alTaMg 

Lay nigesckþIseRmcrbs;KN³kmμaFikarGPi)al[)ansBVRKb; . 

kMNt;ehtuRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al RtUvrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuH 

bBa¢Irbs;Rkumh‘unb¤ enAkEnøgdéTeTot EdlGPi)alyl;eXIjfasmRsbehIy 

ÉksarTaMgenaHRtUv)anebIkcMhedIm,I[GPi)aleFVIkarBinitü)anRKb;eBl . 

maRta 113>-
Rkumh‘unRtUverobcM nigrkSaTuknUvbBa¢IKNenyü[)anRKb;RKan;sRmab; 

ry³eBl 10¬db;¦qñaM bnÞab;BIbBa©b;qñaMsareBIBn§ . 

RbsinebIbBa¢IKNenyüRtUvrkSaTukenAeRkARBHraCaNacRkkmμkm<úCa 

Éksarc,ab;cmøgénbBa¢IKNenyüenaH k¾RtUv)anrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuH 

bBa¢IpgEdr . 

maRta 114>-
Rkumh‘un nigPñak;garrbs;Rkumh‘unRtUvrkSakarBarTukesovePAbBa¢I nig 

kMNt;ehturbs;Rkumh‘unedayRbugRby½tñ[)aneTogTat; nigkarBar[)anRtwm 

RtUv . 
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maRta 115>-
lixitsñam b¤ kic©snüa Edl)aneFVIkñúgnamRkumh‘unedayGPi)almñak; b¤ 

GñkRKb;RKgmñak; b¤ Pñak;garmñak;rbs;Rkumh‘unmansuBlPaB eTaHbICaKμanRta 

smÁal;rbs;Rkumh‘une)aHP¢ab;eTAelIÉksarTaMgenaHk¾eday .  

X- GPi)al nig GñkRKb;RKgRkumh‘un 

maRta 116>- 
 enAeBltmál;TukÉksarniglkçnþik³karbegáItRkumh‘unBaNiC¢kmμ sßab- 

nikTaMgLayRtUvpþl;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμnUv 

lixitCUndMNwgrbs;GPi)al eTAtamEbbbTEdl)ankMNt;edayRksYgBaNi- 

C¢kmμ . 

 eRkayBIecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkarbegáItRkumh‘un sßabnikmñak; b¤ GPi- 

)almñak;GacekaHRbCMuRkumRbwkSaPi)al)anedaypþl;karCUndMNwgya:gtic

05¬R)aM¦éf¶ tamry³lixiteTARKb;GPi)al.lixitCUndMNwgenaH manbBa¢ak;BI 

eBlevla nigTIkEnøgRbCuMpg . 

GPi)aldMbUgRtUvkan;tMENg cab;BIkalbriecäTénkarbegáItRkumh‘unrhUt 

dl;manmhasnñi)atm©as;h‘unelIkTImYy . 

maRta 117>-
 RkumRbwkSaPi)aldMbUgTaMgLay RtUvcat;Ecgmhasnñi)atelIkTI 1 rbs; 

m©as;h‘unkñúgGMLúgeBl01¬mYy¦ qñaM bnÞab;BIRkumh‘un)anbegáIteLIg .lixit 

CUndMNwgBImhasniñ)atenaH RtUvEcky:agehacNas; 20¬émÖ¦éf¶ muneTAbuKÁl 

EdlmansiT§icUlrYmmhasnñi)atenaH . lixitCUndMNwgRtUvbBa¢ak;GMBIkal 

briecäTTIkEnøg nigrebobvar³énmhasnñi)atenaH . 
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  k-karxitxMRbwgERbgedIm,IrksMeLgKaMRTkñúgkare)aHeqñatBIm©as; 

h‘unrbs;Rkumh‘un . 

  x-karpþl;sMeNITijPaKh‘unrbs;Rkumh‘un . 

  K-GVIepSg²eTot EdlTak;;TgeTAnwgkargarrbs;Rkumh‘un . 

maRta 112>-
Rkumh‘unRtUverobcM nigrkSaTuknUvkMNt;ehturbs;RkumRbwkSaPi)alTaMg 

Lay nigesckþIseRmcrbs;KN³kmμaFikarGPi)al[)ansBVRKb; . 

kMNt;ehtuRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al RtUvrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuH 

bBa¢Irbs;Rkumh‘unb¤ enAkEnøgdéTeTot EdlGPi)alyl;eXIjfasmRsbehIy 

ÉksarTaMgenaHRtUv)anebIkcMhedIm,I[GPi)aleFVIkarBinitü)anRKb;eBl . 

maRta 113>-
Rkumh‘unRtUverobcM nigrkSaTuknUvbBa¢IKNenyü[)anRKb;RKan;sRmab; 

ry³eBl 10¬db;¦qñaM bnÞab;BIbBa©b;qñaMsareBIBn§ . 

RbsinebIbBa¢IKNenyüRtUvrkSaTukenAeRkARBHraCaNacRkkmμkm<úCa 

Éksarc,ab;cmøgénbBa¢IKNenyüenaH k¾RtUv)anrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuH 

bBa¢IpgEdr . 

maRta 114>-
Rkumh‘un nigPñak;garrbs;Rkumh‘unRtUvrkSakarBarTukesovePAbBa¢I nig 

kMNt;ehturbs;Rkumh‘unedayRbugRby½tñ[)aneTogTat; nigkarBar[)anRtwm 

RtUv . 
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maRta 115>-
lixitsñam b¤ kic©snüa Edl)aneFVIkñúgnamRkumh‘unedayGPi)almñak; b¤ 

GñkRKb;RKgmñak; b¤ Pñak;garmñak;rbs;Rkumh‘unmansuBlPaB eTaHbICaKμanRta 

smÁal;rbs;Rkumh‘une)aHP¢ab;eTAelIÉksarTaMgenaHk¾eday .  

X- GPi)al nig GñkRKb;RKgRkumh‘un 

maRta 116>- 
 enAeBltmál;TukÉksarniglkçnþik³karbegáItRkumh‘unBaNiC¢kmμ sßab- 

nikTaMgLayRtUvpþl;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμnUv 

lixitCUndMNwgrbs;GPi)al eTAtamEbbbTEdl)ankMNt;edayRksYgBaNi- 

C¢kmμ . 

 eRkayBIecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkarbegáItRkumh‘un sßabnikmñak; b¤ GPi- 

)almñak;GacekaHRbCMuRkumRbwkSaPi)al)anedaypþl;karCUndMNwgya:gtic

05¬R)aM¦éf¶ tamry³lixiteTARKb;GPi)al.lixitCUndMNwgenaH manbBa¢ak;BI 

eBlevla nigTIkEnøgRbCuMpg . 

GPi)aldMbUgRtUvkan;tMENg cab;BIkalbriecäTénkarbegáItRkumh‘unrhUt 

dl;manmhasnñi)atm©as;h‘unelIkTImYy . 

maRta 117>-
 RkumRbwkSaPi)aldMbUgTaMgLay RtUvcat;Ecgmhasnñi)atelIkTI 1 rbs; 

m©as;h‘unkñúgGMLúgeBl01¬mYy¦ qñaM bnÞab;BIRkumh‘un)anbegáIteLIg .lixit 

CUndMNwgBImhasniñ)atenaH RtUvEcky:agehacNas; 20¬émÖ¦éf¶ muneTAbuKÁl 

EdlmansiT§icUlrYmmhasnñi)atenaH . lixitCUndMNwgRtUvbBa¢ak;GMBIkal 

briecäTTIkEnøg nigrebobvar³énmhasnñi)atenaH . 
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maRta 118>-
 Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvmanGPi)almñak; b¤ eRcInnak; . 

 Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmitRtUvmanGPi)aly:agtic 03¬bI¦ 

nak; . 

 m©as;h‘un RtUve)aHeqñateRCIserIsGPi)al tamry³esckþIseRmcsamBaØ 

énm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat . 

maRta 119>-
 RkumRbwkSaPii)alRtUvcat;EcgGaCIvkmμ nigkargarrbs;Rkumh‘un . lkç- 

nþik³Rkumh‘unRtUvEcgBIsiT§irbs;GPi)alEdlmanCaGaT× ³ 

1-EtgtaMgnigdkhUtGñkRKb;RKgTaMgGs; nigkMNt;nUvsiT§ic,as;  

las;sRmab;GñkRKb;RKgTaMgenaH .  

2-kMNt;R)ak;ebovtS nigR)ak;bMNac;epSg²dl;GñkRKb;RKgTaMg  

enaH . 

 3-kRmitR)ak;ebovtS b¤ R)ak;bMNac;epSg² sRmab;GPi)alTaMg 

Lay ehIydak;CUneTAm©as;h‘unedIm,IsuMesckþIseRmc . 

 4-ecjb½NÑkMNt;snüa sBaØab½NÑ niglixitsñam EdlbBa¢ak;fa 

manbMNul nigtwktagepSg²énbMNulrbs;Rkumh‘un nigkMNt;nUvlkçN³dac; 

xatniglkçN³eFobrbs;lixitsñamTaMgLayenaH . 

 5-esñIsMum©as;h‘un edIm,IeFVIkarEkERblkçnþik³ b¤ lubecallkçnþik³ 

rbs;Rkumh‘un . 

 6-esñIsMum©as;h‘unnUvkic©snüarMlaycUlKñab¤ rYmbBa©ÚlKñarvagRkum 

h‘un nigbuKÁlepSgNamYy . 

  7-esñIsMum©as;h‘unedIm,Ilk;RTBüsm,tþiRkumh‘unTaMgGs;b¤mYyPaK .  

  8-esñIsMum©as;h‘unedIm,IrMlay b¤ CRmHbBa¢IRkumh‘un .  

239

 

 9-RbkasPaKlaPeTAtameKalkarN_KNenyü nigtamlkçxNÐ 

énkardak;PaKh‘un RbePTnImYy²EdlmansiT§iTTYlPaKlaP . 

 10-ecjb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘uneTAtamvisalPaB Edl)an 

EcgenAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

  11-x©IR)ak; . 

  12- e)aHecj e)aHecjsaCafμI b¤ lk;mUlbRtrbs;Rkumh‘un . 

  13-cuHkic©snüaFana kñúgnamRkumh‘un . 

 14-eFVIGuIb:UEtk cuHkic©snüabBa©aM ebImindUecñHeTbegáItplRbeyaCn_ 

BImUlbRtcMeBaHRTBüsm,tþiTaMgGs; b¤ RTBüsm,tþiNamYyrbs;Rkumh‘unedIm,I 

eFVIkarFanakatBVkic©NamYyrbs;Rkumh‘un . 

 15-erobcMkarbiTbBa¢IKNenyüénkalbriecäTnImYy²CUnm©as;h‘un 

nigesñIcat;EcglT§plRbcaMqñaMdak;CUnmhasnñi)aténm©as;h‘un . 

maRta 120>-
 ral;rUbvnþbuKÁl EdlmansmtßPaBmanGayuelIsBI 18 ¬db;R)aMbI¦qñaM 

GacbeRmIkargarCaGPi)al b¤ CaGñkRKb;RKgrbs;Rkumh‘un)an . GPi)almin 

caM)ac;Cam©as;h‘uneT b¤ mincaM)ac;tRmUv[manlkçNsm,tþiNaepSgeToteT 

elIkElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘untRmUv[manlkçxNÐtRmUv . 

maRta 121>-
 kñúgkrNIlkçnþik³Rkumh‘unminEcgGMBIGaNtþieT GPi)almñak;²RtUvman 

GaNtþi 02¬BIr¦qñaM ehIyGacRtUve)aHeqñat[saCafIμeTot)an .  

maRta 122>-
 GaNtþirbs;GPi)al GacRtUvkMNt;CatMNak;² EtGaNtþirbs;GPi)al 

TaMgLayminGacbBa©b;kñúgqñaMCamYyKña)aneLIy . 
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maRta 118>-
 Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvmanGPi)almñak; b¤ eRcInnak; . 

 Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmitRtUvmanGPi)aly:agtic 03¬bI¦ 

nak; . 

 m©as;h‘un RtUve)aHeqñateRCIserIsGPi)al tamry³esckþIseRmcsamBaØ 

énm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat . 

maRta 119>-
 RkumRbwkSaPii)alRtUvcat;EcgGaCIvkmμ nigkargarrbs;Rkumh‘un . lkç- 

nþik³Rkumh‘unRtUvEcgBIsiT§irbs;GPi)alEdlmanCaGaT× ³ 

1-EtgtaMgnigdkhUtGñkRKb;RKgTaMgGs; nigkMNt;nUvsiT§ic,as;  

las;sRmab;GñkRKb;RKgTaMgenaH .  

2-kMNt;R)ak;ebovtS nigR)ak;bMNac;epSg²dl;GñkRKb;RKgTaMg  

enaH . 

 3-kRmitR)ak;ebovtS b¤ R)ak;bMNac;epSg² sRmab;GPi)alTaMg 

Lay ehIydak;CUneTAm©as;h‘unedIm,IsuMesckþIseRmc . 

 4-ecjb½NÑkMNt;snüa sBaØab½NÑ niglixitsñam EdlbBa¢ak;fa 

manbMNul nigtwktagepSg²énbMNulrbs;Rkumh‘un nigkMNt;nUvlkçN³dac; 

xatniglkçN³eFobrbs;lixitsñamTaMgLayenaH . 

 5-esñIsMum©as;h‘un edIm,IeFVIkarEkERblkçnþik³ b¤ lubecallkçnþik³ 

rbs;Rkumh‘un . 

 6-esñIsMum©as;h‘unnUvkic©snüarMlaycUlKñab¤ rYmbBa©ÚlKñarvagRkum 

h‘un nigbuKÁlepSgNamYy . 

  7-esñIsMum©as;h‘unedIm,Ilk;RTBüsm,tþiRkumh‘unTaMgGs;b¤mYyPaK .  

  8-esñIsMum©as;h‘unedIm,IrMlay b¤ CRmHbBa¢IRkumh‘un .  
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 9-RbkasPaKlaPeTAtameKalkarN_KNenyü nigtamlkçxNÐ 

énkardak;PaKh‘un RbePTnImYy²EdlmansiT§iTTYlPaKlaP . 

 10-ecjb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘uneTAtamvisalPaB Edl)an 

EcgenAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

  11-x©IR)ak; . 

  12- e)aHecj e)aHecjsaCafμI b¤ lk;mUlbRtrbs;Rkumh‘un . 

  13-cuHkic©snüaFana kñúgnamRkumh‘un . 

 14-eFVIGuIb:UEtk cuHkic©snüabBa©aM ebImindUecñHeTbegáItplRbeyaCn_ 

BImUlbRtcMeBaHRTBüsm,tþiTaMgGs; b¤ RTBüsm,tþiNamYyrbs;Rkumh‘unedIm,I 

eFVIkarFanakatBVkic©NamYyrbs;Rkumh‘un . 

 15-erobcMkarbiTbBa¢IKNenyüénkalbriecäTnImYy²CUnm©as;h‘un 

nigesñIcat;EcglT§plRbcaMqñaMdak;CUnmhasnñi)aténm©as;h‘un . 

maRta 120>-
 ral;rUbvnþbuKÁl EdlmansmtßPaBmanGayuelIsBI 18 ¬db;R)aMbI¦qñaM 

GacbeRmIkargarCaGPi)al b¤ CaGñkRKb;RKgrbs;Rkumh‘un)an . GPi)almin 

caM)ac;Cam©as;h‘uneT b¤ mincaM)ac;tRmUv[manlkçNsm,tþiNaepSgeToteT 

elIkElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘untRmUv[manlkçxNÐtRmUv . 

maRta 121>-
 kñúgkrNIlkçnþik³Rkumh‘unminEcgGMBIGaNtþieT GPi)almñak;²RtUvman 

GaNtþi 02¬BIr¦qñaM ehIyGacRtUve)aHeqñat[saCafIμeTot)an .  

maRta 122>-
 GaNtþirbs;GPi)al GacRtUvkMNt;CatMNak;² EtGaNtþirbs;GPi)al 

TaMgLayminGacbBa©b;kñúgqñaMCamYyKña)aneLIy . 
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maRta 123>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unGacEcg)anpgEdrBIsiT§irbs;Gñkkan;b½NÑPaKh‘un 

énRbePTnImYy² edIm,Ie)aHeqñateRCIserIsGPi)almYy b¤ eRcIn EdlGPi)al 

enaHbeRmIGaNtþi nigmansiTi§cat;EcgkargarepSg² Edl)anEcgkñúglkçnþik³ . 

GaNtiþénmuxtMENg nig siTi§énkare)aHeqñatrbs;GPi)alRbePTmYyGaceRcIn 

Cag b¤ ticCagGPi)alRbePTmYyepSgeTot)an . 

maRta 124>-
 GPi)alGacRtUvdkhUtecjBImuxtMENg)an edaysMeLgPaKeRcIndac; 

xaténm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat eTaHCaman b¤ KμanmUlehtuk¾eday .  

maRta 125>-
GPi)alGaclaElgBImuxtMENgenAeBlNak¾)anedayCUndMNwgCa 

laylkçN_GkSreTARkumh‘un . karlaElgBImuxtMENgenH RtUvmansuBl 

PaBPøamb¤ manRbsiT§PaBcab;BIeBlEdl)anEcgenAkñúglixitCUndMNwgenaH . 

GPi)almñak; EdlCaGPi)alenAsl;cugeRkaykñúgRkumh‘un ehIyGPi)al 

enaHeFVIkarlaElgmuneBlGPi)alepSgRtUv)anEtgtaMg RtUvTTYlxusRtUv 

cMeBaHkarxUcxatEdl)anbgáeLIgdl;Rkumh‘unedaysarkarlaElgrbs;xøÜn . 

maRta 126>-
bnÞab;BIGaNtþirbs;xøÜn)anputkMNt; GPi)alRtUvbnþbeRmIkargarrbs; 

xøÜnrhUtdl;mankare)aHeqñateRCIstaMgCMnYsCafμI .  
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maRta 127>-
RkumRbwkSaPi)alRtUve)aHeqñateRCIstaMgRbFanBIkñúgcMeNamsmaCikrbs; 

xøÜn . RbFanRkumRbwkSaPi)alGacRtUvdkhUtBImuxtMENgedaysMeLgPaKeRcIn 

dac;xatrbs;GPi)alTaMgLayb:uEnþminRtUv)andkhUtBIzan³GPi)aleLIy . 

maRta 128>-
RbFanRkumRbwkSaPi)almansiT§iGeBa¢IjGPi)alRbCuM . mYyPaKbIén  

smaCikRkumRbwkSaPi)alEdlbeRmIkargark¾GacGeBa¢IjRkumRbwkSaPi)alRbCuM 

)anEdr . 

 kic©RbCMuRkumRbwkSaPi)al RtUveFVIeLIgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa elIk 

ElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH .  

 RkumRbwkSaPi)alRtUvrYmRbCMuya:gticmYydgkñúgerogral;bIEx . esckþI 

seRmcrbs;RkumRbwkSaPi)alEdlykCa)ankar luHRtaEtmansMeLgPaKeRcIn 

edayeRbobrbs;smaCik b¤ tMNagEdlmanvtþman . 

maRta 129>-
 RkumRbwkSaPi)alGacCYbRbCMuenAkEnøgNamYyeTAtamlixitCUndMNwg . 

lixitCUndMNwgRtUvbBa¢ak;pgEdrBIkalbriecäT nigrebobvar³Bisþar . 

 GPi)alGacGnueRKaHdl;karxVHxatBIkarmin)anTTYllixitCUndMNwgBI 

karRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al . b:uEnþenAeBlcUlrYmRbCuM GPi)alenaHGaceFVI 

karCMTas;eTAnwgBaNiC¢kic©NamYy)an edaysMGagfakarRbCuMenaHmin)anekaH 

ehARtwmRtUvtamc,ab;kMNt; . 

maRta 130>-
 GPi)alGaceFVIskmμPaB)antamry³karTak;TgKñaCalixit elIkElgEt 

lkçnþik³EcgepSg . 
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maRta 123>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unGacEcg)anpgEdrBIsiT§irbs;Gñkkan;b½NÑPaKh‘un 

énRbePTnImYy² edIm,Ie)aHeqñateRCIserIsGPi)almYy b¤ eRcIn EdlGPi)al 

enaHbeRmIGaNtþi nigmansiTi§cat;EcgkargarepSg² Edl)anEcgkñúglkçnþik³ . 

GaNtiþénmuxtMENg nig siTi§énkare)aHeqñatrbs;GPi)alRbePTmYyGaceRcIn 

Cag b¤ ticCagGPi)alRbePTmYyepSgeTot)an . 

maRta 124>-
 GPi)alGacRtUvdkhUtecjBImuxtMENg)an edaysMeLgPaKeRcIndac; 

xaténm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat eTaHCaman b¤ KμanmUlehtuk¾eday .  

maRta 125>-
GPi)alGaclaElgBImuxtMENgenAeBlNak¾)anedayCUndMNwgCa 

laylkçN_GkSreTARkumh‘un . karlaElgBImuxtMENgenH RtUvmansuBl 

PaBPøamb¤ manRbsiT§PaBcab;BIeBlEdl)anEcgenAkñúglixitCUndMNwgenaH . 

GPi)almñak; EdlCaGPi)alenAsl;cugeRkaykñúgRkumh‘un ehIyGPi)al 

enaHeFVIkarlaElgmuneBlGPi)alepSgRtUv)anEtgtaMg RtUvTTYlxusRtUv 

cMeBaHkarxUcxatEdl)anbgáeLIgdl;Rkumh‘unedaysarkarlaElgrbs;xøÜn . 

maRta 126>-
bnÞab;BIGaNtþirbs;xøÜn)anputkMNt; GPi)alRtUvbnþbeRmIkargarrbs; 

xøÜnrhUtdl;mankare)aHeqñateRCIstaMgCMnYsCafμI .  
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maRta 127>-
RkumRbwkSaPi)alRtUve)aHeqñateRCIstaMgRbFanBIkñúgcMeNamsmaCikrbs; 

xøÜn . RbFanRkumRbwkSaPi)alGacRtUvdkhUtBImuxtMENgedaysMeLgPaKeRcIn 

dac;xatrbs;GPi)alTaMgLayb:uEnþminRtUv)andkhUtBIzan³GPi)aleLIy . 

maRta 128>-
RbFanRkumRbwkSaPi)almansiT§iGeBa¢IjGPi)alRbCuM . mYyPaKbIén  

smaCikRkumRbwkSaPi)alEdlbeRmIkargark¾GacGeBa¢IjRkumRbwkSaPi)alRbCuM 

)anEdr . 

 kic©RbCMuRkumRbwkSaPi)al RtUveFVIeLIgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa elIk 

ElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH .  

 RkumRbwkSaPi)alRtUvrYmRbCMuya:gticmYydgkñúgerogral;bIEx . esckþI 

seRmcrbs;RkumRbwkSaPi)alEdlykCa)ankar luHRtaEtmansMeLgPaKeRcIn 

edayeRbobrbs;smaCik b¤ tMNagEdlmanvtþman . 

maRta 129>-
 RkumRbwkSaPi)alGacCYbRbCMuenAkEnøgNamYyeTAtamlixitCUndMNwg . 

lixitCUndMNwgRtUvbBa¢ak;pgEdrBIkalbriecäT nigrebobvar³Bisþar . 

 GPi)alGacGnueRKaHdl;karxVHxatBIkarmin)anTTYllixitCUndMNwgBI 

karRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al . b:uEnþenAeBlcUlrYmRbCuM GPi)alenaHGaceFVI 

karCMTas;eTAnwgBaNiC¢kic©NamYy)an edaysMGagfakarRbCuMenaHmin)anekaH 

ehARtwmRtUvtamc,ab;kMNt; . 

maRta 130>-
 GPi)alGaceFVIskmμPaB)antamry³karTak;TgKñaCalixit elIkElgEt 

lkçnþik³EcgepSg . 
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 ral;GPi)alRtUvTTYlsMNMuerOgénesckþIseRmcEdlRtUvesñIsMukarBinitü 

nigkarseRmcKaMRT b¤ minKaMRT RBmTaMgsnøwkeqñatsRmab;e)aH {RBm} b¤ {min 

RBm} cMeBaHRbFanbTenaH . 

 kñúgkrNIEdlGPi)alTaMgGs; e)aHeqñatGnum½telIRbFanbTmYy RbFan 

bTenaHRtUvcat;TukfamankarGnum½tedayRkumRbwkSaPi)al . 

 kareqøIytbCalixitRtUvcUlCaEpñkmYyénkMNt;ehturbs;RkumRbwkSaPi-

)al . elxaFikarrbs;Rkumh‘un RtUverobcMr)aykarN_CalaylkçN_GkSrBI 

karR)aRs½yTak;TgKñaCalixitenaH nigRtUvEckr)aykarN_enHeTAGPi)alTaMg 

Gs; .    

maRta 131>-
 edIm,IsRmYlkargarrbs;xøÜnRkumRbwkSaPi)al GacbegáItKN³kmμaFikar 

epSg²)antamkarcaM)ac; . KN³kmμaFikarénRkumRbwkSaPi)al GacRtUvbegáIt 

eLIgedayesckþIseRmcCalaylkçN_GkSrénsMeLgPaKeRcIndac;xatrbs;

RkumRbwkSaPi)al .KN³kmμaFikarnImYy²RtUvmanGPi)almYyrUbb¤ eRcInrUbEdl 

RtUvEtgtaMgedaysMeLgPaKeRcIndac;xatrbs;RkumRbwkSaPi)al . KN³kmμa- 

FikarRtUvGnuvtþkic©RbCMurbs;xøÜntamviFIdUcKñanwgRkumRbwkSaPi)alEdr . KN³- 

kmμaFiikarnImYy² RtUvmansiTi§Edl)anpþl;[edayÉksarCalaylkçN_GkSr 

Edl)anbegáItKN³kmμaFikarenaH . b:uEnþKN³kmμaFikarmYyminGacRtUv)an 

eKepÞrGMNacNamYyedIm,IeFVIskmμPaBdUcteTAenHeT ³ 

  k-esñIsMueTAm©as;h‘unedIm,IeFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

  x-esñIsMueTAm©as;h‘uneFVIkic©snüarMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña b¤ karrYm 

bBa©ÚlKñarvagRkumh‘un nigbuKÁlNamYyepSg .  

  K-esñIsMueTAm©as;h‘uneFVIkarlk;RTBüsm,tiþrbs;Rkumh‘unmYyPaK

b¤TaMgGs; .
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  X-esñIsMueTAm©as;h‘unedIm,IeFVIkarrMlay b¤ CRmHbBa¢IRkumh‘un . 

  g-RbkasPaKlaP . 

  c-e)aHecjnUvb½NÑPaKh‘unenAkñúgRkumh‘un . 

maRta 132>-
 cMnYnPaKeRcInénGPi)alTaMgGs; EdlmanvtþmanenAkñúgeBlRbCuMbegáIt 

)anCakUr:umrbs;RkumRbwkSaPi)al b¤rbs;KN³kmμaFikarRkumRbwkSaPi)alenaH 

b:uEnþlkçnþik³rbs;Rkumh‘unGactRmUv[kUr:ummancMnYneRcInCagenH)an . 

GPi)almñak; RtUvmansMeLgeqñatEtmYy . GPi)alGaceFVICaGaNtþiKa- 

hk³[GPi)almYyrUbepSgeTot)an enAkñúgkic©RbCMuRkumRbwkSaPi)aledayman 

karGnuBaØatCalaylkçN_GkSr Edl)ancuHhtßelxaedayGPi)alEdlxøÜn 

eFVItMNag[ . 

elxaFikarRtUverobcM nigrkSaTuknUvkMNt;ehtuénkic©RbCMuTaMgGs;rbs; 

RkumRbwkSaPi)al ehIyRtUvepJIÉksarftcmøgénkMNt;ehtuenH eTA[GPi)al 

TaMgGs; .  

maRta 133>-
Rkumh‘unGacecjsgkarcMNaydl;GPi)albc©úb,nñb¤ GPi)alBImun 

GñkRKb;RKg b¤ buKÁlikrbs;Rkumh‘unkñúgkarbMeBjParkic©Edl)anGnuvtþeday 

esμaHRtg; nigsmehtusmpl . 

karecjsgRtUveFVIeLIgenAeBlEdlGPi)al GñkRKb;RKg b¤ buKÁlik)an 

sMGagkñúgqnÞ³l¥enAelIkMNt;ehtu b¤ esovePAbBa¢I EdlmanPaBRtwmRtUvrbs; 

Rkumh‘un b¤ enAelIB½t’manmtieyabl; r)aykarN_epSg²b¤ r)aykarN_ Edl 

bgðajedayGñkRKb;RKgNamñak;rbs;Rkumh‘unenaHb¤ CnNamñak;epSgGMBIbuKÁl 

TaMgenaH . 
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 ral;GPi)alRtUvTTYlsMNMuerOgénesckþIseRmcEdlRtUvesñIsMukarBinitü 

nigkarseRmcKaMRT b¤ minKaMRT RBmTaMgsnøwkeqñatsRmab;e)aH {RBm} b¤ {min 

RBm} cMeBaHRbFanbTenaH . 

 kñúgkrNIEdlGPi)alTaMgGs; e)aHeqñatGnum½telIRbFanbTmYy RbFan 

bTenaHRtUvcat;TukfamankarGnum½tedayRkumRbwkSaPi)al . 

 kareqøIytbCalixitRtUvcUlCaEpñkmYyénkMNt;ehturbs;RkumRbwkSaPi-

)al . elxaFikarrbs;Rkumh‘un RtUverobcMr)aykarN_CalaylkçN_GkSrBI 

karR)aRs½yTak;TgKñaCalixitenaH nigRtUvEckr)aykarN_enHeTAGPi)alTaMg 

Gs; .    

maRta 131>-
 edIm,IsRmYlkargarrbs;xøÜnRkumRbwkSaPi)al GacbegáItKN³kmμaFikar 

epSg²)antamkarcaM)ac; . KN³kmμaFikarénRkumRbwkSaPi)al GacRtUvbegáIt 

eLIgedayesckþIseRmcCalaylkçN_GkSrénsMeLgPaKeRcIndac;xatrbs;

RkumRbwkSaPi)al .KN³kmμaFikarnImYy²RtUvmanGPi)almYyrUbb¤ eRcInrUbEdl 

RtUvEtgtaMgedaysMeLgPaKeRcIndac;xatrbs;RkumRbwkSaPi)al . KN³kmμa- 

FikarRtUvGnuvtþkic©RbCMurbs;xøÜntamviFIdUcKñanwgRkumRbwkSaPi)alEdr . KN³- 

kmμaFiikarnImYy² RtUvmansiTi§Edl)anpþl;[edayÉksarCalaylkçN_GkSr 

Edl)anbegáItKN³kmμaFikarenaH . b:uEnþKN³kmμaFikarmYyminGacRtUv)an 

eKepÞrGMNacNamYyedIm,IeFVIskmμPaBdUcteTAenHeT ³ 

  k-esñIsMueTAm©as;h‘unedIm,IeFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

  x-esñIsMueTAm©as;h‘uneFVIkic©snüarMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña b¤ karrYm 

bBa©ÚlKñarvagRkumh‘un nigbuKÁlNamYyepSg .  

  K-esñIsMueTAm©as;h‘uneFVIkarlk;RTBüsm,tiþrbs;Rkumh‘unmYyPaK

b¤TaMgGs; .
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  X-esñIsMueTAm©as;h‘unedIm,IeFVIkarrMlay b¤ CRmHbBa¢IRkumh‘un . 

  g-RbkasPaKlaP . 

  c-e)aHecjnUvb½NÑPaKh‘unenAkñúgRkumh‘un . 

maRta 132>-
 cMnYnPaKeRcInénGPi)alTaMgGs; EdlmanvtþmanenAkñúgeBlRbCuMbegáIt 

)anCakUr:umrbs;RkumRbwkSaPi)al b¤rbs;KN³kmμaFikarRkumRbwkSaPi)alenaH 

b:uEnþlkçnþik³rbs;Rkumh‘unGactRmUv[kUr:ummancMnYneRcInCagenH)an . 

GPi)almñak; RtUvmansMeLgeqñatEtmYy . GPi)alGaceFVICaGaNtþiKa- 

hk³[GPi)almYyrUbepSgeTot)an enAkñúgkic©RbCMuRkumRbwkSaPi)aledayman 

karGnuBaØatCalaylkçN_GkSr Edl)ancuHhtßelxaedayGPi)alEdlxøÜn 

eFVItMNag[ . 

elxaFikarRtUverobcM nigrkSaTuknUvkMNt;ehtuénkic©RbCMuTaMgGs;rbs; 

RkumRbwkSaPi)al ehIyRtUvepJIÉksarftcmøgénkMNt;ehtuenH eTA[GPi)al 

TaMgGs; .  

maRta 133>-
Rkumh‘unGacecjsgkarcMNaydl;GPi)albc©úb,nñb¤ GPi)alBImun 

GñkRKb;RKg b¤ buKÁlikrbs;Rkumh‘unkñúgkarbMeBjParkic©Edl)anGnuvtþeday 

esμaHRtg; nigsmehtusmpl . 

karecjsgRtUveFVIeLIgenAeBlEdlGPi)al GñkRKb;RKg b¤ buKÁlik)an 

sMGagkñúgqnÞ³l¥enAelIkMNt;ehtu b¤ esovePAbBa¢I EdlmanPaBRtwmRtUvrbs; 

Rkumh‘un b¤ enAelIB½t’manmtieyabl; r)aykarN_epSg²b¤ r)aykarN_ Edl 

bgðajedayGñkRKb;RKgNamñak;rbs;Rkumh‘unenaHb¤ CnNamñak;epSgGMBIbuKÁl 

TaMgenaH . 
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 karecjsgRtUv)anGnuvtþcMeBaHEtkarcMNay b¤ karxUcxatsmehtu 

smplEdlTTYlrgedayGPi)al GñkRKb;RKg b¤ buKÁlikenAeBlbeRmIkar 

gar[Rkumh‘unb:ueNÑaH . 

maRta 134>-
GPi)al b¤ GñkRKb;RKgRkumh‘un RtUvbgðajnUvTMhMplRbeyaCn_rbs;xøÜn 

CalaylkçN_GkSreTA[Rkumhu‘n b¤ esIñ[manesckþIRbkasEdl)andak;cUl 

eTAkñúgkMNt;ehtuénkic©RbCMurbs;RkumRbwkSaPi)alkñúgkrNI ³ 

k-EdlxøÜnCaPaKIénkic©snüa b¤ CaGñkesñIeFVIkic©snüaCamYy 

Rkumh‘un .  

x-EdlxøÜnmanGtßRbeyaCn_CamYybuKÁlNamñak; EdlCaPaKIkñúg  

kic©snüa b¤ PaKIEdlesñIeFVIkic©snüaCamYyRkumh‘un .  

maRta 135>-
kñúgkrNICaGPi)al karbgðajRtUveFVIeLIg ³ 

  k-enAeBlRbCMu   kic©snüaEdl)anesñIeLIgRtUvBicarNaCaelIkTI 

mYy.  

x-enAeBlRbCuMelIkic©snüa GPi)alenaHmin)anbgðajfamankar  

Bak;B½n§plRbeyaCn_eT b:uEnþeRkaymkKat;)anbBa¢ak;famankarBak;B½n§ . 

K-enAeRkayeBlkic©snüaRtUv)aneFVIeLIg ehIyeRkaymkGPi)al  

enaH)anbgðajR)ab;famankarBak;B½n§dl;plRbeyaCn_rbs;xøÜn .  

X- RbsinebIbuKÁlEdl)anCab;Bak;B½n§elIkic©snüaBImun ehIy  

eRkaymkbuKÁlenaH)ankøayCaGPi)al .  

maRta 136>-
 kñúgkrNICaGñkRKb;RKgRkumh‘un karbgðajRtUveFVIeLIg ³ 

245

 

k-eRkayBIGñkRKb;RKgenaH dwgPøamfakic©snüab¤ kic©snüaEdl

)andak;esñIsMuenaHRtUvseRmc b¤ RtUv)anseRmcrYcehIy enAkñúgGgÁRbCuMRkum 

RbwkSaPi)al .

   x-RbsinebIGñkRKb;RKgenaH )anbkRsaybgðajmuneBlEdl 

kic©snüaenaH)aneFVIrYcral; . 

   K-RbsinebIbuKÁlEdl)anCab;Bak;B½n§elIkic©snüaBImun ehIy 

eRkaymkbuKÁlenaH)ankøayCaGñkRKb;RKgRkumh‘unmñak; . 

maRta 137>-
 GPi)alEdlmanBak;B½n§BIplRbeyaCn_ minGnuBaØat[cUlrYme)aHeqñat 

kñúgkareFVIesckþIseRmcNamYykñúgkarGnum½tkic©snüamYyeT elIkElgEtkic© 

snüaenaHCa ³ 

k-karsRmbsRmYltamry³karFanasRmab;TwkR)ak; edIm,I[eTA 

Gñkx©I b¤katBVkic©TaMgLay Edl)anFanaGnuvtþedayGPi)alenaH edIm,ICaRb- 

eyaCn_dl;Rkumh‘un b¤ dl;saxamYyrbs;Rkumh‘un . 

  x-kic©snüaEdlTak;TgCacm,geTAnwgTwkR)ak;bMNac;rbs;xøÜn

EdlCaGPi)al GñkRKb;RKg buKÁlikPñak;garrbs;Rkumh‘un b¤ saxamYyrbs;Rkum 

h‘un . 

  K-kic©snüamYyeFVIeLIgCakarra:b;rgsgkarxUcxat b¤CakarFana . 

  X-kic©snüamYyeFVIeLIgCamYysaxaNamYy . 

maRta 138>-
 lkçnþik³ b¤ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unGacmanEcg ³ 

k-RkumRbwkSaPi)alRkumh‘unmansiT§icat;Ecgkariyal½yrbs;Rkum  
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 karecjsgRtUv)anGnuvtþcMeBaHEtkarcMNay b¤ karxUcxatsmehtu 

smplEdlTTYlrgedayGPi)al GñkRKb;RKg b¤ buKÁlikenAeBlbeRmIkar 

gar[Rkumh‘unb:ueNÑaH . 

maRta 134>-
GPi)al b¤ GñkRKb;RKgRkumh‘un RtUvbgðajnUvTMhMplRbeyaCn_rbs;xøÜn 

CalaylkçN_GkSreTA[Rkumhu‘n b¤ esIñ[manesckþIRbkasEdl)andak;cUl 

eTAkñúgkMNt;ehtuénkic©RbCMurbs;RkumRbwkSaPi)alkñúgkrNI ³ 

k-EdlxøÜnCaPaKIénkic©snüa b¤ CaGñkesñIeFVIkic©snüaCamYy 

Rkumh‘un .  

x-EdlxøÜnmanGtßRbeyaCn_CamYybuKÁlNamñak; EdlCaPaKIkñúg  

kic©snüa b¤ PaKIEdlesñIeFVIkic©snüaCamYyRkumh‘un .  

maRta 135>-
kñúgkrNICaGPi)al karbgðajRtUveFVIeLIg ³ 

  k-enAeBlRbCMu   kic©snüaEdl)anesñIeLIgRtUvBicarNaCaelIkTI 

mYy.  

x-enAeBlRbCuMelIkic©snüa GPi)alenaHmin)anbgðajfamankar  

Bak;B½n§plRbeyaCn_eT b:uEnþeRkaymkKat;)anbBa¢ak;famankarBak;B½n§ . 

K-enAeRkayeBlkic©snüaRtUv)aneFVIeLIg ehIyeRkaymkGPi)al  

enaH)anbgðajR)ab;famankarBak;B½n§dl;plRbeyaCn_rbs;xøÜn .  

X- RbsinebIbuKÁlEdl)anCab;Bak;B½n§elIkic©snüaBImun ehIy  

eRkaymkbuKÁlenaH)ankøayCaGPi)al .  

maRta 136>-
 kñúgkrNICaGñkRKb;RKgRkumh‘un karbgðajRtUveFVIeLIg ³ 
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k-eRkayBIGñkRKb;RKgenaH dwgPøamfakic©snüab¤ kic©snüaEdl

)andak;esñIsMuenaHRtUvseRmc b¤ RtUv)anseRmcrYcehIy enAkñúgGgÁRbCuMRkum 

RbwkSaPi)al .

   x-RbsinebIGñkRKb;RKgenaH )anbkRsaybgðajmuneBlEdl 

kic©snüaenaH)aneFVIrYcral; . 

   K-RbsinebIbuKÁlEdl)anCab;Bak;B½n§elIkic©snüaBImun ehIy 

eRkaymkbuKÁlenaH)ankøayCaGñkRKb;RKgRkumh‘unmñak; . 

maRta 137>-
 GPi)alEdlmanBak;B½n§BIplRbeyaCn_ minGnuBaØat[cUlrYme)aHeqñat 

kñúgkareFVIesckþIseRmcNamYykñúgkarGnum½tkic©snüamYyeT elIkElgEtkic© 

snüaenaHCa ³ 

k-karsRmbsRmYltamry³karFanasRmab;TwkR)ak; edIm,I[eTA 

Gñkx©I b¤katBVkic©TaMgLay Edl)anFanaGnuvtþedayGPi)alenaH edIm,ICaRb- 

eyaCn_dl;Rkumh‘un b¤ dl;saxamYyrbs;Rkumh‘un . 

  x-kic©snüaEdlTak;TgCacm,geTAnwgTwkR)ak;bMNac;rbs;xøÜn

EdlCaGPi)al GñkRKb;RKg buKÁlikPñak;garrbs;Rkumh‘un b¤ saxamYyrbs;Rkum 

h‘un . 

  K-kic©snüamYyeFVIeLIgCakarra:b;rgsgkarxUcxat b¤CakarFana . 

  X-kic©snüamYyeFVIeLIgCamYysaxaNamYy . 

maRta 138>-
 lkçnþik³ b¤ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unGacmanEcg ³ 

k-RkumRbwkSaPi)alRkumh‘unmansiT§icat;Ecgkariyal½yrbs;Rkum  
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h‘un EtgtaMgGñkRKb;RKgRkumh‘un kMNt;tYnaTIParkic©nigsiT§irbs;GñkTaMgenaH 

[)anc,as;las; edIm,IeFVIkarRKb;RKgGaCIvkmμ nigkargarrbs;Rkumh‘un . 

  x-GPi)alGacRtUv)anEtgtaMg[RKb;RKgkariyal½yNamYy 

rbs;Rkumh‘un . 

  K-buKÁlmñak;GacerobcMRKb;RKgkariyal½ymYy b¤ eRcInrbs;Rkum 

h‘un)an . 

maRta 139>-
 buKÁlmñak;²Edl)ancuHkic©snüaCalaylkçN_GkSr kñúgnamb¤tMNag[ 

Rkumh‘unmuneBlRkumh‘unenaHmanGtßiPaB b¤ buKÁlenaHRtUvCab;katBVkic©eday 

pÞal;enAkñúgkic©snüaenaH nigmansiT§ikñúgkarTTYlplRbeyaCn_enaHEdr . 

 eRkayBIkic©snüamYy )anbegáIteLIgkñúgeBlevlamYysmRsb Rkumh‘un 

GacTTYlyk)annUvkic©snüaCalaylkçN_GkSrenaH Edl)aneFVIeLIgmuneBl 

Rkumh‘unmanGtßiPaB nigmunkarTTYlyl;RBmenAkñúgRkumh‘un . karTTYlenH 

Ep¥kelIskmμPaBb¤ karRbRBwtþEdlepþateTAelIeKalbMNgd¾sMxan;énkic©snüa 

Edl)anCab;katBVkic©rYcmkehIyenaH . 

 Rkumh‘unRtUvCab;katBVkic©edaykic©snüa ehIymansiT§ikñúgkarTTYlpl 

RbeyaCn_dUceBlEdlRkumh‘unmanGtßiPaB cab;BIkalbriecäTénkic©snüa nig 

dUceBlEdlRkumh‘unenaHCacMENkmYyénkic©snüa .  

 buKÁlmñak;EdlbþwgTamTarfa)anGnuvtþkñúgnam b¤ tMNag[Rkumh‘unman 

katBVkic© b¤ mansiT§iTTYlplRbeyaCn_enAkñúgkic©snüa)an luHRtaEtmandIka 

seRmcrbs;tulakar . 

maRta 140>-
GPi)alEdle)aHeqñat[ b¤ yl;RBmkñúgkareFVIesckþIseRmcelIkarGnu- 

BaØat[ecjb½NÑPaKh‘unsRmab;témøsmmUl EdlminEmnCasac;R)ak;eTRtUv 
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TTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKñacMeBaHRkumh‘uneTAtamcMnYntémøsm- 

mUlEdl)anTTYl EdlticCagtémøRtwmRtUvCasac;R)ak; EdlRkumh‘un)anTTYl 

RbsinebIb½NÑPaKh‘unEdl)ane)aHecjenaHsRmab;lk;ykCaR)ak;enAkal 

briecäTénesckþIseRmc .  

GPi)alminTTYlxusRtUveT RbsinebIGPi)alenaHbgðajfamin)andwg 

faPaKh‘unEdle)aHecjsRmab;témøsmmUl EdlticCagsac;R)ak; EdlRkum 

h‘unGacnwgTTYlRbsinebIb½NÑPaKh‘unenaH Edl)ane)aHecjsRmab;lk; 

ykCaR)ak; . 

skmμPaBkñúgkarGnuvtþnUvkarTTYlxusRtUvbMNul EdltRmUvedayc,ab; 

enHminGaccab;epþImeRkayry³eBl 02 ¬BIr¦qñaM)aneT cab;BIkalbriecäTén 

esckþIseRmcrbs;GPi)alenaH . 

maRta 141>-
GPi)alEdl)ane)aHeqñat[ b¤ yl;RBmcMeBaHesckþIseRmcEdlGnu- 

BaØat[mankarTijmkvijnUvPaKh‘unrbs;Rkumh‘unEdl)anlk;knøgmk b¤eFVI 

karbnßyedImTuntamviFINamYy b¤ eFVIkarEckPaKlaPEdlpÞúyBIbTb,BaØtþién 

CMBUkenHRtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKñanUvral;cMnYnEdl)anEbg 

Eck b¤ )anbg;ehIy edIm,IsþarRkumh‘uneLIgvij . 

skmμPaBedIm,IGnuvtþkarTTYlxusRtUvEdltRmUvedaymaRtaenH minGac 

cab;epþImeRkayry³eBl 02 ¬BIr¦ qñaM )aneT cab;BIkalbriecäTénesckþIseRmc 

rbs;GPi)alenaH . 

maRta 142>- 
GPi)almñak; EdlmanvtþmanenAkñúgmhasnñi)atRkumRbwkSaPi)alRtUv 

cat;Tukfa)anyl;RBmnUvral;esckþIseRmcEdl)anGnum½t b¤ skmμPaBEdl 

)aneFVIeLIgenAkñúgmhasnñi)atelIkElgEt ³ 
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h‘un EtgtaMgGñkRKb;RKgRkumh‘un kMNt;tYnaTIParkic©nigsiT§irbs;GñkTaMgenaH 

[)anc,as;las; edIm,IeFVIkarRKb;RKgGaCIvkmμ nigkargarrbs;Rkumh‘un . 

  x-GPi)alGacRtUv)anEtgtaMg[RKb;RKgkariyal½yNamYy 

rbs;Rkumh‘un . 

  K-buKÁlmñak;GacerobcMRKb;RKgkariyal½ymYy b¤ eRcInrbs;Rkum 

h‘un)an . 

maRta 139>-
 buKÁlmñak;²Edl)ancuHkic©snüaCalaylkçN_GkSr kñúgnamb¤tMNag[ 

Rkumh‘unmuneBlRkumh‘unenaHmanGtßiPaB b¤ buKÁlenaHRtUvCab;katBVkic©eday 

pÞal;enAkñúgkic©snüaenaH nigmansiT§ikñúgkarTTYlplRbeyaCn_enaHEdr . 

 eRkayBIkic©snüamYy )anbegáIteLIgkñúgeBlevlamYysmRsb Rkumh‘un 

GacTTYlyk)annUvkic©snüaCalaylkçN_GkSrenaH Edl)aneFVIeLIgmuneBl 

Rkumh‘unmanGtßiPaB nigmunkarTTYlyl;RBmenAkñúgRkumh‘un . karTTYlenH 

Ep¥kelIskmμPaBb¤ karRbRBwtþEdlepþateTAelIeKalbMNgd¾sMxan;énkic©snüa 

Edl)anCab;katBVkic©rYcmkehIyenaH . 

 Rkumh‘unRtUvCab;katBVkic©edaykic©snüa ehIymansiT§ikñúgkarTTYlpl 

RbeyaCn_dUceBlEdlRkumh‘unmanGtßiPaB cab;BIkalbriecäTénkic©snüa nig 

dUceBlEdlRkumh‘unenaHCacMENkmYyénkic©snüa .  

 buKÁlmñak;EdlbþwgTamTarfa)anGnuvtþkñúgnam b¤ tMNag[Rkumh‘unman 

katBVkic© b¤ mansiT§iTTYlplRbeyaCn_enAkñúgkic©snüa)an luHRtaEtmandIka 

seRmcrbs;tulakar . 

maRta 140>-
GPi)alEdle)aHeqñat[ b¤ yl;RBmkñúgkareFVIesckþIseRmcelIkarGnu- 

BaØat[ecjb½NÑPaKh‘unsRmab;témøsmmUl EdlminEmnCasac;R)ak;eTRtUv 
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TTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKñacMeBaHRkumh‘uneTAtamcMnYntémøsm- 

mUlEdl)anTTYl EdlticCagtémøRtwmRtUvCasac;R)ak; EdlRkumh‘un)anTTYl 

RbsinebIb½NÑPaKh‘unEdl)ane)aHecjenaHsRmab;lk;ykCaR)ak;enAkal 

briecäTénesckþIseRmc .  

GPi)alminTTYlxusRtUveT RbsinebIGPi)alenaHbgðajfamin)andwg 

faPaKh‘unEdle)aHecjsRmab;témøsmmUl EdlticCagsac;R)ak; EdlRkum 

h‘unGacnwgTTYlRbsinebIb½NÑPaKh‘unenaH Edl)ane)aHecjsRmab;lk; 

ykCaR)ak; . 

skmμPaBkñúgkarGnuvtþnUvkarTTYlxusRtUvbMNul EdltRmUvedayc,ab; 

enHminGaccab;epþImeRkayry³eBl 02 ¬BIr¦qñaM)aneT cab;BIkalbriecäTén 

esckþIseRmcrbs;GPi)alenaH . 

maRta 141>-
GPi)alEdl)ane)aHeqñat[ b¤ yl;RBmcMeBaHesckþIseRmcEdlGnu- 

BaØat[mankarTijmkvijnUvPaKh‘unrbs;Rkumh‘unEdl)anlk;knøgmk b¤eFVI 

karbnßyedImTuntamviFINamYy b¤ eFVIkarEckPaKlaPEdlpÞúyBIbTb,BaØtþién 

CMBUkenHRtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKñanUvral;cMnYnEdl)anEbg 

Eck b¤ )anbg;ehIy edIm,IsþarRkumh‘uneLIgvij . 

skmμPaBedIm,IGnuvtþkarTTYlxusRtUvEdltRmUvedaymaRtaenH minGac 

cab;epþImeRkayry³eBl 02 ¬BIr¦ qñaM )aneT cab;BIkalbriecäTénesckþIseRmc 

rbs;GPi)alenaH . 

maRta 142>- 
GPi)almñak; EdlmanvtþmanenAkñúgmhasnñi)atRkumRbwkSaPi)alRtUv 

cat;Tukfa)anyl;RBmnUvral;esckþIseRmcEdl)anGnum½t b¤ skmμPaBEdl 

)aneFVIeLIgenAkñúgmhasnñi)atelIkElgEt ³ 

248



270

 

1-GPi)alenaHmankarCMTas; EdlesñIdak;cUlkñúgkMNt;ehtuGgÁ  

RbCMuénmhasnñi)atenaH .   

2-GPi)alenaH epJIKMnitCMTas;CalaylkçN_GkSrrbs;xøÜneTA  

elxaFikarrbs;mhasnñi)at muneBlbiTmhasnñi)atenaH . 

GPi)alEdlGvtþmanenAkñúgmhasnñi)at enAeBlesckþIseRmcEdl 

RtUvGnum½t b¤skmμPaBEdl)aneFVIeLIgrYcmkehIyKWcat;Tukfa)anyl;RBm 

elIkElgEtkñúgry³eBldb;R)aM ¬15¦éf¶ eRkayBI)andwgesckþIseRmcenaH 

GPi)alenaH)an ³ 

1-bgðajmUlehtuénkarCMTas;rbs;Kat; Edl)anbBa©ÚleTAkñúg  

kMNt;ehtuénmhasnñi)at . 

2-epJIKMnitCMTas;rbs;xøÜntamry³lixitGnusidæi b¤ ykeTARbKl;  

pÞal;enAÉkariyal½yrbs;Rkumh‘un . 

g- PaKh‘un nig PaKlaP 

maRta 143>-
 PaKh‘unnImYy²RtUvcuHkñúgbBa¢IeTAtamEbbbTEdl)ankMNt; . PaKh‘un 

nImYy² RtUvmantémøcarwkelIb½NÑ ehIyRkumh‘unminRtUvecjb½NÑPaKh‘unNa 

mYyEdlmantémøticCagtémøcarwkelIb½NÑenaHeT . siT§i ÉksiT§i karrwtt,it nig 

lkçxNÐTaMgLay EdlP¢ab;eTAnwgb½NÑPaKh‘unRbePTnImYy²RtUv)ankMNt; 

enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 144>-
 kñúgkrNIlkçnþik³min)anEcgnUvcMnYn nigtémøénb½NÑPaKh‘uneT Rkumh‘un 

RtUve)aHlk;ecjy:agticbMputmYyBan;PaKh‘un EdlmantémøcarwkelIb½NÑmin 

ticCagbYnBan;erolkñúgmYyh‘un² . 
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 kñúgkrNIIlkçnþik³rbs;Rkumh‘un min)anbBa¢ak;nUvRbePTénPaKh‘uneTenaH

Rkumh‘unRtUvmanRbePTPaKh‘unEtmYyb:ueNÑaH ehIysiT§irbs;smaCikh‘unén 

PaKh‘unTaMgenHKWesμIKña nigrYmbBa©ÚlnUvsiT§i ³ 

  1-kñúgkare)aHeqñatenARKb;mhasinñi)aténm©as;h‘unrbs;Rkumh‘un . 

  2-kñúgkarTTYlnUvral;PaKlaP Edl)anRbkasedayRkumh‘un . 

 3- kñúgkarTTYlnUvRTBü EdlenAesssl;rbs;Rkumh‘unenAeBl  

mankarrMlay . 

maRta 145>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘un GacEcg[manb½NÑPaKh‘uneRcInCagmYyRbePT 

kñúgkrNIenH siT§iénRbePTrbs;b½NÑPaKh‘unnImYy²GacmanlkçN³dac;xat b¤

lkçN³eFob . siT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMgLayEdlP¢ab;eTAnwg 

RbePTPaKh‘unnImYy² RtUvkMNt;enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘unenaH .siT§iEdl 

)ankMNt;enAkñúgmaRta 144 RtUvP¢ab;edayELk b¤ TaMgRsugeTAnwgPaKh‘unmYYy 

RbePTNamYy . siTi§TaMgenaHrYmman ³ 

  k-PaBEdlGacepÞr)anb¤ PaBEdlGacpøas;bþÚr)anenAkñúgRbePT 

PaKh‘unmYyepSgeTotb¤ mUlbRtepSgeToténRkumh‘unmUlFn b¤ Rkumh‘unepSg 

eTotGaRs½yeTAelICeRmIsrbs;Rkumh‘unmUlFn b¤ GaRs½yeTAelICeRmIsrbs; 

m©as;h‘unb¤GaRs½yeTAelIkarekIteLIgénRBwtþikarN_Cak;lak;NamYy . 

  x-GaTiPaBénkarTTYlykRTBüsm,tþi Edlsl;BIkarCRmHbBa¢Inig 

karrMlayRkumh‘unmUlFn . 

  K-karelaHmkvij karTijeLIgvijeTAtamCeRmIsrbs;Rkumh‘un 

mUlFn b¤ eTAtamCeRmIsrbs;Gñkkan;kab;PaKh‘un . 

  X-karrwtt,iteTAelIPaBEdlGacepÞr)an . 
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1-GPi)alenaHmankarCMTas; EdlesñIdak;cUlkñúgkMNt;ehtuGgÁ  

RbCMuénmhasnñi)atenaH .   

2-GPi)alenaH epJIKMnitCMTas;CalaylkçN_GkSrrbs;xøÜneTA  

elxaFikarrbs;mhasnñi)at muneBlbiTmhasnñi)atenaH . 

GPi)alEdlGvtþmanenAkñúgmhasnñi)at enAeBlesckþIseRmcEdl 

RtUvGnum½t b¤skmμPaBEdl)aneFVIeLIgrYcmkehIyKWcat;Tukfa)anyl;RBm 

elIkElgEtkñúgry³eBldb;R)aM ¬15¦éf¶ eRkayBI)andwgesckþIseRmcenaH 

GPi)alenaH)an ³ 

1-bgðajmUlehtuénkarCMTas;rbs;Kat; Edl)anbBa©ÚleTAkñúg  

kMNt;ehtuénmhasnñi)at . 

2-epJIKMnitCMTas;rbs;xøÜntamry³lixitGnusidæi b¤ ykeTARbKl;  

pÞal;enAÉkariyal½yrbs;Rkumh‘un . 

g- PaKh‘un nig PaKlaP 

maRta 143>-
 PaKh‘unnImYy²RtUvcuHkñúgbBa¢IeTAtamEbbbTEdl)ankMNt; . PaKh‘un 

nImYy² RtUvmantémøcarwkelIb½NÑ ehIyRkumh‘unminRtUvecjb½NÑPaKh‘unNa 

mYyEdlmantémøticCagtémøcarwkelIb½NÑenaHeT . siT§i ÉksiT§i karrwtt,it nig 

lkçxNÐTaMgLay EdlP¢ab;eTAnwgb½NÑPaKh‘unRbePTnImYy²RtUv)ankMNt; 

enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 144>-
 kñúgkrNIlkçnþik³min)anEcgnUvcMnYn nigtémøénb½NÑPaKh‘uneT Rkumh‘un 

RtUve)aHlk;ecjy:agticbMputmYyBan;PaKh‘un EdlmantémøcarwkelIb½NÑmin 

ticCagbYnBan;erolkñúgmYyh‘un² . 
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 kñúgkrNIIlkçnþik³rbs;Rkumh‘un min)anbBa¢ak;nUvRbePTénPaKh‘uneTenaH

Rkumh‘unRtUvmanRbePTPaKh‘unEtmYyb:ueNÑaH ehIysiT§irbs;smaCikh‘unén 

PaKh‘unTaMgenHKWesμIKña nigrYmbBa©ÚlnUvsiT§i ³ 

  1-kñúgkare)aHeqñatenARKb;mhasinñi)aténm©as;h‘unrbs;Rkumh‘un . 

  2-kñúgkarTTYlnUvral;PaKlaP Edl)anRbkasedayRkumh‘un . 

 3- kñúgkarTTYlnUvRTBü EdlenAesssl;rbs;Rkumh‘unenAeBl  

mankarrMlay . 

maRta 145>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘un GacEcg[manb½NÑPaKh‘uneRcInCagmYyRbePT 

kñúgkrNIenH siT§iénRbePTrbs;b½NÑPaKh‘unnImYy²GacmanlkçN³dac;xat b¤

lkçN³eFob . siT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMgLayEdlP¢ab;eTAnwg 

RbePTPaKh‘unnImYy² RtUvkMNt;enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘unenaH .siT§iEdl 

)ankMNt;enAkñúgmaRta 144 RtUvP¢ab;edayELk b¤ TaMgRsugeTAnwgPaKh‘unmYYy 

RbePTNamYy . siTi§TaMgenaHrYmman ³ 

  k-PaBEdlGacepÞr)anb¤ PaBEdlGacpøas;bþÚr)anenAkñúgRbePT 

PaKh‘unmYyepSgeTotb¤ mUlbRtepSgeToténRkumh‘unmUlFn b¤ Rkumh‘unepSg 

eTotGaRs½yeTAelICeRmIsrbs;Rkumh‘unmUlFn b¤ GaRs½yeTAelICeRmIsrbs; 

m©as;h‘unb¤GaRs½yeTAelIkarekIteLIgénRBwtþikarN_Cak;lak;NamYy . 

  x-GaTiPaBénkarTTYlykRTBüsm,tþi Edlsl;BIkarCRmHbBa¢Inig 

karrMlayRkumh‘unmUlFn . 

  K-karelaHmkvij karTijeLIgvijeTAtamCeRmIsrbs;Rkumh‘un 

mUlFn b¤ eTAtamCeRmIsrbs;Gñkkan;kab;PaKh‘un . 

  X-karrwtt,iteTAelIPaBEdlGacepÞr)an . 
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maRta 146>-
 Ep¥keTAtamlkçnþik³ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘un nigral;siT§iEdlGac 

TijmuneKrbs;m©as;h‘un PaKh‘un nigmUlbRtGacGnuBaØat[e)aHecjeTAtam 

eBlevla nigcMeBaHbuKÁlTaMgLayEdlGPi)alRkumh‘unkMNt;[ . 

 GPi)alRtUvkMNt;témørbs;b½NÑPaKh‘un nigtémømUlbRtEdlRtUvlk; 

ecj . 

 témøPaKh‘unminRtUve)aHecjeTrhUtdl;karbg;éføsRmab;PaKh‘unRtUv 

)anbMeBjcb;sBVRKb;Casac;R)ak;Cavtßú b¤CaesvaBImuneTAkñúgRkumh‘un . 

 karbg;PaKh‘unCavtßú GacrYmbBa©ÚlBaNiC¢sBaØa siT§iniBn§ RbkasnIy- 

bRttkákmμ nigsiT§ieRbIR)as;RTBüGrUbiy b¤ siT§ieRbIR)as;lixitGnuBaØatBaNiC¢- 

sBaØa . 

 GPi)alTaMgLaykMNt;témøénkardak;PaKTunCavtßú b¤ CaesvakmμBImun 

enaH ehIyesckþIseRmcrbs;GPi)alTaMgenHcat;TukCa)ankarRbsinebIKμan 

karEkøgbnøMBak;B½n§kñúgerOgenHeT . 

 cMeBaHRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit minGnuBaØat[manPaKTun 

CaesvaeT . 

maRta 147>-
karTTYlxusRtUvrbs;m©as;h‘unTaMgLaycMeBaHbMNulenAkñúgRkumh‘unKW 

mankRmitRtwmEtelItémøCavPaKh‘unrbs;m©as;h‘unmñak;²b:ueNÑaH . 

maRta 148>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unGacGnuBaØat[e)aHecjelIRKb;RbePTénb½NÑPaK 

h‘untames‘rImYy b¤ eRcIn . lkççnþik³enHGacGnuBaØat[GPi)alTaMgLaykMNt; 

cMnYnb½NÑ nigkMNt;karEbgEcksiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdlP¢ab; 
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eTAnwgb½NÑPaKh‘unkñúges‘rInImYy² edayGnuelameTAtamkarkMNt;Edl)an 

eFVIeLIgenAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘unenaH . ebIBMudUecñHeTsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it

b¤ lkçxNÐEdlP¢ab;eTAnwgb½NÑPaKh‘un RbePTniges‘rIdUcKña RtUvEtmanlkçN³ 

dUcKña . 

maRta 149>-
 Rkumh‘unRtUvrkSaTukKNnIedImTun Edl)ancuHbBa¢IRbkasedayELkBIKña

sRmab;RbePTniges‘rIPaKh‘unnImYy² EdlRkumh‘un)ane)aHecj. 

 Rkumh‘unRtUvbEnßmeTAkñúgKNnIedImTun Edl)anRbkasnUvkarbg;eBj 

eljNamYyCasac;R)ak; Cavtßú b¤ CaesvaBImunEdlRkumh‘un)anTTYlcMeBaH 

b½NÑPaKh‘unEdl)ane)aHecj . 

maRta 150>-
 eBlNaRkumh‘unesñIsMubEnßmnUvcMnYnNamYyeTAkñúgKNnIedImTun Edl 

)anRbkaselIral;RbePTb¤ es‘rIénPaKh‘un RbsinebIcMnYnEdlRtUvbEnßmenaH

Rkumh‘unmin)anTTYlRKb;cMnYneT eBlenaHkarbEnßmcMnYncUleTAkñúgKNnIedIm 

Tun RtUvEtmankaryl;RBmedayesckþIseRmcBiessrbs;RkumRbwkSaPi)al . 

 Rkumh‘unminGacbnßyKNnIedImTunEdl)anRbkasb¤ KNnIedImTunNa 

mYy)aneLIy . Rkumh‘unGacbnßyKNnIedImTunrbs;xøÜn)ansRmab;eKalbMNg 

NamYytamry³esckþIseRmcBiess . esckþIseRmcBiess RtUvbBa¢ak;KNnI 

edImTunEdlnwgRtUvbnßy . 

 Rkuumh‘unminRtUvbnßyKNnIedImTunrbs;xøÜneT RbsinebImanmUlehtudUc 

xageRkam ³ 

 1-Rkumh‘unminmanlT§PaBsgbMNulrbs;xøÜn)aneT tamkal  

briecäTEdl)ankMNt;bnÞab;BIkarcMNay . 
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maRta 146>-
 Ep¥keTAtamlkçnþik³ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘un nigral;siT§iEdlGac 

TijmuneKrbs;m©as;h‘un PaKh‘un nigmUlbRtGacGnuBaØat[e)aHecjeTAtam 

eBlevla nigcMeBaHbuKÁlTaMgLayEdlGPi)alRkumh‘unkMNt;[ . 

 GPi)alRtUvkMNt;témørbs;b½NÑPaKh‘un nigtémømUlbRtEdlRtUvlk; 

ecj . 

 témøPaKh‘unminRtUve)aHecjeTrhUtdl;karbg;éføsRmab;PaKh‘unRtUv 

)anbMeBjcb;sBVRKb;Casac;R)ak;Cavtßú b¤CaesvaBImuneTAkñúgRkumh‘un . 

 karbg;PaKh‘unCavtßú GacrYmbBa©ÚlBaNiC¢sBaØa siT§iniBn§ RbkasnIy- 

bRttkákmμ nigsiT§ieRbIR)as;RTBüGrUbiy b¤ siT§ieRbIR)as;lixitGnuBaØatBaNiC¢- 

sBaØa . 

 GPi)alTaMgLaykMNt;témøénkardak;PaKTunCavtßú b¤ CaesvakmμBImun 

enaH ehIyesckþIseRmcrbs;GPi)alTaMgenHcat;TukCa)ankarRbsinebIKμan 

karEkøgbnøMBak;B½n§kñúgerOgenHeT . 

 cMeBaHRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit minGnuBaØat[manPaKTun 

CaesvaeT . 

maRta 147>-
karTTYlxusRtUvrbs;m©as;h‘unTaMgLaycMeBaHbMNulenAkñúgRkumh‘unKW 

mankRmitRtwmEtelItémøCavPaKh‘unrbs;m©as;h‘unmñak;²b:ueNÑaH . 

maRta 148>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unGacGnuBaØat[e)aHecjelIRKb;RbePTénb½NÑPaK 

h‘untames‘rImYy b¤ eRcIn . lkççnþik³enHGacGnuBaØat[GPi)alTaMgLaykMNt; 

cMnYnb½NÑ nigkMNt;karEbgEcksiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdlP¢ab; 
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eTAnwgb½NÑPaKh‘unkñúges‘rInImYy² edayGnuelameTAtamkarkMNt;Edl)an 

eFVIeLIgenAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘unenaH . ebIBMudUecñHeTsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it

b¤ lkçxNÐEdlP¢ab;eTAnwgb½NÑPaKh‘un RbePTniges‘rIdUcKña RtUvEtmanlkçN³ 

dUcKña . 

maRta 149>-
 Rkumh‘unRtUvrkSaTukKNnIedImTun Edl)ancuHbBa¢IRbkasedayELkBIKña

sRmab;RbePTniges‘rIPaKh‘unnImYy² EdlRkumh‘un)ane)aHecj. 

 Rkumh‘unRtUvbEnßmeTAkñúgKNnIedImTun Edl)anRbkasnUvkarbg;eBj 

eljNamYyCasac;R)ak; Cavtßú b¤ CaesvaBImunEdlRkumh‘un)anTTYlcMeBaH 

b½NÑPaKh‘unEdl)ane)aHecj . 

maRta 150>-
 eBlNaRkumh‘unesñIsMubEnßmnUvcMnYnNamYyeTAkñúgKNnIedImTun Edl 

)anRbkaselIral;RbePTb¤ es‘rIénPaKh‘un RbsinebIcMnYnEdlRtUvbEnßmenaH

Rkumh‘unmin)anTTYlRKb;cMnYneT eBlenaHkarbEnßmcMnYncUleTAkñúgKNnIedIm 

Tun RtUvEtmankaryl;RBmedayesckþIseRmcBiessrbs;RkumRbwkSaPi)al . 

 Rkumh‘unminGacbnßyKNnIedImTunEdl)anRbkasb¤ KNnIedImTunNa 

mYy)aneLIy . Rkumh‘unGacbnßyKNnIedImTunrbs;xøÜn)ansRmab;eKalbMNg 

NamYytamry³esckþIseRmcBiess . esckþIseRmcBiess RtUvbBa¢ak;KNnI 

edImTunEdlnwgRtUvbnßy . 

 Rkuumh‘unminRtUvbnßyKNnIedImTunrbs;xøÜneT RbsinebImanmUlehtudUc 

xageRkam ³ 

 1-Rkumh‘unminmanlT§PaBsgbMNulrbs;xøÜn)aneT tamkal  

briecäTEdl)ankMNt;bnÞab;BIkarcMNay . 
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  2-témøRTBüEdlGac)a:n;sμan)anrbs;Rkumh‘unticCagcMnYnsrub

énbMNul . 

 viFanenHminykmkGnuvtþeT RbsinebIRkumh‘unkat;bnßyKNnIedImTun 

rbs;xøÜn nUvcMnYnNamYyEdlminBak;B½n§dl;RTBüsm,tþi EdlGacTTYlpl 

)anenAeBleRkay . 

m©as;bMNulrbs;;Rkumh‘un GaceFVIbNþwgeTAtulakarsuM[Rkumh‘unsgmk 

vijnUvsac;R)ak; b¤ RTBüsm,tiþ bnÞab;BIkarkat;bnßyKNnIedImTunEdl)aneFVI 

eLIgpÞúyBImaRtaenH . 

bNþwgTamTarkarsgbMNulEdl)anEcgedaymaRtaenHminRtUveFVIeLIg 

eRkayry³eBlBIr ¬02¦qñaM cab;BIkalbriecäTénesckþIseRmcrbs;RkumRbwkSa 

Pi)aleLIy . 

maRta 151>-
 ebIsinCalkçnþik³Rkumh‘unpþl;nUvsiT§iGacTij)ancMeBaHRbePTNamYy 

énb½NÑPaKh‘un Kμanb½NÑPaKh‘unNaepSgeToténRbePTenaHRtUve)aHecjeTot 

eLIyelIkElgEtm©as;h‘unEdlmansiT§iTijmuneKRtUv)anpþl;siT§idMbUgeKbg¥s; . 

 m©as;h‘unmansiT§iTij)anmunnUvPaKh‘un Edl)andak;sMeNIlk;eTAtam 

smamaRténkarkan;kab;PaKh‘unRbePTenaHtamtémø niglkçxNÐepSg²dUcEdl 

b½NÑPaKh‘unTaMgenaH RtUv)andak;sMeNIlk;dl;ttiyCnpgEdr . 

maRta 152>-
 Rkumh‘unGace)aHecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIÉksiTi§énkarpøas;bþÚr CeRmIs 

énkarpøas;bþÚr b¤ siTi§énkarpøas;bþÚrkñúgkarTTYlmUlbRtrbs;Rkumh‘un . enAkñúg 

krNIenH viBaØabnbRtbBa¢ak; b¤ k¾mUlbRtTaMgLayRtUvkMNt;ecjnUvlkçxNÐ 

253

 

EdlGacGnuvtþ)anenAkñúgÉksiTi§énkarpøas;bþÚrCeRmIsénkarpøas;bþÚr b¤ siTi§én 

karpøas;bþÚr . 

 ÉksiTi§énkarpøas;bþÚrCeRmIsénkarpøas;bþÚr b¤ siTi§énkarpøas;bþÚrkñúgkarTij 

mUlbRtrbs;Rkumh‘unGaceFVIeLIg[manPaBEdlGacepÞr)an b¤ minGacepÞr)an

ehIyCeRmIsnigsiT§ikñúgkarTijGaceFVIedaydac;BIKña b¤ mindac;BIKñaBIral;mUl- 

bRt .                

maRta 153>-
 m©as;h‘unmñak;mansiT§iTTYlviBaØabnbRtbBa¢ak;PaKh‘un . enAelIviBaØabn 

bRth‘unnImYy² EdlRtUv)ane)aHecjedayRkumh‘unRtUvmannamkrN_Rkumh‘un 

eQμaHrbs;buKÁlEdlRtUve)aHecj[ ehIynigcMnYn nigRbePTrbs;b½NÑPaK 

h‘unnigkarkMNt;nUvral;es‘rIEdlviBaØabnbRtbBa¢ak;PaKh‘unenaHtMNag . 

maRta 154>-
 eyageTAtamkarrwtt,itenAkñúgc,ab;enHnigedaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un 

PaKh‘unTaMgLayGaceFVIkarepÞr)an . Rkumh‘unGacepÞr)annUvPaKh‘unenaHnwg 

eFVIkarkt;bBa¢IeTAkñúgesovePA nigbBa¢Irbs;Rkumh‘uneTAtamsMeNIrbs;PaKIepÞr 

nigPaKITTYl . 

maRta 155>-
 Ep¥keTAtamlkçnþik³rbs;Rkumh‘un Rkumh‘unGacCav b¤ TijmkvijnUvPaK 

h‘unTaMgLayEdl)ane)aHecj .    

 Rkumh‘unRtUvmanb½NÑPaKh‘unEdle)aHecj y:agehacNas;k¾mYyRbePT 

énb½NÑPaKh‘unEdlmansiT§ieBjeljkñúgsiTi§e)aHeqñat nigEdlminsßiteRkam 

PaBcaM)ac;énkarTijmkvijb¤karelaHmkvijenaHeT . 
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  2-témøRTBüEdlGac)a:n;sμan)anrbs;Rkumh‘unticCagcMnYnsrub

énbMNul . 

 viFanenHminykmkGnuvtþeT RbsinebIRkumh‘unkat;bnßyKNnIedImTun 

rbs;xøÜn nUvcMnYnNamYyEdlminBak;B½n§dl;RTBüsm,tþi EdlGacTTYlpl 

)anenAeBleRkay . 

m©as;bMNulrbs;;Rkumh‘un GaceFVIbNþwgeTAtulakarsuM[Rkumh‘unsgmk 

vijnUvsac;R)ak; b¤ RTBüsm,tiþ bnÞab;BIkarkat;bnßyKNnIedImTunEdl)aneFVI 

eLIgpÞúyBImaRtaenH . 

bNþwgTamTarkarsgbMNulEdl)anEcgedaymaRtaenHminRtUveFVIeLIg 

eRkayry³eBlBIr ¬02¦qñaM cab;BIkalbriecäTénesckþIseRmcrbs;RkumRbwkSa 

Pi)aleLIy . 

maRta 151>-
 ebIsinCalkçnþik³Rkumh‘unpþl;nUvsiT§iGacTij)ancMeBaHRbePTNamYy 

énb½NÑPaKh‘un Kμanb½NÑPaKh‘unNaepSgeToténRbePTenaHRtUve)aHecjeTot 

eLIyelIkElgEtm©as;h‘unEdlmansiT§iTijmuneKRtUv)anpþl;siT§idMbUgeKbg¥s; . 

 m©as;h‘unmansiT§iTij)anmunnUvPaKh‘un Edl)andak;sMeNIlk;eTAtam 

smamaRténkarkan;kab;PaKh‘unRbePTenaHtamtémø niglkçxNÐepSg²dUcEdl 

b½NÑPaKh‘unTaMgenaH RtUv)andak;sMeNIlk;dl;ttiyCnpgEdr . 

maRta 152>-
 Rkumh‘unGace)aHecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIÉksiTi§énkarpøas;bþÚr CeRmIs 

énkarpøas;bþÚr b¤ siTi§énkarpøas;bþÚrkñúgkarTTYlmUlbRtrbs;Rkumh‘un . enAkñúg 

krNIenH viBaØabnbRtbBa¢ak; b¤ k¾mUlbRtTaMgLayRtUvkMNt;ecjnUvlkçxNÐ 
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EdlGacGnuvtþ)anenAkñúgÉksiTi§énkarpøas;bþÚrCeRmIsénkarpøas;bþÚr b¤ siTi§én 

karpøas;bþÚr . 

 ÉksiTi§énkarpøas;bþÚrCeRmIsénkarpøas;bþÚr b¤ siTi§énkarpøas;bþÚrkñúgkarTij 

mUlbRtrbs;Rkumh‘unGaceFVIeLIg[manPaBEdlGacepÞr)an b¤ minGacepÞr)an

ehIyCeRmIsnigsiT§ikñúgkarTijGaceFVIedaydac;BIKña b¤ mindac;BIKñaBIral;mUl- 

bRt .                

maRta 153>-
 m©as;h‘unmñak;mansiT§iTTYlviBaØabnbRtbBa¢ak;PaKh‘un . enAelIviBaØabn 

bRth‘unnImYy² EdlRtUv)ane)aHecjedayRkumh‘unRtUvmannamkrN_Rkumh‘un 

eQμaHrbs;buKÁlEdlRtUve)aHecj[ ehIynigcMnYn nigRbePTrbs;b½NÑPaK 

h‘unnigkarkMNt;nUvral;es‘rIEdlviBaØabnbRtbBa¢ak;PaKh‘unenaHtMNag . 

maRta 154>-
 eyageTAtamkarrwtt,itenAkñúgc,ab;enHnigedaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un 

PaKh‘unTaMgLayGaceFVIkarepÞr)an . Rkumh‘unGacepÞr)annUvPaKh‘unenaHnwg 

eFVIkarkt;bBa¢IeTAkñúgesovePA nigbBa¢Irbs;Rkumh‘uneTAtamsMeNIrbs;PaKIepÞr 

nigPaKITTYl . 

maRta 155>-
 Ep¥keTAtamlkçnþik³rbs;Rkumh‘un Rkumh‘unGacCav b¤ TijmkvijnUvPaK 

h‘unTaMgLayEdl)ane)aHecj .    

 Rkumh‘unRtUvmanb½NÑPaKh‘unEdle)aHecj y:agehacNas;k¾mYyRbePT 

énb½NÑPaKh‘unEdlmansiT§ieBjeljkñúgsiTi§e)aHeqñat nigEdlminsßiteRkam 

PaBcaM)ac;énkarTijmkvijb¤karelaHmkvijenaHeT . 
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 ebIsinCab½NÑPaKh‘unRtUvelaHykmkvij m©as;PaKh‘unmanParkic©RbKl; 

b½NÑPaKh‘uneTARkumh‘unvij edayTTYlykmkvijnUvtémøénkarelaHenaH . ebI 

sinCam©as;h‘unminRBmRbKl;[vij Rkumh‘unGackk;nUvtémøénPaKh‘un EdlRtUv 

elaHeTAkñúgKNnIdac;edayELkenAkñúgFnaKarmYYyEdlTTYlsÁal;edayRkum 

hu‘n ehIyRkumh‘unRtUvCUndMNwgCalaylkçN_GkSreTAm©as;h‘unenaH . Rkum 

h‘unRtUvlubecalPøamBIesovePAbBa¢InUvb½NÑPaKh‘unEdl)anelaHenAeBl 

Edlluykk;RtUv)anTTYl . b:uEnþRkumh‘unminRtUveFVIkarTUTat;NamYyeTAelI 

karTij b¤ karelaHb½NÑPaKh‘uneT Edl)ane)aHecj RbsinebImanehtupl 

fa ³ 

 1-eRkayeBlTijRkumh‘unKμanlT§PaBkñúgkarsgbMNul[Tan;  

eBl evlaeT . 

 2-eRkayeBlTijtémøBitR)akdénRTBürbs;Rkumh‘unenAticCag  

témøsrubrbs;bMNul . 

 b½NÑPaKh‘unEdl)anTij nig)anelaHrYcmkehIy b¤ )anTTYleday 

Rkumh‘unRtUv)anlubecj b¤ RbsinebIlkçnþik³rbs;Rkumh‘unkRmitnUvcMnYnén 

b½NÑPaKh‘unEdlGnuBaØat[e)aHecj Rkumh‘unGacdak;b½NÑPaKh‘unkñúglkç- 

N³GnuBaØat b:uEnþBuMTan;lk;ecj . 

maRta 156>-
 enAeBlRkumh‘unTij elaHmkvij b¤ TTYlPaKh‘uncUlRkumh‘unRtUveFVIkar 

EktRmUvedayP¢ab;eTAnwgKNnIedImTunEdlrkSaTuksRmab;RbePT b¤ es‘rIénb½NÑ 

PaKh‘unEdl)anTijelaHmkvij b¤)anTTYl . 

maRta 157>-
 kñúgkrNIEdlmankarrwtt,itenAkñúglkçnþik³ GPi)alGacRbkasecjnUv 

PaKlaPsl; b¤ R)ak;cMeNjsuT§rbs;Rkumh‘un . 
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 GPi)alGaccat;EcgR)ak;bRmugBiessmYyPaK sRmab;eRbIR)as;kñúgkar 

GnuvtþBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un edayeRbIR)as;mUlniFiNamYyrbs;Rkumh‘unEdl 

mansRmab;EbgEckPaKlaP . 

maRta 158>-
 Rkumh‘unminGacRbkas b¤ EbgEckPaKlaP)aneT RbsinebIRkumh‘unman 

mUlehtusmehtusmpledIm,IeFVI[eCOfa ³ 

  k-eRkayBIkarEbgEckPaKlaPenaH Rkumh‘unKμanlT§PaBsg 

bMNuldUcEdl)ankMNt;[sgenaHeT . 

  x-témøEdlGac)a:n;sμan)anénRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unticCag 

cMnYnsrubénbMNul nigedImTun Rbkasrbs;PaKh‘unRKb;RbePT . 

maRta 159>-
 Rkumh‘unGacEbgEckPaKlaP edayeFVIkare)aHecjb½NÑPaKh‘unrbs; 

Rkumh‘un . Ep¥ktamkarrwtt,itenAkñúgEpñkenH Rkumh‘unGacEbgEckPaKlaPCa 

sac;R)ak; b¤CaRTBüsm,tiþ)an . 

maRta 160>-
 RbsinebIb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘unRtUv)ane)aHecjedIm,ITUTat;PaK- 

laP cMnYnPaKlaPEdl)anRbkasbBa¢ak;cMnYnsac;R)ak;RtUvbEnßmeTAkñúgKNnI 

edImTun b¤ RtUv)anrkSaTuksRmab;RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unEdl)ane)aH 

ecjedIm,ITUTat;PaKlaPenaH . 

c- mUlbRt karcuHbBa¢I nigkarepÞr 

maRta 161>-
 enAkñúgEpñkenH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³  
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 ebIsinCab½NÑPaKh‘unRtUvelaHykmkvij m©as;PaKh‘unmanParkic©RbKl; 

b½NÑPaKh‘uneTARkumh‘unvij edayTTYlykmkvijnUvtémøénkarelaHenaH . ebI 

sinCam©as;h‘unminRBmRbKl;[vij Rkumh‘unGackk;nUvtémøénPaKh‘un EdlRtUv 

elaHeTAkñúgKNnIdac;edayELkenAkñúgFnaKarmYYyEdlTTYlsÁal;edayRkum 

hu‘n ehIyRkumh‘unRtUvCUndMNwgCalaylkçN_GkSreTAm©as;h‘unenaH . Rkum 

h‘unRtUvlubecalPøamBIesovePAbBa¢InUvb½NÑPaKh‘unEdl)anelaHenAeBl 

Edlluykk;RtUv)anTTYl . b:uEnþRkumh‘unminRtUveFVIkarTUTat;NamYyeTAelI 

karTij b¤ karelaHb½NÑPaKh‘uneT Edl)ane)aHecj RbsinebImanehtupl 

fa ³ 

 1-eRkayeBlTijRkumh‘unKμanlT§PaBkñúgkarsgbMNul[Tan;  

eBl evlaeT . 

 2-eRkayeBlTijtémøBitR)akdénRTBürbs;Rkumh‘unenAticCag  

témøsrubrbs;bMNul . 

 b½NÑPaKh‘unEdl)anTij nig)anelaHrYcmkehIy b¤ )anTTYleday 

Rkumh‘unRtUv)anlubecj b¤ RbsinebIlkçnþik³rbs;Rkumh‘unkRmitnUvcMnYnén 

b½NÑPaKh‘unEdlGnuBaØat[e)aHecj Rkumh‘unGacdak;b½NÑPaKh‘unkñúglkç- 

N³GnuBaØat b:uEnþBuMTan;lk;ecj . 

maRta 156>-
 enAeBlRkumh‘unTij elaHmkvij b¤ TTYlPaKh‘uncUlRkumh‘unRtUveFVIkar 

EktRmUvedayP¢ab;eTAnwgKNnIedImTunEdlrkSaTuksRmab;RbePT b¤ es‘rIénb½NÑ 

PaKh‘unEdl)anTijelaHmkvij b¤)anTTYl . 

maRta 157>-
 kñúgkrNIEdlmankarrwtt,itenAkñúglkçnþik³ GPi)alGacRbkasecjnUv 

PaKlaPsl; b¤ R)ak;cMeNjsuT§rbs;Rkumh‘un . 
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 GPi)alGaccat;EcgR)ak;bRmugBiessmYyPaK sRmab;eRbIR)as;kñúgkar 

GnuvtþBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un edayeRbIR)as;mUlniFiNamYyrbs;Rkumh‘unEdl 

mansRmab;EbgEckPaKlaP . 

maRta 158>-
 Rkumh‘unminGacRbkas b¤ EbgEckPaKlaP)aneT RbsinebIRkumh‘unman 

mUlehtusmehtusmpledIm,IeFVI[eCOfa ³ 

  k-eRkayBIkarEbgEckPaKlaPenaH Rkumh‘unKμanlT§PaBsg 

bMNuldUcEdl)ankMNt;[sgenaHeT . 

  x-témøEdlGac)a:n;sμan)anénRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unticCag 

cMnYnsrubénbMNul nigedImTun Rbkasrbs;PaKh‘unRKb;RbePT . 

maRta 159>-
 Rkumh‘unGacEbgEckPaKlaP edayeFVIkare)aHecjb½NÑPaKh‘unrbs; 

Rkumh‘un . Ep¥ktamkarrwtt,itenAkñúgEpñkenH Rkumh‘unGacEbgEckPaKlaPCa 

sac;R)ak; b¤CaRTBüsm,tiþ)an . 

maRta 160>-
 RbsinebIb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘unRtUv)ane)aHecjedIm,ITUTat;PaK- 

laP cMnYnPaKlaPEdl)anRbkasbBa¢ak;cMnYnsac;R)ak;RtUvbEnßmeTAkñúgKNnI 

edImTun b¤ RtUv)anrkSaTuksRmab;RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unEdl)ane)aH 

ecjedIm,ITUTat;PaKlaPenaH . 

c- mUlbRt karcuHbBa¢I nigkarepÞr 

maRta 161>-
 enAkñúgEpñkenH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³  
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  1-Kahk³ mann½yfabuKÁlEdlkan;kab;mUlbRtEdlGacTUTat; 

[eTAKahk³epSg)anb¤ Edl)aneFVIbiiidæielxedaycMhTuk . 

  2-GñkTijedaysuT§citþ mann½yfaGñkTijEdlbg;témø[RtwmRtUv  

nigedaymindwgfamankarbNþwgTamTarNamYy ehIyCaGñkEdleFVIkarepÞr 

karkan;kab;mUlbRttamTRmg;CaGñkkan;kab; b¤ CaGñkbBa¢aEdlTTYlkarepÞr 

karkan;kab;mUlbRttamTRmg;cuHbBa¢IEdl)ane)aHecj[ b¤ Edl)aneFVIbidiæ- 

elx[ b¤ Edl)aneFVIbiidæielxcMh . 

  3-GñkeCIgsa mann½yfaCabuKÁlCab;katBVkic©TaMgRsugb¤mYyPaK 

éneBlevlarbs;xøÜnkñúgkic©karCMnYj Tij niglk;mUlbRt nigCaGñkeFVIskmμ 

PaBCMnYseKb¤TijmUlbRtBIGtifiCnb¤lk;mUlbRteTA[GtifiCnkñúgkic©kar 

CMnYjEdlCab;Bak;B½n§enaH . 

  4-karRbKl; mann½yfaCakarepÞrkarkan;kab;edayqnÞ³ .  

  5-suT§ mann½yfaBitR)akdminEkøgkøay b¤ EkøgbnøM . 

  6-m©as;mUlbRt mann½yfabuKÁlmanmUlbRtEdl)anecj[b¤ 

Edl)aneFVIbidiæelx[ b¤ EdlmaneFVIbiidæielxcMh .  

7-ecjbEnßm mann½yfakarecjmUlbRtelIsBIcMnYnGtibrmén  

mUlbRt EdlGñkecjmUlbRtRtUvpþl;siT§itamlkçnþik³rbs;xøÜn b¤ tamkic©snüa 

c,as;las;kñúgkarecjmUlbRt . 

  8-GñkCav mann½yfaCabuKÁlEdlTajrkcMeNjBImUlbRteday 

eFVIkarlk;bBa©aM eFVIGuIb:UEtkecjb½NÑecjsaCafμI eFVIGMeNaynUvmUlbRtenaHb¤ 

k¾TajrkcMeNjtamkic©karCMnYjNamYyepSgeTotedayqnÞ³ . 

  9- mUlbRt mann½yfaCalixitsñamEdlecjedayRkumh‘unehIy 

Edl ³ 

 k-sßitkñúgRTg;RTayKahk³ RTg;RTaycuHbBa¢I b¤ RTg;RTaybBa¢a  
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 x-CaKMrUb½NÑmYylk;CasaFarN³enAelIkaredaHdUrb¤ elITIpSarmUl- 

bRtb¤)anTTYlsÁal;enAkñúgvis½yNamYyEdlenAkñúgvis½yenaHmUlbRtRtUv 

)ane)aHecj b¤ RtUv)anlk;CarUbiyvtßúsRmab;beRmI[karvinieyaK . 

 K-CaRbePTmYy b¤ es‘rImYymUlbRt EdlEckenAkñúgRbePT b¤ es‘rIén 

lixitsñam . 

 X-CaPsþútagbBa¢ak;PaKh‘un PsþútagénkarcUlrYmcMENk b¤Psþútag 

énGtßRbeyaCn_epSg²kñúgkatBVkic©rbs;Rkumh‘un . 

10- karepÞr mann½yfaKWCakarepÞrEdlrYmbBa©ÚlTaMgkarbBa¢Ún[ 

edayRbtibtþitamc,ab; . 

11-KμansiT§ikñúgkarcuHhtßelxa b¤ kñúgkareFVIbiidæielx mann½yfa  

mnusSmñak;RbRBwtþedayKμansiTi§BitR)akd ehIyrYmTaMgkarEkøgbnøMpg . 

maRta 162>-
mUlbRtKWCaRbePTb½NÑEdlGaclk;dUr)an . 

maRta 163>-
Rkumh‘unNaEdltmál;Tuk b¤ EckcaynUvEpnkarGaCIvkmμ esckþIRbkas 

BIB½t’mansMxan; karRbkasBIkarcuHbBa¢I saracrENnaMBIkaredaHdUr mUlbRt b¤

k¾ÉksarRbhak;RbEhlEdlTak;TgeTAnwgkarEckcaymUlbRtrbs;Rkumh‘un 

dl;saFarNCn RtUvepJICabnÞan;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμnUvc,ab;cmøgénÉksarTaMgGs;enaH .  

maRta 164>-
mUlbRtsßitkñúgTRmg;cuHbBa¢I RbsinebImUlbRtenaH ³ 

k-bBa¢ak;c,as;las;nUvbuKÁlEdlmansiT§ielImUlbRtnigbBa¢ak;  

fakarepÞrenaH Gackt;cUleTAkñúgbBa¢ImUlbRt)an .  
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  1-Kahk³ mann½yfabuKÁlEdlkan;kab;mUlbRtEdlGacTUTat; 

[eTAKahk³epSg)anb¤ Edl)aneFVIbiiidæielxedaycMhTuk . 

  2-GñkTijedaysuT§citþ mann½yfaGñkTijEdlbg;témø[RtwmRtUv  

nigedaymindwgfamankarbNþwgTamTarNamYy ehIyCaGñkEdleFVIkarepÞr 

karkan;kab;mUlbRttamTRmg;CaGñkkan;kab; b¤ CaGñkbBa¢aEdlTTYlkarepÞr 

karkan;kab;mUlbRttamTRmg;cuHbBa¢IEdl)ane)aHecj[ b¤ Edl)aneFVIbidiæ- 

elx[ b¤ Edl)aneFVIbiidæielxcMh . 

  3-GñkeCIgsa mann½yfaCabuKÁlCab;katBVkic©TaMgRsugb¤mYyPaK 

éneBlevlarbs;xøÜnkñúgkic©karCMnYj Tij niglk;mUlbRt nigCaGñkeFVIskmμ 

PaBCMnYseKb¤TijmUlbRtBIGtifiCnb¤lk;mUlbRteTA[GtifiCnkñúgkic©kar 

CMnYjEdlCab;Bak;B½n§enaH . 

  4-karRbKl; mann½yfaCakarepÞrkarkan;kab;edayqnÞ³ .  

  5-suT§ mann½yfaBitR)akdminEkøgkøay b¤ EkøgbnøM . 

  6-m©as;mUlbRt mann½yfabuKÁlmanmUlbRtEdl)anecj[b¤ 

Edl)aneFVIbidiæelx[ b¤ EdlmaneFVIbiidæielxcMh .  

7-ecjbEnßm mann½yfakarecjmUlbRtelIsBIcMnYnGtibrmén  

mUlbRt EdlGñkecjmUlbRtRtUvpþl;siT§itamlkçnþik³rbs;xøÜn b¤ tamkic©snüa 

c,as;las;kñúgkarecjmUlbRt . 

  8-GñkCav mann½yfaCabuKÁlEdlTajrkcMeNjBImUlbRteday 

eFVIkarlk;bBa©aM eFVIGuIb:UEtkecjb½NÑecjsaCafμI eFVIGMeNaynUvmUlbRtenaHb¤ 

k¾TajrkcMeNjtamkic©karCMnYjNamYyepSgeTotedayqnÞ³ . 

  9- mUlbRt mann½yfaCalixitsñamEdlecjedayRkumh‘unehIy 

Edl ³ 

 k-sßitkñúgRTg;RTayKahk³ RTg;RTaycuHbBa¢I b¤ RTg;RTaybBa¢a  
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 x-CaKMrUb½NÑmYylk;CasaFarN³enAelIkaredaHdUrb¤ elITIpSarmUl- 

bRtb¤)anTTYlsÁal;enAkñúgvis½yNamYyEdlenAkñúgvis½yenaHmUlbRtRtUv 

)ane)aHecj b¤ RtUv)anlk;CarUbiyvtßúsRmab;beRmI[karvinieyaK . 

 K-CaRbePTmYy b¤ es‘rImYymUlbRt EdlEckenAkñúgRbePT b¤ es‘rIén 

lixitsñam . 

 X-CaPsþútagbBa¢ak;PaKh‘un PsþútagénkarcUlrYmcMENk b¤Psþútag 

énGtßRbeyaCn_epSg²kñúgkatBVkic©rbs;Rkumh‘un . 

10- karepÞr mann½yfaKWCakarepÞrEdlrYmbBa©ÚlTaMgkarbBa¢Ún[ 

edayRbtibtþitamc,ab; . 

11-KμansiT§ikñúgkarcuHhtßelxa b¤ kñúgkareFVIbiidæielx mann½yfa  

mnusSmñak;RbRBwtþedayKμansiTi§BitR)akd ehIyrYmTaMgkarEkøgbnøMpg . 

maRta 162>-
mUlbRtKWCaRbePTb½NÑEdlGaclk;dUr)an . 

maRta 163>-
Rkumh‘unNaEdltmál;Tuk b¤ EckcaynUvEpnkarGaCIvkmμ esckþIRbkas 

BIB½t’mansMxan; karRbkasBIkarcuHbBa¢I saracrENnaMBIkaredaHdUr mUlbRt b¤

k¾ÉksarRbhak;RbEhlEdlTak;TgeTAnwgkarEckcaymUlbRtrbs;Rkumh‘un 

dl;saFarNCn RtUvepJICabnÞan;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμnUvc,ab;cmøgénÉksarTaMgGs;enaH .  

maRta 164>-
mUlbRtsßitkñúgTRmg;cuHbBa¢I RbsinebImUlbRtenaH ³ 

k-bBa¢ak;c,as;las;nUvbuKÁlEdlmansiT§ielImUlbRtnigbBa¢ak;  

fakarepÞrenaH Gackt;cUleTAkñúgbBa¢ImUlbRt)an .  
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x-manP¢ab;Rbkasfa vasßitkñúgbBa¢ImUlbRt . 

maRta 165>-
katBVkic©bMNulsßitkñúgTRmg;bBa¢aEdlEcgfa katBVkic©bMNulKWGacTU 

Tat;)aneTAtambMNgb¤ EcgfakatBVkic©bMNul RtUvcat;EcgeTA[buKÁlmñak; 

EdlsmÁal;)an . 

maRta 166>-
mUlbRtsßitkñúgTRmg; {Kahk³} RbsinebImUlbRtenaH GacTUTat;eTA[ 

buKÁlNamñak;k¾)an . mUlbRtenAkñúgTRmg;Kahk³minmanbBa¢ak;eQμaHrbs; 

Gñkkan;kab;eT . 

maRta 167>-
ral;Gñkkan;kab;mUlbRtmansiTi§eRCIserIsmUlbRtRsbtamc,ab;enH b¤ 

tamlixitTTYlsÁal;faminepÞrsiTi§rbs;xøÜnkñúgkarTTYlmUlbRtBIRkumh‘un . 

Rkumh‘unminRtUve)aHecjnUvmUlbRtelIsBImYy Edl)ankan;kab;rYmKña 

edaybuKÁleRcInnak; . karRbKl;nUvmUlbRtmYyeTA[buKÁlmñak;KWCakarRKb; 

RKan; . 

maRta 168>-
mUlbRtRtUvcuHhtßelxapÞal;édedayGPi)almñak;ya:gtic ehIyhtß- 

elxabEnßmepSgeTot EdltRmUv[manenAelImUlbRt GacRtUv)ancuHhtßel- 

xaedayRtaeQμaH .  

maRta 169>-
enAelImUlbRtEdle)aHecjedayRkumh‘unRtUvman ³ 

 1-namkrN_rbs;Rkumh‘un . 
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 2- Baküfa{)aneFVIGaCIvkmμeRkamc,ab;shRKasBaNiC¢kmμén  

RBHraCaNacRkkm<úCa} . 

 3-eQμaHrbs;buKÁlEdlRtUvecj[ . 

 4-elxnigRbePTrbs;b½NÑPaKh‘unniges‘rIrbs;b½NÑPaKh‘unenaH. 

 5-dak;karrwtt,iteTAelIkarepÞr . 

enAelImUlbRtecjedayRkumh‘un EdlRtUv)anpþl;siT§i[e)aHecjeRcIn 

CagmYyRbePT b¤ mYyes‘rI RtUvEcg[c,as;nUv ³ 

  k-siT§i buBVsiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdlP¢ab;eTAnwgRbePTes‘rI 

rbs;b½NÑPaKh‘unnImYy² Edl)ane)aHecj . 

  x-RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unEdlbgðajBIsiT§i buBVsiT§i karrwt 

t,itb¤lkçxNÐP¢ab; . Rkumh‘unnwgpþl;[m©as;h‘unnUvral;tRmUvkarnigeday\t 

KitéfønUvÉksarTaMgGs;sþIBIsiTi§GaTiPaB karrwtt,it niglkçxNÐP¢ab;eTAnwg 

RbePT niges‘rInImYy² . 

maRta 170>-
 Rkumh‘unRtUvrkSaTuknUvbBa¢ImUlbRt EdlenAkñúgenaHmankt;RtanUvmUl- 

bRtEdlRkumh‘une)aHecjedaybBa¢ak;RbePT niges‘rIrbs;mUlbRtTaMgenaH 

CaGaT× ³ 

  k-eQμaHEdlerobtamlMdab;GkSr nigGasydæaneRkaybg¥s;rbs; 

buKÁlmñak;²EdlCam©as;mUlbRt . 

  x-elxmUlbRt Edlkan;kab;edaym©as;h‘unmñak;² . 

  K-kalbriecäT niglkçN³Biessénkarecj nigkarepÞrmUlbRt 

nImYy² .  
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x-manP¢ab;Rbkasfa vasßitkñúgbBa¢ImUlbRt . 

maRta 165>-
katBVkic©bMNulsßitkñúgTRmg;bBa¢aEdlEcgfa katBVkic©bMNulKWGacTU 

Tat;)aneTAtambMNgb¤ EcgfakatBVkic©bMNul RtUvcat;EcgeTA[buKÁlmñak; 

EdlsmÁal;)an . 

maRta 166>-
mUlbRtsßitkñúgTRmg; {Kahk³} RbsinebImUlbRtenaH GacTUTat;eTA[ 

buKÁlNamñak;k¾)an . mUlbRtenAkñúgTRmg;Kahk³minmanbBa¢ak;eQμaHrbs; 

Gñkkan;kab;eT . 

maRta 167>-
ral;Gñkkan;kab;mUlbRtmansiTi§eRCIserIsmUlbRtRsbtamc,ab;enH b¤ 

tamlixitTTYlsÁal;faminepÞrsiTi§rbs;xøÜnkñúgkarTTYlmUlbRtBIRkumh‘un . 

Rkumh‘unminRtUve)aHecjnUvmUlbRtelIsBImYy Edl)ankan;kab;rYmKña 

edaybuKÁleRcInnak; . karRbKl;nUvmUlbRtmYyeTA[buKÁlmñak;KWCakarRKb; 

RKan; . 

maRta 168>-
mUlbRtRtUvcuHhtßelxapÞal;édedayGPi)almñak;ya:gtic ehIyhtß- 

elxabEnßmepSgeTot EdltRmUv[manenAelImUlbRt GacRtUv)ancuHhtßel- 

xaedayRtaeQμaH .  

maRta 169>-
enAelImUlbRtEdle)aHecjedayRkumh‘unRtUvman ³ 

 1-namkrN_rbs;Rkumh‘un . 
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 2- Baküfa{)aneFVIGaCIvkmμeRkamc,ab;shRKasBaNiC¢kmμén  

RBHraCaNacRkkm<úCa} . 

 3-eQμaHrbs;buKÁlEdlRtUvecj[ . 

 4-elxnigRbePTrbs;b½NÑPaKh‘unniges‘rIrbs;b½NÑPaKh‘unenaH. 

 5-dak;karrwtt,iteTAelIkarepÞr . 

enAelImUlbRtecjedayRkumh‘un EdlRtUv)anpþl;siT§i[e)aHecjeRcIn 

CagmYyRbePT b¤ mYyes‘rI RtUvEcg[c,as;nUv ³ 

  k-siT§i buBVsiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdlP¢ab;eTAnwgRbePTes‘rI 

rbs;b½NÑPaKh‘unnImYy² Edl)ane)aHecj . 

  x-RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unEdlbgðajBIsiT§i buBVsiT§i karrwt 

t,itb¤lkçxNÐP¢ab; . Rkumh‘unnwgpþl;[m©as;h‘unnUvral;tRmUvkarnigeday\t 

KitéfønUvÉksarTaMgGs;sþIBIsiTi§GaTiPaB karrwtt,it niglkçxNÐP¢ab;eTAnwg 

RbePT niges‘rInImYy² . 

maRta 170>-
 Rkumh‘unRtUvrkSaTuknUvbBa¢ImUlbRt EdlenAkñúgenaHmankt;RtanUvmUl- 

bRtEdlRkumh‘une)aHecjedaybBa¢ak;RbePT niges‘rIrbs;mUlbRtTaMgenaH 

CaGaT× ³ 

  k-eQμaHEdlerobtamlMdab;GkSr nigGasydæaneRkaybg¥s;rbs; 

buKÁlmñak;²EdlCam©as;mUlbRt . 

  x-elxmUlbRt Edlkan;kab;edaym©as;h‘unmñak;² . 

  K-kalbriecäT niglkçN³Biessénkarecj nigkarepÞrmUlbRt 

nImYy² .  
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maRta 171>-
 Rkumh‘unRtUvTTYlsÁal;m©as;mUlbRt Edl)anTTYlkarcuHbBa¢IfaCabuKÁl 

EdlmansiT§ie)aHeqñatTTYllixitCUndMNwg TTYlplRbeyaCn_ TTYlPaKlaP

b¤karTUTat;sgRsbtammUlbRtnigGnuvtþral;siT§irbs;m©as;mUlbRtenaH . 

 kñúgkrNIEdlmankardak;karrwtt,iteTAelIkarepÞrmUlbRtnigmUlbRt 

EdlRtUv)anepÞrecj b¤bBa¢ÚneTAbuKÁlmñak;EdlminEmnCam©as;mUlbRt buKÁl 

enaHRtUvpþl;PsþútagGMBIkarGnuBaØat[xøÜnGnuvtþsiT§ib¤buBVsiT§iRsbtammUlbRt . 

Rkumh‘unRtUvTTYlsÁal;buKÁlenaHfaCaGñkRtUv)anpþl;siTi§kñúgkarGnuvtþsiT§i b¤

buBVsiT§iTaMgLayenaH .  

maRta 172>-
 RbsinebImanGnItiCnmñak; EdlsßiteRkamGaNaBüa)alGnuvtþsiTi§Ca 

m©as;mUlbRtrbs;Rkumh‘unGnItiCn b¤ tMNagrbs;GnItiCnenaHminGacbdiesF 

skmμPaBrbs;xøÜn)aneLIy . 

maRta 173>-
 kalNamUlbRtmYyRtUvepÞrecj b¤ bBa¢ÚneTAbuKÁlmñak;EdlminEmnCa 

GñkmaneQμaHkñúgbBa¢IPaKh‘un buKÁlenaHRtUvmansiTi§køayCa b¤ cat;TukCaGñk 

kan;kab;dUcEdl)ancuHkñúgbBa¢IPaKh‘unEdr RbsinebIbuKÁlenaH)antmál;Tuk 

nUvmUlbRtEdlxøÜnmansiT§ikan;kab;)aneFVICam©as;enaH .  

 Éksartmál;TukenaHman ³ 

  k-Éksarc,ab;edImrbs;sarkarI b¤ ÉksaredIm b¤ ÉksarEdl 

bBa¢ak;BItulakar b¤ lixitsñamrdæ)alTaMgLay . 

  x-lixitbBa¢ak;PsþútagGMBIkarepÞrmUlbRtkñúgnamCaGñkkan;kab; 

mñak;Edl)ancuHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμ ³  

261

 

 -edaytMNagRsbc,ab;rbs;GnItiCn buKÁlGsmtßPaB b¤ 

buKÁlEdl)at;xøÜn 

    -edayGñkCRmHbBa¢I b¤  

   -edayGñkEdl)anTTYlTMnukcitþkñúgkarRKb;RKgRkumh‘un 

kS½yFn 

maRta 174>-
 enAkñúgbNþwgBak;B½n§elImUlbRt ³ 

  k-ral;karcuHhtßelxaelImUlbRt b¤ CabidæielxkñúgkrNIcaM)ac; 

KWRtUv)anTTYlsÁal; elIkElgEtmankartva:bdiesFn_Cak;lak; . 

  x-htßelxaenAelImUlbRtKWRtUv)ansnμtfaRtwmRtUv nigmankar 

GnuBaØat . b:uEnþRbsinebIRbsiT§PaBénhtßelxa RtUv)anecaTCabBaðabnÞúkén 

karrkPsþúgKWsßitenAelIPaKIbþwgtva: . 

  K-RbsinebIhtßelxaRtUv)anTTYlsÁal;faRtwmRtUv b¤ RtUv)aneFVI 

eLIgrYcehIy karbgðajmUlb®RtGacpþl;siTi§[Gñkkan;kab;RKb;RKgelImUl 

bRtenaH elIkElgEtPaKIcugecaTbgðajPsþútagpÞúy b¤ kgVHxatelIsuBlPaB 

mUlbRt . 

  X-ebIPaKIcugecaTelIkeLIgnUvPsþútagpÞúy b¤ PaBmineBjlkçN³ 

énmUlbRt PaKIedImecaTRtUvbgðajPsþútagpÞúy b¤ PaBmineBjlkçN³enaH 

eTAvij . 

maRta 175>-
 elIkElgEtmankarRBmeRBogepSg nigGnuelameTAtamc,ab;edayELk 

b¤bBaØtþiBak;B½n§NaepSgeTot buKÁlEdlc,ab;GnuBaØat[ecjlk;mUlbRtEdl 
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maRta 171>-
 Rkumh‘unRtUvTTYlsÁal;m©as;mUlbRt Edl)anTTYlkarcuHbBa¢IfaCabuKÁl 

EdlmansiT§ie)aHeqñatTTYllixitCUndMNwg TTYlplRbeyaCn_ TTYlPaKlaP

b¤karTUTat;sgRsbtammUlbRtnigGnuvtþral;siT§irbs;m©as;mUlbRtenaH . 

 kñúgkrNIEdlmankardak;karrwtt,iteTAelIkarepÞrmUlbRtnigmUlbRt 

EdlRtUv)anepÞrecj b¤bBa¢ÚneTAbuKÁlmñak;EdlminEmnCam©as;mUlbRt buKÁl 

enaHRtUvpþl;PsþútagGMBIkarGnuBaØat[xøÜnGnuvtþsiT§ib¤buBVsiT§iRsbtammUlbRt . 

Rkumh‘unRtUvTTYlsÁal;buKÁlenaHfaCaGñkRtUv)anpþl;siTi§kñúgkarGnuvtþsiT§i b¤

buBVsiT§iTaMgLayenaH .  

maRta 172>-
 RbsinebImanGnItiCnmñak; EdlsßiteRkamGaNaBüa)alGnuvtþsiTi§Ca 

m©as;mUlbRtrbs;Rkumh‘unGnItiCn b¤ tMNagrbs;GnItiCnenaHminGacbdiesF 

skmμPaBrbs;xøÜn)aneLIy . 

maRta 173>-
 kalNamUlbRtmYyRtUvepÞrecj b¤ bBa¢ÚneTAbuKÁlmñak;EdlminEmnCa 

GñkmaneQμaHkñúgbBa¢IPaKh‘un buKÁlenaHRtUvmansiTi§køayCa b¤ cat;TukCaGñk 

kan;kab;dUcEdl)ancuHkñúgbBa¢IPaKh‘unEdr RbsinebIbuKÁlenaH)antmál;Tuk 

nUvmUlbRtEdlxøÜnmansiT§ikan;kab;)aneFVICam©as;enaH .  

 Éksartmál;TukenaHman ³ 

  k-Éksarc,ab;edImrbs;sarkarI b¤ ÉksaredIm b¤ ÉksarEdl 

bBa¢ak;BItulakar b¤ lixitsñamrdæ)alTaMgLay . 

  x-lixitbBa¢ak;PsþútagGMBIkarepÞrmUlbRtkñúgnamCaGñkkan;kab; 

mñak;Edl)ancuHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμ ³  
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 -edaytMNagRsbc,ab;rbs;GnItiCn buKÁlGsmtßPaB b¤ 

buKÁlEdl)at;xøÜn 

    -edayGñkCRmHbBa¢I b¤  

   -edayGñkEdl)anTTYlTMnukcitþkñúgkarRKb;RKgRkumh‘un 

kS½yFn 

maRta 174>-
 enAkñúgbNþwgBak;B½n§elImUlbRt ³ 

  k-ral;karcuHhtßelxaelImUlbRt b¤ CabidæielxkñúgkrNIcaM)ac; 

KWRtUv)anTTYlsÁal; elIkElgEtmankartva:bdiesFn_Cak;lak; . 

  x-htßelxaenAelImUlbRtKWRtUv)ansnμtfaRtwmRtUv nigmankar 

GnuBaØat . b:uEnþRbsinebIRbsiT§PaBénhtßelxa RtUv)anecaTCabBaðabnÞúkén 

karrkPsþúgKWsßitenAelIPaKIbþwgtva: . 

  K-RbsinebIhtßelxaRtUv)anTTYlsÁal;faRtwmRtUv b¤ RtUv)aneFVI 

eLIgrYcehIy karbgðajmUlb®RtGacpþl;siTi§[Gñkkan;kab;RKb;RKgelImUl 

bRtenaH elIkElgEtPaKIcugecaTbgðajPsþútagpÞúy b¤ kgVHxatelIsuBlPaB 

mUlbRt . 

  X-ebIPaKIcugecaTelIkeLIgnUvPsþútagpÞúy b¤ PaBmineBjlkçN³ 

énmUlbRt PaKIedImecaTRtUvbgðajPsþútagpÞúy b¤ PaBmineBjlkçN³enaH 

eTAvij . 

maRta 175>-
 elIkElgEtmankarRBmeRBogepSg nigGnuelameTAtamc,ab;edayELk 

b¤bBaØtþiBak;B½n§NaepSgeTot buKÁlEdlc,ab;GnuBaØat[ecjlk;mUlbRtEdl 
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e)aHecjkñúgTRmg;Kahk³ b¤Edl)ancuHeQμaHGñkTTYl b¤Edl)aneFVIbiidæielx 

eTA[GñkTTYl b¤bidæielxcMh . 

maRta 176>-
 lkçxNÐÐénmUlbRtEdlmanEcgenAelImUlbRt niglkçxNÐénmUlbRt 

edayeyagtamÉksarepSgRtUv[RsbKña . kñúgkrNIEdllkçxNÐTaMgBIrmin 

RsbKñalkçxNÐEdlmanEcgelImUlbRtRtUv)ancat;Tukfa Ca)ankar. 

 cMeBaHGñkTijedaysuT§citþ eTaHCamUlbRtenaHmanlkçN³minRbRktI 

k¾eday k¾Rkumh‘unRtUvEtTTYlsÁal;siT§iCam©as;mUlbRtEdr . 

 mUlbRtmansuBlPaBcMeBaHGñkTijedaysuT§citþ ebIGñkTijenaHmin)an 

dwgBIPaBminRbRktIénmUlbRtenaH . 

maRta 177>-
 htßelxaEdlKμankarGnuBaØatenAelImUlbRtenAeBlmun b¤ enAkñúgeBl 

ecjmUlbRtKWKμanRbsiT§PaBeT . elIkElgEthtßelxaenaHmanRbsiT§PaB 

sRmab;GñkTij nigmincaM)ac;manlixitCUndMNwgGMBIkarxVHxatkarGnuBaØatenaH 

eT RbsinebIkarcuHhtßelxaenaH RtUv)aneFVIeLIgedaybuKÁlmñak;Edl)anGnu- 

BaØatedayGñkecjb½NÑ edIm,IcuHhtßelxaelImUlbRt b¤ mUlbRtRbhak; 

RbEhl . 

maRta 178>-
 enAeBlmUlbRtmancuHhtßelxacaM)ac;sRmab;e)aHecj b¤ sRmab;epÞr 

b:uEnþBMuTan;manlkçN³RKb;RKan; edayRbkarNamYy³  

   k-buKÁlNak¾GacbMeBjnUvcenøaHTMenrenaH)anEdr eday 

RsbeTAtamsiT§irbs;buKÁlenaH . 

263

 

   x- eTaHCakarbMeBjenaHminRKb;RKan;k¾edayk¾mUlbRtenaH 

cat;TukCamanlkçN³eBjeljGaceRbIR)as;)an cMeBaHGñkTijEdl)anTij 

eBjéføedaymin)andwgGMBIPaBminsuRkwtenaHeLIy . 

   K-mUlbRtEdl)aneFVIcb;sBVRKb;ehIyEdlmankarEkeTaH 

bICaEkedayEkøgbnøMk¾eday k¾mUlbRtenaHenAEtmantémøGacGnuvtþ)an b:uEnþ 

karGnuvtþenH RtUveyagelIlkçxNÐedIm . 

maRta 179>-
 GñkTTYlcuHbBa¢Ilk;PaKh‘un b¤ epÞrPaKh‘unminTTYlxusRtUvcMeBaHkar 

EkøgbnøMmUlbRteT RbsinebI ³ 

k-skmμPaBkñúgkare)aHecjmUlbRtsßitkñúgrgVg;kargarEdl)an  

GnuBaØat . 

x-manmUlehtuRtwmRtUvfamUlbRtenaHzitenAkñúgTRmg;EbbbTnig  

cMnYnEdl)anGnuBaØat[e)aHecj . 

maRta 180>-
 enAeBlRbKl;mUlbRt GñkCavTTYlsiTi§BImUlbRtdUcGñkepÞrmanEdr b¤

GñkEdlmankarGnuBaØatedIm,IepÞr elIkElgEtGñkCavCaPaKIEkøgbnøM b¤RbRBwtþ 

GMeBIelμIsEdlb:HBal;dl;mUlbRtmin)anbgðajGMBIsiT§ikan;kab;BIm©as;Bit 

R)akd . 

maRta 181>-
 buKÁlEdleFVIkarepÞrmUlbRteTAGñkCavedaysucriteFVIkarFanacMeBaHEt ³ 

  1-karepÞrenaHmansuBlPaB nigRtwmRtUvtamc,ab; .  

  2-mUlbRtenaHRtwmRtUvminEkøgbnøM nigminmankarEksMeNAedIm 

eLIy.  
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e)aHecjkñúgTRmg;Kahk³ b¤Edl)ancuHeQμaHGñkTTYl b¤Edl)aneFVIbiidæielx 

eTA[GñkTTYl b¤bidæielxcMh . 

maRta 176>-
 lkçxNÐÐénmUlbRtEdlmanEcgenAelImUlbRt niglkçxNÐénmUlbRt 

edayeyagtamÉksarepSgRtUv[RsbKña . kñúgkrNIEdllkçxNÐTaMgBIrmin 

RsbKñalkçxNÐEdlmanEcgelImUlbRtRtUv)ancat;Tukfa Ca)ankar. 

 cMeBaHGñkTijedaysuT§citþ eTaHCamUlbRtenaHmanlkçN³minRbRktI 

k¾eday k¾Rkumh‘unRtUvEtTTYlsÁal;siT§iCam©as;mUlbRtEdr . 

 mUlbRtmansuBlPaBcMeBaHGñkTijedaysuT§citþ ebIGñkTijenaHmin)an 

dwgBIPaBminRbRktIénmUlbRtenaH . 

maRta 177>-
 htßelxaEdlKμankarGnuBaØatenAelImUlbRtenAeBlmun b¤ enAkñúgeBl 

ecjmUlbRtKWKμanRbsiT§PaBeT . elIkElgEthtßelxaenaHmanRbsiT§PaB 

sRmab;GñkTij nigmincaM)ac;manlixitCUndMNwgGMBIkarxVHxatkarGnuBaØatenaH 

eT RbsinebIkarcuHhtßelxaenaH RtUv)aneFVIeLIgedaybuKÁlmñak;Edl)anGnu- 

BaØatedayGñkecjb½NÑ edIm,IcuHhtßelxaelImUlbRt b¤ mUlbRtRbhak; 

RbEhl . 

maRta 178>-
 enAeBlmUlbRtmancuHhtßelxacaM)ac;sRmab;e)aHecj b¤ sRmab;epÞr 

b:uEnþBMuTan;manlkçN³RKb;RKan; edayRbkarNamYy³  

   k-buKÁlNak¾GacbMeBjnUvcenøaHTMenrenaH)anEdr eday 

RsbeTAtamsiT§irbs;buKÁlenaH . 
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   x- eTaHCakarbMeBjenaHminRKb;RKan;k¾edayk¾mUlbRtenaH 

cat;TukCamanlkçN³eBjeljGaceRbIR)as;)an cMeBaHGñkTijEdl)anTij 

eBjéføedaymin)andwgGMBIPaBminsuRkwtenaHeLIy . 

   K-mUlbRtEdl)aneFVIcb;sBVRKb;ehIyEdlmankarEkeTaH 

bICaEkedayEkøgbnøMk¾eday k¾mUlbRtenaHenAEtmantémøGacGnuvtþ)an b:uEnþ 

karGnuvtþenH RtUveyagelIlkçxNÐedIm . 

maRta 179>-
 GñkTTYlcuHbBa¢Ilk;PaKh‘un b¤ epÞrPaKh‘unminTTYlxusRtUvcMeBaHkar 

EkøgbnøMmUlbRteT RbsinebI ³ 

k-skmμPaBkñúgkare)aHecjmUlbRtsßitkñúgrgVg;kargarEdl)an  

GnuBaØat . 

x-manmUlehtuRtwmRtUvfamUlbRtenaHzitenAkñúgTRmg;EbbbTnig  

cMnYnEdl)anGnuBaØat[e)aHecj . 

maRta 180>-
 enAeBlRbKl;mUlbRt GñkCavTTYlsiTi§BImUlbRtdUcGñkepÞrmanEdr b¤

GñkEdlmankarGnuBaØatedIm,IepÞr elIkElgEtGñkCavCaPaKIEkøgbnøM b¤RbRBwtþ 

GMeBIelμIsEdlb:HBal;dl;mUlbRtmin)anbgðajGMBIsiT§ikan;kab;BIm©as;Bit 

R)akd . 

maRta 181>-
 buKÁlEdleFVIkarepÞrmUlbRteTAGñkCavedaysucriteFVIkarFanacMeBaHEt ³ 

  1-karepÞrenaHmansuBlPaB nigRtwmRtUvtamc,ab; .  

  2-mUlbRtenaHRtwmRtUvminEkøgbnøM nigminmankarEksMeNAedIm 

eLIy.  
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3-kñúgkrNIEdlxøÜnmindwgfamanGVI EdlGacbgá[xUcxatdl;  

suBlPaBrbs;mUlbRtenaHeT .  

 GñkeCIgsapþl;eTAGtifiCnrbs;xøÜn eTAGñkecjmUlbRtnigGñkCavb½NÑ 

nUvkarFanaEdl)anEcgkñúgmaRtaenH ehIymansiTi§ nigbuBVsiTi§CaGñkCavsßit 

eRkammaRtaenH . karFanaTaMgenaHEdlsMedApþl;RbeyaCn_dl;GñkeCIgsa 

EdleFVIskmμPaBkñúgzan³CaPñak;garmñak;KWbEnßmeTAelIkarFanaEdl)anTTYl 

BIGtifiCn nigkarFanaEdlsMedApþl;RbeyaCn_dl;GtifiCn . 

maRta 182>-
 enAeBlmUlbRtmYysßitkñúgTRmg;cuHbBa¢I EdlRtUvepÞrkmμsiT§ieTAGñkTij 

mñak;edayBMuTan;manbidæielx GñkTijenaHnwgkøayCaGñkTijBitR)akddrabNa 

bidæielxRtUv)anpþl;[ . 

 eTaHCakarepÞrkmμsiTi§)anbMeBjsBVRKb; enAeBlbeBa©jmUlbRtk¾eday 

k¾GñkTijmansiTi§TamTarcMeBaHGñkepÞrkmμsiTi§enaH [pþl;CUnnUvbidæielxCacaM 

)ac; . 

maRta 183>-
 bidæielxmUlbRtenAkñúgTRmg;cuHbBa¢IekIteLIgenAeBlEdlbuKÁlmansiT§i 

cuHhtßelxaelImUlbRt b¤elIÉksaredayELkelIkarpþl;siT§i b¤karepÞrkmμsiT§i 

mUlbRtenaHb¤cuHhtßelxapþl;siTi§edIm,Icat;Ecgb¤epÞrkmμsiTi§mUlbRtenaH . 

bidæielxmUlbRtmanlkçN³dUcteTA ³ 

  -bidæielxGacCalkçN³Biess b¤ bidæielxcMh 

  -bidæielxcMhrYmmanTaMgbdæielxGñkkan;kab;pg 

  -bidæielxBiessbBa¢ak;BIbuKÁlEdlmUlbRtRtUvepÞreTA[ b¤bBa¢ak; 

BIsiTi§rbs;buKÁlEdlmansiTi§kñúgkarepÞrmUlbRtenaH . 

 m©as;mUlbRtGacbþÚrbidæielxcMhmYyeTACabidæielxBiessmYy)an .  

265

 

  

 enAkñúgEpñkenHbuKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelxKW ³ 

  1-CabuKÁlEdl)anbBa¢ak;tamry³mUlbRt b¤tamry³bidæielx 

Biess EdlmansiTi§elImUlbRt .  

  2-CaGñktMNagRsbc,ab; RbsinebIbuKÁlEdl)anEcgenAkñúgcMNuc

1 KWCabuKÁlmñak;KμanlT§PaBGnuvtþBaNiC¢kic©)anedaymUlehtuNamYy .  

  3-CabuKÁlEdlmansiTi§cuHhtßelxatamc,ab;CaFrman b¤ tam 

lixitRbKl;siTi§ .  

  4-CaPñak;garEdl)anTTYlkarGnuBaØatkñúgn½yfabuKÁlEdl)an 

erobrab;enAkñúgcMNuc ¬1¦ dl;cMNuc ¬3¦ GaceFVIskmμPaBtamry³Pñak;gar 

)an . 

maRta 184>-
    tamry³bidiæelxrbs;xÜøøn GñkeFVIbidiæelxRtUv)ansnμtfaKμankatBVkic© 

FanafamUlbRtenaHnwgRtUv)anTTYlsÁal;edayGñkecjmUlbRtenaHeT elIk 

ElgEtmankarRBmeRBogepSgBIenH . 

    bidiæelxEtmYyEpñkénÉktaenAelImUlbRt EdlGñkecj)anbBa¢ak;fa 

Gac[mankarepÞrdac;edayELkBIKña)anKWmanRbsiT§PaBkñúgkareFVIbidiæelx 

bnþeTAelIEpñkdéTeTot)an . 

maRta 185>-
   bidiæielxBiess b¤bidiæelxcMhelImUlbRtmYyminGaccat;TukCakarepÞr 

)aneT ebIsinCaKμankarRbKl;mUlbRtEdlmanbidiæelxenaHeT . bidiæelxcuH 

enAelIÉksaredayELkGaccat;TukCakarepÞr)anluHRtaEtmankarRbKl;mUl-

bRtpg nigÉksaredayELkenaHpg . 

266



287

 

3-kñúgkrNIEdlxøÜnmindwgfamanGVI EdlGacbgá[xUcxatdl;  

suBlPaBrbs;mUlbRtenaHeT .  

 GñkeCIgsapþl;eTAGtifiCnrbs;xøÜn eTAGñkecjmUlbRtnigGñkCavb½NÑ 

nUvkarFanaEdl)anEcgkñúgmaRtaenH ehIymansiTi§ nigbuBVsiTi§CaGñkCavsßit 

eRkammaRtaenH . karFanaTaMgenaHEdlsMedApþl;RbeyaCn_dl;GñkeCIgsa 

EdleFVIskmμPaBkñúgzan³CaPñak;garmñak;KWbEnßmeTAelIkarFanaEdl)anTTYl 

BIGtifiCn nigkarFanaEdlsMedApþl;RbeyaCn_dl;GtifiCn . 

maRta 182>-
 enAeBlmUlbRtmYysßitkñúgTRmg;cuHbBa¢I EdlRtUvepÞrkmμsiT§ieTAGñkTij 

mñak;edayBMuTan;manbidæielx GñkTijenaHnwgkøayCaGñkTijBitR)akddrabNa 

bidæielxRtUv)anpþl;[ . 

 eTaHCakarepÞrkmμsiTi§)anbMeBjsBVRKb; enAeBlbeBa©jmUlbRtk¾eday 

k¾GñkTijmansiTi§TamTarcMeBaHGñkepÞrkmμsiTi§enaH [pþl;CUnnUvbidæielxCacaM 

)ac; . 

maRta 183>-
 bidæielxmUlbRtenAkñúgTRmg;cuHbBa¢IekIteLIgenAeBlEdlbuKÁlmansiT§i 

cuHhtßelxaelImUlbRt b¤elIÉksaredayELkelIkarpþl;siT§i b¤karepÞrkmμsiT§i 

mUlbRtenaHb¤cuHhtßelxapþl;siTi§edIm,Icat;Ecgb¤epÞrkmμsiTi§mUlbRtenaH . 

bidæielxmUlbRtmanlkçN³dUcteTA ³ 

  -bidæielxGacCalkçN³Biess b¤ bidæielxcMh 

  -bidæielxcMhrYmmanTaMgbdæielxGñkkan;kab;pg 

  -bidæielxBiessbBa¢ak;BIbuKÁlEdlmUlbRtRtUvepÞreTA[ b¤bBa¢ak; 

BIsiTi§rbs;buKÁlEdlmansiTi§kñúgkarepÞrmUlbRtenaH . 

 m©as;mUlbRtGacbþÚrbidæielxcMhmYyeTACabidæielxBiessmYy)an .  
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 enAkñúgEpñkenHbuKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelxKW ³ 

  1-CabuKÁlEdl)anbBa¢ak;tamry³mUlbRt b¤tamry³bidæielx 

Biess EdlmansiTi§elImUlbRt .  

  2-CaGñktMNagRsbc,ab; RbsinebIbuKÁlEdl)anEcgenAkñúgcMNuc

1 KWCabuKÁlmñak;KμanlT§PaBGnuvtþBaNiC¢kic©)anedaymUlehtuNamYy .  

  3-CabuKÁlEdlmansiTi§cuHhtßelxatamc,ab;CaFrman b¤ tam 

lixitRbKl;siTi§ .  

  4-CaPñak;garEdl)anTTYlkarGnuBaØatkñúgn½yfabuKÁlEdl)an 

erobrab;enAkñúgcMNuc ¬1¦ dl;cMNuc ¬3¦ GaceFVIskmμPaBtamry³Pñak;gar 

)an . 

maRta 184>-
    tamry³bidiæelxrbs;xÜøøn GñkeFVIbidiæelxRtUv)ansnμtfaKμankatBVkic© 

FanafamUlbRtenaHnwgRtUv)anTTYlsÁal;edayGñkecjmUlbRtenaHeT elIk 

ElgEtmankarRBmeRBogepSgBIenH . 

    bidiæelxEtmYyEpñkénÉktaenAelImUlbRt EdlGñkecj)anbBa¢ak;fa 

Gac[mankarepÞrdac;edayELkBIKña)anKWmanRbsiT§PaBkñúgkareFVIbidiæelx 

bnþeTAelIEpñkdéTeTot)an . 

maRta 185>-
   bidiæielxBiess b¤bidiæelxcMhelImUlbRtmYyminGaccat;TukCakarepÞr 

)aneT ebIsinCaKμankarRbKl;mUlbRtEdlmanbidiæelxenaHeT . bidiæelxcuH 

enAelIÉksaredayELkGaccat;TukCakarepÞr)anluHRtaEtmankarRbKl;mUl-

bRtpg nigÉksaredayELkenaHpg . 
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maRta 186>-
bidæielxénmUlbRtenAkñúgTRmg;Kahk³ minb:HBal;dl;siTi§énkarcuHbBa¢I 

rbs;Gñkkan;kab;PaKh‘uneLIy . 

maRta 187>-
m©as;mUlbRtGactva:BIsuBlPaBénbidæielxeTAnwgGñkecjmUlbRt b¤ 

eTAGñkTijepSgeTotEdlmanqnÞ³l¥kñúgkarTTYlmUlbRtfμI EdlRtUve)aHecj b¤

cuHbBa¢IepÞrCafμI . 

maRta 188>-
GñkecjmUlbRtNa EdlcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiT§imUlbRt Edlman 

bidæielxminRtwmRtUvGñkecjmUlbRtenaHRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢IEdl 

minRtwmRtUvenaH . 

maRta 189>-
buKÁlEdlFanaelIhtßelxarbs;GñkeFVIbidiæelxelImUlbRtFanafakar 

cuHhtßelxaenAeBlenaHCa ³ 

1-htßelxaRtwmRtUv . 

2-GñkcuHhtßelxaKWCabuKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelx . 

3-GñkcuHhtßelxamansiT§iRsbc,ab;kñúgkarcuHhtßelxa . 

b:uEnþbuKÁlEdlFanaelIhtßelxarbs;GñkeFVIbidiæelxminFanaGHGagnUv 

siTi§Rsbc,ab;énkarepÞredayELkNamYyeLIy . 

GñkecjmUlbRt minRtUvtRmUvykkarFanaelIbidæielxCalkçxNÐsRmab; 

karcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§eLIy . 
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maRta 190>-
karRbKl;mUlbRteTA[GñkCavekIteLIgenAeBlEdl ³ 

  k-GñkCavmñak; b¤ buKÁlmñak; Edl)ancat;taMgedayGñkCavenaH 

TTYlkan;kab;mUlbRt . 

  x-GñkeCIgsarbs;GñkCavTTYlkan;kab;mUlbRtEdlmanbidæielx 

eTA[GñkCav b¤ Edlecjkñúgnamrbs;GñkCav . 

  K-GñkeCIgsarbs;GñkCav eFVIkarGHGagbBa¢ak;GMBIkarTijeTA[Gñk 

Cav ehIyenAkñúgkMNt;ehturbs;GñkeCIgsabBa¢ak;elIGtþsBaØaNrbs;mUl- 

bRtCak;lak;mYyCarbs;GñkCavenaH . 

  X-eyageTAtammUlbRt EdlmanbBa¢ak;GtþsBaØaN EdlRtUv 

epÞrkmμsiTi§kñúgeBlttiyCnenAmanPaBCam©as;enAeLIy ttiyCnenaHRtUv)an 

TTYlsÁal;xøÜnCaGñkkan;kab;b½NÑ[GñkCav . 

maRta 191>-
 ebIKμankarRBmeRBogepSgeT karlk;mUlbRtmYyeFVIeLIgedaykarpøas; 

bþÚr b¤ tamry³GñkeCIgsa ³ 

  1-GtifiCnCaGñklk; RtUvbMeBjParkic©rbs;xøÜnkñúgkarepÞrenAeBl 

xøÜnRtUvepÞrkmμsiT§iPaBCam©as;eTA[GñkeCIgsarbs;Gñklk; b¤ eTA[buKÁlEdl 

)ancat;taMgedayGñkeCIgsarbs;Gñklk;enaH[kan;kab;CMnYsxøÜn .  

  2- GñkeCIgsarbs;Gñklk;rYmmanGñkeCIgsaCab;Tak;TgEdleFVI 

skmμPaB[GtifiCnCaGñklk; RtUvbMeBjParkic©rbs;xøÜn edIm,IeFVIkarepÞrPaB 

Cam©as;énmUlbRteTA[GñkeCIgsarbs;GñkTij b¤ [eTAbuKÁlEdl)ancat;taMg 

edayGñkeCIgsarbs;GñkTijb¤ eday\T§iBlénPaBCak;Esþgénkarlk;Rsb 

tambTb,BaØtþiénkaredaHdUr EdlbTb,BaØtþienaHeFVI[manBaNiC¢kmμekIteLIg . 
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maRta 186>-
bidæielxénmUlbRtenAkñúgTRmg;Kahk³ minb:HBal;dl;siTi§énkarcuHbBa¢I 

rbs;Gñkkan;kab;PaKh‘uneLIy . 

maRta 187>-
m©as;mUlbRtGactva:BIsuBlPaBénbidæielxeTAnwgGñkecjmUlbRt b¤ 

eTAGñkTijepSgeTotEdlmanqnÞ³l¥kñúgkarTTYlmUlbRtfμI EdlRtUve)aHecj b¤

cuHbBa¢IepÞrCafμI . 

maRta 188>-
GñkecjmUlbRtNa EdlcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiT§imUlbRt Edlman 

bidæielxminRtwmRtUvGñkecjmUlbRtenaHRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢IEdl 

minRtwmRtUvenaH . 

maRta 189>-
buKÁlEdlFanaelIhtßelxarbs;GñkeFVIbidiæelxelImUlbRtFanafakar 

cuHhtßelxaenAeBlenaHCa ³ 

1-htßelxaRtwmRtUv . 

2-GñkcuHhtßelxaKWCabuKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelx . 

3-GñkcuHhtßelxamansiT§iRsbc,ab;kñúgkarcuHhtßelxa . 

b:uEnþbuKÁlEdlFanaelIhtßelxarbs;GñkeFVIbidiæelxminFanaGHGagnUv 

siTi§Rsbc,ab;énkarepÞredayELkNamYyeLIy . 

GñkecjmUlbRt minRtUvtRmUvykkarFanaelIbidæielxCalkçxNÐsRmab; 

karcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§eLIy . 
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maRta 190>-
karRbKl;mUlbRteTA[GñkCavekIteLIgenAeBlEdl ³ 

  k-GñkCavmñak; b¤ buKÁlmñak; Edl)ancat;taMgedayGñkCavenaH 

TTYlkan;kab;mUlbRt . 

  x-GñkeCIgsarbs;GñkCavTTYlkan;kab;mUlbRtEdlmanbidæielx 

eTA[GñkCav b¤ Edlecjkñúgnamrbs;GñkCav . 

  K-GñkeCIgsarbs;GñkCav eFVIkarGHGagbBa¢ak;GMBIkarTijeTA[Gñk 

Cav ehIyenAkñúgkMNt;ehturbs;GñkeCIgsabBa¢ak;elIGtþsBaØaNrbs;mUl- 

bRtCak;lak;mYyCarbs;GñkCavenaH . 

  X-eyageTAtammUlbRt EdlmanbBa¢ak;GtþsBaØaN EdlRtUv 

epÞrkmμsiTi§kñúgeBlttiyCnenAmanPaBCam©as;enAeLIy ttiyCnenaHRtUv)an 

TTYlsÁal;xøÜnCaGñkkan;kab;b½NÑ[GñkCav . 

maRta 191>-
 ebIKμankarRBmeRBogepSgeT karlk;mUlbRtmYyeFVIeLIgedaykarpøas; 

bþÚr b¤ tamry³GñkeCIgsa ³ 

  1-GtifiCnCaGñklk; RtUvbMeBjParkic©rbs;xøÜnkñúgkarepÞrenAeBl 

xøÜnRtUvepÞrkmμsiT§iPaBCam©as;eTA[GñkeCIgsarbs;Gñklk; b¤ eTA[buKÁlEdl 

)ancat;taMgedayGñkeCIgsarbs;Gñklk;enaH[kan;kab;CMnYsxøÜn .  

  2- GñkeCIgsarbs;Gñklk;rYmmanGñkeCIgsaCab;Tak;TgEdleFVI 

skmμPaB[GtifiCnCaGñklk; RtUvbMeBjParkic©rbs;xøÜn edIm,IeFVIkarepÞrPaB 

Cam©as;énmUlbRteTA[GñkeCIgsarbs;GñkTij b¤ [eTAbuKÁlEdl)ancat;taMg 

edayGñkeCIgsarbs;GñkTijb¤ eday\T§iBlénPaBCak;Esþgénkarlk;Rsb 

tambTb,BaØtþiénkaredaHdUr EdlbTb,BaØtþienaHeFVI[manBaNiC¢kmμekIteLIg . 
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RbsinebIKμankarRBmeRBogepSgeT Parkic©rbs;GñkepÞrkmμsiTi§kñúgkarRbKl; 

mUlbRteTA[GñkCaveRkamkic©snüaénkarTijKWminTan;RKb;RKan;eTluHRtaEt 

buKÁlenaH epÞrmUlbRtkñúgEbbbTGacedaHdUr)aneTA[GñkCav b¤ [eTAbuKÁl 

Edl)anRbKl;siTi§§edayGñkCav b¤ edaysMGagnUvkarTTYldwgB¤EdlRtUveFVI 

eLIgeTAGñkCavfamUlbRtenaHRtUvxøÜnkan;kab;CMnYs . 

maRta 192>- 
 RbsinebImUlbRtEdlRtUv)anepÞrkmμsiT§i edayminRtwmRtUvBIbuKÁlNa 

mYy kñúgmUlehtuNak¾edayrYmTaMgGsmtßPaBrbs;buKÁlenaHpg buKÁlenaH 

GaceFVIkarTamTareTAGñkBak;B½n§NamYy elIkElgEtcMeBaHGñkTijedaysuc- 

ritedIm,I ³ 

1-TamTarmkvijnUvPaBCam©as;elImUlbRtenaH . 

  2-kan;kab;PaBCam©as;elImUlbRtfμI bBa¢ak;c,as;nUvsiT§idUcKñaTaMg 

Gs; b¤ mYyEpñk . 

 3-TamTarral;karxUcxatTaMgLay . 

 RbsinebImUlbRt EdlRtUv)anepÞrkmμsiTi§edayminRtwmRtUvedaymUlehtu 

eFVIbidæielxminmankarGnuBaØatRtwmRtUv enAeBlenaHm©as;mUlbRtGacTamTar 

mkvij)annUvPaBCam©as;énmUlbRtenaH b¤ TamTar[ecjmUlbRtfμImYyeTot 

eTaHbIcMeBaHGñkTijedaysucritk¾eday kñúgkrNIEdlmanPsþútagbBa¢ak;fa 

bidæielxenaHKμanRbsiT§PaBEmn. 

 siT§ikñúgkarTamTarmkvijnUvPaBCam©as;elImUlbRt RtUvGnuvtþy:agCak; 

lak;EdlkarepÞrkmμsiT§iRtUv)anTb;sáat; ehIymUlbRtenaHRtUv)andkhUtyk 

mktmál;TukvijedIm,Irg;caMbNþwgtv:a . 

269

 

maRta 193>- 
 ebIKμankarRBmeRBogepSgeTGñkepÞrkmμsiT§iRtUvpþl;[GñkCavnUvPsþútag 

GMBIsiT§ikñúgkarepÞrrbs;xøÜn b¤pþl;nUvtRmUvkarNamYyepSgEdlcaM)ac;edIm,ITTYl 

)ankarcuHbBa¢InUvkarepÞrmUlbRtenaH . b:uEnþRbsinebIkarepÞrkmμsiT§ienaHmin 

EmnCakarepÞrEdlmanbg;témøenaH GñkepÞrkmμsiTi§mincaM)ac;bgðajPsþútagdUc 

manEcgxagelIenHeT luHRtaEtGñkCav)anbg;témøsmRsb nig esahu‘ycaM)ac; 

epSg²eTot . 

 RbsinebIGñkepÞrkmμsiTi§xkxankñúgkarGnuvtþ karTamTarcaM)ac;rbs;Gñk 

Cavkñúgry³eBlsmRsbmYy eBlenaHGñkTijGacRbEkk b¤ bdiesFkarepÞr 

kmμsiTi§enaH)an . 

maRta 194>- 
 mUlbRt b¤ PaKlaPénplRbeyaCn_epSg²minGacrwbGUs)aneTluHRta 

EtbuKÁlEdleFVIkarrwbGUsenaH )anTTYlsiT§iCam©as;elImUlbRtEdlRtUvrwb 

GUsenaH . 

maRta 195>- 
 eBlNaEdlmUlbRt enAkñúgTRmg;cuHbBa¢IRtUveFVIkarepÞrkmμsiTi§ eBlenaH 

GñkecjmUlbRt RtUvcuHbBa¢InUvkarepÞrkmμsiTi§enaHkñúgkrNIdUcteTA ³ 

  1-mUlbRtmanbidæielxrbs;buKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelx . 

  2-mankarFanasmehtuplfa bidæielxenaHminEkøgbnøM ehIyman 

suBlPaB . 

  3-c,ab;TaMgLayNaEdlBak;B½n§eTAnwgkarRbmUlBn§darRtUv)an 

Gnuvtþ . 

  4-karepÞrkmμsiTi§enaHKWRsbtamc,ab;b¤ epÞreTA[GñkCavBitR)akd.  
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RbsinebIKμankarRBmeRBogepSgeT Parkic©rbs;GñkepÞrkmμsiTi§kñúgkarRbKl; 

mUlbRteTA[GñkCaveRkamkic©snüaénkarTijKWminTan;RKb;RKan;eTluHRtaEt 

buKÁlenaH epÞrmUlbRtkñúgEbbbTGacedaHdUr)aneTA[GñkCav b¤ [eTAbuKÁl 

Edl)anRbKl;siTi§§edayGñkCav b¤ edaysMGagnUvkarTTYldwgB¤EdlRtUveFVI 

eLIgeTAGñkCavfamUlbRtenaHRtUvxøÜnkan;kab;CMnYs . 

maRta 192>- 
 RbsinebImUlbRtEdlRtUv)anepÞrkmμsiT§i edayminRtwmRtUvBIbuKÁlNa 

mYy kñúgmUlehtuNak¾edayrYmTaMgGsmtßPaBrbs;buKÁlenaHpg buKÁlenaH 

GaceFVIkarTamTareTAGñkBak;B½n§NamYy elIkElgEtcMeBaHGñkTijedaysuc- 

ritedIm,I ³ 

1-TamTarmkvijnUvPaBCam©as;elImUlbRtenaH . 

  2-kan;kab;PaBCam©as;elImUlbRtfμI bBa¢ak;c,as;nUvsiT§idUcKñaTaMg 

Gs; b¤ mYyEpñk . 

 3-TamTarral;karxUcxatTaMgLay . 

 RbsinebImUlbRt EdlRtUv)anepÞrkmμsiTi§edayminRtwmRtUvedaymUlehtu 

eFVIbidæielxminmankarGnuBaØatRtwmRtUv enAeBlenaHm©as;mUlbRtGacTamTar 

mkvij)annUvPaBCam©as;énmUlbRtenaH b¤ TamTar[ecjmUlbRtfμImYyeTot 

eTaHbIcMeBaHGñkTijedaysucritk¾eday kñúgkrNIEdlmanPsþútagbBa¢ak;fa 

bidæielxenaHKμanRbsiT§PaBEmn. 

 siT§ikñúgkarTamTarmkvijnUvPaBCam©as;elImUlbRt RtUvGnuvtþy:agCak; 

lak;EdlkarepÞrkmμsiT§iRtUv)anTb;sáat; ehIymUlbRtenaHRtUv)andkhUtyk 

mktmál;TukvijedIm,Irg;caMbNþwgtv:a . 
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maRta 193>- 
 ebIKμankarRBmeRBogepSgeTGñkepÞrkmμsiT§iRtUvpþl;[GñkCavnUvPsþútag 

GMBIsiT§ikñúgkarepÞrrbs;xøÜn b¤pþl;nUvtRmUvkarNamYyepSgEdlcaM)ac;edIm,ITTYl 

)ankarcuHbBa¢InUvkarepÞrmUlbRtenaH . b:uEnþRbsinebIkarepÞrkmμsiT§ienaHmin 

EmnCakarepÞrEdlmanbg;témøenaH GñkepÞrkmμsiTi§mincaM)ac;bgðajPsþútagdUc 

manEcgxagelIenHeT luHRtaEtGñkCav)anbg;témøsmRsb nig esahu‘ycaM)ac; 

epSg²eTot . 

 RbsinebIGñkepÞrkmμsiTi§xkxankñúgkarGnuvtþ karTamTarcaM)ac;rbs;Gñk 

Cavkñúgry³eBlsmRsbmYy eBlenaHGñkTijGacRbEkk b¤ bdiesFkarepÞr 

kmμsiTi§enaH)an . 

maRta 194>- 
 mUlbRt b¤ PaKlaPénplRbeyaCn_epSg²minGacrwbGUs)aneTluHRta 

EtbuKÁlEdleFVIkarrwbGUsenaH )anTTYlsiT§iCam©as;elImUlbRtEdlRtUvrwb 

GUsenaH . 

maRta 195>- 
 eBlNaEdlmUlbRt enAkñúgTRmg;cuHbBa¢IRtUveFVIkarepÞrkmμsiTi§ eBlenaH 

GñkecjmUlbRt RtUvcuHbBa¢InUvkarepÞrkmμsiTi§enaHkñúgkrNIdUcteTA ³ 

  1-mUlbRtmanbidæielxrbs;buKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelx . 

  2-mankarFanasmehtuplfa bidæielxenaHminEkøgbnøM ehIyman 

suBlPaB . 

  3-c,ab;TaMgLayNaEdlBak;B½n§eTAnwgkarRbmUlBn§darRtUv)an 

Gnuvtþ . 

  4-karepÞrkmμsiTi§enaHKWRsbtamc,ab;b¤ epÞreTA[GñkCavBitR)akd.  
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 enAeBlGñkecjmUlbRtmanParkic©cuHbBa¢IkarepÞrkmμsiTi§mUlbRteBl 

enaH GñkecjmUlbRtRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHbuKÁlEdl)anbgðajmUlbRtsRmab; 

[cuHbBa¢InUvkarxatbg;EdlekIteLIgBIkarBnüareBlminsmehtusmplkñúg 

karcuHbBa¢I b¤ BIkarxkxanb¤karRbEkkkñúgkarcuHbBa¢IelIkarepÞrenaH . 

maRta 196>-
 GñkecjmUlbRtminTTYlxusRtUvcMeBaHm©as;mUlbRtb¤buKÁlepSg²Edl 

TTYlkarxatbg;bNþalmkBIkarcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§mUlbRteLIy Rbsin 

ebIbidæielxcaM)ac;mancarelImUlbRtehIy GñkecjmUlbRtenaH)aneFVIkaryk 

citþTukdak;kñúgkarkMNt;nUvPaBRKb;RCugeRCayénbiidæielxenaH . 

maRta 197>-
 enAeBlmUlbRtRtUv)an)at;bg; b¤ RtUv)anbMpøajehIym©as;min)anCUn 

dMNwgCalaylkçN_GkSrBImUlehtueTAGñkecjmUlbRtenAkñúgeBlsmRsb 

eT eRkayBIxøÜn)andwgBIkar)at;bg; karbMpøajenaH ehIyeBlenaHGñkecjmUl 

bRt)ancuHbBa¢IInUvkarepÞrkmμsiTi§mUlbRtenaHmunkarTTYlesckþICUndMNwgBI

m©as;mUlbRt m©as;mUlbRtenaHRtUvGs;siT§ikñúgkarTamTarmUlbRtfμIBIGñkecj 

mUlbRt . 

maRta 198>-
 enAeBlm©as;mUlbRtCUndMNwgfamUlbRtRtUv)an)at;bg; b¤ RtUv)anbMpøaj 

eBlenaHGñkecjmUlbRt RtUvecjmUlbRtfμICMnYsmUlbRtedIm RbsinebIm©as; 

mUlbRtenaH ³ 

  1-esñIsMumuneBlGñkecjmUlbRt)anCUndMNwgfamUlbRtenaH 

RtUv)anTTYlsiT§iedayGñkTijBitR)akdrYceTAehIy . 

 2-ykmUlbRtsgkarxUcxatmkbgðajGñkecjmUlbRt . 
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3-yl;RBmTTYlnUvral;lkçxNÐtRmUv Edl)anbgÁab;edayGñk  

ecjmUlbRt . 

 eRkayBIkarecj[nUvmUlbRtfμI eRkamkfaxNÐxagelI RbsinebIGñkTij 

mUlbRtedImBitR)akdbgðajmUlbRtedImenaHedIm,IcuHbBa¢IepÞrkmμsiTi§ eBlenaH 

GñkecjmUlbRtRtUvcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§enaH . 

 kñúgkarbEnßmsiT§iNamYyeTAelImUlbRtsgkarxUcxatGñkecjmUlbRt 

GacRtYtBinitüeLIgvij)annUvmUlbRtfμI Edl)anecj[BIbuKÁlmñak;eTAbuKÁl 

mñak;eTot . 

q- GñkTTYlrkSaRTBüsm,tiþ nigGñkRKb;RKgRTBüsm,tþiñ 
 

 

maRta 199>-
 elIkElgEtmankarGnuBaØatBItulakar GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþiminGac 

GnuBaØat[RbkbBaNiC¢kic©kñúgRkumh‘un)aneLIy . GnuelamtamsiT§irbs;\N- 

Tayk GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unGacTTYlcMNUlGMBIRTBüsm,tiþ 

nigGaceFVIkarsgbMNulEdlBak;B½n§CamYyRTBüsm,tþienaH . GñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþik¾GacdwgpgEdrBIGtßRbeyaCn_énmUlbRtrbs;m©as;mUlbRtEdl

)anEtgtaMgxøÜn . 

maRta 200>-
 tulakarGacGnuBaØat[GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi RbkbBaNiC¢kic©Rkum 

h‘un)ankñúgeKalbMNgkarBarmUlbRtTaMgLayrbs;buKÁlEdl)anEtgtaMg 

xøÜn . GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþienaHKWCaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi . 
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 enAeBlGñkecjmUlbRtmanParkic©cuHbBa¢IkarepÞrkmμsiTi§mUlbRteBl 

enaH GñkecjmUlbRtRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHbuKÁlEdl)anbgðajmUlbRtsRmab; 

[cuHbBa¢InUvkarxatbg;EdlekIteLIgBIkarBnüareBlminsmehtusmplkñúg 

karcuHbBa¢I b¤ BIkarxkxanb¤karRbEkkkñúgkarcuHbBa¢IelIkarepÞrenaH . 

maRta 196>-
 GñkecjmUlbRtminTTYlxusRtUvcMeBaHm©as;mUlbRtb¤buKÁlepSg²Edl 

TTYlkarxatbg;bNþalmkBIkarcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§mUlbRteLIy Rbsin 

ebIbidæielxcaM)ac;mancarelImUlbRtehIy GñkecjmUlbRtenaH)aneFVIkaryk 

citþTukdak;kñúgkarkMNt;nUvPaBRKb;RCugeRCayénbiidæielxenaH . 

maRta 197>-
 enAeBlmUlbRtRtUv)an)at;bg; b¤ RtUv)anbMpøajehIym©as;min)anCUn 

dMNwgCalaylkçN_GkSrBImUlehtueTAGñkecjmUlbRtenAkñúgeBlsmRsb 

eT eRkayBIxøÜn)andwgBIkar)at;bg; karbMpøajenaH ehIyeBlenaHGñkecjmUl 

bRt)ancuHbBa¢IInUvkarepÞrkmμsiTi§mUlbRtenaHmunkarTTYlesckþICUndMNwgBI

m©as;mUlbRt m©as;mUlbRtenaHRtUvGs;siT§ikñúgkarTamTarmUlbRtfμIBIGñkecj 

mUlbRt . 

maRta 198>-
 enAeBlm©as;mUlbRtCUndMNwgfamUlbRtRtUv)an)at;bg; b¤ RtUv)anbMpøaj 

eBlenaHGñkecjmUlbRt RtUvecjmUlbRtfμICMnYsmUlbRtedIm RbsinebIm©as; 

mUlbRtenaH ³ 

  1-esñIsMumuneBlGñkecjmUlbRt)anCUndMNwgfamUlbRtenaH 

RtUv)anTTYlsiT§iedayGñkTijBitR)akdrYceTAehIy . 

 2-ykmUlbRtsgkarxUcxatmkbgðajGñkecjmUlbRt . 
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3-yl;RBmTTYlnUvral;lkçxNÐtRmUv Edl)anbgÁab;edayGñk  

ecjmUlbRt . 

 eRkayBIkarecj[nUvmUlbRtfμI eRkamkfaxNÐxagelI RbsinebIGñkTij 

mUlbRtedImBitR)akdbgðajmUlbRtedImenaHedIm,IcuHbBa¢IepÞrkmμsiTi§ eBlenaH 

GñkecjmUlbRtRtUvcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§enaH . 

 kñúgkarbEnßmsiT§iNamYyeTAelImUlbRtsgkarxUcxatGñkecjmUlbRt 

GacRtYtBinitüeLIgvij)annUvmUlbRtfμI Edl)anecj[BIbuKÁlmñak;eTAbuKÁl 

mñak;eTot . 

q- GñkTTYlrkSaRTBüsm,tiþ nigGñkRKb;RKgRTBüsm,tþiñ 
 

 

maRta 199>-
 elIkElgEtmankarGnuBaØatBItulakar GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþiminGac 

GnuBaØat[RbkbBaNiC¢kic©kñúgRkumh‘un)aneLIy . GnuelamtamsiT§irbs;\N- 

Tayk GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unGacTTYlcMNUlGMBIRTBüsm,tiþ 

nigGaceFVIkarsgbMNulEdlBak;B½n§CamYyRTBüsm,tþienaH . GñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþik¾GacdwgpgEdrBIGtßRbeyaCn_énmUlbRtrbs;m©as;mUlbRtEdl

)anEtgtaMgxøÜn . 

maRta 200>-
 tulakarGacGnuBaØat[GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi RbkbBaNiC¢kic©Rkum 

h‘un)ankñúgeKalbMNgkarBarmUlbRtTaMgLayrbs;buKÁlEdl)anEtgtaMg 

xøÜn . GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþienaHKWCaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi . 
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maRta 201>-
 RbsinebIGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi RtUv)anEtgtaMgedaytulakar b¤ eday 

lixitNamYyrbs;Rkumh‘unsiT§irbs;GPi)alTaMgLayRtUvGs;témørhUtdl;Gñk 

RKb;RKgRTBüsm,tþienaHRtUv)anbBa©b; . 

maRta 202>-
 GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiEdl)anEtgtaMgeday 

tulakarRtUvGnuvtþeTAtamkarENnaMrbs;tulakar .  

  GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþib¤GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiEdl)anEtgtaMgtam 

esckþIseRmcNamYyepSg RtUvGnuvtþeTAtamesckþIseRmcenHnigtamkarEN 

naMrbs;tulakar . 

maRta 203>-
 GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiRtUv ³ 

  1-RbtibtþiedayesμaHRtg; nigedaybMNgl¥ehIyrkSaTukdak;RTBü 

sm,tþiEdlsßitkñúgkarkan;kab;rbs;xøÜnb¤ eFVIkarRtYtBinitüRtwmRtUvtamrebob 

BaNiC¢kmμ .   

   2-CUndMNwgCabnÞan;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg

BaNiC¢kmμGMBIkarEtgtaMg nigkarbMeBjsiT§irbs;xøÜn .  

  3-EfrkSanigRtYtBinitüRTBüsm,tiþrbs;Rkumh‘unRsbeTAtambBa¢a 

rbs;tulakar b¤ tamlixitsñamEdlxøÜnRtUv)anEtgtaMg .  

  4-ebIknigrkSaTukKNnIFnaKarkñúgnamrbs;xøÜnCaGñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþi b¤CaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unsRmab;TwkR)ak;Rkumh‘un 

Edl)anmkedaysßitenAeRkamkarRtYtBinitürbs;xøÜn .  
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5-rkSaTukKNnIBisþarBIkic©karCMnYjTaMgGs; Edl)ansMerceLIg  

edayxøÜnÉgEdlCaGñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤CaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi . 

  6-rkSaTukKNnITaMgLayénkarRKb;RKg nigsRmab;mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμRtYtBinitükñúgeBlem:ageFVIGaCIvkmμ .  

  7-erobcMy:agehacNas;mþgkñúgmYyqmasnUvr)aykarN_hirBaØ 

vtßúeRkamkarRKb;RKgrbs;xøÜn bnÞab;BIkalbriecäTEdlxøÜnRtUv)anEtgtaMg .  

  8-pþl;nUvKNnIcugeRkayénkarRKb;RKg edIm,IbMeBjbBa©b;Parkic© 

rbs;xøÜn . 

maRta 204>-
 tamkaresñIsMuedayGñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYlRKb;RKgRTBü 

sm,tþi b¤ karesñIsMuedaybuKÁlEdlmanplRbeyaCn_ tulakarRtUvecjbBa¢a 

edayyl;faKYrbBa©ÚlbEnßmedayKμankRmitnUv ³ 

  k-dIkaEtgtaMg dIkaEtgtaMgCMnYs b¤ dIkabBa©b;siT§iGñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþi nigdIkaEdl[sc©anum½telIKNnIrbs; 

GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþienaH .  

  x-dIkakMNt;esckþICUndMNwgEdlRtUvpþl;dl;buKÁlNamñak; b¤dI- 

kabBa¢ÚnesckþICUndMNwgdl;buKÁlNamñak; .  

  K-dIkakMNt;R)ak;]btßmÖdl;GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYl 

RKb;RKgRTBüsm,tþi . 

  X-dIkakMNt;TisedAdl;ral;bBaðaTak;TgeTAnwgParkic©rbs;Gñk 

TTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYlRKb;RKgRTBüsm,tþi .  
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maRta 201>-
 RbsinebIGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi RtUv)anEtgtaMgedaytulakar b¤ eday 

lixitNamYyrbs;Rkumh‘unsiT§irbs;GPi)alTaMgLayRtUvGs;témørhUtdl;Gñk 

RKb;RKgRTBüsm,tþienaHRtUv)anbBa©b; . 

maRta 202>-
 GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiEdl)anEtgtaMgeday 

tulakarRtUvGnuvtþeTAtamkarENnaMrbs;tulakar .  

  GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþib¤GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiEdl)anEtgtaMgtam 

esckþIseRmcNamYyepSg RtUvGnuvtþeTAtamesckþIseRmcenHnigtamkarEN 

naMrbs;tulakar . 

maRta 203>-
 GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiRtUv ³ 

  1-RbtibtþiedayesμaHRtg; nigedaybMNgl¥ehIyrkSaTukdak;RTBü 

sm,tþiEdlsßitkñúgkarkan;kab;rbs;xøÜnb¤ eFVIkarRtYtBinitüRtwmRtUvtamrebob 

BaNiC¢kmμ .   

   2-CUndMNwgCabnÞan;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg

BaNiC¢kmμGMBIkarEtgtaMg nigkarbMeBjsiT§irbs;xøÜn .  

  3-EfrkSanigRtYtBinitüRTBüsm,tiþrbs;Rkumh‘unRsbeTAtambBa¢a 

rbs;tulakar b¤ tamlixitsñamEdlxøÜnRtUv)anEtgtaMg .  

  4-ebIknigrkSaTukKNnIFnaKarkñúgnamrbs;xøÜnCaGñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþi b¤CaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unsRmab;TwkR)ak;Rkumh‘un 

Edl)anmkedaysßitenAeRkamkarRtYtBinitürbs;xøÜn .  
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5-rkSaTukKNnIBisþarBIkic©karCMnYjTaMgGs; Edl)ansMerceLIg  

edayxøÜnÉgEdlCaGñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤CaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi . 

  6-rkSaTukKNnITaMgLayénkarRKb;RKg nigsRmab;mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμRtYtBinitükñúgeBlem:ageFVIGaCIvkmμ .  

  7-erobcMy:agehacNas;mþgkñúgmYyqmasnUvr)aykarN_hirBaØ 

vtßúeRkamkarRKb;RKgrbs;xøÜn bnÞab;BIkalbriecäTEdlxøÜnRtUv)anEtgtaMg .  

  8-pþl;nUvKNnIcugeRkayénkarRKb;RKg edIm,IbMeBjbBa©b;Parkic© 

rbs;xøÜn . 

maRta 204>-
 tamkaresñIsMuedayGñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYlRKb;RKgRTBü 

sm,tþi b¤ karesñIsMuedaybuKÁlEdlmanplRbeyaCn_ tulakarRtUvecjbBa¢a 

edayyl;faKYrbBa©ÚlbEnßmedayKμankRmitnUv ³ 

  k-dIkaEtgtaMg dIkaEtgtaMgCMnYs b¤ dIkabBa©b;siT§iGñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþi nigdIkaEdl[sc©anum½telIKNnIrbs; 

GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþienaH .  

  x-dIkakMNt;esckþICUndMNwgEdlRtUvpþl;dl;buKÁlNamñak; b¤dI- 

kabBa¢ÚnesckþICUndMNwgdl;buKÁlNamñak; .  

  K-dIkakMNt;R)ak;]btßmÖdl;GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYl 

RKb;RKgRTBüsm,tþi . 

  X-dIkakMNt;TisedAdl;ral;bBaðaTak;TgeTAnwgParkic©rbs;Gñk 

TTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYlRKb;RKgRTBüsm,tþi .  
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C- m©as;h‘un 
maRta 205>-
 mhasnñi)atm©as;h‘un RtUveFVIeLIgenATIkEnøgNamYykñúgRBHraCaNacRk 

km<úCaEdl)anEcgkñúglkçnþik³b¤bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unb¤tamkarkMNt; 

rbs;RkumRbwkSaPi)al . 

 mhasnñi)atm©as;h‘unGaceFVIeLIgenAeRkARBHraCaNacRkkm<úCa)an 

RbsinebImankaryl;RBmBIm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatTaMgGs; . 

maRta 206>-
 GPi)alTaMgLayrbs;Rkumh‘un RtUvekaHRbCuMmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaM 

qñaMmin[elIsBI12¬db;BIr¦ExeRkayBIRkumh‘unenaH)anbegáIteLIgCapøÚvkar . 

 GPi)alTaMgLayrbs;Rkumh‘un RtUvekaHRbCuMmhasnñi)atvisamBaØrbs; 

m©as;h‘unenAeBlNamYyk¾)antamkarcaM)ac; . 

maRta 207>-
 m©as;h‘unTaMgLayGaceFVIsMNUmBreTAGPi)al[ekaHRbCuMmhasnñi)at 

m©as;h‘untameKalbMNg Edl)anbBa¢ak;enAkñúgsMeNIenaH . 

 lixitesIñsuMenaHRtUveFVIeLIgedaym©as;mUlbRtEdlkan;kab;b½NÑPaKh‘un 

minticCag51¬hasibmYy¦PaKryénb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘unEdl)ane)aH 

ecjehIyEdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgmhasnñi)at .  

 lixitesñIsMuenaH GaceFVItamEbbbTepSg² Edl)ancuHhtßelxaeday 

m©as;h‘unmñak; b¤ eRcInnak; .  

 lixitsMeNIenAkñúgkic©RbCMu RtUvbBa¢ak;nUvBaNiC¢kic©EdlRtUveFVI ehIyRtUv 

epJIeTAGPi)almñak;² nigeTATIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un . 
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 enAeBlTTYlsMeNI GPi)alTaMgLayRtUvekaHRbCuMmhasnñi)atm©as;h‘un 

edIm,IBiPakSakic©karBaNiC¢kmμEdl)anEcgenAkñúglixitesñIsMuenaH . 

 RbsinebIGPi)alTaMgLaymin)anekaHRbCMukñúgGMLúgeBl21¬émÖmYy¦

éf¶bnÞab;BI)anTTYllixitesñIsMuenaHeTm©as;h‘unNamYyEdl)ancuHhtßelxa

elIlixitesñIsMuenaHGacekaHRbCMumhasnñi)at)an . 

 luHRtaEtm©as;hu‘nTaMgLay)aneFVIesckþIseRmcenAÉmhasnñi)atEdl 

m©as;hu‘n)anekaHRbCMu kñúgkrNIenHRkumhu‘nRtUvecjsgm©as;hu‘nvijnUvkarcMNay 

elIkElgEtm©as;hu‘nTaMgLayEdl)anseRmcepSgBIenH Edl)aneFVIeLIg 

edaym©as;hu‘nd¾smehtusmplkñúgkaresIñsuMkarekaHRbCMu nigkarerobcMmha 

snñi)atenaH . 

maRta 208>-
 kñúgkrNIminGacekaHRbCMu b¤ minGacRbRBwtþeTA)an cMeBaHkic©RbCMumha 

snñi)atm©as;h‘uneTAtamEbbT Edl)anEcgkñúglkçnþik³ b¤c,ab;enH b¤eday 

mUlehtuNamYyepSgeTot GPi)al m©as;h‘un EdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgGgÁ 

RbCMu b¤mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacesñIsMutulakar 

[cat;Ecgmhasnñi)at)an eTAtamviFINamYy EdltulakarBicarNaeXIj 

fasmRsb .  

 tulakarGackMNt;kUr:umepSgBIkUr:umEdl)antRmUvedaylkçnþik³ b¤ c,ab; 

enHcMeBaHkic©RbCMuEdl)anekaHRbCMu Edl)anerobcMnigEdl)anRbRBwtþeTAeday 

Ep¥ktammaRtaenH . 

maRta 209>-
 m©as;h‘unEdlmansiT§iTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)atm©as;h‘un KW 

CaGñkkan;kab;b½NÑPaKh‘un tamRbePT b¤ es‘rI EdlmaneQμaHkñúgbBa¢ImUl 

bRt enAeBlbiTGaCIvkmμ tamkalbriecäTEdlkMNt;TukCamun . 
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C- m©as;h‘un 
maRta 205>-
 mhasnñi)atm©as;h‘un RtUveFVIeLIgenATIkEnøgNamYykñúgRBHraCaNacRk 

km<úCaEdl)anEcgkñúglkçnþik³b¤bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unb¤tamkarkMNt; 

rbs;RkumRbwkSaPi)al . 

 mhasnñi)atm©as;h‘unGaceFVIeLIgenAeRkARBHraCaNacRkkm<úCa)an 

RbsinebImankaryl;RBmBIm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatTaMgGs; . 

maRta 206>-
 GPi)alTaMgLayrbs;Rkumh‘un RtUvekaHRbCuMmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaM 

qñaMmin[elIsBI12¬db;BIr¦ExeRkayBIRkumh‘unenaH)anbegáIteLIgCapøÚvkar . 

 GPi)alTaMgLayrbs;Rkumh‘un RtUvekaHRbCuMmhasnñi)atvisamBaØrbs; 

m©as;h‘unenAeBlNamYyk¾)antamkarcaM)ac; . 

maRta 207>-
 m©as;h‘unTaMgLayGaceFVIsMNUmBreTAGPi)al[ekaHRbCuMmhasnñi)at 

m©as;h‘untameKalbMNg Edl)anbBa¢ak;enAkñúgsMeNIenaH . 

 lixitesIñsuMenaHRtUveFVIeLIgedaym©as;mUlbRtEdlkan;kab;b½NÑPaKh‘un 

minticCag51¬hasibmYy¦PaKryénb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘unEdl)ane)aH 

ecjehIyEdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgmhasnñi)at .  

 lixitesñIsMuenaH GaceFVItamEbbbTepSg² Edl)ancuHhtßelxaeday 

m©as;h‘unmñak; b¤ eRcInnak; .  

 lixitsMeNIenAkñúgkic©RbCMu RtUvbBa¢ak;nUvBaNiC¢kic©EdlRtUveFVI ehIyRtUv 

epJIeTAGPi)almñak;² nigeTATIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un . 
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 enAeBlTTYlsMeNI GPi)alTaMgLayRtUvekaHRbCuMmhasnñi)atm©as;h‘un 

edIm,IBiPakSakic©karBaNiC¢kmμEdl)anEcgenAkñúglixitesñIsMuenaH . 

 RbsinebIGPi)alTaMgLaymin)anekaHRbCMukñúgGMLúgeBl21¬émÖmYy¦

éf¶bnÞab;BI)anTTYllixitesñIsMuenaHeTm©as;h‘unNamYyEdl)ancuHhtßelxa

elIlixitesñIsMuenaHGacekaHRbCMumhasnñi)at)an . 

 luHRtaEtm©as;hu‘nTaMgLay)aneFVIesckþIseRmcenAÉmhasnñi)atEdl 

m©as;hu‘n)anekaHRbCMu kñúgkrNIenHRkumhu‘nRtUvecjsgm©as;hu‘nvijnUvkarcMNay 

elIkElgEtm©as;hu‘nTaMgLayEdl)anseRmcepSgBIenH Edl)aneFVIeLIg 

edaym©as;hu‘nd¾smehtusmplkñúgkaresIñsuMkarekaHRbCMu nigkarerobcMmha 

snñi)atenaH . 

maRta 208>-
 kñúgkrNIminGacekaHRbCMu b¤ minGacRbRBwtþeTA)an cMeBaHkic©RbCMumha 

snñi)atm©as;h‘uneTAtamEbbT Edl)anEcgkñúglkçnþik³ b¤c,ab;enH b¤eday 

mUlehtuNamYyepSgeTot GPi)al m©as;h‘un EdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgGgÁ 

RbCMu b¤mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacesñIsMutulakar 

[cat;Ecgmhasnñi)at)an eTAtamviFINamYy EdltulakarBicarNaeXIj 

fasmRsb .  

 tulakarGackMNt;kUr:umepSgBIkUr:umEdl)antRmUvedaylkçnþik³ b¤ c,ab; 

enHcMeBaHkic©RbCMuEdl)anekaHRbCMu Edl)anerobcMnigEdl)anRbRBwtþeTAeday 

Ep¥ktammaRtaenH . 

maRta 209>-
 m©as;h‘unEdlmansiT§iTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)atm©as;h‘un KW 

CaGñkkan;kab;b½NÑPaKh‘un tamRbePT b¤ es‘rI EdlmaneQμaHkñúgbBa¢ImUl 

bRt enAeBlbiTGaCIvkmμ tamkalbriecäTEdlkMNt;TukCamun . 
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 GPi)alseRmckalbriecäTEdlkMNt;TukmunmineRcInCag 50 ¬ha- 

sib¦éf¶ b¤ticCag 20¬émÖ¦éf¶ munéf¶eFVImhasnñi)ateLIy . 

 RbsinebIGPi)almin)anseRmckalbriecäTkMNt;TukCamuneT kal 

briecäTkMNt;TukRtUveFVIeLIg ³ 

1- enAeBlbiTGaCIvkmμ munéf¶CUndMNwgBImhasnñi)at .  

2- enAéf¶mhasnñi)atRtUv)anerobcMeLIg RbsinebIKμankarCUndMNwg  

      muneT . 

 cMeBaHkalbriecäTkMNt;TukmunedIm,IkMNt;fa etIm©as;h‘unmansiT§iepSg 

eTotb¤eT eRkABIsiT§ikñúgkarTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)at nigsiT§ikñúgkar 

e)aHeqñat . siT§ienaHRtUvkMNt;enAéf¶biTGaCIvkmμ ehIyEdlGPi)al)anGnum½t 

elIesckþIseRmcEdlBak;B½n§dl;siT§ienaH . 

maRta 210>-
 RbsinebIGPi)al)ankMNt;kalbriecäTkMNt;TukCamun GPi)alRtUve)aH 

pSaylixitCUndMNwg BIkalbriecäTkMNt;TukenaHenAkñúgsarB½t’manEdleFVI 

cracrCaTUeTAdl;TIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un . 

 GPi)alRtUvpþl;pgEdrnUvlixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr eTARKb; 

TIpSarPaKh‘unenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa EdlenATIenaHb½NÑPaKh‘unrbs; 

Rkumh‘unmancuHkñúgbBa¢IsRmab;lk;dUr . 

 lixitCUndMNwgenHRtUvpþl;kñúgGMLúgeBl 07 ¬R)aMBIr¦éf¶ bnÞab;BIGPi- 

)al)anbegáItkalbriecäTkMNt;TukenaH . 

 lixitCUndMNwgBIkalbriecäTkMNt;TukmintRmUv[maneT RbsinebIRKb; 

Gñkkan;kab;b½NÑPaKh‘untamRbePTb¤ es‘rIEdlmaneQμaHkñúgbBa¢ImUlbRt 

enAeBlbiTGaCIvkmμnaéf¶GPi)albegáItkalbriecäTkMNt;Tuk )aneFVIlixit 
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CMrabRkumh‘unbBa¢ak;BIkarGnueRKaHrbs;xøÜnkñúgkarTTYllixitCUndMNwgBIkal 

briecäTkMNt;Tuk . 

maRta 211>-
 Rkumh‘unRtUverobcMbBa¢IeQμaHm©as;h‘un EdlmansiT§iTTYllixitCUndMNwg 

BIkarRbCMu . bBa¢IeQμaHenaH RtUvcat;EcgtamlMdab;GkSr nigbBa¢ak;cMnYnPaK 

h‘unEdl)ankan;kab;edaym©as;h‘unmñak;² . 

 RbsinebIGPi)alTaMgLay)ankMNt;kalbriecäTbBa¢IRtUverobcMya:gyUr

10 ¬db;¦éf¶ bnÞab;BIkalbriecäTenaH . 

 RbsinebIGPi)almin)ankMNt;kalbriecäT bBa¢IRtUverobcM ³ 

 1- enAeBlbiTGaCIvkmμnaéf¶bnÞab; EdllixitCUndMNwgRtUv)anpþl;   

      [CabnÞan; . 

 2- enAeBlEdlKμankarCUndMNwg bBa¢IRtUverobcMenAéf¶ebIkmha   

      snñi)at . 

maRta 212>-
 buKÁlEdlmaneQμaHkñúgbBa¢IeQμaHm©as;h‘un mansiT§ie)aHeqñatsEmþg 

enARtg;RbGb;EdlmaneQμaHrbs;xøÜn kñúgGgÁRbCMuEdlCab;Tak;TgeTAnwgbBa¢I 

eQμaHenaH . 

 RbsinebIbuKÁlEdlmaneQμaHkñúgbBa¢IeQμaHm©as;h‘un Edl)anepÞrkmμ 

siTi§PaKh‘unNamYy eRkayBIkalbriecäTkMNt;Tuk buKÁlTTYlkmμsiT§ienaH 

RtUvmansiT§ie)aHeqñatenAkñúgGgÁRbCMu)an eRkayBI)anbMeBjlkçxNÐBIr ³ 

 1- manPaKh‘unEdlmanbidæielxRtwmRtUv b¤ bgðajPsþútagEdl   

      bBa¢ak;faxøÜnCam©as;PaKh‘un . 

  2- TamTarbBa©ÚleQμaHrbs;xøÜneTAkñúgbBa¢I [)anmunkarRbCMuya:g  
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 GPi)alseRmckalbriecäTEdlkMNt;TukmunmineRcInCag 50 ¬ha- 

sib¦éf¶ b¤ticCag 20¬émÖ¦éf¶ munéf¶eFVImhasnñi)ateLIy . 

 RbsinebIGPi)almin)anseRmckalbriecäTkMNt;TukCamuneT kal 

briecäTkMNt;TukRtUveFVIeLIg ³ 

1- enAeBlbiTGaCIvkmμ munéf¶CUndMNwgBImhasnñi)at .  

2- enAéf¶mhasnñi)atRtUv)anerobcMeLIg RbsinebIKμankarCUndMNwg  

      muneT . 

 cMeBaHkalbriecäTkMNt;TukmunedIm,IkMNt;fa etIm©as;h‘unmansiT§iepSg 

eTotb¤eT eRkABIsiT§ikñúgkarTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)at nigsiT§ikñúgkar 

e)aHeqñat . siT§ienaHRtUvkMNt;enAéf¶biTGaCIvkmμ ehIyEdlGPi)al)anGnum½t 

elIesckþIseRmcEdlBak;B½n§dl;siT§ienaH . 

maRta 210>-
 RbsinebIGPi)al)ankMNt;kalbriecäTkMNt;TukCamun GPi)alRtUve)aH 

pSaylixitCUndMNwg BIkalbriecäTkMNt;TukenaHenAkñúgsarB½t’manEdleFVI 

cracrCaTUeTAdl;TIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un . 

 GPi)alRtUvpþl;pgEdrnUvlixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr eTARKb; 

TIpSarPaKh‘unenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa EdlenATIenaHb½NÑPaKh‘unrbs; 

Rkumh‘unmancuHkñúgbBa¢IsRmab;lk;dUr . 

 lixitCUndMNwgenHRtUvpþl;kñúgGMLúgeBl 07 ¬R)aMBIr¦éf¶ bnÞab;BIGPi- 

)al)anbegáItkalbriecäTkMNt;TukenaH . 

 lixitCUndMNwgBIkalbriecäTkMNt;TukmintRmUv[maneT RbsinebIRKb; 

Gñkkan;kab;b½NÑPaKh‘untamRbePTb¤ es‘rIEdlmaneQμaHkñúgbBa¢ImUlbRt 

enAeBlbiTGaCIvkmμnaéf¶GPi)albegáItkalbriecäTkMNt;Tuk )aneFVIlixit 
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CMrabRkumh‘unbBa¢ak;BIkarGnueRKaHrbs;xøÜnkñúgkarTTYllixitCUndMNwgBIkal 

briecäTkMNt;Tuk . 

maRta 211>-
 Rkumh‘unRtUverobcMbBa¢IeQμaHm©as;h‘un EdlmansiT§iTTYllixitCUndMNwg 

BIkarRbCMu . bBa¢IeQμaHenaH RtUvcat;EcgtamlMdab;GkSr nigbBa¢ak;cMnYnPaK 

h‘unEdl)ankan;kab;edaym©as;h‘unmñak;² . 

 RbsinebIGPi)alTaMgLay)ankMNt;kalbriecäTbBa¢IRtUverobcMya:gyUr

10 ¬db;¦éf¶ bnÞab;BIkalbriecäTenaH . 

 RbsinebIGPi)almin)ankMNt;kalbriecäT bBa¢IRtUverobcM ³ 

 1- enAeBlbiTGaCIvkmμnaéf¶bnÞab; EdllixitCUndMNwgRtUv)anpþl;   

      [CabnÞan; . 

 2- enAeBlEdlKμankarCUndMNwg bBa¢IRtUverobcMenAéf¶ebIkmha   

      snñi)at . 

maRta 212>-
 buKÁlEdlmaneQμaHkñúgbBa¢IeQμaHm©as;h‘un mansiT§ie)aHeqñatsEmþg 

enARtg;RbGb;EdlmaneQμaHrbs;xøÜn kñúgGgÁRbCMuEdlCab;Tak;TgeTAnwgbBa¢I 

eQμaHenaH . 

 RbsinebIbuKÁlEdlmaneQμaHkñúgbBa¢IeQμaHm©as;h‘un Edl)anepÞrkmμ 

siTi§PaKh‘unNamYy eRkayBIkalbriecäTkMNt;Tuk buKÁlTTYlkmμsiT§ienaH 

RtUvmansiT§ie)aHeqñatenAkñúgGgÁRbCMu)an eRkayBI)anbMeBjlkçxNÐBIr ³ 

 1- manPaKh‘unEdlmanbidæielxRtwmRtUv b¤ bgðajPsþútagEdl   

      bBa¢ak;faxøÜnCam©as;PaKh‘un . 

  2- TamTarbBa©ÚleQμaHrbs;xøÜneTAkñúgbBa¢I [)anmunkarRbCMuya:g  
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300

 

 yUr10¬db;¦éf¶ b¤ dUcmanEcgenAlkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 213>-
 m©as;h‘unmñak;²GacBinitübBa¢IeQμaHrbs;m©as;h‘unTaMgLay)an ³ 

  k- enATIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un b¤enATIkEnøgEdlrkSaTuk   

         bBa¢ImUlbRtenaH enAkñúgema:geFVIkarFmμta . 

  x- enAeBlRbCMumhasnñi)atm©as;h‘un bBa¢IeQμaHRtUv)anerobcM . 

maRta 214>-
 lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr elIral;karRbCMumhasnñi)atm©as; 

h‘un RtUvpþl;eTA[m©as;h‘unTaMgGs; GPi)alTaMgGs; nigsvnkrpg kñúgry³ 

eBl 20¬émÖ¦éf¶ eTA 50¬hasib¦éf¶ munkalbriecäTénmhasnñi)atenaH . 

 lixitCUndMNwgBIkarRbCMumhasnñi)at m©as;h‘unRtUvbBa¢ak;BIkalbriecäT 

rebobvar³ nigTIkEnøgénmhasnñi)atenaH . 

 enAeBlEdlmanBaNiC¢kic©sMxan; RtUvelIkykmkBiPakSaenAkñúgGgÁ 

RbCMu ³

 -ÉksarBisþarEdlEcgGMBIxøwmsarénBaNiC¢kic© edIm,I[m©as;h‘un  

eFVIkarvinicä½yedaysmehtupl nig 

 -GtßbTsþIBIesckþIseRmcBiess RtUvdak;esñIsMukarBinitüenAkñúg  

kic©RbCMuenaH . 

 karxkxankñúgkarTTYllixitCUndMNwgKWmindksiT§im©as;h‘unkñúgkare)aH 

eqñatenAÉmhasnñi)atenaHeLIy . 

 RbsinebIkic©RbCMumhasnñi)atm©as;h‘un RtUvelIkvar³RbCuMeTAeBleRkay 

manry³eBlticCag 30 ¬samsib¦éf¶ KWmincaM)ac;pþl;lixitCUndMNwgGMBI 
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kic©RbCMuEdl)anelIkvar³RbCuMenaHeLIy . mü:ageTotGac eFVIkarCUndMNwgeday 

karRbkasenAÉGgÁRbCMu elIkElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH . 

maRta 215>-
 m©as;;h‘un nigbuKÁlEdlmansiT§icUlrYmmhasnñi)at GacGnueRKaHdl; 

karxVHxatBIkarmin)anTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)atm©as;h‘unenH)an. 

 b:uEnþm©as;h‘un b¤ buKÁlenaH enAeBlcUlrYmRbCuM GaceFVIkarCMTas;eTAnwg 

BaNiC¢kic© edaysMGagfa mhasnñi)atenaHmin)anekaHRbCMuRtwmRtUvtamc,ab; 

kMNt; . 

maRta 216>-
 m©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMGac ³ 

  k- esñIsMu[Rkumh‘unBinitünUvesckþICUndMNwgBIRbFanbTmYyEdl  

         xøÜnesñIsMu edIm,IelIkeLIgenAkñúgGgÁRbCMu . 

  x- BiPakSaEvkEjk BIRbFanbTmYy EdlsmRsbeTAnwgsMNUm  

         Brrbs;xøÜn . 

maRta 217>-
 kUr:uménm©as;h‘unsRmab;mhasnñi)at KWvtþmanénGñkkan;kab;PaKh‘unPaK 

eRcIn EdlmansiT§ie)aHeqñat manvtþmanedaypÞal; b¤edaytMNagCaGaNtþi 

Kahk³ elIkElgEtmanEcgepSgkñúglkçnþik³rbs;Rkumhu‘n . 

 RbsinebIkUr:ummanRKb;cMnYnenAeBlebIkmhasnñi)atm©as;h‘unTaMgLay 

Edlmanvtþman GacBiPakSaenAkñúgGgÁRbCMu)an . 

 RbsinebIkUr:umminmanRKb;cMnYnkñúgeBlebIkmhasnñi)ateT m©as;h‘un 

EdlmanvtþmanGacelIkvarkalRbCMuenaHeTAeBleRkay nigTIkEnøgkMNt;mYy
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301

 

 yUr10¬db;¦éf¶ b¤ dUcmanEcgenAlkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 213>-
 m©as;h‘unmñak;²GacBinitübBa¢IeQμaHrbs;m©as;h‘unTaMgLay)an ³ 

  k- enATIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un b¤enATIkEnøgEdlrkSaTuk   

         bBa¢ImUlbRtenaH enAkñúgema:geFVIkarFmμta . 

  x- enAeBlRbCMumhasnñi)atm©as;h‘un bBa¢IeQμaHRtUv)anerobcM . 

maRta 214>-
 lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr elIral;karRbCMumhasnñi)atm©as; 

h‘un RtUvpþl;eTA[m©as;h‘unTaMgGs; GPi)alTaMgGs; nigsvnkrpg kñúgry³ 

eBl 20¬émÖ¦éf¶ eTA 50¬hasib¦éf¶ munkalbriecäTénmhasnñi)atenaH . 

 lixitCUndMNwgBIkarRbCMumhasnñi)at m©as;h‘unRtUvbBa¢ak;BIkalbriecäT 

rebobvar³ nigTIkEnøgénmhasnñi)atenaH . 

 enAeBlEdlmanBaNiC¢kic©sMxan; RtUvelIkykmkBiPakSaenAkñúgGgÁ 

RbCMu ³

 -ÉksarBisþarEdlEcgGMBIxøwmsarénBaNiC¢kic© edIm,I[m©as;h‘un  

eFVIkarvinicä½yedaysmehtupl nig 

 -GtßbTsþIBIesckþIseRmcBiess RtUvdak;esñIsMukarBinitüenAkñúg  

kic©RbCMuenaH . 

 karxkxankñúgkarTTYllixitCUndMNwgKWmindksiT§im©as;h‘unkñúgkare)aH 

eqñatenAÉmhasnñi)atenaHeLIy . 

 RbsinebIkic©RbCMumhasnñi)atm©as;h‘un RtUvelIkvar³RbCuMeTAeBleRkay 

manry³eBlticCag 30 ¬samsib¦éf¶ KWmincaM)ac;pþl;lixitCUndMNwgGMBI 

279

 

kic©RbCMuEdl)anelIkvar³RbCuMenaHeLIy . mü:ageTotGac eFVIkarCUndMNwgeday 

karRbkasenAÉGgÁRbCMu elIkElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH . 

maRta 215>-
 m©as;;h‘un nigbuKÁlEdlmansiT§icUlrYmmhasnñi)at GacGnueRKaHdl; 

karxVHxatBIkarmin)anTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)atm©as;h‘unenH)an. 

 b:uEnþm©as;h‘un b¤ buKÁlenaH enAeBlcUlrYmRbCuM GaceFVIkarCMTas;eTAnwg 

BaNiC¢kic© edaysMGagfa mhasnñi)atenaHmin)anekaHRbCMuRtwmRtUvtamc,ab; 

kMNt; . 

maRta 216>-
 m©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMGac ³ 

  k- esñIsMu[Rkumh‘unBinitünUvesckþICUndMNwgBIRbFanbTmYyEdl  

         xøÜnesñIsMu edIm,IelIkeLIgenAkñúgGgÁRbCMu . 

  x- BiPakSaEvkEjk BIRbFanbTmYy EdlsmRsbeTAnwgsMNUm  

         Brrbs;xøÜn . 

maRta 217>-
 kUr:uménm©as;h‘unsRmab;mhasnñi)at KWvtþmanénGñkkan;kab;PaKh‘unPaK 

eRcIn EdlmansiT§ie)aHeqñat manvtþmanedaypÞal; b¤edaytMNagCaGaNtþi 

Kahk³ elIkElgEtmanEcgepSgkñúglkçnþik³rbs;Rkumhu‘n . 

 RbsinebIkUr:ummanRKb;cMnYnenAeBlebIkmhasnñi)atm©as;h‘unTaMgLay 

Edlmanvtþman GacBiPakSaenAkñúgGgÁRbCMu)an . 

 RbsinebIkUr:umminmanRKb;cMnYnkñúgeBlebIkmhasnñi)ateT m©as;h‘un 

EdlmanvtþmanGacelIkvarkalRbCMuenaHeTAeBleRkay nigTIkEnøgkMNt;mYy
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b:uEnþmhasnñi)atEdl)anelIkvar³RbCuMenaH minRtUv)anGnuBaØat[BiPakSaelI 

kic©karCMnYjNamYy)aneLIy . 

maRta 218>- 
 ral;smaCikh‘unCam©as;b½NÑPaKh‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat b¤ GaNtþi 

Kahk³rbs;xøÜn mansiT§icUlrYm nige)aHeqñat enAkñúgkic©RbCMueTAtamsiT§ie)aH 

eqñat EdlmansRmab;PaKh‘unrbs;xøÜn . 

 kñúgkrNIbuKÁlBIrnak; b¤eRcInnak;kan;kab;PaKh‘unrYmKña ehIybuKÁlmñak; 

kñúgcMeNamGñkTaMgenaH manvtþmankñúgmhasnñi)atm©as;h‘un GñkenaHGace)aH 

eqñat)an eTaHCaGvtþmanGñkÉeTotk¾eday .  

 RbsinebImanbuKÁlBIrnak; b¤ eRcInnak;kñúgcMeNamKahk³TaMgenaH man 

vtþmanedaypÞal; b¤ edayGaNtþiKahk³rbs;xøÜn BYkeKGace)aHeqñatsRmab; 

mYysMeLgelIPaKh‘unEdl)ankan;kab;rYmKñaenaH . 
 

maRta 219>-
 ral;m©as;h‘unGacpþl;siT§i [rUbvnþbuKÁlNamYyepSgedIm,IeFVICatMNag 

nigedIm,Ie)aHeqñatkñúgnamCaGaNtþiKahk³ CMnYsxøÜn)anenAkñúgkic©RbCMu . 

karRbKl;siT§iRtUveFVICalaylkçN_GkSr mancuHhtßelxaedaym©as;h‘un ehIy 

RtUvmankalbriecäT . 

 ÉksarRbKl;siT§i minRtUvmansuBlPaBelIsBI 01 ¬mYy¦qñaMeLIy bnÞab; 

BIkalbriecäTénhtßelxaelIlixitRbKl;siT§ienaH b¤ sRmab;ry³eBlxøICag 

enH EdlÉksarRbKl;siT§ienaH)anbBa¢ak; . 

 m©as;h‘unmYycMnYn GacRBmeRBogkñúgcMeNamBYkeKCalaylkçN_GkSr 

edIm,IbeBa©jsMeLgeqñaténPaKh‘untamviFINamYy . 
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maRta 220>-
kare)aHeqñateRCIserIsGPi)al nigesckþIseRmcelIRbFanbTepSg² 

Edl)anpþl;sMeLgeqñat edaym©as;h‘unRtUveFVItamsnøwkeqñatsm¶at; luHRta 

Etlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH . 

maRta 221>-
esckþIseRmcCalaylkçN_GkSr EdlmancuHhtßelxarbs;m©as;h‘un 

TaMgGs; EdlmansiT§ie)aHeqñat mansuBlPaBdUcKñanwgesckþIseRmc Edl 

)anGnum½tenAÉmhasnñi)atm©as;h‘unEdr . 

esckþIseRmcCalaylkçN_GkSr Tak;TgnwgRbFanbTTaMgLay Edl 

Bak;B½n§eTAnwgmhasnñi)atm©as;h‘un Edl)ancuHhtßelxaedaym©as;h‘unEdl 

mansiT§ie)aHeqñatTaMgGs; KWrYcputGMBIlkçxNÐtRmUvénc,ab;enH EdlTak;Tg 

eTAnwgmhasnñi)atm©as;h‘un . 

ÉksarénCaesckþIseRmcRtUvrkSaTuk edaymanP¢ab;CamYykMNt;ehtu 

mhasnñi)atm©as;h‘unenaH . 

maRta 222>-
 m©as;h‘unNaEdlmin)anTTYllixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSrBI 

kic©RbCMu ehIymantwktagsmehtusmplpg m©as;h‘unenaHmansiT§ibþwgsuMeTA 

tulakar edIm,ITat;ecalesckþIseRmcNamYy EdleFVIeLIgenAÉkic©RbCuMenaH . 

Rkumh‘un m©as;h‘un b¤ GPi)al GacesñIsMutulakar[edaHRsaykarExVg 

KMnitKña EdlBak;B½n§dl;kare)aHeqñat b¤ karEtgtaMgGPi)al b¤ svnkrén 

Rkumh‘unenaH . 
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b:uEnþmhasnñi)atEdl)anelIkvar³RbCuMenaH minRtUv)anGnuBaØat[BiPakSaelI 

kic©karCMnYjNamYy)aneLIy . 

maRta 218>- 
 ral;smaCikh‘unCam©as;b½NÑPaKh‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat b¤ GaNtþi 

Kahk³rbs;xøÜn mansiT§icUlrYm nige)aHeqñat enAkñúgkic©RbCMueTAtamsiT§ie)aH 

eqñat EdlmansRmab;PaKh‘unrbs;xøÜn . 

 kñúgkrNIbuKÁlBIrnak; b¤eRcInnak;kan;kab;PaKh‘unrYmKña ehIybuKÁlmñak; 

kñúgcMeNamGñkTaMgenaH manvtþmankñúgmhasnñi)atm©as;h‘un GñkenaHGace)aH 

eqñat)an eTaHCaGvtþmanGñkÉeTotk¾eday .  

 RbsinebImanbuKÁlBIrnak; b¤ eRcInnak;kñúgcMeNamKahk³TaMgenaH man 

vtþmanedaypÞal; b¤ edayGaNtþiKahk³rbs;xøÜn BYkeKGace)aHeqñatsRmab; 

mYysMeLgelIPaKh‘unEdl)ankan;kab;rYmKñaenaH . 
 

maRta 219>-
 ral;m©as;h‘unGacpþl;siT§i [rUbvnþbuKÁlNamYyepSgedIm,IeFVICatMNag 

nigedIm,Ie)aHeqñatkñúgnamCaGaNtþiKahk³ CMnYsxøÜn)anenAkñúgkic©RbCMu . 

karRbKl;siT§iRtUveFVICalaylkçN_GkSr mancuHhtßelxaedaym©as;h‘un ehIy 

RtUvmankalbriecäT . 

 ÉksarRbKl;siT§i minRtUvmansuBlPaBelIsBI 01 ¬mYy¦qñaMeLIy bnÞab; 

BIkalbriecäTénhtßelxaelIlixitRbKl;siT§ienaH b¤ sRmab;ry³eBlxøICag 

enH EdlÉksarRbKl;siT§ienaH)anbBa¢ak; . 

 m©as;h‘unmYycMnYn GacRBmeRBogkñúgcMeNamBYkeKCalaylkçN_GkSr 

edIm,IbeBa©jsMeLgeqñaténPaKh‘untamviFINamYy . 
 

 

281

 

 

maRta 220>-
kare)aHeqñateRCIserIsGPi)al nigesckþIseRmcelIRbFanbTepSg² 

Edl)anpþl;sMeLgeqñat edaym©as;h‘unRtUveFVItamsnøwkeqñatsm¶at; luHRta 

Etlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH . 

maRta 221>-
esckþIseRmcCalaylkçN_GkSr EdlmancuHhtßelxarbs;m©as;h‘un 

TaMgGs; EdlmansiT§ie)aHeqñat mansuBlPaBdUcKñanwgesckþIseRmc Edl 

)anGnum½tenAÉmhasnñi)atm©as;h‘unEdr . 

esckþIseRmcCalaylkçN_GkSr Tak;TgnwgRbFanbTTaMgLay Edl 

Bak;B½n§eTAnwgmhasnñi)atm©as;h‘un Edl)ancuHhtßelxaedaym©as;h‘unEdl 

mansiT§ie)aHeqñatTaMgGs; KWrYcputGMBIlkçxNÐtRmUvénc,ab;enH EdlTak;Tg 

eTAnwgmhasnñi)atm©as;h‘un . 

ÉksarénCaesckþIseRmcRtUvrkSaTuk edaymanP¢ab;CamYykMNt;ehtu 

mhasnñi)atm©as;h‘unenaH . 

maRta 222>-
 m©as;h‘unNaEdlmin)anTTYllixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSrBI 

kic©RbCMu ehIymantwktagsmehtusmplpg m©as;h‘unenaHmansiT§ibþwgsuMeTA 

tulakar edIm,ITat;ecalesckþIseRmcNamYy EdleFVIeLIgenAÉkic©RbCuMenaH . 

Rkumh‘un m©as;h‘un b¤ GPi)al GacesñIsMutulakar[edaHRsaykarExVg 

KMnitKña EdlBak;B½n§dl;kare)aHeqñat b¤ karEtgtaMgGPi)al b¤ svnkrén 

Rkumh‘unenaH . 
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maRta 223>-
kic©RBmeRBogCalaylkçN_GkSrRsbc,ab;mYy rvagm©as;h‘unTaMgGs; 

rbs;Rkumh‘un Edldak;kRmitGMNacTaMgRsug b¤ mYyEpñkrbs;GPi)alkñúgkar 

RKb;RKgGaCIvkmμ nigkic©karrbs;Rkumh‘un KWmansuBlPaB . 

GñkTTYlkarepÞrPaKh‘unEdlEp¥ktamkarRBmeRBogenaHCaÉkcänÞrbs;

m©as;h‘un RtUvcat;TukCaPaKIénkic©RBmeRBogenaH . 

 m©as;h‘unEdlCaPaKIénkic©RBmeRBogCaÉkcänÞ)anTTYlnUvsiT§i Parkic© 

TaMgGs;rbs;GPi)alRkumh‘un edIm,IRKb;RKgCMnYj nigkic©karRkumh‘un Edl 

manTMnak;TMngeTAnwgkic©RBmeRBogenaH . GPi)alRtUvbMeBjParkic© nig kar 

TTYlxusRtUvrbs;xøÜntamkic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un .  

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUveFVIeLIgedaysmaCikh‘un .  

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUvrkSaTukkñúgkMNt;ehturbs; 

Rkumh‘undUcEdl)anEcgkñúgmaRta 109 . 

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUvEteFVIeLIgCalaylkçN_GkSr 

enAelIb½NÑPaKh‘un . 

Q- r)aykarN_hirBaØvtßú 

maRta 224>-
 GPi)alRtUvbgðajr)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM enAkñúgmhasnñi)atm©as; 

h‘unRbcaMqñaM . r)aykarN_enaHRtUvmanTaMg ³ 

  k- r)aykarN_hirBaØvtßú EdleRbobeRFobrvagqñaMsareBIBnæbc©ú- 

b,nñ nigqñaMsareBIBnæqñaMmun. enAkñúgqñaMdMbUgénGtßiPaBrbs;Rkumh‘unr)aykarN_ 

hirBaØvtßúRtUvcab;epþImBinitüBIeBlRkumh‘unmanGtßiPaB nigbBa©b;enAkalriecäT 

minlIsBI 6 ¬R)aMmYy¦Ex munmhasnñi)atRbcaMqñaM . 

  x- r)aykarN_rbs;svnkr .  
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  K- B½t’manepSgeTot EdleFVIeTAtamsßanPaBhirBaØvtßúrbs;Rkum 

h‘un niglT§plEdlTTYl)anBIRbtibtþikarrbs;Rkumh‘un EdltRmUvedaylkçnþik³ 

bTbBa¢aépÞkñúg b¤ kic©RBmeRBogCaÉkcänÞénm©as;h‘un . 

maRta 225>-
 eyagtamsMeNIrbs;xøÜn m©as;h‘un Pñak;gar nigGñktMNagRsbc,ab;rbs; 

xøÜn GacRtYtBinitür)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM enAkñúgem:ageFVIkarFmμtarbs; 

Rkumh‘un nigGacdkRsg;ykr)aykarN_enaH)an edayminKitéfø . 

maRta 226>-
 GPi)alTTYlyl;RBmelIr)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM ehIykaryl; 

RBmenaHRtUvmanhtßelxarbs;GPi)almñak; b¤ eRcInnak; . 

Rkumh‘unminRtUvecj[e)aHpSay b¤ eFVIcracrÉksarénr)aykarN_hir- 

BaØvtßúRbcaMqñaM)aneLIy . Rkumh‘unGaceFVIkic©karxagelI)an luHRtaEtr)aykarN_ 

hirBaØvtßúenaHmankaryl;RBmBIRkumRbwkSaPi)alnig RtUvGmedayr)aykarN_ 

rbs;svnkrpg . 

maRta 227>-
Rkumh‘unRtUvbBa¢ÚnÉksarr)aykarN_hirBaØvtßúnigÉksarEsVgyl;TaMg 

LayeTARKb;m©as;h‘unya:gyUr 21¬émÖmYy¦éf¶ munmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaM 

qñaM b¤munkarcuHhtßelxaelIesckþIseRmckñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMenaH elIk 

ElgEtm©as;h‘unNaEdl)anCUndMNwgeTARkumh‘unCalaylkçN_GkSrfaxøÜn 

minRtUvkarÉksarTaMgenaHeT . 

maRta 228>-
Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit Edl)ane)aHecjmUlbRtRbePT 

NamYyeTAsaFarNCn EdlRtUv)ankan;kab;edaybuKÁlelIsBImñak; RtUvepJI 
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maRta 223>-
kic©RBmeRBogCalaylkçN_GkSrRsbc,ab;mYy rvagm©as;h‘unTaMgGs; 

rbs;Rkumh‘un Edldak;kRmitGMNacTaMgRsug b¤ mYyEpñkrbs;GPi)alkñúgkar 

RKb;RKgGaCIvkmμ nigkic©karrbs;Rkumh‘un KWmansuBlPaB . 

GñkTTYlkarepÞrPaKh‘unEdlEp¥ktamkarRBmeRBogenaHCaÉkcänÞrbs;

m©as;h‘un RtUvcat;TukCaPaKIénkic©RBmeRBogenaH . 

 m©as;h‘unEdlCaPaKIénkic©RBmeRBogCaÉkcänÞ)anTTYlnUvsiT§i Parkic© 

TaMgGs;rbs;GPi)alRkumh‘un edIm,IRKb;RKgCMnYj nigkic©karRkumh‘un Edl 

manTMnak;TMngeTAnwgkic©RBmeRBogenaH . GPi)alRtUvbMeBjParkic© nig kar 

TTYlxusRtUvrbs;xøÜntamkic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un .  

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUveFVIeLIgedaysmaCikh‘un .  

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUvrkSaTukkñúgkMNt;ehturbs; 

Rkumh‘undUcEdl)anEcgkñúgmaRta 109 . 

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUvEteFVIeLIgCalaylkçN_GkSr 

enAelIb½NÑPaKh‘un . 

Q- r)aykarN_hirBaØvtßú 

maRta 224>-
 GPi)alRtUvbgðajr)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM enAkñúgmhasnñi)atm©as; 

h‘unRbcaMqñaM . r)aykarN_enaHRtUvmanTaMg ³ 

  k- r)aykarN_hirBaØvtßú EdleRbobeRFobrvagqñaMsareBIBnæbc©ú- 

b,nñ nigqñaMsareBIBnæqñaMmun. enAkñúgqñaMdMbUgénGtßiPaBrbs;Rkumh‘unr)aykarN_ 

hirBaØvtßúRtUvcab;epþImBinitüBIeBlRkumh‘unmanGtßiPaB nigbBa©b;enAkalriecäT 

minlIsBI 6 ¬R)aMmYy¦Ex munmhasnñi)atRbcaMqñaM . 

  x- r)aykarN_rbs;svnkr .  
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  K- B½t’manepSgeTot EdleFVIeTAtamsßanPaBhirBaØvtßúrbs;Rkum 

h‘un niglT§plEdlTTYl)anBIRbtibtþikarrbs;Rkumh‘un EdltRmUvedaylkçnþik³ 

bTbBa¢aépÞkñúg b¤ kic©RBmeRBogCaÉkcänÞénm©as;h‘un . 

maRta 225>-
 eyagtamsMeNIrbs;xøÜn m©as;h‘un Pñak;gar nigGñktMNagRsbc,ab;rbs; 

xøÜn GacRtYtBinitür)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM enAkñúgem:ageFVIkarFmμtarbs; 

Rkumh‘un nigGacdkRsg;ykr)aykarN_enaH)an edayminKitéfø . 

maRta 226>-
 GPi)alTTYlyl;RBmelIr)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM ehIykaryl; 

RBmenaHRtUvmanhtßelxarbs;GPi)almñak; b¤ eRcInnak; . 

Rkumh‘unminRtUvecj[e)aHpSay b¤ eFVIcracrÉksarénr)aykarN_hir- 

BaØvtßúRbcaMqñaM)aneLIy . Rkumh‘unGaceFVIkic©karxagelI)an luHRtaEtr)aykarN_ 

hirBaØvtßúenaHmankaryl;RBmBIRkumRbwkSaPi)alnig RtUvGmedayr)aykarN_ 

rbs;svnkrpg . 

maRta 227>-
Rkumh‘unRtUvbBa¢ÚnÉksarr)aykarN_hirBaØvtßúnigÉksarEsVgyl;TaMg 

LayeTARKb;m©as;h‘unya:gyUr 21¬émÖmYy¦éf¶ munmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaM 

qñaM b¤munkarcuHhtßelxaelIesckþIseRmckñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMenaH elIk 

ElgEtm©as;h‘unNaEdl)anCUndMNwgeTARkumh‘unCalaylkçN_GkSrfaxøÜn 

minRtUvkarÉksarTaMgenaHeT . 

maRta 228>-
Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit Edl)ane)aHecjmUlbRtRbePT 

NamYyeTAsaFarNCn EdlRtUv)ankan;kab;edaybuKÁlelIsBImñak; RtUvepJI 

284



306

 

Éksarr)aykarN_hirBaØvtßú nigÉksarBak;B½n§eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkum 

h‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . 

r)aykarN_ nigÉksarTaMgLay RtUvepJIeTARKb;m©as;hu‘nya:gyUr 21

¬émÖmYy¦éf¶ munmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaMqñaM b¤ epJICabnÞan; bnÞab;BIkarcuH 

htßelxaelIesckþIseRmckñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMenaH . 
 

maRta 229>-
m©as;h‘unRtUvEtgtaMgsvnkrmYyrUb edayesckþIseRmcsamBaØenAkñúg 

mhasnñi)atm©as;h‘unRbcaMqñaMelIkTImYy nigenAmhasnñi)atRbcaMqñaMnImYy² . 

svnkr RtUvkan;tMENgrhUtdl;karbiTmhasnñi)aténqñaMbnÞab; . 

RbsinebIsvnkrfμImin)anEtgtaMgenAkñúgmhasnñi)atm©as;h‘uneT svn- 

krEdlkMBugkan;tMENg RtUvbnþrhUtdl;svnkrfμIRtUv)anEtgtaMg .  

maRta 230>-
m©as;h‘unénRkumh‘unEdlmin)anecjmUlbRtRbePTNamYyeTA[saFa-

rNCn b¤ edayKμanmUlbRtEdlkan;edaybuKÁlelIsBImñak; GaceFVIesckIþ 

seRmcminEtgtaMgsvnkr)an . 

maRta 231>-
 esah‘uycMNaysRmab;svnkr GacRtUv)ankMNt;eLIgedayesckþI 

seRmcsamBaØrbs;m©as;h‘un b¤ ebImindUecñHeT RtUvkMNt;edayRkumRbwkSaPi)al . 

maRta 232>-
 m©as;h‘unTaMgLayGacdkhUtsvnkrBImuxtMENg)an elIkElgEt 

svnkrRtUv)anEtgtaMgedaytulakar b¤ edayesckþIseRmcsamBaØenAkñúg 
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mhasnñi)atBiess . enAkñúgGgÁRbCMudUcKñaenaH m©as;h‘unGacEtgtaMgsvn 

krCMnYs)an . 

 enAeBlNa EdlmanPaBTMenréntMENgsvnkr RkumRbwkSaPi)alRtUv 

ekaHRbCuMmhasnñi)atBiessénm©as;h‘un edIm,IbMeBjPaBenATMenrenaH eday 

RtUveFVIeLIgkñúgry³eBl 21 ¬émÖmYy¦éf¶ bnÞab;BImanPaBTMenrenaH . 

 svnkrEdlRtUvEtgtaMgedIm,IbMeBjPaBTMenrenaH RtUvkan;kab;tMENg 

bnþCMnYsGaNtþiEdlminTan;putkMNt;rbs;svnkrmun . 

maRta 233>-
 RbsinebIRkumh‘unminTan;mansvnkr tamkaresñIsMurbs;m©as;h‘un b¤ mRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ tulakarGacEtgtaMg nigdak; 

kMNt;edaHRsaycMNaysRmab;svnkr Edl)ankan;tMENgrhUtdl;svn- 

krfμIRtUv)anEtgtaMgedaym©as;h‘unTaMgLay . 

maRta 234>-
 svnkrRtUveFVIkarRtYtBinitü elIcMNucEdlxøÜnyl;facaM)ac;edIm,Iray 

karN_CUnm©as;h‘unTaMgLay elIr)aykarN_hirBaØvtßúEdl)antRmUveday 

c,ab;enH . 

 tamkaresñIsMurbs;svnkrénRkumh‘unmYy GPi)almun b¤ GPi)albc©úb,nñ 

GñkRKb;RKgRkumh‘un buKÁlik b¤ Pñak;garrbs;Rkumh‘un RtUvpþl;B½t’mankarbk 

RsaybMPøW nigesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuTaMgLay EdlsvnkrenaHcat;Tuk 

CakarcaM)ac;sRmab;karbMeBjmuxgarrbs;eK . 

 svnkrrbs;Rkumh‘un mansiT§iTTYllixitCUndMNwgénmhasnñi)at m©as; 

h‘un nigcUlrYmedIm,IdwgB¤nUvkmμvtßú EdlTak;TgeTAnwgParkic©rbs;xøÜnCasvnkr 

Edlecjesah‘uycMNayedayRkumh‘un . 

286
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Éksarr)aykarN_hirBaØvtßú nigÉksarBak;B½n§eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkum 

h‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . 

r)aykarN_ nigÉksarTaMgLay RtUvepJIeTARKb;m©as;hu‘nya:gyUr 21

¬émÖmYy¦éf¶ munmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaMqñaM b¤ epJICabnÞan; bnÞab;BIkarcuH 

htßelxaelIesckþIseRmckñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMenaH . 
 

maRta 229>-
m©as;h‘unRtUvEtgtaMgsvnkrmYyrUb edayesckþIseRmcsamBaØenAkñúg 

mhasnñi)atm©as;h‘unRbcaMqñaMelIkTImYy nigenAmhasnñi)atRbcaMqñaMnImYy² . 

svnkr RtUvkan;tMENgrhUtdl;karbiTmhasnñi)aténqñaMbnÞab; . 

RbsinebIsvnkrfμImin)anEtgtaMgenAkñúgmhasnñi)atm©as;h‘uneT svn- 

krEdlkMBugkan;tMENg RtUvbnþrhUtdl;svnkrfμIRtUv)anEtgtaMg .  

maRta 230>-
m©as;h‘unénRkumh‘unEdlmin)anecjmUlbRtRbePTNamYyeTA[saFa-

rNCn b¤ edayKμanmUlbRtEdlkan;edaybuKÁlelIsBImñak; GaceFVIesckIþ 

seRmcminEtgtaMgsvnkr)an . 

maRta 231>-
 esah‘uycMNaysRmab;svnkr GacRtUv)ankMNt;eLIgedayesckþI 

seRmcsamBaØrbs;m©as;h‘un b¤ ebImindUecñHeT RtUvkMNt;edayRkumRbwkSaPi)al . 

maRta 232>-
 m©as;h‘unTaMgLayGacdkhUtsvnkrBImuxtMENg)an elIkElgEt 

svnkrRtUv)anEtgtaMgedaytulakar b¤ edayesckþIseRmcsamBaØenAkñúg 

285

 

mhasnñi)atBiess . enAkñúgGgÁRbCMudUcKñaenaH m©as;h‘unGacEtgtaMgsvn 

krCMnYs)an . 

 enAeBlNa EdlmanPaBTMenréntMENgsvnkr RkumRbwkSaPi)alRtUv 

ekaHRbCuMmhasnñi)atBiessénm©as;h‘un edIm,IbMeBjPaBenATMenrenaH eday 

RtUveFVIeLIgkñúgry³eBl 21 ¬émÖmYy¦éf¶ bnÞab;BImanPaBTMenrenaH . 

 svnkrEdlRtUvEtgtaMgedIm,IbMeBjPaBTMenrenaH RtUvkan;kab;tMENg 

bnþCMnYsGaNtþiEdlminTan;putkMNt;rbs;svnkrmun . 

maRta 233>-
 RbsinebIRkumh‘unminTan;mansvnkr tamkaresñIsMurbs;m©as;h‘un b¤ mRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ tulakarGacEtgtaMg nigdak; 

kMNt;edaHRsaycMNaysRmab;svnkr Edl)ankan;tMENgrhUtdl;svn- 

krfμIRtUv)anEtgtaMgedaym©as;h‘unTaMgLay . 

maRta 234>-
 svnkrRtUveFVIkarRtYtBinitü elIcMNucEdlxøÜnyl;facaM)ac;edIm,Iray 

karN_CUnm©as;h‘unTaMgLay elIr)aykarN_hirBaØvtßúEdl)antRmUveday 

c,ab;enH . 

 tamkaresñIsMurbs;svnkrénRkumh‘unmYy GPi)almun b¤ GPi)albc©úb,nñ 

GñkRKb;RKgRkumh‘un buKÁlik b¤ Pñak;garrbs;Rkumh‘un RtUvpþl;B½t’mankarbk 

RsaybMPøW nigesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuTaMgLay EdlsvnkrenaHcat;Tuk 

CakarcaM)ac;sRmab;karbMeBjmuxgarrbs;eK . 

 svnkrrbs;Rkumh‘un mansiT§iTTYllixitCUndMNwgénmhasnñi)at m©as; 

h‘un nigcUlrYmedIm,IdwgB¤nUvkmμvtßú EdlTak;TgeTAnwgParkic©rbs;xøÜnCasvnkr 

Edlecjesah‘uycMNayedayRkumh‘un . 

286



308

 

 RbsinebIGPi)al b¤ m©as;h‘un eTaHbICam©as;h‘unenaHKμansiT§ie)aHeqñat 

kñúgGgÁRbCMuk¾eday )anCUndMNwgCalaylkçN_GkSreTAsvnkrbc©úb,nñ b¤ BI 

munkñúgry³eBlya:gtic 10¬db;¦éf¶ munmhasnñi)at svnkrbc©úb,nñ b¤svnkr 

BImunRtUvcUlrYmRbCMuEdlecjesah‘uycMNayedayRkumh‘unenaHnwgRtUveqøIy 

nUvsMNYrEdlBak;B½n§eTAnwgParkic©rbs;xøÜnEdlCasvnkr . 

j- karEkERblkçnþik³Rkumh‘un 
 

maRta 235>-
Rkumh‘unmUlFnGaceFVIkarEkERblkçnþik³rbs;xøÜnRKb;eBlevla)an . 

maRta 236>-
 Rkumh‘unmUlFnRtUveFVIkarEkERblkçnþik³tamesckþIseRmcBiess. Gñk 

kan;kab;PaKh‘unénRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unmansiT§ie)aHeqñatCaRbePT 

b¤ Caes‘rIdac;edayELkBIKña enAeBlEdlesckþIesñIsMueFVIkarEkERblkçnþik³ 

enaHkñúgeKalbMNg ³ 

 1- bEnßm EkERb b¤ dkhUtnUvsiT§i ÉksiT§i karrwtt,itTaMgLayEdl 

P¢ab;eTAnwgRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘un .  

 2- begáInb¤bnßynUvcMnYnGtibrmaénb½NÑPaKh‘un tamRbePTb¤ es‘rI 

énb½NÑPaKh‘unenaH . 

 3- begáInnUvcMnYnGtibrmaénb½NÑPaKh‘un EdlmansiT§icMeBaHRbePT 

b¤ es‘rIEdlmansiT§i b¤ ÉksiT§iesμI b¤ k¾elIsBIb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab; 

enaH . 

 4- begáItRbePTfμIénb½NÑEdlesμI b¤ elIsBIb½NÑPaKh‘unénRbePT 

b¤ es‘rIrbs;Gñkkan;kab;enaH . 
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 5- begáItRbePTénb½NÑPaKh‘unNamYyEdlmansiT§i b¤ ÉksiT§itUc 

Cag b¤ esμI b¤ elIsb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab;enaH .  

 6- bnßyKNnIedImTuncuHbBa¢IénRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unrbs; 

Gñkkan;kab;enaH . 

 eTaHbICalkçnþik³Rkumh‘unEcgfaRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unCak;lak; 

mYyKμansiT§ikñúgkare)aHeqñatk¾eday k¾RbePTb¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘un enaHman 

siT§ie)aHeqñatCanic©eTAtamRbePT b¤ es‘rIdac;edayELkBIKña elIkarEkERbNa 

mYy eTAtamlkçnþik³rbs;Rkumh‘un EdlEkERbedaypÞal; b¤ edayRbeyalb¤

b:HBal;eTAnwgsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMgLay EdlP¢ab;eTAnwg 

RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab;enaH . 

 siTi§kñúgkare)aHeqñatEdl)anGnuBaØatkñúgmaRtaenH minRtUv)anlubecal 

bnßy b¤ dak;kRmitedaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un b¤ tamrebobNamYyepSg 

eToteLIy . 

maRta 237>-
 lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSrsþIBImhasnñi)ateFVIkarEkERblkçnþik³ 

rbs;Rkumh‘un RtUvepJICUneTAm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat y:agtic 20¬émÖ¦ 

éf¶ muneBlebIkmhasnñi)at . lixitCUndMNwgenHRtUvepJIP¢ab;CamYyesckþI 

RBagGtßbTEdlesñIsMueFVIkarEkERblkçnþik³ .  

maRta 238>-
 karEkERblkçnþik³rbs;Rkumhu‘n GaceFVIV)ancMeBaH ³ 

  k- karpøas;bþÚrnamkrN_Rkumhu‘n .  

  x- karbEnßm karbnßy b¤karpøas;bþÚreKalbMNgkmμvtßúGaCIvkmμ 

b¤ skmμPaBRbkbBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un . 
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 RbsinebIGPi)al b¤ m©as;h‘un eTaHbICam©as;h‘unenaHKμansiT§ie)aHeqñat 

kñúgGgÁRbCMuk¾eday )anCUndMNwgCalaylkçN_GkSreTAsvnkrbc©úb,nñ b¤ BI 

munkñúgry³eBlya:gtic 10¬db;¦éf¶ munmhasnñi)at svnkrbc©úb,nñ b¤svnkr 

BImunRtUvcUlrYmRbCMuEdlecjesah‘uycMNayedayRkumh‘unenaHnwgRtUveqøIy 

nUvsMNYrEdlBak;B½n§eTAnwgParkic©rbs;xøÜnEdlCasvnkr . 

j- karEkERblkçnþik³Rkumh‘un 
 

maRta 235>-
Rkumh‘unmUlFnGaceFVIkarEkERblkçnþik³rbs;xøÜnRKb;eBlevla)an . 

maRta 236>-
 Rkumh‘unmUlFnRtUveFVIkarEkERblkçnþik³tamesckþIseRmcBiess. Gñk 

kan;kab;PaKh‘unénRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unmansiT§ie)aHeqñatCaRbePT 

b¤ Caes‘rIdac;edayELkBIKña enAeBlEdlesckþIesñIsMueFVIkarEkERblkçnþik³ 

enaHkñúgeKalbMNg ³ 

 1- bEnßm EkERb b¤ dkhUtnUvsiT§i ÉksiT§i karrwtt,itTaMgLayEdl 

P¢ab;eTAnwgRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘un .  

 2- begáInb¤bnßynUvcMnYnGtibrmaénb½NÑPaKh‘un tamRbePTb¤ es‘rI 

énb½NÑPaKh‘unenaH . 

 3- begáInnUvcMnYnGtibrmaénb½NÑPaKh‘un EdlmansiT§icMeBaHRbePT 

b¤ es‘rIEdlmansiT§i b¤ ÉksiT§iesμI b¤ k¾elIsBIb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab; 

enaH . 

 4- begáItRbePTfμIénb½NÑEdlesμI b¤ elIsBIb½NÑPaKh‘unénRbePT 

b¤ es‘rIrbs;Gñkkan;kab;enaH . 
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 5- begáItRbePTénb½NÑPaKh‘unNamYyEdlmansiT§i b¤ ÉksiT§itUc 

Cag b¤ esμI b¤ elIsb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab;enaH .  

 6- bnßyKNnIedImTuncuHbBa¢IénRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unrbs; 

Gñkkan;kab;enaH . 

 eTaHbICalkçnþik³Rkumh‘unEcgfaRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unCak;lak; 

mYyKμansiT§ikñúgkare)aHeqñatk¾eday k¾RbePTb¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘un enaHman 

siT§ie)aHeqñatCanic©eTAtamRbePT b¤ es‘rIdac;edayELkBIKña elIkarEkERbNa 

mYy eTAtamlkçnþik³rbs;Rkumh‘un EdlEkERbedaypÞal; b¤ edayRbeyalb¤

b:HBal;eTAnwgsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMgLay EdlP¢ab;eTAnwg 

RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab;enaH . 

 siTi§kñúgkare)aHeqñatEdl)anGnuBaØatkñúgmaRtaenH minRtUv)anlubecal 

bnßy b¤ dak;kRmitedaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un b¤ tamrebobNamYyepSg 

eToteLIy . 

maRta 237>-
 lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSrsþIBImhasnñi)ateFVIkarEkERblkçnþik³ 

rbs;Rkumh‘un RtUvepJICUneTAm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat y:agtic 20¬émÖ¦ 

éf¶ muneBlebIkmhasnñi)at . lixitCUndMNwgenHRtUvepJIP¢ab;CamYyesckþI 

RBagGtßbTEdlesñIsMueFVIkarEkERblkçnþik³ .  

maRta 238>-
 karEkERblkçnþik³rbs;Rkumhu‘n GaceFVIV)ancMeBaH ³ 

  k- karpøas;bþÚrnamkrN_Rkumhu‘n .  

  x- karbEnßm karbnßy b¤karpøas;bþÚreKalbMNgkmμvtßúGaCIvkmμ 

b¤ skmμPaBRbkbBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un . 
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  K- karEbgEcksaCafμI nUvcMnYnPaKh‘unCaRbePTeLIgvij eday 

mankarEkERblkçN³dac;xat nig lkçN³eFobrbs;RbePTPaKh‘unNamYy .  

  X- karEkERbPaKlaP énRbePTPaKh‘unNamYy . 

  g- karbegáInedImTunedaybegáItPaKhu‘nRbePTfμI EdlmanlkçN³ 

dac;xat niglkçN³eFobRbesIrCagb¤ TabCagRbePTPaKh‘un EdlmanrYc 

ehIy . 

  c- karbnßyedImTuncuHbBa¢I edaybBa©úHtémøcarwkelIb½NÑénRbePT 

PaKh‘unNamYyb¤ edaybnßycMnYnPaKh‘unEdl)anGnuBaØat. edImTuncuHbBa¢I 

minGackat;bnßy[enAticCagBak;kNþalénedImTuncuHbBa¢IdMbUg)aneLIydUc 

EdlmanEcgenAkñúglkçnþik³Rkumh‘un . karbnßyedImTunminRtUvhYsBI 90 

¬ekAsib¦éf¶ bnÞab;BIkarEkERbRtUv)ankMNt;enARksYgBaNiC¢kmμ . ebIkñúgry³ 

eBlenHmankartva:CMTas;BIm©as;bMNul EdlKμanvivaTCamYyRkumh‘un m©as;bMNul 

enHRtUv)ansgR)ak;TaMgRsug munkarbnßyedImTunEdlGacGnuvtþeTA)an . 

q- karEkERbfirevlaénGtßiPaBrbs;Rkumh‘un .  

C- karpøas;bþÚrTIsñak;karcuHbBa¢I .  

Q- karEkERbcMnYnkUr:um . 

j- bEnßmbTb,BaØtþiNamYy Edlc,ab;enHGnuBaØat[dak;bBa©ÚleTA  

kñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 239>-
 RKb;ÉksarsþIBIkareFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvbBa¢ak;[)an 

c,as;las;BIkalbriecäTénkarEkERblkçnþik³ b¤ cMNucEkERbTaMgLayEdl 

mhasnñi)atm©as;h‘un)anseRmc RBmTaMgmancuHhtßelxarbs;RbFanRkum 

RbwkSaPi)al b¤ GPi)alNamñak;EdlTTYlsiT§iBIRbFanRkumRbwkSaPi)al .  
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 ÉksarTaMgenHRtUvtmál;TukenARksYgBaNiC¢kmμya:gyUr 15¬db;R)aM¦ 

éf¶ eRkayBImhasnñi)at)anseRmc . 

maRta 240>-
 eBl)anTTYlÉksareFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘un RksYgBaNiC¢kmμ 

RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;GMBIkarEkERblkçnþik³enaH . 

 karEkERblkçnþik³manRbsiT§PaB cab;BIkalbriecäTEdl)anbBa¢ak;enA 

kñúgviBaØabnbRtrbs;RksYgBaNiC¢kmμ.RbsinebIkarEkERblkçnþik³)anbBa¢ak; 

GMBIkalbriecäTmYyeTot kalbriecäTenaHmin[elIsBI 90¬ekAsib¦éf¶ bnÞab; 

BIkalbriecäTkMNt;rbs;viBaØabnbRteLIy . 

d- karrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña 
 

maRta 241>-
 Rkumh‘unBIrb¤ eRcIn GacrMlaybBa©ÚlKñaCaRkumh‘unEtmYyb¤GacbRgYm 

cUlKñaCaRkumh‘unfμImYyepSgeTot)an .  

 Rkumh‘unEdlrMlayehAfaRkumh‘unedIm . Rkumh‘unEdlTTYlbnÞúkeFVI 

GaCIvkmμteTAeTotehAfaRkumh‘unfμI . Rkumh‘unedImnwgRtUv)at;bg;nUvnItibuKÁlik 

lkçN³ cab;BIéf¶EdlRksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKña . 

maRta 242>-
 RkumRbwkSaPi)al rbs;Rkumh‘unnImYy² EdlesñIrMlayRkumh‘unbBa©Úl 

Kña RtUvGnum½tnUvesckþIseRmcyl;RBmelIkic©RBmeRBogénkarrMlaybBa©Úl 

Kña . elIkElgEtmanEcgepSgkñúglkçnþik³ karGnum½tenHRtUvEp¥kelIcMnYnPaK 

eRcIndac;xaténGPi)alTaMgGs; .  
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  K- karEbgEcksaCafμI nUvcMnYnPaKh‘unCaRbePTeLIgvij eday 

mankarEkERblkçN³dac;xat nig lkçN³eFobrbs;RbePTPaKh‘unNamYy .  

  X- karEkERbPaKlaP énRbePTPaKh‘unNamYy . 

  g- karbegáInedImTunedaybegáItPaKhu‘nRbePTfμI EdlmanlkçN³ 

dac;xat niglkçN³eFobRbesIrCagb¤ TabCagRbePTPaKh‘un EdlmanrYc 

ehIy . 

  c- karbnßyedImTuncuHbBa¢I edaybBa©úHtémøcarwkelIb½NÑénRbePT 

PaKh‘unNamYyb¤ edaybnßycMnYnPaKh‘unEdl)anGnuBaØat. edImTuncuHbBa¢I 

minGackat;bnßy[enAticCagBak;kNþalénedImTuncuHbBa¢IdMbUg)aneLIydUc 

EdlmanEcgenAkñúglkçnþik³Rkumh‘un . karbnßyedImTunminRtUvhYsBI 90 

¬ekAsib¦éf¶ bnÞab;BIkarEkERbRtUv)ankMNt;enARksYgBaNiC¢kmμ . ebIkñúgry³ 

eBlenHmankartva:CMTas;BIm©as;bMNul EdlKμanvivaTCamYyRkumh‘un m©as;bMNul 

enHRtUv)ansgR)ak;TaMgRsug munkarbnßyedImTunEdlGacGnuvtþeTA)an . 

q- karEkERbfirevlaénGtßiPaBrbs;Rkumh‘un .  

C- karpøas;bþÚrTIsñak;karcuHbBa¢I .  

Q- karEkERbcMnYnkUr:um . 

j- bEnßmbTb,BaØtþiNamYy Edlc,ab;enHGnuBaØat[dak;bBa©ÚleTA  

kñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 239>-
 RKb;ÉksarsþIBIkareFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvbBa¢ak;[)an 

c,as;las;BIkalbriecäTénkarEkERblkçnþik³ b¤ cMNucEkERbTaMgLayEdl 

mhasnñi)atm©as;h‘un)anseRmc RBmTaMgmancuHhtßelxarbs;RbFanRkum 

RbwkSaPi)al b¤ GPi)alNamñak;EdlTTYlsiT§iBIRbFanRkumRbwkSaPi)al .  
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 ÉksarTaMgenHRtUvtmál;TukenARksYgBaNiC¢kmμya:gyUr 15¬db;R)aM¦ 

éf¶ eRkayBImhasnñi)at)anseRmc . 

maRta 240>-
 eBl)anTTYlÉksareFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘un RksYgBaNiC¢kmμ 

RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;GMBIkarEkERblkçnþik³enaH . 

 karEkERblkçnþik³manRbsiT§PaB cab;BIkalbriecäTEdl)anbBa¢ak;enA 

kñúgviBaØabnbRtrbs;RksYgBaNiC¢kmμ.RbsinebIkarEkERblkçnþik³)anbBa¢ak; 

GMBIkalbriecäTmYyeTot kalbriecäTenaHmin[elIsBI 90¬ekAsib¦éf¶ bnÞab; 

BIkalbriecäTkMNt;rbs;viBaØabnbRteLIy . 

d- karrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña 
 

maRta 241>-
 Rkumh‘unBIrb¤ eRcIn GacrMlaybBa©ÚlKñaCaRkumh‘unEtmYyb¤GacbRgYm 

cUlKñaCaRkumh‘unfμImYyepSgeTot)an .  

 Rkumh‘unEdlrMlayehAfaRkumh‘unedIm . Rkumh‘unEdlTTYlbnÞúkeFVI 

GaCIvkmμteTAeTotehAfaRkumh‘unfμI . Rkumh‘unedImnwgRtUv)at;bg;nUvnItibuKÁlik 

lkçN³ cab;BIéf¶EdlRksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKña . 

maRta 242>-
 RkumRbwkSaPi)al rbs;Rkumh‘unnImYy² EdlesñIrMlayRkumh‘unbBa©Úl 

Kña RtUvGnum½tnUvesckþIseRmcyl;RBmelIkic©RBmeRBogénkarrMlaybBa©Úl 

Kña . elIkElgEtmanEcgepSgkñúglkçnþik³ karGnum½tenHRtUvEp¥kelIcMnYnPaK 

eRcIndac;xaténGPi)alTaMgGs; .  
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maRta 243>-
 kic©RBmeRBogénkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvEcgBI ³ 

  k- cMNucsMxan;²niglkçxNÐénkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña .  

  x- lkçnþik³rbs;Rkumhu‘nfμIEdlTTYlbnÞúkbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  K- EbbbTénkarpøas;bþÚrPaKh‘unénRbePTnImYy²rbs;Rkumh‘un 

edIm[eTACaPaKh‘unb¤mUlbRtepSg²rbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYlbnÞúkbnþGaCI- 

vkmμ . 

  X- r)aykarN_sþIBIsac;R)ak; siT§i mUlbRt b¤ kmμsiT§iepSg²eTot 

EdlGñkkan;kab;PaKh‘unRtUvTTYl kñúgkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña RbsinebI 

PaKh‘unNamYyrbs;Rkumh‘unedIm minRtUvbþÚreTACaPaKh‘unrbs;Rkumh‘unfμI Edl 

TTYlbnÞúkbnþGaCIvkmμenaHeT . 

  g- B½t’manmandéTeTotEdlm©as;h‘unkñúgRbePTnImYy²cg;dwg 

edIm,ICamUldæaneFVIkarseRmccitþkñúgkare)aHeqñatelIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  c- B½t’manlm¥iténkic©sRmbsRmYlcaM)ac; edIm,IeFIV[RbesIreLIg 

nigedIm,Ipþl;dl;karRKb;RKg RBmTaMgRbtibtþikarnaeBlbnÞab;énRkumh‘unfμI 

EdlTTYlbnÞúkbnþGaCIvkmμ . 

maRta 244>-
 eRkayBI)anTTYlesckþIseRmcBIRkumRbwkSaPi)alRkumh‘unedImnImYy² 

m©as;Rkumh‘unfμIRtUvCUndMNwgeTA[m©as;h‘unsþIBIkic©RbCMum©as;h‘un EdlmansiT§i 

e)aHeqñatnUvB½t’mandUcteTA ³ 

  k- enAkñúgry³eBl 30¬samsib¦éf¶ eRkaykic©RBmeRBogenH

RkumRbwkSaPi)alénRkumh‘unedImnImYy²RtUveFVImhasnñi)atm©as;h‘un edIm,Ie)aH 

eqñatseRmcelIkic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña .  
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  x- lixitCUndMNwgRtUvP¢ab;CamYynwgc,ab;cmøgénkic©RBmeRBog 

sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  K- Rkumhu‘nedImnImYy²RtUvpþl;lixitCUndMNwgsþIBIkic©RbCMum©as; 

h‘unya:gtic 20¬émÖ¦éf¶mun . 

maRta 245>-
 karrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvmankaryl;RBmedayesckþIseRmc 

Biessrbs;m©as;h‘unBIrPaKbI ¬2¼3¦ énRkumh‘unedImnImYy² . 

maRta 246>-
 eTaHbIlkçnþik³rbs;Rkumh‘unminGnuBaØat[RbePTPaKh‘unNamYyman 

siT§iCaTUeTA kñúgkare)aHeqñatk¾eday k¾RbePTPaKh‘unenaHnwgenAEtmansiT§i 

edayELk kñúgkare)aHeqñateTAtamRbePTPaKh‘unrbs;xøÜn edIm,IseRmcelIkar 

rMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaEdlGacnwgEkERbedaypÞal; nigedayRbeyalnUv 

siT§i ÉksiT§i karrwtt,itniglkçxNÐénRbePT b¤ es‘rIénPaKh‘unepSg² .  

 GMNace)aHeqñatEdlbegáIteLIgkñúgmaRtaenHminGacbdiesFb¤EkERb 

edaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un b¤tamrebobNaepSgeTot)aneLIy . 

maRta 247>-
 GPi)alrbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ RtUvtmál;ÉksarTuk 

enARksYgBaNiC¢kmμ EdlmanCaGaT× ³ 

  k- kic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  x- esckþIseRmcyl;RBmelIkic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKñaénGgÁRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al nigénmhasnñi)atm©as;h‘unrbs; 

Rkumh‘unedImnImYy² .  

  K- lkçnþik³rbs;Rkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ . 
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maRta 243>-
 kic©RBmeRBogénkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvEcgBI ³ 

  k- cMNucsMxan;²niglkçxNÐénkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña .  

  x- lkçnþik³rbs;Rkumhu‘nfμIEdlTTYlbnÞúkbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  K- EbbbTénkarpøas;bþÚrPaKh‘unénRbePTnImYy²rbs;Rkumh‘un 

edIm[eTACaPaKh‘unb¤mUlbRtepSg²rbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYlbnÞúkbnþGaCI- 

vkmμ . 

  X- r)aykarN_sþIBIsac;R)ak; siT§i mUlbRt b¤ kmμsiT§iepSg²eTot 

EdlGñkkan;kab;PaKh‘unRtUvTTYl kñúgkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña RbsinebI 

PaKh‘unNamYyrbs;Rkumh‘unedIm minRtUvbþÚreTACaPaKh‘unrbs;Rkumh‘unfμI Edl 

TTYlbnÞúkbnþGaCIvkmμenaHeT . 

  g- B½t’manmandéTeTotEdlm©as;h‘unkñúgRbePTnImYy²cg;dwg 

edIm,ICamUldæaneFVIkarseRmccitþkñúgkare)aHeqñatelIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  c- B½t’manlm¥iténkic©sRmbsRmYlcaM)ac; edIm,IeFIV[RbesIreLIg 

nigedIm,Ipþl;dl;karRKb;RKg RBmTaMgRbtibtþikarnaeBlbnÞab;énRkumh‘unfμI 

EdlTTYlbnÞúkbnþGaCIvkmμ . 

maRta 244>-
 eRkayBI)anTTYlesckþIseRmcBIRkumRbwkSaPi)alRkumh‘unedImnImYy² 

m©as;Rkumh‘unfμIRtUvCUndMNwgeTA[m©as;h‘unsþIBIkic©RbCMum©as;h‘un EdlmansiT§i 

e)aHeqñatnUvB½t’mandUcteTA ³ 

  k- enAkñúgry³eBl 30¬samsib¦éf¶ eRkaykic©RBmeRBogenH

RkumRbwkSaPi)alénRkumh‘unedImnImYy²RtUveFVImhasnñi)atm©as;h‘un edIm,Ie)aH 

eqñatseRmcelIkic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña .  
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  x- lixitCUndMNwgRtUvP¢ab;CamYynwgc,ab;cmøgénkic©RBmeRBog 

sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  K- Rkumhu‘nedImnImYy²RtUvpþl;lixitCUndMNwgsþIBIkic©RbCMum©as; 

h‘unya:gtic 20¬émÖ¦éf¶mun . 

maRta 245>-
 karrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvmankaryl;RBmedayesckþIseRmc 

Biessrbs;m©as;h‘unBIrPaKbI ¬2¼3¦ énRkumh‘unedImnImYy² . 

maRta 246>-
 eTaHbIlkçnþik³rbs;Rkumh‘unminGnuBaØat[RbePTPaKh‘unNamYyman 

siT§iCaTUeTA kñúgkare)aHeqñatk¾eday k¾RbePTPaKh‘unenaHnwgenAEtmansiT§i 

edayELk kñúgkare)aHeqñateTAtamRbePTPaKh‘unrbs;xøÜn edIm,IseRmcelIkar 

rMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaEdlGacnwgEkERbedaypÞal; nigedayRbeyalnUv 

siT§i ÉksiT§i karrwtt,itniglkçxNÐénRbePT b¤ es‘rIénPaKh‘unepSg² .  

 GMNace)aHeqñatEdlbegáIteLIgkñúgmaRtaenHminGacbdiesFb¤EkERb 

edaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un b¤tamrebobNaepSgeTot)aneLIy . 

maRta 247>-
 GPi)alrbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ RtUvtmál;ÉksarTuk 

enARksYgBaNiC¢kmμ EdlmanCaGaT× ³ 

  k- kic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  x- esckþIseRmcyl;RBmelIkic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKñaénGgÁRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al nigénmhasnñi)atm©as;h‘unrbs; 

Rkumh‘unedImnImYy² .  

  K- lkçnþik³rbs;Rkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ . 
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  X- esckþIRbkasrbs;GPi)alb¤GñkRKb;RKgénRkumh‘unedIm 

nImYy² EdleFVIeLIgtamkarTamTarBIm®nþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ . esckþIRbkasenaHRtUvmanmUlehtusmrmüdUcteTA ³ 

 1- Rkumh‘unedImnigRkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþnImYy²KWman 

lT§PaBsgbMNulrbs;xøÜn tameBlevlaEdlRtUvsg . 

 2- FnFansrubbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþminRtUvticCag 

cMnYnsrubénbMNulEdlxøÜnCMBak; nigedImTuncuHbBa¢IénRkumhu‘nedIm . 

 3- Kμanm©as;bMNulNamYyTTYlkarxUcxatedaysarkarrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKñaenHeT . 

 4- lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr RtUv)anRbKl;[m©as;bMNul 

TaMgGs;rbs;Rkumh‘unedImehIyKμanm©as;bMNulNamYyeFVIkarCMTas;Edlman 

mUlehtuRsbeTAelIkarrMlaybBa¢ÚlKñaenaHeT . 

maRta 248>- 
 enAeBlTTYllkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña RksYgBaNiC¢- 

kmμRtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkarrMlayRkumhu‘nbBa¢ÚlKñacab;BIkalbri- 

ecäTEdlmancuHenAelIviBaØabnbRtenH ³ 

   k- karrMlaybBa©ÚlKñarbs;Rkumh‘unedIm nigkarbnþCaRkumh‘unEt 

mYyrbs;eK RtUvcUlCaFrman . 

  x-kmμsiT§irbs;Rkumh‘unedImnImYy² RtUv)anCakmμsiT§iRkumh‘unfμI

EdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  K- Rkumh‘unfμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic© 

rbs;Rkumh‘unedImnImYy² . 
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  X- kic©karrdæb,evNI RBhμTNÐ b¤rdæ)alNamYy EdlBak;B½n§ 

dl;Rkumh‘unedImNamYyenaH enAEtmanCaFrmankñúgTMnak;TMngCamYyRkumh‘un 

fμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  g- lkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvcat;TukCalkçnþik³ 

sRmab;kareFVIGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unfμI ehIyviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKña RtUvcat;TukCaviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkareFVIGaCIvkmμsRmab;Rkumh‘un 

fμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

maRta 249>-
 kñúgkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña m©as;h‘unmYycMnYnénRkumh‘unedIm man 

siT§iTamTar[mankarvaytémø elItémøPaKh‘unrbs;xøÜnenAkñúgRkumh‘unedIm . 

bu:EnþedIm,ITTYl)ansiT§ieFVIkarvaytémø m©as;h‘unTaMgenaHRtUvbMeBjlkçxNÐ 

dUcteTA ³ 

  k-muneBlm©as;h‘un)ane)aHeqñateFVIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña

m©as;h‘unRtUvkan;kab;PaKh‘unenAkñúgRkumh‘unedImNamYy .  

  x- enAkñúgeBle)aHeqñat m©as;h‘unenaHmin)ane)aHeqñatKaMRTkar 

rMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaeT . 

 K-m©as;h‘unenaHRtUveFVIkarTamTarCalaylkçN_GkSrcMeBaHRkum 

h‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ eRkayBIlkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©Úl 

KñaRtUv)antmál;TukenARksYgBaNiC¢kmμ . 

 X- enAeBlEdleFVIkarTamTarvaytémø m©as;h‘unenaHRtUvRbKl; 

b½NÑPaKh‘unrbs;xøÜn eTA[Rkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ .  

maRta 250>-
 enAeBlmankarTamTarvaytémøelItémøPaKh‘un Rkumh‘unfμIEdlTTYl 

eFVIGaCIvkmμbnþnigm©as;h‘unEdleFVIkarTamTarenH RtUvcrcaKñaedIm,IsRmuHsRmYl 
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  X- esckþIRbkasrbs;GPi)alb¤GñkRKb;RKgénRkumh‘unedIm 

nImYy² EdleFVIeLIgtamkarTamTarBIm®nþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ . esckþIRbkasenaHRtUvmanmUlehtusmrmüdUcteTA ³ 

 1- Rkumh‘unedImnigRkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþnImYy²KWman 

lT§PaBsgbMNulrbs;xøÜn tameBlevlaEdlRtUvsg . 

 2- FnFansrubbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþminRtUvticCag 

cMnYnsrubénbMNulEdlxøÜnCMBak; nigedImTuncuHbBa¢IénRkumhu‘nedIm . 

 3- Kμanm©as;bMNulNamYyTTYlkarxUcxatedaysarkarrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKñaenHeT . 

 4- lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr RtUv)anRbKl;[m©as;bMNul 

TaMgGs;rbs;Rkumh‘unedImehIyKμanm©as;bMNulNamYyeFVIkarCMTas;Edlman 

mUlehtuRsbeTAelIkarrMlaybBa¢ÚlKñaenaHeT . 

maRta 248>- 
 enAeBlTTYllkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña RksYgBaNiC¢- 

kmμRtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkarrMlayRkumhu‘nbBa¢ÚlKñacab;BIkalbri- 

ecäTEdlmancuHenAelIviBaØabnbRtenH ³ 

   k- karrMlaybBa©ÚlKñarbs;Rkumh‘unedIm nigkarbnþCaRkumh‘unEt 

mYyrbs;eK RtUvcUlCaFrman . 

  x-kmμsiT§irbs;Rkumh‘unedImnImYy² RtUv)anCakmμsiT§iRkumh‘unfμI

EdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  K- Rkumh‘unfμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic© 

rbs;Rkumh‘unedImnImYy² . 
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  X- kic©karrdæb,evNI RBhμTNÐ b¤rdæ)alNamYy EdlBak;B½n§ 

dl;Rkumh‘unedImNamYyenaH enAEtmanCaFrmankñúgTMnak;TMngCamYyRkumh‘un 

fμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  g- lkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvcat;TukCalkçnþik³ 

sRmab;kareFVIGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unfμI ehIyviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKña RtUvcat;TukCaviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkareFVIGaCIvkmμsRmab;Rkumh‘un 

fμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

maRta 249>-
 kñúgkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña m©as;h‘unmYycMnYnénRkumh‘unedIm man 

siT§iTamTar[mankarvaytémø elItémøPaKh‘unrbs;xøÜnenAkñúgRkumh‘unedIm . 

bu:EnþedIm,ITTYl)ansiT§ieFVIkarvaytémø m©as;h‘unTaMgenaHRtUvbMeBjlkçxNÐ 

dUcteTA ³ 

  k-muneBlm©as;h‘un)ane)aHeqñateFVIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña

m©as;h‘unRtUvkan;kab;PaKh‘unenAkñúgRkumh‘unedImNamYy .  

  x- enAkñúgeBle)aHeqñat m©as;h‘unenaHmin)ane)aHeqñatKaMRTkar 

rMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaeT . 

 K-m©as;h‘unenaHRtUveFVIkarTamTarCalaylkçN_GkSrcMeBaHRkum 

h‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ eRkayBIlkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©Úl 

KñaRtUv)antmál;TukenARksYgBaNiC¢kmμ . 

 X- enAeBlEdleFVIkarTamTarvaytémø m©as;h‘unenaHRtUvRbKl; 

b½NÑPaKh‘unrbs;xøÜn eTA[Rkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ .  

maRta 250>-
 enAeBlmankarTamTarvaytémøelItémøPaKh‘un Rkumh‘unfμIEdlTTYl 

eFVIGaCIvkmμbnþnigm©as;h‘unEdleFVIkarTamTarenH RtUvcrcaKñaedIm,IsRmuHsRmYl 

294



316

 

rktémøsmrmümYykñúgry³eBl 90¬ekAsib¦éf¶edIm,I[mankarRBmeRBogelI 

témøsmrmümYysRmab;PaKh‘unTaMgenaH . 

 témøsmrmüRtUvkMNt;tamkarBinitüRKb;ktþaEdlBak;B½n§TaMgGs; elIk 

ElgEttémøNamYyEdlmankMNt;rYcehIy enAkñúgkic©snüarMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKña .  

 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unedImNamYy b¤kic©RBmeRBogénkarrMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKñaGacEcgfa RKb;vivaTkñúgkarvaytémø nwgRtUvseRmcedaymCÄtþkmμ .

munnwgmCÄtþkrecjesckþIseRmccugeRkay m©as;h‘unGacdkbNþwgTamTar 

rbs;xøÜn kñúgkarvaytémøenAeBlNamYyk¾)an . kñúgkrNIenH m©as;h‘unenaH  

RtUvmansiT§iTTYlBIRkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþnUvtémøsmmUl Edl 

Rkumh‘un)ankMNt;BImun .  

 RbsinebIminGacRBmeRBogKñaelItémøsmrmüNamYy)aneT PaKITaMgBIr 

RtUvRbKl;CUntulakarEdlmansmtßkic©seRmcBItémøsmrmümYy ehIym©as; 

h‘unEdlTamTarRtUvTTYleTAtamcMnYnenaH .  

 

z- karrMlayRkumh‘un nig karCRmHbBa¢I 
maRta 251>-
 Rkumh‘unEdlKμanecjb½NÑPaKh‘unNamYy GacrMlayenAeBlNak¾ 

)an tamry³esckþIseRmcrbs;GPi)alTaMgGs; . 

 Rkumh‘unKμanRTBüsm,tþinigKμanbMNul GaceFVIkarrMlay)an tamry³ 

esckþIseRmccitþBiessrbs;m©as;h‘un b¤RbsinebIRkumh‘unmanecjb½NÑPaK 

h‘uneRcInCagmYyRbePTenaH karrMlayRtUveFVItamry³esckþIseRmcBiessrbs; 

Gñkkan;kab;PaKh‘unénRbePTnImYy² eTaHbIm©as;h‘unenaHmansiT§i b¤KμansiT§i 

e)aHeqñatk¾eday . 
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 Rkumh‘unRtUvbBa¢ÚnesckþIseRmcrMlayRkumh‘uneTA[m®nþITTYlbnÞúkRKb; 

RKgRkumh‘unenARksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBl)anTTYlesckþIseRmcrMlayRkumh‘unm®nþITTYlbnÞúkRKb;RKg 

Rkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtrMlayRkumh‘un[dl;Rkum 

h‘un . 

 Rkumh‘unRtUv)ancat;TukfaElgmanGtißPaBteTAeTot cab;BIéf¶ecjviBaØa- 

bnbRtrMlayRkumh‘un . 

maRta 252>-
 GPi)alb¤m©as;PaKh‘unmñak;EdlmansiT§ie)aHeqñat enAeBlmhasnñi)at 

m©as;h‘unGacesñI[CRmHbBa¢InigrMlayRkumh‘unedaysμ½RKcitþ . 

 lixitCUndMNwgsþIBIkarRbCMurbs;m©as;h‘unkñúgbMNgCRmHbBa¢I b¤ rMlay 

Rkumh‘unEdlesñIeLIg RtUvEcgBIlkçxNÐsRmab;karCRmHbBa¢InigkarrMlay 

Rkumh‘unenaH . 

 Rkumh‘unEdlmanRBTüsm,tþi nig¼b¤ manbMNul GaceFVIkarrMlay)an 

tamry³esckþIseRmccitþBiessmYyrbs;Gñkkan;PaKh‘unénRbePTnImYy² . 

kñúgkrNIEdlRkumh‘unmanecjb½NÑPaKh‘uneRcInCagmYyRbePT RtUveFVIkar 

CRmHbBa¢I nigrMlaytamry³esckþIseRmcBiessrbs;Gñkkan;PaKh‘unénRbePT 

nImYy² edayminKitfam©as;h‘unenaHmansiT§i b¤KμansiT§ie)aHeqñateT RbsinebI ³ 

  1- m©as;h‘unGnuBaØat[GPi)aleFVIkarEbgEckRTBüsm,tþi nigTU 

Tat;bMNulrbs;Rkumh‘un tamesckþIseRmcBiessb¤ esckþIseRmcsamBaØ . 

  2- Rkumh‘un)aneFVIkarEbgEckRTBüsm,tþi nigTUTat;bMNulmun 

eBlbBa¢Únlkçnþik³énkarrMlayRkumh‘un eTA[m®nþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘un 

énRksYgBaNiC¢kmμ . 
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rktémøsmrmümYykñúgry³eBl 90¬ekAsib¦éf¶edIm,I[mankarRBmeRBogelI 

témøsmrmümYysRmab;PaKh‘unTaMgenaH . 

 témøsmrmüRtUvkMNt;tamkarBinitüRKb;ktþaEdlBak;B½n§TaMgGs; elIk 

ElgEttémøNamYyEdlmankMNt;rYcehIy enAkñúgkic©snüarMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKña .  

 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unedImNamYy b¤kic©RBmeRBogénkarrMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKñaGacEcgfa RKb;vivaTkñúgkarvaytémø nwgRtUvseRmcedaymCÄtþkmμ .

munnwgmCÄtþkrecjesckþIseRmccugeRkay m©as;h‘unGacdkbNþwgTamTar 

rbs;xøÜn kñúgkarvaytémøenAeBlNamYyk¾)an . kñúgkrNIenH m©as;h‘unenaH  

RtUvmansiT§iTTYlBIRkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþnUvtémøsmmUl Edl 

Rkumh‘un)ankMNt;BImun .  

 RbsinebIminGacRBmeRBogKñaelItémøsmrmüNamYy)aneT PaKITaMgBIr 

RtUvRbKl;CUntulakarEdlmansmtßkic©seRmcBItémøsmrmümYy ehIym©as; 

h‘unEdlTamTarRtUvTTYleTAtamcMnYnenaH .  

 

z- karrMlayRkumh‘un nig karCRmHbBa¢I 
maRta 251>-
 Rkumh‘unEdlKμanecjb½NÑPaKh‘unNamYy GacrMlayenAeBlNak¾ 

)an tamry³esckþIseRmcrbs;GPi)alTaMgGs; . 

 Rkumh‘unKμanRTBüsm,tþinigKμanbMNul GaceFVIkarrMlay)an tamry³ 

esckþIseRmccitþBiessrbs;m©as;h‘un b¤RbsinebIRkumh‘unmanecjb½NÑPaK 

h‘uneRcInCagmYyRbePTenaH karrMlayRtUveFVItamry³esckþIseRmcBiessrbs; 

Gñkkan;kab;PaKh‘unénRbePTnImYy² eTaHbIm©as;h‘unenaHmansiT§i b¤KμansiT§i 

e)aHeqñatk¾eday . 
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 Rkumh‘unRtUvbBa¢ÚnesckþIseRmcrMlayRkumh‘uneTA[m®nþITTYlbnÞúkRKb; 

RKgRkumh‘unenARksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBl)anTTYlesckþIseRmcrMlayRkumh‘unm®nþITTYlbnÞúkRKb;RKg 

Rkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtrMlayRkumh‘un[dl;Rkum 

h‘un . 

 Rkumh‘unRtUv)ancat;TukfaElgmanGtißPaBteTAeTot cab;BIéf¶ecjviBaØa- 

bnbRtrMlayRkumh‘un . 

maRta 252>-
 GPi)alb¤m©as;PaKh‘unmñak;EdlmansiT§ie)aHeqñat enAeBlmhasnñi)at 

m©as;h‘unGacesñI[CRmHbBa¢InigrMlayRkumh‘unedaysμ½RKcitþ . 

 lixitCUndMNwgsþIBIkarRbCMurbs;m©as;h‘unkñúgbMNgCRmHbBa¢I b¤ rMlay 

Rkumh‘unEdlesñIeLIg RtUvEcgBIlkçxNÐsRmab;karCRmHbBa¢InigkarrMlay 

Rkumh‘unenaH . 

 Rkumh‘unEdlmanRBTüsm,tþi nig¼b¤ manbMNul GaceFVIkarrMlay)an 

tamry³esckþIseRmccitþBiessmYyrbs;Gñkkan;PaKh‘unénRbePTnImYy² . 

kñúgkrNIEdlRkumh‘unmanecjb½NÑPaKh‘uneRcInCagmYyRbePT RtUveFVIkar 

CRmHbBa¢I nigrMlaytamry³esckþIseRmcBiessrbs;Gñkkan;PaKh‘unénRbePT 

nImYy² edayminKitfam©as;h‘unenaHmansiT§i b¤KμansiT§ie)aHeqñateT RbsinebI ³ 

  1- m©as;h‘unGnuBaØat[GPi)aleFVIkarEbgEckRTBüsm,tþi nigTU 

Tat;bMNulrbs;Rkumh‘un tamesckþIseRmcBiessb¤ esckþIseRmcsamBaØ . 

  2- Rkumh‘un)aneFVIkarEbgEckRTBüsm,tþi nigTUTat;bMNulmun 

eBlbBa¢Únlkçnþik³énkarrMlayRkumh‘un eTA[m®nþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘un 

énRksYgBaNiC¢kmμ . 
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maRta 253>-
 eRkayBImankaryl;RBmelIesckþIseRmcCRmHbBa¢I nigrMlayRkumh‘un 

Rkumh‘unRtUveFVIesckþIRbkasBIbMNgrMlayCaTRmg;lm¥iteTA[m®nþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumhu‘nénRksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBlTTYlesckþIRbkasBIbMNgrMlaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkum 

h‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgrMlayRkumh‘un 

enaH . 

 enAeBlEdlecjviBaØabnbRtbBa¢ak;bMNgénkarrMlayRkumh‘unRkum

h‘unRtUvbBaÄb;kareFVIGaCIvkmμ elIkElgEtcMeBaHkarBnüarcaM)ac;sRmab;kar 

CRmHbBa¢I bu:EnþnItibuKÁliklkçN³rbs;Rkumh‘un enAEtmansuBlPaBrhUtdl; 

RksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayCasßaBr . 

maRta 254>-
 eRkayeBlecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgénkarrMlayRkumh‘un eday

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Rkumh‘unRtUv ³  

  k- epJIlixitCUndMNwgsþIBIbMNgrMlayCabnÞan;eTA[m©as;bMNul 

rbs;Rkumh‘un . 

  x- cuHpSaylixitCUndMNwgsþIBIbMNgénkarrMlayCabnÞan;sRmab; 

ry³eBl 2¬BIr¦s)aþh_Cab;²KñaenAkñúgsarB½t’manEdle)aHpSayb¤ Eckcay 

kñúgkEnøgEdlRkumh‘unmansñak;karcuHbBa¢IBitR)akdb¤ e)aHBumÖpSaydéTeTot 

dUc)ankMNt;kñúgbTbbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 255>-
 eRkayBIkarecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgénkarrMlay Rkumh‘unRtUv ³  

 -RbmUlRTBüsm,tþi 

297

 

 -rkSaTukRTBüsm,tþiCavtßúEdlminGaceFVIkarEbgEckeTA[m©as;    

    h‘un 

 -bMeBjkatBVkic©TaMgLay  

 -eFVIskmμPaBepSgeTot EdltRmUvsRmab;eFVIkarCRmHbBa¢I . 

 eRkayBI)anTTYllixitCUndMNwgBIkarrMlay nigkarsgR)ak;)anRKb; 

RKan; b¤karbBaÄb;skmμPaBTaMgGs;rbs;Rkumh‘un Rkumh‘unRtUvEbgEckRTBü 

sm,tþiEdlenAsl; TaMgkmμsiT§iCasac;R)ak; b¤ CavtßúeTA[m©as;h‘un Edlman 

siT§iTTYlRTBüsm,tþienaH . 

maRta 256>-
 enARKb;eBlkñúgGMLúgeBlénkarCRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘un mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ b¤CnEdlmankarBak;B½n§plRbeyaCn_

GacesñIeTAtulakar edIm,I[karCRmHbBa¢IeRkamkarRtYtBinitürbs;tulakar . 

 Gñkdak;BaküsMuRtUvpþl;[RksYgBaNiC¢kmμnUvlixitCUndMNwgsþIBIkar 

Gnuvtþ ehIymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ mansiT§ibgðaj 

tulakaredaypÞal;b¤ tamry³tMNag . 

maRta 257>-
 enAeBlCRmHbBa¢IRtUv)anbBa©b; Rkumh‘unRtUverobcMesckþIseRmcsþIBIkar 

rMlayRkumh‘un . 

 esckþIseRmcsþIBIkarrMlayRtUvepJIeTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unén 

RksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBlTTYlesckþIseRmcsþIBIkarrMlayRkumh‘un mRnþITTYlbnÞúkRKb; 

RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘un . 
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maRta 253>-
 eRkayBImankaryl;RBmelIesckþIseRmcCRmHbBa¢I nigrMlayRkumh‘un 

Rkumh‘unRtUveFVIesckþIRbkasBIbMNgrMlayCaTRmg;lm¥iteTA[m®nþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumhu‘nénRksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBlTTYlesckþIRbkasBIbMNgrMlaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkum 

h‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgrMlayRkumh‘un 

enaH . 

 enAeBlEdlecjviBaØabnbRtbBa¢ak;bMNgénkarrMlayRkumh‘unRkum

h‘unRtUvbBaÄb;kareFVIGaCIvkmμ elIkElgEtcMeBaHkarBnüarcaM)ac;sRmab;kar 

CRmHbBa¢I bu:EnþnItibuKÁliklkçN³rbs;Rkumh‘un enAEtmansuBlPaBrhUtdl; 

RksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayCasßaBr . 

maRta 254>-
 eRkayeBlecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgénkarrMlayRkumh‘un eday

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Rkumh‘unRtUv ³  

  k- epJIlixitCUndMNwgsþIBIbMNgrMlayCabnÞan;eTA[m©as;bMNul 

rbs;Rkumh‘un . 

  x- cuHpSaylixitCUndMNwgsþIBIbMNgénkarrMlayCabnÞan;sRmab; 

ry³eBl 2¬BIr¦s)aþh_Cab;²KñaenAkñúgsarB½t’manEdle)aHpSayb¤ Eckcay 

kñúgkEnøgEdlRkumh‘unmansñak;karcuHbBa¢IBitR)akdb¤ e)aHBumÖpSaydéTeTot 

dUc)ankMNt;kñúgbTbbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 255>-
 eRkayBIkarecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgénkarrMlay Rkumh‘unRtUv ³  

 -RbmUlRTBüsm,tþi 
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 -rkSaTukRTBüsm,tþiCavtßúEdlminGaceFVIkarEbgEckeTA[m©as;    

    h‘un 

 -bMeBjkatBVkic©TaMgLay  

 -eFVIskmμPaBepSgeTot EdltRmUvsRmab;eFVIkarCRmHbBa¢I . 

 eRkayBI)anTTYllixitCUndMNwgBIkarrMlay nigkarsgR)ak;)anRKb; 

RKan; b¤karbBaÄb;skmμPaBTaMgGs;rbs;Rkumh‘un Rkumh‘unRtUvEbgEckRTBü 

sm,tþiEdlenAsl; TaMgkmμsiT§iCasac;R)ak; b¤ CavtßúeTA[m©as;h‘un Edlman 

siT§iTTYlRTBüsm,tþienaH . 

maRta 256>-
 enARKb;eBlkñúgGMLúgeBlénkarCRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘un mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ b¤CnEdlmankarBak;B½n§plRbeyaCn_

GacesñIeTAtulakar edIm,I[karCRmHbBa¢IeRkamkarRtYtBinitürbs;tulakar . 

 Gñkdak;BaküsMuRtUvpþl;[RksYgBaNiC¢kmμnUvlixitCUndMNwgsþIBIkar 

Gnuvtþ ehIymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ mansiT§ibgðaj 

tulakaredaypÞal;b¤ tamry³tMNag . 

maRta 257>-
 enAeBlCRmHbBa¢IRtUv)anbBa©b; Rkumh‘unRtUverobcMesckþIseRmcsþIBIkar 

rMlayRkumh‘un . 

 esckþIseRmcsþIBIkarrMlayRtUvepJIeTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unén 

RksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBlTTYlesckþIseRmcsþIBIkarrMlayRkumh‘un mRnþITTYlbnÞúkRKb; 

RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘un . 
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 Rkumh‘unRtUvbBaÄb;GtßiPaBrbs;xøÜn cab;BIéf¶EdlmancuHenAkñúgviBaØabn- 

bRtbBa¢ak;karrMlayRkumhu‘n . 

maRta 258>-
 bTb,BaØtþisþIBIkarrMlay nigkarCRmHbBa¢IxagelI minRtUvGnuvtþcMeBaH 

Rkumhu‘nEdldak;BaküsuMkS½yFneTAtulakareLIy . 

D- mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ 

maRta 259>- 
 RksYgBaNiC¢kmμRtUvEtgtaMgmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg

BaNiC¢kmμmñak; b¤eRcInnak;tamkarcaM)ac; edIm,I[bMeBjtYnaTIRsbtamc,ab; 

enH .

maRta 260>-
 RksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRt b¤ bBa¢ak;GMBIskmμPaBNamYyrbs; 

Rkumh‘un . viBaØabnbRtenHRtUvcuHhtßelxaedaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘un 

énRksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 261>-
 lixitCUndMNwgb¤ ÉksarepSg² EdlBak;B½n§dl;karRKb;RKgRkumh‘un 

RtUvepJIeTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacTTYlykÉksarftcmøgepSg²TaMg 

enaH)an . 
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maRta 262>-
 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacTamTar[Rkum 

h‘unepJIÉksarbBa¢ak;BIPaBRtwmRtUvb¤ ehtukarN_Bit EdlmanEcgenAkñúg 

ÉksarRsbtamc,ab;enH .  

maRta 263>-
 RksYgBaNiC¢kmμGaceFVIesckþIENnaMEdlmancMNucdUcxageRkam ³ 

  k- kartRmUv[erobrab;ehtuplsMxan;²edaylm¥it tamkarGnuBaØat 

énc,ab;enH . 

  x- kartRmUv[mankarbg;éføQñÜlcMeBaHkartmál;Tuk karRtYtBinitü 

b¤ karftcmøgÉksarNamYy b¤ cMeBaHskmμPaBNamYy . 

  K- karerobrab;BImatikatamRbB½n§eGLicRtUnic b¤ TRmg;EbbbTén 

lixitCUndMNwgdéTeTot RBmTaMgÉksarcaM)ac;EdlRtUvepJICUn b¤ ecjeday 

RksYgBaNiC¢kmμ . 

  X- karRbtibtþiEdlTak;Tgdl;karbBa¢Únb¤ karecjnUvlixitCUn 

dMNwgnigÉksarepSg² . 

  g- karerobrab;BIviFannana EdlTak;Tgdl;karelIkElgmYycMnYn 

EdlGnuBaØatedayc,ab;enH . 

maRta 264>-
 lkçnþik³nigEpnkarrMlayRkumh‘un RtUvepJIeTA[RksYgBaNiC¢kmμ RtUvman 

htßelxaedayGPi)almñak; b¤ GñkRKb;RKgmñak;rbs;Rkumh‘un b¤ edaysßabnik 

mñak;kñúgkrNIEdltRmUvedaylkçnþik³ . 

 eRkayBI)anTTYlnUvÉksar b¤ EpnkartamTRmg;kMNt;ehIyenaH mRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμRtUv ³ 
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 Rkumh‘unRtUvbBaÄb;GtßiPaBrbs;xøÜn cab;BIéf¶EdlmancuHenAkñúgviBaØabn- 

bRtbBa¢ak;karrMlayRkumhu‘n . 

maRta 258>-
 bTb,BaØtþisþIBIkarrMlay nigkarCRmHbBa¢IxagelI minRtUvGnuvtþcMeBaH 

Rkumhu‘nEdldak;BaküsuMkS½yFneTAtulakareLIy . 

D- mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ 

maRta 259>- 
 RksYgBaNiC¢kmμRtUvEtgtaMgmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg

BaNiC¢kmμmñak; b¤eRcInnak;tamkarcaM)ac; edIm,I[bMeBjtYnaTIRsbtamc,ab; 

enH .

maRta 260>-
 RksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRt b¤ bBa¢ak;GMBIskmμPaBNamYyrbs; 

Rkumh‘un . viBaØabnbRtenHRtUvcuHhtßelxaedaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘un 

énRksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 261>-
 lixitCUndMNwgb¤ ÉksarepSg² EdlBak;B½n§dl;karRKb;RKgRkumh‘un 

RtUvepJIeTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacTTYlykÉksarftcmøgepSg²TaMg 

enaH)an . 
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maRta 262>-
 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacTamTar[Rkum 

h‘unepJIÉksarbBa¢ak;BIPaBRtwmRtUvb¤ ehtukarN_Bit EdlmanEcgenAkñúg 

ÉksarRsbtamc,ab;enH .  

maRta 263>-
 RksYgBaNiC¢kmμGaceFVIesckþIENnaMEdlmancMNucdUcxageRkam ³ 

  k- kartRmUv[erobrab;ehtuplsMxan;²edaylm¥it tamkarGnuBaØat 

énc,ab;enH . 

  x- kartRmUv[mankarbg;éføQñÜlcMeBaHkartmál;Tuk karRtYtBinitü 

b¤ karftcmøgÉksarNamYy b¤ cMeBaHskmμPaBNamYy . 

  K- karerobrab;BImatikatamRbB½n§eGLicRtUnic b¤ TRmg;EbbbTén 

lixitCUndMNwgdéTeTot RBmTaMgÉksarcaM)ac;EdlRtUvepJICUn b¤ ecjeday 

RksYgBaNiC¢kmμ . 

  X- karRbtibtþiEdlTak;Tgdl;karbBa¢Únb¤ karecjnUvlixitCUn 

dMNwgnigÉksarepSg² . 

  g- karerobrab;BIviFannana EdlTak;Tgdl;karelIkElgmYycMnYn 

EdlGnuBaØatedayc,ab;enH . 

maRta 264>-
 lkçnþik³nigEpnkarrMlayRkumh‘un RtUvepJIeTA[RksYgBaNiC¢kmμ RtUvman 

htßelxaedayGPi)almñak; b¤ GñkRKb;RKgmñak;rbs;Rkumh‘un b¤ edaysßabnik 

mñak;kñúgkrNIEdltRmUvedaylkçnþik³ . 

 eRkayBI)anTTYlnUvÉksar b¤ EpnkartamTRmg;kMNt;ehIyenaH mRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμRtUv ³ 
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 1- kt;RtaTukkalbriecäTénkartmál;Tuk . 

 2- ecjviBaØabnbRt . 

 3- tmál;TuknUvviBaØabnbRtnigÉksar b¤ esckþIRbkas rUbft B½t’man 

eGLicRtUnicb¤ ral;karftcmøgeLIgvijénviBaØabnbRtnigÉksar b¤ esckþI 

Rbkas . 

 4- epJIviBaØabnbRtnigÉksarb¤ esckþIRbkasrUbftB½t’man eGLicRtU- 

nic b¤ ral;karftcmøgeLIgvijénviBaØabnbRtnigÉksarb¤ esckþIRbkaseTA[ 

Rkumh‘un b¤ tMNagrbs;Rkumh‘un . 

5- cuHpSaynUvlixitCUndMNwgénkarecjviBaØabnbRtenAkñúgRBwtþibRtrbs;  

RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 265>-
 viBaØabnbRtEdl)anecjedayRksYgBaNiC¢kmμ GaccuHkalbriecäTenA 

éf¶EdlTTYlÉksarb¤ Epnkarb¤ dIkarbs;tulakarEdlbBa¢a[ecjviBaØabn 

bRt b¤ enAéf¶bnÞab;eTot Edl)anbBa¢ak;edaytulakar b¤ buKÁl Edl)ancuH 

htßelxaelIÉksar b¤ EpnkarenaH . 

maRta 266>-
 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Gacpþl;[buKÁlNa 

mñak;nUvviBaØabnbRt nigÉksarcaM)ac;EdlRkumh‘un)anepJImk[RksYgBaNiC¢ 

kmμRsbtamc,ab;enH . 

maRta 267>-
 RbsinebIviBaØabnbRtEdlecj[Rkumh‘un edaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKg 

Rkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ mankMhusqÁgedayGectnaNamYyenaH GPi)al 

b¤m©as;h‘unRtUvbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ
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edIm,IEktRmUveLIgvijtamc,ab;enH . ebImanehtuplRtwmRtUv RksYgBaNiC¢kmμ 

GacbdiesFviBaØabnbRtEdlxusnigecjviBaØabnbRtEdlRtwmRtUvCMnYsvij . 

 viBaØabnbRtRtwmRtUvfμIenHRtUvmankalbriecäTEtmYy dUcviBaØabnbRtcas; 

Edr . 

 RbsinebIviBaØabnbRtRtwmRtUvfμIenH mankarEkERblkçxNÐepSgBIviBaØabn- 

bRtedImenaHmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvpþl;lixit 

CUndMNwgCabnÞan;cMeBaHkarEkERbenaHenAkñúgRBwtþibRtrbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 268>-
 buKÁlNamYyEdl)anbg;éføQñÜlrYcehIybuKÁlenaHmansiT§iRtYtBinitü 

Éksarnana Edl)anepJIeTARksYgBaNiC¢kmμenARKb;ema:geFVIkar ehIyGac 

eFVIkarftcmøg b¤ dkRsg;r)aykarN_epSg²)an . karpþl;Éksar b¤ ftcmøg 

Éksardl;buKÁlNamñak; minRtUv)anGnuvtþcMeBaHr)aykarN_esIubGegátrbs; 

tulakareT .  

 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Gacpþl;[buKÁlNa 

mñak;nUvc,ab;cmøg b¤ c,ab;cmøgEdlmankarbBa¢ak;rbs;Éksarnana Rsbtam 

lkçxNÐénmaRtaenH . 

 enAeBlEdlÉksarRtUv)anrkSaTukedayRksYgBaNiC¢kmμ ehIyÉksar 

enaHmanTRmg;CalaylkçN_GkSr RtUvmanlkçxNÐdUcteTAenH ³ 

  k- RksYgBaNiC¢kmμRtUvpþl;ÉksarcmøgEdltRmUv[pþl; Rsb 

tammaRtaenH CaTRmg;ÉksarEdlGacGan)an .  

  x- r)aykarN_EdlRsg;ecjBIÉksartmál;TaMgenH RbsinebI 

mankarbBa¢ak;BImRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμCaPsþútag 

EdlmantémødUcÉksaredImEdr . 
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 1- kt;RtaTukkalbriecäTénkartmál;Tuk . 

 2- ecjviBaØabnbRt . 

 3- tmál;TuknUvviBaØabnbRtnigÉksar b¤ esckþIRbkas rUbft B½t’man 

eGLicRtUnicb¤ ral;karftcmøgeLIgvijénviBaØabnbRtnigÉksar b¤ esckþI 

Rbkas . 

 4- epJIviBaØabnbRtnigÉksarb¤ esckþIRbkasrUbftB½t’man eGLicRtU- 

nic b¤ ral;karftcmøgeLIgvijénviBaØabnbRtnigÉksarb¤ esckþIRbkaseTA[ 

Rkumh‘un b¤ tMNagrbs;Rkumh‘un . 

5- cuHpSaynUvlixitCUndMNwgénkarecjviBaØabnbRtenAkñúgRBwtþibRtrbs;  

RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 265>-
 viBaØabnbRtEdl)anecjedayRksYgBaNiC¢kmμ GaccuHkalbriecäTenA 

éf¶EdlTTYlÉksarb¤ Epnkarb¤ dIkarbs;tulakarEdlbBa¢a[ecjviBaØabn 

bRt b¤ enAéf¶bnÞab;eTot Edl)anbBa¢ak;edaytulakar b¤ buKÁl Edl)ancuH 

htßelxaelIÉksar b¤ EpnkarenaH . 

maRta 266>-
 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Gacpþl;[buKÁlNa 

mñak;nUvviBaØabnbRt nigÉksarcaM)ac;EdlRkumh‘un)anepJImk[RksYgBaNiC¢ 

kmμRsbtamc,ab;enH . 

maRta 267>-
 RbsinebIviBaØabnbRtEdlecj[Rkumh‘un edaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKg 

Rkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ mankMhusqÁgedayGectnaNamYyenaH GPi)al 

b¤m©as;h‘unRtUvbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ
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edIm,IEktRmUveLIgvijtamc,ab;enH . ebImanehtuplRtwmRtUv RksYgBaNiC¢kmμ 

GacbdiesFviBaØabnbRtEdlxusnigecjviBaØabnbRtEdlRtwmRtUvCMnYsvij . 

 viBaØabnbRtRtwmRtUvfμIenHRtUvmankalbriecäTEtmYy dUcviBaØabnbRtcas; 

Edr . 

 RbsinebIviBaØabnbRtRtwmRtUvfμIenH mankarEkERblkçxNÐepSgBIviBaØabn- 

bRtedImenaHmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvpþl;lixit 

CUndMNwgCabnÞan;cMeBaHkarEkERbenaHenAkñúgRBwtþibRtrbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 268>-
 buKÁlNamYyEdl)anbg;éføQñÜlrYcehIybuKÁlenaHmansiT§iRtYtBinitü 

Éksarnana Edl)anepJIeTARksYgBaNiC¢kmμenARKb;ema:geFVIkar ehIyGac 

eFVIkarftcmøg b¤ dkRsg;r)aykarN_epSg²)an . karpþl;Éksar b¤ ftcmøg 

Éksardl;buKÁlNamñak; minRtUv)anGnuvtþcMeBaHr)aykarN_esIubGegátrbs; 

tulakareT .  

 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Gacpþl;[buKÁlNa 

mñak;nUvc,ab;cmøg b¤ c,ab;cmøgEdlmankarbBa¢ak;rbs;Éksarnana Rsbtam 

lkçxNÐénmaRtaenH . 

 enAeBlEdlÉksarRtUv)anrkSaTukedayRksYgBaNiC¢kmμ ehIyÉksar 

enaHmanTRmg;CalaylkçN_GkSr RtUvmanlkçxNÐdUcteTAenH ³ 

  k- RksYgBaNiC¢kmμRtUvpþl;ÉksarcmøgEdltRmUv[pþl; Rsb 

tammaRtaenH CaTRmg;ÉksarEdlGacGan)an .  

  x- r)aykarN_EdlRsg;ecjBIÉksartmál;TaMgenH RbsinebI 

mankarbBa¢ak;BImRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμCaPsþútag 

EdlmantémødUcÉksaredImEdr . 

302



324

 

maRta 269>-
 RksYgBaNiC¢kmμminmankatBVkic©pþl;ÉksarnanaeRkABIviBaØabnbRtnig 

EpnkarrMlayRkumh‘unEdl)anP¢ab;mkCamYy eRkayry³eBl 10 ¬db;¦qñaM 

Kitcab;BIéf¶Edl)anTTYl . 

CMBUkTI  4 

Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs 

bTb,BaØtþiTUeTA 
 

maRta 270>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsKWCaRkumh‘unEdlbegáIteLIgeRkamc,ab;én 

RbeTsdéTehIy)anmke)aHTItaMgeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

maRta 271>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs Gacmke)aHTItaMgeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBH-

raCaNacRkkm<úCa)an tamEbbbTepSg²dUcteTA ³ 

  k- kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢-   

         kmμ .  

  x- saxaRkumh‘unBaNiC¢kmμ . 

  K- buRtsm<½n§ . 

 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ nigsaxaRkumh‘unKWCaPñak;garrbs;Rkum 

h‘unedIm ehIyBuMmannItibuKÁliklkçN³dac;edayELkBIRkumh‘unedImeLIy . 

maRta 272>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs RtUvcat;TukfakMBugeFVIskmμPaBBaNiC¢kmμenA 

kñúgRBHraCaNacRkkm<úCaRbsinebIRkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsenaH )aneFVIskmμ- 

PaBnanadUcxageRkam ³ 
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  k- CYlkariyal½yCYlkEnøgplit b¤ Ekécñ b¤ esvaEdlmanry³  

         eBlcab;BI 01¬mYy¦ExeLIgeTA . 

  x- CYlbuKÁliksRmab;beRbIkargar[Rkumh‘un Edlmanry³eBl  

         cab;BImYyExeLIgeTA . 

  K- eFVIskmμPaBdéTNamYyeTot Edlc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa      

         GnuBaØatcMeBaHrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlbreTs . 

maRta 273>-
 RKb;Rkumh‘unbreTsnanaeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa eTaH 

CakñúgrUbPaBNamYyk¾eday k¾RtUvsßitenAeRkamc,ab; nigyutþaFikarrbs;tula- 

karénRBHraCaNacRkkm<úCa . 

 Rkumh‘unbreTsTaMgenaHRtUvbMeBjTRmg;EbbbTénkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

Rsbtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 
 

k- kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ 
 

maRta 274>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμGac 

eFVIskmμPaBenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa)an CaGaT× ³ 

  k- TMnak;TMngepSg²CamYyGtifiCnnana kñúgeKaledAeFVI[GtifiCn 

TaMgenaH)ansÁal;Rkumh‘unedImrbs;xøÜn . 

  x- RsavRCavB½t’manBaNiC¢kmμ nigpþl;B½t’manTaMgenHCUneTA 

Rkumh‘unedImenAbreTs . 

  K- RsavRCavTIpSarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 
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maRta 269>-
 RksYgBaNiC¢kmμminmankatBVkic©pþl;ÉksarnanaeRkABIviBaØabnbRtnig 

EpnkarrMlayRkumh‘unEdl)anP¢ab;mkCamYy eRkayry³eBl 10 ¬db;¦qñaM 

Kitcab;BIéf¶Edl)anTTYl . 

CMBUkTI  4 

Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs 

bTb,BaØtþiTUeTA 
 

maRta 270>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsKWCaRkumh‘unEdlbegáIteLIgeRkamc,ab;én 

RbeTsdéTehIy)anmke)aHTItaMgeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

maRta 271>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs Gacmke)aHTItaMgeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBH-

raCaNacRkkm<úCa)an tamEbbbTepSg²dUcteTA ³ 

  k- kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢-   

         kmμ .  

  x- saxaRkumh‘unBaNiC¢kmμ . 

  K- buRtsm<½n§ . 

 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ nigsaxaRkumh‘unKWCaPñak;garrbs;Rkum 

h‘unedIm ehIyBuMmannItibuKÁliklkçN³dac;edayELkBIRkumh‘unedImeLIy . 

maRta 272>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs RtUvcat;TukfakMBugeFVIskmμPaBBaNiC¢kmμenA 

kñúgRBHraCaNacRkkm<úCaRbsinebIRkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsenaH )aneFVIskmμ- 

PaBnanadUcxageRkam ³ 
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  k- CYlkariyal½yCYlkEnøgplit b¤ Ekécñ b¤ esvaEdlmanry³  

         eBlcab;BI 01¬mYy¦ExeLIgeTA . 

  x- CYlbuKÁliksRmab;beRbIkargar[Rkumh‘un Edlmanry³eBl  

         cab;BImYyExeLIgeTA . 

  K- eFVIskmμPaBdéTNamYyeTot Edlc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa      

         GnuBaØatcMeBaHrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlbreTs . 

maRta 273>-
 RKb;Rkumh‘unbreTsnanaeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa eTaH 

CakñúgrUbPaBNamYyk¾eday k¾RtUvsßitenAeRkamc,ab; nigyutþaFikarrbs;tula- 

karénRBHraCaNacRkkm<úCa . 

 Rkumh‘unbreTsTaMgenaHRtUvbMeBjTRmg;EbbbTénkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

Rsbtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 
 

k- kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ 
 

maRta 274>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμGac 

eFVIskmμPaBenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa)an CaGaT× ³ 

  k- TMnak;TMngepSg²CamYyGtifiCnnana kñúgeKaledAeFVI[GtifiCn 

TaMgenaH)ansÁal;Rkumh‘unedImrbs;xøÜn . 

  x- RsavRCavB½t’manBaNiC¢kmμ nigpþl;B½t’manTaMgenHCUneTA 

Rkumh‘unedImenAbreTs . 

  K- RsavRCavTIpSarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 
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  X- eXasnaplitpl taMgBiB½rN’BaNiC¢kmμ bgðajplitpl 

enAkariyal½yrbs;xøÜnb¤enAkEnøgtaMgBiB½rN’déTeTot enAkñúgRBHraCaNacRk 

km<úCa . 

  g- Tij nigrkSaTukTMnijmYycMnYn sRmab;eKaledAbeRmI[kartaMg 

BiB½rN’BaNiC¢kmμ . 

  c- CYlTItaMgkariyal½y nigCYlbuKÁlikkñúgRsuk edIm,IbeRmI 

kargar . 

  q- cuHkic©snüaBaNiC¢kmμCamYyGtifiCnkñúgRsukkñúgnamRkumh‘un 

edIm . 

 b:uEnþkariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμ 

minGaceFVIskmμPaBTij lk;nigeFVIesvaCaGaCIBRbcaM b¤skmμPaBBak;B½n§nwg 

RbtibtþikarplitEkécñ nigsagsg; enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa)aneLIy . 

maRta 275>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμ RtUv 

RKb;RKgedaynaykRKb;RKgmYyrUbb¤ eRcInrUbEdlRtUvEtgtaMgnigdkhUteday 

Rkumh‘unedIm . 

maRta 276>-
 namkrN_rbs;kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMng 

BaNiC¢kmμ CanamkrN_rbs;Rkumh‘unedImenAÉbreTs . enAxagelIb¤ enABImux 

namkrN_enHRtUvsresrdak;fa kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½y 

TMnak;TMngBaNiC¢kmμ . 
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maRta 277>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμGac 

RtUvrMlay)anedayesckþIseRmcrbs;Rkumh‘unedIm . 

x- saxaRkumh‘un 

maRta 278>-
 saxaRkumh‘unGaceFVIskmμPaB)andUckariyal½ytMNagBaNiC¢kmμEdr . 

 elIsBIenHeTot saxaRkumh‘unGacTijniglk;CaRbcaM)annUvTMnij nig 

esvakmμ RBmTaMgeFVIskmμPaBEdlTak;TgeTAnwgkarplit karEkécñ nigkar 

sßabnadUcshRKaskñúgRsukEdr elIkElgEtskmμPaBNaEdlc,ab;ham 

Xat;cMeBaHrUbvnþbuKÁlnig¼b¤nItibuKÁlbreTs . 

maRta 279>-
 RTBüskmμrbs;saxa KWCaRTBüskmμrbs;Rkumh‘unedIm . Rkumh‘unedIm 

RtUvTTYlxusRtUvelIkatBVkic©rbs;saxa . 

maRta 280>-
 saxaRkumh‘un RtUvRKb;RKgedaynaykRKb;RKgmñak; b¤ eRcInnak; Edl 

RtUvEtgtaMg nigdkhUtedayRkumh‘unedIm .  

maRta 281>-
 namkrN_rbs;saxaKWCanamkrN_rbs;Rkumh‘unedIm . enABIelI b¤ enABI 

muxnamkrN_enaHRtUvsresrBakü {saxaRkumh‘un} . 
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  X- eXasnaplitpl taMgBiB½rN’BaNiC¢kmμ bgðajplitpl 

enAkariyal½yrbs;xøÜnb¤enAkEnøgtaMgBiB½rN’déTeTot enAkñúgRBHraCaNacRk 

km<úCa . 

  g- Tij nigrkSaTukTMnijmYycMnYn sRmab;eKaledAbeRmI[kartaMg 

BiB½rN’BaNiC¢kmμ . 

  c- CYlTItaMgkariyal½y nigCYlbuKÁlikkñúgRsuk edIm,IbeRmI 

kargar . 

  q- cuHkic©snüaBaNiC¢kmμCamYyGtifiCnkñúgRsukkñúgnamRkumh‘un 

edIm . 

 b:uEnþkariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμ 

minGaceFVIskmμPaBTij lk;nigeFVIesvaCaGaCIBRbcaM b¤skmμPaBBak;B½n§nwg 

RbtibtþikarplitEkécñ nigsagsg; enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa)aneLIy . 

maRta 275>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμ RtUv 

RKb;RKgedaynaykRKb;RKgmYyrUbb¤ eRcInrUbEdlRtUvEtgtaMgnigdkhUteday 

Rkumh‘unedIm . 

maRta 276>-
 namkrN_rbs;kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMng 

BaNiC¢kmμ CanamkrN_rbs;Rkumh‘unedImenAÉbreTs . enAxagelIb¤ enABImux 

namkrN_enHRtUvsresrdak;fa kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½y 

TMnak;TMngBaNiC¢kmμ . 
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maRta 277>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμGac 

RtUvrMlay)anedayesckþIseRmcrbs;Rkumh‘unedIm . 

x- saxaRkumh‘un 

maRta 278>-
 saxaRkumh‘unGaceFVIskmμPaB)andUckariyal½ytMNagBaNiC¢kmμEdr . 

 elIsBIenHeTot saxaRkumh‘unGacTijniglk;CaRbcaM)annUvTMnij nig 

esvakmμ RBmTaMgeFVIskmμPaBEdlTak;TgeTAnwgkarplit karEkécñ nigkar 

sßabnadUcshRKaskñúgRsukEdr elIkElgEtskmμPaBNaEdlc,ab;ham 

Xat;cMeBaHrUbvnþbuKÁlnig¼b¤nItibuKÁlbreTs . 

maRta 279>-
 RTBüskmμrbs;saxa KWCaRTBüskmμrbs;Rkumh‘unedIm . Rkumh‘unedIm 

RtUvTTYlxusRtUvelIkatBVkic©rbs;saxa . 

maRta 280>-
 saxaRkumh‘un RtUvRKb;RKgedaynaykRKb;RKgmñak; b¤ eRcInnak; Edl 

RtUvEtgtaMg nigdkhUtedayRkumh‘unedIm .  

maRta 281>-
 namkrN_rbs;saxaKWCanamkrN_rbs;Rkumh‘unedIm . enABIelI b¤ enABI 

muxnamkrN_enaHRtUvsresrBakü {saxaRkumh‘un} . 
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maRta 282>-
 {saxaRkumh‘un} GacRtUvrMlay)anedayesckþIseRmcrbs;Rkumh‘un 

edIm .  

K- buRtsm<½n§ 

maRta 283>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs KWCaRkumh‘unEdlbegáIteLIgeday 

Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa nigEdlmanPaKh‘un 

ya:gtic 51¬hasibmYy¦PaKry RtUv)ankan;kab;edayRkumh‘unBaNiC¢kmμ 

breTsenaH . 

maRta 284>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs mannItibuKÁliklkçN³dac;eday 

ELkBIRkumh‘unedIm cab;BIkalbriecäTcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ tamc,ab;sþIBIviFan 

BaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 

maRta 285>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsGacRtUv)anbegáIteLIgkñúgTRmg;Ca 

Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ CaRkumh‘unmUlFn . 

maRta 286>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs GaceFVIRKb;skmμPaBBaNiC¢kmμCa 

muxrbrCaRbcaMrbs;xøÜn dUcRkumh‘unBaNiC¢kmμkñúgRsukEdr elIkElgEtskmμ- 

PaBNa Edlc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCahamXat;cMeBaHrUbvnþbuKÁl nignIti- 

buKÁlbreTs . 
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CMBUkTI 5 

bNþwgCMnYsmux 

maRta 287>-
 m©as;h‘unGacbþwg b¤ eFVIGnþraKmn_kñúgnam nigsiT§irbs;Rkumh‘un . m©as;h‘un 

RtUvbMeBjRKb;lkçxNÐdUcxageRkam ³ 

  k- Cam©as;h‘unenAkñúgRkumh‘unb¤Gñksñgmrtkrbs;m©as;h‘un enA 

kñúgGMLúgeBlEdlkarbþwgtva:enaH kMBugekItmaneLIgedaysarBaNiC¢kic©rbs; 

Rkumh‘un . 

  x- min)ane)aHeqñatKaMRTb¤min)an[sc©anum½ttamrebobNaepSg 

eToteLIy . 

  K- )antva:CalaylkçN_GkSreTARkumRbwkSaPi)al edIm,IeFVIkar 

edaHRsayCemøaHehIyEdlRkumRbwkSaPi)aledaHRsaymin)an . 

X- pþl;lixitCUndMNwgeTA[RkumRbwkSaPi)al muneBldak;bNþwg  

eTAtulakar . 

bNþwgCMnYsmux bnÞab;BI)anenAtulakar minRtUv)anedaHRsayedayKμan 

karRBmeRBogBItulakareLIy . 

maRta 288>-
ral;R)ak;sMNgEdl)anmkBIbNþwgenH RtUvCaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘un.

RbsinebIbNþwg)anpþl;pldl;Rkumh‘un m©as;h‘unEdl)aneFVIbNþwgCMnYsmux 

GacesñIsMueTAtulakar edIm,I[xøÜn)anTTYlsMNgsmRsb . 

maRta 289>-
ral;GPi)alnigGñkRKb;RKgRkumh‘unEdlkMBugGnuvtþtYnaTIrbs;xøÜnRtUv ³ 

k- eFVIskmμPaBesμaHRtg;kñúgbMNgl¥ edIm,I[manplRbeyaCn_  
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maRta 282>-
 {saxaRkumh‘un} GacRtUvrMlay)anedayesckþIseRmcrbs;Rkumh‘un 

edIm .  

K- buRtsm<½n§ 

maRta 283>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs KWCaRkumh‘unEdlbegáIteLIgeday 

Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa nigEdlmanPaKh‘un 

ya:gtic 51¬hasibmYy¦PaKry RtUv)ankan;kab;edayRkumh‘unBaNiC¢kmμ 

breTsenaH . 

maRta 284>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs mannItibuKÁliklkçN³dac;eday 

ELkBIRkumh‘unedIm cab;BIkalbriecäTcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ tamc,ab;sþIBIviFan 

BaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 

maRta 285>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsGacRtUv)anbegáIteLIgkñúgTRmg;Ca 

Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ CaRkumh‘unmUlFn . 

maRta 286>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs GaceFVIRKb;skmμPaBBaNiC¢kmμCa 

muxrbrCaRbcaMrbs;xøÜn dUcRkumh‘unBaNiC¢kmμkñúgRsukEdr elIkElgEtskmμ- 

PaBNa Edlc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCahamXat;cMeBaHrUbvnþbuKÁl nignIti- 

buKÁlbreTs . 
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CMBUkTI 5 

bNþwgCMnYsmux 

maRta 287>-
 m©as;h‘unGacbþwg b¤ eFVIGnþraKmn_kñúgnam nigsiT§irbs;Rkumh‘un . m©as;h‘un 

RtUvbMeBjRKb;lkçxNÐdUcxageRkam ³ 

  k- Cam©as;h‘unenAkñúgRkumh‘unb¤Gñksñgmrtkrbs;m©as;h‘un enA 

kñúgGMLúgeBlEdlkarbþwgtva:enaH kMBugekItmaneLIgedaysarBaNiC¢kic©rbs; 

Rkumh‘un . 

  x- min)ane)aHeqñatKaMRTb¤min)an[sc©anum½ttamrebobNaepSg 

eToteLIy . 

  K- )antva:CalaylkçN_GkSreTARkumRbwkSaPi)al edIm,IeFVIkar 

edaHRsayCemøaHehIyEdlRkumRbwkSaPi)aledaHRsaymin)an . 

X- pþl;lixitCUndMNwgeTA[RkumRbwkSaPi)al muneBldak;bNþwg  

eTAtulakar . 

bNþwgCMnYsmux bnÞab;BI)anenAtulakar minRtUv)anedaHRsayedayKμan 

karRBmeRBogBItulakareLIy . 

maRta 288>-
ral;R)ak;sMNgEdl)anmkBIbNþwgenH RtUvCaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘un.

RbsinebIbNþwg)anpþl;pldl;Rkumh‘un m©as;h‘unEdl)aneFVIbNþwgCMnYsmux 

GacesñIsMueTAtulakar edIm,I[xøÜn)anTTYlsMNgsmRsb . 

maRta 289>-
ral;GPi)alnigGñkRKb;RKgRkumh‘unEdlkMBugGnuvtþtYnaTIrbs;xøÜnRtUv ³ 

k- eFVIskmμPaBesμaHRtg;kñúgbMNgl¥ edIm,I[manplRbeyaCn_  
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x<s;dl;Rkumh‘un . 

  x- GnuvtþedayykcitþTukdak; Büayam nigCMnaj dUcbuKÁlEdl 

manmFü½t Gnuvtþkñúgkal³eTs³mYydUcKñaEdr . 

lkçnþik³ b¤ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘un GacEcgfaRKb;CemøaHEdlekIt 

maneLIgrvagGPi)al nigrvagm©as;h‘unRtUvbBa¢ÚneTAmCÄmNÐlmCÄtþkmμ . 
 

CMBUkTI 6 

eTasb,BaØtþii 

maRta 290>-
 GñkRbRBwtþbTelIμs b¤ GñkcUlrYmkñúgkarRbRBwtþbTelIμs b¤ GñknaM[man 

karRbRBwtþbTelIμs kñúgkareFVIr)aykarN_ bBa¢IR)ak;cMNUl kMNt;ehtu b¤ Ék- 

sarepSg²eTot EdlRtUvepJIeTARksYgBaNiC¢kmμ b¤ eTAbuKÁlepSgeTot RtUvpþnÞa 

eTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000¬mYylan¦erol dl; 10>000>000 

¬db;lan¦erol nig¼b¤ Cab;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ Ex dl; 6¬R)aMmYy¦ Ex eday 

minTan;KitBIsMNgrdæb,evNI b¤ eTasTNÐEdlmanEcgkñúgc,ab;Bak;B½n§epSg² 

eTot . 

maRta 291>-
 enAeBlRkumhu‘nRbRBwtþbTelIμs GPi)al b¤ buKÁlikrbs;Rkumhu‘nNa 

Edl)anRbKl;siT§i[RbRBwtþbTelIμs b¤GnuBaØat b¤)anyl;RBm[RbRBwtþbT 

elIμs CaGñkTTYlxusRtUvmYyénbTelIμsenaH nwgRtUvTTYleTasTNÐdUcman 

EcgkñúgmaRta 291 énc,ab;enH . 

maRta 292>-
 bNþwgcMeBaHbTelIμsEdl)anRbRBwtþeRkamc,ab;enH RtUveFVIeLIgry³eBl

3¬bI¦qñaMy:agyUr cab;taMgBIéf¶EdlkmμvtßúénbNþwgenaH)anekIteLIg . 
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maRta 293>-
 karxkxanmin)anGnuvtþtamc,ab;enH dMeNaHRsayedaysMNgrdæb,- 

evNIminman\T§iBlelIbTelIμsenaHeLIy . 

maRta 294>-
 Rkumh‘un b¤ rUbvnþbuKÁlEdlmin)anGnuvtþedayKμanmUlehtuRtwmRtUvtam 

bBaØtþisþIBIkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ kartmál;ÉksarTuk  karpSBVpSay  tamtRmUv 

karénc,ab;enH RtUvpþnÞaeTastammaRta 43 nig 44fIμ énc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢- 

kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 

maRta 295>-
 Rkumh‘unb¤ rUbvnþbuKÁlEdl)anRbRBwtþbTelμIsnwgbTb,BaØtþienAkñúgcMNuc 

K EpññkTI 2 énCMBUkTI 3 EdlBak;B½n§nwgesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtu RtUvpþnÞa 

eTastammaRta43 nig44 fIμ énc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢INiC¢kmμ . 
 

maRta 296>-
 Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUlehtuRtwmRtUvkñúgkarepJIÉksarr)ay 

karN_hirBaØvtßúeTAm©as;h‘un nigkarbBa¢Únc,ab;cmøgr)aykarN_hirBaØvtßúeTA[ 

m©as;h‘undUc)anEcgkñúgmaRta 227 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaTwkR)ak;cMnYnBI

1>000>000¬mYylan¦erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erol .   

maRta 297>-
 Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUlehtuRtwmRtUv kñúgkarbBa¢Únc,ab;cmøg 

r)aykarN_hirBaØvtßú [eTAm®nþIRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ dUc)an 

EcgkñúgmaRta 228 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000¬mYYylan¦ 

erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erol .  
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x<s;dl;Rkumh‘un . 

  x- GnuvtþedayykcitþTukdak; Büayam nigCMnaj dUcbuKÁlEdl 

manmFü½t Gnuvtþkñúgkal³eTs³mYydUcKñaEdr . 

lkçnþik³ b¤ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘un GacEcgfaRKb;CemøaHEdlekIt 

maneLIgrvagGPi)al nigrvagm©as;h‘unRtUvbBa¢ÚneTAmCÄmNÐlmCÄtþkmμ . 
 

CMBUkTI 6 

eTasb,BaØtþii 

maRta 290>-
 GñkRbRBwtþbTelIμs b¤ GñkcUlrYmkñúgkarRbRBwtþbTelIμs b¤ GñknaM[man 

karRbRBwtþbTelIμs kñúgkareFVIr)aykarN_ bBa¢IR)ak;cMNUl kMNt;ehtu b¤ Ék- 

sarepSg²eTot EdlRtUvepJIeTARksYgBaNiC¢kmμ b¤ eTAbuKÁlepSgeTot RtUvpþnÞa 

eTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000¬mYylan¦erol dl; 10>000>000 

¬db;lan¦erol nig¼b¤ Cab;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ Ex dl; 6¬R)aMmYy¦ Ex eday 

minTan;KitBIsMNgrdæb,evNI b¤ eTasTNÐEdlmanEcgkñúgc,ab;Bak;B½n§epSg² 

eTot . 

maRta 291>-
 enAeBlRkumhu‘nRbRBwtþbTelIμs GPi)al b¤ buKÁlikrbs;Rkumhu‘nNa 

Edl)anRbKl;siT§i[RbRBwtþbTelIμs b¤GnuBaØat b¤)anyl;RBm[RbRBwtþbT 

elIμs CaGñkTTYlxusRtUvmYyénbTelIμsenaH nwgRtUvTTYleTasTNÐdUcman 

EcgkñúgmaRta 291 énc,ab;enH . 

maRta 292>-
 bNþwgcMeBaHbTelIμsEdl)anRbRBwtþeRkamc,ab;enH RtUveFVIeLIgry³eBl

3¬bI¦qñaMy:agyUr cab;taMgBIéf¶EdlkmμvtßúénbNþwgenaH)anekIteLIg . 
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maRta 293>-
 karxkxanmin)anGnuvtþtamc,ab;enH dMeNaHRsayedaysMNgrdæb,- 

evNIminman\T§iBlelIbTelIμsenaHeLIy . 

maRta 294>-
 Rkumh‘un b¤ rUbvnþbuKÁlEdlmin)anGnuvtþedayKμanmUlehtuRtwmRtUvtam 

bBaØtþisþIBIkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ kartmál;ÉksarTuk  karpSBVpSay  tamtRmUv 

karénc,ab;enH RtUvpþnÞaeTastammaRta 43 nig 44fIμ énc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢- 

kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 

maRta 295>-
 Rkumh‘unb¤ rUbvnþbuKÁlEdl)anRbRBwtþbTelμIsnwgbTb,BaØtþienAkñúgcMNuc 

K EpññkTI 2 énCMBUkTI 3 EdlBak;B½n§nwgesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtu RtUvpþnÞa 

eTastammaRta43 nig44 fIμ énc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢INiC¢kmμ . 
 

maRta 296>-
 Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUlehtuRtwmRtUvkñúgkarepJIÉksarr)ay 

karN_hirBaØvtßúeTAm©as;h‘un nigkarbBa¢Únc,ab;cmøgr)aykarN_hirBaØvtßúeTA[ 

m©as;h‘undUc)anEcgkñúgmaRta 227 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaTwkR)ak;cMnYnBI

1>000>000¬mYylan¦erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erol .   

maRta 297>-
 Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUlehtuRtwmRtUv kñúgkarbBa¢Únc,ab;cmøg 

r)aykarN_hirBaØvtßú [eTAm®nþIRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ dUc)an 

EcgkñúgmaRta 228 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000¬mYYylan¦ 

erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erol .  
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maRta 298>-
 svnkrbc©úb,nñb¤svnkrBImunrbs;Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUl- 

ehtuRtwmRtUv kñúgkarbMeBjkatBVkic© karcUlrYmkñúgmhasnñi)atm©as;h‘undUc 

)anEcgkñúgmaRta 234 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000 ¬mYy 

lan¦erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erolnig¼b¤ Cab;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ 

Ex dl; 6¬R)aMmYy¦Ex . 

maRta 299>-
 m®nþIRKb;RKgRkumhu‘nénRksYgBaNiC¢kmμ EdlmankareFVsRbEhs xVH 

karRbugRby½tñ b¤ mineKarBbTbBa¢arbs;RksYg b¤ rYmKMnitnwgGñkRbRBwtþbTelIμs 

b¤ CYysRmYlkñúgkarRbRBwtþbTelIμsenH RtUvTTYlkarpþnÞaeTasEpñkrdæ)al  

nig¼b¤ RtUvecaTRbkan;cMeBaHmuxtulakar . 

CMBUkTI 7 

Gnþrb,BaØtþi 

maRta 300>-
 c,ab;enHmineFVI[b:HBal;dl;suBlPaB nig dl;kic©dMeNIrkarénRkumh‘un 

TaMgGs; Edl)aneFVIkarcuHbBa¢IRtwmRtUvrYceRscehIyenAkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμén 

RBHraCaNacRkkm<úCa . 

maRta 301>-
 c,ab;enHRtUvGnuvtþcMeBaHral;dMeNIrkarrbs;Rkumhu‘nTaMgGs; kñúgTMnak; 

TMngpþl;Éksar nigB½t’manepSg²CUnRksYgBaNiC¢kmμ . 
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ធ៧-៩៧-១៤៧ ្រប.ក                 

្របកស 
ស�ពី ី

លក�ខណ� ស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយច្បោប ់ ស�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ 

និងេដយ្របកសេលខៈ ធ៩-៩៨-៤១៤ ចុះៃថ�ទី២៨ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី ្របភពទុនជា្របាក់

បេ�� ស្រមាប់េ្រប្របាស់ក�ុង្រស�ករបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១-១៣៧ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល 

ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាតិ, ធ៧-០៥-៥៤ ចុះៃថ�ទី១០ ែខមិនា ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពី 

េគាលនេយាបាយឥណទន នីតិវធិី និងសិទ�ិអំណាចផ�ល់ឥណទន , ធ៧-០៦-២១០ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  

ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករែកសំរលួ្របកស ស�ីពី េសហុ៊យបេង�នេដមទុនស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, 

ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ, ធ៧-០៦-២២៦ 

ចុះៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ៃនឥណទនធំៗរបស់្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១-១៨៦ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី អចលន្រទព្យរបស់ធនាគារ, ធ៧-០១០-១៨២ 

ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ, ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទី១១ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ, ធ៧-០០-០៤ 

ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�, ធ៧-០៤-២០៥ ចុះ 

ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពី េសហុ៊យអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង ធ៧-០៨-

១៩៣ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី ករកំណតជ់ាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ី និងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័�

ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ។ 

 
ជំពកូ១ 

អំពីេដមទុន 
្របករ ១.- 

 េដមទុនរបស់្រគឹះស� ន្រត�វបានកំរតិដូចខងេ្រកម 

 ១.១ ³  (ផុតកំណត)់ 
 ១.២ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ 
ជាពិេសស្របករ ៧ និង ្របករ ៨) 
 ១.៣ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, 
ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-
០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០) 
 ១.៤ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០) 
 ១.៥ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០) 
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្របកស 
ស�ពី ី

លក�ខណ� ស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយច្បោប ់ ស�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ 

និងេដយ្របកសេលខៈ ធ៩-៩៨-៤១៤ ចុះៃថ�ទី២៨ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី ្របភពទុនជា្របាក់

បេ�� ស្រមាប់េ្រប្របាស់ក�ុង្រស�ករបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១-១៣៧ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល 

ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាតិ, ធ៧-០៥-៥៤ ចុះៃថ�ទី១០ ែខមិនា ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពី 

េគាលនេយាបាយឥណទន នីតិវធិី និងសិទ�ិអំណាចផ�ល់ឥណទន , ធ៧-០៦-២១០ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  

ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករែកសំរលួ្របកស ស�ីពី េសហុ៊យបេង�នេដមទុនស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, 

ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ, ធ៧-០៦-២២៦ 

ចុះៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ៃនឥណទនធំៗរបស់្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១-១៨៦ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី អចលន្រទព្យរបស់ធនាគារ, ធ៧-០១០-១៨២ 

ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ, ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទី១១ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ, ធ៧-០០-០៤ 

ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�, ធ៧-០៤-២០៥ ចុះ 

ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពី េសហុ៊យអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង ធ៧-០៨-

១៩៣ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី ករកំណតជ់ាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ី និងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័�

ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ។ 

 
ជំពកូ១ 

អំពីេដមទុន 
្របករ ១.- 

 េដមទុនរបស់្រគឹះស� ន្រត�វបានកំរតិដូចខងេ្រកម 

 ១.១ ³  (ផុតកំណត)់ 
 ១.២ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ 
ជាពិេសស្របករ ៧ និង ្របករ ៨) 
 ១.៣ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, 
ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-
០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០) 
 ១.៤ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០) 
 ១.៥ ³ (្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០) 
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្របករ ២.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ៣.- 

  េដមទុនក�ុងលក�ន�កិៈរបស់្រគះឹស� នអច្រត�វសំុបេង�ន ឬបន�យបានេនេ្រកមលក�ខណ� ែដល្រត�វ ៖ 

 ៣.១  (្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-
០៥ ចុះ ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០  និង ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
 ៣.២ ករណីបេង�ន : 

  (េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២១០ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦) 
  រល់ករបេង�នេដមទុនរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វសំុករអនុ�� តពធីនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ជាមុន។ 

 ករបេង�នេដមទុន្រត�វបងេ់សហុ៊យចំននួ សូន្យេក្ប�សសូន្យបីភាគរយ (០,០៣%) េលចំនួន្របាក ់

ែដលសំុបេង�ន។  

 ៣.៣ ករណីបន�យ : (្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ំ
២០០០ ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ និង 
ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
 

្របករ ៤.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ៥.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-០៥ ចុះ 

ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០  និង ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០។ 

 
ជំពូក២ 

អំពីអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 
 

្របករ ៦.- អ�កបេង�ត្រគឹះស� ន្រត�វបំេពញែបបបទជា ៣ ដំណាកក់ល ៖ 

 ៦.១  ដំណាកក់លទ១ី : ករផ�ល់ពត័ម៌ាន និងែណនាលំក�ខណ� ៃនសំណំុែបបបទ (្រត�វបានជនំួស
េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទ ី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០,  ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ 
ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
 ៦.២  ដំណាកក់លទ២ី : ករេចញលិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍ 

  ៦.២.១ លិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញឱ្យបនា� បពី់ករសិក្សោ

សំណំុែបបបទេឃញមានលក�ណៈ្រគប្់រគាន ់ និង្រតឹម្រត�វេដម្បបីង�លក�ណៈឱ្យេផ�រេដមទុនមកធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា េដម្បេីរៀបចទំីស� កក់រ និងេរៀបចំដំេណ រករេដយអនុេលមេទតមរល់លក�ខណ� ែដលមានែចង

េនក�ុងេនាះ។ 
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  ៦.២.២ ក�ុងករណីែដលសម្ីរគះឹស� នកំពុងេផ�មបេង�តមនិអចដំេណ រករបានេនក�ុងកលកណំត់

ៃនលិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍េនាះេទ ្រត�វរងករផាកពិនយ័ជា្របាកចំ់នួន ៥.០០០.០០០.០០ (្របាលំន)

េរៀលក�ុងមយួៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវេនក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� េហយេបេនែតអនុវត�មនិបាន លិខិតអនុ�� តជា

េគាលករណ៍េនាះ្រត�វទុកជាេមាឃៈ។ 

 ៦.៣   ដំណាកក់លទ៣ី : ករេចញអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� ៖ 

  ៦.៣.១ អជា� បណ័� េនះ្រត�វបានេចញជាផ�ូវករឱ្យសម្ីរគឹះស� ន បនា� បព់ីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបាន

ពិនិត្យេឃញថារល់លក�ខណ� ក�ុងលិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍ និងសំណំុែបបបទ្រត�វបានបំេពញសព�្រគប់

េហយ។ 

  ៦.៣.២ និង ៦.៣.៣ (្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ 
ឆា� ២ំ០០០,  ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
  ៦.៣.៤ អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�អច្រត�វបន�េឡងវញិបានលុះណាែតសម្ីរគះឹស� នបានដកម់ក

នូវសំណំុែបបបទែដលេនខ�ះ ឬែដលអស់តៃម�េ្របករបាន ឬ/និងបានេធ�និយត័កម�េលភាពមនិ្រប្រកតីទងំ

អស់របស់ខ�ួន។ ក�ុងករណីបំេពញលក�ខណ� ទំងេនះមិនបាន  ្រត�វរងករផាកពិន័យជា្របាក់ ចំនួន 

១.០០០.០០០.០០ (មួយលន) េរៀលក�ុងមួយៃថ� ែដលយឺតយ៉ាវេដយគិតបនា� ប់ពីៃថ�សុពលភាពចុង

េ្រកយៃនអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ែដលពកព់ន័�រហូតដល់េពលណាអចបន�ឱ្យបាន។ 
 

្របករ ៧.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០,  ធ៧-០០-០៥ ចុះ 

ៃថ�១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-០៤-២០៥ 

ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤។ 

ជំពូក៣ 
អំពីអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 

 
្របករ ៨.- 

 ៨.១ (ជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២២៦ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យ
ហនិភយ័ៃនឥណទនធំៗរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 ៨.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ មនិអចផ�ល់ឥណទន (របប់��ូ លទងំឥណទនភតិសន្យោ នងិ

ករសន្យោតមហត�េលខ្រគប្់របេភទ)ឱ្យេទៈ 

  ៨.២.១: ភាគទុនិក-សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងនាយកចតក់ររបស់ខ�ូន (ជនំួសេដយ មា្រត 
៤៩ និង មា្រត៥០ ៃនច្បោប ់  ស�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ និង
េដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៧ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាតិ) 
  ៨.២.២: មុខស�� េ្រប្របាស់ េដម្បបីងជ់ំរះភាគកម�ក�ុងករបេង�ត្រគឹះស� នមយួ ឬេ្រចនេទៀត 

    ៨.២.៣: មុខស�� េ្រប្របាស់េ្រក្របេទស  

    ៨.២.៤: មុខស�� េ្រប្របាស់ក�ុង្របេទស បុ៉ែន�សំអងេល្រទព្យដក់ប�� ំែដលេនេ្រក្របេទសេឡយ។ 
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្របករ ២.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ៣.- 

  េដមទុនក�ុងលក�ន�កិៈរបស់្រគះឹស� នអច្រត�វសំុបេង�ន ឬបន�យបានេនេ្រកមលក�ខណ� ែដល្រត�វ ៖ 

 ៣.១  (្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ ែខេមស ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-
០៥ ចុះ ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០  និង ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
 ៣.២ ករណីបេង�ន : 

  (េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២១០ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦) 
  រល់ករបេង�នេដមទុនរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វសំុករអនុ�� តពធីនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ជាមុន។ 

 ករបេង�នេដមទុន្រត�វបងេ់សហុ៊យចំននួ សូន្យេក្ប�សសូន្យបីភាគរយ (០,០៣%) េលចំនួន្របាក ់

ែដលសំុបេង�ន។  

 ៣.៣ ករណីបន�យ : (្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ំ
២០០០ ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ និង 
ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
 

្របករ ៤.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ៥.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-០៥ ចុះ 

ៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០  និង ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០។ 

 
ជំពូក២ 

អំពីអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 
 

្របករ ៦.- អ�កបេង�ត្រគឹះស� ន្រត�វបំេពញែបបបទជា ៣ ដំណាកក់ល ៖ 

 ៦.១  ដំណាកក់លទ១ី : ករផ�ល់ពត័ម៌ាន និងែណនាលំក�ខណ� ៃនសំណំុែបបបទ (្រត�វបានជនំួស
េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទ ី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០,  ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ 
ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
 ៦.២  ដំណាកក់លទ២ី : ករេចញលិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍ 

  ៦.២.១ លិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញឱ្យបនា� បពី់ករសិក្សោ

សំណំុែបបបទេឃញមានលក�ណៈ្រគប្់រគាន ់ និង្រតឹម្រត�វេដម្បបីង�លក�ណៈឱ្យេផ�រេដមទុនមកធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បេីរៀបចទំីស� កក់រ និងេរៀបចំដំេណ រករេដយអនុេលមេទតមរល់លក�ខណ� ែដលមានែចង

េនក�ុងេនាះ។ 
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  ៦.២.២ ក�ុងករណីែដលសម្ីរគះឹស� នកំពុងេផ�មបេង�តមនិអចដំេណ រករបានេនក�ុងកលកណំត់

ៃនលិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍េនាះេទ ្រត�វរងករផាកពិនយ័ជា្របាកចំ់នួន ៥.០០០.០០០.០០ (្របាលំន)

េរៀលក�ុងមយួៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវេនក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� េហយេបេនែតអនុវត�មនិបាន លិខិតអនុ�� តជា

េគាលករណ៍េនាះ្រត�វទុកជាេមាឃៈ។ 

 ៦.៣   ដំណាកក់លទ៣ី : ករេចញអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� ៖ 

  ៦.៣.១ អជា� បណ័� េនះ្រត�វបានេចញជាផ�ូវករឱ្យសម្ីរគឹះស� ន បនា� បព់ីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបាន

ពិនិត្យេឃញថារល់លក�ខណ� ក�ុងលិខិតអនុ�� តជាេគាលករណ៍ និងសំណំុែបបបទ្រត�វបានបំេពញសព�្រគប់

េហយ។ 

  ៦.៣.២ និង ៦.៣.៣ (្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ 
ឆា� ២ំ០០០,  ធ៧-០០-០៥ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០) 
  ៦.៣.៤ អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�អច្រត�វបន�េឡងវញិបានលុះណាែតសម្ីរគះឹស� នបានដកម់ក

នូវសំណំុែបបបទែដលេនខ�ះ ឬែដលអស់តៃម�េ្របករបាន ឬ/និងបានេធ�និយត័កម�េលភាពមនិ្រប្រកតីទងំ

អស់របស់ខ�ួន។ ក�ុងករណីបំេពញលក�ខណ� ទំងេនះមិនបាន  ្រត�វរងករផាកពិន័យជា្របាក់ ចំនួន 

១.០០០.០០០.០០ (មួយលន) េរៀលក�ុងមួយៃថ� ែដលយឺតយ៉ាវេដយគិតបនា� ប់ពីៃថ�សុពលភាពចុង

េ្រកយៃនអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ែដលពកព់ន័�រហូតដល់េពលណាអចបន�ឱ្យបាន។ 
 

្របករ ៧.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០០-០៦ ចុះៃថ�១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០,  ធ៧-០០-០៥ ចុះ 

ៃថ�១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០, ធ៧-០០-០៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ និង ធ៧-០៤-២០៥ 

ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤។ 

ជំពូក៣ 
អំពីអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 

 
្របករ ៨.- 

 ៨.១ (ជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២២៦ ចុះៃថ�ទី០៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យ
ហនិភយ័ៃនឥណទនធំៗរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 ៨.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ មនិអចផ�ល់ឥណទន (របប់��ូ លទងំឥណទនភតសិន្យោ នងិ

ករសន្យោតមហត�េលខ្រគប្់របេភទ)ឱ្យេទៈ 

  ៨.២.១: ភាគទុនិក-សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងនាយកចតក់ររបស់ខ�ូន (ជនំួសេដយ មា្រត 
៤៩ និង មា្រត៥០ ៃនច្បោប ់  ស�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ និង
េដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៧ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាតិ) 
  ៨.២.២: មុខស�� េ្រប្របាស់ េដម្បបីងជ់ំរះភាគកម�ក�ុងករបេង�ត្រគឹះស� នមយួ ឬេ្រចនេទៀត 

    ៨.២.៣: មុខស�� េ្រប្របាស់េ្រក្របេទស  

    ៨.២.៤: មុខស�� េ្រប្របាស់ក�ុង្របេទស បុ៉ែន�សំអងេល្រទព្យដក់ប�� ំែដលេនេ្រក្របេទសេឡយ។ 
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 ៨.៣: (ជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៥-៥៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពី េគាល
នេយាបាយឥណទន នីតិវធិ ីនិងសិទ�ិអណំាច ផ�ល់ឥណទន) 
 ៨.៤ (ជនំួសេដយ ច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ ្រតង់
ជពូំក១០: ភាគកម�របស់្រគឹះស� នចណុំះច្បោបេ់នះក�ុងេដមទុនៃន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ដៃទេទៀត) 

ជំពូក៤ 
អំពីករកន់កបអ់ចលន្រទព្យ 

្របករ៩, ១០ និង១១.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៦ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ១២.- 

 អគ�នាយកដ� ន អធិករដ� នៃផ�ក�ុង ខុទ�កល័យ ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដលេនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានភារកិច�េរៀងៗខ�ូនអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតត់ម្របកសេនះ។ 
 

្របករ ១៣.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៧ 

     េទសភបិាល 

      ហត�េលខ និង្រត: េថា េប៉ងលត 
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ធ៧-០៨-១៩៣ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករកំណតជ់ាថ�ីនូវេដមទុនចុះប��  ីនិង លក�ខណ� សុអំជា� បណ័�  

ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារ 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីព ី

េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

  
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតជ់ាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា និងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័�  

ចំេពះ្រគឹស� ះធនាគារ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងសិក្សោពីសមត�ភាពេធ�្របតិបត�ិករ របស់បុគ�លេស�សំុ េដម្ប ី

សេ្រមចេគាលេដអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ខ�ួន េដយេធ�យ៉ាងណាឱ្យបាន្រសបតមករងរដរ៏លូនៃន្របពន័�ធនាគារ 

េដម្បផី�ល់សុវត�ិភាព្រគប្់រគានស់្រមាបស់ធារណជន។ ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� េធ�្របតិបត�ិករធនាគារ ែដល 

មនិ្រតឹម្រត�វតមលក�ខណ� ែដលមានែចងេនក�ុង្របកសេនះ នឹង្រត�វបដិេសធជាលយលក�អក្សរ។ 
 

្របករ ២.- 

្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វ្រគប្់រគងេដយបុគ�លយ៉ាងតិចចំនួនពីររបូ ែដលមានភាពសុចរតិ និងគុណវឌុ្ឍ ិ

និងមានបទពិេសធនស៍ម្រសបេល្របតិបត�ិករធនាគារ។ 
 

្របករ ៣.- 

ភាគទុនិកមយួ ឬេ្រចន ្រត�វមានភស�ុតងបង� ញថាមានបទពិេសធនក៍�ុងសកម�ភាពែដល្រគឹះស� ន 

ធនាគារមានបំណងេធ�្របតិបត�ិករ។ 
 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� នធនាគារែដលនឹង្រត�វបេង�តេឡង ្រត�វមានបុគ�លិក្រគប់្រគាន់ និងមានជំនាញសម្រសប។ 

ធនធានបេច�កេទសរួមទំង្របព័ន�ព័ត៌មាន្រត�វមាន្របសិទ�ភាព និងអចេជឿជាក់បាន ជាពិេសស្របព័ន� 

សុវត�ិភាពៃន្របតិបត�ិករជាមយួសធារណជន។ 
 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នធនាគារែដលនឹង្រត�វបេង�តេឡង ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលអចឱ្យ្រគឹះស� ន 

ធនាគារ ៖ 

- ធានាបានថា្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ នីតិវធិ ី ្របតិបត�តិមច្បោប ់ និងបទប្ប��ត� ិ

ជាធរមាន និងករអនុវត�ធុរកិច� និងស�ងដ់រជាទូេទ 

- ធានាករ្របតិបត�ិតមក្រមិតកំណត់ែដលបានដក់េចញចំេពះហនិភ័យ ជាពិេសស 

ហនិភយ័សមភាគី ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់និងហនភិយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ 

- ធានាគុណភាពរបាយករណ៍គណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុ។  
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 ៨.៣: (ជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៥-៥៤ ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពី េគាល
នេយាបាយឥណទន នីតិវធិ ីនិងសិទ�ិអណំាច ផ�ល់ឥណទន) 
 ៨.៤ (ជនំួសេដយ ច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ ្រតង់
ជពូំក១០: ភាគកម�របស់្រគឹះស� នចណុំះច្បោបេ់នះក�ុងេដមទុនៃន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ដៃទេទៀត) 

ជំពូក៤ 
អំពីករកន់កបអ់ចលន្រទព្យ 

្របករ៩, ១០ និង១១.- 

 ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៦ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ១២.- 

 អគ�នាយកដ� ន អធិករដ� នៃផ�ក�ុង ខុទ�កល័យ ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដលេនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានភារកិច�េរៀងៗខ�ូនអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតត់ម្របកសេនះ។ 
 

្របករ ១៣.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៧ 

     េទសភបិាល 

      ហត�េលខ និង្រត: េថា េប៉ងលត 
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ធ៧-០៨-១៩៣ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករកំណតជ់ាថ�ីនូវេដមទុនចុះប��  ីនិង លក�ខណ� សុអំជា� បណ័�  

ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារ 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីព ី

េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

  
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតជ់ាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា និងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័�  

ចំេពះ្រគឹស� ះធនាគារ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងសិក្សោពីសមត�ភាពេធ�្របតិបត�ិករ របស់បុគ�លេស�សំុ េដម្ប ី

សេ្រមចេគាលេដអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ខ�ួន េដយេធ�យ៉ាងណាឱ្យបាន្រសបតមករងរដរ៏លូនៃន្របពន័�ធនាគារ 

េដម្បផី�ល់សុវត�ិភាព្រគប្់រគានស់្រមាបស់ធារណជន។ ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� េធ�្របតិបត�ិករធនាគារ ែដល 

មនិ្រតឹម្រត�វតមលក�ខណ� ែដលមានែចងេនក�ុង្របកសេនះ នឹង្រត�វបដិេសធជាលយលក�អក្សរ។ 
 

្របករ ២.- 

្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វ្រគប្់រគងេដយបុគ�លយ៉ាងតិចចំនួនពីររបូ ែដលមានភាពសុចរតិ និងគុណវឌុ្ឍ ិ

និងមានបទពិេសធនស៍ម្រសបេល្របតិបត�ិករធនាគារ។ 
 

្របករ ៣.- 

ភាគទុនិកមយួ ឬេ្រចន ្រត�វមានភស�ុតងបង� ញថាមានបទពិេសធនក៍�ុងសកម�ភាពែដល្រគឹះស� ន 

ធនាគារមានបំណងេធ�្របតិបត�ិករ។ 
 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� នធនាគារែដលនឹង្រត�វបេង�តេឡង ្រត�វមានបុគ�លិក្រគប់្រគាន់ និងមានជំនាញសម្រសប។ 

ធនធានបេច�កេទសរួមទំង្របព័ន�ព័ត៌មាន្រត�វមាន្របសិទ�ភាព និងអចេជឿជាក់បាន ជាពិេសស្របព័ន� 

សុវត�ិភាពៃន្របតិបត�ិករជាមយួសធារណជន។ 
 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នធនាគារែដលនឹង្រត�វបេង�តេឡង ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលអចឱ្យ្រគឹះស� ន 

ធនាគារ ៖ 

- ធានាបានថា្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ នីតិវធិ ី ្របតិបត�តិមច្បោប ់ និងបទប្ប��ត� ិ

ជាធរមាន និងករអនុវត�ធុរកិច� និងស�ងដ់រជាទូេទ 

- ធានាករ្របតិបត�ិតមក្រមិតកំណត់ែដលបានដក់េចញចំេពះហនិភ័យ ជាពិេសស 

ហនិភយ័សមភាគី ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់និងហនភិយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ 

- ធានាគុណភាពរបាយករណ៍គណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុ។  
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្របករ ៦.- 

ភាពឋតិេថរែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នធនាគារក�ុងរយៈេពលេ្រចនឆា� ខំងមុខ ្រត�វបេង�តឱ្យបាន

្រគប្់រគានត់មរយៈែផនករអជីវកម� ករសិក្សោទីផ្សោរ នងិករសកល្បងហិរ�� វត�ុ (financial simulations) 

រមួទងំ ករេធ�េសណារយី៉ូសកល្បង (stress sc enarios) េបចបំាច។់ ករសកល្បងហិរ�� វត�ុ ្រត�វមាន 

សូចនាករ ែដលទទួលស� ល់ជាទូេទេ្រប្របាស់ក�ុងករវភិាគហិរ�� វត�ុ និង បទដ� ន្រប�ង្របយត័�។  
 

្របករ ៧.-  

(្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៣ និង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ 
ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

្របករ៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 

ធនាគារពណិជ�បេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជាសខធនាគារបរេទស ែដលមានធនាគារេម មាន

ចំណាតថ់ា� កវ់និិ េយាគេដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា េស� នឹង 

២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ។  

ក�ុងករណីធនាគារេមេនបរេទសធា� កច់ណំាតថ់ា� កេ់្រកមចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ធនាគារ្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទសែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វ

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ដូចធនាគារែដលមានែចងក�ុង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧  ។ 
 

្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ធនាគារពណិជ�ែដលបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬជាបុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស 

្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។  
 

្របករ ៨.-  

(្រត�វជនំួសេដយ្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ 
ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ធនាគារឯកេទសបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា

េស�នឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ហុកសិបប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៩.- 

នីតិវធិី និងករវយតៃម�បែន�មេលពក្យេស�សំុអជា� បណ័� របស់្រគះឹស� នធនាគារ ្រត�វបានកំណត ់

េដយសរចរែណនាេំដយែឡក។ 
 

្របករ ១០.-  

(្រត�វជនំួសេដយ្របករ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខមនីា ឆា� ំ
២០១៦ ស�ីព ីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
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្របករ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមាន

ែចងក�ុង្របករ ៣ ្របករ ៤ ្របករ ៥  ្របករ ៦  និង្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ក�ុងរយៈ

េពលពីរឆា�  ំចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

ចំេពះ្របករ ៦ សូមអនេនក�ុង ្របករ ២ ចណុំច ៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក ស�ីព ីករ
ផ�ល់អជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក� ហិរ�� វត�ុ ។   

ចំេពះ្របករ ៧ សូមអនេនក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្រប.ក ស�ីពី ករផ�ល់
អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ។    

 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាព 

េ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមអណាព្យោបាល 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

         ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៩  ែខក��   ឆា� ២ំ០០៨ 

  េទសភបិាល 

                  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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្របករ ៦.- 

ភាពឋតិេថរែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នធនាគារក�ុងរយៈេពលេ្រចនឆា� ខំងមុខ ្រត�វបេង�តឱ្យបាន

្រគប្់រគានត់មរយៈែផនករអជីវកម� ករសិក្សោទីផ្សោរ នងិករសកល្បងហិរ�� វត�ុ (financial simulations) 

រមួទងំ ករេធ�េសណារយី៉ូសកល្បង (stress sc enarios) េបចបំាច។់ ករសកល្បងហិរ�� វត�ុ ្រត�វមាន 

សូចនាករ ែដលទទួលស� ល់ជាទូេទេ្រប្របាស់ក�ុងករវភិាគហិរ�� វត�ុ និង បទដ� ន្រប�ង្របយត័�។  
 

្របករ ៧.-  

(្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៣ និង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ 
ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

្របករ៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 

ធនាគារពណិជ�បេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជាសខធនាគារបរេទស ែដលមានធនាគារេម មាន

ចំណាតថ់ា� កវ់និិ េយាគេដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា េស� នឹង 

២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ។  

ក�ុងករណីធនាគារេមេនបរេទសធា� កច់ណំាតថ់ា� កេ់្រកមចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ធនាគារ្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទសែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វ

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ដូចធនាគារែដលមានែចងក�ុង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧  ។ 
 

្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ធនាគារពណិជ�ែដលបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬជាបុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស 

្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។  
 

្របករ ៨.-  

(្រត�វជនំួសេដយ្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ 
ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ធនាគារឯកេទសបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា

េស�នឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ហុកសិបប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៩.- 

នីតិវធិី និងករវយតៃម�បែន�មេលពក្យេស�សំុអជា� បណ័� របស់្រគះឹស� នធនាគារ ្រត�វបានកំណត ់

េដយសរចរែណនាេំដយែឡក។ 
 

្របករ ១០.-  

(្រត�វជនំួសេដយ្របករ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខមនីា ឆា� ំ
២០១៦ ស�ីព ីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

367

្របករ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមាន

ែចងក�ុង្របករ ៣ ្របករ ៤ ្របករ ៥  ្របករ ៦  និង្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ក�ុងរយៈ

េពលពីរឆា�  ំចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

ចំេពះ្របករ ៦ សូមអនេនក�ុង ្របករ ២ ចណុំច ៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក ស�ីព ីករ
ផ�ល់អជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក� ហិរ�� វត�ុ ។   

ចំេពះ្របករ ៧ សូមអនេនក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្រប.ក ស�ីពី ករផ�ល់
អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ។    

 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាព 

េ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមអណាព្យោបាល 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

         ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៩  ែខក��   ឆា� ២ំ០០៨ 

  េទសភបិាល 

                  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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400

ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

េដមទុនចុះប��អីប្បបរមា 

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតេ់ឡងវញិនូវេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា  ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ២.- 

្របកសេនះមានេគាលេដព្រងឹងមូលដ� នេដមទុនឲ្យកនែ់តរងឹមារំបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ៣.- 

ធនាគារពណិជ�បេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជាសខធនាគារបរេទស ែដលមានធនាគារេម មាន

ចំណាតថ់ា� កវ់និិ េយាគេដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា េស� នឹង 

២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ។  

ក�ុងករណីធនាគារេមេនបរេទសធា� កច់ណំាតថ់ា� កេ់្រកមចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ធនាគារ្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទសែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វ

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ដូចធនាគារែដលមានែចងក�ុង្របករ ៤ ។  
 

្របករ ៤.- 
 

ធនាគារពណិជ�ែដលបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬជាបុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស 

្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៥.- 

ធនាគារឯកេទសបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា

េស�នឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ហុកសិបប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៦.- 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ�� ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នងឹ ១២០.០០០.០០០.០០០ 

េរៀល (មយួរយៃម�ប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៧.- 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វមានេដមទុនអប្បបរមាេស�នឹង ៦.០០០.០០០.០០០ េរៀល (្របាមំយួប៊ី

លនេរៀល) ។ 
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្របករ ៨.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមាន

ែចងក�ុង្របករ ៣ ្របករ ៤ ្របករ ៥ ្របករ ៦  និង្របករ ៧ ៃន្របកសេនះ ក�ុងរយៈេពលពីរឆា�  ំចបព់ីៃថ�ចុះ

ហត�េលខេនះតេទ ។ 
  

្របករ ៩.-  

្រត�វបានចតទុ់កជានិរករណ៍ ៖ 

- ្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០0-០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពីករផ�ល់

អជា� ប័ណ� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ្របករ២ ចំណុច៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ 

ស�ីពីករផ�ល់អជា� ប័ណ� ទទួល្របាក់បេ�� ពីសធារណជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  និង 

- ្របករ៧ ្របករ៨ និង្របករ១០ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  

ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីករកំណត់ជាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ីនិងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័�  ចំេពះ្រគឹះស� ន

ធនាគារ ។ 
 

្របករ ១០.- 
 

អគ�េលខធិករ អគ�នាយកបេច�កេទស អគ�នាយក្រត�តពិនិត្យ អគ�េបឡា អគ�ពិនិត្យ ្របធាននាយកដ� ន 

អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលមានករពក់ព័ន� និងអគ�នាយក្រគប់្រគះឹស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�

េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

                                                                                         រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី២២ ែខមនីា   ឆា� ២ំ០១៦ 

                                                                                                  េទសភបិាល 

                                                                                     ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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401

ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

េដមទុនចុះប��អីប្បបរមា 

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតេ់ឡងវញិនូវេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា  ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ២.- 

្របកសេនះមានេគាលេដព្រងឹងមូលដ� នេដមទុនឲ្យកនែ់តរងឹមារំបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ៣.- 

ធនាគារពណិជ�បេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជាសខធនាគារបរេទស ែដលមានធនាគារេម មាន

ចំណាតថ់ា� កវ់និិ េយាគេដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា េស� នឹង 

២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ។  

ក�ុងករណីធនាគារេមេនបរេទសធា� កច់ណំាតថ់ា� កេ់្រកមចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ធនាគារ្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទសែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វ

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ដូចធនាគារែដលមានែចងក�ុង្របករ ៤ ។  
 

្របករ ៤.- 
 

ធនាគារពណិជ�ែដលបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬជាបុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស 

្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៥.- 

ធនាគារឯកេទសបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា

េស�នឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ហុកសិបប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៦.- 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ�� ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នងឹ ១២០.០០០.០០០.០០០ 

េរៀល (មយួរយៃម�ប៊លីនេរៀល) ។ 
 

្របករ ៧.- 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វមានេដមទុនអប្បបរមាេស�នឹង ៦.០០០.០០០.០០០ េរៀល (្របាមំយួប៊ី

លនេរៀល) ។ 
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្របករ ៨.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមាន

ែចងក�ុង្របករ ៣ ្របករ ៤ ្របករ ៥ ្របករ ៦  និង្របករ ៧ ៃន្របកសេនះ ក�ុងរយៈេពលពីរឆា�  ំចបព់ីៃថ�ចុះ

ហត�េលខេនះតេទ ។ 
  

្របករ ៩.-  

្រត�វបានចតទុ់កជានិរករណ៍ ៖ 

- ្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០0-០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពីករផ�ល់

អជា� ប័ណ� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ្របករ២ ចំណុច៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ 

ស�ីពីករផ�ល់អជា� ប័ណ� ទទួល្របាក់បេ�� ពីសធារណជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  និង 

- ្របករ៧ ្របករ៨ និង្របករ១០ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  

ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីករកំណត់ជាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ីនិងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័�  ចំេពះ្រគឹះស� ន

ធនាគារ ។ 
 

្របករ ១០.- 
 

អគ�េលខធិករ អគ�នាយកបេច�កេទស អគ�នាយក្រត�តពិនិត្យ អគ�េបឡា អគ�ពិនិត្យ ្របធាននាយកដ� ន 

អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលមានករពក់ព័ន� និងអគ�នាយក្រគប់្រគះឹស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�

េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

                                                                                         រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី២២ ែខមនីា   ឆា� ២ំ០១៦ 

                                                                                                  េទសភបិាល 

                                                                                     ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៦-០០៣ ស.រ.ច.ណ.ន 

សរចរែណនា ំ

ស�ពី ី

 ករអនុវត�្របកសស�ពី ី  

េដមទុនចុះប��អីប្បបរមារបស្់រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 

េយាងតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានដកឲ់្យេ្រប្របាស់េដយ្រពះរជ្រកម

េលខនស/រកម/១១៩៩/១៣ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ និង្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក 

ស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជាកណំតន់ីតិវធិីបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ដូចខងេ្រកម ៖ 

១.  េដមទុនចុះប��អីប្បបរមា 
 ១.១  ធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទស 

ធនាគារពណិជ�ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជាសខធនាគារបរេទស្រត�វមានេដមទុន

ចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ្របសិនេបធនាគារេមមាន 

“ចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ” ។ សខធនាគារបរេទសេផ្សងេទៀតែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ្រត�វ 

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 

“ចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ” របស់ធនាគារេម្រត�វបានផ�ល់េដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាត ិ

យ៉ាងតិចចំនួនមយួក�ុងចំេណាមភា� កង់រចតថ់ា� កដូ់ចជា៖ Moody’s Investor Services, Standard & Poor’s, 

Fitch ឬភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិេផ្សងេទៀតែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ “ចំណាត់

ថា� កវ់និិេយាគ” សំេដេលចំណាតថ់ា� កែ់ដលេស� ឬខ�ស់ជាង ៖ 

- Baa3 របស់ Moody’s Investor Services 

- BBB-  របស់ Standard & Poor’s និង 

- BBB-  របស់ Fitch។ 
 

លិខិតប�� កអ់ពំីចំណាតថ់ា� ក្់រត�វមានសុពលភាព១ឆា�  ំ គិតមកដល់កលបរេិច�ទរយករណ៍មក 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

១.២  ្រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត�ុេផ្សងេទៀត 
 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជាបតុ�សម�ន័�ធនាគារបរេទស េទះប ី

ធនាគារេមទទួលបានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ និង/ឬកនក់បភ់ាគហុ៊ន១០០% កេ៏ដយ្រត�វមានេដមទុនចុះ 

ប�� ីអប្បបរមា េស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 
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 ចំេពះធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊ន

ក�ុង្រស�ក ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ី
អប្បបរមាដូចមានែចងក�ុងខ�មឹសរៃន្របកសស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

េដយមនិគិតពីចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ។ 
 

២.  រយៈេពលបេង�នេដមទនុ 
  

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាតមករកំណត ់ដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ្រត�វបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ឲ្យបានយ៉ាងតិចពកក់ណា� លៃនេដមទុន ែដល្រត�វបំេពញ 

បែន�ម យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមដណំាចែ់ខមនីា ឆា� ២ំ០១៧  និង 
 

- ្រត�វបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាឲ្យបាន្រគបច់ំនួន យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ំ

២០១៨  ។ 

៣.  ឯកសរែដល្រត�វផ�ល ់
 

សខធនាគារបរេទស និង្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វផ�ល់ឯកសរជូនធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពលមនិេលសពី៦ែខ បនា� បព់ីកលបរេិច�ទចុះហត�េលខេលសរចរែណនាេំនះ ។ 

 

៣.១ សខធនាគារបរេទស ្រត�វផ�ល់ឯកសរដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីសេ្រមចអំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន 

ធនាគារេម ឬបុគ�លែដលបានទទួលសិទ�ិពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារេម 

- លិខិតប�� កអ់ពំីចំណាតថ់ា� ករ់បស់ធនាគារេម 

- លិខិតធានារបស់ធនាគារេមក�ុងករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

- លិខិតធានាអំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់ធនាគារេម ក�ុងករណីចំណាតថ់ា� ក់

របស់ធនាគារេមធា� កចុ់ះេ្រកមចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ 

- លិខិតប�� ករ់បស់ធនាគារេមែដលប�� កអ់ំពីករប��ូ នលិខិតធានាជូនអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យរបស់

ធនាគារេម និង 

- ែផនករនិងយុទ�ស�ស�បេង�នេដមទុនតមដំណាកក់លែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ៃនធនាគារេមឬេដយអ�កែដលបានទទួលសិទ�ិពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារេម េដម្បបីេង�ន 

េដមទុន្រសបតមករកំណតៃ់ន្របកសស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារ  

និងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

សខធនាគារបរេទស ្រត�វេផ�លិខិតប�� កអ់ំពីចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគរបស់ធនាគារេម ែដលេនមាន

សុពលភាព និងមានករប�� កភ់ាព្រតមឹ្រត�វមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឲ្យបានេទៀងទតក់�ុងសបា� ហ៍ទមីយួៃន

ែខមករ និងែខកក�ដ េរៀងរល់ឆា�  ំឬតមករចបំាច ់។ េលសពីេនះេទៀត សខធនាគារបរេទស្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្របសិនេបភា� ក់ងរចត់ថា� ក់ឯករជ្យអន�រជាតិបន�យ ចំណាត់ថា� ក់របស់ 

ធនាគារេម ។  
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ធ៧-០១៦-០០៣ ស.រ.ច.ណ.ន 

សរចរែណនា ំ

ស�ពី ី

 ករអនុវត�្របកសស�ពី ី  

េដមទុនចុះប��អីប្បបរមារបស្់រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 

េយាងតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដល្រត�វបានដកឲ់្យេ្រប្របាស់េដយ្រពះរជ្រកម

េលខនស/រកម/១១៩៩/១៣ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ និង្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក 

ស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជាកណំតន់ីតិវធិីបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ដូចខងេ្រកម ៖ 

១.  េដមទុនចុះប��អីប្បបរមា 
 ១.១  ធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទស 

ធនាគារពណិជ�ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជាសខធនាគារបរេទស្រត�វមានេដមទុន

ចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ្របសិនេបធនាគារេមមាន 

“ចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ” ។ សខធនាគារបរេទសេផ្សងេទៀតែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ្រត�វ 

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 

“ចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ” របស់ធនាគារេម្រត�វបានផ�ល់េដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាត ិ

យ៉ាងតិចចំនួនមយួក�ុងចំេណាមភា� កង់រចតថ់ា� កដូ់ចជា៖ Moody’s Investor Services, Standard & Poor’s, 

Fitch ឬភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិេផ្សងេទៀតែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ “ចំណាត់

ថា� កវ់និិេយាគ” សំេដេលចំណាតថ់ា� កែ់ដលេស� ឬខ�ស់ជាង ៖ 

- Baa3 របស់ Moody’s Investor Services 

- BBB-  របស់ Standard & Poor’s និង 

- BBB-  របស់ Fitch។ 
 

លិខិតប�� កអ់ពំីចំណាតថ់ា� ក្់រត�វមានសុពលភាព១ឆា�  ំ គិតមកដល់កលបរេិច�ទរយករណ៍មក 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

១.២  ្រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត�ុេផ្សងេទៀត 
 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជាបតុ�សម�ន័�ធនាគារបរេទស េទះប ី

ធនាគារេមទទួលបានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ និង/ឬកនក់បភ់ាគហុ៊ន១០០% កេ៏ដយ្រត�វមានេដមទុនចុះ 

ប�� ីអប្បបរមា េស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 
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 ចំេពះធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊ន

ក�ុង្រស�ក ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ី
អប្បបរមាដូចមានែចងក�ុងខ�មឹសរៃន្របកសស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

េដយមនិគិតពីចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ។ 
 

២.  រយៈេពលបេង�នេដមទនុ 
  

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាតមករកំណត ់ដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ្រត�វបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ឲ្យបានយ៉ាងតិចពកក់ណា� លៃនេដមទុន ែដល្រត�វបំេពញ 

បែន�ម យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមដណំាចែ់ខមនីា ឆា� ២ំ០១៧  និង 
 

- ្រត�វបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាឲ្យបាន្រគបច់ំនួន យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ំ

២០១៨  ។ 

៣.  ឯកសរែដល្រត�វផ�ល ់
 

សខធនាគារបរេទស និង្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វផ�ល់ឯកសរជូនធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពលមនិេលសពី៦ែខ បនា� បព់ីកលបរេិច�ទចុះហត�េលខេលសរចរែណនាេំនះ ។ 

 

៣.១ សខធនាគារបរេទស ្រត�វផ�ល់ឯកសរដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីសេ្រមចអំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន 

ធនាគារេម ឬបុគ�លែដលបានទទួលសិទ�ិពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារេម 

- លិខិតប�� កអ់ពំីចំណាតថ់ា� ករ់បស់ធនាគារេម 

- លិខិតធានារបស់ធនាគារេមក�ុងករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

- លិខិតធានាអំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់ធនាគារេម ក�ុងករណីចំណាតថ់ា� ក់

របស់ធនាគារេមធា� កចុ់ះេ្រកមចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ 

- លិខិតប�� ករ់បស់ធនាគារេមែដលប�� កអ់ំពីករប��ូ នលិខិតធានាជូនអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យរបស់

ធនាគារេម និង 

- ែផនករនិងយុទ�ស�ស�បេង�នេដមទុនតមដំណាកក់លែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

ៃនធនាគារេមឬេដយអ�កែដលបានទទួលសិទ�ិពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារេម េដម្បបីេង�ន 

េដមទុន្រសបតមករកំណតៃ់ន្របកសស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារ  

និងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

សខធនាគារបរេទស ្រត�វេផ�លិខិតប�� កអ់ំពីចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគរបស់ធនាគារេម ែដលេនមាន

សុពលភាព និងមានករប�� កភ់ាព្រតមឹ្រត�វមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឲ្យបានេទៀងទតក់�ុងសបា� ហ៍ទមីយួៃន

ែខមករ និងែខកក�ដ េរៀងរល់ឆា�  ំឬតមករចបំាច ់។ េលសពីេនះេទៀត សខធនាគារបរេទស្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្របសិនេបភា� ក់ងរចត់ថា� ក់ឯករជ្យអន�រជាតិបន�យ ចំណាត់ថា� ក់របស់ 

ធនាគារេម ។  
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   ធនាគារេម្រត�វមានលិខិតធានាអំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាក�ុងករណីចំណាតថ់ា� ករ់បស់ 

ធនាគារេមធា� កចុ់ះេ្រកមចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ។ លិខិតធានាបេង�នេដមទុនេនះ ្រត�វមានែចងពីករផ�ល់េដម

ទុនបែន�មេនក�ុង     រយៈេពល១០ (ដប)់ ៃថ�េធ�ករ និង្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវេសចក�សីេ្រមចបេង�នេដមទុន 

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារេម ។  សំណំុឯកសរបេង�នេដមទុន្រត�វេផ�ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុង 

រយៈេពល ៣០ៃថ�ចបព់ីៃថ�េផ�រេដមទុន ។ ធនាគារេម្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរស�ីពីកតព�កិច�ធានា

បេង�នេដមទុនខងេល េទអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ្របេទសេដម ។ 
 

៣.២ ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វផ�ល់ឯកសរដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

- ច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីសេ្រមចរបស់ភាគទុនិក អំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

- លិខិតធានាពីភាគទុនិកមានឥទ�ិពល អំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា និង 

- ែផនករ និងយុទ�ស�ស�បេង�នេដមទុនតមដំណាកក់ល ែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

េដម្បបីេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ្រសបតមករកំណតៃ់ន្របកសស�ីពីេដមទុនចុះប�� ី 

អប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

៤.  វិធានករេផ្សងេទៀត 
 

ក�ុងករណី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិមានលទ�ភាពបំេពញតមខ�ឹមសរៃន្របកសស�ីពីេដមទុន 

ចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រគឹះស� ន្រត�វេ្រជសេរ សយកដេំណាះ្រសយ ណាមយួ 

ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ករែស�ងរកវនិិេយាគិនថ�ីែដលមានសក� នុពល 

- កររលំយ្រក�មហុ៊នប��ូ លគា� ជាមយួ្រគឹះស� នដៃទេទៀត 

- ករផា� ស់ប�ូររបូភាពគតិយុត�របស់្រគឹះស� ន 

- ករជំរះប�� ីេដយស�័្រគចិត� ។ 
 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបំេពញសំណំុឯកសរពកព់ន័�នឹងដំេណាះ្រសយែដលបានេ្រជសេរ ស 

ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

៥.  ្របសទិ�ភាពអនវុត� 
 

សរចរែណនាេំលខ ធ៧-០១០-០០១ ស.រ.ណ ចុះៃថ�ទី០៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១០ ស�ីព ី ករ 

កំណតច់ំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 

សរចរែណនាេំនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 
  

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៦  ែខមថុិនា  ឆា� ២ំ០១៦ 

  េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១-១៣៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

្របាក់តកំលធ់ានាេលេដមទុន 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសលេលខៈ ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីព ី

ករកំណតអ់្រតករ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់ធានាេល
េដមទុនជារបូិយបណ័� ដុល� អេមរកិ និង  ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី ករកណំត ់

ជាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ី និងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ។  

 
្របករ ១.- 

កំណត្់របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនែដល្រត�វដកេ់ផ�ជាអចិៃ�ន�យេ៍នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូច

មានែចងក�ុងមា្រត១៦ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ   ចំនួន១០ភាគរយៃនេដមទុន។ 
 

្របករ ២.-(ផុតកណំត)់ 
 

្របករ ៣.- 

(្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨) 

្រគឹះស� នធនាគារែដលមានអជា� បណ័�  ឬ ទទួលលិខតិអនុ�� តជាេគាលករណ៍េបកធនាគារមុន

ៃថ�្របកសេនះចូលជាធរមាន ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមានែចងក�ុង

្របករ ៧ និង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ យ៉ាងយឺតបផុំត្រតមឹដំណាចឆ់ា� ២ំ០១០។  
 

្របករ ៤.- 

្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនអចអនុវត�ជា្របាកេ់រៀល ឬជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ។ បនា� បព់បីាន

បង្់របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន ធនាគារសមមីនិអចផា� ស់ប�ូរករេ្រជសេរ សេនះបានេទ។ អ្រតប�ូរ្របាក់

េ្រប្របាស់ស្រមាបក់រគណនា្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេនះ គឺជាអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករេនៃថ�ែដលមូលនធិិ
្រត�វបានចុះឥណទនគណនតីំកល់ធានាេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 

្របករ ៥.- 

្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជា្របាកេ់រៀល ទទួលបានកំៃរករ្របាកម់យួភាគពីរៃនអ្រតករ្របាក់

បុនហិរ�� ប្បទនក�ុងរយៈេពល ៦ ែខម�ងជាធរមាន  ែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

(អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន ្រត�វបានេធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ 
ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករកំណតអ់្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកល
កំណត្់របាកប់េ�� ទុនបំរងុកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន ជារបូិយបណ័� ដុល� រអេមរកិ) 

 
អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន (Capital G uarantee) ្រត�វបានផ�ល់ជូនតម

អ្រត ១/៤ ៃន SIBOR គិតេលមូលដ� ន ៦ ែខ។ 
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   ធនាគារេម្រត�វមានលិខិតធានាអំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាក�ុងករណីចំណាតថ់ា� ករ់បស់ 

ធនាគារេមធា� កចុ់ះេ្រកមចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ។ លិខិតធានាបេង�នេដមទុនេនះ ្រត�វមានែចងពីករផ�ល់េដម

ទុនបែន�មេនក�ុង     រយៈេពល១០ (ដប)់ ៃថ�េធ�ករ និង្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវេសចក�សីេ្រមចបេង�នេដមទុន 

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនធនាគារេម ។  សំណំុឯកសរបេង�នេដមទុន្រត�វេផ�ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុង 

រយៈេពល ៣០ៃថ�ចបព់ីៃថ�េផ�រេដមទុន ។ ធនាគារេម្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរស�ីពីកតព�កិច�ធានា

បេង�នេដមទុនខងេល េទអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ្របេទសេដម ។ 
 

៣.២ ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វផ�ល់ឯកសរដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីសេ្រមចរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

- ច្បោបច់ម�ងៃនេសចក�ីសេ្រមចរបស់ភាគទុនិក អំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

- លិខិតធានាពីភាគទុនិកមានឥទ�ិពល អំពីករបេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា និង 

- ែផនករ និងយុទ�ស�ស�បេង�នេដមទុនតមដំណាកក់ល ែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

េដម្បបីេង�នេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ្រសបតមករកំណតៃ់ន្របកសស�ីពីេដមទុនចុះប�� ី 

អប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

៤.  វិធានករេផ្សងេទៀត 
 

ក�ុងករណី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិមានលទ�ភាពបំេពញតមខ�ឹមសរៃន្របកសស�ីពីេដមទុន 

ចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រគឹះស� ន្រត�វេ្រជសេរ សយកដេំណាះ្រសយ ណាមយួ 

ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ករែស�ងរកវនិិេយាគិនថ�ីែដលមានសក� នុពល 

- កររលំយ្រក�មហុ៊នប��ូ លគា� ជាមយួ្រគឹះស� នដៃទេទៀត 

- ករផា� ស់ប�ូររបូភាពគតិយុត�របស់្រគឹះស� ន 

- ករជំរះប�� ីេដយស�័្រគចិត� ។ 
 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបំេពញសំណំុឯកសរពកព់ន័�នឹងដំេណាះ្រសយែដលបានេ្រជសេរ ស 

ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

៥.  ្របសទិ�ភាពអនវុត� 
 

សរចរែណនាេំលខ ធ៧-០១០-០០១ ស.រ.ណ ចុះៃថ�ទី០៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១០ ស�ីព ី ករ 

កំណតច់ំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 

សរចរែណនាេំនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 
  

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៦  ែខមថុិនា  ឆា� ២ំ០១៦ 

  េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១-១៣៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

្របាក់តកំលធ់ានាេលេដមទុន 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសលេលខៈ ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីព ី

ករកំណតអ់្រតករ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់ធានាេល
េដមទុនជារបិូយបណ័� ដុល� អេមរកិ និង  ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី ករកណំត ់

ជាថ�ីនូវេដមទុនចុះប�� ី និងលក�ខណ� សំុអជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ។  

 
្របករ ១.- 

កំណត្់របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនែដល្រត�វដកេ់ផ�ជាអចិៃ�ន�យេ៍នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូច

មានែចងក�ុងមា្រត១៦ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ   ចំនួន១០ភាគរយៃនេដមទុន។ 
 

្របករ ២.-(ផុតកណំត)់ 
 

្របករ ៣.- 

(្រត�វបានជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៨) 

្រគឹះស� នធនាគារែដលមានអជា� បណ័�  ឬ ទទួលលិខតិអនុ�� តជាេគាលករណ៍េបកធនាគារមុន

ៃថ�្របកសេនះចូលជាធរមាន ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមានែចងក�ុង

្របករ ៧ និង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ យ៉ាងយឺតបផុំត្រតឹមដំណាចឆ់ា� ២ំ០១០។  
 

្របករ ៤.- 

្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនអចអនុវត�ជា្របាកេ់រៀល ឬជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ។ បនា� បព់បីាន

បង្់របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន ធនាគារសមមីនិអចផា� ស់ប�ូរករេ្រជសេរ សេនះបានេទ។ អ្រតប�ូរ្របាក់

េ្រប្របាស់ស្រមាបក់រគណនា្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេនះ គឺជាអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករេនៃថ�ែដលមូលនធិិ
្រត�វបានចុះឥណទនគណនតីំកល់ធានាេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 

្របករ ៥.- 

្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជា្របាកេ់រៀល ទទួលបានកំៃរករ្របាកម់យួភាគពីរៃនអ្រតករ្របាក់

បុនហិរ�� ប្បទនក�ុងរយៈេពល ៦ ែខម�ងជាធរមាន  ែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

(អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន ្រត�វបានេធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ 
ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករកំណតអ់្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកល
កំណត្់របាកប់េ�� ទុនបំរងុកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន ជារបូិយបណ័� ដុល� រអេមរកិ) 

 
អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន (Capital G uarantee) ្រត�វបានផ�ល់ជូនតម

អ្រត ១/៤ ៃន SIBOR គិតេលមូលដ� ន ៦ ែខ។ 
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(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីព ីករេ្រប
្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)
 

្របករ ៦.- 

្របាក់តំកល់ធានាេលេដមទុន្រត�វបានសង្រតលប់េទវញិែតក�ុងករណីមានករជំរះប�� ីធនាគារ 

និង្រសបតមលំដបអ់ទិភាពែដលមានែចងេនមា្រត៦៤ ៃនច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 

្របករ ៧.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី ១៥ ែខតុល  ឆា� ២ំ០០១ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០១៤-០០២ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

ករេ្រប្របាសអ់្រត LIBOR ជំនួសអ្រត SIBOR 

3 
្របករ ១.-  

 េ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិជំនួសអ្រត SIBOR ជា្របាកដុ់ល� អេមរកិ ស្រមាប់

្របតិបត�ិករទងំឡាយែដលទកទ់ងន់ឹងអ្រត SIBOR េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  
 

្របករ ២.-  

 រល់្របកស ឬ លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពិស� រតៃីន្របកសេនះ ្រត�វ

ចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ៣.-  

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� ន្របតិ្រស�តេនេ្រកម

អណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

្របករ ៤.-  

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចបព់ៃីថ�ចុះហត�េលខ តេទ ៕   

 

        រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៨  ែខមករ  ឆា� ២ំ០១៤ 

                                                                                                  េទសភបិាល 

           ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីព ីករេ្រប
្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)
 

្របករ ៦.- 

្របាក់តំកល់ធានាេលេដមទុន្រត�វបានសង្រតលប់េទវញិែតក�ុងករណីមានករជំរះប�� ីធនាគារ 

និង្រសបតមលំដបអ់ទិភាពែដលមានែចងេនមា្រត៦៤ ៃនច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 

្របករ ៧.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី ១៥ ែខតុល  ឆា� ២ំ០០១ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០១៤-០០២ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

ករេ្រប្របាសអ់្រត LIBOR ជំនួសអ្រត SIBOR 

3 
្របករ ១.-  

 េ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិជំនួសអ្រត SIBOR ជា្របាកដុ់ល� អេមរកិ ស្រមាប់

្របតិបត�ិករទងំឡាយែដលទកទ់ងន់ឹងអ្រត SIBOR េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  
 

្របករ ២.-  

 រល់្របកស ឬ លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពិស� រតៃីន្របកសេនះ ្រត�វ

ចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ៣.-  

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� ន្របតិ្រស�តេនេ្រកម

អណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

្របករ ៤.-  

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចបព់ៃីថ�ចុះហត�េលខ តេទ ៕   

 

        រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៨  ែខមករ  ឆា� ២ំ០១៤ 

                                                                                                  េទសភបិាល 

           ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១-១៨៧ ្រប.ក                             
្របកស 

ស�ពី ី
ករេផ�រភាគហ៊ុនរបសធ់នាគារ 

3 
្របករ ១.- 

ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ   ្រត�វអនុវត�តមប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ២.- 

ធនាគារ្រត�វេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះរល់ករេផ�រភាគហុ៊នែដលអច

ឱ្យភាគទុនិក ឬ្រក�មភាគទុនិកណាមយួទទួលបាន ឬ បាតប់ងេ់ទវញិនូវចំនួនមយួភាគពីរ  មយួភាគបី មយួ

ភាគ្របា ំ មយួភាគដប ់ ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់េគេនក�ុងធនាគារ។ 
្របករ ៣.- 

ធនាគារ្រត�វេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះរល់ករេផ�រភាគហុ៊ន ែដល

នាឱំ្យមានករផា� ស់ប�ូរអំណាចក�ុងករ្រត�តពនិិត្យេលករ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារ។ 

្របករ ៤.- 

ធនាគារ្រត�វេធ�្របតិេវទន៍ជាមុនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះរល់ករេផ�រភាគហុ៊នែដលនាឱំ្យ

មានកំេណ ន ឬករថយចុះភាគហុ៊ន េស� ឬ េលសពី្របាភំាគរយ និងទបជាងដបភ់ាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត

ែដលកនក់បេ់ដយភាគទុនកិណាមា� ករ់បស់ធនាគារ។ 

្របករ ៥.- 

ធនាគារ្រត�វបំេពញឱ្យបានតមរល់ករេស�សំុរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះពត័ម៌ានជាកល់ក ់

ស�ីពីភាគទុនិកែដលមានបច�ុប្បន� និងេទអនាគត។ 
្របករ ៦.- 

ករខកខនមនិបានេធ�្របតិេវទនឬ៍មនិបានេស�សំុករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមប��ត�ិ
ៃន្របកសេនះនិងបណា� លឱ្យមានករដកហូតភាគហុ៊នតមសិទ�ិេបាះេឆា� តែដលបានេផ�រេនក�ុងករ្របជុំ

មហសន�ិបាត។       

្របករ ៧.- 

សខរបស់ធនាគារបរេទសែដលបានទទួលអជា� បេ័ណ� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ្រត�វជូនពត័ម៌ាន

ជា្របចមំកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នូវរល់ករផា� ស់ប�ូរមានចំនួនេ្រចនៃនសមាសភាគរបស់ភាគទុនិក ៃន្រក�ម

ហុ៊នេមរបស់ពួកេគ។ ករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបានចតទុ់កថាមានចំនួនេ្រចនេនេពលែដលសខរបស់ធនាគារបរេទស

េស�សំុករអនុ�� តពីអជា� ធរអណាព្យោបាលរបស់្របេទសេដម។ 

្របករ ៨.-  

រល់ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារែដលបានចុះប�� ីក�ុង្រស�ក្រត�វបងេ់សហុ៊យចនំួនសូន្យកណ� ក់

ស�� ្របាភំាគរយ (០,៥%) ៃនតៃម�ចរកិភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ។ េសហុ៊យេនះ្រត�វបងជូ់នធនាគារជាតៃិន

កម�ុជា មនិយឺតជាងៃថ�ែដលបានេផ�រេទ។ 

377

្របករ ៩.- 

ករខកខនមនិបានអនុវត�តមប��ត�ិណាមយួែដលមានេនក�ុង្របកសេនះ ្រត�វទទលួរងនូវករ

ពិនយ័ និងទណ� កម�ែដលមានែចង្រតងម់ា្រត  ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ១០.- 

ករេធ�្របតិេវទន ៍ ឬ សំេណ សំុករអនុ�� ត ្រត�វអនុវត�តមគំរមូយួេនក�ុងសរចរែណនារំបស់

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។ 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារ នងិម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ 
  េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១-១៨៧ ្រប.ក                             
្របកស 

ស�ពី ី
ករេផ�រភាគហ៊ុនរបសធ់នាគារ 

3 
្របករ ១.- 

ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ   ្រត�វអនុវត�តមប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ២.- 

ធនាគារ្រត�វេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះរល់ករេផ�រភាគហុ៊នែដលអច

ឱ្យភាគទុនិក ឬ្រក�មភាគទុនិកណាមយួទទួលបាន ឬ បាតប់ងេ់ទវញិនូវចំនួនមយួភាគពីរ  មយួភាគបី មយួ

ភាគ្របា ំ មយួភាគដប ់ ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់េគេនក�ុងធនាគារ។ 
្របករ ៣.- 

ធនាគារ្រត�វេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះរល់ករេផ�រភាគហុ៊ន ែដល

នាឱំ្យមានករផា� ស់ប�ូរអំណាចក�ុងករ្រត�តពនិិត្យេលករ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារ។ 

្របករ ៤.- 

ធនាគារ្រត�វេធ�្របតិេវទន៍ជាមុនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះរល់ករេផ�រភាគហុ៊នែដលនាឱំ្យ

មានកំេណ ន ឬករថយចុះភាគហុ៊ន េស� ឬ េលសពី្របាភំាគរយ និងទបជាងដបភ់ាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត

ែដលកនក់បេ់ដយភាគទុនកិណាមា� ករ់បស់ធនាគារ។ 

្របករ ៥.- 

ធនាគារ្រត�វបំេពញឱ្យបានតមរល់ករេស�សំុរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះពត័ម៌ានជាកល់ក ់

ស�ីពីភាគទុនិកែដលមានបច�ុប្បន� និងេទអនាគត។ 
្របករ ៦.- 

ករខកខនមនិបានេធ�្របតិេវទនឬ៍មនិបានេស�សំុករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមប��ត�ិ
ៃន្របកសេនះនិងបណា� លឱ្យមានករដកហូតភាគហុ៊នតមសិទ�ិេបាះេឆា� តែដលបានេផ�រេនក�ុងករ្របជុំ

មហសន�ិបាត។       

្របករ ៧.- 

សខរបស់ធនាគារបរេទសែដលបានទទួលអជា� បេ័ណ� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ្រត�វជូនពត័ម៌ាន

ជា្របចមំកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នូវរល់ករផា� ស់ប�ូរមានចំនួនេ្រចនៃនសមាសភាគរបស់ភាគទុនិក ៃន្រក�ម

ហុ៊នេមរបស់ពួកេគ។ ករផា� ស់ប�ូរ្រត�វបានចតទុ់កថាមានចំនួនេ្រចនេនេពលែដលសខរបស់ធនាគារបរេទស

េស�សំុករអនុ�� តពីអជា� ធរអណាព្យោបាលរបស់្របេទសេដម។ 

្របករ ៨.-  

រល់ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារែដលបានចុះប�� ីក�ុង្រស�ក្រត�វបងេ់សហុ៊យចនំួនសូន្យកណ� ក់

ស�� ្របាភំាគរយ (០,៥%) ៃនតៃម�ចរកិភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ។ េសហុ៊យេនះ្រត�វបងជូ់នធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មនិយឺតជាងៃថ�ែដលបានេផ�រេទ។ 

377

្របករ ៩.- 

ករខកខនមនិបានអនុវត�តមប��ត�ិណាមយួែដលមានេនក�ុង្របកសេនះ ្រត�វទទលួរងនូវករ

ពិនយ័ និងទណ� កម�ែដលមានែចង្រតងម់ា្រត  ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ១០.- 

ករេធ�្របតិេវទន ៍ ឬ សំេណ សំុករអនុ�� ត ្រត�វអនុវត�តមគំរមូយួេនក�ុងសរចរែណនារំបស់

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។ 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារ នងិម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ 
  េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០០-០៤ ្រប.ក               

្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ� 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០៦-២០៧ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីព ី

ករែកសំរលួ្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�, ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១-១៨៧ 

ចុះៃថ�ទ០ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ ២០០១ ស�ីព ី េផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ, ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល 

ឆា� ២ំ០០១ ស�ីព ី្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន និង ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីព ី

េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។    
 

សេ្រមច 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
្របករ ១ .- 

ធនាគារពណិជ� តេទេនះេហថាធនាគារ ដូចមានកណំតនិ់យមនយ័ក�ុងជពូំកទី ១ ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ្រត�វទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  មុនេពលចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិ
ករអនុេលមតមមា្រត  ១៤  ៃនច្បោបដ់ែដលេនះ។ 

 

្របករ ២ .- 

អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ធនាគារ្រត�វ្របកនយ់កនូវរបូភាពគតិយុត�ណាមយួ ក�ុងចំេណាមរបូភាព

គតិយុត�ែដលមានែចងក�ុងជពូំកទី ៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៣ .- 

(្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៣ និង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ 
ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 

្របករ៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 

ធនាគារពណិជ�បេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជាសខធនាគារបរេទស ែដលមានធនាគារេម មាន

ចំណាតថ់ា� កវ់និិ េយាគេដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា េស� នឹង 

២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ។  

ក�ុងករណីធនាគារេមេនបរេទសធា� កច់ណំាតថ់ា� កេ់្រកមចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ធនាគារ្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទសែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វ

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ដូចធនាគារែដលមានែចងក�ុង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧  ។ 
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្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ធនាគារពណិជ�ែដលបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬជាបុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស ្រត�វមាន

េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 

 

ជំពូកទី ២ 
នីតិវធិីៃនករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

 

្របករ ៤ .- 

ពក្យសំុអជា� បណ័� (១) ្រត�វេស�េដយបគុ�ល ែដលបានទទលួករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វ (អ�កចតក់រ ឬ

ជនែដលបានទទួលសិទ�ិជាលយលក�ណ៍អក្សរ) ្រសបតមបទប្ប��ត�ិែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ ៖ 

ក.  នាម ឬ នាមករណ៍អជីវកម�របស់្រគឹះស� ន 

ខ.  អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� ល ឬសខេនកម�ុជាក�ុងករណីជា្រក�មហុ៊នបរេទស 

គ.  របូភាពគតិយុត�និងលក�ន�កិៈ ឬឯកសរបេង�តេផ្សងៗេទៀត 

ឃ. ្របេភទមូលប្រតត័ណំាងឱ្យេដមទុន នងិចណំងទកទ់ងរវងករកនក់បម់ូលប្័រតទងំេនាះ នងិ

ករអនុវត�នសិ៍ទ�ិេបាះេឆា� ត 

ង. ចំនួនេដមទុនែដលមាន្រសប ់ ឬេដមទុនែដលបានេ្រគាង ឬចំននួេដមទុនែដល្រត�វបងក់�ុង

ករណីជាសខ្រក�មហុ៊នបរេទស។ ចនំួនេនះយ៉ាងតិចបផុំត្រត�វេស�នឹងចំននួេដមទុនែដលមានែចង

ក�ុង្របករ៣ ៃន្របកសេនះ  

ច. ករែបងែចកភាគហុ៊ន និងសិទ�ិេបាះេឆា� តនិងកចិ�្រពមេ្រព�ងែដលអចមានរវងភាគទុនិកៈែដល

េដរតួនាទីក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារ 

ឆ. ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តឬេលសពីេនះ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាន 

ដូចមាន េរៀបរបក់�ុង្របករ ៥ ៃន្របកសេនះ 

ជ. អត�ស�� ណរបស់បគុ�លយ៉ាងតិចបផុំតពីររបូ (២របូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនាេំដយ 

មាន្របសិទ�ភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់ធនាគារ។ អ�កចតក់រែដលបានទទួលករែតងតងំ 

េហយខងេលេនះ្រត�វផ�ល់ពត័៌មានដូចមានេរៀបរប់េន្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ េហយផ�ល់នូវ

លិខិតេថា� លេទសមយួច្បោប។់ ចំេពះអ�កចតក់រជាជនបរេទសែដលមានលំេនដ� នេនកម�ុជាតិច

ជាងបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំ លិខិតេថា� លេទសេនះ្រត�វជំនួសេដយឯកសរេចញេដយអជា� ធរមានសមត�កិច� 

ៃន្របេទសេដមរបស់ខ�ួនេដយមានប�� ក់ថាជនែដលមានពក់ព័ន�មិន្រត�វបានហមឃាត់មិនឱ្យ

ចតែ់ចងករងរក�ុង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុណាមយួតមខ�ឹមសរៃនបទប្ប��តិរបស់្របេទសេនាះេទ។ 

អ�កចតក់រសខធនាគារ បរេទសេនកម�ុជា ្រត�វបានែតងតងំេដយអ�កមានសមត�កិច�េនទីស� ក់

ករកណា� ល។ 

ឈ.  អត�ស�� ណរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល បែន�មពីេលពត័ម៌ានខងេល ្រត�វមានជីវ្របវត�ិ 

កំណតសំ់គាល់ៈ 
(១ ) ្រត�វេផ�ជូននូវលិខិតេស�ស្រមាបសំុ់អជា� បណ័�  (មា្រត ១៤ ៃនច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) ស្រមាប់

្របតិេវទន៍ (មា្រត២៣) ឫស្រមាបអ់នុ�� ត(មា្រត២៤) ្រសបតមគំរូលិខិតែដលមានក�ុងឧបសម័�ន�ទី ១។  
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ធ៧-០០-០៤ ្រប.ក               

្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ� 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០៦-២០៧ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីព ី

ករែកសំរលួ្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�, ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១-១៨៧ 

ចុះៃថ�ទ០ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា�  ំ ២០០១ ស�ីព ី េផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ, ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល 

ឆា� ២ំ០០១ ស�ីព ី្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន និង ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីព ី

េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។    
 

សេ្រមច 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទូេទ 
្របករ ១ .- 

ធនាគារពណិជ� តេទេនះេហថាធនាគារ ដូចមានកណំតន់ិយមនយ័ក�ុងជពូំកទ ី១ ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ្រត�វទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  មុនេពលចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិ
ករអនុេលមតមមា្រត  ១៤  ៃនច្បោបដ់ែដលេនះ។ 

 

្របករ ២ .- 

អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ធនាគារ្រត�វ្របកនយ់កនូវរបូភាពគតិយុត�ណាមយួ ក�ុងចំេណាមរបូភាព

គតិយុត�ែដលមានែចងក�ុងជពូំកទី ៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៣ .- 

(្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៣ និង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ 
ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 

្របករ៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 

ធនាគារពណិជ�បេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជាសខធនាគារបរេទស ែដលមានធនាគារេម មាន

ចំណាតថ់ា� កវ់និិ េយាគេដយភា� កង់រចតថ់ា� កឯ់ករជ្យអន�រជាតិ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា េស� នឹង 

២០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ពីររយប៊លីនេរៀល) ។  

ក�ុងករណីធនាគារេមេនបរេទសធា� កច់ណំាតថ់ា� កេ់្រកមចណំាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ធនាគារ្រត�វរយករណ៍ 

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ចំេពះធនាគារពណិជ�ជាសខធនាគារបរេទសែដលធនាគារេមមនិមានចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ ្រត�វ

មានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា ដូចធនាគារែដលមានែចងក�ុង្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧  ។ 
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្របករ៤ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ធនាគារពណិជ�ែដលបេង�តេឡងេ្រកមរបូភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬជាបុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស ្រត�វមាន

េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (បីរយប៊លីនេរៀល) ។ 

 

ជំពូកទី ២ 
នីតិវធិីៃនករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

 

្របករ ៤ .- 

ពក្យសំុអជា� បណ័� (១) ្រត�វេស�េដយបគុ�ល ែដលបានទទលួករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វ (អ�កចតក់រ ឬ

ជនែដលបានទទួលសិទ�ិជាលយលក�ណ៍អក្សរ) ្រសបតមបទប្ប��ត�ិែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ ៖ 

ក.  នាម ឬ នាមករណ៍អជីវកម�របស់្រគឹះស� ន 

ខ.  អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� ល ឬសខេនកម�ុជាក�ុងករណីជា្រក�មហុ៊នបរេទស 

គ.  របូភាពគតិយុត�និងលក�ន�កិៈ ឬឯកសរបេង�តេផ្សងៗេទៀត 

ឃ. ្របេភទមូលប្រតត័ណំាងឱ្យេដមទុន នងិចណំងទកទ់ងរវងករកនក់បម់ូលប្័រតទងំេនាះ នងិ

ករអនុវត�នសិ៍ទ�ិេបាះេឆា� ត 

ង. ចំនួនេដមទុនែដលមាន្រសប ់ ឬេដមទុនែដលបានេ្រគាង ឬចំននួេដមទុនែដល្រត�វបងក់�ុង

ករណីជាសខ្រក�មហុ៊នបរេទស។ ចនំួនេនះយ៉ាងតិចបផុំត្រត�វេស�នឹងចំននួេដមទុនែដលមានែចង

ក�ុង្របករ៣ ៃន្របកសេនះ  

ច. ករែបងែចកភាគហុ៊ន និងសិទ�ិេបាះេឆា� តនិងកចិ�្រពមេ្រព�ងែដលអចមានរវងភាគទុនិកៈែដល

េដរតួនាទីក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារ 

ឆ. ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តឬេលសពីេនះ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាន 

ដូចមាន េរៀបរបក់�ុង្របករ ៥ ៃន្របកសេនះ 

ជ. អត�ស�� ណរបស់បគុ�លយ៉ាងតិចបផុំតពីររបូ (២របូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនាេំដយ 

មាន្របសិទ�ភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់ធនាគារ។ អ�កចតក់រែដលបានទទួលករែតងតងំ 

េហយខងេលេនះ្រត�វផ�ល់ពត័៌មានដូចមានេរៀបរប់េន្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ េហយផ�ល់នូវ

លិខិតេថា� លេទសមយួច្បោប។់ ចំេពះអ�កចតក់រជាជនបរេទសែដលមានលំេនដ� នេនកម�ុជាតិច

ជាងបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំ លិខិតេថា� លេទសេនះ្រត�វជំនួសេដយឯកសរេចញេដយអជា� ធរមានសមត�កិច� 

ៃន្របេទសេដមរបស់ខ�ួនេដយមានប�� ក់ថាជនែដលមានពក់ព័ន�មិន្រត�វបានហមឃាត់មិនឱ្យ

ចតែ់ចងករងរក�ុង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុណាមយួតមខ�ឹមសរៃនបទប្ប��តិរបស់្របេទសេនាះេទ។ 

អ�កចតក់រសខធនាគារ បរេទសេនកម�ុជា ្រត�វបានែតងតងំេដយអ�កមានសមត�កិច�េនទីស� ក់

ករកណា� ល។ 

ឈ.  អត�ស�� ណរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល បែន�មពីេលពត័ម៌ានខងេល ្រត�វមានជីវ្របវត�ិ 

កំណតសំ់គាល់ៈ 
(១ ) ្រត�វេផ�ជូននូវលិខិតេស�ស្រមាបសំុ់អជា� ប័ណ�  (មា្រត ១៤ ៃនច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) ស្រមាប់

្របតិេវទន៍ (មា្រត២៣) ឫស្រមាបអ់នុ�� ត(មា្រត២៤) ្រសបតមគំរូលិខិតែដលមានក�ុងឧបសម័�ន�ទី ១។  
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និង ្រត�វេឆ�យសំនួរដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤ ្រពមទងំ្រត�វមានរបាយករណ៍ប�� កថ់ាគា� ននរណា 

មា� កព់កព់ន័�េទនឹងករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនងិ

ហិរ�� វត�ុ។  សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានបទពិេសធនខ៍ងឥណទនយ៉ាងតិចបំផុតបីឆា�  ំ

(៣ឆា� )ំ េហយមានប�� កក់�ុងជីវ្របវត�ិរបស់សមាជិកេនាះ។ 

ញ. ្របសិនេបនីតិបុគ�លែដលបានដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័�  គឺជាអង�ភាពែដលបានបេង�តរចួេហយ 

្រត�វផ�ល់មកជាមយួនូវករអធិប្បោយអំពីមុខរបររបស់ខ�ួន្រពមទងំតរងតុល្យករ  ែដលមានករប�� ក ់

ពីស�ងករគណនីស្រមាប្់របតិបត�ិករក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ចុងេ្រកយ។ 

            ដ.  ករពិពណ៌នាពែីផនករសកម�ភាពអជីវកម�រយៈេពលបីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ េទមុខ ÷ 

- ទំហំៃនករឱ្យខ�ី្រគប្់របេភទែដលអចមានេនក�ុងឬេ្រកតរងតុល្យករនិងេសវេផ្សងៗ 

េទៀតែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនឬសមាជិក(ចំេពះឥណទន  ្របេភទ  ទ្រមង ់ េគាលបំណង 

ខ�ឹមសរ នងិល័ក�ខណ� ចបំងៗ  ផលកំៃរែដលទទួលបាន្របចឆំា� នំិងទកឹ្របាកម់និទនស់ង) 

- ្របេភទនិងទំហំៃនេសវេផ្សងេទៀតែដលផ�ល់ឱ្យអតិថជិន (គណនីសន្ស ំករផ�ល់មេធ្យោបាយ

ទូទត ់ ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�ជាេដម) 

- ្របេភទអតិថជិន (ឯកជន ឯកត�ជន ្រក�មហុ៊ន អង�ករអន�រជាតិ វនិិេយាគិនជាស� បន័)ែដល 

ធនាគារមានបំណង្របា្រស័យទកទ់ង 

- ្របភពធនធានហិរ�� វត�ុ ែដលបានេ្រគាងទុក ÷ មូលនិធិផា� ល់បុេរ្របទនរបស់ភាគទុនិកៈ  

មូលប្័រតឥណេទយ្យែដលអចជញួដូរបាន ្របាកប់េ�� ពីសធារណជនទូេទ ្របាកក់ម�េីល 

ទីផ្សោរអន�រធនាគារជាេដម 

- ចំនួនប៉ានស់� នៃននិេយាជតិក�ុងរយៈេពលបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំខងមុខ និងប�� ីេបកេបៀវត្ស េដយ

រយលំអិតតម្របេភទបុគ�លិក 

- ករចតត់ងំនិងធនធាន ែដលបានេ្រគាងទុក  ពិេសសចំេពះករទកទ់ងអតិថិជន (ករ 

បេង�តសខ) នងិចំេពះទ្រមងក់រគណេនយ្យនិងឧបករណ៍កុំព្ូយទរ័ 

- តរងតុល្យករនិងករព្យោករណ៍គណនីចំេណញ-ខតស្រមាបក់រយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ

(៣ឆា� )ំខងមុខ។ ្រត�វព្យោករណ៍កំរតិអនុបាត្រប�ង្របយត័�ចំបងៗ (ដូចបានកណំតេ់ដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា)េនខងចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ខងមុខ  

ឋ. ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង៖      

- ករចតត់ងំែផនករ្រត�តពិនតិ្យប�� ីៃផ�ក�ុងែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៤៣ ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ       

- រេបៀបកំណតក់ំរតិៃផ�ក�ុងេទេល្របេភទហនិភយ័ និងទ្រមងក់រេផ្សងៗស្រមាបធ់ានាករ

អនុវត�នឱ៍្យបាន្រតឹម្រត�វ       

- នីតិវធីិែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាប់ធានាករអនុវត�ន៍ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមសីលធម៌វជិា� ជីវៈ

ពិេសសចំេពះ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុជាមយួអតិថិជន នងិស្រមាបរ់មួចំែណកក�ុងករ្របយុទ� 

្របឆាងំករសំអត្របាក ់    

- សមាសភាព និងភារកិច�របស់គណកម�ករ្រត�តពិនតិ្យប�� ី  
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ឌ. ករ្រត�តពិនិត្យពីខងេ្រក        

- អត�ស�� ណរបស់ស�ងករគណនីឯករជ្យែដល្រត�វបានេ្រជសេរ សពីប�� ី្របតិ្រស�ត ិ  

- ្របេភទៃនមុខងរែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យេនាះ   

ឍ . ករ្រត�តពិនិត្យរបស់ទីស� ក់ករកណា� លឬ្រក�មហុ៊នេដម (ស្រមាប់សខធនាគារបរេទស ឬ 

បុត�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នបរេទស)      

- ពិពណ៌នាពីទ្រមងក់រស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យសខឬបតុ�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នេដម  

- ពិពណ៌នាពីករ្រត�តពិនិត្យសខឬបុត�សម�ន័�បរេទសរបស់អជា� ធរមានសមត�កិច�ៃន្របេទស

េដម។ 
 

្របករ ៥ .- 

ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ(៥%)ឬេលសពីេនះៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់អ�កដក់

ពក្យសំុ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចតេទ ៖       

ក. អត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៈ ៖ 

ក�ុងករណីជានីតិបគុ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� ន ទីស� កក់រ

កណា� លនិងលក�ន�ិកៈ។ ក�ុងករណីជាឯកត�ជន ្រត�វេរៀបរបន់ាម េគាត�នាម  ៃថ�ែខឆា� នំិងទីកែន�ង

កំេណ ត ស�� តិ និងលំេនដ� ន។ ្រត�វប�� កថ់ា េតបគុ�លេនះ្រត�វបានែតងតងំជាអ�កចតក់រមយួ

របូរបស់ធនាគារឬេទ។ ្រត�វ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកៈជាសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន

ឬេទ។ េបែមន្រត�វធានាថាសមាជិកេនាះមនិមានពកព់ន័�ជាមយួករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុងមា្រត 

១៨ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេទ។ ស្រមាបេ់គាលបំណងទងំអស់េនះ បុគ�លពក់

ពន័�មា� ក់ៗ  ្រត�វបំេពញជីវ្របវត�ិ និងសំនួរដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤   

ខ.   ប�� ក់ពីចំនួននិងភាគរយៃនភាគកម�ែដលបានេស�និងចំនួននិងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

េរៀបរប ់លំអិតពីករសំរបសំរលួខងគតិយុត�ិនងិខងហិរ�� វត�ុចំេពះករទទួលយកមូលប្័រត។ េប
ភាគទុនិកៈជាឯកត�ជន ្រត�វប�� កច់្បោស់ពី្របភពេដមៃនេដមទុនវនិិេយាគ។ បង� ញថាេតសកម�ភាព

្របតិបត�ិករស�ិតេនេ្រកមចំណុះនីតិវធិីេដយែឡក ែដលអនុវត�ចំេពះករវនិិេយាគបរេទសេនកម�ុជា 

ឬេទ េហយ េតទ្រមងែ់បបបទទងំេនះ្រត�វបានបំេពញេហយឬេន  

គ.   ប�� កព់ីករែបងែចកភាគហុ៊នរបស់ភាគទុនិកៈ។ េបចបំាច ់្រត�វេរៀបរបព់ីករែបងែចកភាគហុ៊ន

របស់្រក�មហុ៊នេដមនិងរបស់្រក�មហុ៊នហូលឌីងជាកណា� ល (Intermediation holding c ompanies) 

បង� ញនូវសមាមា្រតភាគហុ៊ននិងសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ ្រត�វេរៀបចំប�� ីេឈ� ះអ�កចតក់រធំៗៃនអ�កចូល

ហុ៊ន  

ឃ. េរៀបរបព់ីសកម�ភាពរបស់ភាគទុនិកៈ។ ្របសិនេបភាគទុនកិៈជាសមាជកិៃន្រក�មមយួ្រត�វពិពណ៌នា

ពីអង�ភាពធំៗៃន្រក�មេនាះ រមួជាមយួអង�ករេលខផង។ ្រត�វប�� កផ់ងថាេតភាគទុនិកៈមាន្រទព្យ

សម្បត�ិេ្រចនេនក�ុងស� បន័ឥណទនេផ្សងៗេទៀតឬេទ ប�� កថ់ាេត្រក�មណាែដលជាកម�សិទ�ិផា� ល់

របស់ភាគទុនិកៈមានទុនេ្រចនេនក�ុង្រគឹះស� នឥណទន ឬេទ។  េបមាន្រត�វេរៀរប ់ឱ្យអស់ 

ង. ្របាបថ់ាេតភាគទុនិកៈនិង្រក�មហុ៊នែដលអចប��ូ លជាមយួគា� មានេធ�សកម�ភាពហិរ�� វត�ុឬេទ។ 

េបមាន ្រត�វប�� កថ់ា្រក�មហុ៊នទងំេនាះស�ិតេ្រកមចណុំះបទប�� ណា ឬ អជា� ធរណា 
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និង ្រត�វេឆ�យសំនួរដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤ ្រពមទងំ្រត�វមានរបាយករណ៍ប�� កថ់ាគា� ននរណា 

មា� កព់កព់ន័�េទនឹងករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនងិ

ហិរ�� វត�ុ។  សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានបទពិេសធនខ៍ងឥណទនយ៉ាងតចិបំផុតបីឆា�  ំ

(៣ឆា� )ំ េហយមានប�� កក់�ុងជីវ្របវត�ិរបស់សមាជិកេនាះ។ 

ញ. ្របសិនេបនីតិបុគ�លែដលបានដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័�  គឺជាអង�ភាពែដលបានបេង�តរចួេហយ 

្រត�វផ�ល់មកជាមយួនូវករអធិប្បោយអំពីមុខរបររបស់ខ�ួន្រពមទងំតរងតុល្យករ  ែដលមានករប�� ក ់

ពីស�ងករគណនីស្រមាប្់របតិបត�ិករក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ចុងេ្រកយ។ 

            ដ.  ករពិពណ៌នាពែីផនករសកម�ភាពអជីវកម�រយៈេពលបីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ េទមុខ ÷ 

- ទំហំៃនករឱ្យខ�ី្រគប្់របេភទែដលអចមានេនក�ុងឬេ្រកតរងតុល្យករនិងេសវេផ្សងៗ 

េទៀតែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនឬសមាជិក(ចំេពះឥណទន  ្របេភទ  ទ្រមង ់ េគាលបំណង 

ខ�ឹមសរ នងិល័ក�ខណ� ចបំងៗ  ផលកំៃរែដលទទួលបាន្របចឆំា� នំិងទកឹ្របាកម់និទនស់ង) 

- ្របេភទនិងទំហំៃនេសវេផ្សងេទៀតែដលផ�ល់ឱ្យអតិថជិន (គណនីសន្ស ំករផ�ល់មេធ្យោបាយ

ទូទត ់ ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�ជាេដម) 

- ្របេភទអតិថជិន (ឯកជន ឯកត�ជន ្រក�មហុ៊ន អង�ករអន�រជាតិ វនិិេយាគិនជាស� បន័)ែដល 

ធនាគារមានបំណង្របា្រស័យទកទ់ង 

- ្របភពធនធានហិរ�� វត�ុ ែដលបានេ្រគាងទុក ÷ មូលនិធិផា� ល់បុេរ្របទនរបស់ភាគទុនិកៈ  

មូលប្័រតឥណេទយ្យែដលអចជញួដូរបាន ្របាកប់េ�� ពីសធារណជនទូេទ ្របាកក់ម�េីល 

ទីផ្សោរអន�រធនាគារជាេដម 

- ចំនួនប៉ានស់� នៃននិេយាជតិក�ុងរយៈេពលបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំខងមុខ និងប�� ីេបកេបៀវត្ស េដយ

រយលំអិតតម្របេភទបុគ�លិក 

- ករចតត់ងំនិងធនធាន ែដលបានេ្រគាងទុក  ពិេសសចំេពះករទកទ់ងអតិថិជន (ករ 

បេង�តសខ) នងិចំេពះទ្រមងក់រគណេនយ្យនិងឧបករណ៍កុំព្ូយទរ័ 

- តរងតុល្យករនិងករព្យោករណ៍គណនីចំេណញ-ខតស្រមាបក់រយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ

(៣ឆា� )ំខងមុខ។ ្រត�វព្យោករណ៍កំរតិអនុបាត្រប�ង្របយត័�ចំបងៗ (ដូចបានកណំតេ់ដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា)េនខងចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ខងមុខ  

ឋ. ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង៖      

- ករចតត់ងំែផនករ្រត�តពិនតិ្យប�� ីៃផ�ក�ុងែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៤៣ ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ       

- រេបៀបកំណតក់ំរតិៃផ�ក�ុងេទេល្របេភទហនិភយ័ និងទ្រមងក់រេផ្សងៗស្រមាបធ់ានាករ

អនុវត�នឱ៍្យបាន្រតឹម្រត�វ       

- នីតិវធីិែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាប់ធានាករអនុវត�ន៍ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វតមសីលធម៌វជិា� ជីវៈ

ពិេសសចំេពះ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុជាមយួអតិថិជន និងស្រមាបរ់មួចំែណកក�ុងករ្របយុទ� 

្របឆាងំករសំអត្របាក ់    

- សមាសភាព និងភារកិច�របស់គណកម�ករ្រត�តពិនតិ្យប�� ី  
    

381

ឌ. ករ្រត�តពិនិត្យពីខងេ្រក        

- អត�ស�� ណរបស់ស�ងករគណនីឯករជ្យែដល្រត�វបានេ្រជសេរ សពីប�� ី្របតិ្រស�តិ  

- ្របេភទៃនមុខងរែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យេនាះ   

ឍ . ករ្រត�តពិនិត្យរបស់ទីស� ក់ករកណា� លឬ្រក�មហុ៊នេដម (ស្រមាប់សខធនាគារបរេទស ឬ 

បុត�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នបរេទស)      

- ពិពណ៌នាពីទ្រមងក់រស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យសខឬបតុ�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នេដម  

- ពិពណ៌នាពីករ្រត�តពិនិត្យសខឬបុត�សម�ន័�បរេទសរបស់អជា� ធរមានសមត�កិច�ៃន្របេទស

េដម។ 
 

្របករ ៥ .- 

ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ(៥%)ឬេលសពីេនះៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់អ�កដក់

ពក្យសំុ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចតេទ ៖       

ក. អត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៈ ៖ 

ក�ុងករណីជានីតិបគុ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� ន ទីស� កក់រ

កណា� លនិងលក�ន�ិកៈ។ ក�ុងករណីជាឯកត�ជន ្រត�វេរៀបរបន់ាម េគាត�នាម  ៃថ�ែខឆា� នំិងទីកែន�ង

កំេណ ត ស�� តិ និងលំេនដ� ន។ ្រត�វប�� កថ់ា េតបគុ�លេនះ្រត�វបានែតងតងំជាអ�កចតក់រមយួ

របូរបស់ធនាគារឬេទ។ ្រត�វ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកៈជាសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន

ឬេទ។ េបែមន្រត�វធានាថាសមាជិកេនាះមនិមានពកព់ន័�ជាមយួករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុងមា្រត 

១៨ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេទ។ ស្រមាបេ់គាលបំណងទងំអស់េនះ បុគ�លពក់

ពន័�មា� ក់ៗ  ្រត�វបំេពញជីវ្របវត�ិ និងសំនួរដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤   

ខ.   ប�� ក់ពីចំនួននិងភាគរយៃនភាគកម�ែដលបានេស�និងចំនួននិងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

េរៀបរប ់លំអិតពីករសំរបសំរលួខងគតិយុត�ិនងិខងហិរ�� វត�ុចំេពះករទទួលយកមូលប្័រត។ េប
ភាគទុនិកៈជាឯកត�ជន ្រត�វប�� កច់្បោស់ពី្របភពេដមៃនេដមទុនវនិិេយាគ។ បង� ញថាេតសកម�ភាព

្របតិបត�ិករស�ិតេនេ្រកមចំណុះនីតិវធិីេដយែឡក ែដលអនុវត�ចំេពះករវនិិេយាគបរេទសេនកម�ុជា 

ឬេទ េហយ េតទ្រមងែ់បបបទទងំេនះ្រត�វបានបំេពញេហយឬេន  

គ.   ប�� កព់ីករែបងែចកភាគហុ៊នរបស់ភាគទុនិកៈ។ េបចបំាច ់្រត�វេរៀបរបព់ីករែបងែចកភាគហុ៊ន

របស់្រក�មហុ៊នេដមនិងរបស់្រក�មហុ៊នហូលឌីងជាកណា� ល (Intermediation holding c ompanies) 

បង� ញនូវសមាមា្រតភាគហុ៊ននិងសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ ្រត�វេរៀបចំប�� ីេឈ� ះអ�កចតក់រធំៗៃនអ�កចូល

ហុ៊ន  

ឃ. េរៀបរបព់ីសកម�ភាពរបស់ភាគទុនិកៈ។ ្របសិនេបភាគទុនកិៈជាសមាជកិៃន្រក�មមយួ្រត�វពិពណ៌នា

ពីអង�ភាពធំៗៃន្រក�មេនាះ រមួជាមយួអង�ករេលខផង។ ្រត�វប�� កផ់ងថាេតភាគទុនិកៈមាន្រទព្យ

សម្បត�ិេ្រចនេនក�ុងស� បន័ឥណទនេផ្សងៗេទៀតឬេទ ប�� កថ់ាេត្រក�មណាែដលជាកម�សិទ�ិផា� ល់

របស់ភាគទុនិកៈមានទុនេ្រចនេនក�ុង្រគឹះស� នឥណទន ឬេទ។  េបមាន្រត�វេរៀរប ់ឱ្យអស់ 

ង. ្របាបថ់ាេតភាគទុនិកៈនិង្រក�មហុ៊នែដលអចប��ូ លជាមយួគា� មានេធ�សកម�ភាពហិរ�� វត�ុឬេទ។ 

េបមាន ្រត�វប�� កថ់ា្រក�មហុ៊នទងំេនាះស�ិតេ្រកមចណុំះបទប�� ណា ឬ អជា� ធរណា 
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 ច.  ប�� កព់ីែបបបទៃនករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងនងិពីខងេ្រករបស់ភាគទុនិកៈ  

 ឆ.  ប�� កថ់ា េតក�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ  (១០ឆា� )ំ កន�ងមក ភាគទុនិកៈបានទទួលរងនូវករេសុប

អេង�តឬទទួលរងនូវករពិន័យជាសំភារៈតមទ្រមង់ករវជិា� ជីវៈរដ�បាលឬតុលករេនកម�ុជាឬ

េនបរេទសឬេទ។ ្រត�វេរៀបរបថ់ា េតមានបានទទួលទណ� កម�ណាមយួ េដយសរករេសុបអេង�ត 

ឬទ្រមងក់រឬេទ។ ប�� កែ់ដរថា  េតភាគទុនិកៈជាកម�វត�ុ ឬអចជាកម�វត�ុៃនទ្រមងក់ររដ�បាល

យុត�ិធម ៌ ឬជាមតិ�ភាព េនកម�ុជាឬេនបរេទសែដលអចមានឥទ�ពិលខងសំភារៈេទេលស� នភាព

ហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនិកៈ េនះឬេទ   

ជ. ្របាបព់ីេគាលេដរបស់ភាគទុនិកៈ ក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុងធនាគារែដលបាន

ដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំអស់  

ឈ. ប�� កថ់ា េតមានទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិកៈនងិអ�កដកព់ក្យសំុឬេទ េហយ 

េតទំនាកទ់ំនងទងំេនះនឹង្រត�វបានព្រងីកេទអនាគតយ៉ាងណា  

ញ. ប�� ក់ថាេតទំនាក់ទំនងអជីវកម�សំខន់ៗខងធនាគាររបស់ភាគទុនិកៈេនកម�ុជាមានអ�ីខ�ះ  

េហយ ទំនាកទ់ំនងទងំេនះេនមានរហូតដល់េពលណាេទៀត  

ដ.  ផ�ល់គណនីនានារបស់ភាគទុនិកៈឬ្រក�មហុ៊នេដមរបស់ខ�ួន ស្រមាបរ់យៈេពលបីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ ចុង 

េ្រកយ ្រពមទំងេធ�ករព្យោករណ៍ស្រមាប់ឆា� េំនះ (រួមមានទំងព័ត៌មាន្រចបាច់ប��ូ លគា� ផង េប      

ចបំាច)់។  េបភាគទុនិកៈជា្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានពីអនុបាត្រប�ង្របយត័�សំខន់ៗ  ។ 
 

្របករ ៦ .- 

បុគ�លមា� កក់�ុងចំេណាមពីររបូ (២របូ) ែដល្រត�វបានែតងតងំក�ុងមខុតំែណង្រគប្់រគង ដូចជាករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនាអំជីវកម�ធនាគារឱ្យមាន្របសិទ�ភាព្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមេនះ(
1

២) េដយ

បំេពញជីវ្របវត�ិ និងសំនួរដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤  

ក. អត�ស�� ណរបស់នាយកចតក់រ៖ 

     - នាម និងេគាត�នាម 

     - ៃថ�ែខឆា�  ំនិងទីកែន�ងកំេណ ត 

     - ស�� ត ិ

  - អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន(្រត�វមានទីកែន�ងស� កេ់នេ្រកយេពលបានទទួលករែតងតងំ 

េបមានករផា� ស់ប�ូរ ។ នាយកចតក់រ្រត�វមានកែន�ងស� កេ់នជិតកែន�ងសំខន់

ស្រមាបេ់ធ�អជីវកម� ដូចជាេនក�ុង្របេទសកម�ុជា) 

ខ. គុណវឌុ្ឍ ិនិងបទពិេសធន ៍៖ 

       - ស�� ប្័រត កដូ៏ចជាៃថ�ែខឆា� នំិងកែន�ងទទួលស�� ប្័រត 

   - មុខតំែណងែដលបានកនក់បក់�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ (១០ឆា� )ំចុងេ្រកយ េដយមាន 

េឈ� ះ ទកីែន�ង និងសកម�ភាពរបស់និេយាជក ្របេភទបទពិេសធនទ៍ទួលបាននិង

កំរតិទទួលខុស្រត�វ។ 

(២) ចំេពះករែតងតងំនាយកចតក់រ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វមានរល់ពត័ម៌ានទងំអស់េដម្បអីចវយតៃម�ពីកិត�ិនាម 

ភាព្រតឹម្រត�វ និងភាពៃថ�ថ�ូររបស់បុគ�លែដលពកព់ន័�។  
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គ. ប�� កថ់ា េតក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់ខ�ួន នាយកចតក់រនឹងចូលរមួសហករ ឬ 

មានករ ្រពមេ្រព�ងជាមយួ្រគឹះស� នជាឯកត�ជនឬជានីតិបុគ�លមយួេផ្សងេទៀតេ្រកពីអ�កដក់

ពក្យសំុឬេទ។ ក�ុងករណីណាមយួ ក្៏រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលពកព់ន័�។ 

ឃ. េរៀបរបព់ីភារកិច�្រគប្់រគង ែដលនាយកចតក់រទទលួខុស្រត�វេដយផា� ល់។ 

ង. ប�� កថ់ា េតនាយកចតក់រេនជាឬធា� បប់ានេធ�ជាភាគទុនិកៈសំខន(់ដូចជាបានកន់

កបភ់ាគហុ៊នេដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលយ៉ាងតិចបំផុតដបភ់ាគរយ (១០%) ៃនេដមទុនឬ 

ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត) ៃន្រក�មហុ៊នណាមយួេ្រកពីអ�កដកព់ក្យេស�សំុឬេទ។ ្របសិនេបមាន 

្រត�វ ្របាប់េឈ� ះនិងសកម�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នចំនួន្របាក់ និងភាគហុ៊នរបស់ខ�ួនឬផល

្របេយាជន៍ក�ុង្រក�មហុ៊នេនាះ។      

ច. ្របាបត់មករយល់ដឹងរបស់ខ�ួនថា េត្រក�មហុ៊នណាខ�ះែដលខ�ួនបានកនក់បត់ំែណង 

ជាអ�កទទួលខុស្រត�វឬក�ុង្រក�មហុ៊នណាែដលខ�ួនជាភាគទុនិកៈសំខន ់ ឬែដលខ�ួនមាន

ទំនាកទ់ំនងអជីវកម�សំខនជ់ាមយួអ�កេស�សំុ។ 

ឆ. ប�� កថ់ា េតេនកម�ុជា ឬេនបរេទស ខ�ួនធា� បប់ានទទលួរងនូវទណ� កម�តមនីតិវធិីវជិា�

ជីវៈរដ�បាល ឬតុលករឬេទ។ ្រត�វរយលំអិតនូវពត័ម៌ានទងំអស់ឱ្យបានសម្រសប។  

ជ. ប�� កថ់ា េតខ�ួនធា� បប់ានទទួលរងនូវវនិយ័ ឬករបេណ� ញពីនិេយាជកណាមយួែដរឬ

េទ។  េបមាន  ្រត�វរយលំអិតនូវពត័ម៌ាន ែដលពកព់ន័�ទងំអស់។   

ឈ. ប�� កថ់ា េតខ�ួនជាអ�កផ�ល់េដមទុនេទឱ្យអ�កេស�សំុឬេទ េហយេតខ�ួនមានបំណង

អនុវត� េដយផា� ល់ឬតមរយៈអន�រករ ីនូវសកម�ភាព្របតិបត�ិករឯកត�ជនឬវជិា� ជីវៈជាមយួ

អ�កេស�សំុឬេទ។  

ញ. ផ�ល់ពត័ម៌ានបែន�មទងំអស់ែដលអចជួយ បភំ�ដឺល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

ដ.  រល់ចេម�យទងំអស់ែដលទក់ទងេទនឹងសំនួរខងេល  ្រត�វេផ�ជូនតមរយៈជីវ្របវត�ិ 

និងសំនួរក�ុងឧបសម�ន័�ទី ៤ និងលិខិត្រសបតមគំរលិូខិតដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី ២។  

្របករ ៧ .- 

ភាគទុនិកៈែដលកនក់បេ់ដយផា� ល់ឫុ្របេយាល យ៉ាងតិចបំផុតៃម�ភាគរយ(២០%) ៃនេដមទុន

ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត  ្រត�វបានចតទុ់កថាជាភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល ្រសបតមមា្រត ២៦ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគះឹស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  ភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យបេង�នមូលនិធផិា� ល់

សុទ�របស់ធនាគារ តមលក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងេនាះ  ្រត�វេផ�លិខិតដូចមានគំរេូនក�ុងឧបសម�ន័� ទី៣ េទេទសភបិាលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

បទប�� េនះអច្រត�វដកេចញវញិបានែតេនេពលមានករបេង�តឱ្យមានករធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� 
េនកម�ុជា។ 
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 ច.  ប�� កព់ីែបបបទៃនករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងនងិពីខងេ្រករបស់ភាគទុនិកៈ  

 ឆ.  ប�� កថ់ា េតក�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ  (១០ឆា� )ំ កន�ងមក ភាគទុនិកៈបានទទួលរងនូវករេសុប

អេង�តឬទទួលរងនូវករពិន័យជាសំភារៈតមទ្រមង់ករវជិា� ជីវៈរដ�បាលឬតុលករេនកម�ុជាឬ

េនបរេទសឬេទ។ ្រត�វេរៀបរបថ់ា េតមានបានទទួលទណ� កម�ណាមយួ េដយសរករេសុបអេង�ត 

ឬទ្រមងក់រឬេទ។ ប�� កែ់ដរថា  េតភាគទុនិកៈជាកម�វត�ុ ឬអចជាកម�វត�ុៃនទ្រមងក់ររដ�បាល

យុត�ិធម ៌ ឬជាមតិ�ភាព េនកម�ុជាឬេនបរេទសែដលអចមានឥទ�ពិលខងសំភារៈេទេលស� នភាព

ហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនិកៈ េនះឬេទ   

ជ. ្របាបព់ីេគាលេដរបស់ភាគទុនិកៈ ក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុងធនាគារែដលបាន

ដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំអស់  

ឈ. ប�� កថ់ា េតមានទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិកៈនងិអ�កដកព់ក្យសំុឬេទ េហយ 

េតទំនាកទ់ំនងទងំេនះនឹង្រត�វបានព្រងីកេទអនាគតយ៉ាងណា  

ញ. ប�� ក់ថាេតទំនាក់ទំនងអជីវកម�សំខន់ៗខងធនាគាររបស់ភាគទុនិកៈេនកម�ុជាមានអ�ីខ�ះ  

េហយ ទំនាកទ់ំនងទងំេនះេនមានរហូតដល់េពលណាេទៀត  

ដ.  ផ�ល់គណនីនានារបស់ភាគទុនិកៈឬ្រក�មហុ៊នេដមរបស់ខ�ួន ស្រមាបរ់យៈេពលបីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ ចុង 

េ្រកយ ្រពមទំងេធ�ករព្យោករណ៍ស្រមាប់ឆា� េំនះ (រួមមានទំងព័ត៌មាន្រចបាច់ប��ូ លគា� ផង េប      

ចបំាច)់។  េបភាគទុនិកៈជា្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានពីអនុបាត្រប�ង្របយត័�សំខន់ៗ  ។ 
 

្របករ ៦ .- 

បុគ�លមា� កក់�ុងចំេណាមពីររបូ (២របូ) ែដល្រត�វបានែតងតងំក�ុងមខុតំែណង្រគប្់រគង ដូចជាករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនាអំជីវកម�ធនាគារឱ្យមាន្របសិទ�ភាព្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមេនះ(
1

២) េដយ

បំេពញជីវ្របវត�ិ និងសំនួរដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤  

ក. អត�ស�� ណរបស់នាយកចតក់រ៖ 

     - នាម និងេគាត�នាម 

     - ៃថ�ែខឆា�  ំនិងទីកែន�ងកំេណ ត 

     - ស�� ត ិ

  - អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន(្រត�វមានទីកែន�ងស� កេ់នេ្រកយេពលបានទទួលករែតងតងំ 

េបមានករផា� ស់ប�ូរ ។ នាយកចតក់រ្រត�វមានកែន�ងស� កេ់នជិតកែន�ងសំខន់

ស្រមាបេ់ធ�អជីវកម� ដូចជាេនក�ុង្របេទសកម�ុជា) 

ខ. គុណវឌុ្ឍ ិនិងបទពិេសធន ៍៖ 

       - ស�� ប្័រត កដូ៏ចជាៃថ�ែខឆា� នំិងកែន�ងទទួលស�� ប្័រត 

   - មុខតំែណងែដលបានកនក់បក់�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ (១០ឆា� )ំចុងេ្រកយ េដយមាន 

េឈ� ះ ទកីែន�ង និងសកម�ភាពរបស់និេយាជក ្របេភទបទពិេសធនទ៍ទួលបាននិង

កំរតិទទួលខុស្រត�វ។ 

(២) ចំេពះករែតងតងំនាយកចតក់រ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វមានរល់ពត័ម៌ានទងំអស់េដម្បអីចវយតៃម�ពីកិត�ិនាម 

ភាព្រតឹម្រត�វ និងភាពៃថ�ថ�ូររបស់បុគ�លែដលពកព់ន័�។  
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គ. ប�� កថ់ា េតក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់ខ�ួន នាយកចតក់រនឹងចូលរមួសហករ ឬ 

មានករ ្រពមេ្រព�ងជាមយួ្រគឹះស� នជាឯកត�ជនឬជានីតិបុគ�លមយួេផ្សងេទៀតេ្រកពីអ�កដក់

ពក្យសំុឬេទ។ ក�ុងករណីណាមយួ ក្៏រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានទងំអស់ែដលពកព់ន័�។ 

ឃ. េរៀបរបព់ីភារកិច�្រគប្់រគង ែដលនាយកចតក់រទទលួខុស្រត�វេដយផា� ល់។ 

ង. ប�� កថ់ា េតនាយកចតក់រេនជាឬធា� បប់ានេធ�ជាភាគទុនិកៈសំខន(់ដូចជាបានកន់

កបភ់ាគហុ៊នេដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាលយ៉ាងតិចបំផុតដបភ់ាគរយ (១០%) ៃនេដមទុនឬ 

ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត) ៃន្រក�មហុ៊នណាមយួេ្រកពីអ�កដកព់ក្យេស�សំុឬេទ។ ្របសិនេបមាន 

្រត�វ ្របាប់េឈ� ះនិងសកម�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នចំនួន្របាក់ និងភាគហុ៊នរបស់ខ�ួនឬផល

្របេយាជន៍ក�ុង្រក�មហុ៊នេនាះ។      

ច. ្របាបត់មករយល់ដឹងរបស់ខ�ួនថា េត្រក�មហុ៊នណាខ�ះែដលខ�ួនបានកនក់បត់ំែណង 

ជាអ�កទទួលខុស្រត�វឬក�ុង្រក�មហុ៊នណាែដលខ�ួនជាភាគទុនិកៈសំខន ់ ឬែដលខ�ួនមាន

ទំនាកទ់ំនងអជីវកម�សំខនជ់ាមយួអ�កេស�សំុ។ 

ឆ. ប�� កថ់ា េតេនកម�ុជា ឬេនបរេទស ខ�ួនធា� បប់ានទទលួរងនូវទណ� កម�តមនីតិវធិីវជិា�

ជីវៈរដ�បាល ឬតុលករឬេទ។ ្រត�វរយលំអិតនូវពត័ម៌ានទងំអស់ឱ្យបានសម្រសប។  

ជ. ប�� កថ់ា េតខ�ួនធា� បប់ានទទួលរងនូវវនិយ័ ឬករបេណ� ញពីនិេយាជកណាមយួែដរឬ

េទ។  េបមាន  ្រត�វរយលំអិតនូវពត័ម៌ាន ែដលពកព់ន័�ទងំអស់។   

ឈ. ប�� កថ់ា េតខ�ួនជាអ�កផ�ល់េដមទុនេទឱ្យអ�កេស�សំុឬេទ េហយេតខ�ួនមានបំណង

អនុវត� េដយផា� ល់ឬតមរយៈអន�រករ ីនូវសកម�ភាព្របតិបត�ិករឯកត�ជនឬវជិា� ជីវៈជាមយួ

អ�កេស�សំុឬេទ។  

ញ. ផ�ល់ពត័ម៌ានបែន�មទងំអស់ែដលអចជួយ បភំ�ដឺល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

ដ.  រល់ចេម�យទងំអស់ែដលទក់ទងេទនឹងសំនួរខងេល  ្រត�វេផ�ជូនតមរយៈជីវ្របវត�ិ 

និងសំនួរក�ុងឧបសម�ន័�ទី ៤ និងលិខិត្រសបតមគំរលិូខិតដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី ២។  

្របករ ៧ .- 

ភាគទុនិកៈែដលកនក់បេ់ដយផា� ល់ឫុ្របេយាល យ៉ាងតិចបំផុតៃម�ភាគរយ(២០%) ៃនេដមទុន

ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត  ្រត�វបានចតទុ់កថាជាភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល ្រសបតមមា្រត ២៦ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគះឹស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  ភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យបេង�នមូលនិធផិា� ល់

សុទ�របស់ធនាគារ តមលក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងេនាះ  ្រត�វេផ�លិខិតដូចមានគំរេូនក�ុងឧបសម�ន័� ទី៣ េទេទសភបិាលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

បទប�� េនះអច្រត�វដកេចញវញិបានែតេនេពលមានករបេង�តឱ្យមានករធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� 
េនកម�ុជា។ 
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ជំពូក ទី ៣ 
ករអនុមត័ផ�លអ់ជា� បណ័�  នងិ ករយកកំៃរ 

 

្របករ ៨ .- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីករសំេរចរបស់ខ�ួន ក�ុងរយៈេពល

្របាមំយួែខ(៦ែខ)  ចបព់ីេពលទទួលពក្យេស�សំុអជា� បណ័�   រមួទងំឯកសរែដលពកព់ន័�ទងំអស់ផង។ 

េនេពលណាមានករចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកេ់ចញនូវលក�ខណ�  និងរយៈេពលៃនករអនុវត�

លិខិតអនុ�� ត។ ្របសិនេបអនុវត�ពុំបានតមេពលេវលកំណតខ់ងេលលិខិតអនុ�� ត្រត�វចតទុ់កជាេមាឃៈ

េលកែលងែតមានករេស�សំុពន្យោរេពល និងករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៩ .- 

 (េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២០៧ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦) 
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ផ�ល់អជា� បណ័� មនិមានកំណតរ់យៈេពលសុពលភាពចេំពះធនាគារពណិជ�

ែដលេធ�្របតិបត�ិករេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 
 

្របករ ១០ .- 

 ្រត�វជំនួសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ១-ខ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  
 

្របករ ១១ .-  
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំំនួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០ េរៀល) េនមុន

ៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា�  ំ។ ចំេពះ្រគឹះស� នែដលបានបេង�តេឡងក�ុងឆា�  ំេសហុ៊យអជា� បណ័� ្រត�វបាន

គណនាតមសមាមា្រតៃនរយៈេពលែដលេនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា�  ំ ។ ក�ុងករណីមានករយឺតយ៉ាវ 

ក�ុងករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័�  ្រគឹះស� នែដលពកព់ន័�្រត�វទទួលរងនូវករផាកពិនយ័េដយបងក់រ្របាកេ់ល
ទឹក្របាក់ែដលេនមិនទន់បានបង់តមអ្រតករ្របាក់បុនហិរ�� ប្បទនជាធរមានក�ុងរយៈេពលរហូតដល់ 

សមសិបៃថ� (៣០ៃថ�)។ េបេនែតពុំអចបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� េនះបាន ធនាគារសម ី្រត�វរងទណ� កម�ធ�ន ់

ជាងេនះេទៀតរហូតដល់ ្រត�វដកហូតអជា� បណ័� ។ 
 

 (ចំេពះេសហុ៊យអជា� បណ័� ្រត�វបានេធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះ
ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 
 

ជំពូកទី ៤ 
បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

 

្របករ ១២ .-      

  ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ១៣ និង ១៤ .-    

 ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៧  ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។ 
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្របករ ១៥.-       

  ក�ុងករណីែតងតងំអ�កចតក់រថ�ី (គឺបុគ�លពីររបូ ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករ 

ធនាគារឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ) ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមេនះ េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ÷ 

     - អ�កចតក់រថ�ី្រត�វេផ�លិខិត្រសបតមគរំដូូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី ២ ផ�ល់ពត័ម៌ានជូន  

េទសភបិាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពីករែតងតងំខ�ួនជាអ�កចតក់រ េហយេដយ

មានប�� កព់ីមខុដំែណងរបស់ខ�ួនផង  

- ឯកសរជាភស�ុតងប�� កព់កីរែតងតងំ (មានជាអទិ៍កំណតេ់ហតុ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោ-

ភបិាល) 

     - ពត័ម៌ានដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ 

     - ឯកសរទងំអស់េនះ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យយ៉ាងេហចណាស់មយួែខ  មុនករចូលកន់

តំែណងរបស់បុគ�លែដល្រត�វបានែតងតងំ។ 
 

្របករ ១៦ .-       

 ករផា� ស់ប�ូរេផ្សងេទៀតៃនស� នភាពគតិយុត� ឬស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វែតដកជូ់ន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បសំុីករយល់្រពម។ ឯកសរេស�សំុ្រត�វមានភា� បម់កជាមយួនូវករេរៀបរបព់ីមូលេហតុ

ៃនែផនករ្របតិបត�ិករ េហយែផ�កតមករណីនិមយួៗ្រត�វមានភា� បនូ់វពត័ម៌ានដូចតេទ ៖ 

- ករព្រងីកឬករកណំតេ់ឡងវញិនូវសកម�ភាព ÷ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានែដលមានកំណតក់�ុង

កថាខណ�   ដ ្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ  

- ករបន�យេដមទុន ÷ ពិពណ៌នាពីខ�មឹសរនងិល័ក�ខណ� ដូចជាករសំរបសំរលួខងគតិយុត� ិ

 និងខងគណេនយ្យ ្រពមទងំករកំណតច់្បោស់នូវចនំួនថ�ៃីនមូលនិធិផា� ល់ែដលអចមាន  

 ឥទ�ពិលេទេលអជីវកម� េទអនាគត នងិេទេលអនុបាត្រប�ង្របយត័� 

- ករផា� ស់ប�ូររូបភាពគតិយុត� ÷ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�ិកៈនិងព័ត៌មានទកទ់ង ដល់

អង�ភាព្រគប្់រគង        

- ករផា� ស់ប�ូរនាមករណ៍អជីវកម� ÷ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�កិៈ 

- រល់ករផា� ស់ប�ូរទងំអស់្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយ៉ាងតចិបំផុតបីែខ (៣ែខ) មុន

េពលអនុវត�េដម្បសំុីករយល់្រពម
 

ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០ េរៀល) ក�ុងមយួទំពរ័ៃនលក�ន�ិកៈ

ែដលរងវេិសធនកម�។  (ករបងេ់សហុ៊យចំេពះករេធ�វេិសធនកម�លក�ន�ិកៈ្រត�វបានេធ�វេិសធនកម�េដយ 
្របករ ៨ ចណុំច ក ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣) 

ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យបន�យេដមទុនចនំួនមយួភាគរយ (១%) េលចំនួនែដលបន�យ។

្របករ ១៧ .-       

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
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417

ជំពូក ទី ៣ 
ករអនុមត័ផ�លអ់ជា� បណ័�  នងិ ករយកកំៃរ 

 

្របករ ៨ .- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីករសំេរចរបស់ខ�ួន ក�ុងរយៈេពល

្របាមំយួែខ(៦ែខ)  ចបព់ីេពលទទួលពក្យេស�សំុអជា� បណ័�   រមួទងំឯកសរែដលពកព់ន័�ទងំអស់ផង។ 

េនេពលណាមានករចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកេ់ចញនូវលក�ខណ�  និងរយៈេពលៃនករអនុវត�

លិខិតអនុ�� ត។ ្របសិនេបអនុវត�ពុំបានតមេពលេវលកំណតខ់ងេលលិខិតអនុ�� ត្រត�វចតទុ់កជាេមាឃៈ

េលកែលងែតមានករេស�សំុពន្យោរេពល និងករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៩ .- 

 (េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២០៧ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦) 
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ផ�ល់អជា� បណ័� មនិមានកំណតរ់យៈេពលសុពលភាពចេំពះធនាគារពណិជ�

ែដលេធ�្របតិបត�ិករេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 
 

្របករ ១០ .- 

 ្រត�វជំនួសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ១-ខ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  
 

្របករ ១១ .-  
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំំនួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០ េរៀល) េនមុន

ៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា�  ំ។ ចំេពះ្រគឹះស� នែដលបានបេង�តេឡងក�ុងឆា�  ំេសហុ៊យអជា� បណ័� ្រត�វបាន

គណនាតមសមាមា្រតៃនរយៈេពលែដលេនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា�  ំ ។ ក�ុងករណីមានករយឺតយ៉ាវ 

ក�ុងករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័�  ្រគឹះស� នែដលពកព់ន័�្រត�វទទួលរងនូវករផាកពិនយ័េដយបងក់រ្របាកេ់ល
ទឹក្របាក់ែដលេនមិនទន់បានបង់តមអ្រតករ្របាក់បុនហិរ�� ប្បទនជាធរមានក�ុងរយៈេពលរហូតដល់ 

សមសិបៃថ� (៣០ៃថ�)។ េបេនែតពុអំចបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� េនះបាន ធនាគារសម ី្រត�វរងទណ� កម�ធ�ន ់

ជាងេនះេទៀតរហូតដល់ ្រត�វដកហូតអជា� បណ័� ។ 
 

 (ចំេពះេសហុ៊យអជា� បណ័� ្រត�វបានេធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះ
ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 
 

ជំពូកទី ៤ 
បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

 

្របករ ១២ .-      

  ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១។ 
 

្របករ ១៣ និង ១៤ .-    

 ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៧  ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។ 
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្របករ ១៥.-       

  ក�ុងករណីែតងតងំអ�កចតក់រថ�ី (គឺបុគ�លពីររបូ ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករ 

ធនាគារឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ) ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមេនះ េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ÷ 

     - អ�កចតក់រថ�ី្រត�វេផ�លិខិត្រសបតមគំរដូូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី ២ ផ�ល់ពត័ម៌ានជូន  

េទសភបិាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពីករែតងតងំខ�ួនជាអ�កចតក់រ េហយេដយ

មានប�� កព់ីមខុដំែណងរបស់ខ�ួនផង  

- ឯកសរជាភស�ុតងប�� កព់កីរែតងតងំ (មានជាអទិ៍កំណតេ់ហតុ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោ-

ភបិាល) 

     - ពត័ម៌ានដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ 

     - ឯកសរទងំអស់េនះ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យយ៉ាងេហចណាស់មយួែខ  មុនករចូលកន់

តំែណងរបស់បុគ�លែដល្រត�វបានែតងតងំ។ 
 

្របករ ១៦ .-       

 ករផា� ស់ប�ូរេផ្សងេទៀតៃនស� នភាពគតិយុត� ឬស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វែតដកជូ់ន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បសំុីករយល់្រពម។ ឯកសរេស�សំុ្រត�វមានភា� បម់កជាមយួនូវករេរៀបរបព់ីមូលេហតុ

ៃនែផនករ្របតិបត�ិករ េហយែផ�កតមករណីនិមយួៗ្រត�វមានភា� បនូ់វពត័ម៌ានដូចតេទ ៖ 

- ករព្រងីកឬករកណំតេ់ឡងវញិនូវសកម�ភាព ÷ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានែដលមានកំណតក់�ុង

កថាខណ�   ដ ្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ  

- ករបន�យេដមទុន ÷ ពិពណ៌នាពីខ�មឹសរនងិល័ក�ខណ� ដូចជាករសំរបសំរលួខងគតិយុត� ិ

 និងខងគណេនយ្យ ្រពមទងំករកំណតច់្បោស់នូវចំននួថ�ៃីនមូលនិធិផា� ល់ែដលអចមាន  

 ឥទ�ពិលេទេលអជីវកម� េទអនាគត នងិេទេលអនុបាត្រប�ង្របយត័� 

- ករផា� ស់ប�ូររូបភាពគតិយុត� ÷ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�ិកៈនិងព័ត៌មានទកទ់ង ដល់

អង�ភាព្រគប្់រគង        

- ករផា� ស់ប�ូរនាមករណ៍អជីវកម� ÷ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�កិៈ 

- រល់ករផា� ស់ប�ូរទងំអស់្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយ៉ាងតចិបំផុតបីែខ (៣ែខ) មុន

េពលអនុវត�េដម្បសំុីករយល់្រពម
 

ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០ េរៀល) ក�ុងមយួទំពរ័ៃនលក�ន�ិកៈ

ែដលរងវេិសធនកម�។  (ករបងេ់សហុ៊យចំេពះករេធ�វេិសធនកម�លក�ន�ិកៈ្រត�វបានេធ�វេិសធនកម�េដយ 
្របករ ៨ ចណុំច ក ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣) 

ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យបន�យេដមទុនចនំួនមយួភាគរយ (១%) េលចំនួនែដលបន�យ។

្របករ ១៧ .-       

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
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418

្របករ ១៨ .-      

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� ន ធនាគារនងិ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វ

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១៩ .-      

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

              ភ�េំពញ,  ៃថ�ទ១ី០  ែខមករ  ឆា� ២ំ០០០ 

           េទសភិបាល                                                              

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�ន័� ១ 

គំរលូខិតិេស�សុអំជា� បណ័� (១) េធ�្របតេិវទន(៍២) សុកំរអនុ�� ត(៣)  
ែដល្រត�វេផ�ជនូ 

ឯកឧត�មអគ�េទសភបិាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
 
 

ឯកឧត�មជាទីេគារព 

ក�ុងនាមជា .......................................................................(៤) 

ខ�ុ ំសូមដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្ប:ី 

 - ទទួលបន�អជា� បណ័� របស់(េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន) ដូចមានេនក�ុងជំពូកទី IV  ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  

 - េធ�្របតិេវទនព៍កព់ន័�នឹងករេធ�លទ�កម�អនុប្បទនភាគទុនដូចមានក�ុងមា្រតទី២៣ ៃន

ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

 - សំុករអនុ�� តេធ�លទ�កម� ឬអនុប្បទនភាគទុន ដូចមានក�ុងមា្រតទី ២៤ ៃនច្បោបស់�ីពី
្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ជាទីប��ប ់ខ�ុ ំសូមភា� បម់កជាមយួនូវពក្យសំុ្រសបតមប��តិៃន្របកសេលខ ..... 

 សូមឯកឧត�មេទសភបិាលទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�្រគអ័ំពីេយងខ�ុ។ំ 
 

ហត�េលខ 
 
 
 

 
 
(១) ក�ុងករណីេស�សំុអជា� ប័ណ�  ឬសំុបន�អជា� ប័ណ�  

(២ )ក�ុងករណីែ្រប្រប�លភាគហុ៊នដូចមានក�ុងមា្រតទី ២៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

(៣) ក�ុងករណីែ្រប្រប�លភាគហុ៊នដូចមានក�ុងមា្រតទី ២៤ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹ់ស� ះនធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

(៤)ផ�ល់គំរូហត�េលខរបស់្របធាន (Chairman) នាយកចត់ករ ម�ន�ីដៃទេទៀតែដលជាភា� ក់ងរបានទទួល 

   សិទ�ិអំណាច (ភា� បឯ់កសរភស�ុតងមកជាមយួផង)។ 
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419

្របករ ១៨ .-      

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� ន ធនាគារនងិ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វ

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១៩ .-      

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

              ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី១០  ែខមករ  ឆា� ២ំ០០០ 

           េទសភិបាល                                                              

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�ន័� ១ 

គំរលូខិតិេស�សុអំជា� បណ័� (១) េធ�្របតិេវទន(៍២) សុកំរអនុ�� ត(៣)  
ែដល្រត�វេផ�ជនូ 

ឯកឧត�មអគ�េទសភបិាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
 
 

ឯកឧត�មជាទីេគារព 

ក�ុងនាមជា .......................................................................(៤) 

ខ�ុ ំសូមដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្ប:ី 

 - ទទួលបន�អជា� បណ័� របស់(េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន) ដូចមានេនក�ុងជំពូកទី IV  ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  

 - េធ�្របតិេវទនព៍កព់ន័�នឹងករេធ�លទ�កម�អនុប្បទនភាគទុនដូចមានក�ុងមា្រតទី២៣ ៃន

ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

 - សំុករអនុ�� តេធ�លទ�កម� ឬអនុប្បទនភាគទុន ដូចមានក�ុងមា្រតទី ២៤ ៃនច្បោបស់�ីពី
្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ជាទីប��ប ់ខ�ុ ំសូមភា� បម់កជាមយួនូវពក្យសំុ្រសបតមប��តិៃន្របកសេលខ ..... 

 សូមឯកឧត�មេទសភបិាលទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�្រគអ័ំពីេយងខ�ុ។ំ 
 

ហត�េលខ 
 
 
 

 
 
(១) ក�ុងករណីេស�សំុអជា� ប័ណ�  ឬសំុបន�អជា� ប័ណ�  

(២ )ក�ុងករណីែ្រប្រប�លភាគហុ៊នដូចមានក�ុងមា្រតទី ២៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

(៣) ក�ុងករណីែ្រប្រប�លភាគហុ៊នដូចមានក�ុងមា្រតទី ២៤ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹ់ស� ះនធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

(៤)ផ�ល់គំរូហត�េលខរបស់្របធាន (Chairman) នាយកចត់ករ ម�ន�ីដៃទេទៀតែដលជាភា� ក់ងរបានទទួល 

   សិទ�ិអំណាច (ភា� បឯ់កសរភស�ុតងមកជាមយួផង)។ 
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420

ឧបសម�ន័� ២ 

គំរលូខិតិ 
េផ�ជូនឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតៃិនកម�ុជា 

 
 

ឯកឧត�មជាទីេគារព 
 

េយាងតមករែតងតងំនាយកធនាគារ (េឈ� ះធនាគារ) ែដលខ�ុ ំនឹងចូលកនត់ំែណង ជា 

(..........) ខ�ុ ំសូមភា� បម់កជាមយួនូវពត័ម៌ាន (រមួមាន្របវត�ិសេង�បនិងសំនួរដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័� ៤) តម 

្របករទី៦ ៃន ្របកសេលខ.........ត្រម�វឱ្យមាន។ 

ខ�ុ ំសូមធានាថាពត័ម៌ានទងំេនះពិតជា្រតឹម្រត�វ នងិេពញេលញេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករ

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ជាពិេសស ខ�ុ ំសូមធានាអះអងថា ខ�ុ ំពិតជាគា� នជាបទ់កទ់ិនេទនឹងករហម

ឃាតណ់ាមយួក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីអពំី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

ខ�ុ ំសូមសន្យោថានឹងផ�ល់ពត័ម៌ានស�ីពីករែ្រប្រប�លណាមយួែដលទកទ់ងេទនឹងពត័ម៌ានខង

េលជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាភា� ម។ 

បែន�មេលេនះេទៀត ក�ុងនាមជានាយក្រគឹះស� នធនាគារ ខ�ុ ំសូមធានាថានឹងផ�ល់ជូនធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ពត័ម៌ាន ែដលទកទ់ងេទនឹងករចតត់ងំរដ�បាល និងគណេនយ្យ ស� នភាពហិរ�� វត�ុ 

ជាពិេសស ចំេពះគុណភាពៃនឥណទន និងស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនិកទងំអស់។ 
 

 សូមឯកឧត�មេទសភបិាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�័្រគអពំី
េយងខ�ុ ំ។  

 
                                            ហត�េលខ 
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ឧបសម�ន័� ៣ 

 
គំរលូខិតិ 

របសភ់ាគទនុិកៈែដលកន់កប់េដយផា� លឬ់េដយ្របេយាលនូវ 

ចំនួន២០%េ្រចនជាងេនះៃនេដមទុនឬៃនសទិ�េិបាះេឆា� តរបសធ់នាគារ 
ែដល្រត�វេផ�ជនូឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

3 
 

 
ឯកឧត�មេទសភបិាលជាទីេគារព 

ក�ុងនាមខ�ួនខ�ុ ំជា (្របាបព់ីឋនៈ) ខ�ុ ំសូមភា� បម់កជាមយួនូវពត័ម៌ានទងំឡាយតមសំេណ របស់ 

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាសំុ (តម្របកសេលខ........) ទកទ់ងេទនឹងករកនក់បេ់ដមទុនផា� ល់ែដល (េឈ� ះ 

ភាគទុនិកៈ) មានបំណងចូលរមួេនក�ុង (េឈ� ះធនាគារ) ។   

ខ�ុ ំសូមប�� កេ់នក�ុងលិខិតេនះថា ពត័ម៌ានទងំេនះពតិជា្រតឹម្រត�វនិង្រគប្់រគានេ់ហយថា តមករ

យល់ដឹងដ្៏របេសរបំផុតរបស់ខ�ុ ំ ពុំមានឯកសរប�� កក់រពិតណាេផ្សងពីេនះេទៀតែដល្រត�វេផ�ជូនធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេទៀតេទ។  

ខ�ុ ំសូមសន្យោថា នងឹផ�ល់ពត័ម៌ានយ៉ាងឆាបជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ករែ្រប្រប�លណាែដល 

ខុសែប�ក យ៉ាងខ� ងំពពីត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនេហយ។ 

ខ�ុ ំបានកតស់មា� ល់េទេលបទប្ប�� ត�ិ�្របករ ៧ ៃន្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលបានែចងថាេនេពលណាស� នភាពត្រម�វេហយេនាះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច 

បង� បឱ់្យភាគទុនិកៈ  មានឥទ�ិពលរបស់្រគឹះស� នផ�ល់នូវករគា្ំរទដល់្រគឹះស� នេនាះ។ 
 

សូមឯកឧត�មេទសភបិាលេមត� ទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�័្រគអំពីេយងខ�ុ។ំ   
         

ហត�េលខ 
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421

ឧបសម�ន័� ២ 

គំរលូខិតិ 
េផ�ជូនឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតៃិនកម�ុជា 

 
 

ឯកឧត�មជាទីេគារព 
 

េយាងតមករែតងតងំនាយកធនាគារ (េឈ� ះធនាគារ) ែដលខ�ុ ំនឹងចូលកនត់ំែណង ជា 

(..........) ខ�ុ ំសូមភា� បម់កជាមយួនូវពត័ម៌ាន (រមួមាន្របវត�ិសេង�បនិងសំនួរដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័� ៤) តម 

្របករទី៦ ៃន ្របកសេលខ.........ត្រម�វឱ្យមាន។ 

ខ�ុ ំសូមធានាថាពត័ម៌ានទងំេនះពិតជា្រតឹម្រត�វ នងិេពញេលញេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករ

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ជាពិេសស ខ�ុ ំសូមធានាអះអងថា ខ�ុ ំពិតជាគា� នជាបទ់កទ់ិនេទនឹងករហម

ឃាតណ់ាមយួក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីអពំី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

ខ�ុ ំសូមសន្យោថានឹងផ�ល់ពត័ម៌ានស�ីពីករែ្រប្រប�លណាមយួែដលទកទ់ងេទនឹងពត័ម៌ានខង

េលជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាភា� ម។ 

បែន�មេលេនះេទៀត ក�ុងនាមជានាយក្រគឹះស� នធនាគារ ខ�ុ ំសូមធានាថានឹងផ�ល់ជូនធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ពត័ម៌ាន ែដលទកទ់ងេទនឹងករចតត់ងំរដ�បាល និងគណេនយ្យ ស� នភាពហិរ�� វត�ុ 

ជាពិេសស ចំេពះគុណភាពៃនឥណទន និងស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនិកទងំអស់។ 
 

 សូមឯកឧត�មេទសភបិាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�័្រគអពំី
េយងខ�ុ ំ។  

 
                                            ហត�េលខ 
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ឧបសម�ន័� ៣ 

 
គំរលូខិតិ 

របសភ់ាគទនុិកៈែដលកន់កប់េដយផា� លឬ់េដយ្របេយាលនូវ 

ចំនួន២០%េ្រចនជាងេនះៃនេដមទុនឬៃនសទិ�េិបាះេឆា� តរបសធ់នាគារ 
ែដល្រត�វេផ�ជនូឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

3 
 

 
ឯកឧត�មេទសភបិាលជាទីេគារព 

ក�ុងនាមខ�ួនខ�ុ ំជា (្របាបព់ីឋនៈ) ខ�ុ ំសូមភា� បម់កជាមយួនូវពត័ម៌ានទងំឡាយតមសំេណ របស់ 

ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជាសំុ (តម្របកសេលខ........) ទកទ់ងេទនឹងករកនក់បេ់ដមទុនផា� ល់ែដល (េឈ� ះ 

ភាគទុនិកៈ) មានបំណងចូលរមួេនក�ុង (េឈ� ះធនាគារ) ។   

ខ�ុ ំសូមប�� កេ់នក�ុងលិខិតេនះថា ពត័ម៌ានទងំេនះពតិជា្រតឹម្រត�វនិង្រគប្់រគានេ់ហយថា តមករ

យល់ដឹងដ្៏របេសរបំផុតរបស់ខ�ុ ំ ពុំមានឯកសរប�� កក់រពិតណាេផ្សងពីេនះេទៀតែដល្រត�វេផ�ជូនធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេទៀតេទ។  

ខ�ុ ំសូមសន្យោថា នងឹផ�ល់ពត័ម៌ានយ៉ាងឆាបជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ករែ្រប្រប�លណាែដល 

ខុសែប�ក យ៉ាងខ� ងំពពីត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនេហយ។ 

ខ�ុ ំបានកតស់មា� ល់េទេលបទប្ប�� ត�ិ�្របករ ៧ ៃន្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលបានែចងថាេនេពលណាស� នភាពត្រម�វេហយេនាះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច 

បង� បឱ់្យភាគទុនិកៈ  មានឥទ�ិពលរបស់្រគឹះស� នផ�ល់នូវករគា្ំរទដល់្រគឹះស� នេនាះ។ 
 

សូមឯកឧត�មេទសភបិាលេមត� ទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�័្រគអំពីេយងខ�ុ។ំ   
         

ហត�េលខ 
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                        ជីវ្របវត� ិនិង ករសកសរួនវូព័ត៌មាន អពំ ី

ឯកត�ជន ឬ ជនែដលប្រម�ងក� យេទជា: គណៈនាយក ភាគទនុិក 

នាយកចតក់រ របសធ់នាគារពណិជ� 

CURRICULUM VITEA 
and  

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become,
Directors, Shareholders of Commercial Banks 

 
1. េគាត�នាម  

Family name. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នាមខ�ួន 

Given name (s). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. េឈ� ះេហេ្រក    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូមេរៀបរបប់ំេពញេលគំរេូនះនូវនិតិសម្បទរបស់េលក, ឧទហរណ៍ដូចជាៈ គណៈនាយកបច�ុប្បន� 

ឬជាអនាគតគណៈនាយក, ភាគទុនិក ឬនាយកចតក់រ ឬបុគ�លែដលមានលក�ណៈ្របហក្់របែហល។ 

       Please state in what capacity you are completing this form, i.e. as a current or prospective 
director, shareholder or manager or any combination of these. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-2.  សូមេរៀបរបអ់ំពីកតព�កិច� នងិករទទួលខុស្រត�វណាមយួែដលទកទ់ងនងឹឋនៈ តួនាទីទងំេនះ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo
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4-3. ក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់អ�ក េតអ�ក និងសហ្របតិបត�កិរជាមយួ ឬយល់្រសបតមករបង� តប់ង� ញ 

របស់របូវន�បុគ�ល ឬនីតបិុគ�លណាមយួេ្រកពីេបក�ជនដកព់ក្យសំុ។ ក�ុងករណីណាមយួកេ៏ដយសូមផ�ល់  

នូវពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំេនះ។ 

     In carrying out  your duties, w ill you a ct i n c oncert w ith or  i n a ccordance w ith t he 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give 
all relevant information. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

4-4.  សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�ក ជាអ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យេបក�ជនដកព់ក្យសំុ េហយីេបសិនជាអ�កមាន 

បំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករកីម�មយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតិបត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួ 

េបក�ជនទងំេនះ។ 

        Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -- 

5.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន 

   Your private address. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួនែដលធា� បប់ានរស់េនកន�ងមក ចបពី់កំឡុង ៥ឆា� មំនុ: 

 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កលបរេិច�ទ (ៃថ�/ែខ/ឆា� )ំ និងទីកែន�ងេកត (គិតទងំ្រស�កនិង្រក�ង)   

 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
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                        ជីវ្របវត� ិនិង ករសកសរួនវូព័ត៌មាន អពំ ី

ឯកត�ជន ឬ ជនែដលប្រម�ងក� យេទជា: គណៈនាយក ភាគទនុិក 

នាយកចតក់រ របសធ់នាគារពណិជ� 

CURRICULUM VITEA 
and  

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become,
Directors, Shareholders of Commercial Banks 

 
1. េគាត�នាម  

Family name. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នាមខ�ួន 

Given name (s). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. េឈ� ះេហេ្រក    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូមេរៀបរបប់ំេពញេលគំរេូនះនូវនិតិសម្បទរបស់េលក, ឧទហរណ៍ដូចជាៈ គណៈនាយកបច�ុប្បន� 

ឬជាអនាគតគណៈនាយក, ភាគទុនិក ឬនាយកចតក់រ ឬបុគ�លែដលមានលក�ណៈ្របហក្់របែហល។ 

       Please state in what capacity you are completing this form, i.e. as a current or prospective 
director, shareholder or manager or any combination of these. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-2.  សូមេរៀបរបអ់ំពីកតព�កិច� នងិករទទួលខុស្រត�វណាមយួែដលទកទ់ងនងឹឋនៈ តួនាទីទងំេនះ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo
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4-3. ក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់អ�ក េតអ�ក និងសហ្របតបិត�កិរជាមយួ ឬយល់្រសបតមករបង� តប់ង� ញ 

របស់របូវន�បុគ�ល ឬនីតបិុគ�លណាមយួេ្រកពីេបក�ជនដកព់ក្យសំុ។ ក�ុងករណីណាមយួកេ៏ដយសូមផ�ល់  

នូវពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំេនះ។ 

     In carrying out  your duties, w ill you a ct i n c oncert w ith or  i n a ccordance w ith t he 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give 
all relevant information. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ ------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

4-4.  សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�ក ជាអ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យេបក�ជនដកព់ក្យសំុ េហយីេបសិនជាអ�កមាន 

បំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករកីម�មយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតិបត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួ 

េបក�ជនទងំេនះ។ 

        Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -- 

5.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន 

   Your private address. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួនែដលធា� បប់ានរស់េនកន�ងមក ចបពី់កំឡុង ៥ឆា� មំនុ: 

 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កលបរេិច�ទ (ៃថ�/ែខ/ឆា� )ំ និងទីកែន�ងេកត (គិតទងំ្រស�កនិង្រក�ង)   

 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

8. ស�� តិ េហយេតស�� តិេនាះ្រត�វបានេដយរេបៀបណា (េកតេនទីេនាះ, ស�� តូបនីយកម�, ករេរៀប   

អពហ៍ពិពហ៍) ?   

 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  េឈ� ះ នងិអសយដ� នៃនធនាគារកិរបស់េលក-េលក្រសី ក�ុងរយៈកល ៥ឆា�  ំកន�ងមក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូរប�� កព់ី កំរតិចំេណះដឹង និងគុណវឌុ្ឍវជិា� ជីវៈ ្រពមទងំទីកែន�ង និងឆា� ែំដលបានទទួល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they were 
obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរេរៀបរបអ់ំពីមុខរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា�  ំ កន�ងមកេដយ

ប�� កព់េីឈ� ះ អសយដ� នរបស់និេយាជកក�ុងករណីនមិយួៗ ចរតិៃនមុខជំនួញ, ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of  the employer in each case, the nature of  the bus iness, the pos ition held and 
relevant dates.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

11-2. សូមេរៀបរបក់លពី១០ឆា� មំនុ េបសិនជាអ�កជាភាគទុនកិែដលមានេឈ� ះកនក់បផ់ា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ ១០ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមយួេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន� 

េបសិនជាមានសូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះ និងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Indicate i f you a re or  i f you ha ve be en i n t he l ast t en years a  s ignificant s hareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
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than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the amount 
of your shareholding or interest in them. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----------  

11-3 សូមេរៀបរប់ចំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកន់កប់ឬបានកន់កប់ក�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងតំែណង្រក�មហុ៊នមយួជាភាគទុនិកសំខនម់យួែដលមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអ�ក

ដកព់ក្យសំុ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

12. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក, 

ជាភាគទុនិក ឬជាអ�កចតក់រធា� បទ់ទួល ឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ័�   ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជនំួញេនក�ុង

្របេទសណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� កនូ់វចណុំចពិេសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ 

ឬ្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបាន ដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ។     

      Have your or  a ny entity w ith w hich your a re a ssociated a s a  di rector, s hareholder or  
manager, e ver h eld or  applied f or a  l icense or  t o c arry on any bus iness a ctivity in  any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័� ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�នក៍ិច�កររបស់ខ�ួន ធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល  ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជា 

សធារណៈ ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វ េគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ , េបមានសូមប�� ក។់ 

Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs,    
been di sciplined, w arned a s t o future c onduct, publ icly criticized, or  the s ubject o f an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- - 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

8. ស�� តិ េហយេតស�� តិេនាះ្រត�វបានេដយរេបៀបណា (េកតេនទីេនាះ, ស�� តូបនីយកម�, ករេរៀប   

អពហ៍ពិពហ៍) ?   

 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  េឈ� ះ នងិអសយដ� នៃនធនាគារកិរបស់េលក-េលក្រសី ក�ុងរយៈកល ៥ឆា�  ំកន�ងមក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូរប�� កព់ី កំរតិចំេណះដឹង និងគុណវឌុ្ឍវជិា� ជីវៈ ្រពមទងំទីកែន�ង និងឆា� ែំដលបានទទួល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they were 
obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរេរៀបរបអ់ំពីមុខរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា�  ំ កន�ងមកេដយ

ប�� កព់េីឈ� ះ អសយដ� នរបស់និេយាជកក�ុងករណីនមិយួៗ ចរតិៃនមុខជំនួញ, ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of  the employer in each case, the nature of  the bus iness, the pos ition held and 
relevant dates.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

11-2. សូមេរៀបរបក់លពី១០ឆា� មំនុ េបសិនជាអ�កជាភាគទុនកិែដលមានេឈ� ះកនក់បផ់ា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ ១០ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមយួេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន� 

េបសិនជាមានសូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះ និងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 Indicate i f you a re or  i f you ha ve be en i n t he l ast t en years a  s ignificant s hareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
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than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the amount 
of your shareholding or interest in them. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --------  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----------  

11-3 សូមេរៀបរប់ចំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកន់កប់ឬបានកន់កប់ក�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងតំែណង្រក�មហុ៊នមយួជាភាគទុនិកសំខនម់យួែដលមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអ�ក

ដកព់ក្យសំុ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- ----------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

12. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក, 

ជាភាគទុនិក ឬជាអ�កចតក់រធា� បទ់ទួល ឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ័�   ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជនំួញេនក�ុង

្របេទសណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� កនូ់វចណុំចពិេសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ 

ឬ្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបាន ដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ។     

      Have your or  a ny entity w ith w hich your a re a ssociated a s a  di rector, s hareholder or  
manager, e ver h eld or  applied f or a  l icense or  t o c arry on any bus iness a ctivity in  any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័� ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�នក៍ិច�កររបស់ខ�ួន ធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល  ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជា 

សធារណៈ ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វ េគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ , េបមានសូមប�� ក។់ 

Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs,    
been di sciplined, w arned a s t o future c onduct, publ icly criticized, or  the s ubject o f an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- - 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. េតេលក-េលក្រសី  ធា� បប់ានប�្ឈបព់ីករងរ ឬ្រត�វបេណ� ញេចញពីករងរេដយនិេយាជក ឬ្រត�វេគ

ហមមនិឱ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបេ្រមករងរណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� ក។់    

Have you, i n any c ountry, be en di smissed f rom a ny office or  employment b y your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ំណុល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ិែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or ha ve you b een de clared ba nkrupt b y a  c ourt i n a ny country o r ha s ba nkruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នឹងករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ពីីបទេល�ស, េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទួលខុសេលកំហុសណាខ�ះ  ឬករ្រប្រពឹត�ិឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ  ែដលមានចំេពះ 

អង�ភាពណាមយួ  ឬសមាជិកណាមា� កែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមានសូមប�� កក់រណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity 
or towards any of its members? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័� នឹងករប�ងឹផ�ល់េន្របេទស 

ណាមយួ េបមានសូមប�� កឱ់្យច្បោស់លស់។    
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Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, engaged 
in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------  

18. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីព ី 

្រទព្យសកម� និង ្រទព្យអកម�។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និងតួនាទីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន 

លក�ណៈសម្បត�ិល� េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបគុ�លែដលមនិ

ែមនជាសចញ់ាតិ េហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតចិ៥ឆា� )ំ។ 

Indicate t he n ames, a ddresses, t elephone num bers a nd pos itions of  t hree individuals of  
good s tanding who would be able to provide a reference on your personal and professional 
integrity. The referees must not be related to you, and should have known you for at least five 
years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមុខងរ - តួនាទីផា� ល់ខ�ួនដូចមានប�� កក់�ុងសំណួរ  

៤-១. សមជីនគួរែតប�� កប់ែន�មឱ្យបានច្បោស់លស់  េដម្បជីាគុណ្របេយាជនស៍្រមាបក់រពិនិត្យ ពិចរណា

ឱ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�ិ។ ករណីបំបាតេ់ចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗែដលពកព់ន័� េដយ

បែង�រពត័ម៌ានពតិឬផ�ល់ឱ្យនូវពត័ម៌ានខុសពីករពិតនងឹ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោបជ់ាធរមាន 

(សូមអនេសចក�្ីរបកសដូចខងេ្រកម): 

ចូរកតស់មា� ល់ឱ្យបានច្បោស់ថា : រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ  ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះមុខច្បោបជ់ា

ធរមាន េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ  ្រត�វបានរក្សោទុកជាសំងតេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា) េលកែលងែតករណីែដលផ�ល់ឱ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ   
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. េតេលក-េលក្រសី  ធា� បប់ានប�្ឈបព់ីករងរ ឬ្រត�វបេណ� ញេចញពីករងរេដយនិេយាជក ឬ្រត�វេគ

ហមមនិឱ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបេ្រមករងរណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� ក។់    

Have you, i n any c ountry, be en di smissed f rom a ny office or  employment b y your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ំណុល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ិែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or ha ve you b een de clared ba nkrupt b y a  c ourt i n a ny country o r ha s ba nkruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នឹងករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ពីីបទេល�ស, េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទួលខុសេលកំហុសណាខ�ះ  ឬករ្រប្រពឹត�ិឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ  ែដលមានចំេពះ 

អង�ភាពណាមយួ  ឬសមាជិកណាមា� កែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមានសូមប�� កក់រណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity 
or towards any of its members? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័� នឹងករប�ងឹផ�ល់េន្របេទស 

ណាមយួ េបមានសូមប�� កឱ់្យច្បោស់លស់។    
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Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, engaged 
in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------  

18. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីព ី 

្រទព្យសកម� និង ្រទព្យអកម�។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និងតួនាទីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន 

លក�ណៈសម្បត�ិល� េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបគុ�លែដលមនិ

ែមនជាសចញ់ាតិ េហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតចិ៥ឆា� )ំ។ 

Indicate t he n ames, a ddresses, t elephone num bers a nd pos itions of  t hree individuals of  
good s tanding who would be able to provide a reference on your personal and professional 
integrity. The referees must not be related to you, and should have known you for at least five 
years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមុខងរ - តួនាទីផា� ល់ខ�ួនដូចមានប�� កក់�ុងសំណួរ  

៤-១. សមជីនគួរែតប�� កប់ែន�មឱ្យបានច្បោស់លស់  េដម្បជីាគុណ្របេយាជនស៍្រមាបក់រពិនិត្យ ពិចរណា

ឱ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�ិ។ ករណីបំបាតេ់ចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗែដលពកព់ន័� េដយ

បែង�រពត័ម៌ានពតិឬផ�ល់ឱ្យនូវពត័ម៌ានខុសពីករពិតនងឹ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោបជ់ាធរមាន 

(សូមអនេសចក�្ីរបកសដូចខងេ្រកម): 

ចូរកតស់មា� ល់ឱ្យបានច្បោស់ថា : រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ  ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះមុខច្បោបជ់ា

ធរមាន េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ  ្រត�វបានរក្សោទុកជាសំងតេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា) េលកែលងែតករណីែដលផ�ល់ឱ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ   
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Is t here a ny a dditional i nformation w hich you c onsider i s r elevant f or t he c onsideration of  
your suitability for the position(s) listed in Question 4.1? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 
N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
  
េសចក�ី្របកស ឬកិច�សន្យោផា� លខ់�ួន 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងទទលួខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់  េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន

េនះែក�ងក� យខុសពីករពិត ែដលពកព់ន័�នងឹករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  ឬបន�អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 

្រគឹះស� ន។ ខ�ុ ំបាទសូមប�� កជូ់នជាឱឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឱ្យជាចេម�យ ចំេពះសំណួរខងេលគ ឺ

ពិតជា្រតឹម្រត�វ និងបានបំេពញបរបិូរណ៍ េដយចំេណះដឹងផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិ

មានេហតុករណ៍ណាេផ្សង ឬផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង 

(សមត�កិច�) េដម្ប្ីរជាបេនាះេឡយ។ 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នងឹផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអំព ី េរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ ែដល

្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមានេនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនតិ្យពិចរណាេលពក្យេស�សំុរបស់ 

េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។   
 
DECLARATION 
I am a ware t hat i t i s a n of fense know in or  r ecklessly t o pr ovide a ny i nformation w hich i s 
false or  misleading in connection with an application for a banking l icense or  a renewal of  
bank license. 
I certify that the information given in answer to the question above is complete and accurate 
to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this application of 
which the supervisory authority should be aware. 
I undertake t o i nform t he s upervisory authority of a ny changes m aterial t o t he application 
which arise while the supervisory authority is considering the application. 
 
 
េឈ� ះ 
Name: 
មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 
Position held: 
ហត�េលខ         ៃថ�       ែខ        ឆា� ំ ់
Signed:                Date:……. /…….. / ……. 
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ធ៧-០០-០៥ ្រប.ក                             

 
្របកស 

ស�ពី ី
ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ 

3 
 

េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០៦-២០៨ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីព ី

ករែកសំរួល្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� ប័ណ� ចំេពះធនាគារឯកេទស, ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ,  ធ៧-០១-១៨៧ 

ចុះៃថ�ទ០ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ, និង ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ 

ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

សេ្រមច 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
្របករ ១.- 

ធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ  តេទេនះេហថាធនាគារឯកេទស  ដូចមានកំណតនិ់យមនយ័

ក�ុងជំពូកទ១ី   ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុន

េពលចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករ អនុេលមតមមា្រត  ១៤  ៃនច្បោបដ់ែដលេនះ។ 
 

្របករ ២.- 

ធនាគារឯកេទសែដលបានទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វេធ�ែត្របតិបត�ិករណាែដលមានប�� កច់្បោស់

តមខ�ឹមសរៃនលិខិតអនុ�� ត។ 
 

្របករ ៣.- 

អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ស្រមាបធ់នាគារឯកេទស ្រត�វ្របកនយ់កនូវរបូភាពគតយុិត�ណាមយួ

ក�ុងចំេណាមរបូភាពគតិយុត�ែដលមានែចងក�ុងជំពូកទី ៣ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៤.- 
 

(េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់ធនាគារឯកេទស ្រត�វេធ�វេិសធនកម�េដយ្របករ ៥ ៃន្របកស
េលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់
្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 

្របករ ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 

ធនាគារឯកេទសបេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

េស�នឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ហុកសិបប៊លីនេរៀល) ។ 
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Is t here a ny a dditional i nformation w hich you c onsider i s r elevant f or t he c onsideration of  
your suitability for the position(s) listed in Question 4.1? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 
N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
  
េសចក�ី្របកស ឬកិច�សន្យោផា� លខ់�ួន 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងទទលួខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់  េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន

េនះែក�ងក� យខុសពីករពិត ែដលពកព់ន័�នងឹករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  ឬបន�អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 

្រគឹះស� ន។ ខ�ុ ំបាទសូមប�� កជូ់នជាឱឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឱ្យជាចេម�យ ចំេពះសំណួរខងេលគ ឺ

ពិតជា្រតឹម្រត�វ និងបានបំេពញបរបិូរណ៍ េដយចំេណះដឹងផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិ

មានេហតុករណ៍ណាេផ្សង ឬផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង 

(សមត�កចិ�) េដម្ប្ីរជាបេនាះេឡយ។ 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអំព ី េរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ ែដល

្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមានេនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនតិ្យពិចរណាេលពក្យេស�សំុរបស់ 

េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។   
 
DECLARATION 
I am a ware t hat i t i s a n of fense know in or  r ecklessly t o pr ovide a ny i nformation w hich i s 
false or  misleading in connection with an application for a banking l icense or  a renewal of  
bank license. 
I certify that the information given in answer to the question above is complete and accurate 
to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this application of 
which the supervisory authority should be aware. 
I undertake t o i nform t he s upervisory authority of a ny changes m aterial t o t he application 
which arise while the supervisory authority is considering the application. 
 
 
េឈ� ះ 
Name: 
មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 
Position held: 
ហត�េលខ         ៃថ�       ែខ        ឆា� ំ ់
Signed:                Date:……. /…….. / ……. 
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ធ៧-០០-០៥ ្រប.ក                             

 
្របកស 

ស�ពី ី
ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ 

3 
 

េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០៦-២០៨ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីព ី

ករែកសំរួល្របកសស�ីពីករផ�ល់អជា� ប័ណ� ចំេពះធនាគារឯកេទស, ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ,  ធ៧-០១-១៨៧ 

ចុះៃថ�ទ០ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ, និង ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ 

ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

សេ្រមច 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
្របករ ១.- 

ធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ  តេទេនះេហថាធនាគារឯកេទស  ដូចមានកំណតនិ់យមនយ័

ក�ុងជំពូកទី១   ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុន

េពលចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករ អនុេលមតមមា្រត  ១៤  ៃនច្បោបដ់ែដលេនះ។ 
 

្របករ ២.- 

ធនាគារឯកេទសែដលបានទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វេធ�ែត្របតិបត�ិករណាែដលមានប�� កច់្បោស់

តមខ�ឹមសរៃនលិខិតអនុ�� ត។ 
 

្របករ ៣.- 

អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ស្រមាបធ់នាគារឯកេទស ្រត�វ្របកនយ់កនូវរបូភាពគតិយុត�ណាមយួ

ក�ុងចំេណាមរបូភាពគតិយុត�ែដលមានែចងក�ុងជំពូកទី ៣ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៤.- 
 

(េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់ធនាគារឯកេទស ្រត�វេធ�វេិសធនកម�េដយ្របករ ៥ ៃន្របកស
េលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់
្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 

្របករ ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 

ធនាគារឯកេទសបេង�តេឡងេ្រកមរូបភាពជា្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមា 

េស�នឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (ហុកសិបប៊លីនេរៀល) ។ 
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នីតិវធិី និងករវយតៃម�បែន�មេលពក្យេស�សំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វបានកំណត ់

េដយសរចរែណនាេំដយែឡក។ 
 

្រគឹះស� នធនាគារែដលមានអជា� បណ័�  ឬទទួលលិខតិអនុ�� តជាេគាលករណ៍េបកធនាគារ 

មុនៃថ� ្របកសេនះចូលជាធរមាន ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមានែចង

ក�ុង្របករ ៧ និង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ យ៉ាងយឺតបផុំត្រតឹមដណំាចឆ់ា� ២ំ០១០។ (ករបំេពញេដមទុន 
ឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមា ្រត�វេគារពតម្របករ ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ស�ីព ី
េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 

្របករ ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានមានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមា

នែចងក�ុង្របករ ៣ ្របករ ៤ ្របករ ៥  ្របករ ៦  និង្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ក�ុងរយៈ

េពលពីរឆា�  ំចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

 
ជំពូកទី ២ 

នីតិវធិីៃនករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  
 

្របករ ៥.- 

ពក្យសំុអជា� បណ័�   ្រត�វេស�េដយបគុ�ល ែដលបានទទួលករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វ (អ�កចតក់រ ឬ 

ជនែដលបានទទលួសិទ�ិជាលយលក�ណ៍អក្សរ) ្រសបតមប��ត�ិែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ ៖ 

ក- នាម ឬនាមករណ៍អជីវកម�របស់្រគឹះស� ន 

ខ- អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� លែដលបានចុះប�� ី  

គ- របូភាពគតិយុត�នងិលក�ន�កិៈ ឬឯកសរបេង�តេផ្សងៗេទៀត 

ឃ-្របេភទមូលប្័រតតំណាងឱ្យេដមទុន។ ចំណងទកទ់ងរវងករកនក់បម់ូលប្័រត ទងំេនាះ 

 និងករអនុវត�នសិ៍ទ�ិេបាះេឆា� ត 

ង- ចំនួនេដមទុនផា� ល់ែដលបានអនុ�� តនិងែដលបានបង ់ 

ច- ករែបងែចកភាគហុ៊ន និងសិទ�ិេបាះេឆា� តនិង កិច�្រពមេ្រព�ងែដលអចមានរវងភាគទុនិកៈ 

 ែដលេដរតួនាទីក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារ            

ឆ- ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តឬេលសពីេនះ្រត�វផ�ល់ពត័ ៌មាន

 ដូចមានេរៀបរបក់�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ 

ជ- អត�ស�� ណរបស់បគុ�លយ៉ាងតិចបផុំតពីររបូ (២របូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនាំ

 េដយមាន្របសិទ�ភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់ធនាគារឯកេទស។ អ�កចតក់រែដល

 ្រត�វបានែតងតំងេដយអ�កមានសមត�កិច�្រត�វបំេពញជីវ្របវត�ិ និងសំនួរដូចមានក�ុង

 ឧបសម�័ន�ទី២ េហយ ្រត�វផ�ល់នូវលិខិតេថា� លេទស   

ឈ-អត�ស�� ណរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងេដយបែន�មពីេលពត័ម៌ានខងេល
្រត�វមានជីវ្របវត�ិ្រពមទងំ្រត�វមានរបាយករណ៍ប�� កថ់ា គា� ននរណាមា� កព់កព់ន័�េទ
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នឹងករហមឃាត់ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានបទពិេសធនខ៍ងឥណទនយ៉ាងតិច

បំផុតបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ  

ញ- ្របសិនេបនីតិបគុ�លែដលបានដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� គឺជាអង�ភាពែដលបានបេង�ត

 រចួេហយ្រត�វផ�ល់មកជាមយួនូវករអធិប្បោយអំពីមុខរបររបស់ខ�ួន្រពមទងំតរងតុល្យករ

 ែដលមានករប�� កព់ីស�ងករគណនីស្រមាប្់របតបិត�កិរក�ុងរយៈេពលបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំចុង

 េ្រកយ  

ដ - ករពិពណ៌នាពីែផនករសកម�ភាពអជីវកម�រយៈេពលបឆីា� (ំ៣ឆា� )ំេទមុខ ÷                                                                    

- ទំហំៃនករឱ្យខ�ី្រគប់្របេភទែដលអចមានេនក�ុងឬេ្រកតរងតុល្យករ និងេសវ

 េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនឬសមាជិក (ចំេពះឥណទន  ្របេភទ  ទ្រមង ់

 េគាលបំណង ខ�ឹមសរ និងល័ក�ខណ� ចំបងៗ  ផលកំៃរែដលទទួលបាន្របចឆំា�  ំ និង

 ទឹក្របាកម់និទនស់ង) 

-  ្របេភទអតថិិជនែដលធនាគារឯកេទសមានបណំង្របា្រស័យទកទ់ង 

-  ្របភពធនធានហិរ�� វត�ុែដលបានេ្រគាងទុក ÷  មូលនិធផិា� ល់   ្របាកឧ់បត�ម� បណុំល-

 បនា� ប់បន្ស ំ្របាក់បេ��    ្របាក់កម�ី ជាេដម េហយេបចំបាច់ ្រត�វប�� ក់ច្បោស់ពីេដម

 កំេណ ត និងកម�សិទ�ិៃនធនធានទងំេនះក�ុងករណីមនិ្របាកដ(បំណុលបនា� បប់ន្សជំាេដម) 

- ចំនួន្របហក់្របែហលៃននិេយាជិកក�ុងរយៈេពលបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំខងមុខ និងប�� ីេបក

 េបៀវត្ស េដយរយលំអិតតម្របេភទបុគ�លិក 

-  ទីតងំសខែដលមាន្រសបឬ់ែដលេ្រគាងឱ្យមាន 

- ករចតត់ងំនិងធនធាន ែដលបានេ្រគាងទុក  ពិេសស ចំេពះទ្រមងក់រគណេនយ្យ 

 និងឧបករណ៍កុពំ្ូយទរ័ 

- តរងតុល្យករនិងករព្យោករណ៍គណនីខត-ចំេណញស្រមាបក់រយិបរេិច�ទគណេនយ្យ

 បីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ ខងមុខ។ ្រត�វព្យោករណ៍កំរតិអនុបាត្រប�ង្របយត័�ចំបងៗ (ដូចបានកំណត់

 េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា) េនខងចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំខងមុខ  

ឋ-  ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ÷          

- ករចតត់ងំែផនករ្រត�តពិនតិ្យប�� ីៃផ�ក�ុងែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៤៣ ៃនច្បោបស់�ីពី
 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ       

-  អត�ស�� ណរបស់ស�ងករគណនឯីករជ្យែដលបានេ្រជសេរ សពីប�� ី្របតិ្រស�តិ 

-  ្របេភទៃនមុខងរែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យេនាះ។ 
  

្របករ ៦.- 

ភាគទុនិកែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ(៥%) ឬ េលសពីេនះៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់អ�ក

េស�សំុ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចតេទ ÷ 
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នីតិវធិី និងករវយតៃម�បែន�មេលពក្យេស�សំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វបានកំណត ់

េដយសរចរែណនាេំដយែឡក។ 
 

្រគឹះស� នធនាគារែដលមានអជា� បណ័�  ឬទទួលលិខតិអនុ�� តជាេគាលករណ៍េបកធនាគារ 

មុនៃថ� ្របកសេនះចូលជាធរមាន ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមានែចង

ក�ុង្របករ ៧ និង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ យ៉ាងយឺតបផុំត្រតឹមដណំាចឆ់ា� ២ំ០១០។ (ករបំេពញេដមទុន 
ឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមា ្រត�វេគារពតម្របករ ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ស�ីព ី
េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 

្របករ ៨ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ េនះបានមានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញេដមទុនឱ្យបាន្រគបត់មក្រមតិេដមទុនអប្បបរមាដូចមា

នែចងក�ុង្របករ ៣ ្របករ ៤ ្របករ ៥  ្របករ ៦  និង្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ក�ុងរយៈ

េពលពីរឆា�  ំចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

 
ជំពូកទី ២ 

នីតិវធិីៃនករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  
 

្របករ ៥.- 

ពក្យសំុអជា� បណ័�   ្រត�វេស�េដយបគុ�ល ែដលបានទទួលករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វ (អ�កចតក់រ ឬ 

ជនែដលបានទទលួសិទ�ិជាលយលក�ណ៍អក្សរ) ្រសបតមប��ត�ិែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ ៖ 

ក- នាម ឬនាមករណ៍អជីវកម�របស់្រគឹះស� ន 

ខ- អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� លែដលបានចុះប�� ី  

គ- របូភាពគតិយុត�និងលក�ន�កិៈ ឬឯកសរបេង�តេផ្សងៗេទៀត 

ឃ-្របេភទមូលប្័រតតំណាងឱ្យេដមទុន។ ចំណងទកទ់ងរវងករកនក់បម់ូលប្័រត ទងំេនាះ 

 និងករអនុវត�នសិ៍ទ�ិេបាះេឆា� ត 

ង- ចំនួនេដមទុនផា� ល់ែដលបានអនុ�� តនិងែដលបានបង ់ 

ច- ករែបងែចកភាគហុ៊ន និងសិទ�ិេបាះេឆា� តនិង កិច�្រពមេ្រព�ងែដលអចមានរវងភាគទុនិកៈ 

 ែដលេដរតួនាទីក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់ធនាគារ            

ឆ- ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តឬេលសពីេនះ្រត�វផ�ល់ពត័ ៌មាន

 ដូចមានេរៀបរបក់�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ 

ជ- អត�ស�� ណរបស់បគុ�លយ៉ាងតិចបផុំតពីររបូ (២របូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដកឹនាំ

 េដយមាន្របសិទ�ភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់ធនាគារឯកេទស។ អ�កចតក់រែដល

 ្រត�វបានែតងតំងេដយអ�កមានសមត�កិច�្រត�វបំេពញជីវ្របវត�ិ និងសំនួរដូចមានក�ុង

 ឧបសម�័ន�ទី២ េហយ ្រត�វផ�ល់នូវលិខិតេថា� លេទស   

ឈ-អត�ស�� ណរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងេដយបែន�មពីេលពត័ម៌ានខងេល
្រត�វមានជីវ្របវត�ិ្រពមទងំ្រត�វមានរបាយករណ៍ប�� កថ់ា គា� ននរណាមា� កព់កព់ន័�េទ
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នឹងករហមឃាត់ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានបទពិេសធនខ៍ងឥណទនយ៉ាងតិច

បំផុតបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ  

ញ- ្របសិនេបនីតិបគុ�លែដលបានដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� គឺជាអង�ភាពែដលបានបេង�ត

 រចួេហយ្រត�វផ�ល់មកជាមយួនូវករអធិប្បោយអំពីមុខរបររបស់ខ�ួន្រពមទងំតរងតុល្យករ

 ែដលមានករប�� កព់ីស�ងករគណនីស្រមាប្់របតបិត�កិរក�ុងរយៈេពលបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំចុង

 េ្រកយ  

ដ - ករពិពណ៌នាពីែផនករសកម�ភាពអជីវកម�រយៈេពលបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំេទមុខ ÷                                                                    

- ទំហំៃនករឱ្យខ�ី្រគប់្របេភទែដលអចមានេនក�ុងឬេ្រកតរងតុល្យករ និងេសវ

 េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនឬសមាជិក (ចំេពះឥណទន  ្របេភទ  ទ្រមង ់

 េគាលបំណង ខ�ឹមសរ និងល័ក�ខណ� ចំបងៗ  ផលកំៃរែដលទទួលបាន្របចឆំា�  ំ និង

 ទឹក្របាកម់និទនស់ង) 

-  ្របេភទអតថិិជនែដលធនាគារឯកេទសមានបណំង្របា្រស័យទកទ់ង 

-  ្របភពធនធានហិរ�� វត�ុែដលបានេ្រគាងទុក ÷  មូលនិធផិា� ល់   ្របាកឧ់បត�ម� បណុំល-

 បនា� ប់បន្ស ំ្របាក់បេ��    ្របាក់កម�ី ជាេដម េហយេបចំបាច់ ្រត�វប�� ក់ច្បោស់ពីេដម

 កំេណ ត និងកម�សិទ�ិៃនធនធានទងំេនះក�ុងករណីមនិ្របាកដ(បំណុលបនា� បប់ន្សជំាេដម) 

- ចំនួន្របហក់្របែហលៃននិេយាជិកក�ុងរយៈេពលបីឆា� (ំ៣ឆា� )ំខងមុខ និងប�� ីេបក

 េបៀវត្ស េដយរយលំអិតតម្របេភទបុគ�លិក 

-  ទីតងំសខែដលមាន្រសបឬ់ែដលេ្រគាងឱ្យមាន 

- ករចតត់ងំនិងធនធាន ែដលបានេ្រគាងទុក  ពិេសស ចំេពះទ្រមងក់រគណេនយ្យ 

 និងឧបករណ៍កុពំ្ូយទរ័ 

- តរងតុល្យករនិងករព្យោករណ៍គណនីខត-ចំេណញស្រមាបក់រយិបរេិច�ទគណេនយ្យ

 បីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ ខងមុខ។ ្រត�វព្យោករណ៍កំរតិអនុបាត្រប�ង្របយត័�ចំបងៗ (ដូចបានកំណត់

 េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា) េនខងចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំខងមុខ  

ឋ-  ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ÷          

- ករចតត់ងំែផនករ្រត�តពិនតិ្យប�� ីៃផ�ក�ុងែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៤៣ ៃនច្បោបស់�ីពី
 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ       

-  អត�ស�� ណរបស់ស�ងករគណនឯីករជ្យែដលបានេ្រជសេរ សពីប�� ី្របតិ្រស�តិ 

-  ្របេភទៃនមុខងរែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យេនាះ។ 
  

្របករ ៦.- 

ភាគទុនិកែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ(៥%) ឬ េលសពីេនះៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់អ�ក

េស�សំុ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចតេទ ÷ 
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ក- អត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៈ ÷ 

ក�ុងករណីជានីតិបគុ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� ន 

ទីស� កក់រកណា� ល និងលក�ន�ិកៈ។     

ក�ុងករណីជាឯកត�ជន ្រត�វេរៀបរប ់ នាម េគាត�នាម  ៃថ�ែខឆា� និំងទកីែន�ងកំេណ ត 

ស�� តិ និងលំេនដ� ន។ ្រត�វប�� កថ់ា េតបគុ�លេនះ្រត�វបានែតងតងំជាអ�កចត់

ករមយួរបូរបស់ធនាគារឬេទ។ ្រត�វ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកៈជាសមាជិកៃន្រក�ម

្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� នឬេទ។ េបែមន្រត�វធានាថា សមាជិកេនាះមនិមានពក់

ពន័�ជាមយួករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុេទ  

ខ- ប�� កព់ចីំនួននិងភាគរយៃនភាគកម�ែដលបានេស�និងចំនួននិងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះ

 េឆា� ត។  េរៀបរបលំ់អិតពីករសំរបសំរលួខងគតិយុត�និងខងហិរ�� វត�ុ ចំេពះករ

 ទទួលយកមូលប្័រត។ បង� ញថា េតសកម�ភាព្របតិបត�កិរស�ិតេនេ្រកមចំណុះ

 នីតិវធិីេដយែឡក  ែដលអនុវត�ចំេពះករវនិិេយាគបរេទសេនកម�ុជាឬេទ

 េហយេតទ្រមងែ់បបបទទងំេនះ ្រត�វបានបំេពញេហយឬេន     

គ- េរៀបរបព់ីសកម�ភាពរបស់ភាគទុនិក។ ្របសិនេបភាគទុនកិជាសមាជិកៃន្រក�មមយួ

្រត�វពិពណ៌នាពអីង�ភាពធំៗៃន្រក�មេនាះរមួជាមយួអង�ករេលខផង។ ្រត�វប�� កផ់ង

ថាេតភាគទុនិកមាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេនក�ុងស� បន័ឥណទនេផ្សងៗេទៀតឬេទ 

ប�� កថ់ា េត្រក�មែដលជាកម�សិទ�ិផា� ល់របស់ភាគទុនិក មានទុនេ្រចនេនក�ុង្រគឹះ

ស� នឥណទនឬេទ។ េបមាន្រត�វេរៀបរបឱ់្យអស់    

ឃ- ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកនងិ្រក�មហុ៊នែដលអចប��ូ លជាមយួគា� មានេធ�សកម�ភាព

ហិរ�� វត�ុ ឬេទ។ េបមាន្រត�វប�� កថ់ា ្រក�មហុ៊នទងំេនាះស�ិតេ្រកមចំណុះបទ

ប�� ណា ឬ អជា� ធរណា 

ង- ប�� កព់ីែបបបទៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងនិងពីខងេ្រករបស់ភាគទុនិក 

ច-  ប�� កថ់ា េតក�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ  (១០ឆា� )ំ កន�ងមក ភាគទុនិកបានទទួលរងនូវ

 ករេសុបអេង�តឬទទួលរងនូវករពិនយ័ជាសំភារៈតមទ្រមងក់រវជិា� ជីវៈរដ�បាលឬ

 តុលករឬេទ  

ឆ- ្របាបព់ីេគាលេដរបស់ភាគទុនិកៈ ក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុងធនាគារ

ែដលបានដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំអស់  

ជ- ប�� កថ់ា េតមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិកនិងអ�កេស�សំុឬេទ 

 េហយ េតទំនាកទ់ំនងទងំេនះនឹង្រត�វបានព្រងកីេទអនាគតយ៉ាងណា  

ឈ- ប�� កថ់ា េតទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ ខងធនាគាររបស់ភាគទុនិកេនកម�ុជា

 មានអ�ខី�ះ េហយទំនាកទ់នំងទងំេនះេនមានរហូតដល់េពលណាេទៀត។ 

្របករ ៧.- 

ភាគទុនិកែដលកនក់បេ់ដយផា� ល់ ឫុ្របេយាលយ៉ាងតចិបំផុតៃម�ភាគរយ (២០%) ៃនេដមទុន 

ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត  ្រត�វបានចតទុ់កថាជាភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល្រសបតមមា្រត ២៦ ៃនច្បោបស់�ីព្ីរគឹះស� ន
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ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ ភាគទុនិកមានឥទ�ពិល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ត្រម�វឱ្យបេង�នមូលនិធិផា� ល់

សុទ�របស់ធនាគារ តមលក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងេនាះ ្រត�វេផ�លិខិតដូចមានគំរេូនក�ុងឧបសម�ន័�ទី៣ េទេទសភបិាលធនាគារជាតៃិន

កម�ុជា។ 

  បទប�� េនះអច្រត�វដកេចញវញិបាន  ែតេនេពលបានបេង�តឱ្យមានករធានារ៉បរ់ងេល្របាក់

បេ�� េនកម�ុជា។ 

េ្រកពីេនះេយាងតមមា្រត ៤០ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា អចេលកែលងជាលយលក�ណ៍អក្សរ អនុ�� តឱ្យរចួផុតពីករអនុវត�នម៍ា្រត ៧ េនេពលអនុមត័េល
អជា� បណ័� ។ 

 
ជំពូកទី ៣ 

ករអនុមត័ផ�លអ់ជា� បណ័�  នងិ ករយកកំៃរ 
្របករ ៨.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីករសំេរចរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល

្របាមំយួែខ (៦ែខ)  ចបព់ីេពលទទួលពក្យេស�សំុអជា� បណ័�   រមួទងំឯកសរែដលពកព់ន័�ទងំអស់ផង។ 

េនេពល ណាមាន ករចបំាច ់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកេ់ចញនូវល័ក�ខណ� និងរយៈេពលៃនករអនុវត�ន៍

លិខិតអនុ�� ត។ ្របសិនេប អនុវត�ពុំបានតមេពលេវលកំណតខ់ងេល លិខិតអនុ�� តេនះ្រត�វចតទុ់កជា

េមាឃៈ េលកែលងែតមានករេស�សំុ ពន្យោរេពលនិងមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៩.-  

្រត�វបានជំនសួេដយ្របកស ធ៧-០៦-២០៨ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦។ 
 

្របករ ១០.-  

្រត�វជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  
 

្របករ ១១.-  

ធនាគារឯកេទស្រត�វបង់េសហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ឱំ្យបានមុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ ( ខ�ឹមសរ
ប�� កប់ែន�មេដយ ្របករ៤ ចំណុច៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា 
ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)  ចំេពះធនាគារែដលបាន

បេង�តេឡងក�ុងករណីមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ធនាគារ ែដលពកព់ន័�្រត�វទទួលរងនូវ

ករផាកពិន័យ េដយបង់ករ្របាក់េលទឹក្របាក់ ែដលេនមិនទន់បានបង់តមអ្រតករ្របាក់បុន

ហិរ��ប្បទនជាធរមាន ក�ុងរយៈេពលរហូតដល់សមសិបៃថ� (៣០ៃថ�)។   េបេនែតពុំអចបងេ់សហុ៊យ

អជា� បណ័� េនះបាន ធនាគារសម្ីរត�វរងទណ� កម�ធ�នជ់ាងេនះេទៀត រហូតដល់្រត�វដកហូត អជា� បណ័� ។ 
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ក- អត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៈ ÷ 

ក�ុងករណីជានីតិបគុ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� ន 

ទីស� កក់រកណា� ល និងលក�ន�ិកៈ។     

ក�ុងករណីជាឯកត�ជន ្រត�វេរៀបរប ់ នាម េគាត�នាម  ៃថ�ែខឆា� និំងទកីែន�ងកំេណ ត 

ស�� តិ និងលំេនដ� ន។ ្រត�វប�� កថ់ា េតបគុ�លេនះ្រត�វបានែតងតងំជាអ�កចត់

ករមយួរបូរបស់ធនាគារឬេទ។ ្រត�វ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកៈជាសមាជិកៃន្រក�ម

្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� នឬេទ។ េបែមន្រត�វធានាថា សមាជិកេនាះមនិមានពក់

ពន័�ជាមយួករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុេទ  

ខ- ប�� កព់ចីំនួននិងភាគរយៃនភាគកម�ែដលបានេស�និងចំនួននិងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះ

 េឆា� ត។  េរៀបរបលំ់អិតពីករសំរបសំរលួខងគតិយុត�និងខងហិរ�� វត�ុ ចំេពះករ

 ទទួលយកមូលប្័រត។ បង� ញថា េតសកម�ភាព្របតិបត�កិរស�ិតេនេ្រកមចំណុះ

 នីតិវធិីេដយែឡក  ែដលអនុវត�ចំេពះករវនិិេយាគបរេទសេនកម�ុជាឬេទ

 េហយេតទ្រមងែ់បបបទទងំេនះ ្រត�វបានបំេពញេហយឬេន     

គ- េរៀបរបព់ីសកម�ភាពរបស់ភាគទុនិក។ ្របសិនេបភាគទុនកិជាសមាជិកៃន្រក�មមយួ

្រត�វពិពណ៌នាពអីង�ភាពធំៗៃន្រក�មេនាះរមួជាមយួអង�ករេលខផង។ ្រត�វប�� កផ់ង

ថាេតភាគទុនិកមាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេនក�ុងស� បន័ឥណទនេផ្សងៗេទៀតឬេទ 

ប�� កថ់ា េត្រក�មែដលជាកម�សិទ�ិផា� ល់របស់ភាគទុនិក មានទុនេ្រចនេនក�ុង្រគឹះ

ស� នឥណទនឬេទ។ េបមាន្រត�វេរៀបរបឱ់្យអស់    

ឃ- ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកនងិ្រក�មហុ៊នែដលអចប��ូ លជាមយួគា� មានេធ�សកម�ភាព

ហិរ�� វត�ុ ឬេទ។ េបមាន្រត�វប�� កថ់ា ្រក�មហុ៊នទងំេនាះស�ិតេ្រកមចំណុះបទ

ប�� ណា ឬ អជា� ធរណា 

ង- ប�� កព់ីែបបបទៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងនិងពីខងេ្រករបស់ភាគទុនិក 

ច-  ប�� កថ់ា េតក�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ  (១០ឆា� )ំ កន�ងមក ភាគទុនិកបានទទួលរងនូវ

 ករេសុបអេង�តឬទទួលរងនូវករពិនយ័ជាសំភារៈតមទ្រមងក់រវជិា� ជីវៈរដ�បាលឬ

 តុលករឬេទ  

ឆ- ្របាបព់ីេគាលេដរបស់ភាគទុនិកៈ ក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុងធនាគារ

ែដលបានដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំអស់  

ជ- ប�� កថ់ា េតមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិកនិងអ�កេស�សំុឬេទ 

 េហយ េតទំនាកទ់ំនងទងំេនះនឹង្រត�វបានព្រងកីេទអនាគតយ៉ាងណា  

ឈ- ប�� កថ់ា េតទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ ខងធនាគាររបស់ភាគទុនិកេនកម�ុជា

 មានអ�ខី�ះ េហយទំនាកទ់នំងទងំេនះេនមានរហូតដល់េពលណាេទៀត។ 

្របករ ៧.- 

ភាគទុនិកែដលកនក់បេ់ដយផា� ល់ ឫុ្របេយាលយ៉ាងតចិបំផុតៃម�ភាគរយ (២០%) ៃនេដមទុន 

ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត  ្រត�វបានចតទុ់កថាជាភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល្រសបតមមា្រត ២៦ ៃនច្បោបស់�ីព្ីរគឹះស� ន
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ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ ភាគទុនិកមានឥទ�ពិល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ត្រម�វឱ្យបេង�នមូលនិធិផា� ល់

សុទ�របស់ធនាគារ តមលក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងេនាះ ្រត�វេផ�លិខិតដូចមានគំរេូនក�ុងឧបសម�ន័�ទី៣ េទេទសភបិាលធនាគារជាតៃិន

កម�ុជា។ 

  បទប�� េនះអច្រត�វដកេចញវញិបាន  ែតេនេពលបានបេង�តឱ្យមានករធានារ៉បរ់ងេល្របាក់

បេ�� េនកម�ុជា។ 

េ្រកពីេនះេយាងតមមា្រត ៤០ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា អចេលកែលងជាលយលក�ណ៍អក្សរ អនុ�� តឱ្យរចួផុតពីករអនុវត�នម៍ា្រត ៧ េនេពលអនុមត័េល
អជា� បណ័� ។ 

 
ជំពូកទី ៣ 

ករអនុមត័ផ�លអ់ជា� បណ័�  នងិ ករយកកំៃរ 
្របករ ៨.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីករសំេរចរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល

្របាមំយួែខ (៦ែខ)  ចបព់ីេពលទទួលពក្យេស�សំុអជា� បណ័�   រមួទងំឯកសរែដលពកព់ន័�ទងំអស់ផង។ 

េនេពល ណាមាន ករចបំាច ់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកេ់ចញនូវល័ក�ខណ� និងរយៈេពលៃនករអនុវត�ន៍

លិខិតអនុ�� ត។ ្របសិនេប អនុវត�ពុំបានតមេពលេវលកំណតខ់ងេល លិខិតអនុ�� តេនះ្រត�វចតទុ់កជា

េមាឃៈ េលកែលងែតមានករេស�សំុ ពន្យោរេពលនិងមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៩.-  

្រត�វបានជំនសួេដយ្របកស ធ៧-០៦-២០៨ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦។ 
 

្របករ ១០.-  

្រត�វជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  
 

្របករ ១១.-  

ធនាគារឯកេទស្រត�វបង់េសហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ឱំ្យបានមុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ ( ខ�ឹមសរ
ប�� កប់ែន�មេដយ ្របករ៤ ចំណុច៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា 
ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)  ចំេពះធនាគារែដលបាន

បេង�តេឡងក�ុងករណីមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ធនាគារ ែដលពកព់ន័�្រត�វទទួលរងនូវ

ករផាកពិន័យ េដយបង់ករ្របាក់េលទឹក្របាក់ ែដលេនមិនទន់បានបង់តមអ្រតករ្របាក់បុន

ហិរ��ប្បទនជាធរមាន ក�ុងរយៈេពលរហូតដល់សមសិបៃថ� (៣០ៃថ�)។   េបេនែតពុំអចបងេ់សហុ៊យ

អជា� បណ័� េនះបាន ធនាគារសម្ីរត�វរងទណ� កម�ធ�នជ់ាងេនះេទៀត រហូតដល់្រត�វដកហូត អជា� បណ័� ។ 
 

402



434

ជំពូកទី ៤ 
បទប�� ្រប�ង្របយត័� 

 

្របករ ១២.- 

អ�កដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ែដលពុំធា� បេ់ធ�្របិតិបត�ិករ ្រត�វបងប់�ង�បឱ់្យេពញមយួរយភាគរយ  

(១០០%) ៃនេដមទុនចុះប�� ីក�ុងលក�ន�កិៈក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនមុនេពល

ចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករ។  
 

្របករ ១៣.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២០៨ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦) 
ធនាគារឯកេទស ែដលបានទទួលអជា� បណ័� េហយ្រត�វរក្សោ្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន េស�

នឹង្របាភំាគរយ (៥%) ៃនេដមទុនែដលបានចុះប�� ីេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

េដយទទួលបានកំៃរករ្របាក ់ដូចខងេ្រកម ÷ 

ក.្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជា្របាកេ់រៀល ទទួលបានកំៃរករ្របាក្់របចឆំា� េំស�នឹងមយួ 

ភាគពីរ (១/២) ៃនអ្រតករ្របាកប់ុនហិរ��ប្បទនែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េហយែដលអចទូទតក់�ុងរយៈេពល៦ែខម�ង។ 

ខ.្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជារបិូយបណ័� បរេទស ទទួលបានកំៃរករ្របាកបី់ភាគ្របាបំ ី

(៣,៨) ៃនអ្រត SIBOR (Singapore Inter-Bank Offered Rate) ក�ុងរយៈេពល ៦ ែខម�ង។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដំណឹងេទធនាគារទងំអស់ពីអ្រតករ្របាក ់ែដលបានអនុវត�

ស្រមាបក់លកំណតន់ីមយួៗ។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពី
ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹទូទតស់ង្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេនះ េនេពលធនាគារ

ឯកេទសេនាះ្រត�វបានជំរះប�� ីេដយស�័្រគចិត� និងគា� ន្របាកប់េ�� េនខង្រទព្យអកម�។

្របករ ១៤.- 

ធនាគារឯកេទសែដលបានទទួលអជា� បណ័� េហយ្រត�វតកំល់ទុនប្រម�ងកតព�កិច�្របាភំាគរយ 

(៥%) ៃន្របាក់បេ�� ែដលបានទទួលពីអតិថិជនេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ទុនប្រម�ងកតព�កិច�េនះ ្រត�វបានរក្សោទុកតមល័ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងបទប�� េដយែឡកស�ីពីទុនប្រម�ង

កតព�កិច�។ 
 

្របករ ១៥.- 

ធនាគារឯកេទសែដលបានទទួលអជា� បណ័� រចួេហយ្រត�វអនុវត�ឱ្យបានសម្រសបតមប��តិទងំ

អស់ែដលធនាគារ្រត�វអនុវត�   ពិេសសត្រម�វករៃនករេធ�របាយករណ៍។ 
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ជំពូកទី ៥ 
បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ១៦ និង ១៧.-  

្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។
 

្របករ ១៨.- 

ក�ុងករណីែតងតងំអ�កចតក់រថ�ី (គឺបុគ�លពីររបូ ែដលទទលួខុស្រត�វក�ុងករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករ 

ធនាគារឱ្យមាន្របសិទ�ិភាព ) ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមេនះេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ÷ 

- ឯកសរជាភស�ុតងប�� កព់កីរែតងតងំ (មានជាអទិ៍កំណតេ់ហតុ្របជំុ្រក�ម-

 ្របឹក្សោភបិាល) 

-   ជីវ្របវត�ិនិងករបំេពញសំនួរក�ុងឧបសម�ន័�ទី ២ 

ឯកសរទងំអស់េនះ ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យយ៉ាងេហចណាស់មយួែខមុនករចូលកនត់ែំណងរបស់

បុគ�លែដល្រត�វបានែតងតងំ។ 
 

្របករ ១៩.- 

ករផា� ស់ប�ូរេផ្សងេទៀតៃនស� នភាពគតិយុត�ឬស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ  ្រត�វែតដកជូ់ន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បសំុីករយល់្រពម។ ឯកសរេស�សំុ្រត�វមានភា� បម់កជាមយួនូវករេរៀបរបព់ីមូលេហតុ

ៃនែផនករ្របតិបត�ិករ េហយែផ�កតមករណីនីមយួៗ  ្រត�វមានភា� បនូ់វពត័ម៌ានដូចតេទ៖ 

 - ករព្រងីកឬករកំណត់េឡងវញិនូវសកម�ភាព ៖ ្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានែដលមានកំណត់ក�ុង

  កថាខណ�   ដ ្របករ ៥ ៃន្របកសេនះ 

- ករបន�យេដមទុន៖ ករពិពណ៌នាពីខ�ឹមសរនិងល័ក�ខណ� ដូចជា ករសំរបសំរលួខង

គតិយុត� និងខងគណេនយ្យ្រពមទងំករកំណតច់្បោស់នូវចំនួនថ�ីៃនមូលនិធិផា� ល់ែដល

អចមានឥទ�ពិលេទេលអជីវកម�េទអនាគតនិងេទេលអនុបាត្រប�ង្របយត័� 

- ករផា� ស់ប�ូររបូភាពគតិយុត� ៖ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�ិកៈនិងពត័ម៌ានទកទ់ងដល់ 

អង�ភាព្រគប្់រគង
- ករផា� ស់ប�ូរនាមករណ៍អជីវកម�៖ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�ិកៈរល់ករផា� ស់ប�ូរ

 ទងំអស់ ្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយ៉ាងយឺតបផុំតបីែខ (៣ែខ) មុនេពលអនុវត� 

 េដម្បសំុីករយល់្រពម។ 

ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០ េរៀល) ក�ុងមយួទំពរ័ៃនលក�និកៈ

ែដលរងវេិសធនកម�។ (ករបងេ់សហុ៊យចំេពះករេធ�វេិសធនកម�លក�ន�ិកៈ្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៨ 
ចំណុច ខ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)។ 

 

  ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យបន�យេដមទុនចនំនួមយួភាគរយ (១%) េលចំនួនែដលបន�យ។
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ជំពូកទី ៤ 
បទប�� ្រប�ង្របយត័� 

 

្របករ ១២.- 

អ�កដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ែដលពុំធា� បេ់ធ�្របិតិបត�ិករ ្រត�វបងប់�ង�បឱ់្យេពញមយួរយភាគរយ  

(១០០%) ៃនេដមទុនចុះប�� ីក�ុងលក�ន�កិៈក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនមុនេពល

ចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករ។  
 

្របករ ១៣.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៦-២០៨ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦) 
ធនាគារឯកេទស ែដលបានទទួលអជា� បណ័� េហយ្រត�វរក្សោ្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន េស�

នឹង្របាភំាគរយ (៥%) ៃនេដមទុនែដលបានចុះប�� ីេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

េដយទទួលបានកំៃរករ្របាក ់ដូចខងេ្រកម ÷ 

ក.្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជា្របាកេ់រៀល ទទួលបានកំៃរករ្របាក្់របចឆំា� េំស�នឹងមយួ 

ភាគពីរ (១/២) ៃនអ្រតករ្របាកប់ុនហិរ��ប្បទនែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េហយែដលអចទូទតក់�ុងរយៈេពល៦ែខម�ង។ 

ខ.្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជារបិូយបណ័� បរេទស ទទួលបានកំៃរករ្របាកបី់ភាគ្របាបំ ី

(៣,៨) ៃនអ្រត SIBOR (Singapore Inter-Bank Offered Rate) ក�ុងរយៈេពល ៦ ែខម�ង។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដំណឹងេទធនាគារទងំអស់ពីអ្រតករ្របាក ់ែដលបានអនុវត�

ស្រមាបក់លកំណតន់ីមយួៗ។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពី
ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹទូទតស់ង្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេនះ េនេពលធនាគារ

ឯកេទសេនាះ្រត�វបានជំរះប�� ីេដយស�័្រគចិត� និងគា� ន្របាកប់េ�� េនខង្រទព្យអកម�។

្របករ ១៤.- 

ធនាគារឯកេទសែដលបានទទួលអជា� បណ័� េហយ្រត�វតកំល់ទុនប្រម�ងកតព�កិច�្របាភំាគរយ 

(៥%) ៃន្របាក់បេ�� ែដលបានទទួលពីអតិថិជនេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ទុនប្រម�ងកតព�កិច�េនះ ្រត�វបានរក្សោទុកតមល័ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងបទប�� េដយែឡកស�ីពីទុនប្រម�ង

កតព�កិច�។ 
 

្របករ ១៥.- 

ធនាគារឯកេទសែដលបានទទួលអជា� បណ័� រចួេហយ្រត�វអនុវត�ឱ្យបានសម្រសបតមប��តិទងំ

អស់ែដលធនាគារ្រត�វអនុវត�   ពិេសសត្រម�វករៃនករេធ�របាយករណ៍។ 
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ជំពូកទី ៥ 
បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ១៦ និង ១៧.-  

្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១។
 

្របករ ១៨.- 

ក�ុងករណីែតងតងំអ�កចតក់រថ�ី (គឺបុគ�លពីររបូ ែដលទទលួខុស្រត�វក�ុងករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករ 

ធនាគារឱ្យមាន្របសិទ�ិភាព ) ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមេនះេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ÷ 

- ឯកសរជាភស�ុតងប�� កព់កីរែតងតងំ (មានជាអទិ៍កំណតេ់ហតុ្របជំុ្រក�ម-

 ្របឹក្សោភបិាល) 

-   ជីវ្របវត�ិនិងករបំេពញសំនួរក�ុងឧបសម�ន័�ទី ២ 

ឯកសរទងំអស់េនះ ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យយ៉ាងេហចណាស់មយួែខមុនករចូលកនត់ែំណងរបស់

បុគ�លែដល្រត�វបានែតងតងំ។ 
 

្របករ ១៩.- 

ករផា� ស់ប�ូរេផ្សងេទៀតៃនស� នភាពគតិយុត�ឬស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ  ្រត�វែតដកជូ់ន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បសំុីករយល់្រពម។ ឯកសរេស�សំុ្រត�វមានភា� បម់កជាមយួនូវករេរៀបរបព់ីមូលេហតុ

ៃនែផនករ្របតិបត�ិករ េហយែផ�កតមករណីនីមយួៗ  ្រត�វមានភា� បនូ់វពត័ម៌ានដូចតេទ៖ 

 - ករព្រងីកឬករកំណត់េឡងវញិនូវសកម�ភាព ៖ ្រត�វផ�ល់ព័ត៌មានែដលមានកំណត់ក�ុង

  កថាខណ�   ដ ្របករ ៥ ៃន្របកសេនះ 

- ករបន�យេដមទុន៖ ករពិពណ៌នាពីខ�ឹមសរនិងល័ក�ខណ� ដូចជា ករសំរបសំរលួខង

គតិយុត� និងខងគណេនយ្យ្រពមទងំករកំណតច់្បោស់នូវចំនួនថ�ីៃនមូលនិធិផា� ល់ែដល

អចមានឥទ�ពិលេទេលអជីវកម�េទអនាគតនិងេទេលអនុបាត្រប�ង្របយត័� 

- ករផា� ស់ប�ូររបូភាពគតិយុត� ៖ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�ិកៈនិងពត័ម៌ានទកទ់ងដល់ 

អង�ភាព្រគប្់រគង
- ករផា� ស់ប�ូរនាមករណ៍អជីវកម�៖ េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�លក�ន�ិកៈរល់ករផា� ស់ប�ូរ

 ទងំអស់ ្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយ៉ាងយឺតបផុំតបីែខ (៣ែខ) មុនេពលអនុវត� 

 េដម្បសំុីករយល់្រពម។ 

ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០ េរៀល) ក�ុងមយួទំពរ័ៃនលក�និកៈ

ែដលរងវេិសធនកម�។ (ករបងេ់សហុ៊យចំេពះករេធ�វេិសធនកម�លក�ន�ិកៈ្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៨ 
ចំណុច ខ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)។ 

 

  ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យបន�យេដមទុនចនំនួមយួភាគរយ (១%) េលចំនួនែដលបន�យ។
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្របករ ២០.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់ក 

ជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ២១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារឯកេទសេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

 ភ�េំពញ,  ៃថ�ទ១ី១ ែខមករ  ឆា�  ំ២០០០ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រត: ជា  ចន់ត ូ
 
 

405

ឧបសម�ន័�ទី ១ 

 
គំរលូខិតិ 

របសភ់ាគទនុិកែដលកន់កប់េដយផា� លឬ់េដយ្របេយាលនវូ 

ចំនួន២០% ឬេ្រចនជាងេនះៃនេដមទនុឬៃនសទិ�ិេបាះេឆា� តរបសធ់នាគារ 
ែដល្រត�វេផ�ជនូឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

3 
ឯកឧត�មអគ�េទសភបិាលជាទេីគារព 

ក�ុងនាមខ�ួនខ�ុ ំជា (្របាបព់ឋីនៈ) ខ�ុ ំសូមជូនភា� បម់កជាមយួេនះនូវពត័ម៌ានទងំឡាយតមសំេណ  

របស់ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា (តមលិខិតេលខ...........) ទកទ់ងដល់ករកនក់បេ់ដមទុនផា� ល់ែដល (េឈ� ះ 

ភាគទុនិក) មានបំណងចូលរមួេនក�ុង (េឈ� ះធនាគារ )។ 

ខ�ុ ំសូមប�� កេ់នក�ុងលិខិតេនះថា ពត័ម៌ានេនះ្រគប្់រគានន់ិង្រតឹម្រត�វ េហយតមករយល់ដឹងដ ៏

្របេសរបំផុតរបស់ខ�ុ ំពុំមានឯកសរប�� កក់រពិតណាេផ្សងពីេនះ េទៀតែដល្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េទៀតេទ។ 

ខ�ុ ំសូមសន្យោផ�ល់ពត័ម៌ានយ៉ាងឆាបរ់ហ័សជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ករែ្រប្រប�លណា ែដល 

េធ�ឱ្យែប�ក យ៉ាងខ� ងំពីពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនរចួមកេហយ។ 

ខ�ុ ំបានេធ�ករកតស់មា� ល់េទេលប��ត�ិៃនមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដលបានែចង ថាេនេពលណាស� នភាពត្រម�វេហយេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�ឱ្យភាគទុនកិ 

ែដលមានឥទ�ិពលរបស់្រគះឹស� ន ផ�ល់នូវករគា្ំរទដល់្រគឹះស� នេនាះ។ 
 
            េដយេសចក�ីេគារព 

       ហត�េលខ 
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្របករ ២០.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់ក 

ជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ២១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារឯកេទសេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

 ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី១១ ែខមករ  ឆា�  ំ២០០០ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រត: ជា  ចន់ត ូ
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ឧបសម�ន័�ទី ១ 

 
គំរលូខិតិ 

របសភ់ាគទនុិកែដលកន់កប់េដយផា� លឬ់េដយ្របេយាលនវូ 

ចំនួន២០% ឬេ្រចនជាងេនះៃនេដមទនុឬៃនសទិ�ិេបាះេឆា� តរបសធ់នាគារ 
ែដល្រត�វេផ�ជនូឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

3 
ឯកឧត�មអគ�េទសភបិាលជាទេីគារព 

ក�ុងនាមខ�ួនខ�ុ ំជា (្របាបព់ឋីនៈ) ខ�ុ ំសូមជូនភា� បម់កជាមយួេនះនូវពត័ម៌ានទងំឡាយតមសំេណ  

របស់ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា (តមលិខិតេលខ...........) ទកទ់ងដល់ករកនក់បេ់ដមទុនផា� ល់ែដល (េឈ� ះ 

ភាគទុនិក) មានបំណងចូលរមួេនក�ុង (េឈ� ះធនាគារ )។ 

ខ�ុ ំសូមប�� កេ់នក�ុងលិខិតេនះថា ពត័ម៌ានេនះ្រគប្់រគានន់ិង្រតឹម្រត�វ េហយតមករយល់ដឹងដ ៏

្របេសរបំផុតរបស់ខ�ុ ំពុំមានឯកសរប�� កក់រពិតណាេផ្សងពីេនះ េទៀតែដល្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េទៀតេទ។ 

ខ�ុ ំសូមសន្យោផ�ល់ពត័ម៌ានយ៉ាងឆាបរ់ហ័សជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ករែ្រប្រប�លណា ែដល 

េធ�ឱ្យែប�ក យ៉ាងខ� ងំពីពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនរចួមកេហយ។ 

ខ�ុ ំបានេធ�ករកតស់មា� ល់េទេលប��ត�ិៃនមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដលបានែចង ថាេនេពលណាស� នភាពត្រម�វេហយេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�ឱ្យភាគទុនកិ 

ែដលមានឥទ�ិពលរបស់្រគះឹស� ន ផ�ល់នូវករគា្ំរទដល់្រគឹះស� នេនាះ។ 
 
            េដយេសចក�ីេគារព 

       ហត�េលខ 
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            ឧបសមន័�ទី ២ 

 
 

 
 

                                  ជវី្របវត�ិ នងិ ករសកសរួនូវពត័៌មាន អពំ ី

 ឯកត�ជន ឬជនែដលប្រម�ងក� យេទជា: គណៈនាយក ភាគទនុិក 

នាយកចតក់រ របសធ់នាគារឯកេទស 
 

CURRICULUM VITEA 
and  

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become,
Directors, Shareholders of Specialized Banks 

                                         
1. េគាត�នាម  

Family name. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នាមខ�ួន 

Given name (s). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. េឈ� ះេហេ្រក    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូមេរៀបរបប់ំេពញេលគំរេូនះនូវនិតិសម្បទរបស់េលក, ឧទហរណ៍ដូចជាៈ គណៈនាយកបច�ុប្បន� ឬ

ជាអនាគតគណៈនាយក, ភាគទុនិក ឬ នាយកចតក់រ ឬ បុគ�លែដលមានលក�ណៈ្របហក្់របែហល។ 

       Please state in what capacity you are completing this form, i.e. as a current or prospective 
director, shareholder or manager or any combination of these. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-2.  សូមេរៀបរបអ់ំពីកតព�កិច� នងិករទទួលខុស្រត�វណាមយួែដលទកទ់ងនងឹឋនៈ តួនាទីទងំេនះ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo
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4-3. ក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់អ�ក េតអ�កនងិសហ្របតិបត�កិរជាមយួ ឬយល់្រសបតមករបង� តប់ង� ញ 

របស់របូវន�បគុ�លឬនតីិបុគ�លណាមយួេ្រកពីេបក�ជនដកព់ក្យសំុ។ ក�ុងករណីណាមយួកេ៏ដយសូមផ�ល់នូវ

ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំេនះ។ 

     In carrying out  your duties, w ill you a ct i n c oncert w ith or  i n a ccordance w ith t he 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give 
all relevant information. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

4-4.  សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�កជា អ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យេបក�ជនដកព់ក្យសំុ េហយេបសិនជាអ�កមាន 

បំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករកីម�មយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតបិត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួេបក�ជន

ទងំេនះ។ 

        Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ -  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -- 

5.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន 

   Your private address. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួនែដលធា� បប់ានរស់េនកន�ងមក ចបពី់កំឡុង ៥ឆា� មំនុ: 

 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កលបរេិច�ទ (ៃថ�/ែខ/ឆា� )ំ និងទីកែន�ងេកត (គិតទងំ្រស�កនិង្រក�ង)   

 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
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            ឧបសមន័�ទី ២ 

 
 

 
 

                                  ជវី្របវត�ិ នងិ ករសកសរួនូវពត័៌មាន អពំ ី

 ឯកត�ជន ឬជនែដលប្រម�ងក� យេទជា: គណៈនាយក ភាគទនុិក 

នាយកចតក់រ របសធ់នាគារឯកេទស 
 

CURRICULUM VITEA 
and  

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become,
Directors, Shareholders of Specialized Banks 

                                         
1. េគាត�នាម  

Family name. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នាមខ�ួន 

Given name (s). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. េឈ� ះេហេ្រក    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូមេរៀបរបប់ំេពញេលគំរេូនះនូវនិតិសម្បទរបស់េលក, ឧទហរណ៍ដូចជាៈ គណៈនាយកបច�ុប្បន� ឬ

ជាអនាគតគណៈនាយក, ភាគទុនិក ឬ នាយកចតក់រ ឬ បុគ�លែដលមានលក�ណៈ្របហក្់របែហល។ 

       Please state in what capacity you are completing this form, i.e. as a current or prospective 
director, shareholder or manager or any combination of these. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-2.  សូមេរៀបរបអ់ំពីកតព�កិច� នងិករទទួលខុស្រត�វណាមយួែដលទកទ់ងនងឹឋនៈ តួនាទីទងំេនះ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo
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4-3. ក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់អ�ក េតអ�កនិងសហ្របតិបត�កិរជាមយួ ឬយល់្រសបតមករបង� តប់ង� ញ 

របស់របូវន�បគុ�លឬនតីិបុគ�លណាមយួេ្រកពីេបក�ជនដកព់ក្យសំុ។ ក�ុងករណីណាមយួកេ៏ដយសូមផ�ល់នូវ

ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំេនះ។ 

     In carrying out  your duties, w ill you a ct i n c oncert w ith or  i n a ccordance w ith t he 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give 
all relevant information. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

4-4.  សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�កជា អ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យេបក�ជនដកព់ក្យសំុ េហយេបសិនជាអ�កមាន 

បំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករកីម�មយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតបិត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួេបក�ជន

ទងំេនះ។ 

        Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ -  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -- 

5.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន 

   Your private address. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួនែដលធា� បប់ានរស់េនកន�ងមក ចបពី់កំឡុង ៥ឆា� មំនុ: 

 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កលបរេិច�ទ (ៃថ�/ែខ/ឆា� )ំ និងទីកែន�ងេកត (គិតទងំ្រស�កនិង្រក�ង)   

 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
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8. ស�� តិ េហយេតស�� តិេនាះ្រត�វបានេដយរេបៀបណា (េកតេនទីេនាះ, ស�� តូបនីយកម�, ករេរៀប   

អពហ៍ពិពហ៍) ?   

 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9.  េឈ� ះ នងិ អសយដ� នៃនធនាគារកិរបស់េលក-េលក្រសី ក�ុងរយៈកល៥ឆា� កំន�ងមក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូរប�� កព់ី កំរតិចំេណះដឹង និងគុណវឌុ្ឍវជិា� ជីវៈ ្រពមទងំទីកែន�ង និងឆា� ែំដលបានទទួល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they were 
obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរេរៀបរបអ់ំពីមុខរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា� កំន�ងមកេដយ 

ប�� កព់េីឈ� ះ អសយដ� នរបស់និេយាជកក�ុងករណីនមិយួៗ ចរតិៃនមុខជំនួញ, ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of  the employer in each case, the nature of  the bus iness, the pos ition held and 
relevant dates.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

11-2. សូមេរៀបរបក់លពី១០ឆា� មំនុេបសិនជាអ�កជាភាគទុនកិែដលមានេឈ� ះកនក់បផ់ា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមួយេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន� 

េបសិនជាមាន សូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះនិងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Indicate i f you a re or  i f you ha ve be en i n t he l ast t en years a  s ignificant s hareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
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than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the amount 
of your shareholding or interest in them. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----------  

11-3 សូមេរៀបរបច់ំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកនក់បឬ់បានកនក់បក់�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងតំែណង្រក�មហុ៊នមយួជាភាគទុនិកសំខនម់យួែដលមាន ទំនាកទ់នំងអជីវកម�ជាមយួអ�ក 

ដកព់ក្យសំុ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- -----------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

12. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក, 

ជាភាគទុនិក ឬជាអ�កចតក់រធា� បទ់ទួល ឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ័�   ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជនំួញេនក�ុង 

្របេទសណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� កនូ់វចណុំចពិេសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ 

ឬ្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបាន ដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ ។     

      Have your or  a ny entity w ith w hich your a re a ssociated a s a  di rector, s hareholder or  
manager, e ver h eld or  applied f or a  l icense or  t o c arry on any bus iness a ctivity in  any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័� ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�នក៍ិច�កររបស់ខ�ួនធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល  ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជាសធារណៈ

ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វេគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ , េបមានសូមប�� ក។់ 

Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs, 
been di sciplined, w arned a s t o future c onduct, publ icly criticized, or  the s ubject o f an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -  
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8. ស�� តិ េហយេតស�� តិេនាះ្រត�វបានេដយរេបៀបណា (េកតេនទីេនាះ, ស�� តូបនីយកម�, ករេរៀប   

អពហ៍ពិពហ៍) ?   

 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

9.  េឈ� ះ នងិ អសយដ� នៃនធនាគារកិរបស់េលក-េលក្រសី ក�ុងរយៈកល៥ឆា� កំន�ងមក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូរប�� កព់ី កំរតិចំេណះដឹង និងគុណវឌុ្ឍវជិា� ជីវៈ ្រពមទងំទីកែន�ង និងឆា� ែំដលបានទទួល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they were 
obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរេរៀបរបអ់ំពីមុខរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា� កំន�ងមកេដយ 

ប�� កព់េីឈ� ះ អសយដ� នរបស់និេយាជកក�ុងករណីនមិយួៗ ចរតិៃនមុខជំនួញ, ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of  the employer in each case, the nature of  the bus iness, the pos ition held and 
relevant dates.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

11-2. សូមេរៀបរបក់លពី១០ឆា� មំនុេបសិនជាអ�កជាភាគទុនកិែដលមានេឈ� ះកនក់បផ់ា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមួយេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន� 

េបសិនជាមាន សូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះនិងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Indicate i f you a re or  i f you ha ve be en i n t he l ast t en years a  s ignificant s hareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 

409

than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the amount 
of your shareholding or interest in them. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----------  

11-3 សូមេរៀបរបច់ំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកនក់បឬ់បានកនក់បក់�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងតំែណង្រក�មហុ៊នមយួជាភាគទុនិកសំខនម់យួែដលមាន ទំនាកទ់នំងអជីវកម�ជាមយួអ�ក 

ដកព់ក្យសំុ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- -----------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

12. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក, 

ជាភាគទុនិក ឬជាអ�កចតក់រធា� បទ់ទួល ឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ័�   ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជនំួញេនក�ុង 

្របេទសណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� កនូ់វចណុំចពិេសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ 

ឬ្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបាន ដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ ។     

      Have your or  a ny entity w ith w hich your a re a ssociated a s a  di rector, s hareholder or  
manager, e ver h eld or  applied f or a  l icense or  t o c arry on any bus iness a ctivity in  any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13.េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័� ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�នក៍ិច�កររបស់ខ�ួនធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល  ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជាសធារណៈ

ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វេគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ , េបមានសូមប�� ក។់ 

Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs, 
been di sciplined, w arned a s t o future c onduct, publ icly criticized, or  the s ubject o f an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -  

410



442

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. េតេលក-េលក្រសី  ធា� បប់ានប�្ឈបព់ីករងរ ឬ្រត�វបេណ� ញេចញពីករងរេដយនិេយាជក ឬ្រត�វេគ

ហមមនិឱ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបេ្រមករងរណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� ក។់    

Have you, i n any c ountry, be en di smissed f rom a ny office or  employment b y your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ំណុល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ិែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប ់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or  ha ve you b een de clared ba nkrupt b y a  c ourt i n a ny country o r ha s ba nkruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នឹងករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ពីីបទេល�ស, េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទលួខុសេលកំហុសណាខ�ះឬករ្រប្រពឹត�ិឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ  ែដលមានចំេពះ អង�ភាព

ណាមយួឬសមាជិកណាមា� កែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមានសូមប�� កក់រណីនមីយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity 
or towards any of its members? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័� នឹងករប�ងឹផ�ល់េន្របេទស 

ណាមយួ េបមានសូមប�� កឱ់្យច្បោស់លស់។    
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Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, engaged 
in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------  

18. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីព ី 

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និង តួនាទីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន 

លក�ណៈសម្បត�ិល� េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបុគ�លែដល

មនិែមនជាសចញ់ាតិ េហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតិច៥ឆា� )ំ។ 

Indicate t he n ames, a ddresses, t elephone num bers a nd pos itions of  t hree individuals of  
good s tanding who would be able to provide a reference on your personal and professional 
integrity. The referees must not be related to you, and should have known you for at least five 
years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមុខងរ - តួនាទីផា� ល់ខ�ួនដូចមានប�� កក់�ុង សំណួរ 

៤-១. សមជីនគួរែតប�� កប់ែន�មឱ្យបានច្បោស់លស់  េដម្បជីាគុណ្របេយាជនស៍្រមាបក់រពិនិត្យ 

ពិចរណា ឱ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ ករណីបំបាតេ់ចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗែដលពកព់ន័� 

េដយបែង�រពត័ម៌ានពិត ឬផ�ល់ឱ្យនូវពត័ម៌ានខុសពីករពិតនងឹ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោបជ់ាធរមាន 

(សូមអនេសចក� ី្របកសដូចខងេ្រកម): 

ចូរកតស់មា� ល់ឱ្យបានច្បោស់ថា : រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ  ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះមុខច្បោបជ់ា

ធរមាន េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ  ្រត�វបានរក្សោទុកជាសំងតេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា) េលកែលងែតករណីែដលផ�ល់ឱ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ   

412
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. េតេលក-េលក្រសី  ធា� បប់ានប�្ឈបព់ីករងរ ឬ្រត�វបេណ� ញេចញពីករងរេដយនិេយាជក ឬ្រត�វេគ

ហមមនិឱ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបេ្រមករងរណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� ក។់    

Have you, i n any c ountry, be en di smissed f rom a ny office or  employment b y your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ំណុល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ិែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប ់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or  ha ve you b een de clared ba nkrupt b y a  c ourt i n a ny country o r ha s ba nkruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នឹងករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ពីីបទេល�ស, េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទលួខុសេលកំហុសណាខ�ះឬករ្រប្រពឹត�ិឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ  ែដលមានចំេពះ អង�ភាព

ណាមយួឬសមាជិកណាមា� កែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមានសូមប�� កក់រណីនមីយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity 
or towards any of its members? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័� នឹងករប�ងឹផ�ល់េន្របេទស 

ណាមយួ េបមានសូមប�� កឱ់្យច្បោស់លស់។    

411

Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, engaged 
in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------  

18. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីព ី 

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និង តួនាទីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន 

លក�ណៈសម្បត�ិល� េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបុគ�លែដល

មនិែមនជាសចញ់ាតិ េហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតិច៥ឆា� )ំ។ 

Indicate t he n ames, a ddresses, t elephone num bers a nd pos itions of  t hree individuals of  
good s tanding who would be able to provide a reference on your personal and professional 
integrity. The referees must not be related to you, and should have known you for at least five 
years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមុខងរ - តួនាទីផា� ល់ខ�ួនដូចមានប�� កក់�ុង សំណួរ 

៤-១. សមជីនគួរែតប�� កប់ែន�មឱ្យបានច្បោស់លស់  េដម្បជីាគុណ្របេយាជនស៍្រមាបក់រពិនិត្យ 

ពិចរណា ឱ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ ករណីបំបាតេ់ចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗែដលពកព់ន័� 

េដយបែង�រពត័ម៌ានពិត ឬផ�ល់ឱ្យនូវពត័ម៌ានខុសពីករពិតនងឹ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោបជ់ាធរមាន 

(សូមអនេសចក� ី្របកសដូចខងេ្រកម): 

ចូរកតស់មា� ល់ឱ្យបានច្បោស់ថា : រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ  ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះមុខច្បោបជ់ា

ធរមាន េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ  ្រត�វបានរក្សោទុកជាសំងតេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា) េលកែលងែតករណីែដលផ�ល់ឱ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ   

412
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Is t here a ny a dditional i nformation w hich you c onsider i s r elevant f or t he c onsideration of  
your suitability for the position(s) listed in Question 4.1? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 
N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
  
េសចក�ី្របកស ឬកិច�សន្យោផា� លខ់�ួន 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងទទលួខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់  េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន 

េនះែក�ងក� យខុសពីករពតិ ែដលពកព់ន័�នងឹករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  ឬបន�អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 

្រគឹះស� ន។ ខ�ុ ំបាទសូម ប�� កជូ់នជាឱឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឱ្យជាចេម�យ ចំេពះសំណួរខងេលគ ឺ

ពិតជា្រតឹម្រត�វនិងបានបំេពញបរបិូរណ៍ េដយចំេណះដងឹផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិមាន 

េហតុករណ៍ណាេផ្សង ឬ ផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង 

(សមត�កិច�) េដម្ប្ីរជាប េនាះេឡយ។ 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអពំី េរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ 

ែដល្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមានេនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនិត្យពិចរណាេលពក្យេស�សំុ

របស់េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។   
 
DECLARATION 
I am a ware that i t i s a n of fense know in or  r ecklessly t o pr ovide a ny i nformation w hich i s 
false or  misleading in connection with an application for a banking l icense or  a renewal of  
bank license. 
I certify that the information given in answer to the question above is complete and accurate 
to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this application of 
which the supervisory authority should be aware. 
I undertake t o i nform t he s upervisory authority of a ny changes m aterial t o t he application 
which arise while the supervisory authority is considering the application. 
 
 
េឈ� ះ: 
Name: 
 
មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 
Position held: 
ហត�េលខ         ៃថ�          ែខ          ឆា� ំ ់
Signed:                Date:……. /…….. / ……. 
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ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ទទលួ្របាកប់េ�� ពសីធារណជនរបស្់រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុន

ចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ១.-  

ផ�ល់អជា� ប័ណ� ទទួល្របាក់បេ�� ពី សធារណជនដល់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានទទួល

អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា តេទេនះេហថា "្រគឹះស� ន"។ 
 

្របករ ២.-   

្រគឹះស� នែដលមានបណំងសំុអជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជន ្រត�វមានលក�ណៈសម្បត�ិ
ដូចតេទ៖ 

១- មានអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយ៉ាងតិចចំនួនបីឆា�  ំ 

២-មានស� នភាពហិរ�� វត�ុល�និងករដឹកនារំងឹមាតំមរយៈករេធ�ចំណាតថ់ា� កៃ់ផ�ក�ុងេដយធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ្រតឹមកំរតិសុវត�ភិាព ចបព់ី ២ ឆា� េំឡងេទ មុនៃថ�ដកព់ក្យេស�សំុ 

៣- មានេដមទុនបងជ់ំរះអប្បបរមាេស�នឹង ១០ ពនល់នេរៀល (្រត�វជនំួសេដយ្របករ៦ ៃន្របកស
 េលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់
 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

្របករ៦ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
  

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ ទទួល្របាក់បេ��  ្រត� វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង  

១២០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (មយួរយៃម�ប៊លីនេរៀល) ។ 
 

៤-មាន្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន (MIS) ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

៥-អនុវត�តមប�ងគ់ណនីឯកភាពរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

៦-មានចំេណញេដយេស�រភាពយ៉ាងតិចពីរឆា� ជំាបន�បនា� បព់ីសកម�ភាព្របតិបត�ិករចំបងរបស់ខ�ួន។  
 

្របករ ៣.- 

បនា� បព់ីបានទទួលអជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគះឹស� ន្រត�វែតេគារពតម

លក�ខណ� ដូចខងេ្រកម៖ 

១- ្រគឹះស� នអចទទួល្របាកប់េ�� សន្ស ំនិង្របាកប់េ�� មានកលកំណតែ់តប៉ុេណា� ះ េហយចំនួន្របាក់

បេ�� ពីអតិថជិនមា� កម់និឱ្យេលសពី ៣% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួនេឡយ 

២- ្រគឹះស� នមនិអចផ�ល់ឥណទនេទអតិថិជនមា� កេ់លសពី២% និងេទ្រក�មអតិថិជនជាសម�ន័��� ត ិ

េលសពី ៣%ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួនេឡយ 
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445

Is t here a ny a dditional i nformation w hich you c onsider i s r elevant f or t he c onsideration of  
your suitability for the position(s) listed in Question 4.1? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 
N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
  
េសចក�ី្របកស ឬកិច�សន្យោផា� លខ់�ួន 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងទទលួខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់  េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន 

េនះែក�ងក� យខុសពីករពិត ែដលពកព់ន័�នងឹករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  ឬបន�អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម� 

្រគឹះស� ន។ ខ�ុ ំបាទសូម ប�� កជូ់នជាឱឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឱ្យជាចេម�យ ចំេពះសំណួរខងេលគ ឺ

ពិតជា្រតឹម្រត�វនិងបានបំេពញបរបិូរណ៍ េដយចំេណះដងឹផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិមាន 

េហតុករណ៍ណាេផ្សង ឬ ផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង 

(សមត�កចិ�) េដម្ប្ីរជាប េនាះេឡយ។ 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអពំី េរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ 

ែដល្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមានេនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនិត្យពិចរណាេលពក្យេស�សំុ

របស់េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។   
 
DECLARATION 
I am a ware that i t i s a n of fense know in or  r ecklessly t o pr ovide a ny i nformation w hich i s 
false or  misleading in connection with an application for a banking l icense or  a renewal of  
bank license. 
I certify that the information given in answer to the question above is complete and accurate 
to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this application of 
which the supervisory authority should be aware. 
I undertake t o i nform t he s upervisory authority of a ny changes m aterial t o t he application 
which arise while the supervisory authority is considering the application. 
 
 
េឈ� ះ: 
Name: 
 
មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 
Position held: 
ហត�េលខ         ៃថ�          ែខ          ឆា� ំ ់
Signed:                Date:……. /…….. / ……. 
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ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ទទលួ្របាកប់េ�� ពសីធារណជនរបស្់រគឹះស� នម្ីរក�ហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុន

ចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ១.-  

ផ�ល់អជា� ប័ណ� ទទួល្របាក់បេ�� ពី សធារណជនដល់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានទទួល

អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា តេទេនះេហថា "្រគឹះស� ន"។ 
 

្របករ ២.-   

្រគឹះស� នែដលមានបណំងសំុអជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជន ្រត�វមានលក�ណៈសម្បត�ិ
ដូចតេទ៖ 

១- មានអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយ៉ាងតិចចំនួនបីឆា�  ំ 

២-មានស� នភាពហិរ�� វត�ុល�និងករដឹកនារំងឹមាតំមរយៈករេធ�ចំណាតថ់ា� កៃ់ផ�ក�ុងេដយធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ្រតឹមកំរតិសុវត�ភិាព ចបព់ី ២ ឆា� េំឡងេទ មុនៃថ�ដកព់ក្យេស�សំុ 

៣- មានេដមទុនបងជ់ំរះអប្បបរមាេស�នឹង ១០ ពនល់នេរៀល (្រត�វជនំួសេដយ្របករ៦ ៃន្របកស
 េលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់
 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

្របករ៦ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧េនះបានែចងដូចខងេ្រកម ៖ 
  

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ ទទួល្របាក់បេ��  ្រត� វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាេស�នឹង  

១២០.០០០.០០០.០០០ េរៀល (មយួរយៃម�ប៊លីនេរៀល) ។ 
 

៤-មាន្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន (MIS) ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

៥-អនុវត�តមប�ងគ់ណនីឯកភាពរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

៦-មានចំេណញេដយេស�រភាពយ៉ាងតិចពីរឆា� ជំាបន�បនា� បពី់សកម�ភាព្របតិបត�ិករចំបងរបស់ខ�ួន។  
 

្របករ ៣.- 

បនា� បព់ីបានទទួលអជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ�� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគះឹស� ន្រត�វែតេគារពតម

លក�ខណ� ដូចខងេ្រកម៖ 

១- ្រគឹះស� នអចទទួល្របាកប់េ�� សន្ស ំនិង្របាកប់េ�� មានកលកំណតែ់តប៉ុេណា� ះ េហយចំនួន្របាក់

បេ�� ពីអតិថជិនមា� កម់និឱ្យេលសពី ៣% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួនេឡយ 

២- ្រគឹះស� នមនិអចផ�ល់ឥណទនេទអតិថិជនមា� កេ់លសពី២% និងេទ្រក�មអតិថិជនជាសម�ន័��� ត ិ

េលសពី ៣%ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួនេឡយ 
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៣- ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោ្រគបេ់ពលនូវអនុបាតសធនភាពមនិឱ្យទបជាង ១៥% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�

របស់ខ�ួន 

៤-  ្រគឹះស� ន្រត�វមានអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លយ៉ាងតិចបផុំត ៥០% (្រត�វជនំសួេដយ្របករ ៥ 
ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពីអនុបាត្រកបខណ័�
សន�នីយភាព) 

៥- ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោជាអចិៃ�ន�យ្៍របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេស�នឹង១០%ៃនេដមទុន ែដលបានចុះ

ប�� ីេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

៦- ្រគឹះស� ន្រត�វតំកល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចំនួន៨% ៃន្របាកប់េ�� អតិថិជនរបស់ខ�ួនក�ុងគណនី
ែដល បានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� នែដលមានបណំងទទួល្របាកប់េ�� ពីអតថិិជន ្រត�វដកព់ក្យសំុមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េដម្បទីទួល បានអជា� បណ័� េដយែឡកមយួេទៀតបែន�មពីេលអជា� បណ័� ែដលមាន្រសបស់្រមាបទ់ទួល្របាក់

បេ�� ពីសធារណជន។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងែផ�កេលលក�ណៈសម្បត�ិ ដូចមានែចងក�ុង្របករ ២ ៃន

្របកសេនះេដម្បវីនិិច�យ័ផ�ល់ អជា� បណ័� ស្រមាបទ់ទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជន។ អជា� បណ័� ទទួល្របាក់

បេ�� ្រត�វព្ួយរបង� ញសធារណជន្រគបេ់ពលជាមយួអជា� បណ័� ែដលមាន្រសប។់ 
 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នណាែដលគា� នអជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ��  នងិ្របតបិត�កិរម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតមនិអច 

ទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជនបានេទ។ 
 

្របករ ៦.- 

្រគឹះស� ន និង្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមនិេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះនឹង្រត�វរងទណ� កម�

ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៧.- 

្របករ២ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្របក ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់

អជា� បណ័�  ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ឃា� ទី២ែដលមានខ�ឹមសរអនុ�� តឱ្យ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុផ�ល់

េសវស�� ័យ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ចំេពះខ�ឹមសរេផ្សងេទៀតក�ុង្របករ ២ េនះេនមានសុពលភាព 

ដែដល។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកម

ឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
 
 

 

415

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៣  ែខធ�ូ   ឆា� ២ំ០០៧ 

 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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៣- ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោ្រគបេ់ពលនូវអនុបាតសធនភាពមនិឱ្យទបជាង ១៥% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�

របស់ខ�ួន 

៤-  ្រគឹះស� ន្រត�វមានអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លយ៉ាងតិចបផុំត ៥០% (្រត�វជនំសួេដយ្របករ ៥ 
ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពីអនុបាត្រកបខណ័�
សន�នីយភាព) 

៥- ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោជាអចិៃ�ន�យ្៍របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេស�នឹង១០%ៃនេដមទុន ែដលបានចុះ

ប�� ីេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

៦- ្រគឹះស� ន្រត�វតំកល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចំនួន៨% ៃន្របាកប់េ�� អតិថិជនរបស់ខ�ួនក�ុងគណនី

ែដល បានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� នែដលមានបណំងទទួល្របាកប់េ�� ពីអតថិិជន ្រត�វដកព់ក្យសំុមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េដម្បទីទួល បានអជា� បណ័� េដយែឡកមយួេទៀតបែន�មពីេលអជា� បណ័� ែដលមាន្រសបស់្រមាបទ់ទួល្របាក់

បេ�� ពីសធារណជន។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងែផ�កេលលក�ណៈសម្បត�ិ ដូចមានែចងក�ុង្របករ ២ ៃន

្របកសេនះេដម្បវីនិិច�យ័ផ�ល់ អជា� បណ័� ស្រមាបទ់ទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជន។ អជា� បណ័� ទទួល្របាក់

បេ�� ្រត�វព្ួយរបង� ញសធារណជន្រគបេ់ពលជាមយួអជា� បណ័� ែដលមាន្រសប។់ 
 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នណាែដលគា� នអជា� បណ័� ទទួល្របាកប់េ��  នងិ្របតបិត�កិរម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតមនិអច 

ទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណជនបានេទ។ 
 

្របករ ៦.- 

្រគឹះស� ន និង្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមនិេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះនឹង្រត�វរងទណ� កម�

ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៧.- 

្របករ២ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្របក ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់

អជា� បណ័�  ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ឃា� ទី២ែដលមានខ�ឹមសរអនុ�� តឱ្យ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុផ�ល់

េសវស�� ័យ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ចំេពះខ�ឹមសរេផ្សងេទៀតក�ុង្របករ ២ េនះេនមានសុពលភាព 

ដែដល។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកម

ឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
 
 

 

415

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៣  ែខធ�ូ   ឆា� ២ំ០០៧ 

 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០០-០៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០៧-១៣៣ ចុះៃថ�ទ១ី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពីអនុបាត 

សធនភាពរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ,  ធ៧-០៦-២០៩ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��   ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីព ី ករែក

សំរលួ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០២-៤៩ 

ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ ២០០២ ស�ីពកីតព�កិច� ចុះប�� ីរបស់្របតិបត�កិរម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង ធ៧-០១៦-

១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 

្របករ ១.-  
្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០២-៤៩ ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២។

្របករ ២.-  
្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� ្រត�វេធ�ែត្របតិបត�ិករធនាគារ ដូចមានកណំតក់�ុងមា្រត២ៃន

ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ េសវឥណទននិងស�� ័យ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�្របសិនេបមនិ

មានករហមឃាតេ់ដយ្របកសេនះ ឬ េដយខ�ឹមសរៃនលិខិតអនុ�� តឱ្យបេង�ត្រគះឹស� ន។ 

រល់្រគឹះស� ន អង�ករេ្រករដ� ភបិាល សមាគម េទះបានទទួលអជា� បណ័�  ឬ បានចុះប�� ីេហយក�ីមនិ

្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ ÷ 

ក- ផ�ល់ឥណទនភតិសន្យោ េធ�្របតិបត�ិករេលឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និស្សន�  (derivatives) 
និងេសដ�ពណិជ�ដល់ៃដ ឬ មានកលកំណតេ់លេលហធាតុមានតៃម�ទនិំញត្ូបងថ�

មានតៃម�វត�ុធាតុេដម។ 

ខ- ផ�ល់េសវទូទតត់មរយៈគណនីមូលប្បទនប្័រត (Checking acco unts) ឬេធ�
្របតិបត�ិករ   swap  ឬ មានកលកំណតជ់ារបិូយបណ័� បរេទស។ 

 

្របករ ៣.-  
  អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ស្រមាប្់រគឹះស� ន  ្រត�វចុះប�� ីជា្រក�មហុ៊នភាគហុ៊ន ឬជាសហករណ៍។ 

 

្របករ ៤.-  
(្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា 

ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 

417

្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧េនះ បានែចងដូចខងេ្រកម ៖  
 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វមានេដមទុនអប្បបរមាេស�នឹង ៦.០០០.០០០.០០០ េរៀល (្របាមំយួប៊ី

លនេរៀល) ។ 

 

ជំពូកទី ២ 
នីតិវធិៃីនករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

្របករ ៥.-  
ពក្យសំុអជា� បណ័� ្រត�វេស�េដយបគុ�ល ែដលបានទទួលករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វ (អ�កចតក់រ ឬ ជន

ែដលបានទទួលសិទ�ិជាលយលក�ណ៍អក្សរ ) ្រសបតមប��ត�ិែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ ៖  

ក- នាម ឬ នាមករណ៍អជីវកម�របស់្រគឹះស� ន 

ខ- អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� លែដលបានចុះប�� ី  

គ- របូភាពគតិយុត�និងលក�ន�ិកៈ ឬឯកសរបេង�តេផ្សងៗេទៀត 

ឃ- ្របេភទមូលប័្រតតំណាងឱ្យេដមទុន និងចំណងទក់ទងរវងករកន់កប់មូលប័្រតទំង

 េនាះនិង ករអនុវត�សិទ�េិបាះេឆា� ត 

ង- ចំនួនេដមទុនែដលបានអនុ�� ត ឬចំនួនេដមទុនែដលបានបង ់ 

ច- ករែបងែចកភាគហុ៊ននិងសិទ�ិេបាះេឆា� ត និងកិច�្រពមេ្រព�ងែដលអចមានរវងភាគទុនិក

 ែដលេដរតួនាទីក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់្រគឹះស� ន 

ឆ- ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តឬេលសពីេនះ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាន

 ដូចមានេរៀបរបក់�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ 

ជ- អត�ស�� ណរបស់បគុ�លយ៉ាងតិចបផុំតពីររបូ(២របូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនាេំដយ

 មាន្របសិទ�ិភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន  

ឈ- អត�ស�� ណរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល បែន�មពីេលពត័ម៌ានខងេល្រត�វមានជីវ្របវត�ិ
និងរបាយករណ៍ប�� កថ់ា គា� ននរណាមា� កព់កព់ន័�េទនឹងករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុង

មា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន ធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ    

ញ- ្របសិនេបនីតិបុគ�លែដលបានដក់ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� គឺជាអង�ភាពែដលបានបេង�តរួច 

េហយ្រត�វផ�ល់មកជាមយួនូវករអធិប្បោយអពំីមុខរបររបស់ខ�ួន្រពមទងំតរងតុល្យករ ែដល

មានករប�� កព់សី�ងករគណនី ស្រមាប្់របតបិត�ិករក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ចុងេ្រកយ  

ដ- ករពិពណ៌នាពីែផនករសកម�ភាពអជីវកម�រយៈេពលបឆីា�  ំ (៣ឆា� )ំ េទមុខ ៖ 
- ទំហំៃនករឱ្យខ�ី្រគប្់របេភទែដលអចមានេនក�ុង ឬ េ្រកតរងតុល្យករនិងេសវេផ្សង

ៗេទៀត ែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនឬសមាជិក (ចំេពះឥណទន  ្របេភទ  ទ្រមង ់ 

េគាលបណំង ខ�ឹមសរ និង ល័ក�ខណ� ចំបងៗ  ផលកំៃរែដលទទួលបាន្របចឆំា� នំិងទកឹ

្របាកម់និទនស់ង) 
- ្របេភទអតិថជិនែដល្រគឹះស� នមានបណំង្របា្រស័យទកទ់ង 
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ធ៧-០០-០៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខៈ ធ៧-០៧-១៣៣ ចុះៃថ�ទ១ី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពីអនុបាត 

សធនភាពរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ,  ធ៧-០៦-២០៩ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��   ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីព ី ករែក

សំរលួ្របកសស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ 

ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ, ធ៧-០២-៤៩ 

ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខ កុម�ៈ ឆា�  ំ ២០០២ ស�ីពកីតព�កិច� ចុះប�� ីរបស់្របតិបត�កិរម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង ធ៧-០១៦-

១១៧ ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 

្របករ ១.-  
្រត�វបានជំនួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០២-៤៩ ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២។

្របករ ២.-  
្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� ្រត�វេធ�ែត្របតិបត�ិករធនាគារ ដូចមានកណំតក់�ុងមា្រត២ៃន

ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ េសវឥណទននិងស�� ័យ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�្របសិនេបមនិ

មានករហមឃាតេ់ដយ្របកសេនះ ឬ េដយខ�ឹមសរៃនលិខិតអនុ�� តឱ្យបេង�ត្រគះឹស� ន។ 

រល់្រគឹះស� ន អង�ករេ្រករដ� ភបិាល សមាគម េទះបានទទួលអជា� បណ័�  ឬ បានចុះប�� ីេហយក�ីមនិ

្រត�វបានអនុ�� តឱ្យ ÷ 

ក- ផ�ល់ឥណទនភតិសន្យោ េធ�្របតិបត�ិករេលឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និស្សន�  (derivatives) 
និងេសដ�ពណិជ�ដល់ៃដ ឬ មានកលកំណតេ់លេលហធាតុមានតៃម�ទនិំញត្ូបងថ�

មានតៃម�វត�ុធាតុេដម។ 

ខ- ផ�ល់េសវទូទតត់មរយៈគណនីមូលប្បទនប្័រត (Checking acco unts) ឬេធ�
្របតិបត�ិករ   swap  ឬ មានកលកំណតជ់ារបិូយបណ័� បរេទស។ 

 

្របករ ៣.-  
  អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ស្រមាប្់រគឹះស� ន  ្រត�វចុះប�� ីជា្រក�មហុ៊នភាគហុ៊ន ឬជាសហករណ៍។ 

 

្របករ ៤.-  
(្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ្របក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមនីា 

ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
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្របករ ៧ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៦-១១៧េនះ បានែចងដូចខងេ្រកម ៖  
 

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វមានេដមទុនអប្បបរមាេស�នឹង ៦.០០០.០០០.០០០ េរៀល (្របាមំយួប៊ី

លនេរៀល) ។ 

 

ជំពូកទី ២ 
នីតិវធិៃីនករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

្របករ ៥.-  
ពក្យសំុអជា� បណ័� ្រត�វេស�េដយបគុ�ល ែដលបានទទួលករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វ (អ�កចតក់រ ឬ ជន

ែដលបានទទួលសិទ�ិជាលយលក�ណ៍អក្សរ ) ្រសបតមប��ត�ិែដលមានេរៀបរបខ់ងេ្រកមេនះ ៖  

ក- នាម ឬ នាមករណ៍អជីវកម�របស់្រគឹះស� ន 

ខ- អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� លែដលបានចុះប�� ី  

គ- របូភាពគតិយុត�និងលក�ន�ិកៈ ឬឯកសរបេង�តេផ្សងៗេទៀត 

ឃ- ្របេភទមូលប័្រតតំណាងឱ្យេដមទុន និងចំណងទក់ទងរវងករកន់កប់មូលប័្រតទំង

 េនាះនិង ករអនុវត�សិទ�េិបាះេឆា� ត 

ង- ចំនួនេដមទុនែដលបានអនុ�� ត ឬចំនួនេដមទុនែដលបានបង ់ 

ច- ករែបងែចកភាគហុ៊ននិងសិទ�ិេបាះេឆា� ត និងកិច�្រពមេ្រព�ងែដលអចមានរវងភាគទុនិក

 ែដលេដរតួនាទីក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់្រគឹះស� ន 

ឆ- ភាគទុនិកៈែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តឬេលសពីេនះ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាន

 ដូចមានេរៀបរបក់�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ 

ជ- អត�ស�� ណរបស់បគុ�លយ៉ាងតិចបផុំតពីររបូ(២របូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនាេំដយ

 មាន្របសិទ�ិភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន  

ឈ- អត�ស�� ណរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល បែន�មពីេលពត័ម៌ានខងេល្រត�វមានជីវ្របវត�ិ
និងរបាយករណ៍ប�� កថ់ា គា� ននរណាមា� កព់កព់ន័�េទនឹងករហមឃាតដូ់ចមានែចងក�ុង

មា្រត ១៨ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន ធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ    

ញ- ្របសិនេបនីតិបុគ�លែដលបានដក់ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� គឺជាអង�ភាពែដលបានបេង�តរួច 

េហយ្រត�វផ�ល់មកជាមយួនូវករអធិប្បោយអពីំមុខរបររបស់ខ�ួន្រពមទងំតរងតុល្យករ ែដល

មានករប�� កព់សី�ងករគណនី ស្រមាប្់របតបិត�ិករក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ចុងេ្រកយ  

ដ- ករពិពណ៌នាពីែផនករសកម�ភាពអជីវកម�រយៈេពលបីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ េទមុខ ៖ 
- ទំហំៃនករឱ្យខ�ី្រគប្់របេភទែដលអចមានេនក�ុង ឬ េ្រកតរងតុល្យករនិងេសវេផ្សង

ៗេទៀត ែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនឬសមាជិក (ចំេពះឥណទន  ្របេភទ  ទ្រមង ់ 

េគាលបណំង ខ�ឹមសរ និង ល័ក�ខណ� ចំបងៗ  ផលកំៃរែដលទទួលបាន្របចឆំា� នំិងទកឹ

្របាកម់និទនស់ង) 
- ្របេភទអតិថជិនែដល្រគឹះស� នមានបណំង្របា្រស័យទកទ់ង 
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- ្របភពធនធានហិរ�� វត�ុែដលបានេ្រគាងទុក ៖ មូលនិធផិា� ល់ ្របាកឧ់បត�ម� បណុំល

បនា� បប់ន្ស ំ ្របាកប់េ��  ្របាកក់ម�ជីាេដម េហយេបចបំាច្់រត�វប�� កច់្បោស់ពីេដម

កំេណ តនិងកម�សិទ�ៃិនធនធានទងំេនះក�ុងករណីមនិ្របាកដ (បំណុលបនា� បប់ន្ស ំជាេដម) 
- ចំនួន្របហក្់របែហលៃននិេយាជិតក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ ខងមុខ និងប�� ីេបក

េបៀវត្សេដយរយលំអិតតម្របេភទបុគ�លិក 

- ទីតងំៃនសខែដលមានេហយឬកស៏ខែដលប្រម�ងបេង�ត 

- ករចតត់ងំនិងធនធាន ែដលបានេ្រគាងទុក ពិេសសចំេពះទ្រមងក់រគណេនយ្យ និង 

ឧបករណ៍កុំព្ូយទរ័ 

- តរងតុល្យករនិងករព្យោករណ៍គណនីខត-ចំេណញ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទគណេនយ្យ

បីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ខងមុខ។ ្រត�វព្យោករណ៍កំរតិអនុបាត្រប�ង្របយត័�ចំបងៗ (ដូចបានកំណត់

េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា) េនខងចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ  ខងមុខ  

ឋ- ទ្រមងក់រៃនករ្រត�តពិនិត្យ ៖ 
- ករចតត់ងំែផនករ្រត�តពិនតិ្យប�� ីៃផ�ក�ុងែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៤៣ ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ       
- អត�ស�� ណរបស់ស�ងករគណនីឯករជ្យែដលបានេ្រជសេរ សពីប�� ី្របតិ្រស�ត 

- ្របេភទៃនមុខងរែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យេនាះ។  
្របករ ៦.-  

ភាគទុនិកែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ឬេលសពីេនះៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់អ�កដក់

ពក្យសំុ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចតេទ  ៖ 
ក- អត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិក ៖ 

ក�ុងករណីជានីតិបគុ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� ន ទីស� ក់

ករកណា� ល និងលក�ន�ិកៈ។     
ក�ុងករណីជាឯកត�ជន ្រត�វេរៀបរប ់នាម េគាត�នាម  ៃថ�ែខឆា�  ំនិងទីកែន�ង កំេណ ត ស�� ត ិ

និង លំេនដ� ន។ ្រត�វប�� កថ់ា េតបុគ�លេនះ្រត�វបានែតងតងំជាអ�កចតក់រមយួរបូរបស់

ធនាគារ ឬេទ។ ្រត�វ្របាបថ់ា េតភាគទុនកិជាសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន

ឬេទ។ េបែមន្រត�វធានាថា សមាជិកេនាះមនិមានពកព់ន័�ជាមយួករហមឃាតដូ់ចមាន

ែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃន ច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន ធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ។  
ខ- ប�� កព់ីចំននួនិងភាគរយៃនភាគកម�ែដលបានេស�នងិចំននួនិងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

េរៀបរបលំ់អិតពកីរសំរបសំរលួខងគតិយុត�ិនងិខងហិរ�� វត�ុចំេពះករទទលួយកមូលប្័រត។ 

បង� ញថា េតសកម�ភាព្របតិបត�ិករស�ិតេនេ្រកមចណុំះនតីិវធិីេដយែឡកែដលអនុវត�

ចំេពះករវនិិេយាគបរេទសេនកម�ុជា ឬេទ េហយេតទ្រមងែ់បបបទទងំេនះ្រត�វបានបំេពញ

េហយឬេន 
គ- េរៀបរប់ពីសកម�ភាពរបស់ភាគទុនិក។ ្របសិនេបភាគទុនិកជាសមាជិកៃន្រក�មមួយ្រត�វ

ពិពណ៌នាពីអង�ភាពធំៗៃន្រក�មេនាះរួមជាមួយអង�ករេលខផង។ ្រត�វប�� ក់ផងថាេត
ភាគទុនិកមាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេនក�ុងស� បន័ឥណទនេផ្សងៗេទៀតឬេទ ប�� កថ់ាេត
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្រក�មែដលជាកម�សិទ�ិផា� ល់របស់ភាគទុនិក មានទុនេ្រចនេនក�ុង្រគឹះស� នឥណទន ឬេទ។  

េបមាន ្រត�វេរៀបរបឱ់្យអស់  

ឃ- ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកនិង្រក�មហុ៊នែដលអចប��ូ លជាមយួគា� មានេធ�សកម�ភាពហិរ�� វត�ុ
 ឬេទ។  េបមាន ្រត�វប�� កថ់ា្រក�មហុ៊នទងំេនាះស�ិតេ្រកមចំណុះបទប�� ណាឬអជា� ធរណា 
ង- ប�� កព់ីែបបបទៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងនិងខងេ្រករបស់ភាគទុនិក 
ច- ប�� កថ់ា េតក�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ (១០ឆា� )ំ កន�ងមក ភាគទុនិកៈបានទទួលរងនូវករេសុប

 អេង�ត ឬទទួលរងនូវករពិនយ័ជាសំភារៈតមទ្រមងក់រវជិា� ជីវៈ រដ�បាលឬតុលករ ឬេទ  

ឆ- ្របាបព់ីេគាលេដរបស់ភាគទុនិកក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុង្រគឹះស� ន ែដល

បានដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំអស់  

ជ- ប�� កថ់ា េតមានទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិកៈនងិអ�កដកព់ក្យសំុ ឬេទ

 េហយ េតទំនាកទ់ំនងទងំេនះនឹង្រត�វបានព្រងីកេទអនាគតយ៉ាងណា  

ឈ- ប�� កថ់ា េតទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ ខងធនាគាររបស់ភាគទុនិកេនកម�ុជាមានអ�ីខ�ះ 
 េហយទំនាកទ់ំនងទងំេនះេនមានរហូតដល់េពលណាេទៀត។ 

្របករ ៧.- 

ភាគទុនិកែដលកនក់បេ់ដយផា� ល់ឫុ្របេយាលយ៉ាងតិចបំផុតៃម�ភាគរយ (២០%) ៃនេដមទុនឬៃន

សិទ�ិេបាះេឆា� ត  ្រត�វបានចតទុ់កថាជាភាគទុនិកមានឥទ�ពិល្រសបតមមា្រត ២៦ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។  ភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យបេង�នមូលនិធផិា� ល់

សុទ�របស់្រគឹះស� ន តមល័ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ ស្រមាបេ់គាលបំណងេនាះ ្រត�វេផ�លិខតិ ដូចមានគំរេូនក�ុងឧបសម�ន័�ទី១េទេទសភបិាល

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

បទប�� េនះអច្រត�វដកេចញវញិបាន  ែតេនេពលបានបេង�តឱ្យមានករធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� 
េនកម�ុជា ។ 

េ្រកពីេនះេយាងតមមា្រត ៤០ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

អចេលកែលងជាលយលក�ណ៍អក្សរអនុ�� តឱ្យរួចផុតពីករអនុវត�មា្រត ៧ េនេពលអនុម័តេល
អជា� បណ័� ។ 
 

ជំពូកទី ៣ 

ករអនុមត័ផ�លអ់ជា� បណ័�  នងិ ករយកកំៃរ 
 

្របករ ៨.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ អំពីករសំេរចរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល

្របាមំយួែខ (៦ែខ) ចបព់ីេពលទទួលពក្យេស�សំុអជា� បណ័�  រមួទងំឯកសរែដលពកព់ន័�ទងំអស់ផង។ 

េនេពលណាមានករចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកេ់ចញនូវល័ក�ខណ� និងរយៈេពលៃនករអនុវត�ន៍

លិខិតអនុ�� ត ្របសិនេបអនុវត�ពុំបានតមេពលេវលកណំតខ់ងេល លិខិតអនុ�� ត្រត�វចតទុ់កជាេមាឃៈ 

េលកែលងែតមានករេស�សំុពន្យោរេពលនិងមានករយល់្រពមពធីនាគារគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

420



451

- ្របភពធនធានហិរ�� វត�ុែដលបានេ្រគាងទុក ៖ មូលនិធផិា� ល់ ្របាកឧ់បត�ម� បណុំល

បនា� បប់ន្ស ំ ្របាកប់េ��  ្របាកក់ម�ជីាេដម េហយេបចបំាច្់រត�វប�� កច់្បោស់ពីេដម

កំេណ តនិងកម�សិទ�ៃិនធនធានទងំេនះក�ុងករណីមនិ្របាកដ (បំណុលបនា� បប់ន្ស ំជាេដម) 
- ចំនួន្របហក្់របែហលៃននិេយាជិតក�ុងរយៈេពលបីឆា�  ំ (៣ឆា� )ំ ខងមុខ និងប�� ីេបក

េបៀវត្សេដយរយលំអិតតម្របេភទបុគ�លិក 

- ទីតងំៃនសខែដលមានេហយឬកស៏ខែដលប្រម�ងបេង�ត 

- ករចតត់ងំនិងធនធាន ែដលបានេ្រគាងទុក ពិេសសចំេពះទ្រមងក់រគណេនយ្យ និង 

ឧបករណ៍កុំព្ូយទរ័ 

- តរងតុល្យករនិងករព្យោករណ៍គណនីខត-ចំេណញ ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទគណេនយ្យ

បីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ ខងមុខ។ ្រត�វព្យោករណ៍កំរតិអនុបាត្រប�ង្របយត័�ចំបងៗ (ដូចបានកំណត់

េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា) េនខងចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យបីឆា�  ំ(៣ឆា� )ំ  ខងមុខ  

ឋ- ទ្រមងក់រៃនករ្រត�តពិនិត្យ ៖ 
- ករចតត់ងំែផនករ្រត�តពិនតិ្យប�� ីៃផ�ក�ុងែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៤៣ ៃនច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ       
- អត�ស�� ណរបស់ស�ងករគណនីឯករជ្យែដលបានេ្រជសេរ សពីប�� ី្របតិ្រស�ត 

- ្របេភទៃនមុខងរែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យេនាះ។  
្របករ ៦.-  

ភាគទុនិកែដលកនក់ប្់របាភំាគរយ (៥%) ឬេលសពីេនះៃនេដមទុនឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តរបស់អ�កដក់

ពក្យសំុ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចតេទ  ៖ 
ក- អត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិក ៖ 

ក�ុងករណីជានីតិបគុ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� ន ទីស� ក់

ករកណា� ល និងលក�ន�ិកៈ។     
ក�ុងករណីជាឯកត�ជន ្រត�វេរៀបរប ់នាម េគាត�នាម  ៃថ�ែខឆា�  ំនិងទីកែន�ង កំេណ ត ស�� ត ិ

និង លំេនដ� ន។ ្រត�វប�� កថ់ា េតបុគ�លេនះ្រត�វបានែតងតងំជាអ�កចតក់រមយួរបូរបស់

ធនាគារ ឬេទ។ ្រត�វ្របាបថ់ា េតភាគទុនកិជាសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន

ឬេទ។ េបែមន្រត�វធានាថា សមាជិកេនាះមនិមានពកព់ន័�ជាមយួករហមឃាតដូ់ចមាន

ែចងក�ុងមា្រត ១៨ ៃន ច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន ធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ។  
ខ- ប�� កព់ីចំននួនិងភាគរយៃនភាគកម�ែដលបានេស�នងិចំននួនិងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

េរៀបរបលំ់អិតពកីរសំរបសំរលួខងគតិយុត�ិនងិខងហិរ�� វត�ុចំេពះករទទលួយកមូលប្័រត។ 

បង� ញថា េតសកម�ភាព្របតិបត�ិករស�ិតេនេ្រកមចណុំះនតីិវធិីេដយែឡកែដលអនុវត�

ចំេពះករវនិិេយាគបរេទសេនកម�ុជា ឬេទ េហយេតទ្រមងែ់បបបទទងំេនះ្រត�វបានបំេពញ

េហយឬេន 
គ- េរៀបរប់ពីសកម�ភាពរបស់ភាគទុនិក។ ្របសិនេបភាគទុនិកជាសមាជិកៃន្រក�មមួយ្រត�វ

ពិពណ៌នាពីអង�ភាពធំៗៃន្រក�មេនាះរួមជាមួយអង�ករេលខផង។ ្រត�វប�� ក់ផងថាេត
ភាគទុនិកមាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចនេនក�ុងស� បន័ឥណទនេផ្សងៗេទៀតឬេទ ប�� កថ់ាេត

419

្រក�មែដលជាកម�សិទ�ិផា� ល់របស់ភាគទុនិក មានទុនេ្រចនេនក�ុង្រគឹះស� នឥណទន ឬេទ។  

េបមាន ្រត�វេរៀបរបឱ់្យអស់  

ឃ- ្របាបថ់ា េតភាគទុនិកនិង្រក�មហុ៊នែដលអចប��ូ លជាមយួគា� មានេធ�សកម�ភាពហិរ�� វត�ុ
 ឬេទ។  េបមាន ្រត�វប�� កថ់ា្រក�មហុ៊នទងំេនាះស�ិតេ្រកមចំណុះបទប�� ណាឬអជា� ធរណា 
ង- ប�� កព់ីែបបបទៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងនិងខងេ្រករបស់ភាគទុនិក 
ច- ប�� កថ់ា េតក�ុងរយៈេពលដបឆ់ា�  ំ (១០ឆា� )ំ កន�ងមក ភាគទុនិកៈបានទទួលរងនូវករេសុប

 អេង�ត ឬទទួលរងនូវករពិនយ័ជាសំភារៈតមទ្រមងក់រវជិា� ជីវៈ រដ�បាលឬតុលករ ឬេទ  

ឆ- ្របាបព់ីេគាលេដរបស់ភាគទុនិកក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុង្រគឹះស� ន ែដល

បានដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំអស់  

ជ- ប�� កថ់ា េតមានទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិកៈនងិអ�កដកព់ក្យសំុ ឬេទ

 េហយ េតទំនាកទ់ំនងទងំេនះនឹង្រត�វបានព្រងីកេទអនាគតយ៉ាងណា  

ឈ- ប�� កថ់ា េតទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ ខងធនាគាររបស់ភាគទុនិកេនកម�ុជាមានអ�ីខ�ះ 
 េហយទំនាកទ់ំនងទងំេនះេនមានរហូតដល់េពលណាេទៀត។ 

្របករ ៧.- 

ភាគទុនិកែដលកនក់បេ់ដយផា� ល់ឫុ្របេយាលយ៉ាងតិចបំផុតៃម�ភាគរយ (២០%) ៃនេដមទុនឬៃន

សិទ�ិេបាះេឆា� ត  ្រត�វបានចតទុ់កថាជាភាគទុនិកមានឥទ�ពិល្រសបតមមា្រត ២៦ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។  ភាគទុនិកៈមានឥទ�ពិល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យបេង�នមូលនិធផិា� ល់

សុទ�របស់្រគឹះស� ន តមល័ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ ស្រមាបេ់គាលបំណងេនាះ ្រត�វេផ�លិខតិ ដូចមានគំរេូនក�ុងឧបសម�ន័�ទី១េទេទសភបិាល

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

បទប�� េនះអច្រត�វដកេចញវញិបាន  ែតេនេពលបានបេង�តឱ្យមានករធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� 
េនកម�ុជា ។ 

េ្រកពីេនះេយាងតមមា្រត ៤០ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

អចេលកែលងជាលយលក�ណ៍អក្សរអនុ�� តឱ្យរួចផុតពីករអនុវត�មា្រត ៧ េនេពលអនុម័តេល
អជា� បណ័� ។ 
 

ជំពូកទី ៣ 

ករអនុមត័ផ�លអ់ជា� បណ័�  នងិ ករយកកំៃរ 
 

្របករ ៨.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ អំពីករសំេរចរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពល

្របាមំយួែខ (៦ែខ) ចបពី់េពលទទួលពក្យេស�សំុអជា� បណ័�  រមួទងំឯកសរែដលពកព់ន័�ទងំអស់ផង។ 

េនេពលណាមានករចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកេ់ចញនូវល័ក�ខណ� និងរយៈេពលៃនករអនុវត�ន៍

លិខិតអនុ�� ត ្របសិនេបអនុវត�ពុំបានតមេពលេវលកណំតខ់ងេល លិខិតអនុ�� ត្រត�វចតទុ់កជាេមាឃៈ 

េលកែលងែតមានករេស�សំុពន្យោរេពលនិងមានករយល់្រពមពធីនាគារគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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្របករ ៩.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកស ធ៧-០៦-២០៩ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦)

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផ�ល់អជា� បណ័� មនិមានកណំតរ់យៈេពលសុពលភាព ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�

ហិរ�� វត�ុ ែដលេធ�្របតិបត�ិករេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។  
 

្របករ ១០.-  

 ្រត�វជំនូសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ២-ខ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា 

ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  
 

្របករ ១១.-  
្រគឹះស� ន្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំនំួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០េរៀល) (ខ�ឹមសរ 

េនះ្រត�វជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) េនមុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា� ។ំ ចំេពះ

្រគឹះស� នែដលបានបេង�តេឡងក�ុងឆា� េំសហុ៊យអជា� បណ័� ្រត�វបានគណនាតមសមាមា្រតៃនរយៈេពលែដល

េនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករណីមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្រគឹះស� នែដល

ពកព់ន័�្រត�វទទួលរងនូវករផាកពិនយ័ េដយបងក់រ្របាកេ់លទឹក្របាកែ់ដលេនមនិទនប់ានបងត់មអ្រត

ករ្របាកប់ុនហិរ��ប្បទនជាធរមានក�ុងរយៈេពលរហូតដល់សមសិបៃថ� (៣០ៃថ�)។ េបេនែតពុំអចបង់

េសហុ៊យអជា� បណ័� បាន្រគឹះស� នសម្ីរត�វរងទណ� កម�ធ�នជ់ាងេនះេទៀតរហូតដល់្រត�វដកហូតអជា� បណ័� ។ 
 

 ជំពកូទី ៤ 
បទប�� ្រប�ង្របយត័� 

 

្របករ ១២.- 

ចំេពះ្រគឹះស� នបេង�តថ�ីអ�កដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័�  ្រត�វបងម់យួរយភាគរយ (១០០%) ៃនេដម

ទុនចុះប�� ីក�ុងលក�ន�កិៈក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនមុនេពលចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករ។ 
 

្របករ ១៣.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧.០៦-២០៩ ចុះៃថ�ទី ១៣ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០០៦) 
្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានទទួលអជា� ប័ណ� េហយ្រត�វរក្សោ្របាក់តំកល់ធានាេលេដមទុន 

េស�នឹង្របាភំាគរយ(៥%)ៃនេដមទុនែដលបានចុះប�� ីេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េដយទទួលបានកំៃរករ្របាក ់ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក.្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជា្របាកេ់រៀលទទួលបានកំៃរករ្របាក្់របចឆំា� េំស�នឹងមយួភាគពីរ 
(១/២) ៃនអ្រតករ្របាកប់ុនហិរ��ប្បទនែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយ

ែដលអចទូទត ់ក�ុងរយៈេពល៦ែខម�ង។ 

ខ.្របាក់តំកល់ធានាេលេដមទុនជារូបិយប័ណ� បរេទសទទួលបានកំៃរករ្របាក់បីភាគ្របាំបី 

(៣/៨) ៃន អ្រត SIBOR(Sigapore Inter-Bank Offered Rate) ក�ុងរយៈេពល៦ែខម�ង។ 
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងជូនដំណឹងេទ្រគឹះស� នទំងអស់ពីអ្រតករ្របាក់ ែដលបាន

អនុវត�ស្រមាប់កលកំណត់និមួយៗ។ 
(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពី
ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងទូទតស់ង្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេនះេនេពល្រគឹះស� នេនាះ្រត�វបាន

ជំរះប�� ីេដយស�័្រគចិត�  និងគា� ន្របាកប់េ�� េនខង្រទព្យអកម�។ 
 

្របករ ១៤.- 

្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� េហយ្រត�វតំកល់ទុនប្រម�ងកតព�កិច�្របាភំាគរយ (៥%) ៃន្របាក់

បេ��   ែដលបានទទួលពីអតិថិជនេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ទុនប្រម�ង

កតព�កិច�េនះ្រត�វបានរក្សោទុកតមល័ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងបទប�� េដយែឡកស�ីពីទុនប្រម�ងកតព�កិច�។ 
 

្របករ ១៥.-  

 ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៣៣ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៦។ 
 

្របករ ១៦.- 

្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លយ៉ាងតិច្រតឹមេស�មយួរយភាគរយ(១០០%)។ 

អនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លេនះ្រត�វបានគណនាដូចតេទ ៖ 

ភាគយក : សច្់របាកក់�ុងៃដ  + ្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  + ្របាកប់េ�� េន

ធនាគារេផ្សងៗ - ចំននួទកឹ្របាកជ់ំពកេ់នធនាគារជាតិនងិធនាគារេផ្សង (សច្់របាក់

ងយ្រស�លសុទ�) +  ចំែណកទកឹ្របាកឱ់្យខ�ីែដលមនិេលសពី្របតិបត�ិករមយួែខ 
(េលកែលងែតឥណទនចំេពះអតិថជិនេដយគា� នកណំតក់លវសន� ) 

ភាគែបង : អ្រតភាគរយៃន្របាកប់េ�� មានកលកំណតែ់ដល្រត�វសងក�ុងែខបនា� ប ់ + អ្រត

ភាគរយៃនគណនចីរន�និងអ្រតភាគរយៃនគណនី្របាកស់ន្ស។ំ អ្រតភាគរយទងំ

េនះ្រត�វបានកំណតត់ម្របកសេដយែឡក។ 
 

្របករ ១៧.- 

្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� ប័ណ� េហយ ្រត�វអនុវត�ឱ្យសម្រសបតមប�� ត�ិទក់ទងជាមួយ 
ចំណាតថ់ា� ក ់្របេភទឥណទននិងកំរតិសំវធិានធនស្រមាបក់របាតប់ង។់ 

 

្របករ ១៨.- 

កំរតិឥណទនចំេពះអ�កខ�ីឯកត�ជនមា� ក់ឬអ�កខ�ីមួយ្រក�មែដលរួមបេង�តជាអ�កទទួលផលែតមួយ 

េដយសរ មានទំនាកទ់ំនងជាមយួគា� េទវញិេទមក ្រត�វកំណតម់និឱ្យេលសពីដបភ់ាគរយ (១០%) ៃនមូល

និធផិា� ល់របស់្រគឹះស� នេឡយ។ 
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្របករ ៩.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកស ធ៧-០៦-២០៩ ចុះៃថ�ទ១ី៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦)

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផ�ល់អជា� បណ័� មនិមានកណំតរ់យៈេពលសុពលភាព ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�

ហិរ�� វត�ុ ែដលេធ�្របតិបត�ិករេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។  
 

្របករ ១០.-  

 ្រត�វជំនូសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ២-ខ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា 

ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  
 

្របករ ១១.-  
្រគឹះស� ន្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំនំួនមយួលនេរៀល (១.០០០.០០០េរៀល) (ខ�ឹមសរ 

េនះ្រត�វជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) េនមុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា� ។ំ ចំេពះ

្រគឹះស� នែដលបានបេង�តេឡងក�ុងឆា� េំសហុ៊យអជា� បណ័� ្រត�វបានគណនាតមសមាមា្រតៃនរយៈេពលែដល

េនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ។ំ ក�ុងករណីមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្រគឹះស� នែដល

ពកព់ន័�្រត�វទទួលរងនូវករផាកពិនយ័ េដយបងក់រ្របាកេ់លទឹក្របាកែ់ដលេនមនិទនប់ានបងត់មអ្រត

ករ្របាកប់ុនហិរ��ប្បទនជាធរមានក�ុងរយៈេពលរហូតដល់សមសិបៃថ� (៣០ៃថ�)។ េបេនែតពុំអចបង់

េសហុ៊យអជា� បណ័� បាន្រគឹះស� នសម្ីរត�វរងទណ� កម�ធ�នជ់ាងេនះេទៀតរហូតដល់្រត�វដកហូតអជា� បណ័� ។ 
 

 ជំពកូទី ៤ 
បទប�� ្រប�ង្របយត័� 

 

្របករ ១២.- 

ចំេពះ្រគឹះស� នបេង�តថ�ីអ�កដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័�  ្រត�វបងម់យួរយភាគរយ (១០០%) ៃនេដម

ទុនចុះប�� ីក�ុងលក�ន�កិៈក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនមុនេពលចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករ។ 
 

្របករ ១៣.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧.០៦-២០៩ ចុះៃថ�ទី ១៣ ែខ ក��  ឆា�  ំ២០០៦) 
្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានទទួលអជា� ប័ណ� េហយ្រត�វរក្សោ្របាក់តំកល់ធានាេលេដមទុន 

េស�នឹង្របាភំាគរយ(៥%)ៃនេដមទុនែដលបានចុះប�� ីេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េដយទទួលបានកំៃរករ្របាក ់ដូចខងេ្រកម ៖ 

ក.្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនជា្របាកេ់រៀលទទួលបានកំៃរករ្របាក្់របចឆំា� េំស�នឹងមយួភាគពីរ 
(១/២) ៃនអ្រតករ្របាកប់ុនហិរ��ប្បទនែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយ

ែដលអចទូទត ់ក�ុងរយៈេពល៦ែខម�ង។ 

ខ.្របាក់តំកល់ធានាេលេដមទុនជារូបិយប័ណ� បរេទសទទួលបានកំៃរករ្របាក់បីភាគ្របាំបី 

(៣/៨) ៃន អ្រត SIBOR(Sigapore Inter-Bank Offered Rate) ក�ុងរយៈេពល៦ែខម�ង។ 
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងជូនដំណឹងេទ្រគឹះស� នទំងអស់ពីអ្រតករ្របាក់ ែដលបាន

អនុវត�ស្រមាប់កលកំណត់និមួយៗ។ 
(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពី
ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងទូទតស់ង្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុនេនះេនេពល្រគឹះស� នេនាះ្រត�វបាន

ជំរះប�� ីេដយស�័្រគចិត�  និងគា� ន្របាកប់េ�� េនខង្រទព្យអកម�។ 
 

្របករ ១៤.- 

្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� េហយ្រត�វតំកល់ទុនប្រម�ងកតព�កិច�្របាភំាគរយ (៥%) ៃន្របាក់

បេ��   ែដលបានទទួលពីអតិថិជនេនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ទុនប្រម�ង

កតព�កិច�េនះ្រត�វបានរក្សោទុកតមល័ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងបទប�� េដយែឡកស�ីពីទុនប្រម�ងកតព�កិច�។ 
 

្របករ ១៥.-  

 ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៣៣ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៦។ 
 

្របករ ១៦.- 

្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លយ៉ាងតិច្រតឹមេស�មយួរយភាគរយ(១០០%)។ 

អនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លេនះ្រត�វបានគណនាដូចតេទ ៖ 

ភាគយក : សច្់របាកក់�ុងៃដ  + ្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  + ្របាកប់េ�� េន

ធនាគារេផ្សងៗ - ចំននួទកឹ្របាកជ់ំពកេ់នធនាគារជាតិនងិធនាគារេផ្សង (សច្់របាក់

ងយ្រស�លសុទ�) +  ចំែណកទកឹ្របាកឱ់្យខ�ីែដលមនិេលសពី្របតិបត�ិករមយួែខ 
(េលកែលងែតឥណទនចំេពះអតិថជិនេដយគា� នកណំតក់លវសន� ) 

ភាគែបង : អ្រតភាគរយៃន្របាកប់េ�� មានកលកំណតែ់ដល្រត�វសងក�ុងែខបនា� ប ់ + អ្រត

ភាគរយៃនគណនចីរន�និងអ្រតភាគរយៃនគណនី្របាកស់ន្ស។ំ អ្រតភាគរយទងំ

េនះ្រត�វបានកំណតត់ម្របកសេដយែឡក។ 
 

្របករ ១៧.- 

្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� ប័ណ� េហយ ្រត�វអនុវត�ឱ្យសម្រសបតមប�� ត�ិទក់ទងជាមួយ 
ចំណាតថ់ា� ក ់្របេភទឥណទននិងកំរតិសំវធិានធនស្រមាបក់របាតប់ង។់ 

 

្របករ ១៨.- 

កំរតិឥណទនចំេពះអ�កខ�ីឯកត�ជនមា� ក់ឬអ�កខ�ីមួយ្រក�មែដលរួមបេង�តជាអ�កទទួលផលែតមួយ 

េដយសរ មានទំនាកទ់ំនងជាមយួគា� េទវញិេទមក ្រត�វកំណតម់និឱ្យេលសពីដបភ់ាគរយ (១០%) ៃនមូល

និធផិា� ល់របស់្រគឹះស� នេឡយ។ 
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ជំពូកទី ៥ 
បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ១៩.- 

រល់លិខិតបទដ� នទំងឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតី្របកសេនះ ្រត�វចត់ទុកជា

និរករណ៍។    
 

្របករ ២០.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប្់រគឹះ

ស� នេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២១.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

  ភ�េំពញ,  ៃថ�ទ១ី១   ែខមករ  ឆា� ២ំ០០០ 

                                             េទសភបិាល                                                                                               
 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

423

ឧបសម�័ន�ទ ី១ 
 

គំរលូខិតិ 
របសភ់ាគទនុិកែដលកន់កប់េដយផា� លឬ់េដយ្របេយាលនវូ 

ចំនួន២០% ឬេ្រចនជាងេនះៃនេដមទនុឬៃនសទិ�ិេបាះេឆា� តរបសធ់នាគារ 

ែដល្រត�វេផ�ជនូឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
 

ឯកឧត�មអគ�េទសភបិាលជាទេីគារព 

ក�ុងនាមខ�ួនខ�ុ ំជា (្របាបព់ីឋនៈ) ខ�ុ ំសូមជូនភា� បម់កជាមយួេនះនូវពត័ម៌ានទងំឡាយ តមសំេណ
របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (តមលិខិតេលខ.............) ទកទ់ងដល់ករកនក់បេ់ដមទុនផា� ល់ែដល 

(េឈ� ះភាគទុនិក) មានបំណងចូលរមួេនក�ុង (េឈ� ះធនាគារ)។ 
ខ�ុ ំសូមប�� ក់េនក�ុងលិខិតេនះថា  ព័ត៌មានេនះ្រគប់្រគាន់និង្រតឹម្រត�វេហយតមករយល់ដឹងដ៏

្របេសរបំផុតរបស់ខ�ុ ំពុំមានឯកសរប�� កក់រពិតណាេផ្សងពីេនះេទៀតែដល្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េទៀតេទ។ 
ខ�ុ ំសូមសន្យោផ�ល់ពត័ម៌ានយ៉ាងឆាបរ់ហ័សជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នូវរល់ករែ្រប្រប�លណាែដល

េធ�ឱ្យែប�កយ៉ាងខ� ងំពីពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនរចួមកេហយ។ 
ខ�ុ ំបានេធ�ករកតស់មា� ល់េទេលប��ត�ិៃនមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដលបានែចងថាេនេពលណាស� នភាពត្រម�វេហយេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�ឱ្យភាគទុនិក ែដល

មានឥទ�ិពលរបស់្រគឹះស� នផ�ល់នូវករគា្ំរទដល់្រគឹះស� នេនាះ។ 
 

             េដយេសចក�ីេគារព 
       ហត�េលខ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

424
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ជំពូកទី ៥ 
បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ១៩.- 

រល់លិខិតបទដ� នទំងឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតី្របកសេនះ ្រត�វចត់ទុកជា

និរករណ៍។    
 

្របករ ២០.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប្់រគឹះ

ស� នេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២១.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

  ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី១១   ែខមករ  ឆា� ២ំ០០០ 

                                             េទសភបិាល                                                                                               
 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

423

ឧបសម�័ន�ទ ី១ 
 

គំរលូខិតិ 
របសភ់ាគទនុកិែដលកន់កប់េដយផា� លឬ់េដយ្របេយាលនវូ 

ចំនួន២០% ឬេ្រចនជាងេនះៃនេដមទនុឬៃនសទិ�ិេបាះេឆា� តរបសធ់នាគារ 

ែដល្រត�វេផ�ជនូឯកឧត�មអគ�េទសភិបាលធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
 

ឯកឧត�មអគ�េទសភបិាលជាទេីគារព 

ក�ុងនាមខ�ួនខ�ុ ំជា (្របាបព់ីឋនៈ) ខ�ុ ំសូមជូនភា� បម់កជាមយួេនះនូវពត័ម៌ានទងំឡាយ តមសំេណ
របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (តមលិខិតេលខ.............) ទកទ់ងដល់ករកនក់បេ់ដមទុនផា� ល់ែដល 

(េឈ� ះភាគទុនិក) មានបំណងចូលរមួេនក�ុង (េឈ� ះធនាគារ)។ 
ខ�ុ ំសូមប�� ក់េនក�ុងលិខិតេនះថា  ព័ត៌មានេនះ្រគប់្រគាន់និង្រតឹម្រត�វេហយតមករយល់ដឹងដ៏

្របេសរបំផុតរបស់ខ�ុ ំពុំមានឯកសរប�� កក់រពិតណាេផ្សងពីេនះេទៀតែដល្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េទៀតេទ។ 
ខ�ុ ំសូមសន្យោផ�ល់ពត័ម៌ានយ៉ាងឆាបរ់ហ័សជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នូវរល់ករែ្រប្រប�លណាែដល

េធ�ឱ្យែប�កយ៉ាងខ� ងំពីពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនរចួមកេហយ។ 
ខ�ុ ំបានេធ�ករកតស់មា� ល់េទេលប��ត�ិៃនមា្រត ២៧ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដលបានែចងថាេនេពលណាស� នភាពត្រម�វេហយេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�ឱ្យភាគទុនិក ែដល

មានឥទ�ិពលរបស់្រគឹះស� នផ�ល់នូវករគា្ំរទដល់្រគឹះស� នេនាះ។ 
 

             េដយេសចក�ីេគារព 
       ហត�េលខ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

424
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                            ឧបសម�័ន�ទី ២ 

 
 
 

ជីវ្របវត�ិ និង ករសកសរួនវូពត័៌មាន អំពី   
 ឯកត�ជន ឬជនែដលប្រម�ងក� យេទជា 

នាយកចតក់រ របស្់រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ
 

CURRICULUM VITEA 
and  

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become,
Managers of Micro-finance Institutions 

                                         
1. េគាត�នាម  

Family name. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នាមខ�ួន 

Given name (s). 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. េឈ� ះេហេ្រក    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូមេរៀបរបអ់ំពីកតព�កចិ� និង ករទទួលខុស្រត�វណាមយួែដលទកទ់ងនឹងឋនៈតួនាទីទងំេនះ       

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s)     
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-2. សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�កជាអ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យអ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  េហយីេបសិនជាអ�ក 
មានបំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករយិមយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតបិត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួអ�ក

ដកព់ក្យសំុេនាះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Photo

4×6 

425

Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-3. ក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់អ�ក េតអ�កនិងសហ្របតិបត�ិករជាមយួ ឬយល់្រសបតមករបង� តប់ង� ញ

របស់របូវន�បុគ�ល ឬនីតបិុគ�លណាមយួេ្រកពីេបក�ជនដកព់ក្យសំុ។ ក�ុងករណីណាមយួកេ៏ដយសូមផ�ល់នូវ

ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំេនះ។ 

     In carrying out  your duties, w ill you a ct i n co ncert w ith o r i n acco rdance w ith t he 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give 
all relevant information. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

4-4.  សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�កជា អ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យេបក�ជនដកព់ក្យសំុ េហយេបសិនជាអ�កមាន

បំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករកីម�មយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតិបត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួ 

េបក�ជនទងំេនះ។ 

        Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -- 

5.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន 

   Your private address. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

426
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                            ឧបសម�័ន�ទី ២ 

 
 
 

ជីវ្របវត�ិ និង ករសកសរួនវូពត័៌មាន អំពី   
 ឯកត�ជន ឬជនែដលប្រម�ងក� យេទជា 

នាយកចតក់រ របស្់រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ
 

CURRICULUM VITEA 
and  

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become,
Managers of Micro-finance Institutions 

                                         
1. េគាត�នាម  

Family name. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នាមខ�ួន 

Given name (s). 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. េឈ� ះេហេ្រក    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូមេរៀបរបអ់ំពីកតព�កិច� និង ករទទួលខុស្រត�វណាមយួែដលទកទ់ងនឹងឋនៈតួនាទីទងំេនះ       

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s)     
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-2. សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�កជាអ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យអ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  េហយីេបសិនជាអ�ក 
មានបំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករយិមយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតបិត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួអ�ក

ដកព់ក្យសំុេនាះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Photo

4×6 

425

Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-3. ក�ុងករអនុវត�នភ៍ារកិច�របស់អ�ក េតអ�កនិងសហ្របតបិត�ិករជាមយួ ឬយល់្រសបតមករបង� តប់ង� ញ

របស់របូវន�បុគ�ល ឬនីតបិុគ�លណាមយួេ្រកពីេបក�ជនដកព់ក្យសំុ។ ក�ុងករណីណាមយួកេ៏ដយសូមផ�ល់នូវ

ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�ទងំេនះ។ 

     In carrying out  your duties, w ill you a ct i n co ncert w ith o r i n acco rdance w ith t he 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give 
all relevant information. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------   

4-4.  សូមេរៀបរបេ់បសិនជាអ�កជា អ�កផ�ល់ទុនមា� កេ់ទឱ្យេបក�ជនដកព់ក្យសំុ េហយេបសិនជាអ�កមាន

បំណងចងអ់នុវត�េដយផា� ល់ ឬតមរយៈអន�រករកីម�មយួ ឬផា� ល់ខ�ួន ឬជា្របតិបត�ិករវជិា� ជីវៈជាមយួ 

េបក�ជនទងំេនះ។ 

        Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- -- 

5.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន 

   Your private address. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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458

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួនែដលធា� បប់ានរស់េនកន�ងមក ចបពី់កំឡុង ៥ឆា� មំនុ: 

 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កលបរេិច�ទ (ៃថ�/ែខ/ឆា� )ំ និងទីកែន�ងេកត (គិតទងំ្រស�កនិង្រក�ង)   

 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

8. ស�� តិ េហយេតស� រតេីនាះ្រត�វបានេដយរេបៀបណា (េកតេនទីេនាះ, ស�� តូបនីយកម�, ករេរៀប   

អពហ៍ពិពហ៍) ?   

 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  េឈ� ះ នងិ អសយដ� នៃនធនាគារកិរបស់េលក-េលក្រសី ក�ុងរយៈកល៥ឆា� កំន�ងមក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូរប�� កព់ី កំរតិចំេណះដឹង និងគុណវឌុ្ឍវជិា� ជីវៈ ្រពមទងំទីកែន�ង និងឆា� ែំដលបានទទួល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they were 
obtained. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរេរៀបរបអ់ំពីមុខរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា� កំន�ងមកេដយ

ប�� កព់េីឈ� ះ អសយដ� នរបស់និេយាជកក�ុងករណីនមិយួៗ ចរតិៃនមុខជំនួញ, ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of  the employer in each case, the nature of  the bus iness, the pos ition held and 
relevant dates.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

11-2. សូមេរៀបរប់កលពី១០ឆា� មំុនេបសិនជាអ�កជាភាគទុនិកែដលមានេឈ� ះកន់កប់ផា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ១០ ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុនឬ  ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមយួេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន�  

េបសិនជាមានសូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះ និងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Indicate i f you a re or  i f you ha ve be en i n t he last t en years a s ignificant s hareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the amount 
of your shareholding or interest in them. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----------  
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459

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អសយដ� នផា� ល់ខ�ួនែដលធា� បប់ានរស់េនកន�ងមក ចបពី់កំឡុង ៥ឆា� មំនុ: 

 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កលបរេិច�ទ (ៃថ�/ែខ/ឆា� )ំ និងទីកែន�ងេកត (គិតទងំ្រស�កនិង្រក�ង)   

 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

8. ស�� តិ េហយេតស� រតេីនាះ្រត�វបានេដយរេបៀបណា (េកតេនទីេនាះ, ស�� តូបនីយកម�, ករេរៀប   

អពហ៍ពិពហ៍) ?   

 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  េឈ� ះ នងិ អសយដ� នៃនធនាគារកិរបស់េលក-េលក្រសី ក�ុងរយៈកល៥ឆា� កំន�ងមក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូរប�� កព់ី កំរតិចំេណះដឹង និងគុណវឌុ្ឍវជិា� ជីវៈ ្រពមទងំទីកែន�ង និងឆា� ែំដលបានទទួល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they were 
obtained. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរេរៀបរបអ់ំពីមុខរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា� កំន�ងមកេដយ

ប�� កព់េីឈ� ះ អសយដ� នរបស់និេយាជកក�ុងករណីនមិយួៗ ចរតិៃនមុខជំនួញ, ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of  the employer in each case, the nature of  the bus iness, the pos ition held and 
relevant dates.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------ - 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

11-2. សូមេរៀបរប់កលពី១០ឆា� មំុនេបសិនជាអ�កជាភាគទុនិកែដលមានេឈ� ះកន់កប់ផា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ១០ ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុនឬ  ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមយួេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន�  

េបសិនជាមានសូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះ និងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជន៍

េផ្សងៗេទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Indicate i f you a re or  i f you ha ve be en i n t he last t en years a s ignificant s hareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the amount 
of your shareholding or interest in them. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -----------  
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460

11-3 សូមេរៀបរប់ចំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកន់កប់ឬបានកន់កប់ក�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វតំែណង្រក�មហុ៊នមួយជាភាគទុនិកសំខន់មួយែដលមានទំនាក់ទំនងអជីវកម�ជាមួយអ�ក

ដកព់ក្យសំុ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- -----------  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

12. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក, 

ជាភាគទុនិក ឬជាអ�កចតក់រធា� បទ់ទួល ឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ័�   ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជនំួញេនក�ុង

្របេទសណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� កនូ់វចំណុចពិេសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ ឬ

្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបាន ដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ ។     

      Have your or  a ny entity w ith w hich your a re a ssociated a s a  di rector, s hareholder or  
manager, e ver h eld or  applied f or a  l icense or  t o c arry on any b usiness a ctivity in  any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័�ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�នក៍ិច�កររបស់ខ�ួនធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល  ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជាសធារណៈ 

ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វេគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ , េបមានសូមប�� ក។់ 

Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs, 
been di sciplined, w arned a s t o future c onduct, publ icly criticized, or  the s ubject o f an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. េតេលក-េលក្រសី  ធា� បប់ានប�្ឈបព់ីករងរ ឬ្រត�វបេណ� ញេចញពីករងរេដយនិេយាជក ឬ្រត�វេគ

ហមមនិឱ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបេ្រមករងរណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� ក។់    

Have you, i n any c ountry, be en di smissed f rom a ny office or  employment b y your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ំណុល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ិែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or  ha ve you b een de clared ba nkrupt b y a  c ourt i n a ny country o r ha s ba nkruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នឹងករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ពីីបទេល�ស, េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទួលខុសេលកំហុសណាខ�ះ  ឬករ្រប្រពឹត�ិឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ  ែដលមានចំេពះ 

អង�ភាពណាមយួ  ឬសមាជិក ណាមា� កែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមានសូមប�� កក់រណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់

លស់។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity 
or towards any of its members? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11-3 សូមេរៀបរប់ចំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកន់កប់ឬបានកន់កប់ក�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វតំែណង្រក�មហុ៊នមួយជាភាគទុនិកសំខន់មួយែដលមានទំនាក់ទំនងអជីវកម�ជាមួយអ�ក

ដកព់ក្យសំុ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- -----------  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ---- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ --- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ ----- 

12. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក, 

ជាភាគទុនិក ឬជាអ�កចតក់រធា� បទ់ទួល ឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ័�   ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជនំួញេនក�ុង

្របេទសណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� កនូ់វចំណុចពិេសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ ឬ

្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបាន ដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ ។     

      Have your or  a ny entity w ith w hich your a re a ssociated a s a  di rector, s hareholder or  
manager, e ver h eld or  applied f or a  l icense or  t o c arry on any b usiness a ctivity in  any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័�ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�នក៍ិច�កររបស់ខ�ួនធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល  ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជាសធារណៈ 

ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វេគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ , េបមានសូមប�� ក។់ 

Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs, 
been di sciplined, w arned a s t o future c onduct, publ icly criticized, or  the s ubject o f an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. េតេលក-េលក្រសី  ធា� បប់ានប�្ឈបព់ីករងរ ឬ្រត�វបេណ� ញេចញពីករងរេដយនិេយាជក ឬ្រត�វេគ

ហមមនិឱ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបេ្រមករងរណាមយួែដរឬេទ, េបមានសូមប�� ក។់    

Have you, i n any c ountry, be en di smissed f rom a ny office or  employment b y your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ំណុល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ិែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់លស់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or  ha ve you b een de clared ba nkrupt b y a  c ourt i n a ny country o r ha s ba nkruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នឹងករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ពីីបទេល�ស, េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទួលខុសេលកំហុសណាខ�ះ  ឬករ្រប្រពឹត�ិឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ  ែដលមានចំេពះ 

អង�ភាពណាមយួ  ឬសមាជិក ណាមា� កែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមានសូមប�� កក់រណីនីមយួៗឱ្យបានច្បោស់

លស់។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity 
or towards any of its members? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័� នឹងករប�ងឹផ�ល់េន្របេទស

ណាមយួ េបមានសូមប�� កឱ់្យច្បោស់លស់។    

Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, engaged 
in any litigation in any country? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------  

18. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីព ី 

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

19.សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និង តនួាទីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន

លក�ណៈសម្បត�លិ�េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបគុ�លែដលមនិ 

ែមនជាសចញ់ាតិ េហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតចិ៥ឆា� )ំ។ 

Indicate t he n ames, a ddresses, t elephone num bers a nd pos itions of  t hree individuals of  
good s tanding who would be able to provide a reference on your personal and professional 
integrity. The referees must not be related to you, and should have known you for at least five 
years. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមុខងរ - តួនាទីផា� ល់ខ�ួនដូចមានប�� កក់�ុង សំណួរ 

៤-១. សមីជនគួរែតប�� ក់បែន�មឱ្យបានច្បោស់លស់  េដម្បជីាគុណ្របេយាជន៍ស្រមាប់ករពិនិត្យ 

ពិចរណាឱ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�ិ។ ករណីបំបាត់េចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗែដលពកព់័ន�

េដយបែង�រ ពត័ម៌ានពិត ឬផ�ល់ឱ្យនូវពត័ម៌ានខុសពីករពិតនឹង្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោបជ់ាធរមាន 

(សូមអនេសចក�ី្របកសដូចខងេ្រកម): 

ចូរកតស់មា� ល់ឱ្យបានច្បោស់ថា : រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ  ្រត�វទទលួខុស្រត�វចេំពះមុខច្បោបជ់ាធរមាន 

េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ  ្រត�វបានរក្សោទុកជាសំងតេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃន កម�ុជា) េលក

ែលងែតករណីែដលផ�ល់ឱ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ   
Is t here a ny a dditional i nformation w hich you c onsider i s r elevant f or t he c onsideration of  
your suitability for the position(s) listed in Question 4.1? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 
N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
  
េសចក�ី្របកស ឬកិច�សន្យោផា� លខ់�ួន 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងទទលួខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់  េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន

េនះែក�ងក� យខុសពីករពិត ែដលពកព់ន័�នងឹករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  ឬបន�អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�

្រគឹះស� ន។ ខ�ុ ំបាទសូមប�� កជូ់នជាឱឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឱ្យជាចេម�យ ចំេពះសំណួរខងេលគ ឺ

ពិតជា្រតឹម្រត�វនិងបានបំេពញបរបិូរណ៍ េដយចំេណះដងឹផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិមាន 

េហតុករណ៍ណាេផ្សង ឬ ផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង 

(សមត�កចិ�) េដម្ប្ីរជាបេនាះេឡយ។ 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអំពី េរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ ែដល  

្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមានេនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនតិ្យពិចរណាេលពក្យេស�សំុរបស់ 

េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។   

DECLARATION 
I am a ware t hat i t i s a n of fense know in or  r ecklessly t o pr ovide a ny i nformation w hich i s 
false or  misleading in connection with an application for a banking l icense or  a renewal of  
bank license. 
I certify that the information given in answer to the question above is complete and accurate 
to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this application of 
which the supervisory authority should be aware. 
I undertake t o i nform t he s upervisory authority of a ny changes m aterial t o t he application 
which arise while the supervisory authority is considering the application. 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័� នឹងករប�ងឹផ�ល់េន្របេទស

ណាមយួ េបមានសូមប�� កឱ់្យច្បោស់លស់។    

Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, engaged 
in any litigation in any country? If so, give particulars. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  ---------------------------  

18. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីព ី 

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

19.សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និង តនួាទីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន

លក�ណៈសម្បត�លិ�េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបគុ�លែដលមនិ 

ែមនជាសចញ់ាតិ េហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតចិ៥ឆា� )ំ។ 

Indicate t he n ames, a ddresses, t elephone num bers a nd pos itions of  t hree individuals of  
good s tanding who would be able to provide a reference on your personal and professional 
integrity. The referees must not be related to you, and should have known you for at least five 
years. 

 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមុខងរ - តួនាទីផា� ល់ខ�ួនដូចមានប�� កក់�ុង សំណួរ 

៤-១. សមីជនគួរែតប�� ក់បែន�មឱ្យបានច្បោស់លស់  េដម្បជីាគុណ្របេយាជន៍ស្រមាប់ករពិនិត្យ 

ពិចរណាឱ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�ិ។ ករណីបំបាត់េចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗែដលពកព់័ន�

េដយបែង�រ ពត័ម៌ានពិត ឬផ�ល់ឱ្យនូវពត័ម៌ានខុសពីករពិតនឹង្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោបជ់ាធរមាន 

(សូមអនេសចក�ី្របកសដូចខងេ្រកម): 

ចូរកតស់មា� ល់ឱ្យបានច្បោស់ថា : រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ  ្រត�វទទលួខុស្រត�វចេំពះមុខច្បោបជ់ាធរមាន 

េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ  ្រត�វបានរក្សោទុកជាសំងតេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃន កម�ុជា) េលក

ែលងែតករណីែដលផ�ល់ឱ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ិ   
Is t here a ny a dditional i nformation w hich you c onsider i s r elevant f or t he c onsideration of  
your suitability for the position(s) listed in Question 4.1? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 
N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
  
េសចក�ី្របកស ឬកិច�សន្យោផា� លខ់�ួន 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងទទលួខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់  េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន

េនះែក�ងក� យខុសពីករពិត ែដលពកព់ន័�នងឹករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័�  ឬបន�អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�

្រគឹះស� ន។ ខ�ុ ំបាទសូមប�� កជូ់នជាឱឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឱ្យជាចេម�យ ចំេពះសំណួរខងេលគ ឺ

ពិតជា្រតឹម្រត�វនិងបានបំេពញបរបិូរណ៍ េដយចំេណះដងឹផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិមាន 

េហតុករណ៍ណាេផ្សង ឬ ផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង 

(សមត�កិច�) េដម្ប្ីរជាបេនាះេឡយ។ 

ខ�ុ ំបាទសូមសន្យោថា នឹងផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអំពី េរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ ែដល  

្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមានេនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនតិ្យពិចរណាេលពក្យេស�សំុរបស់ 

េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។   

DECLARATION 
I am a ware t hat i t i s a n of fense know in or  r ecklessly t o pr ovide a ny i nformation w hich i s 
false or  misleading in connection with an application for a banking l icense or  a renewal of  
bank license. 
I certify that the information given in answer to the question above is complete and accurate 
to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this application of 
which the supervisory authority should be aware. 
I undertake t o i nform t he s upervisory authority of a ny changes m aterial t o t he application 
which arise while the supervisory authority is considering the application. 
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េឈ� ះ: 
Name: 
មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 
Position held: 
ហត�េលខ         ៃថ�       ែខ          ឆា� ំ ់
Signed:                Date:……. /…….. / ……. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433

ធ៧-០៦-២០៩ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករែកស្រម�ល្របកសស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

 
្របករ ១.-   

ែកស្រម�ល្របករ ៩ និង្របករ ១៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦្របក ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ំ

២០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មានដូចខងេ្រកម៖ 

សូមអន្របករ ៩ និង ១៣ថ�ី ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្របក  ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០។
 

្របករ ២.-  

្រត�វជំនួសេដយ្របករ ៨ ចំណុច ឃ  ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ ែខឧសភា 

ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៣.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ 

្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៤.-   

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។   
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣  ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ 

                                              េទសភបិាល 

                                                                                                                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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េឈ� ះ: 
Name: 
មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 
Position held: 
ហត�េលខ         ៃថ�       ែខ          ឆា� ំ ់
Signed:                Date:……. /…….. / ……. 
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ធ៧-០៦-២០៩ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករែកស្រម�ល្របកសស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ចំេពះ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

 
្របករ ១.-   

ែកស្រម�ល្របករ ៩ និង្របករ ១៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦្របក ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ំ

២០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ មានដូចខងេ្រកម៖ 

សូមអន្របករ ៩ និង ១៣ថ�ី ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្របក  ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០។
 

្របករ ២.-  

្រត�វជំនួសេដយ្របករ ៨ ចំណុច ឃ  ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ ែខឧសភា 

ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៣.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ 

្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៤.-   

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។   
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣  ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ 

                                              េទសភបិាល 

                                                                                                                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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466

ធ៧-០២-៤៩ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

កតព�កិច�ចុះប�� រីបស្់របតិបត�កិរមី្រក�ហរិ��វត� ុ

និងករសុអំជា� ប័ណ� របស្់រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ
 
្របករ ១.-  

្របករ ១ ៃន្របកសេលខ  ធ៧.០០-០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីព ីករផ�ល់អជា� បណ័�  

ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានលុបេចល និងជនំួសេដយ្របកសេនះ។ 
 

្របករ ២.-  

មី្រក�ហិរ�� វត�ុមានន័យថាករផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុ ដូចជាករផ�ល់ឥណទន និងទទួល្របាក់បេ�� 
ចំេពះ្រគ�សរ្រកី្រក ្រគ�សរែដលមានចណូំលតិច និងសហ្រគាសធុនតូច។ 

 

្របករ ៣.-  

ករចុះប�� ីជាកតព�កិច�របស់្រគបអ់ង�ករេ្រករដ� ភបិាលសមាគម និងអង�ភាពេផ្សងេទៀតែដលេធ� 

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេហថា្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានបំេពញល័ក�ខណ� ណាមយួដូចខងេ្រកមៈ 

 ក- ស្រមាប្់រគឹះស� នផ�ល់ឥណទន 

• សំេពៀតឥណទន្រត�វមានចនំួន ១០០ លនេរៀល ឬ េ្រចនជាង 

ខ- ស្រមាប្់រគឹះស� នេកណ� ្របមូល្របាកស់�� ័យ 

• ្របាកស់�� ័យេដយស�័្រគចិត�ែដល្របមូលបានពីសធារណជនទូេទមានចំនួន ១ លនេរៀល 

ឬ េ្រចនជាង  

• ឬចំនួនអ�កេផ�្របាក ់១០០ នាក ់ឬេ្រចនជាង។ 
 

្របករ ៤.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី្រត�វអនុវត�េទតមបទប្ប��ត� ិ នងិច្បោបជ់ាធរមាន េហយ

្រត�វបំេពញតមស�ងដ់រនិងលក�ណៈវនិិច�យ័ ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានកណំតក់�ុងនយ័អភបិាលកិច�ល�

តមា� ភាព និងករ្រគប្់រគង្របកបេដយសមត�ភាពនិងេដយេស� ះ្រតង។់ 
 

្របករ ៥.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផ�ល់វ�ិ� បនប្រតប័�� កក់រចុះប�� ី ដល់្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបាន

បំេពញតមស�ងដ់រ និងលក�ណៈវនិិច�យ័ េដយមានផ�ល់ឯកសរនិងពត័ម៌ានែដលត្រម�វ ។ វ�ិ� បនប្័រតេនះ 

អច្រត�វបានដកហូត មកវញិ េហយករចុះប�� ី្រត�វលុបេចលេប្របតិបត�ិករទងំេនាះពុំអនុវត�តមលក�ខណ�

ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានដកេ់ចញ។ 
្របករ ៦.- 

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បដិេសធ ឬលុបេចលករចុះប�� ី្រត�វ

ប�្ឈបស់កម�ភាពរបស់ខ�ួនទងំអស់ក�ុងរយៈេពល៣ែខ េ្រកយពីបានទទួលេសចក�ជូីនដំណឹងអពីំករសំេរច

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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្របករ ៧.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី ្រត�វផ�ល់របាយករណ៍ស�ីពីសកម�ភាព និងចំណាតក់រ

របស់ខ�ួនឱ្យបានេទៀងទតត់មេពលេវលកណំតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៨.-  

ករសំុអជា� បណ័� ជាកតព�កិច�របស់្រគប្់រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានបំេពញលក�ខណ� ណាមយួ 

ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ក- ស្រមាប្់រគឹះស� នផ�ល់ឥណទន 

• សំេពៀតឥណទន មានចំននួ ១,០០០ លនេរៀល ឬេ្រចនជាង 

• ឬមានអ�កខ�ី ១,០០០ នាក ់ឬេ្រចនជាង 

ខ- ស្រមាប្់រគឹះស� នេកណ� ្របមូល្របាកស់�� ័យ 

• ្របាកស់�� ័យេដយស�័្រគចិត�ែដល្របមូលបានពីសធារណជនទូេទមានចំននួ 

១០០ លនេរៀល ឬ េ្រចនជាង 

• ឬមានចំននួអ�កេផ�្របាក ់១,០០០ នាក ់ឬេ្រចនជាង ។ 

្របករ ៩.- 

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានកតព�កិច�សំុអជា� បណ័�  ្រត�វដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ពធីនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ឱ្យបានមនុៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២។ ្រគឹះស� នែដលពុំបានមកសំុអជា� បណ័� ្រត�វបន�យទំហំ

សកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឱ្យមក្រតឹមលក�ខណ� ្រត�វចុះប�� ីតម្របករ ៣ ដល់្របករ ៧ ខងេល។ 
 

្របករ ១០.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឬ្រគះឹស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ  ្រត�វទទលួរងទណ� កម�

ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ១១.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព នងិ

្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ្របតិបត�កិរម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វ

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

                               រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ 

 
                                                               េទសភបិាល 

                                                                                                      ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០២-៤៩ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

កតព�កិច�ចុះប�� រីបស្់របតិបត�កិរមី្រក�ហរិ��វត� ុ

និងករសុអំជា� ប័ណ� របស្់រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ
 
្របករ ១.-  

្របករ ១ ៃន្របកសេលខ  ធ៧.០០-០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីព ីករផ�ល់អជា� បណ័�  

ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានលុបេចល និងជនំួសេដយ្របកសេនះ។ 
 

្របករ ២.-  

មី្រក�ហិរ�� វត�ុមានន័យថាករផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុ ដូចជាករផ�ល់ឥណទន និងទទួល្របាក់បេ�� 
ចំេពះ្រគ�សរ្រកី្រក ្រគ�សរែដលមានចណូំលតិច និងសហ្រគាសធុនតូច។ 

 

្របករ ៣.-  

ករចុះប�� ីជាកតព�កិច�របស់្រគបអ់ង�ករេ្រករដ� ភបិាលសមាគម និងអង�ភាពេផ្សងេទៀតែដលេធ� 

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេហថា្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានបំេពញល័ក�ខណ� ណាមយួដូចខងេ្រកមៈ 

 ក- ស្រមាប្់រគឹះស� នផ�ល់ឥណទន 

• សំេពៀតឥណទន្រត�វមានចនំួន ១០០ លនេរៀល ឬ េ្រចនជាង 

ខ- ស្រមាប្់រគឹះស� នេកណ� ្របមូល្របាកស់�� ័យ 

• ្របាកស់�� ័យេដយស�័្រគចិត�ែដល្របមូលបានពីសធារណជនទូេទមានចំនួន ១ លនេរៀល 

ឬ េ្រចនជាង  

• ឬចំនួនអ�កេផ�្របាក ់១០០ នាក ់ឬេ្រចនជាង។ 
 

្របករ ៤.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី្រត�វអនុវត�េទតមបទប្ប��ត� ិ នងិច្បោបជ់ាធរមាន េហយ

្រត�វបំេពញតមស�ងដ់រនិងលក�ណៈវនិិច�យ័ ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានកណំតក់�ុងនយ័អភបិាលកិច�ល�

តមា� ភាព និងករ្រគប្់រគង្របកបេដយសមត�ភាពនិងេដយេស� ះ្រតង។់ 
 

្របករ ៥.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផ�ល់វ�ិ� បនប្រតប័�� កក់រចុះប�� ី ដល់្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបាន

បំេពញតមស�ងដ់រ និងលក�ណៈវនិិច�យ័ េដយមានផ�ល់ឯកសរនិងពត័ម៌ានែដលត្រម�វ ។ វ�ិ� បនប្័រតេនះ 

អច្រត�វបានដកហូត មកវញិ េហយករចុះប�� ី្រត�វលុបេចលេប្របតិបត�ិករទងំេនាះពុំអនុវត�តមលក�ខណ�

ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានដកេ់ចញ។ 
្របករ ៦.- 

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បដិេសធ ឬលុបេចលករចុះប�� ី្រត�វ

ប�្ឈបស់កម�ភាពរបស់ខ�ួនទងំអស់ក�ុងរយៈេពល៣ែខ េ្រកយពីបានទទួលេសចក�ជូីនដណឹំងអពីំករសំេរច

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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្របករ ៧.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី ្រត�វផ�ល់របាយករណ៍ស�ីពីសកម�ភាព និងចណំាតក់រ

របស់ខ�ួនឱ្យបានេទៀងទតត់មេពលេវលកំណតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៨.-  

ករសំុអជា� បណ័� ជាកតព�កិច�របស់្រគប្់រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានបំេពញលក�ខណ� ណាមយួ 

ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ក- ស្រមាប្់រគឹះស� នផ�ល់ឥណទន 

• សំេពៀតឥណទន មានចំននួ ១,០០០ លនេរៀល ឬេ្រចនជាង 

• ឬមានអ�កខ�ី ១,០០០ នាក ់ឬេ្រចនជាង 

ខ- ស្រមាប្់រគឹះស� នេកណ� ្របមូល្របាកស់�� ័យ 

• ្របាកស់�� ័យេដយស�័្រគចិត�ែដល្របមូលបានពីសធារណជនទូេទមានចំននួ 

១០០ លនេរៀល ឬ េ្រចនជាង 

• ឬមានចំននួអ�កេផ�្របាក ់១,០០០ នាក ់ឬេ្រចនជាង ។ 

្របករ ៩.- 

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានកតព�កិច�សំុអជា� បណ័�  ្រត�វដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ពធីនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ឱ្យបានមនុៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២។ ្រគឹះស� នែដលពុំបានមកសំុអជា� បណ័� ្រត�វបន�យទំហំ

សកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឱ្យមក្រតឹមលក�ខណ� ្រត�វចុះប�� ីតម្របករ ៣ ដល់្របករ ៧ ខងេល។ 
 

្របករ ១០.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឬ្រគះឹស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ  ្រត�វទទលួរងទណ� កម�

ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ១១.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព នងិ

្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ្របតិបត�កិរម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វ

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

                               រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ 

 
                                                               េទសភបិាល 

                                                                                                      ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៩-០៩-២៣០ ្រប.ក  

 
្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័�  ឬលខិិតអនុ�� តស្រមាប់អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់

3 
 េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ី

ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណង្រគប្់រគងរល់អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់ ែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពក�ុង្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា។ 
 

្របករ ២.- 

និយមនយ័៖ 

១- របូយិវត�ុ សំេដដល់្របាកេ់រៀលែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

២- របូយិបណ័�  សំេដដល់របូិយវត�ុបរេទសឬមេធ្យោបាយទូទតជ់ារបិូយវត�ុបរេទស ។ 

៣-អជវីកម�ប�ូរ្របាក ់ សំេដដល់ករ ទិញ-លក ់ ្របាកេ់រៀលជាមយួនឹងរបូិយបណ័� នានា ឬករទិញ-

លករ់បូិយបណ័� មយួជាមយួនងឹរបូិយបណ័� េផ្សងៗេទៀត។ 
 

្របករ ៣.- 

្របតិបត�ិករែដលជាសកម�ភាពប�ូរ្របាក ់រមួមាន៖ 

- ទិញ និងលក្់រកដស្របាកជ់ារបូិយបណ័�  

- ទិញមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ ។ 
 

្របករ ៤.- 

១- បុគ�លែដលមានបំណងេធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វែតសំុអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ។ 

២- បុគ�លែដលដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� េធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វមានកតព�កិច� និងសិទ� ិដូចតេទ៖ 

 ក- ្រត�វមានេដមទុនអប្បបរមាចនំួន ៨០.០០០.០០០េរៀល (ែបត៉សិបលនេរៀល) តម�ល់

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាអចិៃ�ន�យេ៍ដយទទួលកៃ្រមករ្របាក ់ ែដលបានកំណតេ់ដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ខ- មានសិទិ�ចូលរមួក�ុងករេដញៃថ�ទិញ-លក្់របាកេ់រៀលេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

គ-មានសិទ�ិចូលរមួក�ុងកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលករសមា� ល់ 

របូិយបណ័� ែក�ងក� យ។ 

 

437

្របករ ៥.- 

១- ពក្យសំុអជា� បណ័� ្រត�វមានប�� កឬ់មានភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

 ក- នាមករណ៍យីេហ និងអសយដ� នេធ�អជីវកម� 

 ខ- លិខិតបង្់របាកត់ម�ល់េដមទុន 

 គ- ឯកសរ ឬពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ពក្យសំុលិខិតអនុ�� ត្រត�វមានប�� កឬ់មានភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

 ក- េឈ� ះ និងទីលំេនអចិៃ�ន�យរ៍បស់អ�កដកព់ក្យសំុ 

 ខ- ទីតងំេធ�អជីវកម�េដយមានប�� កព់ីអជា� ធរខណ�  ឬ្រស�ក និង 

 គ- ឯកសរ ឬពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៦.- 

១-ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពនិិត្យេលពក្យេស�សំុក�ុងរយៈេពល៤៥ៃថ�គិតពីៃថ�បានទទួលពក្យ 

 េស�សំុេពញេលញេហយអចេចញអជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� តឬបដិេសធពក្យេស�សំុេនាះ។ 

២- អជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� តមនិអចេផ�រឬប�ូរេឈ� ះបានេឡយ។ 

៣- អជា� បណ័� មានសុពលភាពរយៈេពល៣ឆា� គំិតចបព់ីៃថ�េចញអជា� បណ័� ។ 

៤- លិខិតអនុ�� តមានសុពលភាពរយៈេពល១ឆា� គំិតចបព់ីៃថ�េចញលិខិតអនុ�� ត។ 
 

្របករ ៧.- 

១- អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ប�ូរ្របាក្់រត�វបងេ់សហុ៊យដូចខងេ្រកម៖ 

ក- េសហុ៊យដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ចនំួន ១០០.០០០(មយួរយពនេ់រៀល)។  

  (្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៦ ចំណុច៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ 
ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពកីរកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 ខ- េសហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំំនួន ១.២០០.០០០េរៀល (មយួលនពីររយពនេ់រៀល)

 ែដល្រត�វបងេ់នមុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា� ។ំ (្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៤ ចំណុច 
 ៨ និង ្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ 
 ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)  
គ- ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ�មុនអជា� បណ័� អស់សុពលភាពអ�កកនអ់ជា� បណ័� ្រត�វដកព់ក្យសំុ 

 បន�អជា� បណ័� ជាថ�ី។ 

ឃ-ក�ុងករណីមនិបានដកព់ក្យសំុបន�អជា� បណ័� ទនេ់ពលេវលអ�កកនអ់ជា� បណ័� នឹង្រត�វ

 រងករផាកពិនយ័ជា្របាកច់ំននួ២០.០០០េរៀល (ៃម�ពនេ់រៀល)ក�ុងមយួៃថ�។ ្របសិនេប 

 អជា� បណ័� អស់សុពលភាពរយៈេពល៣០ៃថ� អ�កកនអ់ជា� បណ័� មនិ្រត�វបានអនុ�� ត 

 ឱ្យដកព់ក្យសំុជាថ�េីឡយ។ 

២- អ�កដកព់ក្យសំុលិខតិអនុ�� តប�ូរ្របាក្់រត�វបងេ់សហុ៊យដូចខងេ្រកម៖  

ក- េសហុ៊យដកព់ក្យសំុលិខិតអនុ�� តចំនួន ១០០.០០០េរៀល (មយួរយពនេ់រៀល) 

ខ- េសហុ៊យលិខិតអនុ�� ត្របចឆំា� ចំំនួន ២០០.០០០េរៀល (ពីររយពនេ់រៀល)  
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ធ៩-០៩-២៣០ ្រប.ក  

 
្របកស 
ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័�  ឬលខិិតអនុ�� តស្រមាប់អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់

3 
 េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ី

ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណង្រគប្់រគងរល់អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់ ែដលកំពុងេធ�សកម�ភាពក�ុង្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជា។ 
 

្របករ ២.- 

និយមនយ័៖ 

១- របូយិវត�ុ សំេដដល់្របាកេ់រៀលែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

២- របូយិបណ័�  សំេដដល់របូិយវត�ុបរេទសឬមេធ្យោបាយទូទតជ់ារបិូយវត�ុបរេទស ។ 

៣-អជវីកម�ប�ូរ្របាក ់ សំេដដល់ករ ទិញ-លក ់ ្របាកេ់រៀលជាមយួនឹងរបូិយបណ័� នានា ឬករទិញ-

លករ់បូិយបណ័� មយួជាមយួនងឹរបូិយបណ័� េផ្សងៗេទៀត។ 
 

្របករ ៣.- 

្របតិបត�ិករែដលជាសកម�ភាពប�ូរ្របាក ់រមួមាន៖ 

- ទិញ និងលក្់រកដស្របាកជ់ារបូិយបណ័�  

- ទិញមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ ។ 
 

្របករ ៤.- 

១- បុគ�លែដលមានបំណងេធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វែតសំុអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ។ 

២- បុគ�លែដលដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� េធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វមានកតព�កិច� និងសិទ� ិដូចតេទ៖ 

 ក- ្រត�វមានេដមទុនអប្បបរមាចនំួន ៨០.០០០.០០០េរៀល (ែបត៉សិបលនេរៀល) តម�ល់

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាអចិៃ�ន�យេ៍ដយទទួលកៃ្រមករ្របាក ់ ែដលបានកំណតេ់ដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ខ- មានសិទិ�ចូលរមួក�ុងករេដញៃថ�ទិញ-លក្់របាកេ់រៀលេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

គ-មានសិទ�ិចូលរមួក�ុងកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលករសមា� ល់ 

របូិយបណ័� ែក�ងក� យ។ 
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្របករ ៥.- 

១- ពក្យសំុអជា� បណ័� ្រត�វមានប�� កឬ់មានភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

 ក- នាមករណ៍យីេហ និងអសយដ� នេធ�អជីវកម� 

 ខ- លិខិតបង្់របាកត់ម�ល់េដមទុន 

 គ- ឯកសរ ឬពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ពក្យសំុលិខិតអនុ�� ត្រត�វមានប�� កឬ់មានភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

 ក- េឈ� ះ និងទីលំេនអចិៃ�ន�យរ៍បស់អ�កដកព់ក្យសំុ 

 ខ- ទីតងំេធ�អជីវកម�េដយមានប�� កព់ីអជា� ធរខណ�  ឬ្រស�ក និង 

 គ- ឯកសរ ឬពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៦.- 

១-ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពនិិត្យេលពក្យេស�សំុក�ុងរយៈេពល៤៥ៃថ�គិតពីៃថ�បានទទួលពក្យ 

 េស�សំុេពញេលញេហយអចេចញអជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� តឬបដិេសធពក្យេស�សំុេនាះ។ 

២- អជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� តមនិអចេផ�រឬប�ូរេឈ� ះបានេឡយ។ 

៣- អជា� បណ័� មានសុពលភាពរយៈេពល៣ឆា� គំិតចបព់ីៃថ�េចញអជា� បណ័� ។ 

៤- លិខិតអនុ�� តមានសុពលភាពរយៈេពល១ឆា� គំិតចបព់ីៃថ�េចញលិខិតអនុ�� ត។ 
 

្របករ ៧.- 

១- អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ប�ូរ្របាក្់រត�វបងេ់សហុ៊យដូចខងេ្រកម៖ 

ក- េសហុ៊យដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ចនំួន ១០០.០០០(មយួរយពនេ់រៀល)។  

  (្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៦ ចំណុច៣ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទ៣ី០ 
ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពកីរកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

 ខ- េសហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំំនួន ១.២០០.០០០េរៀល (មយួលនពីររយពនេ់រៀល)

 ែដល្រត�វបងេ់នមុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា� ។ំ (្រត�វជនំួសេដយ ្របករ៤ ចំណុច 
 ៨ និង ្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ 
 ស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)  
គ- ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ�មុនអជា� បណ័� អស់សុពលភាពអ�កកនអ់ជា� បណ័� ្រត�វដកព់ក្យសំុ 

 បន�អជា� បណ័� ជាថ�ី។ 

ឃ-ក�ុងករណីមនិបានដកព់ក្យសំុបន�អជា� បណ័� ទនេ់ពលេវលអ�កកនអ់ជា� បណ័� នឹង្រត�វ

 រងករផាកពិនយ័ជា្របាកច់ំននួ២០.០០០េរៀល (ៃម�ពនេ់រៀល)ក�ុងមយួៃថ�។ ្របសិនេប 

 អជា� បណ័� អស់សុពលភាពរយៈេពល៣០ៃថ� អ�កកនអ់ជា� បណ័� មនិ្រត�វបានអនុ�� ត 

 ឱ្យដកព់ក្យសំុជាថ�េីឡយ។ 

២- អ�កដកព់ក្យសំុលិខតិអនុ�� តប�ូរ្របាក្់រត�វបងេ់សហុ៊យដូចខងេ្រកម៖  

ក- េសហុ៊យដកព់ក្យសំុលិខិតអនុ�� តចំនួន ១០០.០០០េរៀល (មយួរយពនេ់រៀល) 

ខ- េសហុ៊យលិខិតអនុ�� ត្របចឆំា� ចំំននួ ២០០.០០០េរៀល (ពីររយពនេ់រៀល)  
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គ- ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ�មនុលិខតិអនុ�� តអស់សុពលភាព អ�កកនលិ់ខតិអនុ�� ត្រត�វ 

 ដកព់ក្យសំុបន�ជាថ�។ី 

៣- ចំេពះបុគ�លែដលដក់ពក្យសុំអជា� ប័ណ�  េសហ៊ុយនឹង្រត�វបានគណនាតមសមាមា្រតៃន 

 រយៈេពលែដលេនសល់រហូតដំណាចឆ់ា� ។ំ 

៤-  អជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� ត្រត�វែតជាកម�សិទ�ិរបស់បគុ�លែដលេធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ 

៥- ក�ុងករណីមានទីតងំ ឬអសយដ� នេធ�្របតិបត�ិករេ្រចនកែន�ង ទីតងំេធ�្របតិបត�កិរនីមយួៗ្រត�វ 

 ែតមានអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយមនិ្រត�វ្របកបអជីវកម�ប�ូរ 

 ្របាកេ់នទីកែន�ងណាេផ្សងេ្រកពីអសយដ� ន ឬទីតងំែដលបានអនុ�� តេឡយ។ 

៦- រល់ករផា� ស់ប�ូរអសយដ� ន ទីតងំេធ�្របតបិត�ិករ កម�សិទ�ិេធ�អជីវកម� ករបិទអជីវកម� និង

 េបកទីតងំថ�ី អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វែតជូនដំណឹងភា� មជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់ធនាគារជាតិៃន

 កម�ុជា។ រល់ករែកែ្របទងំេនះ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�្របតិបត�ិករមុនេពលបានទទួលករ 

 ជូនដណឹំងជាលយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 
 

្របករ ៨.- 

១- អ�កកនអ់ជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� ត៖ 

ក- ្រត�វេលកយីេហេនកែន�ងអជីវកម�របស់ខ�ួនេដយដកអ់ក្សរ ˝ប�ូរ្របាក់̋  និងអចដក ់

 បែន�មជាភាសអងេ់គ�ស ˝Authorized Money Changer” 

ខ- ្រត�វដកប់ង� ញអជា� បណ័� ្រគបេ់ពលេវលទងំអស់េនកែន�ងែដលងយេមលេឃញេន

 ក�ុងបរេិវណែដលបានអនុ�� ត 

គ- ្រត�វដកប់ង� ញឱ្យសធារណជនេឃញច្បោស់ជា្របចនូំវតរងអ្រត ទិញ-លក ់្របចៃំថ�

 រវង្របាកេ់រៀលជាមយួ្របាកដុ់ល� រនិងរវង្របាកដុ់ល� រជាមយួនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងៗ 

ឃ-្រត�វេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនុេពលចបេ់ផ�មេធ�អជីវកម�ប�ូរ 

 ្របាកេ់នទីតងំថ�ី។ 

២- អ�កកន់អជា� ប័ណ�  ឬលិខិតអនុ�� ត្រត�វេគារពតម្រកម្របតិបត�ិែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 
 

្របករ ៩.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្ួយរ ឬដកហូតអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� ត េបអ�កកនអ់ជា� បណ័�  ឬ

លិខិតអនុ�� ត៖ 

ក- េល�សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសនិងឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ 

ខ- មិនសហករជាមួយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឬអជា� ធរមានសមត�កិច�ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ ឬ អេង�ត 

គ- បាន្រប្រពឹត�ករែក�ងបន�និំងេធ�ករបំភន័�េដយេចតនា 

ឃ- េធ�វេិច�ទកម�េកងយកចំេណញេដយករបំេប៉ាងអ្រតប�ូរ 

ង-ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានែដលេធ�ឱ្យសធារណជនមានករយល់្រចឡំ ឬបាតប់ងជ់ំេនឿទុកចិត�

 េល្របាកេ់រៀល 

ច-េល�សនឹងបទប�� ពកព់ន័�នឹងច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទន

 េភរវកម�។ 
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្របករ ១០.- 

ករខកខនមនិបានអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ្រត�វទទួលរងទណ� កម�េយាងតមមា្រត ៧០ 

ៃនច្បោបស់�ីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេលខ ធ៩-៩៨-៣៩៣ ្របក ចុះៃថ�ទ៥ី ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីព ីករ្រគប្់រគងករប�ូរ្របាក់

ចំេពះអជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 
 

្របករ ១២.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងខ�ួន។ 
 

្របករ ១៣.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

       ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៩  ែខតុល  ឆា� ២ំ០០៩ 

                 េទសភបិាល 

      ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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គ- ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ�មនុលិខតិអនុ�� តអស់សុពលភាព អ�កកនលិ់ខតិអនុ�� ត្រត�វ 

 ដកព់ក្យសំុបន�ជាថ�។ី 

៣- ចំេពះបុគ�លែដលដក់ពក្យសុំអជា� ប័ណ�  េសហ៊ុយនឹង្រត�វបានគណនាតមសមាមា្រតៃន 

 រយៈេពលែដលេនសល់រហូតដំណាចឆ់ា� ។ំ 

៤-  អជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� ត្រត�វែតជាកម�សិទ�ិរបស់បគុ�លែដលេធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ 

៥- ក�ុងករណីមានទីតងំ ឬអសយដ� នេធ�្របតិបត�ិករេ្រចនកែន�ង ទីតងំេធ�្របតិបត�កិរនីមយួៗ្រត�វ 

 ែតមានអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយមនិ្រត�វ្របកបអជីវកម�ប�ូរ 

 ្របាកេ់នទីកែន�ងណាេផ្សងេ្រកពីអសយដ� ន ឬទីតងំែដលបានអនុ�� តេឡយ។ 

៦- រល់ករផា� ស់ប�ូរអសយដ� ន ទីតងំេធ�្របតបិត�ិករ កម�សិទ�ិេធ�អជីវកម� ករបិទអជីវកម� និង

 េបកទីតងំថ�ី អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វែតជូនដំណឹងភា� មជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់ធនាគារជាតិៃន

 កម�ុជា។ រល់ករែកែ្របទងំេនះ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេធ�្របតិបត�ិករមុនេពលបានទទួលករ 

 ជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 
 

្របករ ៨.- 

១- អ�កកនអ់ជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� ត៖ 

ក- ្រត�វេលកយីេហេនកែន�ងអជីវកម�របស់ខ�ួនេដយដកអ់ក្សរ ˝ប�ូរ្របាក់̋  និងអចដក ់

 បែន�មជាភាសអងេ់គ�ស ˝Authorized Money Changer” 

ខ- ្រត�វដកប់ង� ញអជា� បណ័� ្រគបេ់ពលេវលទងំអស់េនកែន�ងែដលងយេមលេឃញេន

 ក�ុងបរេិវណែដលបានអនុ�� ត 

គ- ្រត�វដកប់ង� ញឱ្យសធារណជនេឃញច្បោស់ជា្របចនូំវតរងអ្រត ទិញ-លក ់្របចៃំថ�

 រវង្របាកេ់រៀលជាមយួ្របាកដុ់ល� រនិងរវង្របាកដុ់ល� រជាមយួនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងៗ 

ឃ-្រត�វេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនុេពលចបេ់ផ�មេធ�អជីវកម�ប�ូរ 

 ្របាកេ់នទីតងំថ�ី។ 

២- អ�កកន់អជា� ប័ណ�  ឬលិខិតអនុ�� ត្រត�វេគារពតម្រកម្របតិបត�ិែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 
 

្របករ ៩.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្ួយរ ឬដកហូតអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� ត េបអ�កកនអ់ជា� បណ័�  ឬ

លិខិតអនុ�� ត៖ 

ក- េល�សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសនិងឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ 

ខ- មិនសហករជាមួយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឬអជា� ធរមានសមត�កិច�ក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ ឬ អេង�ត 

គ- បាន្រប្រពឹត�ករែក�ងបន�និំងេធ�ករបំភន័�េដយេចតនា 

ឃ- េធ�វេិច�ទកម�េកងយកចំេណញេដយករបំេប៉ាងអ្រតប�ូរ 

ង-ផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានែដលេធ�ឱ្យសធារណជនមានករយល់្រចឡំ ឬបាតប់ងជ់ំេនឿទុកចិត�

 េល្របាកេ់រៀល 

ច-េល�សនឹងបទប�� ពកព់ន័�នឹងច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទន

 េភរវកម�។ 
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្របករ ១០.- 

ករខកខនមនិបានអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ្រត�វទទួលរងទណ� កម�េយាងតមមា្រត ៧០ 

ៃនច្បោបស់�ីពី ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេលខ ធ៩-៩៨-៣៩៣ ្របក ចុះៃថ�ទ៥ី ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីព ីករ្រគប្់រគងករប�ូរ្របាក់

ចំេពះអជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 
 

្របករ ១២.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងខ�ួន។ 
 

្របករ ១៣.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

       ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៩  ែខតុល  ឆា� ២ំ០០៩ 

                 េទសភបិាល 

      ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�័ន� 

្របកសេលខ ធ៩-០៩-២៣០្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ 

្រកម្របតបិត�សិ្រមាប់អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់
 

១. ែដនអនវុត� 

 ្រកម្របតិបត�ិេនះអនុវត�ចំេពះអជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់ ែដលេធ�្របតិបត�ិករេនក�ុង្រពះរជាណា-

ច្រកកម�ុជា។ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វេគារពតម្រកម្របតិបត�េិនះជាអចិៃ�ន�យ។៍ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាអជា� ធរ្រគប្់រគង និង្រត�តពនិិត្យែដលេនេ្រកមយុត� ធិករេនះ អជីវករ

ប�ូរ្របាក្់រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និង្រត�វបានផាកពិនយ័ ឬទណ� កម�ចំេពះករ្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោប ់ បទប្ប��ត�ិ
នានា និងករមនិេគារពតមេគាលករណ៍ែដលមានែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត�ិេនះ។ 

 បុគ�លែដលេធ�សកម�ភាពជាអជីវករប�ូរ្របាក ់ ្រត�វែតេស�សំុករអនុ�� ត (អជា� បណ័�  ឬលិខិត

អនុ�� ត) ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាមុននឹងចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករប�ូររបូិយបណ័� ។ 
 

២. កតព�កចិ�របសអ់ជវីករប�ូរ្របាក ់

១- អជីវករប�ូរ្របាកែ់ដលបានទទួលអជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� ត្រត�វអនុវត�ដូចតេទ៖ 

 ក- េបាះពុម�េសៀវេភវកិយ័ប្័រតឱ្យេហយជាេ្រសច ែដលេនេលវកិយ័ប្័រតេនាះ្រត�វមានេលខ

េរៀងេឈ� ះ នាមករណ៍ យីេហ អសយដ� ន និងេលខទូរស័ព�ទនំាកទ់នំង។ េលខេរៀង

នីមយួៗៃនវកិយ័ប្័រតេនះ្រត�វេធ�ជាពីរច្បោបែ់ដលច្បោបេ់ដមស្រមាបអ់តិថិជន និងច្បោបច់ម�ង

ស្រមាប់ទុកជាឯកសររបស់អជីវករប�ូ រ្របាក់។    អជីវករប�ូ រ្របាក់្រត�វផ�ល់វកិ ័យប័្រតឱ្យ

អតិថិជននូវរល់េពលេធ�្របតិបត�ិករ។ 

 ខ- េបាះពុម�េសៀវេភវកិយ័ប្័រតពិេសសមយួេទៀតស្រមាបក់រដកហូត្របាក ់ ឬមូលប្បទន

ប្័រតេទសចរណ៍ែក�ងក� យ។ េលខេរៀងនីមយួៗៃនវកិយ័ប្័រតេនះ្រត�វេធ�ជាបីច្បោប ់ ែដល

ច្បោបេ់ដមស្រមាបអ់តិថជិនច្បោបច់ម�ងមយួស្រមាបផ់�ល់ឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយ្រត�វ

ភា� បជ់ាមយួ្រកដស្របាក ់ឬមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ែក�ងក� យ និងច្បោបច់ម�ងមយួេទៀត

ស្រមាបទុ់កជាឯកសររបស់អជីវករប�ូរ្របាក។់ 

 គ- មានបុគ�លិកែដលមានសមត�ភាពក�ុងករេធ�វកិយ័ប្័រតករកត្់រត និងេធ�របាយករណ៍

ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ជាទូេទ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វែត្របកនខ់� បនូ់វភាពសុចរតិែផ�កវជិា� ជីវៈេដយមនិែក�ងបន� ំឬេឆ��ត

ឱកសពីករមនិយល់ដងឹរបស់អតិថិជនេដម្បផី�ល់្របាកែ់ក�ងក� យ ឬបន�ំក�ុងករគណនាចនំនួ្របាក ់

ែដលអតិថិជន្រត�វបានទទួលជាេដម។ 
 

៣.សកម�ភាពហមឃាត់ 

 េ្រកពីសកម�ភាពប�ូរ្របាករ់បូយិបណ័�  និងទិញមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍អជីវករប�ូរ្របាកម់និ្រត�វ

េធ�្របតិបត�ិករដូចខងេ្រកម៖ 

- ផ�ល់េសវេផ�រ្របាក ់

- ជួញដូររបូិយបណ័� េដយករទូទតម់និផា� ល់ៃដេនក�ុងរយៈេពលជាកល់កេ់នេពលអនាគត 
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- ជួញដូរមូលប្រតភាគហុ៊ន និងេធ�ជាេជងសករេដយខ�ួនឯង ឬេធ�ក�ុងនាមអតិថិជន 

- ទទួល្របាកប់េ�� ពសីធារណជន 

- ផ�ល់ឥណទនដល់សធារណជន 

- ផ�ល់មេធ្យោបាយទូទតស់ង្របាកដ់ល់សធារណជន 

- ផ្សោយពណិជ�កម�ណាមួយែដលេធ�ឱ្យសធារណជនយល់្រចឡំថាខ�ួនផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករខងេល 

- ជួញដូរ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យ 

រល់សកម�ភាពែដលអនុវត�េដយខុសច្បោប់ គឺជាបទឧ្រកិដ� និង្រត�វបានហមឃាត់មិនឱ្យេធ�្របតិបត�ិករ

េហយអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តជាផ�ូវកររបស់អជីវករប�ូរ្របាកន់ឹង្រត�វបានដកហូត។ 
 

៤.ករស� លអ់តថិិជន 

 េនេពលដំេណ រករប�ូររូបិយបណ័� អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វស� ល់អតិថិជនឱ្យបានច្បោស់លស់។ ករស� ល់

អតិថិជនេនះ្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករត្រម�វឱ្យអតិថិជនផ�ល់លិខិតសមា� ល់ខ�ួនជាផ�ូវករែដលេចញេដយ

អជា� ធរមានសមត�កិច�េនក�ុង ឬេ្រក្របេទស។ លិខិតសមា� ល់ខ�ួនទងំេនាះរមួមានអត�ស�� ណបណ័�  

លិខិតឆ�ងែដន និងលិខិតសមា� ល់ខ�ួនជាផ�ូវករេផ្សងេទៀតែដលមានបិទរបូថត។ 

 ករសមា� ល់អត�ស�� ណេនះនឹង្រត�វអនុវត�ចេំពះ ៖ 

- អតិថិជនែដលប�ូរ្របាកេ់លសពី១០.០០០ដុល� រ (ដបព់នដុ់ល� រអេមរកិ) 

- អតិថិជនែដលប�ូរ្របាកម់យួេលកៗមានចនំួនតចិ 

ប៉ុែន�ញឹកញាបេ់ដយគា� នមលូេហតុច្បោស់លស់។ 

ចំេពះអតិថជិនែដលធា� បេ់ធ�្របតិបត�ិករជាធម�ត និងមានកម�វត�ុប�ូរ្របាកច់្បោស់លស់ដូចជាស្រមាប់

បងព់ន� េបក្របាកេ់បៀវត្ស ឬទិញកសិផល។ល។ ករសមា� ល់អត�ស�� ណេនះអចមានលក�ណៈធូរ្រសល

ជាង។ 

្របសិនេប អតិថជិនបដិេសធក�ុងករផ�ល់អត�ស�� ណបណ័� ណាមយួ អជីវករប�ូរ្របាកម់ានសិទ�ិ
បដិេសធមនិេធ�្របតិបត�ិករបាន។ 

 

៥.្រកដស្របាក់ែក�ងក� យ 

 ក�ុងេពលេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វពិនិត្យេមល្រកដស្របាក ់ និងមូលប្បទនប្័រតេទស

ចរណ៍ែដលបានបង� ញស្រមាបទិ់ញេដម្បកីណំតនូ់វអត�ស�� ណែក�ងក� យ។ ្របសិនេបអជីវករប�ូរ្របាក់

ពិនិត្យេឃញថាែក�ងក� យអជីវករេនាះ្រត�វរក្សោទុករបិូយបណ័� ែក�ងក� យេនាះ េហយេចញជាវកិយ័ប្័រតមយួឱ្យ

េទអតិថិជនេដយប�� ក្់របាបអ់តិថិជនថាខ�ួននឹងប��ូ ន្រកដស្របាក/់មូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍មកធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ 

 អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វពិនិត្យ្រកដស្របាកែ់ដលខ�ួន្របគល់េទឱ្យអតិថិជនេដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ 

និងដកហូត្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យេចញពីក�ុងចរចរណ៍។ 

 ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យ្រត�វែតប��ូ នមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាភា� មៗ េដយភា� បជ់ាមយួវកិយ័ប្័រត

ចម�ងមយួច្បោប។់ ច្បោបេ់ដម្រត�វ្របគល់ឱ្យអតិថិជនច្បោបទ់ីពីរ្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងប�� ី និងច្បោបទ់ី៣្រត�វរក្សោ

ទុកជាឯកសររបស់អជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ វកិយ័ប្័រតេនះ្រត�វែតប�� កឱ់្យបានច្បោស់អំពីអត�ស�� ណរបស់
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ឧបសម�័ន� 

្របកសេលខ ធ៩-០៩-២៣០្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ 

្រកម្របតបិត�សិ្រមាប់អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់
 

១. ែដនអនវុត� 

 ្រកម្របតិបត�ិេនះអនុវត�ចំេពះអជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់ ែដលេធ�្របតិបត�ិករេនក�ុង្រពះរជាណា-

ច្រកកម�ុជា។ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វេគារពតម្រកម្របតិបត�េិនះជាអចិៃ�ន�យ។៍ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាអជា� ធរ្រគប្់រគង និង្រត�តពនិិត្យែដលេនេ្រកមយុត� ធិករេនះ អជីវករ

ប�ូរ្របាក្់រត�វបាន្រត�តពិនិត្យ និង្រត�វបានផាកពិនយ័ ឬទណ� កម�ចំេពះករ្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោប ់ បទប្ប��ត�ិ
នានា និងករមនិេគារពតមេគាលករណ៍ែដលមានែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត�ិេនះ។ 

 បុគ�លែដលេធ�សកម�ភាពជាអជីវករប�ូរ្របាក ់ ្រត�វែតេស�សំុករអនុ�� ត (អជា� បណ័�  ឬលិខិត

អនុ�� ត) ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាមុននឹងចបេ់ផ�មេធ�្របតិបត�ិករប�ូររបូិយបណ័� ។ 
 

២. កតព�កចិ�របសអ់ជវីករប�ូរ្របាក ់

១- អជីវករប�ូរ្របាកែ់ដលបានទទួលអជា� បណ័� ឬលិខិតអនុ�� ត្រត�វអនុវត�ដូចតេទ៖ 

 ក- េបាះពុម�េសៀវេភវកិយ័ប្័រតឱ្យេហយជាេ្រសច ែដលេនេលវកិយ័ប្័រតេនាះ្រត�វមានេលខ

េរៀងេឈ� ះ នាមករណ៍ យីេហ អសយដ� ន និងេលខទូរស័ព�ទនំាកទ់នំង។ េលខេរៀង

នីមយួៗៃនវកិយ័ប្័រតេនះ្រត�វេធ�ជាពីរច្បោបែ់ដលច្បោបេ់ដមស្រមាបអ់តិថិជន និងច្បោបច់ម�ង

ស្រមាប់ទុកជាឯកសររបស់អជីវករប�ូ រ្របាក់។    អជីវករប�ូ រ្របាក់្រត�វផ�ល់វកិ ័យប័្រតឱ្យ

អតិថិជននូវរល់េពលេធ�្របតិបត�ិករ។ 

 ខ- េបាះពុម�េសៀវេភវកិយ័ប្័រតពិេសសមយួេទៀតស្រមាបក់រដកហូត្របាក ់ ឬមូលប្បទន

ប្័រតេទសចរណ៍ែក�ងក� យ។ េលខេរៀងនីមយួៗៃនវកិយ័ប្័រតេនះ្រត�វេធ�ជាបីច្បោប ់ ែដល

ច្បោបេ់ដមស្រមាបអ់តិថជិនច្បោបច់ម�ងមយួស្រមាបផ់�ល់ឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយ្រត�វ

ភា� បជ់ាមយួ្រកដស្របាក ់ឬមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ែក�ងក� យ និងច្បោបច់ម�ងមយួេទៀត

ស្រមាបទុ់កជាឯកសររបស់អជីវករប�ូរ្របាក។់ 

 គ- មានបុគ�លិកែដលមានសមត�ភាពក�ុងករេធ�វកិយ័ប្័រតករកត្់រត និងេធ�របាយករណ៍

ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ជាទូេទ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វែត្របកនខ់� បនូ់វភាពសុចរតិែផ�កវជិា� ជីវៈេដយមនិែក�ងបន� ំឬេឆ��ត

ឱកសពីករមនិយល់ដឹងរបស់អតិថិជនេដម្បផី�ល់្របាកែ់ក�ងក� យ ឬបន�ំក�ុងករគណនាចនំនួ្របាក ់

ែដលអតិថិជន្រត�វបានទទួលជាេដម។ 
 

៣.សកម�ភាពហមឃាត់ 

 េ្រកពីសកម�ភាពប�ូរ្របាករ់បូយិបណ័�  និងទិញមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍អជីវករប�ូរ្របាកម់និ្រត�វ

េធ�្របតិបត�ិករដូចខងេ្រកម៖ 

- ផ�ល់េសវេផ�រ្របាក ់

- ជួញដូររបិូយបណ័� េដយករទូទតម់និផា� ល់ៃដេនក�ុងរយៈេពលជាកល់កេ់នេពលអនាគត 
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- ជួញដូរមូលប្រតភាគហុ៊ន និងេធ�ជាេជងសករេដយខ�ួនឯង ឬេធ�ក�ុងនាមអតិថិជន 

- ទទួល្របាកប់េ�� ពសីធារណជន 

- ផ�ល់ឥណទនដល់សធារណជន 

- ផ�ល់មេធ្យោបាយទូទតស់ង្របាកដ់ល់សធារណជន 

- ផ្សោយពណិជ�កម�ណាមួយែដលេធ�ឱ្យសធារណជនយល់្រចឡំថាខ�ួនផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករខងេល 

- ជួញដូរ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យ 

រល់សកម�ភាពែដលអនុវត�េដយខុសច្បោប់ គឺជាបទឧ្រកិដ� និង្រត�វបានហមឃាត់មិនឱ្យេធ�្របតិបត�ិករ

េហយអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តជាផ�ូវកររបស់អជីវករប�ូរ្របាកន់ឹង្រត�វបានដកហូត។ 
 

៤.ករស� លអ់តថិិជន 

 េនេពលដំេណ រករប�ូររូបិយបណ័� អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វស� ល់អតិថិជនឱ្យបានច្បោស់លស់។ ករស� ល់

អតិថិជនេនះ្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករត្រម�វឱ្យអតិថិជនផ�ល់លិខិតសមា� ល់ខ�ួនជាផ�ូវករែដលេចញេដយ

អជា� ធរមានសមត�កិច�េនក�ុង ឬេ្រក្របេទស។ លិខិតសមា� ល់ខ�ួនទងំេនាះរមួមានអត�ស�� ណបណ័�  

លិខិតឆ�ងែដន និងលិខិតសមា� ល់ខ�ួនជាផ�ូវករេផ្សងេទៀតែដលមានបិទរបូថត។ 

 ករសមា� ល់អត�ស�� ណេនះនឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះ ៖ 

- អតិថិជនែដលប�ូរ្របាកេ់លសពី១០.០០០ដុល� រ (ដបព់នដុ់ល� រអេមរកិ) 

- អតិថិជនែដលប�ូរ្របាកម់យួេលកៗមានចនំួនតិច 

ប៉ុែន�ញឹកញាបេ់ដយគា� នមលូេហតុច្បោស់លស់។ 

ចំេពះអតិថជិនែដលធា� បេ់ធ�្របតិបត�ិករជាធម�ត និងមានកម�វត�ុប�ូរ្របាកច់្បោស់លស់ដូចជាស្រមាប់

បងព់ន� េបក្របាកេ់បៀវត្ស ឬទិញកសិផល។ល។ ករសមា� ល់អត�ស�� ណេនះអចមានលក�ណៈធូរ្រសល

ជាង។ 

្របសិនេប អតិថជិនបដិេសធក�ុងករផ�ល់អត�ស�� ណបណ័� ណាមយួ អជីវករប�ូរ្របាកម់ានសិទ�ិ
បដិេសធមនិេធ�្របតិបត�ិករបាន។ 

 

៥.្រកដស្របាក់ែក�ងក� យ 

 ក�ុងេពលេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វពិនិត្យេមល្រកដស្របាក ់ និងមូលប្បទនប្័រតេទស

ចរណ៍ែដលបានបង� ញស្រមាបទិ់ញេដម្បកីណំតនូ់វអត�ស�� ណែក�ងក� យ។ ្របសិនេបអជីវករប�ូរ្របាក់

ពិនិត្យេឃញថាែក�ងក� យអជីវករេនាះ្រត�វរក្សោទុករបិូយបណ័� ែក�ងក� យេនាះ េហយេចញជាវកិយ័ប្័រតមយួឱ្យ

េទអតិថិជនេដយប�� ក្់របាបអ់តិថិជនថាខ�ួននឹងប��ូ ន្រកដស្របាក/់មូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍មកធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ 

 អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វពិនិត្យ្រកដស្របាកែ់ដលខ�ួន្របគល់េទឱ្យអតិថិជនេដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ 

និងដកហូត្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យេចញពីក�ុងចរចរណ៍។ 

 ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យ្រត�វែតប��ូ នមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាភា� មៗ េដយភា� បជ់ាមយួវកិយ័ប្័រត

ចម�ងមយួច្បោប។់ ច្បោបេ់ដម្រត�វ្របគល់ឱ្យអតិថិជនច្បោបទ់ីពីរ្រត�វរក្សោទុកេនក�ុងប�� ី និងច្បោបទ់ី៣្រត�វរក្សោ

ទុកជាឯកសររបស់អជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ វកិយ័ប្័រតេនះ្រត�វែតប�� កឱ់្យបានច្បោស់អំពីអត�ស�� ណរបស់
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អតិថិជន អសយដ� ន ្របេទសកំពុងស� កេ់ន ្របេភទអត�ស�� ណបណ័�  និងេលខអត�ស�� ណបណ័�  

កលបរេិច�ទ និងទកីែន�ងែដលផ�ល់អត�ស�� ណបណ័� េនាះ។ 

 ្របសិនេប អតិថិជនព្យោយាមលក្់រកដស្របាកែ់ក�ងក� យជាេ្រចន ឬបរមិាណតិចតួចែតេ្រចនដង

អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វរយករណ៍ជាបនា� នអ់ំពីបគុ�លេនាះេទអជា� ធរមានសមត�កិច� និងទសី� កក់រកណា� ល 

ឬសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលេនជិតបំផុត។ 

 កេបាះផ្សោយ ឬេបាះផ្សោយេឡងវញិនូវ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យេដយេចតនា និងកររមួគំនិតជួយ 

ស្រម�លករេធ�ចរចរ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យគឺជាបទឧ្រកដិ�ែដលនឹង្រត�វផ�នា� េទសតមផ�ូវច្បោប ់ និង្រត�វបាន

ដកហូតអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តេធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ ដូេច�ះ អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វេធ�អជីវកម�

របស់ខ�ួនេដយ្រប�ង្របយត័�ខ�ស់បំផុត និង្រត�វករពរករេធ�ចរចរ្រកដស្របាក ់និងមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍

ែក�ងក� យ។ 
 

៦.ករ្រប�ង្របយត័� និងកតព�កិច�រយករណ៍: ករ្របឆាងំនងឹករសមា� ត្របាកន់ិង

ហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 អជីវកម�ប�ូរ្របាកជ់ាអ�កចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងទីផ្សោរប�ូរ្របាក។់ ដូេច�ះ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វបានចត់

ទុកជាបុគ�លរយករណ៍េនេ្រកមច្បោបស់�ីព ី ករ្របឆាងំករសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ក�ុងនយ័

េនះ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វមានកតព�កិច�ក�ុងករអនុវត�តមបទប្ប��ត� ិ ែដលបានកណំតេ់នេ្រកមច្បោបេ់នះរមួ

មានកតព�កចិ�សមា� ល់អត�ស�� ណរបស់អតិថជិន រយករណ៍អពំី្របតបិត�ិករសង្សយ័ និង្របតបិត�ិករប�ូរ

្របាក ់ែដលេលសពីក្រមតិែដលកំណតេ់ដយអង�ភាពេសុបករហិរ�� វត�ុ។ 

 េគាលបំណងៃនករត្រម�វឱ្យបំេពញកតព�កិច�ទងំេនះ គឺេដម្បជីួយ ឱ្យអជីវករប�ូរ្របាកេ់ជៀសផុតពី

ករចូលរមួទងំេដយេចតនា និងេដយអេចតនាក�ុងសកម�ភាពសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភវរកម�ែដល

ជាសកម�ភាពឧ្រកិដ�ដូចមានែចងក�ុងច្បោប្់រពហ�ទណ� ។ ដូេច�ះ េដម្ប្ីរបកបមុខរបរសុច�រតិជាពលរដ�ល� និង

ករពរខ�ួនផុតពីសកម�ភាពខុសច្បោបទ់ងំេនះ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វយកចិត�ទុកដក្់របតិបត�ិតមប��ត�ចិ្បោប់

ឱ្យបានមុងឺម៉ាត។់ 

 នីតិវធីិក�ុងករ្របឆាងំករសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភវរកម�នឹង្រត�វបានែណនាបំែន�មេទៀតេដយ

អង�ភាពេសុបករហិរ�� វត�ុ។ 

 អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វផ�ល់របាយករណ៍ជាេរៀងរល់ែខអំពី្របតិបត�ិករ ទិញ-លក ់ របូិយបណ័� តមករ

កំណតដូ់ចតេទ៖ 

 ក- ្រត�វេធ�កំណត្់រតេដយបេំពញតមតរង១ ៃនឧបសម�ន័�េនះនូវរល់្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់

 ខ- ្រត�វបំេពញតមតរង២ ៃនឧបសម�ន័�េនះនូវរល់ករប�ូរ្របាកេ់ដយអតិថិជនណាមា� ក ់ ែដលមាន

ទឹក្របាកេ់លសពី ១០.០០០ដុល� រ (ដបព់នដុ់ល� រអេមរកិ) ឬករប�ូរ្របាកញឹ់កញាបេ់ដយអតិថិជនណា

មា� កែ់ដលមានទឹក្របាកស់របុេលសពី ១០.០០០ដុល� រ (ដបព់នដុ់ល� រអេមរកិ) ។ 

 របាយករណ៍អំពី្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�របស់អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (នាយក-

ដ� ន្រគប្់រគងករប�ូរ្របាក ់និងអង�ភាពេសុបករហិរ�� វត�ុ) េនក�ុងសបា� ហ៍ទីពីរ េរៀងរល់ែខបនា� ប ់។ 
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៧.កររក្សោទុកប��  ីនិងកំណត់្រត 

 ១- អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វរក្សោទុកេសៀវេភចុះប�� ី និងកណំត្់រតឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមកតព�កិច�

្រគប្់រគងស�ងដ់រវជិា� ជីវៈ និងកតព�កិច�បទប្ប��ត� ិនិងគតយុិត�ិេផ្សងៗេទៀត។ 

 ២- ករចុះប�� ី និងកណំត្់រតអំពីសកម�ភាពប�ូររបូិយបណ័� គឺជាកតព�កិច�។ 

 ៣- អជីវករប�ូរ្របាកែ់ដលកនអ់ជា� បណ័� ្រត�វមានេសៀវេភធ ំ (General L edger) េដម្បកីត្់រតនូវ

រល់សកម�ភាព ទិញ-លក ់ របូិយបណ័� ។ េសៀវេភេនះ្រត�វរក្សោទុកេនកែន�ង្របកបអជីវកម� និង្រត�វអចេទ

រកបានេដយងយក�ុងករណីមានករចុះ្រត�តពនិិត្យដល់ទកីែន�ង។ កំណត្់រតែដលជាករត្រម�វរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេនេពលេធ�ករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង្រត�វមានដូចខងេ្រកម ៖ 

- ច្បោបច់ម�ងឯកសរជួញដូរ្របចៃំថ�ែដលេរៀបតមលំដបេ់លខេរៀង និងកលបរេិច�ទ 

- ច្បោបច់ម�ងវកិយ័ប្័រតែដលបានេចញឱ្យស្រមាបក់រដកហូត្រកដស្របាក ់ និងមូលប្ប-

ទនប្័រតេទសចរណ៍ែក�ងក� យ 

- ច្បោបច់ម�ងរបាយករណ៍្របតបិត�ិករសង្សយ័ែដលបានេផ�ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

កំណត្់រតទងំអស់្រត�វរក្សោទុកជាឯកសរ ស្រមាបរ់យៈេពល ៥ឆា� ។ំ 
 

៨.ករ្រត�តពនិិត្យ និងករ្រគប់្រគងរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ្រក�មករងរ្រត�តពិនិត្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចុះេទ្រត�តពិនិត្យដល់ទកីែន�ងរបស់អជីវករប�ូរ

្របាកេ់ដយពុំចបំាចជូ់នដំណឹងជាមនុ។ 

 អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វសហករេដម្បសី្រម�លដល់ដំេណ រករៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងផ�ល់េសៀវេភ

ចុះប�� ីកណំត្់រត និងឯកសរជាភស�ុតងៃន្របតបិត�កិរេផ្សងៗតមករេស�សំុរបស់្រក�ម្រត�តពិនតិ្យ។ 

 ្របសិនេប អជីវកម�ប�ូរ្របាកប់ង� កដ់ំេណ រករ្រត�តពនិិត្យ ឬបដិេសធមនិសហករឥរយិាបថែបបេនះ

នឹង្រត�វទទួលរងករពិនយ័ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វែតយល់ដឹងឱ្យបានច្បោស់លស់  និងអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាតនូ់វរល់ប��ត�ិ
ែដលមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត�ិករេនះ។ 
 

៩.ករប�� កអ់ពំីករទទួលយក្រកម្របតិបត� ិនិងករសន្យោេគារពតម 

 អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វែតយល់ដឹងឱ្យបានច្បោស់លស់ និងអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាតនូ់វរល់

ប��ត�ែិដលមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត�ិេនះ។ 
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អតិថិជន អសយដ� ន ្របេទសកំពុងស� កេ់ន ្របេភទអត�ស�� ណបណ័�  និងេលខអត�ស�� ណបណ័�  

កលបរេិច�ទ និងទកីែន�ងែដលផ�ល់អត�ស�� ណបណ័� េនាះ។ 

 ្របសិនេប អតិថិជនព្យោយាមលក្់រកដស្របាកែ់ក�ងក� យជាេ្រចន ឬបរមិាណតិចតួចែតេ្រចនដង

អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វរយករណ៍ជាបនា� នអ់ំពីបគុ�លេនាះេទអជា� ធរមានសមត�កិច� និងទសី� កក់រកណា� ល 

ឬសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលេនជិតបំផុត។ 

 កេបាះផ្សោយ ឬេបាះផ្សោយេឡងវញិនូវ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យេដយេចតនា និងកររមួគំនិតជួយ 

ស្រម�លករេធ�ចរចរ្រកដស្របាកែ់ក�ងក� យគឺជាបទឧ្រកដិ�ែដលនឹង្រត�វផ�នា� េទសតមផ�ូវច្បោប ់ និង្រត�វបាន

ដកហូតអជា� បណ័�  ឬលិខិតអនុ�� តេធ�អជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ ដូេច�ះ អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វេធ�អជីវកម�

របស់ខ�ួនេដយ្រប�ង្របយត័�ខ�ស់បំផុត និង្រត�វករពរករេធ�ចរចរ្រកដស្របាក ់និងមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍

ែក�ងក� យ។ 
 

៦.ករ្រប�ង្របយត័� និងកតព�កិច�រយករណ៍: ករ្របឆាងំនងឹករសមា� ត្របាកន់ិង

ហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 អជីវកម�ប�ូរ្របាកជ់ាអ�កចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងទីផ្សោរប�ូរ្របាក។់ ដូេច�ះ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វបានចត់

ទុកជាបុគ�លរយករណ៍េនេ្រកមច្បោបស់�ីព ី ករ្របឆាងំករសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ក�ុងនយ័

េនះ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វមានកតព�កិច�ក�ុងករអនុវត�តមបទប្ប��ត� ិ ែដលបានកណំតេ់នេ្រកមច្បោបេ់នះរមួ

មានកតព�កចិ�សមា� ល់អត�ស�� ណរបស់អតិថជិន រយករណ៍អពំី្របតបិត�ិករសង្សយ័ និង្របតិបត�ិករប�ូរ

្របាក ់ែដលេលសពីក្រមតិែដលកំណតេ់ដយអង�ភាពេសុបករហិរ�� វត�ុ។ 

 េគាលបណំងៃនករត្រម�វឱ្យបំេពញកតព�កិច�ទងំេនះ គឺេដម្បជីួយ ឱ្យអជីវករប�ូរ្របាកេ់ជៀសផុតពី
ករចូលរមួទងំេដយេចតនា និងេដយអេចតនាក�ុងសកម�ភាពសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភវរកម�ែដល

ជាសកម�ភាពឧ្រកិដ�ដូចមានែចងក�ុងច្បោប្់រពហ�ទណ� ។ ដូេច�ះ េដម្ប្ីរបកបមុខរបរសុច�រតិជាពលរដ�ល� និង

ករពរខ�ួនផុតពីសកម�ភាពខុសច្បោបទ់ងំេនះ អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វយកចិត�ទុកដក្់របតិបត�ិតមប��ត�ចិ្បោប់

ឱ្យបានមុងឺម៉ាត។់ 

 នីតិវធីិក�ុងករ្របឆាងំករសមា� ត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភវរកម�នឹង្រត�វបានែណនាបំែន�មេទៀតេដយ

អង�ភាពេសុបករហិរ�� វត�ុ។ 

 អជីវករប�ូរ្របាក្់រត�វផ�ល់របាយករណ៍ជាេរៀងរល់ែខអំពី្របតិបត�ិករ ទិញ-លក ់ របូិយបណ័� តមករ

កំណតដូ់ចតេទ៖ 

 ក- ្រត�វេធ�កំណត្់រតេដយបេំពញតមតរង១ ៃនឧបសម�ន័�េនះនូវរល់្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់

 ខ- ្រត�វបំេពញតមតរង២ ៃនឧបសម�ន័�េនះនូវរល់ករប�ូរ្របាកេ់ដយអតិថិជនណាមា� ក ់ ែដលមាន

ទឹក្របាកេ់លសពី ១០.០០០ដុល� រ (ដបព់នដុ់ល� រអេមរកិ) ឬករប�ូរ្របាកញឹ់កញាបេ់ដយអតិថិជនណា

មា� កែ់ដលមានទឹក្របាកស់របុេលសពី ១០.០០០ដុល� រ (ដបព់នដុ់ល� រអេមរកិ) ។ 

 របាយករណ៍អំពី្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�របស់អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (នាយក-

ដ� ន្រគប្់រគងករប�ូរ្របាក ់និងអង�ភាពេសុបករហិរ�� វត�ុ) េនក�ុងសបា� ហ៍ទីពីរ េរៀងរល់ែខបនា� ប ់។ 
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៧.កររក្សោទុកប��  ីនិងកំណត់្រត 

 ១- អជីវកម�ប�ូរ្របាក្់រត�វរក្សោទុកេសៀវេភចុះប�� ី និងកណំត្់រតឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមកតព�កិច�

្រគប្់រគងស�ងដ់រវជិា� ជីវៈ និងកតព�កិច�បទប្ប��ត� ិនិងគតយុិត�ិេផ្សងៗេទៀត។ 

 ២- ករចុះប�� ី និងកណំត្់រតអំពីសកម�ភាពប�ូររបូិយបណ័� គឺជាកតព�កិច�។ 

 ៣- អជីវករប�ូរ្របាកែ់ដលកនអ់ជា� បណ័� ្រត�វមានេសៀវេភធ ំ (General L edger) េដម្បកីត្់រតនូវ

រល់សកម�ភាព ទិញ-លក ់ របូិយបណ័� ។ េសៀវេភេនះ្រត�វរក្សោទុកេនកែន�ង្របកបអជីវកម� និង្រត�វអចេទ

រកបានេដយងយក�ុងករណីមានករចុះ្រត�តពនិិត្យដល់ទកីែន�ង។ កំណត្់រតែដលជាករត្រម�វរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេនេពលេធ�ករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង្រត�វមានដូចខងេ្រកម ៖ 

- ច្បោបច់ម�ងឯកសរជួញដូរ្របចៃំថ�ែដលេរៀបតមលំដបេ់លខេរៀង និងកលបរេិច�ទ 

- ច្បោបច់ម�ងវកិយ័ប្័រតែដលបានេចញឱ្យស្រមាបក់រដកហូត្រកដស្របាក ់ និងមូលប្ប-

ទនប្័រតេទសចរណ៍ែក�ងក� យ 

- ច្បោបច់ម�ងរបាយករណ៍្របតបិត�ិករសង្សយ័ែដលបានេផ�ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

កំណត្់រតទងំអស់្រត�វរក្សោទុកជាឯកសរ ស្រមាបរ់យៈេពល ៥ឆា� ។ំ 
 

៨.ករ្រត�តពនិិត្យ និងករ្រគប់្រគងរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ្រក�មករងរ្រត�តពិនិត្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចុះេទ្រត�តពិនិត្យដល់ទកីែន�ងរបស់អជីវករប�ូរ

្របាកេ់ដយពុំចបំាចជូ់នដំណឹងជាមនុ។ 

 អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វសហករេដម្បសី្រម�លដល់ដំេណ រករៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងផ�ល់េសៀវេភ

ចុះប�� ីកណំត្់រត និងឯកសរជាភស�ុតងៃន្របតបិត�កិរេផ្សងៗតមករេស�សំុរបស់្រក�ម្រត�តពិនតិ្យ។ 

 ្របសិនេប អជីវកម�ប�ូរ្របាកប់ង� កដ់ំេណ រករ្រត�តពនិិត្យ ឬបដិេសធមនិសហករឥរយិាបថែបបេនះ

នឹង្រត�វទទួលរងករពិនយ័ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វែតយល់ដឹងឱ្យបានច្បោស់លស់  និងអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាតនូ់វរល់ប��ត�ិ
ែដលមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត�ិករេនះ។ 
 

៩.ករប�� កអ់ពំីករទទួលយក្រកម្របតិបត� ិនិងករសន្យោេគារពតម 

 អជីវករប�ូរ្របាកទ់ងំអស់្រត�វែតយល់ដឹងឱ្យបានច្បោស់លស់ និងអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាតនូ់វរល់

ប��ត�ែិដលមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត�ិេនះ។ 
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តរង១ 

 
 

ទ្រមង់ៃនករចុះប��  ី

រល្់របតបិត�ិករប�ូររបូយិបណ័�  

េឈ� ះអជីវកម�ប�ូរ្របាក:់.................................................................................................................. 

ៃថ�ទីែខ្របតិបត�ិករ 
្របេភទ និងចនំួនៃនរបិូយបណ័�  

អ្រតប�ូរ្របាក ់
ទិញ លក ់
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តរង១ 

 
 

ទ្រមង់ៃនករចុះប��  ី

រល្់របតបិត�ិករប�ូររបូយិបណ័�  

េឈ� ះអជីវកម�ប�ូរ្របាក:់.................................................................................................................. 

ៃថ�ទីែខ្របតិបត�ិករ 
្របេភទ និងចនំួនៃនរបិូយបណ័�  

អ្រតប�ូរ្របាក ់
ទិញ លក ់
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ធ៩-០៩-២៦២ ្រប.ក 

 
្របកស  

ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ្របកបអជវីកម�នាេំចញ-នាចំលូ េលហធាត ុ
និងត្បងូថ�មានតៃម� 

3 
្របករ ១.- 

 ផ�ល់អជា� បណ័� ឱ្យ្រក�មហុ៊នេធ�អជីវកម� នាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� តមលក�ខណ�

ដូចខងេ្រកមៈ  

 ១- អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� េដម្ប្ីរបកបអជីវកម� នាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� 

្រត�វចុះប�� ីជា្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�។ 

 ២-ពក្យេស�សំុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វភា� បជ់ាមយួនូវ :  

  ក) លិខិតប�� កចុ់ះប�� ីពណិជ�កម� 

  ខ) េឈ� ះផ�ូវកររបស់តំណាង្រក�មហុ៊ន 

  គ) អសយដ� នរស់េន និងអសយដ� ន្របកបអជីវកម� 

  ឃ) សម�តិនាម ឬេឈ� ះពណិជ�កម� 

  ង) លក�ន�ិកៈ្រក�មហុ៊ន 

  ច) លិខតិប�� ករ់បស់អជា� ធរមានសម�កិច�ស�ីពីករអនុ�� តទីតងំ្របកបអជវីកម� 

  ឆ) ឯកសរេផ្សងៗេទៀតតមករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ៣- អ�កដកព់ក្យេស�សំុ្រត�វបងេ់សហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិតចំនួន ១.០០០.០០០េរៀល (មយួលន

េរៀល) និងេសយហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា�  ំចំនួន២.០០០.០០០ េរៀល  (ពីរលនេរៀល)។ 
 

្របករ ២.- 

 ១- ្រក�មហុ៊នែដលទទួលអជា� បណ័� ពធីនាគារជាតៃិនកម�ុជា មានសិទ�េធ�ែតអជីវកម�ទិញ-លក ់ និង

នាេំចញ-នាចូំលេលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� ប៉ុេណា� ះ។ 

 ២- ្រក�មហុ៊នែដលទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វ្របកបអជីវកម�េនទីតងំែដលអជា� ធរមានសមត�កិច�បាន

កំណត ់និង្រត�វដកប់ង� ញជាសធារណៈនូវេឈ� ះ្រក�មហុ៊ន ឬផា� កយីេហរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

 ៣- រល់ករនាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុនិងត្ូបងថ�មានតៃម� ្រត�វែតេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្រត�វបងស់ហុ៊យ ចំនួន ២.០០០.០០០ េរៀល (ពីរលនេរៀល) ក�ុងមយួ្របតិបត�ិករ។ 
 

្របករ ៣.- 

 អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�នាេំចញ-នាចូំលេលហធាតុនិងត្ូបងថ�មានតៃម�អច្រត�វបានដកហូតវញិ ក�ុង

ករណីែដលមានករ្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោប ់និង បទប្ប��ត�ិនានា។ 
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្របករ ៤.- 

 ក�ុងករណីផា� ក ឬប�្ឈបស់កម�ភាព ឬប�ូរទីតងំេធ�អជីវកម� ្រក�មហុ៊នសម្ីរត�វេធ�សំេណ ជាលយ

លក�ណ៍អក្សរេដយភា� បនូ់វសំណំុឯកសរពកព់ន័�ក�ុងរយៈេពលយ៉ាងយូរបំផុត ៣០ៃថ�ជាមុន េដម្បជូីនដំណឹង

និងសំុករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៥.- 

 បុគ�លណា ែដល្របកបអជីវកម�នាំេចញ-នាំចូលេលហធាតុនិងត្ូបងថ�មានតៃម� េដយគា� ន

អជា� បណ័�  ឬគា� នករអនុ�� តពធីនាគារជាតៃិនកម�ុជា នឹង្រត�វផ�នា� េទសដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៧០ ៃន

ច្បោបស់�ីពី កររេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៦.- 

 ្របកសេលខ ធ៩-៩៤-០១ ្របក ចុះៃថ�ទ០ី១ ែខកុម�ៈ ឆា� ១ំ៩៩៤ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ៧.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រក�មហុ៊នែដលបានទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វអនុវត�ភារកិច�តម្របកសេនះេរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៨.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

  

       រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ 
         េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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479

ធ៩-០៩-២៦២ ្រប.ក 

 
្របកស  

ស�ពី ី

ករផ�លអ់ជា� បណ័� ្របកបអជវីកម�នាេំចញ-នាចំលូ េលហធាត ុ
និងត្បងូថ�មានតៃម� 

3 
្របករ ១.- 

 ផ�ល់អជា� បណ័� ឱ្យ្រក�មហុ៊នេធ�អជីវកម� នាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� តមលក�ខណ�

ដូចខងេ្រកមៈ  

 ១- អ�កដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� េដម្ប្ីរបកបអជីវកម� នាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� 

្រត�វចុះប�� ីជា្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�។ 

 ២-ពក្យេស�សំុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វភា� បជ់ាមយួនូវ :  

  ក) លិខិតប�� កចុ់ះប�� ីពណិជ�កម� 

  ខ) េឈ� ះផ�ូវកររបស់តំណាង្រក�មហុ៊ន 

  គ) អសយដ� នរស់េន និងអសយដ� ន្របកបអជីវកម� 

  ឃ) សម�តិនាម ឬេឈ� ះពណិជ�កម� 

  ង) លក�ន�ិកៈ្រក�មហុ៊ន 

  ច) លិខតិប�� ករ់បស់អជា� ធរមានសម�កិច�ស�ីពីករអនុ�� តទីតងំ្របកបអជវីកម� 

  ឆ) ឯកសរេផ្សងៗេទៀតតមករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ៣- អ�កដកព់ក្យេស�សំុ្រត�វបងេ់សហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិតចំនួន ១.០០០.០០០េរៀល (មយួលន

េរៀល) និងេសយហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា�  ំចំនួន២.០០០.០០០ េរៀល  (ពីរលនេរៀល)។ 
 

្របករ ២.- 

 ១- ្រក�មហុ៊នែដលទទួលអជា� បណ័� ពធីនាគារជាតៃិនកម�ុជា មានសិទ�េធ�ែតអជីវកម�ទិញ-លក ់ និង

នាេំចញ-នាចូំលេលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� ប៉ុេណា� ះ។ 

 ២- ្រក�មហុ៊នែដលទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វ្របកបអជីវកម�េនទីតងំែដលអជា� ធរមានសមត�កិច�បាន

កំណត ់និង្រត�វដកប់ង� ញជាសធារណៈនូវេឈ� ះ្រក�មហុ៊ន ឬផា� កយីេហរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

 ៣- រល់ករនាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុនិងត្ូបងថ�មានតៃម� ្រត�វែតេស�សំុករអនុ�� តជាមុនពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្រត�វបងស់ហុ៊យ ចំនួន ២.០០០.០០០ េរៀល (ពីរលនេរៀល) ក�ុងមយួ្របតិបត�ិករ។ 
 

្របករ ៣.- 

 អជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�នាេំចញ-នាចូំលេលហធាតុនិងត្ូបងថ�មានតៃម�អច្រត�វបានដកហូតវញិ ក�ុង

ករណីែដលមានករ្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោប ់និង បទប្ប��ត�ិនានា។ 
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្របករ ៤.- 

 ក�ុងករណីផា� ក ឬប�្ឈបស់កម�ភាព ឬប�ូរទីតងំេធ�អជីវកម� ្រក�មហុ៊នសម្ីរត�វេធ�សំេណ ជាលយ

លក�ណ៍អក្សរេដយភា� បនូ់វសំណំុឯកសរពកព់ន័�ក�ុងរយៈេពលយ៉ាងយូរបំផុត ៣០ៃថ�ជាមុន េដម្បជូីនដំណឹង

និងសំុករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៥.- 

 បុគ�លណា ែដល្របកបអជីវកម�នាំេចញ-នាំចូលេលហធាតុនិងត្ូបងថ�មានតៃម� េដយគា� ន

អជា� បណ័�  ឬគា� នករអនុ�� តពធីនាគារជាតៃិនកម�ុជា នឹង្រត�វផ�នា� េទសដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៧០ ៃន

ច្បោបស់�ីពី កររេរៀបចំនងិករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៦.- 

 ្របកសេលខ ធ៩-៩៤-០១ ្របក ចុះៃថ�ទ០ី១ ែខកុម�ៈ ឆា� ១ំ៩៩៤ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ៧.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រក�មហុ៊នែដលបានទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វអនុវត�ភារកិច�តម្របកសេនះេរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៨.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

  

       រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ 
         េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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480

ធ៧-០១១-២៤១ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពីី  

អជីវកម�ភតិសន្យោហរិ��វត�ុ 

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះ មានេគាលបំណងបេង�ត េលកកម�ស់ និងអភិវឌ្ឍវស័ិយភតិសន្យោហិរ�� វត�ុសំេដ

ផ�ល់េគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប្់របតិបត�ិករភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 
 

្របករ ២.- 

្រគឹះស� នធនាគារ អចេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ែដលជាែផ�កមយួៃន្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ

ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ២ ចំណុចទី១ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងមា្រត៣៤ កថាខណ័�

ទី១ ៃនច្បោបស់�ីពីភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ ្រគឹះស� នធនាគាររមួមាន ធនាគារពណិជ� ធនាគារឯកេទស និង

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វសំុករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ្រគឹះស� ន

ធនាគារ្រត�វមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគានដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ។  

្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតែដលមានបំណងផ�ល់ឬកពុំងផ�ល់ផលិតផលភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វសំុអជា� បណ័�

េធ�្របតិបត�ិករភតិសន្យោហិរ�� វត�ុពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ លក�ខណ� ស្រមាបេ់ស�សំុអជា� បណ័� ្រត�វបានកំណត់

េដយ្របកសេដយែឡក។  
 

្របករ ៣.- 

ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ សំេដដល់ភតិសន្យោស្រមាបរ់យៈេពលដំបូងមយួឆា�  ំ ឬេ្រចនជាងែដលរយៈេពល

េនាះមនិអចែកែ្របបាន ក�ុងេនាះ៖ 

១. ភតិកៈប�� កច់្បោស់លស់នូវចលនវត�ុ និងេ្រជសេរ សអ�កផ�ត់ផ�ង ់ េដយមិនែផ�កសំខន់

េលជំនាញ និងករវនិិច�័យរបស់ភតិបតីេឡយ។ 

២. ភតិបតីទិញចលនវត�ុតមកចិ�្រពមេ្រព�ងភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេដម្បជីួលឲ្យភតិកៈ។ 

កប៏៉ុែន� េបមានករជួលបន�នូវចលនវត�ុែដលបានជលួពីមុនពីភតិបតីដែដល ករជួលបន�េនាះអចេន

ែតជាភតិសន្យោហិរ�� វត�ុដែដល។ 

ភតិសន្យោអចជាភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ េដយមនិគិតដល់៖ 

១. ករបងៃ់ថ�ឈ�ួលភតិសន្យោ្រត�វបានឬមនិ្រត�វបានគណនាប��ូ លនូវកររលំស់ទងំមូលឬ

កររលំស់មយួែផ�កធំៃនតៃម�ចលនវត�ុ ឬ 

២. ភតិកៈមានឬពុំមានជេ្រមសឬេ្រកយមកទទួលយកជេ្រមសថាទិញឬបន�ជួលចលនវត�ុមយួ

រយៈេពលបែន�មេទៀត។ 
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្របករ ៤.- 

ធនាគារពណិជ� ធនាគារឯកេទស និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមានបំណងេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោ

ហិរ�� វត�ុ្រត�វ៖ 

១. មានស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងសកម�ភាព្របតិបត�ិកររងឹមា ំ អនុបាតសធនភាព និងអនុបាត

េផ្សងៗេទៀត ្រសបតមបទប្ប��ត�ិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. មានធនធានមនុស្ស និងសមា� រៈ្រគប្់រគានស់្រមាបដ់ំេណ រករអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ 

៣. មានែផនករអជីវកម�ច្បោស់លស់ជាលយលក�ណ៍អក្សរស្រមាប់អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ 

 ែដលបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� នេនាះ។ 

ែផនករេនះរមួប��ូ លនូវចំណុចសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក.  េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិសី្រមាប្់របតិបត�ិករអជីវកម� 

ខ. េសចក�ីលម�តិពី្របពន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ ្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង ្របពន័�គណេនយ្យ និង

្របពន័�រយករណ៍សម្រសប។ 

េសចក�ីលម�តិពី្របពន័�្រគប្់រគងហនភិយ័យ៉ាងេហចណាស់្រត�វមាន៖ 

- ករវយតៃម�ពីលំហូរសច្់របាក ់

- ្របពន័�វភិាគឥណទន នីតិវធិីកំណតក់្រមតិឥណទនអតថិិជន និងនីតិវធិីកណំត់

្របាកក់ក ់និងកៃ្រមេផ្សងៗ 

- នីតិវធិីក�ុងករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិ ដូចជា ករទិញចលនវត�ុ  អ�កផ�ត់ផ�ង់ 

ករ្រគប់្រគងចលនវត�ុែដលរបឹអូស ករតមដន និង្រត�តពិនិត្យចលនវត�ុ ករវយ

តៃម�ៃនតៃម�េសសសល់របស់ចលនវត�ុ និង 

- ឯកេទសកម� និងករ្របមូលផ�ុ ំសម្រសប។ 
្របករ ៥.- 

ចលនវត�ុស្រមាប្់របតិបត�ិករភតិសន្យោហិរ�� វត�ុសំេដដល់្រទព្យសម្បត�ិេ្រគ�ងច្រក និងឧបករណ៍ទងំ

អស់ េលកែលងែត ដី និងអគារ។ 

 លុះ្រតែតមានច្បោប ់ឬកិច�្រពមេ្រព�ងែចងេផ្សងពីេនះ ចលនវត�ុែដល្រត�វបានភា� ប ់ឬ្រត�វបានតេម�ងេន

ក�ុងអគារ ឬេលដី ឬចលនវត�ុដៃទេទៀត ្រត�វរក្សោអត�ស�� ណដចេ់ដយែឡករបស់ខ�ួន និងមនិក� យេទ

ជាចំែណកៃនដី ឬអគារ ឬចលនវត�ុដៃទេទៀតែដល្រត�វបានភា� បជ់ាមយួេនាះេទ។ 
 

្របករ ៦.- 

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ៧.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ

តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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ធ៧-០១១-២៤១ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពីី  

អជីវកម�ភតិសន្យោហរិ��វត�ុ 

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះ មានេគាលបំណងបេង�ត េលកកម�ស់ និងអភិវឌ្ឍវស័ិយភតិសន្យោហិរ�� វត�ុសំេដ

ផ�ល់េគាលករណ៍ែណនាសំ្រមាប្់របតិបត�ិករភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 
 

្របករ ២.- 

្រគឹះស� នធនាគារ អចេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ែដលជាែផ�កមយួៃន្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ

ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ២ ចំណុចទី១ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងមា្រត៣៤ កថាខណ័�

ទី១ ៃនច្បោបស់�ីពីភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ ្រគឹះស� នធនាគាររមួមាន ធនាគារពណិជ� ធនាគារឯកេទស និង

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វសំុករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ្រគឹះស� ន

ធនាគារ្រត�វមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគានដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ។  

្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតែដលមានបំណងផ�ល់ឬកពុំងផ�ល់ផលិតផលភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វសំុអជា� បណ័�

េធ�្របតិបត�ិករភតិសន្យោហិរ�� វត�ុពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ លក�ខណ� ស្រមាបេ់ស�សំុអជា� បណ័� ្រត�វបានកំណត់

េដយ្របកសេដយែឡក។  
 

្របករ ៣.- 

ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ សំេដដល់ភតិសន្យោស្រមាបរ់យៈេពលដំបូងមយួឆា�  ំ ឬេ្រចនជាងែដលរយៈេពល

េនាះមនិអចែកែ្របបាន ក�ុងេនាះ៖ 

១. ភតិកៈប�� កច់្បោស់លស់នូវចលនវត�ុ និងេ្រជសេរ សអ�កផ�ត់ផ�ង ់ េដយមិនែផ�កសំខន់

េលជំនាញ និងករវនិិច�័យរបស់ភតិបតីេឡយ។ 

២. ភតិបតីទិញចលនវត�ុតមកចិ�្រពមេ្រព�ងភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេដម្បជីួលឲ្យភតិកៈ។ 

កប៏៉ុែន� េបមានករជួលបន�នូវចលនវត�ុែដលបានជលួពីមុនពីភតិបតីដែដល ករជួលបន�េនាះអចេន

ែតជាភតិសន្យោហិរ�� វត�ុដែដល។ 

ភតិសន្យោអចជាភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ េដយមនិគិតដល់៖ 

១. ករបងៃ់ថ�ឈ�ួលភតិសន្យោ្រត�វបានឬមនិ្រត�វបានគណនាប��ូ លនូវកររលំស់ទងំមូលឬ

កររលំស់មយួែផ�កធំៃនតៃម�ចលនវត�ុ ឬ 

២. ភតិកៈមានឬពុំមានជេ្រមសឬេ្រកយមកទទួលយកជេ្រមសថាទិញឬបន�ជួលចលនវត�ុមយួ

រយៈេពលបែន�មេទៀត។ 
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្របករ ៤.- 

ធនាគារពណិជ� ធនាគារឯកេទស និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមានបំណងេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោ

ហិរ�� វត�ុ្រត�វ៖ 

១. មានស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងសកម�ភាព្របតិបត�ិកររងឹមា ំ អនុបាតសធនភាព និងអនុបាត

េផ្សងៗេទៀត ្រសបតមបទប្ប��ត�ិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. មានធនធានមនុស្ស និងសមា� រៈ្រគប្់រគានស់្រមាបដ់ំេណ រករអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ 

៣. មានែផនករអជីវកម�ច្បោស់លស់ជាលយលក�ណ៍អក្សរស្រមាប់អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ 

 ែដលបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� នេនាះ។ 

ែផនករេនះរមួប��ូ លនូវចំណុចសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក.  េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិសី្រមាប្់របតិបត�ិករអជីវកម� 

ខ. េសចក�ីលម�តិពី្របពន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ ្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�ក�ុង ្របពន័�គណេនយ្យ និង

្របពន័�រយករណ៍សម្រសប។ 

េសចក�ីលម�តិពី្របពន័�្រគប្់រគងហនភិយ័យ៉ាងេហចណាស់្រត�វមាន៖ 

- ករវយតៃម�ពីលំហូរសច្់របាក ់

- ្របពន័�វភិាគឥណទន នីតិវធិីកំណតក់្រមតិឥណទនអតិថិជន និងនីតិវធិីកណំត់

្របាកក់ក ់និងកៃ្រមេផ្សងៗ 

- នីតិវធិីក�ុងករ្រគប់្រគង្រទព្យសម្បត�ិ ដូចជា ករទិញចលនវត�ុ  អ�កផ�ត់ផ�ង់ 

ករ្រគប់្រគងចលនវត�ុែដលរបឹអូស ករតមដន និង្រត�តពិនិត្យចលនវត�ុ ករវយ

តៃម�ៃនតៃម�េសសសល់របស់ចលនវត�ុ និង 

- ឯកេទសកម� និងករ្របមូលផ�ុ ំសម្រសប។ 
្របករ ៥.- 

ចលនវត�ុស្រមាប្់របតិបត�ិករភតិសន្យោហិរ�� វត�ុសំេដដល់្រទព្យសម្បត�ិេ្រគ�ងច្រក និងឧបករណ៍ទងំ

អស់ េលកែលងែត ដី និងអគារ។ 

 លុះ្រតែតមានច្បោប ់ឬកិច�្រពមេ្រព�ងែចងេផ្សងពីេនះ ចលនវត�ុែដល្រត�វបានភា� ប ់ឬ្រត�វបានតេម�ងេន

ក�ុងអគារ ឬេលដី ឬចលនវត�ុដៃទេទៀត ្រត�វរក្សោអត�ស�� ណដចេ់ដយែឡករបស់ខ�ួន និងមនិក� យេទ

ជាចំែណកៃនដី ឬអគារ ឬចលនវត�ុដៃទេទៀតែដល្រត�វបានភា� បជ់ាមយួេនាះេទ។ 
 

្របករ ៦.- 

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ៧.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ

តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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្របករ ៨.- 

្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

  រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១១ 

   េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១១-២៤២ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពីី  
 ករផ�លអ់ជា� បណ� ចំេពះ្រក�មហ៊ុនភតសិន្យោហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

សេ្រមច 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 
្របករ ១.- េគាលបណំង 

្របកសេនះ មានេគាលបណំងបេង�ត េលកកម�ស់ នងិអភវិឌ្ឍវស័ិយភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា 

េដម្បពី្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យនិង្រគប់្រគង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ េដយកំណត់លក�ខណ� ក�ុងករផ�ល់

អជា� បណ� នងិដកប់ទប្ប��ត�ិចំេពះ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ២.- វិសលភាព 

្របកសេនះ ្រគបដណ� ប់េល្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ េន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា។ ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  ជា្រគឹះស� នែដលេធ�ែតអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុប៉ុេណា� ះ។  
 

្របករ ៣.- េដមទុនចុះប��  ី

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាចំនួន ២00.000.000 េរៀល 

(ពីររយលនេរៀល) េហយេដមទុនចុះប�� ីេនះ្រត�វែតជាេដមទុនបងជ់្រមះ។ 
  

ជំពូកទី ២ 
នីតិវធិៃីនករដក់ពក្យសុអំជា� បណ�  

 

្របករ ៤.- ករដក់ពក្យសុអំជា� បណ�  

១. គា� នបុគ�លណាមា� ក ់ េទះជារបូវន�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោ

ហិរ�� វត�ុ េដយគា� នអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។  

២. ពក្យសំុអជា� បណ� ្រត�វេធ�េឡងេដយបុគ�ល ែដលមានសិទ�ិអំណាចេនក�ុង្រក�មហុ៊ន (នាយក 

្រគប្់រគង ឬបគុ�លែដល្រត�វបានផ�ល់សិទ�ិអណំាច)  និងបង� ញពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម៖ 

 ក.  កិច�្រពមេ្រព�ងចូលភាគហុ៊ន ឬកិច�្រពមេ្រព�ងរបស់ភាគទុនិក 

 ខ.  នាម ឬនាមករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន 

  គ. អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� ល ឬសខេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ក�ុងករណីជា

  សខ្រក�មហុ៊នបរេទស 
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្របករ ៨.- 

្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

  រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១១ 

   េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១១-២៤២ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពីី  
 ករផ�លអ់ជា� បណ� ចំេពះ្រក�មហ៊ុនភតសិន្យោហរិ��វត� ុ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

សេ្រមច 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 
្របករ ១.- េគាលបណំង 

្របកសេនះ មានេគាលបណំងបេង�ត េលកកម�ស់ នងិអភវិឌ្ឍវស័ិយភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា 

េដម្បពី្រងឹងករ្រត�តពិនិត្យនិង្រគប់្រគង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ េដយកំណត់លក�ខណ� ក�ុងករផ�ល់

អជា� បណ� នងិដកប់ទប្ប��ត�ិចំេពះ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ២.- វិសលភាព 

្របកសេនះ ្រគបដណ� ប់េល្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ េន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា។ ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  ជា្រគឹះស� នែដលេធ�ែតអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុប៉ុេណា� ះ។  
 

្របករ ៣.- េដមទុនចុះប��  ី

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វមានេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមាចំនួន ២00.000.000 េរៀល 

(ពីររយលនេរៀល) េហយេដមទុនចុះប�� ីេនះ្រត�វែតជាេដមទុនបងជ់្រមះ។ 
  

ជំពូកទី ២ 
នីតិវធិីៃនករដក់ពក្យសុអំជា� បណ�  

 

្របករ ៤.- ករដក់ពក្យសុអំជា� បណ�  

១. គា� នបុគ�លណាមា� ក ់ េទះជារបូវន�បុគ�ល ឬនីតិបុគ�ល ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោ

ហិរ�� វត�ុ េដយគា� នអជា� បណ� ពីធនាគារជាតៃិនកម�ុជាេឡយ។  

២. ពក្យសំុអជា� បណ� ្រត�វេធ�េឡងេដយបុគ�ល ែដលមានសិទ�ិអំណាចេនក�ុង្រក�មហុ៊ន (នាយក 

្រគប្់រគង ឬបគុ�លែដល្រត�វបានផ�ល់សិទ�ិអណំាច)  និងបង� ញពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម៖ 

 ក.  កិច�្រពមេ្រព�ងចូលភាគហុ៊ន ឬកិច�្រពមេ្រព�ងរបស់ភាគទុនិក 

 ខ.  នាម ឬនាមករណ៍របស់្រក�មហុ៊ន 

  គ. អសយដ� នៃនទីស� កក់រកណា� ល ឬសខេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ក�ុងករណីជា

  សខ្រក�មហុ៊នបរេទស 

452
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  ឃ.  របូភាពគតិយុត� និងលក�ន�ិកៈរបស់្រក�មហុ៊ន ឬឯកសរេផ្សងេទៀត 

  ង. ្របេភទមូលប្រតតំណាងឲ្យេដមទុន និងទំនាកទ់ំនងរវងករកនក់បម់ូលប្រត និងករ 

  អនុវត�សិទ�ិេបាះេឆា� ត  

 ច.  ចំនួនទកឹ្របាកៃ់នភាគហុ៊នែដលបានេបាះផ្សោយ និងេដមទុនបងជ់្រមះ 

ឆ. ករែបងែចងភាគហុ៊ន សិទ�ិេបាះេឆា� ត និងកិច�្រពមេ្រព�ង ែដលអចមានរវងភាគទុនិកែដល 

 េធ�សកម�ភាពក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់្រក�មហុ៊ន 

  ជ.  ភាគទុនិកែដលកនក់ប៥់% (្របាភំាគរយ) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត ឬេលស ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាន

  ដូចមាន េរៀបរបេ់នក�ុង្របករ ១៣ ៃន្របកសេនះ 

  ឈ. អត�ស�� ណរបស់បុគ�លយ៉ាងតចិ១របូ (មយួរបូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដឹកនា្ំរបកប

  េដយ្របសិទ�ភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន។ បុគ�លេនាះ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានតម 

  ឧបសម�ន័�២ ្រពមទងំមានប�� កលិ់ខតិេថា� លេទសមយួច្បោបផ់ង 

ញ. អត�ស�� ណរបស់បុគ�លទទួលខុស្រត�វក�ុងករេចញេសចក�ីសេ្រមច។ បុគ�លេនាះ្រត�វបំេពញ 

្របវត�ិរូប និងប�� កថ់ាខ�ួនមនិ្រត�វបានហមឃាតេ់នក�ុង្របករ១៤ ៃន្របកសេនះេទ។ បុគ�ល 

េនាះ្រត�វមានបទពិេសធនព៍កព់ន័�នងឹអជីវកម�ភតិសន្យោនងិឥណទនយ៉ាងតិច៣ឆា�  ំ(បឆីា� )ំ 

  ដ.  ្របសិនេបនីតិបគុ�ល ែដលបានដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ� េនះ ជា្រក�មហុ៊នែដលបានបេង�ត 

  រចួេហយ ្រក�មហុ៊ន្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីអជីវកម� ្រពមទងំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុប�� ក់

  េដយស�ងករគណនី ស្រមាប់្របតិបត�ិកររយៈេពល៣ឆា�  ំ(បីឆា� )ំ 

 ឌ.  ភស�ុតងសម្រសបេផ្សងេទៀត ដូចជា៖ 

- ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ដូចជា ករកំណតអ់ត�ស�� ណ ករវស់ែវង ករតមដន

និង្រត�តពនិិត្យហនិភយ័ 

- ែផនករ្រគប្់រគង៖ 

• ហនិភយ័សន�នីយភាព អ្រតករ្របាក ់ និងកលវសន� (ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម� 

និង្រទព្យអកម�) 

• ហនិភយ័ឥណទន 

• ហនិភយ័្របតិបត�ិករ 

• ហនិភយ័ទីផ្សោរ 

• ហនិភយ័្រទព្យសកម� 

• ហនិភយ័ឯកសរ (Documentation Risk) 

• ហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ(Concentration Risk) 

• ហនិភយ័ដៃទេទៀត ែដលអចេកតមានចំេពះ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេនេពល 

េធ�្របតិបត�ិករភតិសន្យោតមែផនករអជីវកម�។ 
 

្របករ ៥.- សេំណ សុផំា� សប់�ូរពត័៌មាន 

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វជូនដណឹំងដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចជា៖ 

ក . ករផា� ស់ប�ូរនាមករណ៍ 
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ខ. ករផា� ស់ប�ូរទ្រមង្់រក�មហុ៊ន 

គ. ករែកែ្របវសិលភាពអជីវកម� 

ឃ . ករផា� ស់ប�ូរេដមទុនចុះប�� ី 

ង.  ករែកែ្របលក�ន�ិកៈ 

ច. ករផា� ស់ប�ូរទីតងំអជីវកម� 

ឆ. ករផា� ស់ប�ូរអភបិាល ឬអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

ជ. កររមួប��ូ ល ឬករែបងែចកឬ 

ឈ.ប�� េផ្សងេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូកទី ៣ 
អនុមតផិ�លអ់ជា� បណ�  និង ករយកកំៃរ 

 

្របករ ៦.- ករផ�លល់ខិតិអន�ុ� តជាេគាលករណ៍ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់ខ�ួន ក�ុងរយៈេពល

៣ែខ(បីែខ) ចបព់ីេពលបានទទួលពក្យេស�សំុេពញេលញ។ ក�ុងករណីចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដក់

លក�ខណ�  នងិរយៈេពលៃនករអនុវត�លិខិតអនុ�� ត។ ្របសិនេបពុំបានអនុវត�តមេពលេវលកំណត ់  ឬពុ ំ

បានសំុពន្យោរេពល លិខតិអនុ�� តេនាះ្រត�វចតទុ់កជាេមាឃៈ។  
  

្របករ៧.- អនុមតផិ�លអ់ជា� បណ�  

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញ្រគបល់ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងលិខតិអនុ�� តជាេគាលករណ៍ 

ជាមុនសិន   មុននឹងទទួលបានអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ៨.- សពុលភាពៃនអជា� បណ�  

អជា� បណ� របស់្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុមានសុពលភាពរយៈេពល៥ឆា�  ំ (្របាឆំា� )ំ េហយអចសំុ

បន�ជាថ�ីេទៀតបាន។ 
 

្របករ៩.-  េសហ៊ុយសកិ្សោឯកសរ និងេសហ៊ុយអជា� បណ�   

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វបងេ់សហុ៊យសិក្សោឯកសរចំនួន ៥០០.០០០ េរៀល (្របារំយពនេ់រៀល) 

េនេពលដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ (្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ២-ខ ៃន
្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប់
្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

េសហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ្ំរត�វបងម់ុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា� ដូំចខងេ្រកម៖ 

- ៤.០០០.០០០េរៀល (បនួលនេរៀល) ស្រមាបស់� កក់រកណា� ល (្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៤ 
ចំណុច ៦-ក ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ
កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

- ២.០០០.០០០េរៀល (ពីរលនេរៀល) ស្រមាបម់យួសខ (្រត�វជំនួសេដយ្របករ ៤ ចំណុច ៦-ខ 
ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ី ករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)  
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  ឃ.  របូភាពគតិយុត� និងលក�ន�ិកៈរបស់្រក�មហុ៊ន ឬឯកសរេផ្សងេទៀត 

  ង. ្របេភទមូលប្រតតំណាងឲ្យេដមទុន និងទំនាកទ់ំនងរវងករកនក់បម់ូលប្រត និងករ 

  អនុវត�សិទ�ិេបាះេឆា� ត  

 ច.  ចំនួនទឹក្របាកៃ់នភាគហុ៊នែដលបានេបាះផ្សោយ និងេដមទុនបងជ់្រមះ 

ឆ. ករែបងែចងភាគហុ៊ន សិទ�ិេបាះេឆា� ត និងកិច�្រពមេ្រព�ង ែដលអចមានរវងភាគទុនិកែដល 

 េធ�សកម�ភាពក�ុងករដឹកនាេំគាលនេយាបាយរបស់្រក�មហុ៊ន 

  ជ.  ភាគទុនិកែដលកនក់ប៥់% (្របាភំាគរយ) ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត ឬេលស ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាន

  ដូចមាន េរៀបរបេ់នក�ុង្របករ ១៣ ៃន្របកសេនះ 

  ឈ. អត�ស�� ណរបស់បុគ�លយ៉ាងតចិ១របូ (មយួរបូ) ែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករដកឹនា្ំរបកប

  េដយ្របសិទ�ភាពនូវសកម�ភាពអជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន។ បុគ�លេនាះ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានតម 

  ឧបសម�ន័�២ ្រពមទងំមានប�� កលិ់ខតិេថា� លេទសមយួច្បោបផ់ង 

ញ. អត�ស�� ណរបស់បុគ�លទទួលខុស្រត�វក�ុងករេចញេសចក�ីសេ្រមច។ បុគ�លេនាះ្រត�វបំេពញ 

្របវត�ិរូប និងប�� កថ់ាខ�ួនមនិ្រត�វបានហមឃាតេ់នក�ុង្របករ១៤ ៃន្របកសេនះេទ។ បុគ�ល 

េនាះ្រត�វមានបទពិេសធនព៍កព់ន័�នងឹអជីវកម�ភតិសន្យោនងិឥណទនយ៉ាងតិច៣ឆា�  ំ(បឆីា� )ំ 

  ដ.  ្របសិនេបនីតិបគុ�ល ែដលបានដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ� េនះ ជា្រក�មហុ៊នែដលបានបេង�ត 

  រចួេហយ ្រក�មហុ៊ន្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីអជីវកម� ្រពមទងំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុប�� ក់

  េដយស�ងករគណនី ស្រមាប់្របតិបត�ិកររយៈេពល៣ឆា�  ំ(បីឆា� )ំ 

 ឌ.  ភស�ុតងសម្រសបេផ្សងេទៀត ដូចជា៖ 

- ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ដូចជា ករកំណតអ់ត�ស�� ណ ករវស់ែវង ករតមដន

និង្រត�តពនិិត្យហនិភយ័ 

- ែផនករ្រគប្់រគង៖ 

• ហនិភយ័សន�នីយភាព អ្រតករ្របាក ់ និងកលវសន� (ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម� 

និង្រទព្យអកម�) 

• ហនិភយ័ឥណទន 

• ហនិភយ័្របតិបត�ិករ 

• ហនិភយ័ទីផ្សោរ 

• ហនិភយ័្រទព្យសកម� 

• ហនិភយ័ឯកសរ (Documentation Risk) 

• ហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ(Concentration Risk) 

• ហនិភយ័ដៃទេទៀត ែដលអចេកតមានចំេពះ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេនេពល 

េធ�្របតិបត�ិករភតិសន្យោតមែផនករអជីវកម�។ 
 

្របករ ៥.- សេំណ សុផំា� សប់�ូរពត័៌មាន 

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វជូនដំណឹងដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចជា៖ 

ក . ករផា� ស់ប�ូរនាមករណ៍ 
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ខ. ករផា� ស់ប�ូរទ្រមង្់រក�មហុ៊ន 

គ. ករែកែ្របវសិលភាពអជីវកម� 

ឃ . ករផា� ស់ប�ូរេដមទុនចុះប�� ី 

ង.  ករែកែ្របលក�ន�ិកៈ 

ច. ករផា� ស់ប�ូរទីតងំអជីវកម� 

ឆ. ករផា� ស់ប�ូរអភបិាល ឬអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

ជ. កររមួប��ូ ល ឬករែបងែចកឬ 

ឈ.ប�� េផ្សងេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូកទី ៣ 
អនុមតផិ�លអ់ជា� បណ�  និង ករយកកំៃរ 

 

្របករ ៦.- ករផ�លល់ខិតិអន�ុ� តជាេគាលករណ៍ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់ខ�ួន ក�ុងរយៈេពល

៣ែខ(បីែខ) ចបព់ីេពលបានទទួលពក្យេស�សំុេពញេលញ។ ក�ុងករណីចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដក់

លក�ខណ�  នងិរយៈេពលៃនករអនុវត�លិខិតអនុ�� ត។ ្របសិនេបពុំបានអនុវត�តមេពលេវលកំណត ់  ឬពុ ំ

បានសំុពន្យោរេពល លិខតិអនុ�� តេនាះ្រត�វចតទុ់កជាេមាឃៈ។  
  

្របករ៧.- អនុមតិផ�លអ់ជា� បណ�  

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វបំេពញ្រគបល់ក�ខណ� ែដលមានែចងក�ុងលិខតិអនុ�� តជាេគាលករណ៍ 

ជាមុនសិន   មុននឹងទទួលបានអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ៨.- សពុលភាពៃនអជា� បណ�  

អជា� បណ� របស់្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុមានសុពលភាពរយៈេពល៥ឆា�  ំ (្របាឆំា� )ំ េហយអចសំុ

បន�ជាថ�ីេទៀតបាន។ 
 

្របករ៩.-  េសហ៊ុយសកិ្សោឯកសរ និងេសហ៊ុយអជា� បណ�   

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វបងេ់សហុ៊យសិក្សោឯកសរចំនួន ៥០០.០០០ េរៀល (្របារំយពនេ់រៀល) 

េនេពលដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ (្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ២-ខ ៃន
្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប់
្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

េសហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ្ំរត�វបងម់ុនៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា� ដូំចខងេ្រកម៖ 

- ៤.០០០.០០០េរៀល (បនួលនេរៀល) ស្រមាបស់� កក់រកណា� ល (្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៤ 
ចំណុច ៦-ក ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ
កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 

- ២.០០០.០០០េរៀល (ពីរលនេរៀល) ស្រមាបម់យួសខ (្រត�វជំនួសេដយ្របករ ៤ ចំណុច ៦-ខ 
ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីព ី ករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ)  
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ស្រមាប់្រក�មហុ៊នែដលបេង�តេនក�ុងឆា�  ំេសហុ៊យអជា� បណ� ្រត�វបង់តមសមាមា្រតៃនរយៈេពល

ែដលេនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ។ំ  
 

ជំពូកទី ៤ 
វិធាន្រប�ង្របយត័� 

 

្របករ១០.- ករបង់េដមទុន 

្រក�មហុ៊នភតសិន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វបងជ់្រមះ ១០០% (មយួរយភាគរយ) ៃនេដមទុនចុះប�� ីេទក�ុងគណនី
ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនុេពលចបេ់ផ�ម្របតិបត�ិករ។ 

្រក�មហុ៊ន្រត�វតម�ល់្របាកច់ំននួ៥% (្របាភំាគរយ) ៃនេដមទុនចុះប�� ី េដយគា� នករ្របាកេ់នក�ុងគណនី
អចិៃ�ន�យេ៍នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹ្របគល់្របាកត់ម�ល់ឲ្យ្រក�មហុ៊នវញិ ែតក�ុងករណីជ្រមះប�� ី នងិគា� នបំណុល។ 

 

្របករ ១១.- កតព�កចិ�រយករណ៍ 

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�តមកតព�កិច�រយករណ៍ ដូចខងេ្រកម : 

១. ្រក�មហុ៊ន្រត�វបង� ញពត័ម៌ាន ្រសបតមស�ងដ់រគណេនយ្យស្រមាបអ់ជីវកម�សហ្រគាស  

និងប��ត�ិនានារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ្រក�មហុ៊ន្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍តុល្យករ របាយករណ៍ចំណូលនិងចំណាយ    និង

របាយករណ៍ដៃទេទៀតតមត្រម�វកររបស់អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ។  តំណាង្រសបច្បោប ់និងអ�កទទួលខុស្រត�វដៃទ

េទៀតៃន្រក�មហុ៊ន ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះភាព្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ទងំអស់។ 

៣. ្រក�មហុ៊ន្រត�វេផ�របាយករណ៍្របចំែខមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ក�ុងរយៈេពល១៥ៃថ� 

(ដប្់របាៃំថ�) ដំបូងៃនែខបនា� ប។់ 

៤. ្រក�មហុ៊ន្រត�វេផ�របាយករណ៍សវនកម�្របចឆំា�  ំ ប�� កេ់ដយសវនករែដលបានទទួលស� ល់

េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពល៤ែខ (បនួែខ) ដំបូងៃនឆា� បំនា� ប។់ 
 

្របករ ១២.- បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័� 

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត� វអនុវត�តមបទប្ប�� ត�ិ ្រប�ង្របយ័ត�នានា ែដលេចញេដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូកទី ៥ 
រចនាសម�័ន�ភាគហ៊ុន នងិអភបិាលកិច� 

 

្របករ ១៣.- ភាគទុនិក 

ភាគទុនិក្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដូចខងេ្រកម៖ 

១.  អត�ស�� ណៃនភាគទុនិក : 

 ក. ក�ុងករណីជានីតិបុគ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� នៃនស� កក់រ

  កណា� ល របាយករណ៍សវនកម�ហិរ�� វត�ុ លក�ន�ិកៈ និងពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតែដលត្រម�វេដយ

  អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 
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  ខ. ក�ុងករណីជារបូវន�បុគ�ល ្រត�វេរៀបរប ់េគាត�នាម នាម  ទីកែន�ង និងៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត ស�� តិ 

   អសយដ� ន និងឯកសរពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។  

២.  ភាគរយៃនភាគហុ៊នែដលកនក់ប ់ និងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត េដយេរៀបរបលំ់អិតអំពីនីតវិធិីៃន

ករទិញភាគហុ៊ន។ ្របសិនេបភាគទុនិកជាឯកត�ជន ្រត�វប�� កច់្បោស់លស់ពី្របភពេដមៃនទុនវនិិេយាគ។ 

៣. ករប�� ក់ពីចំនួនភាគរយៃនភាគហុ៊នែដលកន់កប់េដយភាគទុនិកមា� ក់ៗ ក�ុងករណីចំបាច់ 

ភាគទុនិក្រត�វ : 

  ក. េរៀបរបអ់ំពីករែបងែចកភាគហុ៊នរបស់្រក�មហុ៊នេម និង្រក�មហុ៊នហូលឌីង (Intermediate 

Holding Companies) េដយផ�ល់ជាភាគរយៃនភាគហុ៊ន និងសិទ�ិេបាះេឆា� ត 

  ខ. េធ�ប�� ីអ�ក្រគប្់រគងសំខន់ៗ ែដលជាភាគទុនិក។ 

៤.  ្របសិនេបភាគទុនកិេនាះជាែផ�កៃនសម�ន័�មយួ ភាគទុនិក្រត�វ : 

  ក. េរៀបរបអ់ំពី្រក�មហុ៊នសំខន់ៗ ៃនសម�ន័�េនាះ រមួជាមយួអង�ករេលខផង  

  ខ. ប�� កអ់ំពីចនំួនភាគហុ៊នេនក�ុង្រគឹះស� នឥណទនេផ្សងេទៀត ទងំេនក�ុង្របេទស និង

េនបរេទស។ 

៥. ចំណងទកទ់ងរវងភាគទុនិក និង្រក�មហុ៊នែដលមានសកម�ភាពហិរ�� វត�ុ ដូចជា ធនាគារ ្រក�មហុ៊ន

ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ នងិ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។  

៦. នីតិវធិីសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងសវនកម�ខងេ្រករបស់ភាគទុនិក។ 

៧.  សវតរៃនអំេពេល�សរបស់ភាគទុនិកក�ុងរយៈេពល១០ឆា�  ំ(ដបឆ់ា� )ំកន�ងមក ្របសិនេបមាន។ 

៨. េគាលេដរបស់ភាគទុនិកក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុង្រក�មហុ៊ន ែដលបានដកព់ក្យេស�
សំុអជា� បណ�  និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�។ 

៩. ទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិក និងអ�កដកព់ក្យេស�សំុ។  

១០.ទំនាកទ់ំនងអជីវកម�សំខន់ៗ ខងភតិសន្យោហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនិកេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

១១. គណនីរបស់ភាគទុនិក ឬ្រក�មហុ៊នេមរបស់ខ�ួន សំរបរ់យៈេពល៣ឆា�  ំ (បីឆា� )ំ ចុងេ្រកយ្រពមទងំ

ព្យោករណ៍សំរបឆ់ា� េំនះ (រមួមានពត័ម៌ានគួបសរបុផង ្របសិនេបមាន)។ ក�ុងករណីភាគទុនិកជា្រគឹះស� ន

ហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានពអីនុបាត្រប�ង្របយត័�សំខន់ៗ ។ 

១២ .អភបិាលកិច�្រក�មហុ៊ន (រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ សន�ិបាត្របចឆំា� រំបស់ភាគទុនិក ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យ នងិនាយកជានខ់�ស់) េដយែបងែចកភារកិច�ឲ្យបានច្បោស់លស់ ធានា្របតិបត�ិករ

េដយឯករជ្យ និង្របពន័�្រត�តពិនិត្យមានតមា� ភាព ្រពមទងំបេង�តយន�ករេគាលនេយាបាយ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព យន�ករេលកទឹកចិត� និងរក្សោបគុ�លិក។ 

១៣.េគាលនេយាបាយ និង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ 
 

្របករ ១៤.- សមត�ភាពរបសស់មាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និងនាយក 

បុគ�លណាកម៏និអចជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពនិិត្យ ឬនាយករបស់្រក�មហុ៊ន

ែដលទទួលបានអជា� បណ�  ឬដឹកនា ំ ្រគប្់រគង ឬដំេណ រករ្រក�មហុ៊នែដលទទួលបានអជា� បណ� េដយផា� ល់ 
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ស្រមាប់្រក�មហុ៊នែដលបេង�តេនក�ុងឆា�  ំេសហុ៊យអជា� បណ� ្រត�វបង់តមសមាមា្រតៃនរយៈេពល

ែដលេនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ។ំ  
 

ជំពូកទី ៤ 
វិធាន្រប�ង្របយត័� 

 

្របករ១០.- ករបង់េដមទុន 

្រក�មហុ៊នភតសិន្យោហិរ�� វត�ុ្រត�វបងជ់្រមះ ១០០% (មយួរយភាគរយ) ៃនេដមទុនចុះប�� ីេទក�ុងគណនី
ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនុេពលចបេ់ផ�ម្របតិបត�ិករ។ 

្រក�មហុ៊ន្រត�វតម�ល់្របាកច់ំននួ៥% (្របាភំាគរយ) ៃនេដមទុនចុះប�� ី េដយគា� នករ្របាកេ់នក�ុងគណនី
អចិៃ�ន�យេ៍នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹ្របគល់្របាកត់ម�ល់ឲ្យ្រក�មហុ៊នវញិ ែតក�ុងករណីជ្រមះប�� ី នងិគា� នបំណុល។ 

 

្របករ ១១.- កតព�កចិ�រយករណ៍ 

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�តមកតព�កិច�រយករណ៍ ដូចខងេ្រកម : 

១. ្រក�មហុ៊ន្រត�វបង� ញពត័ម៌ាន ្រសបតមស�ងដ់រគណេនយ្យស្រមាបអ់ជីវកម�សហ្រគាស  

និងប��ត�ិនានារបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ្រក�មហុ៊ន្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍តុល្យករ របាយករណ៍ចំណូលនិងចំណាយ    និង

របាយករណ៍ដៃទេទៀតតមត្រម�វកររបស់អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ។  តំណាង្រសបច្បោប ់និងអ�កទទួលខុស្រត�វដៃទ

េទៀតៃន្រក�មហុ៊ន ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះភាព្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ទងំអស់។ 

៣. ្រក�មហុ៊ន្រត�វេផ�របាយករណ៍្របចំែខមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ក�ុងរយៈេពល១៥ៃថ� 

(ដប្់របាៃំថ�) ដំបូងៃនែខបនា� ប។់ 

៤. ្រក�មហុ៊ន្រត�វេផ�របាយករណ៍សវនកម�្របចឆំា�  ំ ប�� កេ់ដយសវនករែដលបានទទួលស� ល់

េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពល៤ែខ (បនួែខ) ដំបូងៃនឆា� បំនា� ប។់ 
 

្របករ ១២.- បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័� 

្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ្រត� វអនុវត�តមបទប្ប�� ត�ិ ្រប�ង្របយ័ត�នានា ែដលេចញេដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូកទី ៥ 
រចនាសម�័ន�ភាគហ៊ុន នងិអភបិាលកិច� 

 

្របករ ១៣.- ភាគទុនិក 

ភាគទុនិក្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដូចខងេ្រកម៖ 

១.  អត�ស�� ណៃនភាគទុនិក : 

 ក. ក�ុងករណីជានីតិបុគ�ល ្រត�វផ�ល់នាមករណ៍អជីវកម� របូភាពគតិយុត� អសយដ� នៃនស� កក់រ

  កណា� ល របាយករណ៍សវនកម�ហិរ�� វត�ុ លក�ន�ិកៈ និងពត័ម៌ានេផ្សងេទៀតែដលត្រម�វេដយ

  អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 
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  ខ. ក�ុងករណីជារបូវន�បុគ�ល ្រត�វេរៀបរប ់េគាត�នាម នាម  ទីកែន�ង និងៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត ស�� តិ 

   អសយដ� ន និងឯកសរពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។  

២.  ភាគរយៃនភាគហុ៊នែដលកនក់ប ់ និងភាគរយៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត េដយេរៀបរបលំ់អិតអំពីនីតវិធិីៃន

ករទិញភាគហុ៊ន។ ្របសិនេបភាគទុនិកជាឯកត�ជន ្រត�វប�� កច់្បោស់លស់ពី្របភពេដមៃនទុនវនិិេយាគ។ 

៣. ករប�� ក់ពីចំនួនភាគរយៃនភាគហុ៊នែដលកន់កប់េដយភាគទុនិកមា� ក់ៗ ក�ុងករណីចំបាច់ 

ភាគទុនិក្រត�វ : 

  ក. េរៀបរបអ់ំពីករែបងែចកភាគហុ៊នរបស់្រក�មហុ៊នេម និង្រក�មហុ៊នហូលឌីង (Intermediate 

Holding Companies) េដយផ�ល់ជាភាគរយៃនភាគហុ៊ន និងសិទ�ិេបាះេឆា� ត 

  ខ. េធ�ប�� ីអ�ក្រគប្់រគងសំខន់ៗ ែដលជាភាគទុនិក។ 

៤.  ្របសិនេបភាគទុនកិេនាះជាែផ�កៃនសម�ន័�មយួ ភាគទុនិក្រត�វ : 

  ក. េរៀបរបអ់ំពី្រក�មហុ៊នសំខន់ៗ ៃនសម�ន័�េនាះ រមួជាមយួអង�ករេលខផង  

  ខ. ប�� កអ់ំពីចនំួនភាគហុ៊នេនក�ុង្រគឹះស� នឥណទនេផ្សងេទៀត ទងំេនក�ុង្របេទស និង

េនបរេទស។ 

៥. ចំណងទកទ់ងរវងភាគទុនិក និង្រក�មហុ៊នែដលមានសកម�ភាពហិរ�� វត�ុ ដូចជា ធនាគារ ្រក�មហុ៊ន

ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ នងិ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។  

៦. នីតិវធិីសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងសវនកម�ខងេ្រករបស់ភាគទុនិក។ 

៧.  សវតរៃនអំេពេល�សរបស់ភាគទុនិកក�ុងរយៈេពល១០ឆា�  ំ(ដបឆ់ា� )ំកន�ងមក ្របសិនេបមាន។ 

៨. េគាលេដរបស់ភាគទុនិកក�ុងករដកប់��ូ លេដមទុនផា� ល់េទក�ុង្រក�មហុ៊ន ែដលបានដកព់ក្យេស�
សំុអជា� បណ�  និងផ�ល់ពត័ម៌ានែដលពកព់ន័�។ 

៩. ទំនាកទ់នំងអជីវកម�សំខន់ៗ រវងភាគទុនិក និងអ�កដកព់ក្យេស�សំុ។  

១០.ទំនាកទ់ំនងអជីវកម�សំខន់ៗ ខងភតិសន្យោហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនិកេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

១១. គណនីរបស់ភាគទុនិក ឬ្រក�មហុ៊នេមរបស់ខ�ួន សំរបរ់យៈេពល៣ឆា�  ំ (បីឆា� )ំ ចុងេ្រកយ្រពមទងំ

ព្យោករណ៍សំរបឆ់ា� េំនះ (រមួមានពត័ម៌ានគួបសរបុផង ្របសិនេបមាន)។ ក�ុងករណីភាគទុនិកជា្រគឹះស� ន

ហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានពអីនុបាត្រប�ង្របយត័�សំខន់ៗ ។ 

១២ .អភបិាលកិច�្រក�មហុ៊ន (រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ សន�ិបាត្របចឆំា� រំបស់ភាគទុនិក ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យ នងិនាយកជានខ់�ស់) េដយែបងែចកភារកិច�ឲ្យបានច្បោស់លស់ ធានា្របតិបត�ិករ

េដយឯករជ្យ និង្របពន័�្រត�តពិនិត្យមានតមា� ភាព ្រពមទងំបេង�តយន�ករេគាលនេយាបាយ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព យន�ករេលកទឹកចិត� និងរក្សោបគុ�លិក។ 

១៣.េគាលនេយាបាយ និង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ 
 

្របករ ១៤.- សមត�ភាពរបសស់មាជកិ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និងនាយក 

បុគ�លណាកម៏និអចជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពនិិត្យ ឬនាយករបស់្រក�មហុ៊ន

ែដលទទួលបានអជា� បណ�  ឬដឹកនា ំ ្រគប្់រគង ឬដំេណ រករ្រក�មហុ៊នែដលទទួលបានអជា� បណ� េដយផា� ល់ 
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ឬតមរយៈអន�រករកី�ុងទ្រមងណ់ាកេ៏ដយ ឬ្រត�វបានផ�ល់សិទ�ិចុះហត�េលខក�ុងនាម្រក�មហុ៊ន ្របសិនេប

របូវន�បុគ�លេនាះ៖ 

 ១. ្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទៈ 

 - ឧ្រកិដ�កម� 

 - េចរកម� ឆេបាក ឬរេំលភេលករទុកចិត� 

 - ្រគប្់រគងមនិបាន្រតមឹ្រត�វក�ុងតួនាទីខ�ួនជាអ�ករក្សោ្របាកប់េ��   

 - ៃគបន�ំមូលនិធិ ឬមូលប្រត ឬក្សយ័ធន 

 - េធ�្រពឹទ�ិកម� 

 - ករសមា� ត្របាក ់

 - ែក�ងឬ/និងេ្របលិខិតឯកជន ឬសធារណៈែក�ងក� យ។ 

២. ្រត�វបានផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារពីបទេចញមូលប្បទនប្រតគា� នសច្់របាក។់ 

៣. ្រត�វបានផ�នា� េទសជាស� ពរេនបរេទសពបីទឧ្រកដិ� ឬមជ្ឈមឹ ែដលមានែចងេនក�ុងចំណុច ១ 

 និង ២ ខងេល។ 

៤. ្រត�វបានផ�នា� េទសេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឬេនបរេទសពបីទក្សយ័ធន ឬករជ្រមះបំណុល

 តមផ�ូវតុលករ   ឬករជ្រមះ្រទព្យសម្បត�។ិ 

៥. ្រត�វរងវធិានករតមផ�ូវតុលករ េដយករតេមា� ះយសពីមុខងរសធារណៈ។ 

៦. ្រត�វបានទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ក�ុងករ្រគប្់រគង្រគឹះស� នចណុំះច្បោបេ់នះ ែដលអជា� បណ័�

 ្រត�វបានដកហូត។ 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងនាយកែដល្រត�វបានែតងតងំ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចមានភា� បក់�ុង

ឧបសម�ន័�២ ៃន្របកសេនះ។ 
 

ជំពូកទី ៦ 
វិធានករ និង ករពិនយ័ 

 

្របករ ១៥.- សទិ�អិំណាចរបសអ់ជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

 ១.   ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអំណាចក�ុងករផ�ល់ ព្ួយរ ដកហូតអជា� បណ�  ដកប់ទប្ប��ត� ិ

បទប��  និងករែណនាសំ្រមាប្់រត�តពិនតិ្យ អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន តមករចបំាច។់ 

២.  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្ួយរ ឬដកហូតអជា� បណ�  េដយែផ�កេលមូលេហតុមយួ ឬេ្រចន ដូច 

ខងេ្រកមៈ 

 ក. ្រក�មហុ៊នមនិបានចបេ់ផ�មអជីវកម�ក�ុងកំឡុងេពលបីែខ បនា� បព់ទីទួលបានអជា� បណ�  

 ខ. ្រក�មហុ៊នបំពនច្បោប ់ឬបទប្ប��ត�ិ ែដល្រគប្់រគងេល្របតិបត�ិករ្រក�មហុ៊ន 

 គ. ្រក�មហុ៊នមនិអច្របកបអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 
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 ឃ. ្រក�មហុ៊នផា� កអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

 ង.្រក�មហុ៊នស�័្រគចិត�ប�្ឈប្់របតិបត�ិករ បនា� បព់ីទទលួបានករយល់្រពមពីអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

 ច. ្រក�មហុ៊នអសធនភាព ឬក្សយ័ធន ឬស�ិតក�ុងដំេណ រករជ្រមះប�� ី ឬក�ុងដំណាកក់លែតងតងំ

អភបិាលបេណា� ះអសន�តមផ�ូវតុលករ។  
 

្របករ ១៦.-  វធិានករចំេពះ្រក�មហ៊ុន 

១. ក�ុងករណី្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុបាន្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោបភ់តិសន្យោហិរ�� វត�ុ ឬបទប្ប��ត�ិ 

ជាធរមាន   ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកទ់ណ� កម�ខងវនិយ័ចំេពះ្រក�មហុ៊នេនាះេយាងតមមា្រត ៣៥ ៃន

ច្បោបស់�ីពីភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ 

២. ្របសិនេប្រក�មហុ៊នបាន្រប្រពឹត�េល�សនឹងខ�មឹសរៃន្របកសេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចត់

វធិានករែកត្រម�វក�ុងរយៈេពលកំណត់មួយ។ ក�ុងករណី្រក�មហុ៊នមិនអចអនុវត�បានតមេពលកំណត់ ឬ

សកម�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នអចបះ៉ពល់ដល់ស�ិរភាព្របតិបត�ិករ ឬបះ៉ពល់ដល់សិទ� ិនិងផល្របេយាជនរ៍បស់

អតិថិជន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចតវ់ធិានករ ដូចជា ផា� កដំេណ រករអជីវកម� និងកណំតសិ់ទ�រិបស់

ភាគទុនិក ជាេដម ែផ�កេទេលស� នភាពជាកែ់ស�ង និង្រសបតមបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

 

្របករ ១៧.- ពិនយ័អន�រករណ៍ 

 បែន�មេលទណ� កម�ខងវនិយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹដកព់ិនយ័អន�រករណ៍ដូចខងេ្រកម៖ 

 ១.  ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ែដលមនិបានេគារពតមកលកំណតៃ់នករប��ូ នរបាយករណ៍នឹង

្រត�វពិនយ័ដូចខងេ្រកម៖ 

 ក. ចំេពះរបាយករណ៍៖  

ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ  ចំនួនទកឹ្របាក ់ 

 ពី ១េទ ៥ ៃថ�  ៥០.០០០ េរៀល (ហសិបពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ� 

 ពី ៦េទ ១០ ៃថ�  ៣០០.០០០ េរៀល (បីរយពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ� 

 ពី ១១េទ ១៥ ៃថ�  ៧០០.០០០ េរៀល (្របាពំីររយពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ�។ 

េលសពី១៦ៃថ�េឡងេទ ្រក�មហុ៊ន្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

ខ.ចំេពះលិខិតេឆ�យតប និងករផ�ល់ពត័ម៌ានេផ្សងៗ ៖  

ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ  ចំនួនទកឹ្របាក ់

 ពី ១េទ ៥ ៃថ�  ៥០.០០០ េរៀល (ហសិបពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ� 

 ពី ៦េទ ១០ ៃថ�  ៣០០.០០០ េរៀល (បីរយពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ�។ 

េលសពី១១ៃថ�េឡងេទ ្រក�មហុ៊ន្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 
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របូវន�បុគ�លេនាះ៖ 

 ១. ្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទៈ 

 - ឧ្រកិដ�កម� 

 - េចរកម� ឆេបាក ឬរេំលភេលករទុកចិត� 

 - ្រគប្់រគងមនិបាន្រតមឹ្រត�វក�ុងតួនាទីខ�ួនជាអ�ករក្សោ្របាកប់េ��   

 - ៃគបន�ំមូលនិធិ ឬមូលប្រត ឬក្សយ័ធន 

 - េធ�្រពឹទ�ិកម� 

 - ករសមា� ត្របាក ់

 - ែក�ងឬ/និងេ្របលិខិតឯកជន ឬសធារណៈែក�ងក� យ។ 

២. ្រត�វបានផ�នា� េទសដកព់ន�នាគារពីបទេចញមូលប្បទនប្រតគា� នសច្់របាក។់ 

៣. ្រត�វបានផ�នា� េទសជាស� ពរេនបរេទសពបីទឧ្រកដិ� ឬមជ្ឈមឹ ែដលមានែចងេនក�ុងចំណុច ១ 

 និង ២ ខងេល។ 

៤. ្រត�វបានផ�នា� េទសេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ឬេនបរេទសពបីទក្សយ័ធន ឬករជ្រមះបំណុល

 តមផ�ូវតុលករ   ឬករជ្រមះ្រទព្យសម្បត�។ិ 

៥. ្រត�វរងវធិានករតមផ�ូវតុលករ េដយករតេមា� ះយសពីមុខងរសធារណៈ។ 

៦. ្រត�វបានទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ក�ុងករ្រគប្់រគង្រគឹះស� នចណុំះច្បោបេ់នះ ែដលអជា� បណ័�

 ្រត�វបានដកហូត។ 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងនាយកែដល្រត�វបានែតងតងំ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានដូចមានភា� បក់�ុង

ឧបសម�ន័�២ ៃន្របកសេនះ។ 
 

ជំពូកទី ៦ 
វិធានករ និង ករពិនយ័ 

 

្របករ ១៥.- សទិ�អិំណាចរបសអ់ជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

 ១.   ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអំណាចក�ុងករផ�ល់ ព្ួយរ ដកហូតអជា� បណ�  ដកប់ទប្ប��ត� ិ

បទប��  និងករែណនាសំ្រមាប្់រត�តពិនតិ្យ អជីវកម�របស់្រក�មហុ៊ន តមករចបំាច។់ 

២.  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្ួយរ ឬដកហូតអជា� បណ�  េដយែផ�កេលមូលេហតុមយួ ឬេ្រចន ដូច 

ខងេ្រកមៈ 

 ក. ្រក�មហុ៊នមនិបានចបេ់ផ�មអជីវកម�ក�ុងកំឡុងេពលបីែខ បនា� បព់ទីទួលបានអជា� បណ�  

 ខ. ្រក�មហុ៊នបំពនច្បោប ់ឬបទប្ប��ត�ិ ែដល្រគប្់រគងេល្របតិបត�ិករ្រក�មហុ៊ន 

 គ. ្រក�មហុ៊នមនិអច្របកបអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 
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 ឃ. ្រក�មហុ៊នផា� កអជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

 ង.្រក�មហុ៊នស�័្រគចិត�ប�្ឈប្់របតិបត�ិករ បនា� បព់ីទទលួបានករយល់្រពមពីអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

 ច. ្រក�មហុ៊នអសធនភាព ឬក្សយ័ធន ឬស�ិតក�ុងដំេណ រករជ្រមះប�� ី ឬក�ុងដំណាកក់លែតងតងំ

អភបិាលបេណា� ះអសន�តមផ�ូវតុលករ។  
 

្របករ ១៦.-  វធិានករចំេពះ្រក�មហ៊ុន 

១. ក�ុងករណី្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុបាន្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោបភ់តិសន្យោហិរ�� វត�ុ ឬបទប្ប��ត�ិ 

ជាធរមាន   ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងដកទ់ណ� កម�ខងវនិយ័ចំេពះ្រក�មហុ៊នេនាះេយាងតមមា្រត ៣៥ ៃន

ច្បោបស់�ីពីភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ។ 

២. ្របសិនេប្រក�មហុ៊នបាន្រប្រពឹត�េល�សនឹងខ�មឹសរៃន្របកសេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចត់

វធិានករែកត្រម�វក�ុងរយៈេពលកំណត់មួយ។ ក�ុងករណី្រក�មហុ៊នមិនអចអនុវត�បានតមេពលកំណត់ ឬ

សកម�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នអចបះ៉ពល់ដល់ស�ិរភាព្របតិបត�ិករ ឬបះ៉ពល់ដល់សិទ� ិនិងផល្របេយាជនរ៍បស់

អតិថិជន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចតវ់ធិានករ ដូចជា ផា� កដំេណ រករអជីវកម� និងកណំតសិ់ទ�រិបស់

ភាគទុនិក ជាេដម ែផ�កេទេលស� នភាពជាកែ់ស�ង និង្រសបតមបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

 

្របករ ១៧.- ពិនយ័អន�រករណ៍ 

 បែន�មេលទណ� កម�ខងវនិយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹដកព់ិនយ័អន�រករណ៍ដូចខងេ្រកម៖ 

 ១.  ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ែដលមនិបានេគារពតមកលកំណតៃ់នករប��ូ នរបាយករណ៍នឹង

្រត�វពិនយ័ដូចខងេ្រកម៖ 

 ក. ចំេពះរបាយករណ៍៖  

ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ  ចំនួនទកឹ្របាក ់ 

 ពី ១េទ ៥ ៃថ�  ៥០.០០០ េរៀល (ហសិបពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ� 

 ពី ៦េទ ១០ ៃថ�  ៣០០.០០០ េរៀល (បីរយពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ� 

 ពី ១១េទ ១៥ ៃថ�  ៧០០.០០០ េរៀល (្របាពំីររយពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ�។ 

េលសពី១៦ៃថ�េឡងេទ ្រក�មហុ៊ន្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

ខ.ចំេពះលិខិតេឆ�យតប និងករផ�ល់ពត័ម៌ានេផ្សងៗ ៖  

ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ  ចំនួនទកឹ្របាក ់

 ពី ១េទ ៥ ៃថ�  ៥០.០០០ េរៀល (ហសិបពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ� 

 ពី ៦េទ ១០ ៃថ�  ៣០០.០០០ េរៀល (បីរយពនេ់រៀល) ក�ុងមយួៃថ�។ 

េលសពី១១ៃថ�េឡងេទ ្រក�មហុ៊ន្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 
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២. ករេល�សនឹងបទប្ប��ត�ជិាធរមាន ្រត�វពិនយ័ទកឹ្របាក ់១.០០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) 

ក�ុងមយួៃថ� គិតចបព់ីៃថ�្របសិទ�ភាពែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូកទី ៧ 
អវសនប្ប��ត� ិ

 

្របករ ១៨.-   

បុគ�ល ឬ្រក�មហុ៊នែដលបាន និងកំពុងេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេដយមនិមានអជា� បណ�  

្រត�វេស�សំុអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៦ែខ (្របាមំយួែខ) គិតចបព់ីៃថ�ែដល្របកសេនះ

ចូលជាធរមាន។ 
 

្របករ ១៩.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន នងិអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេ្រកមអណា

ព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២០.-   

្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

      រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ២ី៧  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១១ 

        េទសភបិាល  

                                                           ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�័ន�ទ ី១ 

 

គំរលូខិតិ 

សមូេគារពជូន ឯកឧត�មេទសភិបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

        3 
ឯកឧត�មជាទីេគារព 

 

 េយាងតមករែតងតងំនាយក្រក�មហុ៊ន (េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន) ែដលខ�ុ ំនឹងចូលកនត់ំែណងជា............. 

ខ�ុ ំសូមជូនភា� បម់កជាមយួនូវពត័ម៌ាន (រមួមាន្របវត�ិសេង�ប និងសំនួរដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័�ទី២) តម្របករ

១៣ ៃន្របកសេនះ។  

 ខ�ុ ំសូមធានាថាព័ត៌មានេនះពិតជា្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញ េឆ� យតបេទនឹងត្រម�វកររបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ជាពិេសស ខ�ុ ំសូមធានាអះអងថា ខ�ុ ំពិតជាគា� នជាបទ់កទិ់នេទនឹងករហមឃាត់

ណាមយួក�ុង្របករ១៤ ៃន្របកសេនះេទ។ 

 ខ�ុ ំសូមសន្យោថានឹងផ�ល់ពត័ម៌ានស�ីពីករផា� ស់ប�ូរណាមយួ ែដលទកទ់ងេទនឹងពត័ម៌ានខងេលជូន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាភា� ម។ 

 បែន�មេលេនះេទៀត ក�ុងនាមជានាយក្រក�មហុ៊ន ខ�ុ ំសូមធានាថា នឹងផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវ

រល់ពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនងឹករចតត់ងំរដ�បាលនិងគណេនយ្យ ស� នភាពហិរ�� វត�ុ ជាពិេសសចំេពះ

គុណភាពៃន្រទព្យសម្បត�ិភតសិន្យោ និងស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនកិទងំអស់។ 

 

  សូម ឯកឧត�ម េទសភបិាល េមត� ទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�័្រគអំពីខ�ុ៕ំ 
 

        ហត�េលខ 
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២. ករេល�សនឹងបទប្ប��ត�ជិាធរមាន ្រត�វពិនយ័ទកឹ្របាក ់១.០០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) 

ក�ុងមយួៃថ� គិតចបព់ីៃថ�្របសិទ�ភាពែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូកទី ៧ 
អវសនប្ប��ត� ិ

 

្របករ ១៨.-   

បុគ�ល ឬ្រក�មហុ៊នែដលបាន និងកំពុងេធ�អជីវកម�ភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេដយមនិមានអជា� បណ�  

្រត�វេស�សំុអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៦ែខ (្របាមំយួែខ) គិតចបព់ីៃថ�ែដល្របកសេនះ

ចូលជាធរមាន។ 
 

្របករ ១៩.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន នងិអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុេ្រកមអណា

ព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២០.-   

្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

      រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ២ី៧  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១១ 

        េទសភបិាល  

                                                           ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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គំរលូខិតិ 

សមូេគារពជូន ឯកឧត�មេទសភិបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

        3 
ឯកឧត�មជាទីេគារព 

 

 េយាងតមករែតងតងំនាយក្រក�មហុ៊ន (េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន) ែដលខ�ុ ំនឹងចូលកនត់ំែណងជា............. 

ខ�ុ ំសូមជូនភា� បម់កជាមយួនូវពត័ម៌ាន (រមួមាន្របវត�ិសេង�ប និងសំនួរដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័�ទី២) តម្របករ

១៣ ៃន្របកសេនះ។  

 ខ�ុ ំសូមធានាថាព័ត៌មានេនះពិតជា្រតឹម្រត�វ និងេពញេលញ េឆ� យតបេទនឹងត្រម�វកររបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ជាពិេសស ខ�ុ ំសូមធានាអះអងថា ខ�ុ ំពិតជាគា� នជាបទ់កទ់និេទនឹងករហមឃាត់

ណាមយួក�ុង្របករ១៤ ៃន្របកសេនះេទ។ 

 ខ�ុ ំសូមសន្យោថានឹងផ�ល់ពត័ម៌ានស�ីពីករផា� ស់ប�ូរណាមយួ ែដលទកទ់ងេទនឹងពត័ម៌ានខងេលជូន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាភា� ម។ 

 បែន�មេលេនះេទៀត ក�ុងនាមជានាយក្រក�មហុ៊ន ខ�ុ ំសូមធានាថា នឹងផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវ

រល់ពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនងឹករចតត់ងំរដ�បាលនិងគណេនយ្យ ស� នភាពហិរ�� វត�ុ ជាពិេសសចំេពះ

គុណភាពៃន្រទព្យសម្បត�ិភតសិន្យោ និងស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនកិទងំអស់។ 

 

  សូម ឯកឧត�ម េទសភបិាល េមត� ទទួលនូវគារវកិច�ដេ៏ស� ះស�័្រគអំពីខ�ុ៕ំ 
 

        ហត�េលខ 
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១. េគាត�នាម 

................................................................................................................................................... 

២. នាមខ�ួន 

................................................................................................................................................... 

៣. េឈ� ះេហេ្រក 

................................................................................................................................................... 

៤.១ សូមេរៀបរបប់ំេពញេលគំរេូនះនូវនីតិសម្បទរបស់េលក ឧទហរណ៍ដូចជាៈ គណៈនាយកបច�ុប្បន� ឬ
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

៥. អសយដ� នផា� ល់ខ�ួន 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

៦. អសយដ� នផា� ល់ខ�ួនែដលធា� បប់ានរស់េនកន�ងមក ចបពី់កំឡុង ៥ឆា� មំនុៈ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

៧. កលបរេិច�ទ (ៃថ�/ ែខ/ ឆា� )ំ និងទីកែន�ងកំេណ ត (គតិទងំ្រស�កនិង្រក�ង) 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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១. េគាត�នាម 

................................................................................................................................................... 

២. នាមខ�ួន 

................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១១.១ ចូរេរៀបរបអ់ំពីមខុរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា� កំន�ងមក េដយ

ប�� កព់ី េឈ� ះ អសយដ� ន របស់និេយាជកក�ុងករណីនីមយួៗ ចរតិៃនមខុជំនួញ ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១១.២ សូមេរៀបរបក់លព១ី០ឆា� មំុន េបសិនជាអ�កជាភាគទុនិកែដលមានេឈ� ះកនក់បផ់ា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមយួេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន� េប

សិនជាមានសូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះ និងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ

េទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១១.៣ សូមេរៀបរបច់ំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�ក ចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកនក់បឬ់បានកនក់បក់�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងតំែណង្រក�មហុ៊នមយួឬជាភាគទុនិកសំខនម់យួែដលមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអ�ក

ដកព់ក្យសំុ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១២. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក 

ជាភាគទុនិក  ឬជាអ�កចតក់រ ធា� បទ់ទួលឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ�  ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជំនួញេនក�ុង
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្របេទសណាមយួែដរឬេទ េបមាន សូមប�� កនូ់វចំណុចពេិសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ ឬ

្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបានដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៣. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័�ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�កចិ�កររបស់ខ�ួន ធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជាសធារណៈ 

ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វេគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ េបមានសូមប�� ក។់ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៤. េតខ�ួនេលក-េលក្រសី ធា� ប្់រត�វេគហមមនិឲ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបំេរ ករងរណាមយួែដរ

ឬេទ េបមានសូមប�� ក។់ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៥. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ណុំល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឲ្យបានច្បោស់លស់។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៦. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នងឹករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ីពីបទេល�ស េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទួលខុសេលកំហុសណាខ�ះ ឬករ្រប្រពឹត�ឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ ែដលមានចំេពះអង�ភាព

ណាមយួ ឬសមាជិកណាមា� កែ់ដរឬេទ, េតធា� ប្់រត�វបានេគេចទ្របកន ់ ឬរកេឃញនូវកំហុសៃនករសមា� ត

្របាកែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមាន សូមប�� កក់រណីនីមយួៗឲ្យបានច្បោស់លស់។ 
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495

១០. ចូរប�� កព់ី កំរតិចំេណះដឹង និង គុណវឌុ្ឍវជិា� ជីវៈ្រពមទងំទីកែន�ង និងឆា� ែំដលបានទទួល 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១១.១ ចូរេរៀបរបអ់ំពីមខុរបរ និងករងរែដលបានេធ�ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងរយៈេពល១០ឆា� កំន�ងមក េដយ

ប�� កព់ី េឈ� ះ អសយដ� ន របស់និេយាជកក�ុងករណីនីមយួៗ ចរតិៃនមខុជំនួញ ស� នភាពែដលមាន និង

កលបរេិច�ទពកព់ន័�។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១១.២ សូមេរៀបរបក់លព១ី០ឆា� មំុន េបសិនជាអ�កជាភាគទុនិកែដលមានេឈ� ះកនក់បផ់ា� ល់ ឬេដយ

្របេយាលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចៃនេដមទុន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� តៃន្រក�មហុ៊នមយួេ្រកពី្រក�មហុ៊នបច�ុប្បន� េប

សិនជាមានសូមេរៀបរបេ់ឈ� ះ និងសកម�ភាព្រក�មហុ៊នេនះ និងចំនួនភាគហុ៊ន ្រពមទងំអត�្របេយាជនេ៍ផ្សងៗ

េទៀតរបស់អ�កចំេពះ្រក�មហុ៊នេនះ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១១.៣ សូមេរៀបរបច់ំេពះករយល់ដឹងរបស់អ�ក ចំេពះ្រក�មហុ៊នែដលអ�កកនក់បឬ់បានកនក់បក់�ុងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុងតំែណង្រក�មហុ៊នមយួឬជាភាគទុនិកសំខនម់យួែដលមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអ�ក

ដកព់ក្យសំុ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១២. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីរមួ្របា្រស័យក�ុងឋនៈជានាយក 

ជាភាគទុនិក  ឬជាអ�កចតក់រ ធា� បទ់ទួលឬធា� បេ់ស�សំុអជា� បណ�  ឬធា� បច់តែ់ចងសកម�ភាពជំនួញេនក�ុង

463

្របេទសណាមយួែដរឬេទ េបមាន សូមប�� កនូ់វចំណុចពេិសស ្របសិនេបករេស�េនាះ្រត�វបានបដិេសធ ឬ

្រត�វដកវញិបនា� បព់ីបានេធ�េហយ ឬបានដកហូតករអនុ�� តក្៏រត�វប�� កច់ំណុចពិេសសែដរ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៣. េតខ�ួនេលក-េលក្រសីផា� ល់ ឬអង�ភាពណាមយួែដលេលក-េលក្រសីបានពកព់ន័�ជាមយួក�ុងករ

អនុវត�កចិ�កររបស់ខ�ួន ធា� ប្់រត�វបានអជា� ធរអណាព្យោបាល ឬអង�ភាពវជិា� ជីវៈណាមយួ្រពមានជាសធារណៈ 

ឬជាកម�វត�ុែដល្រត�វេគេធ�ករេសុបអេង�តែដរឬេទ េបមានសូមប�� ក។់ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៤. េតខ�ួនេលក-េលក្រសី ធា� ប្់រត�វេគហមមនិឲ្យចូល្របកបវជិា� ជីវៈជំនាញ ឬបំេរ ករងរណាមយួែដរ

ឬេទ េបមានសូមប�� ក។់ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៥. េតធា� បម់ានប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករកតក់�ីរបស់តុលករពីករជំពកប់ណុំល និង្របាកែ់ដល្រត�វសង

េគែដរឬេទ េតធា� បម់ាន្របកសស�ីពីករក្សយ័ធនតមលក�ណៈគតិយុត�ែដរឬេទ េន្របេទសណា េតធា� ប់

ទទួលរងករប�ឹងេលក្សយ័ធនែដរឬេទ េបមានសូមប�� កក់�ុងករណីនីមយួៗឲ្យបានច្បោស់លស់។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៦. េតធា� បម់ានពកព់ន័�នងឹករ្រគប្់រគងអង�ភាពណាខ�ះ ែដល្រត�វតុលករកតេ់សចក�ីពីបទេល�ស េន

្របេទសណា, េតធា� បប់ានទទួលខុសេលកំហុសណាខ�ះ ឬករ្រប្រពឹត�ឆា� ឆំ�ងេផ្សងៗ ែដលមានចំេពះអង�ភាព

ណាមយួ ឬសមាជិកណាមា� កែ់ដរឬេទ, េតធា� ប្់រត�វបានេគេចទ្របកន ់ ឬរកេឃញនូវកំហុសៃនករសមា� ត

្របាកែ់ដរឬេទ, េបសិនជាមាន សូមប�� កក់រណីនីមយួៗឲ្យបានច្បោស់លស់។ 
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៧. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័�នឹងករប�ឹងផ�ល់េន្របេទស

ណាមយួេទ េបមានសូមប�� កឲ់្យច្បោស់លស់។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៨. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធផិា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីពី

្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៩. សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និងតួនាទ ីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន

លក�ណៈសម្បតិ�ល� េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបុគ�លែដលមនិ

ែមនជាសចញ់ាតិេហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតចិ៥ឆា� )ំ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

២០. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមខុងរ-តួនាទីផា� ល់ខ�ួន ដូចមានប�� កក់�ុង 

សំណួរ ៤.១ សមជីនគួរែតប�� កប់ែន�មឲ្យបានច្បោស់លស់ េដម្បជីាគុណ្របេយាជនសំ៍របក់រពិនិត្យ

ពិចរណាឲ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�។ ករណីបំបាតេ់ចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗ ែដលពកព់ន័�

េដយបែង�រព័ត៌មានពិត ឬផ�ល់ឲ្យនូវព័ត៌មានខុសពីករពិតនឹង្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោប់ជាធរមាន 

(សូមអនេសចក�្ីរបកសដូចខងេ្រកម)៖ 

465

ចូរកតសំ់គាល់ឲ្យបានច្បោស់ថាៈ រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឲ្យ ្រត�វទទួលខុស្រត�វចេំពះមុខច្បោបជ់ាធរមាន 

េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ ្រត�វបានរក្សោទុកជាសមា� តេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា) េលក

ែលងែតករណីែដលផ�ល់ឲ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ 

េសចក�្ីរបកស ឬកចិ�សន្យោផា� ល់ខ�ួន 

 ខ�ុ ំសូមសន្យោថា នឹងទទួលខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន

េនះែក�ងក� យ ឬខុសពីករពតិ ែដលពកព់ន័�នឹងករដកព់ក្យសំុអជា� បណ� ្របកបអជីវកម�។  

 ខ�ុ ំសូមប�� កជូ់នជាឧឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឲ្យជាចេម�យចំេពះសំណួរខងេលគឺពិតជា្រតឹម្រត�វ 

និងបានបំេពញបរបិូរណ៍េដយចំេណះដងឹផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិមានេហតុករណ៍

ណាេផ្សងឬផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង (សមត�កិច�) េដម្ប្ីរជាប

េនាះេឡយ។ 

 ខ�ុ ំសូមសន្យថា នឹងផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអំពីេរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ ែដល

្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមាន េនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនតិ្យពិចរណា េលពក្យេស�សំុ 

របស់េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។ 

 

េឈ� ះ 

................................................................................................................................................... 

មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 

................................................................................................................................................... 

ហត�េលខ....................................................................ៃថ�ទី..........ែខ.................  ឆា� .ំ................... 
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៧. បច�ុប្បន�េនះ េ្រកពីសមត�ភាពវជិា� ជីវៈ េតេលក-េលក្រសីមានករពកព់ន័�នឹងករប�ឹងផ�ល់េន្របេទស

ណាមយួេទ េបមានសូមប�� កឲ់្យច្បោស់លស់។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៨. សូមផ�ល់នូវរបាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ ស�ីពមីូលនិធផិា� ល់សុទ�របស់ខ�ួន េដយផ�ល់នូវតរងលំអិតស�ីពី

្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៩. សូមបង� ញេឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� និងតួនាទ ីឬកិត�ិនាម របស់ឯកត�ជនបីរបូ ែដល្រត�វមាន

លក�ណៈសម្បតិ�ល� េដម្បបី�� កព់ីលក�ណៈបុគ�ល និងវជិា� ជីវៈរបស់សមខី�ួន (សក្សដីឹងឮជាបុគ�លែដលមនិ

ែមនជាសចញ់ាតិេហយធា� បប់ានស� ល់េលក-េលក្រសីយ៉ាងតចិ៥ឆា� )ំ។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

២០. េបសិនជាមានពត័ម៌ានបែន�មេទៀតែដលសម្រសបនឹងមខុងរ-តួនាទីផា� ល់ខ�ួន ដូចមានប�� កក់�ុង 

សំណួរ ៤.១ សមជីនគួរែតប�� កប់ែន�មឲ្យបានច្បោស់លស់ េដម្បជីាគុណ្របេយាជនសំ៍របក់រពិនិត្យ

ពិចរណាឲ្យ្រតឹម្រត�វតមទ្រមងគ់តិយុត�។ ករណីបំបាតេ់ចលរល់្រពឹត�ិករណ៍េរឿងរ៉វេផ្សងៗ ែដលពកព់ន័�

េដយបែង�រព័ត៌មានពិត ឬផ�ល់ឲ្យនូវព័ត៌មានខុសពីករពិតនឹង្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះច្បោប់ជាធរមាន 

(សូមអនេសចក�្ីរបកសដូចខងេ្រកម)៖ 

465

ចូរកតសំ់គាល់ឲ្យបានច្បោស់ថាៈ រល់ពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឲ្យ ្រត�វទទួលខុស្រត�វចេំពះមុខច្បោបជ់ាធរមាន 

េហយរល់ពត័ម៌ានទងំេនះ ្រត�វបានរក្សោទុកជាសមា� តេ់ដយអជា� ធរ្រគប្់រគង (ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា) េលក

ែលងែតករណីែដលផ�ល់ឲ្យ្រសបតមទ្រមងគ់តិយុត�។ 

េសចក�្ីរបកស ឬកចិ�សន្យោផា� ល់ខ�ួន 

 ខ�ុ ំសូមសន្យោថា នឹងទទួលខុស្រត�វេនចំេពះមុខច្បោប ់េបសិនជាពត័ម៌ានណាមយួែដលបានផ�ល់ជូន

េនះែក�ងក� យ ឬខុសពីករពតិ ែដលពកព់ន័�នឹងករដកព់ក្យសំុអជា� បណ� ្របកបអជីវកម�។  

 ខ�ុ ំសូមប�� កជូ់នជាឧឡារកិថា ពត័ម៌ានែដលបានឲ្យជាចេម�យចំេពះសំណួរខងេលគឺពិតជា្រតឹម្រត�វ 

និងបានបំេពញបរបិូរណ៍េដយចំេណះដឹងផា� ល់ខ�ួនរបស់ខ�ុ ំបាទ ឬនាងខ�ុ ំ េហយពិតជាមនិមានេហតុករណ៍

ណាេផ្សងឬផ�ុយពីេសចក�ីរយករណ៍ ដូចែដលបានប�� កជូ់នអជា� ធរែដល្រគប្់រគង (សមត�កិច�) េដម្ប្ីរជាប

េនាះេឡយ។ 

 ខ�ុ ំសូមសន្យថា នឹងផ�ល់ពត័ម៌ានជូនអជា� ធរែដល្រគប្់រគងេដម្ប្ីរជាបអំពីេរឿងរ៉វ ឬេហតុករណ៍ ែដល

្រត�វផា� ស់ប�ូរណាមយួែដលេកតមាន េនេពលែដលអជា� ធរ្រគប្់រគងកំពុងពិនតិ្យពិចរណា េលពក្យេស�សំុ 

របស់េយងខ�ុ ំ្រជាបជាពត័ម៌ាន។ 

 

េឈ� ះ 

................................................................................................................................................... 

មុខងរ និងឋនៈែដលទទួលបន�ុក 

................................................................................................................................................... 

ហត�េលខ....................................................................ៃថ�ទី..........ែខ.................  ឆា� .ំ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

466



498

ធ៩-០១០-១៥១ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

អ�កដំេណ រករតតយិភាគី 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
្របករ ១.- 

េគាលបណំងរបស់្របកសេនះគឺេដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់្រគឹះស� នធនាគារ ែដលបានកំណតេ់ដយ 

ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “ ធនាគារ “ េដម្ប្ីរបគល់មយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កៃន

េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ ឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីមយួឬេ្រចន ដូចែដលបាន្រពមេ្រព�ងគា� រវង

ធនាគារ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគីទងំេនាះ និងែដល្រត�វមានករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

្រសបតមមា្រត២០៤ ៃនច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតបិត�ិករទូទតស់ង្របាក។់    
 

្របករ ២.- 

អ�កដេំណ រករតតយិភាគ ី (Third-Party Processor) សំេដដល់បុគ�លែដលធនាគារបាន្របគល់

សិទិ�ឱ្យេធ�្របតិបត�ិករេលមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កៃនេសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាករ់បស់ធនាគារេនាះ។ 

 ករផ�ល់េសវពខីងេ្រក (Outsourcing) សំេដដល់ករ្របគល់េសវមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កែដល 

ធនាគារបាន្រពមេ្រព�ងជាមយួបុគ�ល ឬធនាគារមយួេផ្សងេទៀតេដម្បេីធ�េសវេនាះជំនសួខ�ួន។ 

 

ជំពូក ២ 
េសវ្របតបិត�កិរទូទត់សង្របាក ់

្របករ ៣.- 

 ១. បុគ�លែដលមនិែមនជាធនាគារមនិអចេធ�អជីវកម�ពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់

ឬតងំខ�ួនឯងជាអ�កផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកប់ានេឡយ លុះ្រតែតបុគ�លេនាះ ៖ 

  ក. ្រត�វបានធនាគារអនុ�� តឱ្យេធ�ជាអ�កដំេណ រករតតិយភាគីរបស់ខ�ួនតមករ    

្រពមេ្រព�ងគា�  និង 

  ខ. បានទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ២. េនេពលទទួលបានករអនុ�� តពីធនាគារ និងទទលួបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីអចផ�ល់េសវមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កជនំួសឱ្យធនាគារ ដូចមានែចងេនក�ុង

មា្រត ២០៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន នងិ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកដូ់ចខងេ្រកម៖ 

  ក. ជាអ�កទំនាកទ់នំង 
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  ខ. ជាអ�កផាត់ទត់អន�រធនាគារែដលអចប��ូ នជាបន�នូវព័ត៌មានអំពីករទូទត់អន�រ

ធនាគារេទធនាគារនានា រមួទងំធនាគារជាកែន�ងែដលករទូទត្់រត�វបានប��បផ់ង

ែដរ 

  គ. ជាអ�ក្រគប្់រគង ឬជាអ�កេធ�្របតិបត�ិករេលគណនីអតិថិជនរបស់ធនាគារ និង/ឬ  

  ឃ. េដរតួជាកែន�ងេផ� និងទទលួប�� ទូទតែ់ដល្រត�វបានេផ� ឬទទួលេដយធនាគារ 

េហយែដលអតិថិជនរបស់ធនាគារអចចូលទកទ់ងេដយផា� ល់ស្រមាបក់រេផ� នងិ

ទទួលប�� ទូទត។់ បែន�មេលេនះ៖ 

  ង. ជាអ�កផ�ល់េសវេផ�រ្របាកត់មទូរស័ព�ចល័ត ឬតមមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត 

  ច. ជាអ�កផ�ល់េសវផាតទ់ត ់ និងទូទត ់ ករទូទតស់ង្របាកេ់ដយបណ័� ឥណទន ឬ

បណ័� ឥណពន� 
្របករ ៤.- 

 ១. អ�កដំេណ រករតតិយភាគីអច្រគប្់រគង និងេធ�្របតបិត�កិរជំនួសឱ្យធនាគារមយួ ឬេ្រចន

នូវ្របពន័�ទូទតស់ង្របាកស់្រមាប៖់ 

  ក. ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់និងករដកសច្់របាក ់

  ខ.  ករផាតទ់ត ់ និងទូទត ់ េនក�ុង្របេទសកម�ុជាស្រមាបឧ់បករណ៍ទូទតស់ង្របាកជ់ា

របូិយវត�ុក�ុង្រស�ក និងជារបូិយបណ័�   

 ២. ក�ុងករណីេនះ អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វែតបានទទលួករអនុ�� តឱ្យេធ�េសវែបបេនះ 

េដយធនាគារមយួ និងធនាគារទងំអស់ែដលចូលរមួេនក�ុង្របពន័�ទូទត ់ េហយករទទួលខុស្រត�វរបស់

ធនាគារនីមយួៗ ្រត�វែតបានែបងែចកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  
 

្របករ ៥.- 

 អ�កដំេណ រករតតិយភាគីែដល្រគប្់រគង្របពន័�ទូទតន់ងឹ្រត�វស�ិតេនេ្រកម្របកសស�ីពី ្របពន័�

ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ្របកសស�ីពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័មានលក�ណៈជា្របពន័�ៃន្របពន័�ទូទត់

សង្របាក់ និង្របកសស�ីពី្របតិបត�ិករៃនគណនីទូទត់ែដលមាន្រសប់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង

វធិានករពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត្របសិនេបមាន។ 

 

ជំពូក ៣ 
ករេស�សុអំជា� បណ័� ស្រមាប់អ�កដំេណ រករតតយិភាគីរបសធ់នាគារ 

 

្របករ ៦.- 

 ១. មុនេពលអនុ�� តឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ធនាគារ

្រត�វដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជនំួសឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគី។ ពក្យេស�សំុេនះ

្រត�វែតប�� ក ់ឬមានពត័ម៌ានដូចតេទ៖ 

  ក.  េឈ� ះផ�ូវករ អសយដ� នរស់េន និងអសយដ� នេធ�អជីវកម�របស់អ�កដំេណ រករ

តតិយភាគ ី និងសម�តិនាមឬេឈ� ះពណិជ�កម�ែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគបីាន
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ធ៩-០១០-១៥១ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

អ�កដំេណ រករតតយិភាគី 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករ

កំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
្របករ ១.- 

េគាលបណំងរបស់្របកសេនះគឺេដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់្រគឹះស� នធនាគារ ែដលបានកំណតេ់ដយ 

ច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “ ធនាគារ “ េដម្ប្ីរបគល់មយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កៃន

េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ ឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីមយួឬេ្រចន ដូចែដលបាន្រពមេ្រព�ងគា� រវង

ធនាគារ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគីទងំេនាះ និងែដល្រត�វមានករអនុ�� តជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

្រសបតមមា្រត២០៤ ៃនច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតបិត�ិករទូទតស់ង្របាក។់    
 

្របករ ២.- 

អ�កដេំណ រករតតយិភាគ ី (Third-Party Processor) សំេដដល់បុគ�លែដលធនាគារបាន្របគល់

សិទិ�ឱ្យេធ�្របតិបត�ិករេលមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កៃនេសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាករ់បស់ធនាគារេនាះ។ 

 ករផ�ល់េសវពខីងេ្រក (Outsourcing) សំេដដល់ករ្របគល់េសវមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កែដល 

ធនាគារបាន្រពមេ្រព�ងជាមយួបុគ�ល ឬធនាគារមយួេផ្សងេទៀតេដម្បេីធ�េសវេនាះជំនសួខ�ួន។ 

 

ជំពូក ២ 
េសវ្របតបិត�កិរទូទត់សង្របាក ់

្របករ ៣.- 

 ១. បុគ�លែដលមនិែមនជាធនាគារមនិអចេធ�អជីវកម�ពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់

ឬតងំខ�ួនឯងជាអ�កផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកប់ានេឡយ លុះ្រតែតបុគ�លេនាះ ៖ 

  ក. ្រត�វបានធនាគារអនុ�� តឱ្យេធ�ជាអ�កដំេណ រករតតិយភាគីរបស់ខ�ួនតមករ    

្រពមេ្រព�ងគា�  និង 

  ខ. បានទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ២. េនេពលទទួលបានករអនុ�� តពីធនាគារ និងទទលួបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីអចផ�ល់េសវមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កជនំួសឱ្យធនាគារ ដូចមានែចងេនក�ុង

មា្រត ២០៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន នងិ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកដូ់ចខងេ្រកម៖ 

  ក. ជាអ�កទំនាកទ់ំនង 
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  ខ. ជាអ�កផាត់ទត់អន�រធនាគារែដលអចប��ូ នជាបន�នូវព័ត៌មានអំពីករទូទត់អន�រ

ធនាគារេទធនាគារនានា រមួទងំធនាគារជាកែន�ងែដលករទូទត្់រត�វបានប��បផ់ង

ែដរ 

  គ. ជាអ�ក្រគប្់រគង ឬជាអ�កេធ�្របតិបត�ិករេលគណនីអតិថិជនរបស់ធនាគារ និង/ឬ  

  ឃ. េដរតួជាកែន�ងេផ� និងទទលួប�� ទូទតែ់ដល្រត�វបានេផ� ឬទទួលេដយធនាគារ 

េហយែដលអតិថិជនរបស់ធនាគារអចចូលទកទ់ងេដយផា� ល់ស្រមាបក់រេផ� នងិ

ទទួលប�� ទូទត។់ បែន�មេលេនះ៖ 

  ង. ជាអ�កផ�ល់េសវេផ�រ្របាកត់មទូរស័ព�ចល័ត ឬតមមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត 

  ច. ជាអ�កផ�ល់េសវផាតទ់ត ់ និងទូទត ់ ករទូទតស់ង្របាកេ់ដយបណ័� ឥណទន ឬ

បណ័� ឥណពន� 
្របករ ៤.- 

 ១. អ�កដំេណ រករតតិយភាគីអច្រគប្់រគង និងេធ�្របតបិត�កិរជំនួសឱ្យធនាគារមយួ ឬេ្រចន

នូវ្របពន័�ទូទតស់ង្របាកស់្រមាប៖់ 

  ក. ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់និងករដកសច្់របាក ់

  ខ.  ករផាតទ់ត ់ និងទូទត ់ េនក�ុង្របេទសកម�ុជាស្រមាបឧ់បករណ៍ទូទតស់ង្របាកជ់ា

របូិយវត�ុក�ុង្រស�ក និងជារបូិយបណ័�   

 ២. ក�ុងករណីេនះ អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វែតបានទទួលករអនុ�� តឱ្យេធ�េសវែបបេនះ 

េដយធនាគារមយួ និងធនាគារទងំអស់ែដលចូលរមួេនក�ុង្របពន័�ទូទត ់ េហយករទទួលខុស្រត�វរបស់

ធនាគារនីមយួៗ ្រត�វែតបានែបងែចកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  
 

្របករ ៥.- 

 អ�កដំេណ រករតតិយភាគីែដល្រគប្់រគង្របពន័�ទូទតន់ងឹ្រត�វស�ិតេនេ្រកម្របកសស�ីពី ្របពន័�

ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ្របកសស�ីពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័មានលក�ណៈជា្របពន័�ៃន្របពន័�ទូទត់

សង្របាក់ និង្របកសស�ីពី្របតិបត�ិករៃនគណនីទូទត់ែដលមាន្រសប់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង

វធិានករពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត្របសិនេបមាន។ 

 

ជំពូក ៣ 
ករេស�សុអំជា� បណ័� ស្រមាប់អ�កដំេណ រករតតយិភាគីរបសធ់នាគារ 

 

្របករ ៦.- 

 ១. មុនេពលអនុ�� តឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ធនាគារ

្រត�វដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជនំួសឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគី។ ពក្យេស�សំុេនះ

្រត�វែតប�� ក ់ឬមានពត័ម៌ានដូចតេទ៖ 

  ក.  េឈ� ះផ�ូវករ អសយដ� នរស់េន និងអសយដ� នេធ�អជីវកម�របស់អ�កដំេណ រករ

តតិយភាគី និងសម�តិនាមឬេឈ� ះពណិជ�កម�ែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគបីាន
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េ្រប្របាស់ក�ុងករេធ�អជីវកម�របស់ខ�ួនជំនសួឱ្យធនាគារ និងករពិពណ៌នាអំពសី� នភាព

្រសបច្បោបរ់បស់ខ�ួន។ 

  ខ. ករពិពណ៌នាអពំីេសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកែ់ដលពីមុនអ�កដំេណ រករតតិយ

ភាគីធា� បប់ានផ�ល់េនក�ុងនិងេ្រក្របេទសកម�ុជា្របសិនេបមាន និងេសវ្របតិបត�ិករ

ទូទតស់ង្របាក ់ ែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគីមានបំណងផ�ល់េនក�ុង្របេទស

កម�ុជាជំនួសឱ្យធនាគារ។ 

  គ. ករពិពណ៌នាអពំីមេធ្យោបាយ្រសបច្បោបែ់ដល្រត�វអនុវត� េដម្បកីរពរមូលនិធិរបស់

អតិថិជនពីហនិភយ័ណាមយួែដលបណា� លមកពីករផ�ល់េសវពីខងេ្រកេនះ ករ

្របឆាងំនឹងករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� នងិកតព�កិច�ស� ល់អតិថជិន

របស់ខ�ួន ្រពមទំងវធិានករនានាេដម្បឱី្យអតិថិជនបានដឹងអំពីតួនាទីរបស់អ�ក

ដំេណ រករតតិយភាគីេនក�ុងេសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក។់ ក�ុងករណីេ្រប្របាស់

ភា� កង់រ ចបំាច្់រត�វពណ៌នាអំពីមុខងរ និងស� នភាព្រសបច្បោបរ់បស់ភា� កង់រទងំ

េនាះ។ 

 ២. ពក្យេស�សំុ្រត�វែតភា� បជ់ាមយួនូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

  - េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈ្រគប្់រគងធនាគារសមែីដលអនុ�� តឱ្យធនាគារ្របគល់

េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាករ់បស់ខ�ួនមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កេទឱ្យអ�កដំេណ រ

ករតតិយភាគី 

  - កិច�្រពមេ្រព�ងរវងធនាគារ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគី េដម្ប្ីរបគល់និងទទលួ

េសវេនះ 

  - ករអនុ�� តពី្រក�មហុ៊នេម ឬទីស� កក់រកណា� ល ្របសិនេបមាន េដម្បអីនុ�� តឱ្យ

សខ ឬបុត�សម័�ន�របស់ខ�ួនេធ�ជាអ�កដំេណ រករតតិយភាគី 

  - លិខិតធានារបស់ធនាគារែដលសន្យោទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងេលសកម�ភាពរបស់អ�ក

ដំេណ រករតតិយភាគ ី

 ៣. ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្រត�វភា� បជ់ាមយួេសហុ៊យ ចំនួន ២.០០០.០០០េរៀល (ពីរលនេរៀល)។ 

(្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ៥ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា 
ឆា� ២ំ០១៣ស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 ៤. ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំនំួន ១០.០០០.០០០ េរៀល (ដបល់ន

េរៀល) ជំនួសឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីឱ្យបាន្រតឹមៃថ�ទី១៥ ែខមករ។ (្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៤ ចំណុច 
១១ និង្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 ៥. ចំេពះធនាគារែដលេស�សំុអជា� បណ័� ស្រមាបអ់�កដំេណ រករតតិយភាគីេនក�ុងឆា�  ំេសហុ៊យ

អជា� បណ័� នងឹ្រត�វបានគណនាតមសមាមា្រតៃនរយៈេពលែដលេនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ។ំ 
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 ៦. ក�ុងករណីករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� មានករយឺតយ៉ាវ ធនាគារពកព់ន័�្រត�វទទលួរងនូវ

ករផាកពិនយ័េដយ្រត�វបងក់រ្របាកេ់លចំនួន្របាកែ់ដលេនមនិទនប់ានបងត់មអ្រតករ្របាកប់ុនហិរ��ប្ប-

ទន ជាធរមានក�ុងរយៈេពលរហូតដល់ ៣០ ៃថ� (សមសិបៃថ�)។ 
 

្របករ ៧.- 

 ១. អជា� ប័ណ� មានសុពលភាពស្រមាប់រយៈេពល ៣ឆា�  ំ គិតចបព់ីេពលបានេចញឱ្យ។         

អជា� បណ័� េនះអចេស�សំុបន�ជាថ�ីបាន លុះ្រតែតអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�សកម�ភាព្រសបតមច្បោបន់ិង

បទប្ប��ត�ិនានា េហយរល់ករ្រប្រពឹត�េល�សច្បោប ់និងបទប�� ្រប�ង្របយត័� ្របសិនេបមាន ្រត�វបានេដះ្រសយ។ 

 ២. ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ជាថ�ី្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យ៉ាងយឺតបផុំត ៣ ែខ (បីែខ)

មុនេពលអជា� បណ័� ែដលកំពុងេ្រប្របាស់ផុតសុពលភាព។ ក�ុងករណីែដលករេស�សំុេនាះមានប��ូ លេសវថ� ី

ឬមានវធិីខុសគា� េ្រចនចំេពះករផ�ល់េសវដូចគា�  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វពិចរណាេលប�� េនះេដយចត់

ទុកថាជាករេស�សំុអជា� បណ័� ថ�។ី 

 ៣. ក�ុងករណីមនិបានដកព់ក្យេស�សំុបន�តមកលកណំតខ់ងេលេនះេទ ធនាគារ្រត�វទទលួ

រងករផាកពិនយ័ជា្របាកច់ំននួ ១.០០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) ក�ុងមយួៃថ�រហូតដល់ៃថ�បានដក់

ពក្យេស�សំុេនះ។ 

 ៤. ធនាគារែដលេនែតមនិអចេគារពតមកលបរេិច�ទកំណត ់ ឬតមេពលេវលែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានពន្យោរឱ្យេនាះេទ នឹង្រត�វទទួលរងនូវករព្ួយរអជា� បណ័� របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី។ 

ករព្ួយរអជា� បណ័� នឹង្រត�វបានលុបេចលវញិ ្របសិនេបក�ុងរយៈេពល ២០ៃថ� បនា� បព់ីអជា� បណ័� ្រត�វបាន

ព្ួយរធនាគារបាន៖ 

  ក. ដកព់ក្យេស�សំុ និងបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ជាថ�ឱី្យអ�កដេំណ រករតតិយភាគ ីនិង 

  ខ. បង្់របាកព់ិនយ័ចំននួ ២០០.០០០េរៀល (ៃម�មុនឺេរៀល) ក�ុងមយួៃថ� េ្រកយេពលព្ួយរ

អជា� បណ័�  

 ៥. ្របសិនេបធនាគារេនែតមនិអចបំេពញបាននូវចណុំច៤ខងេល ធនាគារេនាះនឹង្រត�វ

ទទួលរងករផាកពិនយ័កនែ់តធ�នធ់�រេឡង ែដលអចនឹងឈនេទដល់ករដកអជា� បណ័� អ�កដំេណ រករ

តតិយភាគីែតម�ង។ 
 

្របករ ៨.- 

 ១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹផ�ល់ករយល់្រពម ឬបដិេសធពក្យេស�សំុេនះក�ុងរយៈេពល 

៣០ៃថ� (សមសិបៃថ�) េ្រកយពីកលបរេិច�ទៃនករដកព់ក្យេស�សំុេពញេលញ។ 

 ២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចពន្យោររយៈេពលៃនករដកព់ក្យេស�សំុ ្របសិនេបមានមូលេហតុ

សម្រសប។ 

 ៣. អជា� បណ័� ្រត�វប�� កឱ់្យបានច្បោស់លស់អំពីេសវ ឬសកម�ភាពទងំឡាយែដល្រត�វបាន 

អនុ�� ត និង/ឬ្រត�វបានរតឹត្បតិចំេពះវសិលភាព ឬមេធ្យោបាយក�ុងករផ�ល់េសវែបបេនះ។ 

 ៤. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�េទ្រគឹះស� នធនាគារ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគី េដម្បែីក

ែ្របែផ�កខ�ះៃនកិច�្រពមេ្រព�ងែដលបានចុះេហយ ្របសិនេបពិនិត្យេឃញថាកិច�្រពមេ្រព�ងទងំេនះអចនាឱំ្យ 

មានហនិភយ័ហួស្របមាណចំេពះ្របពន័�ជាតិទូទតស់ង្របាក ់ឬទីផ្សោរ។ 
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េ្រប្របាស់ក�ុងករេធ�អជីវកម�របស់ខ�ួនជំនសួឱ្យធនាគារ និងករពិពណ៌នាអំពសី� នភាព

្រសបច្បោបរ់បស់ខ�ួន។ 

  ខ. ករពិពណ៌នាអពំីេសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកែ់ដលពីមុនអ�កដំេណ រករតតិយ

ភាគីធា� បប់ានផ�ល់េនក�ុងនិងេ្រក្របេទសកម�ុជា្របសិនេបមាន និងេសវ្របតិបត�ិករ

ទូទតស់ង្របាក ់ ែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគីមានបំណងផ�ល់េនក�ុង្របេទស

កម�ុជាជំនួសឱ្យធនាគារ។ 

  គ. ករពិពណ៌នាអពំីមេធ្យោបាយ្រសបច្បោបែ់ដល្រត�វអនុវត� េដម្បកីរពរមូលនិធិរបស់

អតិថិជនពីហនិភយ័ណាមយួែដលបណា� លមកពីករផ�ល់េសវពីខងេ្រកេនះ ករ

្របឆាងំនឹងករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� នងិកតព�កចិ�ស� ល់អតិថជិន

របស់ខ�ួន ្រពមទំងវធិានករនានាេដម្បឱី្យអតិថិជនបានដឹងអំពីតួនាទីរបស់អ�ក

ដំេណ រករតតិយភាគីេនក�ុងេសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក។់ ក�ុងករណីេ្រប្របាស់

ភា� កង់រ ចបំាច្់រត�វពណ៌នាអំពីមុខងរ និងស� នភាព្រសបច្បោបរ់បស់ភា� កង់រទងំ

េនាះ។ 

 ២. ពក្យេស�សំុ្រត�វែតភា� បជ់ាមយួនូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

  - េសចក�ីសេ្រមចរបស់គណៈ្រគប្់រគងធនាគារសមែីដលអនុ�� តឱ្យធនាគារ្របគល់

េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាករ់បស់ខ�ួនមយួែផ�ក ឬេ្រចនែផ�កេទឱ្យអ�កដំេណ រ

ករតតិយភាគ ី

  - កិច�្រពមេ្រព�ងរវងធនាគារ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគី េដម្ប្ីរបគល់និងទទលួ

េសវេនះ 

  - ករអនុ�� តពី្រក�មហុ៊នេម ឬទីស� កក់រកណា� ល ្របសិនេបមាន េដម្បអីនុ�� តឱ្យ

សខ ឬបុត�សម័�ន�របស់ខ�ួនេធ�ជាអ�កដំេណ រករតតិយភាគី 

  - លិខិតធានារបស់ធនាគារែដលសន្យោទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងេលសកម�ភាពរបស់អ�ក

ដំេណ រករតតិយភាគ ី

 ៣. ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្រត�វភា� បជ់ាមយួេសហុ៊យ ចំនួន ២.០០០.០០០េរៀល (ពីរលនេរៀល)។ 

(្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៦ ចំណុច ៥ ្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា 
ឆា� ២ំ០១៣ស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 ៤. ធនាគារ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ្របចឆំា� ចំនំួន ១០.០០០.០០០ េរៀល (ដបល់ន

េរៀល) ជំនួសឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីឱ្យបាន្រតឹមៃថ�ទី១៥ ែខមករ។ (្រត�វជនំួសេដយ្របករ ៤ ចំណុច 
១១ និង្របករ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០១៣-១២២ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករកំណត់
េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ) 
 ៥. ចំេពះធនាគារែដលេស�សំុអជា� បណ័� ស្រមាបអ់�កដំេណ រករតតិយភាគីេនក�ុងឆា�  ំេសហុ៊យ

អជា� បណ័� នងឹ្រត�វបានគណនាតមសមាមា្រតៃនរយៈេពលែដលេនសល់រហូតដល់ដំណាចឆ់ា� ។ំ 
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 ៦. ក�ុងករណីករបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� មានករយឺតយ៉ាវ ធនាគារពកព់ន័�្រត�វទទលួរងនូវ

ករផាកពិនយ័េដយ្រត�វបងក់រ្របាកេ់លចំនួន្របាកែ់ដលេនមនិទនប់ានបងត់មអ្រតករ្របាកប់ុនហិរ��ប្ប-

ទន ជាធរមានក�ុងរយៈេពលរហូតដល់ ៣០ ៃថ� (សមសិបៃថ�)។ 
 

្របករ ៧.- 

 ១. អជា� ប័ណ� មានសុពលភាពស្រមាប់រយៈេពល ៣ឆា�  ំ គិតចបព់ីេពលបានេចញឱ្យ។         

អជា� បណ័� េនះអចេស�សំុបន�ជាថ�ីបាន លុះ្រតែតអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�សកម�ភាព្រសបតមច្បោបន់ិង

បទប្ប��ត�ិនានា េហយរល់ករ្រប្រពឹត�េល�សច្បោប ់និងបទប�� ្រប�ង្របយត័� ្របសិនេបមាន ្រត�វបានេដះ្រសយ។ 

 ២. ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ជាថ�ី្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យ៉ាងយឺតបផុំត ៣ ែខ (បីែខ)

មុនេពលអជា� បណ័� ែដលកំពុងេ្រប្របាស់ផុតសុពលភាព។ ក�ុងករណីែដលករេស�សំុេនាះមានប��ូ លេសវថ� ី

ឬមានវធិីខុសគា� េ្រចនចំេពះករផ�ល់េសវដូចគា�  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វពិចរណាេលប�� េនះេដយចត់

ទុកថាជាករេស�សំុអជា� បណ័� ថ�។ី 

 ៣. ក�ុងករណីមនិបានដកព់ក្យេស�សំុបន�តមកលកណំតខ់ងេលេនះេទ ធនាគារ្រត�វទទលួ

រងករផាកពិនយ័ជា្របាកច់ំននួ ១.០០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) ក�ុងមយួៃថ�រហូតដល់ៃថ�បានដក់

ពក្យេស�សំុេនះ។ 

 ៤. ធនាគារែដលេនែតមនិអចេគារពតមកលបរេិច�ទកំណត ់ ឬតមេពលេវលែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានពន្យោរឱ្យេនាះេទ នឹង្រត�វទទួលរងនូវករព្ួយរអជា� បណ័� របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី។ 

ករព្ួយរអជា� បណ័� នឹង្រត�វបានលុបេចលវញិ ្របសិនេបក�ុងរយៈេពល ២០ៃថ� បនា� បព់ីអជា� បណ័� ្រត�វបាន

ព្ួយរធនាគារបាន៖ 

  ក. ដកព់ក្យេស�សំុ និងបងេ់សហុ៊យអជា� បណ័� ជាថ�ឱី្យអ�កដេំណ រករតតិយភាគ ីនិង 

  ខ. បង្់របាកព់ិនយ័ចំននួ ២០០.០០០េរៀល (ៃម�មុនឺេរៀល) ក�ុងមយួៃថ� េ្រកយេពលព្ួយរ

អជា� បណ័�  

 ៥. ្របសិនេបធនាគារេនែតមនិអចបំេពញបាននូវចណុំច៤ខងេល ធនាគារេនាះនឹង្រត�វ

ទទួលរងករផាកពិនយ័កនែ់តធ�នធ់�រេឡង ែដលអចនឹងឈនេទដល់ករដកអជា� បណ័� អ�កដំេណ រករ

តតិយភាគីែតម�ង។ 
 

្របករ ៨.- 

 ១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹផ�ល់ករយល់្រពម ឬបដិេសធពក្យេស�សំុេនះក�ុងរយៈេពល 

៣០ៃថ� (សមសិបៃថ�) េ្រកយពីកលបរេិច�ទៃនករដកព់ក្យេស�សំុេពញេលញ។ 

 ២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចពន្យោររយៈេពលៃនករដកព់ក្យេស�សំុ ្របសិនេបមានមូលេហតុ

សម្រសប។ 

 ៣. អជា� បណ័� ្រត�វប�� កឱ់្យបានច្បោស់លស់អំពីេសវ ឬសកម�ភាពទងំឡាយែដល្រត�វបាន 

អនុ�� ត និង/ឬ្រត�វបានរតឹត្បតិចំេពះវសិលភាព ឬមេធ្យោបាយក�ុងករផ�ល់េសវែបបេនះ។ 

 ៤. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�េទ្រគឹះស� នធនាគារ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី េដម្បែីក

ែ្របែផ�កខ�ះៃនកិច�្រពមេ្រព�ងែដលបានចុះេហយ ្របសិនេបពិនិត្យេឃញថាកិច�្រពមេ្រព�ងទងំេនះអចនាឱំ្យ 

មានហនិភយ័ហួស្របមាណចំេពះ្របពន័�ជាតិទូទតស់ង្របាក ់ឬទីផ្សោរ។ 
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្របករ ៩.- 

 ១. ធនាគារែដល្របគល់សិទ�ិក�ុងករេធ�េសវ្របតិបត�ិករទូទត់សង្របាក់មួយែផ�ក ឬេ្រចន

ែផ�កេទឱ្យអ�កដំេណ រករតតយិភាគី ្រត�វដកព់ក្យសំុបន�អជា� បណ័� េឡងវញិក�ុងរយៈេពលមនិឱ្យេលស ៣០ 

ៃថ� (សមសិបៃថ�) មុនេពលអជា� បណ័� ែដលកំពុងេ្រប្របាស់ផុតសុពលភាព។ ធនាគារ្រត�វបំេពញកតព�កិច�

ផ�ល់ពត័ម៌ាន និងបងេ់សហុ៊យបន�អជា� បណ័� ជាថ�ជីួសមខុឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគី។ 

 ២. ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ជាថ� ី្រត�វមានភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

  ក. ច្បោបច់ម�ងៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� ែំដលបានេធ�សវនកម�នាេពលថ�ីៗ

បំផុតរបស់ធនាគារ។ 

  ខ. ករពិពណ៌នាអពំីករែកែ្របពត័ម៌ានសំខន់ៗ របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេនក�ុង

ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ដំបងូរបស់ខ�ួន ែដលមនិបានរយករណ៍ជូនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាេនក�ុងរបាយករណ៍ែដលបានត្រម�វ។ 

  គ. ប�� ីទីតំងេនក�ុង្របេទសកម�ុជាែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�្របតិបត�ិករ

ទូទតស់ង្របាក ់ឬផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកេ់ផ្សងៗេទៀត។ 

  ឃ. ករបង� ញឱ្យដឹងពីករតវ៉ធ�នធ់�រណាមយួ ឬសកម�ភាព្រសបច្បោបែ់ដលទទួលេធ�
េដយអតិថិជន ឬភាគីទបីីែដលទកទ់ងនឹងេសវកម�ផ�ល់អជា� បណ័� ។ 

 
ជំពូក ៤ 

ភារកិច� និងករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារ 
 

្របករ ១០.- 

 ធនាគារែដលបានទទួលអជា� បណ័� ស្រមាបអ់�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វ៖ 

 ១. ទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងេលសកម�ភាព ឬកំហុសឆ�ងនានារបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី
និងភា� កង់រែដលេធ�សកម�ភាពេ្រកមករ្របគល់សិទ�ិរបស់ខ�ួន និងជំនួសឱ្យខ�ួន។ 

 ២. ្រត�វធានាថា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�្របតបិត�ិករេនេ្រកមករ្រគប្់រគង និងករ្រត�ត

ពិនិត្យទងំ្រស�ងរបស់ខ�ួនចំេពះរល់សកម�ភាព ែដលក�ុងេនាះអ�កដំេណ រករតតិយភាគីបានេធ�សកម�ភាព

ជំនួសឱ្យខ�ួន េដម្បធីានានូវករេគារពតម្របកសេនះ និងកតព�កិច�ខងែផ�កគតិយុត�េផ្សងៗេទៀត។ 

ធនាគារមនិអចបដិេសធចំេពះករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពិនិត្យេនះបានេទ។ 

 ៣. ្រត�វធានាថា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីែដលេធ�សកម�ភាពជំនួសឱ្យខ�ួន និងភា� កង់រ្របត-ិ

្រស�ត បានជ្រមាបជូនអតិថជិនអំពីករទទួលខុស្រត�វេនះ។ 

 ៤. ្រត�វធានាថា េសវផ�ល់េដយអ�កដំេណ រករតតិយភាគី មានសុវត�ិភាព និងករធានាែផ�ក

បេច�កេទស និង្របតិបត�ិករសម្រសប េដម្បផី�ល់នូវ៖ 

  ក. ឯកសរសវនកម� និងកណំត្់រតែតមយួៃនករផ�ល់េសវ 

  ខ. ករេធ�របាយករណ៍ ករេសុបអេង�ត និងករប�� ក ់ ក�ុងអតិថិជនមា� ក់ៗ  និងករ

ផ�ល់េសវម�ងៗ 
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  គ. ករបដិេសធ និងករែស�ងរក្របកបេដយភាពេជឿជាកេ់លករផ�ល់េសវែដលមនិ

បានសេ្រមចនិងែដលលួចបន�ំ 

  ឃ. ករែថរក្សោទុកកណំត្់រតឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្របកបេដយសុវត�ិភាព។ 
 

្របករ ១១.- 

 ទំនាកទ់ំនង និងកតព�កចិ�របស់ធនាគារចំេពះអតិថិជនរបស់ខ�ួនមនិ្រត�វបានបះ៉ពល់េដយសរ

ែតករេ្រប្របាស់េសវពីខងេ្រកៃនសកម�ភាពណាមយួែដលស�ិតេនេ្រកម្របកសេនះេទ។ 

 

ជំពូក ៥ 
តួនាទ ីនិងករទទលួខសុ្រត�វរបសអ់�កដំេណ រករតតយិភាគ ី

 

្របករ ១២.- 

 អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ែដលេធ�សកម�ភាព្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកជ់ំនួសឱ្យធនាគារមាន

ភារកិច�ដូចតេទ៖ 

 ១. អចេ្រជសេរ សភា� កង់រមយួឬេ្រចន េដម្បជីួយ ដល់្របតបិត�ិករដកន់ិងដកសច្់របាក។់ 

 ២. ្រត�វមានកិច�សន្យោតមផ�ូវច្បោបជ់ាមយួភា� កង់រែដលបានេ្រជសេរ ស និង្រត�វកំណតេ់គាល

ករណ៍ និងនតីិវធិីឱ្យបានច្បោស់លស់េដម្បឱី្យភា� កង់រេនះេគារពតមទងំ្រស�ង។ 

 ៣. ្រត�វធានាថាភា� កង់រែដលបានេ្រជសេរ សមនិផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកេ់នេ្រក

ែដនសកម�ភាពអនុ�� តែដលមានែចងេនក�ុងកចិ�្រពមេ្រព�ងរវងភា� កង់រ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី

េឡយ។ 

 ៤. ្រត�វធានាថា េសវផ�ល់េដយខ�ួនឯងផា� ល់ ឬភា� កង់រណាមយួែដលខ�ួនែតងតងំ មាន

សុវត�ិភាព និងករធានាែផ�កបេច�កេទសនិង្របតិបត�ិករសម្រសប េដម្បផី�ល់នូវ៖ 

  ក. ឯកសរសវនកម� និងកំណត្់រតែតមយួៃនករផ�ល់េសវ 

  ខ. ករេធ�របាយករណ៍ ករេសុបអេង�ត និងករប�� ក ់ក�ុងអតិថិជនមា� ក់ៗ និងករផ�ល់

េសវម�ងៗ 

  គ. ករបដិេសធនិងករែស�ងរក្របកបេដយភាពេជឿជាកេ់លករផ�ល់េសវែដលមនិបាន

សេ្រមចនិងែដលលួចបន�ំ 

  ឃ. ករែថរក្សោទុកកំណត្់រតឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្របកបេដយសុវត�ិភាព។ 
 

្របករ ១៣.- 

 អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមានកតព�កចិ�ទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងេលរល់សកម�ភាព្របតិបត�ិករ

របស់ខ�ួន រមួទងំសកម�ភាពរបស់ភា� កង់រែដលខ�ួនបានេ្រជសេរ ស ដូចតេទ៖ 

 ១. ទទួលខុស្រត�វេលរល់សកម�ភាព ឬរល់កំហុសរបស់ភា� កង់រ្របតិ្រស�តែដលផ�ល់េសវ 

្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកជ់ំនួសឱ្យខ�ួនទងំចំេពះតតយិភាគីផង និងចំេពះធនាគារផង។ 
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្របករ ៩.- 

 ១. ធនាគារែដល្របគល់សិទ�ិក�ុងករេធ�េសវ្របតិបត�ិករទូទត់សង្របាក់មួយែផ�ក ឬេ្រចន

ែផ�កេទឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគី ្រត�វដកព់ក្យសំុបន�អជា� បណ័� េឡងវញិក�ុងរយៈេពលមនិឱ្យេលស ៣០ 

ៃថ� (សមសិបៃថ�) មុនេពលអជា� បណ័� ែដលកំពុងេ្រប្របាស់ផុតសុពលភាព។ ធនាគារ្រត�វបំេពញកតព�កិច�

ផ�ល់ពត័ម៌ាន និងបងេ់សហុ៊យបន�អជា� បណ័� ជាថ�ជីួសមខុឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគី។ 

 ២. ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ជាថ� ី្រត�វមានភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

  ក. ច្បោបច់ម�ងៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� ែំដលបានេធ�សវនកម�នាេពលថ�ីៗ

បំផុតរបស់ធនាគារ។ 

  ខ. ករពិពណ៌នាអពំីករែកែ្របពត័ម៌ានសំខន់ៗ របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេនក�ុង

ពក្យេស�សំុអជា� បណ័� ដំបងូរបស់ខ�ួន ែដលមនិបានរយករណ៍ជូនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាេនក�ុងរបាយករណ៍ែដលបានត្រម�វ។ 

  គ. ប�� ីទីតំងេនក�ុង្របេទសកម�ុជាែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�្របតិបត�ិករ

ទូទតស់ង្របាក ់ឬផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកេ់ផ្សងៗេទៀត។ 

  ឃ. ករបង� ញឱ្យដឹងពីករតវ៉ធ�នធ់�រណាមយួ ឬសកម�ភាព្រសបច្បោបែ់ដលទទួលេធ�
េដយអតិថិជន ឬភាគីទបីីែដលទកទ់ងនឹងេសវកម�ផ�ល់អជា� បណ័� ។ 

 
ជំពូក ៤ 

ភារកិច� និងករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារ 
 

្របករ ១០.- 

 ធនាគារែដលបានទទួលអជា� បណ័� ស្រមាបអ់�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វ៖ 

 ១. ទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងេលសកម�ភាព ឬកំហុសឆ�ងនានារបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី
និងភា� កង់រែដលេធ�សកម�ភាពេ្រកមករ្របគល់សិទ�ិរបស់ខ�ួន និងជំនួសឱ្យខ�ួន។ 

 ២. ្រត�វធានាថា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�្របតបិត�ិករេនេ្រកមករ្រគប្់រគង និងករ្រត�ត

ពិនិត្យទងំ្រស�ងរបស់ខ�ួនចំេពះរល់សកម�ភាព ែដលក�ុងេនាះអ�កដំេណ រករតតិយភាគីបានេធ�សកម�ភាព

ជំនួសឱ្យខ�ួន េដម្បធីានានូវករេគារពតម្របកសេនះ និងកតព�កិច�ខងែផ�កគតិយុត�េផ្សងៗេទៀត។ 

ធនាគារមនិអចបដិេសធចំេពះករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពិនិត្យេនះបានេទ។ 

 ៣. ្រត�វធានាថា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីែដលេធ�សកម�ភាពជំនួសឱ្យខ�ួន និងភា� កង់រ្របត-ិ

្រស�ត បានជ្រមាបជូនអតិថជិនអំពីករទទួលខុស្រត�វេនះ។ 

 ៤. ្រត�វធានាថា េសវផ�ល់េដយអ�កដំេណ រករតតិយភាគី មានសុវត�ិភាព និងករធានាែផ�ក

បេច�កេទស និង្របតិបត�ិករសម្រសប េដម្បផី�ល់នូវ៖ 

  ក. ឯកសរសវនកម� និងកណំត្់រតែតមយួៃនករផ�ល់េសវ 

  ខ. ករេធ�របាយករណ៍ ករេសុបអេង�ត និងករប�� ក ់ ក�ុងអតិថិជនមា� ក់ៗ  និងករ

ផ�ល់េសវម�ងៗ 
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  គ. ករបដិេសធ និងករែស�ងរក្របកបេដយភាពេជឿជាកេ់លករផ�ល់េសវែដលមនិ

បានសេ្រមចនិងែដលលួចបន� ំ

  ឃ. ករែថរក្សោទុកកណំត្់រតឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្របកបេដយសុវត�ិភាព។ 
 

្របករ ១១.- 

 ទំនាកទ់ំនង និងកតព�កចិ�របស់ធនាគារចំេពះអតិថិជនរបស់ខ�ួនមនិ្រត�វបានបះ៉ពល់េដយសរ

ែតករេ្រប្របាស់េសវពីខងេ្រកៃនសកម�ភាពណាមយួែដលស�ិតេនេ្រកម្របកសេនះេទ។ 

 

ជំពូក ៥ 
តួនាទ ីនិងករទទលួខសុ្រត�វរបសអ់�កដំេណ រករតតយិភាគ ី

 

្របករ ១២.- 

 អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ែដលេធ�សកម�ភាព្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកជ់ំនួសឱ្យធនាគារមាន

ភារកិច�ដូចតេទ៖ 

 ១. អចេ្រជសេរ សភា� កង់រមយួឬេ្រចន េដម្បជីួយ ដល់្របតបិត�ិករដកន់ិងដកសច្់របាក។់ 

 ២. ្រត�វមានកិច�សន្យោតមផ�ូវច្បោបជ់ាមយួភា� កង់រែដលបានេ្រជសេរ ស និង្រត�វកំណតេ់គាល

ករណ៍ និងនតីិវធិីឱ្យបានច្បោស់លស់េដម្បឱី្យភា� កង់រេនះេគារពតមទងំ្រស�ង។ 

 ៣. ្រត�វធានាថាភា� កង់រែដលបានេ្រជសេរ សមនិផ�ល់េសវ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកេ់នេ្រក

ែដនសកម�ភាពអនុ�� តែដលមានែចងេនក�ុងកចិ�្រពមេ្រព�ងរវងភា� កង់រ និងអ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី

េឡយ។ 

 ៤. ្រត�វធានាថា េសវផ�ល់េដយខ�ួនឯងផា� ល់ ឬភា� កង់រណាមយួែដលខ�ួនែតងតងំ មាន

សុវត�ិភាព និងករធានាែផ�កបេច�កេទសនិង្របតិបត�ិករសម្រសប េដម្បផី�ល់នូវ៖ 

  ក. ឯកសរសវនកម� និងកំណត្់រតែតមយួៃនករផ�ល់េសវ 

  ខ. ករេធ�របាយករណ៍ ករេសុបអេង�ត និងករប�� ក ់ក�ុងអតិថិជនមា� ក់ៗ និងករផ�ល់

េសវម�ងៗ 

  គ. ករបដិេសធនិងករែស�ងរក្របកបេដយភាពេជឿជាកេ់លករផ�ល់េសវែដលមនិបាន

សេ្រមចនិងែដលលួចបន�ំ 

  ឃ. ករែថរក្សោទុកកំណត្់រតឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្របកបេដយសុវត�ិភាព។ 
 

្របករ ១៣.- 

 អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមានកតព�កចិ�ទទួលខុស្រត�វទងំ្រស�ងេលរល់សកម�ភាព្របតិបត�ិករ

របស់ខ�ួន រមួទងំសកម�ភាពរបស់ភា� កង់រែដលខ�ួនបានេ្រជសេរ ស ដូចតេទ៖ 

 ១. ទទួលខុស្រត�វេលរល់សកម�ភាព ឬរល់កំហុសរបស់ភា� កង់រ្របតិ្រស�តែដលផ�ល់េសវ 

្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាកជ់ំនួសឱ្យខ�ួនទងំចំេពះតតយិភាគីផង និងចំេពះធនាគារផង។ 
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 ២. ្រត�វធានាថា ភា� កង់ររបស់ខ�ួនេធ�្របតិបត�ិករេនេ្រកមករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពិនិត្យ

ទងំ្រស�ងរបស់ខ�ួនចំេពះរល់សកម�ភាពែដលក�ុងេនាះភា� កង់របានេធ�ជំនួសឱ្យខ�ួន។ អ�កដំេណ រករតតិយ

ភាគីមនិអចបដិេសធចំេពះករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពនិតិ្យេនះបានេទ។ 

 ៣. ្រត�វផ�ល់ប�� ីេឈ� ះភា� កង់ររបស់ខ�ួន រមួទងំេឈ� ះ និងអសយដ� នៃនទីតងំែដលភា� កង់រ 

ទងំេនាះេធ�្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ េដយមានករប�� កព់ធីនាគារពកព់ន័�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ជាេរៀងរល់ែខ។ 

 

ជំពូក ៦ 
ករ្រគប់្រគងគណន ី

 

្របករ ១៤.- 

 ធនាគារែដលបាន្របគល់សិទ�ិឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�េសវ្របតិបតិ�ករេផ�រ្របាក្់រត�វត្រម�វឱ្យ

អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេបកគណនីេនធនាគាររបស់ខ�ួន េដម្បតីម�ល់្របាកែ់ដលទទួលបានពីអតិថជិន

ស្រមាបេ់ធ�ករេផ�រ ដូចជាករេផ�រតមទូរស័ព�ជាេដម។ 
 

 គណនីរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេនះ មានរបូភាពជាគណនីអណតិ�ព្យោបាលស្រមាបត់ម�ល់

្របាកជ់ាបេណា� ះអសន� ែដលនឹង្រត�វបានេ្របស្រមាបែ់តករេផ�ររបស់អតិថិជនប៉ុេណា� ះ និងមនិ្រត�វបានេ្រប
្របាស់ក�ុងេគាលេដេផ្សងេឡយ។ 
 

 ធនាគារសមមីានតួនាទ ី តមដន្រត�តពិនិត្យគណនីេនះជា្របច ំ េហយក�ុងករណីមានករប�្ឈប ់

សកម�ភាពរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ឬអ�កដំេណ រករតតិយភាគីក្សយ័ធន ធនាគារ្រត�វែតឃាតទុ់ក

គណនីេនះ េដម្បជីាផល្របេយាជនរ៍បស់អតិថជិន។ សមតុល្យៃនគណនីេនះ មនិែមនជា្រទព្យសម្បតិ�របស់

អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេឡយ។ 
 

ជំពូក ៧ 
ករ្រត�តពនិិត្យរបាយករណ៍ និងកណំត់្រត 

 

្របករ ១៥.- 

 ១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�តពិនតិ្យ្របចឆំា� ចំំេពះអ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ឬ្របសិនេប
ចបំាចច់ំេពះធនាគារ បនា� បព់ីបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុនចនំួន ៣០ ៃថ� (សមសិបៃថ�)។ 

 ២.  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�តពិនតិ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេនេពលណាមយួកប៏ានេដយ

ពុំមានករជូនដណឹំងជាមុនេឡយ ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានេហតុផលេជឿថា អ�កដំេណ រករ

តតិយភាគីកំពុងេធ�សកម�ភាពមនិ្រតឹម្រត�វ ឬគា� នសុវត�ិភាព ឬបានបំពន ឬកំពុងរេំលភ្របកសេនះ ឬបទប��  

ែដលេចញផ្សោយេ្រកម្របកសេនះ។ 
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 ៣. ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសេ្រមចថា ករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ងដូចមានែចងក�ុងចំណុច

១ និង២ខងេលជាករចបំាច ់អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ីឬធនាគារ្រត�វទទួលបន�ុកេលចំណាយសម្រសបៃន

ករ្រត�តពិនិត្យេនាះ។ 

 ៤. ពត័ម៌ានែដលទទួលបានក�ុងអំឡុងេពល្រត�តពនិិត្យែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ អចនឹង្រត�វ

បានេបកចំហេដយអនុេលមតម្របករ ១៧ ែតប៉ុេណា� ះ។ 
 

្របករ ១៦.- 

 ១.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ� (ដប្់របាៃំថ�) 

ៃនៃថ�េធ�ករ នូវរល់ករែកែ្របពត័ម៌ានសំខន់ៗ ែដលបានផ�ល់ឱ្យេនក�ុងពក្យេស�សំុអជា� បណ័�  ដូចែដលបាន

ត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 ២.  េដយមានករប�� កព់ធីនាគារពកព់ន័� អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ� (សមសិបៃថ�) បនា� បព់ីចុង្រតីមាសនីមយួៗ នូវ៖ 

ក.  របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� ៃំន្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាករ់មួទងំតរងតុល្យករ 

និង របាយករណ៍ចំណូល-ចណំាយ។ 

ខ.  សកម�ភាព្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាក ់ រមួទងំរបាយករណ៍សរបុអំពីសកម�ភាព

នានា ្របចែំខេដយែបងែចកេទតម្របេភទេផ្សងៗ តមករែណនារំបស់ធនាគារ

ពកព់ន័�។ 

គ.  ប�� ីេសវនានាែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគីកពុំងេធ�នាេពលបច�ុប្បន� និងៃថ� និង

េពលេវល ៃនករផ�ល់េសវ្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាក។់ 

ឃ.   ពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលជាករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ១៧.- 

 ១. អ�កដំេណ រករតតិយភាគ្ីរត�វរក្សោទុកនូវកណំត្់រតសកម�ភាពនានារបស់ខ�ួនអំពពីត័ម៌ាន្របតិបតិ�

ករនីមយួៗយ៉ាងេហចណាស់រយៈេពល ១០ ឆា�  ំ (ដបឆ់ា� )ំ និងជាពិេសស្រត�វរក្សោទុកកណំត្់រតស្រមាប់

ប�� កនូ់វករេគារពតមរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគចីំេពះ្របកសេនះដូចខងេ្រកម ៖ 

 ក. កំណត្់រតអពំីឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាកន់ីមយួៗ 

 ខ. េសៀវេភធំែដលបានចុះប�� ីយ៉ាងេហចណាស់្របចែំខ អំពីគណនី្រទព្យសកម� 

្រទព្យអកម� េដមទុន ចំណូល និងចំណាយ 

 គ. របាយករណ៍គណន ីនិងកណំត្់រតេផ��ងផា� តរ់បស់ធនាគារ 

 ឃ. កំណត្់រតអពំីឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាកន់ីមយួៗែដលបានទូទតស់ង 

 ង.  កំណត្់រតអំពីឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាកន់ីមយួៗែដលបានទូទតស់ងក�ុងរយៈេពល 

១០ ឆា�  ំ(ដបឆ់ា� )ំ 

 ច. ប�� ីេឈ� ះ និងអសយដ� នចុងេ្រកយបង�ស់របស់ភា� កង់រខ�ួនទងំអស់ និង 

 ឆ. កំណត្់រតេផ្សងៗេទៀតែដលជាករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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 ២. ្រត�វធានាថា ភា� កង់ររបស់ខ�ួនេធ�្របតិបត�ិករេនេ្រកមករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពិនិត្យ

ទងំ្រស�ងរបស់ខ�ួនចំេពះរល់សកម�ភាពែដលក�ុងេនាះភា� កង់របានេធ�ជំនួសឱ្យខ�ួន។ អ�កដំេណ រករតតិយ

ភាគីមនិអចបដិេសធចំេពះករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពនិតិ្យេនះបានេទ។ 

 ៣. ្រត�វផ�ល់ប�� ីេឈ� ះភា� កង់ររបស់ខ�ួន រមួទងំេឈ� ះ និងអសយដ� នៃនទីតងំែដលភា� កង់រ 

ទងំេនាះេធ�្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ េដយមានករប�� កព់ធីនាគារពកព់ន័�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ជាេរៀងរល់ែខ។ 

 

ជំពូក ៦ 
ករ្រគប់្រគងគណន ី

 

្របករ ១៤.- 

 ធនាគារែដលបាន្របគល់សិទ�ិឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគីេធ�េសវ្របតិបតិ�ករេផ�រ្របាក្់រត�វត្រម�វឱ្យ

អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេបកគណនីេនធនាគាររបស់ខ�ួន េដម្បតីម�ល់្របាកែ់ដលទទួលបានពីអតិថជិន

ស្រមាបេ់ធ�ករេផ�រ ដូចជាករេផ�រតមទូរស័ព�ជាេដម។ 
 

 គណនីរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេនះ មានរបូភាពជាគណនីអណតិ�ព្យោបាលស្រមាបត់ម�ល់

្របាកជ់ាបេណា� ះអសន� ែដលនឹង្រត�វបានេ្របស្រមាបែ់តករេផ�ររបស់អតិថិជនប៉ុេណា� ះ និងមនិ្រត�វបានេ្រប
្របាស់ក�ុងេគាលេដេផ្សងេឡយ។ 
 

 ធនាគារសមមីានតួនាទ ី តមដន្រត�តពិនិត្យគណនីេនះជា្របច ំ េហយក�ុងករណីមានករប�្ឈប ់

សកម�ភាពរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ឬអ�កដំេណ រករតតិយភាគីក្សយ័ធន ធនាគារ្រត�វែតឃាតទុ់ក

គណនីេនះ េដម្បជីាផល្របេយាជនរ៍បស់អតិថជិន។ សមតុល្យៃនគណនីេនះ មនិែមនជា្រទព្យសម្បតិ�របស់

អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេឡយ។ 
 

ជំពូក ៧ 
ករ្រត�តពនិិត្យរបាយករណ៍ និងកណំត់្រត 

 

្របករ ១៥.- 

 ១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�តពិនតិ្យ្របចឆំា� ចំំេពះអ�កដំេណ រករតតិយភាគី ឬ្របសិនេប
ចបំាចច់ំេពះធនាគារ បនា� បព់ីបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុនចនំួន ៣០ ៃថ� (សមសិបៃថ�)។ 

 ២.  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�តពិនតិ្យអ�កដំេណ រករតតយិភាគីេនេពលណាមយួកប៏ានេដយ

ពុំមានករជូនដំណឹងជាមុនេឡយ ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានេហតុផលេជឿថា អ�កដំេណ រករ

តតិយភាគីកំពុងេធ�សកម�ភាពមនិ្រតឹម្រត�វ ឬគា� នសុវត�ិភាព ឬបានបំពន ឬកំពុងរេំលភ្របកសេនះ ឬបទប��  

ែដលេចញផ្សោយេ្រកម្របកសេនះ។ 
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 ៣. ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសេ្រមចថា ករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ងដូចមានែចងក�ុងចំណុច

១ និង២ខងេលជាករចបំាច ់អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ីឬធនាគារ្រត�វទទួលបន�ុកេលចំណាយសម្រសបៃន

ករ្រត�តពិនិត្យេនាះ។ 

 ៤. ពត័ម៌ានែដលទទួលបានក�ុងអំឡុងេពល្រត�តពនិិត្យែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ អចនឹង្រត�វ

បានេបកចំហេដយអនុេលមតម្របករ ១៧ ែតប៉ុេណា� ះ។ 
 

្របករ ១៦.- 

 ១.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ១៥ ៃថ� (ដប្់របាៃំថ�) 

ៃនៃថ�េធ�ករ នូវរល់ករែកែ្របពត័ម៌ានសំខន់ៗ ែដលបានផ�ល់ឱ្យេនក�ុងពក្យេស�សំុអជា� បណ័�  ដូចែដលបាន

ត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 ២.  េដយមានករប�� កព់ធីនាគារពកព់ន័� អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ� (សមសិបៃថ�) បនា� បព់ីចុង្រតីមាសនីមយួៗ នូវ៖ 

ក.  របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� ៃំន្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាករ់មួទងំតរងតុល្យករ 

និង របាយករណ៍ចំណូល-ចណំាយ។ 

ខ.  សកម�ភាព្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាក ់ រមួទងំរបាយករណ៍សរបុអំពីសកម�ភាព

នានា ្របចែំខេដយែបងែចកេទតម្របេភទេផ្សងៗ តមករែណនារំបស់ធនាគារ

ពកព់ន័�។ 

គ.  ប�� ីេសវនានាែដលអ�កដំេណ រករតតិយភាគីកពុំងេធ�នាេពលបច�ុប្បន� និងៃថ� និង

េពលេវល ៃនករផ�ល់េសវ្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាក។់ 

ឃ.   ពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដលជាករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ១៧.- 

 ១. អ�កដំេណ រករតតិយភាគ្ីរត�វរក្សោទុកនូវកណំត្់រតសកម�ភាពនានារបស់ខ�ួនអំពីពត័ម៌ាន្របតិបតិ�

ករនីមយួៗយ៉ាងេហចណាស់រយៈេពល ១០ ឆា�  ំ (ដបឆ់ា� )ំ និងជាពិេសស្រត�វរក្សោទុកកណំត្់រតស្រមាប់

ប�� កនូ់វករេគារពតមរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគចីំេពះ្របកសេនះដូចខងេ្រកម ៖ 

 ក. កំណត្់រតអពំីឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាកន់ីមយួៗ 

 ខ. េសៀវេភធំែដលបានចុះប�� ីយ៉ាងេហចណាស់្របចែំខ អំពីគណនី្រទព្យសកម� 

្រទព្យអកម� េដមទុន ចំណូល និងចំណាយ 

 គ. របាយករណ៍គណន ីនិងកណំត្់រតេផ��ងផា� តរ់បស់ធនាគារ 

 ឃ. កំណត្់រតអពំីឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាកន់ីមយួៗែដលបានទូទតស់ង 

 ង.  កំណត្់រតអំពីឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាកន់ីមយួៗែដលបានទូទតស់ងក�ុងរយៈេពល 

១០ ឆា�  ំ(ដបឆ់ា� )ំ 

 ច. ប�� ីេឈ� ះ និងអសយដ� នចុងេ្រកយបង�ស់របស់ភា� កង់រខ�ួនទងំអស់ និង 

 ឆ. កំណត្់រតេផ្សងៗេទៀតែដលជាករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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 ២.  ឯកសរែដលបានេរៀបរបក់�ុងចណុំច១ អច្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងទ្រមងក់ំណត្់រតណាមយួក៏

បាន។ 

 ៣. កំណត្់រតទងំអស់ែដលបានរក្សោទុកេដយអ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ដូចបានែចងក�ុងចណុំច 

១និង២ ្រត�វបានេបកចំហស្រមាបក់រេធ�អធិករកិច�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អនុេលមតម្របករ ១៣។ 

 ៤.     អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វបំេពញកតព�កិច�ែដលកណំតេ់ដយច្បោប ់ឬបទប�� េផ្សងៗេទៀត។ 
 

្របករ ១៨.- 

 ១. អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វកំណតទុ់កជាមយួនងឹអជា� ធរែដល្រត�វបានែតងតងំេដយច្បោប ់

នូវកំណត្់រតទងំអស់ែដលបានត្រម�វតមរយៈកររយករណ៍អំពីរបូិយវត�ុ កររក្សោកំណត្់រតនិងកររយ

ករណ៍អំព្ីរបតិបតិ�ករសង្សយ័ ដូចមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកនិ់ងហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វដកក់ណំតច់ំេពះភា� កង់រ្របតិ្រស�តរបស់ខ�ូនអំពីករ្របមូលពត័ម៌ាន

ែដលគួរឱ្យេជឿបានទងំអស់ ែដលអជា� ធរបានកំណតស់្រមាបេ់គាលបំណងេនះ។ 

 ២. ករតំកល់ទុកទនេ់ពលនូវរបាយករណ៍េពញេលញ និង្រតឹម្រត�វជាមយួអជា� ធរសម្រសបគជឺា

ករេគារពតមកតព�កិច�េនក�ុងចណុំច១។ 
 

្របករ ១៩.- 

 ១. េលកែលងែតមានែចងខុសពីក�ុងចណុំច២ ពត័ម៌ាន ឬរបាយករណ៍ទងំអស់ែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា បានទទួលពអី�កដំេណ រករតតិយភាគ ី និងពត័ម៌ានទងំអស់ែដលមានេនក�ុងឬទកទ់ងនឹង

របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ េសុបអេង�ត ្របតិបតិ�ករ ឬស� នភាពែដលេរៀបចំេដយ ឬស្រមាបក់រេ្រប្របាស់

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ តរងតុល្យករ គឺជាករសមា� ត ់ និងមនិ្រត�វបានេបក

ចំហជាសធារណៈេឡយ។ 

 ២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេបកចំហពត័ម៌ានែដលមនិែមនជាកម�វត�ុៃនករេបកចំហេ្រកមចំណុច

១ េទឱ្យតំណាងភា� កង់ររបស់រដ� ភបិាល ែដលសន្យោជាលយលក�ណ៍អក្សរថានឹងរក្សោករសមា� តៃ់នពត័ម៌ាន

ទងំេនាះ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា ករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទងំេនាះគជឺាករចបំាចស់ម្រសប

ស្រមាបក់រពរសធារណជន និងេដម្បភីាពយុត�ិធម ៌ េហយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកប៏ានជូនដំណឹងជាមុន

ដល់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីអំពីេគាលបណំងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទងំេនាះ។ 

 ៣. ្របករេនះមនិហមឃាតធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះករេបកចំហដល់សធារណជនអំពីប�� ី
រយនាមបុគ�លែដលបានទទលួអជា� បណ័� េ្រកម្របកសេនះ ឬទិន�នយ័ហិរ�� វត�ុសរបុែដលពកព់ន័�នឹងអ�ក

ដំេណ រករតតិយភាគ ីនិងភា� កង់រ្របតិ្រស�តរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេឡយ។ 
 

ជំពូក ៣ 
នីតិវធិីរដ�បាល 

 

្របករ ២០.- 

 ១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្ួយរ ឬដកហូតអជា� បណ័� របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី ឬេចញប��

ដល់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីឱ្យដកហូតករែតងតងំភា� កង់រ ្របសិនេប ៖ 
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 ក.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេល�សនឹង្របកសេនះ ឬវធិានែដលបានអនុមត័ ឬប��  ឬ 

េសចក�ីបង� ប ់ឬេសចក�ីែណនា ំែដលបានេចញផ្សោយេ្រកម្របកសេនះ 

 ខ.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមនិសហករជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ ឬ

ករអេង�ត 

 គ.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីបាន្រប្រពឹត�ករែក�ងបន� ំ េធ�ករបំភន័�េដយេចតនា ឬមានករ

េធ�ស្របែហសធ�នធ់�រ 

 ឃ. ភា� កង់រ្រត�វបានផ�នា� េទសចំេពះករ្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោបស់�ីព ី ករ្របឆាងំករសំអត

្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ឬេល�សនឹងវធិានែដលបានអនុមត័ ឬប�� ែដលបាន

េចញេ្រកម្របកសេនះ 

 ង.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រប្រពឹត�ទេង�គា� នសុវត�ិភាព ឬមនិ្រតឹម្រត�វ 

 ច.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមានអសធនភាព ផា� កករទូទតស់ងបណុំលរបស់ខ�ូន ឬេធ�
ករេផ�រសិទ�ទូិេទស្រមាបផ់ល្របេយាជនឥ៍ណទយករបស់ខ�ួន ឬ 

 ឆ.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមនិដកភា� កង់រេចញតមប�� ជាចុងេ្រកយរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា រមួទងំករេឃញថាភា� កង់របាន្រប្រពឹត�េល�សនឹង្របកសេនះផង។ 

 ២. េដម្បកីំណតថ់ា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីបាន្រប្រពឹត�ទេង�គា� នសុវត�ិភាព ឬមនិ្រតឹម្រត�វធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាអចពិចរណាេទេលទំហំ និងលក�ខណ� ៃនេសវ្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាកទ់ំហំៃនករខត

បងភ់ាពធ�នធ់�រៃនបទេល�ស និងករ្រប្រពឹត�ពីមនុរបស់បុគ�លពកព់ន័�។ 
 

្របករ ២១.- 

 ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពិនតិ្យេឃញថា ករ្រប្រពឹត�េល�សរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី
ចំេពះ្របកសេនះ ឬវធិានែដលបានអនុមត័ ឬប��  ឬេសចក�ីបង� ប ់ឬេសចក�ីែណនា ំែដលបានេចញផ្សោយ

េ្រកម្របកសេនះអចនឹងេធ�ឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី អតិថិជនរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី ឬ

សធរណជនទទួលមហន�រយភា� មៗ និងមនិអចស� រេឡងវញិបាន ឬបណា� លឱ្យមានអសធនភាព ឬេធ�ឱ្យ

បាតប់ង្់រទព្យសកម�របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញប�� ត្រម�វឱ្យអ�កដំេណ រ

ករតតិយភាគបី�្ឈបស់កម�ភាពេល�សេនាះភា� ម។ 
 

្របករ ២២.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកព់ិនយ័ចំេពះបុគ�លែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹង្របកសេនះ ឬវធិាន ែដល

បានអនុមត័ ឬប�� ែដលបានេចញេ្រកម្របកសេនះក�ុងចំនួន្របាក ់ ១០០.០០០េរៀល (មយួរយពនេ់រៀល) 

ក�ុងមយួៃថ�េទតមចំនួនៃថ�ៃនករ្រប្រពឹត�េល�ស។ 
 

្របករ ២៣.- 

 ១. គា� នបុគ�លណាមយួអចេធ�របាយករណ៍ែក�ងបន� ំ បំភន័� ឬេធ�លិខិតប�� កែ់ក�ងក� យេដយ

េចតនា េនក�ុងកំណត្់រតែដលបានដកជូ់ន ឬែដលបានត្រម�វឱ្យរក្សោទុកេ្រកម្របកសេនះ ឬមានេចតនា

េធ�កំណត្់រតែក�ងក� យ ឬលបេ់ចលករកត្់រតសំខន់ៗ េនក�ុងរបាយករណ៍េនាះេឡយ។  
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 ២.  ឯកសរែដលបានេរៀបរបក់�ុងចណុំច១ អច្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងទ្រមងក់ំណត្់រតណាមយួក៏

បាន។ 

 ៣. កំណត្់រតទងំអស់ែដលបានរក្សោទុកេដយអ�កដំេណ រករតតិយភាគី ដូចបានែចងក�ុងចណុំច 

១និង២ ្រត�វបានេបកចំហស្រមាបក់រេធ�អធិករកិច�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អនុេលមតម្របករ ១៣។ 

 ៤.     អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វបំេពញកតព�កិច�ែដលកណំតេ់ដយច្បោប ់ឬបទប�� េផ្សងៗេទៀត។ 
 

្របករ ១៨.- 

 ១. អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វកំណតទុ់កជាមយួនងឹអជា� ធរែដល្រត�វបានែតងតងំេដយច្បោប ់

នូវកំណត្់រតទងំអស់ែដលបានត្រម�វតមរយៈកររយករណ៍អំពីរបូិយវត�ុ កររក្សោកំណត្់រតនិងកររយ

ករណ៍អំព្ីរបតិបតិ�ករសង្សយ័ ដូចមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រត�វដកក់ណំតច់ំេពះភា� កង់រ្របតិ្រស�តរបស់ខ�ូនអំពីករ្របមូលពត័ម៌ាន

ែដលគួរឱ្យេជឿបានទងំអស់ ែដលអជា� ធរបានកំណតស់្រមាបេ់គាលបំណងេនះ។ 

 ២. ករតំកល់ទុកទនេ់ពលនូវរបាយករណ៍េពញេលញ និង្រតឹម្រត�វជាមយួអជា� ធរសម្រសបគឺជា

ករេគារពតមកតព�កិច�េនក�ុងចណុំច១។ 
 

្របករ ១៩.- 

 ១. េលកែលងែតមានែចងខុសពីក�ុងចណុំច២ ពត័ម៌ាន ឬរបាយករណ៍ទងំអស់ែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា បានទទួលពអី�កដំេណ រករតតិយភាគ ី និងពត័ម៌ានទងំអស់ែដលមានេនក�ុងឬទកទ់ងនឹង

របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យ េសុបអេង�ត ្របតិបតិ�ករ ឬស� នភាពែដលេរៀបចំេដយ ឬស្រមាបក់រេ្រប្របាស់

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ តរងតុល្យករ គឺជាករសមា� ត ់ និងមនិ្រត�វបានេបក

ចំហជាសធារណៈេឡយ។ 

 ២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេបកចំហពត័ម៌ានែដលមនិែមនជាកម�វត�ុៃនករេបកចំហេ្រកមចំណុច

១ េទឱ្យតំណាងភា� កង់ររបស់រដ� ភបិាល ែដលសន្យោជាលយលក�ណ៍អក្សរថានឹងរក្សោករសមា� តៃ់នពត័ម៌ាន

ទងំេនាះ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា ករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទងំេនាះគជឺាករចបំាចស់ម្រសប

ស្រមាបក់រពរសធារណជន និងេដម្បភីាពយុត�ិធម ៌ េហយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកប៏ានជូនដំណឹងជាមុន

ដល់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីអំពីេគាលបណំងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានទងំេនាះ។ 

 ៣. ្របករេនះមនិហមឃាតធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះករេបកចំហដល់សធារណជនអំពីប�� ី
រយនាមបុគ�លែដលបានទទលួអជា� បណ័� េ្រកម្របកសេនះ ឬទិន�នយ័ហិរ�� វត�ុសរបុែដលពកព់ន័�នឹងអ�ក

ដំេណ រករតតិយភាគ ីនិងភា� កង់រ្របតិ្រស�តរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេឡយ។ 
 

ជំពូក ៣ 
នីតិវធិីរដ�បាល 

 

្របករ ២០.- 

 ១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្ួយរ ឬដកហូតអជា� បណ័� របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី ឬេចញប��

ដល់អ�កដំេណ រករតតិយភាគីឱ្យដកហូតករែតងតងំភា� កង់រ ្របសិនេប ៖ 
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 ក.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីេល�សនឹង្របកសេនះ ឬវធិានែដលបានអនុមត័ ឬប��  ឬ 

េសចក�ីបង� ប ់ឬេសចក�ីែណនា ំែដលបានេចញផ្សោយេ្រកម្របកសេនះ 

 ខ.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមនិសហករជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករ្រត�តពិនិត្យ ឬ

ករអេង�ត 

 គ.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីបាន្រប្រពឹត�ករែក�ងបន� ំ េធ�ករបំភន័�េដយេចតនា ឬមានករ

េធ�ស្របែហសធ�នធ់�រ 

 ឃ. ភា� កង់រ្រត�វបានផ�នា� េទសចំេពះករ្រប្រពឹត�េល�សនឹងច្បោបស់�ីព ី ករ្របឆាងំករសំអត

្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ឬេល�សនឹងវធិានែដលបានអនុមត័ ឬប�� ែដលបាន

េចញេ្រកម្របកសេនះ 

 ង.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគី្រប្រពឹត�ទេង�គា� នសុវត�ិភាព ឬមនិ្រតឹម្រត�វ 

 ច.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមានអសធនភាព ផា� កករទូទតស់ងបណុំលរបស់ខ�ូន ឬេធ�
ករេផ�រសិទ�ទូិេទស្រមាបផ់ល្របេយាជនឥ៍ណទយករបស់ខ�ួន ឬ 

 ឆ.  អ�កដំេណ រករតតិយភាគីមនិដកភា� កង់រេចញតមប�� ជាចុងេ្រកយរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា រមួទងំករេឃញថាភា� កង់របាន្រប្រពឹត�េល�សនឹង្របកសេនះផង។ 

 ២. េដម្បកីំណតថ់ា អ�កដំេណ រករតតិយភាគីបាន្រប្រពឹត�ទេង�គា� នសុវត�ិភាព ឬមនិ្រតឹម្រត�វធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាអចពិចរណាេទេលទំហំ និងលក�ខណ� ៃនេសវ្របតិបតិ�ករទូទតស់ង្របាកទ់ំហំៃនករខត

បងភ់ាពធ�នធ់�រៃនបទេល�ស និងករ្រប្រពឹត�ពីមនុរបស់បុគ�លពកព់ន័�។ 
 

្របករ ២១.- 

 ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពិនតិ្យេឃញថា ករ្រប្រពឹត�េល�សរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី
ចំេពះ្របកសេនះ ឬវធិានែដលបានអនុមត័ ឬប��  ឬេសចក�ីបង� ប ់ឬេសចក�ីែណនា ំែដលបានេចញផ្សោយ

េ្រកម្របកសេនះអចនឹងេធ�ឱ្យអ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី អតិថិជនរបស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគី ឬ

សធរណជនទទួលមហន�រយភា� មៗ និងមនិអចស� រេឡងវញិបាន ឬបណា� លឱ្យមានអសធនភាព ឬេធ�ឱ្យ

បាតប់ង្់រទព្យសកម�របស់អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញប�� ត្រម�វឱ្យអ�កដំេណ រ

ករតតិយភាគបី�្ឈបស់កម�ភាពេល�សេនាះភា� ម។ 
 

្របករ ២២.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកព់ិនយ័ចំេពះបុគ�លែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹង្របកសេនះ ឬវធិាន ែដល

បានអនុមត័ ឬប�� ែដលបានេចញេ្រកម្របកសេនះក�ុងចំនួន្របាក ់ ១០០.០០០េរៀល (មយួរយពនេ់រៀល) 

ក�ុងមយួៃថ�េទតមចំនួនៃថ�ៃនករ្រប្រពឹត�េល�ស។ 
 

្របករ ២៣.- 

 ១. គា� នបុគ�លណាមយួអចេធ�របាយករណ៍ែក�ងបន� ំ បំភន័� ឬេធ�លិខិតប�� កែ់ក�ងក� យេដយ

េចតនា េនក�ុងកំណត្់រតែដលបានដកជូ់ន ឬែដលបានត្រម�វឱ្យរក្សោទុកេ្រកម្របកសេនះ ឬមានេចតនា

េធ�កំណត្់រតែក�ងក� យ ឬលបេ់ចលករកត្់រតសំខន់ៗ េនក�ុងរបាយករណ៍េនាះេឡយ។  
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 ២. គា� នបុគ�លណាមយួ អចេធ�សកម�ភាពេដយេចតនាេនក�ុងសកម�ភាព្របតិបតិ�ករទូទតស់ង

្របាកេ់ដយពុំទនប់ានទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

 ៣. ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានមូលេហតុច្បោស់ថា បុគ�លណាបាន ឬកំពុង្រប្រពឹត�េល�ស

នឹង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញប�� េដម្បបី�្ឈបប់ុគ�លេនាះភា� ម។ 

 

ជំពូក ៩ 
អវសនប្ប��ត� ិ

 
្របករ ២៤.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�

យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២៥.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

           ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ  ឆា� ២ំ០១០ 

                 េទសភបិាល 

          ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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គ. បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ

ធនារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស



 ២. គា� នបុគ�លណាមយួ អចេធ�សកម�ភាពេដយេចតនាេនក�ុងសកម�ភាព្របតិបតិ�ករទូទតស់ង

្របាកេ់ដយពុំទនប់ានទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

 ៣. ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានមូលេហតុច្បោស់ថា បុគ�លណាបាន ឬកំពុង្រប្រពឹត�េល�ស

នឹង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញប�� េដម្បបី�្ឈបប់ុគ�លេនាះភា� ម។ 

 

ជំពូក ៩ 
អវសនប្ប��ត� ិ

 
្របករ ២៤.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�

យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២៥.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

           ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ  ឆា� ២ំ០១០ 

                 េទសភបិាល 

          ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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គ. បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ

ធនារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស



បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�



បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�



ធ៧-០០-៤៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

អនុបាតសធនភាពរបសធ់នាគារ 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខៈ ធ៧-០៧-១៣៥ ចុះៃថ�ទ២ី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីព ី

វេិសធនកម� េល្របកសស�ីពី អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ និង ធ៧-០៤-២០៦ ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីអនុបាតសធនភាព។  
 

្របករ ១.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៤-២០៦ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤) 

ធនាគារទំងអស់្រត�វពិនិត្យជាអចិៃ�ន�យ៍នូវអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនឱ្យបាន្រសបតម

ប�� ត�ិៃន្របកសេនះ។ អនុបាតសធនភាពរវងមូលនិធិផា� ល់សុទ�និងហនិភយ័ឥណទនសរបុមនិ្រត�វតិច

ជាងដប្់របាភំាគរយ (១៥%) េឡយ។ 
  

្របករ ២.- 

ភាគយកៃនអនុបាត គឺជាមលូនិធិផា� ល់សុទ�ែដល្រត�វបានគណនា្រសបតមប��ត� ិ ៃន្របកស 

ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 
 

្របករ ៣.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៣៥ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧)

ក- ភាគែបងៃនអនុបាត គឺជាតៃម�្រទព្យសកម�សរុប (តៃម�សុទ�េ្រកយេពលដកេចញនូវសំវធិានធន 

និងកររេំលះតៃម�) និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករែដល្រត�វបានថ�ឹងតមកំរតិហនិភយ័។ ភាគែបងេនះមនិរប់

ប��ូ លនូវខ�ងែ់ដលបានដកេចញេនេពលគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ� ្រសបតមប��ត�ិៃន្របកសស�ីពី ករ 

គណនាមូលនិធផិា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 

ខ- ករថ�ឹងដូចខងេ្រកមេនះ នឹងអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម�  

ខ.១- ករថ�ឹងសូន្យភាគរយ (zero weighting) ចំេពះ ÷ 

- សច្់របាក ់  

- មាស 

- ឥណេទយ្យេលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- ្រទព្យសកម�ែដលមានវត�ុប�� ំជា្របាកប់េ��  េនធនាគារ 

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ (Claims on s overeigns) 

ែដលមានចំណាតថ់ា� កព់ី AAA េទ AA- ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមូល តមវធិី
ស�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� ក ់ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃន កម�ុជា។ 
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ធ៧-០០-៤៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

អនុបាតសធនភាពរបសធ់នាគារ 

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខៈ ធ៧-០៧-១៣៥ ចុះៃថ�ទ២ី៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីព ី

វេិសធនកម� េល្របកសស�ីពី អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ និង ធ៧-០៤-២០៦ ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីអនុបាតសធនភាព។  
 

្របករ ១.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៤-២០៦ ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤) 

ធនាគារទំងអស់្រត�វពិនិត្យជាអចិៃ�ន�យ៍នូវអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនឱ្យបាន្រសបតម

ប�� ត�ិៃន្របកសេនះ។ អនុបាតសធនភាពរវងមូលនិធិផា� ល់សុទ�និងហនិភយ័ឥណទនសរបុមនិ្រត�វតិច

ជាងដប្់របាភំាគរយ (១៥%) េឡយ។ 
  

្របករ ២.- 

ភាគយកៃនអនុបាត គឺជាមលូនិធិផា� ល់សុទ�ែដល្រត�វបានគណនា្រសបតមប��ត� ិ ៃន្របកស 

ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 
 

្របករ ៣.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៣៥ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧)

ក- ភាគែបងៃនអនុបាត គឺជាតៃម�្រទព្យសកម�សរុប (តៃម�សុទ�េ្រកយេពលដកេចញនូវសំវធិានធន 

និងកររេំលះតៃម�) និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករែដល្រត�វបានថ�ឹងតមកំរតិហនិភយ័។ ភាគែបងេនះមនិរប់

ប��ូ លនូវខ�ងែ់ដលបានដកេចញេនេពលគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ� ្រសបតមប��ត�ិៃន្របកសស�ីពី ករ 

គណនាមូលនិធផិា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 

ខ- ករថ�ឹងដូចខងេ្រកមេនះ នឹងអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម�  

ខ.១- ករថ�ឹងសូន្យភាគរយ (zero weighting) ចំេពះ ÷ 

- សច្់របាក ់  

- មាស 

- ឥណេទយ្យេលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- ្រទព្យសកម�ែដលមានវត�ុប�� ំជា្របាកប់េ��  េនធនាគារ 

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ (Claims on s overeigns) 

ែដលមានចំណាតថ់ា� កព់ី AAA េទ AA- ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមូល តមវធិី
ស�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� ក ់ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃន កម�ុជា។ 
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510

ខ.២- ករថ�ឹង ២០% ចំេពះ ÷  

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ  ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់ ពី 

A+ េទ A- ឬចំណាតថ់ា� កស់មមលូតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� ក់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

-  ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយធនាគារ ឬ្រក�មហុ៊ន ែដលមានចំណាតថ់ា� កព់ ី

AAA  េទ AA-  ឬចណំាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចត់

ថា� ក ់ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.៣- ករថ�ឹង ៥០% ចំេពះ ÷ 

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យែដលមានចំណាតថ់ា� កពី់  

BBB+ េទ BBB- ឬចណំាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចត ់

ថា� ក ់ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយធនាគារ ឬ្រក�មហុ៊នែដលមានចំណាតថ់ា� កពី់ 

A+ េទ A- ឬចំណាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� ក ់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.៤- ករថ�ឹង ១០០% ចំេពះ ÷ 

- ្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតទងំអស់។ 

គ- ប��ត�ិដូចតេទេនះ នឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ  

គ.១- ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ា ៤ ្របេភទ ្រសបតមតរងែដលមានក�ុង 

ឧបសម�ន័�។ ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករទងំេនះ្រត�វបានយកមកគិត ÷ 

- តមតៃម�ទងំ្រស�ងរបស់វេនេពលបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនភិយ័ទងំ្រស�ង 

- តមតៃម� ៥០% េនេពលបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័កំរតិមធ្យម 

- តមតៃម� ២០% េនេពលបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ធុនល�ម (moderate risk)  

- ខ�ងែ់ដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនភិយ័ទបមនិ្រត�វបានយកមកគតិេទ។ 

គ.២- ចំនួន្របាកែ់ដលបានកំណតខ់ងេល ្រត�វគុណជាមយួនឹង្របេភទថ�ងឹែដលមានែចង

េនក�ុងកថាខណ� ខែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះ្របេភទៃនករថ�ងឹរបស់អត�គាហកៈឬ ្របេភទ្រទព្យ

សកម�ពកព់ន័�េនាះ ។ ប៉ុែន� ÷ 

- ក�ុងករណីៃនករសន្យោែដលមានករធានាពីតតិយជន ករថ�ឹងគឺជាករថ�ងឹ

ែដលអនុវត�ចំេពះអ�កធានា ឬចំេពះអ�កែដល្រត�វបានេគធានា  

- ក�ុងករណីៃនករធានាចំេពះធនាគារមយួេផ្សងេទៀត ទកទ់ងដល់ករសង 

បំណុលែដលរក្សោទុកេនធនាគារេផ្សងេទៀតេនាះ ករថ�ឹងជាករថ�ឹងែដល 

អនុវត�ចំេពះឥណេទយ្យទងំេនះ។ 
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្របករ ៤.- 

ធនាគារ្រត�វ្របតិេវទអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនេន ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា និង ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ជា

េរៀងរល់ឆា� ។ំ េលសពីេនះធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងអចត្រម�វឱ្យធនាគារណាមយួគណនាអនុបាតសធនភាព

របស់ខ�ួន េនកលបរេិច�ទេផ្សងេទៀត ្រសបតមករចបំាចៃ់នករ្រត�តពិនិត្យ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វកណំតក់�ុងសរចរពីគំរសូ្រមាបគ់ណនាអនុបាតេដយ្រត�វ្របកសពីខ�ង់

ទងំឡាយក�ុងគំរេូនះ។ 

្របសិនេបចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វកំណតច់្បោស់អំពីលក�ណៈពិេសសរបស់ខ�ងែ់ដល្រត�វ

អនុវត�ករថ�ឹង ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធចំេពះករថ�ឹងែដលកពុំងអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម� ឬខ�ងេ់្រក

តរងតុល្យករ ្របសិនេបគិតថាខ�ងេ់នាះមនិអចបំេពញតមល័ក�ខណ� ជាធរមានបានេដយេពញចិត�េនាះេទ។ 
 

្របករ ៥.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យមានករយកចិត�ទុកដកថ់ា េគាលនេយាបាយគណេនយ្យេខ្សោយ ឬ 

មនិ្រគប្់រគានេ់ធ�ឱ្យអន�រយដល់សរៈ្របេយាជនៃ៍នកំរតិេដមទុន េដយបង�ឱ្យមានអនុបាតសធនភាពមនិ

្រតឹម្រត�វ ឬមនិអចេជឿបាន។ ដូេច�ះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចតទុ់កថា ករអនុវត�នគ៍ណេនយ្យរងឹមា ំ និងករ

វយតៃម�្រតឹម្រត�វជាករសំខន ់ ជាពិេសសចំេពះករចតថ់ា� ក្់រតឹម្រត�វនិងករេធ�សំវធិានធន្រទព្យសកម�តម

ប��ត�ិៃន្របកស ស�ីពី ចំណាតថ់ា� ក ់ និងករេធ�សំវធិានធនេលបណុំលអ្រកក ់ និងបំណុលសង្សយ័ រមួទងំ

ករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ។ 
 

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
 

្របករ ៧.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព 

និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន កម�ុជា្រត�វ 

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៨.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�  ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 
 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៦  ែខកុម�ៈ  ឆា�  ំ២០០០ 

  េទសភបិាល 

  ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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511

ខ.២- ករថ�ឹង ២០% ចំេពះ ÷  

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ  ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់ ពី 

A+ េទ A- ឬចំណាតថ់ា� កស់មមលូតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� ក់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

-  ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយធនាគារ ឬ្រក�មហុ៊ន ែដលមានចំណាតថ់ា� កព់ ី

AAA  េទ AA-  ឬចណំាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចត់

ថា� ក ់ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.៣- ករថ�ឹង ៥០% ចំេពះ ÷ 

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យែដលមានចំណាតថ់ា� កពី់  

BBB+ េទ BBB- ឬចណំាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចត ់

ថា� ក ់ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយធនាគារ ឬ្រក�មហុ៊នែដលមានចំណាតថ់ា� កពី់ 

A+ េទ A- ឬចំណាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិសី�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� ក ់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.៤- ករថ�ឹង ១០០% ចំេពះ ÷ 

- ្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតទងំអស់។ 

គ- ប��ត�ិដូចតេទេនះ នឹង្រត�វអនុវត�ចំេពះខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ  

គ.១- ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ា ៤ ្របេភទ ្រសបតមតរងែដលមានក�ុង 

ឧបសម�ន័�។ ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករទងំេនះ្រត�វបានយកមកគិត ÷ 

- តមតៃម�ទងំ្រស�ងរបស់វេនេពលបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនភិយ័ទងំ្រស�ង 

- តមតៃម� ៥០% េនេពលបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័កំរតិមធ្យម 

- តមតៃម� ២០% េនេពលបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ធុនល�ម (moderate risk)  

- ខ�ងែ់ដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនភិយ័ទបមនិ្រត�វបានយកមកគតិេទ។ 

គ.២- ចំនួន្របាកែ់ដលបានកំណតខ់ងេល ្រត�វគុណជាមយួនឹង្របេភទថ�ងឹែដលមានែចង

េនក�ុងកថាខណ� ខែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះ្របេភទៃនករថ�ងឹរបស់អត�គាហកៈឬ ្របេភទ្រទព្យ

សកម�ពកព់ន័�េនាះ ។ ប៉ុែន� ÷ 

- ក�ុងករណីៃនករសន្យោែដលមានករធានាពីតតិយជន ករថ�ឹងគឺជាករថ�ងឹ

ែដលអនុវត�ចំេពះអ�កធានា ឬចំេពះអ�កែដល្រត�វបានេគធានា  

- ក�ុងករណីៃនករធានាចំេពះធនាគារមយួេផ្សងេទៀត ទកទ់ងដល់ករសង 

បំណុលែដលរក្សោទុកេនធនាគារេផ្សងេទៀតេនាះ ករថ�ឹងជាករថ�ឹងែដល 

អនុវត�ចំេពះឥណេទយ្យទងំេនះ។ 
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្របករ ៤.- 

ធនាគារ្រត�វ្របតិេវទអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនេន ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា និង ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ជា

េរៀងរល់ឆា� ។ំ េលសពីេនះធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងអចត្រម�វឱ្យធនាគារណាមយួគណនាអនុបាតសធនភាព

របស់ខ�ួន េនកលបរេិច�ទេផ្សងេទៀត ្រសបតមករចបំាចៃ់នករ្រត�តពិនិត្យ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វកណំតក់�ុងសរចរពីគំរសូ្រមាបគ់ណនាអនុបាតេដយ្រត�វ្របកសពីខ�ង់

ទងំឡាយក�ុងគំរេូនះ។ 

្របសិនេបចបំាច ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វកំណតច់្បោស់អំពីលក�ណៈពិេសសរបស់ខ�ងែ់ដល្រត�វ

អនុវត�ករថ�ឹង ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធចំេពះករថ�ឹងែដលកពុំងអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម� ឬខ�ងេ់្រក

តរងតុល្យករ ្របសិនេបគិតថាខ�ងេ់នាះមនិអចបំេពញតមល័ក�ខណ� ជាធរមានបានេដយេពញចិត�េនាះេទ។ 
 

្របករ ៥.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យមានករយកចិត�ទុកដកថ់ា េគាលនេយាបាយគណេនយ្យេខ្សោយ ឬ 

មនិ្រគប្់រគានេ់ធ�ឱ្យអន�រយដល់សរៈ្របេយាជនៃ៍នកំរតិេដមទុន េដយបង�ឱ្យមានអនុបាតសធនភាពមនិ

្រតឹម្រត�វ ឬមនិអចេជឿបាន។ ដូេច�ះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចតទុ់កថា ករអនុវត�នគ៍ណេនយ្យរងឹមា ំ និងករ

វយតៃម�្រតឹម្រត�វជាករសំខន ់ ជាពិេសសចំេពះករចតថ់ា� ក្់រតឹម្រត�វនិងករេធ�សំវធិានធន្រទព្យសកម�តម

ប��ត�ិៃន្របកស ស�ីពី ចំណាតថ់ា� ក ់ និងករេធ�សំវធិានធនេលបណុំលអ្រកក ់ និងបំណុលសង្សយ័ រមួទងំ

ករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ។ 
 

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
 

្របករ ៧.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព 

និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន កម�ុជា្រត�វ 

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៨.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�  ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 
 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៦  ែខកុម�ៈ  ឆា�  ំ២០០០ 

  េទសភបិាល 

  ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�័ន�ៃន្របកសស�ពីីអនបុាតសធនភាពរបសធ់នាគារ 
 

ចំណាតថ់ា� កខ់�ង់េ្រកតរងតលុ្យករ ែដលមានែចង 
ក�ងុកថាខណ�  ៣-៣.១ 

 

 ្របតិបត�ិករទងំឡាយណាែដលមនិមានែចងក�ុងតរងខងេ្រកមេនះ ធនាគារ្រត�វចតថ់ា� កខ់�ង ់

ទងំេនះក�ុង្របេភទ្របតិបត�កិរ ែដលមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា�  បនា� បពី់បានេស�សំុធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្របសិនេបចបំាច។់ 

១- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ទងំ្រស�ង 

- ករធានាេលឥណទន  (ដកេចញហនិភយ័ចំេពះអត�គាហកៈ) 

- ករទទួល្រពម (acceptance) 

- របូិយបដិេភាគ (endorsement) េលផលប្័រតែដលមនិមានេឈ� ះរបស់ធនាគារ ឬ្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុមយួេផ្សងេទៀត  

- សកម�ភាព្របតិបត�ិករេដយមានឧបា្រស័យ (recourse) 

- កំរតិឥណទនមនិអចបដិេសធបាន (irrevocable credit lin e) ឬករធានាែដលមាន 

លក�ណៈជនំួសឥណទន។ 

- ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័ខ�ស់ 

២- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័មធ្យម 

- ករសន្យោសង្របាកត់មឯកសរឥណទន  ែដលបានេចញផ្សោយឬប�� កេ់ហយ េនេពល

ែដលទំនិញមនិ្រត�វបានេ្របជាវត�ុប��  ំ

- ករធានានិងស�� បណ័� ឧបត�ម� (warranties and indemnity bonds ) (រមួទងំ tender, 

performance, c ustoms and t ax bon ds )   និងករធានាែដលមនិមានលក�ណៈជំនួស

ឥណទន 

- កិច�សន្យោផ�ល់ឥណទនមនិទនេ់្រប ជាពិេសសឥណទនេលសសមតុល្យ (overdrafts) នងិ

ករសន្យោឱ្យខ�ីែដលមានកលកំណតេ់លសពមីយួឆា�  ំ 

- ្របតិបត�ិេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័មធ្យម 

៣- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ធនល�ម 

- ឯកសរឥណទនែដល្រត�វបានេចញផ្សោយឬ�� កេ់ហយ ទំនិញ្រត�វបានេ្របជាវត�ុប��  ំនិង

្របតិបត�ិករ្រសេដៀងគា� េផ្សងេទៀត 

- ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័ធនល់�ម  

៤- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ទប 

- ឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ជាពិេសសឥណទនេលសសមតុល្យ (overdrafts) នងិករ

សន្យោឱ្យខ�ីែដលមានកលកណំតរ់ហូតេពញមយួឆា�  ំ ឬែដលអចលុបេចលេដយគា� ន

លក�ខណ� េនេពលណាកប៏ានេដយគា� នករជូនដំណឹង។ 

- ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័ទប។  
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ធ៧-០១-១៣៧ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ឥណទនចំេពះសម�័ន�ញាត ិ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០២-១៤៦ ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ស�ីព ី

វេិសធនកម�េល្របកសេលខធ៧-០១-១៣៧ ្របក ស�ីព ីឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាត។ិ 

 
្របករ ១.- 

សម�ន័�ញាតិដូចមានែចងេនមា្រតទី៤៩ នងិ៥០ ៃនច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ 

្រត�វអនុវត�តមប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ 
 

្របករ ២.- 

ឥណទននិងឥណទនេលសសមតុល្យចំេពះសម�ន័�ញាតិ្រត�វអនុវត�តមលក�ខណ� ធម�តៃនេថរៈ

េវល អ្រតករ្របាកវ់ត�ុប�� នំិងកលវភិាគ្រត�វទូទតស់ងវញិ។          

លក�ខណ� ធម�តក�ុងនយ័េនះ គឺជាលក�ខណ� ែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះអតិថិជនមនិែមនសម�ន័�ញាតិ 

ក�ុងកលៈេទសៈដូចគា� ។ 
 

្របករ ៣.- 

ប��ត�ិែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២ មនិអនុវត�ចំេពះបណុំលបំេពញេលេដមទុន ( S ubordinated 

debts) ែដលផ�ល់េដយ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា និងកនក់បេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារ នងិ 

ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ែដលជា្រក�មហុ៊នេមរបស់ពកួេគេឡយ។ 
 

្របករ ៤.- 

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកស ធ៧-០២-១៤៦ ចុះៃថ�ទ០ី៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២) 
សរុបឥណទនដកស់ល់ថ�ឹងចំេពះសម�ន័�ញាតិ មនិ្រត�វឱ្យេលសពី១0%ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�េទ 

េទះជាក�ុងករណីណាកេ៏ដយ។ ករគណនាឥណទនសម�ន័�ញាតិមនិ្រត�វរមួប��ូ លករតំកល់្របាកេ់ន

ទីស� កក់រកណា� ល ឬេន្រក�មហុ៊នេម េ្រកមលក�ខណ� ពីរដូចខងេ្រកមៈ 

- ទីស� កក់រកណា� ល ឬ្រក�មហុ៊នេមជាធនាគារ 

- ្រត�វមានភស�ុតងបង� ញថាធនាគារមានចំណាតថ់ា� កេ់ស� ឬខ�ស់ជាង A- តមវធិីស�ស� 

Standard & Poor ឬតមវធិីស�ស�សមមូលេដយភា� កង់រចតថ់ា� កែ់ដលអន�រជាតិទទលួ

ស� ល់។ 

ឥណទនដកស់ល់្រត�វគណនាេទតម្របកសស�ីពីអនុបាតសធនភាព (្របកសបច�ុប្បន� េលខ 

ធ៧-០០-៤៦ ្រប.ក)។  
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ឧបសម�័ន�ៃន្របកសស�ពីីអនបុាតសធនភាពរបសធ់នាគារ 
 

ចំណាតថ់ា� កខ់�ង់េ្រកតរងតលុ្យករ ែដលមានែចង 
ក�ងុកថាខណ�  ៣-៣.១ 

 

 ្របតិបត�ិករទងំឡាយណាែដលមនិមានែចងក�ុងតរងខងេ្រកមេនះ ធនាគារ្រត�វចតថ់ា� កខ់�ង ់

ទងំេនះក�ុង្របេភទ្របតិបត�កិរ ែដលមានលក�ណៈ្រសេដៀងគា�  បនា� បពី់បានេស�សំុធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្របសិនេបចបំាច។់ 

១- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ទងំ្រស�ង 

- ករធានាេលឥណទន  (ដកេចញហនិភយ័ចំេពះអត�គាហកៈ) 

- ករទទួល្រពម (acceptance) 

- របូិយបដិេភាគ (endorsement) េលផលប្័រតែដលមនិមានេឈ� ះរបស់ធនាគារ ឬ្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុមយួេផ្សងេទៀត  

- សកម�ភាព្របតិបត�ិករេដយមានឧបា្រស័យ (recourse) 

- កំរតិឥណទនមនិអចបដិេសធបាន (irrevocable credit lin e) ឬករធានាែដលមាន 

លក�ណៈជំនួសឥណទន។ 

- ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័ខ�ស់ 

២- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័មធ្យម 

- ករសន្យោសង្របាកត់មឯកសរឥណទន  ែដលបានេចញផ្សោយឬប�� កេ់ហយ េនេពល

ែដលទំនិញមនិ្រត�វបានេ្របជាវត�ុប��  ំ

- ករធានានិងស�� បណ័� ឧបត�ម� (warranties and indemnity bonds ) (រមួទងំ tender, 

performance, c ustoms and t ax bon ds )   និងករធានាែដលមនិមានលក�ណៈជំនួស

ឥណទន 

- កិច�សន្យោផ�ល់ឥណទនមនិទនេ់្រប ជាពិេសសឥណទនេលសសមតុល្យ (overdrafts) នងិ

ករសន្យោឱ្យខ�ីែដលមានកលកំណតេ់លសពមីយួឆា�  ំ 

- ្របតិបត�ិេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័មធ្យម 

៣- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ធនល�ម 

- ឯកសរឥណទនែដល្រត�វបានេចញផ្សោយឬ�� កេ់ហយ ទំនិញ្រត�វបានេ្របជាវត�ុប��  ំនិង

្របតិបត�ិករ្រសេដៀងគា� េផ្សងេទៀត 

- ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័ធនល់�ម  

៤- ្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានចតថ់ា� កថ់ាមានហនិភយ័ទប 

- ឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ជាពិេសសឥណទនេលសសមតុល្យ (overdrafts) នងិករ

សន្យោឱ្យខ�ីែដលមានកលកណំតរ់ហូតេពញមយួឆា�  ំ ឬែដលអចលុបេចលេដយគា� ន

លក�ខណ� េនេពលណាកប៏ានេដយគា� នករជូនដំណឹង។ 

- ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀតែដលមានហនិភយ័ទប។  
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ធ៧-០១-១៣៧ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ឥណទនចំេពះសម�័ន�ញាត ិ

3 
េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកសេលខ ធ៧-០២-១៤៦ ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ស�ីព ី

វេិសធនកម�េល្របកសេលខធ៧-០១-១៣៧ ្របក ស�ីព ីឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាត។ិ 

 
្របករ ១.- 

សម�ន័�ញាតិដូចមានែចងេនមា្រតទី៤៩ នងិ៥០ ៃនច្បោបស់�ីព ី ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ 

្រត�វអនុវត�តមប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ 
 

្របករ ២.- 

ឥណទននិងឥណទនេលសសមតុល្យចំេពះសម�ន័�ញាតិ្រត�វអនុវត�តមលក�ខណ� ធម�តៃនេថរៈ

េវល អ្រតករ្របាកវ់ត�ុប�� នំិងកលវភិាគ្រត�វទូទតស់ងវញិ។          

លក�ខណ� ធម�តក�ុងនយ័េនះ គឺជាលក�ខណ� ែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះអតិថិជនមនិែមនសម�ន័�ញាតិ 

ក�ុងកលៈេទសៈដូចគា� ។ 
 

្របករ ៣.- 

ប��ត�ិែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២ មនិអនុវត�ចំេពះបណុំលបំេពញេលេដមទុន ( S ubordinated 

debts) ែដលផ�ល់េដយ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា និងកនក់បេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារ នងិ 

ហិរ�� វត�ុកម�ុជា ែដលជា្រក�មហុ៊នេមរបស់ពកួេគេឡយ។ 
 

្របករ ៤.- 

(េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកស ធ៧-០២-១៤៦ ចុះៃថ�ទ០ី៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២) 
សរុបឥណទនដកស់ល់ថ�ឹងចំេពះសម�ន័�ញាតិ មនិ្រត�វឱ្យេលសពី១0%ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�េទ 

េទះជាក�ុងករណីណាកេ៏ដយ។ ករគណនាឥណទនសម�ន័�ញាតិមនិ្រត�វរមួប��ូ លករតំកល់្របាកេ់ន

ទីស� កក់រកណា� ល ឬេន្រក�មហុ៊នេម េ្រកមលក�ខណ� ពីរដូចខងេ្រកមៈ 

- ទីស� កក់រកណា� ល ឬ្រក�មហុ៊នេមជាធនាគារ 

- ្រត�វមានភស�ុតងបង� ញថាធនាគារមានចំណាតថ់ា� កេ់ស� ឬខ�ស់ជាង A- តមវធិីស�ស� 

Standard & Poor ឬតមវធិីស�ស�សមមូលេដយភា� កង់រចតថ់ា� កែ់ដលអន�រជាតិទទលួ

ស� ល់។ 

ឥណទនដកស់ល់្រត�វគណនាេទតម្របកសស�ីពីអនុបាតសធនភាព (្របកសបច�ុប្បន� េលខ 

ធ៧-០០-៤៦ ្រប.ក)។  
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មូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ ្រត�វគណនា្រសបតម្របកសស�ីពីករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�

របស់ធនាគារ (្របកសបច�ុប្បន� េលខ ធ៧-០១០-១៨២ ្រប.ក )។ 
 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុនីមយួៗ ្រត�វេធ�្របតិេវទន្៍របច្ំរតីមាសេលឥណទនែដលពកព់ន័�

ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រសបតមគំរែូដលមានភា� បជ់ាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

អត�បទចម�ងៃន្របតិេវទនេ៍នះ  ្រត�វចម�ងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៦.- 

ករខកខនមនិបានអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ែដលមានែចង្រតង់

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៧.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារ និងម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

 រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី១៥ ែខតុល  ឆា� ២ំ០០១ 
          េទសភិបាល 

                                    ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៦-២២៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករ្រត�តពនិិត្យហនិភយ័ៃនឥណទនធំរបស្់រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  

ឥណទនធំ (Large E xposure) គឺជាចំនួនសរបុៃនឥណទន ឬករសន្យោតមហត�េលខ ែដល 

េកតេចញ ពី្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមយួជាមយួអត�គាហកែតមយួែដលមានចំនួន

្របាកេ់លសពីដបភ់ាគរយ (១0%)ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនាះ។ ឥណទន

ែដលមានចំនួន្របាកធ់ំសំេដដល់ឥណទន ែដលមានចំននួ្របាកខ់�ស់បំផុតៃន្របេភទឥណទនណាមយួ ដូច

ខងេ្រកម ែដលតេទេនះេហថា “ឥណទន"៖ 

ក - សមតុល្យៃនឥណទន ឬៃនករសន្យោតមហត�េលខ 

ខ - ចំនួន្របាកៃ់នឥណទន ឬៃនករសន្យោតមហត�េលខ ែដលបានអនុ�� ត។  
 

្របករ ២.-  

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោជានិច�នូវអនុបាតៃនឥណទនធំសរបុ ែដលេកតេចញព ី

្របតិបត�ិករជាមយួអត�គាហកែតមយួ មនិឱ្យេលសពីៃម�ភាគរយ(២០%) ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួនេឡយ។  
 

្របករ ៣.- 

ស្រមាប្់របកសេនះ មូលនិធិផា� ល់សុទ�្រត�វបានគណនា្រសបតមខ�ឹមសរៃន្របកសេលខ ធ៧- 

០១០-១៨២ ្របក  ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០  ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ស្រមាប្់របកសេនះ ឥណទនែដលជាបទ់កទ់ងេទនឹងហនិភយ័ៃនករខកខនមនិបានសង 

របស់បដិភាគី ្រត�វែតបានថ�ឹង (Risk Weighted) ដូចមានកំណតេ់នក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសស�ីពី អនុបាត 

សធនភាព េលខធ៧-០០-៤៦ ្របក ចុះៃថ�ទ១ី៦ ែខកម�ៈ ឆា� ២ំ០០០។  ខ�ងទ់ងំឡាយែដលបានដកេចញ

េនក�ុងករគណនាមូលនិធផិា� ល់សុទ� ្រសបតមប��ត�ិៃន្របកសស�ីពីករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់

ធនាគារ មនិ្រត�វបានចតទុ់កថាជាហនិភយ័ឥណទនេទ។ 
 

្របករ ៤.-  

្រត�វបានចតទុ់កថាជាអត�គាហកែតមយួ គឺ្រក�មបគុ�លែដលមានចំណងទកទ់ងេទវញិេទមកតម 

ែបបមយួ ែដលថាេនេពលែដលបុគ�លមយួឬេ្រចនជួបប�� ហិរ�� វត�ុេនាះដចខ់តនឹងនាឱំ្យបគុ�លេផ្សង 

េទៀតមានប�� ហិរ�� វត�ុធ�នធ់�រផងែដរ។ 

 ជាពិេសស ចំណងទកទ់ងែបបេនះេកតមានរវងបគុ�លពីរ ឬ េ្រចនេនេពលណាែដល៖ 

ក-បុគ�លណាមយួ្រគប្់រគងេដយផា� ល់ ឬ េដយ្របេយាលេលបុគ�លេផ្សងេទៀត 

ខ-បុគ�លទងំឡាយណាែដលជាបុត�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នេមែតមយួ 

484
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មូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ ្រត�វគណនា្រសបតម្របកសស�ីពីករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�

របស់ធនាគារ (្របកសបច�ុប្បន� េលខ ធ៧-០១០-១៨២ ្រប.ក )។ 
 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុនីមយួៗ ្រត�វេធ�្របតិេវទន្៍របច្ំរតីមាសេលឥណទនែដលពកព់ន័�

ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រសបតមគំរែូដលមានភា� បជ់ាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

អត�បទចម�ងៃន្របតិេវទនេ៍នះ  ្រត�វចម�ងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៦.- 

ករខកខនមនិបានអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ែដលមានែចង្រតង់

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៧.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជា

និរករណ៍។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារ និងម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

 រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី១៥ ែខតុល  ឆា� ២ំ០០១ 
          េទសភិបាល 

                                    ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៦-២២៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករ្រត�តពនិិត្យហនិភយ័ៃនឥណទនធំរបស្់រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  

ឥណទនធំ (Large E xposure) គឺជាចំនួនសរបុៃនឥណទន ឬករសន្យោតមហត�េលខ ែដល 

េកតេចញ ពី្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមយួជាមយួអត�គាហកែតមយួែដលមានចំនួន

្របាកេ់លសពីដបភ់ាគរយ (១0%)ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនាះ។ ឥណទន

ែដលមានចំនួន្របាកធ់ំសំេដដល់ឥណទន ែដលមានចំននួ្របាកខ់�ស់បំផុតៃន្របេភទឥណទនណាមយួ ដូច

ខងេ្រកម ែដលតេទេនះេហថា “ឥណទន"៖ 

ក - សមតុល្យៃនឥណទន ឬៃនករសន្យោតមហត�េលខ 

ខ - ចំនួន្របាកៃ់នឥណទន ឬៃនករសន្យោតមហត�េលខ ែដលបានអនុ�� ត។  
 

្របករ ២.-  

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោជានិច�នូវអនុបាតៃនឥណទនធំសរបុ ែដលេកតេចញព ី

្របតិបត�ិករជាមយួអត�គាហកែតមយួ មនិឱ្យេលសពីៃម�ភាគរយ(២០%) ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ខ�ួនេឡយ។  
 

្របករ ៣.- 

ស្រមាប្់របកសេនះ មូលនិធិផា� ល់សុទ�្រត�វបានគណនា្រសបតមខ�ឹមសរៃន្របកសេលខ ធ៧- 

០១០-១៨២ ្របក  ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០  ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ស្រមាប្់របកសេនះ ឥណទនែដលជាបទ់កទ់ងេទនឹងហនិភយ័ៃនករខកខនមនិបានសង 

របស់បដិភាគី ្រត�វែតបានថ�ឹង (Risk Weighted) ដូចមានកំណតេ់នក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសស�ីពី អនុបាត 

សធនភាព េលខធ៧-០០-៤៦ ្របក ចុះៃថ�ទ១ី៦ ែខកម�ៈ ឆា� ២ំ០០០។  ខ�ងទ់ងំឡាយែដលបានដកេចញ

េនក�ុងករគណនាមលូនិធផិា� ល់សុទ� ្រសបតមប��ត�ិៃន្របកសស�ីពីករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់

ធនាគារ មនិ្រត�វបានចតទុ់កថាជាហនិភយ័ឥណទនេទ។ 
 

្របករ ៤.-  

្រត�វបានចតទុ់កថាជាអត�គាហកែតមយួ គឺ្រក�មបគុ�លែដលមានចំណងទកទ់ងេទវញិេទមកតម 

ែបបមយួ ែដលថាេនេពលែដលបុគ�លមយួឬេ្រចនជួបប�� ហិរ�� វត�ុេនាះដចខ់តនឹងនាឱំ្យបគុ�លេផ្សង 

េទៀតមានប�� ហិរ�� វត�ុធ�នធ់�រផងែដរ។ 

 ជាពិេសស ចំណងទកទ់ងែបបេនះេកតមានរវងបគុ�លពីរ ឬ េ្រចនេនេពលណាែដល៖ 

ក-បុគ�លណាមយួ្រគប្់រគងេដយផា� ល់ ឬ េដយ្របេយាលេលបុគ�លេផ្សងេទៀត 

ខ-បុគ�លទងំឡាយណាែដលជាបុត�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នេមែតមយួ 

484



516

គ-បុគ�លទងំឡាយណាែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងតម្រពឹត�នយ័(de facto management)  

ឃ-បុគ�លណាមយួមានភាគហុ៊នេនក�ុង្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀតេលសពីដបភ់ាគរយ(១០%)េហយ 

ពួកេគ្រត�វបានចងភា� បេ់ដយកិច�សន្យោធានាបដិករឬមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ពិេសស 

ជាមយួគា�  ដូចជា កិច�សន្យោបន�សិទ�ិេ្របយីេហ (Francise)៘ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចតទុ់កអតិថជិនមយួ្រក�មថាជាអត�គាហកែតមយួេបចណំងទកទ់ង 

របស់ពួកេគមានដូចខងេល ។ 
 

្របករ ៥.-  

ចំេពះឥណទនធំ (Large Exposure)  ែដលមានករធានាពីធនាគារេផ្សងេទៀត ឬពី្រគះឹស� ន 

ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ែដលមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ករថ�ឹង (Risk Weighted)  ដូចមានែចង 

ក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ្រត�វបានកតប់ន�យពកក់ណា� ល និងេដយ្រត�វមានករអនុ�� តជាមុនពី 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយស�ិតេ្រកមលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម៖ 

ក- លិខិតែដលផ�ល់េដយធនាគារឬ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុអន�រជាតិជាអ�កធានា្រត�វប�� កអ់ពំីករ

សន្យោជាផ�ូវករក�ុងករទូទតស់ងវញិភា� មនូវសមតុល្យៃនឥណទន េនេពលែដលករណី

ណាមយួក�ុងចំេណាមករណីដូចខងេ្រកម បានេកតេឡង៖  

 ករសងរលំស់មយួ្រគា ្រត�វបានខកខនមនិបានទូទតស់ងេនៃថ�កំណត ់ឬ 

 ឥណទនបានក� យេទជាឥណទនមនិដំេណ រករ 

ខ-  លិខិតធានា្រត�វចុះហត�េលខ និងទទួលដឹងឮពីអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� នធនាគារ 

ឬពីទសី� កក់រកណា� លៃន្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ែដលបានេចញលិខិតធានាេនាះ។ 
 

្របករ ៦.-  

េយាងេទតមករេស�សំុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចបេង�ន

អនុបាតអតិបរមា ែដលមានែចងេនក�ុង្របករ២ៃន្របកសេនះេទដល់កំរតិអតិបរមាមនិឱ្យេលសពីសមសិប

្របាភំាគរយ (៣៥%) ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� ន ែដលផ�ល់ឥណទនេនេ្រកមលក�ខណ� ដូចខង

េ្រកម៖ 

ក- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបានចតថ់ា� កយ៉់ាងេហចណាស់ 

ថា “ល�” េដយែផ�កេលចំណាតថ់ា� កៃ់ផ�ក�ុងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬទទួលបានករវយ

តៃម� "ចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ" ពីភា� កង់រចតថ់ា� កអ់ន�រជាត។ិ 

ខ- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់អ�កខ�ីមានភាពរងឹមា ំ ែដលរមួមានែផនករអជីវកម� សធនភាព 

លទ�ភាពរក្របាកច់ំេណញ នងិករ្រគប្់រគងមានលក�ណៈល�្របេសរ។ ្រគឹះស� នធនាគារនិង 

ហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់ឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នូវរបាយករណ៍សវនកម�ហិរ�� វត�ុ របាយករណ៍

វភិាគឥណទន និងឯកសរែដលពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត េនេពលដកព់ក្យេស�សំុផ�ល់

ឥណទនេលសពីសមាមា្រតែដលមានែចងក�ុង្របករ២ៃន្របកសេនះ។ 
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្របករ ៧.- 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរក្សោជានិច�នូវអនុបាតឥណទនធំ ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃន

្របកសេនះ ែដលមានចំនួនសរបុអតិបរមាមនិឱ្យេលសពីបីរយភាគរយ (៣០០%) ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់

ខ�ួនេឡយ។ 
 

្របករ ៨.-  

ឥណទនធំដូចែដលមានែចងេនក�ុង្របករ១្រត�វស�ិតេនេ្រកមនីតិវធិីៃនករ្រគប្់រគង និងករ

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងជាពិេសសេដយកំរតិកំណតៃ់នករ្របគល់សិទ�ិក�ុងករសំេរចឥណទន ឬ េដយករេធ�យ៉ាង

ណាឱ្យចំនួនអតិបរមា ៃនអនុបាតែដលមានែចងេនក�ុង្របករ ២ ដល់្របករ ៧ ៃន្របកសេនះ ្រត�វបាន

េគារព្រគបេ់ពលេវល។ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វ្របកនយ់កនូវរល់ជំហនចបំាចេ់ដម្បរីក្សោទុកនូវករកត្់រត

មជ្ឈករេពញេលញចំេពះឥណទនរបស់ខ�ួន ជាពិេសសឥណទនទងំឡាយណាែដលផ�ល់ចំេពះអត�គាហក 

ែដលមានចំណងទកទ់ងគា� េទវញិេទមកតមខ�ឹមសរៃន្របករ៤ ៃន្របកសេនះ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

អចត្រម�វឱ្យផ�ល់នូវរបាយករណ៍ ស�ីពី ជហំនទងំឡាយែដលបានអនុវត�។ 
 

្របករ ៩.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេធ�្របតិេវទន្៍របចែំខជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស�ីព ី ឥណទន

ធំរបស់ខ�ួន តមគំរឧូបសម�ន័�ែដលមានភា� បជ់ាមយួ្របកសេនះ។ 
 

្របករ ១០.- 

្របកសេនះមនិ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេទ។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេលខ ធ៧-០០-៥២ ចុះៃថ�ទ១ី៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពីករ្រត�តពិនតិ្យហនភិយ័ធំៗ

របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងរល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលផ�ុយេទនឹង្របកសេនះ្រត�វ 

ចតទុ់កជានរិករណ៍។ 
 

្របករ ១២.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាព

េ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខ

េនះតេទ។ 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៣  ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០៦         

                                                                                                        េទសភបិាល 

                                                                                                                           ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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គ-បុគ�លទងំឡាយណាែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងតម្រពឹត�នយ័(de facto management)  

ឃ-បុគ�លណាមយួមានភាគហុ៊នេនក�ុង្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀតេលសពីដបភ់ាគរយ(១០%)េហយ 

ពួកេគ្រត�វបានចងភា� បេ់ដយកិច�សន្យោធានាបដិករឬមានទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ពិេសស 

ជាមយួគា�  ដូចជា កិច�សន្យោបន�សិទ�ិេ្របយីេហ (Francise)៘ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចតទុ់កអតិថជិនមយួ្រក�មថាជាអត�គាហកែតមយួេបចណំងទកទ់ង 

របស់ពួកេគមានដូចខងេល ។ 
 

្របករ ៥.-  

ចំេពះឥណទនធំ (Large Exposure)  ែដលមានករធានាពីធនាគារេផ្សងេទៀត ឬពី្រគះឹស� ន 

ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ែដលមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ករថ�ឹង (Risk Weighted)  ដូចមានែចង 

ក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ្រត�វបានកតប់ន�យពកក់ណា� ល និងេដយ្រត�វមានករអនុ�� តជាមុនពី 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយស�ិតេ្រកមលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម៖ 

ក- លិខិតែដលផ�ល់េដយធនាគារឬ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុអន�រជាតិជាអ�កធានា្រត�វប�� កអ់ពំីករ

សន្យោជាផ�ូវករក�ុងករទូទតស់ងវញិភា� មនូវសមតុល្យៃនឥណទន េនេពលែដលករណី

ណាមយួក�ុងចំេណាមករណីដូចខងេ្រកម បានេកតេឡង៖  

 ករសងរលំស់មយួ្រគា ្រត�វបានខកខនមនិបានទូទតស់ងេនៃថ�កំណត ់ឬ 

 ឥណទនបានក� យេទជាឥណទនមនិដំេណ រករ 

ខ-  លិខិតធានា្រត�វចុះហត�េលខ និងទទួលដឹងឮពីអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� នធនាគារ 

ឬពីទសី� កក់រកណា� លៃន្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ែដលបានេចញលិខិតធានាេនាះ។ 
 

្របករ ៦.-  

េយាងេទតមករេស�សំុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចបេង�ន

អនុបាតអតិបរមា ែដលមានែចងេនក�ុង្របករ២ៃន្របកសេនះេទដល់កំរតិអតិបរមាមនិឱ្យេលសពីសមសិប

្របាភំាគរយ (៣៥%) ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� ន ែដលផ�ល់ឥណទនេនេ្រកមលក�ខណ� ដូចខង

េ្រកម៖ 

ក- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបានចតថ់ា� កយ៉់ាងេហចណាស់ 

ថា “ល�” េដយែផ�កេលចំណាតថ់ា� កៃ់ផ�ក�ុងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬទទួលបានករវយ

តៃម� "ចំណាតថ់ា� កវ់និិេយាគ" ពីភា� កង់រចតថ់ា� កអ់ន�រជាត។ិ 

ខ- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់អ�កខ�ីមានភាពរងឹមា ំ ែដលរមួមានែផនករអជីវកម� សធនភាព 

លទ�ភាពរក្របាកច់ំេណញ នងិករ្រគប្់រគងមានលក�ណៈល�្របេសរ។ ្រគឹះស� នធនាគារនិង 

ហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់ឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នូវរបាយករណ៍សវនកម�ហិរ�� វត�ុ របាយករណ៍

វភិាគឥណទន និងឯកសរែដលពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត េនេពលដកព់ក្យេស�សំុផ�ល់

ឥណទនេលសពីសមាមា្រតែដលមានែចងក�ុង្របករ២ៃន្របកសេនះ។ 
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្របករ ៧.- 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរក្សោជានិច�នូវអនុបាតឥណទនធំ ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃន

្របកសេនះ ែដលមានចំនួនសរបុអតិបរមាមនិឱ្យេលសពីបីរយភាគរយ (៣០០%) ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់

ខ�ួនេឡយ។ 
 

្របករ ៨.-  

ឥណទនធំដូចែដលមានែចងេនក�ុង្របករ១្រត�វស�ិតេនេ្រកមនីតិវធិីៃនករ្រគប្់រគង និងករ

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងជាពិេសសេដយកំរតិកំណតៃ់នករ្របគល់សិទ�ិក�ុងករសំេរចឥណទន ឬ េដយករេធ�យ៉ាង

ណាឱ្យចំនួនអតិបរមា ៃនអនុបាតែដលមានែចងេនក�ុង្របករ ២ ដល់្របករ ៧ ៃន្របកសេនះ ្រត�វបាន

េគារព្រគបេ់ពលេវល។ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វ្របកនយ់កនូវរល់ជំហនចបំាចេ់ដម្បរីក្សោទុកនូវករកត្់រត

មជ្ឈករេពញេលញចំេពះឥណទនរបស់ខ�ួន ជាពិេសសឥណទនទងំឡាយណាែដលផ�ល់ចំេពះអត�គាហក 

ែដលមានចំណងទកទ់ងគា� េទវញិេទមកតមខ�ឹមសរៃន្របករ៤ ៃន្របកសេនះ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

អចត្រម�វឱ្យផ�ល់នូវរបាយករណ៍ ស�ីពី ជហំនទងំឡាយែដលបានអនុវត�។ 
 

្របករ ៩.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេធ�្របតិេវទន្៍របចែំខជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស�ីព ី ឥណទន

ធំរបស់ខ�ួន តមគំរឧូបសម�ន័�ែដលមានភា� បជ់ាមយួ្របកសេនះ។ 
 

្របករ ១០.- 

្របកសេនះមនិ្រត�វបានអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេទ។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេលខ ធ៧-០០-៥២ ចុះៃថ�ទ១ី៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពីករ្រត�តពិនតិ្យហនភិយ័ធំៗ

របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងរល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលផ�ុយេទនឹង្របកសេនះ្រត�វ 

ចតទុ់កជានរិករណ៍។ 
 

្របករ ១២.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាព

េ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ភាព ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខ

េនះតេទ។ 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៣  ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០៦         

                                                                                                        េទសភបិាល 

                                                                                                                           ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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ធ៧-០៩-២១៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

ករផ�លរ់បាយករណ៍ឥណទនធំ នងិ  

ពិនិត្យតមដនហនភិយ័ឥណទន្របមលូផ�ុ ំ

3 
ជំពូក ១    

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 
្របករ ១.-  

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា ្រគះឹស� ន ្រត�វពិនតិ្យេឡងវញិឱ្យបានហ�តច់ត ់្របច ំ

្រតីមាស នូវឥណទនធបំំផុតចំនួន ៥០។ ្រគឹះស� ន ្រត�វស្រមប និងេលកកំពស់គុណភាព្របពន័�្រគប្់រគង 

ពត័ម៌ានរបស់ខ�ួន េដម្ប្ីរបតបិត�ិតមកតព�កិច�ែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ 
 

្របករ ២.- 

 ហនិភយ័ឥណទន្របមូលផ�ុអំចមានផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រ ដល់ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន  

ដូេច�ះ ត្រម�វឱ្យមានករពិនតិ្យតមដនជាពិេសស េដម្បវីយតៃម�ផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពលៃនករធា� កចុ់ះ

ស� នភាពអ�កខ�ធីំៗ ក�ុងកលៈេទសៈែដលេសដ�កិច�មនិអំេណាយផល។ 

 េលសពីេនះ េទះបីមានបទប្ប��ត�ិទកទ់ងនងឹហនិភយ័ឥណទនធកំ�ី កហ៏នភិយ័ឥណទន្របមូល

ផ�ុ ំ ្រត�វែតសម្រសបេទនឹងហនិភយ័ែដលអចទទួលយកបាន និងភាពរងឹមាៃំនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់

្រគឹះស� ន។ ហនិភយ័ឥណទនែដល្រត�វបានចតទុ់កថា្របមូលផ�ុ ំខ� ងំេពក ត្រម�វឱ្យមានករវយតៃម�េឡងវញិ

នូវេគាលនេយាបាយ និងក្រមតិកំណតឥ់ណទនជាបន�បនា� ប ់និង្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ៣.-  

 រល់្រតីមាស ្រគឹះស� ន ្រត�វផ�ល់ឱ្យសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ឬសមាជិកគណៈ្របតបិត�ិនូវប�� ីអ�ក

ខ�ីធំបំផុត ជាឯកត�ជន ឬជា្រក�ម ចនំួនហសិប (៥០)។ របាយករណ៍េនះ ្រត�វមានជាអប្បបរមានូវទិន�នយ័

និងពត័ម៌ានទងំអស់ ែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 ្រគឹះស� ន ្រត�វផ�ល់ឱ្យសមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬសមាជិកគណៈ្របតិបត�ិ នូវករវយតៃម�សេង�ប

អំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុជារមួរបស់អ�កខ�ី  ជាពិេសស េបឥណទន្រត�វបានេធ�ចំណាតថ់ា� កម់និល�  រល់ឯកសរ 

ភស�ុតង ែដលមានទិន�នយ័ និងពត័ម៌ាន្រគប្់រគាន ់ ្រត�វបាន្របគល់ជូនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬសមាជិក 

គណៈ្របតបិត�ិ េដម្បវីយតៃម�អំពីសក� នុពលៃនករខតបង ់ និងផលបះ៉ពល់េផ្សងេទៀត ជាពិេសស អំពី
ស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�ល និងសធនភាពរបស់្រគឹះស� ន។ 

 របាយករណ៍្របច្ំរតីមាសទងំេនះ ្រត�វមានប�� កអ់ំពីវធិានករណ៍ទងំអស់ែដល្រគឹះស� នបាន

និង្រត�វអនុវត�េដម្បកីរពរផល្របេយាជនរ៍បស់្រគឹះស� ន។ 
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ជំពូក ២ 
កររមួប��ូលគា� នូវហនិភយ័ 

 

្របករ ៤.-  

 េនេពលែដលឯកត�ជន ឬនីតិបុគ�លពីរ ឬេ្រចន្រត�វបានចតទុ់កជាអ�កខ�ីែតមយួ េដយសរែតមាន 

ទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមក ្រគឹះស� ន្រត�វបកូសរបុហនិភយ័ទងំអស់ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងរយលំអិតអ�កខ�ី
នីមយួៗ និងក្រមតិអនុមត័ឥណទនែដលបេង�តបានជាហនិភយ័រមួប��ូ លគា� ។ 
 

្របករ ៥.-  

 ្រត�វបានចតទុ់កថាជាអត�គាហកែតមយួ គឺ្រក�មបុគ�លែដលមានចំណងទកទ់ងេទវញិេទមក ែដល 

្របសិនេបបុគ�លមួយឬេ្រចនជួបប�� ហិរ�� វត�ុ េនាះ នឹងនាំឱ្យបុគ�លេផ្សងេទៀត្រត�វែតមានប�� ហិរ�� វត�ុ   

ធ�នធ់�រផងែដរ។ 

 ជាពិេសស ចំណងទកទ់ងែបបេនះេកតមានរវងបគុ�លពីរ ឬេ្រចនេនេពលណាែដល ៖ 

ក- បុគ�លណាមយួ្រគប្់រគងេដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលេលបុគ�លេផ្សងេទៀត 

ខ- បុគ�លទងំឡាយណាែដលជាបុត�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នេមែតមយួ 

គ- បុគ�លទងំឡាយណាែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងតម្រពឹត�នយ័(de facto management)  

ឃ- បុគ�លណាមយួមានភាគហុ៊នេនក�ុង្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀតេលសពី ដបភ់ាគរយ(១០%) 

េហយ ពួកេគ្រត�វបានចងភា� បេ់ដយកិច�សន្យោធានាបដិករឬមានទនំាកទ់ំនងអជីវកម�

ពិេសសជាមយួគា� ដូចជា កិច�សន្យោបន�សិទ�ិេ្របយីេហ (franchise)៘ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចតទុ់កអតិថជិនមយួ្រក�មថាជាអត�គាហកែតមយួេបចំណងទកទ់ង

របស់ពួកេគមានដូចខងេល។ 
 

្របករ ៦.-  

 េលសពីេនះ ្រគឹះស� នអចកំណតនូ់វកត� ពកព់ន័�ែផ�កេសដ�កិច� ឬទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមកេផ្សង

េទៀត ជាពិេសសេដយែផ�កេលករវភិាគ្របភពេដម និងករ្របមូលផ�ុ ំៃនលំហូរសច្់របាក។់ 
 

្របករ ៧.-  

្រគឹះស� ន ្រត�វរមួប��ូ លគា� នូវហនិភយ័ទងំអស់់ឱ្យបានសម្រសប េដម្បឆី�ុះប�� ងំអំពីស� នភាព

ហនិភយ័ទងំមូលេទេលសំណំុកូនបំណុលែដលមានទនំាកទ់ំនងជាមយួគា� ជាអ�កខ�ីែតមយួ។    

 

ជំពូក ៣ 
ទ្រមង់ និងខ�ឹមសរ ៃនរបាយករណ៍ 

 

្របករ ៨.-  

 ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍តមគំររូបាយករណ៍ដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័�។ របាយករណ៍េនះ ្រត�វែត

មានខ�ឹមសរ្រគប្់រគានអ់ចទទួលយកបាន។ ហនិភយ័ឥណទនធបំំផុតចំនួន ៥០ ្រត�វែតបានបង� ញតម

លំដបច់ំនួន្របាកថ់យចុះ។ 
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ធ៧-០៩-២១៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

ករផ�លរ់បាយករណ៍ឥណទនធំ នងិ  

ពិនិត្យតមដនហនភិយ័ឥណទន្របមលូផ�ុ ំ

3 
ជំពូក ១    

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 
្របករ ១.-  

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា ្រគះឹស� ន ្រត�វពិនតិ្យេឡងវញិឱ្យបានហ�តច់ត ់្របច ំ

្រតីមាស នូវឥណទនធបំំផុតចំនួន ៥០។ ្រគឹះស� ន ្រត�វស្រមប និងេលកកំពស់គុណភាព្របពន័�្រគប្់រគង 

ពត័ម៌ានរបស់ខ�ួន េដម្ប្ីរបតបិត�ិតមកតព�កិច�ែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ 
 

្របករ ២.- 

 ហនិភយ័ឥណទន្របមូលផ�ុអំចមានផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រ ដល់ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន  

ដូេច�ះ ត្រម�វឱ្យមានករពិនតិ្យតមដនជាពិេសស េដម្បវីយតៃម�ផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពលៃនករធា� កចុ់ះ

ស� នភាពអ�កខ�ធីំៗ ក�ុងកលៈេទសៈែដលេសដ�កិច�មនិអំេណាយផល។ 

 េលសពីេនះ េទះបីមានបទប្ប��ត�ិទកទ់ងនងឹហនិភយ័ឥណទនធកំ�ី កហ៏នភិយ័ឥណទន្របមូល

ផ�ុ ំ ្រត�វែតសម្រសបេទនឹងហនិភយ័ែដលអចទទួលយកបាន និងភាពរងឹមាៃំនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់

្រគឹះស� ន។ ហនិភយ័ឥណទនែដល្រត�វបានចតទុ់កថា្របមូលផ�ុ ំខ� ងំេពក ត្រម�វឱ្យមានករវយតៃម�េឡងវញិ

នូវេគាលនេយាបាយ និងក្រមតិកំណតឥ់ណទនជាបន�បនា� ប ់និង្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ៣.-  

 រល់្រតីមាស ្រគឹះស� ន ្រត�វផ�ល់ឱ្យសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល ឬសមាជិកគណៈ្របតបិត�ិនូវប�� ីអ�ក

ខ�ីធំបំផុត ជាឯកត�ជន ឬជា្រក�ម ចនំួនហសិប (៥០)។ របាយករណ៍េនះ ្រត�វមានជាអប្បបរមានូវទិន�នយ័

និងពត័ម៌ានទងំអស់ ែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 ្រគឹះស� ន ្រត�វផ�ល់ឱ្យសមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬសមាជិកគណៈ្របតិបត�ិ នូវករវយតៃម�សេង�ប

អំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុជារមួរបស់អ�កខ�ី  ជាពិេសស េបឥណទន្រត�វបានេធ�ចំណាតថ់ា� កម់និល�  រល់ឯកសរ 

ភស�ុតង ែដលមានទិន�នយ័ និងពត័ម៌ាន្រគប្់រគាន ់ ្រត�វបាន្របគល់ជូនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬសមាជិក 

គណៈ្របតបិត�ិ េដម្បវីយតៃម�អំពីសក� នុពលៃនករខតបង ់ និងផលបះ៉ពល់េផ្សងេទៀត ជាពិេសស អំពី

ស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�ល និងសធនភាពរបស់្រគឹះស� ន។ 

 របាយករណ៍្របច្ំរតីមាសទងំេនះ ្រត�វមានប�� កអ់ំពីវធិានករណ៍ទងំអស់ែដល្រគឹះស� នបាន

និង្រត�វអនុវត�េដម្បកីរពរផល្របេយាជនរ៍បស់្រគឹះស� ន។ 
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ជំពូក ២ 
កររមួប��ូលគា� នូវហនិភយ័ 

 

្របករ ៤.-  

 េនេពលែដលឯកត�ជន ឬនីតិបុគ�លពីរ ឬេ្រចន្រត�វបានចតទុ់កជាអ�កខ�ីែតមយួ េដយសរែតមាន 

ទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមក ្រគឹះស� ន្រត�វបកូសរបុហនិភយ័ទងំអស់ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និងរយលំអិតអ�កខ�ី
នីមយួៗ និងក្រមតិអនុមត័ឥណទនែដលបេង�តបានជាហនិភយ័រមួប��ូ លគា� ។ 
 

្របករ ៥.-  

 ្រត�វបានចតទុ់កថាជាអត�គាហកែតមយួ គឺ្រក�មបុគ�លែដលមានចំណងទកទ់ងេទវញិេទមក ែដល 

្របសិនេបបុគ�លមួយឬេ្រចនជួបប�� ហិរ�� វត�ុ េនាះ នឹងនាំឱ្យបុគ�លេផ្សងេទៀត្រត�វែតមានប�� ហិរ�� វត�ុ   

ធ�នធ់�រផងែដរ។ 

 ជាពិេសស ចំណងទកទ់ងែបបេនះេកតមានរវងបគុ�លពីរ ឬេ្រចនេនេពលណាែដល ៖ 

ក- បុគ�លណាមយួ្រគប្់រគងេដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលេលបុគ�លេផ្សងេទៀត 

ខ- បុគ�លទងំឡាយណាែដលជាបុត�សម�ន័�របស់្រក�មហុ៊នេមែតមយួ 

គ- បុគ�លទងំឡាយណាែដលស�ិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងតម្រពឹត�នយ័(de facto management)  

ឃ- បុគ�លណាមយួមានភាគហុ៊នេនក�ុង្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀតេលសពី ដបភ់ាគរយ(១០%) 

េហយ ពួកេគ្រត�វបានចងភា� បេ់ដយកិច�សន្យោធានាបដិករឬមានទនំាកទ់ំនងអជីវកម�

ពិេសសជាមយួគា� ដូចជា កិច�សន្យោបន�សិទ�ិេ្របយីេហ (franchise)៘ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចចតទុ់កអតិថជិនមយួ្រក�មថាជាអត�គាហកែតមយួេបចំណងទកទ់ង

របស់ពួកេគមានដូចខងេល។ 
 

្របករ ៦.-  

 េលសពីេនះ ្រគឹះស� នអចកំណតនូ់វកត� ពកព់ន័�ែផ�កេសដ�កិច� ឬទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមកេផ្សង

េទៀត ជាពិេសសេដយែផ�កេលករវភិាគ្របភពេដម និងករ្របមូលផ�ុ ំៃនលំហូរសច្់របាក។់ 
 

្របករ ៧.-  

្រគឹះស� ន ្រត�វរមួប��ូ លគា� នូវហនិភយ័ទងំអស់់ឱ្យបានសម្រសប េដម្បឆី�ុះប�� ងំអំពីស� នភាព

ហនិភយ័ទងំមូលេទេលសំណំុកូនបំណុលែដលមានទនំាកទ់ំនងជាមយួគា� ជាអ�កខ�ីែតមយួ។    

 

ជំពូក ៣ 
ទ្រមង់ នងិខ�ឹមសរ ៃនរបាយករណ៍ 

 

្របករ ៨.-  

 ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍តមគំររូបាយករណ៍ដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័�។ របាយករណ៍េនះ ្រត�វែត

មានខ�ឹមសរ្រគប្់រគានអ់ចទទួលយកបាន។ ហនិភយ័ឥណទនធបំំផុតចំនួន ៥០ ្រត�វែតបានបង� ញតម

លំដបច់ំនួន្របាកថ់យចុះ។ 
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្របករ ៩.-   

របូវន័�បុគ�ល និងនីតបិុគ�លទងំឡាយែដល្រត�វបានចតទុ់កជាអ�កខ�ីែតមយួ ្រត�វែតសមា� ល់អត�ស�� ណ 

ឱ្យបានច្បោស់លស់ និង្រត�វែតប�� កអ់ពំី្របេភទៃនទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមក។ ពត័ម៌ានលំអិតអំពីទំនាក់

ទំនង ក�ុងចំេណាមសមាសភាពទងំឡាយៃន្រក�មអ�កខ�ី ្រត�វមានឧបសម�ន័�ភា� បម់កជាមយួរបាយករណ៍។ 

 ពត័ម៌ានអពំីអត�ស�� ណទងំេនាះ្រត�វមានជាអប្បបរមា ដូចខងេ្រកម ៖ 

• របូវន័�បុគ�លៈ នាមនងិេគាត�នាមទងំអស់ែដលេ្របជាផ�ូវករ ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត អសយដ� ន 

មុខរបរ/វជិា� ជីវៈ និង វស័ិយេសដ�កិច� 

• នីតិបុគ�លៈ នាមករណ៍ យីេហ េលខចុះប�� ីពណិជ�កម� ៃថ�បេង�ត្រក�មហុ៊ន អសយដ� ន 

្រក�មហុ៊ន មុខរបរ វស័ិយេសដ�កិច� និងពត័ម៌ានេផ្សងេទៀត េដម្បបី�� កភ់ាព្រតឹម្រត�វៃន 

អត�ស�� ណ។ 

 មុនេពលរមួប��ូ លហនិភយ័របស់នីតិបុគ�ល និង/ឬរបូវន័�បុគ�លែដល្រត�វបានចតថ់ាជាអ�កខ�ីែតមយួ 

្រគឹះស� ន្រត�វរយលំអិតបគុ�លនីមយួៗតមក្រមតិអនុមត័ឥណទនទងំអស់។ 

 កររមួប��ូ លគា� ្រត�វអនុវត�េដយបូកសរបុេដយែឡកពីគា� រវងសមតុល្យដកស់ល់ដុលក�ុងតរង

តុល្យករ  និងសមតុល្យជាបកិ់ច�សន្យោៃនខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ។ 
 

្របករ ១០.-  

 ចំនួនហនិភយ័ឥណទនក�ុងតរងតុល្យករ្រត�វែតរយករណ៍េដយេ្របចំនួនដុល ែដលជាចំនួន

្របាកេ់ដមដកស់ល់ េដយមនិប��ូ លសំវធិានធនជាកល់ក ់ និងករ្របាកេ់លកែលងែតករ្របាកេ់នាះ្រត�វបាន

បូកប��ូ លជា្របាកេ់ដមដូចមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ។ 

 ហនិភយ័ឥណទនធំ្រត�វបានរយលំអិតតមក្រមតិអនុមត័ឥណទននិងតមអ�កខ�ីនីមយួៗ។ ពត័ម៌ាន 

អប្បបរមាែដល្រត�វមាន គឺ្របេភទហនភិយ័ (ឥណទនវបិារបូន ៍ឬឥណទន) ្របាកេ់ដមដកស់ល់ ចំនួន្របាក់

ែដលបានអនុមត័ដំបងូ ្របេភទៃនកររេំលះ និងកលវសន�។ 

 េបក្រមតិអនុមត័ឥណទនឬអ�កខ�ី្រត�វបានចតថ់ា� កម់និល� េនក�ុងកចិ�ប�� ិកគណន ី និងកណំត្់រត

របស់្រគឹះស� ន របាយករណ៍្រត�វឆ�ុះប�� ំងក�ុងខ�ងេ់ដយែឡកពីគា� នូវករចតថ់ា� កែ់ដលសម្រសប និងករ

បេង�តសំវធិានធនជាកល់កេ់លហនិភយ័េនាះ។ 
 

្របករ ១១.-  

ហនិភយ័េ្រកតរងតុល្យករ្រត�វែតបានរយករណ៍ េដយបូកប��ូ លនូវចនំួនសមតុល្យជាបកិ់ច�

សន្យោ ែដលេនសល់នាកលបរេិច�ទរយករណ៍។ 

ក្រមតិអនុមត័ឥណទនេនាះ ្រត�វែតបានរយលំអិតតមអត�គាហកនីមយួៗ េហយឆ�ុះប�� ំងពីចំននួ 

សមតុល្យជាបក់ិច�សន្យោែដលេនសល់ ចំនួន្របាកែ់ដលបានអនុមត័ដំបងូ និងពកីលវសន�េបមាន េហយ

្រត�វែតមានប�� កច់្បោស់អពំី្របេភទ្របតិបត�ិករ (ឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមនិបានេ្រប ករសន្យោឥណទន

ែដលមនិទនប់ានេ្រប្របាស់ ករធានានិង្របេភទៃនករធានា)។ 
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េបក្រមតិអនុមត័ឥណទនឬអ�កខ�ី្រត�វបានចតថ់ា� កម់និល� េនក�ុងកចិ�ប�� ិកគណន ី និងកណំត្់រត

របស់្រគឹះស� ន របាយករណ៍្រត�វឆ�ុះប�� ំងក�ុងខ�ងេ់ដយែឡកពីគា� នូវករចតថ់ា� កែ់ដលសម្រសប និងករ

បេង�តសំវធិានធនជាកល់កេ់លហនិភយ័េនាះ។ 

 

ជំពូក ៤ 
កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ 

្របករ ១២.-  

 ្រគឹះស� នទងំអស់ ្រត�វេផ�របាយករណ៍អំពហីនិភយ័ឥណទនធបំំផុតចំនួន ៥០ ្របច្ំរតីមាសគិត

្រតឹមចុងែខមនិា មថុិនា ក��   និងធ�ូ  មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ឱ្យបានមុនៃថ�ទ១ី៥ ែខទីមយួ ៃន្រតីមាសបនា� ប។់ 

 

ជំពូក ៥   
ទណ� កម�  

្របករ ១៣.-  

 ្រគឹះស� នែដលមនិេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ នឹង្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។  

 

ជំពូក ៦   
អវសន�ប្ប��ត� ិ

្របករ ១៤.-  

 ្របកសេនះមនិអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេឡយ។ 
 

្របករ ១៥.-  

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា និង្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត� 

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១៦.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

 រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៥  ែខក��  ឆា� ២ំ០០៩ 

                                                                              េទសភបិាល 

   ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៩.-   

របូវន័�បុគ�ល នងិនីតបិុគ�លទងំឡាយែដល្រត�វបានចតទុ់កជាអ�កខ�ីែតមយួ ្រត�វែតសមា� ល់អត�ស�� ណ 

ឱ្យបានច្បោស់លស់ និង្រត�វែតប�� កអ់ពំី្របេភទៃនទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមក។ ពត័ម៌ានលំអិតអំពីទំនាក់

ទំនង ក�ុងចំេណាមសមាសភាពទងំឡាយៃន្រក�មអ�កខ�ី ្រត�វមានឧបសម�ន័�ភា� បម់កជាមយួរបាយករណ៍។ 

 ពត័ម៌ានអពំីអត�ស�� ណទងំេនាះ្រត�វមានជាអប្បបរមា ដូចខងេ្រកម ៖ 

• របូវន័�បុគ�លៈ នាមនងិេគាត�នាមទងំអស់ែដលេ្របជាផ�ូវករ ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត អសយដ� ន 

មុខរបរ/វជិា� ជីវៈ និង វស័ិយេសដ�កិច� 

• នីតិបុគ�លៈ នាមករណ៍ យីេហ េលខចុះប�� ីពណិជ�កម� ៃថ�បេង�ត្រក�មហុ៊ន អសយដ� ន 

្រក�មហុ៊ន មុខរបរ វស័ិយេសដ�កិច� និងពត័ម៌ានេផ្សងេទៀត េដម្បបី�� កភ់ាព្រតឹម្រត�វៃន 

អត�ស�� ណ។ 

 មុនេពលរមួប��ូ លហនិភយ័របស់នីតិបុគ�ល និង/ឬរបូវន័�បុគ�លែដល្រត�វបានចតថ់ាជាអ�កខ�ីែតមយួ 

្រគឹះស� ន្រត�វរយលំអិតបគុ�លនីមយួៗតមក្រមតិអនុមត័ឥណទនទងំអស់។ 

 កររមួប��ូ លគា� ្រត�វអនុវត�េដយបូកសរបុេដយែឡកពីគា� រវងសមតុល្យដកស់ល់ដុលក�ុងតរង

តុល្យករ  និងសមតុល្យជាបកិ់ច�សន្យោៃនខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ។ 
 

្របករ ១០.-  

 ចំនួនហនិភយ័ឥណទនក�ុងតរងតុល្យករ្រត�វែតរយករណ៍េដយេ្របចំនួនដុល ែដលជាចំនួន

្របាកេ់ដមដកស់ល់ េដយមនិប��ូ លសំវធិានធនជាកល់ក ់ និងករ្របាកេ់លកែលងែតករ្របាកេ់នាះ្រត�វបាន

បូកប��ូ លជា្របាកេ់ដមដូចមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ។ 

 ហនិភយ័ឥណទនធំ្រត�វបានរយលំអិតតមក្រមតិអនុមត័ឥណទននិងតមអ�កខ�ីនីមយួៗ។ ពត័ម៌ាន 

អប្បបរមាែដល្រត�វមាន គឺ្របេភទហនភិយ័ (ឥណទនវបិារបូន ៍ឬឥណទន) ្របាកេ់ដមដកស់ល់ ចំនួន្របាក់

ែដលបានអនុមត័ដំបងូ ្របេភទៃនកររេំលះ និងកលវសន�។ 

 េបក្រមតិអនុមត័ឥណទនឬអ�កខ�ី្រត�វបានចតថ់ា� កម់និល� េនក�ុងកចិ�ប�� ិកគណន ី និងកណំត្់រត

របស់្រគឹះស� ន របាយករណ៍្រត�វឆ�ុះប�� ំងក�ុងខ�ងេ់ដយែឡកពីគា� នូវករចតថ់ា� កែ់ដលសម្រសប និងករ

បេង�តសំវធិានធនជាកល់កេ់លហនិភយ័េនាះ។ 
 

្របករ ១១.-  

ហនិភយ័េ្រកតរងតុល្យករ្រត�វែតបានរយករណ៍ េដយបូកប��ូ លនូវចនំួនសមតុល្យជាបកិ់ច�

សន្យោ ែដលេនសល់នាកលបរេិច�ទរយករណ៍។ 

ក្រមតិអនុមត័ឥណទនេនាះ ្រត�វែតបានរយលំអិតតមអត�គាហកនីមយួៗ េហយឆ�ុះប�� ំងពីចំននួ 

សមតុល្យជាបក់ិច�សន្យោែដលេនសល់ ចំនួន្របាកែ់ដលបានអនុមត័ដំបងូ និងពកីលវសន�េបមាន េហយ

្រត�វែតមានប�� កច់្បោស់អពីំ្របេភទ្របតិបត�ិករ (ឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមនិបានេ្រប ករសន្យោឥណទន

ែដលមនិទនប់ានេ្រប្របាស់ ករធានានិង្របេភទៃនករធានា)។ 
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េបក្រមតិអនុមត័ឥណទនឬអ�កខ�ី្រត�វបានចតថ់ា� កម់និល� េនក�ុងកចិ�ប�� ិកគណន ី និងកណំត្់រត

របស់្រគឹះស� ន របាយករណ៍្រត�វឆ�ុះប�� ំងក�ុងខ�ងេ់ដយែឡកពីគា� នូវករចតថ់ា� កែ់ដលសម្រសប និងករ

បេង�តសំវធិានធនជាកល់កេ់លហនិភយ័េនាះ។ 

 

ជំពូក ៤ 
កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ 

្របករ ១២.-  

 ្រគឹះស� នទងំអស់ ្រត�វេផ�របាយករណ៍អំពហីនិភយ័ឥណទនធបំំផុតចំនួន ៥០ ្របច្ំរតីមាសគិត

្រតឹមចុងែខមនិា មថុិនា ក��   និងធ�ូ  មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ឱ្យបានមុនៃថ�ទ១ី៥ ែខទីមយួ ៃន្រតីមាសបនា� ប។់ 

 

ជំពូក ៥   
ទណ� កម�  

្របករ ១៣.-  

 ្រគឹះស� នែដលមនិេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ នឹង្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។  

 

ជំពូក ៦   
អវសន�ប្ប��ត� ិ

្របករ ១៤.-  

 ្របកសេនះមនិអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេឡយ។ 
 

្របករ ១៥.-  

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា និង្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត� 

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១៦.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

 រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៥  ែខក��  ឆា� ២ំ០០៩ 

                                                                              េទសភបិាល 

   ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១-១៨៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

អចលន្រទព្យរបសធ់នាគារ 

 
្របករ ១.-  

កម�សិទ�ិេលអចលន្រទព្យរបស់្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វប��ត�ិតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ។  
 

្របករ ២.- 

្រគឹះស� នធនាគារអចទទួលយកអចលន្រទព្យបានែតក�ុងករណីពីរ ៖ 

- អចលន្រទព្យទងំេនាះ្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយផា� ល់ស្រមាប្់របតិបត�ិករធនាគារ  

- អចលន្រទព្យមនិបានេ្រប្របាស់ស្រមាប្់របតិបត�ិករធនាគារេនាះ ប៉ុែន�អចលន្រទព្យទងំេនាះ

បានក� យជា្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ េដយកររបឹអូសតមច្បោប ់ និងជួយ កតប់ន�យ

ហនភិយ័េលបំណុលអ្រកក។់ 
 

្របករ ៣.- 

អចលន្រទព្យែដលេធ�លទ�កម�េដយធនាគារស្រមាបេ់គាលេដ្របតិបត�ិករ ្រត�វែតរក្សោមនិឱ្យ

េលសពី៣០% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�សរបុ ដូចមានកំណតក់�ុង្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២ ្របក។ 
 

្របករ ៤.- 

អចលន្រទព្យែដលគា� នទំនាកទ់ំនងផា� ល់ជាមយួ្របតិបត�កិរធនាគារ ្រត�វលកេ់ចញមនិឱ្យេលស

ពីមយួឆា�  ំេ្រកយកលបរេិច�ទែដលអចលន្រទព្យបានក� យជា្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ េហយអចលន្រទព្យ

ទងំេនាះ្រត�វកត្់រតក�ុងប�� ីគណនីរបស់ធនាគារតមតៃម�ជាកែ់ស�ងសម្រសប។ 
 

្របករ ៥.- 

កររេំលភេលប��ត�ិៃន្របកសេនះ នងឹ្រត�វទទួលរងករពិនយ័ និងទណ� កម�ដូចែដលមានែចង

េន្រតងម់ា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.- 

ធនាគារ្រត�វរយករណ៍្របចែំខមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពីករអនុវត�ន្៍រសបតមខ�ឹមសរៃន

្របកសេនះ តមគំរែូដលកណំតេ់ដយសរចរែណនា។ំ 
 

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ 

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 
 

រជធានីភ�េំពញ,   ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០១ 

                    េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១-១៨៦ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

អចលន្រទព្យរបសធ់នាគារ 

 
្របករ ១.-  

កម�សិទ�ិេលអចលន្រទព្យរបស់្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វប��ត�ិតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ។  
 

្របករ ២.- 

្រគឹះស� នធនាគារអចទទួលយកអចលន្រទព្យបានែតក�ុងករណីពីរ ៖ 

- អចលន្រទព្យទងំេនាះ្រត�វបានេ្រប្របាស់េដយផា� ល់ស្រមាប្់របតិបត�ិករធនាគារ  

- អចលន្រទព្យមនិបានេ្រប្របាស់ស្រមាប្់របតិបត�ិករធនាគារេនាះ ប៉ុែន�អចលន្រទព្យទងំេនាះ

បានក� យជា្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ េដយកររបឹអូសតមច្បោប ់ និងជួយ កតប់ន�យ

ហនភិយ័េលបំណុលអ្រកក។់ 
 

្របករ ៣.- 

អចលន្រទព្យែដលេធ�លទ�កម�េដយធនាគារស្រមាបេ់គាលេដ្របតិបត�ិករ ្រត�វែតរក្សោមនិឱ្យ

េលសពី៣០% ៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�សរបុ ដូចមានកំណតក់�ុង្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២ ្របក។ 
 

្របករ ៤.- 

អចលន្រទព្យែដលគា� នទំនាកទ់ំនងផា� ល់ជាមយួ្របតិបត�កិរធនាគារ ្រត�វលកេ់ចញមនិឱ្យេលស

ពីមយួឆា�  ំេ្រកយកលបរេិច�ទែដលអចលន្រទព្យបានក� យជា្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ េហយអចលន្រទព្យ

ទងំេនាះ្រត�វកត្់រតក�ុងប�� ីគណនីរបស់ធនាគារតមតៃម�ជាកែ់ស�ងសម្រសប។ 
 

្របករ ៥.- 

កររេំលភេលប��ត�ិៃន្របកសេនះ នឹង្រត�វទទួលរងករពិនយ័ និងទណ� កម�ដូចែដលមានែចង

េន្រតងម់ា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.- 

ធនាគារ្រត�វរយករណ៍្របចែំខមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពីករអនុវត�ន្៍រសបតមខ�ឹមសរៃន

្របកសេនះ តមគំរែូដលកណំតេ់ដយសរចរែណនា។ំ 
 

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប់

្រគឹះស� នធនាគារេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ 

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 
 

រជធានីភ�េំពញ,   ៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០១ 

                    េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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524

ធ៩-៩៨-៤១៤ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

្របភពទុនជា្របាកប់េ�� ស្រមាប់េ្រប្របាសក់�ងុ្រស�ក 

របស្់រគះឹស� នធនាគារ និងហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.- 

ដក់េចញនូវវធិានករទប់ស� ត់ករបេ�� ញេទេ្រក្របេទសនូវ្របភពទុនជា្របាក់បេ�� ែដលេកណ�  

្របមូលបានក�ុង្រស�ករបស់្រគះឹស� នធនាគារ (ធនាគារពណិជ�) និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា េដម្បធីានាឱ្យស�� ័យក�ុង្រស�កអចបេ្រមែផ�កវនិិេយាគក�ុង្របេទសបានទងំ្រស�ង។  
 

្របករ ២.-  

រល់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកទងំអស់ (១០០ ភាគរយ) នូវ្របាកប់េ�� ែដលេកណ�

្របមូលបានពីអតិថិជន និង្របាកប់េ�� អន�រធនាគារ ស្រមាបក់រេ្រប្របាស់របស់ខ�ួនេនក�ុង្របេទស។  

សក�ីកម�ៃនកររក្សោទុកេនះ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំងេដយចំននួសរបុៃនខ�ង្់របាកម់យួចំនួនេនខង្រទព្យ

សកម�ៃន តរងតុល្យករដូចខងេ្រកម ៖  

- សច្់របាកេ់នក�ុងៃដ 

- ្របាកប់េ�� េនធនាគារក�ុង្រស�ក 

- ្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (ដកេចញនូវ្របាកដ់ំកល់ធានាចំនួន ១០ ភាគរយៃន

េដមទុន) 

- និង្របាកឱ់្យខ�ីចងករ និងបុេរ្របទន 

 ជានិច�កល ចំននួសរបុេនះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វែតេស�នឹង្របាកប់េ�� សរបុែដលេកណ� ្របមលូបាន

ពីអតិថជិន នងិ្របាកប់េ�� ជាអន�រធនាគារ។ 
 

្របករ ៣.-  

េនេរៀងរល់ែខ រល់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (នាយកដ� ន

្រត�តពិនិត្យ) នូវតរងគណនាែដលបានែចងេន្របករ ២ េដយភា� បជ់ាមយួរបាយករណ៍្របចែំខ ស�ីព ី

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម� (តរងតុល្យករ) ែដលធា� បេ់ផ�មកជា្រប្រកត។ី  

ក�ុងករណី្រត�តពិនតិ្យេឃញតរងគណនាេនះមនិេឆ�យតបតមលក�ខណ� ែដលកណំតេ់ន្របករ ២ 

សម្ីរគឹះស� ន ្រត�វរងករផាកពិនយ័ចនំួន ១ ភាគរយក�ុងមយួែខ េលចំននួែដលខ�ះទុកជាករ្រពមានេលក

ដំបូង ស្រមាបរ់យៈេពលមយួែខ ហួសពីេនះ្រត�វរងវធិានករធ�នធ់�រែថមេទៀតតមករណីជាកែ់ស�ង។ 

្របករ ៤.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
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្របករ ៥.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ទី០១ ែខតុល ឆា� ១ំ៩៩៨ តេទ។  

 

 រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៨ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ 
   េទសភិបាល 

                                                                                  ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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525

ធ៩-៩៨-៤១៤ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

្របភពទុនជា្របាកប់េ�� ស្រមាប់េ្រប្របាសក់�ងុ្រស�ក 

របស្់រគះឹស� នធនាគារ និងហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.- 

ដក់េចញនូវវធិានករទប់ស� ត់ករបេ�� ញេទេ្រក្របេទសនូវ្របភពទុនជា្របាក់បេ�� ែដលេកណ�  

្របមូលបានក�ុង្រស�ករបស់្រគឹះស� នធនាគារ (ធនាគារពណិជ�) និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា េដម្បធីានាឱ្យស�� ័យក�ុង្រស�កអចបេ្រមែផ�កវនិិេយាគក�ុង្របេទសបានទងំ្រស�ង។  
 

្របករ ២.-  

រល់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកទងំអស់ (១០០ ភាគរយ) នូវ្របាកប់េ�� ែដលេកណ�

្របមូលបានពីអតិថិជន និង្របាកប់េ�� អន�រធនាគារ ស្រមាបក់រេ្រប្របាស់របស់ខ�ួនេនក�ុង្របេទស។  

សក�ីកម�ៃនកររក្សោទុកេនះ ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំងេដយចំននួសរបុៃនខ�ង្់របាកម់យួចំនួនេនខង្រទព្យ

សកម�ៃន តរងតុល្យករដូចខងេ្រកម ៖  

- សច្់របាកេ់នក�ុងៃដ 

- ្របាកប់េ�� េនធនាគារក�ុង្រស�ក 

- ្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (ដកេចញនូវ្របាកដ់ំកល់ធានាចំនួន ១០ ភាគរយៃន

េដមទុន) 

- និង្របាកឱ់្យខ�ីចងករ និងបុេរ្របទន 

 ជានិច�កល ចំននួសរបុេនះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វែតេស�នឹង្របាកប់េ�� សរបុែដលេកណ� ្របមលូបាន

ពីអតិថជិន នងិ្របាកប់េ�� ជាអន�រធនាគារ។ 
 

្របករ ៣.-  

េនេរៀងរល់ែខ រល់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (នាយកដ� ន

្រត�តពិនិត្យ) នូវតរងគណនាែដលបានែចងេន្របករ ២ េដយភា� បជ់ាមយួរបាយករណ៍្របចែំខ ស�ីព ី

្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម� (តរងតុល្យករ) ែដលធា� បេ់ផ�មកជា្រប្រកត។ី  

ក�ុងករណី្រត�តពិនតិ្យេឃញតរងគណនាេនះមនិេឆ�យតបតមលក�ខណ� ែដលកណំតេ់ន្របករ ២ 

សម្ីរគឹះស� ន ្រត�វរងករផាកពិនយ័ចនំួន ១ ភាគរយក�ុងមយួែខ េលចំននួែដលខ�ះទុកជាករ្រពមានេលក

ដំបូង ស្រមាបរ់យៈេពលមយួែខ ហួសពីេនះ្រត�វរងវធិានករធ�នធ់�រែថមេទៀតតមករណីជាកែ់ស�ង។ 

្របករ ៤.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

493

្របករ ៥.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ទី០១ ែខតុល ឆា� ១ំ៩៩៨ តេទ។  

 

 រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៨ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ 
   េទសភិបាល 

                                                                                  ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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526

ធ៧-០៩-០៧៤ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករេធ�ចំណាត់ថា� ក ់និងសវំធិានធនេល្រទព្យសកម� 

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងធានាថា រល់ឥណទន និង្រទព្យសកម�ទងំអស់របស់្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ្រត�វបានវយតៃម�យ៉ាងេទៀងទត ់ េដយេ្រប្របពន័�េធ�
ចំណាតថ់ា� កដ់្៏រប�ង្របយត័�  និងធានាថាបានេធ�សំវធិានធន និងលុបេចញពបី�� ី  បានទនេ់ពលេវល និង

សម្រសបេនក�ុងគណនីសំវធិានធនឥណទនបាតប់ង ់   េដម្បឆី�ុះប�� ំងពីស� នភាពពិតនិងលទ�ផលៃន

្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។  

្របកសេនះអនុវត�ចំេពះរល់ឥណទន និងបុេរ្របទន និង្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ្របហក ់

្របែហល រមួប��ូ លទងំឥណទនែដលផ�ល់ដល់បុត�សម�ន័� និងសម�ន័�ញាតផិងែដរ ែដលមានេនក�ុងតរង 

តុល្យកររបស់្រគឹះស� ន។ 

ក�ុងករណីែដលឥណទនមនិដំេណ រករជះឥទ�ពិលេល សធនភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល 

ស� នភាពចំណូលៃនធនាគារ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេធ�ករវនិិច�យ័មយួែផ�កេល 

ហនិភយ័ និងសំឡឹងេទមុខេដយគិតអំពីនិនា� ករៃនចណំាតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�។  
 

្របករ ២.-  

 “មូលធនកម�ករ្របាក”់ មាននយ័ថារល់ករបង�រ និងករ្របាកម់និអច្របមូលបានែដល្រត�វបូក 

ប��ូ លក�ុង្របាកេ់ដមៃនឥណទនេនៃថ�ទូទតស់ង្របាក ់ ឬ ៃថ�ឥណ្របតិទន។ មូលធនកម�ករ្របាកក់្៏រត�វ 

រមួប��ូ លផងែដរនូវករ្របាកម់និបានទូទតេ់លហិរ��ប្បទនជាថ�ីេឡងវញិៃនឥណទន។  

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ មនិអនុ�� តឱ្យេធ�មូលធនកម�ករ្របាកេ់ឡយ េលកែលងែត ៖  

- អ�កខ�ីមានសមត�ភាពក�ុងករទូទតស់ងបណុំលទងំ្រស�ង (្របាកេ់ដមបូកករ្របាក)់ 

ក�ុងស� នភាពអជីវកម�ធម�ត  

- មូលធនកម�ករ្របាក្់រត�វបានគិតជាមុននាេពលអនុមត័ឥណទនដំបូង េដយែផ�ក

េលែផនករកង�ះលំហូរសច្់របាកជ់ាបេណា� ះអសន�របស់អ�កខ� ី

- ករទូទត់សងរួមប��ូ លទំងមូលធនកម�ករ្របាក់ផង គឺែផ�កេល្រពឹត�ិករណ៍ 

អនាគតជាកល់ក់ែដលអចេជឿជាកប់ាន។ 

“ដេំណ រករៃនករ្របមលូ” មាននយ័ថាករ្របមូលបណុំល្រត�វដំេណ រករ តមលំដបេ់ពលេវល 

ែដលបានកំណតជ់ាកល់កត់មរយៈ ៖  

- បណ�ឹ ងេទតុលករ រមួទងំករកតេ់សចក�ី្របឆាងំអ�កខ�ី ឬ 
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- តមរយៈករខតិខំ្របមូលបណុំល េដយមនិប�ងឹេទតុលករ ប៉ុែន� រពឹំងថាបណុំល

េនាះ នឹងទទួលបានករទូទតស់ងយ៉ាងេពញេលញក�ុងកឡុំងេពល៩០ៃថ� ឬ ស� រ

បំណុលេនាះឱ្យមកេនស� នភាពបច�ុប្បន� តមរយៈករទូទតស់ងនូវចំននួែដល

េនសល់។ 

“ឥណទន នងិបេុរ្របទន”  អច្រត�វបានេ្របឆា� ស់គា�  រមួមានឥណទន អប្បហរ បុេរ្របទន 

ឥណទនវបិារបូន ៍ របូយិាណត�ិនាេំចញែដលបានទិញ ផលប្័រត្រត�វទទួល  ឬបានទិញ ឬរបូិយាណត�ិនាចូំល 

កតព�កិច�របស់អតិថជិនេលស�ីករ (Acceptances) ឬ ឧបករណ៍ឥណទន េផ្សងេទៀតែដលបានផ�ល់ដល់

អតិថិជនៃន្រគឹះស� នមយួ។ 

“្រទព្យសកម�មនិដេំណ រករ” មាននយ័ថា្រទព្យសកម�ែដលែលងមានចំណូល។ ស្រមាបេ់គាលបំណង 

ៃន្របកសេនះ “្រទព្យសកម�មនិដំេណ រករ” ្រត�វបានចតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រ  សង្សយ័ ឬបាតប់ង។់ 

គណនចីរន� ែដលេ្របេ្រកមរបូភាពជាឥណទនវបិារបូន ៍ នងិករពន្យោរេពលឥណទនេផ្សងេទៀត 

ែដលមនិបានេរៀបចំជាមុននូវកលវភិាគទូទតស់ង្រត�វបានចតទុ់កថា “មនិដំេណ រករ” េនេពលែដលស� ន 

ភាពណាមយួក�ុងចំេណាមស� នភាពដូចខងេ្រកមេកតមានេឡង ៖ 

- បំណុលរបស់អតិថិជនេ្រប្របាស់េលសពីក្រមតិអនុមត័ក�ុងរយៈេពល ៩០ៃថ�បន�

បនា� បគ់ា�  ឬេ្រចនជាងេនះ 

- ឥណទនរបស់អតិថជិនហួសកលកំណតេ់លសពី ៩០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ 

- អតិថិជនមនិបានបងក់រ្របាកត់មកលកណំតប់ងក់�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� ឬ េ្រចន  

ជាងេនះ ឬ 

- គណនចីរន�មនិមានសកម�ភាពក�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� ឬ មនិមាន្របាកប់េ�� ្រគប់

្រគានស់្រមាបស់ងករ្របាកែ់ដលជំពកក់�ុងកំឡុងេពលេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

“ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ” មាននយ័ថាខ�ងទ់ងំឡាយណាែដលមនិបានបង� ញេនក�ុងតរង 

តុល្យករ ប៉ុែន�នាឱំ្យមានហនិភយ័ឥណទន។ ហនិភយ័ទងំេនាះរមួមាន ករធានា ករេធ�ស�ីករ ករធានា

េល្របតិបត�កិរ លិខិតឥណទន និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករេផ្សងេទៀត ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំត់

ថាអចនាឱំ្យមានហនិភយ័ឥណទន។ 

“ហួសកលកណំត ់ឬ េលសកលកណំត ់” មាននយ័ថា ឥណទនែដល ៖ 

- អតិថិជនមនិបានបង្់របាកេ់ដម ឬ ករ្របាកត់មកលកំណតរ់យៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ 

េ្រចនជាងេនះ ឬ 

- ចំនួនករ្របាក ់ែដលេស�នឹងករ្របាកប់ង�រក�ុងរយៈេពល  ៣០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ  

្រត�វបានប��ូ លជា្របាកេ់ដម េធ�បុនហិរ��ប្បទន  ឬ បង�លិជាឥណទនថ�ី។ 

គណនចីរន� ែដលេ្របេ្រកមរបូភាពជាឥណទនវបិារបូន ៍ នងិករពន្យោរេពលឥណទនេផ្សងេទៀត

ែដលមនិមានេរៀបចំជាមុននូវកលវភិាគទូទតស់ង ្រត�វចតទុ់កថាហួសកលកណំតេ់នេពលែដលមាន 

ស� នភាពណាមយួខងេ្រកមេនះ ៖ 

- អតិថិជនបានេ្របឥណទនេលសក្រមតិអនុមត័រយៈេពល ៣០ ៃថ� ជាប់ៗ គា�  ឬ 

េ្រចន ជាងេនះ 
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ធ៧-០៩-០៧៤ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករេធ�ចំណាត់ថា� ក ់និងសវំធិានធនេល្រទព្យសកម� 

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងធានាថា រល់ឥណទន និង្រទព្យសកម�ទងំអស់របស់្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ្រត�វបានវយតៃម�យ៉ាងេទៀងទត ់ េដយេ្រប្របពន័�េធ�
ចំណាតថ់ា� កដ់្៏រប�ង្របយត័�  និងធានាថាបានេធ�សំវធិានធន និងលុបេចញពបី�� ី  បានទនេ់ពលេវល និង

សម្រសបេនក�ុងគណនីសំវធិានធនឥណទនបាតប់ង ់   េដម្បឆី�ុះប�� ំងពីស� នភាពពិតនិងលទ�ផលៃន

្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។  

្របកសេនះអនុវត�ចំេពះរល់ឥណទន និងបុេរ្របទន និង្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ្របហក ់

្របែហល រមួប��ូ លទងំឥណទនែដលផ�ល់ដល់បុត�សម�ន័� និងសម�ន័�ញាតផិងែដរ ែដលមានេនក�ុងតរង 

តុល្យកររបស់្រគឹះស� ន។ 

ក�ុងករណីែដលឥណទនមនិដំេណ រករជះឥទ�ពិលេល សធនភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល 

ស� នភាពចំណូលៃនធនាគារ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេធ�ករវនិិច�យ័មយួែផ�កេល 

ហនិភយ័ និងសំឡឹងេទមុខេដយគិតអំពីនិនា� ករៃនចណំាតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�។  
 

្របករ ២.-  

 “មូលធនកម�ករ្របាក”់ មាននយ័ថារល់ករបង�រ និងករ្របាកម់និអច្របមូលបានែដល្រត�វបូក 

ប��ូ លក�ុង្របាកេ់ដមៃនឥណទនេនៃថ�ទូទតស់ង្របាក ់ ឬ ៃថ�ឥណ្របតិទន។ មូលធនកម�ករ្របាកក់្៏រត�វ 

រមួប��ូ លផងែដរនូវករ្របាកម់និបានទូទតេ់លហិរ��ប្បទនជាថ�ីេឡងវញិៃនឥណទន។  

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ មនិអនុ�� តឱ្យេធ�មូលធនកម�ករ្របាកេ់ឡយ េលកែលងែត ៖  

- អ�កខ�ីមានសមត�ភាពក�ុងករទូទតស់ងបណុំលទងំ្រស�ង (្របាកេ់ដមបូកករ្របាក)់ 

ក�ុងស� នភាពអជីវកម�ធម�ត  

- មូលធនកម�ករ្របាក្់រត�វបានគិតជាមុននាេពលអនុមត័ឥណទនដំបូង េដយែផ�ក

េលែផនករកង�ះលំហូរសច្់របាកជ់ាបេណា� ះអសន�របស់អ�កខ� ី

- ករទូទត់សងរួមប��ូ លទំងមូលធនកម�ករ្របាក់ផង គឺែផ�កេល្រពឹត�ិករណ៍ 

អនាគតជាកល់ក់ែដលអចេជឿជាកប់ាន។ 

“ដេំណ រករៃនករ្របមលូ” មាននយ័ថាករ្របមូលបណុំល្រត�វដំេណ រករ តមលំដបេ់ពលេវល 

ែដលបានកំណតជ់ាកល់កត់មរយៈ ៖  

- បណ�ឹ ងេទតុលករ រមួទងំករកតេ់សចក�ី្របឆាងំអ�កខ�ី ឬ 
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- តមរយៈករខតិខំ្របមូលបណុំល េដយមនិប�ងឹេទតុលករ ប៉ុែន� រពឹំងថាបណុំល

េនាះ នឹងទទួលបានករទូទតស់ងយ៉ាងេពញេលញក�ុងកឡុំងេពល៩០ៃថ� ឬ ស� រ

បំណុលេនាះឱ្យមកេនស� នភាពបច�ុប្បន� តមរយៈករទូទតស់ងនូវចំននួែដល

េនសល់។ 

“ឥណទន នងិបេុរ្របទន”  អច្រត�វបានេ្របឆា� ស់គា�  រមួមានឥណទន អប្បហរ បុេរ្របទន 

ឥណទនវបិារបូន ៍ របូយិាណត�ិនាេំចញែដលបានទិញ ផលប្័រត្រត�វទទួល  ឬបានទិញ ឬរបូិយាណត�ិនាចូំល 

កតព�កិច�របស់អតិថជិនេលស�ីករ (Acceptances) ឬ ឧបករណ៍ឥណទន េផ្សងេទៀតែដលបានផ�ល់ដល់

អតិថិជនៃន្រគឹះស� នមយួ។ 

“្រទព្យសកម�មនិដេំណ រករ” មាននយ័ថា្រទព្យសកម�ែដលែលងមានចំណូល។ ស្រមាបេ់គាលបំណង 

ៃន្របកសេនះ “្រទព្យសកម�មនិដំេណ រករ” ្រត�វបានចតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រ  សង្សយ័ ឬបាតប់ង។់ 

គណនចីរន� ែដលេ្របេ្រកមរបូភាពជាឥណទនវបិារបូន ៍ នងិករពន្យោរេពលឥណទនេផ្សងេទៀត 

ែដលមនិបានេរៀបចំជាមុននូវកលវភិាគទូទតស់ង្រត�វបានចតទុ់កថា “មនិដំេណ រករ” េនេពលែដលស� ន 

ភាពណាមយួក�ុងចំេណាមស� នភាពដូចខងេ្រកមេកតមានេឡង ៖ 

- បំណុលរបស់អតិថិជនេ្រប្របាស់េលសពីក្រមតិអនុមត័ក�ុងរយៈេពល ៩០ៃថ�បន�

បនា� បគ់ា�  ឬេ្រចនជាងេនះ 

- ឥណទនរបស់អតិថជិនហួសកលកំណតេ់លសពី ៩០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ 

- អតិថិជនមនិបានបងក់រ្របាកត់មកលកណំតប់ងក់�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� ឬ េ្រចន  

ជាងេនះ ឬ 

- គណនចីរន�មនិមានសកម�ភាពក�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� ឬ មនិមាន្របាកប់េ�� ្រគប់

្រគានស់្រមាបស់ងករ្របាកែ់ដលជំពកក់�ុងកំឡុងេពលេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

“ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ” មាននយ័ថាខ�ងទ់ងំឡាយណាែដលមនិបានបង� ញេនក�ុងតរង 

តុល្យករ ប៉ុែន�នាឱំ្យមានហនិភយ័ឥណទន។ ហនិភយ័ទងំេនាះរមួមាន ករធានា ករេធ�ស�ីករ ករធានា

េល្របតិបត�កិរ លិខិតឥណទន និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករេផ្សងេទៀត ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំត់

ថាអចនាឱំ្យមានហនិភយ័ឥណទន។ 

“ហួសកលកណំត ់ឬ េលសកលកណំត ់” មាននយ័ថា ឥណទនែដល ៖ 

- អតិថិជនមនិបានបង្់របាកេ់ដម ឬ ករ្របាកត់មកលកំណតរ់យៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ 

េ្រចនជាងេនះ ឬ 

- ចំនួនករ្របាក ់ែដលេស�នឹងករ្របាកប់ង�រក�ុងរយៈេពល  ៣០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ  

្រត�វបានប��ូ លជា្របាកេ់ដម េធ�បុនហិរ��ប្បទន  ឬ បង�លិជាឥណទនថ�ី។ 

គណនចីរន� ែដលេ្របេ្រកមរបូភាពជាឥណទនវបិារបូន ៍ នងិករពន្យោរេពលឥណទនេផ្សងេទៀត

ែដលមនិមានេរៀបចំជាមុននូវកលវភិាគទូទតស់ង ្រត�វចតទុ់កថាហួសកលកណំតេ់នេពលែដលមាន 

ស� នភាពណាមយួខងេ្រកមេនះ ៖ 

- អតិថិជនបានេ្របឥណទនេលសក្រមតិអនុមត័រយៈេពល ៣០ ៃថ� ជាប់ៗ គា�  ឬ 

េ្រចន ជាងេនះ 
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- ឥណទនរបស់អតិថជិនហួសកលកំណតេ់្របរយៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ 

- អតិថិជនមនិបានបងក់រ្របាករ់យៈេពល ៣០ៃថ� ឬេ្រចនជាងេនះ 

- គណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះ 

មនិ្រគប្់រគានស់្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដម េនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់

ឥណទន។  

 “ចណំាយសំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង”់ មានន័យថា ជាគណនមីយួៃនរបាយករណ៍ 

ចំេណញ-ខតែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បបីេង�ន ឬបន�យសំវធិានធនឥណទនបាតប់ងក់�ុងតរងតុល្យករ 

េដម្បរីក្សោគណនីេនាះ េនក្រមតិមយួ្រគប្់រគានស់្រមាប្់រស�បយកករខតបង ់ ែដលបានគិតទុកេនក�ុង

សំេពៀតឥណទន។  

“សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង”់ មាននយ័ថា ជាគណនីមយួៃនតរងតុល្យករែដលបេង�ត 

េឡងស្រមាបក់រចណំាយសំវធិានធនេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត និងស្រមាបក់តក់ងជាមយួ 

ចំែណកឥណទនបាតប់ងែ់ដល្រត�វលុបេចល។ គណនីសំវធិានធនឥណទនបាតប់ង្់រត�វកតក់ងជាមយួ 

ឥណទនដុល ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករេធ�របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

“ឥណទនេរៀបចេំឡងវញិ” មាននយ័ថា ឥណទនែដល្រត�វបានេធ�ករែកែ្របកលកំណតស់ង ឬេធ� 

ហិរ��ប្បទនេឡងវញិ ្រសបតមកិច�សន្យោែដលកណំតក់រទូទតស់ងេទតម្រគាជាថ�ី េដយសរភាពទន ់

េខ្សោយៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់កូនបំណុល និង/ឬកង�ះលទ�ភាពក�ុងករទូទតស់ងឥណទន ដូចែដល

បាន្រពមេ្រព�ងពីដំបងូ។ 
 

ជំពូក ២ 
ករេធ�ចណំាត់ថា� កឥ់ណទន និង្រទព្យសកម� 

 

្របករ ៣.-  

្រគបឥ់ណទន  និង្រទព្យសកម�ទងំអស់្រត�វបានចតថ់ា� កេ់ដយែផ�កេទេលសមត�ភាពសងរបស់

សមភាគី។ សមត�ភាពសងេនះ្រត�វបានវយតៃម�តមរយៈលក�ណៈវនិិច�យ័ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ្របវត�ិៃនករទូទតស់ង 

- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់អ�កខ�ីនាេពលបច�ុប្បន� និងេនេពលអនាគត 

- គេ្រមាងលំហូរសច្់របាក ់ និងអជីវកម�ស្រមាបអ់នាគតែដលែផ�កេលសម�តិកម� 

ជាកែ់ស�ងនិង្រប�ង្របយត័� 

- លទ�ភាព និងឆន�ៈក�ុងករសង្រតឡបម់កវញិរបស់អ�កខ�ី 

- បរសិ� នហិរ�� វត�ុ និង 

- គុណភាពៃនករេរៀបចំឯកសរ។ 

ករណី្របភពដំបូងៃនករទូទតស់ងមនិអចធានាបានចំេពះករទូទតស់ង ឥណទនអច្រត�វបាន 

េធ�ចំណាតថ់ា� កជ់ាឥណទនឃា� េំមល ឬមនិដំេណ រករ េទះបីជាឥណទនេនាះមានលក�ណៈ ចរន� ឬអចនងឹ 

្រត�វទូទតេ់ដយវត�ុធានាកេ៏ដយ។ ករេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ឡងវញិកអ៏ចេធ�ផងែដរ ្របសិនេប សមភាគីមនិអច 
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បំេពញតមលក�ខណ� េដមៃនករទូទតស់ង ឬេបឥណទនែដល ដំេណ រករមនិល� េនាះ្រត�វបានេដះ្រសយ 

េដយបេច�កេទសៃនករផា� ស់ប�ូរលក�ខណ�  បនុហិរ��ប្បទន ឬ បុេរ្របទនបែន�ម។ 

ក�ុងករណីែដល ករេធ�ចណំាតថ់ា� កន់មីយួៗៃនឥណទនែផ�កេលលក�ណៈវនិចិ�យ័មនិច្បោស់លស់ 

ករេធ�ចំណាតថ់ា� កដ់ត៏ឹងរងឹជាងេនះ្រត�វែតអនុវត�។ ករចតថ់ា� កឥ់ណទនមនិក្រមតិ ្រតឹមែតនិយមនយ័ ដូច 

មានែចងក�ុង្របករ ៤ ខងេ្រកមេនះេទ។ ក�ុងករណីែដលករវភិាគស� នភាពហិរ�� វត�ុ សមត�ភាព និងឆន�ៈ 

សង្រតឡបម់កវញិរបស់អ�កខ�ីបានបង� ញឱ្យេឃញថាមានស� នភាពធ�នធ់�រ េនាះចណំាតថ់ា� កឥ់ណទន្រត�វ

េធ�េឡងឱ្យកនែ់តមានភាពតងឹរងឹបែន�មេទៀត។  
 

្របករ ៤.- 

រល់្រទព្យសកម�្រត�វែតចតថ់ា� កជ់ា ៥ ្របេភទ ដូចខងេ្រកមៈ 

 ១- ធម�ត: ្រទព្យសកម�្របេភទេនះ្រត�វបានធានាទំង្រស�ងេដយ្រទព្យសម្បត�ិ និង 

សមត�ភាពទូទតស់ងរបស់សមភាគីនាេពលបច�ុប្បន� និងជា្រទព្យសកម�កំពុងដំេណ រករ 

េដយអនុេលមេទតមកិច�សន្យោ និងរពំឹងថាេនែតបន�ដេំណ រករែបបេនះរហូតតេទ។ 

 ២- ឃា� េំមល (Watch): ្រទព្យសកម�្របេភទេនះនឹង្រត�វបានធានា និងមនិទនហួ់សកល 

កំណតស់ង ប៉ុែន�មានចណុំចេខ្សោយខ�ះែដលជាសក� នុពលនឹងេធ�ឱ្យគុណភាព្រទព្យ

សកម�ចុះេខ្សោយ ឬនាឱំ្យស� នភាព្រគះឹស� នមនិ្រត�វបានករពរេនេពលណាមយួខង

មុខ េបចំណុចេខ្សោយទងំេនាះមនិ្រត�វបានែកត្រម�វេទេនាះ។ ឧទហរណ៍ ខ�ះៗៃន

ចំណុចេខ្សោយទងំេនាះរមួមាន ភាពគា� នលទ�ភាព្រត�តពិនិត្យឱ្យបានសម្រសប េដយសរ

ែតកិច�សន្យោខ�ី្របាកម់ានចេនា� ះ្របេហង ភាពអនថ់យៃនស� នភាព ឬ ករ្រគប្់រគង 

វត�ុប�� ំ ករធា� កចុ់ះៃនស� នភាពេសដ�កិច� ឬ និនា� ករចុះេខ្សោយ ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុ 

របស់អ�កខ�ី េហយេបមនិបាន្រត�តពិនិត្យេទនងឹនាឱំ្យខូចខត ដល់សមត�ភាពទូទតស់ង 

រមួទងំហនិភយ័ែដលអចេកតមានេឡងធំជាងហនិភយ័ែដលបានគិតនាេពលចបេ់ផ�ម

ផ�ល់ឥណទន។   ឥណទន្របេភទេនះមនិគួរេ្រប្របាស់ជាករស្រមបស្រម�លេនេពល

ចតថ់ា� ករ់វងឥណទនធម�ត និង  ឥណទនេ្រកមស�ងដ់រេទ។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍ ្រត�វចតថ់ា� ក ់  “ករឃា� េំមល” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័ េ្រចនជាង 

៣០ៃថ� ប៉ុែន�តិចជាង ៩០ៃថ� ឬ្របសិនេបគណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ ្របាកប់េ��  

េនក�ុងគណនេីនាះមនិ្រគប្់រគានស់្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដមេនក�ុង្រគា េ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនណាែដលហួសកលកំណតស់ងចំននួ ៣០ ៃថ� ឬ េលសពីេនះ ប៉ុែន�តិចជាង ៩០ ៃថ�្រត�វ

ចតថ់ា� ក្់របេភទឃា� េំមល ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

េនេពលែដលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពលពី ៣០ ៃថ� េទ ៩០ ៃថ� ្រត�វបានប��ូ លេទ

ជា្របាកេ់ដម េធ�បុនហិរ��ប្បទន ឬបង�ិលជាឥណទនថ�ី (rolled over loans) ឥណទនេនះ ្រត�វចតថ់ា� ក់

ជាឥណទនឃា� េំមល ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

៣- េ្រកមស�ងដ់រ : ្រទព្យសកម�្របេភទេនះមនិ្រត�វបានករពរ្រគប្់រគាន ់ េដយ 

្រទព្យសម្បត�ិ នងិសមត�ភាពសងបំណុលរបស់សមភាគីេឡយ។ ជាពិេសស ្របភព

ធនធានចបំងស្រមាបស់ងបណុំលមានមនិ្រគប្់រគាន ់ េដម្បសីងបណុំលែដលធនាគារ 
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- ឥណទនរបស់អតិថជិនហួសកលកំណតេ់្របរយៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ េ្រចនជាងេនះ 

- អតិថិជនមនិបានបងក់រ្របាករ់យៈេពល ៣០ៃថ� ឬេ្រចនជាងេនះ 

- គណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះ 

មនិ្រគប្់រគានស់្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដម េនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់

ឥណទន។  

 “ចណំាយសំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង”់ មានន័យថា ជាគណនមីយួៃនរបាយករណ៍ 

ចំេណញ-ខតែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បបីេង�ន ឬបន�យសំវធិានធនឥណទនបាតប់ងក់�ុងតរងតុល្យករ 

េដម្បរីក្សោគណនីេនាះ េនក្រមតិមយួ្រគប្់រគានស់្រមាប្់រស�បយកករខតបង ់ ែដលបានគិតទុកេនក�ុង

សំេពៀតឥណទន។  

“សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង”់ មាននយ័ថា ជាគណនីមយួៃនតរងតុល្យករែដលបេង�ត 

េឡងស្រមាបក់រចណំាយសំវធិានធនេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត និងស្រមាបក់តក់ងជាមយួ 

ចំែណកឥណទនបាតប់ងែ់ដល្រត�វលុបេចល។ គណនីសំវធិានធនឥណទនបាតប់ង្់រត�វកតក់ងជាមយួ 

ឥណទនដុល ស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករេធ�របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។  

“ឥណទនេរៀបចេំឡងវញិ” មាននយ័ថា ឥណទនែដល្រត�វបានេធ�ករែកែ្របកលកំណតស់ង ឬេធ� 

ហិរ��ប្បទនេឡងវញិ ្រសបតមកិច�សន្យោែដលកណំតក់រទូទតស់ងេទតម្រគាជាថ�ី េដយសរភាពទន ់

េខ្សោយៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់កូនបំណុល និង/ឬកង�ះលទ�ភាពក�ុងករទូទតស់ងឥណទន ដូចែដល

បាន្រពមេ្រព�ងពីដំបងូ។ 
 

ជំពូក ២ 
ករេធ�ចណំាត់ថា� កឥ់ណទន និង្រទព្យសកម� 

 

្របករ ៣.-  

្រគបឥ់ណទន  និង្រទព្យសកម�ទងំអស់្រត�វបានចតថ់ា� កេ់ដយែផ�កេទេលសមត�ភាពសងរបស់

សមភាគី។ សមត�ភាពសងេនះ្រត�វបានវយតៃម�តមរយៈលក�ណៈវនិិច�យ័ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ្របវត�ិៃនករទូទតស់ង 

- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់អ�កខ�ីនាេពលបច�ុប្បន� និងេនេពលអនាគត 

- គេ្រមាងលំហូរសច្់របាក ់ និងអជីវកម�ស្រមាបអ់នាគតែដលែផ�កេលសម�តិកម� 

ជាកែ់ស�ងនិង្រប�ង្របយត័� 

- លទ�ភាព និងឆន�ៈក�ុងករសង្រតឡបម់កវញិរបស់អ�កខ�ី 

- បរសិ� នហិរ�� វត�ុ និង 

- គុណភាពៃនករេរៀបចំឯកសរ។ 

ករណី្របភពដំបូងៃនករទូទតស់ងមនិអចធានាបានចំេពះករទូទតស់ង ឥណទនអច្រត�វបាន 

េធ�ចំណាតថ់ា� កជ់ាឥណទនឃា� េំមល ឬមនិដំេណ រករ េទះបីជាឥណទនេនាះមានលក�ណៈ ចរន� ឬអចនឹង 

្រត�វទូទតេ់ដយវត�ុធានាកេ៏ដយ។ ករេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់ឡងវញិកអ៏ចេធ�ផងែដរ ្របសិនេប សមភាគីមនិអច 
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បំេពញតមលក�ខណ� េដមៃនករទូទតស់ង ឬេបឥណទនែដល ដំេណ រករមនិល� េនាះ្រត�វបានេដះ្រសយ 

េដយបេច�កេទសៃនករផា� ស់ប�ូរលក�ខណ�  បនុហិរ��ប្បទន ឬ បុេរ្របទនបែន�ម។ 

ក�ុងករណីែដល ករេធ�ចណំាតថ់ា� កន់មីយួៗៃនឥណទនែផ�កេលលក�ណៈវនិចិ�យ័មនិច្បោស់លស់ 

ករេធ�ចំណាតថ់ា� កដ់ត៏ឹងរងឹជាងេនះ្រត�វែតអនុវត�។ ករចតថ់ា� កឥ់ណទនមនិក្រមតិ ្រតឹមែតនិយមនយ័ ដូច 

មានែចងក�ុង្របករ ៤ ខងេ្រកមេនះេទ។ ក�ុងករណីែដលករវភិាគស� នភាពហិរ�� វត�ុ សមត�ភាព និងឆន�ៈ 

សង្រតឡបម់កវញិរបស់អ�កខ�ីបានបង� ញឱ្យេឃញថាមានស� នភាពធ�នធ់�រ េនាះចណំាតថ់ា� កឥ់ណទន្រត�វ

េធ�េឡងឱ្យកនែ់តមានភាពតងឹរងឹបែន�មេទៀត។  
 

្របករ ៤.- 

រល់្រទព្យសកម�្រត�វែតចតថ់ា� កជ់ា ៥ ្របេភទ ដូចខងេ្រកមៈ 

 ១- ធម�ត: ្រទព្យសកម�្របេភទេនះ្រត�វបានធានាទំង្រស�ងេដយ្រទព្យសម្បត�ិ និង 

សមត�ភាពទូទតស់ងរបស់សមភាគីនាេពលបច�ុប្បន� និងជា្រទព្យសកម�កំពុងដំេណ រករ 

េដយអនុេលមេទតមកិច�សន្យោ និងរពំឹងថាេនែតបន�ដេំណ រករែបបេនះរហូតតេទ។ 

 ២- ឃា� េំមល (Watch): ្រទព្យសកម�្របេភទេនះនឹង្រត�វបានធានា និងមនិទនហួ់សកល 

កំណតស់ង ប៉ុែន�មានចណុំចេខ្សោយខ�ះែដលជាសក� នុពលនឹងេធ�ឱ្យគុណភាព្រទព្យ

សកម�ចុះេខ្សោយ ឬនាឱំ្យស� នភាព្រគះឹស� នមនិ្រត�វបានករពរេនេពលណាមយួខង

មុខ េបចំណុចេខ្សោយទងំេនាះមនិ្រត�វបានែកត្រម�វេទេនាះ។ ឧទហរណ៍ ខ�ះៗៃន

ចំណុចេខ្សោយទងំេនាះរមួមាន ភាពគា� នលទ�ភាព្រត�តពិនិត្យឱ្យបានសម្រសប េដយសរ

ែតកិច�សន្យោខ�ី្របាកម់ានចេនា� ះ្របេហង ភាពអនថ់យៃនស� នភាព ឬ ករ្រគប្់រគង 

វត�ុប�� ំ ករធា� កចុ់ះៃនស� នភាពេសដ�កិច� ឬ និនា� ករចុះេខ្សោយ ៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុ 

របស់អ�កខ�ី េហយេបមនិបាន្រត�តពិនិត្យេទនឹងនាឱំ្យខូចខត ដល់សមត�ភាពទូទតស់ង 

រមួទងំហនិភយ័ែដលអចេកតមានេឡងធំជាងហនិភយ័ែដលបានគិតនាេពលចបេ់ផ�ម

ផ�ល់ឥណទន។   ឥណទន្របេភទេនះមនិគួរេ្រប្របាស់ជាករស្រមបស្រម�លេនេពល

ចតថ់ា� ករ់វងឥណទនធម�ត និង  ឥណទនេ្រកមស�ងដ់រេទ។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍ ្រត�វចតថ់ា� ក ់  “ករឃា� េំមល” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័ េ្រចនជាង 

៣០ៃថ� ប៉ុែន�តិចជាង ៩០ៃថ� ឬ្របសិនេបគណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ៣០ ៃថ� ឬ ្របាកប់េ��  

េនក�ុងគណនេីនាះមនិ្រគប្់រគានស់្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដមេនក�ុង្រគា េ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនណាែដលហួសកលកំណតស់ងចំននួ ៣០ ៃថ� ឬ េលសពីេនះ ប៉ុែន�តិចជាង ៩០ ៃថ�្រត�វ

ចតថ់ា� ក្់របេភទឃា� េំមល ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

េនេពលែដលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពលពី ៣០ ៃថ� េទ ៩០ ៃថ� ្រត�វបានប��ូ លេទ

ជា្របាកេ់ដម េធ�បុនហិរ��ប្បទន ឬបង�ិលជាឥណទនថ�ី (rolled over loans) ឥណទនេនះ ្រត�វចតថ់ា� ក់

ជាឥណទនឃា� េំមល ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

៣- េ្រកមស�ងដ់រ : ្រទព្យសកម�្របេភទេនះមនិ្រត�វបានករពរ្រគប្់រគាន ់ េដយ 

្រទព្យសម្បត�ិ នងិសមត�ភាពសងបំណុលរបស់សមភាគីេឡយ។ ជាពិេសស ្របភព

ធនធានចបំងស្រមាបស់ងបណុំលមានមនិ្រគប្់រគាន ់ េដម្បសីងបណុំលែដលធនាគារ 
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្រត�វែតសំឡឹងេមលេទ្របភពធនធានបនា� បដូ់ចជា វត�ុប�� ំ ករលកអ់ចលន្រទព្យ 

បុនហិរ��ប្បទន ឬ កក៏របំេពញទុនបែន�មស្រមាបទូ់ទតប់ំណុល។ ឥណទនេ្រកម

ស�ងដ់របានបង� ញយ៉ាងច្បោស់នូវចំណុចេខ្សោយ ែដលេធ�ឱ្យបះ៉ពល់ដល់ករទូទត់

សងបណុំល្រតឹម្រត�វតមលំដបលំ់េដយ។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍ ្រត�វចតថ់ា� ក ់  “ េ្រកមស�ងដ់រ ” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័េ្រចនជាង 

៩០ៃថ� ឬឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមានចំននួ្របាកតិ់ចតួចេនខ�ងឥ់ណទនក�ុងរយៈេពល ៩០ៃថ� ឬ េលសពី
េនះ ឬ្របសិនេបគណនចីរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ៩០ ៃថ� ឬ ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះមិន្រគប់

្រគាន់ស្រមាប់ទូទត់ករ្របាក់ប��ូ លជា្របាក់េដមេនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនែដលហួសកលកណំតស់ងចំនួន ៩០ ៃថ� ឬ េលសពីេនះ  ប៉ុែន�តចិជាង ១៨០ ៃថ� ្រត�វ

ចតថ់ា� កយ៉់ាងទបបផុំតេ្រកមស�ងដ់រ។ 

េនេពលែដលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពលពី ៩០ ៃថ� េទ ១៨០ ៃថ� ្រត�វបានប��ូ ល

េទជា្របាកេ់ដម  េធ�បុនហិរ��ប្បទន   ឬ   បង�ិលជាឥណទនថ�ី   (rolled over loans) ឥណទនេនះ ្រត�វ

ចតថ់ា� កជ់ាឥណទនេ្រកមស�ងដ់រ ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

 ៤-សង្សយ័: ្រទព្យសកម�្របេភទេនះ មានចណុំចេខ្សោយដូចឥណទនេ្រកម ស�ងដ់រ 

េដយបកូបែន�មលក�ខណ� ែដលឥណទនមិនមានករធានាបានល�។ េយាងតម

េហតុករណ៍ជាកែ់ស�ង ស� នភាព និងតៃម�ចំណុចេខ្សោយទងំេនះ បាននាឱំ្យមានករ

សង្សយ័ថា ឥណទនមនិអច្របមូលបានមកវញិទងំ្រស�ងេទ។ លទ�ភាពបាតប់ងម់ាន

ក្រមតិខ�ស់ ប៉ុែន�េដយសរែតមានកររងច់េំល ្រពឹត�ិករណ៍ជាកល់ក ់ និងសម្រសប

ណាមយួែដលនឹងកតប់ន�យក្រមតិបាតប់ងេ់នាះ បរមិាណពិត្របាកដៃនបំណុលែដល

្រត�វបាតប់ងម់និអចកណំតប់ានទងំ្រស�ង។ េប្រពឹត�កិរណ៍ែដលរងច់េំនាះមនិបាន

េកតេឡងក�ុងរយៈេពល ១៨០ ៃថ� េហយករទូទតស់ង្រត�វបានពន្យោរេពលបែន�មេទៀត 

េនាះករចតថ់ា� កេ់ទជាឥណទនបាត់បង់្រត�វែតអនុវត�។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍្រត�វចតថ់ា� ក ់ “ សង្សយ័ ” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័ េ្រចនជាង ១៨០ៃថ� 

ឬឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមានចំនួន្របាកត់ិចតួចេនខ�ងឥ់ណទនក�ុងរយៈេពល ១៨០ៃថ� ឬ េលសពីេនះ 

ឬ្របសិនេបគណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ១៨០ ៃថ� ឬ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះមនិ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដមេនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនណាមយួែដលហួសកលកំណតស់ងចំននួ ១៨០ ៃថ� ឬ េលសពីេនះ្រត�វចតថ់ា� កយ៉់ាង

ទបបំផុតជាបំណុលសង្សយ័ ឬអនជ់ាងេនះ។ 

េនេពលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពលពី ១៨០ េទ ៣៦០ ៃថ� ្រត�វបានប��ូ លក�ុង្របាក់

េដម េធ�បុនហិរ��ប្បទន ឬ បង�ិលជាឥណទនថ�ី (rolled ove r l oans) ឥណទនេនះ្រត�វចតថ់ា� កជ់ា

បំណុលសង្សយ័  ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

 ៥-បាតប់ង:់ ្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមនិអច្របមូលមកវញិ

បាន ឬ េនមានតៃម�តិចតួច ្រត�វចតថ់ា� កជ់ាបំណុលបាតប់ង។់ ករខតបង្់រត�វទទួល
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ស� ល់ក�ុងអំឡុងេពលែដលឥណទនទងំេនាះ្រត�វបានរកេឃញថា មនិអច្របមូល

បាន។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍ ្រត�វចតថ់ា� ក ់  “ បាតប់ង ់ ” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័ េ្រចនជាង ៣៦០

ៃថ� ឬឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមានចំនួន្របាកត់ិចតចួេនខ�ងឥ់ណទនក�ុងរយៈេពល ៣៦០ៃថ� ឬ េលសពីេនះ  

ឬ្របសិនេបគណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល  ៣៦០  ៃថ�  ឬ ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះមនិ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដម េនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនណាមយួែដលហួសកលកំណតស់ងចំននួ ៣៦០ ៃថ� ឬេលសពីេនះ្រត�វចតថ់ា� កជ់ា 

ឥណទនបាតប់ង។់ 

េនេពលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពល  ៣៦០ ៃថ� ឬេលសពីេនះ្រត�វបានប��ូ លក�ុង

្របាកេ់ដមេធ�បុនហិរ��ប្បទន  ឬបង�ិលជាឥណទនថ� ី (rolled over loans) ឥណទនេនះ្រត�វចតថ់ា� កជ់ា

បំណុលបាតប់ង។់ 
 

្របករ ៥.- 

ឥណទនវបិារបូន ៍ េទះជាមានរយៈេពល្របសិទ�ភាពយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រត�វែតបានេ្រប្របាស់

ស្រមាបហិ់រ��ប្បទនរយៈកលខ�ីែតប៉ុេណា� ះ។ ឥណទនវបិារបូន្៍រត�វែតបានេធ�ចណំាតថ់ា� កជ់ាឥណទន

រយៈកលខ�ី។  
 

្របករ ៦.-  

េប្រគឹះស� នមយួបានផ�ល់ឥណទន ឬ ្រទព្យសកម�េ្រចន្របេភទេទឱ្យសមភាគីមា� ក ់ ឬ មយួ្រក�ម 

េហយមានឥណទន ឬ ្រទព្យសកម�មយួ្រត�វបានេធ�ករចតថ់ា� កម់និល� ដូេច�ះ្រគះឹស� ន្រត�វវយតៃម�េឡងវញិ

នូវឥណទនេផ្សងេទៀត ែដលបានផ�ល់េទអតិថជិនេនាះ នឹង្រត�វេធ�ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនទងំេនាះេទក�ុង

្របេភទដូចគា� នឹងឥណទន ែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� ករ់ចួេហយ។ ករចតថ់ា� កេ់នះ្រត�វគិតប��ូ លទងំកិច�

សន្យោក�ុងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ េលកែលងែតកិច�សន្យោេនាះមនិត្រម�វឱ្យ្រគឹះស� នទូទតស់ង្របាក។់ ប៉ុែន� 

ផលប្័រតពណិជ�កម� រមួទងំលិខិតឥណទនែដលបានទទួលេធ�ស�ីករេដយបហរតិ េហយករទូទតស់ង

បានេទៀងទត ់និង្រតមឹ្រត�វអចរក្សោចំណាតថ់ា� កធ់ម�តបាន។  

 

ជំពូក ៣ 
ឥណទនេរៀបចេំឡងវញិ 

្របករ ៧.-  

ករេរៀបចំឥណទនេឡងវញិអច្រត�វបានេធ�ចំេពះែតអ�កខ�ីណា ែដលមានដំេណ រករអជីវកម�ល�នា

េពលខងមុខ  េហយែដលកំពុងជបួ ឬរពឹំងថាជបួករលំបាកជាបេណា� ះអសន�ក�ុងករសង្រតឡបវ់ញិនូវ

្របាកេ់ដម និង/ឬ ករ្របាក។់  
 

្របករ ៨.-  

្រគឹះស� ន្រត�វបានហមឃាតអ់នុវត�ករេរៀបចំបំណុលេឡងវញិ េដយ្រគានែ់តក�ុងេគាលបំណង

េជៀសវង ៖ 

500
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្រត�វែតសំឡឹងេមលេទ្របភពធនធានបនា� បដូ់ចជា វត�ុប�� ំ ករលកអ់ចលន្រទព្យ 

បុនហិរ��ប្បទន ឬ កក៏របំេពញទុនបែន�មស្រមាបទូ់ទតប់ំណុល។ ឥណទនេ្រកម

ស�ងដ់របានបង� ញយ៉ាងច្បោស់នូវចំណុចេខ្សោយ ែដលេធ�ឱ្យបះ៉ពល់ដល់ករទូទត់

សងបណុំល្រតឹម្រត�វតមលំដបលំ់េដយ។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍ ្រត�វចតថ់ា� ក ់  “ េ្រកមស�ងដ់រ ” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័េ្រចនជាង 

៩០ៃថ� ឬឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមានចំននួ្របាកតិ់ចតួចេនខ�ងឥ់ណទនក�ុងរយៈេពល ៩០ៃថ� ឬ េលសពី
េនះ ឬ្របសិនេបគណនចីរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ៩០ ៃថ� ឬ ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះមិន្រគប់

្រគាន់ស្រមាប់ទូទត់ករ្របាក់ប��ូ លជា្របាក់េដមេនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនែដលហួសកលកណំតស់ងចំនួន ៩០ ៃថ� ឬ េលសពីេនះ  ប៉ុែន�តចិជាង ១៨០ ៃថ� ្រត�វ

ចតថ់ា� កយ៉់ាងទបបផុំតេ្រកមស�ងដ់រ។ 

េនេពលែដលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពលពី ៩០ ៃថ� េទ ១៨០ ៃថ� ្រត�វបានប��ូ ល

េទជា្របាកេ់ដម  េធ�បុនហិរ��ប្បទន   ឬ   បង�ិលជាឥណទនថ�ី   (rolled over loans) ឥណទនេនះ ្រត�វ

ចតថ់ា� កជ់ាឥណទនេ្រកមស�ងដ់រ ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

 ៤-សង្សយ័: ្រទព្យសកម�្របេភទេនះ មានចណុំចេខ្សោយដូចឥណទនេ្រកម ស�ងដ់រ 

េដយបកូបែន�មលក�ខណ� ែដលឥណទនមិនមានករធានាបានល�។ េយាងតម

េហតុករណ៍ជាកែ់ស�ង ស� នភាព និងតៃម�ចំណុចេខ្សោយទងំេនះ បាននាឱំ្យមានករ

សង្សយ័ថា ឥណទនមនិអច្របមូលបានមកវញិទងំ្រស�ងេទ។ លទ�ភាពបាតប់ងម់ាន

ក្រមតិខ�ស់ ប៉ុែន�េដយសរែតមានកររងច់េំល ្រពឹត�ិករណ៍ជាកល់ក ់ និងសម្រសប

ណាមយួែដលនឹងកតប់ន�យក្រមតិបាតប់ងេ់នាះ បរមិាណពិត្របាកដៃនបំណុលែដល

្រត�វបាតប់ងម់និអចកណំតប់ានទងំ្រស�ង។ េប្រពឹត�កិរណ៍ែដលរងច់េំនាះមនិបាន

េកតេឡងក�ុងរយៈេពល ១៨០ ៃថ� េហយករទូទតស់ង្រត�វបានពន្យោរេពលបែន�មេទៀត 

េនាះករចតថ់ា� កេ់ទជាឥណទនបាត់បង់្រត�វែតអនុវត�។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍្រត�វចតថ់ា� ក ់ “ សង្សយ័ ” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័ េ្រចនជាង ១៨០ៃថ� 

ឬឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមានចំនួន្របាកត់ិចតួចេនខ�ងឥ់ណទនក�ុងរយៈេពល ១៨០ៃថ� ឬ េលសពីេនះ 

ឬ្របសិនេបគណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល ១៨០ ៃថ� ឬ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះមនិ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដមេនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនណាមយួែដលហួសកលកំណតស់ងចំននួ ១៨០ ៃថ� ឬ េលសពីេនះ្រត�វចតថ់ា� កយ៉់ាង

ទបបំផុតជាបំណុលសង្សយ័ ឬអនជ់ាងេនះ។ 

េនេពលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពលពី ១៨០ េទ ៣៦០ ៃថ� ្រត�វបានប��ូ លក�ុង្របាក់

េដម េធ�បុនហិរ��ប្បទន ឬ បង�ិលជាឥណទនថ�ី (rolled ove r l oans) ឥណទនេនះ្រត�វចតថ់ា� កជ់ា

បំណុលសង្សយ័  ឬ អនជ់ាងេនះ។ 

 ៥-បាតប់ង:់ ្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមនិអច្របមូលមកវញិ

បាន ឬ េនមានតៃម�តិចតួច ្រត�វចតថ់ា� កជ់ាបំណុលបាតប់ង។់ ករខតបង្់រត�វទទួល
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ស� ល់ក�ុងអំឡុងេពលែដលឥណទនទងំេនាះ្រត�វបានរកេឃញថា មនិអច្របមូល

បាន។ 

ឥណទនវបិារបូន ៍ ្រត�វចតថ់ា� ក ់  “ បាតប់ង ់ ” ្របសិនេប េ្របេលសក្រមតិអនុមត័ េ្រចនជាង ៣៦០

ៃថ� ឬឥណទនវបិារបូនែ៍ដលមានចំនួន្របាកត់ិចតចួេនខ�ងឥ់ណទនក�ុងរយៈេពល ៣៦០ៃថ� ឬ េលសពីេនះ  

ឬ្របសិនេបគណនីចរន�មនិមានសកម�ភាពរយៈេពល  ៣៦០  ៃថ�  ឬ ្របាកប់េ�� េនក�ុងគណនីេនាះមនិ្រគប្់រគាន់

ស្រមាបទូ់ទតក់រ្របាកប់��ូ លជា្របាកេ់ដម េនក�ុង្រគាេ្រប្របាស់ឥណទន។ 

ឥណទនណាមយួែដលហួសកលកំណតស់ងចំននួ ៣៦០ ៃថ� ឬេលសពីេនះ្រត�វចតថ់ា� កជ់ា 

ឥណទនបាតប់ង។់ 

េនេពលករទូទតស់ងករ្របាកស់្រមាបរ់យៈេពល  ៣៦០ ៃថ� ឬេលសពីេនះ្រត�វបានប��ូ លក�ុង

្របាកេ់ដមេធ�បុនហិរ��ប្បទន  ឬបង�ិលជាឥណទនថ� ី (rolled over loans) ឥណទនេនះ្រត�វចតថ់ា� កជ់ា

បំណុលបាតប់ង។់ 
 

្របករ ៥.- 

ឥណទនវបិារបូន ៍ េទះជាមានរយៈេពល្របសិទ�ភាពយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រត�វែតបានេ្រប្របាស់

ស្រមាបហិ់រ��ប្បទនរយៈកលខ�ីែតប៉ុេណា� ះ។ ឥណទនវបិារបូន្៍រត�វែតបានេធ�ចណំាតថ់ា� កជ់ាឥណទន

រយៈកលខ�ី។  
 

្របករ ៦.-  

េប្រគឹះស� នមយួបានផ�ល់ឥណទន ឬ ្រទព្យសកម�េ្រចន្របេភទេទឱ្យសមភាគីមា� ក ់ ឬ មយួ្រក�ម 

េហយមានឥណទន ឬ ្រទព្យសកម�មយួ្រត�វបានេធ�ករចតថ់ា� កម់និល� ដូេច�ះ្រគះឹស� ន្រត�វវយតៃម�េឡងវញិ

នូវឥណទនេផ្សងេទៀត ែដលបានផ�ល់េទអតិថជិនេនាះ នឹង្រត�វេធ�ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនទងំេនាះេទក�ុង

្របេភទដូចគា� នឹងឥណទន ែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� ករ់ចួេហយ។ ករចតថ់ា� កេ់នះ្រត�វគិតប��ូ លទងំកិច�

សន្យោក�ុងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ េលកែលងែតកិច�សន្យោេនាះមនិត្រម�វឱ្យ្រគឹះស� នទូទតស់ង្របាក។់ ប៉ុែន� 

ផលប្័រតពណិជ�កម� រមួទងំលិខិតឥណទនែដលបានទទួលេធ�ស�ីករេដយបហរតិ េហយករទូទតស់ង

បានេទៀងទត ់និង្រតមឹ្រត�វអចរក្សោចំណាតថ់ា� កធ់ម�តបាន។  

 

ជំពូក ៣ 
ឥណទនេរៀបចេំឡងវញិ 

្របករ ៧.-  

ករេរៀបចំឥណទនេឡងវញិអច្រត�វបានេធ�ចំេពះែតអ�កខ�ីណា ែដលមានដំេណ រករអជីវកម�ល�នា

េពលខងមុខ  េហយែដលកំពុងជបួ ឬរពឹំងថាជបួករលំបាកជាបេណា� ះអសន�ក�ុងករសង្រតឡបវ់ញិនូវ

្របាកេ់ដម និង/ឬ ករ្របាក។់  
 

្របករ ៨.-  

្រគឹះស� ន្រត�វបានហមឃាតអ់នុវត�ករេរៀបចំបំណុលេឡងវញិ េដយ្រគានែ់តក�ុងេគាលបំណង

េជៀសវង ៖ 
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-  ករធា� កច់ំណាតថ់ា� ករ់បស់ខ�ួនេ្រពះែតចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន ឬ 

-  ករេកនេឡងនូវសំវធិានធនេលឥណទនបាតប់ង ់ឬ 

-  ប�្ឈបក់រទទួលស� ល់ចំណូលករ្របាកេ់លមូលដ� នបង�រ។ 
 

្របករ ៩.-  

ឥណទនែដលនឹង្រត�វេរៀបចំេឡងវញិ ្រត�វវភិាគេលមូលដ� នទិសេដអជីវកម� និងសមត�ភាពសង

្របាកវ់ញិរបស់អ�កខ�ីេទតមករព្យោករណ៍លំហូរសច្់របាកថ់�ី ែដល្រសបតមស� នភាពទីផ្សោរ និងបច�ុប្បន�កម�

ៃនទស្សនៈវស័ិយអជីវកម� េដយែផ�កេលសម�តិកម�ជាកែ់ស�ងនិង្រប�ង្របយត័�។  
 

្របករ ១០.-  

ករេរៀបចំេឡងវញិៃនឥណទន ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រក�មករងរមយួែដល្រត�វែតេនដចេ់ដយែឡក

ពី្រក�មែដលទទួលខុស្រត�វេលដំេណ រករឱ្យខ�ី។ ក�ុងករណីែដលករចូលរមួរបស់ភា� កង់រ ឬ បុគ�លិកេនក�ុង

្រក�មដំេណ រករឱ្យខ�ីេនះមនិអចេជៀសបានេនាះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្រគឹះស� ន ្រត�វតមដនផា� ល់ឱ្យបានតឹង 

ែតងេលករេរៀបចំេឡងវញិៃនឥណទន។ 
 

្របករ ១១.-  

បនា� ប់ពីឥណទន្រត�វបានេរៀបចំេឡងវញិ ្រគះឹស� ន្រត�វចត់ថា� កឥ់ណទនេនាះដូចខងេ្រកម ៖ 

- មនិល�ជាងេ្រកមស�ងដ់រ ស្រមាបឥ់ណទនែដលពីមុនមក្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាសង្សយ័ ឬ 

បាតប់ង ់

- មនិផា� ស់ប�ូរស្រមាបឥ់ណទនែដលពីមនុមក្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាឥណទនធម�ត ឃា� េំមល 

ឬ េ្រកមស�ងដ់រ។ 

ករចតថ់ា� កេ់នះមនិ្រត�វឱ្យល�ជាងមុនេឡយ លុះ្រតែតករ្របាក ់ និង្របាកេ់ដម ្រត�វបានសងមកវញិ

ក�ុងអំឡុងបី្រគាសងរលំស់ និងក�ុងរយៈេពលមនិតិចជាងបែីខ។  បនា� បពី់រយៈេពលេនះ ឥណទនែដល្រត�វ

បានេរៀបចំេឡងវញិអច្រត�វបានចតថ់ា� កេ់ទតម្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ។ 

 

ជំពូក ៤ 
កតព�កិច�េធ�សវំធិានធន 

 

្របករ ១២.-  

្រគឹះស� នទងំអស់   ្រត�វរក្សោសំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ងឱ់្យបាន្រគប្់រគាន ់  េដម្បទូីទត់

ករខតបងក់�ុងសំេពៀតឥណទនែដលអចេកតេឡង។ 

១-  ពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ ឬញឹកញាបជ់ាងេនះ្របសិនេបចបំាច ់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលត្រម�វឱ្យ 

មានគណៈ្រគប្់រគងវយតៃម�ពីលទ�ភាព្របមូលបំណុលមកវញិៃនឥណទនទងំអស់ 

របប់��ូ លទងំករ្របាកែ់ដលបានបង�រ និងមនិទនប់ានសង េហយ្រត�វែតត្រម�វឱ្យមាន

ករចុះប�� ីសម្រសបេដម្ប ី (១) រយករណ៍អំពីចណូំលឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និង (២) ធានា

ថាករេធ�សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង ់ ្រត�វបានេធ�្រគប្់រគានេ់ដម្បទូីទតស់ង
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ករបាតប់ងែ់ដលអចេកតមាន។ គណៈ្រគប្់រគង្រត�វែតរក្សោករកត្់រតកណំតេ់ហតុៃន

ករវយតៃម�និងករចុះប�� ី និងផ�ល់ករកត្់រត នងិប�� ីទងំេនាះមកធនាគារជាតៃិន

កម�ុជា សវនកម�ៃផ�ក�ុង នងិសវនករខងេ្រក ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង។ 

២- ករេកនេឡង និងករថយចុះរបស់គណនី្របាកសំ់វធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង់

្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករចុះេទក�ុងគណនីចំណាយសំវធិានធនចំេពះឥណទន

បាត់បងេ់នក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត។ 

៣- ក�ុងករកំណតក់របាតប់ងែ់ដលអចេកតមានចំេពះឥណទនណាមយួ ឬ ចំេពះ 

សំេពៀតឥណទនទងំមូល រល់កត� ពកព់ន័�្រត�វែតបានយកមកពិចរណា រមួមាន

យ៉ាងេហចនូវ្របវត�ិបទពិេសធនឥ៍ណទនបាតប់ងព់ីមនុ ស� នភាពេសដ�កិច�បច�ុប្បន� 

និនា� ករនានាៃនករមនិសងបំណុល ្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយាបាយឱ្យខ� ី និងនីតិវធិី 

ៃនករ្របមូលបំណុលរបស់្រគឹះស� ន នងិភាព្រតឹម្រត�វនងិទនេ់ពលេវលក�ុងករពិនតិ្យ 

េឡងវញិេលសំេពៀតឥណទនរបស់្រគឹះស� ន។ 

្របករ ១៣.- 

សំវធិានធន ្រត�វេធ�តមសមាមា្រតអប្បបរមា្រសបតមចណំាតថ់ា� កែ់ដលបានកណំតដូ់ចខងេ្រកម។ 

េនេពលែដលមានពត័ម៌ានែដលអចទុកចិត�បាន ប�� កថ់ាករបាតប់ងអ់ចេ្រចនជាង ចំនួនអប្បបរមាេនាះ

សមាមា្រតៃនសំវធិានធន្រត�វេធ�េឡងឱ្យកនែ់តធំជាងេនះ។ 

១-  សំវធិានធនទូេទ 

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“ធម�ត”  ១% ៃនឥណទនដុលសរបុ។ 

២- សំវធិានធនជាកល់ក ់

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“ឃា� េំមល”  ៣% ៃនឥណទនដុល 

-ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“េ្រកមស�ងដ់រ” ២០% ៃនឥណទនដុល 

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“សង្សយ័” ៥០% ៃនឥណទនដុល 

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“បាតប់ង”់ ១០០% ៃនឥណទនដុល។ 

្របករ ១៤.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វរក្សោករកត្់រតឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ េដម្បជីាករគា្ំរទដល់ករវយតៃម�ឥណទន ែដលអច

បាតប់ង ់និងេធ�សំវធិានធនឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ឥណទនបាតប់ង។់ 

សំវធិានធនជាកល់ក់ (Specific pr ovision) ្រត�វកត្់រតេនក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន េហយ

ចតទុ់កជាចំណាយេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត េនក�ុង្រគាែដល្រត�វេធ�សំវធិានធនេនាះ។ សំវធិានធន

មនិ្រត�វេធ�រលំស់េនតម្រគាេនាះេទ។ េនេពលណាែដលសមតុល្យគណនី របស់អតិថិជនមានប��ូ លមូល-

ធនកម�ករ្របាក់ ែដលបានកត់្រតបដិភាគជាមួយករ្របាក់ព្ួយរទុក មូលធនកម�ករ្របាក់េនះមនិ្រត�វយក

មកគិតស្រមាបគ់ណនាសំវធិានធនេទ។ 

្រសបតមមូលដ� នបង�រៃនគណេនយ្យ (accrual b asis acco unting) ករ្របាកប់ង�រេលគណនី

អតិថិជន ្រត�វបានកត់្រតជាចំណូលក�ុងគណនីចំេណញ-ខត។ ប៉ុែន�មនិ្រត�វអនុវត�តមទ្រមងក់រែបបេនះ 

េទ ចំេពះ្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាែដល្រត�វបានចតថ់ា� ក់ជាបំណុលេ្រកមស�ង់ដរ បំណុលសង្ស័យ 
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-  ករធា� កច់ំណាតថ់ា� ករ់បស់ខ�ួនេ្រពះែតចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន ឬ 

-  ករេកនេឡងនូវសំវធិានធនេលឥណទនបាតប់ង ់ឬ 

-  ប�្ឈបក់រទទួលស� ល់ចំណូលករ្របាកេ់លមូលដ� នបង�រ។ 
 

្របករ ៩.-  

ឥណទនែដលនឹង្រត�វេរៀបចំេឡងវញិ ្រត�វវភិាគេលមូលដ� នទិសេដអជីវកម� និងសមត�ភាពសង

្របាកវ់ញិរបស់អ�កខ�ីេទតមករព្យោករណ៍លំហូរសច្់របាកថ់�ី ែដល្រសបតមស� នភាពទីផ្សោរ និងបច�ុប្បន�កម�

ៃនទស្សនៈវស័ិយអជីវកម� េដយែផ�កេលសម�តិកម�ជាកែ់ស�ងនិង្រប�ង្របយត័�។  
 

្របករ ១០.-  

ករេរៀបចំេឡងវញិៃនឥណទន ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រក�មករងរមយួែដល្រត�វែតេនដចេ់ដយែឡក

ពី្រក�មែដលទទួលខុស្រត�វេលដំេណ រករឱ្យខ�ី។ ក�ុងករណីែដលករចូលរមួរបស់ភា� កង់រ ឬ បុគ�លិកេនក�ុង

្រក�មដំេណ រករឱ្យខ�ីេនះមនិអចេជៀសបានេនាះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្រគឹះស� ន ្រត�វតមដនផា� ល់ឱ្យបានតឹង 

ែតងេលករេរៀបចំេឡងវញិៃនឥណទន។ 
 

្របករ ១១.-  

បនា� ប់ពីឥណទន្រត�វបានេរៀបចំេឡងវញិ ្រគះឹស� ន្រត�វចត់ថា� កឥ់ណទនេនាះដូចខងេ្រកម ៖ 

- មនិល�ជាងេ្រកមស�ងដ់រ ស្រមាបឥ់ណទនែដលពីមុនមក្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាសង្សយ័ ឬ 

បាតប់ង ់

- មនិផា� ស់ប�ូរស្រមាបឥ់ណទនែដលពីមនុមក្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ាឥណទនធម�ត ឃា� េំមល 

ឬ េ្រកមស�ងដ់រ។ 

ករចតថ់ា� កេ់នះមនិ្រត�វឱ្យល�ជាងមុនេឡយ លុះ្រតែតករ្របាក ់ និង្របាកេ់ដម ្រត�វបានសងមកវញិ

ក�ុងអំឡុងបី្រគាសងរលំស់ និងក�ុងរយៈេពលមនិតិចជាងបែីខ។  បនា� បព់ីរយៈេពលេនះ ឥណទនែដល្រត�វ

បានេរៀបចំេឡងវញិអច្រត�វបានចតថ់ា� កេ់ទតម្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ។ 

 

ជំពូក ៤ 
កតព�កិច�េធ�សវំធិានធន 

 

្របករ ១២.-  

្រគឹះស� នទងំអស់   ្រត�វរក្សោសំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ងឱ់្យបាន្រគប្់រគាន ់  េដម្បទូីទត់

ករខតបងក់�ុងសំេពៀតឥណទនែដលអចេកតេឡង។ 

១-  ពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ ឬញឹកញាបជ់ាងេនះ្របសិនេបចបំាច ់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលត្រម�វឱ្យ 

មានគណៈ្រគប្់រគងវយតៃម�ពីលទ�ភាព្របមូលបំណុលមកវញិៃនឥណទនទងំអស់ 

របប់��ូ លទងំករ្របាកែ់ដលបានបង�រ និងមនិទនប់ានសង េហយ្រត�វែតត្រម�វឱ្យមាន

ករចុះប�� ីសម្រសបេដម្ប ី (១) រយករណ៍អំពីចណូំលឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ និង (២) ធានា

ថាករេធ�សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង ់ ្រត�វបានេធ�្រគប្់រគានេ់ដម្បទូីទតស់ង

501

ករបាតប់ងែ់ដលអចេកតមាន។ គណៈ្រគប្់រគង្រត�វែតរក្សោករកត្់រតកណំតេ់ហតុៃន

ករវយតៃម�និងករចុះប�� ី និងផ�ល់ករកត្់រត នងិប�� ីទងំេនាះមកធនាគារជាតៃិន

កម�ុជា សវនកម�ៃផ�ក�ុង នងិសវនករខងេ្រក ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង។ 

២- ករេកនេឡង និងករថយចុះរបស់គណនី្របាកសំ់វធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ង់

្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករចុះេទក�ុងគណនីចំណាយសំវធិានធនចំេពះឥណទន

បាត់បងេ់នក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត។ 

៣- ក�ុងករកំណតក់របាតប់ងែ់ដលអចេកតមានចំេពះឥណទនណាមយួ ឬ ចំេពះ 

សំេពៀតឥណទនទងំមូល រល់កត� ពកព់ន័�្រត�វែតបានយកមកពិចរណា រមួមាន

យ៉ាងេហចនូវ្របវត�ិបទពិេសធនឥ៍ណទនបាតប់ងព់ីមនុ ស� នភាពេសដ�កិច�បច�ុប្បន� 

និនា� ករនានាៃនករមនិសងបំណុល ្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយាបាយឱ្យខ� ី និងនីតិវធិី 

ៃនករ្របមូលបំណុលរបស់្រគឹះស� ន នងិភាព្រតឹម្រត�វនិងទនេ់ពលេវលក�ុងករពិនតិ្យ 

េឡងវញិេលសំេពៀតឥណទនរបស់្រគឹះស� ន។ 

្របករ ១៣.- 

សំវធិានធន ្រត�វេធ�តមសមាមា្រតអប្បបរមា្រសបតមចណំាតថ់ា� កែ់ដលបានកណំតដូ់ចខងេ្រកម។ 

េនេពលែដលមានពត័ម៌ានែដលអចទុកចិត�បាន ប�� កថ់ាករបាតប់ងអ់ចេ្រចនជាង ចំនួនអប្បបរមាេនាះ

សមាមា្រតៃនសំវធិានធន្រត�វេធ�េឡងឱ្យកនែ់តធំជាងេនះ។ 

១-  សំវធិានធនទូេទ 

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“ធម�ត”  ១% ៃនឥណទនដុលសរបុ។ 

២- សំវធិានធនជាកល់ក ់

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“ឃា� េំមល”  ៣% ៃនឥណទនដុល 

-ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“េ្រកមស�ងដ់រ” ២០% ៃនឥណទនដុល 

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“សង្សយ័” ៥០% ៃនឥណទនដុល 

- ស្រមាបឥ់ណទនថា� ក ់“បាតប់ង”់ ១០០% ៃនឥណទនដុល។ 

្របករ ១៤.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វរក្សោករកត្់រតឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ េដម្បជីាករគា្ំរទដល់ករវយតៃម�ឥណទន ែដលអច

បាតប់ង ់និងេធ�សំវធិានធនឱ្យបាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ឥណទនបាតប់ង។់ 

សំវធិានធនជាកល់ក់ (Specific pr ovision) ្រត�វកត្់រតេនក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន េហយ

ចតទុ់កជាចំណាយេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត េនក�ុង្រគាែដល្រត�វេធ�សំវធិានធនេនាះ។ សំវធិានធន

មនិ្រត�វេធ�រលំស់េនតម្រគាេនាះេទ។ េនេពលណាែដលសមតុល្យគណនី របស់អតិថិជនមានប��ូ លមូល-

ធនកម�ករ្របាក់ ែដលបានកត់្រតបដិភាគជាមួយករ្របាក់ព្ួយរទុក មូលធនកម�ករ្របាក់េនះមនិ្រត�វយក

មកគិតស្រមាបគ់ណនាសំវធិានធនេទ។ 

្រសបតមមូលដ� នបង�រៃនគណេនយ្យ (accrual b asis acco unting) ករ្របាកប់ង�រេលគណនី

អតិថិជន ្រត�វបានកត់្រតជាចំណូលក�ុងគណនីចំេណញ-ខត។ ប៉ុែន�មនិ្រត�វអនុវត�តមទ្រមងក់រែបបេនះ 

េទ ចំេពះ្រទព្យសកម�ទងំឡាយណាែដល្រត�វបានចតថ់ា� ក់ជាបំណុលេ្រកមស�ង់ដរ បំណុលសង្ស័យ 
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ឬបណុំលបាតប់ង។់ ក�ុងស� នភាពេនះ ករ្របាកប់ង�រ្រត�វកត្់រតខងឥណទនៃនគណនសី្រមាបក់រ្របាកព់្ួយរ។ 

 
ជំពូក ៥ 

ករលបុេចលនវូឥណទននងិបុេរ្របទន 
 
្របករ ១៥.- 

្រគឹះស� ន្រត�វែតលុបឥណទន និងបុេរ្របទន ឬ មយួែផ�កៃនឥណទនេចញពីតរងតុល្យកររបស់

ខ�ួនេនេពលែដល្រគឹះស� នបាតសិ់ទ�ិតមកិច�សន្យោ្រគប្់រគងេលឥណទន ឬេនេពលែដលេឃញថា ឥណទន

មយួែផ�ក ឬ ទងំមលូមនិអច្របមូលវញិបាន ឬ គា� នសង្ឃមឹថាឥណទនេនះអច្របមលូបានមកវញិេទ។ 

ជាទូេទ ករណីដូចខងេ្រកម ជាស�� ណអចនាេំទដល់ករលុបេចលឥណទន ឬមយួែផ�កៃន

ឥណទន ៖ 
 

ក-្រគឹះស� នបាតសិ់ទ�ិតមកិច�សន្យោក�ុងករ្រគប្់រគងឥណទនទងំ្រស�ង ឬមយួែផ�ក

ដូចែដលបានសេ្រមចេដយតុលករ 

ខ-្រគប្់របេភទៃនមលូប្័រត ឬ វត�ុប�� ំែដល្រត�វបានរបឹអសូនិងលកប់េ�� ញ ប៉ុែន�មនិ 

្រគប្់រគានស់្រមាបទូ់ទតស់ងឥណទនទងំមូល 

គ- ្រគឹះស� នមនិអច្របមូល ឬែលងមានមូលេហតុសម្រសបក�ុងករធានាថានឹង្របមូល

ឥណទន្រគបច់ំនួនែដល្រត�វទរ្រសបតមលក�ខណ� ៃនកចិ�សន្យោឥណទន និងបុេរ

្របទន 

ឃ-អ�កខ�ី្របាកប់ានក្សយ័ធន ឬកំពុងែតស�ិតេនក�ុងដណំាកក់លស� រនីតិសម្បទ ែផ�ក 

ហិរ�� វត�ុ និងកំពុងែតជួបករលំបាកក�ុងករសងបណុំល 

ង-ឥណទន្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ា្របេភទឥណទនបាតប់ង។់  

រល់េគាលនេយាបាយឥណទន ្រត�វែតលំអិតឱ្យបាន្រគប្់រគានអ់ំពីនតីិវធិីៃនករលុបេចញពីប�� ី
ឥណទន េដម្បបីន�យឱ្យេនជាអប្បបរមាៃនកររេំលភេផ្សងៗ។ 

 
ជំពូក ៦ 

ករ្រត�តពនិិត្យឥណទន 
 

្របករ ១៦.- 

េនេពលអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពនិិត្យេឡងវញិនូវេគាលករណ៍

និងដំេណ រករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម� និងអចចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�អនុេលមតមប��ត�ិ ែដលបានែចងក�ុង

្របកសេនះ។ ្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានចតថ់ា� កក់�ុងអឡុំងេពលេនះ ្រត�វរក្សោទុកក�ុង្របេភទែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានវយតៃម�រហូតទល់ែតបានបំេពញលក�ខណ� ទងំអស់េទបអចចតថ់ា� កេ់ទក�ុង្របេភទមយួ

េផ្សងេទៀត។  ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល   និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ៃន្រគឹះស� ន  ្រត�វែតចតវ់ធិានករ្រគប្់រគានជ់ា

បនា� នរ់ហូតដល់បទប្ប��ត�ិ ្រត�វបាន្របតិបត�ិតមេពញេលញ រមួមានករែកស្រម�លេគាលករណ៍ នីតិវធិ ីនិង

ដំេណ រករអនុវត�។ 
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្របករ ១៧.- 

សវនករខងេ្រក ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិនូវេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករចតថ់ា� ក្់រទព្យ

សកម�េនេពលេធ�សវនកម�តម្រគារបស់ខ�ួន។ សវនករខងេ្រក ្រត�វវយតៃម�េដយែផ�កេល ករអេង�ត 

ករ្របតិបត�តិមេគាលនេយាបាយនិងបទប�� ៃផ�ក�ុង ែដលបានដកេ់ចញេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក

្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រពមទងំគុណភាពៃនករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម� ែដលបាន អនុវត�េដយ្រគឹះស� ន។ 

ែផ�កតមករអេង�ត សវនករខងេ្រក ្រត�វវនិិច�យ័េលភាព្រតឹម្រត�វៃនចំណូលែដលបានទទួលស� ល់

េលភាព្រគប្់រគានៃ់នសំវធិានធនែដលបានអនុវត� េលគុណភាពនងិឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�វត�ុធានាែដល

្រត�វបានអនុវត�ទងំៃផ�ក�ុង និងពីខងេ្រក។ សវនករខងេ្រក ្រត�វចង្រកងឯកសរសំខន់ៗ ែដលមានផល

បះ៉ពល់ដល់ចំណូលែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ នងិេលស� នភាពសធនភាពរបស់្រគឹះស� ន។ សវនករ

ខងេ្រកក្៏រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសស េទេលករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម� ី និង 

ឥណទនេផ្សងេទៀតែដលបានផ�ល់េទឱ្យបុត�សម�ន័�និងភាគីសម�ន័�ញាតិ េដយ្រត�វមានផ�ល់េយាបល់ជាក់

លកេ់នក�ុងរបាយករណ៍ែដលបានផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ១៨.- 

សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វពនិិត្យេឡងវញិតម្រគាេលសំេពៀត្រទព្យសកម�ទងំមូល។ ករពិនិត្យេឡងវញិ

េនាះ ្រត�វបានអនុវត�ទូលំទូលយយ៉ាងតិចមយួឆា� មំ�ង។ េនេពលអនុវត�ករពិនតិ្យេឡងវញិកនែ់តញឹកញាប ់

េនេពលេនាះ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វេ្រប្របាស់វធិីស�ស�េ្រជសេរ សប៉ានគ់ំរ។ូ ប៉ុែន�  ចំេពះហនិភយ័ធំៗ 

សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វពិនិត្យេឡងវញិជា្របពន័�។ 

សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វវយតៃម�េដយែផ�កេលករអេង�តផា� ល់ខ�ួននិងេដយឯករជ្យនូវករ្របតិបត�តិម

េគាលនេយាបាយនិងបទប�� ៃផ�ក�ុង ែដលបានដកេ់ចញេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

្រពមទងំគុណភាពៃនករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ែដលបានអនុវត�េដយ្រគឹះស� ន។ 

សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វវនិិច�យ័ភាព្រតឹម្រត�វៃនចំណូលែដលបានទទួលស� ល់ េលភាព្រគប្់រគានៃ់ន

សំវធិានធនែដលបានអនុវត� េលគុណភាពនិងឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�វត�ុធានាែដល្រត�វបានអនុវត�ទងំ

ៃផ�ក�ុងនិងពខីងេ្រក។ សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វប��ូ នជាបនា� ននូ់វប�� សំខន់ៗ ជូនេទ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេដម្បី
មានអនុសសនច៍តវ់ធិានករែកត្រម�វ្រគប្់រគាន ់ េដម្បេីដះ្រសយប�� ែដលបានេលកេឡងឱ្យបានឆាបរ់ហ័ស។ 

ជាចុងេ្រកយ សវនករៃផ�ក�ុង ក្៏រត�វវនិិច�យ័ពីគុណភាពៃន្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន ែដលបានេរៀបចំ

េឡង េដម្ប្ីរត�តពិនិត្យហនភិយ័ឥណទននិងេគាលបណំងៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមច កដូ៏ចជាេលភាព្រតឹម

្រត�វ និងករប��ូ នទិន�នយ័បានទនេ់ពលេវលេទអ�ក្រគប្់រគង្រគឹះស� ន។  
 

ជំពូក ៧ 

អវសន�ប្ប��ត� ិ
្របករ ១៩.-  

្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍្របកសដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

- ្របកស ធ៧-០០-៥១ ស�ីពចីំណាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់ និង 

បំណុលសង្សយ័ រមួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០។ 
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ឬបណុំលបាតប់ង។់ ក�ុងស� នភាពេនះ ករ្របាកប់ង�រ្រត�វកត្់រតខងឥណទនៃនគណនសី្រមាបក់រ្របាកព់្ួយរ។ 

 
ជំពូក ៥ 

ករលបុេចលនវូឥណទននងិបុេរ្របទន 
 
្របករ ១៥.- 

្រគឹះស� ន្រត�វែតលុបឥណទន និងបុេរ្របទន ឬ មយួែផ�កៃនឥណទនេចញពីតរងតុល្យកររបស់

ខ�ួនេនេពលែដល្រគឹះស� នបាតសិ់ទ�ិតមកិច�សន្យោ្រគប្់រគងេលឥណទន ឬេនេពលែដលេឃញថា ឥណទន

មយួែផ�ក ឬ ទងំមលូមនិអច្របមូលវញិបាន ឬ គា� នសង្ឃមឹថាឥណទនេនះអច្របមលូបានមកវញិេទ។ 

ជាទូេទ ករណីដូចខងេ្រកម ជាស�� ណអចនាេំទដល់ករលុបេចលឥណទន ឬមយួែផ�កៃន

ឥណទន ៖ 
 

ក-្រគឹះស� នបាតសិ់ទ�ិតមកិច�សន្យោក�ុងករ្រគប្់រគងឥណទនទងំ្រស�ង ឬមយួែផ�ក

ដូចែដលបានសេ្រមចេដយតុលករ 

ខ-្រគប្់របេភទៃនមូលប្័រត ឬ វត�ុប�� ំែដល្រត�វបានរបឹអសូនិងលកប់េ�� ញ ប៉ុែន�មនិ 

្រគប្់រគានស់្រមាបទូ់ទតស់ងឥណទនទងំមូល 

គ- ្រគឹះស� នមនិអច្របមូល ឬែលងមានមូលេហតុសម្រសបក�ុងករធានាថានឹង្របមលូ

ឥណទន្រគបច់ំនួនែដល្រត�វទរ្រសបតមលក�ខណ� ៃនកចិ�សន្យោឥណទន និងបុេរ

្របទន 

ឃ-អ�កខ�ី្របាកប់ានក្សយ័ធន ឬកំពុងែតស�ិតេនក�ុងដណំាកក់លស� រនីតិសម្បទ ែផ�ក 

ហិរ�� វត�ុ និងកំពុងែតជួបករលំបាកក�ុងករសងបណុំល 

ង-ឥណទន្រត�វបានចតថ់ា� កជ់ា្របេភទឥណទនបាតប់ង។់  

រល់េគាលនេយាបាយឥណទន ្រត�វែតលំអិតឱ្យបាន្រគប្់រគានអ់ំពីនតីិវធិីៃនករលុបេចញពីប�� ី
ឥណទន េដម្បបីន�យឱ្យេនជាអប្បបរមាៃនកររេំលភេផ្សងៗ។ 

 
ជំពូក ៦ 

ករ្រត�តពនិិត្យឥណទន 
 

្របករ ១៦.- 

េនេពលអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាពនិិត្យេឡងវញិនូវេគាលករណ៍

និងដំេណ រករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម� និងអចចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�អនុេលមតមប��ត�ិ ែដលបានែចងក�ុង

្របកសេនះ។ ្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានចតថ់ា� កក់�ុងអឡុំងេពលេនះ ្រត�វរក្សោទុកក�ុង្របេភទែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានវយតៃម�រហូតទល់ែតបានបំេពញលក�ខណ� ទងំអស់េទបអចចតថ់ា� កេ់ទក�ុង្របេភទមយួ

េផ្សងេទៀត។  ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល   និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ៃន្រគឹះស� ន  ្រត�វែតចតវ់ធិានករ្រគប្់រគានជ់ា

បនា� នរ់ហូតដល់បទប្ប��ត�ិ ្រត�វបាន្របតិបត�ិតមេពញេលញ រមួមានករែកស្រម�លេគាលករណ៍ នីតិវធិ ីនិង

ដំេណ រករអនុវត�។ 
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្របករ ១៧.- 

សវនករខងេ្រក ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិនូវេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករចតថ់ា� ក្់រទព្យ

សកម�េនេពលេធ�សវនកម�តម្រគារបស់ខ�ួន។ សវនករខងេ្រក ្រត�វវយតៃម�េដយែផ�កេល ករអេង�ត 

ករ្របតិបត�តិមេគាលនេយាបាយនិងបទប�� ៃផ�ក�ុង ែដលបានដកេ់ចញេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិអ�ក

្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រពមទងំគុណភាពៃនករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម� ែដលបាន អនុវត�េដយ្រគឹះស� ន។ 

ែផ�កតមករអេង�ត សវនករខងេ្រក ្រត�វវនិិច�យ័េលភាព្រតឹម្រត�វៃនចំណូលែដលបានទទួលស� ល់

េលភាព្រគប្់រគានៃ់នសំវធិានធនែដលបានអនុវត� េលគុណភាពនងិឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�វត�ុធានាែដល

្រត�វបានអនុវត�ទងំៃផ�ក�ុង និងពីខងេ្រក។ សវនករខងេ្រក ្រត�វចង្រកងឯកសរសំខន់ៗ ែដលមានផល

បះ៉ពល់ដល់ចំណូលែដល្រត�វបានទទួលស� ល់ នងិេលស� នភាពសធនភាពរបស់្រគឹះស� ន។ សវនករ

ខងេ្រកក្៏រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសស េទេលករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ែដលទកទ់ងនឹង្របាកក់ម� ី និង 

ឥណទនេផ្សងេទៀតែដលបានផ�ល់េទឱ្យបុត�សម�ន័�និងភាគីសម�ន័�ញាតិ េដយ្រត�វមានផ�ល់េយាបល់ជាក់

លកេ់នក�ុងរបាយករណ៍ែដលបានផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ១៨.- 

សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វពនិិត្យេឡងវញិតម្រគាេលសំេពៀត្រទព្យសកម�ទងំមូល។ ករពិនិត្យេឡងវញិ

េនាះ ្រត�វបានអនុវត�ទូលំទូលយយ៉ាងតិចមយួឆា� មំ�ង។ េនេពលអនុវត�ករពិនតិ្យេឡងវញិកនែ់តញឹកញាប ់

េនេពលេនាះ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វេ្រប្របាស់វធិីស�ស�េ្រជសេរ សប៉ានគ់ំរ។ូ ប៉ុែន�  ចំេពះហនិភយ័ធំៗ 

សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វពិនិត្យេឡងវញិជា្របពន័�។ 

សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វវយតៃម�េដយែផ�កេលករអេង�តផា� ល់ខ�ួននិងេដយឯករជ្យនូវករ្របតិបត�តិម

េគាលនេយាបាយនិងបទប�� ៃផ�ក�ុង ែដលបានដកេ់ចញេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

្រពមទងំគុណភាពៃនករចតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�ែដលបានអនុវត�េដយ្រគឹះស� ន។ 

សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វវនិិច�យ័ភាព្រតឹម្រត�វៃនចំណូលែដលបានទទួលស� ល់ េលភាព្រគប្់រគានៃ់ន

សំវធិានធនែដលបានអនុវត� េលគុណភាពនិងឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�វត�ុធានាែដល្រត�វបានអនុវត�ទងំ

ៃផ�ក�ុងនិងពខីងេ្រក។ សវនករៃផ�ក�ុង ្រត�វប��ូ នជាបនា� ននូ់វប�� សំខន់ៗ ជូនេទ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេដម្បី
មានអនុសសនច៍តវ់ធិានករែកត្រម�វ្រគប្់រគាន ់ េដម្បេីដះ្រសយប�� ែដលបានេលកេឡងឱ្យបានឆាបរ់ហ័ស។ 

ជាចុងេ្រកយ សវនករៃផ�ក�ុង ក្៏រត�វវនិិច�យ័ពីគុណភាពៃន្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន ែដលបានេរៀបចំ

េឡង េដម្ប្ីរត�តពិនិត្យហនភិយ័ឥណទននិងេគាលបណំងៃនករេធ�េសចក�ីសេ្រមច កដូ៏ចជាេលភាព្រតឹម

្រត�វ និងករប��ូ នទិន�នយ័បានទនេ់ពលេវលេទអ�ក្រគប្់រគង្រគឹះស� ន។  
 

ជំពូក ៧ 

អវសន�ប្ប��ត� ិ
្របករ ១៩.-  

្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍្របកសដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 

- ្របកស ធ៧-០០-៥១ ស�ីពចីំណាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់ និង 

បំណុលសង្សយ័ រមួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០។ 
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- ្របកស ធ៧-០២-១៤៥ ស�ីពីចំណាតថ់ា� ក ់នងិសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់នងិ 

បំណុលសង្សយ័ រមួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា�  ំ

២០០២។ 

្របករ ២០.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា និង្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាត ិ

ៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២១.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 
                      ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 
 

                        េទសភិបាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១២-១៤០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� ៃន្របាក់បេ�� នងិ្របាកក់ម�ីរបសធ់នាគារពណិជ� 

3 

្របករ ១.- 

ធនាគារពណិជ�្រត�វតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� ៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�ជីាមធ្យម្របចៃំថ�េន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េស�នឹង៨% (្របាបំីភាគរយ) ចំេពះ្របាកេ់រៀល និង១២,៥% (ដបព់ីរេក្ប�ស្របាភំាគរយ)

ចំេពះរបូិយបណ័� ។ 
 

្របករ ២.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងផ�ល់កៃ្រមករ្របាក ់ដូចខងេ្រកមៈ 

- ចំេពះ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា្របាកេ់រៀលចំននួ៨% (្របាបំីភាគរយ) មានអ្រតករ្របាក០់% 

(សូន្យភាគរយ) 

-  ចំេពះ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�ជារូបិយប័ណ� ចំនួន១២,៥% (ដប់ពីរេក្ប�ស្របាំភាគរយ) 

ក�ុងេនាះ ៨% (្របាំបីភាគរយ) មានអ្រតករ្របាក់ ០% (សូន្យភាគរយ) និង៤,៥%  

(បួនេក្ប�ស្របាំភាគរយ) េទៀត មានអ្រតករ្របាក់តម្របកសស�ីពីករកំណត់អ្រត 

ករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់

ធានាេលេដមទុនជារបូិយបណ័� ដុល� រអេមរកិ។ 

្របករ ៣.- 

្របកសេលខ ធ៧-០៩-០២០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩  ស�ីពីករតម�ល់្របាកប់្រម�ង

កតព�កិច�េល្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�រីបស់ធនាគារពណិជ� ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៤.- 

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស  អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគបធ់នាគារពណិជ� េនេ្រកម

អណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៥.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ២ំ០១២ េនះតេទ។ 

 

                      រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី១៣  ែខក��   ឆា� ២ំ០១២ 

           េទសភបិាល 

       ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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- ្របកស ធ៧-០២-១៤៥ ស�ីពីចំណាតថ់ា� ក ់នងិសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់នងិ 

បំណុលសង្សយ័ រមួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា�  ំ

២០០២។ 

្របករ ២០.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា និង្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាត ិ

ៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២១.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 
                      ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 
 

                        េទសភិបាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១២-១៤០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� ៃន្របាក់បេ�� នងិ្របាកក់ម�ីរបសធ់នាគារពណិជ� 

3 

្របករ ១.- 

ធនាគារពណិជ�្រត�វតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� ៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�ជីាមធ្យម្របចៃំថ�េន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េស�នឹង៨% (្របាបំីភាគរយ) ចំេពះ្របាកេ់រៀល និង១២,៥% (ដបព់ីរេក្ប�ស្របាភំាគរយ)

ចំេពះរបូិយបណ័� ។ 
 

្របករ ២.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងផ�ល់កៃ្រមករ្របាក ់ដូចខងេ្រកមៈ 

- ចំេពះ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា្របាកេ់រៀលចំននួ៨% (្របាបំីភាគរយ) មានអ្រតករ្របាក០់% 

(សូន្យភាគរយ) 

-  ចំេពះ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�ជារូបិយប័ណ� ចំនួន១២,៥% (ដប់ពីរេក្ប�ស្របាំភាគរយ) 

ក�ុងេនាះ ៨% (្របាំបីភាគរយ) មានអ្រតករ្របាក់ ០% (សូន្យភាគរយ) និង៤,៥%  

(បួនេក្ប�ស្របាំភាគរយ) េទៀត មានអ្រតករ្របាក់តម្របកសស�ីពីករកំណត់អ្រត 

ករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់

ធានាេលេដមទុនជារបូិយបណ័� ដុល� រអេមរកិ។ 

្របករ ៣.- 

្របកសេលខ ធ៧-០៩-០២០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩  ស�ីពីករតម�ល់្របាកប់្រម�ង

កតព�កិច�េល្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�រីបស់ធនាគារពណិជ� ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៤.- 

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស  អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគបធ់នាគារពណិជ� េនេ្រកម

អណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៥.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ទី២៧ ែខក��  ឆា� ២ំ០១២ េនះតេទ។ 

 

                      រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី១៣  ែខក��   ឆា� ២ំ០១២ 

           េទសភបិាល 

       ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៩-០៧៥ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករតម�ល្់របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមារបស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 

 
្របករ ១.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ្រត�វតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�ឱ្យ 

បាន្រគប្់រគាន ់ ក�ុងរយៈេពលតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បធីានាឱ្យបាននូវករ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ 

សច្់របាកង់យ្រស�ល្របកបេដយសុវត�ិភាព និងភាពរងឹមា។ំ 
 

្របករ ២.-  

ពក្យបេច�កេទសែដលេ្របក�ុង្របកសេនះ មាននិយមនយ័ដូចតេទ ៖ 

  រយៈេពលមលូដ� ន : ជារយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិនបន�បនា� ប ់ ែដល្រគឹះស� ន្រត�វយក្របាកប់េ��  

និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ មកកណំត្់របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ស្រមាបរ់យករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

  រយៈេពលតម�ល់ : ជារយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទនិបន�បនា� ប ់ ែដល្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោ្រទព្យសកម� 

ប្រម�ងេដម្បអីនុេលមតម្របកសេនះ 

  មធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� នងិ្របាកក់ម�េីផ្សងៗ : ជាចំនួនសរបុៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ 

ក�ុងរយៈេពលមូលដ� នែចកនឹង១៤។ ផលែចកែដលជាមធ្យមភាគ្របចៃំថ� ្រត�វេ្របស្រមាបក់ំណត្់របាក ់

ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាក�ុងរយៈេពលតម�ល់។ មធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ ្រត�វគណនា 

េដយែឡកពីគា�  ស្រមាប្់របាកេ់រៀល និងរបូិយបណ័�  ្រសបេទតម្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។ 

  អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� : ជាអ្រតែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េ្របស្រមាប ់

គណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាែដល្រត�វរក្សោទុកជាមធ្យមក�ុងរយៈេពលតម�ល់។  អ្រត្របាកប់្រម�ង 

កតព�កិច�្រត�វបានកំណតស់្រមាប្់របាកេ់រៀល និងស្រមាបរ់បូិយបណ័�  តមរយៈបទប្ប��ត�ិេដយែឡក។ 

  មធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម�អប្បបរមាែដល្រត�វតម�ល់ : ជា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដលបានតម�ល់ 

បូកនឹងចំនួន្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពល ១៤ៃថ� ែចកនឹង 

១៤។ មធ្យមភាគៃនកររក្សោ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ្រត�វបានគណនាេដយែឡកពីគា�  ចំេពះ 

្របាកេ់រៀល និងរបូិយបណ័� េផ្សងៗ ្រសបេទតម្របតិបត�កិររបស់្រគឹះស� ន។ 

  ្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមា : ជាផលគុណរវងអ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា 

ជាមយួមធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ។  ចនំួនេនះ្រត�វបានគណនាេនមនុរយៈេពល្រត�វតម�ល់ 

េហយ្រត�វរយករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទតមកលកំណត។់  ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា្រត�វ 

បានគណនាសរជាថ� ី និងេដយែឡកពីគា� េរៀងរល់១៤ៃថ� ស្រមាប្់រទព្យអកម�ែដល្រត�វយកមកគណនា 

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ជាេរៀល និងជារបូិយបណ័� ។ 
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  ក្រមតិកណំតក់តព�កចិ�្របចៃំថ� : ជាចំនួន ៨០% ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា្រត�វតម�ល់ 

ជាេរៀងរល់ៃថ�     ក�ុងរយៈេពលតម�ល់េនក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�របស់្រគះឹស� ននមីយួៗែដលមាន 

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ក្រមតិអប្បបរមាេនះ  ្រត�វអនុវត�ទងំ្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�ជាេរៀល និងរបូិយបណ័�  

េផ្សងៗ។ 

  ្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួយកបាន្រត�វតម�ល់ : ជាចំនួន្រទព្យសកម�ប្រម�ងែដល្រត�វរក្សោក�ុង 

រយៈេពលតម�ល់ ១៤ ៃថ� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បកីំណតរ់កមធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម�អប្បបរមា និង 

េដម្បឱី្យ្រសបេទតមករកំណតរ់បស់បទប្ប��ត�ិជាធរមាន។  

  ្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបាន្រត�វតម�ល់ រមួមានដូចជា: 

• ្របាកេ់រៀល : សមតុល្យគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� និងគណនីផាតទ់តជ់ាេរៀល ក�ុង 

រយៈេពលតម�ល់ ១៤ៃថ� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

• របូិយបណ័�  : សមតុល្យគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជារបូយិបណ័�  ក�ុងរយៈេពលតម�ល់ 

១៤ ៃថ� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

  របាយករណ៍្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� មានពីរ្របេភទ ៖ 

• របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន: ជាតរងដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�១ ភា� បជ់ាមយួេនះ 

្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងអំឡុងេពល៣ៃថ� បនា� បព់ីចបរ់យៈេពលមូលដ� ន។ 

របាយករណ៍េនះ្រត�វឆ�ុះប�� ំងអពំីសមតុល្យ្របចៃំថ�ៃន្រទព្យអកម�ែដល្រត�វយកមក 

គណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាក្រមតិកំណតក់តព�កិច�្របចៃំថ� ៨០% និង្រត�វ 

រយករណ៍ដចេ់ដយែឡកពីគា� រវង្របាកេ់រៀល និង របូយិបណ័� ។ 

• របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់ :  ជាតរងដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�១ ភា� បជ់ាមយួេនះ ្រត�វ 

េផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងអំឡុងេពល៣ៃថ� បនា� បព់ីចបរ់យៈេពលតម�ល់។ 

របាយករណ៍េនះ ្រត�វឆ�ុះប�� ំងអពំីសមតុល្យ្របចៃំថ�ៃន្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួ 

យកបានេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រត�វរយករណ៍ដចេ់ដយែឡកពីគា� រវង្របាក ់

េរៀល និងរបូិយបណ័�  េហយ្រត�វបង� ញភស�ុតងថាបាន្របតិបត�ិតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វ 

ក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�៨០%។ 
 

ជំពូក ២ 
្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� 

 
្របករ ៣.- 

 ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាឧបករណ៍អនុវត�េគាលនេយាបាយរបិូយវត�ុផង  នងិជាកតព�កិច�្រត�តពនិិត្យ  

្រគឹះស� នផង។ អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អចមានករផា� ស់ប�ូរេទតមេគាលេដអនុវត�េគាលនេយាបាយ 

របូិយវត�ុ និងកលៈេទសៈេសដ�កិច�សកល។ ដូេច�ះ អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វបានកំណតេ់ដយ្របកស 

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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ធ៧-០៩-០៧៥ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករតម�ល្់របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមារបស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 

 
្របករ ១.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ្រត�វតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�ឱ្យ 

បាន្រគប្់រគាន ់ ក�ុងរយៈេពលតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បធីានាឱ្យបាននូវករ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ 

សច្់របាកង់យ្រស�ល្របកបេដយសុវត�ិភាព និងភាពរងឹមា។ំ 
 

្របករ ២.-  

ពក្យបេច�កេទសែដលេ្របក�ុង្របកសេនះ មាននិយមនយ័ដូចតេទ ៖ 

  រយៈេពលមលូដ� ន : ជារយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិនបន�បនា� ប ់ ែដល្រគឹះស� ន្រត�វយក្របាកប់េ��  

និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ មកកណំត្់របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ស្រមាបរ់យករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

  រយៈេពលតម�ល់ : ជារយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទនិបន�បនា� ប ់ ែដល្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោ្រទព្យសកម� 

ប្រម�ងេដម្បអីនុេលមតម្របកសេនះ 

  មធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� នងិ្របាកក់ម�េីផ្សងៗ : ជាចំនួនសរបុៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ 

ក�ុងរយៈេពលមូលដ� នែចកនឹង១៤។ ផលែចកែដលជាមធ្យមភាគ្របចៃំថ� ្រត�វេ្របស្រមាបក់ំណត្់របាក ់

ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាក�ុងរយៈេពលតម�ល់។ មធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ ្រត�វគណនា 

េដយែឡកពីគា�  ស្រមាប្់របាកេ់រៀល និងរបូិយបណ័�  ្រសបេទតម្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។ 

  អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� : ជាអ្រតែដលកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េ្របស្រមាប ់

គណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាែដល្រត�វរក្សោទុកជាមធ្យមក�ុងរយៈេពលតម�ល់។  អ្រត្របាកប់្រម�ង 

កតព�កិច�្រត�វបានកំណតស់្រមាប្់របាកេ់រៀល និងស្រមាបរ់បូិយបណ័�  តមរយៈបទប្ប��ត�ិេដយែឡក។ 

  មធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម�អប្បបរមាែដល្រត�វតម�ល់ : ជា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដលបានតម�ល់ 

បូកនឹងចំនួន្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពល ១៤ៃថ� ែចកនឹង 

១៤។ មធ្យមភាគៃនកររក្សោ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ្រត�វបានគណនាេដយែឡកពីគា�  ចំេពះ 

្របាកេ់រៀល និងរបូិយបណ័� េផ្សងៗ ្រសបេទតម្របតិបត�កិររបស់្រគឹះស� ន។ 

  ្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមា : ជាផលគុណរវងអ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា 

ជាមយួមធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ។  ចនំួនេនះ្រត�វបានគណនាេនមនុរយៈេពល្រត�វតម�ល់ 

េហយ្រត�វរយករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទតមកលកំណត។់  ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា្រត�វ 

បានគណនាសរជាថ� ី និងេដយែឡកពីគា� េរៀងរល់១៤ៃថ� ស្រមាប្់រទព្យអកម�ែដល្រត�វយកមកគណនា 

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ជាេរៀល និងជារបូិយបណ័� ។ 
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  ក្រមតិកណំតក់តព�កចិ�្របចៃំថ� : ជាចំនួន ៨០% ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា្រត�វតម�ល់ 

ជាេរៀងរល់ៃថ�     ក�ុងរយៈេពលតម�ល់េនក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�របស់្រគះឹស� ននមីយួៗែដលមាន 

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ក្រមតិអប្បបរមាេនះ  ្រត�វអនុវត�ទងំ្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�ជាេរៀល និងរបូិយបណ័�  

េផ្សងៗ។ 

  ្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួយកបាន្រត�វតម�ល់ : ជាចំនួន្រទព្យសកម�ប្រម�ងែដល្រត�វរក្សោក�ុង 

រយៈេពលតម�ល់ ១៤ ៃថ� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បកីំណតរ់កមធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម�អប្បបរមា និង 

េដម្បឱី្យ្រសបេទតមករកំណតរ់បស់បទប្ប��ត�ិជាធរមាន។  

  ្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបាន្រត�វតម�ល់ រមួមានដូចជា: 

• ្របាកេ់រៀល : សមតុល្យគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� និងគណនីផាតទ់តជ់ាេរៀល ក�ុង 

រយៈេពលតម�ល់ ១៤ៃថ� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

• របូិយបណ័�  : សមតុល្យគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជារបូយិបណ័�  ក�ុងរយៈេពលតម�ល់ 

១៤ ៃថ� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

  របាយករណ៍្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� មានពីរ្របេភទ ៖ 

• របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន: ជាតរងដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�១ ភា� បជ់ាមយួេនះ 

្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងអំឡុងេពល៣ៃថ� បនា� បព់ីចបរ់យៈេពលមូលដ� ន។ 

របាយករណ៍េនះ្រត�វឆ�ុះប�� ំងអពំីសមតុល្យ្របចៃំថ�ៃន្រទព្យអកម�ែដល្រត�វយកមក 

គណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាក្រមតិកំណតក់តព�កិច�្របចៃំថ� ៨០% និង្រត�វ 

រយករណ៍ដចេ់ដយែឡកពីគា� រវង្របាកេ់រៀល និង របូយិបណ័� ។ 

• របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់ :  ជាតរងដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�១ ភា� បជ់ាមយួេនះ ្រត�វ 

េផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងអំឡុងេពល៣ៃថ� បនា� បព់ីចបរ់យៈេពលតម�ល់។ 

របាយករណ៍េនះ ្រត�វឆ�ុះប�� ំងអពំីសមតុល្យ្របចៃំថ�ៃន្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួ 

យកបានេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រត�វរយករណ៍ដចេ់ដយែឡកពីគា� រវង្របាក ់

េរៀល និងរបូិយបណ័�  េហយ្រត�វបង� ញភស�ុតងថាបាន្របតិបត�ិតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វ 

ក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�៨០%។ 
 

ជំពូក ២ 
្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� 

 
្របករ ៣.- 

 ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាឧបករណ៍អនុវត�េគាលនេយាបាយរបិូយវត�ុផង  នងិជាកតព�កិច�្រត�តពនិិត្យ  

្រគឹះស� នផង។ អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អចមានករផា� ស់ប�ូរេទតមេគាលេដអនុវត�េគាលនេយាបាយ 

របូិយវត�ុ និងកលៈេទសៈេសដ�កិច�សកល។ ដូេច�ះ អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វបានកំណតេ់ដយ្របកស 

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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្របករ ៤.- 

 ្រគឹះស� ន    ្រត�វបេង�តនងិអនុវត�េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល្រប�ង 

្របយត័�  និងសម្រសបេដម្ប្ីរបតិបត�ិតមកតព�កិច�ែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ 

 
ជំពូក ៣ 

្រទព្យសកម�អចទទលួយកបានស្រមាបត់ម�លជ់ា្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមា 
 
្របករ ៥.- 

 ្រគឹះស� ន ្រត�វរក្សោទុកជាមធ្យមនូវសមតុល្យ្រគប្់រគានៃ់ន្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួយកបានេន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្ប្ីរបតិបត�ិតម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា។ 
 

្របករ ៦.- 

 សច្់របាកក់�ុងៃដ មនិ្រត�វចតទុ់កជា្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបាន េដម្បតីម�ល់ជា្របាក ់

ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាេឡយ។ 

 ្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានស្រមាបត់ម�ល់ជា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� ្រត�វបានកំណតដូ់ច 

ខងេ្រកម ៖ 

- សមតុល្យ្របចៃំថ�ក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� នងិគណនីផាតទ់តជ់ាេរៀល របស់្រគឹះស� ន 

ែដលរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- សមតុល្យ្របចៃំថ� ក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជារបិូយបណ័� របស់្រគឹះស� នែដលរក្សោ 

ទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូក ៤ 

រយៈេពលមលូដ� ន នងិរយៈេពលតម�ល ់
្របករ ៧.- 

្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែផ�កេលរយៈេពលពីរេផ្សងគា�   ែដលមានរយៈេពល ១៤ ៃថ�្របតិទិនជា 

បន�បនា� ប ់គឺ “រយៈេពលមូលដ� ន” និង “រយៈេពលតម�ល់”។  
 

្របករ ៨.- 

 រយៈេពលមូលដ� ន ជារយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទនិ ែដល្រគឹះស� នគណនាមធ្យមភាគ្របចៃំថ�ៃន្របាក ់

បេ��  និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ េដម្បកីំណត្់របាកប់្រម�ងកតព�កិច�មធ្យម្របចៃំថ� និងក្រមតិកំណតក់តព�កចិ� 

្របចៃំថ� ស្រមាបរ់យករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ចំនួន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាមធ្យមែដល្រត�វ 

រក្សោទុកក�ុងរយៈេពលតម�ល់ ្រត�វគណនាេដយយកមធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗក�ុងរយៈេពល

មូលដ� ន គុណជាមយួអ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាធរមាន។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន  ក�ុងអំឡុងេពល៣ 

(ប)ី ៃថ� បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលមូលដ� ន។ 
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្របករ ៩.- 

រយៈេពលតម�ល់ចបេ់ផ�មេនៃថ�ទីបនួ បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលមូលដ� ន។ 

រយៈេពលតម�ល់មានរយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិន ែដល្រគះឹស� ន្រត�វរក្សោ្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួ 

យកបាន្រសបតម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជាមធ្យមេន្រគប១់៤ៃថ�ៃនរយៈេពលមូលដ� ន។  

្រគឹះស� ន្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់  ក�ុងអឡុំងេពល៣ (បី) 

ៃថ� បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលតម�ល់។ 

ជំពូក ៥ 
មធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម�អប្បបរមាែដល្រត�វតម�ល ់

្របករ ១០.- 

 ្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ផ�ល់នូវភាពទនភ់�នខ់�ះ   េដយសរ្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបាន 

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបានគិតជាមធ្យមក�ុងរយៈេពលតម�ល់។ ប៉ុែន� ្រគឹះស� ន ្រត�វមានវធិានករ្រគប ់

្រគានេ់ដម្បធីានា្របតិបត�ិតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វក្រមតិកណំតអ់ប្បបរមា ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៣ ៃន 

្របកសេនះ។ 

 មធ្យមភាគ្រទព្យសកម�អប្បបរមាែដល្រត�វតម�ល់េលកែលងែតសមតុល្យគណនីផាតទ់ត ់ ្រត�វកំណត់

តម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា េនទូទងំរយៈេពល្រត�វតម�ល់។ ្រគឹះស� ន បាន្របតិបត�ិតម្របកសេនះ 

្របសិនេបចំនួនមធ្យមភាគ្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួយកបាន្រត�វបានរក្សោេន្រគបរ់យៈេពលតម�ល់យ៉ាងតិច

បំផុតេស� ឬេលសពី ១០០% (មយួរយភាគរយ) ៃនចំនួន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ែដលបានគណនា

េដយែផ�កេលតួេលខេនក�ុងរបាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នពីមុនមក។ 
 

្របករ ១១.- 

 គណនីផាតទ់តជ់ា្របាកេ់រៀលរបស់្រគឹះស� នមានសមតុល្យវជិ�មាន  ជា្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួ 

យកបាន ស្រមាប្់របតិបត�តិម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជា្របាកេ់រៀល។ សមតុល្យេនះនឹង្រត�វបាន 

យកមកបកូប��ូ លគា� រល់ៃថ� េហយសមតុល្យសរុបេនះ្រត�វបូកជាមួយសមតុល្យសរុបគណនី្របាក់ប្រម�ង 

កតព�កិច�េនចុង្រគាៃនរយៈេពលតម�ល់។ ផលែចករវងចំនួនសរបុខងេលជាមយួ១៤ ្រត�វបានយកមក 

េ្រប�បេធៀបជាមយួចំនួន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល្រត�វ្របតិបត�ិតម។ 
 

្របករ ១២.-  

 សមតុល្យគណនីផាតទ់តជ់ារបូិយបណ័�  មនិែមនជា្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានស្រមាប ់

្របតិបត�ិតម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជារបិូយបណ័� េទ។  

 
ជំពូក ៦ 

ក្រមិតកំណត់អប្បបរមាៃន្របាក់ប្រម�ងកតព�កចិ�ែដល្រត�វតម�ល ់
និងឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� 

្របករ ១៣.- 

 េទះបីជា  ករគិតមធ្យមភាគៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ក�ុងរយៈេពល ១៤ ៃថ� អនុ�� តឱ្យមានភាព 

ទនភ់�នខ់�ះ  ក្៏រគឹះស� ន្រត�វរក្សោទុកជាអចិៃ�ន�យក៍�ុងរយៈេពលតម�ល់១៤ៃថ�  នូវក្រមតិកំណតក់តព�កចិ�្របច ំ
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្របករ ៤.- 

 ្រគឹះស� ន    ្រត�វបេង�តនងិអនុវត�េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល្រប�ង 

្របយត័�  និងសម្រសបេដម្ប្ីរបតិបត�ិតមកតព�កិច�ែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ 

 
ជំពូក ៣ 

្រទព្យសកម�អចទទលួយកបានស្រមាបត់ម�លជ់ា្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមា 
 
្របករ ៥.- 

 ្រគឹះស� ន ្រត�វរក្សោទុកជាមធ្យមនូវសមតុល្យ្រគប្់រគានៃ់ន្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួយកបានេន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្ប្ីរបតិបត�ិតម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា។ 
 

្របករ ៦.- 

 សច្់របាកក់�ុងៃដ មនិ្រត�វចតទុ់កជា្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបាន េដម្បតីម�ល់ជា្របាក ់

ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាេឡយ។ 

 ្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានស្រមាបត់ម�ល់ជា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� ្រត�វបានកំណតដូ់ច 

ខងេ្រកម ៖ 

- សមតុល្យ្របចៃំថ�ក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� នងិគណនីផាតទ់តជ់ាេរៀល របស់្រគឹះស� ន 

ែដលរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- សមតុល្យ្របចៃំថ� ក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជារបូិយបណ័� របស់្រគឹះស� នែដលរក្សោ 

ទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

ជំពូក ៤ 

រយៈេពលមលូដ� ន នងិរយៈេពលតម�ល ់
្របករ ៧.- 

្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែផ�កេលរយៈេពលពីរេផ្សងគា�   ែដលមានរយៈេពល ១៤ ៃថ�្របតិទិនជា 

បន�បនា� ប ់គឺ “រយៈេពលមូលដ� ន” និង “រយៈេពលតម�ល់”។  
 

្របករ ៨.- 

 រយៈេពលមូលដ� ន ជារយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទនិ ែដល្រគឹះស� នគណនាមធ្យមភាគ្របចៃំថ�ៃន្របាក ់

បេ��  និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗ េដម្បកីំណត្់របាកប់្រម�ងកតព�កិច�មធ្យម្របចៃំថ� និងក្រមតិកំណតក់តព�កិច� 

្របចៃំថ� ស្រមាបរ់យករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ចំនួន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាមធ្យមែដល្រត�វ 

រក្សោទុកក�ុងរយៈេពលតម�ល់ ្រត�វគណនាេដយយកមធ្យមភាគៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�េីផ្សងៗក�ុងរយៈេពល

មូលដ� ន គុណជាមយួអ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាធរមាន។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន  ក�ុងអំឡុងេពល៣ 

(ប)ី ៃថ� បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលមូលដ� ន។ 
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្របករ ៩.- 

រយៈេពលតម�ល់ចបេ់ផ�មេនៃថ�ទីបនួ បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលមូលដ� ន។ 

រយៈេពលតម�ល់មានរយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិន ែដល្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោ្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួ 

យកបាន្រសបតម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជាមធ្យមេន្រគប១់៤ៃថ�ៃនរយៈេពលមូលដ� ន។  

្រគឹះស� ន្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់  ក�ុងអឡុំងេពល៣ (បី) 

ៃថ� បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលតម�ល់។ 

ជំពូក ៥ 
មធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម�អប្បបរមាែដល្រត�វតម�ល ់

្របករ ១០.- 

 ្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ផ�ល់នូវភាពទនភ់�នខ់�ះ   េដយសរ្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួយកបាន 

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបានគិតជាមធ្យមក�ុងរយៈេពលតម�ល់។ ប៉ុែន� ្រគឹះស� ន ្រត�វមានវធិានករ្រគប ់

្រគានេ់ដម្បធីានា្របតិបត�ិតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វក្រមតិកណំតអ់ប្បបរមា ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៣ ៃន 

្របកសេនះ។ 

 មធ្យមភាគ្រទព្យសកម�អប្បបរមាែដល្រត�វតម�ល់េលកែលងែតសមតុល្យគណនីផាតទ់ត ់ ្រត�វកំណត់

តម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា េនទូទងំរយៈេពល្រត�វតម�ល់។ ្រគឹះស� ន បាន្របតិបត�ិតម្របកសេនះ 

្របសិនេបចំនួនមធ្យមភាគ្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួយកបាន្រត�វបានរក្សោេន្រគបរ់យៈេពលតម�ល់យ៉ាងតិច

បំផុតេស� ឬេលសពី ១០០% (មយួរយភាគរយ) ៃនចំនួន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ែដលបានគណនា

េដយែផ�កេលតួេលខេនក�ុងរបាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នពីមុនមក។ 
 

្របករ ១១.- 

 គណនីផាតទ់តជ់ា្របាកេ់រៀលរបស់្រគឹះស� នមានសមតុល្យវជិ�មាន  ជា្រទព្យសកម�ែដលអចទទលួ 

យកបាន ស្រមាប្់របតិបត�តិម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជា្របាកេ់រៀល។ សមតុល្យេនះនឹង្រត�វបាន 

យកមកបកូប��ូ លគា� រល់ៃថ� េហយសមតុល្យសរុបេនះ្រត�វបូកជាមួយសមតុល្យសរុបគណនី្របាក់ប្រម�ង 

កតព�កិច�េនចុង្រគាៃនរយៈេពលតម�ល់។ ផលែចករវងចំនួនសរបុខងេលជាមយួ១៤ ្រត�វបានយកមក 

េ្រប�បេធៀបជាមយួចំនួន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល្រត�វ្របតិបត�ិតម។ 
 

្របករ ១២.-  

 សមតុល្យគណនីផាតទ់តជ់ារបូិយបណ័�  មនិែមនជា្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានស្រមាប ់

្របតិបត�ិតម្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជារបិូយបណ័� េទ។  

 
ជំពូក ៦ 

ក្រមិតកំណត់អប្បបរមាៃន្របាក់ប្រម�ងកតព�កចិ�ែដល្រត�វតម�ល ់
និងឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� 

្របករ ១៣.- 

 េទះបីជា  ករគិតមធ្យមភាគៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ក�ុងរយៈេពល ១៤ ៃថ� អនុ�� តឱ្យមានភាព 

ទនភ់�នខ់�ះ  ក្៏រគឹះស� ន្រត�វរក្សោទុកជាអចិៃ�ន�យក៍�ុងរយៈេពលតម�ល់១៤ៃថ�  នូវក្រមតិកំណតក់តព�កចិ�្របច ំ

510



542

ៃថ�េស�នឹង៨០% ៃនមធ្យមភាគ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដលបានកំណតក់�ុងរយៈេពលមលូដ� ន ជាេរៀល និងជា 

របូិយបណ័� ។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វ្របតបិត�ិតម្របចៃំថ�នូវក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ� ៨០% េនទូទងំរយៈេពល 

តម�ល់ េដយរក្សោឱ្យបានយ៉ាងតិចបំផុតនូវចំននួសមតុល្យក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាេរៀល េន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េទះបីជា សមតុល្យគណនីផាតទ់តជ់ា្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានជា 

្របាកេ់រៀល ក្៏រគឹះស� នមនិ្រត�វប��ូ លសមតុល្យគណនីផាតទ់តេ់នះ   ជាមយួសមតុល្យគណនី្រទព្យសកម� 

ប្រម�ង េដម្បឱី្យ្របតិបត�ិតមក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ� ៨០%។ 
 

្របករ ១៤.- 

 ករេល�សនឹងក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�េស�នងឹ ៨០% និងកររក្សោទុកមធ្យមភាគៃន្របាក ់

ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាមនិ្រគប្់រគានក់�ុងរយៈេពលតម�ល់  ្រត�វចតទុ់កថាមានឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព� 

កិច�នឹងរងករផាកពិនយ័ នងិវធិានករ្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 

ជំពូក ៧ 
ករពិនយ័និងវិធានករ្រត�តពិនតិ្យ 

 

្របករ ១៥.- 

 ករណីមានឱនភាពក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�េស�នងឹ៨០% ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល្រត�វ 

តម�ល់ ្រត�វរងករផាកពិនយ័េស�នឹងពីរភាគរយ  (២%) ៃនចំនួនឱនភាពេនាះ (៨០% ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� 

ដក្របាកត់ម�ល់ក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�) ចំេពះឱនភាពេលកទី ១ ៃនរយៈេពលតម�ល់។ ក�ុងករណី 

ែដលមានឱនភាពដែដលេកតេឡងេនរយៈេពលតម�ល់ែតមយួ េនាះករផាកពិនយ័នឹងេកនដល់បនួភាគរយ  

(៤%)។ 
 

្របករ ១៦.- 

ឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�       េដយសរករតម�ល់មនិ្រគប្់រគាននូ់វមធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម� 

ប្រម�ងក�ុងរយៈេពលតម�ល់  ្រត�វទទួលរងករផាកពិនយ័េស�នឹងពីរភាគរយ  ( ២% )  ៃនចំនួន្របាកឱ់នភាព 

ែដលបានមកពីភាពខុសគា� រវងចំននួៃនមធ្យមភាគ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាក�ុងរយៈេពលតម�ល់  និង 

មធ្យមភាគ្រទព្យសកម�ប្រម�ងែដលបានតម�ល់។ ក�ុងករណីមានឱនភាពជាបន�បនា� ប ់ េនាះករផាកពិនយ័នងឹ 

្រត�វេកនេឡងដល់បនួភាគរយ (៤%)។ 
 

្របករ ១៧.- 

ករេល�សក្រមតិកំណតក់តព�កិច�្របចៃំថ� និងឱនភាពៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អចបង� ញថាមាន 

ប�� ក�ុងករ្រគប្់រគងជាកែ់ស�ង នងិ/ឬ ប�� ជាសក� នុពលេលសច្់របាកង់យ្រស�ល។ ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា នឹងចតវ់ធិានករ្រត�តពិនិត្យដស៏ម្រសបេដម្បែីកត្រម�វស� នភាពេនះ និងេ្របសិទ�ិអំណាចដកព់ិនយ័ 

ដូចែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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ជំពូក ៨ 
វិធានករអន�រកល 

្របករ ១៨.- 

 នីតិវធិីៃនករប�ូរពី្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចស់ មក្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ថ�ដូីចមានែចង 

េនក�ុង្របកសេនះ នងឹ្រត�វបានែណនាកំ�ុងឧបសម�ន័�២ ៃន្របកសេនះ។ 
 

ជំពូក ៩                       
អវសន�ប្ប��ត� ិ

 

្របករ ១៩.- 

្របកស និងសរចរែណនា ំ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ៈ 

- បទប្ប��ត�ិ ធ៧-៩៣-២៨២ ស�ីពី ករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េល្របាកប់េ��  និង្របាកសំុ់ 

ខ�ីចងករេផ្សងៗ េដយស� បន័របូិយវត�ុ  ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៣ 

- សរចរែណនា ំ ធ៧-៩៣-២៨៧ សរណន ស�ីពី រេបៀបតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�េល្របាក ់

បេ��  និង្របាកសំុ់ខ�ីចងករេផ្សងៗ ្រពមទងំកររយករណ៍ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េនះ 

ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៣ 

- សរចរែណនា ំ ធ៧-០៨-០២ ស�ីពីរយៈេពលមូលដ� ន និងរយៈេពលែដល្រត�វតម�ល់ និងៃថ� 

រយករណ៍ ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៨។ 
 

្របករ ២០.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា និង្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២១.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

                      ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៥  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០០៩ 

  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ៃថ�េស�នឹង៨០% ៃនមធ្យមភាគ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដលបានកំណតក់�ុងរយៈេពលមលូដ� ន ជាេរៀល និងជា 

របូិយបណ័� ។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វ្របតបិត�ិតម្របចៃំថ�នូវក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ� ៨០% េនទូទងំរយៈេពល 

តម�ល់ េដយរក្សោឱ្យបានយ៉ាងតិចបំផុតនូវចំននួសមតុល្យក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាេរៀល េន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េទះបីជា សមតុល្យគណនផីាតទ់តជ់ា្រទព្យសកម�ែដលអចទទួលយកបានជា 

្របាកេ់រៀល ក្៏រគឹះស� នមនិ្រត�វប��ូ លសមតុល្យគណនីផាតទ់តេ់នះ   ជាមយួសមតុល្យគណនី្រទព្យសកម� 

ប្រម�ង េដម្បឱី្យ្របតិបត�ិតមក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ� ៨០%។ 
 

្របករ ១៤.- 

 ករេល�សនឹងក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�េស�នងឹ ៨០% និងកររក្សោទុកមធ្យមភាគៃន្របាក ់

ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាមនិ្រគប្់រគានក់�ុងរយៈេពលតម�ល់  ្រត�វចតទុ់កថាមានឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព� 

កិច�នឹងរងករផាកពិនយ័ នងិវធិានករ្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

 

ជំពូក ៧ 
ករពិនយ័និងវិធានករ្រត�តពិនតិ្យ 

 

្របករ ១៥.- 

 ករណីមានឱនភាពក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�េស�នងឹ៨០% ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល្រត�វ 

តម�ល់ ្រត�វរងករផាកពិនយ័េស�នឹងពីរភាគរយ  (២%) ៃនចំនួនឱនភាពេនាះ (៨០% ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� 

ដក្របាកត់ម�ល់ក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�) ចំេពះឱនភាពេលកទី ១ ៃនរយៈេពលតម�ល់។ ក�ុងករណី 

ែដលមានឱនភាពដែដលេកតេឡងេនរយៈេពលតម�ល់ែតមយួ េនាះករផាកពិនយ័នឹងេកនដល់បនួភាគរយ  

(៤%)។ 
 

្របករ ១៦.- 

ឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�       េដយសរករតម�ល់មនិ្រគប្់រគាននូ់វមធ្យមភាគៃន្រទព្យសកម� 

ប្រម�ងក�ុងរយៈេពលតម�ល់  ្រត�វទទួលរងករផាកពិនយ័េស�នឹងពីរភាគរយ  ( ២% )  ៃនចំនួន្របាកឱ់នភាព 

ែដលបានមកពីភាពខុសគា� រវងចំននួៃនមធ្យមភាគ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាក�ុងរយៈេពលតម�ល់  និង 

មធ្យមភាគ្រទព្យសកម�ប្រម�ងែដលបានតម�ល់។ ក�ុងករណីមានឱនភាពជាបន�បនា� ប ់ េនាះករផាកពិនយ័នងឹ 

្រត�វេកនេឡងដល់បនួភាគរយ (៤%)។ 
 

្របករ ១៧.- 

ករេល�សក្រមតិកំណតក់តព�កិច�្របចៃំថ� និងឱនភាពៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អចបង� ញថាមាន 

ប�� ក�ុងករ្រគប្់រគងជាកែ់ស�ង នងិ/ឬ ប�� ជាសក� នុពលេលសច្់របាកង់យ្រស�ល។ ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា នឹងចតវ់ធិានករ្រត�តពិនិត្យដស៏ម្រសបេដម្បែីកត្រម�វស� នភាពេនះ និងេ្របសិទ�ិអំណាចដកព់ិនយ័ 

ដូចែដលមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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ជំពូក ៨ 
វិធានករអន�រកល 

្របករ ១៨.- 

 នីតិវធិីៃនករប�ូរពី្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចស់ មក្របពន័�្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ថ�ដូីចមានែចង 

េនក�ុង្របកសេនះ នងឹ្រត�វបានែណនាកំ�ុងឧបសម�ន័�២ ៃន្របកសេនះ។ 
 

ជំពូក ៩                       
អវសន�ប្ប��ត� ិ

 

្របករ ១៩.- 

្របកស និងសរចរែណនា ំ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ៈ 

- បទប្ប��ត�ិ ធ៧-៩៣-២៨២ ស�ីពី ករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េល្របាកប់េ��  និង្របាកសំុ់ 

ខ�ីចងករេផ្សងៗ េដយស� បន័របូិយវត�ុ  ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៣ 

- សរចរែណនា ំ ធ៧-៩៣-២៨៧ សរណន ស�ីពី រេបៀបតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�េល្របាក ់

បេ��  និង្របាកសំុ់ខ�ីចងករេផ្សងៗ ្រពមទងំកររយករណ៍ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េនះ 

ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៣ 

- សរចរែណនា ំ ធ៧-០៨-០២ ស�ីពីរយៈេពលមូលដ� ន និងរយៈេពលែដល្រត�វតម�ល់ និងៃថ� 

រយករណ៍ ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៨។ 
 

្របករ ២០.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា និង្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ២១.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

                      ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៥  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០០៩ 

  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�ន័�១ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៩-០៧៥ ្រប.ក 

ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 

 

របាយករណ៍ស�ពីីករតម�ល្់របាក់ប្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមា 
របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

 

១.-  របាយករណ៍រយៈេពលមលូដ� ន   

របាយករណ៍េនះ្រត�វលម�តិអពំីសមតុល្យ្របាកប់េ��  នងិ្របាកក់ម�្ីរបចៃំថ�េទតម្របេភទរបូិយបណ័�  

េនក�ុងរយៈេពលមូលដ� ន ែដលបង� ញអំពីចនំួន្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមាស្រមាបរ់ក្សោទុក េនក�ុង

រយៈេពលតម�ល់ ្រពមទងំបង� ញពីក្រមតិកណំតក់តព�កចិ�្របចៃំថ� ៨០%។ 

របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នេនះ ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល៣ (បី)ៃថ� ចប ់

ពីៃថ�ចបរ់យៈេពលមូលដ� ន ៖ 

- តរង : របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាេរៀល  

- តរង1B : របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាដុល� រអេមរកិ 

និង របូិយបណ័� េផ្សងៗ គិតជាដុល� រអេមរកិ។ តរងេនះេ្របស្រមាបគ់ណនាសេង�បត ួ

េលខសរបុប��ូ លគា� តមៃថ� តម្របេភទរបិូយបណ័�   ស្រមាប្់រទព្យអកម�ែដល្រត�វយកមក 

គណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�។ របាយករណ៍សេង�បេនះនឹង្រត�វបានភា� បប់ែន�មេដយ 

តរងលម�តិជាេ្រចនេទៀតតម្របេភទរបិូយបណ័� ែដល្រគឹះស� នបានេធ�្របតិបត�ិករជាក ់

ែស�ង  

• តរង1B-01: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា 

ដុល� រអេមរកិ  

• តរង1B-02: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� 

ជាអឺរ ៉ ូ គិតជាដុល� រអេមរកិ េដយេ្របអ្រតប�ូរែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា  

• �តរង1B-03: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា 

ៃថបាត គតិជាដុល� រអេមរកិ េដយេ្របអ្រតប�ូរែដលេចញផ្សោយេដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

• តរង 1B-04: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា  

របូិយបណ័� េផ្សងៗេទៀត គិតជាដុល� រអេមរកិ ជាតរងបែន�មចំេពះរបូិយបណ័�  

េផ្សងៗ ែដលខុសពីរបូិយបណ័� ខងេលេទតម្របតិបត�កិររបស់្រគឹះស� ន។  

២.- របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់  

របាយករណ៍េនះបង� ញពីសមតុល្យ្របចៃំថ�ៃន្រទព្យសកម�ប្រម�ង ែដលរក្សោេនធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា និងឱនភាពក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�តមរយៈករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�ជាមធ្យម្របចៃំថ�។ 
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្រគឹះស� ន  ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍ រយៈេពលតម�ល់ក�ុងរយៈេពល ៣ៃថ� 

បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលតម�ល់។ 

-  តរង 2A:  របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់ ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាេរៀល។ របាយករណ៍ 

េនះ េ្របស្រមាបគ់ណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា និងក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ� 

៨០% ែដលទទួលបានពីតរង 1A។ 

-   តរង 2B:  របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់ ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�គិតជាដុល� រអេមរកិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

514



545

ឧបសម�ន័�១ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៩-០៧៥ ្រប.ក 

ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 

 

របាយករណ៍ស�ពីីករតម�ល្់របាក់ប្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមា 
របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

 

១.-  របាយករណ៍រយៈេពលមលូដ� ន   

របាយករណ៍េនះ្រត�វលម�តិអពីំសមតុល្យ្របាកប់េ��  នងិ្របាកក់ម�្ីរបចៃំថ�េទតម្របេភទរបូិយបណ័�  

េនក�ុងរយៈេពលមូលដ� ន ែដលបង� ញអំពីចនំួន្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�អប្បបរមាស្រមាបរ់ក្សោទុក េនក�ុង

រយៈេពលតម�ល់ ្រពមទងំបង� ញពីក្រមតិកណំតក់តព�កចិ�្របចៃំថ� ៨០%។ 

របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នេនះ ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល៣ (បី)ៃថ� ចប ់

ពីៃថ�ចបរ់យៈេពលមូលដ� ន ៖ 

- តរង : របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាេរៀល  

- តរង1B : របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាដុល� រអេមរកិ 

និង របូិយបណ័� េផ្សងៗ គិតជាដុល� រអេមរកិ។ តរងេនះេ្របស្រមាបគ់ណនាសេង�បត ួ

េលខសរបុប��ូ លគា� តមៃថ� តម្របេភទរបិូយបណ័�   ស្រមាប្់រទព្យអកម�ែដល្រត�វយកមក 

គណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�។ របាយករណ៍សេង�បេនះនឹង្រត�វបានភា� បប់ែន�មេដយ 

តរងលម�តិជាេ្រចនេទៀតតម្របេភទរបិូយបណ័� ែដល្រគឹះស� នបានេធ�្របតិបត�ិករជាក ់

ែស�ង  

• តរង1B-01: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា 

ដុល� រអេមរកិ  

• តរង1B-02: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ� 

ជាអឺរ ៉ ូ គិតជាដុល� រអេមរកិ េដយេ្របអ្រតប�ូរែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា  

• �តរង1B-03: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា 

ៃថបាត គតិជាដុល� រអេមរកិ េដយេ្របអ្រតប�ូរែដលេចញផ្សោយេដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

• តរង 1B-04: របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� ន ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជា  

របូិយបណ័� េផ្សងៗេទៀត គិតជាដុល� រអេមរកិ ជាតរងបែន�មចំេពះរបូិយបណ័�  

េផ្សងៗ ែដលខុសពីរបូិយបណ័� ខងេលេទតម្របតិបត�កិររបស់្រគឹះស� ន។  

២.- របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់  

របាយករណ៍េនះបង� ញពីសមតុល្យ្របចៃំថ�ៃន្រទព្យសកម�ប្រម�ង ែដលរក្សោេនធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា និងឱនភាពក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�តមរយៈករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�ជាមធ្យម្របចៃំថ�។ 
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្រគឹះស� ន  ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍ រយៈេពលតម�ល់ក�ុងរយៈេពល ៣ៃថ� 

បនា� បព់ីៃថ�ចបរ់យៈេពលតម�ល់។ 

-  តរង 2A:  របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់ ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាេរៀល។ របាយករណ៍ 

េនះ េ្របស្រមាបគ់ណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា និងក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ� 

៨០% ែដលទទួលបានពីតរង 1A។ 

-   តរង 2B:  របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់ ស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�គិតជាដុល� រអេមរកិ។ 
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554

ឧបសម�ន័�២ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៩-០៧៥ ្រប.ក 

ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 
 

េសចក�ីែណនា ំ
អនុវត�្របកសស�ពីកីរតម�ល្់របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា 

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

១.- របាយករណ៍រយៈេពលមលូដ� នៈ  

 របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នេលកទី១ មានរយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិន ចបព់ីៃថ�អង� រ ៍ទី១៧ ែខកុម�ៈ 

ឆា� ២ំ០០៩ ដល់ៃថ�ចន័� ទី០២ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩។ របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នេលកទី១េនះ ្រត�វេផ�មក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបាន្រតឹមៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី០៥ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ អនុវត�ចំេពះ្របពន័�្របាកប់្រម�ង

កតព�កិច�ថ�ី។  

របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នេលកទី២ មានរយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិន ចបពី់ៃថ�អង� រ ៍ទី០៣ ែខមនិា 

ឆា� ២ំ០០៩ ដល់ៃថ�ចន័� ទី១៦ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩។ របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នេលកទី២េនះ ្រត�វេផ�មក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបាន្រតឹមៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទ១ី៩ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩។  

របាយករណ៍រយៈេពលមូលដ� នបនា� បម់កេទៀត្រត�វអនុវត�េដយស�័យ្របវត�ិ ក�ុងរយៈេពល ១៤ ៃថ� 

្របតិទិន េដយរបច់បព់ីរយៈេពលមូលដ� នមុន។ 
 

២.- របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់ៈ 

 របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់េលកទី១ មានរយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិន ចបព់ីៃថ�សុ្រក ទី០៦ ែខមនិា 

ឆា� ២ំ០០៩ ដល់ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី១៩ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩។ របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់េលកទ១ីេនះ ្រត�វេផ� 

មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានេនៃថ�ទី២៣ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ េ្រពះៃថ�ទី២២ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ ជា 

ៃថ�អទិត្យ ដូចេនះ ៃថ�ផុតកណំតៃ់នរបាយករណ៍្រត�វេលកេទ ៃថ�ចន័� ទ២ី៣ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩។  

 របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់េលកទី២ មានរយៈេពល១៤ៃថ�្របតិទិន ចបព់ីៃថ�សុ្រក ទ២ី០ ែខមនិា 

ឆា� ២ំ០០៩ ដល់ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទ០ី២ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៩។ របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់េលកទី២ េនះ ្រត�វ

េផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានេនៃថ�ទី០៦ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៩ េ្រពះៃថ�ទ០ី៥ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៩ 

ជាៃថ�អទិត្យ ដូចេនះ ៃថ�ផុតកំណតៃ់នរបាយករណ៍្រត�វេលកេទ ៃថ�ចន័� ទ០ី៦ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៩។  

របាយករណ៍រយៈេពលតម�ល់បនា� បម់កេទៀត្រត�វអនុវត�េដយស�័យ្របវត�ិ ក�ុងរយៈេពល ១៤ ៃថ� ្របតិទិន 

េដយរបច់បព់ីរយៈេពលតម�ល់មុន។ 
 

៣.- អន�រកលចេំពះករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា 

 ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោជាមធ្យមនូវ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមារបស់ខ�ួន េដយែផ�កេទេលតួេលខ ែដល 

បានរយករណ៍ស្រមាបរ់យៈេពលមូលដ� នចស់ចបពី់ៃថ�សុ្រក ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ដល់ៃថ�្រពហស្បតិ៍ 
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ទី០៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ េដយអនុវត�អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល្រត�វតម�ល់ រហូតដល់ ៃថ�្រពហស្បតិ៍ 

ទី០៥ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ ែដលជារយៈេពលតម�ល់ចស់។ 

ចបព់ីៃថ�សុ្រក ទ០ី៦ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ ្រគះឹស� នទងំអស់្រត�វអនុវត�ក្រមតិកណំតក់តព�កចិ�្របចៃំថ�

េស� ៨០% និង្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជាមធ្យមស្រមាបរ់យៈេពលតម�ល់។ ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

អប្បបរមាតម្របពន័�ថ�ីស្រមាបរ់យៈេពលមូលដ� នេលកទីមយួ ្រត�វអនុវត�ចបព់ីៃថ�អង� រ ៍ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 

ដល់ៃថ�ចន័� ទ០ី២ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ េដយរបច់បព់ីៃថ�ទី០៥ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ ថយេ្រកយចំនួន១៧ៃថ�។ 
 

៤.- ៃថ�ឈបស់្រមាកជាសធារណៈ 

្របសិនេបៃថ�រយករណ៍្រត�វចំៃថ�ចុងសបា� ហ៍ ឬៃថ�ឈបស់្រមាកជាសធារណៈ  ្រគឹះស� ន្រត�វេផ�របាយ- 

ករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�េធ�ករបនា� បព់ីៃថ�ឈបស់្រមាក។ 
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ទី០៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ េដយអនុវត�អ្រត្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល្រត�វតម�ល់ រហូតដល់ ៃថ�្រពហស្បតិ៍ 

ទី០៥ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ ែដលជារយៈេពលតម�ល់ចស់។ 

ចបព់ីៃថ�សុ្រក ទ០ី៦ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ ្រគះឹស� នទងំអស់្រត�វអនុវត�ក្រមតិកណំតក់តព�កិច�្របចៃំថ�

េស� ៨០% និង្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាជាមធ្យមស្រមាបរ់យៈេពលតម�ល់។ ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

អប្បបរមាតម្របពន័�ថ�ីស្រមាបរ់យៈេពលមូលដ� នេលកទីមយួ ្រត�វអនុវត�ចបព់ីៃថ�អង� រ ៍ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 

ដល់ៃថ�ចន័� ទ០ី២ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ េដយរបច់បពី់ៃថ�ទី០៥ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៩ ថយេ្រកយចំនួន១៧ៃថ�។ 
 

៤.- ៃថ�ឈបស់្រមាកជាសធារណៈ 

្របសិនេបៃថ�រយករណ៍្រត�វចំៃថ�ចុងសបា� ហ៍ ឬៃថ�ឈបស់្រមាកជាសធារណៈ  ្រគឹះស� ន្រត�វេផ�របាយ- 

ករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�េធ�ករបនា� បព់ីៃថ�ឈបស់្រមាក។ 
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556

ធ៧-០១០-១៨២ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករគណនាមលូនធិិផា� លស់ទុ� របសធ់នាគារ 

3 
្របករ ១.-  

 ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�ឱ្យ្រសបតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ រល់អនុបាត 

និងក្រមតិកណំត្់រប�ង្របយត័�ែដលទកទ់ងនឹងមូលនិធិផា� ល់សុទ� ្រត�វគណនាឱ្យ្រសបតមវធិានៃនករគណនា

េនះ។ េលសពីេនះ េដមទុនឬទយជ�ទនែដលបានបង ់ និងមូលនិធិផា� ល់សុទ�្រត�វែតេស� ឬេលសពីេដមទុន

អប្បបរមាែដល្រត�វបានអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នេនាះ។ 
 

្របករ ២.- 

 ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី និងដំេណ រករ្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង សំេដធានា

ករ្របតិបត�ិតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វកតព�កិច�ជាបទប�� ទងំអស់ ទកទ់ងនឹងអនុបាតសធនភាពអប្បបរមា និង

ក្រមតិកំណតែ់ដលទកទ់ងនឹងមលូនិធិផា� ល់សុទ�។ 
 

្របករ ៣.-  

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចត្រម�វឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារអនុវត�នីតិវធិីពិេសស េ្រកមរបូភាពជាករដកេចញ 

នូវខ�ងម់យួចនំួនែថមេទៀតពកីរគណនាមូលនធិិផា� ល់សុទ� េដយមនិគិតដល់វធិានទូេទៃនករគណនាដូចមាន

ែចងេនក�ុង្របកសេនះ។ ករអនុវត�នីតិវធិីពិេសសេនះគឺ េដម្បសី� រេឡងវញិនូវករ្របតិបត�ិតមបទប��  និង 

េដម្បឆី�ុះប�� ំងឱ្យេឃញហនិភយ័ជាកែ់ស�ងនិងហនិភយ័ជាសក� នុពល ក�ុងេគាលបណំង្រប�ង្របយត័�។  

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីករអនុវត�នីតិវធិីពិេសសេនះ េហយ

្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វអនុវត�តមភា� ម រហូតដល់មានករែណនាេំផ្សងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 
 

្របករ ៤.- 

មូលនិធិផា� ល់សុទ�សរបុមានសមាសធាតុ ២ ដចេ់ដយែឡកពីគា� គ ឺ៖ 

- េដមទុនថា� កទ់ីមយួ (េដមទុនស�ូល) និង 

- េដមទុនថា� កទ់ីពីរ (េដមទុនបេំពញបែន�ម) 

េដមទុនថា� កទ់ីពីរមនិ្រត�វេលសពី ១០០% ៃនេដមទុនថា� កទ់ីមយួេទ ឬ មនិ្រត�វេលសពី ៥០% ៃនមូលនិធិ
ផា� ល់សុទ�សរបុេឡយ ។ 

មុននឹងេចញរបាយករណ៍ពកព់ន័� ធនាគារ្រត�វពិនតិ្យ េផ��ងផា� ត ់ េដម្បធីានាករ្របតិបត�ិតមក្រមតិ

កំណតេ់នះ ។ 

្របសិនេបេដមទុនថា� កទ់ីពីរេលសពីេដមទុនថា� កទ់ីមយួ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងមានវធិានករសម្រសប។ 
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្របករ ៥.-  

េដមទុនថា� កទ់ីមយួ ្រត�វគណនាដូចខងេ្រកម ៖ 
 

I- សរបុរង A: (ខ�ង្់រត�វបកូ) 

- េដមទុន ឬទយជ�ទន ែដលបានបង ់

- ទុនប្រម�ងែដលមនិែមនជាទុនប្រម�ងែដល្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ 

- បុព�លភទកទ់ងនឹងេដមទុន (បុព�លភភាគហុ៊ន)  

- ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក្រតឹមក្រមតិ ២០% ៃនសរបុរង A ។ ចំននួេលសពី ២០% ៃនសរបុរង A  

ធនាគារអចសេ្រមចរក្សោទុកជាទុនប្រម�ង  

- ្របាកច់ំេណញសុទ�ែដល្រត�វបានេធ�សវនកម�រចួេហយ ស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុចុងេ្រកយ 

- េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកអ៏ចអនុមត័ខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ែដល្រត�វប��ូ លេទក�ុងសរបុរង A 

ដូចជា្របាកច់ំេណញែដលបានកត្់រតេនក�ុងករយិបរេិច�ទ លុះ្រតែតៈ ១-្របាកច់ំេណញ

េនាះ្រត�វបានកំណតប់នា� បព់ដីកេចញបន�ុកចំណាយទងំអស់េនក�ុងរយៈេពលដូចគា�  (ករ រេំលះ

សំវធិានធន និងករែកត្រម�វតៃម�សុទ�) ២-្របាកច់ំេណញេនាះ្រត�វបានគណនាជាចំនួន សុទ�េដយ

ដកេចញនូវចំនួន្របាកព់ន�នងិភាគលភែដល្រត�វសង ៣-្របាកច់ំេណញសុទ�េនះ្រត�វបានប�� កព់ី
សវនករឯករជ្យ។ 

II- សរបុរង B: (ខ�ង្់រត�វដក) 

- ភាគហុ៊នផា� ល់ែដលកនក់បេ់ដយធនាគារ តមតៃម�សុទ�ចុះប�� ី 

- ករខតបង�រ 

- ្រទព្យសកម�អរបិូយ (ដូចជាតៃម�េករ �ិ៍េឈ� ះ ... ជាេដម) 

- ចំេពះភាគទុនិក គណៈនាយក នងិភាគសីម�ន័��� តដូិចមាននិយមនយ័េនក�ុងច្បោបស់�ីព្ីរគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ: 

.  ចំែណកេដមទុន ឬទយជ�ទន ែដលមនិទនប់ានបង ់

.  ្របាកក់ម� ីឥណទនវបិារបូន ៍និងបុេរ្របទន 

       . ឧបករណ៍បំណុលែដលកនក់បេ់ដយធនាគារតមតៃម�សុទ�ចុះប�� ី (Net Book V alue) 

េហយមានហត�េលខរបស់បគុ�លពកព់ន័�ទងំេនាះ 

- ករខតក�ុង្រគា្របតិបត�ិករ េ្រកពីករខតនាចុងករយិបរេិច�ទ្របចំឆា� ែំដលរួមទំងរល់

សំវធិានធនេលបំណុល និងមូលប្រតមនិដំេណ រករ កដូ៏ចជាករែកត្រម�វដៃទេទៀតស្រមាបក់រ

រេំលះេនក�ុងរយៈេពលដូចគា� ។ សំវធិានធននិងកររេំលះ្រត�វ្រសបតមបទប�� ជាធរមាន 

េដយែផ�កេលករវយតៃម�េដយ្រប�ង្របយត័�េលហនភិយ័ែដលពកព់ន័�។   

េដមទុនថា� កទ់មីយួ = សរបុរង A - សរបុរង B  ។ 
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្របករ ៥.-  

េដមទុនថា� កទ់ីមយួ ្រត�វគណនាដូចខងេ្រកម ៖ 
 

I- សរបុរង A: (ខ�ង្់រត�វបកូ) 

- េដមទុន ឬទយជ�ទន ែដលបានបង ់

- ទុនប្រម�ងែដលមនិែមនជាទុនប្រម�ងែដល្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ 

- បុព�លភទកទ់ងនឹងេដមទុន (បុព�លភភាគហុ៊ន)  

- ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក្រតឹមក្រមតិ ២០% ៃនសរបុរង A ។ ចំននួេលសពី ២០% ៃនសរបុរង A  

ធនាគារអចសេ្រមចរក្សោទុកជាទុនប្រម�ង  

- ្របាកច់ំេណញសុទ�ែដល្រត�វបានេធ�សវនកម�រចួេហយ ស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុចុងេ្រកយ 

- េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកអ៏ចអនុមត័ខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ែដល្រត�វប��ូ លេទក�ុងសរបុរង A 

ដូចជា្របាកច់ំេណញែដលបានកត្់រតេនក�ុងករយិបរេិច�ទ លុះ្រតែតៈ ១-្របាកច់ំេណញ

េនាះ្រត�វបានកំណតប់នា� បព់ដីកេចញបន�ុកចំណាយទងំអស់េនក�ុងរយៈេពលដូចគា�  (ករ រេំលះ

សំវធិានធន និងករែកត្រម�វតៃម�សុទ�) ២-្របាកច់ំេណញេនាះ្រត�វបានគណនាជាចំនួន សុទ�េដយ

ដកេចញនូវចំនួន្របាកព់ន�នងិភាគលភែដល្រត�វសង ៣-្របាកច់ំេណញសុទ�េនះ្រត�វបានប�� កព់ី
សវនករឯករជ្យ។ 

II- សរបុរង B: (ខ�ង្់រត�វដក) 

- ភាគហុ៊នផា� ល់ែដលកនក់បេ់ដយធនាគារ តមតៃម�សុទ�ចុះប�� ី 

- ករខតបង�រ 

- ្រទព្យសកម�អរបិូយ (ដូចជាតៃម�េករ �ិ៍េឈ� ះ ... ជាេដម) 

- ចំេពះភាគទុនកិ គណៈនាយក នងិភាគសីម�ន័��� តដូិចមាននិយមនយ័េនក�ុងច្បោបស់�ីព្ីរគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ: 

.  ចំែណកេដមទុន ឬទយជ�ទន ែដលមនិទនប់ានបង ់

.  ្របាកក់ម� ីឥណទនវបិារបូន ៍និងបុេរ្របទន 

       . ឧបករណ៍បំណុលែដលកនក់បេ់ដយធនាគារតមតៃម�សុទ�ចុះប�� ី (Net Book V alue) 

េហយមានហត�េលខរបស់បគុ�លពកព់ន័�ទងំេនាះ 

- ករខតក�ុង្រគា្របតិបត�ិករ េ្រកពីករខតនាចុងករយិបរេិច�ទ្របចំឆា� ែំដលរួមទំងរល់

សំវធិានធនេលបំណុល និងមូលប្រតមនិដំេណ រករ កដូ៏ចជាករែកត្រម�វដៃទេទៀតស្រមាបក់រ

រេំលះេនក�ុងរយៈេពលដូចគា� ។ សំវធិានធននិងកររេំលះ្រត�វ្រសបតមបទប�� ជាធរមាន 

េដយែផ�កេលករវយតៃម�េដយ្រប�ង្របយត័�េលហនភិយ័ែដលពកព់ន័�។   

េដមទុនថា� កទ់មីយួ = សរបុរង A - សរបុរង B  ។ 
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្របករ ៦.-  

េដមទុនថា� កទ់ពីីរមនិ្រត�វេលសពី ១០០% ៃនេដមទុនថា� កទ់ីមយួស្រមាបគ់ណនាមលូនធិិផា� ល់សុទ�សរបុ។ 

្របសិនេបេដមទុនថា� កទ់ីពីរេលសពីេដមទុនថា� កទ់ីមយួ ដូចបានគណនាក�ុង្របករ ៥ ៃន្របកសេនះ 

ធនាគារមនិ្រត�វយកចំននួែដលេលសពី ១០០% ៃនេដមទុនថា� កទ់ីមយួេនាះមកគណនាប��ូ លេឡយ។ 
 
III- សរបុរង C: (ខ�ង្់រត�វបកូ ) 

- ករវយតៃម�ទុនប្រម�ងេឡងវញិេដយមានករយល់្រពមជាមុន ជាលយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា 

- សំវធិានធនស្រមាបហ់និភយ័ទូេទរបស់ធនាគារ េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា 

- សំវធិានធនទូេទ ១% ែដលបានកំណតេ់នក�ុង្របកសស�ីពី ករេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់និងសំវធិានធន 

េល្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

- ឧបករណ៍បំណុលបនា� បប់ន្សមំនិអចេលសព ី៥០% ៃនេដមទុនថា� កទ់ីមយួ េហយ្រត�វបំេពញឱ្យ 

បាន្រគបល់ក�ខណ�  ដូចមានែចងក�ុង្របករ៧ ខងេ្រកម 

- ខ�ងដ់ៃទេទៀតែដលមានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

IV- សរបុរង D: (ខ�ង្់រត�វដក ) 

- ករចូលភាគកម�តមតៃម�សុទ�ចុះប�� ីេនក�ុង្រគឹះស� នធនាគារ ឬ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ រមួទងំ 

្រក�មហុ៊នមូលប្រត 

- ខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ដូចជាបន�ុកចណំាយែដល្រត�វបង។់ 

េដមទុនថា� កទ់ពីរី = សរបុរង C - សរបុរង D ។ 
 

្របករ ៧.-  

៧.១ បំណុលបនា� បប់ន្ស្ំរត�វមានឯកសរ្រទ្រទង ់ រមួទងំកិច�សន្យោផងែដរ។ កិច�សន្យោេនាះ្រត�វ 

មានប�� កច់្បោស់ពីលំដបៃ់នមា� ស់បំណុល (Subscriber) ែដលេនខ�ស់បនា� បពី់ភាគទុនិកធម�ត កលវសន� 

និងលក�ខណ� េផ្សងេទៀត។ 

៧.២ បំណុលបនា� បប់ន្សេំនះអចប��ូ លក�ុងេដមទុនថា� កទ់ពីីរបាន លុះ្រតែតមានករយល់្រពមជា 

លយលក�ណ៍អក្សរជាមនុពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

៧.៣  ធនាគារមនិ្រត�វសងបណុំលបនា� បប់ន្សឱំ្យវនិិេយាគិនវញិេដយមនិមានករអនុ�� តជាលយ 

លក�ណ៍អក្សរជាមុនពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ ្របសិនេបធនាគារសេ្រមចចិត�សងបំណុលបនា� បប់ន្ស ំ

េដយគា� នករអនុ�� តជាមនុ ឥណទយកមនិែមនជាមា� ស់បំណុលបនា� បប់ន្សរំបស់ធនាគារ ឬអជា� ធរ 

្រត�តពិនិត្យ ធនាគារអចជំទស់នឹងសំណងែបបេនះ។ ក�ុងករណីេនះ មា� ស់បណុំលែដលទទួលសំណងបណុំល
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បនា� បប់ន្ស ំ មនិអចរចួផុតពកីរទទួលខុស្រត�វក�ុងករសងចំនួនេនាះ្រតឡបម់កធនាគារវញិេឡយ េនេពលមាន

ករត្រម�វ។ 

៧.៤  ចំេពះឧបករណ៍បណុំលបនា� បប់ន្ស ំ ែដលមានកណំតក់លវសន�េនេពលចុះកិច�សន្យោ 

ធនាគារ្រត�វអនុវត�ករសងរេំលះេថរ្របចឆំា� ចំំនួនមយួភាគ្របាៃំនបំណុលបនា� បប់ន្ស ំ ចបេ់ផ�មពីរយៈេពល្របាឆំា� ំ

មុនកលវសន�ៃនកិច�សន្យោ។ ករសងរេំលះែបបេនះ្រត�វេធ�េឡងតមដំណាកក់ល េដម្បឱី្យចំនួនេនក�ុង

សរបុរង C េស�នឹងសូន្យេនកលវសន�ៃនកិច�សន្យោ។ 

៧.៥  ចំេពះឧបករណ៍បណុំលបនា� បប់ន្ស ំ ែដលពុំមានកណំតក់លវសន�េនេពលចុះកិច�សន្យោ 

ធនាគារ្រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យ៉ាងេហចណាស់មុន្របាឆំា�  ំ អំពីបណំងរបស់ខ�ួនក�ុងករ 

សងបំណុលបនា� បប់ន្សទំងំេនាះ។ ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិជំទស់ចំេពះករសងរេំលះេនះេទ 

ធនាគារ្រត�វអនុវត�ករសងរេំលះេថរ្របចឆំា� ចំំននួមយួភាគ្របាៃំនបំណុលបនា� បប់ន្ស ំ  ចបេ់ផ�មពីរយៈេពល្របាំ

ឆា� មំុនកលបរេិច�ទែដល្រត�វបានកំណតេ់ដម្បសីងរេំលះបំណុលទងំ្រស�ង។  

៧.៦ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចនឹងសេ្រមចផ�ល់ករអនុ�� ត ឬបដិេសធករសងរេំលះទងំ្រស�ង 

នូវបំណុលបនា� បប់ន្ស ំេដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុជាទូេទរបស់ធនាគារ។  
 

្របករ ៨.-  

្របកសស�ីពី េដមទុនអប្បបរមារបស់ធនាគារពណិជ�  េលខ ធ៧-០០-៣៩ ្របក ចុះៃថ�ទ០ី៩ ែខកុម�ៈ 

ឆា� ២ំ០០០ និង ្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ  េលខ ធ៧-០០-៤៧ ្របក ចុះៃថ�ទី១៦ 

ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ៩.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ 

តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១០.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

                    ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៥ ែខ តុល ឆា� ២ំ០១០ 

  េទសភបិាល 

                  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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បនា� បប់ន្ស ំ មនិអចរចួផុតពកីរទទួលខុស្រត�វក�ុងករសងចំនួនេនាះ្រតឡបម់កធនាគារវញិេឡយ េនេពលមាន

ករត្រម�វ។ 

៧.៤  ចំេពះឧបករណ៍បណុំលបនា� បប់ន្ស ំ ែដលមានកណំតក់លវសន�េនេពលចុះកិច�សន្យោ 

ធនាគារ្រត�វអនុវត�ករសងរេំលះេថរ្របចឆំា� ចំំនួនមយួភាគ្របាៃំនបំណុលបនា� បប់ន្ស ំ ចបេ់ផ�មពីរយៈេពល្របាឆំា� ំ

មុនកលវសន�ៃនកិច�សន្យោ។ ករសងរេំលះែបបេនះ្រត�វេធ�េឡងតមដំណាកក់ល េដម្បឱី្យចំនួនេនក�ុង

សរបុរង C េស�នឹងសូន្យេនកលវសន�ៃនកិច�សន្យោ។ 

៧.៥  ចំេពះឧបករណ៍បណុំលបនា� បប់ន្ស ំ ែដលពុំមានកណំតក់លវសន�េនេពលចុះកិច�សន្យោ 

ធនាគារ្រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យ៉ាងេហចណាស់មុន្របាឆំា�  ំ អំពីបណំងរបស់ខ�ួនក�ុងករ 

សងបំណុលបនា� បប់ន្សទំងំេនាះ។ ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិជំទស់ចំេពះករសងរេំលះេនះេទ 

ធនាគារ្រត�វអនុវត�ករសងរេំលះេថរ្របចឆំា� ចំំននួមយួភាគ្របាៃំនបំណុលបនា� បប់ន្ស ំ  ចបេ់ផ�មពីរយៈេពល្របាំ

ឆា� មំុនកលបរេិច�ទែដល្រត�វបានកំណតេ់ដម្បសីងរេំលះបំណុលទងំ្រស�ង។  

៧.៦ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចនឹងសេ្រមចផ�ល់ករអនុ�� ត ឬបដិេសធករសងរេំលះទងំ្រស�ង 

នូវបំណុលបនា� បប់ន្ស ំេដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុជាទូេទរបស់ធនាគារ។  
 

្របករ ៨.-  

្របកសស�ីពី េដមទុនអប្បបរមារបស់ធនាគារពណិជ�  េលខ ធ៧-០០-៣៩ ្របក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខកុម�ៈ 

ឆា� ២ំ០០០ និង ្របកសស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ  េលខ ធ៧-០០-៤៧ ្របក ចុះៃថ�ទី១៦ 

ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ៩.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ 

តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១០.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

                    ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៥ ែខ តុល ឆា� ២ំ០១០ 

  េទសភបិាល 

                  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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ធ៧-០១១-០០១ ស.រ.ច 

សរចរស�ពីកីរអនវុត�្របកស  
ស�ពី ី

ករគណនាមូលនិធិផា� លស់ទុ� របសធ់នាគារ 

3 
សរចរេនះ ដកេ់ចញនូវវធិាននិងេគាលករណ៍ស្រមាបអ់នុវត�្របកសេលខ ធ៧-០១០-១៨២ បរ្.ក 

ចុះៃថ�ទី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ តេទេនះេហថា្របកស 

ែដលែចងអំពរីចនាសម�ន�េ័ដមទុនថា� កទ់១ី និងថា� កទ់២ី ្រសបតមបទដ� នអន�រជាតិ។ េយាងតម្របកសេនះ 

េដមទុនថា� កទ់២ី ្រត�វបានក្រមតិ្រតឹមែត ១០០% ៃនេដមទុនថា� កទ់១ី េហយ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក ែដលជា                                    

សមាសភាគមយួៃនេដមទុនថា� កទ់១ី ្រត�វបានកំណត្់រតមឹែត ២០% ៃនសរបុេដមទុនថា� កទ់១ី (េដមទុនស�ូល ឬ 

េដមទុនរងឹ) បុ៉េណា� ះ េដមី្បទប់ស� ត់ភាពងយែ្រប្រប�ល (Volatility) ៃនេដមទុន។  ្របកសេនះ ក៏បានអនុ�� ត

ឱ្យគណនាប��ូ លសំវធិានធនទូេទ ១% ជាសមាសភាគមយួៃនេដមទុនថា� កទី់២ែដរ ពីេ្រពះសំវធិានធនទូេទេនះ 

ជាកែ់ស�ងជាទុនប្រម�ងទូេទែដលពុំបានេ្រត�មស្រមាបទ់បទ់ល់ហនិភយ័ជាកល់ក ់ឬហនិភយ័ែដលបានកំណត់

អត�ស�� ណេនាះេឡយ ប៉ុែន�គឺេដម្បជីាែខលស្រមាបក់រពរសធនភាពទូេទ។ 

្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ មានកតព�កិច�្របតិបតិ�តមរល់វធិាន េគាលករណ៍ ែដលមានែចងក�ុង្របកស

ស�ីពីករគណនាមូលនិធផិា� ល់សុទ� យ៉ាងយឺតបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១។  
 

១.- ករ្រត�តពនិតិ្យៃផ�ក�ុង នងិករ្របតបិតិ�តមជាអចៃិ�ន�យ ៍

្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករសំេដធានាករ្របតិបតិ�តមជា

អចិៃ�ន�យ ៍ នូវរល់កតព�កិច�សធនភាព និងក្រមតិកណំតច់ំេពះេដមទុន។ ពិេសសជាងេនះេទៀត ្រគឹះស� ន

ធនាគារ្រត�វែតងតំងបុគ�លទទួលបន�ុកតមដន និង្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម េហយ្រត�វរក្សោទុកជាឯកសរនូវរល់ 

េគាលនេយាបាយ នីតិវធីិ និងដំេណ រករទំងេនាះ។ ជាទស្សនៈអនាគត ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វវយតៃម�ផលប៉ះពល់

ជាសក� នុពលៃនែផនករអភវិឌ្ឍអជីវកម�ជាយុទ�ស�ស� និងេបចបំាច្់រត�វែកត្រម�វ េដម្បទីបស់� តប់��

សធនភាព ឬករមនិេគារពតមក្រមតិកំណតៃ់នេដមទុន។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា

នូវ្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី និងដំេណ រករទងំេនាះ។ 
 

២.-  កតព�កចិ�រយករណ៍ 

្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វផ�ល់របាយករណ៍្របចែំខអំពី មូលនិធិផា� ល់សុទ� អនុបាតសធនភាព ្រពមទងំ 

របាយករណ៍ ែដលពកព់ន័�នងឹមូលនិធិផា� ល់សុទ� មនិយឺតជាងៃថ�ទី៣១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ ។ 

 ្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វេ្របគំររូបាយករណ៍ ដូចមានភា� បម់កជាមយួៃនេសចក�ីែណនាេំនះ។   
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៣.- ក្រមតិកណំត្់រប�ង្របយត័�ៃន្របាកច់េំណញរក្សោទុក នងិខ�ង្់រត�វដកេផ្សងៗ 

 េសចក�ីសេ្រមចណាមយួរបស់ភាគទុនិកអំពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុក ែដលអចែបងែចកជាភាគលភចំេពះ

ភាគទុនិក អចបង�ឱ្យមានភាពងយែ្រប្រប�លៃនេដមទុន។ ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក្រត�វបានកំណត្់រតឹម ២០% ៃន

េដមទុនថា� កទ់ ី១ (សរបុរង A េនក�ុង្របករ ៥ ៃន្របកស) មុនេពលដកេចញសមាសភាគដូចមានេរៀបរបេ់ន

ចំណុច II សរបុរង B (ខ�ង្់រត�វដកពីេដមទុនស�ូល) ។ នយិាយម្៉យោងេទៀត ្របាកច់ំេណញរក្សោទុកមនិ្រត�វេលសពី 

២៥% (មយួភាគបនួ) ៃនសរបុសមាសភាគេផ្សងេទៀតៃនេដមទុនថា� កទ់១ី េទ។ 

 េលសពីេនះ េយាង្របករ ៣ ៃន្របកស ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចជូនដំណឹងអពំីករដកេចញបែន�ម 

េទៀតពីេដមទុនថា� កទ់១ី ក�ុងេគាលបំណងជាពិេសសេដម្បសី� រេឡងវញិនូវករ្របតិបត�ិតមករគណនាដូចមាន

ែចងក�ុង្របកស។ បែន�មេលេនះ ែផ�កេលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យដល់ទកីែន�ង ធនាគារជាតិៃន កម�ុជាអច

ត្រម�វឱ្យបេង�នសំវធិានធនចំេពះករេធ�ចំណាតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�មនិ្រតឹម្រត�វ េដយដកេចញពីមូលនិធិភាគទុនិក។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ អំពីនីតិវធិីខងេលេនះ េហយ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វ

្របតិបតិ�តមភា� មរហូតដល់មានករេលកែលងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

 រល់ករដកេចញែដលពកព់ន័� ្រត�វមានបង� ញច្បោស់េនេលតរងគណនាេដយមានេយាងអធិប��  ឬ

េសចក�ីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ។ ក�ុងករណី មិនេគារពតម្រប្រពឹតិ�កម� ្រប�ង

្របយត័�និងរល់ករដកេចញេទេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិចរណាដកព់ិនយ័ និងមានវធិានករចំេពះ

្រគឹះស� នធនាគារែដលេល�ស និងេបចបំាចច់េំពះគណៈ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� នធនាគារេនាះ។ េនេពលែដល

ទទួលបាន្រប្រពឹតិ�កម�្រប�ង្របយត័� និងករដកេចញពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគឹះស� នធនាគារ េ្រកមករទទួល

ខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�វជូនដំណឹងភា� មេទសវនករឯករជ្យ សមាជិកគណៈកម�ករសវនកម� និងបុគ�ល

ទទួលបន�ុក្របតិបតិ�តមដូចមានែចងក�ុងចំណុច ១ ខងេល។ 
 

៤.- វធិានករអន�រកល  

េដម្បអីនុវត�្របកស្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វេកះ្របជំុមហសន�ិបាតភាគទុនិក េន

មុនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១១ េដម្បសីេ្រមចអំពីករែបងែចក្របាកចំ់េណញរក្សោទុកែដលបានបង�រទុក និង 

ែដលបានេធ�សវនកម� េហយ្រសបតមក្រមិតកំណត់អំពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកជាែផ�កៃនេដមទុនថា� ក់ទី១។ 

 ែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុ ែផនករអភវិឌ្ឈអជីវកម� និងផលបះ៉ពល់ែដលបានព្យោករណ៍ទុកេទេល
ស� នភាព និងអនុបាតសធនភាពរបស់្រគឹះស� នធនាគារ មហសន�ិបាតភាគទុនិក្រត�វសេ្រមចអំពីករែបងែចក

្របាកច់ំេណញរក្សោទុកតមទ្រមងជ់ា៖ 

 - ករបែង�រេទគណនីទុនប្រម�ងែដលមនិ្រត�វែបងែចក 

 - ករប��ូលេទក�ុងេដមទុនែដលបានបង ់

 - ករែបងែចកភាគលភ ឬ 

 - ករគួបប��ូ ល ៣ ចំណុចខងេល។  
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៣.- ក្រមតិកណំត្់រប�ង្របយត័�ៃន្របាកច់េំណញរក្សោទុក នងិខ�ង្់រត�វដកេផ្សងៗ 

 េសចក�ីសេ្រមចណាមយួរបស់ភាគទុនិកអំពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុក ែដលអចែបងែចកជាភាគលភចំេពះ

ភាគទុនិក អចបង�ឱ្យមានភាពងយែ្រប្រប�លៃនេដមទុន។ ្របាកច់ំេណញរក្សោទុក្រត�វបានកំណត្់រតឹម ២០% ៃន

េដមទុនថា� កទ់ ី១ (សរបុរង A េនក�ុង្របករ ៥ ៃន្របកស) មុនេពលដកេចញសមាសភាគដូចមានេរៀបរបេ់ន

ចំណុច II សរបុរង B (ខ�ង្់រត�វដកពីេដមទុនស�ូល) ។ នយិាយម្៉យោងេទៀត ្របាកច់ំេណញរក្សោទុកមនិ្រត�វេលសពី 

២៥% (មយួភាគបនួ) ៃនសរបុសមាសភាគេផ្សងេទៀតៃនេដមទុនថា� កទ់១ី េទ។ 

 េលសពីេនះ េយាង្របករ ៣ ៃន្របកស ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចជូនដំណឹងអពំីករដកេចញបែន�ម 

េទៀតពីេដមទុនថា� កទ់១ី ក�ុងេគាលបំណងជាពិេសសេដម្បសី� រេឡងវញិនូវករ្របតិបត�ិតមករគណនាដូចមាន

ែចងក�ុង្របកស។ បែន�មេលេនះ ែផ�កេលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង ធនាគារជាតិៃន កម�ុជាអច

ត្រម�វឱ្យបេង�នសំវធិានធនចំេពះករេធ�ចំណាតថ់ា� ក្់រទព្យសកម�មនិ្រតឹម្រត�វ េដយដកេចញពីមូលនិធិភាគទុនិក។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ អំពីនីតិវធិីខងេលេនះ េហយ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វ

្របតិបតិ�តមភា� មរហូតដល់មានករេលកែលងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

 រល់ករដកេចញែដលពកព់ន័� ្រត�វមានបង� ញច្បោស់េនេលតរងគណនាេដយមានេយាងអធិប��  ឬ

េសចក�ីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ។ ក�ុងករណី មិនេគារពតម្រប្រពឹតិ�កម� ្រប�ង

្របយត័�និងរល់ករដកេចញេទេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិចរណាដកព់ិនយ័ និងមានវធិានករចំេពះ

្រគឹះស� នធនាគារែដលេល�ស និងេបចបំាចច់េំពះគណៈ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� នធនាគារេនាះ។ េនេពលែដល

ទទួលបាន្រប្រពឹតិ�កម�្រប�ង្របយត័� និងករដកេចញពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគឹះស� នធនាគារ េ្រកមករទទួល

ខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�វជូនដំណឹងភា� មេទសវនករឯករជ្យ សមាជិកគណៈកម�ករសវនកម� និងបុគ�ល

ទទួលបន�ុក្របតិបតិ�តមដូចមានែចងក�ុងចំណុច ១ ខងេល។ 
 

៤.- វធិានករអន�រកល  

េដម្បអីនុវត�្របកស្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វេកះ្របជុំមហសន�ិបាតភាគទុនិក េន

មុនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ឆា� ២ំ០១១ េដម្បសីេ្រមចអំពីករែបងែចក្របាកចំ់េណញរក្សោទុកែដលបានបង�រទុក និង 

ែដលបានេធ�សវនកម� េហយ្រសបតមក្រមិតកំណត់អំពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកជាែផ�កៃនេដមទុនថា� ក់ទី១។ 

 ែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុ ែផនករអភវិឌ្ឈអជីវកម� និងផលបះ៉ពល់ែដលបានព្យោករណ៍ទុកេទេល
ស� នភាព និងអនុបាតសធនភាពរបស់្រគឹះស� នធនាគារ មហសន�ិបាតភាគទុនិក្រត�វសេ្រមចអំពីករែបងែចក

្របាកច់ំេណញរក្សោទុកតមទ្រមងជ់ា៖ 

 - ករបែង�រេទគណនីទុនប្រម�ងែដលមនិ្រត�វែបងែចក 

 - ករប��ូលេទក�ុងេដមទុនែដលបានបង ់

 - ករែបងែចកភាគលភ ឬ 

 - ករគួបប��ូ ល ៣ ចំណុចខងេល។  
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៥.- សំេណ សំុែបងែចក្របាកច់េំណញរក្សោទុក 

គណៈ្រគប្់រគង្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វផ�ល់រេបៀបវរៈៃនមហសន�ិបាតេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យបាន 

១០ៃថ�េធ�ករ មុនកលបរេិច�ទមហសន�ិបាត។ រេបៀបវរៈមហសន�ិបាត្រត�វមានរយលំអិតជាពិេសសដំេណាះ

្រសយែដល្រត�វដកជូ់នភាគទុនិកអនុមត័ និងសំេណ សំុែបងែចក្របាកច់ំេណញរក្សោទុក។ ្របសិនេប សំេណ
ដំេណាះ្រសយេនាះជាប�� កង�ល់្រប�ង្របយត័� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

ចំេពះគណៈ្រគប្់រគង អំពីកង�ល់ែផ�ក្រត�តពិនិត្យ ឬករបដិេសធេដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងជាពិេសស 

ស� នភាពសធនភាពរបស់្រគឹះស� នធនាគារ ក�ុងរយៈេពល ៥ ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីបានទទួលរេបៀបវរៈ និង

សំេណ ដំេណាះ្រសយេនាះ។ គណៈ្រគប្់រគង្រត�វជូនពត័ម៌ានេទភាគទុនិកអពីំករបដិេសធ ឬអធិប�� ្រប�ង 

្របយត័� េបមាន។ 
 

៦.-  ្របសិទ�ភាពអនុវត�វធិសី�ស�គណនាថ� ី

 េនៃថ�ទីមួយបនា� ប់ពីមហសន�ិបាតភាគទុនិកែដលនឹង្រប្រពឹត�ិេទមិនយឺតជាងៃថ�ទី៣១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ 

េដម្បសីេ្រមចអពំីរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របាយករណ៍ចំេណញខត ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១០ ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វ

អនុវត�េ្របវធិីស�ស�គណនាថ�ី និងេ្របទ្រមងរ់បាយករណ៍ដូចមានជូនភា� ប។់ 

 េនេ្រកយៃថ�ទី៣១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ ្រគឹះស� នធនាគារែដលមាន្របាកច់ំេណញរក្សោទុកេលសពី 

២០% ៃនេដមទុនថា� កទ់១ី មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យប��ូលចំែណកេលសេនាះ េទក�ុងករគណនាមូលនិធផិា� ល់

សុទ�េទ។ ្របសិនេប្រគឹះស� នធនាគារេនែតបន�រយករណ៍អំពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុកែដលេលសេនាះ ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជានឹងែកត្រម�វករគណនា និងដកេចញនូវចែំណកេលស ្រពមទងំពចិរណាដកព់ិនយ័និងមាន 

វធិានករចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ និងគណៈ្រគប្់រគង។ 
 

៧.-  កតព�កចិ�រយករណ៍ 

 េដម្បគីា្ំរទរបាយករណ៍ដំបងូទកទ់ងនឹងករគណនាមលូនិធិផា� ល់សុទ� ែដល្រត�វអនុវត�មនិយឺតជាងៃថ�ទី
៣១ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១១ គណៈ្រគប្់រគងមានកតព�កិច�ផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវកំណតេ់ហតុផ�ូវករ 

ៃនមហសន�ិបាតភាគទុនិក ែដលបង� ញច្បោស់ពីករអនុមត័ែបងែចក្របាកច់ំេណញរក្សោទុកែដលបានបង�រ និង

ែដលបានេធ�សវនកម�្រសបតមចំណុច ៤ ខងេល។ 

 បនា� បព់ីមហសន�ិបាតភាគទុនិកសេ្រមច របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ករែបងែចកភាគលភ និងករែបងែចក

្របាកច់ំេណញរក្សោទុកៃនឆា� មំុនៗ គណៈ្រគប្់រគង្រត�វេចញកំណតេ់ហតុផ�ូវករែដលបង� ញច្បោស់ពីករសេ្រមច 

អំពីករែបងែចកផលចំេណញនិង្របាកច់ំេណញរក្សោទុក ឬករប��ូ លេទក�ុងេដមទុនែដលបានបងក់ដូ៏ចជា

ដំេណាះ្រសយេផ្សងៗែដលអចមានផលបះ៉ពល់េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលេទេលស� នភាពសធនភាព 

រចនាសម�ន័�េដមទុន និងអនុបាតសធនភាពរបស់្រគឹះស� នធនាគារ។ 

 របាយករណ៍ពកព់ន័�្រត�វបានផ�ល់ជូន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិយឺតជាងៃថ�ទី៣១ ែខឧសភា េរៀងរល់ឆា� ។ំ 
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៨.- េសចក�ីែណនាេំនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១១          
 េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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វិធានគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍



វិធានគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍



ធ៧-០២-២១៨ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករដក់ឱ្យអនវុត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប់្រគះឹស� នធនាគារ នងិហរិ��វត� ុ

 
្របករ ១.-  

ដកេ់ចញប�ងគ់ណនី នងិកតព�កចិ�េបកចំហពត័ម៌ានស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដល បានទទួលអជា� បណ័�  ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យអនុវត�ដូចមានឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ 
 

្របករ ២.-     

 ករអនុវត�ននូ៍វប�ងគ់ណនីនងិកតព�កចិ�េបកចហំពត័ម៌ាន្រត�វចបេ់ផ�មេនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣។ 
 

្របករ ៣.-  
 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍េផ្សងៗ រមួមានរបាយករណ៍របិូយវត�ុែដល្រត�វេផ�មក 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបែ់ខមករ ឆា� ២ំ០០៣ និង្រគាបន�បនា� ប្់រត�វបំេពញ្រតឹម្រត�វេលមូលដ� នប�ងគ់ណន ី

និងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន។ 
 

្របករ ៤.-  
 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិបេង�តបែន�ម ឬលុបេចលេឈ� ះ និងេលខគណនីតមករចបំាច។់  
 

្របករ ៥.-  
 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វអនុវត�តមផងែដរនូវស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា ែដលេចញ 

េដយ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ។ 

 ក�ុងករណីែដលកតព�កិច�គណេនយ្យកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានភាពខុសគា� ពីស�ងដ់រ 

គណេនយ្យកម�ុជា  កតព�កចិ�ែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�។ 
 

្របករ ៦.-  
 រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

 

្របករ ៧.-  
 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត� 

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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្របករ ៨.-   
 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥   ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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563

ធ៧-០២-២១៨ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករដក់ឱ្យអនវុត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប់្រគះឹស� នធនាគារ នងិហរិ��វត� ុ

 
្របករ ១.-  

ដកេ់ចញប�ងគ់ណនី នងិកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ានស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ែដល បានទទួលអជា� បណ័�  ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យអនុវត�ដូចមានឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ 
 

្របករ ២.-     

 ករអនុវត�ននូ៍វប�ងគ់ណនីនងិកតព�កចិ�េបកចហំពត័ម៌ាន្រត�វចបេ់ផ�មេនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣។ 
 

្របករ ៣.-  
 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងរបាយករណ៍េផ្សងៗ រមួមានរបាយករណ៍របិូយវត�ុែដល្រត�វេផ�មក 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបែ់ខមករ ឆា� ២ំ០០៣ និង្រគាបន�បនា� ប្់រត�វបំេពញ្រតឹម្រត�វេលមូលដ� នប�ងគ់ណន ី

និងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន។ 
 

្របករ ៤.-  
 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិបេង�តបែន�ម ឬលុបេចលេឈ� ះ និងេលខគណនីតមករចបំាច។់  
 

្របករ ៥.-  
 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វអនុវត�តមផងែដរនូវស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា ែដលេចញ 

េដយ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ�� វត�ុ។ 

 ក�ុងករណីែដលកតព�កិច�គណេនយ្យកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានភាពខុសគា� ពីស�ងដ់រ 

គណេនយ្យកម�ុជា  កតព�កិច�ែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�។ 
 

្របករ ៦.-  
 រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

 

្របករ ៧.-  
 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត� 

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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្របករ ៨.-   
 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥   ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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564

ធ៧-០៣-០១ ស.រ.ណ.ន 
 

សរចរែណនា ំ
ស�ពី ី

ករេធ�បង�រ នងិរលំស្់របចៃំថ�ស្រមាប ់
ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស 

3 
 

មូលដ� នស្រមាបក់ត្់រតគណេនយ្យ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាមេធ្យោបាយមយួស្រមាបផ់�ល់ពត័ម៌ាន ែដល

មាន្របេយាជន្៍រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវលេទ្រគបអ់�កេ្រប្របាស់ែដល្រត�វករ។ េហតុេនះ េដម្បសំីរលួដល់

ដំេណ រករេ្រប្របាស់្របពន័�គណេនយ្យបង�រ និងករ្រត�តពិនិត្យទិន�នយ័ ផ�ល់មូលដ� ន្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន

កនែ់ត្របេសរេឡងដល់ធនាគារកិ ពិេសសករអនុវត�នប៍�ងគ់ណនីឯកភាព្រប្រពឹត�េទបានល� និងមានតមា� ភាព 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំតដូ់ចខងេ្រកមៈ 

១. ្រគបធ់នាគារពណិជ�និងធនាគារឯកេទស ្រត�វគណនា និងចុះប�� ិកបង�រករ្របាក ់និងរលំស់

េលអចលន្រទព្យេរៀងរល់ៃថ� 

២. ករេធ�បង�រ នងិរលំស់្របចៃំថ�  ្រត�វបានគតិប��ូ លស្រមាបក់រអនុវត�ប�ងគ់ណនេីពញេលញ 

 សរចរែណនាេំនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 
 
 

 
ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី០១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៣ 

នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ 
ផាន់ ហូរ    នាវ ច័ន�ថាណា 
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ធ៧-០៤-២០៤ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពី ី
ករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្របចឆំា�  ំ

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  

  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលបានេធ�នងិប�� កេ់ដយ

សវនកម�្របចឆំា�  ំ េហយេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យបានមុន ៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� ្ំរបតិទិននមីយួៗ។ ស�ង

ករគណនឯីករជ្យ្របតិ្រស�តិ្រត�វេធ�សវនកម� និងផ�ល់មតិេយាបល់េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ២.-            

  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វបានប�� កេ់ដយសវនកម�

្រសបតមខ�ឹមសរដូចមានែចងក�ុងឧបសម�ន័�ភា� បម់កជាមយួេនះ។ 

្របករ ៣.-  

 របាយករណ៍និងគណន ី ែដល្រត�វេចញផ្សោយដូចមានក�ុងេគាលករណ៍ែណនា្ំរត�វចបេ់ផ�មពីឆា� ំ

២០០៥ េនះតេទ េហយមនិ្រត�វយឺតជាងៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ៃនឆា� ្ំរបតិទនិនិមយួៗ។ របាយករណ៍នងិគណនី
ែដលបានេចញផ្សោយ ្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជននិងសធារណជន។ 

្របករ ៤.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលមនិបានអនុវត�តមបទប�� េនះ្រត�វទទួលរងករផាកពិនយ័្រសប

តមមា្រត៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់នូវ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៦.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។  

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០៤ 

                                      េទសភបិាល                                                                              
         ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៤-២០៤ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពី ី
ករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្របចឆំា�  ំ

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  

  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដលបានេធ�នងិប�� កេ់ដយ

សវនកម�្របចឆំា�  ំ េហយេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យបានមុន ៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� ្ំរបតិទិននមីយួៗ។ ស�ង

ករគណនឯីករជ្យ្របតិ្រស�តិ្រត�វេធ�សវនកម� និងផ�ល់មតិេយាបល់េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ២.-            

  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល្រត�វបានប�� កេ់ដយសវនកម�

្រសបតមខ�ឹមសរដូចមានែចងក�ុងឧបសម�ន័�ភា� បម់កជាមយួេនះ។ 

្របករ ៣.-  

 របាយករណ៍និងគណន ី ែដល្រត�វេចញផ្សោយដូចមានក�ុងេគាលករណ៍ែណនា្ំរត�វចបេ់ផ�មពីឆា� ំ

២០០៥ េនះតេទ េហយមនិ្រត�វយឺតជាងៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ៃនឆា� ្ំរបតិទនិនិមយួៗ។ របាយករណ៍នងិគណនី
ែដលបានេចញផ្សោយ ្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជននិងសធារណជន។ 

្របករ ៤.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលមនិបានអនុវត�តមបទប�� េនះ្រត�វទទួលរងករផាកពិនយ័្រសប

តមមា្រត៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់នូវ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៦.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។  

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០៤ 

                                      េទសភបិាល                                                                              
         ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�័ន�ទី១ 

 
របាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

 

េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពីអនុបាត្រកប

ខណ័� សន�នីយភាព។ 
 

 របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំ្រសបតមបទដ� នគណេនយ្យកម�ុជា (CAS) និងករែណនា ំ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនក�ុងករណីែដលបទដ� នគណេនយ្យកម�ុជាមនិបានប�� ក ់អំពី្រប្រពឹត�កម�គណេនយ្យ 

ឬត្រម�វករេបកចំហពត័ម៌ាន បទដ� នរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ (IFRS) ្រត�វបានេ្របជំនួស។ េទះជាយ៉ាង

ណាកេ៏ដយេនក�ុងរល់ស� នភាពែដលមានទំនាស់េកតេឡងរវងករែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ 

CAS ឬ IFRS ករែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វបានទទួលស� ល់ជាផ�ូវករ។ 
 

១. តរងតុល្យករ 

 ១.១ ធនាគារ្រត�វែតបង� ញនូវពត័ម៌ានអប្បបរមាេនក�ុងតរងតុល្យករ ឬក�ុងកំណតស់មា� ល់ៃនរបាយ-

ករណ៍ហិរ�� វត�ុដូចខងេ្រកម: 

  ្រទព្យសកម� 

  សមតុល្យជាមយួធនាគារកណា� ល 

  សមតុល្យជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត 

  ករដក្់របាកប់េ��  និងករផ�ល់ឥណទនេទធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត 

  មូលប្័រត និង បណ័� រតនាគាររបស់រដ� ភបិាល 

  មូលប្័រតពណិជ�កម� 

  បណ័� ្រត�វទទួល 

  ករឱ្យខ�ីចងករ និងបុេរ្របទនចំេពះអតិថិជន (កំណតស់មា� ល់ ១.៥)  
 សំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់និងសង្សយ័ 

  - សំវធិានធនជាកល់ក ់

 - សំវធិានធនទូេទ 

ករវនិិេយាគេលមូលប្័រតែដលមានជាកម�សិទ� ិ (េធ�ករវភិាគថាេតជាមូលនិធ ិ ឬបណុំល) ្រទព្យ 

សកម�េផ្សងេទៀត (ផ�ល់ពត័ម៌ានលំអិតៃនខ�ងសំ់ខន់ៗ ) 
្របាកជ់ំពករ់បស់្រក�មហុ៊នភាគទុនិក 

្របាកជ់ំពករ់បស់្រក�មហុ៊នបតុ�សម�ន័� (េធ�វភិាគថាេតជាមលូធន ឬបណុំល) 
ករវនិិេយាគេនក�ុង្រក�មហុ៊នែដលជាសម�ន័��� តិ (េធ�ករវភិាគថាេតជាមូលប្័រតបំណុល ឬ 

មូលប្រតភាគហុ៊ន) 
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អចលន្រទព្យ (កំណតស់មា� ល់ ១.៤) 
 ្រទព្យសម្បត�ិែដលរបឹអូសពីកូនបំណុល (កំណតស់មា� ល់ ១.៤) 
  
 ្រទព្យអសកម� 

 ្របាកប់េ��  និងសមតុល្យរបស់ធនាគារេផ្សងៗ 

 ្របាកប់េ�� របស់អតិថិជនមនិែមនជាធនាគារ 

 សំវធិានធនេលពន� 

 បណ័�  នងិរបូិយណត�ិ្រត�វសង 

 ្របាកក់ំចីេផ្សងៗ (េដម្បផី�ល់នូវករបំែបកៃនខ�ងសំ់ខន់ៗ  ) 
 ភាគលភែដល្រត�វសង 

 ្របាកជ់ំពក្់រក�មហុ៊នភាគទុនកិ 

 ្របាកជ់ំពក្់រក�មហុ៊នបតុ�សម�ន័� 

 មូលប្័រតបណុំលែដលបានេចញផ្សោយ (កំណតស់មា� ល់ ១.៣) 
 ្របាកជ់ំពកភ់ាគទុនិក 

 េដមទុន នងិ្របាកប់្រម�ង 

 េដមទុនរមួចំែណក (សខបរេទស) 
 េដមទុន នងិ្របាកប់្រម�ង 

 េដមទុនរមួចំែណក (សខបរេទស) 
 ភាគហុ៊ន (ែដលបានចុះប�� ី េចញផ្សោយ និងទទួលស� ល់) 
 ្របាកខ់�ីបំេពញេដមទុន 

្របាកប់្រម�ង (េធ�ករវភិាគេទតម្របេភទនីមយួៗៃនទុនប្រម�ង) េដយរមួប��ូ លទងំករវយ

តៃម�េឡងវញិទុនប្រម�ង (កំណតស់មា� ល់ ១.២) 
្របាកច់ំេណញរក្សោទុក/ករបង�រខត 

 ១.២ ធនាគារ្រត�វែតបង� ញចំនួនៃន្របាកប់្រម�ងេទតម្របេភទនីមយួៗេនេដមឆា� នំងិចុងឆា� ៃំនករយិ 

បរេិច�ទគណេនយ្យ ្រពមទងំចំនួនៃនករេផ�រេទ ឬ េផ�រមកពី្របេភទនមីយួៗៃនទុនប្រម�ងេនកំឡុងឆា� ។ំ 

 

 ភាគហុ៊ន 

ធម�ត 
ទុនប្រម�ង 

ធនាគារទូេទ 
ទុនប្រម�ង ករវយតៃម�េឡងវញិៃនមូលប្័រត 

ភាគហុ៊នរយៈេពលែវងែដលអចលកប់ាន 
្របាកចំ់េណញ 

រក្សោទុក 
សមតុល្យេដម្រគា 

+ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង 

-ករដកេចញពីទុនប្រម�ង 

សមតុល្យចុងេ្រកយ 
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អចលន្រទព្យ (កំណតស់មា� ល់ ១.៤) 
 ្រទព្យសម្បត�ិែដលរបឹអូសពីកូនបំណុល (កំណតស់មា� ល់ ១.៤) 
  
 ្រទព្យអសកម� 

 ្របាកប់េ��  និងសមតុល្យរបស់ធនាគារេផ្សងៗ 

 ្របាកប់េ�� របស់អតិថិជនមនិែមនជាធនាគារ 

 សំវធិានធនេលពន� 

 បណ័�  នងិរបូិយណត�ិ្រត�វសង 

 ្របាកក់ំចីេផ្សងៗ (េដម្បផី�ល់នូវករបំែបកៃនខ�ងសំ់ខន់ៗ  ) 
 ភាគលភែដល្រត�វសង 

 ្របាកជ់ំពក្់រក�មហុ៊នភាគទុនកិ 

 ្របាកជ់ំពក្់រក�មហុ៊នបតុ�សម�ន័� 

 មូលប្័រតបណុំលែដលបានេចញផ្សោយ (កំណតស់មា� ល់ ១.៣) 
 ្របាកជ់ំពកភ់ាគទុនិក 

 េដមទុន នងិ្របាកប់្រម�ង 

 េដមទុនរមួចំែណក (សខបរេទស) 
 េដមទុន នងិ្របាកប់្រម�ង 

 េដមទុនរមួចំែណក (សខបរេទស) 
 ភាគហុ៊ន (ែដលបានចុះប�� ី េចញផ្សោយ និងទទួលស� ល់) 
 ្របាកខ់�ីបំេពញេដមទុន 

្របាកប់្រម�ង (េធ�ករវភិាគេទតម្របេភទនីមយួៗៃនទុនប្រម�ង) េដយរមួប��ូ លទងំករវយ

តៃម�េឡងវញិទុនប្រម�ង (កំណតស់មា� ល់ ១.២) 
្របាកច់ំេណញរក្សោទុក/ករបង�រខត 

 ១.២ ធនាគារ្រត�វែតបង� ញចំនួនៃន្របាកប់្រម�ងេទតម្របេភទនីមយួៗេនេដមឆា� និំងចុងឆា� ៃំនករយិ 

បរេិច�ទគណេនយ្យ ្រពមទងំចំនួនៃនករេផ�រេទ ឬ េផ�រមកពី្របេភទនីមយួៗៃនទុនប្រម�ងេនកំឡុងឆា� ។ំ 

 

 ភាគហុ៊ន 

ធម�ត 
ទុនប្រម�ង 

ធនាគារទូេទ 
ទុនប្រម�ង ករវយតៃម�េឡងវញិៃនមូលប្័រត 

ភាគហុ៊នរយៈេពលែវងែដលអចលកប់ាន 
្របាកចំ់េណញ 

រក្សោទុក 
សមតុល្យេដម្រគា 

+ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង 

-ករដកេចញពីទុនប្រម�ង 

សមតុល្យចុងេ្រកយ 
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 ស�ងដ់រ បំណុលេ្រកមស�ងដ់រ បំណុលសង្សយ័ និងបណុំលបាតប់ង ់ ្រសបតម្របកសេលខ 

 ធ៧-០០-៥១ ស�ីពីចំណាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេលបណុំលអ្រកក ់ និងបណុំលសង្សយ័ នងិ 

 ្របកសេលខ ធ៧-០២-១៤៥ ស�ីព ីវេិសធនកម�េល្របកសេលខ ធ៧-០០-៥១ មាន [ជំនួស

 េដយ ធ៧-០៩-០៧៤ ្របក ស�ីពី ករេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ] 

 សមតុល្យចុងេ្រកយ សមតុល្យចុង្រគា 

បំណុលស�ងដ់រ 
-  មានករធានា 

- មនិមានករធានា 

បំណុលេ្រកមស�ងដ់រ 
- មានករធានា 

- មនិមានករធានា 

បំណុលសង្សយ័ 

- មានករធានា 

- មនិមានករធានា 

បំណុលបាតប់ង ់

- មានករធានា 
- មនិករធានា 

  

១.៧ ធនាគារ្រត�វផ�ល់នូវតរងែដលបង� ញពីបំែរបំរលួសមតុល្យ ៃនសំវធិានធនេនេដម្រគាដកេចញ 

 ឬបូកប��ូ លក�ុងគណនចីំេណញ-ខតេនក�ុងឆា�  ំ ចំននួទឹក្របាកេ់្រប្របាស់ស្រមាបលុ់បេចល

 បំណុលអ្រកក្់របចឆំា�  ំនិងសមតុល្យចុង្រគា ែដលអនុវត�តម : 

 - សំវធិានធនជាកល់កស់្រមាបប់ំណុលបាតប់ង ់

 - សំវធិានធនជាកល់កស់្រមាបក់រថយចុះតៃម�ៃនករវនិិេយាគ នងិ្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត 

 - សំវធិានធនទូេទ ស្រមាបប់ំណុលបាតប់ងែ់ដលអចេកតេឡង និងហនិភយ័ធនាគារ 

  េផ្សងេទៀត តរង្រសេដៀងគា� ែដលបង� ញពីបំែរបំរលួៃនករ្របាកព់្ួយរទុក ធនាគារ្រត�វ 

  ផ�ល់ឱ្យផងែដរ។ 

១.៨ ្រទព្យសកម�ែដលបានសន្យោជាវត�ុធានាជាមយួភាគីទីប ី រមួទងំចំននួសរបុៃនបណុំលែដលមាន 

ករធានា្រត�វេធ�ករបង� ញផងែដរ។ 
 

 

២.របាយករណ៍ចំេណញ-ខត 

 ធនាគារ្រត�វែតបង� ញនូវពត័ម៌ានអប្បបរមាេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត ឬក�ុងកណំតស់មា� ល់

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ដូចខងេ្រកម: 
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 ១.៣  ចំេពះមូលប្័រតបំណុលេចញផ្សោយេដយធនាគារែដលមានឥណ្របតិទនដំបូងេ្រចនជាង ១ឆា�  ំ

ធនាគារ្រត�វបង� ញអ្រតករ្របាក ់ (ចំេពះមូលប្័រតែដលអ្រតករ្របាកេ់ថរ) ឬ វធិីស�ស�កំណតអ់្រតករ្របាក ់

(ចំេពះមូលប្័រតែដលមានអ្រតករ្របាកអ់ែណ� ត) និងកលបរេិច�ទទូទតស់ង។ 

 ១.៤ ធនាគារ្រត�វបង� ញពីតៃម�ទីផ្សោរៃនករវនិិេយាគ ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ និង្រទព្យសម្បត�ិ 

ែដលរបឹអូសកូនបណុំល។ (្រសបនឹងត្រម�វករៃន្របកសេលខ ធ៧-០១-១៨៧ ្របក ស�ីពីអចលន្រទព្យរបស់ 

ធនាគារ) 
១.៥ ឱ្យខ�ីចងករ និងបុេរ្របទនេទអតិថិជន 

 

 សមតុល្យេដម្រគា សមតុល្យចុងេ្រកយ 

ឥណទនេទរដ� ភបិាល 

     - រជរដ� ភបិាល 

     - េផ្សងៗ 
  

ឥណទនពណិជ�កម� 

- ឥណទនវបិារបូន ៍

- ឥណទនរយៈកលខ� ី

- ឥណទនរយៈកលែវង 

- ឥណទនភតិសន្យោ 

- ឥណទនសម�ន័��� ត ិ

- ឥណទនពណិជ�កម�េផ្សង ៗ 

  

ឥណទនចំេពះអ�កេ្រប្របាស់ 

- អចលន្រទព្យ 

- ឥណទនវបិារបូន ៍

- ឥណទនចំេពះអ�កេ្រប្របាស់ 

- េផ្សងៗ 

  

ឥណទនសរបុ   
 

 ចំេពះខ�ឹមសរៃន  " ឥណទនសម�ន័�ញាតិ " ែដលមានែចងក�ុងមា្រតទ៤ី៩ និង ៥០ ក�ុងជំពូក១៦ ៃន

ច្បោបស់�ីពី ្រគះឹស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ។  
១.៦ ធនាគារ្រត�វបង� ញចំនួនសរបុដុលៃនឥណទនដំេណ រករ និងឥណទនមនិដេំណ រករ 

 (បំណុលែដលមានករធានា និងបណុំលមនិមានករធានា) ែដលបានកំណតជ់ា បំណុលជា
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 ស�ងដ់រ បំណុលេ្រកមស�ងដ់រ បំណុលសង្សយ័ និងបណុំលបាតប់ង ់ ្រសបតម្របកសេលខ 

 ធ៧-០០-៥១ ស�ីពីចំណាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេលបណុំលអ្រកក ់ និងបណុំលសង្សយ័ និង 

 ្របកសេលខ ធ៧-០២-១៤៥ ស�ីព ីវេិសធនកម�េល្របកសេលខ ធ៧-០០-៥១ មាន [ជំនួស

 េដយ ធ៧-០៩-០៧៤ ្របក ស�ីពី ករេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ] 

 សមតុល្យចុងេ្រកយ សមតុល្យចុង្រគា 

បំណុលស�ងដ់រ 
-  មានករធានា 

- មនិមានករធានា 

បំណុលេ្រកមស�ងដ់រ 
- មានករធានា 

- មនិមានករធានា 

បំណុលសង្សយ័ 

- មានករធានា 

- មនិមានករធានា 

បំណុលបាតប់ង ់

- មានករធានា 
- មនិករធានា 

  

១.៧ ធនាគារ្រត�វផ�ល់នូវតរងែដលបង� ញពីបំែរបំរលួសមតុល្យ ៃនសំវធិានធនេនេដម្រគាដកេចញ 

 ឬបូកប��ូ លក�ុងគណនចីំេណញ-ខតេនក�ុងឆា�  ំ ចំននួទឹក្របាកេ់្រប្របាស់ស្រមាបលុ់បេចល

 បំណុលអ្រកក្់របចឆំា�  ំនិងសមតុល្យចុង្រគា ែដលអនុវត�តម : 

 - សំវធិានធនជាកល់កស់្រមាបប់ំណុលបាតប់ង ់

 - សំវធិានធនជាកល់កស់្រមាបក់រថយចុះតៃម�ៃនករវនិិេយាគ នងិ្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត 

 - សំវធិានធនទូេទ ស្រមាបប់ំណុលបាតប់ងែ់ដលអចេកតេឡង និងហនិភយ័ធនាគារ 

  េផ្សងេទៀត តរង្រសេដៀងគា� ែដលបង� ញពីបំែរបំរលួៃនករ្របាកព់្ួយរទុក ធនាគារ្រត�វ 

  ផ�ល់ឱ្យផងែដរ។ 

១.៨ ្រទព្យសកម�ែដលបានសន្យោជាវត�ុធានាជាមយួភាគីទីប ី រមួទងំចំននួសរបុៃនបណុំលែដលមាន 

ករធានា្រត�វេធ�ករបង� ញផងែដរ។ 
 

 

២.របាយករណ៍ចំេណញ-ខត 

 ធនាគារ្រត�វែតបង� ញនូវពត័ម៌ានអប្បបរមាេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត ឬក�ុងកំណតស់មា� ល់

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ដូចខងេ្រកម: 
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្របាកច់ំេណញមនិសម្រសបេផ�រមកពីឆា� មំនុ 

ភាគលភ 

- ភាគលភបេណា� ះអសន� 

- ភាគលភចុងេ្រកយែដលបានេស� 

េផ�រេទទុនប្រម�ងទូេទ 

្របាកច់ំេណញមនិសម្រសបេផ�រេទ្រគាខងមុខ 
 

៣- របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក ់

 ធនាគារ្រត�វែតេរៀបចំរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក។់ 
 

៤- ជំពូកេ្រកតរងតលុ្យករ 

 ធនាគារគួរែតបង� ញពីករែបងែចកខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករជាបីែផ�កដូចតេទ: 

•  កិច�សន្យោយថាភាព ្រត�វបង� ញចំនួនទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោស្រមាបធ់ាតុនីមយួៗខងេ្រកម ឬ 

ធាតុណាែដលមានចណំាតថ់ា� ក្់របហក្់របែហលនងឹធាតុខងេ្រកមៈ 

- ជំនួយឥណទនផា� ល់ 

 - យថាភាពពកព់ន័�នឹង្របតបិត�ិករ 

 - យថាភាពពកព់ន័�នឹងពណិជ�កម� 

 - កិច�សន្យោយថាភាពេផ្សងៗ 

• ករសន្យោ្រត�វបង� ញពីចំននួទឹក្របាកៃ់នខ�ងន់ីមយួៗែដលបានសន្យោដូចខងេ្រកម: 

- ក្រមតិឥណទនមនិបានដក និងករសន្យោពន្យោរេពលឥណទនេផ្សងៗ 

- កិច�សន្យោផ�ល់ឥណទនែដលមនិបានដកេ្រប និងករបន�េលកិច�សន្យោផ�ល់ឥណទន 

- ករទិញ ឬលក្់រទព្យសកម� និងករដក្់របាកប់េ�� េនេពលអនាគត 

- ករសន្យោេផ្សងៗ 

• ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុនទិស្សន�នែ៍ដលមានជារបិូយបណ័� បរេទស អ្រតករ្របាកនិ់ងេដមទុន ដុ ំ

មាស ឬ ្របាក ់និងទំនិញេ្រប្របាស់េផ្សងៗ រមួទងំកចិ�សន្យោេផ្សងៗែដលពកព់ន័�។ កិច�សន្យោទងំេនាះ

មានករទិញ-លករ់បូិយបណ័�  និងផលប្័រតនាេពលអនាគត ករេដះដូររបិូយបណ័�  និងអ្រតករ្របាក ់

ករយល់្រពមកំណតអ់្រតករ្របាកន់ាេពលអនាគត សិទ�ិទិញ ឬលកែ់ដលកណំតត់ៃម� ជាកល់ក់

ស្រមាបេ់ពលខងមុខ។      ក�ុងករណីចបំាចធ់នាគារ្រត�វបង� ញនូវចំនួនទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោ តៃម�ទីផ្សោរ

ដុលវជិ�មាន ឬអវជិ�មាន និងមានឥទ�ិពលៃនកិច�្រពមេ្រព�ងសរបុែដលអចអនុវត�បាន តមផ�ូវច្បោប់

ចំេពះខ�ងន់មីយួៗ។ ក�ុងករណីចបំាចព់ត័ម៌ានដូចគា� េនះ្រត�វបានឱ្យស្រមាបទ់ំនិញេ្រប្របាស់ និង

ឥណទននិទស្សន�ន។៍ ្រត�វែញកឱ្យដចៃ់ន្របតិបត�កិរេទេលឧបករណ៍និទស្សន�នរ៍វង្របតិបត�ិករ
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- ចំណូលពីករ្របាក ់

- ចំណាយករ្របាក ់

- ចំណូលពីករ្របាកសុ់ទ� 

- ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ 

 - ចំេណញ(ខត) ពីសកម�ភាពជួញដូរ (េធ�ករវភិាគេលចំណូលែដលបានមកពីករជួញដូរ 

រូបិយប័ណ�  មូលប័្រត និងឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េដយែឡកពីគា� ។ 

 - ៃថ�ឈ�ួល និងកំៃរេជងសរ 
 - ភាគលភ (េធ�ករវភិាគេលចំណូលភាគលភែដលបានមកពីបតុ�សម�ន័� មកពី្រក�មហុ៊នែដល 

  ជាសម�ន័�ញាតិ និងមកពីករវនិិេយាគេផ្សងេទៀតេដយែឡកពីគា� )។ 

 - ៃថ�ជួល 

 - ចំេណញ (ខត) ពីករលកម់លូប្័រតវនិិេយាគ 

 - ចំណូលេផ្សងៗ 

ចណំាយេល្របតបិត�កិរេផ្សងៗ 

- ករចំណាយេលបុគ�លិក (រមួប��ូ លទងំ្របាកេ់លកទឹកចតិ�) 
- ករចំណាយេលអគ�នាយក និងអត�្របេយាជនប៍ែន�ម 

- ្របាកក់ំៃររបស់សវនករ 

- រលំស់េល្រទព្យសកម�អរបិូយ 

- ករែថរក្សោ និងករជួលៃនអចលន្រទព្យ 

- ករចំណាយេលអគារ (ករែថរក្សោនិងករធានារ៉បរ់ង) 
- ករចំណាយេផ្សងៗ 

- ចំណាយេលសន�ិសុខ (ធានារ៉បរ់ងេលករដឹកជ��ូ នសច្់របាក ់ករែថរក្សោអគារ និងអតិថិជន)។ 

្របាកច់េំណញព្ីរបតបិត�កិរ 

សំវធិានធនស្រមាបឥ់ណទនបាតប់ងែ់ដលអចេកតមាននិងករថយចុះតៃម�ៃន្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត 

- សំវធិានធនជាកល់កស់្រមាបប់ំណុលបាតប់ង ់

- សំវធិានធនជាកល់កស់្រមាបក់រថយចុះតៃម�ៃនករវនិិេយាគ នងិ្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត 

- សំវធិានធនទូេទ រមួប��ូ លទងំសំវធិានធនស្រមាបប់ំណុលបាតប់ងែ់ដលអចេកតមាន និងហនិភយ័ 

 ធនាគារដៃទេទៀត 

- ករ្របមូលបានមកវញិនូវសំវធិានធន នងិចំណាយែដលបានលុបេចលពី្រគាមុន 

- ចំនួនែដលបានលុបេចល 

ករែបងែចក្របាកច់ំេណញ (ខត) ៃន្រក�មហុ៊នសម�ន័�ញាតិ 

ចំណាយបងព់ន� 
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្របាកច់ំេណញមនិសម្រសបេផ�រមកពីឆា� មំនុ 

ភាគលភ 

- ភាគលភបេណា� ះអសន� 

- ភាគលភចុងេ្រកយែដលបានេស� 

េផ�រេទទុនប្រម�ងទូេទ 

្របាកច់ំេណញមនិសម្រសបេផ�រេទ្រគាខងមុខ 
 

៣- របាយករណ៍លហូំរសច់្របាក ់

 ធនាគារ្រត�វែតេរៀបចំរបាយករណ៍លំហូរសច្់របាក។់ 
 

៤- ជំពូកេ្រកតរងតលុ្យករ 

 ធនាគារគួរែតបង� ញពីករែបងែចកខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករជាបីែផ�កដូចតេទ: 

•  កិច�សន្យោយថាភាព ្រត�វបង� ញចំនួនទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោស្រមាបធ់ាតុនីមយួៗខងេ្រកម ឬ 

ធាតុណាែដលមានចណំាតថ់ា� ក្់របហក្់របែហលនងឹធាតុខងេ្រកមៈ 

- ជំនួយឥណទនផា� ល់ 

 - យថាភាពពកព់ន័�នឹង្របតបិត�ិករ 

 - យថាភាពពកព់ន័�នឹងពណិជ�កម� 

 - កិច�សន្យោយថាភាពេផ្សងៗ 

• ករសន្យោ្រត�វបង� ញពីចំននួទឹក្របាកៃ់នខ�ងន់ីមយួៗែដលបានសន្យោដូចខងេ្រកម: 

- ក្រមតិឥណទនមនិបានដក និងករសន្យោពន្យោរេពលឥណទនេផ្សងៗ 

- កិច�សន្យោផ�ល់ឥណទនែដលមនិបានដកេ្រប និងករបន�េលកិច�សន្យោផ�ល់ឥណទន 

- ករទិញ ឬលក្់រទព្យសកម� និងករដក្់របាកប់េ�� េនេពលអនាគត 

- ករសន្យោេផ្សងៗ 

• ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុនទិស្សន�នែ៍ដលមានជារបិូយបណ័� បរេទស អ្រតករ្របាកនិ់ងេដមទុន ដុ ំ

មាស ឬ ្របាក ់និងទំនិញេ្រប្របាស់េផ្សងៗ រមួទងំកចិ�សន្យោេផ្សងៗែដលពកព់ន័�។ កិច�សន្យោទងំេនាះ

មានករទិញ-លករ់បូិយបណ័�  និងផលប្័រតនាេពលអនាគត ករេដះដូររបិូយបណ័�  និងអ្រតករ្របាក ់

ករយល់្រពមកំណតអ់្រតករ្របាកន់ាេពលអនាគត សិទ�ិទិញ ឬលកែ់ដលកណំតត់ៃម� ជាកល់ក់

ស្រមាបេ់ពលខងមុខ។      ក�ុងករណីចបំាចធ់នាគារ្រត�វបង� ញនូវចំនួនទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោ តៃម�ទីផ្សោរ

ដុលវជិ�មាន ឬអវជិ�មាន និងមានឥទ�ិពលៃនកិច�្រពមេ្រព�ងសរបុែដលអចអនុវត�បាន តមផ�ូវច្បោប់

ចំេពះខ�ងន់មីយួៗ។ ក�ុងករណីចបំាចព់ត័ម៌ានដូចគា� េនះ្រត�វបានឱ្យស្រមាបទ់ំនិញេ្រប្របាស់ និង

ឥណទននិទស្សន�ន។៍ ្រត�វែញកឱ្យដចៃ់ន្របតិបត�កិរេទេលឧបករណ៍និទស្សន�នរ៍វង្របតិបត�ិករ

542



572

 - េ្រចនជាង ៥ឆា�  ំ

  ករវភិាគេទតម្របេភទៃនឥណ្របតិទននីមយួៗ្រត�វែផ�កេទេលេពលេវលែដលេនសល់រហូតដល់ 

កលវសន�តមកិច�សន្យោេនក�ុងកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ។ 
 

៧- ករ្រត�តពនិិត្យ 

 ធនាគារ្រត�វបង� ញពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យ េហយពត័ម៌ានទងំេនាះមនិ

ចបំាចេ់បាះផ្សោយស្រមាបស់ធារណជនេនាះេទ។ 

៧.១ បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័� 

- ្របកសស�ីពីអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់ធនាគារនិង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ េលខ ធ៧-០០-៣៨ 

និង្របកសស�ីពីវេិសធនកម� េលខ ធ៧-០២-១៨៧ ្របក  
 ក-សច្់របាកង់យ្រស�ល (Liquidity Management) 

 ខ-ចំណាតថ់ា� កស់ច្់របាកង់យ្រស�ល(Liquidity Position)  

(ជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី អនុបាត្រកបខណ័�
សន�នីយភាព) 

 - ្របកសស�ីពីមូលនិធិផា� ល់សុទ� េលខ ធ៧-០០-៤៧ ្របក [ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១០-១៨២] 
 - ្របកសស�ីពីអនុបាតសធនភាព ធ៧-០០-៤៦ ្របក 

-  ្របកសស�ីពីសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់និងបំណុលសង្សយ័ េលខ ធ៧-០០-៥១ [ ជំនួសេដយ
 ្របកស ធ៧-០៩-០៧៤ ្របក ] 

 ៧-២ ពត័ម៌ានបែន�ម (ឧបសម�ន័� ២)  
 ៧-៣ សូចនាករហិរ�� វត�ុសំខន់ៗ  

  -  េដមទុន 

  -  ្រទព្យសកម� 

  -  ្របាកច់ំេណញ 

  - សច្់របាកង់យ្រស�ល 

 ៧-៤ របាយករណ៍របស់អ�ក្រគប្់រគង 

 អនុសសនរ៍បស់ស�ងករគណេនយ្យ កតស់មា� ល់ពចីណុំចេខ្សោយែដលរកេឃញេនក�ុងេពលេធ�សវនកម� 

ប៉ុែន�មនិកណំតែ់តចំណុចដូចមានែចងខងេ្រកមេទ:  

 ១- រល់កិច�សន្យោ និងកិច�្រពមេ្រព�ងែដលបានចុះហត�េលខរវងធនាគារ និងមា� ស់ភាគហុ៊ន នាយក្រគប់

្រគង និងភាគីែដលពកព់ន័�ដៃទេទៀត។ 

 ២- ករផា� ស់ប�ូរអ�ក្រគប្់រគង (បុគ�លិកជានខ់�ស់ ភាពញឹកញាប ់មូលេហតុ នងិជំេលះផល្របេយាជន ៍ជា 

សក� នុពល ករែតងតងំ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល) 
៣- ករឧេទ�សនាមផលិតផលថ�ី (ករលកម់ូលប្័រតេទសចរណ៍ និងកិច�សន្យោេដះដូរ) 
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បេ�� �សហនិភយ័ នងិ្របតបិត�ិករពណិជ�។ 
 

៥- េគាលករណ៍គណេនយ្យ 

  ធនាគារ្រត�វែតបង� ញឱ្យេឃញនូវេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ  ែដលបានអនុមត័ក�ុងករេរៀបចំ 

និងករបង� ញនូវរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ចណុំចខងេ្រកម្រត�វបង� ញក�ុងេគាលករណ៍គណេនយ្យ ប៉ុែន�មនិ

កំណត្់រតមឹែតចំនុចទងំអស់េនះេទ: 

- មូលដ� នៃនករទទួលស� ល់នូវ្របភព្របាកច់ណូំលសំខន់ៗ  

- ករផា� ស់ប�ូរវធិីស�ស�គណេនយ្យក�ុងកំឡុងៃនឆា�  ំែដលក�ុងករណីេនះគណនីហិរ�� វត�ុៃនឆា� មំុន្រត�វបាន 

បង� ញជាមយួវធិីស�ស�ថ� ី

- មូលដ� នស្រមាប់េធ�សំវធិាធនជាក់លក់េទេលឥណទនបាត់បង់ និងេធ�សំវធិានធនទូេទស្រមាប់

ហនិភ័យឥណទន ឬស្រមាបហ់នភិយ័ធនាគារដៃទេទៀត 

- វធិីស�ស�ៃនករវយតៃម�េទេលមូលប្័រតវនិិេយាគ ករជួញដូរមូលប្័រតនងិឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុនិទស្សន�ន ៍

- ករេធ�រលំស់េទេលអចលន្រទព្យ 

- មូលដ� នៃនកររមួប��ូ លរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

- ករេផ�រតៃម�្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របិូយបណ័� បរេទសមកជារបូិយបណ័� ក�ុង្រស�ក។ 
 

៦- ករកត់ចំែណកៃនព័ត៌មាន 

 ៦-១ ធនាគារ្រត�វវភិាគឥណទន និងបុេរ្របទនេទតមជំពូកៃនវស័ិយដូចខងេ្រកម (ករ្របមូលផ�ុ ំនូវ 

ករផ�ល់ទុនេទតមវស័ិយ) 
- កសិកម� - ដឹកជ��ូ ន និងគមនាគមន ៍

- ឧស្សោហកម�         - េសវកម�    

- សំណង ់និងករស� បនា      - វជិា� ជីវៈ និងករេ្រប្របាស់ជាឯកជន   

(េលកែលងករឱ្យខ�ីស្រមាបទ់ិញផ�ះ)           

- ផ�ះ (ទិញ)       

- លកដុ់ំ នងិ លករ់យ    - េផ្សងៗ 

- នាេំចញ  

- នាចូំល  

 

  ៦-២ ធនាគារ្រត�វផ�ល់នូវករវភិាគឥណ្របតិទនស្រមាបក់រឱ្យខ�ី (ទងំធនាគារនិងមនិែមនធនាគារ) និង

ករដក្់របាកប់េ��  (ធនាគារ និងមនិែមនធនាគារ) េទតម្របេភទៃនកលវសន� ដូចខងេ្រកម: 
 - កលវសន�រយៈេពល ១ឆា�  ំ

 - េ្រចនជាង ១ឆា�  ំែតតិចជាង ៣ឆា�  ំ

 - េ្រចនជាង ៣ឆា�  ំែតតិចជាង ៥ឆា�  ំ
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 - េ្រចនជាង ៥ឆា�  ំ

  ករវភិាគេទតម្របេភទៃនឥណ្របតិទននីមយួៗ្រត�វែផ�កេទេលេពលេវលែដលេនសល់រហូតដល់ 

កលវសន�តមកិច�សន្យោេនក�ុងកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ។ 
 

៧- ករ្រត�តពនិិត្យ 

 ធនាគារ្រត�វបង� ញពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមស្រមាបេ់គាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យ េហយពត័ម៌ានទងំេនាះមនិ

ចបំាចេ់បាះផ្សោយស្រមាបស់ធារណជនេនាះេទ។ 

៧.១ បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័� 

- ្របកសស�ីពីអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់ធនាគារនិង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ េលខ ធ៧-០០-៣៨ 

និង្របកសស�ីពីវេិសធនកម� េលខ ធ៧-០២-១៨៧ ្របក  
 ក-សច្់របាកង់យ្រស�ល (Liquidity Management) 

 ខ-ចំណាតថ់ា� កស់ច្់របាកង់យ្រស�ល(Liquidity Position)  

(ជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី អនុបាត្រកបខណ័�
សន�នីយភាព) 

 - ្របកសស�ីពីមូលនិធិផា� ល់សុទ� េលខ ធ៧-០០-៤៧ ្របក [ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១០-១៨២] 
 - ្របកសស�ីពីអនុបាតសធនភាព ធ៧-០០-៤៦ ្របក 

-  ្របកសស�ីពីសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់និងបំណុលសង្សយ័ េលខ ធ៧-០០-៥១ [ ជំនួសេដយ
 ្របកស ធ៧-០៩-០៧៤ ្របក ] 

 ៧-២ ពត័ម៌ានបែន�ម (ឧបសម�ន័� ២)  
 ៧-៣ សូចនាករហិរ�� វត�ុសំខន់ៗ  

  -  េដមទុន 

  -  ្រទព្យសកម� 

  -  ្របាកច់ំេណញ 

  - សច្់របាកង់យ្រស�ល 

 ៧-៤ របាយករណ៍របស់អ�ក្រគប្់រគង 

 អនុសសនរ៍បស់ស�ងករគណេនយ្យ កតស់មា� ល់ពចីណុំចេខ្សោយែដលរកេឃញេនក�ុងេពលេធ�សវនកម� 

ប៉ុែន�មនិកណំតែ់តចំណុចដូចមានែចងខងេ្រកមេទ:  

 ១- រល់កិច�សន្យោ និងកិច�្រពមេ្រព�ងែដលបានចុះហត�េលខរវងធនាគារ និងមា� ស់ភាគហុ៊ន នាយក្រគប់

្រគង និងភាគីែដលពកព់ន័�ដៃទេទៀត។ 

 ២- ករផា� ស់ប�ូរអ�ក្រគប្់រគង (បុគ�លិកជានខ់�ស់ ភាពញឹកញាប ់មូលេហតុ នងិជំេលះផល្របេយាជន ៍ជា 

សក� នុពល ករែតងតងំ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល) 
៣- ករឧេទ�សនាមផលិតផលថ�ី (ករលកម់ូលប្័រតេទសចរណ៍ និងកិច�សន្យោេដះដូរ) 
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៤- កិច�សន្យោថ�ី (ភតិសន្យោថ�ី កចិ�្រពមេ្រព�ងរវងភា� កង់រនិងធនាគារ) 
៥- ករេបកសខថ�ី (មូលេហតុ េគាលបណំង នងិករចតត់ងំបុគ�លិក) 
៦- គុណភាពៃនសំេពៀតឥណទន(ករ្របមូលផ�ុ ំឥណទន តបំនឧ់ស្សោហកម� នងិបុគ�ល) 
៧- ករវនិិេយាគក�ុងឆា�  ំ(មូលេហតុ ករអនុមត័ កណំតេ់ហតុ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល) 
៨- ភាព្រគប្់រគានៃ់នសំវធិានធន 

៩- ្របតិបត�ិករកុំព្ូយទរ័ (សុវត�ិភាព កររក្សោទុក បគុ�លិក ្របសិទ�ភាព និងហនភិយ័) 
១០- ែផនករ្របមូលករខូចខតមកវញិក�ុងេពលអសន� 
១១- េគាលនេយាបាយស្រមាបក់រ្រគប្់រគងក់រ្របឈមមុខ នឹងហនភិយ័របូិយវត�ុ (ពត័ម៌ានែបបបិរមាណ) 
១២- ចំណុចេខ្សោយដៃទេទៀតែដលបះ៉ពល់ដល់ផល្របេយាជនស៍ធារណៈ 
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  (២) រយេឈ� ះឥណទន និង្របេភទឥណទនដៃទេទៀតែដលបានផ�ល់េទឱ្យសម�ន័�ញាតិ

   ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៤៨-៥០  ៃនច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 (៣) រយេឈ� ះ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ ែដលបានដកប់�� ំ ឬេផ�េនធនាគារ និង្រគឹះ

ស� នហិរ�� វត�ុដៃទេទៀត៘ ដូចជាវត�ុធានាស្រមាបម់ូលនិធិែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារ ឬភាគី

ណាមយួ េដយេ្របមេធ្យោបាយជា្របាកប់េ��  ឥណទន បុេរ្របទន ឬមេធ្យោបាយដៃទេទៀត។ 

 (II). របាយករណ៍ចំេណញ-ខត 

  (១) របាយករណ៍ចំេណញ-ខតែដលបានេធ�សវនកម�រចួមយួច្បោប ់ ែដលបង� ញេសចក� ី

   លំអិតអំពចីំណូល និងចណំាយរបស់ធនាគារ និង 

  (២) ភា� បម់កជាមយួនូវរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត មយួច្បោប ់

   
 
នាយក្របតិបត� ិ

 
 
       
    នាយក្រគប្់រគងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុ 

    
 េយងសូមអះអងថា ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុែដលបានប�� កខ់ងេលអនុេលមេទតមប�� ី នងិ 

កំណត្់រតហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ែដលបានេរៀបចេំឡងែផ�កេលមូលដ� នសវនកម�របស់ធនាគារ។ 

  
 

   ស�ងករគណនឯីករជ្យ 
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 (គ). អគារធនាគារ និង្រទព្យសម្បត�ិដៃទេទៀតែដលមនិអចេធ�ចលនាបាន   ចំនួន 

  (១) ៃថ�េដមរបស់្រទព្យសម្បត� ិ      
  (២) ចំនួនែដលបានលុបេចល                 
  (៣) សំវធិានធនស្រមាបរ់លំស់ ឬករបាតប់ង ់      
  (៤) តៃម�ទីផ្សោរ ឬតៃម�ទីផ្សោរែដលបានប៉ានស់� ន (បង� ញកលបរេិច�ទនិងករវយតៃម� 
  ចុងេ្រកយបំផុតរបស់អ�កវយតៃម�ែដលមានវជិា� ជីវៈ) ។ បង� ញប�� ី្រទព្យសម្បត�ិ 

   អសយដ� ន និងេសចក�ីលំអតិដៃទេទៀត១        
 (ឃ). ្របាកប់្រម�ងេដមទុន 

  (១) ្របាកប់្រម�ងបពុ�លភរបស់សន�ឹកហុ៊ន      
  (២) ្របាកប់្រម�ងវយតៃម�    
  (៣) ្របាកប់្រម�ងេដមទុនដៃទេទៀត   
 (ង). ្របាកប់្រម�ងចណូំល២ 

  (១) ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�    
  (២) ្របាកច់ំណូលដៃទេទៀត    
  (៣) ចំេណញ ឬខតែដលមនិសម្រសប  
 (ច). សំវធិានធនដៃទេទៀត និងករប្រម�ងទុកស្រមាបក់របាតប់ង ់ឬយថាភាព 

  ផ�ល់េសចក�ីលំអិត ៃនករេធ�សំវធិានធន និង្របាកប់្រម�ងដៃទេទៀត  " េដយ 
  ប�� កព់ីេគាលបណំងៃនករប្រម�ងទុកេនាះ " ែដលបានែបងែចកេទតមខ�ង ់
   (បំណុលដៃទេទៀតែដលបានរមួប��ូ លសំវធិានធននិងករប្រម�ងទុកដៃទេទៀត) 

  េនក�ុងតុល្យករ។ 

  
 (ឆ). ផ�ល់ពត័ម៌ានលំអិតែដលបានប��ូ លេនក�ុងគណនីដៃទេទៀត  
 (ជ). (១) ្របាកប់េ�� សរបុរបស់អតិថិជនែដលមនិែមនធនាគារ    
  (២) ្របាកប់េ��  និងសមតុល្យរបស់ធនាគារ និងភា� កង់រ    
 (ឈ). ្របសិនេបអចេធ�បាន គួរែតភា� បម់កជាមយួនូវខ�ងដូ់ចខងេ្រកម 

 
  (១) រយេឈ� ះ្របេភទឥណទនេ្រប្របាស់េដយ្រក�មហុ៊នែដលធនាគារកនក់បភ់ាគហុ៊ន

   េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាល។ 

១ លុបេចលេនេពលចបំាច ់

២  -្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដលបានកំណតេ់នក�ុង្របកសេលខ ធ៧-០៩-០២០ ្រប.ក 

 -្របាកប់្រម�ងចំណូលដៃទេទៀតគឺចំននួែដលេលសពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�  
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  (២) រយេឈ� ះឥណទន និង្របេភទឥណទនដៃទេទៀតែដលបានផ�ល់េទឱ្យសម�ន័�ញាតិ

   ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៤៨-៥០  ៃនច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 (៣) រយេឈ� ះ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ធនាគារ ែដលបានដកប់�� ំ ឬេផ�េនធនាគារ និង្រគឹះ

ស� នហិរ�� វត�ុដៃទេទៀត៘ ដូចជាវត�ុធានាស្រមាបម់ូលនិធិែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារ ឬភាគី

ណាមយួ េដយេ្របមេធ្យោបាយជា្របាកប់េ��  ឥណទន បុេរ្របទន ឬមេធ្យោបាយដៃទេទៀត។ 

 (II). របាយករណ៍ចំេណញ-ខត 

  (១) របាយករណ៍ចំេណញ-ខតែដលបានេធ�សវនកម�រចួមយួច្បោប ់ ែដលបង� ញេសចក� ី

   លំអិតអំពចីំណូល និងចណំាយរបស់ធនាគារ និង 

  (២) ភា� បម់កជាមយួនូវរបាយករណ៍ចំេណញ-ខត មយួច្បោប ់

   
 
នាយក្របតិបត� ិ

 
 
       
    នាយក្រគប្់រគងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុ 

    
 េយងសូមអះអងថា ពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុែដលបានប�� កខ់ងេលអនុេលមេទតមប�� ី នងិ 

កំណត្់រតហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ ែដលបានេរៀបចេំឡងែផ�កេលមូលដ� នសវនកម�របស់ធនាគារ។ 

  
 

   ស�ងករគណនឯីករជ្យ 
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FINANCIAL SOUNDNESS INDICATORS 
 

CAPITAL 
1- Equity to Total Asset (A/B) 

A- Equity  
B- Total assets 

2- Capital Tier I to Total Asset (A/B)  
A- Capital Tier I 
B- Total assets  

3- Capital Tier I to Risk Weighted Asset (A/B) 
A- Capital Tier I 
B- Risk Weighted assets 

4- Capital Tier 1 +Tier 2 to Risk Weighted Asset (A/B) 
A- Capital Tier 1 +Tier 2 
B- Risk Weighted assets

5-  Net Worth to Total Assets (A/B)  
A- Net Worth 
B- Total assets 

6- Solvency Ratio (A/B) 
A- Net Worth 
B- Risk Weighted assets

7- Debt to Total Asset (A/B) 
A- Total liabilities 
B- Total assets

8- Debt to Equity (A/B) 
A- Total liabilities  
B- Equity 

9- Dividend to Net Profit (A/B)  
A- Dividend 
B- Net Profit 

 
ASSET QUALITY 
10- Banking Reserve to Total Loans (A/B)

A- Banking Reserves 
B- Total Loans (gross) 

11- Banking Reserve to Total Assets (A/B)  
A- Banking Reserves  
B- Total assets 

12- NPL to Total Loan (A/B) 
A- NPL 
B- Total loan (gross) 

13- NPL to Total Asset (A/B) 
A- NPL 
B- Total Asset 

14- Classified Asset to Total Loan (A/B)  
A- Classified Asset 
B- Total loans (gross) 

15- Classified Asset to Total Asset (A/B) 
A- Classified assets   
B- Total assets 

16- Classified Asset to Equity (A/B) 
A- Classified assets
B- Equity 

17- Loan to Related Parties to Total Loan (A/B)  
A- Loan to Related Parties 
B- Total loans (gross) 

18- Large Exposure to Total Loan (A/B) 
A- Large exposure  
B- Total loans (gross) 

19- Loan to Related Party to Net Worth (A/B) 
A- Loan to related Parties  
B- Net Worth 

20- Large Exposure to Net Worth (A/B) 
A- Large exposure  
B- Net Worth 

21- General Provision to Total Loan (A/B) 
A- General Provision 
B- Total loans (gross) 

22- Specific Provision to Total Loan (A/B) 
A- Specific Provision 
B- Total loans (gross) 

23- Specific Provision to NPL (A/B)  
A- Specific provision  
B-NPL 

24- All Allowances to Total Assets (A/B)  
A- Total all allowances  
B- Total assets 

 
25- Loans to Deposits (A/B) 

A- Total loans to non-bank customers (gross)  
B- Customer's deposits 

EARNINGS
26- ROA (A/B) 

A- Net profit  
B- Total assets 

27- ROE (A/B) 
A- Net profit  
B- Equity 

28- Gross Yield (A/B) 
A- Interest income  
B- Total assets 

29- Net Interest margin (NIM) to Total Asset (A-B)/C) 
A- Interest income  
B- Interest expense  
C- Total assets 

30- Other Income (OTINC) = (A/B)  
A- Other incomes  
B- Total assets 

31- Provision to Total Assets (A/B)  
A- Provision   
B- Total assets 

32- Overhead (OHEAD) = (A/B)  
A- Non-interest expenses  
B- Total assets 

33- Net Income Before Tax (NIBT) = (A/B)  
A- Net income before tax  
B- Total assets 

34- Tax to Total Assets (A/B)   
A-Tax  
B- Total assets 

35- Interest Margin to Gross Income ((A-B)/C)  
A- Interest income  
B- Interest expense  
C- Gross income 

36- Non-interest Income to Gross Income (A/B)  
A- Non-interest income  
B- Gross Income 

37- Non-Interest Expense to Gross Income (A/B)  
A- Non-Interest expense  
B- Gross income 

38- Times Interest earned ((A+B)/C)  
A- Income before tax  
B- Interest expense  
C- Interest expense 

LIQUIDITY
39- Liquid Asset (A/B)  

A- Liquid asset  
B- Total assets 

40- Short-term Liabilities (A/B) 
A- Short-term liabilities (less than one year)  
B- Total assets 

41- Net Liquid Assets (A-B)/C  
A- Liquid assets  
B- Short-term liabilities  
C- Total liabilities 

42- Quick ratio (A/B) 
A- Quick assets  
B- Current liabilities 

43- Deposits to Total Loans (A/B)  
A- Total customers' deposits  
B- Total loans to non-bank customers (gross)
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ឧបសម�័ន�ទី៣ 

 
កំណត់សមា� ល ់

 
២  េដមទុនថា� កទ់ី ១ = េដមទុនបានបងជ់្រមះ (ភាគហុ៊នធម�ត) + ទុនប្រម�ង 

៣,៤ នងិ៦ ្រទព្យសម្បត�ិែដលបានថ�ឹងហនិភយ័រចួ សំេដេលភាគយករបស់អនុបាតសធនភាព។ 

ស្រមាបព់ត័ម៌ានលំអតិ សូមេមល្របកសស�ីព ីអនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ 

៤  េដមទុនថា� ក ់១ + ថា� ក២់ = េដមទុនបានបងជ់្រមះ(ភាគហុ៊នធម�ត) + ទុនប្រម�ង + ទុនប្រម�ងទូេទ 

 + បំណុលបំេពញេដមទុន  +  េដមទុនកូនកត ់(ភាគហុ៊នអទិភាព) 
៩  ភាគលភ សំេដេលភាគលភែដលបានបងក់�ុងឆា�  ំ

១១  ទុនប្រម�ងស្រមាបហ់នភិយ័ធនាគារ សំេដេលគណនីេលខ ៤០៥០០០ េនក�ុងប�ងគ់ណន ី

១៤,១៦ ្រទព្យសម្បត�ិែដលបានចតថ់ា� កសំ់េដឥណទនមនិដំេណ រករនិង្រទព្យសម្បត�ិទងំឡាយណាែដល

ចបំាច្់រត�វេធ�សំវធិានធន 

១៨ ស្រមាបន់ិយមនយ័ៃនពក្យ  " ហនិភយ័ធំៗ " សូមេយាងេទតម្របកសេលខ ធ៧-០៦-២២៦    

ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ធំៗរបស់ធនាគារ។ 

២៤ សំវធិានធន = សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងឥ់ណទននិងភតិសន្យោ (គណនីេលខ ១៧០០០០) 
 + សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងឥ់ណទនេលករវនិិេយាគនិងមូលប្័រត (គណនីេលខ ២១៤០០០)។ 

៣១          សំវធិានធនកណំតេ់ដយគណនីេលខ ៦៦១០០០ រមួមាន សំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់និង 

បំណុលសង្សយ័េល្របាកេ់ដមនិងបង�រករ្របាក ់សំវធិានធនស្រមាបក់រខតបងេ់លខ�ងេ់្រកតរង

តុល្យករ សំវធិានធនេលករខតបង្់របាកេ់ដមរបស់មូលប្័រត និងសំវធិានធនទូេទ។ 

៣៤ ពន� = ពន�ប៉ាតង ់(៦៥៧១០០) + ពន�េលដីែដលមនិបានេ្រប្របាស់ (៦៥៧៤០០) + ពន�េលមេធ្យោបាយ

ដឹកជ��ូ ន (៦៥៨០០០) + ពន�េល្របាកច់ំេណញ (៦៥៩១០០)។ 

៣៩ ្រទព្យសម្បត�ិងយក� យជាសច្់របាក ់ សូមេយាងេទខ�ងឥ់ណពន�ែដលបានកណំតេ់នក�ុង្របកស

េលខ ធ៧-០០-៣៨ ស�ីអំព ី អនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�ល។ (ជនំួសេដយ្របកសេលខ ធ៧-

០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីព ីអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព) 
៤០ Quick Assets = សច្់របាក ់+ មាស + ្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិ (មនិរបប់��ូ ល្របាកធ់ានាេល

េដមទុននងិ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�)+ ្របាកប់េ�� េនធនាគារដៃទេទៀត 
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FINANCIAL SOUNDNESS INDICATORS 
 

CAPITAL 
1- Equity to Total Asset (A/B) 

A- Equity  
B- Total assets 

2- Capital Tier I to Total Asset (A/B)  
A- Capital Tier I 
B- Total assets  

3- Capital Tier I to Risk Weighted Asset (A/B) 
A- Capital Tier I 
B- Risk Weighted assets 

4- Capital Tier 1 +Tier 2 to Risk Weighted Asset (A/B) 
A- Capital Tier 1 +Tier 2 
B- Risk Weighted assets

5-  Net Worth to Total Assets (A/B)  
A- Net Worth 
B- Total assets 

6- Solvency Ratio (A/B) 
A- Net Worth 
B- Risk Weighted assets

7- Debt to Total Asset (A/B) 
A- Total liabilities 
B- Total assets

8- Debt to Equity (A/B) 
A- Total liabilities  
B- Equity 

9- Dividend to Net Profit (A/B)  
A- Dividend 
B- Net Profit 

 
ASSET QUALITY 
10- Banking Reserve to Total Loans (A/B)

A- Banking Reserves 
B- Total Loans (gross) 

11- Banking Reserve to Total Assets (A/B)  
A- Banking Reserves  
B- Total assets 

12- NPL to Total Loan (A/B) 
A- NPL 
B- Total loan (gross) 

13- NPL to Total Asset (A/B) 
A- NPL 
B- Total Asset 

14- Classified Asset to Total Loan (A/B)  
A- Classified Asset 
B- Total loans (gross) 

15- Classified Asset to Total Asset (A/B) 
A- Classified assets   
B- Total assets 

16- Classified Asset to Equity (A/B) 
A- Classified assets
B- Equity 

17- Loan to Related Parties to Total Loan (A/B)  
A- Loan to Related Parties 
B- Total loans (gross) 

18- Large Exposure to Total Loan (A/B) 
A- Large exposure  
B- Total loans (gross) 

19- Loan to Related Party to Net Worth (A/B) 
A- Loan to related Parties  
B- Net Worth 

20- Large Exposure to Net Worth (A/B) 
A- Large exposure  
B- Net Worth 

21- General Provision to Total Loan (A/B) 
A- General Provision 
B- Total loans (gross) 

22- Specific Provision to Total Loan (A/B) 
A- Specific Provision 
B- Total loans (gross) 

23- Specific Provision to NPL (A/B)  
A- Specific provision  
B-NPL 

24- All Allowances to Total Assets (A/B)  
A- Total all allowances  
B- Total assets 

 
25- Loans to Deposits (A/B) 

A- Total loans to non-bank customers (gross)  
B- Customer's deposits 

EARNINGS
26- ROA (A/B) 

A- Net profit  
B- Total assets 

27- ROE (A/B) 
A- Net profit  
B- Equity 

28- Gross Yield (A/B) 
A- Interest income  
B- Total assets 

29- Net Interest margin (NIM) to Total Asset (A-B)/C) 
A- Interest income  
B- Interest expense  
C- Total assets 

30- Other Income (OTINC) = (A/B)  
A- Other incomes  
B- Total assets 

31- Provision to Total Assets (A/B)  
A- Provision   
B- Total assets 

32- Overhead (OHEAD) = (A/B)  
A- Non-interest expenses  
B- Total assets 

33- Net Income Before Tax (NIBT) = (A/B)  
A- Net income before tax  
B- Total assets 

34- Tax to Total Assets (A/B)   
A-Tax  
B- Total assets 

35- Interest Margin to Gross Income ((A-B)/C)  
A- Interest income  
B- Interest expense  
C- Gross income 

36- Non-interest Income to Gross Income (A/B)  
A- Non-interest income  
B- Gross Income 

37- Non-Interest Expense to Gross Income (A/B)  
A- Non-Interest expense  
B- Gross income 

38- Times Interest earned ((A+B)/C)  
A- Income before tax  
B- Interest expense  
C- Interest expense 

LIQUIDITY
39- Liquid Asset (A/B)  

A- Liquid asset  
B- Total assets 

40- Short-term Liabilities (A/B) 
A- Short-term liabilities (less than one year)  
B- Total assets 

41- Net Liquid Assets (A-B)/C  
A- Liquid assets  
B- Short-term liabilities  
C- Total liabilities 

42- Quick ratio (A/B) 
A- Quick assets  
B- Current liabilities 

43- Deposits to Total Loans (A/B)  
A- Total customers' deposits  
B- Total loans to non-bank customers (gross)
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ឧបសម�័ន�ទ៤ី 

 

េគាលករណ៍ស្រមាប់ធនាគារនិង្រគឹះស� នហរិ��វត�សុ �ពីជីំពកូែដល្រត�វប��ូលេនក�ងុ 
របាយករណ៍ហរិ��វត�្ុរបចឆំា� សំ្រមាប់ផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ 

 

ធនាគារ្រត�វបង� ញពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម : 

 ១ របាយករណ៍របស់នាយក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

• បរសិ� នអជីវករទូេទ 

• របាយករណ៍សេង�បៃន្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុរបស់ធនាគារ 

• បង� ញេដយសេង�បពីផលិតផលថ�ីែដលេធ�ករឧេទ�សនាម ្របសិនេបមាន 

• សមត�ភាពក�ុងករេគារពេទតមបទប្ប��ត�ធិនាគារជាតិ និងសកម�ភាពេផ្សងៗ 

• ជំហនែដលបានអនុវត�េដម្បពី្រងឹង្របត�ិបត�ិករ និងជំហររបស់ធនាគារ 

• េគាលេដនិងកិច�សន្យោរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

 ២ រចនាសម�ន័�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

• ករែបងែចកភារកិច� និងករទទួលខុស្រត�វេនក�ុងធនាគារ 

• កររយករណ៍ និងករ្រគប្់រគង 

 ៣ របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

• របាយករណ៍គណនី្រគប្់រគង 

• សកម�ភាពចបំងៗេនក�ុងឆា�  ំ

 ៤ េគាលនេយាបាយ និងរបាយករណ៍ស្រមាបអ់ភបិាលកចិ�សជីវកម� 

• ករេ្រជសេរ សគណ្រគប្់រគង 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

 សមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

 ្របវត�ិសេង�បរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
 ករ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

• ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

• ករ្រគប្់រគងហ់នភិយ័ 

• ្រកមសីលធម ៌

• ឯករជ្យភាព និងតមា� ភាព 

 ៥. ករពិពណ៌នាពីអជីវកម� 

• សកម�ភាពចបំងៗរបស់ធនាគារ 

• េបសកម�និងទស្សនៈវស័ិយ 

• ទស្សនៈវទិ្យោរបស់ធនាគារ 
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581

 អតិថិជន 
 និេយាជិត 
 បរសិ� ន សង�ម នងិ សហគមន ៍

 ភាគទុនិក 

 ៦. សន�ស្សនហិ៍រ�� វត�ុ (សូចនាករសំខន់ៗ ) 
 - លទ�ភាពរកចណូំល 

- - សេង�បតរងតុល្យករ 

- - អនុបាតហិរ�� វត�ុ 

- - ជំពូកេផ្សងៗ (ភាគលភ ករ្រគប្់រគងេដមទុន) 
៧. ករវភិាគលទ�ផល (សូចនាករសំខន់ៗ ) 

 - ករវភិាគលំអិតជំពូកនីមយួៗៃន្របតិបត�ិករសំខន់ៗ  

 ៨. េគាលេដ្របតិបត�ិករអជីវកម� 

- ទស្សនៈវស័ិយហិរ�� វត�ុ 

- ទស្សនៈវស័ិយអតិថជិន 

- ទស្សនៈវស័ិយៃនដំេណ រករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង 

- ករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស 

- ែផនករអជីវកម�សំខន់ៗ ស្រមាបឆ់ា� េំ្រកយ 

៩. េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័ហិរ�� វត�ុ 

- ហនិភយ័្របតិបត�ិករ 

- ហនិភយ័ឥណទន 

 ឥណទនមនិដំេណ រករ 

 បំណុលែកលំអ 

 ហនិភយ័ពីករ្របមូលឥណទន (ហនិភយ័ឥណទនធំៗ ) 
 ហនិភយ័ពីករថយចុះតៃម�ៃនវត�ុប��  ំ

- ហនិភយ័ទីផ្សោរ 

 ហនិភយ័ពីករប�ូររបូិយបណ័� បរេទស 

 ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់

 ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល 

១០. ករអះអងរបស់គណៈ្រគប្់រគងចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

១១. របាយករណ៍របស់ស�ងករគណនីឯករជ្យ 

១២. ពត័ម៌ានស�ីពីករកនក់បស់ន�ឹកហុ៊ន (បរមិាណ) 

១៣. របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរមួទងំកំណតស់មា� ល់ចំេពះរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ 
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១៤. ភាគីតំណាងរបស់ធនាគារ (សខតំណាងនិងភាគីតំណាងអន�រជាត)ិ 
- សខតំណាងនិងភាគីតំណាងអន�រជាតិ 

១៥. ករផា� ស់ប�ូរសំខន់ៗ េនក�ុងឆា�  ំ

១៦. របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុសេង�បរយៈេពលបីឆា�  ំ

 -   ករពិនិត្យេមលជារមួ 
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ធ៧-០៥-០៣ ស.រ.ណ.ន                         

សរចរែណនា ំ
ស�ពី ី

ករអនុវត�នគ៍ណេនយ្យរបូិយវត�ុចំរះុតមប�ងគ់ណនីឯកភាព 

3 

 
េសចក�ីែណនាេំនះ ជាករែណនា្ំរគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ អំពីរេបៀបេធ�គណេនយ្យកម�របូិយវត�ុ

េ្រចន្របេភទស្រមាប្់របតិបត�កិររបូិយបណ័� េផ្សងៗ ែដលរមួមាននីតិវធិីៃនករវយតៃម�េឡងវញិ នងិ

គណេនយ្យកម�្របចៃំថ� ស្រមាបច់ំេណញឬខតពីករវយតៃម�េឡងវញិ កដូ៏ចជាករទទួលស� ល់ស� នភាព

ប�ូរ្របាកព់ីករផ�ល់ឥណទនជារបូិយបណ័�  នងិករ្របាកប់ង�រជារបូិយបណ័� ។ 

េសចក�ីែណនា្ំរត�វអនុេលមតម្របកសេលខ ធ៧-០០-៥០ ស�ីព ី ដំេណ រករគណេនយ្យកម�ស្រមាប់

្របតិបត�ិកររបូិយបណ័�  ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០។ 

គណេនយ្យកម�របូិយបណ័� េ្រចន្របេភទ 

ប�ងគ់ណនីឯកភាព ែដលបានអនុវត�ជាប�ងគ់ណនីឯកភាពមានរបិូយបណ័� េ្រចន្របេភទ។ គណនី
េសៀវេភធំ (General L edger) នីមយួៗមានេលខកូដរបិូយបណ័� មយួេនខ�ងចុ់ងេ្រកយ។ ្របពន័�េលខកូដ

េនះអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� ចណូំលនងិចណំាយ និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ។ ដូេច�ះ ករចុះ

ប�� ិក្របតិបត�កិរណាមយួ សុទ�ែតបានចុះឥណពន� និងឥណទនក�ុងគណនីេសៀវេភធេំទតម្របេភទ

របូិយបណ័� នមីយួៗ។ ឧទហរណ៍ ករេផ�រ្របាកេ់ចញជាអឺរ ៉ ូេដយចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនមយួអច

ចុះប�� ីសម�� ដូចខងេ្រកម ្របសិនអតថិិជនមានគណនីចរន�ជាអឺរ ៉ ូ៖ 

ឥណពន�   គណនអីតិថជិន ជាអឺរ ៉ ូ

ឥណទន  គណន ីNostro ជាអឺរ ៉ ូ

(មនិគតិកំៃរេជងសរ) 

ករណី្រសេដៀងគា�  ឥណទនមានកលកំណតម់យួ ជាៃថបាត អចកត្់រតៈ 

ឥណពន�   ឥណទនមានកលកំណតជ់ាបាតៃថ 

ឥណទន  គណនអីតិថជិន ជាបាតៃថ 

ដូចគា� េនះែដរឥណទនមានកលកំណតម់យួជាបាតៃថ អចកត្់រតក�ុងទិនា� នុប្បវត�ិ   "Journalized" 

ឥណពន� ឥណទនមានកលកំណតជ់ាបាតៃថ 

ឥណទន គណនអីតិថជិនជាបាតៃថ 

ឧទហរណ៍ខងេលេនះ មនិមានជាបទ់កទ់ងនឹងករប�ូររបូិយបណ័� េទ។ រល់ហនិភយ័ប�ូរ្របាកជ់ា្របាក់

អឺរ ៉ ូឬជាបាតៃថ ខងែផ�ក្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម� ែលងេកតមានេដយសរបានចុះប�� ីទងំខងឥណពន�

និងខងឥណទន ៃន្រទព្យសកម�ផង និង្រទព្យអកម�ផង។ 
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ធ៧-០៥-០៣ ស.រ.ណ.ន                         

សរចរែណនា ំ
ស�ពី ី

ករអនុវត�នគ៍ណេនយ្យរបូិយវត�ុចំរះុតមប�ងគ់ណនីឯកភាព 

3 

 
េសចក�ីែណនាេំនះ ជាករែណនា្ំរគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ អំពីរេបៀបេធ�គណេនយ្យកម�របូិយវត�ុ

េ្រចន្របេភទស្រមាប្់របតិបត�កិររបូិយបណ័� េផ្សងៗ ែដលរមួមាននីតិវធិីៃនករវយតៃម�េឡងវញិ នងិ

គណេនយ្យកម�្របចៃំថ� ស្រមាបច់ំេណញឬខតពីករវយតៃម�េឡងវញិ កដូ៏ចជាករទទួលស� ល់ស� នភាព

ប�ូរ្របាកព់ីករផ�ល់ឥណទនជារបូិយបណ័�  នងិករ្របាកប់ង�រជារបិូយបណ័� ។ 

េសចក�ីែណនា្ំរត�វអនុេលមតម្របកសេលខ ធ៧-០០-៥០ ស�ីព ី ដំេណ រករគណេនយ្យកម�ស្រមាប់

្របតិបត�ិកររបូិយបណ័�  ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០។ 

គណេនយ្យកម�របូិយបណ័� េ្រចន្របេភទ 

ប�ងគ់ណនីឯកភាព ែដលបានអនុវត�ជាប�ងគ់ណនីឯកភាពមានរបូិយបណ័� េ្រចន្របេភទ។ គណនី
េសៀវេភធំ (General L edger) នីមយួៗមានេលខកូដរបិូយបណ័� មយួេនខ�ងចុ់ងេ្រកយ។ ្របពន័�េលខកូដ

េនះអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� ចណូំលនងិចណំាយ និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករ។ ដូេច�ះ ករចុះ

ប�� ិក្របតិបត�កិរណាមយួ សុទ�ែតបានចុះឥណពន� និងឥណទនក�ុងគណនីេសៀវេភធេំទតម្របេភទ

របូិយបណ័� នមីយួៗ។ ឧទហរណ៍ ករេផ�រ្របាកេ់ចញជាអឺរ ៉ ូេដយចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនមយួអច

ចុះប�� ីសម�� ដូចខងេ្រកម ្របសិនអតថិិជនមានគណនីចរន�ជាអឺរ ៉ ូ៖ 

ឥណពន�   គណនីអតិថជិន ជាអឺរ ៉ ូ

ឥណទន  គណនី Nostro ជាអឺរ ៉ ូ

(មនិគតិកំៃរេជងសរ) 

ករណី្រសេដៀងគា�  ឥណទនមានកលកំណតម់យួ ជាៃថបាត អចកត្់រតៈ 

ឥណពន�   ឥណទនមានកលកំណតជ់ាបាតៃថ 

ឥណទន  គណនីអតិថជិន ជាបាតៃថ 

ដូចគា� េនះែដរឥណទនមានកលកំណតម់យួជាបាតៃថ អចកត្់រតក�ុងទិនា� នុប្បវត�ិ   "Journalized" 

ឥណពន� ឥណទនមានកលកំណតជ់ាបាតៃថ 

ឥណទន គណនអីតិថជិនជាបាតៃថ 

ឧទហរណ៍ខងេលេនះ មនិមានជាបទ់កទ់ងនឹងករប�ូររបូិយបណ័� េទ។ រល់ហនិភយ័ប�ូរ្របាកជ់ា្របាក់

អឺរ ៉ ូឬជាបាតៃថ ខងែផ�ក្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម� ែលងេកតមានេដយសរបានចុះប�� ីទងំខងឥណពន�

និងខងឥណទន ៃន្រទព្យសកម�ផង និង្រទព្យអកម�ផង។ 
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ប៉ុែន� ្របសិនេបអតិថជិនមានគណនីចរន�ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េហយចងឱ់្យធនាគារេផ�រ្របាកជ់ាអឺរ ៉ ូ

ធនាគារនឹងប�ូរ្របាកអ់ឺរ ៉ ូេទជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េហយ្រត�វចុះខងឥណពន�ៃនគណនីអតិថិជន។ ្របតិបត�ិករ 

េនះបេង�តជាស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ាអឺរ ៉ ូ េធៀបជាមយួរបូិយបណ័� េគាលជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ។ ករចុះប�� ី
គណេនយ្យ គឺៈ  

ឥណពន�   គណនីអតិថជិន ជាដុល� រអេមរកិ 

ឥណទន  គណនីប�ូរ្របាកស់មមូលជាដុល� រអេមរកិ 

ឥណពន�   ស� នភាពប�ូរ្របាក ់ជាអឺរ ៉ ូ

ឥណទន  គណនី Nostro ជាអឺរ ៉ ូ

(របូិយបណ័� េគាលជាដុល� រអេមរកិ) 

េនក�ុងតរងតុល្យភាពរបូិយបណ័� េ្រចន្របេភទមយួ ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ និង្របាកអ់ឺរ ៉ ូនឹងមានសមតុល្យ 

ទងំខ�ងឥ់ណពន� នងិឥណទន។ ក�ុងករបង� ញនិងរយករណ៍ករប�ូរ្របាកដុ់ល� រអេមរកិនិង្របាកអ់ឺរ ៉ជូា

្របាកេ់រៀល ពុំបាននាឱំ្យមានចំេណញ ឬខតក�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់ឬចំេណញ ឬខតពីករប�ូរ្របាកេ់ទ។ 

ក�ុងឧទហរណ៍ខងេល ធនាគារមានស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ា្របាកអ់ឺរ ៉ ូ េធៀបនឹង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ។ 

គណៈ្រគប្់រគងធនាគារ្រត�វកណំតេ់គាលនេយាបាយៃផ�ក�ុងអំពីែដនកំណតៃ់នហនិភយ័ប�ូរ្របាក។់ ស� នភាព

ប�ូរ្របាក្់រត�វែតបានវយតៃម�េឡងវញិជា្របចៃំថ� ឬគំលតេផ្សងៗេទៀតេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកទ់ីផ្សោរ នងិ

ចំេណញ ឬខតណាែដលចុះក�ុងរបាយករណ៍ចណូំល-ចំណាយ។ ចំេណញ និងខតបានពីករវយតៃម�

េឡងវញិៃនរបូិយបណ័� របស់ធនាគារ មនិ្រត�វចុះក�ុងគណនី្របាកប់្រម�ងក�ុងតរងតុល្យករេទ។ 

គណេនយ្យរបូយិបណ័� េទ�ភាគ 

ថ�ីៗេនះ ធនាគារជាេ្រចនេ្រប្របាស់គណេនយ្យកម�របូយិបណ័� េទ�ភាគ េទះបីបានយកប�ងគ់ណនី
ឯកភាពមកេ្របេហយកេ៏ដយ ្របករេនះមានរបូភាពពីរគឺៈ ករអនុវត�នម៍ានរបូភាពពីរគឺៈ ទី១ ធនាគារពុំមាន

គណនទីំនាកទ់នំងេនេ្រក្របេទសស្រមាបេ់ផ�ររបិូយបណ័� ។ ឧបមាថា អតិថិជនធនាគារមា� កម់ានគណនី

ចរន�ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េហយគាតប់�� ធនាគារកិរបស់គាតឱ់្យេផ�រ្របាកជ់ាអឺរ ៉។ូ ក�ុងករណីេនះ 

ធនាគារកិប��ូ នស� នភាពប�ូរ្របាកទ់ងំ្រស�ងេទធនាគារទំនាកទ់ំនងរបស់ខ�ួនេនសហរដ�អេមរកិ េហយ

ប�� ធនាគារកិ (េនអេមរកិ) ឱ្យេផ�រ្របាកអ់ឺរ ៉ ូ និងកតេ់ចញពីគណនីរបស់គាតជ់ា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ។ 

ធនាគារក�ុង្រស�កទទួលយកអ្រតប�ូរ្របាកែ់ដលកតេ់ចញេដយធនាគារអេមរកិ េហយធនាគារក�ុង្រស�កមនិ

មានស� នភាពប�ូរ្របាកេ់ទ។ គុណវបិត�ិៃនរេបៀបេនះគឺថាវមានចំណាយខ�ស់ចំេពះធនាគារក�ុង្រស�ក និង

អតិថិជនរបស់ខ�ួន។ 

របូភាពទី២ ថាអតិថជិនមានគណនីចរន�ជា្របាកេ់រៀល ប៉ុែន�ចងេ់ផ�រ្របាកជ់ាដុល� រអេមរកិ។ ក�ុង

ករណីេនះ កិច�ប�� ិកគណេនយ្យក�ុងគណនីរបូិយបណ័� េទ�ភាគ្រត�វកត្់រត ដូចខងេ្រកម ៖ 

ឥណពន� គណនីអតិថិជន ជាេរៀល  

ឥណទន គណនី Nostro ជាអឺរ ូនិងជាេរៀល (របូិយបណ័� េទ�ភាគ) 

(មនិគតិកំៃរេជងសរ និងសន�តថារបូិយវត�ុេគាលជាេរៀល) 
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្របាកអ់ឺរ ៉េូនក�ុងគណនី Nostro និង្របាកស់មមូលជាេរៀល នឹងែ្រប្រប�លតមតៃម�ទីផ្សោរៃន្របាកអ់ឺរ ៉ ូ

េធៀបនឹង្របាកេ់រៀល។ ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារគួរែតវយតៃម�របូិយបណ័� េឡងវញិេធៀបនឹងរបូិយវត�ុេគាលយ៉ាង

តិចបំផុតម�ងក�ុងមយួែខ េហយយកចំេណញ ឬខតេទចុះក�ុងរបាយករណ៍ចណូំល-ចំណាយ។ 

ខ�ង់ចណូំល នងិចណំាយពីរបូយិបណ័� បរេទស 

មា្រត៨ៃន្របកសខងេលែចងថា ចណូំលនិងចំណាយបង�រជារបូិយបណ័�  ែដលទកទ់ងដល់ករឱ្យខ� ី

និងឥណទនជារបិូយបណ័�  មលូប្រត ឬ្របតិបត�ិករេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិតម

អ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (Spot rate) េហយ្រត�វកត្់រតចូលក�ុងគណនីចំេណញ-ខត។ 

ក�ុង្របពន័�គណេនយ្យកម�របូិយបណ័� េ្រចន្របេភទខងេល ករងរេនះមានភាពងយ្រស�ល។ េនែខ

នីមយួៗ  របាយករណ៍ចំេណញនិងខតនឹងមានេ្រចនេនេពលមានរបិូយវត�ុេផ្សងៗេនក�ុងធនាគារ។ េដម្បី
ឱ្យមា្រត ៨ មាន្របសិទ�ភាព ធនាគារចបំាច្់រគានែ់តទទួលយកស� នភាពប�ូរ្របាករ់វងចណូំលសុទ� ដក

ចំណាយតមរបូិយបណ័� នមីយួៗ េហយចុះប�� ីគណន ី៖ 

សន�តថា មានចណូំលសុទ�ជាបាតៃថ 

ឥណពន�   ចណូំលជាបាតៃថ 

ឥណទន  ស� នភាពប�ូរ្របាក ់ជាបាតៃថ 

ឥណពន�   សមមូលជាដុល� រអេមរកិ (សន�ត របូិយបណ័� េគាលជាដុល� រអេមរកិ) 

ឥណទន  ចណូំលជាដុល� រអេមរកិ 

(អ្រស័យេដយ្របតិបត�ិករេនះ ស� នភាពធនាគារនងឹវយតៃម�េឡងវញិនូវចំណូលពីករប�ូររបូិយ-

បណ័� ទទួលបានពីករឱ្យខ�ីជារបូិយបណ័� របស់ខ�ួន) 

េនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យកម�របិូយបណ័� េទ�ភាគ ករ្របាកប់ង�រមនិអចេធ�ករវយតៃម�េឡងវញិេដយ

ងយ្រស�លេឡយ េនេពលណាករ្របាកប់ង�រ្រត�វទទួលជារបិូយបណ័�  និងចំណូលករ្របាក្់រត�វបានចុះប�� ី
តមអ្រតចុះប�� ីដូចគា� ។ ករវយតៃម�េឡងវញិណាកម៏និមានផលបះ៉ពល់ដល់ចំននួ្របាកច់ំណូលែដរ។ 

 
 ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី០ ែខកុម�ៈ   ឆា� ២ំ០០៥ 

   នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ 
       ផាន់ ហូរ    គិម វ៉ដ 
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្របាកអ់ឺរ ៉េូនក�ុងគណនី Nostro និង្របាកស់មមូលជាេរៀល នឹងែ្រប្រប�លតមតៃម�ទីផ្សោរៃន្របាកអ់ឺរ ៉ ូ

េធៀបនឹង្របាកេ់រៀល។ ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារគួរែតវយតៃម�របូិយបណ័� េឡងវញិេធៀបនឹងរបូិយវត�ុេគាលយ៉ាង

តិចបំផុតម�ងក�ុងមយួែខ េហយយកចំេណញ ឬខតេទចុះក�ុងរបាយករណ៍ចណូំល-ចំណាយ។ 

ខ�ង់ចណូំល នងិចណំាយពីរបូយិបណ័� បរេទស 

មា្រត៨ៃន្របកសខងេលែចងថា ចណូំលនិងចំណាយបង�រជារបូិយបណ័�  ែដលទកទ់ងដល់ករឱ្យខ� ី

និងឥណទនជារបូិយបណ័�  មលូប្រត ឬ្របតិបត�ិករេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិតម

អ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (Spot rate) េហយ្រត�វកត្់រតចូលក�ុងគណនីចំេណញ-ខត។ 

ក�ុង្របពន័�គណេនយ្យកម�របូិយបណ័� េ្រចន្របេភទខងេល ករងរេនះមានភាពងយ្រស�ល។ េនែខ

នីមយួៗ  របាយករណ៍ចំេណញនិងខតនឹងមានេ្រចនេនេពលមានរបិូយវត�ុេផ្សងៗេនក�ុងធនាគារ។ េដម្បី
ឱ្យមា្រត ៨ មាន្របសិទ�ភាព ធនាគារចបំាច្់រគានែ់តទទួលយកស� នភាពប�ូរ្របាករ់វងចណូំលសុទ� ដក

ចំណាយតមរបូិយបណ័� នមីយួៗ េហយចុះប�� ីគណន ី៖ 

សន�តថា មានចណូំលសុទ�ជាបាតៃថ 

ឥណពន�   ចណូំលជាបាតៃថ 

ឥណទន  ស� នភាពប�ូរ្របាក ់ជាបាតៃថ 

ឥណពន�   សមមូលជាដុល� រអេមរកិ (សន�ត របូិយបណ័� េគាលជាដុល� រអេមរកិ) 

ឥណទន  ចណូំលជាដុល� រអេមរកិ 

(អ្រស័យេដយ្របតិបត�ិករេនះ ស� នភាពធនាគារនងឹវយតៃម�េឡងវញិនូវចំណូលពីករប�ូររបូិយ-

បណ័� ទទួលបានពីករឱ្យខ�ីជារបូិយបណ័� របស់ខ�ួន) 

េនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យកម�របិូយបណ័� េទ�ភាគ ករ្របាកប់ង�រមនិអចេធ�ករវយតៃម�េឡងវញិេដយ

ងយ្រស�លេឡយ េនេពលណាករ្របាកប់ង�រ្រត�វទទួលជារបិូយបណ័�  និងចំណូលករ្របាក្់រត�វបានចុះប�� ី
តមអ្រតចុះប�� ីដូចគា� ។ ករវយតៃម�េឡងវញិណាកម៏និមានផលបះ៉ពល់ដល់ចំននួ្របាកច់ំណូលែដរ។ 

 
 ភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី០ ែខកុម�ៈ   ឆា� ២ំ០០៥ 

   នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ 
       ផាន់ ហូរ    គិម វ៉ដ 
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ធ៧-៩៥-០៤ ស.រ.ណ.ន 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៣ ែខ០៦ ឆា� ១ំ៩៩៥ 
 

ជ្រមាបមក 
េលកនាយកធនាគារពណិជ�ទងំអសក់�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ជុា 

 
 

កម�វត�ុ  : ករេធ�របាយករណ៍សរបុ្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�េនេលថាសទន។់ 

េយាង  : អនុ្រកតិ្យេលខ ២៩ អន្រក ចុះៃថ�ទ១ី៦ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩២ស�ីពីករ្រគប្់រគងធនាគារពណិជ�។  
 

តបតមកម�វត�ុ និងេយាងខងេលេនះ េដម្បបីេង�ន្របសិទ�ភាពក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេលរបាយករណ៍

ឱ្យកនែ់តសុ្រកិត្យ និង្របមូលផ�ុ ំតួេលខឱ្យបានទនេ់ពល នាយកដ� ន្រត�តពិនតិ្យត្រម�វឱ្យបណា� ធនាគារ

ពណិជ�ទងំអស់្រត�វេធ�របាយករណ៍ខងេលដកក់�ុងថាសទនែ់ដលមានេសចក�ីែណនា ំនិងគំរថូាសទនេ់្រសច

បែន�មេលរបាយករណ៍្របចែំខចបត់ងំពី ែខ០៦-៩៥ េនះតេទ។  

ករេផ�ថាសទន់មកនាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យដូចគា� ចំេពះរបាយករណ៍សរុប្រទព្យសកម� និង

្រទព្យអកម� (្រកដស) ែដលបានកំណតទុ់កក�ុងសរចរែណនាេំលខ ធ៧-៩៥-០០២ សរណន ចុះៃថ�ទី៣១ 

ែខមនីា ឆា� ១ំ៩៩៥។  

តួេលខេនេលថាសទន់គឺដូចគា� ទំង្រស�ងនឹងតួេលខេលរបាយករណ៍សរុប្រទព្យសកម� 

និង្រទព្យអកម� (្រកដស)។ 

ថាសទនន់ិងេសចក�ីែណនាេំលករអនុវត�ស្រមាបថ់ាសទន ់ (Software) សូមទំនាកទ់ំនងផា� ល់ជា

មយួនាយកដ� ន្រត�តពិនតិ្យ។ 
 
 

នាយកដ� ន្រត�តពនិតិ្យ     េទសភបិាលរង 

              ជា  សខុ     ហត�េលខ នងិ្រត: ជឡូងុ សមូរ៉ួ 
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នាយកដ� ន្រសវ្រជាវេសដ�កិច�្រត�វពិនិត្យ  និងបូកសរបុរបាយករណ៍ែដលនាយកដ� នពកព់ន័�និង 

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុបានេផ�មក េហយ្រត�វប��ូ លក�ុងស�ិតិជ�� ីងទូទត្់របច្ំរគារបស់្របេទសកម�ុជា។ 

្របករ ៥.- 

នាយកដ� ន្រសវ្រជាវេសដ�កិច�អចនឹងពិនិត្យេមលេឡងវញិនូវ្របព័ន�របាយករណ៍ពី្របតិបត�កិរអន�រជាតិ 

សំេដែកលំអ និងសំរលបន�ុកចំណាយក�ុងករេធ�របាយករណ៍។ 

្របករ ៦.- 

ឯកសរែដលមានភា� បជ់ាឧបសម�ន័� ( ITRS Classification &  Procedures Manual, December 

2002) និងឯកសរទងំអស់ែដលបានទទួល ឬេរៀបចំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺស្រមាបេ់្រប្របាស់ែត 

ក�ុងករតេម�ងស�ិតជិ�� ីងទូទតរ់បស់្របេទសកម�ុជាប៉ុេណា� ះ  េហយគឺជាកម�សិទ�ិផា� ចម់ុខរបស់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា ែដលមនិអច្រត�វថតចម�ង ឬប��ូ នេដយគា� នករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរជាមុនពី

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន  អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន-អង�ភាព និង្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�

មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

            រជធានីភ�េំពញ,  ៃថ�ទ១ី៦  ែខមករ   ឆា� ២ំ០០៣        

         េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ  
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Introduction

1.  This manual ou tlines t he classifications and procedures to be  used by the commercial 
banks and the National Bank of Cambodia (NBC) in reporting International Transactions Reporting 
System ( ITRS) transactions. In addition to procedures, c lassification codes have been provided for 
country, cu rrency, t ransactors an d transactions. The t ransactor and t ransaction co des h ave b een 
devised for the purpose of classifying transactions between residents of Cambodia and the rest of the 
world into different types in order to facilitate the analysis of these transactions according to broad 
balance of payments components. 
2.  In devising the classification s ystem and t he transactions c odes f or t he ITRS, t his 
manual has broadly followed the c lassification system adopted by the International Monetary 
Fund’s Balance of Payments Manual, Fifth Edition 1993 (BPM 5). The broad ba lance of  
payments c lassifications c onsist of  t he f ollowing: (a) current (b) capital and (c) financial 
transactions. These are further sub-divided into other categories and transactions. However, the 
classification s ystem used in t his manual a nd c onsequently t he t ransactions codes a re not a s 
elaborate as specified in BPM5. The transactions codes have been simplified taking i nto 
consideration c ircumstances t hat a re r elevant f or Cambodia, a s well a s t o f acilitate e ase of 
reporting. Hence t he c urrent a nd capital t ransactions ha ve b een c ombined. Also, s ome s ub-
categories such a s acquisition/disposal o f non-produced, non-financial assets have been l eft 
out b ecause t hey a re n ot relevant t o Cambodia a t present o r because data on t hese are best 
obtained through sources o ther than t he I TRS (e.g. i nquiries f rom e mbassies f or pur chase of  
land to build embassy offices/ housing for employees or enterprise surveys for the purchase/sale 
of copyrights, patents, and royalties). Similarly, the elaborate classification system followed in 
BPM5 for the financial account has not  been followed for the purpose of  the ITRS. In BPM5, 
the f inancial account is further sub-divided into (a) direct investment (b) portfolio investment 
(c) financial derivatives (d) other investment and (e) reserve assets. These are f urther 
categorized i nto (a) assets and (b) liabilities that in t urn a re f urther s ub-divided i nto di fferent 
financial instruments by sectors.
3.  The t ransactions c odes together w ith information p rovided i n f orms 1 R/1P-3R/3P 
and the various classification codes will normally enable the balance of payments statisticians 
to slot the information provided on the ITRS into the elaborate classification system of balance 
of payments t ransactions as pr esented i n BPM5. In so me instances where clear or i nadequate 
information i s not  pr ovided, f urther investigation ne eds to be c onducted b y t he ba lance of 
payments st atisticians. S uch investigation m ay a lso become n ecessary a s data confrontation 
exercises a re c onducted. Data c onfrontation means comparison o f d ata f rom two o r more 
sources for reasonableness and for avoidance of duplication. 
4.  While a very general, overall idea of the balance of payments statistics may be helpful, it is 
not n ecessary at  al l for a n I TRS co mpiler i n a  co mmercial b ank t o k now t he co ncepts, d etailed 
classifications and the various exceptions to the rules associated with these s tatistics. Therefore, in 
this manual an attempt is made to define the various transactors and transactions to enable the ITRS 
compilers to as sign t he appropriate t ransactor an d t ransaction co des. I t i s t he responsibility o f t he 
balance of payments statisticians to slot these transactions into the appropriate balance of payments 
classification system.

Background and Consultation

5.  The ITRS is being introduced from January 1, 2003  by the NBC following a review of the 
data sources and methods used in compiling Cambodia’s official balance of payments (BOP) 
statistics, with the assistance of International Monetary Fund (IMF) statistics advisors. This ITRS for 
the b anking sect or i s a d ata co llection sy stem w hich r equires the N BC an d co mmercial b anks t o 
record details of the purpose and transacting parties for each international payment and receipt made 

563

  Transaction Codes 

Current and Capital Account Transactions 

  Goods 

Transportation Services 

Travel 

Other Services 

Income 

Transfers 

Financial Account Transactions  

   Assets/Claims on Nonresidents  

   Liabilities to Nonresidents 

Transactions that could not be classified

Appendices:

I. Frequently Asked Questions 
II. Practical Exercises 
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Introduction

1.  This manual ou tlines t he classifications and procedures to be  used by the commercial 
banks and the National Bank of Cambodia (NBC) in reporting International Transactions Reporting 
System ( ITRS) transactions. In addition to procedures, c lassification codes have been provided for 
country, cu rrency, t ransactors an d transactions. The t ransactor and t ransaction co des h ave b een 
devised for the purpose of classifying transactions between residents of Cambodia and the rest of the 
world into different types in order to facilitate the analysis of these transactions according to broad 
balance of payments components. 
2.  In devising the classification s ystem and t he transactions c odes f or t he ITRS, t his 
manual has broadly followed the c lassification system adopted by the International Monetary 
Fund’s Balance of Payments Manual, Fifth Edition 1993 (BPM 5). The broad ba lance of  
payments c lassifications c onsist of  t he f ollowing: (a) current (b) capital and (c) financial 
transactions. These are further sub-divided into other categories and transactions. However, the 
classification s ystem used in t his manual a nd c onsequently t he t ransactions codes a re not a s 
elaborate as specified in BPM5. The transactions codes have been simplified taking i nto 
consideration c ircumstances t hat a re r elevant f or Cambodia, a s well a s t o f acilitate e ase of 
reporting. Hence t he c urrent a nd capital t ransactions ha ve b een c ombined. Also, s ome s ub-
categories such a s acquisition/disposal o f non-produced, non-financial assets have been l eft 
out b ecause t hey a re n ot relevant t o Cambodia a t present o r because data on t hese are best 
obtained through sources o ther than t he I TRS (e.g. i nquiries f rom e mbassies f or pur chase of  
land to build embassy offices/ housing for employees or enterprise surveys for the purchase/sale 
of copyrights, patents, and royalties). Similarly, the elaborate classification system followed in 
BPM5 for the financial account has not  been followed for the purpose of  the ITRS. In BPM5, 
the f inancial account is further sub-divided into (a) direct investment (b) portfolio investment 
(c) financial derivatives (d) other investment and (e) reserve assets. These are f urther 
categorized i nto (a) assets and (b) liabilities that in t urn a re f urther s ub-divided i nto di fferent 
financial instruments by sectors.
3.  The t ransactions c odes together w ith information p rovided i n f orms 1 R/1P-3R/3P 
and the various classification codes will normally enable the balance of payments statisticians 
to slot the information provided on the ITRS into the elaborate classification system of balance 
of payments t ransactions as pr esented i n BPM5. In so me instances where clear or i nadequate 
information i s not  pr ovided, f urther investigation ne eds to be c onducted b y t he ba lance of 
payments st atisticians. S uch investigation m ay a lso become n ecessary a s data confrontation 
exercises a re c onducted. Data c onfrontation means comparison o f d ata f rom two o r more 
sources for reasonableness and for avoidance of duplication. 
4.  While a very general, overall idea of the balance of payments statistics may be helpful, it is 
not n ecessary at  al l for a n I TRS co mpiler i n a  co mmercial b ank t o k now t he co ncepts, d etailed 
classifications and the various exceptions to the rules associated with these s tatistics. Therefore, in 
this manual an attempt is made to define the various transactors and transactions to enable the ITRS 
compilers to as sign t he appropriate t ransactor an d t ransaction co des. I t i s t he responsibility o f t he 
balance of payments statisticians to slot these transactions into the appropriate balance of payments 
classification system.

Background and Consultation

5.  The ITRS is being introduced from January 1, 2003  by the NBC following a review of the 
data sources and methods used in compiling Cambodia’s official balance of payments (BOP) 
statistics, with the assistance of International Monetary Fund (IMF) statistics advisors. This ITRS for 
the b anking sect or i s a d ata co llection sy stem w hich r equires the N BC an d co mmercial b anks t o 
record details of the purpose and transacting parties for each international payment and receipt made 

563



594

Purpose of Cambodia’s ITRS

11.  The primary purpose of Cambodia’s ITRS is to collect international transactions data in order to 
compile Cambodia’s balance of payments statistics. In addition, a monthly summary report of aggregate 
statistics for the whole of the banking sector will be produced for the NBC and the commercial banks in 
order to monitor the growth in international transactions (i.e. total value and volume), as well as changes 
in the nature of these transactions. The information reported by the banking sector will only be used for 
statistical purposes. 

Authority for the ITRS and Compliance

12.  The information reported by the banks and the NBC, on their own account transactions 
or on behalf of their clients, is to be collected under the authority of the National Bank’s own 
legislation, as well a s t he Statistics Law of Cambodia. The Law provides for the compulsory 
provision o f i ndividual i nformation t o i nstitutions and ministries of  the R oyal Government of 
Cambodia, for s tatistical purposes u nder Article 2 4. The a rticle s tates t hat “ ministries a nd 
government institutions may conduct statistical activities to obtain statistical information from 
respondents”. Furthermore, the Law states under Article 29 that the “respondents must provide 
accurate, complete, timely and truthful information t o a  designated st atistical o fficer o f t he 
National Institute of Statistics of the Ministry of Planning or any other ministry or institution 
of the Royal Government. Where accurate and complete information is not available within the 
time required, respondents must provide approximate information. Articles 30 and 31 state that, 
“Penalties shall a pply to a ny r espondent w ho knowingly v iolates A rticle 2 9” a nd “any 
individual who d eliberately a nd w ithout legal justification p revents o r p rohibits s tatistical 
activities c onducted b y t he National Institute o f S tatistics, Mi nistries, or o ther government 
institutions under the provisions of this Law, will be subject to penalties as determined under 
the judicial code”. 

13.  The NBC has the authority to collect the ITRS da ta under Article 39.1 of  the Law on the 
Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia. This article st ates that “ a b ank o r 
financial institution must furnish to the Central Bank such information and data as the Central Bank 
may r equire for t he di scharge of i ts f unctions and r esponsibilities”. Further in Title II of  t he Law, 
which describes t he general functions, and duties of  t he NBC, t he e stablishment o f the balance of 
payments is listed in article 7.8 a s one of the functions and duties. Also, article 33.4 s tates that “the 
Central Bank shall be empowered to take remedial actions or sanctions according to the existing laws 
if there ha s be en a n infraction by a  ba nk or  f inancial institution o f its o fficers or employees w ith 
respect to the violation of a provision of the existing laws or regulations of the Central Bank”. 

Confidentiality of Individual Information

14.  The Statistics Law provides for th e c onfidentiality of all in dividual in formation collected 
under this Law. Individual data remain confidential to the NBC and the data are only to be released in 
the form of aggregated statistics. Article 25 of the Law specifically guarantees “the confidentiality of 
all individual information obtained from respondents” and that “the information collected under this 
Law is used only for statistical purposes”. 
15.  Furthermore, Article 3 0 sp ecifies t hat “ Government e mployees and designated 
statistical o fficers o f the N ational I nstitute of S tatistics a nd st atistical units in ministries o r 
institutions of the R oyal G overnment w ho vi olate A rticle 25  w ill b e subject t o pe nalties as 
determined under the judicial code”. 
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through the ba nking s ystem ( e.g. S WIFT pa yments and receipts). The i nformation i s reported by  
banks for their own accounts and on behalf of Cambodian residents paying or receiving funds. The 
confidentiality of individual information is protected under Cambodia’s Banking and Statistics Laws. 
Only aggregated data are used in compiling balance of payments statistics. 
6.  On June 6 and October 25, 2002, t he IMF MSA and the mission held meetings with 
representatives of the commercial banks to discuss the introduction of an ITRS for Cambodia. 
The meetings agreed to: 

• A cut off l evel f or identifying s ingle t ransactions of  US$10,000, which i s expected to 
capture 80 percent of transactions by value that would be coded and classified by nature 
of transactions. 

• Transactions l ess t han US$10,000 be ing i ncluded in t he “ other” c ategory a nd on  t he 
basis of  a  rotating sample to be  sampled once a  year for each bank with the sampling 
exercise evenly spread throughout the year. 

• Transactions of  t he W estern U nion of fices be ing s urveyed s eparately, with data f or t hese 
transactions being provided separately by the three banks that have these agencies. 

• Separate ITRS f orms b eing u sed b y t he b anks t o r eport r eceipts a nd pa yments a nd t he 
classification and coding system being further simplified to include “other” categories. 

• The banks providing monthly-consolidated statements, via Excel spreadsheets on 
floppy discs. 

• The commencement of the survey from January 1, 2003. 

• Just in time training provided to the commercial banks and NBC staff in late November 
2002 for 2 days. 

 7. Based on this agreement with the commercial banks and further discussions with officials 
from t he va rious departments w ithin N BC, the overall assessment o f the I MF resident Mu lti-
sector Statistics Advisor and the BOP STA mission was that it is feasible to introduce an ITRS 
for the banking sector from January 2003. 

Definition, Types and Quality of ITRS

8.  An ITRS measures: ( a) i ndividual b alance o f payments ( BOP) c ash t ransactions t hat 
pass through domestic banks and through enterprise accounts with banks abroad, (b) non-cash 
transactions, and (c) stock positions. Statistics are compiled from forms submitted to domestic 
banks a nd from f orms s ubmitted b y e nterprises. A n I TRS can pr ovide comprehensive a nd 
timely BOP statistics. 
9.  There a re t wo t ypes of  I TRS: ( a) closed ITRS that a ccounts f or a ll t ransactions a nd 
reconciles all transactions with corresponding changes in stock positions, and (b) an open ITRS 
that doe s not allow such c omplete accounting a nd r econciliation. A n ope n I TRS is a  partial 
system because certain BOP transactions are not recorded. For e.g. the German system does not 
include e xport of go ods a nd s hort-term financial t ransactions, a lthough it pr ovides f or 
reconciliation of data on certain flows and stock positions. 
10.  The quality of ITRS depends on ( a) clearly defined rules, (b) a sound legal basis, (c) well-
designed collection forms and procedures, (d) cooperative reporters, (e) adequate resources, and (f) 
well-trained staff. 
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Purpose of Cambodia’s ITRS

11.  The primary purpose of Cambodia’s ITRS is to collect international transactions data in order to 
compile Cambodia’s balance of payments statistics. In addition, a monthly summary report of aggregate 
statistics for the whole of the banking sector will be produced for the NBC and the commercial banks in 
order to monitor the growth in international transactions (i.e. total value and volume), as well as changes 
in the nature of these transactions. The information reported by the banking sector will only be used for 
statistical purposes. 

Authority for the ITRS and Compliance

12.  The information reported by the banks and the NBC, on their own account transactions 
or on behalf of their clients, is to be collected under the authority of the National Bank’s own 
legislation, as well a s t he Statistics Law of Cambodia. The Law provides for the compulsory 
provision o f i ndividual i nformation t o i nstitutions and ministries of  the R oyal Government of 
Cambodia, for s tatistical purposes u nder Article 2 4. The a rticle s tates t hat “ ministries a nd 
government institutions may conduct statistical activities to obtain statistical information from 
respondents”. Furthermore, the Law states under Article 29 that the “respondents must provide 
accurate, complete, timely and truthful information t o a  designated st atistical o fficer o f t he 
National Institute of Statistics of the Ministry of Planning or any other ministry or institution 
of the Royal Government. Where accurate and complete information is not available within the 
time required, respondents must provide approximate information. Articles 30 and 31 state that, 
“Penalties shall a pply to a ny r espondent w ho knowingly v iolates A rticle 2 9” a nd “any 
individual who d eliberately a nd w ithout legal justification p revents o r p rohibits s tatistical 
activities c onducted b y t he National Institute o f S tatistics, Mi nistries, or o ther government 
institutions under the provisions of this Law, will be subject to penalties as determined under 
the judicial code”. 

13.  The NBC has the authority to collect the ITRS da ta under Article 39.1 of  the Law on the 
Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia. This article st ates that “ a b ank o r 
financial institution must furnish to the Central Bank such information and data as the Central Bank 
may r equire for t he di scharge of i ts f unctions and r esponsibilities”. Further in Title II of  t he Law, 
which describes t he general functions, and duties of  t he NBC, t he e stablishment o f the balance of 
payments is listed in article 7.8 a s one of the functions and duties. Also, article 33.4 s tates that “the 
Central Bank shall be empowered to take remedial actions or sanctions according to the existing laws 
if there ha s be en a n infraction by a  ba nk or  f inancial institution o f its o fficers or employees w ith 
respect to the violation of a provision of the existing laws or regulations of the Central Bank”. 

Confidentiality of Individual Information

14.  The Statistics Law provides for th e c onfidentiality of all in dividual in formation collected 
under this Law. Individual data remain confidential to the NBC and the data are only to be released in 
the form of aggregated statistics. Article 25 of the Law specifically guarantees “the confidentiality of 
all individual information obtained from respondents” and that “the information collected under this 
Law is used only for statistical purposes”. 
15.  Furthermore, Article 3 0 sp ecifies t hat “ Government e mployees and designated 
statistical o fficers o f the N ational I nstitute of S tatistics a nd st atistical units in ministries o r 
institutions of the R oyal G overnment w ho vi olate A rticle 25  w ill b e subject t o pe nalties as 
determined under the judicial code”. 
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19.  An enterprise or nonprofit organization is treated as a resident when it is engaged in a significant 
amount of production/provision of goods and/or services in Cambodia, or transactions in land in 
Cambodia. T hat i s, t he e nterprise or  non -profit or ganization maintains a t l east on e pr oduction u nit i n 
Cambodia and intends to operate that unit for more than one year. 
20. Embassies and international organizations (e.g. ADB, IMF, UN agencies and World 
Bank) located in Cambodia are to be treated as nonresidents. 

Threshold Practices

21.  In many ITRS, t hresholds a re u sed s o t hat t ransactions of l ess t han c ertain amounts 
need only t o be  aggregated as in the system proposed for Cambodia or need not  be reported. 
BOP compilers have generally found large numbers of  t ransactions that, in aggregate account 
for small values. The use of thresholds prevents undue reporting burdens and processing costs. 
However, while it may be  unnecessary to report small transactions individually, an aggregate 
record of small transactions may be necessary for classification purposes and to determine the 
appropriate l evel of  t he t hreshold. T his information m ay be  ga thered from p eriodic s ample 
surveys. In the case of Cambodia, each commercial bank will provide detailed i nformation on 
the under-threshold transactions for a selected week of the year. It is important that judgment be 
applied in adopting thresholds so that overall data quality remains acceptable. 

22.  The US$10,000 threshold amount has been agreed for Cambodia’s ITRS. This amount is the same 
as that collected on Customs declaration forms for international passengers entering or leaving Cambodia. 
Based on the information provided by the banks, this threshold is expected to capture approximately 80 
percent o f t he v alue o f i nternational transactions of commercial b anks. This t hreshold l evel w ill b e 
reviewed on an annual basis in order to ensure that individual transactions information is available for 80 
percent by value of transactions. 

Recording and Reporting of Transactions

23.  With t he exception of t he N BC w hich will r eport i nformation o n a ll i nternational 
transactions, on its own accounts and on behalf of its clients, a threshold of US$10,000 or more 
will be applied for collecting i ndividual t ransaction d etails on ITRS Form 1R – Receipts and 
ITRS Form 1P – Payments. Section A of the form should be completed by the bank customer or 
the commercial bank representative on behalf of the customer. Section B should be completed by 
the commercial b ank r epresentative. W here commercial banks already collect the i nformation 
required on their own transaction forms, they are free to use their own forms rather than Forms 
1R and 1P. 
24.  For c ommercial ba nks, o nly t he t otal n umber a nd value i n millions of  Riel will b e 
reported on a monthly basis for transactions of less than US$10,000. However, once a year it is 
proposed t hat e ach bank provide details of i ndividual t ransactions under US$10,000 f or a  
period of one week, using the daily summary forms ITRS Form 2R – Receipts and ITRS Form 
2P – Payments, or a ny existing f orms t hat t he commercial b anks a lready h ave t o c ollect t he 
information required. 

• March – Canadia Bank, Advanced Bank, Cambodian Commercial Bank and Cambodia 
Mekong Bank 

• June – Foreign Trade Bank, Cambodia Asia Bank, Cambodian Public Bank, and Credit 
Agricole Indosuez 

• September – Union Commercial B ank, Emperor I nternational B ank, F irst O verseas 
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Scope of Cambodia’s ITRS

16.  Under Cambodian banking regulations, both residents and non-residents can have foreign currency 
accounts with resident banks. In most instances, large international transactions are managed through these 
accounts. The scope of the proposed ITRS is to collect information from the NBC and commercial banks on 
the following international transactions, where: 

• A bank c lient b uys f oreign e xchange f rom, or m akes a  withdrawal f rom a foreign 
currency account at, a resident bank to make a payment to a nonresident. 

• A bank client sells foreign exchange, or makes a deposit to a foreign currency account, which has 
been received as a payment from a nonresident, to a resident bank. 

• A Cambodian resident intending to travel abroad acquires foreign currency from, or makes a 
withdrawal from a foreign currency account at, a resident bank. 

• A r esident bank b uys f oreign currency t ravelers’ c hecks o r cash from a  nonresident 
who is traveling in the domestic economy. 

• A resident bank undertakes a foreign exchange transaction with a correspondent nonresident 
bank abroad, i ncluding where t he t ransaction i s u ndertaken t o ex change f oreign ex change 
assets denominated in one currency for those denominated in another or to acquire (or sell) 
goods, services, other financial assets, etc. 

• A resident bank undertakes a foreign exchange transaction with another resident bank, 
including where t his t ransaction i s undertaken to se ttle b alances i n various currencies 
or to sell (or buy) foreign exchange to (from) the NBC. 

Definition of Resident and Nonresident

 17. For the purposes of balance of payments statistics and the ITRS, residents of Cambodia 
comprise the following types of economic units: 

• Households and individuals who make up a household; 

• Enterprises, w hich a re corporations and qua si-corporations, s uch as br anch of fices of  
non-resident direct investors; 

• Nonprofit organizations; and 

• The Royal Government of Cambodia. 

18.  To be a resident of Cambodia, an economic unit must have a cen ter of economic interest in 
Cambodia. A household has a center of economic interest when members of that household maintain, 
within Cambodia, a dwelling that the members use as their principal residence. For simplicity, the one-
year rule is applied. That is, individuals and members of a household are considered to be residents of 
Cambodia if they stay in Cambodia for one year or more, or intend to stay in Cambodia for one year or 
more ( regardless of their nationality). However, foreign officials, d iplomats, consular representatives, 
members of  f oreign a rmed f orces, a nd ot her f oreign g overnment pe rsonnel ( except f or t echnical 
assistance personnel) in Cambodia are to be treated as non-residents. 
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19.  An enterprise or nonprofit organization is treated as a resident when it is engaged in a significant 
amount of production/provision of goods and/or services in Cambodia, or transactions in land in 
Cambodia. T hat i s, t he e nterprise or  non -profit or ganization maintains a t l east on e pr oduction u nit i n 
Cambodia and intends to operate that unit for more than one year. 
20. Embassies and international organizations (e.g. ADB, IMF, UN agencies and World 
Bank) located in Cambodia are to be treated as nonresidents. 

Threshold Practices

21.  In many ITRS, t hresholds a re u sed s o t hat t ransactions of l ess t han c ertain amounts 
need only t o be  aggregated as in the system proposed for Cambodia or need not  be reported. 
BOP compilers have generally found large numbers of  t ransactions that, in aggregate account 
for small values. The use of thresholds prevents undue reporting burdens and processing costs. 
However, while it may be  unnecessary to report small transactions individually, an aggregate 
record of small transactions may be necessary for classification purposes and to determine the 
appropriate l evel of  t he t hreshold. T his information m ay be  ga thered from p eriodic s ample 
surveys. In the case of Cambodia, each commercial bank will provide detailed i nformation on 
the under-threshold transactions for a selected week of the year. It is important that judgment be 
applied in adopting thresholds so that overall data quality remains acceptable. 

22.  The US$10,000 threshold amount has been agreed for Cambodia’s ITRS. This amount is the same 
as that collected on Customs declaration forms for international passengers entering or leaving Cambodia. 
Based on the information provided by the banks, this threshold is expected to capture approximately 80 
percent o f t he v alue o f i nternational transactions of commercial b anks. This t hreshold l evel w ill b e 
reviewed on an annual basis in order to ensure that individual transactions information is available for 80 
percent by value of transactions. 

Recording and Reporting of Transactions

23.  With t he exception of t he N BC w hich will r eport i nformation o n a ll i nternational 
transactions, on its own accounts and on behalf of its clients, a threshold of US$10,000 or more 
will be applied for collecting i ndividual t ransaction d etails on ITRS Form 1R – Receipts and 
ITRS Form 1P – Payments. Section A of the form should be completed by the bank customer or 
the commercial bank representative on behalf of the customer. Section B should be completed by 
the commercial b ank r epresentative. W here commercial banks already collect the i nformation 
required on their own transaction forms, they are free to use their own forms rather than Forms 
1R and 1P. 
24.  For c ommercial ba nks, o nly t he t otal n umber a nd value i n millions of  Riel will b e 
reported on a monthly basis for transactions of less than US$10,000. However, once a year it is 
proposed t hat e ach bank provide details of i ndividual t ransactions under US$10,000 f or a  
period of one week, using the daily summary forms ITRS Form 2R – Receipts and ITRS Form 
2P – Payments, or a ny existing f orms t hat t he commercial b anks a lready h ave t o c ollect t he 
information required. 

• March – Canadia Bank, Advanced Bank, Cambodian Commercial Bank and Cambodia 
Mekong Bank 

• June – Foreign Trade Bank, Cambodia Asia Bank, Cambodian Public Bank, and Credit 
Agricole Indosuez 

• September – Union Commercial B ank, Emperor I nternational B ank, F irst O verseas 
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Bank, Krung Thai Bank, Maybank and Rural Development Bank 

• December – First Commercial Bank, Singapore Banking Corporation, ACLEDA Bank 
and Peng Heng S.M.E. Bank 

25.  In a ddition, it is pr oposed t hat t he S ingapore B anking C orporation, A cleda B ank, a nd 
Cambodia Asia Bank (acting as agents for Western Union) will report all individual transactions on 
behalf of Western Union clients for the third week of January, April, July and October of each year, 
also using ITRS Forms 2R and 2P. 
26.  Commercial banks a re r equired t o provide c onsolidated monthly s ummary r eports, 
ITRS Form 3R – Receipts and ITRS Form 3P - Payments, on a regular monthly basis ten (10) 
working days after t he end of  the r eference month to the BOP Division of  NBC. The reports 
are to be provided on floppy discs using the Excel spreadsheets provided for this purpose. The 
information collected on ITRS Forms 1R, 1P, 2R and 2P (or other forms used by the banks for 
ITRS purposes) a re to be r etained by each bank for a  period of two years, i n case balance of 
payments c ompilers n eed to a ccess t he i ndividual transaction i nformation f or data qu ality or  
validation checks. 

Bundling of Transactions

27.  Most transactions are likely to have a single purpose, e.g. payment for imported goods or 
receipts for e xported g oods. H owever, w here the c ustomer i ndicates that there i s more than o ne 
purpose for a payment or receipt (bundling of transactions), the bank representative should ask for 
a breakdown of the payment or receipt by purpose in order to unbundled the transactions. Bundling 
of transactions occurs when several t ransactions relating to more than one classification cat egory 
are covered by a single payment. For example, an importer may make a single payment of $30,000, 
including three separate payments for: imports ($25,000); freight ($4,000); and insurance ($1,000). 
Another example could be when a payment on a  loan may include the loan repayment, an interest 
repayment, and some fees for financial services. It is necessary for transactors to report the separate 
components. The bank should report these as separate ITRS transactions. 
28.  A further example of bundling is the recording of transactions on a  net, rather than a gross, 
basis. S ome f oreign e xchange pa yments may c over a num ber of  of fsetting g ross c redit a nd de bit 
transactions. This may often be the case with t ransactions undertaken by t ransportation, t ravel, and 
finance en terprises an d d irect i nvestment en terprises. Therefore, i t m ay b e n ecessary t o co llect 
additional information in respect of certain types of transactions or from certain types of enterprises. 

Data Items to be Collected

29. The proposed data items to be reported for each transaction include: 

• Description of reason for the transaction. 
• Institutional sector of the transactor. 
• Transaction code. 
• Country of non-resident counterpart(s). 
• Affiliation of counterpart with resident transactor
• Currency of transaction
• Amount in original currency
• Amount in Riel (millions) 

30.  In order to compile balance of payments statistics, it is necessary to ensure that the reporting 
classifications ( i.e. t ransactor codes, o ther p arty co des, an d t ransaction co des) u sed i n t he I TRS 
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conforms, as closely as possible, to the classification used for the balance of payments statement. The 
list o f t ransactor, other party a nd t ransaction codes and t heir descriptors are provided be low. A lso 
provided are currency and country codes. 
31.  Since the ITRS system envisaged for Cambodia is an open system, it is not necessary 
for t he b anks to r ecord corresponding d etails of  t heir o wn t ransactions-for p urposes of  
matching t heir t ransactions with t hose of clients- and d etails of  t heir f oreign c urrency ( and 
other e xternal a sset and liability) positions s ince t he ITRS e nvisaged f or C ambodia doe s not 
intend t o r econcile t ransactions a nd s tock p ositions or  t o obtain i nternational i nvestment 
position (IIP). 

Currency Conversion

32.  All individual transactions of US$10,000 or more are to be converted to Riel at the buying 
(receipt) or selling (payment) exchange rate used for the transaction. Where the receipt or deposit is 
not converted into Riel, the bank should use the midpoint of its buying or selling rate for both receipts 
and pa yments. T his should a lso be t he m ethodology us ed w here ba nks a re reporting i ndividual 
transactions under US$10,000 in value. 

Valuation

33.  Cambodia’s I TRS m ay not a chieve uni form v aluations. F or e xample, g oods m ay be  
recorded, depending on the contract price in individual transactions, or on an f.o.b., c .i.f., or  some 
other basis. The BOP compiler has to record goods on a uniform, namely the f.o.b., basis. Therefore, 
the compiler may have t o make certain valuation adjustments to ITRS statistics to compile a BOP 
statement.

Time of Recording

34. All transactions taking place within a particular month should be included in the 
monthly summary report for that month. 

Commencement Date

35. The commencement date for the ITRS is January 1, 2003. 

Assistance and Future Training

36.  For assistance in completing the ITRS forms or for any other queries relating to the ITRS, please 
contact the Balance of Payments Division, NBC on 023 722 563 extension to 1118. 
37.  Just-in-time t raining w as p rovided f or co mmercial b anks’ an d N BC st aff o n 2 6 an d 27 
November 2002. F urther t raining is available on r equest and can be arranged by contacting Balance of  
Payments Statistics Division of the Economic Research and Statistics Department. 

Forms

38. Copies of the ITRS forms are provided below. An Excel spreadsheet version of the 
monthly summary reports (Forms 3R and 3P) is also attached. 
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IN CONFIDENCE ITRS FORM 1R-RECEIPTS

 
Reference number:__________________ For more information, please contact: 

Bank:_____________________________   Balance of Payments Division 

 National Bank of Cambodia 

Date:______/__________/____________ 

           day         month                year 

Receipts in Foreign Exchange or Receipts from Nonresidents
(please refer to the instructions on completing this form.) 

Section A
(To be completed by bank customer) 
 

Section B
(To be completed by bank officer)

1- Resident Name: 1-Transaction Code: 
2- Other Party Name: 2-Other Party Code: 
3- Country of Other Party: 3-Country Code:   
4- Currency of Transaction: 4-Country Code:  
5- Value of Transaction: 5a. 

Value
. 0 0 

6- Purpose of transaction (brief 
escription): 

5b. Value in Riel 
(mil:)

…………………………………………………. 6-Transaction Code:

…………………………………………………… Please provide any addition clarification: 

…………………………………………………… ………………………………………………. 

………………………………………………… …………………………………………………. 
 

  
The ITRS collects information to be used for statistical purposes only. This information is collected under the authority of the 
Law on the Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia and the Statistics Law of Cambodia, which 
provide for the compulsory provision of a completed form. The legislation also ensures that individual information will remain 
confidential to authorized NBC staff and the data are only released in the form of aggregated statistics. 
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Instructions for Section A:

Question 1: Please provide the name of the individual or organization in Cambodia. 

Question 2: Please provide the name of the individual or organization of the other party to the 
transaction.  

Question 3: Please provide the name of the country of the other party to the transaction.

Question 4: Please specify the currency used for the transaction (e.g. US $, Australian $, Thai 
Baht).  

Question 5: Please specify the value of the transaction in the original currency (i.e. Question 4).

Question 6: Please provide a brief description of the purpose for the transaction (e.g. payment 
received for exports, salary, profits, loans, development grant, private transfers, gifts etc.).

If you require assistance in completing this form, please ask your bank officer to assist you. 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION 
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Instructions for Section A:

Question 1: Please provide the name of the individual or organization in Cambodia. 

Question 2: Please provide the name of the individual or organization of the other party to the 
transaction.  

Question 3: Please provide the name of the country of the other party to the transaction.

Question 4: Please specify the currency used for the transaction (e.g. US $, Australian $, Thai 
Baht).  

Question 5: Please specify the value of the transaction in the original currency (i.e. Question 4).

Question 6: Please provide a brief description of the purpose for the transaction (e.g. payment 
received for exports, salary, profits, loans, development grant, private transfers, gifts etc.).

If you require assistance in completing this form, please ask your bank officer to assist you. 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION 
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IN CONFIDENCE      ITRS FORM 1P-PAYMENT

 

Reference number:__________________ For more information please contact: 

Bank:_____________________________ Balance of Payments Division 

 National Bank of Cambodia 

Date:______/__________/____________  

           day       month              year  

Payments in Foreign Exchange or Payments to Nonresidents

(please refer to the ins instructions on completing this form.)

Section A
(To be completed by bank customer) 
 

Section B
(To be completed by bank officer) 

1. Resident Name: 1. Transactor Code:  

2. Other Party Name: 2. Other Party Code:  

3. Country of Other Party: 3. Country Code:    

4. Currency of Transaction: 4. Currency Code:   

5. Value of Transaction: 5a. Value:         . 0 0 

6. Purpose of transaction (brief description): 5b. Value in Riel (mil):        

…………………………………………………………... 6. Transaction Code:    

…………………………………………………………... Please provide any addition clarification: 

…………………………………………………………... ……………………………………………….. 

…………………………………………………………... ……………………………………………….. 
 
The I TRS c ollects in formation t o be used f or s tatistical p urposes o nly. Th is in formation is  c ollected under th e 
authority of the Law on the Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia and the Statistics Law 
of Cambodia, which pr ovide for t he c ompulsory pr ovision of a c ompleted form. The l egislation a lso e nsures 
that individual information will remain confidential to authorized NBC staff and the data are only released in 
the form of aggregated statistics. 
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Instructions for Section A: 

Question 1: Please provide the name of the individual or organization in Cambodia. 

Question 2: Please provide the name of the individual or organization of the other party to the 
transaction. 

Question 3: Please provide the name of the country of the other party to the transaction.

Question 4: Please specify the currency used for the transaction (e.g. US $, Australian $, 
Thai Baht). 

Question 5: Please specify the value of the transaction in the original currency (i.e. 
Question 4). 

Question 6: Please provide a brief description of the purpose for the transaction (e.g. payment for 
imports, salary, profits remitted, investment in shares abroad, loans extended, loan repaid, private 
transfers, gifts etc.). 

If you require assistance in completing this form, please ask your bank officer to assist you. 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION
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Instructions for Section A: 

Question 1: Please provide the name of the individual or organization in Cambodia. 

Question 2: Please provide the name of the individual or organization of the other party to the 
transaction. 

Question 3: Please provide the name of the country of the other party to the transaction.

Question 4: Please specify the currency used for the transaction (e.g. US $, Australian $, 
Thai Baht). 

Question 5: Please specify the value of the transaction in the original currency (i.e. 
Question 4). 

Question 6: Please provide a brief description of the purpose for the transaction (e.g. payment for 
imports, salary, profits remitted, investment in shares abroad, loans extended, loan repaid, private 
transfers, gifts etc.). 

If you require assistance in completing this form, please ask your bank officer to assist you. 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION
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Form 2R: ITRS Receipts – Daily Summary Sheet

Name of bank officer: 

Date: Total number of transactions: 

Description of receipt transactions 
e.g. exports, gifts, salary, loans, etc. 

Trans- 
actor 
code 

(1 - 9) 

Trans- 
action 
code 

(110 – 
999) 

Country 
of non- 
resident 
Counter- 

part 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 

transact- 
ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 

Riel 
millions 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        
40.        

Total value NA NA NA NA NA NA  
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Form 2P: ITRS Payments – Daily Summary Sheet

Name of bank officer: 
Date: Total number of transactions: 

Description of payment transactions – 
e.g. imports, gifts, salary, loans, etc. 

Trans- 
actor 
code 

(1 - 9) 

Trans- 
action 
code 

(110 – 
999) 

Country 
of non- 
resident 
Counter- 

part 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 

transact- 
ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 

Riel 
millions 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        
38.        
39.        
40.        
Total value NA NA NA NA NA NA  
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Form 2R: ITRS Receipts – Daily Summary Sheet

Name of bank officer: 

Date: Total number of transactions: 

Description of receipt transactions 
e.g. exports, gifts, salary, loans, etc. 

Trans- 
actor 
code 

(1 - 9) 

Trans- 
action 
code 

(110 – 
999) 

Country 
of non- 
resident 
Counter- 

part 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 

transact- 
ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 

Riel 
millions 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        
40.        

Total value NA NA NA NA NA NA  
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Form 2P: ITRS Payments – Daily Summary Sheet

Name of bank officer: 
Date: Total number of transactions: 

Description of payment transactions – 
e.g. imports, gifts, salary, loans, etc. 

Trans- 
actor 
code 

(1 - 9) 

Trans- 
action 
code 

(110 – 
999) 

Country 
of non- 
resident 
Counter- 

part 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 

transact- 
ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 

Riel 
millions 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        
38.        
39.        
40.        
Total value NA NA NA NA NA NA  
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Form 3R: ITRS Receipts – Monthly Summary Report 

(Please report each transaction $10,000 or more and total number and value for transactions less than $10,000.)

Name of resident bank: 

Transactions verified (Initials): Approved (Bank Manager’s Initials): 

Month: Year: Total number of other transactions: 

Description of receipt transactions – 
e.g. exports, gift, salary, loan, etc. 

Trans- 
actor 
code 
(1- 9) 

Trans- 
action 
code 
(110- 
999) 

Country 
of non- 
resident 
Counter- 

party 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 

transact 
-ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 

Riel 
millions 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        

Total value of other transactions NA NA NA NA NA NA  
Total value NA NA NA NA NA NA  
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Form 3P: ITRS Payments – Monthly Summary Report 

(Please report each transaction $10,000 or more and total number and value for transactions less than $10,000.) 

Name of resident bank: 

Transactions verified (Initials): Approved (Bank Manager’s Initials): 

Month: Year: Total number of other transactions: 

Description of payment transactions – 
e.g. imports, gift, salary, loan, etc. 

Trans- 
actor 
code 
(1- 9) 

Trans- 
action 
code 

(110 - 
999) 

Country 
of non- 

resident 
Counter- 

party 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 
transact 
-ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 
Riel 
millions 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
8.        

9.        

10.        
11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        
27.        

28.        

29.        
30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        
38.        

39.        
Total value of other transactions NA NA NA NA NA NA  

Total value NA NA NA NA NA NA   

577
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Form 3R: ITRS Receipts – Monthly Summary Report 

(Please report each transaction $10,000 or more and total number and value for transactions less than $10,000.)

Name of resident bank: 

Transactions verified (Initials): Approved (Bank Manager’s Initials): 

Month: Year: Total number of other transactions: 

Description of receipt transactions – 
e.g. exports, gift, salary, loan, etc. 

Trans- 
actor 
code 
(1- 9) 

Trans- 
action 
code 
(110- 
999) 

Country 
of non- 
resident 
Counter- 

party 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 

transact 
-ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 

Riel 
millions 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        

Total value of other transactions NA NA NA NA NA NA  
Total value NA NA NA NA NA NA  
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Form 3P: ITRS Payments – Monthly Summary Report 

(Please report each transaction $10,000 or more and total number and value for transactions less than $10,000.) 

Name of resident bank: 

Transactions verified (Initials): Approved (Bank Manager’s Initials): 

Month: Year: Total number of other transactions: 

Description of payment transactions – 
e.g. imports, gift, salary, loan, etc. 

Trans- 
actor 
code 
(1- 9) 

Trans- 
action 
code 

(110 - 
999) 

Country 
of non- 

resident 
Counter- 

party 

Other 
party 
code 
(1-8) 

Currency 
of 
transact 
-ion 

Amount 
in 

original 
currency 

Amount 
in 
Riel 
millions 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        
8.        

9.        

10.        
11.        

12.        

13.        

14.        

15.        
16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        
27.        

28.        

29.        
30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        
38.        

39.        
Total value of other transactions NA NA NA NA NA NA  

Total value NA NA NA NA NA NA   
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Classification Codes

39. Descriptions of the various classification codes to be used in recording and reporting ITRS data 
are provided below. 

Transactor Codes for the Cambodian Party 

40. The following classification codes are to be used to classify the Cambodian party 
involved in each ITRS transaction:
 

Type of Transactor Transactor Code 

National Bank of Cambodia 
Other Depository Corporation 
Other Financial Institution 
Government 
State Owned Enterprise 
Other Enterprise 
Individual Resident 
Other Resident 
Nonresident 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 

1. National Bank of Cambodia – is t he c entral ba nk of  C ambodia i n P hnom P enh, i ncluding i ts 
central of fice i n P hnom P enh a nd i ts br anch o ffices. T he c entral ba nk i s t he na tional financial 
institution t hat ex ercises control o ver k ey asp ects of the f inancial system an d ca rries o ut such 
activities as i ssuing cu rrency, managing i nternational r eserves, t ransacting w ith t he I MF, an d 
providing credit to other depository corporations. 
2. Other Depository Corporation – is any other resident depository corporation (except the NBC) or 
quasi-corporation. Included are all resident units engaging in financial intermediation as a principal 
activity a nd ha ving l iabilities i n t he f orm of  de posits or  f inancial i nstruments (such a s s hort-term 
certificates o f d eposit) t hat ar e c lose su bstitutes to deposits. D eposits include t hose p ayable o n 
demand and transferable by check or otherwise usable for making payments and those that, while not 
readily t ransferable, may be viewed as substitutes for t ransferable deposits. Thus, in addition to 
commercial b anks, the d efinition i ncludes m erchant b anks, sav ings b anks, sav ings an d l oan 
associations, b uilding so cieties, c redit u nions o r cr edit co operatives, r ural a nd ag ricultural b anks, 
travelers’ c heck c ompanies t hat m ainly e ngage i n f inancial c orporation a ctivities, a nd pos t of fice 
savings banks or other government controlled savings banks (as long as these banks are separate from 
government). 
3. Other Financial Institution – is any resident insurance corporation or quasi-corporation, pension 
fund, other non -depository f inancial intermediary or  f inancial a uxiliary. Included a re finance 
companies, financial l easing co mpanies, i nvestment p ools, s ecurities u nderwriters an d d ealers, 
financial de rivative i ntermediaries, specialized f inancial i ntermediaries ( including money lenders), 
public exchanges and securities markets, financial agents and brokers, foreign exchange dealers and 
retailers, financial guarantee corporations, and insurance and pension adjustors and agents. 
4. Government – is a ny g overnment a uthority, c ouncil, i nstitution, m inistry or  other un it at t he 
central, pr ovincial, di strict or  c ommune l evel w ithin t he C ambodian e conomy ( including s ocial 
security f unds). G overnment u nits exercise l egislative, judicial o r ex ecutive a uthority o ver o ther 
institutional units within the Cambodian economy. 

5. State Owned Enterprise – is a ny non -financial government o wned enterprise or  
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unincorporated enterprise that is owned and operated by government and that produces goods 
and services, including collective s ervices or publ ic go ods. Examples i nclude, t he P hnom 
Penh a nd S ihanoukville P ort A uthorities, s tate owned r ubber pl antations, and E lectricity du 
Cambodge. Non-profit organizations that are majority controlled and financed by government 
should also be reported under this category. 
6. Other Enterprise – is any resident non-financial corporation or  quasi-corporation that is foreign 
controlled or  ow ned, or  pr ivately C ambodian c ontrolled or  ow ned. E xamples i nclude affiliates an d 
branches of  f oreign c ompanies ope rating i n Cambodia, c asinos, garment f actories a nd ot her 
manufacturers, hotels, import-export companies, restaurants, retailers, wholesalers. 
7. Individual Resident – is any resident individual, individuals or household in Cambodia, including 
foreign nationals residing or expecting to reside in Cambodia for a period of one year or more (refer 
to t he r esidency c riteria i n pa ragraphs 14 t o 17 a bove). F oreign l ong-term t echnical ass istance 
experts and volunteers should be included in this category. 
8. Other Resident – is any resident non-profit organization (including resident charities, NGOs, religious 
institutions, social clubs, cultural clubs, recreational clubs or sporting clubs) providing goods or services 
to Cambodian households for free or at significantly less than market prices. 
9. Nonresident – is a ny e nterprise, i ndividual, i nstitution or  ot her e ntity t hat i s no t a  r esident of  
Cambodia (refer to the residency criteria in paragraphs 14 to 17 above). Nonresidents living or operating 
in C ambodia i nclude f oreign of ficials, di plomats, c onsular r epresentatives, members of  f oreign a rmed 
forces, a nd ot her f oreign government pe rsonnel ( except f or t echnical a ssistance pe rsonnel), f oreign 
students, foreign na tional r eceiving medical t reatment i n C ambodia, e mbassies an d i nternational 
organizations (e.g. ADB, IMF, UN agencies and World Bank). 

Other Party Codes for the Nonresident Party 

41. The following classification codes are to be used to classify the nonresident party 
involved in each ITRS transaction: 

Type of Transactor Transactor Code

Nonresident Central Bank 
Other Nonresident Depository Corporation 
Other Nonresident Financial Institution 
Foreign Government 
International Institution 
Nonresident Head Office/Parent Company/Major 
Shareholder/Affiliate 
Individual Nonresident 
Other Nonresident 
Resident Entity or Individual 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1. Nonresident Central Bank - is the central bank of another country or a regional central bank. The 
central b ank is  the n ational financial i nstitution (or in stitutions) th at e xercises c ontrol over k ey 
aspects o f t he f inancial s ystem an d car ries o ut s uch act ivities a s i ssuing cu rrency, m anaging 
international r eserves, t ransacting w ith the I MF, a nd pr oviding c redit to ot her de pository 
corporations. 
2. Other Nonresident Depository Corporation – is a ny ot her non resident d epository c orporation 
(except central banks) or quasi-corporation. Included are all nonresident units engaging in financial 
intermediation as a  p rincipal a ctivity a nd h aving li abilities i n the form o f d eposits o r f inancial 
instruments (such as short-term certificates of deposit) that are close substitutes to deposits. Deposits 
include those payable on demand and transferable by check or otherwise usable for making payments 
and those that, while not readily transferable, may be viewed as substitutes for transferable deposits. 
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unincorporated enterprise that is owned and operated by government and that produces goods 
and services, including collective s ervices or publ ic go ods. Examples i nclude, t he P hnom 
Penh a nd S ihanoukville P ort A uthorities, s tate owned r ubber pl antations, and E lectricity du 
Cambodge. Non-profit organizations that are majority controlled and financed by government 
should also be reported under this category. 
6. Other Enterprise – is any resident non-financial corporation or  quasi-corporation that is foreign 
controlled or  ow ned, or  pr ivately C ambodian c ontrolled or  ow ned. E xamples i nclude affiliates an d 
branches of  f oreign c ompanies ope rating i n Cambodia, c asinos, garment f actories a nd ot her 
manufacturers, hotels, import-export companies, restaurants, retailers, wholesalers. 
7. Individual Resident – is any resident individual, individuals or household in Cambodia, including 
foreign nationals residing or expecting to reside in Cambodia for a period of one year or more (refer 
to t he r esidency c riteria i n pa ragraphs 14 t o 17 a bove). F oreign l ong-term t echnical ass istance 
experts and volunteers should be included in this category. 
8. Other Resident – is any resident non-profit organization (including resident charities, NGOs, religious 
institutions, social clubs, cultural clubs, recreational clubs or sporting clubs) providing goods or services 
to Cambodian households for free or at significantly less than market prices. 
9. Nonresident – is a ny e nterprise, i ndividual, i nstitution or  ot her e ntity t hat i s no t a  r esident of  
Cambodia (refer to the residency criteria in paragraphs 14 to 17 above). Nonresidents living or operating 
in C ambodia i nclude f oreign of ficials, di plomats, c onsular r epresentatives, members of  f oreign a rmed 
forces, a nd ot her f oreign government pe rsonnel ( except f or t echnical a ssistance pe rsonnel), f oreign 
students, foreign na tional r eceiving medical t reatment i n C ambodia, e mbassies an d i nternational 
organizations (e.g. ADB, IMF, UN agencies and World Bank). 

Other Party Codes for the Nonresident Party 

41. The following classification codes are to be used to classify the nonresident party 
involved in each ITRS transaction: 

Type of Transactor Transactor Code

Nonresident Central Bank 
Other Nonresident Depository Corporation 
Other Nonresident Financial Institution 
Foreign Government 
International Institution 
Nonresident Head Office/Parent Company/Major 
Shareholder/Affiliate 
Individual Nonresident 
Other Nonresident 
Resident Entity or Individual 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1. Nonresident Central Bank - is the central bank of another country or a regional central bank. The 
central b ank is  the n ational financial i nstitution (or in stitutions) th at e xercises c ontrol over k ey 
aspects o f t he f inancial s ystem an d car ries o ut s uch act ivities a s i ssuing cu rrency, m anaging 
international r eserves, t ransacting w ith the I MF, a nd pr oviding c redit to ot her de pository 
corporations. 
2. Other Nonresident Depository Corporation – is a ny ot her non resident d epository c orporation 
(except central banks) or quasi-corporation. Included are all nonresident units engaging in financial 
intermediation as a  p rincipal a ctivity a nd h aving li abilities i n the form o f d eposits o r f inancial 
instruments (such as short-term certificates of deposit) that are close substitutes to deposits. Deposits 
include those payable on demand and transferable by check or otherwise usable for making payments 
and those that, while not readily transferable, may be viewed as substitutes for transferable deposits. 
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Thus, i n addition t o commercial ba nks, t he de finition i ncludes merchant banks, savings banks, 
savings a nd loan associations, bu ilding s ocieties, credit un ions or  credit co operatives, rural an d 
agricultural banks, travelers’ check companies that mainly engage in financial corporation activities, 
and post office savings banks or other government controlled savings banks (as long as these banks 
are separate from government). 
3. Other Nonresident Financial Institution – is a ny nonr esident insurance c orporation o r qua si-
corporation, pe nsion f und, ot her no n-depository f inancial intermediary or  f inancial a uxiliary. 
Included are finance companies, financial leasing companies, investment pools, securities 
underwriters an d d ealers, financial d erivative i ntermediaries, sp ecialized f inancial i ntermediaries 
(including m oney l enders), p ublic ex changes an d sec urities m arkets, f inancial agents an d b rokers, 
foreign exchange dealers and retailers, financial guarantee corporations, and insurance and pension 
adjustors and agents. 
4. Foreign Government – is any government authority, council, institution, ministry or other unit at 
the c entral, pr ovincial, o r l ocal l evel w ithin the nonresident e conomy ( including s ocial s ecurity 
funds). Government units exercise legislative, judicial or executive authority over other institutional 
units w ithin the C ambodian e conomy. A lso i ncluded i s any non -financial g overnment owned 
enterprise or unincorporated enterprise that is owned and operated by government and that produces 
goods and services, including collective services or  public goods. Non-profit organizations that a re 
majority controlled and financed by foreign governments should also be reported under this category. 
5. International Institution – is an international or regional financial or other organization (e.g. 
ADB, IMF, UN agencies and World Bank). 
6. Nonresident Head Office/Parent Company/Major Shareholder/Affiliate - is a ny nonresident 
individual, corporation or quasi-corporation that is affiliated with the Cambodian party involved in 
the t ransaction. E xamples i nclude o verseas af filiates, b ranches an d su bsidiaries o f C ambodian 
companies; enterprises in which the Cambodian party has 10% or more equity interest; foreign head 
office or  parent company of  the Cambodian party; or a  foreign shareholder or owner with 10% or 
more equity interest in the Cambodian party. 
7. Individual Nonresident – is any nonresident individual, individuals or household, including 
Cambodian nationals residing o r expecting to reside overseas for a  period of one year or  more 
(refer to the residency criteria in paragraphs 14 to 17 above). 

8. Other Nonresident – is any other nonresident corporation or  quasi-corporation i nvolved 
in t he production or pr ovision of goods and services a t market pr ices, or  no n-profit 
organization ( including r esident c harities, NGOs, r eligious i nstitutions, social c lubs, c ultural 
clubs, recreational clubs or  sporting clubs) providing goods or  services to households for free 
or at significantly less than market prices. 
9. Resident – is any i ndividual or  other entity t hat i s a  resident of  Cambodia ( refer t o t he 
residency criteria in paragraphs 14 to 17 above). Residents l iving or  operating abroad include 
Cambodian officials, diplomats, consular representatives, members of armed forces, and other 
government personnel (except for technical assistance personnel), Cambodians working abroad 
for less than one year, Cambodians studying or receiving medical treatment abroad, and 
Cambodian counsels and embassies.

Currency Codes 

42. The following numeric classification codes are to be used to classify the currency used 
in each ITRS transaction: 

Numerical Code Currency

01 Argentina Peso 
02 Australian Dollar 
03 Bahraini Dinar 
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04 Bangladesh Taka 
05 Brazilian Real 
06 Brunei Dollar 
07 Canadian Dollar 
08 Chile Peso 
09 Chinese Renminbi 
10 Colombian Peso 
11 Czech Republic Koruna 
12 Danish Krone 
13 Euro 
14 Eygptian Pound 
15 Great Britain Pound Sterling 
16 Hong Kong Dollar 
17 Hungarian Forint 
18 Indian Rupee 
19 Indonesian Rupiah 
20 Isreali Shekel 
21 Japanese Yen 
22 Korean (South) Won 
23 Kuwaiti Dinar 
24 Lao Kip 
25 Lebanese Pound 
26 Malaysian Ringgit 
27 Maltese Lira 
28 Mexican Peso 
29 Myanmar Kyat 
30 Nepalese Rupee 
31 New Zealand Dollar 
32 Norwegian Krone 
33 Oman Rial 
34 Pakistani Rupee 
35 Peru New Sol 
36 Philippines Peso 
37 Polish Zloty 
38 Qatari Rial 
39 Russian Ruble 
40 Saudi Arabian Riyal 
41 Singapore Dollar 
42 Slovak Republic Koruna 
43 South African Rand 
44 Sri Lankan Rupee 
45 Swedish Krona 
46 Swiss Francs 
47 Taiwan Dollar 
48 Thai Baht 
49 Turkish Lira 
50 United Arab Emirates Dirham 
51 United States Dollar 
52 Uruguay Peso 
53 Venezuela Bolivar 
54 Vietnamese Dong 
90 Special Drawing Rights 
99 Other 
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04 Bangladesh Taka 
05 Brazilian Real 
06 Brunei Dollar 
07 Canadian Dollar 
08 Chile Peso 
09 Chinese Renminbi 
10 Colombian Peso 
11 Czech Republic Koruna 
12 Danish Krone 
13 Euro 
14 Eygptian Pound 
15 Great Britain Pound Sterling 
16 Hong Kong Dollar 
17 Hungarian Forint 
18 Indian Rupee 
19 Indonesian Rupiah 
20 Isreali Shekel 
21 Japanese Yen 
22 Korean (South) Won 
23 Kuwaiti Dinar 
24 Lao Kip 
25 Lebanese Pound 
26 Malaysian Ringgit 
27 Maltese Lira 
28 Mexican Peso 
29 Myanmar Kyat 
30 Nepalese Rupee 
31 New Zealand Dollar 
32 Norwegian Krone 
33 Oman Rial 
34 Pakistani Rupee 
35 Peru New Sol 
36 Philippines Peso 
37 Polish Zloty 
38 Qatari Rial 
39 Russian Ruble 
40 Saudi Arabian Riyal 
41 Singapore Dollar 
42 Slovak Republic Koruna 
43 South African Rand 
44 Sri Lankan Rupee 
45 Swedish Krona 
46 Swiss Francs 
47 Taiwan Dollar 
48 Thai Baht 
49 Turkish Lira 
50 United Arab Emirates Dirham 
51 United States Dollar 
52 Uruguay Peso 
53 Venezuela Bolivar 
54 Vietnamese Dong 
90 Special Drawing Rights 
99 Other 
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3Country Codes 

43. The following numeric classification codes are to be used to classify the country of 

the nonresident party in each ITRS transaction:

Numerical code Country or area name
004 Afghanistan 

008 Albania  

012 Algeria 

016 American Samoa 

020 Andorra  

024 Angola  

660 Anguilla 

028 Antigua and Barbuda 

032 Argentina 

051 Armenia 

533 Aruba  

036 Australia  

040 Austria  

031 Azerbaijan  

044 Bahamas  

048 Bahrain  

050 Bangladesh 

052 Barbados 

  112 Belarus  

056 Belgium  

084 Belize  

204 Benin  

060 Bermuda  

064 Bhutan  

068 Bolivia 

070 Bosnia and Herzegovina 

072 Botswana  

076 Brazil 

092 British Virgin Islands 

096 Brunei Darussalam 

100 Bulgaria 

854 Burkina Faso 

108 Burundi  

116 Cambodia 

120 Cameroon  

124 Canada  

132 Cape Verde 

136 Cayman Islands 

140 Central African Republic 

148 Chad 

830 Channel Islands 

152 Chile 

156 China 
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344 Hong Kong Special Administrative Region of China 

446 Macao Special Administrative Region of China 

170 Colombia 

174 Comoros  

178 Congo 

184 Cook Islands 

188 Costa Rica 

384 Côte d'Ivoire 

191 Croatia 

192 Cuba 

196 Cyprus 

203 Czech Republic 

408 Democratic People's Republic of Korea 

180 Democratic Republic of the Congo 

208 Denmark 

262 Djibouti  

212 Dominica 

214 Dominican Republic 

626 East Timor 

218 Ecuador  

818 Egypt 

222 El Salvador 

226 Equatorial Guinea 

232 Eritrea 

233 Estonia  

231 Ethiopia 

234 Faeroe Islands 

238 Falkland Islands (Malvinas) 

242 Fiji 

  246 Finland  

  250 France 

254 French Guiana 

258 French Polynesia 

266 Gabon  

270 Gambia  

268 Georgia  

276 Germany  

288 Ghana  

292 Gibraltar  

300 Greece 

304 Greenland  

308 Grenada  

312 Guadeloupe 

316 Guam 

320 Guatemala 

324 Guinea 

624 Guinea-Bissau 

328 Guyana  

332 Haiti 

336 Holly See  
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344 Hong Kong Special Administrative Region of China 

446 Macao Special Administrative Region of China 

170 Colombia 

174 Comoros  

178 Congo 

184 Cook Islands 

188 Costa Rica 

384 Côte d'Ivoire 

191 Croatia 

192 Cuba 

196 Cyprus 

203 Czech Republic 

408 Democratic People's Republic of Korea 

180 Democratic Republic of the Congo 

208 Denmark 

262 Djibouti  

212 Dominica 

214 Dominican Republic 

626 East Timor 

218 Ecuador  

818 Egypt 

222 El Salvador 

226 Equatorial Guinea 

232 Eritrea 

233 Estonia  

231 Ethiopia 

234 Faeroe Islands 

238 Falkland Islands (Malvinas) 

242 Fiji 

  246 Finland  

  250 France 

254 French Guiana 

258 French Polynesia 

266 Gabon  

270 Gambia  

268 Georgia  

276 Germany  

288 Ghana  

292 Gibraltar  

300 Greece 

304 Greenland  

308 Grenada  

312 Guadeloupe 

316 Guam 

320 Guatemala 

324 Guinea 

624 Guinea-Bissau 

328 Guyana  

332 Haiti 

336 Holly See  
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340 Honduras 

  348 Hungary 

 352 Iceland 

 356 India 

 360 Indonesia 

364 Iran (Islamic Republic of) 

368 Iraq 

372 Ireland  

833 Isle of Man 

 376 Israel  

 380 Italy 

388 Jamaica 

392 Japan  

400 Jordan 

398 Kazakhstan 

404 Kenya  

296 Kiribati  

414 Kuwait 

417 Kyrgyzstan 

418 Lao People's Democratic Republic 

428 Latvia  

422 Lebanon 

426 Lesotho  

430 Liberia 

434 Libyan Arab Jamahiriya 

438 Liechtenstein 

440 Lithuania  

442 Luxembourg 

450 Madagascar 

454 Malawi 

458 Malaysia 

462 Maldives 

466 Mali 

470 Malta 

584 Marshall Islands 

474 Martinique 

478 Mauritania 

480 Mauritius  

484 Mexico 

583 Micronesia, Federated States of 

492 Monaco  

496 Mongolia  

500 Montserrat 

504 Morocco  

508 Mozambique 

104 Myanmar  

516 Namibia  

520 Nauru  

524 Nepal 

528 Netherlands 
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530 Netherlands Antilles 

540 New Caledonia 

554 New Zealand 

558 Nicaragua 

562 Niger 

566 Nigeria 

570 Niue 

574 Norfolk Island 

580 Northern Mariana Islands 

578 Norway 

275 Occupied Palestinian Territory 

512 Oman 

586 Pakistan 

585 Palau 

591 Panama 

598 Papua New Guinea 

600 Paraguay  

604 Peru 

608 Philippines  

612 Pitcairn  

616 Poland  

620 Portugal  

630 Puerto Rico  

634 Qatar 

410 Republic of Korea 

498 Republic of Moldova 

638 Réunion 

642 Romania 

643 Russian Federation 

646 Rwanda 

654 Saint Helena 

659 Saint Kitts and Nevis 

662 Saint Lucia 

666 Saint Pierre and Miquelon 

670 Saint Vincent and the Grenadines 

882 Samoa  

674 San Marino 

678 Sao Tome and Principe 

682 Saudi Arabia 

686 Senegal 

690 Seychelles  

694 Sierra Leone 

702 Singapore 

703 Slovakia 

705 Slovenia 

090 Solomon Islands 

706 Somalia  

710 South Africa 

724 Spain 

144 Sri Lanka  
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340 Honduras 

  348 Hungary 

 352 Iceland 

 356 India 

 360 Indonesia 

364 Iran (Islamic Republic of) 

368 Iraq 

372 Ireland  

833 Isle of Man 

 376 Israel  

 380 Italy 

388 Jamaica 

392 Japan  

400 Jordan 

398 Kazakhstan 

404 Kenya  

296 Kiribati  

414 Kuwait 

417 Kyrgyzstan 

418 Lao People's Democratic Republic 

428 Latvia  

422 Lebanon 

426 Lesotho  

430 Liberia 

434 Libyan Arab Jamahiriya 

438 Liechtenstein 

440 Lithuania  

442 Luxembourg 

450 Madagascar 

454 Malawi 

458 Malaysia 

462 Maldives 

466 Mali 

470 Malta 

584 Marshall Islands 

474 Martinique 

478 Mauritania 

480 Mauritius  

484 Mexico 

583 Micronesia, Federated States of 

492 Monaco  

496 Mongolia  

500 Montserrat 

504 Morocco  

508 Mozambique 

104 Myanmar  

516 Namibia  

520 Nauru  

524 Nepal 

528 Netherlands 
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530 Netherlands Antilles 

540 New Caledonia 

554 New Zealand 

558 Nicaragua 

562 Niger 

566 Nigeria 

570 Niue 

574 Norfolk Island 

580 Northern Mariana Islands 

578 Norway 

275 Occupied Palestinian Territory 

512 Oman 

586 Pakistan 

585 Palau 

591 Panama 

598 Papua New Guinea 

600 Paraguay  

604 Peru 

608 Philippines  

612 Pitcairn  

616 Poland  

620 Portugal  

630 Puerto Rico  

634 Qatar 

410 Republic of Korea 

498 Republic of Moldova 

638 Réunion 

642 Romania 

643 Russian Federation 

646 Rwanda 

654 Saint Helena 

659 Saint Kitts and Nevis 

662 Saint Lucia 

666 Saint Pierre and Miquelon 

670 Saint Vincent and the Grenadines 

882 Samoa  

674 San Marino 

678 Sao Tome and Principe 

682 Saudi Arabia 

686 Senegal 

690 Seychelles  

694 Sierra Leone 

702 Singapore 

703 Slovakia 

705 Slovenia 

090 Solomon Islands 

706 Somalia  

710 South Africa 

724 Spain 

144 Sri Lanka  
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736 Sudan  

740 Suriname 

744 Svalbard and Jan Mayen Islands 

748 Swaziland 

752 Sweden  

756 Switzerland 

760 Syrian Arab Republic 

158 Taiwan  

762 Tajikistan 

764 Thailand 

807 The former Yugoslav Republic of Macedonia 

768 Togo 

772 Tokelau 

776 Tonga 

780 Trinidad and Tobago 

  788 Tunisia  

  792 Turkey 

795 Turkmenistan 

796 Turks and Caicos Islands 

798 Tuvalu  

800 Uganda  

804 Ukraine 

784 United Arab Emirates 

826 United Kingdom 

834 United Republic of Tanzania 

840 United States 

850 United States Virgin Islands 

858 Uruguay  

860 Uzbekistan 

548 Vanuatu  

862 Venezuela 

704 Viet Nam 

876 Wallis and Futuna Islands 

732 Western Sahara 

887 Yemen  

891 Yugoslavia 

894 Zambia  

716 Zimbabwe 

a/ The designations employed and the presentation of country or area names in this list do not imply the expression of any 

opinion whatsoever on the part of the National Bank of Cambodia concerning the legal status of any country, territory, city or area 

or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 
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Transactions Codes for Banks’ Transactions with Nonresidents for Their Own Accounts and on 
Behalf of Their Clients – Receipts and Payments 

44.  Transaction codes 110-999 have been devised for the purpose of classifying transactions between 
residents o f C ambodia an d the rest o f t he w orld i nto d ifferent t ypes t o facilitate the an alysis of t hese 
transactions according to broad balance of payments classifications. 
45.  In a f ew i nstances, s ome o f t he t ransactions i n t he ITRS are grouped t ogether with 
categories t o which t hey do n ot be long. T his i s d one i n or der f or e ase of  r eporting t hese 
transactions or because some transactions could belong to more than one major category. An 
example of the former case is prepayments received or made for goods (111), and of the latter 
is processing fees for goods (120). Prepayments received o r made f or goods a re a ctually 
financial a ccount t ransactions a nd would n ormally be a ssigned o ne of  t he f ollowing 
transactions codes: (a) 760 - loans (short-term) extended to or repaid by non-residents; (b) 790 
– other assets/claims; (c) 860 - loans (short-term) extended by or  repaid to non-residents; and 
(d) 890 - other liabilities. These are shown in the goods category because the bank clients are 
most likely to report them in that category as these transactions are not separately identified in 
the financial transactions categories shown in the ITRS. According to BPM5,  processing fees 
would be attributed to exports and imports of goods under some circumstances and to 
services under other circumstances. It is not necessary for a commercial bank ITRS compiler to 
be a ware of a ll t he n uances o f t he c lassification r ules t hat determine when processing fees 
should be attributed to the value of goods and when they should not. The balance of payments 
compiler at the NBC will make that decision. 

46.  The numerical transaction code used is the same for reporting receipts or payments of 
any p articular transaction identified. For example, t he t ransaction c ode f or r eceipts o r 
payments for good s is 110 . H owever, r eceipts a nd payments w ill b e r eported t o t he NBC on 
separate reporting forms. Thus, forms 1R, 2R, and 3R will be used to report receipts whereas 
forms 1P, 2P, and 3P will be used to report payments. 
47.  Receipts arise as a r esult of exports of goods and services from Cambodia to residents of 
other countries, salaries, wages, and bonuses paid by nonresidents to Cambodian residents or to short-
term C ambodian w orkers abroad, i nvestment i ncome ( dividends, profits, and interest) received by  
Cambodian residents from their investments abroad, transfer receipts from abroad (migrants transfers, 
remittances f rom l ong-term w orkers ab road, p ensions, an d o fficial an d private g ifts an d g rants), 
accumulation of financial liabilities to nonresidents or reduction of financial claims on nonresidents. 
48.  Payments arise as a result of imports of goods and services to Cambodia from residents of 
other countries, salaries, wages, and bonuses paid by Cambodians to nonresidents or to nonresident 
short-term w orkers i n C ambodia, i nvestment i ncome ( dividends, pr ofits, a nd i nterest) pa id by  
Cambodian residents on their financial liabilities to nonresidents, transfer payments abroad (migrants 
transfers, remittances from long-term workers in Cambodia, pensions, and official and private gifts 
and grants), accumulation of f inancial claims on non residents or reduction of  financial liabilities to 
nonresidents. 
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736 Sudan  

740 Suriname 

744 Svalbard and Jan Mayen Islands 

748 Swaziland 

752 Sweden  

756 Switzerland 

760 Syrian Arab Republic 

158 Taiwan  

762 Tajikistan 

764 Thailand 

807 The former Yugoslav Republic of Macedonia 

768 Togo 

772 Tokelau 

776 Tonga 

780 Trinidad and Tobago 

  788 Tunisia  

  792 Turkey 

795 Turkmenistan 

796 Turks and Caicos Islands 

798 Tuvalu  

800 Uganda  

804 Ukraine 

784 United Arab Emirates 

826 United Kingdom 

834 United Republic of Tanzania 

840 United States 

850 United States Virgin Islands 

858 Uruguay  

860 Uzbekistan 

548 Vanuatu  

862 Venezuela 

704 Viet Nam 

876 Wallis and Futuna Islands 

732 Western Sahara 

887 Yemen  

891 Yugoslavia 

894 Zambia  

716 Zimbabwe 

a/ The designations employed and the presentation of country or area names in this list do not imply the expression of any 

opinion whatsoever on the part of the National Bank of Cambodia concerning the legal status of any country, territory, city or area 

or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. 
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Transactions Codes for Banks’ Transactions with Nonresidents for Their Own Accounts and on 
Behalf of Their Clients – Receipts and Payments 

44.  Transaction codes 110-999 have been devised for the purpose of classifying transactions between 
residents o f C ambodia an d the rest o f t he w orld i nto d ifferent t ypes t o facilitate the an alysis of t hese 
transactions according to broad balance of payments classifications. 
45.  In a f ew i nstances, s ome o f t he t ransactions i n t he ITRS are grouped t ogether with 
categories t o which t hey do n ot be long. T his i s d one i n or der f or e ase of  r eporting t hese 
transactions or because some transactions could belong to more than one major category. An 
example of the former case is prepayments received or made for goods (111), and of the latter 
is processing fees for goods (120). Prepayments received o r made f or goods a re a ctually 
financial a ccount t ransactions a nd would n ormally be a ssigned o ne of  t he f ollowing 
transactions codes: (a) 760 - loans (short-term) extended to or repaid by non-residents; (b) 790 
– other assets/claims; (c) 860 - loans (short-term) extended by or  repaid to non-residents; and 
(d) 890 - other liabilities. These are shown in the goods category because the bank clients are 
most likely to report them in that category as these transactions are not separately identified in 
the financial transactions categories shown in the ITRS. According to BPM5,  processing fees 
would be attributed to exports and imports of goods under some circumstances and to 
services under other circumstances. It is not necessary for a commercial bank ITRS compiler to 
be a ware of a ll t he n uances o f t he c lassification r ules t hat determine when processing fees 
should be attributed to the value of goods and when they should not. The balance of payments 
compiler at the NBC will make that decision. 

46.  The numerical transaction code used is the same for reporting receipts or payments of 
any p articular transaction identified. For example, t he t ransaction c ode f or r eceipts o r 
payments for good s is 110 . H owever, r eceipts a nd payments w ill b e r eported t o t he NBC on 
separate reporting forms. Thus, forms 1R, 2R, and 3R will be used to report receipts whereas 
forms 1P, 2P, and 3P will be used to report payments. 
47.  Receipts arise as a r esult of exports of goods and services from Cambodia to residents of 
other countries, salaries, wages, and bonuses paid by nonresidents to Cambodian residents or to short-
term C ambodian w orkers abroad, i nvestment i ncome ( dividends, profits, and interest) received by  
Cambodian residents from their investments abroad, transfer receipts from abroad (migrants transfers, 
remittances f rom l ong-term w orkers ab road, p ensions, an d o fficial an d private g ifts an d g rants), 
accumulation of financial liabilities to nonresidents or reduction of financial claims on nonresidents. 
48.  Payments arise as a result of imports of goods and services to Cambodia from residents of 
other countries, salaries, wages, and bonuses paid by Cambodians to nonresidents or to nonresident 
short-term w orkers i n C ambodia, i nvestment i ncome ( dividends, pr ofits, a nd i nterest) pa id by  
Cambodian residents on their financial liabilities to nonresidents, transfer payments abroad (migrants 
transfers, remittances from long-term workers in Cambodia, pensions, and official and private gifts 
and grants), accumulation of f inancial claims on non residents or reduction of  financial liabilities to 
nonresidents. 
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Type of Transaction Transaction
Code

Current and Capital Account Transactions  
Goods  

1. Receipts or payments for goods 110 
2. Prepayments received or made for goods 111 
3. Processing fees for goods 120 
4. Gold 130 
5. Repairs on goods 140 
6. Bunkers and stores 150 
7. Other (purpose not specified) 199 

Transportation Services  
8. Freight: sea transport 211 
9. Freight: air transport 212 

10. Freight: other transport 213 
11. Passenger: sea transport: 221 
12. Passenger: air transport 222 
13. Passenger: other transport 223 
14. Other transportation services 230 

15.   Other (purpose not specified) 239 
 Travel  

16. Business travel 241 
17. Personal travel 242 
18. Health-related travel 243 
19. Education-related travel 244 
20. Other (purpose not specified) 249

 Other Services  
21. Telephone and other telecommunication services 310 
22. Postal services and settlements 311 
23. Other communication services (purpose not specified) 319
24. Construction services 320 
25. Insurance: Premiums 331 
26. Insurance: Claims 332 
27. Other insurance services (purpose not specified) 339
28. Financial services, excluding insurance 340 
29. Computer and information services 350 
30. Royalties and license fees. 360 
31. Operational leasing services 372 
32. Other business, professional, and technical services 378 

 33. Administrative, operating expenses between head office and subsidiaries and   
 branches 

379 

34. Personal, cultural, and recreational services 382 
35. Embassy expenditures and government services, n.i.e. 390 
36. Other (purpose not specified) 399

 Income  
37. Compensation of employees (e.g. salaries, allowances, bonuses) 400 
38. Dividends 510 
39. Distribution of profits 520 
40. Interest on deposits 521 
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41. Interest on credits and loans 522 
42. Interest on securities 523 
43. Other (purpose not specified) 599

 Transfers  
44. Migrants transfers on immigration or emigration 610 
45. Workers’ remittances 620 
46. Pensions 621 
47. Official grants/development assistance 630 
48. Grants and gifts – private 640 
49. Other (purpose not specified) 699

Financial Account Transactions  
Assets/claims on nonresidents  

50. Shares: purchase or sale of shares 710 
51. Other equity: investment or withdrawal of investment 720 
52. Bonds and notes (long-term securities): purchase or sale 730 
53. Money market instruments (short-term securities): purchase or sale 740 
54. Loans (long-term): extended to or repaid by non-residents 750 
55. Loans (short-term): extended to or repaid by non-residents 760 
56. Deposits with nonresident banks: deposit or withdrawal 770 
57. Options, futures, warrants, swaps, etc. 780 
58. Other assets/claims 790 
59. Other (purpose not specified) 799 

Liabilities to nonresidents  
60. Shares: purchase or sale of shares 810 
61. Other equity: investment or withdrawal of investment 820 
62. Bonds and notes (long-term securities): purchase or sale 830 
63. Money market instruments (short-term securities): purchase or sale 840 
64. Loans (long-term): extended by or repaid to non-residents 850 
65. Loans (short-term): extended by or repaid to non-residents 860 
66. Deposits with Cambodian banks: deposit or withdrawal 870 
67. Options, futures, warrants, swaps, etc. 880 
68. Other liabilities 890 
69. Other (purpose not specified) 899 
Transactions that could not be classified  
70. Please provide the NBC with a copy of the form (1R or 1P) 999 
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41. Interest on credits and loans 522 
42. Interest on securities 523 
43. Other (purpose not specified) 599

 Transfers  
44. Migrants transfers on immigration or emigration 610 
45. Workers’ remittances 620 
46. Pensions 621 
47. Official grants/development assistance 630 
48. Grants and gifts – private 640 
49. Other (purpose not specified) 699

Financial Account Transactions  
Assets/claims on nonresidents  

50. Shares: purchase or sale of shares 710 
51. Other equity: investment or withdrawal of investment 720 
52. Bonds and notes (long-term securities): purchase or sale 730 
53. Money market instruments (short-term securities): purchase or sale 740 
54. Loans (long-term): extended to or repaid by non-residents 750 
55. Loans (short-term): extended to or repaid by non-residents 760 
56. Deposits with nonresident banks: deposit or withdrawal 770 
57. Options, futures, warrants, swaps, etc. 780 
58. Other assets/claims 790 
59. Other (purpose not specified) 799 

Liabilities to nonresidents  
60. Shares: purchase or sale of shares 810 
61. Other equity: investment or withdrawal of investment 820 
62. Bonds and notes (long-term securities): purchase or sale 830 
63. Money market instruments (short-term securities): purchase or sale 840 
64. Loans (long-term): extended by or repaid to non-residents 850 
65. Loans (short-term): extended by or repaid to non-residents 860 
66. Deposits with Cambodian banks: deposit or withdrawal 870 
67. Options, futures, warrants, swaps, etc. 880 
68. Other liabilities 890 
69. Other (purpose not specified) 899 
Transactions that could not be classified  
70. Please provide the NBC with a copy of the form (1R or 1P) 999 
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Current and Capital Account Transactions

Goods - Transactions 1to 7 represented by transaction codes 110-199 refer to receipts or payments for 
exports and imports of goods. Included in this category are prepayments received or made for goods 
(transaction 1 11). P repayments r eceived are by  C ambodian e xporters from i mporters i n ot her 
countries and prepayments made are by Cambodian importers to exporters abroad. Therefore, these 
transactions w ill be r eported o n t he ap propriate R eceipts an d Transactions f orms. T he B alance o f 
Payments Statistics D ivision ( BOPSD) a t th e N BC w ill assign th e p repayment r eceived b y th e 
Cambodian exporter to 860 Receipts since it is a short-term liability to the importer until the importer 
receives the goods. When the final settlement is made, the ITRS will capture the balance in 
transaction code 110 as a receipt. The BOPSD at that time will expunge the short-term liability to the 
nonresident importer (the pre-payment received earlier) and will make an entry in 860 Payments and 
another entry of equal value in 110 Receipts. The twin entries made by the ITRS and the BOPSD at 
the time when the final settlement is made will constitute the value of the exports. There is likely to 
be a time lag between the time the nonresident importer receives the goods (which is the time that the 
change i n o wnership t akes p lace) an d the time w hen t he f inancial s ettlement i s m ade. I f so , t he 
BOPSD will make the necessary adjustments to the BOP data. 

Transactions 1 and 3-6 represent the various categories of goods identified in BPM5. Transaction 1 
represents all other goods (general merchandise) that are not identified in 3-6. Transaction 3 
represents goods for processing. This requires further explanation. According to BPM5, goods that 
are sent from Country A to Country B for further processing and then brought back should be treated 
as ex ports w hen sen t an d as i mports w hen r eceived. T he d ifference i n t he t wo v alues w ould b e 
equivalent o f t he p rocessing fees paid to country B. However, the e nterprises involved i n these 
transactions w ould not  t reat these a s e xports a nd i mports. They w ould be  t reated a s g oods o n 
consignment and no f inancial transactions would be associated with these transactions. At the t ime 
the goods are returned, Country A will pay a processing fee to Country B. This will be treated as a 
Payment by Country A and as a Receipt by Country B. Customs a nd t he B OPSD w ill assign t he 
appropriate export and import values for such transactions. If Country A is Cambodia, the processing 
fee will be added to the export value of the goods together with other expenses such as transportation 
costs to derive the imported value. The ITRS will only reflect the processing fees and not the value of 
the unprocessed goods. It is important that the ITRS compilers assign the transaction code 120 to 
processing fees for goods and not any of the codes in Other Services. 

In some instances, Country A will consign a product to country B for processing and then sell 
it to Country C without re-importing the product to Country A. In such an instance, Country A 
will show the value of exports (after processing) to Country C. The processing fee paid to 
country B will then be shown as a service fee assigned to transaction 30 with the transaction 
code of 378. In these instances, additional explanations in the appropriate reporting forms will 
be helpful. 

1. Receipts or payments for goods (110) – includes all other export (receipt) or import (payment) of 
goods (general merchandise) that are not classified in transactions 3-6. General merchandise covers 
most movable goods t hat residents e xport t o, o r i mport from, nonr esidents a nd t hat, w ith a  few 
specified exceptions, undergo changes in ownership. 
2. Prepayments received or made for goods (111) – includes prepayments received by Cambodian 
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exporters f rom i mporters in ot her countries and p repayments m ade by  C ambodian i mporters to 
exporters abroad. 
3. Processing fees for goods (120) – are fees paid or received for the processing of goods. For 
example, goods are sent from Country A to Country B for further processing and then brought 
back should be  treated as exports when sent and as imports when received. The di fference in 
the two va lues i s the equivalent of  the processing fees paid to country B . It is important that 
the ITRS compilers assign the transaction code 120 to processing fees for goods and not any of 
the codes in Other Services. The balance of payments compilers at the NBC will make the 
necessary adjustments to these data as necessary. At present, Cambodia is not known to either 
export or  import goods for the purpose of  processing and therefore i t is not expected that any 
transactions for pr ocessing w ould be  reported in the I TRS. I n t he ba lance of pa yments 
statistics, goods t hat a re se nt t o o r r eceived f rom abroad f or p rocessing t hat i nvolve a  
substantial physical change are distinguished from other processing. Goods that cross frontiers 
for p rocessing and r eclassified, u pon return, in a  d ifferent three-digit gr oup of  the C entral 
Product C lassification ( CPC) a re included on  a  gr oss basis, un der goo ds. T he va lue of  ot her 
processing i s r ecorded u nder se rvices. However, s ome may r egard t he garments i ndustry i n 
Cambodia as essentially a processing industry where the garments factories cut, manufacture, 
and t rim (CMT) t he i mported f abrics a nd a ccessories i nto garments. T his view gains s ome 
credibility since most garments factories in Cambodia do not take any decisions or control the 
import of  r aw materials o r t he e xports o f t he f inished garments. Both i mports a nd e xports a re 
arranged by the owners of the factories who are resident abroad and payments for imports are 
made by them and exports receipts are remitted to them directly. Therefore, the various 
transactions between the factory owners and the factories once they are operational may relate 
only to payments for working capital requirements such as wages, utilities, rent etc. Garments 
factories may report these transactions as either processing fees for goods (120), other equity: 
investment or withdrawal of investment (820), or other liabilities (890). It is recommended that 
the ITRS compiler obtain additional information from the garments factories when they report 
transactions to enable the balance of payments compilers at the NBC to make the appropriate 
adjustments.
4. Gold (130) - refers to non-monetary gold. Non-monetary gold covers exports and imports 
of all gold n ot he ld as reserve assets. Gold used i n production (e.g. i ndustrial, production of  
jewelry) and as a store of value should be included in this category. Transactions that relate to 
gold associated with the monetary transactions of  the NBC should not  be  included here. BOP 
Division will o btain t ransactions r elated t o reserve assets directly f rom the r elevant 
departments of  t he NBC and not f rom the ITRS. T herefore, o nly gold t hat i s i mported or  
exported for industrial use (manufacture of jewelry) or as a store of value by institutions other 
than t he NBC, e nterprises (including goldsmiths, importers a nd e xporters), a nd i ndividuals 
should be included in this item. 

5. Repair on goods (140) - refers to value of all repairs on goods. Proper classification of this 
item poses problems in an ITRS. The System of National Accounts (SNA) distinguishes 
between repairs performed on investment goods and those performed on other goods. The latter 
are included under services in the SNA. However, the BPM5 recommends that the value of all 
repairs be included unde r goo ds. This recommendation i s m ade be cause of  the pr actical 
difficulty involved in making distinctions between the two types of goods and the fact that the 
bulk of  i nternational r epairs a re performed on  investment good s. E xcluded a re construction 
repairs (recorded under construction services), computer repairs (recorded under computer and 
information services), and maintenance performed i n p orts a nd a irports on t ransportation 
equipment (recorded under other transportation services).
6. Bunkers and stores (150) – include all goods procured in ports by carriers (airplanes and ships) 
such as fuel, (food and other) provisions, stores, and supplies that resident/nonresident carriers (air, 
shipping, etc) procure abroad or in Cambodia. The classification does not cover auxiliary services 
(towing, pi loting, m aintenance, etc), w hich a re c overed un der other transportation services 
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exporters f rom i mporters in ot her countries and p repayments m ade by  C ambodian i mporters to 
exporters abroad. 
3. Processing fees for goods (120) – are fees paid or received for the processing of goods. For 
example, goods are sent from Country A to Country B for further processing and then brought 
back should be  treated as exports when sent and as imports when received. The di fference in 
the two va lues i s the equivalent of  the processing fees paid to country B . It is important that 
the ITRS compilers assign the transaction code 120 to processing fees for goods and not any of 
the codes in Other Services. The balance of payments compilers at the NBC will make the 
necessary adjustments to these data as necessary. At present, Cambodia is not known to either 
export or  import goods for the purpose of  processing and therefore i t is not expected that any 
transactions for pr ocessing w ould be  reported in the I TRS. I n t he ba lance of pa yments 
statistics, goods t hat a re se nt t o o r r eceived f rom abroad f or p rocessing t hat i nvolve a  
substantial physical change are distinguished from other processing. Goods that cross frontiers 
for p rocessing and r eclassified, u pon return, in a  d ifferent three-digit gr oup of  the C entral 
Product C lassification ( CPC) a re included on  a  gr oss basis, un der goo ds. T he va lue of  ot her 
processing i s r ecorded u nder se rvices. However, s ome may r egard t he garments i ndustry i n 
Cambodia as essentially a processing industry where the garments factories cut, manufacture, 
and t rim (CMT) t he i mported f abrics a nd a ccessories i nto garments. T his view gains s ome 
credibility since most garments factories in Cambodia do not take any decisions or control the 
import of  r aw materials o r t he e xports o f t he f inished garments. Both i mports a nd e xports a re 
arranged by the owners of the factories who are resident abroad and payments for imports are 
made by them and exports receipts are remitted to them directly. Therefore, the various 
transactions between the factory owners and the factories once they are operational may relate 
only to payments for working capital requirements such as wages, utilities, rent etc. Garments 
factories may report these transactions as either processing fees for goods (120), other equity: 
investment or withdrawal of investment (820), or other liabilities (890). It is recommended that 
the ITRS compiler obtain additional information from the garments factories when they report 
transactions to enable the balance of payments compilers at the NBC to make the appropriate 
adjustments.
4. Gold (130) - refers to non-monetary gold. Non-monetary gold covers exports and imports 
of all gold n ot he ld as reserve assets. Gold used i n production (e.g. i ndustrial, production of  
jewelry) and as a store of value should be included in this category. Transactions that relate to 
gold associated with the monetary transactions of  the NBC should not  be  included here. BOP 
Division will o btain t ransactions r elated t o reserve assets directly f rom the r elevant 
departments of  t he NBC and not f rom the ITRS. T herefore, o nly gold t hat i s i mported or  
exported for industrial use (manufacture of jewelry) or as a store of value by institutions other 
than t he NBC, e nterprises (including goldsmiths, importers a nd e xporters), a nd i ndividuals 
should be included in this item. 

5. Repair on goods (140) - refers to value of all repairs on goods. Proper classification of this 
item poses problems in an ITRS. The System of National Accounts (SNA) distinguishes 
between repairs performed on investment goods and those performed on other goods. The latter 
are included under services in the SNA. However, the BPM5 recommends that the value of all 
repairs be included unde r goo ds. This recommendation i s m ade be cause of  the pr actical 
difficulty involved in making distinctions between the two types of goods and the fact that the 
bulk of  i nternational r epairs a re performed on  investment good s. E xcluded a re construction 
repairs (recorded under construction services), computer repairs (recorded under computer and 
information services), and maintenance performed i n p orts a nd a irports on t ransportation 
equipment (recorded under other transportation services).
6. Bunkers and stores (150) – include all goods procured in ports by carriers (airplanes and ships) 
such as fuel, (food and other) provisions, stores, and supplies that resident/nonresident carriers (air, 
shipping, etc) procure abroad or in Cambodia. The classification does not cover auxiliary services 
(towing, pi loting, m aintenance, etc), w hich a re c overed un der other transportation services 
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(transaction 14 or transaction code 230).
7. Other, purpose not specified (199) - is a r esidual c ategory for good s transactions w hose 
purposes a re not specified. Care sh ould b e e xercised to i nclude a s few o f the t ransactions as 
possible i n t his category. T his classification c ategory should be  us ed b y t he ITRS c ompilers 
only when sufficient information is not available to code a t ransaction in goods to any of  the 
other six categories discussed above. 

Transportation Services – Transactions 8  t o 1 5 r epresented b y t ransaction c odes 211-239, 
cover most of the transportation services that are performed by Cambodians for nonresidents 
and vi ce v ersa. H owever, transportation services utilized b y nonr esident travelers w ithin 
Cambodia to resident c arriers s hould be  s hown t o travel (transactions 16-18). Also, f reight 
insurance should be covered under insurance services (transaction 23-24 or transaction codes 
331-332). Transportation includes f reight a nd p assenger t ransportation by a ll modes of  
transportation and other distributive and auxiliary services, including rentals of  transportation 
equipment with crew. Transportation services are covered by t ransactions 8-15 or t ransaction 
codes 211 to 239. 

Importers and exporters usually engage the services of transportation companies directly or through 
agents. Importers eventually p ay f or t he cost of transportation o f goods even t hough t he exporters 
may have arranged for these services. In such instances, the payments made by the importers include 
not only the cost of goods but that of transportation as well. In other instances, the importers may pay 
for the transportation of goods directly to the transportation companies or agents acting on behalf of 
transportation co mpanies. I f a C ambodian importer engages t he services o f a C ambodian 
transportation company t o import goods i nto Cambodia, i t i s a  r esident t o r esident t ransaction and 
therefore it d oes no t ha ve t o be  reported on t he I TRS f orms. If t he t ransportation c ompany i s 
nonresident, then the transportation charges have to be reported on the ITRS. 

According t o ba lance of  p ayments c oncepts, t ransportation c osts i nclude o nly t hose that a re 
charged f rom t he port of  l oading of  t he e xporting country t o t he por t of  unl oading of t he 
importing c ountry. T he c ost of t ransportation f rom factory gate or  f arm gate t o t he p ort of  
loading i s included in t he c ost of  goods . I n t he c ase of o verland transportation of go ods by  
trucks ( for e xample f rom Thailand t o Cambodia t hrough P oipet), t he goods ( e.g. s teel or  
cement) may be shipped by a Thai trucking company, from Bangkok to the place of business of 
the importer i n Siem Reap. In this c ase, the c ost of  goods a nd t ransportation c ost f rom 
Bangkok to Poipet will constitute the free on board (f.o.b.) cost of goods. The cost of goods in 
Bangkok (excluding the cost of transportation to Poipet) is called factory gate price. According 
to balance of  payments concepts, the f .o.b. cost constitutes the cost of  imported goods. In the 
above e xample, t he c ost of t ransportation f rom Poipet t o S iem Reap should b e i ncluded i n 
transportation cost or payments since the services of a nonresident trucker are utilized. 

Therefore, when transportation payments or receipts are reported on the ITRS forms, it would 
be he lpful i f additional information i s provided, t o the e xtent possible, o n t he mode of  
transportation, the residency of the transportation companies, and other details such as the cost 
of transportation f rom t he f actory ga te t o the po rt o f loading a nd a ny t ransportation services 
provided by nonresident truckers within the geographical boundaries of Cambodia. 
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In the case of transportation of  passengers, the cost of transportation provided by nonresident 
modes of  transportation ( such a s a irlines, ships, a utomobiles e tc) t o nonr esidents v isiting 
Cambodia s hould not  be r eported o n t he ITRS. However, t ransportation c osts pa id b y 
nonresidents to Cambodian resident transportation modes (irrespective o f t heir ownership) 
should be reported. For example, the President Airlines of Cambodia is a resident of Cambodia 
even though it is owned by nonresidents. But Bangkok Airlines is not a resident of Cambodia. 
Therefore payments made to it by nonresidents should not be reported on the ITRS. 

The cost of transportation within Cambodia by nonresidents should be included in travel and not in 
transportation according to balance of payments concepts. If su ch transportation i s pr ovided b y 
nonresident carriers to nonresidents, then those payments should not be reported on the ITRS. 

In the case of  residents, transportation costs paid to nonresident carriers should be reported and 
not those paid to resident carriers. 

Cambodian r esidents t raveling abroad may obt ain t he r equired f unds b y making w ithdrawals 
from their foreign currency accounts held in Cambodian banks, or buying foreign currencies or 
travelers checks from the banks or utilizing their credit cards. To the extent possible, the banks 
should report the cost of transportation paid to nonresident carriers separately from other costs 
of t ravel. The passenger transportation cost (from Cambodia to the port of disembarkation) 
should be assigned one of the transaction codes in the range 221-223. Other travel costs 
including transportation within the countries visited should be assigned one of the transaction 
codes in the range 241-249.

8. Freight: sea transport (211) – includes the costs of transportation from the customs border 
of the exporting country to the importing country, as well as, within the importing country to 
the po int of  d elivery. I nclude c osts of  loading o n b oard s hip or  t he unl oading o f goods f rom 
ships where t his s ervice i s s pecified un der t he f reight contract. P ayments f or freight on  all 
imports should be  r ecorded as a payment, while p ayments f or f reight o n e xports s hould be 
recorded a s a  receipt onl y when t hese f reight s ervices a re provided by C ambodian owned 
carriers. Please n ote t hat the f lag flown or t he c ountry of r egistration i s not t o be used t o 
determine o wnership. Also i ncluded a s a  r eceipt a re p ayments r eceived f or f reight se rvices 
provided by Cambodian carriers between other countries (e.g. goods transported between 
Thailand a nd V ietnam). Please not e t hat t here are c urrently no  C ambodian o wned shipping 
lines. 
9. Freight: air transport (212) – includes the costs of transportation from the customs border of the 
exporting country to the importing country, as well as, within the importing country to the point of 
delivery. I nclude c osts of  loading on b oard o r the u nloading of  g oods from a irplanes w here this 
service is specified under the freight contract. Payments for freight on all imports should be recorded 
as a payment, while payments for freight on exports should be recorded as a receipt only when these 
freight services are provided by Cambodian owned carriers (i.e. President and Phnom Penh Airlines). 
Also included as a receipt are payments received for freight services provided by Cambodian carriers 
between other countries (e.g. goods transported between Thailand and Vietnam). 
10.Freight: other transport (213) – includes the costs of t ransportation from the customs border of 
the exporting country to the importing country, as well as, within the importing country to the point 
of delivery. Include costs of loading on board or the unloading of goods from trucks or railway trucks 
where this service is specified under the freight contract. Payments for freight on all imports should 
be recorded as a payment, while payments on exports should be recorded as a receipt only when these 
freight services are provided by Cambodian owned trucking services or railways. Also included as a 

593



623

In the case of transportation of  passengers, the cost of transportation provided by nonresident 
modes of  transportation ( such a s a irlines, ships, a utomobiles e tc) t o nonr esidents v isiting 
Cambodia s hould not  be r eported o n t he ITRS. However, t ransportation c osts pa id b y 
nonresidents to Cambodian resident transportation modes (irrespective o f t heir ownership) 
should be reported. For example, the President Airlines of Cambodia is a resident of Cambodia 
even though it is owned by nonresidents. But Bangkok Airlines is not a resident of Cambodia. 
Therefore payments made to it by nonresidents should not be reported on the ITRS. 

The cost of transportation within Cambodia by nonresidents should be included in travel and not in 
transportation according to balance of payments concepts. If su ch transportation i s pr ovided b y 
nonresident carriers to nonresidents, then those payments should not be reported on the ITRS. 

In the case of  residents, transportation costs paid to nonresident carriers should be reported and 
not those paid to resident carriers. 

Cambodian r esidents t raveling abroad may obt ain t he r equired f unds b y making w ithdrawals 
from their foreign currency accounts held in Cambodian banks, or buying foreign currencies or 
travelers checks from the banks or utilizing their credit cards. To the extent possible, the banks 
should report the cost of transportation paid to nonresident carriers separately from other costs 
of t ravel. The passenger transportation cost (from Cambodia to the port of disembarkation) 
should be assigned one of the transaction codes in the range 221-223. Other travel costs 
including transportation within the countries visited should be assigned one of the transaction 
codes in the range 241-249.

8. Freight: sea transport (211) – includes the costs of transportation from the customs border 
of the exporting country to the importing country, as well as, within the importing country to 
the po int of  d elivery. I nclude c osts of  loading o n b oard s hip or  t he unl oading o f goods f rom 
ships where t his s ervice i s s pecified un der t he f reight contract. P ayments f or freight on  all 
imports should be  r ecorded as a payment, while p ayments f or f reight o n e xports s hould be 
recorded a s a  receipt onl y when t hese f reight s ervices a re provided by C ambodian owned 
carriers. Please n ote t hat the f lag flown or t he c ountry of r egistration i s not t o be used t o 
determine o wnership. Also i ncluded a s a  r eceipt a re p ayments r eceived f or f reight se rvices 
provided by Cambodian carriers between other countries (e.g. goods transported between 
Thailand a nd V ietnam). Please not e t hat t here are c urrently no  C ambodian o wned shipping 
lines. 
9. Freight: air transport (212) – includes the costs of transportation from the customs border of the 
exporting country to the importing country, as well as, within the importing country to the point of 
delivery. I nclude c osts of  loading on b oard o r the u nloading of  g oods from a irplanes w here this 
service is specified under the freight contract. Payments for freight on all imports should be recorded 
as a payment, while payments for freight on exports should be recorded as a receipt only when these 
freight services are provided by Cambodian owned carriers (i.e. President and Phnom Penh Airlines). 
Also included as a receipt are payments received for freight services provided by Cambodian carriers 
between other countries (e.g. goods transported between Thailand and Vietnam). 
10.Freight: other transport (213) – includes the costs of t ransportation from the customs border of 
the exporting country to the importing country, as well as, within the importing country to the point 
of delivery. Include costs of loading on board or the unloading of goods from trucks or railway trucks 
where this service is specified under the freight contract. Payments for freight on all imports should 
be recorded as a payment, while payments on exports should be recorded as a receipt only when these 
freight services are provided by Cambodian owned trucking services or railways. Also included as a 
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receipt a re payments r eceived f or freight services provided b y C ambodian c arriers between o ther 
countries (e.g. goods transported between Thailand and Vietnam). 
11. Passenger: sea transport (221) – includes a ll passenger se rvices between C ambodia 
and other c ountries pr ovided by C ambodian s hips t o no nresident passengers ( receipts) a nd 
nonresident sh ips to C ambodian passengers ( payments). P assenger se rvices p rovided to 
Cambodian passengers by nonresident carriers within Cambodia should also be included here. 
Passenger services provided to nonresident passengers by Cambodian carriers within Cambodia 
should be reported under the t ravel category. Passenger services charges include fares, charges 
for e xcess ba ggage, vehicles, or  other pe rsonal a ccompanying e ffects a nd expenditures f or 
food, drink, or other items for which passengers make expenditures while on board carriers. 
12. Passenger: air transport (222) – includes all passenger services between Cambodia and 
other countries pr ovided b y C ambodian airlines ( i.e. P resident A irlines a nd P hnom P enh 
Airlines) to nonresident passengers (receipts) and nonresident airlines to Cambodian 
passengers ( payments), e.g. Bangkok A irways, Silk Air. Passenger services p rovided to 
Cambodian passengers by nonresident carriers within Cambodia should also be included here. 
Passenger services provided to nonresident passengers by Cambodian carriers within Cambodia 
should be r eported under t he t ravel category. Passenger services charges i nclude fares, charges 
for excess baggage or other personal accompanying effects and expenditures for food, drink, or 
other items for which passengers make expenditures while on board carriers. 

13. Passenger: other transport (223) – includes all passenger services between Cambodia and 
other countries p rovided by  C ambodian l and t ransport s ervices ( i.e. C ambodian owned bus 
services) t o n onresident passengers ( receipts) a nd nonresident l and t ransport se rvices t o 
Cambodian p assengers ( payments), e.g. L aos, T hai o r V ietnamese o wned b us se rvices. 
Passenger services provided to Cambodian passengers by nonresident carriers within Cambodia 
should also b e i ncluded h ere. P assenger services p rovided to n onresident p assengers by 
Cambodian carriers within Cambodia should be  reported under the t ravel category. Passenger 
services c harges i nclude fares, c harges f or e xcess b aggage o r o ther p ersonal a ccompanying 
effects a nd e xpenditures f or f ood, drink, or ot her i tems f or which passengers make 
expenditures while on board carriers. 
14. Other transportation services (230) – includes r ental o r operational l eases made by 
residents to nonresidents (receipt) and vice-versa (payment) of vessels, aircraft, freight cars, or 
other commercial vehicles with crews f or l imited periods ( such a s a  s ingle voyage) for t he 
carriage of freight or passengers. Also included are payments or receipts for auxiliary services 
provided in p orts, a irports and other terminal facilities (e.g. cargo handling, storage and 
warehousing, pa cking a nd repacking, towing, p ilotage, na vigational aid f or carriers, 
maintenance a nd cleaning o f transportation e quipment, s alvage operations, commissions a nd 
agents fees etc.). 
15. Other, purpose not specified (239) - is a  r esidual c ategory f or t ransport se rvices 
transactions whose p urposes a re not specified. Care should be e xercised t o i nclude as f ew of  
the transactions as possible in this category. 

Travel – Transactions 16 to 20 represented by transaction codes 241 to 249, covers goods and 
services, i ncluding t hose r elated t o h ealth a nd e ducation-acquired f rom Cambodia b y 
nonresident travelers ( and vice versa) f or b usiness a nd personal purposes d uring their visits of 
less t han one ye ar. Travel excludes i nternational passenger s ervices, which a re i ncluded in 
transportation. Students and medical patients are t reated as t ravelers, regardless of the length 
of s tay. Military a nd embassy pe rsonnel a nd nonresident w orkers ( stay i n another c ountry of  
less t han o ne year) a re not r egarded a s t ravelers. However, e xpenditures by nonresident 
workers are included in travel, while those of  military and embassy personnel are included in 
government services n. i.e.
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16. Business travel (241) – includes business travel related transactions (of a  personal nature) 
including travelers coming to Cambodia (receipts) or going abroad (payments) for all types of 
business activities, c arrier c rews st opping o ff o r st aying o ver, e mployees o f i nternational 
organizations on of ficial business, a nd e mployees d oing work for bu sinesses t hat a re not 
resident i n t he e conomy where t he work occurs. Business t ravelers i nclude sales persons, 
academics, commercial n egotiators, p roduct buyers, m ission m embers, engineers a nd 
technicians, etc. Official travel by government and international organization employees should 
not be included here but reported under government services n.i.e. 
17. Personal travel (242) – includes p ersonal t ravel r elated t ransactions f or t ravel o ther t han 
for business, education, health or official reasons. Includes travel for leisure and holidays, 
cultural a nd r eligious a ctivities, sp orts, visiting friends and r elatives b y nonresidents i n 
Cambodia (receipt) or Cambodians a broad (payment). All travel expenses on the purchase o f 
goods a nd s ervices w ithin t he e conomy should be  i ncluded here ( e.g. hot el a ccommodation, 
entertainment a nd e ntry f ees, dr inks and meals, t ransportation w ithin t he e conomy, gifts and 
souvenirs etc.). Official travel by government and international organization employees should 
not be included here but reported under government services n.i.e. 

18. Health-related travel (243) – includes health-related travel transactions where Cambodian 
residents travel abroad for medical reasons (payment) or vice-versa (receipt), regardless of the 
length of stay by nonresidents in Cambodia or Cambodians abroad. 
19. Education-related travel (244) – includes e ducation-related t ravel transactions i ncludes 
education-related t ravel t ransactions w here C ambodian r esidents t ravel a broad f or s tudy 
(receipt) or vice-versa (payment), regardless of the length of stay by nonresidents in Cambodia 
or Cambodians abroad. 
20. Other, purpose not specified (249) - is a  residual category for t ravel related t ransactions 
by nonresidents in C ambodia ( receipt) or Cambodians abroad (payment), whose purposes are 
not specified. Care should be exercised to include as few of the transactions as possible in this 
category. 

Other Services - are c overed by t ransactions 21 to 3 6 r epresented b y transaction codes 3 10 -
399. These are further subdivided into various categories. 

21. Telephone and other telecommunication services (310) - includes p ayments to 
nonresidents or receipts from nonresidents for telephone and other telecommunication services, 
such as t ransmission of  s ound, i mages, a nd o ther information by  t elephone, t elex, telegram, 
cable, b roadcasting, satellite, electronic m ail, f acsimile se rvices, e tc. a nd i ncludes b usiness 
network se rvices, t eleconferencing, a nd s upport se rvices, as well a s, associated maintenance. 
The M inistry of Posts a nd T elecommunications i n Cambodia has s ignificant c ommunications 
related t ransactions with nonresidents. T hese i nclude se rvices p rovided a s well a s r eceived. 
Receipts for se rvices p rovided to a nd p ayments f or services received f rom the n onresident 
counterparts are us ually s ettled on  a net ba sis. H owever, t he NBC of ficials n eed the da ta on 
gross pa yments a nd gross r eceipts, which w ould entail additional r eporting burden f or t he 
banks. Therefore, it is recommended that the banks report the data on a net settlement basis as 
would be done by the banks’ clients and that the NBC oficials follow up with the respondents 
to obtain the gross data.
22. Postal services and settlements (311) – includes p ayments to nonr esidents or  receipts 
from n onresidents for pos tal a nd c ourier s ervices, i ncluding p ickup, t ransport, a nd de livery of 
letters, ne wspapers, pe riodicals, br ochures, other printed m aterial, parcels, a nd pa ckages by 
national postal administrations and other operators. Also i ncluded are post office courier and 
mailbox r ental se rvices. T he Mi nistry o f P osts and T elecommunication in C ambodia h as 
significant c ommunications r elated t ransactions w ith nonresidents. T hese i nclude se rvices 
provided a s w ell as r eceived. Receipts f or se rvices p rovided t o a nd payments f or services 
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16. Business travel (241) – includes business travel related transactions (of a  personal nature) 
including travelers coming to Cambodia (receipts) or going abroad (payments) for all types of 
business activities, c arrier c rews st opping o ff o r st aying o ver, e mployees o f i nternational 
organizations on of ficial business, a nd e mployees d oing work for bu sinesses t hat a re not 
resident i n t he e conomy where t he work occurs. Business t ravelers i nclude sales persons, 
academics, commercial n egotiators, p roduct buyers, m ission m embers, engineers a nd 
technicians, etc. Official travel by government and international organization employees should 
not be included here but reported under government services n.i.e. 
17. Personal travel (242) – includes p ersonal t ravel r elated t ransactions f or t ravel o ther t han 
for business, education, health or official reasons. Includes travel for leisure and holidays, 
cultural a nd r eligious a ctivities, sp orts, visiting friends and r elatives b y nonresidents i n 
Cambodia (receipt) or Cambodians a broad (payment). All travel expenses on the purchase o f 
goods a nd s ervices w ithin t he e conomy should be  i ncluded here ( e.g. hot el a ccommodation, 
entertainment a nd e ntry f ees, dr inks and meals, t ransportation w ithin t he e conomy, gifts and 
souvenirs etc.). Official travel by government and international organization employees should 
not be included here but reported under government services n.i.e. 

18. Health-related travel (243) – includes health-related travel transactions where Cambodian 
residents travel abroad for medical reasons (payment) or vice-versa (receipt), regardless of the 
length of stay by nonresidents in Cambodia or Cambodians abroad. 
19. Education-related travel (244) – includes e ducation-related t ravel transactions i ncludes 
education-related t ravel t ransactions w here C ambodian r esidents t ravel a broad f or s tudy 
(receipt) or vice-versa (payment), regardless of the length of stay by nonresidents in Cambodia 
or Cambodians abroad. 
20. Other, purpose not specified (249) - is a  residual category for t ravel related t ransactions 
by nonresidents in C ambodia ( receipt) or Cambodians abroad (payment), whose purposes are 
not specified. Care should be exercised to include as few of the transactions as possible in this 
category. 

Other Services - are c overed by t ransactions 21 to 3 6 r epresented b y transaction codes 3 10 -
399. These are further subdivided into various categories. 

21. Telephone and other telecommunication services (310) - includes p ayments to 
nonresidents or receipts from nonresidents for telephone and other telecommunication services, 
such as t ransmission of  s ound, i mages, a nd o ther information by  t elephone, t elex, telegram, 
cable, b roadcasting, satellite, electronic m ail, f acsimile se rvices, e tc. a nd i ncludes b usiness 
network se rvices, t eleconferencing, a nd s upport se rvices, as well a s, associated maintenance. 
The M inistry of Posts a nd T elecommunications i n Cambodia has s ignificant c ommunications 
related t ransactions with nonresidents. T hese i nclude se rvices p rovided a s well a s r eceived. 
Receipts for se rvices p rovided to a nd p ayments f or services received f rom the n onresident 
counterparts are us ually s ettled on  a net ba sis. H owever, t he NBC of ficials n eed the da ta on 
gross pa yments a nd gross r eceipts, which w ould entail additional r eporting burden f or t he 
banks. Therefore, it is recommended that the banks report the data on a net settlement basis as 
would be done by the banks’ clients and that the NBC oficials follow up with the respondents 
to obtain the gross data.
22. Postal services and settlements (311) – includes p ayments to nonr esidents or  receipts 
from n onresidents for pos tal a nd c ourier s ervices, i ncluding p ickup, t ransport, a nd de livery of 
letters, ne wspapers, pe riodicals, br ochures, other printed m aterial, parcels, a nd pa ckages by 
national postal administrations and other operators. Also i ncluded are post office courier and 
mailbox r ental se rvices. T he Mi nistry o f P osts and T elecommunication in C ambodia h as 
significant c ommunications r elated t ransactions w ith nonresidents. T hese i nclude se rvices 
provided a s w ell as r eceived. Receipts f or se rvices p rovided t o a nd payments f or services 
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received f rom the n onresident counterparts a re usually settled o n a  n et basis. However, t he 
NBC of ficials need t he data o n gross payments a nd gross r eceipts, which w ould e ntail 
additional r eporting b urden for t he banks. Therefore, it is recommended that the banks report 
the data on a net settlement basis as would be done by the banks’ clients and that the NBC 
oficials follow up with the respondents to obtain the gross data. International courier services 
such as DHL and FedEx may operate in Cambodia through local offices established by them or 
through agents. Any payments to or receipts from the parent companies or their affiliates abroad of 
these international courier companies for communication services should be shown here. 

23. Other communication services, purpose not specified (319) - is a  r esidual c ategory for 
payments t o n onresidents or r eceipts f rom nonresidents f or communication s ervices whose 
purposes a re not specified. Care sh ould b e e xercised to i nclude a s few o f the transactions a s 
possible in this category. 
24. Construction services (320) - includes pa yments t o nonr esidents or r eceipts f rom 
nonresidents for construction and installation project work that is, on a temporary basis, 
performed i n C ambodia/abroad or i n e xtraterritorial e nclaves b y nonresident/resident 
enterprises and associated personnel. Such work does not include work that is undertaken by a 
foreign direct investment enterprise ( FDIE). Temporary b asis means work that is generally 
performed for less than one year. Extraterritorial enclaves in Cambodia include embassies, and 
consulates of foreign governments as well as offices of international organizations such as the 
World B ank, IMF, Asian Development Bank, e tc. A f oreign direct i nvestment e nterprise i n 
Cambodia is the subsidiary, affiliate, or branch of an enterprise located in a country other than 
Cambodia. I f construction services are p rovided by  a Cambodian c onstruction c ompany t o a  
foreign e mbassy located i n C ambodia, t hey should be r eported a s receipts. Similarly, i f 
construction services are provided by a foreign construction company to a Cambodian embassy 
located abroad, they should be reported as payments. 
25. Insurance: premiums (331) – includes pr emiums paid by  C ambodians ( payments) for t he 
provision o f insurance se rvices by n onresidents an d v ice v ersa ( receipts). This item co mprises 
insurance premiums paid or received for freight insurance (on goods exported and imported), other 
types of direct insurance (including life and non-life), and reinsurance. At present, there are very few 
insurance companies in Cambodia. These do not generally engage in international transactions except 
for some re-insurance and possibly some freight insurance on behalf of Cambodian importers. Other 
international transactions b y C ambodian i nsurance c ompanies r elated to l ife a nd non -life a re 
practically non-existent. However, some enterprises in Cambodia obtain fire and casualty insurance 
directly or  t hrough t heir parent companies o r a ffiliates f rom f oreign insurance c ompanies. S uch 
payments too should be included under insurance services. Also recorded as insurance services are 
agent commissions related to insurance transactions. 
26. Insurance: claims (332) – includes claims paid out to Cambodians by nonresidents (receipts) and 
vice versa (payments). This i tem comprises c laims pa id or  received for freight (on goods exported 
and imported), other types of direct insurance (including life and non-life), and reinsurance. 
27. Other insurance services (339) - is a  r esidual c ategory f or payments to no nresidents or  
receipts from nonresidents for insurance services whose purposes are not specified. Care 
should be exercised to include as few of the transactions as possible in this category. This item 
comprises pa yments or  r eceipts f or f reight i nsurance (on goods e xported a nd i mported), 
services provided for other types of direct insurance (including life and non-life), and services 
provided for reinsurance. 

28. Financial services, excluding insurance (340) - includes f inancial i ntermediation a nd 
services and auxiliary s ervices conducted between residents of Cambodia a nd nonresidents. 
Included are commissions and fees for letters o f credits, lines of credits, foreign exchange 
transactions, a nd consumer a nd business credit services p aid t o nonresidents (payments) or 
received f rom nonresidents ( receipts). S ervice c harges o n purchases o f IMF r esources a re 
included h ere a s financial service payments, as a re c harges (similar t o c ommitment f ees) 
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associated with un-drawn balances under stand-by or extended arrangements with the IMF. 
29. Computer and information services (350) - includes payments t o no nresidents or r eceipts 
from nonresidents r elated to h ardware consultancy, s oftware i mplementation, i nformation 
services (data processing, data base development and storage, news agency), and maintenance 
and repair of computers and related equipment. 
30. Royalties and license fees (360) - includes r eceipts ( exports) a nd p ayments ( imports) of  
residents and nonresidents for (a) the authorized use of intangible non-produced, non-financial 
assets and p roprietary rights-such as trademarks, copyrights, patents, processes, t echniques, 
designs, manufacturing rights, franchises, etc. and (b) the use, through licensing agreements, of 
produced originals or prototypes – such as manuscripts, films, etc. 
31. Operational leasing services (372) - includes pa yments t o no nresidents or  r eceipts f rom 
nonresidents for rental of equipment without operators and covers resident-nonresident leasing 
(other than financial leasing) and charters of ships, aircraft, and transportation equipment such 
as r ailway c ars, c ontainers, r igs, e tc. w ithout c rew. A financial l ease should n ot b e recorded 
here as it is a means by which the lessee finances the purchase of the good. The full equivalent 
of the market value of the goods should be recorded under goods and not in services. However, 
the transactions related to financial leases that go through the Cambodian banking system will 
reflect only the periodic lease payments which consist of the amortization of the principal and 
interest p ayments. Information c ollected by t he c ommercial b anks from their clients o n the 
nature of the leases (operational or financial) would help the balance of payments compilers to 
code these transactions appropriately. 
32. Other business, professional, and technical services (378) – includes payments t o 
nonresidents o r r eceipts f rom nonresidents f or se rvices provided b y r esidents t o n onresidents 
and vi ce v ersa, including m erchanting and ot her trade-related se rvices, a nd miscellaneous 
business, professional and technical services. 
33. Administrative and operating expenses between head ofices and subsidiaries and branches 
(379) - includes various b usiness r elated se rvices provided t o ( receipt)/from (payment) head 
offices and su bsidiaries si tuated i n d ifferent economies ( e.g. accounting a nd l egal se rvices 
provided by Raffles International Hotel in Singapore, the parent company, to its subsidiary Le 
Royal Raffles Hotel in Phnom Penh). 
34. Personal, cultural, and recreational services (382) - includes payments to nonresidents or 
receipts from n onresidents f or audiovisual a nd related services, and o ther c ultural se rvices 
provided by Cambodian residents to nonresidents and vice versa. 
35. Embassy expenditures and government services, n.i.e. (390) - includes all se rvices 
associated w ith e mbassies, c onsulates, m ilitary u nits, d efense a gencies, g overnment se ctors o r 
international a nd r egional o rganizations and not classified under other i tems pr ovided b y 
Cambodians ( receipts) or  received f rom nonresidents ( payments). Included are re ceipts fro m 
nonresidents or  pa yments t o nonr esidents for office s upplies, furnishings, u tilities, of ficial 
vehicles and their maintenance and operation, official entertainment, and personal expenditure 
by diplomats and c onsular s taff a nd t heir dependents. Also i ncluded are e xpenditure b y a id 
missions, government investment and tourism promotion not reported under other categories. 

36. Other, purpose not specified (399) – is a  residual category for payments to nonresidents 
or receipts from nonresidents for other services transactions whose purposes are not specified. 
Care should be exercised to include as few of the transactions as possible in this category. 

Income - is covered by t ransactions 3 7 t o 43 or t ransaction c odes 400-599. Income i ncludes 
compensation of employees and investment income. 

37. Compensation of employees (400) - includes wages, sa laries, and other benefits, i n cash 
or in kind, earned by Cambodian individuals (receipts) and nonresident individuals (payments), 
and includes those of  border, seasonal, and other short-term (less than one year) resident and 
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associated with un-drawn balances under stand-by or extended arrangements with the IMF. 
29. Computer and information services (350) - includes payments t o no nresidents or r eceipts 
from nonresidents r elated to h ardware consultancy, s oftware i mplementation, i nformation 
services (data processing, data base development and storage, news agency), and maintenance 
and repair of computers and related equipment. 
30. Royalties and license fees (360) - includes r eceipts ( exports) a nd p ayments ( imports) of  
residents and nonresidents for (a) the authorized use of intangible non-produced, non-financial 
assets and p roprietary rights-such as trademarks, copyrights, patents, processes, t echniques, 
designs, manufacturing rights, franchises, etc. and (b) the use, through licensing agreements, of 
produced originals or prototypes – such as manuscripts, films, etc. 
31. Operational leasing services (372) - includes pa yments t o no nresidents or  r eceipts f rom 
nonresidents for rental of equipment without operators and covers resident-nonresident leasing 
(other than financial leasing) and charters of ships, aircraft, and transportation equipment such 
as r ailway c ars, c ontainers, r igs, e tc. w ithout c rew. A financial l ease should n ot b e recorded 
here as it is a means by which the lessee finances the purchase of the good. The full equivalent 
of the market value of the goods should be recorded under goods and not in services. However, 
the transactions related to financial leases that go through the Cambodian banking system will 
reflect only the periodic lease payments which consist of the amortization of the principal and 
interest p ayments. Information c ollected by t he c ommercial b anks from their clients o n the 
nature of the leases (operational or financial) would help the balance of payments compilers to 
code these transactions appropriately. 
32. Other business, professional, and technical services (378) – includes payments t o 
nonresidents o r r eceipts f rom nonresidents f or se rvices provided b y r esidents t o n onresidents 
and vi ce v ersa, including m erchanting and ot her trade-related se rvices, a nd miscellaneous 
business, professional and technical services. 
33. Administrative and operating expenses between head ofices and subsidiaries and branches 
(379) - includes various b usiness r elated se rvices provided t o ( receipt)/from (payment) head 
offices and su bsidiaries si tuated i n d ifferent economies ( e.g. accounting a nd l egal se rvices 
provided by Raffles International Hotel in Singapore, the parent company, to its subsidiary Le 
Royal Raffles Hotel in Phnom Penh). 
34. Personal, cultural, and recreational services (382) - includes payments to nonresidents or 
receipts from n onresidents f or audiovisual a nd related services, and o ther c ultural se rvices 
provided by Cambodian residents to nonresidents and vice versa. 
35. Embassy expenditures and government services, n.i.e. (390) - includes all se rvices 
associated w ith e mbassies, c onsulates, m ilitary u nits, d efense a gencies, g overnment se ctors o r 
international a nd r egional o rganizations and not classified under other i tems pr ovided b y 
Cambodians ( receipts) or  received f rom nonresidents ( payments). Included are re ceipts fro m 
nonresidents or  pa yments t o nonr esidents for office s upplies, furnishings, u tilities, of ficial 
vehicles and their maintenance and operation, official entertainment, and personal expenditure 
by diplomats and c onsular s taff a nd t heir dependents. Also i ncluded are e xpenditure b y a id 
missions, government investment and tourism promotion not reported under other categories. 

36. Other, purpose not specified (399) – is a  residual category for payments to nonresidents 
or receipts from nonresidents for other services transactions whose purposes are not specified. 
Care should be exercised to include as few of the transactions as possible in this category. 

Income - is covered by t ransactions 3 7 t o 43 or t ransaction c odes 400-599. Income i ncludes 
compensation of employees and investment income. 

37. Compensation of employees (400) - includes wages, sa laries, and other benefits, i n cash 
or in kind, earned by Cambodian individuals (receipts) and nonresident individuals (payments), 
and includes those of  border, seasonal, and other short-term (less than one year) resident and 
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nonresident workers ( e.g. l ocal st aff o f embassies). C ompensation by international 
organizations to long-term international experts working in Cambodia should be reported here 
as receipts. 
38. Dividends (510) – includes dividends paid by Cambodians (payment) or received (receipt) 
from direct or  portfolio equity i nvestment ( i.e. investment in shares or  ownership of  l isted or  
unlisted companies or enterprises). 
39. Distribution of profits (520) – includes the d istribution of  profits by  C ambodian br anches o f 
foreign e nterprises t o their f oreign he ad of fice ( payment), or  t he d istribution of  pr ofits by  f oreign 
branches o f C ambodian enterprises t o their C ambodian h ead o ffice ( receipt). R ents received b y 
Cambodian residents owning property abroad should be reported under this category. 
40. Interest on deposits (521) – includes interest r eceived ( receipts) b y C ambodian r esidents o n 
deposits he ld in nonr esident ba nks a nd ot her f inancial i nstitutions a broad and i nterest paid t o 
nonresident de posit ho lders living a broad by  C ambodian r esident ba nks and o ther f inancial 
institutions (payments). 
41. Interest on credits and loans (522) – includes i nterest received ( receipts) on credits and 
loans made t o no nresidents by Cambodian f inancial i nstitutions a nd e nterprises ( including 
direct investors o r d irect i nvestment e nterprises), and interest paid ( payments) o n c redits and 
loans e xtended t o C ambodian r esidents by no nresident f inancial i nstitutions and e nterprises 
(including direct investors or direct investment enterprises). 
42. Interest on securities (523) – includes interest received (receipts) on debt securities, such 
as money market instruments (e.g. Treasury bills and other short-term instruments) and bonds 
and notes ( i.e. de bt s ecurities w ith a  m aturity o f o ne y ear o r m ore) b y Cambodian residents 
from nonresidents, and i nterest paid ( payments) on debt securities, such a s money market 
instruments ( e.g. bi lls a nd ot her short-term instruments) a nd bo nds a nd notes ( i.e. de bt 
securities with a maturity of one year or more) by Cambodian residents to nonresidents. Please 
note t hat a s t here a re currently no  bond or  money market i nstruments i ssued by Cambodian 
residents, there should be no payments reported under this category. 

43. Other, purpose not specified (599) - is a residual category for income transactions whose 
purposes are not specified. Care should be exercised to include as few of the transactions as 
possible in this category. 

Transfers - are covered by transactions 44 to 49 or transaction codes 610 to 699.

44. Migrants transfers on immigration or emigration (610) - includes c ash t ransferred i nto 
Cambodia b y immigrants or l ong-term r esidents ( over one  ye ar) w ith the e xception of 
diplomats and employees of i nternational or ganizations, f oreign military a nd o ther f oreign 
government representatives should be shown in this account in the ITRS as receipts. Similarly 
any c ash t ransferred abroad b y Cambodians e migrating or t aking up l ong-term r esidency 
abroad ( over one  ye ar) w ith the e xception of  C ambodian diplomats a nd o ther C ambodian 
government representatives abroad should be shown in this account in the ITRS as payments. 
45. Workers’ remittances (620) - includes receipts by Cambodian residents of remittances by 
migrants who are employed in foreign countries and considered residents there. A migrant is a 
person who is expected to stay in a foreign country for a  year or  more. Workers’ remittances 
often involve related persons and friends. Cambodians who work for and stay i n f oreign 
countries f or l ess t han a  year a re considered r esidents o f Cambodia. T heir t ransactions a re 
appropriate mainly to the component for compensation of employees. Conversely, remittances 
by foreign migrants employed in Cambodia to relatives and friends abroad should be reported 
under this category as payments. 
46. Pensions (621) – includes pe nsions received in C ambodia b y C ambodian residents w ho 
had formerly worked for foreign governments or other foreign organizations should be shown 
as r eceipts a nd any pe nsions pa id b y Cambodian government or organizations to r esidents 
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abroad should be shown as payments. 
47. Official grants/development assistance (630) - includes cash t ransfers e ffected b etween 
governments f or t he purpose of  f inancing c urrent e xpenditures by t he r ecipient government; 
cash transfers associated w ith r elief efforts i n t he wake of f amine, earthquakes, floods, war, 
and other na tural di sasters; and cash grants for development projects such as for bui lding of  
roads and other infrastructure. 
48. Grants and gifts – private (640) - include grants and gifts from individuals (other than 
workers’ remittances) and nongovernmental organizations (NGOs). 
49. Other, purpose not specified (699) - is a  r esidual category f or t ransfers whose purposes 
are not specified. Care should be exercised to include as few of the transactions as possible in 
this category. 

Financial Account Transactions - The classification a dopted i n the ITRS i s a  t wo tier 
classification in c ontrast t o the five t ier c lassification u sed i n BPM5 to c lassify f inancial 
transactions. I n BPM5, the financial a ccount i s f irst classified o n a f unctional basis i nto t he 
following c ategories: di rect i nvestment, portfolio investment, f inancial de rivatives, other 
investment, a nd r eserve a ssets. T hese c ategories w ith t he e xception o f direct investment a re 
further c lassified into assets and l iabilities. Direct investment i s classified on a functional 
basis into direct investment abroad and direct investment in reporting economy. The third tier 
of classification is by financial instruments such as equity and debt securities. The fourth tier 
of classification is by the various sectors in Cambodia who are either the creditors (holders of 
the assets) or the debtors (holders of the liabilities). The various Cambodian sectors identified 
for t his pur pose are ( a) t he M onetary a uthority ( National B ank of  C ambodia), (b) G eneral 
government w hich includes the R oyal G overnment of C ambodia as w ell as t he va rious 
regional and local governments such as the provinces, cities, and communes, (c) Commercial 
banks, ( d) and other sectors s uch a s e nterprises ( including government e nterprises), non-
government enterprises, a nd i ndividuals. T he f ifth t ier of  c lassification i s ba sed on  t he 
duration o r t erm of t he f inancial i nstrument s uch as l ong-term or  short-term. All f inancial 
instruments that mature within one year are classified as short-term and those with maturities 
over one year are termed long-term. 

It i s not ne cessary f or the I TRS compiler to kno w the de finitions a nd t he detailed f ive-tier 
classification system of BPM5. If the ITRS compilers are able to obtain data on the basis of the 
two-tier c lassification s ystem reflected i n t he various r eporting forms, t hen t he balance o f 
payments compilers will be able to convert the data to fit the five-tier classification system of 
the BPM5 with the help of other information provided on the forms as well as data collected by 
them directly from various respondents. 

Assets/claims on Nonresidents - are covered b y t ransactions 5 0 t o 5 9 r epresenting t ransaction co des 
710-799. These transaction codes have been simplified in the ITRS forms (compared to the structure in 
BPM5) to r eflect the Cambodian ci rcumstances. Therefore, i n t he ITRS f orms t he financial account 
transactions have b een b roadly cl assified f or assets or claims on nonresidents. Under t his br oad 
category o f asset s, v arious f inancial instruments su ch as sh ares, b onds an d n otes, m oney market 
instruments, loans and deposits are identified. Acquisition of assets abroad will be reported as payments 
and withdrawal of assets as receipts. 

50. Shares: purchase or sales of shares (710) – includes t ransactions involving t he pur chase 
(payment) or sale (receipt) of shares in nonresident corporations (i.e. Cambodian direct or portfolio 
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abroad should be shown as payments. 
47. Official grants/development assistance (630) - includes cash t ransfers e ffected b etween 
governments f or t he purpose of  f inancing c urrent e xpenditures by t he r ecipient government; 
cash transfers associated w ith r elief efforts i n t he wake of f amine, earthquakes, floods, war, 
and other na tural di sasters; and cash grants for development projects such as for bui lding of  
roads and other infrastructure. 
48. Grants and gifts – private (640) - include grants and gifts from individuals (other than 
workers’ remittances) and nongovernmental organizations (NGOs). 
49. Other, purpose not specified (699) - is a  r esidual category f or t ransfers whose purposes 
are not specified. Care should be exercised to include as few of the transactions as possible in 
this category. 

Financial Account Transactions - The classification a dopted i n the ITRS i s a  t wo tier 
classification in c ontrast t o the five t ier c lassification u sed i n BPM5 to c lassify f inancial 
transactions. I n BPM5, the financial a ccount i s f irst classified o n a f unctional basis i nto t he 
following c ategories: di rect i nvestment, portfolio investment, f inancial de rivatives, other 
investment, a nd r eserve a ssets. T hese c ategories w ith t he e xception o f direct investment a re 
further c lassified into assets and l iabilities. Direct investment i s classified on a functional 
basis into direct investment abroad and direct investment in reporting economy. The third tier 
of classification is by financial instruments such as equity and debt securities. The fourth tier 
of classification is by the various sectors in Cambodia who are either the creditors (holders of 
the assets) or the debtors (holders of the liabilities). The various Cambodian sectors identified 
for t his pur pose are ( a) t he M onetary a uthority ( National B ank of  C ambodia), (b) G eneral 
government w hich includes the R oyal G overnment of C ambodia as w ell as t he va rious 
regional and local governments such as the provinces, cities, and communes, (c) Commercial 
banks, ( d) and other sectors s uch a s e nterprises ( including government e nterprises), non-
government enterprises, a nd i ndividuals. T he f ifth t ier of  c lassification i s ba sed on  t he 
duration o r t erm of t he f inancial i nstrument s uch as l ong-term or  short-term. All f inancial 
instruments that mature within one year are classified as short-term and those with maturities 
over one year are termed long-term. 

It i s not ne cessary f or the I TRS compiler to kno w the de finitions a nd t he detailed f ive-tier 
classification system of BPM5. If the ITRS compilers are able to obtain data on the basis of the 
two-tier c lassification s ystem reflected i n t he various r eporting forms, t hen t he balance o f 
payments compilers will be able to convert the data to fit the five-tier classification system of 
the BPM5 with the help of other information provided on the forms as well as data collected by 
them directly from various respondents. 

Assets/claims on Nonresidents - are covered b y t ransactions 5 0 t o 5 9 r epresenting t ransaction co des 
710-799. These transaction codes have been simplified in the ITRS forms (compared to the structure in 
BPM5) to r eflect the Cambodian ci rcumstances. Therefore, i n t he ITRS f orms t he financial account 
transactions have b een b roadly cl assified f or assets or claims on nonresidents. Under t his br oad 
category o f asset s, v arious f inancial instruments su ch as sh ares, b onds an d n otes, m oney market 
instruments, loans and deposits are identified. Acquisition of assets abroad will be reported as payments 
and withdrawal of assets as receipts. 

50. Shares: purchase or sales of shares (710) – includes t ransactions involving t he pur chase 
(payment) or sale (receipt) of shares in nonresident corporations (i.e. Cambodian direct or portfolio 
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investment a broad). D irect investments ab road are m ade b y C ambodian direct i nvestors. A  
Cambodian d irect i nvestor i s an  i nvestor w ho seek s a si gnificant v oice i n t he management o f an  
enterprise operating in a country other than Cambodia. The ownership of ten percent of the equity of 
the co mpany ( usually al so t en p ercent o f t he v oting r ights) i s co nsidered su fficient t o ex ercise a  
significant voice in the management of a company. At present, the amount of identified Cambodian 
direct investment abroad is small. It is likely that Cambodian individuals have portfolio investments 
abroad i n eq uity secu rities. Investment o f l ess than ten p ercent i n the eq uity secu rity o f a f oreign 
company by a Cambodian resident would constitute portfolio investment abroad. To the extent that 
acquisition and disposition of such assets are executed through the Cambodian banking system, these 
transactions should be reflected in the ITRS. 
51. Other equity: investment or withdrawal of investment (720) – includes t ransactions involving 
new o r increased i nvestment (payment) o r w ithdrawals o f investment (receipt) i n unincorporated 
direct investment enterprises abroad - such as equity in a  branch operation abroad of  a  Cambodian 
enterprise or investments in real estate abroad by Cambodian individuals and enterprises. According 
to BPM5, investments in real estate should be treated as direct investment. 

52. Bonds and notes (long-term securities): purchase or sale (730) – includes t ransactions 
involving t he pur chase ( payment) or  s ale ( receipt) of  b onds, not es and ot her l ong-term 
marketable d ebt securities ( with a  maturity of  o ne year or  more). B onds a nd not es a re 
considered long-term debt securities even i f the holder disposes of  the investment within one 
year. 
53. Money market instruments (short-term securities): purchase or sale (740) - includes 
transactions involving the purchase (payment) or sale (receipt) of bills and other money market 
instruments. Money-market instruments m ature u nder a y ear and h ence a re short-term debt 
securities. 
54. Loans (long-term): extended to or repaid by nonresidents (750) – includes transactions 
involving t he provision (payment) or  r epayment ( receipt) o f l oans t o non-residents by  
Cambodian residents, where the maturity period for the loans is one year or more. The holders 
of these assets are monetary authorities, general government, banks, and other sectors. 
55. Loans (short-term): extended to or repaid by nonresidents (760) – includes t ransactions 
involving t he provision (payment) or  r epayment ( receipt) o f l oans t o non-residents by  
Cambodian residents, where the maturity period for the loans is less than one year. The holders 
of t hese assets a re monetary a uthorities, general government, banks, and other sectors. Trade 
credits should also be included in these transactions. 
56. Deposits with nonresident banks: deposit or withdrawal (770) – includes t ransactions 
involving de posits ( payments) or withdrawals ( receipts) of  c urrency a nd de posits w ith 
nonresident ba nks b y C ambodian residents. The h olders of t hese a ssets a re the monetary 
authorities, general government, banks, and other sectors. 
57. Options, futures, warrants, swaps etc. (780) – includes t ransactions i nvolving f inancial 
derivatives such as options, futures, warrants, swaps etc. There are no known transactions in financial 
derivatives be tween C ambodians a nd non residents n ow or  e xpected in the ne ar f uture. T herefore, 
these transactions are not likely to be collected through the ITRS. 
58. Other assets/claims (790) – includes t ransactions c omprising other assets/claims o n 
nonresidents b y Cambodian r esidents ot her t han s hares and ot her e quity, l oans, c urrency and 
deposits a nd financial d erivatives. C apital su bscriptions t o i nternational n on-monetary 
organizations are to be classified under this category, as are miscellaneous prepayments made. 
59. Other, purpose not specified (799) - is a residual category for transactions relating to assets 
and claims on n onresidents whose purposes are not s pecified. Care should be exercised to 
include as few of the transactions as possible in this category. 

Liabilities to Nonresidents - are covered by t ransactions 60 to 6 9 r epresenting t ransaction 
codes 810-899. These transaction codes have been simplified in the ITRS forms (compared to the 
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structure in BPM5) to reflect the Cambodian circumstances. Therefore, in the ITRS forms the 
financial account transactions have been br oadly c lassified f or liabilities to nonresidents. 
Under this broad category of liabilities, various financial instruments such as shares, bonds and 
notes, money market i nstruments, l oans and d eposits a re i dentified. Increases i n l iabilities t o 
nonresidents will be shown as receipts and decrease in liabilities as payments. 

60. Shares: purchase or sales of shares (810) – includes t ransactions involving the purchase 
(receipt) or  sale ( payment) of s hares i n C ambodian c orporations ( i.e. direct or p ortfolio 
investment in Cambodia). At present, the amount of identified direct investment in Cambodia 
is significant. Direct investments in Cambodia are made by foreign direct investors. A foreign 
direct investor is an investor who seeks a significant voice in the management of an enterprise 
operating i n C ambodia (i.e. a  foreign di rect i nvestment enterprise). The o wnership of  ten 
percent of  t he e quity of t he c ompany ( usually also t en pe rcent of t he voting r ights) i s 
considered sufficient to exercise a significant voice in the management of a company. The best 
known foreign direct investment enterprises in Cambodia are the garment factories owned by 
investors from China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapore and Indonesia. Other foreign 
direct investments in Cambodia include the tourism industry such as the hotels, consumer goods 
industries su ch a s the m anufacture of beer, so ft drinks, a nd c igarettes, u tilities such a s cell 
phones and generation of electricity. If these investments are made in Cambodian incorporated 
companies, t he e quity investments m ade b y the foreign d irect i nvestors ( registered c apital) 
should be attributed to shares. Investment of l ess t han t en percent i n t he e quity security o f a  
Cambodian c ompany by a  f oreign resident w ould c onstitute por tfolio equity i nvestment in 
Cambodia. S o f ar, only a small a mount of  e quity p ortfolio investment ha s be en identified i n 
Cambodia. S ince there a re n o publicly he ld s hares of  Cambodian c ompanies, a ll direct a nd 
portfolio investments in Cambodia are privately held. Until an active stock market develops in 
Cambodia, por tfolio i nvestment will t end t o be negligible. T o t he extent t hat a cquisition a nd 
disposition of  such liabilities a re e xecuted through t he C ambodian ba nking s ystem, these 
transactions should be reflected in the ITRS. 
61. Other equity: investment or withdrawal of investment (820) – includes t ransactions 
involving n ew or  increased investment ( receipt) o r w ithdrawals of  investment ( payment) i n 
unincorporated di rect i nvestment e nterprises i n C ambodia - such a s e quity in a  br anch 
operation o f a  foreign enterprise i n C ambodia o r investments i n r eal estate i n C ambodia b y 
nonresident individuals and enterprises. According to BPM5, investments in real estate should 
be t reated as di rect investment. According t o the l aws of  Cambodia, non-citizens cannot own 
real estate in Cambodia. However, there are citizens of Cambodia who are resident abroad and 
may own real estate in Cambodia. Since balance of payments statistics are b ased on residency 
rather than citizenship, such investments should be recorded under this category. 
62. Bonds and notes (long-term securities): purchase or sale (830) – includes t ransactions 
involving t he pur chase ( receipt) or  s ale ( payment) of bonds, n otes a nd ot her l ong-term 
marketable d ebt securities ( with a  maturity o f o ne year or  more). B onds a nd not es a re 
considered long-term debt securities even i f the holder disposes of  the investment within one 
year. As there are currently no marketable bonds or notes issued in Cambodia, there are likely 
to be no ITRS transactions for this category in the near future. 
63. Money market instruments (short-term securities): purchase or sale (840) - includes 
transactions involving the purchase (receipt) or sale (payment) of bills and other money market 
instruments. M oney-market i nstruments mature under a  year a nd he nce a re short- term d ebt 
securities. As there are currently no money-market instruments issued in Cambodia, there are 
likely to be no ITRS transactions for this category in the near future. 

64. Loans (long-term): extended by or repaid to nonresidents (850) – includes transactions 
involving t he dr awing (receipt) or  repayment ( payment) of  loans b y Cambodian residents 
from/to nonresidents, where the maturity period for the loans is one year or more. The holders 
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structure in BPM5) to reflect the Cambodian circumstances. Therefore, in the ITRS forms the 
financial account transactions have been br oadly c lassified f or liabilities to nonresidents. 
Under this broad category of liabilities, various financial instruments such as shares, bonds and 
notes, money market i nstruments, l oans and d eposits a re i dentified. Increases i n l iabilities t o 
nonresidents will be shown as receipts and decrease in liabilities as payments. 

60. Shares: purchase or sales of shares (810) – includes t ransactions involving the purchase 
(receipt) or  sale ( payment) of s hares i n C ambodian c orporations ( i.e. direct or p ortfolio 
investment in Cambodia). At present, the amount of identified direct investment in Cambodia 
is significant. Direct investments in Cambodia are made by foreign direct investors. A foreign 
direct investor is an investor who seeks a significant voice in the management of an enterprise 
operating i n C ambodia (i.e. a  foreign di rect i nvestment enterprise). The o wnership of  ten 
percent of  t he e quity of t he c ompany ( usually also t en pe rcent of t he voting r ights) i s 
considered sufficient to exercise a significant voice in the management of a company. The best 
known foreign direct investment enterprises in Cambodia are the garment factories owned by 
investors from China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapore and Indonesia. Other foreign 
direct investments in Cambodia include the tourism industry such as the hotels, consumer goods 
industries su ch a s the m anufacture of beer, so ft drinks, a nd c igarettes, u tilities such a s cell 
phones and generation of electricity. If these investments are made in Cambodian incorporated 
companies, t he e quity investments m ade b y the foreign d irect i nvestors ( registered c apital) 
should be attributed to shares. Investment of l ess t han t en percent i n t he e quity security o f a  
Cambodian c ompany by a  f oreign resident w ould c onstitute por tfolio equity i nvestment in 
Cambodia. S o f ar, only a small a mount of  e quity p ortfolio investment ha s be en identified i n 
Cambodia. S ince there a re n o publicly he ld s hares of  Cambodian c ompanies, a ll direct a nd 
portfolio investments in Cambodia are privately held. Until an active stock market develops in 
Cambodia, por tfolio i nvestment will t end t o be negligible. T o t he extent t hat a cquisition a nd 
disposition of  such liabilities a re e xecuted through t he C ambodian ba nking s ystem, these 
transactions should be reflected in the ITRS. 
61. Other equity: investment or withdrawal of investment (820) – includes t ransactions 
involving n ew or  increased investment ( receipt) o r w ithdrawals of  investment ( payment) i n 
unincorporated di rect i nvestment e nterprises i n C ambodia - such a s e quity in a  br anch 
operation o f a  foreign enterprise i n C ambodia o r investments i n r eal estate i n C ambodia b y 
nonresident individuals and enterprises. According to BPM5, investments in real estate should 
be t reated as di rect investment. According t o the l aws of  Cambodia, non-citizens cannot own 
real estate in Cambodia. However, there are citizens of Cambodia who are resident abroad and 
may own real estate in Cambodia. Since balance of payments statistics are b ased on residency 
rather than citizenship, such investments should be recorded under this category. 
62. Bonds and notes (long-term securities): purchase or sale (830) – includes t ransactions 
involving t he pur chase ( receipt) or  s ale ( payment) of bonds, n otes a nd ot her l ong-term 
marketable d ebt securities ( with a  maturity o f o ne year or  more). B onds a nd not es a re 
considered long-term debt securities even i f the holder disposes of  the investment within one 
year. As there are currently no marketable bonds or notes issued in Cambodia, there are likely 
to be no ITRS transactions for this category in the near future. 
63. Money market instruments (short-term securities): purchase or sale (840) - includes 
transactions involving the purchase (receipt) or sale (payment) of bills and other money market 
instruments. M oney-market i nstruments mature under a  year a nd he nce a re short- term d ebt 
securities. As there are currently no money-market instruments issued in Cambodia, there a re 
likely to be no ITRS transactions for this category in the near future. 

64. Loans (long-term): extended by or repaid to nonresidents (850) – includes transactions 
involving t he dr awing (receipt) or  repayment ( payment) of  loans b y Cambodian residents 
from/to nonresidents, where the maturity period for the loans is one year or more. The holders 
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of these liabilities are monetary authorities, general government, banks, and other sectors. 
65. Loans (short-term): extended by or repaid to nonresidents (860) – includes t ransactions 
involving t he dr awing (receipt) or  repayment ( payment) of  loans b y Cambodian residents 
from/to non -residents, where t he maturity pe riod for t he l oans i s l ess t han one  year. T he 
holders of  t hese l iabilities a re m onetary a uthorities, ge neral go vernment, b anks, a nd ot her 
sectors. Trade credits should also be included in these transactions. 
66. Deposits with Cambodian banks: deposit or withdrawal (870) – includes transactions 
involving de posits ( receipts) or withdrawals ( payments) of  c urrency a nd deposits w ith 
Cambodian banks by nonresidents. 
67. Options, futures, warrants, swaps etc. (880) – includes t ransactions i nvolving financial 
derivatives such a s o ptions, f utures, warrants, s waps e tc. T here are no known transactions in 
financial derivatives between Cambodians and nonresidents now or  expected in the near future. 
Therefore, these transactions are not likely to be collected through the ITRS. 
68. Other liabilities (890) – includes t ransactions c omprising ot her l iabilities of C ambodian 
residents to nonresidents other than shares and other equity, loans, currency and deposits and 
financial d erivatives. Miscellaneous p repayments r eceived are to b e c lassified u nder t his 
category. 
69. Other, purpose not specified (899) - is a r esidual c ategory for t ransactions r elating to 
liabilities to nonresidents whose purposes are not specified. Care should be exercised to 
include as few of the transactions as possible in this category. 

Transactions that could not be classified

70. Please provide the NBC with a copy of the Form 1R or 1P (999) – is a residual category for 
ITRS transactions w hose p urposes could not  be  classified b y the bank staff unde r a ny of the 
categories above. The bank should provide a  hard copy of  the relevant Form 1R or 1P to the 
NBC when it provides its monthly summary report.

Appendix I. Frequently Asked Questions

1. Are suficient regulatory arrangem ents for functioning of the ITRS in place?

Response: The i nformation reported b y t he ba nks and the N BC, on  their own a ccount 
transactions or  on behalf of their c lients, would be collected under the authority of the Law on 
the Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia and t he Statistics Law of 
Cambodia. The Statistics Law provides for the compulsory provision of individual information 
to i nstitutions a nd m inistries o f t he R oyal G overnment o f C ambodia, for statistical purposes 
under Article 24. The a rticle states t hat “ ministries and go vernment institutions may c onduct 
statistical activities to obtain s tatistical information f rom respondents”. Furthermore, the Law 
states u nder A rticle 2 9 t hat t he “ respondents must p rovide a ccurate, c omplete, t imely a nd 
truthful information t o a designated s tatistical officer of the National Institute of Statistics of 
the Ministry of  P lanning or any other ministry o r institution of  the Royal Government. Where 
accurate and complete information is not  available within the t ime required, respondents must 
provide a pproximate i nformation. Articles 30 a nd 3 1 st ate t hat, “ Penalties s hall a pply t o a ny 
respondent w ho kno wingly vi olates A rticle 29”  a nd “any i ndividual w ho deliberately a nd 
without l egal justification p revents o r prohibits s tatistical a ctivities c onducted by t he N ational 
Institute of Statistics, Ministries, or  other government institutions under the provisions of  this 
Law, will be subject to penalties as determined under the judicial code”. 
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The National Bank of Cambodia (NBC) has the authority to collect the ITRS data under article 
39.1 of t he Law on the Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia. This 
article st ates t hat “ a bank or f inancial i nstitution must f urnish t o t he C entral Bank s uch 
information a nd da ta a s the Central B ank may r equire for the discharge of  i ts f unctions a nd 
responsibilities”. F urther in T itle II of t he L aw, w hich describes t he general f unctions, a nd 
duties of  the NBC, the establishment of  the balance of  payments is listed in article 7.8 as one 
of t he f unctions and duties. A lso, article 3 3.4 st ates that “  the C entral B ank sh all be 
empowered t o t ake r emedial a ctions or sanctions according to t he existing laws i f t here has 
been an infraction by a  bank or f inancial institution of i ts officers or employees with respect to 
the violation of a provision of the existing laws or regulations of the Central Bank”. 

2. Have the response burden of the banks and cost for balance of payments compilers been 
carefully considered?

The c oncerns r aised are t hat not withstanding t he r elatively s mall nu mber of  international 
transactions in Cambodia, i t i s important t o be mindful of  t he low level of automation of the 
Cambodian banking system. An effective ITRS system requires adequate computer resources in 
both commercial banks and the NBC to ensure efficient processing of data and management of  
the databases. This issue will become even more crucial in future when further development of 
the settlement system in Cambodia might jeopardize the proper functioning of the ITRS. 

Response: Any new system of data collection imposes demands on human and material resources of 
both da ta compilers a nd data p roviders. The I TRS h as be en de signed c urrently t o m inimize s uch 
demands. The human and material resources demand will obviously not be distributed evenly among 
the c ommercial ba nks. The l arger b anks a nd those t hat c onduct m ost o f t he t ransactions w ith 
nonresidents will have a greater share of the burden. 

It i s hope d t hat s uch ba nks c an c ope w ith t he I TRS us ing t heir c urrent computer a nd hum an 
resources. If not, it is hoped that they will have the financial capability to enhance their resources. 

The data collected by the NBC will be provided back to the banks in aggregated form. These 
and t he data obtained on t he ITRS by e ach i ndividual b ank will h elp t hem to an alyze the 
international transactions conducted by their clients in relation to the total transactions by the 
commercial banks. This will help to enhance their business development. Also, reliable balance 
of pa yments da ta pr oduced by t he N BC w ill help the banks t o focus t heir a ctivities in f ast 
growing economic activities such as tourism. Therefore, any investment made in the ITRS by 
the commercial b anks i s not j ust a  c ost of  s atisfying r egulatory requirements but a lso a n 
investment in their own business development. 

The NBC is aware that its human, computer, and space resources have to be enhanced not only to 
cope with the ITRS but also to carry out its current system of compilation of balance of payments 
data. Any shortcomings in the human and material resources available to the commercial banks and 
the N BC w ill definitely af fect the ef ficiency o f t he I TRS data c ollection a nd h ence i ts reliability. 
While some o f these resource p roblems can  b e a nticipated an d t aken ca re o f, as  t he I TRS is 
introduced, other p roblems w ill on ly s urface w hen the s ystem i s in op eration. Therefore, bo th the 
commercial banks and the NBC should be able to cope with such problems, as they become known. 
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The National Bank of Cambodia (NBC) has the authority to collect the ITRS data under article 
39.1 of t he Law on the Organization and Conduct of the National Bank of Cambodia. This 
article st ates t hat “ a bank or f inancial i nstitution must f urnish t o t he C entral Bank s uch 
information a nd da ta a s the Central B ank may r equire for the discharge of  i ts f unctions a nd 
responsibilities”. F urther in T itle II of t he L aw, w hich describes t he general f unctions, a nd 
duties of  the NBC, the establishment of  the balance of  payments is listed in article 7.8 as one 
of t he f unctions and duties. A lso, article 3 3.4 st ates that “  the C entral B ank sh all be 
empowered t o t ake r emedial a ctions or sanctions according to t he existing laws i f t here has 
been an infraction by a  bank or f inancial institution of i ts officers or employees with respect to 
the violation of a provision of the existing laws or regulations of the Central Bank”. 

2. Have the response burden of the banks and cost for balance of payments compilers been 
carefully considered?

The c oncerns r aised are t hat not withstanding t he r elatively s mall nu mber of  international 
transactions in Cambodia, i t i s important t o be mindful of  t he low level of automation of the 
Cambodian banking system. An effective ITRS system requires adequate computer resources in 
both commercial banks and the NBC to ensure efficient processing of data and management of  
the databases. This issue will become even more crucial in future when further development of 
the settlement system in Cambodia might jeopardize the proper functioning of the ITRS. 

Response: Any new system of data collection imposes demands on human and material resources of 
both da ta compilers a nd data p roviders. The I TRS h as be en de signed c urrently t o m inimize s uch 
demands. The human and material resources demand will obviously not be distributed evenly among 
the c ommercial ba nks. The l arger b anks a nd those t hat c onduct m ost o f t he t ransactions w ith 
nonresidents will have a greater share of the burden. 

It i s hope d t hat s uch ba nks c an c ope w ith t he I TRS us ing t heir c urrent computer a nd hum an 
resources. If not, it is hoped that they will have the financial capability to enhance their resources. 

The data collected by the NBC will be provided back to the banks in aggregated form. These 
and t he data obtained on t he ITRS by e ach i ndividual b ank will h elp t hem to an alyze the 
international transactions conducted by their clients in relation to the total transactions by the 
commercial banks. This will help to enhance their business development. Also, reliable balance 
of pa yments da ta pr oduced by t he N BC w ill help the banks t o focus t heir a ctivities in f ast 
growing economic activities such as tourism. Therefore, any investment made in the ITRS by 
the commercial b anks i s not j ust a  c ost of  s atisfying r egulatory requirements but a lso a n 
investment in their own business development. 

The NBC is aware that its human, computer, and space resources have to be enhanced not only to 
cope with the ITRS but also to carry out its current system of compilation of balance of payments 
data. Any shortcomings in the human and material resources available to the commercial banks and 
the N BC w ill definitely af fect the ef ficiency o f t he I TRS data c ollection a nd h ence i ts reliability. 
While some o f these resource p roblems can  b e a nticipated an d t aken ca re o f, as  t he I TRS is 
introduced, other p roblems w ill on ly s urface w hen the s ystem i s in op eration. Therefore, bo th the 
commercial banks and the NBC should be able to cope with such problems, as they become known. 

603



634

3. Will individual pieces of information provided by the banks and its customers kept strictly 
confidential?

Response: Yes, the Statistics Law provides for the confidentiality of all individual information 
collected under this Law. Individual data remain confidential to the NBC and the data are only 
to be released in the form of aggregated statistics. Article 25 of the Law specifically guarantees 
“the c onfidentiality of a ll i ndividual i nformation o btained f rom respondents” and t hat “the 
information c ollected und er t his L aw i s used only f or s tatistical purposes”. F urther more, 
Article 3 0 sp ecifies that “ Government employees a nd d esignated statistical o fficers of the 
National Institute of Statistics a nd statistical units in m inistries or institutions o f the R oyal 
Government w ho vi olate Article 25  ….  w ill be subject t o pe nalties as determined un der t he 
judicial code”. 

The da ta will be  p ublished only i n a n aggregated f orm so t hat no  i ndividual da ta will be 
disclosed, e ven r esidually. R ules on  a ggregation t o observe strict c onfidentiality w ill be  
followed by the NBC. No data for a particular dataset will be published unless there are three 
responses. If any o ne of  t hese r esponses a ccounts f or a  s ubstantial proportion, t hen t he 
particular dataset will b e c ombined with another r elated d ataset t o a void any r esidual 
disclosure. I n de ciding w hat i s a  s ubstantial pr oportion, t he procedures followed in countries 
such as Australia and Canada will be followed. For instance, in Australia, the rule of 85/90 is 
applied. A ccording to this r ule, i f there a re three responses an d o ne o f t hese accounts f or 85 
percent of the total, then t hat dataset will be suppressed o r c ombined with another related 
dataset. Similarly, i f two of the r esponses account for 90 percent of  the total, t hen again that 
dataset will n ot be se parately identified. Similar r ules w ith s ome variations a re f ollowed i n 
other countries w ith developed s tatistical s ystems s uch a s C anada, t he U nited S tates, U nited 
Kingdom, Netherlands, Sweden, New Zealand, and Germany etc to protect confidentiality. 

4. Purpose of transaction is meaningless as there may be thousands of reasons for transactions.

Response: For purposes of reporting, 70 transactions have been identified and codes assigned 
to t hem. T he s ame c odes ha ve be en assigned f or bot h r eceipts a nd pa yments. If they a re 
receipts, t hey will be r eported on f orms 1 R , 2 R, a nd 3R. If t hey are payments, t hey will b e 
reported on forms 1P, 2P, and 3P. In addition, a brief description is requested for purpose of 
large transactions on these forms. The explanation provided will relate to the transaction code. 
The r eason f or r equesting a brief de scription of l arge t ransactions i s t hat even i n t he be st 
designed ITRS, c oding errors a re made. S ometimes e xports a re c oded t o i mports a nd vice 
versa. In financial t ransactions, asset r elated t ransactions might b e c onfused f or l iabilities 
related t ransactions. T hat is why a b rief d escription o f t he purpose o f l arge t ransactions i s 
requested to clarify the nature of transactions. 

5. The bank staff will take a long time to remember the complicated procedures to enter the 
information on the questionnaires.

Response: A two days training was held on November 26 and 27, 2002 for NBC and commercial banks’ 
staff t o f amiliarize t hem w ith t he f orms a nd ho w t o e nter t he da ta. E xamples of  t he m ost c ommon 
transactions were discussed and practical class exercises will be conducted during the training session. A 
broad explanation of international balance of payments transactions was also provided. Further follow up 
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training in groups as well as on the premises of individual banks will be provided on request. The bank 
staff has also been provided with a  NBC contact person’s name and phone number. As the bank staff 
becomes f amiliar w ith t he forms an d h ow t o r eport t he t ransactions, t he p rocedures w ill ceas e t o b e 
complicated. 
 
6. Customers do not like to provide some of the non-statistical information requested on Forms 1R 
and 1P such as Resident Name, Other Party Name and Purpose of Transaction.
Response: All statistical inquiries request such information s ince the d ata reported have to be 
related to the statistical population reporting such data. This information helps to classify the 
transactions and to ensure that the data provided is nearly as complete as possible. Also, such 
information is necessary to validate the data reported. However, in the case of Forms 1R and 1P, 
the information requested is only for the large transactions. Such information will be provided 
to the NBC when clarification is required for some of the transactions. It is not intended that 
the NBC will have a carte blanche access to all the Forms 1R and 1P. 
 
7. Who is a resident/nonresident?
Response: The c oncept o f r esidency u sed in t he b alance o f p ayments st atistics i s n ot b ased o n 
nationality or legal criteria. It is based on a sectoral transactor’s center of economic interest. Thus, a 
parent company, branch or subsidiary of a Cambodian company located abroad is a nonresident. A 
subsidiary or a branch of a foreign bank located in Cambodia is a Cambodian resident. A Cambodian 
working in Thailand for less than one year is a Cambodian resident. If he works in Thailand for more 
than one year, he is a resident of Thailand (usually). A contract worker (more than one year) from 
Philippines working in a Cambodia casino is a Cambodian resident. Embassy officials and members 
of their fa milies are al ways co nsidered as  r esidents of t heir o wn co untries r ather than t hat o f the 
countries where they work. The embassy premises are considered as t he t erritory o f the countries 
represented by the embassies. 
 
8. The scope of the ITRS requires further clarification.
Response: Under C ambodian ba nking r egulations, bot h r esidents a nd no nresidents c an ha ve 
foreign currency accounts with resident banks. In most instances, large international transactions 
are managed through these accounts. These t ransactions need to be captured for the purpose of  
the ITRS. T hese a ccounts may also be u sed to c arry out t ransactions de nominated i n foreign 
currency be tween r esidents since C ambodia is s ubstantially do llarized. I t is o ur understanding 
that t ransactions i n bi g-ticket items such as real estate, automobiles, electronic goods and 
consumer durables a re carried out in foreign currency. Although, in pr inciple such transactions 
should be captured for the purpose of classification of foreign currency holdings among different 
sectors (e.g. banks, individuals etc), the scope of the ITRS as outlined above does not intend to 
do so. 
 
We also realize that to obtain the full scope of transactions between residents and nonresidents, 
we ne ed t o know t he t ransactions s ettled outside of  t he C ambodian ba nking s ystem. S uch 
transactions i nclude cash t ransactions as well a s t ransactions t hrough f oreign accounts of 
individuals and domestic enterprises with banks abroad and intercompany accounts. The NBC 
intends to do so through surveys of direct investment enterprises, data provided by the Bank of 
International Settlements and through estimation techniques. 
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training in groups as well as on the premises of individual banks will be provided on request. The bank 
staff has also been provided with a  NBC contact person’s name and phone number. As the bank staff 
becomes f amiliar w ith t he forms an d h ow t o r eport t he t ransactions, t he p rocedures w ill ceas e t o b e 
complicated. 
 
6. Customers do not like to provide some of the non-statistical information requested on Forms 1R 
and 1P such as Resident Name, Other Party Name and Purpose of Transaction.
Response: All statistical inquiries request such information s ince the d ata reported have to be 
related to the statistical population reporting such data. This information helps to classify the 
transactions and to ensure that the data provided is nearly as complete as possible. Also, such 
information is necessary to validate the data reported. However, in the case of Forms 1R and 1P, 
the information requested is only for the large transactions. Such information will be provided 
to the NBC when clarification is required for some of the transactions. It is not intended that 
the NBC will have a carte blanche access to all the Forms 1R and 1P. 
 
7. Who is a resident/nonresident?
Response: The c oncept o f r esidency u sed in t he b alance o f p ayments st atistics i s n ot b ased o n 
nationality or legal criteria. It is based on a sectoral transactor’s center of economic interest. Thus, a 
parent company, branch or subsidiary of a Cambodian company located abroad is a nonresident. A 
subsidiary or a branch of a foreign bank located in Cambodia is a Cambodian resident. A Cambodian 
working in Thailand for less than one year is a Cambodian resident. If he works in Thailand for more 
than one year, he is a resident of Thailand (usually). A contract worker (more than one year) from 
Philippines working in a Cambodia casino is a Cambodian resident. Embassy officials and members 
of their fa milies are al ways co nsidered as  r esidents of t heir o wn co untries r ather than t hat o f the 
countries where they work. The embassy premises are considered as t he t erritory o f the countries 
represented by the embassies. 
 
8. The scope of the ITRS requires further clarification.
Response: Under C ambodian ba nking r egulations, bot h r esidents a nd no nresidents c an ha ve 
foreign currency accounts with resident banks. In most instances, large international transactions 
are managed through these accounts. These t ransactions need to be captured for the purpose of  
the ITRS. T hese a ccounts may also be u sed to c arry out t ransactions de nominated i n foreign 
currency be tween r esidents since C ambodia is s ubstantially do llarized. I t is o ur understanding 
that t ransactions i n bi g-ticket items such as real estate, automobiles, electronic goods and 
consumer durables a re carried out in foreign currency. Although, in pr inciple such transactions 
should be captured for the purpose of classification of foreign currency holdings among different 
sectors (e.g. banks, individuals etc), the scope of the ITRS as outlined above does not intend to 
do so. 
 
We also realize that to obtain the full scope of transactions between residents and nonresidents, 
we ne ed t o know t he t ransactions s ettled outside of  t he C ambodian ba nking s ystem. S uch 
transactions i nclude cash t ransactions as well a s t ransactions t hrough f oreign accounts of 
individuals and domestic enterprises with banks abroad and intercompany accounts. The NBC 
intends to do so through surveys of direct investment enterprises, data provided by the Bank of 
International Settlements and through estimation techniques. 
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Appendix II. Practical Exercises

Show how the following transactions will be reflected in the ITRS Forms.  

Exercise 1.

A freighter b ased i n S ingapore b ought f uel a nd s hip s upplies i n the amount of  U S$11,000 f rom t he P ort 
Authority of  Sihanoukville on September 29, 200 2. A c heck dr awn on a Singapore bank was g iven as 
payment for these supplies. The check was deposited in a Cambodian bank on October 2, 2002. 

Solution

This transaction would be reported on Forms 1P and 3P. Most of the information collected by the forms 
are the same. Two additional pieces of information are available from Forms 1 P which are the names 
of the r esident Cambodian t ransactor, and that of the nonresident c ounterpart. T his additional 
information w ould be  us ed by t he N BC in t he e vent that further investigation i s n ecessary t o o btain 
clarifications on the transactions. Therefore, the following solutions will be discussed with reference to 
the reporting on Forms 3P and 3R (in the case of receipts) only. 

In the case of the example given in Exercise 1, the transactor code would be 5 since the Port Authority 
of Sihanoukville is a State Owned Enterprise. 

The t ransaction c ode would be 1 50 si nce f uel and ship supplies a re considered a s g oods a nd a re 
classified to the sub-category bunkers and stores. 

The country of nonresident counter-party is Singapore (code 702). 

The other party is probably an enterprise (code 8-other nonresident) since a freighter is most likely to 
be owned by an enterprise. 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amount in original currency would be reported as 11,000.00. 

To report the amount in Riel (millions), the amount in original currency (US$ 11,000) should be converted at 
the m arket ex change r ate prevailing at  the time t he t ransaction t akes p lace. This rate i s d efined as the 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the average rate 
for the shortest period applicable. 

Exercise 2

The Port Authority of Sihanoukville rented a container loading and unloading equipment with crew from a 
Singapore company from January 1, 2 002. The monthly rental for this equipment is US$20,000. It pays by 
check drawn on an account with a Cambodian bank. 
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Solution

The transactor code would be 5 since the Port Authority of Sihanoukville is a State Owned Enterprise. 

The transaction c ode w ould be  230 s ince r ental of  t ransportation e quipment w ith c rew i s c oded t o ot her 
transportation services rather than as leasing services in the services account in BPM5.

The country of nonresident counter-party is Singapore (code 702). 

The ot her pa rty i s pr obably a n enterprise ( code 8-other nonresident) s ince such e quipment i s most 
likely to be owned by an enterprise. 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amount in original currency would be reported as 20,000.00. 

To report the amount in Riel (millions), the amount in original currency (US$ 11,000) should be converted at 
the m arket ex change r ate prevailing at  the time t he t ransaction t akes p lace. This rate i s d efined as the 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the average rate 
for the shortest period applicable. 

Exercise 3.

Sokhann Import E nterprises of  C ambodia ne gotiated with S ingapore E lectronics C ompany t o i mport f ive 
containers of various electronic products at a cost of US$5 million. The Singapore company also arranged the 
shipping and insurance for the imports at a cost of US$1 million to Sokhann Import Enterprises. As part of 
the contract, Sokhann Enterprises made a pre-payment to the exporter on M arch 17, 2002 o f US$2 million. 
As a greed i n t he c ontract, t he b alance of U S$4 m illion was pa id w hen t he g oods w ere de livered at  
Sihanoukville por t on A pril 21, 2002. T he pr e-payment a nd t he f inal pa yments f or t he i mports w ere 
transacted through a Cambodian bank. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise) since Sokhann Import Enterprise of Cambodia is a 
private enterprise. 

There are several different balance of payments transactions, all of which should be identified with different 
codes. 

The f irst transaction w as t he p re-payment of  U S$2 m illion m ade b y S okhann I mport E nterprises of  
Cambodia t o S ingapore Electronics C ompany on M arch 1 7, 20 02. T his s hould be a ssigned t he 
transaction code 111 (pre-payment made for goods). 

The second payment of US$4 million made on April 21, 2 002 consisted of three different transactions. The 
first was the balance owing on the value of imports of US$3 million. This should be assigned the transaction 
code 110, payments for goods. The balance of US$1 million was for insurance and transportation of goods 
from S ingapore t o S ihanoukville. The I TRS c ompiler w ould obtain a dditional information f rom t he 
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Solution

The transactor code would be 5 since the Port Authority of Sihanoukville is a State Owned Enterprise. 

The transaction c ode w ould be  230 s ince r ental of  t ransportation e quipment w ith c rew i s c oded t o ot her 
transportation services rather than as leasing services in the services account in BPM5.

The country of nonresident counter-party is Singapore (code 702). 

The ot her pa rty i s pr obably a n enterprise ( code 8-other nonresident) s ince such e quipment i s most 
likely to be owned by an enterprise. 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amount in original currency would be reported as 20,000.00. 

To report the amount in Riel (millions), the amount in original currency (US$ 11,000) should be converted at 
the m arket ex change r ate prevailing at  the time t he t ransaction t akes p lace. This rate i s d efined as the 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the average rate 
for the shortest period applicable. 

Exercise 3.

Sokhann Import E nterprises of  C ambodia ne gotiated with S ingapore E lectronics C ompany t o i mport f ive 
containers of various electronic products at a cost of US$5 million. The Singapore company also arranged the 
shipping and insurance for the imports at a cost of US$1 million to Sokhann Import Enterprises. As part of 
the contract, Sokhann Enterprises made a pre-payment to the exporter on M arch 17, 2002 o f US$2 million. 
As a greed i n t he c ontract, t he b alance of U S$4 m illion was pa id w hen t he g oods w ere de livered at  
Sihanoukville por t on A pril 21, 2002. T he pr e-payment a nd t he f inal pa yments f or t he i mports w ere 
transacted through a Cambodian bank. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise) since Sokhann Import Enterprise of Cambodia is a 
private enterprise. 

There are several different balance of payments transactions, all of which should be identified with different 
codes. 

The f irst transaction w as t he p re-payment of  U S$2 m illion m ade b y S okhann I mport E nterprises of  
Cambodia t o S ingapore Electronics C ompany on M arch 1 7, 20 02. T his s hould be a ssigned t he 
transaction code 111 (pre-payment made for goods). 

The second payment of US$4 million made on April 21, 2 002 consisted of three different transactions. The 
first was the balance owing on the value of imports of US$3 million. This should be assigned the transaction 
code 110, payments for goods. The balance of US$1 million was for insurance and transportation of goods 
from S ingapore t o S ihanoukville. The I TRS c ompiler w ould obtain a dditional information f rom t he 
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client/respondent on the allocation of the expenses between transportation and insurance. On the basis of such 
information the cost of  transportation ( e.g.US$800,000) w ould be  shown to f reight ( sea transport) a nd 
assigned t he transaction c ode 211 a nd t he c ost of i nsurance ( e.g. US$200,000) shown t o i nsurance and 
assigned the transaction code 331. 

The country of nonresident counter-party is Singapore (code 702).   

The other party is an enterprise (code 8-other nonresident).  

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The a mounts in or iginal currency w ould b e r eported a s 2 ,000, 00 0.00, 3, 000,000.00, 8 00,000.00, and 
200,000.00. 

To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market ex change r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the 
average rate for the shortest period applicable. 

Exercise 4.

Two nonresidents walked into a commercial bank in Phnom Penh on Friday 22 November 2002 to cash 
travelers’ checks (TCs). One was well d ressed, carried an expensive b riefcase and ve ry impatient. H e 
cashed U S$10,000 w orth of  TCs. The other pe rson w as ve ry casual, carried a backpack a nd c ashed 
TCs worth US$50. November is the month designated in the ITRS schedule for that particular 
commercial bank to report in detail all transactions with nonresidents. 

Solution

The transactor code would be 2 (Deposit Money Bank). 

There are two different balance of payments transactions, both of which should be identified with 
different codes. 

The first transaction, the encashment of a TC for US$10,000, appears to have been made by a business 
traveler. This should be assigned the transaction code 241. The second transaction, the encashment of 
a T C f or U S$50, a ppears t o ha ve been made b y a personal t raveler. T his s hould be  a ssigned t he 
transaction code 242. 

The countries of nonresident counter-parties could be ascertained from the clients’ passports by the ITRS 
compilers since passports have to be shown when TCs are encashed. 

The other parties’ codes would be 7 (Individual Nonresident). 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amounts in original currency would be reported as 10,000.00, and 50.00. 
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To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the 
average rate for the shortest period applicable. 

Exercise 5.

Mr. Pel Sararh, a Cambodian resident received a scholarship from the University of Pennsylvania to study in 
the United States for 5 years. The value of scholarship was US$100,000, which was paid to him in the United 
States in five equal installments each year starting from January 1, 1998. Since this amount was not sufficient 
for Mr. Sarath to live in the United States, his wife sent him additional money of US$10,000 once every year 
on October 1 through a Cambodian bank. 

Solution

The transactor code would be 7 (Individual Resident). 

The transaction code would be 243 (Travel- studies abroad). 

The country of nonresident counter-party is the United States (code 840). 

The other party code would be 9 (Resident Entity or Individual). 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amounts in original currency would be reported every year on October 1 as 10,000.00 

To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, a s the 
average rate for the shortest period applicable. 

Exercise 6.

On S eptember 29, 2002, a  T hai c ompany s ent s ome g arments on c onsignment t o a  f actory i n t he ne wly 
established Industrial Estate in Koh Kong f or affixing l abels. It was a  simple pr ocessing pr ocess as no 
substantial transformation of product took place. The garments were returned after processing on October 2, 
2002. The Thai company paid US$20,000 by  check dr awn on a Thai bank to the Koh Kong company for 
processing. The Koh Kong company deposited the check to its own account in a Cambodian bank on October 
5, 2002. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise). 

The transaction code would be 120 (Processing fees for goods).  
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To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the 
average rate for the shortest period applicable. 
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States in five equal installments each year starting from January 1, 1998. Since this amount was not sufficient 
for Mr. Sarath to live in the United States, his wife sent him additional money of US$10,000 once every year 
on October 1 through a Cambodian bank. 
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The transaction code would be 243 (Travel- studies abroad). 

The country of nonresident counter-party is the United States (code 840). 

The other party code would be 9 (Resident Entity or Individual). 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amounts in original currency would be reported every year on October 1 as 10,000.00 

To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, a s the 
average rate for the shortest period applicable. 
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On S eptember 29, 2002, a  T hai c ompany s ent s ome g arments on c onsignment t o a  f actory i n t he ne wly 
established Industrial Estate in Koh Kong f or affixing l abels. It was a  simple pr ocessing pr ocess as no 
substantial transformation of product took place. The garments were returned after processing on October 2, 
2002. The Thai company paid US$20,000 by  check dr awn on a Thai bank to the Koh Kong company for 
processing. The Koh Kong company deposited the check to its own account in a Cambodian bank on October 
5, 2002. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise). 

The transaction code would be 120 (Processing fees for goods).  
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The country of nonresident counter-party is Thailand (code 764). 

The other party code would be either 6 or  8.  I f t he other party i s the parent company or  nonresident 
head office of the Cambodian company, code 6 should be assigned. If it is an unrelated party, code 8 
should be assigned. 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amounts in original currency would be reported as 20,000.00. 

To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the 
average rate for the shortest period applicable. 

Exercise 7.

Golden Eagle Garments Company of Cambodia imports US$2 million of fabrics from its parent company 
in Taiwan on June 3, 2002. N o p ayments w ere m ade a t the time o f i mports. O n A ugust 3, 2002, the 
Cambodian company exported the finished garments to the United States. The export order was arranged 
by the parent company, which also received the export proceeds of US$4 million from the importer on 
September 1 5, 2002. The pr ofit on this m anufacturing o peration w as U S$1 m illion. The C ambodian 
company is 1 00 p ercent o wned by t he T aiwanese company. After r etaining the a mount o wed by t he 
Cambodian company for the cost of fabrics and its share of profits, the Taiwanese company returned the 
balance of t he e xport p roceeds t o t he Cambodian company. T hese proceeds were d eposited t o t he 
Cambodian company’s bank account in Phnom Penh. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise). 

The transaction code would be 860 (Short-term loans extended by nonresidents) 

The only transaction that would go through the Cambodian banking system is the amount of US$1 million, 
which is a recycling of working capital provided by the parent company to its subsidiary in Cambodia. Such 
recycling is usually a short-term financial transaction. 

This transaction is a clear example of the nature of transactions between a direct investment enterprise and a 
direct investor. Since most of these inter-company transactions may not go through the Cambodian banking 
system, t he b alance o f p ayments co mpilers h ave to o btain d ata f rom o ther sources su ch a s su rveys an d 
administrative data. 

The country of nonresident counter-party is Taiwan (code 158). 

The other party code would be 6 (parent company of the Cambodian company).  

The currency of transaction is US$ (code 51). 
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To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the 
average rate for the shortest period applicable. 

Exercise 5.

Mr. Pel Sararh, a Cambodian resident received a scholarship from the University of Pennsylvania to study in 
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processing. The Koh Kong company deposited the check to its own account in a Cambodian bank on October 
5, 2002. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise). 

The transaction code would be 120 (Processing fees for goods).  
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The country of nonresident counter-party is Thailand (code 764). 

The other party code would be either 6 or  8.  I f t he other party i s the parent company or  nonresident 
head office of the Cambodian company, code 6 should be assigned. If it is an unrelated party, code 8 
should be assigned. 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amounts in original currency would be reported as 20,000.00. 

To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the 
average rate for the shortest period applicable. 
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Golden Eagle Garments Company of Cambodia imports US$2 million of fabrics from its parent company 
in Taiwan on June 3, 2002. N o p ayments w ere m ade a t the time o f i mports. O n A ugust 3, 2002, the 
Cambodian company exported the finished garments to the United States. The export order was arranged 
by the parent company, which also received the export proceeds of US$4 million from the importer on 
September 1 5, 2002. The pr ofit on this m anufacturing o peration w as U S$1 m illion. The C ambodian 
company is 1 00 p ercent o wned by t he T aiwanese company. After r etaining the a mount o wed by t he 
Cambodian company for the cost of fabrics and its share of profits, the Taiwanese company returned the 
balance of t he e xport p roceeds t o t he Cambodian company. T hese proceeds were d eposited t o t he 
Cambodian company’s bank account in Phnom Penh. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise). 

The transaction code would be 860 (Short-term loans extended by nonresidents) 

The only transaction that would go through the Cambodian banking system is the amount of US$1 million, 
which is a recycling of working capital provided by the parent company to its subsidiary in Cambodia. Such 
recycling is usually a short-term financial transaction. 

This transaction is a clear example of the nature of transactions between a direct investment enterprise and a 
direct investor. Since most of these inter-company transactions may not go through the Cambodian banking 
system, t he b alance o f p ayments co mpilers h ave to o btain d ata f rom o ther sources su ch a s su rveys an d 
administrative data. 

The country of nonresident counter-party is Taiwan (code 158). 

The other party code would be 6 (parent company of the Cambodian company).  

The currency of transaction is US$ (code 51). 
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The country of nonresident counter-party is Thailand (code 764). 

The other party code would be either 6 or  8.  I f t he other party i s the parent company or  nonresident 
head office of the Cambodian company, code 6 should be assigned. If it is an unrelated party, code 8 
should be assigned. 

The currency of transaction is US$ (code 51). 

The amounts in original currency would be reported as 20,000.00. 

To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, as the 
average rate for the shortest period applicable. 

Exercise 7.

Golden Eagle Garments Company of Cambodia imports US$2 million of fabrics from its parent company 
in Taiwan on June 3, 2002. N o p ayments w ere m ade a t the time o f i mports. O n A ugust 3, 2002, the 
Cambodian company exported the finished garments to the United States. The export order was arranged 
by the parent company, which also received the export proceeds of US$4 million from the importer on 
September 1 5, 2002. The pr ofit on this m anufacturing o peration w as U S$1 m illion. The C ambodian 
company is 1 00 p ercent o wned by t he T aiwanese company. After r etaining the a mount o wed by t he 
Cambodian company for the cost of fabrics and its share of profits, the Taiwanese company returned the 
balance of t he e xport p roceeds t o t he Cambodian company. T hese proceeds were d eposited t o t he 
Cambodian company’s bank account in Phnom Penh. 

Solution

The transactor code would be 6 (Other Enterprise). 

The transaction code would be 860 (Short-term loans extended by nonresidents) 

The only transaction that would go through the Cambodian banking system is the amount of US$1 million, 
which is a recycling of working capital provided by the parent company to its subsidiary in Cambodia. Such 
recycling is usually a short-term financial transaction. 

This transaction is a clear example of the nature of transactions between a direct investment enterprise and a 
direct investor. Since most of these inter-company transactions may not go through the Cambodian banking 
system, t he b alance o f p ayments co mpilers h ave to o btain d ata f rom o ther sources su ch a s su rveys an d 
administrative data. 

The country of nonresident counter-party is Taiwan (code 158). 

The other party code would be 6 (parent company of the Cambodian company).  

The currency of transaction is US$ (code 51). 
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The amounts in original currency would be reported as1,000.000.00. 

To report t he amount i n Riel (millions), t he amounts i n original currency should be converted a t the 
market e xchange r ate p revailing a t t he t ime t he t ransaction t akes p lace. T his r ate i s d efined a s t he 
midpoint between buying and selling rates applicable to the transaction or, alternatively, a s the 
average rate for the shortest period applicable. 
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3 
្របករ ១.-   

ធនាគារពណិជ�និងធនាគារឯកេទស្រត�វេផ�រល់របាយករណ៍្របច្ំរគា មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមកល

បរេិច�ទ ដូចបានកំណតខ់ងេ្រកមៈ 

- របាយករណ៍្របចៃំថ� ្រត�វេផ�មកេរៀងរល់េពល្រពឹក េនៃថ�េធ�ករបនា� ប ់

- របាយករណ៍្របចសំបា� ហ៍ ្រត�វេផ�មកេរៀងរល់ៃថ�អង� រ ៍ៃនសបា� ហ៍បនា� ប ់

- របាយករណ៍្របចែំខ ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី១០ ៃនែខបនា� ប ់

- របាយករណ៍្របច្ំរតីមាស ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី១៥ ែខទីមយួៃន្រតីមាសបនា� ប ់ 

- របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ (របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល្រត�តពិនិត្យេដយស�ងករគណនីឯករជ្យ) ្រត�វេផ�
មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� បំនា� ប ់

- របាយករណ៍្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វេផ�មកតមកលបរេិច�ទៃន្របតិទិន ែដលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាបានកំណតន់ិងែចកជូនតមឆា� នំីមយួៗ 

- របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� ែំដល្រត�វផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបផុំត្រតឹម

ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ៃនឆា� បំនា� ប។់ 

្របករ ២.-   

ធនាគារពណិជ�និងធនាគារឯកេទស្រត�វេឆ�យតបរល់លិខិតបទដ� ន  តមកលបរេិច�ទែដលធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជាកណំតឱ់្យេឆ�យនងិអនុវត�។ 

្របករ ៣.-   

ធនាគារពណិជ� នងិធនាគារឯកេទស្រត�វបានអនុ�� តឱ្យរយករណ៍េនៃថ�េធ�ករបនា� បក់�ុងករណីកល

បរេិច�ទែដលបានកណំតដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ១ និង្របករ២ ខងេល្រត�វចំៃថ�ឈបស់្រមាកឬៃថ�បុណ្យជាត។ិ 
្របករ ៤.-   

ធនាគារពណិជ�នងិធនាគារឯកេទស ែដលមនិបានអនុវត�តម្របករ ១ និង្របករ ២ ខងេល្រត�វរងករ

ពិនយ័តមករកំណត ់ដូចខងេ្រកម៖  
 
ក-ចំេពះរបាយករណ៍ៈ 

 ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ   ចំនួនទកឹ្របាកន់ិងរបូភាពពិនយ័ 

 ចបព់ ី ១  ដល់    ៥ៃថ�   ១.០០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 

 ចបព់ ី ៦  ដល់  ១០ៃថ�   ៧.៥០០.០០០ េរៀល  ក�ុង១ៃថ� 

 ចបព់ី ១១  ដល់  ១៥ៃថ�               ១៥.០០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 
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641

ធ៧-០៦-២១១ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
កលបរេិច�ទេផ�របាយករណ៍របសធ់នាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស 

3 
្របករ ១.-   

ធនាគារពណិជ�និងធនាគារឯកេទស្រត�វេផ�រល់របាយករណ៍្របច្ំរគា មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមកល

បរេិច�ទ ដូចបានកំណតខ់ងេ្រកមៈ 

- របាយករណ៍្របចៃំថ� ្រត�វេផ�មកេរៀងរល់េពល្រពឹក េនៃថ�េធ�ករបនា� ប ់

- របាយករណ៍្របចសំបា� ហ៍ ្រត�វេផ�មកេរៀងរល់ៃថ�អង� រ ៍ៃនសបា� ហ៍បនា� ប ់

- របាយករណ៍្របចែំខ ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី១០ ៃនែខបនា� ប ់

- របាយករណ៍្របច្ំរតីមាស ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី១៥ ែខទីមយួៃន្រតីមាសបនា� ប ់ 

- របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ (របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល្រត�តពិនិត្យេដយស�ងករគណនីឯករជ្យ) ្រត�វេផ�
មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� បំនា� ប ់

- របាយករណ៍្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វេផ�មកតមកលបរេិច�ទៃន្របតិទិន ែដលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាបានកំណតន់ិងែចកជូនតមឆា� នំីមយួៗ 

- របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� ែំដល្រត�វផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបផុំត្រតឹម

ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ៃនឆា� បំនា� ប។់ 

្របករ ២.-   

ធនាគារពណិជ�និងធនាគារឯកេទស្រត�វេឆ�យតបរល់លិខិតបទដ� ន  តមកលបរេិច�ទែដលធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជាកណំតឱ់្យេឆ�យនងិអនុវត�។ 

្របករ ៣.-   

ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស្រត�វបានអនុ�� តឱ្យរយករណ៍េនៃថ�េធ�ករបនា� បក់�ុងករណីកល

បរេិច�ទែដលបានកណំតដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ១ និង្របករ២ ខងេល្រត�វចំៃថ�ឈបស់្រមាកឬៃថ�បុណ្យជាត។ិ 
្របករ ៤.-   

ធនាគារពណិជ�នងិធនាគារឯកេទស ែដលមនិបានអនុវត�តម្របករ ១ និង្របករ ២ ខងេល្រត�វរងករ

ពិនយ័តមករកំណត ់ដូចខងេ្រកម៖  
 
ក-ចំេពះរបាយករណ៍ៈ 

 ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ   ចំនួនទកឹ្របាកន់ិងរបូភាពពិនយ័ 

 ចបពី់ ១  ដល់    ៥ៃថ�   ១.០០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 

 ចបពី់ ៦  ដល់  ១០ៃថ�   ៧.៥០០.០០០ េរៀល  ក�ុង១ៃថ� 

 ចបពី់ ១១  ដល់  ១៥ៃថ�               ១៥.០០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 
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បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត

ចបព់ី១៦ៃថ�េឡងេទ ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

និងមានករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

ខ-ចំេពះលិខិតេឆ�យតប និងករផ�ល់ពត័ម៌ានេផ្សងៗ: 

 ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ   ចំនួនទកឹ្របាកន់ិងរបូភាពពិនយ័ 

 ចបពី់ ១  ដល់    ៥ៃថ�      ៥០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 

 ចបពី់ ៦  ដល់  ១០ៃថ�   ១.០០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 

ចបពី់១១ៃថ�េឡងេទ ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស ្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍

អក្សរ និងមានករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 
្របករ ៥.-   

បទប�� េលខធ៧-៩៥-០២ បបជ ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមនិា ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពីករេផ�របាយករណ៍របស់ធនាគារ

ពណិជ�និងសរចរែណនាេំលខធ៧-៩៥-០២ សរណន ចុះៃថ�ទី៣១ ែខមនិា ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពីកលបរេិច�ទៃនករ

េផ�របាយករណ៍របស់ធនាគារពណិជ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៦.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
្របករ ៧.-   

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។  
 

   រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ 

                                       េទសភបិាល 

                                                                                                                    ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត



ធ៥-០១-២០១ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
ករកំណត់អ្រតករ្របាក់ជាេគាលស្រមាបប់នុហរិ��ប្បទន 

3 
 

្របករ ១.-  

កំណតអ់្រតករ្របាកជ់ាេគាល ០,៥០% ក�ុងមយួែខ ឬ ៦%ក�ុងមយួឆា�  ំ ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះករផ�ល់ 

បុនហិរ��ប្បទន ជា្របាកេ់រៀលដល់ធនាគារពណិជ� េដម្បឱី្យធនាគារពណិជ�ទងំឡាយអនុវត�បានល�នូវករេបក

ទូលយក�ុងករកំណតអ់្រតករ្របាករ់បស់ខ�ួន។ 

្របករ ២.-   

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៣.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគះឹស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗ

ខ�ួន។ 
្របករ ៤.-   

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ទ១ី ែខមករ ឆា� ២ំ០០២ េនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០១ 

                                                                                                                          េទសភិបាល 

        ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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643

ធ៥-០១-២០១ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
ករកំណតអ់្រតករ្របាក់ជាេគាលស្រមាបប់នុហរិ��ប្បទន 

3 
 

្របករ ១.-  

កំណតអ់្រតករ្របាកជ់ាេគាល ០,៥០% ក�ុងមយួែខ ឬ ៦%ក�ុងមយួឆា�  ំ ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះករផ�ល់ 

បុនហិរ��ប្បទន ជា្របាកេ់រៀលដល់ធនាគារពណិជ� េដម្បឱី្យធនាគារពណិជ�ទងំឡាយអនុវត�បានល�នូវករេបក

ទូលយក�ុងករកំណតអ់្រតករ្របាករ់បស់ខ�ួន។ 

្របករ ២.-   

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៣.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគះឹស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗ

ខ�ួន។ 
្របករ ៤.-   

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ទ១ី ែខមករ ឆា� ២ំ០០២ េនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០១ 

                                                                                                                          េទសភិបាល 

        ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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644

ធ៧-០៤-០៣៧ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពី ី
ករទូទតស់ងជាមនុនវូ្របាក់ៃថ�ជួលនងិភតសិន្យោ 

3 
្របករ ១.-  

ធនាគារ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យទូទតស់ង្របាកៃ់ថ�ជួល ឬភតិសន្យោេល្រទព្យសម្បត�ិេដយ្រត�វេគារពតម

លក�ណៈវនិិច�យ័មយួចំននួដូចខងេ្រកម។ 
្របករ ២.-  

្រទព្យសម្បត�ិែដលបានជួលឬភតិសន្យោ្រត�វបេ្រមឱ្យ្របតបិត�ិករផា� ល់របស់ធនាគារ។ ធនាគារមនិ្រត�វបាន

អនុ�� តឱ្យជួល ្របសិនេប្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់ ស្រមាបស់កម�ភាពចបំាចរ់បស់ធនាគារេទ។ 

្របករ ៣.-  

េយាងតមេគាលករណ៍ៃនខ�មឹសរមានទម�នេ់លទ្រមង ់ ករជួលឬភតិសន្យោែដលបានទូទតម់នុមនិអច

្រត�វបានេ្របស្រមាបដ់ក្របាកព់ីធនាគារេទេហយជាពិេសសមនិអច្រត�វបានេ្របស្រមាបដ់កេដមទុនផា� ល់របស់ភាគ-

ទុនិកេឡយ។ 

្របករ ៤.-  

ករជួលឬភតិសន្យោែដលបានទូទតម់នុមនិ្រត�វឱ្យេលសពីរយៈេពលមយួឆា� ៃំនៃថ�ជួល្រទព្យសម្បត�ិេឡយ។ 

្របករ ៥.-  

្របសិនេបធនាគារ្រត�វតំកល់្របាកធ់ានា ឬ្រត�វផ�ល់ឥណទនក�ុងចនំួនណាមយួឱ្យមា� ស់្រទព្យសម្បត�ិេនាះ

គឺជាចំនួន្របាកែ់ដលបានទូទតរ់ចួកត្់រតេនក�ុងតរងតុល្យករ េហយចំនួន្របាកេ់នាះមនិ្រត�វេលសពីមយួឆា� ៃំនៃថ�

ជួល្រទព្យសម្បត�ិេទ។ 
 

្របករ ៦.-  

ចំនួន្របាកែ់ដលបានទូទតរ់ចួទងំអស់ េលសពី្របាកៃ់ថ�ជួល្រទព្យសម្បត�ិមយួឆា� នំងឹ្រត�វកតេ់ចញពមីូល

និធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 
 

្របករ ៧.-  

ក�ុងករណី្របាកៃ់ថ�ជួលែដលបានទូទតជ់ាមនុេលករជួល ឬភតិសន្យោមានរយៈេពលតិចជាងមយួឆា�  ំ ក៏

ប៉ុែន�មានតៃម�ខ�ស់ជាងៃថ�ទីផ្សោរ គំលតរវង្របាកៃ់ថ�ជលួែដលបានទូទតម់នុេលករជួល ឬភតិសន្យោជាមយួៃថ�

ទីផ្សោរនឹង្រត�វបានដកេចញពីមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 
 

្របករ ៨.-  

ករជួលឬភតិសន្យោជាមយួសម�ន័�ញាតិ្រត�វអនុវត�តមខ�មឹសរៃន្របកសស�ីពីករផ�ល់ឥណទនេទឱ្យ 

សម�ន័�ញាតិ។ ៃថ�ជួល្រទព្យសម្បត�ិ ែដលបានទូទតឱ់្យសម�ន័�ញាតិែដលេនសល់ និង្របាកជ់ួល ឬភតិសន្យោែដល

ទូទតម់ុននឹង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុង្របតិេវទន្៍របច្ំរតីមាស ស�ីពី ឥណទនែដលបានផ�ល់ឱ្យសម�ន័�ញាត។ិ 

616

ធ៧-០៣-០០២ ស.រ.ណ.ន 

សរចរែណនា ំ

ស�ពី ី
ករផ�លន់ិងករថតចម�ងឯកសរេនេពល្រត�តពិនិត្យដលទ់ីកែន�ង 

3 
១- ធនាគារ្រត�វផ�ល់រល់ពត័ម៌ាននិងទិន�នយ័ទងំអស់តមសំេណ   ដល់អ�ក្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ក�ុងេពល្រត�តពិនិត្យដល់ទកីែន�ង។ 

២- កតព�កិច�ៃនករសង� តវ់ជិា� ជវីៈមនិអចយកមកេ្របជាមូលដ� ន ស្រមាបក់រមនិបង� ញពត័ម៌ានដល់អ�ក្រត�ត

ពិនិត្យេឡយ។ ជាងេនះេទៀត អ�ក្រត�តពិនិត្យែដលជាបគុ�លិកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាទងំអស់្រត�វមានកតព�កិច� 

ក�ុងកររក្សោករសង� តវ់ជិា� ជីវៈ និងមនិអចផ�ល់ពត័ម៌ានសង� តទ់ងំឡាយែដលទទលួបានពីធនាគារពណិជ� 

េទបុគ�លណាមយួេឡយ។  

៣- េហតុេនះ ធនាគារពណិជ�ទងំអស់មនិអចបដិេសធមនិផ�ល់ឯកសរ ឬពត័ម៌ានតមសំេណ របស់អ�ក្រត�ត

ពិនិត្យេឡយ។  

៤- ជាពិេសស ធនាគារ្រត�វផ�ល់អ�ក្រត�តពិនិត្យនូវរល់ពត័ម៌ានគណេនយ្យ រល់ឯកសរឥណទន និងរល់ពត័ម៌ាន

ទងំអស់ស្រមាបក់រវយតៃម�ហនិភយ័ ស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងលទ�ភាពចំេណញរបស់ធនាគារយ៉ាង្រតឹម្រត�វ។ 

ជាកែ់ស�ង ពត័ម៌ានទងំេនះមនិ្រត�វឱ្យមានខ�ះេទ។  

៥- អ�ក្រត�តពិនិត្យអចេស�សំុថតចម�ងឯកសរ ឬពត័ម៌ានទទលួបានពីធនាគារែដល្រត�វ្រត�តពិនិត្យស្រមាបទុ់កជា

ឯកសរ។ អ�ក្រត�តពិនតិ្យទទលួបានករអនុ�� តឱ្យថតចម�ងឯកសរ ឬ ពីកុំព្ូយទរ័។  

៦- រល់ចំណាយែដលទកទ់ងនងឹករថតចម�ងពត័ម៌ាន ឬឯកសរណាមយួជាចំណាយរបស់ធនាគារែដល្រត�វ

្រត�តពិនិត្យ។  

៧- រល់ករជំទស់មនិផ�ល់ពត័ម៌ាន ឬករថតចម�ងឯកសរណាមយួនឹង្រត�វរងករដកទ់ណ� កម�ែដលមានែចងេន

ក�ុងមា្រត ៦៩ ៃនច្បោបស់�ីពកីរេរៀបចំនិង្រប្រពឹត�ិេទរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

៨- សរចរេនះ មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៥  ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០០៣ 
អគ�នាយក 

ហត�េលខ និង្រត: តល ់ៃណអុមី 
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645

ធ៧-០៤-០៣៧ ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពី ី
ករទូទតស់ងជាមនុនវូ្របាក់ៃថ�ជួលនងិភតសិន្យោ 

3 
្របករ ១.-  

ធនាគារ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យទូទតស់ង្របាកៃ់ថ�ជួល ឬភតិសន្យោេល្រទព្យសម្បត�ិេដយ្រត�វេគារពតម

លក�ណៈវនិិច�យ័មយួចំននួដូចខងេ្រកម។ 
្របករ ២.-  

្រទព្យសម្បត�ិែដលបានជួលឬភតិសន្យោ្រត�វបេ្រមឱ្យ្របតបិត�ិករផា� ល់របស់ធនាគារ។ ធនាគារមនិ្រត�វបាន

អនុ�� តឱ្យជួល ្របសិនេប្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់ ស្រមាបស់កម�ភាពចបំាចរ់បស់ធនាគារេទ។ 

្របករ ៣.-  

េយាងតមេគាលករណ៍ៃនខ�មឹសរមានទម�នេ់លទ្រមង ់ ករជួលឬភតិសន្យោែដលបានទូទតម់នុមនិអច

្រត�វបានេ្របស្រមាបដ់ក្របាកព់ីធនាគារេទេហយជាពិេសសមនិអច្រត�វបានេ្របស្រមាបដ់កេដមទុនផា� ល់របស់ភាគ-

ទុនិកេឡយ។ 

្របករ ៤.-  

ករជួលឬភតិសន្យោែដលបានទូទតម់នុមនិ្រត�វឱ្យេលសពីរយៈេពលមយួឆា� ៃំនៃថ�ជួល្រទព្យសម្បត�ិេឡយ។ 

្របករ ៥.-  

្របសិនេបធនាគារ្រត�វតំកល់្របាកធ់ានា ឬ្រត�វផ�ល់ឥណទនក�ុងចនំួនណាមយួឱ្យមា� ស់្រទព្យសម្បត�ិេនាះ

គឺជាចំនួន្របាកែ់ដលបានទូទតរ់ចួកត្់រតេនក�ុងតរងតុល្យករ េហយចំនួន្របាកេ់នាះមនិ្រត�វេលសពីមយួឆា� ៃំនៃថ�

ជួល្រទព្យសម្បត�ិេទ។ 
 

្របករ ៦.-  

ចំនួន្របាកែ់ដលបានទូទតរ់ចួទងំអស់ េលសពី្របាកៃ់ថ�ជួល្រទព្យសម្បត�ិមយួឆា� នំងឹ្រត�វកតេ់ចញពមីូល

និធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 
 

្របករ ៧.-  

ក�ុងករណី្របាកៃ់ថ�ជួលែដលបានទូទតជ់ាមនុេលករជួល ឬភតិសន្យោមានរយៈេពលតិចជាងមយួឆា�  ំ ក៏

ប៉ុែន�មានតៃម�ខ�ស់ជាងៃថ�ទីផ្សោរ គំលតរវង្របាកៃ់ថ�ជលួែដលបានទូទតម់នុេលករជួល ឬភតិសន្យោជាមយួៃថ�

ទីផ្សោរនឹង្រត�វបានដកេចញពីមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 
 

្របករ ៨.-  

ករជួលឬភតិសន្យោជាមយួសម�ន័�ញាតិ្រត�វអនុវត�តមខ�មឹសរៃន្របកសស�ីពីករផ�ល់ឥណទនេទឱ្យ 

សម�ន័�ញាតិ។ ៃថ�ជួល្រទព្យសម្បត�ិ ែដលបានទូទតឱ់្យសម�ន័�ញាតិែដលេនសល់ និង្របាកជ់ួល ឬភតិសន្យោែដល

ទូទតម់ុននឹង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុង្របតិេវទន្៍របច្ំរតីមាស ស�ីពី ឥណទនែដលបានផ�ល់ឱ្យសម�ន័�ញាត។ិ 
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646

ធ៧-០៤-០០៦ ្រប.ក 
 

្របកស 

ស�ពី ី
ករទូទតភ់ាគលភជាមុន 

3 

្របករ ១.- 

ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស្រត�វបានអនុ�� តឱ្យទូទតភ់ាគលភបាន លុះ្រតែត្របាកច់ំេណញ

្រត�វបានទទួលស� ល់ជាកល់ក។់ 

្របករ ២.-

្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� ្ំរត�វបានទទួលស� ល់ជាកល់ក ់ េនេពលែដលស�ងករគណនីឯករជ្យបានអនុមត័

ប�� ីគណេនយ្យ្របចឆំា� ។ំ 

ធនាគារមនិអចទូទតភ់ាគលភេនមុនេពលអនុមត័េនះេទ។ 

្របករ ៣.- 

្របសិនេបភាគលភ្រត�វបានទូទតជ់ាមុន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចបង�ំឱ្យភាគទុនិកសងភាគលភែដល

បានទូទតជ់ាមុនមកវញិយ៉ាងឆាប ់ េដយបូកបែន�មជាមយួករ្របាកែ់ដលបានគណនាដូចឥណទនេលសសមតុល្យ

ចំេពះឯកត�ជន។  
 

្របករ ៤.- 

ថ�ីេបមាន្របករ ៣ កេ៏ដយ ករខកខនមនិបានេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម� 

្រសបតមមា្រត៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស 

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៦.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។            
                                                             

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៤ 

           េទសភិបាល 
 

                ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៩.-  

ធនាគារែដលមាន្របាកៃ់ថ�ជលួឬភតិសន្យោែដលបានទូទតម់ុនេលសពីមយួឆា�  ំ នឹង្រត�វបានទុកេពលឱ្យ

អនុវត�តម្របកសេនះក�ុងរយៈេពល្របាមំយួែខ។ ផុតរយៈេពលេនះ្របាកៃ់ថ�ជួល ឬភតិសន្យោែដលបានទូទតម់ុន

េលសពីមយួឆា�  ំ នឹង្រត�វបានកតេ់ចញពីមូលនធិិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ។ 
 

្របករ ១០.- 

េទះបីជាមាន្របករទី ៦ និង្របករទី ៨ កេ៏ដយធនាគារែដលមនិអនុវត�បានតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ

នឹង្រត�វទទួលរងករផាកពិនយ័តមមា្រតទី៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៩   ែខមនិា ឆា� ២ំ០០៤ 

                                        េទសភិបាល                                                                 
                ហត�េលខ និង្រត:  ជា ចនត់ ូ
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ធ៧-០៤-០០៦ ្រប.ក 
 

្របកស 

ស�ពី ី
ករទូទតភ់ាគលភជាមុន 

3 

្របករ ១.- 

ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទស្រត�វបានអនុ�� តឱ្យទូទតភ់ាគលភបាន លុះ្រតែត្របាកច់ំេណញ

្រត�វបានទទួលស� ល់ជាកល់ក។់ 

្របករ ២.-

្របាកច់ំេណញ្របចឆំា� ្ំរត�វបានទទួលស� ល់ជាកល់ក ់ េនេពលែដលស�ងករគណនីឯករជ្យបានអនុមត័

ប�� ីគណេនយ្យ្របចឆំា� ។ំ 

ធនាគារមនិអចទូទតភ់ាគលភេនមុនេពលអនុមត័េនះេទ។ 

្របករ ៣.- 

្របសិនេបភាគលភ្រត�វបានទូទតជ់ាមុន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចបង�ំឱ្យភាគទុនិកសងភាគលភែដល

បានទូទតជ់ាមុនមកវញិយ៉ាងឆាប ់ េដយបូកបែន�មជាមយួករ្របាកែ់ដលបានគណនាដូចឥណទនេលសសមតុល្យ

ចំេពះឯកត�ជន។  
 

្របករ ៤.- 

ថ�ីេបមាន្របករ ៣ កេ៏ដយ ករខកខនមនិបានេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម� 

្រសបតមមា្រត៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស 

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៦.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។            
                                                             

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៤ 

           េទសភិបាល 
 

                ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ឃ. បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ



ឃ. បទប្ប��ត�ិអនុវត�ចំេពះ

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ



បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�



បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�



ធ៧-០១-១១៥ ្រប.ក                     

្របកស 

ស�ពី ី
ករគណនាករ្របាកច់ំេពះឥណទនមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 

្របករ ១.- 

ធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានចុះប�� ីនិងបានទទួលអជា� បណ័�  

ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  អង�ករេ្រករដ� ភបិាល  និងសមាគមចណុំះច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេធ� 

ករគណនាករ្របាកេ់លឥណទនរបស់ខ�ួនឱ្យបាន្រសបតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ២.- 

ករ្របាកច់ំេពះឥណទនែដលបានផ�ល់ឱ្យតមខ�មឹសរៃន្របកសេនះ ្រត�វគណនាេដយែផ�កេលមូលដ� ន 

ៃនចំនួន្របាកឥ់ណទនែដលបានផ�ល់េដយដកេចញនូវចនំួន្របាកេ់ដមែដលបានសងេហយបាននយ័ថា ករ្របាក់

េលឥណទនស្រមាបរ់យៈេពលមយួជាកំណត ់(សបា� ហ៍ ែខ ្រតីមាស ឆា�  ំតមករណីនីមយួៗ) ្រត�វគណនាេលមូលដ� ន

ៃនសមតុល្យឥណទនក�ុងរយៈេពលេនាះ។ 
្របករ ៣.-  

 កិច�សន្យោរវង្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ នងិអតិថជិន្រត�វមានបង� ញតរងពីករសងរេំលះឥណទន។ 
្របករ ៤.-  

្រគឹះស� នចំណុះច្បោបណ់ាែដលមនិេគារពតម្របកសេនះ នឹង្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។    
 

្របករ ៥.-  
រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។    

្របករ ៦.-   
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៧.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

 

                                                                                  រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០១ 
េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១-១១៥ ្រប.ក                     

្របកស 

ស�ពី ី
ករគណនាករ្របាកច់ំេពះឥណទនមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 

្របករ ១.- 

ធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានចុះប�� ីនិងបានទទួលអជា� បណ័�  

ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  អង�ករេ្រករដ� ភបិាល  និងសមាគមចណុំះច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេធ� 

ករគណនាករ្របាកេ់លឥណទនរបស់ខ�ួនឱ្យបាន្រសបតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ២.- 

ករ្របាកច់ំេពះឥណទនែដលបានផ�ល់ឱ្យតមខ�មឹសរៃន្របកសេនះ ្រត�វគណនាេដយែផ�កេលមូលដ� ន 

ៃនចំនួន្របាកឥ់ណទនែដលបានផ�ល់េដយដកេចញនូវចនំួន្របាកេ់ដមែដលបានសងេហយបាននយ័ថា ករ្របាក់

េលឥណទនស្រមាបរ់យៈេពលមយួជាកំណត ់(សបា� ហ៍ ែខ ្រតីមាស ឆា�  ំតមករណីនីមយួៗ) ្រត�វគណនាេលមូលដ� ន

ៃនសមតុល្យឥណទនក�ុងរយៈេពលេនាះ។ 
្របករ ៣.-  

 កិច�សន្យោរវង្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ នងិអតិថជិន្រត�វមានបង� ញតរងពីករសងរេំលះឥណទន។ 
្របករ ៤.-  

្រគឹះស� នចំណុះច្បោបណ់ាែដលមនិេគារពតម្របកសេនះ នឹង្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។    
 

្របករ ៥.-  
រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។    

្របករ ៦.-   
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៧.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

 

                                                                                  រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៤ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០១ 
េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ

 

619



650

សំវធិានធន្រត�វបានគណនាតមសមតុល្យឥណទនែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ េដយមនិគិតប��ូ លករ

្របាកប់ង�រ។ សំវធិានធន្រត�វបានកត្់រតក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន េហយគិតប��ូ លេទក�ុងគណនចីំេណញ-ខតក�ុង 

ែខែដលឥណទន្រត�វបានេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រ។  

្របករ ៤.- 

ករ្របាក់បង�រេលឥណទន្រត�វកត់្រតជាចំណូលក�ុងគណនីចំេណញ-ខតេនេពលកត់្រតបង�រ។ ប៉ុែន� 

ចំេពះឥណទនែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រ និងករ្របាកប់ង�រែដលមនិបានសងេពលេនះនឹង្រត�វេផ�រ

េចញពីគណនីចំេណញ-ខតេហយយកេទចុះឥណទនក�ុងគណនីព្ួយរទុក។ ដូចគា� េនះែដរ ករ្របាកប់ង�រេលឥណទន

ណាមយួ បនា� បព់ីបានេធ�ចណំាតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រនឹង្រត�វចុះឥណទនក�ុងគណនពី្ួយរទុក។  

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នណាែដលមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។  

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

                                                                            រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ 

    េទសភិបាល 

   ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០២-១៨៦ ្រប.ក  

្របកស 

ស�ពី ី
ចំណាតថ់ា� កន់ិងសវំិធានធនេលឥណទន 

អនុវត�ចំេពះធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទនងិ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.- 

ធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ និង្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វេរៀបចំ

្របពន័�ពត័ម៌ានគណេនយ្យៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន េដម្បអីចមានលទ�ភាពផ�ល់ពត័ម៌ានជាអចិៃ�ន�យដ៍ល់ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា។  
 

្របករ ២.- 

ធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទ និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វេធ�ចំណាត់

ថា� កឥ់ណទនរបស់ខ�ួនជា៤ថា� ក ់ េដយែផ�កេទេលស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់អ�កខ�ី្របាក ់ និងឥណ្របតទិនៃនករ

ទូទតស់ង្របាកេ់ដមនិងករ្របាក ់ដូចខងេ្រកម ៖ 

- បំណុលស�ងដ់រៈ ស� នភាពហិរ�� វត�ុល� និងករសងេទៀងទតៃ់ន្របាកេ់ដម នងិករ្របាក។់  

- បំណុលេ្រកមស�ងដ់រៈ ករសង្របាកេ់ដម និង/ឬ ករ្របាកហួ់សកលកំណត៣់០ៃថ�ឬេ្រចនជាង។  

- បំណុលសង្សយ័ៈ ករសង្របាកេ់ដម និង/ឬ ករ្របាកហួ់សកលកំណត ់ដូចខងេ្រកមៈ  

• ៦០ៃថ� ឬេ្រចនជាង ក�ុងករណីឥណទនមានឥណ្របតិទន១ឆា�  ំឬតិចជាង ១ឆា� ។ំ  

• ១៨០ៃថ� ឬេ្រចនជាង ក�ុងករណីឥណទនមានឥណ្របតិទនេលសពី ១ឆា� ។ំ  

- បំណុលបាតប់ងៈ់ ករសង្របាកេ់ដម និង/ឬ ករ្របាកហួ់សកលកំណត ់ដូចខងេ្រកមៈ  

• ៩០ៃថ� ឬេ្រចនជាង ក�ុងករណីឥណទនមានឥណ្របតិទន១ឆា�  ំឬតិចជាង ១ឆា� ។ំ  

• ៣៦០ៃថ� ឬេ្រចនជាង ក�ុងករណីឥណទនមានឥណ្របតិទនេលសពី ១ឆា� ។ំ  

្របករ ៣.- 

ធនាគារឯកេទសឥណទនជនបទនិង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានទទួលអជា� បណ័�  ្រត�វេធ�សំវធិានធន 

េលឥណទន ដូចខងេ្រកមៈ 

- បំណុលេ្រកមស�ងដ់រៈ ១០%េដយមនិគិតដល់តៃម�្រទព្យសម្បត�ិ ែដលបានដកប់�� ំ េលកែលងែត

សច្់របាក ់ 

- បំណុលសង្សយ័ៈ ៣០%េដយមនិគិតដល់តៃម�្រទព្យសម្បត�ិ ែដលបានដកប់�� ំេលកែលងែតសច្់របាក ់ 

- បំណុលបាតប់ង:់ ១០០% េប្រគឹះស� នអចបង� ញភស�ុតងតមករណីនីមយួៗនូវតៃម�ទីផ្សោរជាកែ់ស�ងៃន 

្រទព្យសម្បត�ិែដលបានដកជ់ាវត�ុប��  ំនិងមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចំនួនឥណទនែដលពុ ំ

មានសំភារៈធានា្រត�វេធ�សំវធិានធន។  
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សំវធិានធន្រត�វបានគណនាតមសមតុល្យឥណទនែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់ េដយមនិគិតប��ូ លករ

្របាកប់ង�រ។ សំវធិានធន្រត�វបានកត្់រតក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន េហយគិតប��ូ លេទក�ុងគណនចីំេណញ-ខតក�ុង 

ែខែដលឥណទន្រត�វបានេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រ។  

្របករ ៤.- 

ករ្របាក់បង�រេលឥណទន្រត�វកត់្រតជាចំណូលក�ុងគណនីចំេណញ-ខតេនេពលកត់្រតបង�រ។ ប៉ុែន� 

ចំេពះឥណទនែដលបានេធ�ចំណាតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រ និងករ្របាកប់ង�រែដលមនិបានសងេពលេនះនឹង្រត�វេផ�រ

េចញពីគណនីចំេណញ-ខតេហយយកេទចុះឥណទនក�ុងគណនីព្ួយរទុក។ ដូចគា� េនះែដរ ករ្របាកប់ង�រេលឥណទន

ណាមយួ បនា� បព់ីបានេធ�ចណំាតថ់ា� កេ់្រកមស�ងដ់រនឹង្រត�វចុះឥណទនក�ុងគណនពី្ួយរទុក។  

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នណាែដលមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។  

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

                                                                            រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ 

    េទសភិបាល 

   ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០២-៤៥  ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
កររក្សោ្របាក់ប្រម�ងកតព�កចិ�ចំេពះ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័� ្រត�វតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចំនួន ៥ ភាគរយ (៥%) ៃន្របាក់

បេ�� អតិថជិនរបស់ខ�ួនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។   
 

្របករ ២.-  
្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េល្របាកប់េ�� ្រត�វបានគណនា េដយែផ�កេលមូលដ� នៃនចំនួន្របាកប់េ�� ែដលមានេន

ក�ុងតរងតុល្យកររបស់្រគឹះស� ន និងក�ុងរបាយករណ៍ែបងែចក្របេភទ្របាកប់េ�� ែដល្រគឹះស� ន្របមូលបានេនចុងែខ

នីមយួៗ។  ករគណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វដកេចញ្របាកស់ន្សកំតព�កចិ�ែដលជាលក�ខណ� ក�ុងករផ�ល់ឥណទន។ 
 

្របករ ៣.-  

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ដូចក�ុង្របករ២ ែដលបានគណនាេនែខណាមយួ ្រត�វរក្សោទុកក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចបព់ីៃថ�ទី១៥ ៃនែខបនា� បរ់ហូតដល់ៃថ�ទី១៤ ៃនែខបនា� បេ់ទៀតេហយករគណនានិងរក្សោ

ទុក្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វអនុវត�ដូចគា� េនះជាបន�បនា� បត់ម្រគានីមយួៗ។ 
 

្របករ ៤.-  

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមានឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វបំេពញជាបនា� នេ់នេពលណាែដល្រគឹះស� ន

ទងំេនះទទួលបានេសចក�ីជូនដំណឹងពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៥.-  
្រគឹះស� នណាែដលមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 

៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.-  
រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

 

្របករ ៧.-  
អគ�នាយកដ� ន  អគ�េលខធិករដ� ន  អគា� ធិករដ� ន  អគ�េបឡា  ្រគបន់ាយកដ� ន  អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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ធ៧-០២-៤៨  ្រប.ក 
្របកស 

ស�ពី ី
អនុបាតសច់្របាកង់យ្រស�លរបស្់រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

្របករ ១.-  
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  ្រត�វរក្សោសច្់របាកង់យ្រស�លឱ្យបាន្រគប្់រគានជ់ាអចិៃ�ន�យ ៍

យ៉ាងេហចណាស់េស�នឹងមយួរយភាគរយ (១០០%)។ 
 

្របករ ២.-  
អនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�លេនះ្រត�វបានគណនាដូចខងេ្រកម ៖ 

- ភាគយក :  សច្់របាកក់�ុងៃដ + ្របាកប់េ�� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា + ្របាកប់េ�� េនធនាគារេផ្សងៗ - 

្របាកខ់�ីពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារេផ្សងៗ (សច្់របាកង់យ្រស�លសុទ�) + ឥណទនែដល

ឥណ្របតិទនេនសល់តិចជាងមយួែខ។ 

- ភាគែបង : ៃម�្របាភំាគរយ (២៥%) ៃន្របាកស់ន្សេំដយស�័្រគចិត�មនិរមួប��ូ ល្របាកស់ន្សកំតព�កចិ�។ 

្របករ ៣.-  

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់ឯកសរពីករគណនាអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�ល្របចែំខរបស់ខ�ួនតម

គំររូបាយករណ៍របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៤.-  
្រគឹះស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ  ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 

៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៥.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ៦.-  
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន 

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៧.-  
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

                                                                            រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ 

    េទសភិបាល 

                                                        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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ធ៧-០២-៤៥  ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
កររក្សោ្របាក់ប្រម�ងកតព�កចិ�ចំេពះ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  
្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័� ្រត�វតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ចំនួន ៥ ភាគរយ (៥%) ៃន្របាក់

បេ�� អតិថជិនរបស់ខ�ួនក�ុងគណនីែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។   
 

្របករ ២.-  
្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េល្របាកប់េ�� ្រត�វបានគណនា េដយែផ�កេលមូលដ� នៃនចំនួន្របាកប់េ�� ែដលមានេន

ក�ុងតរងតុល្យកររបស់្រគឹះស� ន និងក�ុងរបាយករណ៍ែបងែចក្របេភទ្របាកប់េ�� ែដល្រគឹះស� ន្របមូលបានេនចុងែខ

នីមយួៗ។  ករគណនា្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វដកេចញ្របាកស់ន្សកំតព�កចិ�ែដលជាលក�ខណ� ក�ុងករផ�ល់ឥណទន។ 
 

្របករ ៣.-  

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ដូចក�ុង្របករ២ ែដលបានគណនាេនែខណាមយួ ្រត�វរក្សោទុកក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចបព់ីៃថ�ទី១៥ ៃនែខបនា� បរ់ហូតដល់ៃថ�ទី១៤ ៃនែខបនា� បេ់ទៀតេហយករគណនានិងរក្សោ

ទុក្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វអនុវត�ដូចគា� េនះជាបន�បនា� បត់ម្រគានីមយួៗ។ 
 

្របករ ៤.-  

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលមានឱនភាព្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�្រត�វបំេពញជាបនា� នេ់នេពលណាែដល្រគឹះស� ន

ទងំេនះទទួលបានេសចក�ីជូនដំណឹងពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៥.-  
្រគឹះស� នណាែដលមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 

៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.-  
រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

 

្របករ ៧.-  
អគ�នាយកដ� ន  អគ�េលខធិករដ� ន  អគា� ធិករដ� ន  អគ�េបឡា  ្រគបន់ាយកដ� ន  អង�ភាព ្រគប្់រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
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្របករ ៨.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២ 

                                                                                               េទសភិបាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៧-១៣៣ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
អនុបាតសធនភាពរបស្់រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.-   

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលតេទេនះេហថា "្រគឹះស� ន" ្រត�វពនិិត្យជាអចិៃ�ន�យនូ៍វអនុបាតសធនភាព 

របស់ខ�ួនឱ្យបាន្រសបតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ អនុបាតសធនភាពរវងមូលនិធិផា� ល់សុទ�និងហនភិយ័្រទព្យសកម�

សរបុែដលបានថ�ឹងមនិ្រត�វតចិជាងដប្់របាភំាគរយ (១៥%) េឡយ។ 

្របករ ២.- 

ភាគយកៃនអនុបាត គឺជាមូលនិធិផា� ល់សុទ�ែដល្រត�វបានគណនា្រសបតមប�� ត�ិៃន្របកសស�ីពី ករ 

គណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៣.- 

ក- ភាគែបងៃនអនុបាត គឺជាតៃម�្រទព្យសកម�សរបុ (តៃម�សុទ�េ្រកយេពលដកេចញនូវសំវធិានធន និង 

កររេំលះតៃម�) និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករែដល្រត�វបានថ�ឹងតមក្រមតិហនិភយ័។ ភាគែបងេនះ 

មនិរបប់��ូ លនូវខ�ងែ់ដលបានដកេចញេនេពលគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ� ្រសបតមប��ត�ៃិន

្របកសស�ីពី ករគណនាមលូនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ 

ខ- ករថ�ឹងដូចខងេ្រកមេនះ នឹងអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម�៖ 

ខ.១- ករថ�ឹងសូន្យភាគរយ (Zero Weighting) ចំេពះ៖ 

- សច្់របាក ់  

- មាស 

- ឥណេទយ្យេលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- ្រទព្យសកម�ែដលមានវត�ុប�� ំជា្របាកប់េ�� េនធនាគារ 

-  ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ (Claim o n so vereigns) ែដល 

មានចំណាតថ់ា� កព់ី AAA េទ AA- ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិីស�ស�របស់ភា� កង់រ

ចតថ់ា� កែ់ដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.២- ករថ�ឹង ២០% ចំេពះ ៖ 
-  ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ  ែដលមានចំណាតថ់ា� កព់ី A+ េទ A- 

ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិីស�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� កែ់ដលទទួលស� ល់េដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
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ធ៧-០៧-១៣៣ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
អនុបាតសធនភាពរបស្់រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.-   

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលតេទេនះេហថា "្រគឹះស� ន" ្រត�វពនិិត្យជាអចិៃ�ន�យនូ៍វអនុបាតសធនភាព 

របស់ខ�ួនឱ្យបាន្រសបតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ អនុបាតសធនភាពរវងមូលនិធិផា� ល់សុទ�និងហនភិយ័្រទព្យសកម�

សរបុែដលបានថ�ឹងមនិ្រត�វតិចជាងដប្់របាភំាគរយ (១៥%) េឡយ។ 

្របករ ២.- 

ភាគយកៃនអនុបាត គឺជាមូលនិធិផា� ល់សុទ�ែដល្រត�វបានគណនា្រសបតមប�� ត�ិៃន្របកសស�ីពី ករ 

គណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៣.- 

ក- ភាគែបងៃនអនុបាត គឺជាតៃម�្រទព្យសកម�សរបុ (តៃម�សុទ�េ្រកយេពលដកេចញនូវសំវធិានធន និង 

កររេំលះតៃម�) និងខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករែដល្រត�វបានថ�ឹងតមក្រមតិហនិភយ័។ ភាគែបងេនះ 

មនិរបប់��ូ លនូវខ�ងែ់ដលបានដកេចញេនេពលគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ� ្រសបតមប��ត�ៃិន

្របកសស�ីពី ករគណនាមលូនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ 

ខ- ករថ�ឹងដូចខងេ្រកមេនះ នឹងអនុវត�ចំេពះ្រទព្យសកម�៖ 

ខ.១- ករថ�ឹងសូន្យភាគរយ (Zero Weighting) ចំេពះ៖ 

- សច្់របាក ់  

- មាស 

- ឥណេទយ្យេលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- ្រទព្យសកម�ែដលមានវត�ុប�� ំជា្របាកប់េ�� េនធនាគារ 

-  ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ (Claim o n so vereigns) ែដល 

មានចំណាតថ់ា� កព់ី AAA េទ AA- ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិីស�ស�របស់ភា� កង់រ

ចតថ់ា� កែ់ដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.២- ករថ�ឹង ២០% ចំេពះ ៖ 
-  ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ  ែដលមានចំណាតថ់ា� កព់ី A+ េទ A- 

ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិីស�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� កែ់ដលទទួលស� ល់េដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
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- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយធនាគារ ឬ្រក�មហុ៊ន ែដលមានចំណាតថ់ា� កពី់ AAA េទ 

AA- ឬ ចណំាតថ់ា� កស់មមលូតមវធិីស�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� កែ់ដលទទួលស� ល់ 

េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.៣- ករថ�ឹង ៥០% ចំេពះ៖   

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយស� បន័អធិបេតយ្យ ែដលមានចំណាតថ់ា� កព់ី BBB+ េទ 

BBB- ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមលូតមវធិីស�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� កែ់ដលទទួលស� ល់ 

េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

- ឥណេទយ្យេល ឬធានាេដយធនាគារ ឬ្រក�មហុ៊ន ែដលមានចំណាតថ់ា� កពី់ A+ េទ A- 

ឬ ចំណាតថ់ា� កស់មមូលតមវធិីស�ស�របស់ភា� កង់រចតថ់ា� កែ់ដលទទួលស� ល់េដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ខ.៤- ករថ�ឹង ១០០% ចំេពះ  ៖ 

- ្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតទងំអស់ 

- ខ�ងេ់្រកតរងតុល្យករទងំអស់។ 
្របករ ៤.- 

្រគឹះស� នែដលមនិេគារពតមខ�ឹមសរ្របកសេនះ នងឹ្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ 

ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៥.- 

្របករ១៥ ៃន្របកសេលខធ៧-០០-០៦្របក ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�  

ចំេពះ្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ�� វត�ុ  និងរល់លិខិតបទដ� នទំងឡាយណាែដលផ�ុយនឹង្របកសេនះ្រត�វចត់ទុកជា

និរករណ៍។   

្របករ ៦.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង អង�ភាពេ្រកម 

ឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
្របករ ៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

                                                                        រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៧  ែខសីហ   ឆា� ២ំ០០៧ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៧-១៣២ ្រប.ក  
្របកស 

ស�ពី ី
ករគណនាមលូនធិិផា� លស់ទុ�របស្់រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.- 

មូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានគណនាដូចតេទ ៖ 
I-  សរបុ A :  ខ�ង្់រត�វបូក 
- េដមទុន ឬទយជ�ទនេដមទុន 

- ទុនប្រម�ងេ្រកពីទុនប្រម�ងពកីរវយតៃម�េឡងវញិ 

- បុព�លភទកទ់ងនឹងេដមទុន (បុព�លភភាគហុ៊ន) 
- សំវធិានធនចំេពះហនិភយ័ទូេទៃន្របតិបត�ិករ េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា 

- ចំេណញរក្សោទុកស្រមាបវ់និិេយាគបន�  (retained earnings)  
- ចំេណញសុទ� ែដលបានេផ��ងផា� តេ់ហយស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុចុងេ្រកយ (1) 

- ខ�ងេ់ផ្សងៗេទៀត ែដលអនុ�� តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  (2)  ។ 

 
II-  សរបុ B : ខ�ង្់រត�វដក 

- ចំេពះភាគទុនិក : នាយក  នាយកចតក់រ និងសម�ន័�ញាត ិ

• ចំែណកេដមទុនែដលមនិទនប់ានបង ់

• បុេរ្របទន ឥណទន មូលប្រត និងកិច�សន្យោរបស់ជនពកព់ន័�ខងេល 

- ករកនក់បភ់ាគហុ៊នផា� ល់តមតៃម�ចុះប�� ី       
- ករខតបង�រ               
- ចំណាយក�ុងករេផ�មបេង�ត            
- ករខតែដលកំណតត់ម្រគាេ្រកពីករខតនាចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យ្របចឆំា�  ំ(រមួប��ូ ល

ទងំសំវធិានធនស្រមាបប់ណុំលនិងមូលប្រតសង្សយ័)។ 

1
 េ្រកយពីដកភាគលភែដល្រត�វែបងែចក 

2
 ឧទហរណ៍្របាកចំ់េណញែដលបានកត្់រតតម្រគាេ្រកពី្របាកចំ់េណញេនចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យ្របចឆំា� កំ�ុងលក�ខណ� ែដល៖ 

- ្របាកចំ់េណញេនាះ្រត�វបានកំណតេ់្រកយេពលបានចុះប�� ីនូវចំណាយទងំអស់ណាែដលទកទ់ងនឹង្រគាេនាះ និងចំណាយ

រលំស់ ្រពមទងំសំវធិានធន និងតៃម�គណនីែកត្រម�វ 

- ្របាកចំ់េណញេនាះ្រត�វបានដកេចញ ពន�និងភាគលភសុទ�ែដលនឹង្រត�វបង ់េហយ្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ដយស�ងករគណនី 
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ធ៧-០៧-១៣២ ្រប.ក  
្របកស 

ស�ពី ី
ករគណនាមលូនធិិផា� លស់ទុ�របស្់រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.- 

មូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានគណនាដូចតេទ ៖ 
I-  សរបុ A :  ខ�ង្់រត�វបូក 
- េដមទុន ឬទយជ�ទនេដមទុន 

- ទុនប្រម�ងេ្រកពីទុនប្រម�ងពកីរវយតៃម�េឡងវញិ 

- បុព�លភទកទ់ងនឹងេដមទុន (បុព�លភភាគហុ៊ន) 
- សំវធិានធនចំេពះហនិភយ័ទូេទៃន្របតិបត�ិករ េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា 

- ចំេណញរក្សោទុកស្រមាបវ់និិេយាគបន�  (retained earnings)  
- ចំេណញសុទ� ែដលបានេផ��ងផា� តេ់ហយស្រមាបឆ់ា� ហិំរ�� វត�ុចុងេ្រកយ (1) 

- ខ�ងេ់ផ្សងៗេទៀត ែដលអនុ�� តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  (2)  ។ 

 
II-  សរបុ B : ខ�ង្់រត�វដក 

- ចំេពះភាគទុនិក : នាយក  នាយកចតក់រ និងសម�ន័�ញាត ិ

• ចំែណកេដមទុនែដលមនិទនប់ានបង ់

• បុេរ្របទន ឥណទន មូលប្រត និងកិច�សន្យោរបស់ជនពកព់ន័�ខងេល 

- ករកនក់បភ់ាគហុ៊នផា� ល់តមតៃម�ចុះប�� ី       
- ករខតបង�រ               
- ចំណាយក�ុងករេផ�មបេង�ត            
- ករខតែដលកំណតត់ម្រគាេ្រកពីករខតនាចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យ្របចឆំា�  ំ(រមួប��ូ ល

ទងំសំវធិានធនស្រមាបប់ណុំលនិងមូលប្រតសង្សយ័)។ 

1
 េ្រកយពីដកភាគលភែដល្រត�វែបងែចក 

2
 ឧទហរណ៍្របាកចំ់េណញែដលបានកត្់រតតម្រគាេ្រកពី្របាកចំ់េណញេនចុងករយិបរេិច�ទគណេនយ្យ្របចឆំា� កំ�ុងលក�ខណ� ែដល៖ 

- ្របាកចំ់េណញេនាះ្រត�វបានកំណតេ់្រកយេពលបានចុះប�� ីនូវចំណាយទងំអស់ណាែដលទកទ់ងនឹង្រគាេនាះ និងចំណាយ

រលំស់ ្រពមទងំសំវធិានធន និងតៃម�គណនីែកត្រម�វ 

- ្របាកចំ់េណញេនាះ្រត�វបានដកេចញ ពន�និងភាគលភសុទ�ែដលនឹង្រត�វបង ់េហយ្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ដយស�ងករគណនី 
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វិធានគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍

III- សរបុ C : មលូនធិិផា� លស់ទុ�មលូដ� ន =  A -  B 
Iv -  សរបុ D: ខ�ង្់រត�វបូក  

- ទុនប្រម�ងពីករវយតៃម�េឡងវញិ េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- អនុបណុំល (Subordinated de bt) េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអចបកូប��ូ ល ១០០% ៃនចំនួនមូលនិធិផា� ល់សុទ�មូលដ� ន 

- ខ�ងេ់ផ្សងៗេទៀត េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចបូកប��ូ ល

ក�ុងករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�មនិឱ្យេលសពីចនំួនៃនមលូនិធិផា� ល់សុទ�មូលដ� ន(3) ។ 

V-  សរបុ E: ខ�ង្់រត�វដក 

- ភាគកម�មលូនិធិផា� ល់ក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុនានា   
- ខ�ងេ់ផ្សងៗ (4)។     

VI- សរបុ  F: សរបុមូលនិធផិា� ល់សុទ� = C + D - E  

្របករ ២.- 

មូលនិធិផា� ល់សុទ�ែដលបានគណនាមកេនះ ្រត�វបានយកមកគិតគូរស្រមាបក់រគណនាអនុបាត្រប�ង្របយត័� 

និងអនុបាតេផ្សងេទៀត។ 

្របករ ៣.- 

្រគឹះស� នែដលមនិេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ នងឹ្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 

៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៤.- 

រល់លិខតិបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ 

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

 
 
 

3
 ខ�ងេ់ផ្សងៗអចរមួមានខ�ងទ់ងំឡាយដូចខងេ្រកមេនះ  ÷ 

 - មូលនិធិែដលបានធានាេទវញិេទមកយ៉ាងេពញេលញ 

 - មូលនិធិសធារណៈែដលែបងែចកស្រមាបធ់ានា្របេភទ្របតិបត�ិករឥណទន 

 - ឧបត�ម�ធនសធារណៈ ឬឯកជនែដលមនិ្រត�វសងវញិ 

4
 ឧទហរណ៍ៈ ចំណាយែដល្រត�វែបងែចកស្រមាបេ់្រចនករយិបរេិច�ទ 

628

III- សរបុ C : មលូនធិិផា� លស់ទុ�មលូដ� ន =  A -  B 
Iv -  សរបុ D: ខ�ង្់រត�វបូក  

- ទុនប្រម�ងពីករវយតៃម�េឡងវញិ េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- អនុបណុំល (Subordinated de bt) េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអចបកូប��ូ ល ១០០% ៃនចំនួនមូលនិធិផា� ល់សុទ�មូលដ� ន 

- ខ�ងេ់ផ្សងៗេទៀត េដយមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចបូកប��ូ ល

ក�ុងករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�មនិឱ្យេលសពីចនំួនៃនមលូនិធិផា� ល់សុទ�មូលដ� ន(3) ។ 

V-  សរបុ E: ខ�ង្់រត�វដក 

- ភាគកម�មលូនិធិផា� ល់ក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុនានា   
- ខ�ងេ់ផ្សងៗ (4)។     

VI- សរបុ  F: សរបុមូលនិធផិា� ល់សុទ� = C + D - E  

្របករ ២.- 

មូលនិធិផា� ល់សុទ�ែដលបានគណនាមកេនះ ្រត�វបានយកមកគិតគូរស្រមាបក់រគណនាអនុបាត្រប�ង្របយត័� 

និងអនុបាតេផ្សងេទៀត។ 

្របករ ៣.- 

្រគឹះស� នែដលមនិេគារពតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ នងឹ្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត 

៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៤.- 

រល់លិខតិបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ 

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

 
 
 

3
 ខ�ងេ់ផ្សងៗអចរមួមានខ�ងទ់ងំឡាយដូចខងេ្រកមេនះ  ÷ 

 - មូលនិធិែដលបានធានាេទវញិេទមកយ៉ាងេពញេលញ 

 - មូលនិធិសធារណៈែដលែបងែចកស្រមាបធ់ានា្របេភទ្របតិបត�ិករឥណទន 

 - ឧបត�ម�ធនសធារណៈ ឬឯកជនែដលមនិ្រត�វសងវញិ 

4
 ឧទហរណ៍ៈ ចំណាយែដល្រត�វែបងែចកស្រមាបេ់្រចនករយិបរេិច�ទ 
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្របករ ៦.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៧  ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ 

េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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វិធានគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍



ធ៧-០២-២១៩ ្រប.ក     

្របកស 

ស�ពី ី
ករដក់ឱ្យអនវុត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប់្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

្របករ ១.-  

ដកេ់ចញប�ងគ់ណននីិងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ានស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានទទួល

អជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យអនុវត�ដូចមានឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ 

្របករ ២.-  

ករអនុវត�នប៍�ងគ់ណនីនិងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន្រត�វចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី0១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣។ 

្របករ ៣.-  

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុនិងរបាយករណ៍េផ្សងៗ ែដល្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបែ់ខមករ ឆា�  ំ

២០០៣ និង្រគាបន�បនា� ប្់រត�វបំេពញ្រតឹម្រត�វេលមូលដ� នប�ងគ់ណនីនិងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន។ 

្របករ ៤.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិបេង�តបែន�ម ឬលុបេចលេឈ� ះនិងេលខគណនីតមករចបំាច។់  

្របករ ៥.-  

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វអនុវត�តមផងែដរនូវស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជាែដលេចញេដយ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ�� វត�ុ។ 

ក�ុងករណីែដលកតព�កិច�គណេនយ្យកំណត់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានភាពខុសគា� ពីស�ង់ដរ 

គណេនយ្យកម�ុជា កតព�កចិ�ែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�។ 
 

្របករ ៦.-  

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៧.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� ន 

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
1 

្របករ ៨.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

            រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥   ែខធ�ូ   ឆា� ២ំ០០២          
                         េទសភបិាល 

                        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០២-២១៩ ្រប.ក     

្របកស 

ស�ពី ី
ករដក់ឱ្យអនវុត�ប�ងគ់ណនីស្រមាប់្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុ

្របករ ១.-  

ដកេ់ចញប�ងគ់ណននីិងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ានស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ែដលបានទទួល

អជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យអនុវត�ដូចមានឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ 

្របករ ២.-  

ករអនុវត�នប៍�ងគ់ណនីនិងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន្រត�វចបេ់ផ�មេនៃថ�ទី0១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣។ 

្របករ ៣.-  

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុនិងរបាយករណ៍េផ្សងៗ ែដល្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបែ់ខមករ ឆា�  ំ

២០០៣ និង្រគាបន�បនា� ប្់រត�វបំេពញ្រតឹម្រត�វេលមូលដ� នប�ងគ់ណនីនិងកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន។ 

្របករ ៤.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិបេង�តបែន�ម ឬលុបេចលេឈ� ះនិងេលខគណនីតមករចបំាច។់  

្របករ ៥.-  

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វអនុវត�តមផងែដរនូវស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជាែដលេចញេដយ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហិរ�� វត�ុ។ 

ក�ុងករណីែដលកតព�កិច�គណេនយ្យកំណត់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានភាពខុសគា� ពីស�ង់ដរ 

គណេនយ្យកម�ុជា កតព�កិច�ែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�។ 
 

្របករ ៦.-  

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៧.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� ន 

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
1 

្របករ ៨.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
 

            រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥   ែខធ�ូ   ឆា� ២ំ០០២          
                         េទសភបិាល 

                        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០២-៤៧ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
ត្រម�វកររបាយករណ៍ស្រមាប្់របតបិត�ិករ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ             
ែដលបានចះុប��នីិង្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  

្របករ ១.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី និង្រគឹះស� ន្រមកូីហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័� ្រត�វេផ�របាយករណ៍

មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យបានេទៀងទត ់ ស�ីអំពី លទ�ផលហិរ�� វត�ុ សំេពៀតឥណទន ្របាកប់េ�� ែដល្របមូល

បាន្រពមទងំបណា� ញសខ។  
 

្របករ ២.-  
រល់្រតីមាស   ្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលបានចុះប�� ី្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនក�ុងែខចុងេ្រកយ

ៃន្រតីមាសនីមយួៗនូវរបាយករណ៍ដូចខងេ្រកម ៖ 

- របាយករណ៍សរបុ្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម� 

- របាយករណ៍ចំេណញ-ខត 

- របាយករណ៍លំអិតតម្របេភទ្របាកប់េ��  

- របាយករណ៍លំអិត្របាកប់េ�� តម្របេភទរបូិយបណ័�  

- របាយករណ៍លំអិតតម្របេភទឥណទន 

- របាយករណ៍លំអិតឥណទនតម្របេភទរបិូយបណ័�  

- របាយករណ៍ស�ីពីចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន និងអនុបាតបណុំល 

- របាយករណ៍ស�ីពីបណា� ញសខ 

្របករ ៣.-  
េរៀងរល់ែខ ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័� ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា រមួទងំករេគារព

តមបទប្ប��ត�ិក�ុងរយៈេពល១៥ៃថ� ៃនចុងែខនីមយួៗនូវរបាយករណ៍ដូចខងេ្រកម ៖ 

- របាយករណ៍សរបុ្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម� 

- របាយករណ៍ចំេណញ-ខត 

- របាយករណ៍េ្រកតរងតុល្យករ 

- របាយករណ៍លំអិតតម្របេភទ្របាកប់េ��  

- របាយករណ៍លំអិត្របាកប់េ�� តម្របេភទរបូិយបណ័�  

- របាយករណ៍លំអិតតម្របេភទឥណទន 

- របាយករណ៍លំអិតឥណទនតម្របេភទរបិូយបណ័�  

- របាយករណ៍ស�ីពីចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន សំវធិានធន និងអនុបាតបណុំល 

- តរងឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាតិ 

- តរងហនិភយ័ធំៗ  
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- ករគណនាអនុបាត្រគប្់រគានៃ់នេដមទុន 

- ករគណនាអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�ល។ 

្របករ ៤.-  

េនចុង្រតីមាសនីមយួៗ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  ្រត�វេផ�របាយករណ៍ស�ីពីករវវិត�នៃ៍ន

បណា� ញសខរបស់ខ�ួន។ 
 

្របករ ៥.-  
េរៀងរល់ឆា� ្ំរគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័� ្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍េផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ឱ្យបានមុនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ៃនឆា� បំនា� ប ់ដូចខងេ្រកម ៖ 

- របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�សវនកម� 

- របាយករណ៍្របចឆំា� រំបស់គណៈ្រគប្់រគង 

- ស�ិតិបុគ�លិក និងេបៀវត្សរ ៍

- អង�ករេលខចុងេ្រកយ េដយមាននាម េគាត�នាម 

និងឋនៈរបស់និេយាជិតកំពុងបេ្រមករ។  
្របករ ៦.-  

របាយករណ៍ទងំអស់ ្រត�វេរៀបចំ្រសបតមគំររូបាយករណ៍របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
្របករ ៧.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឬ្រគះឹស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខង

វនិយ័ ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៨.-  
រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�មឹសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

 

្របករ ៩.-  
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន  អង�ភាព  និង្រគប្់រគះឹស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១០.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
     

                                                                            រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២   
   េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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- ករគណនាអនុបាត្រគប្់រគានៃ់នេដមទុន 

- ករគណនាអនុបាតសច្់របាកង់យ្រស�ល។ 

្របករ ៤.-  

េនចុង្រតីមាសនីមយួៗ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  ្រត�វេផ�របាយករណ៍ស�ីពីករវវិត�នៃ៍ន

បណា� ញសខរបស់ខ�ួន។ 
 

្របករ ៥.-  
េរៀងរល់ឆា� ្ំរគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័� ្រត�វេរៀបចំរបាយករណ៍េផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ឱ្យបានមុនៃថ�ទី៣០ ែខេមស ៃនឆា� បំនា� ប ់ដូចខងេ្រកម ៖ 

- របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�សវនកម� 

- របាយករណ៍្របចឆំា� រំបស់គណៈ្រគប្់រគង 

- ស�ិតិបុគ�លិក និងេបៀវត្សរ ៍

- អង�ករេលខចុងេ្រកយ េដយមាននាម េគាត�នាម 

និងឋនៈរបស់និេយាជិតកំពុងបេ្រមករ។  
្របករ ៦.-  

របាយករណ៍ទងំអស់ ្រត�វេរៀបចំ្រសបតមគំររូបាយករណ៍របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
្របករ ៧.-  

្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឬ្រគះឹស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខង

វនិយ័ ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៨.-  
រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�មឹសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

 

្របករ ៩.-  
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន  អង�ភាព  និង្រគប្់រគះឹស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្របតិបត�ិករម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១០.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
     

                                                                            រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០២   
   េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៦-២១២ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
កលបរេិច�ទេផ�របាយករណ៍ របស្់រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.-   

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វេផ�រល់របាយករណ៍្របច្ំរគាមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមកលបរេិច�ទដូចបាន

កំណតខ់ងេ្រកម : 
- របាយករណ៍្របចៃំថ� ្រត�វេផ�មកេរៀងរល់េពល្រពឹក េនៃថ�េធ�ករបនា� ប ់

- របាយករណ៍្របចសំបា� ហ៍ ្រត�វេផ�មកេរៀងរល់ៃថ�អង� រ ៍ៃនសបា� ហ៍បនា� ប ់

- របាយករណ៍្របចែំខ ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទ១ី៥ ៃនែខបនា� ប ់

- របាយករណ៍្របច្ំរតីមាស ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី១៥ ែខទមីយួៃន្រតីមាសបនា� ប ់ 

- របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ (របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដល្រត�តពិនិត្យេដយស�ងករគណនីឯករជ្យ) ្រត�វេផ�មក

យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣០ ែខេមស ៃនឆា� បំនា� ប ់

- របាយករណ៍្របាកប់្រម�ងកតព�កិច� ្រត�វេផ�មកតមកលបរេិច�ទៃន្របតិទិនែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

បានកំណត ់និងែចកជូនតមឆា� នីំមយួៗ 

- របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� ែំដល្រត�វផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ ្រត�វេផ�មកយ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣០ 

ែខមថុិនា ៃនឆា� បំនា� ប។់ 

្របករ ២.-   

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វេឆ�យតបរល់លិខិតបទដ� នតមកលបរេិច�ទែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំត់

ឱ្យេឆ�យនិងអនុវត�។ 

្របករ ៣.-   

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យរយករណ៍េនៃថ�េធ�ករបនា� បក់�ុងករណីកលបរេិច�ទែដលបាន

កំណតដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ ១ និង្របករ ២ ខងេល្រត�វចំៃថ�ឈបស់្រមាក ឬៃថ�បណុ្យជាតិ។ 
្របករ ៤.-   

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលមនិបានអនុវត�តម្របករ ១ និង្របករ ២ ខងេល្រត�វរងពិនយ័តមករកំណត់

ដូចខងេ្រកម៖  

ក- ចំេពះរបាយករណ៍ៈ 

ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ    ចំនួនទកឹ្របាកន់ិងរបូភាពពិនយ័ 

- ចបពី់ ១  ដល់ ៥ៃថ� ៥០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 

- ចបពី់ ៦  ដល់  ១០ៃថ�      ៣០០.០០០ េរៀល  ក�ុង១ៃថ� 

- ចបពី់  ១១  ដល់ ១៥ៃថ�         ៧០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 
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ចបព់ី១៦ៃថ�េឡងេទ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ នងិមាន

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

ខ-ចំេពះលិខិតេឆ�យតប និងករផ�ល់ពត័ម៌ានេផ្សងៈ 

ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ ចំនួនទកឹ្របាកន់ិងរបូភាពពិនយ័ 

- ចបព់ ី ១  ដល់ ៥ៃថ� ៥០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 

- ចបព់ ី ៦  ដល់  ១០ៃថ� ៣០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 
 

ចបព់ី១១ៃថ�េឡងេទ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង មាន

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

្របករ ៥.-   

្របកសទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៦.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៧.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។   

 
                                                                                   រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ 

      េទសភិបាល 

                                                                                            ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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ចបពី់១៦ៃថ�េឡងេទ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ នងិមាន

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

ខ-ចំេពះលិខិតេឆ�យតប និងករផ�ល់ពត័ម៌ានេផ្សងៈ 

ចំនួនៃថ�ែដលយឺតយ៉ាវ ចំនួនទកឹ្របាកន់ិងរបូភាពពិនយ័ 

- ចបពី់ ១  ដល់ ៥ៃថ� ៥០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 

- ចបពី់ ៦  ដល់  ១០ៃថ� ៣០០.០០០ េរៀល ក�ុង១ៃថ� 
 

ចបពី់១១ៃថ�េឡងេទ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ្រត�វរងបែន�មនូវករ្រពមានជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង មាន

ករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ។ 

្របករ ៥.-   

្របកសទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៦.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៧.-   
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។   

 
                                                                                   រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ 

      េទសភិបាល 

                                                                                            ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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ង. បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នឹង

្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត�ុ



ង. បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�នឹង

្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត�ុ



បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�



បទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�



ធ៧-០២- ២០៣ ្រប.ក                             

្របកស 

ស�ពី ី
នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាប់សកម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន ់

ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកស ធ៧-០៥-២១២ ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពីវេិសធនកម� េល
្របកសស�ីពី នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 
្របករ ១.-  

កំណតន់ីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន ់ ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ែដលបាន

ទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តេទេនះេហថា្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ េដយបេង�តជាមុននូវបទដ� ន

ស្រមាបក់រអនុវត�នរ៍បស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ និងេដម្បអីនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ្របកបេដយករឯកភាព និងភាព្រតឹម្រត�វ។ 

្របករ ២.- 

១. “សកម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន”់ គឺជាទណ� កម�ខងវនិយ័ និងករដកក់ំហិតជាផ�ូវករ ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះ 

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែដលបានទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រសបតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ។ 

២. “អនុបាតសធនភាព” គឺជាអនុបាតែដល្រត�វបានគណនាតម្របកសេលខ ធ៧-០០-៤៦ ្របក ស�ីព ី

អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ។ 

៣. “ែផនករស� រេដមទុន ”គជឺាែផនករផ�ូវករចុះហត�េលខេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ 

េហយ្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ែផនករេនះ្រត�វែចងលំអិតពីសកម�ភាពយុទ�ស�ស� និងករសន្យោ

ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុវត� េដម្បសីេ្រមចឱ្យបានេដមទុន្រគប្់រគានត់មអនុបាតសធនភាព។ ែផនករ

េនះ្រត�វមានែចងផងែដរនូវេគាលេដហិរ�� វត�ុជាតួេលខ និងកលវភិាគេដម្បសីេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលេដ

េនាះ។ 

៤. “អភបិាលបេណា� ះអសន�” គឺជាបុគ�លែដលបានែតងតងំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រសបតមមា្រត 

៥៧ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ េដម្ប្ីរគប្់រគងដកឹនា ំ នងិជាតំណាងឱ្យ្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុ។ បុគ�លែដលបានែតងតងំមានកតព�កិច�្រត�វវយតៃម�ស� នភាពហិរ�� វត�ុ នងិ្រគប្់រគងសកម�ភាព

បច�ុប្បន�េដម្បកីរពរឱ្យបាននូវសធនភាពរបស់អង�ភាពចណុំះច្បោប ់និងរក្សោសិទ�ិអ�កេផ�្របាក ់និងឥណទយក។  

៥. “ករ្របជុំអំពីេដមទុន” គជឺាករ្របជុំផ�ូវករេរៀបចំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បជូីនដំណឹងដល់ 

នាយកៃន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុអំពីកង�ះខតេដមទុនធ�នធ់�រេន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួន  និងអពីំកលវភិាគ

ជាកល់កស់្រមាបប់េង�នេដមទុន។ 
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ធ៧-០២- ២០៣ ្រប.ក                             

្របកស 

ស�ពី ី
នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាប់សកម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន ់

ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

េធ�វេិសធនកម�េដយ ្របកស ធ៧-០៥-២១២ ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពីវេិសធនកម� េល
្របកសស�ីពី នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 
្របករ ១.-  

កំណតន់ីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន ់ ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ែដលបាន

ទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តេទេនះេហថា្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ េដយបេង�តជាមុននូវបទដ� ន

ស្រមាបក់រអនុវត�នរ៍បស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ និងេដម្បអីនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ្របកបេដយករឯកភាព និងភាព្រតឹម្រត�វ។ 

្របករ ២.- 

១. “សកម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន”់ គឺជាទណ� កម�ខងវនិយ័ និងករដកក់ំហិតជាផ�ូវករ ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះ 

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែដលបានទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រសបតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ។ 

២. “អនុបាតសធនភាព” គឺជាអនុបាតែដល្រត�វបានគណនាតម្របកសេលខ ធ៧-០០-៤៦ ្របក ស�ីព ី

អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ។ 

៣. “ែផនករស� រេដមទុន ”គជឺាែផនករផ�ូវករចុះហត�េលខេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ 

េហយ្រត�វដកជូ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ែផនករេនះ្រត�វែចងលំអិតពីសកម�ភាពយុទ�ស�ស� និងករសន្យោ

ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុវត� េដម្បសីេ្រមចឱ្យបានេដមទុន្រគប្់រគានត់មអនុបាតសធនភាព។ ែផនករ

េនះ្រត�វមានែចងផងែដរនូវេគាលេដហិរ�� វត�ុជាតួេលខ និងកលវភិាគេដម្បសីេ្រមចឱ្យបាននូវេគាលេដ

េនាះ។ 

៤. “អភបិាលបេណា� ះអសន�” គឺជាបុគ�លែដលបានែតងតងំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រសបតមមា្រត 

៥៧ ៃនច្បោបស់�ីពី ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ េដម្ប្ីរគប្់រគងដកឹនា ំ នងិជាតំណាងឱ្យ្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុ។ បុគ�លែដលបានែតងតងំមានកតព�កិច�្រត�វវយតៃម�ស� នភាពហិរ�� វត�ុ នងិ្រគប្់រគងសកម�ភាព

បច�ុប្បន�េដម្បកីរពរឱ្យបាននូវសធនភាពរបស់អង�ភាពចណុំះច្បោប ់និងរក្សោសិទ�ិអ�កេផ�្របាក ់និងឥណទយក។  

៥. “ករ្របជុំអំពីេដមទុន” គជឺាករ្របជុំផ�ូវករេរៀបចំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បជូីនដណឹំងដល់ 

នាយកៃន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុអំពីកង�ះខតេដមទុនធ�នធ់�រេន្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុរបស់ខ�ួន  និងអពំីកលវភិាគ

ជាកល់កស់្រមាបប់េង�នេដមទុន។ 
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្របករ ៣.-  

(េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកស ធ៧-០៥-២១២ ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៥)

តមនីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វបនា� ន ់ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែបងែចកជា្របេភទ

េដយែផ�កេលអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនដូចបានកំណតក់�ុង្របកសវេិសធនកម�ស�ីពីអនុបាតសធនភាព។  

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបានចតថ់ា : 
ក. មានេដមទុនល�្របេសរ េនេពលអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនេស� ឬេលស២០ភាគរយ 

ខ. មានេដមទុន្រគប្់រគាន ់េនេពលអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនេស� ឬេលស១៥ភាគរយ ប៉ុែន�ស�ិត 

េនេ្រកម២០ភាគរយ 

គ. មានេដមទុនមនិ្រគប្់រគាន ់េនេពលអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនេស� ឬេលស១០ភាគរយ ប៉ុែន� 

ស�ិតេនេ្រកម ១៥ភាគរយ 

ឃ.ខ�ះេដមទុនេ្រចនេនេពលអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនេស� ឬេលស៥ភាគរយ ប៉ុែន�ស�ិតេន

េ្រកម ១០ភាគរយ 

ង. ខ�ះេដមទុនធ�នធ់�រ េនេពលអនុបាតសធនភាពរបស់ខ�ួនេនេ្រកម៥ភាគរយ។  

្របករ ៤.-  

េនេពលចបេ់ផ�មមានេដមទុនមនិ្រគប្់រគាន ់ ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ្រត�វមានកតព�កិច�េរៀបចំ និងដកជូ់នែផនករ

ស� រេដមទុនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ែដលេដមទុនមានមនិ្រគប្់រគាន។់ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងជូនដំណឹងដល់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុជាលយលក�ណ៍អក្សរ ពីករយល់្រពមទទួលយកបានែផន

ករស� រេដមទុនក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ�គិតពីៃថ�ទទួល ឬពីករយឺតយ៉ាវ និងមូលេហតុៃនករយឺតយ៉ាវ។ 
្របករ ៥.-  

ែផនករស� រេដមទុនែដលអចទទួលយកបាន ្រត�វបង� ញឱ្យេឃញពីលទ�ភាពអនុវត�បានករស� រេដមទុន នងិ

្រត�វមាន ៖ 

ក. តរងតុល្យករនិងថវកិបច�ុប្បន� គំេរងថវកិរយៈកលែវង ែផនករជាយុទ�ស�ស� ករវភិាគ 

ស� នភាពទីផ្សោរេដយែផ�កេលករសន�ត្របាកដនិយម នងិពត័ម៌ានពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ 

ខ. មេធ្យោបាយស្រមាបអ់នុវត�ករស� រេដមទុន ្រត�វេរៀបរបផ់ងែដរអំពី ៖ 

- ជំហនែដល្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�សំេដបេង�នេដមទុនឱ្យបាន្រគប្់រគានេ់ឡងវញិ 

-  កំរតិៃនេដមទុនែដល្រត�វសំេរចឱ្យបានេរៀងរល់្រតីមាសៃនឆា� ែំផនករនិមយួៗ 

-  ្របេភទនិងកំរតិៃនសកម�ភាពែដល្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ្រត�វ្របតិបត�ិ  

-   ពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៦.-  

េ្រកពីករេរៀបចំនិងដកជូ់នែផនករស� រេដមទុនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ភាគទុនិកមានឥទ�ពិល្រត�វធានាជា 
លយលក�ណ៍អក្សរថា្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុេនាះនងឹបំេពញកតព�កិច�ក�ុងករអនុវត�នែ៍ផនករស� រេដមទុន។ ករធានាេនះ

្រត�វមានេរៀបរបអ់ពំីកតព�កិច�ហិរ�� វត�ុរបស់ភាគទុនិកមានឥទ�ិពលក�ុងករអនុវត�នែ៍ផនករស� រេដមទុន។ េ្រកពីេនះ ករ 
ធានាក្៏រត�វមានករសន្យោថាមា� ស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុនងឹ  ៖ 
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ក. ចតវ់ធិានករណ៍ែដលត្រម�វេដយែផនករស� រេដមទុន 

ខ. ធានាេ្រជសេរ សអ�ក្រគប្់រគងថ�ីមានសមត�ភាព 

គ. រតឹត្បតិ្របតិបត�ិកររវង្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុជាមយួបុគ�លែដលជាមា� ស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេនាះ 

ឃ. ប�្ឈបស់កម�ភាពណាែដលមានហនិភយ័ ឬពុំមានលក�ណៈសម្រសប។  

អ្រស័យេទេល្រក�មហុ៊នែដលពកព់ន័� ករធានា្រត�វមានបណ័� សងតមប��  ករដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិ 

ករអះអងដស៏ម្រសបពសី� ក�្ីរក�មហុ៊ន េសចក�ីសំេរចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រក�មហុ៊ន នងិសកម�ភាព្រត�តពនិិត្យ 

េផ្សងេទៀតែដលធានាករអនុវត�ន។៍ 

្របករ ៧.-  

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុមានេដមទុនមនិ្រគប្់រគានែ់ដលមនិបានដកជូ់ន ឬមនិបានអនុវត�ែផនករស� រេដមទុនែដល

អចទទលួយកបាន និង្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុែដលខ�ះេដមទុនេ្រចន្រត�វទទួលរងនូវទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 
ក. ្រត�វមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុនេពលេបក្របាករ់ង� ន ់ ឬមុនេពលបេង�ន្របាកក់ំៃរ

ជូនដល់អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់  

ខ. ្រត�វប�� ឱ្យបំេពញេដមទុនេឡងវញិ 

គ. ្រត�វមានករដកក់ំហិតេល្របតិបត�ិករជាមយួបតុ�សម�ន័� 

ឃ. ្រត�វមានករដកក់ំហិតេលអ្រតករ្របាកច់ំេពះ្របាកប់េ�� ។ 

វធិានករ្របកបេដយឆនា� នុសិទ�ិេផ្សងេទៀត កអ៏ចសំេរចេដយឯកច�ន�ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៖ 

ក. ត្រម�វឱ្យរតឹត្បតិមនិឱ្យមានកំេណ ន្រទព្យសកម� ឬត្រម�វឱ្យកតប់ន�យ្រទព្យសកម�សរបុ 

ខ. ត្រម�វឱ្យរតឹត្បតិសកម�ភាពអជីវកម� 

គ. ត្រម�វឱ្យលែលងពីតំែណងនាយក្របតិបត�ិមយួ ឬេ្រចន   

ឃ. ប�� ឱ្យជួលអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ថ�ីែដលមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន ់ 

ង. ប�� ឱ្យប�្ឈបក់រទទួល្របាកប់េ�� ពីធនាគារទំនាកទ់នំង 

ច. ប�� ឱ្យដកខ�ួនេចញពីបតុ�សម�ន័� ែដលបណា� លឱ្យមានហនិភយ័ខ�ស់ដល់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ  

ឆ. ែតងតងំអភបិាលបេណា� ះអសន�។ 

្របករ ៨.-  

េនេពលែដល្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ្រត�វបានដឹងថាខ�ះេដមទុនធ�នធ់�រ ្រត�វេកះ្របជុំអំពីេដមទុន។    

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែដលខ�ះេដមទុនធ�នធ់�រមនិអចេធ�សកម�ភាពដូចខងេ្រកមបានេឡយ  ៖ 
ក. លក្់រទព្យសកម�យ៉ាងេ្រចន ឬបដិេសធករធានារបស់អតិថិជន 

ខ. ផ�ល់ឥណទនថ�ចីំេពះអតិថិជន  

គ. ែកែ្របវធិីគណេនយ្យ េលកែលងែតវធិីេនះមនិ្រសបតមច្បោប ់ 

ឃ. េបក្របាកក់ំៃរ ឬ ្របាករ់ង� ន ់

ង. ផ�ល់ករ្របាកេ់ល្រទព្យអកម�ខ�ស់ជាងអ្រតទីផ្សោរ។ 
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ក. ចតវ់ធិានករណ៍ែដលត្រម�វេដយែផនករស� រេដមទុន 

ខ. ធានាេ្រជសេរ សអ�ក្រគប្់រគងថ�ីមានសមត�ភាព 

គ. រតឹត្បតិ្របតិបត�ិកររវង្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុជាមយួបុគ�លែដលជាមា� ស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេនាះ 

ឃ. ប�្ឈបស់កម�ភាពណាែដលមានហនិភយ័ ឬពុំមានលក�ណៈសម្រសប។  

អ្រស័យេទេល្រក�មហុ៊នែដលពកព់ន័� ករធានា្រត�វមានបណ័� សងតមប��  ករដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិ 

ករអះអងដស៏ម្រសបពសី� ក�្ីរក�មហុ៊ន េសចក�ីសំេរចចិត�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រក�មហុ៊ន នងិសកម�ភាព្រត�តពនិិត្យ 

េផ្សងេទៀតែដលធានាករអនុវត�ន។៍ 

្របករ ៧.-  

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុមានេដមទុនមនិ្រគប្់រគានែ់ដលមនិបានដកជូ់ន ឬមនិបានអនុវត�ែផនករស� រេដមទុនែដល

អចទទលួយកបាន និង្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុែដលខ�ះេដមទុនេ្រចន្រត�វទទួលរងនូវទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចខងេ្រកមេនះ ៖ 
ក. ្រត�វមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុនេពលេបក្របាករ់ង� ន ់ ឬមុនេពលបេង�ន្របាកក់ំៃរ

ជូនដល់អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់  

ខ. ្រត�វប�� ឱ្យបំេពញេដមទុនេឡងវញិ 

គ. ្រត�វមានករដកក់ំហិតេល្របតិបត�ិករជាមយួបតុ�សម�ន័� 

ឃ. ្រត�វមានករដកក់ំហិតេលអ្រតករ្របាកច់ំេពះ្របាកប់េ�� ។ 

វធិានករ្របកបេដយឆនា� នុសិទ�ិេផ្សងេទៀត កអ៏ចសំេរចេដយឯកច�ន�ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៖ 

ក. ត្រម�វឱ្យរតឹត្បតិមនិឱ្យមានកំេណ ន្រទព្យសកម� ឬត្រម�វឱ្យកតប់ន�យ្រទព្យសកម�សរបុ 

ខ. ត្រម�វឱ្យរតឹត្បតិសកម�ភាពអជីវកម� 

គ. ត្រម�វឱ្យលែលងពីតំែណងនាយក្របតិបត�ិមយួ ឬេ្រចន   

ឃ. ប�� ឱ្យជួលអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ថ�ីែដលមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន ់ 

ង. ប�� ឱ្យប�្ឈបក់រទទួល្របាកប់េ�� ពីធនាគារទំនាកទ់នំង 

ច. ប�� ឱ្យដកខ�ួនេចញពីបតុ�សម�ន័� ែដលបណា� លឱ្យមានហនិភយ័ខ�ស់ដល់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ  

ឆ. ែតងតងំអភបិាលបេណា� ះអសន�។ 

្របករ ៨.-  

េនេពលែដល្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ្រត�វបានដឹងថាខ�ះេដមទុនធ�នធ់�រ ្រត�វេកះ្របជុំអំពីេដមទុន។    

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែដលខ�ះេដមទុនធ�នធ់�រមនិអចេធ�សកម�ភាពដូចខងេ្រកមបានេឡយ  ៖ 
ក. លក្់រទព្យសកម�យ៉ាងេ្រចន ឬបដិេសធករធានារបស់អតិថិជន 

ខ. ផ�ល់ឥណទនថ�ចីំេពះអតិថិជន  

គ. ែកែ្របវធិីគណេនយ្យ េលកែលងែតវធិីេនះមនិ្រសបតមច្បោប ់ 

ឃ. េបក្របាកក់ំៃរ ឬ ្របាករ់ង� ន ់

ង. ផ�ល់ករ្របាកេ់ល្រទព្យអកម�ខ�ស់ជាងអ្រតទីផ្សោរ។ 
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អភបិាលបេណា� ះអសន�្រត�វបានែតងតងំក�ុងរយៈេពល ១៨០ ៃថ� បនា� បព់ីបានជូនដំណឹងពីករ្របជុអំំពី
េដមទុន។  
 

្របករ ៩.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគះឹស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១០.-   

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។   

 

                                                                                រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ 

                                              េទសភបិាល 

              ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៧-១៣៤ ្រប.ក                             

្របកស  

ស�ពី ី
ករ្រត�តពនិិត្យស� នភាពចំហសទុ�ៃនរបូិយបណ័� ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  

្របកសេនះមានេគាលបំណង េដម្បបីង� រហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ២.- 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យមយួចនំួន្រត�វបានកណំតន់ិយមនយ័ដូចខងេ្រកមៈ   

- “ហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាក"់�គជឺាលទ�ផលៃនករប�ូរ្របាកែ់ដលមានលទ�ភាពខតបងខ់ងហិរ�� វត�ុ
ែដលេកតេឡងពីចលនាេឡងចុះៃនអ្រតប�ូរ្របាក។់ 

- "ហនភិយ័ៃនករទូទតក់រប�ូរ្របាក"់�គឺជាលទ�ផលៃនករប�ូរ្របាកែ់ដលមានលទ�ភាពខតបង ់

ែដល្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមយួទូទតស់ងនូវរបិូយវត�ុែដលខ�ួនបានលក ់ ែតអចមនិ 

ទទួលមកវញិនូវរបូិយវត�ុែដលខ�ួនបានទិញពី្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក។់ 

- "ស� នភាពចំហសុទ�ៃនរបូិយបណ័� ណាមយួ"� ជាសមតុល្យសុទ�ៃនរល់្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� 

និងខ�ង់េ្រកតរងតុល្យករៃនរូបិយប័ណ� េនាះ។  ស� នភាពចំហសុទ�ក�ុងខ�ង់ឥណយិកគឺជា 

ស� នភាពែវង ។ ស� នភាពចហំសុទ�ក�ុងខ�ងឥ់ណទយី គជឺាស� នភាពខ�ី។ 
្របករ ៣.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងមាន្របសិទ�ភាពមយួេដម្បកីំណតវ់ស់ែវង 

តមដន និង្រត�តពិនតិ្យនូវទំហំនិង្របភពហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាក ់ និងហនិភយ័ៃនករទូទតក់រប�ូរ្របាកក់�ុងកំឡុង 

េពលៃនៃថ�ជួញដូរនិងេនេពលបិទប�� ី្របចៃំថ�។ លក�ណៈនិងទំហំរបស់្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនះ្រត�វ្រសបតម 

ទំហំៃន្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់និងស� នភាពប�ូរ្របាករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនាះ។  

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោ្រគបេ់ពល នូវស� នភាពចំហសុទ�ជារបិូយបណ័� ណាមយួ ឬសរបុជា 

របូិយបណ័� ទងំអស់េទះក�ុងស� នភាពែវងឬខ�ីកេ៏ដយមនិឱ្យេលសពី ២០ភាគរយៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនាះេឡយ។ 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ�ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍្របចែំខ ទងំហដកូពី 

(Hard copy) និងសូហ�កូព ី(Soft copy) ស�ីពសី� នភាពចហំសុទ�ៃនរបូិយបណ័� ឱ្យបានេទៀងទតត់មគំរកូ�ុង ឧបសម�ន័� 

ភា� ប់ជាមួយ។ ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វធានាផងែដរថាស� នភាពរូបិយប័ណ� ្រត�វបានរយករណ៍្រតឹម្រត�វមក 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  
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ធ៧-០៧-១៣៤ ្រប.ក                             

្របកស  

ស�ពី ី
ករ្រត�តពនិិត្យស� នភាពចំហសទុ�ៃនរបូិយបណ័� ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

្របករ ១.-  

្របកសេនះមានេគាលបំណង េដម្បបីង� រហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ២.- 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យមយួចនំួន្រត�វបានកណំតន់ិយមនយ័ដូចខងេ្រកមៈ   

- “ហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាក"់�គជឺាលទ�ផលៃនករប�ូរ្របាកែ់ដលមានលទ�ភាពខតបងខ់ងហិរ�� វត�ុ
ែដលេកតេឡងពីចលនាេឡងចុះៃនអ្រតប�ូរ្របាក។់ 

- "ហនភិយ័ៃនករទូទតក់រប�ូរ្របាក"់�គឺជាលទ�ផលៃនករប�ូរ្របាកែ់ដលមានលទ�ភាពខតបង ់

ែដល្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមយួទូទតស់ងនូវរបិូយវត�ុែដលខ�ួនបានលក ់ ែតអចមនិ 

ទទួលមកវញិនូវរបិូយវត�ុែដលខ�ួនបានទិញពី្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក។់ 

- "ស� នភាពចំហសុទ�ៃនរបូិយបណ័� ណាមយួ"� ជាសមតុល្យសុទ�ៃនរល់្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� 

និងខ�ង់េ្រកតរងតុល្យករៃនរូបិយប័ណ� េនាះ។  ស� នភាពចំហសុទ�ក�ុងខ�ង់ឥណយិកគឺជា 

ស� នភាពែវង ។ ស� នភាពចហំសុទ�ក�ុងខ�ងឥ់ណទយី គជឺាស� នភាពខ�ី។ 
្របករ ៣.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងមាន្របសិទ�ភាពមយួេដម្បកីំណតវ់ស់ែវង 

តមដន និង្រត�តពិនតិ្យនូវទំហំនិង្របភពហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាក ់ និងហនិភយ័ៃនករទូទតក់រប�ូរ្របាកក់�ុងកំឡុង 

េពលៃនៃថ�ជួញដូរនិងេនេពលបិទប�� ី្របចៃំថ�។ លក�ណៈនិងទំហំរបស់្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនះ្រត�វ្រសបតម 

ទំហំៃន្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់និងស� នភាពប�ូរ្របាករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនាះ។  

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោ្រគបេ់ពល នូវស� នភាពចំហសុទ�ជារបិូយបណ័� ណាមយួ ឬសរបុជា 

របូិយបណ័� ទងំអស់េទះក�ុងស� នភាពែវងឬខ�ីកេ៏ដយមនិឱ្យេលសពី ២០ភាគរយៃនមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនាះេឡយ។ 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ�ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរបាយករណ៍្របចែំខ ទងំហដកូពី 

(Hard copy) និងសូហ�កូព ី(Soft copy) ស�ីពសី� នភាពចហំសុទ�ៃនរបូិយបណ័� ឱ្យបានេទៀងទតត់មគំរកូ�ុង ឧបសម�ន័� 

ភា� ប់ជាមួយ។ ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វធានាផងែដរថាស� នភាពរូបិយប័ណ� ្រត�វបានរយករណ៍្រតឹម្រត�វមក 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  
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្របករ ៦.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលមនិេគារពតមខ�មឹសរៃន្របកសេនះនឹង្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ 

ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៧.- 

បទប�� េលខធ៧-៩៥-០១ បបជ ចុះៃថ�ទី១៦ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាព 

របូិយបណ័� ចំហសុទ�របស់ធនាគារពណិជ�និងរល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលផ�ុយនឹង្របកសេនះ្រត�វចតទុ់ក

ជានិរករណ៍។ 

្របករ ៨.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វ

អនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

                                រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧         
                                                                              
       េទសភបិាល 

        ហត�េលខ នងិ្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១១-២៤៣ ្រប.ក                          

្របកស 

ស�ពី ី

តមា� ភាពក�ងុករផ�លេ់សវឥណទនរបស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

សេ្រមច 

្របករ ១.- 

 ្របកសេនះ មានេគាលបំណងេលកកម�ស់ករផ�ល់េសវឥណទនរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្របកបេដយតមា� ភាព យុត�ិធម ៌សមេហតុផល និងទទួលខុស្រត�វ។ 

្របករ ២.- 

 ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថាករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម� និងពក្យេពចនក៍�ុង

ករផ្សព�ផ្សោយមានលក�ណៈយុត�ិធម ៌ ច្បោស់លស់ មនិេធ�ឲ្យភាន្់រចឡំ និង្រត�វធានាថាអតិថិជនបានទទួល

ពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីផលិតផល និងេសវកម�ទងំឡាយ។ 

្របករ ៣.- 

 អតិថិជន្រត�វទទួលបានពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីផលិតផល និងេសវកម�ទងំឡាយ េនមុនេពល 

ឬក�ុងេពល ឬបនា� បព់ីេពលទទួលេសវឥណទន េដយរមួមានែបបបទដំេណ រករៃនឥណទន លក�ខណ�  

អ្រតករ្របាក ់និងកៃ្រមែដលជាបន�ុករបស់អតិថិជន ដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ៤.- 

 អតិថជិន្រត�វទទួលបានពត័ម៌ានជាមនុ អំពកីរែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក ់កៃ្រម និងលក�ខណ� េផ្សងៗ។ 

្របករ ៥.- 

 ពត័ម៌ានអតិថិជន្រត�វបានរក្សោទុកជាករសមា� ត ់ េហយ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វផ�ល់

ជូនអតិថិជននូវ្របពន័�ធនាគារស�ូល និង្របពន័�ទូទតែ់ដលមានសុវត�ិភាព និងអចេជឿទុកចិត�បាន។ កររក្សោ

ពត័ម៌ានអតិថជិនជាសមា� តម់និ្រត�វអនុវត�ចំេពះករផ�ល់ពត័ម៌ានអតថិិជនដល់្របពន័�ពត័ម៌ានឥណទនេនាះេទ។ 

្របករ ៦.- 

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស  អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ  េនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឹម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗ

ខ�ួន។ 

្របករ ៧.- 

 ្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

   រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ 

                 េទសភិបាល 

      ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ

642

ឧបសម�ន័� 

 

តរងព័ត៌មានស្រមាបអ់តិថជិន 
 

តរងេនះស្រមាបផ់�ល់ពត័ម៌ានែតប៉ុេណា� ះ។ តរងេនះកំណតេ់ចញនូវៃថ�េដមេពលបច�ុប្បន� នងិកៃ្រម

េផ្សងៗស្រមាបឥ់ណទនែដលទទួលបាន េហយធនាគារអចែកែ្របៃថ�េដម និងកៃ្រមទងំេនះ ក�ុងករណី

ចបំាច។់ សូមេមត� កតសំ់គាល់ថាករផ�ល់នូវតរងេនះមនិ្រត�វចតទុ់កថាជាករផ�ល់ឥណទនដល់អតថិិជន

េដយធនាគារេនាះេទ។ 
 
េឈ� ះធនាគារ/និមតិ�ស��     េឈ� ះអ�កសួរពត័៌មាន   ______________________ 

១. សខ ____________________  ្របេភទៃនខ�ងឥ់ណទន  _____________________ 

ចនំនួឥណទន នងិករ្របាក/់កៃ្រមេផ្សងៗរបស់ធនាគារ 

  (គិតជា្របាក់េរៀល) 

២. ចំនួនេស�សំុ(ចំនួន្របាកេ់ដម)   ____________ 

៣. (ដកៈ ចំនួន្រត�វទូទតក់�ុង្រគាទី១/ករ្របាក់បានបងម់ុន)  ____________ 

៤. ចំនួនសុទ�ែដលអតិថិជនបានទទួល                                                                           ____________ 

៥. អ្រតែដលេស�សំុ _________ %ក�ុង១ឆា�  ំ  

៦. អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព _________ %ក�ុង១ឆា�  ំ

៧. ករទូទត់្របចែំខ ____________ 

៨. ចំនួនដងែដល្រត�វទូទត់សង ____________  

៩. ករ្របាកស់រុប ____________ 

១០. កៃ្រមេធ�្របតិបត�ិករ ____________ 

១១. កៃ្រមេផ្សងៗរបស់ធនាគារ (សូមប�� ក ់្របសិនេបមាន)     

___________________________________________ _____________ 
 

១២. កៃ្រមេផ្សងៗសរុប (ជួរទី១០ + ជួរទី១១)  ____________ 

១៣. ករ្របាកស់រុបបូកកៃ្រមេផ្សងៗសរុប (ជួរទី៩ + ជួរទី១២)                                         ____________ 

១៤. សរុបចំនួនេនជំពក់ (ជួរទី២ + (៣) ឬជួរទី៤ + ជួរទី១៣)                                        ____________ 
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ធ៧-០១១-២៤៣ ្រប.ក                          

្របកស 

ស�ពី ី

តមា� ភាពក�ងុករផ�លេ់សវឥណទនរបស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

សេ្រមច 

្របករ ១.- 

 ្របកសេនះ មានេគាលបំណងេលកកម�ស់ករផ�ល់េសវឥណទនរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្របកបេដយតមា� ភាព យុត�ិធម ៌សមេហតុផល និងទទួលខុស្រត�វ។ 

្របករ ២.- 

 ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថាករផ្សព�ផ្សោយពណិជ�កម� និងពក្យេពចនក៍�ុង

ករផ្សព�ផ្សោយមានលក�ណៈយុត�ិធម ៌ ច្បោស់លស់ មនិេធ�ឲ្យភាន្់រចឡំ និង្រត�វធានាថាអតិថិជនបានទទួល

ពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីផលិតផល និងេសវកម�ទងំឡាយ។ 

្របករ ៣.- 

 អតិថិជន្រត�វទទួលបានពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីផលិតផល និងេសវកម�ទងំឡាយ េនមុនេពល 

ឬក�ុងេពល ឬបនា� បព់ីេពលទទួលេសវឥណទន េដយរមួមានែបបបទដំេណ រករៃនឥណទន លក�ខណ�  

អ្រតករ្របាក ់និងកៃ្រមែដលជាបន�ុករបស់អតិថិជន ដូចមានភា� បក់�ុងឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ៤.- 

 អតិថជិន្រត�វទទួលបានពត័ម៌ានជាមនុ អំពកីរែ្រប្រប�លអ្រតករ្របាក ់កៃ្រម និងលក�ខណ� េផ្សងៗ។ 

្របករ ៥.- 

 ពត័ម៌ានអតិថិជន្រត�វបានរក្សោទុកជាករសមា� ត ់ េហយ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វផ�ល់

ជូនអតិថិជននូវ្របពន័�ធនាគារស�ូល និង្របពន័�ទូទតែ់ដលមានសុវត�ិភាព និងអចេជឿទុកចិត�បាន។ កររក្សោ

ពត័ម៌ានអតិថជិនជាសមា� តម់និ្រត�វអនុវត�ចំេពះករផ�ល់ពត័ម៌ានអតថិិជនដល់្របពន័�ពត័ម៌ានឥណទនេនាះេទ។ 

្របករ ៦.- 

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស  អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ  េនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឹម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗ

ខ�ួន។ 

្របករ ៧.- 

 ្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

   រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១១ 

                 េទសភិបាល 

      ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�ន័� 

 

តរងព័ត៌មានស្រមាបអ់តិថជិន 
 

តរងេនះស្រមាបផ់�ល់ពត័ម៌ានែតប៉ុេណា� ះ។ តរងេនះកំណតេ់ចញនូវៃថ�េដមេពលបច�ុប្បន� នងិកៃ្រម

េផ្សងៗស្រមាបឥ់ណទនែដលទទួលបាន េហយធនាគារអចែកែ្របៃថ�េដម និងកៃ្រមទងំេនះ ក�ុងករណី

ចបំាច។់ សូមេមត� កតសំ់គាល់ថាករផ�ល់នូវតរងេនះមនិ្រត�វចតទុ់កថាជាករផ�ល់ឥណទនដល់អតិថិជន

េដយធនាគារេនាះេទ។ 
 
េឈ� ះធនាគារ/និមតិ�ស��     េឈ� ះអ�កសួរពត័៌មាន   ______________________ 

១. សខ ____________________  ្របេភទៃនខ�ងឥ់ណទន  _____________________ 

ចនំនួឥណទន នងិករ្របាក/់កៃ្រមេផ្សងៗរបស់ធនាគារ 

  (គិតជា្របាក់េរៀល) 

២. ចំនួនេស�សំុ(ចំនួន្របាកេ់ដម)   ____________ 

៣. (ដកៈ ចំនួន្រត�វទូទតក់�ុង្រគាទី១/ករ្របាក់បានបងម់ុន)  ____________ 

៤. ចំនួនសុទ�ែដលអតិថិជនបានទទួល                                                                           ____________ 

៥. អ្រតែដលេស�សំុ _________ %ក�ុង១ឆា�  ំ  

៦. អ្រតករ្របាកម់ាន្របសិទ�ភាព _________ %ក�ុង១ឆា�  ំ

៧. ករទូទត់្របចែំខ ____________ 

៨. ចំនួនដងែដល្រត�វទូទត់សង ____________  

៩. ករ្របាកស់រុប ____________ 

១០. កៃ្រមេធ�្របតិបត�ិករ ____________ 

១១. កៃ្រមេផ្សងៗរបស់ធនាគារ (សូមប�� ក ់្របសិនេបមាន)     

___________________________________________ _____________ 
 

១២. កៃ្រមេផ្សងៗសរុប (ជួរទី១០ + ជួរទី១១)  ____________ 

១៣. ករ្របាកស់រុបបូកកៃ្រមេផ្សងៗសរុប (ជួរទី៩ + ជួរទី១២)                                         ____________ 

១៤. សរុបចំនួនេនជំពក់ (ជួរទី២ + (៣) ឬជួរទី៤ + ជួរទី១៣)                                        ____________ 
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១៥. កលបរេិច�ទៃនករចបេ់ផ�មទូទតស់ង                                   __________________________________ 

កៃ្រមបែន�ម 

ធនាគារនឹងគិតកៃ្រមស្រមាប់ 

(ក) ករទូទតស់ងឥណទនមនុេពលកនំត ់ ករទូទតស់ងេដយែផ�ក ករទូទតស់ងេពញេលញ 

១៦. ្របសិនេបសងក�ុងកំឡុងេពល ______________ឆា�  ំ   __________ឆា�  ំ

១៧.ចំនួនៃនករទូទត់សងអប្បបរមាគឺ _____________ 

១៨.កៃ្រមេលករទូទតស់ងមុនេពលកំណត ់ _____________  ____________ 

១៩.កៃ្រមេធ�្របតិបត�ិករ _____________  ____________ 

២០.កំឡុងេពលជូនដំណឹងែដលត្រម�វ ______________  ______________ 

(ខ) ករទូទតយឺ់តយ៉ាវតម្រគានមិយួៗ 

២១.ករ្របាកែ់ដល្រត�វគិតគឺ                                                                _______%ក�ុង១ឆា� (ំស្រមាបច់ំនួនែដលជំពក)់ 

២២.កៃ្រមេធ�្របតិបត�ិករ                                                             _____________ 

២៣.កៃ្រមេផ្សងៗ                                                                     _________________________________ 

 

កៃ្រមស្រមាបត់តយិជន 

២៤. ពត័ម៌ានខងេល មនិរបប់��ូ លកៃ្រមស្រមាបត់តិយជន មានដូចជាែតម្របិ៍ កៃ្រមែផ�កច្បោប ់ កៃ្រមេលករវយ

តំៃលបុព�លភ ធានារ៉ប់រង។ល។ សូមេមត� ្រត�តពិនិត្យជាមយួគូរភាគីខងេលស�ីពីកៃ្រមទងំឡាយ។ 

េគាលនេយាបាយធានារ៉បរ់ងែដលទមទរឲ្យមាន 

 

 

ម�ន�ីែដលមានវត�មាន _________________________       ហត�េលខ _____________________ 

កលបរេិច�ទ             _________________________ 
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ធ៧-០១២-១៨៥ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

វិធាន្រប�ង្របយត័� និងករ្រគប់្រគងហនភិ័យអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

និងហរិ��វត�ុែដលេធ�ជាភា� កង់រទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រត 

3 

្របករ ១.-  

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណត់វធិាន្រប�ង្របយ័ត� និងករ្រគប់្រគងហនិភ័យអនុវត�ចំេពះ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលេធ�ជាភា� ក់ងរទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រត តេទេនះេហថា 

“ធនាគារភា� ក់ងរ” ែដលទទលួ្របតិ្រស�តពីគណៈកម�ករមូលប្រតកម�ុជា ឱ្យេធ�សកម�ភាពផាតទ់ត ់ ឬទូទត់

សច្់របាកស់្រមាបអ់តិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រត ែដលមានគណនទូីទតស់ច្់របាកជ់ាមយួធនាគារភា� កង់រ។ 

្របករ ២.- 

 ធនាគារភា� កង់រ្រត�វេរៀបចំ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១. ្រត�វកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់អំពី េគាលនេយាបាយ នីតិវធិី និងដំេណ រករៃនករ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុ ងនិងករ្របតិបត�ិតម េហយែតងតំងបុគ�លិកមានចំ េណះដឹងែដលបានទទួលករ

បណ�ុ ះបណា� ល្រតឹម្រត�វឱ្យទទួលបន�ុកករងរេនះ។ ករ្រត�តពិនតិ្យេនះ្រត�វចតទុ់កជាែផ�កមួយ

ៃន្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ធនាគារ េហយ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាអំព្ីរបសិទ�ភាព 

ភាព្រគប្់រគាន ់និងត្រម�វករក�ុងករែកលម�។ 

២.  ្រត�វធានាឱ្យមាន ៖ 

ក. ករែញកឱ្យដចព់ីគា� រវងដំេណ រករទូទតស់្រមាប្់របតិបត�ិករក�ុងទីផ្សោរមូលប្រត នងិ

ដំេណ រករទូទតស់្រមាបស់កម�ភាព្របតិបត�ិករធម�ត ែដលែចងក�ុងច្បោបស់�ីព្ីរគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ខ. ករែញកឱ្យដច់ពីគា� រវងគណនីអតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតស្រមាប់ទូទត់

្របតិបត�ិករក�ុងទីផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា និងគណន្ីរបាកប់េ�� អតិថិជនធម�ត។ គណនី

ទូទតរ់បស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតែដលមានឬគា� នសិទ�ិអំណាចជាអ�កធានាទិញ ឬជួញដូរ

មូលប្រត ក្៏រត�វែញកឱ្យដច់ពីគា�  េដម្បេីចៀសវងករលយឡំគា� រវងសច់្របាក់របស់

អតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រត និង្របាកប់េ�� របស់អតថិិជនធម�ត។ 
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១៥. កលបរេិច�ទៃនករចបេ់ផ�មទូទតស់ង                                   __________________________________ 

កៃ្រមបែន�ម 

ធនាគារនឹងគិតកៃ្រមស្រមាប ់

(ក) ករទូទតស់ងឥណទនមនុេពលកនំត ់ ករទូទតស់ងេដយែផ�ក ករទូទតស់ងេពញេលញ 

១៦. ្របសិនេបសងក�ុងកំឡុងេពល ______________ឆា�  ំ   __________ឆា�  ំ

១៧.ចំនួនៃនករទូទត់សងអប្បបរមាគឺ _____________ 

១៨.កៃ្រមេលករទូទតស់ងមុនេពលកំណត ់ _____________  ____________ 

១៩.កៃ្រមេធ�្របតិបត�ិករ _____________  ____________ 

២០.កំឡុងេពលជូនដំណឹងែដលត្រម�វ ______________  ______________ 

(ខ) ករទូទតយឺ់តយ៉ាវតម្រគានមិយួៗ 

២១.ករ្របាកែ់ដល្រត�វគិតគឺ                                                                _______%ក�ុង១ឆា� (ំស្រមាបច់ំនួនែដលជំពក)់ 

២២.កៃ្រមេធ�្របតិបត�ិករ                                                             _____________ 

២៣.កៃ្រមេផ្សងៗ                                                                     _________________________________ 

 

កៃ្រមស្រមាបត់តយិជន 

២៤. ពត័ម៌ានខងេល មនិរបប់��ូ លកៃ្រមស្រមាបត់តិយជន មានដូចជាែតម្របិ៍ កៃ្រមែផ�កច្បោប ់ កៃ្រមេលករវយ

តំៃលបុព�លភ ធានារ៉ប់រង។ល។ សូមេមត� ្រត�តពិនិត្យជាមយួគូរភាគីខងេលស�ីពីកៃ្រមទងំឡាយ។ 

េគាលនេយាបាយធានារ៉បរ់ងែដលទមទរឲ្យមាន 

 

 

ម�ន�ីែដលមានវត�មាន _________________________       ហត�េលខ _____________________ 

កលបរេិច�ទ             _________________________ 
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ធ៧-០១២-១៨៥ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

វិធាន្រប�ង្របយត័� និងករ្រគប់្រគងហនភិ័យអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

និងហរិ��វត�ុែដលេធ�ជាភា� កង់រទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រត 

3 

្របករ ១.-  

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណត់វធិាន្រប�ង្របយ័ត� និងករ្រគប់្រគងហនិភ័យអនុវត�ចំេពះ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលេធ�ជាភា� ក់ងរទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រត តេទេនះេហថា 

“ធនាគារភា� ក់ងរ” ែដលទទលួ្របតិ្រស�តពីគណៈកម�ករមូលប្រតកម�ុជា ឱ្យេធ�សកម�ភាពផាតទ់ត ់ ឬទូទត់

សច្់របាកស់្រមាបអ់តិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រត ែដលមានគណនទូីទតស់ច្់របាកជ់ាមយួធនាគារភា� កង់រ។ 

្របករ ២.- 

 ធនាគារភា� កង់រ្រត�វេរៀបចំ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 

១. ្រត�វកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់អំពី េគាលនេយាបាយ នីតិវធិី និងដំេណ រករៃនករ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុ ងនិងករ្របតិបត�ិតម េហយែតងតំងបុគ�លិកមានចំ េណះដឹងែដលបានទទួលករ

បណ�ុ ះបណា� ល្រតឹម្រត�វឱ្យទទួលបន�ុកករងរេនះ។ ករ្រត�តពិនតិ្យេនះ្រត�វចតទុ់កជាែផ�កមួយ

ៃន្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ធនាគារ េហយ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាអំព្ីរបសិទ�ភាព 

ភាព្រគប្់រគាន ់និងត្រម�វករក�ុងករែកលម�។ 

២.  ្រត�វធានាឱ្យមាន ៖ 

ក. ករែញកឱ្យដចព់ីគា� រវងដំេណ រករទូទតស់្រមាប្់របតិបត�ិករក�ុងទីផ្សោរមូលប្រត នងិ

ដំេណ រករទូទតស់្រមាបស់កម�ភាព្របតិបត�ិករធម�ត ែដលែចងក�ុងច្បោបស់�ីព្ីរគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

ខ. ករែញកឱ្យដច់ពីគា� រវងគណនីអតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតស្រមាប់ទូទត់

្របតិបត�ិករក�ុងទីផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា និងគណន្ីរបាកប់េ�� អតិថិជនធម�ត។ គណនី

ទូទតរ់បស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតែដលមានឬគា� នសិទ�ិអំណាចជាអ�កធានាទិញ ឬជួញដូរ

មូលប្រត ក្៏រត�វែញកឱ្យដច់ពីគា�  េដម្បេីចៀសវងករលយឡំគា� រវងសច់្របាក់របស់

អតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រត និង្របាកប់េ�� របស់អតថិិជនធម�ត។ 
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គ. ដំេណ រករទំងអស់ែដលពក់ព័ន�ស្រមាប់ចត់ែចង និងទូទត់្របតិបត�ិករទិញ-លក់

មូលប្រត្រត�វមានឯកសរេយាងតមលំនាំសវនកម� (Audit trail process) ែដល

សម្រសប និងមាន្របសិទ�ភាព។ ្របសិទ�ភាពៃនលំនាសំវនកម�្រត�វបានេធ�េតស� និងវយ

តៃម�េឡងវញិជា្របច។ំ ឯកសរៃនដំេណ រករនិងនីតិវធិទីងំេនះ ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម� 

និងរក្សោទុក។ ឯកសរេយាងតមលំនាសំវនកម�្រត�វបានករពរ និងរក្សោទុកស្រមាប់

រយៈេពលយ៉ាងតិច ៥ឆា�  ំ(្របាឆំា� )ំ នងិ្រត�វផ�ល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យ គណៈកម�ករ

មូលប្រតកម�ុជា និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមសំេណ ។ 

្របករ ៣.-  

១. ធនាគារភា� កង់រមិន្រត�វផ�ល់ឥណទនវបិារូបន៍ ឬឥណទនេផ្សងេទៀតដល់អតិថិជនរបស់

្រក�មហុ៊នមូលប្រតក�ុងករេ្រប្របាស់ស្រមាបេ់គាលបំណងទូទត្់របតិបត�ិករទិញ-លកក់�ុងទីផ្សោរ

មូលប្រតកម�ុជា។ 

២. េដម្បធីានានូវករែញកឱ្យដច់ពីគា� រវងគណនីទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រតរបស់

អតិថិជន ធនាគារភា� កង់រមនិ្រត�វេ្រប្របាស់សមតុល្យទឹក្របាករ់បស់អតិថិជនៃន្រក�មហុ៊នមូលប្រត 

ជា្របភពទុនស្រមាបស់កម�ភាព្របតិបត�ិករធម�តរបស់ធនាគារភា� កង់រេទ។  

៣. ក�ុងករគណនាអនុបាតសន�នីយភាព សមតុល្យគណនីទូទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹងមូលប្រត

របស់អតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រត(្រទព្យអកម�) ្រត�វដកេចញពីភាគយក និងថ�ឹង១០០% 

(មយួរយភាគរយ) ក�ុងខ�ងភ់ាគែបង។  

៤. គណនទូីទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹងមូលប្រតរបស់អតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតេនធនាគារ

ភា� កង់រមនិត្រម�វឱ្យតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទ។ 

្របករ ៤.- 

១. គណនីទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រតរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតេនធនាគារភា� ក់ងរមិន 

ត្រម�វឱ្យតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទ។  

២. ក�ុងករគណនាអនុបាតសន�នីយភាព សមតុល្យគណនីទូទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹងមូលប្រត 

របស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតេនធនាគារភា� កង់រ ្រត�វដកេចញពីភាគយក និងថ�ឹង១០០% (មយួរយ

ភាគរយ) ក�ុងខ�ងភ់ាគែបង។ 

្របករ ៥.- 

១. េដយពិនិត្យេលហនិភយ័ៃនករបង� កដ់ល់ដំេណ រករទូទតន់ិងផាតទ់តជ់ាទូេទ ែដលបណា� ល

មកពធីនាគារភា� កង់រខកខនក�ុងករទូទត ់ ឬផាតទ់តស់ច្់របាក ់ ធនាគារភា� កង់រ្រត�វបេង�ត
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ែផនករយថាភាពនិងនិរន�រភាពអជីវកម�សម្រសប េដយមានដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(Back-up) 

្រគប្់រគាន។់ 

២. ករេធ�ែផនករយថាភាពនិងនិរន�រភាពអជីវកម�េនាះ ្រត�វពិចរណាទងំេលករខកខន ឬករ

បង� កែ់ដលេផ�មេចញពីធនាគារភា� កង់រ និងពកីត� ខងេ្រក។  

៣. ្រត�វេរៀបចំចង្រកងជាឯកសរ និងេធ�េតស�ជា្របច ំេដម្បវីយតៃម�េឡងវញិពី្របសិទ�ភាពៃនករេធ�

ែផនករ នីតិវធិីនិងដំេណ រករយថាភាពនិងនិរន�រភាពអជីវកម�។ ឯកសរទងំេនះ្រត�វបានរក្សោ

ទុកជាកលប្បវត�ិនិងេធ�បច�ុប្បន�កម�។ 

៤. សវនកម�ៃផ�ក�ុងរបស់ធនាគារភា� កង់រ ្រត�វេធ�ករវយតៃម�េដយឯករជ្យនិងជា្របចេំលែផនករ 

នីតិវធិនីិងដំេណ រករែបក៊អប ់ (Back-up) េហយគណៈ្រគប្់រគងធនាគារភា� កង់រ្រត�វពិចរណា

និងេដះ្រសយ ជាបនា� នត់មអនុសសនរ៍បស់សវនករៃផ�ក�ុង។ 

្របករ ៦- 

ធនាគារភា� កង់រែដលមនិអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមាន

ែចងក�ុងមា្រត៥២ មា្រត៥៣ និងមា្រត៥៤ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៧.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគប់នាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េន

េ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

  

                                                                    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១២ 

                    េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ

 

 

 

 

647



677

គ. ដំេណ រករទំងអស់ែដលពក់ព័ន�ស្រមាប់ចត់ែចង និងទូទត់្របតិបត�ិករទិញ-លក់

មូលប្រត្រត�វមានឯកសរេយាងតមលំនាំសវនកម� (Audit trail process) ែដល

សម្រសប និងមាន្របសិទ�ភាព។ ្របសិទ�ភាពៃនលំនាសំវនកម�្រត�វបានេធ�េតស� និងវយ

តៃម�េឡងវញិជា្របច។ំ ឯកសរៃនដំេណ រករនិងនីតិវធិទីងំេនះ ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម� 

និងរក្សោទុក។ ឯកសរេយាងតមលំនាសំវនកម�្រត�វបានករពរ និងរក្សោទុកស្រមាប់

រយៈេពលយ៉ាងតិច ៥ឆា�  ំ(្របាឆំា� )ំ នងិ្រត�វផ�ល់ឱ្យស�ងករគណនីឯករជ្យ គណៈកម�ករ

មូលប្រតកម�ុជា និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមសំេណ ។ 

្របករ ៣.-  

១. ធនាគារភា� កង់រមិន្រត�វផ�ល់ឥណទនវបិារូបន៍ ឬឥណទនេផ្សងេទៀតដល់អតិថិជនរបស់

្រក�មហុ៊នមូលប្រតក�ុងករេ្រប្របាស់ស្រមាបេ់គាលបំណងទូទត្់របតិបត�ិករទិញ-លកក់�ុងទីផ្សោរ

មូលប្រតកម�ុជា។ 

២. េដម្បធីានានូវករែញកឱ្យដច់ពីគា� រវងគណនីទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រតរបស់

អតិថិជន ធនាគារភា� កង់រមនិ្រត�វេ្រប្របាស់សមតុល្យទឹក្របាករ់បស់អតិថិជនៃន្រក�មហុ៊នមូលប្រត 

ជា្របភពទុនស្រមាបស់កម�ភាព្របតិបត�ិករធម�តរបស់ធនាគារភា� កង់រេទ។  

៣. ក�ុងករគណនាអនុបាតសន�នីយភាព សមតុល្យគណនីទូទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹងមូលប្រត

របស់អតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រត(្រទព្យអកម�) ្រត�វដកេចញពីភាគយក និងថ�ឹង១០០% 

(មយួរយភាគរយ) ក�ុងខ�ងភ់ាគែបង។  

៤. គណនទូីទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹងមូលប្រតរបស់អតិថិជនរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតេនធនាគារ

ភា� កង់រមនិត្រម�វឱ្យតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទ។ 

្របករ ៤.- 

១. គណនីទូទត់សច់្របាក់ពក់ព័ន�នឹងមូលប្រតរបស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតេនធនាគារភា� ក់ងរមិន 

ត្រម�វឱ្យតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទ។  

២. ក�ុងករគណនាអនុបាតសន�នីយភាព សមតុល្យគណនីទូទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹងមូលប្រត 

របស់្រក�មហុ៊នមូលប្រតេនធនាគារភា� កង់រ ្រត�វដកេចញពីភាគយក និងថ�ឹង១០០% (មយួរយ

ភាគរយ) ក�ុងខ�ងភ់ាគែបង។ 

្របករ ៥.- 

១. េដយពិនិត្យេលហនិភយ័ៃនករបង� កដ់ល់ដំេណ រករទូទតន់ិងផាតទ់តជ់ាទូេទ ែដលបណា� ល

មកពធីនាគារភា� កង់រខកខនក�ុងករទូទត ់ ឬផាតទ់តស់ច្់របាក ់ ធនាគារភា� កង់រ្រត�វបេង�ត
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ែផនករយថាភាពនិងនិរន�រភាពអជីវកម�សម្រសប េដយមានដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(Back-up) 

្រគប្់រគាន។់ 

២. ករេធ�ែផនករយថាភាពនិងនិរន�រភាពអជីវកម�េនាះ ្រត�វពិចរណាទងំេលករខកខន ឬករ

បង� កែ់ដលេផ�មេចញពីធនាគារភា� កង់រ និងពកីត� ខងេ្រក។  

៣. ្រត�វេរៀបចំចង្រកងជាឯកសរ និងេធ�េតស�ជា្របច ំេដម្បវីយតៃម�េឡងវញិពី្របសិទ�ភាពៃនករេធ�

ែផនករ នីតិវធិីនិងដំេណ រករយថាភាពនិងនិរន�រភាពអជីវកម�។ ឯកសរទងំេនះ្រត�វបានរក្សោ

ទុកជាកលប្បវត�ិនិងេធ�បច�ុប្បន�កម�។ 

៤. សវនកម�ៃផ�ក�ុងរបស់ធនាគារភា� កង់រ ្រត�វេធ�ករវយតៃម�េដយឯករជ្យនិងជា្របចេំលែផនករ 

នីតិវធិនីិងដំេណ រករែបក៊អប ់ (Back-up) េហយគណៈ្រគប្់រគងធនាគារភា� កង់រ្រត�វពិចរណា

និងេដះ្រសយ ជាបនា� នត់មអនុសសនរ៍បស់សវនករៃផ�ក�ុង។ 

្របករ ៦- 

ធនាគារភា� កង់រែដលមនិអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមាន

ែចងក�ុងមា្រត៥២ មា្រត៥៣ និងមា្រត៥៤ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៧.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគប់នាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េន

េ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

  

                                                                    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១២ 

                    េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១២-១៨៤ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
ក្រមិតកំណត់ៃនករកន់កប ់និងជួញដរូមូលប្រត 

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.-   

្របកសេនះមានេគាលបណំងដកក់្រមតិកំណតច់ំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុក�ុងករកនក់ប ់

និងជួញដូរមូលប្រត ែដលបានចុះប�� ីក�ុង្រក�មហុ៊នទីផ្សោរមូលប្រត។ 

្របករ ២.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ អចកនក់ប ់ និងជួញដូរមូលប្រតបានេ្រកមលក�ខណ�  និងវធិានករ

្រប�ង្របយត័�ដូចមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ 

្របករ ៣.-    

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ដូចខងេ្រកម៖ 

១.  មុនេពលជួញដូរ ឬកនក់បម់ូលប្រត ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វវភិាគឱ្យបានហ�តច់តអ់ំព ី

 ហនិភ័យ ្របភពនិងស�ិរភាពៃនមូលនិធិ ផលបះ៉ពល់ែដលបណា� លមកពីករជួញដូរ

 មូលប្រតេលមូលនិធិផា� ល់សុទ�និងស� នភាពសន�នីយភាព ធនធានស្រមាប្់រគប្់រគងហនិភយ័ 

 ្រពមទងំ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។ ្រគឹះស� ន្រត�វកំណតក់្រមតិហនិភយ័ែដលទទួលយក (Risk 

 tolerance) ឬ្រសបតមករកំណតៃ់ផ�ក�ុង េដម្បទីបទ់ល់នឹងស� នភាពមនិអំេណាយផលរបស់

 ទីផ្សោរ។  

២.  ែផ�កេលករវយតៃម�ខងេល ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល) ្រត�វពិចរណាេលហនិភយ័ែដលពកព់ន័� និងេធ�េសចក�ីសេ្រមចក�ុងករកនក់បន់ិង

ជួញដូរមូលប្រត។  

៣.  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វកំណត់ឱ្យច្បោស់លស់នូវក្រមិតហនិភ័យែដលទទួលយកស្រមាប់

សកម�ភាពជួញដូរ ជាពិេសសដកេ់ចញនូវក្រមតិកំណតស់ម្រសប កតព�កិច�រយករណ៍ជូន 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល កំណតគ់ណេនយ្យភាពនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់្រគឹះស� ន្រសប
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តមករកំណត់ៃផ�ក�ុង លក�ខណ� នានាែដលសេ្រមចេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងវធិាន

្រប�ង្របយត័� ែដលកំណតេ់ដយ្របកសេនះ។ 

៤.  ចំេពះ្រក�មសម�ន័�ធនាគារ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វសេ្រមចអពំី ្រកបខណ� ហនភិយ័រមួ (Aggregated 

risk exposure) ធនធានស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភ័យរួម ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ កំណត់

ហនិភ័យែដលទទួលយក និងកំណតក់្រមតិគួបសរបុ ជាពិេសស្រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់ប��

សន�នីយភាព។ 

៥.  េសចក�ីសេ្រមច ករកំណត់ និងលក�ខណ� នានារបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលែដលទក់ទងនឹង

សកម�ភាពជួញដូរមូលប្រត ្រត�វេធ�ជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងភា� បជ់ាមយួកណំតេ់ហតុ្របជុំ

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

្របករ ៤.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ដូចខងេ្រកម៖ 

១.  ប៉ូសីុសិន (Position) មូលប្រតែដលកនក់បេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វគិតតម

ម៉ាកធូម៉ាេខត (Mark-to-market) តមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ្របចៃំថ� ែដលបង� ញេដយ្រក�មហុ៊ន

ទីផ្សោរមូលប្រត។  

២.  ែផ�កេលប៉ូសីុសិនមូលប្រត គិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ្របចៃំថ�េនះ ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វកនក់បម់ូលប្រតសរបុេលសពី ២០% (ៃម�ភាគរយ) ៃនមូលនិធិ

ផា� ល់សុទ�េឡយ។ 

៣. ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់នូវករទទួលខុស្រត�វ និងតមដន 

េដម្បសីេ្រមចបាននូវករេគារពតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វក្រមតិកំណត ់២០% (ៃម�ភាគរយ) េនះ។ 

៤.  ក�ុងករណីេល�សក្រមតិកំណតខ់ងេល ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករែកត្រម�វ 

និង្រត�វរយករណ៍ពមីូលេហតុៃនករេល�ស  វធិានករ នងិេពលេវលចបំាចស់្រមាបក់រែកត្រម�វ

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

្របករ ៥.-   

េដយសរពុំទនម់ាន្រកបខណ័� សធនភាពេពញេលញក�ុងករកំណតប់ន�ុកេដមទុន (Capital charges) 

ស្រមាបហ់និភយ័ទីផ្សោរ ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលកនក់ប ់ និងជួញដូរមលូប្រត ្រត�វេគារពតម

ករត្រម�វដូចខងេ្រកម៖ 
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ធ៧-០១២-១៨៤ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី
ក្រមិតកំណត់ៃនករកន់កប ់និងជួញដរូមូលប្រត 

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.-   

្របកសេនះមានេគាលបណំងដកក់្រមតិកំណតច់ំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុក�ុងករកនក់ប ់

និងជួញដូរមូលប្រត ែដលបានចុះប�� ីក�ុង្រក�មហុ៊នទីផ្សោរមូលប្រត។ 

្របករ ២.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ អចកនក់ប ់ និងជួញដូរមូលប្រតបានេ្រកមលក�ខណ�  និងវធិានករ

្រប�ង្របយត័�ដូចមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ 

្របករ ៣.-    

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ដូចខងេ្រកម៖ 

១.  មុនេពលជួញដូរ ឬកនក់បម់ូលប្រត ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វវភិាគឱ្យបានហ�តច់តអ់ំព ី

 ហនិភ័យ ្របភពនិងស�ិរភាពៃនមូលនិធិ ផលបះ៉ពល់ែដលបណា� លមកពីករជួញដូរ

 មូលប្រតេលមូលនិធិផា� ល់សុទ�និងស� នភាពសន�នីយភាព ធនធានស្រមាប្់រគប្់រគងហនិភយ័ 

 ្រពមទងំ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។ ្រគឹះស� ន្រត�វកំណតក់្រមតិហនិភយ័ែដលទទួលយក (Risk 

 tolerance) ឬ្រសបតមករកំណតៃ់ផ�ក�ុង េដម្បទីបទ់ល់នឹងស� នភាពមនិអំេណាយផលរបស់

 ទីផ្សោរ។  

២.  ែផ�កេលករវយតៃម�ខងេល ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល) ្រត�វពិចរណាេលហនិភយ័ែដលពកព់ន័� និងេធ�េសចក�ីសេ្រមចក�ុងករកនក់បន់ិង

ជួញដូរមូលប្រត។  

៣.  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វកំណត់ឱ្យច្បោស់លស់នូវក្រមិតហនិភ័យែដលទទួលយកស្រមាប់

សកម�ភាពជួញដូរ ជាពិេសសដកេ់ចញនូវក្រមតិកំណតស់ម្រសប កតព�កិច�រយករណ៍ជូន 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល កំណតគ់ណេនយ្យភាពនិងករទទួលខុស្រត�វរបស់្រគឹះស� ន្រសប
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តមករកំណត់ៃផ�ក�ុង លក�ខណ� នានាែដលសេ្រមចេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងវធិាន

្រប�ង្របយត័� ែដលកំណតេ់ដយ្របកសេនះ។ 

៤.  ចំេពះ្រក�មសម�ន័�ធនាគារ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វសេ្រមចអពំី ្រកបខណ� ហនភិយ័រមួ (Aggregated 

risk exposure) ធនធានស្រមាប់ករ្រគប់្រគងហនិភ័យរួម ្របព័ន�ព័ត៌មានវទិ្យោ កំណត់

ហនិភ័យែដលទទួលយក និងកំណតក់្រមតិគួបសរបុ ជាពិេសស្រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់ប��

សន�នីយភាព។ 

៥.  េសចក�ីសេ្រមច ករកំណត់ និងលក�ខណ� នានារបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលែដលទក់ទងនឹង

សកម�ភាពជួញដូរមូលប្រត ្រត�វេធ�ជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងភា� បជ់ាមយួកណំតេ់ហតុ្របជុំ

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

្របករ ៤.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ដូចខងេ្រកម៖ 

១.  ប៉ូសីុសិន (Position) មូលប្រតែដលកនក់បេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វគិតតម

ម៉ាកធូម៉ាេខត (Mark-to-market) តមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ្របចៃំថ� ែដលបង� ញេដយ្រក�មហុ៊ន

ទីផ្សោរមូលប្រត។  

២.  ែផ�កេលប៉ូសីុសិនមូលប្រត គិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ្របចៃំថ�េនះ ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វកនក់បម់ូលប្រតសរបុេលសពី ២០% (ៃម�ភាគរយ) ៃនមូលនិធិ

ផា� ល់សុទ�េឡយ។ 

៣. ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វកំណតឱ់្យបានច្បោស់លស់នូវករទទួលខុស្រត�វ និងតមដន 

េដម្បសីេ្រមចបាននូវករេគារពតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វក្រមតិកំណត ់២០% (ៃម�ភាគរយ) េនះ។ 

៤.  ក�ុងករណីេល�សក្រមតិកំណតខ់ងេល ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករែកត្រម�វ 

និង្រត�វរយករណ៍ពមីូលេហតុៃនករេល�ស  វធិានករ នងិេពលេវលចបំាចស់្រមាបក់រែកត្រម�វ

ជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

្របករ ៥.-   

េដយសរពុំទនម់ាន្រកបខណ័� សធនភាពេពញេលញក�ុងករកំណតប់ន�ុកេដមទុន (Capital charges) 

ស្រមាបហ់និភយ័ទីផ្សោរ ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលកនក់ប ់ និងជួញដូរមលូប្រត ្រត�វេគារពតម

ករត្រម�វដូចខងេ្រកម៖ 
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680

១.  សតែសលលីង (Short Selling) ្រត�វបានហមឃាត។់  

២. ឡងប៉ូសីុសិន (Long position) ស្រមាប់មូលប្រតនីមួយៗ ្រត�វគិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�

េពលបិទទីផ្សោរ្របចំៃថ� ែដលបង� ញេដយ្រក�មហុ៊នទីផ្សោរមូលប្រត នាករយិបរេិច�ទៃន 

របាយករណ៍ និងប៉ូសីុសិនសរុបទំងអស់  គិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ 

្របចៃំថ�។ 

៣. ក�ុងករគណនាអនុបាតសធនភាព ករថ�ឹងហនិភយ័្រត�វអនុវត� ១២០% (មយួរយៃម�ភាគរយ) 

ចំេពះប៉ូសីុសិនសរុបគិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ្របចៃំថ�។ 

្របករ ៦.-    

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុមនិអចកនក់ប ់និងជួញដូរមលូប្រតេទ។  

្របករ ៧.-    

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុណាែដលមនិអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�

ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត៥២ មា្រត៥៣ និងមា្រត៥៤ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៨.-   

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគប់នាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

េនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៩.-   

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១២ 

                    េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ  
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្របករ ១.-  

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតល់ក�ណៈវនិិច�័យក�ុងករគណនា និងកំណត់ក្រមិតអប្បបរមា

ៃនអនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាពចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណ

ជន ែដលតេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ។ 
 

្របករ ២.-  
 

 ្របកសេនះមានេគាលេដ ៖ 

- បេង�នភាពធនរ់យៈេពលខ�ី (Short-Term Resilience) ចំេពះហនិភយ័សន�នីយភាព

របស់្រគឹះស� ន 

- ធានាថា្រគះឹស� នមានបរមិាណ្រទព្យសកម�សន�នីយ្រគប់្រគាន់មិនជាប់កតព�កិច� ែដលអច

បំែលងជាសច្់របាកេ់ដយមនិខតបង ់ ឬខតបងត់ិចតួចពីតៃម�េនេលទីផ្សោរ េដម្បបីំេពញ

ត្រម�វករសន�នីយភាពក�ុងេ�ស�សេសណារយី៉ូ (Stress Scenario) ស្រមាបរ់យៈេពល៣០ៃថ� និង 

- ធានាថា េនេពលែដលអនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីយភាពេនះធា� ក់ចុះេ្រកមក្រមិតកំណត់

អប្បបរមាគណៈ្រគប្់រគង្រគឹះស� ន្រត�វចតវ់ធិានករែកត្រម�វបនា� ន ់។ 
 

្របករ ៣.-  
 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នស�ិតេ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ៤.-  
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាពយ៉ាងតិច ១០០% (មយួរយភាគរយ) ្រគបេ់ពល

េវលចប់ពីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ ។ 

 អនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីយភាព មានសមាសធាតុពីរគឺ ៖ 

- ភាគយក ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនបរមិាណ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន 

ដូចមានកណំតក់�ុង្របករ៧ 

- ភាគែបង ៖ លំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកែ់ដលរពំងឹទុកគណនា្រសបតមករកណំតក់�ុង

ឧបសម�ន័�១ ៃន្របកសេនះ។ 
 

អនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីយភាព ១០០% 
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681

១.  សតែសលលីង (Short Selling) ្រត�វបានហមឃាត។់  

២. ឡងប៉ូសីុសិន (Long position) ស្រមាប់មូលប្រតនីមួយៗ ្រត�វគិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�

េពលបិទទីផ្សោរ្របចំៃថ� ែដលបង� ញេដយ្រក�មហុ៊នទីផ្សោរមូលប្រត នាករយិបរេិច�ទៃន 

របាយករណ៍ និងប៉ូសីុសិនសរុបទំងអស់  គិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ 

្របចៃំថ�។ 

៣. ក�ុងករគណនាអនុបាតសធនភាព ករថ�ឹងហនិភយ័្រត�វអនុវត� ១២០% (មយួរយៃម�ភាគរយ) 

ចំេពះប៉ូសីុសិនសរុបគិតតមម៉ាកធូម៉ាេខតតមតៃម�េពលបិទទីផ្សោរ្របចៃំថ�។ 

្របករ ៦.-    

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុមនិអចកនក់ប ់និងជួញដូរមលូប្រតេទ។  

្របករ ៧.-    

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុណាែដលមនិអនុវត�តមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�

ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុងមា្រត៥២ មា្រត៥៣ និងមា្រត៥៤ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៨.-   

 អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគប់នាយកដ� ន និងអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

េនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៩.-   

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១២ 

                    េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ  
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ធ៧-០១៥-៣៤៩ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

អនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព 

3 
 

្របករ ១.-  

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតល់ក�ណៈវនិិច�័យក�ុងករគណនា និងកំណត់ក្រមិតអប្បបរមា

ៃនអនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាពចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលទទួល្របាកប់េ�� ពីសធារណ

ជន ែដលតេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ។ 
 

្របករ ២.-  
 

 ្របកសេនះមានេគាលេដ ៖ 

- បេង�នភាពធនរ់យៈេពលខ�ី (Short-Term Resilience) ចំេពះហនិភយ័សន�នីយភាព

របស់្រគឹះស� ន 

- ធានាថា្រគះឹស� នមានបរមិាណ្រទព្យសកម�សន�នីយ្រគប់្រគាន់មិនជាប់កតព�កិច� ែដលអច

បំែលងជាសច្់របាកេ់ដយមនិខតបង ់ ឬខតបងត់ិចតួចពីតៃម�េនេលទីផ្សោរ េដម្បបីំេពញ

ត្រម�វករសន�នីយភាពក�ុងេ�ស�សេសណារយី៉ូ (Stress Scenario) ស្រមាបរ់យៈេពល៣០ៃថ� និង 

- ធានាថា េនេពលែដលអនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីយភាពេនះធា� ក់ចុះេ្រកមក្រមិតកំណត់

អប្បបរមាគណៈ្រគប្់រគង្រគឹះស� ន្រត�វចតវ់ធិានករែកត្រម�វបនា� ន ់។ 
 

្របករ ៣.-  
 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នស�ិតេ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ៤.-  
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាពយ៉ាងតិច ១០០% (មយួរយភាគរយ) ្រគបេ់ពល

េវលចប់ពីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ ។ 

 អនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីយភាព មានសមាសធាតុពីរគឺ ៖ 

- ភាគយក ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនបរមិាណ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន 

ដូចមានកណំតក់�ុង្របករ៧ 

- ភាគែបង ៖ លំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកែ់ដលរពំងឹទុកគណនា្រសបតមករកណំតក់�ុង

ឧបសម�ន័�១ ៃន្របកសេនះ។ 
 

អនុបាត្រកបខ័ណ� សន�នីយភាព ១០០% 
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 ្រគឹះស� នែដលបេង�តេឡងេនកម�ុជា ្រត�វគណនាទំងក្រមិត្រគឹះស� ននិងក្រមិតគួបសរុប 

ចំែណក ្រគឹះស� នែដលជាសខរបស់ធនាគារបរេទស ្រត�វគណនា្រតឹមក្រមិត្រគឹះស� ន ។  
 

្របករ ៥.- 
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វអនុវត�ករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាព ្រសបតមគំររូបាយករណ៍ថ�ីចប់

ពីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ ជាដំណាកក់លរហូតបំេពញបានទងំ្រស�ងេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ ។ 

្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោជា្របចនូំវបរមិាណ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន្រគប្់រគាន ់ េដម្បឲី្យក្រមតិ

អនុបាតែដលបានកំណត្់រសបេទតមេពលេវល ដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ចបអ់នុវត� ០១ ក��  ២០១៦ ០១ ក��  ២០១៧ ០១ ក��  ២០១៨ ០១ មថុិនា ២០១៩ ០១ មករ ២០២០ 

អនុបាតអប្បបរមា ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០% 

  

  

្របករ ៦.- 
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វមាន្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានបែន�មេទៀត េលសពកី្រមតិកំណត់

ៃនអនុបាតេនះ្រសបតមេគាលនេយាបាយនិងករទទួលយកបានៃនក្រមតិហនិភយ័សន�នីយភាពរបស់ខ�ួន ។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានជាបនា� នដ់ល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនេពលមនិេគារពបានតមក្រមតិកំណត់

ៃនអនុបាតេនះ ឬេនេពលព្យោករណ៍ដងឹថាមនិអចបំេពញតមក្រមតិកណំត ់។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាអនុបាតេនះេដយែឡកពីគា� ស្រមាប្់រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម� ែដលចរកឹជា

្របាកេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ និងរបូិយបណ័� េផ្សងៗេទៀតរមួគា�  ្រពមទងំសរបុរបូិយបណ័� ទងំអស់ប��ូ លគា�  ។ 

្របកសេនះអនុវត�ចំេពះអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព ែដល្រត�វបានគណនាជាសរបុរបូិយបណ័� ទងំអស់

ប��ូ លគា�  គិតជា្របាកេ់រៀល ។  
 

្របករ ៧.- 
 

 ្រទព្យសកម�សន�នីយអចទទលួយកបាន គជឺា្រទព្យសកម�សន�នយីែដលមានគុណភាពខ�ស់ (High 

Quality Liquid Assets) នងិ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ដូចមានកណំតក់�ុងឧបសម�ន័�១ និងឧបសម�ន័�២ ៃន

្របកសេនះ ។ ្រទព្យសកម�ែដល្រត�វប��ូ លេនក�ុង្របេភទនីមយួៗ គឺជា្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នកនក់ប់

រយៈេពល៣០ៃថ� បនា� បព់ីៃថ�រយករណ៍នីមយួៗ េដយមនិគិតពឥីណ្របតិទន ។ 

 ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ ្រត�វគិតតៃម�េពញតមទីផ្សោរ ១០០% (មយួរយ

ភាគរយ) ចំែណក ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រត�វកតប់ន�យតៃម�ទបជាងទីផ្សោរ (Haircut) ១៥% 

(ដប្់របាភំាគរយ) េទ ២៥% (ៃម�្របាភំាគរយ) ។  

ទំហំ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រត�វក្រមតិអតិបរមា ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃនទំហំ្រទព្យ

សកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន ។ 

 សំេពៀតៃន្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត្រត�វែតេធ�ពិពិធកម�តម្របេភទៃន្រទព្យសកម� និងអ�ក

េបាះផ្សោយ ។ 
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្របករ ៨.- 
 

 លំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក = លំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក លំហូរចូលៃន

សច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក (ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� បនា� បព់ៃីថ�រយករណ៍នមីយួៗ) ។ 

លំហូរេចញៃនសច់្របាក់ែដលរពំឹងទុក = សមតុល្យដក់សល់ៃនខ�ង់្រទព្យអកម�និងខ�ង់េ្រក

តរងតុល្យករ អ្រតរពឹំងទុកៃនលំហូរេចញ ។ 

លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក  =  សមតុល្យដកស់ល់ៃនខ�ង្់រត�វទទួលតមករសន្យោ អ្រត

រពំឹងទុកៃនលំហូរចូល  ។ 
 

 េពលគណនាលំហូរចូលៃនសច់្របាក់ ្រគឹះស� ន្រត�វគិតែតលំហូរចូល្រទព្យសកម�ស�ងដ់រដក់

សល់ និងមនិរពំឹងថាខកខនទូទតស់ងក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ 

 លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក្រត�វបានកណំត្់រតមឹ ៧៥% (ចតិសិប្របាភំាគរយ) ៃនលំហូរ

េចញសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ែដលមាននយ័ថា លំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកអ់ប្បបរមាគឺ ២៥% 

(ៃម�្របាភំាគរយ) ៃនលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកសរបុ ។ 

 េនក�ុងករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព  ្រគឹះស� នមនិ្រត�វយក្រទព្យសកម�ណាមយួមក

គណនាពីរដងេទ (Double Count Items) ។ ្របសិនេប្រទព្យសកម�ណាមួយ្រត�វបានគិតប��ូ លេទក�ុង

បរមិាណៃន្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានរចួេហយ ដូចមានក�ុង្របករ៧ ៃន្របកសេនះ 

្រទព្យសកម�េនះ មនិ្រត�វបានប��ូ លស្រមាបគ់ណនាលំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកេ់ទៀតេឡយ ។ 
 

្របករ ៩.- 
 

 លំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ ែដលពកព់ន័�្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ មនិ្រត�វរបប់��ូ លក�ុងករគណនា

លំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកេទ ក�ុងករណី ៖ 

- មានឥណ្របតទិនេលសពី ៣០ៃថ� ឬ 

- មានករជូនដំណឹងអំពីករដក្របាក ់េលសពី ៣០ៃថ� 
 

ប៉ុែន� ្របសិនេប្រគឹះស� នអនុ�� តឲ្យមា� ស់្របាកប់េ�� ដក្របាកេ់នាះមុនឥណ្របតិទនេទះបីមាន

ពិនយ័ករ្របាកក់េ៏ដយ ្របាកប់េ�� ទងំេនះ ្រត�វចតទុ់កដូចជា្របេភទ្របាកប់េ�� ដកបានតមត្រម�វករ 

និង្រត�វប��ូ លក�ុងករគណនាលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 

 លំហូរចូលៃនសច្់របាកពី់ករេបាះផ្សោយបណ័� បំណុលថ�ណីាមយួក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ�ខងមុខ មនិ

្រត�វគិតប��ូ លក�ុងករគណនាលំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកេទ ។ 
 

 លំហូរែដលេកតេចញពីប៉ូសីុសិនៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន� អច្រត�វបានកតក់ងេដយ

សមភាគី ្របសិនេបមានកិច�សន្យោរវងភាគីទងំពីរ ។ ចំេពះប៉ូសីុសិន និងលំហូរេផ្សងេទៀតែដលែចងក�ុង

្របកសេនះ ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ករវភិាគនិងភស�ុតងច្បោស់លស់ េដម្បបី�� កព់ីលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន

ឧបករណ៍និស្សន� ែដល្រគឹះស� នបានយកមកគិត ។ 
 

 
 

653



683

 ្រគឹះស� នែដលបេង�តេឡងេនកម�ុជា ្រត�វគណនាទំងក្រមិត្រគឹះស� ននិងក្រមិតគួបសរុប 

ចំែណក ្រគឹះស� នែដលជាសខរបស់ធនាគារបរេទស ្រត�វគណនា្រតឹមក្រមិត្រគឹះស� ន ។  
 

្របករ ៥.- 
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វអនុវត�ករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាព ្រសបតមគំររូបាយករណ៍ថ�ីចប់

ពីៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៦ ជាដំណាកក់លរហូតបំេពញបានទងំ្រស�ងេនៃថ�ទី០១ ែខមករ ឆា� ២ំ០២០ ។ 

្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោជា្របចនូំវបរមិាណ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន្រគប្់រគាន ់ េដម្បឲី្យក្រមតិ

អនុបាតែដលបានកំណត្់រសបេទតមេពលេវល ដូចខងេ្រកម ៖ 
 

ចបអ់នុវត� ០១ ក��  ២០១៦ ០១ ក��  ២០១៧ ០១ ក��  ២០១៨ ០១ មថុិនា ២០១៩ ០១ មករ ២០២០ 

អនុបាតអប្បបរមា ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០% 

  

  

្របករ ៦.- 
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វមាន្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានបែន�មេទៀត េលសពកី្រមតិកំណត់

ៃនអនុបាតេនះ្រសបតមេគាលនេយាបាយនិងករទទួលយកបានៃនក្រមតិហនិភយ័សន�នីយភាពរបស់ខ�ួន ។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានជាបនា� នដ់ល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនេពលមនិេគារពបានតមក្រមតិកំណត់

ៃនអនុបាតេនះ ឬេនេពលព្យោករណ៍ដងឹថាមនិអចបំេពញតមក្រមតិកណំត ់។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាអនុបាតេនះេដយែឡកពីគា� ស្រមាប្់រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម� ែដលចរកឹជា

្របាកេ់រៀល ដុល� រអេមរកិ និងរបូិយបណ័� េផ្សងៗេទៀតរមួគា�  ្រពមទងំសរបុរបូិយបណ័� ទងំអស់ប��ូ លគា�  ។ 

្របកសេនះអនុវត�ចំេពះអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព ែដល្រត�វបានគណនាជាសរបុរបូិយបណ័� ទងំអស់

ប��ូ លគា�  គិតជា្របាកេ់រៀល ។  
 

្របករ ៧.- 
 

 ្រទព្យសកម�សន�នីយអចទទលួយកបាន គជឺា្រទព្យសកម�សន�នយីែដលមានគុណភាពខ�ស់ (High 

Quality Liquid Assets) នងិ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ដូចមានកណំតក់�ុងឧបសម�ន័�១ និងឧបសម�ន័�២ ៃន

្របកសេនះ ។ ្រទព្យសកម�ែដល្រត�វប��ូ លេនក�ុង្របេភទនីមយួៗ គឺជា្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នកនក់ប់

រយៈេពល៣០ៃថ� បនា� បព់ីៃថ�រយករណ៍នីមយួៗ េដយមនិគិតពឥីណ្របតិទន ។ 

 ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ ្រត�វគិតតៃម�េពញតមទីផ្សោរ ១០០% (មយួរយ

ភាគរយ) ចំែណក ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រត�វកតប់ន�យតៃម�ទបជាងទីផ្សោរ (Haircut) ១៥% 

(ដប្់របាភំាគរយ) េទ ២៥% (ៃម�្របាភំាគរយ) ។  

ទំហំ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រត�វក្រមតិអតិបរមា ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃនទំហំ្រទព្យ

សកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន ។ 

 សំេពៀតៃន្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត្រត�វែតេធ�ពិពិធកម�តម្របេភទៃន្រទព្យសកម� និងអ�ក

េបាះផ្សោយ ។ 
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្របករ ៨.- 
 

 លំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក = លំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក លំហូរចូលៃន

សច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក (ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� បនា� បព់ៃីថ�រយករណ៍នមីយួៗ) ។ 

លំហូរេចញៃនសច់្របាក់ែដលរពំឹងទុក = សមតុល្យដក់សល់ៃនខ�ង់្រទព្យអកម�និងខ�ង់េ្រក

តរងតុល្យករ អ្រតរពឹំងទុកៃនលំហូរេចញ ។ 

លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក  =  សមតុល្យដកស់ល់ៃនខ�ង្់រត�វទទួលតមករសន្យោ អ្រត

រពំឹងទុកៃនលំហូរចូល  ។ 
 

 េពលគណនាលំហូរចូលៃនសច់្របាក់ ្រគឹះស� ន្រត�វគិតែតលំហូរចូល្រទព្យសកម�ស�ងដ់រដក់

សល់ និងមនិរពំឹងថាខកខនទូទតស់ងក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ 

 លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក្រត�វបានកណំត្់រតមឹ ៧៥% (ចតិសិប្របាភំាគរយ) ៃនលំហូរ

េចញសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ែដលមាននយ័ថា លំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកអ់ប្បបរមាគឺ ២៥% 

(ៃម�្របាភំាគរយ) ៃនលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកសរបុ ។ 

 េនក�ុងករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព  ្រគឹះស� នមនិ្រត�វយក្រទព្យសកម�ណាមយួមក

គណនាពីរដងេទ (Double Count Items) ។ ្របសិនេប្រទព្យសកម�ណាមួយ្រត�វបានគិតប��ូ លេទក�ុង

បរមិាណៃន្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានរចួេហយ ដូចមានក�ុង្របករ៧ ៃន្របកសេនះ 

្រទព្យសកម�េនះ មនិ្រត�វបានប��ូ លស្រមាបគ់ណនាលំហូរេចញសុទ�ៃនសច្់របាកេ់ទៀតេឡយ ។ 
 

្របករ ៩.- 
 

 លំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ ែដលពកព់ន័�្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ មនិ្រត�វរបប់��ូ លក�ុងករគណនា

លំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកេទ ក�ុងករណី ៖ 

- មានឥណ្របតទិនេលសពី ៣០ៃថ� ឬ 

- មានករជូនដំណឹងអំពីករដក្របាក ់េលសពី ៣០ៃថ� 
 

ប៉ុែន� ្របសិនេប្រគឹះស� នអនុ�� តឲ្យមា� ស់្របាកប់េ�� ដក្របាកេ់នាះមុនឥណ្របតិទនេទះបីមាន

ពិនយ័ករ្របាកក់េ៏ដយ ្របាកប់េ�� ទងំេនះ ្រត�វចតទុ់កដូចជា្របេភទ្របាកប់េ�� ដកបានតមត្រម�វករ 

និង្រត�វប��ូ លក�ុងករគណនាលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 

 លំហូរចូលៃនសច្់របាកពី់ករេបាះផ្សោយបណ័� បំណុលថ�ណីាមយួក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ�ខងមុខ មនិ

្រត�វគិតប��ូ លក�ុងករគណនាលំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកេទ ។ 
 

 លំហូរែដលេកតេចញពីប៉ូសីុសិនៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន� អច្រត�វបានកតក់ងេដយ

សមភាគី ្របសិនេបមានកិច�សន្យោរវងភាគីទងំពីរ ។ ចំេពះប៉ូសីុសិន និងលំហូរេផ្សងេទៀតែដលែចងក�ុង

្របកសេនះ ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ករវភិាគនិងភស�ុតងច្បោស់លស់ េដម្បបី�� កព់ីលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន

ឧបករណ៍និស្សន� ែដល្រគឹះស� នបានយកមកគិត ។ 
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684

្របករ ១០.-  
 

 ចំេពះ្រគឹះស� នជាបតុ�សម�ន័� ឬជាសខរបស់ធនាគារបរេទស ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចអនុ�� ត

ឲ្យ្រគឹះស� នទងំេនាះទទួលទុនពីទីស� កក់រកណា� លតមរយៈកិច�សន្យោផ�ល់ទុន ។ ក�ុងករណីេនះ កិច�សន្យោ

ផ�ល់ទុនទងំេនាះ ្រត�វបំេពញលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ែដលមនិអចបដិេសធបានពទីីស� កក់រកណា� ល 

- ែដលអនុ�� តឲ្យទទលួទុនសរបុក�ុងរយៈេពលតិចជាង៣០ៃថ� 

- ែដល្រត�វេរៀបចំជាលយលក�ណ៍អក្សរឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

- ែដលមានប�� កព់ីទំហំទឹក្របាកច់្បោស់លស់ និង 

- ្រត�វមានេសចក�ីជូនដណឹំងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ្របេទសេដម ។ 
  

ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោេនះែដលអចឲ្យលំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់កនេឡង ្រត�វបានកំណត្់រតឹម

ែត ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃនលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកសរបុ ។ 
 

្របករ ១១.- 
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វមានរចនាសម�ន័�ៃផ�ក�ុង និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងសម្រសបែដលអចធានាអនុវត�បាន

តម្របកសេនះ ។ 
 

្របករ ១២.- 
 

 អនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព ្រត�វបានេ្រប្របាស់ជា្របចកំ�ុងករតមដន និង្រត�តពិនិត្យហនិភយ័  

សន�នីយភាពរបស់្រគឹះស� ន ។ ្រគឹះស� ន្រត�វេគារពឲ្យបានតមក្រមតិកំណតៃ់នអនុបាតេនះជាបន�បនា� ប ់។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វេផ�របាយករណ៍ស�ីពីអនុបាតេនះ មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាេរៀងរល់ែខ ។ ករណី

មានស� នភាពតនតឹង (Stress Situation) ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិត្រម�វឲ្យ្រគឹះស� នរយករណ៍

្របចសំបា� ហ៍ ឬ្របចៃំថ� បែន�មេទៀត ។ 
 

្របករ ១៣.- 
  

 ្រត�វបានចតទុ់កជានិរករណ៍ ៖ 

- ្របកសេលខ ធ៧-០០-៣៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី សច្់របាកង់យ្រស�ល

របស់ធនាគារនិង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ  

- ្របកសេលខ ធ៧-០២-១៨៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកស

ស�ីពីសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  

- ្របកសេលខ ធ៧-០៤-២០៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤  ស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកស

ស�ីពីសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង 

- ្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�

ទទួល្របាកប់េ�� ពសីធារណជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ចំណុចទី៤ ៃន្របករ ៣ ។ 
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្របករ ១៤.- 
 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទួល

្របាកប់េ�� េ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�្របកសេនះឲ្យមាន្របសិទ�ភាព ។ 
 

្របករ ១៥.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

 

រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ២ី៣ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៥ 
                   េទសភិបាល 

              ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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្របករ ១០.-  
 

 ចំេពះ្រគឹះស� នជាបតុ�សម�ន័� ឬជាសខរបស់ធនាគារបរេទស ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចអនុ�� ត

ឲ្យ្រគឹះស� នទងំេនាះទទួលទុនពីទីស� កក់រកណា� លតមរយៈកិច�សន្យោផ�ល់ទុន ។ ក�ុងករណីេនះ កិច�សន្យោ

ផ�ល់ទុនទងំេនាះ ្រត�វបំេពញលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 
 

- ែដលមនិអចបដិេសធបានពទីីស� កក់រកណា� ល 

- ែដលអនុ�� តឲ្យទទលួទុនសរបុក�ុងរយៈេពលតិចជាង៣០ៃថ� 

- ែដល្រត�វេរៀបចំជាលយលក�ណ៍អក្សរឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

- ែដលមានប�� កព់ីទំហំទឹក្របាកច់្បោស់លស់ និង 

- ្រត�វមានេសចក�ីជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ្របេទសេដម ។ 
  

ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោេនះែដលអចឲ្យលំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់កនេឡង ្រត�វបានកំណត្់រតឹម

ែត ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃនលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុកសរបុ ។ 
 

្របករ ១១.- 
 

 ្រគឹះស� ន្រត�វមានរចនាសម�ន័�ៃផ�ក�ុង និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងសម្រសបែដលអចធានាអនុវត�បាន

តម្របកសេនះ ។ 
 

្របករ ១២.- 
 

 អនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព ្រត�វបានេ្រប្របាស់ជា្របចកំ�ុងករតមដន និង្រត�តពិនិត្យហនិភយ័  

សន�នីយភាពរបស់្រគឹះស� ន ។ ្រគឹះស� ន្រត�វេគារពឲ្យបានតមក្រមតិកំណតៃ់នអនុបាតេនះជាបន�បនា� ប ់។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វេផ�របាយករណ៍ស�ីពីអនុបាតេនះ មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាេរៀងរល់ែខ ។ ករណី

មានស� នភាពតនតឹង (Stress Situation) ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិត្រម�វឲ្យ្រគឹះស� នរយករណ៍

្របចសំបា� ហ៍ ឬ្របចៃំថ� បែន�មេទៀត ។ 
 

្របករ ១៣.- 
  

 ្រត�វបានចតទុ់កជានិរករណ៍ ៖ 

- ្របកសេលខ ធ៧-០០-៣៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី សច្់របាកង់យ្រស�ល

របស់ធនាគារនិង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ  

- ្របកសេលខ ធ៧-០២-១៨៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកស

ស�ីពីសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  

- ្របកសេលខ ធ៧-០៤-២០៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤  ស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកស

ស�ីពីសច្់របាកង់យ្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង 

- ្របកសេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�

ទទួល្របាកប់េ�� ពសីធារណជនរបស់្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ចំណុចទី៤ ៃន្របករ ៣ ។ 
 

 

654

្របករ ១៤.- 
 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទួល

្របាកប់េ�� េ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�្របកសេនះឲ្យមាន្របសិទ�ភាព ។ 
 

្របករ ១៥.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 
 

 

រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ២ី៣ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៥ 
                   េទសភិបាល 

              ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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690

ឧបសម�ន័� ២ 

េសចក�ពីន្យលក់�ងុករបេំពញគំររូបាយករណ៍អនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាព 
 

 ភាពខ�ះចេនា� ះៃនករ្រគប្់រគងហនភិយ័សន�នីយភាព គឺជាែផ�កមយួៃនវបិត�ិហិរ�� វត�ុែដលបានេកតេឡង

ក�ុងឆា� ២ំ០០៨ ។ េហតុេនះ គណៈកមា� ធិករទី្រក�ងបាែសលស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យធនាគារបានេរៀបចំបទដ� ន

សន�នីយភាពថ�ី ក�ុងេនាះរមួមានទងំអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាពផងែដរ ។ បទដ� នសន�នីយភាពថ�ីេនះ ្រត�វ

បានបេង�តេឡងេដម្បពី្រងឹង្រកបខណ័� សន�នីយភាពរបស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលទទួល្របាកប់េ��  

ជាពិេសសបេង�នភាពធនេ់ទនឹងហនភិយ័សន�នីយភាពក�ុងអំឡុងេពលមានវបិត� ិ ។ ែផ�កេលបទដ� នខងេលេនះ

អនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព គឺជាផលេធៀបរវង្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានរបស់្រគឹះស� ន

នីមយួៗ នឹងលំហូរេចញសុទ�ែដលរពឹំងទុកក�ុងស� នភាពតនតឹងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោទុក

ជានិច�កលនូវ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ ស្រមាបទូ់ទតលំ់ហូរេចញសុទ�ែដលរពំឹងទុក េទះបី
ស�ិតេនក�ុងអំឡុងេពលែដលមានវបិត�ិកេ៏ដយ ។ ក�ុងបរបិទេនះ៖ 

- ្រទព្យសកម�ែដលមានេន្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ដូចមានកណំតក់�ុងជពូំកទី១ មនិ្រត�វបានចត់

ទុកជា្រទព្យសកម�សន�នីយេទក�ុងអំឡុងេពលមានវបិត�ិ េដយសរ្រគះឹស� នទងំេនាះអចជួបប��

លំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ និងមនិមានលទ�ភាពទូទតស់ងវញិបាន  

- លំហូរេចញែដលេកតេឡងពីខ�ង្់រទព្យអកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វចតទុ់ក 

ជាលំហូរេចញ១០០% េដយសរប�� លំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ និងត្រម�វករសន�នីយភាពជាបន�បនា� ប់

របស់ពួកេគ 

- លំហូរេចញេផ្សងៗេទៀត្រត�វគណនា េដយថ�ឹងតមស� នភាពតនតឹងៃនខ�ងន់មីយួៗ ែផ�កេល្របេភទៃន

សមភាគ ី

- លំហូរចូលអចកតប់ន�យលំហូរេចញសុទ�បានមយួចនំនួ ក�ុងករណីែដល (១) ជាលំហូរចូលែដលអច

េជឿជាកប់ាន មនិ្រគានែ់តជាលំហូរចូលែដលអចមានេនាះេទ និង (២) លំហូរចូលេនះ្រត�វបានកំណត់

្រតឹម ៧៥% ៃនលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

ជំពូកទី ១   

និយមនយ័  
 

 ក�ុងករអនុវត�្របកសេនះ និយមនយ័មយួចនំួន្រត�វបានកំណតដូ់ចខងេ្រកម ៖ 
 

្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ៖ សំេដដល់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែដលទទួលអជា� បណ�  ឬ វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគឹះស� ន្រសេដៀងគា� ែដលទទលួបានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តពីអជា� ធរប��ត�កិម� 

ឬេដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យធនាគារេនបរេទស។ 
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្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ៖ សំេដដល់្រគឹះស� ន េ្រកពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួមាន ្រក�មហុ៊នធានា 

រ៉បរ់ង មូលនធិិេសធននិវត�ន ៍និង្រក�មហុ៊នមូលប្រត ជាេដម ។ 

្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កចិ� ៖ សំេដដល់្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កិច�ផ�ូវច្បោប ់ បទប្ប��ត�ិ កិច�សន្យោ ឬ

កតព�កិច�េផ្សងេទៀត ែដលអចឲ្យ្រគឹះស� នមានលទ�ភាពជំរះប�� ី លក ់េផ�រ ឬចតែ់ចងបាន ។ 

ចណំាតថ់ា� កឥ់ណទន (Credit Rating)  ៖ សំេដដល់ចំណាតថ់ា� កវ់យតៃម�េដយភា� កង់រផ�ល់ចំណាតថ់ា� ក ់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

សហ្រគាសខ� តតូចនងិមធ្យម ៖ សំេដដល់សហ្រគាសែដលកំណតេ់ដយ្រកសួងឧស្សោហកម�និងសិប្បកម� ។ 

្របភពទុនដុ ំ ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទចំេពះនីតិបគុ�ល ែដលមានឥណ្របតិទនតចិជាង ឬ 

េស� ៣០ៃថ�  ឬមូលនិធិទងំឡាយណាែដលអចនឹង្រត�វទូទតក់�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ។ 

្របភពទុនដុែំដលមនិមានករធានា ៖  សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមនិមានករធានា េដយ្រទព្យ 

សកម�ជាកល់ក ់។ 

្របភពទុនែដលមានករធានា ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមានករធានា េដយ្រទព្យសកម�

ជាកល់ក ់។ 

កចិ�សន្យោឥណទននងិសន�នយីភាព ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ  េទឲ្យសមភាគី
ខ�ីដុំ ឬ រយ ។ ក�ុងករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព កចិ�សន្យោេនះគិតប��ូ លែតកតព�កិច�ែដលមនិ

អចបដិេសធបាន ឬអចបដេិសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ 

កចិ�សន្យោសន�នយីភាព (Liquidity facility) ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ ែដលអច

េ្រប្របាស់ជាបុនហិរ��ប្បទនដល់អតិថិជនណាមយួ ក�ុងស� នភាពែដលអតិថិជនេនាះមនិអច roll-over បំណុល 

េនេលទីផ្សោរហិរ�� វត�ុបាន (ឧទហរណ៍៖ ផលប្រតពណិជ�កម�) ។ កិច�សន្យោឥណទនទុនបង�លិស្រមាប់

្រក�មហុ៊នសជីវកម�មនិ្រត�វបានចតទុ់កជាកិច�សន្យោសន�នយីភាពេទ ប៉ុែន�ជាកិច�សន្យោឥណទន ។ 

កតព�កចិ�ផ�ល់ទុនយថាភាព ៖ សំេដដល់ករផ�ល់ទុនេដយមានកិច�សន្យោ ឬមនិមានកិច�សន្យោ ។ ករផ�ល់ទុន

មនិមានកិច�សន្យោ គឺជាករផ�ល់ទុនក�ុងស� នភាពតនតឹងនាេពលអនាគត ពកព់ន័�នងឹផលិតផល ឬេសវកម� ឬ 

ករគា្ំរទផលិតផល ឬេសវកម�េនាះ ែដលេធ�ឲ្យតរងតុល្យករមានករេកនេឡងេដយមនិមានករេ្រគាងទុក ។ 

ករខកខនក�ុងករផ�ល់ទុនទងំេនាះេទតមកររពំឹងទុករបស់អតិថជិន អចេធ�ឲ្យ្រគឹះស� ន្របឈមនងឹហនភិយ័ 

េករ �ិ៍េឈ� ះធ�នធ់�រ ។ 

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពពណិជ�កម� ែដលេកតេចញពីករដឹក 

ជ��ូ នទំនិញ ឬករផ�ល់េសវកម� ដូចជា លិខិតឥណទន Documentary and Clean Collection បណ� នាចូំល 

(Import Bills) បណ� នាេំចញ (Export Bills) និងករធានាពកព់ន័�េដយផា� ល់នឹងកតព�កិច�ហិរ��ប្បទន

ពណិជ�កម� ។ 

661្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ៖ សំេដដល់្រគឹះស� ន េ្រកពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួមាន ្រក�មហុ៊នធានា 

រ៉បរ់ង មូលនធិិេសធននិវត�ន ៍និង្រក�មហុ៊នមូលប្រត ជាេដម ។ 

្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កចិ� ៖ សំេដដល់្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កិច�ផ�ូវច្បោប ់ បទប្ប��ត�ិ កិច�សន្យោ ឬ

កតព�កិច�េផ្សងេទៀត ែដលអចឲ្យ្រគឹះស� នមានលទ�ភាពជំរះប�� ី លក ់េផ�រ ឬចតែ់ចងបាន ។ 

ចណំាតថ់ា� កឥ់ណទន (Credit Rating)  ៖ សំេដដល់ចំណាតថ់ា� កវ់យតៃម�េដយភា� កង់រផ�ល់ចំណាតថ់ា� ក ់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

សហ្រគាសខ� តតូចនងិមធ្យម ៖ សំេដដល់សហ្រគាសែដលកំណតេ់ដយ្រកសួងឧស្សោហកម�និងសិប្បកម� ។ 

្របភពទុនដុ ំ ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទចំេពះនីតិបគុ�ល ែដលមានឥណ្របតិទនតិចជាង ឬ 

េស� ៣០ៃថ�  ឬមូលនិធិទងំឡាយណាែដលអចនឹង្រត�វទូទតក់�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ។ 

្របភពទុនដុែំដលមនិមានករធានា ៖  សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមនិមានករធានា េដយ្រទព្យ 

សកម�ជាកល់ក ់។ 

្របភពទុនែដលមានករធានា ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមានករធានា េដយ្រទព្យសកម�

ជាកល់ក ់។ 

កចិ�សន្យោឥណទននងិសន�នយីភាព ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ  េទឲ្យសមភាគី
ខ�ីដុំ ឬ រយ ។ ក�ុងករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព កចិ�សន្យោេនះគិតប��ូ លែតកតព�កិច�ែដលមនិ

អចបដិេសធបាន ឬអចបដេិសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ 

កចិ�សន្យោសន�នយីភាព (Liquidity facility) ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ ែដលអច

េ្រប្របាស់ជាបុនហិរ��ប្បទនដល់អតិថិជនណាមយួ ក�ុងស� នភាពែដលអតិថិជនេនាះមនិអច roll-over បំណុល 

េនេលទីផ្សោរហិរ�� វត�ុបាន (ឧទហរណ៍៖ ផលប្រតពណិជ�កម�) ។ កិច�សន្យោឥណទនទុនបង�លិស្រមាប់

្រក�មហុ៊នសជីវកម�មនិ្រត�វបានចតទុ់កជាកិច�សន្យោសន�នយីភាពេទ ប៉ុែន�ជាកិច�សន្យោឥណទន ។ 

កតព�កចិ�ផ�ល់ទុនយថាភាព ៖ សំេដដល់ករផ�ល់ទុនេដយមានកិច�សន្យោ ឬមនិមានកិច�សន្យោ ។ ករផ�ល់ទុន

មនិមានកិច�សន្យោ គឺជាករផ�ល់ទុនក�ុងស� នភាពតនតឹងនាេពលអនាគត ពកព់ន័�នងឹផលិតផល ឬេសវកម� ឬ 

ករគា្ំរទផលិតផល ឬេសវកម�េនាះ ែដលេធ�ឲ្យតរងតុល្យករមានករេកនេឡងេដយមនិមានករេ្រគាងទុក ។ 

ករខកខនក�ុងករផ�ល់ទុនទងំេនាះេទតមកររពំឹងទុករបស់អតិថជិន អចេធ�ឲ្យ្រគឹះស� ន្របឈមនងឹហនភិយ័ 

េករ �ិ៍េឈ� ះធ�នធ់�រ ។ 

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពពណិជ�កម� ែដលេកតេចញពីករដឹក 

ជ��ូ នទំនិញ ឬករផ�ល់េសវកម� ដូចជា លិខិតឥណទន Documentary and Clean Collection បណ� នាចូំល 

(Import Bills) បណ� នាេំចញ (Export Bills) និងករធានាពកព់ន័�េដយផា� ល់នឹងកតព�កិច�ហិរ��ប្បទន

ពណិជ�កម� ។ 
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លំហូរចូលតមកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត ទងំមានករធានា ឬមនិមានករធានាក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ៖ េនេពលគិត 

អំពីករទូទតឥ់ណទន ្រគឹះស� ន្រត�វប��ូ លែតលំហូរចូលពីឥណទនស�ងដ់រ ។ ស្រមាបឧ់បករណ៍ឥណទន

អចេ្រប្របាស់េឡងវញិ (Revolving Credit Facilities) ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាែផ�កខ�ះៃនឥណទនេនាះ នងឹ្រត�វ

េ្រប្របាស់បន� មាននយ័ថាសមតុល្យដកស់ល់នងឹ្រត�វថ�ឹង ។ លំហូរចូលៃនឥណទន ែដលមនិមានឥណ្របតិទន

ច្បោស់លស់មនិ្រត�វគិតប��ូ លេទ មាននយ័ថា្រត�វយកមកគិតប��ូ លែតលំហូរចូលតមករសន្យោក�ុងអំឡុងេពល

៣០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ ។ 
 

ជំពូកទី ២  
 ករបំេពញគំររូបាយករណ៍អនបុាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព 

 

 ឯកត្រត�វរយករណ៍ គតិជា “លនេរៀល” ។ 
 

១- ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលអចទទលួយកបាន 

 ្របាកប់េ�� េន ឬករឲ្យខ�ីេទ “្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ” ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ខងេល មនិ្រត�វ 

បានចតទុ់កជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានេទ ។  ្របករេនះ គឺេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័ 

សន�នីយភាព បណា� លមកពីកង�ះសន�នីយភាពេន្រគះឹស� នមយួ ែដលអចរលដលដល់្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត 

និងេដម្បឆី�ុះប�� ំងពីហនភិយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិអចទូទតស់ងបំណុលបានក�ុងស� នភាពតនតងឹ ។ 
 

ក. ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលមានគុណភាពខ�ស់ 

ខ�ង ់១.១១ ៖ សច្់របាក ់និងកសក�ុងៃដ  

ខ�ង ់១.១២ ៖ អតិេរក្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

ខ�ង ់១.១៣ ៖ ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកេ់រៀល និង្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ខ�ង ់១.១៤ ៖  ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ និង្រត�វថ�ឹង 

៧០% េដយសរធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិែមនជាស� បន័េបាះផ្សោយ្រកដស្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ។  

ខ�ង ់១.១៥ ៖ ទឹក្របាកៃ់នគណនីចរន� និងគណនី្របាកប់េ�� មានកលកំណតេ់ន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយមនិ

គិតពីឥណ្របតិទន ។ ខ�ងេ់នះមនិរបប់��ូ លទឹក្របាកក់�ុងគណនីទូទត ់និងគណនី្របាកធ់ានាេលេដមទុនេទ ។ 

ខ�ង ់ ១.១៦ ៖ មូលប្រតអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច� និងមូលប្រតេផ្សងេទៀតមនិជាបក់តព�កចិ� ែដល

េបាះផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងឥណទនេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលអចេ្រប្របាស់បានភា� មក�ុង

ស� នភាពតនតឹង ។  

ខ�ង ់១.១៧  ៖  តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់AAA េទ AA- និងធនាគារស្រមាបក់រទូទតអ់ន�រជាតិ 
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ឧបសម�ន័� ២ 

េសចក�ពីន្យលក់�ងុករបេំពញគំររូបាយករណ៍អនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាព 
 

 ភាពខ�ះចេនា� ះៃនករ្រគប្់រគងហនភិយ័សន�នីយភាព គឺជាែផ�កមយួៃនវបិត�ិហិរ�� វត�ុែដលបានេកតេឡង

ក�ុងឆា� ២ំ០០៨ ។ េហតុេនះ គណៈកមា� ធិករទី្រក�ងបាែសលស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យធនាគារបានេរៀបចំបទដ� ន

សន�នីយភាពថ�ី ក�ុងេនាះរមួមានទងំអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាពផងែដរ ។ បទដ� នសន�នីយភាពថ�ីេនះ ្រត�វ

បានបេង�តេឡងេដម្បពី្រងឹង្រកបខណ័� សន�នីយភាពរបស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលទទួល្របាកប់េ��  

ជាពិេសសបេង�នភាពធនេ់ទនឹងហនភិយ័សន�នីយភាពក�ុងអំឡុងេពលមានវបិត� ិ ។ ែផ�កេលបទដ� នខងេលេនះ

អនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព គឺជាផលេធៀបរវង្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានរបស់្រគឹះស� ន

នីមយួៗ នឹងលំហូរេចញសុទ�ែដលរពឹំងទុកក�ុងស� នភាពតនតឹងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោទុក

ជានិច�កលនូវ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ ស្រមាបទូ់ទតលំ់ហូរេចញសុទ�ែដលរពំឹងទុក េទះបី
ស�ិតេនក�ុងអំឡុងេពលែដលមានវបិត�ិកេ៏ដយ ។ ក�ុងបរបិទេនះ៖ 

- ្រទព្យសកម�ែដលមានេន្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ដូចមានកណំតក់�ុងជពូំកទី១ មនិ្រត�វបានចត់

ទុកជា្រទព្យសកម�សន�នីយេទក�ុងអំឡុងេពលមានវបិត�ិ េដយសរ្រគះឹស� នទងំេនាះអចជួបប��

លំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ និងមនិមានលទ�ភាពទូទតស់ងវញិបាន  

- លំហូរេចញែដលេកតេឡងពីខ�ង្់រទព្យអកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ្រត�វចតទុ់ក 

ជាលំហូរេចញ១០០% េដយសរប�� លំបាកែផ�កហិរ�� វត�ុ និងត្រម�វករសន�នីយភាពជាបន�បនា� ប់

របស់ពួកេគ 

- លំហូរេចញេផ្សងៗេទៀត្រត�វគណនា េដយថ�ឹងតមស� នភាពតនតឹងៃនខ�ងន់មីយួៗ ែផ�កេល្របេភទៃន

សមភាគី 

- លំហូរចូលអចកតប់ន�យលំហូរេចញសុទ�បានមយួចនំនួ ក�ុងករណីែដល (១) ជាលំហូរចូលែដលអច

េជឿជាកប់ាន មនិ្រគានែ់តជាលំហូរចូលែដលអចមានេនាះេទ និង (២) លំហូរចូលេនះ្រត�វបានកំណត់

្រតឹម ៧៥% ៃនលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

ជំពូកទី ១   

និយមនយ័  
 

 ក�ុងករអនុវត�្របកសេនះ និយមនយ័មយួចនំួន្រត�វបានកំណតដូ់ចខងេ្រកម ៖ 
 

្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ៖ សំេដដល់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែដលទទួលអជា� បណ�  ឬ វ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគឹះស� ន្រសេដៀងគា� ែដលទទលួបានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តពីអជា� ធរប��ត�កិម� 

ឬេដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យធនាគារេនបរេទស។ 
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្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ៖ សំេដដល់្រគឹះស� ន េ្រកពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួមាន ្រក�មហុ៊នធានា 

រ៉បរ់ង មូលនធិិេសធននិវត�ន ៍និង្រក�មហុ៊នមូលប្រត ជាេដម ។ 

្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កចិ� ៖ សំេដដល់្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កិច�ផ�ូវច្បោប ់ បទប្ប��ត�ិ កិច�សន្យោ ឬ

កតព�កិច�េផ្សងេទៀត ែដលអចឲ្យ្រគឹះស� នមានលទ�ភាពជំរះប�� ី លក ់េផ�រ ឬចតែ់ចងបាន ។ 

ចណំាតថ់ា� កឥ់ណទន (Credit Rating)  ៖ សំេដដល់ចំណាតថ់ា� កវ់យតៃម�េដយភា� កង់រផ�ល់ចំណាតថ់ា� ក ់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

សហ្រគាសខ� តតូចនងិមធ្យម ៖ សំេដដល់សហ្រគាសែដលកំណតេ់ដយ្រកសួងឧស្សោហកម�និងសិប្បកម� ។ 

្របភពទុនដុ ំ ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទចំេពះនីតិបគុ�ល ែដលមានឥណ្របតិទនតិចជាង ឬ 

េស� ៣០ៃថ�  ឬមូលនិធិទងំឡាយណាែដលអចនឹង្រត�វទូទតក់�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ។ 

្របភពទុនដុែំដលមនិមានករធានា ៖  សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមនិមានករធានា េដយ្រទព្យ 

សកម�ជាកល់ក ់។ 

្របភពទុនែដលមានករធានា ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមានករធានា េដយ្រទព្យសកម�

ជាកល់ក ់។ 

កចិ�សន្យោឥណទននងិសន�នយីភាព ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ  េទឲ្យសមភាគី
ខ�ីដុំ ឬ រយ ។ ក�ុងករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព កចិ�សន្យោេនះគិតប��ូ លែតកតព�កិច�ែដលមនិ

អចបដិេសធបាន ឬអចបដេិសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ 

កចិ�សន្យោសន�នយីភាព (Liquidity facility) ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ ែដលអច

េ្រប្របាស់ជាបុនហិរ��ប្បទនដល់អតិថិជនណាមយួ ក�ុងស� នភាពែដលអតិថិជនេនាះមនិអច roll-over បំណុល 

េនេលទីផ្សោរហិរ�� វត�ុបាន (ឧទហរណ៍៖ ផលប្រតពណិជ�កម�) ។ កិច�សន្យោឥណទនទុនបង�លិស្រមាប់

្រក�មហុ៊នសជីវកម�មនិ្រត�វបានចតទុ់កជាកិច�សន្យោសន�នយីភាពេទ ប៉ុែន�ជាកិច�សន្យោឥណទន ។ 

កតព�កចិ�ផ�ល់ទុនយថាភាព ៖ សំេដដល់ករផ�ល់ទុនេដយមានកិច�សន្យោ ឬមនិមានកិច�សន្យោ ។ ករផ�ល់ទុន

មនិមានកិច�សន្យោ គឺជាករផ�ល់ទុនក�ុងស� នភាពតនតឹងនាេពលអនាគត ពកព់ន័�នងឹផលិតផល ឬេសវកម� ឬ 

ករគា្ំរទផលិតផល ឬេសវកម�េនាះ ែដលេធ�ឲ្យតរងតុល្យករមានករេកនេឡងេដយមនិមានករេ្រគាងទុក ។ 

ករខកខនក�ុងករផ�ល់ទុនទងំេនាះេទតមកររពំឹងទុករបស់អតិថជិន អចេធ�ឲ្យ្រគឹះស� ន្របឈមនងឹហនភិយ័ 

េករ �ិ៍េឈ� ះធ�នធ់�រ ។ 

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពពណិជ�កម� ែដលេកតេចញពីករដឹក 

ជ��ូ នទំនិញ ឬករផ�ល់េសវកម� ដូចជា លិខិតឥណទន Documentary and Clean Collection បណ� នាចូំល 

(Import Bills) បណ� នាេំចញ (Export Bills) និងករធានាពកព់ន័�េដយផា� ល់នឹងកតព�កិច�ហិរ��ប្បទន

ពណិជ�កម� ។ 

661្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ៖ សំេដដល់្រគឹះស� ន េ្រកពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួមាន ្រក�មហុ៊នធានា 

រ៉បរ់ង មូលនធិិេសធននិវត�ន ៍និង្រក�មហុ៊នមូលប្រត ជាេដម ។ 

្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កចិ� ៖ សំេដដល់្រទព្យសកម�មនិជាបក់តព�កិច�ផ�ូវច្បោប ់ បទប្ប��ត�ិ កិច�សន្យោ ឬ

កតព�កិច�េផ្សងេទៀត ែដលអចឲ្យ្រគឹះស� នមានលទ�ភាពជំរះប�� ី លក ់េផ�រ ឬចតែ់ចងបាន ។ 

ចណំាតថ់ា� កឥ់ណទន (Credit Rating)  ៖ សំេដដល់ចំណាតថ់ា� កវ់យតៃម�េដយភា� កង់រផ�ល់ចំណាតថ់ា� ក ់

ែដលទទួលស� ល់េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

សហ្រគាសខ� តតូចនងិមធ្យម ៖ សំេដដល់សហ្រគាសែដលកំណតេ់ដយ្រកសួងឧស្សោហកម�និងសិប្បកម� ។ 

្របភពទុនដុ ំ ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទចំេពះនីតិបគុ�ល ែដលមានឥណ្របតិទនតចិជាង ឬ 

េស� ៣០ៃថ�  ឬមូលនិធិទងំឡាយណាែដលអចនឹង្រត�វទូទតក់�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ។ 

្របភពទុនដុែំដលមនិមានករធានា ៖  សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមនិមានករធានា េដយ្រទព្យ 

សកម�ជាកល់ក ់។ 

្របភពទុនែដលមានករធានា ៖ សំេដដល់្រទព្យអកម� ឬ កតព�កិច�ទូេទែដលមានករធានា េដយ្រទព្យសកម�

ជាកល់ក ់។ 

កចិ�សន្យោឥណទននងិសន�នយីភាព ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ  េទឲ្យសមភាគី
ខ�ីដុំ ឬ រយ ។ ក�ុងករគណនាអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព កចិ�សន្យោេនះគិតប��ូ លែតកតព�កិច�ែដលមនិ

អចបដិេសធបាន ឬអចបដេិសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ 

កចិ�សន្យោសន�នយីភាព (Liquidity facility) ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ផ�ល់ទុនេទអនាគតតមករសន្យោ ែដលអច

េ្រប្របាស់ជាបុនហិរ��ប្បទនដល់អតិថិជនណាមយួ ក�ុងស� នភាពែដលអតិថិជនេនាះមនិអច roll-over បំណុល 

េនេលទីផ្សោរហិរ�� វត�ុបាន (ឧទហរណ៍៖ ផលប្រតពណិជ�កម�) ។ កិច�សន្យោឥណទនទុនបង�លិស្រមាប់

្រក�មហុ៊នសជីវកម�មនិ្រត�វបានចតទុ់កជាកិច�សន្យោសន�នយីភាពេទ ប៉ុែន�ជាកិច�សន្យោឥណទន ។ 

កតព�កចិ�ផ�ល់ទុនយថាភាព ៖ សំេដដល់ករផ�ល់ទុនេដយមានកិច�សន្យោ ឬមនិមានកិច�សន្យោ ។ ករផ�ល់ទុន

មនិមានកិច�សន្យោ គឺជាករផ�ល់ទុនក�ុងស� នភាពតនតឹងនាេពលអនាគត ពកព់ន័�នងឹផលិតផល ឬេសវកម� ឬ 

ករគា្ំរទផលិតផល ឬេសវកម�េនាះ ែដលេធ�ឲ្យតរងតុល្យករមានករេកនេឡងេដយមនិមានករេ្រគាងទុក ។ 

ករខកខនក�ុងករផ�ល់ទុនទងំេនាះេទតមកររពំឹងទុករបស់អតិថជិន អចេធ�ឲ្យ្រគឹះស� ន្របឈមនងឹហនភិយ័ 

េករ �ិ៍េឈ� ះធ�នធ់�រ ។ 

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ៖ សំេដដល់កតព�កិច�ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពពណិជ�កម� ែដលេកតេចញពីករដឹក 

ជ��ូ នទំនិញ ឬករផ�ល់េសវកម� ដូចជា លិខិតឥណទន Documentary and Clean Collection បណ� នាចូំល 

(Import Bills) បណ� នាេំចញ (Export Bills) និងករធានាពកព់ន័�េដយផា� ល់នឹងកតព�កិច�ហិរ��ប្បទន

ពណិជ�កម� ។ 
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លំហូរចូលតមកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត ទងំមានករធានា ឬមនិមានករធានាក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ៖ េនេពលគិត 

អំពីករទូទតឥ់ណទន ្រគឹះស� ន្រត�វប��ូ លែតលំហូរចូលពីឥណទនស�ងដ់រ ។ ស្រមាបឧ់បករណ៍ឥណទន

អចេ្រប្របាស់េឡងវញិ (Revolving Credit Facilities) ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាែផ�កខ�ះៃនឥណទនេនាះ នងឹ្រត�វ

េ្រប្របាស់បន� មាននយ័ថាសមតុល្យដកស់ល់នងឹ្រត�វថ�ឹង ។ លំហូរចូលៃនឥណទន ែដលមនិមានឥណ្របតិទន

ច្បោស់លស់មនិ្រត�វគិតប��ូ លេទ មាននយ័ថា្រត�វយកមកគិតប��ូ លែតលំហូរចូលតមករសន្យោក�ុងអំឡុងេពល

៣០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ ។ 
 

ជំពូកទី ២  
 ករបំេពញគំររូបាយករណ៍អនបុាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព 

 

 ឯកត្រត�វរយករណ៍ គតិជា “លនេរៀល” ។ 
 

១- ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលអចទទលួយកបាន 

 ្របាកប់េ�� េន ឬករឲ្យខ�ីេទ “្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ” ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ខងេល មនិ្រត�វ 

បានចតទុ់កជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានេទ ។  ្របករេនះ គឺេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័ 

សន�នីយភាព បណា� លមកពីកង�ះសន�នីយភាពេន្រគឹះស� នមយួ ែដលអចរលដលដល់្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត 

និងេដម្បឆី�ុះប�� ំងពីហនភិយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិអចទូទតស់ងបំណុលបានក�ុងស� នភាពតនតឹង ។ 
 

ក. ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលមានគុណភាពខ�ស់ 

ខ�ង ់១.១១ ៖ សច្់របាក ់និងកសក�ុងៃដ  

ខ�ង ់១.១២ ៖ អតិេរក្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

ខ�ង ់១.១៣ ៖ ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកេ់រៀល និង្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ខ�ង ់១.១៤ ៖  ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ នងិ្រត�វថ�ឹង 

៧០% េដយសរធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិែមនជាស� បន័េបាះផ្សោយ្រកដស្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ។  

ខ�ង ់១.១៥ ៖ ទឹក្របាកៃ់នគណនីចរន� និងគណនី្របាកប់េ�� មានកលកំណតេ់ន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយមនិ

គិតពីឥណ្របតិទន ។ ខ�ងេ់នះមនិរបប់��ូ លទឹក្របាកក់�ុងគណនីទូទត ់និងគណនី្របាកធ់ានាេលេដមទុនេទ ។ 

ខ�ង ់ ១.១៦ ៖ មូលប្រតអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច� និងមូលប្រតេផ្សងេទៀតមនិជាបក់តព�កចិ� ែដល

េបាះផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងឥណទនេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលអចេ្រប្របាស់បានភា� មក�ុង

ស� នភាពតនតឹង ។  

ខ�ង ់១.១៧  ៖  តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់AAA េទ AA- និងធនាគារស្រមាបក់រទូទតអ់ន�រជាតិ 
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លំហូរចូលតមកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត ទងំមានករធានា ឬមនិមានករធានាក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ៖ េនេពលគិត 

អំពីករទូទតឥ់ណទន ្រគឹះស� ន្រត�វប��ូ លែតលំហូរចូលពីឥណទនស�ងដ់រ ។ ស្រមាបឧ់បករណ៍ឥណទន

អចេ្រប្របាស់េឡងវញិ (Revolving Credit Facilities) ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាែផ�កខ�ះៃនឥណទនេនាះ នងឹ្រត�វ

េ្រប្របាស់បន� មាននយ័ថាសមតុល្យដកស់ល់នងឹ្រត�វថ�ឹង ។ លំហូរចូលៃនឥណទន ែដលមនិមានឥណ្របតិទន

ច្បោស់លស់មនិ្រត�វគិតប��ូ លេទ មាននយ័ថា្រត�វយកមកគិតប��ូ លែតលំហូរចូលតមករសន្យោក�ុងអំឡុងេពល

៣០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ ។ 
 

ជំពូកទី ២  
 ករបំេពញគំររូបាយករណ៍អនបុាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព 

 

 ឯកត្រត�វរយករណ៍ គតិជា “លនេរៀល” ។ 
 

១- ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលអចទទលួយកបាន 

 ្របាកប់េ�� េន ឬករឲ្យខ�ីេទ “្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ” ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ខងេល មនិ្រត�វ 

បានចតទុ់កជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានេទ ។  ្របករេនះ គឺេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័ 

សន�នីយភាព បណា� លមកពីកង�ះសន�នីយភាពេន្រគឹះស� នមយួ ែដលអចរលដលដល់្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត 

និងេដម្បឆី�ុះប�� ំងពីហនភិយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិអចទូទតស់ងបំណុលបានក�ុងស� នភាពតនតឹង ។ 
 

ក. ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលមានគុណភាពខ�ស់ 

ខ�ង ់១.១១ ៖ សច្់របាក ់និងកសក�ុងៃដ  

ខ�ង ់១.១២ ៖ អតិេរក្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

ខ�ង ់១.១៣ ៖ ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកេ់រៀល និង្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ខ�ង ់១.១៤ ៖  ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ នងិ្រត�វថ�ឹង 

៧០% េដយសរធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិែមនជាស� បន័េបាះផ្សោយ្រកដស្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ។  

ខ�ង ់១.១៥ ៖ ទឹក្របាកៃ់នគណនីចរន� និងគណនី្របាកប់េ�� មានកលកំណតេ់ន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយមនិ

គិតពីឥណ្របតិទន ។ ខ�ងេ់នះមនិរបប់��ូ លទឹក្របាកក់�ុងគណនីទូទត ់និងគណនី្របាកធ់ានាេលេដមទុនេទ ។ 

ខ�ង ់ ១.១៦ ៖ មូលប្រតអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច� និងមូលប្រតេផ្សងេទៀតមនិជាបក់តព�កចិ� ែដល

េបាះផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងឥណទនេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលអចេ្រប្របាស់បានភា� មក�ុង

ស� នភាពតនតឹង ។  

ខ�ង ់១.១៧  ៖  តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់AAA េទ AA- និងធនាគារស្រមាបក់រទូទតអ់ន�រជាតិ 
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មូលនិធរិបូិយវត�ុអន�រជាតិ ធនាគារកណា� លៃនសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ សហភាពអឺរ ៉បុ នងិធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍ ែដលមាន

ចំណាតថ់ា� ក ់AAA ។ 
 

ខ. ្រទព្យសកម�សន�នយីេផ្សងេទៀត  

ខ�ង ់១.២១ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័ 

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់A+ េទ A- ។ 

ខ�ង ់ ១.២២ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបំណុលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយសហ្រគាស/

អង�ភាពសធារណៈ (PSEs) ធនាគារអភវិឌ្ឍនែ៍ដលមនិរបប់��ូ លក�ុងខ�ង ់ ១.១៧ ែដលមានចំណាតថ់ា� ក់

ខ�ស់ជាង ឬ េស� A- ។    

ខ�ង ់ ១.២៣ ៖ តៃម�ទផី្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កចិ�ែដលអចទទលួយកបាន និង 

Covered Bonds ។ ្រទព្យសកម�េនះ្រត�វបំេពញលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 

- មនិែមនជាមូលប្រតបណុំលសជីវកម� ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាតិ នងិជា្រទព្យសកម� plain vanilla ែដលមានករវយតៃម�ជាេ្រសចែផ�កេលវធិីស�ស� 

ស�ងដ់រ (standard methods) និងមនិែផ�កេលករយល់េឃញផា� ល់ខ�ួន (private knowledge) ។ 

- មនិែមនជា covered bonds ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ឬ ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាត ិ 

- ្រទព្យសកម�ែដលមានចណំាតថ់ា� កឥ់ណទនយ៉ាងតិច AA-  

- ្រត�វបានជញួដូរក�ុងទីផ្សោរ repo និង ទផី្សោរសច្់របាក ់ (cash market) ទូលយនិងសកម� ែដលមាន

លក�ណៈ្របមូលផ�ុទំប (low concentration) និង 

- ្រត�វមានកំណត្់រតប�� កថ់ាជា្របភពសន�នីយភាពែដលអចេជឿជាកប់ានេនក�ុងទផី្សោរ េទះបសី�ិតក�ុង

ស� នភាពតនតឹងកេ៏ដយ ។ 

ខ�ង ់១.២៤ ៖ មាសដុ ំ(Metal gold) និងវ�ិ� បនប្រតកនក់បម់ាស េនក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វ

ថ�ឹង្រតឹមែត ៧៥% េដយសរែតបែ្រមប្រម�លៃថ�ៃន្រទព្យសកម�េនះ ។ 
 

២. លំហូរេចញៃនសច្់របាក ់

ក. លំហូរេចញៃន្របាកប់េ�� រយ 

 ្របាកប់េ�� រយសំេដដល់្របាកប់េ�� របស់របូវន�បគុ�ល  ។ ្របាកប់េ�� រយែដលេ្របស្រមាបគ់ណនាអនុបាត

្រកបខណ័� សន�នីយភាពរមួមាន ្របាកប់េ�� សន្ស ំ ្របាកប់េ�� អចដកបានតមត្រម�វករ និង្របាកប់េ�� មានកល

កំណតែ់ដលមានឥណ្របតទិនឬេសចក�ីជូនដណឹំងពីករដក្របាកក់�ុងអំឡុងេពល៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនមនិមាន

ករធានាពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចែដលបានកណំតន់ិយមនយ័ក�ុងជំពូកទ១ីខងេល អចចតទុ់កជា

្របេភទ្របាកប់េ�� រយ ្របសិនេប ្របភពទុនរមួសរបុែដលទទួលបានពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម មានចំនួន
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មូលនិធរិបូិយវត�ុអន�រជាតិ ធនាគារកណា� លៃនសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ សហភាពអឺរ ៉បុ នងិធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍ ែដលមាន

ចំណាតថ់ា� ក ់AAA ។ 
 

ខ. ្រទព្យសកម�សន�នយីេផ្សងេទៀត  

ខ�ង ់១.២១ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័ 

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់A+ េទ A- ។ 

ខ�ង ់ ១.២២ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបំណុលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយសហ្រគាស/

អង�ភាពសធារណៈ (PSEs) ធនាគារអភវិឌ្ឍនែ៍ដលមនិរបប់��ូ លក�ុងខ�ង ់ ១.១៧ ែដលមានចណំាតថ់ា� ក់

ខ�ស់ជាង ឬ េស� A- ។    

ខ�ង ់ ១.២៣ ៖ តៃម�ទផី្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កចិ�ែដលអចទទួលយកបាន និង 

Covered Bonds ។ ្រទព្យសកម�េនះ្រត�វបំេពញលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 

- មនិែមនជាមូលប្រតបណុំលសជីវកម� ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាតិ នងិជា្រទព្យសកម� plain vanilla ែដលមានករវយតៃម�ជាេ្រសចែផ�កេលវធិីស�ស� 

ស�ងដ់រ (standard methods) និងមនិែផ�កេលករយល់េឃញផា� ល់ខ�ួន (private knowledge) ។ 

- មនិែមនជា covered bonds ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ឬ ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាតិ  

- ្រទព្យសកម�ែដលមានចណំាតថ់ា� កឥ់ណទនយ៉ាងតិច AA-  

- ្រត�វបានជញួដូរក�ុងទីផ្សោរ repo និង ទផី្សោរសច្់របាក ់ (cash market) ទូលយនិងសកម� ែដលមាន

លក�ណៈ្របមូលផ�ុទំប (low concentration) និង 

- ្រត�វមានកំណត្់រតប�� កថ់ាជា្របភពសន�នីយភាពែដលអចេជឿជាកប់ានេនក�ុងទផី្សោរ េទះបសី�ិតក�ុង

ស� នភាពតនតឹងកេ៏ដយ ។ 

ខ�ង ់១.២៤ ៖ មាសដុ ំ(Metal gold) និងវ�ិ� បនប្រតកនក់បម់ាស េនក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វ

ថ�ឹង្រតឹមែត ៧៥% េដយសរែតបែ្រមប្រម�លៃថ�ៃន្រទព្យសកម�េនះ ។ 
 

២. លំហូរេចញៃនសច្់របាក ់

ក. លំហូរេចញៃន្របាកប់េ�� រយ 

 ្របាកប់េ�� រយសំេដដល់្របាកប់េ�� របស់របូវន�បគុ�ល  ។ ្របាកប់េ�� រយែដលេ្របស្រមាបគ់ណនាអនុបាត

្រកបខណ័� សន�នីយភាពរមួមាន ្របាកប់េ�� សន្ស ំ ្របាកប់េ�� អចដកបានតមត្រម�វករ និង្របាកប់េ�� មានកល

កំណតែ់ដលមានឥណ្របតទិនឬេសចក�ីជូនដណឹំងពីករដក្របាកក់�ុងអំឡុងេពល៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនមនិមាន

ករធានាពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចែដលបានកណំតន់ិយមនយ័ក�ុងជំពូកទី១ខងេល អចចតទុ់កជា

្របេភទ្របាកប់េ�� រយ ្របសិនេប ្របភពទុនរមួសរបុែដលទទួលបានពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម មានចំនួន
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តិចជាង ឬ េស� ១០០.០០០ ដុល� រអេមរកិ  ឬសមមូល ។ ចំែណក ្របភពទុនេផ្សងេទៀត ែដលមនិបំេពញតម

លក�ខណ� ខងេលេនះ ្រត�វចតទុ់កជា្របភពទុនដុមំនិមានករធានា (ខ�ង ់២.២១ ឬ ២.២២) ។ 
 

 ្របាកប់េ�� រយ្រត�វបានែបងែចកជា “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  និង “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ែដល

មានអ្រតលំហូរេចញខុសៗគា�  ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១១ ៖  “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  គឺជា្របាកប់េ�� ទងំឡាយណាែដលធានាទងំ្រស�ងេដយគេ្រមាង

ធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� ែដលក�ុងេនាះរមួមាន ្របាកប់េ�� ដកតមត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំ និង្របាកប់េ�� 
មានកលកំណតែ់ដលមានឥណ្របតិទនេនសល់ក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ងឹ ៥% ។ 
 

“ករធានាទងំ្រស�ង” មាននយ័ថាទំហំ្របាកប់េ��  ែដលនឹង្រត�វទូទតស់ង្រតឹមក្រមតិអតិបរមា េដយ្របពន័�ធានា

រ៉បរ់ងេល្របាកប់េ��  ។ ស្រមាបទ់ំហំទឹក្របាកែ់ដលេលសពីក្រមតិទូទតស់ងអតបិរមា េដយ្របពន័�ធានារ៉បរ់ង

េល្របាកប់េ��  ្រត�វចតទុ់កជា “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១២ ៖ ្របាកប់េ�� រយទងំអស់ែដលមនិបំេពញលក�ខណ� ក�ុងខ�ង ់ ២.១១ ខងេល ្រត�វចតទុ់កជា 

“្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” េនក�ុងខ�ងេ់នះ ។ ្របាកប់េ�� េនះជា្របាកប់េ�� រយ រមួមាន្របាកប់េ�� ដកតម

ត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំនិង្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់(មនិគិតពីឥណ្របតិទន) ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១៥% ។ 
 

ខ. ្របភពទុនដុមំនិមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនដំុមនិមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទរបស់ 

នីតិបុគ�ល និងមនិមានករធានា ។ ្របភពទុនដំុែដលគិតប��ូ លក�ុងករគណនា ជា្របភពទុនែដលអច្រត�វបាន 

ដកេចញក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀតែដលអច្រត�វបានដកេចញក�ុងរយៈេពលេលសពី ៣០ៃថ� 

មនិ្រត�វរបប់��ូ លក�ុងករគណនាេទ មាននយ័ថាអ�កផ�ល់ទុននឹងមនិដកទុនេនាះ្រតឡបេ់ទវញិ មុនកលកំណត ់

ៃនកិច�សន្យោ ។ ្របភពទុនដុមំនិមានករធានា គឺ ្របាកប់េ��  រមួទងំ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀត ដូចជា បណ� បណុំល 

ស�� បណ�  និងមូលប្រតបំណុល ជាេដម ។  
 

 ករបងភ់ាគលភ និងករ្របាកត់មកិច�សន្យោ ្រត�វរយករណ៍ ក�ុងខ�ង ់២.៨១ ។ 
 

ខ�ង ់២.២១ ៖ ្រគឹះស� នមយួចំនួនត្រម�វឲ្យអតិថិជនជានីតិបុគ�ល (ហិរ�� វត�ុ និងមនិែមនហិរ�� វត�ុ) ដក្់របាកប់េ�� 
េដម្បសី្រម�លដល់ករេ្រប្របាស់្របពន័�ទូទត ់នងិផាតទ់ត ់។ ្របាកប់េ�� ែដលអចរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ជា

្របាកប់េ�� ែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបរ់ល់ត្រម�វករ្របតិបត�កិរ ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ្របតិបត�ិករទងំេនាះេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ ករទូទត ់ គណនីរក្សោទុក (Custody) និង/ឬ ករ្រគប្់រគង

សច្់របាកស់្រមាបអ់តិថិជន ។ ្របាកប់េ�� ែដលេកតេចញពី្របតិបត�ិករធនាគារទំនាកទ់នំង  និងេកតេឡង 

ពី្រក�មហុ៊នមូលប្រត មនិត្រម�វឲ្យរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១  ប៉ុែន� ្រត�វរយករណ៍ក�ុង ខ�ង ់២.២២ ដល់ 

ខ�ង ់២.២៦ ។ 

- ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់េសវខងេលក�ុងនាមជាតតិយភាគីឯករជ្យតមករត្រម�វរបស់អតិថជិន 
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លំហូរចូលតមកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត ទងំមានករធានា ឬមនិមានករធានាក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ៖ េនេពលគិត 

អំពីករទូទតឥ់ណទន ្រគឹះស� ន្រត�វប��ូ លែតលំហូរចូលពីឥណទនស�ងដ់រ ។ ស្រមាបឧ់បករណ៍ឥណទន

អចេ្រប្របាស់េឡងវញិ (Revolving Credit Facilities) ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាែផ�កខ�ះៃនឥណទនេនាះ នងឹ្រត�វ

េ្រប្របាស់បន� មាននយ័ថាសមតុល្យដកស់ល់នងឹ្រត�វថ�ឹង ។ លំហូរចូលៃនឥណទន ែដលមនិមានឥណ្របតិទន

ច្បោស់លស់មនិ្រត�វគិតប��ូ លេទ មាននយ័ថា្រត�វយកមកគិតប��ូ លែតលំហូរចូលតមករសន្យោក�ុងអំឡុងេពល

៣០ៃថ�ប៉េុណា� ះ ។ 
 

ជំពូកទី ២  
 ករបំេពញគំររូបាយករណ៍អនបុាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព 

 

 ឯកត្រត�វរយករណ៍ គតិជា “លនេរៀល” ។ 
 

១- ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលអចទទលួយកបាន 

 ្របាកប់េ�� េន ឬករឲ្យខ�ីេទ “្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ” ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ខងេល មនិ្រត�វ 

បានចតទុ់កជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានេទ ។  ្របករេនះ គឺេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័ 

សន�នីយភាព បណា� លមកពីកង�ះសន�នីយភាពេន្រគឹះស� នមយួ ែដលអចរលដលដល់្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត 

និងេដម្បឆី�ុះប�� ំងពីហនភិយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិអចទូទតស់ងបំណុលបានក�ុងស� នភាពតនតងឹ ។ 
 

ក. ្រទព្យសកម�សន�នយីែដលមានគុណភាពខ�ស់ 

ខ�ង ់១.១១ ៖ សច្់របាក ់និងកសក�ុងៃដ  

ខ�ង ់១.១២ ៖ អតិេរក្របាកប់្រម�ងកតព�កចិ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

ខ�ង ់១.១៣ ៖ ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកេ់រៀល និង្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ខ�ង ់១.១៤ ៖  ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�១០០% េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ នងិ្រត�វថ�ឹង 

៧០% េដយសរធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិែមនជាស� បន័េបាះផ្សោយ្រកដស្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ។  

ខ�ង ់១.១៥ ៖ ទឹក្របាកៃ់នគណនីចរន� និងគណនី្របាកប់េ�� មានកលកំណតេ់ន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយមនិ

គិតពីឥណ្របតិទន ។ ខ�ងេ់នះមនិរបប់��ូ លទឹក្របាកក់�ុងគណនីទូទត ់និងគណនី្របាកធ់ានាេលេដមទុនេទ ។ 

ខ�ង ់ ១.១៦ ៖ មូលប្រតអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច� និងមូលប្រតេផ្សងេទៀតមនិជាបក់តព�កចិ� ែដល

េបាះផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងឥណទនេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលអចេ្រប្របាស់បានភា� មក�ុង

ស� នភាពតនតឹង ។  

ខ�ង ់១.១៧  ៖  តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់AAA េទ AA- និងធនាគារស្រមាបក់រទូទតអ់ន�រជាតិ 
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មូលនិធរិបូិយវត�ុអន�រជាតិ ធនាគារកណា� លៃនសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ សហភាពអឺរ ៉បុ នងិធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍ ែដលមាន

ចំណាតថ់ា� ក ់AAA ។ 
 

ខ. ្រទព្យសកម�សន�នយីេផ្សងេទៀត  

ខ�ង ់១.២១ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័ 

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់A+ េទ A- ។ 

ខ�ង ់ ១.២២ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបំណុលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយសហ្រគាស/

អង�ភាពសធារណៈ (PSEs) ធនាគារអភវិឌ្ឍនែ៍ដលមនិរបប់��ូ លក�ុងខ�ង ់ ១.១៧ ែដលមានចំណាតថ់ា� ក់

ខ�ស់ជាង ឬ េស� A- ។    

ខ�ង ់ ១.២៣ ៖ តៃម�ទផី្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កចិ�ែដលអចទទួលយកបាន និង 

Covered Bonds ។ ្រទព្យសកម�េនះ្រត�វបំេពញលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 

- មនិែមនជាមូលប្រតបណុំលសជីវកម� ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាតិ នងិជា្រទព្យសកម� plain vanilla ែដលមានករវយតៃម�ជាេ្រសចែផ�កេលវធិីស�ស� 

ស�ងដ់រ (standard methods) និងមនិែផ�កេលករយល់េឃញផា� ល់ខ�ួន (private knowledge) ។ 

- មនិែមនជា covered bonds ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ឬ ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាតិ  

- ្រទព្យសកម�ែដលមានចណំាតថ់ា� កឥ់ណទនយ៉ាងតិច AA-  

- ្រត�វបានជញួដូរក�ុងទីផ្សោរ repo និង ទផី្សោរសច្់របាក ់ (cash market) ទូលយនិងសកម� ែដលមាន

លក�ណៈ្របមូលផ�ុទំប (low concentration) និង 

- ្រត�វមានកណំត្់រតប�� កថ់ាជា្របភពសន�នីយភាពែដលអចេជឿជាកប់ានេនក�ុងទផី្សោរ េទះបសី�ិតក�ុង

ស� នភាពតនតឹងកេ៏ដយ ។ 

ខ�ង ់១.២៤ ៖ មាសដុ ំ(Metal gold) និងវ�ិ� បនប្រតកនក់បម់ាស េនក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វ

ថ�ឹង្រតឹមែត ៧៥% េដយសរែតបែ្រមប្រម�លៃថ�ៃន្រទព្យសកម�េនះ ។ 
 

២. លំហូរេចញៃនសច្់របាក ់

ក. លំហូរេចញៃន្របាកប់េ�� រយ 

 ្របាកប់េ�� រយសំេដដល់្របាកប់េ�� របស់របូវន�បគុ�ល  ។ ្របាកប់េ�� រយែដលេ្របស្រមាបគ់ណនាអនុបាត

្រកបខណ័� សន�នីយភាពរមួមាន ្របាកប់េ�� សន្ស ំ ្របាកប់េ�� អចដកបានតមត្រម�វករ និង្របាកប់េ�� មានកល

កំណតែ់ដលមានឥណ្របតទិនឬេសចក�ីជូនដណឹំងពីករដក្របាកក់�ុងអំឡុងេពល៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនមនិមាន

ករធានាពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចែដលបានកណំតន់ិយមនយ័ក�ុងជំពូកទី១ខងេល អចចតទុ់កជា

្របេភទ្របាកប់េ�� រយ ្របសិនេប ្របភពទុនរមួសរបុែដលទទួលបានពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម មានចំនួន
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មូលនិធរិបូិយវត�ុអន�រជាតិ ធនាគារកណា� លៃនសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ សហភាពអឺរ ៉បុ នងិធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍ ែដលមាន

ចំណាតថ់ា� ក ់AAA ។ 
 

ខ. ្រទព្យសកម�សន�នយីេផ្សងេទៀត  

ខ�ង ់១.២១ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយស� បន័ 

អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ែដលមានចំណាតថ់ា� ក ់A+ េទ A- ។ 

ខ�ង ់ ១.២២ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបំណុលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កិច�របស់ ឬធានាេដយសហ្រគាស/

អង�ភាពសធារណៈ (PSEs) ធនាគារអភវិឌ្ឍនែ៍ដលមនិរបប់��ូ លក�ុងខ�ង ់ ១.១៧ ែដលមានចណំាតថ់ា� ក់

ខ�ស់ជាង ឬ េស� A- ។    

ខ�ង ់ ១.២៣ ៖ តៃម�ទីផ្សោរៃនមូលប្រតបណុំលអចជួញដូរបានមនិជាបក់តព�កចិ�ែដលអចទទលួយកបាន និង 

Covered Bonds ។ ្រទព្យសកម�េនះ្រត�វបំេពញលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម ៖ 

- មនិែមនជាមូលប្រតបណុំលសជីវកម� ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាតិ នងិជា្រទព្យសកម� plain vanilla ែដលមានករវយតៃម�ជាេ្រសចែផ�កេលវធិីស�ស� 

ស�ងដ់រ (standard methods) និងមនិែផ�កេលករយល់េឃញផា� ល់ខ�ួន (private knowledge) ។ 

- មនិែមនជា covered bonds ែដលេបាះផ្សោយេដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ឬ ្រក�មហុ៊ន 

សម�ន័�ញាតិ  

- ្រទព្យសកម�ែដលមានចណំាតថ់ា� កឥ់ណទនយ៉ាងតិច AA-  

- ្រត�វបានជញួដូរក�ុងទីផ្សោរ repo និង ទផី្សោរសច្់របាក ់ (cash market) ទូលយនិងសកម� ែដលមាន

លក�ណៈ្របមូលផ�ុទំប (low concentration) និង 

- ្រត�វមានកំណត្់រតប�� កថ់ាជា្របភពសន�នីយភាពែដលអចេជឿជាកប់ានេនក�ុងទផី្សោរ េទះបីស�ិតក�ុង

ស� នភាពតនតឹងកេ៏ដយ ។ 

ខ�ង ់១.២៤ ៖ មាសដំុ (Metal gold) និងវ�ិ� បនប្រតកនក់បម់ាស េនក�ុងគណនីរបស់្រគឹះស� ន ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វ

ថ�ឹង្រតឹមែត ៧៥% េដយសរែតបែ្រមប្រម�លៃថ�ៃន្រទព្យសកម�េនះ ។ 
 

២. លំហូរេចញៃនសច្់របាក ់

ក. លំហូរេចញៃន្របាកប់េ�� រយ 

 ្របាកប់េ�� រយសំេដដល់្របាកប់េ�� របស់របូវន�បគុ�ល  ។ ្របាកប់េ�� រយែដលេ្របស្រមាបគ់ណនាអនុបាត

្រកបខណ័� សន�នីយភាពរមួមាន ្របាកប់េ�� សន្ស ំ ្របាកប់េ�� អចដកបានតមត្រម�វករ និង្របាកប់េ�� មានកល

កំណតែ់ដលមានឥណ្របតទិនឬេសចក�ីជូនដំណឹងពីករដក្របាកក់�ុងអំឡុងេពល៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនមនិមាន

ករធានាពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចែដលបានកណំតនិ់យមនយ័ក�ុងជំពូកទី១ខងេល អចចតទុ់កជា

្របេភទ្របាកប់េ�� រយ ្របសិនេប ្របភពទុនរមួសរបុែដលទទួលបានពីសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម មានចំនួន
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តិចជាង ឬ េស� ១០០.០០០ ដុល� រអេមរកិ  ឬសមមូល ។ ចំែណក ្របភពទុនេផ្សងេទៀត ែដលមនិបំេពញតម

លក�ខណ� ខងេលេនះ ្រត�វចតទុ់កជា្របភពទុនដុមំនិមានករធានា (ខ�ង ់២.២១ ឬ ២.២២) ។ 
 

 ្របាកប់េ�� រយ្រត�វបានែបងែចកជា “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  និង “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ែដល

មានអ្រតលំហូរេចញខុសៗគា�  ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១១ ៖  “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  គឺជា្របាកប់េ�� ទងំឡាយណាែដលធានាទងំ្រស�ងេដយគេ្រមាង

ធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� ែដលក�ុងេនាះរមួមាន ្របាកប់េ�� ដកតមត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំ និង្របាកប់េ�� 
មានកលកំណតែ់ដលមានឥណ្របតិទនេនសល់ក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ងឹ ៥% ។ 
 

“ករធានាទងំ្រស�ង” មាននយ័ថាទំហំ្របាកប់េ��  ែដលនឹង្រត�វទូទតស់ង្រតឹមក្រមតិអតិបរមា េដយ្របពន័�ធានា

រ៉បរ់ងេល្របាកប់េ��  ។ ស្រមាបទ់ំហំទឹក្របាកែ់ដលេលសពីក្រមតិទូទតស់ងអតបិរមា េដយ្របពន័�ធានារ៉បរ់ង

េល្របាកប់េ��  ្រត�វចតទុ់កជា “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១២ ៖ ្របាកប់េ�� រយទងំអស់ែដលមនិបំេពញលក�ខណ� ក�ុងខ�ង ់ ២.១១ ខងេល ្រត�វចតទុ់កជា 

“្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” េនក�ុងខ�ងេ់នះ ។ ្របាកប់េ�� េនះជា្របាកប់េ�� រយ រមួមាន្របាកប់េ�� ដកតម

ត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំនិង្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់(មនិគិតពីឥណ្របតិទន) ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១៥% ។ 
 

ខ. ្របភពទុនដុមំនិមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនដំុមនិមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទរបស់ 

នីតិបុគ�ល និងមនិមានករធានា ។ ្របភពទុនដំុែដលគិតប��ូ លក�ុងករគណនា ជា្របភពទុនែដលអច្រត�វបាន 

ដកេចញក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀតែដលអច្រត�វបានដកេចញក�ុងរយៈេពលេលសពី ៣០ៃថ� 

មនិ្រត�វរបប់��ូ លក�ុងករគណនាេទ មាននយ័ថាអ�កផ�ល់ទុននឹងមនិដកទុនេនាះ្រតឡបេ់ទវញិ មុនកលកំណត ់

ៃនកិច�សន្យោ ។ ្របភពទុនដំុមនិមានករធានា គឺ ្របាកប់េ��  រមួទងំ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀត ដូចជា បណ� បណុំល 

ស�� បណ�  និងមូលប្រតបំណុល ជាេដម ។  
 

 ករបងភ់ាគលភ និងករ្របាកត់មកិច�សន្យោ ្រត�វរយករណ៍ ក�ុងខ�ង ់២.៨១ ។ 
 

ខ�ង ់២.២១ ៖ ្រគឹះស� នមយួចំនួនត្រម�វឲ្យអតិថិជនជានីតិបុគ�ល (ហិរ�� វត�ុ និងមនិែមនហិរ�� វត�ុ) ដក្់របាកប់េ�� 
េដម្បសី្រម�លដល់ករេ្រប្របាស់្របពន័�ទូទត ់នងិផាតទ់ត ់។ ្របាកប់េ�� ែដលអចរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ជា

្របាកប់េ�� ែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបរ់ល់ត្រម�វករ្របតិបត�កិរ ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ្របតិបត�ិករទងំេនាះេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ ករទូទត ់ គណនីរក្សោទុក (Custody) និង/ឬ ករ្រគប្់រគង

សច្់របាកស់្រមាបអ់តិថិជន ។ ្របាកប់េ�� ែដលេកតេចញពី្របតិបត�ិករធនាគារទំនាកទ់នំង  និងេកតេឡង 

ពី្រក�មហុ៊នមូលប្រត មនិត្រម�វឲ្យរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១  ប៉ុែន� ្រត�វរយករណ៍ក�ុង ខ�ង ់២.២២ ដល់ 

ខ�ង ់២.២៦ ។ 

- ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់េសវខងេលក�ុងនាមជាតតិយភាគីឯករជ្យតមករត្រម�វរបស់អតិថជិន 
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តិចជាង ឬ េស� ១០០.០០០ ដុល� រអេមរកិ  ឬសមមូល ។ ចំែណក ្របភពទុនេផ្សងេទៀត ែដលមនិបំេពញតម

លក�ខណ� ខងេលេនះ ្រត�វចតទុ់កជា្របភពទុនដុមំនិមានករធានា (ខ�ង ់២.២១ ឬ ២.២២) ។ 
 

 ្របាកប់េ�� រយ្រត�វបានែបងែចកជា “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  និង “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ែដល

មានអ្រតលំហូរេចញខុសៗគា�  ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១១ ៖  “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  គឺជា្របាកប់េ�� ទងំឡាយណាែដលធានាទងំ្រស�ងេដយគេ្រមាង

ធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� ែដលក�ុងេនាះរមួមាន ្របាកប់េ�� ដកតមត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំ និង្របាកប់េ�� 
មានកលកំណតែ់ដលមានឥណ្របតិទនេនសល់ក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ងឹ ៥% ។ 
 

“ករធានាទងំ្រស�ង” មាននយ័ថាទំហំ្របាកប់េ��  ែដលនឹង្រត�វទូទតស់ង្រតឹមក្រមតិអតិបរមា េដយ្របពន័�ធានា

រ៉បរ់ងេល្របាកប់េ��  ។ ស្រមាបទ់ំហំទឹក្របាកែ់ដលេលសពីក្រមតិទូទតស់ងអតបិរមា េដយ្របពន័�ធានារ៉បរ់ង

េល្របាកប់េ��  ្រត�វចតទុ់កជា “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១២ ៖ ្របាកប់េ�� រយទងំអស់ែដលមនិបំេពញលក�ខណ� ក�ុងខ�ង ់ ២.១១ ខងេល ្រត�វចតទុ់កជា 

“្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” េនក�ុងខ�ងេ់នះ ។ ្របាកប់េ�� េនះជា្របាកប់េ�� រយ រមួមាន្របាកប់េ�� ដកតម

ត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំនិង្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់(មនិគិតពីឥណ្របតិទន) ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១៥% ។ 
 

ខ. ្របភពទុនដុមំនិមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនដំុមនិមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទរបស់ 

នីតិបុគ�ល និងមនិមានករធានា ។ ្របភពទុនដំុែដលគិតប��ូ លក�ុងករគណនា ជា្របភពទុនែដលអច្រត�វបាន 

ដកេចញក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀតែដលអច្រត�វបានដកេចញក�ុងរយៈេពលេលសពី ៣០ៃថ� 

មនិ្រត�វរបប់��ូ លក�ុងករគណនាេទ មាននយ័ថាអ�កផ�ល់ទុននឹងមនិដកទុនេនាះ្រតឡបេ់ទវញិ មុនកលកំណត ់

ៃនកិច�សន្យោ ។ ្របភពទុនដំុមនិមានករធានា គឺ ្របាកប់េ��  រមួទងំ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀត ដូចជា បណ� បណុំល 

ស�� បណ�  និងមូលប្រតបំណុល ជាេដម ។  
 

 ករបងភ់ាគលភ និងករ្របាកត់មកិច�សន្យោ ្រត�វរយករណ៍ ក�ុងខ�ង ់២.៨១ ។ 
 

ខ�ង ់២.២១ ៖ ្រគឹះស� នមយួចំនួនត្រម�វឲ្យអតិថិជនជានីតិបុគ�ល (ហិរ�� វត�ុ និងមនិែមនហិរ�� វត�ុ) ដក្់របាកប់េ�� 
េដម្បសី្រម�លដល់ករេ្រប្របាស់្របពន័�ទូទត ់នងិផាតទ់ត ់។ ្របាកប់េ�� ែដលអចរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ជា

្របាកប់េ�� ែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបរ់ល់ត្រម�វករ្របតិបត�កិរ ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ្របតិបត�ិករទងំេនាះេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ ករទូទត ់ គណនីរក្សោទុក (Custody) និង/ឬ ករ្រគប្់រគង

សច្់របាកស់្រមាបអ់តិថិជន ។ ្របាកប់េ�� ែដលេកតេចញពី្របតិបត�ិករធនាគារទំនាកទ់នំង  និងេកតេឡង 

ពី្រក�មហុ៊នមូលប្រត មនិត្រម�វឲ្យរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១  ប៉ុែន� ្រត�វរយករណ៍ក�ុង ខ�ង ់២.២២ ដល់ 

ខ�ង ់២.២៦ ។ 

- ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់េសវខងេលក�ុងនាមជាតតិយភាគីឯករជ្យតមករត្រម�វរបស់អតិថជិន 
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- េសវកម�េនះ្រត�វបានផ�ល់េដយ្រគឹះស� ន្រសបតមកិច�សន្យោ 

- ករប��បក់ិច�សន្យោ្រត�វជូនដំណឹងជាមនុ យ៉ាងតិច ៣០ៃថ� ឬករប��បក់ចិ�សន្យោេនះអច្របឈមនឹង 

េសហុ៊យចណំាយ នងិខតបងេ់្រចន 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វដកចូ់លក�ុងគណនីែដលមានេគាលេដច្បោស់លស់ 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វែបងែចកតមផលិតផលៃនេសវខងេលែដលផ�ល់ឲ្យេដយ្រគឹះស� ន ។ សមតុល្យ្របាក់

បេ�� ែដលេលសពីត្រម�វករៃនករេ្រប្របាស់េសវខងេល ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២២ ដល់ ២.២៦ ។ 

្រគឹះស� ន្រត�វមានវធិីស�ស�ច្បោស់លស់ក�ុងករកំណតស់មតុល្យ្របាកប់េ�� ែដលេលស េហយសមតុល្យ

ែដលេលសេនាះ ្រត�វដកេចញពីខ�ង ់២.២១ ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធ្របាកប់េ�� ែដល្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ក�ុងករណី ពិនិត្យេឃញ

ថាខ�ងេ់នះមានសមតុល្យធំ ប៉ែុន�្របមលូផ�ុ ំេដយចនំួនអតិថជិនតិច (Concentration Risk) ។  
 

ខ�ង ់២.២២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី្រគឹះស� នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ នងិមនិមានករធានាពសី� បន័

អធិបេតយ្យ ធនាគារកណា� ល និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៤៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី “ ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទ១ី ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៥៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុមំនិែមន្របតបិត�ិករ នងិមនិមានករធានាពីនីតបិុគ�ល

េផ្សងៗរមួទងំ “្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទ១ី ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៦៖ រយករណ៍ទំហំលំហូរេចញៃនសច្់របាកពី់្របភពទុនដុមំនិមានករធានាេផ្សងៗេទៀត ដូចជា 

បណ� បណុំល ស�� បណ�  នងិមូលប្រតបំណុលេផ្សងេទៀតែដលេបាះផ្សោយ េដយមនិគិតពី្របេភទៃនអ�កកនក់ប ់។ 
 

គ. ្របភពទុនមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� នងិកតព�កិច�ទូេទ ែដលមាន

្រទព្យប�� ំ ។ ្រគះឹស� ន្រត�វគណនាទហំំទឹក្របាកៃ់នលំហូរេចញតមរយៈ្របតិបត�ិករ Repo, Collateral Swap 

និង Forward ជាេដម ។ 

ខ�ង ់ ២.៣១ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង

ធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ (ខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.១៧) ។ 

ខ�ង ់២.៣២ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត (ខ�ង ់១.២១ ដល់ ១.២៣) ។ 
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- េសវកម�េនះ្រត�វបានផ�ល់េដយ្រគឹះស� ន្រសបតមកិច�សន្យោ 

- ករប��បក់ិច�សន្យោ្រត�វជូនដំណឹងជាមនុ យ៉ាងតិច ៣០ៃថ� ឬករប��បក់ចិ�សន្យោេនះអច្របឈមនឹង 

េសហុ៊យចណំាយ នងិខតបងេ់្រចន 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វដកចូ់លក�ុងគណនីែដលមានេគាលេដច្បោស់លស់ 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វែបងែចកតមផលិតផលៃនេសវខងេលែដលផ�ល់ឲ្យេដយ្រគឹះស� ន ។ សមតុល្យ្របាក់

បេ�� ែដលេលសពីត្រម�វករៃនករេ្រប្របាស់េសវខងេល ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២២ ដល់ ២.២៦ ។ 

្រគឹះស� ន្រត�វមានវធិីស�ស�ច្បោស់លស់ក�ុងករកំណតស់មតុល្យ្របាកប់េ�� ែដលេលស េហយសមតុល្យ

ែដលេលសេនាះ ្រត�វដកេចញពីខ�ង ់២.២១ ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធ្របាកប់េ�� ែដល្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ក�ុងករណី ពិនិត្យេឃញ

ថាខ�ងេ់នះមានសមតុល្យធំ ប៉ែុន�្របមលូផ�ុ ំេដយចនំនួអតិថជិនតិច (Concentration Risk) ។  
 

ខ�ង ់២.២២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី្រគឹះស� នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពីស� បន័

អធិបេតយ្យ ធនាគារកណា� ល និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៤៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី “ ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទី១ ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៥៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុមំនិែមន្របតិបត�ិករ នងិមនិមានករធានាពីនីតបិុគ�ល

េផ្សងៗរមួទងំ “្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទី១ ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៦៖ រយករណ៍ទំហំលំហូរេចញៃនសច្់របាកពី់្របភពទុនដំុមនិមានករធានាេផ្សងៗេទៀត ដូចជា 

បណ� បណុំល ស�� បណ�  នងិមូលប្រតបំណុលេផ្សងេទៀតែដលេបាះផ្សោយ េដយមនិគិតពី្របេភទៃនអ�កកនក់ប ់។ 
 

គ. ្របភពទុនមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទ ែដលមាន

្រទព្យប�� ំ ។ ្រគះឹស� ន្រត�វគណនាទហំំទឹក្របាកៃ់នលំហូរេចញតមរយៈ្របតិបត�ិករ Repo, Collateral Swap 

និង Forward ជាេដម ។ 

ខ�ង ់ ២.៣១ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង

ធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ (ខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.១៧) ។ 

ខ�ង ់២.៣២ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត (ខ�ង ់១.២១ ដល់ ១.២៣) ។ 

665

ខ�ង ់២.៣៣ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយមាស (ខ�ង ់១.២៤) ។ 

ខ�ង ់២.៣៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតេ្រកពីខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.២៤ ។ 
 

ឃ. ត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�នងឹ្របតបិត�កិរឧបករណ៍នសិ្សន� នងិ្របតបិត�កិរេផ្សងេទៀត 

ខ�ង ់២.៤១ ៖ ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�តមកិច�សន្យោតម 

វធិីស�ស� Mark-to-Market ឬករវយតៃម�ទូេទ ។ លំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន� 

ែដល្រត�វរយករណ៍េនក�ុងខ�ង ់ ២.៤១ រមួមានបុព�លភ (Premium) និង margin call ឬ្របតិបត�ិករ 

្របហក្់របែហល  ករទូទតសំ់ណងជា្របាក ់(Possible monetary compensations) ករទូទតក់រ្របាក ់និង

្របាកេ់ដម ។ លំហូរសច្់របាកអ់ចគណនាែផ�កេលមូលដ� នកតក់ង (net basis) េដយសមភាគី េនេពល

ែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ កិច�សន្យោ Option ្រត�វសន�តថានឹងអនុវត�េនេពលែដលមានចំេណញ (in the 

money) ។  
 

្រគឹះស� នអចកតក់ងរវងលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ែដលេកតេឡងពឧីបករណ៍និស្សន�ៃនករប�ូរ

របូិយបណ� បរេទស (Foreign exchange derivative) េទះបីមនិមានែចងក�ុងកិច�សន្យោកេ៏ដយ ្របសិនេប
្របតិបត�ិករេនាះពកព់ន័�នឹងករកតក់ង្របាកេ់ដមទងំ្រស�ងក�ុងៃថ�ែតមយួ ។  
 

្រគឹះស� នមនិ្រត�វរបប់��ូ លត្រម�វករសន�នីយភាពទងំឡាយណាែដលេកតេចញពីករេកនេឡងៃនត្រម�វករករ

ធានាបែន�មេដយសរបែ្រមប្រម�លៃថ�េលទីផ្សោរ ឬេដយសរ្រទព្យធានាធា� កៃ់ថ� ។ ត្រម�វករសន�នីយភាព ទងំ 

េនះ នឹង្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.៤២ ។ 
 

េនេពលទូទត្់របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�ែដលធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង

្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ េដយកតក់ងនូវលំហូរចូល

្រទព្យធានា ឬសច្់របាកេ់ផ្សងៗែដលេកតេចញពីកតព�កចិ�តមករសន្យោ ស្រមាបស់ច្់របាក ់ឬ្រទព្យធានាែដល

ផ�ល់ឲ្យេដយសមភាគី ្របសិនេប ្រគឹះស� នមានសិទ�ិេ្រប្របាស់វត�ុធានាេនាះេឡងវញិ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤២ ៖ ខ�ងេ់នះស្រមាប ់ “លំហូរេចញៃន្រទព្យធានាេលឧបករណ៍និស្សន�” េដយសរទីផ្សោរទមទរឲ្យមាន

្រទព្យធានាស្រមាបប់ែ្រមប្រម�លតៃម�ទីផ្សោរ (Mark-to-market) ៃនឧបករណ៍និស្សន� និង្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ។ 

្រគឹះស� នអច្របឈមនឹងហនភិយ័សន�នីយភាព េនេពលមានបែ្រមប្រម�លតៃម�្រទព្យធានាទងំេនះ េនេពល្រគឹះស� ន

ចុះកិច�សន្យោប��  ំ េដម្បកីរពរខ�ួនឯងេទនឹងបែ្រមប្រម�លៃនតៃម�ឧបករណ៍និស្សន�េលទីផ្សោរ និង្របតិបត�ិករ

េផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍ខ�ងេ់នះនូវលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលបណា� លមកពបីែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរ

ទកទ់ងេទនឹង្រទព្យធានា ។ ករគណនា្រត�វេធ�េឡង តមវធិីស�ស�េមលេល្របវត�ិៃន្របតិបត�ិករ (Look Back 

Approach) ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វរយករណ៍  គឺជាលំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា្របចែំខធំជាងេគ (តៃម� 
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តិចជាង ឬ េស� ១០០.០០០ ដុល� រអេមរកិ  ឬសមមូល ។ ចំែណក ្របភពទុនេផ្សងេទៀត ែដលមនិបំេពញតម

លក�ខណ� ខងេលេនះ ្រត�វចតទុ់កជា្របភពទុនដុមំនិមានករធានា (ខ�ង ់២.២១ ឬ ២.២២) ។ 
 

 ្របាកប់េ�� រយ្រត�វបានែបងែចកជា “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  និង “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ែដល

មានអ្រតលំហូរេចញខុសៗគា�  ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១១ ៖  “្របាកប់េ�� មានស�ិរភាព“  គឺជា្របាកប់េ�� ទងំឡាយណាែដលធានាទងំ្រស�ងេដយគេ្រមាង

ធានារ៉បរ់ងេល្របាកប់េ�� ែដលក�ុងេនាះរមួមាន ្របាកប់េ�� ដកតមត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំ និង្របាកប់េ�� 
មានកលកំណតែ់ដលមានឥណ្របតិទនេនសល់ក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ�ប៉ុេណា� ះ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ងឹ ៥% ។ 
 

“ករធានាទងំ្រស�ង” មាននយ័ថាទំហំ្របាកប់េ��  ែដលនឹង្រត�វទូទតស់ង្រតឹមក្រមតិអតិបរមា េដយ្របពន័�ធានា

រ៉បរ់ងេល្របាកប់េ��  ។ ស្រមាបទ់ំហំទឹក្របាកែ់ដលេលសពីក្រមតិទូទតស់ងអតបិរមា េដយ្របពន័�ធានារ៉បរ់ង

េល្របាកប់េ��  ្រត�វចតទុ់កជា “្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” ។ 
 

ខ�ង ់ ២.១២ ៖ ្របាកប់េ�� រយទងំអស់ែដលមនិបំេពញលក�ខណ� ក�ុងខ�ង ់ ២.១១ ខងេល ្រត�វចតទុ់កជា 

“្របាកប់េ�� មនិសូវមានស�ិរភាព” េនក�ុងខ�ងេ់នះ ។ ្របាកប់េ�� េនះជា្របាកប់េ�� រយ រមួមាន្របាកប់េ�� ដកតម

ត្រម�វករ ្របាកប់េ�� សន្ស ំនិង្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់(មនិគិតពីឥណ្របតិទន) ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១៥% ។ 
 

ខ. ្របភពទុនដុមំនិមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនដំុមនិមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទរបស់ 

នីតិបុគ�ល និងមនិមានករធានា ។ ្របភពទុនដំុែដលគិតប��ូ លក�ុងករគណនា ជា្របភពទុនែដលអច្រត�វបាន 

ដកេចញក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀតែដលអច្រត�វបានដកេចញក�ុងរយៈេពលេលសពី ៣០ៃថ� 

មនិ្រត�វរបប់��ូ លក�ុងករគណនាេទ មាននយ័ថាអ�កផ�ល់ទុននឹងមនិដកទុនេនាះ្រតឡបេ់ទវញិ មុនកលកំណត ់

ៃនកិច�សន្យោ ។ ្របភពទុនដំុមនិមានករធានា គឺ ្របាកប់េ��  រមួទងំ្របភពទុនដុំេផ្សងេទៀត ដូចជា បណ� បណុំល 

ស�� បណ�  និងមូលប្រតបំណុល ជាេដម ។  
 

 ករបងភ់ាគលភ និងករ្របាកត់មកិច�សន្យោ ្រត�វរយករណ៍ ក�ុងខ�ង ់២.៨១ ។ 
 

ខ�ង ់២.២១ ៖ ្រគឹះស� នមយួចំនួនត្រម�វឲ្យអតិថិជនជានីតិបុគ�ល (ហិរ�� វត�ុ និងមនិែមនហិរ�� វត�ុ) ដក្់របាកប់េ�� 
េដម្បសី្រម�លដល់ករេ្រប្របាស់្របពន័�ទូទត ់នងិផាតទ់ត ់។ ្របាកប់េ�� ែដលអចរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ជា

្របាកប់េ�� ែដលេ្រប្របាស់ស្រមាបរ់ល់ត្រម�វករ្របតិបត�កិរ ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ្របតិបត�ិករទងំេនាះេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ ករទូទត ់ គណនីរក្សោទុក (Custody) និង/ឬ ករ្រគប្់រគង

សច្់របាកស់្រមាបអ់តិថិជន ។ ្របាកប់េ�� ែដលេកតេចញពី្របតិបត�ិករធនាគារទំនាកទ់នំង  និងេកតេឡង 

ពី្រក�មហុ៊នមូលប្រត មនិត្រម�វឲ្យរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១  ប៉ុែន� ្រត�វរយករណ៍ក�ុង ខ�ង ់២.២២ ដល់ 

ខ�ង ់២.២៦ ។ 

- ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់េសវខងេលក�ុងនាមជាតតិយភាគីឯករជ្យតមករត្រម�វរបស់អតិថជិន 
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- េសវកម�េនះ្រត�វបានផ�ល់េដយ្រគឹះស� ន្រសបតមកិច�សន្យោ 

- ករប��បក់ិច�សន្យោ្រត�វជូនដំណឹងជាមនុ យ៉ាងតិច ៣០ៃថ� ឬករប��បក់ចិ�សន្យោេនះអច្របឈមនឹង 

េសហុ៊យចណំាយ នងិខតបងេ់្រចន 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វដកចូ់លក�ុងគណនីែដលមានេគាលេដច្បោស់លស់ 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វែបងែចកតមផលិតផលៃនេសវខងេលែដលផ�ល់ឲ្យេដយ្រគឹះស� ន ។ សមតុល្យ្របាក់

បេ�� ែដលេលសពីត្រម�វករៃនករេ្រប្របាស់េសវខងេល ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២២ ដល់ ២.២៦ ។ 

្រគឹះស� ន្រត�វមានវធិីស�ស�ច្បោស់លស់ក�ុងករកំណតស់មតុល្យ្របាកប់េ�� ែដលេលស េហយសមតុល្យ

ែដលេលសេនាះ ្រត�វដកេចញពីខ�ង ់២.២១ ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធ្របាកប់េ�� ែដល្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ក�ុងករណី ពិនិត្យេឃញ

ថាខ�ងេ់នះមានសមតុល្យធំ ប៉ែុន�្របមលូផ�ុ ំេដយចនំនួអតិថជិនតិច (Concentration Risk) ។  
 

ខ�ង ់២.២២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី្រគឹះស� នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពីស� បន័

អធិបេតយ្យ ធនាគារកណា� ល និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៤៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី “ ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទី១ ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៥៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុមំនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពីនីតបិុគ�ល

េផ្សងៗរមួទងំ “្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទី១ ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៦៖ រយករណ៍ទំហំលំហូរេចញៃនសច្់របាកពី់្របភពទុនដំុមនិមានករធានាេផ្សងៗេទៀត ដូចជា 

បណ� បណុំល ស�� បណ�  នងិមូលប្រតបំណុលេផ្សងេទៀតែដលេបាះផ្សោយ េដយមនិគិតពី្របេភទៃនអ�កកនក់ប ់។ 
 

គ. ្របភពទុនមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� និងកតព�កិច�ទូេទ ែដលមាន

្រទព្យប�� ំ ។ ្រគះឹស� ន្រត�វគណនាទំហំទឹក្របាកៃ់នលំហូរេចញតមរយៈ្របតិបត�ិករ Repo, Collateral Swap 

និង Forward ជាេដម ។ 

ខ�ង ់ ២.៣១ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង

ធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ (ខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.១៧) ។ 

ខ�ង ់២.៣២ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត (ខ�ង ់១.២១ ដល់ ១.២៣) ។ 
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- េសវកម�េនះ្រត�វបានផ�ល់េដយ្រគឹះស� ន្រសបតមកិច�សន្យោ 

- ករប��បក់ិច�សន្យោ្រត�វជូនដំណឹងជាមនុ យ៉ាងតិច ៣០ៃថ� ឬករប��បក់ចិ�សន្យោេនះអច្របឈមនឹង 

េសហុ៊យចណំាយ នងិខតបងេ់្រចន 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វដកចូ់លក�ុងគណនីែដលមានេគាលេដច្បោស់លស់ 

- ្របាកប់េ�� ្រត�វែបងែចកតមផលិតផលៃនេសវខងេលែដលផ�ល់ឲ្យេដយ្រគឹះស� ន ។ សមតុល្យ្របាក់

បេ�� ែដលេលសពីត្រម�វករៃនករេ្រប្របាស់េសវខងេល ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២២ ដល់ ២.២៦ ។ 

្រគឹះស� ន្រត�វមានវធិីស�ស�ច្បោស់លស់ក�ុងករកំណតស់មតុល្យ្របាកប់េ�� ែដលេលស េហយសមតុល្យ

ែដលេលសេនាះ ្រត�វដកេចញពីខ�ង ់២.២១ ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធ្របាកប់េ�� ែដល្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.២១ ក�ុងករណី ពិនិត្យេឃញ

ថាខ�ងេ់នះមានសមតុល្យធំ ប៉ែុន�្របមលូផ�ុ ំេដយចនំនួអតិថជិនតិច (Concentration Risk) ។  
 

ខ�ង ់២.២២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី្រគឹះស� នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពសី� បន័

អធិបេតយ្យ ធនាគារកណា� ល និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.២៤៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុំមនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពី “ ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទី១ ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៥៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់ន្របាកប់េ�� ដុមំនិែមន្របតិបត�ិករ និងមនិមានករធានាពីនីតបិុគ�ល

េផ្សងៗរមួទងំ “្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត” ដូចកណំតេ់នក�ុងជំពូកទ១ី ខងេល ។ 

ខ�ង ់ ២.២៦៖ រយករណ៍ទំហំលំហូរេចញៃនសច្់របាកពី់្របភពទុនដុមំនិមានករធានាេផ្សងៗេទៀត ដូចជា 

បណ� បណុំល ស�� បណ�  នងិមូលប្រតបំណុលេផ្សងេទៀតែដលេបាះផ្សោយ េដយមនិគិតពី្របេភទៃនអ�កកនក់ប ់។ 
 

គ. ្របភពទុនមានករធានា 

 ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ ្របភពទុនមានករធានា គឺជា្រទព្យអកម� នងិកតព�កិច�ទូេទ ែដលមាន

្រទព្យប�� ំ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាទហំំទឹក្របាកៃ់នលំហូរេចញតមរយៈ្របតិបត�ិករ Repo, Collateral Swap 

និង Forward ជាេដម ។ 

ខ�ង ់ ២.៣១ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង

ធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ (ខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.១៧) ។ 

ខ�ង ់២.៣២ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត (ខ�ង ់១.២១ ដល់ ១.២៣) ។ 
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ខ�ង ់២.៣៣ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយមាស (ខ�ង ់១.២៤) ។ 

ខ�ង ់២.៣៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតេ្រកពីខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.២៤ ។ 
 

ឃ. ត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�នងឹ្របតបិត�កិរឧបករណ៍នសិ្សន� នងិ្របតបិត�កិរេផ្សងេទៀត 

ខ�ង ់២.៤១ ៖ ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�តមកិច�សន្យោតម 

វធិីស�ស� Mark-to-Market ឬករវយតៃម�ទូេទ ។ លំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន� 

ែដល្រត�វរយករណ៍េនក�ុងខ�ង ់ ២.៤១ រមួមានបុព�លភ (Premium) និង margin call ឬ្របតិបត�ិករ 

្របហក្់របែហល  ករទូទតសំ់ណងជា្របាក ់(Possible monetary compensations) ករទូទតក់រ្របាក ់និង

្របាកេ់ដម ។ លំហូរសច្់របាកអ់ចគណនាែផ�កេលមូលដ� នកតក់ង (net basis) េដយសមភាគី េនេពល

ែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ កិច�សន្យោ Option ្រត�វសន�តថានឹងអនុវត�េនេពលែដលមានចំេណញ (in the 

money) ។  
 

្រគឹះស� នអចកតក់ងរវងលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ែដលេកតេឡងពឧីបករណ៍និស្សន�ៃនករប�ូរ

របូិយបណ� បរេទស (Foreign exchange derivative) េទះបីមនិមានែចងក�ុងកិច�សន្យោកេ៏ដយ ្របសិនេប
្របតិបត�ិករេនាះពកព់ន័�នឹងករកតក់ង្របាកេ់ដមទងំ្រស�ងក�ុងៃថ�ែតមយួ ។  
 

្រគឹះស� នមនិ្រត�វរបប់��ូ លត្រម�វករសន�នីយភាពទងំឡាយណាែដលេកតេចញពីករេកនេឡងៃនត្រម�វករករ

ធានាបែន�មេដយសរបែ្រមប្រម�លៃថ�េលទីផ្សោរ ឬេដយសរ្រទព្យធានាធា� កៃ់ថ� ។ ត្រម�វករសន�នីយភាព ទងំ 

េនះ នឹង្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.៤២ ។ 
 

េនេពលទូទត្់របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�ែដលធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង

្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ េដយកតក់ងនូវលំហូរចូល

្រទព្យធានា ឬសច្់របាកេ់ផ្សងៗែដលេកតេចញពីកតព�កិច�តមករសន្យោ ស្រមាបស់ច្់របាក ់ឬ្រទព្យធានាែដល

ផ�ល់ឲ្យេដយសមភាគី ្របសិនេប ្រគឹះស� នមានសិទ�ិេ្រប្របាស់វត�ុធានាេនាះេឡងវញិ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤២ ៖ ខ�ងេ់នះស្រមាប ់ “លំហូរេចញៃន្រទព្យធានាេលឧបករណ៍និស្សន�” េដយសរទីផ្សោរទមទរឲ្យមាន

្រទព្យធានាស្រមាបប់ែ្រមប្រម�លតៃម�ទីផ្សោរ (Mark-to-market) ៃនឧបករណ៍និស្សន� និង្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ។ 

្រគឹះស� នអច្របឈមនឹងហនភិយ័សន�នីយភាព េនេពលមានបែ្រមប្រម�លតៃម�្រទព្យធានាទងំេនះ េនេពល្រគឹះស� ន

ចុះកិច�សន្យោប��  ំ េដម្បកីរពរខ�ួនឯងេទនឹងបែ្រមប្រម�លៃនតៃម�ឧបករណ៍និស្សន�េលទីផ្សោរ និង្របតិបត�ិករ

េផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍ខ�ងេ់នះនូវលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលបណា� លមកពបីែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរ

ទកទ់ងេទនឹង្រទព្យធានា ។ ករគណនា្រត�វេធ�េឡង តមវធិីស�ស�េមលេល្របវត�ិៃន្របតិបត�ិករ (Look Back 

Approach) ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វរយករណ៍  គឺជាលំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា្របចែំខធំជាងេគ (តៃម� 
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ខ�ង ់២.៣៣ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយមាស (ខ�ង ់១.២៤) ។ 

ខ�ង ់២.៣៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតេ្រកពីខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.២៤ ។ 
 

ឃ. ត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�នងឹ្របតបិត�កិរឧបករណ៍នសិ្សន� នងិ្របតបិត�កិរេផ្សងេទៀត 

ខ�ង ់២.៤១ ៖ ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�តមកិច�សន្យោតម 

វធិីស�ស� Mark-to-Market ឬករវយតៃម�ទូេទ ។ លំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន� 

ែដល្រត�វរយករណ៍េនក�ុងខ�ង ់ ២.៤១ រមួមានបុព�លភ (Premium) និង margin call ឬ្របតិបត�ិករ 

្របហក្់របែហល  ករទូទតសំ់ណងជា្របាក ់(Possible monetary compensations) ករទូទតក់រ្របាក ់និង

្របាកេ់ដម ។ លំហូរសច្់របាកអ់ចគណនាែផ�កេលមូលដ� នកតក់ង (net basis) េដយសមភាគី េនេពល

ែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ កិច�សន្យោ Option ្រត�វសន�តថានឹងអនុវត�េនេពលែដលមានចំេណញ (in the 

money) ។  
 

្រគឹះស� នអចកតក់ងរវងលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ែដលេកតេឡងពឧីបករណ៍និស្សន�ៃនករប�ូរ

របូិយបណ� បរេទស (Foreign exchange derivative) េទះបីមនិមានែចងក�ុងកិច�សន្យោកេ៏ដយ ្របសិនេប
្របតិបត�ិករេនាះពកព់ន័�នឹងករកតក់ង្របាកេ់ដមទងំ្រស�ងក�ុងៃថ�ែតមយួ ។  
 

្រគឹះស� នមនិ្រត�វរបប់��ូ លត្រម�វករសន�នីយភាពទងំឡាយណាែដលេកតេចញពីករេកនេឡងៃនត្រម�វករករ

ធានាបែន�មេដយសរបែ្រមប្រម�លៃថ�េលទីផ្សោរ ឬេដយសរ្រទព្យធានាធា� កៃ់ថ� ។ ត្រម�វករសន�នីយភាព ទងំ 

េនះ នឹង្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.៤២ ។ 
 

េនេពលទូទត្់របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�ែដលធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង

្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ េដយកតក់ងនូវលំហូរចូល

្រទព្យធានា ឬសច្់របាកេ់ផ្សងៗែដលេកតេចញពីកតព�កិច�តមករសន្យោ ស្រមាបស់ច្់របាក ់ឬ្រទព្យធានាែដល

ផ�ល់ឲ្យេដយសមភាគី ្របសិនេប ្រគឹះស� នមានសិទ�ិេ្រប្របាស់វត�ុធានាេនាះេឡងវញិ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤២ ៖ ខ�ងេ់នះស្រមាប ់ “លំហូរេចញៃន្រទព្យធានាេលឧបករណ៍និស្សន�” េដយសរទីផ្សោរទមទរឲ្យមាន

្រទព្យធានាស្រមាបប់ែ្រមប្រម�លតៃម�ទីផ្សោរ (Mark-to-market) ៃនឧបករណ៍និស្សន� និង្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ។ 

្រគឹះស� នអច្របឈមនឹងហនភិយ័សន�នីយភាព េនេពលមានបែ្រមប្រម�លតៃម�្រទព្យធានាទងំេនះ េនេពល្រគឹះស� ន

ចុះកិច�សន្យោប��  ំ េដម្បកីរពរខ�ួនឯងេទនឹងបែ្រមប្រម�លៃនតៃម�ឧបករណ៍និស្សន�េលទីផ្សោរ និង្របតិបត�ិករ

េផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍ខ�ងេ់នះនូវលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលបណា� លមកពបីែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរ

ទកទ់ងេទនឹង្រទព្យធានា ។ ករគណនា្រត�វេធ�េឡង តមវធិីស�ស�េមលេល្របវត�ិៃន្របតិបត�ិករ (Look Back 

Approach) ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វរយករណ៍  គឺជាលំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា្របចែំខធំជាងេគ (តៃម� 
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ដចខ់ត) ក�ុងរយៈេពល ២៤ែខ ចុងេ្រកយ ។ លំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា (តៃម�ដចខ់ត) គឺជាតៃម�កតក់ងរវង 

លំហូរេចញនិងលំហូរចូល  េទះបីជាលំហូរេចញនិងលំហូរចូលទងំេនាះមានែចងេនក�ុងកិច�សន្យោែដលអច

កតក់ងបានរចួេហយកេ៏ដយ ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤៣ ៖ រយករណ៍ពីត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�បែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរៃន្រទព្យធានារបស់ ឧបករណ៍ 

និស្សន� ឬ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ក�ុងករណីមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ ករខតបងេ់លតៃម�ៃន្រទព្យធានាទងំេនះ 

្រត�វថ�ឹង ០% ្របសិនេប្រទព្យធានាទងំេនះជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វថ�ឹង ២០% 

ចំេពះ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ។ តៃម�្រទព្យធានាែដលេលស ែដលសមភាគីអចទមទរេទវញិ្រត�វ រយករណ៍

បែន�មក�ុងខ�ងេ់នះ ១០០% ។ 
 

ង. កិច�សន្យោ (Committed Facilities) 

 កិច�សន្យោឥណទន នងិកិច�សន្យោសន�នីយភាព សំេដដល់កិច�សន្យោ ឬកតព�កិច�ក�ុងករផ�ល់ទុន ក�ុងេពល 

អនាគត ដល់សមភាគី (ដុំ ឬរយ) ។ ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ កិច�សន្យោទងំេនះអចប��ូ លបានែតក�ុង

ករណីជាកិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបាន ឬអចបដិេសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ ចំែណក  កិច�សន្យោ 

ែដលអចបដិេសធបានេដយគា� នលក�ខណ�  ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ២.៧១ ។ កិច�សន្យោសន�នីយភាពសំេដ

ដល់កិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបានេលទឹក្របាកែ់ដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសន�នីយ

ភាពែដលេកតមាន ដូចកណំតក់�ុងជពូំកទ១ី ។   

ខ�ង ់ ២.៥១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់អតិថិជនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់២.៥២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់អតិថជិនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍ និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់២.៥៤ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៥ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទ១ី ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៦ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទ១ី ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៧ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទ១ី ។ 
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ដចខ់ត) ក�ុងរយៈេពល ២៤ែខ ចុងេ្រកយ ។ លំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា (តៃម�ដចខ់ត) គឺជាតៃម�កតក់ងរវង 

លំហូរេចញនិងលំហូរចូល  េទះបីជាលំហូរេចញនិងលំហូរចូលទងំេនាះមានែចងេនក�ុងកិច�សន្យោែដលអច

កតក់ងបានរចួេហយកេ៏ដយ ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤៣ ៖ រយករណ៍ពីត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�បែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរៃន្រទព្យធានារបស់ ឧបករណ៍ 

និស្សន� ឬ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ក�ុងករណីមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ ករខតបងេ់លតៃម�ៃន្រទព្យធានាទងំេនះ 

្រត�វថ�ឹង ០% ្របសិនេប្រទព្យធានាទងំេនះជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វថ�ឹង ២០% 

ចំេពះ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ។ តៃម�្រទព្យធានាែដលេលស ែដលសមភាគីអចទមទរេទវញិ្រត�វ រយករណ៍

បែន�មក�ុងខ�ងេ់នះ ១០០% ។ 
 

ង. កិច�សន្យោ (Committed Facilities) 

 កិច�សន្យោឥណទន នងិកិច�សន្យោសន�នីយភាព សំេដដល់កិច�សន្យោ ឬកតព�កិច�ក�ុងករផ�ល់ទុន ក�ុងេពល 

អនាគត ដល់សមភាគី (ដុំ ឬរយ) ។ ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ កិច�សន្យោទងំេនះអចប��ូ លបានែតក�ុង

ករណីជាកិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបាន ឬអចបដិេសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ ចំែណក  កិច�សន្យោ 

ែដលអចបដិេសធបានេដយគា� នលក�ខណ�  ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ២.៧១ ។ កិច�សន្យោសន�នីយភាពសំេដ

ដល់កិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបានេលទឹក្របាកែ់ដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសន�នីយ

ភាពែដលេកតមាន ដូចកណំតក់�ុងជពូំកទី១ ។   

ខ�ង ់ ២.៥១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់អតិថិជនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់២.៥២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់អតិថជិនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍ និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់២.៥៤ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៥ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទ១ី ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៦ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៧ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 
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ខ�ង ់ ២.៥៨ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទ១ី ។ 

ខ�ង ់២.៥៩ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់នីតិបុគ�លេផ្សង

េទៀត និងរយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នកតព�កិច�ផ�ល់ទុនេផ្សងេទៀតក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ែដលមនិបានរយករណ៍

េនក�ុងខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ។ 

ខ�ង ់ ២.៦០ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់នីតបិុគ�ល

េផ្សងេទៀត ។ 
 

ច. បណុំលយថាភាពេផ្សងៗ  

 បំណុលយថាភាពេផ្សងៗ អចជាបំណុលជាបក់ិច�សន្យោ ឬមនិជាបក់ិច�សន្យោ ។ េនេពលែដលគិតពទីំហំទឹក

្របាកៃ់នលំហូរេចញែដលអចេកតមាន ្រគឹះស� ន្រត�វពចិរណាេទេលផលបះ៉ពល់ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះក�ុងករណីមនិ

បានបំេពញត្រម�វករអតិថជិនរបស់ខ�ួន ។ 

ខ�ង ់ ២.៧១ ៖  រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោអចបដិេសធបានេដយគា� នលក�ខណ�   ែដល្រគឹះស� ន

មានសិទ�បិដិេសធករដកសមតុល្យែដលមនិទនេ់្រប្របាស់របស់អតិថិជន ។ ខ�ងេ់នះករ៏បប់��ូ លកិច�សន្យោ និង

កតព�កិច�ែដលមានលក�ខណ� ក�ុងករផ�ល់ទុនែដលមនិបានរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.៧២ និង២.៧៣  ។ 

ខ�ង ់ ២.៧២ ៖ ស្រមាបក់តព�កិច�ទុនយថាភាពែដលជាកតព�កិច�ទកទ់ងនឹងហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ខ�ងេ់នះ

្រត�វរយករណ៍ទឹក្របាកលំ់ហូរេចញសុទ�្របចែំខជាមធ្យមក�ុងអំឡុងេពល ១២ែខ ចុងេ្រកយ ្របសិនេបលំហូរ

េចញៃនសច្់របាកធ់ំជាងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់។ ផ�ុយេទវញិ ្រត�វរយករណ៍ “សូន្យ” ្របសិនេបលំហូរចូល

ៃនសច្់របាកធ់ំជាងលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់  ។ ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� រមួមានកតព�កិច�ទកទ់ងផា� ល់នឹង

ពណិជ�កម� ដូចជា Trade Discount និង Trade Debt Assignment, Documentary និង Clean Collection, 

បណ� នាចូំល (Import Bills) បណ� នាេំចញ (Export Bills) និងករធានាពកព់ន័�នឹងកតព�កិច�ហិរ��ប្បទន

ពណិជ�កម� ដូចជាករធានាេលករដឹកជ��ូ ន ។ 

ខ�ង ់ ២.៧៣ ៖ ស្រមាបក់តព�កិច�ទុនយថាភាពែដលេកតពីករធានា និងលិខិតឥណទនេ្រកពីកតព�កិច� 

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម�  ខ�ងេ់នះ្រត�វរយករណ៍ទកឹ្របាកលំ់ហូរេចញសុទ�្របចែំខជាមធ្យមក�ុងអំឡុងេពល 

១២ែខ ចុងេ្រកយ ្របសិនេបលំហូរេចញៃនសច្់របាកធ់ំជាងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ។ ផ�ុយេទវញិ ្រត�វ

រយករណ៍ “សូន្យ” ្របសិនេបលំហូរចូលៃនសច្់របាកធ់ជំាងលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ ។  
 

ឆ. លំហូរេចញៃនសច្់របាកត់មកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់២.៨១ ៖ រយករណ៍លំហូរេចញៃនសច្់របាកត់មកិច�សន្យោ ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ដូចជាលំហូរេចញៃន

សច្់របាកេ់ដម្បទូីទត ់ Unsecured Collateral Borrowings   បំណុលេផ្សងៗ (Unsecured Debt 

Borrowing), Uncovered Short Position, ភាគលភ (Dividends)  និងករទូទតស់ងករ្របាក ់(Contractual 
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ខ�ង ់២.៣៣ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយមាស (ខ�ង ់១.២៤) ។ 

ខ�ង ់២.៣៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យទុនមានករធានា ែដលដល់ឥណ្របតិទនក�ុងអឡុំងេពល ៣០ៃថ� និងធានា

េដយ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតេ្រកពីខ�ង ់១.១១ ដល់ ១.២៤ ។ 
 

ឃ. ត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�នងឹ្របតបិត�កិរឧបករណ៍នសិ្សន� នងិ្របតបិត�កិរេផ្សងេទៀត 

ខ�ង ់២.៤១ ៖ ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�តមកិច�សន្យោតម 

វធិីស�ស� Mark-to-Market ឬករវយតៃម�ទូេទ ។ លំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃន្របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន� 

ែដល្រត�វរយករណ៍េនក�ុងខ�ង ់ ២.៤១ រមួមានបុព�លភ (Premium) និង margin call ឬ្របតិបត�ិករ 

្របហក្់របែហល  ករទូទតសំ់ណងជា្របាក ់(Possible monetary compensations) ករទូទតក់រ្របាក ់និង

្របាកេ់ដម ។ លំហូរសច្់របាកអ់ចគណនាែផ�កេលមូលដ� នកតក់ង (net basis) េដយសមភាគី េនេពល

ែដលមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ កិច�សន្យោ Option ្រត�វសន�តថានឹងអនុវត�េនេពលែដលមានចំេណញ (in the 

money) ។  
 

្រគឹះស� នអចកតក់ងរវងលំហូរេចញ និងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ែដលេកតេឡងពឧីបករណ៍និស្សន�ៃនករប�ូរ

របូិយបណ� បរេទស (Foreign exchange derivative) េទះបីមនិមានែចងក�ុងកិច�សន្យោកេ៏ដយ ្របសិនេប
្របតិបត�ិករេនាះពកព់ន័�នឹងករកតក់ង្របាកេ់ដមទងំ្រស�ងក�ុងៃថ�ែតមយួ ។  
 

្រគឹះស� នមនិ្រត�វរបប់��ូ លត្រម�វករសន�នីយភាពទងំឡាយណាែដលេកតេចញពីករេកនេឡងៃនត្រម�វករករ

ធានាបែន�មេដយសរបែ្រមប្រម�លៃថ�េលទីផ្សោរ ឬេដយសរ្រទព្យធានាធា� កៃ់ថ� ។ ត្រម�វករសន�នីយភាព ទងំ 

េនះ នឹង្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.៤២ ។ 
 

េនេពលទូទត្់របតិបត�ិករឧបករណ៍និស្សន�ែដលធានាេដយ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង

្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វគណនាលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ េដយកតក់ងនូវលំហូរចូល

្រទព្យធានា ឬសច្់របាកេ់ផ្សងៗែដលេកតេចញពីកតព�កិច�តមករសន្យោ ស្រមាបស់ច្់របាក ់ឬ្រទព្យធានាែដល

ផ�ល់ឲ្យេដយសមភាគី ្របសិនេប ្រគឹះស� នមានសិទ�ិេ្រប្របាស់វត�ុធានាេនាះេឡងវញិ ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤២ ៖ ខ�ងេ់នះស្រមាប ់ “លំហូរេចញៃន្រទព្យធានាេលឧបករណ៍និស្សន�” េដយសរទីផ្សោរទមទរឲ្យមាន

្រទព្យធានាស្រមាបប់ែ្រមប្រម�លតៃម�ទីផ្សោរ (Mark-to-market) ៃនឧបករណ៍និស្សន� និង្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ។ 

្រគឹះស� នអច្របឈមនឹងហនភិយ័សន�នីយភាព េនេពលមានបែ្រមប្រម�លតៃម�្រទព្យធានាទងំេនះ េនេពល្រគឹះស� ន

ចុះកិច�សន្យោប��  ំ េដម្បកីរពរខ�ួនឯងេទនឹងបែ្រមប្រម�លៃនតៃម�ឧបករណ៍និស្សន�េលទីផ្សោរ និង្របតិបត�ិករ

េផ្សងេទៀត ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍ខ�ងេ់នះនូវលំហូរេចញៃនសច្់របាកែ់ដលបណា� លមកពបីែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរ

ទកទ់ងេទនឹង្រទព្យធានា ។ ករគណនា្រត�វេធ�េឡង តមវធិីស�ស�េមលេល្របវត�ិៃន្របតិបត�ិករ (Look Back 

Approach) ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វរយករណ៍  គឺជាលំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា្របចែំខធំជាងេគ (តៃម� 
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ដចខ់ត) ក�ុងរយៈេពល ២៤ែខ ចុងេ្រកយ ។ លំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា (តៃម�ដចខ់ត) គឺជាតៃម�កតក់ងរវង 

លំហូរេចញនិងលំហូរចូល  េទះបីជាលំហូរេចញនិងលំហូរចូលទងំេនាះមានែចងេនក�ុងកិច�សន្យោែដលអច

កតក់ងបានរចួេហយកេ៏ដយ ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤៣ ៖ រយករណ៍ពីត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�បែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរៃន្រទព្យធានារបស់ ឧបករណ៍ 

និស្សន� ឬ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ក�ុងករណីមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ ករខតបងេ់លតៃម�ៃន្រទព្យធានាទងំេនះ 

្រត�វថ�ឹង ០% ្របសិនេប្រទព្យធានាទងំេនះជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វថ�ឹង ២០% 

ចំេពះ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ។ តៃម�្រទព្យធានាែដលេលស ែដលសមភាគីអចទមទរេទវញិ្រត�វ រយករណ៍

បែន�មក�ុងខ�ងេ់នះ ១០០% ។ 
 

ង. កិច�សន្យោ (Committed Facilities) 

 កិច�សន្យោឥណទន នងិកិច�សន្យោសន�នីយភាព សំេដដល់កិច�សន្យោ ឬកតព�កិច�ក�ុងករផ�ល់ទុន ក�ុងេពល 

អនាគត ដល់សមភាគី (ដុំ ឬរយ) ។ ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ កិច�សន្យោទងំេនះអចប��ូ លបានែតក�ុង

ករណីជាកិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបាន ឬអចបដិេសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ ចំែណក  កិច�សន្យោ 

ែដលអចបដិេសធបានេដយគា� នលក�ខណ�  ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ២.៧១ ។ កិច�សន្យោសន�នីយភាពសំេដ

ដល់កិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបានេលទឹក្របាកែ់ដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសន�នីយ

ភាពែដលេកតមាន ដូចកណំតក់�ុងជពូំកទី១ ។   

ខ�ង ់ ២.៥១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់អតិថិជនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់២.៥២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់អតិថជិនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍ និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់២.៥៤ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៥ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៦ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៧ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 
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ដចខ់ត) ក�ុងរយៈេពល ២៤ែខ ចុងេ្រកយ ។ លំហូរសុទ�ៃនតៃម�វត�ុធានា (តៃម�ដចខ់ត) គឺជាតៃម�កតក់ងរវង 

លំហូរេចញនិងលំហូរចូល  េទះបីជាលំហូរេចញនិងលំហូរចូលទងំេនាះមានែចងេនក�ុងកិច�សន្យោែដលអច

កតក់ងបានរចួេហយកេ៏ដយ ។ 
 

ខ�ង ់ ២.៤៣ ៖ រយករណ៍ពីត្រម�វករសន�នយីភាពពកព់ន័�បែ្រមប្រម�លតៃម�ទផី្សោរៃន្រទព្យធានារបស់ ឧបករណ៍ 

និស្សន� ឬ្របតិបត�ិករេផ្សងេទៀត ក�ុងករណីមានែចងក�ុងកិច�សន្យោ ។ ករខតបងេ់លតៃម�ៃន្រទព្យធានាទងំេនះ 

្រត�វថ�ឹង ០% ្របសិនេប្រទព្យធានាទងំេនះជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វថ�ឹង ២០% 

ចំេពះ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត ។ តៃម�្រទព្យធានាែដលេលស ែដលសមភាគីអចទមទរេទវញិ្រត�វ រយករណ៍

បែន�មក�ុងខ�ងេ់នះ ១០០% ។ 
 

ង. កិច�សន្យោ (Committed Facilities) 

 កិច�សន្យោឥណទន និងកិច�សន្យោសន�នីយភាព សំេដដល់កិច�សន្យោ ឬកតព�កិច�ក�ុងករផ�ល់ទុន ក�ុងេពល 

អនាគត ដល់សមភាគី (ដុំ ឬរយ) ។ ស្រមាបក់រគណនាអនុបាតេនះ កិច�សន្យោទងំេនះអចប��ូ លបានែតក�ុង

ករណីជាកិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបាន ឬអចបដិេសធបានេដយមានលក�ខណ�  ។ ចំែណក  កិច�សន្យោ 

ែដលអចបដិេសធបានេដយគា� នលក�ខណ�  ្រត�វរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ២.៧១ ។ កិច�សន្យោសន�នីយភាពសំេដ

ដល់កិច�សន្យោែដលមនិអចបដិេសធបានេលទឹក្របាកែ់ដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសន�នីយ

ភាពែដលេកតមាន ដូចកណំតក់�ុងជពូំកទី១ ។   

ខ�ង ់ ២.៥១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់អតិថិជនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់២.៥២ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់អតិថជិនជា

របូវន�បុគ�ល និងអតិថជិនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៣ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍ និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់២.៥៤ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដលផ�ល់ដល់្រក�មហុ៊នមនិ

ែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ និងធនាគារកណា� ល ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៥ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៦ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 

ខ�ង ់ ២.៥៧ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន 

ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 
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ខ�ង ់ ២.៥៨ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់្រគឹះស� ន

ហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ 

ខ�ង ់២.៥៩ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោឥណទនមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់នីតិបុគ�លេផ្សង

េទៀត និងរយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នកតព�កិច�ផ�ល់ទុនេផ្សងេទៀតក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ែដលមនិបានរយករណ៍

េនក�ុងខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ។ 

ខ�ង ់ ២.៦០ ៖ រយករណ៍ទហំំទឹក្របាកក់�ុងកិច�សន្យោសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់  ែដលផ�ល់ដល់នីតបិុគ�ល

េផ្សងេទៀត ។ 
 

ច. បណុំលយថាភាពេផ្សងៗ  

 បំណុលយថាភាពេផ្សងៗ អចជាបំណុលជាបក់ិច�សន្យោ ឬមនិជាបក់ិច�សន្យោ ។ េនេពលែដលគិតពទីំហំទឹក

្របាកៃ់នលំហូរេចញែដលអចេកតមាន ្រគឹះស� ន្រត�វពចិរណាេទេលផលបះ៉ពល់ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះក�ុងករណីមនិ

បានបំេពញត្រម�វករអតិថជិនរបស់ខ�ួន ។ 

ខ�ង ់ ២.៧១ ៖  រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់នកិច�សន្យោអចបដិេសធបានេដយគា� នលក�ខណ�   ែដល្រគឹះស� ន

មានសិទ�បិដិេសធករដកសមតុល្យែដលមនិទនេ់្រប្របាស់របស់អតិថិជន ។ ខ�ងេ់នះករ៏បប់��ូ លកិច�សន្យោ និង

កតព�កិច�ែដលមានលក�ខណ� ក�ុងករផ�ល់ទុនែដលមនិបានរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់២.៧២ និង២.៧៣  ។ 

ខ�ង ់ ២.៧២ ៖ ស្រមាបក់តព�កិច�ទុនយថាភាពែដលជាកតព�កិច�ទកទ់ងនឹងហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ខ�ងេ់នះ

្រត�វរយករណ៍ទឹក្របាកលំ់ហូរេចញសុទ�្របចែំខជាមធ្យមក�ុងអំឡុងេពល ១២ែខ ចុងេ្រកយ ្របសិនេបលំហូរ

េចញៃនសច្់របាកធ់ំជាងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់។ ផ�ុយេទវញិ ្រត�វរយករណ៍ “សូន្យ” ្របសិនេបលំហូរចូល

ៃនសច្់របាកធ់ំជាងលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់  ។ ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� រមួមានកតព�កិច�ទកទ់ងផា� ល់នឹង

ពណិជ�កម� ដូចជា Trade Discount និង Trade Debt Assignment, Documentary និង Clean Collection, 

បណ� នាចូំល (Import Bills) បណ� នាេំចញ (Export Bills) និងករធានាពកព់ន័�នឹងកតព�កិច�ហិរ��ប្បទន

ពណិជ�កម� ដូចជាករធានាេលករដឹកជ��ូ ន ។ 

ខ�ង ់ ២.៧៣ ៖ ស្រមាបក់តព�កិច�ទុនយថាភាពែដលេកតពីករធានា និងលិខិតឥណទនេ្រកពីកតព�កចិ� 

ហិរ��ប្បទនពណិជ�កម�  ខ�ងេ់នះ្រត�វរយករណ៍ទកឹ្របាកលំ់ហូរេចញសុទ�្របចែំខជាមធ្យមក�ុងអំឡុងេពល 

១២ែខ ចុងេ្រកយ ្របសិនេបលំហូរេចញៃនសច្់របាកធ់ំជាងលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ។ ផ�ុយេទវញិ ្រត�វ

រយករណ៍ “សូន្យ” ្របសិនេបលំហូរចូលៃនសច្់របាកធ់ជំាងលំហូរេចញៃនសច្់របាក ់ ។  
 

ឆ. លំហូរេចញៃនសច្់របាកត់មកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់២.៨១ ៖ រយករណ៍លំហូរេចញៃនសច្់របាកត់មកិច�សន្យោ ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ដូចជាលំហូរេចញៃន

សច្់របាកេ់ដម្បទូីទត ់ Unsecured Collateral Borrowings   បំណុលេផ្សងៗ (Unsecured Debt 

Borrowing), Uncovered Short Position, ភាគលភ (Dividends)  និងករទូទតស់ងករ្របាក ់(Contractual 
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Interest Payments) ។ លំហូរេចញែដលទកទ់ងនឹងចំណាយ្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន មនិ្រត�វបានរប ់

ប��ូ លេនក�ុង ករគណនាអនុបាតេនះេទ ។ 
  

៣. លំហូរចូលៃនសច្់របាក ់

 េនេពលគណនាលំហូរចូលៃនសច់្របាក់ ្រគឹះស� ន្រត�វគិតែតលំហូរចូល្រទព្យសកម�ស�ងដ់រដក់សល់ 

រមួទងំ ករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត ់ េដយមនិរពំឹងថាមានករខកខនទូទតស់ងក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ ជា

េគាលករណ៍ លំហូរចូលយថាភាព មនិ្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងលំហូរចូលៃនសច្់របាកស់របុេទ ។ ករថ�ឹងលំហូរ

ចូលៃនសច្់របាក ់ ្រត�វេយាងេលករសន�ត ឬកររពំឹងទុកៃនករផ�ល់ឥណទនរបស់្រគឹះស� ន ែផ�កេល្របេភទ

សមភាគី ។ 
 

ក្រមតិកណំតេ់លលំហូរចូលសរបុៃនសច្់របាក ់៖   
 

លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក្រត�វបានកណំត្់រតមឹ ៧៥% (ចតិសិប្របាភំាគរយ) ៃនលំហូរេចញៃនសច់

្របាកែ់ដលរពំឹងទុក េដម្ីបេជៀសវងករពឹងែផ�កទងំ្រស�ងេលលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ក�ុងករបំេពញត្រម�វករ

សន�នីយភាព និងេដម្បធីានាបាននូវក្រមតិអប្បបរមាៃន្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន ។ េនះ

មាននយ័ថា ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានេស�នឹង ២៥% (ៃម�្របាភំាគរយ) ៃន

លំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

ក្រមតិកណំតប់ែន�ម ៖ 
 

លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលេកតេចញពីកិច�សន្យោផ�ល់ទុនផ�ូវករនិងមនិអចបដិេសធបាន (formalized and 

irrevocable committed fund facilities) ជាមយួទីស� កក់រកណា� លរបស់សខ ឬ ្រក�មហុ៊នេមរបស់បុត�សម�ន័�

ធនាគារបរេទស ្រត�វបានកំណត្់រតឹម ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃនលំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក 

េដម្ីបេជៀសវងករពឹងែផ�កខ� ងំេទេលលំហូរចូលពសីមភាគីែតមយួ (សូមេមលខ�ង ់៣.២២) ។ 
 

កចិ�សន្យោឥណទននងិសន�នយីភាព ជាមយួ្រគះឹស� នដៃទេទៀត ៖ 
 

កិច�សន្យោឥណទននិងសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់ជាមយួ្រគឹះស� នដៃទេទៀត ្រត�វបានថ�ឹង ០% (សូន្យភាគ

រយ) ៃនលំហូរចូល េលកែលងែត កិច�សន្យោចំេពះសខនិងបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទស ែដលបានអនុ�� ត

្រសបតមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុង្របករ ១០ ៃន្របកសេនះ េ្រពះថាក�ុងស� នភាពតនតឹង ្រគឹះស� នអចនឹង

មនិមានលទ�ភាពេ្រប្របាស់កិច�សន្យោទងំេនាះេទ ។ 
 

ក- កចិ�សន្យោ Reverse-repo នងិកម�មីលូប្រត (Securities Borrowing)  
 

ខ�ង ់ ៣.១១ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតទិនក�ុង

អំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និងមនិ្រត�វបានេ្របជា
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្រទព្យប�� េំឡងវញិ (not re-hypothecated) ។ ្រគះឹស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះនឹង្រត�វបន� (Rolled 

over) េឡងវញិ េហតុេនះនងឹគា� នលំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់ទ (ថ�ងឹ ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១២ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំ

េឡងវញិ ។ េដយេយាងេលគុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះ មនិអចបន�

េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ២៥%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៣ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំេឡងវញិ ។ េដយេយាងេល
គុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះមនិអចបន�េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ១០០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វបានេ្របជា

្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង 

០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៥ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡង

វញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៦ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�ត

ថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ងឹ ០%) ។ 
 

ខ- កចិ�សន្យោមនិទនេ់្រប្របាស់ ព្ីរគះឹស� នេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.២១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោឥណទននងិសន�នីយភាពែដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដល

្រគឹះស� នមានជាមយួ្រគះឹស� នេផ្សងេទៀត ។ គរួកតស់មា� ល់ថា ទ្រមងរ់បាយករណ៍េនះមានបណំងឆ�ុះប�� ំងពី
ស� នភាពតនតឹង ដូេច�ះកិច�សន្យោែបបេនះ្រត�វសន�តថាមនិអចេ្រប្របាស់បាន និងមានអ្រតថ�ឹងលំហូរចូល ០% ។ 

ករសន�តេនះគឺេដម្ប ី (១) កតប់ន�យកររលដលៃនហនិភយ័សន�នីយភាព ព្ីរគឹះស� នមយួ េទ្រគឹះស� ន

េផ្សងេទៀត  និង (២) ឆ�ុះប�� ំងពហីនិភយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិមានលទ�ភាពអនុវត�តមកិច�សន្យោ
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្រទព្យប�� េំឡងវញិ (not re-hypothecated) ។ ្រគះឹស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះនឹង្រត�វបន� (Rolled 

over) េឡងវញិ េហតុេនះនងឹគា� នលំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់ទ (ថ�ងឹ ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១២ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតទិន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំ

េឡងវញិ ។ េដយេយាងេលគុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះ មនិអចបន�

េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ២៥%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៣ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំេឡងវញិ ។ េដយេយាងេល
គុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះមនិអចបន�េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ១០០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វបានេ្របជា

្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង 

០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៥ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡង

វញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៦ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�ត

ថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ងឹ ០%) ។ 
 

ខ- កចិ�សន្យោមនិទនេ់្រប្របាស់ ព្ីរគះឹស� នេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.២១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោឥណទននិងសន�នីយភាពែដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដល

្រគឹះស� នមានជាមយួ្រគះឹស� នេផ្សងេទៀត ។ គរួកតស់មា� ល់ថា ទ្រមងរ់បាយករណ៍េនះមានបណំងឆ�ុះប�� ំងពី
ស� នភាពតនតឹង ដូេច�ះកិច�សន្យោែបបេនះ្រត�វសន�តថាមនិអចេ្រប្របាស់បាន និងមានអ្រតថ�ឹងលំហូរចូល ០% ។ 

ករសន�តេនះគឺេដម្ប ី (១) កតប់ន�យកររលដលៃនហនិភយ័សន�នីយភាព ព្ីរគឹះស� នមយួ េទ្រគឹះស� ន

េផ្សងេទៀត  និង (២) ឆ�ុះប�� ំងពហីនិភយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិមានលទ�ភាពអនុវត�តមកិច�សន្យោ
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ឥណទននិងសន�នីយភាព ឬ្រគឹះស� នេនាះសេ្រមចចិត�មនិអនុវត�កិច�សន្យោ េដយទទួលយកហនិភយ័គតិយុត�ិ 

និងហនភិយ័េករ ិ៍�េឈ� ះ េដម្បរីក្សោសន�នីយភាពរបស់ខ�ួន ។  

ខ�ង ់ ៣.២២៖ ខ�ងេ់នះគឺេ្របស្រមាបែ់តសខ នងិបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសែដលទទួលបានអជា� បណ� ពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វរយករណ៍ទំហំទឹក្របាកទ់ងំ្រស�ងៃនកិច�សន្យោផ�ល់ទុនផ�ូវករនិងមនិអច

បដិេសធបាន (formalized and irrevocable committed fund facilities) ជាមយួទីស� កក់រកណា� លរបស់ 

សខ ឬធនាគារេមរបស់បុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស ែដលបានអនុ�� ត្រសបតមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុង្របករ 

១០ ៃន្របកសេនះ ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វចតទុ់កជាលំហូរចូល ្រត�វកំណត្់រតឹម ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃន

លំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

គ. លំហូរចូលពកីចិ�សន្យោេផ្សងៗ ែដលមានករធានា ឬមនិមានករធានា 
 

អ្រតៃនលំហូរចូល្រត�វបានកណំតេ់ទតម្របេភទៃនសមភាគី ។ ឥណទយី្រត�វបានចតទុ់កថាបំេពញបានេពញ

េលញតមកិច�សន្យោជាមយួ្រគឹះស� នេនេពលែដល ឥណទយីេនាះមនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ងទងំ

្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់។ 

ខ�ង ់៣.៣១ ដល់ ៣.៣២ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោពីអតិថិជនជារបូវន�បុគ�ល នងិ

អតិថិជនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចបានកំណតក់�ុងជពូំកទ១ី ខងេល ។ ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទ

េលករទូទតទ់ងំឡាយណា(របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដលទទួលបានពីអតថិិជនជារបូវន�

បុគ�ល និងអតិថជិនសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យមែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទត់

សង) ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ ប៉ុែន� ្រគឹះស� នរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទអតិថិជនដែដលេនក�ុងអ្រត ៥០%   

េនាះមាននយ័ថា ខ�ងទ់ងំពីរេនះ ្រត�វថ�ឹង្រតឹមែត ៥០% ប៉ុេណា� ះ ។ 

ខ�ង ់ ៣.៣៣ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោ េទតម្របេភទស� បន័ ។ 

ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទេលករទូទតទ់ងំឡាយណា (របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដល

ទទួលបានពីអតិថជិនដុំ នងិអតិថិជនជាស� បន័នតីិបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករ

យឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ង) ក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ េលសពីេនះ  ្រគះឹស� នមនិរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួទងំធនាគារកណា� ល និងបន�ផ�ល់ឥណទនក�ុងអ្រត ៥០% េទអតិថិជនេផ្សង

េទៀតដូចជា ្រក�មហុ៊នមនិែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ ធនាគារអភវិឌ្ឍ សហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និង

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចបានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ េនាះមាននយ័ថា ខ�ង ់៣.៣៣ ៣.៣៦ ៣.៣៧ និង

៣.៣៨ ្រត�វថ�ឹង ៥០% និងខ�ង ់៣.៣៤ និង៣.៣៥ ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ចំណា៖ំ 

- ខ�ង ់ ៣.៣៥ ៖ រយករណ៍នូវលំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមាន 

កំណតក់�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។ ខ�ងេ់នះរបប់��ូ លទងំលំហូរចូលែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ខងមុខ ពី្របភពទុនែដលជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន
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Interest Payments) ។ លំហូរេចញែដលទកទ់ងនឹងចំណាយ្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន មនិ្រត�វបានរប ់

ប��ូ លេនក�ុង ករគណនាអនុបាតេនះេទ ។ 
  

៣. លំហូរចូលៃនសច្់របាក ់

 េនេពលគណនាលំហូរចូលៃនសច់្របាក់ ្រគឹះស� ន្រត�វគិតែតលំហូរចូល្រទព្យសកម�ស�ងដ់រដក់សល់ 

រមួទងំ ករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត ់ េដយមនិរពំឹងថាមានករខកខនទូទតស់ងក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ ជា

េគាលករណ៍ លំហូរចូលយថាភាព មនិ្រត�វបានរបប់��ូ លក�ុងលំហូរចូលៃនសច្់របាកស់របុេទ ។ ករថ�ឹងលំហូរ

ចូលៃនសច្់របាក ់ ្រត�វេយាងេលករសន�ត ឬកររពំឹងទុកៃនករផ�ល់ឥណទនរបស់្រគឹះស� ន ែផ�កេល្របេភទ

សមភាគី ។ 
 

ក្រមតិកណំតេ់លលំហូរចូលសរបុៃនសច្់របាក ់៖   
 

លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក្រត�វបានកណំត្់រតមឹ ៧៥% (ចតិសិប្របាភំាគរយ) ៃនលំហូរេចញៃនសច់

្របាកែ់ដលរពំឹងទុក េដម្ីបេជៀសវងករពឹងែផ�កទងំ្រស�ងេលលំហូរចូលៃនសច្់របាក ់ ក�ុងករបំេពញត្រម�វករ

សន�នីយភាព និងេដម្បធីានាបាននូវក្រមតិអប្បបរមាៃន្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបាន ។ េនះ

មាននយ័ថា ្រគឹះស� ន្រត�វរក្សោ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលអចទទួលយកបានេស�នឹង ២៥% (ៃម�្របាភំាគរយ) ៃន

លំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

ក្រមតិកណំតប់ែន�ម ៖ 
 

លំហូរចូលៃនសច្់របាកែ់ដលេកតេចញពីកិច�សន្យោផ�ល់ទុនផ�ូវករនិងមនិអចបដិេសធបាន (formalized and 

irrevocable committed fund facilities) ជាមយួទីស� កក់រកណា� លរបស់សខ ឬ ្រក�មហុ៊នេមរបស់បុត�សម�ន័�

ធនាគារបរេទស ្រត�វបានកំណត្់រតឹម ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃនលំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក 

េដម្ីបេជៀសវងករពឹងែផ�កខ� ងំេទេលលំហូរចូលពសីមភាគីែតមយួ (សូមេមលខ�ង ់៣.២២) ។ 
 

កចិ�សន្យោឥណទននងិសន�នយីភាព ជាមយួ្រគះឹស� នដៃទេទៀត ៖ 
 

កិច�សន្យោឥណទននិងសន�នីយភាពមនិទនេ់្រប្របាស់ជាមយួ្រគឹះស� នដៃទេទៀត ្រត�វបានថ�ឹង ០% (សូន្យភាគ

រយ) ៃនលំហូរចូល េលកែលងែត កចិ�សន្យោចំេពះសខនិងបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទស ែដលបានអនុ�� ត

្រសបតមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុង្របករ ១០ ៃន្របកសេនះ េ្រពះថាក�ុងស� នភាពតនតឹង ្រគឹះស� នអចនឹង

មនិមានលទ�ភាពេ្រប្របាស់កិច�សន្យោទងំេនាះេទ ។ 
 

ក- កចិ�សន្យោ Reverse-repo នងិកម�មីលូប្រត (Securities Borrowing)  
 

ខ�ង ់ ៣.១១ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទនក�ុង

អំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និងមនិ្រត�វបានេ្របជា
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្រទព្យប�� េំឡងវញិ (not re-hypothecated) ។ ្រគះឹស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះនឹង្រត�វបន� (Rolled 

over) េឡងវញិ េហតុេនះនងឹគា� នលំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់ទ (ថ�ងឹ ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១២ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតទិន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំ

េឡងវញិ ។ េដយេយាងេលគុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះ មនិអចបន�

េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ២៥%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៣ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំេឡងវញិ ។ េដយេយាងេល
គុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះមនិអចបន�េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ១០០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វបានេ្របជា

្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង 

០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៥ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡង

វញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៦ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�ត

ថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ងឹ ០%) ។ 
 

ខ- កចិ�សន្យោមនិទនេ់្រប្របាស់ ព្ីរគះឹស� នេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.២១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោឥណទននិងសន�នីយភាពែដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដល

្រគឹះស� នមានជាមយួ្រគះឹស� នេផ្សងេទៀត ។ គរួកតស់មា� ល់ថា ទ្រមងរ់បាយករណ៍េនះមានបណំងឆ�ុះប�� ំងពី
ស� នភាពតនតឹង ដូេច�ះកិច�សន្យោែបបេនះ្រត�វសន�តថាមនិអចេ្រប្របាស់បាន និងមានអ្រតថ�ឹងលំហូរចូល ០% ។ 

ករសន�តេនះគឺេដម្ប ី (១) កតប់ន�យកររលដលៃនហនិភយ័សន�នីយភាព ព្ីរគឹះស� នមយួ េទ្រគឹះស� ន

េផ្សងេទៀត  និង (២) ឆ�ុះប�� ំងពហីនិភយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិមានលទ�ភាពអនុវត�តមកិច�សន្យោ
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្រទព្យប�� េំឡងវញិ (not re-hypothecated) ។ ្រគះឹស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះនឹង្រត�វបន� (Rolled 

over) េឡងវញិ េហតុេនះនងឹគា� នលំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់ទ (ថ�ងឹ ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១២ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំ

េឡងវញិ ។ េដយេយាងេលគុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះ មនិអចបន�

េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ២៥%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៣ ៖  រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និងមនិ្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� ំេឡងវញិ ។ េដយេយាងេល
គុណភាពៃន្រទព្យសកម�ទងំេនាះ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថាកិច�សន្យោេនះមនិអចបន�េឡងវញិេទ  (ថ�ឹង ១០០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៤ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមានគុណភាពខ�ស់ និង្រត�វបានេ្របជា

្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង 

០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៥ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡង

វញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�តថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ឹង ០%) ។ 

ខ�ង ់ ៣.១៦ ៖ រយករណ៍សមតុល្យៃនកិច�សន្យោ Reverse-repo និងកម�មីូលប្រត ែដលមានឥណ្របតិទន

ក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� ក�ុងករណីវត�ុធានាជា្រទព្យសកម�សន�នីយមនិែមនជា ្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ ឬ ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត និង្រត�វបានេ្របជា្រទព្យប�� េំឡងវញិ ។ ្រគឹះស� ន្រត�វសន�ត

ថា កិច�សន្យោេនះអចបន�េឡងវញិ េដម្បទូីទត ់short position  (ថ�ងឹ ០%) ។ 
 

ខ- កចិ�សន្យោមនិទនេ់្រប្របាស់ ពី្រគះឹស� នេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.២១ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នកិច�សន្យោឥណទននិងសន�នីយភាពែដលមនិទនេ់្រប្របាស់ ែដល

្រគឹះស� នមានជាមយួ្រគះឹស� នេផ្សងេទៀត ។ គរួកតស់មា� ល់ថា ទ្រមងរ់បាយករណ៍េនះមានបណំងឆ�ុះប�� ំងពី
ស� នភាពតនតឹង ដូេច�ះកិច�សន្យោែបបេនះ្រត�វសន�តថាមនិអចេ្រប្របាស់បាន និងមានអ្រតថ�ឹងលំហូរចូល ០% ។ 

ករសន�តេនះគឺេដម្ប ី (១) កតប់ន�យកររលដលៃនហនិភយ័សន�នីយភាព ព្ីរគឹះស� នមយួ េទ្រគឹះស� ន

េផ្សងេទៀត  និង (២) ឆ�ុះប�� ំងពហីនិភយ័ែដល្រគឹះស� នេផ្សងេទៀតមនិមានលទ�ភាពអនុវត�តមកិច�សន្យោ
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ឥណទននិងសន�នីយភាព ឬ្រគឹះស� នេនាះសេ្រមចចិត�មនិអនុវត�កិច�សន្យោ េដយទទួលយកហនិភយ័គតិយុត�ិ 

និងហនភិយ័េករ ិ៍�េឈ� ះ េដម្បរីក្សោសន�នីយភាពរបស់ខ�ួន ។  

ខ�ង ់ ៣.២២៖ ខ�ងេ់នះគឺេ្របស្រមាបែ់តសខ និងបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសែដលទទួលបានអជា� បណ� ពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វរយករណ៍ទំហំទឹក្របាកទ់ងំ្រស�ងៃនកិច�សន្យោផ�ល់ទុនផ�ូវករនិងមនិអច

បដិេសធបាន (formalized and irrevocable committed fund facilities) ជាមយួទីស� កក់រកណា� លរបស់ 

សខ ឬធនាគារេមរបស់បុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស ែដលបានអនុ�� ត្រសបតមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុង្របករ 

១០ ៃន្របកសេនះ ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វចតទុ់កជាលំហូរចូល ្រត�វកំណត្់រតឹម ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃន

លំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

គ. លំហូរចូលពកីចិ�សន្យោេផ្សងៗ ែដលមានករធានា ឬមនិមានករធានា 
 

អ្រតៃនលំហូរចូល្រត�វបានកណំតេ់ទតម្របេភទៃនសមភាគី ។ ឥណទយី្រត�វបានចតទុ់កថាបំេពញបានេពញ

េលញតមកិច�សន្យោជាមយួ្រគឹះស� នេនេពលែដល ឥណទយីេនាះមនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ងទងំ

្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់។ 

ខ�ង ់៣.៣១ ដល់ ៣.៣២ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោពីអតិថិជនជារបូវន�បុគ�ល នងិ

អតិថិជនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចបានកំណតក់�ុងជពូំកទី១ ខងេល ។ ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទ

េលករទូទតទ់ងំឡាយណា(របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដលទទួលបានពីអតថិិជនជារបូវន�

បុគ�ល និងអតិថជិនសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យមែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទត់

សង) ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ ប៉ុែន� ្រគឹះស� នរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទអតិថិជនដែដលេនក�ុងអ្រត ៥០%   

េនាះមាននយ័ថា ខ�ងទ់ងំពីរេនះ ្រត�វថ�ឹង្រតឹមែត ៥០% ប៉េុណា� ះ ។ 

ខ�ង ់ ៣.៣៣ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោ េទតម្របេភទស� បន័ ។ 

ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទេលករទូទតទ់ងំឡាយណា (របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដល

ទទួលបានពីអតិថជិនដុំ នងិអតិថិជនជាស� បន័នតីិបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករ

យឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ង) ក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ េលសពីេនះ  ្រគះឹស� នមនិរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួទងំធនាគារកណា� ល និងបន�ផ�ល់ឥណទនក�ុងអ្រត ៥០% េទអតិថិជនេផ្សង

េទៀតដូចជា ្រក�មហុ៊នមនិែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ ធនាគារអភវិឌ្ឍ សហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និង

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចបានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ េនាះមាននយ័ថា ខ�ង ់៣.៣៣ ៣.៣៦ ៣.៣៧ និង

៣.៣៨ ្រត�វថ�ឹង ៥០% និងខ�ង ់៣.៣៤ និង៣.៣៥ ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ចំណា៖ំ 

- ខ�ង ់ ៣.៣៥ ៖ រយករណ៍នូវលំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមាន 

កំណតក់�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។ ខ�ងេ់នះរបប់��ូ លទងំលំហូរចូលែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ខងមុខ ពី្របភពទុនែដលជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន
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ឥណទននិងសន�នីយភាព ឬ្រគឹះស� នេនាះសេ្រមចចិត�មនិអនុវត�កិច�សន្យោ េដយទទួលយកហនិភយ័គតិយុត�ិ 

និងហនភិយ័េករ ិ៍�េឈ� ះ េដម្បរីក្សោសន�នីយភាពរបស់ខ�ួន ។  

ខ�ង ់ ៣.២២៖ ខ�ងេ់នះគឺេ្របស្រមាបែ់តសខ និងបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសែដលទទួលបានអជា� បណ� ពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វរយករណ៍ទំហំទឹក្របាកទ់ងំ្រស�ងៃនកិច�សន្យោផ�ល់ទុនផ�ូវករនិងមនិអច

បដិេសធបាន (formalized and irrevocable committed fund facilities) ជាមយួទីស� កក់រកណា� លរបស់ 

សខ ឬធនាគារេមរបស់បុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស ែដលបានអនុ�� ត្រសបតមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុង្របករ 

១០ ៃន្របកសេនះ ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វចតទុ់កជាលំហូរចូល ្រត�វកំណត្់រតឹម ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃន

លំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

គ. លំហូរចូលពកីចិ�សន្យោេផ្សងៗ ែដលមានករធានា ឬមនិមានករធានា 
 

អ្រតៃនលំហូរចូល្រត�វបានកណំតេ់ទតម្របេភទៃនសមភាគី ។ ឥណទយី្រត�វបានចតទុ់កថាបំេពញបានេពញ

េលញតមកិច�សន្យោជាមយួ្រគឹះស� នេនេពលែដល ឥណទយីេនាះមនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ងទងំ

្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់។ 

ខ�ង ់៣.៣១ ដល់ ៣.៣២ ៖ រយករណ៍ទំហំទកឹ្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោពីអតិថិជនជារបូវន�បុគ�ល នងិ

អតិថិជនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចបានកំណតក់�ុងជពូំកទី១ ខងេល ។ ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទ

េលករទូទតទ់ងំឡាយណា(របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដលទទួលបានពីអតថិិជនជារបូវន�

បុគ�ល និងអតិថជិនសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យមែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទត់

សង) ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ ប៉ុែន� ្រគឹះស� នរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទអតិថិជនដែដលេនក�ុងអ្រត ៥០%   

េនាះមាននយ័ថា ខ�ងទ់ងំពីរេនះ ្រត�វថ�ឹង្រតឹមែត ៥០% ប៉េុណា� ះ ។ 

ខ�ង ់ ៣.៣៣ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោ េទតម្របេភទស� បន័ ។ 

ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទេលករទូទតទ់ងំឡាយណា (របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដល

ទទួលបានពីអតិថជិនដុំ នងិអតិថិជនជាស� បន័នតីិបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករ

យឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ង) ក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ េលសពីេនះ  ្រគះឹស� នមនិរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួទងំធនាគារកណា� ល និងបន�ផ�ល់ឥណទនក�ុងអ្រត ៥០% េទអតិថិជនេផ្សង

េទៀតដូចជា ្រក�មហុ៊នមនិែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ ធនាគារអភវិឌ្ឍ សហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និង

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចបានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ េនាះមាននយ័ថា ខ�ង ់៣.៣៣ ៣.៣៦ ៣.៣៧ និង

៣.៣៨ ្រត�វថ�ឹង ៥០% និងខ�ង ់៣.៣៤ និង៣.៣៥ ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ចំណា៖ំ 

- ខ�ង ់ ៣.៣៥ ៖ រយករណ៍នូវលំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមាន 

កំណតក់�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។ ខ�ងេ់នះរបប់��ូ លទងំលំហូរចូលែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ខងមុខ ពី្របភពទុនែដលជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន
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គុណភាពខ�ស់ និង្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែតក�ុងករណីែដល្រទព្យសកម�សន�នីយទងំេនាះ

មនិបានរយករណ៍ក�ុងភាគយក ។ ចំែណកលំហូរចូលពី្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតមនិ្រត�វរយករណ៍

ក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។ 

- ខ�ង ់៣.៣៦ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត (ដូចមានកំណត់

ក�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។  

- ខ�ង ់ ៣.៣៧ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ីនតីិបុគ�លទងំក�ុង្រស�ក និង

បរេទស រមួទងំ ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និងពសី� បន័អធបិេតយ្យ ។  
 

ខ�ង ់៣.៣៩ ៖ រយករណ៍ទហំំៃនសច្់របាកក់�ុងគណនីចរន� និងគណនីមានកលកណំត ់ែដលមានេន្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១) ។ គួរកតស់មា� ល់ថា៖ 

  (១) ្របាកប់េ�� េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ស្រមាបេ់គាលបំណង្របតិបត�ិករ ដូចជា ផាតទ់ត ់

រក្សោទុក និង្រគប្់រគងសច្់របាក ់ ្រត�វបានសន�តថានឹងស�ិតេនក�ុងគណនី នងិមនិ្រត�វបានរយករណ៍ជាលំហូរ

ចូលៃនសច្់របាកេ់ទ ។ ករកំណតន់ិយមនយ័ៃន្របាកប់េ�� ្របតិបត�ិករ ដូចគា� េទនឹងនិយមនយ័ែដលអនុវត�េន

ក�ុងខ�ង ់២.២១ ។  

 (២) ចំេពះ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ៖ (ក) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង/ឬ (ខ) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលមាន

ឥណ្របតិទនេនសល់េលសពី៣០ៃថ� ក�ុងករណី មានែចងក�ុងកិច�សន្យោថាអតិថជិនអចដក្របាកប់េ�� ទងំេនាះ

មុនកលកំណត ់។ 
 

ឃ. លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ឧីបករណ៍នសិ្សន�  
 

ខ�ង ់ ៣.៥០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលសរបុៃនសច្់របាកព់ីឧបករណ៍និស្សន� ្របសិនេបមាន ។ ទឹក្របាក្់រត�វ

គណនា្រសបតមវធិីស�ស�ដូចមានក�ុងខ�ង ់២.៤១  ២.៤២ និង ២.៤៣ ។ 
 

ង. លំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់កតេចញពកីចិ�សន្យោមលូប្រត នងិកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.៦០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោពីមូលប្រតេផ្សងៗែដលមនិបានរយករណ៍ក�ុង

ខ�ងេ់ផ្សងេទៀត និងមានកលកំណត ់ ៣០ៃថ� ក�ុងករណីែដលមូលប្រតទងំេនាះបំេពញបានេពញេលញតម

កិច�សន្យោ (មាននយ័ថា មូលប្រតទងំេនាះ គា� នករខកខន ឬស�� ខកខនក�ុងករទូទត)់ ។ ខ�ងេ់នះ កអ៏ច

ប��ូ លលំហូរចូលពីវញិាបនប្័រត្របាកប់េ�� ែដលអចជួញដូរបាន ប៉ុែន�លំហូរចូលព្ីរទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ នងិ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែដលរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ១.១១ ដល់ ១.២៤ មនិ្រត�វ

រយករណ៍ម�ងេទៀតក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។  

ខ�ង ់៣.៧០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោេផ្សងៗេទៀតែដលមានកលកំណត ់៣០ៃថ� និង

មនិបានរយករណ៍ក�ុងខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ។  
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គុណភាពខ�ស់ និង្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែតក�ុងករណីែដល្រទព្យសកម�សន�នីយទងំេនាះ

មនិបានរយករណ៍ក�ុងភាគយក ។ ចំែណកលំហូរចូលពី្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតមនិ្រត�វរយករណ៍

ក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។ 

- ខ�ង ់៣.៣៦ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត (ដូចមានកំណត់

ក�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។  

- ខ�ង ់ ៣.៣៧ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ីនតីិបុគ�លទងំក�ុង្រស�ក និង

បរេទស រមួទងំ ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និងពសី� បន័អធបិេតយ្យ ។  
 

ខ�ង ់៣.៣៩ ៖ រយករណ៍ទហំំៃនសច្់របាកក់�ុងគណនីចរន� និងគណនីមានកលកណំត ់ែដលមានេន្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១) ។ គួរកតស់មា� ល់ថា៖ 

  (១) ្របាកប់េ�� េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ស្រមាបេ់គាលបំណង្របតិបត�ិករ ដូចជា ផាតទ់ត ់

រក្សោទុក និង្រគប្់រគងសច្់របាក ់ ្រត�វបានសន�តថានឹងស�ិតេនក�ុងគណនី នងិមនិ្រត�វបានរយករណ៍ជាលំហូរ

ចូលៃនសច្់របាកេ់ទ ។ ករកំណតន់ិយមនយ័ៃន្របាកប់េ�� ្របតិបត�ិករ ដូចគា� េទនឹងនិយមនយ័ែដលអនុវត�េន

ក�ុងខ�ង ់២.២១ ។  

 (២) ចំេពះ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ៖ (ក) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង/ឬ (ខ) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលមាន

ឥណ្របតិទនេនសល់េលសពី៣០ៃថ� ក�ុងករណី មានែចងក�ុងកិច�សន្យោថាអតិថជិនអចដក្របាកប់េ�� ទងំេនាះ

មុនកលកំណត ់។ 
 

ឃ. លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ឧីបករណ៍នសិ្សន�  
 

ខ�ង ់ ៣.៥០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលសរបុៃនសច្់របាកព់ីឧបករណ៍និស្សន� ្របសិនេបមាន ។ ទឹក្របាក្់រត�វ

គណនា្រសបតមវធិីស�ស�ដូចមានក�ុងខ�ង ់២.៤១  ២.៤២ និង ២.៤៣ ។ 
 

ង. លំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់កតេចញពកីចិ�សន្យោមលូប្រត នងិកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.៦០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោពីមូលប្រតេផ្សងៗែដលមនិបានរយករណ៍ក�ុង

ខ�ងេ់ផ្សងេទៀត និងមានកលកំណត ់ ៣០ៃថ� ក�ុងករណីែដលមូលប្រតទងំេនាះបំេពញបានេពញេលញតម

កិច�សន្យោ (មាននយ័ថា មូលប្រតទងំេនាះ គា� នករខកខន ឬស�� ខកខនក�ុងករទូទត)់ ។ ខ�ងេ់នះ កអ៏ច

ប��ូ លលំហូរចូលពីវញិាបនប្័រត្របាកប់េ�� ែដលអចជួញដូរបាន ប៉ុែន�លំហូរចូលព្ីរទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ នងិ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែដលរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ១.១១ ដល់ ១.២៤ មនិ្រត�វ

រយករណ៍ម�ងេទៀតក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។  

ខ�ង ់៣.៧០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោេផ្សងៗេទៀតែដលមានកលកំណត ់៣០ៃថ� និង

មនិបានរយករណ៍ក�ុងខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ។  
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ឥណទននិងសន�នីយភាព ឬ្រគឹះស� នេនាះសេ្រមចចិត�មនិអនុវត�កិច�សន្យោ េដយទទួលយកហនិភយ័គតិយុត�ិ 

និងហនភិយ័េករ ិ៍�េឈ� ះ េដម្បរីក្សោសន�នីយភាពរបស់ខ�ួន ។  

ខ�ង ់ ៣.២២៖ ខ�ងេ់នះគឺេ្របស្រមាបែ់តសខ និងបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសែដលទទួលបានអជា� បណ� ពី
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ ខ�ងេ់នះ្រត�វរយករណ៍ទំហំទឹក្របាកទ់ងំ្រស�ងៃនកិច�សន្យោផ�ល់ទុនផ�ូវករនិងមនិអច

បដិេសធបាន (formalized and irrevocable committed fund facilities) ជាមយួទីស� កក់រកណា� លរបស់ 

សខ ឬធនាគារេមរបស់បុត�សម�ន័�ធនាគារបរេទស ែដលបានអនុ�� ត្រសបតមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុង្របករ 

១០ ៃន្របកសេនះ ។ ទំហំទឹក្របាកែ់ដល្រត�វចតទុ់កជាលំហូរចូល ្រត�វកំណត្់រតឹម ៤០% (ែសសិបភាគរយ) ៃន

លំហូរេចញសរបុៃនសច្់របាកែ់ដលរពំឹងទុក ។ 
 

គ. លំហូរចូលពកីចិ�សន្យោេផ្សងៗ ែដលមានករធានា ឬមនិមានករធានា 
 

អ្រតៃនលំហូរចូល្រត�វបានកណំតេ់ទតម្របេភទៃនសមភាគី ។ ឥណទយី្រត�វបានចតទុ់កថាបំេពញបានេពញ

េលញតមកិច�សន្យោជាមយួ្រគឹះស� នេនេពលែដល ឥណទយីេនាះមនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ងទងំ

្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់។ 

ខ�ង ់៣.៣១ ដល់ ៣.៣២ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោពីអតិថិជនជារបូវន�បុគ�ល នងិ

អតិថិជនជាសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ដូចបានកំណតក់�ុងជពូំកទី១ ខងេល ។ ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទ

េលករទូទតទ់ងំឡាយណា(របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដលទទួលបានពីអតថិិជនជារបូវន�

បុគ�ល និងអតិថជិនសហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យមែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករទូទត់

សង) ក�ុងរយៈេពល៣០ៃថ� ។ ប៉ុែន� ្រគឹះស� នរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទអតិថិជនដែដលេនក�ុងអ្រត ៥០%   

េនាះមាននយ័ថា ខ�ងទ់ងំពីរេនះ ្រត�វថ�ឹង្រតឹមែត ៥០% ប៉េុណា� ះ ។ 

ខ�ង ់ ៣.៣៣ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍ទំហំទឹក្របាកៃ់នលំហូរចូលតមករសន្យោ េទតម្របេភទស� បន័ ។ 

ទំហំទឹក្របាកេ់នះគិតែតេទេលករទូទតទ់ងំឡាយណា (របប់��ូ លទងំករ្របាកប់ង�រែដល្រត�វទូទត)់ ែដល

ទទួលបានពីអតិថជិនដំុ នងិអតិថិជនជាស� បន័នតីិបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលស�ិតក�ុងក្រមតិស�ងដ់រ (មនិមានករ

យឺតយ៉ាវក�ុងករទូទតស់ង) ក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ។ េលសពីេនះ  ្រគឹះស� នមនិរពំឹងថានឹងបន�ផ�ល់ឥណទនេទ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួទងំធនាគារកណា� ល និងបន�ផ�ល់ឥណទនក�ុងអ្រត ៥០% េទអតិថិជនេផ្សង

េទៀតដូចជា ្រក�មហុ៊នមនិែមនហិរ�� វត�ុ ស� បន័អធិបេតយ្យ ធនាគារអភវិឌ្ឍ សហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និង

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត ដូចបានកំណតក់�ុងជំពូកទី១ ។ េនាះមាននយ័ថា ខ�ង ់៣.៣៣ ៣.៣៦ ៣.៣៧ និង

៣.៣៨ ្រត�វថ�ឹង ៥០% និងខ�ង ់៣.៣៤ និង៣.៣៥ ្រត�វថ�ឹង ១០០% ។ 

ចំណា៖ំ 

- ខ�ង ់ ៣.៣៥ ៖ រយករណ៍នូវលំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមាន 

កំណតក់�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។ ខ�ងេ់នះរបប់��ូ លទងំលំហូរចូលែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� ខងមុខ ពី្របភពទុនែដលជា្រទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន
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គុណភាពខ�ស់ និង្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែតក�ុងករណីែដល្រទព្យសកម�សន�នីយទងំេនាះ

មនិបានរយករណ៍ក�ុងភាគយក ។ ចំែណកលំហូរចូលពី្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតមនិ្រត�វរយករណ៍

ក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។ 

- ខ�ង ់៣.៣៦ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត (ដូចមានកំណត់

ក�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។  

- ខ�ង ់ ៣.៣៧ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ីនតីិបុគ�លទងំក�ុង្រស�ក និង

បរេទស រមួទងំ ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និងពសី� បន័អធបិេតយ្យ ។  
 

ខ�ង ់៣.៣៩ ៖ រយករណ៍ទហំំៃនសច្់របាកក់�ុងគណនីចរន� និងគណនីមានកលកណំត ់ែដលមានេន្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១) ។ គួរកតស់មា� ល់ថា៖ 

  (១) ្របាកប់េ�� េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ស្រមាបេ់គាលបំណង្របតិបត�ិករ ដូចជា ផាតទ់ត ់

រក្សោទុក និង្រគប្់រគងសច្់របាក ់ ្រត�វបានសន�តថានឹងស�ិតេនក�ុងគណនី នងិមនិ្រត�វបានរយករណ៍ជាលំហូរ

ចូលៃនសច្់របាកេ់ទ ។ ករកំណតន់ិយមនយ័ៃន្របាកប់េ�� ្របតិបត�ិករ ដូចគា� េទនឹងនិយមនយ័ែដលអនុវត�េន

ក�ុងខ�ង ់២.២១ ។  

 (២) ចំេពះ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ៖ (ក) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង/ឬ (ខ) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលមាន

ឥណ្របតិទនេនសល់េលសពី៣០ៃថ� ក�ុងករណី មានែចងក�ុងកិច�សន្យោថាអតិថជិនអចដក្របាកប់េ�� ទងំេនាះ

មុនកលកំណត ់។ 
 

ឃ. លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ឧីបករណ៍នសិ្សន�  
 

ខ�ង ់ ៣.៥០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលសរបុៃនសច្់របាកព់ីឧបករណ៍និស្សន� ្របសិនេបមាន ។ ទឹក្របាក្់រត�វ

គណនា្រសបតមវធិីស�ស�ដូចមានក�ុងខ�ង ់២.៤១  ២.៤២ និង ២.៤៣ ។ 
 

ង. លំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់កតេចញពកីចិ�សន្យោមលូប្រត នងិកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.៦០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោពីមូលប្រតេផ្សងៗែដលមនិបានរយករណ៍ក�ុង

ខ�ងេ់ផ្សងេទៀត និងមានកលកំណត ់ ៣០ៃថ� ក�ុងករណីែដលមូលប្រតទងំេនាះបំេពញបានេពញេលញតម

កិច�សន្យោ (មាននយ័ថា មូលប្រតទងំេនាះ គា� នករខកខន ឬស�� ខកខនក�ុងករទូទត)់ ។ ខ�ងេ់នះ កអ៏ច

ប��ូ លលំហូរចូលពីវញិាបនប្័រត្របាកប់េ�� ែដលអចជួញដូរបាន ប៉ុែន�លំហូរចូលព្ីរទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ នងិ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែដលរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ១.១១ ដល់ ១.២៤ មនិ្រត�វ

រយករណ៍ម�ងេទៀតក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។  

ខ�ង ់៣.៧០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោេផ្សងៗេទៀតែដលមានកលកំណត ់៣០ៃថ� និង

មនិបានរយករណ៍ក�ុងខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ។  
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គុណភាពខ�ស់ និង្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែតក�ុងករណីែដល្រទព្យសកម�សន�នីយទងំេនាះ

មនិបានរយករណ៍ក�ុងភាគយក ។ ចំែណកលំហូរចូលពី្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀតមនិ្រត�វរយករណ៍

ក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។ 

- ខ�ង ់៣.៣៦ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ី្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត (ដូចមានកំណត់

ក�ុងជំពូកទី១) ទងំក�ុង្រស�ក និងបរេទស ។  

- ខ�ង ់ ៣.៣៧ ដល់ ៣.៣៨ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ីនតីិបុគ�លទងំក�ុង្រស�ក និង

បរេទស រមួទងំ ធនាគារអភវិឌ្ឍន ៍និងសហ្រគាស/អង�ភាពសធារណៈ និងពសី� បន័អធបិេតយ្យ ។  
 

ខ�ង ់៣.៣៩ ៖ រយករណ៍ទហំំៃនសច្់របាកក់�ុងគណនីចរន� និងគណនីមានកលកណំត ់ែដលមានេន្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ (ដូចមានកំណតក់�ុងជំពូកទី១) ។ គួរកតស់មា� ល់ថា៖ 

  (១) ្របាកប់េ�� េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ស្រមាបេ់គាលបំណង្របតិបត�ិករ ដូចជា ផាតទ់ត ់

រក្សោទុក និង្រគប្់រគងសច្់របាក ់ ្រត�វបានសន�តថានឹងស�ិតេនក�ុងគណនី នងិមនិ្រត�វបានរយករណ៍ជាលំហូរ

ចូលៃនសច្់របាកេ់ទ ។ ករកំណតន់ិយមនយ័ៃន្របាកប់េ�� ្របតិបត�ិករ ដូចគា� េទនឹងនិយមនយ័ែដលអនុវត�េន

ក�ុងខ�ង ់២.២១ ។  

 (២) ចំេពះ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ៖ (ក) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលដល់

ឥណ្របតិទនក�ុងអំឡុងេពល ៣០ៃថ� និង/ឬ (ខ) រយករណ៍ែតទំហំទឹក្របាកទ់ងំឡាយណាែដលមាន

ឥណ្របតិទនេនសល់េលសពី៣០ៃថ� ក�ុងករណី មានែចងក�ុងកិច�សន្យោថាអតិថជិនអចដក្របាកប់េ�� ទងំេនាះ

មុនកលកំណត ់។ 
 

ឃ. លំហូរចូលៃនសច្់របាកព់ឧីបករណ៍នសិ្សន�  
 

ខ�ង ់ ៣.៥០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលសរបុៃនសច្់របាកព់ីឧបករណ៍និស្សន� ្របសិនេបមាន ។ ទឹក្របាក្់រត�វ

គណនា្រសបតមវធិីស�ស�ដូចមានក�ុងខ�ង ់២.៤១  ២.៤២ និង ២.៤៣ ។ 
 

ង. លំហូរចូលៃនសច្់របាកេ់កតេចញពកីចិ�សន្យោមលូប្រត នងិកចិ�សន្យោេផ្សងេទៀត 
 

ខ�ង ់ ៣.៦០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោពីមូលប្រតេផ្សងៗែដលមនិបានរយករណ៍ក�ុង

ខ�ងេ់ផ្សងេទៀត និងមានកលកំណត ់ ៣០ៃថ� ក�ុងករណីែដលមូលប្រតទងំេនាះបំេពញបានេពញេលញតម

កិច�សន្យោ (មាននយ័ថា មូលប្រតទងំេនាះ គា� នករខកខន ឬស�� ខកខនក�ុងករទូទត)់ ។ ខ�ងេ់នះ កអ៏ច

ប��ូ លលំហូរចូលពីវញិាបនប្័រត្របាកប់េ�� ែដលអចជួញដូរបាន ប៉ុែន�លំហូរចូលព្ីរទព្យសកម�សន�នីយែដលមាន

គុណភាពខ�ស់ នងិ្រទព្យសកម�សន�នីយេផ្សងេទៀត ែដលរយករណ៍ក�ុងខ�ង ់ ១.១១ ដល់ ១.២៤ មនិ្រត�វ

រយករណ៍ម�ងេទៀតក�ុងខ�ងេ់នះេទ ។  

ខ�ង ់៣.៧០ ៖ រយករណ៍លំហូរចូលៃនសច្់របាកត់មករសន្យោេផ្សងៗេទៀតែដលមានកលកំណត ់៣០ៃថ� និង

មនិបានរយករណ៍ក�ុងខ�ងេ់ផ្សងេទៀត ។  

672



អភិបាលកិច� ស�ងករគណនី
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និងករ្របឆាងំករសអំត្របាក់



អភិបាលកិច� ស�ងករគណនី

ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុ

និងករ្របឆាងំករសអំត្របាក់



ធ៧-០៤-០៣៨ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពី ី

កតព�កិច�អនវុត�តមខ�ឹមសរនិងករពតិ 

3 
្របករ ១.- 

គណេនយ្យកម�របស់ធនាគារ្រត�វបង� ញពីទស្សនៈពិត និង្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ  និង

កតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន្រសបេទតមេគាលករណ៍គណេនយ្យៃនស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ និងស�ងដ់រ

គណេនយ្យកម�ុជា។ វធិានទូេទេនះ្រត�វែតបានអនុវត�ជាពិេសសេលពីរចំណុចគ ឺ : េគាលករណ៍ៃនខ�ឹមសរមាន

ទម�នេ់លទ្រមង ់និងករទទលួស� ល់កំៃរករ្របាកេ់លមូលដ� នបង�រ។  
្របករ ២.- 

ពត័ម៌ានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វឆ�ុះប�� ំងពីខ�ឹមសរេសដ�កិច�ៃន្រពឹត�ិករណ៍ និង្របតិបត�ិករ

េដយមនិ្រគានែ់តបំេពញឱ្យ្រតឹម្រត�វតមេគាលករណ៍ៃនទ្រមងប់៉ុេណា� ះេទ មាននយ័ថាករកត្់រតគណេនយ្យ្រត�វ 

ផ�ល់សរសំខនេ់លខ�ឹមសរជាជាងេលទ្រមង។់ 
្របករ ៣.- 

ជាទូេទធនាគារមនិ្រត�វេ្រប្របាស់គណេនយ្យស្រមាបល់កប់ាងំ្របតិបត�ិករខ�ះេដយ្រគានែ់តេ្រប្របាស់

ទ្រមងឱ់្យ្រសបតមច្បោបន់ិង្របកសប៉ុេណា� ះេទ  ចំែណកឯខ�ឹមសរៃន្របតិបត�ិករែបរជាអនុវត�មនិបាន្រតឹម្រត�វ

តមច្បោប ់និង្របកសេទវញិ។  

ជាកែ់ស�ង្របតិបត�ិករែដលបះ៉ពល់ដល់េគាលករណ៍ខ�ឹមសរមានទម�នេ់លទ្រមង្់រត�វបានអនុវត�តមរូ

បភាពជាកិច�សន្យោជួល ឬទិញអចលន្រទព្យេដយទូទតម់ុនរយៈេពលែវង ប៉ុែន�តមខ�ឹមសរមាននយ័ថាមា� ស់

ធនាគារបានដកេដមទុនរបស់ខ�ួនេចញេទវញិ។  

្របករ ៤.- 
ក�ុងករណីែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជារកេឃញ្របតិបត�ិករណាមយួែដលប�� ិកគណេនយ្យមនិបាន

ឆ�ុះប�� ំងពីេគាលករណ៍ខ�ឹមសរេសដ�កិច� កប៏៉ុែន�េដយ្រគានែ់តត្រម�វតមេគាលករណ៍ទ្រមងឬ់កតព�កិច�េនាះ 

្របតិបត�ិករេនះនឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យេរៀបចំចុះប�� ិកគណេនយ្យេឡងវញិតមខ�ឹមសរពិត។  

្របករ ៥.- 
ក�ុងករណីភាគទុនកិដកេដមទុនេដយែផ�កេលេគាលករណ៍ទ្រមងេ់ដម្បបីេង�ន្របាកច់េំណញ ឬ្រទព្យ 

សកម� ឬកតប់ន�យករខតបង ់ ឬ្រទព្យអកម� ចនំួន្របាកៃ់ន្របតិបត�ិករទងំេនាះនឹង្រត�វបានដកេចញពីេដមទុន

ផា� ល់និងមូលនិធិផា� ល់សុទ� េហយេបចបំាចធ់នាគារ្រត�វែតបងប់ំេពញេដមទុនេឡងវញិ។ 
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្របករ ៦.- 

េដយមនិគិតដល់្របករ ៥ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកទ់ណ� កម�តមមា្រតទី ៣៣ ៃនច្បោបស់�ីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងមា្រតទី ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៧.- 

គណេនយ្យកម�ចណំាយនងិចំណូលរបស់ធនាគារ្រត�វែតអនុវត�្រសបតមស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា

ែដលដូចគា� េទនឹងស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ។ 

គណេនយ្យកម�ករ្របាក្់រត�វបានកំណតដូ់ចតេទ :                                                   

- ចំណូល្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដលផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�េទអនាគតរពឹំងថាអចហូរ

ចូលេទក�ុងសហ្រគាស េហយកររពំឹងទុកពីផល្របេយាជនទ៍ងំេនះ្រត�វបានវស់ស�ងថ់ាអចេជឿ

ទុកចិត�បាន។ 

- ករ្របាក្់រត�វបានទទួលស� ល់េលមូលដ� នសមាមា្រតេពលេវលែដល្រត�វយកមកគិតគូរពី្របសិទ�

ភាពៃនផលចំណូលពី្រទព្យសកម�។ 

- ករទទួលស� ល់ចណូំល និងចំណាយករ្របាកម់ានសរសំខនក់�ុងករកណំតល់ទ�ភាពចំេណញ

របស់ធនាគារ។  

- ចំណូលករ្របាក្់រត�វបានទទលួស� ល់េលមូលដ� នបង�រ េលកែលងែតក�ុងករណីឥណទនមនិ 

ដំេណ រករ និងឥណទនមនិបានេរៀបចំេឡងវញិ។ 
្របករ ៨.- 

េដម្បផី�ល់នូវពត័ម៌ាន្របកបេដយគុណភាពកំរតិខ�ស់ ធនាគារ្រត�វកត្់រតជា្របចៃំថ�នូវ : 

- ករ្របាកែ់ដលបានសងនិងបានទទួលពអីតិថជិន ធនាគារ អ�កជំពកប់ំណុល និងឥណទយក

ដៃទេទៀត។ 

- កររលំស់អចលន្រទព្យនិង្រទព្យសកម�េផ្សងៗេទៀត ្របសិនេបចបំាច។់  

្របករ ៩.- 
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
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ធ៧-០៤-០៣៨ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពី ី

កតព�កិច�អនវុត�តមខ�ឹមសរនិងករពិត 

3 
្របករ ១.- 

គណេនយ្យកម�របស់ធនាគារ្រត�វបង� ញពីទស្សនៈពិត និង្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ  និង

កតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន្រសបេទតមេគាលករណ៍គណេនយ្យៃនស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ និងស�ងដ់រ

គណេនយ្យកម�ុជា។ វធិានទូេទេនះ្រត�វែតបានអនុវត�ជាពិេសសេលពីរចំណុចគ ឺ : េគាលករណ៍ៃនខ�ឹមសរមាន

ទម�នេ់លទ្រមង ់និងករទទលួស� ល់កំៃរករ្របាកេ់លមូលដ� នបង�រ។  
្របករ ២.- 

ពត័ម៌ានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វឆ�ុះប�� ំងពីខ�ឹមសរេសដ�កិច�ៃន្រពឹត�ិករណ៍ និង្របតិបត�ិករ

េដយមនិ្រគានែ់តបំេពញឱ្យ្រតឹម្រត�វតមេគាលករណ៍ៃនទ្រមងប់៉ុេណា� ះេទ មាននយ័ថាករកត្់រតគណេនយ្យ្រត�វ 

ផ�ល់សរសំខនេ់លខ�ឹមសរជាជាងេលទ្រមង។់ 
្របករ ៣.- 

ជាទូេទធនាគារមនិ្រត�វេ្រប្របាស់គណេនយ្យស្រមាបល់កប់ាងំ្របតិបត�ិករខ�ះេដយ្រគានែ់តេ្រប្របាស់

ទ្រមងឱ់្យ្រសបតមច្បោបន់ិង្របកសប៉ុេណា� ះេទ  ចំែណកឯខ�ឹមសរៃន្របតិបត�ិករែបរជាអនុវត�មនិបាន្រតឹម្រត�វ

តមច្បោប ់និង្របកសេទវញិ។  

ជាកែ់ស�ង្របតិបត�ិករែដលបះ៉ពល់ដល់េគាលករណ៍ខ�ឹមសរមានទម�នេ់លទ្រមង្់រត�វបានអនុវត�តមរូ

បភាពជាកិច�សន្យោជួល ឬទិញអចលន្រទព្យេដយទូទតម់ុនរយៈេពលែវង ប៉ុែន�តមខ�ឹមសរមាននយ័ថាមា� ស់

ធនាគារបានដកេដមទុនរបស់ខ�ួនេចញេទវញិ។  

្របករ ៤.- 
ក�ុងករណីែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជារកេឃញ្របតិបត�ិករណាមយួែដលប�� ិកគណេនយ្យមនិបាន

ឆ�ុះប�� ំងពីេគាលករណ៍ខ�ឹមសរេសដ�កិច� កប៏៉ុែន�េដយ្រគានែ់តត្រម�វតមេគាលករណ៍ទ្រមងឬ់កតព�កិច�េនាះ 

្របតិបត�ិករេនះនឹង្រត�វបានត្រម�វឱ្យេរៀបចំចុះប�� ិកគណេនយ្យេឡងវញិតមខ�ឹមសរពិត។  

្របករ ៥.- 
ក�ុងករណីភាគទុនិកដកេដមទុនេដយែផ�កេលេគាលករណ៍ទ្រមងេ់ដម្បបីេង�ន្របាកច់េំណញ ឬ្រទព្យ 

សកម� ឬកតប់ន�យករខតបង ់ ឬ្រទព្យអកម� ចនំនួ្របាកៃ់ន្របតិបត�ិករទងំេនាះនឹង្រត�វបានដកេចញពីេដមទុន

ផា� ល់និងមូលនិធិផា� ល់សុទ� េហយេបចបំាចធ់នាគារ្រត�វែតបងប់ំេពញេដមទុនេឡងវញិ។ 
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្របករ ៦.- 

េដយមនិគិតដល់្របករ ៥ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកទ់ណ� កម�តមមា្រតទី ៣៣ ៃនច្បោបស់�ីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងមា្រតទី ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៧.- 

គណេនយ្យកម�ចំណាយនងិចំណូលរបស់ធនាគារ្រត�វែតអនុវត�្រសបតមស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា

ែដលដូចគា� េទនឹងស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ។ 

គណេនយ្យកម�ករ្របាក្់រត�វបានកំណតដូ់ចតេទ :                                                   

- ចំណូល្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដលផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�េទអនាគតរពឹំងថាអចហូរ

ចូលេទក�ុងសហ្រគាស េហយកររពឹំងទុកពីផល្របេយាជនទ៍ងំេនះ្រត�វបានវស់ស�ងថ់ាអចេជឿ

ទុកចិត�បាន។ 

- ករ្របាក្់រត�វបានទទួលស� ល់េលមូលដ� នសមាមា្រតេពលេវលែដល្រត�វយកមកគិតគូរពី្របសិទ�

ភាពៃនផលចំណូលពី្រទព្យសកម�។ 

- ករទទួលស� ល់ចណូំល និងចំណាយករ្របាកម់ានសរសំខនក់�ុងករកណំតល់ទ�ភាពចំេណញ

របស់ធនាគារ។  

- ចំណូលករ្របាក្់រត�វបានទទលួស� ល់េលមូលដ� នបង�រ េលកែលងែតក�ុងករណីឥណទនមនិ 

ដំេណ រករ និងឥណទនមនិបានេរៀបចំេឡងវញិ។ 
្របករ ៨.- 

េដម្បផី�ល់នូវពត័ម៌ាន្របកបេដយគុណភាពកំរតិខ�ស់ ធនាគារ្រត�វកត្់រតជា្របចៃំថ�នូវ : 

- ករ្របាកែ់ដលបានសងនិងបានទទួលពអីតិថជិន ធនាគារ អ�កជំពកប់ំណុល និងឥណទយក

ដៃទេទៀត។ 

- កររលំស់អចលន្រទព្យនិង្រទព្យសកម�េផ្សងៗេទៀត ្របសិនេបចបំាច។់  

្របករ ៩.- 
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
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្របករ ៦.- 

េដយមនិគិតដល់្របករ ៥ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកទ់ណ� កម�តមមា្រតទី ៣៣ ៃនច្បោបស់�ីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងមា្រតទី ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៧.- 

គណេនយ្យកម�ចំណាយនងិចំណូលរបស់ធនាគារ្រត�វែតអនុវត�្រសបតមស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា

ែដលដូចគា� េទនឹងស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ។ 

គណេនយ្យកម�ករ្របាក្់រត�វបានកំណតដូ់ចតេទ :                                                   

- ចំណូល្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដលផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�េទអនាគតរពឹំងថាអចហូរ

ចូលេទក�ុងសហ្រគាស េហយកររពឹំងទុកពីផល្របេយាជនទ៍ងំេនះ្រត�វបានវស់ស�ងថ់ាអចេជឿ

ទុកចិត�បាន។ 

- ករ្របាក្់រត�វបានទទួលស� ល់េលមូលដ� នសមាមា្រតេពលេវលែដល្រត�វយកមកគិតគូរពី្របសិទ�

ភាពៃនផលចំណូលពី្រទព្យសកម�។ 

- ករទទួលស� ល់ចណូំល និងចំណាយករ្របាកម់ានសរសំខនក់�ុងករកណំតល់ទ�ភាពចំេណញ

របស់ធនាគារ។  

- ចំណូលករ្របាក្់រត�វបានទទលួស� ល់េលមូលដ� នបង�រ េលកែលងែតក�ុងករណីឥណទនមនិ 

ដំេណ រករ និងឥណទនមនិបានេរៀបចំេឡងវញិ។ 
្របករ ៨.- 

េដម្បផី�ល់នូវពត័ម៌ាន្របកបេដយគុណភាពកំរតិខ�ស់ ធនាគារ្រត�វកត្់រតជា្របចៃំថ�នូវ : 

- ករ្របាកែ់ដលបានសងនិងបានទទួលពអីតិថជិន ធនាគារ អ�កជំពកប់ំណុល និងឥណទយក

ដៃទេទៀត។ 

- កររលំស់អចលន្រទព្យនិង្រទព្យសកម�េផ្សងៗេទៀត ្របសិនេបចបំាច។់  

្របករ ៩.- 
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
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ធ៧-០៥-០៥៤ ្រប.ក 
 

្របកស 
ស�ពី ី

េគាលនេយាបាយឥណទន នតីិវធិី នងិសទិ�ិអណំាចផ�លឥ់ណទន 

3 
្របករ ១.- 

រល់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�ឱ្យបាន្រសបតមេគាលនេយាបាយឥណទន្រតឹម្រត�វ 

និង្រប�ង្របយ័ត�ករ្របតិបត�ិជាទូេទនិងនីតិវធិីក�ុងករផ�ល់ឥណទនែដល្រត�វែតបានអនុម័តនិងពិនិត្យេឡង

វញិេដយ្រតឹម្រត�វពីគណៈ្រគប្់រគង និង/ឬ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។  

្របករ ២.- 

រល់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត ៖ 

១. េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិជីាលយលក�ណ៍អក្សរស្រមាបដ់កេ់ចញនូវេគាលនេយាបាយ 

ឥណទននីតិវធិីនិងកណំតសិ់ទ�ិអំណាចឱ្យខ�ីរបស់ម�ន�ីឥណទន និង/ឬ គណៈកម�ករឥណទន 

និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេហយេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិទីងំេនាះ្រត�វែតបានប��ូ នេទបុគ�លិក 

ែដលពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពផ�ល់ឥណទន។ 

២. សំណំុឯកសរឥណទនរបស់អ�កសំុខ�ីទងំអស់្រត�វែតមានពត័ម៌ានថ�ីៗ្រគប្់រគាន ់ នងិអច

េជឿទុកចិត�បាន ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ 

្របករ ៣.- 

េគាលនេយាបាយឥណទន នីតិវធិី និងសិទ�អិំណាចឱ្យខ�ី្រត�វមានករវភិាគឥណទន ដំេណ រករ 

អនុម័តឥណទន នីតិវធីិពិនិត្យឥណទនេឡងវញិតម្រគា កំរតិកំណត់អនុម័តឥណទនរបស់ម�ន�ី និង/ឬ 

គណៈកម�ករឥណទន វត�ុធានា និងពត័ម៌ានចបំាចេ់ផ្សងៗេទៀត។ 
្របករ ៤.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  

្របករ ៥.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១០ ែខមនិា  ឆា� ២ំ០០៥ 

                      េទសភបិាល 

                                                                                                               ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របករ ១០.- 
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 
  

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៩ ែខមនិា  ឆា� ២ំ០០៤ 
   េទសភិបាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៦.- 

េដយមនិគិតដល់្របករ ៥ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកទ់ណ� កម�តមមា្រតទី ៣៣ ៃនច្បោបស់�ីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងមា្រតទី ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ។ 
្របករ ៧.- 

គណេនយ្យកម�ចណំាយនងិចំណូលរបស់ធនាគារ្រត�វែតអនុវត�្រសបតមស�ងដ់រគណេនយ្យកម�ុជា

ែដលដូចគា� េទនឹងស�ងដ់រគណេនយ្យអន�រជាតិ។ 

គណេនយ្យកម�ករ្របាក្់រត�វបានកំណតដូ់ចតេទ :                                                   

- ចំណូល្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលែដលផល្របេយាជនេ៍សដ�កិច�េទអនាគតរពឹំងថាអចហូរ

ចូលេទក�ុងសហ្រគាស េហយកររពឹំងទុកពីផល្របេយាជនទ៍ងំេនះ្រត�វបានវស់ស�ងថ់ាអចេជឿ

ទុកចិត�បាន។ 

- ករ្របាក្់រត�វបានទទួលស� ល់េលមូលដ� នសមាមា្រតេពលេវលែដល្រត�វយកមកគិតគូរពី្របសិទ�

ភាពៃនផលចំណូលពី្រទព្យសកម�។ 

- ករទទួលស� ល់ចណូំល និងចំណាយករ្របាកម់ានសរសំខនក់�ុងករកណំតល់ទ�ភាពចំេណញ

របស់ធនាគារ។  

- ចំណូលករ្របាក្់រត�វបានទទលួស� ល់េលមូលដ� នបង�រ េលកែលងែតក�ុងករណីឥណទនមនិ 

ដំេណ រករ និងឥណទនមនិបានេរៀបចំេឡងវញិ។ 
្របករ ៨.- 

េដម្បផី�ល់នូវពត័ម៌ាន្របកបេដយគុណភាពកំរតិខ�ស់ ធនាគារ្រត�វកត្់រតជា្របចៃំថ�នូវ : 

- ករ្របាកែ់ដលបានសងនិងបានទទួលពអីតិថជិន ធនាគារ អ�កជំពកប់ំណុល និងឥណទយក

ដៃទេទៀត។ 

- កររលំស់អចលន្រទព្យនិង្រទព្យសកម�េផ្សងៗេទៀត ្របសិនេបចបំាច។់  

្របករ ៩.- 
អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកស

េនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
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ធ៧-០៥-០៥៤ ្រប.ក 
 

្របកស 
ស�ពី ី

េគាលនេយាបាយឥណទន នតីិវធិី នងិសទិ�ិអណំាចផ�លឥ់ណទន 

3 
្របករ ១.- 

រល់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�ឱ្យបាន្រសបតមេគាលនេយាបាយឥណទន្រតឹម្រត�វ 

និង្រប�ង្របយ័ត�ករ្របតិបត�ិជាទូេទនិងនីតិវធិីក�ុងករផ�ល់ឥណទនែដល្រត�វែតបានអនុម័តនិងពិនិត្យេឡង

វញិេដយ្រតឹម្រត�វពីគណៈ្រគប្់រគង និង/ឬ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។  

្របករ ២.- 

រល់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត ៖ 

១. េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិជីាលយលក�ណ៍អក្សរស្រមាបដ់កេ់ចញនូវេគាលនេយាបាយ 

ឥណទននីតិវធិីនិងកណំតសិ់ទ�ិអំណាចឱ្យខ�ីរបស់ម�ន�ីឥណទន និង/ឬ គណៈកម�ករឥណទន 

និង្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេហយេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិទីងំេនាះ្រត�វែតបានប��ូ នេទបុគ�លិក 

ែដលពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពផ�ល់ឥណទន។ 

២. សំណំុឯកសរឥណទនរបស់អ�កសំុខ�ីទងំអស់្រត�វែតមានពត័ម៌ានថ�ីៗ្រគប្់រគាន ់ នងិអច

េជឿទុកចិត�បាន ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ 

្របករ ៣.- 

េគាលនេយាបាយឥណទន នីតិវធិី និងសិទ�អិំណាចឱ្យខ�ី្រត�វមានករវភិាគឥណទន ដំេណ រករ 

អនុម័តឥណទន នីតិវធីិពិនិត្យឥណទនេឡងវញិតម្រគា កំរតិកំណត់អនុម័តឥណទនរបស់ម�ន�ី និង/ឬ 

គណៈកម�ករឥណទន វត�ុធានា និងពត័ម៌ានចបំាចេ់ផ្សងៗេទៀត។ 
្របករ ៤.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  

្របករ ៥.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១០ ែខមនិា  ឆា� ២ំ០០៥ 

                      េទសភបិាល 

                                                                                                               ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របករ ១០.- 
្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 
  

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៩ ែខមនិា  ឆា� ២ំ០០៤ 
   េទសភិបាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ែដលគា� នសកម�ភាព។ ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមា� ភាពត្រម�វឱ្យមានករអនុ�� តជាកល់កព់មី�ន�ីជានខ់�ស់ធនាគារ 

ក�ុងករណីែដលគណនីមនិមានសកម�ភាពពីមុនមក ្រសបែ់តមានសកម�ភាពេឡងវញិ។  

 ្រគបធ់នាគារ្រត�វេផ�រសមតុល្យឥណទនរបស់គណនីអតិថជិន ែដលមនិមានសកម�ភាពរយៈេពល១០ឆា�  ំ

ជាបគ់ា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�អភបិាលកចិ�េដយអនុេលមេទតមមា្រត៧១ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន 
ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

សមតុល្យ្របចែំខៃនគណនសីខ 

 រល់្រគាកំណតណ់ាមយួធនាគារ្រត�វេផ��ងផា� តថ់ាសមតុល្យគណនីសខ    និងករកត្់រតេនក�ុងគណនី 

សខសីុគា� េទនឹងគណនីេមនិងេសៀវេភធំ។ ករេផ��ងផា� តេ់នះ្រត�វេធ�េឡងយ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួ 

ែខ។ 
កររប់្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង 

 ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ េដម្បរីប្់រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ងរល់្រគាកណំតណ់ាមយួ 

ឱ្យវសីុេទនឹងគណនីេមនងិេសៀវេភធំ។ ចំណុចដូចខងេ្រកមបង� ញភាពញឹកញាបអ់ប្បបរមាៃនកររប ់៖ 

 ្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង           ភាពញឹកញាប ់

សច្់របាកេ់នក�ុងៃដ     ្របចែំខ 

មូលប្រត      ្របចែំខ 

វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ��      ្របចែំខ 

វត�ុធានា       ្របចឆំមាស 

បណ័� ឥណេទយ្យ      ្របច្ំរតីមាស 

បណ័� ទូទតម់ានកលកណំត ់    ្របច្ំរតីមាស 

លិខិតឥណទនមនិទនទូ់ទត ់    ្របចឆំមាស 

ករធានា      ្របចឆំមាស 

្រទព្យសម្បត� ិ      ្របចឆំមាស 

អចលន្រទព្យ      ្របចឆំមាស 
ករេផ��ងផា� តស់ច់្របាក់ជាមយួធនាគារ 

ធនាគារ្រត�វធានាថា ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាក្់រត�វអនុវត�ចំេពះ្រគបគ់ណនី្របាកប់េ�� េនបរេទស (គណន ី

Nostro) យ៉ាងតិចមយួែខម�ង។ ្របតិបត�ិករែដលមនិអចេផ��ងផា� តប់ាន ្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

និងឈនេទសន�ិដ� នឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាកជ់ាមយួធនាគារ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យេដយ

ម�ន�ីធនាគារែដល្រត�វអនុមត័ផង។ 
គណនីព្យរួទុក 

 ្របតិបត�ិករែដលបានកត្់រតេនក�ុងគណនីព្ួយរទុក្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តជាបនា� ន ់ េហយេផ�រយ៉ាង្រតឹម

្រត�វេទកន់េលខគណនីៃនប�ង់គណនីឯកភាព។ ខ�ង់ព្ួយរទុកមិន្រត�វរក្សោទុកឱ្យេលសពី២-៣ៃថ�េទ។          
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ធ៧-០៥-០២ ស.រ.ណ.ន 

សរចរែណនា ំ
ស�ពី ី

ករេរៀបច្ំរបព័ន�្រត�តពនិិត្យតមា� ភាពេនតម្រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ
3 

 

 សរចរែណនាេំនះ ជាករែណនាពំីករចបំាចឱ់្យ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុមាន្របពន័�្រត�តពិនិត្យ

តមា� ភាពេនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ េដម្បអីចេលកកំពស់ភាព្រតឹម្រត�វៃនករកត្់រតប�� ីគណេនយ្យ េហយ

អចរេំលច និងែកត្រម�វកហុំសឆ�ងទងំឡាយបានឆាបរ់ហ័ស។ ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមា� ភាពជាចែំណកមយួៃន

្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងទងំមូលរបស់ធនាគារ និងកតប់ន�យហនិភយ័្របតិបត�ិករជាអប្បបរមាេនក�ុង្របតិបត�ិករ

ធនាគារ។ ជាស�ងដ់រអប្បបរមា ធនាគារនីមយួៗ្រត�វធានាថាចំណុចដូចខងេ្រកមេនះ មានចំែណកក�ុង្របពន័�

្រត�តពិនិត្យតមា� ភាព: 
 ករែបងែចកតួនាទីរបសប់គុ�លកិ 

 ្រគបធ់នាគារ មនិ្រត�វអនុ�� តឱ្យបគុ�លិកែតមា� កអ់នុវត�្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃន្របតិបត�ិករធនាគារេទ។ 

ឧទហរណ៍ បុគ�លិកែតមា� កម់និ្រត�វផ�ល់អនុសសន ៍ អនុមត័ វភិាគ ចំណាយ្របាក ់ កត្់រតប�� ី និង្រត�តពិនិត្យ 

វត�ុធានាេនក�ុង្របតិបត�ិករឥណទនេទ។ បុគ�លិកទទលួខុស្រត�វ្របតិបត�ិករកំព្ូយទរ័មនិ្រត�វឱ្យបេង�តកម�វធិផីង 

ឬែកែ្របកម�វធិីផងេទ។ េបឡាធិករែដលជាអ�កទទួល្របាកប់េ�� ស្រមាបប់��ូ លក�ុងគណនអីតិថជិនមនិ្រត�វឱ្យ

ទទួលខុស្រត�វចំេពះេសៀវេភធំេទ។ ជាទូេទមុខងរកត្់រតរក្សោទុក និងអនុ�� ត្រត�វកំណតេ់ដយែឡកពីគា�

ស្រមាប្់របតិបត�ិករធនាគារនិមយួៗ។  

 ធនាគារ្រត�វេជៀសវងស� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ េនេពលចតត់ងំភារកិច�ឱ្យបុគ�លិកេដម្បធីានា

ឱ្យមាន្របពន័�តមា� ភាពដ្៏រតឹម្រត�វ។ 

 ករកត់្រតនងិកិច�ប��កិគណេនយ្យ 

 ក�ុងករណីមានករចុះប�� ីទនិា� នុប្បវត�ិេដយៃដ ករចុះប�� ីទងំេនាះ្រត�វែតមានករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វព ី

ម�ន�ីធនាគារ។ ម�ន�ធីនាគារេនះ្រត�វចុះហត�េលខេលសក�ីប្័រតគណេនយ្យទុកជាភស�ុតងៃនករអនុ�� តមនុ 

េពល្របតិបត�កិរអចចុះប�� ីេនក�ុងេសៀវេភធំ។ ក�ុងករចុះប�� ីកុំព្ូយទរ័ ករអនុ�� តជានិច�កលេធ�េឡងេន 

េលេអ្រកងកុ់ំព្ូយទរ័េដយផា� ល់។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយ សិទ�ិេ្រប្របាស់និងអនុ�� តរបស់បគុ�លិក្រត�វរក្សោទុក 

េនក�ុងសំនុឯំកសរកុំព្ូយទរ័ េហយ្រត�វែតមានករពិនិត្យេឡងវញិយ៉ាង្រតឹម្រត�វពីសំណាកគ់ណៈ្រគប្់រគងក�ុងករ

ប��ូ លករអនុ�� តនិងករែកែ្របទិន�នយ័។   
 គណនីេនេស��ម ឬ គា� នសកម�ភាព 

 ធនាគារ្រត�វែបងែចកគណនីេនេស��មនិងគា� នសកម�ភាពពីគណនីមានសកម�ភាព េដម្បងីយ្រស�លក�ុង

ករ្រត�តពិនិត្យគណនីទងំេនាះ។ គណនីមយួ្រត�វបានចតទុ់កថាេនេស��ម្របសិនេបគណនីេនះគា� នសកម�ភាព

េលសពី១២ ែខ។ ធនាគារ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចំេពះគណនីចរន� និងគណនីសន្សរំបស់អតិថជិន
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ែដលគា� នសកម�ភាព។ ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមា� ភាពត្រម�វឱ្យមានករអនុ�� តជាកល់កព់មី�ន�ីជានខ់�ស់ធនាគារ 

ក�ុងករណីែដលគណនីមនិមានសកម�ភាពពីមុនមក ្រសបែ់តមានសកម�ភាពេឡងវញិ។  

 ្រគបធ់នាគារ្រត�វេផ�រសមតុល្យឥណទនរបស់គណនីអតិថជិន ែដលមនិមានសកម�ភាពរយៈេពល១០ឆា�  ំ

ជាបគ់ា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�អភបិាលកិច�េដយអនុេលមេទតមមា្រត៧១ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន 
ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

សមតុល្យ្របចែំខៃនគណនសីខ 

 រល់្រគាកំណតណ់ាមយួធនាគារ្រត�វេផ��ងផា� តថ់ាសមតុល្យគណនីសខ    និងករកត្់រតេនក�ុងគណនី 

សខសីុគា� េទនឹងគណនីេមនិងេសៀវេភធំ។ ករេផ��ងផា� តេ់នះ្រត�វេធ�េឡងយ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួ 

ែខ។ 
កររប់្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង 

 ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ េដម្បរីប្់រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ងរល់្រគាកណំតណ់ាមយួ 

ឱ្យវសីុេទនឹងគណនីេមនងិេសៀវេភធំ។ ចំណុចដូចខងេ្រកមបង� ញភាពញឹកញាបអ់ប្បបរមាៃនកររប ់៖ 

 ្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង           ភាពញឹកញាប ់

សច្់របាកេ់នក�ុងៃដ     ្របចែំខ 

មូលប្រត      ្របចែំខ 

វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ��      ្របចែំខ 

វត�ុធានា       ្របចឆំមាស 

បណ័� ឥណេទយ្យ      ្របច្ំរតីមាស 

បណ័� ទូទតម់ានកលកណំត ់    ្របច្ំរតីមាស 

លិខិតឥណទនមនិទនទូ់ទត ់    ្របចឆំមាស 

ករធានា      ្របចឆំមាស 

្រទព្យសម្បត� ិ      ្របចឆំមាស 

អចលន្រទព្យ      ្របចឆំមាស 
ករេផ��ងផា� តស់ច់្របាក់ជាមយួធនាគារ 

ធនាគារ្រត�វធានាថា ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាក្់រត�វអនុវត�ចំេពះ្រគបគ់ណនី្របាកប់េ�� េនបរេទស (គណន ី

Nostro) យ៉ាងតិចមយួែខម�ង។ ្របតិបត�ិករែដលមនិអចេផ��ងផា� តប់ាន ្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

និងឈនេទសន�ិដ� នឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាកជ់ាមយួធនាគារ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យេដយ

ម�ន�ីធនាគារែដល្រត�វអនុមត័ផង។ 
គណនីព្យរួទុក 

 ្របតិបត�ិករែដលបានកត្់រតេនក�ុងគណនីព្ួយរទុក្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តជាបនា� ន ់ េហយេផ�រយ៉ាង្រតឹម

្រត�វេទកន់េលខគណនីៃនប�ង់គណនីឯកភាព។ ខ�ង់ព្ួយរទុកមិន្រត�វរក្សោទុកឱ្យេលសពី២-៣ៃថ�េទ។          
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គណៈ្រគប្់រគងធនាគារ ្រត�វលុបេចលខ�ងៃ់នគណនីព្ួយរទុក្របសិនេបមនិអចរកេលខគណនីណាមយួក�ុងប�ង់

គណនី ឯកភាពមកដកប់ានេទ។ គណនីេនះ មនិ្រត�វយកមកេ្រប្របាស់េនេពលប�ងគ់ណនីឯកភាពមានេលខ

គណនី ស្រមាបក់ត្់រត្របតបិត�កិរ។ 
  

 នីតិវធិីក�ងុករផ�កុទិន�ន័យ នងិនតីិវធិី្របមូលទិន�នយ័មកវញិក�ងុករណីមានអន�រយ 

ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ ទកទ់ងនឹងករផ�ុកទិន�នយ័ៃនកំណត្់រតគណេនយ្យ 

កំណត្់រតអតិថិជនថាស និងែខ្សអតកុ់ំព្ូយទរ័ ប�� ីវត�ុធានានិងឯកសរដៃទេទៀតែដលមានតៃម�។ ក�ុងចំេណាម 

ខ�ងម់ានប��  ែដល្រត�វពិចរណាេផ្សងេទៀតដូចជា ភាពញឹកញាបៃ់នករផ�ុកទនិ�នយ័ ទីតងំរក្សោទុកឯកសរ 

ឧបករណ៍ផ�ុកឯកសរ និងនតីិវធិី។ ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរស�ីពកីរ្របមូលទិន�នយ័មកវញិ 

ក�ុងករណីមានអន�រយ និងែផនករបន�អជីវកម�េឡងវញិ។  

នីតិវធិីក�ុងករផ�ុកទិន�នយ័និងនីតិវធិី្របមូលទនិ�នយ័មកវញិក�ុងករណីមានអន�រយ ្រត�វមានករសកល្បង 

យ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ ឯកសរ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  
 

សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វបេង�តឱ្យមានែផ�កសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វរយករណ៍េទកនគ់ណៈ្រគប្់រគង 

ខ�ស់បផុំត ែដលមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្របតបិត�ិេដម្បរីក្សោឯករជ្យភាពនិង្របសិទ�ភាព។ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វចងចពំី្របកសេលខ ធ៧-០០-០៤ ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

្រតងម់ា្រតទី ១ ស�ីពីសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 
 

         ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខមករ   ឆា� ២ំ០០៥ 

   នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ 

     ហត�េលខ: ផាន់ ហូរ   គិម វ៉ដ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

679



707

ែដលគា� នសកម�ភាព។ ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមា� ភាពត្រម�វឱ្យមានករអនុ�� តជាកល់កព់មី�ន�ីជានខ់�ស់ធនាគារ 

ក�ុងករណីែដលគណនីមនិមានសកម�ភាពពីមុនមក ្រសបែ់តមានសកម�ភាពេឡងវញិ។  

 ្រគបធ់នាគារ្រត�វេផ�រសមតុល្យឥណទនរបស់គណនីអតិថជិន ែដលមនិមានសកម�ភាពរយៈេពល១០ឆា�  ំ

ជាបគ់ា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�អភបិាលកិច�េដយអនុេលមេទតមមា្រត៧១ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន 
ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

សមតុល្យ្របចែំខៃនគណនសីខ 

 រល់្រគាកំណតណ់ាមយួធនាគារ្រត�វេផ��ងផា� តថ់ាសមតុល្យគណនីសខ    និងករកត្់រតេនក�ុងគណនី 

សខសីុគា� េទនឹងគណនីេមនិងេសៀវេភធំ។ ករេផ��ងផា� តេ់នះ្រត�វេធ�េឡងយ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួ 

ែខ។ 
កររប់្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង 

 ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ េដម្បរីប្់រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ងរល់្រគាកណំតណ់ាមយួ 

ឱ្យវសីុេទនឹងគណនីេមនងិេសៀវេភធំ។ ចំណុចដូចខងេ្រកមបង� ញភាពញឹកញាបអ់ប្បបរមាៃនកររប ់៖ 

 ្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង           ភាពញឹកញាប ់

សច្់របាកេ់នក�ុងៃដ     ្របចែំខ 

មូលប្រត      ្របចែំខ 

វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ��      ្របចែំខ 

វត�ុធានា       ្របចឆំមាស 

បណ័� ឥណេទយ្យ      ្របច្ំរតីមាស 

បណ័� ទូទតម់ានកលកណំត ់    ្របច្ំរតីមាស 

លិខិតឥណទនមនិទនទូ់ទត ់    ្របចឆំមាស 

ករធានា      ្របចឆំមាស 

្រទព្យសម្បត� ិ      ្របចឆំមាស 

អចលន្រទព្យ      ្របចឆំមាស 
ករេផ��ងផា� តស់ច់្របាក់ជាមយួធនាគារ 

ធនាគារ្រត�វធានាថា ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាក្់រត�វអនុវត�ចំេពះ្រគបគ់ណនី្របាកប់េ�� េនបរេទស (គណន ី

Nostro) យ៉ាងតិចមយួែខម�ង។ ្របតិបត�ិករែដលមនិអចេផ��ងផា� តប់ាន ្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

និងឈនេទសន�ិដ� នឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាកជ់ាមយួធនាគារ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យេដយ

ម�ន�ីធនាគារែដល្រត�វអនុមត័ផង។ 
គណនីព្យរួទុក 

 ្របតិបត�ិករែដលបានកត្់រតេនក�ុងគណនីព្ួយរទុក្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តជាបនា� ន ់ េហយេផ�រយ៉ាង្រតឹម

្រត�វេទកន់េលខគណនីៃនប�ង់គណនីឯកភាព។ ខ�ង់ព្ួយរទុកមិន្រត�វរក្សោទុកឱ្យេលសពី២-៣ៃថ�េទ។          
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ករេរៀបចំ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យតមា� ភាពេនតម្រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ
3 

 

 សរចរែណនាេំនះ ជាករែណនាពំីករចបំាចឱ់្យ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុមាន្របពន័�្រត�តពិនិត្យ

តមា� ភាពេនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ េដម្បអីចេលកកំពស់ភាព្រតឹម្រត�វៃនករកត្់រតប�� ីគណេនយ្យ េហយ

អចរេំលច និងែកត្រម�វកហុំសឆ�ងទងំឡាយបានឆាបរ់ហ័ស។ ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមា� ភាពជាចែំណកមយួៃន

្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងទងំមូលរបស់ធនាគារ និងកតប់ន�យហនិភយ័្របតិបត�ិករជាអប្បបរមាេនក�ុង្របតិបត�ិករ

ធនាគារ។ ជាស�ងដ់រអប្បបរមា ធនាគារនីមយួៗ្រត�វធានាថាចំណុចដូចខងេ្រកមេនះ មានចំែណកក�ុង្របពន័�

្រត�តពិនិត្យតមា� ភាព: 
 ករែបងែចកតួនាទីរបសប់គុ�លកិ 

 ្រគបធ់នាគារ មនិ្រត�វអនុ�� តឱ្យបគុ�លិកែតមា� កអ់នុវត�្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃន្របតិបត�ិករធនាគារេទ។ 

ឧទហរណ៍ បុគ�លិកែតមា� កម់និ្រត�វផ�ល់អនុសសន ៍ អនុមត័ វភិាគ ចំណាយ្របាក ់ កត្់រតប�� ី និង្រត�តពិនិត្យ 

វត�ុធានាេនក�ុង្របតិបត�ិករឥណទនេទ។ បុគ�លិកទទលួខុស្រត�វ្របតិបត�ិករកំព្ូយទរ័មនិ្រត�វឱ្យបេង�តកម�វធិផីង 

ឬែកែ្របកម�វធិីផងេទ។ េបឡាធិករែដលជាអ�កទទួល្របាកប់េ�� ស្រមាបប់��ូ លក�ុងគណនអីតិថជិនមនិ្រត�វឱ្យ

ទទួលខុស្រត�វចំេពះេសៀវេភធំេទ។ ជាទូេទមុខងរកត្់រតរក្សោទុក និងអនុ�� ត្រត�វកំណតេ់ដយែឡកពីគា�

ស្រមាប្់របតិបត�ិករធនាគារនិមយួៗ។  

 ធនាគារ្រត�វេជៀសវងស� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ េនេពលចតត់ងំភារកិច�ឱ្យបុគ�លិកេដម្បធីានា

ឱ្យមាន្របពន័�តមា� ភាពដ្៏រតឹម្រត�វ។ 

 ករកត់្រតនងិកិច�ប��កិគណេនយ្យ 

 ក�ុងករណីមានករចុះប�� ីទនិា� នុប្បវត�ិេដយៃដ ករចុះប�� ីទងំេនាះ្រត�វែតមានករអនុ�� ត្រតឹម្រត�វព ី

ម�ន�ីធនាគារ។ ម�ន�ធីនាគារេនះ្រត�វចុះហត�េលខេលសក�ីប្័រតគណេនយ្យទុកជាភស�ុតងៃនករអនុ�� តមនុ 

េពល្របតិបត�កិរអចចុះប�� ីេនក�ុងេសៀវេភធំ។ ក�ុងករចុះប�� ីកុំព្ូយទរ័ ករអនុ�� តជានិច�កលេធ�េឡងេន 

េលេអ្រកងកុ់ំព្ូយទរ័េដយផា� ល់។ េទះយ៉ាងណាកេ៏ដយ សិទ�ិេ្រប្របាស់និងអនុ�� តរបស់បគុ�លិក្រត�វរក្សោទុក 

េនក�ុងសំនុឯំកសរកុំព្ូយទរ័ េហយ្រត�វែតមានករពិនិត្យេឡងវញិយ៉ាង្រតឹម្រត�វពីសំណាកគ់ណៈ្រគប្់រគងក�ុងករ

ប��ូ លករអនុ�� តនិងករែកែ្របទិន�នយ័។   
 គណនីេនេស��ម ឬ គា� នសកម�ភាព 

 ធនាគារ្រត�វែបងែចកគណនីេនេស��មនិងគា� នសកម�ភាពពីគណនីមានសកម�ភាព េដម្បងីយ្រស�លក�ុង

ករ្រត�តពិនិត្យគណនីទងំេនាះ។ គណនីមយួ្រត�វបានចតទុ់កថាេនេស��ម្របសិនេបគណនីេនះគា� នសកម�ភាព

េលសពី១២ ែខ។ ធនាគារ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចំេពះគណនីចរន� និងគណនីសន្សរំបស់អតិថជិន
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ែដលគា� នសកម�ភាព។ ្របពន័�្រត�តពិនិត្យតមា� ភាពត្រម�វឱ្យមានករអនុ�� តជាកល់កព់មី�ន�ីជានខ់�ស់ធនាគារ 

ក�ុងករណីែដលគណនីមនិមានសកម�ភាពពីមុនមក ្រសបែ់តមានសកម�ភាពេឡងវញិ។  

 ្រគបធ់នាគារ្រត�វេផ�រសមតុល្យឥណទនរបស់គណនីអតិថជិន ែដលមនិមានសកម�ភាពរយៈេពល១០ឆា�  ំ

ជាបគ់ា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�អភបិាលកិច�េដយអនុេលមេទតមមា្រត៧១ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� ន 
ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។  

សមតុល្យ្របចែំខៃនគណនសីខ 

 រល់្រគាកំណតណ់ាមយួធនាគារ្រត�វេផ��ងផា� តថ់ាសមតុល្យគណនីសខ    និងករកត្់រតេនក�ុងគណនី 

សខសីុគា� េទនឹងគណនីេមនិងេសៀវេភធំ។ ករេផ��ងផា� តេ់នះ្រត�វេធ�េឡងយ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួ 

ែខ។ 
កររប់្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង 

 ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ េដម្បរីប្់រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ងរល់្រគាកណំតណ់ាមយួ 

ឱ្យវសីុេទនឹងគណនីេមនងិេសៀវេភធំ។ ចំណុចដូចខងេ្រកមបង� ញភាពញឹកញាបអ់ប្បបរមាៃនកររប ់៖ 

 ្រទព្យសកម�ជាកែ់ស�ង           ភាពញឹកញាប ់

សច្់របាកេ់នក�ុងៃដ     ្របចែំខ 

មូលប្រត      ្របចែំខ 

វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ��      ្របចែំខ 

វត�ុធានា       ្របចឆំមាស 

បណ័� ឥណេទយ្យ      ្របច្ំរតីមាស 

បណ័� ទូទតម់ានកលកណំត ់    ្របច្ំរតីមាស 

លិខិតឥណទនមនិទនទូ់ទត ់    ្របចឆំមាស 

ករធានា      ្របចឆំមាស 

្រទព្យសម្បត� ិ      ្របចឆំមាស 

អចលន្រទព្យ      ្របចឆំមាស 
ករេផ��ងផា� តស់ច់្របាក់ជាមយួធនាគារ 

ធនាគារ្រត�វធានាថា ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាក្់រត�វអនុវត�ចំេពះ្រគបគ់ណនី្របាកប់េ�� េនបរេទស (គណន ី

Nostro) យ៉ាងតិចមយួែខម�ង។ ្របតិបត�ិករែដលមនិអចេផ��ងផា� តប់ាន ្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 

និងឈនេទសន�ិដ� នឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ ករេផ��ងផា� តស់ច្់របាកជ់ាមយួធនាគារ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យេដយ

ម�ន�ីធនាគារែដល្រត�វអនុមត័ផង។ 
គណនីព្យរួទុក 

 ្របតិបត�ិករែដលបានកត្់រតេនក�ុងគណនីព្ួយរទុក្រត�វេធ�ករេសុបអេង�តជាបនា� ន ់ េហយេផ�រយ៉ាង្រតឹម

្រត�វេទកន់េលខគណនីៃនប�ង់គណនីឯកភាព។ ខ�ង់ព្ួយរទុកមិន្រត�វរក្សោទុកឱ្យេលសពី២-៣ៃថ�េទ។          
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គណៈ្រគប្់រគងធនាគារ ្រត�វលុបេចលខ�ងៃ់នគណនីព្ួយរទុក្របសិនេបមនិអចរកេលខគណនីណាមយួក�ុងប�ង់

គណនី ឯកភាពមកដកប់ានេទ។ គណនីេនះ មនិ្រត�វយកមកេ្រប្របាស់េនេពលប�ងគ់ណនីឯកភាពមានេលខ

គណនី ស្រមាបក់ត្់រត្របតបិត�កិរ។ 
  

 នីតិវធិីក�ងុករផ�កុទិន�ន័យ នងិនតីិវធិី្របមូលទិន�នយ័មកវញិក�ងុករណីមានអន�រយ 

ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ ទកទ់ងនឹងករផ�ុកទិន�នយ័ៃនកំណត្់រតគណេនយ្យ 

កំណត្់រតអតិថិជនថាស និងែខ្សអតកុ់ំព្ូយទរ័ ប�� ីវត�ុធានានិងឯកសរដៃទេទៀតែដលមានតៃម�។ ក�ុងចំេណាម 

ខ�ងម់ានប��  ែដល្រត�វពិចរណាេផ្សងេទៀតដូចជា ភាពញឹកញាបៃ់នករផ�ុកទនិ�នយ័ ទីតងំរក្សោទុកឯកសរ 

ឧបករណ៍ផ�ុកឯកសរ និងនតីិវធិី។ ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរស�ីពកីរ្របមូលទិន�នយ័មកវញិ 

ក�ុងករណីមានអន�រយ និងែផនករបន�អជីវកម�េឡងវញិ។  

នីតិវធិីក�ុងករផ�ុកទិន�នយ័និងនីតិវធិី្របមូលទនិ�នយ័មកវញិក�ុងករណីមានអន�រយ ្រត�វមានករសកល្បង 

យ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ ឯកសរ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  
 

សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វបេង�តឱ្យមានែផ�កសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វរយករណ៍េទកនគ់ណៈ្រគប្់រគង 

ខ�ស់បផុំត ែដលមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្របតបិត�ិេដម្បរីក្សោឯករជ្យភាពនិង្របសិទ�ភាព។ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វចងចពំី្របកសេលខ ធ៧-០០-០៤ ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

្រតងម់ា្រតទី ១ ស�ីពីសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 
 

         ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខមករ   ឆា� ២ំ០០៥ 

   នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ 

     ហត�េលខ: ផាន់ ហូរ   គិម វ៉ដ          
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ធ៧-០៨-២១១ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

អភិបាលកចិ�របស្់រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទូេទ 

្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងព្រងឹងអភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេហថា 

“្រគឹះស� ន" េដយេរៀបចំឱ្យមានរចនាសម�ន័�គណៈ្រគប្់រគង្រគបជ់ានថ់ា� ក ់ រមួមាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ និង 

សកម� គណៈ្របតិបត�ិនងិគណៈកម�ករជំនាញ ែដលចបំាច្់របកបេដយគុណវឌុ្ឍ ិ សមត�ភាព សុចរតិភាព េដម្បី
ដឹកនា ំ្រគប្់រគង្រគះឹស� នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ២.- 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យមយួចនំួន្រត�វបានកំណតនិ់យមនយ័ដូចតេទ: 

- ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល  ជាគណៈ្រគប្់រគងែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេលករ្រគប្់រគង 

និងស� នភាពរបស់្រគឹះស� ន ក�ុងនាមភាគទុនិក ដូចជា្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលរបស់្រក�មហុ៊នមហជនទទួលខុស្រត�វមានកំរតិ ែដល្រគប្់រគង

េដយច្បោបស់�ីពី សហ្រគាសពណិជ�កម� ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យែដល

មានភារកិច�សមមូលៃន្រក�មហុ៊នែដលមានទ្រមងគ់តិយុត�េិផ្សងគា� ។ 

-គណៈ្របតិបត� ិ                   ជា្រក�មបុគ�លែដលទទួលខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគងេដយ្របសិទ�ភាពេល 

្រគឹះស� ន្រសបតម្របករ ៦ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៤ ្របក ចុះៃថ� 

ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារ

ពណិជ� ្របករ ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៥ ្របក ចុះៃថ�ទី១១ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស

ឥណទនជនបទ ឬ ្របករ ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្របក 

ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ 

-គណៈកម�ករសវនកម� ជាគណៈកម�ករជំនាញែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�តេឡង។ ្រក�ម 

្របឹក្សោភបិាល ្រត�វកំណតអ់ពំីសមាជិកភាព ភារកិច� នីតិវធិី ្របតបិត� ិ

និងលក�ខណ� ែដលក�ុងេនាះសវនករ និងបុគ�លដៃទេទៀតរបស់្រគឹះស� ន

្រត�វជាបព់កព់ន័�ក�ុងករងររបស់ខ�ួន។ 
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គណៈ្រគប្់រគងធនាគារ ្រត�វលុបេចលខ�ងៃ់នគណនីព្ួយរទុក្របសិនេបមនិអចរកេលខគណនីណាមយួក�ុងប�ង់

គណនី ឯកភាពមកដកប់ានេទ។ គណនីេនះ មនិ្រត�វយកមកេ្រប្របាស់េនេពលប�ងគ់ណនីឯកភាពមានេលខ

គណនី ស្រមាបក់ត្់រត្របតបិត�កិរ។ 
  

 នីតិវធិីក�ងុករផ�កុទិន�ន័យ នងិនតីិវធិី្របមូលទិន�នយ័មកវញិក�ងុករណីមានអន�រយ 

ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ ទកទ់ងនឹងករផ�ុកទិន�នយ័ៃនកំណត្់រតគណេនយ្យ 

កំណត្់រតអតិថិជនថាស និងែខ្សអតកុ់ំព្ូយទរ័ ប�� ីវត�ុធានានិងឯកសរដៃទេទៀតែដលមានតៃម�។ ក�ុងចំេណាម 

ខ�ងម់ានប��  ែដល្រត�វពិចរណាេផ្សងេទៀតដូចជា ភាពញឹកញាបៃ់នករផ�ុកទនិ�នយ័ ទីតងំរក្សោទុកឯកសរ 

ឧបករណ៍ផ�ុកឯកសរ និងនតីិវធិី។ ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរស�ីពកីរ្របមូលទិន�នយ័មកវញិ 

ក�ុងករណីមានអន�រយ និងែផនករបន�អជីវកម�េឡងវញិ។  

នីតិវធិីក�ុងករផ�ុកទិន�នយ័និងនីតិវធិី្របមូលទនិ�នយ័មកវញិក�ុងករណីមានអន�រយ ្រត�វមានករសកល្បង 

យ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ ឯកសរ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  
 

សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វបេង�តឱ្យមានែផ�កសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វរយករណ៍េទកនគ់ណៈ្រគប្់រគង 

ខ�ស់បផុំត ែដលមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្របតបិត�ិេដម្បរីក្សោឯករជ្យភាពនិង្របសិទ�ភាព។ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វចងចពំី្របកសេលខ ធ៧-០០-០៤ ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

្រតងម់ា្រតទី ១ ស�ីពីសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 
 

         ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខមករ   ឆា� ២ំ០០៥ 

   នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ 

     ហត�េលខ: ផាន់ ហូរ   គិម វ៉ដ          
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-គណៈកម�ករ្រគប្់រគងហនភិយ័ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�តេឡង។ ្រក�ម 

្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណតអ់ំពសីមាជិកភាពភារកិច� និងនីតិវធិី្របតិបត�ិករ 

របស់គណៈកម�ករេនះ។ 

-គណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�ត

េឡង។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វកំណត់អំពីសមាជិកភាព ភារកិច�និង 

នីតវិធិី្របតិបត�ិកររបស់គណៈកម�ករេនះ។ 

- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់         ជា្រក�ម្របតិបត�ិគន�ឹះ ែដលមានភារកិច�េមលករខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគង 

្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

ជំពូក ២ 
្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលឯករជ្យ សកម� និងមានគណុវុឌ្ឍ ិ  

្របករ ៣.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន។់ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ ៖ 

- ឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ែដលជាែផ�កមយួៃនករផ�ល់អជា� បណ័�  

- យល់ពីតួនាទីរបស់ខ�ួន រមួទងំទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន  

- េបចបំាច្់រត�វទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល េដម្បរីក្សោបានជនំាញរមួគា�   

- យល់ពីភារកិច�របស់ខ�ួនចំេពះភាគទុនិក ចំេពះ្រគឹះស� ន នងិចំេពះអ�កែដលមានផល 

្របេយាជនព៍កព់ន័� 

- យល់ដឹងអំពបីរសិ� នច្បោប ់ និងបទប្ប��ត�ិទងំមូល េដម្បយីល់ច្បោស់អំពីប�� ែដលអច

េកតមានេឡង 

- តមដនស� នភាពទផី្សោរបច�ុប្បន� និងយល់ដឹងអពំីបរសិ� ន្របកួត្របែជងៃនអជីវកម�របស់

្រគឹះស� ន 

- មានេពលេវល និងថាមពលែដលអចបំេពញករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ៤.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វសកម�ករងរ យ៉ាងេហចណាស់សមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល្រត�វ៖ 

- អនុមត័យុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយហនិភយ័ នងិនីតិវធិី្រគប្់រគងហនិភយ័ទងំេនាះ 

- េរៀបចំរចនាសម�ន័�របស់ខ�ួន េដម្បឱី្យករពិភាក្សោមាន្របសិទ�ភាព 

- េ្រជសេរ ស ្រត�តពិនិត្យ ផា� ស់ប�ូរនាយក្របតិបត�ិសំខន់ៗ  

- សកសួរអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

- េរៀបចំ្របពន័�រយករណ៍មយួែដលអចជួយ ឱ្យករអនុវត�កតព�កិច�របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលមានលក�ណៈយល់ដឹងបាន និងទនេ់ពល 
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ធ៧-០៨-២១១ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

អភិបាលកចិ�របស្់រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 

្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងព្រងឹងអភបិាលកិច�របស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេហថា 

“្រគឹះស� ន" េដយេរៀបចំឱ្យមានរចនាសម�ន័�គណៈ្រគប្់រគង្រគបជ់ានថ់ា� ក ់ រមួមាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ និង 

សកម� គណៈ្របតិបត�ិនងិគណៈកម�ករជំនាញ ែដលចបំាច្់របកបេដយគុណវឌុ្ឍ ិ សមត�ភាព សុចរតិភាព េដម្បី
ដឹកនា ំ្រគប្់រគង្រគះឹស� នឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ២.- 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យមយួចនំួន្រត�វបានកំណតនិ់យមនយ័ដូចតេទ: 

- ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល  ជាគណៈ្រគប្់រគងែដលទទួលខុស្រត�វក�ុងករ្រត�តពិនិត្យេលករ្រគប្់រគង 

និងស� នភាពរបស់្រគឹះស� ន ក�ុងនាមភាគទុនិក ដូចជា្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលរបស់្រក�មហុ៊នមហជនទទួលខុស្រត�វមានកំរតិ ែដល្រគប្់រគង

េដយច្បោបស់�ីពី សហ្រគាសពណិជ�កម� ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យែដល

មានភារកិច�សមមូលៃន្រក�មហុ៊នែដលមានទ្រមងគ់តិយុត�េិផ្សងគា� ។ 

-គណៈ្របតិបត� ិ                   ជា្រក�មបុគ�លែដលទទួលខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគងេដយ្របសិទ�ភាពេល 

្រគឹះស� ន្រសបតម្របករ ៦ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៤ ្របក ចុះៃថ� 

ទី១០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចេំពះធនាគារ

ពណិជ� ្របករ ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៥ ្របក ចុះៃថ�ទី១១ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស

ឥណទនជនបទ ឬ ្របករ ៥ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០០-០៦ ្របក 

ចុះៃថ�ទី១១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគះឹស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ។ 

-គណៈកម�ករសវនកម� ជាគណៈកម�ករជំនាញែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�តេឡង។ ្រក�ម 

្របឹក្សោភបិាល ្រត�វកំណតអ់ពំីសមាជិកភាព ភារកិច� នតីិវធិី ្របតបិត� ិ

និងលក�ខណ� ែដលក�ុងេនាះសវនករ និងបុគ�លដៃទេទៀតរបស់្រគឹះស� ន

្រត�វជាបព់កព់ន័�ក�ុងករងររបស់ខ�ួន។ 
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គណៈ្រគប្់រគងធនាគារ ្រត�វលុបេចលខ�ងៃ់នគណនីព្ួយរទុក្របសិនេបមនិអចរកេលខគណនីណាមយួក�ុងប�ង់

គណនី ឯកភាពមកដកប់ានេទ។ គណនីេនះ មនិ្រត�វយកមកេ្រប្របាស់េនេពលប�ងគ់ណនីឯកភាពមានេលខ

គណនី ស្រមាបក់ត្់រត្របតបិត�កិរ។ 
  

 នីតិវធិីក�ងុករផ�កុទិន�ន័យ នងិនតីិវធិី្របមូលទិន�នយ័មកវញិក�ងុករណីមានអន�រយ 

ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរ ទកទ់ងនឹងករផ�ុកទិន�នយ័ៃនកំណត្់រតគណេនយ្យ 

កំណត្់រតអតិថិជនថាស និងែខ្សអតកុ់ំព្ូយទរ័ ប�� ីវត�ុធានានិងឯកសរដៃទេទៀតែដលមានតៃម�។ ក�ុងចំេណាម 

ខ�ងម់ានប��  ែដល្រត�វពិចរណាេផ្សងេទៀតដូចជា ភាពញឹកញាបៃ់នករផ�ុកទនិ�នយ័ ទីតងំរក្សោទុកឯកសរ 

ឧបករណ៍ផ�ុកឯកសរ និងនតីិវធិី។ ធនាគារ្រត�វមាននីតិវធិីជាលយលក�ណ៍អក្សរស�ីពកីរ្របមូលទិន�នយ័មកវញិ 

ក�ុងករណីមានអន�រយ និងែផនករបន�អជីវកម�េឡងវញិ។  

នីតិវធិីក�ុងករផ�ុកទិន�នយ័និងនីតិវធិី្របមូលទនិ�នយ័មកវញិក�ុងករណីមានអន�រយ ្រត�វមានករសកល្បង 

យ៉ាងេហចណាស់មយួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ ឯកសរ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។  
 

សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វបេង�តឱ្យមានែផ�កសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វរយករណ៍េទកនគ់ណៈ្រគប្់រគង 

ខ�ស់បផុំត ែដលមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្របតិបត�ិេដម្បរីក្សោឯករជ្យភាពនិង្របសិទ�ភាព។ 

្រគបធ់នាគារ្រត�វចងចពំី្របកសេលខ ធ៧-០០-០៤ ស�ីពីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

្រតងម់ា្រតទី ១ ស�ីពីសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 
 

         ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខមករ   ឆា� ២ំ០០៥ 

   នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ 

     ហត�េលខ: ផាន់ ហូរ   គិម វ៉ដ          
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-គណៈកម�ករ្រគប្់រគងហនភិយ័ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�តេឡង។ ្រក�ម 

្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណតអ់ំពសីមាជិកភាពភារកិច� និងនីតិវធិី្របតិបត�ិករ 

របស់គណៈកម�ករេនះ។ 

-គណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�ត

េឡង។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វកំណត់អំពីសមាជិកភាព ភារកិច�និង 

នីតវិធិី្របតិបត�ិកររបស់គណៈកម�ករេនះ។ 

- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់         ជា្រក�ម្របតិបត�ិគន�ឹះ ែដលមានភារកិច�េមលករខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគង 

្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

ជំពូក ២ 
្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលឯករជ្យ សកម� និងមានគណុវុឌ្ឍ ិ  

្របករ ៣.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន។់ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ ៖ 

- ឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ែដលជាែផ�កមយួៃនករផ�ល់អជា� បណ័�  

- យល់ពីតួនាទីរបស់ខ�ួន រមួទងំទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន  

- េបចបំាច្់រត�វទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល េដម្បរីក្សោបានជនំាញរមួគា�   

- យល់ពីភារកិច�របស់ខ�ួនចំេពះភាគទុនិក ចំេពះ្រគឹះស� ន នងិចំេពះអ�កែដលមានផល 

្របេយាជនព៍កព់ន័� 

- យល់ដឹងអំពបីរសិ� នច្បោប ់ និងបទប្ប��ត�ិទងំមូល េដម្បយីល់ច្បោស់អំពីប�� ែដលអច

េកតមានេឡង 

- តមដនស� នភាពទផី្សោរបច�ុប្បន� និងយល់ដឹងអពីំបរសិ� ន្របកួត្របែជងៃនអជីវកម�របស់

្រគឹះស� ន 

- មានេពលេវល និងថាមពលែដលអចបំេពញករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ៤.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វសកម�ករងរ យ៉ាងេហចណាស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ៖ 

- អនុមត័យុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយហនិភយ័ នងិនីតិវធិី្រគប្់រគងហនិភយ័ទងំេនាះ 

- េរៀបចំរចនាសម�ន័�របស់ខ�ួន េដម្បឱី្យករពិភាក្សោមាន្របសិទ�ភាព 

- េ្រជសេរ ស ្រត�តពិនិត្យ ផា� ស់ប�ូរនាយក្របតិបត�ិសំខន់ៗ  

- សកសួរអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

- េរៀបចំ្របពន័�រយករណ៍មយួែដលអចជួយ ឱ្យករអនុវត�កតព�កិច�របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលមានលក�ណៈយល់ដឹងបាន និងទនេ់ពល 
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- ជួបជាមយួអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និងសវនករៃផ�ក�ុងឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�ករ្របតិបត�ិរបស់អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�េគាលនេយាបាយរបស់្រគឹះស� នឱ្យបានេទៀងទតេ់ទេលករអនុវត� និងប�� ជាសក� -

នុពល ែដលអចសមា� ល់បាន 

- អនុវត�នូវករវនិិច�យ័ស្រមាបេ់ពលអនាគត េដម្បសីមា� ល់នូវប�� ជាសក� នុពលែដល្រគឹះស� ន

្រត�វ្របឈម និងធានាថាសកម�ភាពែកត្រម�វសម្រសប្រត�វបានអនុវត�ជាបនា� ន ់េបចបំាច ់ 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនឹង្រត�វ្របជុំយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា� ។ំ សមាជិកេនាះ្រត�វបាន

ដកេចញពតីំែណង ក�ុងករណីបុគ�លេនាះមនិបានចូលរមួអង�្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលបីដងជាបន�បនា� បេ់ដយគា� ន

មូលេហតុ្រតឹម្រត�វ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាបនា� នរ់ល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិភាគហុ៊ន

និង/ឬ សិទ�ិេបាះេឆា� តេនក�ុង្រគឹះស� ន។ កតព�កិច�ជូនដំណឹងេនះមនិ្រត�វេធ�េឡងចំេពះែតករផា� ស់ប�ូរករកន់

កបេ់ដមទុនឈនដល់ ៥% ឬ ២០% ឬ ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត ប៉ុែន�ករជូនដណឹំងក្៏រត�វេធ�េឡងចំេពះករផា� ស់ប�ូរ

ែដលបះ៉ពល់េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលដល់្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន តមរយៈករកន់

កបស់មាមា្រតភាគហុ៊ន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ ករជូនដំណឹងេនះជាកតព�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេដយមនិ

គិតដល់កតព�កិច� ែដលត្រម�វេដយបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតពកព់ន័�េទនឹងភាគហុ៊នថ�ី ឬភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ 

និង/ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

្របករ ៥.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេចះវនិិច�យ័ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េហយ្រត�វ ៖ 

- េជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- មនិ្រត�វចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចេនេពលមានទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ជំរញុសុវត�ិភាព និងភាពរងឹមារំបស់្រគឹះស� ន។ 

្របករ ៦.- 

១-  ស្រមាបធ់នាគារពណិជ� េលកែលងែតសខធនាគារបរេទស ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វ

មានសមាជិកឯករជ្យយ៉ាងតិចពីររបូ។ សមាជិកឯករជ្យ្រត�វមានសមត�ភាពវនិិច�យ័េដយឯករជ្យេលទស្សនៈៃន

ករ្រគប្់រគងផល្របេយាជន៍នេយាបាយ ឬផល្របេយាជន៍ខងេ្រកែដលមិនសម្រសប។ 

២-  ស្រមាបធ់នាគារឯកេទស នងិ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានសមាជិក 

យ៉ាងតចិ ៣របូ ែដលក�ុងេនាះមយួរបូ្រត�វែតជាសមាជិកឯករជ្យដូចបានែចងក�ុងចណុំច ១ ខងេល។ ្របសិនេប 

្រគឹះស� នេនាះមានសមាជិកេលសពី៣របូ ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាយ៉ាងតិចមយួភាគប(ី១/៣) ៃនសមាជិក្រត�វែតជា 

សមាជិកឯករជ្យ។ 

៣- សខធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�េគាលនេយាបាយអភបិាលកិច�្រតមឹ្រត�វ នងិនីតិវធិី
អនុេលមតមេគាលករណ៍ែដលបានកណំតេ់នក�ុង្របកសេនះ។ ភាពរងឹមាៃំនអភបិាលកចិ�របស់សខ 
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- ជួបជាមយួអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និងសវនករៃផ�ក�ុងឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�ករ្របតិបត�ិរបស់អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�េគាលនេយាបាយរបស់្រគឹះស� នឱ្យបានេទៀងទតេ់ទេលករអនុវត� និងប�� ជាសក� -

នុពល ែដលអចសមា� ល់បាន 

- អនុវត�នូវករវនិិច�យ័ស្រមាបេ់ពលអនាគត េដម្បសីមា� ល់នូវប�� ជាសក� នុពលែដល្រគឹះស� ន

្រត�វ្របឈម និងធានាថាសកម�ភាពែកត្រម�វសម្រសប្រត�វបានអនុវត�ជាបនា� ន ់េបចបំាច ់ 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនឹង្រត�វ្របជុំយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា� ។ំ សមាជិកេនាះ្រត�វបាន

ដកេចញពតីំែណង ក�ុងករណីបុគ�លេនាះមនិបានចូលរមួអង�្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលបីដងជាបន�បនា� បេ់ដយគា� ន

មូលេហតុ្រតឹម្រត�វ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាបនា� នរ់ល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិភាគហុ៊ន

និង/ឬ សិទ�ិេបាះេឆា� តេនក�ុង្រគឹះស� ន។ កតព�កិច�ជូនដំណឹងេនះមនិ្រត�វេធ�េឡងចំេពះែតករផា� ស់ប�ូរករកន់

កបេ់ដមទុនឈនដល់ ៥% ឬ ២០% ឬ ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត ប៉ុែន�ករជូនដណឹំងក្៏រត�វេធ�េឡងចំេពះករផា� ស់ប�ូរ

ែដលបះ៉ពល់េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលដល់្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន តមរយៈករកន់

កបស់មាមា្រតភាគហុ៊ន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ ករជូនដំណឹងេនះជាកតព�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេដយមនិ

គិតដល់កតព�កិច� ែដលត្រម�វេដយបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតពកព់ន័�េទនឹងភាគហុ៊នថ�ី ឬភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ 

និង/ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

្របករ ៥.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេចះវនិិច�យ័ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េហយ្រត�វ ៖ 

- េជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- មនិ្រត�វចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចេនេពលមានទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ជំរញុសុវត�ិភាព និងភាពរងឹមារំបស់្រគឹះស� ន។ 

្របករ ៦.- 

១-  ស្រមាបធ់នាគារពណិជ� េលកែលងែតសខធនាគារបរេទស ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វ

មានសមាជិកឯករជ្យយ៉ាងតិចពីររបូ។ សមាជិកឯករជ្យ្រត�វមានសមត�ភាពវនិិច�យ័េដយឯករជ្យេលទស្សនៈៃន

ករ្រគប្់រគងផល្របេយាជន៍នេយាបាយ ឬផល្របេយាជន៍ខងេ្រកែដលមិនសម្រសប។ 

២-  ស្រមាបធ់នាគារឯកេទស នងិ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានសមាជិក 

យ៉ាងតចិ ៣របូ ែដលក�ុងេនាះមយួរបូ្រត�វែតជាសមាជិកឯករជ្យដូចបានែចងក�ុងចណុំច ១ ខងេល។ ្របសិនេប 

្រគឹះស� នេនាះមានសមាជិកេលសពី៣របូ ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាយ៉ាងតិចមយួភាគប(ី១/៣) ៃនសមាជិក្រត�វែតជា 

សមាជិកឯករជ្យ។ 

៣- សខធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�េគាលនេយាបាយអភបិាលកិច�្រតមឹ្រត�វ នងិនីតិវធិី
អនុេលមតមេគាលករណ៍ែដលបានកណំតេ់នក�ុង្របកសេនះ។ ភាពរងឹមាៃំនអភបិាលកិច�របស់សខ 
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-គណៈកម�ករ្រគប្់រគងហនភិយ័ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�តេឡង។ ្រក�ម 

្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណតអ់ំពសីមាជិកភាពភារកិច� និងនីតិវធិី្របតិបត�ិករ 

របស់គណៈកម�ករេនះ។ 

-គណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�ត

េឡង។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វកំណត់អំពីសមាជិកភាព ភារកិច�និង 

នីតវិធិី្របតិបត�ិកររបស់គណៈកម�ករេនះ។ 

- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់         ជា្រក�ម្របតិបត�ិគន�ឹះ ែដលមានភារកិច�េមលករខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគង 

្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

ជំពូក ២ 
្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលឯករជ្យ សកម� និងមានគណុវុឌ្ឍ ិ  

្របករ ៣.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន។់ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ ៖ 

- ឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ែដលជាែផ�កមយួៃនករផ�ល់អជា� បណ័�  

- យល់ពីតួនាទីរបស់ខ�ួន រមួទងំទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន  

- េបចបំាច្់រត�វទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល េដម្បរីក្សោបានជនំាញរមួគា�   

- យល់ពីភារកិច�របស់ខ�ួនចំេពះភាគទុនិក ចំេពះ្រគឹះស� ន នងិចំេពះអ�កែដលមានផល 

្របេយាជនព៍កព់ន័� 

- យល់ដឹងអំពបីរសិ� នច្បោប ់ និងបទប្ប��ត�ិទងំមូល េដម្បយីល់ច្បោស់អំពីប�� ែដលអច

េកតមានេឡង 

- តមដនស� នភាពទផី្សោរបច�ុប្បន� និងយល់ដឹងអពីំបរសិ� ន្របកួត្របែជងៃនអជីវកម�របស់

្រគឹះស� ន 

- មានេពលេវល និងថាមពលែដលអចបំេពញករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ៤.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វសកម�ករងរ យ៉ាងេហចណាស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ៖ 

- អនុមត័យុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយហនិភយ័ នងិនីតិវធិី្រគប្់រគងហនិភយ័ទងំេនាះ 

- េរៀបចំរចនាសម�ន័�របស់ខ�ួន េដម្បឱី្យករពិភាក្សោមាន្របសិទ�ភាព 

- េ្រជសេរ ស ្រត�តពិនិត្យ ផា� ស់ប�ូរនាយក្របតិបត�ិសំខន់ៗ  

- សកសួរអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

- េរៀបចំ្របពន័�រយករណ៍មយួែដលអចជួយ ឱ្យករអនុវត�កតព�កិច�របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលមានលក�ណៈយល់ដឹងបាន និងទនេ់ពល 
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ធនាគារបរេទស្រត�វសម្រសបនឹងក្រមតិស�័យភាពៃនករ្រគប្់រគងែដលស� កក់រកណា� លបរេទសបានផ�ល់ឱ្យ

នាយក្របតិបត�កិ�ុង្រស�ក។ 
្របករ ៧.- 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តគណៈកម�ករសវនកម� និងគណៈកម�ករហនិភយ័ េហយអចបេង�តគណៈកម�ករ 

ជំនាញេផ្សងេទៀតតមករចបំាច ់ឬតមករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៨.- 

គណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាំេដយសមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ 

គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបគុ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កហិរ�� វត�ុ និង គណេនយ្យ 

និងបុគ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករសវនកម� ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមាេដយ ៖ 

- ធានាថាពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនសធារណជន និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រតមឹ្រត�វនិងអច

េជឿជាកប់ាន 

- វយតៃម�ភាពសម្រសបៃនវធិសី�ស�គណេនយ្យ ែដលបានេ្របេដម្បេីរៀបចំគណនីេដយែឡក នងិ 

គណនីរមួប��ូ លគា�  ្របសិនេបមាន 

- វយតៃម�គុណភាពៃននីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសវយតៃម�ថាេត្របពន័�ស្រមាបវ់ស់ែវង 

តមដន នងិ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័មានសង�តិភាព នងិផ�ល់អនុសសនេ៍លសកម�ភាពអនុវត�បន�

េនេពលណាែដលសម្រសប។ 

្របករ ៩.- 

គណៈកម�ករហនភិយ័របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាេំដយបុគ�លែដលមានជំនាញខងហិរ�� វត�ុ និង 

្រគប់្រគងហនិភយ័។ បុគ�លេនាះ្រត�វមានឯករជ្យពីករងរ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�។ 

គណៈកម�ករហនភិយ័្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េលករតមដន្រត�តពិនតិ្យ ករអនុវត�េគាល 

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័ែដលកំណតេ់ដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល។ 

្របករ ១០.- 

្របសិនេប្រគឹះស� នមានគណៈកម�ករែតងតងំ និងផ�ល់តៃម�ករ គណៈកម�ករេនះ្រត�វដឹកនាេំដយ

សមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបុគ�លឯករជ្យែដលមានជំនាញ

ែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករែតងតងំនងិផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េដយ ៖ 

- ធានាថាេគាលនេយាបាយផ�ល់តៃម�ករ មានសង�តិភាពេទនឹងេគាលេដរយៈេពលែវង និង 

តៃម�រមួ (Corporate Value) របស់្រគឹះស� ន 

- ផ�ល់អនុសសនេ៍លនីតិវធិីេដម្បេី្រជសេរ ស និងផា� ស់ប�ូរសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
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- ជួបជាមយួអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និងសវនករៃផ�ក�ុងឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�ករ្របតិបត�ិរបស់អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�េគាលនេយាបាយរបស់្រគឹះស� នឱ្យបានេទៀងទតេ់ទេលករអនុវត� និងប�� ជាសក� -

នុពល ែដលអចសមា� ល់បាន 

- អនុវត�នូវករវនិិច�យ័ស្រមាបេ់ពលអនាគត េដម្បសីមា� ល់នូវប�� ជាសក� នុពលែដល្រគឹះស� ន

្រត�វ្របឈម និងធានាថាសកម�ភាពែកត្រម�វសម្រសប្រត�វបានអនុវត�ជាបនា� ន ់េបចបំាច ់ 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនឹង្រត�វ្របជុំយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា� ។ំ សមាជិកេនាះ្រត�វបាន

ដកេចញពតីំែណង ក�ុងករណីបុគ�លេនាះមនិបានចូលរមួអង�្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលបីដងជាបន�បនា� បេ់ដយគា� ន

មូលេហតុ្រតឹម្រត�វ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាបនា� នរ់ល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិភាគហុ៊ន

និង/ឬ សិទ�ិេបាះេឆា� តេនក�ុង្រគឹះស� ន។ កតព�កិច�ជូនដំណឹងេនះមនិ្រត�វេធ�េឡងចំេពះែតករផា� ស់ប�ូរករកន់

កបេ់ដមទុនឈនដល់ ៥% ឬ ២០% ឬ ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត ប៉ុែន�ករជូនដណឹំងក្៏រត�វេធ�េឡងចំេពះករផា� ស់ប�ូរ

ែដលបះ៉ពល់េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលដល់្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន តមរយៈករកន់

កបស់មាមា្រតភាគហុ៊ន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ ករជូនដំណឹងេនះជាកតព�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេដយមនិ

គិតដល់កតព�កិច� ែដលត្រម�វេដយបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតពកព់ន័�េទនឹងភាគហុ៊នថ�ី ឬភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ 

និង/ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

្របករ ៥.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេចះវនិិច�យ័ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េហយ្រត�វ ៖ 

- េជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- មនិ្រត�វចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចេនេពលមានទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ជំរញុសុវត�ិភាព និងភាពរងឹមារំបស់្រគឹះស� ន។ 

្របករ ៦.- 

១-  ស្រមាបធ់នាគារពណិជ� េលកែលងែតសខធនាគារបរេទស ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វ

មានសមាជិកឯករជ្យយ៉ាងតិចពីររបូ។ សមាជិកឯករជ្យ្រត�វមានសមត�ភាពវនិិច�យ័េដយឯករជ្យេលទស្សនៈៃន

ករ្រគប្់រគងផល្របេយាជន៍នេយាបាយ ឬផល្របេយាជន៍ខងេ្រកែដលមិនសម្រសប។ 

២-  ស្រមាបធ់នាគារឯកេទស នងិ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានសមាជិក 

យ៉ាងតចិ ៣របូ ែដលក�ុងេនាះមយួរបូ្រត�វែតជាសមាជិកឯករជ្យដូចបានែចងក�ុងចណុំច ១ ខងេល។ ្របសិនេប 

្រគឹះស� នេនាះមានសមាជិកេលសពី៣របូ ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាយ៉ាងតិចមយួភាគប(ី១/៣) ៃនសមាជិក្រត�វែតជា 

សមាជិកឯករជ្យ។ 

៣- សខធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�េគាលនេយាបាយអភបិាលកិច�្រតមឹ្រត�វ នងិនីតិវធិី
អនុេលមតមេគាលករណ៍ែដលបានកណំតេ់នក�ុង្របកសេនះ។ ភាពរងឹមាៃំនអភបិាលកិច�របស់សខ 
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- ជួបជាមយួអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និងសវនករៃផ�ក�ុងឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�ករ្របតិបត�ិរបស់អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ឱ្យបានេទៀងទត ់

- វយតៃម�េគាលនេយាបាយរបស់្រគឹះស� នឱ្យបានេទៀងទតេ់ទេលករអនុវត� និងប�� ជាសក� -

នុពល ែដលអចសមា� ល់បាន 

- អនុវត�នូវករវនិិច�យ័ស្រមាបេ់ពលអនាគត េដម្បសីមា� ល់នូវប�� ជាសក� នុពលែដល្រគឹះស� ន

្រត�វ្របឈម និងធានាថាសកម�ភាពែកត្រម�វសម្រសប្រត�វបានអនុវត�ជាបនា� ន ់េបចបំាច ់ 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនឹង្រត�វ្របជុំយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា� ។ំ សមាជិកេនាះ្រត�វបាន

ដកេចញពតីំែណង ក�ុងករណីបុគ�លេនាះមនិបានចូលរមួអង�្របជុំ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលបីដងជាបន�បនា� បេ់ដយគា� ន

មូលេហតុ្រតឹម្រត�វ។  

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាបនា� នរ់ល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិភាគហុ៊ន

និង/ឬ សិទ�ិេបាះេឆា� តេនក�ុង្រគឹះស� ន។ កតព�កិច�ជូនដំណឹងេនះមនិ្រត�វេធ�េឡងចំេពះែតករផា� ស់ប�ូរករកន់

កបេ់ដមទុនឈនដល់ ៥% ឬ ២០% ឬ ៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត ប៉ុែន�ករជូនដណឹំងក្៏រត�វេធ�េឡងចំេពះករផា� ស់ប�ូរ

ែដលបះ៉ពល់េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាលដល់្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន តមរយៈករកន់

កបស់មាមា្រតភាគហុ៊ន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ ករជូនដំណឹងេនះជាកតព�កិច�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេដយមនិ

គិតដល់កតព�កិច� ែដលត្រម�វេដយបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតពកព់ន័�េទនឹងភាគហុ៊នថ�ី ឬភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ 

និង/ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា� ត។ 

្របករ ៥.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេចះវនិិច�យ័ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ េហយ្រត�វ ៖ 

- េជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- មនិ្រត�វចូលរមួេធ�េសចក�ីសេ្រមចេនេពលមានទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ជំរញុសុវត�ិភាព និងភាពរងឹមារំបស់្រគឹះស� ន។ 

្របករ ៦.- 

១-  ស្រមាបធ់នាគារពណិជ� េលកែលងែតសខធនាគារបរេទស ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វ

មានសមាជិកឯករជ្យយ៉ាងតិចពីររបូ។ សមាជិកឯករជ្យ្រត�វមានសមត�ភាពវនិិច�យ័េដយឯករជ្យេលទស្សនៈៃន

ករ្រគប្់រគងផល្របេយាជន៍នេយាបាយ ឬផល្របេយាជន៍ខងេ្រកែដលមិនសម្រសប។ 

២-  ស្រមាបធ់នាគារឯកេទស នងិ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានសមាជិក 

យ៉ាងតិច ៣របូ ែដលក�ុងេនាះមយួរបូ្រត�វែតជាសមាជិកឯករជ្យដូចបានែចងក�ុងចណុំច ១ ខងេល។ ្របសិនេប 

្រគឹះស� នេនាះមានសមាជិកេលសពី៣របូ ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាយ៉ាងតិចមយួភាគប(ី១/៣) ៃនសមាជិក្រត�វែតជា 

សមាជិកឯករជ្យ។ 

៣- សខធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�េគាលនេយាបាយអភបិាលកិច�្រតមឹ្រត�វ និងនីតិវធិី
អនុេលមតមេគាលករណ៍ែដលបានកណំតេ់នក�ុង្របកសេនះ។ ភាពរងឹមាៃំនអភបិាលកចិ�របស់សខ 
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-គណៈកម�ករ្រគប្់រគងហនភិយ័ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�តេឡង។ ្រក�ម 

្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណតអ់ំពសីមាជិកភាពភារកិច� និងនីតិវធិី្របតិបត�ិករ 

របស់គណៈកម�ករេនះ។ 

-គណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ជាគណៈកម�ករជំនាញ ែដល្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានបេង�ត

េឡង។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វកំណត់អំពីសមាជិកភាព ភារកិច�និង 

នីតវិធិី្របតិបត�ិកររបស់គណៈកម�ករេនះ។ 

- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់         ជា្រក�ម្របតិបត�ិគន�ឹះ ែដលមានភារកិច�េមលករខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគង 

្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

ជំពូក ២ 
្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលឯករជ្យ សកម� និងមានគណុវុឌ្ឍ ិ  

្របករ ៣.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន។់ សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ ៖ 

- ឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ែដលជាែផ�កមយួៃនករផ�ល់អជា� បណ័�  

- យល់ពីតួនាទីរបស់ខ�ួន រមួទងំទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន  

- េបចបំាច្់រត�វទទួលករបណ�ុ ះបណា� ល េដម្បរីក្សោបានជំនាញរមួគា�   

- យល់ពីភារកិច�របស់ខ�ួនចំេពះភាគទុនិក ចំេពះ្រគឹះស� ន នងិចំេពះអ�កែដលមានផល 

្របេយាជនព៍កព់ន័� 

- យល់ដឹងអំពីបរសិ� នច្បោប ់ និងបទប្ប��ត�ិទងំមូល េដម្បយីល់ច្បោស់អំពីប�� ែដលអច

េកតមានេឡង 

- តមដនស� នភាពទផី្សោរបច�ុប្បន� និងយល់ដឹងអពំីបរសិ� ន្របកួត្របែជងៃនអជីវកម�របស់

្រគឹះស� ន 

- មានេពលេវល និងថាមពលែដលអចបំេពញករងរ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ៤.- 

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វសកម�ករងរ យ៉ាងេហចណាស់សមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល្រត�វ៖ 

- អនុមត័យុទ�ស�ស� េគាលនេយាបាយហនិភយ័ នងិនីតិវធិី្រគប្់រគងហនិភយ័ទងំេនាះ 

- េរៀបចំរចនាសម�ន័�របស់ខ�ួន េដម្បឱី្យករពិភាក្សោមាន្របសិទ�ភាព 

- េ្រជសេរ ស ្រត�តពិនិត្យ ផា� ស់ប�ូរនាយក្របតិបត�ិសំខន់ៗ  

- សកសួរអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ 

- េរៀបចំ្របពន័�រយករណ៍មយួែដលអចជួយ ឱ្យករអនុវត�កតព�កិច�របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលមានលក�ណៈយល់ដឹងបាន និងទនេ់ពល 
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ធនាគារបរេទស្រត�វសម្រសបនឹងក្រមតិស�័យភាពៃនករ្រគប្់រគងែដលស� កក់រកណា� លបរេទសបានផ�ល់ឱ្យ

នាយក្របតិបត�កិ�ុង្រស�ក។ 
្របករ ៧.- 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តគណៈកម�ករសវនកម� និងគណៈកម�ករហនិភយ័ េហយអចបេង�តគណៈកម�ករ 

ជំនាញេផ្សងេទៀតតមករចបំាច ់ឬតមករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៨.- 

គណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាំេដយសមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ 

គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបគុ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កហិរ�� វត�ុ និង គណេនយ្យ 

និងបុគ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករសវនកម� ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមាេដយ ៖ 

- ធានាថាពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនសធារណជន និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រតមឹ្រត�វនិងអច

េជឿជាកប់ាន 

- វយតៃម�ភាពសម្រសបៃនវធិសី�ស�គណេនយ្យ ែដលបានេ្របេដម្បេីរៀបចំគណនីេដយែឡក នងិ 

គណនីរមួប��ូ លគា�  ្របសិនេបមាន 

- វយតៃម�គុណភាពៃននីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសវយតៃម�ថាេត្របពន័�ស្រមាបវ់ស់ែវង 

តមដន នងិ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័មានសង�តិភាព នងិផ�ល់អនុសសនេ៍លសកម�ភាពអនុវត�បន�

េនេពលណាែដលសម្រសប។ 

្របករ ៩.- 

គណៈកម�ករហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាេំដយបុគ�លែដលមានជំនាញខងហិរ�� វត�ុ និង 

្រគប់្រគងហនិភយ័។ បុគ�លេនាះ្រត�វមានឯករជ្យពីករងរ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�។ 

គណៈកម�ករហនភិយ័្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េលករតមដន្រត�តពិនតិ្យ ករអនុវត�េគាល 

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័ែដលកំណតេ់ដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល។ 

្របករ ១០.- 

្របសិនេប្រគឹះស� នមានគណៈកម�ករែតងតងំ និងផ�ល់តៃម�ករ គណៈកម�ករេនះ្រត�វដឹកនាេំដយ

សមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបុគ�លឯករជ្យែដលមានជំនាញ

ែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករែតងតងំនងិផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េដយ ៖ 

- ធានាថាេគាលនេយាបាយផ�ល់តៃម�ករ មានសង�តិភាពេទនឹងេគាលេដរយៈេពលែវង និង 

តៃម�រមួ (Corporate Value) របស់្រគឹះស� ន 

- ផ�ល់អនុសសនេ៍លនីតិវធិីេដម្បេី្រជសេរ ស និងផា� ស់ប�ូរសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
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- ផ�ល់អនុសសនច៍ំេពះបុគ�លឯករជ្យែដលនងឹក� យជាសមាជិកគណៈកម�ករ ដូចមានេយាង

ក�ុង្របកសេនះ 

- អនុមត័ករែតងតងំអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់។ 

 

ជំពូក ៣ 
េគាលេដជាយទុ�ស�ស� និងតៃម�រមួរបស្់រគឹះស� ន 

្របករ ១១.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតត់ៃម�រមួ និងធានាថាតៃម�រមួទងំេនាះ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយយល់ដឹង និងទទួល

យកទងំ្រគឹះស� ន។ តៃម�ទងំេនះ្រត�វគិតពីផល្របេយាជនរ៍បស់ភាគទុនិក និងអ�កេផ�្របាកផ់ងែដរ។ 

្របករ ១២.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា េគាលនេយាបាយនិងនីតវិធិី្រត�វបានបេង�តេឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

្រត�វបាន្របតិបត�ិតមទងំ្រស�ង ជាពិេសសទកទ់ងេទនងឹចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ករផ�ល់ឥណទនដល់បុគ�លិកជានខ់�ស់ នងិនិេយាជិត  

- ្របតិបត�ិករជាមយួសម�ន័�ញាតិ និងបតុ�សម�ន័�។ 

្របករ ១៣.- 

ទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមានសក� នុពល្រត�វែតមានករយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល៖ 

- េនេពលែដល្រគឹះស� នជាែផ�កមយួៃនចេង� ម្រក�មហុ៊ន 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន្៍រត�វែតទបស់� ត ់ ្រគប្់រគង និងេបកចំហ 

- ្រត�វកំណតរ់បាងំពត័ម៌ាន េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ពត័ម៌ានរបស់អតថិិជន្រត�វែតច្បោស់លស់ និង្រតឹម្រត�វអំពទីំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- អ�ក្រត�តពនិិត្យ្រត�វែតបានជូនដំណឹងយ៉ាងដិតដល់អំពីទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមាន 

សក� នុពល។ 

ជំពូក ៤ 
ភាពច្បោសល់សស់�ពីកីរទទលួខុស្រត�វ 

្របករ ១៤.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វកំណតក់រទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនផា� ល់ និងករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់្រតឹម្រត�វតមច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វបេង�តវធិានច្បោស់លស់ េដម្បេីផ�រភារកិច�របស់ខ�ួនេទបុគ�លិក។ អ�ក្រគប្់រគង

ជាន់ខ�ស់្រត�វបេង�តផងែដរនូវកតព�កិច�រយករណ៍ច្បោស់លស់ក�ុងេគាលបំណងគាំ្រទដល់ករតមដនករ

្របតិបត�ិតមវធិានែដល្រត�វបានបេង�តេឡងខងេល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 
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- ផ�ល់អនុសសនច៍ំេពះបុគ�លឯករជ្យែដលនងឹក� យជាសមាជិកគណៈកម�ករ ដូចមានេយាង

ក�ុង្របកសេនះ 

- អនុមត័ករែតងតងំអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់។ 

 

ជំពូក ៣ 
េគាលេដជាយទុ�ស�ស� និងតៃម�រមួរបស្់រគឹះស� ន 

្របករ ១១.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតត់ៃម�រមួ និងធានាថាតៃម�រមួទងំេនាះ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយយល់ដឹង និងទទួល

យកទងំ្រគឹះស� ន។ តៃម�ទងំេនះ្រត�វគិតពីផល្របេយាជនរ៍បស់ភាគទុនិក និងអ�កេផ�្របាកផ់ងែដរ។ 

្របករ ១២.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា េគាលនេយាបាយនិងនីតវិធិី្រត�វបានបេង�តេឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

្រត�វបាន្របតិបត�ិតមទងំ្រស�ង ជាពិេសសទកទ់ងេទនងឹចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ករផ�ល់ឥណទនដល់បុគ�លិកជានខ់�ស់ នងិនិេយាជិត  

- ្របតិបត�ិករជាមយួសម�ន័�ញាតិ និងបតុ�សម�ន័�។ 

្របករ ១៣.- 

ទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមានសក� នុពល្រត�វែតមានករយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល៖ 

- េនេពលែដល្រគឹះស� នជាែផ�កមយួៃនចេង� ម្រក�មហុ៊ន 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន្៍រត�វែតទបស់� ត ់ ្រគប្់រគង និងេបកចំហ 

- ្រត�វកំណតរ់បាងំពត័ម៌ាន េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ពត័ម៌ានរបស់អតថិិជន្រត�វែតច្បោស់លស់ និង្រតឹម្រត�វអំពទីំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- អ�ក្រត�តពនិិត្យ្រត�វែតបានជូនដំណឹងយ៉ាងដិតដល់អំពីទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមាន 

សក� នុពល។ 

ជំពូក ៤ 
ភាពច្បោសល់សស់�ពីកីរទទលួខុស្រត�វ 

្របករ ១៤.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វកំណតក់រទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនផា� ល់ និងករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់្រតឹម្រត�វតមច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វបេង�តវធិានច្បោស់លស់ េដម្បេីផ�រភារកិច�របស់ខ�ួនេទបុគ�លិក។ អ�ក្រគប្់រគង

ជាន់ខ�ស់្រត�វបេង�តផងែដរនូវកតព�កិច�រយករណ៍ច្បោស់លស់ក�ុងេគាលបំណងគាំ្រទដល់ករតមដនករ

្របតិបត�ិតមវធិានែដល្រត�វបានបេង�តេឡងខងេល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 
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ធនាគារបរេទស្រត�វសម្រសបនឹងក្រមតិស�័យភាពៃនករ្រគប្់រគងែដលស� កក់រកណា� លបរេទសបានផ�ល់ឱ្យ

នាយក្របតិបត�កិ�ុង្រស�ក។ 
្របករ ៧.- 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តគណៈកម�ករសវនកម� និងគណៈកម�ករហនិភយ័ េហយអចបេង�តគណៈកម�ករ 

ជំនាញេផ្សងេទៀតតមករចបំាច ់ឬតមករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៨.- 

គណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាំេដយសមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ 

គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបគុ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កហិរ�� វត�ុ និង គណេនយ្យ 

និងបុគ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករសវនកម� ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមាេដយ ៖ 

- ធានាថាពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនសធារណជន និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រតមឹ្រត�វនិងអច

េជឿជាកប់ាន 

- វយតៃម�ភាពសម្រសបៃនវធិសី�ស�គណេនយ្យ ែដលបានេ្របេដម្បេីរៀបចំគណនីេដយែឡក នងិ 

គណនីរមួប��ូ លគា�  ្របសិនេបមាន 

- វយតៃម�គុណភាពៃននីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសវយតៃម�ថាេត្របពន័�ស្រមាបវ់ស់ែវង 

តមដន នងិ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័មានសង�តិភាព នងិផ�ល់អនុសសនេ៍លសកម�ភាពអនុវត�បន�

េនេពលណាែដលសម្រសប។ 

្របករ ៩.- 

គណៈកម�ករហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាេំដយបុគ�លែដលមានជំនាញខងហិរ�� វត�ុ និង 

្រគប់្រគងហនិភយ័។ បុគ�លេនាះ្រត�វមានឯករជ្យពីករងរ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�។ 

គណៈកម�ករហនភិយ័្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េលករតមដន្រត�តពិនតិ្យ ករអនុវត�េគាល 

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័ែដលកំណតេ់ដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល។ 

្របករ ១០.- 

្របសិនេប្រគឹះស� នមានគណៈកម�ករែតងតងំ និងផ�ល់តៃម�ករ គណៈកម�ករេនះ្រត�វដឹកនាេំដយ

សមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបុគ�លឯករជ្យែដលមានជំនាញ

ែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករែតងតងំនងិផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េដយ ៖ 

- ធានាថាេគាលនេយាបាយផ�ល់តៃម�ករ មានសង�តិភាពេទនឹងេគាលេដរយៈេពលែវង និង 

តៃម�រមួ (Corporate Value) របស់្រគឹះស� ន 

- ផ�ល់អនុសសនេ៍លនីតិវធិីេដម្បេី្រជសេរ ស និងផា� ស់ប�ូរសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

683

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ែដលជាែផ�កមយួៃនគណៈ្របតិបត�ិ ដូចែដលបានកំណតន់ិយមនយ័ក�ុង្របករ ២ ៃន 

្របកសេនះ ្រត�វឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

មុននឹងទទួលភារកិច�ជាអ�ក្របតិបត�ិជានខ់�ស់េនក�ុង្រគឹះស� ន។ 

្របករ ១៥.- 

េនក�ុង្រក�មសម�ន័�ធនាគារ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វេរៀបចំរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងេនថា� ក្់រក�មសម�ន័� និង 

េនថា� ក្់រក�មហុ៊ននីមយួៗែដលជាែផ�កមយួៃនរចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម�។ ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលរបស់បុត�សម�ន័�

ណាមយួ្រត�វរក្សោឱ្យបានេពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វេលអភបិាលកិច�របស់ខ�ួន។ ដូចគា� េនះែដរ ករផ�ល់េសវ

សំខន់ៗ ពី្របភពខងេ្រក្រគឹះស� នមនិអចរចួផុតពីករទទលួខុស្រត�វក�ុងករពិនិត្យេមលសកម�ភាព និងករ្រគប្់រគង 

ហនិភយ័បានេឡយ។ 

្របករ ១៦.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា មានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប ្រតឹម្រត�វពីអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រសបតម 

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានជំនាញជាចបំាច។់ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទលួខុស្រត�វេលេសចក�ីសេ្រមច និងសកម�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលយក និងអនុវត�តមទងំ្រស�ងនូវេគាលនេយាបាយែដល្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលបានបេង�តេឡង និង្រត�វរយករណ៍ឱ្យបានេទៀងទតេ់ទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអពំីទ្រមងហ់នភិយ័ លទ�ផល

ៃនករអនុវត�ប�� េផ្សងៗ វវិទចម្បងរបស់្រគឹះស� ន និងប�� ចំេពះមខុ នងិជាសក� នុពលៃនបទប្ប��ត�។ិ  
 

ជំពូក ៥ 

ករេលកកពំសគ់ណុភាព និង្របសទិ�ភាពៃនសវនកម� 
្របករ ១៧.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ្រត�វេ្រប្របាស់ករងររបស់សវនករ និងមុខងរ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុងឱ្យមាន្របសិទ�ភាព: 

- អ�ក្រគប់្រគង្រត�វផ្សព�ផ្សោយឱ្យមានករទទួលស� ល់ពីសរៈសំខន់ៃនករងររបស់សវ

នករខងក�ុង និងខងេ្រកទូទងំ្រគឹះស� ន 

- លទ�ផលរកេឃញរបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វែតេ្រប្របាស់ស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វេដយ

្របសិទ�ភាព្រគបក់លៈេទសៈែដលត្រម�វ 

- ករអនុវត�ទនេ់ពលេវលនូវសកម�ភាពែកត្រម�វែដលចបំាច ់ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

្រត�វែតពិចរណាេយាងតមភាពធ�នធ់�រៃនកររកេឃញ និងហនិភយ័ែដលនាឱំ្យមានករ

ធា� កដុ់នដបជាបន�បនា� បៃ់នទ្រមងហ់និភយ័រមួ និងស� នភាព្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�រិបស់

្រគឹះស� ន។ 
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- ផ�ល់អនុសសនច៍ំេពះបុគ�លឯករជ្យែដលនងឹក� យជាសមាជិកគណៈកម�ករ ដូចមានេយាង

ក�ុង្របកសេនះ 

- អនុមត័ករែតងតងំអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់។ 

 

ជំពូក ៣ 
េគាលេដជាយទុ�ស�ស� និងតៃម�រមួរបស្់រគឹះស� ន 

្របករ ១១.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតត់ៃម�រមួ និងធានាថាតៃម�រមួទងំេនាះ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយយល់ដឹង និងទទួល

យកទងំ្រគឹះស� ន។ តៃម�ទងំេនះ្រត�វគិតពីផល្របេយាជនរ៍បស់ភាគទុនិក និងអ�កេផ�្របាកផ់ងែដរ។ 

្របករ ១២.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា េគាលនេយាបាយនិងនីតវិធិី្រត�វបានបេង�តេឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

្រត�វបាន្របតិបត�ិតមទងំ្រស�ង ជាពិេសសទកទ់ងេទនងឹចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ករផ�ល់ឥណទនដល់បុគ�លិកជានខ់�ស់ នងិនិេយាជិត  

- ្របតិបត�ិករជាមយួសម�ន័�ញាតិ និងបតុ�សម�ន័�។ 

្របករ ១៣.- 

ទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមានសក� នុពល្រត�វែតមានករយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល៖ 

- េនេពលែដល្រគឹះស� នជាែផ�កមយួៃនចេង� ម្រក�មហុ៊ន 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន្៍រត�វែតទបស់� ត ់ ្រគប្់រគង និងេបកចំហ 

- ្រត�វកំណតរ់បាងំពត័ម៌ាន េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ពត័ម៌ានរបស់អតថិិជន្រត�វែតច្បោស់លស់ និង្រតឹម្រត�វអំពទីំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- អ�ក្រត�តពនិិត្យ្រត�វែតបានជូនដំណឹងយ៉ាងដិតដល់អំពីទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមាន 

សក� នុពល។ 

ជំពូក ៤ 
ភាពច្បោសល់សស់�ពីកីរទទលួខុស្រត�វ 

្របករ ១៤.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វកំណតក់រទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនផា� ល់ និងករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់្រតឹម្រត�វតមច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វបេង�តវធិានច្បោស់លស់ េដម្បេីផ�រភារកិច�របស់ខ�ួនេទបុគ�លិក។ អ�ក្រគប្់រគង

ជាន់ខ�ស់្រត�វបេង�តផងែដរនូវកតព�កិច�រយករណ៍ច្បោស់លស់ក�ុងេគាលបំណងគាំ្រទដល់ករតមដនករ

្របតិបត�ិតមវធិានែដល្រត�វបានបេង�តេឡងខងេល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 
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- ផ�ល់អនុសសនច៍ំេពះបុគ�លឯករជ្យែដលនងឹក� យជាសមាជិកគណៈកម�ករ ដូចមានេយាង

ក�ុង្របកសេនះ 

- អនុមត័ករែតងតងំអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់។ 

 

ជំពូក ៣ 
េគាលេដជាយទុ�ស�ស� និងតៃម�រមួរបស្់រគឹះស� ន 

្របករ ១១.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតត់ៃម�រមួ និងធានាថាតៃម�រមួទងំេនាះ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយយល់ដឹង និងទទួល

យកទងំ្រគឹះស� ន។ តៃម�ទងំេនះ្រត�វគិតពីផល្របេយាជនរ៍បស់ភាគទុនិក និងអ�កេផ�្របាកផ់ងែដរ។ 

្របករ ១២.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា េគាលនេយាបាយនិងនីតវិធិី្រត�វបានបេង�តេឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរ និង

្រត�វបាន្របតិបត�ិតមទងំ្រស�ង ជាពិេសសទកទ់ងេទនងឹចំណុចដូចខងេ្រកម៖ 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ករផ�ល់ឥណទនដល់បុគ�លិកជានខ់�ស់ នងិនិេយាជិត  

- ្របតិបត�ិករជាមយួសម�ន័�ញាតិ និងបតុ�សម�ន័�។ 

្របករ ១៣.- 

ទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមានសក� នុពល្រត�វែតមានករយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល៖ 

- េនេពលែដល្រគឹះស� នជាែផ�កមយួៃនចេង� ម្រក�មហុ៊ន 

- ទំនាស់ផល្របេយាជន្៍រត�វែតទបស់� ត ់ ្រគប្់រគង និងេបកចំហ 

- ្រត�វកំណតរ់បាងំពត័ម៌ាន េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- ពត័ម៌ានរបស់អតថិិជន្រត�វែតច្បោស់លស់ និង្រតឹម្រត�វអំពទីំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- អ�ក្រត�តពិនិត្យ្រត�វែតបានជូនដំណឹងយ៉ាងដិតដល់អំពីទំនាស់ផល្របេយាជនែ៍ដលមាន 

សក� នុពល។ 

ជំពូក ៤ 
ភាពច្បោសល់សស់�ពីកីរទទលួខុស្រត�វ 

្របករ ១៤.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វកំណតក់រទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនផា� ល់ និងករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់្រតឹម្រត�វតមច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វបេង�តវធិានច្បោស់លស់ េដម្បេីផ�រភារកិច�របស់ខ�ួនេទបុគ�លិក។ អ�ក្រគប្់រគង

ជាន់ខ�ស់្រត�វបេង�តផងែដរនូវកតព�កិច�រយករណ៍ច្បោស់លស់ក�ុងេគាលបំណងគាំ្រទដល់ករតមដនករ

្របតិបត�ិតមវធិានែដល្រត�វបានបេង�តេឡងខងេល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 
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ធនាគារបរេទស្រត�វសម្រសបនឹងក្រមតិស�័យភាពៃនករ្រគប្់រគងែដលស� កក់រកណា� លបរេទសបានផ�ល់ឱ្យ

នាយក្របតិបត�កិ�ុង្រស�ក។ 
្របករ ៧.- 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តគណៈកម�ករសវនកម� និងគណៈកម�ករហនិភយ័ េហយអចបេង�តគណៈកម�ករ 

ជំនាញេផ្សងេទៀតតមករចបំាច ់ឬតមករត្រម�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៨.- 

គណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាំេដយសមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ 

គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបគុ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កហិរ�� វត�ុ និង គណេនយ្យ 

និងបុគ�លឯករជ្យមា� កែ់ដលមានជំនាញឯកេទសែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករសវនកម� ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមាេដយ ៖ 

- ធានាថាពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ជូនសធារណជន និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រតមឹ្រត�វនិងអច

េជឿជាកប់ាន 

- វយតៃម�ភាពសម្រសបៃនវធិសី�ស�គណេនយ្យ ែដលបានេ្របេដម្បេីរៀបចំគណនីេដយែឡក នងិ 

គណនីរមួប��ូ លគា�  ្របសិនេបមាន 

- វយតៃម�គុណភាពៃននីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសវយតៃម�ថាេត្របពន័�ស្រមាបវ់ស់ែវង 

តមដន នងិ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័មានសង�តិភាព នងិផ�ល់អនុសសនេ៍លសកម�ភាពអនុវត�បន�

េនេពលណាែដលសម្រសប។ 

្របករ ៩.- 

គណៈកម�ករហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ្រត�វដឹកនាេំដយបុគ�លែដលមានជំនាញខងហិរ�� វត�ុ និង 

្រគប់្រគងហនិភយ័។ បុគ�លេនាះ្រត�វមានឯករជ្យពីករងរ្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�។ 

គណៈកម�ករហនភិយ័្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េលករតមដន្រត�តពិនតិ្យ ករអនុវត�េគាល 

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័ែដលកំណតេ់ដយ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល។ 

្របករ ១០.- 

្របសិនេប្រគឹះស� នមានគណៈកម�ករែតងតងំ និងផ�ល់តៃម�ករ គណៈកម�ករេនះ្រត�វដឹកនាេំដយ

សមាជិកឯករជ្យៃន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល។ គណៈកម�ករេនះ្រត�វមានយ៉ាងតិចបុគ�លឯករជ្យែដលមានជំនាញ

ែផ�កច្បោប ់និងធនាគារ។ 

គណៈកម�ករែតងតងំនងិផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វទទួលខុស្រត�វជាអប្បបរមា េដយ ៖ 

- ធានាថាេគាលនេយាបាយផ�ល់តៃម�ករ មានសង�តិភាពេទនឹងេគាលេដរយៈេពលែវង និង 

តៃម�រមួ (Corporate Value) របស់្រគឹះស� ន 

- ផ�ល់អនុសសនេ៍លនីតិវធិីេដម្បេី្រជសេរ ស និងផា� ស់ប�ូរសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
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អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ែដលជាែផ�កមយួៃនគណៈ្របតិបត�ិ ដូចែដលបានកំណតន់ិយមនយ័ក�ុង្របករ ២ ៃន 

្របកសេនះ ្រត�វឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

មុននឹងទទួលភារកិច�ជាអ�ក្របតិបត�ិជានខ់�ស់េនក�ុង្រគឹះស� ន។ 

្របករ ១៥.- 

េនក�ុង្រក�មសម�ន័�ធនាគារ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វេរៀបចំរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងេនថា� ក្់រក�មសម�ន័� និង 

េនថា� ក្់រក�មហុ៊ននីមយួៗែដលជាែផ�កមយួៃនរចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម�។ ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលរបស់បុត�សម�ន័�

ណាមយួ្រត�វរក្សោឱ្យបានេពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វេលអភបិាលកិច�របស់ខ�ួន។ ដូចគា� េនះែដរ ករផ�ល់េសវ

សំខន់ៗ ពី្របភពខងេ្រក្រគឹះស� នមនិអចរចួផុតពីករទទលួខុស្រត�វក�ុងករពិនិត្យេមលសកម�ភាព និងករ្រគប្់រគង 

ហនិភយ័បានេឡយ។ 

្របករ ១៦.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា មានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប ្រតឹម្រត�វពីអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រសបតម 

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានជំនាញជាចបំាច។់ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទលួខុស្រត�វេលេសចក�ីសេ្រមច និងសកម�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលយក និងអនុវត�តមទងំ្រស�ងនូវេគាលនេយាបាយែដល្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលបានបេង�តេឡង និង្រត�វរយករណ៍ឱ្យបានេទៀងទតេ់ទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអពំីទ្រមងហ់នភិយ័ លទ�ផល

ៃនករអនុវត�ប�� េផ្សងៗ វវិទចម្បងរបស់្រគឹះស� ន និងប�� ចំេពះមខុ នងិជាសក� នុពលៃនបទប្ប��ត�។ិ  
 

ជំពូក ៥ 

ករេលកកពំសគ់ណុភាព និង្របសទិ�ភាពៃនសវនកម� 
្របករ ១៧.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ្រត�វេ្រប្របាស់ករងររបស់សវនករ និងមុខងរ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុងឱ្យមាន្របសិទ�ភាព: 

- អ�ក្រគប់្រគង្រត�វផ្សព�ផ្សោយឱ្យមានករទទួលស� ល់ពីសរៈសំខន់ៃនករងររបស់សវ

នករខងក�ុង និងខងេ្រកទូទងំ្រគឹះស� ន 

- លទ�ផលរកេឃញរបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វែតេ្រប្របាស់ស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វេដយ

្របសិទ�ភាព្រគបក់លៈេទសៈែដលត្រម�វ 

- ករអនុវត�ទនេ់ពលេវលនូវសកម�ភាពែកត្រម�វែដលចបំាច ់ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

្រត�វែតពិចរណាេយាងតមភាពធ�នធ់�រៃនកររកេឃញ និងហនិភយ័ែដលនាឱំ្យមានករ

ធា� កដុ់នដបជាបន�បនា� បៃ់នទ្រមងហ់និភយ័រមួ និងស� នភាព្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�រិបស់

្រគឹះស� ន។ 
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ជំពូក ៦ 
េគាលនេយាបាយលភករ 

 
្របករ ១៨.- 

តមករចបំាច ់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វធានាថាករអនុវត� 

និងេគាលនេយាបាយលភករមានសង�តិភាពជាមួយនឹងវប្បធមស៌ជីវកម� (Corporate Culture) យុទ�ស�ស� 

និងេគាលេដរយៈេពលែវង និងបរយិាកស្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណត ់ឬ អនុមត័លភករដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជាន ់ខ�ស់។ 

តៃម�ករជូនេទនាយកមិន្របតិបត�ិ ្រត�វសមាមា្រតេទនឹងករចូលរមួរបស់អ�កទងំេនាះ ប៉ុែន�ករផ�ល់

តៃម�ករេនាះមនិទកទ់ងនឹងលទ�ផលរយៈេពលខ�ីរបស់្រគឹះស� នេទ។ 

រង� នេ់លកទឹកចិត�ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានេគាលេដបេង�ន

តៃម�រមួ (Corporate Value) រយៈេពលែវង។ 

ជំពូក ៧ 
តមា� ភាព 

្របករ ១៩.- 

្រគឹះស� ន្រត�វែតដកឹនា្ំរគប្់រគង្របកបេដយមានតមា� ភាព។ ករេបកចំហដល់សធារណជន្រត�វែត

សមាមា្រតេទនឹងទំហំ សកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ នងិទ្រមងហ់និភយ័របស់្រគះឹស� ន។ ករេបកចំហយ៉ាង

េហចណាស់្រត�វមានដូចខងេ្រកម ៖ 

- រចនាសម�ន័�្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន 

- រចនាសម�ន័�ភាគទុនិក 

- រចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម� េបអចេធ�បាន្រត�វឱ្យសម្រសបេទនឹងកម�សិទ�ភិាព

ភាគហុ៊ន ែដល្រត�វបានកនក់ប់ ់

- រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ 

- រង� នេ់លកទឹកចិត� 

- ្រកម្របតិបត�ិ ឬ ្រកមសីលធម ៌

- េគាលនេយាបាយស�ីពីទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- េគាលនេយាបាយឥណទន និងក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះសម�ន័�ញាតិនិង

បុត�សម�ន័�។ 
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ជំពូក ៦ 
េគាលនេយាបាយលភករ 

 
្របករ ១៨.- 

តមករចបំាច ់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វធានាថាករអនុវត� 

និងេគាលនេយាបាយលភករមានសង�តិភាពជាមួយនឹងវប្បធមស៌ជីវកម� (Corporate Culture) យុទ�ស�ស� 

និងេគាលេដរយៈេពលែវង និងបរយិាកស្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណត ់ឬ អនុមត័លភករដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជាន ់ខ�ស់។ 

តៃម�ករជូនេទនាយកមិន្របតិបត�ិ ្រត�វសមាមា្រតេទនឹងករចូលរមួរបស់អ�កទងំេនាះ ប៉ុែន�ករផ�ល់

តៃម�ករេនាះមនិទកទ់ងនឹងលទ�ផលរយៈេពលខ�ីរបស់្រគឹះស� នេទ។ 

រង� នេ់លកទឹកចិត�ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានេគាលេដបេង�ន

តៃម�រមួ (Corporate Value) រយៈេពលែវង។ 

ជំពូក ៧ 
តមា� ភាព 

្របករ ១៩.- 

្រគឹះស� ន្រត�វែតដកឹនា្ំរគប្់រគង្របកបេដយមានតមា� ភាព។ ករេបកចំហដល់សធារណជន្រត�វែត

សមាមា្រតេទនឹងទំហំ សកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ នងិទ្រមងហ់និភយ័របស់្រគះឹស� ន។ ករេបកចំហយ៉ាង

េហចណាស់្រត�វមានដូចខងេ្រកម ៖ 

- រចនាសម�ន័�្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន 

- រចនាសម�ន័�ភាគទុនិក 

- រចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម� េបអចេធ�បាន្រត�វឱ្យសម្រសបេទនឹងកម�សិទ�ភិាព

ភាគហុ៊ន ែដល្រត�វបានកនក់ប់ ់

- រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ 

- រង� នេ់លកទឹកចិត� 

- ្រកម្របតិបត�ិ ឬ ្រកមសីលធម ៌

- េគាលនេយាបាយស�ីពីទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- េគាលនេយាបាយឥណទន និងក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះសម�ន័�ញាតិនិង

បុត�សម�ន័�។ 
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អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ែដលជាែផ�កមយួៃនគណៈ្របតិបត�ិ ដូចែដលបានកំណតន់ិយមនយ័ក�ុង្របករ ២ ៃន 

្របកសេនះ ្រត�វឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

មុននឹងទទួលភារកិច�ជាអ�ក្របតិបត�ិជានខ់�ស់េនក�ុង្រគឹះស� ន។ 

្របករ ១៥.- 

េនក�ុង្រក�មសម�ន័�ធនាគារ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វេរៀបចំរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងេនថា� ក្់រក�មសម�ន័� និង 

េនថា� ក្់រក�មហុ៊ននីមយួៗែដលជាែផ�កមយួៃនរចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម�។ ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលរបស់បុត�សម�ន័�

ណាមយួ្រត�វរក្សោឱ្យបានេពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វេលអភបិាលកិច�របស់ខ�ួន។ ដូចគា� េនះែដរ ករផ�ល់េសវ

សំខន់ៗ ពី្របភពខងេ្រក្រគឹះស� នមនិអចរចួផុតពីករទទលួខុស្រត�វក�ុងករពិនិត្យេមលសកម�ភាព និងករ្រគប្់រគង 

ហនិភយ័បានេឡយ។ 

្របករ ១៦.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា មានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប ្រតឹម្រត�វពីអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រសបតម 

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានជំនាញជាចបំាច។់ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទលួខុស្រត�វេលេសចក�ីសេ្រមច និងសកម�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលយក និងអនុវត�តមទងំ្រស�ងនូវេគាលនេយាបាយែដល្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលបានបេង�តេឡង និង្រត�វរយករណ៍ឱ្យបានេទៀងទតេ់ទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអពំីទ្រមងហ់នភិយ័ លទ�ផល

ៃនករអនុវត�ប�� េផ្សងៗ វវិទចម្បងរបស់្រគឹះស� ន និងប�� ចំេពះមខុ នងិជាសក� នុពលៃនបទប្ប��ត�។ិ  
 

ជំពូក ៥ 

ករេលកកពំសគ់ណុភាព និង្របសទិ�ភាពៃនសវនកម� 
្របករ ១៧.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ្រត�វេ្រប្របាស់ករងររបស់សវនករ និងមុខងរ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុងឱ្យមាន្របសិទ�ភាព: 

- អ�ក្រគប់្រគង្រត�វផ្សព�ផ្សោយឱ្យមានករទទួលស� ល់ពីសរៈសំខន់ៃនករងររបស់សវ

នករខងក�ុង និងខងេ្រកទូទងំ្រគឹះស� ន 

- លទ�ផលរកេឃញរបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វែតេ្រប្របាស់ស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វេដយ

្របសិទ�ភាព្រគបក់លៈេទសៈែដលត្រម�វ 

- ករអនុវត�ទនេ់ពលេវលនូវសកម�ភាពែកត្រម�វែដលចបំាច ់ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

្រត�វែតពិចរណាេយាងតមភាពធ�នធ់�រៃនកររកេឃញ និងហនិភយ័ែដលនាឱំ្យមានករ

ធា� កដុ់នដបជាបន�បនា� បៃ់នទ្រមងហ់និភយ័រមួ និងស� នភាព្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�រិបស់

្រគឹះស� ន។ 
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ជំពូក ៨ 
ករយលដ់ឹងអំពីរចនាសម�ន័�របស្់រគឹះស� ន 

្របករ ២០.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់: 

- ្រត�វយល់ដឹងអំពីរចនាសម�ន័�្របតិបត�ិកររបស់្រគះឹស� នរមួទងំេនេពលែដល្រគឹះស� ន

េធ�្របតិបត�ិករេនក�ុងយុត� ធកិរ ឬតមរយៈរចនាសម�ន័�ណាមយួែដលររងំដល់តមា� ភាព 

- ្រត�វធានាថា អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់អនុវត�តមេគាលនេយាបាយច្បោស់លស់ចំេពះ្របតិបត�ិ
ករែដល្រត�វបានេធ�តមរយៈរចនាសម�ន័� ឬ យុត� ធិករ ែដលគា� នតមា� ភាព 

- ្រត�វមានេគាលនេយាបាយសម្រសបស្រមាបក់រអនុមត័ និងពិនិត្យេឡងវញិនូវរចនាសម�ន័�

ហិរ�� វត�ុ ឧបករណ៍ ឬ ផលិតផល ែដលមានភាពស�ុគស� ញ 

- ្រត�វធានាថា សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទុកឱ្យរចនាសម�ន័� ឬ សកម�ភាពទងំេនះស�ិតេន

េ្រកករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិជា្របចរំបស់ខ�ួនេឡយ 

- ្រត�វធានាថាករផ�ល់េសវពីខងេ្រក ចំេពះសកម�ភាពសំខន់ៗ  េនែតស�ិតេនេ្រកម

ករ្រត�តពិនិត្យ្រគប្់រគាន ់ នងិធានាថាហនិភយ័ែដលផ្សោរភា� បន់ិងករផ�ល់េសវពីខងេ្រក

េនះ ្រត�វបានសមា� ល់ និងតមដនេពញេលញ។ 

 
ជំពូក ៩ 

អន�រប្ប��ត� ិ
្របករ ២១.-  

១- បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទសេលកែលងែតសខ

ធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញនូវប��ត� ិ និងលក�ខណ� ទងំឡាយៃនអភបិាលកិច� ជា

ពិេសស្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ េដយមនិឱ្យេលសព ី: 

- ១២ែខ ស្រមាប្់រគះឹស� នែដលមានចំនួនបុគ�លិកេលសព៣ី០០នាក ់ ឬ ្រទព្យសកម�សរបុ

េ្រចនជាង ៤០០ពនល់នេរៀល  

- ១៨ែខ ស្រមាប្់រគឹះស� នែដលមានចំននួបុគ�លិកពី ១៥០នាក ់ ដល់ ៣០០នាក ់ ឬ 

្រទព្យសកម� សរបុពី ២០០ពនល់នេរៀល ដល់៤០០ពនល់នេរៀល និង 

- ២៤ែខ ស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលមានចនំនួបុគ�លិកតិចជាង ១៥០នាក ់ ឬ 

្រទព្យ សកម�សរបុតិចជាង ២០០ពនល់នេរៀល។ 

២- ក�ុងអំឡុងេពល៩ែខ បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន  ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពមក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយេរៀបរបលំ់អិតពីសកម�ភាពែដលបានអនុវត� និង្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញតម

លក�ខណ� ែដលបានកណំត។់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វេរៀបរបពី់ : 
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ជំពូក ៦ 
េគាលនេយាបាយលភករ 

 
្របករ ១៨.- 

តមករចបំាច ់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វធានាថាករអនុវត� 

និងេគាលនេយាបាយលភករមានសង�តិភាពជាមួយនឹងវប្បធមស៌ជីវកម� (Corporate Culture) យុទ�ស�ស� 

និងេគាលេដរយៈេពលែវង និងបរយិាកស្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណត ់ឬ អនុមត័លភករដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជាន ់ខ�ស់។ 

តៃម�ករជូនេទនាយកមិន្របតិបត�ិ ្រត�វសមាមា្រតេទនឹងករចូលរមួរបស់អ�កទងំេនាះ ប៉ុែន�ករផ�ល់

តៃម�ករេនាះមនិទកទ់ងនឹងលទ�ផលរយៈេពលខ�ីរបស់្រគឹះស� នេទ។ 

រង� នេ់លកទឹកចិត�ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានេគាលេដបេង�ន

តៃម�រមួ (Corporate Value) រយៈេពលែវង។ 

ជំពូក ៧ 
តមា� ភាព 

្របករ ១៩.- 

្រគឹះស� ន្រត�វែតដកឹនា្ំរគប្់រគង្របកបេដយមានតមា� ភាព។ ករេបកចំហដល់សធារណជន្រត�វែត

សមាមា្រតេទនឹងទំហំ សកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ នងិទ្រមងហ់និភយ័របស់្រគះឹស� ន។ ករេបកចំហយ៉ាង

េហចណាស់្រត�វមានដូចខងេ្រកម ៖ 

- រចនាសម�ន័�្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន 

- រចនាសម�ន័�ភាគទុនិក 

- រចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម� េបអចេធ�បាន្រត�វឱ្យសម្រសបេទនឹងកម�សិទ�ភិាព

ភាគហុ៊ន ែដល្រត�វបានកនក់ប់ ់

- រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ 

- រង� នេ់លកទឹកចិត� 

- ្រកម្របតិបត�ិ ឬ ្រកមសីលធម ៌

- េគាលនេយាបាយស�ីពីទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- េគាលនេយាបាយឥណទន និងក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះសម�ន័�ញាតិនិង

បុត�សម�ន័�។ 
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ជំពូក ៦ 
េគាលនេយាបាយលភករ 

 
្របករ ១៨.- 

តមករចបំាច ់ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈកម�ករែតងតងំនិងផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វធានាថាករអនុវត� 

និងេគាលនេយាបាយលភករមានសង�តិភាពជាមួយនឹងវប្បធមស៌ជីវកម� (Corporate Culture) យុទ�ស�ស� 

និងេគាលេដរយៈេពលែវង និងបរយិាកស្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកំណត ់ឬ អនុមត័លភករដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជាន ់ខ�ស់។ 

តៃម�ករជូនេទនាយកមិន្របតិបត�ិ ្រត�វសមាមា្រតេទនឹងករចូលរមួរបស់អ�កទងំេនាះ ប៉ុែន�ករផ�ល់

តៃម�ករេនាះមនិទកទ់ងនឹងលទ�ផលរយៈេពលខ�ីរបស់្រគឹះស� នេទ។ 

រង� នេ់លកទឹកចិត�ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានេគាលេដបេង�ន

តៃម�រមួ (Corporate Value) រយៈេពលែវង។ 

ជំពូក ៧ 
តមា� ភាព 

្របករ ១៩.- 

្រគឹះស� ន្រត�វែតដកឹនា្ំរគប្់រគង្របកបេដយមានតមា� ភាព។ ករេបកចំហដល់សធារណជន្រត�វែត

សមាមា្រតេទនឹងទំហំ សកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ នងិទ្រមងហ់និភយ័របស់្រគះឹស� ន។ ករេបកចំហយ៉ាង

េហចណាស់្រត�វមានដូចខងេ្រកម ៖ 

- រចនាសម�ន័�្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� ន 

- រចនាសម�ន័�ភាគទុនិក 

- រចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម� េបអចេធ�បាន្រត�វឱ្យសម្រសបេទនឹងកម�សិទ�ភិាព

ភាគហុ៊ន ែដល្រត�វបានកនក់ប់ ់

- រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ 

- រង� នេ់លកទឹកចិត� 

- ្រកម្របតិបត�ិ ឬ ្រកមសីលធម ៌

- េគាលនេយាបាយស�ីពីទំនាស់ផល្របេយាជន ៍

- េគាលនេយាបាយឥណទន និងក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះសម�ន័�ញាតិនិង

បុត�សម�ន័�។ 
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អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ែដលជាែផ�កមយួៃនគណៈ្របតិបត�ិ ដូចែដលបានកំណតន់ិយមនយ័ក�ុង្របករ ២ ៃន 

្របកសេនះ ្រត�វឆ�ងកតដ់ំេណ រករលក�ខណ� វនិិច�យ័ដ្៏រតឹម្រត�វ និងសម្រសបមយួេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

មុននឹងទទួលភារកិច�ជាអ�ក្របតិបត�ិជានខ់�ស់េនក�ុង្រគឹះស� ន។ 

្របករ ១៥.- 

េនក�ុង្រក�មសម�ន័�ធនាគារ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វេរៀបចំរចនាសម�ន័�្រគប្់រគងេនថា� ក្់រក�មសម�ន័� និង 

េនថា� ក្់រក�មហុ៊ននីមយួៗែដលជាែផ�កមយួៃនរចនាសម�ន័�របស់្រក�មសជីវកម�។ ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលរបស់បុត�សម�ន័�

ណាមយួ្រត�វរក្សោឱ្យបានេពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វេលអភបិាលកិច�របស់ខ�ួន។ ដូចគា� េនះែដរ ករផ�ល់េសវ

សំខន់ៗ ពី្របភពខងេ្រក្រគឹះស� នមនិអចរចួផុតពីករទទលួខុស្រត�វក�ុងករពិនិត្យេមលសកម�ភាព និងករ្រគប្់រគង 

ហនិភយ័បានេឡយ។ 

្របករ ១៦.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា មានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប ្រតឹម្រត�វពីអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រសបតម 

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វមានជំនាញជាចបំាច។់ 

អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទលួខុស្រត�វេលេសចក�ីសេ្រមច និងសកម�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល។ អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលយក និងអនុវត�តមទងំ្រស�ងនូវេគាលនេយាបាយែដល្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលបានបេង�តេឡង និង្រត�វរយករណ៍ឱ្យបានេទៀងទតេ់ទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលអពំីទ្រមងហ់នភិយ័ លទ�ផល

ៃនករអនុវត�ប�� េផ្សងៗ វវិទចម្បងរបស់្រគឹះស� ន និងប�� ចំេពះមខុ នងិជាសក� នុពលៃនបទប្ប��ត�។ិ  
 

ជំពូក ៥ 

ករេលកកពំសគ់ណុភាព និង្របសទិ�ភាពៃនសវនកម� 
្របករ ១៧.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ្រត�វេ្រប្របាស់ករងររបស់សវនករ និងមុខងរ្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុងឱ្យមាន្របសិទ�ភាព: 

- អ�ក្រគប់្រគង្រត�វផ្សព�ផ្សោយឱ្យមានករទទួលស� ល់ពីសរៈសំខន់ៃនករងររបស់សវ

នករខងក�ុង និងខងេ្រកទូទងំ្រគឹះស� ន 

- លទ�ផលរកេឃញរបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វែតេ្រប្របាស់ស្រមាបស់កម�ភាពែកត្រម�វេដយ

្របសិទ�ភាព្រគបក់លៈេទសៈែដលត្រម�វ 

- ករអនុវត�ទនេ់ពលេវលនូវសកម�ភាពែកត្រម�វែដលចបំាច ់ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

្រត�វែតពិចរណាេយាងតមភាពធ�នធ់�រៃនកររកេឃញ និងហនិភយ័ែដលនាឱំ្យមានករ

ធា� កដុ់នដបជាបន�បនា� បៃ់នទ្រមងហ់និភយ័រមួ និងស� នភាព្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�រិបស់

្រគឹះស� ន។ 
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ជំពូក ៨ 
ករយលដ់ឹងអំពីរចនាសម�ន័�របស្់រគឹះស� ន 

្របករ ២០.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់: 

- ្រត�វយល់ដឹងអំពីរចនាសម�ន័�្របតិបត�ិកររបស់្រគះឹស� នរមួទងំេនេពលែដល្រគឹះស� ន

េធ�្របតិបត�ិករេនក�ុងយុត� ធកិរ ឬតមរយៈរចនាសម�ន័�ណាមយួែដលររងំដល់តមា� ភាព 

- ្រត�វធានាថា អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់អនុវត�តមេគាលនេយាបាយច្បោស់លស់ចំេពះ្របតិបត�ិ
ករែដល្រត�វបានេធ�តមរយៈរចនាសម�ន័� ឬ យុត� ធិករ ែដលគា� នតមា� ភាព 

- ្រត�វមានេគាលនេយាបាយសម្រសបស្រមាបក់រអនុមត័ និងពិនិត្យេឡងវញិនូវរចនាសម�ន័�

ហិរ�� វត�ុ ឧបករណ៍ ឬ ផលិតផល ែដលមានភាពស�ុគស� ញ 

- ្រត�វធានាថា សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទុកឱ្យរចនាសម�ន័� ឬ សកម�ភាពទងំេនះស�ិតេន

េ្រកករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិជា្របចរំបស់ខ�ួនេឡយ 

- ្រត�វធានាថាករផ�ល់េសវពីខងេ្រក ចំេពះសកម�ភាពសំខន់ៗ  េនែតស�ិតេនេ្រកម

ករ្រត�តពិនិត្យ្រគប្់រគាន ់ នងិធានាថាហនិភយ័ែដលផ្សោរភា� បន់ិងករផ�ល់េសវពីខងេ្រក

េនះ ្រត�វបានសមា� ល់ និងតមដនេពញេលញ។ 

 
ជំពូក ៩ 

អន�រប្ប��ត� ិ
្របករ ២១.-  

១- បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទសេលកែលងែតសខ

ធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញនូវប��ត� ិ និងលក�ខណ� ទងំឡាយៃនអភបិាលកិច� ជា

ពិេសស្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ េដយមនិឱ្យេលសព ី: 

- ១២ែខ ស្រមាប្់រគឹះស� នែដលមានចំនួនបុគ�លិកេលសព៣ី០០នាក ់ ឬ ្រទព្យសកម�សរបុ

េ្រចនជាង ៤០០ពនល់នេរៀល  

- ១៨ែខ ស្រមាប្់រគឹះស� នែដលមានចំននួបុគ�លិកពី ១៥០នាក ់ ដល់ ៣០០នាក ់ ឬ 

្រទព្យសកម� សរបុពី ២០០ពនល់នេរៀល ដល់៤០០ពនល់នេរៀល និង 

- ២៤ែខ ស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលមានចំននួបុគ�លិកតិចជាង ១៥០នាក ់ ឬ 

្រទព្យ សកម�សរបុតិចជាង ២០០ពនល់នេរៀល។ 

២- ក�ុងអឡុំងេពល៩ែខ បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន  ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពមក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយេរៀបរបលំ់អិតពីសកម�ភាពែដលបានអនុវត� និង្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញតម

លក�ខណ� ែដលបានកណំត។់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វេរៀបរបពី់ : 
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- លក�ណៈសម្បត�ិែដលធនាគារ្រត�វករស្រមាបប់ំេពញមុខតំែណងក�ុងអង�ករេលខែដលបាន

េ្រគាងទុក  

- ករទទួលខុស្រត�វឱ្យបានច្បោស់លស់ ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឯករជ្យ និងសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោដៃទេទៀត និង 

- ករទទួលខុស្រត�វ ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោដៃទេទៀត ជាពិេសសជាមយួគណៈកម�ករ

ែដល្រត�វបេង�តេឡង។ 

៣-  ែផនករសកម�ភាពអង�ករេលខែដលបានេ្រគាងទុក និងករទទួលខុស្រត�វែដលបានេរៀបរបខ់ង

េលឱ្យបានច្បោស់លស់្រត�វរយករណ៍ទនេ់ពលេវលមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។   

្របករ ២២.-  

ក�ុងអំឡុងេពល៩ែខ បនា� ប់ពី្របកសេនះចូលជាធរមាន  សខធនាគារបរេទស្រត�វរយករណ៍មក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស�ីព ីេគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីៃនអភបិាលកិច�េដយ្រត�វេរៀបរបព់ីៈ 

- ស�័យភាពៃនសិទ�ិសេ្រមចែដលផ�ល់េដយទីស� កក់រកណា� ល 

- េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីៃនអភបិាលកិច� នងិករ្រគប្់រគងេដយទីស� កក់រកណា� លែដល

សខ្រត�វអនុវត�តម 

- បណា� ញៃនកររយករណ៍របស់គណៈ្របតិបត�សិខេទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុង្រគឹះស� ន ែដលកំណតេ់ដយទីស� កក់រកណា� ល 

- ករផ�ល់សិទ�ិអំណាចេដយទសី� កក់រកណា� លចំេពះគណៈ្របតិបត�ិសខក�ុង្រស�ក និង 

- នីតិវធិី និងេគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងសិទ�អិំណាច

ែដលត្រម�វេដយទីស� កក់រកណា� លេដម្បឱី្យសខមានសិទ�ិេធ�្របតិបត�ិករ។ 

ច្បោបច់ម�ងៃនរល់ឯកសរខងេល ្រត�វភា� បជ់ាមយួរបាយករណ៍ផ�ល់មកធនាគារជាតិៃន កម�ុជា។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យេធ�បច�ុប្បន�កម�តម្រគានូវរបាយករណ៍ទងំេនាះសំេដវយតៃម�

ភាពខ� ងំនិងភាពេខ្សោយៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងអភបិាលកិច�របស់សខធនាគារបរេទស។ 

្របករ ២៣.-  

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�្របកសេនះឱ្យបានេពញេលញមនិឱ្យេលសពី២៤ែខបនា� បព់្ីរបកស

េនះចូលជាធរមាន។ ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពមកធនាគារជាតៃិនកម�ុជាេដយេរៀបរបលំ់អិតពសីកម�ភាព 

ែដលបានអនុវត� និង្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញតមលក�ខណ� ែដលបានកំណត់។ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វ 

េរៀបរបព់ី : 

- លក�ណៈសម្បត�ិែដលធនាគារ្រត�វករស្រមាបប់ំេពញមុខតំែណង ក�ុងអង�ករេលខែដលបាន

េ្រគាងទុក  

- ករទទួលខុស្រត�វឱ្យបានច្បោស់លស់ ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឯករជ្យ និងសមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោដៃទេទៀត និង 
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ជំពូក ៨ 
ករយលដ់ឹងអំពីរចនាសម�ន័�របស្់រគឹះស� ន 

្របករ ២០.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់: 

- ្រត�វយល់ដឹងអំពីរចនាសម�ន័�្របតិបត�ិកររបស់្រគះឹស� នរមួទងំេនេពលែដល្រគឹះស� ន

េធ�្របតិបត�ិករេនក�ុងយុត� ធកិរ ឬតមរយៈរចនាសម�ន័�ណាមយួែដលររងំដល់តមា� ភាព 

- ្រត�វធានាថា អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់អនុវត�តមេគាលនេយាបាយច្បោស់លស់ចំេពះ្របតិបត�ិ
ករែដល្រត�វបានេធ�តមរយៈរចនាសម�ន័� ឬ យុត� ធិករ ែដលគា� នតមា� ភាព 

- ្រត�វមានេគាលនេយាបាយសម្រសបស្រមាបក់រអនុមត័ និងពិនិត្យេឡងវញិនូវរចនាសម�ន័�

ហិរ�� វត�ុ ឧបករណ៍ ឬ ផលិតផល ែដលមានភាពស�ុគស� ញ 

- ្រត�វធានាថា សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទុកឱ្យរចនាសម�ន័� ឬ សកម�ភាពទងំេនះស�ិតេន

េ្រកករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិជា្របចរំបស់ខ�ួនេឡយ 

- ្រត�វធានាថាករផ�ល់េសវពីខងេ្រក ចំេពះសកម�ភាពសំខន់ៗ  េនែតស�ិតេនេ្រកម

ករ្រត�តពិនិត្យ្រគប្់រគាន ់ នងិធានាថាហនិភយ័ែដលផ្សោរភា� បន់ិងករផ�ល់េសវពីខងេ្រក

េនះ ្រត�វបានសមា� ល់ និងតមដនេពញេលញ។ 

 
ជំពូក ៩ 

អន�រប្ប��ត� ិ
្របករ ២១.-  

១- បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទសេលកែលងែតសខ

ធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញនូវប��ត� ិ និងលក�ខណ� ទងំឡាយៃនអភបិាលកិច� ជា

ពិេសស្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ េដយមនិឱ្យេលសព ី: 

- ១២ែខ ស្រមាប្់រគឹះស� នែដលមានចំនួនបុគ�លិកេលសព៣ី០០នាក ់ ឬ ្រទព្យសកម�សរបុ

េ្រចនជាង ៤០០ពនល់នេរៀល  

- ១៨ែខ ស្រមាប្់រគឹះស� នែដលមានចំននួបុគ�លិកពី ១៥០នាក ់ ដល់ ៣០០នាក ់ ឬ 

្រទព្យសកម� សរបុពី ២០០ពនល់នេរៀល ដល់៤០០ពនល់នេរៀល និង 

- ២៤ែខ ស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលមានចំននួបុគ�លិកតិចជាង ១៥០នាក ់ ឬ 

្រទព្យ សកម�សរបុតិចជាង ២០០ពនល់នេរៀល។ 

២- ក�ុងអឡុំងេពល៩ែខ បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន  ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពមក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយេរៀបរបលំ់អិតពីសកម�ភាពែដលបានអនុវត� និង្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញតម

លក�ខណ� ែដលបានកណំត។់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វេរៀបរបពី់ : 
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- ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោដៃទេទៀត ជាពិេសសជាមយួគណៈកម�ករែដល

្រត�វបេង�តេឡង។ 

ក�ុងករណីចបំាច ់ ្រគះឹស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពខងេលមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងអំឡុងេពល 

៩ ែខ។ 

ជំពូក ១០ 
អវសន�ប្ប��ត� ិ

 

្របករ ២៤.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង អង�ភាពេ្រកមឱវទ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ្រគប្់រគឹះស� នេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
្របករ ២៥.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។  
 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០៨  

                                   េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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- លក�ណៈសម្បត�ិែដលធនាគារ្រត�វករស្រមាបប់ំេពញមុខតំែណងក�ុងអង�ករេលខែដលបាន

េ្រគាងទុក  

- ករទទួលខុស្រត�វឱ្យបានច្បោស់លស់ ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឯករជ្យ និងសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោដៃទេទៀត និង 

- ករទទួលខុស្រត�វ ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោដៃទេទៀត ជាពិេសសជាមយួគណៈកម�ករ

ែដល្រត�វបេង�តេឡង។ 

៣-  ែផនករសកម�ភាពអង�ករេលខែដលបានេ្រគាងទុក និងករទទួលខុស្រត�វែដលបានេរៀបរបខ់ង

េលឱ្យបានច្បោស់លស់្រត�វរយករណ៍ទនេ់ពលេវលមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។   

្របករ ២២.-  

ក�ុងអំឡុងេពល៩ែខ បនា� ប់ពី្របកសេនះចូលជាធរមាន  សខធនាគារបរេទស្រត�វរយករណ៍មក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស�ីព ីេគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីៃនអភបិាលកចិ�េដយ្រត�វេរៀបរបពី់ៈ 

- ស�័យភាពៃនសិទ�ិសេ្រមចែដលផ�ល់េដយទីស� កក់រកណា� ល 

- េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីៃនអភបិាលកិច� នងិករ្រគប្់រគងេដយទីស� កក់រកណា� លែដល

សខ្រត�វអនុវត�តម 

- បណា� ញៃនកររយករណ៍របស់គណៈ្របតិបត�សិខេទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងករ

ទទួលខុស្រត�វក�ុង្រគឹះស� ន ែដលកំណតេ់ដយទីស� កក់រកណា� ល 

- ករផ�ល់សិទ�ិអំណាចេដយទីស� កក់រកណា� លចំេពះគណៈ្របតិបត�ិសខក�ុង្រស�ក និង 

- នីតិវធិី និងេគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងសិទ�អិំណាច

ែដលត្រម�វេដយទីស� កក់រកណា� លេដម្បឱី្យសខមានសិទ�ិេធ�្របតិបត�ិករ។ 

ច្បោបច់ម�ងៃនរល់ឯកសរខងេល ្រត�វភា� បជ់ាមយួរបាយករណ៍ផ�ល់មកធនាគារជាតិៃន កម�ុជា។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យេធ�បច�ុប្បន�កម�តម្រគានូវរបាយករណ៍ទងំេនាះសំេដវយតៃម�

ភាពខ� ងំនិងភាពេខ្សោយៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងអភបិាលកិច�របស់សខធនាគារបរេទស។ 

្របករ ២៣.-  

្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�្របកសេនះឱ្យបានេពញេលញមនិឱ្យេលសពី២៤ែខបនា� បព់្ីរបកស

េនះចូលជាធរមាន។ ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពមកធនាគារជាតៃិនកម�ុជាេដយេរៀបរបលំ់អិតពសីកម�ភាព 

ែដលបានអនុវត� និង្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញតមលក�ខណ� ែដលបានកំណត់។ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វ 

េរៀបរបព់ី : 

- លក�ណៈសម្បត�ិែដលធនាគារ្រត�វករស្រមាបប់ំេពញមុខតំែណង ក�ុងអង�ករេលខែដលបាន

េ្រគាងទុក  

- ករទទួលខុស្រត�វឱ្យបានច្បោស់លស់ ចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោឯករជ្យ និងសមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោដៃទេទៀត និង 
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ជំពូក ៨ 
ករយលដ់ឹងអំពីរចនាសម�ន័�របស្់រគឹះស� ន 

្របករ ២០.- 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់: 

- ្រត�វយល់ដឹងអំពីរចនាសម�ន័�្របតិបត�ិកររបស់្រគះឹស� នរមួទងំេនេពលែដល្រគឹះស� ន

េធ�្របតិបត�ិករេនក�ុងយុត� ធកិរ ឬតមរយៈរចនាសម�ន័�ណាមយួែដលររងំដល់តមា� ភាព 

- ្រត�វធានាថា អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់អនុវត�តមេគាលនេយាបាយច្បោស់លស់ចំេពះ្របតិបត�ិ
ករែដល្រត�វបានេធ�តមរយៈរចនាសម�ន័� ឬ យុត� ធិករ ែដលគា� នតមា� ភាព 

- ្រត�វមានេគាលនេយាបាយសម្រសបស្រមាបក់រអនុមត័ និងពិនិត្យេឡងវញិនូវរចនាសម�ន័�

ហិរ�� វត�ុ ឧបករណ៍ ឬ ផលិតផល ែដលមានភាពស�ុគស� ញ 

- ្រត�វធានាថា សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទុកឱ្យរចនាសម�ន័� ឬ សកម�ភាពទងំេនះស�ិតេន

េ្រកករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិជា្របចរំបស់ខ�ួនេឡយ 

- ្រត�វធានាថាករផ�ល់េសវពីខងេ្រក ចំេពះសកម�ភាពសំខន់ៗ  េនែតស�ិតេនេ្រកម

ករ្រត�តពិនិត្យ្រគប្់រគាន ់ នងិធានាថាហនិភយ័ែដលផ្សោរភា� បន់ិងករផ�ល់េសវពីខងេ្រក

េនះ ្រត�វបានសមា� ល់ និងតមដនេពញេលញ។ 

 
ជំពូក ៩ 

អន�រប្ប��ត� ិ
្របករ ២១.-  

១- បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន ធនាគារពណិជ� និងធនាគារឯកេទសេលកែលងែតសខ

ធនាគារបរេទស ្រត�វអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញនូវប��ត� ិ និងលក�ខណ� ទងំឡាយៃនអភបិាលកិច� ជា

ពិេសស្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ េដយមនិឱ្យេលសព ី: 

- ១២ែខ ស្រមាប្់រគះឹស� នែដលមានចំនួនបុគ�លិកេលសព៣ី០០នាក ់ ឬ ្រទព្យសកម�សរបុ

េ្រចនជាង ៤០០ពនល់នេរៀល  

- ១៨ែខ ស្រមាប្់រគឹះស� នែដលមានចំននួបុគ�លិកពី ១៥០នាក ់ ដល់ ៣០០នាក ់ ឬ 

្រទព្យសកម� សរបុពី ២០០ពនល់នេរៀល ដល់៤០០ពនល់នេរៀល និង 

- ២៤ែខ ស្រមាប្់រគប្់រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលមានចំននួបុគ�លិកតិចជាង ១៥០នាក ់ ឬ 

្រទព្យ សកម�សរបុតិចជាង ២០០ពនល់នេរៀល។ 

២- ក�ុងអំឡុងេពល៩ែខ បនា� បព់ី្របកសេនះចូលជាធរមាន  ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពមក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយេរៀបរបលំ់អិតពីសកម�ភាពែដលបានអនុវត� និង្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញតម

លក�ខណ� ែដលបានកណំត។់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វេរៀបរបពី់ : 
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- ករទទួលខុស្រត�វចំេពះសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោដៃទេទៀត ជាពិេសសជាមយួគណៈកម�ករែដល

្រត�វបេង�តេឡង។ 

ក�ុងករណីចបំាច ់ ្រគះឹស� ន្រត�វផ�ល់ែផនករសកម�ភាពខងេលមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងអំឡុងេពល 

៩ ែខ។ 

ជំពូក ១០ 
អវសន�ប្ប��ត� ិ

 

្របករ ២៤.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង អង�ភាពេ្រកមឱវទ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិ្រគប្់រគឹះស� នេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  
្របករ ២៥.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។  
 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០៨  

                                   េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៨-២១២ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

លក�ខណ� វនិិច�យ័្រតមឹ្រត�វនងិសម្រសប ស្រមាប់បុគ�លដក់ពក្យ 

េស�សុ ំនិង្រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត�ុែដលមានអជា� ប័ណ�  

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 

្របករ ១.- 

្របកសេនះកំណតនូ់វត្រម�វករអប្បបរមាចំេពះបុគ�លែដលមានមុខងរសំខនេ់នក�ុង្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  ឬបុគ�លដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្រត�វទទលួរងករវយតៃម�ថាមាន   “លក�ខណ�  

វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប" ក�ុងករ្របតិបត�ិមុខងររបស់ខ�ួន។  

េគាលបណំងៃន្របកសេនះរមួមានៈ 

១- ករពរផល្របេយាជនអ៍�កដក្់របាកប់េ��  និងបុគ�លែដលពកព់ន័�េដយធានាថា្រគឹះស� ន 

្រត�វបាន្រគប្់រគង និងដឹកនាយ៉ំាង្រតឹម្រត�វនងិ្រប�ង្របយត័� 

២- ដកេ់ចញនូវ្រកបខណ� អប្បបរមាស�ីពីលក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ែដល្រគឹះស� ន

អចយកេទេ្រប្របាស់េដម្បកីំណតច់ំេពះបុគ�លែដលនឹងទទួលតំែណងសំខន់ៗ  

៣- េដះ្រសយហនិភ័យែដលបណា� លមកពីករ្រគប់្រគងមិន្រតឹម្រត�វយ៉ាងធ�ន់ធ�ររបស់

្រគឹះស� ន នងិទបស់� តក់រគំរមកំែហងជាសក� នុពលដល់្របពន័�ធនាគារទងំមូល និង

ករពរផល្របេយាជនរ៍បស់អ�កដក្់របាកប់េ�� ។ 
្របករ ២.-  

្រគឹះស� នទងំអស់ ្រត�វមានេគាលនេយាបាយៃផ�ក�ុង្រគប្់រគានែ់ដលហ�តច់តន់ិងច្បោស់លស់តមស�ងដ់រ

ស្រមាបេ់្រជសេរ សនាយក្របតិបត�ិ និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់របស់្រគឹះស� ន េទះបីជាករទទួលខុស្រត�វ

សំខនក់�ុងករកំណតល់ក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វ និងសម្រសបរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វពឹងែផ�កជាចម្បង

េលភាគទុនិក។ អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យកទ៏ទួលខុស្រត�វផងែដរក�ុងករវយតៃម�ពីភាពេស� ះ្រតង ់ សុចរតិ កតិ�ិនាម 

ចំេណះដងឹ នងិសមត�ភាពរបស់បុគ�លសំខន់ៗ ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងអនាគតក�ុងលក�ខណ� ៃនករដឹកនា្ំរគឹះស� ន

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

បុគ�លទងំេនះ ្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញ្រសបតម្របកសេលខ ធ៧-០៨-២១១ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខ

វចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីអភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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្របករ ៣.- 

ក�ុងករអនុវត�នូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំតផ់ងែដរស្រមាប់

បុគ�លែដលមានតំែណងសំខន់ៗ េនក�ុង្រគឹះស� ន្រត�វមានក្រមតិសមត�ភាព និងបទពិេសធនស៍ម្រសបេទនឹង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន។ ករវយតៃម�សមត�ភាពនិងបទពិេសធនេ៍ដយែផ�កេលទំហំនិងទ្រមងហ់និភយ័

របស់្រគឹះស� ន កដូ៏ចជាទំហំនិងភាពស�ុគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

 
ជំពូក ២ 

បុគ�លសខំន់ៗ  ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វិនចិ�យ័្រតឹម្រត�វ 
និងសម្រសបេដយធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ៤.- 

បុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួមាន : 

១- ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

២- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ២ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៨-២១១ ្របក 

ចុះៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីអភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

៣- នាយកសខធនាគារបរេទស និង 

៤- បុគ�លែដលមានតួនាទីជំនួសេដយករកំណត ់ ឬបុគ�លែដលទទួលបានសិទ�ិ្របទនពី
បុគ�លដូចមានែចងខងេល។ 

្របករ ៥.- 

 ករឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ស្រមាបប់ុគ�លែដលមានែចងេនក�ុង្របករ៤ ្រត�វ

អនុវត�្រគបក់លៈេទសៈៃនករេស�សំុដូចខងេ្រកមៈ 

១- ករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របតិបត�ិករធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា 

២- ករដកព់ក្យសំុេបកបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៣- ករដកព់ក្យសំុេបកសខធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៤- រល់ករសេ្រមចរបស់កិច�្របជុំភាគទុនកិ ឬ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលែដលបណា� លឱ្យមានករ

េកនេឡងចំនួនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

៥- រល់ករសេ្រមចរបស់ធនាគារបរេទសែដលបេង�តបុត�សម�័ន�េនកម�ុជាែដលបណា� លឱ្យ

មានករែកែ្រប ឬផា� ស់ប�ូរចំននួសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

៦-  រល់ករសេ្រមចទងំឡាយណាែដលនាេំទដល់ករែតងតងំបុគ�លជំនួស ឬបុគ�លែដល 

ទទួលសិទ�ិ្របទនដូចមានែចងក�ុង្របករ៤ ចំនុច ១, ២ នងិ ៣ និង 

៧-    រល់ករផា� ស់ប�ូរែដលេកតមានបនា� បព់ីករប�្ឈប ់ឬករលឈបរ់បស់បុគ�លទងំេនាះ។     
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្របករ ៣.- 

ក�ុងករអនុវត�នូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំតផ់ងែដរស្រមាប់

បុគ�លែដលមានតំែណងសំខន់ៗ េនក�ុង្រគឹះស� ន្រត�វមានក្រមតិសមត�ភាព និងបទពិេសធនស៍ម្រសបេទនឹង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន។ ករវយតៃម�សមត�ភាពនិងបទពិេសធនេ៍ដយែផ�កេលទំហំនិងទ្រមងហ់និភយ័

របស់្រគឹះស� ន កដូ៏ចជាទំហំនិងភាពស�ុគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

 
ជំពូក ២ 

បុគ�លសខំន់ៗ ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វិនចិ�យ័្រតឹម្រត�វ 
និងសម្រសបេដយធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ៤.- 

បុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួមាន : 

១- ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

២- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ២ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៨-២១១ ្របក 

ចុះៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីអភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

៣- នាយកសខធនាគារបរេទស និង 

៤- បុគ�លែដលមានតួនាទីជំនួសេដយករកំណត ់ ឬបុគ�លែដលទទួលបានសិទ�ិ្របទនពី
បុគ�លដូចមានែចងខងេល។ 

្របករ ៥.- 

 ករឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ស្រមាបប់ុគ�លែដលមានែចងេនក�ុង្របករ៤ ្រត�វ

អនុវត�្រគបក់លៈេទសៈៃនករេស�សំុដូចខងេ្រកមៈ 

១- ករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របតិបត�ិករធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា 

២- ករដកព់ក្យសំុេបកបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៣- ករដកព់ក្យសំុេបកសខធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៤- រល់ករសេ្រមចរបស់កិច�្របជំុភាគទុនកិ ឬ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលបណា� លឱ្យមានករ

េកនេឡងចំនួនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

៥- រល់ករសេ្រមចរបស់ធនាគារបរេទសែដលបេង�តបុត�សម�័ន�េនកម�ុជាែដលបណា� លឱ្យ

មានករែកែ្រប ឬផា� ស់ប�ូរចំននួសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

៦-  រល់ករសេ្រមចទងំឡាយណាែដលនាេំទដល់ករែតងតងំបុគ�លជំនួស ឬបុគ�លែដល 

ទទួលសិទ�ិ្របទនដូចមានែចងក�ុង្របករ៤ ចំនុច ១, ២ នងិ ៣ និង 

៧-    រល់ករផា� ស់ប�ូរែដលេកតមានបនា� បព់ីករប�្ឈប ់ឬករលឈបរ់បស់បុគ�លទងំេនាះ។     
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ជំពូក ៣ 
ត្រម�វករព័ត៌មាន  

្របករ ៦.-  

េនក�ុងដំេណ រករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នថ�ី ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

នូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនងឹលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ នងិសម្រសបៃនបុគ�លសំខន់ៗ ស្រមាបជ់ាឯកសរភា� បជ់ា

មយួពក្យេស�សំុ និងផ�ល់បែន�មនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំែដលមានប�� កព់មីុខងរ និងករទទួលខុស្រត�វៃន

បុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ៧.-  

ចំេពះ្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� រចួេហយ រល់ករផា� ស់ប�ូរបុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វេធ�ករជូនដំណឹង

ជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិឱ្យេលសពី៣០ៃថ� បនា� បព់ីករលែលង ករចូលនិវត�ន ៍ឬករ 

ប�្ឈបប់ុគ�លសំខន់ៗ េនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹងេធ�ករពិនិត្យេឡងវញិនូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបៃនបុគ�ល

ែដល្រត�វបានេស�ស្រមាបត់ំែណងទំេនរ ឬតំែណងេទបបេង�តថ�ីមនុេពលសេ្រមចែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មនិអចប�� កអ់ំពីករទទួលយល់្រពមករែតងតងំទងំេនាះបានេទ មុនេពលបានទទួល និងសិក្សោេឡង

វញិនូវពត័ម៌ានែដលត្រម�វឱ្យមាន។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចនឹងសំភាសនជ៍ាមយួបគុ�លែដលបានេស� េដម្បឱី្យ្របាកដអំពីលក�ខណ� វនិិច�យ័

្រតឹម្រត�វ និងសម្រសបៃនបគុ�លក�ុងឋនៈែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ និងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

្របករ ៨.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹជូនដំណឹងនូវេសចក�ីសេ្រមចជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� នក�ុងអំឡុង

េពល ៣០ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលឯកសរ្រគប្់រគាន ់និងអចទទួលយកបាន។ 

 

ជំពូក ៤ 
ករវយតៃម� នងិលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសប 

្របករ ៩.-  

បុគ�លស្រមាបត់ំែណងសំខន់ៗ នឹង្រត�វបានវយតៃម�េដយែផ�កេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័េ្រចន្របេភទ េដម្បី
កំណតថ់ាបុគ�លទងំេនាះមានលក�ខណ� ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប្រគប្់រគានេ់ដម្បបីំេពញនូវករទទួលខុស្រត�វដូចខង

េ្រកមៈ 

១- ភាពេស� ះ្រតង ់ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម និងភាព្រតឹម្រត�វ 

២- ករសិក្សោ ចំេណះដឹង នងិសមត�ភាព 

៣- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរងឹមា ំ
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ធ៧-០៨-២១២ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

លក�ខណ� វនិិច�យ័្រតមឹ្រត�វនងិសម្រសប ស្រមាប់បុគ�លដក់ពក្យ 

េស�សុ ំនិង្រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត�ុែដលមានអជា� ប័ណ�  

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 

្របករ ១.- 

្របកសេនះកំណតនូ់វត្រម�វករអប្បបរមាចំេពះបុគ�លែដលមានមុខងរសំខនេ់នក�ុង្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុែដលមានអជា� បណ័�  ឬបុគ�លដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្រត�វទទលួរងករវយតៃម�ថាមាន   “លក�ខណ�  

វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប" ក�ុងករ្របតិបត�ិមុខងររបស់ខ�ួន។  

េគាលបណំងៃន្របកសេនះរមួមានៈ 

១- ករពរផល្របេយាជនអ៍�កដក្់របាកប់េ��  និងបុគ�លែដលពកព់ន័�េដយធានាថា្រគឹះស� ន 

្រត�វបាន្រគប្់រគង និងដឹកនាយ៉ំាង្រតឹម្រត�វនងិ្រប�ង្របយត័� 

២- ដកេ់ចញនូវ្រកបខណ� អប្បបរមាស�ីពីលក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ែដល្រគឹះស� ន

អចយកេទេ្រប្របាស់េដម្បកីំណតច់ំេពះបុគ�លែដលនឹងទទួលតំែណងសំខន់ៗ  

៣- េដះ្រសយហនិភ័យែដលបណា� លមកពីករ្រគប់្រគងមិន្រតឹម្រត�វយ៉ាងធ�ន់ធ�ររបស់

្រគឹះស� ន នងិទបស់� តក់រគំរមកំែហងជាសក� នុពលដល់្របពន័�ធនាគារទងំមូល និង

ករពរផល្របេយាជនរ៍បស់អ�កដក្់របាកប់េ�� ។ 
្របករ ២.-  

្រគឹះស� នទងំអស់ ្រត�វមានេគាលនេយាបាយៃផ�ក�ុង្រគប្់រគានែ់ដលហ�តច់តន់ិងច្បោស់លស់តមស�ងដ់រ

ស្រមាបេ់្រជសេរ សនាយក្របតិបត�ិ និងអ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់របស់្រគឹះស� ន េទះបីជាករទទួលខុស្រត�វ

សំខនក់�ុងករកំណតល់ក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វ និងសម្រសបរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វពឹងែផ�កជាចម្បង

េលភាគទុនិក។ អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យកទ៏ទួលខុស្រត�វផងែដរក�ុងករវយតៃម�ពីភាពេស� ះ្រតង ់ សុចរតិ កតិ�ិនាម 

ចំេណះដងឹ នងិសមត�ភាពរបស់បុគ�លសំខន់ៗ ក�ុងេពលបច�ុប្បន� និងអនាគតក�ុងលក�ខណ� ៃនករដឹកនា្ំរគឹះស� ន

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

បុគ�លទងំេនះ ្រត�វអនុវត�ឱ្យេពញេលញ្រសបតម្របកសេលខ ធ៧-០៨-២១១ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខ

វចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីអភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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្របករ ៣.- 

ក�ុងករអនុវត�នូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំតផ់ងែដរស្រមាប់

បុគ�លែដលមានតំែណងសំខន់ៗ េនក�ុង្រគឹះស� ន្រត�វមានក្រមតិសមត�ភាព និងបទពិេសធនស៍ម្រសបេទនឹង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន។ ករវយតៃម�សមត�ភាពនិងបទពិេសធនេ៍ដយែផ�កេលទំហំនិងទ្រមងហ់និភយ័

របស់្រគឹះស� ន កដូ៏ចជាទំហំនិងភាពស�ុគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

 
ជំពូក ២ 

បុគ�លសខំន់ៗ ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វិនចិ�យ័្រតឹម្រត�វ 
និងសម្រសបេដយធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ៤.- 

បុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួមាន : 

១- ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

២- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ២ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៨-២១១ ្របក 

ចុះៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីអភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

៣- នាយកសខធនាគារបរេទស និង 

៤- បុគ�លែដលមានតួនាទីជំនួសេដយករកំណត ់ ឬបុគ�លែដលទទួលបានសិទ�ិ្របទនពី
បុគ�លដូចមានែចងខងេល។ 

្របករ ៥.- 

 ករឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ស្រមាបប់ុគ�លែដលមានែចងេនក�ុង្របករ៤ ្រត�វ

អនុវត�្រគបក់លៈេទសៈៃនករេស�សំុដូចខងេ្រកមៈ 

១- ករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របតិបត�ិករធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា 

២- ករដកព់ក្យសំុេបកបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៣- ករដកព់ក្យសំុេបកសខធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៤- រល់ករសេ្រមចរបស់កិច�្របជំុភាគទុនកិ ឬ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលបណា� លឱ្យមានករ

េកនេឡងចំនួនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

៥- រល់ករសេ្រមចរបស់ធនាគារបរេទសែដលបេង�តបុត�សម�័ន�េនកម�ុជាែដលបណា� លឱ្យ

មានករែកែ្រប ឬផា� ស់ប�ូរចំននួសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

៦-  រល់ករសេ្រមចទងំឡាយណាែដលនាេំទដល់ករែតងតងំបុគ�លជំនួស ឬបុគ�លែដល 

ទទួលសិទ�ិ្របទនដូចមានែចងក�ុង្របករ៤ ចំនុច ១, ២ នងិ ៣ និង 

៧-    រល់ករផា� ស់ប�ូរែដលេកតមានបនា� បព់ីករប�្ឈប ់ឬករលឈបរ់បស់បុគ�លទងំេនាះ។     
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្របករ ៣.- 

ក�ុងករអនុវត�នូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កណំតផ់ងែដរស្រមាប់

បុគ�លែដលមានតំែណងសំខន់ៗ េនក�ុង្រគឹះស� ន្រត�វមានក្រមតិសមត�ភាព និងបទពិេសធនស៍ម្រសបេទនឹង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន។ ករវយតៃម�សមត�ភាពនិងបទពិេសធនេ៍ដយែផ�កេលទំហំនិងទ្រមងហ់និភយ័

របស់្រគឹះស� ន កដូ៏ចជាទំហំនិងភាពស�ុគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

 
ជំពូក ២ 

បុគ�លសខំន់ៗ ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វិនចិ�យ័្រតឹម្រត�វ 
និងសម្រសបេដយធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ៤.- 

បុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួមាន : 

១- ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

២- អ�ក្រគប្់រគងជានខ់�ស់ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ២ ៃន្របកសេលខ ធ៧-០៨-២១១ ្របក 

ចុះៃថ�ទី២៥ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីអភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

៣- នាយកសខធនាគារបរេទស និង 

៤- បុគ�លែដលមានតួនាទីជំនួសេដយករកំណត ់ ឬបុគ�លែដលទទួលបានសិទ�ិ្របទនពី
បុគ�លដូចមានែចងខងេល។ 

្របករ ៥.- 

 ករឆ�ងកតល់ក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប ស្រមាបប់ុគ�លែដលមានែចងេនក�ុង្របករ៤ ្រត�វ

អនុវត�្រគបក់លៈេទសៈៃនករេស�សំុដូចខងេ្រកមៈ 

១- ករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របតិបត�ិករធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនកម�ុជា 

២- ករដកព់ក្យសំុេបកបុត�សម�ន័�របស់ធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៣- ករដកព់ក្យសំុេបកសខធនាគារបរេទសេនកម�ុជា 

៤- រល់ករសេ្រមចរបស់កិច�្របជំុភាគទុនកិ ឬ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលែដលបណា� លឱ្យមានករ

េកនេឡងចំនួនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

៥- រល់ករសេ្រមចរបស់ធនាគារបរេទសែដលបេង�តបុត�សម�័ន�េនកម�ុជាែដលបណា� លឱ្យ

មានករែកែ្រប ឬផា� ស់ប�ូរចំននួសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

៦-  រល់ករសេ្រមចទងំឡាយណាែដលនាេំទដល់ករែតងតងំបុគ�លជំនួស ឬបុគ�លែដល 

ទទួលសិទ�ិ្របទនដូចមានែចងក�ុង្របករ៤ ចំនុច ១, ២ នងិ ៣ និង 

៧-    រល់ករផា� ស់ប�ូរែដលេកតមានបនា� បព់ីករប�្ឈប ់ឬករលឈបរ់បស់បុគ�លទងំេនាះ។     
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ជំពូក ៣ 
ត្រម�វករព័ត៌មាន  

្របករ ៦.-  

េនក�ុងដំេណ រករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នថ�ី ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

នូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនងឹលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ នងិសម្រសបៃនបុគ�លសំខន់ៗ ស្រមាបជ់ាឯកសរភា� បជ់ា

មយួពក្យេស�សំុ និងផ�ល់បែន�មនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំែដលមានប�� កព់មីុខងរ និងករទទួលខុស្រត�វៃន

បុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ៧.-  

ចំេពះ្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� រចួេហយ រល់ករផា� ស់ប�ូរបុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វេធ�ករជូនដំណឹង

ជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិឱ្យេលសពី៣០ៃថ� បនា� បព់ីករលែលង ករចូលនិវត�ន ៍ឬករ 

ប�្ឈបប់ុគ�លសំខន់ៗ េនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹងេធ�ករពិនិត្យេឡងវញិនូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបៃនបុគ�ល

ែដល្រត�វបានេស�ស្រមាបត់ំែណងទំេនរ ឬតំែណងេទបបេង�តថ�ីមនុេពលសេ្រមចែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មនិអចប�� កអ់ំពីករទទួលយល់្រពមករែតងតងំទងំេនាះបានេទ មុនេពលបានទទួល និងសិក្សោេឡង

វញិនូវពត័ម៌ានែដលត្រម�វឱ្យមាន។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចនឹងសំភាសនជ៍ាមយួបគុ�លែដលបានេស� េដម្បឱី្យ្របាកដអំពីលក�ខណ� វនិិច�យ័

្រតឹម្រត�វ និងសម្រសបៃនបគុ�លក�ុងឋនៈែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ និងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

្របករ ៨.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹជូនដំណឹងនូវេសចក�ីសេ្រមចជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� នក�ុងអំឡុង

េពល ៣០ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលឯកសរ្រគប្់រគាន ់និងអចទទួលយកបាន។ 

 

ជំពូក ៤ 
ករវយតៃម� នងិលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសប 

្របករ ៩.-  

បុគ�លស្រមាបត់ំែណងសំខន់ៗ នឹង្រត�វបានវយតៃម�េដយែផ�កេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័េ្រចន្របេភទ េដម្បី
កំណតថ់ាបុគ�លទងំេនាះមានលក�ខណ� ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប្រគប្់រគានេ់ដម្បបីំេពញនូវករទទួលខុស្រត�វដូចខង

េ្រកមៈ 

១- ភាពេស� ះ្រតង ់ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម និងភាព្រតឹម្រត�វ 

២- ករសិក្សោ ចំេណះដឹង នងិសមត�ភាព 

៣- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរងឹមា ំ
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្របករ ១០.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករពិចរណាេលកត� សម្រសបជាេ្រចនេដម្បវីយតៃម�ពីភាពេស� ះ្រតង់ 

ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម នងិភាព្រតឹម្រត�វយ៉ាងតិចបផុំតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទមជ្ឈមឹ និងបទឧ្រកិដ� ឬកំហុសខងវនិយ័ 

២- បុគ�លែដលមានកំហុសេដយសរករែក�ង ឬផ�ល់នូវភស�ុតងែក�ងបន� ំ

៣-ចំេពះភាគទុនិកែដលមានឥទ�ិពល ឬបុគ�លែដលមានសិទ�ិ្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានទទួលទណ� កម�

ខងវនិយ័ ឬព្ួយរករងរេដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ ឬ្រគឹះស� នវជិា� ជីវៈ ឬតុលករជា

សធារណៈ ឬជាឯកជន 

៤-បុគ�លែដលមានតួនាទីទទលួខុស្រត�វ ឬជាមា� ស់្រក�មហុ៊ន ឬស� បន័ែដលធា� ប្់រត�វបាន

បដិេសធេពលចុះប�� ីពណិជ�កម� ឬប�្ឈបអ់ជីវកម� ឬ្រត�វបានដកហូតអជា� បណ័�  

៥-បុគ�លែដល្រត�វប�្ឈបព់កីរងរ ឬបង�ំឱ្យលែលងពតីំែណងេដយសរែតពកព់ន័�េលប��

ភាពសុចរតិ ឬភាពេស� ះ្រតង ់

៦-បុគ�លែដល្រត�វបានដកហូតពីតំែណងជានាយក   ឬជាអ�ក្រគប់្រគងេដយសរែតបាន

្រប្រពឹត�ខុស  

៧-បុគ�លែដលគា� នសីលធម ៌ និងសច�ៈធម ៌ ក�ុងករទនំាកទ់ំនងជាមយួអតថិិជន ថា� កដ់ឹកនា ំ

សវនករ និងអជា� ធរេផ្សងេទៀត 

៨-បុគ�លែដលជាបព់កព់ន័�ក�ុងសកម�ភាពដូចជា ករសំអត្របាក ់ ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ករ

ែក�ងបន� ំឬអំេពពុករលួយ េទះបីជាករ្រប្រពឹត�េនាះមនិឈនដល់ករផ�នា� េទសពីបទឧ្រកិដ�

េនក�ុង្របេទសខ�ះក� ី

៩-  បុគ�លែដលគា� នករវនិិច�យ័ និងករសេ្រមចចិត�េដយឯករជ្យ េដម្ប្ីរបតិបត�ិតួនាទីរបស់ខ�ួន 

១០-បុគ�លែដលមនិបានេ្រត�មជាេ្រសច និងមនិមានបណំង្របតិបត�ិតមកតព�កិច� បទប្ប��ត�ិ 

និងករអនុវត�ដល៏�សំេដ្រទ្រទងសុ់វត�ិភាពនងិភាពរងឹមាៃំន្របពន័�ធនាគារ។ 

្របករ ១១.-  

បុគ�ល្រត�វមានករសិក្សោ ចំេណះដងឹ បទពិេសធន ៍ នងិសមត�ភាព្រគប្់រគានេ់ដម្បែីស�ងយល់នូវត្រម�វ

ករបេច�កេទសអជីវកម� ហនិភយ័ែដលពកព់ន័� នងិដំេណ រករ្រគប្់រគងទងំឡាយេដយមានករទទួលខុស 

្រត�វ េដម្បអីនុវត�្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព  និងភាពរងឹមា ំ េដយគិតដល់ផល្របេយាជន ៍

របស់ភាគីពកព់ន័�ទងំអស់។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណារល់កត� ពក់ព័ន�ទំងឡាយក�ុងករវយតៃម�ក្រមិតយល់ដឹងនិង

សមត�ភាពវជិា� ជីវៈៃនបុគ�ល យ៉ាងតចិបំផុតមានដូចខងេ្រកមៈ 

១-បុគ�លែដលមាន្របវត�ិសិក្សោសម្រសបនាំឱ្យមានករយល់ដឹង្រតឹម្រត�វ និង្រគប់្រគាន់អំពី
អជីវកម� និងហនភិយ័ែដលពកព់ន័�។ 
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្របករ ១០.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករពិចរណាេលកត� សម្រសបជាេ្រចនេដម្បវីយតៃម�ពីភាពេស� ះ្រតង់ 

ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម នងិភាព្រតឹម្រត�វយ៉ាងតិចបផុំតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទមជ្ឈមឹ និងបទឧ្រកិដ� ឬកំហុសខងវនិយ័ 

២- បុគ�លែដលមានកំហុសេដយសរករែក�ង ឬផ�ល់នូវភស�ុតងែក�ងបន� ំ

៣-ចំេពះភាគទុនិកែដលមានឥទ�ិពល ឬបុគ�លែដលមានសិទ�ិ្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានទទួលទណ� កម�

ខងវនិយ័ ឬព្ួយរករងរេដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ ឬ្រគឹះស� នវជិា� ជីវៈ ឬតុលករជា

សធារណៈ ឬជាឯកជន 

៤-បុគ�លែដលមានតួនាទីទទលួខុស្រត�វ ឬជាមា� ស់្រក�មហុ៊ន ឬស� បន័ែដលធា� ប្់រត�វបាន

បដិេសធេពលចុះប�� ីពណិជ�កម� ឬប�្ឈបអ់ជីវកម� ឬ្រត�វបានដកហូតអជា� បណ័�  

៥-បុគ�លែដល្រត�វប�្ឈបព់កីរងរ ឬបង�ំឱ្យលែលងពតីំែណងេដយសរែតពកព់ន័�េលប��

ភាពសុចរតិ ឬភាពេស� ះ្រតង ់

៦-បុគ�លែដល្រត�វបានដកហូតពីតំែណងជានាយក   ឬជាអ�ក្រគប់្រគងេដយសរែតបាន

្រប្រពឹត�ខុស  

៧-បុគ�លែដលគា� នសីលធម ៌ និងសច�ៈធម ៌ ក�ុងករទនំាកទ់ំនងជាមយួអតថិិជន ថា� កដ់ឹកនា ំ

សវនករ និងអជា� ធរេផ្សងេទៀត 

៨-បុគ�លែដលជាបព់កព់ន័�ក�ុងសកម�ភាពដូចជា ករសំអត្របាក ់ ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ករ

ែក�ងបន� ំឬអំេពពុករលួយ េទះបីជាករ្រប្រពឹត�េនាះមនិឈនដល់ករផ�នា� េទសពីបទឧ្រកិដ�

េនក�ុង្របេទសខ�ះក� ី

៩-  បុគ�លែដលគា� នករវនិិច�យ័ និងករសេ្រមចចិត�េដយឯករជ្យ េដម្ប្ីរបតិបត�ិតួនាទីរបស់ខ�ួន 

១០-បុគ�លែដលមនិបានេ្រត�មជាេ្រសច និងមនិមានបណំង្របតិបត�ិតមកតព�កិច� បទប្ប��ត�ិ 

និងករអនុវត�ដល៏�សំេដ្រទ្រទងសុ់វត�ិភាពនិងភាពរងឹមាៃំន្របពន័�ធនាគារ។ 

្របករ ១១.-  

បុគ�ល្រត�វមានករសិក្សោ ចំេណះដងឹ បទពិេសធន ៍ នងិសមត�ភាព្រគប្់រគានេ់ដម្បែីស�ងយល់នូវត្រម�វ

ករបេច�កេទសអជីវកម� ហនិភយ័ែដលពកព់ន័� នងិដំេណ រករ្រគប្់រគងទងំឡាយេដយមានករទទួលខុស 

្រត�វ េដម្បអីនុវត�្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព  និងភាពរងឹមា ំ េដយគិតដល់ផល្របេយាជន ៍

របស់ភាគីពកព់ន័�ទងំអស់។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណារល់កត� ពក់ព័ន�ទំងឡាយក�ុងករវយតៃម�ក្រមិតយល់ដឹងនិង

សមត�ភាពវជិា� ជីវៈៃនបុគ�ល យ៉ាងតចិបំផុតមានដូចខងេ្រកមៈ 

១-បុគ�លែដលមាន្របវត�ិសិក្សោសម្រសបនាំឱ្យមានករយល់ដឹង្រតឹម្រត�វ និង្រគប់្រគាន់អំពី
អជីវកម� និងហនភិយ័ែដលពកព់ន័�។ 
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ជំពូក ៣ 
ត្រម�វករព័ត៌មាន  

្របករ ៦.-  

េនក�ុងដំេណ រករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នថ�ី ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

នូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនងឹលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ នងិសម្រសបៃនបុគ�លសំខន់ៗ ស្រមាបជ់ាឯកសរភា� បជ់ា

មយួពក្យេស�សំុ និងផ�ល់បែន�មនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំែដលមានប�� កព់មីុខងរ និងករទទួលខុស្រត�វៃន

បុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ៧.-  

ចំេពះ្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� រចួេហយ រល់ករផា� ស់ប�ូរបុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វេធ�ករជូនដំណឹង

ជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិឱ្យេលសពី៣០ៃថ� បនា� បព់ីករលែលង ករចូលនិវត�ន ៍ឬករ 

ប�្ឈបប់ុគ�លសំខន់ៗ េនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹងេធ�ករពិនិត្យេឡងវញិនូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបៃនបុគ�ល

ែដល្រត�វបានេស�ស្រមាបត់ំែណងទំេនរ ឬតំែណងេទបបេង�តថ�ីមនុេពលសេ្រមចែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មនិអចប�� កអ់ំពីករទទួលយល់្រពមករែតងតងំទងំេនាះបានេទ មុនេពលបានទទួល និងសិក្សោេឡង

វញិនូវពត័ម៌ានែដលត្រម�វឱ្យមាន។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចនឹងសំភាសនជ៍ាមយួបគុ�លែដលបានេស� េដម្បឱី្យ្របាកដអំពីលក�ខណ� វនិិច�យ័

្រតឹម្រត�វ និងសម្រសបៃនបគុ�លក�ុងឋនៈែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ និងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

្របករ ៨.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹជូនដំណឹងនូវេសចក�ីសេ្រមចជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� នក�ុងអំឡុង

េពល ៣០ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលឯកសរ្រគប្់រគាន ់និងអចទទួលយកបាន។ 

 

ជំពូក ៤ 
ករវយតៃម� នងិលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសប 

្របករ ៩.-  

បុគ�លស្រមាបត់ំែណងសំខន់ៗ នឹង្រត�វបានវយតៃម�េដយែផ�កេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័េ្រចន្របេភទ េដម្បី
កំណតថ់ាបុគ�លទងំេនាះមានលក�ខណ� ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប្រគប្់រគានេ់ដម្បបីំេពញនូវករទទួលខុស្រត�វដូចខង

េ្រកមៈ 

១- ភាពេស� ះ្រតង ់ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម និងភាព្រតឹម្រត�វ 

២- ករសិក្សោ ចំេណះដឹង នងិសមត�ភាព 

៣- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរងឹមា ំ
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២-បុគ�លែដលបានបង� ញថាមានសមត�ភាពក�ុងករអនុវត�តនួាទី្របកបេដយេជាគជយ័តម

រយៈគុណវឌុ្ឍ ិបទពិេសធន ៍និងករ្របតិបត�មិុខតំែណងពមីុនមក។ 

៣-បុគ�លែដលមានចំេណះដឹងែផ�កអជីវកម� នងិករទទលួខុស្រត�វចំេពះមុខតំែណង េហយ

ករយល់ដឹងេនះមានភាពសម្រសបេទនឹងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន្រពមទងំទហំំ

ភាពស�ុ្រគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

៤-បុគ�លធា� បទ់ទួលទណ� កម�ខងវនិយ័េដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ និងសមាគមវជិា� ជីវៈ នងិ 

ពណិជ�កម�្រត�វបានបេណ� ញេចញ ឬត្រម�វឱ្យលឈបពី់មុខតំែណង ឬពី្រគឹះស� នេដយ

សរករេធ�ស្របែហស អសមត�ភាព ករែក�ងបន�ំ ឬករ្រគប្់រគងមនិ្រតឹម្រត�វ និង 

៥-បុគ�លែដលបាតប់ងស់មត�ភាពក�ុងករបំេពញករងរែដលអចជះឥទ�ិពលេលសមត�ភាព និង

សុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់ខ�ួន។ 
្របករ ១២.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិចរណាផងែដរេលភាពរងឹមាែំផ�កហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លេស�សំុក�ុងករវយតៃម�

ពីភាព្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប។ 

ករ្រគប្់រគងេដយ្រប�ង្របយត័� និង្រតឹម្រត�វៃនករងរហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លជាករបង� ញនូវសមត�ភាព

របស់បុគ�លេនាះក�ុងកររមួចំែណកេដម្បធីានាសុវត�ិភាព ភាពរងឹមាៃំនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងភាគី
ែដលពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ េលសពីេនះ ស� នភាពហិរ�� វត�ុផា� ល់របស់បគុ�លដូចបានេលកេឡងខងេលមនិរងឹមាំ

អចបះ៉ពល់ផងែដរេលសុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់បគុ�លេនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹពចិរណារល់កត� ពកព់ន័�ទងំអស់យ៉ាងតិចបំផុតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លេនាះជាកម�វត�ុក�ុងករវនិិច�យ័ករងរណាមយួេដយតុលករ ឬជាកម�វត�ុក�ុងករដកទ់ណ�

កម�ខងវនិយ័េនចំេពះមុខសមាគមវជិា� ជីវៈជាពិេសស ្របសិនេបេនែតមានបណ�ឹ ងែដលទកទ់ង

នឹងសកម�ភាពេនាះមនិទនប់ានេដះ្រសយ  

២- បុគ�លេនាះ មានសមតុល្យឥណទនហួសកលកណំតេ់នធនាគារេផ្សង  និងមនិទនប់ានជ្រមះ

ស� នភាពេនះេនេឡយ 

៣- បុគ�លេនាះ បានេធ�ករស្រម�ះស្រម�លជាមយួមា� ស់បំណុលបានដកព់ក្យសំុក្សយ័ធន្រត�វបាន

វនិិច�យ័ថាក្សយ័ធន្រទព្យសម្បត�ិ្រត�វបានរបឹអូស ឬជាបព់កព់ន័�នងឹបណ�ឹ ងផ�ូវច្បោបទ់កទ់ងនងឹ

ចំណុចណាមយួែដលបានេលកេឡងខងេល ។ 
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្របករ ១០.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករពិចរណាេលកត� សម្រសបជាេ្រចនេដម្បវីយតៃម�ពីភាពេស� ះ្រតង់ 

ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម នងិភាព្រតឹម្រត�វយ៉ាងតិចបផុំតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទមជ្ឈមឹ និងបទឧ្រកិដ� ឬកំហុសខងវនិយ័ 

២- បុគ�លែដលមានកំហុសេដយសរករែក�ង ឬផ�ល់នូវភស�ុតងែក�ងបន� ំ

៣-ចំេពះភាគទុនិកែដលមានឥទ�ិពល ឬបុគ�លែដលមានសិទ�ិ្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានទទួលទណ� កម�

ខងវនិយ័ ឬព្ួយរករងរេដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ ឬ្រគឹះស� នវជិា� ជីវៈ ឬតុលករជា

សធារណៈ ឬជាឯកជន 

៤-បុគ�លែដលមានតួនាទីទទលួខុស្រត�វ ឬជាមា� ស់្រក�មហុ៊ន ឬស� បន័ែដលធា� ប្់រត�វបាន

បដិេសធេពលចុះប�� ីពណិជ�កម� ឬប�្ឈបអ់ជីវកម� ឬ្រត�វបានដកហូតអជា� បណ័�  

៥-បុគ�លែដល្រត�វប�្ឈបព់កីរងរ ឬបង�ំឱ្យលែលងពតីំែណងេដយសរែតពកព់ន័�េលប��

ភាពសុចរតិ ឬភាពេស� ះ្រតង ់

៦-បុគ�លែដល្រត�វបានដកហូតពីតំែណងជានាយក   ឬជាអ�ក្រគប់្រគងេដយសរែតបាន

្រប្រពឹត�ខុស  

៧-បុគ�លែដលគា� នសីលធម ៌ និងសច�ៈធម ៌ ក�ុងករទនំាកទ់ំនងជាមយួអតថិិជន ថា� កដ់ឹកនា ំ

សវនករ និងអជា� ធរេផ្សងេទៀត 

៨-បុគ�លែដលជាបព់កព់ន័�ក�ុងសកម�ភាពដូចជា ករសំអត្របាក ់ ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ករ

ែក�ងបន� ំឬអំេពពុករលួយ េទះបីជាករ្រប្រពឹត�េនាះមនិឈនដល់ករផ�នា� េទសពីបទឧ្រកិដ�

េនក�ុង្របេទសខ�ះក� ី

៩-  បុគ�លែដលគា� នករវនិិច�យ័ និងករសេ្រមចចិត�េដយឯករជ្យ េដម្ប្ីរបតិបត�ិតួនាទីរបស់ខ�ួន 

១០-បុគ�លែដលមនិបានេ្រត�មជាេ្រសច និងមនិមានបណំង្របតិបត�ិតមកតព�កិច� បទប្ប��ត�ិ 

និងករអនុវត�ដល៏�សំេដ្រទ្រទងសុ់វត�ិភាពនិងភាពរងឹមាៃំន្របពន័�ធនាគារ។ 

្របករ ១១.-  

បុគ�ល្រត�វមានករសិក្សោ ចំេណះដងឹ បទពិេសធន ៍ នងិសមត�ភាព្រគប្់រគានេ់ដម្បែីស�ងយល់នូវត្រម�វ

ករបេច�កេទសអជីវកម� ហនិភយ័ែដលពកព់ន័� នងិដំេណ រករ្រគប្់រគងទងំឡាយេដយមានករទទួលខុស 

្រត�វ េដម្បអីនុវត�្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព  និងភាពរងឹមា ំ េដយគិតដល់ផល្របេយាជន ៍

របស់ភាគីពកព់ន័�ទងំអស់។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណារល់កត� ពក់ព័ន�ទំងឡាយក�ុងករវយតៃម�ក្រមិតយល់ដឹងនិង

សមត�ភាពវជិា� ជីវៈៃនបុគ�ល យ៉ាងតចិបំផុតមានដូចខងេ្រកមៈ 

១-បុគ�លែដលមាន្របវត�ិសិក្សោសម្រសបនាំឱ្យមានករយល់ដឹង្រតឹម្រត�វ និង្រគប់្រគាន់អំពី
អជីវកម� និងហនភិយ័ែដលពកព់ន័�។ 
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្របករ ១០.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករពិចរណាេលកត� សម្រសបជាេ្រចនេដម្បវីយតៃម�ពីភាពេស� ះ្រតង់ 

ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម នងិភាព្រតឹម្រត�វយ៉ាងតិចបផុំតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទមជ្ឈមឹ និងបទឧ្រកិដ� ឬកំហុសខងវនិយ័ 

២- បុគ�លែដលមានកំហុសេដយសរករែក�ង ឬផ�ល់នូវភស�ុតងែក�ងបន� ំ

៣-ចំេពះភាគទុនិកែដលមានឥទ�ិពល ឬបុគ�លែដលមានសិទ�ិ្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានទទួលទណ� កម�

ខងវនិយ័ ឬព្ួយរករងរេដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ ឬ្រគឹះស� នវជិា� ជីវៈ ឬតុលករជា

សធារណៈ ឬជាឯកជន 

៤-បុគ�លែដលមានតួនាទីទទលួខុស្រត�វ ឬជាមា� ស់្រក�មហុ៊ន ឬស� បន័ែដលធា� ប្់រត�វបាន

បដិេសធេពលចុះប�� ីពណិជ�កម� ឬប�្ឈបអ់ជីវកម� ឬ្រត�វបានដកហូតអជា� បណ័�  

៥-បុគ�លែដល្រត�វប�្ឈបព់កីរងរ ឬបង�ំឱ្យលែលងពតីំែណងេដយសរែតពកព់ន័�េលប��

ភាពសុចរតិ ឬភាពេស� ះ្រតង ់

៦-បុគ�លែដល្រត�វបានដកហូតពីតំែណងជានាយក   ឬជាអ�ក្រគប់្រគងេដយសរែតបាន

្រប្រពឹត�ខុស  

៧-បុគ�លែដលគា� នសីលធម ៌ និងសច�ៈធម ៌ ក�ុងករទនំាកទ់ំនងជាមយួអតថិិជន ថា� កដ់ឹកនា ំ

សវនករ និងអជា� ធរេផ្សងេទៀត 

៨-បុគ�លែដលជាបព់កព់ន័�ក�ុងសកម�ភាពដូចជា ករសំអត្របាក ់ ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ករ

ែក�ងបន� ំឬអំេពពុករលួយ េទះបីជាករ្រប្រពឹត�េនាះមនិឈនដល់ករផ�នា� េទសពីបទឧ្រកិដ�

េនក�ុង្របេទសខ�ះក� ី

៩-  បុគ�លែដលគា� នករវនិិច�យ័ និងករសេ្រមចចិត�េដយឯករជ្យ េដម្ប្ីរបតិបត�ិតួនាទីរបស់ខ�ួន 

១០-បុគ�លែដលមនិបានេ្រត�មជាេ្រសច និងមនិមានបណំង្របតិបត�ិតមកតព�កិច� បទប្ប��ត�ិ 

និងករអនុវត�ដល៏�សំេដ្រទ្រទងសុ់វត�ិភាពនិងភាពរងឹមាៃំន្របពន័�ធនាគារ។ 

្របករ ១១.-  

បុគ�ល្រត�វមានករសិក្សោ ចំេណះដឹង បទពិេសធន ៍ នងិសមត�ភាព្រគប្់រគានេ់ដម្បែីស�ងយល់នូវត្រម�វ

ករបេច�កេទសអជីវកម� ហនិភយ័ែដលពកព់ន័� នងិដំេណ រករ្រគប្់រគងទងំឡាយេដយមានករទទួលខុស 

្រត�វ េដម្បអីនុវត�្របតិបត�ិករ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព  និងភាពរងឹមា ំ េដយគិតដល់ផល្របេយាជន ៍

របស់ភាគីពកព់ន័�ទងំអស់។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណារល់កត� ពក់ព័ន�ទំងឡាយក�ុងករវយតៃម�ក្រមិតយល់ដឹងនិង

សមត�ភាពវជិា� ជីវៈៃនបុគ�ល យ៉ាងតចិបំផុតមានដូចខងេ្រកមៈ 

១-បុគ�លែដលមាន្របវត�ិសិក្សោសម្រសបនាំឱ្យមានករយល់ដឹង្រតឹម្រត�វ និង្រគប់្រគាន់អំពី
អជីវកម� និងហនិភយ័ែដលពកព់ន័�។ 
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ជំពូក ៣ 
ត្រម�វករព័ត៌មាន  

្របករ ៦.-  

េនក�ុងដំេណ រករដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នថ�ី ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

នូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងនងឹលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ នងិសម្រសបៃនបុគ�លសំខន់ៗ ស្រមាបជ់ាឯកសរភា� បជ់ា

មយួពក្យេស�សំុ និងផ�ល់បែន�មនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំែដលមានប�� កព់មីុខងរ និងករទទួលខុស្រត�វៃន

បុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ៧.-  

ចំេពះ្រគឹះស� នែដលបានទទួលអជា� បណ័� រចួេហយ រល់ករផា� ស់ប�ូរបុគ�លសំខន់ៗ ្រត�វេធ�ករជូនដំណឹង

ជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិឱ្យេលសពី៣០ៃថ� បនា� បព់ីករលែលង ករចូលនិវត�ន ៍ឬករ 

ប�្ឈបប់ុគ�លសំខន់ៗ េនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹងេធ�ករពិនិត្យេឡងវញិនូវលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបៃនបគុ�ល

ែដល្រត�វបានេស�ស្រមាបត់ំែណងទំេនរ ឬតំែណងេទបបេង�តថ�ីមនុេពលសេ្រមចែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មនិអចប�� កអ់ំពីករទទួលយល់្រពមករែតងតងំទងំេនាះបានេទ មុនេពលបានទទួល និងសិក្សោេឡង

វញិនូវពត័ម៌ានែដលត្រម�វឱ្យមាន។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចនឹងសំភាសនជ៍ាមយួបគុ�លែដលបានេស� េដម្បឱី្យ្របាកដអំពីលក�ខណ� វនិិច�យ័

្រតឹម្រត�វ និងសម្រសបៃនបគុ�លក�ុងឋនៈែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ និងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

្របករ ៨.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹជូនដំណឹងនូវេសចក�ីសេ្រមចជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� នក�ុងអំឡុង

េពល ៣០ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលឯកសរ្រគប្់រគាន ់និងអចទទួលយកបាន។ 

 

ជំពូក ៤ 
ករវយតៃម� នងិលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសប 

្របករ ៩.-  

បុគ�លស្រមាបត់ំែណងសំខន់ៗ នឹង្រត�វបានវយតៃម�េដយែផ�កេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័េ្រចន្របេភទ េដម្បី
កំណតថ់ាបុគ�លទងំេនាះមានលក�ខណ� ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប្រគប្់រគានេ់ដម្បបីំេពញនូវករទទួលខុស្រត�វដូចខង

េ្រកមៈ 

១- ភាពេស� ះ្រតង ់ភាពសុចរតិ កិត�ិនាម និងភាព្រតឹម្រត�វ 

២- ករសិក្សោ ចំេណះដឹង នងិសមត�ភាព 

៣- ស� នភាពហិរ�� វត�ុរងឹមា ំ
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២-បុគ�លែដលបានបង� ញថាមានសមត�ភាពក�ុងករអនុវត�តនួាទី្របកបេដយេជាគជយ័តម

រយៈគុណវឌុ្ឍ ិបទពិេសធន ៍និងករ្របតិបត�មិុខតំែណងពមីុនមក។ 

៣-បុគ�លែដលមានចំេណះដឹងែផ�កអជីវកម� និងករទទលួខុស្រត�វចំេពះមុខតំែណង េហយ

ករយល់ដឹងេនះមានភាពសម្រសបេទនឹងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន្រពមទងំទហំំ

ភាពស�ុ្រគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

៤-បុគ�លធា� បទ់ទួលទណ� កម�ខងវនិយ័េដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ និងសមាគមវជិា� ជីវៈ នងិ 

ពណិជ�កម�្រត�វបានបេណ� ញេចញ ឬត្រម�វឱ្យលឈបពី់មុខតំែណង ឬពី្រគឹះស� នេដយ

សរករេធ�ស្របែហស អសមត�ភាព ករែក�ងបន�ំ ឬករ្រគប្់រគងមនិ្រតឹម្រត�វ និង 

៥-បុគ�លែដលបាតប់ងស់មត�ភាពក�ុងករបំេពញករងរែដលអចជះឥទ�ិពលេលសមត�ភាព និង

សុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់ខ�ួន។ 
្របករ ១២.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិចរណាផងែដរេលភាពរងឹមាែំផ�កហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លេស�សំុក�ុងករវយតៃម�

ពីភាព្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប។ 

ករ្រគប្់រគងេដយ្រប�ង្របយត័� និង្រតឹម្រត�វៃនករងរហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លជាករបង� ញនូវសមត�ភាព

របស់បុគ�លេនាះក�ុងកររមួចំែណកេដម្បធីានាសុវត�ិភាព ភាពរងឹមាៃំនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងភាគី
ែដលពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ េលសពីេនះ ស� នភាពហិរ�� វត�ុផា� ល់របស់បុគ�លដូចបានេលកេឡងខងេលមនិរងឹមាំ

អចបះ៉ពល់ផងែដរេលសុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់បគុ�លេនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹពចិរណារល់កត� ពកព់ន័�ទងំអស់យ៉ាងតិចបំផុតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លេនាះជាកម�វត�ុក�ុងករវនិិច�យ័ករងរណាមយួេដយតុលករ ឬជាកម�វត�ុក�ុងករដកទ់ណ�

កម�ខងវនិយ័េនចំេពះមុខសមាគមវជិា� ជីវៈជាពិេសស ្របសិនេបេនែតមានបណ�ឹ ងែដលទកទ់ង

នឹងសកម�ភាពេនាះមនិទនប់ានេដះ្រសយ  

២- បុគ�លេនាះ មានសមតុល្យឥណទនហួសកលកណំតេ់នធនាគារេផ្សង  និងមនិទនប់ានជ្រមះ

ស� នភាពេនះេនេឡយ 

៣- បុគ�លេនាះ បានេធ�ករស្រម�ះស្រម�លជាមយួមា� ស់បំណុលបានដកព់ក្យសំុក្សយ័ធន្រត�វបាន

វនិិច�យ័ថាក្សយ័ធន្រទព្យសម្បត�ិ្រត�វបានរបឹអូស ឬជាបព់កព់ន័�នងឹបណ�ឹ ងផ�ូវច្បោបទ់កទ់ងនងឹ

ចំណុចណាមយួែដលបានេលកេឡងខងេល ។ 
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ជំពូក ៥ 
ករ្រត�តពនិិត្យេលលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសបរបសប់គុ�លសខំន ់

 

្របករ ១៣.-  

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីក�ុងេគាលបំណងធានាថាបុគ�លសំខន ់  ឬបុគ�លែដល

្រត�វបានែតងតងំរចួេហយ ឬបុគ�លដកព់ក្យសំុកនត់ែំណងែដលេនទេំនរ្រត�វអនុវត�តមលក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម

្រត�វ និងសម្រសបជាអប្បបរមា។ 
 

្របករ ១៤.-  

្របសិនេបបុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមត្រម�វករអប្បបរមាៃនលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ និងសម្រសប

េទៀត េហយ្រគឹះស� ន្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីស� នភាពេនះមនិឱ្យេលស

ពី ៣០ៃថ� បនា� បព់ីករពតិ្រត�វបានរកេឃញ។ េទះបីជាកលៈេទសៈែដលនាឱំ្យចតទុ់កថាភាពមនិ្រតឹម្រត�វនិង

មនិសម្រសប មនិទនច់្បោស់លស់កេ៏ដយ កររយករណ៍ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វែតបានអនុវត�

និងគា្ំរទេដយករពិពណ៌នាលំអិតអំពីេហតុករណ៍ពិត និងកលៈេទសៈេនាះ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេឆ�យ

តបជាលយលក�ណ៍អក្សរក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ែដលទទួលបាននូវសំណំុឯកសរេពញេលញេដម្បី
សេ្រមចថាបដិេសធ ឬមនិបដេិសធេលកររក្សោទុកនូវបុគ�លសំខន់ៗ ក�ុងមុខតំែណង។ 

 

្របករ ១៥.-  

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� ក្់រត�វបានែតងតងំេនក�ុង្រគះឹស� ន មុនេពលទទួលបានករយល់្រពមជា

លយលក�ណ៍អក្សរពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� កែ់ដលែលងបំេពញបានតមត្រម�វករអប្បបរមា ែដលមានែចងេនក�ុង្របកស

េនះេនរក្សោតួនាទីរបស់ខ�ួនដែដលេឡយ។  
 

្របករ ១៦.-  

ចំេពះេបក�ជនថ�ីែដល្រត�វទទលួខុស្រត�វមុខងរសំខន់ៗ  ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ 

ែដលមនិបានបំេពញតមត្រម�វករទងំ្រស�ងេដយមូលេហតុណាមយួដូចជា កង�ះខតករសិក្សោ ករបំពកប់ំបន៉ 

ឬបទពិេសធន ៍ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាអចសេ្រមចចិត� " មនិបដិេសធ " ្របសិនេបដឹងជាមុននូវស� នភាពេផ្សងៗ

ដូចជាករចូលរមួវគ�សិក្សោបែន�ម ឬ្រត�វបានែតងតងំដំបងូក�ុងមខុតំែណងរង ឬជាអ�កទទួលសិទ�ិ្របទនស្រមាប់

បំេពញករងរសកល្បងក�ុងរយៈេពលែដល្រត�វបំេពញករសិក្សោេនាះ ែដលមនិ្រត�វេលសពី ១៨ែខ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹវយតៃម�ករបំេពញតមលក�ខណ� ែដលបានដកេ់ចញក�ុងរយៈេពលសក

ល្បងករងរេនចុងប��បរ់យៈេពលែដលបានកំណតខ់ងេល។ រល់ពត័ម៌ាន ឯកសរ និងកំណត្់រតលទ�ផល

ករងរ ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបពី់ៃថ�ប��បៃ់នរយៈេពលសកល្បងករងរ

េនាះ។ ្រសបតមបទប្ប��ត�ែិដលមានែចងក�ុង្របករ ៧ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចត្រម�វនិងេធ�ករសំភាសន៍
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ជំពូក ៥ 
ករ្រត�តពនិិត្យេលលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសបរបសប់គុ�លសខំន ់

 

្របករ ១៣.-  

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីក�ុងេគាលបំណងធានាថាបុគ�លសំខន ់  ឬបុគ�លែដល

្រត�វបានែតងតងំរចួេហយ ឬបុគ�លដកព់ក្យសំុកនត់ំែណងែដលេនទេំនរ្រត�វអនុវត�តមលក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម

្រត�វ និងសម្រសបជាអប្បបរមា។ 
 

្របករ ១៤.-  

្របសិនេបបុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមត្រម�វករអប្បបរមាៃនលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ និងសម្រសប

េទៀត េហយ្រគឹះស� ន្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីស� នភាពេនះមនិឱ្យេលស

ពី ៣០ៃថ� បនា� បពី់ករពិត្រត�វបានរកេឃញ។ េទះបីជាកលៈេទសៈែដលនាឱំ្យចតទុ់កថាភាពមនិ្រតឹម្រត�វនិង

មនិសម្រសប មនិទនច់្បោស់លស់កេ៏ដយ កររយករណ៍ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វែតបានអនុវត�

និងគា្ំរទេដយករពិពណ៌នាលំអិតអំពីេហតុករណ៍ពិត និងកលៈេទសៈេនាះ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេឆ�យ

តបជាលយលក�ណ៍អក្សរក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ែដលទទួលបាននូវសំណំុឯកសរេពញេលញេដម្បី
សេ្រមចថាបដិេសធ ឬមនិបដេិសធេលកររក្សោទុកនូវបុគ�លសំខន់ៗ ក�ុងមុខតំែណង។ 

 

្របករ ១៥.-  

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� ក្់រត�វបានែតងតងំេនក�ុង្រគះឹស� ន មុនេពលទទួលបានករយល់្រពមជា

លយលក�ណ៍អក្សរពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� កែ់ដលែលងបំេពញបានតមត្រម�វករអប្បបរមា ែដលមានែចងេនក�ុង្របកស

េនះេនរក្សោតួនាទីរបស់ខ�ួនដែដលេឡយ។  
 

្របករ ១៦.-  

ចំេពះេបក�ជនថ�ីែដល្រត�វទទលួខុស្រត�វមុខងរសំខន់ៗ  ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ 

ែដលមនិបានបំេពញតមត្រម�វករទងំ្រស�ងេដយមូលេហតុណាមយួដូចជា កង�ះខតករសិក្សោ ករបំពកប់ំបន៉ 

ឬបទពិេសធន ៍ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាអចសេ្រមចចិត� " មនិបដិេសធ " ្របសិនេបដឹងជាមុននូវស� នភាពេផ្សងៗ

ដូចជាករចូលរមួវគ�សិក្សោបែន�ម ឬ្រត�វបានែតងតងំដំបងូក�ុងមខុតំែណងរង ឬជាអ�កទទួលសិទ�ិ្របទនស្រមាប់

បំេពញករងរសកល្បងក�ុងរយៈេពលែដល្រត�វបំេពញករសិក្សោេនាះ ែដលមនិ្រត�វេលសពី ១៨ែខ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹវយតៃម�ករបំេពញតមលក�ខណ� ែដលបានដកេ់ចញក�ុងរយៈេពលសក

ល្បងករងរេនចុងប��បរ់យៈេពលែដលបានកំណតខ់ងេល។ រល់ពត័ម៌ាន ឯកសរ និងកំណត្់រតលទ�ផល

ករងរ ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ប��បៃ់នរយៈេពលសកល្បងករងរ

េនាះ។ ្រសបតមបទប្ប��ត�ែិដលមានែចងក�ុង្របករ ៧ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចត្រម�វនិងេធ�ករសំភាសន៍
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២-បុគ�លែដលបានបង� ញថាមានសមត�ភាពក�ុងករអនុវត�តនួាទី្របកបេដយេជាគជយ័តម

រយៈគុណវឌុ្ឍ ិបទពិេសធន ៍និងករ្របតិបត�មិុខតំែណងពមីុនមក។ 

៣-បុគ�លែដលមានចំេណះដឹងែផ�កអជីវកម� និងករទទលួខុស្រត�វចំេពះមុខតំែណង េហយ

ករយល់ដឹងេនះមានភាពសម្រសបេទនឹងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន្រពមទងំទហំំ

ភាពស�ុ្រគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

៤-បុគ�លធា� បទ់ទួលទណ� កម�ខងវនិយ័េដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ និងសមាគមវជិា� ជីវៈ នងិ 

ពណិជ�កម�្រត�វបានបេណ� ញេចញ ឬត្រម�វឱ្យលឈបពី់មុខតំែណង ឬពី្រគឹះស� នេដយ

សរករេធ�ស្របែហស អសមត�ភាព ករែក�ងបន�ំ ឬករ្រគប្់រគងមនិ្រតឹម្រត�វ និង 

៥-បុគ�លែដលបាតប់ងស់មត�ភាពក�ុងករបំេពញករងរែដលអចជះឥទ�ិពលេលសមត�ភាព និង

សុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់ខ�ួន។ 
្របករ ១២.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិចរណាផងែដរេលភាពរងឹមាែំផ�កហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លេស�សំុក�ុងករវយតៃម�

ពីភាព្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប។ 

ករ្រគប្់រគងេដយ្រប�ង្របយត័� និង្រតឹម្រត�វៃនករងរហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លជាករបង� ញនូវសមត�ភាព

របស់បុគ�លេនាះក�ុងកររមួចំែណកេដម្បធីានាសុវត�ិភាព ភាពរងឹមាៃំនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងភាគី
ែដលពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ េលសពីេនះ ស� នភាពហិរ�� វត�ុផា� ល់របស់បុគ�លដូចបានេលកេឡងខងេលមនិរងឹមាំ

អចបះ៉ពល់ផងែដរេលសុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់បគុ�លេនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹពចិរណារល់កត� ពកព់ន័�ទងំអស់យ៉ាងតិចបំផុតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លេនាះជាកម�វត�ុក�ុងករវនិិច�យ័ករងរណាមយួេដយតុលករ ឬជាកម�វត�ុក�ុងករដកទ់ណ�

កម�ខងវនិយ័េនចំេពះមុខសមាគមវជិា� ជីវៈជាពិេសស ្របសិនេបេនែតមានបណ�ឹ ងែដលទកទ់ង

នឹងសកម�ភាពេនាះមនិទនប់ានេដះ្រសយ  

២- បុគ�លេនាះ មានសមតុល្យឥណទនហួសកលកណំតេ់នធនាគារេផ្សង  និងមនិទនប់ានជ្រមះ

ស� នភាពេនះេនេឡយ 

៣- បុគ�លេនាះ បានេធ�ករស្រម�ះស្រម�លជាមយួមា� ស់បំណុលបានដកព់ក្យសំុក្សយ័ធន្រត�វបាន

វនិិច�យ័ថាក្សយ័ធន្រទព្យសម្បត�ិ្រត�វបានរបឹអូស ឬជាបព់កព់ន័�នងឹបណ�ឹ ងផ�ូវច្បោបទ់កទ់ងនងឹ

ចំណុចណាមយួែដលបានេលកេឡងខងេល ។ 
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បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័� េដម្បផី�ល់ជាទស្សនៈេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបរបស់បុគ�លេនាះ 

េនក�ុងករបំេពញលក�ខណ� សុភវនិិច�យ័ និងសមត�ភាព្រគប្់រគង និងលទ�ផលែដលសេ្រមចបានក�ុងរយៈេពល

សកល្បងករងរេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ជំពូក ៦ 
ទណ� កម� 

 

្របករ ១៧.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករេផ��ងផា� តព់ត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ជាភស�ុតងែដលបានភា� បជ់ាមយួនឹង

ឯកសរេស�សំុែតងតងំតំែណងបគុ�លសំខនេ់នក�ុង្រគះឹស� ន។ ្របសិនេបកររយករណ៍លិខិតេថា� លេទស 

និងរបាយករណ៍ែដលេចញផ្សោយេដយសមាគមវជិា� ជីវៈ ឬអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យែដលបានប��ូ នមកមានភាពមនិ

្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងបន�ំ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វដកនូ់វទណ� កម�ខងវនិយ័ នងិករផាកពិនយ័ដល់្រគឹះស� នកដូ៏ចជា 

បុគ�លែដលបានប��ូ នពត័ម៌ានទងំេនាះេដយេចតនា។  ករ្រប្រពឹត�ែបបេនះអចនាឱំ្យឈនដល់ករបដិេសធ

ចំេពះករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ១៨.- 

្របសិនេបក�ុងរយៈេពលៃនដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ងេល្រគឹះស� ន ម�ន�ីទទួលបន�ុករបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានរកេឃញថា : 

ក. បុគ�លសំខន់មិនបានឆ�ងកត់ករវយតៃម�តមលក�ខណ� វនិិច�័យ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប

ដូចមានែចងក�ុង្របកសេនះ  

ខ. បុគ�លសំខនម់និបានបំេពញតមត្រម�វករអប្បបរមាេដម្បកី� យជាបុគ�លែដលមានលក�ខណ�

វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប  

គ. េទះបីមនិ្រត�វបានកំណតជ់ា “ បុគ�លសំខន ់ ” កេ៏ដយែតបុគ�លេនាះអនុវត�ករងរទទួល 

ខុស្រត�វ និងដឹកនា្ំរគះឹស� នទងំ្រស�ង   

ឃ. បុគ�លែដលរងនូវករបដិេសធពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនែតបំេពញករងរសំខនក់�ុង

្រគឹះស� ន  

ង. បនា� បព់ីករសកល្បងករងរក�ុងរយៈេពលកំណត ់ ១៨ែខ បគុ�លសំខនម់និបានអនុវត�

តមករត្រម�វ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៦ ៃន្របកសេនះ ឬ  

ច.  បុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមករត្រម�វអប្បបរមាេទៀតេហយ េទះបីជាធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា បានយល់្រពមថាបុគ�លេនាះបំេពញបានតមលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម

្រសបចបព់ីដំបូងកេ៏ដយ។ 

្រគឹះស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងនូវទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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ជំពូក ៥ 
ករ្រត�តពនិិត្យេលលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសបរបសប់គុ�លសខំន ់

 

្របករ ១៣.-  

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីក�ុងេគាលបំណងធានាថាបុគ�លសំខន ់  ឬបុគ�លែដល

្រត�វបានែតងតងំរចួេហយ ឬបុគ�លដកព់ក្យសំុកនត់ំែណងែដលេនទេំនរ្រត�វអនុវត�តមលក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម

្រត�វ និងសម្រសបជាអប្បបរមា។ 
 

្របករ ១៤.-  

្របសិនេបបុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមត្រម�វករអប្បបរមាៃនលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ និងសម្រសប

េទៀត េហយ្រគឹះស� ន្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីស� នភាពេនះមនិឱ្យេលស

ពី ៣០ៃថ� បនា� បពី់ករពិត្រត�វបានរកេឃញ។ េទះបីជាកលៈេទសៈែដលនាឱំ្យចតទុ់កថាភាពមនិ្រតឹម្រត�វនិង

មនិសម្រសប មនិទនច់្បោស់លស់កេ៏ដយ កររយករណ៍ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វែតបានអនុវត�

និងគា្ំរទេដយករពិពណ៌នាលំអិតអំពីេហតុករណ៍ពិត និងកលៈេទសៈេនាះ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេឆ�យ

តបជាលយលក�ណ៍អក្សរក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ែដលទទួលបាននូវសំណំុឯកសរេពញេលញេដម្បី
សេ្រមចថាបដិេសធ ឬមនិបដេិសធេលកររក្សោទុកនូវបុគ�លសំខន់ៗ ក�ុងមុខតំែណង។ 

 

្របករ ១៥.-  

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� ក្់រត�វបានែតងតងំេនក�ុង្រគះឹស� ន មុនេពលទទួលបានករយល់្រពមជា

លយលក�ណ៍អក្សរពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� កែ់ដលែលងបំេពញបានតមត្រម�វករអប្បបរមា ែដលមានែចងេនក�ុង្របកស

េនះេនរក្សោតួនាទីរបស់ខ�ួនដែដលេឡយ។  
 

្របករ ១៦.-  

ចំេពះេបក�ជនថ�ីែដល្រត�វទទលួខុស្រត�វមុខងរសំខន់ៗ  ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ 

ែដលមនិបានបំេពញតមត្រម�វករទងំ្រស�ងេដយមូលេហតុណាមយួដូចជា កង�ះខតករសិក្សោ ករបំពកប់ំបន៉ 

ឬបទពិេសធន ៍ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាអចសេ្រមចចិត� " មនិបដិេសធ " ្របសិនេបដឹងជាមុននូវស� នភាពេផ្សងៗ

ដូចជាករចូលរមួវគ�សិក្សោបែន�ម ឬ្រត�វបានែតងតងំដំបងូក�ុងមខុតំែណងរង ឬជាអ�កទទួលសិទ�ិ្របទនស្រមាប់

បំេពញករងរសកល្បងក�ុងរយៈេពលែដល្រត�វបំេពញករសិក្សោេនាះ ែដលមនិ្រត�វេលសពី ១៨ែខ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹវយតៃម�ករបំេពញតមលក�ខណ� ែដលបានដកេ់ចញក�ុងរយៈេពលសក

ល្បងករងរេនចុងប��បរ់យៈេពលែដលបានកំណតខ់ងេល។ រល់ពត័ម៌ាន ឯកសរ និងកំណត្់រតលទ�ផល

ករងរ ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ប��បៃ់នរយៈេពលសកល្បងករងរ

េនាះ។ ្រសបតមបទប្ប��ត�ែិដលមានែចងក�ុង្របករ ៧ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចត្រម�វនិងេធ�ករសំភាសន៍
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ជំពូក ៥ 
ករ្រត�តពនិិត្យេលលក�ខណ� វិនិច�យ័្រតមឹ្រត�វនិងសម្រសបរបសប់គុ�លសខំន ់

 

្របករ ១៣.-  

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីក�ុងេគាលបំណងធានាថាបុគ�លសំខន ់  ឬបុគ�លែដល

្រត�វបានែតងតងំរចួេហយ ឬបុគ�លដកព់ក្យសំុកនត់ំែណងែដលេនទេំនរ្រត�វអនុវត�តមលក�ខណ� វនិិច�យ័្រតឹម

្រត�វ និងសម្រសបជាអប្បបរមា។ 
 

្របករ ១៤.-  

្របសិនេបបុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមត្រម�វករអប្បបរមាៃនលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វ និងសម្រសប

េទៀត េហយ្រគឹះស� ន្រត�វជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីស� នភាពេនះមនិឱ្យេលស

ពី ៣០ៃថ� បនា� បពី់ករពិត្រត�វបានរកេឃញ។ េទះបីជាកលៈេទសៈែដលនាឱំ្យចតទុ់កថាភាពមនិ្រតឹម្រត�វនិង

មនិសម្រសប មនិទនច់្បោស់លស់កេ៏ដយ កររយករណ៍ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វែតបានអនុវត�

និងគា្ំរទេដយករពិពណ៌នាលំអិតអំពីេហតុករណ៍ពិត និងកលៈេទសៈេនាះ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេឆ�យ

តបជាលយលក�ណ៍អក្សរក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ែដលទទួលបាននូវសំណំុឯកសរេពញេលញេដម្បី
សេ្រមចថាបដិេសធ ឬមនិបដេិសធេលកររក្សោទុកនូវបុគ�លសំខន់ៗ ក�ុងមុខតំែណង។ 

 

្របករ ១៥.-  

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� ក្់រត�វបានែតងតងំេនក�ុង្រគះឹស� ន មុនេពលទទួលបានករយល់្រពមជា

លយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

គា� នបុគ�លសំខនណ់ាមា� កែ់ដលែលងបំេពញបានតមត្រម�វករអប្បបរមា ែដលមានែចងេនក�ុង្របកស

េនះេនរក្សោតួនាទីរបស់ខ�ួនដែដលេឡយ។  
 

្របករ ១៦.-  

ចំេពះេបក�ជនថ�ីែដល្រត�វទទលួខុស្រត�វមុខងរសំខន់ៗ  ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៤ ៃន្របកសេនះ 

ែដលមនិបានបំេពញតមត្រម�វករទងំ្រស�ងេដយមូលេហតុណាមយួដូចជា កង�ះខតករសិក្សោ ករបំពកប់ំបន៉ 

ឬបទពិេសធន ៍ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាអចសេ្រមចចិត� " មនិបដិេសធ " ្របសិនេបដឹងជាមុននូវស� នភាពេផ្សងៗ

ដូចជាករចូលរមួវគ�សិក្សោបែន�ម ឬ្រត�វបានែតងតងំដំបងូក�ុងមខុតំែណងរង ឬជាអ�កទទួលសិទ�ិ្របទនស្រមាប់

បំេពញករងរសកល្បងក�ុងរយៈេពលែដល្រត�វបំេពញករសិក្សោេនាះ ែដលមនិ្រត�វេលសពី ១៨ែខ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងវយតៃម�ករបំេពញតមលក�ខណ� ែដលបានដកេ់ចញក�ុងរយៈេពលសក

ល្បងករងរេនចុងប��បរ់យៈេពលែដលបានកំណតខ់ងេល។ រល់ពត័ម៌ាន ឯកសរ និងកំណត្់រតលទ�ផល

ករងរ ្រត�វេផ�មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ៣០ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ប��បៃ់នរយៈេពលសកល្បងករងរ

េនាះ។ ្រសបតមបទប្ប��ត�ែិដលមានែចងក�ុង្របករ ៧ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចត្រម�វនិងេធ�ករសំភាសន៍
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២-បុគ�លែដលបានបង� ញថាមានសមត�ភាពក�ុងករអនុវត�តនួាទី្របកបេដយេជាគជយ័តម

រយៈគុណវឌុ្ឍ ិបទពិេសធន ៍និងករ្របតិបត�មិុខតំែណងពមីុនមក។ 

៣-បុគ�លែដលមានចំេណះដឹងែផ�កអជីវកម� និងករទទលួខុស្រត�វចំេពះមុខតំែណង េហយ

ករយល់ដឹងេនះមានភាពសម្រសបេទនឹងទ្រមងហ់នភិយ័របស់្រគឹះស� ន្រពមទងំទហំំ

ភាពស�ុ្រគស� ញៃនអជីវកម� និងភាពេជឿនេលឿនហួសេហតុៃន្របតិបត�ិករ។ 

៤-បុគ�លធា� បទ់ទួលទណ� កម�ខងវនិយ័េដយអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ និងសមាគមវជិា� ជីវៈ នងិ 

ពណិជ�កម�្រត�វបានបេណ� ញេចញ ឬត្រម�វឱ្យលឈបពី់មុខតំែណង ឬពី្រគឹះស� នេដយ

សរករេធ�ស្របែហស អសមត�ភាព ករែក�ងបន�ំ ឬករ្រគប្់រគងមនិ្រតឹម្រត�វ និង 

៥-បុគ�លែដលបាតប់ងស់មត�ភាពក�ុងករបំេពញករងរែដលអចជះឥទ�ិពលេលសមត�ភាព និង

សុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់ខ�ួន។ 
្របករ ១២.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិចរណាផងែដរេលភាពរងឹមាែំផ�កហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លេស�សំុក�ុងករវយតៃម�

ពីភាព្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប។ 

ករ្រគប្់រគងេដយ្រប�ង្របយត័� និង្រតឹម្រត�វៃនករងរហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លជាករបង� ញនូវសមត�ភាព

របស់បុគ�លេនាះក�ុងកររមួចំែណកេដម្បធីានាសុវត�ិភាព ភាពរងឹមាៃំនស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងភាគី
ែដលពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ េលសពីេនះ ស� នភាពហិរ�� វត�ុផា� ល់របស់បុគ�លដូចបានេលកេឡងខងេលមនិរងឹមាំ

អចបះ៉ពល់ផងែដរេលសុភវនិិច�យ័ឯករជ្យរបស់បគុ�លេនាះ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងឹពចិរណារល់កត� ពកព់ន័�ទងំអស់យ៉ាងតិចបំផុតមានដូចខងេ្រកម : 

១- បុគ�លេនាះជាកម�វត�ុក�ុងករវនិិច�យ័ករងរណាមយួេដយតុលករ ឬជាកម�វត�ុក�ុងករដកទ់ណ�

កម�ខងវនិយ័េនចំេពះមុខសមាគមវជិា� ជីវៈជាពិេសស ្របសិនេបេនែតមានបណ�ឹ ងែដលទកទ់ង

នឹងសកម�ភាពេនាះមនិទនប់ានេដះ្រសយ  

២- បុគ�លេនាះ មានសមតុល្យឥណទនហួសកលកណំតេ់នធនាគារេផ្សង  និងមនិទនប់ានជ្រមះ

ស� នភាពេនះេនេឡយ 

៣- បុគ�លេនាះ បានេធ�ករស្រម�ះស្រម�លជាមយួមា� ស់បំណុលបានដកព់ក្យសំុក្សយ័ធន្រត�វបាន

វនិិច�យ័ថាក្សយ័ធន្រទព្យសម្បត�ិ្រត�វបានរបឹអូស ឬជាបព់កព់ន័�នងឹបណ�ឹ ងផ�ូវច្បោបទ់កទ់ងនងឹ

ចំណុចណាមយួែដលបានេលកេឡងខងេល ។ 
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បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័� េដម្បផី�ល់ជាទស្សនៈេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបរបស់បុគ�លេនាះ 

េនក�ុងករបំេពញលក�ខណ� សុភវនិិច�យ័ និងសមត�ភាព្រគប្់រគង និងលទ�ផលែដលសេ្រមចបានក�ុងរយៈេពល

សកល្បងករងរេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ជំពូក ៦ 
ទណ� កម� 

 

្របករ ១៧.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករេផ��ងផា� តព់ត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ជាភស�ុតងែដលបានភា� បជ់ាមយួនឹង

ឯកសរេស�សំុែតងតងំតំែណងបគុ�លសំខនេ់នក�ុង្រគះឹស� ន។ ្របសិនេបកររយករណ៍លិខិតេថា� លេទស 

និងរបាយករណ៍ែដលេចញផ្សោយេដយសមាគមវជិា� ជីវៈ ឬអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យែដលបានប��ូ នមកមានភាពមនិ

្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងបន�ំ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វដកនូ់វទណ� កម�ខងវនិយ័ នងិករផាកពិនយ័ដល់្រគឹះស� នកដូ៏ចជា 

បុគ�លែដលបានប��ូ នពត័ម៌ានទងំេនាះេដយេចតនា។  ករ្រប្រពឹត�ែបបេនះអចនាឱំ្យឈនដល់ករបដិេសធ

ចំេពះករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ១៨.- 

្របសិនេបក�ុងរយៈេពលៃនដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ងេល្រគឹះស� ន ម�ន�ីទទួលបន�ុករបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានរកេឃញថា : 

ក. បុគ�លសំខន់មិនបានឆ�ងកត់ករវយតៃម�តមលក�ខណ� វនិិច�័យ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប

ដូចមានែចងក�ុង្របកសេនះ  

ខ. បុគ�លសំខនម់និបានបំេពញតមត្រម�វករអប្បបរមាេដម្បកី� យជាបុគ�លែដលមានលក�ខណ�

វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប  

គ. េទះបីមនិ្រត�វបានកំណតជ់ា “ បុគ�លសំខន ់ ” កេ៏ដយែតបុគ�លេនាះអនុវត�ករងរទទួល 

ខុស្រត�វ និងដឹកនា្ំរគះឹស� នទងំ្រស�ង   

ឃ. បុគ�លែដលរងនូវករបដិេសធពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនែតបំេពញករងរសំខនក់�ុង

្រគឹះស� ន  

ង. បនា� បព់ីករសកល្បងករងរក�ុងរយៈេពលកំណត ់ ១៨ែខ បគុ�លសំខនម់និបានអនុវត�

តមករត្រម�វ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៦ ៃន្របកសេនះ ឬ  

ច.  បុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមករត្រម�វអប្បបរមាេទៀតេហយ េទះបីជាធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា បានយល់្រពមថាបុគ�លេនាះបំេពញបានតមលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម

្រសបចបព់ីដំបូងកេ៏ដយ។ 

្រគឹះស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងនូវទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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ធ៧-០១០-១៧២ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពី ី

ករ្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុរបស្់រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 

 
្របករ ១.- េគាលករណ៍ 

 ១.១. ករបេង�ត្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង ដេ៏ពញេលញមយួេនែតជាមេធ្យោបាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

េទះបីគណៈ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ជាអ�កទទួលខុស្រត�វេល
សុវត�ិភាព និងភាពរងឹមាៃំន្របតិបត�ិករ ្រពមទងំករេគារពតមច្បោបន់ិងបទប�� េផ្សងៗកេ៏ដយ។ ្របពន័�្រត�ត

ពិនិត្យៃផ�ក�ុងជាមេធ្យោបាយស្រមាប ់:  

  ក. ជួយ ដល់គណៈ្រគប្់រគងក�ុងករអនុវត�ករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន 

ខ. ជួយ ដល់ករកំណតអ់ត�ស�� ណ ករវយតៃម� និងករ្រគប្់រគងហនភិយ័ឱ្យបានទនេ់ពល

េវល និង 

  គ. គា្ំរទករយល់ដឹងអំពហីនិភយ័ និងករេឆ�យតបចំេពះករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វេផ្សងៗ។ 

 ១.២. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេដយែផ�កេលទំហំ និងភាពស�ុគស� ញៃន

សកម�ភាព រចនាសម�ន័�្រក�មសជីវកម� និង្របេភទ្រគះឹស� នែដលបានបេង�តក�ុងនិងេ្រក្របេទស្រពមទងំ្របេភទ

ហនិភយ័ែដល្រគះឹស� ន្រត�វ្របឈម។ ្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានលក�ណៈសម្រសបនឹងភាពស�ុគស� ញ

ៃន្របតិបត�ិករនិងសកម�ភាពមានបុគ�លិក្រគប្់រគាន ់ ្រពមទងំមានធនធានសម្រសបេផ្សងេទៀតស្រមាបអ់នុវត�

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពដូចជា្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ានែផនករយថាភាព (Contingency P lanning) និងករ 

សកល្បងជាេដម។ 

 ១.៣. ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងកសំ៏េដជ្រម�ញស� រតីទទួលខុស្រត�វរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ ផងែដរេដយែផ�ក

េលវធិានៃនករទទលួខុស្រត�វេលភារកិច�ច្បោស់លស់ ែដលងយយល់ស្រមាប្់រគឹះស� នទងំមូល។ វធិាន

ទងំេនះ្រត�វមានែចងអំពីែបបបទរយករណ៍ច្បោស់លស់េទគណៈ្រគប្់រគង គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និង្រក�ម

្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈ្របតិបត�ិែដលមានឋនៈេស�។ វធិានទងំេនះ្រត�វមានែចងអំពីែបបបទៃនករេផ�រសិទ�ិ
អំណាចេដម្បធីានាថាអ�កទទួលសិទ�ិអំណាចបានយល់ដឹងច្បោស់លស់អំពីករេផ��ងផា� តន់ិងករ្រត�តពិនិត្យពកព់ន័�

នឹងករេផ�រសិទ�ិអំណាចទងំេនាះ េទតមឋនានុ្រកមៃនករ្រគប្់រគង។ 

 ១.៤. ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានយ៉ាងតិចនូវ : 

  ក. ្របពន័�្រត�តពនិិត្យស្រមាបន់ីតិវធិី្របតបិត�ិករ និងនតីិវធិ្ីរត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 
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ជំពូក ៧ 
អវសន�ប្ប��ត� ិ

្របករ ១៩.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប់្រគះឹស� នេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកចិ�េរៀងៗខ�ួន។  
 

្របករ ២០.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។  

 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០៨ 

                                                                                                          េទសភិបាល 

                  ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័� េដម្បផី�ល់ជាទស្សនៈេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបរបស់បុគ�លេនាះ 

េនក�ុងករបំេពញលក�ខណ� សុភវនិិច�យ័ និងសមត�ភាព្រគប្់រគង និងលទ�ផលែដលសេ្រមចបានក�ុងរយៈេពល

សកល្បងករងរេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ជំពូក ៦ 
ទណ� កម� 

 

្របករ ១៧.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករេផ��ងផា� តព់ត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ជាភស�ុតងែដលបានភា� បជ់ាមយួនឹង

ឯកសរេស�សំុែតងតងំតំែណងបគុ�លសំខនេ់នក�ុង្រគះឹស� ន។ ្របសិនេបកររយករណ៍លិខិតេថា� លេទស 

និងរបាយករណ៍ែដលេចញផ្សោយេដយសមាគមវជិា� ជីវៈ ឬអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យែដលបានប��ូ នមកមានភាពមនិ

្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងបន�ំ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វដកនូ់វទណ� កម�ខងវនិយ័ នងិករផាកពិនយ័ដល់្រគឹះស� នកដូ៏ចជា 

បុគ�លែដលបានប��ូ នពត័ម៌ានទងំេនាះេដយេចតនា។  ករ្រប្រពឹត�ែបបេនះអចនាឱំ្យឈនដល់ករបដិេសធ

ចំេពះករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ១៨.- 

្របសិនេបក�ុងរយៈេពលៃនដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ងេល្រគឹះស� ន ម�ន�ីទទួលបន�ុករបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានរកេឃញថា : 

ក. បុគ�លសំខន់មិនបានឆ�ងកត់ករវយតៃម�តមលក�ខណ� វនិិច�័យ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប

ដូចមានែចងក�ុង្របកសេនះ  

ខ. បុគ�លសំខនម់និបានបំេពញតមត្រម�វករអប្បបរមាេដម្បកី� យជាបុគ�លែដលមានលក�ខណ�

វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប  

គ. េទះបីមនិ្រត�វបានកំណតជ់ា “ បុគ�លសំខន ់ ” កេ៏ដយែតបុគ�លេនាះអនុវត�ករងរទទួល 

ខុស្រត�វ និងដឹកនា្ំរគះឹស� នទងំ្រស�ង   

ឃ. បុគ�លែដលរងនូវករបដិេសធពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនែតបំេពញករងរសំខនក់�ុង

្រគឹះស� ន  

ង. បនា� បព់ីករសកល្បងករងរក�ុងរយៈេពលកំណត ់ ១៨ែខ បគុ�លសំខនម់និបានអនុវត�

តមករត្រម�វ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៦ ៃន្របកសេនះ ឬ  

ច.  បុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមករត្រម�វអប្បបរមាេទៀតេហយ េទះបីជាធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា បានយល់្រពមថាបុគ�លេនាះបំេពញបានតមលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម

្រសបចបព់ីដំបូងកេ៏ដយ។ 

្រគឹះស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងនូវទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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   ខ. រចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�គណេនយ្យ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ានវទិ្យោ 

  គ. ្របពន័�វស់ែវងលទ�ផលនិងហនភិយ័ 

ឃ. ្របពន័�កណំតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង និងតមដនហនភិយ័ ្រពមទងំ្របពន័�្រត�តពនិិត្យ 

ហនិភយ័តមរយៈករដកេ់ចញនូវវធិានករែកត្រម�វ  

ង. ករែបងែចកភារកិច� ករទបស់� តទ់ំនាស់ផល្របេយាជន ៍្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិ
វធិីេដះ្រសយទំនាស់ 

  ច. េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ្របតិបត�ិតម (Compliance) 

  ឆ. ្របពន័�ពត័ម៌ាននិងរក្សោទុកឯកសរ និង 

  ជ. ្របពន័�ស្រមាបត់មដនស� នភាព និងលំហូរសច្់របាកន់ិងមូលប្រត។ 

 ១.៥.  េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរុបមយួែដលមាន្របសិទ�ភាព

ក�ុងករកំណត ់ វស់ែវង តមដន និង្រគប្់រគងហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរបុេនះ។ េដម្បធីានា្របសិទ�ភាពៃន

្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរបុេនះ ្រគឹះស� នចបំាច្់រត�វកំណតច់្បោស់លស់នូវមុខងរភារកិច� ែបប

បទរយករណ៍ និងគណេនយ្យភាព។ 
 

្របករ ២.- េគាលបណំង 

 ្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងមានេគាលបំណង ផ�ល់លក�ខណ� ្របេសរបំផុត េដម្បធីានាសុវត�ិភាព ជំេនឿទុក

ចិត� និងភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េដម្ប ី: 

 ២.១. ធានាថា្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័� និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� នអនុេលមតមច្បោប ់

និងបទប�� ពកព់ន័�្រកមសីលធម ៌ទមា� បៃ់នករអនុវត�្របតិបត�ិករ និងយុទ�ស�ស�អជីវកម�ែដល្រត�វបានកណំត់

េដយគណៈ្របតិបត�ិ។ 

 ២.២. ធានាឱ្យមានករ្របតិបត�ិតមមុងឺម៉ាតត់មនីតិវធិីៃនករសេ្រមចចិត� និងេគាលនេយាបាយ និង

នីតិវធិីៃនករទទួលយកហនភិយ័េទះជាហនភិយ័ពកព់ន័�្របេភទណាកេ៏ដយ និងតមបទដ� នៃនករ្រគប្់រគង

ដូចបានកំណត ់ឬអនុមត័េដយគណៈ្របតបិត�។ិ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនះ្រត�វមានទ្រមង់

ជាសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានអនុ�� តនិងហមឃាត ់ ្រពមទងំក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះ

្របេភទហនភិយ័នីមយួៗជាេដម។ 

 ២.៣. ធានាគុណភាពៃនពត័ម៌ានគណេនយ្យនិងហិរ�� វត�ុ េទះបីជាស្រមាបគ់ណៈ្របតិបត�ិ ឬអ�ក

សេ្រមចចិត� ឬអជា� ធរ្រត�តពនិិត្យ ឬករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈក�ី។ 

 ២.៤. ពិនិត្យេផ��ងផា� តល់ក�ខណ� ទងំឡាយក�ុងករវយតៃម� កត្់រត រក្សោទុក និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានជា

ពិេសសេដយធានាថានីតិវធិី និង្របពន័�លំនាសំវនកម� (Audit T rail S ystem) មាន្របសិទ�ភាព និងអចទញ

យករល់ឯកសរគតិយុត� ឬឯកសរគា្ំរទគណេនយ្យេន្រគាដំបូងៃនករចុះប�� ិកេទក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ 

្របពន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។ 
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ធ៧-០១០-១៧២ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពី ី

ករ្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុរបស្់រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
ជំពូក ១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 

 
្របករ ១.- េគាលករណ៍ 

 ១.១. ករបេង�ត្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង ដេ៏ពញេលញមយួេនែតជាមេធ្យោបាយ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

េទះបីគណៈ្រគប្់រគងរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ជាអ�កទទួលខុស្រត�វេល
សុវត�ិភាព និងភាពរងឹមាៃំន្របតិបត�ិករ ្រពមទងំករេគារពតមច្បោបន់ិងបទប�� េផ្សងៗកេ៏ដយ។ ្របពន័�្រត�ត

ពិនិត្យៃផ�ក�ុងជាមេធ្យោបាយស្រមាប ់:  

  ក. ជួយ ដល់គណៈ្រគប្់រគងក�ុងករអនុវត�ករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន 

ខ. ជួយ ដល់ករកំណតអ់ត�ស�� ណ ករវយតៃម� និងករ្រគប្់រគងហនភិយ័ឱ្យបានទនេ់ពល

េវល និង 

  គ. គា្ំរទករយល់ដឹងអំពហីនិភយ័ និងករេឆ�យតបចំេពះករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វេផ្សងៗ។ 

 ១.២. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេដយែផ�កេលទំហំ និងភាពស�ុគស� ញៃន

សកម�ភាព រចនាសម�ន័�្រក�មសជីវកម� និង្របេភទ្រគឹះស� នែដលបានបេង�តក�ុងនិងេ្រក្របេទស្រពមទងំ្របេភទ

ហនិភយ័ែដល្រគះឹស� ន្រត�វ្របឈម។ ្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានលក�ណៈសម្រសបនឹងភាពស�ុគស� ញ

ៃន្របតិបត�ិករនិងសកម�ភាពមានបុគ�លិក្រគប្់រគាន ់ ្រពមទងំមានធនធានសម្រសបេផ្សងេទៀតស្រមាបអ់នុវត�

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពដូចជា្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ានែផនករយថាភាព (Contingency P lanning) និងករ 

សកល្បងជាេដម។ 

 ១.៣. ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងកសំ៏េដជ្រម�ញស� រតីទទួលខុស្រត�វរបស់បុគ�លមា� ក់ៗ ផងែដរេដយែផ�ក

េលវធិានៃនករទទួលខុស្រត�វេលភារកិច�ច្បោស់លស់ ែដលងយយល់ស្រមាប្់រគឹះស� នទងំមូល។ វធិាន

ទងំេនះ្រត�វមានែចងអំពីែបបបទរយករណ៍ច្បោស់លស់េទគណៈ្រគប្់រគង គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ និង្រក�ម

្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈ្របតិបត�ិែដលមានឋនៈេស�។ វធិានទងំេនះ្រត�វមានែចងអំពីែបបបទៃនករេផ�រសិទ�ិ
អំណាចេដម្បធីានាថាអ�កទទួលសិទ�ិអំណាចបានយល់ដឹងច្បោស់លស់អំពីករេផ��ងផា� តន់ិងករ្រត�តពិនិត្យពកព់ន័�

នឹងករេផ�រសិទ�ិអំណាចទងំេនាះ េទតមឋនានុ្រកមៃនករ្រគប្់រគង។ 

 ១.៤. ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានយ៉ាងតិចនូវ : 

  ក. ្របពន័�្រត�តពនិិត្យស្រមាបនី់តិវធិី្របតបិត�ិករ និងនតីិវធិ្ីរត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 
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ជំពូក ៧ 
អវសន�ប្ប��ត� ិ

្របករ ១៩.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប់្រគះឹស� នេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុឺងម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកចិ�េរៀងៗខ�ួន។  
 

្របករ ២០.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។  

 
 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខវចិ�ិក  ឆា� ២ំ០០៨ 

                                                                                                          េទសភិបាល 

                  ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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បុគ�លេផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័� េដម្បផី�ល់ជាទស្សនៈេលលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសបរបស់បុគ�លេនាះ 

េនក�ុងករបំេពញលក�ខណ� សុភវនិិច�យ័ និងសមត�ភាព្រគប្់រគង និងលទ�ផលែដលសេ្រមចបានក�ុងរយៈេពល

សកល្បងករងរេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ជំពូក ៦ 
ទណ� កម� 

 

្របករ ១៧.-  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករេផ��ងផា� តព់ត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ជាភស�ុតងែដលបានភា� បជ់ាមយួនឹង

ឯកសរេស�សំុែតងតងំតំែណងបគុ�លសំខនេ់នក�ុង្រគះឹស� ន។ ្របសិនេបកររយករណ៍លិខិតេថា� លេទស 

និងរបាយករណ៍ែដលេចញផ្សោយេដយសមាគមវជិា� ជីវៈ ឬអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យែដលបានប��ូ នមកមានភាពមនិ

្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងបន�ំ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វដកនូ់វទណ� កម�ខងវនិយ័ នងិករផាកពិនយ័ដល់្រគឹះស� នកដូ៏ចជា 

បុគ�លែដលបានប��ូ នពត័ម៌ានទងំេនាះេដយេចតនា។  ករ្រប្រពឹត�ែបបេនះអចនាឱំ្យឈនដល់ករបដិេសធ

ចំេពះករដកព់ក្យេស�សំុអជា� បណ័� ្របកបអជីវកម�ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ១៨.- 

្របសិនេបក�ុងរយៈេពលៃនដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ងេល្រគឹះស� ន ម�ន�ីទទួលបន�ុករបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាបានរកេឃញថា : 

ក. បុគ�លសំខន់មិនបានឆ�ងកត់ករវយតៃម�តមលក�ខណ� វនិិច�័យ្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប

ដូចមានែចងក�ុង្របកសេនះ  

ខ. បុគ�លសំខនម់និបានបំេពញតមត្រម�វករអប្បបរមាេដម្បកី� យជាបុគ�លែដលមានលក�ខណ�

វនិិច�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម្រសប  

គ. េទះបីមនិ្រត�វបានកំណតជ់ា “ បុគ�លសំខន ់ ” កេ៏ដយែតបុគ�លេនាះអនុវត�ករងរទទួល 

ខុស្រត�វ និងដឹកនា្ំរគះឹស� នទងំ្រស�ង   

ឃ. បុគ�លែដលរងនូវករបដិេសធពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនែតបំេពញករងរសំខនក់�ុង

្រគឹះស� ន  

ង. បនា� បព់ីករសកល្បងករងរក�ុងរយៈេពលកំណត ់ ១៨ែខ បគុ�លសំខនម់និបានអនុវត�

តមករត្រម�វ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៦ ៃន្របកសេនះ ឬ  

ច.  បុគ�លសំខនែ់លងអនុវត�តមករត្រម�វអប្បបរមាេទៀតេហយ េទះបីជាធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា បានយល់្រពមថាបុគ�លេនាះបំេពញបានតមលក�ខណ� វនិចិ�យ័្រតឹម្រត�វនិងសម

្រសបចបព់ីដំបូងកេ៏ដយ។ 

្រគឹះស� នណាមនិេគារពតមប��ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងនូវទណ� កម�ខងវនិយ័ដូចមានែចងក�ុង

មា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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   ខ. រចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�គណេនយ្យ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ានវទិ្យោ 

  គ. ្របពន័�វស់ែវងលទ�ផលនិងហនភិយ័ 

ឃ. ្របពន័�កណំតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង និងតមដនហនិភយ័ ្រពមទងំ្របពន័�្រត�តពនិិត្យ 

ហនិភយ័តមរយៈករដកេ់ចញនូវវធិានករែកត្រម�វ  

ង. ករែបងែចកភារកិច� ករទបស់� តទ់ំនាស់ផល្របេយាជន ៍្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិ
វធិីេដះ្រសយទំនាស់ 

  ច. េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ្របតិបត�ិតម (Compliance) 

  ឆ. ្របពន័�ពត័ម៌ាននិងរក្សោទុកឯកសរ និង 

  ជ. ្របពន័�ស្រមាបត់មដនស� នភាព និងលំហូរសច្់របាកន់ិងមូលប្រត។ 

 ១.៥.  េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរុបមយួែដលមាន្របសិទ�ភាព

ក�ុងករកំណត ់ វស់ែវង តមដន និង្រគប្់រគងហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរបុេនះ។ េដម្បធីានា្របសិទ�ភាពៃន

្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរបុេនះ ្រគឹះស� នចបំាច្់រត�វកំណតច់្បោស់លស់នូវមុខងរភារកិច� ែបប

បទរយករណ៍ និងគណេនយ្យភាព។ 
 

្របករ ២.- េគាលបណំង 

 ្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងមានេគាលបំណង ផ�ល់លក�ខណ� ្របេសរបំផុត េដម្បធីានាសុវត�ិភាព ជំេនឿទុក

ចិត� និងភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េដម្ប ី: 

 ២.១. ធានាថា្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័� និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� នអនុេលមតមច្បោប ់

និងបទប�� ពកព់ន័�្រកមសីលធម ៌ទមា� បៃ់នករអនុវត�្របតិបត�ិករ និងយុទ�ស�ស�អជីវកម�ែដល្រត�វបានកណំត់

េដយគណៈ្របតិបត�ិ។ 

 ២.២. ធានាឱ្យមានករ្របតិបត�ិតមមុងឺម៉ាតត់មនីតិវធិីៃនករសេ្រមចចិត� និងេគាលនេយាបាយ និង

នីតិវធិីៃនករទទួលយកហនិភយ័េទះជាហនភិយ័ពកព់ន័�្របេភទណាកេ៏ដយ និងតមបទដ� នៃនករ្រគប្់រគង

ដូចបានកំណត ់ឬអនុមត័េដយគណៈ្របតបិត�។ិ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនះ្រត�វមានទ្រមង់

ជាសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានអនុ�� តនិងហមឃាត ់ ្រពមទងំក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះ

្របេភទហនភិយ័នីមយួៗជាេដម។ 

 ២.៣. ធានាគុណភាពៃនពត័ម៌ានគណេនយ្យនិងហិរ�� វត�ុ េទះបីជាស្រមាបគ់ណៈ្របតិបត�ិ ឬអ�ក

សេ្រមចចិត� ឬអជា� ធរ្រត�តពនិិត្យ ឬករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈក�ី។ 

 ២.៤. ពិនិត្យេផ��ងផា� តល់ក�ខណ� ទងំឡាយក�ុងករវយតៃម� កត្់រត រក្សោទុក និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានជា

ពិេសសេដយធានាថានីតិវធិី និង្របពន័�លំនាសំវនកម� (Audit T rail S ystem) មាន្របសិទ�ភាព និងអចទញ

យករល់ឯកសរគតិយុត� ឬឯកសរគា្ំរទគណេនយ្យេន្រគាដំបូងៃនករចុះប�� ិកេទក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ 

្របពន័�្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។ 
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 ២.៥. ធានាគុណភាពនិងភាពសម្រសបៃន្របពន័�ពត័ម៌ាន និងទំនាកទ់ំនងេនក�ុង្រគឹះស� នទងំេន

ក្រមតិដចេ់ដយែឡកនិងក្រមតិគួបសរបុ និងេបចបំាចច់ំេពះអជា� ធរ នងិសវនករឯករជ្យតមរយៈករ្រត�ត

ពិនិត្យេឡងវញិ និងករវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ៣.- និយមនយ័ 

 ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យបេច�កេទសមយួចំននួ្រត�វបានកណំតន់ិយមនយ័ដូចខង

េ្រកម៖  

-  “គណៈកម�ករសវនកម�” : 

ជាគណៈកម�ករែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយគណៈ្របតិបត�ិេដម្បជីួយ ក�ុងករបំេពញភារកិច�។ 

គណៈ្របតបិត�ិ្រត�វកណំតស់មាជិកភាព ភារកិច� និងនីតិវធិ ី និងលក�ខណ� ្របតិបត�ិករស្រមាប់

សវនករឯករជ្យ សវនករៃផ�ក�ុង និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�េនក�ុងករងររបស់គណៈកម�ករ

សវនកម�។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វដឹកនាេំដយសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ឬសមាជិក

គណៈ្របតិបត�ិមា� កែ់ដលមនិទទួលបន�ុកផា� ល់ ក�ុងសកម�ភាពកំណតក់រទទួលយកហនិភយ័ ឬករ

អភវិឌ្ឍអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈសេ្រមច 

ែដលមានឋនៈេស� េហយ្រត�វមានភារកិច�សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ធានាថាពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ និងពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងហនិភយ័មានភាពច្បោស់លស់ និង 

វយតៃម�េលភាពសម្រសបៃនវធិីស�ស�គណេនយ្យ និងវធីិវយតៃម�ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់

ស្រមាបេ់រៀបចរំបាយករណ៍គណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុដចេ់ដយែឡក និងគួបសរបុ 

(Consolidated) េបចបំាច។់ 

ខ. វយតៃម�គុណភាពៃននីតវិធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសចេំពះសង�តភាពៃន្របពន័�វស់ែវង 

តមដន និង្រត�តពនិិត្យហនភិយ័ ្រពមទងំេលកវធិានករជាអនុសសនប៍ែន�ម េបចបំាច។់  

គ. តមដន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វ ជាពិេសសឃា� េំមលអនុសសនរ៍បស់

សវនកម�ៃផ�ក�ុងែដលមនិទនប់ានអនុវត� ឬអនុវត�មនិទនស់េ្រមច និងបន�ជួយ គា្ំរទដល់

ករងររបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 

- “ផលិតផលថ�/ីសកម�ភាពថ�”ី :  សំេដដល់្របតិបត�ិករថ�ី េសវកម�ថ� ីករចូលភាគកម�ថ� ីករេ្របេសវ

តតិយភាគីថ� ី ឬអ�េីផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័�នឹងករផា� ស់ប�ូរ/ករេលកកំពស់/ករអភវិឌ្ឍន ៍ បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ាន ទដិ�ភាពគតិយុត� ករ្របតិបត�ិតម និងករវយតៃម�ហនិភយ័ កិច�ករពរ អតថិិជន ករែក

ែ្របសំខន់ៗ េលេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី/ដំេណ រករនិងរចនាសម�ន័� ករែកែ្រប និងករេលកកម�ស់

កិច�ប�� ិក និងប�ងគ់ណនីជាេដម ែដល្របសិនេបមនិអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេទនឹងអចបង�ជា

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ ករ្របតិបត�ិតមច្បោប ់ឬ្របេភទហនិភយ័េផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� នែដលមិន

អចកំណត់អត�ស�� ណបាន។  មុននឹងដក់ឱ្យេ្រប្របាស់ផលិតផលថ�ី ឬអនុវត�សកម�ភាពថ�ី  

700

 ២.៥. ធានាគុណភាពនិងភាពសម្រសបៃន្របពន័�ពត័ម៌ាន និងទំនាកទ់ំនងេនក�ុង្រគឹះស� នទងំេន

ក្រមតិដចេ់ដយែឡកនិងក្រមតិគួបសរបុ និងេបចបំាចច់ំេពះអជា� ធរ នងិសវនករឯករជ្យតមរយៈករ្រត�ត

ពិនិត្យេឡងវញិ និងករវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ៣.- និយមនយ័ 

 ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យបេច�កេទសមយួចំននួ្រត�វបានកណំតន់ិយមនយ័ដូចខង

េ្រកម៖  

-  “គណៈកម�ករសវនកម�” : 

ជាគណៈកម�ករែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយគណៈ្របតិបត�ិេដម្បជីួយ ក�ុងករបំេពញភារកិច�។ 

គណៈ្របតបិត�ិ្រត�វកណំតស់មាជិកភាព ភារកិច� និងនីតិវធិ ី និងលក�ខណ� ្របតិបត�ិករស្រមាប់

សវនករឯករជ្យ សវនករៃផ�ក�ុង និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�េនក�ុងករងររបស់គណៈកម�ករ

សវនកម�។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វដឹកនាេំដយសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ឬសមាជិក

គណៈ្របតិបត�ិមា� កែ់ដលមនិទទួលបន�ុកផា� ល់ ក�ុងសកម�ភាពកំណតក់រទទួលយកហនិភយ័ ឬករ

អភវិឌ្ឍអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈសេ្រមច 

ែដលមានឋនៈេស� េហយ្រត�វមានភារកិច�សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ធានាថាពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ និងពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងហនិភយ័មានភាពច្បោស់លស់ និង 

វយតៃម�េលភាពសម្រសបៃនវធិីស�ស�គណេនយ្យ និងវធីិវយតៃម�ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់

ស្រមាបេ់រៀបចរំបាយករណ៍គណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុដចេ់ដយែឡក និងគួបសរបុ 

(Consolidated) េបចបំាច។់ 

ខ. វយតៃម�គុណភាពៃននីតវិធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសចេំពះសង�តភាពៃន្របពន័�វស់ែវង 

តមដន និង្រត�តពនិិត្យហនភិយ័ ្រពមទងំេលកវធិានករជាអនុសសនប៍ែន�ម េបចបំាច។់  

គ. តមដន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វ ជាពិេសសឃា� េំមលអនុសសនរ៍បស់

សវនកម�ៃផ�ក�ុងែដលមនិទនប់ានអនុវត� ឬអនុវត�មនិទនស់េ្រមច និងបន�ជួយ គា្ំរទដល់

ករងររបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 

- “ផលិតផលថ�/ីសកម�ភាពថ�”ី :  សំេដដល់្របតិបត�ិករថ�ី េសវកម�ថ� ីករចូលភាគកម�ថ� ីករេ្របេសវ

តតិយភាគីថ� ី ឬអ�េីផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័�នឹងករផា� ស់ប�ូរ/ករេលកកំពស់/ករអភវិឌ្ឍន ៍ បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ាន ទដិ�ភាពគតិយុត� ករ្របតិបត�ិតម និងករវយតៃម�ហនិភយ័ កិច�ករពរ អតថិិជន ករែក

ែ្របសំខន់ៗ េលេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី/ដំេណ រករនិងរចនាសម�ន័� ករែកែ្រប និងករេលកកម�ស់

កិច�ប�� ិក និងប�ងគ់ណនីជាេដម ែដល្របសិនេបមនិអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេទនឹងអចបង�ជា

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ ករ្របតិបត�ិតមច្បោប ់ឬ្របេភទហនិភយ័េផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� នែដលមិន

អចកំណត់អត�ស�� ណបាន។  មុននឹងដក់ឱ្យេ្រប្របាស់ផលិតផលថ�ី ឬអនុវត�សកម�ភាពថ�ី  
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   ខ. រចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�គណេនយ្យ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ានវទិ្យោ 

  គ. ្របពន័�វស់ែវងលទ�ផលនិងហនភិយ័ 

ឃ. ្របពន័�កណំតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង និងតមដនហនិភយ័ ្រពមទងំ្របពន័�្រត�តពនិិត្យ 

ហនិភយ័តមរយៈករដកេ់ចញនូវវធិានករែកត្រម�វ  

ង. ករែបងែចកភារកិច� ករទបស់� តទ់ំនាស់ផល្របេយាជន ៍្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិ
វធិីេដះ្រសយទំនាស់ 

  ច. េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ្របតិបត�ិតម (Compliance) 

  ឆ. ្របពន័�ពត័ម៌ាននិងរក្សោទុកឯកសរ និង 

  ជ. ្របពន័�ស្រមាបត់មដនស� នភាព និងលំហូរសច្់របាកន់ិងមូលប្រត។ 

 ១.៥.  េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរុបមយួែដលមាន្របសិទ�ភាព

ក�ុងករកំណត ់ វស់ែវង តមដន និង្រគប្់រគងហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរបុេនះ។ េដម្បធីានា្របសិទ�ភាពៃន

្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរបុេនះ ្រគឹះស� នចបំាច្់រត�វកំណតច់្បោស់លស់នូវមុខងរភារកិច� ែបប

បទរយករណ៍ និងគណេនយ្យភាព។ 
 

្របករ ២.- េគាលបណំង 

 ្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងមានេគាលបំណង ផ�ល់លក�ខណ� ្របេសរបំផុត េដម្បធីានាសុវត�ិភាព ជំេនឿទុក

ចិត� និងភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េដម្ប ី: 

 ២.១. ធានាថា្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័� និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� នអនុេលមតមច្បោប ់

និងបទប�� ពកព់ន័�្រកមសីលធម ៌ទមា� បៃ់នករអនុវត�្របតិបត�ិករ និងយុទ�ស�ស�អជីវកម�ែដល្រត�វបានកណំត់

េដយគណៈ្របតិបត�ិ។ 

 ២.២. ធានាឱ្យមានករ្របតិបត�ិតមមុងឺម៉ាតត់មនីតិវធិីៃនករសេ្រមចចិត� និងេគាលនេយាបាយ និង

នីតិវធិីៃនករទទួលយកហនិភយ័េទះជាហនភិយ័ពកព់ន័�្របេភទណាកេ៏ដយ និងតមបទដ� នៃនករ្រគប្់រគង

ដូចបានកំណត ់ឬអនុមត័េដយគណៈ្របតបិត�។ិ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនះ្រត�វមានទ្រមង់

ជាសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានអនុ�� តនិងហមឃាត ់ ្រពមទងំក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះ

្របេភទហនភិយ័នីមយួៗជាេដម។ 

 ២.៣. ធានាគុណភាពៃនពត័ម៌ានគណេនយ្យនិងហិរ�� វត�ុ េទះបីជាស្រមាបគ់ណៈ្របតិបត�ិ ឬអ�ក

សេ្រមចចិត� ឬអជា� ធរ្រត�តពនិិត្យ ឬករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈក�ី។ 

 ២.៤. ពិនិត្យេផ��ងផា� តល់ក�ខណ� ទងំឡាយក�ុងករវយតៃម� កត្់រត រក្សោទុក និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានជា

ពិេសសេដយធានាថានីតិវធិី និង្របពន័�លំនាសំវនកម� (Audit T rail S ystem) មាន្របសិទ�ភាព និងអចទញ

យករល់ឯកសរគតិយុត� ឬឯកសរគា្ំរទគណេនយ្យេន្រគាដំបូងៃនករចុះប�� ិកេទក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ 

្របពន័�្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។ 
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ហនិភយ័ទងំេនះ្រត�វែតបានវយតៃម�ជាមុនេដយពិនិត្យេទេលមុខងរពកព់ន័� ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ករ្រទ្រទង ់ និងករ្រត�តពិនិត្យ និងេបចបំាច ់ ចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្ប ី ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ 

តមដន ្រគប់្រគង និងកត់បន�យហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាព និង ផលិតផលថ�ីេនាះ។ 

- “គណៈ្របតបិត�”ិ : សំេដដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម� ែដលករទទួលខុស្រត�វ

្របតិបត�ិ ែផ�កែតេល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្របតិបត�ិចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម�ែដលមាន្រក�ម

្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យ។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័” : (Supervisory r isk-profile as sessment) : ករវភិាគ្រគប ់

្រជ�ងេ្រជាយេលស� នភាពរបស់្រគឹះស� ន េដយែផ�កេលរល់ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ

អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ។  ករវយតៃម�េនះមានេគាលបណំងវយតៃម�រល់ហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន 

(ជាពិេសស សធនភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល ឥណទន/សមភាគី(Counterparty) ទីផ្សោរ និង

អ្រតករ្របាក)់ រមួទងំកត� េផ្សងៗេទៀតដូចជា  គុណភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង ហនភិយ័្របមូលផ�ុ ំ 

អជីវកម�្របមូលផ�ុ ំ ករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ សមត�ភាពក�ុងករទបទ់ល់នងឹករវវិត�នជ៍ាអវជិ�មានៃន

ទីផ្សោរ និងអជីវកម� រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របសិទ�ភាពធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់  ករ

ែបងែចកមុខងរភារកិច� សក� នុពលៃនទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” 

្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ ដំេណ រករនិងេហដ� រចនាសម�ន័� ពត័ម៌ានវទិ្យោ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន អភបិាលកិច�សជីវកម� ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនកិ ែផនករយថាភាព នីតិវធិ ីនិង្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(back up) តមរយៈករសកល្បង្របច្ំរគា។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័គបួសរបុ” : ជាករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ែដលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអនុវត�េនក្រមតិគួបសរបុ ក�ុងនាមខ�ួនជាអ�ក្រត�តពនិិត្យគួបសរបុ។ ក�ុងករណីចបំាច ់ករវយ

តៃម�េនះក្៏រត�វអនុវត�ចំេពះក្រមតិៃនកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ (Financial Conglomerate) ផងែដរ។ 

- “ហនភិយ័ឥណទន/ហនភិយ័សមភាគ”ី : ហនិភយ័ទងំេនះេកតេឡងេដយសរែតករខកខន

មនិេគារពតមកិច�សន្យោៃនសមភាគីណាមយួ ឬៃនសមភាគីេ្រចនែដលរមួគា� ជា “ អត�គាហកៈ ”  ែត

មយួដូចែដលបានែចងេនក�ុង្របកសស�ីព ី ករេធ�ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ ហនភិយ័ែបបេនះ្រត�វែតបានពិចរណាជារមួ ទងំចំេពះស� នភាព

ក�ុងតរងតុល្យករ និងទងំករសន្យោនិងយថាភាពេផ្សងៗេនេ្រកតរងតុល្យករ។ 

- “ហនភិយ័ទផី្សោរ” : ជាហនភិយ័ៃនករខតបងហិ់រ�� វត�ុេកតេឡងពីបែ្រមប្រម�លៃថ�្រទព្យសកម�េន

េលទីផ្សោររបូិយវត�ុ ទីផ្សោរទុននិងហិរ�� វត�ុ។ ហនិភយ័ទីផ្សោររមួប��ូ លទងំហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់

ហនិភយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ហនិភយ័េដមទុន និងហនភិយ័ពកព់ន័�នងឹទំនិញ។ 

- “ហនភិយ័អ្រតករ្របាក”់ : ជាហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានេនក�ុងប�� ិកធនាគារ (Banking 

book t ransactions) ទងំក�ុងនិងេ្រកតរងតុល្យករ េនេពលមានបែ្រមប្រម�លអ្រតករ្របាក់

ែដលេកតេឡងពអីតុល្យភាពរវងលក�ខណ� ៃនករទទួលទុន និងករឱ្យខ�។ី ហនភិយ័េនះបះ៉ពល់
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 ២.៥. ធានាគុណភាពនិងភាពសម្រសបៃន្របពន័�ពត័ម៌ាន និងទំនាកទ់ំនងេនក�ុង្រគឹះស� នទងំេន

ក្រមតិដចេ់ដយែឡកនិងក្រមតិគួបសរបុ និងេបចបំាចច់ំេពះអជា� ធរ នងិសវនករឯករជ្យតមរយៈករ្រត�ត

ពិនិត្យេឡងវញិ និងករវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ៣.- និយមនយ័ 

 ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យបេច�កេទសមយួចំននួ្រត�វបានកណំតន់ិយមនយ័ដូចខង

េ្រកម៖  

-  “គណៈកម�ករសវនកម�” : 

ជាគណៈកម�ករែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយគណៈ្របតិបត�ិេដម្បជីួយ ក�ុងករបំេពញភារកិច�។ 

គណៈ្របតបិត�ិ្រត�វកណំតស់មាជិកភាព ភារកិច� និងនីតិវធិ ី និងលក�ខណ� ្របតិបត�ិករស្រមាប់

សវនករឯករជ្យ សវនករៃផ�ក�ុង និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�េនក�ុងករងររបស់គណៈកម�ករ

សវនកម�។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វដឹកនាេំដយសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ឬសមាជិក

គណៈ្របតិបត�ិមា� កែ់ដលមនិទទួលបន�ុកផា� ល់ ក�ុងសកម�ភាពកំណតក់រទទួលយកហនិភយ័ ឬករ

អភវិឌ្ឍអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈសេ្រមច 

ែដលមានឋនៈេស� េហយ្រត�វមានភារកិច�សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ធានាថាពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ និងពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងហនិភយ័មានភាពច្បោស់លស់ និង 

វយតៃម�េលភាពសម្រសបៃនវធិីស�ស�គណេនយ្យ និងវធីិវយតៃម�ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់

ស្រមាបេ់រៀបចរំបាយករណ៍គណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុដចេ់ដយែឡក និងគួបសរបុ 

(Consolidated) េបចបំាច។់ 

ខ. វយតៃម�គុណភាពៃននីតវិធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសចេំពះសង�តភាពៃន្របពន័�វស់ែវង 

តមដន និង្រត�តពនិិត្យហនភិយ័ ្រពមទងំេលកវធិានករជាអនុសសនប៍ែន�ម េបចបំាច។់  

គ. តមដន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វ ជាពិេសសឃា� េំមលអនុសសនរ៍បស់

សវនកម�ៃផ�ក�ុងែដលមនិទនប់ានអនុវត� ឬអនុវត�មនិទនស់េ្រមច និងបន�ជួយ គា្ំរទដល់

ករងររបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 

- “ផលិតផលថ�/ីសកម�ភាពថ�”ី :  សំេដដល់្របតិបត�ិករថ�ី េសវកម�ថ� ីករចូលភាគកម�ថ� ីករេ្របេសវ

តតិយភាគីថ� ី ឬអ�េីផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័�នឹងករផា� ស់ប�ូរ/ករេលកកំពស់/ករអភវិឌ្ឍន ៍ បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ាន ទដិ�ភាពគតិយុត� ករ្របតិបត�ិតម និងករវយតៃម�ហនិភយ័ កិច�ករពរ អតថិិជន ករែក

ែ្របសំខន់ៗ េលេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី/ដំេណ រករនិងរចនាសម�ន័� ករែកែ្រប និងករេលកកម�ស់

កិច�ប�� ិក និងប�ងគ់ណនីជាេដម ែដល្របសិនេបមនិអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេទនឹងអចបង�ជា

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ ករ្របតិបត�ិតមច្បោប ់ឬ្របេភទហនិភយ័េផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� នែដលមិន

អចកំណត់អត�ស�� ណបាន។  មុននឹងដក់ឱ្យេ្រប្របាស់ផលិតផលថ�ី ឬអនុវត�សកម�ភាពថ�ី  
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 ២.៥. ធានាគុណភាពនិងភាពសម្រសបៃន្របពន័�ពត័ម៌ាន និងទំនាកទ់ំនងេនក�ុង្រគឹះស� នទងំេន

ក្រមតិដចេ់ដយែឡកនិងក្រមតិគួបសរបុ និងេបចបំាចច់ំេពះអជា� ធរ នងិសវនករឯករជ្យតមរយៈករ្រត�ត

ពិនិត្យេឡងវញិ និងករវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ៣.- និយមនយ័ 

 ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យបេច�កេទសមយួចំននួ្រត�វបានកណំតន់ិយមនយ័ដូចខង

េ្រកម៖  

-  “គណៈកម�ករសវនកម�” : 

ជាគណៈកម�ករែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយគណៈ្របតិបត�ិេដម្បជីួយ ក�ុងករបំេពញភារកិច�។ 

គណៈ្របតបិត�ិ្រត�វកណំតស់មាជិកភាព ភារកិច� និងនីតិវធិ ី និងលក�ខណ� ្របតិបត�ិករស្រមាប់

សវនករឯករជ្យ សវនករៃផ�ក�ុង និងបុគ�លដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�េនក�ុងករងររបស់គណៈកម�ករ

សវនកម�។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វដឹកនាេំដយសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ឬសមាជិក

គណៈ្របតិបត�ិមា� កែ់ដលមនិទទួលបន�ុកផា� ល់ ក�ុងសកម�ភាពកំណតក់រទទួលយកហនិភយ័ ឬករ

អភវិឌ្ឍអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈសេ្រមច 

ែដលមានឋនៈេស� េហយ្រត�វមានភារកិច�សំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក. ធានាថាពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ និងពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងហនិភយ័មានភាពច្បោស់លស់ និង 

វយតៃម�េលភាពសម្រសបៃនវធិីស�ស�គណេនយ្យ និងវធីិវយតៃម�ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់

ស្រមាបេ់រៀបចរំបាយករណ៍គណេនយ្យ និងហិរ�� វត�ុដចេ់ដយែឡក និងគួបសរបុ 

(Consolidated) េបចបំាច។់ 

ខ. វយតៃម�គុណភាពៃននីតវិធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ជាពិេសសចេំពះសង�តភាពៃន្របពន័�វស់ែវង 

តមដន និង្រត�តពនិិត្យហនភិយ័ ្រពមទងំេលកវធិានករជាអនុសសនប៍ែន�ម េបចបំាច។់  

គ. តមដន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វ ជាពិេសសឃា� េំមលអនុសសនរ៍បស់

សវនកម�ៃផ�ក�ុងែដលមនិទនប់ានអនុវត� ឬអនុវត�មនិទនស់េ្រមច និងបន�ជួយ គា្ំរទដល់

ករងររបស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ 

- “ផលិតផលថ�/ីសកម�ភាពថ�”ី :  សំេដដល់្របតិបត�ិករថ�ី េសវកម�ថ� ីករចូលភាគកម�ថ� ីករេ្របេសវ

តតិយភាគីថ� ី ឬអ�េីផ្សងេទៀតែដលពកព់ន័�នឹងករផា� ស់ប�ូរ/ករេលកកំពស់/ករអភវិឌ្ឍន ៍ បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ាន ទដិ�ភាពគតិយុត� ករ្របតិបត�ិតម និងករវយតៃម�ហនិភយ័ កិច�ករពរ អតថិិជន ករែក

ែ្របសំខន់ៗ េលេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី/ដំេណ រករនិងរចនាសម�ន័� ករែកែ្រប និងករេលកកម�ស់

កិច�ប�� ិក និងប�ងគ់ណនីជាេដម ែដល្របសិនេបមនិអនុវត�ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វេទនឹងអចបង�ជា

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ ករ្របតិបត�ិតមច្បោប ់ឬ្របេភទហនិភយ័េផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� នែដលមិន

អចកំណត់អត�ស�� ណបាន។  មុននឹងដក់ឱ្យេ្រប្របាស់ផលិតផលថ�ី ឬអនុវត�សកម�ភាពថ�ី  
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   ខ. រចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�គណេនយ្យ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ានវទិ្យោ 

  គ. ្របពន័�វស់ែវងលទ�ផលនិងហនភិយ័ 

ឃ. ្របពន័�កណំតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង និងតមដនហនភិយ័ ្រពមទងំ្របពន័�្រត�តពនិិត្យ 

ហនិភយ័តមរយៈករដកេ់ចញនូវវធិានករែកត្រម�វ  

ង. ករែបងែចកភារកិច� ករទបស់� តទ់ំនាស់ផល្របេយាជន ៍្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិ
វធិីេដះ្រសយទំនាស់ 

  ច. េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ្របតិបត�ិតម (Compliance) 

  ឆ. ្របពន័�ពត័ម៌ាននិងរក្សោទុកឯកសរ និង 

  ជ. ្របពន័�ស្រមាបត់មដនស� នភាព និងលំហូរសច្់របាកន់ិងមូលប្រត។ 

 ១.៥.  េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរុបមយួែដលមាន្របសិទ�ភាព

ក�ុងករកំណត ់ វស់ែវង តមដន និង្រគប្់រគងហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរបុេនះ។ េដម្បធីានា្របសិទ�ភាពៃន

្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងេនក្រមតិគួបសរបុេនះ ្រគឹះស� នចបំាច្់រត�វកំណតច់្បោស់លស់នូវមុខងរភារកិច� ែបប

បទរយករណ៍ និងគណេនយ្យភាព។ 
 

្របករ ២.- េគាលបណំង 

 ្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុងមានេគាលបំណង ផ�ល់លក�ខណ� ្របេសរបំផុត េដម្បធីានាសុវត�ិភាព ជំេនឿទុក

ចិត� និងភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ េដម្ប ី: 

 ២.១. ធានាថា្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័� និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� នអនុេលមតមច្បោប ់

និងបទប�� ពកព់ន័�្រកមសីលធម ៌ទមា� បៃ់នករអនុវត�្របតិបត�ិករ និងយុទ�ស�ស�អជីវកម�ែដល្រត�វបានកណំត់

េដយគណៈ្របតិបត�ិ។ 

 ២.២. ធានាឱ្យមានករ្របតិបត�ិតមមុងឺម៉ាតត់មនីតិវធិីៃនករសេ្រមចចិត� និងេគាលនេយាបាយ និង

នីតិវធិីៃនករទទួលយកហនភិយ័េទះជាហនភិយ័ពកព់ន័�្របេភទណាកេ៏ដយ និងតមបទដ� នៃនករ្រគប្់រគង

ដូចបានកំណត ់ឬអនុមត័េដយគណៈ្របតបិត�។ិ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនះ្រត�វមានទ្រមង់

ជាសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិករែដល្រត�វបានអនុ�� តនិងហមឃាត ់ ្រពមទងំក្រមតិកំណតែ់ដល្រត�វអនុវត�ចំេពះ

្របេភទហនិភយ័នីមយួៗជាេដម។ 

 ២.៣. ធានាគុណភាពៃនពត័ម៌ានគណេនយ្យនិងហិរ�� វត�ុ េទះបីជាស្រមាបគ់ណៈ្របតិបត�ិ ឬអ�ក

សេ្រមចចិត� ឬអជា� ធរ្រត�តពនិិត្យ ឬករផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈក�ី។ 

 ២.៤. ពិនិត្យេផ��ងផា� តល់ក�ខណ� ទងំឡាយក�ុងករវយតៃម� កត្់រត រក្សោទុក និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានជា

ពិេសសេដយធានាថានីតិវធិី និង្របពន័�លំនាសំវនកម� (Audit T rail S ystem) មាន្របសិទ�ភាព និងអចទញ

យករល់ឯកសរគតិយុត� ឬឯកសរគា្ំរទគណេនយ្យេន្រគាដំបូងៃនករចុះប�� ិកេទក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ 

្របពន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ។ 
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ហនិភយ័ទងំេនះ្រត�វែតបានវយតៃម�ជាមុនេដយពិនិត្យេទេលមុខងរពកព់ន័� ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ករ្រទ្រទង ់ និងករ្រត�តពិនិត្យ និងេបចបំាច ់ ចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្ប ី ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ 

តមដន ្រគប់្រគង និងកត់បន�យហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាព និង ផលិតផលថ�ីេនាះ។ 

- “គណៈ្របតបិត�”ិ : សំេដដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម� ែដលករទទួលខុស្រត�វ

្របតិបត�ិ ែផ�កែតេល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្របតិបត�ិចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម�ែដលមាន្រក�ម

្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យ។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័” : (Supervisory r isk-profile as sessment) : ករវភិាគ្រគប ់

្រជ�ងេ្រជាយេលស� នភាពរបស់្រគឹះស� ន េដយែផ�កេលរល់ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ

អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ។  ករវយតៃម�េនះមានេគាលបណំងវយតៃម�រល់ហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន 

(ជាពិេសស សធនភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល ឥណទន/សមភាគី(Counterparty) ទីផ្សោរ និង

អ្រតករ្របាក)់ រមួទងំកត� េផ្សងៗេទៀតដូចជា  គុណភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង ហនភិយ័្របមូលផ�ុ ំ 

អជីវកម�្របមូលផ�ុ ំ ករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ សមត�ភាពក�ុងករទបទ់ល់នងឹករវវិត�នជ៍ាអវជិ�មានៃន

ទីផ្សោរ និងអជីវកម� រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របសិទ�ភាពធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់  ករ

ែបងែចកមុខងរភារកិច� សក� នុពលៃនទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” 

្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ ដំេណ រករនិងេហដ� រចនាសម�ន័� ពត័ម៌ានវទិ្យោ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន អភបិាលកិច�សជីវកម� ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនកិ ែផនករយថាភាព នីតិវធិ ីនិង្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(back up) តមរយៈករសកល្បង្របច្ំរគា។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័គបួសរបុ” : ជាករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ែដលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអនុវត�េនក្រមតិគួបសរបុ ក�ុងនាមខ�ួនជាអ�ក្រត�តពនិិត្យគួបសរបុ។ ក�ុងករណីចបំាច ់ករវយ

តៃម�េនះក្៏រត�វអនុវត�ចំេពះក្រមតិៃនកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ (Financial Conglomerate) ផងែដរ។ 

- “ហនភិយ័ឥណទន/ហនភិយ័សមភាគ”ី : ហនិភយ័ទងំេនះេកតេឡងេដយសរែតករខកខន

មនិេគារពតមកិច�សន្យោៃនសមភាគីណាមយួ ឬៃនសមភាគីេ្រចនែដលរមួគា� ជា “ អត�គាហកៈ ”  ែត

មយួដូចែដលបានែចងេនក�ុង្របកសស�ីព ី ករេធ�ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ ហនភិយ័ែបបេនះ្រត�វែតបានពិចរណាជារមួ ទងំចំេពះស� នភាព

ក�ុងតរងតុល្យករ និងទងំករសន្យោនិងយថាភាពេផ្សងៗេនេ្រកតរងតុល្យករ។ 

- “ហនភិយ័ទផី្សោរ” : ជាហនភិយ័ៃនករខតបងហិ់រ�� វត�ុេកតេឡងពីបែ្រមប្រម�លៃថ�្រទព្យសកម�េន

េលទីផ្សោររបូិយវត�ុ ទីផ្សោរទុននិងហិរ�� វត�ុ។ ហនិភយ័ទីផ្សោររមួប��ូ លទងំហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់

ហនិភយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ហនិភយ័េដមទុន និងហនិភយ័ពកព់ន័�នងឹទំនិញ។ 

- “ហនភិយ័អ្រតករ្របាក”់ : ជាហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានេនក�ុងប�� ិកធនាគារ (Banking 

book t ransactions) ទងំក�ុងនិងេ្រកតរងតុល្យករ េនេពលមានបែ្រមប្រម�លអ្រតករ្របាក់

ែដលេកតេឡងពអីតុល្យភាពរវងលក�ខណ� ៃនករទទួលទុន និងករឱ្យខ�។ី ហនភិយ័េនះបះ៉ពល់
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េដយផា� ល់េទេលគមា� តករ្របាកសុ់ទ�របស់្រគឹះស� ន ែដលគណៈកម�ករជាកល់កម់យួ ដូចជា 

គណៈកម�ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�ជាេដម ្រត�វតមដន និង្រគប្់រគងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

រមួជាមយួនឹងស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�លជារមួ។ ប�� ិកធនាគារសំេដដល់ខ�ងច់ំណូល និង 

ចំណាយករ្របាកេ់នេលមូលដ� នបង�រ។ ហនិភយ័អ្រតករ្របាកែ់ដលពកព់ន័�នឹងបែ្រមប្រម�លៃថ� 

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន ែដលេកតេឡងពីករចុះប�� ិកតមៃថ�ទីផ្សោរ ឬៃថ�សម្រសប ្រត�វែតបាន

ចតទុ់កជាហនិភយ័ទីផ្សោរ។  

- “ហនភិយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល” : ជាហនិភយ័ក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរមយួ  ែដល្រគឹះស� នអច

ពុំមានលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន ឬគា� នលទ�ភាពេដះ្រសយ (to unw ind) ឬកតក់ង

ស� នភាពបំណុលមយួែដលជាលទ�ផល្រគឹះស� នេនាះ្រត�វបានចតទុ់កថាខកខនមនិេគារពកិច�សន្យោ 

េដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរដៃទេទៀត។ ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វគិតទងំសច្់របាកជ់ា

របូិយវត�ុនិងរបូិយបណ័�  និងទងំ្រទព្យសកម�ចុះប�� ីឬជញួដូរេផ្សងៗ ែដល្រគឹះស� នកំពុងមាន

្របតិបត�ិករ។   

- “ហនភិយ័ទូទត”់/ ”ហនភិយ័្របគល់” : ជាហនភិយ័ែដលករទូទតេ់នក�ុង្របពន័�ទូទតម់និបាន

េកតេឡងដូចបានរពំងឹទុក។ ហនិភយ័េនះេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលែដលប�� ទូទតស់ង្របាកឬ់

ប�� ្របគល់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមយួែដលបានទិញ/លក ់ េហយែដលមនិអច្រត�វបានលុបេចលវញិ

ជាឯកេតភាគ ីនិងក�ុងអំឡុងេពលៃនករទទួលសច្់របាក ់ឬឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាប��ប។់  

- “ហនភិយ័្របតបិត�កិរ”: ជាហនិភយ័េកតេឡងពីភាពមនិ្រគប្់រគាន ់ ឬកំហុសឆ�ងពីនីតិវធិីៃផ�ក�ុង 

បុគ�លិក (Personnel) ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ឬកត� ខងេ្រកេផ្សងេទៀត។  

- “ហនភិយ័គតយុិត�” : ជាហនិភយ័េកតេឡងពីវវិទរវងសមភាគីណាមយួែដលបណា� លមកពីភាព

មនិច្បោស់លស់ ភាពមនិ្រតមឹ្រត�វ ឬភាពទនេ់ខ្សោយ ឬអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអចេកតេឡងចំេពះ

្រគឹះស� នេនក�ុងេពលេធ�្របតបិត�ិករ។ ហនិភយ័គតយុិត�ជា្របេភទហនិភយ័មយួស�ិតេនេ្រកម

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ។ 

- “ហនភិយ័អន�រករយិកម�” : ជាហនិភយ័ែដលសមភាគេីដម (Principal) ឬសមភាគីខកខនមនិ

េគារពតមកិច�សន្យោពក់ព័ន�នឹង្របតិបត�ិករ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រគឹះស� នបានធានាករ

្របគល់ ឬករទូទតប់��បនូ់វឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេនាះ។ 

- “ែផនករនរិន�ភាពអជវីកម�” : គឺជាសំណំុវធិានករ និងនីតិវធិីស្រមាបធ់ានានរិន�ភាពអជីវកម�

សំខន់ៗ  របស់្រគឹះស� នេដយែផ�កេលេសណារយី៉ូៃនវបិត�ិេផ្សងៗ រមួមានករបះ៉ទង�ិចធ�នធ់�រ ឬ

ស� នភាពមនិអំេណាយផល តមករសម្រសបនិងជាបេណា� ះអសន�េទតមករណី ប៉ុែន�វធិានករ

ទងំេនាះ្រត�វមានេគាលេដបន�អនុវត�្របតិបត�ិករជាធម�តេឡងវញិឱ្យបានឆាបរ់ហ័សតមែដលអច

េធ�បាន។ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះអច្រត�វបានបំែបកជា “ែផនករយថាភាព” ជាេ្រចនដូចជា 
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េដយផា� ល់េទេលគមា� តករ្របាកសុ់ទ�របស់្រគឹះស� ន ែដលគណៈកម�ករជាកល់កម់យួ ដូចជា 

គណៈកម�ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�ជាេដម ្រត�វតមដន និង្រគប្់រគងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

រមួជាមយួនឹងស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�លជារមួ។ ប�� ិកធនាគារសំេដដល់ខ�ងច់ំណូល និង 

ចំណាយករ្របាកេ់នេលមូលដ� នបង�រ។ ហនិភយ័អ្រតករ្របាកែ់ដលពកព់ន័�នឹងបែ្រមប្រម�លៃថ� 

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន ែដលេកតេឡងពីករចុះប�� ិកតមៃថ�ទីផ្សោរ ឬៃថ�សម្រសប ្រត�វែតបាន

ចតទុ់កជាហនិភយ័ទីផ្សោរ។  

- “ហនភិយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល” : ជាហនិភយ័ក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរមយួ  ែដល្រគឹះស� នអច

ពុំមានលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន ឬគា� នលទ�ភាពេដះ្រសយ (to unw ind) ឬកតក់ង

ស� នភាពបំណុលមយួែដលជាលទ�ផល្រគឹះស� នេនាះ្រត�វបានចតទុ់កថាខកខនមនិេគារពកិច�សន្យោ 

េដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរដៃទេទៀត។ ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វគិតទងំសច្់របាកជ់ា

របូិយវត�ុនិងរបូិយបណ័�  និងទងំ្រទព្យសកម�ចុះប�� ីឬជញួដូរេផ្សងៗ ែដល្រគឹះស� នកំពុងមាន

្របតិបត�ិករ។   

- “ហនភិយ័ទូទត”់/ ”ហនភិយ័្របគល់” : ជាហនភិយ័ែដលករទូទតេ់នក�ុង្របពន័�ទូទតម់និបាន

េកតេឡងដូចបានរពឹំងទុក។ ហនិភយ័េនះេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលែដលប�� ទូទតស់ង្របាកឬ់

ប�� ្របគល់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមយួែដលបានទិញ/លក ់ េហយែដលមនិអច្រត�វបានលុបេចលវញិ

ជាឯកេតភាគ ីនិងក�ុងអំឡុងេពលៃនករទទួលសច្់របាក ់ឬឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាប��ប។់  

- “ហនភិយ័្របតបិត�កិរ”: ជាហនិភយ័េកតេឡងពីភាពមនិ្រគប្់រគាន ់ ឬកំហុសឆ�ងពីនីតិវធិីៃផ�ក�ុង 

បុគ�លិក (Personnel) ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ឬកត� ខងេ្រកេផ្សងេទៀត។  

- “ហនភិយ័គតយុិត�” : ជាហនិភយ័េកតេឡងពីវវិទរវងសមភាគីណាមយួែដលបណា� លមកពីភាព

មនិច្បោស់លស់ ភាពមនិ្រតមឹ្រត�វ ឬភាពទនេ់ខ្សោយ ឬអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអចេកតេឡងចំេពះ

្រគឹះស� នេនក�ុងេពលេធ�្របតបិត�ិករ។ ហនិភយ័គតយុិត�ជា្របេភទហនិភយ័មយួស�ិតេនេ្រកម

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ។ 

- “ហនភិយ័អន�រករយិកម�” : ជាហនិភយ័ែដលសមភាគីេដម (Principal) ឬសមភាគីខកខនមនិ

េគារពតមកិច�សន្យោពក់ព័ន�នឹង្របតិបត�ិករ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រគឹះស� នបានធានាករ

្របគល់ ឬករទូទតប់��បនូ់វឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេនាះ។ 

- “ែផនករនរិន�ភាពអជវីកម�” : គឺជាសំណំុវធិានករ និងនីតិវធិីស្រមាបធ់ានានរិន�ភាពអជីវកម�

សំខន់ៗ  របស់្រគឹះស� នេដយែផ�កេលេសណារយី៉ូៃនវបិត�ិេផ្សងៗ រមួមានករបះ៉ទង�ិចធ�នធ់�រ ឬ

ស� នភាពមនិអំេណាយផល តមករសម្រសបនិងជាបេណា� ះអសន�េទតមករណី ប៉ុែន�វធិានករ

ទងំេនាះ្រត�វមានេគាលេដបន�អនុវត�្របតិបត�ិករជាធម�តេឡងវញិឱ្យបានឆាបរ់ហ័សតមែដលអច

េធ�បាន។ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះអច្រត�វបានបំែបកជា “ែផនករយថាភាព” ជាេ្រចនដូចជា 
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ហនិភយ័ទងំេនះ្រត�វែតបានវយតៃម�ជាមុនេដយពិនិត្យេទេលមុខងរពកព់ន័� ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ករ្រទ្រទង ់ និងករ្រត�តពិនិត្យ និងេបចបំាច ់ ចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្ប ី ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ 

តមដន ្រគប់្រគង និងកត់បន�យហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាព និង ផលិតផលថ�ីេនាះ។ 

- “គណៈ្របតបិត�”ិ : សំេដដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម� ែដលករទទួលខុស្រត�វ

្របតិបត�ិ ែផ�កែតេល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្របតិបត�ិចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម�ែដលមាន្រក�ម

្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យ។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័” : (Supervisory r isk-profile as sessment) : ករវភិាគ្រគប ់

្រជ�ងេ្រជាយេលស� នភាពរបស់្រគឹះស� ន េដយែផ�កេលរល់ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ

អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ។  ករវយតៃម�េនះមានេគាលបណំងវយតៃម�រល់ហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន 

(ជាពិេសស សធនភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល ឥណទន/សមភាគី(Counterparty) ទីផ្សោរ និង

អ្រតករ្របាក)់ រមួទងំកត� េផ្សងៗេទៀតដូចជា  គុណភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង ហនភិយ័្របមូលផ�ុ ំ 

អជីវកម�្របមូលផ�ុ ំ ករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ សមត�ភាពក�ុងករទបទ់ល់នងឹករវវិត�នជ៍ាអវជិ�មានៃន

ទីផ្សោរ និងអជីវកម� រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របសិទ�ភាពធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់  ករ

ែបងែចកមុខងរភារកិច� សក� នុពលៃនទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” 

្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ ដំេណ រករនិងេហដ� រចនាសម�ន័� ពត័ម៌ានវទិ្យោ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន អភបិាលកិច�សជីវកម� ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនកិ ែផនករយថាភាព នីតិវធិ ីនិង្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(back up) តមរយៈករសកល្បង្របច្ំរគា។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័គបួសរបុ” : ជាករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ែដលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអនុវត�េនក្រមតិគួបសរបុ ក�ុងនាមខ�ួនជាអ�ក្រត�តពនិិត្យគួបសរបុ។ ក�ុងករណីចបំាច ់ករវយ

តៃម�េនះក្៏រត�វអនុវត�ចំេពះក្រមតិៃនកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ (Financial Conglomerate) ផងែដរ។ 

- “ហនភិយ័ឥណទន/ហនភិយ័សមភាគ”ី : ហនិភយ័ទងំេនះេកតេឡងេដយសរែតករខកខន

មនិេគារពតមកិច�សន្យោៃនសមភាគីណាមយួ ឬៃនសមភាគីេ្រចនែដលរមួគា� ជា “ អត�គាហកៈ ”  ែត

មយួដូចែដលបានែចងេនក�ុង្របកសស�ីព ី ករេធ�ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ ហនភិយ័ែបបេនះ្រត�វែតបានពិចរណាជារមួ ទងំចំេពះស� នភាព

ក�ុងតរងតុល្យករ និងទងំករសន្យោនិងយថាភាពេផ្សងៗេនេ្រកតរងតុល្យករ។ 

- “ហនភិយ័ទផី្សោរ” : ជាហនភិយ័ៃនករខតបងហិ់រ�� វត�ុេកតេឡងពីបែ្រមប្រម�លៃថ�្រទព្យសកម�េន

េលទីផ្សោររបូិយវត�ុ ទីផ្សោរទុននិងហិរ�� វត�ុ។ ហនិភយ័ទីផ្សោររមួប��ូ លទងំហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់

ហនិភយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ហនិភយ័េដមទុន និងហនិភយ័ពកព់ន័�នងឹទំនិញ។ 

- “ហនភិយ័អ្រតករ្របាក”់ : ជាហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានេនក�ុងប�� ិកធនាគារ (Banking 

book t ransactions) ទងំក�ុងនិងេ្រកតរងតុល្យករ េនេពលមានបែ្រមប្រម�លអ្រតករ្របាក់

ែដលេកតេឡងពអីតុល្យភាពរវងលក�ខណ� ៃនករទទួលទុន និងករឱ្យខ�។ី ហនភិយ័េនះបះ៉ពល់
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“ែផនករយថាភាពៃនសច្់របាកង់យ្រស�ល” “ែផនករយថាភាពៃន្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និង

ករែបក៊អប”់ ឬ “ែផនករ្រគប្់រគងវបិត�”ិ ជាេដម។ 

- “ហនភិយ័ៃនករមនិ្របតបិត�តិម” : ជាហនិភយ័ៃនករទទួលរងវធិានករខងវនិយ័ វធិានករ

រដ�បាល ឬទណ� កម�តមផ�ូវតុលករ ឬជាហនិភយ័ៃនករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុធ�នធ់�រ ឬករបាត់

បងក់ិត�ិសព� ែដលេកតេឡងពីករមនិេគារពតមច្បោប ់ និងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង

្រកមសីលធម ៌ បទប�� របស់អជា� ធរទីផ្សោរ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំ

េគាលនេយាបាយនិងេសចក�ីែណនាេំផ្សងៗ ែដលេចញេដយ្រគឹះស� ន។ 

- “សកម�ភាពរបស់តតយិភាគ”ី (Outsourced a ctivities) : ជាសកម�ភាពែដល្រគឹះស� នបានទុកចិត� 

ផ�ល់េសវកម�សំខន់ៗ មយួចនំនួឱ្យតតិយភាគីជាអ�ក្របតបិត�ិជំនួស តមរយៈករចុះកិច�សន្យោបន�

ផ�ល់នូវេសវកម� និងេធ�សកម�ភាពទងំេនាះជាអចិៃ�ន�យ ៍ និងជា្រប្រកតី។ េសវកម� និងសកម�ភាព

សំខន់ៗ ទងំេនាះសំេដេលេសវកម� ឬសកម�ភាពែដលករអនុវត�មនិបានទនេ់ពលេវលេដយ

ភាគីៃនកិច�សន្យោបន�នាឱំ្យមានករបង� កដ់ល់្របតបិត�ិករ្រប្រកតីរបស់្រគះឹស� ន និងអចនាឱំ្យមាន

ផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់លទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�ឬកិត�ិសព�របស់្រគឹះស� ន។ 

- “ហនភិយ័្របមលូផ�ុ”ំ : ជាហនិភយ័េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាល ែដលបណា� លពីហនិភយ័ចំេពះ

សមភាគី/្រក�ម ឬសមភាគពីកព់ន័�េផ្សងេទៀតែតមយួ ចំេពះអ�កេចញផ្សោយែតមយួៃនមូលប្រត 

ចំេពះវស័ិយេសដ�កិច�/តំបនភ់ូមសិ�ស�និង្របេទសែតមយួ និងចំេពះ្របេភទ្រទព្យសកម� ឬវត�ុប�� ំ

ណាមយួ ឬជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងពហីនិភយ័ធំៗ  ចំេពះសមភាគីមយួែដល្រគឹះស� នមាន

្របតិបត�ិករជាមយួេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័សំខន់ៗ ។  

- “នតីវិធិ ី វសី្សលប�៉�វងី” (Whistle bl owing pr ocedure) : ជានីតិវធិីស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាកែ់ស�ង ឬជាសក� នុពល ឬករមនិ្របតបិត�តិម ែដលេកតមានក�ុងដំេណ រករ

្របតិបត�ិករជា្រប្រកតីតមរយៈករដកេ់ចញនូវែបបបទរយករណ៍ឯករជ្យនិងសម្រសប និងករ

បេង�តវធិានករពរចំេពះម�ន�ីបុគ�លិក ែដលបំេពញភារកិច�េដយសុចរតិ និងេដម្បផីល្របេយាជន៍

របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

ជំពូក ២ 
រចនាសម�័ន�ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ 

 
្របករ ៤.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស ់

៤.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារកចិ�បេង�ត្រកបខណ� ទូេទស្រមាប្់របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងសម្រសប 

អនុេលមតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ក�ុង

េគាលបំណងបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងមយួ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េហយ្រត�វវយតៃម�្របច្ំរគា និងែក

លម� េបចបំាច។់ 
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េដយផា� ល់េទេលគមា� តករ្របាកសុ់ទ�របស់្រគឹះស� ន ែដលគណៈកម�ករជាកល់កម់យួ ដូចជា 

គណៈកម�ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�ជាេដម ្រត�វតមដន និង្រគប្់រគងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

រមួជាមយួនឹងស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�លជារមួ។ ប�� ិកធនាគារសំេដដល់ខ�ងច់ំណូល និង 

ចំណាយករ្របាកេ់នេលមូលដ� នបង�រ។ ហនិភយ័អ្រតករ្របាកែ់ដលពកព់ន័�នឹងបែ្រមប្រម�លៃថ� 

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន ែដលេកតេឡងពីករចុះប�� ិកតមៃថ�ទីផ្សោរ ឬៃថ�សម្រសប ្រត�វែតបាន

ចតទុ់កជាហនិភយ័ទីផ្សោរ។  

- “ហនភិយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល” : ជាហនិភយ័ក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរមយួ  ែដល្រគឹះស� នអច

ពុំមានលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន ឬគា� នលទ�ភាពេដះ្រសយ (to unw ind) ឬកតក់ង

ស� នភាពបំណុលមយួែដលជាលទ�ផល្រគឹះស� នេនាះ្រត�វបានចតទុ់កថាខកខនមនិេគារពកិច�សន្យោ 

េដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរដៃទេទៀត។ ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វគិតទងំសច្់របាកជ់ា

របូិយវត�ុនិងរបូិយបណ័�  និងទងំ្រទព្យសកម�ចុះប�� ីឬជញួដូរេផ្សងៗ ែដល្រគឹះស� នកំពុងមាន

្របតិបត�ិករ។   

- “ហនភិយ័ទូទត”់/ ”ហនភិយ័្របគល់” : ជាហនភិយ័ែដលករទូទតេ់នក�ុង្របពន័�ទូទតម់និបាន

េកតេឡងដូចបានរពឹំងទុក។ ហនិភយ័េនះេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលែដលប�� ទូទតស់ង្របាកឬ់

ប�� ្របគល់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមយួែដលបានទិញ/លក ់ េហយែដលមនិអច្រត�វបានលុបេចលវញិ

ជាឯកេតភាគ ីនិងក�ុងអំឡុងេពលៃនករទទួលសច្់របាក ់ឬឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាប��ប។់  

- “ហនភិយ័្របតបិត�កិរ”: ជាហនិភយ័េកតេឡងពីភាពមនិ្រគប្់រគាន ់ ឬកំហុសឆ�ងពីនីតិវធិីៃផ�ក�ុង 

បុគ�លិក (Personnel) ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ឬកត� ខងេ្រកេផ្សងេទៀត។  

- “ហនភិយ័គតយុិត�” : ជាហនិភយ័េកតេឡងពីវវិទរវងសមភាគីណាមយួែដលបណា� លមកពីភាព

មនិច្បោស់លស់ ភាពមនិ្រតមឹ្រត�វ ឬភាពទនេ់ខ្សោយ ឬអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអចេកតេឡងចំេពះ

្រគឹះស� នេនក�ុងេពលេធ�្របតបិត�ិករ។ ហនិភយ័គតយុិត�ជា្របេភទហនិភយ័មយួស�ិតេនេ្រកម

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ។ 

- “ហនភិយ័អន�រករយិកម�” : ជាហនិភយ័ែដលសមភាគីេដម (Principal) ឬសមភាគីខកខនមនិ

េគារពតមកិច�សន្យោពក់ព័ន�នឹង្របតិបត�ិករ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រគឹះស� នបានធានាករ

្របគល់ ឬករទូទតប់��បនូ់វឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេនាះ។ 

- “ែផនករនរិន�ភាពអជវីកម�” : គឺជាសំណំុវធិានករ និងនីតិវធិីស្រមាបធ់ានានរិន�ភាពអជីវកម�

សំខន់ៗ  របស់្រគឹះស� នេដយែផ�កេលេសណារយី៉ូៃនវបិត�ិេផ្សងៗ រមួមានករបះ៉ទង�ិចធ�នធ់�រ ឬ

ស� នភាពមនិអំេណាយផល តមករសម្រសបនិងជាបេណា� ះអសន�េទតមករណី ប៉ុែន�វធិានករ

ទងំេនាះ្រត�វមានេគាលេដបន�អនុវត�្របតិបត�ិករជាធម�តេឡងវញិឱ្យបានឆាបរ់ហ័សតមែដលអច

េធ�បាន។ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះអច្រត�វបានបំែបកជា “ែផនករយថាភាព” ជាេ្រចនដូចជា 
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េដយផា� ល់េទេលគមា� តករ្របាកសុ់ទ�របស់្រគឹះស� ន ែដលគណៈកម�ករជាកល់កម់យួ ដូចជា 

គណៈកម�ករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�និង្រទព្យអកម�ជាេដម ្រត�វតមដន និង្រគប្់រគងឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ

រមួជាមយួនឹងស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�លជារមួ។ ប�� ិកធនាគារសំេដដល់ខ�ងច់ំណូល និង 

ចំណាយករ្របាកេ់នេលមូលដ� នបង�រ។ ហនិភយ័អ្រតករ្របាកែ់ដលពកព់ន័�នឹងបែ្រមប្រម�លៃថ� 

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន ែដលេកតេឡងពីករចុះប�� ិកតមៃថ�ទីផ្សោរ ឬៃថ�សម្រសប ្រត�វែតបាន

ចតទុ់កជាហនិភយ័ទីផ្សោរ។  

- “ហនភិយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល” : ជាហនិភយ័ក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរមយួ  ែដល្រគឹះស� នអច

ពុំមានលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន ឬគា� នលទ�ភាពេដះ្រសយ (to unw ind) ឬកតក់ង

ស� នភាពបំណុលមយួែដលជាលទ�ផល្រគឹះស� នេនាះ្រត�វបានចតទុ់កថាខកខនមនិេគារពកិច�សន្យោ 

េដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរដៃទេទៀត។ ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វគិតទងំសច្់របាកជ់ា

របូិយវត�ុនិងរបូិយបណ័�  និងទងំ្រទព្យសកម�ចុះប�� ីឬជញួដូរេផ្សងៗ ែដល្រគឹះស� នកំពុងមាន

្របតិបត�ិករ។   

- “ហនភិយ័ទូទត”់/ ”ហនភិយ័្របគល់” : ជាហនភិយ័ែដលករទូទតេ់នក�ុង្របពន័�ទូទតម់និបាន

េកតេឡងដូចបានរពឹំងទុក។ ហនិភយ័េនះេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលែដលប�� ទូទតស់ង្របាកឬ់

ប�� ្របគល់ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុមយួែដលបានទិញ/លក ់ េហយែដលមនិអច្រត�វបានលុបេចលវញិ

ជាឯកេតភាគ ីនិងក�ុងអំឡុងេពលៃនករទទួលសច្់របាក ់ឬឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាប��ប។់  

- “ហនភិយ័្របតបិត�កិរ”: ជាហនិភយ័េកតេឡងពីភាពមនិ្រគប្់រគាន ់ ឬកំហុសឆ�ងពនីីតិវធិីៃផ�ក�ុង 

បុគ�លិក (Personnel) ្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ឬកត� ខងេ្រកេផ្សងេទៀត។  

- “ហនភិយ័គតយុិត�” : ជាហនិភយ័េកតេឡងពីវវិទរវងសមភាគីណាមយួែដលបណា� លមកពីភាព

មនិច្បោស់លស់ ភាពមនិ្រតមឹ្រត�វ ឬភាពទនេ់ខ្សោយ ឬអ�ីេផ្សងេទៀត ែដលអចេកតេឡងចំេពះ

្រគឹះស� នេនក�ុងេពលេធ�្របតបិត�ិករ។ ហនិភយ័គតយុិត�ជា្របេភទហនិភយ័មយួស�ិតេនេ្រកម

ហនិភយ័្របតិបត�ិករ។ 

- “ហនភិយ័អន�រករយិកម�” : ជាហនិភយ័ែដលសមភាគីេដម (Principal) ឬសមភាគីខកខនមនិ

េគារពតមកិច�សន្យោពក់ព័ន�នឹង្របតិបត�ិករ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ែដល្រគឹះស� នបានធានាករ

្របគល់ ឬករទូទតប់��បនូ់វឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេនាះ។ 

- “ែផនករនរិន�ភាពអជវីកម�” : គឺជាសំណំុវធិានករ និងនីតិវធិីស្រមាបធ់ានានរិន�ភាពអជីវកម�

សំខន់ៗ  របស់្រគឹះស� នេដយែផ�កេលេសណារយី៉ូៃនវបិត�ិេផ្សងៗ រមួមានករបះ៉ទង�ិចធ�នធ់�រ ឬ

ស� នភាពមនិអំេណាយផល តមករសម្រសបនិងជាបេណា� ះអសន�េទតមករណី ប៉ុែន�វធិានករ

ទងំេនាះ្រត�វមានេគាលេដបន�អនុវត�្របតិបត�ិករជាធម�តេឡងវញិឱ្យបានឆាបរ់ហ័សតមែដលអច

េធ�បាន។ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះអច្រត�វបានបំែបកជា “ែផនករយថាភាព” ជាេ្រចនដូចជា 
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ហនិភយ័ទងំេនះ្រត�វែតបានវយតៃម�ជាមុនេដយពិនិត្យេទេលមុខងរពកព់ន័� ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ករ្រទ្រទង ់ និងករ្រត�តពិនិត្យ និងេបចបំាច ់ ចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្ប ី ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ 

តមដន ្រគប់្រគង និងកត់បន�យហនិភ័យពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាព និង ផលិតផលថ�ីេនាះ។ 

- “គណៈ្របតបិត�”ិ : សំេដដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម� ែដលករទទួលខុស្រត�វ

្របតិបត�ិ ែផ�កែតេល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ្រក�ម្របឹក្សោ្របតិបត�ិចំេពះ្រក�មហុ៊នសជីវកម�ែដលមាន្រក�ម

្របឹក្សោ្រត�តពិនិត្យ។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័” : (Supervisory r isk-profile as sessment) : ករវភិាគ្រគប ់

្រជ�ងេ្រជាយេលស� នភាពរបស់្រគឹះស� ន េដយែផ�កេលរល់ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដលបានផ�ល់ឱ្យ

អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ។  ករវយតៃម�េនះមានេគាលបណំងវយតៃម�រល់ហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន 

(ជាពិេសស សធនភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល ឥណទន/សមភាគី(Counterparty) ទីផ្សោរ និង

អ្រតករ្របាក)់ រមួទងំកត� េផ្សងៗេទៀតដូចជា  គុណភាពសវនកម�ៃផ�ក�ុង ហនភិយ័្របមូលផ�ុ ំ 

អជីវកម�្របមូលផ�ុ ំ ករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ សមត�ភាពក�ុងករទបទ់ល់នងឹករវវិត�នជ៍ាអវជិ�មានៃន

ទីផ្សោរ និងអជីវកម� រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របសិទ�ភាពធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់  ករ

ែបងែចកមុខងរភារកិច� សក� នុពលៃនទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” 

្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ ដំេណ រករនិងេហដ� រចនាសម�ន័� ពត័ម៌ានវទិ្យោ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន អភបិាលកិច�សជីវកម� ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនកិ ែផនករយថាភាព នីតិវធិ ីនិង្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(back up) តមរយៈករសកល្បង្របច្ំរគា។ 

- “ករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័គបួសរបុ” : ជាករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ែដលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអនុវត�េនក្រមតិគួបសរបុ ក�ុងនាមខ�ួនជាអ�ក្រត�តពនិិត្យគួបសរបុ។ ក�ុងករណីចបំាច ់ករវយ

តៃម�េនះក្៏រត�វអនុវត�ចំេពះក្រមតិៃនកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ (Financial Conglomerate) ផងែដរ។ 

- “ហនភិយ័ឥណទន/ហនភិយ័សមភាគ”ី : ហនិភយ័ទងំេនះេកតេឡងេដយសរែតករខកខន

មនិេគារពតមកិច�សន្យោៃនសមភាគីណាមយួ ឬៃនសមភាគីេ្រចនែដលរមួគា� ជា “ អត�គាហកៈ ”  ែត

មយួដូចែដលបានែចងេនក�ុង្របកសស�ីព ី ករេធ�ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ ហនភិយ័ែបបេនះ្រត�វែតបានពិចរណាជារមួ ទងំចំេពះស� នភាព

ក�ុងតរងតុល្យករ និងទងំករសន្យោនិងយថាភាពេផ្សងៗេនេ្រកតរងតុល្យករ។ 

- “ហនភិយ័ទផី្សោរ” : ជាហនភិយ័ៃនករខតបងហិ់រ�� វត�ុេកតេឡងពីបែ្រមប្រម�លៃថ�្រទព្យសកម�េន

េលទីផ្សោររបូិយវត�ុ ទីផ្សោរទុននិងហិរ�� វត�ុ។ ហនិភយ័ទីផ្សោររមួប��ូ លទងំហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់

ហនិភយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ហនិភយ័េដមទុន និងហនិភយ័ពកព់ន័�នងឹទំនិញ។ 

- “ហនភិយ័អ្រតករ្របាក”់ : ជាហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានេនក�ុងប�� ិកធនាគារ (Banking 

book t ransactions) ទងំក�ុងនិងេ្រកតរងតុល្យករ េនេពលមានបែ្រមប្រម�លអ្រតករ្របាក់

ែដលេកតេឡងពអីតុល្យភាពរវងលក�ខណ� ៃនករទទួលទុន និងករឱ្យខ�។ី ហនិភយ័េនះបះ៉ពល់
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“ែផនករយថាភាពៃនសច្់របាកង់យ្រស�ល” “ែផនករយថាភាពៃន្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និង

ករែបក៊អប”់ ឬ “ែផនករ្រគប្់រគងវបិត�”ិ ជាេដម។ 

- “ហនភិយ័ៃនករមនិ្របតបិត�តិម” : ជាហនិភយ័ៃនករទទួលរងវធិានករខងវនិយ័ វធិានករ

រដ�បាល ឬទណ� កម�តមផ�ូវតុលករ ឬជាហនិភយ័ៃនករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុធ�នធ់�រ ឬករបាត់

បងក់ិត�ិសព� ែដលេកតេឡងពីករមនិេគារពតមច្បោប ់ និងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង

្រកមសីលធម ៌ បទប�� របស់អជា� ធរទីផ្សោរ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំ

េគាលនេយាបាយនិងេសចក�ីែណនាេំផ្សងៗ ែដលេចញេដយ្រគឹះស� ន។ 

- “សកម�ភាពរបស់តតយិភាគ”ី (Outsourced a ctivities) : ជាសកម�ភាពែដល្រគឹះស� នបានទុកចិត� 

ផ�ល់េសវកម�សំខន់ៗ មយួចនំនួឱ្យតតិយភាគីជាអ�ក្របតិបត�ិជំនួស តមរយៈករចុះកិច�សន្យោបន�

ផ�ល់នូវេសវកម� និងេធ�សកម�ភាពទងំេនាះជាអចិៃ�ន�យ ៍ និងជា្រប្រកតី។ េសវកម� និងសកម�ភាព

សំខន់ៗ ទងំេនាះសំេដេលេសវកម� ឬសកម�ភាពែដលករអនុវត�មនិបានទនេ់ពលេវលេដយ

ភាគីៃនកិច�សន្យោបន�នាឱំ្យមានករបង� កដ់ល់្របតិបត�ិករ្រប្រកតីរបស់្រគះឹស� ន និងអចនាឱំ្យមាន

ផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់លទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�ឬកិត�ិសព�របស់្រគឹះស� ន។ 

- “ហនភិយ័្របមលូផ�ុ”ំ : ជាហនិភយ័េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាល ែដលបណា� លពីហនិភយ័ចំេពះ

សមភាគី/្រក�ម ឬសមភាគពីកព់ន័�េផ្សងេទៀតែតមយួ ចំេពះអ�កេចញផ្សោយែតមយួៃនមូលប្រត 

ចំេពះវស័ិយេសដ�កិច�/តំបនភ់ូមសិ�ស�និង្របេទសែតមយួ និងចំេពះ្របេភទ្រទព្យសកម� ឬវត�ុប�� ំ

ណាមយួ ឬជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងពហីនិភយ័ធំៗ  ចំេពះសមភាគីមយួែដល្រគឹះស� នមាន

្របតិបត�ិករជាមយួេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័សំខន់ៗ ។  

- “នតីវិធិ ី វសី្សលប�៉�វងី” (Whistle bl owing pr ocedure) : ជានីតិវធិីស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាកែ់ស�ង ឬជាសក� នុពល ឬករមនិ្របតបិត�តិម ែដលេកតមានក�ុងដំេណ រករ

្របតិបត�ិករជា្រប្រកតីតមរយៈករដកេ់ចញនូវែបបបទរយករណ៍ឯករជ្យនិងសម្រសប និងករ

បេង�តវធិានករពរចំេពះម�ន�ីបុគ�លិក ែដលបំេពញភារកិច�េដយសុចរតិ និងេដម្បផីល្របេយាជន៍

របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

ជំពូក ២ 
រចនាសម�័ន�ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ 

 
្របករ ៤.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស ់

៤.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារកចិ�បេង�ត្រកបខណ� ទូេទស្រមាប្់របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងសម្រសប 

អនុេលមតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ក�ុង

េគាលបំណងបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងមយួ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េហយ្រត�វវយតៃម�្របច្ំរគា និងែក
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“ែផនករយថាភាពៃនសច្់របាកង់យ្រស�ល” “ែផនករយថាភាពៃន្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និង

ករែបក៊អប”់ ឬ “ែផនករ្រគប្់រគងវបិត�”ិ ជាេដម។ 

- “ហនភិយ័ៃនករមនិ្របតបិត�តិម” : ជាហនិភយ័ៃនករទទួលរងវធិានករខងវនិយ័ វធិានករ

រដ�បាល ឬទណ� កម�តមផ�ូវតុលករ ឬជាហនិភយ័ៃនករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុធ�នធ់�រ ឬករបាត់

បងក់ិត�ិសព� ែដលេកតេឡងពីករមនិេគារពតមច្បោប ់ និងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង

្រកមសីលធម ៌ បទប�� របស់អជា� ធរទីផ្សោរ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំ

េគាលនេយាបាយនិងេសចក�ីែណនាេំផ្សងៗ ែដលេចញេដយ្រគឹះស� ន។ 

- “សកម�ភាពរបស់តតយិភាគ”ី (Outsourced a ctivities) : ជាសកម�ភាពែដល្រគឹះស� នបានទុកចិត� 

ផ�ល់េសវកម�សំខន់ៗ មយួចនំនួឱ្យតតិយភាគីជាអ�ក្របតិបត�ិជំនួស តមរយៈករចុះកិច�សន្យោបន�

ផ�ល់នូវេសវកម� និងេធ�សកម�ភាពទងំេនាះជាអចិៃ�ន�យ ៍ និងជា្រប្រកតី។ េសវកម� និងសកម�ភាព

សំខន់ៗ ទងំេនាះសំេដេលេសវកម� ឬសកម�ភាពែដលករអនុវត�មនិបានទនេ់ពលេវលេដយ

ភាគីៃនកិច�សន្យោបន�នាឱំ្យមានករបង� កដ់ល់្របតិបត�ិករ្រប្រកតីរបស់្រគះឹស� ន និងអចនាឱំ្យមាន

ផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់លទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�ឬកិត�ិសព�របស់្រគឹះស� ន។ 

- “ហនភិយ័្របមលូផ�ុ”ំ : ជាហនិភយ័េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាល ែដលបណា� លពីហនិភយ័ចំេពះ

សមភាគី/្រក�ម ឬសមភាគពីកព់ន័�េផ្សងេទៀតែតមយួ ចំេពះអ�កេចញផ្សោយែតមយួៃនមូលប្រត 

ចំេពះវស័ិយេសដ�កិច�/តំបនភ់ូមសិ�ស�និង្របេទសែតមយួ និងចំេពះ្របេភទ្រទព្យសកម� ឬវត�ុប�� ំ

ណាមយួ ឬជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងពហីនិភយ័ធំៗ  ចំេពះសមភាគីមយួែដល្រគឹះស� នមាន

្របតិបត�ិករជាមយួេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័សំខន់ៗ ។  

- “នតីវិធិ ី វសី្សលប�៉�វងី” (Whistle bl owing pr ocedure) : ជានីតិវធិីស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាកែ់ស�ង ឬជាសក� នុពល ឬករមនិ្របតបិត�តិម ែដលេកតមានក�ុងដំេណ រករ

្របតិបត�ិករជា្រប្រកតីតមរយៈករដកេ់ចញនូវែបបបទរយករណ៍ឯករជ្យនិងសម្រសប និងករ

បេង�តវធិានករពរចំេពះម�ន�ីបុគ�លិក ែដលបំេពញភារកិច�េដយសុចរតិ និងេដម្បផីល្របេយាជន៍

របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

ជំពូក ២ 
រចនាសម�័ន�ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ 

 
្របករ ៤.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស ់

៤.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារកចិ�បេង�ត្រកបខណ� ទូេទស្រមាប្់របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងសម្រសប 

អនុេលមតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ក�ុង

េគាលបំណងបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងមយួ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េហយ្រត�វវយតៃម�្របច្ំរគា និងែក

លម� េបចបំាច។់ 

703

 ៤.២. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វបេង�តគណៈកម�ករជានខ់�ស់ ែដលស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វផា� ល់

របស់ខ�ួន ែតងតងំសមាជិកភាព កំណតច់្បោស់លស់នូវមខុងរភារកិច�របស់គណៈកម�ករទងំេនាះ  និងលក�ខណ�

េផ្សងៗែដល្របធានគណៈកម�ករ្រត�វរយករណ៍ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ េ្រកពីគណៈកម�ករែដលបានកំណត ់

េនក�ុង្របកសស�ីពី អភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�វពិចរណាបេង�ត

គណៈកម�ករេផ្សងេទៀត េបចំបាច់ ឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ  ទំហំ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�័ន�របស់

្រគឹះស� ន ក�ុងេគាលេដទទួលយក និង្រគប្់រគងហនិភយ័េដយ្រប�ង្របយត័�។ 

៤.៣. េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រត�វមានែចងផងែដរអំពីលក�ខណ� ស្រមាបក់រអនុវត�សកម�ភាព

ថ�ី ករផ�ល់េសវកម�ថ� ី ឬករចូលរមួភាគកម�ែផ�កហិរ�� វត�ុថ�ីរបស់្រគឹះស� ន។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួល

ខុស្រត�វេលដំេណ រករវយតៃម�ហនិភយ័ជាដំបូងេនះ នងិក�ុងករណីចបំាច្់រត�វពិភាក្សោក�ុងគណៈកម�ករផលិត

ផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី (New Activities and Products Committee) ផងែដរក�ុងេគាលេដធានាភាពសម្រសប 

និងសមត�ភាពរបស់្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ មុខងរគណេនយ្យ និងកររយករណ៍ 

្រពមទងំនីតិវធិី្របតិបត�ិតម មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ� ីនងិករចូលរមួភាគកម�ថ�ីទងំេនះ។ 

 រល់ករវយតៃម�និងអនុសសនព៍កព់ន័� ្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ និងដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

កំណតេ់ហតុ្របជុំរបស់គណៈកម�ករទងំឡាយ្រត�វែតបានរក្សោទុកជាឯកសរ និងេផ�ជូនអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

សវនករៃផ�ក�ុង និងសវនករឯករជ្យ តមករេស�សំុ។ 

 ្របសិនេបអនុសសនេ៍នាះេលកេឡងអំពីលក�ខណ� ដំបូងែដល្រត�វបំេពញ ឬអំពីដំណាកក់លសកល្បង

េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានែចងនូវនីតិវធិីេផ្សងៗ ស្រមាបវ់យតៃម�េល្របសិទ�ភាពមុននឹង

អនុវត�សកម�ភាពថ�ី និងផ�ល់េសវកម�ថ� ី ្រពមទងំមនុនឹងអនុវត�ែផនករវនិិេយាគតមរយៈករចូលរមួភាគកម�

ហិរ�� វត�ុ ឬបេង�តបុត�សម�ន័�។ ដំេណ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិនីតិវធិីៃនករ្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�េឡងេន

ក្រមតិគួបសរបុក�ុងករណីបុត�សម�ន័� និងករចូលរមួភាគកម�។ ជាពិេសសេទេទៀត ផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពល

េលស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងករ្រគប្់រគងសធនភាព និងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វែតបានវយតៃម�យ៉ាង

្រប�ង្របយត័� និងទមទរករយកចិត�ទុកដកខ់�ស់ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

៤.៤. ជាេគាលករណ៍ទូេទ ្របធានគណៈកម�ករជានខ់�ស់ែដលទទួលបន�ុកករងរ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

សវនកម�ៃផ�ក�ុង ករបេង�តផលិតផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងគណៈកម�ករែតងតងំនិង

ផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ែដលមនិពកព់ន័�នងឹករ្រគប្់រគងឬករអភវិឌ្ឍអជីវកម� 

ឬ្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ រចនាសម�ន័� និងករេ្រជសេរ ស្របធានគណៈកម�ករនីមយួៗ្រត�វែតបាន

េធ�េឡងេដយពិចរណាជានិច�ដល់ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល និង្រត�វបេ្រមេគាលបំណងផ�ល់ពត័ម៌ាន

ទនេ់ពលេវលនិង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងជួយ ្រទ្រទងដ់ល់ករសេ្រមចចិត�ដ្៏រតឹម្រត�វ។  

៤.៥. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេរៀបចផំងែដរនូវេគាលនេយាបាយទទួលយកហនិភយ័ែដល្រត�វែតបាន

ពិនិត្យេឡងវញិេដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងេបចបំាចេ់ដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ្រគឹះស� នកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ និងករអភវិឌ្ឍទីផ្សោរ។ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ
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 ៤.២. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វបេង�តគណៈកម�ករជានខ់�ស់ ែដលស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វផា� ល់

របស់ខ�ួន ែតងតងំសមាជិកភាព កំណតច់្បោស់លស់នូវមខុងរភារកិច�របស់គណៈកម�ករទងំេនាះ  និងលក�ខណ�

េផ្សងៗែដល្របធានគណៈកម�ករ្រត�វរយករណ៍ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ េ្រកពីគណៈកម�ករែដលបានកំណត ់

េនក�ុង្របកសស�ីពី អភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�វពិចរណាបេង�ត

គណៈកម�ករេផ្សងេទៀត េបចំបាច់ ឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ  ទំហំ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�័ន�របស់

្រគឹះស� ន ក�ុងេគាលេដទទួលយក និង្រគប្់រគងហនិភយ័េដយ្រប�ង្របយត័�។ 

៤.៣. េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រត�វមានែចងផងែដរអំពីលក�ខណ� ស្រមាបក់រអនុវត�សកម�ភាព

ថ�ី ករផ�ល់េសវកម�ថ� ី ឬករចូលរមួភាគកម�ែផ�កហិរ�� វត�ុថ�ីរបស់្រគឹះស� ន។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួល

ខុស្រត�វេលដំេណ រករវយតៃម�ហនិភយ័ជាដំបូងេនះ នងិក�ុងករណីចបំាច្់រត�វពិភាក្សោក�ុងគណៈកម�ករផលិត

ផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី (New Activities and Products Committee) ផងែដរក�ុងេគាលេដធានាភាពសម្រសប 

និងសមត�ភាពរបស់្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ មុខងរគណេនយ្យ និងកររយករណ៍ 

្រពមទងំនីតិវធិី្របតិបត�ិតម មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ� ីនងិករចូលរមួភាគកម�ថ�ីទងំេនះ។ 

 រល់ករវយតៃម�និងអនុសសនព៍កព់ន័� ្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ និងដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

កំណតេ់ហតុ្របជំុរបស់គណៈកម�ករទងំឡាយ្រត�វែតបានរក្សោទុកជាឯកសរ និងេផ�ជូនអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

សវនករៃផ�ក�ុង និងសវនករឯករជ្យ តមករេស�សំុ។ 

 ្របសិនេបអនុសសនេ៍នាះេលកេឡងអំពីលក�ខណ� ដំបូងែដល្រត�វបំេពញ ឬអំពីដំណាកក់លសកល្បង

េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានែចងនូវនីតិវធិីេផ្សងៗ ស្រមាបវ់យតៃម�េល្របសិទ�ភាពមុននងឹ

អនុវត�សកម�ភាពថ�ី និងផ�ល់េសវកម�ថ� ី ្រពមទងំមនុនឹងអនុវត�ែផនករវនិិេយាគតមរយៈករចូលរមួភាគកម�

ហិរ�� វត�ុ ឬបេង�តបុត�សម�ន័�។ ដំេណ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិនីតិវធិីៃនករ្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�េឡងេន

ក្រមតិគួបសរបុក�ុងករណីបុត�សម�ន័� និងករចូលរមួភាគកម�។ ជាពិេសសេទេទៀត ផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពល

េលស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងករ្រគប្់រគងសធនភាព និងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វែតបានវយតៃម�យ៉ាង

្រប�ង្របយត័� និងទមទរករយកចិត�ទុកដកខ់�ស់ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

៤.៤. ជាេគាលករណ៍ទូេទ ្របធានគណៈកម�ករជានខ់�ស់ែដលទទួលបន�ុកករងរ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

សវនកម�ៃផ�ក�ុង ករបេង�តផលិតផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងគណៈកម�ករែតងតងំនិង

ផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ែដលមនិពកព់ន័�នងឹករ្រគប្់រគងឬករអភវិឌ្ឍអជីវកម� 

ឬ្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ រចនាសម�ន័� និងករេ្រជសេរ ស្របធានគណៈកម�ករនីមយួៗ្រត�វែតបាន

េធ�េឡងេដយពិចរណាជានិច�ដល់ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល និង្រត�វបេ្រមេគាលបំណងផ�ល់ពត័ម៌ាន

ទនេ់ពលេវលនិង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងជួយ ្រទ្រទងដ់ល់ករសេ្រមចចិត�ដ្៏រតឹម្រត�វ។  

៤.៥. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេរៀបចផំងែដរនូវេគាលនេយាបាយទទួលយកហនិភយ័ែដល្រត�វែតបាន

ពិនិត្យេឡងវញិេដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងេបចបំាចេ់ដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ្រគឹះស� នកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ និងករអភវិឌ្ឍទីផ្សោរ។ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ
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ទងំេនះ្រត�វកណំតអ់ពំសីកម�ភាពហមឃាត ់េគាលករណ៍ទទួលយកនិងបេ�� �សហនភិយ័ (risk tolerance and 

aversion pr inciples) ជាបឋមេ្រកមរបូភាពជាែខល ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល និងសធនភាព

អប្បបរមា (solvency b uffers) ក្រមតិកណំតេ់លហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ និងេគាលនេយាបាយេដះ្រសយ

ស� នភាពវបិត� ិ (ែផនករយថាភាព)។ េគាលនេយាបាយទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា េហយម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម (compliance f unctions) ្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនូវករវយតៃម�ែដលមាន

េគាលេដេដម្បធីានានូវករយល់ច្បោស់លស់ និងករអនុវត�បានេពញេលញនូវេគាលនេយាបាយេនាះ។ 

៤.៦. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វទទលួខុស្រត�វក�ុងករផ�ល់ធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់ និងមានគុណវឌុ្ឍិ
េដម្បបីំេពញតួនាទី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនះជាអចិៃ�ន�យ ៍ នងិ្របច្ំរគា។ ក�ុងេគាលេដទទួលយក និង្រគប្់រគង

ហនភិយ័េដយ្រប�ង្របយត័� ធនធានទងំេនះ្រត�វឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ ទំហំ្របតបិត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់

្រគឹះស� ន។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក្៏រត�វធានាែដរថាសវនកម�ៃផ�ក�ុងអច្រប្រពឹត�ិេទេដយឯករជ្យតមរយៈ ១) ករ

មានបុគ�លិក្រគប្់រគាន ់ ២) ករមានលទ�ភាពេពញេលញក�ុងករទទួលបានពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ចបំាចស់្រមាប់

បំេពញេបសកកម�របស់ខ�ួនក�ុង្រគឹះស� នទងំមូល និង ៣) ករបំពកនូ់វបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានសម្រសប លទ�ភាព

េ្រប្របាស់្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន ករបណ�ុ ះបណា� លធនធានស្រមាបេ់រៀបចំវធិីស�ស� និងែផនករសវនកម� ។ 
  

្របករ ៥.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ : ករ្រត�តពនិិត្យអចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា 

៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈែដលមានឋនៈេស� ្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�

ជារមួ ពកព់ន័�នឹង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វមានប��ូ លទងំមុខងរ្រត�តពនិិត្យជា

អចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា។ 

៥.២.  ករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ្៍រត�វបានបេង�ត និងេរៀបចំេឡង េដម្ប្ីរត�តពិនតិ្យជា្របចនូំវ : 

ក. ករ្របតិបត�ិតមច្បោបន់ិងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង្រកមសីលធម ៌និងបទប��  

េដយែឡកេផ្សងេទៀតេចញេដយអជា� ធរទីផ្សោរ ែដលទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងករែណនាេំផ្សងៗរបស់គណៈមានសិទ�ិសេ្រមច 

(decision-making body) ។ 

ខ.  អតិ�ភាពនងិ្របសិទ�ភាពៃននតីិវធិីនិងដំេណ រករ េដម្បេីជៀសវង ឬេដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍េបចបំាច។់ 

គ. ករអនុមត័សុវតិ�ភាព នងិករេធ�សុពលភាពៃន្របតិបត�ិករែដលបានប��ប្់រសបតម

េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករែដលមាន្រសប ់ ពកព់ន័�នឹងសិទ�ិអំណាច  ករែបង

ែចកភារកិច� និងឯករជ្យភាពៃនករសេ្រមចចិត� និងករពិនិត្យេឡងវញិ។ 

ឃ. ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវតុ�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងជាកល់ក ់ ពកព់ន័�នឹងករ

កំណតអ់ត�ស�� ណ ករវស់ែវង ក្រមតិកណំត ់និងករតមដននូវរល់្របេភទហនភិយ័ែដល

ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។ 
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“ែផនករយថាភាពៃនសច្់របាកង់យ្រស�ល” “ែផនករយថាភាពៃន្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និង

ករែបក៊អប”់ ឬ “ែផនករ្រគប្់រគងវបិត�”ិ ជាេដម។ 

- “ហនភិយ័ៃនករមនិ្របតបិត�តិម” : ជាហនិភយ័ៃនករទទួលរងវធិានករខងវនិយ័ វធិានករ

រដ�បាល ឬទណ� កម�តមផ�ូវតុលករ ឬជាហនិភយ័ៃនករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុធ�នធ់�រ ឬករបាត់

បងក់ិត�ិសព� ែដលេកតេឡងពីករមនិេគារពតមច្បោប ់ និងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង

្រកមសីលធម ៌ បទប�� របស់អជា� ធរទីផ្សោរ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំ

េគាលនេយាបាយនិងេសចក�ីែណនាេំផ្សងៗ ែដលេចញេដយ្រគឹះស� ន។ 

- “សកម�ភាពរបស់តតយិភាគ”ី (Outsourced a ctivities) : ជាសកម�ភាពែដល្រគឹះស� នបានទុកចិត� 

ផ�ល់េសវកម�សំខន់ៗ មយួចនំនួឱ្យតតិយភាគីជាអ�ក្របតបិត�ិជំនួស តមរយៈករចុះកិច�សន្យោបន�

ផ�ល់នូវេសវកម� និងេធ�សកម�ភាពទងំេនាះជាអចិៃ�ន�យ ៍ និងជា្រប្រកតី។ េសវកម� និងសកម�ភាព

សំខន់ៗ ទងំេនាះសំេដេលេសវកម� ឬសកម�ភាពែដលករអនុវត�មនិបានទនេ់ពលេវលេដយ

ភាគីៃនកិច�សន្យោបន�នាឱំ្យមានករបង� កដ់ល់្របតិបត�ិករ្រប្រកតីរបស់្រគះឹស� ន និងអចនាឱំ្យមាន

ផលបះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់លទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�ឬកិត�ិសព�របស់្រគឹះស� ន។ 

- “ហនភិយ័្របមលូផ�ុ”ំ : ជាហនិភយ័េដយផា� ល់ឬេដយ្របេយាល ែដលបណា� លពីហនិភយ័ចំេពះ

សមភាគី/្រក�ម ឬសមភាគពីកព់ន័�េផ្សងេទៀតែតមយួ ចំេពះអ�កេចញផ្សោយែតមយួៃនមូលប្រត 

ចំេពះវស័ិយេសដ�កិច�/តំបនភ់ូមសិ�ស�និង្របេទសែតមយួ និងចំេពះ្របេភទ្រទព្យសកម� ឬវត�ុប�� ំ

ណាមយួ ឬជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងពហីនិភយ័ធំៗ  ចំេពះសមភាគីមយួែដល្រគឹះស� នមាន

្របតិបត�ិករជាមយួេដម្បកីតប់ន�យហនិភយ័សំខន់ៗ ។  

- “នតីវិធិ ី វសី្សលប�៉�វងី” (Whistle bl owing pr ocedure) : ជានីតិវធិីស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាកែ់ស�ង ឬជាសក� នុពល ឬករមនិ្របតបិត�តិម ែដលេកតមានក�ុងដំេណ រករ

្របតិបត�ិករជា្រប្រកតីតមរយៈករដកេ់ចញនូវែបបបទរយករណ៍ឯករជ្យនិងសម្រសប និងករ

បេង�តវធិានករពរចំេពះម�ន�ីបុគ�លិក ែដលបំេពញភារកិច�េដយសុចរតិ និងេដម្បផីល្របេយាជន៍

របស់្រគឹះស� នទងំមូល។ 

ជំពូក ២ 
រចនាសម�័ន�ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ 

 
្របករ ៤.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស ់

៤.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារកិច�បេង�ត្រកបខណ� ទូេទស្រមាប្់របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងសម្រសប 

អនុេលមតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ក�ុង

េគាលបំណងបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងមយួ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព េហយ្រត�វវយតៃម�្របច្ំរគា និងែក

លម� េបចបំាច។់ 
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 ៤.២. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វបេង�តគណៈកម�ករជានខ់�ស់ ែដលស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វផា� ល់

របស់ខ�ួន ែតងតងំសមាជិកភាព កំណតច់្បោស់លស់នូវមខុងរភារកិច�របស់គណៈកម�ករទងំេនាះ  និងលក�ខណ�

េផ្សងៗែដល្របធានគណៈកម�ករ្រត�វរយករណ៍ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ េ្រកពីគណៈកម�ករែដលបានកំណត ់

េនក�ុង្របកសស�ីពី អភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�វពិចរណាបេង�ត

គណៈកម�ករេផ្សងេទៀត េបចំបាច់ ឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ  ទំហំ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�័ន�របស់

្រគឹះស� ន ក�ុងេគាលេដទទួលយក និង្រគប្់រគងហនិភយ័េដយ្រប�ង្របយត័�។ 

៤.៣. េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រត�វមានែចងផងែដរអំពីលក�ខណ� ស្រមាបក់រអនុវត�សកម�ភាព

ថ�ី ករផ�ល់េសវកម�ថ� ី ឬករចូលរមួភាគកម�ែផ�កហិរ�� វត�ុថ�ីរបស់្រគឹះស� ន។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួល

ខុស្រត�វេលដំេណ រករវយតៃម�ហនិភយ័ជាដំបូងេនះ នងិក�ុងករណីចបំាច្់រត�វពិភាក្សោក�ុងគណៈកម�ករផលិត

ផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី (New Activities and Products Committee) ផងែដរក�ុងេគាលេដធានាភាពសម្រសប 

និងសមត�ភាពរបស់្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ មុខងរគណេនយ្យ និងកររយករណ៍ 

្រពមទងំនីតិវធិី្របតិបត�ិតម មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ� ីនងិករចូលរមួភាគកម�ថ�ីទងំេនះ។ 

 រល់ករវយតៃម�និងអនុសសនព៍កព់ន័� ្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ និងដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

កំណតេ់ហតុ្របជំុរបស់គណៈកម�ករទងំឡាយ្រត�វែតបានរក្សោទុកជាឯកសរ និងេផ�ជូនអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

សវនករៃផ�ក�ុង និងសវនករឯករជ្យ តមករេស�សំុ។ 

 ្របសិនេបអនុសសនេ៍នាះេលកេឡងអំពីលក�ខណ� ដំបូងែដល្រត�វបំេពញ ឬអំពីដំណាកក់លសកល្បង

េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានែចងនូវនីតិវធិីេផ្សងៗ ស្រមាបវ់យតៃម�េល្របសិទ�ភាពមុននងឹ

អនុវត�សកម�ភាពថ�ី និងផ�ល់េសវកម�ថ� ី ្រពមទងំមនុនឹងអនុវត�ែផនករវនិិេយាគតមរយៈករចូលរមួភាគកម�

ហិរ�� វត�ុ ឬបេង�តបុត�សម�ន័�។ ដំេណ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិនីតិវធិីៃនករ្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�េឡងេន

ក្រមតិគួបសរបុក�ុងករណីបុត�សម�ន័� និងករចូលរមួភាគកម�។ ជាពិេសសេទេទៀត ផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពល

េលស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងករ្រគប្់រគងសធនភាព និងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វែតបានវយតៃម�យ៉ាង

្រប�ង្របយត័� និងទមទរករយកចិត�ទុកដកខ់�ស់ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

៤.៤. ជាេគាលករណ៍ទូេទ ្របធានគណៈកម�ករជានខ់�ស់ែដលទទួលបន�ុកករងរ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

សវនកម�ៃផ�ក�ុង ករបេង�តផលិតផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងគណៈកម�ករែតងតងំនិង

ផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ែដលមនិពកព់ន័�នងឹករ្រគប្់រគងឬករអភវិឌ្ឍអជីវកម� 

ឬ្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ រចនាសម�ន័� និងករេ្រជសេរ ស្របធានគណៈកម�ករនីមយួៗ្រត�វែតបាន

េធ�េឡងេដយពិចរណាជានិច�ដល់ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល និង្រត�វបេ្រមេគាលបំណងផ�ល់ពត័ម៌ាន

ទនេ់ពលេវលនិង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងជួយ ្រទ្រទងដ់ល់ករសេ្រមចចិត�ដ្៏រតឹម្រត�វ។  

៤.៥. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេរៀបចផំងែដរនូវេគាលនេយាបាយទទួលយកហនិភយ័ែដល្រត�វែតបាន

ពិនិត្យេឡងវញិេដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងេបចបំាចេ់ដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ្រគឹះស� នកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ និងករអភវិឌ្ឍទីផ្សោរ។ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ
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 ៤.២. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វបេង�តគណៈកម�ករជានខ់�ស់ ែដលស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វផា� ល់

របស់ខ�ួន ែតងតងំសមាជិកភាព កំណតច់្បោស់លស់នូវមខុងរភារកិច�របស់គណៈកម�ករទងំេនាះ  និងលក�ខណ�

េផ្សងៗែដល្របធានគណៈកម�ករ្រត�វរយករណ៍ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ េ្រកពីគណៈកម�ករែដលបានកំណត ់

េនក�ុង្របកសស�ីពី អភបិាលកិច�របស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ្រត�វពិចរណាបេង�ត

គណៈកម�ករេផ្សងេទៀត េបចំបាច់ ឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ  ទំហំ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�័ន�របស់

្រគឹះស� ន ក�ុងេគាលេដទទលួយក និង្រគប្់រគងហនិភយ័េដយ្រប�ង្របយត័�។ 

៤.៣. េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រត�វមានែចងផងែដរអំពីលក�ខណ� ស្រមាបក់រអនុវត�សកម�ភាព

ថ�ី ករផ�ល់េសវកម�ថ� ី ឬករចូលរមួភាគកម�ែផ�កហិរ�� វត�ុថ�ីរបស់្រគឹះស� ន។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួល

ខុស្រត�វេលដំេណ រករវយតៃម�ហនិភយ័ជាដំបូងេនះ នងិក�ុងករណីចបំាច្់រត�វពិភាក្សោក�ុងគណៈកម�ករផលិត

ផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី (New Activities and Products Committee) ផងែដរក�ុងេគាលេដធានាភាពសម្រសប 

និងសមត�ភាពរបស់្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ មុខងរគណេនយ្យ និងកររយករណ៍ 

្រពមទងំនីតិវធិី្របតិបត�ិតម មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ� ីនងិករចូលរមួភាគកម�ថ�ីទងំេនះ។ 

 រល់ករវយតៃម�និងអនុសសនព៍កព់ន័� ្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ និងដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

កំណតេ់ហតុ្របជុំរបស់គណៈកម�ករទងំឡាយ្រត�វែតបានរក្សោទុកជាឯកសរ និងេផ�ជូនអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ 

សវនករៃផ�ក�ុង និងសវនករឯករជ្យ តមករេស�សំុ។ 

 ្របសិនេបអនុសសនេ៍នាះេលកេឡងអំពីលក�ខណ� ដំបូងែដល្រត�វបំេពញ ឬអំពីដំណាកក់លសកល្បង

េគាលនេយាបាយ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានែចងនូវនីតិវធិីេផ្សងៗ ស្រមាបវ់យតៃម�េល្របសិទ�ភាពមុននឹង

អនុវត�សកម�ភាពថ�ី និងផ�ល់េសវកម�ថ� ី ្រពមទងំមនុនឹងអនុវត�ែផនករវនិិេយាគតមរយៈករចូលរមួភាគកម�

ហិរ�� វត�ុ ឬបេង�តបុត�សម�ន័�។ ដំេណ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិនីតិវធិីៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�េឡងេន

ក្រមតិគួបសរបុក�ុងករណីបុត�សម�ន័� និងករចូលរមួភាគកម�។ ជាពិេសសេទេទៀត ផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពល

េលស� នភាពហិរ�� វត�ុ និងករ្រគប្់រគងសធនភាព និងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រត�វែតបានវយតៃម�យ៉ាង

្រប�ង្របយត័� និងទមទរករយកចិត�ទុកដកខ់�ស់ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

៤.៤. ជាេគាលករណ៍ទូេទ ្របធានគណៈកម�ករជានខ់�ស់ែដលទទួលបន�ុកករងរ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

សវនកម�ៃផ�ក�ុង ករបេង�តផលិតផលថ�ី និងសកម�ភាពថ�ី ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និងគណៈកម�ករែតងតងំនិង

ផ�ល់តៃម�ករ ្រត�វជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យ ែដលមនិពកព់ន័�នងឹករ្រគប្់រគងឬករអភវិឌ្ឍអជីវកម� 

ឬ្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�របស់្រគឹះស� ន។ រចនាសម�ន័� និងករេ្រជសេរ ស្របធានគណៈកម�ករនីមយួៗ្រត�វែតបាន

េធ�េឡងេដយពិចរណាជានិច�ដល់ទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល និង្រត�វបេ្រមេគាលបំណងផ�ល់ពត័ម៌ាន

ទនេ់ពលេវលនិង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងជួយ ្រទ្រទងដ់ល់ករសេ្រមចចិត�ដ្៏រតឹម្រត�វ។  

៤.៥. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វេរៀបចផំងែដរនូវេគាលនេយាបាយទទួលយកហនិភយ័ែដល្រត�វែតបាន

ពិនិត្យេឡងវញិេដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុរបស់្រគឹះស� ន និងេបចបំាចេ់ដយែផ�កេលស� នភាពហិរ�� វត�ុ
របស់្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ្រគឹះស� នកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ និងករអភវិឌ្ឍទីផ្សោរ។ ជាពិេសស េគាលនេយាបាយ
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ទងំេនះ្រត�វកណំតអ់ពំសីកម�ភាពហមឃាត ់េគាលករណ៍ទទួលយកនិងបេ�� �សហនភិយ័ (risk tolerance and 

aversion pr inciples) ជាបឋមេ្រកមរបូភាពជាែខល ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល និងសធនភាព

អប្បបរមា (solvency b uffers) ក្រមតិកណំតេ់លហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ និងេគាលនេយាបាយេដះ្រសយ

ស� នភាពវបិត� ិ (ែផនករយថាភាព)។ េគាលនេយាបាយទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា េហយម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម (compliance f unctions) ្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនូវករវយតៃម�ែដលមាន

េគាលេដេដម្បធីានានូវករយល់ច្បោស់លស់ និងករអនុវត�បានេពញេលញនូវេគាលនេយាបាយេនាះ។ 

៤.៦. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វទទលួខុស្រត�វក�ុងករផ�ល់ធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់ និងមានគុណវឌុ្ឍិ
េដម្បបីំេពញតួនាទី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនះជាអចិៃ�ន�យ ៍ នងិ្របច្ំរគា។ ក�ុងេគាលេដទទួលយក និង្រគប្់រគង

ហនភិយ័េដយ្រប�ង្របយត័� ធនធានទងំេនះ្រត�វឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ ទំហំ្របតបិត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់

្រគឹះស� ន។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក្៏រត�វធានាែដរថាសវនកម�ៃផ�ក�ុងអច្រប្រពឹត�ិេទេដយឯករជ្យតមរយៈ ១) ករ

មានបុគ�លិក្រគប្់រគាន ់ ២) ករមានលទ�ភាពេពញេលញក�ុងករទទួលបានពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ចបំាចស់្រមាប់

បំេពញេបសកកម�របស់ខ�ួនក�ុង្រគឹះស� នទងំមូល និង ៣) ករបំពកនូ់វបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានសម្រសប លទ�ភាព

េ្រប្របាស់្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន ករបណ�ុ ះបណា� លធនធានស្រមាបេ់រៀបចំវធិីស�ស� និងែផនករសវនកម� ។ 
  

្របករ ៥.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ : ករ្រត�តពនិិត្យអចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា 

៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈែដលមានឋនៈេស� ្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�

ជារមួ ពកព់ន័�នឹង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វមានប��ូ លទងំមុខងរ្រត�តពនិិត្យជា

អចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា។ 

៥.២.  ករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ្៍រត�វបានបេង�ត និងេរៀបចំេឡង េដម្ប្ីរត�តពិនតិ្យជា្របចនូំវ : 

ក. ករ្របតិបត�ិតមច្បោបន់ិងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង្រកមសីលធម ៌និងបទប��  

េដយែឡកេផ្សងេទៀតេចញេដយអជា� ធរទីផ្សោរ ែដលទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងករែណនាេំផ្សងៗរបស់គណៈមានសិទ�ិសេ្រមច 

(decision-making body) ។ 

ខ.  អតិ�ភាពនងិ្របសិទ�ភាពៃននតីិវធិីនិងដំេណ រករ េដម្បេីជៀសវង ឬេដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍េបចបំាច។់ 

គ. ករអនុមត័សុវតិ�ភាព នងិករេធ�សុពលភាពៃន្របតិបត�ិករែដលបានប��ប្់រសបតម

េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករែដលមាន្រសប ់ ពកព់ន័�នឹងសិទ�ិអំណាច  ករែបង

ែចកភារកិច� និងឯករជ្យភាពៃនករសេ្រមចចិត� និងករពិនិត្យេឡងវញិ។ 

ឃ. ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវតុ�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងជាកល់ក ់ ពកព់ន័�នងឹករ

កំណតអ់ត�ស�� ណ ករវស់ែវង ក្រមតិកណំត ់និងករតមដននូវរល់្របេភទហនភិយ័ែដល

ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។ 
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ទងំេនះ្រត�វកណំតអ់ពំសីកម�ភាពហមឃាត ់េគាលករណ៍ទទួលយកនិងបេ�� �សហនភិយ័ (risk tolerance and 

aversion pr inciples) ជាបឋមេ្រកមរបូភាពជាែខល ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល និងសធនភាព

អប្បបរមា (solvency b uffers) ក្រមតិកណំតេ់លហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ និងេគាលនេយាបាយេដះ្រសយ

ស� នភាពវបិត� ិ (ែផនករយថាភាព)។ េគាលនេយាបាយទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា េហយម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម (compliance f unctions) ្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនូវករវយតៃម�ែដលមាន

េគាលេដេដម្បធីានានូវករយល់ច្បោស់លស់ និងករអនុវត�បានេពញេលញនូវេគាលនេយាបាយេនាះ។ 

៤.៦. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វទទលួខុស្រត�វក�ុងករផ�ល់ធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់ និងមានគុណវឌុ្ឍិ
េដម្បបីំេពញតួនាទី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនះជាអចិៃ�ន�យ ៍ នងិ្របច្ំរគា។ ក�ុងេគាលេដទទួលយក និង្រគប្់រគង

ហនភិយ័េដយ្រប�ង្របយត័� ធនធានទងំេនះ្រត�វឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ ទំហំ្របតបិត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់

្រគឹះស� ន។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក្៏រត�វធានាែដរថាសវនកម�ៃផ�ក�ុងអច្រប្រពឹត�ិេទេដយឯករជ្យតមរយៈ ១) ករ

មានបុគ�លិក្រគប្់រគាន ់ ២) ករមានលទ�ភាពេពញេលញក�ុងករទទួលបានពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ចបំាចស់្រមាប់

បំេពញេបសកកម�របស់ខ�ួនក�ុង្រគឹះស� នទងំមូល និង ៣) ករបំពកនូ់វបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានសម្រសប លទ�ភាព

េ្រប្របាស់្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន ករបណ�ុ ះបណា� លធនធានស្រមាបេ់រៀបចំវធិីស�ស� និងែផនករសវនកម� ។ 
  

្របករ ៥.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ : ករ្រត�តពនិិត្យអចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា 

៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈែដលមានឋនៈេស� ្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�

ជារមួ ពកព់ន័�នឹង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វមានប��ូ លទងំមុខងរ្រត�តពនិិត្យជា

អចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា។ 

៥.២.  ករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ្៍រត�វបានបេង�ត និងេរៀបចំេឡង េដម្ប្ីរត�តពិនតិ្យជា្របចនូំវ : 

ក. ករ្របតិបត�ិតមច្បោបន់ិងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង្រកមសីលធម ៌និងបទប��  

េដយែឡកេផ្សងេទៀតេចញេដយអជា� ធរទីផ្សោរ ែដលទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងករែណនាេំផ្សងៗរបស់គណៈមានសិទ�ិសេ្រមច 

(decision-making body) ។ 

ខ.  អតិ�ភាពនងិ្របសិទ�ភាពៃននតីិវធិីនិងដំេណ រករ េដម្បេីជៀសវង ឬេដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍េបចបំាច។់ 

គ. ករអនុមត័សុវតិ�ភាព នងិករេធ�សុពលភាពៃន្របតិបត�ិករែដលបានប��ប្់រសបតម

េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករែដលមាន្រសប ់ ពកព់ន័�នឹងសិទ�ិអំណាច  ករែបង

ែចកភារកិច� និងឯករជ្យភាពៃនករសេ្រមចចិត� និងករពិនិត្យេឡងវញិ។ 

ឃ. ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវតុ�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងជាកល់ក ់ ពកព់ន័�នងឹករ

កំណតអ់ត�ស�� ណ ករវស់ែវង ក្រមតិកណំត ់និងករតមដននូវរល់្របេភទហនភិយ័ែដល

ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។ 
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៥.៣. ្រគឹះស� ន្រត�វមានធនធានមនុស្សសមរម្យទងំបរមិាណនិងគុណភាព រមួទងំ្របពន័�បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ានផងែដរ ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ែដល្រត�វែតបានអនុវត�តមរយៈករចតត់ងំ ដូចតេទ៖ 

ក. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានឋនានុ្រកមសម្រសបនឹងរចនាសម�ន័�ចតត់ងំ េដយមានករទទួល

ខុស្រត�វ្រត�តពិនិត្យច្បោស់លស់ និងមនិមានទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាមយួករទទលួខុស្រត�វ

ែផ�ក្របតិបត�កិរេផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� ន ឬ 

ខ. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានភារកចិ�អនុវត�ែតករ្រត�តពនិិត្យអចៃិ�ន�យប៍៉ុេណា� ះ េហយែដល្រត�វ

កររយករណ៍េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល  ែតេដយឯករជ្យភាពជូនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលឯករជ្យមា� ក ់ឬគណៈមានឋនៈេស� ឬ 

គ. ម្រនី�បុគ�លិកែដលមានភារកិច�ែផ�ក្របតិបត�ិករ ែដលភារកិច� េនាះពុំមានទំនាស់      

ផល្របេយាជន ៍ជាមយួមុខងរ្រត�តពិនិត្យ និងែដលបានែចកដចេ់ដយែឡកនិងច្បោស់លស់ពី

មុខងរ្របតបិត�ិករ ឬ 

ឃ. បន្សណំាមយួៃនវធិីទងំបីខងេលែដលសម្រសបតម្របេភទ ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំ 

ហនិភយ័ពកព់ន័�នឹង្របតបិត�ិករ្របចៃំថ� និងេដយអ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ចតត់ងំរបស់ 

្រគឹះស� ន។  

៥.៤. សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ្របច្ំរគាែដល្រត�វមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្រត�តពិនិត្យ 

អចិៃ�ន�យ ៍ និងពីែផ�ក្របតិបត�កិរ។ េលសពីេនះ សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទទួលខុស្រត�វេលករងរណាែដលមាន

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ និងអចរខំនដល់ឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�េឡយ។ ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វរយ

ករណ៍េទ្របធានគណៈកម�ករសវនកម�។  

៥.៥. ្រគឹះស� ន្រត�វេស�សំុករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុននឹងេធ�ករែតងតងំជាផ�ូវករ 

នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម  េដយ្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវ្របវត�ិរបូ ករពិពណ៌នា 

លំអិតអំពីសវតវជិា� ជីវៈនិងបទពិេសធន ៍ វ�ិ� បនប្រតប�� កក់រសិក្សោ ្រពមទងំឯកសរពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចជូនដណឹំងអពំីករបដិេសធរបស់ខ�ួន ចំេពះករែតងតងំេនាះក�ុងរយៈេពល ១៥ 

(ដប្់របា)ំ ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ីៃថ�បានទទួលឯកសរ្រតឹម្រត�វេពញេលញស�ីពីករែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មានសិទ�ិេធ�ទំនាកទ់ំនងេដយផា� ល់ជាមយួ ឬេលកសំេណ េផ្សងៗេទកន្់របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុងនងិ

្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម។ រល់ករផា� ស់ប�ូរ ប�្ឈប ់ ឬបេណ� ញេចញ នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធាន 

មុខងរ្របតិបត�ិតម ្រត�វែតបានជូនដំណឹងជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយេសចក�ីសេ្រមចេនះ្រត�វែត

បានេធ�េឡងេដយមានេហតុផលសមរម្យ ( duly motivated ) និង្រត�វរយករណ៍ច្បោស់លស់ជូនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

៥.៦. ចំេពះ្រក�មហិរ�� វត�ុនិងកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ  ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងមុខងរ

្របតិបត�តិមេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វមានកតព�កិច�រយករណ៍ ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៥.៥ ខងេល។ របាយ

ករណ៍ទងំេនះ្រត�វែតមានភា� បជ់ាមយួនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងែដលអចងយ
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៥.៣. ្រគឹះស� ន្រត�វមានធនធានមនុស្សសមរម្យទងំបរមិាណនិងគុណភាព រមួទងំ្របពន័�បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ានផងែដរ ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ែដល្រត�វែតបានអនុវត�តមរយៈករចតត់ងំ ដូចតេទ៖ 

ក. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានឋនានុ្រកមសម្រសបនឹងរចនាសម�ន័�ចតត់ងំ េដយមានករទទួល

ខុស្រត�វ្រត�តពិនិត្យច្បោស់លស់ និងមនិមានទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាមយួករទទលួខុស្រត�វ

ែផ�ក្របតិបត�កិរេផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� ន ឬ 

ខ. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានភារកិច�អនុវត�ែតករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យប៍៉េុណា� ះ េហយែដល្រត�វ

កររយករណ៍េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល  ែតេដយឯករជ្យភាពជូនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលឯករជ្យមា� ក ់ឬគណៈមានឋនៈេស� ឬ 

គ. ម្រនី�បុគ�លិកែដលមានភារកិច�ែផ�ក្របតិបត�ិករ ែដលភារកិច� េនាះពុំមានទំនាស់      

ផល្របេយាជន ៍ជាមយួមុខងរ្រត�តពិនិត្យ និងែដលបានែចកដចេ់ដយែឡកនិងច្បោស់លស់ពី
មុខងរ្របតបិត�ិករ ឬ 

ឃ. បន្សណំាមយួៃនវធិីទងំបីខងេលែដលសម្រសបតម្របេភទ ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំ 

ហនិភយ័ពកព់ន័�នឹង្របតបិត�ិករ្របចៃំថ� និងេដយអ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ចតត់ងំរបស់ 

្រគឹះស� ន។  

៥.៤. សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ្របច្ំរគាែដល្រត�វមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្រត�តពិនិត្យ 

អចិៃ�ន�យ ៍ និងពីែផ�ក្របតិបត�កិរ។ េលសពីេនះ សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទទួលខុស្រត�វេលករងរណាែដលមាន

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ និងអចរខំនដល់ឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�េឡយ។ ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វរយ

ករណ៍េទ្របធានគណៈកម�ករសវនកម�។  

៥.៥. ្រគឹះស� ន្រត�វេស�សំុករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុននឹងេធ�ករែតងតងំជាផ�ូវករ 

នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម  េដយ្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវ្របវត�ិរបូ ករពិពណ៌នា 

លំអិតអំពីសវតវជិា� ជីវៈនិងបទពិេសធន ៍ វ�ិ� បនប្រតប�� កក់រសិក្សោ ្រពមទងំឯកសរពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចជូនដំណឹងអពំីករបដិេសធរបស់ខ�ួន ចំេពះករែតងតងំេនាះក�ុងរយៈេពល ១៥ 

(ដប្់របា)ំ ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ីៃថ�បានទទួលឯកសរ្រតឹម្រត�វេពញេលញស�ីពីករែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មានសិទ�ិេធ�ទំនាកទ់ំនងេដយផា� ល់ជាមយួ ឬេលកសំេណ េផ្សងៗេទកន្់របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុងនងិ

្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម។ រល់ករផា� ស់ប�ូរ ប�្ឈប ់ ឬបេណ� ញេចញ នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធាន 

មុខងរ្របតិបត�ិតម ្រត�វែតបានជូនដំណឹងជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយេសចក�ីសេ្រមចេនះ្រត�វែត

បានេធ�េឡងេដយមានេហតុផលសមរម្យ ( duly motivated ) និង្រត�វរយករណ៍ច្បោស់លស់ជូនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

៥.៦. ចំេពះ្រក�មហិរ�� វត�ុនិងកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ  ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងមុខងរ

្របតិបត�តិមេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វមានកតព�កិច�រយករណ៍ ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៥.៥ ខងេល។ របាយ

ករណ៍ទងំេនះ្រត�វែតមានភា� បជ់ាមយួនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងែដលអចងយ
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យល់អំពីែបបបទរយករណ៍ និងអំពីទំនាកទ់ំនងជាមយួម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកដៃទេទៀតរបស់ស� បន័េផ្សងៗ

ែដលស�ិតេនក�ុង្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ កុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុជាមយួគា� ។ 

 

     ជំពូក ៣ 
េសវកម�ផ�លេ់ដយតតិយភាគ ី 

 
្របករ ៦.- េសវកម�ផ�លេ់ដយតតយិភាគ ីែដលមនិែមនជាសវនកម�ៃផ�ក�ងុ  

 ៦.១. េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី( O utsourced act ivities and s ervices ) ដូចមានែចងក�ុង

្របករ៣ ៃន្របកសេនះ ្រត�វៈ  

ក. ស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យេលករ្របតិបត�ិតម េដម្បធីានាថាសកម�ភាពទងំេនះមនិ្រត�វបាន

ហមឃាតេ់ដយច្បោបឬ់បទប�� ណាមយួឬេដយេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ខ.  មានកិច�្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងតតិយភាគនីិង្រគឹះស� ន។ 

គ. បានអនុវត�ក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផ�ូវករមយួ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យអ�កផ�ល់េសវកម� 

ជាតតិយភាគីរបស់្រគឹះស� ន។ 

 ៦.២. ក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កផ�ល់េសវកម�ជាតតិយភាគី ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថា តតិយភាគីេនាះ  

ក. ធានាក្រមតិគុណភាពែដលេឆ�យតបនងឹ្របតិបត�ិករធម�តៃនេសវកម� េហយក�ុងករណីមាន

េហតុករណ៍េកតេឡង តតិយភាគី្រត�វេ្រប្របាស់នីតិវធិី និងយន�ករយថាភាព (Contingency 

procedures a nd m echanisms) សំេដផ�ល់េសវកម�េឡងវញិក�ុងរយៈេពលមយួែដល

្រគឹះស� នអចទទួលយកបាន។ 

ខ. អនុវត�យន�ករបនា� ន ់ (emergency m echanisms) ក�ុងករណីមានករលំបាកធ�នធ់�រ 

បះ៉ពល់ដល់និរន�ភាពៃនេសវកម� ឬ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាែផនករនិរន�ភាពរបស់ខ�ួនបានគិត

គូរេទដល់េសណារយី៉ូ ែដលក�ុងេនាះតតិយភាគីគា� នលទ�ភាពផ�ល់េសវដល់្រគឹះស� នេឡងវញិ

បាន។ 

គ. មនិ្រត�វែកែ្របធំដំុេលេសវកម�របស់ខ�ួន េដយគា� នករយល់្រពមជាមុនពី្រគះឹស� នេឡយ

និងក�ុងរយៈេពលសម្រសបមយួែដលចបំាចស់្រមាបច់តវ់ធិានករជំនួស។ 

ឃ. ្របតិបត�ិតមនីតិវធិីរបស់្រគឹះស� នពកព់ន័�នងឹរចនាសម�ន័� និងករអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ

េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

ង. ផ�ល់ដល់្រគឹះស� ននូវរល់ពត័ម៌ានពកព់ន័�ទងំអស់អពំីេសវកម�របស់ខ�ួន េបចបំាច ់េហយ   

្រគឹះស� នអចចុះពិនតិ្យដល់ទីកែន�ង្រសបតមកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានែដលបានកំណត។់ 

ច. ្រត�វរយករណ៍េទ្រគឹះស� នជា្របចអំំពីដំេណ រករផ�ល់េសវកម�  និងអពំីស� នភាពហិរ�� វត�ុ
របស់ខ�ួន។ 
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ទងំេនះ្រត�វកណំតអ់ពំសីកម�ភាពហមឃាត ់េគាលករណ៍ទទួលយកនិងបេ�� �សហនភិយ័ (risk tolerance and 

aversion pr inciples) ជាបឋមេ្រកមរបូភាពជាែខល ហនិភយ័សច្់របាកង់យ្រស�ល និងសធនភាព

អប្បបរមា (solvency b uffers) ក្រមតិកណំតេ់លហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ និងេគាលនេយាបាយេដះ្រសយ

ស� នភាពវបិត� ិ (ែផនករយថាភាព)។ េគាលនេយាបាយទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា េហយម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម (compliance f unctions) ្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនូវករវយតៃម�ែដលមាន

េគាលេដេដម្បធីានានូវករយល់ច្បោស់លស់ និងករអនុវត�បានេពញេលញនូវេគាលនេយាបាយេនាះ។ 

៤.៦. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ្រត�វទទលួខុស្រត�វក�ុងករផ�ល់ធនធានមនុស្ស្រគប្់រគាន ់ និងមានគុណវឌុ្ឍិ
េដម្បបីំេពញតួនាទី្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេនះជាអចិៃ�ន�យ ៍ នងិ្របច្ំរគា។ ក�ុងេគាលេដទទួលយក និង្រគប្់រគង

ហនភិយ័េដយ្រប�ង្របយត័� ធនធានទងំេនះ្រត�វឱ្យ្រសបតមភាពស�ុគស� ញ ទំហំ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់

្រគឹះស� ន។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក្៏រត�វធានាែដរថាសវនកម�ៃផ�ក�ុងអច្រប្រពឹត�ិេទេដយឯករជ្យតមរយៈ ១) ករ

មានបុគ�លិក្រគប្់រគាន ់ ២) ករមានលទ�ភាពេពញេលញក�ុងករទទួលបានពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ចបំាចស់្រមាប់

បំេពញេបសកកម�របស់ខ�ួនក�ុង្រគឹះស� នទងំមូល និង ៣) ករបំពកនូ់វបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ានសម្រសប លទ�ភាព

េ្រប្របាស់្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន ករបណ�ុ ះបណា� លធនធានស្រមាបេ់រៀបចំវធិីស�ស� និងែផនករសវនកម� ។ 
  

្របករ ៥.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ : ករ្រត�តពនិិត្យអចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា 

៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈែដលមានឋនៈេស� ្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�

ជារមួ ពកព់ន័�នឹង្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វមានប��ូ លទងំមុខងរ្រត�តពនិិត្យជា

អចិៃ�ន�យ ៍និង្របច្ំរគា។ 

៥.២.  ករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ្៍រត�វបានបេង�ត និងេរៀបចំេឡង េដម្ប្ីរត�តពិនតិ្យជា្របចនូំវ : 

ក. ករ្របតិបត�ិតមច្បោបន់ិងបទប�� ជាធរមាន បទដ� នវជិា� ជីវៈនិង្រកមសីលធម ៌និងបទប��  

េដយែឡកេផ្សងេទៀតេចញេដយអជា� ធរទីផ្សោរ ែដលទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ ្រពមទងំេគាលនេយាបាយ និងករែណនាេំផ្សងៗរបស់គណៈមានសិទ�ិសេ្រមច 

(decision-making body) ។ 

ខ.  អតិ�ភាពនិង្របសិទ�ភាពៃននតីិវធិីនិងដំេណ រករ េដម្បេីជៀសវង ឬេដះ្រសយស� នភាព

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍េបចបំាច។់ 

គ. ករអនុមត័សុវតិ�ភាព នងិករេធ�សុពលភាពៃន្របតិបត�ិករែដលបានប��ប្់រសបតម

េគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករែដលមាន្រសប ់ ពកព់ន័�នឹងសិទ�ិអំណាច  ករែបង

ែចកភារកិច� និងឯករជ្យភាពៃនករសេ្រមចចិត� និងករពិនិត្យេឡងវញិ។ 

ឃ. ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវតុ�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងជាកល់ក ់ ពកព់ន័�នងឹករ

កំណតអ់ត�ស�� ណ ករវស់ែវង ក្រមតិកណំត ់និងករតមដននូវរល់្របេភទហនភិយ័ែដល

ពកព់ន័�នឹងសកម�ភាពនិង្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។ 
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៥.៣. ្រគឹះស� ន្រត�វមានធនធានមនុស្សសមរម្យទងំបរមិាណនិងគុណភាព រមួទងំ្របពន័�បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ានផងែដរ ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ែដល្រត�វែតបានអនុវត�តមរយៈករចតត់ងំ ដូចតេទ៖ 

ក. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានឋនានុ្រកមសម្រសបនឹងរចនាសម�ន័�ចតត់ងំ េដយមានករទទួល

ខុស្រត�វ្រត�តពិនិត្យច្បោស់លស់ និងមនិមានទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាមយួករទទលួខុស្រត�វ

ែផ�ក្របតិបត�កិរេផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� ន ឬ 

ខ. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានភារកិច�អនុវត�ែតករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យប៍៉េុណា� ះ េហយែដល្រត�វ

កររយករណ៍េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល  ែតេដយឯករជ្យភាពជូនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលឯករជ្យមា� ក ់ឬគណៈមានឋនៈេស� ឬ 

គ. ម្រនី�បុគ�លិកែដលមានភារកិច�ែផ�ក្របតិបត�ិករ ែដលភារកិច� េនាះពុំមានទំនាស់      

ផល្របេយាជន ៍ជាមយួមុខងរ្រត�តពិនិត្យ និងែដលបានែចកដចេ់ដយែឡកនិងច្បោស់លស់ពី
មុខងរ្របតបិត�ិករ ឬ 

ឃ. បន្សណំាមយួៃនវធិីទងំបីខងេលែដលសម្រសបតម្របេភទ ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំ 

ហនិភយ័ពកព់ន័�នឹង្របតបិត�ិករ្របចៃំថ� និងេដយអ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ចតត់ងំរបស់ 

្រគឹះស� ន។  

៥.៤. សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ្របច្ំរគាែដល្រត�វមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្រត�តពិនិត្យ 

អចិៃ�ន�យ ៍ និងពីែផ�ក្របតិបត�កិរ។ េលសពីេនះ សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទទួលខុស្រត�វេលករងរណាែដលមាន

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ និងអចរខំនដល់ឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�េឡយ។ ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វរយ

ករណ៍េទ្របធានគណៈកម�ករសវនកម�។  

៥.៥. ្រគឹះស� ន្រត�វេស�សំុករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុននឹងេធ�ករែតងតងំជាផ�ូវករ 

នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម  េដយ្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវ្របវត�ិរបូ ករពិពណ៌នា 

លំអិតអំពីសវតវជិា� ជីវៈនិងបទពិេសធន ៍ វ�ិ� បនប្រតប�� កក់រសិក្សោ ្រពមទងំឯកសរពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចជូនដំណឹងអពំីករបដិេសធរបស់ខ�ួន ចំេពះករែតងតងំេនាះក�ុងរយៈេពល ១៥ 

(ដប្់របា)ំ ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ីៃថ�បានទទួលឯកសរ្រតឹម្រត�វេពញេលញស�ីពីករែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មានសិទ�ិេធ�ទំនាកទ់ំនងេដយផា� ល់ជាមយួ ឬេលកសំេណ េផ្សងៗេទកន្់របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុងនងិ

្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម។ រល់ករផា� ស់ប�ូរ ប�្ឈប ់ ឬបេណ� ញេចញ នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធាន 

មុខងរ្របតិបត�ិតម ្រត�វែតបានជូនដំណឹងជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយេសចក�ីសេ្រមចេនះ្រត�វែត

បានេធ�េឡងេដយមានេហតុផលសមរម្យ ( duly motivated ) និង្រត�វរយករណ៍ច្បោស់លស់ជូនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

៥.៦. ចំេពះ្រក�មហិរ�� វត�ុនិងកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ  ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងមុខងរ

្របតិបត�តិមេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វមានកតព�កិច�រយករណ៍ ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៥.៥ ខងេល។ របាយ

ករណ៍ទងំេនះ្រត�វែតមានភា� បជ់ាមយួនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងែដលអចងយ
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៥.៣. ្រគឹះស� ន្រត�វមានធនធានមនុស្សសមរម្យទងំបរមិាណនិងគុណភាព រមួទងំ្របពន័�បេច�កវទិ្យោ

ពត័ម៌ានផងែដរ ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ែដល្រត�វែតបានអនុវត�តមរយៈករចតត់ងំ ដូចតេទ៖ 

ក. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានឋនានុ្រកមសម្រសបនឹងរចនាសម�ន័�ចតត់ងំ េដយមានករទទួល

ខុស្រត�វ្រត�តពិនិត្យច្បោស់លស់ និងមនិមានទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាមយួករទទលួខុស្រត�វ

ែផ�ក្របតិបត�កិរេផ្សងេទៀតរបស់្រគឹះស� ន ឬ 

ខ. ម�ន�ីបុគ�លិកែដលមានភារកិច�អនុវត�ែតករ្រត�តពនិិត្យអចៃិ�ន�យប៍៉ុេណា� ះ េហយែដល្រត�វ

កររយករណ៍េដយផា� ល់ ឬេដយ្របេយាល  ែតេដយឯករជ្យភាពជូនសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាលឯករជ្យមា� ក ់ឬគណៈមានឋនៈេស� ឬ 

គ. ម្រនី�បុគ�លិកែដលមានភារកិច�ែផ�ក្របតិបត�ិករ ែដលភារកិច� េនាះពុំមានទំនាស់      

ផល្របេយាជន ៍ជាមយួមុខងរ្រត�តពិនិត្យ និងែដលបានែចកដចេ់ដយែឡកនិងច្បោស់លស់ពី
មុខងរ្របតបិត�ិករ ឬ 

ឃ. បន្សណំាមយួៃនវធិីទងំបីខងេលែដលសម្រសបតម្របេភទ ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំ 

ហនិភយ័ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករ្របចៃំថ� និងេដយអ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ចតត់ងំរបស់ 

្រគឹះស� ន។  

៥.៤. សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ្របច្ំរគាែដល្រត�វមានឯករជ្យភាពពីមុខងរ្រត�តពិនិត្យ 

អចិៃ�ន�យ ៍ និងពីែផ�ក្របតិបត�កិរ។ េលសពីេនះ សវនកម�ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទទួលខុស្រត�វេលករងរណាែដលមាន

ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ និងអចរខំនដល់ឯករជ្យភាពៃនករវយតៃម�េឡយ។ ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វរយ

ករណ៍េទ្របធានគណៈកម�ករសវនកម�។  

៥.៥. ្រគឹះស� ន្រត�វេស�សំុករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុននឹងេធ�ករែតងតងំជាផ�ូវករ 

នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម  េដយ្រត�វភា� បម់កជាមយួនូវ្របវត�ិរបូ ករពិពណ៌នា 

លំអិតអំពីសវតវជិា� ជីវៈនិងបទពិេសធន ៍ វ�ិ� បនប្រតប�� កក់រសិក្សោ ្រពមទងំឯកសរពកព់ន័�េផ្សងេទៀត។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចជូនដំណឹងអពំីករបដិេសធរបស់ខ�ួន ចំេពះករែតងតងំេនាះក�ុងរយៈេពល ១៥ 

(ដប្់របា)ំ ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ីៃថ�បានទទួលឯកសរ្រតឹម្រត�វេពញេលញស�ីពីករែតងតងំ។ ធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា មានសិទ�ិេធ�ទំនាកទ់ំនងេដយផា� ល់ជាមយួ ឬេលកសំេណ េផ្សងៗេទកន្់របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុងនងិ

្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម។ រល់ករផា� ស់ប�ូរ ប�្ឈប ់ ឬបេណ� ញេចញ នូវ្របធានសវនកម�ៃផ�ក�ុង និង្របធាន 

មុខងរ្របតិបត�ិតម ្រត�វែតបានជូនដំណឹងជាបនា� នម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយេសចក�ីសេ្រមចេនះ្រត�វែត

បានេធ�េឡងេដយមានេហតុផលសមរម្យ ( duly motivated ) និង្រត�វរយករណ៍ច្បោស់លស់ជូនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

៥.៦. ចំេពះ្រក�មហិរ�� វត�ុនិងកុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុ  ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងមុខងរ

្របតិបត�តិមេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វមានកតព�កិច�រយករណ៍ ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៥.៥ ខងេល។ របាយ

ករណ៍ទងំេនះ្រត�វែតមានភា� បជ់ាមយួនូវរចនាសម�ន័�ចតត់ងំេគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីៃផ�ក�ុងែដលអចងយ

706

យល់អំពីែបបបទរយករណ៍ និងអំពីទំនាកទ់ំនងជាមយួម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកដៃទេទៀតរបស់ស� បន័េផ្សងៗ

ែដលស�ិតេនក�ុង្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ កុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុជាមយួគា� ។ 

 

     ជំពូក ៣ 
េសវកម�ផ�លេ់ដយតតិយភាគ ី 

 
្របករ ៦.- េសវកម�ផ�លេ់ដយតតយិភាគ ីែដលមនិែមនជាសវនកម�ៃផ�ក�ងុ  

 ៦.១. េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី( O utsourced act ivities and s ervices ) ដូចមានែចងក�ុង

្របករ៣ ៃន្របកសេនះ ្រត�វៈ  

ក. ស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យេលករ្របតិបត�ិតម េដម្បធីានាថាសកម�ភាពទងំេនះមនិ្រត�វបាន

ហមឃាតេ់ដយច្បោបឬ់បទប�� ណាមយួឬេដយេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ខ.  មានកិច�្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងតតិយភាគីនិង្រគឹះស� ន។ 

គ. បានអនុវត�ក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផ�ូវករមយួ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យអ�កផ�ល់េសវកម� 

ជាតតិយភាគីរបស់្រគឹះស� ន។ 

 ៦.២. ក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កផ�ល់េសវកម�ជាតតិយភាគី ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថា តតិយភាគីេនាះ  

ក. ធានាក្រមតិគុណភាពែដលេឆ�យតបនងឹ្របតិបត�ិករធម�តៃនេសវកម� េហយក�ុងករណីមាន

េហតុករណ៍េកតេឡង តតិយភាគី្រត�វេ្រប្របាស់នីតិវធិី និងយន�ករយថាភាព (Contingency 

procedures a nd m echanisms) សំេដផ�ល់េសវកម�េឡងវញិក�ុងរយៈេពលមយួែដល

្រគឹះស� នអចទទួលយកបាន។ 

ខ. អនុវត�យន�ករបនា� ន ់ (emergency m echanisms) ក�ុងករណីមានករលំបាកធ�នធ់�រ 

បះ៉ពល់ដល់និរន�ភាពៃនេសវកម� ឬ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាែផនករនិរន�ភាពរបស់ខ�ួនបានគិត

គូរេទដល់េសណារយី៉ូ ែដលក�ុងេនាះតតិយភាគីគា� នលទ�ភាពផ�ល់េសវដល់្រគឹះស� នេឡងវញិ

បាន។ 

គ. មនិ្រត�វែកែ្របធំដំុេលេសវកម�របស់ខ�ួន េដយគា� នករយល់្រពមជាមុនពី្រគះឹស� នេឡយ

និងក�ុងរយៈេពលសម្រសបមយួែដលចបំាចស់្រមាបច់តវ់ធិានករជំនួស។ 

ឃ. ្របតិបត�ិតមនីតិវធិីរបស់្រគឹះស� នពកព់ន័�នងឹរចនាសម�ន័� និងករអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ

េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

ង. ផ�ល់ដល់្រគឹះស� ននូវរល់ពត័ម៌ានពកព់ន័�ទងំអស់អពំីេសវកម�របស់ខ�ួន េបចបំាច ់េហយ   

្រគឹះស� នអចចុះពិនតិ្យដល់ទីកែន�ង្រសបតមកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានែដលបានកំណត។់ 

ច. ្រត�វរយករណ៍េទ្រគឹះស� នជា្របចអំំពីដំេណ រករផ�ល់េសវកម�  និងអំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុ
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យល់អំពីែបបបទរយករណ៍ និងអំពីទំនាកទ់ំនងជាមយួម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកដៃទេទៀតរបស់ស� បន័េផ្សងៗ

ែដលស�ិតេនក�ុង្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ កុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុជាមយួគា� ។ 

 

     ជំពូក ៣ 
េសវកម�ផ�លេ់ដយតតិយភាគ ី 

 
្របករ ៦.- េសវកម�ផ�លេ់ដយតតយិភាគ ីែដលមនិែមនជាសវនកម�ៃផ�ក�ងុ  

 ៦.១. េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី( O utsourced act ivities and s ervices ) ដូចមានែចងក�ុង

្របករ៣ ៃន្របកសេនះ ្រត�វៈ  

ក. ស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យេលករ្របតិបត�ិតម េដម្បធីានាថាសកម�ភាពទងំេនះមនិ្រត�វបាន

ហមឃាតេ់ដយច្បោបឬ់បទប�� ណាមយួឬេដយេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ខ.  មានកិច�្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងតតិយភាគីនិង្រគឹះស� ន។ 

គ. បានអនុវត�ក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផ�ូវករមយួ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យអ�កផ�ល់េសវកម� 

ជាតតិយភាគីរបស់្រគឹះស� ន។ 

 ៦.២. ក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កផ�ល់េសវកម�ជាតតិយភាគី ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថា តតិយភាគីេនាះ  

ក. ធានាក្រមតិគុណភាពែដលេឆ�យតបនងឹ្របតិបត�ិករធម�តៃនេសវកម� េហយក�ុងករណីមាន

េហតុករណ៍េកតេឡង តតិយភាគី្រត�វេ្រប្របាស់នីតិវធិី និងយន�ករយថាភាព (Contingency 

procedures a nd m echanisms) សំេដផ�ល់េសវកម�េឡងវញិក�ុងរយៈេពលមយួែដល

្រគឹះស� នអចទទួលយកបាន។ 

ខ. អនុវត�យន�ករបនា� ន ់ (emergency m echanisms) ក�ុងករណីមានករលំបាកធ�នធ់�រ 

បះ៉ពល់ដល់និរន�ភាពៃនេសវកម� ឬ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាែផនករនិរន�ភាពរបស់ខ�ួនបានគិត

គូរេទដល់េសណារយី៉ូ ែដលក�ុងេនាះតតិយភាគីគា� នលទ�ភាពផ�ល់េសវដល់្រគឹះស� នេឡងវញិ

បាន។ 

គ. មនិ្រត�វែកែ្របធំដំុេលេសវកម�របស់ខ�ួន េដយគា� នករយល់្រពមជាមុនពី្រគះឹស� នេឡយ

និងក�ុងរយៈេពលសម្រសបមយួែដលចបំាចស់្រមាបច់តវ់ធិានករជំនួស។ 

ឃ. ្របតិបត�ិតមនីតិវធិីរបស់្រគឹះស� នពកព់ន័�នងឹរចនាសម�ន័� និងករអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ

េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

ង. ផ�ល់ដល់្រគឹះស� ននូវរល់ពត័ម៌ានពកព់ន័�ទងំអស់អពំីេសវកម�របស់ខ�ួន េបចបំាច ់េហយ   

្រគឹះស� នអចចុះពិនតិ្យដល់ទីកែន�ង្រសបតមកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានែដលបានកំណត។់ 

ច. ្រត�វរយករណ៍េទ្រគឹះស� នជា្របចអំំពីដំេណ រករផ�ល់េសវកម�  និងអំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុ
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ឆ. ផ�ល់ដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ពត័ម៌ានចបំាច ់ ទកទ់ិននងឹករអនុវត�ភារកិច�របស់

ខ�ួន េហយក�ុងករណីចបំាចធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ និងសមា� សនផ៍ា� ល់េន

ទីស� កក់ររបស់តតិយភាគ។ី 

៦.៣. ែផ�កេលករវយតៃម�ហនិភយ័របស់ខ�ួន សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�សវនកម�េឡងវញិតម្រគា េដយ

េផា� តជាសំខនេ់លេសវកម�របស់តតិយភាគី។ ភាពញឹកញាបៃ់នសវនកម�េនះ្រត�វអ្រស័យេទនឹងហនិភយ័ពក់

ពន័�េផ្សងៗរបស់្រគឹះស� ន។ ជាពិេសសករ្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�ិដូចបានកណំតខ់ងេល ្រត�វែតបានវយតៃម�

ជាកល់ករ់មួទងំអត�ិភាព សង�តភាព និង្របសិទ�ភាពៃនយន�ករបនា� ន ់និងែផនករយថាភាពផងែដរ។ 

 
្របករ ៧.- េសវកម�តតិយភាគីចេំពះករេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

៧.១. ចំេពះ្រគឹះស� នខ� តតូចែដលស�ិតេនក�ុង្រក�មធនាគារ ឬ្រក�មហិរ�� វត�ុមយួ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនអចពិចរណាេ្រជសេរ សតតិយភាគសី្រមាបក់រងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ប៉ុែន�

តតិយភាគីេនះមនិ្រត�វជា្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យែដលទទួលបន�ុកេធ�សវនកម�េល្រគឹះស� នេនាះ ឬជាសម�ន័�របស់

្រក�មហុ៊នេនាះេឡយ។ មុននឹងេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នឯកេទសឬនាយកដ� នសវនកម�ៃន្រក�មហុ៊នេមរបស់ខ�ួន

ស្រមាបដ់ំេណ រករសវនកម� ្រគឹះស� ន្រត�វែតសំុករអនុ�� តជាមុនពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយភា� បម់កជាមយួ

នូវទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានចបំាចេ់ដម្បជីាមូលដ� នក�ុងករសេ្រមចចិត�។ 

 ៧.២. េនេពលសេ្រមចេ្រជសេរ សតតិយភាគីស្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលទទួលបន�ុក្រត�វធានាថា : 

ក. េសវកម�ែដលតតិយភាគីផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នសម្រសបនឹងសកម�ភាព រចនាសម�ន័� នងិភាព

ស�ុគស� ញៃនអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

ខ. សវនកម�្រត�វអនុវត�្រសបតមបទដ� នល�បផុំតៃនទីផ្សោរ នងិេដយអ�កមានវជិា� ជីវៈែដលមាន

ករសិក្សោជំនាញ និងបទពិេសធនក៍�ុងករេធ�សវនកម�។ 

គ. ថវកិ្រគប្់រគានស់្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងេដម្បធីានាករេគារពតមរល់េគាលករណ៍ ដូច

ែដលបានកំណតក់�ុង្របកសេនះជាពិេសស េដម្បធីានាឯករជ្យភាពេពញេលញៃនសវនកម� 

ករវយតៃម� និងអនុសសន ៍និង 

ឃ. តតិយភាគីមានេពលេវល្រគប្់រគានេ់ដម្បេីធ�សវនកម�េល្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃនមុខងរ និង 

្របតិបត�ិករ្រសបតមែផនករសវនកម�្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ ែដល្រគបដណ� បេ់លរល់ហនិភយ័ 

និងែដលត្រម�វេដយបទប្ប�� ត�ិទងំឡាយែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះស�ីពី វដ� និងវសិលភាព

ៃនសវនកម�។ 

 ៧.៣. េលសពីេនះ រល់កតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៦ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពរបស់តតិយភាគី្រត�វ

ែតបានេគារពតមយ៉ាងមុងឺម៉ាត ់ ពីេ្រពះសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វបានចតទុ់កថាជាសកម�ភាពសំខនដូ់ចមានែចងក�ុង

្របករ ៣។ ជាពិេសសែផនករយថាភាពសម្រសប្រត�វមានែចងអំពីដំេណាះ្រសយដៃទេទៀត េដម្បេីជៀសវង
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ឆ. ផ�ល់ដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ពត័ម៌ានចបំាច ់ ទកទ់ិននងឹករអនុវត�ភារកិច�របស់

ខ�ួន េហយក�ុងករណីចបំាចធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ និងសមា� សនផ៍ា� ល់េន

ទីស� កក់ររបស់តតិយភាគ។ី 

៦.៣. ែផ�កេលករវយតៃម�ហនិភយ័របស់ខ�ួន សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�សវនកម�េឡងវញិតម្រគា េដយ

េផា� តជាសំខនេ់លេសវកម�របស់តតិយភាគី។ ភាពញឹកញាបៃ់នសវនកម�េនះ្រត�វអ្រស័យេទនឹងហនិភយ័ពក់

ពន័�េផ្សងៗរបស់្រគឹះស� ន។ ជាពិេសសករ្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�ិដូចបានកណំតខ់ងេល ្រត�វែតបានវយតៃម�

ជាកល់ករ់មួទងំអត�ិភាព សង�តភាព និង្របសិទ�ភាពៃនយន�ករបនា� ន ់និងែផនករយថាភាពផងែដរ។ 

 
្របករ ៧.- េសវកម�តតិយភាគីចេំពះករេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

៧.១. ចំេពះ្រគឹះស� នខ� តតូចែដលស�ិតេនក�ុង្រក�មធនាគារ ឬ្រក�មហិរ�� វត�ុមយួ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនអចពិចរណាេ្រជសេរ សតតិយភាគីស្រមាបក់រងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ប៉ុែន�

តតិយភាគីេនះមនិ្រត�វជា្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យែដលទទួលបន�ុកេធ�សវនកម�េល្រគឹះស� នេនាះ ឬជាសម�ន័�របស់

្រក�មហុ៊នេនាះេឡយ។ មុននឹងេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នឯកេទសឬនាយកដ� នសវនកម�ៃន្រក�មហុ៊នេមរបស់ខ�ួន

ស្រមាបដ់ំេណ រករសវនកម� ្រគឹះស� ន្រត�វែតសំុករអនុ�� តជាមុនពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយភា� បម់កជាមយួ

នូវទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានចបំាចេ់ដម្បជីាមូលដ� នក�ុងករសេ្រមចចិត�។ 

 ៧.២. េនេពលសេ្រមចេ្រជសេរ សតតិយភាគីស្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលទទួលបន�ុក្រត�វធានាថា : 

ក. េសវកម�ែដលតតិយភាគីផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នសម្រសបនឹងសកម�ភាព រចនាសម�ន័� នងិភាព

ស�ុគស� ញៃនអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

ខ. សវនកម�្រត�វអនុវត�្រសបតមបទដ� នល�បផុំតៃនទីផ្សោរ នងិេដយអ�កមានវជិា� ជីវៈែដលមាន

ករសិក្សោជំនាញ និងបទពិេសធនក៍�ុងករេធ�សវនកម�។ 

គ. ថវកិ្រគប្់រគានស់្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងេដម្បធីានាករេគារពតមរល់េគាលករណ៍ ដូច

ែដលបានកំណតក់�ុង្របកសេនះជាពិេសស េដម្បធីានាឯករជ្យភាពេពញេលញៃនសវនកម� 

ករវយតៃម� និងអនុសសន ៍និង 

ឃ. តតិយភាគីមានេពលេវល្រគប្់រគានេ់ដម្បេីធ�សវនកម�េល្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃនមុខងរ និង 

្របតិបត�ិករ្រសបតមែផនករសវនកម�្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ ែដល្រគបដណ� បេ់លរល់ហនិភយ័ 

និងែដលត្រម�វេដយបទប្ប�� ត�ិទងំឡាយែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះស�ីពី វដ� និងវសិលភាព

ៃនសវនកម�។ 

 ៧.៣. េលសពីេនះ រល់កតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៦ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពរបស់តតិយភាគី្រត�វ

ែតបានេគារពតមយ៉ាងមុងឺម៉ាត ់ ពីេ្រពះសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វបានចតទុ់កថាជាសកម�ភាពសំខនដូ់ចមានែចងក�ុង

្របករ ៣។ ជាពិេសសែផនករយថាភាពសម្រសប្រត�វមានែចងអំពីដំេណាះ្រសយដៃទេទៀត េដម្បេីជៀសវង
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ករបង� ក ់ ឬករពន្យោរណាមយួ ក�ុងករបំេពញែផនករសវនកម� េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យែដលទទួលបន�ុក។ 
ជំពូក ៤ 

ករ្របតិបត�ិតម  
 

្របករ ៨.- ករែតងតងំ និងករទទលួខសុ្រត�វរបសម់�ន�ីមខុងរ្របតបិត�ិតម 

 ៨.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័រចនាសម�ន័�ៃនមខុងរ្របតិបត�ិតម (Compliance F unction) ឱ្យ 

បានសម្រសប េដម្បគីា្ំរទដល់ករបំេពញភារកិច� និងករទទួលខុស្រត�វ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រសបតមទំហំ 

ភាពស�ុគស� ញ បណា� ញ ករចូលភាគកម� និងហនភិយ័ពកព់ន័�នងឹអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ មុខងរ្របតិបត�ិ
តម្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតមមា� កែ់ដលមនិពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករ

អជីវកម� េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វរយករណ៍េទ

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 

 ៨.២. ករែតងតងំ ករផា� ស់ប�ូរ ករប�្ឈប ់ករបេណ� ញេចញ ឬករលែលងរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិ
តម ្រត�វែតបានជូនដណឹំងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចមានែចងក�ុងចំណុច ៥.៥ និង ៥.៦ ៃន្របករ៥ ។ 

 ៨.៣. ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យព៍កព់ន័�នឹងករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ�� ប្ប-

ទនេភរវកម� និងេគាលនេយាបាយ “ស� ល់អតិថជិនរបស់ខ�ួន” ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងេដយផា� ល់របស់ម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម។ អ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ៃនមុខងរ្របតិបត�ិតមេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិី ្រត�វែតអច

ជួយ គា្ំរទយ៉ាងេពញេលញចំេពះកិច�សហកររវងម�ន�ីមខុងរ្របតិបត�ិតមនិងម�ន�បីគុ�លិក ្រពមទងំែផ�កដៃទ

េទៀតែដលពក់ព័ន�និងករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម ដូចជានាយកដ� នហិរ�� វត�ុ  និងកររយករណ៍

គណេនយ្យ និងគតិយុត�ជាេដម។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វែតចូលរមួជា្របព័ន�ក�ុងករអនុវត�នីតិវធិី 

វសី្សលប�៉�វងី (whistle blowing) ដូចមានែចងក�ុង្របករ១១។  
 

្របករ ៩.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យករ្របតបិត�ិតម 

 ៩.១. ្របពន័�្រត�តពនិិត្យករ្របតិបត�តិម្រត�វែតបានបេង�ត និងេរៀបចឱំ្យ្រសបតមេគាលនេយាបាយ 

ែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និង្រត�វែតមានដំេណ រករ និងនីតិវធិីសម្រសប្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨។ 

៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគប្់រគានដ់ល់ម�ន�បីុគ�លិកែដលពកព់ន័�ស�ីពនីតីិវធិី្រត�ត

ពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមឱ្យ្រសបតម្របតិបត�ិករ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលម�ន�ីទងំេនាះអនុវត�។ 

៩.៣. ្របពន័�និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមទងំឡាយ ្រត�វែតបានេរៀបចំេឡងេដម្បទីបស់� ត់

ហនិភយ័ៃនករមនិ្របតិបត�តិមដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ និងេដម្បេីដះ្រសយឱ្យបានឆាបប់ំផុតនូវប��  ឬករ

បារម�អំពីករមនិ្របតបិត�ិតមជាសក� នុពលណាមយួ។ ក�ុងេគាលបំណងេនះ  ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតវិធិីនិង

ដំេណ រករស្រមាបវ់យតៃម�ករ្របតិបត�ិតមែដលរមួមាន : 
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យល់អំពីែបបបទរយករណ៍ និងអំពីទំនាកទ់ំនងជាមយួម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុកដៃទេទៀតរបស់ស� បន័េផ្សងៗ

ែដលស�ិតេនក�ុង្រក�ម្រគឹះស� ន ឬ កុងក�ូេមរ៉ហិរ�� វត�ុជាមយួគា� ។ 

 

     ជំពូក ៣ 
េសវកម�ផ�លេ់ដយតតិយភាគ ី 

 
្របករ ៦.- េសវកម�ផ�លេ់ដយតតយិភាគ ីែដលមនិែមនជាសវនកម�ៃផ�ក�ងុ  

 ៦.១. េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី( O utsourced act ivities and s ervices ) ដូចមានែចងក�ុង

្របករ៣ ៃន្របកសេនះ ្រត�វៈ  

ក. ស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យេលករ្របតិបត�ិតម េដម្បធីានាថាសកម�ភាពទងំេនះមនិ្រត�វបាន

ហមឃាតេ់ដយច្បោបឬ់បទប�� ណាមយួឬេដយេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ខ.  មានកិច�្រពមេ្រព�ងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងតតិយភាគនីិង្រគឹះស� ន។ 

គ. បានអនុវត�ក�ុង្រកបខណ� េគាលនេយាបាយផ�ូវករមយួ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យអ�កផ�ល់េសវកម� 

ជាតតិយភាគីរបស់្រគឹះស� ន។ 

 ៦.២. ក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កផ�ល់េសវកម�ជាតតិយភាគី ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថា តតិយភាគីេនាះ  

ក. ធានាក្រមតិគុណភាពែដលេឆ�យតបនងឹ្របតិបត�ិករធម�តៃនេសវកម� េហយក�ុងករណីមាន

េហតុករណ៍េកតេឡង តតិយភាគី្រត�វេ្រប្របាស់នីតិវធិី និងយន�ករយថាភាព (Contingency 

procedures a nd m echanisms) សំេដផ�ល់េសវកម�េឡងវញិក�ុងរយៈេពលមយួែដល

្រគឹះស� នអចទទួលយកបាន។ 

ខ. អនុវត�យន�ករបនា� ន ់ (emergency m echanisms) ក�ុងករណីមានករលំបាកធ�នធ់�រ 

បះ៉ពល់ដល់និរន�ភាពៃនេសវកម� ឬ្រគឹះស� ន្រត�វធានាថាែផនករនិរន�ភាពរបស់ខ�ួនបានគិត

គូរេទដល់េសណារយី៉ូ ែដលក�ុងេនាះតតិយភាគីគា� នលទ�ភាពផ�ល់េសវដល់្រគឹះស� នេឡងវញិ

បាន។ 

គ. មនិ្រត�វែកែ្របធំដំុេលេសវកម�របស់ខ�ួន េដយគា� នករយល់្រពមជាមុនពី្រគះឹស� នេឡយ

និងក�ុងរយៈេពលសម្រសបមយួែដលចបំាចស់្រមាបច់តវ់ធិានករជំនួស។ 

ឃ. ្របតិបត�ិតមនីតិវធិីរបស់្រគឹះស� នពកព់ន័�នងឹរចនាសម�ន័� និងករអនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យ

េសវកម�ែដលផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

ង. ផ�ល់ដល់្រគឹះស� ននូវរល់ពត័ម៌ានពកព់ន័�ទងំអស់អពំីេសវកម�របស់ខ�ួន េបចបំាច ់េហយ   

្រគឹះស� នអចចុះពិនតិ្យដល់ទីកែន�ង្រសបតមកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានែដលបានកំណត។់ 

ច. ្រត�វរយករណ៍េទ្រគឹះស� នជា្របចអំំពីដំេណ រករផ�ល់េសវកម�  និងអំពីស� នភាពហិរ�� វត�ុ
របស់ខ�ួន។ 

707

ឆ. ផ�ល់ដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ពត័ម៌ានចបំាច ់ ទកទ់ិននងឹករអនុវត�ភារកិច�របស់

ខ�ួន េហយក�ុងករណីចបំាចធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ និងសមា� សនផ៍ា� ល់េន

ទីស� កក់ររបស់តតិយភាគ។ី 

៦.៣. ែផ�កេលករវយតៃម�ហនិភយ័របស់ខ�ួន សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�សវនកម�េឡងវញិតម្រគា េដយ

េផា� តជាសំខនេ់លេសវកម�របស់តតិយភាគី។ ភាពញឹកញាបៃ់នសវនកម�េនះ្រត�វអ្រស័យេទនឹងហនិភយ័ពក់

ពន័�េផ្សងៗរបស់្រគឹះស� ន។ ជាពិេសសករ្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�ិដូចបានកណំតខ់ងេល ្រត�វែតបានវយតៃម�

ជាកល់ករ់មួទងំអត�ិភាព សង�តភាព និង្របសិទ�ភាពៃនយន�ករបនា� ន ់និងែផនករយថាភាពផងែដរ។ 

 
្របករ ៧.- េសវកម�តតិយភាគីចេំពះករេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

៧.១. ចំេពះ្រគឹះស� នខ� តតូចែដលស�ិតេនក�ុង្រក�មធនាគារ ឬ្រក�មហិរ�� វត�ុមយួ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនអចពិចរណាេ្រជសេរ សតតិយភាគីស្រមាបក់រងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ប៉ុែន�

តតិយភាគីេនះមនិ្រត�វជា្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យែដលទទួលបន�ុកេធ�សវនកម�េល្រគឹះស� នេនាះ ឬជាសម�ន័�របស់

្រក�មហុ៊នេនាះេឡយ។ មុននឹងេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នឯកេទសឬនាយកដ� នសវនកម�ៃន្រក�មហុ៊នេមរបស់ខ�ួន

ស្រមាបដ់ំេណ រករសវនកម� ្រគឹះស� ន្រត�វែតសំុករអនុ�� តជាមុនពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយភា� បម់កជាមយួ

នូវទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានចបំាចេ់ដម្បជីាមូលដ� នក�ុងករសេ្រមចចិត�។ 

 ៧.២. េនេពលសេ្រមចេ្រជសេរ សតតិយភាគីស្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលទទួលបន�ុក្រត�វធានាថា : 

ក. េសវកម�ែដលតតិយភាគីផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នសម្រសបនឹងសកម�ភាព រចនាសម�ន័� នងិភាព

ស�ុគស� ញៃនអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

ខ. សវនកម�្រត�វអនុវត�្រសបតមបទដ� នល�បផុំតៃនទីផ្សោរ នងិេដយអ�កមានវជិា� ជីវៈែដលមាន

ករសិក្សោជំនាញ និងបទពិេសធនក៍�ុងករេធ�សវនកម�។ 

គ. ថវកិ្រគប្់រគានស់្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងេដម្បធីានាករេគារពតមរល់េគាលករណ៍ ដូច

ែដលបានកំណតក់�ុង្របកសេនះជាពិេសស េដម្បធីានាឯករជ្យភាពេពញេលញៃនសវនកម� 

ករវយតៃម� និងអនុសសន ៍និង 

ឃ. តតិយភាគីមានេពលេវល្រគប្់រគានេ់ដម្បេីធ�សវនកម�េល្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃនមុខងរ និង 

្របតិបត�ិករ្រសបតមែផនករសវនកម�្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ ែដល្រគបដណ� បេ់លរល់ហនិភយ័ 

និងែដលត្រម�វេដយបទប្ប�� ត�ិទងំឡាយែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះស�ីពី វដ� និងវសិលភាព

ៃនសវនកម�។ 

 ៧.៣. េលសពីេនះ រល់កតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៦ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពរបស់តតិយភាគី្រត�វ

ែតបានេគារពតមយ៉ាងមុងឺម៉ាត ់ ពីេ្រពះសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វបានចតទុ់កថាជាសកម�ភាពសំខនដូ់ចមានែចងក�ុង

្របករ ៣។ ជាពិេសសែផនករយថាភាពសម្រសប្រត�វមានែចងអំពីដំេណាះ្រសយដៃទេទៀត េដម្បេីជៀសវង
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ឆ. ផ�ល់ដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវរល់ពត័ម៌ានចបំាច ់ ទកទ់ិននងឹករអនុវត�ភារកិច�របស់

ខ�ួន េហយក�ុងករណីចបំាចធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�ករ្រត�តពិនិត្យ និងសមា� សនផ៍ា� ល់េន

ទីស� កក់ររបស់តតិយភាគី។ 

៦.៣. ែផ�កេលករវយតៃម�ហនិភយ័របស់ខ�ួន សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វេធ�សវនកម�េឡងវញិតម្រគា េដយ

េផា� តជាសំខនេ់លេសវកម�របស់តតិយភាគី។ ភាពញឹកញាបៃ់នសវនកម�េនះ្រត�វអ្រស័យេទនឹងហនិភយ័ពក់

ពន័�េផ្សងៗរបស់្រគឹះស� ន។ ជាពិេសសករ្របតិបត�ិតមបទប្ប��ត�ិដូចបានកណំតខ់ងេល ្រត�វែតបានវយតៃម�

ជាកល់ករ់មួទងំអត�ិភាព សង�តភាព និង្របសិទ�ភាពៃនយន�ករបនា� ន ់និងែផនករយថាភាពផងែដរ។ 

 
្របករ ៧.- េសវកម�តតិយភាគីចេំពះករេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

៧.១. ចំេពះ្រគឹះស� នខ� តតូចែដលស�ិតេនក�ុង្រក�មធនាគារ ឬ្រក�មហិរ�� វត�ុមយួ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនអចពិចរណាេ្រជសេរ សតតិយភាគសី្រមាបក់រងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ប៉ុែន�

តតិយភាគីេនះមនិ្រត�វជា្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យែដលទទួលបន�ុកេធ�សវនកម�េល្រគឹះស� នេនាះ ឬជាសម�ន័�របស់

្រក�មហុ៊នេនាះេឡយ។ មុននឹងេ្រជសេរ ស្រក�មហុ៊នឯកេទសឬនាយកដ� នសវនកម�ៃន្រក�មហុ៊នេមរបស់ខ�ួន

ស្រមាបដ់ំេណ រករសវនកម� ្រគឹះស� ន្រត�វែតសំុករអនុ�� តជាមុនពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយភា� បម់កជាមយួ

នូវទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានចបំាចេ់ដម្បជីាមូលដ� នក�ុងករសេ្រមចចិត�។ 

 ៧.២. េនេពលសេ្រមចេ្រជសេរ សតតិយភាគីស្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ែដលទទួលបន�ុក្រត�វធានាថា : 

ក. េសវកម�ែដលតតិយភាគីផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នសម្រសបនឹងសកម�ភាព រចនាសម�ន័� នងិភាព

ស�ុគស� ញៃនអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

ខ. សវនកម�្រត�វអនុវត�្រសបតមបទដ� នល�បផុំតៃនទីផ្សោរ នងិេដយអ�កមានវជិា� ជីវៈែដលមាន

ករសិក្សោជំនាញ និងបទពិេសធនក៍�ុងករេធ�សវនកម�។ 

គ. ថវកិ្រគប្់រគានស់្រមាបេ់ធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងេដម្បធីានាករេគារពតមរល់េគាលករណ៍ ដូច

ែដលបានកំណតក់�ុង្របកសេនះជាពិេសស េដម្បធីានាឯករជ្យភាពេពញេលញៃនសវនកម� 

ករវយតៃម� និងអនុសសន ៍និង 

ឃ. តតិយភាគីមានេពលេវល្រគប្់រគានេ់ដម្បេីធ�សវនកម�េល្រគបែ់ផ�កទងំអស់ៃនមុខងរ និង 

្របតិបត�ិករ្រសបតមែផនករសវនកម�្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ ែដល្រគបដណ� បេ់លរល់ហនិភយ័ 

និងែដលត្រម�វេដយបទប្ប�� ត�ិទងំឡាយែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះស�ីពី វដ� និងវសិលភាព

ៃនសវនកម�។ 

 ៧.៣. េលសពីេនះ រល់កតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៦ ពកព់ន័�នងឹសកម�ភាពរបស់តតិយភាគី្រត�វ

ែតបានេគារពតមយ៉ាងមុងឺម៉ាត ់ ពីេ្រពះសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វបានចតទុ់កថាជាសកម�ភាពសំខនដូ់ចមានែចងក�ុង

្របករ ៣។ ជាពិេសសែផនករយថាភាពសម្រសប្រត�វមានែចងអំពីដំេណាះ្រសយដៃទេទៀត េដម្បេីជៀសវង
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ករបង� ក ់ ឬករពន្យោរណាមយួ ក�ុងករបំេពញែផនករសវនកម� េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យែដលទទួលបន�ុក។ 
ជំពូក ៤ 

ករ្របតិបត�ិតម  
 

្របករ ៨.- ករែតងតងំ និងករទទលួខសុ្រត�វរបសម់�ន�ីមខុងរ្របតបិត�ិតម 

 ៨.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័រចនាសម�ន័�ៃនមខុងរ្របតិបត�ិតម (Compliance F unction) ឱ្យ 

បានសម្រសប េដម្បគីា្ំរទដល់ករបំេពញភារកិច� និងករទទួលខុស្រត�វ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រសបតមទំហំ 

ភាពស�ុគស� ញ បណា� ញ ករចូលភាគកម� និងហនភិយ័ពកព់ន័�នងឹអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ មុខងរ្របតិបត�ិ
តម្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតមមា� កែ់ដលមនិពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករ

អជីវកម� េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វរយករណ៍េទ

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 

 ៨.២. ករែតងតងំ ករផា� ស់ប�ូរ ករប�្ឈប ់ករបេណ� ញេចញ ឬករលែលងរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិ
តម ្រត�វែតបានជូនដណឹំងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចមានែចងក�ុងចំណុច ៥.៥ និង ៥.៦ ៃន្របករ៥ ។ 

 ៨.៣. ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យព៍កព់ន័�នឹងករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ�� ប្ប-

ទនេភរវកម� និងេគាលនេយាបាយ “ស� ល់អតិថជិនរបស់ខ�ួន” ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងេដយផា� ល់របស់ម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម។ អ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ៃនមុខងរ្របតិបត�ិតមេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិី ្រត�វែតអច

ជួយ គា្ំរទយ៉ាងេពញេលញចំេពះកិច�សហកររវងម�ន�ីមខុងរ្របតិបត�ិតមនិងម�ន�បីគុ�លិក ្រពមទងំែផ�កដៃទ

េទៀតែដលពក់ព័ន�និងករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម ដូចជានាយកដ� នហិរ�� វត�ុ  និងកររយករណ៍

គណេនយ្យ និងគតិយុត�ជាេដម។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វែតចូលរមួជា្របព័ន�ក�ុងករអនុវត�នីតិវធិី 

វសី្សលប�៉�វងី (whistle blowing) ដូចមានែចងក�ុង្របករ១១។  
 

្របករ ៩.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យករ្របតិបត�ិតម 

 ៩.១. ្របពន័�្រត�តពនិិត្យករ្របតិបត�តិម្រត�វែតបានបេង�ត និងេរៀបចឱំ្យ្រសបតមេគាលនេយាបាយ 

ែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និង្រត�វែតមានដំេណ រករ និងនីតិវធិីសម្រសប្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨។ 

៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគប្់រគានដ់ល់ម�ន�បីុគ�លិកែដលពកព់ន័�ស�ីពនីតីិវធិី្រត�ត

ពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមឱ្យ្រសបតម្របតិបត�ិករ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលម�ន�ីទងំេនាះអនុវត�។ 

៩.៣. ្របពន័�និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមទងំឡាយ ្រត�វែតបានេរៀបចំេឡងេដម្បទីបស់� ត់

ហនិភយ័ៃនករមនិ្របតិបត�តិមដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ និងេដម្បេីដះ្រសយឱ្យបានឆាបប់ំផុតនូវប��  ឬករ

បារម�អំពីករមនិ្របតបិត�ិតមជាសក� នុពលណាមយួ។ ក�ុងេគាលបំណងេនះ  ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតវិធិីនិង

ដំេណ រករស្រមាបវ់យតៃម�ករ្របតិបត�ិតមែដលរមួមាន : 
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ករបង� ក ់ ឬករពន្យោរណាមយួ ក�ុងករបំេពញែផនករសវនកម� េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យែដលទទួលបន�ុក។ 
ជំពូក ៤ 

ករ្របតិបត�ិតម  
 

្របករ ៨.- ករែតងតងំ និងករទទលួខសុ្រត�វរបសម់�ន�ីមខុងរ្របតបិត�ិតម 

 ៨.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័រចនាសម�ន័�ៃនមខុងរ្របតិបត�ិតម (Compliance F unction) ឱ្យ 

បានសម្រសប េដម្បគីា្ំរទដល់ករបំេពញភារកិច� និងករទទួលខុស្រត�វ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រសបតមទំហំ 

ភាពស�ុគស� ញ បណា� ញ ករចូលភាគកម� និងហនភិយ័ពកព់ន័�នងឹអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ មុខងរ្របតិបត�ិ
តម្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតមមា� កែ់ដលមនិពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករ

អជីវកម� េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វរយករណ៍េទ

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 

 ៨.២. ករែតងតងំ ករផា� ស់ប�ូរ ករប�្ឈប ់ករបេណ� ញេចញ ឬករលែលងរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិ
តម ្រត�វែតបានជូនដណឹំងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចមានែចងក�ុងចំណុច ៥.៥ និង ៥.៦ ៃន្របករ៥ ។ 

 ៨.៣. ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យព៍កព់ន័�នឹងករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ�� ប្ប-

ទនេភរវកម� និងេគាលនេយាបាយ “ស� ល់អតិថជិនរបស់ខ�ួន” ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងេដយផា� ល់របស់ម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម។ អ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ៃនមុខងរ្របតិបត�ិតមេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិី ្រត�វែតអច

ជួយ គា្ំរទយ៉ាងេពញេលញចំេពះកិច�សហកររវងម�ន�ីមខុងរ្របតិបត�ិតមនិងម�ន�បីគុ�លិក ្រពមទងំែផ�កដៃទ

េទៀតែដលពក់ព័ន�និងករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម ដូចជានាយកដ� នហិរ�� វត�ុ  និងកររយករណ៍

គណេនយ្យ និងគតិយុត�ជាេដម។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វែតចូលរមួជា្របព័ន�ក�ុងករអនុវត�នីតិវធិី 

វសី្សលប�៉�វងី (whistle blowing) ដូចមានែចងក�ុង្របករ១១។  
 

្របករ ៩.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យករ្របតិបត�ិតម 

 ៩.១. ្របពន័�្រត�តពនិិត្យករ្របតិបត�តិម្រត�វែតបានបេង�ត និងេរៀបចឱំ្យ្រសបតមេគាលនេយាបាយ 

ែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និង្រត�វែតមានដំេណ រករ និងនីតិវធិីសម្រសប្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨។ 

៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគប្់រគានដ់ល់ម�ន�បីុគ�លិកែដលពកព់ន័�ស�ីពនីតីិវធិី្រត�ត

ពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមឱ្យ្រសបតម្របតិបត�ិករ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលម�ន�ីទងំេនាះអនុវត�។ 

៩.៣. ្របពន័�និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមទងំឡាយ ្រត�វែតបានេរៀបចំេឡងេដម្បទីបស់� ត់

ហនិភយ័ៃនករមនិ្របតិបត�តិមដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ និងេដម្បេីដះ្រសយឱ្យបានឆាបប់ំផុតនូវប��  ឬករ

បារម�អំពីករមនិ្របតបិត�ិតមជាសក� នុពលណាមយួ។ ក�ុងេគាលបំណងេនះ  ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតវិធិីនិង

ដំេណ រករស្រមាបវ់យតៃម�ករ្របតិបត�ិតមែដលរមួមាន : 
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- នីតិវធិីស្រមាបក់រផ�ល់ករអនុមត័ជាមនុ និងជា្របពន័� រមួទងំេសចក�ីជូនដំណឹងជាលយ 

លក�ណ៍អក្សរពីម�ន�ីមុខងរ្របតិបតិ�តម ឬពីបុគ�លទទួលសិទ�ិពីម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតមក�ុងេគាលបំណង

េនះ ចំេពះផលិតផលថ�ីនិងសកម�ភាពថ�ី ករអនុវត�ឬករែកែ្របសំខន់ៗ េទេលផលិតផល និងេសវកម�

ែដលមាន្រសប ់និង 

  -   នីតិវធិីស្រមាប្់រត�តពិនិត្យ្របតិបត�ិករ ែដលបានប��បរ់ចួេហយ។ 

៩.៤. ជាែផ�កមយួៃន្របពន័�្រត�តពិនតិ្យករ្របតិបត�ិតម ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�តមដនមយួអំពកីរ

ែកែ្របបទប��  ឬវធិានទងំឡាយែដល្រត�វអនុវត�េទេល្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន ែដលមានដំេណ រករ

ជា្រប្រកតី និងជាញឹកញាបត់មែដលអចអនុវត�បាន េហយក�ុងបរកិរេនះជូនដំណឹងភា� មដល់ម�ន�បីុគ�លិកពក់

ពន័�ស�ីពីករែកែ្របទងំេនាះ។ 

 
ជំពូក ៥ 

ទំនាសផ់ល្របេយាជន៍ :  ករទបស់� ត់ និងដំេណាះ្រសយ 
 

្របករ ១០.- នីតិវិធី នងិយន�ករទបស់� តទ់ំនាសផ់ល្របេយាជន ៍

 ១០.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិ ី និងយន�ករេដម្បទីបស់� តស់� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន។៍ នីតិវធិី
និងយន�ករទងំេនះ្រត�វពឹងែផ�កជាពិេសសេលវធិាន និងេគាលករណ៍ដច៏្បោស់លស់ែដល្រត�វបានបេង�តេឡង  

ដូចជាឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ ករែបងែចកមុខងរភារកិច� ករ្របគល់សិទ�ិនិងគណេនយ្យ ភាពសម្រសប 

ឯករជ្យភាពៃនដំេណ រករេផ��ងផា� តគ់ណន ី ឬករេជៀសវងករេលកទឹកចតិ�ជាអវជិ�មាន េ្រកមរបូភាពជាករ

ផ�ល់្របាកឧ់បត�ម�បែន�មែដលអចេធ�ឱ្យមានឥទ�ពិលមនិល�ដល់ករ្រគប្់រគង និងករេ្រជសេរ សហនិភយ័េដយ

្រប�ង្របយត័� ករកនក់បម់លូប្រត ករ្រត�តពិនិត្យេលគុណភាព្រទព្យសកម�/ស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�លនិង

អសធនភាពជាេដម។ 

 ១០.២. ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វអនុម័តេគាលនេយាបាយទប់ស� ត់ស� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន៍ជា

សក� នុពល  និង្រត�វវយតៃម�េគាលនេយាបាយេនាះេឡងវញិ្របច្ំរគា។ េបចបំាចេ់គាលនេយាបាយេនះ្រត�វ

បានពិនិត្យេឡងវញិ និងែកលម�្រសបតមករវយតៃម�្របច្ំរគាេនាះ។ 

 ១០.៣. មុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វធានា ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូវេគាលនេយាបាយ និងនីត ិ

វធិីទងំេនាះ និង្រត�វរយករណ៍ជាលយលក�ណ៍អក្សរេទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុកនូវរល់

កំហុស ឬប�� ែដលបានរកេឃញ។ េហតុករណ៍េកតេឡង្រត�វមានកំណត្់រតជាឯកសរ េហយ្រត�វមាន

ករផ�ល់អនុសសនស៍្រមាបជ់ាវធិានករែកត្រម�វផងែដរ។ រល់វធិានករែកត្រម�វែដលបានដកេ់ចញ្រត�វែតបាន

អនុវត�តមភា� មេដយគា� នបង�ង។់ 
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្របករ ១១.- នីតិវិធវីសី្សលប�៉�វងី  

 ១១.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិីវសី្សលប៉�ូវងី “Whistle B lowing P rocedures”  ដូចមានែចង ក�ុង

្របករ ៣ ែដល្រត�វ្រកេសបនូវតួនាទីរបស់ម�ន�ីមខុងរ្របតិបត�ិតមផងែដរ ែដល្រត�វែតរក្សោរបាយករណ៍ជាករ

សមា� ត ់ជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក និងចតវ់ធិានករេដះ្រសយសម្រសប។ 

១១.២. ម�ន�ីបុគ�លិករបស់្រគឹះស� ន្រត�វយល់ដឹងច្បោស់លស់អំពីដំេណ រករ និងនីតិវធិីវសី្សលប៉�ូវងី  និង

្រត�វដឹងថានីតិវធិីេនាះផ�ល់ករករពរចំេពះខ�ួន ប៉ុែន� កទ៏មទរនូវករបំេពញភារកិច�េដយសុចរតិផងែដរ។ 

 

ជំពូក ៦ 
សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 

្របករ ១២.- រចនាសម�ន័�ៃនសវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 ១២.១. សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករៃផ�ក�ុង ែដល្រត�វបានចតត់ងំ

្រសបតមបទប្ប��ត�ិនិងកតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុងចណុំច ៥.៥ និង៥.៦ ៃន្របករ ៥ ៃន្របកសេនះ។ ្របធាន

សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វមានឯករជ្យភាពេពញេលញ រយករណ៍ផា� ល់េទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួល

បន�ុក និងមនិ្រត�វមានភារកចិ�្រត�តពិនតិ្យអចិៃ�ន�យ ៍ ឬករងរ្របតិបត�ិករេឡយ។ ជាពិេសស ្របធានសវនកម�

ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទទួលបន�ុកេលមុខងរ្របតិបតិ�តមេទ េហយដូចេនះគពុឺំអចមានតួនាទីពីរទន�ឹមគា� ជាម�ន�មីុខងរ

្របតិបត�តិមរបស់្រគឹះស� នេឡយ។ 

១២.២. ្របសិនេបសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វបានេធ�េឡងេដយតតិយភាគី រល់លក�ខណ� ៃនករេ្រប្របាស់

តតិយភាគីេនាះ ្រត�វែតេគារពតមកតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៧ នងិេគាលករណ៍ដូចមានែចងក�ុងជំពូក

េនះ។ 

 ១២.៣. មុខងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានម�ន�បីុគ�លិក្រគប្់រគានទ់ងំបរមិាណនិងគុណភាព្រសបតម

ទំហំ ភាពស�ុគស� ញៃនអជីវកម� និងរចនាសម�ន័�របស់្រគឹះស� ន។ តមករណីចំបាច់ ែបបបទរយករណ៍ 

ករវយតៃម�ករអនុវត� ករចតែ់ចងម�ន�បីុគ�លិក ករបណ�ុ ះបណា� ល ្រពមទងំវធិសី�ស� និងនីតិវធិីសវនកម� 

្រត�វេធ�េឡងក�ុងក្រមតិជា្រក�ម ។ 
 

្របករ ១៣.- េគាលបណំងៃនមុខងរសវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 ១៣.១.  សវនកម�ៃផ�ក�ុង មានភារកិច�អនុវត�ករងរសវនកម� និងេធ�ករអេង�ត្របច្ំរគា និង្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយ ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនិងគណៈ្រគប្់រគងនូវករវយតៃម�និងអនុសសន ៍ េដយ

មានឯកសរគា្ំរទេលចំណុចដូចខងេ្រកម :  

- ្របសិទ�ភាពៃនករកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង តមដន ្រគប្់រគង ដកក់្រមតិកណំត ់និងេប
ចបំាច ់នីតិវធិីនងិដំេណ រករកតប់ន�យហនិភយ័។ 
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-  ្របសិទ�ភាពៃននីតិវធិនីិងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង និងភាពសម្រសបៃនដំេណ រករែដល

បានបេង�តេឡងេដម្បទីបស់� តស់� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឬេបចបំាច ់ េដម្បេីដះ្រសយ

ស� នភាពេនាះេដយ្រប�ង្របយត័�  និង 

- ភាពសម្រសបនិង្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម និងករេគារពេពញេលញ នូវ

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

 ១៣.២. ករងរសវនកម� ្រត�វមានែផនករ្របចឆំា�  ំ និង្រត�វកំណតអ់ទិភាព្រសបតមករវយតៃម� 

ហនិភយ័របស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ែផ�កហនិភយ័និងអទភិាពែដលបានកំណត្់រត�វកត្់រតទុកជាឯកសរ និងគា្ំរទ

េដយវធិីស�ស�វយតៃម�ហនិភយ័ដស៏ម្រសប ែដល្រត�វដកជូ់ននងិអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈ

កម�ករសវនកម�។ ករងរសវនកម� ្រត�វ្រប្រពឹត�ិេទក�ុងអំឡុងវដ�សវនកម�មយួែដលមានរយៈេពលខ�ីតមែដល

អចេធ�បាន និង្រត�វ្រគបដណ� បរ់ល់ែផ�កហនិភយ័ទងំអស់របស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងអឡុំងវដ�សវនកម� រល់ែផ�ក

ហនិភយ័ទងំអស់្រត�វែតបានេធ�សវនកម�។ េលសពីេនះ ែផ�កែដលមានហនភិយ័ខ�ស់្រត�វរងសវនកម�េ្រចនដង

េនក�ុងវដ�សវនកម�ទងំមូល។ 

១៣.៣. រល់ប��  នងិកង�ល់សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងសវនកម� ្រត�វមានកត្់រតជាឯកសរច្បោស់លស់ 

េដយមានភា� បជ់ាមយួនូវអនុសសនច៍ំេពះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងសំេដេដះ្រសយប�� េនាះ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នងិេដយគា� នករពន្យោរមនិសមេហតុផល។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

វធិានករែកត្រម�វតមអនុសសន្៍រត�វស�ិតេនេ្រកមយន�ករតមដនមយួ និងតមករណីចបំាច្់រត�វអនុវត�ជាបន�

េដម្បវីយតៃម�្របសិទ�ភាពៃនវធិានករណ៍ែកត្រម�វទងំេនះ។ អនុសសនែ៍ដលមនិទនប់ានអនុវត� ចបំាច្់រត�វ

រយករណ៍្របច្ំរគា និងយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ េទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួល

បន�ុកែដលជា្របធានសវនករៃផ�ក�ុង និងេទសមាជិកគណៈកម�ករសវនកម�ឯេទៀតតមករេស�សំុរបស់្របធាន

គណៈកម�ករសវនកម�។ 
 

្របករ ១៤.- ធនធាន យទុ�ស�ស� និងនីតវិធិសីវនកម� 

១៤.១. សវនកម�ៃផ�ក�ុង ្រត�វមានម�ន�ីបុគ�លិក្រគប្់រគានស់្រមាបអ់នុវត�វដ�សវនកម�្របកបេដយ្របសិទ�-

ភាព។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វមានថវកិស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនស្រមាបច់ណំាយទងំអស់ទកទ់ិននងឹ

ករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កសវនកម�  ដំេណ រេបសកកម� នងិចំណាយេ្រប្របាស់តតិយភាគីស្រមាបប់ំេពញភារកិច�

របស់ខ�ួន។  

១៤.២. ភាព្រគប្់រគានៃ់នម�ន�ីបគុ�លិកនិងទ្រមងស់វនកម�ជាកល់ក ់ ្រត�វបានវយតៃម�្របច្ំរគា្រសប

តមកំេណ នអជីវកម� ភាពស�ុ្រគស� ញនិងទំហំៃន្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំសជីវកម� បេច�កវទិ្យោែដល

បានអនុវត�និងហនិភយ័ពកព់ន័�េផ្សងៗ។ ករវយតៃម�េនះ្រត�វេធ�េឡងជាផ�ូវករ និង្រត�វរយករណ៍េទសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 
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ករបង� ក ់ ឬករពន្យោរណាមយួ ក�ុងករបំេពញែផនករសវនកម� េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យែដលទទួលបន�ុក។ 
ជំពូក ៤ 

ករ្របតិបត�ិតម  
 

្របករ ៨.- ករែតងតងំ និងករទទលួខសុ្រត�វរបសម់�ន�ីមខុងរ្របតបិត�ិតម 

 ៨.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័រចនាសម�ន័�ៃនមខុងរ្របតិបត�ិតម (Compliance F unction) ឱ្យ 

បានសម្រសប េដម្បគីា្ំរទដល់ករបំេពញភារកិច� និងករទទួលខុស្រត�វ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ្រសបតមទំហំ 

ភាពស�ុគស� ញ បណា� ញ ករចូលភាគកម� និងហនភិយ័ពកព់ន័�នងឹអជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ មុខងរ្របតិបត�ិ
តម្រត�វស�ិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតមមា� កែ់ដលមនិពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករ

អជីវកម� េដម្បេីជៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វរយករណ៍េទ

សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 

 ៨.២. ករែតងតងំ ករផា� ស់ប�ូរ ករប�្ឈប ់ករបេណ� ញេចញ ឬករលែលងរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិ
តម ្រត�វែតបានជូនដណឹំងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចមានែចងក�ុងចំណុច ៥.៥ និង ៥.៦ ៃន្របករ៥ ។ 

 ៨.៣. ម�ន�ីបុគ�លិកទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យព៍កព់ន័�នឹងករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ�� ប្ប-

ទនេភរវកម� និងេគាលនេយាបាយ “ស� ល់អតិថជិនរបស់ខ�ួន” ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងេដយផា� ល់របស់ម�ន�ី
មុខងរ្របតិបត�ិតម។ អ្រស័យេលរចនាសម�ន័�ៃនមុខងរ្របតិបត�ិតមេគាលនេយាបាយនិងនីតិវធិី ្រត�វែតអច

ជួយ គា្ំរទយ៉ាងេពញេលញចំេពះកិច�សហកររវងម�ន�ីមខុងរ្របតិបត�ិតមនិងម�ន�បីគុ�លិក ្រពមទងំែផ�កដៃទ

េទៀតែដលពក់ព័ន�និងករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម ដូចជានាយកដ� នហិរ�� វត�ុ  និងកររយករណ៍

គណេនយ្យ និងគតិយុត�ជាេដម។ ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វែតចូលរមួជា្របព័ន�ក�ុងករអនុវត�នីតិវធិី 

វសី្សលប�៉�វងី (whistle blowing) ដូចមានែចងក�ុង្របករ១១។  
 

្របករ ៩.- ្របព័ន�្រត�តពនិិត្យករ្របតិបត�ិតម 

 ៩.១. ្របពន័�្រត�តពនិិត្យករ្របតិបត�តិម្រត�វែតបានបេង�ត និងេរៀបចឱំ្យ្រសបតមេគាលនេយាបាយ 

ែដលអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និង្រត�វែតមានដំេណ រករ និងនីតិវធិីសម្រសប្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨។ 

៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល្រគប្់រគានដ់ល់ម�ន�បីុគ�លិកែដលពកព់ន័�ស�ីពនីតីិវធិី្រត�ត

ពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមឱ្យ្រសបតម្របតិបត�ិករ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលម�ន�ីទងំេនាះអនុវត�។ 

៩.៣. ្របពន័�និងនីតិវធិី្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតមទងំឡាយ ្រត�វែតបានេរៀបចំេឡងេដម្បទីបស់� ត់

ហនិភយ័ៃនករមនិ្របតិបត�តិមដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ និងេដម្បេីដះ្រសយឱ្យបានឆាបប់ំផុតនូវប��  ឬករ

បារម�អំពីករមនិ្របតិបត�ិតមជាសក� នុពលណាមយួ។ ក�ុងេគាលបំណងេនះ  ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតវិធិីនិង

ដំេណ រករស្រមាបវ់យតៃម�ករ្របតិបត�ិតមែដលរមួមាន : 
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- នីតិវធិីស្រមាបក់រផ�ល់ករអនុមត័ជាមនុ និងជា្របពន័� រមួទងំេសចក�ីជូនដំណឹងជាលយ 

លក�ណ៍អក្សរពីម�ន�ីមុខងរ្របតិបតិ�តម ឬពីបុគ�លទទួលសិទ�ិពីម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតមក�ុងេគាលបំណង

េនះ ចំេពះផលិតផលថ�ីនិងសកម�ភាពថ�ី ករអនុវត�ឬករែកែ្របសំខន់ៗ េទេលផលិតផល និងេសវកម�

ែដលមាន្រសប ់និង 

  -   នីតិវធិីស្រមាប្់រត�តពនិិត្យ្របតិបត�ិករ ែដលបានប��បរ់ចួេហយ។ 

៩.៤. ជាែផ�កមយួៃន្របពន័�្រត�តពិនតិ្យករ្របតិបត�ិតម ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�តមដនមយួអំពកីរ

ែកែ្របបទប��  ឬវធិានទងំឡាយែដល្រត�វអនុវត�េទេល្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន ែដលមានដំេណ រករ

ជា្រប្រកតី និងជាញឹកញាបត់មែដលអចអនុវត�បាន េហយក�ុងបរកិរេនះជូនដំណឹងភា� មដល់ម�ន�បីុគ�លិកពក់

ពន័�ស�ីពីករែកែ្របទងំេនាះ។ 

 
ជំពូក ៥ 

ទំនាសផ់ល្របេយាជន៍ :  ករទបស់� ត ់និងដំេណាះ្រសយ 
 

្របករ ១០.- នីតិវិធី នងិយន�ករទបស់� តទ់ំនាសផ់ល្របេយាជន ៍

 ១០.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិ ី និងយន�ករេដម្បទីបស់� តស់� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន។៍ នីតិវធិី
និងយន�ករទងំេនះ្រត�វពឹងែផ�កជាពិេសសេលវធិាន និងេគាលករណ៍ដច៏្បោស់លស់ែដល្រត�វបានបេង�តេឡង  

ដូចជាឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ ករែបងែចកមុខងរភារកិច� ករ្របគល់សិទ�ិនិងគណេនយ្យ ភាពសម្រសប 

ឯករជ្យភាពៃនដំេណ រករេផ��ងផា� តគ់ណនី ឬករេជៀសវងករេលកទឹកចតិ�ជាអវជិ�មាន េ្រកមរបូភាពជាករ

ផ�ល់្របាកឧ់បត�ម�បែន�មែដលអចេធ�ឱ្យមានឥទ�ពិលមនិល�ដល់ករ្រគប្់រគង និងករេ្រជសេរ សហនិភយ័េដយ

្រប�ង្របយត័� ករកនក់បម់លូប្រត ករ្រត�តពិនិត្យេលគុណភាព្រទព្យសកម�/ស� នភាពសច្់របាកង់យ្រស�លនិង

អសធនភាពជាេដម។ 

 ១០.២. ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វអនុម័តេគាលនេយាបាយទប់ស� ត់ស� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន៍ជា

សក� នុពល  និង្រត�វវយតៃម�េគាលនេយាបាយេនាះេឡងវញិ្របច្ំរគា។ េបចបំាចេ់គាលនេយាបាយេនះ្រត�វ

បានពិនិត្យេឡងវញិ និងែកលម�្រសបតមករវយតៃម�្របច្ំរគាេនាះ។ 

 ១០.៣. មុខងរ្របតិបត�ិតម្រត�វធានា ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូវេគាលនេយាបាយ និងនីត ិ

វធិីទងំេនាះ និង្រត�វរយករណ៍ជាលយលក�ណ៍អក្សរេទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុកនូវរល់

កំហុស ឬប�� ែដលបានរកេឃញ។ េហតុករណ៍េកតេឡង្រត�វមានកំណត្់រតជាឯកសរ េហយ្រត�វមាន

ករផ�ល់អនុសសនស៍្រមាបជ់ាវធិានករែកត្រម�វផងែដរ។ រល់វធិានករែកត្រម�វែដលបានដកេ់ចញ្រត�វែតបាន

អនុវត�តមភា� មេដយគា� នបង�ង។់ 
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្របករ ១១.- នីតិវិធវីសី្សលប�៉�វងី  

 ១១.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិីវសី្សលប៉�ូវងី “Whistle B lowing P rocedures”  ដូចមានែចង ក�ុង

្របករ ៣ ែដល្រត�វ្រកេសបនូវតួនាទីរបស់ម�ន�ីមខុងរ្របតិបត�ិតមផងែដរ ែដល្រត�វែតរក្សោរបាយករណ៍ជាករ

សមា� ត ់ជូនដំណឹងដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក និងចតវ់ធិានករេដះ្រសយសម្រសប។ 

១១.២. ម�ន�ីបុគ�លិករបស់្រគឹះស� ន្រត�វយល់ដឹងច្បោស់លស់អំពីដំេណ រករ និងនីតិវធិីវសី្សលប៉�ូវងី  និង

្រត�វដឹងថានីតិវធិីេនាះផ�ល់ករករពរចំេពះខ�ួន ប៉ុែន� កទ៏មទរនូវករបំេពញភារកិច�េដយសុចរតិផងែដរ។ 

 

ជំពូក ៦ 
សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 

្របករ ១២.- រចនាសម�ន័�ៃនសវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 ១២.១. សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករៃផ�ក�ុង ែដល្រត�វបានចតត់ងំ

្រសបតមបទប្ប��ត�ិនិងកតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុងចណុំច ៥.៥ និង៥.៦ ៃន្របករ ៥ ៃន្របកសេនះ។ ្របធាន

សវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វមានឯករជ្យភាពេពញេលញ រយករណ៍ផា� ល់េទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួល

បន�ុក និងមនិ្រត�វមានភារកចិ�្រត�តពិនតិ្យអចិៃ�ន�យ ៍ ឬករងរ្របតិបត�ិករេឡយ។ ជាពិេសស ្របធានសវនកម�

ៃផ�ក�ុងមនិ្រត�វទទួលបន�ុកេលមុខងរ្របតិបតិ�តមេទ េហយដូចេនះគឺពុំអចមានតួនាទីពីរទន�ឹមគា� ជាម�ន�មីុខងរ

្របតិបត�តិមរបស់្រគឹះស� នេឡយ។ 

១២.២. ្របសិនេបសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វបានេធ�េឡងេដយតតិយភាគី រល់លក�ខណ� ៃនករេ្រប្របាស់

តតិយភាគីេនាះ ្រត�វែតេគារពតមកតព�កិច�ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៧ នងិេគាលករណ៍ដូចមានែចងក�ុងជំពូក

េនះ។ 

 ១២.៣. មុខងរសវនកម�ៃផ�ក�ុង្រត�វែតមានម�ន�បីុគ�លិក្រគប្់រគានទ់ងំបរមិាណនិងគុណភាព្រសបតម

ទំហំ ភាពស�ុគស� ញៃនអជីវកម� និងរចនាសម�ន័�របស់្រគឹះស� ន។ តមករណីចំបាច់ ែបបបទរយករណ៍ 

ករវយតៃម�ករអនុវត� ករចតែ់ចងម�ន�បីុគ�លិក ករបណ�ុ ះបណា� ល ្រពមទងំវធិសី�ស� និងនីតិវធិីសវនកម� 

្រត�វេធ�េឡងក�ុងក្រមតិជា្រក�ម ។ 
 

្របករ ១៣.- េគាលបណំងៃនមុខងរសវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 ១៣.១.  សវនកម�ៃផ�ក�ុង មានភារកិច�អនុវត�ករងរសវនកម� និងេធ�ករអេង�ត្របច្ំរគា និង្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយ ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ដល់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលនិងគណៈ្រគប្់រគងនូវករវយតៃម�និងអនុសសន ៍ េដយ

មានឯកសរគា្ំរទេលចំណុចដូចខងេ្រកម :  

- ្របសិទ�ភាពៃនករកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង តមដន ្រគប្់រគង ដកក់្រមតិកណំត ់និងេប
ចបំាច ់នីតិវធិីនងិដំេណ រករកតប់ន�យហនិភយ័។ 
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-  ្របសិទ�ភាពៃននីតិវធិនីិងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង និងភាពសម្រសបៃនដំេណ រករែដល

បានបេង�តេឡងេដម្បទីបស់� តស់� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឬេបចបំាច ់ េដម្បេីដះ្រសយ

ស� នភាពេនាះេដយ្រប�ង្របយត័�  និង 

- ភាពសម្រសបនិង្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម និងករេគារពេពញេលញ នូវ

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

 ១៣.២. ករងរសវនកម� ្រត�វមានែផនករ្របចឆំា�  ំ និង្រត�វកំណតអ់ទិភាព្រសបតមករវយតៃម� 

ហនិភយ័របស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ែផ�កហនិភយ័និងអទភិាពែដលបានកំណត្់រត�វកត្់រតទុកជាឯកសរ និងគា្ំរទ

េដយវធិីស�ស�វយតៃម�ហនិភយ័ដស៏ម្រសប ែដល្រត�វដកជូ់ននិងអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈ

កម�ករសវនកម�។ ករងរសវនកម� ្រត�វ្រប្រពឹត�ិេទក�ុងអំឡុងវដ�សវនកម�មយួែដលមានរយៈេពលខ�ីតមែដល

អចេធ�បាន និង្រត�វ្រគបដណ� បរ់ល់ែផ�កហនិភយ័ទងំអស់របស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងអឡុំងវដ�សវនកម� រល់ែផ�ក

ហនិភយ័ទងំអស់្រត�វែតបានេធ�សវនកម�។ េលសពីេនះ ែផ�កែដលមានហនភិយ័ខ�ស់្រត�វរងសវនកម�េ្រចនដង

េនក�ុងវដ�សវនកម�ទងំមូល។ 

១៣.៣. រល់ប��  នងិកង�ល់សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងសវនកម� ្រត�វមានកត្់រតជាឯកសរច្បោស់លស់ 

េដយមានភា� បជ់ាមយួនូវអនុសសនច៍ំេពះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងសំេដេដះ្រសយប�� េនាះ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នងិេដយគា� នករពន្យោរមនិសមេហតុផល។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

វធិានករែកត្រម�វតមអនុសសន្៍រត�វស�ិតេនេ្រកមយន�ករតមដនមយួ និងតមករណីចបំាច្់រត�វអនុវត�ជាបន�

េដម្បវីយតៃម�្របសិទ�ភាពៃនវធិានករណ៍ែកត្រម�វទងំេនះ។ អនុសសនែ៍ដលមនិទនប់ានអនុវត� ចបំាច្់រត�វ

រយករណ៍្របច្ំរគា និងយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ េទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួល

បន�ុកែដលជា្របធានសវនករៃផ�ក�ុង និងេទសមាជិកគណៈកម�ករសវនកម�ឯេទៀតតមករេស�សំុរបស់្របធាន

គណៈកម�ករសវនកម�។ 
 

្របករ ១៤.- ធនធាន យទុ�ស�ស� និងនីតវិធិសីវនកម� 

១៤.១. សវនកម�ៃផ�ក�ុង ្រត�វមានម�ន�ីបុគ�លិក្រគប្់រគានស់្រមាបអ់នុវត�វដ�សវនកម�្របកបេដយ្របសិទ�-

ភាព។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វមានថវកិស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនស្រមាបច់ណំាយទងំអស់ទកទ់ិននងឹ

ករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កសវនកម�  ដំេណ រេបសកកម� នងិចំណាយេ្រប្របាស់តតិយភាគីស្រមាបប់ំេពញភារកិច�

របស់ខ�ួន។  

១៤.២. ភាព្រគប្់រគានៃ់នម�ន�ីបគុ�លិកនិងទ្រមងស់វនកម�ជាកល់ក ់ ្រត�វបានវយតៃម�្របច្ំរគា្រសប

តមកំេណ នអជីវកម� ភាពស�ុ្រគស� ញនិងទំហំៃន្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំសជីវកម� បេច�កវទិ្យោែដល

បានអនុវត�និងហនិភយ័ពកព់ន័�េផ្សងៗ។ ករវយតៃម�េនះ្រត�វេធ�េឡងជាផ�ូវករ និង្រត�វរយករណ៍េទសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 
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-  ្របសិទ�ភាពៃននីតិវធិនីិងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង និងភាពសម្រសបៃនដំេណ រករែដល

បានបេង�តេឡងេដម្បទីបស់� តស់� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឬេបចបំាច ់ េដម្បេីដះ្រសយ

ស� នភាពេនាះេដយ្រប�ង្របយត័�  និង 

- ភាពសម្រសបនិង្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម និងករេគារពេពញេលញ នូវ

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

 ១៣.២. ករងរសវនកម� ្រត�វមានែផនករ្របចឆំា�  ំ និង្រត�វកំណតអ់ទិភាព្រសបតមករវយតៃម� 

ហនិភយ័របស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ែផ�កហនិភយ័និងអទភិាពែដលបានកំណត្់រត�វកត្់រតទុកជាឯកសរ និងគា្ំរទ

េដយវធិីស�ស�វយតៃម�ហនិភយ័ដស៏ម្រសប ែដល្រត�វដកជូ់ននិងអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈ

កម�ករសវនកម�។ ករងរសវនកម� ្រត�វ្រប្រពឹត�ិេទក�ុងអំឡុងវដ�សវនកម�មយួែដលមានរយៈេពលខ�ីតមែដល

អចេធ�បាន និង្រត�វ្រគបដណ� បរ់ល់ែផ�កហនិភយ័ទងំអស់របស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងអឡុំងវដ�សវនកម� រល់ែផ�ក

ហនិភយ័ទងំអស់្រត�វែតបានេធ�សវនកម�។ េលសពីេនះ ែផ�កែដលមានហនភិយ័ខ�ស់្រត�វរងសវនកម�េ្រចនដង

េនក�ុងវដ�សវនកម�ទងំមូល។ 

១៣.៣. រល់ប��  នងិកង�ល់សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងសវនកម� ្រត�វមានកត្់រតជាឯកសរច្បោស់លស់ 

េដយមានភា� បជ់ាមយួនូវអនុសសនច៍ំេពះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងសំេដេដះ្រសយប�� េនាះ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នងិេដយគា� នករពន្យោរមនិសមេហតុផល។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

វធិានករែកត្រម�វតមអនុសសន្៍រត�វស�ិតេនេ្រកមយន�ករតមដនមយួ និងតមករណីចបំាច្់រត�វអនុវត�ជាបន�

េដម្បវីយតៃម�្របសិទ�ភាពៃនវធិានករណ៍ែកត្រម�វទងំេនះ។ អនុសសនែ៍ដលមនិទនប់ានអនុវត� ចបំាច្់រត�វ

រយករណ៍្របច្ំរគា និងយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ េទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួល

បន�ុកែដលជា្របធានសវនករៃផ�ក�ុង និងេទសមាជិកគណៈកម�ករសវនកម�ឯេទៀតតមករេស�សំុរបស់្របធាន

គណៈកម�ករសវនកម�។ 
 

្របករ ១៤.- ធនធាន យទុ�ស�ស� និងនីតវិធិសីវនកម� 

១៤.១. សវនកម�ៃផ�ក�ុង ្រត�វមានម�ន�ីបុគ�លិក្រគប្់រគានស់្រមាបអ់នុវត�វដ�សវនកម�្របកបេដយ្របសិទ�-

ភាព។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វមានថវកិស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនស្រមាបច់ណំាយទងំអស់ទកទ់ិននងឹ

ករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កសវនកម�  ដំេណ រេបសកកម� នងិចំណាយេ្រប្របាស់តតិយភាគីស្រមាបប់ំេពញភារកិច�

របស់ខ�ួន។  

១៤.២. ភាព្រគប្់រគានៃ់នម�ន�ីបគុ�លិកនិងទ្រមងស់វនកម�ជាកល់ក ់ ្រត�វបានវយតៃម�្របច្ំរគា្រសប

តមកំេណ នអជីវកម� ភាពស�ុ្រគស� ញនិងទំហំៃន្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំសជីវកម� បេច�កវទិ្យោែដល

បានអនុវត�និងហនិភយ័ពកព់ន័�េផ្សងៗ។ ករវយតៃម�េនះ្រត�វេធ�េឡងជាផ�ូវករ និង្រត�វរយករណ៍េទសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 
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១៤.៣. ករវយតៃម�ហនភិយ័និងសវនកម� ្រត�វេធ�េឡង្រសបតមបទដ� នវជិា� ជីវៈ និងតមករណី

ចបំាច ់ ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បផុំត និង្រត�វបាន្រទ្រទងេ់ដយវធិីស�ស� នីតិវធិ ី និងក្ួបន

ែណនាេំផ្សងៗជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ឯកសរ និងវធិីស�ស�ទងំេនះអច្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

សមាជិកគណៈកម�ករសវនកម� សវនករឯករជ្យ និងអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ តមករេស�សំុ។ 

 
ជំពូក ៧ 

េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីនិងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនភិយ័ 
 

្របករ ១៥.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគង 

១៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យ ស្រមាប់ទប់ទល់្របេភទ

ហនិភយ័សំខន់ៗ េកតេឡងពីសកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំរបស់្រគឹះស� ន។ ករេគារពតមេគាល

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនភិយ័េនះជា្របច ំ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនតិ្យរបស់មុខងរ្របតិបត�ិតម េហយ

េគាលនេយាបាយេនះកជ៏ាែផ�កមយួេនក�ុង្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់្រគឹះស� ន ដូចមានែចងក�ុងជំពូក១០  ផង

ែដរ។ 

១៥.២. គណៈ្រគប់្រគង្រត�វទទួលខុស្រត�វបេង�តនីតិវធិី និងករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណ រករសម្រសបសំេដកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង តមដន ដកក់្រមតិកំណត ់ ្រគប់្រគង និងតម

ករណីចបំាច ់ កតប់ន�យហនិភយ័េផ្សងៗពកព់័ន�នឹង្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់្រគះឹស� ន។ នីតិវធិ ី

និងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម� និងពិនិត្យេឡងវញិ្របច្ំរគា្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បំផុត ករអភវិឌ្ឍន៍

ទីផ្សោរ និងអជីវកម�ថ�ី។ ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិី និងដំេណ រករជាកល់កែ់ដលបានអនុវត�្រត�វបានវយតៃម�េឡង   

វញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ� ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល នងិេសវកម�ថ�ដីល់

អតិថិជន និងសមភាគីទីផ្សោររបស់្រគឹះស� ន។  
 

្របករ ១៦.- ្របសទិ�ភាពៃននីតវិិធ ីដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប់្រគងពត័៌មាន 
 

១៦.១. នីតិវធិ ី ដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រត�វបានេរៀបចំនិងបេង�តេឡង្រសបតមេគាល

ករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនក�ុងេគាលនេយាបាយពកព់ន័�េផ្សងៗ និង្រត�វស�ិតេ្រកមករវយតៃម�ករ

្របតិបត�តិម និងក�ុងករណីចបំាច្់រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិផងែដរ។ 

១៦.២. េដម្បធីានា្របសិទ�ភាព នីតិវធិី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វ 

 ក. អចកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង ឬវយតៃម�ហនិភយ័បាន្រតឹម្រត�វ។ 

ខ. ្រទ្រទងេ់សចក�ីសេ្រមច ្រសបតមេវទយិតភាពៃនហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ជាពិេសស

ចំេពះករវវិត�ជាអវជិ�មានៃនទីផ្សោរ ស� នភាពហិរ�� វត�ុមនិល�របស់កូនបណុំល ឬរបស់សម

ភាគី និងជាទូេទចំេពះករយកចិត�ទុកដកែ់ដល្រត�វមានក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគងដ្៏រប�ង

្របយត័� ជាេដម។ 
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១៤.៣. ករវយតៃម�ហនភិយ័និងសវនកម� ្រត�វេធ�េឡង្រសបតមបទដ� នវជិា� ជីវៈ និងតមករណី

ចបំាច ់ ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បំផុត និង្រត�វបាន្រទ្រទងេ់ដយវធិីស�ស� នីតិវធិ ី និងក្ួបន

ែណនាេំផ្សងៗជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ឯកសរ និងវធិីស�ស�ទងំេនះអច្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

សមាជិកគណៈកម�ករសវនកម� សវនករឯករជ្យ និងអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ តមករេស�សំុ។ 

 
ជំពូក ៧ 

េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីនិងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនភិយ័ 
 

្របករ ១៥.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគង 

១៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យ ស្រមាប់ទប់ទល់្របេភទ

ហនិភយ័សំខន់ៗ េកតេឡងពីសកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំរបស់្រគឹះស� ន។ ករេគារពតមេគាល

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័េនះជា្របច ំ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនតិ្យរបស់មុខងរ្របតិបត�ិតម េហយ

េគាលនេយាបាយេនះកជ៏ាែផ�កមយួេនក�ុង្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់្រគឹះស� ន ដូចមានែចងក�ុងជំពូក១០  ផង

ែដរ។ 

១៥.២. គណៈ្រគប់្រគង្រត�វទទួលខុស្រត�វបេង�តនីតិវធិី និងករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណ រករសម្រសបសំេដកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង តមដន ដកក់្រមតិកំណត ់ ្រគប់្រគង និងតម

ករណីចបំាច ់ កតប់ន�យហនិភយ័េផ្សងៗពកព់័ន�នឹង្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់្រគះឹស� ន។ នីតិវធិ ី

និងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម� និងពិនិត្យេឡងវញិ្របច្ំរគា្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បំផុត ករអភវិឌ្ឍន៍

ទីផ្សោរ និងអជីវកម�ថ�ី។ ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិី និងដំេណ រករជាកល់កែ់ដលបានអនុវត�្រត�វបានវយតៃម�េឡង   

វញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ� ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល នងិេសវកម�ថ�ដីល់

អតិថិជន និងសមភាគីទីផ្សោររបស់្រគឹះស� ន។  
 

្របករ ១៦.- ្របសទិ�ភាពៃននីតវិិធ ីដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប់្រគងពត័៌មាន 
 

១៦.១. នីតិវធិ ី ដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រត�វបានេរៀបចំនិងបេង�តេឡង្រសបតមេគាល

ករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនក�ុងេគាលនេយាបាយពកព់ន័�េផ្សងៗ និង្រត�វស�ិតេ្រកមករវយតៃម�ករ

្របតិបត�តិម និងក�ុងករណីចបំាច្់រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិផងែដរ។ 

១៦.២. េដម្បធីានា្របសិទ�ភាព នីតិវធិី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វ 

 ក. អចកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង ឬវយតៃម�ហនិភយ័បាន្រតឹម្រត�វ។ 

ខ. ្រទ្រទងេ់សចក�ីសេ្រមច ្រសបតមេវទយិតភាពៃនហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ជាពិេសស

ចំេពះករវវិត�ជាអវជិ�មានៃនទីផ្សោរ ស� នភាពហិរ�� វត�ុមនិល�របស់កូនបណុំល ឬរបស់សម

ភាគី និងជាទូេទចំេពះករយកចិត�ទុកដកែ់ដល្រត�វមានក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគងដ្៏រប�ង

្របយត័� ជាេដម។ 
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គ.  គួបសរបុហនិភយ័ទងំេនាះ (Consolidation of such risks) េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ 

តមដន និង្រគប្់រគងប�� ហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ឃ. បានេរៀបចំនិងអនុវត�តមែដលអច្រទ្រទងេ់ពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វ និងគណេនយ្យ

ភាព ្រសបតមសិទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� និងក្រមតិកណំតែ់ដលអនុវត�បាន និង 

ង. ផ�ល់ស�� អសន�តមឋនានុ្រកម និងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អំពីករមនិអនុវត�ក្រមតិ

កំណត ់ ឬករេ្រប្របាស់សិទ�អំណាច និងករ្របគល់សិទ�េលសែដនកណំត ់ សំេដចត់

វធិានករែកត្រម�វបនា� នត់មករណីចបំាច។់ 

១៦.៣. ្របសិទ�ភាព និងភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិីនងិដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិ្របពន័�ពត័ម៌ាន

្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាជាឯករជ្យេដយសវនករៃផ�ក�ុងេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់។ តមករណីចបំាច ់ នីតិវធិីនិងដំេណ រករ និង្របពន័�ពត័ម៌ានទងំេនះ្រត�វជួយ ដល់ករ្រគប្់រគង

ហនិភយ័្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនក្រមតិគបួសរបុផងែដរ។ 

១៦.៤. ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិនីិងដេំណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វបានវយតៃម�

េឡងវញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ�ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល និងេសវកម�ថ� ី   

ដល់អតិថិជន និងសមភាគីទផី្សោររបស់្រគឹះស� ន។  

១៦.៥. ឯកសរស�ីពនីីតិវធិ ី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វែតបានេធ�បច�ុប្បន�

កម� និងជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសរដូចមានែចងក�ុងជំពូក ១០ ខងេ្រកម។  
 

ជំពូក ៨ 
  ្របពន័�គណេនយ្យ និង ព័ត៌មាន  

 

 ្របករ ១៧.- ករ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត� ិនិង កររក្សោទុកឯកសរ  

១៧.១. ្រគឹះស� ន្រត�វ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិែដលអនុវត� ចំេពះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងករេបកចំហរពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ  ្រពមទងំ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប េដម្បវីយ

តៃម�្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិបត�ិតមបទដ� នទងំេនះ។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វពិភាក្សោ និងអនុមត័េដយ

្រប�ង្របយត័�នូវជេ្រមសេផ្សងៗ ្របសិនេបមាន េហយជេ្រមសេនាះ្រត�វបានទុកដកជ់ាឯកសរ្រតឹម្រត�វ និង្រត�វ

េគារពតមយ៉ាងហ�តច់ត។់ 

១៧.២. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត និងរក្សោទុកឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់  នូវឯកសរអំពីប�ងគ់ណនីែដលបានអនុវត�

កិច�ប�� ិកគណេនយ្យស្រមាបក់ត្់រត្របតិបត�ិករ និងេហតុករណ៍ែដលនាឱំ្យមានកចិ�ប�� ិកគណេនយ្យ ្រពម

ទងំ្របពន័�ពត័ម៌ានគណេនយ្យែដលបានអនុវត�។  
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-  ្របសិទ�ភាពៃននីតិវធិនីិងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង និងភាពសម្រសបៃនដំេណ រករែដល

បានបេង�តេឡងេដម្បទីបស់� តស់� នភាពទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ ឬេបចបំាច ់ េដម្បេីដះ្រសយ

ស� នភាពេនាះេដយ្រប�ង្របយត័�  និង 

- ភាពសម្រសបនិង្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យករ្របតិបត�ិតម និងករេគារពេពញេលញ នូវ

េគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

 ១៣.២. ករងរសវនកម� ្រត�វមានែផនករ្របចឆំា�  ំ និង្រត�វកំណតអ់ទិភាព្រសបតមករវយតៃម� 

ហនិភយ័របស់សវនកម�ៃផ�ក�ុង។ ែផ�កហនិភយ័និងអទភិាពែដលបានកំណត្់រត�វកត្់រតទុកជាឯកសរ និងគា្ំរទ

េដយវធិីស�ស�វយតៃម�ហនិភយ័ដស៏ម្រសប ែដល្រត�វដកជូ់ននិងអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬគណៈ

កម�ករសវនកម�។ ករងរសវនកម� ្រត�វ្រប្រពឹត�ិេទក�ុងអំឡុងវដ�សវនកម�មយួែដលមានរយៈេពលខ�ីតមែដល

អចេធ�បាន និង្រត�វ្រគបដណ� បរ់ល់ែផ�កហនិភយ័ទងំអស់របស់្រគឹះស� ន។ ក�ុងអឡុំងវដ�សវនកម� រល់ែផ�ក

ហនិភយ័ទងំអស់្រត�វែតបានេធ�សវនកម�។ េលសពីេនះ ែផ�កែដលមានហនភិយ័ខ�ស់្រត�វរងសវនកម�េ្រចនដង

េនក�ុងវដ�សវនកម�ទងំមូល។ 

១៣.៣. រល់ប��  នងិកង�ល់សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងសវនកម� ្រត�វមានកត្់រតជាឯកសរច្បោស់លស់ 

េដយមានភា� បជ់ាមយួនូវអនុសសនច៍ំេពះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងសំេដេដះ្រសយប�� េនាះ

្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នងិេដយគា� នករពន្យោរមនិសមេហតុផល។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

វធិានករែកត្រម�វតមអនុសសន្៍រត�វស�ិតេនេ្រកមយន�ករតមដនមយួ និងតមករណីចបំាច្់រត�វអនុវត�ជាបន�

េដម្បវីយតៃម�្របសិទ�ភាពៃនវធិានករណ៍ែកត្រម�វទងំេនះ។ អនុសសនែ៍ដលមនិទនប់ានអនុវត� ចបំាច្់រត�វ

រយករណ៍្របច្ំរគា និងយ៉ាងេហចណាស់ពីរដងក�ុងមយួឆា�  ំ េទសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួល

បន�ុកែដលជា្របធានសវនករៃផ�ក�ុង និងេទសមាជិកគណៈកម�ករសវនកម�ឯេទៀតតមករេស�សំុរបស់្របធាន

គណៈកម�ករសវនកម�។ 
 

្របករ ១៤.- ធនធាន យទុ�ស�ស� និងនីតវិិធសីវនកម� 

១៤.១. សវនកម�ៃផ�ក�ុង ្រត�វមានម�ន�ីបុគ�លិក្រគប្់រគានស់្រមាបអ់នុវត�វដ�សវនកម�្របកបេដយ្របសិទ�-

ភាព។ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វមានថវកិស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួនស្រមាបច់ណំាយទងំអស់ទកទ់ិននងឹ

ករបណ�ុ ះបណា� លែផ�កសវនកម�  ដំេណ រេបសកកម� នងិចំណាយេ្រប្របាស់តតិយភាគីស្រមាបប់ំេពញភារកិច�

របស់ខ�ួន។  

១៤.២. ភាព្រគប្់រគានៃ់នម�ន�ីបគុ�លិកនិងទ្រមងស់វនកម�ជាកល់ក ់ ្រត�វបានវយតៃម�្របច្ំរគា្រសប

តមកំេណ នអជីវកម� ភាពស�ុ្រគស� ញនិងទំហំៃន្របតិបត�ិករ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំសជីវកម� បេច�កវទិ្យោែដល

បានអនុវត�និងហនិភយ័ពកព់ន័�េផ្សងៗ។ ករវយតៃម�េនះ្រត�វេធ�េឡងជាផ�ូវករ និង្រត�វរយករណ៍េទសមាជិក

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក។ 
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១៤.៣. ករវយតៃម�ហនភិយ័និងសវនកម� ្រត�វេធ�េឡង្រសបតមបទដ� នវជិា� ជីវៈ និងតមករណី

ចបំាច ់ ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បំផុត និង្រត�វបាន្រទ្រទងេ់ដយវធិីស�ស� នីតិវធិ ី និងក្ួបន

ែណនាេំផ្សងៗជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ឯកសរ និងវធិីស�ស�ទងំេនះអច្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

សមាជិកគណៈកម�ករសវនកម� សវនករឯករជ្យ និងអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ តមករេស�សំុ។ 

 
ជំពូក ៧ 

េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីនិងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនភិយ័ 
 

្របករ ១៥.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគង 

១៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យ ស្រមាប់ទប់ទល់្របេភទ

ហនិភយ័សំខន់ៗ េកតេឡងពីសកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំរបស់្រគឹះស� ន។ ករេគារពតមេគាល

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័េនះជា្របច ំ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនតិ្យរបស់មុខងរ្របតិបត�ិតម េហយ

េគាលនេយាបាយេនះកជ៏ាែផ�កមយួេនក�ុង្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់្រគឹះស� ន ដូចមានែចងក�ុងជំពូក១០  ផង

ែដរ។ 

១៥.២. គណៈ្រគប់្រគង្រត�វទទួលខុស្រត�វបេង�តនីតិវធិី និងករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណ រករសម្រសបសំេដកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង តមដន ដកក់្រមតិកំណត ់ ្រគប់្រគង និងតម

ករណីចបំាច ់ កតប់ន�យហនិភយ័េផ្សងៗពកព់័ន�នឹង្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់្រគះឹស� ន។ នីតិវធិ ី

និងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម� និងពិនិត្យេឡងវញិ្របច្ំរគា្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បំផុត ករអភវិឌ្ឍន៍

ទីផ្សោរ និងអជីវកម�ថ�ី។ ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិី និងដំេណ រករជាកល់កែ់ដលបានអនុវត�្រត�វបានវយតៃម�េឡង   

វញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ� ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល នងិេសវកម�ថ�ដីល់

អតិថិជន និងសមភាគីទីផ្សោររបស់្រគឹះស� ន។  
 

្របករ ១៦.- ្របសទិ�ភាពៃននីតវិិធ ីដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប់្រគងពត័៌មាន 
 

១៦.១. នីតិវធិ ី ដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រត�វបានេរៀបចំនិងបេង�តេឡង្រសបតមេគាល

ករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនក�ុងេគាលនេយាបាយពកព់ន័�េផ្សងៗ និង្រត�វស�ិតេ្រកមករវយតៃម�ករ

្របតិបត�តិម និងក�ុងករណីចបំាច្់រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិផងែដរ។ 

១៦.២. េដម្បធីានា្របសិទ�ភាព នីតិវធិី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វ 

 ក. អចកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង ឬវយតៃម�ហនិភយ័បាន្រតឹម្រត�វ។ 

ខ. ្រទ្រទងេ់សចក�ីសេ្រមច ្រសបតមេវទយិតភាពៃនហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ជាពិេសស

ចំេពះករវវិត�ជាអវជិ�មានៃនទីផ្សោរ ស� នភាពហិរ�� វត�ុមនិល�របស់កូនបណុំល ឬរបស់សម

ភាគី និងជាទូេទចំេពះករយកចិត�ទុកដកែ់ដល្រត�វមានក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគងដ្៏រប�ង

្របយត័� ជាេដម។ 
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១៤.៣. ករវយតៃម�ហនភិយ័និងសវនកម� ្រត�វេធ�េឡង្រសបតមបទដ� នវជិា� ជីវៈ និងតមករណី

ចបំាច ់ ្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បំផុត និង្រត�វបាន្រទ្រទងេ់ដយវធិីស�ស� នីតិវធិ ី និងក្ួបន

ែណនាេំផ្សងៗជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ ឯកសរ និងវធិីស�ស�ទងំេនះអច្រត�វផ�ល់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល

សមាជិកគណៈកម�ករសវនកម� សវនករឯករជ្យ និងអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ តមករេស�សំុ។ 

 
ជំពូក ៧ 

េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីនិងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនភិយ័ 
 

្របករ ១៥.- ករទទលួខសុ្រត�វរបស្់រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និងគណៈ្រគប់្រគង 

១៥.១. ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ្រគប់្រគងហនិភ័យ ស្រមាប់ទប់ទល់្របេភទ

ហនិភយ័សំខន់ៗ េកតេឡងពីសកម�ភាព ភាពស�ុគស� ញ និងទំហំរបស់្រគឹះស� ន។ ករេគារពតមេគាល

នេយាបាយ្រគប្់រគងហនភិយ័េនះជា្របច ំ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនតិ្យរបស់មុខងរ្របតិបត�ិតម េហយ

េគាលនេយាបាយេនះកជ៏ាែផ�កមយួេនក�ុង្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់្រគឹះស� ន ដូចមានែចងក�ុងជំពូក១០  ផង

ែដរ។ 

១៥.២. គណៈ្រគប់្រគង្រត�វទទួលខុស្រត�វបេង�តនីតិវធិី និងករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន

ដំេណ រករសម្រសបសំេដកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង តមដន ដកក់្រមតិកំណត ់ ្រគប់្រគង និងតម

ករណីចបំាច ់ កតប់ន�យហនិភយ័េផ្សងៗពកព់័ន�នឹង្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័�របស់្រគះឹស� ន។ នីតិវធិ ី

និងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វបានវយតៃម� និងពិនិត្យេឡងវញិ្របច្ំរគា្រសបតមករអនុវត�ដល៏�បំផុត ករអភវិឌ្ឍន៍

ទីផ្សោរ និងអជីវកម�ថ�ី។ ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិី និងដំេណ រករជាកល់កែ់ដលបានអនុវត�្រត�វបានវយតៃម�េឡង   

វញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ� ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល នងិេសវកម�ថ�ដីល់

អតិថិជន និងសមភាគីទីផ្សោររបស់្រគឹះស� ន។  
 

្របករ ១៦.- ្របសទិ�ភាពៃននីតវិិធ ីដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប់្រគងពត័៌មាន 
 

១៦.១. នីតិវធិ ី ដំេណ រករ និង្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រត�វបានេរៀបចំនិងបេង�តេឡង្រសបតមេគាល

ករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនក�ុងេគាលនេយាបាយពកព់ន័�េផ្សងៗ និង្រត�វស�ិតេ្រកមករវយតៃម�ករ

្របតិបត�តិម និងក�ុងករណីចបំាច្់រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិផងែដរ។ 

១៦.២. េដម្បធីានា្របសិទ�ភាព នីតិវធិី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វ 

 ក. អចកំណតអ់ត�ស�� ណ វស់ែវង ឬវយតៃម�ហនិភយ័បាន្រតឹម្រត�វ។ 

ខ. ្រទ្រទងេ់សចក�ីសេ្រមច ្រសបតមេវទយិតភាពៃនហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ជាពិេសស

ចំេពះករវវិត�ជាអវជិ�មានៃនទីផ្សោរ ស� នភាពហិរ�� វត�ុមនិល�របស់កូនបណុំល ឬរបស់សម

ភាគី និងជាទូេទចំេពះករយកចិត�ទុកដកែ់ដល្រត�វមានក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគងដ្៏រប�ង

្របយត័� ជាេដម។ 
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គ.  គួបសរបុហនិភយ័ទងំេនាះ (Consolidation of such risks) េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ 

តមដន និង្រគប្់រគងប�� ហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ឃ. បានេរៀបចំនិងអនុវត�តមែដលអច្រទ្រទងេ់ពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វ និងគណេនយ្យ

ភាព ្រសបតមសិទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� និងក្រមតិកណំតែ់ដលអនុវត�បាន និង 

ង. ផ�ល់ស�� អសន�តមឋនានុ្រកម និងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អំពីករមនិអនុវត�ក្រមតិ

កំណត ់ ឬករេ្រប្របាស់សិទ�អំណាច និងករ្របគល់សិទ�េលសែដនកណំត ់ សំេដចត់

វធិានករែកត្រម�វបនា� នត់មករណីចបំាច។់ 

១៦.៣. ្របសិទ�ភាព និងភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិីនងិដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិ្របពន័�ពត័ម៌ាន

្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាជាឯករជ្យេដយសវនករៃផ�ក�ុងេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់។ តមករណីចបំាច ់ នីតិវធិីនិងដំេណ រករ និង្របពន័�ពត័ម៌ានទងំេនះ្រត�វជួយ ដល់ករ្រគប្់រគង

ហនិភយ័្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនក្រមតិគបួសរបុផងែដរ។ 

១៦.៤. ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិនីិងដេំណ រករ្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វបានវយតៃម�

េឡងវញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ�ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល និងេសវកម�ថ� ី   

ដល់អតិថិជន និងសមភាគីទផី្សោររបស់្រគឹះស� ន។  

១៦.៥. ឯកសរស�ីពនីីតិវធិ ី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វែតបានេធ�បច�ុប្បន�

កម� និងជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសរដូចមានែចងក�ុងជំពូក ១០ ខងេ្រកម។  
 

ជំពូក ៨ 
  ្របពន័�គណេនយ្យ និង ព័ត៌មាន  

 

 ្របករ ១៧.- ករ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត� ិនិង កររក្សោទុកឯកសរ  

១៧.១. ្រគឹះស� ន្រត�វ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិែដលអនុវត� ចំេពះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងករេបកចំហរពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ  ្រពមទងំ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប េដម្បវីយ

តៃម�្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិបត�ិតមបទដ� នទងំេនះ។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វពិភាក្សោ និងអនុមត័េដយ

្រប�ង្របយត័�នូវជេ្រមសេផ្សងៗ ្របសិនេបមាន េហយជេ្រមសេនាះ្រត�វបានទុកដកជ់ាឯកសរ្រតឹម្រត�វ និង្រត�វ

េគារពតមយ៉ាងហ�តច់ត។់ 

១៧.២. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត និងរក្សោទុកឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់  នូវឯកសរអំពីប�ងគ់ណនីែដលបានអនុវត�

កិច�ប�� ិកគណេនយ្យស្រមាបក់ត្់រត្របតិបត�ិករ និងេហតុករណ៍ែដលនាឱំ្យមានកចិ�ប�� ិកគណេនយ្យ ្រពម

ទងំ្របពន័�ពត័ម៌ានគណេនយ្យែដលបានអនុវត�។  
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គ.  គួបសរបុហនិភយ័ទងំេនាះ (Consolidation of such risks) េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ 

តមដន និង្រគប្់រគងប�� ហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ឃ. បានេរៀបចំនិងអនុវត�តមែដលអច្រទ្រទងេ់ពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វ និងគណេនយ្យ

ភាព ្រសបតមសិទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� និងក្រមតិកណំតែ់ដលអនុវត�បាន និង 

ង. ផ�ល់ស�� អសន�តមឋនានុ្រកម និងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អំពីករមនិអនុវត�ក្រមតិ

កំណត ់ ឬករេ្រប្របាស់សិទ�អំណាច និងករ្របគល់សិទ�េលសែដនកណំត ់ សំេដចត់

វធិានករែកត្រម�វបនា� នត់មករណីចបំាច។់ 

១៦.៣. ្របសិទ�ភាព និងភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិីនងិដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិ្របពន័�ពត័ម៌ាន

្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាជាឯករជ្យេដយសវនករៃផ�ក�ុងេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់។ តមករណីចបំាច ់ នីតិវធិីនិងដំេណ រករ និង្របពន័�ពត័ម៌ានទងំេនះ្រត�វជួយ ដល់ករ្រគប្់រគង

ហនិភយ័្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនក្រមតិគបួសរបុផងែដរ។ 

១៦.៤. ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិនីិងដេំណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វបានវយតៃម�

េឡងវញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ�ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល និងេសវកម�ថ� ី   

ដល់អតិថិជន និងសមភាគីទផី្សោររបស់្រគឹះស� ន។  

១៦.៥. ឯកសរស�ីពនីីតិវធិ ី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វែតបានេធ�បច�ុប្បន�

កម� និងជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសរដូចមានែចងក�ុងជំពូក ១០ ខងេ្រកម។  
 

ជំពូក ៨ 
  ្របពន័�គណេនយ្យ និង ព័ត៌មាន  

 

 ្របករ ១៧.- ករ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត� ិនិង កររក្សោទុកឯកសរ  

១៧.១. ្រគឹះស� ន្រត�វ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិែដលអនុវត� ចំេពះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងករេបកចំហរពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ  ្រពមទងំ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប េដម្បវីយ

តៃម�្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិបត�ិតមបទដ� នទងំេនះ។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វពិភាក្សោ និងអនុមត័េដយ

្រប�ង្របយត័�នូវជេ្រមសេផ្សងៗ ្របសិនេបមាន េហយជេ្រមសេនាះ្រត�វបានទុកដកជ់ាឯកសរ្រតឹម្រត�វ និង្រត�វ

េគារពតមយ៉ាងហ�តច់ត។់ 

១៧.២. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត និងរក្សោទុកឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់  នូវឯកសរអំពីប�ងគ់ណនីែដលបានអនុវត�

កិច�ប�� ិកគណេនយ្យស្រមាបក់ត្់រត្របតិបត�ិករ និងេហតុករណ៍ែដលនាឱំ្យមានកចិ�ប�� ិកគណេនយ្យ ្រពម

ទងំ្របពន័�ពត័ម៌ានគណេនយ្យែដលបានអនុវត�។  
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្របករ ១៨.- ដំេណ រករនិងនតីវិិធីៃនលនំាសំវនកម� ្របកបេដយ្របសទិ�ភាព 
 

១៨.១. ចំេពះពត័ម៌ានែដលបានបង� ញក�ុងតរងតុល្យករ េ្រកតរងតុល្យករ របាយករណ៍ចំណូល -

ចំណាយ និងកំណតស់មា� ល់ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ករេរៀបចដំំេណ រករគណេនយ្យ្រត�វបេង�តនូវសំណំុនីតិវធិី
និងដំេណ រករ េហថាលំនាសំវនកម� (audit trail) េដម្បអីច៖ 

ក. បេង�តេឡងវញិនូវរល់្របតិបត�ិករតមលំដបលំ់េដយៃនេពលេវល។ 

ខ. គាំ្រទរល់ព័ត៌មានេដយឯកសរច្បោប់េដម ែដលអនុ�� តដល់កររកដន្របតិបត�ិករ

េដយផា� ល់ តងំពីឯកសរេដមរហូតដល់ឯកសរសេង�ប និងផ�ុយមកវញិ។ 

គ. គិតគូរអំពីបែ្រមប្រម�លៃនសមតុល្យពីកលបរេិច�ទបិទប�� ី  េទៃថ�បនា� បេ់ដយរក្សោទុកេពញ

េលញនូវកំណត្់រតៃន្របតិបត�ិករែដលនាឱំ្យមានបែ្រមប្រម�លេលសមតុល្យគណនីទងំ

េនាះ។ 

១៨.២. ្របសិទ�ភាពៃនលំនាសំវនកម� ្រត�វែតបានសកល្បង និងវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ១៩.- សន�ិធិ្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នកន់កប់ក�ងុនាមអតថិជិន នងិតតិយភាគ ី

១៩.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិ ីនិងរក្សោកណំត្់រត្រតឹម្រត�វបង� ញអំពីសន�ិធ ិលំហូរេចញ និងលំហូរ

ចូលៃន្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នបានកនក់បក់�ុងនាមអតិថិជន និងតតិយភាគ ី  ដូេច�ះ្រទព្យសម្បត�ទិងំេនាះ

មនិ្រត�វបានកត្់រត ឬរយករណ៍ជា្រទព្យសម្បត�ិផា� ល់របស់្រគឹះស� នេទ។ 

១៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វែញក្រទព្យសកម�ខងេល រវង្រទព្យសកម�ជា្របាកប់េ��  និង្រទព្យសកម�ជាវត�ុ
ប�� សំ្រមាបធ់ានាករសន្យោែដលបានេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណងជាកល់កណ់ាមយួ ឬស្រមាបក់ិច�្រពមេ្រព�ង

ែដលជា្របេយាជនដ៍ល់មា� ស់្របាកប់េ�� ។ 
 

្របករ ២០.- ករ្រត�តពនិិត្យឯករជ្យ ករែបងែចកមខុងរភារកិច� និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា 

២០.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុវត�នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ ែដល្រទ្រទងដ់ល់ករែបងែចក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

នូវភារកិច�ករ្រត�តពិនិត្យឯករជ្យ  និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា  សំេដករពរ្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� ន និង

េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណបានឆាបរ់ហ័សនូវរល់ភាពខុសគា� សំខន់ៗ ។ 

២០.២. នីតិវធិ ី និងដំេណ រករទងំេនាះ្រត�វប�� កជ់ាពិេសសអំពីករែបងែចកច្បោស់លស់នូវភារកិច�

ពកព់ន័�នឹងករសន្យោករចំណាយមូលនិធិ  និងកិច�ប�� ិក្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របស់្រគឹះស� ន។ ដំេណ រករ

េនះ្រត�វែតបានេផ��ងផា� ត ់និងវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា។ 

២០.៣. នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វ្រកេសបនូវតរង្រត�តពនិិត្យ ករេផ��ងផា� តគ់ណនី ករពិនិត្យ 

និងថ�ឹងែថ�ង (ករ្រត�តពិនិត្យេទ�ដង ករេធ�សុពលភាពេដយឯករជ្យៃនករចុះប�� ិកគណេនយ្យ ករចុះ

ហត�េលខពីររមួគា�  ឬដំេណ រករ្របហក្់របែហលេផ្សងេទៀតេនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ) ករ្រត�តពិនិត្យេឡង

វញិេដយល�ិតល�នេ់ល្រទព្យសកម�ជាសន�ិធ ិ ្រពមទងំពត័ម៌ានអំពីលទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេនាះែដល

្រត�វផ�ល់ជូនគណៈ្រគប្់រគង។ រល់ភាពខុសគា� ្រត�វែតបានអេង�តភា� ម កត្់រតទុកជាឯកសរ និងេដះ្រសយេដយ

715
្របករ ១៨.- ដំេណ រករនិងនតីវិិធីៃនលនំាសំវនកម� ្របកបេដយ្របសទិ�ភាព 
 

១៨.១. ចំេពះពត័ម៌ានែដលបានបង� ញក�ុងតរងតុល្យករ េ្រកតរងតុល្យករ របាយករណ៍ចំណូល -

ចំណាយ និងកំណតស់មា� ល់ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ករេរៀបចដំំេណ រករគណេនយ្យ្រត�វបេង�តនូវសំណំុនីតិវធិី
និងដំេណ រករ េហថាលំនាសំវនកម� (audit trail) េដម្បអីច៖ 

ក. បេង�តេឡងវញិនូវរល់្របតិបត�ិករតមលំដបលំ់េដយៃនេពលេវល។ 

ខ. គាំ្រទរល់ព័ត៌មានេដយឯកសរច្បោប់េដម ែដលអនុ�� តដល់កររកដន្របតិបត�ិករ

េដយផា� ល់ តងំពីឯកសរេដមរហូតដល់ឯកសរសេង�ប និងផ�ុយមកវញិ។ 

គ. គិតគូរអំពីបែ្រមប្រម�លៃនសមតុល្យពីកលបរេិច�ទបិទប�� ី  េទៃថ�បនា� បេ់ដយរក្សោទុកេពញ

េលញនូវកំណត្់រតៃន្របតិបត�ិករែដលនាឱំ្យមានបែ្រមប្រម�លេលសមតុល្យគណនីទងំ

េនាះ។ 

១៨.២. ្របសិទ�ភាពៃនលំនាសំវនកម� ្រត�វែតបានសកល្បង និងវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ១៩.- សន�ិធិ្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នកន់កប់ក�ងុនាមអតថិជិន នងិតតិយភាគ ី

១៩.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិ ីនិងរក្សោកណំត្់រត្រតឹម្រត�វបង� ញអពំីសន�ិធ ិលំហូរេចញ និងលំហូរ

ចូលៃន្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នបានកនក់បក់�ុងនាមអតិថិជន និងតតិយភាគី  ដូេច�ះ្រទព្យសម្បត�ទិងំេនាះ

មនិ្រត�វបានកត្់រត ឬរយករណ៍ជា្រទព្យសម្បត�ិផា� ល់របស់្រគឹះស� នេទ។ 

១៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វែញក្រទព្យសកម�ខងេល រវង្រទព្យសកម�ជា្របាកប់េ��  និង្រទព្យសកម�ជាវត�ុ
ប�� សំ្រមាបធ់ានាករសន្យោែដលបានេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណងជាកល់កណ់ាមយួ ឬស្រមាបក់ិច�្រពមេ្រព�ង

ែដលជា្របេយាជនដ៍ល់មា� ស់្របាកប់េ�� ។ 
 

្របករ ២០.- ករ្រត�តពនិិត្យឯករជ្យ ករែបងែចកមខុងរភារកិច� និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា 

២០.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុវត�នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ ែដល្រទ្រទងដ់ល់ករែបងែចក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

នូវភារកិច�ករ្រត�តពិនិត្យឯករជ្យ  និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា  សំេដករពរ្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� ន និង

េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណបានឆាបរ់ហ័សនូវរល់ភាពខុសគា� សំខន់ៗ ។ 

២០.២. នីតិវធិ ី និងដំេណ រករទងំេនាះ្រត�វប�� កជ់ាពិេសសអំពីករែបងែចកច្បោស់លស់នូវភារកិច�

ពកព់ន័�នឹងករសន្យោករចំណាយមូលនិធិ  និងកិច�ប�� ិក្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របស់្រគឹះស� ន។ ដំេណ រករ

េនះ្រត�វែតបានេផ��ងផា� ត ់និងវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា។ 

២០.៣. នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វ្រកេសបនូវតរង្រត�តពនិិត្យ ករេផ��ងផា� តគ់ណនី ករពិនិត្យ 

និងថ�ឹងែថ�ង (ករ្រត�តពិនិត្យេទ�ដង ករេធ�សុពលភាពេដយឯករជ្យៃនករចុះប�� ិកគណេនយ្យ ករចុះ

ហត�េលខពីររមួគា�  ឬដំេណ រករ្របហក្់របែហលេផ្សងេទៀតេនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ) ករ្រត�តពិនិត្យេឡង

វញិេដយល�ិតល�នេ់ល្រទព្យសកម�ជាសន�ិធ ិ ្រពមទងំពត័ម៌ានអំពីលទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេនាះែដល

្រត�វផ�ល់ជូនគណៈ្រគប្់រគង។ រល់ភាពខុសគា� ្រត�វែតបានអេង�តភា� ម កត្់រតទុកជាឯកសរ និងេដះ្រសយេដយ
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្រប�ង្របយត័�។ េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វពិចរណាភា� មអពំីផលបះ៉ពល់ៃនភាពខុសគា� េនះេទេលចំណូលែដល

បានរយករណ៍ នងិមូលនធិផិា� ល់សុទ�ែដល្រត�វែតែកត្រម�វជាបនា� ន។់ 

 

ជំពូក ៩ 
្របព័ន�វសែ់វងហនភិយ័និងលទ�ផល និងករ្រត�តពនិិត្យ 

 

្របករ ២១.- ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�វសែ់វងហនិភយ័នងិលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យ 

២១.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�វស់ែវងនិងវភិាគហនភិយ័ ្រសបតម្របេភទ និងទំហំ្របតិបត�ិករ 

និងភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វែតអចវយតៃម�ឱ្យបានទនេ់ពលេវល និងេជឿ

ទុកចិត�បានចំេពះរល់្របេភទហនភិយ័របស់្រគឹះស� នជាពិេសសហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័សច្់របាក់

ងយ្រស�ល ហនភិយ័អ្រតករ្របាក ់ ហនភិយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ និងេបចបំាច ់ ហនភិយ័ទីផ្សោរ ហនិភយ័អន�រ

ករយិកម� ហនភិយ័្របគល់ និងហនិភយ័ទូទត។់ 

២១.២. េបចបំាច ់ ្របពន័�េនះ្រត�វបានេរៀបច ំ និងបេង�តេឡងេដម្បជីួយ ដល់ករវយតៃម� និងករវភិាគ

ហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរុប េហយជាពិេសសអចកំណតអ់ត�ស�� ណ និងតមដនបានសម្រសបនូវហនិភយ័

្របមូលផ�ុ ំ និងអចគំា្រទដល់េសចក�ីសេ្រមចទនេ់ពលេវល និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពអំពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័។ 

២១.៣. ្របពន័�ទងំេនះ និងនីតិវធិី្រទ្រទង់េផ្សងៗ ្រត�វស�ិតេ្រកមករពិនិត្យៃផ�ក�ុងេឡងវញិេដយេទៀងទត ់

េដម្បធីានាភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ និងភាពសម្រសបេទនឹង្របេភទ ទំហំ ភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាព និងរចនា

សម�ន័�សជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

្របករ ២២.- ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ េដម្បធីានាករ្របតិបត�ិតមកតព�កិច� និង 

ក្រមិតកំណត ់

្របពន័�វស់ែវងហនិភយ័ និងលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វមានលទ�ភាពតមដនជា

អចិៃ�ន�យនូ៍វរល់កតព�កចិ� ឬក្រមតិកណំតេ់ផ្សងៗ។ រល់កំហុសែដលបានរកេឃញ្រត�វែតបានេដះ្រសយ និង

រយករណ៍ភា� មេទ្របធានមខុងរ្របតិបត�ិតម។ របាយករណ៍េនាះ្រត�វមានប�� កអ់ពំីេដមេហតុៃនកំហុស ្រពម

ទងំវធិានករែកត្រម�វទងំឡាយេដម្បេីដះ្រសយហនភិយ័ៃនករមនិ្របតិបត�ិតម។ វធិានករែកត្រម�វេនះក្៏រត�វ

មានេគាលបំណងេជៀសវងនូវកំហុសដែដលៗផងែដរ និងសំេដពិនិត្យេឡងវញិនូវរល់ករ្រត�តពិនិត្យកន�ងមក 

េបមានករវយតៃម�ថាករ្រត�តពិនតិ្យកន�ងមកេនាះមនិសម្រសប និងគា� ន្របសិទ�ភាព។ 
 

ជំពូក ១០ 
្របព័ន�រក្សោទុកឯកសរ 

 

្របករ ២៣.- េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីសមត�កិច� ករ្របគលស់ទិ� ិនិងរបាយករណ៍ 

២៣.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុមត័ វយតៃម�េឡងវញិ និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របចនូំវេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី 

ករកណំតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ្របពន័�ពត័ម៌ាន សកម�ភាព អភបិាលកចិ� និង 
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គ.  គួបសរបុហនិភយ័ទងំេនាះ (Consolidation of such risks) េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ 

តមដន និង្រគប្់រគងប�� ហនិភយ័្របមូលផ�ុ ំ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

ឃ. បានេរៀបចំនិងអនុវត�តមែដលអច្រទ្រទងេ់ពញេលញនូវករទទួលខុស្រត�វ និងគណេនយ្យ

ភាព ្រសបតមសិទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� និងក្រមតិកណំតែ់ដលអនុវត�បាន និង 

ង. ផ�ល់ស�� អសន�តមឋនានុ្រកម និងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល អំពីករមនិអនុវត�ក្រមតិ

កំណត ់ ឬករេ្រប្របាស់សិទ�អំណាច និងករ្របគល់សិទ�េលសែដនកណំត ់ សំេដចត់

វធិានករែកត្រម�វបនា� នត់មករណីចបំាច។់ 

១៦.៣. ្របសិទ�ភាព និងភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិីនងិដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ នងិ្របពន័�ពត័ម៌ាន

្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាជាឯករជ្យេដយសវនករៃផ�ក�ុងេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប្់រគង

ជានខ់�ស់។ តមករណីចបំាច ់ នីតិវធិីនិងដំេណ រករ និង្របពន័�ពត័ម៌ានទងំេនះ្រត�វជួយ ដល់ករ្រគប្់រគង

ហនិភយ័្របកបេដយ្របសិទ�ភាពេនក្រមតិគបួសរបុផងែដរ។ 

១៦.៤. ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិនីិងដេំណ រករ្រគប្់រគងហនភិយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វបានវយតៃម�

េឡងវញិជា្របពន័�មុននឹងអនុវត�សកម�ភាពថ�ី ចូលរមួភាគកម�ថ�ី ្រពមទងំមុននឹងផ�ល់ផលិតផល និងេសវកម�ថ� ី   

ដល់អតិថិជន និងសមភាគីទផី្សោររបស់្រគឹះស� ន។  

១៦.៥. ឯកសរស�ីពនីីតិវធិ ី និងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របពន័�ពត័ម៌ាន្រត�វែតបានេធ�បច�ុប្បន�

កម� និងជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសរដូចមានែចងក�ុងជំពូក ១០ ខងេ្រកម។  
 

ជំពូក ៨ 
  ្របពន័�គណេនយ្យ និង ព័ត៌មាន  

 

 ្របករ ១៧.- ករ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត� ិនិង កររក្សោទុកឯកសរ  

១៧.១. ្រគឹះស� ន្រត�វ្របតិបត�ិតមបទដ� នច្បោបន់ិងបទប្ប��ត�ិែដលអនុវត� ចំេពះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ 

របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងករេបកចំហរពត័ម៌ានហិរ�� វត�ុ  ្រពមទងំ្រត�វមានករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប េដម្បវីយ

តៃម�្របសិទ�ភាពៃនករ្របតិបត�ិតមបទដ� នទងំេនះ។ គណៈកម�ករសវនកម�្រត�វពិភាក្សោ និងអនុមត័េដយ

្រប�ង្របយត័�នូវជេ្រមសេផ្សងៗ ្របសិនេបមាន េហយជេ្រមសេនាះ្រត�វបានទុកដកជ់ាឯកសរ្រតឹម្រត�វ និង្រត�វ

េគារពតមយ៉ាងហ�តច់ត។់ 

១៧.២. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត និងរក្សោទុកឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់  នូវឯកសរអំពីប�ងគ់ណនីែដលបានអនុវត�

កិច�ប�� ិកគណេនយ្យស្រមាបក់ត្់រត្របតិបត�ិករ និងេហតុករណ៍ែដលនាឱំ្យមានកចិ�ប�� ិកគណេនយ្យ ្រពម

ទងំ្របពន័�ពត័ម៌ានគណេនយ្យែដលបានអនុវត�។  
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្របករ ១៨.- ដំេណ រករនិងនតីវិិធីៃនលនំាសំវនកម� ្របកបេដយ្របសទិ�ភាព 
 

១៨.១. ចំេពះពត័ម៌ានែដលបានបង� ញក�ុងតរងតុល្យករ េ្រកតរងតុល្យករ របាយករណ៍ចំណូល -

ចំណាយ និងកំណតស់មា� ល់ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ករេរៀបចដំំេណ រករគណេនយ្យ្រត�វបេង�តនូវសំណំុនីតិវធិី
និងដំេណ រករ េហថាលំនាសំវនកម� (audit trail) េដម្បអីច៖ 

ក. បេង�តេឡងវញិនូវរល់្របតិបត�ិករតមលំដបលំ់េដយៃនេពលេវល។ 

ខ. គាំ្រទរល់ព័ត៌មានេដយឯកសរច្បោប់េដម ែដលអនុ�� តដល់កររកដន្របតិបត�ិករ

េដយផា� ល់ តងំពីឯកសរេដមរហូតដល់ឯកសរសេង�ប និងផ�ុយមកវញិ។ 

គ. គិតគូរអំពីបែ្រមប្រម�លៃនសមតុល្យពីកលបរេិច�ទបិទប�� ី  េទៃថ�បនា� បេ់ដយរក្សោទុកេពញ

េលញនូវកំណត្់រតៃន្របតិបត�ិករែដលនាឱំ្យមានបែ្រមប្រម�លេលសមតុល្យគណនីទងំ

េនាះ។ 

១៨.២. ្របសិទ�ភាពៃនលំនាសំវនកម� ្រត�វែតបានសកល្បង និងវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ១៩.- សន�ិធិ្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នកន់កប់ក�ងុនាមអតថិជិន នងិតតិយភាគ ី

១៩.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិ ីនិងរក្សោកណំត្់រត្រតឹម្រត�វបង� ញអពំីសន�ិធ ិលំហូរេចញ និងលំហូរ

ចូលៃន្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នបានកនក់បក់�ុងនាមអតិថិជន និងតតិយភាគី  ដូេច�ះ្រទព្យសម្បត�ទិងំេនាះ

មនិ្រត�វបានកត្់រត ឬរយករណ៍ជា្រទព្យសម្បត�ិផា� ល់របស់្រគឹះស� នេទ។ 

១៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វែញក្រទព្យសកម�ខងេល រវង្រទព្យសកម�ជា្របាកប់េ��  និង្រទព្យសកម�ជាវត�ុ
ប�� សំ្រមាបធ់ានាករសន្យោែដលបានេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណងជាកល់កណ់ាមយួ ឬស្រមាបក់ិច�្រពមេ្រព�ង

ែដលជា្របេយាជនដ៍ល់មា� ស់្របាកប់េ�� ។ 
 

្របករ ២០.- ករ្រត�តពនិិត្យឯករជ្យ ករែបងែចកមខុងរភារកិច� និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា 

២០.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុវត�នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ ែដល្រទ្រទងដ់ល់ករែបងែចក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

នូវភារកិច�ករ្រត�តពិនិត្យឯករជ្យ  និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា  សំេដករពរ្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� ន និង

េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណបានឆាបរ់ហ័សនូវរល់ភាពខុសគា� សំខន់ៗ ។ 

២០.២. នីតិវធិ ី និងដំេណ រករទងំេនាះ្រត�វប�� កជ់ាពិេសសអំពីករែបងែចកច្បោស់លស់នូវភារកិច�

ពកព់ន័�នឹងករសន្យោករចំណាយមូលនិធិ  និងកិច�ប�� ិក្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របស់្រគឹះស� ន។ ដំេណ រករ

េនះ្រត�វែតបានេផ��ងផា� ត ់និងវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា។ 

២០.៣. នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វ្រកេសបនូវតរង្រត�តពនិិត្យ ករេផ��ងផា� តគ់ណនី ករពិនិត្យ 

និងថ�ឹងែថ�ង (ករ្រត�តពិនិត្យេទ�ដង ករេធ�សុពលភាពេដយឯករជ្យៃនករចុះប�� ិកគណេនយ្យ ករចុះ

ហត�េលខពីររមួគា�  ឬដំេណ រករ្របហក្់របែហលេផ្សងេទៀតេនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ) ករ្រត�តពិនិត្យេឡង

វញិេដយល�ិតល�នេ់ល្រទព្យសកម�ជាសន�ិធ ិ ្រពមទងំពត័ម៌ានអំពីលទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេនាះែដល

្រត�វផ�ល់ជូនគណៈ្រគប្់រគង។ រល់ភាពខុសគា� ្រត�វែតបានអេង�តភា� ម កត្់រតទុកជាឯកសរ និងេដះ្រសយេដយ
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្របករ ១៨.- ដំេណ រករនិងនតីវិិធីៃនលនំាសំវនកម� ្របកបេដយ្របសទិ�ភាព 
 

១៨.១. ចំេពះពត័ម៌ានែដលបានបង� ញក�ុងតរងតុល្យករ េ្រកតរងតុល្យករ របាយករណ៍ចំណូល -

ចំណាយ និងកំណតស់មា� ល់ៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ករេរៀបចដំំេណ រករគណេនយ្យ្រត�វបេង�តនូវសំណំុនីតិវធិី
និងដំេណ រករ េហថាលំនាសំវនកម� (audit trail) េដម្បអីច៖ 

ក. បេង�តេឡងវញិនូវរល់្របតិបត�ិករតមលំដបលំ់េដយៃនេពលេវល។ 

ខ. គាំ្រទរល់ព័ត៌មានេដយឯកសរច្បោប់េដម ែដលអនុ�� តដល់កររកដន្របតិបត�ិករ

េដយផា� ល់ តងំពីឯកសរេដមរហូតដល់ឯកសរសេង�ប និងផ�ុយមកវញិ។ 

គ. គិតគូរអំពីបែ្រមប្រម�លៃនសមតុល្យពីកលបរេិច�ទបិទប�� ី  េទៃថ�បនា� បេ់ដយរក្សោទុកេពញ

េលញនូវកំណត្់រតៃន្របតិបត�ិករែដលនាឱំ្យមានបែ្រមប្រម�លេលសមតុល្យគណនីទងំ

េនាះ។ 

១៨.២. ្របសិទ�ភាពៃនលំនាសំវនកម� ្រត�វែតបានសកល្បង និងវយតៃម�្របច្ំរគា។ 
 

្របករ ១៩.- សន�ិធិ្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នកន់កប់ក�ងុនាមអតថិជិន នងិតតិយភាគ ី

១៩.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តនីតិវធិ ីនិងរក្សោកណំត្់រត្រតឹម្រត�វបង� ញអំពីសន�ិធ ិលំហូរេចញ និងលំហូរ

ចូលៃន្រទព្យសកម�ែដល្រគឹះស� នបានកនក់បក់�ុងនាមអតិថិជន និងតតិយភាគ ី  ដូេច�ះ្រទព្យសម្បត�ទិងំេនាះ

មនិ្រត�វបានកត្់រត ឬរយករណ៍ជា្រទព្យសម្បត�ិផា� ល់របស់្រគឹះស� នេទ។ 

១៩.២. ្រគឹះស� ន្រត�វែញក្រទព្យសកម�ខងេល រវង្រទព្យសកម�ជា្របាកប់េ��  និង្រទព្យសកម�ជាវត�ុ
ប�� សំ្រមាបធ់ានាករសន្យោែដលបានេធ�េឡងក�ុងេគាលបំណងជាកល់កណ់ាមយួ ឬស្រមាបក់ិច�្រពមេ្រព�ង

ែដលជា្របេយាជនដ៍ល់មា� ស់្របាកប់េ�� ។ 
 

្របករ ២០.- ករ្រត�តពនិិត្យឯករជ្យ ករែបងែចកមខុងរភារកិច� និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា 

២០.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុវត�នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករ ែដល្រទ្រទងដ់ល់ករែបងែចក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព

នូវភារកិច�ករ្រត�តពិនិត្យឯករជ្យ  និងករេផ��ងផា� ត់្របច្ំរគា  សំេដករពរ្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� ន និង

េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណបានឆាបរ់ហ័សនូវរល់ភាពខុសគា� សំខន់ៗ ។ 

២០.២. នីតិវធិ ី និងដំេណ រករទងំេនាះ្រត�វប�� កជ់ាពិេសសអំពីករែបងែចកច្បោស់លស់នូវភារកិច�

ពកព់ន័�នឹងករសន្យោករចំណាយមូលនិធិ  និងកិច�ប�� ិក្រទព្យសកម� និង្រទព្យអកម�របស់្រគឹះស� ន។ ដំេណ រករ

េនះ្រត�វែតបានេផ��ងផា� ត ់និងវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា។ 

២០.៣. នីតិវធិ ីនិងដំេណ រករទងំេនះ្រត�វ្រកេសបនូវតរង្រត�តពនិិត្យ ករេផ��ងផា� តគ់ណន ីករពិនិត្យ 

និងថ�ឹងែថ�ង (ករ្រត�តពិនិត្យេទ�ដង ករេធ�សុពលភាពេដយឯករជ្យៃនករចុះប�� ិកគណេនយ្យ ករចុះ

ហត�េលខពីររមួគា�  ឬដំេណ រករ្របហក្់របែហលេផ្សងេទៀតេនក�ុង្របពន័�គណេនយ្យ) ករ្រត�តពិនិត្យេឡង

វញិេដយល�ិតល�នេ់ល្រទព្យសកម�ជាសន�ិធ ិ ្រពមទងំពត័ម៌ានអំពីលទ�ផលៃនករ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេនាះែដល

្រត�វផ�ល់ជូនគណៈ្រគប្់រគង។ រល់ភាពខុសគា� ្រត�វែតបានអេង�តភា� ម កត្់រតទុកជាឯកសរ និងេដះ្រសយេដយ
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្រប�ង្របយត័�។ េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វពិចរណាភា� មអពំីផលបះ៉ពល់ៃនភាពខុសគា� េនះេទេលចំណូលែដល

បានរយករណ៍ នងិមូលនធិផិា� ល់សុទ�ែដល្រត�វែតែកត្រម�វជាបនា� ន។់ 

 

ជំពូក ៩ 
្របព័ន�វសែ់វងហនភិយ័និងលទ�ផល និងករ្រត�តពនិិត្យ 

 

្របករ ២១.- ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�វសែ់វងហនិភយ័នងិលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យ 

២១.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�វស់ែវងនិងវភិាគហនិភយ័ ្រសបតម្របេភទ និងទំហំ្របតិបត�ិករ 

និងភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វែតអចវយតៃម�ឱ្យបានទនេ់ពលេវល និងេជឿ

ទុកចិត�បានចំេពះរល់្របេភទហនភិយ័របស់្រគឹះស� នជាពិេសសហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័សច្់របាក់

ងយ្រស�ល ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់ ហនភិយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ និងេបចបំាច ់ ហនភិយ័ទីផ្សោរ ហនិភយ័អន�រ

ករយិកម� ហនភិយ័្របគល់ និងហនិភយ័ទូទត។់ 

២១.២. េបចបំាច ់ ្របពន័�េនះ្រត�វបានេរៀបច ំ និងបេង�តេឡងេដម្បជីួយ ដល់ករវយតៃម� និងករវភិាគ

ហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរុប េហយជាពិេសសអចកំណតអ់ត�ស�� ណ និងតមដនបានសម្រសបនូវហនិភយ័

្របមូលផ�ុ ំ និងអចគំា្រទដល់េសចក�ីសេ្រមចទនេ់ពលេវល និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពអំពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័។ 

២១.៣. ្របពន័�ទងំេនះ និងនីតិវធិី្រទ្រទង់េផ្សងៗ ្រត�វស�ិតេ្រកមករពិនិត្យៃផ�ក�ុងេឡងវញិេដយេទៀងទត ់

េដម្បធីានាភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ និងភាពសម្រសបេទនឹង្របេភទ ទំហំ ភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាព និងរចនា

សម�ន័�សជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

្របករ ២២.- ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ េដម្បធីានាករ្របតិបត�ិតមកតព�កិច� និង 

ក្រមិតកំណត ់

្របពន័�វស់ែវងហនិភយ័ និងលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វមានលទ�ភាពតមដនជា

អចិៃ�ន�យនូ៍វរល់កតព�កចិ� ឬក្រមតិកណំតេ់ផ្សងៗ។ រល់កំហុសែដលបានរកេឃញ្រត�វែតបានេដះ្រសយ និង

រយករណ៍ភា� មេទ្របធានមខុងរ្របតិបត�ិតម។ របាយករណ៍េនាះ្រត�វមានប�� កអ់ពំីេដមេហតុៃនកំហុស ្រពម

ទងំវធិានករែកត្រម�វទងំឡាយេដម្បេីដះ្រសយហនភិយ័ៃនករមនិ្របតិបត�ិតម។ វធិានករែកត្រម�វេនះក្៏រត�វ

មានេគាលបំណងេជៀសវងនូវកំហុសដែដលៗផងែដរ និងសំេដពិនិត្យេឡងវញិនូវរល់ករ្រត�តពិនិត្យកន�ងមក 

េបមានករវយតៃម�ថាករ្រត�តពិនតិ្យកន�ងមកេនាះមនិសម្រសប និងគា� ន្របសិទ�ភាព។ 
 

ជំពូក ១០ 
្របព័ន�រក្សោទុកឯកសរ 

 

្របករ ២៣.- េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីសមត�កិច� ករ្របគលស់ទិ� ិនិងរបាយករណ៍ 

២៣.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុមត័ វយតៃម�េឡងវញិ និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របចនូំវេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី 

ករកណំតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ្របពន័�ពត័ម៌ាន សកម�ភាព អភបិាលកចិ� និង 
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្រប�ង្របយត័�។ េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វពិចរណាភា� មអពំីផលបះ៉ពល់ៃនភាពខុសគា� េនះេទេលចំណូលែដល

បានរយករណ៍ នងិមូលនធិផិា� ល់សុទ�ែដល្រត�វែតែកត្រម�វជាបនា� ន។់ 

 

ជំពូក ៩ 
្របព័ន�វសែ់វងហនភិយ័និងលទ�ផល និងករ្រត�តពនិិត្យ 

 

្របករ ២១.- ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�វសែ់វងហនិភយ័នងិលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យ 

២១.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�វស់ែវងនិងវភិាគហនិភយ័ ្រសបតម្របេភទ និងទំហំ្របតិបត�ិករ 

និងភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វែតអចវយតៃម�ឱ្យបានទនេ់ពលេវល និងេជឿ

ទុកចិត�បានចំេពះរល់្របេភទហនភិយ័របស់្រគឹះស� នជាពិេសសហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័សច្់របាក់

ងយ្រស�ល ហនិភយ័អ្រតករ្របាក ់ ហនភិយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ និងេបចបំាច ់ ហនភិយ័ទីផ្សោរ ហនិភយ័អន�រ

ករយិកម� ហនភិយ័្របគល់ និងហនិភយ័ទូទត។់ 

២១.២. េបចបំាច ់ ្របពន័�េនះ្រត�វបានេរៀបច ំ និងបេង�តេឡងេដម្បជីួយ ដល់ករវយតៃម� និងករវភិាគ

ហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរុប េហយជាពិេសសអចកំណតអ់ត�ស�� ណ និងតមដនបានសម្រសបនូវហនិភយ័

្របមូលផ�ុ ំ និងអចគំា្រទដល់េសចក�ីសេ្រមចទនេ់ពលេវល និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពអំពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័។ 

២១.៣. ្របពន័�ទងំេនះ និងនីតិវធិី្រទ្រទង់េផ្សងៗ ្រត�វស�ិតេ្រកមករពិនិត្យៃផ�ក�ុងេឡងវញិេដយេទៀងទត ់

េដម្បធីានាភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ និងភាពសម្រសបេទនឹង្របេភទ ទំហំ ភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាព និងរចនា

សម�ន័�សជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

្របករ ២២.- ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ េដម្បធីានាករ្របតិបត�ិតមកតព�កិច� និង 

ក្រមិតកំណត ់

្របពន័�វស់ែវងហនិភយ័ និងលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វមានលទ�ភាពតមដនជា

អចិៃ�ន�យនូ៍វរល់កតព�កចិ� ឬក្រមតិកណំតេ់ផ្សងៗ។ រល់កំហុសែដលបានរកេឃញ្រត�វែតបានេដះ្រសយ និង

រយករណ៍ភា� មេទ្របធានមខុងរ្របតិបត�ិតម។ របាយករណ៍េនាះ្រត�វមានប�� កអ់ពំីេដមេហតុៃនកំហុស ្រពម

ទងំវធិានករែកត្រម�វទងំឡាយេដម្បេីដះ្រសយហនភិយ័ៃនករមនិ្របតិបត�ិតម។ វធិានករែកត្រម�វេនះក្៏រត�វ

មានេគាលបំណងេជៀសវងនូវកំហុសដែដលៗផងែដរ និងសំេដពិនិត្យេឡងវញិនូវរល់ករ្រត�តពិនិត្យកន�ងមក 

េបមានករវយតៃម�ថាករ្រត�តពិនតិ្យកន�ងមកេនាះមនិសម្រសប និងគា� ន្របសិទ�ភាព។ 
 

ជំពូក ១០ 
្របព័ន�រក្សោទុកឯកសរ 

 

្របករ ២៣.- េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីសមត�កិច� ករ្របគលស់ទិ� ិនិងរបាយករណ៍ 

២៣.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុមត័ វយតៃម�េឡងវញិ និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របចនូំវេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី 

ករកណំតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ្របពន័�ពត័ម៌ាន សកម�ភាព អភបិាលកចិ� និង 
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រចនាសម�ន័�សជីវកម� ្របសិនេបជា្រគឹះស� នែដលរងករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ឬ្រគឹះស� នែដល្រត�វ

េធ�ករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ។ 

២៣.២. ករកំណតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ ្រត�វមានេរៀបចំជាឯកសរច្បោស់លស់ ស្រមាបឱ់្យ

ភាគីពកព់ន័�ទំងអស់ រមួមានអត�គាហកៈ មុខងរ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្រត�តពិនិត្យ រួមទំងមុខងរ្របតិបត�ិតម

ផងែដរ។ ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន និងេបចំបាច់របស់្រក�ម្រគឹះស� ន្រត�វែតអចធានាថាភាគីពកព់ន័�ទងំអស់

ទទួលបានពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីវធិានៃនករសេ្រមចៃផ�ក�ុងេនះ។ ្រគឹះស� នក្៏រត�វមានដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ

្រគប្់រគានផ់ងែដរ េដម្បធីានាថាសមត�កិច� និងករ្របគល់សិទ�ិមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់េលសែដនកំណត ់ ឬខុស

េគាលេដ។  

២៣.៣. េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិី្រត�វែតបានផ�ល់េទគណៈ្រគប្់រគង និងម�ន�ីបុគ�លិកជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ  េបចបំាចក់រអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធីទីងំេនាះ្រត�វែតបាន្រទ្រទងេ់ដយករបណ�ុ ះ

បណា� លសម្រសបផងែដរ។ េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីទងំេនាះ្រត�វែតមានករ្រត�តពិនិត្យ ករ្របតិបត�ិ
តមមុននងឹដកឱ់្យអនុវត�។ េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនាះ្រត�វមានប�� កច់្បោស់លស់អំពីដំេណ រករ

ែដល្រត�វបានអនុវត� សំេដធានាករែបងែចកភារកិច� ឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងករទបស់� ត ់ ឬ

ដំេណាះ្រសយទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ 

២៣.៤. េ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២៣.១ ដល់កថាខណ�  ២៣.៣ ខងេល ជាពិេសស 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត វយតៃម� និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច ំ នូវរល់ឯកសរេផ្សងៗ សំេដ្រទ្រទងដ់ល់្របតិបត�ិករ 

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងទងំមលូ ្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ឯកសរទងំេនាះ អចផ�ល់ជូនភាគីពកព់ន័�ទងំអស់ស្រមាបេ់្រប្របាស់ ែដលរមួមាន ៖ 

 ក. ករពិពណ៌នាអពំីករទទួលខុស្រត�វេន្រគបក់្រមតិទងំអស់  

 ខ. ករកំណតម់ខុងរ តួនាទ ីនងិធនធានែដលបានែបងែចក ស្រមាបក់របំេពញមុខងរ និងតួនាទី
ទងំេនាះ  

 គ. ករពិពណ៌នាអំពីែបបបទ និងយន�ករៃនែបបបទរយករណ៍ សំេដធានាឯករជ្យភាព ្របសិទ�ភាព 

និងភាពគា� នទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ 

 ឃ. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័� និងដំេណ រករវស់ែវងហនិភយ័។ េបចបំាច ់ វធិីស�ស�វស់ែវង

ហនិភយ័ជាកល់ក ់ ដូចជារង� ស់ស�ិតិេលហនិភយ័ចណំាយស្រមាបផ់ា� ស់ប�ូរ ករចុះប�� ិក 

តមៃថ�ទីផ្សោរ ជាេដម ្រត�វមានកត្់រតទុកជាឯកសរ និង្រត�វអនុមត័េដយឯករជ្យព្ីរបតិបត�ិករ

អជីវកម�  

 ង. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�តមដនហនភិយ័ែដលបានអនុវត�ស្រមាបក់រតមដនហនិភយ័ ដូច

មានែចងក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�្រត�តពិនិត្យ វធិានករែកត្រម�វ

ចបំាចេ់បមាន និងករពិពណ៌នាអំពីស�� អសន�  េដម្បទីកទ់ញករយកចិត�ទុកដកព់្ីរក�ម

្របឹក្សោភបិាល។ 

717

រចនាសម�ន័�សជីវកម� ្របសិនេបជា្រគឹះស� នែដលរងករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ឬ្រគឹះស� នែដល្រត�វ

េធ�ករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ។ 

២៣.២. ករកំណតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ ្រត�វមានេរៀបចំជាឯកសរច្បោស់លស់ ស្រមាបឱ់្យ

ភាគីពកព់ន័�ទំងអស់ រមួមានអត�គាហកៈ មុខងរ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្រត�តពិនិត្យ រួមទំងមុខងរ្របតិបត�ិតម

ផងែដរ។ ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន និងេបចំបាច់របស់្រក�ម្រគឹះស� ន្រត�វែតអចធានាថាភាគីពកព់ន័�ទងំអស់

ទទួលបានពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីវធិានៃនករសេ្រមចៃផ�ក�ុងេនះ។ ្រគឹះស� នក្៏រត�វមានដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ

្រគប្់រគានផ់ងែដរ េដម្បធីានាថាសមត�កិច� និងករ្របគល់សិទ�ិមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់េលសែដនកំណត ់ ឬខុស

េគាលេដ។  

២៣.៣. េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិី្រត�វែតបានផ�ល់េទគណៈ្រគប្់រគង និងម�ន�ីបុគ�លិកជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ  េបចបំាចក់រអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធីទីងំេនាះ្រត�វែតបាន្រទ្រទងេ់ដយករបណ�ុ ះ

បណា� លសម្រសបផងែដរ។ េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីទងំេនាះ្រត�វែតមានករ្រត�តពិនិត្យ ករ្របតិបត�ិ
តមមុននងឹដកឱ់្យអនុវត�។ េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនាះ្រត�វមានប�� កច់្បោស់លស់អំពីដំេណ រករ

ែដល្រត�វបានអនុវត� សំេដធានាករែបងែចកភារកិច� ឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងករទបស់� ត ់ ឬ

ដំេណាះ្រសយទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ 

២៣.៤. េ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២៣.១ ដល់កថាខណ�  ២៣.៣ ខងេល ជាពិេសស 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត វយតៃម� និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច ំ នូវរល់ឯកសរេផ្សងៗ សំេដ្រទ្រទងដ់ល់្របតិបត�ិករ 

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងទងំមលូ ្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ឯកសរទងំេនាះ អចផ�ល់ជូនភាគីពកព់ន័�ទងំអស់ស្រមាបេ់្រប្របាស់ ែដលរមួមាន ៖ 

 ក. ករពិពណ៌នាអពំីករទទួលខុស្រត�វេន្រគបក់្រមតិទងំអស់  

 ខ. ករកំណតម់ខុងរ តួនាទ ីនងិធនធានែដលបានែបងែចក ស្រមាបក់របំេពញមុខងរ និងតួនាទី
ទងំេនាះ  

 គ. ករពិពណ៌នាអំពីែបបបទ និងយន�ករៃនែបបបទរយករណ៍ សំេដធានាឯករជ្យភាព ្របសិទ�ភាព 

និងភាពគា� នទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ 

 ឃ. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័� និងដំេណ រករវស់ែវងហនិភយ័។ េបចបំាច ់ វធិីស�ស�វស់ែវង

ហនិភយ័ជាកល់ក ់ ដូចជារង� ស់ស�ិតិេលហនិភយ័ចណំាយស្រមាបផ់ា� ស់ប�ូរ ករចុះប�� ិក 

តមៃថ�ទីផ្សោរ ជាេដម ្រត�វមានកត្់រតទុកជាឯកសរ និង្រត�វអនុមត័េដយឯករជ្យព្ីរបតិបត�ិករ

អជីវកម�  

 ង. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�តមដនហនភិយ័ែដលបានអនុវត�ស្រមាបក់រតមដនហនិភយ័ ដូច

មានែចងក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�្រត�តពិនិត្យ វធិានករែកត្រម�វ

ចបំាចេ់បមាន និងករពិពណ៌នាអំពីស�� អសន�  េដម្បទីកទ់ញករយកចិត�ទុកដកព់្ីរក�ម

្របឹក្សោភបិាល។ 

717

្របករ ២៤.- ករេរៀបច្ំរបព័ន�ព័តម៌ាន និងរក្សោទុកឯកសរ  
 

២៤.១. ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន្រត�វែតធានាកររក្សោទុកជាឯកសរឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ នូវរល់េសចក�ី
សេ្រមច ឬេហតុករណ៍សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងអជីវកម� ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័� េដម្បងីយ្រស�លរក និងេ្រប
្របាស់ពត័ម៌ានទងំេនាះ។ 

២៤.២. ្របព័ន�ព័ត៌មានរបស់្រគឹះស� នក៏្រត�វ្រទ្រទង់ដល់ករែបងែចកព័ត៌មានបានសម្រសបេនក�ុង        

្រគឹះស� នទងំមូលផងែដរ េហយករែបងែចកេនះ្រត�វេផា� តជាចម្បងេលពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងប�� ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

និងជាពិេសស កតព�កិច� នងិបទប្ប��ត�ិស�ីពីករ្របតិបត�តិម។ 

២៤.៣. ែផនករយថាភាព និងនតីិវធិពីកព់ន័�េផ្សងៗ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់

្រគឹះស� ន េហយេបចបំាច្់រត�វែតមានែចងច្បោស់លស់្រសបតមែផនករយថាភាព និងនីតិវធិីស្រមាបក់្រមតិ្រក�ម

្រគឹះស� ន និងនីតិវធិីដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៦.៣ ៃន្របករ ៦ ស�ីពីេសវកម�ផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

២៤.៤.  រល់េគាលនេយាបាយ នីតវិធិី ករកំណតសិ់ទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� ិ របាយករណ៍ និង

កំណតេ់ហតុ ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យសវនករៃផ�ក�ុង ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម អជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ ្រពមទងំសវនករឯករជ្យ 

េដម្បេី្រប្របាស់តមករេស�សំុ ។ 
 

្របករ ២៥.- របាយករណ៍្របចឆំា� សំ �ពីីរចនាសម�័ន� និង្របសទិ�ភាព ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យ 
ៃផ�ក�ងុ 

 

២៥.១. ្រគឹះស� ន្រត�វែតេរៀបចំរបាយករណ៍្របចឆំា�  ំែដលពិពណ៌នាអំពីរចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុង និងេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងយន�ករពកព់ន័�េផ្សងៗ។ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វវយតៃម�ផងែដរេទ

េល្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រសបតមកំេណ ន និងពិពធិកម�ៃនអជីវកម� និងករែកែ្របេផ្សងៗ េន

ក�ុង្រគឹះស� ន។ 

២៥.២. េបចបំាច ់ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វមានែចងច្បោស់លស់អំពីករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងេនាះ េដយ

មានេគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�ែដលបានបេង�តេឡងេនក្រមតិគួបសរបុផងែដរ។ 

២៥.៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក ្រត�វទទលួខុស្រត�វេរៀបចរំបាយករណ៍្របចឆំា�  ំ

ែដលនឹង្រត�វបានពិភាក្សោេនក�ុងគណៈកម�ករសវនកម�។ េបសម្រសប ឬចបំាច ់  អនុសសនអ៍ំពវីធិានករែក

ត្រម�វ ឬែកលម� ្រត�វបានេលកេឡងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

២៥.៤. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់របាយករណ៍្របចឆំា� េំនះជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយមានហត�េលខ

របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក  យ៉ាងយូរបំផុតេនៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� បំនា� ប។់ 
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្រប�ង្របយត័�។ េបចបំាច ់ ្រគឹះស� ន្រត�វពិចរណាភា� មអពំីផលបះ៉ពល់ៃនភាពខុសគា� េនះេទេលចំណូលែដល

បានរយករណ៍ នងិមូលនិធផិា� ល់សុទ�ែដល្រត�វែតែកត្រម�វជាបនា� ន។់ 

 

ជំពូក ៩ 
្របព័ន�វសែ់វងហនភិយ័និងលទ�ផល និងករ្រត�តពនិិត្យ 

 

្របករ ២១.- ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�វសែ់វងហនិភយ័នងិលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យ 

២១.១. ្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត្របពន័�វស់ែវងនិងវភិាគហនិភយ័ ្រសបតម្របេភទ និងទំហំ្របតិបត�ិករ 

និងភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន។ ្របពន័�េនះ្រត�វែតអចវយតៃម�ឱ្យបានទនេ់ពលេវល និងេជឿ

ទុកចិត�បានចំេពះរល់្របេភទហនិភយ័របស់្រគឹះស� នជាពិេសសហនិភយ័ឥណទន ហនិភយ័សច្់របាក់

ងយ្រស�ល ហនភិយ័អ្រតករ្របាក ់ ហនភិយ័អ្រតប�ូរ្របាក ់ និងេបចបំាច ់ ហនិភយ័ទីផ្សោរ ហនិភយ័អន�រ

ករយិកម� ហនភិយ័្របគល់ និងហនិភយ័ទូទត។់ 

២១.២. េបចបំាច ់ ្របពន័�េនះ្រត�វបានេរៀបច ំ និងបេង�តេឡងេដម្បជីួយ ដល់ករវយតៃម� និងករវភិាគ

ហនិភយ័េនក្រមតិគួបសរុប េហយជាពិេសសអចកំណតអ់ត�ស�� ណ និងតមដនបានសម្រសបនូវហនិភយ័

្របមូលផ�ុ ំ និងអចគំា្រទដល់េសចក�ីសេ្រមចទនេ់ពលេវល និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពអំពីករ្រគប្់រគងហនិភយ័។ 

២១.៣. ្របពន័�ទងំេនះ និងនីតិវធិី្រទ្រទង់េផ្សងៗ ្រត�វស�ិតេ្រកមករពិនិត្យៃផ�ក�ុងេឡងវញិេដយេទៀងទត ់

េដម្បធីានាភាព្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ និងភាពសម្រសបេទនឹង្របេភទ ទំហំ ភាពស�ុគស� ញៃនសកម�ភាព និងរចនា

សម�ន័�សជីវកម�របស់្រគឹះស� ន។ 
 

្របករ ២២.- ដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យអចិៃ�ន�យ ៍ េដម្បធីានាករ្របតិបត�ិតមកតព�កិច� និង 

ក្រមិតកំណត ់

្របពន័�វស់ែវងហនិភយ័ និងលទ�ផល និងករ្រត�តពិនតិ្យរបស់្រគឹះស� ន ្រត�វមានលទ�ភាពតមដនជា

អចិៃ�ន�យនូ៍វរល់កតព�កចិ� ឬក្រមតិកណំតេ់ផ្សងៗ។ រល់កំហុសែដលបានរកេឃញ្រត�វែតបានេដះ្រសយ និង

រយករណ៍ភា� មេទ្របធានមខុងរ្របតិបត�ិតម។ របាយករណ៍េនាះ្រត�វមានប�� កអ់ពំីេដមេហតុៃនកំហុស ្រពម

ទងំវធិានករែកត្រម�វទងំឡាយេដម្បេីដះ្រសយហនភិយ័ៃនករមនិ្របតិបត�ិតម។ វធិានករែកត្រម�វេនះក្៏រត�វ

មានេគាលបំណងេជៀសវងនូវកំហុសដែដលៗផងែដរ និងសំេដពិនិត្យេឡងវញិនូវរល់ករ្រត�តពិនិត្យកន�ងមក 

េបមានករវយតៃម�ថាករ្រត�តពិនតិ្យកន�ងមកេនាះមនិសម្រសប និងគា� ន្របសិទ�ភាព។ 
 

ជំពូក ១០ 
្របព័ន�រក្សោទុកឯកសរ 

 

្របករ ២៣.- េគាលនេយាបាយ នីតិវិធ ីសមត�កិច� ករ្របគលស់ទិ� ិនិងរបាយករណ៍ 

២៣.១. ្រគឹះស� ន្រត�វអនុមត័ វយតៃម�េឡងវញិ និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របចនូំវេគាលនេយាបាយ នីតិវធិី 

ករកណំតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ្របពន័�ពត័ម៌ាន សកម�ភាព អភបិាលកចិ� និង 
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រចនាសម�ន័�សជីវកម� ្របសិនេបជា្រគឹះស� នែដលរងករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ឬ្រគឹះស� នែដល្រត�វ

េធ�ករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ។ 

២៣.២. ករកំណតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ ្រត�វមានេរៀបចំជាឯកសរច្បោស់លស់ ស្រមាបឱ់្យ

ភាគីពកព់ន័�ទំងអស់ រមួមានអត�គាហកៈ មុខងរ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្រត�តពិនិត្យ រួមទំងមុខងរ្របតិបត�ិតម

ផងែដរ។ ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន និងេបចំបាច់របស់្រក�ម្រគឹះស� ន្រត�វែតអចធានាថាភាគីពកព់ន័�ទងំអស់

ទទួលបានពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីវធិានៃនករសេ្រមចៃផ�ក�ុងេនះ។ ្រគឹះស� នក្៏រត�វមានដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ

្រគប្់រគានផ់ងែដរ េដម្បធីានាថាសមត�កិច� និងករ្របគល់សិទ�ិមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់េលសែដនកំណត ់ ឬខុស

េគាលេដ។  

២៣.៣. េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិី្រត�វែតបានផ�ល់េទគណៈ្រគប្់រគង និងម�ន�ីបុគ�លិកជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ  េបចបំាចក់រអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធីទីងំេនាះ្រត�វែតបាន្រទ្រទងេ់ដយករបណ�ុ ះ

បណា� លសម្រសបផងែដរ។ េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីទងំេនាះ្រត�វែតមានករ្រត�តពិនិត្យ ករ្របតិបត�ិ
តមមុននឹងដកឱ់្យអនុវត�។ េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនាះ្រត�វមានប�� កច់្បោស់លស់អំពីដំេណ រករ

ែដល្រត�វបានអនុវត� សំេដធានាករែបងែចកភារកិច� ឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងករទបស់� ត ់ ឬ

ដំេណាះ្រសយទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ 

២៣.៤. េ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២៣.១ ដល់កថាខណ�  ២៣.៣ ខងេល ជាពិេសស 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត វយតៃម� និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច ំ នូវរល់ឯកសរេផ្សងៗ សំេដ្រទ្រទងដ់ល់្របតិបត�ិករ 

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងទងំមលូ ្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ឯកសរទងំេនាះ អចផ�ល់ជូនភាគីពកព់ន័�ទងំអស់ស្រមាបេ់្រប្របាស់ ែដលរមួមាន ៖ 

 ក. ករពិពណ៌នាអពំីករទទួលខុស្រត�វេន្រគបក់្រមតិទងំអស់  

 ខ. ករកំណតម់ខុងរ តួនាទី នងិធនធានែដលបានែបងែចក ស្រមាបក់របំេពញមុខងរ និងតួនាទី
ទងំេនាះ  

 គ. ករពិពណ៌នាអំពីែបបបទ និងយន�ករៃនែបបបទរយករណ៍ សំេដធានាឯករជ្យភាព ្របសិទ�ភាព 

និងភាពគា� នទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ 

 ឃ. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័� និងដំេណ រករវស់ែវងហនិភយ័។ េបចបំាច ់ វធិីស�ស�វស់ែវង

ហនិភយ័ជាកល់ក ់ ដូចជារង� ស់ស�ិតិេលហនិភយ័ចណំាយស្រមាបផ់ា� ស់ប�ូរ ករចុះប�� ិក 

តមៃថ�ទីផ្សោរ ជាេដម ្រត�វមានកត្់រតទុកជាឯកសរ និង្រត�វអនុមត័េដយឯករជ្យព្ីរបតិបត�ិករ

អជីវកម�  

 ង. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�តមដនហនិភយ័ែដលបានអនុវត�ស្រមាបក់រតមដនហនភិយ័ ដូច

មានែចងក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�្រត�តពិនិត្យ វធិានករែកត្រម�វ

ចបំាចេ់បមាន និងករពិពណ៌នាអំពីស�� អសន�  េដម្បទីកទ់ញករយកចិត�ទុកដកព់្ីរក�ម

្របឹក្សោភបិាល។ 

717

រចនាសម�ន័�សជីវកម� ្របសិនេបជា្រគឹះស� នែដលរងករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ឬ្រគឹះស� នែដល្រត�វ

េធ�ករគួបសរបុ (Consolidated Entity) ។ 

២៣.២. ករកំណតសិ់ទ�អិំណាច និងករ្របគល់សិទ�ិ ្រត�វមានេរៀបចំជាឯកសរច្បោស់លស់ ស្រមាបឱ់្យ

ភាគីពកព់ន័�ទំងអស់ រមួមានអត�គាហកៈ មុខងរ្រគប្់រគងហនិភយ័និង្រត�តពិនិត្យ រួមទំងមុខងរ្របតិបត�ិតម

ផងែដរ។ ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន និងេបចំបាច់របស់្រក�ម្រគឹះស� ន្រត�វែតអចធានាថាភាគីពកព់ន័�ទងំអស់

ទទួលបានពត័ម៌ានច្បោស់លស់អំពីវធិានៃនករសេ្រមចៃផ�ក�ុងេនះ។ ្រគឹះស� នក្៏រត�វមានដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ

្រគប្់រគានផ់ងែដរ េដម្បធីានាថាសមត�កិច� និងករ្របគល់សិទ�ិមនិ្រត�វបានេ្រប្របាស់េលសែដនកំណត ់ ឬខុស

េគាលេដ។  

២៣.៣. េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិី្រត�វែតបានផ�ល់េទគណៈ្រគប្់រគង និងម�ន�ីបុគ�លិកជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ  េបចបំាចក់រអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធីទីងំេនាះ្រត�វែតបាន្រទ្រទងេ់ដយករបណ�ុ ះ

បណា� លសម្រសបផងែដរ។ េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីទងំេនាះ្រត�វែតមានករ្រត�តពិនិត្យ ករ្របតិបត�ិ
តមមុននងឹដកឱ់្យអនុវត�។ េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីទងំេនាះ្រត�វមានប�� កច់្បោស់លស់អំពីដំេណ រករ

ែដល្រត�វបានអនុវត� សំេដធានាករែបងែចកភារកិច� ឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងករទបស់� ត ់ ឬ

ដំេណាះ្រសយទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល។ 

២៣.៤. េ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២៣.១ ដល់កថាខណ�  ២៣.៣ ខងេល ជាពិេសស 

្រគឹះស� ន្រត�វបេង�ត វយតៃម� និងេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច ំ នូវរល់ឯកសរេផ្សងៗ សំេដ្រទ្រទងដ់ល់្របតិបត�ិករ 

្របកបេដយ្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងទងំមលូ ្រសបតមេគាលនេយាបាយរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

ឯកសរទងំេនាះ អចផ�ល់ជូនភាគីពកព់ន័�ទងំអស់ស្រមាបេ់្រប្របាស់ ែដលរមួមាន ៖ 

 ក. ករពិពណ៌នាអពំីករទទួលខុស្រត�វេន្រគបក់្រមតិទងំអស់  

 ខ. ករកំណតម់ខុងរ តួនាទ ីនងិធនធានែដលបានែបងែចក ស្រមាបក់របំេពញមុខងរ និងតួនាទី
ទងំេនាះ  

 គ. ករពិពណ៌នាអំពីែបបបទ និងយន�ករៃនែបបបទរយករណ៍ សំេដធានាឯករជ្យភាព ្របសិទ�ភាព 

និងភាពគា� នទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ 

 ឃ. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័� និងដំេណ រករវស់ែវងហនិភយ័។ េបចបំាច ់ វធិីស�ស�វស់ែវង

ហនិភយ័ជាកល់ក ់ ដូចជារង� ស់ស�ិតិេលហនិភយ័ចណំាយស្រមាបផ់ា� ស់ប�ូរ ករចុះប�� ិក 

តមៃថ�ទីផ្សោរ ជាេដម ្រត�វមានកត្់រតទុកជាឯកសរ និង្រត�វអនុមត័េដយឯករជ្យព្ីរបតិបត�ិករ

អជីវកម�  

 ង. ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�តមដនហនភិយ័ែដលបានអនុវត�ស្រមាបក់រតមដនហនិភយ័ ដូច

មានែចងក�ុង្របករ ៣ ៃន្របកសេនះ ករពិពណ៌នាអពំី្របពន័�្រត�តពិនិត្យ វធិានករែកត្រម�វ

ចបំាចេ់បមាន និងករពិពណ៌នាអំពីស�� អសន�  េដម្បទីកទ់ញករយកចិត�ទុកដកព់្ីរក�ម

្របឹក្សោភបិាល។ 

717

្របករ ២៤.- ករេរៀបច្ំរបព័ន�ព័តម៌ាន និងរក្សោទុកឯកសរ  
 

២៤.១. ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន្រត�វែតធានាកររក្សោទុកជាឯកសរឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ នូវរល់េសចក�ី
សេ្រមច ឬេហតុករណ៍សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងអជីវកម� ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័� េដម្បងីយ្រស�លរក និងេ្រប
្របាស់ពត័ម៌ានទងំេនាះ។ 

២៤.២. ្របព័ន�ព័ត៌មានរបស់្រគឹះស� នក៏្រត�វ្រទ្រទង់ដល់ករែបងែចកព័ត៌មានបានសម្រសបេនក�ុង        

្រគឹះស� នទងំមូលផងែដរ េហយករែបងែចកេនះ្រត�វេផា� តជាចម្បងេលពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងប�� ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

និងជាពិេសស កតព�កិច� នងិបទប្ប��ត�ិស�ីពីករ្របតិបត�តិម។ 

២៤.៣. ែផនករយថាភាព និងនតីិវធិពីកព់ន័�េផ្សងៗ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់

្រគឹះស� ន េហយេបចបំាច្់រត�វែតមានែចងច្បោស់លស់្រសបតមែផនករយថាភាព និងនីតិវធិីស្រមាបក់្រមតិ្រក�ម

្រគឹះស� ន និងនីតិវធិីដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៦.៣ ៃន្របករ ៦ ស�ីពីេសវកម�ផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

២៤.៤.  រល់េគាលនេយាបាយ នីតវិធិី ករកំណតសិ់ទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� ិ របាយករណ៍ និង

កំណតេ់ហតុ ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យសវនករៃផ�ក�ុង ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម អជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ ្រពមទងំសវនករឯករជ្យ 

េដម្បេី្រប្របាស់តមករេស�សំុ ។ 
 

្របករ ២៥.- របាយករណ៍្របចឆំា� សំ �ពីីរចនាសម�័ន� និង្របសទិ�ភាព ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យ 
ៃផ�ក�ងុ 

 

២៥.១. ្រគឹះស� ន្រត�វែតេរៀបចំរបាយករណ៍្របចឆំា�  ំែដលពិពណ៌នាអំពីរចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុង និងេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងយន�ករពកព់ន័�េផ្សងៗ។ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វវយតៃម�ផងែដរេទ

េល្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រសបតមកំេណ ន និងពិពធិកម�ៃនអជីវកម� និងករែកែ្របេផ្សងៗ េន

ក�ុង្រគឹះស� ន។ 

២៥.២. េបចបំាច ់ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វមានែចងច្បោស់លស់អំពីករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងេនាះ េដយ

មានេគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�ែដលបានបេង�តេឡងេនក្រមតិគួបសរបុផងែដរ។ 

២៥.៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក ្រត�វទទលួខុស្រត�វេរៀបចរំបាយករណ៍្របចឆំា�  ំ

ែដលនឹង្រត�វបានពិភាក្សោេនក�ុងគណៈកម�ករសវនកម�។ េបសម្រសប ឬចបំាច ់  អនុសសនអ៍ំពវីធិានករែក

ត្រម�វ ឬែកលម� ្រត�វបានេលកេឡងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

២៥.៤. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់របាយករណ៍្របចឆំា� េំនះជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយមានហត�េលខ

របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក  យ៉ាងយូរបំផុតេនៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� បំនា� ប។់ 
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្របករ ២៤.- ករេរៀបច្ំរបព័ន�ព័តម៌ាន និងរក្សោទុកឯកសរ  
 

២៤.១. ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន្រត�វែតធានាកររក្សោទុកជាឯកសរឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ នូវរល់េសចក�ី
សេ្រមច ឬេហតុករណ៍សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងអជីវកម� ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័� េដម្បងីយ្រស�លរក និងេ្រប
្របាស់ពត័ម៌ានទងំេនាះ។ 

២៤.២. ្របព័ន�ព័ត៌មានរបស់្រគឹះស� នក៏្រត�វ្រទ្រទង់ដល់ករែបងែចកព័ត៌មានបានសម្រសបេនក�ុង        

្រគឹះស� នទងំមូលផងែដរ េហយករែបងែចកេនះ្រត�វេផា� តជាចម្បងេលពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងប�� ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

និងជាពិេសស កតព�កិច� នងិបទប្ប��ត�ិស�ីពីករ្របតិបត�តិម។ 

២៤.៣. ែផនករយថាភាព និងនតីិវធិពីកព់ន័�េផ្សងៗ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់

្រគឹះស� ន េហយេបចបំាច្់រត�វែតមានែចងច្បោស់លស់្រសបតមែផនករយថាភាព និងនីតិវធិីស្រមាបក់្រមតិ្រក�ម

្រគឹះស� ន និងនីតិវធិីដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៦.៣ ៃន្របករ ៦ ស�ីពីេសវកម�ផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

២៤.៤.  រល់េគាលនេយាបាយ នីតវិធិី ករកំណតសិ់ទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� ិ របាយករណ៍ និង

កំណតេ់ហតុ ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យសវនករៃផ�ក�ុង ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម អជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ ្រពមទងំសវនករឯករជ្យ 

េដម្បេី្រប្របាស់តមករេស�សំុ ។ 
 

្របករ ២៥.- របាយករណ៍្របចឆំា� សំ �ពីីរចនាសម�័ន� និង្របសទិ�ភាព ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យ 
ៃផ�ក�ងុ 

 

២៥.១. ្រគឹះស� ន្រត�វែតេរៀបចំរបាយករណ៍្របចឆំា�  ំែដលពិពណ៌នាអំពីរចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុង និងេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងយន�ករពកព់ន័�េផ្សងៗ។ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វវយតៃម�ផងែដរេទ

េល្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រសបតមកំេណ ន និងពិពធិកម�ៃនអជីវកម� និងករែកែ្របេផ្សងៗ េន

ក�ុង្រគឹះស� ន។ 

២៥.២. េបចបំាច ់ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វមានែចងច្បោស់លស់អំពីករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងេនាះ េដយ

មានេគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�ែដលបានបេង�តេឡងេនក្រមតិគួបសរបុផងែដរ។ 

២៥.៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក ្រត�វទទលួខុស្រត�វេរៀបចរំបាយករណ៍្របចឆំា�  ំ

ែដលនឹង្រត�វបានពិភាក្សោេនក�ុងគណៈកម�ករសវនកម�។ េបសម្រសប ឬចបំាច ់  អនុសសនអ៍ំពវីធិានករែក

ត្រម�វ ឬែកលម� ្រត�វបានេលកេឡងជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

២៥.៤. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់របាយករណ៍្របចឆំា� េំនះជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយមានហត�េលខ

របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក  យ៉ាងយូរបំផុតេនៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� បំនា� ប។់ 
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ជំពូក ១១ 
ែផនករយថាភាព និងករសកល្បង  

 

្របករ ២៦.- កតព�កិច�ចំេពះែផនករយថាភាព  

២៦.១. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�វយតៃម�ហនិភ័យ្របចំ្រគា ក�ុងេគាលបំណងកំណត់អត�ស�� ណ 

ហនិភយ័  ហនិភយ័្របមលូផ�ុ ំ េវទយិតភាពសំខន់ៗ  ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ និងករវវិត�ជាអវជិ�មានែដលអច

បណា� លឱ្យមានកររអករ់អលួធ�នធ់�រ ដូចជាករខកខនមនិបានសង ឬមនិបាន្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវល េដម្បី
បំេពញកតព�កចិ�របស់ខ�ួន ករមនិ្របតិបត�ិតមចម្បងៗ ឬករឈបដ់ំេណ រករៃន្របពន័�។ 

២៦.២. ករវយតៃម�្របច្ំរគាខងេល  នាឱំ្យេកតមានដំេណ រករ្រគប្់រគង្រគាអសន� និងដំេណ រករ

េចញេសចក�ីសេ្រមច ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត�ិ ជាពិេសស តមរយៈករេដះ្រសយេសណារយី៉ូអវជិ�មាន

ែដលសម្រសប  និងែដល្រត�វេដះ្រសយឱ្យបានក�ុងេពលេវលដ៏ខ�ី។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ

ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត� ិ ែផនករយថាភាព និងករសកល្បង និងទំនាកទ់ំនងជាមយួអជា� ធរ និង

សធារណជន ែដលនឹង្រត�វអនុវត�េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់មាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមា� កឬ់េ្រចននាក ់ ែដល

មានករចតត់ងំច្បោស់លស់។ 

២៦.៣. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�បេង�តែផនករនិរន�ភាពអជីវកម� ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ ្រសបតម

ហនិភយ័ែដលបានកណំតអ់ត�ស�� ណ េដយករវយតៃម�្របច្ំរគា ដូចមានែចងក�ុងចណុំច ២៦.២ ខង

េល។ យ៉ាងេហចណាស់ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះ និងនីតិវធិីនានា ្រត�វមានែចងអំពីករផ�ល់មូលនិធិយថា

ភាព (contingency funding) និងករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រគាអសន� កដូ៏ចជាដំេណាះ្រសយ  និង

ដំេណ រករែបក៊អប ់(Back up) េដម្បេីដះ្រសយករខូចខត្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន។ 

២៦.៤. ែផនករយថាភាព និងដំេណ រករ ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា ្រសបតមករវវិត�ទីផ្សោរ 

និងអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញៃនរចនាសម�ន័� និងបេច�កវទិ្យោពកព់ន័� ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិ ី និងដំេណ រករ

ជំនួសែដលមានក្រមតិទបជាងកតព�កចិ�អប្បបរមា េដម្ប្ីរគប្់រគង និង្រត�តពិនតិ្យហនិភយ័្របចៃំថ�ឱ្យមាន

្របសិទ�ភាព និងជាទូេទេដយពិចរណាអំពីផលបះ៉ពល់ៃនយថាភាពែដលអចេមលេឃញជាមុនថាជាសក� នុពល

ចំេពះករ្របតិបត�តិម និងហនិភយ័កិត�ិសព�។  
ជំពូក ១២ 

ពិន័យ និងកតព�កចិ�បេង�នសធនភាព 
 

្របករ ២៧.- ពិន័យក�ងុករណីមិន្របតបិត�តិម ឬអ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអំណាចដកពិ់ន័យចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិ្របតិបត�ិតម ឬេល�សនឹង

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗៃន្របកសេនះ េយាងតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ េលសពីេនះ ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ក្៏រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់កររេំលភ និងកង�ះខត ្រពមទងំផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពលេទេល
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ជំពូក ១១ 
ែផនករយថាភាព និងករសកល្បង  

 

្របករ ២៦.- កតព�កិច�ចំេពះែផនករយថាភាព  

២៦.១. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�វយតៃម�ហនិភ័យ្របចំ្រគា ក�ុងេគាលបំណងកំណត់អត�ស�� ណ 

ហនិភយ័  ហនិភយ័្របមលូផ�ុ ំ េវទយិតភាពសំខន់ៗ  ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ និងករវវិត�ជាអវជិ�មានែដលអច

បណា� លឱ្យមានកររអករ់អលួធ�នធ់�រ ដូចជាករខកខនមនិបានសង ឬមនិបាន្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវល េដម្បី
បំេពញកតព�កចិ�របស់ខ�ួន ករមនិ្របតិបត�ិតមចម្បងៗ ឬករឈបដ់ំេណ រករៃន្របពន័�។ 

២៦.២. ករវយតៃម�្របច្ំរគាខងេល  នាឱំ្យេកតមានដំេណ រករ្រគប្់រគង្រគាអសន� និងដំេណ រករ

េចញេសចក�ីសេ្រមច ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត�ិ ជាពិេសស តមរយៈករេដះ្រសយេសណារយី៉ូអវជិ�មាន

ែដលសម្រសប  និងែដល្រត�វេដះ្រសយឱ្យបានក�ុងេពលេវលដ៏ខ�ី។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ

ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត� ិ ែផនករយថាភាព និងករសកល្បង និងទំនាកទ់ំនងជាមយួអជា� ធរ និង

សធារណជន ែដលនឹង្រត�វអនុវត�េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់មាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមា� កឬ់េ្រចននាក ់ ែដល

មានករចតត់ងំច្បោស់លស់។ 

២៦.៣. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�បេង�តែផនករនិរន�ភាពអជីវកម� ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ ្រសបតម

ហនិភយ័ែដលបានកណំតអ់ត�ស�� ណ េដយករវយតៃម�្របច្ំរគា ដូចមានែចងក�ុងចណុំច ២៦.២ ខង

េល។ យ៉ាងេហចណាស់ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះ និងនីតិវធិីនានា ្រត�វមានែចងអំពីករផ�ល់មូលនិធិយថា

ភាព (contingency funding) និងករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រគាអសន� កដូ៏ចជាដំេណាះ្រសយ  និង

ដំេណ រករែបក៊អប ់(Back up) េដម្បេីដះ្រសយករខូចខត្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន។ 

២៦.៤. ែផនករយថាភាព និងដំេណ រករ ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា ្រសបតមករវវិត�ទីផ្សោរ 

និងអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញៃនរចនាសម�ន័� និងបេច�កវទិ្យោពកព់ន័� ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិ ី និងដំេណ រករ

ជំនួសែដលមានក្រមតិទបជាងកតព�កចិ�អប្បបរមា េដម្ប្ីរគប្់រគង និង្រត�តពនិតិ្យហនិភយ័្របចៃំថ�ឱ្យមាន

្របសិទ�ភាព និងជាទូេទេដយពិចរណាអំពីផលបះ៉ពល់ៃនយថាភាពែដលអចេមលេឃញជាមុនថាជាសក� នុពល

ចំេពះករ្របតិបត�តិម និងហនិភយ័កិត�ិសព�។  
ជំពូក ១២ 

ពិន័យ និងកតព�កចិ�បេង�នសធនភាព 
 

្របករ ២៧.- ពិន័យក�ងុករណីមិន្របតបិត�តិម ឬអ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអំណាចដកពិ់ន័យចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិ្របតិបត�ិតម ឬេល�សនឹង

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗៃន្របកសេនះ េយាងតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ េលសពីេនះ ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ក្៏រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់កររេំលភ និងកង�ះខត ្រពមទងំផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពលេទេល
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ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ជារមួរបស់្រគឹះស� ន ទងំេនក្រមតិដចេ់ដយែឡក និងេនក្រមតិគួបសរបុផង

ែដរ។ 
្របករ ២៨.- កតព�កិច�បេង�នសធនភាព 

២៨.១. ក�ុងករណីមានកង�ះខតធ�នធ់�រេនក�ុងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ឬជាទូេទេនក�ុង្របពន័�

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យ្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់នភិយ័ខ�ស់េដយសរែតកង�ះ

ខតេនាះ េដម្បបីេង�នកតព�កិច�សធនភាពែថមេទៀត។ 

២៨.២. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពេនះ ត្រម�វជាពិេសសចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិអនុវត�តមវធិាន

ករែកត្រម�វចបំាច ់បនា� បព់មីានអធិប�� ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២៨.៣. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពមនិ្រត�វេលសពីសមសិប (៣០) ភាគរយៃនអនុបាតសធនភាព

អប្បបរមាេឡយ និងមនិ្រត�វបានេលកែលងពីកតព�កិច�េនះវញិ   ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិេពញចិត�

ទងំ្រស�ងចំេពះ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វែដលបានអនុវត�េនាះេឡយ។ ែផ�កេលក្រមតិកតព�កិច�

សធនភាពអប្បបរមានាបច�ុប្បន�ចំនួនដប្់របា ំ (១៥) ភាគរយ កតព�កិច�បេង�នសធនភាពអតិបរមា្រត�វមាន

ក្រមតិដប្់របាបំនួេក្ប�ស្របា ំ(១៩,៥) ភាគរយ។   

២៨.៤. កតព�កិច�បេង�នសធនភាព   និងករេលកែលងពីករអនុវត�វធិានករ្រត�តពិនិត្យ្រប�ង្របយ័ត�េនះ

្រត�វបានជូនដណឹំងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� ន។ 

 
ជំពូក ១៣ 
អន�រប្ប��ត� ិ

 

្របករ ២៩.- ករអនុវត�្របកសេនះ 

 ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វែតអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ យ៉ាងយូរ

បំផុតេនៃថ�ទី០១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១១ តេទ។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព្រត�វមានករវយតៃម�ជារមួេល
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលមាន្រសបរ់បស់្រគឹះស� ន និងេលករកំណតជ់ំហនែដល្រត�វអនុវត�េដម្បសីេ្រមច

តម្របកសេនះ ។ 
 

្របករ ៣០.- ករវយតៃម� និងែផនករសកម�ភាព 

៣០.១. ែផ�កេលករវយតៃម�ចបំាច ់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតអ់ត�ស�� ណនូវែផ�កទងំ

ឡាយ ដូចជាេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី ដំេណ រករវយតៃម� ្រកបខណ� រចនាសម�ន័� ្របពន័�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគង 

ជាេដម ែដលទមទរនូវសកម�ភាពចបំាចេ់ដម្ប្ីរបតបិត�ិតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ នងិបេង�តែផនករ

សកម�ភាពលម�តិអំពីជំហនែដល្រត�វ្របកនយ់ក និងមេធ្យោបាយបែន�មស្រមាបេ់ធ�សកម�ភាពេនាះ។ 

៣០.២. េបចបំាច ់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វមានែចងអំពីសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�េដម្ប្ីរបតិបត�តិម

េនក្រមតិគួបសរបុ។ 
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្របករ ២៤.- ករេរៀបច្ំរបព័ន�ព័តម៌ាន និងរក្សោទុកឯកសរ  
 

២៤.១. ្របពន័�ពត័ម៌ានរបស់្រគឹះស� ន្រត�វែតធានាកររក្សោទុកជាឯកសរឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ នូវរល់េសចក�ី
សេ្រមច ឬេហតុករណ៍សំខន់ៗ ពកព់ន័�នឹងអជីវកម� ្របតិបត�ិករ និងរចនាសម�ន័� េដម្បងីយ្រស�លរក និងេ្រប
្របាស់ពត័ម៌ានទងំេនាះ។ 

២៤.២. ្របព័ន�ព័ត៌មានរបស់្រគឹះស� នក៏្រត�វ្រទ្រទង់ដល់ករែបងែចកព័ត៌មានបានសម្រសបេនក�ុង        

្រគឹះស� នទងំមូលផងែដរ េហយករែបងែចកេនះ្រត�វេផា� តជាចម្បងេលពត័ម៌ានពកព់ន័�នឹងប�� ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង 

និងជាពិេសស កតព�កិច� នងិបទប្ប��ត�ិស�ីពីករ្របតិបត�តិម។ 

២៤.៣. ែផនករយថាភាព និងនតីិវធិពីកព់ន័�េផ្សងៗ ្រត�វែតជាែផ�កមយួៃន្របពន័�រក្សោទុកឯកសររបស់

្រគឹះស� ន េហយេបចបំាច្់រត�វែតមានែចងច្បោស់លស់្រសបតមែផនករយថាភាព និងនីតិវធិីស្រមាបក់្រមតិ្រក�ម

្រគឹះស� ន និងនីតិវធិីដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ៦.៣ ៃន្របករ ៦ ស�ីពីេសវកម�ផ�ល់េដយតតិយភាគី។ 

២៤.៤.  រល់េគាលនេយាបាយ នីតវិធិី ករកំណតសិ់ទ�អំណាច ករ្របគល់សិទ� ិ របាយករណ៍ និង

កំណតេ់ហតុ ្រត�វែតផ�ល់ឱ្យសវនករៃផ�ក�ុង ម�ន�ីមុខងរ្របតិបត�ិតម អជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ ្រពមទងំសវនករឯករជ្យ 

េដម្បេី្រប្របាស់តមករេស�សំុ ។ 
 

្របករ ២៥.- របាយករណ៍្របចឆំា� សំ �ពីីរចនាសម�័ន� និង្របសទិ�ភាព ៃន្របព័ន�្រត�តពនិិត្យ 
ៃផ�ក�ងុ 

 

២៥.១. ្រគឹះស� ន្រត�វែតេរៀបចំរបាយករណ៍្របចឆំា�  ំែដលពិពណ៌នាអំពីរចនាសម�ន័�ៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យ

ៃផ�ក�ុង និងេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងយន�ករពកព់ន័�េផ្សងៗ។ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វវយតៃម�ផងែដរេទ

េល្របសិទ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រសបតមកំេណ ន និងពិពធិកម�ៃនអជីវកម� និងករែកែ្របេផ្សងៗ េន

ក�ុង្រគឹះស� ន។ 

២៥.២. េបចបំាច ់ របាយករណ៍េនះក្៏រត�វមានែចងច្បោស់លស់អំពីករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងេនាះ េដយ

មានេគាលនេយាបាយ និងរចនាសម�ន័�ែដលបានបេង�តេឡងេនក្រមតិគួបសរបុផងែដរ។ 

២៥.៣. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក ្រត�វទទលួខុស្រត�វេរៀបចរំបាយករណ៍្របចឆំា�  ំ

ែដលនឹង្រត�វបានពិភាក្សោេនក�ុងគណៈកម�ករសវនកម�។ េបសម្រសប ឬចបំាច ់  អនុសសនអ៍ំពវីធិានករែក

ត្រម�វ ឬែកលម� ្រត�វបានេលកេឡងជូន្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល។ 

២៥.៤. ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់របាយករណ៍្របចឆំា� េំនះជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយមានហត�េលខ

របស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលឯករជ្យទទួលបន�ុក  យ៉ាងយូរបំផុតេនៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ៃនឆា� បំនា� ប។់ 
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្របករ ២៦.- កតព�កិច�ចំេពះែផនករយថាភាព  

២៦.១. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�វយតៃម�ហនិភ័យ្របចំ្រគា ក�ុងេគាលបំណងកំណត់អត�ស�� ណ 

ហនិភយ័  ហនិភយ័្របមលូផ�ុ ំ េវទយិតភាពសំខន់ៗ  ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ និងករវវិត�ជាអវជិ�មានែដលអច

បណា� លឱ្យមានកររអករ់អលួធ�នធ់�រ ដូចជាករខកខនមនិបានសង ឬមនិបាន្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវល េដម្បី
បំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន ករមនិ្របតិបត�ិតមចម្បងៗ ឬករឈបដ់ំេណ រករៃន្របពន័�។ 

២៦.២. ករវយតៃម�្របច្ំរគាខងេល  នាឱំ្យេកតមានដំេណ រករ្រគប្់រគង្រគាអសន� និងដំេណ រករ

េចញេសចក�ីសេ្រមច ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត�ិ ជាពិេសស តមរយៈករេដះ្រសយេសណារយី៉ូអវជិ�មាន

ែដលសម្រសប  និងែដល្រត�វេដះ្រសយឱ្យបានក�ុងេពលេវលដ៏ខ�ី។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ

ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត� ិ ែផនករយថាភាព និងករសកល្បង និងទំនាកទ់ំនងជាមយួអជា� ធរ និង

សធារណជន ែដលនឹង្រត�វអនុវត�េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់មាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមា� កឬ់េ្រចននាក ់ ែដល

មានករចតត់ងំច្បោស់លស់។ 

២៦.៣. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�បេង�តែផនករនិរន�ភាពអជីវកម� ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ ្រសបតម

ហនិភយ័ែដលបានកណំតអ់ត�ស�� ណ េដយករវយតៃម�្របច្ំរគា ដូចមានែចងក�ុងចណុំច ២៦.២ ខង

េល។ យ៉ាងេហចណាស់ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះ និងនីតិវធិីនានា ្រត�វមានែចងអំពីករផ�ល់មូលនិធិយថា

ភាព (contingency funding) និងករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រគាអសន� កដូ៏ចជាដំេណាះ្រសយ  និង

ដំេណ រករែបក៊អប ់(Back up) េដម្បេីដះ្រសយករខូចខត្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន។ 

២៦.៤. ែផនករយថាភាព និងដំេណ រករ ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា ្រសបតមករវវិត�ទីផ្សោរ 

និងអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញៃនរចនាសម�ន័� និងបេច�កវទិ្យោពកព់ន័� ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិ ី និងដំេណ រករ

ជំនួសែដលមានក្រមតិទបជាងកតព�កចិ�អប្បបរមា េដម្ប្ីរគប្់រគង និង្រត�តពនិតិ្យហនិភយ័្របចៃំថ�ឱ្យមាន

្របសិទ�ភាព និងជាទូេទេដយពិចរណាអំពីផលបះ៉ពល់ៃនយថាភាពែដលអចេមលេឃញជាមុនថាជាសក� នុពល

ចំេពះករ្របតិបត�តិម និងហនិភយ័កិត�ិសព�។  
ជំពូក ១២ 

ពិន័យ និងកតព�កចិ�បេង�នសធនភាព 
 

្របករ ២៧.- ពិន័យក�ងុករណីមិន្របតបិត�តិម ឬអ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអំណាចដកពិ់ន័យចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិ្របតិបត�ិតម ឬេល�សនឹង

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗៃន្របកសេនះ េយាងតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ េលសពីេនះ ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ក្៏រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់កររេំលភ និងកង�ះខត ្រពមទងំផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពលេទេល
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្របករ ២៦.- កតព�កិច�ចំេពះែផនករយថាភាព  

២៦.១. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�វយតៃម�ហនិភ័យ្របចំ្រគា ក�ុងេគាលបំណងកំណត់អត�ស�� ណ 

ហនិភយ័  ហនិភយ័្របមលូផ�ុ ំ េវទយិតភាពសំខន់ៗ  ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ និងករវវិត�ជាអវជិ�មានែដលអច

បណា� លឱ្យមានកររអករ់អលួធ�នធ់�រ ដូចជាករខកខនមនិបានសង ឬមនិបាន្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវល េដម្បី
បំេពញកតព�កចិ�របស់ខ�ួន ករមនិ្របតិបត�ិតមចម្បងៗ ឬករឈបដ់ំេណ រករៃន្របពន័�។ 

២៦.២. ករវយតៃម�្របច្ំរគាខងេល  នាឱំ្យេកតមានដំេណ រករ្រគប្់រគង្រគាអសន� និងដំេណ រករ

េចញេសចក�ីសេ្រមច ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត�ិ ជាពិេសស តមរយៈករេដះ្រសយេសណារយី៉ូអវជិ�មាន

ែដលសម្រសប  និងែដល្រត�វេដះ្រសយឱ្យបានក�ុងេពលេវលដ៏ខ�ី។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វអនុមត័េគាលនេយាបាយ

ស្រមាបេ់ដះ្រសយស� នភាពវបិត� ិ ែផនករយថាភាព និងករសកល្បង និងទំនាកទ់ំនងជាមយួអជា� ធរ និង

សធារណជន ែដលនឹង្រត�វអនុវត�េ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់មាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមា� កឬ់េ្រចននាក ់ ែដល

មានករចតត់ងំច្បោស់លស់។ 

២៦.៣. ្រគឹះស� នមានកតព�កិច�បេង�តែផនករនិរន�ភាពអជីវកម� ដូចមានែចងក�ុង្របករ ៣ ្រសបតម

ហនិភយ័ែដលបានកណំតអ់ត�ស�� ណ េដយករវយតៃម�្របច្ំរគា ដូចមានែចងក�ុងចណុំច ២៦.២ ខង

េល។ យ៉ាងេហចណាស់ ែផនករនិរន�ភាពអជីវកម�េនះ និងនីតិវធិីនានា ្រត�វមានែចងអំពីករផ�ល់មូលនិធិយថា

ភាព (contingency funding) និងករ្រគប្់រគងសច្់របាកង់យ្រស�ល្រគាអសន� កដូ៏ចជាដំេណាះ្រសយ  និង

ដំេណ រករែបក៊អប ់(Back up) េដម្បេីដះ្រសយករខូចខត្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន។ 

២៦.៤. ែផនករយថាភាព និងដំេណ រករ ្រត�វបានវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគា ្រសបតមករវវិត�ទីផ្សោរ 

និងអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញៃនរចនាសម�ន័� និងបេច�កវទិ្យោពកព់ន័� ភាព្រគប្់រគានៃ់ននីតិវធិ ី និងដំេណ រករ

ជំនួសែដលមានក្រមតិទបជាងកតព�កចិ�អប្បបរមា េដម្ប្ីរគប្់រគង និង្រត�តពិនតិ្យហនិភយ័្របចៃំថ�ឱ្យមាន

្របសិទ�ភាព និងជាទូេទេដយពិចរណាអំពីផលបះ៉ពល់ៃនយថាភាពែដលអចេមលេឃញជាមុនថាជាសក� នុពល

ចំេពះករ្របតិបត�តិម និងហនិភយ័កិត�ិសព�។  
ជំពូក ១២ 

ពិន័យ និងកតព�កចិ�បេង�នសធនភាព 
 

្របករ ២៧.- ពិន័យក�ងុករណីមិន្របតបិត�តិម ឬអ្របសទិ�ភាពៃន្របពន័�្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអំណាចដកពិ់ន័យចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិ្របតិបត�ិតម ឬេល�សនឹង

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗៃន្របកសេនះ េយាងតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ េលសពីេនះ ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ក្៏រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់កររេំលភ និងកង�ះខត ្រពមទងំផលបះ៉ពល់ជាសក� នុពលេទេល
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ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ជារមួរបស់្រគឹះស� ន ទងំេនក្រមតិដចេ់ដយែឡក និងេនក្រមតិគួបសរបុផង

ែដរ។ 
្របករ ២៨.- កតព�កិច�បេង�នសធនភាព 

២៨.១. ក�ុងករណីមានកង�ះខតធ�នធ់�រេនក�ុងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ឬជាទូេទេនក�ុង្របពន័�

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យ្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់នភិយ័ខ�ស់េដយសរែតកង�ះ

ខតេនាះ េដម្បបីេង�នកតព�កិច�សធនភាពែថមេទៀត។ 

២៨.២. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពេនះ ត្រម�វជាពិេសសចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិអនុវត�តមវធិាន

ករែកត្រម�វចបំាច ់បនា� បព់មីានអធិប�� ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២៨.៣. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពមនិ្រត�វេលសពីសមសិប (៣០) ភាគរយៃនអនុបាតសធនភាព

អប្បបរមាេឡយ និងមនិ្រត�វបានេលកែលងពីកតព�កិច�េនះវញិ   ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិេពញចិត�

ទងំ្រស�ងចំេពះ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វែដលបានអនុវត�េនាះេឡយ។ ែផ�កេលក្រមតិកតព�កិច�

សធនភាពអប្បបរមានាបច�ុប្បន�ចំនួនដប្់របា ំ (១៥) ភាគរយ កតព�កិច�បេង�នសធនភាពអតិបរមា្រត�វមាន

ក្រមតិដប្់របាបំនួេក្ប�ស្របា ំ(១៩,៥) ភាគរយ។   

២៨.៤. កតព�កិច�បេង�នសធនភាព   និងករេលកែលងពីករអនុវត�វធិានករ្រត�តពិនិត្យ្រប�ង្របយ័ត�េនះ

្រត�វបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� ន។ 

 
ជំពូក ១៣ 
អន�រប្ប��ត� ិ

 

្របករ ២៩.- ករអនុវត�្របកសេនះ 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ យ៉ាងយូរ

បំផុតេនៃថ�ទី០១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១១ តេទ។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព្រត�វមានករវយតៃម�ជារមួេល
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលមាន្រសបរ់បស់្រគឹះស� ន និងេលករកំណតជ់ំហនែដល្រត�វអនុវត�េដម្បសីេ្រមច

តម្របកសេនះ ។ 
 

្របករ ៣០.- ករវយតៃម� និងែផនករសកម�ភាព 

៣០.១. ែផ�កេលករវយតៃម�ចបំាច ់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតអ់ត�ស�� ណនូវែផ�កទងំ

ឡាយ ដូចជាេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី ដំេណ រករវយតៃម� ្រកបខណ� រចនាសម�ន័� ្របពន័�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគង 

ជាេដម ែដលទមទរនូវសកម�ភាពចបំាចេ់ដម្ប្ីរបតបិត�ិតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ នងិបេង�តែផនករ

សកម�ភាពលម�តិអំពីជំហនែដល្រត�វ្របកនយ់ក និងមេធ្យោបាយបែន�មស្រមាបេ់ធ�សកម�ភាពេនាះ។ 

៣០.២. េបចបំាច ់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វមានែចងអំពីសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�េដម្ប្ីរបតិបត�តិម

េនក្រមតិគួបសរបុ។ 
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ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ជារមួរបស់្រគឹះស� ន ទងំេនក្រមតិដចេ់ដយែឡក និងេនក្រមតិគួបសរបុផង

ែដរ។ 
្របករ ២៨.- កតព�កិច�បេង�នសធនភាព 

២៨.១. ក�ុងករណីមានកង�ះខតធ�នធ់�រេនក�ុងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ឬជាទូេទេនក�ុង្របពន័�

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យ្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់នភិយ័ខ�ស់េដយសរែតកង�ះ

ខតេនាះ េដម្បបីេង�នកតព�កិច�សធនភាពែថមេទៀត។ 

២៨.២. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពេនះ ត្រម�វជាពិេសសចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិអនុវត�តមវធិាន

ករែកត្រម�វចបំាច ់បនា� បព់មីានអធិប�� ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២៨.៣. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពមនិ្រត�វេលសពីសមសិប (៣០) ភាគរយៃនអនុបាតសធនភាព

អប្បបរមាេឡយ និងមនិ្រត�វបានេលកែលងពីកតព�កិច�េនះវញិ   ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិេពញចិត�

ទងំ្រស�ងចំេពះ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វែដលបានអនុវត�េនាះេឡយ។ ែផ�កេលក្រមតិកតព�កិច�

សធនភាពអប្បបរមានាបច�ុប្បន�ចំនួនដប្់របា ំ (១៥) ភាគរយ កតព�កិច�បេង�នសធនភាពអតិបរមា្រត�វមាន

ក្រមតិដប្់របាបំនួេក្ប�ស្របា ំ(១៩,៥) ភាគរយ។   

២៨.៤. កតព�កិច�បេង�នសធនភាព   និងករេលកែលងពីករអនុវត�វធិានករ្រត�តពិនិត្យ្រប�ង្របយ័ត�េនះ

្រត�វបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� ន។ 

 
ជំពូក ១៣ 
អន�រប្ប��ត� ិ

 

្របករ ២៩.- ករអនុវត�្របកសេនះ 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ យ៉ាងយូរ

បំផុតេនៃថ�ទី០១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១១ តេទ។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព្រត�វមានករវយតៃម�ជារមួេល
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលមាន្រសបរ់បស់្រគឹះស� ន និងេលករកំណតជ់ំហនែដល្រត�វអនុវត�េដម្បសីេ្រមច

តម្របកសេនះ ។ 
 

្របករ ៣០.- ករវយតៃម� និងែផនករសកម�ភាព 

៣០.១. ែផ�កេលករវយតៃម�ចបំាច ់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតអ់ត�ស�� ណនូវែផ�កទងំ

ឡាយ ដូចជាេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី ដំេណ រករវយតៃម� ្រកបខណ� រចនាសម�ន័� ្របពន័�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគង 

ជាេដម ែដលទមទរនូវសកម�ភាពចបំាចេ់ដម្ប្ីរបតបិត�ិតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ នងិបេង�តែផនករ

សកម�ភាពលម�តិអំពីជំហនែដល្រត�វ្របកនយ់ក និងមេធ្យោបាយបែន�មស្រមាបេ់ធ�សកម�ភាពេនាះ។ 

៣០.២. េបចបំាច ់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វមានែចងអំពីសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�េដម្ប្ីរបតិបត�តិម

េនក្រមតិគួបសរបុ។ 
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៣០.៣. ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វែចងលម�តិអពំីលំហូរករងរ (flow c harts)   រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ

របស់្រគឹះស� ន ករពិពណ៌នាអំពីមុខងរ លក�ខណ� ករងររបស់គណៈកម�ករនានា េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិកី៏

ដូចជាសមាសធាតុថវកិ េដម្ប្ីរទ្រទងក់រអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូវែផនករសកម�ភាពទងំេនាះយ៉ាងយូរ

បំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១១។ 

៣០.៤. ច្បោបថ់តចម�ងៃនែផនករសកម�ភាព និងឯកសរភស�ុតងេផ្សងៗ ដូចមានែចងក�ុងចណុំច 

៣០.៣ ខងេល ឬឯកសរចបំាចប់ែន�មេទៀត ្រត�វប��ូ នមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹម ៃថ�ទី៣១ 

ែខមនីា ឆា� ២ំ០១១។ ្រគឹះស� នែដលមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករផ�ល់ែផនករសកម�ភាពេនះមកធនាគារជាតិៃន

កម�ុជានឹង្រត�វទទួលរងពិនយ័។ 

 

ជំពូក ១៤ 
អវសន�ប្ប��ត� ិ

្របករ ៣១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា អង�ភាព នងិ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ 

តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៣២.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

                    ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៨  ែខក��   ឆា� ២ំ០១០ 

  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១០-០០២ ស.រ.ណ 
 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១០ 

 
សរចរែណនា ំ

ស�ពីី  
ករេ្រជសេរ សស�ងករគណនីឯករជ្យ ស្រមាប់េធ�សវនកម�្របចឆំា�  ំ

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 េដម្បអីនុវត�ច្បោប ់ ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ 

នស/រកម/១១៩៩/១៣ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ និង្របកសេលខធ៧-០៤-២០៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ 

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពីករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� រំបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងេដម្បី
បង� ញ ពីតមា� ភាពរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សេ្រមច៖ 

 

១- ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេ្រជសេរ សស�ងករគណនីឯករជ្យ ែដលមានអជា� បណ័� ពី

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� រំបស់ខ�ួន។ 

២- ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វផ�ល់េឈ� ះស�ងករគណនីឯករជ្យ   ឬ   ៃដគូសវនកម� 

(Audit Partner) មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានមុនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ៃនឆា� ្ំរបតិទិននីមយួៗ។ 

៣- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វផា� ស់ប�ូរស�ងករគណនីឯករជ្យេរៀងរល់ ៣ ឆា� មំ�ង។ 

៤- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ជាសខ ឬ ជាបុ្រតសម�ន័�របស់ធនាគារបរេទស អចេ្រជសេរ សស�ង 

ករគណនីឯករជ្យ្រសបតមទីស� កក់រកណា� លរបស់ខ�ួន េដយ្រគានែ់តផា� ស់ប�ូរៃដគូសវនកម� 

(Audit Partner) េរៀងរល់បីឆា�  ំេហយករអនុវត�េនះមនិគិតដល់ករផា� ស់ប�ូរ ឬ ករកំណតរ់យៈេពល

ដូចមានែចងក�ុងចំណុច ៣ ៃនសរចរេនះេទ។ 

៥- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិបដិេសធស�ងករគណនីឯករជ្យ ឬ ៃដគូសវនកម� ែដល្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុបានេ្រជសេរ ស េដយពំុចបំាចផ់�ល់េហតុផលេឡយ។ 

៦- សរចរែណនាេំលខ ធ៧-០៥-០០១ សរណន ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពីករេ្រជសេរ ស  

 ស�ងករគណនីឯករជ្យ ស្រមាបេ់ធ�សវនកម�្របចឆំា� រំបស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតទុ់ក 

 ជានិរករណ៍។ 

 សរចរែណនាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
         េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ជារមួរបស់្រគឹះស� ន ទងំេនក្រមតិដចេ់ដយែឡក និងេនក្រមតិគួបសរបុផង

ែដរ។ 
្របករ ២៨.- កតព�កិច�បេង�នសធនភាព 

២៨.១. ក�ុងករណីមានកង�ះខតធ�នធ់�រេនក�ុងដំេណ រករ្រគប្់រគងហនិភយ័ ឬជាទូេទេនក�ុង្របពន័�

្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យ្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់នភិយ័ខ�ស់េដយសរែតកង�ះ

ខតេនាះ េដម្បបីេង�នកតព�កិច�សធនភាពែថមេទៀត។ 

២៨.២. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពេនះ ត្រម�វជាពិេសសចំេពះ្រគឹះស� នណាែដលមនិអនុវត�តមវធិាន

ករែកត្រម�វចបំាច ់បនា� បព់មីានអធិប�� ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២៨.៣. កតព�កិច�បេង�នសធនភាពមនិ្រត�វេលសពីសមសិប (៣០) ភាគរយៃនអនុបាតសធនភាព

អប្បបរមាេឡយ និងមនិ្រត�វបានេលកែលងពីកតព�កិច�េនះវញិ   ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិេពញចិត�

ទងំ្រស�ងចំេពះ្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករែកត្រម�វែដលបានអនុវត�េនាះេឡយ។ ែផ�កេលក្រមតិកតព�កិច�

សធនភាពអប្បបរមានាបច�ុប្បន�ចំនួនដប្់របា ំ (១៥) ភាគរយ កតព�កិច�បេង�នសធនភាពអតិបរមា្រត�វមាន

ក្រមតិដប្់របាបំនួេក្ប�ស្របា ំ(១៩,៥) ភាគរយ។   

២៨.៤. កតព�កិច�បេង�នសធនភាព   និងករេលកែលងពីករអនុវត�វធិានករ្រត�តពិនិត្យ្រប�ង្របយ័ត�េនះ

្រត�វបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទ្រគឹះស� ន។ 

 
ជំពូក ១៣ 
អន�រប្ប��ត� ិ

 

្របករ ២៩.- ករអនុវត�្របកសេនះ 

 ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វែតអនុវត�ឱ្យបានេពញេលញតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ យ៉ាងយូរ

បំផុតេនៃថ�ទី០១ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១១ តេទ។ ករអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព្រត�វមានករវយតៃម�ជារមួេល
្របពន័�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលមាន្រសបរ់បស់្រគឹះស� ន និងេលករកំណតជ់ំហនែដល្រត�វអនុវត�េដម្បសីេ្រមច

តម្របកសេនះ ។ 
 

្របករ ៣០.- ករវយតៃម� និងែផនករសកម�ភាព 

៣០.១. ែផ�កេលករវយតៃម�ចបំាច ់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតអ់ត�ស�� ណនូវែផ�កទងំ

ឡាយ ដូចជាេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី ដំេណ រករវយតៃម� ្រកបខណ� រចនាសម�ន័� ្របពន័�ពត័ម៌ាន្រគប្់រគង 

ជាេដម ែដលទមទរនូវសកម�ភាពចបំាចេ់ដម្ប្ីរបតបិត�ិតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ នងិបេង�តែផនករ

សកម�ភាពលម�តិអំពីជំហនែដល្រត�វ្របកនយ់ក និងមេធ្យោបាយបែន�មស្រមាបេ់ធ�សកម�ភាពេនាះ។ 

៣០.២. េបចបំាច ់ ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វមានែចងអំពីសកម�ភាពែដល្រត�វអនុវត�េដម្ប្ីរបតិបត�តិម

េនក្រមតិគួបសរបុ។ 
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៣០.៣. ែផនករសកម�ភាពេនះ្រត�វែចងលម�តិអពំីលំហូរករងរ (flow c harts)   រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ

របស់្រគឹះស� ន ករពិពណ៌នាអំពីមុខងរ លក�ខណ� ករងររបស់គណៈកម�ករនានា េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិកី៏

ដូចជាសមាសធាតុថវកិ េដម្ប្ីរទ្រទងក់រអនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនូវែផនករសកម�ភាពទងំេនាះយ៉ាងយូរ

បំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១១។ 

៣០.៤. ច្បោបថ់តចម�ងៃនែផនករសកម�ភាព និងឯកសរភស�ុតងេផ្សងៗ ដូចមានែចងក�ុងចណុំច 

៣០.៣ ខងេល ឬឯកសរចបំាចប់ែន�មេទៀត ្រត�វប��ូ នមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹម ៃថ�ទី៣១ 

ែខមនីា ឆា� ២ំ០១១។ ្រគឹះស� នែដលមានករយឺតយ៉ាវក�ុងករផ�ល់ែផនករសកម�ភាពេនះមកធនាគារជាតិៃន

កម�ុជានឹង្រត�វទទួលរងពិនយ័។ 

 

ជំពូក ១៤ 
អវសន�ប្ប��ត� ិ

្របករ ៣១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា អង�ភាព នងិ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ 

តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៣២.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

                    ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៨  ែខក��   ឆា� ២ំ០១០ 

  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១០-០០២ ស.រ.ណ 
 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១០ 

 
សរចរែណនា ំ

ស�ពីី  
ករេ្រជសេរ សស�ងករគណនីឯករជ្យ ស្រមាប់េធ�សវនកម�្របចឆំា�  ំ

របស្់រគះឹស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 េដម្បអីនុវត�ច្បោប ់ ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ែដល្របកសឱ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ 

នស/រកម/១១៩៩/១៣ ចុះៃថ�ទី១៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ និង្របកសេលខធ៧-០៤-២០៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ 

ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពីករផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� រំបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងេដម្បី
បង� ញ ពីតមា� ភាពរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ របស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សេ្រមច៖ 

 

១- ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេ្រជសេរ សស�ងករគណនីឯករជ្យ ែដលមានអជា� បណ័� ពី

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា� រំបស់ខ�ួន។ 

២- ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វផ�ល់េឈ� ះស�ងករគណនីឯករជ្យ   ឬ   ៃដគូសវនកម� 

(Audit Partner) មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានមុនៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ៃនឆា� ្ំរបតិទិននីមយួៗ។ 

៣- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វផា� ស់ប�ូរស�ងករគណនីឯករជ្យេរៀងរល់ ៣ ឆា� មំ�ង។ 

៤- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ជាសខ ឬ ជាបុ្រតសម�ន័�របស់ធនាគារបរេទស អចេ្រជសេរ សស�ង 

ករគណនីឯករជ្យ្រសបតមទីស� កក់រកណា� លរបស់ខ�ួន េដយ្រគានែ់តផា� ស់ប�ូរៃដគូសវនកម� 

(Audit Partner) េរៀងរល់បីឆា�  ំេហយករអនុវត�េនះមនិគិតដល់ករផា� ស់ប�ូរ ឬ ករកំណតរ់យៈេពល

ដូចមានែចងក�ុងចំណុច ៣ ៃនសរចរេនះេទ។ 

៥- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិបដិេសធស�ងករគណនីឯករជ្យ ឬ ៃដគូសវនកម� ែដល្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុបានេ្រជសេរ ស េដយពំុចបំាចផ់�ល់េហតុផលេឡយ។ 

៦- សរចរែណនាេំលខ ធ៧-០៥-០០១ សរណន ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៥ ស�ីពីករេ្រជសេរ ស  

 ស�ងករគណនីឯករជ្យ ស្រមាបេ់ធ�សវនកម�្របចឆំា� រំបស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតទុ់ក 

 ជានិរករណ៍។ 

 សរចរែណនាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 
         េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៨-០៨៩ ្រប.ក                             

 
្របកស 

ស�ពី ី

ករ្របឆាងំករសអំត្របាក ់និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

3 
្របករ ១.- ែដនកណំត ់

 ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យថា “្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ” គសំឺេដចំេពះ ្រគឹះស� ន 

និងវជិា� ជីវៈដូចខងេ្រកម ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយ្រត�វបានេហថា 

“បុគ�លរយករណ៍ ” េនក�ុងច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកនិ់ងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ៖ 

 ក) ធនាគារ រមួទងំសខធនាគារបរេទស 

 ខ) ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 គ) សហករណ៍ឥណទន 

 ឃ) ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោ 

 ង) ប�� រប�ូរ្របាក/់អ�កប�ូរ្របាក ់

 ច) េសវេផ�រ្របាក ់

 ឆ) ឈ�ួញេលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� 

 ជ) ្រគឹះស� ន ឬវជិា� ជីវៈដៃទេទៀតែដលកំណតេ់ដយអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វស�ិតេនក�ុងែដន

អនុវត�ៃនច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកនិ់ងហិរ��ប្បទនេភរវកម� និងេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ 
្របករ ២ .- េគាលករណ៍ទទួលស� លអ់តថិិជន 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�តេគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទទួលស� ល់អតិថិជន េហយ្រត�វមាន

វធិានករសម្រសប រមួមានសវតរហនិភយ័េនក�ុងេគាលករណ៍ និងនីតិវធិីៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេដម្បកីំណត់

ហនិភយ័ េផ្សងៗែដលបានបេង�តេឡងេដយ្របេភទៃនអតិថិជននីមយួៗ ឬអតិថិជនជារបូវន�បគុ�លនីមយួៗ។ 

្របករ ៣ .- ករកំណតស់វតរហនិភយ័ 

 ៣.១ ក�ុងករកំណតស់វតរហនិភយ័តម្របេភទអតិថិជននីមយួៗ ឬតមអតិថិជនជារបូវន�បុគ�លនីមយួៗ 

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វយកចិត�ទុកដកេ់ទេលកត� មយួចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

• ្របភពេដមរបស់អតិថិជន នងិទីតងំអជីវកម�  

• សវតរ និងបុគ�លិកលក�ណៈពិេសសរបស់អតិថិជន 

• លក�ណៈអជីវកម�របស់អតថិជិន 

• រចនាសម�ន័�កម�សិទ�ិស្រមាបអ់តិថិជនជា្រក�មហុ៊ន និង 
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• ពត័ម៌ានេផ្សងៗ ែដលអចប�� កថ់ា អតិថិជនមានហនភិយ័ខ�ស់  ។ 

 ៣.២ បនា� បព់ីទទួលស� ល់អតិថជិនជាេលកដំបូង ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វតមដនសកម�ភាព 

គណនអីតិថជិនជា្របចេំដម្បធីានាថាសកម�ភាពគណនីេនះ្រសបេទនឹងសវតរអតិថជិន។ ក�ុងករណីមានភាព

មនិ្រសបគា�  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វវយតៃម�េឡងវញិថា ជាអតិថិជនមានហនិភយ័ខ�ស់។ 

្របករ ៤ .- ករហមឃាត់គណនអីនាមិក នងិគណនីបតិដ�កម� 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ករេបកគណនី្រត�វែតមានេឈ� ះមា� ស់គណនី និង្រត�វរក្សោទុក 

េឈ� ះមា� ស់គណនី្រគបេ់ពលទងំអស់។ េលសពីេនះ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វសមា� ល់អត�ស�� ណ 

អតិថិជនដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ និង ៧ ៃន្របកសេនះ េហយ្រត�វធានាថាគា� នអតិថជិនណាមា� ក្់រត�វបាន 

អនុ�� តឱ្យេបក ឬេធ�្របតិបត�ិករគណនណីាមយួែដលមានេឈ� ះ្របឌិតមនិ្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងក� យ។ 

្របករ ៥ .- ករយកចិត�ទុកដក់ស� លអ់តិថជិន 

 ៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងទមទរឱ្យមាន

ភស�ុតង្រគប្់រគាន ់ ្រពមទងំកត្់រតទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វនូវអត�ស�� ណ និងលក�ណៈគតិយុត�របស់បគុ�ល

ែដលេស�សំុេធ�្របតិបត�ិករ។ ភស�ុតងទងំេនះ្រត�វែតជាឯកសរែដលអចេជឿជាកប់ាន។ 

 ៥.២ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន្រត�វេធ�េឡងេនេពលែដល ៖ 

- បេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថជិន ដូចជា ករេបកគណនី ករផ�ល់េសវ្របអបសុ់វត�ិភាព ឬ

ករចុះកិច�សន្យោអជីវកម�េផ្សងេទៀត  

- អនុវត�្របតិបត�ិករ ែដលេកតេឡងែតមយួដង ឬម�ងមា� ល ែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១០.០០០ 

ដុល� រអេមរកិ (៤០ លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត) ឬករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក

្រត�និកែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១.០០០ ដុល� រអេមរកិ (៤លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័�

េផ្សងេទៀត) 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ថា ជាករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ឬ 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ពីភាព្រតឹម្រត�វ ឬភាព្រគប្់រគានៃ់នពត័ម៌ានែដលបានទទួល

កន�ងមក។ 

 ៥.៣ ក�ុងករអនុវត�ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់អតិថិជន ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វ ៖ 

- សមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តប់គុ�លែដលអនុវត�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់្របភពឯកសរ

ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានែដលឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ានេយាងតម្របករ ៦ ឬ ៧ ៃន្របកសេនះ 

- កំណតថ់ា អតិថជិនកពុំងេធ�្របតិបត�ិករជនំួសបុគ�ល ឬអត�គាហកណាមយួ 

- ែស�ងយល់ពីអត�គាហក និងរចនាសម�ន័�្រត�តពិនិត្យរបស់អតិថិជន។ អត�គាហក្រត�វបានផ�ល់និយម

នយ័េនក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ 

- ្របមូលពត័ម៌ានស�ីពីេគាលបណំង នងិលក�ណៈៃនទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង 
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• ពត័ម៌ានេផ្សងៗ ែដលអចប�� កថ់ា អតិថិជនមានហនិភយ័ខ�ស់  ។ 

 ៣.២ បនា� បព់ីទទួលស� ល់អតិថជិនជាេលកដំបូង ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វតមដនសកម�ភាព 

គណនអីតិថជិនជា្របចេំដម្បធីានាថាសកម�ភាពគណនីេនះ្រសបេទនឹងសវតរអតិថជិន។ ក�ុងករណីមានភាព

មនិ្រសបគា�  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វវយតៃម�េឡងវញិថា ជាអតិថិជនមានហនិភយ័ខ�ស់។ 

្របករ ៤ .- ករហមឃាត់គណនអីនាមិក នងិគណនីបតិដ�កម� 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ករេបកគណនី្រត�វែតមានេឈ� ះមា� ស់គណនី និង្រត�វរក្សោទុក 

េឈ� ះមា� ស់គណនី្រគបេ់ពលទងំអស់។ េលសពីេនះ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វសមា� ល់អត�ស�� ណ 

អតិថិជនដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ និង ៧ ៃន្របកសេនះ េហយ្រត�វធានាថាគា� នអតិថជិនណាមា� ក្់រត�វបាន 

អនុ�� តឱ្យេបក ឬេធ�្របតិបត�ិករគណនណីាមយួែដលមានេឈ� ះ្របឌិតមនិ្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងក� យ។ 

្របករ ៥ .- ករយកចិត�ទុកដក់ស� លអ់តិថជិន 

 ៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងទមទរឱ្យមាន

ភស�ុតង្រគប្់រគាន ់ ្រពមទងំកត្់រតទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វនូវអត�ស�� ណ និងលក�ណៈគតិយុត�របស់បគុ�ល

ែដលេស�សំុេធ�្របតិបត�ិករ។ ភស�ុតងទងំេនះ្រត�វែតជាឯកសរែដលអចេជឿជាកប់ាន។ 

 ៥.២ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន្រត�វេធ�េឡងេនេពលែដល ៖ 

- បេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថជិន ដូចជា ករេបកគណនី ករផ�ល់េសវ្របអបសុ់វត�ិភាព ឬ

ករចុះកិច�សន្យោអជីវកម�េផ្សងេទៀត  

- អនុវត�្របតិបត�ិករ ែដលេកតេឡងែតមយួដង ឬម�ងមា� ល ែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១០.០០០ 

ដុល� រអេមរកិ (៤០ លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត) ឬករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក

្រត�និកែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១.០០០ ដុល� រអេមរកិ (៤លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័�

េផ្សងេទៀត) 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ថា ជាករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ឬ 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ពីភាព្រតឹម្រត�វ ឬភាព្រគប្់រគានៃ់នពត័ម៌ានែដលបានទទួល

កន�ងមក។ 

 ៥.៣ ក�ុងករអនុវត�ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់អតិថិជន ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វ ៖ 

- សមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តប់គុ�លែដលអនុវត�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់្របភពឯកសរ

ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានែដលឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ានេយាងតម្របករ ៦ ឬ ៧ ៃន្របកសេនះ 

- កំណតថ់ា អតិថជិនកពុំងេធ�្របតិបត�ិករជនំួសបុគ�ល ឬអត�គាហកណាមយួ 

- ែស�ងយល់ពីអត�គាហក និងរចនាសម�ន័�្រត�តពិនិត្យរបស់អតិថិជន។ អត�គាហក្រត�វបានផ�ល់និយម

នយ័េនក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ 

- ្របមូលពត័ម៌ានស�ីពីេគាលបណំង និងលក�ណៈៃនទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង 
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- អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងពនិិត្យពិចយ័ជាបន�បនា� បេ់ដម្បធីានាថាពត័ម៌ានែដល

បានទទួល្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម� និងសម្រសបជាមួយចំេណះដឹងរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ អំពីអជីវកម� នងិសវតរហនភិយ័របស់អតថិិជន និង្របសិនេបចបំាច្់រត�វដឹងព្ីរបភព

មូលនិធ។ិ 

 ៥.៤ ករបដិេសធរបស់អតិថជិនក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាន និងមនិសហករក�ុងដំេណ រករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថិជនរបស់្រគះឹស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ អចចតទុ់កជាករសង្សយ័។ 

 ៥.៥ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណន ី េផ�មទំនាកទ់នំងអជីវកម� ឬេធ�្របតិបត�ិករ ឬក�ុង 

ករណីែដលទំនាកទ់ំនងអជីវកម�មាន្រសប ់ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វប�្ឈបទ់ំនាកទ់ំនងទងំេនាះ

្របសិនេបអតិថជិនមនិអនុវត�តមករត្រម�វៃនករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជន។ ស� នករណ៍ែបបេនះ្រត�វ

កត្់រតក�ុង របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដល្រត�វេផ�ជូនអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។ 

្របករ ៦.- អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល 

 ៦.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជនជាឯកត�បុគ�ល ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វ 

្របមូលពត័ម៌ានដូចជា េឈ� ះ ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត េលខអត�ស�� ណបណ័�  េលខលិខតិឆ�ងែដន េលខេយាង

ឯកសរ ប�� កព់ីអត�ស�� ណអជីវកម�/មុខរបរ ស�� តិ និងអសយដ� ន។ 

 ៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យឯកត�បគុ�លផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវ

ឯកសរមយួ ឬេ្រចនជាង ដូចខងេ្រកម ៖ 

- អត�ស�� ណបណ័�  

- លិខិតឆ�ងែដន ឬ 

- ឯកសរប�� កព់ីអត�ស�� ណ្របហក្់របែហលេផ្សងៗេទៀត ែដលមានភា� បម់កជាមយួនូវរបូថតរបស់ 

អតិថិជន ែដលេចញផ្សោយេដយអជា� ធរមានសមត�កិច�។ 
្របករ ៧ .- អតិថជិនជា្រក�មហ៊ុន 

 ៧.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វត្រម�វឱ្យ

្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�ផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

• អនុស្សោរណៈ លក�ន�ិកៈ វ�ិ� បនប្រត្រក�មហុ៊ន ភាពជាៃដគូ 

• ឯកសរអត�ស�� ណ របស់នាយក ភាគទុនកិ ៃដគូ 

• េសចក�ីសេ្រមចចិត� របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ នាយក 

• លិខិតេផ�រសិទ�ិដល់បគុ�លណាមា� កជ់ាតំណាងឱ្យ្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

• សិទ�ិអំណាច ឬ ករអនុ�� តឱ្យេធ�អជីវកម� ។ 

 ៧.២ េលសពីេនះ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រសវ្រជាវ ឬសកសួរពី្របវត�ិរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

េដម្បធីានាថា្រក�មហុ៊នមនិទន្់រត�វបាន ឬមនិស�ិតេនក�ុងដំេណ រករជំរះប�� ី ឬមានប�� លំបាកអ�េីឡយ។ 
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ធ៧-០៨-០៨៩ ្រប.ក                             

 
្របកស 

ស�ពី ី

ករ្របឆាងំករសអំត្របាក ់និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

3 
្របករ ១.- ែដនកណំត ់

 ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យថា “្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ” គសំឺេដចំេពះ ្រគឹះស� ន 

និងវជិា� ជីវៈដូចខងេ្រកម ែដលស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយ្រត�វបានេហថា 

“បុគ�លរយករណ៍ ” េនក�ុងច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ៖ 

 ក) ធនាគារ រមួទងំសខធនាគារបរេទស 

 ខ) ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 គ) សហករណ៍ឥណទន 

 ឃ) ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោ 

 ង) ប�� រប�ូរ្របាក/់អ�កប�ូរ្របាក ់

 ច) េសវេផ�រ្របាក ់

 ឆ) ឈ�ួញេលហធាតុ និងត្ូបងថ�មានតៃម� 

 ជ) ្រគឹះស� ន ឬវជិា� ជីវៈដៃទេទៀតែដលកំណតេ់ដយអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ្រត�វស�ិតេនក�ុងែដន

អនុវត�ៃនច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកនិ់ងហិរ��ប្បទនេភរវកម� និងេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ 
្របករ ២ .- េគាលករណ៍ទទួលស� លអ់តថិិជន 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�តេគាលករណ៍ និងនីតិវធិីទទួលស� ល់អតថិិជន េហយ្រត�វមាន

វធិានករសម្រសប រមួមានសវតរហនភិយ័េនក�ុងេគាលករណ៍ និងនីតិវធិីៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនេដម្បកីំណត់

ហនិភយ័ េផ្សងៗែដលបានបេង�តេឡងេដយ្របេភទៃនអតិថិជននីមយួៗ ឬអតិថិជនជារបូវន�បគុ�លនីមយួៗ។ 

្របករ ៣ .- ករកំណតស់វតរហនិភយ័ 

 ៣.១ ក�ុងករកំណតស់វតរហនិភយ័តម្របេភទអតិថិជននីមយួៗ ឬតមអតិថិជនជារបូវន�បុគ�លនីមយួៗ 

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វយកចិត�ទុកដកេ់ទេលកត� មយួចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

• ្របភពេដមរបស់អតិថិជន នងិទីតងំអជីវកម�  

• សវតរ និងបុគ�លិកលក�ណៈពិេសសរបស់អតិថិជន 

• លក�ណៈអជីវកម�របស់អតិថជិន 

• រចនាសម�ន័�កម�សិទ�ិស្រមាបអ់តិថិជនជា្រក�មហុ៊ន និង 
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• ពត័ម៌ានេផ្សងៗ ែដលអចប�� កថ់ា អតិថិជនមានហនិភយ័ខ�ស់  ។ 

 ៣.២ បនា� បព់ីទទួលស� ល់អតិថជិនជាេលកដំបូង ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វតមដនសកម�ភាព 

គណនអីតិថជិនជា្របចេំដម្បធីានាថាសកម�ភាពគណនីេនះ្រសបេទនឹងសវតរអតិថជិន។ ក�ុងករណីមានភាព

មនិ្រសបគា�  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វវយតៃម�េឡងវញិថា ជាអតិថិជនមានហនិភយ័ខ�ស់។ 

្របករ ៤ .- ករហមឃាត់គណនអីនាមិក នងិគណនីបតិដ�កម� 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ករេបកគណនី្រត�វែតមានេឈ� ះមា� ស់គណនី និង្រត�វរក្សោទុក 

េឈ� ះមា� ស់គណនី្រគបេ់ពលទងំអស់។ េលសពីេនះ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វសមា� ល់អត�ស�� ណ 

អតិថិជនដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ និង ៧ ៃន្របកសេនះ េហយ្រត�វធានាថាគា� នអតិថជិនណាមា� ក្់រត�វបាន 

អនុ�� តឱ្យេបក ឬេធ�្របតិបត�ិករគណនណីាមយួែដលមានេឈ� ះ្របឌិតមនិ្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងក� យ។ 

្របករ ៥ .- ករយកចិត�ទុកដក់ស� លអ់តិថជិន 

 ៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងទមទរឱ្យមាន

ភស�ុតង្រគប្់រគាន ់ ្រពមទងំកត្់រតទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វនូវអត�ស�� ណ និងលក�ណៈគតិយុត�របស់បគុ�ល

ែដលេស�សំុេធ�្របតិបត�ិករ។ ភស�ុតងទងំេនះ្រត�វែតជាឯកសរែដលអចេជឿជាកប់ាន។ 

 ៥.២ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន្រត�វេធ�េឡងេនេពលែដល ៖ 

- បេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថជិន ដូចជា ករេបកគណនី ករផ�ល់េសវ្របអបសុ់វត�ិភាព ឬ

ករចុះកិច�សន្យោអជីវកម�េផ្សងេទៀត  

- អនុវត�្របតិបត�ិករ ែដលេកតេឡងែតមយួដង ឬម�ងមា� ល ែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១០.០០០ 

ដុល� រអេមរកិ (៤០ លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត) ឬករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក

្រត�និកែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១.០០០ ដុល� រអេមរកិ (៤លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័�

េផ្សងេទៀត) 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ថា ជាករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ឬ 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ពីភាព្រតឹម្រត�វ ឬភាព្រគប្់រគានៃ់នពត័ម៌ានែដលបានទទួល

កន�ងមក។ 

 ៥.៣ ក�ុងករអនុវត�ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់អតិថិជន ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វ ៖ 

- សមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តប់គុ�លែដលអនុវត�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់្របភពឯកសរ

ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានែដលឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ានេយាងតម្របករ ៦ ឬ ៧ ៃន្របកសេនះ 

- កំណតថ់ា អតិថជិនកពុំងេធ�្របតិបត�ិករជំនួសបុគ�ល ឬអត�គាហកណាមយួ 

- ែស�ងយល់ពីអត�គាហក និងរចនាសម�ន័�្រត�តពិនិត្យរបស់អតិថិជន។ អត�គាហក្រត�វបានផ�ល់និយម

នយ័េនក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ 

- ្របមូលពត័ម៌ានស�ីពីេគាលបណំង និងលក�ណៈៃនទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង 
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• ពត័ម៌ានេផ្សងៗ ែដលអចប�� កថ់ា អតិថិជនមានហនភិយ័ខ�ស់  ។ 

 ៣.២ បនា� បព់ីទទួលស� ល់អតិថជិនជាេលកដំបូង ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វតមដនសកម�ភាព 

គណនអីតិថជិនជា្របចេំដម្បធីានាថាសកម�ភាពគណនីេនះ្រសបេទនឹងសវតរអតិថជិន។ ក�ុងករណីមានភាព

មនិ្រសបគា�  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វវយតៃម�េឡងវញិថា ជាអតិថិជនមានហនិភយ័ខ�ស់។ 

្របករ ៤ .- ករហមឃាត់គណនអីនាមិក នងិគណនីបតិដ�កម� 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ករេបកគណនី្រត�វែតមានេឈ� ះមា� ស់គណនី និង្រត�វរក្សោទុក 

េឈ� ះមា� ស់គណនី្រគបេ់ពលទងំអស់។ េលសពីេនះ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វសមា� ល់អត�ស�� ណ 

អតិថិជនដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ និង ៧ ៃន្របកសេនះ េហយ្រត�វធានាថាគា� នអតិថជិនណាមា� ក្់រត�វបាន 

អនុ�� តឱ្យេបក ឬេធ�្របតិបត�ិករគណនណីាមយួែដលមានេឈ� ះ្របឌិតមនិ្រតឹម្រត�វ ឬែក�ងក� យ។ 

្របករ ៥ .- ករយកចិត�ទុកដក់ស� លអ់តិថជិន 

 ៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងទមទរឱ្យមាន

ភស�ុតង្រគប្់រគាន ់ ្រពមទងំកត្់រតទុកឱ្យបាន្រតឹម្រត�វនូវអត�ស�� ណ និងលក�ណៈគតិយុត�របស់បគុ�ល

ែដលេស�សំុេធ�្របតិបត�ិករ។ ភស�ុតងទងំេនះ្រត�វែតជាឯកសរែដលអចេជឿជាកប់ាន។ 

 ៥.២ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន្រត�វេធ�េឡងេនេពលែដល ៖ 

- បេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថជិន ដូចជា ករេបកគណនី ករផ�ល់េសវ្របអបសុ់វត�ិភាព ឬ

ករចុះកិច�សន្យោអជីវកម�េផ្សងេទៀត  

- អនុវត�្របតិបត�ិករ ែដលេកតេឡងែតមយួដង ឬម�ងមា� ល ែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១០.០០០ 

ដុល� រអេមរកិ (៤០ លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត) ឬករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក

្រត�និកែដលមានទឹក្របាកេ់លសពី ១.០០០ ដុល� រអេមរកិ (៤លនេរៀល ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័�

េផ្សងេទៀត) 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ថា ជាករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ឬ 

- ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុសង្សយ័ពីភាព្រតឹម្រត�វ ឬភាព្រគប្់រគានៃ់នពត័ម៌ានែដលបានទទួល

កន�ងមក។ 

 ៥.៣ ក�ុងករអនុវត�ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់អតិថិជន ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វ ៖ 

- សមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តប់គុ�លែដលអនុវត�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់្របភពឯកសរ

ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានែដលឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ានេយាងតម្របករ ៦ ឬ ៧ ៃន្របកសេនះ 

- កំណតថ់ា អតិថជិនកពុំងេធ�្របតិបត�ិករជំនួសបុគ�ល ឬអត�គាហកណាមយួ 

- ែស�ងយល់ពីអត�គាហក និងរចនាសម�ន័�្រត�តពិនិត្យរបស់អតិថិជន។ អត�គាហក្រត�វបានផ�ល់និយម

នយ័េនក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ 

- ្របមូលពត័ម៌ានស�ីពីេគាលបណំង និងលក�ណៈៃនទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង 
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- អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងពនិិត្យពិចយ័ជាបន�បនា� បេ់ដម្បធីានាថាពត័ម៌ានែដល

បានទទួល្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម� និងសម្រសបជាមួយចំេណះដឹងរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ អំពីអជីវកម� នងិសវតរហនភិយ័របស់អតថិិជន និង្របសិនេបចបំាច្់រត�វដឹងព្ីរបភព

មូលនិធ។ិ 

 ៥.៤ ករបដិេសធរបស់អតិថជិនក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាន និងមនិសហករក�ុងដំេណ រករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថិជនរបស់្រគះឹស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ អចចតទុ់កជាករសង្សយ័។ 

 ៥.៥ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណនី េផ�មទំនាកទ់នំងអជីវកម� ឬេធ�្របតិបត�ិករ ឬក�ុង 

ករណីែដលទំនាកទ់ំនងអជីវកម�មាន្រសប ់ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វប�្ឈបទ់ំនាកទ់ំនងទងំេនាះ

្របសិនេបអតិថជិនមនិអនុវត�តមករត្រម�វៃនករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជន។ ស� នករណ៍ែបបេនះ្រត�វ

កត្់រតក�ុង របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដល្រត�វេផ�ជូនអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។ 

្របករ ៦.- អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល 

 ៦.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជនជាឯកត�បុគ�ល ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វ 

្របមូលពត័ម៌ានដូចជា េឈ� ះ ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត េលខអត�ស�� ណបណ័�  េលខលិខតិឆ�ងែដន េលខេយាង

ឯកសរ ប�� កព់ីអត�ស�� ណអជីវកម�/មុខរបរ ស�� តិ និងអសយដ� ន។ 

 ៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យឯកត�បគុ�លផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវ

ឯកសរមយួ ឬេ្រចនជាង ដូចខងេ្រកម ៖ 

- អត�ស�� ណបណ័�  

- លិខិតឆ�ងែដន ឬ 

- ឯកសរប�� កព់ីអត�ស�� ណ្របហក្់របែហលេផ្សងៗេទៀត ែដលមានភា� បម់កជាមយួនូវរបូថតរបស់ 

អតិថិជន ែដលេចញផ្សោយេដយអជា� ធរមានសមត�កិច�។ 
្របករ ៧ .- អតិថជិនជា្រក�មហ៊ុន 

 ៧.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វត្រម�វឱ្យ

្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�ផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

• អនុស្សោរណៈ លក�ន�ិកៈ វ�ិ� បនប្រត្រក�មហុ៊ន ភាពជាៃដគូ 

• ឯកសរអត�ស�� ណ របស់នាយក ភាគទុនកិ ៃដគូ 

• េសចក�ីសេ្រមចចិត� របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ នាយក 

• លិខិតេផ�រសិទ�ិដល់បគុ�លណាមា� កជ់ាតំណាងឱ្យ្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

• សិទ�ិអំណាច ឬ ករអនុ�� តឱ្យេធ�អជីវកម� ។ 

 ៧.២ េលសពីេនះ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រសវ្រជាវ ឬសកសួរពី្របវត�ិរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

េដម្បធីានាថា្រក�មហុ៊នមនិទន្់រត�វបាន ឬមនិស�ិតេនក�ុងដំេណ រករជំរះប�� ី ឬមានប�� លំបាកអ�េីឡយ។ 
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- អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងពនិិត្យពិចយ័ជាបន�បនា� បេ់ដម្បធីានាថាពត័ម៌ានែដល

បានទទួល្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម� និងសម្រសបជាមួយចំេណះដឹងរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ អំពីអជីវកម� នងិសវតរហនភិយ័របស់អតថិិជន និង្របសិនេបចបំាច្់រត�វដឹងព្ីរបភព

មូលនិធ។ិ 

 ៥.៤ ករបដិេសធរបស់អតិថជិនក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាន និងមនិសហករក�ុងដំេណ រករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថិជនរបស់្រគះឹស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ អចចតទុ់កជាករសង្សយ័។ 

 ៥.៥ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណនី េផ�មទំនាកទ់នំងអជីវកម� ឬេធ�្របតិបត�ិករ ឬក�ុង 

ករណីែដលទំនាកទ់ំនងអជីវកម�មាន្រសប ់ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វប�្ឈបទ់ំនាកទ់ំនងទងំេនាះ

្របសិនេបអតិថជិនមនិអនុវត�តមករត្រម�វៃនករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជន។ ស� នករណ៍ែបបេនះ្រត�វ

កត្់រតក�ុង របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដល្រត�វេផ�ជូនអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។ 

្របករ ៦.- អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល 

 ៦.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជនជាឯកត�បុគ�ល ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វ 

្របមូលពត័ម៌ានដូចជា េឈ� ះ ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត េលខអត�ស�� ណបណ័�  េលខលិខតិឆ�ងែដន េលខេយាង

ឯកសរ ប�� កព់ីអត�ស�� ណអជីវកម�/មុខរបរ ស�� តិ និងអសយដ� ន។ 

 ៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យឯកត�បគុ�លផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវ

ឯកសរមយួ ឬេ្រចនជាង ដូចខងេ្រកម ៖ 

- អត�ស�� ណបណ័�  

- លិខិតឆ�ងែដន ឬ 

- ឯកសរប�� កព់ីអត�ស�� ណ្របហក្់របែហលេផ្សងៗេទៀត ែដលមានភា� បម់កជាមយួនូវរបូថតរបស់ 

អតិថិជន ែដលេចញផ្សោយេដយអជា� ធរមានសមត�កិច�។ 
្របករ ៧ .- អតិថជិនជា្រក�មហ៊ុន 

 ៧.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វត្រម�វឱ្យ

្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�ផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

• អនុស្សោរណៈ លក�ន�ិកៈ វ�ិ� បនប្រត្រក�មហុ៊ន ភាពជាៃដគូ 

• ឯកសរអត�ស�� ណ របស់នាយក ភាគទុនកិ ៃដគូ 

• េសចក�ីសេ្រមចចិត� របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ នាយក 

• លិខិតេផ�រសិទ�ិដល់បគុ�លណាមា� កជ់ាតំណាងឱ្យ្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

• សិទ�ិអំណាច ឬ ករអនុ�� តឱ្យេធ�អជីវកម� ។ 

 ៧.២ េលសពីេនះ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រសវ្រជាវ ឬសកសួរពី្របវត�ិរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

េដម្បធីានាថា្រក�មហុ៊នមនិទន្់រត�វបាន ឬមនិស�ិតេនក�ុងដំេណ រករជំរះប�� ី ឬមានប�� លំបាកអ�េីឡយ។ 
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 ៧.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយ

េយាងេទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដក ់

េដម្បធីានាថាហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៧.៤ េដម្បេីផ��ងផា� តព់ត័ម៌ានែដលទទួលបាន្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលករចុះប�� ី
របស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� េដម្បបី�� កព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន ែដលទទួលបានអពីំអត�ស�� ណរបស់្រក�មហុ៊ន/

អជីវកម� និងអភបិាលមា� ស់ភាគទុនិក និងនាយកៃន្រក�មហុ៊នេនាះ។ 

 ៧.៥ េនេពលែដលអតិថិជនឬមា� ស់្រគប្់រគងភាគទុនិកជាសជីវកម�ែដលមានកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន

េនក�ុងទីផ្សោរភាគហុ៊នែដលបានទទួលស� ល់ េនាះអត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៃនសជីវកម�ពុំចបំាច្់រត�វែស�ង

រក ឬេផ��ងផា� តេ់ឡយ។ 

 ៧.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុក្៏រត�វដឹងពីរចនាសម�ន័�កម�សិទិ�របស់អតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន និងកំណត ់

្របភពទុនរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ ្របករេនះនឹងជួយ ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុរកេឃញករសង្សយ័ 

ណាមយួែដលទកទ់ងនឹងករផា� ស់ប�ូររចនាសម�ន័� ឬភាពជាមា� ស់កម�សិទ�ិរបស់្រក�មហុ៊នឬករផា� ស់ប�ូរសវតរ 

អតិថិជន និងសកម�ភាពតមរយៈគណនីរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ 

្របករ ៨ .- អត�គាហក 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនឱ្យបានហ�តច់តដូ់ចបានអនុវត� 

ចំេពះអតិថជិនជាឯកត�បគុ�ល េនេពលសង្សយ័ថា មាន្របតិបត�ិករមយួ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងនាមអត�គាហក 

េហយ មនិែមនេធ�េឡងស្រមាបអ់តិថជិនែដលកពុំងេធ�្របតិបត�ិករេនាះ។ អត�គាហកជាបុគ�លែដលបានកនក់ប់

ផា� ចម់ុខ ឬ ្រត�តពិនិត្យ អតថិិជនណាមា� ក ់ឬជាបុគ�ល្រត�វបានេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ អត�គាហកករ៏បប់��ូ លនូវ

បុគ�លែដលកនក់បផ់ា� ចម់ុខេលនីតិបុគ�លឬករេរៀបចំចតែ់ចងណាមយួផងែដរ។ 

្របករ ៩ .- អង�ករេ្រករដ� ភិបាល និងមលូនធិ ិ

 ៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យអង�ករេ្រករដ� ភបិាលឬ មូលនធិិែដលមានទំនាកទ់នំង 

អជីវកម� ផ�ល់ឯកសរបេង�តស� បន័ ឬឯកសរ្របហក្់របែហលគា� េផ្សងេទៀត េដម្បធីានាថាអង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល និងមូលនធិិេនាះ្រត�វបានបេង�ត នងិចុះប�� ីបាន្រតឹម្រត�វ។ 

 ៩.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយេយាង

េទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដកេ់ដម្បី
ធានាថា ហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៩.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វែស�ងយល់អំពីករ្រត�តពិនិត្យនិងករសេ្រមចចិត�របស់អង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល/មូលនិធ ិនិងករេ្រប្របាស់្របភពមូលនិធ។ិ 

្របករ ១០ .- គណនអីណត�ពិ្យោបាល និងគណនីតំណាង 

 ១០.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតថ់ាេតអតិថិជនកំពុងតំណាងឱ្យបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលជា

អ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាលអ�កតំណាង ឬភា� កង់រ។ 
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 ៧.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយ

េយាងេទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដក ់

េដម្បធីានាថាហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៧.៤ េដម្បេីផ��ងផា� តព់ត័ម៌ានែដលទទួលបាន្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលករចុះប�� ី
របស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� េដម្បបី�� កព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន ែដលទទួលបានអពីំអត�ស�� ណរបស់្រក�មហុ៊ន/

អជីវកម� និងអភបិាលមា� ស់ភាគទុនិក និងនាយកៃន្រក�មហុ៊នេនាះ។ 

 ៧.៥ េនេពលែដលអតិថិជនឬមា� ស់្រគប្់រគងភាគទុនិកជាសជីវកម�ែដលមានកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន

េនក�ុងទីផ្សោរភាគហុ៊នែដលបានទទួលស� ល់ េនាះអត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៃនសជីវកម�ពុំចបំាច្់រត�វែស�ង

រក ឬេផ��ងផា� តេ់ឡយ។ 

 ៧.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុក្៏រត�វដឹងពីរចនាសម�ន័�កម�សិទិ�របស់អតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន និងកំណត ់

្របភពទុនរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ ្របករេនះនឹងជួយ ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុរកេឃញករសង្សយ័ 

ណាមយួែដលទកទ់ងនឹងករផា� ស់ប�ូររចនាសម�ន័� ឬភាពជាមា� ស់កម�សិទ�ិរបស់្រក�មហុ៊នឬករផា� ស់ប�ូរសវតរ 

អតិថិជន និងសកម�ភាពតមរយៈគណនីរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ 

្របករ ៨ .- អត�គាហក 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនឱ្យបានហ�តច់តដូ់ចបានអនុវត� 

ចំេពះអតិថជិនជាឯកត�បគុ�ល េនេពលសង្សយ័ថា មាន្របតិបត�ិករមយួ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងនាមអត�គាហក 

េហយ មនិែមនេធ�េឡងស្រមាបអ់តិថជិនែដលកពុំងេធ�្របតិបត�ិករេនាះ។ អត�គាហកជាបុគ�លែដលបានកនក់ប់

ផា� ចម់ុខ ឬ ្រត�តពិនិត្យ អតថិិជនណាមា� ក ់ឬជាបុគ�ល្រត�វបានេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ អត�គាហកករ៏បប់��ូ លនូវ

បុគ�លែដលកនក់បផ់ា� ចម់ុខេលនីតិបុគ�លឬករេរៀបចំចតែ់ចងណាមយួផងែដរ។ 

្របករ ៩ .- អង�ករេ្រករដ� ភិបាល និងមលូនធិ ិ

 ៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យអង�ករេ្រករដ� ភបិាលឬ មូលនិធិែដលមានទំនាកទ់នំង 

អជីវកម� ផ�ល់ឯកសរបេង�តស� បន័ ឬឯកសរ្របហក្់របែហលគា� េផ្សងេទៀត េដម្បធីានាថាអង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល និងមូលនធិិេនាះ្រត�វបានបេង�ត នងិចុះប�� ីបាន្រតឹម្រត�វ។ 

 ៩.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយេយាង

េទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដកេ់ដម្បី
ធានាថា ហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៩.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វែស�ងយល់អំពីករ្រត�តពិនិត្យនិងករសេ្រមចចិត�របស់អង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល/មូលនិធ ិនិងករេ្រប្របាស់្របភពមូលនិធ។ិ 

្របករ ១០ .- គណនអីណត�ពិ្យោបាល និងគណនីតំណាង 

 ១០.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតថ់ាេតអតិថិជនកំពុងតំណាងឱ្យបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលជា

អ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាលអ�កតំណាង ឬភា� កង់រ។ 
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 ១០.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បឱី្យដឹងពីភាពជាមា� ស់កម�សិទ� ិ

រចនាសម�ន័�្រគប្់រគង និងទនំាកទ់ំនង ក�ុងចំេណាមភាគីពកព់ន័�េផ្សងៗ ក�ុងករកនក់បគ់ណនីអណត�ពិ្យោបាល 

ឬគណនីតំណាង និង្រត�វ្របមូលភស�ុតងឱ្យបាន្រគប្់រគានស់�ីពីអត�ស�� ណរបស់អ�កទូទត ់ អ�កទទួលអណត�ិ
ព្យោបាល ឬអ�កតំណាងហត�េលខីែដលទទួលបានករអនុ�� តអ�ក្រគប្់រគង និងអត�គាហក ។ 

 ១០.៣  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ត្រម�វករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វបាន

បំេពញស្រមាបអ់ត�គាហក េនេពលបេង�តគណនីអណត�ិព្យោបាល ឬគណនីតំណាង ។ 

 ១០.៤  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យមានករធានាជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអ�កទទួល

អណត�ិព្យោបាល ឬអ�កតណំាងថាភស�ុតងស�ីពីអត�ស�� ណរបស់អត�គាហក្រត�វបាន្របមូលកត្់រត និងរក្សោ

ទុក េហយអ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាល ឬអ�កតំណាងេនាះេពញចិត�នងឹ្របភពមូលនិធ។ិ េលសពីេនះពត័ម៌ានស�ីពី
អត�ស�� ណ ទងំេនះចបំាច ់្រត�វផ�ល់ឱ្យជាបនា� នត់មករេស�សំុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
្របករ ១១ .- គណនអីតថិិជន 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វដឹងអំពី្របតិបត�ិករគណនីអតិថិជនតមរយៈេមធាវ ី និងគណេនយ្យករែដល 

បណា� លឱ្យមានករបារម� េហយ្រត�វរយករណ៍ពី្របតិបត�ិករទងំឡាយដល់អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

្របសិនេបមានករសង្សយ័ណាមយួេកតេឡង ។ 

្របករ ១២ .- ្រក�មហ៊ុនសបំក (Shell Company) 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណនី ឬេធ�អជីវកម�ជាមយួ្រក�មហុ៊នែដលមនិេធ�សកម�ភាព 

អជីវកម� ឬពុំមានរបូភាពអជីវកម�េនក�ុង្របេទស ប៉ែុន�្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុអច្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈ 

្រក�មហុ៊ន ែដលជានីតិបុគ�លទងំេនាះ ។ 
្របករ ១៣ .- ករពឹងែផ�កេលអន�រករ ីឬតតិយភាគីស្រមាប់ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់

អតិថិជន េដម្បេីផ�មអជីវកម� 

 ១៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រប�ង្របយត័�និងធានាថា ខ�ួនមនិងយេពញចិត� និងមនិពឹងែផ�ក

ទងំ្រស�ងេលករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនែដលេធ�េឡងេដយអន�រករឬីតតិយភាគី។ ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតថិិជន្រត�វែតជាករទទួលខុស្រត�វចុងេ្រកយរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ១៣.២  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេពញចិត�ថាអន�រករ៖ី 

• អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនេដយករសមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តថ់ា

្របភពឯកសរ ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានមានភាពឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ាន 

• សមា� ល់អត�ស�� ណអត�គាហក េហយចំេពះអតិថិជនជា្រក�មហុ៊ន្រត�វយល់ពី ភាគទុនិក និង

ករ្រគប្់រគង 

• យល់ពីេគាលបំណង និងលក�ណៈអជីវកម� 

• មាន្របពន័�ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលអចទទួលបានឯកសរ អត�ស�� ណ 

ទិន�នយ័េដយពុំមានករពន្យោរេពល 
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- អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន និងពនិិត្យពិចយ័ជាបន�បនា� បេ់ដម្បធីានាថាពត័ម៌ានែដល

បានទទួល្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម� និងសម្រសបជាមួយចំេណះដឹងរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ អំពីអជីវកម� នងិសវតរហនភិយ័របស់អតថិិជន និង្របសិនេបចបំាច្់រត�វដឹងព្ីរបភព

មូលនិធ។ិ 

 ៥.៤ ករបដិេសធរបស់អតិថជិនក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាន និងមនិសហករក�ុងដំេណ រករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថិជនរបស់្រគះឹស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ អចចតទុ់កជាករសង្សយ័។ 

 ៥.៥ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណនី េផ�មទំនាកទ់នំងអជីវកម� ឬេធ�្របតិបត�ិករ ឬក�ុង 

ករណីែដលទំនាកទ់ំនងអជីវកម�មាន្រសប ់ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វប�្ឈបទ់ំនាកទ់ំនងទងំេនាះ

្របសិនេបអតិថជិនមនិអនុវត�តមករត្រម�វៃនករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជន។ ស� នករណ៍ែបបេនះ្រត�វ

កត្់រតក�ុង របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដល្រត�វេផ�ជូនអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។ 

្របករ ៦.- អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល 

 ៦.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជនជាឯកត�បុគ�ល ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វ 

្របមូលពត័ម៌ានដូចជា េឈ� ះ ៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត េលខអត�ស�� ណបណ័�  េលខលិខតិឆ�ងែដន េលខេយាង

ឯកសរ ប�� កព់ីអត�ស�� ណអជីវកម�/មុខរបរ ស�� តិ និងអសយដ� ន។ 

 ៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យឯកត�បគុ�លផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវ

ឯកសរមយួ ឬេ្រចនជាង ដូចខងេ្រកម ៖ 

- អត�ស�� ណបណ័�  

- លិខិតឆ�ងែដន ឬ 

- ឯកសរប�� កព់ីអត�ស�� ណ្របហក្់របែហលេផ្សងៗេទៀត ែដលមានភា� បម់កជាមយួនូវរបូថតរបស់ 

អតិថិជន ែដលេចញផ្សោយេដយអជា� ធរមានសមត�កិច�។ 
្របករ ៧ .- អតិថជិនជា្រក�មហ៊ុន 

 ៧.១ ក�ុងករបេង�តទំនាកទ់ំនងជាមយួអតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វត្រម�វឱ្យ

្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�ផ�ល់ឯកសរេដម និងថតចម�ងទុកនូវឯកសរដូចខងេ្រកម៖ 

• អនុស្សោរណៈ លក�ន�ិកៈ វ�ិ� បនប្រត្រក�មហុ៊ន ភាពជាៃដគូ 

• ឯកសរអត�ស�� ណ របស់នាយក ភាគទុនកិ ៃដគូ 

• េសចក�ីសេ្រមចចិត� របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ឬ នាយក 

• លិខិតេផ�រសិទ�ិដល់បគុ�លណាមា� កជ់ាតំណាងឱ្យ្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

• សិទ�ិអំណាច ឬ ករអនុ�� តឱ្យេធ�អជីវកម� ។ 

 ៧.២ េលសពីេនះ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រសវ្រជាវ ឬសកសួរពី្របវត�ិរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� 

េដម្បធីានាថា្រក�មហុ៊នមនិទន្់រត�វបាន ឬមនិស�ិតេនក�ុងដំេណ រករជំរះប�� ី ឬមានប�� លំបាកអ�េីឡយ។ 
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 ៧.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយ

េយាងេទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដក ់

េដម្បធីានាថាហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៧.៤ េដម្បេីផ��ងផា� តព់ត័ម៌ានែដលទទួលបាន្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលករចុះប�� ី
របស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� េដម្បបី�� កព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន ែដលទទួលបានអពីំអត�ស�� ណរបស់្រក�មហុ៊ន/

អជីវកម� និងអភបិាលមា� ស់ភាគទុនិក និងនាយកៃន្រក�មហុ៊នេនាះ។ 

 ៧.៥ េនេពលែដលអតិថិជនឬមា� ស់្រគប្់រគងភាគទុនិកជាសជីវកម�ែដលមានកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន

េនក�ុងទីផ្សោរភាគហុ៊នែដលបានទទួលស� ល់ េនាះអត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៃនសជីវកម�ពុំចបំាច្់រត�វែស�ង

រក ឬេផ��ងផា� តេ់ឡយ។ 

 ៧.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុក្៏រត�វដឹងពីរចនាសម�ន័�កម�សិទិ�របស់អតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន និងកំណត ់

្របភពទុនរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ ្របករេនះនឹងជួយ ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុរកេឃញករសង្សយ័ 

ណាមយួែដលទកទ់ងនឹងករផា� ស់ប�ូររចនាសម�ន័� ឬភាពជាមា� ស់កម�សិទ�ិរបស់្រក�មហុ៊នឬករផា� ស់ប�ូរសវតរ 

អតិថិជន និងសកម�ភាពតមរយៈគណនីរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ 

្របករ ៨ .- អត�គាហក 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនឱ្យបានហ�តច់តដូ់ចបានអនុវត� 

ចំេពះអតិថជិនជាឯកត�បគុ�ល េនេពលសង្សយ័ថា មាន្របតិបត�ិករមយួ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងនាមអត�គាហក 

េហយ មនិែមនេធ�េឡងស្រមាបអ់តិថជិនែដលកពុំងេធ�្របតិបត�ិករេនាះ។ អត�គាហកជាបុគ�លែដលបានកនក់ប់

ផា� ចម់ុខ ឬ ្រត�តពិនិត្យ អតថិិជនណាមា� ក ់ឬជាបុគ�ល្រត�វបានេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ អត�គាហកករ៏បប់��ូ លនូវ

បុគ�លែដលកនក់បផ់ា� ចម់ុខេលនីតិបុគ�លឬករេរៀបចំចតែ់ចងណាមយួផងែដរ។ 

្របករ ៩ .- អង�ករេ្រករដ� ភិបាល និងមលូនធិ ិ

 ៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យអង�ករេ្រករដ� ភបិាលឬ មូលនិធិែដលមានទំនាកទ់នំង 

អជីវកម� ផ�ល់ឯកសរបេង�តស� បន័ ឬឯកសរ្របហក្់របែហលគា� េផ្សងេទៀត េដម្បធីានាថាអង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល និងមូលនធិិេនាះ្រត�វបានបេង�ត នងិចុះប�� ីបាន្រតឹម្រត�វ។ 

 ៩.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយេយាង

េទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដកេ់ដម្បី
ធានាថា ហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៩.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វែស�ងយល់អំពីករ្រត�តពិនិត្យនិងករសេ្រមចចិត�របស់អង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល/មូលនិធ ិនិងករេ្រប្របាស់្របភពមូលនិធ។ិ 

្របករ ១០ .- គណនអីណត�ពិ្យោបាល និងគណនីតំណាង 

 ១០.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតថ់ាេតអតិថិជនកំពុងតំណាងឱ្យបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលជា

អ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាលអ�កតំណាង ឬភា� កង់រ។ 
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 ៧.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយ

េយាងេទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដក ់

េដម្បធីានាថាហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៧.៤ េដម្បេីផ��ងផា� តព់ត័ម៌ានែដលទទួលបាន្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលករចុះប�� ី
របស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម� េដម្បបី�� កព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន ែដលទទួលបានអពីំអត�ស�� ណរបស់្រក�មហុ៊ន/

អជីវកម� និងអភបិាលមា� ស់ភាគទុនិក និងនាយកៃន្រក�មហុ៊នេនាះ។ 

 ៧.៥ េនេពលែដលអតិថិជនឬមា� ស់្រគប្់រគងភាគទុនិកជាសជីវកម�ែដលមានកតព�កិច�េបកចំហពត័ម៌ាន

េនក�ុងទីផ្សោរភាគហុ៊នែដលបានទទួលស� ល់ េនាះអត�ស�� ណរបស់ភាគទុនិកៃនសជីវកម�ពុំចបំាច្់រត�វែស�ង

រក ឬេផ��ងផា� តេ់ឡយ។ 

 ៧.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុក្៏រត�វដឹងពីរចនាសម�ន័�កម�សិទិ�របស់អតិថជិនជា្រក�មហុ៊ន និងកំណត ់

្របភពទុនរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ ្របករេនះនឹងជួយ ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុរកេឃញករសង្សយ័ 

ណាមយួែដលទកទ់ងនឹងករផា� ស់ប�ូររចនាសម�ន័� ឬភាពជាមា� ស់កម�សិទ�ិរបស់្រក�មហុ៊នឬករផា� ស់ប�ូរសវតរ 

អតិថិជន និងសកម�ភាពតមរយៈគណនីរបស់្រក�មហុ៊ន/អជីវកម�។ 

្របករ ៨ .- អត�គាហក 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិនឱ្យបានហ�តច់តដូ់ចបានអនុវត� 

ចំេពះអតិថជិនជាឯកត�បគុ�ល េនេពលសង្សយ័ថា មាន្របតិបត�ិករមយួ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងនាមអត�គាហក 

េហយ មនិែមនេធ�េឡងស្រមាបអ់តិថជិនែដលកពុំងេធ�្របតិបត�ិករេនាះ។ អត�គាហកជាបុគ�លែដលបានកនក់ប់

ផា� ចម់ុខ ឬ ្រត�តពិនិត្យ អតិថិជនណាមា� ក ់ឬជាបុគ�ល្រត�វបានេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ អត�គាហកករ៏បប់��ូ លនូវ

បុគ�លែដលកនក់បផ់ា� ចម់ុខេលនីតិបុគ�លឬករេរៀបចំចតែ់ចងណាមយួផងែដរ។ 

្របករ ៩ .- អង�ករេ្រករដ� ភិបាល និងមលូនធិ ិ

 ៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យអង�ករេ្រករដ� ភបិាលឬ មូលនធិិែដលមានទំនាកទ់នំង 

អជីវកម� ផ�ល់ឯកសរបេង�តស� បន័ ឬឯកសរ្របហក្់របែហលគា� េផ្សងេទៀត េដម្បធីានាថាអង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល និងមូលនធិិេនាះ្រត�វបានបេង�ត នងិចុះប�� ីបាន្រតឹម្រត�វ។ 

 ៩.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វេផ��ងផា� តអ់ត�ស�� ណៃន្រគបហ់ត�េលខីេលគណនីេដយេយាង

េទតមករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនជាឯកត�បុគ�ល។ េពលផា� ស់ប�ូរហត�េលខី្រត�វយកចិត�ទុកដកេ់ដម្បី
ធានាថា ហត�េលខបច�ុប្បន�ទងំអស់្រត�វបានេផ��ងផា� តេ់ហយ។ 

 ៩.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វែស�ងយល់អំពីករ្រត�តពិនិត្យនិងករសេ្រមចចិត�របស់អង�ករេ្រក

រដ� ភបិាល/មូលនិធ ិនិងករេ្រប្របាស់្របភពមូលនិធ។ិ 

្របករ ១០ .- គណនអីណត�ពិ្យោបាល និងគណនីតំណាង 

 ១០.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណតថ់ាេតអតិថិជនកំពុងតំណាងឱ្យបុគ�លេផ្សងេទៀតែដលជា

អ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាលអ�កតំណាង ឬភា� កង់រ។ 
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 ១០.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បឱី្យដឹងពីភាពជាមា� ស់កម�សិទ� ិ

រចនាសម�ន័�្រគប្់រគង និងទនំាកទ់ំនង ក�ុងចំេណាមភាគីពកព់ន័�េផ្សងៗ ក�ុងករកនក់បគ់ណនីអណត�ពិ្យោបាល 

ឬគណនីតំណាង និង្រត�វ្របមូលភស�ុតងឱ្យបាន្រគប្់រគានស់�ីពីអត�ស�� ណរបស់អ�កទូទត ់ អ�កទទួលអណត�ិ
ព្យោបាល ឬអ�កតំណាងហត�េលខីែដលទទួលបានករអនុ�� តអ�ក្រគប្់រគង និងអត�គាហក ។ 

 ១០.៣  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ត្រម�វករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វបាន

បំេពញស្រមាបអ់ត�គាហក េនេពលបេង�តគណនីអណត�ិព្យោបាល ឬគណនីតំណាង ។ 

 ១០.៤  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យមានករធានាជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអ�កទទួល

អណត�ិព្យោបាល ឬអ�កតណំាងថាភស�ុតងស�ីពីអត�ស�� ណរបស់អត�គាហក្រត�វបាន្របមូលកត្់រត និងរក្សោ

ទុក េហយអ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាល ឬអ�កតំណាងេនាះេពញចិត�នងឹ្របភពមូលនិធ។ិ េលសពីេនះពត័ម៌ានស�ីពី
អត�ស�� ណ ទងំេនះចបំាច ់្រត�វផ�ល់ឱ្យជាបនា� នត់មករេស�សំុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
្របករ ១១ .- គណនអីតថិិជន 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វដឹងអំពី្របតិបត�ិករគណនីអតិថិជនតមរយៈេមធាវ ី និងគណេនយ្យករែដល 

បណា� លឱ្យមានករបារម� េហយ្រត�វរយករណ៍ពី្របតិបត�ិករទងំឡាយដល់អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

្របសិនេបមានករសង្សយ័ណាមយួេកតេឡង ។ 

្របករ ១២ .- ្រក�មហ៊ុនសបំក (Shell Company) 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណនី ឬេធ�អជីវកម�ជាមយួ្រក�មហុ៊នែដលមនិេធ�សកម�ភាព 

អជីវកម� ឬពុំមានរបូភាពអជីវកម�េនក�ុង្របេទស ប៉ែុន�្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុអច្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈ 

្រក�មហុ៊ន ែដលជានីតិបុគ�លទងំេនាះ ។ 
្របករ ១៣ .- ករពឹងែផ�កេលអន�រករ ីឬតតិយភាគីស្រមាប់ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់

អតិថិជន េដម្បេីផ�មអជីវកម� 

 ១៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រប�ង្របយត័�និងធានាថា ខ�ួនមនិងយេពញចិត� នងិមនិពឹងែផ�ក

ទងំ្រស�ងេលករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនែដលេធ�េឡងេដយអន�រករឬីតតិយភាគី។ ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតថិិជន្រត�វែតជាករទទួលខុស្រត�វចុងេ្រកយរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ១៣.២  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេពញចិត�ថាអន�រករ៖ី 

• អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនេដយករសមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តថ់ា

្របភពឯកសរ ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានមានភាពឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ាន 

• សមា� ល់អត�ស�� ណអត�គាហក េហយចំេពះអតិថិជនជា្រក�មហុ៊ន្រត�វយល់ពី ភាគទុនិក និង

ករ្រគប្់រគង 

• យល់ពីេគាលបំណង និងលក�ណៈអជីវកម� 

• មាន្របពន័�ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលអចទទួលបានឯកសរ អត�ស�� ណ 

ទិន�នយ័េដយពុំមានករពន្យោរេពល 
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 ១០.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បឱី្យដឹងពីភាពជាមា� ស់កម�សិទ� ិ

រចនាសម�ន័�្រគប្់រគង និងទនំាកទ់ំនង ក�ុងចំេណាមភាគីពកព់ន័�េផ្សងៗ ក�ុងករកនក់បគ់ណនីអណត�ពិ្យោបាល 

ឬគណនីតំណាង និង្រត�វ្របមូលភស�ុតងឱ្យបាន្រគប្់រគានស់�ីពីអត�ស�� ណរបស់អ�កទូទត ់ អ�កទទួលអណត�ិ
ព្យោបាល ឬអ�កតំណាងហត�េលខីែដលទទួលបានករអនុ�� តអ�ក្រគប្់រគង និងអត�គាហក ។ 

 ១០.៣  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ត្រម�វករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វបាន

បំេពញស្រមាបអ់ត�គាហក េនេពលបេង�តគណនីអណត�ិព្យោបាល ឬគណនីតំណាង ។ 

 ១០.៤  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យមានករធានាជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអ�កទទួល

អណត�ិព្យោបាល ឬអ�កតណំាងថាភស�ុតងស�ីពីអត�ស�� ណរបស់អត�គាហក្រត�វបាន្របមូលកត្់រត និងរក្សោ

ទុក េហយអ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាល ឬអ�កតំណាងេនាះេពញចិត�នងឹ្របភពមូលនិធ។ិ េលសពីេនះពត័ម៌ានស�ីពី
អត�ស�� ណ ទងំេនះចបំាច ់្រត�វផ�ល់ឱ្យជាបនា� នត់មករេស�សំុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
្របករ ១១ .- គណនអីតថិិជន 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វដឹងអំពី្របតិបត�ិករគណនីអតិថិជនតមរយៈេមធាវ ី និងគណេនយ្យករែដល 

បណា� លឱ្យមានករបារម� េហយ្រត�វរយករណ៍ពី្របតិបត�ិករទងំឡាយដល់អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

្របសិនេបមានករសង្សយ័ណាមយួេកតេឡង ។ 

្របករ ១២ .- ្រក�មហ៊ុនសបំក (Shell Company) 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណនី ឬេធ�អជីវកម�ជាមយួ្រក�មហុ៊នែដលមនិេធ�សកម�ភាព 

អជីវកម� ឬពុំមានរបូភាពអជីវកម�េនក�ុង្របេទស ប៉ែុន�្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុអច្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈ 

្រក�មហុ៊ន ែដលជានីតិបុគ�លទងំេនាះ ។ 
្របករ ១៣ .- ករពឹងែផ�កេលអន�រករ ីឬតតិយភាគីស្រមាប់ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់

អតិថិជន េដម្បេីផ�មអជីវកម� 

 ១៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រប�ង្របយត័�និងធានាថា ខ�ួនមនិងយេពញចិត� នងិមនិពឹងែផ�ក

ទងំ្រស�ងេលករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនែដលេធ�េឡងេដយអន�រករឬីតតិយភាគី។ ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតថិិជន្រត�វែតជាករទទួលខុស្រត�វចុងេ្រកយរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ១៣.២  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេពញចិត�ថាអន�រករ៖ី 

• អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនេដយករសមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តថ់ា

្របភពឯកសរ ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានមានភាពឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ាន 

• សមា� ល់អត�ស�� ណអត�គាហក េហយចំេពះអតិថិជនជា្រក�មហុ៊ន្រត�វយល់ពី ភាគទុនិក និង

ករ្រគប្់រគង 

• យល់ពីេគាលបំណង និងលក�ណៈអជីវកម� 

• មាន្របពន័�ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលអចទទួលបានឯកសរ អត�ស�� ណ 

ទិន�នយ័េដយពុំមានករពន្យោរេពល 
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• អនុ�� តឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�តពិនិត្យជា្របចសំរេឡងវញិ េដម្បេីផ��ងផា� តក់រ

យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិននិង 

• ្រត�វបានេធ�ប��ត�ិកម� នងិ្រត�តពិនតិ្យយ៉ាង្រតឹម្រត�វេដយអជា� ធរពកព់ន័�អពំីករ្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

្របករ ១៤ .- អតិថិជនមិនជបួផា� ល ់

 ១៤.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសក�ុងករបេង�ត       និងទំនាកទ់ំនង 

អជីវកម�មនិជួបផា� ល់ េហយអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនតមរយៈអន�រកម�ជួបផា� ល់ ឬតមរយៈ

អន�រករ ី ដូចែដលបានត្រម�វេដយ្របករ ១៣ ៃន្របកសេនះមុននឹងបេង�តទំនាកទ់ំនងែបបេនះជាមយួអតិថិជន

របស់ខ�ួន។ 

 ១៤.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វបានត្រម�វឱ្យអនុវត�យន�ករតមដន និងរយករណ៍េដម្បី
សមា� ល់អត�ស�� ណជាសក� នុពលៃនសកម�ភាពសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

្របករ ១៥ .-  ធនាគារទនំាក់ទនំង 

 ១៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចេ់ដម្បធីានាថា្រគឹះស� នមនិទទលួរងនូវករ 

គំរមកែំហងពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ នងិហិរ��ប្បទនេភរវកម� តមរយៈគណនីទំនាកទ់ំនងជាមយួ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត។ 

 ១៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលមានទំនាកទ់នំងែបបេនះ្រត�វ្របមូល និងវយតៃម�ពត័ម៌ានស�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់ដូចជា៖ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគង 

• ផលិតផល និងសកម�ភាពអជីវកម� 

• ច្បោប ់បទប្ប��ត�ិ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលពកព់ន័�  

• ករ្រត�តពិនិត្យ និងវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• របាយករណ៍្របចឆំា� ។ំ 

 ១៥.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងសកម�ភាពធនាគារេទវញិេទមក

ជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងបានលុះ្រតែតខ�ួនបានេពញចតិ�េលករវយតៃម�ពត័ម៌ានែដល

្របមូលបាន។ 

 ១៥.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចង្រកងឯកសរទទលួខុស្រត�វរបស់ភាគីពកព់ន័�នីមយួៗែដល

ទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារទំនាកទ់ំនង។ 

 ១៥.៥  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វសេ្រមច និងអនុមត័បេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាក់

ទំនង។ 
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• អនុ�� តឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�តពិនិត្យជា្របចសំរេឡងវញិ េដម្បេីផ��ងផា� តក់រ

យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិននិង 

• ្រត�វបានេធ�ប��ត�ិកម� នងិ្រត�តពិនតិ្យយ៉ាង្រតឹម្រត�វេដយអជា� ធរពកព់ន័�អពំីករ្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

្របករ ១៤ .- អតិថិជនមិនជបួផា� ល ់

 ១៤.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសក�ុងករបេង�ត       និងទំនាកទ់ំនង 

អជីវកម�មនិជួបផា� ល់ េហយអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនតមរយៈអន�រកម�ជួបផា� ល់ ឬតមរយៈ

អន�រករ ី ដូចែដលបានត្រម�វេដយ្របករ ១៣ ៃន្របកសេនះមុននឹងបេង�តទំនាកទ់ំនងែបបេនះជាមយួអតិថិជន

របស់ខ�ួន។ 

 ១៤.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វបានត្រម�វឱ្យអនុវត�យន�ករតមដន និងរយករណ៍េដម្បី
សមា� ល់អត�ស�� ណជាសក� នុពលៃនសកម�ភាពសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

្របករ ១៥ .-  ធនាគារទនំាក់ទនំង 

 ១៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចេ់ដម្បធីានាថា្រគឹះស� នមនិទទលួរងនូវករ 

គំរមកែំហងពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� តមរយៈគណនីទំនាកទ់ំនងជាមយួ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត។ 

 ១៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលមានទំនាកទ់នំងែបបេនះ្រត�វ្របមូល និងវយតៃម�ពត័ម៌ានស�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់ដូចជា៖ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគង 

• ផលិតផល និងសកម�ភាពអជីវកម� 

• ច្បោប ់បទប្ប��ត�ិ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលពកព់ន័�  

• ករ្រត�តពិនិត្យ និងវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• របាយករណ៍្របចឆំា� ។ំ 

 ១៥.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងសកម�ភាពធនាគារេទវញិេទមក

ជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងបានលុះ្រតែតខ�ួនបានេពញចតិ�េលករវយតៃម�ពត័ម៌ានែដល

្របមូលបាន។ 

 ១៥.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចង្រកងឯកសរទទលួខុស្រត�វរបស់ភាគីពកព់ន័�នីមយួៗែដល

ទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារទំនាកទ់ំនង។ 

 ១៥.៥  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វសេ្រមច និងអនុមត័បេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាក់

ទំនង។ 
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១៥.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាកទ់ំនងមនិ្រត�វ បានេធ�
េឡងជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងែដលពុំមានរបូរង  េហយមនិែមនជាសម�ន័�របស់្រក�ម

ហិរ�� វត�ុ ែដលមានករ្រគប្់រគងតមច្បោប ់។ 

១៥.៧ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វព្រងឹងករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អជីវករជាមយួ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទំ់នងែដលអនុ�� តឱ្យមានករេ្រប្របាស់េដយផា� ល់ៃនគណនីទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

របស់ខ�ួនេដម្បេីធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ជំនួសអតិថិជន ដូចជាករទូទតស់ងតមគណនី។ ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនស្រមាបអ់តិថិជនែបបេនះ ដូចែដលបានត្រម�វចំេពះអន�រ

ករយិកម�េផ�មអជីវកម�។ 

១៥.៨ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចេំពះទំនាកទ់នំងជាមយួ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិង ហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងពី្របេទសទងំឡាយ ែដលពុំមានករអនុវត�្រគប្់រគានត់មវធិានករ្របឆាងំករ 

សំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានទទលួយកជាអន�រជាតិ។ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន

ែដលបានព្រងឹងរចួេហយ គឺជាត្រម�វករចបំាចេ់ដម្បវីយតៃម�ហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទន

េភរវកម� ។ 

្របករ ១៦ .-  ករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របពន័�េអឡកិ្រត�និក 

 ១៦.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលអនុវត� ឬចូលរមួ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកេ់ចញ/ករេផ�រេចញតម 

្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វមានពត័ម៌ានចបំាចស់�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ េឈ� ះ អសយដ� ន េលខគណនី េលខអត� 

ស�� ណ ឬ េលខេយាងអតថិិជន នងិេសចក�ីលំអតិៃន្របតិបត�ិករ។ 

 ១៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុែដលជួយ ស្រម�ល ឬេធ�សកម�ភាពជាអន�រករចីំេពះ្របតិបត�ិករេផ�រ 

្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វធានាថាពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេនែត្រត�វបានរក្សោទុក

ជាមយួសរេផ�រ្របាក/់សរេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេនាះ។ 

 ១៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលទទួល្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រចូលតម្របពន័�េអឡិច

្រត�និក េដយទទលួពត័ម៌ានពុំ្រគប្់រគានស់�ីពអី�កេផ�ម្របតិបត�ិករ្រត�វព្រងឹងករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

េហយអចចតទុ់ក្របតបិត�កិរេនះជា្របតិបត�ិករសង្សយ័។ 

 ១៦.៤ ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របព័ន�េអឡិក្រត�និកែដលមានទឹក្របាក់តិចជាង ១.០០០ ដុល� រ

អេមរកិ (៤លនេរៀល) ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀតមនិចបំាចម់ានពត័ម៌ានដូចែដលបានត្រម�វខងេល
េនាះេទ។ 

 ១៦.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វពិនិត្យជាពិេសសចំេពះអតិថជិនែដលមានហនិភយ័ខ�ស់េដយ 

យកចិត�ទុកដកេ់លកត� មយួចំនួន ដូចជា េឈ� ះអត�គាហក ទិសេដ និងចំនួន្របាកែ់ដល្រត�វេផ�រ។ េលសពីេនះ 

្របសិនេបករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និកេនះមនិសីុគា� នឹងសកម�ភាព/អជីវកម�ធម�តរបស់អតិថិជន 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វទមទរឱ្យអតិថិជនពន្យល់បែន�មពីលក�ណៈៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រ

តម្របពន័�េអឡិក្រត�និក។ 
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 ១០.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បឱី្យដឹងពីភាពជាមា� ស់កម�សិទ� ិ

រចនាសម�ន័�្រគប្់រគង និងទនំាកទ់ំនង ក�ុងចំេណាមភាគីពកព់ន័�េផ្សងៗ ក�ុងករកនក់បគ់ណនីអណត�ពិ្យោបាល 

ឬគណនីតំណាង និង្រត�វ្របមូលភស�ុតងឱ្យបាន្រគប្់រគានស់�ីពីអត�ស�� ណរបស់អ�កទូទត ់ អ�កទទួលអណត�ិ
ព្យោបាល ឬអ�កតំណាងហត�េលខីែដលទទួលបានករអនុ�� តអ�ក្រគប្់រគង និងអត�គាហក ។ 

 ១០.៣  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ត្រម�វករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វបាន

បំេពញស្រមាបអ់ត�គាហក េនេពលបេង�តគណនីអណត�ិព្យោបាល ឬគណនីតំណាង ។ 

 ១០.៤  ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វត្រម�វឱ្យមានករធានាជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអ�កទទួល

អណត�ិព្យោបាល ឬអ�កតណំាងថាភស�ុតងស�ីពីអត�ស�� ណរបស់អត�គាហក្រត�វបាន្របមូលកត្់រត និងរក្សោ

ទុក េហយអ�កទទួលអណត�ពិ្យោបាល ឬអ�កតំណាងេនាះេពញចិត�នងឹ្របភពមូលនិធ។ិ េលសពីេនះពត័ម៌ានស�ីពី
អត�ស�� ណ ទងំេនះចបំាច ់្រត�វផ�ល់ឱ្យជាបនា� នត់មករេស�សំុរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
្របករ ១១ .- គណនអីតថិិជន 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វដឹងអំពី្របតិបត�ិករគណនីអតិថិជនតមរយៈេមធាវ ី និងគណេនយ្យករែដល 

បណា� លឱ្យមានករបារម� េហយ្រត�វរយករណ៍ពី្របតិបត�ិករទងំឡាយដល់អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ 

្របសិនេបមានករសង្សយ័ណាមយួេកតេឡង ។ 

្របករ ១២ .- ្រក�មហ៊ុនសបំក (Shell Company) 

 ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុមនិ្រត�វេបកគណនី ឬេធ�អជីវកម�ជាមយួ្រក�មហុ៊នែដលមនិេធ�សកម�ភាព 

អជីវកម� ឬពុំមានរបូភាពអជីវកម�េនក�ុង្របេទស ប៉ុែន�្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុអច្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈ 

្រក�មហុ៊ន ែដលជានីតិបុគ�លទងំេនាះ ។ 
្របករ ១៣ .- ករពឹងែផ�កេលអន�រករ ីឬតតិយភាគីស្រមាប់ករយកចិត�ទុកដក់ស� ល់

អតិថិជន េដម្បេីផ�មអជីវកម� 

 ១៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្រប�ង្របយត័�និងធានាថា ខ�ួនមនិងយេពញចតិ� និងមនិពឹងែផ�ក

ទងំ្រស�ងេលករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនែដលេធ�េឡងេដយអន�រករឬីតតិយភាគី។ ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតថិិជន្រត�វែតជាករទទួលខុស្រត�វចុងេ្រកយរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ១៣.២  ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេពញចិត�ថាអន�រករ៖ី 

• អនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនេដយករសមា� ល់អត�ស�� ណ និងេផ��ងផា� តថ់ា

្របភពឯកសរ ទិន�នយ័ ឬពត័ម៌ានមានភាពឯករជ្យ និងអចេជឿជាកប់ាន 

• សមា� ល់អត�ស�� ណអត�គាហក េហយចំេពះអតិថិជនជា្រក�មហុ៊ន្រត�វយល់ពី ភាគទុនិក និង

ករ្រគប្់រគង 

• យល់ពីេគាលបំណង និងលក�ណៈអជីវកម� 

• មាន្របពន័�ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលអចទទួលបានឯកសរ អត�ស�� ណ 

ទិន�នយ័េដយពុំមានករពន្យោរេពល 
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• អនុ�� តឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�តពិនិត្យជា្របចសំរេឡងវញិ េដម្បេីផ��ងផា� តក់រ

យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិននិង 

• ្រត�វបានេធ�ប��ត�ិកម� នងិ្រត�តពិនតិ្យយ៉ាង្រតឹម្រត�វេដយអជា� ធរពកព់ន័�អពំីករ្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

្របករ ១៤ .- អតិថិជនមិនជបួផា� ល ់

 ១៤.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសក�ុងករបេង�ត       និងទំនាកទ់ំនង 

អជីវកម�មនិជួបផា� ល់ េហយអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនតមរយៈអន�រកម�ជួបផា� ល់ ឬតមរយៈ

អន�រករ ី ដូចែដលបានត្រម�វេដយ្របករ ១៣ ៃន្របកសេនះមុននឹងបេង�តទំនាកទ់ំនងែបបេនះជាមយួអតិថិជន

របស់ខ�ួន។ 

 ១៤.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វបានត្រម�វឱ្យអនុវត�យន�ករតមដន និងរយករណ៍េដម្បី
សមា� ល់អត�ស�� ណជាសក� នុពលៃនសកម�ភាពសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

្របករ ១៥ .-  ធនាគារទនំាក់ទនំង 

 ១៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចេ់ដម្បធីានាថា្រគឹះស� នមនិទទលួរងនូវករ 

គំរមកែំហងពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� តមរយៈគណនីទំនាកទ់ំនងជាមយួ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត។ 

 ១៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលមានទំនាកទ់នំងែបបេនះ្រត�វ្របមូល និងវយតៃម�ពត័ម៌ានស�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់ដូចជា៖ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគង 

• ផលិតផល និងសកម�ភាពអជីវកម� 

• ច្បោប ់បទប្ប��ត�ិ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលពកព់ន័�  

• ករ្រត�តពិនិត្យ និងវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• របាយករណ៍្របចឆំា� ។ំ 

 ១៥.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងសកម�ភាពធនាគារេទវញិេទមក

ជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងបានលុះ្រតែតខ�ួនបានេពញចតិ�េលករវយតៃម�ពត័ម៌ានែដល

្របមូលបាន។ 

 ១៥.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចង្រកងឯកសរទទលួខុស្រត�វរបស់ភាគីពកព់ន័�នីមយួៗែដល

ទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារទំនាកទ់ំនង។ 

 ១៥.៥  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វសេ្រមច និងអនុមត័បេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាក់

ទំនង។ 
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• អនុ�� តឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�តពិនិត្យជា្របចសំរេឡងវញិ េដម្បេីផ��ងផា� តក់រ

យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិននិង 

• ្រត�វបានេធ�ប��ត�ិកម� នងិ្រត�តពិនតិ្យយ៉ាង្រតឹម្រត�វេដយអជា� ធរពកព់ន័�អពំីករ្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

្របករ ១៤ .- អតិថិជនមិនជបួផា� ល ់

 ១៤.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសក�ុងករបេង�ត       និងទំនាកទ់ំនង 

អជីវកម�មនិជួបផា� ល់ េហយអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិិជនតមរយៈអន�រកម�ជួបផា� ល់ ឬតមរយៈ

អន�រករ ី ដូចែដលបានត្រម�វេដយ្របករ ១៣ ៃន្របកសេនះមុននឹងបេង�តទំនាកទ់ំនងែបបេនះជាមយួអតិថិជន

របស់ខ�ួន។ 

 ១៤.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ក្៏រត�វបានត្រម�វឱ្យអនុវត�យន�ករតមដន និងរយករណ៍េដម្បី
សមា� ល់អត�ស�� ណជាសក� នុពលៃនសកម�ភាពសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

្របករ ១៥ .-  ធនាគារទនំាកទ់នំង 

 ១៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចេ់ដម្បធីានាថា្រគឹះស� នមនិទទលួរងនូវករ 

គំរមកែំហងពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� តមរយៈគណនីទំនាកទ់ំនងជាមយួ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀត។ 

 ១៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលមានទំនាកទ់នំងែបបេនះ្រត�វ្របមូល និងវយតៃម�ពត័ម៌ានស�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់នំងទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់ដូចជា៖ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគង 

• ផលិតផល និងសកម�ភាពអជីវកម� 

• ច្បោប ់បទប្ប��ត�ិ និងករ្រត�តពិនិត្យែដលពកព់ន័�  

• ករ្រត�តពិនិត្យ និងវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• របាយករណ៍្របចឆំា� ។ំ 

 ១៥.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងសកម�ភាពធនាគារេទវញិេទមក

ជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងបានលុះ្រតែតខ�ួនបានេពញចតិ�េលករវយតៃម�ពត័ម៌ានែដល

្របមូលបាន។ 

 ១៥.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចង្រកងឯកសរទទលួខុស្រត�វរបស់ភាគីពកព់ន័�នីមយួៗែដល

ទកទ់ងនងឹសកម�ភាពធនាគារទំនាកទ់ំនង។ 

 ១៥.៥  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វសេ្រមច និងអនុមត័បេង�ត ឬបន�ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាក់

ទំនង។ 
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១៥.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាកទ់ំនងមនិ្រត�វ បានេធ�
េឡងជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងែដលពុំមានរបូរង  េហយមនិែមនជាសម�ន័�របស់្រក�ម

ហិរ�� វត�ុ ែដលមានករ្រគប្់រគងតមច្បោប ់។ 

១៥.៧ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វព្រងឹងករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អជីវករជាមយួ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទំ់នងែដលអនុ�� តឱ្យមានករេ្រប្របាស់េដយផា� ល់ៃនគណនីទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

របស់ខ�ួនេដម្បេីធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ជំនួសអតិថិជន ដូចជាករទូទតស់ងតមគណនី។ ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនស្រមាបអ់តិថិជនែបបេនះ ដូចែដលបានត្រម�វចំេពះអន�រ

ករយិកម�េផ�មអជីវកម�។ 

១៥.៨ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចេំពះទំនាកទ់នំងជាមយួ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិង ហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងពី្របេទសទងំឡាយ ែដលពុំមានករអនុវត�្រគប្់រគានត់មវធិានករ្របឆាងំករ 

សំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានទទលួយកជាអន�រជាតិ។ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន

ែដលបានព្រងឹងរចួេហយ គឺជាត្រម�វករចបំាចេ់ដម្បវីយតៃម�ហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទន

េភរវកម� ។ 

្របករ ១៦ .-  ករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របពន័�េអឡកិ្រត�និក 

 ១៦.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលអនុវត� ឬចូលរមួ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកេ់ចញ/ករេផ�រេចញតម 

្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វមានពត័ម៌ានចបំាចស់�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ េឈ� ះ អសយដ� ន េលខគណនី េលខអត� 

ស�� ណ ឬ េលខេយាងអតថិិជន នងិេសចក�ីលំអតិៃន្របតិបត�ិករ។ 

 ១៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុែដលជួយ ស្រម�ល ឬេធ�សកម�ភាពជាអន�រករចីំេពះ្របតិបត�ិករេផ�រ 

្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វធានាថាពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេនែត្រត�វបានរក្សោទុក

ជាមយួសរេផ�រ្របាក/់សរេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេនាះ។ 

 ១៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលទទួល្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រចូលតម្របពន័�េអឡិច

្រត�និក េដយទទលួពត័ម៌ានពុំ្រគប្់រគានស់�ីពអី�កេផ�ម្របតិបត�ិករ្រត�វព្រងឹងករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

េហយអចចតទុ់ក្របតបិត�កិរេនះជា្របតិបត�ិករសង្សយ័។ 

 ១៦.៤ ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របព័ន�េអឡិក្រត�និកែដលមានទឹក្របាក់តិចជាង ១.០០០ ដុល� រ

អេមរកិ (៤លនេរៀល) ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀតមនិចបំាចម់ានពត័ម៌ានដូចែដលបានត្រម�វខងេល
េនាះេទ។ 

 ១៦.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វពិនិត្យជាពិេសសចំេពះអតិថជិនែដលមានហនិភយ័ខ�ស់េដយ 

យកចិត�ទុកដកេ់លកត� មយួចំនួន ដូចជា េឈ� ះអត�គាហក ទិសេដ និងចំនួន្របាកែ់ដល្រត�វេផ�រ។ េលសពីេនះ 

្របសិនេបករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និកេនះមនិសីុគា� នឹងសកម�ភាព/អជីវកម�ធម�តរបស់អតិថិជន 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វទមទរឱ្យអតិថិជនពន្យល់បែន�មពីលក�ណៈៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រ

តម្របពន័�េអឡិក្រត�និក។ 
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្របករ ១៧ .-  បុគ�លពក់ព័ន�នេយាបាយ 

 ១៧.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលអតិថិជនថ�ីៗ នងិបច�ុប្បន� បែន�មេលករអនុវត�ករ

យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនេដម្បឱី្យដឹងថាអតិថជិនជាបុគ�លពកព់ន័� ឬពុំពកព់ន័�នេយាបាយដូចមានែចង

េនក�ុងមា្រត៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកនិ់ងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្រគះឹស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វ្របមូលពត័ម៌ានឱ្យបាន្រគប្់រគានពី់អតិថិជនេនាះ និង្រត�វែស�ងរកពត័ម៌ានែដលមានជាសធារណៈ

េដម្បកីំណតក់្រមតិហនិភយ័ៃនករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ១៧.២ ខណៈែដលបុគ�លពកព់ន័�នេយាបាយ្រត�វបានសមា� ល់អត�ស�� ណ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បកីំណតព់ី្របភព្រទព្យសម្បត�ិ និងមូលនិធិរបស់បុគ�លេនាះ។ 

 ១៧.៣ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វសេ្រមចចិត�ក�ុងករចូលរមួ ឬបន� 

ទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួបគុ�លពកព់ន័�នេយាបាយ។ 

 ១៧.៤ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបេង�តសវតរហនិភយ័ៃនបុគ�លពកព់ន័�នេយាបាយមា� ក់ៗ

េដយែផ�កេលពត័ម៌ានែដល្របមូលបានពអីតិថជិន និងករ្រសវ្រជាវឯករជ្យ្រពមទងំយល់ពីលក�ណៈៃនទំនាក់

ទំនងអជីវកម� និងសកម�ភាព្របតិបត�ិករ។ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វតមដនជា្របចនូំវទំនាកទ់នំង 

និងសកម�ភាពទបទ់ល់ហនិភយ័ និងប�� ែដលេកតេឡងពីដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ្រត�វរយករណ៍េទថា� ក្់រគប្់រគង

ជានខ់�ស់ និងអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុេបចបំាច។់ 

្របករ ១៨ .-  ្របតិបត�កិរធនាគារកម�ឯកជន (Private Banking) 

 ១៨.១ អជីវកម�ធនាគារកម�ឯកជន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យអតិថិជនែដលមានមូលនិធិផា� ល់សុទ�ខ�ស់និងបុគ�ល

ពិេសសេហយឯកសិទ�ិពិេសសសមា� ត ់ និងឯកជនៃន្របតិបត�ិករែបបេនះអចផ�ល់លទ�ភាពដល់ករបំភានព់ី
សំណាកអ់�កសំអត្របាក ់និងអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ១៨.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចំេពះអជីវកម�ធនាគារកម�ឯកជន។ 

នីតវិធិីេផ��ងផា� តន់ងិសមា� ល់អត�ស�� ណ្រត�វែតរតឹបន�ងឹជាងនីតិវធិីសមា� ល់អត�ស�� ណធម�តជាពិេសសវធិាន

ករេផ��ងផា� តប់ែន�ម្រត�វអនុវត�ទកទ់ងនឹងអត�ស�� ណលក�ណៈអជីវកម� និង្របភពមូលនិធអិតិថិជន។ 

 ១៨.៣ អតិថិជនថ� ីនិងអតិថិជនមាន្រសបទ់ងំអស់ែដលទទួលេសវ្របតិបត�ិករធនាគារកម�ឯកជន្រត�វែត 

មានករអនុមត័ពីគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ េពលគឺមនិែមនពីអ�ក្រគប្់រគងែផ�កទំនាកទ់នំង្របតិបត�ិករ ធនាគារកម�

ឯកជនែដលជាអ�កេរៀបចំដំេណ រករផង  នងិអនុមត័ពក្យសំុផងេទ។ 

 ១៨.៤ ម�ន�ី្របតិបត� ិ និងសវនករ្រត�វែតបានអនុ�� តឱ្យេធ�សវនកម� និងពនិិត្យេឡងវញិេល្របតិបត�ិករ

របស់អតិថិជនជាធនាគារកម�។ 

្របករ ១៩ .-  អជីវករប�ូរ្របាក ់

 ១៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសេដម្បធីានាថាអជីវករប�ូរ្របាកែ់ដល

មានគណនីេន្រគឹះស� នបានទទួលអជា� បណ័�  នងិេធ�្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក្់រសបច្បោប។់ ្រគឹះស� នធនាគារនិង 
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១៥.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាកទ់ំនងមនិ្រត�វ បានេធ�
េឡងជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងែដលពុំមានរបូរង  េហយមនិែមនជាសម�ន័�របស់្រក�ម

ហិរ�� វត�ុ ែដលមានករ្រគប្់រគងតមច្បោប ់។ 

១៥.៧ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វព្រងឹងករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អជីវករជាមយួ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទំ់នងែដលអនុ�� តឱ្យមានករេ្រប្របាស់េដយផា� ល់ៃនគណនីទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

របស់ខ�ួនេដម្បេីធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ជំនួសអតិថិជន ដូចជាករទូទតស់ងតមគណនី។ ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនស្រមាបអ់តិថិជនែបបេនះ ដូចែដលបានត្រម�វចំេពះអន�រ

ករយិកម�េផ�មអជីវកម�។ 

១៥.៨ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចេំពះទំនាកទ់នំងជាមយួ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិង ហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងពី្របេទសទងំឡាយ ែដលពុំមានករអនុវត�្រគប្់រគានត់មវធិានករ្របឆាងំករ 

សំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានទទលួយកជាអន�រជាតិ។ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន

ែដលបានព្រងឹងរចួេហយ គឺជាត្រម�វករចបំាចេ់ដម្បវីយតៃម�ហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទន

េភរវកម� ។ 

្របករ ១៦ .-  ករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របពន័�េអឡកិ្រត�នកិ 

 ១៦.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលអនុវត� ឬចូលរមួ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកេ់ចញ/ករេផ�រេចញតម 

្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វមានពត័ម៌ានចបំាចស់�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ េឈ� ះ អសយដ� ន េលខគណនី េលខអត� 

ស�� ណ ឬ េលខេយាងអតថិិជន នងិេសចក�ីលំអតិៃន្របតិបត�ិករ។ 

 ១៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុែដលជួយ ស្រម�ល ឬេធ�សកម�ភាពជាអន�រករចីំេពះ្របតិបត�ិករេផ�រ 

្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វធានាថាពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេនែត្រត�វបានរក្សោទុក

ជាមយួសរេផ�រ្របាក/់សរេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេនាះ។ 

 ១៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលទទួល្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រចូលតម្របពន័�េអឡិច

្រត�និក េដយទទលួពត័ម៌ានពុំ្រគប្់រគានស់�ីពអី�កេផ�ម្របតិបត�ិករ្រត�វព្រងឹងករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

េហយអចចតទុ់ក្របតបិត�កិរេនះជា្របតិបត�ិករសង្សយ័។ 

 ១៦.៤ ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របព័ន�េអឡិក្រត�និកែដលមានទឹក្របាក់តិចជាង ១.០០០ ដុល� រ

អេមរកិ (៤លនេរៀល) ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀតមនិចបំាចម់ានពត័ម៌ានដូចែដលបានត្រម�វខងេល
េនាះេទ។ 

 ១៦.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វពិនិត្យជាពិេសសចំេពះអតិថជិនែដលមានហនិភយ័ខ�ស់េដយ 

យកចិត�ទុកដកេ់លកត� មយួចំនួន ដូចជា េឈ� ះអត�គាហក ទិសេដ និងចំនួន្របាកែ់ដល្រត�វេផ�រ។ េលសពីេនះ 

្របសិនេបករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និកេនះមនិសីុគា� នឹងសកម�ភាព/អជីវកម�ធម�តរបស់អតិថិជន 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វទមទរឱ្យអតិថិជនពន្យល់បែន�មពីលក�ណៈៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រ

តម្របពន័�េអឡិក្រត�និក។ 
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ហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថាលក�ណៈ និងបរមិាណៃន្របតិបត�ិករេនក�ុងគណនីអជីវករប�ូរ្របាកប់ានឆ�ុះប�� ំងនូវ

លក�ណៈៃនអជីវកម�របស់អជីវករទងំេនាះ ។ 

 ១៩.២ ្របសិនេប្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុរកេឃញសកម�ភាពខុសគា� ណាមយួេនក�ុងគណនរីបស់ 

អជីវករប�ូរ្របាក ់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនាះមកអង�ភាពេសុបករណ៍

ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ២០ .-  អតថិិជនមានហនភិ័យខ�សេ់ផ្សងេទៀត 

 ២០.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេលកកម�ស់ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន ចំេពះអតិថិជន

មានហនិភយ័ខ�ស់េផ្សងេទៀត រមួប��ូ លអតិថិជនែដលមានហនិភយ័ខ�ស់ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៨ និង 

១៩ៃន្របកសេនះ េដម្បធីានាថា្រគឹះស� នមនិ្រត�វបានបភំានេ់ដយអ�កសំអត្របាក ់ និងអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ 

 ២០.២ ករេលកកម�ស់ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនែបបេនះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វមាន៖ 

• ពត័ម៌ានលំអតិបែន�មេទៀតពីអតិថិជន ជាពិេសសេគាលបណំងៃន្របតិបត�ិករ និង្របភពៃនមូលនិធិ  

• ករ្រសវ្រជាវឯករជ្យ និងរក្របភពពត័ម៌ានបែន�មអំពីអតថិិជន នងិ 

• ករអនុមត័ពគីណៈ្រគប្់រគងថា� កខ់�ស់។ 
 

្របករ ២១ .- គណនីមាន្រសប់ 

 ២១.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចេ់ដម្បធីានាថាកំណត្់រតអតិថិជនមាន្រសប់

េនែតេធ�បច�ុប្បន�កម� និងមានភាពពកព់ន័�។ េលសពីេនះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្របមូលភស�ុតង

បែន�ម ស�ីពី អត�ស�� ណអតថិិជនមាន្រសប្់របសិនេបចបំាចេ់ដម្បធីានាអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់

អតិថិជន្រសបតមបទដ� នែដលបានកណំតេ់ដយ្របកសេនះ។ 

 ២១.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�ករពិនិត្យេឡងវញិឱ្យបានេទៀងទតេ់លកំណត្់រតមាន

្រសបរ់បស់អតិថិជន។ ករពនិិត្យេឡងវញិេនះយ៉ាងេហចណាស់េធ�េឡងេនេពល៖ 

• ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ េកតេឡង 

• មានករផា� ស់ប�ូរសំខន់ៗ េនក�ុងគណនីែដលមានសកម�ភាព 

• មានករផា� ស់ប�ូរបទដ� នៃនករេរៀបចំឯកសររបស់អតិថជិនយ៉ាងេ្រចន ឬ 

• ពត័ម៌ានែដលទទួលបានពីអតិថិជនពុំ្រគប្់រគាន។់ 

 ២១.៣ ្របសិនេបគា� ន្រពឹត�ិករណ៍ដូចខងេលេកតេឡង ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ចំបាច់្រត�វ

ពិចរណាេដយែផ�កេលករវយតៃម�ហនិភយ័ និង្រត�វ្របមូលពត័ម៌ានបែន�មពីអតថិជិនមាន្រសបែ់ដលចតទុ់ក

ថាមានហនភិយ័ខ�ស់ឱ្យ្រសបតមបទដ� នបច�ុប្បន�របស់្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ២២ .-  កររក្សោទុកឯកសរកត់្រត 

 ២២.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកកណំត្់រតឯកសរ និងឯកសរចម�ងទងំអស់ែដល

ទកទ់ងនឹង្រគបរ់បូភាពៃន្របតិបត�ិករឱ្យបានយ៉ាងតិចរយៈេពល ៥ឆា�  ំ េនេ្រកយេពលេធ�្របតិបត�ិករ។ ្រគប់
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ទិន�នយ័ អត�ស�� ណ កណំត្់រត ឯកសរ លិខតិទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង ឯកសរចម�ង ែដលទទួលបានក�ុង

េពលអនុវត�នីតិវធិីយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វែតរក្សោទុកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៥ឆា�  ំ បនា� បព់ីបិទគណនី ឬ 

បនា� បព់ីប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជន ។ 

 ២២.២ ករណីែដលកណំត្់រតជាកម�វត�ុៃនករេសុបអេង�តជាបន�បនា� ប ់ ឬៃនរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័ កំណត្់រតេនាះ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបានេលសពីរយៈេពលែដលបានកំណតរ់ហូតដល់អជា� ធរែដលពកព់ន័�

នឹងករេសុបអេង�តប�� កថ់ាឯកសរទងំេនាះែលងមានសរ្របេយាជន។៍ 

្របករ ២៣ .- ដនៃនសវនកម� 

 ២៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថារល់ឯកសរនងិកណំត្់រតែដលបានរក្សោទុកបេង�ត

ជាដនៃនសវនកម�ចំេពះ្របតិបត�ិករនីមយួៗ ែដលជួយ ភា� កង់រ្រត�តពិនិត្យនងិភា� កង់រមានសមត�កិច�េដម្បតីម

ដនមូលនិធិ។ 

 ២៣.២ កំណត្់រតែដលបានរក្សោទុកទងំេនាះ្រត�វែតអចជួយ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុឱ្យបេង�ត

្របវត�ិ និងលក�ណៈ និងបេង�ត្របតិបត�ិករនីមយួៗេឡងវញិបាន។ កំណត្់រតទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វ

មាន៖ 

• ្របភពមូលនធិិ ដូចជាវធិសី្រសត្ ៃនករទទួល និង/ឬអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកត់ម្របពន័�

េអឡិច្រត�នកិ 

• អត�ស�� ណបគុ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករ ្របសិនេបមនិែមនជាមា� ស់គណនី 

• ្របេភទ្របតិបត�ិករ នងិ 

• ករែណនា ំនិងទិសេដៃនករេផ�រមូលនិធិ   

 
្របករ ២៤ .- ទ្រមង់ឯកសរែដលរក្សោទុក 

្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកឯកសរពកព់ន័�ជាច្បោបេ់ដម ឬថតចម�ង ឬម្ីរក�ហ�ីល ឬក�ុង

ទ្រមងេ់អឡិក្រត�និកែត្រត�វមានសុវត�ិភាព នងិអចយកមកេ្រប្របាស់េនេពល្រត�វករ េហយ្រត�វមានលក�ណៈ

្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល។ 

្របករ ២៥.- ករតមដនបន� 

 ២៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនជាបន�ចំេពះទំនាក់

ទំនង ជាមយួអតិថិជនទងំអស់េដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស�ែផ�កតមហនិភយ័។ វធិីស�ស�េនះ្រត�វធានាថាសវតរ 

ហនិភយ័របស់អតិថជិន្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ 

 ២៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសស និងបន�អនុវត�ករយកចិត�ទុកដក ់

ស� ល់អតិថជិនស្រមាប្់រគប្់របតិបត�ិករធំៗ មនិ្រប្រកតី ស�ុគស� ញ ឬគំរៃូន្របតិបត�ិករមនិ្រប្រកតេីដម្បកីំណតថ់ា

េត្របតិបត�ិករទងំេនះមាន ឬពុមំានេគាលបណំង្រសបច្បោបច់្បោស់លស់។ 
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្របករ ១៧ .-  បុគ�លពក់ព័ន�នេយាបាយ 

 ១៧.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលអតិថិជនថ�ីៗ នងិបច�ុប្បន� បែន�មេលករអនុវត�ករ

យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនេដម្បឱី្យដឹងថាអតិថជិនជាបុគ�លពកព់ន័� ឬពុំពកព់ន័�នេយាបាយដូចមានែចង

េនក�ុងមា្រត៣ ៃនច្បោបស់�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកនិ់ងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្រគះឹស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វ្របមូលពត័ម៌ានឱ្យបាន្រគប្់រគានព់ីអតិថិជនេនាះ និង្រត�វែស�ងរកពត័ម៌ានែដលមានជាសធារណៈ

េដម្បកីំណតក់្រមតិហនិភយ័ៃនករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ១៧.២ ខណៈែដលបុគ�លពកព់ន័�នេយាបាយ្រត�វបានសមា� ល់អត�ស�� ណ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បកីំណតព់ី្របភព្រទព្យសម្បត�ិ និងមូលនិធិរបស់បុគ�លេនាះ។ 

 ១៧.៣ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វសេ្រមចចិត�ក�ុងករចូលរមួ ឬបន� 

ទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួបគុ�លពកព់ន័�នេយាបាយ។ 

 ១៧.៤ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបេង�តសវតរហនិភយ័ៃនបុគ�លពកព់ន័�នេយាបាយមា� ក់ៗ

េដយែផ�កេលពត័ម៌ានែដល្របមូលបានពអីតិថជិន និងករ្រសវ្រជាវឯករជ្យ្រពមទងំយល់ពីលក�ណៈៃនទំនាក់

ទំនងអជីវកម� និងសកម�ភាព្របតិបត�ិករ។ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វតមដនជា្របចនូំវទំនាកទ់នំង 

និងសកម�ភាពទបទ់ល់ហនិភយ័ និងប�� ែដលេកតេឡងពីដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យ្រត�វរយករណ៍េទថា� ក្់រគប្់រគង

ជានខ់�ស់ និងអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុេបចបំាច។់ 

្របករ ១៨ .-  ្របតិបត�កិរធនាគារកម�ឯកជន (Private Banking) 

 ១៨.១ អជីវកម�ធនាគារកម�ឯកជន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យអតិថិជនែដលមានមូលនិធិផា� ល់សុទ�ខ�ស់និងបុគ�ល

ពិេសសេហយឯកសិទ�ិពិេសសសមា� ត ់ និងឯកជនៃន្របតិបត�ិករែបបេនះអចផ�ល់លទ�ភាពដល់ករបំភានព់ី
សំណាកអ់�កសំអត្របាក ់និងអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ១៨.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចំេពះអជីវកម�ធនាគារកម�ឯកជន។ 

នីតវិធិីេផ��ងផា� តន់ងិសមា� ល់អត�ស�� ណ្រត�វែតរតឹបន�ងឹជាងនីតិវធិីសមា� ល់អត�ស�� ណធម�តជាពិេសសវធិាន

ករេផ��ងផា� តប់ែន�ម្រត�វអនុវត�ទកទ់ងនឹងអត�ស�� ណលក�ណៈអជីវកម� និង្របភពមូលនិធអិតិថិជន។ 

 ១៨.៣ អតិថិជនថ� ីនិងអតិថិជនមាន្រសបទ់ងំអស់ែដលទទួលេសវ្របតិបត�ិករធនាគារកម�ឯកជន្រត�វែត 

មានករអនុមត័ពីគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់ េពលគឺមនិែមនពីអ�ក្រគប្់រគងែផ�កទំនាកទ់នំង្របតិបត�ិករ ធនាគារកម�

ឯកជនែដលជាអ�កេរៀបចំដំេណ រករផង  នងិអនុមត័ពក្យសំុផងេទ។ 

 ១៨.៤ ម�ន�ី្របតិបត� ិ និងសវនករ្រត�វែតបានអនុ�� តឱ្យេធ�សវនកម� និងពនិិត្យេឡងវញិេល្របតិបត�ិករ

របស់អតិថិជនជាធនាគារកម�។ 

្របករ ១៩ .-  អជីវករប�ូរ្របាក ់

 ១៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសេដម្បធីានាថាអជីវករប�ូរ្របាកែ់ដល

មានគណនីេន្រគឹះស� នបានទទួលអជា� បណ័�  នងិេធ�្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក្់រសបច្បោប។់ ្រគឹះស� នធនាគារនិង 
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១៥.៦ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា ទំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារទំនាកទ់ំនងមនិ្រត�វ បានេធ�
េឡងជាមយួ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងែដលពុំមានរបូរង  េហយមនិែមនជាសម�ន័�របស់្រក�ម

ហិរ�� វត�ុ ែដលមានករ្រគប្់រគងតមច្បោប ់។ 

១៥.៧ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វព្រងឹងករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អជីវករជាមយួ្រគឹះស� ន

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទំនាកទំ់នងែដលអនុ�� តឱ្យមានករេ្រប្របាស់េដយផា� ល់ៃនគណនីទំនាកទ់ំនងអតិថិជន

របស់ខ�ួនេដម្បេីធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ជំនួសអតិថិជន ដូចជាករទូទតស់ងតមគណនី។ ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនស្រមាបអ់តិថិជនែបបេនះ ដូចែដលបានត្រម�វចំេពះអន�រ

ករយិកម�េផ�មអជីវកម�។ 

១៥.៨ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសសចេំពះទំនាកទ់នំងជាមយួ្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិង ហិរ�� វត�ុទំនាកទ់ំនងពី្របេទសទងំឡាយ ែដលពុំមានករអនុវត�្រគប្់រគានត់មវធិានករ្របឆាងំករ 

សំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានទទលួយកជាអន�រជាតិ។ ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន

ែដលបានព្រងឹងរចួេហយ គឺជាត្រម�វករចបំាចេ់ដម្បវីយតៃម�ហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទន

េភរវកម� ។ 

្របករ ១៦ .-  ករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របពន័�េអឡកិ្រត�និក 

 ១៦.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលអនុវត� ឬចូលរមួ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកេ់ចញ/ករេផ�រេចញតម 

្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វមានពត័ម៌ានចបំាចស់�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ េឈ� ះ អសយដ� ន េលខគណនី េលខអត� 

ស�� ណ ឬ េលខេយាងអតថិិជន នងិេសចក�ីលំអតិៃន្របតិបត�ិករ។ 

 ១៦.២ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុែដលជួយ ស្រម�ល ឬេធ�សកម�ភាពជាអន�រករចីំេពះ្របតិបត�ិករេផ�រ 

្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និក្រត�វធានាថាពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេនែត្រត�វបានរក្សោទុក

ជាមយួសរេផ�រ្របាក/់សរេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេនាះ។ 

 ១៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុែដលទទួល្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រចូលតម្របពន័�េអឡិច

្រត�និក េដយទទលួពត័ម៌ានពុំ្រគប្់រគានស់�ីពអី�កេផ�ម្របតិបត�ិករ្រត�វព្រងឹងករយកចតិ�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

េហយអចចតទុ់ក្របតិបត�កិរេនះជា្របតិបត�ិករសង្សយ័។ 

 ១៦.៤ ្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់/ករេផ�រតម្របព័ន�េអឡិក្រត�និកែដលមានទឹក្របាក់តិចជាង ១.០០០ ដុល� រ

អេមរកិ (៤លនេរៀល) ឬសមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀតមនិចបំាចម់ានពត័ម៌ានដូចែដលបានត្រម�វខងេល
េនាះេទ។ 

 ១៦.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វពិនិត្យជាពិេសសចំេពះអតិថជិនែដលមានហនិភយ័ខ�ស់េដយ 

យកចិត�ទុកដកេ់លកត� មយួចំនួន ដូចជា េឈ� ះអត�គាហក ទិសេដ និងចំនួន្របាកែ់ដល្រត�វេផ�រ។ េលសពីេនះ 

្របសិនេបករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រតម្របពន័�េអឡិក្រត�និកេនះមនិសីុគា� នឹងសកម�ភាព/អជីវកម�ធម�តរបស់អតិថិជន 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វទមទរឱ្យអតិថិជនពន្យល់បែន�មពីលក�ណៈៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក/់ករេផ�រ

តម្របពន័�េអឡិក្រត�និក។ 
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ហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថាលក�ណៈ និងបរមិាណៃន្របតិបត�ិករេនក�ុងគណនីអជីវករប�ូរ្របាកប់ានឆ�ុះប�� ំងនូវ

លក�ណៈៃនអជីវកម�របស់អជីវករទងំេនាះ ។ 

 ១៩.២ ្របសិនេប្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុរកេឃញសកម�ភាពខុសគា� ណាមយួេនក�ុងគណនីរបស់ 

អជីវករប�ូរ្របាក ់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនាះមកអង�ភាពេសុបករណ៍

ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ២០ .-  អតថិិជនមានហនភិ័យខ�សេ់ផ្សងេទៀត 

 ២០.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វេលកកម�ស់ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន ចំេពះអតិថិជន

មានហនិភយ័ខ�ស់េផ្សងេទៀត រមួប��ូ លអតិថិជនែដលមានហនិភយ័ខ�ស់ ដូចមានែចងេនក�ុង្របករ ១៨ និង 

១៩ៃន្របកសេនះ េដម្បធីានាថា្រគឹះស� នមនិ្រត�វបានបភំានេ់ដយអ�កសំអត្របាក ់ និងអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ 

 ២០.២ ករេលកកម�ស់ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនែបបេនះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វមាន៖ 

• ពត័ម៌ានលំអតិបែន�មេទៀតពីអតិថិជន ជាពិេសសេគាលបណំងៃន្របតិបត�ិករ និង្របភពៃនមូលនិធិ  

• ករ្រសវ្រជាវឯករជ្យ និងរក្របភពពត័ម៌ានបែន�មអំពីអតថិិជន នងិ 

• ករអនុមត័ពគីណៈ្រគប្់រគងថា� កខ់�ស់។ 
 

្របករ ២១ .- គណនីមាន្រសប់ 

 ២១.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចេ់ដម្បធីានាថាកំណត្់រតអតិថិជនមាន្រសប់

េនែតេធ�បច�ុប្បន�កម� និងមានភាពពកព់ន័�។ េលសពីេនះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្របមូលភស�ុតង

បែន�ម ស�ីពី អត�ស�� ណអតថិិជនមាន្រសប្់របសិនេបចបំាចេ់ដម្បធីានាអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់

អតិថិជន្រសបតមបទដ� នែដលបានកណំតេ់ដយ្របកសេនះ។ 

 ២១.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វអនុវត�ករពិនិត្យេឡងវញិឱ្យបានេទៀងទតេ់លកំណត្់រតមាន

្រសបរ់បស់អតិថិជន។ ករពនិិត្យេឡងវញិេនះយ៉ាងេហចណាស់េធ�េឡងេនេពល៖ 

• ្របតិបត�ិករសំខន់ៗ េកតេឡង 

• មានករផា� ស់ប�ូរសំខន់ៗ េនក�ុងគណនីែដលមានសកម�ភាព 

• មានករផា� ស់ប�ូរបទដ� នៃនករេរៀបចំឯកសររបស់អតិថជិនយ៉ាងេ្រចន ឬ 

• ពត័ម៌ានែដលទទួលបានពីអតិថិជនពុំ្រគប្់រគាន។់ 

 ២១.៣ ្របសិនេបគា� ន្រពឹត�ិករណ៍ដូចខងេលេកតេឡង ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ចំបាច់្រត�វ

ពិចរណាេដយែផ�កេលករវយតៃម�ហនិភយ័ និង្រត�វ្របមូលពត័ម៌ានបែន�មពីអតថិជិនមាន្រសបែ់ដលចតទុ់ក

ថាមានហនភិយ័ខ�ស់ឱ្យ្រសបតមបទដ� នបច�ុប្បន�របស់្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ២២ .-  កររក្សោទុកឯកសរកត់្រត 

 ២២.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកកណំត្់រតឯកសរ និងឯកសរចម�ងទងំអស់ែដល

ទកទ់ងនឹង្រគបរ់បូភាពៃន្របតិបត�ិករឱ្យបានយ៉ាងតិចរយៈេពល ៥ឆា�  ំ េនេ្រកយេពលេធ�្របតិបត�ិករ។ ្រគប់
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ទិន�នយ័ អត�ស�� ណ កណំត្់រត ឯកសរ លិខតិទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង ឯកសរចម�ង ែដលទទួលបានក�ុង

េពលអនុវត�នីតិវធិីយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វែតរក្សោទុកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៥ឆា�  ំ បនា� បព់ីបិទគណនី ឬ 

បនា� បព់ីប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជន ។ 

 ២២.២ ករណីែដលកណំត្់រតជាកម�វត�ុៃនករេសុបអេង�តជាបន�បនា� ប ់ ឬៃនរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័ កំណត្់រតេនាះ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបានេលសពីរយៈេពលែដលបានកំណតរ់ហូតដល់អជា� ធរែដលពកព់ន័�

នឹងករេសុបអេង�តប�� កថ់ាឯកសរទងំេនាះែលងមានសរ្របេយាជន។៍ 

្របករ ២៣ .- ដនៃនសវនកម� 

 ២៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថារល់ឯកសរនិងកណំត្់រតែដលបានរក្សោទុកបេង�ត

ជាដនៃនសវនកម�ចំេពះ្របតិបត�ិករនីមយួៗ ែដលជួយ ភា� កង់រ្រត�តពិនិត្យនងិភា� កង់រមានសមត�កិច�េដម្បតីម

ដនមូលនិធិ។ 

 ២៣.២ កំណត្់រតែដលបានរក្សោទុកទងំេនាះ្រត�វែតអចជួយ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុឱ្យបេង�ត

្របវត�ិ និងលក�ណៈ និងបេង�ត្របតិបត�ិករនីមយួៗេឡងវញិបាន។ កំណត្់រតទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វ

មាន៖ 

• ្របភពមូលនធិិ ដូចជាវធិសី្រសត្ ៃនករទទួល និង/ឬអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកត់ម្របពន័�

េអឡិច្រត�នកិ 

• អត�ស�� ណបគុ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករ ្របសិនេបមនិែមនជាមា� ស់គណនី 

• ្របេភទ្របតិបត�ិករ នងិ 

• ករែណនា ំនិងទិសេដៃនករេផ�រមូលនិធិ   

 
្របករ ២៤ .- ទ្រមង់ឯកសរែដលរក្សោទុក 

្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកឯកសរពកព់ន័�ជាច្បោបេ់ដម ឬថតចម�ង ឬម្ីរក�ហ�ីល ឬក�ុង

ទ្រមងេ់អឡិក្រត�និកែត្រត�វមានសុវត�ិភាព នងិអចយកមកេ្រប្របាស់េនេពល្រត�វករ េហយ្រត�វមានលក�ណៈ

្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល។ 

្របករ ២៥.- ករតមដនបន� 

 ២៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនជាបន�ចំេពះទំនាក់

ទំនង ជាមយួអតិថិជនទងំអស់េដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស�ែផ�កតមហនិភយ័។ វធិីស�ស�េនះ្រត�វធានាថាសវតរ 

ហនិភយ័របស់អតិថជិន្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ 

 ២៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសស និងបន�អនុវត�ករយកចិត�ទុកដក ់

ស� ល់អតិថិជនស្រមាប្់រគប្់របតិបត�ិករធំៗ មនិ្រប្រកតី ស�ុគស� ញ ឬគំរៃូន្របតិបត�ិករមនិ្រប្រកតីេដម្បកីំណតថ់ា

េត្របតិបត�ិករទងំេនះមាន ឬពុមំានេគាលបណំង្រសបច្បោបច់្បោស់លស់។ 
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ទិន�នយ័ អត�ស�� ណ កណំត្់រត ឯកសរ លិខតិទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង ឯកសរចម�ង ែដលទទួលបានក�ុង

េពលអនុវត�នីតិវធិីយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វែតរក្សោទុកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៥ឆា�  ំ បនា� បព់ីបិទគណនី ឬ 

បនា� បព់ីប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជន ។ 

 ២២.២ ករណីែដលកណំត្់រតជាកម�វត�ុៃនករេសុបអេង�តជាបន�បនា� ប ់ ឬៃនរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័ កំណត្់រតេនាះ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបានេលសពីរយៈេពលែដលបានកំណតរ់ហូតដល់អជា� ធរែដលពកព់ន័�

នឹងករេសុបអេង�តប�� កថ់ាឯកសរទងំេនាះែលងមានសរ្របេយាជន។៍ 

្របករ ២៣ .- ដនៃនសវនកម� 

 ២៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថារល់ឯកសរនិងកណំត្់រតែដលបានរក្សោទុកបេង�ត

ជាដនៃនសវនកម�ចំេពះ្របតិបត�ិករនីមយួៗ ែដលជួយ ភា� កង់រ្រត�តពិនិត្យនងិភា� កង់រមានសមត�កិច�េដម្បតីម

ដនមូលនិធិ។ 

 ២៣.២ កំណត្់រតែដលបានរក្សោទុកទងំេនាះ្រត�វែតអចជួយ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុឱ្យបេង�ត

្របវត�ិ និងលក�ណៈ និងបេង�ត្របតិបត�ិករនីមយួៗេឡងវញិបាន។ កំណត្់រតទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វ

មាន៖ 

• ្របភពមូលនធិិ ដូចជាវធិសី្រសត្ ៃនករទទួល និង/ឬអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកត់ម្របពន័�

េអឡិច្រត�នកិ 

• អត�ស�� ណបគុ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករ ្របសិនេបមនិែមនជាមា� ស់គណនី 

• ្របេភទ្របតិបត�ិករ នងិ 

• ករែណនា ំនិងទិសេដៃនករេផ�រមូលនិធិ   

 
្របករ ២៤ .- ទ្រមង់ឯកសរែដលរក្សោទុក 

្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកឯកសរពកព់ន័�ជាច្បោបេ់ដម ឬថតចម�ង ឬម្ីរក�ហ�ីល ឬក�ុង

ទ្រមងេ់អឡិក្រត�និកែត្រត�វមានសុវត�ិភាព នងិអចយកមកេ្រប្របាស់េនេពល្រត�វករ េហយ្រត�វមានលក�ណៈ

្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល។ 

្របករ ២៥.- ករតមដនបន� 

 ២៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនជាបន�ចំេពះទំនាក់

ទំនង ជាមយួអតិថិជនទងំអស់េដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស�ែផ�កតមហនិភយ័។ វធិីស�ស�េនះ្រត�វធានាថាសវតរ 

ហនិភយ័របស់អតិថជិន្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ 

 ២៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសស និងបន�អនុវត�ករយកចិត�ទុកដក ់

ស� ល់អតិថិជនស្រមាប្់រគប្់របតិបត�ិករធំៗ មនិ្រប្រកតី ស�ុគស� ញ ឬគំរៃូន្របតិបត�ិករមនិ្រប្រកតីេដម្បកីំណតថ់ា

េត្របតិបត�ិករទងំេនះមាន ឬពុមំានេគាលបណំង្រសបច្បោបច់្បោស់លស់។ 
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្របករ ២៦ .-  ករ្រគប់្រគង្របព័ន�ព័ត៌មាន 

 ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រគប្់រគានម់យួេដម្បអីនុវត�ករយកចិត�ទុក

ដកស់� ល់អតិថិជនរបស់ខ�ួនស្រមាបស់មា� ល់អត�ស�� ណ និងរកឱ្យេឃញនូវ្របតិបត�ិករទងំឡាយណាែដលខ�ួន

សង្សយ័ ឬមានមូលដ� នសម្រសបេដម្បសីង្សយ័េល្របតិបត�ិករែដលជាបព់កព់ន័�នឹងផលែដលបានមកពីសកម�

ភាពខុសច្បោប ់ ឬអតិថជិនែដលជាបទ់កទ់ងនឹងករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន្រត�វផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុនូវពត័ម៌ានេទៀងទតទ់នេ់ពលេវលេដម្បអីចរកសកម�ភាព

សង្សយ័។ 

្របករ ២៧ .-  ករយកចិត�ទកុដក់ពិេសស 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនជាបន�បនា� បអ់្រស័យេល
ទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង្របតិបត�កិរជាមយួឯកត�បុគ�ល អជីវកម� ្រក�មហុ៊ន នងិ្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុមកពីបណា�

្របេទសែដលមនិបានអនុវត�េពញេលញតមវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

ទទួលស� ល់ជាអន�រជាត។ិ  ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វសួរសំណួរបែន�មពីេគាលបំណង នងិ្របវត�្ិរបតបិត�កិរ 

និងទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ែបបេនះឱ្យបានលំអិតជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងប��ូ នដល់អជា� ធរមានសមត�កិច�។ 

្របករ ២៨ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសច់្របាក ់

 ២៨.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរយករណ៍មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុនូវ្របតិបត�ិករ

សច្់របាកែ់ដលេស� ឬេលសពី ៤០ លនេរៀល ឬសមមលូនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

 ២៨.២ ្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វផ�ល់មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុកំឡុងេពល ១៤ ៃថ�េ្រកយកល

បរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ េហយ្រត�វបេំពញក�ុងទ្រមង ់“របាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក”់ ែដលបានអនុមត័េដយ

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬទ្រមងែ់ដលបានអនុមត័ស្រមាបក់ររយករណ៍តមេអឡិក្រត�និក។ ច្បោបច់ម�ង

ៃនទ្រមងរ់បាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វបានភា� បម់កជាមយួក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤។ 

 ២៨.៣ ្របតិបត�ិករសច្់របាកែ់ដលអចរយករណ៍បាន រមួមាន្របតិបត�ិករសច្់របាកេ់្រចនសន�ឹកសនា� ប ់

របស់អតិថិជនមា� ក/់គណនីមយួែដលមានចំនួនសរបុៃន្របតិបត�ិកររមួគា� ក�ុងមយួៃថ�េលសពី ៤០ លនេរៀល ឬ

សមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

្របករ ២៩ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសង្សយ័ 

 ២៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបានត្រម�វឱ្យបេង�ត្របព័ន�រយករណ៍ និងប��ូ នរបាយករណ៍ពី 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ភា� មៗមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនេពលនិេយាជិតរបស់ខ�ួនសង្សយ័ ឬមានមូល

ដ� នសម្រសបសង្សយ័ថា ្របតិបត�ិករេនាះជាបព់កព់ន័�នឹង្របាកប់ានមកពីផលៃនបទេល�ស ឬ អតិថិជនជាប់

ពកព់ន័�នឹងករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ឧទហរណ៍ៃន្របតិបត�ិករសង្សយ័ ្រត�វបានេលកេឡង

ក�ុងតរងឧបសម�ន័�ទី២ៃន្របកសេនះ។ ឧទហរណ៍ទងំេនះមនិែមនសរបុជារមួេទគ ឺ ្រគានែ់តផ�ល់ជាវធិីស�ស�

មូលដ� នអំពីករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�តេសចក�ីែណនាំ

ៃផ�ក�ុងផា� ល់ខ�ួនអំពីកររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េដយផ្សោរភា� បជ់ាមយួច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក់
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្របករ ២៦ .-  ករ្រគប់្រគង្របព័ន�ព័ត៌មាន 

 ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រគប្់រគានម់យួេដម្បអីនុវត�ករយកចិត�ទុក

ដកស់� ល់អតិថិជនរបស់ខ�ួនស្រមាបស់មា� ល់អត�ស�� ណ និងរកឱ្យេឃញនូវ្របតិបត�ិករទងំឡាយណាែដលខ�ួន

សង្សយ័ ឬមានមូលដ� នសម្រសបេដម្បសីង្សយ័េល្របតិបត�ិករែដលជាបព់កព់ន័�នឹងផលែដលបានមកពីសកម�

ភាពខុសច្បោប ់ ឬអតិថជិនែដលជាបទ់កទ់ងនឹងករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន្រត�វផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុនូវពត័ម៌ានេទៀងទតទ់នេ់ពលេវលេដម្បអីចរកសកម�ភាព

សង្សយ័។ 

្របករ ២៧ .-  ករយកចិត�ទកុដក់ពិេសស 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនជាបន�បនា� បអ់្រស័យេល
ទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង្របតិបត�កិរជាមយួឯកត�បុគ�ល អជីវកម� ្រក�មហុ៊ន នងិ្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុមកពីបណា�

្របេទសែដលមនិបានអនុវត�េពញេលញតមវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

ទទួលស� ល់ជាអន�រជាត។ិ  ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វសួរសំណួរបែន�មពីេគាលបំណង នងិ្របវត�្ិរបតបិត�កិរ 

និងទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ែបបេនះឱ្យបានលំអិតជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងប��ូ នដល់អជា� ធរមានសមត�កិច�។ 

្របករ ២៨ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសច់្របាក ់

 ២៨.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរយករណ៍មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុនូវ្របតិបត�ិករ

សច្់របាកែ់ដលេស� ឬេលសពី ៤០ លនេរៀល ឬសមមលូនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

 ២៨.២ ្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វផ�ល់មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុកំឡុងេពល ១៤ ៃថ�េ្រកយកល

បរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ េហយ្រត�វបេំពញក�ុងទ្រមង ់“របាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក”់ ែដលបានអនុមត័េដយ

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬទ្រមងែ់ដលបានអនុមត័ស្រមាបក់ររយករណ៍តមេអឡិក្រត�និក។ ច្បោបច់ម�ង

ៃនទ្រមងរ់បាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វបានភា� បម់កជាមយួក�ុងឧបសម�ន័�ទ៤ី។ 

 ២៨.៣ ្របតិបត�ិករសច្់របាកែ់ដលអចរយករណ៍បាន រមួមាន្របតិបត�ិករសច្់របាកេ់្រចនសន�ឹកសនា� ប ់

របស់អតិថិជនមា� ក/់គណនីមយួែដលមានចំនួនសរបុៃន្របតិបត�ិកររមួគា� ក�ុងមយួៃថ�េលសពី ៤០ លនេរៀល ឬ

សមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

្របករ ២៩ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសង្សយ័ 

 ២៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបានត្រម�វឱ្យបេង�ត្របព័ន�រយករណ៍ និងប��ូ នរបាយករណ៍ពី 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ភា� មៗមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនេពលនិេយាជិតរបស់ខ�ួនសង្សយ័ ឬមានមូល

ដ� នសម្រសបសង្សយ័ថា ្របតិបត�ិករេនាះជាបព់កព់ន័�នឹង្របាកប់ានមកពីផលៃនបទេល�ស ឬ អតិថិជនជាប់

ពកព់ន័�នឹងករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ឧទហរណ៍ៃន្របតិបត�ិករសង្សយ័ ្រត�វបានេលកេឡង

ក�ុងតរងឧបសម�ន័�ទី២ៃន្របកសេនះ។ ឧទហរណ៍ទងំេនះមនិែមនសរបុជារមួេទគ ឺ ្រគានែ់តផ�ល់ជាវធិីស�ស�

មូលដ� នអំពីករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�តេសចក�ីែណនាំ

ៃផ�ក�ុងផា� ល់ខ�ួនអំពីកររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េដយផ្សោរភា� បជ់ាមយួច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក់
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និងហិរ��ប្បទន េភរវកម� និងប��ត�ិែដលបានែចងេនក�ុង្របកសេនះរមួទងំមានតរងផា� ល់ខ�ួនស�ីពីសូចនាករ 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ផងែដរ។ 

 ២៩.២ ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនេពលែដលអតិថជិនថ� ី

ឬអតិថិជនមាន្រសបម់និបានបំេពញនូវកតព�កិច�យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនេដយគា� នេហតុផលសម្រសប

េដយពុំគិតថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទួលយក បដិេសធ បន� ឬប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួ

អតិថិជនេនាះ។ 

្របករ ៣០ .-  យន�កររយករណ៍ 

 ៣០.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតងតងំម�ន�ីថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់មយួរបូេធ�ជាម�ន�ី្របតិបត�ិ
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ម�ន�ី្របតបិត�ិ
ែដលទទួលបានករែតងតងំ្រត�វេដរតួនាទីជាអ�កទំនាកទ់នំងែតមា� កគ់ត ់ស្រមាបអ់ង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថារល់របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលបានេធ�េឡងេដយ

និេយាជិត្រត�វបានផ�ល់ឱ្យម�ន�ី្របតិបត�យ៉ិាងសម្រសប ។ 

 ៣០.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វែណនានំិេយាជិតឱ្យរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េទម�ន�ី
្របតិបត�ិេទះបីជាេគពុំដងឹច្បោស់ថា្របតិបត�ិករេនាះជាសកម�ភាពខុសច្បោប ់ឬ ពិតជាេកតេឡងកេ៏ដយ។ 

 ៣០.៣ េនេពលទទួលបានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ម�ន�ី្របតិបត�ិ្រត�វវយតៃម� និងកណំតភ់ា� មៗ

ពីមូលដ� នសមេហតុផលក�ុងករសង្សយ័ និង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនះជាបនា� នម់ក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុក�ុងរយៈេពល ២៤េម៉ាង ្របសិនេបម�ន�ី្របតិបត�គិិតថាគា� នមូលេហតុសមេហតុ

ផលេទេនាះ្រត�វកត្់រតែតមតិរបស់ខ�ួនប៉ុេណា� ះ។ 

 ៣០.៤ របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលប��ូ នមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយម្រនី�្របតិបត� ិ

្រត�វេធ�ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៣ េហយ្រត�វ្របគល់េដយសុវត�ិភាពេដយផា� ល់ៃដ ឬតម

សំបុ្រតែដលមានសុវត�ិភាព និងតមេអឡិក្រត�និកជាេដម។ 

 ៣០.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថាេនេពលេរៀបចំ និងប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័េនាះ្រត�វរក្សោករសមា� ត ់និងអចដឹងពត័ម៌ានេនះបាន្រតឹមែតបុគ�លិកែដលមានសិទ�ិប៉ុេណា� ះ។ 

 ៣០.៦ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់សិទ�ិឱ្យម�ន�ី្របតិបត�ិករជាមយួអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាននិងឯកសរចបំាចប់ែន�មេទតមសំេណ សំុ និងេឆ�យតបរល់ករសកសួរែដលពកព់ន័�នឹង

របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ។ 

្របករ ៣១ .-  ករហមឃាត់ករផ�លព់័ត៌មាន 

 ៣១.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថា្របពន័�រយករណ៍ែដលបានបេង�តស្រមាបប់��ូ នរបាយ

ករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វបានដំេណ រករជាសមា� ត។់ 

 ៣១.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ្រត�វធានាថាអតិថិជនែដលបានរយករណ៍េនះមនិ្រត�វបានផ�ល់

ព័តម៌ាន ឬមនិបានដងឹថាមានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករេនះេទ។ បគុ�លិកទងំអស់្រត�វយល់ដឹងអំពីមា្រតទី ១៥ 
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ទិន�នយ័ អត�ស�� ណ កណំត្់រត ឯកសរ លិខតិទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង ឯកសរចម�ង ែដលទទួលបានក�ុង

េពលអនុវត�នីតិវធិីយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថជិន្រត�វែតរក្សោទុកឱ្យបានយ៉ាងតិច ៥ឆា�  ំ បនា� បព់ីបិទគណនី ឬ 

បនា� បព់ីប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួអតិថិជន ។ 

 ២២.២ ករណីែដលកណំត្់រតជាកម�វត�ុៃនករេសុបអេង�តជាបន�បនា� ប ់ ឬៃនរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័ កំណត្់រតេនាះ្រត�វរក្សោទុកឱ្យបានេលសពីរយៈេពលែដលបានកំណតរ់ហូតដល់អជា� ធរែដលពកព់ន័�

នឹងករេសុបអេង�តប�� កថ់ាឯកសរទងំេនាះែលងមានសរ្របេយាជន។៍ 

្របករ ២៣ .- ដនៃនសវនកម� 

 ២៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថារល់ឯកសរនងិកណំត្់រតែដលបានរក្សោទុកបេង�ត

ជាដនៃនសវនកម�ចំេពះ្របតិបត�ិករនីមយួៗ ែដលជួយ ភា� កង់រ្រត�តពិនិត្យនងិភា� កង់រមានសមត�កិច�េដម្បតីម

ដនមូលនិធិ។ 

 ២៣.២ កំណត្់រតែដលបានរក្សោទុកទងំេនាះ្រត�វែតអចជួយ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុឱ្យបេង�ត

្របវត�ិ និងលក�ណៈ និងបេង�ត្របតិបត�ិករនីមយួៗេឡងវញិបាន។ កំណត្់រតទងំេនាះយ៉ាងេហចណាស់្រត�វ

មាន៖ 

• ្របភពមូលនិធិ ដូចជាវធិសី្រសត្ ៃនករទទួល និង/ឬអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករេផ�រ្របាកត់ម្របពន័�

េអឡិច្រត�នកិ 

• អត�ស�� ណបគុ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករ ្របសិនេបមនិែមនជាមា� ស់គណនី 

• ្របេភទ្របតិបត�ិករ នងិ 

• ករែណនា ំនិងទិសេដៃនករេផ�រមូលនិធិ   

 
្របករ ២៤ .- ទ្រមង់ឯកសរែដលរក្សោទុក 

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោទុកឯកសរពកព់ន័�ជាច្បោបេ់ដម ឬថតចម�ង ឬម្ីរក�ហ�ីល ឬក�ុង

ទ្រមងេ់អឡិក្រត�និកែត្រត�វមានសុវត�ិភាព និងអចយកមកេ្រប្របាស់េនេពល្រត�វករ េហយ្រត�វមានលក�ណៈ

្រតឹម្រត�វ និងទនេ់ពលេវល។ 

្របករ ២៥.- ករតមដនបន� 

 ២៥.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតថិជិនជាបន�ចំេពះទំនាក់

ទំនង ជាមយួអតិថិជនទងំអស់េដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស�ែផ�កតមហនិភយ័។ វធិីស�ស�េនះ្រត�វធានាថាសវតរ 

ហនិភយ័របស់អតិថជិន្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ 

 ២៥.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វយកចិត�ទុកដកជ់ាពិេសស និងបន�អនុវត�ករយកចិត�ទុកដក ់

ស� ល់អតិថិជនស្រមាប្់រគប្់របតិបត�ិករធំៗ មនិ្រប្រកតី ស�ុគស� ញ ឬគំរៃូន្របតិបត�ិករមនិ្រប្រកតេីដម្បកីំណតថ់ា

េត្របតិបត�ិករទងំេនះមាន ឬពុំមានេគាលបណំង្រសបច្បោបច់្បោស់លស់។ 
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្របករ ២៦ .-  ករ្រគប់្រគង្របព័ន�ព័ត៌មាន 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រគប្់រគានម់យួេដម្បអីនុវត�ករយកចិត�ទុក

ដកស់� ល់អតិថិជនរបស់ខ�ួនស្រមាបស់មា� ល់អត�ស�� ណ និងរកឱ្យេឃញនូវ្របតិបត�ិករទងំឡាយណាែដលខ�ួន

សង្សយ័ ឬមានមូលដ� នសម្រសបេដម្បសីង្សយ័េល្របតិបត�ិករែដលជាបព់កព់ន័�នឹងផលែដលបានមកពីសកម�

ភាពខុសច្បោប ់ ឬអតិថជិនែដលជាបទ់កទ់ងនឹងករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន្រត�វផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុនូវពត័ម៌ានេទៀងទតទ់នេ់ពលេវលេដម្បអីចរកសកម�ភាព

សង្សយ័។ 

្របករ ២៧ .-  ករយកចិត�ទកុដក់ពិេសស 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនជាបន�បនា� បអ់្រស័យេល
ទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង្របតិបត�កិរជាមយួឯកត�បុគ�ល អជីវកម� ្រក�មហុ៊ន នងិ្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុមកពីបណា�

្របេទសែដលមនិបានអនុវត�េពញេលញតមវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

ទទួលស� ល់ជាអន�រជាត។ិ  ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វសួរសំណួរបែន�មពីេគាលបំណង នងិ្របវត�្ិរបតបិត�កិរ 

និងទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ែបបេនះឱ្យបានលំអិតជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងប��ូ នដល់អជា� ធរមានសមត�កិច�។ 

្របករ ២៨ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសច់្របាក ់

 ២៨.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរយករណ៍មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុនូវ្របតិបត�ិករ

សច្់របាកែ់ដលេស� ឬេលសពី ៤០ លនេរៀល ឬសមមលូនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

 ២៨.២ ្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វផ�ល់មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុកំឡុងេពល ១៤ ៃថ�េ្រកយកល

បរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ េហយ្រត�វបេំពញក�ុងទ្រមង ់“របាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក”់ ែដលបានអនុមត័េដយ

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬទ្រមងែ់ដលបានអនុមត័ស្រមាបក់ររយករណ៍តមេអឡិក្រត�និក។ ច្បោបច់ម�ង

ៃនទ្រមងរ់បាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វបានភា� បម់កជាមយួក�ុងឧបសម�ន័�ទ៤ី។ 

 ២៨.៣ ្របតិបត�ិករសច្់របាកែ់ដលអចរយករណ៍បាន រមួមាន្របតិបត�ិករសច្់របាកេ់្រចនសន�ឹកសនា� ប ់

របស់អតិថិជនមា� ក/់គណនីមយួែដលមានចំនួនសរបុៃន្របតិបត�ិកររមួគា� ក�ុងមយួៃថ�េលសពី ៤០ លនេរៀល ឬ

សមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

្របករ ២៩ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសង្សយ័ 

 ២៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបានត្រម�វឱ្យបេង�ត្របព័ន�រយករណ៍ និងប��ូ នរបាយករណ៍ពី 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ភា� មៗមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនេពលនិេយាជិតរបស់ខ�ួនសង្សយ័ ឬមានមូល

ដ� នសម្រសបសង្សយ័ថា ្របតិបត�ិករេនាះជាបព់កព់ន័�នឹង្របាកប់ានមកពីផលៃនបទេល�ស ឬ អតិថិជនជាប់

ពកព់ន័�នឹងករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ឧទហរណ៍ៃន្របតិបត�ិករសង្សយ័ ្រត�វបានេលកេឡង

ក�ុងតរងឧបសម�ន័�ទី២ៃន្របកសេនះ។ ឧទហរណ៍ទងំេនះមនិែមនសរបុជារមួេទគ ឺ ្រគានែ់តផ�ល់ជាវធិីស�ស�

មូលដ� នអំពីករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�តេសចក�ីែណនាំ

ៃផ�ក�ុងផា� ល់ខ�ួនអំពីកររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េដយផ្សោរភា� បជ់ាមយួច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក់

733

្របករ ២៦ .-  ករ្រគប់្រគង្របព័ន�ព័ត៌មាន 

 ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រគប្់រគានម់យួេដម្បអីនុវត�ករយកចិត�ទុក

ដកស់� ល់អតិថិជនរបស់ខ�ួនស្រមាបស់មា� ល់អត�ស�� ណ និងរកឱ្យេឃញនូវ្របតិបត�ិករទងំឡាយណាែដលខ�ួន

សង្សយ័ ឬមានមូលដ� នសម្រសបេដម្បសីង្សយ័េល្របតិបត�ិករែដលជាបព់កព់ន័�នឹងផលែដលបានមកពីសកម�

ភាពខុសច្បោប ់ ឬអតិថជិនែដលជាបទ់កទ់ងនឹងករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្របពន័�្រគប្់រគង

ពត័ម៌ាន្រត�វផ�ល់ឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុនូវពត័ម៌ានេទៀងទតទ់នេ់ពលេវលេដម្បអីចរកសកម�ភាព

សង្សយ័។ 

្របករ ២៧ .-  ករយកចិត�ទកុដក់ពិេសស 

 ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនជាបន�បនា� បអ់្រស័យេល
ទំនាកទ់ំនងអជីវកម� និង្របតិបត�កិរជាមយួឯកត�បុគ�ល អជីវកម� ្រក�មហុ៊ន នងិ្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុមកពីបណា�

្របេទសែដលមនិបានអនុវត�េពញេលញតមវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

ទទួលស� ល់ជាអន�រជាត។ិ  ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វសួរសំណួរបែន�មពីេគាលបំណង នងិ្របវត�្ិរបតបិត�កិរ 

និងទំនាកទ់ំនងអជីវកម�ែបបេនះឱ្យបានលំអិតជាលយលក�ណ៍អក្សរ និងប��ូ នដល់អជា� ធរមានសមត�កិច�។ 

្របករ ២៨ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសច់្របាក ់

 ២៨.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរយករណ៍មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុនូវ្របតិបត�ិករ

សច្់របាកែ់ដលេស� ឬេលសពី ៤០ លនេរៀល ឬសមមលូនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

 ២៨.២ ្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វផ�ល់មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុកំឡុងេពល ១៤ ៃថ�េ្រកយកល

បរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ េហយ្រត�វបេំពញក�ុងទ្រមង ់“របាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក”់ ែដលបានអនុមត័េដយ

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ឬទ្រមងែ់ដលបានអនុមត័ស្រមាបក់ររយករណ៍តមេអឡិក្រត�និក។ ច្បោបច់ម�ង

ៃនទ្រមងរ់បាយករណ៍្របតិបត�ិករសច្់របាក្់រត�វបានភា� បម់កជាមយួក�ុងឧបសម�ន័�ទី៤។ 

 ២៨.៣ ្របតិបត�ិករសច្់របាកែ់ដលអចរយករណ៍បាន រមួមាន្របតិបត�ិករសច្់របាកេ់្រចនសន�ឹកសនា� ប ់

របស់អតិថិជនមា� ក/់គណនីមយួែដលមានចំនួនសរបុៃន្របតិបត�ិកររមួគា� ក�ុងមយួៃថ�េលសពី ៤០ លនេរៀល ឬ

សមមូលនឹងរបូិយបណ័� េផ្សងេទៀត។ 

្របករ ២៩ .-  របាយករណ៍្របតបិត�ិករសង្សយ័ 

 ២៩.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបានត្រម�វឱ្យបេង�ត្របព័ន�រយករណ៍ និងប��ូ នរបាយករណ៍ពី 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ភា� មៗមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េនេពលនិេយាជិតរបស់ខ�ួនសង្សយ័ ឬមានមូល

ដ� នសម្រសបសង្សយ័ថា ្របតិបត�ិករេនាះជាបព់កព់ន័�នឹង្របាកប់ានមកពីផលៃនបទេល�ស ឬ អតិថិជនជាប់

ពកព់ន័�នឹងករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ឧទហរណ៍ៃន្របតិបត�ិករសង្សយ័ ្រត�វបានេលកេឡង

ក�ុងតរងឧបសម�ន័�ទី២ៃន្របកសេនះ។ ឧទហរណ៍ទងំេនះមនិែមនសរបុជារមួេទគ ឺ ្រគានែ់តផ�ល់ជាវធិីស�ស�

មូលដ� នអំពីករសំអត្របាក ់ ឬហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វបេង�តេសចក�ីែណនាំ

ៃផ�ក�ុងផា� ល់ខ�ួនអំពីកររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េដយផ្សោរភា� បជ់ាមយួច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក់
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និងហិរ��ប្បទន េភរវកម� និងប��ត�ិែដលបានែចងេនក�ុង្របកសេនះរមួទងំមានតរងផា� ល់ខ�ួនស�ីពីសូចនាករ 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ផងែដរ។ 

 ២៩.២ ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនេពលែដលអតិថជិនថ� ី

ឬអតិថិជនមាន្រសបម់និបានបំេពញនូវកតព�កិច�យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនេដយគា� នេហតុផលសម្រសប

េដយពុំគិតថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទលួយក បដិេសធ បន� ឬប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួ

អតិថិជនេនាះ។ 

្របករ ៣០ .-  យន�កររយករណ៍ 

 ៣០.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតងតងំម�ន�ីថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់មយួរបូេធ�ជាម�ន�ី្របតិបត�ិ
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ម�ន�ី្របតបិត�ិ
ែដលទទួលបានករែតងតងំ្រត�វេដរតួនាទីជាអ�កទំនាកទ់នំងែតមា� កគ់ត ់ស្រមាបអ់ង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថារល់របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលបានេធ�េឡងេដយ

និេយាជិត្រត�វបានផ�ល់ឱ្យម�ន�ី្របតិបត�យ៉ិាងសម្រសប ។ 

 ៣០.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វែណនានំិេយាជិតឱ្យរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េទម�ន�ី
្របតិបត�ិេទះបីជាេគពុំដងឹច្បោស់ថា្របតិបត�ិករេនាះជាសកម�ភាពខុសច្បោប ់ឬ ពិតជាេកតេឡងកេ៏ដយ។ 

 ៣០.៣ េនេពលទទួលបានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ម�ន�ី្របតិបត�ិ្រត�វវយតៃម� និងកណំតភ់ា� មៗ

ពីមូលដ� នសមេហតុផលក�ុងករសង្សយ័ និង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនះជាបនា� នម់ក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុក�ុងរយៈេពល ២៤េម៉ាង ្របសិនេបម�ន�ី្របតិបត�គិិតថាគា� នមូលេហតុសមេហតុ

ផលេទេនាះ្រត�វកត្់រតែតមតិរបស់ខ�ួនប៉ុេណា� ះ។ 

 ៣០.៤ របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលប��ូ នមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយម្រនី�្របតិបត� ិ

្រត�វេធ�ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៣ េហយ្រត�វ្របគល់េដយសុវត�ិភាពេដយផា� ល់ៃដ ឬតម

សំបុ្រតែដលមានសុវត�ិភាព និងតមេអឡិក្រត�និកជាេដម។ 

 ៣០.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថាេនេពលេរៀបចំ និងប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័េនាះ្រត�វរក្សោករសមា� ត ់និងអចដឹងពត័ម៌ានេនះបាន្រតឹមែតបុគ�លិកែដលមានសិទ�ិប៉េុណា� ះ។ 

 ៣០.៦ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់សិទ�ិឱ្យម�ន�ី្របតិបត�ិករជាមយួអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាននិងឯកសរចបំាចប់ែន�មេទតមសំេណ សំុ និងេឆ�យតបរល់ករសកសួរែដលពកព់ន័�នឹង

របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ។ 

្របករ ៣១ .-  ករហមឃាត់ករផ�លព់័ត៌មាន 

 ៣១.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថា្របពន័�រយករណ៍ែដលបានបេង�តស្រមាបប់��ូ នរបាយ

ករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វបានដំេណ រករជាសមា� ត។់ 

 ៣១.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ្រត�វធានាថាអតិថិជនែដលបានរយករណ៍េនះមនិ្រត�វបានផ�ល់

ព័តម៌ាន ឬមនិបានដងឹថាមានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករេនះេទ។ បគុ�លិកទងំអស់្រត�វយល់ដឹងអំពីមា្រតទី ១៥ 
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និងហិរ��ប្បទន េភរវកម� និងប��ត�ិែដលបានែចងេនក�ុង្របកសេនះរមួទងំមានតរងផា� ល់ខ�ួនស�ីពីសូចនាករ 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ផងែដរ។ 

 ២៩.២ ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនេពលែដលអតិថជិនថ� ី

ឬអតិថិជនមាន្រសបម់និបានបំេពញនូវកតព�កិច�យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនេដយគា� នេហតុផលសម្រសប

េដយពុំគិតថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទលួយក បដិេសធ បន� ឬប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួ

អតិថិជនេនាះ។ 

្របករ ៣០ .-  យន�កររយករណ៍ 

 ៣០.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតងតងំម�ន�ីថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់មយួរបូេធ�ជាម�ន�ី្របតិបត�ិ
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ម�ន�ី្របតបិត�ិ
ែដលទទួលបានករែតងតងំ្រត�វេដរតួនាទីជាអ�កទំនាកទ់នំងែតមា� កគ់ត ់ស្រមាបអ់ង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថារល់របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលបានេធ�េឡងេដយ

និេយាជិត្រត�វបានផ�ល់ឱ្យម�ន�ី្របតិបត�យ៉ិាងសម្រសប ។ 

 ៣០.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វែណនានំិេយាជិតឱ្យរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េទម�ន�ី
្របតិបត�ិេទះបីជាេគពុំដងឹច្បោស់ថា្របតិបត�ិករេនាះជាសកម�ភាពខុសច្បោប ់ឬ ពិតជាេកតេឡងកេ៏ដយ។ 

 ៣០.៣ េនេពលទទួលបានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ម�ន�ី្របតិបត�ិ្រត�វវយតៃម� និងកណំតភ់ា� មៗ

ពីមូលដ� នសមេហតុផលក�ុងករសង្សយ័ និង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនះជាបនា� នម់ក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុក�ុងរយៈេពល ២៤េម៉ាង ្របសិនេបម�ន�ី្របតិបត�គិិតថាគា� នមូលេហតុសមេហតុ

ផលេទេនាះ្រត�វកត្់រតែតមតិរបស់ខ�ួនប៉ុេណា� ះ។ 

 ៣០.៤ របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលប��ូ នមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយម្រនី�្របតិបត� ិ

្រត�វេធ�ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៣ េហយ្រត�វ្របគល់េដយសុវត�ិភាពេដយផា� ល់ៃដ ឬតម

សំបុ្រតែដលមានសុវត�ិភាព និងតមេអឡិក្រត�និកជាេដម។ 

 ៣០.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថាេនេពលេរៀបចំ និងប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័េនាះ្រត�វរក្សោករសមា� ត ់និងអចដឹងពត័ម៌ានេនះបាន្រតឹមែតបុគ�លិកែដលមានសិទ�ិប៉េុណា� ះ។ 

 ៣០.៦ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់សិទ�ិឱ្យម�ន�ី្របតិបត�ិករជាមយួអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាននិងឯកសរចបំាចប់ែន�មេទតមសំេណ សំុ និងេឆ�យតបរល់ករសកសួរែដលពកព់ន័�នឹង

របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ។ 

្របករ ៣១ .-  ករហមឃាត់ករផ�លព់័ត៌មាន 

 ៣១.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថា្របពន័�រយករណ៍ែដលបានបេង�តស្រមាបប់��ូ នរបាយ

ករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វបានដំេណ រករជាសមា� ត។់ 

 ៣១.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ្រត�វធានាថាអតិថិជនែដលបានរយករណ៍េនះមនិ្រត�វបានផ�ល់

ព័តម៌ាន ឬមនិបានដងឹថាមានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករេនះេទ។ បគុ�លិកទងំអស់្រត�វយល់ដឹងអំពីមា្រតទី ១៥ 
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ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានែចងអពីំករហមឃាតប់ុគ�លណា

ែដលបានដឹងអំព្ីរបតិបត�ិករសង្សយ័មនិ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានឬរយករណ៍ទងំេនាះេទបគុ�លេផ្សងេ្រកពីអង�ភាព

េសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េលកែលងែតមានករអនុ�� តេផ្សងពីេនះពអីង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៣២ .-  ប�� េផ្សងេទៀត 

 ៣២.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរក្សោទុកឯកសររបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដលនិេយាជតិ

បានេផ�េទម�ន�ី្របតិបត�ិ និងបានេផ�បន�មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣២.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករសមេហតុផលេដម្បេីធ�យ៉ាងណាឱ្យម�ន�ី និងនិេយាជិត

ែដលពកព់ន័�នងឹករអនុវត� ឬស្រមបស្រម�ល្របតិបត�ិកររបស់អតិថិជនយល់ដឹងពីនីតវិធិីរយករណ៍។ 
្របករ ៣៣ .-  កររកេឃញ និងកររយករណ៍ពីហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 ៣៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាច ់ េដម្បអីនុវត�ឱ្យ្រសបតមេសចក�សីេ្រមច

របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខសហ្របជាជាតិ និង ច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា្របពន័� និងយន�កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វ

បានព្រងីក្រគបដណ� បេ់លករសង្សយ័ពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោមូលដ� នទិន�នយ័ែដលមានេឈ� ះ នងិពត័ម៌ានលំអិតរបស់

េភរវករែដលមានក�ុងប�� ីរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ េហយ្រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់ករប��ូ លគា� រវងមូលដ� ន

ទិន�នយ័របស់ខ�ួន និងប�� ីេឈ� ះបុគ�លែដលបានសមា� ល់អត�ស�� ណេផ្សងេទៀត។ ពត័ម៌ានេនក�ុងមូលដ� នទិន�-

នយ័្រត�វេធ�បច�ុប្បន�កម� នងិមានទំនាកទ់ំនងគា� េហយផ�ល់លទ�ភាពងយ្រស�លដល់និេយាជិតក�ុងករេ្រប្របាស់

ស្រមាបសំ់គាល់់អត�ស�� ណ្របតិបត�ិករសង្សយ័ និងករបង�កគណនី/មូលនិធិ។ 

 ៣៣.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលេឈ� ះរបស់អតិថជិនថ� ី និងអតិថិជនមាន្រសប់

ជាមយួនឹងេឈ� ះែដលមានេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័។ ្របសិនេបមានេឈ� ះដូចគា�  ្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បេីផ��ងផា� ត ់ និងប�� កព់ីអត�ស�� ណរបស់អតិថិជនេនាះ។ ្របសិនេប
េឈ� ះអតិថិជនិ និងេឈ� ះេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័ជាេឈ� ះែតមយួេហយជាមនុស្សែតមា� ក ់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង�កគណនីរបស់អតិថិជនេនាះ និង្រត�វជូនដំណឹងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាបនា� ន។់ េន

េពលែដលមានករសង្សយ័ថា្របតិបត�ិករមយួពកព់ន័�នងឹេភរវករ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍

្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។  

្របករ ៣៤ .- ករ្រគប់្រគងហនភិ័យ 

 ៣៤.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងឱ្យមាន 

្របសិទ�ភាពេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបតមករត្រម�វៃនច្បោប ់ និងបទ

ប្ប��តិ។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព។ 

 ៣៤.២ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹ និងយល់ពីវធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលត្រម�វេដយច្បោប ់ ប��ត�ិករ បទដ� នតមវស័ិយនីមយួៗ និងករអនុវត�ដ៏
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ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានែចងអពីំករហមឃាតប់ុគ�លណា

ែដលបានដឹងអំព្ីរបតិបត�ិករសង្សយ័មនិ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានឬរយករណ៍ទងំេនាះេទបគុ�លេផ្សងេ្រកពីអង�ភាព

េសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េលកែលងែតមានករអនុ�� តេផ្សងពីេនះពអីង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៣២ .-  ប�� េផ្សងេទៀត 

 ៣២.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរក្សោទុកឯកសររបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដលនិេយាជតិ

បានេផ�េទម�ន�ី្របតិបត�ិ និងបានេផ�បន�មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣២.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករសមេហតុផលេដម្បេីធ�យ៉ាងណាឱ្យម�ន�ី និងនិេយាជិត

ែដលពកព់ន័�នងឹករអនុវត� ឬស្រមបស្រម�ល្របតិបត�ិកររបស់អតិថិជនយល់ដឹងពីនីតវិធិីរយករណ៍។ 
្របករ ៣៣ .-  កររកេឃញ និងកររយករណ៍ពហីរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 ៣៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាច ់ េដម្បអីនុវត�ឱ្យ្រសបតមេសចក�សីេ្រមច

របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខសហ្របជាជាតិ និង ច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា្របពន័� និងយន�កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វ

បានព្រងីក្រគបដណ� បេ់លករសង្សយ័ពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោមូលដ� នទិន�នយ័ែដលមានេឈ� ះ នងិពត័ម៌ានលំអិតរបស់

េភរវករែដលមានក�ុងប�� ីរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ េហយ្រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់ករប��ូ លគា� រវងមូលដ� ន

ទិន�នយ័របស់ខ�ួន និងប�� ីេឈ� ះបុគ�លែដលបានសមា� ល់អត�ស�� ណេផ្សងេទៀត។ ពត័ម៌ានេនក�ុងមូលដ� នទិន�-

នយ័្រត�វេធ�បច�ុប្បន�កម� នងិមានទំនាកទ់ំនងគា� េហយផ�ល់លទ�ភាពងយ្រស�លដល់និេយាជិតក�ុងករេ្រប្របាស់

ស្រមាបសំ់គាល់់អត�ស�� ណ្របតិបត�ិករសង្សយ័ និងករបង�កគណនី/មូលនិធិ។ 

 ៣៣.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលេឈ� ះរបស់អតិថជិនថ� ី និងអតិថិជនមាន្រសប់

ជាមយួនឹងេឈ� ះែដលមានេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័។ ្របសិនេបមានេឈ� ះដូចគា�  ្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បេីផ��ងផា� ត ់ និងប�� កព់ីអត�ស�� ណរបស់អតិថិជនេនាះ។ ្របសិនេប
េឈ� ះអតិថិជនិ និងេឈ� ះេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័ជាេឈ� ះែតមយួេហយជាមនុស្សែតមា� ក ់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង�កគណនីរបស់អតិថិជនេនាះ និង្រត�វជូនដំណឹងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាបនា� ន។់ េន

េពលែដលមានករសង្សយ័ថា្របតិបត�ិករមយួពកព់ន័�នងឹេភរវករ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍

្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។  

្របករ ៣៤ .- ករ្រគប់្រគងហនភិ័យ 

 ៣៤.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងឱ្យមាន 

្របសិទ�ភាពេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបតមករត្រម�វៃនច្បោប ់ និងបទ

ប្ប��តិ។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព។ 

 ៣៤.២ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹ និងយល់ពីវធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលត្រម�វេដយច្បោប ់ ប��ត�ិករ បទដ� នតមវស័ិយនីមយួៗ និងករអនុវត�ដ៏
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្របេសរកដូ៏ចជាសរសំខនៃ់នករបេង�តឱ្យមានវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បី
ទបស់� តក់ររេំលភបំពនរបស់អ�កសំអត្របាក ់ នងិអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម� មកេល្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។  ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ្រត�តពិនិត្យឱ្យបានល�ិតល�នេ់លវធិានករទូេទ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល្រត�វអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៣ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹពីហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម�ពកព់ន័�នឹងរល់េសវកម� នងិផលិតផលអជីវកម�របស់ខ�ួន។ 

 ៣៤.៤ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុយ៉ាងតិចបផុំត្រត�វមានេគាលករណ៍

ស�ីពីនីតវិធិី និងករ្រត�តពនិតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់

្រត�វជួយ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក�ុងករបេង�តេគាលករណ៍ េហយ្រត�វធានាថា េគាលករណ៍េនះ្រសបតមហនភិយ័

ែដលពកព់ន័�នឹងលក�ណៈអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញ នងិទំហំ្របតិបត�ិករែដលអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៥ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នមានករអនុវត�នីតិវធិីស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួទងំេគាលករណ៍ទទលួស� ល់អតិថិជន ករយកចតិ�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

កររក្សោទុកឯកសរ ករតមដនជា្របច ំ កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង្របឆាងំហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ 

 ៣៤.៦ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វវយតៃម�ករអនុវត�របស់គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់េលេគាលករណ៍្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលបានអនុមត័តមរយៈរបាយករណ៍្របច្ំរគា។ 

 ៣៤.៧ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតសិ់ទ�ិនិងករទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�វធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េហយ្រត�វធានាថាមានករែបងែចកភារកិច�រវងករអនុវត�េគាលករណ៍ និង 

នីតិវធិី និងករ្រត�តពិនិត្យ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាឱ្យមាន៖ 

• ករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិមា� កេ់ដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ នីតិវធិី និង ករ្រត�តពិនតិ្យ ្រត�វបាន 

អនុវត� និង  

• ្របសិទ�ភាពៃនសវនកម�ៃផ�ក�ុងេលករសិក្សោ និងវយតៃម�ករ្រត�តពិនិត្យេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៤.៨ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វពនិិត្យេឡងវញិ និងវយតៃម�េគាលករណ៍ និងនតីិវធិីស�ីពីវធិានករ្របឆាងំ

ករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបនឹងករផា� ស់ប�ូរ និងកររកីចេ្រមនៃនផលិតផល េសវកម� 

និង្របពន័�បេច�កវទិ្យោ ្រពមទងំ្រសបនឹងនិនា� ករៃនបេច�កេទសសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ

្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�ភាពផា� ស់ប�ូរចបំាចេ់លេគាលករណ៍និងនីតិវធិីេដយមានករ

អនុមត័ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ថ�ីេនះមានភាពរងឹមា ំនិងសម្រសប។ 

 ៣៤.៩ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករអបរ់ឱំ្យបាន

្រគប្់រគានដ់ល់និេយាជិតរបស់ខ�ួនស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 
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និងហិរ��ប្បទន េភរវកម� នងិប��ត�ិែដលបានែចងេនក�ុង្របកសេនះរមួទងំមានតរងផា� ល់ខ�ួនស�ីពីសូចនាករ 

្របតិបត�ិករសង្សយ័ផងែដរ។ 

 ២៩.២ ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនេពលែដលអតិថជិនថ� ី

ឬអតិថិជនមាន្រសបម់និបានបំេពញនូវកតព�កិច�យកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនេដយគា� នេហតុផលសម្រសប

េដយពុំគិតថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទលួយក បដិេសធ បន� ឬប��បទ់ំនាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួ

អតិថិជនេនាះ។ 

្របករ ៣០ .-  យន�កររយករណ៍ 

 ៣០.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតងតងំម�ន�ីថា� ក្់រគប្់រគងជានខ់�ស់មយួរបូេធ�ជាម�ន�ី្របតិបត�ិ
ទទួលខុស្រត�វក�ុងករប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ម�ន�ី្របតបិត�ិ
ែដលទទួលបានករែតងតងំ្រត�វេដរតួនាទីជាអ�កទំនាកទ់នំងែតមា� កគ់ត ់ស្រមាបអ់ង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថារល់របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលបានេធ�េឡងេដយ

និេយាជិត្រត�វបានផ�ល់ឱ្យម�ន�ី្របតិបត�យ៉ិាងសម្រសប ។ 

 ៣០.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វែណនានំិេយាជិតឱ្យរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េទម�ន�ី
្របតិបត�ិេទះបីជាេគពុំដងឹច្បោស់ថា្របតិបត�ិករេនាះជាសកម�ភាពខុសច្បោប ់ឬ ពិតជាេកតេឡងកេ៏ដយ។ 

 ៣០.៣ េនេពលទទួលបានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ម�ន�ី្របតិបត�ិ្រត�វវយតៃម� និងកណំតភ់ា� មៗ

ពីមូលដ� នសមេហតុផលក�ុងករសង្សយ័ និង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័េនះជាបនា� នម់ក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុក�ុងរយៈេពល ២៤េម៉ាង ្របសិនេបម�ន�ី្របតិបត�គិិតថាគា� នមូលេហតុសមេហតុ

ផលេទេនាះ្រត�វកត្់រតែតមតិរបស់ខ�ួនប៉េុណា� ះ។ 

 ៣០.៤ របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ែដលប��ូ នមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយម្រនី�្របតិបត� ិ

្រត�វេធ�ជាលយលក�ណ៍អក្សរ ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័�ទី៣ េហយ្រត�វ្របគល់េដយសុវត�ិភាពេដយផា� ល់ៃដ ឬតម

សំបុ្រតែដលមានសុវត�ិភាព និងតមេអឡិក្រត�និកជាេដម។ 

 ៣០.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថាេនេពលេរៀបចំ និងប��ូ នរបាយករណ៍្របតិបត�ិករ

សង្សយ័េនាះ្រត�វរក្សោករសមា� ត ់និងអចដឹងពត័ម៌ានេនះបាន្រតឹមែតបុគ�លិកែដលមានសិទ�ិប៉ុេណា� ះ។ 

 ៣០.៦ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វផ�ល់សិទ�ិឱ្យម�ន�ី្របតិបត�ិករជាមយួអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ
ក�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ាននិងឯកសរចបំាចប់ែន�មេទតមសំេណ សំុ និងេឆ�យតបរល់ករសកសួរែដលពកព់ន័�នឹង

របាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ ។ 

្របករ ៣១ .-  ករហមឃាតក់រផ�លព់័ត៌មាន 

 ៣១.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វធានាថា្របពន័�រយករណ៍ែដលបានបេង�តស្រមាបប់��ូ នរបាយ

ករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វបានដំេណ រករជាសមា� ត។់ 

 ៣១.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ្រត�វធានាថាអតិថិជនែដលបានរយករណ៍េនះមនិ្រត�វបានផ�ល់

ព័តម៌ាន ឬមនិបានដងឹថាមានរបាយករណ៍្របតិបត�ិករេនះេទ។ បគុ�លិកទងំអស់្រត�វយល់ដឹងអំពីមា្រតទី ១៥ 
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ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានែចងអពីំករហមឃាតប់ុគ�លណា

ែដលបានដឹងអំព្ីរបតិបត�ិករសង្សយ័មនិ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានឬរយករណ៍ទងំេនាះេទបគុ�លេផ្សងេ្រកពីអង�ភាព

េសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េលកែលងែតមានករអនុ�� តេផ្សងពីេនះពអីង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៣២ .-  ប�� េផ្សងេទៀត 

 ៣២.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរក្សោទុកឯកសររបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដលនិេយាជតិ

បានេផ�េទម�ន�ី្របតិបត�ិ និងបានេផ�បន�មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣២.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករសមេហតុផលេដម្បេីធ�យ៉ាងណាឱ្យម�ន�ី និងនិេយាជិត

ែដលពកព់ន័�នងឹករអនុវត� ឬស្រមបស្រម�ល្របតិបត�ិកររបស់អតិថិជនយល់ដឹងពីនីតវិធិីរយករណ៍។ 
្របករ ៣៣ .-  កររកេឃញ និងកររយករណ៍ពីហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 ៣៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាច ់ េដម្បអីនុវត�ឱ្យ្រសបតមេសចក�សីេ្រមច

របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខសហ្របជាជាតិ និង ច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា្របពន័� និងយន�កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វ

បានព្រងីក្រគបដណ� បេ់លករសង្សយ័ពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោមូលដ� នទិន�នយ័ែដលមានេឈ� ះ នងិពត័ម៌ានលំអិតរបស់

េភរវករែដលមានក�ុងប�� ីរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ េហយ្រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់ករប��ូ លគា� រវងមូលដ� ន

ទិន�នយ័របស់ខ�ួន និងប�� ីេឈ� ះបុគ�លែដលបានសមា� ល់អត�ស�� ណេផ្សងេទៀត។ ពត័ម៌ានេនក�ុងមូលដ� នទិន�-

នយ័្រត�វេធ�បច�ុប្បន�កម� នងិមានទំនាកទ់ំនងគា� េហយផ�ល់លទ�ភាពងយ្រស�លដល់និេយាជិតក�ុងករេ្រប្របាស់

ស្រមាបសំ់គាល់់អត�ស�� ណ្របតិបត�ិករសង្សយ័ និងករបង�កគណនី/មូលនិធិ។ 

 ៣៣.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលេឈ� ះរបស់អតិថជិនថ� ី និងអតថិិជនមាន្រសប់

ជាមយួនឹងេឈ� ះែដលមានេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័។ ្របសិនេបមានេឈ� ះដូចគា�  ្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បេីផ��ងផា� ត ់ និងប�� កព់ីអត�ស�� ណរបស់អតិថិជនេនាះ។ ្របសិនេប
េឈ� ះអតិថិជនិ និងេឈ� ះេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័ជាេឈ� ះែតមយួេហយជាមនុស្សែតមា� ក ់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង�កគណនីរបស់អតិថិជនេនាះ និង្រត�វជូនដំណឹងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាបនា� ន។់ េន

េពលែដលមានករសង្សយ័ថា្របតិបត�ិករមយួពកព់ន័�នងឹេភរវករ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍

្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។  

្របករ ៣៤ .- ករ្រគប់្រគងហនភិ័យ 

 ៣៤.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងឱ្យមាន 

្របសិទ�ភាពេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបតមករត្រម�វៃនច្បោប ់ និងបទ

ប្ប��តិ។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព។ 

 ៣៤.២ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹ និងយល់ពីវធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលត្រម�វេដយច្បោប ់ ប��ត�ិករ បទដ� នតមវស័ិយនីមយួៗ និងករអនុវត�ដ៏
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ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលបានែចងអពីំករហមឃាតប់ុគ�លណា

ែដលបានដឹងអំព្ីរបតិបត�ិករសង្សយ័មនិ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានឬរយករណ៍ទងំេនាះេទបគុ�លេផ្សងេ្រកពីអង�ភាព

េសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ េលកែលងែតមានករអនុ�� តេផ្សងពីេនះពអីង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

្របករ ៣២ .-  ប�� េផ្សងេទៀត 

 ៣២.១ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរក្សោទុកឯកសររបាយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ែដលនិេយាជតិ

បានេផ�េទម�ន�ី្របតិបត�ិ និងបានេផ�បន�មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣២.២ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វចតវ់ធិានករសមេហតុផលេដម្បេីធ�យ៉ាងណាឱ្យម�ន�ី និងនិេយាជិត

ែដលពកព់ន័�នងឹករអនុវត� ឬស្រមបស្រម�ល្របតិបត�ិកររបស់អតិថិជនយល់ដឹងពីនីតវិធិីរយករណ៍។ 
្របករ ៣៣ .-  កររកេឃញ និងកររយករណ៍ពីហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 ៣៣.១ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករចបំាច ់ េដម្បអីនុវត�ឱ្យ្រសបតមេសចក�សីេ្រមច

របស់្រក�ម្របឹក្សោសន�ិសុខសហ្របជាជាតិ និង ច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិស�ីពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.២ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វធានាថា្របពន័� និងយន�កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័្រត�វ

បានព្រងីក្រគបដណ� បេ់លករសង្សយ័ពីហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៣.៣ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វរក្សោមូលដ� នទិន�នយ័ែដលមានេឈ� ះ នងិពត័ម៌ានលំអិតរបស់

េភរវករែដលមានក�ុងប�� ីរបស់អង�ករសហ្របជាជាតិ េហយ្រត�វយកចិត�ទុកដកដ់ល់ករប��ូ លគា� រវងមូលដ� ន

ទិន�នយ័របស់ខ�ួន និងប�� ីេឈ� ះបុគ�លែដលបានសមា� ល់អត�ស�� ណេផ្សងេទៀត។ ពត័ម៌ានេនក�ុងមូលដ� នទិន�-

នយ័្រត�វេធ�បច�ុប្បន�កម� នងិមានទំនាកទ់ំនងគា� េហយផ�ល់លទ�ភាពងយ្រស�លដល់និេយាជិតក�ុងករេ្រប្របាស់

ស្រមាបសំ់គាល់់អត�ស�� ណ្របតិបត�ិករសង្សយ័ និងករបង�កគណនី/មូលនិធិ។ 

 ៣៣.៤ ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វពិនិត្យេមលេឈ� ះរបស់អតិថជិនថ� ី និងអតិថិជនមាន្រសប់

ជាមយួនឹងេឈ� ះែដលមានេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័។ ្របសិនេបមានេឈ� ះដូចគា�  ្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វចតវ់ធិានករសម្រសបេដម្បេីផ��ងផា� ត ់ និងប�� កព់ីអត�ស�� ណរបស់អតិថិជនេនាះ។ ្របសិនេប
េឈ� ះអតិថិជនិ និងេឈ� ះេនក�ុងមូលដ� នទិន�នយ័ជាេឈ� ះែតមយួេហយជាមនុស្សែតមា� ក ់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ្រត�វបង�កគណនីរបស់អតិថិជនេនាះ និង្រត�វជូនដំណឹងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុជាបនា� ន។់ េន

េពលែដលមានករសង្សយ័ថា្របតិបត�ិករមយួពកព់ន័�នងឹេភរវករ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍

្របតិបត�ិករសង្សយ័មកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ ។  

្របករ ៣៤ .- ករ្រគប់្រគងហនភិ័យ 

 ៣៤.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបេង�ត្របពន័�្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងឱ្យមាន 

្របសិទ�ភាពេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបតមករត្រម�វៃនច្បោប ់ និងបទ

ប្ប��តិ។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វឱ្យមានករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងយ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព។ 

 ៣៤.២ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹ និងយល់ពីវធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលត្រម�វេដយច្បោប ់ ប��ត�ិករ បទដ� នតមវស័ិយនីមយួៗ និងករអនុវត�ដ៏
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្របេសរកដូ៏ចជាសរសំខនៃ់នករបេង�តឱ្យមានវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បី
ទបស់� តក់ររេំលភបំពនរបស់អ�កសំអត្របាក ់ នងិអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម� មកេល្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។  ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ្រត�តពិនិត្យឱ្យបានល�ិតល�នេ់លវធិានករទូេទ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល្រត�វអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៣ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹពីហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម�ពកព់ន័�នឹងរល់េសវកម� នងិផលិតផលអជីវកម�របស់ខ�ួន។ 

 ៣៤.៤ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុយ៉ាងតិចបផុំត្រត�វមានេគាលករណ៍

ស�ីពីនីតវិធិី និងករ្រត�តពនិតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់

្រត�វជួយ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក�ុងករបេង�តេគាលករណ៍ េហយ្រត�វធានាថា េគាលករណ៍េនះ្រសបតមហនភិយ័

ែដលពកព់ន័�នឹងលក�ណៈអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញ នងិទំហំ្របតិបត�ិករែដលអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៥ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នមានករអនុវត�នីតិវធិីស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួទងំេគាលករណ៍ទទលួស� ល់អតិថិជន ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

កររក្សោទុកឯកសរ ករតមដនជា្របច ំ កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង្របឆាងំហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ 

 ៣៤.៦ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វវយតៃម�ករអនុវត�របស់គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់េលេគាលករណ៍្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលបានអនុមត័តមរយៈរបាយករណ៍្របច្ំរគា។ 

 ៣៤.៧ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតសិ់ទ�ិនិងករទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�វធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េហយ្រត�វធានាថាមានករែបងែចកភារកិច�រវងករអនុវត�េគាលករណ៍ និង 

នីតិវធិី និងករ្រត�តពិនិត្យ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាឱ្យមាន៖ 

• ករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិមា� កេ់ដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ នីតិវធិី និង ករ្រត�តពិនតិ្យ ្រត�វបាន 

អនុវត� និង  

• ្របសិទ�ភាពៃនសវនកម�ៃផ�ក�ុងេលករសិក្សោ និងវយតៃម�ករ្រត�តពិនិត្យេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៤.៨ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ និងវយតៃម�េគាលករណ៍ និងនតីិវធិីស�ីពីវធិានករ្របឆាងំ

ករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបនឹងករផា� ស់ប�ូរ និងកររកីចេ្រមនៃនផលិតផល េសវកម� 

និង្របពន័�បេច�កវទិ្យោ ្រពមទងំ្រសបនឹងនិនា� ករៃនបេច�កេទសសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ

្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�ភាពផា� ស់ប�ូរចបំាចេ់លេគាលករណ៍និងនីតិវធិីេដយមានករ

អនុមត័ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ថ�ីេនះមានភាពរងឹមា ំនិងសម្រសប។ 

 ៣៤.៩ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករអបរ់ឱំ្យបាន

្រគប្់រគានដ់ល់និេយាជិតរបស់ខ�ួនស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 
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្របេសរកដូ៏ចជាសរសំខនៃ់នករបេង�តឱ្យមានវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បី
ទបស់� តក់ររេំលភបំពនរបស់អ�កសំអត្របាក ់ នងិអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម� មកេល្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។  ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ្រត�តពិនិត្យឱ្យបានល�ិតល�នេ់លវធិានករទូេទ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល្រត�វអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៣ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល នងិគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹពីហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម�ពកព់ន័�នឹងរល់េសវកម� នងិផលិតផលអជីវកម�របស់ខ�ួន។ 

 ៣៤.៤ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុយ៉ាងតិចបផុំត្រត�វមានេគាលករណ៍

ស�ីពីនីតវិធិី និងករ្រត�តពនិតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់

្រត�វជួយ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក�ុងករបេង�តេគាលករណ៍ េហយ្រត�វធានាថា េគាលករណ៍េនះ្រសបតមហនភិយ័

ែដលពកព់ន័�នឹងលក�ណៈអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញ នងិទំហំ្របតិបត�ិករែដលអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៥ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នមានករអនុវត�នីតិវធិីស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួទងំេគាលករណ៍ទទលួស� ល់អតិថិជន ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

កររក្សោទុកឯកសរ ករតមដនជា្របច ំ កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង្របឆាងំហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ 

 ៣៤.៦ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វវយតៃម�ករអនុវត�របស់គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់េលេគាលករណ៍្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលបានអនុមត័តមរយៈរបាយករណ៍្របច្ំរគា។ 

 ៣៤.៧ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតសិ់ទ�ិនិងករទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�វធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េហយ្រត�វធានាថាមានករែបងែចកភារកិច�រវងករអនុវត�េគាលករណ៍ និង 

នីតិវធិី និងករ្រត�តពិនិត្យ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាឱ្យមាន៖ 

• ករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិមា� កេ់ដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ នីតិវធិី និង ករ្រត�តពិនតិ្យ ្រត�វបាន 

អនុវត� និង  

• ្របសិទ�ភាពៃនសវនកម�ៃផ�ក�ុងេលករសិក្សោ និងវយតៃម�ករ្រត�តពិនិត្យេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៤.៨ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ និងវយតៃម�េគាលករណ៍ និងនតីិវធិីស�ីពីវធិានករ្របឆាងំ

ករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបនឹងករផា� ស់ប�ូរ និងកររកីចេ្រមនៃនផលិតផល េសវកម� 

និង្របពន័�បេច�កវទិ្យោ ្រពមទងំ្រសបនឹងនិនា� ករៃនបេច�កេទសសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ

្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�ភាពផា� ស់ប�ូរចបំាចេ់លេគាលករណ៍និងនីតិវធិីេដយមានករ

អនុមត័ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ថ�ីេនះមានភាពរងឹមា ំនិងសម្រសប។ 

 ៣៤.៩ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករអបរ់ឱំ្យបាន

្រគប្់រគានដ់ល់និេយាជិតរបស់ខ�ួនស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 
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្របករ ៣៥.- សចុរតិភាពបុគ�លកិ 

 គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ បេង�ត្របពន័�វយតៃម�និេយាជតិែដល

បានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បពីិនិត្យឱ្យបាន្រគប្់រគានថ់ាសុចរតិភាពបុគ�លិករបស់ខ�ួនទងំថ�ី នងិ

ចស់មនិ្រត�វបានរេំលភ។ ្របពន័�វយតៃម�និេយាជិតេនះ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វពិនតិ្យេមលពត័ម៌ានរបស់បុគ�ល

រមួមានលិខិតេថា� លេទស ្របវត�ិករងរ និងហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លិកថ�ីែដលជាែផ�កមយួៃនដំេណ រករេ្រជសេរ ស

បុគ�លិក។ 

្របករ ៣៦ .-  ម�ន�ី្របតបិត� ិ

 ៣៦.១ គណៈ្រគប់្រគងជានខ់�ស់ទទួលខុស្រត�វែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិជាថា� ក់នាយក្រគប់្រគងជានខ់�ស់

េដយមានករយល់្រពមពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា ម�ន�ី្របតិបត�ិអនុវត�ករ

ទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ម�ន�ី
្របតិបត�េិដរតួជាអ�កទនំាកទ់នំងស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ បានបេង�តរមួមានករបណ�ុ ះបណា� លនិេយាជិត និង កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករ

សង្សយ័។ 

 ៣៦.២ េនេពលែតងតងំ ឬផា� ស់ប�ូរម�ន�ី្របតិបត�ិ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍មក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុអំពីពត័ម៌ានលំអិតៃនម�ន�ី្របតិបត�ិេនាះ រមួមាន េឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� 

េលខទូរសរ អសយដ� នអុីែមល និង្របវត�ិពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត។  

 ៣៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណត ់ និងចង្រកងជាឯកសរឱ្យបានច្បោស់លស់ពីតួនាទី និង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�។ិ តួនាទី និងករទទលួខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�កិ�ុងករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� យ៉ាងេហចណាស់្រត�វធានាថា ៖ 

• អនុវត�តមេគាលករណ៍ៃនវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• អនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នូវនីតិវធិីសម្រសបស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង 

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលរមួមានេគាលករណ៍ទទួលស� ល់អតិថិជន ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថជិន កររក្សោកណំត្់រត ករតមដនបន�  កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង 

ករ្របឆាងំហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• វយតៃម�េទៀងទតេ់លយន�ករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បធីានាថា

យន�ករេនាះមានលក�ណៈ្រគប្់រគានេ់ឆ�យតបតមនិនា� ករែ្រប្រប�ល 

• បណា� ញទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមកពីនិេយាជិតេទម�ន�ី្រត�វបានរក្សោឱ្យមានសុវត�ិភាព េហយ

ពត័ម៌ានទងំអស់្រត�វបានរក្សោជាករសមា� ត ់ 

• អនុវត�្រសបតមត្រម�វករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

737

្របករ ៣៥.- សចុរតិភាពបុគ�លកិ 

 គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ បេង�ត្របពន័�វយតៃម�និេយាជតិែដល

បានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បពីិនិត្យឱ្យបាន្រគប្់រគានថ់ាសុចរតិភាពបុគ�លិករបស់ខ�ួនទងំថ�ី នងិ

ចស់មនិ្រត�វបានរេំលភ។ ្របពន័�វយតៃម�និេយាជិតេនះ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វពិនតិ្យេមលពត័ម៌ានរបស់បុគ�ល

រមួមានលិខិតេថា� លេទស ្របវត�ិករងរ និងហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លិកថ�ីែដលជាែផ�កមយួៃនដំេណ រករេ្រជសេរ ស

បុគ�លិក។ 

្របករ ៣៦ .-  ម�ន�្ីរបតបិត� ិ

 ៣៦.១ គណៈ្រគប់្រគងជានខ់�ស់ទទួលខុស្រត�វែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិជាថា� ក់នាយក្រគប់្រគងជានខ់�ស់

េដយមានករយល់្រពមពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា ម�ន�ី្របតិបត�ិអនុវត�ករ

ទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ម�ន�ី
្របតិបត�េិដរតួជាអ�កទនំាកទ់នំងស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ បានបេង�តរមួមានករបណ�ុ ះបណា� លនិេយាជតិ និង កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករ

សង្សយ័។ 

 ៣៦.២ េនេពលែតងតងំ ឬផា� ស់ប�ូរម�ន�ី្របតិបត�ិ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍មក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុអំពីពត័ម៌ានលំអិតៃនម�ន�ី្របតិបត�ិេនាះ រមួមាន េឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� 

េលខទូរសរ អសយដ� នអុីែមល និង្របវត�ិពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត។  

 ៣៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណត ់ និងចង្រកងជាឯកសរឱ្យបានច្បោស់លស់ពីតួនាទី និង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�។ិ តួនាទី និងករទទលួខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�កិ�ុងករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� យ៉ាងេហចណាស់្រត�វធានាថា ៖ 

• អនុវត�តមេគាលករណ៍ៃនវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• អនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នូវនីតិវធិីសម្រសបស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង 

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលរមួមានេគាលករណ៍ទទួលស� ល់អតិថិជន ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថជិន កររក្សោកណំត្់រត ករតមដនបន�  កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង 

ករ្របឆាងំហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• វយតៃម�េទៀងទតេ់លយន�ករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បធីានាថា

យន�ករេនាះមានលក�ណៈ្រគប្់រគានេ់ឆ�យតបតមនិនា� ករែ្រប្រប�ល 

• បណា� ញទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមកពីនិេយាជិតេទម�ន�ី្រត�វបានរក្សោឱ្យមានសុវត�ិភាព េហយ

ពត័ម៌ានទងំអស់្រត�វបានរក្សោជាករសមា� ត ់ 

• អនុវត�្រសបតមត្រម�វករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 
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• និេយាជិតទងំអស់្រត�វដឹងពីវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួមាន

េគាលករណ៍ យន�ករ្រត�តពិនិត្យ និងបណា� ញរយករណ៍ េដម្បធីានាពី្របសិទ�ភាពៃនវធិានករ

ទងំេនាះ 

• សមា� ល់អត�ស�� ណហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលពកព់ន័�នឹង 

ផលិតផល ឬ េសវកម�ថ�ី ឬ ែដលេកតេឡងពីករែ្រប្រប�លៃន្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� នធនាគារ 

និង ហិរ�� វត�ុ រមួមានករែណនាឱំ្យេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោថ�ី និងដំេណ រករថ�ី។ 

 ៣៦.៤ ម�ន�ី្របតិបត�ិ្រត�វមានចំេណះដឹង នងិជំនាញចបំាច ់ េដម្បអីនុវត�ករទទួលខុស្រត�វ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព រមួមានចំេណះដឹងពីកតព�កចិ�្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលត្រម�វេដយ

ច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិ ករវវិឌ្ឍន ៍និងបេច�កេទសថ�ីៗៃនករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

្របករ ៣៧ .-  កម�វិធបីេង�នករយលដ់ងឹ នងិករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លកិ 

 ៣៧.១ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ ្រត�វមានកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� ល និងបេង�នករយល់ដឹងស�ីពវីធិានករ 

និង ករអនុវត�ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ស្រមាបន់ិេយាជិតរបស់ខ�ួន។ 

 ៣៧.២ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាឱ្យមានបណា� ញទំនាកទ់ំនងសម្រសប េដម្បផី�ល់ពត័ម៌ានដល់ 

បុគ�លិក្រគបថ់ា� ករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុស�ីពីេគាលករណ៍ និងនីតិវធិី្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៧.៣ និេយាជិត្រត�វដឹងពីេគាលករណ៍្រត�តពនិិត្យ នងិកតព�កចិ�្របឆាងំករសំអត្របាក ់ នងិហិរ��ប្ប-

ទនេភរវកម�ែដលបានប�� កេ់នក�ុង្របកស និងេនក�ុងក្ួបនខ� ត្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងស�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

 ៣៧.៤ ក្ួបន្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងៃនករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ្រត�វមានយ៉ាងេហច 

ណាស់៖ 

• ច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• ្របកសស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• អនុសសន ៍៤០ នងិ អនុសសនពិ៍េសស ៩ របស់្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ 

• ឯកសរយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនរបស់គណៈកម�ករបាែសលស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យធនាគារ 

និង  

• វធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ 

ែដលបានបេង�តេឡង េដម្បបីំេពញត្រម�វករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៧.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វអនុវត�តមត្រម�វករបណ�ុ ះបណា� លដូចខង 

េ្រកមស្រមាបនិ់េយាជិតេនតមែផ�កេផ្សងៗក�ុង្រគឹះស� នរបស់ខ�ួន៖ 
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្របេសរកដូ៏ចជាសរសំខនៃ់នករបេង�តឱ្យមានវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បី
ទបស់� តក់ររេំលភបំពនរបស់អ�កសំអត្របាក ់ នងិអ�កផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម� មកេល្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។  ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ្រត�តពិនិត្យឱ្យបានល�ិតល�នេ់លវធិានករទូេទ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល្រត�វអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៣ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វដងឹពីហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម�ពកព់ន័�នឹងរល់េសវកម� និងផលិតផលអជីវកម�របស់ខ�ួន។ 

 ៣៤.៤ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុយ៉ាងតិចបផុំត្រត�វមានេគាលករណ៍

ស�ីពីនីតវិធិី និងករ្រត�តពនិតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់

្រត�វជួយ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក�ុងករបេង�តេគាលករណ៍ េហយ្រត�វធានាថា េគាលករណ៍េនះ្រសបតមហនភិយ័

ែដលពកព់ន័�នឹងលក�ណៈអជីវកម� ភាពស�ុគស� ញ នងិទំហំ្របតិបត�ិករែដលអនុវត�េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ 

 ៣៤.៥ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្រគឹះស� នមានករអនុវត�នីតិវធិីស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួទងំេគាលករណ៍ទទលួស� ល់អតិថិជន ករយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជន 

កររក្សោទុកឯកសរ ករតមដនជា្របច ំ កររយករណ៍្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង្របឆាងំហិរ��ប្បទន

េភរវកម�។ 

 ៣៤.៦ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វវយតៃម�ករអនុវត�របស់គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់េលេគាលករណ៍្របឆាងំករ

សំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលបានអនុមត័តមរយៈរបាយករណ៍្របច្ំរគា។ 

 ៣៤.៧ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំតសិ់ទ�ិនិងករទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�វធិានករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េហយ្រត�វធានាថាមានករែបងែចកភារកិច�រវងករអនុវត�េគាលករណ៍ និង 

នីតិវធិី និងករ្រត�តពិនិត្យ។ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាឱ្យមាន៖ 

• ករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិមា� កេ់ដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ នីតិវធិី និង ករ្រត�តពិនតិ្យ ្រត�វបាន 

អនុវត� និង  

• ្របសិទ�ភាពៃនសវនកម�ៃផ�ក�ុងេលករសិក្សោ និងវយតៃម�ករ្រត�តពិនិត្យេដម្ប្ីរបឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៤.៨ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វពិនិត្យេឡងវញិ និងវយតៃម�េគាលករណ៍ និងនតីិវធិីស�ីពីវធិានករ្របឆាងំ

ករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដល្រសបនឹងករផា� ស់ប�ូរ និងកររកីចេ្រមនៃនផលិតផល េសវកម� 

និង្របពន័�បេច�កវទិ្យោ ្រពមទងំ្រសបនឹងនិនា� ករៃនបេច�កេទសសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ គណៈ

្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុវត�ភាពផា� ស់ប�ូរចបំាចេ់លេគាលករណ៍និងនីតិវធិីេដយមានករ

អនុមត័ពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បធីានាថាេគាលករណ៍ថ�ីេនះមានភាពរងឹមា ំនិងសម្រសប។ 

 ៣៤.៩ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងគណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� ល និងករអបរ់ឱំ្យបាន

្រគប្់រគានដ់ល់និេយាជិតរបស់ខ�ួនស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 
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្របករ ៣៥.- សចុរតិភាពបុគ�លកិ 

 គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ បេង�ត្របពន័�វយតៃម�និេយាជិតែដល

បានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បពីិនិត្យឱ្យបាន្រគប្់រគានថ់ាសុចរតិភាពបុគ�លិករបស់ខ�ួនទងំថ�ី នងិ

ចស់មនិ្រត�វបានរេំលភ។ ្របពន័�វយតៃម�និេយាជិតេនះ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វពិនតិ្យេមលពត័ម៌ានរបស់បុគ�ល

រមួមានលិខិតេថា� លេទស ្របវត�ិករងរ និងហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លិកថ�ីែដលជាែផ�កមយួៃនដំេណ រករេ្រជសេរ ស

បុគ�លិក។ 

្របករ ៣៦ .-  ម�ន�ី្របតបិត� ិ

 ៣៦.១ គណៈ្រគប់្រគងជានខ់�ស់ទទួលខុស្រត�វែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិជាថា� ក់នាយក្រគប់្រគងជានខ់�ស់

េដយមានករយល់្រពមពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា ម�ន�ី្របតិបត�ិអនុវត�ករ

ទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ម�ន�ី
្របតិបត�េិដរតួជាអ�កទនំាកទ់នំងស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ បានបេង�តរមួមានករបណ�ុ ះបណា� លនិេយាជតិ និង កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករ

សង្សយ័។ 

 ៣៦.២ េនេពលែតងតងំ ឬផា� ស់ប�ូរម�ន�ី្របតិបត�ិ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍មក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុអំពីពត័ម៌ានលំអិតៃនម�ន�ី្របតិបត�ិេនាះ រមួមាន េឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� 

េលខទូរសរ អសយដ� នអុីែមល និង្របវត�ិពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត។  

 ៣៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណត ់ និងចង្រកងជាឯកសរឱ្យបានច្បោស់លស់ពីតួនាទី និង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�។ិ តួនាទី និងករទទលួខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�កិ�ុងករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� យ៉ាងេហចណាស់្រត�វធានាថា ៖ 

• អនុវត�តមេគាលករណ៍ៃនវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• អនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នូវនីតិវធិីសម្រសបស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង 

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលរមួមានេគាលករណ៍ទទួលស� ល់អតិថិជន ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថជិន កររក្សោកណំត្់រត ករតមដនបន�  កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង 

ករ្របឆាងំហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• វយតៃម�េទៀងទតេ់លយន�ករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បធីានាថា

យន�ករេនាះមានលក�ណៈ្រគប្់រគានេ់ឆ�យតបតមនិនា� ករែ្រប្រប�ល 

• បណា� ញទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមកពីនិេយាជិតេទម�ន�ី្រត�វបានរក្សោឱ្យមានសុវត�ិភាព េហយ

ពត័ម៌ានទងំអស់្រត�វបានរក្សោជាករសមា� ត ់ 

• អនុវត�្រសបតមត្រម�វករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 
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្របករ ៣៥.- សចុរតិភាពបុគ�លកិ 

 គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ បេង�ត្របពន័�វយតៃម�និេយាជតិែដល

បានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដម្បពីិនិត្យឱ្យបាន្រគប្់រគានថ់ាសុចរតិភាពបុគ�លិករបស់ខ�ួនទងំថ�ី នងិ

ចស់មនិ្រត�វបានរេំលភ។ ្របពន័�វយតៃម�និេយាជិតេនះ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វពិនតិ្យេមលពត័ម៌ានរបស់បុគ�ល

រមួមានលិខិតេថា� លេទស ្របវត�ិករងរ និងហិរ�� វត�ុរបស់បុគ�លិកថ�ីែដលជាែផ�កមយួៃនដំេណ រករេ្រជសេរ ស

បុគ�លិក។ 

្របករ ៣៦ .-  ម�ន�ី្របតបិត� ិ

 ៣៦.១ គណៈ្រគប់្រគងជានខ់�ស់ទទួលខុស្រត�វែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិជាថា� ក់នាយក្រគប់្រគងជានខ់�ស់

េដយមានករយល់្រពមពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។  គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាថា ម�ន�ី្របតិបត�ិអនុវត�ករ

ទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ ម�ន�ី
្របតិបត�េិដរតួជាអ�កទនំាកទ់នំងស្រមាបវ់ធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដល

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ បានបេង�តរមួមានករបណ�ុ ះបណា� លនិេយាជិត និង កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករ

សង្សយ័។ 

 ៣៦.២ េនេពលែតងតងំ ឬផា� ស់ប�ូរម�ន�ី្របតិបត�ិ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វរយករណ៍មក

អង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុអំពីពត័ម៌ានលំអិតៃនម�ន�ី្របតិបត�ិេនាះ រមួមាន េឈ� ះ អសយដ� ន េលខទូរស័ព� 

េលខទូរសរ អសយដ� នអុីែមល និង្របវត�ិពកព់ន័�េផ្សងៗេទៀត។  

 ៣៦.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកំណត ់ និងចង្រកងជាឯកសរឱ្យបានច្បោស់លស់ពីតួនាទី និង

ករទទួលខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�។ិ តួនាទី និងករទទលួខុស្រត�វរបស់ម�ន�ី្របតិបត�កិ�ុងករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� យ៉ាងេហចណាស់្រត�វធានាថា ៖ 

• អនុវត�តមេគាលករណ៍ៃនវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• អនុវត�្របកបេដយ្របសិទ�ភាព នូវនីតិវធិីសម្រសបស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង 

ហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលរមួមានេគាលករណ៍ទទួលស� ល់អតិថិជន ករយកចិត�ទុកដក់

ស� ល់អតិថជិន កររក្សោកណំត្់រត ករតមដនបន�  កររយករណ៍ពី្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង 

ករ្របឆាងំហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• វយតៃម�េទៀងទតេ់លយន�ករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េដម្បធីានាថា

យន�ករេនាះមានលក�ណៈ្រគប្់រគានេ់ឆ�យតបតមនិនា� ករែ្រប្រប�ល 

• បណា� ញទំនាកទ់ំនងេទវញិេទមកពីនិេយាជិតេទម�ន�ី្រត�វបានរក្សោឱ្យមានសុវត�ិភាព េហយ

ពត័ម៌ានទងំអស់្រត�វបានរក្សោជាករសមា� ត ់ 

• អនុវត�្រសបតមត្រម�វករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 
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• និេយាជិតទងំអស់្រត�វដឹងពីវធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាកនិ់ងហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួមាន

េគាលករណ៍ យន�ករ្រត�តពិនិត្យ និងបណា� ញរយករណ៍ េដម្បធីានាពី្របសិទ�ភាពៃនវធិានករ

ទងំេនាះ 

• សមា� ល់អត�ស�� ណហនិភយ័ៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលពកព់ន័�នឹង 

ផលិតផល ឬ េសវកម�ថ�ី ឬ ែដលេកតេឡងពីករែ្រប្រប�លៃន្របតិបត�ិកររបស់្រគឹះស� នធនាគារ 

និង ហិរ�� វត�ុ រមួមានករែណនាឱំ្យេ្រប្របាស់បេច�កវទិ្យោថ�ី និងដំេណ រករថ�ី។ 

 ៣៦.៤ ម�ន�ី្របតិបត�ិ្រត�វមានចំេណះដឹង នងិជំនាញចបំាច ់ េដម្បអីនុវត�ករទទលួខុស្រត�វ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព រមួមានចំេណះដឹងពីកតព�កចិ�្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ែដលត្រម�វេដយ

ច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិ ករវវិឌ្ឍន ៍និងបេច�កេទសថ�ីៗៃនករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

្របករ ៣៧ .-  កម�វិធបីេង�នករយលដ់ងឹ នងិករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លកិ 

 ៣៧.១ ្រគឹះស� នធនាគារ នងិហិរ�� វត�ុ ្រត�វមានកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� ល និងបេង�នករយល់ដឹងស�ីពវីធិានករ 

និង ករអនុវត�ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ស្រមាបន់ិេយាជិតរបស់ខ�ួន។ 

 ៣៧.២ គណៈ្រគប្់រគងជានខ់�ស់្រត�វធានាឱ្យមានបណា� ញទំនាកទ់ំនងសម្រសប េដម្បផី�ល់ពត័ម៌ានដល់ 

បុគ�លិក្រគបថ់ា� ករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុស�ីពីេគាលករណ៍ និងនីតិវធិី្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និង

ហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៧.៣ និេយាជិត្រត�វដឹងពីេគាលករណ៍្រត�តពិនិត្យ នងិកតព�កចិ�្របឆាងំករសំអត្របាក ់ នងិហិរ��ប្ប-

ទនេភរវកម�ែដលបានប�� កេ់នក�ុង្របកស និងេនក�ុងក្ួបនខ� ត្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងស�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

 ៣៧.៤ ក្ួបន្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុងៃនករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ្រត�វមានយ៉ាងេហច 

ណាស់៖ 

• ច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• ្របកសស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

• អនុសសន ៍៤០ នងិ អនុសសនព៍ិេសស ៩ របស់្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ 

• ឯកសរយកចិត�ទុកដកស់� ល់អតិថិជនរបស់គណៈកម�ករបាែសលស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យធនាគារ 

និង  

• វធិានករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ 

ែដលបានបេង�តេឡង េដម្បបីំេពញត្រម�វករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 

 ៣៧.៥ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ យ៉ាងេហចណាស់្រត�វអនុវត�តមត្រម�វករបណ�ុ ះបណា� លដូចខង 

េ្រកមស្រមាបនិ់េយាជិតេនតមែផ�កេផ្សងៗក�ុង្រគឹះស� នរបស់ខ�ួន៖ 
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• នេិយាជតិថ� ី

្របវត�ិទូេទៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ត្រម�វករនិងកតព�កិច�សមា� ល់អត�ស�� ណ 

និងរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្ស័យជូនបុគ�លែដលទទួលបានករែតងតំង្រតឹម្រត�វក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េហយ្រត�វទទួលបានករែណនាឱំ្យយល់ដឹងពីអត�្របេយាជនៃ៍នករមនិបង� ញពត័ម៌ាន្របាបអ់តិថិជន។ 

នេិយាជតិជរួមខុ 

និេយាជិតែដលទកទ់ងផា� ល់ជាមយួអតិថិជន ជាអ�កទំនាកទ់ំនងដំបូងជាមយួអ�កសំអត្របាក ់ និងអ�ក

ផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលមានសក� នុពល ្រត�វបណ�ុ ះបណា� លអពំីករសមា� ល់អត�ស�� ណ្របតិបត�ិករ

សង្សយ័ និងវធិានករចបំាច្់រត�វអនុវត�េនេពលែដល្របតិបត�ិករមយួមានលក�ណៈគួរឱ្យសង្សយ័ កត� ែដលអច

នាដំល់ករសង្សយ័ កររយករណ៍្របតិបត�ិករែដលមាន ចំនួនសច្់របាកេ់្រចន នងិករព្រងឹងករយកចិត�ទុក

ដកស់� ល់អតិថិជន។ 

នេិយាជតិ-ករេបកគណន/ីអតថិជិនថ� ី

និេយាជិតែដលទទួលខុស្រត�វេបកគណនី ឬទទួលអតិថជិនថ�ី យ៉ាងេហចណាស់្រត�វទទួលករបណ�ុ ះ

បណា� លដូចគា� នឹងនិេយាជិតជួរមុខ។ េលសពីេនះ និេយាជិត្រគបរ់បូ្រត�វទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លពីករ

សមា� ល់អត�ស�� ណ និងករេផ��ងផា� តអ់តិថិជន ករេបកគណនី ឬករបេង�តទនំាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួ

អតិថិជន។  

អ�ក្រត�តពនិតិ្យ នងិ អ�ក្រគប្់រគង 

 ក្រមតិខ�ស់បំផុតៃនករែណនាែំដល្រគបដណ� ប្់រគបទិ់ដ�ភាពៃននីតិវធិី្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ�� -

ប្បទនេភរវកម�្រត�វបានផ�ល់េទឱ្យអ�ក្រត�តពិនិត្យ នងិអ�ក្រគប្់រគង ែដលរមួមានករពិនយ័ចំេពះករមនិេគារព

តមករត្រម�វៃនករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� និងនីតិវធិីកណំតក់រ្របឆាងំហិរ�� -ប្បទន

េភរវកម� ។ 

 ៣៧.៦ កម�វធិីបេង�នករយល់ដងឹ និងករបណ�ុ ះបណា� លទងំេនះ្រត�វេធ�េឡងជាេទៀងទតេ់ដយផ�ល់វគ�

សិក្សោថ�ីៗដល់និេយាជិត។ និេយាជិតថ�ី្រត�វបណ�ុ ះបណា� លក�ុងរយៈេពលបីែខមុនករចបេ់ផ�មបំេពញករងរ 

េហយចំេពះ និេយាជិតជួរមខុ អ�ក្រត�តពិនតិ្យ និងអ�ក្រគប្់រគង្រត�វផ�ល់វគ�សិក្សោថ�ីៗ្របចឆំា� ។ំ 

្របករ ៣៨ .- សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 ៣៨.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា សវនករៃផ�ក�ុង្រត�តពិនិត្យ្របសិទ�ភាព និងករ្របតិបត�តិមត្រម�វករ 

្របឆាងំករសំអត្របាក ់នងិហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលមានក�ុងច្បោប ់បទប្ប��ត� ិនងិ្របកសេនះ។ 

 ៣៨.២ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំត ់និងេរៀបចំឯកសរឱ្យបានច្បោស់លស់ពីតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វ 

របស់សវនករៃផ�ក�ុង យ៉ាងេហចណាស់្រត�វមាន៖ 

• ករសកល្បង្របសិទ�ភាពៃនេគាលករណ៍ នីតិវធិ ី នងិករ្រត�តពិនតិ្យេលវធិានករ្របឆាងំករសំអត 

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 
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• ករធានា្របសិទ�ភាពៃនយន�ករ្រត�តពនិិត្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ នងិហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួ 

មានករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិ កម�វធិីបេង�នករយល់ដឹង និងករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក យន�ករ 

ពិនិត្យតមដននិេយាជិត ក្ួបនៃផ�ក�ុងស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

និង 

• ករធានាថា វធិានករបានបេង�ត្រសបគា� នឹងកររកីចេ្រមន និងបំែរបំរលួបច�ុប្បន�ៃនត្រម�វករ

្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលជាបព់កព់ន័�។ 

 ៣៨.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វជូនដំណឹងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ពីករែតងតងំ ឬករផា� ស់ប�ូរសវនករៃផ�ក�ុង និងពីវធិីស�ស�និងនីតិវធិី ែដលបានអនុវត�េដយសវនករៃផ�

ក�ុង។ 

 ៣៨.៤ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍ជាលយល័ក�អក្សរពីកររកេឃញសវនកម�េទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ឱ្យបានេទៀងទត។់ របាយករណ៍សវនកម�្របចឆំា� ្ំរត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បគូីសប�� កព់ីភាពមនិ្រគប្់រគានៃ់ន

វធិានករ និង្របពន័�្រត�តពិនតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េនក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េហយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចក់�ុងករែកត្រម�វស� នករណ៍េនះ។ ្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វប��ូ នកររកេឃញ និងរបាយករណ៍សវនកម�ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានេទៀង

ទត ់េ្រកយពីបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

្របករ ៣៩ .- 

 ្របកសេនះជំនួស និងនរិករណ៍្របកសស�ីពីនីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបក់រកំណតអ់ត�ស�� ណ ៃនករ

សំអត្របាក ់ េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទី២១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ និង 

សរចរែណនាសំ�ីពី្របតិបត�កិរសង្សយ័ និងេគាលនេយាបាយស� ល់អតិថិជនែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទ ី

០៤ ែខតុល ឆា�  ំ២០០៣។ 

្របករ ៤០ .- 

 អគ�នាយកដ� ន  អគ�េលខធិករដ� ន  អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន  ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៤១ .- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨  
                                   េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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• ករធានា្របសិទ�ភាពៃនយន�ករ្រត�តពនិិត្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ នងិហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួ 

មានករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិ កម�វធិីបេង�នករយល់ដឹង និងករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក យន�ករ 

ពិនិត្យតមដននិេយាជិត ក្ួបនៃផ�ក�ុងស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

និង 

• ករធានាថា វធិានករបានបេង�ត្រសបគា� នឹងកររកីចេ្រមន និងបំែរបំរលួបច�ុប្បន�ៃនត្រម�វករ

្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលជាបព់កព់ន័�។ 

 ៣៨.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វជូនដណឹំងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ពីករែតងតងំ ឬករផា� ស់ប�ូរសវនករៃផ�ក�ុង និងពីវធិីស�ស�និងនីតិវធិី ែដលបានអនុវត�េដយសវនករៃផ�

ក�ុង។ 

 ៣៨.៤ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍ជាលយល័ក�អក្សរពីកររកេឃញសវនកម�េទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ឱ្យបានេទៀងទត។់ របាយករណ៍សវនកម�្របចឆំា� ្ំរត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បគូីសប�� កព់ីភាពមនិ្រគប្់រគានៃ់ន

វធិានករ និង្របពន័�្រត�តពិនតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េនក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េហយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចក់�ុងករែកត្រម�វស� នករណ៍េនះ។ ្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វប��ូ នកររកេឃញ និងរបាយករណ៍សវនកម�ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានេទៀង

ទត ់េ្រកយពីបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

្របករ ៣៩ .- 

 ្របកសេនះជំនួស និងនរិករណ៍្របកសស�ីពីនីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបក់រកំណតអ់ត�ស�� ណ ៃនករ

សំអត្របាក ់ េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទី២១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ និង 

សរចរែណនាសំ�ីពី្របតិបត�កិរសង្សយ័ និងេគាលនេយាបាយស� ល់អតិថិជនែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទ ី

០៤ ែខតុល ឆា�  ំ២០០៣។ 

្របករ ៤០ .- 

 អគ�នាយកដ� ន  អគ�េលខធិករដ� ន  អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន  ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៤១ .- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨  
                                   េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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• នេិយាជតិថ� ី

្របវត�ិទូេទៃនករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ត្រម�វករនិងកតព�កិច�សមា� ល់អត�ស�� ណ 

និងរយករណ៍្របតិបត�ិករសង្ស័យជូនបុគ�លែដលទទួលបានករែតងតំង្រតឹម្រត�វក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េហយ្រត�វទទួលបានករែណនាឱំ្យយល់ដឹងពីអត�្របេយាជនៃ៍នករមនិបង� ញពត័ម៌ាន្របាបអ់តិថិជន។ 

នេិយាជតិជរួមខុ 

និេយាជិតែដលទកទ់ងផា� ល់ជាមយួអតិថិជន ជាអ�កទំនាកទ់ំនងដំបូងជាមយួអ�កសំអត្របាក ់ និងអ�ក

ផ�ល់ហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលមានសក� នុពល ្រត�វបណ�ុ ះបណា� លអំពីករសមា� ល់អត�ស�� ណ្របតិបត�ិករ

សង្សយ័ និងវធិានករចបំាច្់រត�វអនុវត�េនេពលែដល្របតិបត�ិករមយួមានលក�ណៈគួរឱ្យសង្សយ័ កត� ែដលអច

នាដំល់ករសង្សយ័ កររយករណ៍្របតិបត�ិករែដលមាន ចំនួនសច្់របាកេ់្រចន នងិករព្រងឹងករយកចិត�ទុក

ដកស់� ល់អតិថិជន។ 

នេិយាជតិ-ករេបកគណន/ីអតថិជិនថ� ី

និេយាជិតែដលទទួលខុស្រត�វេបកគណនី ឬទទួលអតិថជិនថ�ី យ៉ាងេហចណាស់្រត�វទទួលករបណ�ុ ះ

បណា� លដូចគា� នឹងនិេយាជិតជួរមុខ។ េលសពីេនះ និេយាជិត្រគបរ់បូ្រត�វទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� លពីករ

សមា� ល់អត�ស�� ណ និងករេផ��ងផា� តអ់តិថិជន ករេបកគណនី ឬករបេង�តទនំាកទ់ំនងអជីវកម�ជាមយួ

អតិថិជន។  

អ�ក្រត�តពនិតិ្យ នងិ អ�ក្រគប្់រគង 

 ក្រមតិខ�ស់បំផុតៃនករែណនាែំដល្រគបដណ� ប្់រគបទិ់ដ�ភាពៃននីតិវធិី្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ�� -

ប្បទនេភរវកម�្រត�វបានផ�ល់េទឱ្យអ�ក្រត�តពិនិត្យ នងិអ�ក្រគប្់រគង ែដលរមួមានករពិនយ័ចំេពះករមនិេគារព

តមករត្រម�វៃនករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� និងនីតិវធិីកណំតក់រ្របឆាងំហិរ�� -ប្បទន

េភរវកម� ។ 

 ៣៧.៦ កម�វធិីបេង�នករយល់ដឹង និងករបណ�ុ ះបណា� លទងំេនះ្រត�វេធ�េឡងជាេទៀងទតេ់ដយផ�ល់វគ�

សិក្សោថ�ីៗដល់និេយាជិត។ និេយាជិតថ�ី្រត�វបណ�ុ ះបណា� លក�ុងរយៈេពលបីែខមុនករចបេ់ផ�មបំេពញករងរ 

េហយចំេពះ និេយាជិតជួរមខុ អ�ក្រត�តពិនតិ្យ និងអ�ក្រគប្់រគង្រត�វផ�ល់វគ�សិក្សោថ�ីៗ្របចឆំា� ។ំ 

្របករ ៣៨ .- សវនកម�ៃផ�ក�ងុ 

 ៣៨.១ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា សវនករៃផ�ក�ុង្រត�តពិនិត្យ្របសិទ�ភាព និងករ្របតិបត�តិមត្រម�វករ 

្របឆាងំករសំអត្របាក ់នងិហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលមានក�ុងច្បោប ់បទប្ប��ត� ិនងិ្របកសេនះ។ 

 ៣៨.២ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វកណំត ់និងេរៀបចំឯកសរឱ្យបានច្បោស់លស់ពីតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វ 

របស់សវនករៃផ�ក�ុង យ៉ាងេហចណាស់្រត�វមាន៖ 

• ករសកល្បង្របសិទ�ភាពៃនេគាលករណ៍ នីតិវធិ ី នងិករ្រត�តពិនតិ្យេលវធិានករ្របឆាងំករសំអត 

្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 
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• ករធានា្របសិទ�ភាពៃនយន�ករ្រត�តពនិិត្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ នងិហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួ 

មានករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិ កម�វធិីបេង�នករយល់ដឹង និងករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក យន�ករ 

ពិនិត្យតមដននិេយាជិត ក្ួបនៃផ�ក�ុងស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

និង 

• ករធានាថា វធិានករបានបេង�ត្រសបគា� នឹងកររកីចេ្រមន និងបំែរបំរលួបច�ុប្បន�ៃនត្រម�វករ

្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលជាបព់កព់ន័�។ 

 ៣៨.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វជូនដណឹំងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ពីករែតងតងំ ឬករផា� ស់ប�ូរសវនករៃផ�ក�ុង និងពីវធិីស�ស�និងនីតិវធិី ែដលបានអនុវត�េដយសវនករៃផ�

ក�ុង។ 

 ៣៨.៤ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍ជាលយល័ក�អក្សរពីកររកេឃញសវនកម�េទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ឱ្យបានេទៀងទត។់ របាយករណ៍សវនកម�្របចឆំា� ្ំរត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បគូីសប�� កព់ីភាពមនិ្រគប្់រគានៃ់ន

វធិានករ និង្របពន័�្រត�តពិនតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េនក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េហយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចក់�ុងករែកត្រម�វស� នករណ៍េនះ។ ្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វប��ូ នកររកេឃញ និងរបាយករណ៍សវនកម�ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានេទៀង

ទត ់េ្រកយពីបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

្របករ ៣៩ .- 

 ្របកសេនះជំនួស និងនរិករណ៍្របកសស�ីពីនីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបក់រកំណតអ់ត�ស�� ណ ៃនករ

សំអត្របាក ់ េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទី២១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ និង 

សរចរែណនាសំ�ីពី្របតិបត�កិរសង្សយ័ និងេគាលនេយាបាយស� ល់អតិថិជនែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទ ី

០៤ ែខតុល ឆា�  ំ២០០៣។ 

្របករ ៤០ .- 

 អគ�នាយកដ� ន  អគ�េលខធិករដ� ន  អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន  ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៤១ .- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨  
                                   េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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• ករធានា្របសិទ�ភាពៃនយន�ករ្រត�តពនិិត្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ នងិហិរ��ប្បទនេភរវកម� រមួ 

មានករែតងតងំម�ន�ី្របតិបត�ិ កម�វធិីបេង�នករយល់ដឹង និងករបណ�ុ ះបណា� លបុគ�លិក យន�ករ 

ពិនិត្យតមដននិេយាជិត ក្ួបនៃផ�ក�ុងស�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់ និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

និង 

• ករធានាថា វធិានករបានបេង�ត្រសបគា� នឹងកររកីចេ្រមន និងបំែរបំរលួបច�ុប្បន�ៃនត្រម�វករ

្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�ែដលជាបព់កព់ន័�។ 

 ៣៨.៣ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វជូនដណឹំងមកអង�ភាពេសុបករណ៍ហិរ�� វត�ុ និងធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា ពីករែតងតងំ ឬករផា� ស់ប�ូរសវនករៃផ�ក�ុង និងពីវធិីស�ស�និងនីតិវធិី ែដលបានអនុវត�េដយសវនករៃផ�

ក�ុង។ 

 ៣៨.៤ សវនករៃផ�ក�ុង្រត�វប��ូ នរបាយករណ៍ជាលយល័ក�អក្សរពីកររកេឃញសវនកម�េទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

ឱ្យបានេទៀងទត។់ របាយករណ៍សវនកម�្របចឆំា� ្ំរត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បគូីសប�� កព់ីភាពមនិ្រគប្់រគានៃ់ន

វធិានករ និង្របពន័�្រត�តពិនតិ្យករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� េនក�ុង្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ េហយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វចតវ់ធិានករចបំាចក់�ុងករែកត្រម�វស� នករណ៍េនះ។ ្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ�� វត�ុ ្រត�វប��ូ នកររកេឃញ និងរបាយករណ៍សវនកម�ែបបេនះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឱ្យបានេទៀង

ទត ់េ្រកយពីបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ 

្របករ ៣៩ .- 

 ្របកសេនះជំនួស និងនរិករណ៍្របកសស�ីពីនីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបក់រកំណតអ់ត�ស�� ណ ៃនករ

សំអត្របាក ់ េន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទី២១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ និង 

សរចរែណនាសំ�ីពី្របតិបត�កិរសង្សយ័ និងេគាលនេយាបាយស� ល់អតិថិជនែដលបាន្របកសឱ្យេ្របេនៃថ�ទី 

០៤ ែខតុល ឆា�  ំ២០០៣។ 

្របករ ៤០ .- 

 អគ�នាយកដ� ន  អគ�េលខធិករដ� ន  អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន  ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប្់រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៤១ .- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨  
                                   េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�័ន�ទ ី១ ៃន្របកសស�ពីីករ្របឆាងំករសអំត្របាក់ និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 
ករសអំត្របាក់ និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 

េយាងតមច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

ករសំអត្របាកម់ាននយ័ថា៖ 

១. ករបំែប�ង ឬករេផ�រ្រទព្យសម្បត�ិេដយដឹងថា្រទព្យសម្បត�ិេនះជាផលៃនបទេល�សក�ុងេគាលបំណង បទិបាងំ 

ឬែក�ង្របភពេដមមនិ្រសបច្បោបៃ់ន្រទព្យសម្បត�ិទងំេនះ ឬជួយ បគុ�លណា ែដលបានពកព់ន័�ក�ុងបទេល�ស 

េដម្បឱី្យបុគ�លេនាះេគចផុតពផីលវបិាកតមផ�ូវច្បោបនូ់វសកម�ភាពរបស់ខ�ួន។ 

២. ករបិទបាងំ ឬ ករែក�ងសភាវៈពិត ្របភព ទីតងំ សិទ�ិចតែ់ចង ចលនា ឬកម�សិទ�ិ ឬសិទ�ិេល្រទព្យសម្បត�ិ 

េដយដឹងថា្រទព្យសម្បត�ិទងំេនះបានមកពីបទេល�ស។ 

៣. ករេធ�លទ�កម� ករកនក់ប ់ឬ ករេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិ េដយដឹងថា្រទព្យសម្បត�ិទងំេនះ បានមកពីបទ

េល�ស។ 

៤. ករចូលរមួករប៉ុនបង៉្រប្រពឹត�េដយជួយ  និងជ្រម�ញឱ្យ្រប្រពឹត�សកម�ភាពណាមយួែដលបានកណំត្់រសបតម

មា្រត៣ ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 
 ហិរ��ប្បទនេភរវកម� គឺជាករផ�ល់េដយេចតនានូវេសវហិរ�� វត�ុ ឬ េសវេផ្សងេទៀត ក�ុងេគាលបំណងេ្រប
្របាស់េសវេនះ ឬេដយដឹងថាមូលនិធិេនះនឹង្រត�វបាន ឬអចេ្របទងំមូល ឬមយួែផ�កស្រមាបគ់ា្ំរទេភរវកម� 

សកម�ភាពរបស់េភរវករ ឬ អង�ករចតត់ងំរបស់េភរវកម�។ 
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ឧបសម�័ន�ទ ី២ ៃន្របកសស�ពីីករ្របឆាងំករសអំត្របាក់ និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 
ឧទហរណ៍ៃន្របតបិត�កិរសង្សយ័ 

 

្របតបិត�កិរសច្់របាក ់ករដក្់របាកប់េ��  នងិករដក្របាកប់េ��  

 

១. ករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាកែ់ដលមានចំននួេ្រចនខុស្រប្រកតី េដយឯកត�បគុ�ល ឬ្រក�មហុ៊នែដល

សកម�ភាពអជីវកម�របស់េគេធ�េឡងតមរយៈមូលប្បទនប្័រត និងឧបករណ៍ដៃទេទៀត។ 

២. ករេកនេឡងយ៉ាងគំហុកៃនករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាករ់បស់ឯកត�បុគ�ល ឬអជីវកម�ណាមយួេដយ

គា� នមូលេហតុជាកែ់ស�ង ជាពិេសស្របសិនេប្របាកប់េ�� េនះ្រត�វបានេផ�រក�ុងកំឡុងេពលដខ៏�ីេចញពីគណនី

និង/ឬ េទកនទ់ិសេដែដលជាធម�តមនិជាបព់កព់ន័�នឹងអតិថិជន។ 

៣. គណនី្រក�មហុ៊នមាន្របតិបត�កិរដក ់និងដកជាសច្់របាក ់ជាជាង្របតិបត�ិករែដលេធ�េឡងតមរបូភាពជា

ឥណទន ឬជាឥណពន�ែដលជាធម�តជាបព់កព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករអជីវកម� (មូលប្បទនប្័រត លិខិត

ឥណទន របូិយយាណត� ិ។ល។ )។ 

៤. អតិថិជនែដលជានិច�កល បងជ់ាសច្់របាក ់ េដម្បេីស�សំុមូលប្បទនប្័រតធនាគារ ករេផ�រ្របាក ់ ឬឧបករណ៍

របូិយវត�ុ ែដលអចជួញដូរបាន ឬែដលអចទូទតប់ានេផ្សងៗេទៀត។ 

៥.  អតិថិជនែដលយក្រកដស្របាក្់របេភទតូចៗមានបរមិាណេ្រចនមកប�ូរយក្រកដស្របាក្់របេភទធំៗ ។ 

៦. សខធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ែដលមាន្របតិបត�ិករជាសច្់របាកេ់្រចនជាងធម�ត (ស�ិតិរបស់ទសី� ក់

ករកណា� លបង� ញភាពមនិ្រប្រកតីៃន្របតិបត�ិករជាសច្់របាក)់។ 

៧.  អតិថិជនែដលដក្់របាកប់េ��  ក�ុងេនាះមាន្រកដស្របាក ់ឬឧបករណ៍ទូទតែ់ក�ងក� យ។ 

៨.  អតិថិជនែដលេផ�រ្របាកម់ានចំនួនេ្រចនេទ ឬមកពីបរេទសេដយប�� ឱ្យទូទតជ់ាសច្់របាក។់ 

៩. ករទិញ ឬលករ់បូិយបណ័� បរេទសែដលមានចនំួនេ្រចនេដយទូទតជ់ាសច្់របាក ់ េទះបីជាអតថិិជនមាន

គណនីជាមយួធនាគារកេ៏ដយ។ 

១0.  អតិថិជនែដលដក្់របាកប់េ�� ជាញឹកញាប ់ េហយមានចំនួនេ្រចន ប៉ុែន�មូលប្បទនប្័រតែដលដក្របាកព់ី
គណនេីនាះ្រត�វបានទូទតឱ់្យឯកត�បគុ�ល និង្រក�មហុ៊នែដលជាធម�តមនិជាបព់កព់ន័�នឹងអជីវកម�លករ់យ

របស់េគ។ 

១១. ្របាកប់េ�� របស់អង�ភាពអជីវកម� េដយរមួប��ូ លឧបករណ៍របូិយវត�ុ ែដលជាធម�តមនិជាបព់កព់ន័�នឹង

អជីវកម�ែបបេនាះ។ 

១២.កររមួប��ូ លគា� ៃនករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាក ់និងឧបករណ៍របូិយវត�ុេទក�ុងគណនីមយួ ែដល្របតិបត�ិ
ករែបបេនះហកដូ់ចជាមនិជាបព់កព់ន័�នឹងករេ្រប្របាស់ជាធម�តៃនគណនីេនះ។ 

១៣. ្របតិបត�ិករចំរុះែដលេធ�េឡងក�ុងៃថ�ែតមយួេនសខែតមយួរបស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែតមយួ ប៉ុែន�មានករប៉ុន

បង៉ជាកែ់ស�ង េដយេ្រប្របាស់េបឡាករេផ្សងគា� ។ 

742



765

ឧបសម�័ន�ទ ី១ ៃន្របកសស�ពីីករ្របឆាងំករសអំត្របាក់ និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 
ករសអំត្របាក់ និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 

 

េយាងតមច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម� 

ករសំអត្របាកម់ាននយ័ថា៖ 

១. ករបំែប�ង ឬករេផ�រ្រទព្យសម្បត�ិេដយដឹងថា្រទព្យសម្បត�ិេនះជាផលៃនបទេល�សក�ុងេគាលបំណង បទិបាងំ 

ឬែក�ង្របភពេដមមនិ្រសបច្បោបៃ់ន្រទព្យសម្បត�ិទងំេនះ ឬជួយ បុគ�លណា ែដលបានពកព់ន័�ក�ុងបទេល�ស 

េដម្បឱី្យបុគ�លេនាះេគចផុតពផីលវបិាកតមផ�ូវច្បោបនូ់វសកម�ភាពរបស់ខ�ួន។ 

២. ករបិទបាងំ ឬ ករែក�ងសភាវៈពិត ្របភព ទីតងំ សិទ�ិចតែ់ចង ចលនា ឬកម�សិទ�ិ ឬសិទ�ិេល្រទព្យសម្បត�ិ 

េដយដឹងថា្រទព្យសម្បត�ិទងំេនះបានមកពីបទេល�ស។ 

៣. ករេធ�លទ�កម� ករកនក់ប ់ឬ ករេ្រប្របាស់្រទព្យសម្បត�ិ េដយដឹងថា្រទព្យសម្បត�ិទងំេនះ បានមកពីបទ

េល�ស។ 

៤. ករចូលរមួករប៉ុនបង៉្រប្រពឹត�េដយជួយ  និងជ្រម�ញឱ្យ្រប្រពឹត�សកម�ភាពណាមយួែដលបានកណំត្់រសបតម

មា្រត៣ ៃនច្បោបស់�ីពីករ្របឆាងំករសំអត្របាក ់និងហិរ��ប្បទនេភរវកម�។ 
 ហិរ��ប្បទនេភរវកម� គឺជាករផ�ល់េដយេចតនានូវេសវហិរ�� វត�ុ ឬ េសវេផ្សងេទៀត ក�ុងេគាលបំណងេ្រប
្របាស់េសវេនះ ឬេដយដឹងថាមូលនិធិេនះនឹង្រត�វបាន ឬអចេ្របទងំមូល ឬមយួែផ�កស្រមាបគ់ា្ំរទេភរវកម� 

សកម�ភាពរបស់េភរវករ ឬ អង�ករចតត់ងំរបស់េភរវកម�។ 
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ឧបសម�័ន�ទ ី២ ៃន្របកសស�ពីីករ្របឆាងំករសអំត្របាក់ និងហរិ��ប្បទនេភរវកម� 
ឧទហរណ៍ៃន្របតបិត�កិរសង្សយ័ 

 

្របតបិត�កិរសច្់របាក ់ករដក្់របាកប់េ��  នងិករដក្របាកប់េ��  

 

១. ករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាកែ់ដលមានចំននួេ្រចនខុស្រប្រកតី េដយឯកត�បគុ�ល ឬ្រក�មហុ៊នែដល

សកម�ភាពអជីវកម�របស់េគេធ�េឡងតមរយៈមូលប្បទនប្័រត និងឧបករណ៍ដៃទេទៀត។ 

២. ករេកនេឡងយ៉ាងគំហុកៃនករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាករ់បស់ឯកត�បុគ�ល ឬអជីវកម�ណាមយួេដយ

គា� នមូលេហតុជាកែ់ស�ង ជាពិេសស្របសិនេប្របាកប់េ�� េនះ្រត�វបានេផ�រក�ុងកំឡុងេពលដខ៏�ីេចញពីគណនី
និង/ឬ េទកនទ់ិសេដែដលជាធម�តមនិជាបព់កព់ន័�នឹងអតិថិជន។ 

៣. គណនី្រក�មហុ៊នមាន្របតិបត�កិរដក ់និងដកជាសច្់របាក ់ជាជាង្របតិបត�ិករែដលេធ�េឡងតមរបូភាពជា

ឥណទន ឬជាឥណពន�ែដលជាធម�តជាបព់កព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករអជីវកម� (មូលប្បទនប្័រត លិខិត

ឥណទន របូិយយាណត� ិ។ល។ )។ 

៤. អតិថិជនែដលជានិច�កល បងជ់ាសច្់របាក ់ េដម្បេីស�សំុមូលប្បទនប្័រតធនាគារ ករេផ�រ្របាក ់ ឬឧបករណ៍

របូិយវត�ុ ែដលអចជួញដូរបាន ឬែដលអចទូទតប់ានេផ្សងៗេទៀត។ 

៥.  អតិថិជនែដលយក្រកដស្របាក្់របេភទតូចៗមានបរមិាណេ្រចនមកប�ូរយក្រកដស្របាក្់របេភទធំៗ។ 

៦. សខធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ែដលមាន្របតិបត�ិករជាសច្់របាកេ់្រចនជាងធម�ត (ស�ិតិរបស់ទសី� ក់

ករកណា� លបង� ញភាពមនិ្រប្រកតីៃន្របតិបត�ិករជាសច្់របាក)់។ 

៧.  អតិថិជនែដលដក្់របាកប់េ��  ក�ុងេនាះមាន្រកដស្របាក ់ឬឧបករណ៍ទូទតែ់ក�ងក� យ។ 

៨.  អតិថិជនែដលេផ�រ្របាកម់ានចំនួនេ្រចនេទ ឬមកពីបរេទសេដយប�� ឱ្យទូទតជ់ាសច្់របាក។់ 

៩. ករទិញ ឬលករ់បូិយបណ័� បរេទសែដលមានចនំួនេ្រចនេដយទូទតជ់ាសច្់របាក ់ េទះបីជាអតិថិជនមាន

គណនីជាមយួធនាគារកេ៏ដយ។ 

១0.  អតិថិជនែដលដក្់របាកប់េ�� ជាញឹកញាប ់ េហយមានចំនួនេ្រចន ប៉ុែន�មូលប្បទនប្័រតែដលដក្របាកព់ី
គណនេីនាះ្រត�វបានទូទតឱ់្យឯកត�បគុ�ល និង្រក�មហុ៊នែដលជាធម�តមនិជាបព់កព់ន័�នឹងអជីវកម�លករ់យ

របស់េគ។ 

១១. ្របាកប់េ�� របស់អង�ភាពអជីវកម� េដយរមួប��ូ លឧបករណ៍របូិយវត�ុ ែដលជាធម�តមនិជាបព់កព់ន័�នឹង

អជីវកម�ែបបេនាះ។ 

១២.កររមួប��ូ លគា� ៃនករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាក ់និងឧបករណ៍របូិយវត�ុេទក�ុងគណនីមយួ ែដល្របតិបត�ិ
ករែបបេនះហកដូ់ចជាមនិជាបព់កព់ន័�នឹងករេ្រប្របាស់ជាធម�តៃនគណនីេនះ។ 

១៣. ្របតិបត�ិករចំរុះែដលេធ�េឡងក�ុងៃថ�ែតមយួេនសខែតមយួរបស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែតមយួ ប៉ុែន�មានករប៉ុន

បង៉ជាកែ់ស�ង េដយេ្រប្របាស់េបឡាករេផ្សងគា� ។ 
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១៤. ករែបងែចក្របាកប់េ�� តមរយៈសខេផ្សងៗរបស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែតមយួ ឬតមរយៈបុគ�លេ្រចនរបូ

ែដលចូលមកសខែតមយួក�ុងេពលដូចគា� ។ 

១៥. ករដកឬ់ករដកសច្់របាក ់ក�ុងចំននួមយួទបជាងតិចតចួៃនក្រមតិកណំតេ់លករសមា� ល់អត�ស�� ណ ឬ 

េលក្រមតិរយករណ៍។ 

១៦. អតិថិជនបង� ញ្របាកែ់ដលមនិទនរ់ប ់ េហយបនា� បព់ីរបរ់ចួអតិថិជនេនាះកតប់ន�យចនំួន្របាកឱ់្យេនទប

ជាងក្រមតិមយួែដលត្រម�វឱ្យរយករណ៍ ឬសមា� ល់អត�ស�� ណ។ 

១៧. ករដកឬ់ដកឧបករណ៍របូិយវត�ុចំរះុ្រតឹមចំននួមយួទបជាងតិចតចួៃនកំរតិកណំត ់ ែដល្រត�វរយករណ៍ឬ

សមា� ល់អត�ស�� ណ ជាពិេសស្របសិនេបឧបករណ៍េនាះមានចុះេលខតមលំដបលំ់េដយ។ 

គណន ី
១៨.គណនីែដលេដរតួនាទីគណនីឆ�ងកត ់(Pass Through Account) េដយមានចនំួនឥណទន និងឥណពន�

េ្រចន េហយសមតុល្យជាមធ្យម្របចែំខទប។ 

១៩ អតិថិជនែដលមានបណំងរក្សោគណនីអតថិិជន ឬ គណនអី�កទទួលអណត�ពិ្យោបាលែដលមនិសីុសង� កគ់ា�

េទនឹង្របេភទអជីវកម� រមួទងំ្របតិបត�ិករអជីវកម�ែដលជាបព់កព់ន័�នឹងេឈ� ះអ�កតំណាង។ 

២០.ករេបកគណនីេ្រចនេដយបុគ�លមយួរបូ េដយដក្់របាកប់េ�� មានចំននួតិចតួចជា្រចីនែដលសរបុចំនួន

ទងំអស់មនិសីុគា� នឹង្របាកច់ណូំលែដលបានរពឹំងទុករបស់បុគ�លេនាះ។ 

២១.បុគ�ល ឬ្រក�មហុ៊នែដលមានគណនី មនិមានបង� ញពីសកម�ភាពធនាគារឬអជីវកម�ផា� ល់្រប្រកតី ប៉ុែន�្រត�វ

បានេ្រប្របាស់េដម្បទីទួល ឬបេ��ញ្របាកច់នំួនេ្រចនេដយគា� នេគាលបំណង ឬទំនាកទ់ំនងជាកល់ក់

ចំេពះមា� ស់គណនី នងិ/ឬ អជីវកម�របស់គាត ់(ឧទហរណ៍ កំេណ នដេ៏្រចនៃនផលចណូំលេលគណនី)។ 

២២.ករស� កក់�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ានេនេពលេបកគណន ី ករប៉ុនបង៉កតប់ន�យក្រមតិពត័ម៌ានឱ្យដល់ក្រមតិ

អប្បបរមា ឬពត័ម៌ានែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យមានករលំបាក  ឬតៃម�ៃថ�ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ
េផ��ងផា� ត។់ 

២៣.អតិថិជនែដលមានគណនីេន្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុជាេ្រចនែដលស�ិតេនក�ុងតំបនែ់តមយួ េហយ

្របមូល្របាកព់ីគណនីេន្រគឹះស� នេផ្សងៗេនាះ េផ�រេទគណនីរបស់តតីយភាគីជាេទៀងទត។់ 

២៤.ទូទតជ់ាមូលប្បទនប្័រតមានចំនួនទឹក្របាកេ់្រចនរបស់តតិយភាគី ែដល្រត�វបានបិដ�ិេលខេដម្បជីាផល

្របេយាជនអ៍តិថិជន។ 

២៥. គណនមីនិដំេណ ករែដលមានចំនួនទឹក្របាកត់ចិតួច ្រសបែ់តមយួរេំពចទទួលបាន្របាកប់េ�� ជាេ្រចន 

េហយបនា� បម់ក្រត�វបានដកេចញវញិជាេរៀងរល់ៃថ� រហូតដល់ចំនួន្របាកេ់ផ�រេនាះ្រត�វបានដកអស់។ 

២៦.ករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ដក្់របាកសុ់វត�ិភាពេ្រចន ែដលមនិសីុគា� នឹងទំហំអជីវកម�របស់ធនាគារ។ 

២៧.អតិថជិនែដលេចៀសវងមនិេធ�ករទកទ់ង ជាមយួបុគ�លិករបស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ស្រមាប់

ករេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�។ 
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២៨.កំេណ នករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាកេ់្រចន ឬឧបករណ៍អចជួញដូរបានរបស់្រក�មហុ៊នឬសហ្រគាស 

វជិា� ជីវៈ េដយេ្រប្របាស់គណនីរបស់អតិថិជនឬ្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬគណនីអណត�ិព្យោបាល (trust 

account) ជាពិេសស ្របសិនេបករដក្់របាកប់េ�� ទងំេនាះ្រត�វបានេផ�រភា� មៗ រវងគណនី្រក�មហុ៊នរបស់

អតិថិជនេផ្សងេទៀត និងគណនីអណត�ពិ្យោបាល។ 

២៩.អតិថិជនែដលបដិេសធមនិ្រពមផ�ល់ពត័ម៌ាន ែដលក�ុងកលៈេទសៈធម�ត អចេធ�ឱ្យអតិថជិនមានសិទ�ិ
ទទួលបានឥណទនឬទទួលបានេសវកម�ធនាគារដៃ៏ទេទៀត ែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមានតៃម�។ 

៣០.បុគ�លេ្រចនរបូ ែដលេធ�ករទូទតេ់ទកនគ់ណនីែតមយួ េដយពុំមានពន្យល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាន។់ 

៣១.មូលនិធ ិ ែដលឆ�ងកតគ់ណនដីេ៏លឿន ឧទហរណ៍ ដូចជា គណនីេដម្រគា និងចុង្រគា្របចៃំថ� មានចំនួន

ទបែដលមនិឆ�ុះប�� ំងេទនងឹបរមិាណដេ៏្រចនៃនលំហូរ្របាកដុ់ល� រឆ�ងកតគ់ណនមីយួ។ 

៣២.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមអ�កប�ូរ្របាកែ់ដលទទលួបាន្របាកប់េ�� តមករចតែ់ចង (ឧទហរណ៍ចនំួន

្របាកប់េ�� េថរជាេទៀងទត)់។ 

៣៣.គណនីែដលបានេធ�្របតិបត�ិករក�ុងនាម្រក�មហុ៊នបរេទសជាមយួនឹងចលនាមូលនិធិតមករចតែ់ចង។ 

៣៤.គណនីែដលទទួលបាន្របាកប់េ�� ម�ងមា� ល េហយក�ុងអំឡុងេពលខ�ះ គណនេីនះមនិមានសកម�ភាព។ 

ដូេច�ះ គណនីែបបេនះ្រត�វបានេ្រប្របាស់ េដម្បេីធ�ឱ្យមានភាព្រសបច្បោបៃ់ន្របភពហិរ�� វត�ុ ែដលសកម�ភាព

ែក�ងបន�បំែន�មេទៀតអច្រត�វបានេធ�េឡង។ 

៣៥.គណនីែដលមានសិទ�ិចុះហត�េលខពីបុគ�លេ្រចនគា�  ប៉ុែន�បុគ�លទងំេនាះមនិមានទំនាកទ់នំងរវងគា� នឹងគា�  

ទងំក�ុងចណំងទកទ់ងជា្រគ�សរ ឬអជីវកម�។ 

៣៦.គណនីែដលេបកេដយស� បន័ ឬអង�ភាព្រសបច្បោបែ់ដលមានអសយដ� នដូចគា� នឹងស� បន័ ឬអង�ករ្រសប

ច្បោបដ់ៃទេទៀត ប៉ុែន�បុគ�លែតមយួ ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត មានសិទ�ិចុះហត�េលខេនេពលែដលមនិមានេហតុ

ផលខងផ�ូវច្បោបឬ់េសដ�កចិ�ជាកែ់ស�ងស្រមាបក់រចតែ់ចងែបបេនាះ (ឧទហរណ៍ បុគ�លមយួចនំួនែដល

បេ្រមករជានាយកស្រមាប្់រក�មហុ៊នេ្រចន ែដលមានទសី� កក់រេនតំបនែ់តមយួ ។ល។)។ 

៣៧.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលេទបែតបេង�តេឡងថ�ីៗ េហយក្រមតិៃន្របាកប់េ�� 
ខ�ស់ជាងកររពំឹងទុក េបេ្រប�បេធៀបេទនឹង្របាកច់ណូំលរបស់ស� បនិកៃនស� បន័េនាះ។ 

៣៨.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលជាបព់កព់ន័�នឹងសកម�ភាពរបស់សមាគម ឬអង�ករ

មូលនិធែិដលមានេគាលេដជាបព់កព់ន័�នឹងករទមទរ ឬត្រម�វកររបស់អង�ករេភរវកម�។ 

៣៩.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ សមាគម ឬអង�ករមូលនិធិែដលអចពកព់ន័�នឹងអង�ករ

េភរវកម� េហយែដលបង� ញពីចលនាសច់្របាក់ខ�ស់ជាងក្រមិត្របាក់ចំណូលែដលបានរពឹំងទុក។ 
 

ធនាគារកម�អន�រជាត ិនងិហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� 

៤០. អតិថិជនែដល្រត�វបានែណនាឱំ្យស� ល់េដយសខ បុ្រតសម�ន័�បរេទស ឬធនាគារេផ្សងេទៀតែដលមាន

មូលដ� នេនក�ុងតំបនស់ង្សយ័ (ឧទហរណ៍ ដូចជា្របេទសែដល្រគបដណ� បេ់ដយករផលិតេ្រគ�ងេញ�ន 
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២៨.កំេណ នករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាកេ់្រចន ឬឧបករណ៍អចជួញដូរបានរបស់្រក�មហុ៊នឬសហ្រគាស 

វជិា� ជីវៈ េដយេ្រប្របាស់គណនីរបស់អតិថិជនឬ្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬគណនីអណត�ិព្យោបាល (trust 

account) ជាពិេសស ្របសិនេបករដក្់របាកប់េ�� ទងំេនាះ្រត�វបានេផ�រភា� មៗ រវងគណនី្រក�មហុ៊នរបស់

អតិថិជនេផ្សងេទៀត និងគណនីអណត�ពិ្យោបាល។ 

២៩.អតិថិជនែដលបដិេសធមនិ្រពមផ�ល់ពត័ម៌ាន ែដលក�ុងកលៈេទសៈធម�ត អចេធ�ឱ្យអតិថជិនមានសិទ�ិ
ទទួលបានឥណទនឬទទួលបានេសវកម�ធនាគារដៃ៏ទេទៀត ែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមានតៃម�។ 

៣០.បុគ�លេ្រចនរបូ ែដលេធ�ករទូទតេ់ទកនគ់ណនីែតមយួ េដយពុំមានពន្យល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាន។់ 

៣១.មូលនិធ ិ ែដលឆ�ងកតគ់ណនដីេ៏លឿន ឧទហរណ៍ ដូចជា គណនីេដម្រគា និងចុង្រគា្របចៃំថ� មានចំនួន

ទបែដលមនិឆ�ុះប�� ំងេទនងឹបរមិាណដេ៏្រចនៃនលំហូរ្របាកដុ់ល� រឆ�ងកតគ់ណនមីយួ។ 

៣២.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមអ�កប�ូរ្របាកែ់ដលទទលួបាន្របាកប់េ�� តមករចតែ់ចង (ឧទហរណ៍ចនំួន

្របាកប់េ�� េថរជាេទៀងទត)់។ 

៣៣.គណនីែដលបានេធ�្របតិបត�ិករក�ុងនាម្រក�មហុ៊នបរេទសជាមយួនឹងចលនាមូលនិធិតមករចតែ់ចង។ 

៣៤.គណនីែដលទទួលបាន្របាកប់េ�� ម�ងមា� ល េហយក�ុងអំឡុងេពលខ�ះ គណនេីនះមនិមានសកម�ភាព។ 

ដូេច�ះ គណនីែបបេនះ្រត�វបានេ្រប្របាស់ េដម្បេីធ�ឱ្យមានភាព្រសបច្បោបៃ់ន្របភពហិរ�� វត�ុ ែដលសកម�ភាព

ែក�ងបន�បំែន�មេទៀតអច្រត�វបានេធ�េឡង។ 

៣៥.គណនីែដលមានសិទ�ិចុះហត�េលខពីបុគ�លេ្រចនគា�  ប៉ុែន�បុគ�លទងំេនាះមនិមានទំនាកទ់នំងរវងគា� នឹងគា�  

ទងំក�ុងចណំងទកទ់ងជា្រគ�សរ ឬអជីវកម�។ 

៣៦.គណនីែដលេបកេដយស� បន័ ឬអង�ភាព្រសបច្បោបែ់ដលមានអសយដ� នដូចគា� នឹងស� បន័ ឬអង�ករ្រសប

ច្បោបដ់ៃទេទៀត ប៉ុែន�បុគ�លែតមយួ ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត មានសិទ�ិចុះហត�េលខេនេពលែដលមនិមានេហតុ

ផលខងផ�ូវច្បោបឬ់េសដ�កចិ�ជាកែ់ស�ងស្រមាបក់រចតែ់ចងែបបេនាះ (ឧទហរណ៍ បុគ�លមយួចនំួនែដល

បេ្រមករជានាយកស្រមាប្់រក�មហុ៊នេ្រចន ែដលមានទីស� កក់រេនតំបនែ់តមយួ ។ល។)។ 

៣៧.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលេទបែតបេង�តេឡងថ�ីៗ េហយក្រមតិៃន្របាកប់េ�� 
ខ�ស់ជាងកររពឹំងទុក េបេ្រប�បេធៀបេទនឹង្របាកច់ណូំលរបស់ស� បនិកៃនស� បន័េនាះ។ 

៣៨.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលជាបព់កព់ន័�នឹងសកម�ភាពរបស់សមាគម ឬអង�ករ

មូលនិធែិដលមានេគាលេដជាបព់កព់ន័�នឹងករទមទរ ឬត្រម�វកររបស់អង�ករេភរវកម�។ 

៣៩.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ សមាគម ឬអង�ករមូលនិធិែដលអចពកព់ន័�នឹងអង�ករ

េភរវកម� េហយែដលបង� ញពីចលនាសច់្របាក់ខ�ស់ជាងក្រមិត្របាក់ចំណូលែដលបានរពឹំងទុក។ 
 

ធនាគារកម�អន�រជាត ិនងិហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� 

៤០. អតិថិជនែដល្រត�វបានែណនាឱំ្យស� ល់េដយសខ បុ្រតសម�ន័�បរេទស ឬធនាគារេផ្សងេទៀតែដលមាន

មូលដ� នេនក�ុងតំបនស់ង្សយ័ (ឧទហរណ៍ ដូចជា្របេទសែដល្រគបដណ� បេ់ដយករផលិតេ្រគ�ងេញ�ន 
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ឬករចរចរេ្រគ�ងេញ�ន ្របេទសែដលកំណតេ់ដយអជា� ធរជាតិែដនដ ី ឬ្របេទសែដលមនិមានកិច�សហ

្របតិបត�ិកររបស់្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ)។ 

៤១.ករេ្រប្របាស់លិខិតឥណទន និងវធិីស�ស�ដៃទេទៀតៃនហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� េដម្បចីលនាមូលនធិិពី
្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ ែដលពណិជ�កម�ែបបេនះមនិសីុសង� កគ់ា� េទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ធម�ត

របស់អតិថិជន។ 

៤២.អតិថិជនែដលទូទតច់នំនួ្របាកេ់្រចន េហយេទៀងទត ់ រមួមាន្របតិបត�ិករតមេអឡិក្រត�និក (Wire 

transactions) ែដលមនិអចសមា� ល់អត�ស�� ណឱ្យបានច្បោស់លស់ ជា្របតិបត�ិករពិត្របាកដ ឬទទួល

ករទូទតច់ំនួនេ្រចននិងេទៀងទតព់ី្របេទសែដលមានករពកព់ន័�នឹងករផលិត ែកៃច� ឬលកេ់្រគ�ងេញ�ន

េដយអង�ករេភរវកម�ឬកែន�ងគា� នពន� (Tax heavens)។ 

៤៣.បេង�តសមតុល្យមានចំននួេ្រចន មនិ្រសបនឹងចំណូលែដលបានដឹងៃនអជីវកម�របស់អតិថិជន និងករេផ�រជា

បន�បនា� បេ់ទកនគ់ណនីេនបរេទស។ 

៤៤.ករេផ�រមូលនិធិតមេអឡិក្រត�និក ែដលមនិមានករពន្យល់ពីអតថិិជន េចញ ឬ ចូល ឬ គា� នករឆ�ងកតត់ម

រយៈគណន។ី 

៤៥.ករេស�សំុជាេរឿយៗ ឬករទូទតនូ់វមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ ឬរបូិយណត�ជិារបិូយបណ័� បរេទស ឬ

ឧបករណ៍អចជួញដូរេផ្សងេទៀត ែដលបានេចញផ្សោយ ឬជួញដូរពីបរេទស។ 

៤៦.អតិថិជនែដលេផ� ឬទទួលករេផ�រតមេអឡិក្រត�នកិេទកន/់មកពី្របេទសគា� នពន� (Tax h eavens) 

ជាពិេសស្របសិនេប មនិមានេហតុផលអជីវកម�ជាកែ់ស�ង ស្រមាបក់រេផ�រ្របាកែ់បបេនះឬ ករេផ�រែដល

មនិសម្រសបេទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ឬ្របវត�ិអតិថជិន។ 
 

នេិយាជតិ នងិភា� កង់ររបស់្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ 

៤៧.ករផា� ស់ប�ូរអកប្បកិរយិារបស់និេយាជិត ឧទហរណ៍ ជីវភាពរស់េន ែដលមានករចយវយេ្រចន 

ករេចៀសវងមនិឈបស់្រមាកក�ុងេពលវសិ្សមកល។ 

៤៨.ករែ្រប្រប�លលទ�ផលករងររបស់និេយាជិត និងភា� កង់រ ឧទហរណ៍ ដូចជាបុគ�លិកែផ�កលកផ់លិតផលជា

សច្់របាក ់ែដលមានលទ�ផលករងរេកនេឡងេដយឥតរពំឹងទុក និងគួរឱ្យកតស់មា� ល់។ 

៤៩.កិច�្រពមេ្រព�ងណាមយួជាមយួភា� កង់រែដលអត�ស�� ណរបស់អត�គាហកចុងេ្រកយ ឬសមភាគីមនិ្រត�វ

បានបេ��ញឱ្យដឹង ែដលមានលក�ណៈផ�ុយនឹងនីតិវធិីធម�តស្រមាប្់របេភទអជីវកម�។ 

៥០.លទ�ផលករងរខ� ងំភា� មៗរបស់បុគ�លិក ក�ុងករទំនាកទ់ំនងជាពិេសស ឬក�ុងទនំាកទ់ំនងេសវធនាគារ ជា

សមា� ត ់ ដូចជាេសវធនាគារឯកជន ឬេសវអណត�ិព្យោបាល ឬករេកនេឡងភា� មៗៃន្រទព្យសម្បត�ិ/ករ

ចំណាយរបស់បុគ�លិកេនាះ។ 
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១៤. ករែបងែចក្របាកប់េ�� តមរយៈសខេផ្សងៗរបស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែតមយួ ឬតមរយៈបុគ�លេ្រចនរបូ

ែដលចូលមកសខែតមយួក�ុងេពលដូចគា� ។ 

១៥. ករដកឬ់ករដកសច្់របាក ់ក�ុងចំននួមយួទបជាងតិចតចួៃនក្រមតិកណំតេ់លករសមា� ល់អត�ស�� ណ ឬ 

េលក្រមតិរយករណ៍។ 

១៦. អតិថិជនបង� ញ្របាកែ់ដលមនិទនរ់ប ់ េហយបនា� បព់ីរបរ់ចួអតិថិជនេនាះកតប់ន�យចនំួន្របាកឱ់្យេនទប

ជាងក្រមតិមយួែដលត្រម�វឱ្យរយករណ៍ ឬសមា� ល់អត�ស�� ណ។ 

១៧. ករដកឬ់ដកឧបករណ៍របូិយវត�ុចំរះុ្រតឹមចំននួមយួទបជាងតិចតចួៃនកំរតិកណំត ់ ែដល្រត�វរយករណ៍ឬ

សមា� ល់អត�ស�� ណ ជាពិេសស្របសិនេបឧបករណ៍េនាះមានចុះេលខតមលំដបលំ់េដយ។ 

គណន ី
១៨.គណនីែដលេដរតួនាទគីណនីឆ�ងកត ់(Pass Through Account) េដយមានចនំួនឥណទន និងឥណពន�

េ្រចន េហយសមតុល្យជាមធ្យម្របចែំខទប។ 

១៩ អតិថិជនែដលមានបណំងរក្សោគណនីអតថិិជន ឬ គណនអី�កទទួលអណត�ពិ្យោបាលែដលមនិសីុសង� កគ់ា�

េទនឹង្របេភទអជីវកម� រមួទងំ្របតិបត�ិករអជីវកម�ែដលជាបព់កព់ន័�នឹងេឈ� ះអ�កតំណាង។ 

២០.ករេបកគណនីេ្រចនេដយបុគ�លមយួរបូ េដយដក្់របាកប់េ�� មានចំននួតិចតួចជា្រចីនែដលសរបុចំនួន

ទងំអស់មនិសីុគា� នឹង្របាកច់ណូំលែដលបានរពឹំងទុករបស់បុគ�លេនាះ។ 

២១.បុគ�ល ឬ្រក�មហុ៊នែដលមានគណនី មនិមានបង� ញពីសកម�ភាពធនាគារឬអជីវកម�ផា� ល់្រប្រកតី ប៉ុែន�្រត�វ

បានេ្រប្របាស់េដម្បទីទួល ឬបេ��ញ្របាកច់នំួនេ្រចនេដយគា� នេគាលបំណង ឬទំនាកទ់ំនងជាកល់ក់

ចំេពះមា� ស់គណនី នងិ/ឬ អជីវកម�របស់គាត ់(ឧទហរណ៍ កំេណ នដេ៏្រចនៃនផលចណូំលេលគណន)ី។ 

២២.ករស� កក់�ុងករផ�ល់ពត័ម៌ានេនេពលេបកគណន ី ករប៉ុនបង៉កតប់ន�យក្រមតិពត័ម៌ានឱ្យដល់ក្រមតិ

អប្បបរមា ឬពត័ម៌ានែដល្រត�វផ�ល់ឱ្យមានករលំបាក  ឬតៃម�ៃថ�ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ
េផ��ងផា� ត។់ 

២៣.អតិថិជនែដលមានគណនីេន្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុជាេ្រចនែដលស�ិតេនក�ុងតំបនែ់តមយួ េហយ

្របមូល្របាកព់ីគណនីេន្រគឹះស� នេផ្សងៗេនាះ េផ�រេទគណនីរបស់តតីយភាគីជាេទៀងទត។់ 

២៤.ទូទតជ់ាមូលប្បទនប្័រតមានចំនួនទឹក្របាកេ់្រចនរបស់តតិយភាគី ែដល្រត�វបានបិដ�ិេលខេដម្បជីាផល

្របេយាជនអ៍តិថិជន។ 

២៥. គណនមីនិដំេណ ករែដលមានចំនួនទឹក្របាកត់ចិតួច ្រសបែ់តមយួរេំពចទទួលបាន្របាកប់េ�� ជាេ្រចន 

េហយបនា� បម់ក្រត�វបានដកេចញវញិជាេរៀងរល់ៃថ� រហូតដល់ចំនួន្របាកេ់ផ�រេនាះ្រត�វបានដកអស់។ 

២៦.ករេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ដក្់របាកសុ់វត�ិភាពេ្រចន ែដលមនិសីុគា� នឹងទំហំអជីវកម�របស់ធនាគារ។ 

២៧.អតិថជិនែដលេចៀសវងមនិេធ�ករទកទ់ង ជាមយួបុគ�លិករបស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ស្រមាប់

ករេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�។ 
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២៨.កំេណ នករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាកេ់្រចន ឬឧបករណ៍អចជួញដូរបានរបស់្រក�មហុ៊នឬសហ្រគាស 

វជិា� ជីវៈ េដយេ្រប្របាស់គណនីរបស់អតិថិជនឬ្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬគណនីអណត�ិព្យោបាល (trust 

account) ជាពិេសស ្របសិនេបករដក្់របាកប់េ�� ទងំេនាះ្រត�វបានេផ�រភា� មៗ រវងគណនី្រក�មហុ៊នរបស់

អតិថិជនេផ្សងេទៀត និងគណនីអណត�ពិ្យោបាល។ 

២៩.អតិថិជនែដលបដិេសធមនិ្រពមផ�ល់ពត័ម៌ាន ែដលក�ុងកលៈេទសៈធម�ត អចេធ�ឱ្យអតិថជិនមានសិទ�ិ
ទទួលបានឥណទនឬទទួលបានេសវកម�ធនាគារដៃ៏ទេទៀត ែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមានតៃម�។ 

៣០.បុគ�លេ្រចនរបូ ែដលេធ�ករទូទតេ់ទកនគ់ណនីែតមយួ េដយពុំមានពន្យល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាន។់ 

៣១.មូលនិធ ិ ែដលឆ�ងកតគ់ណនដីេ៏លឿន ឧទហរណ៍ ដូចជា គណនីេដម្រគា និងចុង្រគា្របចៃំថ� មានចំនួន

ទបែដលមនិឆ�ុះប�� ំងេទនងឹបរមិាណដេ៏្រចនៃនលំហូរ្របាកដុ់ល� រឆ�ងកតគ់ណនមីយួ។ 

៣២.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមអ�កប�ូរ្របាកែ់ដលទទលួបាន្របាកប់េ�� តមករចតែ់ចង (ឧទហរណ៍ចនំួន

្របាកប់េ�� េថរជាេទៀងទត)់។ 

៣៣.គណនីែដលបានេធ�្របតិបត�ិករក�ុងនាម្រក�មហុ៊នបរេទសជាមយួនឹងចលនាមូលនិធិតមករចតែ់ចង។ 

៣៤.គណនីែដលទទួលបាន្របាកប់េ�� ម�ងមា� ល េហយក�ុងអំឡុងេពលខ�ះ គណនេីនះមនិមានសកម�ភាព។ 

ដូេច�ះ គណនីែបបេនះ្រត�វបានេ្រប្របាស់ េដម្បេីធ�ឱ្យមានភាព្រសបច្បោបៃ់ន្របភពហិរ�� វត�ុ ែដលសកម�ភាព

ែក�ងបន�បំែន�មេទៀតអច្រត�វបានេធ�េឡង។ 

៣៥.គណនីែដលមានសិទ�ិចុះហត�េលខពីបុគ�លេ្រចនគា�  ប៉ុែន�បុគ�លទងំេនាះមនិមានទំនាកទ់នំងរវងគា� នឹងគា�  

ទងំក�ុងចណំងទកទ់ងជា្រគ�សរ ឬអជីវកម�។ 

៣៦.គណនីែដលេបកេដយស� បន័ ឬអង�ភាព្រសបច្បោបែ់ដលមានអសយដ� នដូចគា� នឹងស� បន័ ឬអង�ករ្រសប

ច្បោបដ់ៃទេទៀត ប៉ុែន�បុគ�លែតមយួ ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត មានសិទ�ិចុះហត�េលខេនេពលែដលមនិមានេហតុ

ផលខងផ�ូវច្បោបឬ់េសដ�កចិ�ជាកែ់ស�ងស្រមាបក់រចតែ់ចងែបបេនាះ (ឧទហរណ៍ បុគ�លមយួចនំួនែដល

បេ្រមករជានាយកស្រមាប្់រក�មហុ៊នេ្រចន ែដលមានទីស� កក់រេនតំបនែ់តមយួ ។ល។)។ 

៣៧.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលេទបែតបេង�តេឡងថ�ីៗ េហយក្រមតិៃន្របាកប់េ�� 
ខ�ស់ជាងកររពឹំងទុក េបេ្រប�បេធៀបេទនឹង្របាកច់ណូំលរបស់ស� បនិកៃនស� បន័េនាះ។ 

៣៨.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលជាបព់កព់ន័�នឹងសកម�ភាពរបស់សមាគម ឬអង�ករ

មូលនិធែិដលមានេគាលេដជាបព់កព់ន័�នឹងករទមទរ ឬត្រម�វកររបស់អង�ករេភរវកម�។ 

៣៩.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ សមាគម ឬអង�ករមូលនិធិែដលអចពកព់ន័�នឹងអង�ករ

េភរវកម� េហយែដលបង� ញពីចលនាសច់្របាក់ខ�ស់ជាងក្រមិត្របាក់ចំណូលែដលបានរពឹំងទុក។ 
 

ធនាគារកម�អន�រជាត ិនងិហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� 

៤០. អតិថិជនែដល្រត�វបានែណនាឱំ្យស� ល់េដយសខ បុ្រតសម�ន័�បរេទស ឬធនាគារេផ្សងេទៀតែដលមាន

មូលដ� នេនក�ុងតំបនស់ង្សយ័ (ឧទហរណ៍ ដូចជា្របេទសែដល្រគបដណ� បេ់ដយករផលិតេ្រគ�ងេញ�ន 
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២៨.កំេណ នករដក្់របាកប់េ�� ជាសច្់របាកេ់្រចន ឬឧបករណ៍អចជួញដូរបានរបស់្រក�មហុ៊នឬសហ្រគាស 

វជិា� ជីវៈ េដយេ្រប្របាស់គណនីរបស់អតិថិជនឬ្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក ឬគណនីអណត�ិព្យោបាល (trust 

account) ជាពិេសស ្របសិនេបករដក្់របាកប់េ�� ទងំេនាះ្រត�វបានេផ�រភា� មៗ រវងគណនី្រក�មហុ៊នរបស់

អតិថិជនេផ្សងេទៀត និងគណនីអណត�ពិ្យោបាល។ 

២៩.អតិថិជនែដលបដិេសធមនិ្រពមផ�ល់ពត័ម៌ាន ែដលក�ុងកលៈេទសៈធម�ត អចេធ�ឱ្យអតិថជិនមានសិទ�ិ
ទទួលបានឥណទនឬទទួលបានេសវកម�ធនាគារដៃ៏ទេទៀត ែដល្រត�វបានចតទុ់កថាមានតៃម�។ 

៣០.បុគ�លេ្រចនរបូ ែដលេធ�ករទូទតេ់ទកនគ់ណនីែតមយួ េដយពុំមានពន្យល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាន។់ 

៣១.មូលនិធ ិ ែដលឆ�ងកតគ់ណនីដេ៏លឿន ឧទហរណ៍ ដូចជា គណនីេដម្រគា និងចុង្រគា្របចៃំថ� មានចំនួន

ទបែដលមនិឆ�ុះប�� ំងេទនងឹបរមិាណដេ៏្រចនៃនលំហូរ្របាកដុ់ល� រឆ�ងកតគ់ណនមីយួ។ 

៣២.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមអ�កប�ូរ្របាកែ់ដលទទលួបាន្របាកប់េ�� តមករចតែ់ចង (ឧទហរណ៍ចនំួន

្របាកប់េ�� េថរជាេទៀងទត)់។ 

៣៣.គណនីែដលបានេធ�្របតិបត�ិករក�ុងនាម្រក�មហុ៊នបរេទសជាមយួនឹងចលនាមូលនិធិតមករចតែ់ចង។ 

៣៤.គណនីែដលទទួលបាន្របាកប់េ�� ម�ងមា� ល េហយក�ុងអំឡុងេពលខ�ះ គណនេីនះមនិមានសកម�ភាព។ 

ដូេច�ះ គណនីែបបេនះ្រត�វបានេ្រប្របាស់ េដម្បេីធ�ឱ្យមានភាព្រសបច្បោបៃ់ន្របភពហិរ�� វត�ុ ែដលសកម�ភាព

ែក�ងបន�បំែន�មេទៀតអច្រត�វបានេធ�េឡង។ 

៣៥.គណនីែដលមានសិទ�ិចុះហត�េលខពីបុគ�លេ្រចនគា�  ប៉ុែន�បុគ�លទងំេនាះមនិមានទំនាកទ់នំងរវងគា� នឹងគា�  

ទងំក�ុងចណំងទកទ់ងជា្រគ�សរ ឬអជីវកម�។ 

៣៦.គណនីែដលេបកេដយស� បន័ ឬអង�ភាព្រសបច្បោបែ់ដលមានអសយដ� នដូចគា� នឹងស� បន័ ឬអង�ករ្រសប

ច្បោបដ់ៃទេទៀត ប៉ុែន�បុគ�លែតមយួ ឬបុគ�លេផ្សងេទៀត មានសិទ�ិចុះហត�េលខេនេពលែដលមនិមានេហតុ

ផលខងផ�ូវច្បោបឬ់េសដ�កចិ�ជាកែ់ស�ងស្រមាបក់រចតែ់ចងែបបេនាះ (ឧទហរណ៍ បុគ�លមយួចនំួនែដល

បេ្រមករជានាយកស្រមាប្់រក�មហុ៊នេ្រចន ែដលមានទីស� កក់រេនតំបនែ់តមយួ ។ល។)។ 

៣៧.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលេទបែតបេង�តេឡងថ�ីៗ េហយក្រមតិៃន្របាកប់េ�� 
ខ�ស់ជាងកររពឹំងទុក េបេ្រប�បេធៀបេទនឹង្របាកច់ណូំលរបស់ស� បនិកៃនស� បន័េនាះ។ 

៣៨.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ ែដលជាបព់កព់ន័�នឹងសកម�ភាពរបស់សមាគម ឬអង�ករ

មូលនិធែិដលមានេគាលេដជាបព់កព់ន័�នឹងករទមទរ ឬត្រម�វកររបស់អង�ករេភរវកម�។ 

៣៩.គណនីែដលបានេបកក�ុងនាមស� បន័្រសបច្បោប ់ សមាគម ឬអង�ករមូលនិធិែដលអចពកព់ន័�នឹងអង�ករ

េភរវកម� េហយែដលបង� ញពីចលនាសច់្របាក់ខ�ស់ជាងក្រមិត្របាក់ចំណូលែដលបានរពឹំងទុក។ 
 

ធនាគារកម�អន�រជាត ិនងិហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� 

៤០. អតិថិជនែដល្រត�វបានែណនាឱំ្យស� ល់េដយសខ បុ្រតសម�ន័�បរេទស ឬធនាគារេផ្សងេទៀតែដលមាន

មូលដ� នេនក�ុងតំបនស់ង្សយ័ (ឧទហរណ៍ ដូចជា្របេទសែដល្រគបដណ� បេ់ដយករផលិតេ្រគ�ងេញ�ន 
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ឬករចរចរេ្រគ�ងេញ�ន ្របេទសែដលកំណតេ់ដយអជា� ធរជាតិែដនដី ឬ្របេទសែដលមនិមានកិច�សហ

្របតិបត�ិកររបស់្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ)។ 

៤១.ករេ្រប្របាស់លិខិតឥណទន និងវធិីស�ស�ដៃទេទៀតៃនហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� េដម្បចីលនាមូលនិធិពី
្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ ែដលពណិជ�កម�ែបបេនះមនិសីុសង� កគ់ា� េទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ធម�ត

របស់អតិថិជន។ 

៤២.អតិថិជនែដលទូទតច់នំនួ្របាកេ់្រចន េហយេទៀងទត ់ រមួមាន្របតិបត�ិករតមេអឡិក្រត�និក (Wire 

transactions) ែដលមនិអចសមា� ល់អត�ស�� ណឱ្យបានច្បោស់លស់ ជា្របតិបត�ិករពិត្របាកដ ឬទទួល

ករទូទតច់ំនួនេ្រចននិងេទៀងទតព់ី្របេទសែដលមានករពកព់ន័�នឹងករផលិត ែកៃច� ឬលកេ់្រគ�ងេញ�ន

េដយអង�ករេភរវកម�ឬកែន�ងគា� នពន� (Tax heavens)។ 

៤៣.បេង�តសមតុល្យមានចំននួេ្រចន មនិ្រសបនឹងចំណូលែដលបានដឹងៃនអជីវកម�របស់អតិថិជន និងករេផ�រជា

បន�បនា� បេ់ទកនគ់ណនីេនបរេទស។ 

៤៤.ករេផ�រមូលនិធិតមេអឡិក្រត�និក ែដលមនិមានករពន្យល់ពីអតថិិជន េចញ ឬ ចូល ឬ គា� នករឆ�ងកតត់ម

រយៈគណន។ី 

៤៥.ករេស�សំុជាេរឿយៗ ឬករទូទតនូ់វមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ ឬរបូិយណត�ជិារបូិយបណ័� បរេទស ឬ

ឧបករណ៍អចជួញដូរេផ្សងេទៀត ែដលបានេចញផ្សោយ ឬជួញដូរពីបរេទស។ 

៤៦.អតិថិជនែដលេផ� ឬទទួលករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេទកន/់មកពី្របេទសគា� នពន� (Tax h eavens) 

ជាពិេសស្របសិនេប មនិមានេហតុផលអជីវកម�ជាកែ់ស�ង ស្រមាបក់រេផ�រ្របាកែ់បបេនះឬ ករេផ�រែដល

មនិសម្រសបេទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ឬ្របវត�ិអតិថជិន។ 
 

នេិយាជតិ នងិភា� កង់ររបស់្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ 

៤៧.ករផា� ស់ប�ូរអកប្បកិរយិារបស់និេយាជិត ឧទហរណ៍ ជីវភាពរស់េន ែដលមានករចយវយេ្រចន 

ករេចៀសវងមនិឈបស់្រមាកក�ុងេពលវសិ្សមកល។ 

៤៨.ករែ្រប្រប�លលទ�ផលករងររបស់និេយាជិត និងភា� កង់រ ឧទហរណ៍ ដូចជាបុគ�លិកែផ�កលកផ់លិតផលជា

សច្់របាក ់ែដលមានលទ�ផលករងរេកនេឡងេដយឥតរពំឹងទុក និងគួរឱ្យកតស់មា� ល់។ 

៤៩.កិច�្រពមេ្រព�ងណាមយួជាមយួភា� កង់រែដលអត�ស�� ណរបស់អត�គាហកចុងេ្រកយ ឬសមភាគីមនិ្រត�វ

បានបេ��ញឱ្យដឹង ែដលមានលក�ណៈផ�ុយនឹងនីតិវធិីធម�តស្រមាប្់របេភទអជីវកម�។ 

៥០.លទ�ផលករងរខ� ងំភា� មៗរបស់បុគ�លិក ក�ុងករទំនាកទ់ំនងជាពិេសស ឬក�ុងទនំាកទ់ំនងេសវធនាគារ ជា

សមា� ត ់ ដូចជាេសវធនាគារឯកជន ឬេសវអណត�ិព្យោបាល ឬករេកនេឡងភា� មៗៃន្រទព្យសម្បត�ិ/ករ

ចំណាយរបស់បុគ�លិកេនាះ។ 
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ឬករចរចរេ្រគ�ងេញ�ន ្របេទសែដលកំណតេ់ដយអជា� ធរជាតិែដនដី ឬ្របេទសែដលមនិមានកិច�សហ

្របតិបត�ិកររបស់្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ)។ 

៤១.ករេ្រប្របាស់លិខិតឥណទន និងវធិីស�ស�ដៃទេទៀតៃនហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� េដម្បចីលនាមូលនិធិពី
្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ ែដលពណិជ�កម�ែបបេនះមនិសីុសង� កគ់ា� េទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ធម�ត

របស់អតិថិជន។ 

៤២.អតិថិជនែដលទូទតច់នំនួ្របាកេ់្រចន េហយេទៀងទត ់ រមួមាន្របតិបត�ិករតមេអឡិក្រត�និក (Wire 

transactions) ែដលមនិអចសមា� ល់អត�ស�� ណឱ្យបានច្បោស់លស់ ជា្របតិបត�ិករពិត្របាកដ ឬទទួល

ករទូទតច់ំនួនេ្រចននិងេទៀងទតព់ី្របេទសែដលមានករពកព់ន័�នឹងករផលិត ែកៃច� ឬលកេ់្រគ�ងេញ�ន

េដយអង�ករេភរវកម�ឬកែន�ងគា� នពន� (Tax heavens)។ 

៤៣.បេង�តសមតុល្យមានចំននួេ្រចន មនិ្រសបនឹងចំណូលែដលបានដឹងៃនអជីវកម�របស់អតិថិជន និងករេផ�រជា

បន�បនា� បេ់ទកនគ់ណនីេនបរេទស។ 

៤៤.ករេផ�រមូលនិធិតមេអឡិក្រត�និក ែដលមនិមានករពន្យល់ពីអតថិិជន េចញ ឬ ចូល ឬ គា� នករឆ�ងកតត់ម

រយៈគណន។ី 

៤៥.ករេស�សំុជាេរឿយៗ ឬករទូទតនូ់វមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ ឬរបូិយណត�ជិារបូិយបណ័� បរេទស ឬ

ឧបករណ៍អចជួញដូរេផ្សងេទៀត ែដលបានេចញផ្សោយ ឬជួញដូរពីបរេទស។ 

៤៦.អតិថិជនែដលេផ� ឬទទួលករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេទកន/់មកពី្របេទសគា� នពន� (Tax h eavens) 

ជាពិេសស្របសិនេប មនិមានេហតុផលអជីវកម�ជាកែ់ស�ង ស្រមាបក់រេផ�រ្របាកែ់បបេនះឬ ករេផ�រែដល

មនិសម្រសបេទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ឬ្របវត�ិអតិថជិន។ 
 

នេិយាជតិ នងិភា� កង់ររបស់្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ 

៤៧.ករផា� ស់ប�ូរអកប្បកិរយិារបស់និេយាជិត ឧទហរណ៍ ជីវភាពរស់េន ែដលមានករចយវយេ្រចន 

ករេចៀសវងមនិឈបស់្រមាកក�ុងេពលវសិ្សមកល។ 

៤៨.ករែ្រប្រប�លលទ�ផលករងររបស់និេយាជិត និងភា� កង់រ ឧទហរណ៍ ដូចជាបុគ�លិកែផ�កលកផ់លិតផលជា

សច្់របាក ់ែដលមានលទ�ផលករងរេកនេឡងេដយឥតរពំឹងទុក និងគួរឱ្យកតស់មា� ល់។ 

៤៩.កិច�្រពមេ្រព�ងណាមយួជាមយួភា� កង់រែដលអត�ស�� ណរបស់អត�គាហកចុងេ្រកយ ឬសមភាគីមនិ្រត�វ

បានបេ��ញឱ្យដឹង ែដលមានលក�ណៈផ�ុយនឹងនីតិវធិីធម�តស្រមាប្់របេភទអជីវកម�។ 

៥០.លទ�ផលករងរខ� ងំភា� មៗរបស់បុគ�លិក ក�ុងករទំនាកទ់ំនងជាពិេសស ឬក�ុងទនំាកទ់ំនងេសវធនាគារ ជា

សមា� ត ់ ដូចជាេសវធនាគារឯកជន ឬេសវអណត�ិព្យោបាល ឬករេកនេឡងភា� មៗៃន្រទព្យសម្បត�ិ/ករ

ចំណាយរបស់បុគ�លិកេនាះ។ 
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ធនាគារកម�ឯកជន នងិេសវកម�អណត�ពិ្យោបាល 

៥១.អ�កផ�ល់គណនីធនាគារកម�ឯកជន និងគណនីអណត�ិព្យោបាល ែដលេផ�រគណនីពីគណនីរបស់ពួកេគេទឱ្យ

ភាគីេផ្សងេទៀត ឬអត�្របេយាជនអ៍ជីវកម�ៃនភា� កង់រកនក់បគ់ណន ីឬអត�គាហកេផ្សងេទៀត។ 
 

កម�ែីដលមាន នងិគា� នករធានា 

៥២.អតិថិជនែដលទូទតឥ់ណទនមានប��  េដយឥតរពំឹងទុក។ 

៥៣.ករេស�សំុខ�ីេដយដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិេន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬេនតតីយភាគីែដល្របភព

េដមរបស់្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិ្រត�វបានដឹង ឬ្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងស� នភាពរបស់អតិថិជន។ 

៥៤.សំេណ សំុរបស់អតិថិជនឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុផ�ល់ ឬចតែ់ចងកររមួចំែណកហិរ�� វត�ុដល់កិច�

សន្យោណាមយួ ែដលមនិមានភាពច្បោស់លស់ ជាពិេសសជាបព់កព់ន័�នឹង្រទព្យសម្បត�ិ។ 

៥៥. អតិថិជនែដលទូទតេ់ដយែផ�ក ឬទងំ្រស�ង ចំេពះឥណទនែដលមានវត�ុប�� ំជាអចលន្រទព្យ 

(Mortgage Loan) និង្រទព្យេផ្សងៗេទៀតែដលមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងសមត�ភាពរកចំណូល ឬមូលដ� ន្រទព្យ

សកម�របស់ពួកេគ។ 
 

ករេផ�រ្របាកត់មេអឡិក្រត�នកិ (Wire Transfer) 

៥៦.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកែដលត្រម�វឱ្យេធ�េឡងមានចំនួនតចិតួច េដយព្យោយាមេចៀសវងត្រម�វករៃនករ

សមា� ល់អត�ស�� ណ ឬរយករណ៍។ 

៥៧.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេទកនឬ់ស្រមាបបុ់គ�លែដលមនិ្រត�វបានេគផ�ល់ឱ្យពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ 

ឬពីបុគ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ 

៥៨.ករេ្រប្របាស់គណនីអជីវកម� ឬផា� ល់ខ�ួនចំរះុ ឬគណនីរបស់អង�ករមនិរក្របាកច់ំេណញ ឬសប្ុបរសធម៌

េដម្ប្ីរបមូល និងបនា� បម់កបែង�រមូលនិធិភា� មៗ ឬក�ុងរយៈេពលដខ៏�ីេទឱ្យអត�គាហកតូចៗេនបរេទស។ 

 

បគុ�លិកលក�ណៈរបស់អតថិជិន ឬសកម�ភាពអជីវកម�របស់ពកួេគ 

៥៩.មូលនិធិបានមកពីអជីវកម� ែដលជាកម�សិទ�ិរបស់បគុ�លមយួចំននួឬជាបព់កព់ន័�នឹងបុគ�លមយួចំននួ ែដល

មាន្របភពេដមមកពី្របេទសែដលមានករ្រព�យបារម�ដូចគា�  េដយេធ�សកម�ភាពជាតំណាងឱ្យ្របេភទ

អជីវកម�្រសេដៀងគា� ។ 

៦០.អសយដ� នរមួគា� របស់បុគ�លមយួចនំួនែដលពកព់ន័�នឹង្របតបិត�ិករជាសច្់របាក ់ ជាពិេសសេនេពល

ែដលអសយដ� នជាទីតងំអជីវកម� និង/ឬហកដូ់ចជាទកទ់ងនឹងមុខរបរែដលបានេលកេឡង (ឧទហរណ៍ 

ដូចជា និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមុខរបរ បុគ�លែដលេធ�ករេដយខ�ួនឯង ។ល។) 

៦១.មុខរបរែដលបានេលកេឡងេដយអតិថិជនមនិសីុគា� េទនឹងក្រមតិ ឬ្របេភទសកម�ភាព (ឧទហរណ៍ ដូចជា 

និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមខុរបរែដលទទួល ឬេផ�្របាកច់ំនួនេ្រចនតមេអឡិក្រត�និក ឬដក្របាកជ់ាេរៀងរល់

េពលនូវចំនួនអតិបរមា េនកែន�ងជាេ្រចនៃនតំបនភ់ូមសិ�ស�ដធ៏ំទូលយមយួ) ។ 
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ធនាគារកម�ឯកជន នងិេសវកម�អណត�ពិ្យោបាល 

៥១.អ�កផ�ល់គណនីធនាគារកម�ឯកជន និងគណនីអណត�ិព្យោបាល ែដលេផ�រគណនីពីគណនីរបស់ពួកេគេទឱ្យ

ភាគីេផ្សងេទៀត ឬអត�្របេយាជនអ៍ជីវកម�ៃនភា� កង់រកនក់បគ់ណន ីឬអត�គាហកេផ្សងេទៀត។ 
 

កម�ែីដលមាន និងគា� នករធានា 

៥២.អតិថិជនែដលទូទតឥ់ណទនមានប��  េដយឥតរពឹំងទុក។ 

៥៣.ករេស�សំុខ�ីេដយដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិេន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬេនតតីយភាគីែដល្របភព

េដមរបស់្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិ្រត�វបានដឹង ឬ្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងស� នភាពរបស់អតិថិជន។ 

៥៤.សំេណ សំុរបស់អតិថិជនឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុផ�ល់ ឬចតែ់ចងកររមួចំែណកហិរ�� វត�ុដល់កិច�

សន្យោណាមយួ ែដលមនិមានភាពច្បោស់លស់ ជាពិេសសជាបព់កព់ន័�នឹង្រទព្យសម្បត�ិ។ 

៥៥. អតិថិជនែដលទូទតេ់ដយែផ�ក ឬទងំ្រស�ង ចំេពះឥណទនែដលមានវត�ុប�� ំជាអចលន្រទព្យ 

(Mortgage Loan) និង្រទព្យេផ្សងៗេទៀតែដលមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងសមត�ភាពរកចំណូល ឬមូលដ� ន្រទព្យ

សកម�របស់ពួកេគ។ 
 

ករេផ�រ្របាកត់មេអឡិក្រត�នកិ (Wire Transfer) 

៥៦.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកែដលត្រម�វឱ្យេធ�េឡងមានចំនួនតិចតួច េដយព្យោយាមេចៀសវងត្រម�វករៃនករ

សមា� ល់អត�ស�� ណ ឬរយករណ៍។ 

៥៧.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេទកនឬ់ស្រមាបបុ់គ�លែដលមនិ្រត�វបានេគផ�ល់ឱ្យពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ 

ឬពីបុគ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ 

៥៨.ករេ្រប្របាស់គណនីអជីវកម� ឬផា� ល់ខ�ួនចំរះុ ឬគណនីរបស់អង�ករមនិរក្របាកច់ំេណញ ឬសប្ុបរសធម៌

េដម្ប្ីរបមូល និងបនា� បម់កបែង�រមូលនិធិភា� មៗ ឬក�ុងរយៈេពលដខ៏�ីេទឱ្យអត�គាហកតូចៗេនបរេទស។ 

 

បគុ�លិកលក�ណៈរបស់អតថិជិន ឬសកម�ភាពអជីវកម�របស់ពកួេគ 

៥៩.មូលនិធិបានមកពីអជីវកម� ែដលជាកម�សិទ�ិរបស់បគុ�លមយួចំននួឬជាបព់កព់ន័�នឹងបុគ�លមយួចំននួ ែដល

មាន្របភពេដមមកពី្របេទសែដលមានករ្រព�យបារម�ដូចគា�  េដយេធ�សកម�ភាពជាតំណាងឱ្យ្របេភទ

អជីវកម�្រសេដៀងគា� ។ 

៦០.អសយដ� នរមួគា� របស់បុគ�លមយួចនំួនែដលពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករជាសច្់របាក ់ ជាពិេសសេនេពល

ែដលអសយដ� នជាទីតងំអជីវកម� និង/ឬហកដូ់ចជាទកទ់ងនឹងមុខរបរែដលបានេលកេឡង (ឧទហរណ៍ 

ដូចជា និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមុខរបរ បុគ�លែដលេធ�ករេដយខ�ួនឯង ។ល។) 

៦១.មុខរបរែដលបានេលកេឡងេដយអតិថិជនមនិសីុគា� េទនឹងក្រមតិ ឬ្របេភទសកម�ភាព (ឧទហរណ៍ ដូចជា 

និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមខុរបរែដលទទួល ឬេផ�្របាកច់ំនួនេ្រចនតមេអឡិក្រត�និក ឬដក្របាកជ់ាេរៀងរល់

េពលនូវចំនួនអតិបរមា េនកែន�ងជាេ្រចនៃនតំបនភ់ូមសិ�ស�ដធ៏ំទូលយមយួ) ។ 
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៦២.ទកទ់ិននឹងអង�ករមនិរក្របាកច់ំេណញ ឬសប្ុបរសធម ៌ ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ្រត�វេធ�េឡង េដយមនិមាន 

េគាលបំណងេសដ�កិច�សមេហតុផល ឬមនិជាបព់កព់ន័�េទនឹងសកម�ភាពអង�ករេនាះ និងភាគីេផ្សងេទៀត 

េនក�ុង្របតិបត�ិករេនះ។ 

៦៣.ភាពមនិសីុសង� កគ់ា� ែដលមនិមានករពន្យល់ ែដលេកតេចញពីដំេណ ករៃនករកំណតអ់ត�ស�� ណ ឬករ

េផ��ងផា� តអ់តិថជិន (ឧទហរណ៍ ្របេទសតងំទីលំេនបច�ុប្បន� ឬពីមនុ ្របេទសែដលេចញលិខិតឆ�ងែដន 

្របេទសែដលបានទស្សនកិច�េដយែផ�កេលលិខិតឆ�ងែដន ្រពមទងំឯកសរេផ្សងៗែដលប�� កព់ីឈ� ះ 

អសយដ� ន និងៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត)។ 

 

្របតបិត�កិរជាបព់កព់ន័�នងឹទកីែន�ងែដលមានករ្រព�យបារម� 

៦៤.ករដក្់របាកប់េ�� ែដលេធ�េឡងជាបន�បនា� បក់�ុងរយៈេពលដខ៏� ី េដយអ�កេផ�រ្របាកត់មេអឡិក្រត�នកិ ជា

ពិេសស េទកនឬ់ឆ�ងកតទ់ីកែន�ងែដលមានករ្រព�យបារម� (ឧទហរណ៍ ្របេទសែដល្រត�វបានកំណត់

េដយអជា� ធរជាតិែដនដ ីឬ្របេទសែដលមនិមានកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួ្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ។) 

៦៥.គណនីអជីវកម�ែដលេធ�ករេផ�្របាកត់មេអឡិក្រត�នកិេចញ-ចូលមានចំននួេ្រចនបានេកតេឡង និងមនិមាន

សកម�ភាពអជីវកម� ឬេគាលេដេសដ�កិច�ជាកល់ក ់ ជាពិេសសេនេពលែដលសកម�ភាពេផ�រ្របាកេ់នះេធ�
េឡងេទកន ់ឆ�ងកត ់មកពកីែន�ងែដលមានករ្រព�យបារម�។ 

៦៦.អតិថិជនែដលទទួលបានឧបករណ៍ឥណទន ឬជាបព់កព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ែដល

ពកព់ន័�នឹងចលនាមូលនិធិេទកន ់ ឬមកពកីែន�ងែដលមានករបារម� េនេពលែដលមនិមានេហតុផល 

អជីវកម�សម្រសបក�ុងករទនំាកទ់ំនងទីកែន�ងទងំេនាះ ។ 
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ឬករចរចរេ្រគ�ងេញ�ន ្របេទសែដលកំណតេ់ដយអជា� ធរជាតិែដនដ ី ឬ្របេទសែដលមនិមានកិច�សហ

្របតិបត�ិកររបស់្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ)។ 

៤១.ករេ្រប្របាស់លិខិតឥណទន និងវធិីស�ស�ដៃទេទៀតៃនហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� េដម្បចីលនាមូលនធិិពី
្របេទសមយួេទ្របេទសមយួ ែដលពណិជ�កម�ែបបេនះមនិសីុសង� កគ់ា� េទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ធម�ត

របស់អតិថិជន។ 

៤២.អតិថិជនែដលទូទតច់នំនួ្របាកេ់្រចន េហយេទៀងទត ់ រមួមាន្របតិបត�ិករតមេអឡិក្រត�និក (Wire 

transactions) ែដលមនិអចសមា� ល់អត�ស�� ណឱ្យបានច្បោស់លស់ ជា្របតិបត�ិករពិត្របាកដ ឬទទួល

ករទូទតច់ំនួនេ្រចននិងេទៀងទតព់ី្របេទសែដលមានករពកព់ន័�នឹងករផលិត ែកៃច� ឬលកេ់្រគ�ងេញ�ន

េដយអង�ករេភរវកម�ឬកែន�ងគា� នពន� (Tax heavens)។ 

៤៣.បេង�តសមតុល្យមានចំននួេ្រចន មនិ្រសបនឹងចំណូលែដលបានដឹងៃនអជីវកម�របស់អតិថិជន និងករេផ�រជា

បន�បនា� បេ់ទកនគ់ណនីេនបរេទស។ 

៤៤.ករេផ�រមូលនិធិតមេអឡិក្រត�និក ែដលមនិមានករពន្យល់ពីអតថិិជន េចញ ឬ ចូល ឬ គា� នករឆ�ងកតត់ម

រយៈគណន។ី 

៤៥.ករេស�សំុជាេរឿយៗ ឬករទូទតនូ់វមូលប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ ឬរបូិយណត�ជិារបូិយបណ័� បរេទស ឬ

ឧបករណ៍អចជួញដូរេផ្សងេទៀត ែដលបានេចញផ្សោយ ឬជួញដូរពីបរេទស។ 

៤៦.អតិថិជនែដលេផ� ឬទទួលករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេទកន/់មកពី្របេទសគា� នពន� (Tax h eavens) 

ជាពិេសស្របសិនេប មនិមានេហតុផលអជីវកម�ជាកែ់ស�ង ស្រមាបក់រេផ�រ្របាកែ់បបេនះឬ ករេផ�រែដល

មនិសម្រសបេទនឹងសកម�ភាពអជីវកម�ឬ្របវត�ិអតិថជិន។ 
 

នេិយាជតិ នងិភា� កង់ររបស់្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ 

៤៧.ករផា� ស់ប�ូរអកប្បកិរយិារបស់និេយាជិត ឧទហរណ៍ ជីវភាពរស់េន ែដលមានករចយវយេ្រចន 

ករេចៀសវងមនិឈបស់្រមាកក�ុងេពលវសិ្សមកល។ 

៤៨.ករែ្រប្រប�លលទ�ផលករងររបស់និេយាជិត និងភា� កង់រ ឧទហរណ៍ ដូចជាបុគ�លិកែផ�កលកផ់លិតផលជា

សច្់របាក ់ែដលមានលទ�ផលករងរេកនេឡងេដយឥតរពំឹងទុក និងគួរឱ្យកតស់មា� ល់។ 

៤៩.កិច�្រពមេ្រព�ងណាមយួជាមយួភា� កង់រែដលអត�ស�� ណរបស់អត�គាហកចុងេ្រកយ ឬសមភាគីមនិ្រត�វ

បានបេ��ញឱ្យដឹង ែដលមានលក�ណៈផ�ុយនឹងនីតិវធិីធម�តស្រមាប្់របេភទអជីវកម�។ 

៥០.លទ�ផលករងរខ� ងំភា� មៗរបស់បុគ�លិក ក�ុងករទំនាកទ់ំនងជាពិេសស ឬក�ុងទនំាកទ់ំនងេសវធនាគារ ជា

សមា� ត ់ ដូចជាេសវធនាគារឯកជន ឬេសវអណត�ិព្យោបាល ឬករេកនេឡងភា� មៗៃន្រទព្យសម្បត�ិ/ករ

ចំណាយរបស់បុគ�លិកេនាះ។ 
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ធនាគារកម�ឯកជន នងិេសវកម�អណត�ពិ្យោបាល 

៥១.អ�កផ�ល់គណនីធនាគារកម�ឯកជន និងគណនីអណត�ិព្យោបាល ែដលេផ�រគណនីពីគណនីរបស់ពួកេគេទឱ្យ

ភាគីេផ្សងេទៀត ឬអត�្របេយាជនអ៍ជីវកម�ៃនភា� កង់រកនក់បគ់ណន ីឬអត�គាហកេផ្សងេទៀត។ 
 

កម�ែីដលមាន និងគា� នករធានា 

៥២.អតិថិជនែដលទូទតឥ់ណទនមានប��  េដយឥតរពឹំងទុក។ 

៥៣.ករេស�សំុខ�ីេដយដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិេន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬេនតតីយភាគីែដល្របភព

េដមរបស់្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិ្រត�វបានដឹង ឬ្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងស� នភាពរបស់អតិថិជន។ 

៥៤.សំេណ សំុរបស់អតិថិជនឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុផ�ល់ ឬចតែ់ចងកររមួចំែណកហិរ�� វត�ុដល់កិច�

សន្យោណាមយួ ែដលមនិមានភាពច្បោស់លស់ ជាពិេសសជាបព់កព់ន័�នឹង្រទព្យសម្បត�ិ។ 

៥៥. អតិថិជនែដលទូទតេ់ដយែផ�ក ឬទងំ្រស�ង ចំេពះឥណទនែដលមានវត�ុប�� ំជាអចលន្រទព្យ 

(Mortgage Loan) និង្រទព្យេផ្សងៗេទៀតែដលមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងសមត�ភាពរកចំណូល ឬមូលដ� ន្រទព្យ

សកម�របស់ពួកេគ។ 
 

ករេផ�រ្របាកត់មេអឡិក្រត�នកិ (Wire Transfer) 

៥៦.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកែដលត្រម�វឱ្យេធ�េឡងមានចំនួនតិចតួច េដយព្យោយាមេចៀសវងត្រម�វករៃនករ

សមា� ល់អត�ស�� ណ ឬរយករណ៍។ 

៥៧.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេទកនឬ់ស្រមាបបុ់គ�លែដលមនិ្រត�វបានេគផ�ល់ឱ្យពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ 

ឬពីបុគ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ 

៥៨.ករេ្រប្របាស់គណនីអជីវកម� ឬផា� ល់ខ�ួនចំរះុ ឬគណនីរបស់អង�ករមនិរក្របាកច់ំេណញ ឬសប្ុបរសធម៌

េដម្ប្ីរបមូល និងបនា� បម់កបែង�រមូលនិធិភា� មៗ ឬក�ុងរយៈេពលដខ៏�ីេទឱ្យអត�គាហកតូចៗេនបរេទស។ 

 

បគុ�លិកលក�ណៈរបស់អតថិជិន ឬសកម�ភាពអជីវកម�របស់ពកួេគ 

៥៩.មូលនិធិបានមកពីអជីវកម� ែដលជាកម�សិទ�ិរបស់បគុ�លមយួចំននួឬជាបព់កព់ន័�នឹងបុគ�លមយួចំននួ ែដល

មាន្របភពេដមមកពី្របេទសែដលមានករ្រព�យបារម�ដូចគា�  េដយេធ�សកម�ភាពជាតំណាងឱ្យ្របេភទ

អជីវកម�្រសេដៀងគា� ។ 

៦០.អសយដ� នរមួគា� របស់បុគ�លមយួចនំួនែដលពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករជាសច្់របាក ់ ជាពិេសសេនេពល

ែដលអសយដ� នជាទីតងំអជីវកម� និង/ឬហកដូ់ចជាទកទ់ងនឹងមុខរបរែដលបានេលកេឡង (ឧទហរណ៍ 

ដូចជា និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមុខរបរ បុគ�លែដលេធ�ករេដយខ�ួនឯង ។ល។) 

៦១.មុខរបរែដលបានេលកេឡងេដយអតិថិជនមនិសីុគា� េទនឹងក្រមតិ ឬ្របេភទសកម�ភាព (ឧទហរណ៍ ដូចជា 

និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមខុរបរែដលទទួល ឬេផ�្របាកច់ំនួនេ្រចនតមេអឡិក្រត�និក ឬដក្របាកជ់ាេរៀងរល់

េពលនូវចំនួនអតិបរមា េនកែន�ងជាេ្រចនៃនតំបនភ់ូមសិ�ស�ដធ៏ំទូលយមយួ) ។ 
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ធនាគារកម�ឯកជន នងិេសវកម�អណត�ពិ្យោបាល 

៥១.អ�កផ�ល់គណនីធនាគារកម�ឯកជន និងគណនីអណត�ិព្យោបាល ែដលេផ�រគណនីពីគណនីរបស់ពួកេគេទឱ្យ

ភាគីេផ្សងេទៀត ឬអត�្របេយាជនអ៍ជីវកម�ៃនភា� កង់រកនក់បគ់ណន ីឬអត�គាហកេផ្សងេទៀត។ 
 

កម�ែីដលមាន នងិគា� នករធានា 

៥២.អតិថិជនែដលទូទតឥ់ណទនមានប��  េដយឥតរពឹំងទុក។ 

៥៣.ករេស�សំុខ�ីេដយដកប់�� ំ្រទព្យសម្បត�ិេន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ឬេនតតីយភាគីែដល្របភព

េដមរបស់្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិ្រត�វបានដឹង ឬ្រទព្យសម្បត�ិេនាះមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងស� នភាពរបស់អតិថិជន។ 

៥៤.សំេណ សំុរបស់អតិថិជនឱ្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុផ�ល់ ឬចតែ់ចងកររមួចំែណកហិរ�� វត�ុដល់កិច�

សន្យោណាមយួ ែដលមនិមានភាពច្បោស់លស់ ជាពិេសសជាបព់កព់ន័�នឹង្រទព្យសម្បត�ិ។ 

៥៥. អតិថិជនែដលទូទតេ់ដយែផ�ក ឬទងំ្រស�ង ចំេពះឥណទនែដលមានវត�ុប�� ំជាអចលន្រទព្យ 

(Mortgage Loan) និង្រទព្យេផ្សងៗេទៀតែដលមនិសីុសង� កគ់ា� នឹងសមត�ភាពរកចំណូល ឬមូលដ� ន្រទព្យ

សកម�របស់ពួកេគ។ 
 

ករេផ�រ្របាកត់មេអឡិក្រត�នកិ (Wire Transfer) 

៥៦.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកែដលត្រម�វឱ្យេធ�េឡងមានចំនួនតិចតួច េដយព្យោយាមេចៀសវងត្រម�វករៃនករ

សមា� ល់អត�ស�� ណ ឬរយករណ៍។ 

៥៧.ករេផ�រតមេអឡិក្រត�និកេទកនឬ់ស្រមាបបុ់គ�លែដលមនិ្រត�វបានេគផ�ល់ឱ្យពត័ម៌ានស�ីពីអ�កេផ�ម្របតិបត�ិករ 

ឬពីបុគ�លែដលេធ�្របតិបត�ិករជំនួស។ 

៥៨.ករេ្រប្របាស់គណនីអជីវកម� ឬផា� ល់ខ�ួនចំរះុ ឬគណនីរបស់អង�ករមនិរក្របាកច់ំេណញ ឬសប្ុបរសធម៌

េដម្ប្ីរបមូល និងបនា� បម់កបែង�រមូលនិធិភា� មៗ ឬក�ុងរយៈេពលដខ៏�ីេទឱ្យអត�គាហកតូចៗេនបរេទស។ 

 

បគុ�លិកលក�ណៈរបស់អតថិជិន ឬសកម�ភាពអជីវកម�របស់ពកួេគ 

៥៩.មូលនិធិបានមកពីអជីវកម� ែដលជាកម�សិទ�ិរបស់បគុ�លមយួចំននួឬជាបព់កព់ន័�នឹងបុគ�លមយួចំននួ ែដល

មាន្របភពេដមមកពី្របេទសែដលមានករ្រព�យបារម�ដូចគា�  េដយេធ�សកម�ភាពជាតំណាងឱ្យ្របេភទ

អជីវកម�្រសេដៀងគា� ។ 

៦០.អសយដ� នរមួគា� របស់បុគ�លមយួចនំួនែដលពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករជាសច្់របាក ់ ជាពិេសសេនេពល

ែដលអសយដ� នជាទីតងំអជីវកម� និង/ឬហកដូ់ចជាទកទ់ងនឹងមុខរបរែដលបានេលកេឡង (ឧទហរណ៍ 

ដូចជា និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមុខរបរ បុគ�លែដលេធ�ករេដយខ�ួនឯង ។ល។) 

៦១.មុខរបរែដលបានេលកេឡងេដយអតិថិជនមនិសីុគា� េទនឹងក្រមតិ ឬ្របេភទសកម�ភាព (ឧទហរណ៍ ដូចជា 

និស្សតិ ឬបុគ�លគា� នមខុរបរែដលទទួល ឬេផ�្របាកច់ំនួនេ្រចនតមេអឡិក្រត�និក ឬដក្របាកជ់ាេរៀងរល់

េពលនូវចំនួនអតិបរមា េនកែន�ងជាេ្រចនៃនតំបនភ់ូមសិ�ស�ដធ៏ំទូលយមយួ) ។ 
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៦២.ទកទ់ិននឹងអង�ករមនិរក្របាកច់ំេណញ ឬសប្ុបរសធម ៌ ្របតិបត�ិករហិរ�� វត�ុ្រត�វេធ�េឡង េដយមនិមាន 

េគាលបំណងេសដ�កចិ�សមេហតុផល ឬមនិជាបព់កព់ន័�េទនឹងសកម�ភាពអង�ករេនាះ និងភាគីេផ្សងេទៀត 

េនក�ុង្របតិបត�ិករេនះ។ 

៦៣.ភាពមនិសីុសង� កគ់ា� ែដលមនិមានករពន្យល់ ែដលេកតេចញពីដំេណ ករៃនករកំណតអ់ត�ស�� ណ ឬករ

េផ��ងផា� តអ់តិថជិន (ឧទហរណ៍ ្របេទសតងំទីលំេនបច�ុប្បន� ឬពីមនុ ្របេទសែដលេចញលិខិតឆ�ងែដន 

្របេទសែដលបានទស្សនកិច�េដយែផ�កេលលិខិតឆ�ងែដន ្រពមទងំឯកសរេផ្សងៗែដលប�� កព់ីឈ� ះ 

អសយដ� ន និងៃថ�ែខឆា� កំំេណ ត)។ 

 

្របតបិត�កិរជាបព់កព់ន័�នងឹទកីែន�ងែដលមានករ្រព�យបារម� 

៦៤.ករដក្់របាកប់េ�� ែដលេធ�េឡងជាបន�បនា� បក់�ុងរយៈេពលដខ៏� ី េដយអ�កេផ�រ្របាកត់មេអឡិក្រត�និក ជា

ពិេសស េទកនឬ់ឆ�ងកតទ់ីកែន�ងែដលមានករ្រព�យបារម� (ឧទហរណ៍ ្របេទសែដល្រត�វបានកំណត់

េដយអជា� ធរជាតិែដនដ ីឬ្របេទសែដលមនិមានកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួ្រក�មករងរហិរ�� វត�ុ។) 

៦៥.គណនីអជីវកម�ែដលេធ�ករេផ�្របាកត់មេអឡិក្រត�និកេចញ-ចូលមានចំននួេ្រចនបានេកតេឡង និងមនិមាន

សកម�ភាពអជីវកម� ឬេគាលេដេសដ�កិច�ជាកល់ក ់ ជាពិេសសេនេពលែដលសកម�ភាពេផ�រ្របាកេ់នះេធ�
េឡងេទកន ់ឆ�ងកត ់មកពកីែន�ងែដលមានករ្រព�យបារម�។ 

៦៦.អតិថិជនែដលទទួលបានឧបករណ៍ឥណទន ឬជាបព់កព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករហិរ��ប្បទនពណិជ�កម� ែដល

ពកព់ន័�នងឹចលនាមូលនិធិេទកន ់ ឬមកពីកែន�ងែដលមានករបារម� េនេពលែដលមនិមានេហតុផល 

អជីវកម�សម្រសបក�ុងករទនំាកទ់ំនងទីកែន�ងទងំេនាះ ។ 
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វិធានគណេនយ្យ

និងព័ត៌មានឥណទន



វិធានគណេនយ្យ

និងព័ត៌មានឥណទន



ធ៧-០០-៥០ ្រប.ក                             
្របកស 

ស�ពី ី
 ដំេណ រករគណេនយ្យកម�ស្រមាប្់របតិបត�ិកររបូិយបណ័�  

3 

្របករ ១.- 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យមយួចនំួន្រត�វបានកំណតនិ់យមនយ័ដូចខងេ្រកម៖ 

១- របូយិវត�ុរយករណ៍ មាននយ័ថា របូិយវត�ុែដលបានេ្របស្រមាបក់ត្់រតគណនី និងស្រមាបេ់ធ�របាយ 

 ករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ស�ិតេនក�ុងរយៈេពលបេណា� ះអសន�ៃនករងរគណេនយ្យ ្របាកដុ់ល� រអមរកិ 

 ្រត�វបានេ្របជារបូិយវត�ុរយករណ៍ រហូតដល់េពលណាែដលដំេណ រករបដិដុល� របូនីយកម�

 េសដ�កិច�កម�ុជាបានេជឿនេលឿនសម្រសប។  

២ - របូយិបណ័�  មាននយ័ថារបូិយបណ័� េ្រកពីរបូិយវត�ុរយករណ៍របស់្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។  

៣- អ្រតប�ូរ្របាក ់ មាននយ័ថាអនុបាតរវងមយួឯកត� ៃនរបិូយវត�ុមយួ និងចនំួនទឹក្របាកជ់ារបូិយវត�ុ 

 មយួេទៀត ែដលក�ុងេនាះ ឯកត� េនះអច្រត�វបានប�ូរពីមយួេទមយួក�ុងេពលកណំតម់យួ។ 

៤- អ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (spot rate) មាននយ័ថា អ្រតប�ូរ្របាកែ់ដលបានកណំតស់្រមាប ់្របតិបត�ិករ

ប�ូរេដយ្របគល់្របាកដ់ល់ៃដភា� ម។ 

៥- អ្រតប�ូរ្របាកម់ានកលកណំត់ (forward rate) មាននយ័ថា អ្រតប�ូរ្របាកែ់ដលបានកំណត ់

េនក�ុងកិច�សន្យោប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទច្បោស់លស់មយួេទអនាគត។ 

៦- អ្រតប�ូរ្របាកេ់នេពលបទិ (closing rate) មាននយ័ថា អ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដនាកលបរេិច�ទ 

ៃនករេធ�តរងតុល្យករ។ 

៧- ្របតបិត�កិរជារបូយិបណ័�  មាននយ័ថា ្របតិបត�ិករមយួែដល្រត�វចរកិឬទមទរឱ្យទូទតជ់ា 

 របូិយបណ័�  រមួប��ូ លទងំ្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកែ់ដលបេង�តឱ្យមានស� នភាពប�ូរ្របាក ់ (foreign  

 exchange position)។ 
្របករ ២.-  

្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� ្រត�វបានកត្់រត្រសបតមប��ត�ិែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ ដូេច�ះ 

្របពន័�គណេនយ្យេ្រប្របាស់េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតបានេរៀបចំយ៉ាងណា      េដម្បអីចផ�ល់

ពត័ម៌ានែដលត្រម�វេដយ្របកសេនះ។  

េលហៈធាតុមានតៃម�ដូចជា មាស និង ្របាក ់ ែដល្រត�វបានរក្សោទុកតមទ្រមងែ់ដលអចជួញដូរ 

បាន្រត�វអនុវត�តមវធិានៃនករវយតៃម� ែដលមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ។ 
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្របករ ៣.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកត្់រត្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ ឬមានកលកណំតក់�ុងគណន ី

ែដលបានេបក និងចរកិតម្របេភទរបូិយបណ័� នីមយួៗ ែដលបានេ្រប។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញឬករលករ់បូិយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់មនិបាន

ពន្យោរេពល ឬបានពន្យោរែតក�ុងរយៈេពលជាទំលប ់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ។ ដូេច�ះ 

កិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (Spot Contract)   ្រត�វបានឱ្យនិយមនយ័ថាជាកចិ�សន្យោប�ូរ្របាកណ់ាមយួ ក�ុងរយៈ 

េពល២ៃថ�េធ�ករ (2 business days)   ៃនកលវសន� (maturity)   េលកែលងែតរយៈេពលខ�ីជាងរយៈេពល 

ជាទំលប ់ឬ ទមទរេដយទីផ្សោរក�ុង្រស�ក។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញ ឬ ករលករ់បូិយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់សំេរច 

ពន្យោររយៈេពលជាទំលបែ់វងជាង២ៃថ�េធ�ករ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់(forward

contracts)។ 

្របករ ៤.-  

បដិភាគៃនករកត្់រតគណេនយ្យរបិូយបណ័� ទកទ់ងេទនឹង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់ ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ែដលជាបទ់កទ់ងដល់ស� នភាពរបូិយបណ័�  (foreign currency position)   ្រត�វបានកត្់រតក�ុងគណនី
ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬេ្រកតរងតុល្យករ និងចរកិេទតម្របេភទរបិូយបណ័� ែដលបាន

េ្រប។ 

ករកត្់រតគណេនយ្យជារបិូយវត�ុរយករណ៍ែដលទកទ់ងជាមយួ្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក្់រត�វបានចុះ

ប�� ិក ក�ុងគណនបីដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬ េ្រកតរងតុល្យករ។ 

ជាលទ�ផល ្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� និងជារបូិយវត�ុរយករណ៍្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងេសៀវេភធំ 

(Ledger)   សម្រសប   េហយេសៀវេភធំនីមយួៗ្រត�វមានតុល្យភាពេដយេ្របគណនីឆ�ុះប�� ំង (mirror 

accounts)    ដូចខងេ្រកម ៖ 

  * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបូិយបណ័� ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នេ្រកតរងតុល្យករ 

   * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបូិយវត�ុរយករណ៍សមមូល (ឬតៃម�បដិភាគ) ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនេ្រកតរងតុល្យករ ។  

្របករ ៥.-  

េដមទុនែដលបានមកពីករទិញ ឬលកក់�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (foreign exchange 

transactions) ែដលមានកលវសន� (maturity) ជាទំលប២់ៃថ�េធ�ករ និងក�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកម់ាន  

កលកំណត ់ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងគណនីេ្រកតរងតុល្យករសម្រសបនាកលបរេិច�ទែដល្របតិបត�ិករេកតេឡង។ 

749



771

ធ៧-០០-៥០ ្រប.ក                             
្របកស 

ស�ពី ី
 ដំេណ រករគណេនយ្យកម�ស្រមាប្់របតិបត�ិកររបូិយបណ័�  

3 

្របករ ១.- 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ ពក្យមយួចនំួន្រត�វបានកំណតនិ់យមនយ័ដូចខងេ្រកម៖ 

១- របូយិវត�ុរយករណ៍ មាននយ័ថា របូិយវត�ុែដលបានេ្របស្រមាបក់ត្់រតគណនី និងស្រមាបេ់ធ�របាយ 

 ករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ស�ិតេនក�ុងរយៈេពលបេណា� ះអសន�ៃនករងរគណេនយ្យ ្របាកដុ់ល� រអមរកិ 

 ្រត�វបានេ្របជារបូិយវត�ុរយករណ៍ រហូតដល់េពលណាែដលដំេណ រករបដិដុល� របូនីយកម�

 េសដ�កិច�កម�ុជាបានេជឿនេលឿនសម្រសប។  

២ - របូយិបណ័�  មាននយ័ថារបូិយបណ័� េ្រកពីរបូិយវត�ុរយករណ៍របស់្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។  

៣- អ្រតប�ូរ្របាក ់ មាននយ័ថាអនុបាតរវងមយួឯកត� ៃនរបិូយវត�ុមយួ និងចនំួនទឹក្របាកជ់ារបូិយវត�ុ 

 មយួេទៀត ែដលក�ុងេនាះ ឯកត� េនះអច្រត�វបានប�ូរពីមយួេទមយួក�ុងេពលកណំតម់យួ។ 

៤- អ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (spot rate) មាននយ័ថា អ្រតប�ូរ្របាកែ់ដលបានកណំតស់្រមាប ់្របតិបត�ិករ

ប�ូរេដយ្របគល់្របាកដ់ល់ៃដភា� ម។ 

៥- អ្រតប�ូរ្របាកម់ានកលកណំត់ (forward rate) មាននយ័ថា អ្រតប�ូរ្របាកែ់ដលបានកំណត ់

េនក�ុងកិច�សន្យោប�ូរ្របាកន់ាកលបរេិច�ទច្បោស់លស់មយួេទអនាគត។ 

៦- អ្រតប�ូរ្របាកេ់នេពលបទិ (closing rate) មាននយ័ថា អ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដនាកលបរេិច�ទ 

ៃនករេធ�តរងតុល្យករ។ 

៧- ្របតបិត�កិរជារបូយិបណ័�  មាននយ័ថា ្របតិបត�ិករមយួែដល្រត�វចរកិឬទមទរឱ្យទូទតជ់ា 

 របូិយបណ័�  រមួប��ូ លទងំ្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកែ់ដលបេង�តឱ្យមានស� នភាពប�ូរ្របាក ់ (foreign  

 exchange position)។ 
្របករ ២.-  

្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� ្រត�វបានកត្់រត្រសបតមប��ត�ិែដលមានែចងក�ុង្របកសេនះ។ ដូេច�ះ 

្របពន័�គណេនយ្យេ្រប្របាស់េដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វែតបានេរៀបចំយ៉ាងណា      េដម្បអីចផ�ល់

ពត័ម៌ានែដលត្រម�វេដយ្របកសេនះ។  

េលហៈធាតុមានតៃម�ដូចជា មាស និង ្របាក ់ ែដល្រត�វបានរក្សោទុកតមទ្រមងែ់ដលអចជួញដូរ 

បាន្រត�វអនុវត�តមវធិានៃនករវយតៃម� ែដលមានែចងេនក�ុង្របករ ៦ ៃន្របកសេនះ។ 
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្របករ ៣.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកត្់រត្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ ឬមានកលកណំតក់�ុងគណន ី

ែដលបានេបក និងចរកិតម្របេភទរបូិយបណ័� នីមយួៗ ែដលបានេ្រប។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញឬករលករ់បូិយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់មនិបាន

ពន្យោរេពល ឬបានពន្យោរែតក�ុងរយៈេពលជាទំលប ់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ។ ដូេច�ះ 

កិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (Spot Contract)   ្រត�វបានឱ្យនិយមនយ័ថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកណ់ាមយួ ក�ុងរយៈ 

េពល២ៃថ�េធ�ករ (2 business days)   ៃនកលវសន� (maturity)   េលកែលងែតរយៈេពលខ�ីជាងរយៈេពល 

ជាទំលប ់ឬ ទមទរេដយទីផ្សោរក�ុង្រស�ក។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញ ឬ ករលករ់បិូយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់សំេរច 

ពន្យោររយៈេពលជាទំលបែ់វងជាង២ៃថ�េធ�ករ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់(forward

contracts)។ 

្របករ ៤.-  

បដិភាគៃនករកត្់រតគណេនយ្យរបិូយបណ័� ទកទ់ងេទនឹង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់ ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ែដលជាបទ់កទ់ងដល់ស� នភាពរបូិយបណ័�  (foreign currency position)   ្រត�វបានកត្់រតក�ុងគណនី
ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬេ្រកតរងតុល្យករ និងចរកិេទតម្របេភទរបូិយបណ័� ែដលបាន

េ្រប។ 

ករកត្់រតគណេនយ្យជារបិូយវត�ុរយករណ៍ែដលទកទ់ងជាមយួ្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក្់រត�វបានចុះ

ប�� ិក ក�ុងគណនបីដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬ េ្រកតរងតុល្យករ។ 

ជាលទ�ផល ្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� និងជារបូិយវត�ុរយករណ៍្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងេសៀវេភធំ 

(Ledger)   សម្រសប   េហយេសៀវេភធំនីមយួៗ្រត�វមានតុល្យភាពេដយេ្របគណនីឆ�ុះប�� ំង (mirror 

accounts)    ដូចខងេ្រកម ៖ 

  * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបូិយបណ័� ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នេ្រកតរងតុល្យករ 

   * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបិូយវត�ុរយករណ៍សមមូល (ឬតៃម�បដិភាគ) ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនេ្រកតរងតុល្យករ ។  

្របករ ៥.-  

េដមទុនែដលបានមកពីករទិញ ឬលកក់�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (foreign exchange 

transactions) ែដលមានកលវសន� (maturity) ជាទំលប២់ៃថ�េធ�ករ និងក�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកម់ាន  

កលកំណត ់ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងគណនីេ្រកតរងតុល្យករសម្រសបនាកលបរេិច�ទែដល្របតិបត�ិករេកតេឡង។ 
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្របករ ៣.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកត្់រត្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ ឬមានកលកណំតក់�ុងគណន ី

ែដលបានេបក និងចរកិតម្របេភទរបូិយបណ័� នីមយួៗ ែដលបានេ្រប។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញឬករលករ់បូិយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់មនិបាន

ពន្យោរេពល ឬបានពន្យោរែតក�ុងរយៈេពលជាទំលប ់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ។ ដូេច�ះ 

កិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (Spot Contract)   ្រត�វបានឱ្យនិយមនយ័ថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកណ់ាមយួ ក�ុងរយៈ 

េពល២ៃថ�េធ�ករ (2 business days)   ៃនកលវសន� (maturity)   េលកែលងែតរយៈេពលខ�ីជាងរយៈេពល 

ជាទំលប ់ឬ ទមទរេដយទីផ្សោរក�ុង្រស�ក។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញ ឬ ករលករ់បិូយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់សំេរច 

ពន្យោររយៈេពលជាទំលបែ់វងជាង២ៃថ�េធ�ករ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់(forward

contracts)។ 

្របករ ៤.-  

បដិភាគៃនករកត្់រតគណេនយ្យរបិូយបណ័� ទកទ់ងេទនឹង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់ ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ែដលជាបទ់កទ់ងដល់ស� នភាពរបូិយបណ័�  (foreign currency position)   ្រត�វបានកត្់រតក�ុងគណនី
ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬេ្រកតរងតុល្យករ និងចរកិេទតម្របេភទរបូិយបណ័� ែដលបាន

េ្រប។ 

ករកត្់រតគណេនយ្យជារបិូយវត�ុរយករណ៍ែដលទកទ់ងជាមយួ្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក្់រត�វបានចុះ

ប�� ិក ក�ុងគណនបីដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬ េ្រកតរងតុល្យករ។ 

ជាលទ�ផល ្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� និងជារបូិយវត�ុរយករណ៍្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងេសៀវេភធំ 

(Ledger)   សម្រសប   េហយេសៀវេភធំនីមយួៗ្រត�វមានតុល្យភាពេដយេ្របគណនីឆ�ុះប�� ំង (mirror 

accounts)    ដូចខងេ្រកម ៖ 

  * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបូិយបណ័� ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នេ្រកតរងតុល្យករ 

   * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបិូយវត�ុរយករណ៍សមមូល (ឬតៃម�បដិភាគ) ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនេ្រកតរងតុល្យករ ។  

្របករ ៥.-  

េដមទុនែដលបានមកពីករទិញ ឬលកក់�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (foreign exchange 

transactions) ែដលមានកលវសន� (maturity) ជាទំលប២់ៃថ�េធ�ករ និងក�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកម់ាន  

កលកំណត ់ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងគណនីេ្រកតរងតុល្យករសម្រសបនាកលបរេិច�ទែដល្របតិបត�ិករេកតេឡង។ 
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េនេពល្របគល់របិូយបណ័�  ្របតិបត�ិករ្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងតរងតុល្យកររបស់្រគឹះស� នធនាគារ និង 

ហិរ�� វត�ុ។  
 

្របករ ៦.-  

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ ្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� ឬខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមៃថ�ទីផ្សោរ។ អ្រតទផី្សោរែដលអនុវត�ចេំពះខ�ង្់រទព្យសកម� និងខ�ង្់រទព្យអកម� 

និងចំេពះករសន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ គឺជាអ្រតប�ូរ្របាកេ់នេពលបិទៃនរបូិយបណ័� ែដលពកព់ន័�។ 

អ្រតប�ូរ្របាកទ់ីផ្សោរែដលអនុវត�ចេំពះករសន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់  គឺជាអ្រតបតូ្រ្របាកម់ាន

កលកំណតៃ់នរបូិយបណ័� ពកព់ន័�ស្រមាបរ់យៈកលែដលេនសល់ ដូចជាអ្រតប�ូរ្របាកម់ានកលកំណតេ់ន

ទីផ្សោរ្រត�វ្រសបេទនឹងកលវសន�ៃនករសន្យោ។  
 

្របករ ៧.-   

នាកលបរេិច�ទរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ       វសិមភាពៃនចំនួន្របាកជ់ារបិូយវត�ុរយករណ៍ 

ែដលបានមកពីករវយតៃម�គណនីស� នភាពប�ូរ្របាក្់រសបតមប��ត�ិៃន្របករ ៥ ម្៉យោង និងម្៉យោងេទៀតចំនួន 

្របាកែ់ដលបានបង� ញក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាក្់រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនចីំេណញ-ខត។ 

បដិភាគៃនករកត្់រតេនះ ្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកច់រកិជារបូិយវត�ុរយករណ៍។ 

េនេពលែដលមនិទនអ់ចកត្់រតឥណពន�េលគណនីក�ុងតរងតុល្យករបាន េដយកត្់រត 

ឥណទនៃនគណនីេ្រកតរងតុល្យករ និងផ�ុយមកវញិ្របាកច់ំេណញ និងខតែដលបានកត្់រតក�ុងគណនី 

ចំេណញខត និងែដលេកតេចញពីស� នភាពប�ូរ្របាកេ់្រកតរងតុល្យករ្រត�វែតមានតុល្យភាពេដយេ្របគណន ី

មយួែដលេធ�ឱ្យមានតុល្យភាពៃន តរងតុល្យករ។ 

វសិមភាពទងំឡាយែដលទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករែដលក�ុងេនាះហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាករ៉់បរ់ងេដយ

រដ�្រត�វែតកត្់រតចូលក�ុងគណនីែកត្រម�វ។ 
 

្របករ ៨.-  

ចំណូលនងិចំណាយបង�រជារបូិយបណ័� ែដលទកទ់ងដល់ឥណទននិងកម� ីមូលប្័រត ឬ  ្របតិបត�ិករ 

េ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមអ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដៃនរបិូយបណ័� ែដលពកព់ន័� េហយ្រត�វកត្់រត 

ចូលក�ុងគណនី ចំេណញខតតម្រគាែដលកំណតេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងយ៉ាងយឺតបំផុតដល់ 

កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យ។ 

ចំណូលែដល្រត�វទទួល និងចំណាយែដល្រត�វសងជារបិូយបណ័� មនិបង�រទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករក�ុង 

តរងតុល្យករឬេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វែតបង� ញេនក�ុងគណនីេដយែឡក េនេពលណាែដលចំណូលនិង 

ចំណាយទងំេនះ ្រត�វបានករពរករខតបង ់(maturity)។ 
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េនេពល្របគល់របិូយបណ័�  ្របតិបត�ិករ្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងតរងតុល្យកររបស់្រគឹះស� នធនាគារ និង 

ហិរ�� វត�ុ។  
 

្របករ ៦.-  

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ ្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� ឬខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមៃថ�ទីផ្សោរ។ អ្រតទផី្សោរែដលអនុវត�ចេំពះខ�ង្់រទព្យសកម� និងខ�ង្់រទព្យអកម� 

និងចំេពះករសន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ គឺជាអ្រតប�ូរ្របាកេ់នេពលបិទៃនរបូិយបណ័� ែដលពកព់ន័�។ 

អ្រតប�ូរ្របាកទ់ីផ្សោរែដលអនុវត�ចេំពះករសន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់  គឺជាអ្រតបតូ្រ្របាកម់ាន

កលកំណតៃ់នរបូិយបណ័� ពកព់ន័�ស្រមាបរ់យៈកលែដលេនសល់ ដូចជាអ្រតប�ូរ្របាកម់ានកលកំណតេ់ន

ទីផ្សោរ្រត�វ្រសបេទនឹងកលវសន�ៃនករសន្យោ។  
 

្របករ ៧.-   

នាកលបរេិច�ទរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ       វសិមភាពៃនចំនួន្របាកជ់ារបិូយវត�ុរយករណ៍ 

ែដលបានមកពីករវយតៃម�គណនីស� នភាពប�ូរ្របាក្់រសបតមប��ត�ិៃន្របករ ៥ ម្៉យោង និងម្៉យោងេទៀតចំនួន 

្របាកែ់ដលបានបង� ញក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាក្់រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនចីំេណញ-ខត។ 

បដិភាគៃនករកត្់រតេនះ ្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកច់រកិជារបូិយវត�ុរយករណ៍។ 

េនេពលែដលមនិទនអ់ចកត្់រតឥណពន�េលគណនីក�ុងតរងតុល្យករបាន េដយកត្់រត 

ឥណទនៃនគណនីេ្រកតរងតុល្យករ និងផ�ុយមកវញិ្របាកច់ំេណញ និងខតែដលបានកត្់រតក�ុងគណន ី

ចំេណញខត និងែដលេកតេចញពីស� នភាពប�ូរ្របាកេ់្រកតរងតុល្យករ្រត�វែតមានតុល្យភាពេដយេ្របគណន ី

មយួែដលេធ�ឱ្យមានតុល្យភាពៃន តរងតុល្យករ។ 

វសិមភាពទងំឡាយែដលទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករែដលក�ុងេនាះហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាករ៉់បរ់ងេដយ

រដ�្រត�វែតកត្់រតចូលក�ុងគណនីែកត្រម�វ។ 
 

្របករ ៨.-  

ចំណូលនងិចំណាយបង�រជារបូិយបណ័� ែដលទកទ់ងដល់ឥណទននិងកម� ីមូលប្័រត ឬ  ្របតិបត�ិករ 

េ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមអ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដៃនរបិូយបណ័� ែដលពកព់ន័� េហយ្រត�វកត្់រត 

ចូលក�ុងគណនី ចំេណញខតតម្រគាែដលកំណតេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងយ៉ាងយឺតបំផុតដល់ 

កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យ។ 

ចំណូលែដល្រត�វទទួល និងចំណាយែដល្រត�វសងជារបិូយបណ័� មនិបង�រទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករក�ុង 

តរងតុល្យករឬេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វែតបង� ញេនក�ុងគណនីេដយែឡក េនេពលណាែដលចំណូលនិង 

ចំណាយទងំេនះ ្រត�វបានករពរករខតបង ់(maturity)។ 
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្របករ ៩.-  

េដម្បធីានាឱ្យករេធ�របាយករណ៍ពីហនភិយ័ប�ូរ្របាកសីុ់សង� កគ់ា� ទូទងំ្របពន័�ធនាគារយ៉ាងេហច

ណាស់ករវយតៃម�េឡងវញិ្រត�វែតអនុវត�នាកលបរេិច�ទបិទប�� ីេនែខនីមយួៗ។ ្របសិនេបកលបរេិច�ទេនះ

មនិែមនជាៃថ�េធ�ករ ករវយតៃម�បិទប�� ី្រត�វេធ�េនៃថ�េធ�ករមុនេនាះ។  
 

្របករ ១០.-   

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

               រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី១៧   ែខកុម�ៈ   ឆា� ២ំ០០០ 

         េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៣.-   

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វកត្់រត្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ ឬមានកលកណំតក់�ុងគណន ី

ែដលបានេបក និងចរកិតម្របេភទរបិូយបណ័� នីមយួៗ ែដលបានេ្រប។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញឬករលករ់បូិយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់មនិបាន

ពន្យោរេពល ឬបានពន្យោរែតក�ុងរយៈេពលជាទំលប ់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ។ ដូេច�ះ 

កិច�សន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (Spot Contract)   ្រត�វបានឱ្យនិយមនយ័ថាជាកចិ�សន្យោប�ូរ្របាកណ់ាមយួ ក�ុងរយៈ 

េពល២ៃថ�េធ�ករ (2 business days)   ៃនកលវសន� (maturity)   េលកែលងែតរយៈេពលខ�ីជាងរយៈេពល 

ជាទំលប ់ឬ ទមទរេដយទីផ្សោរក�ុង្រស�ក។ 

ស្រមាបេ់គាលបំណងៃន្របកសេនះ រល់ករទិញ ឬ ករលករ់បូិយបណ័� ែដលភាគីទងំអស់សំេរច 

ពន្យោររយៈេពលជាទំលបែ់វងជាង២ៃថ�េធ�ករ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាកិច�សន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់(forward

contracts)។ 

្របករ ៤.-  

បដិភាគៃនករកត្់រតគណេនយ្យរបិូយបណ័� ទកទ់ងេទនឹង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក ់ ដូចជា្របតិបត�កិរ 

ែដលជាបទ់កទ់ងដល់ស� នភាពរបូិយបណ័�  (foreign currency position)   ្រត�វបានកត្់រតក�ុងគណនី
ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬេ្រកតរងតុល្យករ និងចរកិេទតម្របេភទរបូិយបណ័� ែដលបាន

េ្រប។ 

ករកត្់រតគណេនយ្យជារបិូយវត�ុរយករណ៍ែដលទកទ់ងជាមយួ្របតិបត�ិករប�ូរ្របាក្់រត�វបានចុះ

ប�� ិក ក�ុងគណនបីដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ ឬ េ្រកតរងតុល្យករ។ 

ជាលទ�ផល ្របតិបត�ិករជារបូិយបណ័� និងជារបូិយវត�ុរយករណ៍្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងេសៀវេភធំ 

(Ledger)   សម្រសប   េហយេសៀវេភធំនីមយួៗ្រត�វមានតុល្យភាពេដយេ្របគណនីឆ�ុះប�� ំង (mirror 

accounts)    ដូចខងេ្រកម ៖ 

  * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបូិយបណ័� ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកេ់នេ្រកតរងតុល្យករ 

   * ស� នភាពប�ូរ្របាកជ់ារបិូយវត�ុរយករណ៍សមមូល (ឬតៃម�បដិភាគ) ែចកជា ៖ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនក�ុងតរងតុល្យករ 

- ស� នភាពប�ូរ្របាកស់មមូលេនេ្រកតរងតុល្យករ ។  

្របករ ៥.-  

េដមទុនែដលបានមកពីករទិញ ឬលកក់�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ (foreign exchange 

transactions) ែដលមានកលវសន� (maturity) ជាទំលប២់ៃថ�េធ�ករ និងក�ុង្របតិបត�ិករប�ូរ្របាកម់ាន  

កលកំណត ់ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងគណនីេ្រកតរងតុល្យករសម្រសបនាកលបរេិច�ទែដល្របតិបត�ិករេកតេឡង។ 
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េនេពល្របគល់របិូយបណ័�  ្របតិបត�ិករ្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងតរងតុល្យកររបស់្រគឹះស� នធនាគារ និង 

ហិរ�� វត�ុ។  
 

្របករ ៦.-  

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ ្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� ឬខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមៃថ�ទីផ្សោរ។ អ្រតទផី្សោរែដលអនុវត�ចេំពះខ�ង្់រទព្យសកម� និងខ�ង្់រទព្យអកម� 

និងចំេពះករសន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ គឺជាអ្រតប�ូរ្របាកេ់នេពលបិទៃនរបូិយបណ័� ែដលពកព់ន័�។ 

អ្រតប�ូរ្របាកទ់ីផ្សោរែដលអនុវត�ចេំពះករសន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់  គឺជាអ្រតបតូ្រ្របាកម់ាន

កលកំណតៃ់នរបូិយបណ័� ពកព់ន័�ស្រមាបរ់យៈកលែដលេនសល់ ដូចជាអ្រតប�ូរ្របាកម់ានកលកំណតេ់ន

ទីផ្សោរ្រត�វ្រសបេទនឹងកលវសន�ៃនករសន្យោ។  
 

្របករ ៧.-   

នាកលបរេិច�ទរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ       វសិមភាពៃនចំនួន្របាកជ់ារបិូយវត�ុរយករណ៍ 

ែដលបានមកពីករវយតៃម�គណនីស� នភាពប�ូរ្របាក្់រសបតមប��ត�ិៃន្របករ ៥ ម្៉យោង និងម្៉យោងេទៀតចំនួន 

្របាកែ់ដលបានបង� ញក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាក្់រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនចីំេណញ-ខត។ 

បដិភាគៃនករកត្់រតេនះ ្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកច់រកិជារបូិយវត�ុរយករណ៍។ 

េនេពលែដលមនិទនអ់ចកត្់រតឥណពន�េលគណនីក�ុងតរងតុល្យករបាន េដយកត្់រត 

ឥណទនៃនគណនីេ្រកតរងតុល្យករ និងផ�ុយមកវញិ្របាកច់ំេណញ និងខតែដលបានកត្់រតក�ុងគណន ី

ចំេណញខត និងែដលេកតេចញពីស� នភាពប�ូរ្របាកេ់្រកតរងតុល្យករ្រត�វែតមានតុល្យភាពេដយេ្របគណន ី

មយួែដលេធ�ឱ្យមានតុល្យភាពៃន តរងតុល្យករ។ 

វសិមភាពទងំឡាយែដលទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករែដលក�ុងេនាះហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាករ៉់បរ់ងេដយ

រដ�្រត�វែតកត្់រតចូលក�ុងគណនីែកត្រម�វ។ 
 

្របករ ៨.-  

ចំណូលនងិចំណាយបង�រជារបូិយបណ័� ែដលទកទ់ងដល់ឥណទននិងកម� ីមូលប្័រត ឬ  ្របតិបត�ិករ 

េ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមអ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដៃនរបិូយបណ័� ែដលពកព់ន័� េហយ្រត�វកត្់រត 

ចូលក�ុងគណនី ចំេណញខតតម្រគាែដលកំណតេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងយ៉ាងយឺតបំផុតដល់ 

កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យ។ 

ចំណូលែដល្រត�វទទួល និងចំណាយែដល្រត�វសងជារបិូយបណ័� មនិបង�រទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករក�ុង 

តរងតុល្យករឬេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វែតបង� ញេនក�ុងគណនីេដយែឡក េនេពលណាែដលចំណូលនិង 

ចំណាយទងំេនះ ្រត�វបានករពរករខតបង ់(maturity)។ 
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ហិរ�� វត�ុ។  
 

្របករ ៦.-  

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ ្រទព្យសកម� ្រទព្យអកម� ឬខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមៃថ�ទីផ្សោរ។ អ្រតទផី្សោរែដលអនុវត�ចេំពះខ�ង្់រទព្យសកម� និងខ�ង្់រទព្យអកម� 

និងចំេពះករសន្យោប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដ គឺជាអ្រតប�ូរ្របាកេ់នេពលបិទៃនរបូិយបណ័� ែដលពកព់ន័�។ 

អ្រតប�ូរ្របាកទ់ីផ្សោរែដលអនុវត�ចេំពះករសន្យោប�ូរ្របាកម់ានកលកំណត ់  គឺជាអ្រតបតូ្រ្របាកម់ាន

កលកំណតៃ់នរបូិយបណ័� ពកព់ន័�ស្រមាបរ់យៈកលែដលេនសល់ ដូចជាអ្រតប�ូរ្របាកម់ានកលកំណតេ់ន

ទីផ្សោរ្រត�វ្រសបេទនឹងកលវសន�ៃនករសន្យោ។  
 

្របករ ៧.-   

នាកលបរេិច�ទរបាយករណ៍គណេនយ្យនីមយួៗ       វសិមភាពៃនចំនួន្របាកជ់ារបិូយវត�ុរយករណ៍ 

ែដលបានមកពីករវយតៃម�គណនីស� នភាពប�ូរ្របាក្់រសបតមប��ត�ិៃន្របករ ៥ ម្៉យោង និងម្៉យោងេទៀតចំនួន 

្របាកែ់ដលបានបង� ញក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាក្់រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនចីំេណញ-ខត។ 

បដិភាគៃនករកត្់រតេនះ ្រត�វបានកត្់រតចូលក�ុងគណនីបដិភាគស� នភាពប�ូរ្របាកច់រកិជារបូិយវត�ុរយករណ៍។ 

េនេពលែដលមនិទនអ់ចកត្់រតឥណពន�េលគណនីក�ុងតរងតុល្យករបាន េដយកត្់រត 

ឥណទនៃនគណនីេ្រកតរងតុល្យករ និងផ�ុយមកវញិ្របាកច់ំេណញ និងខតែដលបានកត្់រតក�ុងគណន ី

ចំេណញខត និងែដលេកតេចញពីស� នភាពប�ូរ្របាកេ់្រកតរងតុល្យករ្រត�វែតមានតុល្យភាពេដយេ្របគណន ី

មយួែដលេធ�ឱ្យមានតុល្យភាពៃន តរងតុល្យករ។ 

វសិមភាពទងំឡាយែដលទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករែដលក�ុងេនាះហនិភយ័ៃនករប�ូរ្របាករ៉់បរ់ងេដយ

រដ�្រត�វែតកត្់រតចូលក�ុងគណនីែកត្រម�វ។ 
 

្របករ ៨.-  

ចំណូលនងិចំណាយបង�រជារបូិយបណ័� ែដលទកទ់ងដល់ឥណទននិងកម� ីមូលប្័រត ឬ  ្របតិបត�ិករ 

េ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានឱ្យតៃម�តមអ្រតប�ូរ្របាកដ់ល់ៃដៃនរបិូយបណ័� ែដលពកព់ន័� េហយ្រត�វកត្់រត 

ចូលក�ុងគណនី ចំេណញខតតម្រគាែដលកំណតេ់ដយ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និងយ៉ាងយឺតបំផុតដល់ 

កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍គណេនយ្យ។ 

ចំណូលែដល្រត�វទទួល និងចំណាយែដល្រត�វសងជារបិូយបណ័� មនិបង�រទកទ់ងដល់្របតិបត�ិករក�ុង 

តរងតុល្យករឬេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វែតបង� ញេនក�ុងគណនីេដយែឡក េនេពលណាែដលចំណូលនិង 

ចំណាយទងំេនះ ្រត�វបានករពរករខតបង ់(maturity)។ 
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្របករ ៩.-  

េដម្បធីានាឱ្យករេធ�របាយករណ៍ពីហនភិយ័ប�ូរ្របាកសីុ់សង� កគ់ា� ទូទងំ្របពន័�ធនាគារយ៉ាងេហច

ណាស់ករវយតៃម�េឡងវញិ្រត�វែតអនុវត�នាកលបរេិច�ទបិទប�� ីេនែខនីមយួៗ។ ្របសិនេបកលបរេិច�ទេនះ

មនិែមនជាៃថ�េធ�ករ ករវយតៃម�បិទប�� ី្រត�វេធ�េនៃថ�េធ�ករមុនេនាះ។  
 

្របករ ១០.-   

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

               រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី១៧   ែខកុម�ៈ   ឆា� ២ំ០០០ 

         េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៩.-  

េដម្បធីានាឱ្យករេធ�របាយករណ៍ពីហនភិយ័ប�ូរ្របាកសីុ់សង� កគ់ា� ទូទងំ្របពន័�ធនាគារយ៉ាងេហច

ណាស់ករវយតៃម�េឡងវញិ្រត�វែតអនុវត�នាកលបរេិច�ទបិទប�� ីេនែខនីមយួៗ។ ្របសិនេបកលបរេិច�ទេនះ

មនិែមនជាៃថ�េធ�ករ ករវយតៃម�បិទប�� ី្រត�វេធ�េនៃថ�េធ�ករមុនេនាះ។  
 

្របករ ១០.-   

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

               រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី១៧   ែខកុម�ៈ   ឆា� ២ំ០០០ 

         េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៧-១៦៤ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពី ី

ករេ្រប្របាសភ់ាស ឯកត� របូិយវត�ុ និងអ្រតប�រូ្របាក់ស្រមាបច់ះុកចិ�ប��កិ 

គណេនយ្យ នងិរយករណ៍ 

3 
្របករ ១.-  

្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចុះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យរបស់ខ�ួនជា្របាកេ់រៀល ឬ្របាក ់

ដុល� រអេមរកិេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកម់ធ្យមផ�ូវករែដល្របកសេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតម្រគានីមយួៗ។  

្របករ ២.-  

រល់លិខិតបទដ� ននានាែដលេធ�េឡងស្រមាបទ់ំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វែតេ្របជា

ភាសែខ�រ។ 

្របករ ៣.-  

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុណាែដលមនិេគារពតម្របកសេនះនឹង្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ 

ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ៤.- 

្របកសេលខធ ៥-៩៣-២០៨ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខវចិ�កិ ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពីករេ្រប្របាស់ភាស និង 

ឯកត� របិូយវត�ុស្រមាបចុ់ះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ និងរយករណ៍ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង អង�ភាពេ្រកម 

ឱវទ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។   

្របករ ៦.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ 
េទសភបិាល 
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្របករ ៩.-  

េដម្បធីានាឱ្យករេធ�របាយករណ៍ពីហនភិយ័ប�ូរ្របាកសីុ់សង� កគ់ា� ទូទងំ្របពន័�ធនាគារយ៉ាងេហច

ណាស់ករវយតៃម�េឡងវញិ្រត�វែតអនុវត�នាកលបរេិច�ទបិទប�� ីេនែខនីមយួៗ។ ្របសិនេបកលបរេិច�ទេនះ

មនិែមនជាៃថ�េធ�ករ ករវយតៃម�បិទប�� ី្រត�វេធ�េនៃថ�េធ�ករមុនេនាះ។  
 

្របករ ១០.-   

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
 

្របករ ១១.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព ្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ១២.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

               រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទី១៧   ែខកុម�ៈ   ឆា� ២ំ០០០ 

         េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០៧-១៦៤ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពី ី

ករេ្រប្របាសភ់ាស ឯកត� របូិយវត�ុ និងអ្រតប�រូ្របាក់ស្រមាបច់ះុកចិ�ប��កិ 

គណេនយ្យ នងិរយករណ៍ 

3 
្របករ ១.-  

្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ្រត�វចុះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យរបស់ខ�ួនជា្របាកេ់រៀល ឬ្របាក ់

ដុល� រអេមរកិេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកម់ធ្យមផ�ូវករែដល្របកសេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតម្រគានីមយួៗ។  

្របករ ២.-  

រល់លិខិតបទដ� ននានាែដលេធ�េឡងស្រមាបទ់ំនាកទ់ំនងជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វែតេ្របជា

ភាសែខ�រ។ 

្របករ ៣.-  

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុណាែដលមនិេគារពតម្របកសេនះនឹង្រត�វរងទណ� កម�ខងវនិយ័ 

ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ៤.- 

្របកសេលខធ ៥-៩៣-២០៨ ្របក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខវចិ�កិ ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពីករេ្រប្របាស់ភាស និង 

ឯកត� របូិយវត�ុស្រមាបចុ់ះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ និងរយករណ៍ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៥.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង អង�ភាពេ្រកម 

ឱវទ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។   

្របករ ៦.-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ 
េទសភបិាល 
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− ្រគះឹស� នចណុំះច្បោប ់សំេដដល់្រគឹះស� នដូចមានែចងេនក�ុងច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតែដលទទួលបានករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

− ពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹកតព�កិច�ខងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន 

រមួទងំសវតទូទតស់ង្របាក ់ ករធានាពត័ម៌ានែដលអចេ្រប្របាស់បានជាសធារណៈ និងទនិ�នយ័

ពកព់ន័�េផ្សងេទៀតែដលអចេ្រប្របាស់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចផ�ល់ឥណទន។ 

− ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  សំេដដល់្រគឹះស� នបទប��  ស�ងដ់រ បេច�កវទិ្យោ និងទិន�នយ័

ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានឥណទនក�ុងចំេណាម្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់។ 

−សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់សកម�ភាពទងំឡាយណា ែដលស�ិតេនេ្រកម

វសិលភាពៃន្របកសេនះ រមួមានករផ�ល់របាយករណ៍ឥណទន និងករផ�ល់េសវពកព់ន័�េផ្សងៗ

េទៀត។ 

− អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់អង�ភាពែដលេធ�សកម�ភាពែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន េហយទទលួបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

− អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ សំេដដល់ ១/្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់ និង២/្រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលផ�ល់ឥណទន

តមរបូភាពណាមយួ េហយស�័្រគចិត�ផ�ល់ពត័ម៌ានដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

− ពត័ម៌ានឥណទនវជិ�មាន/ទនិ�នយ័ឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ាន ឬទិន�នយ័របស់អតិថជិនរមួទងំ ពក្យ

េស�សំុឥណទន និងគុណភាពឥណទនសរបុ ដូចជា ទំហំ្របាកក់ម� ីកលវសន� លក�ខណ� ៃនករសង

្របាក ់និងវត�ុប�� ំ ជាេដម។ 

− ពត័ម៌ានឥណទនអវជិ�មាន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹករហួសេពលកំណតស់ង ករមិនបានសង

្របាក់កម�ីតមេពលកំណត ់ ករលុបេចល្របាក់កម�ី ឬស� នភាពមិនសង្របាក់ៃន្របតិបត�ិករ

ឥណទនរវងអតិថិជន និងអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័។ 

− វធិានបដកិរ សំេដដល់សំណំុវធិានែដលកណំត ់ ក្រមតិៃនករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានេទវញិេទមក និងកចិ�

សហ្របតិបត�កិររវងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័។   

− ្រក�ម្របកឹ្សោផ�ល់េយាបល់ សំេដដល់គណៈកម�ករផ�ល់េយាបល់ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កជំនាញឯករជ្យ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអជា� ធរែដល

ពកព់ន័�ដៃទេទៀត។ 
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្របកស 
ស�ពី ី

ករែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន 

3 
ជំពូកទ ី១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 

 
្របករ ១.- េគាលបណំង 

្របកសេនះ មានេគាលបំណងបេង�ត្រកបខណ� សម្រសបស្រមាបក់រែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេន

កម�ុជា េដម្បេីលកកម�ស់ករផ�ល់ឥណទន្របកបេដយករេជឿទុកចិត� ករ្របកួត្របែជង ករទទួលខុស្រត�វ និង

្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 
្របករ ២.- និយមន័យ 

− សកម�ភាពមនិអេំណាយផល សំេដដល់ករបដិេសធឥណទន ឬករែកែ្របលក�ខណ� ឥណទន ឬកម� ី

េដយែផ�កេលពត័ម៌ានេនក�ុងរបាយករណ៍ឥណទន។ 

− អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ (Authorized user) សំេដដល់បុគ�លទងំឡាយណាែដលទទួលបានករ 

អនុ�� តឱ្យមានសិទ�ិប��ូ លនិងទញយកទិន�នយ័ពីដតេបស្ស (Database)។ អ�កេ្រប្របាស់

្របតិ្រស�តិ រមួមាន និេយាជតិែដលចតត់ងំេដយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័  និេយាជិតរបស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�

ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងម�ន�ីបុគ�លិកែដលបានចតត់ងំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

− ៃថ�េធ�ករ សំេដដល់ៃថ�ែដល្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេន្របេទសកម�ុជាេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�។ 

− ្រកម្របតបិត� ិ សំេដដល់វធិាន និងបទប�� ស្រមាប្់រគប្់រគង្របតិបត�ិករៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទនតមករ្រពមេ្រព�ងរវងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ។ 

− កលបរេិច�ទចបេ់ផ�ម សំេដដល់ៃថ�ែដល្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ចបេ់ផ�មេធ�
សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនដល់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិរបស់ខ�ួន។ 

− ករយល់្រពម សំេដដល់ករអនុ�� តេដយស�័្រគចិត� និងជាលយលក�ណ៍អក្សរែដលចុះហត�េលខ 

េដយអតិថិជនេដម្បអីនុ�� តឱ្យអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ប��ូ លពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនេទក�ុង្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន និងែចករែំលកជាមយួអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិក�ុងេគាលបំណងេ្រប្របាស់ដូចមាន

ែចងក�ុង្របកសេនះ។ 

− អតថិជិន សំេដដល់នីតិបគុ�ល ឬរបូវន�បុគ�លែដលទិន�នយ័របស់ខ�ួន្រត�វបាន ឬអច្រត�វបានដកប់��ូ ល

េទក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េទះក�ុងទនំាកទ់ំនងជាកិច�សន្យោជាមយួនឹងអ�កឱ្យខ�ី ឬ

ពក្យសំុខ�ី្របាកែ់ដលចុះហត�េលខេដយអតិថិជន ឬក�ុងេគាលបំណង្រសបច្បោបណ់ាមយួេផ្សងេទៀត។ 
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− ្រគះឹស� នចណុំះច្បោប ់សំេដដល់្រគឹះស� នដូចមានែចងេនក�ុងច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតែដលទទួលបានករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

− ពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹកតព�កិច�ខងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន 

រមួទងំសវតទូទតស់ង្របាក ់ ករធានាពត័ម៌ានែដលអចេ្រប្របាស់បានជាសធារណៈ និងទនិ�នយ័

ពកព់ន័�េផ្សងេទៀតែដលអចេ្រប្របាស់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចផ�ល់ឥណទន។ 

− ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  សំេដដល់្រគឹះស� នបទប��  ស�ងដ់រ បេច�កវទិ្យោ និងទិន�នយ័

ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានឥណទនក�ុងចំេណាម្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់។ 

−សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់សកម�ភាពទងំឡាយណា ែដលស�ិតេនេ្រកម

វសិលភាពៃន្របកសេនះ រមួមានករផ�ល់របាយករណ៍ឥណទន និងករផ�ល់េសវពកព់ន័�េផ្សងៗ

េទៀត។ 

− អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់អង�ភាពែដលេធ�សកម�ភាពែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន េហយទទលួបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

− អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ សំេដដល់ ១/្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់ និង២/្រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលផ�ល់ឥណទន

តមរបូភាពណាមយួ េហយស�័្រគចិត�ផ�ល់ពត័ម៌ានដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

− ពត័ម៌ានឥណទនវជិ�មាន/ទនិ�នយ័ឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ាន ឬទិន�នយ័របស់អតិថជិនរមួទងំ ពក្យ

េស�សំុឥណទន និងគុណភាពឥណទនសរបុ ដូចជា ទំហំ្របាកក់ម� ីកលវសន� លក�ខណ� ៃនករសង

្របាក ់និងវត�ុប�� ំ ជាេដម។ 

− ពត័ម៌ានឥណទនអវជិ�មាន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹករហួសេពលកំណតស់ង ករមិនបានសង

្របាក់កម�ីតមេពលកំណត ់ ករលុបេចល្របាក់កម�ី ឬស� នភាពមិនសង្របាក់ៃន្របតិបត�ិករ

ឥណទនរវងអតិថិជន និងអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័។ 

− វធិានបដកិរ សំេដដល់សំណំុវធិានែដលកណំត ់ ក្រមតិៃនករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានេទវញិេទមក និងកចិ�

សហ្របតិបត�កិររវងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័។   

− ្រក�ម្របកឹ្សោផ�ល់េយាបល់ សំេដដល់គណៈកម�ករផ�ល់េយាបល់ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កជំនាញឯករជ្យ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអជា� ធរែដល

ពកព់ន័�ដៃទេទៀត។ 
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ជំពូកទ ី២ 
ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកពត័៌មានឥណទន និងករផ�លអ់ជា� បណ័�  

 
្របករ ៣.- ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកព័តម៌ានឥណទន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែដលនឹងបេង�តេទ្បង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព និងភាពអចេជឿ

ទុកចិត�បាន េដម្បធីានា្រប្រពឹត�កម�េស�ភាព នងិ្រតឹម្រត�វស្រមាបអ់�កផ�ល់ទនិ�នយ័ និងអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ

ឥណទនេផ្សងេទៀត ។  

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនតិ្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ៤.- ករហមឃាត់ 

១. គា� នបុគ�លណាអចេធ�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ឬបង� ញដល់សធារណជនថាខ�ួនេធ�
សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយពុំមានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

២. គា� នបុគ�លណា ្រត�វបានផ�ល់អជា� បណ័� ឱ្យអនុវត�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនបានេឡយ 

េលកែលងែតនីតិបុគ�លែដល្រត�វបានបេង�តេឡងតមច្បោបស់�ីពីសហ្រគាសពណិជ�កម�។ 

៣.  ្របករេនះពុំអនុវត�ចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលេធ�្របតិបត�ិករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន

េឡយ។ 

្របករ ៥.- ករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

នីតិបុគ�លណាែដលមានបំណងចង្់របកបអជីវកម�េលសកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វដក់

ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមគំរូពក្យសំុអជា� ប័ណ� ែដលបានកំណត់ ។ 

្របករ ៦.- ឯកសរស្រមាប់ដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

រល់ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ្រត�វែតភា� ប់មកជាមយួនូវពត័ម៌ាន និងឯកសរពក់ព័ន�ដូចខងេ្រកម ៖  

ក.  ឯកសរពកព់ន័�ទងំឡាយណាែដលទកទ់ងនឹងស� នភាព្រសបច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊ន  

ខ. របាយករណ៍ទកទ់ងនងឹបទពិេសធនព៍មីុនៗរបស់ស� បនកិ្រក�មហុ៊ន  េនក�ុងវស័ិយធនាគារ  និង 

ឥណទន រមួទងំប�� ីេឈ� ះរបស់ភាគទុនកិ ចំនួន្របាកែ់ដលបានដកវ់និិេយាគ និងករវនិិេយាគ

េន្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀត 

គ.  សមាសភាពរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន ់

ឃ. ្រក�មអ�ក្រគប្់រគង្រត�វមានស�� ប្័រតសកលវទិ្យោល័យ  និងមានបទពិេសធន្៍រគប្់រគានព់កព់ន័�ក�ុង

ទីផ្សោរឥណទន វស័ិយធនាគារ ឬហិរ�� វត�ុ  

ង. រចនាសម�ន័�អង�ភាព ែផនករអជីវកម�ប ី (៣) ឆា� សំ្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ែចករែំលក ពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ នីតិវធិីៃផ�ក�ុង និងេសៀវេភែណនា្ំរបតិបត�ិករ  

ច. ករសិក្សោពីភាពអចេធ�បានតមែផនករអជីវកម� េហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបគ់ា្ំរទដល់អជីវកម� ឬ

កិច�្រពមេ្រព�ងពកព់ន័�នានាជាមយួអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងេទៀត 

755



777

− ្រគះឹស� នចណុំះច្បោប ់សំេដដល់្រគឹះស� នដូចមានែចងេនក�ុងច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតែដលទទួលបានករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

− ពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹកតព�កិច�ខងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន 

រមួទងំសវតទូទតស់ង្របាក ់ ករធានាពត័ម៌ានែដលអចេ្រប្របាស់បានជាសធារណៈ និងទនិ�នយ័

ពកព់ន័�េផ្សងេទៀតែដលអចេ្រប្របាស់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចផ�ល់ឥណទន។ 

− ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  សំេដដល់្រគឹះស� នបទប��  ស�ងដ់រ បេច�កវទិ្យោ និងទិន�នយ័

ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានឥណទនក�ុងចំេណាម្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់។ 

−សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់សកម�ភាពទងំឡាយណា ែដលស�ិតេនេ្រកម

វសិលភាពៃន្របកសេនះ រមួមានករផ�ល់របាយករណ៍ឥណទន និងករផ�ល់េសវពកព់ន័�េផ្សងៗ

េទៀត។ 

− អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់អង�ភាពែដលេធ�សកម�ភាពែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន េហយទទលួបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

− អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ សំេដដល់ ១/្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់ និង២/្រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលផ�ល់ឥណទន

តមរបូភាពណាមយួ េហយស�័្រគចិត�ផ�ល់ពត័ម៌ានដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

− ពត័ម៌ានឥណទនវជិ�មាន/ទនិ�នយ័ឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ាន ឬទិន�នយ័របស់អតិថជិនរមួទងំ ពក្យ

េស�សំុឥណទន និងគុណភាពឥណទនសរបុ ដូចជា ទំហំ្របាកក់ម� ីកលវសន� លក�ខណ� ៃនករសង

្របាក ់និងវត�ុប�� ំ ជាេដម។ 

− ពត័ម៌ានឥណទនអវជិ�មាន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹករហួសេពលកំណតស់ង ករមិនបានសង

្របាក់កម�ីតមេពលកំណត ់ ករលុបេចល្របាក់កម�ី ឬស� នភាពមិនសង្របាក់ៃន្របតិបត�ិករ

ឥណទនរវងអតិថិជន និងអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័។ 

− វធិានបដកិរ សំេដដល់សំណំុវធិានែដលកណំត ់ ក្រមតិៃនករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានេទវញិេទមក និងកចិ�

សហ្របតិបត�កិររវងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័។   

− ្រក�ម្របកឹ្សោផ�ល់េយាបល់ សំេដដល់គណៈកម�ករផ�ល់េយាបល់ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កជំនាញឯករជ្យ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអជា� ធរែដល

ពកព់ន័�ដៃទេទៀត។ 
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ធ៧-០១១-១៤៥ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពី ី

ករែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន 

3 
ជំពូកទ ី១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 

 
្របករ ១.- េគាលបណំង 

្របកសេនះ មានេគាលបំណងបេង�ត្រកបខណ� សម្រសបស្រមាបក់រែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេន

កម�ុជា េដម្បេីលកកម�ស់ករផ�ល់ឥណទន្របកបេដយករេជឿទុកចិត� ករ្របកួត្របែជង ករទទួលខុស្រត�វ និង

្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 
្របករ ២.- និយមន័យ 

− សកម�ភាពមនិអេំណាយផល សំេដដល់ករបដិេសធឥណទន ឬករែកែ្របលក�ខណ� ឥណទន ឬកម� ី

េដយែផ�កេលពត័ម៌ានេនក�ុងរបាយករណ៍ឥណទន។ 

− អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ (Authorized user) សំេដដល់បុគ�លទងំឡាយណាែដលទទួលបានករ 

អនុ�� តឱ្យមានសិទ�ិប��ូ លនិងទញយកទិន�នយ័ពីដតេបស្ស (Database)។ អ�កេ្រប្របាស់

្របតិ្រស�តិ រមួមាន និេយាជតិែដលចតត់ងំេដយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័  និេយាជិតរបស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�

ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងម�ន�ីបុគ�លិកែដលបានចតត់ងំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

− ៃថ�េធ�ករ សំេដដល់ៃថ�ែដល្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេន្របេទសកម�ុជាេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�។ 

− ្រកម្របតបិត� ិ សំេដដល់វធិាន និងបទប�� ស្រមាប្់រគប្់រគង្របតិបត�ិករៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទនតមករ្រពមេ្រព�ងរវងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ។ 

− កលបរេិច�ទចបេ់ផ�ម សំេដដល់ៃថ�ែដល្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ចបេ់ផ�មេធ�
សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនដល់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិរបស់ខ�ួន។ 

− ករយល់្រពម សំេដដល់ករអនុ�� តេដយស�័្រគចិត� និងជាលយលក�ណ៍អក្សរែដលចុះហត�េលខ 

េដយអតិថិជនេដម្បអីនុ�� តឱ្យអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ប��ូ លពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនេទក�ុង្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន និងែចករែំលកជាមយួអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិក�ុងេគាលបំណងេ្រប្របាស់ដូចមាន

ែចងក�ុង្របកសេនះ។ 

− អតថិជិន សំេដដល់នីតិបគុ�ល ឬរបូវន�បុគ�លែដលទិន�នយ័របស់ខ�ួន្រត�វបាន ឬអច្រត�វបានដកប់��ូ ល

េទក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េទះក�ុងទនំាកទ់ំនងជាកិច�សន្យោជាមយួនឹងអ�កឱ្យខ�ី ឬ

ពក្យសំុខ�ី្របាកែ់ដលចុះហត�េលខេដយអតិថិជន ឬក�ុងេគាលបំណង្រសបច្បោបណ់ាមយួេផ្សងេទៀត។ 
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− ្រគះឹស� នចណុំះច្បោប ់សំេដដល់្រគឹះស� នដូចមានែចងេនក�ុងច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេផ្សងេទៀតែដលទទួលបានករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

− ពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹកតព�កិច�ខងេសដ�កចិ� និងហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន 

រមួទងំសវតទូទតស់ង្របាក ់ ករធានាពត័ម៌ានែដលអចេ្រប្របាស់បានជាសធារណៈ និងទនិ�នយ័

ពកព់ន័�េផ្សងេទៀតែដលអចេ្រប្របាស់ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចផ�ល់ឥណទន។ 

− ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  សំេដដល់្រគឹះស� នបទប��  ស�ងដ់រ បេច�កវទិ្យោ និងទិន�នយ័

ែដលផ�ល់លទ�ភាពឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានឥណទនក�ុងចំេណាម្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់។ 

−សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់សកម�ភាពទងំឡាយណា ែដលស�ិតេនេ្រកម

វសិលភាពៃន្របកសេនះ រមួមានករផ�ល់របាយករណ៍ឥណទន និងករផ�ល់េសវពកព់ន័�េផ្សងៗ

េទៀត។ 

− អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន សំេដដល់អង�ភាពែដលេធ�សកម�ភាពែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន េហយទទលួបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

− អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ សំេដដល់ ១/្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់ និង២/្រគឹះស� នដៃទេទៀតែដលផ�ល់ឥណទន

តមរបូភាពណាមយួ េហយស�័្រគចិត�ផ�ល់ពត័ម៌ានដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

− ពត័ម៌ានឥណទនវជិ�មាន/ទនិ�នយ័ឥណទន សំេដដល់ពត័ម៌ាន ឬទិន�នយ័របស់អតិថជិនរមួទងំ ពក្យ

េស�សំុឥណទន និងគុណភាពឥណទនសរបុ ដូចជា ទំហំ្របាកក់ម� ីកលវសន� លក�ខណ� ៃនករសង

្របាក ់និងវត�ុប�� ំ ជាេដម។ 

− ពត័ម៌ានឥណទនអវជិ�មាន សំេដដល់ពត័ម៌ានទកទ់ងនងឹករហួសេពលកំណតស់ង ករមិនបានសង

្របាក់កម�ីតមេពលកំណត់ ករលុបេចល្របាក់កម�ី ឬស� នភាពមិនសង្របាក់ៃន្របតិបត�ិករ

ឥណទនរវងអតិថិជន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័។ 

− វធិានបដកិរ សំេដដល់សំណំុវធិានែដលកណំត ់ ក្រមតិៃនករផា� ស់ប�ូរពត័ម៌ានេទវញិេទមក និងកចិ�

សហ្របតិបត�កិររវងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័។   

− ្រក�ម្របកឹ្សោផ�ល់េយាបល់ សំេដដល់គណៈកម�ករផ�ល់េយាបល់ែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កជំនាញឯករជ្យ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអជា� ធរែដល

ពកព់ន័�ដៃទេទៀត។ 
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ជំពូកទ ី២ 
ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកពត័៌មានឥណទន និងករផ�លអ់ជា� បណ័�  

 
្របករ ៣.- ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែដលនឹងបេង�តេទ្បង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព និងភាពអចេជឿ

ទុកចិត�បាន េដម្បធីានា្រប្រពឹត�កម�េស�ភាព នងិ្រតឹម្រត�វស្រមាបអ់�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ

ឥណទនេផ្សងេទៀត ។  

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនតិ្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ៤.- ករហមឃាត់ 

១. គា� នបុគ�លណាអចេធ�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ឬបង� ញដល់សធារណជនថាខ�ួនេធ�
សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយពុំមានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

២. គា� នបុគ�លណា ្រត�វបានផ�ល់អជា� បណ័� ឱ្យអនុវត�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនបានេឡយ 

េលកែលងែតនីតិបុគ�លែដល្រត�វបានបេង�តេឡងតមច្បោបស់�ីពីសហ្រគាសពណិជ�កម�។ 

៣.  ្របករេនះពុំអនុវត�ចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលេធ�្របតិបត�ិករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន

េឡយ។ 

្របករ ៥.- ករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

នីតិបុគ�លណាែដលមានបំណងចង្់របកបអជីវកម�េលសកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វដក់

ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមគំរូពក្យសំុអជា� ប័ណ� ែដលបានកំណត់ ។ 

្របករ ៦.- ឯកសរស្រមាប់ដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

រល់ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ្រត�វែតភា� ប់មកជាមយួនូវពត័ម៌ាន និងឯកសរពក់ព័ន�ដូចខងេ្រកម ៖  

ក.  ឯកសរពកព់ន័�ទងំឡាយណាែដលទកទ់ងនឹងស� នភាព្រសបច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊ន  

ខ. របាយករណ៍ទកទ់ងនងឹបទពិេសធនព៍មីុនៗរបស់ស� បនកិ្រក�មហុ៊ន  េនក�ុងវស័ិយធនាគារ  និង 

ឥណទន រមួទងំប�� ីេឈ� ះរបស់ភាគទុនកិ ចំនួន្របាកែ់ដលបានដកវ់និិេយាគ និងករវនិិេយាគ

េន្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀត 

គ.  សមាសភាពរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន ់

ឃ. ្រក�មអ�ក្រគប្់រគង្រត�វមានស�� ប្័រតសកលវទិ្យោល័យ  និងមានបទពិេសធន្៍រគប្់រគានព់កព់ន័�ក�ុង

ទីផ្សោរឥណទន វស័ិយធនាគារ ឬហិរ�� វត�ុ  

ង. រចនាសម�ន័�អង�ភាព ែផនករអជីវកម�បី (៣) ឆា� សំ្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ែចករែំលក ពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ នីតិវធិីៃផ�ក�ុង និងេសៀវេភែណនា្ំរបតិបត�ិករ  

ច. ករសិក្សោពីភាពអចេធ�បានតមែផនករអជីវកម� េហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបគ់ា្ំរទដល់អជីវកម� ឬ

កិច�្រពមេ្រព�ងពកព់ន័�នានាជាមយួអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងេទៀត 

755



778

ឆ.  រចនាសម�ន័�កម�សិទ� ិ និងអភបិាលកិច� រមួទងំសមាសភាពៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងលក�ណៈ 

វនិិច�យ័ 

ជ.  ែផនករនិរន�រភាព 

ឈ. សំេណ េគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� 

ញ.  ្រកម្របតិបត� ិនិងវធិានពកព់ន័�េផ្សងេទៀតស្រមាបដ់ំេណ រករ្របពន័�  

ដ.  េសចក�ី្របកសរបស់ភាគីពកព់ន័� េដម្បអីនុវត�តម្រកម្របតិបត�ិេនះ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យផ�ល់ឯកសរចបំាចេ់ផ្សងេទៀតស្រមាបក់រវយតៃម�េលពក្យេស�សំុ

េនះ។ 
 

្របករ ៧.- នីតិវធិីស្រមាប់ករដក់ពក្យសុ ំ

អ�កដកព់ក្យសំុទងំអស់្រត�វដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ រមួជាមយួឯកសរពកព់ន័�ដៃទេទៀត

មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

េនក�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលពក្យេស�សំុ្រគប្់រគាន ់រមួទងំឯកសរពកព់ន័� និងករបង់

េសហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិត ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដណឹំងដល់អ�កដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ

េដយប�� កព់ីករឯកភាព ឬករបដិេសធេលពក្យសំុេនាះ។ 

 
ជំពូកទ ី៣ 

េគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាសព់ត័៌មាន 
 

្របករ ៨.- ទិសេដៃនេសវែចករែំលកព័ត៌មាន 

ករផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានទិសេដដូចខងេ្រកម៖ 

ក. វយតៃម�អំពីលទ�ភាពសង នងិករជំពកប់ំណុលរបស់អតិថិជនេនេពលដកព់ក្យេស�សំុខ�ីឥណទន 

ឬ្របាក់កម�ី 

ខ. គា្ំរទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   ែដលមានតួនាទី្រត�តពិនិត្យ េដម្បតីមដនលំហូរឥណទនក�ុង្របពន័�

ហិរ�� វត�ុ វភិាគទិន�នយ័ស្រមាបេ់ធ�របាយករណ៍អំពីស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ និង្រត�តពិនតិ្យ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

គ.   វយតៃម�ហនិភយ័ឥណទន និង/ឬ ពិនិត្យេឡងវញិ ឬ ផ�ល់ឥណទន ឬ្របាកក់ម� ី 

ឃ.  វយតៃម�ហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានករខកខនទូទតស់ង្របាក ់ 

ង. ផ�ល់សិទ�ិឱ្យអតថិិជនមានលទ�ភាពេផ��ងផា� តព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនផា� ល់ែដលមានក�ុង

របាយករណ៍ឥណទន    
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ជំពូកទ ី២ 
ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកពត័៌មានឥណទន និងករផ�លអ់ជា� បណ័�  

 
្របករ ៣.- ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែដលនឹងបេង�តេទ្បង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព និងភាពអចេជឿ

ទុកចិត�បាន េដម្បធីានា្រប្រពឹត�កម�េស�ភាព នងិ្រតឹម្រត�វស្រមាបអ់�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ

ឥណទនេផ្សងេទៀត ។  

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនតិ្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ៤.- ករហមឃាត់ 

១. គា� នបុគ�លណាអចេធ�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ឬបង� ញដល់សធារណជនថាខ�ួនេធ�
សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយពុំមានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

២. គា� នបុគ�លណា ្រត�វបានផ�ល់អជា� បណ័� ឱ្យអនុវត�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនបានេឡយ 

េលកែលងែតនីតិបុគ�លែដល្រត�វបានបេង�តេឡងតមច្បោបស់�ីពីសហ្រគាសពណិជ�កម�។ 

៣.  ្របករេនះពុំអនុវត�ចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលេធ�្របតិបត�ិករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន

េឡយ។ 

្របករ ៥.- ករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

នីតិបុគ�លណាែដលមានបំណងចង្់របកបអជីវកម�េលសកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វដក់

ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមគំរូពក្យសំុអជា� ប័ណ� ែដលបានកំណត់ ។ 

្របករ ៦.- ឯកសរស្រមាប់ដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

រល់ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ្រត�វែតភា� ប់មកជាមយួនូវពត័ម៌ាន និងឯកសរពក់ព័ន�ដូចខងេ្រកម ៖  

ក.  ឯកសរពកព់ន័�ទងំឡាយណាែដលទកទ់ងនឹងស� នភាព្រសបច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊ន  

ខ. របាយករណ៍ទកទ់ងនងឹបទពិេសធនព៍មីុនៗរបស់ស� បនកិ្រក�មហុ៊ន  េនក�ុងវស័ិយធនាគារ  និង 

ឥណទន រមួទងំប�� ីេឈ� ះរបស់ភាគទុនកិ ចំនួន្របាកែ់ដលបានដកវ់និិេយាគ និងករវនិិេយាគ

េន្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀត 

គ.  សមាសភាពរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន ់

ឃ. ្រក�មអ�ក្រគប្់រគង្រត�វមានស�� ប្័រតសកលវទិ្យោល័យ  និងមានបទពិេសធន្៍រគប្់រគានព់កព់ន័�ក�ុង

ទីផ្សោរឥណទន វស័ិយធនាគារ ឬហិរ�� វត�ុ  

ង. រចនាសម�ន័�អង�ភាព ែផនករអជីវកម�បី (៣) ឆា� សំ្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ែចករែំលក ពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ នីតិវធិីៃផ�ក�ុង និងេសៀវេភែណនា្ំរបតិបត�ិករ  

ច. ករសិក្សោពីភាពអចេធ�បានតមែផនករអជីវកម� េហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបគ់ា្ំរទដល់អជីវកម� ឬ

កិច�្រពមេ្រព�ងពកព់ន័�នានាជាមយួអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងេទៀត 
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ឆ.  រចនាសម�ន័�កម�សិទ� ិ និងអភបិាលកិច� រមួទងំសមាសភាពៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងលក�ណៈ 

វនិិច�យ័ 

ជ.  ែផនករនិរន�រភាព 

ឈ. សំេណ េគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� 

ញ.  ្រកម្របតិបត� ិនិងវធិានពកព់ន័�េផ្សងេទៀតស្រមាបដ់ំេណ រករ្របពន័�  

ដ.  េសចក�ី្របកសរបស់ភាគីពកព់ន័� េដម្បអីនុវត�តម្រកម្របតិបត�ិេនះ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យផ�ល់ឯកសរចបំាចេ់ផ្សងេទៀតស្រមាបក់រវយតៃម�េលពក្យេស�សំុ

េនះ។ 
 

្របករ ៧.- នីតិវធិីស្រមាប់ករដក់ពក្យសុ ំ

អ�កដកព់ក្យសំុទងំអស់្រត�វដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ រមួជាមយួឯកសរពកព់ន័�ដៃទេទៀត

មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

េនក�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលពក្យេស�សំុ្រគប្់រគាន ់រមួទងំឯកសរពកព់ន័� និងករបង់

េសហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិត ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ

េដយប�� កព់ីករឯកភាព ឬករបដិេសធេលពក្យសំុេនាះ។ 

 
ជំពូកទ ី៣ 

េគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាសព់ត័៌មាន 
 

្របករ ៨.- ទិសេដៃនេសវែចករែំលកព័ត៌មាន 

ករផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានទិសេដដូចខងេ្រកម៖ 

ក. វយតៃម�អំពីលទ�ភាពសង នងិករជំពកប់ំណុលរបស់អតិថិជនេនេពលដកព់ក្យេស�សំុខ�ីឥណទន 

ឬ្របាក់កម�ី 

ខ. គា្ំរទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   ែដលមានតួនាទី្រត�តពិនិត្យ េដម្បតីមដនលំហូរឥណទនក�ុង្របពន័�

ហិរ�� វត�ុ វភិាគទិន�នយ័ស្រមាបេ់ធ�របាយករណ៍អំពីស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ និង្រត�តពិនតិ្យ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

គ.   វយតៃម�ហនិភយ័ឥណទន និង/ឬ ពិនិត្យេឡងវញិ ឬ ផ�ល់ឥណទន ឬ្របាកក់ម� ី 

ឃ.  វយតៃម�ហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានករខកខនទូទតស់ង្របាក ់ 

ង. ផ�ល់សិទ�ិឱ្យអតថិិជនមានលទ�ភាពេផ��ងផា� តព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនផា� ល់ែដលមានក�ុង
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ច. វយតៃម�   ឬេធ�សវនកម�អំពី្របសិទ�ភាព   ភាពអចទុកចិត�បាន   និងករ្របតិបត�តិមបទប្ប��ត� ិជា

ធរមានចំេពះ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
 

ពត័ម៌ានែដលមានេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្រប្របាស់េ្រក

ពីទិសេដដូចមានែចងក�ុង្របករេនះេឡយ េលកែលងែតទទួលបានករយល់្រពមជាកល់កជ់ាមុនពីអតិថិជន។ 

្របករ ៩.- កតព�កិច�របសភ់ាគីពកព់័ន�ក�ងុករធានាគណុភាពទនិ�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វ្របឹងែ្របងឱ្យអស់ពីលទ�ភាព

េដម្ប្ីរបាកដថាពត័ម៌ានអតិថជិនែដលបាន្របមូល េ្រប្របាស់ និងេបកចំហ គឺជាពត័ម៌ានែដល្រតឹម្រត�វេពញេលញ 

និងែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ ទិន�នយ័នឹង្រត�វ្របមូលេដយេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយ្រតឹម្រត�វ និង្រសបច្បោបេ់ហយ

នឹង្រត�វប��ូ លែតពត័ម៌ានចបំាច ់ ដូចជាអត�ស�� ណែដលមានសុពលភាព និងសវតសងឥណទនរបស់

អតិថិជន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័មានកតព�កិច�ទទួលខុស្រត�វ

ដូចខងេ្រកម៖ 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖  

ក. បេង�តឱ្យមាននីតិវធិីសម្រសបេដម្បធីានាឱ្យបាននូវភាពេពញេលញ និងភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន  

ខ. ធានាថាទនិ�នយ័នងឹ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច្ំរសបតម្រកម្របតិបត� ិ 

គ.បេង�តយន�ករសម្រសបស្រមាបែ់កត្រម�វ  និងលុបទិន�នយ័េដម្បធីានាថារល់អ�កេ្រប្របាស់ទងំ

អស់ ែដលបានចូលយកទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វក�ុងរយៈេពលបី (៣) ែខកន�ងមក្រត�វបានជូនដំណឹង

្រគប្់រគានអ់ំពីកំហុស និងែកត្រម�វទិន�នយ័េដយ្រសបេទតមេពលកំណតជ់ាកល់កដូ់ចមាន

ែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត� ិ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថាអ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលមានសិទ�ិេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលបី (៣)ែខចុងេ្រកយេនះបានដឹងពកីំហុស និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិ េហយច្បោបច់ម�ងៃនទនិ�នយ័េនាះកន៏ងឹ្រត�វេផ�េទឱ្យអតថិិជនផងែដរ 

ឃ.ទទួលខុស្រត�វចេំពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់ អតិថិជន នូវកំហុសទិន�នយ័នានាែដលបាន 

េកតេឡងក�ុងេពលដំេណ រករ ឬែចកចយទិន�នយ័ឥណទនែដលបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក។់ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖ 

- ែកត្រម�វទិន�នយ័ភា� មៗ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថា អ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលបានេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលប ី (៣) ែខចុងេ្រកយបានដឹងពីកំហុសេនះ និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិបនា� បព់ីបានេធ�បច�ុប្បន�កម� 

- ទទួលរបាយករណ៍ែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�េនាះ េដយ្របគល់េទឱ្យអតិថិជនតម

អសយដ� ន ែដលមានេនក�ុងឯកសរែដល្រគប្់រគងេដយអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក 
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ឆ.  រចនាសម�ន័�កម�សិទ� ិ និងអភបិាលកិច� រមួទងំសមាសភាពៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងលក�ណៈ 

វនិិច�យ័ 

ជ.  ែផនករនិរន�រភាព 

ឈ. សំេណ េគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� 

ញ.  ្រកម្របតិបត� ិនិងវធិានពកព់ន័�េផ្សងេទៀតស្រមាបដ់ំេណ រករ្របពន័�  

ដ.  េសចក�ី្របកសរបស់ភាគីពកព់ន័� េដម្បអីនុវត�តម្រកម្របតិបត�ិេនះ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យផ�ល់ឯកសរចបំាចេ់ផ្សងេទៀតស្រមាបក់រវយតៃម�េលពក្យេស�សំុ

េនះ។ 
 

្របករ ៧.- នីតិវធិីស្រមាប់ករដក់ពក្យសុ ំ

អ�កដកព់ក្យសំុទងំអស់្រត�វដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ រមួជាមយួឯកសរពកព់ន័�ដៃទេទៀត

មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

េនក�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលពក្យេស�សំុ្រគប្់រគាន ់រមួទងំឯកសរពកព់ន័� និងករបង់

េសហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិត ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ

េដយប�� កព់ីករឯកភាព ឬករបដិេសធេលពក្យសំុេនាះ។ 

 
ជំពូកទ ី៣ 

េគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាសព់ត័៌មាន 
 

្របករ ៨.- ទិសេដៃនេសវែចករែំលកព័ត៌មាន 

ករផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានទិសេដដូចខងេ្រកម៖ 

ក. វយតៃម�អំពីលទ�ភាពសង នងិករជំពកប់ំណុលរបស់អតិថិជនេនេពលដកព់ក្យេស�សំុខ�ីឥណទន 

ឬ្របាក់កម�ី 

ខ. គា្ំរទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   ែដលមានតួនាទី្រត�តពិនិត្យ េដម្បតីមដនលំហូរឥណទនក�ុង្របពន័�

ហិរ�� វត�ុ វភិាគទិន�នយ័ស្រមាបេ់ធ�របាយករណ៍អំពីស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ និង្រត�តពិនតិ្យ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

គ.   វយតៃម�ហនិភយ័ឥណទន និង/ឬ ពិនិត្យេឡងវញិ ឬ ផ�ល់ឥណទន ឬ្របាកក់ម� ី 

ឃ.  វយតៃម�ហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានករខកខនទូទតស់ង្របាក ់ 

ង. ផ�ល់សិទ�ិឱ្យអតថិិជនមានលទ�ភាពេផ��ងផា� តព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនផា� ល់ែដលមានក�ុង

របាយករណ៍ឥណទន    

756

ជំពូកទ ី២ 
ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកពត័៌មានឥណទន និងករផ�លអ់ជា� បណ័�  

 
្របករ ៣.- ករបេង�ត្របព័ន�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែដលនឹងបេង�តេទ្បង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព សុវត�ិភាព និងភាពអចេជឿ

ទុកចិត�បាន េដម្បធីានា្រប្រពឹត�កម�េស�ភាព នងិ្រតឹម្រត�វស្រមាបអ់�កផ�ល់ទនិ�នយ័ និងអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ

ឥណទនេផ្សងេទៀត ។  

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនតិ្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ៤.- ករហមឃាត់ 

១. គា� នបុគ�លណាអចេធ�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ឬបង� ញដល់សធារណជនថាខ�ួនេធ�
សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយពុំមានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

២. គា� នបុគ�លណា ្រត�វបានផ�ល់អជា� បណ័� ឱ្យអនុវត�សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនបានេឡយ 

េលកែលងែតនីតិបុគ�លែដល្រត�វបានបេង�តេឡងតមច្បោបស់�ីពីសហ្រគាសពណិជ�កម�។ 

៣.  ្របករេនះពុំអនុវត�ចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលេធ�្របតិបត�ិករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន

េឡយ។ 

្របករ ៥.- ករដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

នីតិបុគ�លណាែដលមានបំណងចង្់របកបអជីវកម�េលសកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វដក់

ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមគំរូពក្យសំុអជា� ប័ណ� ែដលបានកំណត់ ។ 

្របករ ៦.- ឯកសរស្រមាប់ដក់ពក្យសុអំជា� ប័ណ�  

រល់ពក្យេស�សំុអជា� ប័ណ� ្រត�វែតភា� ប់មកជាមយួនូវពត័ម៌ាន និងឯកសរពក់ព័ន�ដូចខងេ្រកម ៖  

ក.  ឯកសរពកព់ន័�ទងំឡាយណាែដលទកទ់ងនឹងស� នភាព្រសបច្បោបរ់បស់្រក�មហុ៊ន  

ខ. របាយករណ៍ទកទ់ងនងឹបទពិេសធនព៍មីុនៗរបស់ស� បនកិ្រក�មហុ៊ន  េនក�ុងវស័ិយធនាគារ  និង 

ឥណទន រមួទងំប�� ីេឈ� ះរបស់ភាគទុនកិ ចំនួន្របាកែ់ដលបានដកវ់និិេយាគ និងករវនិិេយាគ

េន្រក�មហុ៊នេផ្សងេទៀត 

គ.  សមាសភាពរបស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានគុណវឌុ្ឍ្ិរគប្់រគាន ់

ឃ. ្រក�មអ�ក្រគប្់រគង្រត�វមានស�� ប្័រតសកលវទិ្យោល័យ  និងមានបទពិេសធន្៍រគប្់រគានព់កព់ន័�ក�ុង

ទីផ្សោរឥណទន វស័ិយធនាគារ ឬហិរ�� វត�ុ  

ង. រចនាសម�ន័�អង�ភាព ែផនករអជីវកម�បី (៣) ឆា� សំ្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ែចករែំលក ពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របពន័�ពត័ម៌ានវទិ្យោ នីតិវធិីៃផ�ក�ុង និងេសៀវេភែណនា្ំរបតិបត�ិករ  

ច. ករសិក្សោពីភាពអចេធ�បានតមែផនករអជីវកម� េហដ� រចនាសម�ន័�ស្រមាបគ់ា្ំរទដល់អជីវកម� ឬ

កិច�្រពមេ្រព�ងពកព់ន័�នានាជាមយួអ�កផ�តផ់�ងេ់ផ្សងេទៀត 
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ឆ.  រចនាសម�ន័�កម�សិទ� ិ និងអភបិាលកិច� រមួទងំសមាសភាពៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងលក�ណៈ 

វនិិច�យ័ 

ជ.  ែផនករនិរន�រភាព 

ឈ. សំេណ េគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� 

ញ.  ្រកម្របតិបត� ិនិងវធិានពកព់ន័�េផ្សងេទៀតស្រមាបដ់ំេណ រករ្របពន័�  

ដ.  េសចក�ី្របកសរបស់ភាគីពកព់ន័� េដម្បអីនុវត�តម្រកម្របតិបត�ិេនះ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យផ�ល់ឯកសរចបំាចេ់ផ្សងេទៀតស្រមាបក់រវយតៃម�េលពក្យេស�សំុ

េនះ។ 
 

្របករ ៧.- នីតិវធិីស្រមាប់ករដក់ពក្យសុ ំ

អ�កដកព់ក្យសំុទងំអស់្រត�វដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ រមួជាមយួឯកសរពកព់ន័�ដៃទេទៀត

មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

េនក�ុងរយៈេពល ៩០ ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលពក្យេស�សំុ្រគប្់រគាន ់រមួទងំឯកសរពកព់ន័� និងករបង់

េសហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិត ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងជូនដំណឹងដល់អ�កដកព់ក្យសំុជាលយលក�ណ៍អក្សរ

េដយប�� កព់ីករឯកភាព ឬករបដិេសធេលពក្យសំុេនាះ។ 

 
ជំពូកទ ី៣ 

េគាលករណ៍ៃនករេ្រប្របាសព់ត័៌មាន 
 

្របករ ៨.- ទិសេដៃនេសវែចករែំលកព័ត៌មាន 

ករផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានទិសេដដូចខងេ្រកម៖ 

ក. វយតៃម�អំពីលទ�ភាពសង នងិករជំពកប់ំណុលរបស់អតិថិជនេនេពលដកព់ក្យេស�សំុខ�ីឥណទន 

ឬ្របាក់កម�ី 

ខ. គា្ំរទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   ែដលមានតួនាទី្រត�តពិនិត្យ េដម្បតីមដនលំហូរឥណទនក�ុង្របពន័�

ហិរ�� វត�ុ វភិាគទិន�នយ័ស្រមាបេ់ធ�របាយករណ៍អំពីស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ និង្រត�តពិនតិ្យ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

គ.   វយតៃម�ហនិភយ័ឥណទន និង/ឬ ពិនិត្យេឡងវញិ ឬ ផ�ល់ឥណទន ឬ្របាកក់ម� ី 

ឃ.  វយតៃម�ហនិភយ័ៃន្របតិបត�ិករែដលមានករខកខនទូទតស់ង្របាក ់ 

ង. ផ�ល់សិទ�ិឱ្យអតិថិជនមានលទ�ភាពេផ��ងផា� តព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនផា� ល់ែដលមានក�ុង

របាយករណ៍ឥណទន    
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ច. វយតៃម�   ឬេធ�សវនកម�អំពី្របសិទ�ភាព   ភាពអចទុកចិត�បាន   និងករ្របតិបត�តិមបទប្ប��ត� ិជា

ធរមានចំេពះ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
 

ពត័ម៌ានែដលមានេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្រប្របាស់េ្រក

ពីទិសេដដូចមានែចងក�ុង្របករេនះេឡយ េលកែលងែតទទួលបានករយល់្រពមជាកល់កជ់ាមុនពីអតិថិជន។ 

្របករ ៩.- កតព�កិច�របសភ់ាគីពកព់័ន�ក�ងុករធានាគណុភាពទនិ�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វ្របឹងែ្របងឱ្យអស់ពីលទ�ភាព

េដម្ប្ីរបាកដថាពត័ម៌ានអតិថជិនែដលបាន្របមូល េ្រប្របាស់ និងេបកចំហ គឺជាពត័ម៌ានែដល្រតឹម្រត�វេពញេលញ 

និងែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ ទិន�នយ័នឹង្រត�វ្របមូលេដយេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយ្រតឹម្រត�វ និង្រសបច្បោបេ់ហយ

នឹង្រត�វប��ូ លែតពត័ម៌ានចបំាច ់ ដូចជាអត�ស�� ណែដលមានសុពលភាព និងសវតសងឥណទនរបស់

អតិថិជន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័មានកតព�កិច�ទទួលខុស្រត�វ

ដូចខងេ្រកម៖ 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖  

ក. បេង�តឱ្យមាននីតិវធិីសម្រសបេដម្បធីានាឱ្យបាននូវភាពេពញេលញ និងភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន  

ខ. ធានាថាទនិ�នយ័នងឹ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច្ំរសបតម្រកម្របតិបត� ិ 

គ.បេង�តយន�ករសម្រសបស្រមាបែ់កត្រម�វ  និងលុបទិន�នយ័េដម្បធីានាថារល់អ�កេ្រប្របាស់ទងំ

អស់ ែដលបានចូលយកទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វក�ុងរយៈេពលបី (៣) ែខកន�ងមក្រត�វបានជូនដំណឹង

្រគប្់រគានអ់ំពីកំហុស និងែកត្រម�វទិន�នយ័េដយ្រសបេទតមេពលកំណតជ់ាកល់កដូ់ចមាន

ែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត� ិ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថាអ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលមានសិទ�ិេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលបី (៣)ែខចុងេ្រកយេនះបានដឹងពកីំហុស និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិ េហយច្បោបច់ម�ងៃនទនិ�នយ័េនាះកន៏ងឹ្រត�វេផ�េទឱ្យអតថិិជនផងែដរ 

ឃ.ទទួលខុស្រត�វចេំពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់ អតិថិជន នូវកំហុសទិន�នយ័នានាែដលបាន 

េកតេឡងក�ុងេពលដំេណ រករ ឬែចកចយទិន�នយ័ឥណទនែដលបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក។់ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖ 

- ែកត្រម�វទិន�នយ័ភា� មៗ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថា អ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលបានេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលប ី (៣) ែខចុងេ្រកយបានដឹងពីកំហុសេនះ និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិបនា� បព់ីបានេធ�បច�ុប្បន�កម� 

- ទទួលរបាយករណ៍ែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�េនាះ េដយ្របគល់េទឱ្យអតិថិជនតម

អសយដ� ន ែដលមានេនក�ុងឯកសរែដល្រគប្់រគងេដយអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក 

ពត័ម៌ានឥណទន 
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- ទទួលខុស្រត�វចំេពះករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនពីកំហុសែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខត

យ៉ាងធ�នធ់�រដល់កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក ់

- ្របឹងែ្របងតមែដលអចេធ�បាន េដម្បកីត់បន�យករខូចខតនានាែដលទទួលរងេដយ

អតិថិជនេដយសរែតទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វេនះ។ 

ង. ទទួលខុស្រត�វចំេពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�ត ិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬ តតិយ

ជនណាមយួ ស្រមាបរ់ល់ករទមទរពកព់ន័�នឹងករពន្យោរេពល កររខំន ឬករខកខនមនិ

បានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន ឬរបាយករណ៍ស�ិត ិ េលកែលងែតេហតុករណ៍ទងំេនាះបណា� ល

មកពីករបង� បប់�� របស់រជរដ� ភបិាល ករេធ�វទិ�ង្សនា កុប្បកម� ករបំផា� ញ ្រទព្យសម្បត�ិជា

សធារណៈ ករបដិេសធេសវពីអ�កផ�ល់េសវអុិនធឺេណត(ISP) ឬរល់មូលេហតុដៃទេទៀត

ែដលហួសពីសមត�កចិ�របស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ច. មនិ្រត�វេផ�រ លក ់ ឬជួលរល់ពត័ម៌ានឥណទនែដល្រត�វបានប��ូ នមកេដយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬ

អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វទទលួខុស្រត�វចេំពះ៖  

ក.   ពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រត�វណាែដលខ�ួនបានផ�ល់ឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ.  ករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនអំពីកំហុសនានា ែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខតយ៉ាងធ�នធ់�រ

 ដល់ កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស្របែហសធ�នធ់�រ ឬ

 ករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក្់រសបតមករសេ្រមចែដលេធ�េឡងេ្រកមយន�ករដេំណាះ 

 ្រសយវវិទ ដូចមានែចងក�ុង្របករ២៦ ៃន្របកសេនះ 

គ.  ករខិតខំកតប់ន�យករខូតខតរបស់អតិថិជនែដលបណា� លមកពីទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វតមរយៈ

 ករបេង�តឱ្យមាននូវេគាលនេយាបាយ និងត្រម�វករនីតិវធិីចបំាចន់ានា។ 
 

អ�កផ�ល់ទិន�ន័យនីមួយៗ ្រត�វមានវធិានក�ុងករសេ្រមចផ�ល់ឥណទនរបស់ខ�ួន។ ពត័ម៌ានឥណទន 

និងេសវដៃទេទៀតែដលផ�ល់េដយ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជាឧបករណ៍មយួស្រមាប់

ដំេណ រករៃនករសេ្រមចេលហនិភយ័ឥណទន ប៉ុែន�ករសេ្រមចទងំេនាះមនិ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រគានែ់តែផ�ក

េទេលមូលដ� នពត័ម៌ានឥណទនែដលបានទទួលពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមយួប៉ុេណា� ះេទ។  

្របករ ១០.- សវុត�ិភាពទិន�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វធានាសុវត�ិភាពនិងភាព្រតឹម

្រត�វៃនដតេបស្ស (Database) ឱ្យបាន្រគបេ់ពលេវល។ េដម្បបីង� រករេ្រប្របាស់មនិ្រតឹម្រត�វ ឬករចូលយក

ពត័ម៌ាន ទិន�នយ័ េ្រប្របាស់េដយគា� នករអនុ�� ត ករបាតប់ង ់ ឬករខូចខតទនិ�នយ័រល់ដំេណ រករចបំាច់

នានា្រត�វមានវធិានករដូចខងេ្រកម ៖  
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- ទទួលខុស្រត�វចំេពះករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនពីកំហុសែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខត

យ៉ាងធ�នធ់�រដល់កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក ់

- ្របឹងែ្របងតមែដលអចេធ�បាន េដម្បកីត់បន�យករខូចខតនានាែដលទទួលរងេដយ

អតិថិជនេដយសរែតទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វេនះ។ 

ង. ទទួលខុស្រត�វចំេពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬ តតិយ

ជនណាមយួ ស្រមាបរ់ល់ករទមទរពកព់ន័�នឹងករពន្យោរេពល កររខំន ឬករខកខនមនិ

បានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន ឬរបាយករណ៍ស�ិត ិ េលកែលងែតេហតុករណ៍ទងំេនាះបណា� ល

មកពីករបង� បប់�� របស់រជរដ� ភបិាល ករេធ�វទិ�ង្សនា កុប្បកម� ករបំផា� ញ ្រទព្យសម្បត�ិជា

សធារណៈ ករបដិេសធេសវពីអ�កផ�ល់េសវអុិនធឺេណត(ISP) ឬរល់មូលេហតុដៃទេទៀត

ែដលហួសពីសមត�កចិ�របស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ច. មនិ្រត�វេផ�រ លក ់ ឬជួលរល់ពត័ម៌ានឥណទនែដល្រត�វបានប��ូ នមកេដយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬ

អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វទទលួខុស្រត�វចេំពះ៖  

ក.   ពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រត�វណាែដលខ�ួនបានផ�ល់ឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ.  ករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនអំពីកំហុសនានា ែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខតយ៉ាងធ�នធ់�រ

 ដល់ កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស្របែហសធ�នធ់�រ ឬ

 ករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក្់រសបតមករសេ្រមចែដលេធ�េឡងេ្រកមយន�ករដេំណាះ 

 ្រសយវវិទ ដូចមានែចងក�ុង្របករ២៦ ៃន្របកសេនះ 

គ.  ករខិតខំកតប់ន�យករខូតខតរបស់អតិថិជនែដលបណា� លមកពីទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វតមរយៈ

 ករបេង�តឱ្យមាននូវេគាលនេយាបាយ និងត្រម�វករនីតិវធិីចបំាចន់ានា។ 
 

អ�កផ�ល់ទិន�ន័យនីមួយៗ ្រត�វមានវធិានក�ុងករសេ្រមចផ�ល់ឥណទនរបស់ខ�ួន។ ពត័ម៌ានឥណទន 

និងេសវដៃទេទៀតែដលផ�ល់េដយ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជាឧបករណ៍មយួស្រមាប់

ដំេណ រករៃនករសេ្រមចេលហនិភយ័ឥណទន ប៉ុែន�ករសេ្រមចទងំេនាះមនិ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រគានែ់តែផ�ក

េទេលមូលដ� នពត័ម៌ានឥណទនែដលបានទទួលពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមយួប៉ុេណា� ះេទ។  

្របករ ១០.- សវុត�ិភាពទិន�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វធានាសុវត�ិភាពនិងភាព្រតឹម

្រត�វៃនដតេបស្ស (Database) ឱ្យបាន្រគបេ់ពលេវល។ េដម្បបីង� រករេ្រប្របាស់មនិ្រតឹម្រត�វ ឬករចូលយក

ពត័ម៌ាន ទិន�នយ័ េ្រប្របាស់េដយគា� នករអនុ�� ត ករបាតប់ង ់ ឬករខូចខតទិន�នយ័រល់ដំេណ រករចបំាច់

នានា្រត�វមានវធិានករដូចខងេ្រកម ៖  
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ច. វយតៃម�   ឬេធ�សវនកម�អំពី្របសិទ�ភាព   ភាពអចទុកចិត�បាន   និងករ្របតិបត�តិមបទប្ប��ត� ិជា

ធរមានចំេពះ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
 

ពត័ម៌ានែដលមានេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្រប្របាស់េ្រក

ពីទិសេដដូចមានែចងក�ុង្របករេនះេឡយ េលកែលងែតទទួលបានករយល់្រពមជាកល់កជ់ាមុនពីអតិថិជន។ 

្របករ ៩.- កតព�កិច�របសភ់ាគីពកព់័ន�ក�ងុករធានាគណុភាពទនិ�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វ្របឹងែ្របងឱ្យអស់ពីលទ�ភាព

េដម្ប្ីរបាកដថាពត័ម៌ានអតិថជិនែដលបាន្របមូល េ្រប្របាស់ និងេបកចំហ គឺជាពត័ម៌ានែដល្រតឹម្រត�វេពញេលញ 

និងែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ ទិន�នយ័នឹង្រត�វ្របមូលេដយេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយ្រតឹម្រត�វ និង្រសបច្បោបេ់ហយ

នឹង្រត�វប��ូ លែតពត័ម៌ានចបំាច ់ ដូចជាអត�ស�� ណែដលមានសុពលភាព និងសវតសងឥណទនរបស់

អតិថិជន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័មានកតព�កិច�ទទួលខុស្រត�វ

ដូចខងេ្រកម៖ 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖  

ក. បេង�តឱ្យមាននីតិវធិីសម្រសបេដម្បធីានាឱ្យបាននូវភាពេពញេលញ និងភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន  

ខ. ធានាថាទនិ�នយ័នងឹ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច្ំរសបតម្រកម្របតិបត� ិ 

គ.បេង�តយន�ករសម្រសបស្រមាបែ់កត្រម�វ  និងលុបទិន�នយ័េដម្បធីានាថារល់អ�កេ្រប្របាស់ទងំ

អស់ ែដលបានចូលយកទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វក�ុងរយៈេពលបី (៣) ែខកន�ងមក្រត�វបានជូនដំណឹង

្រគប្់រគានអ់ំពីកំហុស និងែកត្រម�វទិន�នយ័េដយ្រសបេទតមេពលកំណតជ់ាកល់កដូ់ចមាន

ែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត� ិ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថាអ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលមានសិទ�ិេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលបី (៣)ែខចុងេ្រកយេនះបានដឹងពកីំហុស និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិ េហយច្បោបច់ម�ងៃនទនិ�នយ័េនាះកន៏ងឹ្រត�វេផ�េទឱ្យអតថិិជនផងែដរ 

ឃ.ទទួលខុស្រត�វចេំពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់ អតិថិជន នូវកំហុសទិន�នយ័នានាែដលបាន 

េកតេឡងក�ុងេពលដំេណ រករ ឬែចកចយទិន�នយ័ឥណទនែដលបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក។់ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖ 

- ែកត្រម�វទិន�នយ័ភា� មៗ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថា អ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលបានេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលប ី (៣) ែខចុងេ្រកយបានដឹងពីកំហុសេនះ និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិបនា� បព់ីបានេធ�បច�ុប្បន�កម� 

- ទទួលរបាយករណ៍ែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�េនាះ េដយ្របគល់េទឱ្យអតិថិជនតម

អសយដ� ន ែដលមានេនក�ុងឯកសរែដល្រគប្់រគងេដយអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក 

ពត័ម៌ានឥណទន 

757

១. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមាន្របពន័� កិច�ដំេណ រករ និងនតីិវធិកី�ុងករទញយកទិន�

នយ័មកវញិ និង្រត�វមានែផនករស� រេ្រគាះមហន�រយ េដម្បទីបស់� តក់របាតប់ង ់ឬករខូចខតទិន�នយ័។ 

ក.   ករចូលេទក�ុងដតេបស្ស ្រត�វបានអនុ�� តចំេពះែតអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិប៉ុេណា� ះ 

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថា

ទិន�នយ័្រត�វបានឱ្យេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តទិសេដែដលបានអនុ�� តប៉ុេណា� ះ ឬស្រមាបទ់ិសេដ

្រសបច្បោបេ់ផ្សងេទៀត េដយមានករយល់្រពមពីអតថិិជន ្រសបតម្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ។ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�ន័យ្រត�វធានាឱ្យមានជាេ្រសចនូវនីតិវធិី េគាលនេយាបាយ និងវធិានករសុវត�ិភាព្រគប់

្រគាន។់ េគាលនេយាបាយ វធិានករសុវត�ិភាពស្រមាប្់របតិបត�ិករ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន ្រត�វែតអនុមត័េដយ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ វធិានករ

ែដលបានអនុមត័្រត�វឆ�ុះប�� ងំពីលក�ណៈបេច�កេទស រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ និងបេច�កវទិ្យោ។ 
្របករ ១១.- រយៈេពលរក្សោទុកទិន�នយ័ 

១. ពត័ម៌ាន្របមូលេដយ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបានែបងែចកក�ុងចំេណាមអ�កផ�ល់ 

ទិន�នយ័ស្រមាបរ់យៈេពលដប ់ (១០) ឆា�  ំ គិតពីៃថ�ឥណទន្រត�វបានទូទតស់ង្រគបច់ំននួក�ុងករណីពត័ម៌ាន

វជិ�មាន។ 

២. ទិន�នយ័អំពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ ្រត�វែបងែចកក�ុងរយៈេពលប ី (៣) ឆា�  ំគិតចបព់ីៃថ�ែដល

េសចក�ីសេ្រមចេនាះចូលជាស� ពរ។ 

៣. ទិន�នយ័ក្សយ័ធន នឹង្រត�វែបងែចកក�ុងរយៈេពល្របា ំ(៥) ឆា�  ំគិតពីៃថ�្របកសក្សយ័ធន។ 

៤.  ពត័ម៌ានអវជិ�មាន នឹង្រត�វែបងែចកក�ុងរយៈេពលប ី(៣) ឆា�  ំគិតពីៃថ�កណំតស់ង្របាក។់ 

្របករ ១២.- សទិ�អិតថិជិន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងភាគីពកព់ន័�្រត�វធានាថា៖ 

ក.  សិទ�ិរបស់បុគ�លេទេលទិន�នយ័របស់ខ�ួន្រត�វបានេគារព  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  ្រត�វបេង�តឱ្យមានែផ�កមយួែដលមាននីតិវធិ ី  និង

វធិានច្បោស់លស់េដម្បេីដះ្រសយករតវ៉ និងសំេណ របស់បុគ�លែដលពកព់ន័�នឹងទនិ�នយ័របស់ខ�ួន  

គ. ទិន�នយ័ពកព់ន័�នឹងនិនា� ករនេយាបាយ ជំេនឿសសនា ពណ៌សម្ុបរ ពូជសសន ៍និងពត័ម៌ានឯកជន

របស់បុគ�ល មនិ្រត�វបាន្របមលូឬរក្សោទុកេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេឡយ  

ឃ. ទិន�នយ័្រត�វបាន្របមូលស្រមាបែ់តេ្រប្របាស់ក�ុងេគាលបំណងដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកស 

េនះ។ ទិន�នយ័ែដលបាន្របមូល ឬេ្រប្របាស់ក�ុងេគាលបំណងេផ្សងេ្រកពីមានែចងក�ុង្របករ ៨ 

េនះ្រត�វមានករយល់្រពមច្បោស់លស់ពីអតិថិជន។ 
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- ទទួលខុស្រត�វចំេពះករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនពីកំហុសែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខត

យ៉ាងធ�នធ់�រដល់កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក ់

- ្របឹងែ្របងតមែដលអចេធ�បាន េដម្បកីត់បន�យករខូចខតនានាែដលទទួលរងេដយ

អតិថិជនេដយសរែតទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វេនះ។ 

ង. ទទួលខុស្រត�វចំេពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬ តតិយ

ជនណាមយួ ស្រមាបរ់ល់ករទមទរពកព់ន័�នឹងករពន្យោរេពល កររខំន ឬករខកខនមនិ

បានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន ឬរបាយករណ៍ស�ិត ិ េលកែលងែតេហតុករណ៍ទងំេនាះបណា� ល

មកពីករបង� បប់�� របស់រជរដ� ភបិាល ករេធ�វទិ�ង្សនា កុប្បកម� ករបំផា� ញ ្រទព្យសម្បត�ិជា

សធារណៈ ករបដិេសធេសវពីអ�កផ�ល់េសវអុិនធឺេណត(ISP) ឬរល់មូលេហតុដៃទេទៀត

ែដលហួសពីសមត�កចិ�របស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ច. មនិ្រត�វេផ�រ លក ់ ឬជួលរល់ពត័ម៌ានឥណទនែដល្រត�វបានប��ូ នមកេដយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬ

អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វទទលួខុស្រត�វចេំពះ៖  

ក.   ពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រត�វណាែដលខ�ួនបានផ�ល់ឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ.  ករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនអំពីកំហុសនានា ែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខតយ៉ាងធ�នធ់�រ

 ដល់ កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស្របែហសធ�នធ់�រ ឬ

 ករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក្់រសបតមករសេ្រមចែដលេធ�េឡងេ្រកមយន�ករដេំណាះ 

 ្រសយវវិទ ដូចមានែចងក�ុង្របករ២៦ ៃន្របកសេនះ 

គ.  ករខិតខំកតប់ន�យករខូតខតរបស់អតិថិជនែដលបណា� លមកពីទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វតមរយៈ

 ករបេង�តឱ្យមាននូវេគាលនេយាបាយ និងត្រម�វករនីតិវធិីចបំាចន់ានា។ 
 

អ�កផ�ល់ទិន�ន័យនីមួយៗ ្រត�វមានវធិានក�ុងករសេ្រមចផ�ល់ឥណទនរបស់ខ�ួន។ ពត័ម៌ានឥណទន 

និងេសវដៃទេទៀតែដលផ�ល់េដយ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជាឧបករណ៍មយួស្រមាប់

ដំេណ រករៃនករសេ្រមចេលហនិភយ័ឥណទន ប៉ុែន�ករសេ្រមចទងំេនាះមនិ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រគានែ់តែផ�ក

េទេលមូលដ� នពត័ម៌ានឥណទនែដលបានទទួលពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមយួប៉ុេណា� ះេទ។  

្របករ ១០.- សវុត�ិភាពទិន�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វធានាសុវត�ិភាពនិងភាព្រតឹម

្រត�វៃនដតេបស្ស (Database) ឱ្យបាន្រគបេ់ពលេវល។ េដម្បបីង� រករេ្រប្របាស់មនិ្រតឹម្រត�វ ឬករចូលយក

ពត័ម៌ាន ទិន�នយ័ េ្រប្របាស់េដយគា� នករអនុ�� ត ករបាតប់ង ់ ឬករខូចខតទិន�នយ័រល់ដំេណ រករចបំាច់

នានា្រត�វមានវធិានករដូចខងេ្រកម ៖  
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- ទទួលខុស្រត�វចំេពះករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនពីកំហុសែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខត

យ៉ាងធ�នធ់�រដល់កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក ់

- ្របឹងែ្របងតមែដលអចេធ�បាន េដម្បកីត់បន�យករខូចខតនានាែដលទទួលរងេដយ

អតិថិជនេដយសរែតទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វេនះ។ 

ង. ទទួលខុស្រត�វចំេពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬ តតិយ

ជនណាមយួ ស្រមាបរ់ល់ករទមទរពកព់ន័�នឹងករពន្យោរេពល កររខំន ឬករខកខនមនិ

បានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន ឬរបាយករណ៍ស�ិត ិ េលកែលងែតេហតុករណ៍ទងំេនាះបណា� ល

មកពីករបង� បប់�� របស់រជរដ� ភបិាល ករេធ�វទិ�ង្សនា កុប្បកម� ករបំផា� ញ ្រទព្យសម្បត�ិជា

សធារណៈ ករបដិេសធេសវពីអ�កផ�ល់េសវអុិនធឺេណត(ISP) ឬរល់មូលេហតុដៃទេទៀត

ែដលហួសពីសមត�កចិ�របស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ច. មនិ្រត�វេផ�រ លក ់ ឬជួលរល់ពត័ម៌ានឥណទនែដល្រត�វបានប��ូ នមកេដយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬ

អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វទទលួខុស្រត�វចេំពះ៖  

ក.   ពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រត�វណាែដលខ�ួនបានផ�ល់ឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ.  ករប�ឹងទមទររបស់អតិថិជនអំពីកំហុសនានា ែដលអចបង�ឱ្យមានករខូចខតយ៉ាងធ�នធ់�រ

 ដល់ កិត�ិស័ព�ហិរ�� វត�ុរបស់អតិថិជន ែដលជាេហតុបណា� លមកពីករេធ�ស្របែហសធ�នធ់�រ ឬ

 ករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក្់រសបតមករសេ្រមចែដលេធ�េឡងេ្រកមយន�ករដេំណាះ 

 ្រសយវវិទ ដូចមានែចងក�ុង្របករ២៦ ៃន្របកសេនះ 

គ.  ករខិតខំកតប់ន�យករខូតខតរបស់អតិថិជនែដលបណា� លមកពីទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វតមរយៈ

 ករបេង�តឱ្យមាននូវេគាលនេយាបាយ និងត្រម�វករនីតិវធិីចបំាចន់ានា។ 
 

អ�កផ�ល់ទិន�ន័យនីមួយៗ ្រត�វមានវធិានក�ុងករសេ្រមចផ�ល់ឥណទនរបស់ខ�ួន។ ពត័ម៌ានឥណទន 

និងេសវដៃទេទៀតែដលផ�ល់េដយ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជាឧបករណ៍មយួស្រមាប់

ដំេណ រករៃនករសេ្រមចេលហនិភយ័ឥណទន ប៉ុែន�ករសេ្រមចទងំេនាះមនិ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រគានែ់តែផ�ក

េទេលមូលដ� នពត័ម៌ានឥណទនែដលបានទទួលពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមយួប៉ុេណា� ះេទ។  

្របករ ១០.- សវុត�ិភាពទិន�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វធានាសុវត�ិភាពនិងភាព្រតឹម

្រត�វៃនដតេបស្ស (Database) ឱ្យបាន្រគបេ់ពលេវល។ េដម្បបីង� រករេ្រប្របាស់មនិ្រតឹម្រត�វ ឬករចូលយក

ពត័ម៌ាន ទិន�នយ័ េ្រប្របាស់េដយគា� នករអនុ�� ត ករបាតប់ង ់ ឬករខូចខតទនិ�នយ័រល់ដំេណ រករចបំាច់

នានា្រត�វមានវធិានករដូចខងេ្រកម ៖  
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ច. វយតៃម�   ឬេធ�សវនកម�អំពី្របសិទ�ភាព   ភាពអចទុកចិត�បាន   និងករ្របតិបត�តិមបទប្ប��ត� ិជា

ធរមានចំេពះ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
 

ពត័ម៌ានែដលមានេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេ្រប្របាស់េ្រក

ពីទិសេដដូចមានែចងក�ុង្របករេនះេឡយ េលកែលងែតទទួលបានករយល់្រពមជាកល់កជ់ាមុនពីអតិថិជន។ 

្របករ ៩.- កតព�កិច�របសភ់ាគីពកព់័ន�ក�ងុករធានាគណុភាពទនិ�នយ័ 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វ្របឹងែ្របងឱ្យអស់ពីលទ�ភាព

េដម្ប្ីរបាកដថាពត័ម៌ានអតិថជិនែដលបាន្របមូល េ្រប្របាស់ និងេបកចំហ គឺជាពត័ម៌ានែដល្រតឹម្រត�វេពញេលញ 

និងែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�។ ទិន�នយ័នឹង្រត�វ្របមូលេដយេ្រប្របាស់មេធ្យោបាយ្រតឹម្រត�វ និង្រសបច្បោបេ់ហយ

នឹង្រត�វប��ូ លែតពត័ម៌ានចបំាច ់ ដូចជាអត�ស�� ណែដលមានសុពលភាព និងសវតសងឥណទនរបស់

អតិថិជន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័មានកតព�កិច�ទទួលខុស្រត�វ

ដូចខងេ្រកម៖ 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖  

ក. បេង�តឱ្យមាននីតិវធិីសម្រសបេដម្បធីានាឱ្យបាននូវភាពេពញេលញ និងភាព្រតឹម្រត�វៃនពត័ម៌ាន  

ខ. ធានាថាទនិ�នយ័នងឹ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�ជា្របច្ំរសបតម្រកម្របតិបត� ិ 

គ.បេង�តយន�ករសម្រសបស្រមាបែ់កត្រម�វ  និងលុបទិន�នយ័េដម្បធីានាថារល់អ�កេ្រប្របាស់ទងំ

អស់ ែដលបានចូលយកទិន�នយ័មនិ្រតឹម្រត�វក�ុងរយៈេពលបី (៣) ែខកន�ងមក្រត�វបានជូនដំណឹង

្រគប្់រគានអ់ំពីកំហុស និងែកត្រម�វទិន�នយ័េដយ្រសបេទតមេពលកំណតជ់ាកល់កដូ់ចមាន

ែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត� ិ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថាអ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលមានសិទ�ិេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលបី (៣)ែខចុងេ្រកយេនះបានដឹងពកីំហុស និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិ េហយច្បោបច់ម�ងៃនទនិ�នយ័េនាះកន៏ងឹ្រត�វេផ�េទឱ្យអតថិិជនផងែដរ 

ឃ.ទទួលខុស្រត�វចេំពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់ អតិថិជន នូវកំហុសទិន�នយ័នានាែដលបាន 

េកតេឡងក�ុងេពលដំេណ រករ ឬែចកចយទិន�នយ័ឥណទនែដលបណា� លមកពីករេធ�ស

្របែហសធ�នធ់�រ ឬករ្រប្រពឹត�េដយមនិយកចិត�ទុកដក។់ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន្រត�វ៖ 

- ែកត្រម�វទិន�នយ័ភា� មៗ និង្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថា អ�កេ្រប្របាស់ទងំអស់

ែដលបានេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលប ី (៣) ែខចុងេ្រកយបានដឹងពីកំហុសេនះ និង

ទទួលបានពត័ម៌ាន្រតឹម្រត�វវញិបនា� បព់ីបានេធ�បច�ុប្បន�កម� 

- ទទួលរបាយករណ៍ែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�េនាះ េដយ្របគល់េទឱ្យអតិថិជនតម

អសយដ� ន ែដលមានេនក�ុងឯកសរែដល្រគប្់រគងេដយអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក 

ពត័ម៌ានឥណទន 
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១. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមាន្របពន័� កិច�ដំេណ រករ និងនតីិវធិកី�ុងករទញយកទិន�

នយ័មកវញិ និង្រត�វមានែផនករស� រេ្រគាះមហន�រយ េដម្បទីបស់� តក់របាតប់ង ់ឬករខូចខតទិន�នយ័។ 

ក.   ករចូលេទក�ុងដតេបស្ស ្រត�វបានអនុ�� តចំេពះែតអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិប៉េុណា� ះ 

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបេង�តយន�ករសម្រសបេដម្បធីានាថា

ទិន�នយ័្រត�វបានឱ្យេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តទិសេដែដលបានអនុ�� តប៉ុេណា� ះ ឬស្រមាបទ់ិសេដ

្រសបច្បោបេ់ផ្សងេទៀត េដយមានករយល់្រពមពីអតថិិជន ្រសបតម្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ។ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�ន័យ្រត�វធានាឱ្យមានជាេ្រសចនូវនីតិវធិី េគាលនេយាបាយ និងវធិានករសុវត�ិភាព្រគប់

្រគាន។់ េគាលនេយាបាយ វធិានករសុវត�ិភាពស្រមាប្់របតិបត�ិករ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន ្រត�វែតអនុមត័េដយ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ វធិានករ

ែដលបានអនុមត័្រត�វឆ�ុះប�� ងំពីលក�ណៈបេច�កេទស រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ និងបេច�កវទិ្យោ។ 
្របករ ១១.- រយៈេពលរក្សោទុកទិន�នយ័ 

១. ពត័ម៌ាន្របមូលេដយ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបានែបងែចកក�ុងចំេណាមអ�កផ�ល់ 

ទិន�នយ័ស្រមាបរ់យៈេពលដប ់ (១០) ឆា�  ំ គិតពីៃថ�ឥណទន្រត�វបានទូទតស់ង្រគបច់ំននួក�ុងករណីពត័ម៌ាន

វជិ�មាន។ 

២. ទិន�នយ័អំពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ ្រត�វែបងែចកក�ុងរយៈេពលបី (៣) ឆា�  ំគិតចបព់ីៃថ�ែដល

េសចក�ីសេ្រមចេនាះចូលជាស� ពរ។ 

៣. ទិន�នយ័ក្សយ័ធន នឹង្រត�វែបងែចកក�ុងរយៈេពល្របា ំ(៥) ឆា�  ំគិតពីៃថ�្របកសក្សយ័ធន។ 

៤.  ពត័ម៌ានអវជិ�មាន នឹង្រត�វែបងែចកក�ុងរយៈេពលបី (៣) ឆា�  ំគិតពីៃថ�កណំតស់ង្របាក។់ 

្របករ ១២.- សទិ�អិតថិជិន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងភាគីពកព់ន័�្រត�វធានាថា៖ 

ក.  សិទ�ិរបស់បុគ�លេទេលទិន�នយ័របស់ខ�ួន្រត�វបានេគារព  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  ្រត�វបេង�តឱ្យមានែផ�កមយួែដលមាននីតិវធិ ី  និង

វធិានច្បោស់លស់េដម្បេីដះ្រសយករតវ៉ និងសំេណ របស់បុគ�លែដលពកព់ន័�នឹងទនិ�នយ័របស់ខ�ួន  

គ. ទិន�នយ័ពកព់ន័�នងឹនិនា� ករនេយាបាយ ជំេនឿសសនា ពណ៌សម្ុបរ ពូជសសន ៍និងពត័ម៌ានឯកជន

របស់បុគ�ល មនិ្រត�វបាន្របមលូឬរក្សោទុកេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេឡយ  

ឃ. ទិន�នយ័្រត�វបាន្របមូលស្រមាបែ់តេ្រប្របាស់ក�ុងេគាលបំណងដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកស 

េនះ។ ទិន�នយ័ែដលបាន្របមូល ឬេ្រប្របាស់ក�ុងេគាលបំណងេផ្សងេ្រកពីមានែចងក�ុង្របករ ៨ 

េនះ្រត�វមានករយល់្រពមច្បោស់លស់ពីអតិថិជន។ 
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ជំពូកទ ី៤ 
អ�កផ�លទ់និ�នយ័ 

្របករ ១៣.- ្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់

១. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប្់រត�វចូលរមួផ�ល់រល់ពត័ម៌ានឥណទនទងំវជិ�មាន និងអវជិ�មានេទក�ុង្របពន័�

ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនជាេរៀងរល់ែខ។ ករខកខនមនិបានចូលរមួផ�ល់ទនិ�នយ័ និង/ឬករខកខនមនិ

បានចូលេ្រប្របាស់ទិន�នយ័ នឹង្រត�វរងករដកទ់ណ� កម�ដូចមានែចងក�ុងច្បោបជ់ាធរមាន។ 

២. ករយល់្រពមរបស់អតិថិជន គឺជាករចបំាចស់្រមាបក់រ្របមូលទិន�នយ័ និងករចូលេ្រប្របាស់ទិន�

នយ័។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេរៀបចំទ្រមងៃ់នកិច�្រពមេ្រព�ងជាស�ងដ់រស្រមាបឱ់្យ្រគឹះស� នចំណុះច្បោបេ់្រប
្របាស់។   

៣. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ មានរយៈេពល្របាបំនួ (៩) ែខក�ុងករដកឱ់្យដំេណ រករ្របពន័�ផ�ល់ទិន�នយ័

្របចែំខរបស់ខ�ួន។ 

៤. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទននឹងផ�ល់េសវេស�ភាពចំេពះអ�កចូលរមួទងំអស់ េដយគា� នករ

េរ សេអងចំេពះអ�កផ�ល់ទិន�នយ័េឡយ។ 

្របករ ១៤.- អ�កេ្រប្របាសន់ងិអ�កផ�លទ់ិន�ន័យេផ្សងេទៀត 

១. ្រគឹះស� នេ្រកពី្រគះឹស� នចណុំះច្បោប ់អចចូលរមួផ�ល់ និងចូលេ្រប្របាស់ទិន�នយ័េនក�ុង្របពន័�ែចក

រែំលកពត័ម៌ានឥណទន េនេពលណាែដលទទួលបានករយល់្រពមជាមុនពីអតិថិជន និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. អ�កេ្រប្របាស់និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ទងំអស់ េទះបីស�ិត ឬមនិស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វស�ិតេនេ្រកមវធិាន កតព�កិច� និងទណ� កម� ដូចមានែចងេនក�ុង្របកសេនះ។  

៣. េយាងតមវធិានបដិករ ្រគឹះស� នែដលមនិបានរយករណ៍រល់ពត័ម៌ានែដលត្រម�វ នឹងមនិ្រត�វបាន

អនុ�� តឱ្យទទួលពត័ម៌ានទងំឡាយណាែដលបានប��ូ លក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដយអ�កផ�ល់

ទិន�នយ័េផ្សងេទៀតេឡយ។  

៤. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វឱ្យមានករចូលរួមរបស់អ�កផ�ល់ទិន�ន័យថ�ី េនេពលែដល

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យល់េឃញថាសកម�ភាពរបស់េគមានភាពចបំាចេ់នក�ុងទីផ្សោរឥណទនកម�ុជា។ 

 
ជំពូកទ ី៥ 

ករ្រគប់្រគង្របពន័�ែចករែំលកពត័៌មានឥណទន 
្របករ ១៥.- អភិបាលកចិ�សជវីកម�  

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វដឹកនាេំដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលមាន

សមាជិកយ៉ាងតិចចំនួន្របាពំរី (៧) របូ ែដលក�ុងេនាះសមាជិកមយួ (១) របូ ជាតំណាងមកពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា និងមយួ (១) របូេទៀត ជាអភបិាលឯករជ្យ។  
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២. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វមានគុណវុឌ្ឍ្ិរគប់្រគាន់ អំពី្របពន័�ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ។ គា� ន

ជនណាមា� ក ់ ្រត�វែតងតងំជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេឡយ ្របសិនេប
ជនេនាះ្រត�វបានផ�នា� េទសពី ៖ 

ក. បទឧ្រកិដ�ណាមយួ 

ខ. បទលួច បទែក�ងបន� ំឬបទរេំលភេលេសចក�ីទុកចិត� 

គ. បទៃគបំបាត ់

ឃ. ្រពឹទ�ិកម� 

ង. បទសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�  

ច. ករេចញមូលប្បទនប្រតគា� នសច្់របាក ់

ឆ. ករក្សយ័ធនផា� ល់ខ�ួន  ករដក្់រទព្យសម្បត�ិេ្រកមអភបិាលបេណា� ះអសន�  ឬករជ្រមះប�� ី 

 ្រទព្យសម្បត�ិ។ 

៣. នាយក្របតិបត� ិ ្រត�វែតងតងំេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ គា� នជនណាមា� កន់ងឹ្រត�វបានែតងតងំ

ជានាយក្របតិបត�េិទ ្របសិនេបជនេនាះជា ៖ 

ក. ជនែដលទទួលេទសពីបទឧ្រកិដ�ណាមយួ  

ខ. អនីតិជន ឬអសមត�ជនតមផ�ូវច្បោប ់ 

គ. ជនែដលទទួលេទសពីបទលួច ឬែក�ងបន�ំែដលបណា� លឱ្យមានករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុ  

ឃ.ជនែដល្រត�វបានបេណ� ញេចញពីមុខតំែណង  េដយសរែតបានយកមុខតែំណងេទេ្រប្របាស់

ក�ុងេគាលបំណងមនិ្រតឹម្រត�វ ឬបាន្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយក�ុងអំឡុងេពលដប ់ (១០) ឆា� ចុំង

េ្រកយេនះ  

ង. ជនែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទរេំលភេលេសចក�ីទុកចិត� និង 

ច. នាយក្របតិបត� ិឬសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់អ�កេ្រប្របាស់ និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបេង�តែផ�កមយួេដម្បអីនុវត�ករេគារពសិទ�ិ
អតិថិជន ្របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងវធិានករសុវត�ិភាព។ 

៥. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វបាន្រគប្់រគងេដយ្រប�ង

្របយត័� និងអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

 
ជំពូកទ ី៦ 

ដំេណ រករៃន្របព័ន� 
្របករ ១៦.- ្របភពទនិ�ន័យ 

១. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទននឹង្របមូល ប��ូ ល និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានឥណទន និងទិន�នយ័ 

ពកព់ន័�នងឹបុគ�ល និងសហ្រគាស ពី្របភពដូចខងេ្រកម ៖ 
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២. សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វមានគុណវុឌ្ឍ្ិរគប់្រគាន់ អំពី្របពន័�ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ។ គា� ន

ជនណាមា� ក ់ ្រត�វែតងតងំជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេឡយ ្របសិនេប
ជនេនាះ្រត�វបានផ�នា� េទសពី ៖ 

ក. បទឧ្រកិដ�ណាមយួ 

ខ. បទលួច បទែក�ងបន� ំឬបទរេំលភេលេសចក�ីទុកចិត� 

គ. បទៃគបំបាត ់

ឃ. ្រពឹទ�ិកម� 

ង. បទសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម�  

ច. ករេចញមូលប្បទនប្រតគា� នសច្់របាក ់

ឆ. ករក្សយ័ធនផា� ល់ខ�ួន  ករដក្់រទព្យសម្បត�ិេ្រកមអភបិាលបេណា� ះអសន�  ឬករជ្រមះប�� ី 

 ្រទព្យសម្បត�ិ។ 

៣. នាយក្របតិបត� ិ ្រត�វែតងតងំេដយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល។ គា� នជនណាមា� កន់ងឹ្រត�វបានែតងតងំ

ជានាយក្របតិបត�េិទ ្របសិនេបជនេនាះជា ៖ 

ក. ជនែដលទទួលេទសពីបទឧ្រកិដ�ណាមយួ  

ខ. អនីតិជន ឬអសមត�ជនតមផ�ូវច្បោប ់ 

គ. ជនែដលទទួលេទសពីបទលួច ឬែក�ងបន�ំែដលបណា� លឱ្យមានករខតបងែ់ផ�កហិរ�� វត�ុ  

ឃ.ជនែដល្រត�វបានបេណ� ញេចញពីមុខតំែណង  េដយសរែតបានយកមុខតែំណងេទេ្រប្របាស់

ក�ុងេគាលបំណងមនិ្រតឹម្រត�វ ឬបាន្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយក�ុងអំឡុងេពលដប ់ (១០) ឆា� ចុំង

េ្រកយេនះ  

ង. ជនែដល្រត�វបានផ�នា� េទសពីបទរេំលភេលេសចក�ីទុកចិត� និង 

ច. នាយក្របតិបត� ិឬសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់អ�កេ្រប្របាស់ និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបេង�តែផ�កមយួេដម្បអីនុវត�ករេគារពសិទ�ិ
អតិថិជន ្របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងវធិានករសុវត�ិភាព។ 

៥. ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វធានាថា ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វបាន្រគប្់រគងេដយ្រប�ង

្របយត័� និងអនុេលមតមបទប្ប��ត�ិជាធរមាន។ 

 
ជំពូកទ ី៦ 

ដំេណ រករៃន្របព័ន� 
្របករ ១៦.- ្របភពទនិ�ន័យ 

១. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទននឹង្របមូល ប��ូ ល និងផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានឥណទន និងទិន�នយ័ 

ពកព់ន័�នងឹបុគ�ល និងសហ្រគាស ពី្របភពដូចខងេ្រកម ៖ 
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ក. ្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់អ�កេ្រប្របាស់ និងអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័េផ្សងេទៀត 

ខ. ពត័ម៌ានពី្របភពេផ្សងេទៀតែដលមានជាសធារណៈតមមេធ្យោបាយ្រសបច្បោប ់។  
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អនុេល

មត
មទ្រមង ់និ ងគំរែូដល

កំណ
ត់

េដ
យ
អ�កផ�ល់

េស
វ្របពន័�ែចករែំល

កពត័ម៌ា
នឥណ

ទ
ន េដ

យ
មា
នក

រ្រពមេ្រព�ងជា
មយួ

្រក�ម្របឹ ក្សោផ�ល់
េយា

បល់
។ 

ទ្រមង់ដ ំបូងនឹ ង្រត�វយ
កត

មទ្រមងែ់ដល
មា
នក�ុ ងឧបស

ម�ន័� ១
 (ទ្រមងឯ់កស

រ)។
 ទ្រមងឯ់កស

រេនះែចកេចញ

ជា
ពី រែផ�កៈ ែផ�កទ១ី

 ែចងពី ពត័ម៌ា
នស

�ី ពអីត�ស
�
�ណ

របស់
អ�កខ� ីនិ ងអ�កធា

នា
 និ ងែផ�កទី ២

 ែចងពីទិ ន�នយ័
ៃន

្របតិ បត�កិ
រឥណ

ទ
ន។

 

៣
. 
អ�កផ�ល់

ទិ ន�នយ័
 
្រត�វផ�ល់

ឯកស
រដំបូងក�ុ ងរយ

ៈេពល
េក

សិ
ប 

(៩
០

) 
ៃថ� 

គិ តច
បព់ី ៃថ�ែដល

បា
ន

ទទួល
ដ ំណឹ

ងអពំី ក
ល
បរេិច�ទច

បេ់ផ� ម។
 

ក. ្របពន័�ែចករែំល
កពត័ម៌ា

នឥណ
ទ
ន ្រត�វប�

�ូ ល
ទិ ន�នយ័

ព
កព់ន័�្រស

បត
មទ្រមងឯ់កស

រ ែដល

បា
នទទលួ

ពី អ�កផ�ល់
ទិន�នយ័

ក�ុ ងរយ
ៈេពល

្របា
 ំ(៥

) ៃថ�េធ� ក
រ បនា�បព់ី បា

នទទួល
ទិ ន�នយ័

េនា
ះ  

ខ. អ�កផ�ល់
ទិន�នយ័

ទ
ងំអស់

  ្រត�វផ�ល់
ពត័ម៌ា

នឥណ
ទ
នែដល

បា
នេធ �បច�ុ ប្បន�កម�របស់

ខ�ួ នជា
េរៀង

រល់
ែខយ៉ា

ងយូ
របផុំត្រតឹមៃថ�ទី៥

ៃនែខបនា�ប ់  

គ. សំ
ណំុ

ឯកស
រែដល

ផ�ល់
េដ

យ
អ�កេ្រប ្របា

ស់
្រត�វផ�ល់

ជូនត
មទ្រមង ់ែដល

បេង� តេដ
យ
្រក�ម្របឹ ក្សោ

ភបិា
ល

 និ ងឯកភា
ពេដ

យ
្រក�ម្របឹ ក្សោផ�ល់

េយា
បល់

។
  

៤
. អ�កផ�ល់

េស
វ្របពន័�ែចករែំល

កពត័ម៌ា
នឥណ

ទ
ន ្រត�វទទួល

ខុស
្រត�វចេំព

ះដ
ត
េបស

្ស (D
atabase) 

របស់
្របពន័�ែចករែំល

កពត័ម៌ា
នឥណ

ទ
ន និ ង្រត�វផ�ល់

េស
វពត័ម៌ា

នឥណ
ទ
នដល់

្រគឹ ះស
�នចំណុ

ះច្បោប ់អ�កផ�ល់

7
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ក. ្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់អ�កេ្រប្របាស់ និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័េផ្សងេទៀត 

ខ. ពត័ម៌ានពី្របភពេផ្សងេទៀតែដលមានជាសធារណៈតមមេធ្យោបាយ្រសបច្បោប ់។  

២. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអចមានលទ�ភាពេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានែដលអចរកបាន

ជាសធារណៈ និងពី្របភពេផ្សងេទៀតដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ស� បន័ ឬអង�ភាពទទួលបន�ុកចុះប�� ីពណិជ�កម� ចុះប�� ីអចលនវត�ុ និងចុះប�� ីកម�សិទ�េិល
្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងេទៀត  

ខ. ស� ប័ន ឬអង�ភាពទទួលបន�ុករក្សោទុកឯកសរសមា� ល់អត�ស�� ណ ដូចជាអត�ស�� ណបណ័�  

េសៀវេភ្រគ�សរ លិខិតឆ�ងែដន និងេលខបងព់ន� ជាេដម។ 

៣. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អច្របមូលទិន�នយ័ពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ 

និងដំេណ រករក្សយ័ធនេបមាន តមរយៈមេធ្យោបាយ្រសបច្បោប។់ 
្របករ ១៧.- ករ្របមលូ និងករែចកចយ 

១. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វ្របមូល េរៀបចំ និងរក្សោទុកពត័ម៌ានឥណទនែដលទទួល

បានពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងពី្របភពេផ្សងេទៀតតមែដលអចេធ�េទបានរបប់��ូ លទងំេសចក�ីែណនាអំំព្ីរបតិបត�ិ
ករក�ុងករករពរទិន�នយ័ពកីរេ្រប្របាស់មនិ្រតឹម្រត�វ ករេ្រប្របាស់េដយគា� នករអនុ�� ត ករបាតប់ង ់ ឬករ

ខូចខតៃន្របពន័�។ ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមាននីតិវធិី្រត�តពិនិត្យគុណភាព េដម្បធីានាឱ្យបាននូវ

និរន�រភាពេសវកម�។ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ្រត�វផ�ល់សំេពៀតឥណទនទងំអស់េដយអនុេលមតមទ្រមង ់ និងគំរែូដលកំណត់

េដយអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយមានករ្រពមេ្រព�ងជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់។ 

ទ្រមង់ដំបូងនឹង្រត�វយកតមទ្រមងែ់ដលមានក�ុងឧបសម�ន័� ១ (ទ្រមងឯ់កសរ)។ ទ្រមងឯ់កសរេនះែចកេចញ

ជាពីរែផ�កៈ ែផ�កទ១ី ែចងពីពត័ម៌ានស�ីពអីត�ស�� ណរបស់អ�កខ� ី និងអ�កធានា និងែផ�កទី២ ែចងពីទិន�នយ័ៃន

្របតិបត�កិរឥណទន។ 

៣. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ្រត�វផ�ល់ឯកសរដំបូងក�ុងរយៈេពលេកសិប (៩០) ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ែដលបាន

ទទួលដំណឹងអពំីកលបរេិច�ទចបេ់ផ�ម។ 

ក. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វប��ូ លទិន�នយ័ពកព់ន័�្រសបតមទ្រមងឯ់កសរ ែដល

បានទទលួពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពល្របា ំ(៥) ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីបានទទួលទិន�នយ័េនាះ  

ខ. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ទងំអស់  ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�របស់ខ�ួនជាេរៀង

រល់ែខយ៉ាងយូរបផុំត្រតឹមៃថ�ទី៥ៃនែខបនា� ប ់  

គ. សំណំុឯកសរែដលផ�ល់េដយអ�កេ្រប្របាស់្រត�វផ�ល់ជូនតមទ្រមង ់ ែដលបេង�តេដយ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល និងឯកភាពេដយ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វទទួលខុស្រត�វចេំពះដតេបស្ស (Database) 

របស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និង្រត�វផ�ល់េសវពត័ម៌ានឥណទនដល់្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់អ�កផ�ល់
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ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត អនុេលមតម្របកសេនះ ្រកម្របតិបត� ិ ឬបទប្ប��ត�ិជាធរមានរបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វទទលួខុស្រត�វចំេពះករេលចធា� យទិន�នយ័ 

េដយសរករខូចខតៃន្របពន័� ឬករេ្រប្របាស់ទិន�នយ័មនិសម្រសបពីសំណាកន់ិេយាជិតរបស់ខ�ួន។   

៦. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត មិន្រត�វលក់ ឬលត្រតដង

ព័ត៌មានឥណទនដល់តតិយជនេឡយ។ ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត 

មិន្រត�វេ្រប្របាស់ព័ត៌មានែដលទទួលបានពី្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន េដម្បផី�ល់េសវកម�ឱ្យ

តតិយជន ឬេធ�យុទ�នាករែស�ងរកទីផ្សោរ េ្រកពីអតិថិជនរបស់ខ�ួនេឡយ។  

៧. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អចែកែ្របលក�ខណ� េសវកម� េដម្បធីានា ឬ

េលកកម�ស់គុណភាពេសវកម�។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេផ�េសចក�ីជូនដណឹំងដល់

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលហុកសិប (៦០) ៃថ� មុនលក�ខណ� ថ�ីចូលជាធរមាន។ 

្របករ ១៨.- ករចូលេ្រប្របាស្់របពន័�ែចករែំលកព័តម៌ានឥណទន  

១. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់ ្រត�វេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដម្បវីភិាគេល
ឥរយិាបទៃនករសង្របាករ់បស់អ�កដកព់ក្យសំុខ�ី្របាក ់ េនេពលែដល្រគឹះស� នចំណុះច្បោបេ់នះទទួលបានពក្យ

សំុខ�ី្របាកថ់� ីឬពក្យសំុបន� ឬពន្យោរឥណទនចស់ េដយមនិគិតពីទំហំៃនឥណទនេឡយ។ 

ក. សិទ�ិចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលស�ិតេ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត� ិ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេរៀបចំ ដំេណ រករ នីតិវធិី និងវធិាន 

េដម្បកីំណតអ់�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលនឹង្រត�វបានអនុ�� ត។ 

២. អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័េផ្សងេទៀត ែដលមនិស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ

ផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន និងចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយឈរេលមូលដ� នស�័្រគចិត�

និងអនុេលមតមវធិានបដកិរ និង្រកម្របតិបត�ិ។ 

៣. អ�កផ�ល់េសវ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន្រត�វធានាថា េសវកម�មានសុវត�ភិាព ស�ិរភាព និង

អចេ្រប្របាស់បាន េហយ្រត�វធានាថា្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានសមត�ភាពេពញេលញក�ុងករផ�ល់

េសវកម�ដល់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមនិទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករចូលេ្រប្របាស់េដយ

គា� នករអនុ�� ត េដយសរែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិបានែចករែំលក ឬបានេបកចំហ

េលខកូដ ឬពក្យសមា� តរ់បស់ខ�ួនឱ្យតតិយជនចូលេ្រប្របាស់។ 

៥. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិទងំអស់ ្រត�វេគារពតមនីតិវធិី និងវធិានករពរសុវត�ិភាព

ែដលបានអនុមត័ និងមានែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត�។ិ 
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ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត អនុេលមតម្របកសេនះ ្រកម្របតិបត� ិ ឬបទប្ប��ត�ិជាធរមានរបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វទទលួខុស្រត�វចំេពះករេលចធា� យទិន�នយ័ 

េដយសរករខូចខតៃន្របពន័� ឬករេ្រប្របាស់ទិន�នយ័មនិសម្រសបពីសំណាកន់ិេយាជិតរបស់ខ�ួន។   

៦. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត មិន្រត�វលក់ ឬលត្រតដង

ព័ត៌មានឥណទនដល់តតិយជនេឡយ។ ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត 

មិន្រត�វេ្រប្របាស់ព័ត៌មានែដលទទួលបានពី្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន េដម្បផី�ល់េសវកម�ឱ្យ

តតិយជន ឬេធ�យុទ�នាករែស�ងរកទីផ្សោរ េ្រកពីអតិថិជនរបស់ខ�ួនេឡយ។  

៧. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អចែកែ្របលក�ខណ� េសវកម� េដម្បធីានា ឬ

េលកកម�ស់គុណភាពេសវកម�។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេផ�េសចក�ីជូនដំណឹងដល់

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលហុកសិប (៦០) ៃថ� មុនលក�ខណ� ថ�ីចូលជាធរមាន។ 

្របករ ១៨.- ករចូលេ្រប្របាស្់របពន័�ែចករែំលកព័តម៌ានឥណទន  

១. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់ ្រត�វេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដម្បវីភិាគេល
ឥរយិាបទៃនករសង្របាករ់បស់អ�កដកព់ក្យសំុខ�ី្របាក ់ េនេពលែដល្រគឹះស� នចំណុះច្បោបេ់នះទទួលបានពក្យ

សំុខ�ី្របាកថ់� ីឬពក្យសំុបន� ឬពន្យោរឥណទនចស់ េដយមនិគិតពីទំហំៃនឥណទនេឡយ។ 

ក. សិទ�ិចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលស�ិតេ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត� ិ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេរៀបចំ ដំេណ រករ នីតិវធិី និងវធិាន 

េដម្បកីំណតអ់�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលនឹង្រត�វបានអនុ�� ត។ 

២. អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័េផ្សងេទៀត ែដលមនិស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ

ផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន និងចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយឈរេលមូលដ� នស�័្រគចិត�

និងអនុេលមតមវធិានបដកិរ និង្រកម្របតិបត�ិ។ 

៣. អ�កផ�ល់េសវ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន្រត�វធានាថា េសវកម�មានសុវត�ភិាព ស�ិរភាព និង

អចេ្រប្របាស់បាន េហយ្រត�វធានាថា្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានសមត�ភាពេពញេលញក�ុងករផ�ល់

េសវកម�ដល់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមនិទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករចូលេ្រប្របាស់េដយ

គា� នករអនុ�� ត េដយសរែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិបានែចករែំលក ឬបានេបកចំហ

េលខកូដ ឬពក្យសមា� តរ់បស់ខ�ួនឱ្យតតិយជនចូលេ្រប្របាស់។ 

៥. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិទងំអស់ ្រត�វេគារពតមនីតិវធិី និងវធិានករពរសុវត�ិភាព

ែដលបានអនុមត័ និងមានែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត�។ិ 
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្របករ ១៩.- េសវកម�េផ្សងេទៀត 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករែណនាពំី្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់មុន

េពលដកឱ់្យេ្រប្របាស់េសវកម� ឬផលិតផលថ�។ី ្រក�ម្របឹក្សោេនះ ្រត�វេធ�របាយករណ៍ែដលមានេសចក�ី
សន�ិដ� នរបស់ខ�ួន េដយែផ�កេលភាព្រតឹម្រត�វៃនផលិតផលចំេពះឥណទយកទងំអស់ និងផលបះ៉ពល់ចំេពះ

អតិថិជន។ ្រក�ម្របឹក្សោ ្រត�វ្របគល់របាយករណ៍េនះឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈ

េពលសមសិប (៣០) ៃថ� គតិពីៃថ�េស�សំុ។  

្របករ ២០.- េគាលនេយាបាយកណំត់ៃថ� 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអចយកេសហុ៊យ កៃ្រម ឬពិនយ័ចំេពះករេ្រប
្របាស់េសវកម�របស់ខ�ួន  េដយែផ�កេលេគាលនេយាបាយមយួ្របកបេដយតមា� ភាព  និងសម្រសបតមេសវកម�

ែដលបានផ�ល់។ 

២. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ចំេពះករែកែ្របេគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� មុនេពលដកឱ់្យអនុវត�។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិនិត្យពិចរណា

ពក្យេស�សំុនិងសំណំុលិខតិពកព់ន័� េដយអនុមត័យល់្រពម ឬបដិេសធក�ុងរយៈេពលដប្់របា ំ(១៥) ៃថ�េធ�ករ។  

 
ជំពូកទ ី៧ 

សទិ�អិតថិជិន 
 
្របករ ២១.- េសចក�ជីូនដំណឹងអពំសីទិ�ឯិកជន 

១. ែផ�កេលលក�ខណ� យល់្រពមរបស់អតិថិជន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជននូវរល់ករ

ប��ូ នពត័ម៌ានឥណទនរបស់អតិថិជនេទឱ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ទងំេនេពលដកព់ក្យសំុខ� ី

សំុបន� ឬសំុពន្យោរេពលឥណទន។ លក�ខណ� ៃនករយល់្រពមរបស់អតិថិជន្រត�វមានពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម ៖  

ក. េឈ� ះអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័  

ខ. េគាលបំណងៃនករ្របមលូពត័ម៌ានឥណទន  

គ. េឈ� ះ និងអសយដ� នៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ.ទីកែន�ង និងែបបបទទទលួពត័ម៌ានឥណទន ក�ុងករណីត្រម�វឱ្យមានករែកែ្រប ឬែកស្រម�ល

ពត័ម៌ានឥណទន  

ង.្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់និង អង�ភាពមនិែមន្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់េនេពលបានក� យជាអ�កផ�ល់ទិន�

នយ័្រត�វប��ូ លកំណត់សមា� ល់អំពីសិទ�ិឯកជនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទននងិកម� ី ដូចមានភា� បក់�ុង

ឧបសម�ន័�២ និង្រត�វេ្របគំរកូចិ�្រពមេ្រព�ងជាស�ង់ដរដូចមានភា� ប់ក�ុងឧបសម�ន័�៣។ 
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ក. ្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់អ�កេ្រប្របាស់ និងអ�កផ�ល់ទិន�នយ័េផ្សងេទៀត 

ខ. ពត័ម៌ានពី្របភពេផ្សងេទៀតែដលមានជាសធារណៈតមមេធ្យោបាយ្រសបច្បោប ់។  

២. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអចមានលទ�ភាពេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានែដលអចរកបាន

ជាសធារណៈ និងពី្របភពេផ្សងេទៀតដូចខងេ្រកម ៖ 

ក. ស� បន័ ឬអង�ភាពទទួលបន�ុកចុះប�� ីពណិជ�កម� ចុះប�� ីអចលនវត�ុ និងចុះប�� ីកម�សិទ�េិល
្រទព្យសម្បត�ិេផ្សងេទៀត  

ខ. ស� ប័ន ឬអង�ភាពទទួលបន�ុករក្សោទុកឯកសរសមា� ល់អត�ស�� ណ ដូចជាអត�ស�� ណបណ័�  

េសៀវេភ្រគ�សរ លិខិតឆ�ងែដន និងេលខបងព់ន� ជាេដម។ 

៣. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អច្របមូលទិន�នយ័ពីេសចក�ីសេ្រមចរបស់តុលករ 

និងដំេណ រករក្សយ័ធនេបមាន តមរយៈមេធ្យោបាយ្រសបច្បោប។់ 
្របករ ១៧.- ករ្របមលូ និងករែចកចយ 

១. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វ្របមូល េរៀបចំ និងរក្សោទុកពត័ម៌ានឥណទនែដលទទួល

បានពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងពី្របភពេផ្សងេទៀតតមែដលអចេធ�េទបានរបប់��ូ លទងំេសចក�ីែណនាអំំព្ីរបតិបត�ិ
ករក�ុងករករពរទិន�នយ័ពកីរេ្រប្របាស់មនិ្រតឹម្រត�វ ករេ្រប្របាស់េដយគា� នករអនុ�� ត ករបាតប់ង ់ ឬករ

ខូចខតៃន្របពន័�។ ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមាននីតិវធិី្រត�តពិនិត្យគុណភាព េដម្បធីានាឱ្យបាននូវ

និរន�រភាពេសវកម�។ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ្រត�វផ�ល់សំេពៀតឥណទនទងំអស់េដយអនុេលមតមទ្រមង ់ និងគំរែូដលកំណត់

េដយអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយមានករ្រពមេ្រព�ងជាមយួ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់។ 

ទ្រមង់ដំបូងនឹង្រត�វយកតមទ្រមងែ់ដលមានក�ុងឧបសម�ន័� ១ (ទ្រមងឯ់កសរ)។ ទ្រមងឯ់កសរេនះែចកេចញ

ជាពីរែផ�កៈ ែផ�កទី១ ែចងពីពត័ម៌ានស�ីពអីត�ស�� ណរបស់អ�កខ� ី និងអ�កធានា និងែផ�កទី២ ែចងពីទិន�នយ័ៃន

្របតិបត�កិរឥណទន។ 

៣. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ្រត�វផ�ល់ឯកសរដំបូងក�ុងរយៈេពលេកសិប (៩០) ៃថ� គិតចបព់ីៃថ�ែដលបាន

ទទួលដំណឹងអពីំកលបរេិច�ទចបេ់ផ�ម។ 

ក. ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វប��ូ លទិន�នយ័ពកព់ន័�្រសបតមទ្រមងឯ់កសរ ែដល

បានទទលួពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពល្របា ំ(៥) ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីបានទទួលទិន�នយ័េនាះ  

ខ. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ទងំអស់  ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនែដលបានេធ�បច�ុប្បន�កម�របស់ខ�ួនជាេរៀង

រល់ែខយ៉ាងយូរបផុំត្រតឹមៃថ�ទី៥ៃនែខបនា� ប ់  

គ. សំណំុឯកសរែដលផ�ល់េដយអ�កេ្រប្របាស់្រត�វផ�ល់ជូនតមទ្រមង ់ ែដលបេង�តេដយ្រក�ម្របឹក្សោ

ភបិាល និងឯកភាពេដយ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វទទួលខុស្រត�វចេំពះដតេបស្ស (Database) 

របស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និង្រត�វផ�ល់េសវពត័ម៌ានឥណទនដល់្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់អ�កផ�ល់
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ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត អនុេលមតម្របកសេនះ ្រកម្របតិបត� ិ ឬបទប្ប��ត�ិជាធរមានរបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វទទលួខុស្រត�វចំេពះករេលចធា� យទិន�នយ័ 

េដយសរករខូចខតៃន្របពន័� ឬករេ្រប្របាស់ទិន�នយ័មនិសម្រសបពីសំណាកន់ិេយាជិតរបស់ខ�ួន។   

៦. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត មិន្រត�វលក់ ឬលត្រតដង

ព័ត៌មានឥណទនដល់តតិយជនេឡយ។ ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត 

មិន្រត�វេ្រប្របាស់ព័ត៌មានែដលទទួលបានពី្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន េដម្បផី�ល់េសវកម�ឱ្យ

តតិយជន ឬេធ�យុទ�នាករែស�ងរកទីផ្សោរ េ្រកពីអតិថិជនរបស់ខ�ួនេឡយ។  

៧. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អចែកែ្របលក�ខណ� េសវកម� េដម្បធីានា ឬ

េលកកម�ស់គុណភាពេសវកម�។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេផ�េសចក�ីជូនដំណឹងដល់

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលហុកសិប (៦០) ៃថ� មុនលក�ខណ� ថ�ីចូលជាធរមាន។ 

្របករ ១៨.- ករចូលេ្រប្របាស្់របពន័�ែចករែំលកព័តម៌ានឥណទន  

១. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់ ្រត�វេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដម្បវីភិាគេល
ឥរយិាបទៃនករសង្របាករ់បស់អ�កដកព់ក្យសំុខ�ី្របាក ់ េនេពលែដល្រគឹះស� នចំណុះច្បោបេ់នះទទួលបានពក្យ

សំុខ�ី្របាកថ់� ីឬពក្យសំុបន� ឬពន្យោរឥណទនចស់ េដយមនិគិតពីទំហំៃនឥណទនេឡយ។ 

ក. សិទ�ិចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលស�ិតេ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត� ិ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេរៀបចំ ដំេណ រករ នីតិវធិី និងវធិាន 

េដម្បកីំណតអ់�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលនឹង្រត�វបានអនុ�� ត។ 

២. អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័េផ្សងេទៀត ែដលមនិស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ

ផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន និងចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយឈរេលមូលដ� នស�័្រគចិត�

និងអនុេលមតមវធិានបដកិរ និង្រកម្របតិបត�ិ។ 

៣. អ�កផ�ល់េសវ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន្រត�វធានាថា េសវកម�មានសុវត�ភិាព ស�ិរភាព និង

អចេ្រប្របាស់បាន េហយ្រត�វធានាថា្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានសមត�ភាពេពញេលញក�ុងករផ�ល់

េសវកម�ដល់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមនិទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករចូលេ្រប្របាស់េដយ

គា� នករអនុ�� ត េដយសរែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិបានែចករែំលក ឬបានេបកចំហ

េលខកូដ ឬពក្យសមា� តរ់បស់ខ�ួនឱ្យតតិយជនចូលេ្រប្របាស់។ 

៥. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិទងំអស់ ្រត�វេគារពតមនីតិវធិី និងវធិានករពរសុវត�ិភាព

ែដលបានអនុមត័ និងមានែចងេនក�ុង្រកម្របតបិត�។ិ 
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ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត អនុេលមតម្របកសេនះ ្រកម្របតិបត� ិ ឬបទប្ប��ត�ិជាធរមានរបស់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វទទលួខុស្រត�វចំេពះករេលចធា� យទិន�នយ័ 

េដយសរករខូចខតៃន្របពន័� ឬករេ្រប្របាស់ទិន�នយ័មនិសម្រសបពីសំណាកន់ិេយាជិតរបស់ខ�ួន។   

៦. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត មិន្រត�វលក់ ឬលត្រតដង

ព័ត៌មានឥណទនដល់តតិយជនេឡយ។ ្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត 

មិន្រត�វេ្រប្របាស់ព័ត៌មានែដលទទួលបានពី្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន េដម្បផី�ល់េសវកម�ឱ្យ

តតិយជន ឬេធ�យុទ�នាករែស�ងរកទីផ្សោរ េ្រកពីអតិថិជនរបស់ខ�ួនេឡយ។  

៧. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អចែកែ្របលក�ខណ� េសវកម� េដម្បធីានា ឬ

េលកកម�ស់គុណភាពេសវកម�។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេផ�េសចក�ីជូនដណឹំងដល់

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ក�ុងរយៈេពលហុកសិប (៦០) ៃថ� មុនលក�ខណ� ថ�ីចូលជាធរមាន។ 

្របករ ១៨.- ករចូលេ្រប្របាស្់របពន័�ែចករែំលកព័តម៌ានឥណទន  

១. ្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់ ្រត�វេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដម្បវីភិាគេល
ឥរយិាបទៃនករសង្របាករ់បស់អ�កដកព់ក្យសំុខ�ី្របាក ់ េនេពលែដល្រគឹះស� នចំណុះច្បោបេ់នះទទួលបានពក្យ

សំុខ�ី្របាកថ់� ីឬពក្យសំុបន� ឬពន្យោរឥណទនចស់ េដយមនិគិតពីទំហំៃនឥណទនេឡយ។ 

ក. សិទ�ិចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលស�ិតេ្រកមលក�ខណ� ដូចមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត� ិ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វេរៀបចំ ដំេណ រករ នីតិវធិី និងវធិាន 

េដម្បកីំណតអ់�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិែដលនឹង្រត�វបានអនុ�� ត។ 

២. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័េផ្សងេទៀត ែដលមនិស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វ

ផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទន និងចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយឈរេលមូលដ� នស�័្រគចិត�

និងអនុេលមតមវធិានបដកិរ និង្រកម្របតិបត�ិ។ 

៣. អ�កផ�ល់េសវ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទន្រត�វធានាថា េសវកម�មានសុវត�ភិាព ស�ិរភាព និង

អចេ្រប្របាស់បាន េហយ្រត�វធានាថា្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមានសមត�ភាពេពញេលញក�ុងករផ�ល់

េសវកម�ដល់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ។  

៤. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនមនិទទួលខុស្រត�វ ចំេពះករចូលេ្រប្របាស់េដយ

គា� នករអនុ�� ត េដយសរែតអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិបានែចករែំលក ឬបានេបកចំហ

េលខកូដ ឬពក្យសមា� តរ់បស់ខ�ួនឱ្យតតិយជនចូលេ្រប្របាស់។ 

៥. អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិទងំអស់ ្រត�វេគារពតមនីតិវធិី និងវធិានករពរសុវត�ិភាព

ែដលបានអនុមត័ និងមានែចងេនក�ុង្រកម្របតិបត�។ិ 
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្របករ ១៩.- េសវកម�េផ្សងេទៀត 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករែណនាពំី្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់មុន

េពលដកឱ់្យេ្រប្របាស់េសវកម� ឬផលិតផលថ�។ី ្រក�ម្របឹក្សោេនះ ្រត�វេធ�របាយករណ៍ែដលមានេសចក�ី
សន�ិដ� នរបស់ខ�ួន េដយែផ�កេលភាព្រតឹម្រត�វៃនផលិតផលចំេពះឥណទយកទងំអស់ និងផលបះ៉ពល់ចំេពះ

អតិថិជន។ ្រក�ម្របឹក្សោ ្រត�វ្របគល់របាយករណ៍េនះឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈ

េពលសមសិប (៣០) ៃថ� គតិពីៃថ�េស�សំុ។  

្របករ ២០.- េគាលនេយាបាយកណំត់ៃថ� 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអចយកេសហុ៊យ កៃ្រម ឬពិនយ័ចំេពះករេ្រប
្របាស់េសវកម�របស់ខ�ួន  េដយែផ�កេលេគាលនេយាបាយមយួ្របកបេដយតមា� ភាព  និងសម្រសបតមេសវកម�

ែដលបានផ�ល់។ 

២. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ចំេពះករែកែ្របេគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� មុនេពលដកឱ់្យអនុវត�។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិនិត្យពិចរណា

ពក្យេស�សំុនិងសំណំុលិខតិពកព់ន័� េដយអនុមត័យល់្រពម ឬបដិេសធក�ុងរយៈេពលដប្់របា ំ(១៥) ៃថ�េធ�ករ។  

 
ជំពូកទ ី៧ 

សទិ�អិតថិជិន 
 
្របករ ២១.- េសចក�ជីនូដំណឹងអំពសីទិ�ឯិកជន 

១. ែផ�កេលលក�ខណ� យល់្រពមរបស់អតិថិជន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជននូវរល់ករ

ប��ូ នពត័ម៌ានឥណទនរបស់អតិថិជនេទឱ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ទងំេនេពលដកព់ក្យសំុខ� ី

សំុបន� ឬសំុពន្យោរេពលឥណទន។ លក�ខណ� ៃនករយល់្រពមរបស់អតិថិជន្រត�វមានពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម ៖  

ក. េឈ� ះអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័  

ខ. េគាលបំណងៃនករ្របមលូពត័ម៌ានឥណទន  

គ. េឈ� ះ និងអសយដ� នៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ.ទីកែន�ង និងែបបបទទទលួពត័ម៌ានឥណទន ក�ុងករណីត្រម�វឱ្យមានករែកែ្រប ឬែកស្រម�ល

ពត័ម៌ានឥណទន  

ង.្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់និង អង�ភាពមនិែមន្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់េនេពលបានក� យជាអ�កផ�ល់ទិន�

នយ័្រត�វប��ូ លកំណត់សមា� ល់អំពីសិទ�ិឯកជនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទននងិកម� ី ដូចមានភា� បក់�ុង

ឧបសម�ន័�២ និង្រត�វេ្របគំរកូចិ�្រពមេ្រព�ងជាស�ង់ដរដូចមានភា� ប់ក�ុងឧបសម�ន័�៣។ 
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្របករ ១៩.- េសវកម�េផ្សងេទៀត 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករែណនាពំី្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់មុន

េពលដកឱ់្យេ្រប្របាស់េសវកម� ឬផលិតផលថ�។ី ្រក�ម្របឹក្សោេនះ ្រត�វេធ�របាយករណ៍ែដលមានេសចក�ី
សន�ិដ� នរបស់ខ�ួន េដយែផ�កេលភាព្រតឹម្រត�វៃនផលិតផលចំេពះឥណទយកទងំអស់ និងផលបះ៉ពល់ចំេពះ

អតិថិជន។ ្រក�ម្របឹក្សោ ្រត�វ្របគល់របាយករណ៍េនះឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈ

េពលសមសិប (៣០) ៃថ� គតិពីៃថ�េស�សំុ។  

្របករ ២០.- េគាលនេយាបាយកណំត់ៃថ� 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអចយកេសហុ៊យ កៃ្រម ឬពិនយ័ចំេពះករេ្រប
្របាស់េសវកម�របស់ខ�ួន  េដយែផ�កេលេគាលនេយាបាយមយួ្របកបេដយតមា� ភាព  និងសម្រសបតមេសវកម�

ែដលបានផ�ល់។ 

២. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ចំេពះករែកែ្របេគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� មុនេពលដកឱ់្យអនុវត�។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិនិត្យពិចរណា

ពក្យេស�សំុនិងសំណំុលិខតិពកព់ន័� េដយអនុមត័យល់្រពម ឬបដិេសធក�ុងរយៈេពលដប្់របា ំ(១៥) ៃថ�េធ�ករ។  

 
ជំពូកទ ី៧ 

សទិ�អិតិថជិន 
 
្របករ ២១.- េសចក�ជីនូដំណឹងអំពសីទិ�ឯិកជន 

១. ែផ�កេលលក�ខណ� យល់្រពមរបស់អតិថិជន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជននូវរល់ករ

ប��ូ នពត័ម៌ានឥណទនរបស់អតិថិជនេទឱ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ទងំេនេពលដកព់ក្យសំុខ� ី

សំុបន� ឬសំុពន្យោរេពលឥណទន។ លក�ខណ� ៃនករយល់្រពមរបស់អតិថិជន្រត�វមានពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម ៖  

ក. េឈ� ះអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័  

ខ. េគាលបំណងៃនករ្របមលូពត័ម៌ានឥណទន  

គ. េឈ� ះ និងអសយដ� នៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ.ទីកែន�ង និងែបបបទទទលួពត័ម៌ានឥណទន ក�ុងករណីត្រម�វឱ្យមានករែកែ្រប ឬែកស្រម�ល

ពត័ម៌ានឥណទន  

ង.្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់និង អង�ភាពមនិែមន្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់េនេពលបានក� យជាអ�កផ�ល់ទិន�

នយ័្រត�វប��ូ លកំណត់សមា� ល់អំពីសិទ�ិឯកជនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទននងិកម� ី ដូចមានភា� បក់�ុង

ឧបសម�ន័�២ និង្រត�វេ្របគំរកូចិ�្រពមេ្រព�ងជាស�ង់ដរដូចមានភា� ប់ក�ុងឧបសម�ន័�៣។ 
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២. ្របសិនេបមានសកម�ភាពមនិអំេណាយផល បះ៉ពល់ដល់អតិថជិន េដយសរលទ�ផលៃនករវភិាគ

ពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថជិនក�ុងរយៈេពល្របា ំ (៥) 

ៃថ�េធ�ករ។  

្របករ ២២.- ករសមា� ត់វិជា� ជីវៈ  

១. ពត័ម៌ានឥណទនជាពត័ម៌ានសមា� ត ់ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តទិសេដដូចបានអនុ�� តក�ុង

្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ។ ករសមា� តេ់នះ្រត�វែតបានអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាត ់ េហយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប
្របាស់្របតិ្រស�តិមនិ្រត�វលក ់ឬផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនេនះដល់តតិយជនណាមា� កប់ានេឡយ។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នេិយាជិតែដលបានអនុ�� តេដយអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ និងអ�កផ�ល់េសវ

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែតប៉ុេណា� ះ អចចូលេ្រប្របាស់ពត័ម៌ាន និងស្រមាបែ់តករបំេពញតួនាទីរបស់

ខ�ួនប៉ុេណា� ះ។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វអនុវត�រល់វធិានករចបំាចន់ានា េដម្បធីានា

ថា អភបិាល និងនិេយាជិតរបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនរក្សោបានជា្របចនូំវករសមា� តៃ់នពត័ម៌ាន

ឥណទន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមានវធិានករសម្រសប េដម្បបីង� រករចូលេទ

យកពត័ម៌ានឥណទនេដយគា� នករអនុ�� ត េហយ្រត�វេរៀបចំនិងអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិរីក្សោ

សុវត�ិភាពស្រមាបក់រ្រគប្់រគងករចូលេទយកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៣. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដយពុំមាន

បង់េសហ៊ុយ និងកៃ្រមេដម្បបីំេពញមុខងររបស់ខ�ួនជាអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យេល្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ និងមាន

សិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលទកទ់ងេទនឹង្រគឹះស� នមនិចំណុះច្បោប ់ េដម្បតីមដនស�ិរភាពជាទូេទៃន

វស័ិយហិរ�� វត�ុ។ 

៤. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ្រត�តពិនតិ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដម្បបីំេពញមុខងរ

្រត�តពិនិត្យរបស់ខ�ួន ក�ុងកររក្សោឱ្យបាននូវ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព ភាព្រតឹម្រត�វនិង្រសបច្បោបៃ់ន្របតិបត�ិកររបស់

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៥. អភបិាល និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ ្រត�វចុះហត�េលខជាមុនេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីកររក្សោករសមា� ត ់មុនមានសិទ�ិ
ចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
្របករ ២៣.- សទិ�ិេលពត័៌មាន  

១. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុរបាយករណ៍ពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ 

ក. របាយករណ៍ ្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនេទតមអសយដ� នរបស់អតិថជិន ែដលមានេនក�ុងសំណំុ

ឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពលដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ៃីថ�

ទទួលសំេណ ។ អតិថជិនអចេស�សំុរបាយករណ៍េនាះភា� មៗ តមអ្រតកៃ្រមែដលបានកំណត់

េដយអ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   

765

ខ. អតិថិជន្រត�វបង� ញអត�ស�� ណរបស់ខ�ួនឱ្យបានច្បោស់លស់    មុនេពលទទួលបានព័ត៌មាន

ឥណទនរបស់ខ�ួន 

គ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   ្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជននូវពត័ម៌ានឥណទន

របស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ រមួមានេឈ� ះរបស់អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ និងប�� ីអ�កផ�ល់

ទិន�នយ័ទងំអស់ ែដលបានទទួលពត័ម៌ានឥណទនរបស់សមជីន ក�ុងអំឡុងេពល្របាមំយួ (៦) 

ែខកន�ងមក។  

២. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុែកែ្របពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនេពល

ណាកប៏ាន។  

ក. េនេពលទទួលបានសំេណ សំុឱ្យែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ   ឬមនិ្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វជូនដណឹំង និងប��ូ នរល់ពត័ម៌ាន

ែដលពកព់ន័� េទឱ្យអ�កផ�ល់ទិន�នយ័េដម្បពីិនិត្យ និងែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពល

ដប ់(១០) ៃថ�េធ�ករ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជនតមអសយដ� ន

េដមែដលមានក�ុងសំណំុឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន មនិហួសពរីយៈេពល

ដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីទទួលបានករេឆ�យតបពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អំពលីទ�ផលៃនករតវ៉

របស់អតិថិជនទងំេនាះ។  

៣. នីតិវធិីលម�តិអពំីសិទ�ិអតិថិជន អចរកបានពអី�កផ�ល់ទិន�នយ័និងអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទនទងំអស់េដយផា� ល់ ឬតមេគហទំពរ័របស់អ�កទងំេនាះ។ 
 

ជំពូកទ ី៨ 
ករ្រត�តពនិិត្យ 

 
្របករ ២៤.- តួនាទីរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានតួនាទីេរៀបចំបទប្ប��ត�ិស្រមាបក់រ្រគប្់រគង និង្រត�តពិនិត្យរល់

សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន រមួទងំទំនាកទ់នំងជាមយួអ�កផ�ល់េសវ ឬអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ពកព់ន័�នឹង្របសិទ�ភាព និងដំេណ រករ្រតឹម្រត�វ ៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ៖ 

ក. ផ�ល់ ព្ួយរ និងដកហូតអជា� បណ័� របស់អ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ. តមដនករ្របតិបត�ិតមវធិាន បទប្ប�� ត�ិ ្រកម្របតិបត�ិ លក�ខណ�  នីតិវធីិ និង្របព័ន�    

្របតិបត�ិករនានា 
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២. ្របសិនេបមានសកម�ភាពមនិអំេណាយផល បះ៉ពល់ដល់អតិថជិន េដយសរលទ�ផលៃនករវភិាគ

ពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថជិនក�ុងរយៈេពល្របា ំ (៥) 

ៃថ�េធ�ករ។  

្របករ ២២.- ករសមា� ត់វិជា� ជីវៈ  

១. ពត័ម៌ានឥណទនជាពត័ម៌ានសមា� ត ់ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តទិសេដដូចបានអនុ�� តក�ុង

្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ។ ករសមា� តេ់នះ្រត�វែតបានអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាត ់ េហយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប
្របាស់្របតិ្រស�តិមនិ្រត�វលក ់ឬផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនេនះដល់តតិយជនណាមា� កប់ានេឡយ។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នេិយាជិតែដលបានអនុ�� តេដយអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ និងអ�កផ�ល់េសវ

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែតប៉ុេណា� ះ អចចូលេ្រប្របាស់ពត័ម៌ាន និងស្រមាបែ់តករបំេពញតួនាទរីបស់

ខ�ួនប៉ុេណា� ះ។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វអនុវត�រល់វធិានករចបំាចន់ានា េដម្បធីានា

ថា អភបិាល និងនិេយាជិតរបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនរក្សោបានជា្របចនូំវករសមា� តៃ់នពត័ម៌ាន

ឥណទន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមានវធិានករសម្រសប េដម្បបីង� រករចូលេទ

យកពត័ម៌ានឥណទនេដយគា� នករអនុ�� ត េហយ្រត�វេរៀបចំនិងអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិរីក្សោ

សុវត�ិភាពស្រមាបក់រ្រគប្់រគងករចូលេទយកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៣. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដយពុំមាន

បង់េសហ៊ុយ និងកៃ្រមេដម្បបីំេពញមុខងររបស់ខ�ួនជាអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យេល្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ និងមាន

សិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលទកទ់ងេទនឹង្រគឹះស� នមនិចំណុះច្បោប ់ េដម្បតីមដនស�ិរភាពជាទូេទៃន

វស័ិយហិរ�� វត�ុ។ 

៤. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ្រត�តពិនតិ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដម្បបីំេពញមុខងរ

្រត�តពិនិត្យរបស់ខ�ួន ក�ុងកររក្សោឱ្យបាននូវ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព ភាព្រតឹម្រត�វនិង្រសបច្បោបៃ់ន្របតិបត�ិកររបស់

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៥. អភបិាល និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ ្រត�វចុះហត�េលខជាមុនេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីកររក្សោករសមា� ត ់មុនមានសិទ�ិ
ចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
្របករ ២៣.- សទិ�ិេលពត័ម៌ាន  

១. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុរបាយករណ៍ពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ 

ក. របាយករណ៍ ្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនេទតមអសយដ� នរបស់អតិថជិន ែដលមានេនក�ុងសំណំុ

ឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពលដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ៃីថ�

ទទួលសំេណ ។ អតិថជិនអចេស�សំុរបាយករណ៍េនាះភា� មៗ តមអ្រតកៃ្រមែដលបានកំណត់

េដយអ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   
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្របករ ១៩.- េសវកម�េផ្សងេទៀត 

អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករែណនាពំី្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់មុន

េពលដកឱ់្យេ្រប្របាស់េសវកម� ឬផលិតផលថ�។ី ្រក�ម្របឹក្សោេនះ ្រត�វេធ�របាយករណ៍ែដលមានេសចក�ី
សន�ិដ� នរបស់ខ�ួន េដយែផ�កេលភាព្រតឹម្រត�វៃនផលិតផលចំេពះឥណទយកទងំអស់ និងផលបះ៉ពល់ចំេពះ

អតិថិជន។ ្រក�ម្របឹក្សោ ្រត�វ្របគល់របាយករណ៍េនះឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈ

េពលសមសិប (៣០) ៃថ� គតិពីៃថ�េស�សំុ។  

្របករ ២០.- េគាលនេយាបាយកណំត់ៃថ� 

១. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអចយកេសហុ៊យ កៃ្រម ឬពិនយ័ចំេពះករេ្រប
្របាស់េសវកម�របស់ខ�ួន  េដយែផ�កេលេគាលនេយាបាយមយួ្របកបេដយតមា� ភាព  និងសម្រសបតមេសវកម�

ែដលបានផ�ល់។ 

២. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វេស�សំុករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ចំេពះករែកែ្របេគាលនេយាបាយកំណតៃ់ថ� មុនេពលដកឱ់្យអនុវត�។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងពិនិត្យពិចរណា

ពក្យេស�សំុនិងសំណំុលិខតិពកព់ន័� េដយអនុមត័យល់្រពម ឬបដិេសធក�ុងរយៈេពលដប្់របា ំ(១៥) ៃថ�េធ�ករ។  

 
ជំពូកទ ី៧ 

សទិ�អិតថិជិន 
 
្របករ ២១.- េសចក�ជីនូដំណឹងអំពសីទិ�ឯិកជន 

១. ែផ�កេលលក�ខណ� យល់្រពមរបស់អតិថិជន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជននូវរល់ករ

ប��ូ នពត័ម៌ានឥណទនរបស់អតិថិជនេទឱ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ទងំេនេពលដកព់ក្យសំុខ� ី

សំុបន� ឬសំុពន្យោរេពលឥណទន។ លក�ខណ� ៃនករយល់្រពមរបស់អតិថិជន្រត�វមានពត័ម៌ានដូចខងេ្រកម ៖  

ក. េឈ� ះអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័  

ខ. េគាលបំណងៃនករ្របមលូពត័ម៌ានឥណទន  

គ. េឈ� ះ និងអសយដ� នៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ.ទីកែន�ង និងែបបបទទទលួពត័ម៌ានឥណទន ក�ុងករណីត្រម�វឱ្យមានករែកែ្រប ឬែកស្រម�ល

ពត័ម៌ានឥណទន  

ង.្រគឹះស� នចណុំះច្បោប ់និង អង�ភាពមនិែមន្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់េនេពលបានក� យជាអ�កផ�ល់ទិន�

នយ័្រត�វប��ូ លកំណត់សមា� ល់អំពីសិទ�ិឯកជនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទននងិកម� ី ដូចមានភា� បក់�ុង

ឧបសម�ន័�២ និង្រត�វេ្របគំរកូចិ�្រពមេ្រព�ងជាស�ង់ដរដូចមានភា� ប់ក�ុងឧបសម�ន័�៣។ 
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២. ្របសិនេបមានសកម�ភាពមនិអំេណាយផល បះ៉ពល់ដល់អតិថជិន េដយសរលទ�ផលៃនករវភិាគ

ពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថជិនក�ុងរយៈេពល្របា ំ (៥) 

ៃថ�េធ�ករ។  

្របករ ២២.- ករសមា� ត់វិជា� ជីវៈ  

១. ពត័ម៌ានឥណទនជាពត័ម៌ានសមា� ត ់ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តទិសេដដូចបានអនុ�� តក�ុង

្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ។ ករសមា� តេ់នះ្រត�វែតបានអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាត ់ េហយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប
្របាស់្របតិ្រស�តិមនិ្រត�វលក ់ឬផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនេនះដល់តតិយជនណាមា� កប់ានេឡយ។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នេិយាជិតែដលបានអនុ�� តេដយអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ និងអ�កផ�ល់េសវ

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែតប៉ុេណា� ះ អចចូលេ្រប្របាស់ពត័ម៌ាន និងស្រមាបែ់តករបំេពញតួនាទរីបស់

ខ�ួនប៉ុេណា� ះ។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វអនុវត�រល់វធិានករចបំាចន់ានា េដម្បធីានា

ថា អភបិាល និងនិេយាជិតរបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនរក្សោបានជា្របចនូំវករសមា� តៃ់នពត័ម៌ាន

ឥណទន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមានវធិានករសម្រសប េដម្បបីង� រករចូលេទ

យកពត័ម៌ានឥណទនេដយគា� នករអនុ�� ត េហយ្រត�វេរៀបចំនិងអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិរីក្សោ

សុវត�ិភាពស្រមាបក់រ្រគប្់រគងករចូលេទយកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៣. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដយពុំមាន

បងេ់សហ៊ុយ និងកៃ្រមេដម្បបីំេពញមុខងររបស់ខ�ួនជាអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យេល្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ និងមាន

សិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលទកទ់ងេទនឹង្រគឹះស� នមនិចំណុះច្បោប ់ េដម្បតីមដនស�ិរភាពជាទូេទៃន

វស័ិយហិរ�� វត�ុ។ 

៤. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ្រត�តពិនតិ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដម្បបីំេពញមុខងរ

្រត�តពិនិត្យរបស់ខ�ួន ក�ុងកររក្សោឱ្យបាននូវ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព ភាព្រតឹម្រត�វនិង្រសបច្បោបៃ់ន្របតិបត�ិកររបស់

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៥. អភបិាល និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ្រត�វចុះហត�េលខជាមុនេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីកររក្សោករសមា� ត ់មុនមានសិទ�ិ
ចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
្របករ ២៣.- សទិ�ិេលពត័៌មាន  

១. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុរបាយករណ៍ពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ 

ក. របាយករណ៍ ្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនេទតមអសយដ� នរបស់អតិថជិន ែដលមានេនក�ុងសំណំុ

ឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពលដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ៃីថ�

ទទួលសំេណ ។ អតិថជិនអចេស�សំុរបាយករណ៍េនាះភា� មៗ តមអ្រតកៃ្រមែដលបានកំណត់

េដយអ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   
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ខ. អតិថិជន្រត�វបង� ញអត�ស�� ណរបស់ខ�ួនឱ្យបានច្បោស់លស់    មុនេពលទទួលបានព័ត៌មាន

ឥណទនរបស់ខ�ួន 

គ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   ្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជននូវពត័ម៌ានឥណទន

របស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ រមួមានេឈ� ះរបស់អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ និងប�� ីអ�កផ�ល់

ទិន�នយ័ទងំអស់ ែដលបានទទួលពត័ម៌ានឥណទនរបស់សមជីន ក�ុងអំឡុងេពល្របាមំយួ (៦) 

ែខកន�ងមក។  

២. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុែកែ្របពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនេពល

ណាកប៏ាន។  

ក. េនេពលទទួលបានសំេណ សំុឱ្យែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ   ឬមនិ្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វជូនដណឹំង និងប��ូ នរល់ពត័ម៌ាន

ែដលពកព់ន័� េទឱ្យអ�កផ�ល់ទិន�នយ័េដម្បពីិនិត្យ និងែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពល

ដប ់(១០) ៃថ�េធ�ករ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជនតមអសយដ� ន

េដមែដលមានក�ុងសំណំុឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន មនិហួសពរីយៈេពល

ដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីទទួលបានករេឆ�យតបពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អំពលីទ�ផលៃនករតវ៉

របស់អតិថិជនទងំេនាះ។  

៣. នីតិវធិីលម�តិអពំីសិទ�ិអតិថិជន អចរកបានពអី�កផ�ល់ទិន�នយ័និងអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទនទងំអស់េដយផា� ល់ ឬតមេគហទំពរ័របស់អ�កទងំេនាះ។ 
 

ជំពូកទ ី៨ 
ករ្រត�តពនិិត្យ 

 
្របករ ២៤.- តួនាទីរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានតួនាទីេរៀបចំបទប្ប��ត�ិស្រមាបក់រ្រគប្់រគង និង្រត�តពិនិត្យរល់

សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន រមួទងំទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កផ�ល់េសវ ឬអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ពកព់ន័�នឹង្របសិទ�ភាព និងដំេណ រករ្រតឹម្រត�វ ៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ៖ 

ក. ផ�ល់ ព្ួយរ និងដកហូតអជា� បណ័� របស់អ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ. តមដនករ្របតិបត�ិតមវធិាន បទប្ប�� ត�ិ ្រកម្របតិបត�ិ លក�ខណ�  នីតិវធីិ និង្របព័ន�    

្របតិបត�ិករនានា 
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២. ្របសិនេបមានសកម�ភាពមនិអំេណាយផល បះ៉ពល់ដល់អតិថជិន េដយសរលទ�ផលៃនករវភិាគ

ពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កផ�ល់ទិន�នយ័្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថជិនក�ុងរយៈេពល្របា ំ (៥) 

ៃថ�េធ�ករ។  

្របករ ២២.- ករសមា� ត់វិជា� ជីវៈ  

១. ពត័ម៌ានឥណទនជាពត័ម៌ានសមា� ត ់ែដល្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាបែ់តទិសេដដូចបានអនុ�� តក�ុង

្របករ ៨ ៃន្របកសេនះ។ ករសមា� តេ់នះ្រត�វែតបានអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាត ់ េហយអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប
្របាស់្របតិ្រស�តិមនិ្រត�វលក ់ឬផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនេនះដល់តតិយជនណាមា� កប់ានេឡយ។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នេិយាជិតែដលបានអនុ�� តេដយអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ និងអ�កផ�ល់េសវ

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនែតប៉ុេណា� ះ អចចូលេ្រប្របាស់ពត័ម៌ាន និងស្រមាបែ់តករបំេពញតួនាទីរបស់

ខ�ួនប៉ុេណា� ះ។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វអនុវត�រល់វធិានករចបំាចន់ានា េដម្បធីានា

ថា អភបិាល និងនិេយាជិតរបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនរក្សោបានជា្របចនូំវករសមា� តៃ់នពត័ម៌ាន

ឥណទន។ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វមានវធិានករសម្រសប េដម្បបីង� រករចូលេទ

យកពត័ម៌ានឥណទនេដយគា� នករអនុ�� ត េហយ្រត�វេរៀបចំនិងអនុវត�េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិរីក្សោ

សុវត�ិភាពស្រមាបក់រ្រគប្់រគងករចូលេទយកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៣. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដយពុំមាន

បង់េសហ៊ុយ និងកៃ្រមេដម្បបីំេពញមុខងររបស់ខ�ួនជាអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យេល្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ និងមាន

សិទ�ិចូលយកពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលទកទ់ងេទនឹង្រគឹះស� នមនិចំណុះច្បោប ់ េដម្បតីមដនស�ិរភាពជាទូេទៃន

វស័ិយហិរ�� វត�ុ។ 

៤. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ្រត�តពិនតិ្យ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដម្បបីំេពញមុខងរ

្រត�តពិនិត្យរបស់ខ�ួន ក�ុងកររក្សោឱ្យបាននូវ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព ភាព្រតឹម្រត�វនិង្រសបច្បោបៃ់ន្របតិបត�ិកររបស់

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។ 

៥. អភបិាល និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ 

និងនិេយាជិតៃនអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ ្រត�វចុះហត�េលខជាមុនេលកិច�្រពមេ្រព�ងស�ីពីកររក្សោករសមា� ត ់មុនមានសិទ�ិ
ចូលេ្រប្របាស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  
្របករ ២៣.- សទិ�ិេលពត័៌មាន  

១. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុរបាយករណ៍ពត័ម៌ានរបស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ។ 

ក. របាយករណ៍ ្រត�វផ�ល់ឱ្យអតិថិជនេទតមអសយដ� នរបស់អតិថជិន ែដលមានេនក�ុងសំណំុ

ឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពលដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ គិតចបព់ៃីថ�

ទទួលសំេណ ។ អតិថជិនអចេស�សំុរបាយករណ៍េនាះភា� មៗ តមអ្រតកៃ្រមែដលបានកំណត់

េដយអ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   
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គ. ្រត�តពិនិត្យភាពសម្រសបៃនយន�ករ ក�ុងករធានានិរន�រភាពៃនេសវ្របព័ន�ែចករែំលក

ព័ត៌មានឥណទន របទ់ងំលក�ខណ� ៃនករេបកដំេណ រករនិងករប�្ឈបអ់ជីវកម�និងលក�ខណ�

េផ្សងៗេទៀត 

ឃ. តមដនករអនុវត�រល់េសចក�ីសេ្រមចែដលបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់  

ង. ត្រម�វឱ្យអ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអនុមត័វធិានករចបំាច ់ ស្រមាបក់រចូលរមួជា

កតព�កិច�ពី្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់ និងករចូលរមួេដយស�័្រគចិត�ពី្រគឹះស� នមនិចំណុះ

ច្បោបែ់ដលេធ�្របតិបត�ិករ េនក�ុងទីផ្សោរឥណទន 

ច. ដកព់ិនយ័   និងទណ� កម�េទេលភាគីទងំអស់ែដលចូលរមួក�ុងសកម�ភាព្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន េដយមនិក្រមតិ្រតឹមអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ និងអតិថិជន

េនាះេទ។ 
្របករ ២៥.- ្រក�ម្របកឹ្សោផ�លេ់យាបល ់

១. ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់  ្រត�វមានសមាជិក ពី្របា ំ(០៥) របូ ដល់ដបម់យួ (១១) របូ។  

២. ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់ ្រត�វស�ិតេ្រកមករដឹកនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រត�វេកះ្របជុំយ៉ាង

តិច ២ដងក�ុង១ឆា�  ំឬេ្រចនជាងេនះ តមករចបំាច។់ 

៣. េដម្បធីានាបាននូវ្របសិទ�ភាព ភាពអចេជឿទុកចិត�បាន និងសុវត�ិភាពៃន្របពន័� ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់

េយាបល់ ្រត�វេកះ្របជុំឱ្យបានេទៀងទត ់េដម្បអីនុមត័ចណុំចដូចខងេ្រកម ៖  

ក. ចក�ុវស័ិយជាយុទ�ស�ស�ៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេនកម�ុជា 

ខ. ទ្រមង ់និងខ�មឹសរៃនសំណំុឯកសរពត័ម៌ានឥណទន  

គ. វធិាន្របតិបត�ិករស្រមាបក់រ្រគប្់រគង េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ. បច�ុប្បន�កម�រយៈេពល ប��ូល និង េបកចំហទិន�នយ័ពត័ម៌ានឥណទន  

ង. ផលិតផល   និងេសវទងំអស់របស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  និងវធិីស�ស�ប��ូ ន

ដៃទេទៀតរបប់��ូ លទងំបេច�កវទិ្យោ និងវធិានករសុវត�ិភាពផង  

ច.  ករចូលរមួរបស់សមាជិកថ�ី 

ឆ. ភាព្រគប្់រគានៃ់នបេច�កវទិ្យោ និងភាពសីុសង� កគ់ា�  (Homogenization) ៃនេសវពត័ម៌ានវទិ្យោ

ក�ុងករផ�ល់ទិន�នយ័ 

ជ. ខ�ឹមសរៃនេសៀវេភែណនាពំី្របតិបត�ិករ  និងបេច�កេទសទកទ់ងនឹងសុវត�ិភាព  ្របតិបត�ិករ សិទ�ិ
អតិថិជន ករេដះ្រសយវវិទ និងរល់ករែកែ្របខ�ឹមសរេនះ  

ឈ. ខ�ឹមសរៃន្រកម្របតិបត� ិ 

ញ. ភាពសម្រសបៃនេសវ និងផលិតផលែដលបានផ�ល់ និងេគាលនេយាបាយកណំតៃ់ថ�  

ដ.  កម�វធិីអបរ់សំ្រមាបម់�ន�ឥីណទនេដម្បេី្រប្របាស់ទិន�នយ័ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
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ខ. អតិថិជន្រត�វបង� ញអត�ស�� ណរបស់ខ�ួនឱ្យបានច្បោស់លស់    មុនេពលទទួលបានព័ត៌មាន

ឥណទនរបស់ខ�ួន 

គ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   ្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជននូវពត័ម៌ានឥណទន

របស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ រមួមានេឈ� ះរបស់អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ និងប�� ីអ�កផ�ល់

ទិន�នយ័ទងំអស់ ែដលបានទទួលពត័ម៌ានឥណទនរបស់សមជីន ក�ុងអំឡុងេពល្របាមំយួ (៦) 

ែខកន�ងមក។  

២. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុែកែ្របពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនេពល

ណាកប៏ាន។  

ក. េនេពលទទួលបានសំេណ សំុឱ្យែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ   ឬមនិ្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វជូនដណឹំង និងប��ូ នរល់ពត័ម៌ាន

ែដលពកព់ន័� េទឱ្យអ�កផ�ល់ទិន�នយ័េដម្បពីិនិត្យ និងែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពល

ដប ់(១០) ៃថ�េធ�ករ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជនតមអសយដ� ន

េដមែដលមានក�ុងសំណំុឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន មនិហួសពរីយៈេពល

ដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីទទួលបានករេឆ�យតបពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អំពលីទ�ផលៃនករតវ៉

របស់អតិថិជនទងំេនាះ។  

៣. នីតិវធិីលម�តិអពំីសិទ�ិអតិថិជន អចរកបានពអី�កផ�ល់ទិន�នយ័និងអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទនទងំអស់េដយផា� ល់ ឬតមេគហទំពរ័របស់អ�កទងំេនាះ។ 
 

ជំពូកទ ី៨ 
ករ្រត�តពនិិត្យ 

 
្របករ ២៤.- តួនាទីរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានតួនាទីេរៀបចំបទប្ប��ត�ិស្រមាបក់រ្រគប្់រគង និង្រត�តពិនិត្យរល់

សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន រមួទងំទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កផ�ល់េសវ ឬអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ពកព់ន័�នឹង្របសិទ�ភាព និងដំេណ រករ្រតឹម្រត�វ ៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ៖ 

ក. ផ�ល់ ព្ួយរ និងដកហូតអជា� បណ័� របស់អ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ. តមដនករ្របតិបត�ិតមវធិាន បទប្ប�� ត�ិ ្រកម្របតិបត�ិ លក�ខណ�  នីតិវធីិ និង្របព័ន�    

្របតិបត�ិករនានា 
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ឋ. ផ�ល់អនុសសនដ៍ល់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ទកទ់ងនឹងករផ�ល់

េសវ ឬករ្រប្រពឹត�េទរបស់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត។  
្របករ ២៦.- យន�ករេដះ្រសយវវិទ 

១. រល់បណ�ឹ ងពកព់ន័�នឹងសុ្រកឹត្យភាព ឬពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វប��ូ នេទកនអ់�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចក 

រែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដម្បអីេង�ត។  

២. េនេពលទទួលបានបណ�ឹ ង អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វអេង�តចំេពះ

វវិទេនាះ និង្រត�វេឆ�យតបក�ុងរយៈេពលដប ់(១០ ) ៃថ�េធ�ករ ចបព់ីៃថ�ទទួលបណ�ឹ ងេដយ៖  

ក. អេង�តេលភាព្រតឹម្រត�វៃនករតវ៉ ឬបណ�ឹ ងេផ្សងេទៀត   

ខ. េឆ�យតបជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីេសចក�ីសេ្រមចេទអ�កប�ឹង  

គ. ែកស្រម�លរល់ពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រត�វ ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយក�ុងរយៈេពលដប ់(១០) ៃថ�េធ�ករ។  

៣. អតិថិជនែដលមនិេពញចិត�ចំេពះករសេ្រមចេនះ អចប�ឹងេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពល ដប ់

(១០) ៃថ�េធ�ករ ។  

៤. ្របសិនេបអតិថិជនមិនេពញចិត�ចំេពះករសេ្រមចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អតិថិជនអចបន�

ប�ឹងេទតុលករ។ 

ជំពូកទ ី៩ 
នីតិវធិីរដ�បាល 

 

្របករ ២៧.- ករ្រប្រពតឹ�េល�ស  

អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ែដលទទលួបានពត័ម៌ានឥណទនក�ុង្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន និងេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានឥណទនទងំេនាះក�ុងេគាលបំណងេផ្សងេ្រកពីេគាលបំណងៃន្របកស

េនះ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះកររេំលភេលប��ត�ិៃនករសមា� តវ់ជិា� ជីវៈ និងេទសដូចមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ២៨.- ករពិនយ័រដ�បាល  

បុគ�លណាែដលបាន្រប្រពឹត�ិេល �សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វរងករពិនយ័រដ�បាលដូចខងេ្រកម៖  

១. ជនណាែដល្របតិបត�ិេដយខ�ួនឯង ឬ្របតិបត�ិជំនួសឱ្យនតីិបុគ�លក�ុងសកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទនេដយមិនមានអជា� ប័ណ�  ្រត�វរងករពិន័យជា្របាក់ពី ៥.០០០.០០០ (្របាំលន) េរៀល ដល់ 

២៥០.០០០.០០០ (ពីររយហសិបលន) េរៀល េដយមនិគិតដល់ករបិទ្រគឹះស� នេនាះេឡយ។ 

២. បុគ�ល ឬអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិណា ែដលេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានឥណទនទទួល

បានមកពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងេគាលបណំងេ្រកពីទិសេដែដលមានែចងេនក�ុង្របករ ៨ ៃន

្របកសេនះនឹង្រត�វរងករពិន័យជា្របាក់ពី ៥.០០០.០០០ (្របាំលន) េរៀល ដល់ ២៥០.០០០.០០០ 

(ពីររយហសិបលន) េរៀល ។  
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៣. រល់បុគ�លទងំឡាយ មនិថាជា្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ឬ្រគឹះស� នមនិចណុំះច្បោប ់្រត�វរងករពិនយ័

ជា្របាកព់ី ៤.០០០.០០០ (បនួលន) េរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដបល់ន) េរៀល ក�ុងករណី៖ 

ក. ្រប្រពឹត�េល�សនឹង្រកម្របតិបត� ិឬ ខកខនមនិបានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ 

និង្រតឹម្រត�វដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនតមេពលកំណត ់

ខ.  ខកខនមនិបានេឆ�យតបតមករេស�សំុពត័ម៌ាន របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល

កំណតជ់ាកល់កណ់ាមយួេនាះ 

គ. មានេចតនាផ�ល់ពត័ម៌ានមនិពិត  ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយទកទ់ងនងឹបណ�ឹ ង ឬករអេង�ត

អតិថិជនមកឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ. ខកខនមនិបានអនុវត�តមេពលកំណត្់រសបតមសិទ�អិតិថិជន។  

៤. េ្រកពីករពិនយ័រដ�បាលខងេល បុគ�លែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ឬក�ុង្រកម

្របតិបត� ិអចរងទណ� កម�ខងវនិយ័ និងទណ� កម�ខង្រពហ�ទណ�  តមច្បោបជ់ាធរមាន។  

 

ជំពូកទ ី១០ 
អន�រប្ប��ត� ិ

្របករ ២៩.- រយៈេពលអនុវត�  

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ទងំអស់្រត�វេរៀបចំ នីតិវធិី ដំេណ រករ និង្របពន័�របស់ខ�ួនឱ្យ្រសបតមលក�ខណ� ដូចមាន

ែចងេនក�ុង្របកសេនះក�ុងរយៈេពល្របាំបួន (០៩) ែខ គិតចប់ពីៃថ�្របកសេនះចូលជាធរមាន។  

បនា� បព់ីរយៈេពលកណំតេ់នះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹចបេ់ផ�មអនុវត�ករពនិយ័។  

 
ជំពូកទ ី១១ 

អវសន�ប្ប��ត� ិ
 

្របករ ៣០.- និរករណ៍ 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-០៧៣ ្រប.ក ស�ីពី ករេ្រប្របាស់និងករករពរពត័ម៌ានឥណទន ្របកសេលខ 

ធ៧-០៦-១០១ ្រប.ក ស�ីពី ករដកឱ់្យអនុវត�នូវេគាលករណ៍ែណនារំបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០២ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៣ ្រប.ក ស�ីពី ករបេង�តគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៤ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របតិបត�ិនិងេលខធិករដ� នៃន្របពន័�ែចក

រែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៣១.- ករអនវុត�  

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធកិរដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទ និង
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គ. ្រត�តពិនិត្យភាពសម្រសបៃនយន�ករ ក�ុងករធានានិរន�រភាពៃនេសវ្របព័ន�ែចករែំលក

ព័ត៌មានឥណទន របទ់ងំលក�ខណ� ៃនករេបកដំេណ រករនិងករប�្ឈបអ់ជីវកម�និងលក�ខណ�

េផ្សងៗេទៀត 

ឃ. តមដនករអនុវត�រល់េសចក�ីសេ្រមចែដលបានអនុមត័េដយ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់  

ង. ត្រម�វឱ្យអ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនអនុមត័វធិានករចបំាច ់ ស្រមាបក់រចូលរមួជា

កតព�កិច�ពី្រគឹះស� នចំណុះច្បោបទ់ងំអស់ និងករចូលរមួេដយស�័្រគចិត�ពី្រគឹះស� នមនិចំណុះ

ច្បោបែ់ដលេធ�្របតិបត�ិករ េនក�ុងទីផ្សោរឥណទន 

ច. ដកព់ិនយ័   និងទណ� កម�េទេលភាគីទងំអស់ែដលចូលរមួក�ុងសកម�ភាព្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន េដយមនិក្រមតិ្រតឹមអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ និងអតិថិជន

េនាះេទ។ 
្របករ ២៥.- ្រក�ម្របកឹ្សោផ�លេ់យាបល ់

១. ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់  ្រត�វមានសមាជិក ពី្របា ំ(០៥) របូ ដល់ដបម់យួ (១១) របូ។  

២. ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់េយាបល់ ្រត�វស�ិតេ្រកមករដឹកនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រត�វេកះ្របជំុយ៉ាង

តិច ២ដងក�ុង១ឆា�  ំឬេ្រចនជាងេនះ តមករចបំាច។់ 

៣. េដម្បធីានាបាននូវ្របសិទ�ភាព ភាពអចេជឿទុកចិត�បាន និងសុវត�ិភាពៃន្របពន័� ្រក�ម្របឹក្សោផ�ល់

េយាបល់ ្រត�វេកះ្របជុំឱ្យបានេទៀងទត ់េដម្បអីនុមត័ចណុំចដូចខងេ្រកម ៖  

ក. ចក�ុវស័ិយជាយុទ�ស�ស�ៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនេនកម�ុជា 

ខ. ទ្រមង ់និងខ�មឹសរៃនសំណំុឯកសរពត័ម៌ានឥណទន  

គ. វធិាន្របតិបត�ិករស្រមាបក់រ្រគប្់រគង េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ. បច�ុប្បន�កម�រយៈេពល ប��ូល និង េបកចំហទិន�នយ័ពត័ម៌ានឥណទន  

ង. ផលិតផល   និងេសវទងំអស់របស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  និងវធិីស�ស�ប��ូ ន

ដៃទេទៀតរបប់��ូ លទងំបេច�កវទិ្យោ និងវធិានករសុវត�ិភាពផង  

ច.  ករចូលរមួរបស់សមាជិកថ�ី 

ឆ. ភាព្រគប្់រគានៃ់នបេច�កវទិ្យោ និងភាពសីុសង� កគ់ា�  (Homogenization) ៃនេសវពត័ម៌ានវទិ្យោ

ក�ុងករផ�ល់ទិន�នយ័ 

ជ. ខ�ឹមសរៃនេសៀវេភែណនាពំី្របតិបត�ិករ  និងបេច�កេទសទកទ់ងនឹងសុវត�ិភាព  ្របតិបត�ិករ សិទ�ិ
អតិថិជន ករេដះ្រសយវវិទ និងរល់ករែកែ្របខ�ឹមសរេនះ  

ឈ. ខ�ឹមសរៃន្រកម្របតិបត� ិ 

ញ. ភាពសម្រសបៃនេសវ និងផលិតផលែដលបានផ�ល់ និងេគាលនេយាបាយកណំតៃ់ថ�  

ដ.  កម�វធិីអបរ់សំ្រមាបម់�ន�ឥីណទនេដម្បេី្រប្របាស់ទិន�នយ័ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ 
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ខ. អតិថិជន្រត�វបង� ញអត�ស�� ណរបស់ខ�ួនឱ្យបានច្បោស់លស់    មុនេពលទទួលបានព័ត៌មាន

ឥណទនរបស់ខ�ួន 

គ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន   ្រត�វផ�ល់ជូនអតិថិជននូវពត័ម៌ានឥណទន

របស់ខ�ួនមយួច្បោបម់យួដងក�ុងមយួឆា�  ំ រមួមានេឈ� ះរបស់អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ និងប�� ីអ�កផ�ល់

ទិន�នយ័ទងំអស់ ែដលបានទទួលពត័ម៌ានឥណទនរបស់សមជីន ក�ុងអំឡុងេពល្របាមំយួ (៦) 

ែខកន�ងមក។  

២. អតិថិជនមានសិទ�ិេស�សំុែកែ្របពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនេពល

ណាកប៏ាន។  

ក. េនេពលទទួលបានសំេណ សំុឱ្យែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនែដលមនិ្រតឹម្រត�វ   ឬមនិ្រគប្់រជ�ង

េ្រជាយ អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន្រត�វជូនដណឹំង និងប��ូ នរល់ពត័ម៌ាន

ែដលពកព់ន័� េទឱ្យអ�កផ�ល់ទិន�នយ័េដម្បពីិនិត្យ និងែកត្រម�វពត័ម៌ានឥណទនក�ុងរយៈេពល

ដប ់(១០) ៃថ�េធ�ករ  

ខ. អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វជូនដំណឹងដល់អតិថិជនតមអសយដ� ន

េដមែដលមានក�ុងសំណំុឯកសរៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន មនិហួសពរីយៈេពល

ដប ់ (១០) ៃថ�េធ�ករ បនា� បព់ីទទួលបានករេឆ�យតបពីអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ អំពលីទ�ផលៃនករតវ៉

របស់អតិថិជនទងំេនាះ។  

៣. នីតិវធិីលម�តិអពំីសិទ�ិអតិថិជន អចរកបានពអី�កផ�ល់ទិន�នយ័និងអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទនទងំអស់េដយផា� ល់ ឬតមេគហទំពរ័របស់អ�កទងំេនាះ។ 
 

ជំពូកទ ី៨ 
ករ្រត�តពនិិត្យ 

 
្របករ ២៤.- តួនាទីរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានតួនាទីេរៀបចំបទប្ប��ត�ិស្រមាបក់រ្រគប្់រគង និង្រត�តពិនិត្យរល់

សកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន រមួទងំទំនាកទ់ំនងជាមយួអ�កផ�ល់េសវ ឬអ�កផ�ល់ទិន�នយ័ និងអ�ក

េ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ពកព់ន័�នឹង្របសិទ�ភាព និងដំេណ រករ្រតឹម្រត�វ ៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានសិទ�ិ៖ 

ក. ផ�ល់ ព្ួយរ និងដកហូតអជា� បណ័� របស់អ�កផ�ល់េសវែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

ខ. តមដនករ្របតិបត�ិតមវធិាន បទប្ប�� ត�ិ ្រកម្របតិបត�ិ លក�ខណ�  នីតិវធីិ និង្របព័ន�    

្របតិបត�ិករនានា 
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ឋ. ផ�ល់អនុសសនដ៍ល់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ទកទ់ងនឹងករផ�ល់

េសវ ឬករ្រប្រពឹត�េទរបស់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់េផ្សងេទៀត។  
្របករ ២៦.- យន�ករេដះ្រសយវវិទ 

១. រល់បណ�ឹ ងពកព់ន័�នឹងសុ្រកឹត្យភាព ឬពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វប��ូ នេទកនអ់�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចក 

រែំលកពត័ម៌ានឥណទនេដម្បអីេង�ត។  

២. េនេពលទទួលបានបណ�ឹ ង អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វអេង�តចំេពះ

វវិទេនាះ និង្រត�វេឆ�យតបក�ុងរយៈេពលដប ់(១០ ) ៃថ�េធ�ករ ចបព់ីៃថ�ទទួលបណ�ឹ ងេដយ៖  

ក. អេង�តេលភាព្រតឹម្រត�វៃនករតវ៉ ឬបណ�ឹ ងេផ្សងេទៀត   

ខ. េឆ�យតបជាលយលក�ណ៍អក្សរអំពីេសចក�ីសេ្រមចេទអ�កប�ឹង  

គ. ែកស្រម�លរល់ពត័ម៌ានមនិ្រតឹម្រត�វ ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយក�ុងរយៈេពលដប ់(១០) ៃថ�េធ�ករ។  

៣. អតិថិជនែដលមនិេពញចិត�ចំេពះករសេ្រមចេនះ អចប�ឹងេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងរយៈេពល ដប ់

(១០) ៃថ�េធ�ករ ។  

៤. ្របសិនេបអតិថិជនមិនេពញចិត�ចំេពះករសេ្រមចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អតិថិជនអចបន�

ប�ឹងេទតុលករ។ 

ជំពូកទ ី៩ 
នីតិវធិីរដ�បាល 

 

្របករ ២៧.- ករ្រប្រពតឹ�េល�ស  

អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិ ែដលទទលួបានពត័ម៌ានឥណទនក�ុង្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន និងេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានឥណទនទងំេនាះក�ុងេគាលបំណងេផ្សងេ្រកពីេគាលបំណងៃន្របកស

េនះ្រត�វទទួលខុស្រត�វចំេពះកររេំលភេលប��ត�ិៃនករសមា� តវ់ជិា� ជីវៈ និងេទសដូចមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីព ី

្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។  

្របករ ២៨.- ករពិនយ័រដ�បាល  

បុគ�លណាែដលបាន្រប្រពឹត�ិេល �សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វរងករពិនយ័រដ�បាលដូចខងេ្រកម៖  

១. ជនណាែដល្របតិបត�ិេដយខ�ួនឯង ឬ្របតិបត�ិជំនួសឱ្យនតីិបុគ�លក�ុងសកម�ភាពែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទនេដយមិនមានអជា� ប័ណ�  ្រត�វរងករពិន័យជា្របាក់ពី ៥.០០០.០០០ (្របាំលន) េរៀល ដល់ 

២៥០.០០០.០០០ (ពីររយហសិបលន) េរៀល េដយមនិគិតដល់ករបិទ្រគឹះស� នេនាះេឡយ។ 

២. បុគ�ល ឬអ�កផ�ល់ទនិ�នយ័ ឬអ�កេ្រប្របាស់្របតិ្រស�តិណា ែដលេ្រប្របាស់ពត័ម៌ានឥណទនទទួល

បានមកពី្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនក�ុងេគាលបណំងេ្រកពីទិសេដែដលមានែចងេនក�ុង្របករ ៨ ៃន

្របកសេនះនឹង្រត�វរងករពិន័យជា្របាក់ពី ៥.០០០.០០០ (្របាំលន) េរៀល ដល់ ២៥០.០០០.០០០ 

(ពីររយហសិបលន) េរៀល ។  
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៣. រល់បុគ�លទងំឡាយ មនិថាជា្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ឬ្រគឹះស� នមនិចណុំះច្បោប ់្រត�វរងករពិនយ័

ជា្របាកព់ី ៤.០០០.០០០ (បនួលន) េរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដបល់ន) េរៀល ក�ុងករណី៖ 

ក. ្រប្រពឹត�េល�សនឹង្រកម្របតិបត� ិឬ ខកខនមនិបានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ 

និង្រតឹម្រត�វដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនតមេពលកំណត ់

ខ.  ខកខនមនិបានេឆ�យតបតមករេស�សំុពត័ម៌ាន របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល

កំណតជ់ាកល់កណ់ាមយួេនាះ 

គ. មានេចតនាផ�ល់ពត័ម៌ានមនិពិត  ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយទកទ់ងនងឹបណ�ឹ ង ឬករអេង�ត

អតិថិជនមកឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ. ខកខនមនិបានអនុវត�តមេពលកំណត្់រសបតមសិទ�អិតិថិជន។  

៤. េ្រកពីករពិនយ័រដ�បាលខងេល បុគ�លែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ឬក�ុង្រកម

្របតិបត� ិអចរងទណ� កម�ខងវនិយ័ និងទណ� កម�ខង្រពហ�ទណ�  តមច្បោបជ់ាធរមាន។  

 

ជំពូកទ ី១០ 
អន�រប្ប��ត� ិ

្របករ ២៩.- រយៈេពលអនុវត�  

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ទងំអស់្រត�វេរៀបចំ នីតិវធិី ដំេណ រករ និង្របពន័�របស់ខ�ួនឱ្យ្រសបតមលក�ខណ� ដូចមាន

ែចងេនក�ុង្របកសេនះក�ុងរយៈេពល្របាំបួន (០៩) ែខ គិតចប់ពីៃថ�្របកសេនះចូលជាធរមាន។  

បនា� បព់ីរយៈេពលកណំតេ់នះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹចបេ់ផ�មអនុវត�ករពិនយ័។  

 
ជំពូកទ ី១១ 

អវសន�ប្ប��ត� ិ
 

្របករ ៣០.- និរករណ៍ 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-០៧៣ ្រប.ក ស�ីពី ករេ្រប្របាស់និងករករពរពត័ម៌ានឥណទន ្របកសេលខ 

ធ៧-០៦-១០១ ្រប.ក ស�ីពី ករដកឱ់្យអនុវត�នូវេគាលករណ៍ែណនារំបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០២ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៣ ្រប.ក ស�ីពី ករបេង�តគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៤ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របតិបត�ិនិងេលខធិករដ� នៃន្របពន័�ែចក

រែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៣១.- ករអនវុត�  

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទ និង
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៣. រល់បុគ�លទងំឡាយ មនិថាជា្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ឬ្រគឹះស� នមនិចណុំះច្បោប ់្រត�វរងករពិនយ័

ជា្របាកព់ី ៤.០០០.០០០ (បនួលន) េរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដបល់ន) េរៀល ក�ុងករណី៖ 

ក. ្រប្រពឹត�េល�សនឹង្រកម្របតិបត� ិឬ ខកខនមនិបានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ 

និង្រតឹម្រត�វដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនតមេពលកំណត ់

ខ.  ខកខនមនិបានេឆ�យតបតមករេស�សំុពត័ម៌ាន របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល

កំណតជ់ាកល់កណ់ាមយួេនាះ 

គ. មានេចតនាផ�ល់ពត័ម៌ានមនិពិត  ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយទកទ់ងនងឹបណ�ឹ ង ឬករអេង�ត

អតិថិជនមកឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ. ខកខនមនិបានអនុវត�តមេពលកំណត្់រសបតមសិទ�អិតិថិជន។  

៤. េ្រកពីករពិនយ័រដ�បាលខងេល បុគ�លែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ឬក�ុង្រកម

្របតិបត� ិអចរងទណ� កម�ខងវនិយ័ និងទណ� កម�ខង្រពហ�ទណ�  តមច្បោបជ់ាធរមាន។  

 

ជំពូកទ ី១០ 
អន�រប្ប��ត� ិ

្របករ ២៩.- រយៈេពលអនុវត�  

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ទងំអស់្រត�វេរៀបចំ នីតិវធិី ដំេណ រករ និង្របពន័�របស់ខ�ួនឱ្យ្រសបតមលក�ខណ� ដូចមាន

ែចងេនក�ុង្របកសេនះក�ុងរយៈេពល្របាំបួន (០៩) ែខ គិតចប់ពីៃថ�្របកសេនះចូលជាធរមាន។  

បនា� បព់ីរយៈេពលកណំតេ់នះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹចបេ់ផ�មអនុវត�ករពិនយ័។  

 
ជំពូកទ ី១១ 

អវសន�ប្ប��ត� ិ
 

្របករ ៣០.- និរករណ៍ 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-០៧៣ ្រប.ក ស�ីពី ករេ្រប្របាស់និងករករពរពត័ម៌ានឥណទន ្របកសេលខ 

ធ៧-០៦-១០១ ្រប.ក ស�ីពី ករដកឱ់្យអនុវត�នូវេគាលករណ៍ែណនារំបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០២ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៣ ្រប.ក ស�ីពី ករបេង�តគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៤ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របតិបត�ិនិងេលខធិករដ� នៃន្របពន័�ែចក

រែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៣១.- ករអនវុត�  

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទ និង
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េ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងភាគីពកព់ន័�ទងំអស់្រត�វអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាតន់ងិមាន្របសិទ�

ភាពនូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
្របករ ៣២.- ករចូលជាធរមាន  

 ្របកសេនះ ចូលជាធរមានចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

  

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៤  ែខឧសភា ឆា�  ំ២០១១  

េទសភបិាល  

              ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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្របកសេលខ.............. ចុះែថ�ទ.ី.... ែខ...... ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពីករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 
 

ឧបសម�័ន� ១  

 

ក) ទិន�នយ័សមា� លអ់ត�ស�� ណ  
របូវន�បគុ�ល  

(១)  នាម្រតកូល និងនាមខ�ួន   

(២)  េភទ  

(៣)  ៃថ� ែខ ឆា� កំំេណ ត  

(៤)  អសយដ� នស� កេ់ន 

(៥)  េលខអត�ស�� ណបណ័�  (លិខិតឆ�ងែដន បណ�័ សមា� ល់អ�កេបាះេឆា� ត ឬឯកសរ 

សមា� ល់អត�ស�� ណជាត)ិ 

(៦)  េលខសមា� ល់អត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

នីតិបគុ�ល  

(១)  េឈ� ះអង�ភាព  

(២)  រចនាសម�ន័�ចតត់ងំនិងរបូភាពគតិយុត�  

(៣)  ទីតងំ  

(៤) េលខ និងកលបរេិច�ទចុះប�� ីជានីតិបុគ�ល  

(៥)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

(៦) នាម្រតកូល និងនាមខ�ួនរបស់នាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន និង  

(៧)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន� ៃននាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន 

 

ខ)  ទិន�នយ័ឥណទន  

(១)  កលបរេិច�ទផ�ល់ឥណទន នងិទូទតស់ង្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់តមករ្រពមេ្រព�ង 

(២)   ឥណទនសរបុ ឬឥណទនដៃទេទៀតែដលបានផ�ល់ឱ្យអតិថិជន  

(៣)  របូិយវត�ុ  

(៤)  សមតុល្យដកស់ល់បច�ុប្បន�  

(៥)  ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនតម្របេភទហនិភយ័   

(៦)  កលបរេិច�ទៃនសកម�ភាពទូទតស់ង្របាកចុ់ងេ្រកយ   

(៧) ្របេភទវត�ុប�� ំស្រមាបធ់ានាឥណទន ្របសិនេបមាន 

(៨)  ្របេភទឥណទន (និេក�ប កម�អីតិថជិន និងឥណទនវបិារបូន ៍។ល។) 
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(៩)  េឈ� ះឥណទយក/ឬេលខពេិសស (Unique) របស់ឥណទយក  

(១០)  មូលប្បទនប្រតែដលមនិបានទូទតស់ង្របាក ់ 

(១១)  ឥណទនគា� នលទ�ភាពសង សមតុល្យេនជំពក ់ 

(១២) េសចក�ីសេ្រមចតុលករពកព់ន័�នឹងកតព�កចិ�ែផ�កហិរ�� វត�ុ និង  

(១៣)  ពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យ។  

 

ក�ុងករណី អ�កផ�ល់ឥណទនែដលលកទ់ំនិញ ឬផ�ល់េសវេ្រកមរបូភាពជាឥណទន ឬេដយមានលក�

ខណ� ពន្យោរករទូទតស់ង្របាក ់៖  

 (១)  បរមិាណទនំិញ និងេសវែដលផ�ល់េ្រកមរូបភាពជាឥណទន  និងកតព�កិច�ចបំាចម់យួ 

ចំនួន 

 (២)  កលបរេិច�ទៃនករផ�ល់េសវ 

 (៣)  កលវភិាគៃនករទូទតស់ង្របាក ់ែដលបាន្រពមេ្រព�ង និង 

 (៤)  ពត័ម៌ានស�ីពីសមាសភាព និង្របេភទវត�ុប�� ំែដលធានា កតព�កិច�ទូទតស់ង្របាក ់។  
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ឧបសម�័ន� ១  

 

ក) ទិន�នយ័សមា� លអ់ត�ស�� ណ  
របូវន�បគុ�ល  

(១)  នាម្រតកូល និងនាមខ�ួន   

(២)  េភទ  

(៣)  ៃថ� ែខ ឆា� កំំេណ ត  

(៤)  អសយដ� នស� កេ់ន 

(៥)  េលខអត�ស�� ណបណ័�  (លិខិតឆ�ងែដន បណ�័ សមា� ល់អ�កេបាះេឆា� ត ឬឯកសរ 

សមា� ល់អត�ស�� ណជាត)ិ 

(៦)  េលខសមា� ល់អត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

នីតិបគុ�ល  

(១)  េឈ� ះអង�ភាព  

(២)  រចនាសម�ន័�ចតត់ងំនិងរបូភាពគតិយុត�  

(៣)  ទីតងំ  

(៤) េលខ និងកលបរេិច�ទចុះប�� ីជានីតិបុគ�ល  

(៥)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

(៦) នាម្រតកូល និងនាមខ�ួនរបស់នាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន និង  

(៧)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន� ៃននាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន 

 

ខ)  ទិន�នយ័ឥណទន  

(១)  កលបរេិច�ទផ�ល់ឥណទន នងិទូទតស់ង្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់តមករ្រពមេ្រព�ង 

(២)   ឥណទនសរបុ ឬឥណទនដៃទេទៀតែដលបានផ�ល់ឱ្យអតិថិជន  

(៣)  របូិយវត�ុ  

(៤)  សមតុល្យដកស់ល់បច�ុប្បន�  

(៥)  ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនតម្របេភទហនិភយ័   

(៦)  កលបរេិច�ទៃនសកម�ភាពទូទតស់ង្របាកចុ់ងេ្រកយ   

(៧) ្របេភទវត�ុប�� ំស្រមាបធ់ានាឥណទន ្របសិនេបមាន 

(៨)  ្របេភទឥណទន (និេក�ប កម�អីតិថជិន និងឥណទនវបិារបូន ៍។ល។) 
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៣. រល់បុគ�លទងំឡាយ មនិថាជា្រគឹះស� នចំណុះច្បោប ់ឬ្រគឹះស� នមនិចណុំះច្បោប ់្រត�វរងករពិនយ័

ជា្របាកព់ី ៤.០០០.០០០ (បនួលន) េរៀល ដល់ ១០.០០០.០០០ (ដបល់ន) េរៀល ក�ុងករណី៖ 

ក. ្រប្រពឹត�េល�សនឹង្រកម្របតិបត� ិឬ ខកខនមនិបានផ�ល់ពត័ម៌ានឥណទនឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ 

និង្រតឹម្រត�វដល់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនតមេពលកំណត ់

ខ.  ខកខនមនិបានេឆ�យតបតមករេស�សំុពត័ម៌ាន របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល

កំណតជ់ាកល់កណ់ាមយួេនាះ 

គ. មានេចតនាផ�ល់ពត័ម៌ានមនិពិត  ឬមនិ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយទកទ់ងនងឹបណ�ឹ ង ឬករអេង�ត

អតិថិជនមកឱ្យអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន  

ឃ. ខកខនមនិបានអនុវត�តមេពលកំណត្់រសបតមសិទ�អិតិថិជន។  

៤. េ្រកពីករពិនយ័រដ�បាលខងេល បុគ�លែដល្រប្រពឹត�េល�សនឹងខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ឬក�ុង្រកម

្របតិបត� ិអចរងទណ� កម�ខងវនិយ័ និងទណ� កម�ខង្រពហ�ទណ�  តមច្បោបជ់ាធរមាន។  

 

ជំពូកទ ី១០ 
អន�រប្ប��ត� ិ

្របករ ២៩.- រយៈេពលអនុវត�  

អ�កផ�ល់ទិន�នយ័ទងំអស់្រត�វេរៀបចំ នីតិវធិី ដំេណ រករ និង្របពន័�របស់ខ�ួនឱ្យ្រសបតមលក�ខណ� ដូចមាន

ែចងេនក�ុង្របកសេនះក�ុងរយៈេពល្របាំបួន (០៩) ែខ គិតចប់ពីៃថ�្របកសេនះចូលជាធរមាន។  

បនា� បព់ីរយៈេពលកណំតេ់នះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹចបេ់ផ�មអនុវត�ករពនិយ័។  

 
ជំពូកទ ី១១ 

អវសន�ប្ប��ត� ិ
 

្របករ ៣០.- និរករណ៍ 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-០៧៣ ្រប.ក ស�ីពី ករេ្រប្របាស់និងករករពរពត័ម៌ានឥណទន ្របកសេលខ 

ធ៧-០៦-១០១ ្រប.ក ស�ីពី ករដកឱ់្យអនុវត�នូវេគាលករណ៍ែណនារំបស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០២ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៣ ្រប.ក ស�ីពី ករបេង�តគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ាន

ឥណទន ្របកសេលខ ធ៧-០៦-១០៤ ្រប.ក ស�ីព ី ករបេង�ត្រក�ម្របតិបត�ិនិងេលខធិករដ� នៃន្របពន័�ែចក

រែំលកពត័ម៌ានឥណទន ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
្របករ ៣១.- ករអនវុត�  

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធកិរដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុេ្រកមឱវទ និង
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េ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងភាគីពកព់ន័�ទងំអស់្រត�វអនុវត�ឱ្យបានមុងឺម៉ាតន់ងិមាន្របសិទ�

ភាពនូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
្របករ ៣២.- ករចូលជាធរមាន  

 ្របកសេនះ ចូលជាធរមានចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

  

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៤  ែខឧសភា ឆា�  ំ២០១១  

េទសភបិាល  

              ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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្របកសេលខ.............. ចុះែថ�ទ.ី.... ែខ...... ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពីករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 
 

ឧបសម�័ន� ១  

 

ក) ទិន�នយ័សមា� លអ់ត�ស�� ណ  
របូវន�បគុ�ល  

(១)  នាម្រតកូល និងនាមខ�ួន   

(២)  េភទ  

(៣)  ៃថ� ែខ ឆា� កំំេណ ត  

(៤)  អសយដ� នស� កេ់ន 

(៥)  េលខអត�ស�� ណបណ័�  (លិខិតឆ�ងែដន បណ�័ សមា� ល់អ�កេបាះេឆា� ត ឬឯកសរ 

សមា� ល់អត�ស�� ណជាត)ិ 

(៦)  េលខសមា� ល់អត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

នីតិបគុ�ល  

(១)  េឈ� ះអង�ភាព  

(២)  រចនាសម�ន័�ចតត់ងំនិងរបូភាពគតិយុត�  

(៣)  ទីតងំ  

(៤) េលខ និងកលបរេិច�ទចុះប�� ីជានីតិបុគ�ល  

(៥)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

(៦) នាម្រតកូល និងនាមខ�ួនរបស់នាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន និង  

(៧)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន� ៃននាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន 

 

ខ)  ទិន�នយ័ឥណទន  

(១)  កលបរេិច�ទផ�ល់ឥណទន នងិទូទតស់ង្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់តមករ្រពមេ្រព�ង 

(២)   ឥណទនសរបុ ឬឥណទនដៃទេទៀតែដលបានផ�ល់ឱ្យអតិថិជន  

(៣)  របូិយវត�ុ  

(៤)  សមតុល្យដកស់ល់បច�ុប្បន�  

(៥)  ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនតម្របេភទហនិភយ័   

(៦)  កលបរេិច�ទៃនសកម�ភាពទូទតស់ង្របាកចុ់ងេ្រកយ   

(៧) ្របេភទវត�ុប�� ំស្រមាបធ់ានាឥណទន ្របសិនេបមាន 

(៨)  ្របេភទឥណទន (និេក�ប កម�អីតិថជិន និងឥណទនវបិារបូន ៍។ល។) 
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(៩)  េឈ� ះឥណទយក/ឬេលខពិេសស (Unique) របស់ឥណទយក  

(១០)  មូលប្បទនប្រតែដលមនិបានទូទតស់ង្របាក ់ 

(១១)  ឥណទនគា� នលទ�ភាពសង សមតុល្យេនជំពក ់ 

(១២) េសចក�ីសេ្រមចតុលករពកព់ន័�នឹងកតព�កិច�ែផ�កហិរ�� វត�ុ និង  

(១៣)  ពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យ។  

 

ក�ុងករណី អ�កផ�ល់ឥណទនែដលលកទ់ំនិញ ឬផ�ល់េសវេ្រកមរបូភាពជាឥណទន ឬេដយមានលក�

ខណ� ពន្យោរករទូទតស់ង្របាក ់៖  

 (១)  បរមិាណទនំិញ និងេសវែដលផ�ល់េ្រកមរូបភាពជាឥណទន  និងកតព�កិច�ចបំាចម់យួ 

ចំនួន 

 (២)  កលបរេិច�ទៃនករផ�ល់េសវ 

 (៣)  កលវភិាគៃនករទូទតស់ង្របាក ់ែដលបាន្រពមេ្រព�ង និង 

 (៤)  ពត័ម៌ានស�ីពីសមាសភាព និង្របេភទវត�ុប�� ំែដលធានា កតព�កិច�ទូទតស់ង្របាក ់។  
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្របកសេលខ.............. ចុះែថ�ទ.ី.... ែខ...... ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពីករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 
 

ឧបសម�័ន� ១  

 

ក) ទិន�នយ័សមា� លអ់ត�ស�� ណ  
របូវន�បគុ�ល  

(១)  នាម្រតកូល និងនាមខ�ួន   

(២)  េភទ  

(៣)  ៃថ� ែខ ឆា� កំំេណ ត  

(៤)  អសយដ� នស� កេ់ន 

(៥)  េលខអត�ស�� ណបណ័�  (លិខិតឆ�ងែដន បណ�័ សមា� ល់អ�កេបាះេឆា� ត ឬឯកសរ 

សមា� ល់អត�ស�� ណជាត)ិ 

(៦)  េលខសមា� ល់អត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

នីតិបគុ�ល  

(១)  េឈ� ះអង�ភាព  

(២)  រចនាសម�ន័�ចតត់ងំនិងរបូភាពគតិយុត�  

(៣)  ទីតងំ  

(៤) េលខ និងកលបរេិច�ទចុះប�� ីជានីតិបុគ�ល  

(៥)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន�  

(៦) នាម្រតកូល និងនាមខ�ួនរបស់នាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន និង  

(៧)  េលខអត�ស�� ណកម�បងព់ន� ៃននាយក្របតិបត� ិអភបិាល និងមា� ស់ភាគហុ៊ន 

 

ខ)  ទិន�នយ័ឥណទន  

(១)  កលបរេិច�ទផ�ល់ឥណទន នងិទូទតស់ង្របាកេ់ដម និងករ្របាក ់តមករ្រពមេ្រព�ង 

(២)   ឥណទនសរបុ ឬឥណទនដៃទេទៀតែដលបានផ�ល់ឱ្យអតិថិជន  

(៣)  របូិយវត�ុ  

(៤)  សមតុល្យដកស់ល់បច�ុប្បន�  

(៥)  ចំណាតថ់ា� កឥ់ណទនតម្របេភទហនិភយ័   

(៦)  កលបរេិច�ទៃនសកម�ភាពទូទតស់ង្របាកចុ់ងេ្រកយ   

(៧) ្របេភទវត�ុប�� ំស្រមាបធ់ានាឥណទន ្របសិនេបមាន 

(៨)  ្របេភទឥណទន (និេក�ប កម�អីតិថជិន និងឥណទនវបិារបូន ៍។ល។) 
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(៩)  េឈ� ះឥណទយក/ឬេលខពេិសស (Unique) របស់ឥណទយក  

(១០)  មូលប្បទនប្រតែដលមនិបានទូទតស់ង្របាក ់ 

(១១)  ឥណទនគា� នលទ�ភាពសង សមតុល្យេនជំពក ់ 

(១២) េសចក�ីសេ្រមចតុលករពកព់ន័�នឹងកតព�កិច�ែផ�កហិរ�� វត�ុ និង  

(១៣)  ពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យ។  

 

ក�ុងករណី អ�កផ�ល់ឥណទនែដលលកទ់ំនិញ ឬផ�ល់េសវេ្រកមរបូភាពជាឥណទន ឬេដយមានលក�

ខណ� ពន្យោរករទូទតស់ង្របាក ់៖  

 (១)  បរមិាណទនំិញ និងេសវែដលផ�ល់េ្រកមរូបភាពជាឥណទន  និងកតព�កិច�ចបំាចម់យួ 

ចំនួន 

 (២)  កលបរេិច�ទៃនករផ�ល់េសវ 

 (៣)  កលវភិាគៃនករទូទតស់ង្របាក ់ែដលបាន្រពមេ្រព�ង និង 

 (៤)  ពត័ម៌ានស�ីពីសមាសភាព និង្របេភទវត�ុប�� ំែដលធានា កតព�កិច�ទូទតស់ង្របាក ់។  
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ឧបសម�័ន� ២ 
គំរ ូកំណត់សមា� លអ់ំពសីទិ�ឯិកជន 

 

(កំណតស់មា� ល់អពំីសិទ�ិឯកជន ្រត�វមានេនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទន និងកម�រីបស់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័)  
 

កំណត់សមា� លអ់ំពសីទិ�ឯិកជន 

 

េយង (េឈ� ះ្រគឹះស� ន) នងឹ្របមូលពត័ម៌ានរបស់ (អតថិិជន) យកេទប��ូ លេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន។ ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនជា្របពន័�ែដលស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ របស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ ពត័ម៌ានែដល្របមូលបាននឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បវីយតៃម�ករផ�ល់ឥណទន េហយពត័ម៌ាន

េនះនឹង្រត�វបានែចករែំលកដល់ឥណទយកដៃទេទៀត ែដលចូលរមួក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

អនុេលមតមប��ត�ិដូចមានែចងក�ុង្របកសស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងក�ុង្រកម្របតិបត�ិ។ ្របសិន

េបេលកអ�ក(អតិថិជន)ចង់បាន ឬចង់ែកត្រម�វព័ត៌មានរបស់ខ�ួន េលកអ�ក (អតិថិជន) អចេស�សំុជាលយ 

លក�ណ៍អក្សរពីអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយភា� បជ់ាមយួឯកសរសមា� ល់អត�ស�� ណ  

េហយអ�កផ�ល់េសវ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទននឹងេឆ�យតបជូនេលកអ�ក (អតិថិជន) វញិ។ 
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(៩)  េឈ� ះឥណទយក/ឬេលខពេិសស (Unique) របស់ឥណទយក  

(១០)  មូលប្បទនប្រតែដលមនិបានទូទតស់ង្របាក ់ 

(១១)  ឥណទនគា� នលទ�ភាពសង សមតុល្យេនជំពក ់ 

(១២) េសចក�ីសេ្រមចតុលករពកព់ន័�នឹងកតព�កចិ�ែផ�កហិរ�� វត�ុ និង  

(១៣)  ពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបក់រ្រត�តពិនិត្យ។  

 

ក�ុងករណី អ�កផ�ល់ឥណទនែដលលកទ់ំនិញ ឬផ�ល់េសវេ្រកមរបូភាពជាឥណទន ឬេដយមានលក�

ខណ� ពន្យោរករទូទតស់ង្របាក ់៖  

 (១)  បរមិាណទនំិញ និងេសវែដលផ�ល់េ្រកមរូបភាពជាឥណទន  និងកតព�កិច�ចបំាចម់យួ 

ចំនួន 

 (២)  កលបរេិច�ទៃនករផ�ល់េសវ 

 (៣)  កលវភិាគៃនករទូទតស់ង្របាក ់ែដលបាន្រពមេ្រព�ង និង 

 (៤)  ពត័ម៌ានស�ីពីសមាសភាព និង្របេភទវត�ុប�� ំែដលធានា កតព�កិច�ទូទតស់ង្របាក ់។  
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ឧបសម�័ន� ២ 
គំរ ូកំណត់សមា� លអ់ំពសីទិ�ឯិកជន 

 

(កំណតស់មា� ល់អពំីសិទ�ិឯកជន ្រត�វមានេនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទន និងកម�រីបស់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័)  
 

កំណត់សមា� លអ់ំពសីទិ�ឯិកជន 

 

េយង (េឈ� ះ្រគឹះស� ន) នងឹ្របមូលពត័ម៌ានរបស់ (អតថិិជន) យកេទប��ូ លេនក�ុង្របពន័�ែចករែំលក

ពត័ម៌ានឥណទន។ ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទនជា្របពន័�ែដលស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ របស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ ពត័ម៌ានែដល្របមូលបាននឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បវីយតៃម�ករផ�ល់ឥណទន េហយពត័ម៌ាន

េនះនឹង្រត�វបានែចករែំលកដល់ឥណទយកដៃទេទៀត ែដលចូលរមួក�ុង្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន 

អនុេលមតមប��ត�ិដូចមានែចងក�ុង្របកសស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និងក�ុង្រកម្របតិបត�ិ។ ្របសិន

េបេលកអ�ក(អតិថិជន)ចង់បាន ឬចង់ែកត្រម�វព័ត៌មានរបស់ខ�ួន េលកអ�ក (អតិថិជន) អចេស�សំុជាលយ 

លក�ណ៍អក្សរពីអ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន េដយភា� បជ់ាមយួឯកសរសមា� ល់អត�ស�� ណ  

េហយអ�កផ�ល់េសវ្របព័ន�ែចករែំលកព័ត៌មានឥណទននឹងេឆ�យតបជូនេលកអ�ក (អតិថិជន) វញិ។ 
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បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត

ឧបសម�័ន� ៣ 
គំរៃូនករយល្់រពម 

 

(លក�ខណ� ៃនករយល់្រពមេនះ ្រត�វមានេនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទន កម� ី និង ពក្យសំុពន្យោរទូទតស់ង្របាក់
របស់អ�កផ�ល់ទនិ�នយ័។) 
 
ករយល្់រពម  

ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំ យល់្រពមឱ្យ្រគឹះស� ន……....................................................្របមូលពត័ម៌ានែដលមាន

េនក�ុងពក្យសំុ និងពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�នឹងពក្យសំុេនះ ្រពមទងំេបកចហំពត័ម៌ានទងំេនះ េទឱ្យ

តតិយជន ស្រមាបេ់គាលបំណងដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកសស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំយល់ថា អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និង្រគឹះស� ន (េឈ� ះ………និង

អសយដ� នរបស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និង្រគឹះស� ន…………………………) ទទួល

ខុស្រត�វេលករ្របមូល ករដកឱ់្យដំេណ រករ និងករផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័។ ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំ មានសិទ�ិ
ទទួលពត័ម៌ាននិងទិន�នយ័របស់ខ�ុ ំ និងមានសិទ�ិតវ៉ េដម្បេីស�សំុែកត្រម�វ ឬលុបេចលទិន�នយ័ទងំេនាះ ្របសិន

េបមានេហតុផល្រគប្់រគាន្់រសបតមនីតិវធិី ដូចមានែចងក�ុង្របកសស�ីព ី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទននិង

/ឬ្រកម្របតិបត�។ិ  

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

774



បទប្ប��ត�ិពក់ព័ន�េផ្សងេទៀត

ឧបសម�័ន� ៣ 
គំរៃូនករយល្់រពម 

 

(លក�ខណ� ៃនករយល់្រពមេនះ ្រត�វមានេនក�ុងពក្យសំុខ�ីឥណទន កម� ី និង ពក្យសំុពន្យោរទូទតស់ង្របាក់
របស់អ�កផ�ល់ទិន�នយ័។) 
 
ករយល្់រពម  

ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំ យល់្រពមឱ្យ្រគឹះស� ន……....................................................្របមូលពត័ម៌ានែដលមាន

េនក�ុងពក្យសំុ និងពត័ម៌ានដៃទេទៀតែដលពកព់ន័�នឹងពក្យសំុេនះ ្រពមទងំេបកចហំពត័ម៌ានទងំេនះ េទឱ្យ

តតិយជន ស្រមាបេ់គាលបំណងដូចមានែចងក�ុង្របករ ៨ ៃន្របកសស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន។  

ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំយល់ថា អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និង្រគឹះស� ន (េឈ� ះ………និង

អសយដ� នរបស់អ�កផ�ល់េសវ្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន និង្រគឹះស� ន…………………………) ទទួល

ខុស្រត�វេលករ្របមូល ករដកឱ់្យដំេណ រករ និងករផ្សព�ផ្សោយទិន�នយ័។ ខ�ុ ំបាទ/នាងខ�ុ ំ មានសិទ�ិ
ទទួលពត័ម៌ាននិងទិន�នយ័របស់ខ�ុ ំ និងមានសិទ�ិតវ៉ េដម្បេីស�សំុែកត្រម�វ ឬលុបេចលទិន�នយ័ទងំេនាះ ្របសិន

េបមានេហតុផល្រគប្់រគាន្់រសបតមនីតិវធិី ដូចមានែចងក�ុង្របកសស�ីព ី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទននិង

/ឬ្រកម្របតិបត�។ិ  
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ធ៧-០២-២២០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

្របតិបត�កិរេលមូលប័្រតរបសធ់នាគារ 

ែដលមានអជា� ប័ណ�  េនក�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

3 
្របករ ១.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាគា្ំរទ និងបង�លក�ណៈអំេណាយផលដល់កររកីលូតលស់ និងកិច�អភវិឌ្ឍន៍

ៃនទីផ្សោរមូលប្័រតេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រសបតមេគាលករណ៍សុវត�ិភាព ភាពរងឹមា ំ និង្របសិទ�ភាព

ៃន្របពន័�ហិរ�� វត�ុ។ ក�ុងនយ័េនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងសំរបសំរលួនីតិវធិីគណេនយ្យ និង្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន

ក�ុងេគាលបំណងសំរលួករផ�ល់ឥណទន និងករជួញដូរមូលប្័រតជាអន�រធនាគារ។ េលសពីេនះេទៀត ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា នឹងអនុវត�នូវស�ងដ់រ ពិេសសស្រមាបេ់ធ�ករ្រត�តពិនិត្យធនាគារទងំឡាយែដលេដរតួជាេជង

សរករ ីឬជា្របតិបត�ិករមូលប្័រត។ 

្របករ ២.- 

ធនាគារ្រត�វបានចតទុ់កថាជា្របតិបត�ិករេជងសរករ ី ឬជា្របតិបត�ិករមូលប្័រតេបធនាគារេនាះផ�ល់

ករធានា ឬជួញដូរ ឬេធ�្រប្រពឹត�កម�មូលប្័រត។ ្របសិនេបករទិញនិងលកម់ូលប្័រតរយៈេពលខ�ីតមរបូភាព

ដែដលៗបង� ញឱ្យ្របតិបត�ិករមូលប្័រត ឬវនិិេយាគិនដៃទេទៀតយល់េឃញថា ធនាគារេធ�្របតិបត�ិករេលមូលប្័រត

ធនាគារេនាះ្រត�វបានចតទុ់កថាេធ�សកម�ភាពជួញដូរមូលប្័រត េដយពុំគិតដល់ែផ�កណាមយួៃនធនាគារជាអ�កចត់

ែចងដំេណ រ្របតិបត�ិករទងំេនាះេឡយ។  

្របករ ៣.-  

ករសំរបសំរលួនីតិវធិី្របតិបត�ិករនិងគណេនយ្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា រមួមានករអនុ�� តឱ្យ

ធនាគារេផ�រមូលនិធិពីគណនចីរន�របស់ខ�ួនេទកនគ់ណនីចរន�របស់ធនាគារដៃទេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមវធិី
េ្របប�� ទូទតត់មទូរស័ព�ជាេលកដំបូងេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយមានករសួរប�� កត់បវញិ។ េដម្បី
អនុវត�វធិីេនះ ធនាគារប�� េផ�រ្របាកន់ិងធនាគារទទួល្របាកច់បំាច្់រត�វេធ�កិច�្រពមេ្រព�ងេគាលែដល្រត�វេផ�ជូនមក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាមុន។ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វែចងអំពី្របករទងំឡាយ បង� ញពីករ្រស�ះ្រស�លគា� េធ�
្របតិបត�ិករែបបេនះ និងមានករអនុ�� តពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់សមុធីនាគារេរៀងៗខ�ួនផងែដរ។ 

េលសពីេនះេទៀត ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងបេង�ត្របពន័�ចុះប�� ីស្រមាបម់ូលប្័រតរបស់រដ� ភបិាល េន

េពលណាែដលមូលប្័រតេនះ្រត�វបានេចញផ្សោយ។ កិច�្រពមេ្រព�ងេផ�រតមទូរស័ព�ដូចគា� ខងេលស្រមាបក់រជួញ

ដូរមូលប្័រតរបស់រដ� ភបិាលក�ុងចំេណាមធនាគារនឹង្រត�វបេង�តេឡងេនេពលេនាះ។  
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្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលសកម�ភាពរបស់ធនាគារែដលេធ�សកម�ភាពជួញដូរមូល

ប្័រត។ នតីិវធិីៃនករ្រត�តពិនតិ្យរមួមានករ្រត�តពិនិត្យេមល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងករ្រគប្់រគងករ្រត�តពិនិត្យេល
េគាលនេយាបាយនិងកំរតិហនិភយ័ ករែថរក្សោឯកសរកត្់រតនិងភាព្រតឹម្រត�វៃន្របតិបត�ិករ ករអនុវត�ករ

ជួញដូរ និងករែបងែចកភារកិច�ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងកម�វធិផី�ល់កំៃរដល់្របតិបត�ិករ និងបគុ�លិក ករកន់

កបម់ូលប្័រតនងិករកត្់រតករជួញដូរ និងទិដ�ភាពដៃទេទៀតៃន្របតិបត�ិករទងំឡាយែដលពកព់ន័�។ ករ្រត�ត

ពិនិត្យែបបេនះអចជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនិត្យជារមួេទេលធនាគារ ឬអចមានលក�ណៈេដយែឡកពីករ្រត�ត

ពិនិត្យដៃទេទៀត។ 
្របករ ៥.- 

រល់របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យទងំអស់ែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាកម�សិទ�ិ 

ផា� ចម់ុខរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយមនិអចថតចម�ង ឬប��ូ នេដយគា� នករឯកភាពពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាេឡយ េលកែលងែតក�ុងករណីែដលច្បោបអ់នុ�� ត។ 

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទំងឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចត់ទុកជា

និរករណ៍។ 

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២ 

េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០២-២២០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

្របតិបត�ិករេលមូលប័្រតរបសធ់នាគារ 

ែដលមានអជា� ប័ណ�  េនក�ងុ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

3 
្របករ ១.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាគា្ំរទ និងបង�លក�ណៈអំេណាយផលដល់កររកីលូតលស់ និងកិច�អភវិឌ្ឍន៍

ៃនទីផ្សោរមូលប្័រតេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រសបតមេគាលករណ៍សុវត�ិភាព ភាពរងឹមា ំ និង្របសិទ�ភាព

ៃន្របពន័�ហិរ�� វត�ុ។ ក�ុងនយ័េនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងសំរបសំរលួនីតិវធិីគណេនយ្យ និង្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន

ក�ុងេគាលបំណងសំរលួករផ�ល់ឥណទន និងករជួញដូរមូលប្័រតជាអន�រធនាគារ។ េលសពីេនះេទៀត ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា នឹងអនុវត�នូវស�ងដ់រ ពិេសសស្រមាបេ់ធ�ករ្រត�តពិនិត្យធនាគារទងំឡាយែដលេដរតួជាេជង

សរករ ីឬជា្របតិបត�ិករមូលប្័រត។ 

្របករ ២.- 

ធនាគារ្រត�វបានចតទុ់កថាជា្របតិបត�ិករេជងសរករ ី ឬជា្របតិបត�ិករមូលប្័រតេបធនាគារេនាះផ�ល់

ករធានា ឬជួញដូរ ឬេធ�្រប្រពឹត�កម�មូលប្័រត។ ្របសិនេបករទិញនិងលកម់ូលប្័រតរយៈេពលខ�ីតមរបូភាព

ដែដលៗបង� ញឱ្យ្របតិបត�ិករមូលប្័រត ឬវនិិេយាគិនដៃទេទៀតយល់េឃញថា ធនាគារេធ�្របតិបត�ិករេលមូលប្័រត

ធនាគារេនាះ្រត�វបានចតទុ់កថាេធ�សកម�ភាពជួញដូរមូលប្័រត េដយពុំគិតដល់ែផ�កណាមយួៃនធនាគារជាអ�កចត់

ែចងដំេណ រ្របតិបត�ិករទងំេនាះេឡយ។  

្របករ ៣.-  

ករសំរបសំរលួនីតិវធិី្របតិបត�ិករនិងគណេនយ្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា រមួមានករអនុ�� តឱ្យ

ធនាគារេផ�រមូលនិធិពីគណនចីរន�របស់ខ�ួនេទកនគ់ណនីចរន�របស់ធនាគារដៃទេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមវធិី
េ្របប�� ទូទតត់មទូរស័ព�ជាេលកដំបូងេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយមានករសួរប�� កត់បវញិ។ េដម្បី
អនុវត�វធិីេនះ ធនាគារប�� េផ�រ្របាកន់ិងធនាគារទទួល្របាកច់បំាច្់រត�វេធ�កិច�្រពមេ្រព�ងេគាលែដល្រត�វេផ�ជូនមក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាមុន។ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វែចងអំពី្របករទងំឡាយ បង� ញពីករ្រស�ះ្រស�លគា� េធ�
្របតិបត�ិករែបបេនះ និងមានករអនុ�� តពី្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់សមុធីនាគារេរៀងៗខ�ួនផងែដរ។ 

េលសពីេនះេទៀត ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងបេង�ត្របពន័�ចុះប�� ីស្រមាបម់ូលប្័រតរបស់រដ� ភបិាល េន

េពលណាែដលមូលប្័រតេនះ្រត�វបានេចញផ្សោយ។ កិច�្រពមេ្រព�ងេផ�រតមទូរស័ព�ដូចគា� ខងេលស្រមាបក់រជួញ

ដូរមូលប្័រតរបស់រដ� ភបិាលក�ុងចំេណាមធនាគារនឹង្រត�វបេង�តេឡងេនេពលេនាះ។  
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្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលសកម�ភាពរបស់ធនាគារែដលេធ�សកម�ភាពជួញដូរមូល

ប្័រត។ នតីិវធិីៃនករ្រត�តពិនតិ្យរមួមានករ្រត�តពិនិត្យេមល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងករ្រគប្់រគងករ្រត�តពិនិត្យេល
េគាលនេយាបាយនិងកំរតិហនិភយ័ ករែថរក្សោឯកសរកត្់រតនិងភាព្រតឹម្រត�វៃន្របតិបត�ិករ ករអនុវត�ករ

ជួញដូរ និងករែបងែចកភារកិច�ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងកម�វធិផី�ល់កំៃរដល់្របតិបត�ិករ និងបគុ�លិក ករកន់

កបម់ូលប្័រតនងិករកត្់រតករជួញដូរ និងទិដ�ភាពដៃទេទៀតៃន្របតិបត�ិករទងំឡាយែដលពកព់ន័�។ ករ្រត�ត

ពិនិត្យែបបេនះអចជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនិត្យជារមួេទេលធនាគារ ឬអចមានលក�ណៈេដយែឡកពីករ្រត�ត

ពិនិត្យដៃទេទៀត។ 
្របករ ៥.- 

រល់របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យទងំអស់ែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាកម�សិទ�ិ 

ផា� ចម់ុខរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយមនិអចថតចម�ង ឬប��ូ នេដយគា� នករឯកភាពពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាេឡយ េលកែលងែតក�ុងករណីែដលច្បោបអ់នុ�� ត។ 

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទំងឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចត់ទុកជា

និរករណ៍។ 

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២ 

េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១១-០៨២ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពីី  

ករអនុវត�ករ្រត�តពនិតិ្យេលមលូដ� នហនភិយ័ និងទស្សនៈអនាគត 

3 
្របករ ១.- 

្រគប្់រគឹះស� នធនាគារតេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ្រត�វ្របតិបត�ិតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វរល់កតព�កិច�ែដល

កំណតេ់ដយបទប�� ជាធរមាន។ ករអនុវត�ជាអចិៃ�ន�យេ៍នះអចនងឹសេ្រមចបានតមរយៈេគាលនេយាបាយ

ច្បោស់លស់ នីតិវធិីនងិដំេណ រករសម្រសប និង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងនងិ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័។ ករគួប

ផ្សគំា� ៃនចំណុចេខ្សោយចម្បងៗ រមួជាមយួករទទួលយកហនិភយ័ហិរញវត�ុអចនាឱំ្យមានទ្រមងហ់និភយ័ពីករ

េ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ែដលជាបំណុល និងកំេណ នខ� ងំៃនភាពងយរងេ្រគាះ ្រពមទងំេធ�ឱ្យអន�រយដល់

សមត�ភាពទបទ់ល់នឹងករវវិត�អវជិ�មានែដលអចប៉ាន្់របមាណជាមុន។ េដម្បវីយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័បានេពញ

េលញេនក្រមតិ្រគឹះស� នធនាគារ និងេបចបំាចេ់នក្រមតិគួបសរបុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងអនុវត�ករ្រត�ត

ពិនិត្យេលមូលដ� នហនិភយ័ និងទស្សនៈអនាគត  ក�ុងេគាលបំណងប៉ាន្់របមាណជាមុននូវករវវិត�អវជិ�មានជា

សក� នុពល និងេដះ្រសយទនេ់ពលេវលេដយដកេ់ចញអធិប�� សម្រសប េដម្បអីនុវត�សកម�ភាពែកត្រម�វ

ចបំាច្់របកបេដយករទទលួខុស្រត�វ និង្របសិទ�ភាព។ 
 

្របករ ២.- 

 ករ្រត�តពិនិត្យេលមូលដ� នហនិភយ័និងទស្សនៈអនាគត សំេដដល់ដំេណ រករតមដន្រត�តពិនិត្យ 

អចិៃ�ន�យេ៍លមូលដ� នៃនករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័ ករប៉ាន្់របមាណនិងេ�ស�សេតស� (Stress-testing) ែផ�ក

េលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យ េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ កត� ៃនភាពងយរងេ្រគាះ និងភាពចុះេខ្សោយរបស់

្រគឹះស� នឬ្រក�ម្រគះឹស� នែដលរងករ្រត�តពិនិត្យ និងប៉ាន្់របមាណអពំីប�� និងកង�ល់ៃនករ្រត�តពិនិត្យឱ្យបាន

ទនេ់ពលេវល សំេដេដះ្រសយជាបនា� នទ់បស់� តស់� នភាពហិរ�� វត�ុចុះេខ្សោយជាលំដប់និងព្រងឹងសមត�ភាព

ទបទ់ល់ស� នភាពអវជិ�មានរបស់ទីផ្សោរតមរយៈសកម�ភាព្រត�តពិនិត្យសម្រសប ។   
 

្របករ ៣.- 

 ករអនុវត�និងសកម�ភាព្រត�តពិនិត្យេលមូលដ� នហនិភយ័និងទស្សនៈអនាគត ពឹងែផ�កេលលទ�ផលៃន

ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័្របច្ំរគា និង្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនក្រមតិ្រគឹះស� ននិងក្រមតិគួបសរបុ េបចបំាច។់ 

ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័សំេដដល់ករវភិាគ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយអំពីស� នភាពរបស់្រគឹះស� នេដយ

ែផ�កេលរល់ទិន�នយ័និងពត័ម៌ានែដល្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ករវយតៃម�េនះមានេគាលបណំងវយតៃម�រល់ហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ជាពិេសសហនិភយ័សធន

ភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល ឥណទន/សមភាគី ទីផ្សោរនិងអ្រតករ្របាក ់ និង្របសិទ�ភាពនិង ឯករជ្យភាពៃន

777

្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលសកម�ភាពរបស់ធនាគារែដលេធ�សកម�ភាពជួញដូរមូល

ប្័រត។ នតីិវធិីៃនករ្រត�តពិនតិ្យរមួមានករ្រត�តពិនិត្យេមល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងករ្រគប្់រគងករ្រត�តពិនិត្យេល
េគាលនេយាបាយនិងកំរតិហនិភយ័ ករែថរក្សោឯកសរកត្់រតនិងភាព្រតឹម្រត�វៃន្របតិបត�ិករ ករអនុវត�ករ

ជួញដូរ និងករែបងែចកភារកិច�ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងកម�វធិផី�ល់កំៃរដល់្របតិបត�ិករ និងបគុ�លិក ករកន់

កបម់ូលប្័រតនងិករកត្់រតករជួញដូរ និងទិដ�ភាពដៃទេទៀតៃន្របតិបត�ិករទងំឡាយែដលពកព់ន័�។ ករ្រត�ត

ពិនិត្យែបបេនះអចជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនិត្យជារមួេទេលធនាគារ ឬអចមានលក�ណៈេដយែឡកពីករ្រត�ត

ពិនិត្យដៃទេទៀត។ 
្របករ ៥.- 

រល់របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យទងំអស់ែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាកម�សិទ�ិ 

ផា� ចម់ុខរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយមនិអចថតចម�ង ឬប��ូ នេដយគា� នករឯកភាពពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាេឡយ េលកែលងែតក�ុងករណីែដលច្បោបអ់នុ�� ត។ 

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទំងឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចត់ទុកជា

និរករណ៍។ 

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២ 

េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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សវនកម�និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង  ប�� ហនិភយ័/អជីវកម�/និងករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ ពិពិធកម� សំេពៀត

ឥណទន ករកណំតអ់ត�ស�� ណៃនភាពទនេ់ខ្សោយចំេពះសមត�ភាពរបស់្រគឹះស� នក�ុងករទបទ់ល់នងឹករវវិត�

អវជិ�មានៃនទីផ្សោរឬអជីវកម� ករេរៀបចំនិង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគងហនិភយ័ ករចតែ់ចងបុគ�លិក ករែបងែចក

ភារកិច� និងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” ដូចជាករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឬករ

្របតិបត�តិម្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ នីតិវធិីនងិដំេណ រករ្របគល់សិទ�/គណេនយ្យភាព េហដ� រចនា

សម�ន័�និងដំេណ រករ្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន ្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន អភបិាលកចិ�សជីវកម�និង្របសិទ�ភាព

របស់គណៈកម�ករែដលបានបេង�ត ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនិក ែផនករយថាភាពស្រមាបេ់ដះ្រសយហនិភយ័ធំៗ  

នីតិវធិីនិង្របសិទ�ភាពៃនដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(Back up) ែដលគា្ំរទេដយករេធ�េតស�េទៀងទត្់របច្ំរគា។ 

ជាពិេសស ករវយតៃម�េនះអចអនុ�� តឱ្យមានករកណំតអ់ត�ស�� ណបានទនេ់ពលេវលនូវចំណុច

េខ្សោយចម្បងៗ និងប�� ជាសក� នុពល ែដលេកតេឡងេដយសរករគួបប��ូ លគា� នូវហនិភយ័ែដលអចនាឱំ្យ

មានកត� ងយរងេ្រគាះពីករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុល។ 
 

្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹេ្រប្របាស់េសណារយូី (Scenarios) និងរង� ស់ៃនករេធ�េ�ស�សេតស� (Stress-

testing m easures) កដូ៏ចជាករប៉ាន្់របមាណែផ�កេលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យ េដម្បេីធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ

ករវយតៃម�ែផ�កេលរង� ស់េ�ស�សេម្រទិក (Stress Metrics)។ ករេធ�េ�ស�សេតស�  (Stress te sting) 

និងករប៉ាន្់របមាណេនះក្៏រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់ផងែដរ េដម្បពីិនតិ្យអំព្ីរបសិទ�ភាពៃនែផនករយថាភាព 

ជាពិេសសដូចជាែផនករផ�ល់មូលនិធិយថាភាព និងែផនករស� រសធនភាពេនេ្រកមស� នភាពឬករវវិត�ទីផ្សោរ

ជាអវជិ�មាន ជាេដម។ 

ក�ុងករអនុវត�ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតៃិនកម�ុជា នឹងពិចរណាផងែដរអំពីករេប�ជា�

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន ក�ុងករវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាេល្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយាបាយ

ទទួលយកហនិភយ័ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ករេរៀបចំ និងឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ ករវយតៃម�

េឡងវញិេនះ្រត�វបានអនុវត�ជាពិេសស ក�ុងករណីៈ 

ក. មានករែ្រប្រប�លចម្បងចំេពះសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន ដូចជាសកម�ភាពថ� ី  ហនភិយ័ថ� ី នងិ 

្របតិបត�កិរថ�ី  

ខ. មានករែ្រប្រប�លចម្បងេនក�ុងរចនាសម�ន័�សជីវកម�  ដូចជាករចូលភាគកម� ឬករបេង�តបុត�សម�ន័�

ឯកេទសថ�ី និង 

គ. មានករវវិត�អវជិ�មានៃនទីផ្សោរ និងករែ្រប្រប�លបរសិ� ន្របកួត្របែជង ែដលនាឱំ្យមានករេដះ

្រសយនូវចំណុចេខ្សោយជាសក� នុពលក�ុងែផនករយថាភាព។ 
្របករ ៥.- 

 ែផ�កេលករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករវនិិច�យ័ែផ�កេលទស្សនៈអនាគត  

និងេដះ្រសយជាបនា� ននូ់វប�� ជាសក� នុពលេនក�ុងក្រមតិ្រគឹះស� ន និងក�ុងក្រមតិគួបសរបុ េបចបំាច។់ 
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ធ៧-០១១-០៨២ ្រប.ក                             

្របកស 
ស�ពីី  

ករអនុវត�ករ្រត�តពនិតិ្យេលមលូដ� នហនភិយ័ និងទស្សនៈអនាគត 

3 
្របករ ១.- 

្រគប្់រគឹះស� នធនាគារតេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ្រត�វ្របតិបត�ិតមជាអចិៃ�ន�យនូ៍វរល់កតព�កិច�ែដល

កំណតេ់ដយបទប�� ជាធរមាន។ ករអនុវត�ជាអចិៃ�ន�យេ៍នះអចនងឹសេ្រមចបានតមរយៈេគាលនេយាបាយ

ច្បោស់លស់ នីតិវធិីនងិដំេណ រករសម្រសប និង្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងនងិ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័។ ករគួប

ផ្សគំា� ៃនចំណុចេខ្សោយចម្បងៗ រមួជាមយួករទទួលយកហនិភយ័ហិរញវត�ុអចនាឱំ្យមានទ្រមងហ់និភយ័ពីករ

េ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ែដលជាបំណុល និងកំេណ នខ� ងំៃនភាពងយរងេ្រគាះ ្រពមទងំេធ�ឱ្យអន�រយដល់

សមត�ភាពទបទ់ល់នឹងករវវិត�អវជិ�មានែដលអចប៉ាន្់របមាណជាមុន។ េដម្បវីយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័បានេពញ

េលញេនក្រមតិ្រគឹះស� នធនាគារ និងេបចបំាចេ់នក្រមតិគួបសរបុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងអនុវត�ករ្រត�ត

ពិនិត្យេលមូលដ� នហនិភយ័ និងទស្សនៈអនាគត  ក�ុងេគាលបំណងប៉ាន្់របមាណជាមុននូវករវវិត�អវជិ�មានជា

សក� នុពល និងេដះ្រសយទនេ់ពលេវលេដយដកេ់ចញអធិប�� សម្រសប េដម្បអីនុវត�សកម�ភាពែកត្រម�វ

ចបំាច្់របកបេដយករទទលួខុស្រត�វ និង្របសិទ�ភាព។ 
 

្របករ ២.- 

 ករ្រត�តពិនិត្យេលមូលដ� នហនិភយ័និងទស្សនៈអនាគត សំេដដល់ដំេណ រករតមដន្រត�តពិនិត្យ 

អចិៃ�ន�យេ៍លមូលដ� នៃនករវយតៃម�ទ្រមងហ់នភិយ័ ករប៉ាន្់របមាណនិងេ�ស�សេតស� (Stress-testing) ែផ�ក

េលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យ េដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណ កត� ៃនភាពងយរងេ្រគាះ និងភាពចុះេខ្សោយរបស់

្រគឹះស� នឬ្រក�ម្រគះឹស� នែដលរងករ្រត�តពិនិត្យ និងប៉ាន្់របមាណអពំីប�� និងកង�ល់ៃនករ្រត�តពិនិត្យឱ្យបាន

ទនេ់ពលេវល សំេដេដះ្រសយជាបនា� នទ់បស់� តស់� នភាពហិរ�� វត�ុចុះេខ្សោយជាលំដប់និងព្រងឹងសមត�ភាព

ទបទ់ល់ស� នភាពអវជិ�មានរបស់ទីផ្សោរតមរយៈសកម�ភាព្រត�តពិនិត្យសម្រសប ។   
 

្របករ ៣.- 

 ករអនុវត�និងសកម�ភាព្រត�តពិនិត្យេលមូលដ� នហនិភយ័និងទស្សនៈអនាគត ពឹងែផ�កេលលទ�ផលៃន

ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័្របច្ំរគា និង្រគប្់រជ�ងេ្រជាយេនក្រមតិ្រគឹះស� ននិងក្រមតិគួបសរបុ េបចបំាច។់ 

ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័សំេដដល់ករវភិាគ្រគប្់រជ�ងេ្រជាយអំពីស� នភាពរបស់្រគឹះស� នេដយ

ែផ�កេលរល់ទិន�នយ័និងពត័ម៌ានែដល្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ករវយតៃម�េនះមានេគាលបណំងវយតៃម�រល់ហនិភយ័របស់្រគឹះស� ន ជាពិេសសហនិភយ័សធន

ភាព សច្់របាកង់យ្រស�ល ឥណទន/សមភាគី ទីផ្សោរនិងអ្រតករ្របាក ់ និង្របសិទ�ភាពនិង ឯករជ្យភាពៃន
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្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលសកម�ភាពរបស់ធនាគារែដលេធ�សកម�ភាពជួញដូរមូល

ប្័រត។ នតីិវធិីៃនករ្រត�តពិនតិ្យរមួមានករ្រត�តពិនិត្យេមល្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងករ្រគប្់រគងករ្រត�តពិនិត្យេល
េគាលនេយាបាយនិងកំរតិហនិភយ័ ករែថរក្សោឯកសរកត្់រតនិងភាព្រតឹម្រត�វៃន្របតិបត�ិករ ករអនុវត�ករ

ជួញដូរ និងករែបងែចកភារកិច�ករងរបណ�ុ ះបណា� ល និងកម�វធិផី�ល់កំៃរដល់្របតិបត�ិករ និងបគុ�លិក ករកន់

កបម់ូលប្័រតនងិករកត្់រតករជួញដូរ និងទិដ�ភាពដៃទេទៀតៃន្របតិបត�ិករទងំឡាយែដលពកព់ន័�។ ករ្រត�ត

ពិនិត្យែបបេនះអចជាែផ�កមយួៃនករ្រត�តពិនិត្យជារមួេទេលធនាគារ ឬអចមានលក�ណៈេដយែឡកពីករ្រត�ត

ពិនិត្យដៃទេទៀត។ 
្របករ ៥.- 

រល់របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យទងំអស់ែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាកម�សិទ�ិ 

ផា� ចម់ុខរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយមនិអចថតចម�ង ឬប��ូ នេដយគា� នករឯកភាពពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាេឡយ េលកែលងែតក�ុងករណីែដលច្បោបអ់នុ�� ត។ 

្របករ ៦.- 

រល់លិខិតបទដ� នទំងឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចត់ទុកជា

និរករណ៍។ 

្របករ ៧.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នរបស់ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។  

្របករ ៨.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០២ 

េទសភបិាល 

               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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សវនកម�និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង  ប�� ហនិភយ័/អជីវកម�/និងករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ ពិពិធកម� សំេពៀត

ឥណទន ករកណំតអ់ត�ស�� ណៃនភាពទនេ់ខ្សោយចំេពះសមត�ភាពរបស់្រគឹះស� នក�ុងករទបទ់ល់នឹងករវវិត�

អវជិ�មានៃនទីផ្សោរឬអជីវកម� ករេរៀបចំនិង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគងហនិភយ័ ករចតែ់ចងបុគ�លិក ករែបងែចក

ភារកិច� និងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” ដូចជាករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឬករ

្របតិបត�តិម្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ នីតិវធិីនងិដំេណ រករ្របគល់សិទ�/គណេនយ្យភាព េហដ� រចនា

សម�ន័�និងដំេណ រករ្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន ្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន អភបិាលកិច�សជីវកម�និង្របសិទ�ភាព

របស់គណៈកម�ករែដលបានបេង�ត ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនិក ែផនករយថាភាពស្រមាបេ់ដះ្រសយហនិភយ័ធំៗ  

នីតិវធិីនិង្របសិទ�ភាពៃនដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(Back up) ែដលគា្ំរទេដយករេធ�េតស�េទៀងទត្់របច្ំរគា។ 

ជាពិេសស ករវយតៃម�េនះអចអនុ�� តឱ្យមានករកណំតអ់ត�ស�� ណបានទនេ់ពលេវលនូវចំណុច

េខ្សោយចម្បងៗ និងប�� ជាសក� នុពល ែដលេកតេឡងេដយសរករគួបប��ូ លគា� នូវហនិភយ័ែដលអចនាឱំ្យ

មានកត� ងយរងេ្រគាះពីករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុល។ 
 

្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹេ្រប្របាស់េសណារយូី (Scenarios) និងរង� ស់ៃនករេធ�េ�ស�សេតស� (Stress-

testing m easures) កដូ៏ចជាករប៉ាន្់របមាណែផ�កេលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យ េដម្បេីធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ

ករវយតៃម�ែផ�កេលរង� ស់េ�ស�សេម្រទិក (Stress Metrics)។ ករេធ�េ�ស�សេតស�  (Stress te sting) 

និងករប៉ាន្់របមាណេនះក្៏រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់ផងែដរ េដម្បពីិនតិ្យអំពី្របសិទ�ភាពៃនែផនករយថាភាព 

ជាពិេសសដូចជាែផនករផ�ល់មូលនិធិយថាភាព និងែផនករស� រសធនភាពេនេ្រកមស� នភាពឬករវវិត�ទីផ្សោរ

ជាអវជិ�មាន ជាេដម។ 

ក�ុងករអនុវត�ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណាផងែដរអំពីករេប�ជា�

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន ក�ុងករវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាេល្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយាបាយ

ទទួលយកហនិភយ័ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ករេរៀបចំ និងឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ ករវយតៃម�

េឡងវញិេនះ្រត�វបានអនុវត�ជាពិេសស ក�ុងករណីៈ 

ក. មានករែ្រប្រប�លចម្បងចំេពះសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន ដូចជាសកម�ភាពថ� ី  ហនភិយ័ថ� ី នងិ 

្របតិបត�កិរថ�ី  

ខ. មានករែ្រប្រប�លចម្បងេនក�ុងរចនាសម�ន័�សជីវកម�  ដូចជាករចូលភាគកម� ឬករបេង�តបុត�សម�ន័�

ឯកេទសថ�ី និង 

គ. មានករវវិត�អវជិ�មានៃនទីផ្សោរ និងករែ្រប្រប�លបរសិ� ន្របកួត្របែជង ែដលនាឱំ្យមានករេដះ

្រសយនូវចំណុចេខ្សោយជាសក� នុពលក�ុងែផនករយថាភាព។ 
្របករ ៥.- 

 ែផ�កេលករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករវនិិច�យ័ែផ�កេលទស្សនៈអនាគត  

និងេដះ្រសយជាបនា� ននូ់វប�� ជាសក� នុពលេនក�ុងក្រមតិ្រគឹះស� ន និងក�ុងក្រមតិគួបសរបុ េបចបំាច។់ 
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងដកេ់ចញវធិានករែកត្រម�វជាបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� ន េបចបំាច។់ ករបង� បឱ់្យអនុវត� 

អធិប�� ស្រមាបក់រអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវវធិានករែកត្រម�វសម្រសប ចបំាច្់រត�វពិចរណា្រសបតមផល 

បះ៉ពល់ជាសក� នុពលចំេពះស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណាដកឱ់្យអនុវត�កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពចំេពះ្រគឹះស� ន 

ឬ្រក�ម្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់និភយ័ក�ុងករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុលែដលមានកត� ងយរងេ្រគាះ

ធ�នធ់�រ និង/ឬែដលអចមានករគំរមកំែហងធ�នធ់�រចំេពះមា� ស់្របាកប់េ��  និង្របពន័�ហិរ�� វត�ុទងំមូល។ 

 កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនះជាករសេ្រមចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិ្រត�វេលស 

ពី៣០ (សបសិប) ភាគរយ ៃនកតព�កចិ�អនុបាតសធនភាពអប្បបរមាែដលអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នេឡយ។ 
 

្របករ ៧.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេលកែលងកតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាព លុះ្រតែតទ្រមងហ់នភិយ័

ែដលបានវយតៃម�េឡងវញិេនាះែលងជាកង�ល់ៃនករ្រត�តពិនិត្យ េ្រកយពីបានពិចរណាេល្របសិទ�ភាពៃនករ

អនុវត�វធិានករែកត្រម�វ។  

កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរចំេពះ

្រគឹះស� ន និងមនិ្រត�វជាែផ�កមយួៃនកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានេនាះេទ។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន 

អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

                                  

                 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១១ 

                                                                                                   េទសភបិាល 

           ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងដកេ់ចញវធិានករែកត្រម�វជាបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� ន េបចបំាច។់ ករបង� បឱ់្យអនុវត� 

អធិប�� ស្រមាបក់រអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវវធិានករែកត្រម�វសម្រសប ចបំាច្់រត�វពិចរណា្រសបតមផល 

បះ៉ពល់ជាសក� នុពលចំេពះស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណាដកឱ់្យអនុវត�កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពចំេពះ្រគឹះស� ន 

ឬ្រក�ម្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់និភយ័ក�ុងករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុលែដលមានកត� ងយរងេ្រគាះ

ធ�នធ់�រ និង/ឬែដលអចមានករគំរមកំែហងធ�នធ់�រចំេពះមា� ស់្របាកប់េ��  និង្របពន័�ហិរ�� វត�ុទងំមូល។ 

 កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនះជាករសេ្រមចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិ្រត�វេលស 

ពី៣០ (សបសិប) ភាគរយ ៃនកតព�កចិ�អនុបាតសធនភាពអប្បបរមាែដលអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នេឡយ។ 
 

្របករ ៧.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេលកែលងកតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាព លុះ្រតែតទ្រមងហ់នភិយ័

ែដលបានវយតៃម�េឡងវញិេនាះែលងជាកង�ល់ៃនករ្រត�តពិនិត្យ េ្រកយពីបានពិចរណាេល្របសិទ�ភាពៃនករ

អនុវត�វធិានករែកត្រម�វ។  

កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរចំេពះ

្រគឹះស� ន និងមនិ្រត�វជាែផ�កមយួៃនកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានេនាះេទ។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន 

អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

                                  

                 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១១ 

                                                                                                   េទសភបិាល 

           ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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សវនកម�និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង  ប�� ហនិភយ័/អជីវកម�/និងករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ ពិពិធកម� សំេពៀត

ឥណទន ករកណំតអ់ត�ស�� ណៃនភាពទនេ់ខ្សោយចំេពះសមត�ភាពរបស់្រគឹះស� នក�ុងករទបទ់ល់នឹងករវវិត�

អវជិ�មានៃនទីផ្សោរឬអជីវកម� ករេរៀបចំនិង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគងហនិភយ័ ករចតែ់ចងបុគ�លិក ករែបងែចក

ភារកិច� និងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” ដូចជាករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឬករ

្របតិបត�តិម្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ នីតិវធិីនងិដំេណ រករ្របគល់សិទ�/គណេនយ្យភាព េហដ� រចនា

សម�ន័�និងដំេណ រករ្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន ្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន អភបិាលកិច�សជីវកម�និង្របសិទ�ភាព

របស់គណៈកម�ករែដលបានបេង�ត ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនិក ែផនករយថាភាពស្រមាបេ់ដះ្រសយហនិភយ័ធំៗ  

នីតិវធិីនិង្របសិទ�ភាពៃនដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(Back up) ែដលគា្ំរទេដយករេធ�េតស�េទៀងទត្់របច្ំរគា។ 

ជាពិេសស ករវយតៃម�េនះអចអនុ�� តឱ្យមានករកណំតអ់ត�ស�� ណបានទនេ់ពលេវលនូវចំណុច

េខ្សោយចម្បងៗ និងប�� ជាសក� នុពល ែដលេកតេឡងេដយសរករគួបប��ូ លគា� នូវហនិភយ័ែដលអចនាឱំ្យ

មានកត� ងយរងេ្រគាះពីករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុល។ 
 

្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹេ្រប្របាស់េសណារយូី (Scenarios) និងរង� ស់ៃនករេធ�េ�ស�សេតស� (Stress-

testing m easures) កដូ៏ចជាករប៉ាន្់របមាណែផ�កេលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យ េដម្បេីធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ

ករវយតៃម�ែផ�កេលរង� ស់េ�ស�សេម្រទិក (Stress Metrics)។ ករេធ�េ�ស�សេតស�  (Stress te sting) 

និងករប៉ាន្់របមាណេនះក្៏រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់ផងែដរ េដម្បពីិនតិ្យអំពី្របសិទ�ភាពៃនែផនករយថាភាព 

ជាពិេសសដូចជាែផនករផ�ល់មូលនិធិយថាភាព និងែផនករស� រសធនភាពេនេ្រកមស� នភាពឬករវវិត�ទីផ្សោរ

ជាអវជិ�មាន ជាេដម។ 

ក�ុងករអនុវត�ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណាផងែដរអំពីករេប�ជា�

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន ក�ុងករវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាេល្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយាបាយ

ទទួលយកហនិភយ័ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ករេរៀបចំ និងឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ ករវយតៃម�

េឡងវញិេនះ្រត�វបានអនុវត�ជាពិេសស ក�ុងករណីៈ 

ក. មានករែ្រប្រប�លចម្បងចំេពះសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន ដូចជាសកម�ភាពថ� ី  ហនភិយ័ថ� ី នងិ 

្របតិបត�កិរថ�ី  

ខ. មានករែ្រប្រប�លចម្បងេនក�ុងរចនាសម�ន័�សជីវកម�  ដូចជាករចូលភាគកម� ឬករបេង�តបុត�សម�ន័�

ឯកេទសថ�ី និង 

គ. មានករវវិត�អវជិ�មានៃនទីផ្សោរ និងករែ្រប្រប�លបរសិ� ន្របកួត្របែជង ែដលនាឱំ្យមានករេដះ

្រសយនូវចំណុចេខ្សោយជាសក� នុពលក�ុងែផនករយថាភាព។ 
្របករ ៥.- 

 ែផ�កេលករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករវនិិច�យ័ែផ�កេលទស្សនៈអនាគត  

និងេដះ្រសយជាបនា� ននូ់វប�� ជាសក� នុពលេនក�ុងក្រមតិ្រគឹះស� ន និងក�ុងក្រមតិគួបសរបុ េបចបំាច។់ 
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងដកេ់ចញវធិានករែកត្រម�វជាបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� ន េបចបំាច។់ ករបង� បឱ់្យអនុវត� 

អធិប�� ស្រមាបក់រអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវវធិានករែកត្រម�វសម្រសប ចបំាច្់រត�វពិចរណា្រសបតមផល 

បះ៉ពល់ជាសក� នុពលចំេពះស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណាដកឱ់្យអនុវត�កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពចំេពះ្រគឹះស� ន 

ឬ្រក�ម្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់និភយ័ក�ុងករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុលែដលមានកត� ងយរងេ្រគាះ

ធ�នធ់�រ និង/ឬែដលអចមានករគំរមកំែហងធ�នធ់�រចំេពះមា� ស់្របាកប់េ��  និង្របពន័�ហិរ�� វត�ុទងំមូល។ 

 កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនះជាករសេ្រមចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិ្រត�វេលស 

ពី៣០ (សបសិប) ភាគរយ ៃនកតព�កចិ�អនុបាតសធនភាពអប្បបរមាែដលអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នេឡយ។ 
 

្របករ ៧.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេលកែលងកតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាព លុះ្រតែតទ្រមងហ់នភិយ័

ែដលបានវយតៃម�េឡងវញិេនាះែលងជាកង�ល់ៃនករ្រត�តពិនិត្យ េ្រកយពីបានពិចរណាេល្របសិទ�ភាពៃនករ

អនុវត�វធិានករែកត្រម�វ។  

កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរចំេពះ

្រគឹះស� ន និងមនិ្រត�វជាែផ�កមយួៃនកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានេនាះេទ។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន 

អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

                                  

                 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១១ 

                                                                                                   េទសភបិាល 

           ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងដកេ់ចញវធិានករែកត្រម�វជាបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� ន េបចបំាច។់ ករបង� បឱ់្យអនុវត� 

អធិប�� ស្រមាបក់រអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវវធិានករែកត្រម�វសម្រសប ចបំាច្់រត�វពិចរណា្រសបតមផល 

បះ៉ពល់ជាសក� នុពលចំេពះស�ិរភាពហិរ�� វត�ុ។ 
 

្របករ ៦.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណាដកឱ់្យអនុវត�កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពចំេពះ្រគឹះស� ន 

ឬ្រក�ម្រគឹះស� នែដលមានទ្រមងហ់និភយ័ក�ុងករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុលែដលមានកត� ងយរងេ្រគាះ

ធ�នធ់�រ និង/ឬែដលអចមានករគំរមកំែហងធ�នធ់�រចំេពះមា� ស់្របាកប់េ��  និង្របពន័�ហិរ�� វត�ុទងំមូល។ 

 កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនះជាករសេ្រមចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ប៉ុែន�មនិ្រត�វេលស 

ពី៣០ (សបសិប) ភាគរយ ៃនកតព�កចិ�អនុបាតសធនភាពអប្បបរមាែដលអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នេឡយ។ 
 

្របករ ៧.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេលកែលងកតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាព លុះ្រតែតទ្រមងហ់នភិយ័

ែដលបានវយតៃម�េឡងវញិេនាះែលងជាកង�ល់ៃនករ្រត�តពិនិត្យ េ្រកយពីបានពិចរណាេល្របសិទ�ភាពៃនករ

អនុវត�វធិានករែកត្រម�វ។  

កតព�កិច�បេង�នអនុបាតសធនភាពេនក្រមតិគួបសរបុ្រត�វបានជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរចំេពះ

្រគឹះស� ន និងមនិ្រត�វជាែផ�កមយួៃនកតព�កិច�េបកចំហរពត័ម៌ានេនាះេទ។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន 

អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 
 

្របករ ៩.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

                                  

                 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៣ ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១១ 

                                                                                                   េទសភបិាល 

           ហត�េលខ និង ្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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សវនកម�និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង  ប�� ហនិភយ័/អជីវកម�/និងករផ�ល់មូលនិធិ្របមូលផ�ុ ំ ពិពិធកម� សំេពៀត

ឥណទន ករកណំតអ់ត�ស�� ណៃនភាពទនេ់ខ្សោយចំេពះសមត�ភាពរបស់្រគឹះស� នក�ុងករទបទ់ល់នឹងករវវិត�

អវជិ�មានៃនទីផ្សោរឬអជីវកម� ករេរៀបចំនិង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគងហនិភយ័ ករចតែ់ចងបុគ�លិក ករែបងែចក

ភារកិច� និងទំនាស់ផល្របេយាជនជ៍ាសក� នុពល ឯករជ្យភាពៃនមុខងរ “គន�ឹះ” ដូចជាករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឬករ

្របតិបត�តិម្របសិទ�ភាពៃនែបបបទរយករណ៍ នីតិវធិីនងិដំេណ រករ្របគល់សិទ�/គណេនយ្យភាព េហដ� រចនា

សម�ន័�និងដំេណ រករ្របពន័�បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន ្របពន័�្រគប្់រគងពត័ម៌ាន អភបិាលកចិ�សជីវកម�និង្របសិទ�ភាព

របស់គណៈកម�ករែដលបានបេង�ត ករគា្ំរទរបស់ភាគទុនិក ែផនករយថាភាពស្រមាបេ់ដះ្រសយហនិភយ័ធំៗ  

នីតិវធិីនិង្របសិទ�ភាពៃនដំេណាះ្រសយែបក៊អប ់(Back up) ែដលគា្ំរទេដយករេធ�េតស�េទៀងទត្់របច្ំរគា។ 

ជាពិេសស ករវយតៃម�េនះអចអនុ�� តឱ្យមានករកណំតអ់ត�ស�� ណបានទនេ់ពលេវលនូវចំណុច

េខ្សោយចម្បងៗ និងប�� ជាសក� នុពល ែដលេកតេឡងេដយសរករគួបប��ូ លគា� នូវហនិភយ័ែដលអចនាឱំ្យ

មានកត� ងយរងេ្រគាះពីករេ្រប្របាស់ែផ�ក្រទព្យអកម�ជាបំណុល។ 
 

្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹេ្រប្របាស់េសណារយូី (Scenarios) និងរង� ស់ៃនករេធ�េ�ស�សេតស� (Stress-

testing m easures) កដូ៏ចជាករប៉ាន្់របមាណែផ�កេលរបកគំេហញៃនករ្រត�តពិនិត្យ េដម្បេីធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ

ករវយតៃម�ែផ�កេលរង� ស់េ�ស�សេម្រទិក (Stress Metrics)។ ករេធ�េ�ស�សេតស�  (Stress te sting) 

និងករប៉ាន្់របមាណេនះក្៏រត�វបានយកមកេ្រប្របាស់ផងែដរ េដម្បពីិនតិ្យអំព្ីរបសិទ�ភាពៃនែផនករយថាភាព 

ជាពិេសសដូចជាែផនករផ�ល់មូលនិធិយថាភាព និងែផនករស� រសធនភាពេនេ្រកមស� នភាពឬករវវិត�ទីផ្សោរ

ជាអវជិ�មាន ជាេដម។ 

ក�ុងករអនុវត�ករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងពិចរណាផងែដរអំពីករេប�ជា�

របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� ន ក�ុងករវយតៃម�េឡងវញិ្របច្ំរគាេល្របសិទ�ភាពៃនេគាលនេយាបាយ

ទទួលយកហនិភយ័ រចនាសម�ន័�ចតត់ងំ ករេរៀបចំ និងឯករជ្យភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង។ ករវយតៃម�

េឡងវញិេនះ្រត�វបានអនុវត�ជាពិេសស ក�ុងករណីៈ 

ក. មានករែ្រប្រប�លចម្បងចំេពះសកម�ភាពរបស់្រគឹះស� ន ដូចជាសកម�ភាពថ� ី  ហនភិយ័ថ� ី នងិ 

្របតិបត�កិរថ�ី  

ខ. មានករែ្រប្រប�លចម្បងេនក�ុងរចនាសម�ន័�សជីវកម�  ដូចជាករចូលភាគកម� ឬករបេង�តបុត�សម�ន័�

ឯកេទសថ�ី និង 

គ. មានករវវិត�អវជិ�មានៃនទីផ្សោរ និងករែ្រប្រប�លបរសិ� ន្របកួត្របែជង ែដលនាឱំ្យមានករេដះ

្រសយនូវចំណុចេខ្សោយជាសក� នុពលក�ុងែផនករយថាភាព។ 
្របករ ៥.- 

 ែផ�កេលករវយតៃម�ទ្រមងហ់និភយ័ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេធ�ករវនិិច�យ័ែផ�កេលទស្សនៈអនាគត  

និងេដះ្រសយជាបនា� ននូ់វប�� ជាសក� នុពលេនក�ុងក្រមតិ្រគឹះស� ន និងក�ុងក្រមតិគួបសរបុ េបចបំាច។់ 
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េប�ជា� ទទួលទិញមូលប្រតវញិនាកលវសន�តមៃថ�្រពមេ្រព�ងគា�  ែដលបានប�� កជ់ាមុនក�ុងកិច�សន្យោ។ ែផ�ក

មា� ងៗៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចតទុ់កថាជាករផ�ល់ករធានាដល់ភាគីនមិយួៗៃនកិច�សន្យោ។ 
្របករ ៣.- 

ភាគីទងំពីរៃនកិច�សន្យោេម ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េលមូលប្រតស្រមាប្់របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ។ 

េយាងេទេលករវវិត�របស់ទផី្សោរ ភាគីទងំពីរ្រត�វែតេធ�ប�� ីមូលប្រត េហយប�� ីេនាះ្រត�វចតទុ់កជាកិច�សន្យោ

បែន�មេទេលកិច�សន្យោេម។ 

មូលប្រតទងំេនាះអចក� យជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� ដូេច�ះវ្រត�វែតេឆ�យតប នងិអនុេលមេទនឹងករ

ររងំនិងករហមឃាតែ់ដលបានកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោេម ជាពិេសសចំេពះករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាកេ់ន

ក�ុងទីផ្សោរ។ ដូេច�ះ ភាគីទងំពីរ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េល្រគាែដល្រត�វេធ�ករវយតៃម�វត�ុប�� ំតមតៃម�ទីផ្សោរ និង 

្របភពពត័ម៌ានៃថ� ែដល្រត�វេ្របស្រមាបវ់យតៃម�េនាះ។ េលសពីេនះ ស� នភាពហនភិយ័គូភាគ្ីរត�វែតបាន្រពម

េ្រព�ងគា�  េហយមូលប្រតែដលពកព់ន័� នងិ/ឬ Margin Calls ជាសច្់របាក្់រត�វែតបានប�� ក។់ 

ចំេពះស� នភាពហនិភយ័ឥណទនែដលេនសល់ែដលគា� នករធានា អ�កចូលរមួទីផ្សោរ្រត�វបេង�ត

េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីសម្រសបកដូ៏ចជាដំេណ រករឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ េដម្បពីិនិត្យនិង្រគប្់រគងស� នភាព

ហនិភយ័ និងដំេណ រករប�� ករ់បស់ភាគីទងំសងខង។ 

្របករ ៤.- 

អ�កចូលរមួទផី្សោរ្រត�វែតបេង�តនីតិវធិី និងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឱ្យបាន្រគប្់រគានេ់ដម្បកីរពរ

ករខកខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�ទនេ់ពលេវលេនេពលេធ�្របតិបត�ិករ។ កប៏៉ុែន� ្របសិនេបភាគីណាមយួខក

ខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់មូលប្រតេដយសរែតប�� ្របតិបត�ិករ ភាគីេនាះ្រត�វែតជូនដំណឹងភា� មេទភាគីមា� ង

េទៀតអំពបី�� ែដលបានេកតេឡង េហយទទួលខុស្រត�វចំេពះករខូចខតែផ�កហិរ�� វត�ុែដលេកតេឡងេដយ

សរែតករខកខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវលេនាះ តមលក�ខណ� និងខែចងៃនកិច�សន្យោ។ 

ក�ុងករណីបានដឹងមុននូវេហតុករណ៍ខកខនអនុវត�កិច�សន្យោេម ភាគីមា� ងេទៀត្រត�វែតជូនដំណឹងេទ

ភាគីខកខនអំពកីរប��បម់នុេពលកំណត ់ នូវ្របតបិត�ិករទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម និងគណនាចំនួនបំណុល

សុទ�តមតៃម�ទីផ្សោរៃន្រគប់កតព�កិច�ពក់ព័ន�ទងំអស់របស់្របតិបត�ិករ ែដលកំពុងអនុវត�េនៃថ�ខកខន។ 

បំណុលសុទ�ែដលេនសល់េនះ ្រត�វែត្របគល់េទឱ្យអភបិាលបេណា� ះអសន� ឬអ�កជ្រមះប�� ីនិងតុលករ

េដម្បេីដះ្រសយេដយេយាងេទេលកលៈេទសៈៃនករខកខនេនាះ។ ្របសិនេបភាគីមា� ងេទៀត្រត�វសង

បំណុលសុទ�ចុងេ្រកយេទឱ្យភាគីខកខន ករទូទតស់ង្រត�វែតេធ�េទឱ្យកតព�កិច�សុទ�េទវញិេទមក េដយ

សរករប��បម់ុនេពលកំណតប់ណា� លមកពីករខកខន។ 

្របករ ៥.- 

េដម្បធីានា កុំឱ្យមានករជំទស់េលករគណនាសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ និងយន�ករៃនករជំនួស

មូលប្រតក�ុង្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ្រត�វែតេ្រប្របាស់គំរកូិច�សន្យោេម 

ែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះទងំ្រស�ង។ 

781េប�ជា� ទទួលទិញមូលប្រតវញិនាកលវសន�តមៃថ�្រពមេ្រព�ងគា�  ែដលបានប�� កជ់ាមុនក�ុងកិច�សន្យោ។ ែផ�ក

មា� ងៗៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចតទុ់កថាជាករផ�ល់ករធានាដល់ភាគីនមិយួៗៃនកិច�សន្យោ។ 
្របករ ៣.- 

ភាគីទងំពីរៃនកិច�សន្យោេម ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េលមូលប្រតស្រមាប្់របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ។ 

េយាងេទេលករវវិត�របស់ទផី្សោរ ភាគីទងំពីរ្រត�វែតេធ�ប�� ីមូលប្រត េហយប�� ីេនាះ្រត�វចតទុ់កជាកិច�សន្យោ

បែន�មេទេលកិច�សន្យោេម។ 

មូលប្រតទងំេនាះអចក� យជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� ដូេច�ះវ្រត�វែតេឆ�យតប នងិអនុេលមេទនឹងករ

ររងំនិងករហមឃាតែ់ដលបានកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោេម ជាពិេសសចំេពះករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាកេ់ន

ក�ុងទីផ្សោរ។ ដូេច�ះ ភាគីទងំពីរ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េល្រគាែដល្រត�វេធ�ករវយតៃម�វត�ុប�� ំតមតៃម�ទីផ្សោរ និង 

្របភពពត័ម៌ានៃថ� ែដល្រត�វេ្របស្រមាបវ់យតៃម�េនាះ។ េលសពីេនះ ស� នភាពហនភិយ័គូភាគ្ីរត�វែតបាន្រពម

េ្រព�ងគា�  េហយមូលប្រតែដលពកព់ន័� នងិ/ឬ Margin Calls ជាសច្់របាក្់រត�វែតបានប�� ក។់ 

ចំេពះស� នភាពហនិភយ័ឥណទនែដលេនសល់ែដលគា� នករធានា អ�កចូលរមួទីផ្សោរ្រត�វបេង�ត

េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីសម្រសបកដូ៏ចជាដំេណ រករឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ េដម្បពីិនិត្យនិង្រគប្់រគងស� នភាព

ហនិភយ័ និងដំេណ រករប�� ករ់បស់ភាគីទងំសងខង។ 

្របករ ៤.- 

អ�កចូលរមួទផី្សោរ្រត�វែតបេង�តនីតិវធិី និងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឱ្យបាន្រគប្់រគានេ់ដម្បកីរពរ

ករខកខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�ទនេ់ពលេវលេនេពលេធ�្របតិបត�ិករ។ កប៏៉ុែន� ្របសិនេបភាគីណាមយួខក

ខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់មូលប្រតេដយសរែតប�� ្របតិបត�ិករ ភាគីេនាះ្រត�វែតជូនដំណឹងភា� មេទភាគីមា� ង

េទៀតអំពបី�� ែដលបានេកតេឡង េហយទទួលខុស្រត�វចំេពះករខូចខតែផ�កហិរ�� វត�ុែដលេកតេឡងេដយ

សរែតករខកខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវលេនាះ តមលក�ខណ� និងខែចងៃនកិច�សន្យោ។ 

ក�ុងករណីបានដឹងមុននូវេហតុករណ៍ខកខនអនុវត�កិច�សន្យោេម ភាគីមា� ងេទៀត្រត�វែតជូនដំណឹងេទ

ភាគីខកខនអំពកីរប��បម់នុេពលកំណត ់ នូវ្របតបិត�ិករទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម និងគណនាចំនួនបំណុល

សុទ�តមតៃម�ទីផ្សោរៃន្រគប់កតព�កិច�ពក់ព័ន�ទងំអស់របស់្របតិបត�ិករ ែដលកំពុងអនុវត�េនៃថ�ខកខន។ 

បំណុលសុទ�ែដលេនសល់េនះ ្រត�វែត្របគល់េទឱ្យអភបិាលបេណា� ះអសន� ឬអ�កជ្រមះប�� ីនិងតុលករ

េដម្បេីដះ្រសយេដយេយាងេទេលកលៈេទសៈៃនករខកខនេនាះ។ ្របសិនេបភាគីមា� ងេទៀត្រត�វសង

បំណុលសុទ�ចុងេ្រកយេទឱ្យភាគីខកខន ករទូទតស់ង្រត�វែតេធ�េទឱ្យកតព�កិច�សុទ�េទវញិេទមក េដយ

សរករប��បម់ុនេពលកំណតប់ណា� លមកពីករខកខន។ 

្របករ ៥.- 

េដម្បធីានា កុំឱ្យមានករជំទស់េលករគណនាសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ និងយន�ករៃនករជំនួស

មូលប្រតក�ុង្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ្រត�វែតេ្រប្របាស់គំរកូិច�សន្យោេម 

ែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះទងំ្រស�ង។ 
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ធ៥-០៩-២២៩ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករដក់ឱ្យអនវុត�កិច�សន្យោេមស្រមាប់្របតបិត�ិករទទលួទិញវញិ 

េដម្បធីានាដល្់របតបិត�កិរអន�រធនាគារេនក�ងុទីផ្សោររបូយិវត� ុ

3 
្របករ ១.- 

ដកឱ់្យេ្រប្របាស់កិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េដម្បផី�ល់ដល់អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរនូវ

្រកបខណ� កិច�សន្យោែដលមានករធានា ក�ុងេគាលបណំងជ្រម�ញ្របតិបត�ិករកម�អីន�រធនាគារ េដយមានវត�ុប�� ំ

ដូចមានឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ េនក�ុងនយ័ៃន្របកសេនះ ពក្យថាទទួលទិញវញិ (Repos) សំេដដល់ 

ពក្យបង៉ស់្ុយង ដូចមានែចងេនក�ុងមា្រត២៦ ៃនច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

េនេពលែដលចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងថា ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំ 

អស់ែដល្រត�វបានេធ�រវងភាគីទងំពីរ ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ែដលមានែចងក�ុងកចិ�សន្យោេមេនះេលក

ែលងែតភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងជាកល់កេ់ផ្សងពីេនះ។ េលសពីេនះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិនីមយួៗែដល 

េធ�រវងភាគទីងំពីរ ្រត�វែតបានប�� កេ់ដយមេធ្យោបាយសម្រសប និងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

តមកលៈេទសៈត្រម�វ កិច�សន្យោេមបេង�នភាពទនភ់�នក់�ុងករ្រគប្់រគងហនិភយ័ៃនសមតុល្យឥណទន

តមរយៈករគណនាចំននួសុទ�ៃនឥណទនែដលេនសល់េដយរមួប��ូ លនូវរល់ស� នភាពហនភិយ័ៃន្របតបិត�ិករ

ទទួលទិញវញិទងំអស់ ែដលស�ិតេ្រកមវធិានៃនកិច�សន្យោេម។ 

្របករ ២.- 

េ្រកមកលៈេទសៈធម�ត កិច�សន្យោេមៃន្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ ្រត�វចតទុ់កជាសំខនថ់ាជា

មេធ្យោបាយេដម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័គូភាគី េដយ្របេមលទុកជាមុននូវករំតិកណំតែ់ដលេបសិនជាៃថ�ទីផ្សោរ 

េឡងឬចុះដល់ ឬ ហួសកំរតិកំណតេ់នាះ នងឹអចនាឱំ្យភាគីែដលទទួលរងហនិភយ័ ទមទរវត�ុប�� បំែន�មឬ 

មយួក�ុងទ្រមងជ់ា Margin Calls ជាមូលប្រតឬ Margin Calls ជាសច្់របាក។់ េនេពលសម្រសបនិងេនេពល

ែដលភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េលែបបបទខងេល ករកតប់ន�យហនិភយ័គូភាគី អចនឹងបានមកេដយសរ 

ករផ�ួបគា� នូវករបែន�ម Margin Calls ជាមូលប្រតនិង Margin Calls ជាសច្់របាក។់ 

េបគា� នេហតុករណ៍ខកខនេទភាគីទងំពីរនឹងបំេពញរល់កតព�កិច�ទកទ់ងនឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញ

វញិនីមយួៗេ្រកមកិច�សន្យោេម េដយអនុេលមតមលក�ខណ� ជាកល់កៃ់នករប�� កេ់ទវញិេទមកែដលេចញ 

េដយភាគីទងំពីរ។ 

ដូេច�ះ ្របតិបត�ិករទទួលទញិវញិនីមយួៗែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមគឺជាករផ�ួបគា� នូវ្របតិបត�កិរពីរ 

ែដល្រត�វែតបានេធ�េឡង្រពមគា� ក�ុងេពលែតមយួ។ ្របតិបត�ិករមា� ង គឺភាគីឱ្យខ�ី្របាកផ់�ល់ឥណទនដល់ភាគខី�ី 

្របាក ់ និង្របតិបត�ិករមា� ងេទៀត ភាគីខ�ី្របាកល់កក់ម�សិទ�ិេពញេលញៃនមូលប្រតេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ី្របាកេ់ដយ
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្របករ ៦.- 

េដម្បអីនុវត�េគាលនេយាបាយរបិូយវត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹត្រម�វឱ្យអ�កចូលរមួក�ុងទផី្សោរចុះហត�

េលខជាមុនេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�្របតិបត�ិករ

ទីផ្សោរចំហ ឬ្របតិបត�ិករអប្បហរ។ 
្របករ ៧.- 

មុនេពលចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតបិត�កិរទទួលទិញវញិ អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ្រត�វែត

ធានាថា ពួកេគបានបេង�តេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង្រគប្់រគានក់�ុងករវយ

តៃម�ទីផ្សោរ ពិនិត្យនិង្រគប្់រគងហនិភយ័គូភាគីរបស់ខ�ួន ែដលពកព់ន័�នឹងកិច�សន្យោេមឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេចញផ្សោយផងែដរ នូវេសចក�ីែណនាេំលបទប្ប��តិ�ស�ីអំពីករចុះកិច�ប�� ិក

គណេនយ្យ នងិរបាយករណ៍ចបំាចែ់ដលពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ នងិេធ�បច�ុប្បន�កម�ជាបន�បនា� ប់

េលទ្រមងរ់បាយករណ៍តមបទប្ប��ត�។ិ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេចញផ្សោយេសចក�ីែណនាបំែន�មស�ីពីករគណនាស� នភាពថ�ឹងហនភិយ័ 

ែដលពកព់ន័�េដយស� នភាពហនិភយ័ៃនឥណទនេនសល់ែដលមានធានា ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញ

វញិ។ 
្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគឹះស� ន 

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ែដលេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់

នូវ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៩.- 

រល់្របកស ឬលិខតិបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�មឹសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់ក

ជានិរករណ៍។ 

្របករ ១០.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

              រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ 

            េទសភិបាល 

                                                                   ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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េប�ជា� ទទួលទិញមូលប្រតវញិនាកលវសន�តមៃថ�្រពមេ្រព�ងគា�  ែដលបានប�� កជ់ាមុនក�ុងកិច�សន្យោ។ ែផ�ក

មា� ងៗៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចតទុ់កថាជាករផ�ល់ករធានាដល់ភាគីនមិយួៗៃនកិច�សន្យោ។ 
្របករ ៣.- 

ភាគីទងំពីរៃនកិច�សន្យោេម ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េលមូលប្រតស្រមាប្់របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ។ 

េយាងេទេលករវវិត�របស់ទផី្សោរ ភាគីទងំពីរ្រត�វែតេធ�ប�� ីមូលប្រត េហយប�� ីេនាះ្រត�វចតទុ់កជាកិច�សន្យោ

បែន�មេទេលកិច�សន្យោេម។ 

មូលប្រតទងំេនាះអចក� យជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� ដូេច�ះវ្រត�វែតេឆ�យតប នងិអនុេលមេទនឹងករ

ររងំនិងករហមឃាតែ់ដលបានកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោេម ជាពិេសសចំេពះករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាកេ់ន

ក�ុងទីផ្សោរ។ ដូេច�ះ ភាគីទងំពីរ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េល្រគាែដល្រត�វេធ�ករវយតៃម�វត�ុប�� ំតមតៃម�ទីផ្សោរ និង 

្របភពពត័ម៌ានៃថ� ែដល្រត�វេ្របស្រមាបវ់យតៃម�េនាះ។ េលសពីេនះ ស� នភាពហនភិយ័គូភាគ្ីរត�វែតបាន្រពម

េ្រព�ងគា�  េហយមូលប្រតែដលពកព់ន័� នងិ/ឬ Margin Calls ជាសច្់របាក្់រត�វែតបានប�� ក។់ 

ចំេពះស� នភាពហនិភយ័ឥណទនែដលេនសល់ែដលគា� នករធានា អ�កចូលរមួទីផ្សោរ្រត�វបេង�ត

េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីសម្រសបកដូ៏ចជាដំេណ រករឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ េដម្បពីិនិត្យនិង្រគប្់រគងស� នភាព

ហនិភយ័ និងដំេណ រករប�� ករ់បស់ភាគីទងំសងខង។ 

្របករ ៤.- 

អ�កចូលរមួទផី្សោរ្រត�វែតបេង�តនីតិវធិី និងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឱ្យបាន្រគប្់រគានេ់ដម្បកីរពរ

ករខកខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�ទនេ់ពលេវលេនេពលេធ�្របតិបត�ិករ។ កប៏៉ុែន� ្របសិនេបភាគីណាមយួខក

ខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់មូលប្រតេដយសរែតប�� ្របតិបត�ិករ ភាគីេនាះ្រត�វែតជូនដំណឹងភា� មេទភាគីមា� ង

េទៀតអំពបី�� ែដលបានេកតេឡង េហយទទួលខុស្រត�វចំេពះករខូចខតែផ�កហិរ�� វត�ុែដលេកតេឡងេដយ

សរែតករខកខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវលេនាះ តមលក�ខណ� និងខែចងៃនកិច�សន្យោ។ 

ក�ុងករណីបានដឹងមុននូវេហតុករណ៍ខកខនអនុវត�កិច�សន្យោេម ភាគីមា� ងេទៀត្រត�វែតជូនដំណឹងេទ

ភាគីខកខនអំពកីរប��បម់នុេពលកំណត ់ នូវ្របតបិត�ិករទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម និងគណនាចំនួនបំណុល

សុទ�តមតៃម�ទីផ្សោរៃន្រគប់កតព�កិច�ពក់ព័ន�ទងំអស់របស់្របតិបត�ិករ ែដលកំពុងអនុវត�េនៃថ�ខកខន។ 

បំណុលសុទ�ែដលេនសល់េនះ ្រត�វែត្របគល់េទឱ្យអភបិាលបេណា� ះអសន� ឬអ�កជ្រមះប�� ីនិងតុលករ

េដម្បេីដះ្រសយេដយេយាងេទេលកលៈេទសៈៃនករខកខនេនាះ។ ្របសិនេបភាគីមា� ងេទៀត្រត�វសង

បំណុលសុទ�ចុងេ្រកយេទឱ្យភាគីខកខន ករទូទតស់ង្រត�វែតេធ�េទឱ្យកតព�កិច�សុទ�េទវញិេទមក េដយ

សរករប��បម់ុនេពលកំណតប់ណា� លមកពីករខកខន។ 

្របករ ៥.- 

េដម្បធីានា កុំឱ្យមានករជំទស់េលករគណនាសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ និងយន�ករៃនករជំនួស

មូលប្រតក�ុង្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ្រត�វែតេ្រប្របាស់គំរកូិច�សន្យោេម 

ែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះទងំ្រស�ង។ 

781េប�ជា� ទទួលទិញមូលប្រតវញិនាកលវសន�តមៃថ�្រពមេ្រព�ងគា�  ែដលបានប�� កជ់ាមុនក�ុងកិច�សន្យោ។ ែផ�ក

មា� ងៗៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចតទុ់កថាជាករផ�ល់ករធានាដល់ភាគីនមិយួៗៃនកិច�សន្យោ។ 
្របករ ៣.- 

ភាគីទងំពីរៃនកិច�សន្យោេម ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េលមូលប្រតស្រមាប្់របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ។ 

េយាងេទេលករវវិត�របស់ទផី្សោរ ភាគីទងំពីរ្រត�វែតេធ�ប�� ីមូលប្រត េហយប�� ីេនាះ្រត�វចតទុ់កជាកិច�សន្យោ

បែន�មេទេលកិច�សន្យោេម។ 

មូលប្រតទងំេនាះអចក� យជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� ដូេច�ះវ្រត�វែតេឆ�យតប នងិអនុេលមេទនឹងករ

ររងំនិងករហមឃាតែ់ដលបានកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោេម ជាពិេសសចំេពះករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាកេ់ន

ក�ុងទីផ្សោរ។ ដូេច�ះ ភាគីទងំពីរ្រត�វែត្រពមេ្រព�ងគា� េល្រគាែដល្រត�វេធ�ករវយតៃម�វត�ុប�� ំតមតៃម�ទីផ្សោរ និង 

្របភពពត័ម៌ានៃថ� ែដល្រត�វេ្របស្រមាបវ់យតៃម�េនាះ។ េលសពីេនះ ស� នភាពហនិភយ័គូភាគ្ីរត�វែតបាន្រពម

េ្រព�ងគា�  េហយមូលប្រតែដលពកព់ន័� នងិ/ឬ Margin Calls ជាសច្់របាក្់រត�វែតបានប�� ក។់ 

ចំេពះស� នភាពហនិភយ័ឥណទនែដលេនសល់ែដលគា� នករធានា អ�កចូលរមួទីផ្សោរ្រត�វបេង�ត

េគាលនេយាបាយ និងនតីិវធិីសម្រសបកដូ៏ចជាដំេណ រករឱ្យបាន្រគប្់រគាន ់ េដម្បពីិនិត្យនិង្រគប្់រគងស� នភាព

ហនិភយ័ និងដំេណ រករប�� ករ់បស់ភាគីទងំសងខង។ 

្របករ ៤.- 

អ�កចូលរមួទផី្សោរ្រត�វែតបេង�តនីតិវធិី និងដំេណ រករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងឱ្យបាន្រគប្់រគានេ់ដម្បកីរពរ

ករខកខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�ទនេ់ពលេវលេនេពលេធ�្របតិបត�ិករ។ កប៏៉ុែន� ្របសិនេបភាគីណាមយួខក

ខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់មូលប្រតេដយសរែតប�� ្របតិបត�ិករ ភាគីេនាះ្រត�វែតជូនដំណឹងភា� មេទភាគីមា� ង

េទៀតអំពីប�� ែដលបានេកតេឡង េហយទទួលខុស្រត�វចំេពះករខូចខតែផ�កហិរ�� វត�ុែដលេកតេឡងេដយ

សរែតករខកខនមនិបានទូទតឬ់្របគល់ឱ្យទនេ់ពលេវលេនាះ តមលក�ខណ� និងខែចងៃនកិច�សន្យោ។ 

ក�ុងករណីបានដឹងមុននូវេហតុករណ៍ខកខនអនុវត�កិច�សន្យោេម ភាគីមា� ងេទៀត្រត�វែតជូនដំណឹងេទ

ភាគីខកខនអំពីករប��បម់នុេពលកំណត ់ នូវ្របតបិត�ិករទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម និងគណនាចំនួនបំណុល

សុទ�តមតៃម�ទីផ្សោរៃន្រគប់កតព�កិច�ពក់ព័ន�ទងំអស់របស់្របតិបត�ិករ ែដលកំពុងអនុវត�េនៃថ�ខកខន។ 

បំណុលសុទ�ែដលេនសល់េនះ ្រត�វែត្របគល់េទឱ្យអភបិាលបេណា� ះអសន� ឬអ�កជ្រមះប�� ីនិងតុលករ

េដម្បេីដះ្រសយេដយេយាងេទេលកលៈេទសៈៃនករខកខនេនាះ។ ្របសិនេបភាគីមា� ងេទៀត្រត�វសង

បំណុលសុទ�ចុងេ្រកយេទឱ្យភាគីខកខន ករទូទតស់ង្រត�វែតេធ�េទឱ្យកតព�កិច�សុទ�េទវញិេទមក េដយ

សរករប��បម់ុនេពលកំណតប់ណា� លមកពីករខកខន។ 

្របករ ៥.- 

េដម្បធីានា កុំឱ្យមានករជំទស់េលករគណនាសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ និងយន�ករៃនករជំនួស

មូលប្រតក�ុង្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ្រត�វែតេ្រប្របាស់គំរកូិច�សន្យោេម 

ែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះទងំ្រស�ង។ 

781

ធ៥-០៩-២២៩ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករដក់ឱ្យអនវុត�កិច�សន្យោេមស្រមាប់្របតបិត�ិករទទលួទិញវញិ 

េដម្បធីានាដល្់របតបិត�កិរអន�រធនាគារេនក�ងុទីផ្សោររបូយិវត� ុ

3 
្របករ ១.- 

ដកឱ់្យេ្រប្របាស់កិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េដម្បផី�ល់ដល់អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរនូវ

្រកបខណ� កិច�សន្យោែដលមានករធានា ក�ុងេគាលបណំងជ្រម�ញ្របតិបត�ិករកម�អីន�រធនាគារ េដយមានវត�ុប�� ំ

ដូចមានឧបសម�ន័�ភា� បជ់ាមយួេនះ។ េនក�ុងនយ័ៃន្របកសេនះ ពក្យថាទទួលទិញវញិ (Repos) សំេដដល់ 

ពក្យបង៉ស់្ុយង ដូចមានែចងេនក�ុងមា្រត២៦ ៃនច្បោបស់�ីពីករេរៀបចំនិងករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  

េនេពលែដលចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងថា ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំ 

អស់ែដល្រត�វបានេធ�រវងភាគីទងំពីរ ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ែដលមានែចងក�ុងកចិ�សន្យោេមេនះេលក

ែលងែតភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងជាកល់កេ់ផ្សងពីេនះ។ េលសពីេនះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិនីមយួៗែដល 

េធ�រវងភាគទីងំពីរ ្រត�វែតបានប�� កេ់ដយមេធ្យោបាយសម្រសប និងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

តមកលៈេទសៈត្រម�វ កិច�សន្យោេមបេង�នភាពទនភ់�នក់�ុងករ្រគប្់រគងហនិភយ័ៃនសមតុល្យឥណទន

តមរយៈករគណនាចំននួសុទ�ៃនឥណទនែដលេនសល់េដយរមួប��ូ លនូវរល់ស� នភាពហនភិយ័ៃន្របតបិត�ិករ

ទទួលទិញវញិទងំអស់ ែដលស�ិតេ្រកមវធិានៃនកិច�សន្យោេម។ 

្របករ ២.- 

េ្រកមកលៈេទសៈធម�ត កិច�សន្យោេមៃន្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ ្រត�វចតទុ់កជាសំខនថ់ាជា

មេធ្យោបាយេដម្ប្ីរគប្់រគងហនិភយ័គូភាគី េដយ្របេមលទុកជាមុននូវករំតិកណំតែ់ដលេបសិនជាៃថ�ទីផ្សោរ 

េឡងឬចុះដល់ ឬ ហួសកំរតិកំណតេ់នាះ នងឹអចនាឱំ្យភាគីែដលទទួលរងហនិភយ័ ទមទរវត�ុប�� បំែន�មឬ 

មយួក�ុងទ្រមងជ់ា Margin Calls ជាមូលប្រតឬ Margin Calls ជាសច្់របាក។់ េនេពលសម្រសបនិងេនេពល

ែដលភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េលែបបបទខងេល ករកតប់ន�យហនិភយ័គូភាគី អចនឹងបានមកេដយសរ 

ករផ�ួបគា� នូវករបែន�ម Margin Calls ជាមូលប្រតនិង Margin Calls ជាសច្់របាក។់ 

េបគា� នេហតុករណ៍ខកខនេទភាគីទងំពីរនឹងបំេពញរល់កតព�កិច�ទកទ់ងនឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញ

វញិនីមយួៗេ្រកមកិច�សន្យោេម េដយអនុេលមតមលក�ខណ� ជាកល់កៃ់នករប�� កេ់ទវញិេទមកែដលេចញ 

េដយភាគីទងំពីរ។ 

ដូេច�ះ ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិនីមយួៗែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមគឺជាករផ�ួបគា� នូវ្របតិបត�កិរពីរ 

ែដល្រត�វែតបានេធ�េឡង្រពមគា� ក�ុងេពលែតមយួ។ ្របតិបត�ិករមា� ង គឺភាគីឱ្យខ�ី្របាកផ់�ល់ឥណទនដល់ភាគខី�ី 

្របាក ់ និង្របតិបត�ិករមា� ងេទៀត ភាគីខ�ី្របាកល់កក់ម�សិទ�ិេពញេលញៃនមូលប្រតេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ី្របាកេ់ដយ
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្របករ ៦.- 

េដម្បអីនុវត�េគាលនេយាបាយរបិូយវត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹត្រម�វឱ្យអ�កចូលរមួក�ុងទផី្សោរចុះហត�

េលខជាមុនេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�្របតិបត�ិករ

ទីផ្សោរចំហ ឬ្របតិបត�ិករអប្បហរ។ 
្របករ ៧.- 

មុនេពលចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតបិត�កិរទទួលទិញវញិ អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ្រត�វែត

ធានាថា ពួកេគបានបេង�តេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង្រគប្់រគានក់�ុងករវយ

តៃម�ទីផ្សោរ ពិនិត្យនិង្រគប្់រគងហនិភយ័គូភាគីរបស់ខ�ួន ែដលពកព់ន័�នឹងកិច�សន្យោេមឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេចញផ្សោយផងែដរ នូវេសចក�ីែណនាេំលបទប្ប��តិ�ស�ីអំពីករចុះកិច�ប�� ិក

គណេនយ្យ នងិរបាយករណ៍ចបំាចែ់ដលពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ នងិេធ�បច�ុប្បន�កម�ជាបន�បនា� ប់

េលទ្រមងរ់បាយករណ៍តមបទប្ប��ត�។ិ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេចញផ្សោយេសចក�ីែណនាបំែន�មស�ីពីករគណនាស� នភាពថ�ឹងហនភិយ័ 

ែដលពកព់ន័�េដយស� នភាពហនិភយ័ៃនឥណទនេនសល់ែដលមានធានា ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញ

វញិ។ 
្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគឹះស� ន 

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ែដលេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់

នូវ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៩.- 

រល់្របកស ឬលិខតិបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�មឹសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់ក

ជានិរករណ៍។ 

្របករ ១០.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

              រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ 

            េទសភិបាល 

                                                                   ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�័ន�ៃន្របកសេលខ ធ៥-០៩-២២៩ ស�ីពី  

 ករដកឱ់្យអនុវត�កិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

េដម្បធីានាដល់្របតិបត�ិករអន�រធនាគារេនក�ុងទីផ្សោររបូយិវត�ុ 

 
កិច�សន្យោេម 

ស្រមាប់្របតបិត�ិករទទលួទញិវិញ 
របសធ់នាគារជាតិ ៃន កម�ុជា 

 

ភាគី ក ៖…………………………… 

តំណាងេពញសិទ�ិេដយេលក ………………………………មានឋនៈជា……………………………………  និង 

ភាគី ខ ៖…………………………… 

តំណាងេពញសិទ�ិេដយេលក ………………………………មានឋនៈជា………………………………………… 

 

 ភាគី ក នងិ ភាគី ខ បានយល់្រពមចុះហត�េលខេនេលកិច�សន្យោេមក�ុងេគាលបណំងេដម្បធីានាថា 

្រគប្់របតិបត�ិករឲ្យខ�/ីសំុខ�ី្រត�វមានវត�ុធានា ។ វត�ុធានាទងំេនះ្រត�វមានទ្រមងជ់ាឧបករណ៍បំណុលអចជួញ 

ដូរបាន មានកណំតក់លវសន ដូចជា បណ័�  មូលប្រត និង ស�� បណ័�  េដយមនិរបប់��ូ លនូវភាគហុ៊ននិង

ឧបករណ៍កូនកត ់ (Hybrid) អចជួញដូរបាន ្រពមទងំឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបានមនិមានកំណត់

កលវសន ឬមូលប្រតែដលបានដកករ្របាកម់យួចំែណករចួេហយ (Stripped or perpetual debt instrument) ។  

 កិច�សន្យោេមេនះនឹងអនុវត�េដយស័�យ្របវត�ិចំេពះរល់្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលនឹង្រត�វេធ�េដយ

ភាគីៃនកិច�សន្យោ េលកែលងែតភាគីទងំពីរយល់្រពមដកេចញនូវ្របតិបត�ិករជាកល់កណ់ាមយួក�ុងេពលអនាគត 

ឬ កលុ៏បេចលនូវសុពលភាពៃនកិច�សន្យោេម ។ កចិ�សន្យោេមមនិ្រត�វបានលុបេចល េដយឯកេតភាគេីទ 

េលសពីេនះេទៀត កិច�សន្យោេមនឹងេនែតមានសុពលភាពេពញេលញ ដរបណា្របតិបត�ិករទងំឡាយេនេ្រកម

កិច�សន្យោេនះេនែតមានបន� ។ 

 

្របករ ១.- កម�វត�ុ និង េគាលករណ៏ទូេទ 

១-១ ក�ុងករចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមៃន្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេនះ ភាគីទងំពីរយល់្រពម 

អនុវត�តមកម�វត�ុច្បោស់លស់ទងំឡាយ ដូចខងេ្រកម៖ 

 - ក�ុងករណីែដលកិច�សន្យោេម្រត�វបានប��បម់នុកលកណំត ់្រគប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ នីមយួៗ 

ែដល្រត�វបានេធ�រវងភាគីទងំពីរេនេ្រកមកិច�សន្យោេនះ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាធាតុមយួៃនសំណំុ្របតិបត�ិករ 

ទងំមូល និងេដម្បគីណនាចនំួនទូទតសុ់ទ�ៃនសមតុល្យ ែដលភាគីមយួជំពកភ់ាគីមយួេទៀត ។  
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្របករ ៦.- 

េដម្បអីនុវត�េគាលនេយាបាយរបិូយវត�ុ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹត្រម�វឱ្យអ�កចូលរមួក�ុងទផី្សោរចុះហត�

េលខជាមុនេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិជាមយួធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�្របតិបត�ិករ

ទីផ្សោរចំហ ឬ្របតិបត�ិករអប្បហរ។ 
្របករ ៧.- 

មុនេពលចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតបិត�កិរទទួលទិញវញិ អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ្រត�វែត

ធានាថា ពួកេគបានបេង�តេគាលនេយាបាយ នីតិវធិ ី និងដំេណ រករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង្រគប្់រគានក់�ុងករវយ

តៃម�ទីផ្សោរ ពិនិត្យនិង្រគប្់រគងហនិភយ័គូភាគីរបស់ខ�ួន ែដលពកព់ន័�នឹងកិច�សន្យោេមឱ្យបាន្រគប្់រជ�ងេ្រជាយ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេចញផ្សោយផងែដរ នូវេសចក�ីែណនាេំលបទប្ប��តិ�ស�ីអំពីករចុះកិច�ប�� ិក

គណេនយ្យ នងិរបាយករណ៍ចបំាចែ់ដលពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ នងិេធ�បច�ុប្បន�កម�ជាបន�បនា� ប់

េលទ្រមងរ់បាយករណ៍តមបទប្ប��ត�។ិ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេចញផ្សោយេសចក�ីែណនាបំែន�មស�ីពីករគណនាស� នភាពថ�ឹងហនភិយ័ 

ែដលពកព់ន័�េដយស� នភាពហនិភយ័ៃនឥណទនេនសល់ែដលមានធានា ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញ

វញិ។ 
្របករ ៨.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគឹះស� ន 

ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ែដលេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់

នូវ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៩.- 

រល់្របកស ឬលិខតិបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�មឹសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វចតទុ់ក

ជានិរករណ៍។ 

្របករ ១០.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត� ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

              រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ 

            េទសភិបាល 

                                                                   ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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 - េនេពលែដលភាគីណាមយួគា� នលទ�ភាពសង ភាគីមា� ងេទៀតមានសិទ�ិេពញេលញក�ុងករប��ប ់

រល់្របតិបត�ិករេ្រកមកិច�សន្យោេម និងផាតទ់តរ់កចនូំន្របាកជ់ំពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួ គតិ្រតឹមៃថ� 

ែដលគា� នលទ�ភាពសងេនាះ ។ 

 - ចំនួន្របាកជ់ំពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួខងេលេនះ នងឹ្រត�វកំណតេ់ដយតៃម�េសដ�កិច� ែផ�កេល 

មូលដ� នៃនតៃម�ទីផ្សោររបស់មូលប្រត េលរល់ែផ�កទិញ ឬលកៃ់ន្របតិបត�ិករ រមួទងំម៉ាជីនខល (Margin Call ) 

ែដលបានបងេ់ដយភាគីទងំពីរេនេពលចបេ់ផ�មអនុវត�កចិ�សន្យោ ។ 
 

- េនេពលភាគីណាមយួក្សយ័ធន ភាគីទងំពីរយល់្រពមថា ចំនួន្របាកជំ់ពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួ 

គឺជាបំណុលែតមយួគតែ់ដល្រត�វយកេទទមទរេនតុលករ ឬជាបណុំលែតមយួគត ់ ែដល្រត�វទមទរពី
ភាគីមា� ងេទៀត េដយអភបិាលបេណា� ះអសន�របស់ភាគីែដលក្សយ័ធន ឬេដយតុលករ ។ សមតុល្យប��ប់

ចុងេ្រកយគឺជាបំណុលែតមយួគតែ់ដល្រត�វទមទរេដយភាគីណាមយួ ។ រល់បណុំលៃន្របតិបត�ិករនិមយួៗ

េ្រកមកិច�សន្យោេម ្រត�វបានផុតរលតេ់នេពលែដលបានទូទត ់ឬែដលរកេឃញចំនួន្របាកប់ំណុលសុទ�េនាះ ។  

 ១-២ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងថា ករែកែ្របលក�ខណ�  និង ខែចងៃនកិច�សន្យោេម អចនឹងេធ�េទបាន 

កប៏៉ុែន�ករែកែ្របេនះ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ និងកម�វត�ុែដលបានែចងក�ុង ្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេម

េនះ ។ 

 ១-៣ េនេពលែដលមានករ្រពមេ្រព�ងគា� ែកែ្រប ភាគីទងំពីរ្រត�វចុះហត�េលខេល កិច�សន្យោបែន�ម

ភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម ។ ក�ុងករណីេនះ លក�ខណ�  និងខែចងែដលមានេនក�ុងកចិ�សន្យោបែន�មេនះ្រត�វចត់

ទុកជាអទិភាពេទេលលក�ខណ�  និងខែចងេនក�ុងកិច�សន្យោេម ។ 

១-៤ េនេពលចុះកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរែដលសុទ�ែតអ�កមានវជិា� ជីវៈ បានយល់ដឹងអំពីផលវបិាក

ទងំឡាយែដលពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដល្រគប្់រគងេដយកិច�សន្យោេម និង្របកសថា្រត�វែត

េធ�សកម�ភាពេដយសុច�រតិេទៀង្រតង ់ ។ េលសពីេនះេទៀត តំណាងទងំអស់ែដលបានចុះហត�េលខេល
កិច�សន្យោេម្រត�វែតទទួលបានករេផ�រសិទ�ិអំណាចចបំាច ់ េដម្បបីំេពញតួនាទីជួសមុខភាគីណាមយួែដលខ�ួន

តំណាងឲ្យ ។ ក�ុងនយ័េនះ ភាគីទងំពីរមនិអចប�ឹងេទតុលករ ឬតមមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតេដម្បជីំទស់

សុពលភាព ឬលុបេចលកចិ�សន្យោេមបានេឡយ េលកែលងែតមានករ្រពមេ្រព�ងគា� រវងភាគីទងំពីរ ។ 

 

្របករ ២.- និយមនយ័ 

 

 ពក្យមយួចំនួនៃនកិច�សន្យោេមេនះ ្រត�វមាននិយមនយ័ដូចខងេ្រកម ៖ 

 - ្របតបិត�កិរទទលួទញិវញិ៖ ជា្របតិបត�ិករណាមយួែដល្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងេដយេទ�ភាគី ែដល 

ក�ុងេនាះ ភាគីអ�កលកយ់ល់្រពមលកម់ូលប្រតែដលអចទទួលយកបានឲ្យភាគីអ�កទិញ េហយយល់្រពមេផ�រ 

កម�សិទ�ិេពញេលញេលមូលប្រតេនាះឲ្យអ�កទិញេដម្បធីានា្របាកែ់ដលខ�ូនបានខ� ី េដយមានករសន្យោយ៉ាង 

មុងឺម៉ាតថ់ា នឹងទិញយកវញិនូវមូលប្រតេនាះនាកលវសនៃនកិច�សន្យោ (កលបរេិច�ទទទួល ទិញវញិ) េទតម 

ៃថ�ែដលបាន្រពមេ្រព�ងគា�  (ៃថ�ទទួលទិញវញិ) េនេពលចបេ់ផ�ម្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ ។ ្របតិបត�ិករ 
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ទិញនិងលកេ់នះមនិអចផា� ចេ់ចញពីគា� បានេឡយ េដយសរែត្របតិបត�ិករទងំពីរេនះ ជាករធានាឲ្យគា� េទ 

វញិេទមក ក�ុងេគាលបណំងកតប់ន�យជាអតិបរមា ឬលុបបំបាតេ់ចលនូវហនិភយ័ៃនគូភាគី ែដលេកតេឡងព ី

ភាគីណាមយួក�ុងចំេណាមភាគីទងំពីរ ។ 

 - េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករបេំពញកតព�កចិ� (Event of Default) ៖ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករអនុវត�កិច�សន្យោេម េនេពលែដលមានករណីដូចខងេ្រកម៖  

• តុលករបានសេ្រមចដកភ់ាគីណាមយួឲ្យស�ិតេនេ្រកមនីតិវធិីក្សយ័ធន 

• អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យសេ្រមចដកហូតអជា� បណ័� របស់ភាគីណាមយួ 

• ករមនិអចសងបណុំលបានរបស់អ�កេបាះផ្សោយមូលប្រតែដលបានលកេ់ចញ 

• ករទូទតស់ង្របាក ់ ឬករ្របគល់មូលប្រត មនិទនេ់ពលេវល ែដលេកតមកពីទនំាកទ់ំនង

ធុរៈកិច�រវងភាគីទងំពីរ េទះជាស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ ឬេ្រកម្របតិបត�ិករដៃទេទៀតក៏

េដយ េលកែលងែតករខកខនេនះេកតេចញពកីំហុសែផ�កបេច�កេទសែដល្រត�វបានេដះ្រសយ 

េលឿនបំផុត និងភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន 

• ករព្ួយរ ឬករដកភាគីណាមយួពីសភាផាតទ់ត ់ឬពី្របពន័�ទូទតស់ង្របាក ់

• ករខកខនមនិទូទតស់ង្របាកែ់ដលេកតេចញពីទំនាកទ់ំនងធុរៈកិច�រវងភាគីណាមយួៃនភាគី
ទងំពីរជាមយួនឹងតតិយភាគីេលកែលងែតករមនិបានទូទតស់ង្របាកេ់នាះេកតេចញពីកំហុស

ែផ�កបេច�កេទស ភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករទូទតស់ង្របាក ់ នងិករមនិ

ទូទតស់ង្របាកេ់នះជាស�� ៃនករចុះថយៃនស� នភាពសធនភាព និង 

• ករណី្របធានសក�ដិៃទេទៀតកំណតេ់ដយភាគីទងំពីរ ែដលភាពធ�នធ់�រៃនករណី្របធានសក�ិ
េនាះ នាឲំ្យមានប��បម់ុនកលកំណតនូ់វ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម 

្រពមទងំកិច�សន្យោេមខ�ួនឯងផងែដរ និងផាតទ់តប់��បនូ់វរល់កតព�កិច�ហិរ�� វត�ុរបស់ភាគី
ទងំពីរ ។ 

- ករប�� ក ់ (Confirmation) ៖ ជាឯកសរលយលក�ណ៍អក្សរេចញេដយភាគីណាមយួេដម្បទីទួល

ស� ល់ករសន្យោរបស់ខ�ួនេទឲ្យភាគីមយួេទៀត នងិេប�ជា� បំេពញរល់កតព�កចិ�ែដលេកតេចញពី្របតិបត�កិរទទួល 

ទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម ។ ករប�� ក្់រត�វែតបានេឡង េដយភាគីនីមយួៗេដម្បបី�� កអ់ពំកីរ្រពមេ្រព�ងគា�  

ជាពិេសស េនេពលែដលមាន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិថ�ី ករែកែ្របចរតិលក�ណៈធំៗណាមយួ ករជំនួស 

នូវមូលប្រតែដលបានលក ់ ឬករ្រពមេ្រព�ងណាមយួ េដម្បែីកត្រម�វតៃម�េសដ�កិច�ៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

និងបនា� បម់កម៉ាជនីែដលបានបង ់ ឬ ្រត�វទទលួ ឬែហ៊ខត(់Haircut) ។ ចរតិលក�ណៈធំៗ្រត�វមានជាពិេសស 

នូវកលវសនកលបរេិច�ទ្របតិបត�ិករ ៃថ�្របសិទ�ិភាព អ្រតករ្របាក ់ របូិយបណ័�  របូិយបណ័� េគាល 

អត�ស�� ណៃនមូលប្រត មលូប្រតែដលត្រម�វឲ្យបែន�មែហ៊ខត ់ (Haircut) កំរតិកណំតៃ់នម៉ាជីនខល(Margin 

Calls) និងម៉ាជីនខលែដល្រត�វបង ់ ឬ្រត�វទទួលេ្រកមកិច�សន្យោេម និងៃថ�ទទួលទិញវញិ ។ ភាគនីីមយួៗ 

្រត�វប�� កឲ់្យបានច្បោស់លស់ អំពី្របតបិត�ិករថ� ី នងិេយាងកចិ�សន្យោេម ឬករែកែ្របណាមយួែដលបាន
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ទិញនិងលកេ់នះមនិអចផា� ចេ់ចញពីគា� បានេឡយ េដយសរែត្របតិបត�ិករទងំពីរេនះ ជាករធានាឲ្យគា� េទ 

វញិេទមក ក�ុងេគាលបណំងកតប់ន�យជាអតិបរមា ឬលុបបំបាតេ់ចលនូវហនិភយ័ៃនគូភាគី ែដលេកតេឡងព ី

ភាគីណាមយួក�ុងចំេណាមភាគីទងំពីរ ។ 

 - េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករបេំពញកតព�កចិ� (Event of Default) ៖ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករអនុវត�កិច�សន្យោេម េនេពលែដលមានករណីដូចខងេ្រកម៖  

• តុលករបានសេ្រមចដកភ់ាគីណាមយួឲ្យស�ិតេនេ្រកមនីតិវធិីក្សយ័ធន 

• អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យសេ្រមចដកហូតអជា� បណ័� របស់ភាគីណាមយួ 

• ករមនិអចសងបណុំលបានរបស់អ�កេបាះផ្សោយមូលប្រតែដលបានលកេ់ចញ 

• ករទូទតស់ង្របាក ់ ឬករ្របគល់មូលប្រត មនិទនេ់ពលេវល ែដលេកតមកពីទនំាកទ់ំនង

ធុរៈកិច�រវងភាគីទងំពីរ េទះជាស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ ឬេ្រកម្របតិបត�ិករដៃទេទៀតក៏

េដយ េលកែលងែតករខកខនេនះេកតេចញពកីំហុសែផ�កបេច�កេទសែដល្រត�វបានេដះ្រសយ 

េលឿនបំផុត និងភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន 

• ករព្ួយរ ឬករដកភាគីណាមយួពីសភាផាតទ់ត ់ឬពី្របពន័�ទូទតស់ង្របាក ់

• ករខកខនមនិទូទតស់ង្របាកែ់ដលេកតេចញពីទំនាកទ់ំនងធុរៈកិច�រវងភាគីណាមយួៃនភាគី
ទងំពីរជាមយួនឹងតតិយភាគីេលកែលងែតករមនិបានទូទតស់ង្របាកេ់នាះេកតេចញពីកំហុស

ែផ�កបេច�កេទស ភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករទូទតស់ង្របាក ់ នងិករមនិ

ទូទតស់ង្របាកេ់នះជាស�� ៃនករចុះថយៃនស� នភាពសធនភាព និង 

• ករណី្របធានសក�ដិៃទេទៀតកំណតេ់ដយភាគីទងំពីរ ែដលភាពធ�នធ់�រៃនករណី្របធានសក�ិ
េនាះ នាឲំ្យមានប��បម់ុនកលកំណតនូ់វ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម 

្រពមទងំកិច�សន្យោេមខ�ួនឯងផងែដរ និងផាតទ់តប់��បនូ់វរល់កតព�កិច�ហិរ�� វត�ុរបស់ភាគី
ទងំពីរ ។ 

- ករប�� ក ់ (Confirmation) ៖ ជាឯកសរលយលក�ណ៍អក្សរេចញេដយភាគីណាមយួេដម្បទីទួល

ស� ល់ករសន្យោរបស់ខ�ួនេទឲ្យភាគីមយួេទៀត នងិេប�ជា� បំេពញរល់កតព�កចិ�ែដលេកតេចញពី្របតិបត�កិរទទួល 

ទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម ។ ករប�� ក្់រត�វែតបានេឡង េដយភាគីនីមយួៗេដម្បបី�� កអ់ពំកីរ្រពមេ្រព�ងគា�  

ជាពិេសស េនេពលែដលមាន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិថ�ី ករែកែ្របចរតិលក�ណៈធំៗណាមយួ ករជំនួស 

នូវមូលប្រតែដលបានលក ់ ឬករ្រពមេ្រព�ងណាមយួ េដម្បែីកត្រម�វតៃម�េសដ�កិច�ៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

និងបនា� បម់កម៉ាជនីែដលបានបង ់ ឬ ្រត�វទទលួ ឬែហ៊ខត(់Haircut) ។ ចរតិលក�ណៈធំៗ្រត�វមានជាពិេសស 

នូវកលវសនកលបរេិច�ទ្របតិបត�ិករ ៃថ�្របសិទ�ិភាព អ្រតករ្របាក ់ របិូយបណ័�  របូិយបណ័� េគាល 

អត�ស�� ណៃនមូលប្រត មលូប្រតែដលត្រម�វឲ្យបែន�មែហ៊ខត ់ (Haircut) កំរតិកណំតៃ់នម៉ាជីនខល(Margin 

Calls) និងម៉ាជីនខលែដល្រត�វបង ់ ឬ្រត�វទទួលេ្រកមកិច�សន្យោេម និងៃថ�ទទួលទិញវញិ ។ ភាគនីីមយួៗ 

្រត�វប�� កឲ់្យបានច្បោស់លស់ អំពី្របតបិត�ិករថ� ី នងិេយាងកិច�សន្យោេម ឬករែកែ្របណាមយួែដលបាន
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 - េនេពលែដលភាគីណាមយួគា� នលទ�ភាពសង ភាគីមា� ងេទៀតមានសិទ�ិេពញេលញក�ុងករប��ប ់

រល់្របតិបត�ិករេ្រកមកិច�សន្យោេម និងផាតទ់តរ់កចនូំន្របាកជ់ំពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួ គតិ្រតឹមៃថ� 

ែដលគា� នលទ�ភាពសងេនាះ ។ 

 - ចំនួន្របាកជ់ំពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួខងេលេនះ នងឹ្រត�វកំណតេ់ដយតៃម�េសដ�កិច� ែផ�កេល 

មូលដ� នៃនតៃម�ទីផ្សោររបស់មូលប្រត េលរល់ែផ�កទិញ ឬលកៃ់ន្របតិបត�ិករ រមួទងំម៉ាជីនខល (Margin Call ) 

ែដលបានបងេ់ដយភាគីទងំពីរេនេពលចបេ់ផ�មអនុវត�កិច�សន្យោ ។ 
 

- េនេពលភាគីណាមយួក្សយ័ធន ភាគីទងំពីរយល់្រពមថា ចំនួន្របាកជំ់ពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួ 

គឺជាបំណុលែតមយួគតែ់ដល្រត�វយកេទទមទរេនតុលករ ឬជាបណុំលែតមយួគត ់ ែដល្រត�វទមទរពី
ភាគីមា� ងេទៀត េដយអភបិាលបេណា� ះអសន�របស់ភាគីែដលក្សយ័ធន ឬេដយតុលករ ។ សមតុល្យប��ប់

ចុងេ្រកយគឺជាបំណុលែតមយួគតែ់ដល្រត�វទមទរេដយភាគីណាមយួ ។ រល់បណុំលៃន្របតិបត�ិករនិមយួៗ

េ្រកមកិច�សន្យោេម ្រត�វបានផុតរលតេ់នេពលែដលបានទូទត ់ឬែដលរកេឃញចំនួន្របាកប់ំណុលសុទ�េនាះ ។  

 ១-២ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងថា ករែកែ្របលក�ខណ�  និង ខែចងៃនកិច�សន្យោេម អចនឹងេធ�េទបាន 

កប៏៉ុែន�ករែកែ្របេនះ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ និងកម�វត�ុែដលបានែចងក�ុង ្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេម

េនះ ។ 

 ១-៣ េនេពលែដលមានករ្រពមេ្រព�ងគា� ែកែ្រប ភាគីទងំពីរ្រត�វចុះហត�េលខេល កិច�សន្យោបែន�ម

ភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម ។ ក�ុងករណីេនះ លក�ខណ�  និងខែចងែដលមានេនក�ុងកចិ�សន្យោបែន�មេនះ្រត�វចត់

ទុកជាអទិភាពេទេលលក�ខណ�  និងខែចងេនក�ុងកិច�សន្យោេម ។ 

១-៤ េនេពលចុះកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរែដលសុទ�ែតអ�កមានវជិា� ជីវៈ បានយល់ដឹងអំពីផលវបិាក

ទងំឡាយែដលពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដល្រគប្់រគងេដយកិច�សន្យោេម និង្របកសថា្រត�វែត

េធ�សកម�ភាពេដយសុច�រតិេទៀង្រតង ់ ។ េលសពីេនះេទៀត តំណាងទងំអស់ែដលបានចុះហត�េលខេល
កិច�សន្យោេម្រត�វែតទទួលបានករេផ�រសិទ�ិអំណាចចបំាច ់ េដម្បបីំេពញតួនាទីជួសមុខភាគីណាមយួែដលខ�ួន

តំណាងឲ្យ ។ ក�ុងនយ័េនះ ភាគីទងំពីរមនិអចប�ឹងេទតុលករ ឬតមមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតេដម្បជីំទស់

សុពលភាព ឬលុបេចលកចិ�សន្យោេមបានេឡយ េលកែលងែតមានករ្រពមេ្រព�ងគា� រវងភាគីទងំពីរ ។ 

 

្របករ ២.- និយមនយ័ 

 

 ពក្យមយួចំនួនៃនកិច�សន្យោេមេនះ ្រត�វមាននិយមនយ័ដូចខងេ្រកម ៖ 

 - ្របតបិត�កិរទទលួទញិវញិ៖ ជា្របតិបត�ិករណាមយួែដល្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងេដយេទ�ភាគី ែដល 

ក�ុងេនាះ ភាគីអ�កលកយ់ល់្រពមលកម់ូលប្រតែដលអចទទួលយកបានឲ្យភាគីអ�កទិញ េហយយល់្រពមេផ�រ 

កម�សិទ�ិេពញេលញេលមូលប្រតេនាះឲ្យអ�កទិញេដម្បធីានា្របាកែ់ដលខ�ូនបានខ� ី េដយមានករសន្យោយ៉ាង 

មុងឺម៉ាតថ់ា នឹងទិញយកវញិនូវមូលប្រតេនាះនាកលវសនៃនកិច�សន្យោ (កលបរេិច�ទទទួល ទិញវញិ) េទតម 

ៃថ�ែដលបាន្រពមេ្រព�ងគា�  (ៃថ�ទទួលទិញវញិ) េនេពលចបេ់ផ�ម្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ ។ ្របតិបត�ិករ 
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្រពមេ្រព�ងជាមយួភាគីមា� ង េទៀតេដយយកចិត�ទុកដក ់ ។ កិច�សន្យោេមអចចតទុ់កថាមានលក�ណៈ

េពញេលញស្រមាបភ់ាគីទងំពីរ លុះ្រតែតលក�ខណ� ៃនករប�� កែ់ដល្រត�វបានេចញេឆ�យតបេពញេលញេទ

នឹងលក�ខណ� ៃនករប�� ក ់ែដលបានទទួល ។ 

- កចិ�សន្យោបេំពញបែន�ម ៖ ជាករែកែ្របណាមយួេទេលកិច�សន្យោេម ែដលបាន្រពមេ្រព�ងរវងភាគី

ទងំពីរ ។ ករែកែ្របេនះ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ទូេទ និងកម�វត�ុនានាែដលបានែចងក�ុង្របករ១ ៃន 

កិច�សន្យោេមេនះ ។ ករែកែ្របែដល្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ េដយមានហត�េលខរបស់ភាគីទងំពីរេល 

កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះ ្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរថា កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះមាន 

អនុភាពេល ឬនាឲំ្យមានករេលកែលងប��ត�ិទូេទ ៃនកចិ�សន្យោេម ។ 

- ែហ៊ខត ់(Haircut) ៖ គឺជាករត្រម�វឲ្យដកម់ូលប្រតបែន�មស្រមាបធ់ានា ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

េហយករដកប់ែន�មេនះ្រត�វបានគិតជាភាគរយ ។ ែហ៊ខត មានេគាលបណំងធានាដល់ករែ្រប្រប�លៃថ�ៃន

មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករែកត្រម�វខសម៉ាជីន 

ញឹកញាប ់ ។ ដូេច�ះ ែហ៊ខត ់ គឺជាករដកវ់ត�ុធានាេលសពីេពលចបេ់ផ�មៃន្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិ និងនា ំ

េទែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ។  

- ករែកត្រម�វៃថ�មលូប្រត (Adjusted Securities’ Price) ៖ ៃថ�មូលប្រត គឺជាៃថ�េគាល ែដលេយាង 

តមេនាះ មលូប្រតអចទទលួយកបានៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរ ។ ស្រមាប ់

េគាលបំណងៃនកិច�សន្យោេនះ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់ៃថ�មធ្យមទីផ្សោរ (មធ្យមភាគៃនៃថ�ទិញ-លក)់ ។ 

ករែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ឆ�ុះប�� ំង អំពីែហ៊ខតែ់ដលភាគទីងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា� មានេគាលបំណង ធានាដល់ 

ករែ្រប្រប�លៃនៃថ�មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករ 

ែកត្រម�វខសម៉ាជីនញឹកញាប ់។  

- ម៉ាជនី (Margin) ៖ គឺជាផលបូកៃន្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) និងខសម៉ាជីន 

(Cash Margin) ក�ុងចណុំចណាមយួៃនរយៈេពល្របតិបត�ិករ ។ ្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) 

សមមូលេទនឹងតៃម�េសដ�កចិ� ឬតៃម�ទផី្សោរ ៃនែហ៊ខត ់ (Haircut) នាេពលេផ�ម្របតិបតិ�ករ ។  

 - ខសម៉ាជនី (Cash Margin) ៖ ជាចំនួន្របាកែ់ដលទូទតស់ងេដយភាគីមយួឲ្យភាគីមយួេទៀតេដម្បី
បេង�តេឡងវញិនូវសមតុល្យៃនស� នភាពហនិភយ័ឥណទន ឬហនភិយ័គូភាគ ី បនា� បពី់មានចំេណញឬខត 

េដយសរែតករវយតៃម�េឡងវញិៃនមូលប្រតែដលបានលកេ់្រកម្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ ។ 

 - ម៉ាជនីខល (Margin Calls) ៖ ជា្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាកែ់ដលបានទមទរេដយភាគីណាមយួ 

េដម្បែីកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជនី ។ អ្រស័យេទេលករ្រពមេ្រព�ងរវងភាគីទងំពីរ ម៉ាជីនខលអចជាសច្់របាក់

ឬជាករលកប់ែន�មនូវមូលប្រតែដលមានលក�ណៈដូចគា�  ។ ជាទូេទ ម៉ាជីនខល្រត�វមានកំរតិកំណតែ់ដលបាន 

្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 - កលបរេិច�ទជញួដូរ ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ ្រពមេ្រព�ងេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិថ�ី 

េហយកជ៏ាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� កផ់ងែដរ ។ 

786



805

ទិញនិងលកេ់នះមនិអចផា� ចេ់ចញពីគា� បានេឡយ េដយសរែត្របតិបត�ិករទងំពីរេនះ ជាករធានាឲ្យគា� េទ 

វញិេទមក ក�ុងេគាលបណំងកតប់ន�យជាអតិបរមា ឬលុបបំបាតេ់ចលនូវហនិភយ័ៃនគូភាគី ែដលេកតេឡងព ី

ភាគីណាមយួក�ុងចំេណាមភាគីទងំពីរ ។ 

 - េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករបេំពញកតព�កចិ� (Event of Default) ៖ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករអនុវត�កិច�សន្យោេម េនេពលែដលមានករណីដូចខងេ្រកម៖  

• តុលករបានសេ្រមចដកភ់ាគីណាមយួឲ្យស�ិតេនេ្រកមនីតិវធិីក្សយ័ធន 

• អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យសេ្រមចដកហូតអជា� បណ័� របស់ភាគីណាមយួ 

• ករមនិអចសងបណុំលបានរបស់អ�កេបាះផ្សោយមូលប្រតែដលបានលកេ់ចញ 

• ករទូទតស់ង្របាក ់ ឬករ្របគល់មូលប្រត មនិទនេ់ពលេវល ែដលេកតមកពីទនំាកទ់ំនង

ធុរៈកិច�រវងភាគីទងំពីរ េទះជាស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ ឬេ្រកម្របតិបត�ិករដៃទេទៀតក៏

េដយ េលកែលងែតករខកខនេនះេកតេចញពកីំហុសែផ�កបេច�កេទសែដល្រត�វបានេដះ្រសយ 

េលឿនបំផុត និងភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន 

• ករព្ួយរ ឬករដកភាគីណាមយួពីសភាផាតទ់ត ់ឬពី្របពន័�ទូទតស់ង្របាក ់

• ករខកខនមនិទូទតស់ង្របាកែ់ដលេកតេចញពីទំនាកទ់ំនងធុរៈកិច�រវងភាគីណាមយួៃនភាគី
ទងំពីរជាមយួនឹងតតិយភាគីេលកែលងែតករមនិបានទូទតស់ង្របាកេ់នាះេកតេចញពីកំហុស

ែផ�កបេច�កេទស ភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករទូទតស់ង្របាក ់ នងិករមនិ

ទូទតស់ង្របាកេ់នះជាស�� ៃនករចុះថយៃនស� នភាពសធនភាព និង 

• ករណី្របធានសក�ដិៃទេទៀតកំណតេ់ដយភាគីទងំពីរ ែដលភាពធ�នធ់�រៃនករណី្របធានសក�ិ
េនាះ នាឲំ្យមានប��បម់ុនកលកំណតនូ់វ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម 

្រពមទងំកិច�សន្យោេមខ�ួនឯងផងែដរ និងផាតទ់តប់��បនូ់វរល់កតព�កិច�ហិរ�� វត�ុរបស់ភាគី
ទងំពីរ ។ 

- ករប�� ក ់ (Confirmation) ៖ ជាឯកសរលយលក�ណ៍អក្សរេចញេដយភាគីណាមយួេដម្បទីទួល

ស� ល់ករសន្យោរបស់ខ�ួនេទឲ្យភាគីមយួេទៀត នងិេប�ជា� បំេពញរល់កតព�កចិ�ែដលេកតេចញពី្របតិបត�កិរទទួល 

ទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម ។ ករប�� ក្់រត�វែតបានេឡង េដយភាគីនីមយួៗេដម្បបី�� កអ់ពំកីរ្រពមេ្រព�ងគា�  

ជាពិេសស េនេពលែដលមាន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិថ�ី ករែកែ្របចរតិលក�ណៈធំៗណាមយួ ករជំនួស 

នូវមូលប្រតែដលបានលក ់ ឬករ្រពមេ្រព�ងណាមយួ េដម្បែីកត្រម�វតៃម�េសដ�កិច�ៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

និងបនា� បម់កម៉ាជនីែដលបានបង ់ ឬ ្រត�វទទលួ ឬែហ៊ខត(់Haircut) ។ ចរតិលក�ណៈធំៗ្រត�វមានជាពិេសស 

នូវកលវសនកលបរេិច�ទ្របតិបត�ិករ ៃថ�្របសិទ�ិភាព អ្រតករ្របាក ់ របិូយបណ័�  របូិយបណ័� េគាល 

អត�ស�� ណៃនមូលប្រត មលូប្រតែដលត្រម�វឲ្យបែន�មែហ៊ខត ់ (Haircut) កំរតិកណំតៃ់នម៉ាជីនខល(Margin 

Calls) និងម៉ាជីនខលែដល្រត�វបង ់ ឬ្រត�វទទួលេ្រកមកិច�សន្យោេម និងៃថ�ទទួលទិញវញិ ។ ភាគនីីមយួៗ 

្រត�វប�� កឲ់្យបានច្បោស់លស់ អំពី្របតបិត�ិករថ� ី នងិេយាងកចិ�សន្យោេម ឬករែកែ្របណាមយួែដលបាន
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ទិញនិងលកេ់នះមនិអចផា� ចេ់ចញពីគា� បានេឡយ េដយសរែត្របតិបត�ិករទងំពីរេនះ ជាករធានាឲ្យគា� េទ 

វញិេទមក ក�ុងេគាលបណំងកតប់ន�យជាអតិបរមា ឬលុបបំបាតេ់ចលនូវហនិភយ័ៃនគូភាគី ែដលេកតេឡងព ី

ភាគីណាមយួក�ុងចំេណាមភាគីទងំពីរ ។ 

 - េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករបេំពញកតព�កចិ� (Event of Default) ៖ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

េហតុករណ៍ខកខនក�ុងករអនុវត�កិច�សន្យោេម េនេពលែដលមានករណីដូចខងេ្រកម៖  

• តុលករបានសេ្រមចដកភ់ាគីណាមយួឲ្យស�ិតេនេ្រកមនីតិវធិីក្សយ័ធន 

• អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យសេ្រមចដកហូតអជា� បណ័� របស់ភាគីណាមយួ 

• ករមនិអចសងបណុំលបានរបស់អ�កេបាះផ្សោយមូលប្រតែដលបានលកេ់ចញ 

• ករទូទតស់ង្របាក ់ ឬករ្របគល់មូលប្រត មនិទនេ់ពលេវល ែដលេកតមកពទីនំាកទ់ំនង

ធុរៈកិច�រវងភាគីទងំពីរ េទះជាស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ ឬេ្រកម្របតិបត�ិករដៃទេទៀតក៏

េដយ េលកែលងែតករខកខនេនះេកតេចញពកីំហុសែផ�កបេច�កេទសែដល្រត�វបានេដះ្រសយ 

េលឿនបំផុត និងភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន 

• ករព្ួយរ ឬករដកភាគីណាមយួពីសភាផាតទ់ត ់ឬពី្របពន័�ទូទតស់ង្របាក ់

• ករខកខនមនិទូទតស់ង្របាកែ់ដលេកតេចញពីទំនាកទ់ំនងធុរៈកិច�រវងភាគីណាមយួៃនភាគី
ទងំពីរជាមយួនឹងតតិយភាគីេលកែលងែតករមនិបានទូទតស់ង្របាកេ់នាះេកតេចញពីកំហុស

ែផ�កបេច�កេទស ភាគីទងំពីរមនិមានប�� ខងផ�ូវច្បោបក់�ុងករទូទតស់ង្របាក ់ នងិករមនិ

ទូទតស់ង្របាកេ់នះជាស�� ៃនករចុះថយៃនស� នភាពសធនភាព និង 

• ករណី្របធានសក�ដិៃទេទៀតកំណតេ់ដយភាគីទងំពីរ ែដលភាពធ�នធ់�រៃនករណី្របធានសក�ិ
េនាះ នាឲំ្យមានប��បម់ុនកលកំណតនូ់វ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់េ្រកមកិច�សន្យោេម 

្រពមទងំកិច�សន្យោេមខ�ួនឯងផងែដរ និងផាតទ់តប់��បនូ់វរល់កតព�កិច�ហិរ�� វត�ុរបស់ភាគី
ទងំពីរ ។ 

- ករប�� ក ់ (Confirmation) ៖ ជាឯកសរលយលក�ណ៍អក្សរេចញេដយភាគីណាមយួេដម្បទីទួល

ស� ល់ករសន្យោរបស់ខ�ួនេទឲ្យភាគីមយួេទៀត នងិេប�ជា� បំេពញរល់កតព�កចិ�ែដលេកតេចញពី្របតិបត�កិរទទួល 

ទិញវញិេ្រកមកិច�សន្យោេម ។ ករប�� ក្់រត�វែតបានេឡង េដយភាគីនីមយួៗេដម្បបី�� កអ់ពំកីរ្រពមេ្រព�ងគា�  

ជាពិេសស េនេពលែដលមាន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិថ�ី ករែកែ្របចរតិលក�ណៈធំៗណាមយួ ករជំនួស 

នូវមូលប្រតែដលបានលក ់ ឬករ្រពមេ្រព�ងណាមយួ េដម្បែីកត្រម�វតៃម�េសដ�កិច�ៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

និងបនា� បម់កម៉ាជនីែដលបានបង ់ ឬ ្រត�វទទលួ ឬែហ៊ខត(់Haircut) ។ ចរតិលក�ណៈធំៗ្រត�វមានជាពិេសស 

នូវកលវសនកលបរេិច�ទ្របតិបត�ិករ ៃថ�្របសិទ�ិភាព អ្រតករ្របាក ់ របិូយបណ័�  របូិយបណ័� េគាល 

អត�ស�� ណៃនមូលប្រត មលូប្រតែដលត្រម�វឲ្យបែន�មែហ៊ខត ់ (Haircut) កំរតិកណំតៃ់នម៉ាជីនខល(Margin 

Calls) និងម៉ាជីនខលែដល្រត�វបង ់ ឬ្រត�វទទួលេ្រកមកិច�សន្យោេម និងៃថ�ទទួលទិញវញិ ។ ភាគនីីមយួៗ 

្រត�វប�� កឲ់្យបានច្បោស់លស់ អំពី្របតបិត�ិករថ� ី នងិេយាងកិច�សន្យោេម ឬករែកែ្របណាមយួែដលបាន
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 - េនេពលែដលភាគីណាមយួគា� នលទ�ភាពសង ភាគីមា� ងេទៀតមានសិទ�ិេពញេលញក�ុងករប��ប ់

រល់្របតិបត�ិករេ្រកមកិច�សន្យោេម និងផាតទ់តរ់កចនូំន្របាកជ់ំពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួ គតិ្រតឹមៃថ� 

ែដលគា� នលទ�ភាពសងេនាះ ។ 

 - ចំនួន្របាកជ់ំពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួខងេលេនះ នងឹ្រត�វកំណតេ់ដយតៃម�េសដ�កិច� ែផ�កេល 

មូលដ� នៃនតៃម�ទីផ្សោររបស់មូលប្រត េលរល់ែផ�កទិញ ឬលកៃ់ន្របតិបត�ិករ រមួទងំម៉ាជីនខល (Margin Call ) 

ែដលបានបងេ់ដយភាគីទងំពីរេនេពលចបេ់ផ�មអនុវត�កិច�សន្យោ ។ 
 

- េនេពលភាគីណាមយួក្សយ័ធន ភាគីទងំពីរយល់្រពមថា ចំនួន្របាកជំ់ពកសុ់ទ�េដយភាគីណាមយួ 

គឺជាបំណុលែតមយួគតែ់ដល្រត�វយកេទទមទរេនតុលករ ឬជាបណុំលែតមយួគត ់ ែដល្រត�វទមទរពី
ភាគីមា� ងេទៀត េដយអភបិាលបេណា� ះអសន�របស់ភាគីែដលក្សយ័ធន ឬេដយតុលករ ។ សមតុល្យប��ប់

ចុងេ្រកយគឺជាបំណុលែតមយួគតែ់ដល្រត�វទមទរេដយភាគីណាមយួ ។ រល់បណុំលៃន្របតិបត�ិករនិមយួៗ

េ្រកមកិច�សន្យោេម ្រត�វបានផុតរលតេ់នេពលែដលបានទូទត ់ឬែដលរកេឃញចំនួន្របាកប់ំណុលសុទ�េនាះ ។  

 ១-២ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងថា ករែកែ្របលក�ខណ�  និង ខែចងៃនកិច�សន្យោេម អចនឹងេធ�េទបាន 

កប៏៉ុែន�ករែកែ្របេនះ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ និងកម�វត�ុែដលបានែចងក�ុង ្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេម

េនះ ។ 

 ១-៣ េនេពលែដលមានករ្រពមេ្រព�ងគា� ែកែ្រប ភាគីទងំពីរ្រត�វចុះហត�េលខេល កិច�សន្យោបែន�ម

ភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម ។ ក�ុងករណីេនះ លក�ខណ�  និងខែចងែដលមានេនក�ុងកចិ�សន្យោបែន�មេនះ្រត�វចត់

ទុកជាអទិភាពេទេលលក�ខណ�  និងខែចងេនក�ុងកិច�សន្យោេម ។ 

១-៤ េនេពលចុះកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរែដលសុទ�ែតអ�កមានវជិា� ជីវៈ បានយល់ដឹងអំពីផលវបិាក

ទងំឡាយែដលពកព់ន័�នងឹ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដល្រគប្់រគងេដយកិច�សន្យោេម និង្របកសថា្រត�វែត

េធ�សកម�ភាពេដយសុច�រតិេទៀង្រតង ់ ។ េលសពីេនះេទៀត តំណាងទងំអស់ែដលបានចុះហត�េលខេល
កិច�សន្យោេម្រត�វែតទទួលបានករេផ�រសិទ�ិអំណាចចបំាច ់ េដម្បបីំេពញតួនាទីជួសមុខភាគីណាមយួែដលខ�ួន

តំណាងឲ្យ ។ ក�ុងនយ័េនះ ភាគីទងំពីរមនិអចប�ឹងេទតុលករ ឬតមមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតេដម្បជីំទស់

សុពលភាព ឬលុបេចលកចិ�សន្យោេមបានេឡយ េលកែលងែតមានករ្រពមេ្រព�ងគា� រវងភាគីទងំពីរ ។ 

 

្របករ ២.- និយមនយ័ 

 

 ពក្យមយួចំនួនៃនកិច�សន្យោេមេនះ ្រត�វមាននិយមនយ័ដូចខងេ្រកម ៖ 

 - ្របតបិត�កិរទទលួទញិវញិ៖ ជា្របតិបត�ិករណាមយួែដល្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងេដយេទ�ភាគី ែដល 

ក�ុងេនាះ ភាគីអ�កលកយ់ល់្រពមលកម់ូលប្រតែដលអចទទួលយកបានឲ្យភាគីអ�កទិញ េហយយល់្រពមេផ�រ 

កម�សិទ�ិេពញេលញេលមូលប្រតេនាះឲ្យអ�កទិញេដម្បធីានា្របាកែ់ដលខ�ូនបានខ� ី េដយមានករសន្យោយ៉ាង 

មុងឺម៉ាតថ់ា នឹងទិញយកវញិនូវមូលប្រតេនាះនាកលវសនៃនកិច�សន្យោ (កលបរេិច�ទទទួល ទិញវញិ) េទតម 

ៃថ�ែដលបាន្រពមេ្រព�ងគា�  (ៃថ�ទទួលទិញវញិ) េនេពលចបេ់ផ�ម្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ ។ ្របតិបត�ិករ 
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្រពមេ្រព�ងជាមយួភាគីមា� ង េទៀតេដយយកចិត�ទុកដក ់ ។ កិច�សន្យោេមអចចតទុ់កថាមានលក�ណៈ

េពញេលញស្រមាបភ់ាគីទងំពីរ លុះ្រតែតលក�ខណ� ៃនករប�� កែ់ដល្រត�វបានេចញេឆ�យតបេពញេលញេទ

នឹងលក�ខណ� ៃនករប�� ក ់ែដលបានទទួល ។ 

- កចិ�សន្យោបេំពញបែន�ម ៖ ជាករែកែ្របណាមយួេទេលកិច�សន្យោេម ែដលបាន្រពមេ្រព�ងរវងភាគី

ទងំពីរ ។ ករែកែ្របេនះ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ទូេទ និងកម�វត�ុនានាែដលបានែចងក�ុង្របករ១ ៃន 

កិច�សន្យោេមេនះ ។ ករែកែ្របែដល្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ េដយមានហត�េលខរបស់ភាគីទងំពីរេល 

កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះ ្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរថា កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះមាន 

អនុភាពេល ឬនាឲំ្យមានករេលកែលងប��ត�ិទូេទ ៃនកចិ�សន្យោេម ។ 

- ែហ៊ខត ់(Haircut) ៖ គឺជាករត្រម�វឲ្យដកម់លូប្រតបែន�មស្រមាបធ់ានា ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

េហយករដកប់ែន�មេនះ្រត�វបានគិតជាភាគរយ ។ ែហ៊ខត មានេគាលបណំងធានាដល់ករែ្រប្រប�លៃថ�ៃន

មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករែកត្រម�វខសម៉ាជីន 

ញឹកញាប ់ ។ ដូេច�ះ ែហ៊ខត ់ គឺជាករដកវ់ត�ុធានាេលសពីេពលចបេ់ផ�មៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងនា ំ

េទែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ។  

- ករែកត្រម�វៃថ�មលូប្រត (Adjusted Securities’ Price) ៖ ៃថ�មូលប្រត គឺជាៃថ�េគាល ែដលេយាង 

តមេនាះ មូលប្រតអចទទលួយកបានៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរ ។ ស្រមាប ់

េគាលបណំងៃនកិច�សន្យោេនះ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់ៃថ�មធ្យមទីផ្សោរ (មធ្យមភាគៃនៃថ�ទិញ-លក)់ ។ 

ករែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ឆ�ុះប�� ំង អំពីែហ៊ខតែ់ដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា� មានេគាលបំណង ធានាដល់ 

ករែ្រប្រប�លៃនៃថ�មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករ 

ែកត្រម�វខសម៉ាជីនញឹកញាប ់។  

- ម៉ាជនី (Margin) ៖ គឺជាផលបូកៃន្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) និងខសម៉ាជីន 

(Cash Margin) ក�ុងចណុំចណាមយួៃនរយៈេពល្របតិបត�ិករ ។ ្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) 

សមមូលេទនឹងតៃម�េសដ�កចិ� ឬតៃម�ទផី្សោរ ៃនែហ៊ខត ់ (Haircut) នាេពលេផ�ម្របតិបតិ�ករ ។  

 - ខសម៉ាជនី (Cash Margin) ៖ ជាចំនួន្របាកែ់ដលទូទតស់ងេដយភាគីមយួឲ្យភាគីមយួេទៀតេដម្បី
បេង�តេឡងវញិនូវសមតុល្យៃនស� នភាពហនិភយ័ឥណទន ឬហនភិយ័គូភាគ ី បនា� បព់ីមានចំេណញឬខត 

េដយសរែតករវយតៃម�េឡងវញិៃនមូលប្រតែដលបានលកេ់្រកម្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ ។ 

 - ម៉ាជនីខល (Margin Calls) ៖ ជា្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាកែ់ដលបានទមទរេដយភាគីណាមយួ 

េដម្បែីកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជនី ។ អ្រស័យេទេលករ្រពមេ្រព�ងរវងភាគីទងំពីរ ម៉ាជីនខលអចជាសច្់របាក់

ឬជាករលកប់ែន�មនូវមូលប្រតែដលមានលក�ណៈដូចគា�  ។ ជាទូេទ ម៉ាជីនខល្រត�វមានកំរតិកំណតែ់ដលបាន 

្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 - កលបរេិច�ទជញួដូរ ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ ្រពមេ្រព�ងេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិថ�ី 

េហយកជ៏ាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� កផ់ងែដរ ។ 
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 - កលបរេិច�ទទញិ ៖ ជាកលបរេិច�ទៃនកិច�សន្យោែដលមូលប្រត្រត�វបានលកេ់ទឲ្យភាគីអ�កឲ្យខ�ី
្របាក ់េហយកជ៏ាេពលចបេ់ផ�មគិតករ្របាកប់ង�រស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិផងែដរ ។ 

- កលបរេិច�ទទទលួទញិវញិ ឬកលវសនៃន្របតិបត�កិរទទលួទញិវញិ ៖ ជាកលវសន�ៃន

កិច�សន្យោែដល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានប��ប ់ ករ្របាកប់ង�រ្រត�វបានប�្ឈប ់ ភាគីខ�ី្របាកស់ន្យោទិញ

យកវញិនូវមូលប្រតែដលបានលក ់ េដយទូទតស់ងវញិនូវ្របាកែ់ដលបានខ�ី (្របាកេ់ដម) និងករ្របាកប់ង�រតម

អ្រតទទួលទិញវញិ ។  

- កលបរេិច�ទវយតៃម� ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពរីសេ្រមច ៖ 

 ១) េធ�ករវយតៃម�េសដ�កិច�េទេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េដម្បកីំណតនូ់វតៃម�ៃនម៉ាជនី 

និងេដម្បែីកត្រម�វតៃម�េនះតមរយៈម៉ាជីនខល នងិករទូទត ់ឬ 

 ២) េដម្បគីណនាតៃម�សុទ�នូវរល់ឥណេទយ្យ និងបណុំល ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ 

ក�ុងេគាលបំណងប��បម់ុនកលវសនឬេដយសរែតករខកខនមនិបានសងបំណុល

េដយភាគីណាមយួ។ 

 - របូយិបណ័�  ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលអចេផ�រប�ូរ និងជួញដូរបានេដយេសរ ី រមួទងំរបូិយវត�ុក�ុង្រស�ក

ផង ។ ក�ុងករណីែដលមូលប្រត្រត�វបានេចញផ្សោយជារបិូយបណ័� េផ្សងខុសពីរបូិយបណ័� ែដលបានខ� ីភាគទីងំពីរ

្រត�វែតេ្របរបូិយបណ័� េគាលមយួេដម្បវីយតៃម�េឡងវញិនូវមូលប្រត និងករទូទតម៉់ាជីនខល ។ ករគណនា និង

ដំេណ រករទូទតេ់នះ្រត�វែតេធ�េឡងេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ្របចៃំថ� ែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

- របូយិបណ័� េគាល ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្រប្របាស់ស្រមាបដ់ំេណ រករ

វយតៃម� ករទូទតស់ងនូវ្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាក ់ និងករកំណតនូ់វករផាតទ់តស់មតុល្យសុទ� ក�ុងករណី

ែដលមានករខកខនមនិបានទូទត ់ ឬករប��បេ់ដយភាគីទងំពីរនូវរល់្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ ែដលស�ិត 

េនេ្រកមកិច�សន្យោេម ឬករប��បនូ់វកិច�សន្យោេមខ�ូនឯង ។ 

- អ្រតករ្របាក្់របតបិតិ�ករទទលួទញិវញិ ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វបងេ់ដយភាគីខ�ី្របាក ់

”អ�កលកម់ូលប្រត” ឲ្យេទភាគីឲ្យខ�ី “អ�កទិញមូលប្រត” គិតេល្របាកេ់ដមែដលបានឲ្យខ�ី ចបពី់ៃថ�េផ�ម

្របតិបត�ិកររហូតដល់កលវសន�។ 

- អ្រតករ្របាកេ់គាល ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា�  េហយែដល្រត�វបាន

អនុវត�តមសមាមា្រតេលរល់ករទូទតស់ងខសម៉ាជីន េដយភាគីណាមយួេទភាគីមយួេទៀត ។ ្របសិនេប
គា� នករកំណតអ់្រតករ្របាកេ់គាលេនះេនក�ុងកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ េ្រកមកិច�សន្យោេមេនះេទ ខសម៉ាជីន

បានចតទុ់កថាគា� នករ្របាក ់។ 

- មលូប្រត ៖ ជារល់ឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបាន ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្របស្រមាប់

្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ េយាងតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពមេ្រព�ង ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងផងែដរថា 

មូលប្រតមយួអច្រត�វបានជំនួសេដយមូលប្រតេផ្សងេទៀត ក�ុងកំឡុងេពល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ កប៏៉ុែន� 
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 - កលបរេិច�ទទញិ ៖ ជាកលបរេិច�ទៃនកិច�សន្យោែដលមូលប្រត្រត�វបានលកេ់ទឲ្យភាគីអ�កឲ្យខ�ី
្របាក ់េហយកជ៏ាេពលចបេ់ផ�មគិតករ្របាកប់ង�រស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិផងែដរ ។ 

- កលបរេិច�ទទទលួទញិវញិ ឬកលវសនៃន្របតិបត�កិរទទលួទញិវញិ ៖ ជាកលវសន�ៃន

កិច�សន្យោែដល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានប��ប ់ ករ្របាកប់ង�រ្រត�វបានប�្ឈប ់ ភាគីខ�ី្របាកស់ន្យោទិញ

យកវញិនូវមូលប្រតែដលបានលក ់ េដយទូទតស់ងវញិនូវ្របាកែ់ដលបានខ�ី (្របាកេ់ដម) នងិករ្របាកប់ង�រតម

អ្រតទទួលទិញវញិ ។  

- កលបរេិច�ទវយតៃម� ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពរីសេ្រមច ៖ 

 ១) េធ�ករវយតៃម�េសដ�កិច�េទេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េដម្បកីំណតនូ់វតៃម�ៃនម៉ាជនី 

និងេដម្បែីកត្រម�វតៃម�េនះតមរយៈម៉ាជីនខល នងិករទូទត ់ឬ 

 ២) េដម្បគីណនាតៃម�សុទ�នូវរល់ឥណេទយ្យ និងបណុំល ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ 

ក�ុងេគាលបំណងប��បម់ុនកលវសនឬេដយសរែតករខកខនមនិបានសងបំណុល

េដយភាគីណាមយួ។ 

 - របូយិបណ័�  ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលអចេផ�រប�ូរ និងជួញដូរបានេដយេសរ ី រមួទងំរបូិយវត�ុក�ុង្រស�ក

ផង ។ ក�ុងករណីែដលមូលប្រត្រត�វបានេចញផ្សោយជារបិូយបណ័� េផ្សងខុសពីរបូិយបណ័� ែដលបានខ� ីភាគទីងំពីរ

្រត�វែតេ្របរបូិយបណ័� េគាលមយួេដម្បវីយតៃម�េឡងវញិនូវមូលប្រត និងករទូទតម៉់ាជីនខល ។ ករគណនា និង

ដំេណ រករទូទតេ់នះ្រត�វែតេធ�េឡងេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ្របចៃំថ� ែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

- របូយិបណ័� េគាល ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្រប្របាស់ស្រមាបដ់ំេណ រករ

វយតៃម� ករទូទតស់ងនូវ្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាក ់ និងករកំណតនូ់វករផាតទ់តស់មតុល្យសុទ� ក�ុងករណី

ែដលមានករខកខនមនិបានទូទត ់ ឬករប��បេ់ដយភាគីទងំពីរនូវរល់្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ ែដលស�ិត 

េនេ្រកមកិច�សន្យោេម ឬករប��បនូ់វកិច�សន្យោេមខ�ូនឯង ។ 

- អ្រតករ្របាក្់របតបិតិ�ករទទលួទញិវញិ ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វបងេ់ដយភាគីខ�ី្របាក ់

”អ�កលកម់ូលប្រត” ឲ្យេទភាគីឲ្យខ�ី “អ�កទិញមូលប្រត” គិតេល្របាកេ់ដមែដលបានឲ្យខ�ី ចបព់ីៃថ�េផ�ម

្របតិបត�ិកររហូតដល់កលវសន�។ 

- អ្រតករ្របាកេ់គាល ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា�  េហយែដល្រត�វបាន

អនុវត�តមសមាមា្រតេលរល់ករទូទតស់ងខសម៉ាជីន េដយភាគីណាមយួេទភាគីមយួេទៀត ។ ្របសិនេប
គា� នករកំណតអ់្រតករ្របាកេ់គាលេនះេនក�ុងកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ េ្រកមកិច�សន្យោេមេនះេទ ខសម៉ាជីន

បានចតទុ់កថាគា� នករ្របាក ់។ 

- មលូប្រត ៖ ជារល់ឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបាន ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្របស្រមាប់

្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ េយាងតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពមេ្រព�ង ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងផងែដរថា 

មូលប្រតមយួអច្រត�វបានជំនួសេដយមូលប្រតេផ្សងេទៀត ក�ុងកំឡុងេពល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ កប៏៉ុែន� 
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្រពមេ្រព�ងជាមយួភាគីមា� ង េទៀតេដយយកចិត�ទុកដក ់ ។ កិច�សន្យោេមអចចតទុ់កថាមានលក�ណៈ

េពញេលញស្រមាបភ់ាគីទងំពីរ លុះ្រតែតលក�ខណ� ៃនករប�� កែ់ដល្រត�វបានេចញេឆ�យតបេពញេលញេទ

នឹងលក�ខណ� ៃនករប�� ក ់ែដលបានទទួល ។ 

- កចិ�សន្យោបេំពញបែន�ម ៖ ជាករែកែ្របណាមយួេទេលកិច�សន្យោេម ែដលបាន្រពមេ្រព�ងរវងភាគី

ទងំពីរ ។ ករែកែ្របេនះ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ទូេទ និងកម�វត�ុនានាែដលបានែចងក�ុង្របករ១ ៃន 

កិច�សន្យោេមេនះ ។ ករែកែ្របែដល្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ េដយមានហត�េលខរបស់ភាគីទងំពីរេល 

កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះ ្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរថា កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះមាន 

អនុភាពេល ឬនាឲំ្យមានករេលកែលងប��ត�ិទូេទ ៃនកចិ�សន្យោេម ។ 

- ែហ៊ខត ់(Haircut) ៖ គឺជាករត្រម�វឲ្យដកម់លូប្រតបែន�មស្រមាបធ់ានា ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

េហយករដកប់ែន�មេនះ្រត�វបានគិតជាភាគរយ ។ ែហ៊ខត មានេគាលបណំងធានាដល់ករែ្រប្រប�លៃថ�ៃន

មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករែកត្រម�វខសម៉ាជីន 

ញឹកញាប ់ ។ ដូេច�ះ ែហ៊ខត ់ គឺជាករដកវ់ត�ុធានាេលសពីេពលចបេ់ផ�មៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងនា ំ

េទែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ។  

- ករែកត្រម�វៃថ�មលូប្រត (Adjusted Securities’ Price) ៖ ៃថ�មូលប្រត គឺជាៃថ�េគាល ែដលេយាង 

តមេនាះ មូលប្រតអចទទលួយកបានៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរ ។ ស្រមាប ់

េគាលបណំងៃនកិច�សន្យោេនះ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់ៃថ�មធ្យមទីផ្សោរ (មធ្យមភាគៃនៃថ�ទិញ-លក)់ ។ 

ករែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ឆ�ុះប�� ំង អំពីែហ៊ខតែ់ដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា� មានេគាលបំណង ធានាដល់ 

ករែ្រប្រប�លៃនៃថ�មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករ 

ែកត្រម�វខសម៉ាជីនញឹកញាប ់។  

- ម៉ាជនី (Margin) ៖ គឺជាផលបូកៃន្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) និងខសម៉ាជីន 

(Cash Margin) ក�ុងចណុំចណាមយួៃនរយៈេពល្របតិបត�ិករ ។ ្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) 

សមមូលេទនឹងតៃម�េសដ�កចិ� ឬតៃម�ទផី្សោរ ៃនែហ៊ខត ់ (Haircut) នាេពលេផ�ម្របតិបតិ�ករ ។  

 - ខសម៉ាជនី (Cash Margin) ៖ ជាចំនួន្របាកែ់ដលទូទតស់ងេដយភាគីមយួឲ្យភាគីមយួេទៀតេដម្បី
បេង�តេឡងវញិនូវសមតុល្យៃនស� នភាពហនិភយ័ឥណទន ឬហនភិយ័គូភាគ ី បនា� បព់ីមានចំេណញឬខត 

េដយសរែតករវយតៃម�េឡងវញិៃនមូលប្រតែដលបានលកេ់្រកម្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ ។ 

 - ម៉ាជនីខល (Margin Calls) ៖ ជា្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាកែ់ដលបានទមទរេដយភាគីណាមយួ 

េដម្បែីកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជនី ។ អ្រស័យេទេលករ្រពមេ្រព�ងរវងភាគីទងំពីរ ម៉ាជីនខលអចជាសច្់របាក់

ឬជាករលកប់ែន�មនូវមូលប្រតែដលមានលក�ណៈដូចគា�  ។ ជាទូេទ ម៉ាជីនខល្រត�វមានកំរតិកំណតែ់ដលបាន 

្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 - កលបរេិច�ទជញួដូរ ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ ្រពមេ្រព�ងេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិថ�ី 

េហយកជ៏ាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� កផ់ងែដរ ។ 
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ករជំនួស្រត�វែតមានករប�� កព់ីភាគីទងំពីរ េហយសិទ�ិៃនករជំនួសមនិ្រត�វកណំតេ់ដយភាគីែដលផ�ួចេផ�ម 

ករជំនួសេនាះេឡយ។ 

- ករជនំសួមលូប្រត ៖ ក�ុងអឡុំងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោ

េម ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតែដល្រត�វ្របគល់អចជាមូលប្រតេផ្សងេ្រកពីមូលប្រតែដលបានលក់

ដំបូង ។ ករជំនួសេនះ មនិ្រត�វេធ�េឡងេដយអ�កលកម់ូលប្រតជាឯកេតភាគីេឡយ ។ ភាគទីងំពីរ ្រត�វ 

យល់្រពម និងប�� កថ់ាមូលប្រតែដល្រត�វជំនួសេនាះអចទទួលយកបាន ។ តមវធិានជាទូេទ ករជំនួសែបប 

េនះ នឹងេធ�ឲ្យមានករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករ នងិែកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជីន ។  

- ករ្របគល់មលូប្រត ៖ ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម នាឲំ្យមានករេផ�រ

កម�សិទ�េិពញេលញេដយគា� នករររងំេលមូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ី ចបព់កីលបរេិច�ទទិញរហូតដល់កលវសន

ៃន្របតិបត�ិករ ។ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងប�� ីភាគីលកម់ូលប្រត ។ ជាទូេទ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ 

នាឲំ្យមានករេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីរក្សោមូលប្រតរបស់អ�កឲ្យខ�ី ែដលចង�ុលបង� ញេដយភាគីទិញមលូប្រត ។ 

កប៏៉ុែន� េដយសរ្របតបិត�កិរទិញយកវញិមានរយៈេពលខ�ី េហយករេផ�រមូលប្រតពកព់ន័� នឹងចណំាយ 

្របតិបត�ិករ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា ភាគីខ�ី្របាកអ់ចរក្សោទុកមូលប្រត ក�ុងនាមភាគីឲ្យខ�ីែដលទិញ 

មូលប្រតេនាះ ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគីខ�ី្របាកេ់ដរតួនាទជីាអ�កែថរក្សោមូលប្រត របស់ភាគីទិញ ។ ភាគខី�ី្របាក ់

្រត�វបានហមឃាតម់និឲ្យលកនូ់វមូលប្រតេនាះម�ងេទៀត ភាគីខ�ី្របាក ់ ្រត�វចុះកិច�ប�� ិកេនក�ុង ខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ និងកត្់រតជា្រទព្យសម្បត�ិេពញេលញរបស់ភាគីឲ្យខ�ី ។ ក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

ភាគីឲ្យខ�ីអចត្រម�វឲ្យភាគីខ�ី្របាក្់របគល់មូលប្រតតមសំេណ របស់ខ�ួន ។ េបអ�កខ�ី្របាក ់ មនិអច្របគល់ 

មូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ីេនាះេទ ករណីេនះ្រត�វបានចតទុ់កថា ជាេហតុករណ៍ខកខន ។ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

ជាេហតុករណ៍ខកខនមនិបានអនុវត�តមកិច�សន្យោផងែដរ ្របសិនេបភាគឲី្យខ�ីរកេឃញថាគា� នមូលប្រត 

ែដលបានលក ់ េហយករអះអងរបស់ភាគីខ�ី្របាកជ់ាេចតនាមនិេស� ះ្រតង ់ ក�ុងេគាលបំណងឆេបាកភាគី 

ឲ្យខ�ី្របាក ់និងេចតនាបំភន័�អពំីចរតិលក�ណៈតៃម� ឬអត�ិភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់។ 

- ហនភិយ័ៃនករទូទត ់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីលកម់ូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលករទូទតស់ង្របាក ់ េនេពលែដលខ�ួនបានេធ�ករេផ�រេដយមនិអចលបេ់ចលបាននូវមូលប្រតជាស� ពរ 

េទឲ្យភាគីទិញមូលប្រតរចួេហយ ។ 

- ហនភិយ័ៃនករ្របគល់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីទិញមូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលមូលប្រតេនេពលែដលខ�ួនបានេចញប�� ទូទតែ់ដលមនិអចលបេ់ចលបាន េដម្បសីង្របាកជ់ាស� ពរ

េទឱ្យភាគីលកម់ូលប្រតរចួេហយ ។ 

 - ករទូទតទ់ល់នងឹករ្របគល់ ៖  ជាករត្រម�វរបស់ភាគីទងំពីរ ែដលបាន្រពមេ្រព�ងេដម្បដីក់

លក�ខណ� េលករទូទតទ់ល់នឹងករ្របគល់េដយ្របសិទ�ភាព េដម្បលីបប់ំបាតនូ់វហនិភយ័ៃនករទូទត ់ និង

ហនិភយ័ៃនករ្របគល់ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករទទួលទញិវញិ ។ 

788



807

 - កលបរេិច�ទទញិ ៖ ជាកលបរេិច�ទៃនកិច�សន្យោែដលមូលប្រត្រត�វបានលកេ់ទឲ្យភាគីអ�កឲ្យខ�ី
្របាក ់េហយកជ៏ាេពលចបេ់ផ�មគិតករ្របាកប់ង�រស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិផងែដរ ។ 

- កលបរេិច�ទទទលួទញិវញិ ឬកលវសនៃន្របតិបត�កិរទទលួទញិវញិ ៖ ជាកលវសន�ៃន

កិច�សន្យោែដល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានប��ប ់ ករ្របាកប់ង�រ្រត�វបានប�្ឈប ់ ភាគីខ�ី្របាកស់ន្យោទិញ

យកវញិនូវមូលប្រតែដលបានលក ់ េដយទូទតស់ងវញិនូវ្របាកែ់ដលបានខ�ី (្របាកេ់ដម) នងិករ្របាកប់ង�រតម

អ្រតទទួលទិញវញិ ។  

- កលបរេិច�ទវយតៃម� ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពរីសេ្រមច ៖ 

 ១) េធ�ករវយតៃម�េសដ�កិច�េទេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េដម្បកីំណតនូ់វតៃម�ៃនម៉ាជនី 

និងេដម្បែីកត្រម�វតៃម�េនះតមរយៈម៉ាជីនខល នងិករទូទត ់ឬ 

 ២) េដម្បគីណនាតៃម�សុទ�នូវរល់ឥណេទយ្យ និងបណុំល ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ 

ក�ុងេគាលបំណងប��បម់ុនកលវសនឬេដយសរែតករខកខនមនិបានសងបំណុល

េដយភាគីណាមយួ។ 

 - របូយិបណ័�  ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលអចេផ�រប�ូរ និងជួញដូរបានេដយេសរ ី រមួទងំរបូិយវត�ុក�ុង្រស�ក

ផង ។ ក�ុងករណីែដលមូលប្រត្រត�វបានេចញផ្សោយជារបិូយបណ័� េផ្សងខុសពីរបូិយបណ័� ែដលបានខ� ីភាគទីងំពីរ

្រត�វែតេ្របរបូិយបណ័� េគាលមយួេដម្បវីយតៃម�េឡងវញិនូវមូលប្រត និងករទូទតម៉់ាជីនខល ។ ករគណនា និង

ដំេណ រករទូទតេ់នះ្រត�វែតេធ�េឡងេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ្របចៃំថ� ែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

- របូយិបណ័� េគាល ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្រប្របាស់ស្រមាបដ់ំេណ រករ

វយតៃម� ករទូទតស់ងនូវ្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាក ់ និងករកំណតនូ់វករផាតទ់តស់មតុល្យសុទ� ក�ុងករណី

ែដលមានករខកខនមនិបានទូទត ់ ឬករប��បេ់ដយភាគីទងំពីរនូវរល់្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ ែដលស�ិត 

េនេ្រកមកិច�សន្យោេម ឬករប��បនូ់វកិច�សន្យោេមខ�ូនឯង ។ 

- អ្រតករ្របាក្់របតបិតិ�ករទទលួទញិវញិ ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វបងេ់ដយភាគីខ�ី្របាក ់

”អ�កលកម់ូលប្រត” ឲ្យេទភាគីឲ្យខ�ី “អ�កទិញមូលប្រត” គិតេល្របាកេ់ដមែដលបានឲ្យខ�ី ចបព់ីៃថ�េផ�ម

្របតិបត�ិកររហូតដល់កលវសន�។ 

- អ្រតករ្របាកេ់គាល ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា�  េហយែដល្រត�វបាន

អនុវត�តមសមាមា្រតេលរល់ករទូទតស់ងខសម៉ាជីន េដយភាគីណាមយួេទភាគីមយួេទៀត ។ ្របសិនេប
គា� នករកំណតអ់្រតករ្របាកេ់គាលេនះេនក�ុងកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ េ្រកមកិច�សន្យោេមេនះេទ ខសម៉ាជីន

បានចតទុ់កថាគា� នករ្របាក ់។ 

- មលូប្រត ៖ ជារល់ឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបាន ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្របស្រមាប់

្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ េយាងតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពមេ្រព�ង ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងផងែដរថា 

មូលប្រតមយួអច្រត�វបានជំនួសេដយមូលប្រតេផ្សងេទៀត ក�ុងកំឡុងេពល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ កប៏៉ុែន� 
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 - កលបរេិច�ទទញិ ៖ ជាកលបរេិច�ទៃនកិច�សន្យោែដលមូលប្រត្រត�វបានលកេ់ទឲ្យភាគីអ�កឲ្យខ�ី
្របាក ់េហយកជ៏ាេពលចបេ់ផ�មគិតករ្របាកប់ង�រស្រមាប្់របតិបត�ិករទទួលទិញវញិផងែដរ ។ 

- កលបរេិច�ទទទលួទញិវញិ ឬកលវសនៃន្របតិបត�កិរទទលួទញិវញិ ៖ ជាកលវសន�ៃន

កិច�សន្យោែដល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានប��ប ់ ករ្របាកប់ង�រ្រត�វបានប�្ឈប ់ ភាគីខ�ី្របាកស់ន្យោទិញ

យកវញិនូវមូលប្រតែដលបានលក ់ េដយទូទតស់ងវញិនូវ្របាកែ់ដលបានខ�ី (្របាកេ់ដម) នងិករ្របាកប់ង�រតម

អ្រតទទួលទិញវញិ ។  

- កលបរេិច�ទវយតៃម� ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពរីសេ្រមច ៖ 

 ១) េធ�ករវយតៃម�េសដ�កិច�េទេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េដម្បកីំណតនូ់វតៃម�ៃនម៉ាជនី 

និងេដម្បែីកត្រម�វតៃម�េនះតមរយៈម៉ាជីនខល នងិករទូទត ់ឬ 

 ២) េដម្បគីណនាតៃម�សុទ�នូវរល់ឥណេទយ្យ និងបណុំល ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេមេនះ 

ក�ុងេគាលបំណងប��បម់ុនកលវសនឬេដយសរែតករខកខនមនិបានសងបំណុល

េដយភាគីណាមយួ។ 

 - របូយិបណ័�  ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលអចេផ�រប�ូរ និងជួញដូរបានេដយេសរ ី រមួទងំរបូិយវត�ុក�ុង្រស�ក

ផង ។ ក�ុងករណីែដលមូលប្រត្រត�វបានេចញផ្សោយជារបិូយបណ័� េផ្សងខុសពីរបូិយបណ័� ែដលបានខ� ីភាគទីងំពីរ

្រត�វែតេ្របរបូិយបណ័� េគាលមយួេដម្បវីយតៃម�េឡងវញិនូវមូលប្រត និងករទូទតម៉់ាជីនខល ។ ករគណនា និង

ដំេណ រករទូទតេ់នះ្រត�វែតេធ�េឡងេដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាកផ់�ូវករ្របចៃំថ� ែដលកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

- របូយិបណ័� េគាល ៖ ជារបូិយបណ័� ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្រប្របាស់ស្រមាបដ់ំេណ រករ

វយតៃម� ករទូទតស់ងនូវ្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាក ់ និងករកំណតនូ់វករផាតទ់តស់មតុល្យសុទ� ក�ុងករណី

ែដលមានករខកខនមនិបានទូទត ់ ឬករប��បេ់ដយភាគីទងំពីរនូវរល់្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិ ែដលស�ិត 

េនេ្រកមកិច�សន្យោេម ឬករប��បនូ់វកិច�សន្យោេមខ�ូនឯង ។ 

- អ្រតករ្របាក្់របតបិតិ�ករទទលួទញិវញិ ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វបងេ់ដយភាគីខ�ី្របាក ់

”អ�កលកម់ូលប្រត” ឲ្យេទភាគីឲ្យខ�ី “អ�កទិញមូលប្រត” គិតេល្របាកេ់ដមែដលបានឲ្យខ�ី ចបព់ីៃថ�េផ�ម

្របតិបត�ិកររហូតដល់កលវសន�។ 

- អ្រតករ្របាកេ់គាល ៖ ជាអ្រតករ្របាកែ់ដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា�  េហយែដល្រត�វបាន

អនុវត�តមសមាមា្រតេលរល់ករទូទតស់ងខសម៉ាជីន េដយភាគីណាមយួេទភាគីមយួេទៀត ។ ្របសិនេប
គា� នករកំណតអ់្រតករ្របាកេ់គាលេនះេនក�ុងកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ េ្រកមកិច�សន្យោេមេនះេទ ខសម៉ាជីន

បានចតទុ់កថាគា� នករ្របាក ់។ 

- មលូប្រត ៖ ជារល់ឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបាន ែដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងេ្របស្រមាប់

្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ េយាងតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពមេ្រព�ង ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងផងែដរថា 

មូលប្រតមយួអច្រត�វបានជំនួសេដយមូលប្រតេផ្សងេទៀត ក�ុងកំឡុងេពល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ កប៏៉ុែន� 
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្រពមេ្រព�ងជាមយួភាគីមា� ង េទៀតេដយយកចិត�ទុកដក ់ ។ កិច�សន្យោេមអចចតទុ់កថាមានលក�ណៈ

េពញេលញស្រមាបភ់ាគីទងំពីរ លុះ្រតែតលក�ខណ� ៃនករប�� កែ់ដល្រត�វបានេចញេឆ�យតបេពញេលញេទ

នឹងលក�ខណ� ៃនករប�� ក ់ែដលបានទទួល ។ 

- កចិ�សន្យោបេំពញបែន�ម ៖ ជាករែកែ្របណាមយួេទេលកិច�សន្យោេម ែដលបាន្រពមេ្រព�ងរវងភាគី

ទងំពីរ ។ ករែកែ្របេនះ្រត�វែតអនុេលមតមេគាលករណ៍ទូេទ និងកម�វត�ុនានាែដលបានែចងក�ុង្របករ១ ៃន 

កិច�សន្យោេមេនះ ។ ករែកែ្របែដល្រត�វបានេធ�េឡងជាផ�ូវករ េដយមានហត�េលខរបស់ភាគីទងំពីរេល 

កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះ ្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរថា កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនាះមាន 

អនុភាពេល ឬនាឲំ្យមានករេលកែលងប��ត�ិទូេទ ៃនកចិ�សន្យោេម ។ 

- ែហ៊ខត ់(Haircut) ៖ គឺជាករត្រម�វឲ្យដកម់លូប្រតបែន�មស្រមាបធ់ានា ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

េហយករដកប់ែន�មេនះ្រត�វបានគិតជាភាគរយ ។ ែហ៊ខត មានេគាលបណំងធានាដល់ករែ្រប្រប�លៃថ�ៃន

មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករែកត្រម�វខសម៉ាជីន 

ញឹកញាប ់ ។ ដូេច�ះ ែហ៊ខត ់ គឺជាករដកវ់ត�ុធានាេលសពីេពលចបេ់ផ�មៃន្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិ និងនា ំ

េទែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ។  

- ករែកត្រម�វៃថ�មលូប្រត (Adjusted Securities’ Price) ៖ ៃថ�មូលប្រត គឺជាៃថ�េគាល ែដលេយាង 

តមេនាះ មូលប្រតអចទទលួយកបានៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរ ។ ស្រមាប ់

េគាលបណំងៃនកិច�សន្យោេនះ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់ៃថ�មធ្យមទីផ្សោរ (មធ្យមភាគៃនៃថ�ទិញ-លក)់ ។ 

ករែកត្រម�វៃថ�មូលប្រត ឆ�ុះប�� ំង អំពីែហ៊ខតែ់ដលភាគីទងំពីរបាន្រពមេ្រព�ងគា� មានេគាលបំណង ធានាដល់ 

ករែ្រប្រប�លៃនៃថ�មូលប្រតែដលបានលក ់ ក�ុងរយៈេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ និងេដម្បេីចៀសវងករ 

ែកត្រម�វខសម៉ាជីនញឹកញាប ់។  

- ម៉ាជនី (Margin) ៖ គឺជាផលបូកៃន្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) និងខសម៉ាជីន 

(Cash Margin) ក�ុងចណុំចណាមយួៃនរយៈេពល្របតិបត�ិករ ។ ្របាកត់ម�ល់ជាមូលប្រត (Securities Margin) 

សមមូលេទនឹងតៃម�េសដ�កិច� ឬតៃម�ទីផ្សោរ ៃនែហ៊ខត ់ (Haircut) នាេពលេផ�ម្របតិបតិ�ករ ។  

 - ខសម៉ាជនី (Cash Margin) ៖ ជាចំនួន្របាកែ់ដលទូទតស់ងេដយភាគីមយួឲ្យភាគីមយួេទៀតេដម្បី
បេង�តេឡងវញិនូវសមតុល្យៃនស� នភាពហនិភយ័ឥណទន ឬហនភិយ័គូភាគ ី បនា� បពី់មានចំេណញឬខត 

េដយសរែតករវយតៃម�េឡងវញិៃនមូលប្រតែដលបានលកេ់្រកម្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ ។ 

 - ម៉ាជនីខល (Margin Calls) ៖ ជា្របាកត់ម�ល់ជាសច្់របាកែ់ដលបានទមទរេដយភាគីណាមយួ 

េដម្បែីកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជនី ។ អ្រស័យេទេលករ្រពមេ្រព�ងរវងភាគីទងំពីរ ម៉ាជីនខលអចជាសច្់របាក់

ឬជាករលកប់ែន�មនូវមូលប្រតែដលមានលក�ណៈដូចគា�  ។ ជាទូេទ ម៉ាជីនខល្រត�វមានកំរតិកំណតែ់ដលបាន 

្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 - កលបរេិច�ទជញួដូរ ៖ ជាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ ្រពមេ្រព�ងេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិថ�ី 

េហយកជ៏ាកលបរេិច�ទែដលភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� កផ់ងែដរ ។ 
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ករជំនួស្រត�វែតមានករប�� កព់ីភាគីទងំពីរ េហយសិទ�ិៃនករជំនួសមនិ្រត�វកណំតេ់ដយភាគីែដលផ�ួចេផ�ម 

ករជំនួសេនាះេឡយ។ 

- ករជនំសួមលូប្រត ៖ ក�ុងអឡុំងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោ

េម ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតែដល្រត�វ្របគល់អចជាមូលប្រតេផ្សងេ្រកពីមូលប្រតែដលបានលក់

ដំបូង ។ ករជំនួសេនះ មនិ្រត�វេធ�េឡងេដយអ�កលកម់ូលប្រតជាឯកេតភាគីេឡយ ។ ភាគទីងំពីរ ្រត�វ 

យល់្រពម និងប�� កថ់ាមូលប្រតែដល្រត�វជំនួសេនាះអចទទួលយកបាន ។ តមវធិានជាទូេទ ករជំនួសែបប 

េនះ នឹងេធ�ឲ្យមានករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករ នងិែកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជីន ។  

- ករ្របគល់មលូប្រត ៖ ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម នាឲំ្យមានករេផ�រ

កម�សិទ�េិពញេលញេដយគា� នករររងំេលមូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ី ចបព់កីលបរេិច�ទទិញរហូតដល់កលវសន

ៃន្របតិបត�ិករ ។ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងប�� ីភាគីលកម់ូលប្រត ។ ជាទូេទ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ 

នាឲំ្យមានករេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីរក្សោមូលប្រតរបស់អ�កឲ្យខ�ី ែដលចង�ុលបង� ញេដយភាគីទិញមលូប្រត ។ 

កប៏៉ុែន� េដយសរ្របតបិត�កិរទិញយកវញិមានរយៈេពលខ�ី េហយករេផ�រមូលប្រតពកព់ន័� នឹងចណំាយ 

្របតិបត�ិករ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា ភាគីខ�ី្របាកអ់ចរក្សោទុកមូលប្រត ក�ុងនាមភាគីឲ្យខ�ីែដលទញិ 

មូលប្រតេនាះ ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគីខ�ី្របាកេ់ដរតួនាទជីាអ�កែថរក្សោមូលប្រត របស់ភាគីទិញ ។ ភាគខី�ី្របាក ់

្រត�វបានហមឃាតម់និឲ្យលកនូ់វមូលប្រតេនាះម�ងេទៀត ភាគីខ�ី្របាក ់ ្រត�វចុះកិច�ប�� ិកេនក�ុង ខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ និងកត្់រតជា្រទព្យសម្បត�ិេពញេលញរបស់ភាគីឲ្យខ�ី ។ ក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

ភាគីឲ្យខ�ីអចត្រម�វឲ្យភាគីខ�ី្របាក្់របគល់មូលប្រតតមសំេណ របស់ខ�ួន ។ េបអ�កខ�ី្របាក ់ មនិអច្របគល់ 

មូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ីេនាះេទ ករណីេនះ្រត�វបានចតទុ់កថា ជាេហតុករណ៍ខកខន ។ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

ជាេហតុករណ៍ខកខនមនិបានអនុវត�តមកិច�សន្យោផងែដរ ្របសិនេបភាគឲី្យខ�ីរកេឃញថាគា� នមូលប្រត 

ែដលបានលក ់ េហយករអះអងរបស់ភាគីខ�ី្របាកជ់ាេចតនាមនិេស� ះ្រតង ់ ក�ុងេគាលបំណងឆេបាកភាគី 

ឲ្យខ�ី្របាក ់និងេចតនាបំភន័�អពំីចរតិលក�ណៈតៃម� ឬអត�ិភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់។ 

- ហនភិយ័ៃនករទូទត ់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីលកម់ូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលករទូទតស់ង្របាក ់ េនេពលែដលខ�ួនបានេធ�ករេផ�រេដយមនិអចលបេ់ចលបាននូវមូលប្រតជាស� ពរ 

េទឲ្យភាគីទិញមូលប្រតរចួេហយ ។ 

- ហនភិយ័ៃនករ្របគល់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីទិញមូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលមូលប្រតេនេពលែដលខ�ួនបានេចញប�� ទូទតែ់ដលមនិអចលបេ់ចលបាន េដម្បសីង្របាកជ់ាស� ពរ

េទឱ្យភាគីលកម់ូលប្រតរចួេហយ ។ 

 - ករទូទតទ់ល់នងឹករ្របគល់ ៖  ជាករត្រម�វរបស់ភាគីទងំពីរ ែដលបាន្រពមេ្រព�ងេដម្បដីក់

លក�ខណ� េលករទូទតទ់ល់នឹងករ្របគល់េដយ្របសិទ�ភាព េដម្បលីបប់ំបាតនូ់វហនិភយ័ៃនករទូទត ់ នងិ

ហនិភយ័ៃនករ្របគល់ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ 
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 - អ�កែថរក្សោ: ៖ ជាអន�រករហិីរ�� វត�ុ ឬស� បន័ហិរ�� វត�ុ ែដលផ�ល់េសវែថរក្សោសុវត�ិភាព ឧបករណ៍

អចជួញដូរបាន ។ អ�កែថរក្សោបំេពញតួនាទីក�ុងនាម នងិអនុវត�តមប�� របស់មា� ស់ឧបករណ៍ ។ អ�កែថរក្សោ

មនិ្រត�វលកឧ់បករណ៍អចជយួ ដូរបានែដលបានដកេ់ផ� េដយគា� នប�� ជាផ�ូវករពីមា� ស់គណនីេឡយ ។ 

 

្របករ ៣.- មូលប្រតអចទទលួយកបាន/ ករជំនសួមលូប្រត 

 ៣-១ មលូប្រតអចទទលួបាន (Eligible Security) 

 េដម្បអីចេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេមបាន មូលប្រតែដល្រត�វលក ់ ឬ

ទិញ្រតឡបវ់ញិ្រត�វែតសិ�តក�ុងទ្រមងជ់ាឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបាន េដយមានកំណតនូ់វកលវសន

ដូចជា លិខិតែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បណ័� បណុំលរយៈេពលមធ្យម មូលប្រត និងស�� បណ័�  

ែតមនិរបប់��ូ លនូវភាគហុ៊ន និងឧបករណ៍ជួយ ដូរមានលក�ណៈជាកូនកត ់ (Hybrid) ្រពមទងំឧបករណ៍

បំណុលអចជួញដូរបានមនិមានកំណតក់លវសន ឬមលូប្រតែដលបានដកករ្របាកម់យួចំែណក (Stripped or 

perpetual debt instrument) ។ 

 មូលប្័រតអចជួញដូរបានេនាះ ្រត�វែតបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរសច្់របាកង់យ្រស�ល អចជា

ទីផ្សោរែដលបានេរៀបចំ ឬទីផ្សោររលំងប�� រ (OTC) េដយមានករកំណតៃ់ថ� (Price quotation) ្របចៃំថ�ែដល 

េធ�ឱ្យងយ្រស�លទទួលបានេដយភាគីទងំពីរ ។ ភាគទីងំពីរ អចបេង�តប�� ីសេង�បៃនមូលប្រតអចជួញដូរ 

បានែដល្រត�វភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម និង ្រត�វបានចុះហត�េលខេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 ៣-២ ករជនំសួមលូប្រត 

  េនអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងជំនួសមលូប្រតមយួ 

េដយមលូប្រតមយួេទៀតបាន ។ ករ្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយលក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ 

េហយដចខ់តមនិ្រត�វសន�តេដយភាគីែតមា� ងេឡយ ។ 

  កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះគឺជាករផា� ស់ប�ូរមូលប្រតែដលបានលកពី់ដបំូង េដយមូលប្រតែដលមាន 

លក�ណៈនងិតៃម�េសដ�កចិ�្របហក្់របែហលគា�  យ៉ាងេហចណាស់កស៏មមូលេទនឹងមូលប្រតែដល្រត�វបាន 

ផា� ស់ប�ូរេនាះែដរ ។ 

  ករជំនួស្រត�វបានេធ�េឡងេដយករ្របគល់មូលប្រតថ�ីេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីែដល្រត�វ្របគល់វញិនូវ

មូលប្រតែដលបានលកេ់លកដំបូងេទភាគីខ�ី្របាក ់ ។ ករជំនួសមូលប្រតមនិមានករបះ៉ពល់ខងផ�ូវច្បោប ់ ឬ

ខងកិច�សន្យោេទេលកត�កចិ�របស់ភាគីទងំពីរេឡយ។ កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះអចនាឱំ្យភាគីទងំពីរវយតៃម�

េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ និងែកត្រម�វម៉ាជនីេទតមេនាះ។ 

 

្របករ  ៤.- េហតុករណ៍ែដលមានឥទ�ិពលេលមូលប្រត ក�ងុេពលេធ�្របតបិត�កិរទទួលទិញវិញ 

 

  ជាវធិានករទូេទ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងនិងសន្យោថាមនិលក ់ ឬមនិទិញវញិនូវមូលប្រត ែដល 

អច្រត�វបានសងរេំលះ ឬសងជាគូប៉ុងេនក�ុងរយៈកលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េ្រកម កិច�សន្យោេមេនះ
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 - អ�កែថរក្សោ: ៖ ជាអន�រករហិីរ�� វត�ុ ឬស� បន័ហិរ�� វត�ុ ែដលផ�ល់េសវែថរក្សោសុវត�ិភាព ឧបករណ៍

អចជួញដូរបាន ។ អ�កែថរក្សោបំេពញតួនាទីក�ុងនាម និងអនុវត�តមប�� របស់មា� ស់ឧបករណ៍ ។ អ�កែថរក្សោ

មនិ្រត�វលកឧ់បករណ៍អចជយួ ដូរបានែដលបានដកេ់ផ� េដយគា� នប�� ជាផ�ូវករពីមា� ស់គណនីេឡយ ។ 

 

្របករ ៣.- មូលប្រតអចទទលួយកបាន/ ករជំនសួមលូប្រត 

 ៣-១ មលូប្រតអចទទលួបាន (Eligible Security) 

 េដម្បអីចេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេមបាន មូលប្រតែដល្រត�វលក ់ ឬ

ទិញ្រតឡបវ់ញិ្រត�វែតសិ�តក�ុងទ្រមងជ់ាឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបាន េដយមានកំណតនូ់វកលវសន

ដូចជា លិខិតែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បណ័� បណុំលរយៈេពលមធ្យម មូលប្រត និងស�� បណ័�  

ែតមនិរបប់��ូ លនូវភាគហុ៊ន និងឧបករណ៍ជួយ ដូរមានលក�ណៈជាកូនកត ់ (Hybrid) ្រពមទងំឧបករណ៍

បំណុលអចជួញដូរបានមនិមានកំណតក់លវសន ឬមលូប្រតែដលបានដកករ្របាកម់យួចំែណក (Stripped or 

perpetual debt instrument) ។ 

 មូលប្័រតអចជួញដូរបានេនាះ ្រត�វែតបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរសច្់របាកង់យ្រស�ល អចជា

ទីផ្សោរែដលបានេរៀបចំ ឬទីផ្សោររលំងប�� រ (OTC) េដយមានករកំណតៃ់ថ� (Price quotation) ្របចៃំថ�ែដល 

េធ�ឱ្យងយ្រស�លទទួលបានេដយភាគីទងំពីរ ។ ភាគទីងំពីរ អចបេង�តប�� ីសេង�បៃនមូលប្រតអចជួញដូរ 

បានែដល្រត�វភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម និង ្រត�វបានចុះហត�េលខេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 ៣-២ ករជនំសួមលូប្រត 

  េនអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងជំនួសមលូប្រតមយួ 

េដយមលូប្រតមយួេទៀតបាន ។ ករ្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយលក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ 

េហយដចខ់តមនិ្រត�វសន�តេដយភាគីែតមា� ងេឡយ ។ 

  កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះគឺជាករផា� ស់ប�ូរមូលប្រតែដលបានលកពី់ដបំូង េដយមូលប្រតែដលមាន 

លក�ណៈនងិតៃម�េសដ�កចិ�្របហក្់របែហលគា�  យ៉ាងេហចណាស់កស៏មមូលេទនឹងមូលប្រតែដល្រត�វបាន 

ផា� ស់ប�ូរេនាះែដរ ។ 

  ករជំនួស្រត�វបានេធ�េឡងេដយករ្របគល់មូលប្រតថ�ីេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីែដល្រត�វ្របគល់វញិនូវ

មូលប្រតែដលបានលកេ់លកដំបូងេទភាគីខ�ី្របាក ់ ។ ករជំនួសមូលប្រតមនិមានករបះ៉ពល់ខងផ�ូវច្បោប ់ ឬ

ខងកិច�សន្យោេទេលកត�កចិ�របស់ភាគីទងំពីរេឡយ។ កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះអចនាឱំ្យភាគីទងំពីរវយតៃម�

េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ និងែកត្រម�វម៉ាជីនេទតមេនាះ។ 

 

្របករ  ៤.- េហតុករណ៍ែដលមានឥទ�ិពលេលមូលប្រត ក�ងុេពលេធ�្របតបិត�កិរទទួលទិញវិញ 

 

  ជាវធិានករទូេទ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងនិងសន្យោថាមនិលក ់ ឬមនិទិញវញិនូវមូលប្រត ែដល 

អច្រត�វបានសងរេំលះ ឬសងជាគូប៉ុងេនក�ុងរយៈកលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េ្រកម កិច�សន្យោេមេនះ
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ករជំនួស្រត�វែតមានករប�� កព់ីភាគីទងំពីរ េហយសិទ�ិៃនករជំនួសមនិ្រត�វកណំតេ់ដយភាគីែដលផ�ួចេផ�ម 

ករជំនួសេនាះេឡយ។ 

- ករជនំសួមលូប្រត ៖ ក�ុងអឡុំងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោ

េម ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតែដល្រត�វ្របគល់អចជាមូលប្រតេផ្សងេ្រកពីមូលប្រតែដលបានលក់

ដំបូង ។ ករជំនួសេនះ មនិ្រត�វេធ�េឡងេដយអ�កលកម់ូលប្រតជាឯកេតភាគីេឡយ ។ ភាគទីងំពីរ ្រត�វ 

យល់្រពម និងប�� កថ់ាមូលប្រតែដល្រត�វជំនួសេនាះអចទទួលយកបាន ។ តមវធិានជាទូេទ ករជំនួសែបប 

េនះ នឹងេធ�ឲ្យមានករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករ នងិែកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជីន ។  

- ករ្របគល់មលូប្រត ៖ ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម នាឲំ្យមានករេផ�រ

កម�សិទ�េិពញេលញេដយគា� នករររងំេលមូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ី ចបព់កីលបរេិច�ទទិញរហូតដល់កលវសន

ៃន្របតិបត�ិករ ។ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងប�� ីភាគីលកម់ូលប្រត ។ ជាទូេទ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ 

នាឲំ្យមានករេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីរក្សោមូលប្រតរបស់អ�កឲ្យខ�ី ែដលចង�ុលបង� ញេដយភាគីទិញមលូប្រត ។ 

កប៏៉ុែន� េដយសរ្របតបិត�កិរទិញយកវញិមានរយៈេពលខ�ី េហយករេផ�រមូលប្រតពកព់ន័� នឹងចណំាយ 

្របតិបត�ិករ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា ភាគីខ�ី្របាកអ់ចរក្សោទុកមូលប្រត ក�ុងនាមភាគីឲ្យខ�ីែដលទញិ 

មូលប្រតេនាះ ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគីខ�ី្របាកេ់ដរតួនាទជីាអ�កែថរក្សោមូលប្រត របស់ភាគីទិញ ។ ភាគខី�ី្របាក ់

្រត�វបានហមឃាតម់និឲ្យលកនូ់វមូលប្រតេនាះម�ងេទៀត ភាគីខ�ី្របាក ់ ្រត�វចុះកិច�ប�� ិកេនក�ុង ខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ និងកត្់រតជា្រទព្យសម្បត�ិេពញេលញរបស់ភាគីឲ្យខ�ី ។ ក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

ភាគីឲ្យខ�ីអចត្រម�វឲ្យភាគីខ�ី្របាក្់របគល់មូលប្រតតមសំេណ របស់ខ�ួន ។ េបអ�កខ�ី្របាក ់ មនិអច្របគល់ 

មូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ីេនាះេទ ករណីេនះ្រត�វបានចតទុ់កថា ជាេហតុករណ៍ខកខន ។ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

ជាេហតុករណ៍ខកខនមនិបានអនុវត�តមកិច�សន្យោផងែដរ ្របសិនេបភាគឲី្យខ�ីរកេឃញថាគា� នមូលប្រត 

ែដលបានលក ់ េហយករអះអងរបស់ភាគីខ�ី្របាកជ់ាេចតនាមនិេស� ះ្រតង ់ ក�ុងេគាលបំណងឆេបាកភាគី 

ឲ្យខ�ី្របាក ់និងេចតនាបំភន័�អពំីចរតិលក�ណៈតៃម� ឬអត�ិភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់។ 

- ហនភិយ័ៃនករទូទត ់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីលកម់ូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលករទូទតស់ង្របាក ់ េនេពលែដលខ�ួនបានេធ�ករេផ�រេដយមនិអចលបេ់ចលបាននូវមូលប្រតជាស� ពរ 

េទឲ្យភាគីទិញមូលប្រតរចួេហយ ។ 

- ហនភិយ័ៃនករ្របគល់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីទិញមូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលមូលប្រតេនេពលែដលខ�ួនបានេចញប�� ទូទតែ់ដលមនិអចលបេ់ចលបាន េដម្បសីង្របាកជ់ាស� ពរ

េទឱ្យភាគីលកម់ូលប្រតរចួេហយ ។ 

 - ករទូទតទ់ល់នងឹករ្របគល់ ៖  ជាករត្រម�វរបស់ភាគីទងំពីរ ែដលបាន្រពមេ្រព�ងេដម្បដីក់

លក�ខណ� េលករទូទតទ់ល់នឹងករ្របគល់េដយ្របសិទ�ភាព េដម្បលីបប់ំបាតនូ់វហនិភយ័ៃនករទូទត ់ នងិ

ហនិភយ័ៃនករ្របគល់ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ 
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  កប៏៉ុែន� េបមូលប្រត្រត�វបានសងជាគូប៉ុងេនក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ គូប៉ុង

េនាះ្រត�វែតបានសងេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ េលកែលងែតមានខែចងេផ្សងពីេនះ។ 

  េបមូលប្រត្រត�វបានសងរេំលះមនុកលវសនៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ជំនួសមូលប្រតអចជួញដូរបានសំរបក់របងរ់េំលះេនាះ។ បែន�មេលេនះ ្របសិនេបភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វែតសង 

មូលប្រតវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកេ់នាះ្រត�វេផ�រចំនួន្របាករ់េំលះែដលទទួលបានេនាះេទឱ្យភាគីខ�្ីរបាកេ់នេពលែដល

ករជំនួសមូលប្រត្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងគា� ។ 

 

្របករ ៥.- ករសេ្រមចេពញេលញ/ ករប�� កៃ់ន្របតិបត�ិករទទួលទញិវិញ 

 

  ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានចតទុ់កថាសេ្រមចេពញេលញេនេពលែដលភាគទីងំពីរបាន

្រពមេ្រព�ងគា� េលរល់ចរតិលក�ណៈៃន្របតបិត�ិករេនះ។ កប៏៉ុែន� ្របតិបត�ិករេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយ

លក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ។ កលបរេិច�ទែដលក�ុងេនាះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចរច និង

សេ្រមច គឺជាកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ (Transaction Date) ។ 

  ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រត�តពិនតិ្យឱ្យបានេលឿនបំផុតេលករប�� ក ់ ែដលេចញេដយភាគីមា� ងេទៀត 

េដម្បរីកឱ្យេឃញនូវភាពខុសគា�  និងកំហុសជាសក� នុពល ។ ភាគីទងំពីរេប�ជា� េដះ្រសយភាពខុសគា�  និង 

កំហុសទងំេនាះជាបនា� ន ់ េដយសុច�រតិនិងមតិ�ភាព។ ភាគីែដលេចញករប�� កខុ់ស្រត�វែតេចញករប�� កថ់�ី
េឡងវញិភា� ម ក�ុងករណីែដលប�� អច្រត�វបានេដះ្រសយេដយភាគីទងំពីរ។ េដម្បសី្រម�លដល់ករេដះ្រសយ

ទំនាស់ ភាគីទងំពីរេប�ជា� នឹងផ�ល់នងិផា� ស់ប�ូរ្រគបម់េធ្យោបាយជាភស�ុតងទងំអស់ដូចជា សក�ីប្រតជួញដូរ 

កំណត្់រត ករថតសេម�ង ប�� របស់ករយិាល័យជួរមខុេចញឱ្យេទករយិាល័យជួរេ្រកយ និងឯកសរេផ្សងៗ

េទៀតែដលយល់ថាចបំាច ់។ 

  ភាគីទងំពីរចតទុ់កថា រល់្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ្រត�វែតស�ិតេនេ្រកមកិច�សន្យោេម េលកែលង

ែតមានករប�� កេ់ផ្សងពីេនះ។ រល់្របតបិត�ិករទទួលទញិវញិរវងភាគីទងំពីរ្រត�វចតទុ់កថាជាសមាសធាតុៃន

សំណំុ្របតិបត�ិករែដល្រត�វែតបានទូទតស់របុ េនក�ុងករណីៃនករប��បក់ិច�សន្យោមុនកលកំណត ់ និងេដម្បី
គណនាចនំួនបណុំលសុទ�សរបុ ក�ុងេគាលបំណងកំណតនូ់វសមតុល្យចុងេ្រកយែដលភាគីមយួជំពកភ់ាគមីយួ

េទៀត ។ 

 

្របករ ៦.-: ករ្របគលន់ងិករេផ�រ មលូប្រត 

 

  ចបព់ីៃថ�ទិញរហូតដល់កលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វបានចតទុ់កថាជាមា� ស់កម�សិទ�ែិតមយួគត់

ៃនមូលប្រតែដល្រត�វបានលកឱ់្យខ�ួន ែដលជាកម�សិទ�ិគា� នករររងំេលមូលប្រតែដលបានទិញ។ ជាវធិានទូេទ 

ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីែថរក្សោមូលប្រតរបស់ភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬេទក�ុងគណនេីផ្សងេទៀតែដល

កំណតេ់ដយភាគឱី្យខ�ី្របាក។់ 
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 - អ�កែថរក្សោ: ៖ ជាអន�រករហិីរ�� វត�ុ ឬស� បន័ហិរ�� វត�ុ ែដលផ�ល់េសវែថរក្សោសុវត�ិភាព ឧបករណ៍

អចជួញដូរបាន ។ អ�កែថរក្សោបំេពញតួនាទីក�ុងនាម និងអនុវត�តមប�� របស់មា� ស់ឧបករណ៍ ។ អ�កែថរក្សោ

មនិ្រត�វលកឧ់បករណ៍អចជយួ ដូរបានែដលបានដកេ់ផ� េដយគា� នប�� ជាផ�ូវករពីមា� ស់គណនីេឡយ ។ 

 

្របករ ៣.- មូលប្រតអចទទលួយកបាន/ ករជំនសួមលូប្រត 

 ៣-១ មលូប្រតអចទទលួបាន (Eligible Security) 

 េដម្បអីចេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេមបាន មូលប្រតែដល្រត�វលក ់ ឬ

ទិញ្រតឡបវ់ញិ្រត�វែតសិ�តក�ុងទ្រមងជ់ាឧបករណ៍បំណុលអចជួញដូរបាន េដយមានកំណតនូ់វកលវសន

ដូចជា លិខិតែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បណ័� បណុំលរយៈេពលមធ្យម មូលប្រត និងស�� បណ័�  

ែតមនិរបប់��ូ លនូវភាគហុ៊ន និងឧបករណ៍ជួយ ដូរមានលក�ណៈជាកូនកត ់ (Hybrid) ្រពមទងំឧបករណ៍

បំណុលអចជួញដូរបានមនិមានកំណតក់លវសន ឬមលូប្រតែដលបានដកករ្របាកម់យួចំែណក (Stripped or 

perpetual debt instrument) ។ 

 មូលប្័រតអចជួញដូរបានេនាះ ្រត�វែតបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរសច្់របាកង់យ្រស�ល អចជា

ទីផ្សោរែដលបានេរៀបចំ ឬទីផ្សោររលំងប�� រ (OTC) េដយមានករកំណតៃ់ថ� (Price quotation) ្របចៃំថ�ែដល 

េធ�ឱ្យងយ្រស�លទទួលបានេដយភាគីទងំពីរ ។ ភាគទីងំពីរ អចបេង�តប�� ីសេង�បៃនមូលប្រតអចជួញដូរ 

បានែដល្រត�វភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម និង ្រត�វបានចុះហត�េលខេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 ៣-២ ករជនំសួមលូប្រត 

  េនអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងជំនួសមលូប្រតមយួ 

េដយមលូប្រតមយួេទៀតបាន ។ ករ្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយលក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ 

េហយដចខ់តមនិ្រត�វសន�តេដយភាគីែតមា� ងេឡយ ។ 

  កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះគឺជាករផា� ស់ប�ូរមូលប្រតែដលបានលកពី់ដបំូង េដយមូលប្រតែដលមាន 

លក�ណៈនងិតៃម�េសដ�កចិ�្របហក្់របែហលគា�  យ៉ាងេហចណាស់កស៏មមូលេទនឹងមូលប្រតែដល្រត�វបាន 

ផា� ស់ប�ូរេនាះែដរ ។ 

  ករជំនួស្រត�វបានេធ�េឡងេដយករ្របគល់មូលប្រតថ�ីេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីែដល្រត�វ្របគល់វញិនូវ

មូលប្រតែដលបានលកេ់លកដំបូងេទភាគីខ�ី្របាក ់ ។ ករជំនួសមូលប្រតមនិមានករបះ៉ពល់ខងផ�ូវច្បោប ់ ឬ

ខងកិច�សន្យោេទេលកត�កចិ�របស់ភាគីទងំពីរេឡយ។ កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះអចនាឱំ្យភាគីទងំពីរវយតៃម�

េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ និងែកត្រម�វម៉ាជីនេទតមេនាះ។ 

 

្របករ  ៤.- េហតុករណ៍ែដលមានឥទ�ិពលេលមូលប្រត ក�ងុេពលេធ�្របតបិត�កិរទទួលទិញវិញ 

 

  ជាវធិានករទូេទ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងនិងសន្យោថាមនិលក ់ ឬមនិទិញវញិនូវមូលប្រត ែដល 

អច្រត�វបានសងរេំលះ ឬសងជាគូប៉ុងេនក�ុងរយៈកលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េ្រកម កិច�សន្យោេមេនះ

េឡយ។ 
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អចជួញដូរបាន ។ អ�កែថរក្សោបំេពញតួនាទីក�ុងនាម និងអនុវត�តមប�� របស់មា� ស់ឧបករណ៍ ។ អ�កែថរក្សោ

មនិ្រត�វលកឧ់បករណ៍អចជយួ ដូរបានែដលបានដកេ់ផ� េដយគា� នប�� ជាផ�ូវករពីមា� ស់គណនីេឡយ ។ 

 

្របករ ៣.- មូលប្រតអចទទលួយកបាន/ ករជំនសួមលូប្រត 

 ៣-១ មលូប្រតអចទទលួបាន (Eligible Security) 

 េដម្បអីចេធ�្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេមបាន មូលប្រតែដល្រត�វលក ់ ឬ

ទិញ្រតឡបវ់ញិ្រត�វែតសិ�តក�ុងទ្រមងជ់ាឧបករណ៍បណុំលអចជួញដូរបាន េដយមានកំណតនូ់វកលវសន

ដូចជា លិខិតែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បណ័� បណុំលរយៈេពលមធ្យម មូលប្រត និងស�� បណ័�  

ែតមនិរបប់��ូ លនូវភាគហុ៊ន និងឧបករណ៍ជួយ ដូរមានលក�ណៈជាកូនកត ់ (Hybrid) ្រពមទងំឧបករណ៍

បំណុលអចជួញដូរបានមនិមានកំណតក់លវសន ឬមលូប្រតែដលបានដកករ្របាកម់យួចំែណក (Stripped or 

perpetual debt instrument) ។ 

 មូលប្័រតអចជួញដូរបានេនាះ ្រត�វែតបានជួញដូរេនក�ុងទីផ្សោរសច្់របាកង់យ្រស�ល អចជា

ទីផ្សោរែដលបានេរៀបចំ ឬទីផ្សោររលំងប�� រ (OTC) េដយមានករកំណតៃ់ថ� (Price quotation) ្របចៃំថ�ែដល 

េធ�ឱ្យងយ្រស�លទទួលបានេដយភាគីទងំពីរ ។ ភាគទីងំពីរ អចបេង�តប�� ីសេង�បៃនមូលប្រតអចជួញដូរ 

បានែដល្រត�វភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម និង ្រត�វបានចុះហត�េលខេដយភាគីទងំពីរ ។ 

 ៣-២ ករជនំសួមលូប្រត 

  េនអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងជំនួសមលូប្រតមយួ 

េដយមលូប្រតមយួេទៀតបាន ។ ករ្រពមេ្រព�ងេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយលក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ 

េហយដចខ់តមនិ្រត�វសន�តេដយភាគីែតមា� ងេឡយ ។ 

  កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះគឺជាករផា� ស់ប�ូរមូលប្រតែដលបានលកពី់ដបំូង េដយមូលប្រតែដលមាន 

លក�ណៈនងិតៃម�េសដ�កិច�្របហក្់របែហលគា�  យ៉ាងេហចណាស់កស៏មមូលេទនឹងមូលប្រតែដល្រត�វបាន 

ផា� ស់ប�ូរេនាះែដរ ។ 

  ករជំនួស្រត�វបានេធ�េឡងេដយករ្របគល់មូលប្រតថ�ីេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីែដល្រត�វ្របគល់វញិនូវ

មូលប្រតែដលបានលកេ់លកដំបូងេទភាគីខ�ី្របាក ់ ។ ករជំនួសមូលប្រតមនិមានករបះ៉ពល់ខងផ�ូវច្បោប ់ ឬ

ខងកិច�សន្យោេទេលកត�កិច�របស់ភាគីទងំពីរេឡយ។ កប៏៉ុែន� ករជំនួសេនះអចនាឱំ្យភាគីទងំពីរវយតៃម�

េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ និងែកត្រម�វម៉ាជីនេទតមេនាះ។ 

 

្របករ  ៤.- េហតុករណ៍ែដលមានឥទ�ិពលេលមូលប្រត ក�ងុេពលេធ�្របតបិត�កិរទទួលទិញវិញ 

 

  ជាវធិានករទូេទ ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងនិងសន្យោថាមនិលក ់ ឬមនិទិញវញិនូវមូលប្រត ែដល 

អច្រត�វបានសងរេំលះ ឬសងជាគូប៉ុងេនក�ុងរយៈកលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េ្រកម កិច�សន្យោេមេនះ

េឡយ។ 
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ករជំនួស្រត�វែតមានករប�� កព់ីភាគីទងំពីរ េហយសិទ�ិៃនករជំនួសមនិ្រត�វកណំតេ់ដយភាគីែដលផ�ួចេផ�ម 

ករជំនួសេនាះេឡយ។ 

- ករជនំសួមលូប្រត ៖ ក�ុងអឡុំងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោ

េម ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតែដល្រត�វ្របគល់អចជាមូលប្រតេផ្សងេ្រកពីមូលប្រតែដលបានលក់

ដំបូង ។ ករជំនួសេនះ មនិ្រត�វេធ�េឡងេដយអ�កលកម់ូលប្រតជាឯកេតភាគីេឡយ ។ ភាគទីងំពីរ ្រត�វ 

យល់្រពម និងប�� កថ់ាមូលប្រតែដល្រត�វជំនួសេនាះអចទទួលយកបាន ។ តមវធិានជាទូេទ ករជំនួសែបប 

េនះ នឹងេធ�ឲ្យមានករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�ិករ នងិែកត្រម�វេឡងវញិនូវម៉ាជីន ។  

- ករ្របគល់មលូប្រត ៖ ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម នាឲំ្យមានករេផ�រ

កម�សិទ�េិពញេលញេដយគា� នករររងំេលមូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ី ចបព់កីលបរេិច�ទទិញរហូតដល់កលវសន

ៃន្របតិបត�ិករ ។ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ ្រត�វែតកត្់រតក�ុងប�� ីភាគីលកម់ូលប្រត ។ ជាទូេទ ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ 

នាឲំ្យមានករេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីរក្សោមូលប្រតរបស់អ�កឲ្យខ�ី ែដលចង�ុលបង� ញេដយភាគីទិញមលូប្រត ។ 

កប៏៉ុែន� េដយសរ្របតបិត�កិរទិញយកវញិមានរយៈេពលខ�ី េហយករេផ�រមូលប្រតពកព់ន័� នឹងចណំាយ 

្របតិបត�ិករ ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា ភាគីខ�ី្របាកអ់ចរក្សោទុកមូលប្រត ក�ុងនាមភាគីឲ្យខ�ីែដលទញិ 

មូលប្រតេនាះ ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគីខ�ី្របាកេ់ដរតួនាទជីាអ�កែថរក្សោមូលប្រត របស់ភាគីទិញ ។ ភាគខី�ី្របាក ់

្រត�វបានហមឃាតម់និឲ្យលកនូ់វមូលប្រតេនាះម�ងេទៀត ភាគីខ�ី្របាក ់ ្រត�វចុះកិច�ប�� ិកេនក�ុង ខ�ងេ់្រកតរង 

តុល្យករ និងកត្់រតជា្រទព្យសម្បត�ិេពញេលញរបស់ភាគីឲ្យខ�ី ។ ក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ 

ភាគីឲ្យខ�ីអចត្រម�វឲ្យភាគីខ�ី្របាក្់របគល់មូលប្រតតមសំេណ របស់ខ�ួន ។ េបអ�កខ�ី្របាក ់ មនិអច្របគល់ 

មូលប្រតេទឲ្យភាគីឲ្យខ�ីេនាះេទ ករណីេនះ្រត�វបានចតទុ់កថា ជាេហតុករណ៍ខកខន ។ ្រត�វបានចតទុ់កថា 

ជាេហតុករណ៍ខកខនមនិបានអនុវត�តមកិច�សន្យោផងែដរ ្របសិនេបភាគឲី្យខ�ីរកេឃញថាគា� នមូលប្រត 

ែដលបានលក ់ េហយករអះអងរបស់ភាគីខ�ី្របាកជ់ាេចតនាមនិេស� ះ្រតង ់ ក�ុងេគាលបំណងឆេបាកភាគី 

ឲ្យខ�ី្របាក ់និងេចតនាបំភន័�អពីំចរតិលក�ណៈតៃម� ឬអត�ិភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់។ 

- ហនភិយ័ៃនករទូទត ់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីលកម់ូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលករទូទតស់ង្របាក ់ េនេពលែដលខ�ួនបានេធ�ករេផ�រេដយមនិអចលបេ់ចលបាននូវមូលប្រតជាស� ពរ 

េទឲ្យភាគីទិញមូលប្រតរចួេហយ ។ 

- ហនភិយ័ៃនករ្របគល់ ៖ ជាហនិភយ័ែដលេកតេឡងចំេពះភាគីទិញមូលប្រត េដយមនិបាន

ទទួលមូលប្រតេនេពលែដលខ�ួនបានេចញប�� ទូទតែ់ដលមនិអចលបេ់ចលបាន េដម្បសីង្របាកជ់ាស� ពរ

េទឱ្យភាគីលកម់ូលប្រតរចួេហយ ។ 

 - ករទូទតទ់ល់នងឹករ្របគល់ ៖  ជាករត្រម�វរបស់ភាគីទងំពីរ ែដលបាន្រពមេ្រព�ងេដម្បដីក់

លក�ខណ� េលករទូទតទ់ល់នឹងករ្របគល់េដយ្របសិទ�ភាព េដម្បលីបប់ំបាតនូ់វហនិភយ័ៃនករទូទត ់ នងិ

ហនិភយ័ៃនករ្របគល់ពកព់ន័�នឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ។ 
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  កប៏៉ុែន� េបមូលប្រត្រត�វបានសងជាគូប៉ុងេនក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ គូប៉ុង

េនាះ្រត�វែតបានសងេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ េលកែលងែតមានខែចងេផ្សងពីេនះ។ 

  េបមូលប្រត្រត�វបានសងរេំលះមនុកលវសនៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ជំនួសមូលប្រតអចជួញដូរបានសំរបក់របងរ់េំលះេនាះ។ បែន�មេលេនះ ្របសិនេបភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វែតសង 

មូលប្រតវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកេ់នាះ្រត�វេផ�រចំនួន្របាករ់េំលះែដលទទួលបានេនាះេទឱ្យភាគីខ�្ីរបាកេ់នេពលែដល

ករជំនួសមូលប្រត្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងគា� ។ 

 

្របករ ៥.- ករសេ្រមចេពញេលញ/ ករប�� កៃ់ន្របតិបត�ិករទទួលទញិវិញ 

 

  ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានចតទុ់កថាសេ្រមចេពញេលញេនេពលែដលភាគីទងំពីរបាន

្រពមេ្រព�ងគា� េលរល់ចរតិលក�ណៈៃន្របតបិត�ិករេនះ។ កប៏៉ុែន� ្របតិបត�ិករេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយ

លក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ។ កលបរេិច�ទែដលក�ុងេនាះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចរច និង

សេ្រមច គឺជាកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ (Transaction Date) ។ 

  ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រត�តពិនតិ្យឱ្យបានេលឿនបំផុតេលករប�� ក ់ ែដលេចញេដយភាគីមា� ងេទៀត 

េដម្បរីកឱ្យេឃញនូវភាពខុសគា�  និងកំហុសជាសក� នុពល ។ ភាគីទងំពីរេប�ជា� េដះ្រសយភាពខុសគា�  និង 

កំហុសទងំេនាះជាបនា� ន ់ េដយសុច�រតិនិងមតិ�ភាព។ ភាគីែដលេចញករប�� កខុ់ស្រត�វែតេចញករប�� កថ់�ី
េឡងវញិភា� ម ក�ុងករណីែដលប�� អច្រត�វបានេដះ្រសយេដយភាគីទងំពីរ។ េដម្បសី្រម�លដល់ករេដះ្រសយ

ទំនាស់ ភាគីទងំពីរេប�ជា� នឹងផ�ល់នងិផា� ស់ប�ូរ្រគបម់េធ្យោបាយជាភស�ុតងទងំអស់ដូចជា សក�ីប្រតជួញដូរ 

កំណត្់រត ករថតសេម�ង ប�� របស់ករយិាល័យជួរមខុេចញឱ្យេទករយិាល័យជួរេ្រកយ និងឯកសរេផ្សងៗ

េទៀតែដលយល់ថាចបំាច ់។ 

  ភាគីទងំពីរចតទុ់កថា រល់្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ្រត�វែតស�ិតេនេ្រកមកិច�សន្យោេម េលកែលង

ែតមានករប�� កេ់ផ្សងពីេនះ។ រល់្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិរវងភាគីទងំពីរ្រត�វចតទុ់កថាជាសមាសធាតុៃន

សំណំុ្របតិបត�ិករែដល្រត�វែតបានទូទតស់របុ េនក�ុងករណីៃនករប��បក់ិច�សន្យោមុនកលកំណត ់ និងេដម្បី
គណនាចនំួនបណុំលសុទ�សរបុ ក�ុងេគាលបំណងកំណតនូ់វសមតុល្យចុងេ្រកយែដលភាគីមយួជំពកភ់ាគមីយួ

េទៀត ។ 

 

្របករ ៦.-: ករ្របគលន់ងិករេផ�រ មលូប្រត 

 

  ចបព់ីៃថ�ទិញរហូតដល់កលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វបានចតទុ់កថាជាមា� ស់កម�សិទ�ែិតមយួគត់

ៃនមូលប្រតែដល្រត�វបានលកឱ់្យខ�ួន ែដលជាកម�សិទ�ិគា� នករររងំេលមូលប្រតែដលបានទិញ។ ជាវធិានទូេទ 

ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីែថរក្សោមូលប្រតរបស់ភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬេទក�ុងគណនេីផ្សងេទៀតែដល

កំណតេ់ដយភាគីឱ្យខ�ី្របាក។់ 
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  េនកលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វ្របគល់មូលប្រតេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ រឯីភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ទូទតស់ងនូវចំនួន្របាកៃ់ថ�ទញិវញិដូចែដលបាន្រពមេ្រព�ង រមួទងំករ្របាកប់ង�រក�ុងអំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករ

េទភាគីឱ្យខ�ី្របាក។់ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតមនិចបំាចេ់ផ�រេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីកប៏ាន។ ក�ុងកលៈេទសៈ

េនះ ភាគីខ�ី្របាកអ់ចេដរតជួាអ�កែថរក្សោមលូប្រតជំនួសភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬភាគីទិញមលូប្រត ។ ប៉ុែន� ករេផ�រកម�

សិទ�ិ្រត�វែតកត្់រតេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគីខ�ី្របាក ់ ឬភាគលីកម់ូលប្រត និងកត្់រតផងែដរេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគី
ឱ្យខ�ី ឬភាគីទិញមូលប្រត។ េលសពីេនះ ករសន្យោថាទិញមកវញិ ឬលកេ់ទវញិ នូវមូលប្រត្រត�វែតកត្់រតក�ុង

ខ�ងេ់្រកតរង តុល្យករ តមៃថ�ទិញ និងលកវ់ញិែដលបាន្រពមេ្រព�ង។ 

  ក�ុងនាមជាអ�កែថរក្សោមូលប្រតឱ្យភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ភាគីខ�្ីរបាក្់រត�វបានហមឃាតម់និ ឱ្យលក ់

មូលប្រតេនាះម�ងេទៀត េដយគា� នករ្រពមេ្រព�ងជាមុនជាមយួភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ក�ុងករជំនួសមូលប្រតេនាះ

េឡយ។ ក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកអ់ចទមទរ ឱ្យ្របគល់មូលប្រតេនេពល

ណាកប៏ាន េដយជូនដណឹំងអំពីករទមទរេនាះ និងផ�ល់ប�� ច្បោស់លស់អំពីគណនីែដលមូលប្រតេនាះ្រត�វ

េផ�រចូល។ 

 

្របករ ៧.- ករមិនទទូត់ ករមិន្របគល ់ ករ្របគលទ់លន់ងឹករទូទត ់ ករពិន័យតម
កិច�សន្យោ 

 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់េសវ្របគល់ទល់នឹងករទូទត ់ េនទីកែន�ង និងេនេពល

ណាែដលមានេសវេនាះ េដម្បកីរពរហនិភយ័ៃនករ្របគល់ឬករទូទត។់ 

  រល់ករមនិទូទត ់ឬមនិ្របគល់មូលប្រតឱ្យទនេ់ពល និងអនុេលមតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពម

េ្រព�ងពីមុន ឬេសចក�ីជូនដណឹំងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ៃនករខកខន ។ េហតុ

ករណ៍ៃនករខកខនណាមយួនឹងនាេំទដល់ករប��បម់ុនកលកំណតនូ់វរល់្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដល

ស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម េហយនឹងនាដំល់ករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�កិរទងំអស់េនៃថ�ែដលខកខន 

េដម្បកីំណតច់ំនួនសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតម់េធ្យោបាយសម្រសបណាមយួែដលអចេធ�េទបាន 

រមួទងំមេធ្យោបាយទមទរបណុំលមុនេពលដំេណ រករក្សយ័ធនេនតុលករ ។ 

  កប៏៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំ ណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��

េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុ ៃនករខកខន ្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគី
មា� ងេទៀត ប�� កអ់ំពមីូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៍ានអំព ី ៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬករ្របគល់

មូលប្រត ។ 
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  េនកលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វ្របគល់មូលប្រតេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ រឯីភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ទូទតស់ងនូវចំនួន្របាកៃ់ថ�ទញិវញិដូចែដលបាន្រពមេ្រព�ង រមួទងំករ្របាកប់ង�រក�ុងអំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករ

េទភាគីឱ្យខ�ី្របាក។់ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតមនិចបំាចេ់ផ�រេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីកប៏ាន។ ក�ុងកលៈេទសៈ

េនះ ភាគីខ�ី្របាកអ់ចេដរតជួាអ�កែថរក្សោមលូប្រតជំនួសភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬភាគីទិញមលូប្រត ។ ប៉ុែន� ករេផ�រកម�

សិទ�ិ្រត�វែតកត្់រតេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគីខ�ី្របាក ់ ឬភាគលីកម់ូលប្រត និងកត្់រតផងែដរេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគី
ឱ្យខ�ី ឬភាគីទិញមូលប្រត។ េលសពីេនះ ករសន្យោថាទិញមកវញិ ឬលកេ់ទវញិ នូវមូលប្រត្រត�វែតកត្់រតក�ុង

ខ�ងេ់្រកតរង តុល្យករ តមៃថ�ទិញ និងលកវ់ញិែដលបាន្រពមេ្រព�ង។ 

  ក�ុងនាមជាអ�កែថរក្សោមលូប្រតឱ្យភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ភាគីខ�្ីរបាក្់រត�វបានហមឃាតម់និ ឱ្យលក ់

មូលប្រតេនាះម�ងេទៀត េដយគា� នករ្រពមេ្រព�ងជាមុនជាមយួភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ក�ុងករជំនួសមូលប្រតេនាះ

េឡយ។ ក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកអ់ចទមទរ ឱ្យ្របគល់មូលប្រតេនេពល

ណាកប៏ាន េដយជូនដណឹំងអំពីករទមទរេនាះ និងផ�ល់ប�� ច្បោស់លស់អំពីគណនីែដលមូលប្រតេនាះ្រត�វ

េផ�រចូល។ 

 

្របករ ៧.- ករមិនទទូត់ ករមិន្របគល ់ ករ្របគលទ់លន់ងឹករទូទត ់ ករពិន័យតម
កិច�សន្យោ 

 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់េសវ្របគល់ទល់នឹងករទូទត ់ េនទីកែន�ង និងេនេពល

ណាែដលមានេសវេនាះ េដម្បកីរពរហនិភយ័ៃនករ្របគល់ឬករទូទត។់ 

  រល់ករមនិទូទត ់ឬមនិ្របគល់មូលប្រតឱ្យទនេ់ពល និងអនុេលមតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពម

េ្រព�ងពីមុន ឬេសចក�ីជូនដណឹំងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ៃនករខកខន ។ េហតុ

ករណ៍ៃនករខកខនណាមយួនឹងនាេំទដល់ករប��បម់ុនកលកំណតនូ់វរល់្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដល

ស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម េហយនឹងនាដំល់ករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�កិរទងំអស់េនៃថ�ែដលខកខន 

េដម្បកីំណតច់ំនួនសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតម់េធ្យោបាយសម្រសបណាមយួែដលអចេធ�េទបាន 

រមួទងំមេធ្យោបាយទមទរបណុំលមុនេពលដំេណ រករក្សយ័ធនេនតុលករ ។ 

  កប៏៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំ ណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��

េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុ ៃនករខកខន ្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគី
មា� ងេទៀត ប�� កអ់ំពមីូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៍ានអំព ី ៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬករ្របគល់

មូលប្រត ។ 
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  កប៏៉ុែន� េបមូលប្រត្រត�វបានសងជាគូប៉ុងេនក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ គូប៉ុង

េនាះ្រត�វែតបានសងេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ េលកែលងែតមានខែចងេផ្សងពីេនះ។ 

  េបមូលប្រត្រត�វបានសងរេំលះមនុកលវសនៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ជំនួសមូលប្រតអចជួញដូរបានសំរបក់របងរ់េំលះេនាះ។ បែន�មេលេនះ ្របសិនេបភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វែតសង 

មូលប្រតវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកេ់នាះ្រត�វេផ�រចំនួន្របាករ់េំលះែដលទទួលបានេនាះេទឱ្យភាគីខ�្ីរបាកេ់នេពលែដល

ករជំនួសមូលប្រត្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងគា� ។ 

 

្របករ ៥.- ករសេ្រមចេពញេលញ/ ករប�� កៃ់ន្របតិបត�ិករទទួលទញិវិញ 

 

  ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានចតទុ់កថាសេ្រមចេពញេលញេនេពលែដលភាគីទងំពីរបាន

្រពមេ្រព�ងគា� េលរល់ចរតិលក�ណៈៃន្របតបិត�ិករេនះ។ កប៏៉ុែន� ្របតិបត�ិករេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយ

លក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ។ កលបរេិច�ទែដលក�ុងេនាះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចរច និង

សេ្រមច គឺជាកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ (Transaction Date) ។ 

  ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រត�តពិនតិ្យឱ្យបានេលឿនបំផុតេលករប�� ក ់ ែដលេចញេដយភាគីមា� ងេទៀត 

េដម្បរីកឱ្យេឃញនូវភាពខុសគា�  និងកំហុសជាសក� នុពល ។ ភាគីទងំពីរេប�ជា� េដះ្រសយភាពខុសគា�  និង 

កំហុសទងំេនាះជាបនា� ន ់ េដយសុច�រតិនិងមតិ�ភាព។ ភាគីែដលេចញករប�� កខុ់ស្រត�វែតេចញករប�� កថ់�ី
េឡងវញិភា� ម ក�ុងករណីែដលប�� អច្រត�វបានេដះ្រសយេដយភាគីទងំពីរ។ េដម្បសី្រម�លដល់ករេដះ្រសយ

ទំនាស់ ភាគីទងំពីរេប�ជា� នឹងផ�ល់នងិផា� ស់ប�ូរ្រគបម់េធ្យោបាយជាភស�ុតងទងំអស់ដូចជា សក�ីប្រតជួញដូរ 

កំណត្់រត ករថតសេម�ង ប�� របស់ករយិាល័យជួរមខុេចញឱ្យេទករយិាល័យជួរេ្រកយ និងឯកសរេផ្សងៗ

េទៀតែដលយល់ថាចបំាច ់។ 

  ភាគីទងំពីរចតទុ់កថា រល់្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ្រត�វែតស�ិតេនេ្រកមកិច�សន្យោេម េលកែលង

ែតមានករប�� កេ់ផ្សងពីេនះ។ រល់្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិរវងភាគីទងំពីរ្រត�វចតទុ់កថាជាសមាសធាតុៃន

សំណំុ្របតិបត�ិករែដល្រត�វែតបានទូទតស់របុ េនក�ុងករណីៃនករប��បក់ិច�សន្យោមុនកលកំណត ់ និងេដម្បី
គណនាចនំួនបណុំលសុទ�សរបុ ក�ុងេគាលបំណងកំណតនូ់វសមតុល្យចុងេ្រកយែដលភាគីមយួជំពកភ់ាគមីយួ

េទៀត ។ 

 

្របករ ៦.-: ករ្របគលន់ងិករេផ�រ មលូប្រត 

 

  ចបព់ីៃថ�ទិញរហូតដល់កលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វបានចតទុ់កថាជាមា� ស់កម�សិទ�ែិតមយួគត់

ៃនមូលប្រតែដល្រត�វបានលកឱ់្យខ�ួន ែដលជាកម�សិទ�ិគា� នករររងំេលមូលប្រតែដលបានទិញ។ ជាវធិានទូេទ 

ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីែថរក្សោមូលប្រតរបស់ភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬេទក�ុងគណនេីផ្សងេទៀតែដល

កំណតេ់ដយភាគីឱ្យខ�ី្របាក។់ 

790

  េនេពលែដលករខកខនែដលបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�ិករ បង�ឱ្យមានករយឺតយ៉ាវ និងករ

ខតបងខ់ងហិរ�� វត�ុជាបន�បនា� ប ់ឬៃថ�ឱកស ភាគីទងំពីរ្រត�វ្របឹងែ្របងេដះ្រសយប��  និង្រពមេ្រព�ងគា� េល
ករពិនយ័សម្រសប សំេដទូទតស់ងករខូចខតែដលេកតេឡងចំេពះភាគីណាមយួ ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគតិទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�កិរេដយមនិគិតដល់ប��  អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគណីាមយួជបួ្របទះ ។ 

 

្របករ ៨.- ករតមដនហនភិយ័ឥណទន ឬ ហនភិយ័គូភាគី ម៉ាជីន (Margins) ែហខ៊ត ់   
(Haircuts) ខសម៉ាជីន (Cash Margins) ម៉ាជីនខល (Margin Calls) 

 
  េដយមលូប្រតជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� តៃម�ៃនមលូប្រតែដលបានលកអ់ចនឹងែ្រប្រប�លក�ុង 

អំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលបណា� លឱ្យមានករែ្រប្រប�លនូវស� នភាពហនិភយ័ ឥណទនឬ

ហនិភយ័គូភាគី ។ 

  េដម្បកីតប់ន�យជាអតិបរមានូវហនិភយ័ៃនករខតបងខ់ងេសដ�កិច�េល្របាកេ់ដម ក�ុងករណី

ែដលមានេហតុករណ៍ៃនករខកខន ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់នូវដំេណ រករកត ់ បន�យហនិភយ័

េដយេផ�រម៉ាជីន ែហ៊ខត ់ខសម៉ាជីន ម៉ាយជីនខល និងេធ�សំវធិានធនមូលប្រត បែន�មែដលត្រម�វេដយករែក

ត្រម�វែហ៊ខត ់ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេមេនះ ។ 

  មុននឹងេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រពមេ្រព�ងគា� េលលក�ខណ�  វធិីស�ស� 

កំណតៃ់ថ� ៃថ�េគាល ឬករកំណតត់ៃម� (Quotation) ភាពញឹកញាប ់ (Frequency) កំរតិកំណត ់ (Threshold) 

ជ្រម�ញ្របសិទ�ភាពទូទតៃ់នម៉ាជីនខល និងធាតុសំខន់ៗ ដៃទេទៀត ក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ

ករ្រពមេ្រព�ង និងករប�� កច់បំាចក់�ុងករអនុវត�េគាលេដកតប់ន�យហនិភយ័ ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ។ 

  តៃម�េសដ�កិច�របស់្របតបិត�កិរទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម ្រត�វែតបាន កំណត់

មយួៗេដយែឡកពីគា�  និង្រត�វែតបាន្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ ចំននួៃនម៉ាជនីចុងេ្រកយ ្រត�វបានកណំត់

េដយបូកសរបុនូវតៃម�អវជិ�មាន និងតៃម�េសដ�កចិ�របស់្របតិបត�ិករនីមយួៗ េដម្បទីទួលបាននូវចំនួនែតមយួ

ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតត់មរយៈម៉ាជីនបែន�មក�ុងទ្រមងជ់ាករលកម់ូលប្រតបែន�ម ឬករទូទតជ់ាខសម៉ាជីន ។ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េលក្រមតិកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោ េបហួសក្រមតិកណំតេ់នះភាគី
ទងំពីរនឹងជ្រម�ញករទូទត្់របកបេដយ្របសិទ�ិភាពនូវម៉ាជីនខល ។ 

  ករខកខនមនិបានទូទតខ់សម៉ាជីន ឬករ្របគល់មូលប្រតបែន�ម េដយេយាងេទេលករែក

ត្រម�វៃនខសម៉ាជីន នងិ/ឬម៉ាជីនមូលប្រតឱ្យទនេ់ពល េដយអនុេលមតមលក�ខណ�  ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ពីមុន ឬេសចក�ីជូនដំណឹងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ខកខន ។ 

  កប៍៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��

792



811

  េនកលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វ្របគល់មូលប្រតេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ រឯីភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ទូទតស់ងនូវចំនួន្របាកៃ់ថ�ទញិវញិដូចែដលបាន្រពមេ្រព�ង រមួទងំករ្របាកប់ង�រក�ុងអំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករ

េទភាគីឱ្យខ�ី្របាក។់ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតមនិចបំាចេ់ផ�រេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីកប៏ាន។ ក�ុងកលៈេទសៈ

េនះ ភាគីខ�ី្របាកអ់ចេដរតជួាអ�កែថរក្សោមលូប្រតជំនួសភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬភាគីទិញមលូប្រត ។ ប៉ុែន� ករេផ�រកម�

សិទ�ិ្រត�វែតកត្់រតេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគីខ�ី្របាក ់ ឬភាគលីកម់ូលប្រត និងកត្់រតផងែដរេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគី
ឱ្យខ�ី ឬភាគីទិញមូលប្រត។ េលសពីេនះ ករសន្យោថាទិញមកវញិ ឬលកេ់ទវញិ នូវមូលប្រត្រត�វែតកត្់រតក�ុង

ខ�ងេ់្រកតរង តុល្យករ តមៃថ�ទិញ និងលកវ់ញិែដលបាន្រពមេ្រព�ង។ 

  ក�ុងនាមជាអ�កែថរក្សោមលូប្រតឱ្យភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ភាគីខ�្ីរបាក្់រត�វបានហមឃាតម់និ ឱ្យលក ់

មូលប្រតេនាះម�ងេទៀត េដយគា� នករ្រពមេ្រព�ងជាមុនជាមយួភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ក�ុងករជំនួសមូលប្រតេនាះ

េឡយ។ ក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកអ់ចទមទរ ឱ្យ្របគល់មូលប្រតេនេពល

ណាកប៏ាន េដយជូនដណឹំងអំពីករទមទរេនាះ និងផ�ល់ប�� ច្បោស់លស់អំពីគណនីែដលមូលប្រតេនាះ្រត�វ

េផ�រចូល។ 

 

្របករ ៧.- ករមិនទទូត់ ករមិន្របគល ់ ករ្របគលទ់លន់ងឹករទូទត ់ ករពិន័យតម
កិច�សន្យោ 

 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់េសវ្របគល់ទល់នឹងករទូទត ់ េនទីកែន�ង និងេនេពល

ណាែដលមានេសវេនាះ េដម្បកីរពរហនិភយ័ៃនករ្របគល់ឬករទូទត។់ 

  រល់ករមនិទូទត ់ឬមនិ្របគល់មូលប្រតឱ្យទនេ់ពល និងអនុេលមតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពម

េ្រព�ងពីមុន ឬេសចក�ីជូនដណឹំងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ៃនករខកខន ។ េហតុ

ករណ៍ៃនករខកខនណាមយួនឹងនាេំទដល់ករប��បម់ុនកលកំណតនូ់វរល់្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដល

ស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម េហយនឹងនាដំល់ករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�កិរទងំអស់េនៃថ�ែដលខកខន 

េដម្បកីំណតច់ំនួនសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតម់េធ្យោបាយសម្រសបណាមយួែដលអចេធ�េទបាន 

រមួទងំមេធ្យោបាយទមទរបណុំលមុនេពលដំេណ រករក្សយ័ធនេនតុលករ ។ 

  កប៏៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំ ណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��

េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុ ៃនករខកខន ្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគី
មា� ងេទៀត ប�� កអ់ំពមីូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៍ានអំព ី ៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬករ្របគល់

មូលប្រត ។ 
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  េនកលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វ្របគល់មូលប្រតេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ រឯីភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ទូទតស់ងនូវចំនួន្របាកៃ់ថ�ទញិវញិដូចែដលបាន្រពមេ្រព�ង រមួទងំករ្របាកប់ង�រក�ុងអំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករ

េទភាគីឱ្យខ�ី្របាក។់ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងថា មូលប្រតមនិចបំាចេ់ផ�រេទឱ្យភាគីឱ្យខ�ីកប៏ាន។ ក�ុងកលៈេទសៈ

េនះ ភាគីខ�ី្របាកអ់ចេដរតជួាអ�កែថរក្សោមលូប្រតជំនួសភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬភាគីទិញមលូប្រត ។ ប៉ុែន� ករេផ�រកម�

សិទ�ិ្រត�វែតកត្់រតេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគីខ�ី្របាក ់ ឬភាគលីកម់ូលប្រត និងកត្់រតផងែដរេនក�ុងប�� ីរបស់ភាគី
ឱ្យខ�ី ឬភាគីទិញមូលប្រត។ េលសពីេនះ ករសន្យោថាទិញមកវញិ ឬលកេ់ទវញិ នូវមូលប្រត្រត�វែតកត្់រតក�ុង

ខ�ងេ់្រកតរង តុល្យករ តមៃថ�ទិញ និងលកវ់ញិែដលបាន្រពមេ្រព�ង។ 

  ក�ុងនាមជាអ�កែថរក្សោមលូប្រតឱ្យភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ភាគីខ�្ីរបាក្់រត�វបានហមឃាតម់និ ឱ្យលក ់

មូលប្រតេនាះម�ងេទៀត េដយគា� នករ្រពមេ្រព�ងជាមុនជាមយួភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ក�ុងករជំនួសមូលប្រតេនាះ

េឡយ។ ក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកអ់ចទមទរ ឱ្យ្របគល់មូលប្រតេនេពល

ណាកប៏ាន េដយជូនដណឹំងអំពីករទមទរេនាះ និងផ�ល់ប�� ច្បោស់លស់អំពីគណនែីដលមូលប្រតេនាះ្រត�វ

េផ�រចូល។ 

 

្របករ ៧.- ករមិនទទូត់ ករមិន្របគល ់ ករ្របគលទ់លន់ងឹករទូទត ់ ករពិន័យតម
កិច�សន្យោ 

 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់េសវ្របគល់ទល់នឹងករទូទត ់ េនទីកែន�ង និងេនេពល

ណាែដលមានេសវេនាះ េដម្បកីរពរហនិភយ័ៃនករ្របគល់ឬករទូទត។់ 

  រល់ករមនិទូទត ់ឬមនិ្របគល់មូលប្រតឱ្យទនេ់ពល និងអនុេលមតមលក�ខណ� ែដលបាន្រពម

េ្រព�ងពីមុន ឬេសចក�ីជូនដំណឹងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ៃនករខកខន ។ េហតុ

ករណ៍ៃនករខកខនណាមយួនឹងនាេំទដល់ករប��បម់ុនកលកំណតនូ់វរល់្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដល

ស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម េហយនឹងនាដំល់ករវយតៃម�េឡងវញិនូវ្របតិបត�កិរទងំអស់េនៃថ�ែដលខកខន 

េដម្បកីំណតច់ំនួនសមតុល្យសុទ�ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតម់េធ្យោបាយសម្រសបណាមយួែដលអចេធ�េទបាន 

រមួទងំមេធ្យោបាយទមទរបណុំលមុនេពលដំេណ រករក្សយ័ធនេនតុលករ ។ 

  កប៏៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំ ណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��

េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុ ៃនករខកខន ្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគី
មា� ងេទៀត ប�� កអ់ំពមីូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៍ានអំព ី ៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬករ្របគល់

មូលប្រត ។ 
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  កប៏៉ុែន� េបមូលប្រត្រត�វបានសងជាគូប៉ុងេនក�ុងអំឡុងេពលៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ គូប៉ុង

េនាះ្រត�វែតបានសងេទឱ្យភាគីខ�ី្របាកវ់ញិ េលកែលងែតមានខែចងេផ្សងពីេនះ។ 

  េបមូលប្រត្រត�វបានសងរេំលះមនុកលវសនៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វ 

ជំនួសមូលប្រតអចជួញដូរបានសំរបក់របងរ់េំលះេនាះ។ បែន�មេលេនះ ្របសិនេបភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វែតសង 

មូលប្រតវញិ ភាគីឱ្យខ�ី្របាកេ់នាះ្រត�វេផ�រចំនួន្របាករ់េំលះែដលទទួលបានេនាះេទឱ្យភាគីខ�្ីរបាកេ់នេពលែដល

ករជំនួសមូលប្រត្រត�វបាន្រពមេ្រព�ងគា� ។ 

 

្របករ ៥.- ករសេ្រមចេពញេលញ/ ករប�� កៃ់ន្របតិបត�ិករទទួលទញិវិញ 

 

  ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ្រត�វបានចតទុ់កថាសេ្រមចេពញេលញេនេពលែដលភាគទីងំពីរបាន

្រពមេ្រព�ងគា� េលរល់ចរតិលក�ណៈៃន្របតបិត�ិករេនះ។ កប៏៉ុែន� ្របតិបត�ិករេនះ្រត�វែតបានប�� កជ់ាលយ

លក�ណ៍អក្សរេដយភាគីទងំពីរ។ កលបរេិច�ទែដលក�ុងេនាះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ្រត�វបានចរច និង

សេ្រមច គឺជាកលបរេិច�ទៃន្របតិបត�ិករ (Transaction Date) ។ 

  ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រត�តពិនតិ្យឱ្យបានេលឿនបំផុតេលករប�� ក ់ ែដលេចញេដយភាគីមា� ងេទៀត 

េដម្បរីកឱ្យេឃញនូវភាពខុសគា�  និងកំហុសជាសក� នុពល ។ ភាគីទងំពីរេប�ជា� េដះ្រសយភាពខុសគា�  និង 

កំហុសទងំេនាះជាបនា� ន ់ េដយសុច�រតិនិងមតិ�ភាព។ ភាគីែដលេចញករប�� កខុ់ស្រត�វែតេចញករប�� កថ់�ី
េឡងវញិភា� ម ក�ុងករណីែដលប�� អច្រត�វបានេដះ្រសយេដយភាគីទងំពីរ។ េដម្បសី្រម�លដល់ករេដះ្រសយ

ទំនាស់ ភាគីទងំពីរេប�ជា� នឹងផ�ល់និងផា� ស់ប�ូរ្រគបម់េធ្យោបាយជាភស�ុតងទងំអស់ដូចជា សក�ីប្រតជួញដូរ 

កំណត្់រត ករថតសេម�ង ប�� របស់ករយិាល័យជួរមខុេចញឱ្យេទករយិាល័យជួរេ្រកយ និងឯកសរេផ្សងៗ

េទៀតែដលយល់ថាចបំាច ់។ 

  ភាគីទងំពីរចតទុ់កថា រល់្របតិបត�ិករទទលួទិញវញិ្រត�វែតស�ិតេនេ្រកមកិច�សន្យោេម េលកែលង

ែតមានករប�� កេ់ផ្សងពីេនះ។ រល់្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិរវងភាគីទងំពីរ្រត�វចតទុ់កថាជាសមាសធាតុៃន

សំណំុ្របតិបត�ិករែដល្រត�វែតបានទូទតស់របុ េនក�ុងករណីៃនករប��បក់ិច�សន្យោមុនកលកំណត ់ និងេដម្បី
គណនាចនំួនបណុំលសុទ�សរបុ ក�ុងេគាលបំណងកំណតនូ់វសមតុល្យចុងេ្រកយែដលភាគីមយួជំពកភ់ាគមីយួ

េទៀត ។ 

 

្របករ ៦.-: ករ្របគលន់ងិករេផ�រ មលូប្រត 

 

  ចបព់ីៃថ�ទិញរហូតដល់កលវសន ភាគីឱ្យខ�ី្របាក្់រត�វបានចតទុ់កថាជាមា� ស់កម�សិទ�ែិតមយួគត់

ៃនមូលប្រតែដល្រត�វបានលកឱ់្យខ�ួន ែដលជាកម�សិទ�ិគា� នករររងំេលមូលប្រតែដលបានទិញ។ ជាវធិានទូេទ 

ភាគីខ�ី្របាក្់រត�វេផ�រមូលប្រតេទក�ុងគណនីែថរក្សោមូលប្រតរបស់ភាគីឱ្យខ�ី្របាក ់ ឬេទក�ុងគណនេីផ្សងេទៀតែដល

កំណតេ់ដយភាគឱី្យខ�ី្របាក។់ 
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  េនេពលែដលករខកខនែដលបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�ិករ បង�ឱ្យមានករយឺតយ៉ាវ និងករ

ខតបងខ់ងហិរ�� វត�ុជាបន�បនា� ប ់ឬៃថ�ឱកស ភាគីទងំពីរ្រត�វ្របឹងែ្របងេដះ្រសយប��  និង្រពមេ្រព�ងគា� េល
ករពិនយ័សម្រសប សំេដទូទតស់ងករខូចខតែដលេកតេឡងចំេពះភាគីណាមយួ ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគិតទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�កិរេដយមនិគិតដល់ប��  អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគណីាមយួជបួ្របទះ ។ 

 

្របករ ៨.- ករតមដនហនិភយ័ឥណទន ឬ ហនភិយ័គូភាគី ម៉ាជីន (Margins) ែហខ៊ត ់   
(Haircuts) ខសម៉ាជីន (Cash Margins) ម៉ាជីនខល (Margin Calls) 

 
  េដយមលូប្រតជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� តៃម�ៃនមលូប្រតែដលបានលកអ់ចនឹងែ្រប្រប�លក�ុង 

អំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលបណា� លឱ្យមានករែ្រប្រប�លនូវស� នភាពហនិភយ័ ឥណទនឬ

ហនិភយ័គូភាគី ។ 

  េដម្បកីតប់ន�យជាអតិបរមានូវហនិភយ័ៃនករខតបងខ់ងេសដ�កិច�េល្របាកេ់ដម ក�ុងករណី

ែដលមានេហតុករណ៍ៃនករខកខន ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់នូវដំេណ រករកត ់ បន�យហនិភយ័

េដយេផ�រម៉ាជីន ែហ៊ខត ់ខសម៉ាជីន ម៉ាយជីនខល និងេធ�សំវធិានធនមូលប្រត បែន�មែដលត្រម�វេដយករែក

ត្រម�វែហ៊ខត ់ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេមេនះ ។ 

  មុននឹងេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រពមេ្រព�ងគា� េលលក�ខណ�  វធិីស�ស� 

កំណតៃ់ថ� ៃថ�េគាល ឬករកំណតត់ៃម� (Quotation) ភាពញឹកញាប ់ (Frequency) កំរតិកំណត ់ (Threshold) 

ជ្រម�ញ្របសិទ�ភាពទូទតៃ់នម៉ាជីនខល និងធាតុសំខន់ៗ ដៃទេទៀត ក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ

ករ្រពមេ្រព�ង និងករប�� កច់បំាចក់�ុងករអនុវត�េគាលេដកតប់ន�យហនិភយ័ ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ។ 

  តៃម�េសដ�កិច�របស់្របតបិត�កិរទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម ្រត�វែតបាន កំណត់

មយួៗេដយែឡកពីគា�  និង្រត�វែតបាន្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ ចំននួៃនម៉ាជនីចុងេ្រកយ ្រត�វបានកណំត់

េដយបកូសរបុនូវតៃម�អវជិ�មាន និងតៃម�េសដ�កចិ�របស់្របតិបត�ិករនីមយួៗ េដម្បទីទួលបាននូវចំនួនែតមយួ

ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតត់មរយៈម៉ាជីនបែន�មក�ុងទ្រមងជ់ាករលកម់ូលប្រតបែន�ម ឬករទូទតជ់ាខសម៉ាជីន ។ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េលក្រមតិកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោ េបហួសក្រមតិកណំតេ់នះភាគី
ទងំពីរនឹងជ្រម�ញករទូទត្់របកបេដយ្របសិទ�ិភាពនូវម៉ាជីនខល ។ 

  ករខកខនមនិបានទូទតខ់សម៉ាជីន ឬករ្របគល់មលូប្រតបែន�ម េដយេយាងេទេលករែក

ត្រម�វៃនខសម៉ាជីន នងិ/ឬម៉ាជីនមូលប្រតឱ្យទនេ់ពល េដយអនុេលមតមលក�ខណ�  ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ពីមុន ឬេសចក�ីជូនដំណឹងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ខកខន ។ 

  កប៍៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��
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េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុៃនករខកខន្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគីមា� ងេទៀត 

ប�� កអ់ំពីមូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬ ករ្របគល់មូលប្រត ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគិតទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតបិត�ិករ េដយមនិគិតដល់ប�� អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគីណាមយួជួប្របទះ ។ 

 

្របករ ៩.- អ្រតករ្របាក់តមកិច�សន្យោ/ របូិយប័ណ� េគាល 

 

  ចំេពះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិនីមយួៗែដលស�ិតេនេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរ្រត�វ

កំណតអ់្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វអនុវត�ក�ុង្របតិបត�កិរេនាះ េដយែផ�កេទេលកលវសន ចរតិលក�ណៈនិងគុណ

ភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់េដម្បធីានាដល់្របតិបត�កិរ និងលក�ខណ�  ទូេទៃនទីផ្សោរ ។ 

  េលសពីេនះ ភាគីទងំពីរ្រត�វកំណតអ់្រតេគាល ែដល្រត�វេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ អនុវត�សងវញិ 

ចំេពះសច្់របាកង់យ្រស�លែដលមានតមរយៈករទូទតស់ងខសម៉ាជីន ។ 

  ក�ុងករណី ែដលភាគីទងំពីរមានបំណងេធ�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់របូិយបណ័�  េ្រចន្របេភទ 

និងសេ្រមចេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីមានរបូិយបណ័� ែដលបាន្រពមេ្រព�ងពីមុនមកក� ី ភាគីទងំពីរ

្រត�វកំណតរ់បូិយបណ័� េគាល ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេម ។ របូិយបណ័� េគាលេនាះ្រត�វយកេទ

េ្របេដម្បកីំណតស់មតុល្យផាតទ់តសុ់ទ�ចុងេ្រកយ ក�ុងករណីែដលមានករប��ប្់របតិបត�ិករមុនកលកំណត់

ែដលបង�េឡងេដយេហតុករណ៍ខកខន ។ 

 

្របករ ១០.- សពុលភាពៃនកិច�សន្យោេម/ កចិ�សន្យោបំេពញបែន�ម 

 

  កិច�សន្យោេម្រត�វែត្រគប្់រគងេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់ ែដល្រត�វបានេធ�េឡង រវង

ភាគីទងំពីរ ។ កិច�សន្យោេម្រត�វែតមាន្របសិទ�ិភាពរហូតដល់ភាគីទងំពីរសេ្រមចប��ប ់ ។ ប៉ុែន� ករប��បក់ិច�

សន្យោេមេនាះ្រត�វចូលជាធរមាន េ្រកយពីមានករពន្យោរេពលសម្រសបយ៉ាងតិចបផុំត ៥ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ ។ 

  ក�ុងករណីមានេហតុករណ៍ខកខនេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�កិច�សន្យោេម កិច�សន្យោេនះ

នឹងេនែតមានសុពលភាពេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលបានចបេ់ផ�មអនុវត�រចួេហយ កប៏៉ុែន�មនិអនុវត�េល
្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលេកតេឡងេ្រកយពីៃថ�ៃនេហតុករណ៍ខកខន ជាពិេសស ក�ុងអំឡុងេពលៃនករ

អភបិាលបេណា� ះអសន�ៃនភាគីណាមយួ ។ 

 

្របករ ១១.- ករសន្យោ 

 

  ភាគីទងំពីរអចបែន�ម ឬប�� កឱ់្យច្បោស់នូវកិច�សន្យោេម េដយករចុះហត�េលខេល កិច�សន្យោ

បំេពញបែន�ម ។ ខែចងក�ុងកិច�សន្យោបំេពញបែន�ម្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរែតខែចងក�ុងកិច�
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េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុៃនករខកខន្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគីមា� ងេទៀត 

ប�� កអ់ំពីមូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬ ករ្របគល់មូលប្រត ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគតិទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតបិត�ិករ េដយមនិគិតដល់ប�� អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគីណាមយួជួប្របទះ ។ 

 

្របករ ៩.- អ្រតករ្របាក់តមកិច�សន្យោ/ របូិយប័ណ� េគាល 

 

  ចំេពះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិនីមយួៗែដលស�ិតេនេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរ្រត�វ

កំណតអ់្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វអនុវត�ក�ុង្របតិបត�កិរេនាះ េដយែផ�កេទេលកលវសន ចរតិលក�ណៈនិងគុណ

ភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់េដម្បធីានាដល់្របតិបត�កិរ និងលក�ខណ�  ទូេទៃនទីផ្សោរ ។ 

  េលសពីេនះ ភាគីទងំពីរ្រត�វកំណតអ់្រតេគាល ែដល្រត�វេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ អនុវត�សងវញិ 

ចំេពះសច្់របាកង់យ្រស�លែដលមានតមរយៈករទូទតស់ងខសម៉ាជីន ។ 

  ក�ុងករណី ែដលភាគីទងំពីរមានបំណងេធ�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់របូិយបណ័�  េ្រចន្របេភទ 

និងសេ្រមចេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីមានរបូិយបណ័� ែដលបាន្រពមេ្រព�ងពីមុនមកក� ី ភាគីទងំពីរ

្រត�វកំណតរ់បូិយបណ័� េគាល ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេម ។ របូិយបណ័� េគាលេនាះ្រត�វយកេទ

េ្របេដម្បកីំណតស់មតុល្យផាតទ់តសុ់ទ�ចុងេ្រកយ ក�ុងករណីែដលមានករប��ប្់របតិបត�ិករមុនកលកំណត់

ែដលបង�េឡងេដយេហតុករណ៍ខកខន ។ 

 

្របករ ១០.- សពុលភាពៃនកិច�សន្យោេម/ កចិ�សន្យោបំេពញបែន�ម 

 

  កិច�សន្យោេម្រត�វែត្រគប្់រគងេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់ ែដល្រត�វបានេធ�េឡង រវង

ភាគីទងំពីរ ។ កិច�សន្យោេម្រត�វែតមាន្របសិទ�ិភាពរហូតដល់ភាគីទងំពីរសេ្រមចប��ប ់ ។ ប៉ុែន� ករប��បក់ិច�

សន្យោេមេនាះ្រត�វចូលជាធរមាន េ្រកយពីមានករពន្យោរេពលសម្រសបយ៉ាងតិចបផុំត ៥ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ ។ 

  ក�ុងករណីមានេហតុករណ៍ខកខនេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�កិច�សន្យោេម កិច�សន្យោេនះ

នឹងេនែតមានសុពលភាពេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលបានចបេ់ផ�មអនុវត�រចួេហយ កប៏៉ុែន�មនិអនុវត�េល
្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលេកតេឡងេ្រកយពីៃថ�ៃនេហតុករណ៍ខកខន ជាពិេសស ក�ុងអំឡុងេពលៃនករ

អភបិាលបេណា� ះអសន�ៃនភាគីណាមយួ ។ 

 

្របករ ១១.- ករសន្យោ 

 

  ភាគីទងំពរីអចបែន�ម ឬប�� កឱ់្យច្បោស់នូវកិច�សន្យោេម េដយករចុះហត�េលខេល កិច�សន្យោ

បំេពញបែន�ម ។ ខែចងក�ុងកិច�សន្យោបំេពញបែន�ម្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរែតខែចងក�ុងកិច�
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  េនេពលែដលករខកខនែដលបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�ិករ បង�ឱ្យមានករយឺតយ៉ាវ និងករ

ខតបងខ់ងហិរ�� វត�ុជាបន�បនា� ប ់ឬៃថ�ឱកស ភាគីទងំពីរ្រត�វ្របឹងែ្របងេដះ្រសយប��  និង្រពមេ្រព�ងគា� េល
ករពិនយ័សម្រសប សំេដទូទតស់ងករខូចខតែដលេកតេឡងចំេពះភាគីណាមយួ ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគិតទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�កិរេដយមនិគិតដល់ប��  អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគណីាមយួជបួ្របទះ ។ 

 

្របករ ៨.- ករតមដនហនិភយ័ឥណទន ឬ ហនភិយ័គូភាគី ម៉ាជីន (Margins) ែហខ៊ត ់   
(Haircuts) ខសម៉ាជីន (Cash Margins) ម៉ាជីនខល (Margin Calls) 

 
  េដយមលូប្រតជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� តៃម�ៃនមលូប្រតែដលបានលកអ់ចនឹងែ្រប្រប�លក�ុង 

អំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលបណា� លឱ្យមានករែ្រប្រប�លនូវស� នភាពហនិភយ័ ឥណទនឬ

ហនិភយ័គូភាគី ។ 

  េដម្បកីតប់ន�យជាអតិបរមានូវហនិភយ័ៃនករខតបងខ់ងេសដ�កិច�េល្របាកេ់ដម ក�ុងករណី

ែដលមានេហតុករណ៍ៃនករខកខន ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់នូវដំេណ រករកត ់ បន�យហនិភយ័

េដយេផ�រម៉ាជីន ែហ៊ខត ់ខសម៉ាជីន ម៉ាយជីនខល និងេធ�សំវធិានធនមូលប្រត បែន�មែដលត្រម�វេដយករែក

ត្រម�វែហ៊ខត ់ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេមេនះ ។ 

  មុននឹងេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រពមេ្រព�ងគា� េលលក�ខណ�  វធិីស�ស� 

កំណតៃ់ថ� ៃថ�េគាល ឬករកំណតត់ៃម� (Quotation) ភាពញឹកញាប ់ (Frequency) កំរតិកំណត ់ (Threshold) 

ជ្រម�ញ្របសិទ�ភាពទូទតៃ់នម៉ាជីនខល និងធាតុសំខន់ៗ ដៃទេទៀត ក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ

ករ្រពមេ្រព�ង និងករប�� កច់បំាចក់�ុងករអនុវត�េគាលេដកតប់ន�យហនិភយ័ ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ។ 

  តៃម�េសដ�កិច�របស់្របតបិត�កិរទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម ្រត�វែតបាន កំណត់

មយួៗេដយែឡកពីគា�  និង្រត�វែតបាន្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ ចំននួៃនម៉ាជនីចុងេ្រកយ ្រត�វបានកណំត់

េដយបកូសរបុនូវតៃម�អវជិ�មាន និងតៃម�េសដ�កចិ�របស់្របតិបត�ិករនីមយួៗ េដម្បទីទួលបាននូវចំនួនែតមយួ

ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតត់មរយៈម៉ាជីនបែន�មក�ុងទ្រមងជ់ាករលកម់ូលប្រតបែន�ម ឬករទូទតជ់ាខសម៉ាជីន ។ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េលក្រមតិកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោ េបហួសក្រមតិកណំតេ់នះភាគី
ទងំពីរនឹងជ្រម�ញករទូទត្់របកបេដយ្របសិទ�ិភាពនូវម៉ាជីនខល ។ 

  ករខកខនមនិបានទូទតខ់សម៉ាជីន ឬករ្របគល់មូលប្រតបែន�ម េដយេយាងេទេលករែក

ត្រម�វៃនខសម៉ាជីន នងិ/ឬម៉ាជីនមូលប្រតឱ្យទនេ់ពល េដយអនុេលមតមលក�ខណ�  ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ពីមុន ឬេសចក�ីជូនដំណឹងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ខកខន ។ 

  កប៍៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��
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សន្យោេនះ ្រគបដណ� បេ់លប�� តិ�ទូេទៃនកិច�សន្យោេម ។ កប៏៉ុែន�កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនះ ្រត�វែតអនុេលម

តមេគាលករណ៍ទូេទ ែដលែចងក�ុងកចិ�សន្យោេម ។ 

 

 ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� បេង�តកិច�សន្យោបំេពញបែន�មភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម ។ 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងថា មនិបំេពញបែន�មកិច�សន្យោេមេដយករសន្យោ េហយសេ្រមចេដះ្រសយ

រល់ប�� សក� នុពលែដលេកតេឡងពកព់ន័�នឹងករអនុវត�កិច�សន្យោ ។ 

 

 េនេពលែដលករអនុវត�កិច�សន្យោបំេពញបែន�មែដលបានចុះហត�េលខ បេង�តឱ្យមានករ

បក្រសយេផ្សងៗគា�  ឬវវិទ ភាគីទងំពីរយល់្រពមថា ករបក្រសយទងំេនះ្រត�វែតេធ�តមេគាលករណ៍

ៃនកិច�សន្យោេម េហយអនុេលមយ៉ាងេពញេលញតមេគាលករណ៍ឮទូេទែដលបានែចង ជាពិេសសេគាល

ករណ៍ែដលបានេលក េឡងក�ុង្របករ១ ។ 

 

្របករ ១២.- ករដកឱ់្យអនុវត� នងិ្របសទិ�ភិាព 

 

  កិច�សន្យោេម ្រត�វមាន្របសិទ�ិភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេដយភាគីទងំពីរ ។ រល់្របតិបត�ិករ

ទទួលទិញវញិែដលេធ�េឡងរវងភាគីទងំពីរ ្រត�វស�ិតេនេ្រកមកិច�សន្យោេម ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេលកែលង

ែត្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិណា ែដលមនិ្រត�វបានរបប់��ូ លយ៉ាងជាកល់កេ់នេ្រកមកិច�សន្យោេម ែដលចំ

បាច្់រត�វមានករប�� កព់ីភាគីទងំពីរ ។ 

 

 

រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី ែខ ឆា�  ំ  

  

 

 

 

 

 

 

 

ភាគី ខ 

តំណាងេដយ 
 

ភាគី ក 

តំណាងេដយ 
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េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុៃនករខកខន្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគីមា� ងេទៀត 

ប�� កអ់ំពីមូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬ ករ្របគល់មូលប្រត ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគតិទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតបិត�ិករ េដយមនិគិតដល់ប�� អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគីណាមយួជួប្របទះ ។ 

 

្របករ ៩.- អ្រតករ្របាក់តមកិច�សន្យោ/ របូិយប័ណ� េគាល 

 

  ចំេពះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិនីមយួៗែដលស�ិតេនេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរ្រត�វ

កំណតអ់្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វអនុវត�ក�ុង្របតិបត�កិរេនាះ េដយែផ�កេទេលកលវសន ចរតិលក�ណៈនិងគុណ

ភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់េដម្បធីានាដល់្របតិបត�កិរ និងលក�ខណ�  ទូេទៃនទីផ្សោរ ។ 

  េលសពីេនះ ភាគីទងំពីរ្រត�វកំណតអ់្រតេគាល ែដល្រត�វេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ អនុវត�សងវញិ 

ចំេពះសច្់របាកង់យ្រស�លែដលមានតមរយៈករទូទតស់ងខសម៉ាជីន ។ 

  ក�ុងករណី ែដលភាគីទងំពីរមានបំណងេធ�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់របូិយបណ័�  េ្រចន្របេភទ 

និងសេ្រមចេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីមានរបូិយបណ័� ែដលបាន្រពមេ្រព�ងពីមុនមកក� ី ភាគីទងំពីរ

្រត�វកំណតរ់បូិយបណ័� េគាល ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេម ។ របូិយបណ័� េគាលេនាះ្រត�វយកេទ

េ្របេដម្បកីំណតស់មតុល្យផាតទ់តសុ់ទ�ចុងេ្រកយ ក�ុងករណីែដលមានករប��ប្់របតិបត�ិករមុនកលកំណត់

ែដលបង�េឡងេដយេហតុករណ៍ខកខន ។ 

 

្របករ ១០.- សពុលភាពៃនកិច�សន្យោេម/ កចិ�សន្យោបំេពញបែន�ម 

 

  កិច�សន្យោេម្រត�វែត្រគប្់រគងេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់ ែដល្រត�វបានេធ�េឡង រវង

ភាគីទងំពីរ ។ កិច�សន្យោេម្រត�វែតមាន្របសិទ�ិភាពរហូតដល់ភាគីទងំពីរសេ្រមចប��ប ់ ។ ប៉ុែន� ករប��បក់ិច�

សន្យោេមេនាះ្រត�វចូលជាធរមាន េ្រកយពីមានករពន្យោរេពលសម្រសបយ៉ាងតិចបផុំត ៥ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ ។ 

  ក�ុងករណីមានេហតុករណ៍ខកខនេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�កិច�សន្យោេម កចិ�សន្យោេនះ

នឹងេនែតមានសុពលភាពេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលបានចបេ់ផ�មអនុវត�រចួេហយ កប៏៉ុែន�មនិអនុវត�េល
្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលេកតេឡងេ្រកយពីៃថ�ៃនេហតុករណ៍ខកខន ជាពិេសស ក�ុងអំឡុងេពលៃនករ

អភបិាលបេណា� ះអសន�ៃនភាគីណាមយួ ។ 

 

្របករ ១១.- ករសន្យោ 

 

  ភាគីទងំពីរអចបែន�ម ឬប�� កឱ់្យច្បោស់នូវកិច�សន្យោេម េដយករចុះហត�េលខេល កិច�សន្យោ

បំេពញបែន�ម ។ ខែចងក�ុងកិច�សន្យោបំេពញបែន�ម្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរែតខែចងក�ុងកិច�
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េដយេធ�ករទូទត ់ ឬករ្របគល់ភា� ម ។ ភាគីេដមេហតុៃនករខកខន្រត�វជូនដំណឹងជាបនា� នេ់ទភាគីមា� ងេទៀត 

ប�� កអ់ំពីមូលេហតុៃនករខកខន និងផ�ល់ពត័ម៌ានអំពីៃថ�្របសិទ�ិភាពៃនករទូទត ់ ឬ ករ្របគល់មូលប្រត ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគិតទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតបិត�ិករ េដយមនិគិតដល់ប�� អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគីណាមយួជួប្របទះ ។ 

 

្របករ ៩.- អ្រតករ្របាក់តមកិច�សន្យោ/ របូិយប័ណ� េគាល 

 

  ចំេពះ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិនីមយួៗែដលស�ិតេនេ្រកមវធិានកិច�សន្យោេម ភាគីទងំពីរ្រត�វ

កំណតអ់្រតករ្របាកែ់ដល្រត�វអនុវត�ក�ុង្របតិបត�កិរេនាះ េដយែផ�កេទេលកលវសន ចរតិលក�ណៈនិងគុណ

ភាពរបស់មូលប្រតែដលបានលក ់េដម្បធីានាដល់្របតិបត�កិរ និងលក�ខណ�  ទូេទៃនទីផ្សោរ ។ 

  េលសពីេនះ ភាគីទងំពីរ្រត�វកំណតអ់្រតេគាល ែដល្រត�វេ្រប្របាស់ស្រមាប ់ អនុវត�សងវញិ 

ចំេពះសច្់របាកង់យ្រស�លែដលមានតមរយៈករទូទតស់ងខសម៉ាជីន ។ 

  ក�ុងករណី ែដលភាគីទងំពីរមានបំណងេធ�្របតិបត�ិករេដយេ្រប្របាស់របូិយបណ័�  េ្រចន្របេភទ 

និងសេ្រមចេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីមានរបូិយបណ័� ែដលបាន្រពមេ្រព�ងពីមុនមកក� ី ភាគីទងំពីរ

្រត�វកំណតរ់បូិយបណ័� េគាល ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេម ។ របូិយបណ័� េគាលេនាះ្រត�វយកេទ

េ្របេដម្បកីំណតស់មតុល្យផាតទ់តសុ់ទ�ចុងេ្រកយ ក�ុងករណីែដលមានករប��ប្់របតិបត�ិករមុនកលកំណត់

ែដលបង�េឡងេដយេហតុករណ៍ខកខន ។ 

 

្របករ ១០.- សពុលភាពៃនកិច�សន្យោេម/ កចិ�សន្យោបំេពញបែន�ម 

 

  កិច�សន្យោេម្រត�វែត្រគប្់រគងេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិទងំអស់ ែដល្រត�វបានេធ�េឡង រវង

ភាគីទងំពីរ ។ កិច�សន្យោេម្រត�វែតមាន្របសិទ�ិភាពរហូតដល់ភាគីទងំពីរសេ្រមចប��ប ់ ។ ប៉ុែន� ករប��បក់ិច�

សន្យោេមេនាះ្រត�វចូលជាធរមាន េ្រកយពីមានករពន្យោរេពលសម្រសបយ៉ាងតិចបផុំត ៥ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ ។ 

  ក�ុងករណីមានេហតុករណ៍ខកខនេកតេឡងក�ុងអំឡុងេពលអនុវត�កិច�សន្យោេម កិច�សន្យោេនះ

នឹងេនែតមានសុពលភាពេល្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលបានចបេ់ផ�មអនុវត�រចួេហយ កប៏៉ុែន�មនិអនុវត�េល
្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិែដលេកតេឡងេ្រកយពីៃថ�ៃនេហតុករណ៍ខកខន ជាពិេសស ក�ុងអំឡុងេពលៃនករ

អភបិាលបេណា� ះអសន�ៃនភាគីណាមយួ ។ 

 

្របករ ១១.- ករសន្យោ 

 

  ភាគីទងំពីរអចបែន�ម ឬប�� កឱ់្យច្បោស់នូវកិច�សន្យោេម េដយករចុះហត�េលខេល កិច�សន្យោ

បំេពញបែន�ម ។ ខែចងក�ុងកិច�សន្យោបំេពញបែន�ម្រត�វែតបានអនុវត�ជាអទិភាព េដយសរែតខែចងក�ុងកិច�

793

  េនេពលែដលករខកខនែដលបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�ិករ បង�ឱ្យមានករយឺតយ៉ាវ និងករ

ខតបងខ់ងហិរ�� វត�ុជាបន�បនា� ប ់ឬៃថ�ឱកស ភាគីទងំពីរ្រត�វ្របឹងែ្របងេដះ្រសយប��  និង្រពមេ្រព�ងគា� េល
ករពិនយ័សម្រសប សំេដទូទតស់ងករខូចខតែដលេកតេឡងចំេពះភាគីណាមយួ ។ 

 ភាគីទងំពីរអចគតិទុកមុននូវករពិនយ័ែដល្រត�វសងគា� េទវញិេទមកេនក�ុងកិច�សន្យោបំេពញ

បែន�ម ក�ុងករណីករខកខនបណា� លមកពីប�� ្របតិបត�កិរេដយមនិគិតដល់ប��  អសធនភាព ឬសច់

្របាកង់យ្រស�ល ែដលភាគណីាមយួជបួ្របទះ ។ 

 

្របករ ៨.- ករតមដនហនភិយ័ឥណទន ឬ ហនភិយ័គូភាគី ម៉ាជីន (Margins) ែហខ៊ត ់   
(Haircuts) ខសម៉ាជីន (Cash Margins) ម៉ាជីនខល (Margin Calls) 

 
  េដយមូលប្រតជាកម�វត�ុៃនហនិភយ័ៃថ� តៃម�ៃនមលូប្រតែដលបានលកអ់ចនឹងែ្រប្រប�លក�ុង 

អំឡុងេពលេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ែដលបណា� លឱ្យមានករែ្រប្រប�លនូវស� នភាពហនិភយ័ ឥណទនឬ

ហនិភយ័គូភាគី ។ 

  េដម្បកីតប់ន�យជាអតិបរមានូវហនិភយ័ៃនករខតបងខ់ងេសដ�កិច�េល្របាកេ់ដម ក�ុងករណី

ែដលមានេហតុករណ៍ៃនករខកខន ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� េ្រប្របាស់នូវដំេណ រករកត ់ បន�យហនិភយ័

េដយេផ�រម៉ាជីន ែហ៊ខត ់ខសម៉ាជីន ម៉ាយជីនខល និងេធ�សំវធិានធនមូលប្រត បែន�មែដលត្រម�វេដយករែក

ត្រម�វែហ៊ខត ់ដូចមានែចងក�ុង្របករ១ ៃនកិច�សន្យោេមេនះ ។ 

  មុននឹងេធ�្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ ភាគីទងំពីរ្រត�វ្រពមេ្រព�ងគា� េលលក�ខណ�  វធិីស�ស� 

កំណតៃ់ថ� ៃថ�េគាល ឬករកំណតត់ៃម� (Quotation) ភាពញឹកញាប ់ (Frequency) កំរតិកំណត ់ (Threshold) 

ជ្រម�ញ្របសិទ�ភាពទូទតៃ់នម៉ាជីនខល និងធាតុសំខន់ៗ ដៃទេទៀត ក�ុងេគាលបំណង្រគប្់រគង្របតិបត�ិករ

ករ្រពមេ្រព�ង និងករប�� កច់បំាចក់�ុងករអនុវត�េគាលេដកតប់ន�យហនិភយ័ ្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ។ 

  តៃម�េសដ�កិច�របស់្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិែដលស�ិតេ្រកមកិច�សន្យោេម ្រត�វែតបាន កំណត់

មយួៗេដយែឡកពីគា�  និង្រត�វែតបាន្រពមេ្រព�ងេដយភាគីទងំពីរ ។ ចំននួៃនម៉ាជនីចុងេ្រកយ ្រត�វបានកណំត់

េដយបកូសរបុនូវតៃម�អវជិ�មាន និងតៃម�េសដ�កចិ�របស់្របតិបត�ិករនីមយួៗ េដម្បទីទួលបាននូវចំនួនែតមយួ

ចុងេ្រកយ ែដល្រត�វទូទតត់មរយៈម៉ាជីនបែន�មក�ុងទ្រមងជ់ាករលកម់ូលប្រតបែន�ម ឬករទូទតជ់ាខសម៉ាជីន ។ 

  ភាគីទងំពីរអច្រពមេ្រព�ងគា� េលក្រមតិកំណតេ់នក�ុងកចិ�សន្យោ េបហួសក្រមតិកណំតេ់នះភាគី
ទងំពីរនឹងជ្រម�ញករទូទត្់របកបេដយ្របសិទ�ិភាពនូវម៉ាជីនខល ។ 

  ករខកខនមនិបានទូទតខ់សម៉ាជីន ឬករ្របគល់មលូប្រតបែន�ម េដយេយាងេទេលករែក

ត្រម�វៃនខសម៉ាជីន នងិ/ឬម៉ាជីនមូលប្រតឱ្យទនេ់ពល េដយអនុេលមតមលក�ខណ�  ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ពីមុន ឬេសចក�ីជូនដំណឹងសំុឱ្យ្របគល់ ្រត�វបានចតទុ់កថាជាេហតុករណ៍ខកខន ។ 

  កប៍៉ុែន� េបករមនិទូទត ់ ឬករមនិ្របគល់មូលប្រតេកតេឡងពីកំហុស ឬករភន័�្រចឡំណាមយួ

ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករ្រសវ្រជាវជាបនា� ន ់ េដម្បរីកមូលេហតុៃនករខកខនេនាះ និងេដះ្រសយប��បប់��
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សន្យោេនះ ្រគបដណ� បេ់លប�� តិ�ទូេទៃនកិច�សន្យោេម ។ កប៏៉ុែន�កិច�សន្យោបំេពញបែន�មេនះ ្រត�វែតអនុេលម

តមេគាលករណ៍ទូេទ ែដលែចងក�ុងកចិ�សន្យោេម ។ 

 

 ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងគា� បេង�តកិច�សន្យោបំេពញបែន�មភា� បជ់ាមយួកិច�សន្យោេម ។ 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ភាគីទងំពីរ្រពមេ្រព�ងថា មនិបំេពញបែន�មកិច�សន្យោេមេដយករសន្យោ េហយសេ្រមចេដះ្រសយ

រល់ប�� សក� នុពលែដលេកតេឡងពកព់ន័�នឹងករអនុវត�កិច�សន្យោ ។ 

 

 េនេពលែដលករអនុវត�កិច�សន្យោបំេពញបែន�មែដលបានចុះហត�េលខ បេង�តឱ្យមានករ

បក្រសយេផ្សងៗគា�  ឬវវិទ ភាគីទងំពីរយល់្រពមថា ករបក្រសយទងំេនះ្រត�វែតេធ�តមេគាលករណ៍

ៃនកិច�សន្យោេម េហយអនុេលមយ៉ាងេពញេលញតមេគាលករណ៍ឮទូេទែដលបានែចង ជាពិេសសេគាល

ករណ៍ែដលបានេលក េឡងក�ុង្របករ១ ។ 

 

្របករ ១២.- ករដកឱ់្យអនុវត� នងិ្របសទិ�ភិាព 

 

  កិច�សន្យោេម ្រត�វមាន្របសិទ�ិភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេដយភាគីទងំពីរ ។ រល់្របតិបត�ិករ

ទទួលទិញវញិែដលេធ�េឡងរវងភាគីទងំពីរ ្រត�វស�ិតេនេ្រកមកិច�សន្យោេម ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេលកែលង

ែត្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិណា ែដលមនិ្រត�វបានរបប់��ូ លយ៉ាងជាកល់កេ់នេ្រកមកិច�សន្យោេម ែដលចំ

បាច្់រត�វមានករប�� កព់ីភាគីទងំពីរ ។ 

 

 

រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី ែខ ឆា�  ំ  

  

 

 

 

 

 

 

 

ភាគី ខ 

តំណាងេដយ 
 

ភាគី ក 

តំណាងេដយ 
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ធ៥-០១០-១៨៣ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករេចញផ្សោយមលូប្រតអចជួញដូរបានេដយធនាគារជាតិៃនកម�ជុា  

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.- េគាលបណំង 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញផ្សោយមូលប្រតអចជួញដូរបានក�ុងេគាលបណំងដូចខងេ្រកម ៖ 

- ជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍទីផ្សោររបូិយវត�ុ និងករផ�ល់ឥណទនអន�រធនាគារ ែផ�កេលមូលដ� នសុវត�ិភាព 
េដយមូលប្រតែដល្រត�វបានេចញផ្សោយអចយកមកេ្រប្របាស់ជាវត�ុប�� ំស្រមាប់្របតិបត�ិករ 
ទទួលទិញវញិ(Repo)។ 

- ផ�ល់ឱ្យអ�កចូលរមួក�ុងទផី្សោរនូវជេ្រមស្រទព្យសកម�ជាសច្់របាកង់យ្រស�លមយួេទៀតបែន�មេល 

្របាកប់េ�� មានកលកំណតេ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិបេង�តឧបករណ៍បែន�មក�ុងេគាលេដជួយ 

គា្ំរទដល់ដំេណ រករអនុវត�េគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុនងិប�ូរ្របាករ់បស់ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។ 

េនេពលមានករេស�សំុពីអ�កកនម់ូលប្រតនឹងអច្រត�វេផ�រេទឱ្យអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរណាមយួេផ្សងេទៀត

បាន លុះ្រតែតអ�កទទួលមលូប្រតបានេបកគណនីបេ�� សច្់របាក ់ និងគណនីបេ�� មូលប្រតេនធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាែដលមានតួនាទីជាអ�កែថរក្សោមូលប្រតែដលខ�ួនបានេចញផ្សោយ។  

្របករ ២ .- លក�ណៈនងិ្របេភទមលូប្រតែដលបានេចញផ្សោយ 

១- មូលប្រតនឹង្រត�វបានេចញផ្សោយតមសំេណ របស់អ�កទិញ ដូចជា្របាកប់េ�� មានកលកំណតែ់ដល 

ដកេ់ផ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដរ។ មូលប្រតែដលបានេចញផ្សោយ នឹងទទួលបានអ្រតករ្របាកេ់ថរែដល 

កំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនេពលមានករប�� ទិញ។ ករ្របាកន់ឹង្រត�វបានបង�រតមមូលដ� នចំនួនៃថ� 

ជាកែ់ស�ងៃនឆា� នីំមយួៗ។ គូប៉ុង (Coupon) ែដល្រត�វបានគិតបង�រតមអយុកលៃនមូលប្រតនឹង្រត�វបានទូទត ់

សងរមួគា� ជាមយួតៃម�ចរកឹរបស់មូលប្រតេនកលវសន�េទឱ្យអ�កកនម់ូលប្រត ដូចបានកំណតក់�ុង្របករ ៦.២ 

ៃន្របកសេនះ។ 

២- មូលប្រត ្រត�វបានេចញផ្សោយជាអរបិូយ (Dematerialize) ដូេច�ះ្រត�វែតបានដកេ់ផ�ក�ុងគណនបីេ�� 

មូលប្រតែដលេបកេដយអ�កទិញេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុនេពលប�� ទិញ។ គំរហូត�េលខអ�កមានសិទ� ិ

ស្រមាបក់រទិញ និងករេផ�រមូលប្រត្រត�វតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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៣- ករទិញនឹង្រត�វបានប�� កេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ករកន់កប់មូលប្រតេនះ ្រត�វបាន

បង� ញេដយេទៀងទតផ់ងែដរេនក�ុងរបាយករណ៍គណនីមូលប្រត។  

៤- មូលប្រតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានេចញផ្សោយជារូបិយវត�ុជាតិ និងជារូបិយបណ័� ។ 

មូលប្រតទងំេនះ នងឹ្រត�វបានសមា� ល់េដយេលខមាលមូលប្រត  និងេលខសមា� ល់អត�ស�� ណេនក�ុងេលខ

មាលេនះមានដូចជា តៃម�ចរកឹ របូិយបណ័�  អ្រតករ្របាក ់និងកលវសន�។ 

៥- មូលប្រតចរកឹជារបូិយវត�ុជាតិមានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ  ៦ែខ ៩ែខ និង១ឆា� ។ំ 
មូលប្រតែដលចរកឹជារបូិយបណ័�  មានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ និង៦ែខ។ ធនាគារជាតិៃន 
កម�ុជានឹងកំណតត់ៃម�ចរកឹៃនមូលប្រតេនេពលេចញផ្សោយ។ 

្របករ ៣ .-  ករែថរក្សោ និងករចះុប��មីលូប្រត 

១- ដូចបានែចងក�ុង្របករ២ កថាខណ� ២ ខងេល មូលប្រត្រត�វេចញផ្សោយជាអរបូិយ (Dematerialize)។ 

មូលប្រតទំងេនះ ចំបាច់្រត�វដកេ់ផ�ក�ុងគណនីបេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ែបបបទៃនករចុះប�� ី  និងករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រត្រត�វេធ�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៤ .- មា� សក់ម�សទិ�ិេលមលូប្រត 

១- កម�សិទ�ិេលមូលប្រតអរបូិយ (Dematerialize) ្រត�វបានប�� កជ់ាភស�ុតងេដយករេធ�េលខ 

ចរកឹេដយេទៀងទតេ់នក�ុងគណនបីេ�� មលូប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអ�កេចញ

ផ្សោយ និងជាអ�កែថរក្សោមូលប្រត។  

ដូេច�ះ រល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិចបំាច្់រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលមានតួនាទីប�� ក ់

េលករេផ�រកម�សិទ�ិេនះឱ្យេទអ�កលកន់ិងអ�កទិញមូលប្រត។ 

២- ករប�� ករ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េទឱ្យអ�កទិញែតមា� ងមនិែមននិងមនិអចចតទុ់កជាបណ័�

សមា� ល់កម�សិទ�ិអចជួញដូរបានេនាះេទ និងដូចេនះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ មនិអចេធ�បិដ�ិេលខេដម្បេីផ�រកម�សិទ�ិ

មូលប្រតទងំេនាះបានេឡយ។  

ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ អចេធ�េឡង្រសបច្បោបប់ានលុះ្រតែតធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទលួបានប�� ពីភាគី

ទំងពីរ ក�ុងករេធ�្របតិបត�ិករទិញ-លកផ់ា� ច់ ឬ្របតិបត�ិករដកវ់ត�ុធានា ជាពិេសសក�ុងទ្រមងជ់ា្របតិបត�ិករទទួល 

ទិញវញិ ឬដក់ប�� ំជាវត�ុធានាែតបុ៉េណា� ះ។  
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៣- ករទិញនឹង្រត�វបានប�� កេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ករកន់កប់មូលប្រតេនះ ្រត�វបាន

បង� ញេដយេទៀងទតផ់ងែដរេនក�ុងរបាយករណ៍គណនីមូលប្រត។  

៤- មូលប្រតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានេចញផ្សោយជារូបិយវត�ុជាតិ និងជារូបិយបណ័� ។ 

មូលប្រតទងំេនះ នងឹ្រត�វបានសមា� ល់េដយេលខមាលមូលប្រត  និងេលខសមា� ល់អត�ស�� ណេនក�ុងេលខ

មាលេនះមានដូចជា តៃម�ចរកឹ របូិយបណ័�  អ្រតករ្របាក ់និងកលវសន�។ 

៥- មូលប្រតចរកឹជារបូិយវត�ុជាតិមានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ  ៦ែខ ៩ែខ និង១ឆា� ។ំ 
មូលប្រតែដលចរកឹជារបូិយបណ័�  មានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ និង៦ែខ។ ធនាគារជាតិៃន 
កម�ុជានឹងកំណតត់ៃម�ចរកឹៃនមូលប្រតេនេពលេចញផ្សោយ។ 

្របករ ៣ .-  ករែថរក្សោ និងករចះុប��មីលូប្រត 

១- ដូចបានែចងក�ុង្របករ២ កថាខណ� ២ ខងេល មូលប្រត្រត�វេចញផ្សោយជាអរបូិយ (Dematerialize)។ 

មូលប្រតទំងេនះ ចំបាច់្រត�វដកេ់ផ�ក�ុងគណនីបេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ែបបបទៃនករចុះប�� ី  និងករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រត្រត�វេធ�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៤ .- មា� សក់ម�សទិ�ិេលមលូប្រត 

១- កម�សិទ�ិេលមូលប្រតអរបូិយ (Dematerialize) ្រត�វបានប�� កជ់ាភស�ុតងេដយករេធ�េលខ 

ចរកឹេដយេទៀងទតេ់នក�ុងគណនបីេ�� មលូប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអ�កេចញ

ផ្សោយ និងជាអ�កែថរក្សោមូលប្រត។  

ដូេច�ះ រល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិចបំាច្់រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលមានតួនាទីប�� ក ់

េលករេផ�រកម�សិទ�ិេនះឱ្យេទអ�កលកន់ិងអ�កទិញមូលប្រត។ 

២- ករប�� ករ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េទឱ្យអ�កទិញែតមា� ងមនិែមននិងមនិអចចតទុ់កជាបណ័�

សមា� ល់កម�សិទ�ិអចជួញដូរបានេនាះេទ និងដូចេនះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ មនិអចេធ�បិដ�ិេលខេដម្បេីផ�រកម�សិទ�ិ

មូលប្រតទងំេនាះបានេឡយ។  

ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ អចេធ�េឡង្រសបច្បោបប់ានលុះ្រតែតធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទលួបានប�� ពីភាគី

ទំងពីរ ក�ុងករេធ�្របតិបត�ិករទិញ-លកផ់ា� ច់ ឬ្របតិបត�ិករដកវ់ត�ុធានា ជាពិេសសក�ុងទ្រមងជ់ា្របតិបត�ិករទទួល 

ទិញវញិ ឬដក់ប�� ំជាវត�ុធានាែតបុ៉េណា� ះ។  
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្របករ ៥ .- ្របតបិត�ិករទទលួទិញវិញ (Repo) 

១- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានទទួលយកស្រមាប្់របតិបត�ិករ
ទទួលទិញវញិេនក�ុងទផី្សោររបូិយវត�ុ។ កប៏៉ុែន� េដម្បធីានាសុវត�ិភាពតមកិច�សន្យោ និងតមផ�ូវច្បោបស់្រមាប ់
្របតិបត�ិករទងំេនាះ អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរទងំឡាយ  ្រត�វែតចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករ 
ទទួលទិញវញិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ជាេគាលករណ៍ ្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិេនក�ុងទីផ្សោររបូិយវត�ុ ្រត�វរមួប��ូ លនូវដំណាកក់ល
េពញេលញែដលអនុវត�េដយភាគីទងំពីរ ក�ុងករប�� មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិៃន 
មូលប្រត ែដលបានលកេ់្រកមកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ។ 

៣- ចំេពះ្របតិបត�ិករែដលមានរយៈេពលខ�ី ភាគីៃនកិច�សន្យោអចមនិចបំាចប់�� មកធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រតែដលបានលក់េ្រកមកិច�សន្យោទទួលទញិវញិេនាះេឡយ។ ក�ុង 

ករណីេនះ អ�កលកម់ូលប្រត (ភាគីខ�ី្របាក)់ ្រត�វែតេដរតួជាអ�កែថរក្សោមូលប្រតបនា� បឱ់្យអ�កទិញមូលប្រត (ភាគីឱ្យ 

ខ�ី្របាក)់ និងចុះប�� ិកគណេនយ្យជាបន�បនា� បេ់ដម្បជីាភស�ុតងៃនករេផ�រកម�សិទ�ិ។ 

៤- ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិអចេធ�បានេដយេ្របរបូិយបណ័� ខុសៗគា�  េយាងតមកចិ�សន្យោេទ�ភាគី

របស់ភាគីទងំពីរ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគខី�ី្របាកជ់ាអ�កទទួលរងហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាក ់ (អ�កលកម់ូលប្រត

សន្យោថានឹងទិញមូលប្រតវញិតមតៃម�ែដលបាន្រពមេ្រព�ងទុកជាមនុ)។ េលសពីេនះ ភាគីែដលទទួលរង

ហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាកន់ងឹ្រត�វបានបង� ញ និងទទួលបែន�មម៉ាជីនខលសច្់របាក ់(Cash Margin Calls) ្របសិន 

េបចំបាច់។ 

្របករ ៦ .- ករប�� ក ់និងករប�� េផ�រ 

១- ករប�� កេ់លករទិញ េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនិរមួប��ូ លកម�សិទ�ិភាពេលមូលប្រត ែដល 

បានទិញេនាះេទ។ ដូេច�ះករប�� កេ់នះ មនិអចចតទុ់កជាវ�ិ� បនប្រត  ែដលអចេធ�បិដ�ិេលខេដយអ�កចូល 

រមួទីផ្សោរ េ្រពះថាករេធ�បិដិ�េលខេនាះនឹងមនិរមួប��ូ លសិទិ�កនក់បេ់លមូលប្រតេនាះេឡយ។ 

២- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជាមូលប្រតអរបិូយ (Dematerialize) ភាពជា 

មា� ស់កម�សិទ�ិេលមូលប្រត គឺជាលទ�ផលៃនករេធ�េលខចរកឹេដយេទៀងទតេ់លមូលប្រតទងំេនាះេនក�ុង 

គណនបីេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនកលវសន� តៃម�ចរកឹៃនមូលប្រត និង 

គូប៉ុងែដលបានបង�រ ្រត�វបានេផ�រេដយស�័យ្របវត�ិ ចូលក�ុងគណនចីរន�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលពកព់ន័� 

ជាមយួគណនីបេ�� មូលប្រតេនាះ។ កប៏៉ុែន� ក�ុងករណីែដលអ�កចូលរមួទីផ្សោរមានបណំងវនិិេយាគេឡងវញិនូវ 
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ធ៥-០១០-១៨៣ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករេចញផ្សោយមលូប្រតអចជួញដូរបានេដយធនាគារជាតិៃនកម�ជុា  

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.- េគាលបណំង 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញផ្សោយមូលប្រតអចជួញដូរបានក�ុងេគាលបណំងដូចខងេ្រកម ៖ 

- ជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍទីផ្សោររបូិយវត�ុ និងករផ�ល់ឥណទនអន�រធនាគារ ែផ�កេលមូលដ� នសុវត�ិភាព 
េដយមូលប្រតែដល្រត�វបានេចញផ្សោយអចយកមកេ្រប្របាស់ជាវត�ុប�� ំស្រមាប់្របតិបត�ិករ 
ទទួលទិញវញិ(Repo)។ 

- ផ�ល់ឱ្យអ�កចូលរមួក�ុងទផី្សោរនូវជេ្រមស្រទព្យសកម�ជាសច្់របាកង់យ្រស�លមយួេទៀតបែន�មេល 

្របាកប់េ�� មានកលកំណតេ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិបេង�តឧបករណ៍បែន�មក�ុងេគាលេដជួយ 

គា្ំរទដល់ដំេណ រករអនុវត�េគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុនងិប�ូរ្របាករ់បស់ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា។ 

េនេពលមានករេស�សំុពីអ�កកនម់ូលប្រតនឹងអច្រត�វេផ�រេទឱ្យអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរណាមយួេផ្សងេទៀត

បាន លុះ្រតែតអ�កទទួលមលូប្រតបានេបកគណនីបេ�� សច្់របាក ់ និងគណនីបេ�� មូលប្រតេនធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាែដលមានតួនាទីជាអ�កែថរក្សោមូលប្រតែដលខ�ួនបានេចញផ្សោយ។  

្របករ ២ .- លក�ណៈនងិ្របេភទមលូប្រតែដលបានេចញផ្សោយ 

១- មូលប្រតនឹង្រត�វបានេចញផ្សោយតមសំេណ របស់អ�កទិញ ដូចជា្របាកប់េ�� មានកលកំណតែ់ដល 

ដកេ់ផ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដរ។ មូលប្រតែដលបានេចញផ្សោយ នឹងទទួលបានអ្រតករ្របាកេ់ថរែដល 

កំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនេពលមានករប�� ទិញ។ ករ្របាកន់ឹង្រត�វបានបង�រតមមូលដ� នចំនួនៃថ� 

ជាកែ់ស�ងៃនឆា� នីំមយួៗ។ គូប៉ុង (Coupon) ែដល្រត�វបានគិតបង�រតមអយុកលៃនមូលប្រតនឹង្រត�វបានទូទត ់

សងរមួគា� ជាមយួតៃម�ចរកឹរបស់មូលប្រតេនកលវសន�េទឱ្យអ�កកនម់ូលប្រត ដូចបានកំណតក់�ុង្របករ ៦.២ 

ៃន្របកសេនះ។ 

២- មូលប្រត ្រត�វបានេចញផ្សោយជាអរបូិយ (Dematerialize) ដូេច�ះ្រត�វែតបានដកេ់ផ�ក�ុងគណនបីេ�� 

មូលប្រតែដលេបកេដយអ�កទិញេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មុនេពលប�� ទិញ។ គំរហូត�េលខអ�កមានសិទ� ិ

ស្រមាបក់រទិញ និងករេផ�រមូលប្រត្រត�វតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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៣- ករទិញនឹង្រត�វបានប�� កេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ករកន់កប់មូលប្រតេនះ ្រត�វបាន

បង� ញេដយេទៀងទតផ់ងែដរេនក�ុងរបាយករណ៍គណនីមូលប្រត។  

៤- មូលប្រតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានេចញផ្សោយជារូបិយវត�ុជាតិ និងជារូបិយបណ័� ។ 

មូលប្រតទងំេនះ នងឹ្រត�វបានសមា� ល់េដយេលខមាលមូលប្រត  និងេលខសមា� ល់អត�ស�� ណេនក�ុងេលខ

មាលេនះមានដូចជា តៃម�ចរកឹ របូិយបណ័�  អ្រតករ្របាក ់និងកលវសន�។ 

៥- មូលប្រតចរកឹជារបូិយវត�ុជាតិមានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ  ៦ែខ ៩ែខ និង១ឆា� ។ំ 
មូលប្រតែដលចរកឹជារបូិយបណ័�  មានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ និង៦ែខ។ ធនាគារជាតិៃន 
កម�ុជានឹងកំណតត់ៃម�ចរកឹៃនមូលប្រតេនេពលេចញផ្សោយ។ 

្របករ ៣ .-  ករែថរក្សោ និងករចះុប��មីលូប្រត 

១- ដូចបានែចងក�ុង្របករ២ កថាខណ� ២ ខងេល មូលប្រត្រត�វេចញផ្សោយជាអរបូិយ (Dematerialize)។ 

មូលប្រតទំងេនះ ចំបាច់្រត�វដកេ់ផ�ក�ុងគណនីបេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ែបបបទៃនករចុះប�� ី  និងករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រត្រត�វេធ�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៤ .- មា� សក់ម�សទិ�ិេលមលូប្រត 

១- កម�សិទ�ិេលមូលប្រតអរបូិយ (Dematerialize) ្រត�វបានប�� កជ់ាភស�ុតងេដយករេធ�េលខ 

ចរកឹេដយេទៀងទតេ់នក�ុងគណនបីេ�� មលូប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអ�កេចញ

ផ្សោយ និងជាអ�កែថរក្សោមូលប្រត។  

ដូេច�ះ រល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិចបំាច្់រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលមានតួនាទីប�� ក ់

េលករេផ�រកម�សិទ�ិេនះឱ្យេទអ�កលកន់ិងអ�កទិញមូលប្រត។ 

២- ករប�� ករ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េទឱ្យអ�កទិញែតមា� ងមនិែមននិងមនិអចចតទុ់កជាបណ័�

សមា� ល់កម�សិទ�ិអចជួញដូរបានេនាះេទ និងដូចេនះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ មនិអចេធ�បិដ�ិេលខេដម្បេីផ�រកម�សិទ�ិ

មូលប្រតទងំេនាះបានេឡយ។  

ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ អចេធ�េឡង្រសបច្បោបប់ានលុះ្រតែតធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទលួបានប�� ពីភាគី

ទំងពីរ ក�ុងករេធ�្របតិបត�ិករទិញ-លកផ់ា� ច់ ឬ្របតិបត�ិករដកវ់ត�ុធានា ជាពិេសសក�ុងទ្រមងជ់ា្របតិបត�ិករទទួល 

ទិញវញិ ឬដក់ប�� ំជាវត�ុធានាែតបុ៉េណា� ះ។  
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៣- ករទិញនឹង្រត�វបានប�� កេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ករកន់កប់មូលប្រតេនះ ្រត�វបាន

បង� ញេដយេទៀងទតផ់ងែដរេនក�ុងរបាយករណ៍គណនីមូលប្រត។  

៤- មូលប្រតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានេចញផ្សោយជារូបិយវត�ុជាតិ និងជារូបិយបណ័� ។ 

មូលប្រតទងំេនះ នងឹ្រត�វបានសមា� ល់េដយេលខមាលមូលប្រត  និងេលខសមា� ល់អត�ស�� ណេនក�ុងេលខ

មាលេនះមានដូចជា តៃម�ចរកឹ របូិយបណ័�  អ្រតករ្របាក ់និងកលវសន�។ 

៥- មូលប្រតចរកឹជារបូិយវត�ុជាតិមានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ  ៦ែខ ៩ែខ និង១ឆា� ។ំ 
មូលប្រតែដលចរកឹជារបូិយបណ័�  មានកលវសន�៖ ២សបា� ហ៍ ១ែខ  ២ែខ ៣ែខ និង៦ែខ។ ធនាគារជាតិៃន 
កម�ុជានឹងកំណតត់ៃម�ចរកឹៃនមូលប្រតេនេពលេចញផ្សោយ។ 

្របករ ៣ .-  ករែថរក្សោ និងករចះុប��មីលូប្រត 

១- ដូចបានែចងក�ុង្របករ២ កថាខណ� ២ ខងេល មូលប្រត្រត�វេចញផ្សោយជាអរបូិយ (Dematerialize)។ 

មូលប្រតទំងេនះ ចំបាច់្រត�វដកេ់ផ�ក�ុងគណនីបេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ែបបបទៃនករចុះប�� ី  និងករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រត្រត�វេធ�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៤ .- មា� សក់ម�សទិ�ិេលមលូប្រត 

១- កម�សិទ�ិេលមូលប្រតអរបូិយ (Dematerialize) ្រត�វបានប�� កជ់ាភស�ុតងេដយករេធ�េលខ 

ចរកឹេដយេទៀងទតេ់នក�ុងគណនបីេ�� មលូប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលជាអ�កេចញ

ផ្សោយ និងជាអ�កែថរក្សោមូលប្រត។  

ដូេច�ះ រល់ករផា� ស់ប�ូរកម�សិទ�ិចបំាច្់រត�វជូនដំណឹងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលមានតួនាទីប�� ក ់

េលករេផ�រកម�សិទ�ិេនះឱ្យេទអ�កលកន់ិងអ�កទិញមូលប្រត។ 

២- ករប�� ករ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េទឱ្យអ�កទិញែតមា� ងមនិែមននិងមនិអចចតទុ់កជាបណ័�

សមា� ល់កម�សិទ�ិអចជួញដូរបានេនាះេទ និងដូចេនះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរ មនិអចេធ�បិដ�ិេលខេដម្បេីផ�រកម�សិទ�ិ

មូលប្រតទងំេនាះបានេឡយ។  

ករេផ�រកម�សិទ�ិេនះ អចេធ�េឡង្រសបច្បោបប់ានលុះ្រតែតធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទលួបានប�� ពីភាគី

ទំងពីរ ក�ុងករេធ�្របតិបត�ិករទិញ-លកផ់ា� ច់ ឬ្របតិបត�ិករដកវ់ត�ុធានា ជាពិេសសក�ុងទ្រមងជ់ា្របតិបត�ិករទទួល 

ទិញវញិ ឬដក់ប�� ំជាវត�ុធានាែតបុ៉េណា� ះ។  
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១- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានទទួលយកស្រមាប្់របតិបត�ិករ
ទទួលទិញវញិេនក�ុងទផី្សោររបូិយវត�ុ។ កប៏៉ុែន� េដម្បធីានាសុវត�ិភាពតមកិច�សន្យោ និងតមផ�ូវច្បោបស់្រមាប ់
្របតិបត�ិករទងំេនាះ អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរទងំឡាយ  ្រត�វែតចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករ 
ទទួលទិញវញិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ជាេគាលករណ៍ ្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិេនក�ុងទីផ្សោររបិូយវត�ុ ្រត�វរមួប��ូ លនូវដំណាកក់ល
េពញេលញែដលអនុវត�េដយភាគីទងំពីរ ក�ុងករប�� មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិៃន 
មូលប្រត ែដលបានលកេ់្រកមកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ។ 

៣- ចំេពះ្របតិបត�ិករែដលមានរយៈេពលខ�ី ភាគីៃនកិច�សន្យោអចមនិចបំាចប់�� មកធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រតែដលបានលក់េ្រកមកិច�សន្យោទទួលទញិវញិេនាះេឡយ។ ក�ុង 

ករណីេនះ អ�កលកម់ូលប្រត (ភាគីខ�ី្របាក)់ ្រត�វែតេដរតួជាអ�កែថរក្សោមូលប្រតបនា� បឱ់្យអ�កទិញមូលប្រត (ភាគីឱ្យ 

ខ�ី្របាក)់ និងចុះប�� ិកគណេនយ្យជាបន�បនា� បេ់ដម្បជីាភស�ុតងៃនករេផ�រកម�សិទ�ិ។ 

៤- ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិអចេធ�បានេដយេ្របរបូិយបណ័� ខុសៗគា�  េយាងតមកចិ�សន្យោេទ�ភាគី

របស់ភាគីទងំពីរ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគខី�ី្របាកជ់ាអ�កទទួលរងហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាក ់ (អ�កលកម់ូលប្រត

សន្យោថានឹងទិញមូលប្រតវញិតមតៃម�ែដលបាន្រពមេ្រព�ងទុកជាមនុ)។ េលសពីេនះ ភាគីែដលទទួលរង

ហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាកន់ងឹ្រត�វបានបង� ញ និងទទួលបែន�មម៉ាជីនខលសច្់របាក ់(Cash Margin Calls) ្របសិន 

េបចំបាច់។ 

្របករ ៦ .- ករប�� ក់ នងិករប�� េផ�រ 

១- ករប�� កេ់លករទិញ េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនិរមួប��ូ លកម�សិទ�ិភាពេលមូលប្រត ែដល 

បានទិញេនាះេទ។ ដូេច�ះករប�� កេ់នះ មនិអចចតទុ់កជាវ�ិ� បនប្រត  ែដលអចេធ�បិដ�ិេលខេដយអ�កចូល 

រមួទីផ្សោរ េ្រពះថាករេធ�បិដិ�េលខេនាះនឹងមនិរមួប��ូ លសិទិ�កនក់បេ់លមូលប្រតេនាះេឡយ។ 

២- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជាមូលប្រតអរបិូយ (Dematerialize) ភាពជា 

មា� ស់កម�សិទ�ិេលមូលប្រត គឺជាលទ�ផលៃនករេធ�េលខចរកឹេដយេទៀងទតេ់លមូលប្រតទងំេនាះេនក�ុង 

គណនបីេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនកលវសន� តៃម�ចរកឹៃនមូលប្រត និង 

គូប៉ុងែដលបានបង�រ ្រត�វបានេផ�រេដយស�័យ្របវត�ិ ចូលក�ុងគណនីចរន�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលពកព់ន័� 

ជាមយួគណនីបេ�� មូលប្រតេនាះ។ កប៏៉ុែន� ក�ុងករណីែដលអ�កចូលរមួទីផ្សោរមានបណំងវនិិេយាគេឡងវញិនូវ 
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១- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានទទួលយកស្រមាប្់របតិបត�ិករ
ទទួលទិញវញិេនក�ុងទផី្សោររបូិយវត�ុ។ កប៏៉ុែន� េដម្បធីានាសុវត�ិភាពតមកិច�សន្យោ និងតមផ�ូវច្បោបស់្រមាប ់
្របតិបត�ិករទងំេនាះ អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរទងំឡាយ  ្រត�វែតចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករ 
ទទួលទិញវញិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ជាេគាលករណ៍ ្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិេនក�ុងទីផ្សោររបិូយវត�ុ ្រត�វរមួប��ូ លនូវដំណាកក់ល
េពញេលញែដលអនុវត�េដយភាគីទងំពីរ ក�ុងករប�� មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិៃន 
មូលប្រត ែដលបានលកេ់្រកមកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ។ 

៣- ចំេពះ្របតិបត�ិករែដលមានរយៈេពលខ�ី ភាគីៃនកិច�សន្យោអចមនិចបំាចប់�� មកធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រតែដលបានលក់េ្រកមកិច�សន្យោទទួលទញិវញិេនាះេឡយ។ ក�ុង 

ករណីេនះ អ�កលកម់ូលប្រត (ភាគីខ�ី្របាក)់ ្រត�វែតេដរតួជាអ�កែថរក្សោមូលប្រតបនា� បឱ់្យអ�កទិញមូលប្រត (ភាគីឱ្យ 

ខ�ី្របាក)់ និងចុះប�� ិកគណេនយ្យជាបន�បនា� បេ់ដម្បជីាភស�ុតងៃនករេផ�រកម�សិទ�ិ។ 

៤- ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិអចេធ�បានេដយេ្របរបូិយបណ័� ខុសៗគា�  េយាងតមកចិ�សន្យោេទ�ភាគី

របស់ភាគីទងំពីរ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគខី�ី្របាកជ់ាអ�កទទួលរងហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាក ់ (អ�កលកម់ូលប្រត

សន្យោថានឹងទិញមូលប្រតវញិតមតៃម�ែដលបាន្រពមេ្រព�ងទុកជាមនុ)។ េលសពីេនះ ភាគីែដលទទួលរង

ហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាកន់ងឹ្រត�វបានបង� ញ និងទទួលបែន�មម៉ាជីនខលសច្់របាក ់(Cash Margin Calls) ្របសិន 

េបចំបាច់។ 

្របករ ៦ .- ករប�� ក់ នងិករប�� េផ�រ 

១- ករប�� កេ់លករទិញ េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនិរមួប��ូ លកម�សិទ�ិភាពេលមូលប្រត ែដល 

បានទិញេនាះេទ។ ដូេច�ះករប�� កេ់នះ មនិអចចតទុ់កជាវ�ិ� បនប្រត  ែដលអចេធ�បិដ�ិេលខេដយអ�កចូល 

រមួទីផ្សោរ េ្រពះថាករេធ�បិដិ�េលខេនាះនឹងមនិរមួប��ូ លសិទិ�កនក់បេ់លមូលប្រតេនាះេឡយ។ 

២- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជាមូលប្រតអរបិូយ (Dematerialize) ភាពជា 

មា� ស់កម�សិទ�ិេលមូលប្រត គឺជាលទ�ផលៃនករេធ�េលខចរកឹេដយេទៀងទតេ់លមូលប្រតទងំេនាះេនក�ុង 

គណនបីេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនកលវសន� តៃម�ចរកឹៃនមូលប្រត និង 

គូប៉ុងែដលបានបង�រ ្រត�វបានេផ�រេដយស�័យ្របវត�ិ ចូលក�ុងគណនីចរន�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលពកព់ន័� 

ជាមយួគណនីបេ�� មូលប្រតេនាះ។ កប៏៉ុែន� ក�ុងករណីែដលអ�កចូលរមួទីផ្សោរមានបណំងវនិិេយាគេឡងវញិនូវ 
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ចំនួន្របាកទ់ងំអស់ ឬមយួែផ�កៃនចំនួន្របាកែ់ដលបានទទួលអ�កចូលរមួេនាះ្រត�វផ�ល់ប�� េទធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាឱ្យបានមនុកលវសន�ចំនួនពីរៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករ។ 

៣- េនេពលេចញផ្សោយមូលប្រត េ្រកយពីទទួលបានប�� ទិញជាលយលក�ណ៍អក្សរ ែដលចុះហត�
េលខេដយអ�កទទួលសិទ� ិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចុះឥណពន�ក�ុងគណនចីរន�េដយស�័យ្របវត�ិនិងចុះ
ឥណទនគណនីបេ�� មូលប្រតែដលពកព់ន័�របស់អ�កកនក់បម់ូលប្រត េនៃថ�្របសិទ�ិភាពែដលកំណតេ់នេល
ប�� ទិញ។ អ�កទិញ និងអ�កចូលរមួេដញៃថ�្រត�វធានាថា មានសមតុល្យសច្់របាក្់រគប្់រគានេ់នក�ុងគណនី
េដម្បទូីទតស់ងៃថ�មូលប្រតែដលបានទិញ ឬេដញៃថ�បាន។ 

៤- េដម្បអីនុវត�ករេផ�រកម�សិទ�ិមលូប្រតែដល្រត�វបានលកន់ិងទិញយកវញិ តមរយៈ្របតិបត�ិករទទួល
ទិញវញិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យភាគីទងំពីរប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរេដយែឡក
ពីគា� ទកទ់ងនឹង្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិេនាះ។ េដម្បេីជៀសវងករយឺតយ៉ាវ ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� ក់
ឱ្យគា� េទវញិេទមកនូវប�� របស់ខ�ួន េហយ្រត�វធានាថា ករប�� កទ់ងំេនាះមានខ�ឹមសរ្រសបគា� ទងំ្រស�ង។ 

៥- ក�ុងដំេណ រករៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីភាគីទងំពីរយល់្រពមទូទតម៉់ាជីនជាសច្់របាក ់ ឬ

ដកប់ែន�មម៉ាជនីជាមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរ ែដល

មានខ�ឹមសរ្រសបគា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមេទតមបទប្ប��ត�ិ ែដលបានែចងក�ុងកថាខណ�

ទី ៤ ខងេល។ 

៦- េទះបីជាភាគីទងំពីរសេ្រមចចិត�ទិញលកផ់ា� ចជ់ាមយួគា� នូវមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប��

េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទងំករេផ�រមូលប្រតែដលបានទិញ ឬលក ់ េនាះផង និងករទូទតស់ច្់របាក ់ េដយ

ប�� ក់អំពីៃថ�្របសិទ�ភាព និងចំននួ្របាកែ់ដល្រត�វបានទូទតស់ងផងែដរ។ ចរតិលក�ណៈៃនមូលប្រតែដល្រត�វ

បានទិញ ឬលក ់ ្រត�វែតបានប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរឱ្យច្បោស់លស់េដយភាគីទងំពីរេនេល

្របតិបត�ិករែដលបានេធ�។  

្របករ ៧ .- ឥណទនអេូវណាយែដលមានករធានា និងឌសីេខនវិនដូ  

 (Overnight Secured Facilities and Discount Window)
១- េ្រកមលក�ខណ� ែដលនឹង្រត�វមានែចងក�ុង្របកសេដយែឡករបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មូលប្រត

ែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាវត�ុធានាស្រមាបក់រផ�ល់ឥណទន

អូេវ ណាយ (Overnight) ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ភាពទនភ់�នឱ់្យអ�កចូលរមួទីផ្សោរក�ុងករបំេពញសមតុល្យផាតទ់ត់

អវជិ�មានរបស់ខ�ួនរយៈេពលមយួៃថ�។ ឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានចតទុ់កជា្របភពទុនអចិៃ�ន�យរ៍បស់សមាជិកសភា

ផាតទ់តេ់ឡយ េហយធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងផ�ល់ឥណទនេនះតមអ្រតករ្របាក់ផាកពិន័យ។ 
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ចំនួន្របាកទ់ងំអស់ ឬមយួែផ�កៃនចំនួន្របាកែ់ដលបានទទួលអ�កចូលរមួេនាះ្រត�វផ�ល់ប�� េទធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាឱ្យបានមនុកលវសន�ចំនួនពីរៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករ។ 

៣- េនេពលេចញផ្សោយមូលប្រត េ្រកយពីទទួលបានប�� ទិញជាលយលក�ណ៍អក្សរ ែដលចុះហត�
េលខេដយអ�កទទួលសិទ� ិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចុះឥណពន�ក�ុងគណនចីរន�េដយស�័យ្របវត�ិនិងចុះ
ឥណទនគណនីបេ�� មូលប្រតែដលពកព់ន័�របស់អ�កកនក់បម់ូលប្រត េនៃថ�្របសិទ�ិភាពែដលកំណតេ់នេល
ប�� ទិញ។ អ�កទិញ និងអ�កចូលរមួេដញៃថ�្រត�វធានាថា មានសមតុល្យសច្់របាក្់រគប្់រគានេ់នក�ុងគណនី
េដម្បទូីទតស់ងៃថ�មូលប្រតែដលបានទិញ ឬេដញៃថ�បាន។ 

៤- េដម្បអីនុវត�ករេផ�រកម�សិទ�ិមលូប្រតែដល្រត�វបានលកន់ិងទិញយកវញិ តមរយៈ្របតិបត�ិករទទួល
ទិញវញិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យភាគីទងំពីរប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរេដយែឡក
ពីគា� ទកទ់ងនឹង្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិេនាះ។ េដម្បេីជៀសវងករយឺតយ៉ាវ ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� ក់
ឱ្យគា� េទវញិេទមកនូវប�� របស់ខ�ួន េហយ្រត�វធានាថា ករប�� កទ់ងំេនាះមានខ�ឹមសរ្រសបគា� ទងំ្រស�ង។ 

៥- ក�ុងដំេណ រករៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីភាគីទងំពីរយល់្រពមទូទតម៉់ាជីនជាសច្់របាក ់ ឬ

ដកប់ែន�មម៉ាជនីជាមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរ ែដល

មានខ�ឹមសរ្រសបគា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមេទតមបទប្ប��ត�ិ ែដលបានែចងក�ុងកថាខណ�

ទី ៤ ខងេល។ 

៦- េទះបីជាភាគីទងំពីរសេ្រមចចិត�ទិញលកផ់ា� ចជ់ាមយួគា� នូវមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប��

េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទងំករេផ�រមូលប្រតែដលបានទិញ ឬលក ់ េនាះផង និងករទូទតស់ច្់របាក ់ េដយ

ប�� ក់អំពីៃថ�្របសិទ�ភាព និងចំននួ្របាកែ់ដល្រត�វបានទូទតស់ងផងែដរ។ ចរតិលក�ណៈៃនមូលប្រតែដល្រត�វ

បានទិញ ឬលក ់ ្រត�វែតបានប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរឱ្យច្បោស់លស់េដយភាគីទងំពីរេនេល

្របតិបត�ិករែដលបានេធ�។  

្របករ ៧ .- ឥណទនអេូវណាយែដលមានករធានា និងឌសីេខនវិនដូ  

 (Overnight Secured Facilities and Discount Window)
១- េ្រកមលក�ខណ� ែដលនឹង្រត�វមានែចងក�ុង្របកសេដយែឡករបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មូលប្រត

ែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាវត�ុធានាស្រមាបក់រផ�ល់ឥណទន

អូេវ ណាយ (Overnight) ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ភាពទនភ់�នឱ់្យអ�កចូលរមួទីផ្សោរក�ុងករបំេពញសមតុល្យផាតទ់ត់

អវជិ�មានរបស់ខ�ួនរយៈេពលមយួៃថ�។ ឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានចតទុ់កជា្របភពទុនអចិៃ�ន�យរ៍បស់សមាជិកសភា

ផាតទ់តេ់ឡយ េហយធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងផ�ល់ឥណទនេនះតមអ្រតករ្របាក់ផាកពិន័យ។ 
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២- ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) ្រត�វបានធានាេដយមូលប្រតកន់កប់េដយសមាជិកសភាផាត់

ទត់តមតៃម�ចរកឹសមមូល ឬខ�ស់ជាងកំរតិឥណទន។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេផ�រកម�សិទ�ិៃនវត�ុធានា 

េ្រកយពីប�� កអ់ំពីករផ�ល់ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) េនាះដល់អត�គាហក។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹង

សងមូលប្រត្រតឡបវ់ញិេនៃថ�បនា� បេ់្រកយពីគណនីផាតទ់តម់ានសមតុល្យវជិ�មានេឡងវញិ។  

៣- មូលប្រតែដលកនក់បេ់ដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរអចេ្រប្របាស់ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសច្់របាក់
ងយ្រស�លបេណា� ះអសន�និងរយៈេពលខ�ី។ ្របតបិត�ិករេនះ្រត�វែតមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រត�វបានផ�ល់ស្រមាបច់េនា� ះេពលព ី ២ៃថ�រហូតដល់ ២សបា� ហ៍ៃនៃថ�េធ�ករ។ ករចូលេទេ្រប
ឥណទនអប្បហរ នឹងមនិ្រត�វបានជំនួសេដយឥណទនវបិារបូនេ៍ឡយ េដយឥណទនទងំពីរេនះមាន
លក�ណៈខុសគា� ។ ករេធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ ជាមយួធនាគារជាតិៃន កម�ុជានឹង្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�  
ែដលថាមូលប្រតេនាះមានតៃម�អចទទួលយកបាន (អចជួញដូរបាន)។ ប�� ីមូលប្រត ែដលអចទទួលយកបាន
ស្រមាបេ់ធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ និងអ្រតអប្បហរ ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�  និងេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតៃិន
កម�ុជា។ 

៤- ្របតិបត�ិករែដលដំេណ រករក�ុងឌីសេខនវនីដូ នឹង្រត�វគា្ំរទេដយកិច�សន្យោេម ស្រមាប្់របតិបត�កិរ

ទទួលទិញវញិ ែដលចុះហត�េលខេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអត�គាហកមូលប្រត។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

នឹងេផ�រមូលប្រត ែដល្រត�វបានេ្រជសេរ ស និង្រពមទទួលយក េនៃថ�ចបេ់ផ�ម និងេនកលវសន�ៃន្របតិបត�ិករ។ 

្របករ ៨ .- ្របតបិត�ិករទីផ្សោរចំហ និងករេដញៃថ� 

១- ទន�ឹមនងឹករប�� ទិញជាធម�តៃនមូលប្រតេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមអ្រតែដល

បានកំណត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កអ៏ចេរៀបចំដកឱ់្យេដញៃថ�មូលបតរ្ េដយករជូនដំណឹងជាមុនតមចំនួន

ែដលបានកំណតេ់ទឱ្យអ�កចូលរមួេដញៃថ�។ 

២- ករេដញៃថ�េនះ នឹង្រត�វបានេរៀបចំេដម្បគីា្ំរទករអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របតិបត�ិករទីផ្សោរចំហ

និងេធ�ឱ្យសេ្រមចេគាលេដៃនេគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុនិងប�ូរ្របាក ់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៩ .- អ�កចូលរមួក�ងុករេដញៃថ� នងិករអនុវត�្របតបិត�កិរទផី្សោរចំហ 

១- ករេរៀបចំ និងលក�ខណ� េផ្សងៗស្រមាបក់រចូលរមួេដញៃថ� នឹង្រត�វបានប�� ក ់ េនក�ុងេសចក�ជូីន

ដំណឹងេដយែឡកៗពីគា�  េរៀងរល់ករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលនឹង្រប្រពឹត�េទតមករផ�ួចេផ�មរបស់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បអីេ�� ញអ�កចូលរមួដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២ ខងេ្រកមឱ្យចូលរមួេដញៃថ�។ 
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្របករ ៥ .- ្របតបិត�ិករទទលួទិញវិញ (Repo) 

១- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានទទួលយកស្រមាប្់របតិបត�ិករ
ទទួលទិញវញិេនក�ុងទផី្សោររបូិយវត�ុ។ កប៏៉ុែន� េដម្បធីានាសុវត�ិភាពតមកិច�សន្យោ និងតមផ�ូវច្បោបស់្រមាប ់
្របតិបត�ិករទងំេនាះ អ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោរទងំឡាយ  ្រត�វែតចុះហត�េលខេលកិច�សន្យោេមស្រមាប្់របតិបត�ិករ 
ទទួលទិញវញិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ជាេគាលករណ៍ ្របតិបត�កិរទទួលទិញវញិេនក�ុងទីផ្សោររបិូយវត�ុ ្រត�វរមួប��ូ លនូវដំណាកក់ល
េពញេលញែដលអនុវត�េដយភាគីទងំពីរ ក�ុងករប�� មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិៃន 
មូលប្រត ែដលបានលកេ់្រកមកិច�សន្យោទទួលទិញវញិ។ 

៣- ចំេពះ្របតិបត�ិករែដលមានរយៈេពលខ�ី ភាគីៃនកិច�សន្យោអចមនិចបំាចប់�� មកធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�ករេផ�រកម�សិទ�ិមូលប្រតែដលបានលក់េ្រកមកិច�សន្យោទទួលទញិវញិេនាះេឡយ។ ក�ុង 

ករណីេនះ អ�កលកម់ូលប្រត (ភាគីខ�ី្របាក)់ ្រត�វែតេដរតួជាអ�កែថរក្សោមូលប្រតបនា� បឱ់្យអ�កទិញមូលប្រត (ភាគីឱ្យ 

ខ�ី្របាក)់ និងចុះប�� ិកគណេនយ្យជាបន�បនា� បេ់ដម្បជីាភស�ុតងៃនករេផ�រកម�សិទ�ិ។ 

៤- ្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិអចេធ�បានេដយេ្របរបូិយបណ័� ខុសៗគា�  េយាងតមកចិ�សន្យោេទ�ភាគី

របស់ភាគីទងំពីរ។ ក�ុងករណីេនះ ភាគខី�ី្របាកជ់ាអ�កទទួលរងហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាក ់ (អ�កលកម់ូលប្រត

សន្យោថានឹងទិញមូលប្រតវញិតមតៃម�ែដលបាន្រពមេ្រព�ងទុកជាមនុ)។ េលសពីេនះ ភាគីែដលទទួលរង

ហនិភយ័ៃនអ្រតប�ូរ្របាកន់ងឹ្រត�វបានបង� ញ និងទទួលបែន�មម៉ាជីនខលសច្់របាក ់(Cash Margin Calls) ្របសិន 

េបចំបាច់។ 

្របករ ៦ .- ករប�� ក់ និងករប�� េផ�រ 

១- ករប�� កេ់លករទិញ េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនិរមួប��ូ លកម�សិទ�ិភាពេលមូលប្រត ែដល 

បានទិញេនាះេទ។ ដូេច�ះករប�� កេ់នះ មនិអចចតទុ់កជាវ�ិ� បនប្រត  ែដលអចេធ�បិដ�ិេលខេដយអ�កចូល 

រមួទីផ្សោរ េ្រពះថាករេធ�បិដិ�េលខេនាះនឹងមនិរមួប��ូ លសិទិ�កនក់បេ់លមូលប្រតេនាះេឡយ។ 

២- មូលប្រតែដលេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជាមូលប្រតអរបិូយ (Dematerialize) ភាពជា 

មា� ស់កម�សិទ�ិេលមូលប្រត គឺជាលទ�ផលៃនករេធ�េលខចរកឹេដយេទៀងទតេ់លមូលប្រតទងំេនាះេនក�ុង 

គណនបីេ�� មូលប្រត ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនកលវសន� តៃម�ចរកឹៃនមូលប្រត និង 

គូប៉ុងែដលបានបង�រ ្រត�វបានេផ�រេដយស�័យ្របវត�ិ ចូលក�ុងគណនីចរន�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលពកព់ន័� 

ជាមយួគណនីបេ�� មូលប្រតេនាះ។ កប៏៉ុែន� ក�ុងករណីែដលអ�កចូលរមួទីផ្សោរមានបណំងវនិិេយាគេឡងវញិនូវ 
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ចំនួន្របាកទ់ងំអស់ ឬមយួែផ�កៃនចំនួន្របាកែ់ដលបានទទួលអ�កចូលរមួេនាះ្រត�វផ�ល់ប�� េទធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាឱ្យបានមនុកលវសន�ចំនួនពីរៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករ។ 

៣- េនេពលេចញផ្សោយមូលប្រត េ្រកយពីទទួលបានប�� ទិញជាលយលក�ណ៍អក្សរ ែដលចុះហត�
េលខេដយអ�កទទួលសិទ� ិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចុះឥណពន�ក�ុងគណនចីរន�េដយស�័យ្របវត�ិនិងចុះ
ឥណទនគណនីបេ�� មូលប្រតែដលពកព់ន័�របស់អ�កកនក់បម់ូលប្រត េនៃថ�្របសិទ�ិភាពែដលកំណតេ់នេល
ប�� ទិញ។ អ�កទិញ និងអ�កចូលរមួេដញៃថ�្រត�វធានាថា មានសមតុល្យសច្់របាក្់រគប្់រគានេ់នក�ុងគណនី
េដម្បទូីទតស់ងៃថ�មូលប្រតែដលបានទិញ ឬេដញៃថ�បាន។ 

៤- េដម្បអីនុវត�ករេផ�រកម�សិទ�ិមលូប្រតែដល្រត�វបានលកន់ិងទិញយកវញិ តមរយៈ្របតិបត�ិករទទួល
ទិញវញិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យភាគីទងំពីរប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរេដយែឡក
ពីគា� ទកទ់ងនឹង្របតបិត�ិករទទួលទិញវញិេនាះ។ េដម្បេីជៀសវងករយឺតយ៉ាវ ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� ក់
ឱ្យគា� េទវញិេទមកនូវប�� របស់ខ�ួន េហយ្រត�វធានាថា ករប�� កទ់ងំេនាះមានខ�ឹមសរ្រសបគា� ទងំ្រស�ង។ 

៥- ក�ុងដំេណ រករៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីភាគីទងំពីរយល់្រពមទូទតម៉់ាជីនជាសច្់របាក ់ ឬ

ដកប់ែន�មម៉ាជនីជាមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរ ែដល

មានខ�ឹមសរ្រសបគា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមេទតមបទប្ប��ត�ិ ែដលបានែចងក�ុងកថាខណ�

ទី ៤ ខងេល។ 

៦- េទះបីជាភាគីទងំពីរសេ្រមចចិត�ទិញលកផ់ា� ចជ់ាមយួគា� នូវមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប��

េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទងំករេផ�រមូលប្រតែដលបានទិញ ឬលក ់ េនាះផង និងករទូទតស់ច្់របាក ់ េដយ

ប�� ក់អំពីៃថ�្របសិទ�ភាព និងចំននួ្របាកែ់ដល្រត�វបានទូទតស់ងផងែដរ។ ចរតិលក�ណៈៃនមូលប្រតែដល្រត�វ

បានទិញ ឬលក ់ ្រត�វែតបានប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរឱ្យច្បោស់លស់េដយភាគីទងំពីរេនេល

្របតិបត�ិករែដលបានេធ�។  

្របករ ៧ .- ឥណទនអេូវណាយែដលមានករធានា និងឌសីេខនវិនដូ  

 (Overnight Secured Facilities and Discount Window)
១- េ្រកមលក�ខណ� ែដលនឹង្រត�វមានែចងក�ុង្របកសេដយែឡករបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មូលប្រត

ែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាវត�ុធានាស្រមាបក់រផ�ល់ឥណទន

អូេវ ណាយ (Overnight) ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ភាពទនភ់�នឱ់្យអ�កចូលរមួទីផ្សោរក�ុងករបំេពញសមតុល្យផាតទ់ត់

អវជិ�មានរបស់ខ�ួនរយៈេពលមយួៃថ�។ ឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានចតទុ់កជា្របភពទុនអចិៃ�ន�យរ៍បស់សមាជិកសភា

ផាតទ់តេ់ឡយ េហយធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងផ�ល់ឥណទនេនះតមអ្រតករ្របាក់ផាកពិន័យ។ 
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ចំនួន្របាកទ់ងំអស់ ឬមយួែផ�កៃនចំនួន្របាកែ់ដលបានទទួលអ�កចូលរមួេនាះ្រត�វផ�ល់ប�� េទធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាឱ្យបានមនុកលវសន�ចំនួនពីរៃថ�ៃនៃថ�េធ�ករ។ 

៣- េនេពលេចញផ្សោយមូលប្រត េ្រកយពីទទួលបានប�� ទិញជាលយលក�ណ៍អក្សរ ែដលចុះហត�
េលខេដយអ�កទទួលសិទ� ិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចុះឥណពន�ក�ុងគណនចីរន�េដយស�័យ្របវត�ិនិងចុះ
ឥណទនគណនីបេ�� មូលប្រតែដលពកព់ន័�របស់អ�កកនក់បម់ូលប្រត េនៃថ�្របសិទ�ិភាពែដលកំណតេ់នេល
ប�� ទិញ។ អ�កទិញ និងអ�កចូលរមួេដញៃថ�្រត�វធានាថា មានសមតុល្យសច្់របាក្់រគប្់រគានេ់នក�ុងគណនី
េដម្បទូីទតស់ងៃថ�មូលប្រតែដលបានទិញ ឬេដញៃថ�បាន។ 

៤- េដម្បអីនុវត�ករេផ�រកម�សិទ�ិមលូប្រតែដល្រត�វបានលកន់ិងទិញយកវញិ តមរយៈ្របតិបត�ិករទទួល
ទិញវញិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាត្រម�វឱ្យភាគីទងំពីរប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរេដយែឡក
ពីគា� ទកទ់ងនឹង្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិេនាះ។ េដម្បេីជៀសវងករយឺតយ៉ាវ ភាគីទងំពីរ្រត�វេធ�ករប�� ក់
ឱ្យគា� េទវញិេទមកនូវប�� របស់ខ�ួន េហយ្រត�វធានាថា ករប�� កទ់ងំេនាះមានខ�ឹមសរ្រសបគា� ទងំ្រស�ង។ 

៥- ក�ុងដំេណ រករៃន្របតិបត�ិករទទួលទិញវញិ េទះបីភាគីទងំពីរយល់្រពមទូទតម៉់ាជីនជាសច្់របាក ់ ឬ

ដកប់ែន�មម៉ាជនីជាមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរចំនួនពីរ ែដល

មានខ�ឹមសរ្រសបគា� េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមេទតមបទប្ប��ត�ិ ែដលបានែចងក�ុងកថាខណ�

ទី ៤ ខងេល។ 

៦- េទះបីជាភាគីទងំពីរសេ្រមចចិត�ទិញលកផ់ា� ចជ់ាមយួគា� នូវមូលប្រតកេ៏ដយ កភ៏ាគីទងំពីរ្រត�វប��

េទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទងំករេផ�រមូលប្រតែដលបានទិញ ឬលក ់ េនាះផង និងករទូទតស់ច្់របាក ់ េដយ

ប�� ក់អំពីៃថ�្របសិទ�ភាព និងចំននួ្របាកែ់ដល្រត�វបានទូទតស់ងផងែដរ។ ចរតិលក�ណៈៃនមូលប្រតែដល្រត�វ

បានទិញ ឬលក ់ ្រត�វែតបានប�� កេ់លប�� ជាលយលក�ណ៍អក្សរឱ្យច្បោស់លស់េដយភាគីទងំពីរេនេល

្របតិបត�ិករែដលបានេធ�។  

្របករ ៧ .- ឥណទនអេូវណាយែដលមានករធានា និងឌសីេខនវិនដូ  

 (Overnight Secured Facilities and Discount Window)
១- េ្រកមលក�ខណ� ែដលនឹង្រត�វមានែចងក�ុង្របកសេដយែឡករបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មូលប្រត

ែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាវត�ុធានាស្រមាបក់រផ�ល់ឥណទន

អូេវ ណាយ (Overnight) ក�ុងេគាលបំណងផ�ល់ភាពទនភ់�នឱ់្យអ�កចូលរមួទីផ្សោរក�ុងករបំេពញសមតុល្យផាតទ់ត់

អវជិ�មានរបស់ខ�ួនរយៈេពលមយួៃថ�។ ឥណទនេនះ មនិ្រត�វបានចតទុ់កជា្របភពទុនអចិៃ�ន�យរ៍បស់សមាជិកសភា

ផាតទ់តេ់ឡយ េហយធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងផ�ល់ឥណទនេនះតមអ្រតករ្របាក់ផាកពិន័យ។ 
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២- ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) ្រត�វបានធានាេដយមូលប្រតកន់កប់េដយសមាជិកសភាផាត់

ទត់តមតៃម�ចរកឹសមមូល ឬខ�ស់ជាងកំរតិឥណទន។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេផ�រកម�សិទ�ិៃនវត�ុធានា 

េ្រកយពីប�� កអ់ំពីករផ�ល់ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) េនាះដល់អត�គាហក។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹង

សងមូលប្រត្រតឡបវ់ញិេនៃថ�បនា� បេ់្រកយពីគណនីផាតទ់តម់ានសមតុល្យវជិ�មានេឡងវញិ។  

៣- មូលប្រតែដលកនក់បេ់ដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរអចេ្រប្របាស់ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសច្់របាក់
ងយ្រស�លបេណា� ះអសន�និងរយៈេពលខ�ី។ ្របតបិត�ិករេនះ្រត�វែតមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រត�វបានផ�ល់ស្រមាបច់េនា� ះេពលព ី ២ៃថ�រហូតដល់ ២សបា� ហ៍ៃនៃថ�េធ�ករ។ ករចូលេទេ្រប
ឥណទនអប្បហរ នឹងមនិ្រត�វបានជំនួសេដយឥណទនវបិារបូនេ៍ឡយ េដយឥណទនទងំពីរេនះមាន
លក�ណៈខុសគា� ។ ករេធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ ជាមយួធនាគារជាតិៃន កម�ុជានឹង្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�  
ែដលថាមូលប្រតេនាះមានតៃម�អចទទួលយកបាន (អចជួញដូរបាន)។ ប�� ីមូលប្រត ែដលអចទទួលយកបាន
ស្រមាបេ់ធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ និងអ្រតអប្បហរ ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�  និងេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតៃិន
កម�ុជា។ 

៤- ្របតិបត�ិករែដលដំេណ រករក�ុងឌីសេខនវនីដូ នឹង្រត�វគា្ំរទេដយកិច�សន្យោេម ស្រមាប្់របតិបត�កិរ

ទទួលទិញវញិ ែដលចុះហត�េលខេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអត�គាហកមូលប្រត។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

នឹងេផ�រមូលប្រត ែដល្រត�វបានេ្រជសេរ ស និង្រពមទទួលយក េនៃថ�ចបេ់ផ�ម និងេនកលវសន�ៃន្របតិបត�ិករ។ 

្របករ ៨ .- ្របតបិត�ិករទីផ្សោរចំហ និងករេដញៃថ� 

១- ទន�ឹមនងឹករប�� ទិញជាធម�តៃនមូលប្រតេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមអ្រតែដល

បានកំណត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កអ៏ចេរៀបចំដកឱ់្យេដញៃថ�មូលបតរ្ េដយករជូនដំណឹងជាមុនតមចំនួន

ែដលបានកំណតេ់ទឱ្យអ�កចូលរមួេដញៃថ�។ 

២- ករេដញៃថ�េនះ នឹង្រត�វបានេរៀបចំេដម្បគីា្ំរទករអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របតិបត�ិករទីផ្សោរចំហ

និងេធ�ឱ្យសេ្រមចេគាលេដៃនេគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុនិងប�ូរ្របាក ់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៩ .- អ�កចូលរមួក�ងុករេដញៃថ� នងិករអនុវត�្របតបិត�ិករទផី្សោរចំហ 

១- ករេរៀបចំ និងលក�ខណ� េផ្សងៗស្រមាបក់រចូលរមួេដញៃថ� នឹង្រត�វបានប�� ក ់ េនក�ុងេសចក�ជូីន

ដំណឹងេដយែឡកៗពីគា�  េរៀងរល់ករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលនឹង្រប្រពឹត�េទតមករផ�ួចេផ�មរបស់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បអីេ�� ញអ�កចូលរមួដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២ ខងេ្រកមឱ្យចូលរមួេដញៃថ�។ 
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២- ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) ្រត�វបានធានាេដយមូលប្រតកន់កប់េដយសមាជិកសភាផាត់

ទត់តមតៃម�ចរកឹសមមូល ឬខ�ស់ជាងកំរតិឥណទន។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេផ�រកម�សិទ�ិៃនវត�ុធានា 

េ្រកយពីប�� កអ់ំពីករផ�ល់ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) េនាះដល់អត�គាហក។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹង

សងមូលប្រត្រតឡបវ់ញិេនៃថ�បនា� បេ់្រកយពីគណនីផាតទ់តម់ានសមតុល្យវជិ�មានេឡងវញិ។  

៣- មូលប្រតែដលកនក់បេ់ដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរអចេ្រប្របាស់ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសច្់របាក់
ងយ្រស�លបេណា� ះអសន�និងរយៈេពលខ�ី។ ្របតបិត�ិករេនះ្រត�វែតមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រត�វបានផ�ល់ស្រមាបច់េនា� ះេពលព ី ២ៃថ�រហូតដល់ ២សបា� ហ៍ៃនៃថ�េធ�ករ។ ករចូលេទេ្រប
ឥណទនអប្បហរ នឹងមនិ្រត�វបានជំនួសេដយឥណទនវបិារបូនេ៍ឡយ េដយឥណទនទងំពីរេនះមាន
លក�ណៈខុសគា� ។ ករេធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ ជាមយួធនាគារជាតិៃន កម�ុជានឹង្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�  
ែដលថាមូលប្រតេនាះមានតៃម�អចទទួលយកបាន (អចជួញដូរបាន)។ ប�� ីមូលប្រត ែដលអចទទួលយកបាន
ស្រមាបេ់ធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ និងអ្រតអប្បហរ ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�  និងេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតៃិន
កម�ុជា។ 

៤- ្របតិបត�ិករែដលដំេណ រករក�ុងឌីសេខនវនីដូ នឹង្រត�វគា្ំរទេដយកិច�សន្យោេម ស្រមាប្់របតិបត�កិរ

ទទួលទិញវញិ ែដលចុះហត�េលខេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអត�គាហកមូលប្រត។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

នឹងេផ�រមូលប្រត ែដល្រត�វបានេ្រជសេរ ស និង្រពមទទួលយក េនៃថ�ចបេ់ផ�ម និងេនកលវសន�ៃន្របតិបត�ិករ។ 

្របករ ៨ .- ្របតបិត�ិករទីផ្សោរចំហ និងករេដញៃថ� 

១- ទន�ឹមនងឹករប�� ទិញជាធម�តៃនមូលប្រតេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមអ្រតែដល

បានកំណត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កអ៏ចេរៀបចំដកឱ់្យេដញៃថ�មូលបតរ្ េដយករជូនដំណឹងជាមុនតមចំនួន

ែដលបានកំណតេ់ទឱ្យអ�កចូលរមួេដញៃថ�។ 

២- ករេដញៃថ�េនះ នឹង្រត�វបានេរៀបចំេដម្បគីា្ំរទករអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របតិបត�ិករទីផ្សោរចំហ

និងេធ�ឱ្យសេ្រមចេគាលេដៃនេគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុនិងប�ូរ្របាក ់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៩ .- អ�កចូលរមួក�ងុករេដញៃថ� នងិករអនុវត�្របតបិត�ិករទផី្សោរចំហ 

១- ករេរៀបចំ និងលក�ខណ� េផ្សងៗស្រមាបក់រចូលរមួេដញៃថ� នឹង្រត�វបានប�� ក ់ េនក�ុងេសចក�ជូីន

ដំណឹងេដយែឡកៗពីគា�  េរៀងរល់ករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលនឹង្រប្រពឹត�េទតមករផ�ួចេផ�មរបស់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បអីេ�� ញអ�កចូលរមួដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២ ខងេ្រកមឱ្យចូលរមួេដញៃថ�។ 
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២- ករេដញៃថ� នឹង្រត�វអនុ�� តចំេពះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោររូបិយវត�ុជា្រប្រកតី។ កប៏៉ុែន� ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជាអចអនុ�� តឱ្យអ�កេផ្សងេទៀតចូលរមួេដញៃថ� ដូចជាអជីវករប�ូរ្របាក ់ ្រក�មហុ៊នមូលប្រត និងស� បន័
ហិរ�� វត�ុដៃទេទៀតជាេដម។ អ�កែដល្រត�វបានអេ�� ញឱ្យចូលរមួេដញៃថ� ្រត�វមានប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីជូន
ដំណឹងស�ីពីករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលេរៀបចំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួជាមយួនឹងពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដល
ចបំាច ់ឬសម្រសបស្រមាបក់រេរៀបចខំ�ួន និងករដកព់ក្យសំុចូលេដញៃថ�។ 

្របករ ១០.-ករេ្រប្របាសម់ូលប្រតរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់ជាវត�ធុានាក�ងុ 

  ្របតិបត�ិករករទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត (RTGS)   

មូលប្រតែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានទទួលយកជាវត�ុធានា េដម្បធីានា

ដំេណ រករៃន្របពន័�ទូទតដុ់លតមេពលេវលពិត។ ែបបបទបេង�តឱ្យមានជា្រប្រកតីនូវវត�ុធានាេនាះ នឹង្រត�វបាន

ែចងេនក�ុងបទប�� ស�ីពី ្របតិបត�ិករ្របពន័�ទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត ។  

្របករ ១១ .-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១២ .-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

ភ�េំពញ,   ៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ 

                  េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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២- ករេដញៃថ� នឹង្រត�វអនុ�� តចំេពះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោររូបិយវត�ុជា្រប្រកតី។ កប៏៉ុែន� ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជាអចអនុ�� តឱ្យអ�កេផ្សងេទៀតចូលរមួេដញៃថ� ដូចជាអជីវករប�ូរ្របាក ់ ្រក�មហុ៊នមូលប្រត និងស� បន័
ហិរ�� វត�ុដៃទេទៀតជាេដម។ អ�កែដល្រត�វបានអេ�� ញឱ្យចូលរមួេដញៃថ� ្រត�វមានប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីជូន
ដំណឹងស�ីពីករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលេរៀបចំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួជាមយួនឹងពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដល
ចបំាច ់ឬសម្រសបស្រមាបក់រេរៀបចខំ�ួន និងករដកព់ក្យសំុចូលេដញៃថ�។ 

្របករ ១០.-ករេ្រប្របាសម់ូលប្រតរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់ជាវត�ធុានាក�ងុ 

  ្របតិបត�ិករករទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត (RTGS)   

មូលប្រតែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានទទួលយកជាវត�ុធានា េដម្បធីានា

ដំេណ រករៃន្របពន័�ទូទតដុ់លតមេពលេវលពិត។ ែបបបទបេង�តឱ្យមានជា្រប្រកតីនូវវត�ុធានាេនាះ នឹង្រត�វបាន

ែចងេនក�ុងបទប�� ស�ីពី ្របតិបត�ិករ្របពន័�ទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត ។  

្របករ ១១ .-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១២ .-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

ភ�េំពញ,   ៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ 

                  េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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២- ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) ្រត�វបានធានាេដយមូលប្រតកន់កប់េដយសមាជិកសភាផាត់

ទត់តមតៃម�ចរកឹសមមូល ឬខ�ស់ជាងកំរតិឥណទន។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងេផ�រកម�សិទ�ិៃនវត�ុធានា 

េ្រកយពីប�� កអ់ំពីករផ�ល់ឥណទនអូេវ ណាយ (Overnight) េនាះដល់អត�គាហក។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹង

សងមូលប្រត្រតឡបវ់ញិេនៃថ�បនា� បេ់្រកយពីគណនីផាតទ់តម់ានសមតុល្យវជិ�មានេឡងវញិ។  

៣- មូលប្រតែដលកនក់បេ់ដយអ�កចូលរមួទីផ្សោរអចេ្រប្របាស់ស្រមាបប់ំេពញត្រម�វករសច្់របាក់
ងយ្រស�លបេណា� ះអសន�និងរយៈេពលខ�ី។ ្របតបិត�ិករេនះ្រត�វែតមានករយល់្រពមជាមុនពីធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជា និង្រត�វបានផ�ល់ស្រមាបច់េនា� ះេពលព ី ២ៃថ�រហូតដល់ ២សបា� ហ៍ៃនៃថ�េធ�ករ។ ករចូលេទេ្រប
ឥណទនអប្បហរ នឹងមនិ្រត�វបានជំនួសេដយឥណទនវបិារបូនេ៍ឡយ េដយឥណទនទងំពីរេនះមាន
លក�ណៈខុសគា� ។ ករេធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ ជាមយួធនាគារជាតិៃន កម�ុជានឹង្រត�វស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�  
ែដលថាមូលប្រតេនាះមានតៃម�អចទទួលយកបាន (អចជួញដូរបាន)។ ប�� ីមូលប្រត ែដលអចទទួលយកបាន
ស្រមាបេ់ធ�្របតិបត�ិករអប្បហរ និងអ្រតអប្បហរ ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�កម�  និងេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតៃិន
កម�ុជា។ 

៤- ្របតិបត�ិករែដលដំេណ រករក�ុងឌីសេខនវនីដូ នឹង្រត�វគា្ំរទេដយកិច�សន្យោេម ស្រមាប្់របតិបត�កិរ

ទទួលទិញវញិ ែដលចុះហត�េលខេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងអត�គាហកមូលប្រត។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

នឹងេផ�រមូលប្រត ែដល្រត�វបានេ្រជសេរ ស និង្រពមទទួលយក េនៃថ�ចបេ់ផ�ម និងេនកលវសន�ៃន្របតិបត�ិករ។ 

្របករ ៨ .- ្របតបិត�ិករទីផ្សោរចំហ និងករេដញៃថ� 

១- ទន�ឹមនងឹករប�� ទិញជាធម�តៃនមូលប្រតេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមអ្រតែដល

បានកំណត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា កអ៏ចេរៀបចំដកឱ់្យេដញៃថ�មូលបតរ្ េដយករជូនដំណឹងជាមុនតមចំនួន

ែដលបានកំណតេ់ទឱ្យអ�កចូលរមួេដញៃថ�។ 

២- ករេដញៃថ�េនះ នឹង្រត�វបានេរៀបចំេដម្បគីា្ំរទករអនុវត�ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របតិបត�ិករទីផ្សោរចំហ

និងេធ�ឱ្យសេ្រមចេគាលេដៃនេគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុនិងប�ូរ្របាក ់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៩ .- អ�កចូលរមួក�ងុករេដញៃថ� នងិករអនុវត�្របតបិត�ិករទផី្សោរចំហ 

១- ករេរៀបចំ និងលក�ខណ� េផ្សងៗស្រមាបក់រចូលរមួេដញៃថ� នឹង្រត�វបានប�� ក ់ េនក�ុងេសចក�ជូីន

ដំណឹងេដយែឡកៗពីគា�  េរៀងរល់ករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលនឹង្រប្រពឹត�េទតមករផ�ួចេផ�មរបស់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា េដម្បអីេ�� ញអ�កចូលរមួដូចមានែចងក�ុងកថាខណ�  ២ ខងេ្រកមឱ្យចូលរមួេដញៃថ�។ 
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២- ករេដញៃថ� នឹង្រត�វអនុ�� តចំេពះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោររូបិយវត�ុជា្រប្រកតី។ កប៏៉ុែន� ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជាអចអនុ�� តឱ្យអ�កេផ្សងេទៀតចូលរមួេដញៃថ� ដូចជាអជីវករប�ូរ្របាក ់ ្រក�មហុ៊នមូលប្រត និងស� បន័
ហិរ�� វត�ុដៃទេទៀតជាេដម។ អ�កែដល្រត�វបានអេ�� ញឱ្យចូលរមួេដញៃថ� ្រត�វមានប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីជូន
ដំណឹងស�ីពីករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលេរៀបចំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួជាមយួនឹងពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដល
ចបំាច ់ឬសម្រសបស្រមាបក់រេរៀបចខំ�ួន និងករដកព់ក្យសំុចូលេដញៃថ�។ 

្របករ ១០.-ករេ្រប្របាសម់ូលប្រតរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់ជាវត�ធុានាក�ងុ 

  ្របតិបត�ិករករទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត (RTGS)   

មូលប្រតែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានទទួលយកជាវត�ុធានា េដម្បធីានា

ដំេណ រករៃន្របពន័�ទូទតដុ់លតមេពលេវលពិត។ ែបបបទបេង�តឱ្យមានជា្រប្រកតីនូវវត�ុធានាេនាះ នឹង្រត�វបាន

ែចងេនក�ុងបទប�� ស�ីពី ្របតិបត�ិករ្របពន័�ទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត ។  

្របករ ១១ .-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១២ .-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

ភ�េំពញ,   ៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ 

                  េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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២- ករេដញៃថ� នឹង្រត�វអនុ�� តចំេពះអ�កចូលរមួក�ុងទីផ្សោររូបិយវត�ុជា្រប្រកតី។ កប៏៉ុែន� ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជាអចអនុ�� តឱ្យអ�កេផ្សងេទៀតចូលរមួេដញៃថ� ដូចជាអជីវករប�ូរ្របាក ់ ្រក�មហុ៊នមូលប្រត និងស� បន័
ហិរ�� វត�ុដៃទេទៀតជាេដម។ អ�កែដល្រត�វបានអេ�� ញឱ្យចូលរមួេដញៃថ� ្រត�វមានប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីជូន
ដំណឹងស�ីពីករេដញៃថ�នីមយួៗ ែដលេរៀបចំេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជារមួជាមយួនឹងពត័ម៌ានេផ្សងៗេទៀតែដល
ចបំាច ់ឬសម្រសបស្រមាបក់រេរៀបចខំ�ួន និងករដកព់ក្យសំុចូលេដញៃថ�។ 

្របករ ១០.-ករេ្រប្របាសម់ូលប្រតរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់ជាវត�ធុានាក�ងុ 

  ្របតិបត�ិករករទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត (RTGS)   

មូលប្រតែដលបានេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  នឹង្រត�វបានទទួលយកជាវត�ុធានា េដម្បធីានា

ដំេណ រករៃន្របពន័�ទូទតដុ់លតមេពលេវលពិត។ ែបបបទបេង�តឱ្យមានជា្រប្រកតីនូវវត�ុធានាេនាះ នឹង្រត�វបាន

ែចងេនក�ុងបទប�� ស�ីពី ្របតិបត�ិករ្របពន័�ទូទត់ដុលតមេពលេវលពិត ។  

្របករ ១១ .-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១២ .-  

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

ភ�េំពញ,   ៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ 

                  េទសភបិាល 

                ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800
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ធ៥-០៣-០០៧ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករកំណត់អ្រតករ្របាក់បេ�� មានកលកណំត់ 

3 
 េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីករកំណត់

អ្រតករ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� នងិ្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុនជារបូិយ

បណ័� ដុល� រអេមរកិ។ 
 

សេ្រមច 

 
្របករ ១.- កំណតអ់្រតករ្របាកប់េ�� មានរយៈេពលកំណតជ់ាេរៀល និងជាដុល� រអេមរកិស្រមាបផ់�ល់ជូន

អតិថិជនែដលបានេផ�្របាកេ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេ្រកពីអតិថិជនជាស� បន័រដ�ែដលពកព់ន័�ជាមយួថវកិដូចត

េទ៖  

        ក- អ្រតករ្របាកប់េ�� ជាេរៀល  

    - ្របាកប់េ�� មានកលកណំតរ់យៈេពល៣ែខ   ១.០០% ក�ុងមយួឆា�  ំ

    - ្របាកប់េ�� មានកលកណំតរ់យៈេពល៦ែខ    ១.២០% ក�ុងមយួឆា�  ំ

    - ្របាកប់េ�� មានកលកណំតរ់យៈេពល ១ ឆា�  ំ ២.០០% ក�ុងមយួឆា�  ំ

 ខ- (េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩) 

  អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់១ែខ  ៣ែខ  ៦ែខ ១ឆា�  ំ ែដល្រគឹះស� ន 

 ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ដកេ់ផ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ  ្រត�វបានផ�ល់

 ជូនតមអ្រត១/២ ៃន SIBOR (Singapore Inter -Bank Offered Rate)។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពី
ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ២.- អ្រតករ្របាកដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ១ ្រត�វអនុវត�ចបព់ីៃថ�ទី១៥ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ តេទរហូត

ដល់មានករែកែ្របជាថ�ី។  
 

្របករ ៣.- រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វទុកជា

និរករណ៍។  
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្របករ ៤.- អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�-្រក�ង និង្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�

េរៀងៗខ�ួន។  
 

្របករ ៥.-  ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  
 
 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៩  ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

  េទសភបិាល  

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៤.- អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�-្រក�ង និង្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�

េរៀងៗខ�ួន។  
 

្របករ ៥.-  ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  
 
 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៩  ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

  េទសភបិាល  

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០៣-០០៧ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករកំណត់អ្រតករ្របាក់បេ�� មានកលកណំត់ 

3 
 េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីករកំណត់

អ្រតករ្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� និង្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុនជារបូិយ

បណ័� ដុល� រអេមរកិ។ 
 

សេ្រមច 

 
្របករ ១.- កំណតអ់្រតករ្របាកប់េ�� មានរយៈេពលកំណតជ់ាេរៀល និងជាដុល� រអេមរកិស្រមាបផ់�ល់ជូន

អតិថិជនែដលបានេផ�្របាកេ់នធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេ្រកពីអតិថិជនជាស� បន័រដ�ែដលពកព់ន័�ជាមយួថវកិដូចត

េទ៖  

        ក- អ្រតករ្របាកប់េ�� ជាេរៀល  

    - ្របាកប់េ�� មានកលកណំតរ់យៈេពល៣ែខ   ១.០០% ក�ុងមយួឆា�  ំ

    - ្របាកប់េ�� មានកលកណំតរ់យៈេពល៦ែខ    ១.២០% ក�ុងមយួឆា�  ំ

    - ្របាកប់េ�� មានកលកណំតរ់យៈេពល ១ ឆា�  ំ ២.០០% ក�ុងមយួឆា�  ំ

 ខ- (េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩) 

  អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់១ែខ  ៣ែខ  ៦ែខ ១ឆា�  ំ ែដល្រគឹះស� ន 

 ធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ដកេ់ផ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ  ្រត�វបានផ�ល់

 ជូនតមអ្រត១/២ ៃន SIBOR (Singapore Inter -Bank Offered Rate)។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពី
ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ២.- អ្រតករ្របាកដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ១ ្រត�វអនុវត�ចបព់ីៃថ�ទី១៥ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ តេទរហូត

ដល់មានករែកែ្របជាថ�ី។  
 

្របករ ៣.- រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតីៃន្របកសេនះ្រត�វទុកជា

និរករណ៍។  
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្របករ ៤.- អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�-្រក�ង និង្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�

េរៀងៗខ�ួន។  
 

្របករ ៥.-  ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  
 
 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៩  ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

  េទសភបិាល  

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

802
្របករ ៤.- អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�-្រក�ង និង្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�

េរៀងៗខ�ួន។  
 

្របករ ៥.-  ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  
 
 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៩  ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

  េទសភបិាល  

 ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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822

ធ៥-០៩-០១១ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករកំណត់អ្រតករ្របាក់េល្របាក់បេ�� មានកលកណំត ់្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ង 

កតព�កិច� និង្របាក់តម�លធ់ានាេលេដមទនុជារបូិយប័ណ� ដុល� រអេមរកិ 

3 
្របករ ១.- 

 អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១ឆា�  ំ ែដល្រគឹះស� នធនាគារ និង 

ហិរ�� វត�ុ ដកេ់ផ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្រត�វបានផ�ល់ជូនតមអ្រត១/២ ៃន SIBOR 

(Singapore Inter-Bank Offered Rate)។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពីករេ្រប្របាស់
អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ២.- 

 អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� (Reserve R equirement) ែដល្រត�វទទួលករ្របាក ់

្រត�វបានផ�ល់ជូនតមមា្រត ១/២ ៃនSIBOR គិតេលមូលដ� នមយួែខ។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពីករេ្រប្របាស់
អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ៣.- 

 អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន (Capital Guarantee) ្រត�វបានផ�ល់ជូនតមអ្រត ១/៤ 

ៃន SIBOR គិតេលមូលដ� ន ៦ែខ។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពីករេ្រប្របាស់
អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ៤.- 

 លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពសី� រតៃីន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

 

803

្របករ ៥.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ 

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៦.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

       ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ 

                  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804

្របករ ៥.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ 

ស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៦.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

       ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ 

                  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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823

ធ៥-០៩-០១១ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករកំណត់អ្រតករ្របាក់េល្របាក់បេ�� មានកលកណំត ់្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ង 

កតព�កិច� និង្របាក់តម�លធ់ានាេលេដមទនុជារបូិយប័ណ� ដុល� រអេមរកិ 

3 
្របករ ១.- 

 អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១ឆា�  ំ ែដល្រគឹះស� នធនាគារ និង 

ហិរ�� វត�ុ ដកេ់ផ�េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្រត�វបានផ�ល់ជូនតមអ្រត១/២ ៃន SIBOR 

(Singapore Inter-Bank Offered Rate)។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពីករេ្រប្របាស់
អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ២.- 

 អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ�� ទុនប្រម�ងកតព�កិច� (Reserve R equirement) ែដល្រត�វទទួលករ្របាក ់

្រត�វបានផ�ល់ជូនតមមា្រត ១/២ ៃនSIBOR គិតេលមូលដ� នមយួែខ។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពីករេ្រប្របាស់
អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ៣.- 

 អ្រតករ្របាកេ់ល្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទុន (Capital Guarantee) ្រត�វបានផ�ល់ជូនតមអ្រត ១/៤ 

ៃន SIBOR គិតេលមូលដ� ន ៦ែខ។ 

(SIBOR ្រត�វជនំួសេដយ LIBOR េដយេយាងតម្របកសេលខ ធ៥-០១៤-០០២ ស�ីពីករេ្រប្របាស់
អ្រត LIBOR ជនំួស SIBOR)

 

្របករ ៤.- 

 លិខិតបទដ� នទងំឡាយណា ែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពសី� រតៃីន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

 

803

្របករ ៥.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ 

ស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៦.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

       ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ 

                  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

804

្របករ ៥.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះ 

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៦.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

       ភ�េំពញ,  ៃថ�ទី១៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ 

                  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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824

ធ៧-០៩-២១៣ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

ករេបកទលូយក�ងុករកំណត់អ្រតករ្របាក ់

3 
្របករ ១ .- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ មានសិទ�ិក�ុងករកំណតនូ់វអ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ��  និងករ

ផ�ល់ឥណទនជា្របាកេ់រៀលនិងជារបូិយបណ័�  េយាងតមលទ�ភាព និងេគាលនេយាបាយអ្រតករ្របាករ់បស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ នីមយួៗ។ 

្របករ ២ .- 

រល់ដំណាចែ់ខនីមយួៗ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរយករណ៍ជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

ស�ីពីអ្រតករ្របាកជ់ាមធ្យមែដលបានអនុវត�េល្របាកប់េ��  និងករផ�ល់ឥណទនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  
្របករ ៣ .- 

្របកសេលខ ធ៥-៩៥-៤៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៦  ែខមនីា  ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពីករេបកទូលយក�ុងករ

កំណតអ់្រតករ្របាក ់្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

្របករ ៤ .- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៥ .- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។  

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៩  ែខក��   ឆា� ២ំ០០៩ 

  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៣-១២២ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពីី  

ករកំណត់េសហ៊ុយស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត�ុ 

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះ មានេគាលបំណងកំណត ់េសហុ៊យអជា� បណ�  េសហុ៊យលិខិតអនុ�� ត េសហុ៊យសកសួរ

ព័ត៌មាន េសហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិត េសហុ៊យែកែ្របលក�ន�ិកៈ េសហុ៊យេផ�រភាគហុ៊ន េសហុ៊យបេង�ន 

េដមទុន និងេសហុ៊យបន�យេដមទុន ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលតេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ។ 

្របករ ២.- 

 ពក្យបេច�កេទសែដលេ្របក�ុង្របកសេនះមានដូចតេទ ៖ 

- ទីស� កក់រកណា� ល និងសខធនាគារបរេទស សំេដដល់មជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងរមួរបស់្រគឹះស� ន

ែដលបានចុះប�� ីពណិជ�កម� និងបានទទួលអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   

- សខរជធានី-េខត�-្រក�ង សំេដដល់ករយិាល័យែដលេធ�្របតិបត�ិករក�ុងរជធានី េខត� ឬ្រក�ង 

េហយែដលបានទទួលអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- សខ្រស�ក សំេដដល់ករយិាល័យែដលេធ�្របតិបត�ិករក�ុង្រស�ក េហយែដលបានទទួលអជា� បណ�

ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- សខរងរជធានី-េខត�-្រក�ង សំេដដល់ករយិាល័យរបស់្រគឹះស� នបរេទសែដលេធ�្របតិបត�ិករតម

រជធានី េខត� ្រក�ង េហយស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់មជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងរមួក�ុង្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា និងបានទទួលអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   

- ប៉ុស�ិ៍េសវ សំេដដល់ករយិាល័យែដលមានសកម�ភាពព័ត៌មាន សម�័ន�ករ ឬជាតំណាងរបស់

្រគឹះស� នេនតម្រក�ង ្រស�ក ឃំុ ភូម ិ  េហយបានទទួលករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ប៉ុស�ិ៍េសវ មនិ្រត�វអនុ�� តឱ្យេធ�្របតិបត�ិករធនាគារបានេទ ។ 
 

្របករ ៣.- 

 សខធនាគារបរេទស ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា�  ំដូចខងេ្រកមៈ  

 ១-  សខធនាគារពណិជ�បរេទស    

 ក-  សខ  ១៥០.០០០.០០០ េរៀល 
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 ខ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

១០០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

២-  សខធនាគារឯកេទសបរេទស  

 ក-  សខ  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

២០.០០០.០០០ េរៀល 

  

 សខធនាគារបរេទស មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេបកសខ្រស�ក និងប៉ុស�ិ៍េសវបានេទ ។ 
 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា�  ំដូចខងេ្រកមៈ 

១- ធនាគារពណិជ�   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល  ១៥០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ        ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទ៨ី េឡងេទ 

 ក�ុង១សខ 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ១០.០០០.០០០ េរៀល 
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ធ៧-០៩-២១៣ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

ករេបកទលូយក�ងុករកំណត់អ្រតករ្របាក ់

3 
្របករ ១ .- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ មានសិទ�ិក�ុងករកំណតនូ់វអ្រតករ្របាកេ់ល្របាកប់េ��  និងករ

ផ�ល់ឥណទនជា្របាកេ់រៀលនិងជារបូិយបណ័�  េយាងតមលទ�ភាព និងេគាលនេយាបាយអ្រតករ្របាករ់បស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ នីមយួៗ។ 

្របករ ២ .- 

រល់ដំណាចែ់ខនីមយួៗ ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វរយករណ៍ជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

ស�ីពីអ្រតករ្របាកជ់ាមធ្យមែដលបានអនុវត�េល្របាកប់េ��  និងករផ�ល់ឥណទនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។  
្របករ ៣ .- 

្របកសេលខ ធ៥-៩៥-៤៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៦  ែខមនីា  ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពីករេបកទូលយក�ុងករ

កំណតអ់្រតករ្របាក ់្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

្របករ ៤ .- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៥ .- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។  

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី៩  ែខក��   ឆា� ២ំ០០៩ 

  េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៣-១២២ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពីី  

ករកំណត់េសហ៊ុយស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត�ុ 

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះ មានេគាលបំណងកំណត ់េសហុ៊យអជា� បណ�  េសហុ៊យលិខិតអនុ�� ត េសហុ៊យសកសួរ

ព័តម៌ាន េសហុ៊យសិក្សោសំណំុលិខិត េសហុ៊យែកែ្របលក�ន�ិកៈ េសហុ៊យេផ�រភាគហុ៊ន េសហុ៊យបេង�ន 

េដមទុន និងេសហុ៊យបន�យេដមទុន ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលតេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ។ 

្របករ ២.- 

 ពក្យបេច�កេទសែដលេ្របក�ុង្របកសេនះមានដូចតេទ ៖ 

- ទីស� កក់រកណា� ល និងសខធនាគារបរេទស សំេដដល់មជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងរមួរបស់្រគឹះស� ន

ែដលបានចុះប�� ីពណិជ�កម� និងបានទទួលអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   

- សខរជធានី-េខត�-្រក�ង សំេដដល់ករយិាល័យែដលេធ�្របតិបត�ិករក�ុងរជធានី េខត� ឬ្រក�ង 

េហយែដលបានទទួលអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- សខ្រស�ក សំេដដល់ករយិាល័យែដលេធ�្របតិបត�ិករក�ុង្រស�ក េហយែដលបានទទួលអជា� បណ�

ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- សខរងរជធានី-េខត�-្រក�ង សំេដដល់ករយិាល័យរបស់្រគឹះស� នបរេទសែដលេធ�្របតិបត�ិករតម

រជធានី េខត� ្រក�ង េហយស�ិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់មជ្ឈមណ� ល្រគប្់រគងរមួក�ុង្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា និងបានទទួលអជា� បណ� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   

- ប៉ុស�ិ៍េសវ សំេដដល់ករយិាល័យែដលមានសកម�ភាពព័ត៌មាន សម�័ន�ករ ឬជាតំណាងរបស់

្រគឹះស� នេនតម្រក�ង ្រស�ក ឃំុ ភូម ិ  េហយបានទទួលករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

ប៉ុស�ិ៍េសវ មនិ្រត�វអនុ�� តឱ្យេធ�្របតិបត�ិករធនាគារបានេទ ។ 
 

្របករ ៣.- 

 សខធនាគារបរេទស ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា�  ំដូចខងេ្រកមៈ  

 ១-  សខធនាគារពណិជ�បរេទស    

 ក-  សខ  ១៥០.០០០.០០០ េរៀល 
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 ខ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

១០០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

២-  សខធនាគារឯកេទសបរេទស  

 ក-  សខ  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

២០.០០០.០០០ េរៀល 

  

 សខធនាគារបរេទស មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេបកសខ្រស�ក និងប៉ុស�ិ៍េសវបានេទ ។ 
 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា�  ំដូចខងេ្រកមៈ 

១- ធនាគារពណិជ�   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល  ១៥០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ        ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទ៨ី េឡងេទ 

 ក�ុង១សខ 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ១០.០០០.០០០ េរៀល 
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 ខ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

១០០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

២-  សខធនាគារឯកេទសបរេទស  

 ក-  សខ  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

២០.០០០.០០០ េរៀល 

  

 សខធនាគារបរេទស មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេបកសខ្រស�ក និងប៉ុស�ិ៍េសវបានេទ ។ 
 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា�  ំដូចខងេ្រកមៈ 

១- ធនាគារពណិជ�   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល  ១៥០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ        ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨ េឡងេទ 

 ក�ុង១សខ 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ១០.០០០.០០០ េរៀល 
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 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ១.០០០.០០០ េរៀល   

 ២- ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

៣- ធនាគារឯកេទស  

 ក-  ទសី� កក់រកណា� ល  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទ៨ី េឡងេទ  

             ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៤- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ  

  ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៥- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 
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 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ១.០០០.០០០ េរៀល   

 ២- ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

៣- ធនាគារឯកេទស  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទ៨ី េឡងេទ  

             ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៤- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ  

  ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៥- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

808

  គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ 

   ក�ុង១សខ  

 

១.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ២០០.០០០ េរៀល 

៦- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សខ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ៧-  ករយិាល័យែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ៨-   អជា� បណ� ប�ូរ្របាក ់        

  ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ១០.០០០.០០០ េរៀល 

  ខ-  សខ ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ៩-   លិខិតអនុ�� តប�ូរ្របាក ់ ២០០.០០០ េរៀល 

 ១០- ស�ងករគណនឯីករជ្យ     ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ១១- អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី                                             ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ឱំ្យបានមនុៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា�  ំ។ 

្រគឹះស� នែដលទទួលបានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តក�ុងឆា�  ំ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ដូចខងេ្រកមៈ 

- ក�ុង្រតីមាសទ១ី  : ្រត�វបងេ់ពញមយួឆា�  ំ

- ក�ុង្រតីមាសទី២ : ្រត�វបងប់ី្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទី៣ : ្រត�វបងព់ីរ្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទ៤ី : ្រត�វបងម់យួ្រតីមាស 
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 ខ-  សខរងរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

១០០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

២-  សខធនាគារឯកេទសបរេទស  

 ក-  សខ  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរងរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧  

       ក�ុង១សខរង 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរងរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទី៨  

       េឡងេទ ក�ុង១សខរង 

    

២០.០០០.០០០ េរៀល 

  

 សខធនាគារបរេទស មនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យេបកសខ្រស�ក និងប៉ុស�ិ៍េសវបានេទ ។ 
 

្របករ ៤.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា�  ំដូចខងេ្រកមៈ 

១- ធនាគារពណិជ�   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល  ១៥០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ        ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

គ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទ៨ី េឡងេទ 

 ក�ុង១សខ 

 

៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ១០.០០០.០០០ េរៀល 
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 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ១.០០០.០០០ េរៀល   

 ២- ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

៣- ធនាគារឯកេទស  

 ក-  ទសី� កក់រកណា� ល  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទ៨ី េឡងេទ  

             ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៤- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ  

  ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៥- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 
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 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ១.០០០.០០០ េរៀល   

 ២- ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស ១០០.០០០.០០០ េរៀល 

៣- ធនាគារឯកេទស  

 ក-  ទសី� កក់រកណា� ល  ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ីសខទ៨ី េឡងេទ  

             ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៤- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��   

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ៧០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 គ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ  

  ក�ុង១សខ 

 

២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ៥០០.០០០ េរៀល 

៥- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់ី១ ដល់ ៧ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 
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  គ-  សខរជធានី-េខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ 

   ក�ុង១សខ  

 

១.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ២០០.០០០ េរៀល 

៦- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សខ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ៧-  ករយិាល័យែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ៨-   អជា� បណ� ប�ូរ្របាក ់        

  ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ១០.០០០.០០០ េរៀល 

  ខ-  សខ ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ៩-   លិខិតអនុ�� តប�ូរ្របាក ់ ២០០.០០០ េរៀល 

 ១០- ស�ងករគណនឯីករជ្យ     ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ១១- អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី                                             ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ឱំ្យបានមនុៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា�  ំ។ 

្រគឹះស� នែដលទទួលបានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តក�ុងឆា�  ំ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ដូចខងេ្រកមៈ 

- ក�ុង្រតីមាសទ១ី  : ្រត�វបងេ់ពញមយួឆា�  ំ

- ក�ុង្រតីមាសទី២ : ្រត�វបងប់ី្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទី៣ : ្រត�វបងព់ីរ្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទ៤ី : ្រត�វបងម់យួ្រតីមាស 
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  គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ 

   ក�ុង១សខ  

 

១.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ២០០.០០០ េរៀល 

៦- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សខ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ៧-  ករយិាល័យែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ៨-   អជា� បណ� ប�ូរ្របាក ់        

  ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ១០.០០០.០០០ េរៀល 

  ខ-  សខ ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ៩-   លិខិតអនុ�� តប�ូរ្របាក ់ ២០០.០០០ េរៀល 

 ១០- ស�ងករគណនឯីករជ្យ     ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ១១- អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី                                             ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ឱំ្យបានមនុៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា�  ំ។ 

្រគឹះស� នែដលទទួលបានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តក�ុងឆា�  ំ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ដូចខងេ្រកមៈ 

- ក�ុង្រតីមាសទ១ី  : ្រត�វបងេ់ពញមយួឆា�  ំ

- ក�ុង្រតីមាសទី២ : ្រត�វបងប់ី្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទី៣ : ្រត�វបងព់ីរ្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទ៤ី : ្រត�វបងម់យួ្រតីមាស 
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្របករ ៦.- 

រល់ករសកសួរពត័ម៌ាន នងិសិក្សោសំណំុលិខិតទកទ់ងនងឹនីតិវធិីៃនករសំុអជា� បណ� នងិលិខិតអនុ�� ត 

 ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមនុដូចខងេ្រកមៈ 

១-  ធនាគារពណិជ� សខធនាគារបរេទស ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស និងធនាគារឯកេទស  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៥.០០០.០០០ េរៀល 

២-  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.៥០០.០០០ េរៀល  

៣-  អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់

 ក- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុអជា� បណ�      ២០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុលិខិតអនុ�� ត     ១០០.០០០ េរៀល 

 ៤-  ស�ងករគណនឯីករជ្យ 

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៤.០០០.០០០ េរៀល   

 ៥-  អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.០០០.០០០ េរៀល   

្របករ ៧.-    

 ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមុនចំេពះករសិក្សោសំណំុលិខិតេបកសខ សខរង រជធានី េខត�  ្រក�ង 

និង្រស�ក ដូចមានែចងក�ុង្របករ៦ ៃន្របកសេនះ ។ 

្របករ ៨.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យែកែ្របលក�ន�ិកៈ ដូចខងេ្រកមៈ 

ក- ធនាគារពណិជ�  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ២.០០០.០០០ េរៀល 

ខ- ធនាគារឯកេទស 

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.៥០០.០០០ េរៀល 

គ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.០០០.០០០ េរៀល  

ឃ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
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្របករ ៦.- 

រល់ករសកសួរពត័ម៌ាន នងិសិក្សោសំណំុលិខិតទកទ់ងនងឹនីតិវធិីៃនករសំុអជា� បណ� នងិលិខិតអនុ�� ត 

 ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមនុដូចខងេ្រកមៈ 

១-  ធនាគារពណិជ� សខធនាគារបរេទស ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស និងធនាគារឯកេទស  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៥.០០០.០០០ េរៀល 

២-  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.៥០០.០០០ េរៀល  

៣-  អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់

 ក- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុអជា� បណ�      ២០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុលិខិតអនុ�� ត     ១០០.០០០ េរៀល 

 ៤-  ស�ងករគណនឯីករជ្យ 

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៤.០០០.០០០ េរៀល   

 ៥-  អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.០០០.០០០ េរៀល   

្របករ ៧.-    

 ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមុនចំេពះករសិក្សោសំណំុលិខិតេបកសខ សខរង រជធានី េខត�  ្រក�ង 

និង្រស�ក ដូចមានែចងក�ុង្របករ៦ ៃន្របកសេនះ ។ 

្របករ ៨.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យែកែ្របលក�ន�ិកៈ ដូចខងេ្រកមៈ 

ក- ធនាគារពណិជ�  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ២.០០០.០០០ េរៀល 

ខ- ធនាគារឯកេទស 

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.៥០០.០០០ េរៀល 

គ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.០០០.០០០ េរៀល  

ឃ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
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ង- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
្របករ ៩.- 

រល់ករេស�សំុប�ូរអជា� បណ�   ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ២.០០០.០០០ េរៀល ក�ុងមយួេលក។ 
 

្របករ ១០.- 
 

រល់ករេស�សំុលិខិតប�� ក ់អជា� បណ�  េដមទុន និងភាគទុនិក ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ១.០០០.០០០ 

េរៀល ក�ុងមយួេលក េលកែលងែតចំេពះអជា� ធរពកព់ន័�តមករចបំាច ់។  
 

្របករ ១១.- 

រល់ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់្រគឹះស� ន ភាគីេផ�រភាគហុ៊ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចនំួនសូន្យេក្ប�ស្របាភំាគរយ 

(០,៥%) ៃនតៃម�ចរកិភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ ។  

្របករ ១២.- 

រល់ករបេង�នេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគបីេង�នេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនសូន្យេក្ប�សសូន្យបី
ភាគរយ (០,០៣%) េលចំននួទឹក្របាកែ់ដលសំុបេង�ន ។ 

 

្របករ ១៣.- 

រល់ករបន�យេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគីបន�យេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យមយួភាគរយ (១%) េលចំននួ

ទឹក្របាកែ់ដលសំុបន�យ ។ 

្របករ ១៤.-  
 

្រគឹះស� នែដលមិនេគារពតមប�� ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�តមច្បោបជ់ាធរមាន ។ 
 

្របករ ១៥.- 
 

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ១៦.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� ន្របតិ្រស�តិេនេ្រកមអណាព្យោបាល

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

                           រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ៣ី០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១៣ 

  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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  គ-  សខរជធាន-ីេខត�-្រក�ង ចបព់សីខទី៨ េឡងេទ 

   ក�ុង១សខ  

 

១.០០០.០០០ េរៀល 

 ឃ- សខ្រស�ក ក�ុង១សខ ៥០០.០០០ េរៀល 

 ង-  ប៉ុស�ិ៍េសវ ២០០.០០០ េរៀល 

៦- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សខ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ ក�ុង១សខ ៥.០០០.០០០ េរៀល 

 ៧-  ករយិាល័យែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ៤០.០០០.០០០ េរៀល 

 ៨-   អជា� បណ� ប�ូរ្របាក ់        

  ក-  ទីស� កក់រកណា� ល ១០.០០០.០០០ េរៀល 

  ខ-  សខ ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ៩-   លិខិតអនុ�� តប�ូរ្របាក ់ ២០០.០០០ េរៀល 

 ១០- ស�ងករគណនឯីករជ្យ     ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 ១១- អ�កដំេណ រករតតិយភាគី                                              ២០.០០០.០០០ េរៀល 

 

្របករ ៥.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ឱំ្យបានមនុៃថ�ទី១៥ ែខមករ េរៀងរល់ឆា�  ំ។ 

្រគឹះស� នែដលទទួលបានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តក�ុងឆា�  ំ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ� ដូចខងេ្រកមៈ 

- ក�ុង្រតីមាសទី១  : ្រត�វបងេ់ពញមយួឆា�  ំ

- ក�ុង្រតីមាសទី២ : ្រត�វបងប់ី្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទី៣ : ្រត�វបងព់ីរ្រតីមាស 

- ក�ុង្រតីមាសទី៤ : ្រត�វបងម់យួ្រតីមាស 
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្របករ ៦.- 

រល់ករសកសួរពត័ម៌ាន នងិសិក្សោសំណំុលិខិតទកទ់ងនងឹនីតិវធិីៃនករសំុអជា� បណ� នងិលិខិតអនុ�� ត 

 ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមនុដូចខងេ្រកមៈ 

១-  ធនាគារពណិជ� សខធនាគារបរេទស ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស និងធនាគារឯកេទស  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៥.០០០.០០០ េរៀល 

២-  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.៥០០.០០០ េរៀល  

៣-  អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់

 ក- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុអជា� បណ�      ២០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុលិខិតអនុ�� ត     ១០០.០០០ េរៀល 

 ៤-  ស�ងករគណនឯីករជ្យ 

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៤.០០០.០០០ េរៀល   

 ៥-  អ�កដំេណ រករតតិយភាគ ី

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.០០០.០០០ េរៀល   

្របករ ៧.-    

 ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមុនចំេពះករសិក្សោសំណំុលិខិតេបកសខ សខរង រជធានី េខត�  ្រក�ង 

និង្រស�ក ដូចមានែចងក�ុង្របករ៦ ៃន្របកសេនះ ។ 

្របករ ៨.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យែកែ្របលក�ន�ិកៈ ដូចខងេ្រកមៈ 

ក- ធនាគារពណិជ�  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ២.០០០.០០០ េរៀល 

ខ- ធនាគារឯកេទស 

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.៥០០.០០០ េរៀល 

គ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.០០០.០០០ េរៀល  

ឃ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
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្របករ ៦.- 

រល់ករសកសួរពត័ម៌ាន នងិសិក្សោសំណំុលិខិតទកទ់ងនងឹនីតិវធិីៃនករសំុអជា� បណ� នងិលិខិតអនុ�� ត 

 ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមនុដូចខងេ្រកមៈ 

១-  ធនាគារពណិជ� សខធនាគារបរេទស ករយិាល័យតំណាងធនាគារបរេទស និងធនាគារឯកេទស  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន ១.០០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៥.០០០.០០០ េរៀល 

២-  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ  

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.៥០០.០០០ េរៀល  

៣-  អជីវកម�ប�ូរ្របាក ់

 ក- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុអជា� បណ�      ២០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិតសំុលិខិតអនុ�� ត     ១០០.០០០ េរៀល 

 ៤-  ស�ងករគណនឯីករជ្យ 

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ៤.០០០.០០០ េរៀល   

 ៥-  អ�កដំេណ រករតតិយភាគី 

 ក- សកសួរពត័ម៌ាន     ៥០០.០០០ េរៀល 

 ខ- សិក្សោសំណំុលិខិត ២.០០០.០០០ េរៀល   

្របករ ៧.-    

 ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យជាមុនចំេពះករសិក្សោសំណំុលិខិតេបកសខ សខរង រជធានី េខត�  ្រក�ង 

និង្រស�ក ដូចមានែចងក�ុង្របករ៦ ៃន្របកសេនះ ។ 

្របករ ៨.- 

្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យែកែ្របលក�ន�ិកៈ ដូចខងេ្រកមៈ 

ក- ធនាគារពណិជ�  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ២.០០០.០០០ េរៀល 

ខ- ធនាគារឯកេទស 

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.៥០០.០០០ េរៀល 

គ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ��  

- ស្រមាប១់ទំពរ័ ១.០០០.០០០ េរៀល  

ឃ- ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
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ង- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
្របករ ៩.- 

រល់ករេស�សំុប�ូរអជា� បណ�   ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ២.០០០.០០០ េរៀល ក�ុងមយួេលក។ 
 

្របករ ១០.- 
 

រល់ករេស�សំុលិខិតប�� ក ់អជា� បណ�  េដមទុន និងភាគទុនិក ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ១.០០០.០០០ 

េរៀល ក�ុងមយួេលក េលកែលងែតចំេពះអជា� ធរពកព់ន័�តមករចបំាច ់។  
 

្របករ ១១.- 

រល់ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់្រគឹះស� ន ភាគីេផ�រភាគហុ៊ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចនំួនសូន្យេក្ប�ស្របាភំាគរយ 

(០,៥%) ៃនតៃម�ចរកិភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ ។  

្របករ ១២.- 

រល់ករបេង�នេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគបីេង�នេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនសូន្យេក្ប�សសូន្យបី
ភាគរយ (០,០៣%) េលចំននួទឹក្របាកែ់ដលសំុបេង�ន ។ 

 

្របករ ១៣.- 

រល់ករបន�យេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគីបន�យេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យមយួភាគរយ (១%) េលចំននួ

ទឹក្របាកែ់ដលសំុបន�យ ។ 

្របករ ១៤.-  
 

្រគឹះស� នែដលមិនេគារពតមប�� ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទលួរងទណ� កម�តមច្បោបជ់ាធរមាន ។ 
 

្របករ ១៥.- 
 

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ១៦.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� ន្របតិ្រស�តិេនេ្រកមអណាព្យោបាល

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

                           រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ៣ី០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១៣ 

  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ង- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
្របករ ៩.- 

រល់ករេស�សំុប�ូរអជា� បណ�   ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ២.០០០.០០០ េរៀល ក�ុងមយួេលក។ 
 

្របករ ១០.- 
 

រល់ករេស�សំុលិខិតប�� ក ់អជា� បណ�  េដមទុន និងភាគទុនិក ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ១.០០០.០០០ 

េរៀល ក�ុងមយួេលក េលកែលងែតចំេពះអជា� ធរពកព់ន័�តមករចបំាច ់។  
 

្របករ ១១.- 

រល់ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់្រគឹះស� ន ភាគីេផ�រភាគហុ៊ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចនំួនសូន្យេក្ប�ស្របាភំាគរយ 

(០,៥%) ៃនតៃម�ចរកិភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ ។  

្របករ ១២.- 

រល់ករបេង�នេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគបីេង�នេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនសូន្យេក្ប�សសូន្យបី
ភាគរយ (០,០៣%) េលចំននួទឹក្របាកែ់ដលសំុបេង�ន ។ 

 

្របករ ១៣.- 

រល់ករបន�យេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគីបន�យេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យមយួភាគរយ (១%) េលចំននួ

ទឹក្របាកែ់ដលសំុបន�យ ។ 

្របករ ១៤.-  
 

្រគឹះស� នែដលមិនេគារពតមប�� ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទលួរងទណ� កម�តមច្បោបជ់ាធរមាន ។ 
 

្របករ ១៥.- 
 

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ១៦.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� ន្របតិ្រស�តិេនេ្រកមអណាព្យោបាល

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

                           រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ៣ី០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១៣ 

  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៣-០០១ ស.រ.ច.ណ 

                                                     រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ 

 

សរចរែណនា ំ

ស�ពីី 

ករអនុវត�្របកសស�ពីីករកំណត់េសហ៊ុយស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

 ្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

ដកឲ់្យេ្រប្របាស់កលពៃីថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ។ េដម្បឲី្យករអនុវត�្របកសេនះមានដំេណ រករ្របកប

េដយ្របសិទ�ភាពនិងសេ្រមចបានេគាលេដ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសូមេធ�ករែណនាអំំពកីរអនុវត�ខ�ឹមសរៃន

្របកសស�ីពកីរកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចខងេ្រកម ៖  

 ១- ធនាគារពណិជ� សខធនាគារបរេទស នងិ ធនាគារឯកេទស 

- ទសី� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធាន ីសខេខត� ែដលមានអជា� បណ�  

ទីស� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធាន ី សខេខត� ែដលមានអជា� បណ� រចួេហយ ្រត�វបង់

សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ្ំរសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ចបព់ែីខមករ ឆា� ២ំ០១៤ តេទ ។ 

- សខ្រក�ង សខ្រស�ក នងិប៉សុ�ិ៍េសវ ែដលមានលិខតិអនុ�� ត 

 សខ្រក�ង សខ្រស�ក ្រត�វដកព់ក្យសំុអជា� បណ� ចបព់ីៃថ�ជូនដំណឹងេនះតេទ រហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខ

ធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ ។ សខ្រក�ង សខ្រស�ក និងប៉ុស�ិ៍េសវ ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ�  ឬេសហុ៊យលិខិតអនុ�� ត

្របចឆំា� ្ំរសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចបព់ែីខមករ ឆា� ំ

២០១៤ តេទ ។  

  - ទសី� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធាន ីសខេខត� ែដលនងឹបេង�តថ� ី

 ្រគឹះស� នធនាគារ ែដលមានបំណងេបកទីស� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធានី សខេខត� ្រត�វ

ដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រត�វបងេ់សហុ៊យ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
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 ២- ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលេបកដំេណ រករអជីវកម�ជាសខរជធាន ី សខេខត� សខ្រក�ង និង

សខ្រស�កឬប៉ុស�ិ៍េសវ េដយពុំទនម់ានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចបព់ីៃថ�ជូន

ដំណឹងេនះរហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ និង្រត�វបងេ់សហុ៊យ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

 ៣- ្រគះឹស� នេផ្ស�ងេទៀត  

 ្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត ្រត�វអនុវត�ករបងេ់សហុ៊យេផ្សងៗ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

 សរចរណ៍នាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ហត�េលខេនះតេទ ។  

 

           េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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 ២- ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលេបកដំេណ រករអជីវកម�ជាសខរជធាន ី សខេខត� សខ្រក�ង និង

សខ្រស�កឬប៉ុស�ិ៍េសវ េដយពុំទនម់ានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចបព់ីៃថ�ជូន

ដំណឹងេនះរហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ និង្រត�វបងេ់សហុ៊យ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

 ៣- ្រគះឹស� នេផ្ស�ងេទៀត  

 ្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត ្រត�វអនុវត�ករបងេ់សហុ៊យេផ្សងៗ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

 សរចរណ៍នាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ហត�េលខេនះតេទ ។  

 

           េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ង- ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហិរ�� វត�ុ 

- ស្រមាប១់ទំពរ័     ៥០០.០០០ េរៀល 
្របករ ៩.- 

រល់ករេស�សំុប�ូរអជា� បណ�   ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ២.០០០.០០០ េរៀល ក�ុងមយួេលក។ 
 

្របករ ១០.- 
 

រល់ករេស�សំុលិខិតប�� ក ់អជា� បណ�  េដមទុន និងភាគទុនិក ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួន ១.០០០.០០០ 

េរៀល ក�ុងមយួេលក េលកែលងែតចំេពះអជា� ធរពកព់ន័�តមករចបំាច ់។  
 

្របករ ១១.- 

រល់ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់្រគឹះស� ន ភាគីេផ�រភាគហុ៊ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចនំួនសូន្យេក្ប�ស្របាភំាគរយ 

(០,៥%) ៃនតៃម�ចរកិភាគហុ៊នែដលបានេផ�រ ។  

្របករ ១២.- 

រល់ករបេង�នេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគបីេង�នេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យចំនួនសូន្យេក្ប�សសូន្យបី
ភាគរយ (០,០៣%) េលចំននួទឹក្របាកែ់ដលសំុបេង�ន ។ 

 

្របករ ១៣.- 

រល់ករបន�យេដមទុនរបស់្រគឹះស� ន ភាគីបន�យេដមទុន ្រត�វបងេ់សហុ៊យមយួភាគរយ (១%) េលចំននួ

ទឹក្របាកែ់ដលសំុបន�យ ។ 

្របករ ១៤.-  
 

្រគឹះស� នែដលមិនេគារពតមប�� ត�ិៃន្របកសេនះ ្រត�វទទលួរងទណ� កម�តមច្បោបជ់ាធរមាន ។ 
 

្របករ ១៥.- 
 

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ១៦.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� ន្របតិ្រស�តិេនេ្រកមអណាព្យោបាល

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត ់នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

                           រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ៣ី០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១៣ 

  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៣-០០១ ស.រ.ច.ណ 

                                                     រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ 

 

សរចរែណនា ំ

ស�ពីី 

ករអនុវត�្របកសស�ពីីករកំណត់េសហ៊ុយស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

3 
 

 ្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

ដកឲ់្យេ្រប្របាស់កលពៃីថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ។ េដម្បឲី្យករអនុវត�្របកសេនះមានដំេណ រករ្របកប

េដយ្របសិទ�ភាពនិងសេ្រមចបានេគាលេដ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសូមេធ�ករែណនាអំំពកីរអនុវត�ខ�ឹមសរៃន

្របកសស�ីពកីរកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ដូចខងេ្រកម ៖  

 ១- ធនាគារពណិជ� សខធនាគារបរេទស នងិ ធនាគារឯកេទស 

- ទសី� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធាន ីសខេខត� ែដលមានអជា� បណ�  

ទីស� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធានី សខេខត� ែដលមានអជា� បណ� រចួេហយ ្រត�វបង់

សហុ៊យអជា� បណ� ្របចឆំា� ្ំរសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

ចបព់ែីខមករ ឆា� ២ំ០១៤ តេទ ។ 

- សខ្រក�ង សខ្រស�ក នងិប៉សុ�ិ៍េសវ ែដលមានលិខតិអនុ�� ត 

 សខ្រក�ង សខ្រស�ក ្រត�វដកព់ក្យសំុអជា� បណ� ចបព់ីៃថ�ជូនដំណឹងេនះតេទ រហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខ

ធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ ។ សខ្រក�ង សខ្រស�ក និងប៉ុស�ិ៍េសវ ្រត�វបងេ់សហុ៊យអជា� បណ�  ឬេសហុ៊យលិខិតអនុ�� ត

្របចឆំា� ្ំរសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចបព់ែីខមករ ឆា� ំ

២០១៤ តេទ ។  

  - ទសី� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធាន ីសខេខត� ែដលនងឹបេង�តថ� ី

 ្រគឹះស� នធនាគារ ែដលមានបំណងេបកទីស� កក់រកណា� ល សខរង សខរជធាន ី សខេខត� ្រត�វ

ដកព់ក្យសំុអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រត�វបងេ់សហុ៊យ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
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 ២- ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលេបកដំេណ រករអជីវកម�ជាសខរជធាន ី សខេខត� សខ្រក�ង និង

សខ្រស�កឬប៉ុស�ិ៍េសវ េដយពុំទនម់ានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចបព់ីៃថ�ជូន

ដំណឹងេនះរហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ និង្រត�វបងេ់សហុ៊យ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

 ៣- ្រគះឹស� នេផ្ស�ងេទៀត  

 ្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត ្រត�វអនុវត�ករបងេ់សហុ៊យេផ្សងៗ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

 សរចរណ៍នាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ហត�េលខេនះតេទ ។  

 

           េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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 ២- ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលេបកដំេណ រករអជីវកម�ជាសខរជធាន ី សខេខត� សខ្រក�ង និង

សខ្រស�កឬប៉ុស�ិ៍េសវ េដយពុំទនម់ានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចបព់ីៃថ�ជូន

ដំណឹងេនះរហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ និង្រត�វបងេ់សហុ៊យ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

 ៣- ្រគះឹស� នេផ្ស�ងេទៀត  

 ្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត ្រត�វអនុវត�ករបងេ់សហុ៊យេផ្សងៗ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

 សរចរណ៍នាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ហត�េលខេនះតេទ ។  

 

           េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៤-០០១ ស.រ.ច.ណ 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ 

 

សរចរែណនា ំ

ស�ពីី 

ករផ�លេ់សវសធារណៈរបសអ់គ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ 

ៃនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា  

3 
 អនុេលមតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ សរចរេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡងក�ុងេគាលបំណងធានា្របសិទ�ិភាព តមា� ភាព និង

គណេនយ្យភាព ក�ុងករផ�ល់េសវជូនសធារណជន ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានដកឲ់្យអនុវត�នូវតរងប�� ក់

លម�តិអំពីតំៃម�េសវ រយៈេពលផ�ល់េសវ និងសុពលភាពេទតមេសវសធារណៈនីមយួៗ ដូចែចងេនក�ុង

ឧបសម�ន័�ៃនសរចរែណនាេំនះ ។  

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េរៀបចំឲ្យមានកែន�ងជាកល់កែ់ដលជាលក�ណៈ្រចកេចញចូលែតមយួក�ុងករផ�ល់

េសវ និងទីកែន�ងទទួលពក្យបណ�ឹ ងតវ៉ ែដលអចេកតមានេឡងជាយថាេហតុ ជាពីេសសក�ុងករណីមានករ

អនុវត�ខុសពីស�ងដ់រេសវ ឬមានករយកកៃ្រមេលសករកំណត ់ឬមានករយកកៃ្រមេលសកំណត ់ឬមានករយឺត

យ៉ាវជាេដម ។ រល់ករបងក់ៃ្រមេសវសធារណៈរបស់អគ�យកដ� ន្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានេ្រប្របាស់បង� នៃ់ដបង់

្របាកផ់�ូវកររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  

 សរចរែណនាេំនះ មាន្របសិទ�ិភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។  

 

                                                                                                                   េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់តូ

814
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 ២- ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលេបកដំេណ រករអជីវកម�ជាសខរជធាន ី សខេខត� សខ្រក�ង និង

សខ្រស�កឬប៉ុស�ិ៍េសវ េដយពុំទនម់ានអជា� បណ�  ឬលិខិតអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចបព់ីៃថ�ជូន

ដំណឹងេនះរហូតដល់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣ និង្រត�វបងេ់សហុ៊យ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

 ៣- ្រគះឹស� នេផ្ស�ងេទៀត  

 ្រគឹះស� នេផ្សងេទៀត ្រត�វអនុវត�ករបងេ់សហុ៊យេផ្សងៗ្រសបតម្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យ

ស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

 សរចរណ៍នាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ហត�េលខេនះតេទ ។  

 

           េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៤-០០១ ស.រ.ច.ណ 

    រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ 

 

សរចរែណនា ំ

ស�ពីី 

ករផ�លេ់សវសធារណៈរបសអ់គ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ 

ៃនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា  

3 
 អនុេលមតមច្បោបស់�ីពី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ និង្របកសស�ីពីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ សរចរេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡងក�ុងេគាលបំណងធានា្របសិទ�ិភាព តមា� ភាព និង

គណេនយ្យភាព ក�ុងករផ�ល់េសវជូនសធារណជន ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានដកឲ់្យអនុវត�នូវតរងប�� ក់

លម�តិអំពីតំៃម�េសវ រយៈេពលផ�ល់េសវ និងសុពលភាពេទតមេសវសធារណៈនីមយួៗ ដូចែចងេនក�ុង

ឧបសម�ន័�ៃនសរចរែណនាេំនះ ។  

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េរៀបចំឲ្យមានកែន�ងជាកល់កែ់ដលជាលក�ណៈ្រចកេចញចូលែតមយួក�ុងករផ�ល់

េសវ និងទីកែន�ងទទួលពក្យបណ�ឹ ងតវ៉ ែដលអចេកតមានេឡងជាយថាេហតុ ជាពីេសសក�ុងករណីមានករ

អនុវត�ខុសពីស�ងដ់រេសវ ឬមានករយកកៃ្រមេលសករកំណត ់ឬមានករយកកៃ្រមេលសកំណត ់ឬមានករយឺត

យ៉ាវជាេដម ។ រល់ករបងក់ៃ្រមេសវសធារណៈរបស់អគ�យកដ� ន្រត�តពិនិត្យ្រត�វបានេ្រប្របាស់បង� នៃ់ដបង់

្របាកផ់�ូវកររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  

 សរចរែណនាេំនះ មាន្របសិទ�ិភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។  

 

                                                                                                                   េទសភបិាល 

         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់តូ

814
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ធ៧-០១៥-១៥៣ ្រប.ក 

្របកស  
ស�ពី ី

ករផ�លស់ន�នីយភាពចេំពះ្រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.- 

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងបេង�តយន�ករេដះ្រសយត្រម�វករសន�នីយភាពចំបាច់ េដម្បឲី្យ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនបន�ដំេណ រករជា្រប្រកតី ។ 
 

្របករ ២.- 

 ្របកសេនះមានេគាលេដទបស់� តហ់នភិយ័ជា្របពន័�េកតេឡងេដយសរករផា� ស់ប�ូរស� នភាព ឬ

និនា� ករទីផ្សោរែដលមិនអចព្យោករណ៍ទុកមុនបាន ែដលនាំឲ្យមានកង�ះសន�នីយភាពជាយថាេហតុ ។ 
្របករ ៣.- 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលទទួល្របាក់បេ�� ពី

សធារណជន និងស�ិតេនេ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តេទេនះេហថា«្រគឹះស� ន»។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វមានស� នភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

- មានសធនភាព មានចំេណញ និងអនុវត�បានេពញេលញតមបទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�   

- មានវត�ុធានាែដលអចទទួលយកបានេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
្របករ ៤.- 

 គណៈ្រគប្់រគង្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ្រប�ង្របយត័� េដយកំណតឲ់្យបានច្បោស់លស់

ពីក្រមតិហនិភយ័សន�នីយភាពែដលអចទទួលយកបាន េរៀបចំែផនករបំេពញសន�នីយភាព (Contingency 

Liquidity Plan) ្រសបតមក្រមតិហនិភយ័េនាះ និងេធ�បច�ុប្បន�កម�េគាលនេយាបាយនិងែផនករជា្របចែំដល

ឆ�ុះប�� ំងពសី� នភាពផា� ស់ប�ូររបស់ទីផ្សោរ ។ 

 ករេស�សំុសន�នីយភាពពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចត់ទុកថាជាជេ្រមសចុងេ្រកយរបស់្រគះឹស� ន 

បនា� បព់ីបានេ្រប្របាស់អស់លទ�ភាពនូវជេ្រមសេផ្សងៗេទៀត ។ 

្របករ ៥.- 

 សន�នីយភាព្រត�វបានផ�ល់ក�ុងកលៈេទសៈពិេសស ែដល្រគឹះស� នមនិ្រត�វចតទុ់កសន�នីយភាពេនះជា

ករផ�ល់ឥណទនជាលក�ណៈ្របពន័�េឡយ េហយមនិ្រត�វពឹងែផ�កទងំ្រស�ងេទេលឥណទនទងំេនះ េដម្បជីា

មេធ្យោបាយ្រគប្់រគងកង�ះសន�នីយភាពេឡយ ។ ករផ�ល់សន�នីយភាព ្រត�វបានកំណតដូ់ចខងេ្រកម ៖ 

 (១) សន�នីយភាព្រត�វបានផ�ល់េដយែផ�កេលវត�ុធានា 

 (២) ឥណ្របតទិនរបស់វត�ុធានា្រត�វែតមានរយៈេពលែវងជាងឥណ្របតិទនរបស់សន�នយីភាព 
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 (៣) ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផ�ល់សន�នីយភាពែដលមានឥណ្របតិទនយ៉ាងយូរ៣០ៃថ� ។ ក�ុងករណី

ចបំាច ់ ្រគឹះស� នអចេស�សំុពន្យោរេពលបាន ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអនុ�� តឲ្យពន្យោរេពល្រតឹម២េលក

ប៉ុេណា� ះ ែដលក�ុង១េលកអចមានរយៈេពលយ៉ាងយូរ៣០ៃថ�  

 (៤) ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចផ�ល់សន�នីយភាព្រតឹមហុកសិបភាគរយ (៦០%) ៃនតៃម�វត�ុធានា និងអច

បេង�នឬបន�យេទតមទំហំហនិភយ័ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុធានា  

 (៥) សន�នីយភាពមានទំហំខ�ស់បំផុត្រតឹមហសិបភាគរយ (៥០%) ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�របស់្រគឹះស� ន 

 (៦) អ្រតករ្របាក្់រត�វែតខ�ស់ជាងអ្រតករ្របាកៃ់នសន�នីយភាពចំេពះសមាជកិសភាផាតទ់តជ់ាតិ 

(Standing Liquidity Facilities) ។ ករ្របាក្់រត�វគិតេលមូលដ� នបង�រ្របចៃំថ�ៃនសមតុល្យដកស់ល់ ចបព់ីៃថ�

ទទួលបានសន�នីយភាពរហូតដល់ឥណ្របតិទន ។ ្រគឹះស� នអចទូទតស់ងែផ�កខ�ះ ឬទងំ្រស�ងៃនសន�នីយភាព

មុនឥណ្របតិទន ។ ក�ុងករណី្រគឹះស� នមនិបានទូទតស់ងសន�នីយភាពតមកលកំណត ់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

នឹងអនុវត�អ្រតករ្របាកព់ិនយ័េទេល្របាកេ់ដមបូកនឹងមូលធនកម�ករ្របាក ់ (Capitalized Interest) រហូតដល់

មានករទូទតស់ងទងំ្រស�ង និង/ឬចតវ់ធិានករដៃទេទៀតតមច្បោបជ់ាធរមាន ។ 

្របករ ៦.- 

 ្រគឹះស� នែដលមានត្រម�វករសន�នីយភាព្រត�វដកព់ក្យេស�សំុជាមុន េដយភា� បម់កជាមួយនូវ ៖ 

 (១) កិច�សន្យោេស�សំុសន�នីយភាព និងកិច�សន្យោដក់វត�ុធានា 

 (២) ករវយតៃម�ស� នភាពរមួរបស់្រគឹះស� នេដម្បបីង� ញថា្រគឹះស� នកពុំងមានសធនភាព និងមាន 

ចំេណញ 

 (៣) ករព្យោករណ៍សន�នីយភាពេដយមានសម�តិកម�ច្បោស់លស់ និងប៉ាន់ស� នកលបរេិច�ទកង�ះ

សន�នីយភាពរមួទងំករសកល្បងេសណារយី៉ូ (Stress Test Scenario) ផងែដរ 

 (៤) ករវភិាគអំពីករផា� ស់ប�ូ រនិនា� ករ និង/ឬស� នភាពទីផ្សោរែដលអចប៉ាន់ស� នបាននូវកង�ះ

សន�នីយភាព 

 (៥) ែផនករសកម�ភាពែដលអចទុកចិត�បានក�ុងករេដះ្រសយកង�ះសន�នីយភាពេដយមានករប៉ាន់

ស� ន នងិេដយ្រប�ង្របយត័�នូវេពលេវលចបំាចស់្រមាបអ់នុវត�ែផនករសកម�ភាពេនាះ  និងទូទតស់ងមកវញិ

នូវសន�នីយភាព 

 (៦) ករព្យោករណ៍អំពីផលបះ៉ពល់និងបច�យ័ែដលអចេកតមានេឡងក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេល
លទ�ភាពចំេណញ (តៃម�ៃនមូលនិធិ ្របភពេផ្សងេទៀតៃនមូលនិធិ ករជ្រមះ្រទព្យសកម�) និងសធនភាព ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�សំុព័ត៌មាន ឬទិន�ន័យបែន�មេទៀតពី្រគឹះស� ន ភាគទុនិក សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោភិបាល គណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់ សវនករៃផ�ក�ុង សវនករឯករជ្យ បុគ�ល ឬអង�ភាពេផ្សងេទៀត តមករ

ចំបាច់ ។ 
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ធ៧-០១៥-១៥៣ ្រប.ក 

្របកស  
ស�ពី ី

ករផ�លស់ន�នីយភាពចេំពះ្រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត� ុ

3 
្របករ ១.- 

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងបេង�តយន�ករេដះ្រសយត្រម�វករសន�នីយភាពចំបាច់ េដម្បឲី្យ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនបន�ដំេណ រករជា្រប្រកតី ។ 
 

្របករ ២.- 

 ្របកសេនះមានេគាលេដទបស់� តហ់នភិយ័ជា្របពន័�េកតេឡងេដយសរករផា� ស់ប�ូរស� នភាព ឬ

និនា� ករទីផ្សោរែដលមិនអចព្យោករណ៍ទុកមុនបាន ែដលនាំឲ្យមានកង�ះសន�នីយភាពជាយថាេហតុ ។ 
្របករ ៣.- 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលទទួល្របាក់បេ�� ពី

សធារណជន និងស�ិតេនេ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តេទេនះេហថា«្រគឹះស� ន»។ 

 ្រគឹះស� ន្រត�វមានស� នភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

- មានសធនភាព មានចំេណញ និងអនុវត�បានេពញេលញតមបទប្ប��ត�ិ្រប�ង្របយត័�   

- មានវត�ុធានាែដលអចទទួលយកបានេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
្របករ ៤.- 

 គណៈ្រគប្់រគង្រគឹះស� ន្រត�វបេង�តេគាលនេយាបាយ្រប�ង្របយត័� េដយកំណតឲ់្យបានច្បោស់លស់

ពីក្រមតិហនិភយ័សន�នីយភាពែដលអចទទួលយកបាន េរៀបចំែផនករបំេពញសន�នីយភាព (Contingency 

Liquidity Plan) ្រសបតមក្រមតិហនិភយ័េនាះ និងេធ�បច�ុប្បន�កម�េគាលនេយាបាយនិងែផនករជា្របចែំដល

ឆ�ុះប�� ំងពសី� នភាពផា� ស់ប�ូររបស់ទីផ្សោរ ។ 

 ករេស�សំុសន�នីយភាពពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចត់ទុកថាជាជេ្រមសចុងេ្រកយរបស់្រគះឹស� ន 

បនា� បព់ីបានេ្រប្របាស់អស់លទ�ភាពនូវជេ្រមសេផ្សងៗេទៀត ។ 

្របករ ៥.- 

 សន�នីយភាព្រត�វបានផ�ល់ក�ុងកលៈេទសៈពិេសស ែដល្រគឹះស� នមនិ្រត�វចតទុ់កសន�នីយភាពេនះជា

ករផ�ល់ឥណទនជាលក�ណៈ្របពន័�េឡយ េហយមនិ្រត�វពឹងែផ�កទងំ្រស�ងេទេលឥណទនទងំេនះ េដម្បជីា

មេធ្យោបាយ្រគប្់រគងកង�ះសន�នីយភាពេឡយ ។ ករផ�ល់សន�នីយភាព ្រត�វបានកំណតដូ់ចខងេ្រកម ៖ 

 (១) សន�នីយភាព្រត�វបានផ�ល់េដយែផ�កេលវត�ុធានា 

 (២) ឥណ្របតទិនរបស់វត�ុធានា្រត�វែតមានរយៈេពលែវងជាងឥណ្របតិទនរបស់សន�នយីភាព 
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 (៣) ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផ�ល់សន�នីយភាពែដលមានឥណ្របតិទនយ៉ាងយូរ៣០ៃថ� ។ ក�ុងករណី

ចបំាច ់ ្រគឹះស� នអចេស�សំុពន្យោរេពលបាន ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអនុ�� តឲ្យពន្យោរេពល្រតឹម២េលក

ប៉ុេណា� ះ ែដលក�ុង១េលកអចមានរយៈេពលយ៉ាងយូរ៣០ៃថ�  

 (៤) ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចផ�ល់សន�នីយភាព្រតឹមហុកសិបភាគរយ (៦០%) ៃនតៃម�វត�ុធានា និងអច

បេង�នឬបន�យេទតមទំហំហនិភយ័ជាកែ់ស�ងៃនវត�ុធានា  

 (៥) សន�នីយភាពមានទំហំខ�ស់បំផុត្រតឹមហសិបភាគរយ (៥០%) ៃន្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�របស់្រគឹះស� ន 

 (៦) អ្រតករ្របាក្់រត�វែតខ�ស់ជាងអ្រតករ្របាកៃ់នសន�នីយភាពចំេពះសមាជកិសភាផាតទ់តជ់ាតិ 

(Standing Liquidity Facilities) ។ ករ្របាក្់រត�វគិតេលមូលដ� នបង�រ្របចៃំថ�ៃនសមតុល្យដកស់ល់ ចបព់ីៃថ�

ទទួលបានសន�នីយភាពរហូតដល់ឥណ្របតិទន ។ ្រគឹះស� នអចទូទតស់ងែផ�កខ�ះ ឬទងំ្រស�ងៃនសន�នីយភាព

មុនឥណ្របតិទន ។ ក�ុងករណី្រគឹះស� នមនិបានទូទតស់ងសន�នីយភាពតមកលកំណត ់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

នឹងអនុវត�អ្រតករ្របាកព់ិនយ័េទេល្របាកេ់ដមបូកនឹងមូលធនកម�ករ្របាក ់ (Capitalized Interest) រហូតដល់

មានករទូទតស់ងទងំ្រស�ង និង/ឬចតវ់ធិានករដៃទេទៀតតមច្បោបជ់ាធរមាន ។ 

្របករ ៦.- 

 ្រគឹះស� នែដលមានត្រម�វករសន�នីយភាព្រត�វដកព់ក្យេស�សំុជាមុន េដយភា� បម់កជាមួយនូវ ៖ 

 (១) កិច�សន្យោេស�សំុសន�នីយភាព និងកិច�សន្យោដក់វត�ុធានា 

 (២) ករវយតៃម�ស� នភាពរមួរបស់្រគឹះស� នេដម្បបីង� ញថា្រគឹះស� នកពុំងមានសធនភាព និងមាន 

ចំេណញ 

 (៣) ករព្យោករណ៍សន�នីយភាពេដយមានសម�តិកម�ច្បោស់លស់ និងប៉ាន់ស� នកលបរេិច�ទកង�ះ

សន�នីយភាពរមួទងំករសកល្បងេសណារយី៉ូ (Stress Test Scenario) ផងែដរ 

 (៤) ករវភិាគអំពីករផា� ស់ប�ូ រនិនា� ករ និង/ឬស� នភាពទីផ្សោរែដលអចប៉ាន់ស� នបាននូវកង�ះ

សន�នីយភាព 

 (៥) ែផនករសកម�ភាពែដលអចទុកចិត�បានក�ុងករេដះ្រសយកង�ះសន�នីយភាពេដយមានករប៉ាន់

ស� ន នងិេដយ្រប�ង្របយត័�នូវេពលេវលចបំាចស់្រមាបអ់នុវត�ែផនករសកម�ភាពេនាះ  និងទូទតស់ងមកវញិ

នូវសន�នីយភាព 

 (៦) ករព្យោករណ៍អំពីផលបះ៉ពល់និងបច�យ័ែដលអចេកតមានេឡងក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាពេល
លទ�ភាពចំេណញ (តៃម�ៃនមូលនិធិ ្របភពេផ្សងេទៀតៃនមូលនិធិ ករជ្រមះ្រទព្យសកម�) និងសធនភាព ។ 
 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេស�សំុព័ត៌មាន ឬទិន�ន័យបែន�មេទៀតពី្រគឹះស� ន ភាគទុនិក សមាជិក្រក�ម

្របឹក្សោភិបាល គណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់ សវនករៃផ�ក�ុង សវនករឯករជ្យ បុគ�ល ឬអង�ភាពេផ្សងេទៀត តមករ

ចំបាច់ ។ 

 

822



842

្របករ ៧ .- 

 ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រ សូន្យេក្ប�ស្របាភំាគរយ (០,៥%) ៃនទំហំសន�នីយភាពែដលបាន 

អនុមត័ ។ 

្របករ ៨.- 

 បនា� បព់ទីទួលបានសន�នីយភាព ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដូចតេទ៖ 

 (១) រល់្រពឹត�ិករណ៍ែដលេកតមាន និងករផា� ស់ប�ូរចំណាតថ់ា� កច់ំេពះវត�ុធានាេដយមនិកំណត្់រតឹមែត

ករមនិសង្របាកឬ់ករទូទតស់ងមុនកលកំណត ់។ ក�ុងករណីមានករផា� ស់ប�ូរ ្រគឹះស� ន្រត�វដកសំ់េណ ពកព់ន័�

នឹងករដកវ់ត�ុធានាថ�ីជំនួសវត�ុធានាចស់ 

 (២) ករវវិត�ៃនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព និងផលបះ៉ពល់េលស� នភាពសន�នយីភាពរបស់្រគឹះស� ន 

 (៣) ករលំបាកនិងប�� ្របឈមេផ្សងៗេទៀត ែដលអចេកតមានក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព ។ 
 

 ក�ុងករណីមានកង�ះសន�នីយភាពកនែ់តធ�នធ់�រ ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់របាយករណ៍្របចៃំថ�ស�ីពីលំហូរ

សច្់របាកេ់ចញ-ចូល របាយករណ៍ស�ីពីករព្យោករណ៍គមា� តសន�នីយភាពេនៃថ�បនា� ប ់ និង/ឬអច្រត�វបាន

្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង ។ 
្របករ ៩.- 

្របកសេលខធ៧-០៩-០១៣ ្របក ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីករផ�ល់ឥណទនវបិារបូន៍

ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលខ�ះសច្់របាកង់យ្រស�លបេណា� ះអសន� ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍ ។ 

្របករ ១០.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគប់

នាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទួល្របាក់

បេ�� េ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ១ី៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ 
                  េទសភិបាល 

                                                                                                ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
 
 

 

 

 

823

ធ៧.០១៤.២២៦ ្រប.ក 

្របកស 
 

ស�ពី ី
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3 
    សេ្រមច 

 

្របករ ១.-  
 

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងករពរែផ�កគតិយុត�ស្រមាបម់�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ ក�ុងករបំេពញមុខងរ-ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ ។  
 

្របករ ២.-  
  

 ្របកសេនះមានេគាលេដ បេង�នទំនុកចិត� នងិព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងររបស់ម�ន�ីទទលួបន�ុក្រត�តពិនតិ្យ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយតមា� ភាព គណេនយ្យភាព និងករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ ។ 
 

្របករ ៣.- 
 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  

ែតប៉ុេណា� ះ ។ 
  
 

្របករ ៤.- 
 

 ម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួមាន៖  

− ថា� កដ់ឹកនាធំនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

− ម�ន�ី-បុគ�លិកៃនអគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនតិ្យ 

− បុគ�លែដល្រត�វបានែតងតងំឲ្យបំេពញករងរ្រត�តពិនិត្យ   

− ជំនាញករ ឬទី្របឹក្សោែដលពកព់ន័�នងឹករងរ្រត�តពិនិត្យ  

− បុគ�លែដលបំេពញមខុងរជាអភបិាលបេណា� ះអសន� ។  
 

 

្របករ ៥.- 

ម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ ែដល្រត�វបានករពរែផ�កគតិយុត� ក�ុងករបំេពញមុខងរ-ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ 

ជាឯកត�ជន ឬជា្រក�ម ្រត�វបំេពញតមលក�ខណ�  ដូចខងេ្រកម ៖  

− បំេពញមុខងរ-ភារកិច�េដយសុចរតិ 

− បំេពញមុខងរ-ភារកិច�្របកបេដយវជិា� ជីវៈដូចមានែចងក�ុង្រកម្របតិបត�ិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

− េគារពតម្រកមសីលធមស៌្រមាបម់�ន�ី្រត�តពនិិត្យ    
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្របករ ៧ .- 

 ្រគឹះស� ន ្រត�វបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រ សូន្យេក្ប�ស្របាភំាគរយ (០,៥%) ៃនទំហំសន�នីយភាពែដលបាន 

អនុមត័ ។ 

្របករ ៨.- 

 បនា� បព់ទីទួលបានសន�នីយភាព ្រគឹះស� ន្រត�វរយករណ៍មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដូចតេទ៖ 

 (១) រល់្រពឹត�ិករណ៍ែដលេកតមាន និងករផា� ស់ប�ូរចំណាតថ់ា� កច់ំេពះវត�ុធានាេដយមនិកំណត្់រតឹមែត

ករមនិសង្របាកឬ់ករទូទតស់ងមុនកលកំណត ់។ ក�ុងករណីមានករផា� ស់ប�ូរ ្រគឹះស� ន្រត�វដកសំ់េណ ពកព់ន័�

នឹងករដកវ់ត�ុធានាថ�ីជំនួសវត�ុធានាចស់ 

 (២) ករវវិត�ៃនករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព និងផលបះ៉ពល់េលស� នភាពសន�នយីភាពរបស់្រគឹះស� ន 

 (៣) ករលំបាកនិងប�� ្របឈមេផ្សងៗេទៀត ែដលអចេកតមានក�ុងករអនុវត�ែផនករសកម�ភាព ។ 
 

 ក�ុងករណីមានកង�ះសន�នីយភាពកនែ់តធ�នធ់�រ ្រគឹះស� ន្រត�វផ�ល់របាយករណ៍្របចៃំថ�ស�ីពីលំហូរ

សច្់របាកេ់ចញ-ចូល របាយករណ៍ស�ីពីករព្យោករណ៍គមា� តសន�នីយភាពេនៃថ�បនា� ប ់ និង/ឬអច្រត�វបាន

្រត�តពិនិត្យដល់ទីកែន�ង ។ 
្របករ ៩.- 

្របកសេលខធ៧-០៩-០១៣ ្របក ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីករផ�ល់ឥណទនវបិារបូន៍

ចំេពះ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលខ�ះសច្់របាកង់យ្រស�លបេណា� ះអសន� ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍ ។ 

្របករ ១០.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគប់

នាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុទទួល្របាក់

បេ�� េ្រកមអណាព្យោបាលរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១១.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទ១ី៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ 
                  េទសភិបាល 

                                                                                                ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របកស 
 

ស�ពី ី
កិច�ករពរែផ�កគតយិតុ�ស្រមាប់ម�ន�ីទទលួបន�ុក្រត�តពនិិត្យ 

្រគឹះស� នធនាគារនងិហរិ��វត�ុ  

3 
    សេ្រមច 

 

្របករ ១.-  
 

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងករពរែផ�កគតិយុត�ស្រមាបម់�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ ក�ុងករបំេពញមុខងរ-ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ ។  
 

្របករ ២.-  
  

 ្របកសេនះមានេគាលេដ បេង�នទំនុកចិត� នងិព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងររបស់ម�ន�ីទទលួបន�ុក្រត�តពិនតិ្យ 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្របកបេដយតមា� ភាព គណេនយ្យភាព និងករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ ។ 
 

្របករ ៣.- 
 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  

ែតប៉ុេណា� ះ ។ 
  
 

្របករ ៤.- 
 

 ម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ រមួមាន៖  

− ថា� កដឹ់កនាធំនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

− ម�ន�ី-បុគ�លិកៃនអគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនតិ្យ 

− បុគ�លែដល្រត�វបានែតងតងំឲ្យបំេពញករងរ្រត�តពិនិត្យ   

− ជំនាញករ ឬទី្របឹក្សោែដលពកព់ន័�នងឹករងរ្រត�តពិនិត្យ  

− បុគ�លែដលបេំពញមខុងរជាអភបិាលបេណា� ះអសន� ។  
 

 

្របករ ៥.- 

ម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ ែដល្រត�វបានករពរែផ�កគតិយុត� ក�ុងករបំេពញមុខងរ-ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ 

ជាឯកត�ជន ឬជា្រក�ម ្រត�វបំេពញតមលក�ខណ�  ដូចខងេ្រកម ៖  

− បំេពញមុខងរ-ភារកិច�េដយសុចរតិ 

− បំេពញមុខងរ-ភារកិច�្របកបេដយវជិា� ជីវៈដូចមានែចងក�ុង្រកម្របតិបត�ិរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

− េគារពតម្រកមសីលធមស៌្រមាបម់�ន�ី្រត�តពិនិត្យ    
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− េគារពេគាលករណ៍រក្សោករសមា� តវ់ជិា� ជីវៈ   

− បំេពញមុខងរ-ភារកិច�តមករកំណតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   

− េចៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ 

− េចៀសវងករេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះរបស់អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ  

− េចៀសវងករេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះ និងផល្របេយាជនរ៍បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ៦.- 

 ក�ុងករណីម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ  រងករប�ឹងតវ៉តមផ�ូវតុលករ ក�ុងករបំេពញមុខងរ-ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ 

ជាឯកត�ជន ឬជា្រក�ម ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វ ៖ 

− ទទួលបន�ុករល់ករចំណាយទងំអស់ ែដលទកទ់ងនឹងនតីិវធិីដំេណ រករៃនបណ�ឹ ង  

− េ្រជសេរ ស និងទទួលបន�ុកចណំាយេលេសវេមធាវ ី 

− ផ�ល់កិច�ករពរសុវត�ិភាពដល់ម�ន�ីែដលទទួលរងករេចទ្របកន ់ 

− សហករក�ុងករផ�ល់ភស�ុតង និងពត័ម៌ាននានា តមករត្រម�វរបស់តុលករ ។ 
 

្របករ ៧.- 
−  

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

 

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 
 

    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី០៨   ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ 

        េទសភបិាល 

                                                                               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៥-១៥៤ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករែចករែំលកព័ត៌មាន្រត�តពនិិត្យរវងអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ 

និងប��ត�កិរក�ងុនិងេ្រក្របេទស 

3 
      សេ្រមច 

្របករ ១.-  

្របកសេនះមានេគាលបំណងបេង�ត្រកបខណ័� កិច�សហ្របតិបត�ិករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនតិ្យរវង

អជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ និងប��ត�កិរទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស ។ 
  

្របករ ២.-  

 ្របកសេនះមានេគាលេដ ៖ 

- ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ្រក�មនិងសម�ន័�្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  និង 

- បេង�តយន�ករករពរនិងេដះ្រសយវបិត�ិ ។ 
 

្របករ ៣.- 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�្រកបខណ័� ែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

រវងអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ និងប��ត�ិករទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស ។ 
 

 

្របករ ៤.- 

្រកបខណ័� ែចករែំលកពត័ម៌ានអច្រត�វបានេរៀបចំេឡងតមទ្រមង់ដូចខងេ្រកម ៖ 

(១) កិច�្របជុំេទ�ភាគីរវងអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ នងិប��ត�កិរទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស 

(២) អនុស្សោរណៈយល់គា� រវងអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ និងប��ត�ិករទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស 

(៣) កិច�្របជុំរវងម�ន�ី្រត�តពនិិត្យនិងប��ត�ិករទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស និង 

(៤) កិច�ទំនាកទ់នំងេផ្សងេទៀត តមករចបំាច ់។ 
 

្របករ ៥.- 

   ករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យ្រត�វ្រសបតមលក�ខណ� ៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករ េគារពតមេគាលករណ៍ៃន

កររក្សោករសមា� តវ់ជិា� ជីវៈ នងិច្បោបជ់ាធរមាន ។ 

   អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ និងប�� ត�ិករក�ុងនិងេ្រក្របេទស ែដលទទួលបានព័ត៌មាន្រត�វរក្សោករសមា� ត ់

េលកែលងែតមានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអជា� ធរែដលបានផ�ល់ពត័ម៌ាន ។ 
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្របករ ៦.- 
អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

្របករ ៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី១៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ 

        េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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− េគារពេគាលករណ៍រក្សោករសមា� តវ់ជិា� ជីវៈ   

− បំេពញមុខងរ-ភារកិច�តមករកំណតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   

− េចៀសវងទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ 

− េចៀសវងករេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះរបស់អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ  

− េចៀសវងករេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់េករ �ិ៍េឈ� ះ និងផល្របេយាជនរ៍បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ៦.- 

 ក�ុងករណីម�ន�ីទទួលបន�ុក្រត�តពិនិត្យ  រងករប�ឹងតវ៉តមផ�ូវតុលករ ក�ុងករបំេពញមុខងរ-ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ 

ជាឯកត�ជន ឬជា្រក�ម ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វ ៖ 

− ទទួលបន�ុករល់ករចំណាយទងំអស់ ែដលទកទ់ងនឹងនតីិវធិីដំេណ រករៃនបណ�ឹ ង  

− េ្រជសេរ ស និងទទួលបន�ុកចណំាយេលេសវេមធាវ ី 

− ផ�ល់កិច�ករពរសុវត�ិភាពដល់ម�ន�ីែដលទទួលរងករេចទ្របកន ់ 

− សហករក�ុងករផ�ល់ភស�ុតង និងពត័ម៌ាននានា តមករត្រម�វរបស់តុលករ ។ 
 

្របករ ៧.- 
−  

បទប្ប��ត�ិទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយនឹង្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ។ 
 

្របករ ៨.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពនិិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

 

្របករ ៩.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 
 

    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី០៨   ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ 

        េទសភបិាល 

                                                                               ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៧-០១៥-១៥៤ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

ករែចករែំលកព័ត៌មាន្រត�តពនិិត្យរវងអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ 

និងប��ត�កិរក�ងុនិងេ្រក្របេទស 

3 
      សេ្រមច 

្របករ ១.-  

្របកសេនះមានេគាលបំណងបេង�ត្រកបខណ័� កិច�សហ្របតិបត�ិករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនតិ្យរវង

អជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ និងប��ត�កិរទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស ។ 
  

្របករ ២.-  

 ្របកសេនះមានេគាលេដ ៖ 

- ព្រងឹង្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ្រក�មនិងសម�ន័�្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  និង 

- បេង�តយន�ករករពរនិងេដះ្រសយវបិត�ិ ។ 
 

្របករ ៣.- 

 ្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�្រកបខណ័� ែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

រវងអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ និងប��ត�ិករទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស ។ 
 

 

្របករ ៤.- 

្រកបខណ័� ែចករែំលកពត័ម៌ានអច្រត�វបានេរៀបចំេឡងតមទ្រមង់ដូចខងេ្រកម ៖ 

(១) កិច�្របជុំេទ�ភាគីរវងអជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ នងិប��ត�កិរទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស 

(២) អនុស្សោរណៈយល់គា� រវងអជា� ធរ្រត�តពិនតិ្យ និងប��ត�ិករទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស 

(៣) កិច�្របជុំរវងម�ន�ី្រត�តពនិិត្យនិងប��ត�ិករទងំក�ុងនិងេ្រក្របេទស និង 

(៤) កិច�ទំនាកទ់នំងេផ្សងេទៀត តមករចបំាច ់។ 
 

្របករ ៥.- 

   ករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យ្រត�វ្រសបតមលក�ខណ� ៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករ េគារពតមេគាលករណ៍ៃន

កររក្សោករសមា� តវ់ជិា� ជីវៈ នងិច្បោបជ់ាធរមាន ។ 

   អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យ និងប�� ត�ិករក�ុងនិងេ្រក្របេទស ែដលទទួលបានព័ត៌មាន្រត�វរក្សោករសមា� ត ់

េលកែលងែតមានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរពីអជា� ធរែដលបានផ�ល់ពត័ម៌ាន ។ 
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្របករ ៦.- 
អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

្របករ ៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី១៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ 

        េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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846

្របករ ៦.- 
អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

្របករ ៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី១៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ 

        េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឆ៧-០១៦-៣៣៤ ប្រ.ក 
 ប្រកាស 

 សតពី ី
 ការផ្តលឥ់ណទានជាររូយិវត្ថជុាត្ ិ

 ររសប់្្រឹះស្ថថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ

                                         3 
 ទេស្ថភបិាលធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
- បានឃ ើញប្រះរាជប្កឹត្យឃេខ នស/រកត្/០៥១៥/៤១៧ ចុះនងៃទ១ី១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការខត្ងតាំង
ឯកឧត្តម្ ជា ចានតូ់្ ជាអគ្គឃទសាភបិាេ ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាជាងមី មានឋានៈឃសមើឃទសរដ្ឋម្ន្រនតី 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/០១១៦/២៧ ចុះនងៃទី២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ១១១៦ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១២០៦/០៣៦ ចុះនងៃទី២១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៦  ខដ្េប្រកាសឲ្យឃប្រើ
ចារស់តីរីវឃិសាធនកម្មមាប្ត១៤ និងមាប្ត៥៧ ននចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិ
ននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១១១១/១៣ ចុះនងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១១១១ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីប្គ្ឹះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ៨-១៨-៣៨៥ ប្រ.ក ចុះនងៃទី២០ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១១១៨ សតីរីរចនាសម្ពន្ធររស់
ធនាគារជាត្ិកម្ពុជានងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ១-០១០-១១៤ ប្រ.ក ចុះនងៃទ២ី៦ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការខកសប្ម្ួេ 
ប្រការ៣ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ១២ និងប្រការ១៣ ននប្រកាសសតីររីចនាសម្ពន្ធររស់ធនាគារជាត្និន
កម្ពុជា នងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងសាម រត្ីននអងគប្រជុាំថ្នន កដ់្ឹកនាាំធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា  នងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សទប្ម្ច 
 

ប្រការ ១.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេរាំណងជាំរញុការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិឃដាយប្គឹ្ះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ

ខដ្េត្ឃៅឃនះឃៅថ្ន "ប្គ្ឹះសាា ន" ។ 
 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេឃៅរឃងកើនការឃប្រើប្បាស់ររូិយវត្ាុជាត្ិឃៅកនុងឃសដ្ឋកិចចសប្មារជ់ាយនតការកនុង

ការអនុវត្តឃគាេនឃោបាយររូិយវត្ាុររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ។ 
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ប្រការ ៣.- 
ប្រកាសឃនះមានវសិាេភារអនុវត្តចាំឃ ះប្គ្ឹះសាា នខដ្េសាិត្ឃប្កាម្អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិ

ននកម្ពុជា ។ 
 

ប្រការ ៤.- 
 ប្គ្ឹះសាា នទាាំងអស់ប្ត្ូវមានឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិ ោ៉ា ងត្ិច ១០% (ដ្រភ់ាគ្រយ) ននសាំឃរៀត្

ឥណទានសររុ ឃដាយប្ត្ូវអនុវត្តចាររ់នីងៃប្រកាសឃនះចូេជាធរមាន និងឲ្យបានឃរញឃេញោ៉ា ងយូរប្ត្ឹម្
នងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ ។  
 

ប្រការ ៥.- 
ការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិប្ត្ូវមានខចងឃៅកនុងយុទធសាន្រសត និងឃគាេនឃោបាយររស់ប្គ្ឹះសាា ន ។ 

 

ប្រការ ៦.- 
 ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា អាចត្ប្ម្ូវឲ្យប្គ្ឹះសាា នរឃងកើនការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្រិខនាម្ឃទៀត្  
ប្សរតម្ការចាាំបាច ់។ 
 

ប្រការ ៧.- 
អគ្គឃេខាធិការ អគ្គនាយករឃចចកឃទស អគ្គនាយកប្ត្ួត្រិនិត្យ អគ្គឃរឡា អគ្គរិនិត្យ ប្រធាននាយកដាឋ ន 

អងគភារឃប្កាម្ឱវាទធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាខដ្េមានការ ក់រ្នធ និងប្គ្ះឹសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ ឃប្កាម្
អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ប្ត្ូវអនុវត្តម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្នូ់វប្រកាសឃនះតម្ភារកិចចឃរៀងៗខលួន។ 
 

ប្រការ ៨.-  
 ប្រកាសឃនះមានប្រសិទធភារអនុវត្តចាររ់ីនងៃចុះហត្ាឃេខាឃនះត្ឃៅ ។ 
 
 

       រាជធានភីនាំឃរញ, នងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
                ទេស្ថភិបាល 
                                                                                                     ហត្ាឃេខា និងប្ត: ជា ចានត់្ ូ
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ឆ៧-០១៦-៣៣៤ ប្រ.ក 
 ប្រកាស 

 សតពី ី
 ការផ្តលឥ់ណទានជាររូយិវត្ថជុាត្ ិ

 ររសប់្្រឹះស្ថថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ

                                         3 
 ទេស្ថភបិាលធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
- បានឃ ើញប្រះរាជប្កឹត្យឃេខ នស/រកត្/០៥១៥/៤១៧ ចុះនងៃទ១ី១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការខត្ងតាំង
ឯកឧត្តម្ ជា ចានតូ់្ ជាអគ្គឃទសាភបិាេ ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាជាងមី មានឋានៈឃសមើឃទសរដ្ឋម្ន្រនតី 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/០១១៦/២៧ ចុះនងៃទី២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ១១១៦ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១២០៦/០៣៦ ចុះនងៃទី២១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៦  ខដ្េប្រកាសឲ្យឃប្រើ
ចារស់តីរីវឃិសាធនកម្មមាប្ត១៤ និងមាប្ត៥៧ ននចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិ
ននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១១១១/១៣ ចុះនងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១១១១ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីប្គ្ឹះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ៨-១៨-៣៨៥ ប្រ.ក ចុះនងៃទី២០ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១១១៨ សតីរីរចនាសម្ពន្ធររស់
ធនាគារជាត្ិកម្ពុជានងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ១-០១០-១១៤ ប្រ.ក ចុះនងៃទ២ី៦ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការខកសប្ម្ួេ 
ប្រការ៣ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ១២ និងប្រការ១៣ ននប្រកាសសតីររីចនាសម្ពន្ធររស់ធនាគារជាត្និន
កម្ពុជា នងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងសាម រត្ីននអងគប្រជុាំថ្នន កដ់្ឹកនាាំធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា  នងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សទប្ម្ច 
 

ប្រការ ១.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេរាំណងជាំរញុការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិឃដាយប្គឹ្ះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ

ខដ្េត្ឃៅឃនះឃៅថ្ន "ប្គ្ឹះសាា ន" ។ 
 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេឃៅរឃងកើនការឃប្រើប្បាស់ររូិយវត្ាុជាត្ិឃៅកនុងឃសដ្ឋកិចចសប្មារជ់ាយនតការកនុង

ការអនុវត្តឃគាេនឃោបាយររូិយវត្ាុររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ។ 
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្របករ ៦.- 
អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�ឲ្យមាន្របសិទ�ភាពនូវ្របកសេនះតម

ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។  
 

្របករ ៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ ។ 

 

    រជធានីភ�េំពញ  ៃថ�ទី១៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ 

        េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឆ៧-០១៦-៣៣៤ ប្រ.ក 
 ប្រកាស 

 សតពី ី
 ការផ្តលឥ់ណទានជាររូយិវត្ថជុាត្ ិ

 ររសប់្្រឹះស្ថថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ

                                         3 
 ទេស្ថភបិាលធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
- បានឃ ើញប្រះរាជប្កឹត្យឃេខ នស/រកត្/០៥១៥/៤១៧ ចុះនងៃទ១ី១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការខត្ងតាំង
ឯកឧត្តម្ ជា ចានតូ់្ ជាអគ្គឃទសាភបិាេ ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាជាងមី មានឋានៈឃសមើឃទសរដ្ឋម្ន្រនតី 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/០១១៦/២៧ ចុះនងៃទី២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ១១១៦ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១២០៦/០៣៦ ចុះនងៃទី២១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៦  ខដ្េប្រកាសឲ្យឃប្រើ
ចារស់តីរីវឃិសាធនកម្មមាប្ត១៤ និងមាប្ត៥៧ ននចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិ
ននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១១១១/១៣ ចុះនងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១១១១ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីប្គ្ឹះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ៨-១៨-៣៨៥ ប្រ.ក ចុះនងៃទី២០ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១១១៨ សតីរីរចនាសម្ពន្ធររស់
ធនាគារជាត្ិកម្ពុជានងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ១-០១០-១១៤ ប្រ.ក ចុះនងៃទ២ី៦ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការខកសប្ម្ួេ 
ប្រការ៣ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ១២ និងប្រការ១៣ ននប្រកាសសតីររីចនាសម្ពន្ធររស់ធនាគារជាត្និន
កម្ពុជា នងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងសាម រត្ីននអងគប្រជុាំថ្នន កដ់្ឹកនាាំធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា  នងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សទប្ម្ច 
 

ប្រការ ១.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេរាំណងជាំរញុការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិឃដាយប្គឹ្ះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ

ខដ្េត្ឃៅឃនះឃៅថ្ន "ប្គ្ឹះសាា ន" ។ 
 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេឃៅរឃងកើនការឃប្រើប្បាស់ររូិយវត្ាុជាត្ិឃៅកនុងឃសដ្ឋកិចចសប្មារជ់ាយនតការកនុង

ការអនុវត្តឃគាេនឃោបាយររូិយវត្ាុររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ។ 
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ឆ៧-០១៦-៣៣៤ ប្រ.ក 
 ប្រកាស 

 សតពី ី
 ការផ្តលឥ់ណទានជាររូយិវត្ថជុាត្ ិ

 ររសប់្្រឹះស្ថថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ

                                         3 
 ទេស្ថភបិាលធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
- បានឃ ើញប្រះរាជប្កឹត្យឃេខ នស/រកត្/០៥១៥/៤១៧ ចុះនងៃទ១ី១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការខត្ងតាំង
ឯកឧត្តម្ ជា ចានតូ់្ ជាអគ្គឃទសាភបិាេ ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាជាងមី មានឋានៈឃសមើឃទសរដ្ឋម្ន្រនតី 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/០១១៦/២៧ ចុះនងៃទី២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ១១១៦ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១២០៦/០៣៦ ចុះនងៃទី២១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៦  ខដ្េប្រកាសឲ្យឃប្រើ
ចារស់តីរីវឃិសាធនកម្មមាប្ត១៤ និងមាប្ត៥៧ ននចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិ
ននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១១១១/១៣ ចុះនងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១១១១ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីប្គ្ឹះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ៨-១៨-៣៨៥ ប្រ.ក ចុះនងៃទី២០ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១១១៨ សតីរីរចនាសម្ពន្ធររស់
ធនាគារជាត្ិកម្ពុជានងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ១-០១០-១១៤ ប្រ.ក ចុះនងៃទ២ី៦ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការខកសប្ម្ួេ 
ប្រការ៣ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ១២ និងប្រការ១៣ ននប្រកាសសតីររីចនាសម្ពន្ធររស់ធនាគារជាត្និន
កម្ពុជា នងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងសាម រត្ីននអងគប្រជុាំថ្នន កដ់្ឹកនាាំធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា  នងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សទប្ម្ច 
 

ប្រការ ១.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេរាំណងជាំរញុការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិឃដាយប្គ្ឹះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ

ខដ្េត្ឃៅឃនះឃៅថ្ន "ប្គ្ឹះសាា ន" ។ 
 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេឃៅរឃងកើនការឃប្រើប្បាស់ររូិយវត្ាុជាត្ិឃៅកនុងឃសដ្ឋកិចចសប្មារជ់ាយនតការកនុង

ការអនុវត្តឃគាេនឃោបាយររូិយវត្ាុររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ។ 
 

2 
 

ប្រការ ៣.- 
ប្រកាសឃនះមានវសិាេភារអនុវត្តចាំឃ ះប្គ្ឹះសាា នខដ្េសាិត្ឃប្កាម្អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិ

ននកម្ពុជា ។ 
 

ប្រការ ៤.- 
 ប្គ្ឹះសាា នទាាំងអស់ប្ត្ូវមានឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិ ោ៉ា ងត្ិច ១០% (ដ្រភ់ាគ្រយ) ននសាំឃរៀត្

ឥណទានសររុ ឃដាយប្ត្ូវអនុវត្តចាររ់នីងៃប្រកាសឃនះចូេជាធរមាន និងឲ្យបានឃរញឃេញោ៉ា ងយូរប្ត្ឹម្
នងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ ។  
 

ប្រការ ៥.- 
ការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិប្ត្ូវមានខចងឃៅកនុងយុទធសាន្រសត និងឃគាេនឃោបាយររស់ប្គ្ឹះសាា ន ។ 

 

ប្រការ ៦.- 
 ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា អាចត្ប្ម្ូវឲ្យប្គ្ឹះសាា នរឃងកើនការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្រិខនាម្ឃទៀត្  
ប្សរតម្ការចាាំបាច ់។ 
 

ប្រការ ៧.- 
អគ្គឃេខាធិការ អគ្គនាយករឃចចកឃទស អគ្គនាយកប្ត្ួត្រិនិត្យ អគ្គឃរឡា អគ្គរិនិត្យ ប្រធាននាយកដាឋ ន 

អងគភារឃប្កាម្ឱវាទធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាខដ្េមានការ ក់រ្នធ និងប្គ្ះឹសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ ឃប្កាម្
អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ប្ត្ូវអនុវត្តម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្នូ់វប្រកាសឃនះតម្ភារកិចចឃរៀងៗខលួន។ 
 

ប្រការ ៨.-  
 ប្រកាសឃនះមានប្រសិទធភារអនុវត្តចាររ់ីនងៃចុះហត្ាឃេខាឃនះត្ឃៅ ។ 
 
 

       រាជធានភីនាំឃរញ, នងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
                ទេស្ថភិបាល 
                                                                                                     ហត្ាឃេខា និងប្ត: ជា ចានត់្ ូ
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ឆ៧-០១៦-៣៣៤ ប្រ.ក 
 ប្រកាស 

 សតពី ី
 ការផ្តលឥ់ណទានជាររូយិវត្ថជុាត្ ិ

 ររសប់្្រឹះស្ថថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ថ ុ

                                         3 
 ទេស្ថភបិាលធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

 

- បានឃ ើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ននប្រះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
- បានឃ ើញប្រះរាជប្កឹត្យឃេខ នស/រកត្/០៥១៥/៤១៧ ចុះនងៃទ១ី១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ សតីរីការខត្ងតាំង
ឯកឧត្តម្ ជា ចានតូ់្ ជាអគ្គឃទសាភបិាេ ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាជាងមី មានឋានៈឃសមើឃទសរដ្ឋម្ន្រនតី 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/០១១៦/២៧ ចុះនងៃទី២៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ១១១៦ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១២០៦/០៣៦ ចុះនងៃទី២១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៦  ខដ្េប្រកាសឲ្យឃប្រើ
ចារស់តីរីវឃិសាធនកម្មមាប្ត១៤ និងមាប្ត៥៧ ននចារស់តីរីការឃរៀរចាំនិងការប្រប្រឹត្តឃៅននធនាគារជាត្ិ
ននកម្ពុជា 

- បានឃ ើញប្រះរាជប្កម្ឃេខ នស/រកម្/១១១១/១៣ ចុះនងៃទី១៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១១១១ ខដ្េប្រកាសឲ្យ
ឃប្រើចារស់តីរីប្គ្ឹះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ៨-១៨-៣៨៥ ប្រ.ក ចុះនងៃទី២០ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១១១៨ សតីរីរចនាសម្ពន្ធររស់
ធនាគារជាត្ិកម្ពុជានងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងប្រកាសឃេខ ធ១-០១០-១១៤ ប្រ.ក ចុះនងៃទ២ី៦ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១០ សតីរីការខកសប្ម្ួេ 
ប្រការ៣ ប្រការ៤ ប្រការ៥ ប្រការ១២ និងប្រការ១៣ ននប្រកាសសតីររីចនាសម្ពន្ធររស់ធនាគារជាត្និន
កម្ពុជា នងិម្ុខងារ-ភារកិចចររស់រណាត អងគភារឃប្កាម្ឱវាទ 

- ឃោងសាម រត្ីននអងគប្រជុាំថ្នន កដ់្ឹកនាាំធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា  នងៃទី២៤ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 

សទប្ម្ច 
 

ប្រការ ១.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេរាំណងជាំរញុការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិឃដាយប្គ្ឹះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ

ខដ្េត្ឃៅឃនះឃៅថ្ន "ប្គ្ឹះសាា ន" ។ 
 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាសឃនះមានឃគាេឃៅរឃងកើនការឃប្រើប្បាស់ររូិយវត្ាុជាត្ិឃៅកនុងឃសដ្ឋកិចចសប្មារជ់ាយនតការកនុង

ការអនុវត្តឃគាេនឃោបាយររូិយវត្ាុររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ។ 
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ប្រការ ៣.- 
ប្រកាសឃនះមានវសិាេភារអនុវត្តចាំឃ ះប្គ្ឹះសាា នខដ្េសាិត្ឃប្កាម្អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិ

ននកម្ពុជា ។ 
 

ប្រការ ៤.- 
 ប្គ្ឹះសាា នទាាំងអស់ប្ត្ូវមានឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិ ោ៉ា ងត្ិច ១០% (ដ្រភ់ាគ្រយ) ននសាំឃរៀត្

ឥណទានសររុ ឃដាយប្ត្ូវអនុវត្តចាររ់នីងៃប្រកាសឃនះចូេជាធរមាន និងឲ្យបានឃរញឃេញោ៉ា ងយូរប្ត្ឹម្
នងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ ។  
 

ប្រការ ៥.- 
ការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិប្ត្ូវមានខចងឃៅកនុងយុទធសាន្រសត និងឃគាេនឃោបាយររស់ប្គ្ឹះសាា ន ។ 

 

ប្រការ ៦.- 
 ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា អាចត្ប្ម្ូវឲ្យប្គ្ឹះសាា នរឃងកើនការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្រិខនាម្ឃទៀត្  
ប្សរតម្ការចាាំបាច ់។ 
 

ប្រការ ៧.- 
អគ្គឃេខាធិការ អគ្គនាយករឃចចកឃទស អគ្គនាយកប្ត្ួត្រិនិត្យ អគ្គឃរឡា អគ្គរិនិត្យ ប្រធាននាយកដាឋ ន 

អងគភារឃប្កាម្ឱវាទធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាខដ្េមានការ ក់រ្នធ និងប្គ្ះឹសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ ឃប្កាម្
អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ប្ត្ូវអនុវត្តម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្នូ់វប្រកាសឃនះតម្ភារកិចចឃរៀងៗខលួន។ 
 

ប្រការ ៨.-  
 ប្រកាសឃនះមានប្រសិទធភារអនុវត្តចាររ់ីនងៃចុះហត្ាឃេខាឃនះត្ឃៅ ។ 
 
 

       រាជធានភីនាំឃរញ, នងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
                ទេស្ថភិបាល 
                                                                                                     ហត្ាឃេខា និងប្ត: ជា ចានត់្ ូ
     

 



ច.  ្របព័ន�ទូទត់

ផាត់ទត់ និង េផ�រ្របាក់
2 

 

ប្រការ ៣.- 
ប្រកាសឃនះមានវសិាេភារអនុវត្តចាំឃ ះប្គ្ឹះសាា នខដ្េសាិត្ឃប្កាម្អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិ

ននកម្ពុជា ។ 
 

ប្រការ ៤.- 
 ប្គ្ឹះសាា នទាាំងអស់ប្ត្ូវមានឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិ ោ៉ា ងត្ិច ១០% (ដ្រភ់ាគ្រយ) ននសាំឃរៀត្

ឥណទានសររុ ឃដាយប្ត្ូវអនុវត្តចាររ់នីងៃប្រកាសឃនះចូេជាធរមាន និងឲ្យបានឃរញឃេញោ៉ា ងយូរប្ត្ឹម្
នងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ ។  
 

ប្រការ ៥.- 
ការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្ិប្ត្ូវមានខចងឃៅកនុងយុទធសាន្រសត និងឃគាេនឃោបាយររស់ប្គ្ឹះសាា ន ។ 

 

ប្រការ ៦.- 
 ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា អាចត្ប្ម្ូវឲ្យប្គ្ឹះសាា នរឃងកើនការផ្តេ់ឥណទានជាររូិយវត្ាុជាត្រិខនាម្ឃទៀត្  
ប្សរតម្ការចាាំបាច ់។ 
 

ប្រការ ៧.- 
អគ្គឃេខាធិការ អគ្គនាយករឃចចកឃទស អគ្គនាយកប្ត្ួត្រិនិត្យ អគ្គឃរឡា អគ្គរិនិត្យ ប្រធាននាយកដាឋ ន 

អងគភារឃប្កាម្ឱវាទធនាគារជាត្ិននកម្ពុជាខដ្េមានការ ក់រ្នធ និងប្គ្ះឹសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ាុ ឃប្កាម្
អាណារាបាេររស់ធនាគារជាត្ិននកម្ពុជា ប្ត្ូវអនុវត្តម្ុ៉ឺងមា៉ា ត្នូ់វប្រកាសឃនះតម្ភារកិចចឃរៀងៗខលួន។ 
 

ប្រការ ៨.-  
 ប្រកាសឃនះមានប្រសិទធភារអនុវត្តចាររ់ីនងៃចុះហត្ាឃេខាឃនះត្ឃៅ ។ 
 
 

       រាជធានភីនាំឃរញ, នងៃទី០១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
                ទេស្ថភិបាល 
                                                                                                     ហត្ាឃេខា និងប្ត: ជា ចានត់្ ូ
     

 



ធ៥-០១៤-០៦៨ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស្់រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

តមរយៈធនាគារជាតៃិនកម�ជុា 

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតន់ីតិវធិី និងកៃ្រមេសវៃនករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តមរយៈធនាគារៃនកម�ុជា ។ 

្របករ ២.- 

្របកសេនះអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលទទួលបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ។ 

្របករ ៣.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុអចេផ�រ្របាកជ់ារបូិយបណ័� តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចតែ់ចងេធ�្របតិបត�កិរេផ�រ្របាកេ់ទតមេពលេវលដូចខងេ្រកម ៖  

 - មុនេម៉ាង១១ ្រពឹកៈ ឯកសរេផ�រ្របាកន់ឹង្រត�វចតែ់ចងេធ�្របតិបត�កិរក�ុងៃថ� 

 - េ្រកយេម៉ាង១១ ្រពឹកៈ ឯកសរេផ�រ្របាក់នឹង្រត�វរក្សោទុកស្រមាប់េធ�្របតិបត�ិករនាៃថ�េធ�ករបនា� ប់ ។  
្របករ ៥.- 

 ករេផ�រ្របាក់េទធនាគារទទួលផលែតមួយ ្រត�វអនុេលមេទតមបរមិាណ្របាក់ៃន្របតិបត�ិករជាក់ែស�ងនិង

មានៃថ�្របសិទ�ភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

- ទំហំ្របាក់េផ�រតូចជាង ៨០ពន់លនេរៀល ឬ សមមូល ៃថ�្របសិទ�ភាពៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់គឺ

មួយៃថ�បនា� ប់ពីបានចុះឥណពន�គណនីចរន� (t+1) 

- ទំហំ្របាក់េផ�រចប់ពី ៨០ពន់លនេរៀល ឬ សមមូល ៃថ�្របសិទ�ភាពៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់គឺពីរ

ៃថ�បនា� ប់ពីបានចុះឥណពន�គណនីចរន� (t+2) ។   

្របករ ៦.- 

ឯកសរេផ�រ្របាកែ់ដល្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្របគល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានដូចខង

េ្រកម ៖ 

 - ប�� េផ�រ្របាកេ់្រក្របេទស (Oversea Transfer Order) (ទ្រមងគ់ំរ ូឧបសម�ន័�១) 

- តរង្របភពនិងករេ្រប្របាស់ទុនក�ុង្រស�ក (Local Sources and Uses of Fund) (ទ្រមង់

គំរឧូបសម�ន័�២) និង 

 - ឯកសរពកព់ន័� តមករចបំាច ់។   
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ធ៥-០១៤-០៦៨ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស្់រគឹះស� នធនាគារនិងហរិ��វត� ុ

តមរយៈធនាគារជាតៃិនកម�ជុា 

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងកំណតន់ីតិវធិី និងកៃ្រមេសវៃនករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ តមរយៈធនាគារៃនកម�ុជា ។ 

្របករ ២.- 

្របកសេនះអនុវត�ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលទទួលបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ។ 

្របករ ៣.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុអចេផ�រ្របាកជ់ារបូិយបណ័� តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

្របករ ៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងចតែ់ចងេធ�្របតិបត�កិរេផ�រ្របាកេ់ទតមេពលេវលដូចខងេ្រកម ៖  

 - មុនេម៉ាង១១ ្រពឹកៈ ឯកសរេផ�រ្របាកន់ឹង្រត�វចតែ់ចងេធ�្របតិបត�កិរក�ុងៃថ� 

 - េ្រកយេម៉ាង១១ ្រពឹកៈ ឯកសរេផ�រ្របាក់នឹង្រត�វរក្សោទុកស្រមាប់េធ�្របតិបត�ិករនាៃថ�េធ�ករបនា� ប់ ។  
្របករ ៥.- 

 ករេផ�រ្របាក់េទធនាគារទទួលផលែតមួយ ្រត�វអនុេលមេទតមបរមិាណ្របាក់ៃន្របតិបត�ិករជាក់ែស�ងនិង

មានៃថ�្របសិទ�ភាពដូចខងេ្រកម ៖ 

- ទំហំ្របាក់េផ�រតូចជាង ៨០ពន់លនេរៀល ឬ សមមូល ៃថ�្របសិទ�ភាពៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់គឺ

មួយៃថ�បនា� ប់ពីបានចុះឥណពន�គណនីចរន� (t+1) 

- ទំហំ្របាក់េផ�រចប់ពី ៨០ពន់លនេរៀល ឬ សមមូល ៃថ�្របសិទ�ភាពៃន្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក់គឺពីរ

ៃថ�បនា� ប់ពីបានចុះឥណពន�គណនីចរន� (t+2) ។   

្របករ ៦.- 

ឯកសរេផ�រ្របាកែ់ដល្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ្រត�វ្របគល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានដូចខង

េ្រកម ៖ 

 - ប�� េផ�រ្របាកេ់្រក្របេទស (Oversea Transfer Order) (ទ្រមងគ់ំរ ូឧបសម�ន័�១) 

- តរង្របភពនិងករេ្រប្របាស់ទុនក�ុង្រស�ក (Local Sources and Uses of Fund) (ទ្រមង់

គំរឧូបសម�ន័�២) និង 

 - ឯកសរពកព់ន័� តមករចបំាច ់។   
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្របករ ៧.- 

កៃ្រមេសវេផ�រ្របាករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វគិតេលចំនួន្របាកេ់លចំនួន្របាកែ់ដល្រត�វេផ�រ 

េដយកតេ់ចញពីគណនីចរន� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមករកំណតដូ់ចខងេ្រកម ៖  

 ក- ្របាកេ់ផ�រពីបរេទស 

  - ០,១២% ៃន្របាកេ់ផ�រចូល 

  - អប្បបរមា ៣០.០០០ េរៀល ឬសមមូល 

  - អតិបរមា ៩.០០០.០០០ េរៀល ឬសមមូល  

 ខ- ្របាកេ់ផ�រេទបរេទស  

  - ០,១២% ៃន្របាកេ់ផ�រេចញ 

  - អប្បបរមា ៣០.០០០ េរៀល ឬសមមូល និង 

  - ៃថ� SWIFT ១២០.០០០េរៀល ក�ុងមយួ្របតិបត�ិករ  

្របករ ៨.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យនាេំចញសច្់របាកជ់ាដុល� រអេមរកិេទេ្រក

្របេទសេដយខ�ួនឯងេឡយ ។  
្របករ ៩.- 

្រត�វចតទ់ុកជានិរករណ៍នូវ ៖ 

- ្របកសេលខ ធ៩-៩៨-៤១១ ្របក ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពីករេផ�រ្របាក់

របស់ធនាគារពណិជ�តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- េសចក�ជូីនដំណឹងេលខ ធ៥-០៧-១៨៦ សជណ ចុះៃថ�ទ០ី៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពែីបប

បទេផ�រ្របាកេ់ទេ្រក្របេទស  

- េសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ធ៥-០៨-៥៦១ សជណ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីកៃ្រម

េសវេផ�រ្របាកជ់ារបូិយបណ័� តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

- េសចក�ជូីនដំណឹងបែន�មេលខ ធ៥-១១-០២៨៩ សជណ ចុះៃថ�ទ១ី៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១១ 

្រពមទងំរល់ខ�ឹមសរទងំឡាយណាែដលផ�ុយពសី� រតីៃន ្របកសេនះ ។  
្របករ ១០.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតៃិនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� ន្របតិ្រស�កេនេ្រកមអណាព្យោបាល

ធនគារជាតៃិនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឹម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ូន ។  

្របករ ១១.- 

្របកសេនៈមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ៕ 

         រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៤  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១៤ 

  េទសភបិាល 

                  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជាដលុ� រអេមរកិ 

3 
ជំពូកទ ី១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 

្របករ ១.- 

១. បេង�តសភាផាតទ់តស់្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិតេទេនះេហថា ˝សភាផាត់

ទត់̋  េដម្បផី�ល់នូវេសវចំេពះអតិថជិនៃន្របពន័�ធនាគារ ែដលមានសំណូមពរទូទត្់របចៃំថ�នូវ

មូលប្បទនប្័រតក�ុងចំេណាមសមាជិកសភាផាតទ់តេ់បកគណនី្របាកប់េ�� របស់ខ�ួន ែដលបានេបក

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ដកេ់ចញនូវបទប�� ៃនសភាផាតទ់តត់េទេនះេហថា ˝បទប�� ˝ ែដលកំណតអ់ំពីលក�ខណ� ទងំ

ឡាយស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះេសវេនះក�ុង្របករបន�បនា� បដូ់ចខងេ្រកម។ 

្របករ ២.- អំពីសមាជកិភាព 

១. ធនាគារែដលមានេគាលបំណងចូលជាសមាជិកសភាផាត់ទត់្រត�វដក់ពក្យេស�សុំតមគំរូក�ុង

ឧបសម�ន័�១។ ្របសិនេបមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់ ធនាគារសមុនីងឹ្រត�វបានធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាប��ូ លជាសមាជិកេនៃថ�េធ�ករទីមយួៃនែខបនា� ប។់ សមាជិកសភាផាតទ់ត្់រត�វបានរយ

េឈ� ះក�ុងប�� ីរយនាមដូចមានក�ុងឧបសម�ន័� ២។ 

២. ធនាគារែដលមនិែមនជាសមាជិក្រត�វបានអនុ�� តឱ្យមានតំណាងក�ុងសភាផាតទ់តជ់ំនួសខ�ួន

េដយធនាគារជាសមាជិក ចំេពះសំណូមពរផាតទ់តន់ងិទូទតម់ូលប្បទនប្័រត។ ករសំុឱ្យមាន

តំណាងេនះ្រត�វបានយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាមនុ។ 
្របករ ៣.- លក�ណៈសម្បត�ិជាសមាជកិ 

១. ធនាគារែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញអជា� បណ័� ឱ្យ្របកបអជីវកម�អចសំុចូលជាសមាជិក។

ែបបបទៃនករេស�សំុរមួមាន៖ 

-  ពក្យសំុចូលជាសមាជិកែដលមានចុះហត�េលខនាយកធនាគារ ឬអ�កែដលទទួលសិទ�ិ្របទន 

-  ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� ែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

-  លិខិតឧេទ�សនាមនិងគំរហូត�េលខ។ 

 េលសពីេនះេទៀតធនាគារជាសមាជិក្រត�វ៖ 

- មានគណនីចរន�នងិគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាដុល� រអេមរកិេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- បងេ់សហុ៊យេសវតមករកណំតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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្របករ ៧.- 

កៃ្រមេសវេផ�រ្របាករ់បស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វគិតេលចំនួន្របាកេ់លចំនួន្របាកែ់ដល្រត�វេផ�រ 

េដយកតេ់ចញពីគណនីចរន� េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមករកំណតដូ់ចខងេ្រកម ៖  

 ក- ្របាកេ់ផ�រពីបរេទស 

  - ០,១២% ៃន្របាកេ់ផ�រចូល 

  - អប្បបរមា ៣០.០០០ េរៀល ឬសមមូល 

  - អតិបរមា ៩.០០០.០០០ េរៀល ឬសមមូល  

 ខ- ្របាកេ់ផ�រេទបរេទស  

  - ០,១២% ៃន្របាកេ់ផ�រេចញ 

  - អប្បបរមា ៣០.០០០ េរៀល ឬសមមូល និង 

  - ៃថ� SWIFT ១២០.០០០េរៀល ក�ុងមយួ្របតិបត�ិករ  

្របករ ៨.- 

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ មនិ្រត�វបានអនុ�� តឲ្យនាេំចញសច្់របាកជ់ាដុល� រអេមរកិេទេ្រក

្របេទសេដយខ�ួនឯងេឡយ ។  
្របករ ៩.- 

្រត�វចតទ់ុកជានិរករណ៍នូវ ៖ 

- ្របកសេលខ ធ៩-៩៨-៤១១ ្របក ចុះៃថ�ទ១ី៩ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពីករេផ�រ្របាក់

របស់ធនាគារពណិជ�តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- េសចក�ជូីនដំណឹងេលខ ធ៥-០៧-១៨៦ សជណ ចុះៃថ�ទ០ី៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពែីបប

បទេផ�រ្របាកេ់ទេ្រក្របេទស  

- េសចក�ីជូនដំណឹងេលខ ធ៥-០៨-៥៦១ សជណ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពីកៃ្រម

េសវេផ�រ្របាកជ់ារបូិយបណ័� តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

- េសចក�ជូីនដំណឹងបែន�មេលខ ធ៥-១១-០២៨៩ សជណ ចុះៃថ�ទ១ី៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១១ 

្រពមទងំរល់ខ�ឹមសរទងំឡាយណាែដលផ�ុយពសី� រតីៃន ្របកសេនះ ។  
្របករ ១០.- 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគា� ធកិរដ� ន អគ�េបឡា 

្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតៃិនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� ន្របតិ្រស�កេនេ្រកមអណាព្យោបាល

ធនគារជាតៃិនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឹម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ូន ។  

្របករ ១១.- 

្របកសេនៈមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ៕ 

         រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទ២ី៤  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១៤ 

  េទសភបិាល 

                  ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជាដលុ� រអេមរកិ 

3 
ជំពូកទ ី១ 

បទប្ប��ត�ិទេូទ 
 

្របករ ១.- 

១. បេង�តសភាផាតទ់តស់្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិតេទេនះេហថា ˝សភាផាត់

ទត់̋  េដម្បផី�ល់នូវេសវចំេពះអតិថជិនៃន្របពន័�ធនាគារ ែដលមានសំណូមពរទូទត្់របចៃំថ�នូវ

មូលប្បទនប្័រតក�ុងចំេណាមសមាជិកសភាផាតទ់តេ់បកគណនី្របាកប់េ�� របស់ខ�ួន ែដលបានេបក

េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ដកេ់ចញនូវបទប�� ៃនសភាផាតទ់តត់េទេនះេហថា ˝បទប�� ˝ ែដលកំណតអ់ំពីលក�ខណ� ទងំ

ឡាយស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះេសវេនះក�ុង្របករបន�បនា� បដូ់ចខងេ្រកម។ 

្របករ ២.- អំពីសមាជកិភាព 

១. ធនាគារែដលមានេគាលបំណងចូលជាសមាជិកសភាផាត់ទត់្រត�វដក់ពក្យេស�សុំតមគំរូក�ុង

ឧបសម�ន័�១។ ្របសិនេបមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់ ធនាគារសមុនីងឹ្រត�វបានធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាប��ូ លជាសមាជិកេនៃថ�េធ�ករទីមយួៃនែខបនា� ប។់ សមាជិកសភាផាតទ់ត្់រត�វបានរយ

េឈ� ះក�ុងប�� ីរយនាមដូចមានក�ុងឧបសម�ន័� ២។ 

២. ធនាគារែដលមនិែមនជាសមាជិក្រត�វបានអនុ�� តឱ្យមានតំណាងក�ុងសភាផាតទ់តជ់ំនួសខ�ួន

េដយធនាគារជាសមាជិក ចំេពះសំណូមពរផាតទ់តន់ងិទូទតម់ូលប្បទនប្័រត។ ករសំុឱ្យមាន

តំណាងេនះ្រត�វបានយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាមនុ។ 
្របករ ៣.- លក�ណៈសម្បត�ិជាសមាជកិ 

១. ធនាគារែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញអជា� បណ័� ឱ្យ្របកបអជីវកម�អចសំុចូលជាសមាជិក។

ែបបបទៃនករេស�សំុរមួមាន៖ 

-  ពក្យសំុចូលជាសមាជិកែដលមានចុះហត�េលខនាយកធនាគារ ឬអ�កែដលទទួលសិទ�ិ្របទន 

-  ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� ែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

-  លិខិតឧេទ�សនាមនិងគំរហូត�េលខ។ 

 េលសពីេនះេទៀតធនាគារជាសមាជិក្រត�វ៖ 

- មានគណនីចរន�នងិគណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ជាដុល� រអេមរកិេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

- បងេ់សហុ៊យេសវតមករកណំតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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២.ធនាគារជាសមាជិក្រត�វមានទីស� កក់រេធ�្របតិបត�ិករេនភ�េំពញ។ 

្របករ ៤.- ករបាតប់ងស់មាជកិភាព 

១.  ធនាគារែដល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដកហូតអជា� ប័ណ� ពំុអចចូលរួមក�ុងសភាផាត់ទត់បានេទ។ 

២. ធនាគារអចដកខ�ួនេចញេដយស�័្រគចិត�ពីសភាផាតទ់តឱ់្យែតធនាគារេនាះបានេធ�ករស្រមប

ស្រម�ល្រតឹម្រត�វជាមយួនឹងធនាគារជាសមាជិកមយួេទៀតឱ្យកនក់បមូ់លប្បទនប្័រត េដម្បផីាតទ់ត់

ជំនួសខ�ួនេដយមានករយល់្រពមជាមុនជាលយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៥.- ធនាគារទូទត់ 

  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទលួខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍្របចៃំថ�អំពីទកឹ្របាកស់របុៃនមូល-

ប្បទនប្័រតែដលសភាផាតទ់តប់ានប��ូ នេទនិងទទួលយក និងគណនីទឹក្របាកសុ់ទ�ែដល្រត�វចុះ

ឥណពន� ឬចុះឥណទនគណនីចរន�របស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗ។ 

្របករ ៦.- អំពីករ្រគប់្រគង 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេ្រជសេរ ស្របធានសភាផាតទ់ត ់ ែដលទទួលបន�ុក្របតិបត�កិរសភាផាត់

ទត។់ ្របធានអច្របគល់ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ និងតមដនមុខងរ្របចៃំថ�េទឱ្យអ�កដឹកនាផំាតទ់ត។់ 

្របធានសភាផាតទ់ត ់និងអ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វែតជាម�ន�ីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ករណីេកតមានវវិទរវងតណំាងរបស់ធនាគារសមាជិកក�ុងេពល្របគល់ ឬទទួលករទូទត ់ ឬពក់

ពន័�ជាមយួទឹក្របាក្់រត�វទូទត ់ ករសេ្រមចរបស់អ�កដឹកនាផំាតទ់ត ់ អច្រត�វទទួលយកជាបេណា� ះ

អសន�េដយមានទិដ� កររបស់្របធានសភាផាតទ់ត។់ ក�ុងករណីេនបន�មានករជំទស់េ្រកយករ

សេ្រមចករេដះ្រសយ្រត�វេធ�េដយផា� ល់រវងធនាគារែដលពកព់ន័�។ 

្របករ ៧.- គណៈកមា� ធកិរ្របតិបត�ិករ 

១. ករងរសភាផាតទ់តអ់ច្រត�វបែន�មេដយគណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិករែដលរមួមានតំណាងមយួរបូ

របស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗ និងដឹកនាេំដយ្របធានមយួរូបេ្រជសេរ សេដយសមាជិក។ ្របធាន

្រត�វបេ្រមកររយៈេពលមយួឆា� ។ំ អ�កដឹកនាបំនា� បន់ឹង្រត�វែតងតងំ និងេបាះេឆា� តេ្រជសេរ សេដយ

សមាជិកសភាផាតទ់ត។់ 

២. គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិករមានមុខងរដូចតេទ៖ 

- ពិេ្រគាះផ�ល់េយាបល់េដម្បេីលកកម�ស់គុណភាព្របតិបត�កិរផាតទ់ត ់

- ព្រងឹងសណា� បធ់ា� បន់ិងវនិយ័របស់តំណាងសមាជកិ 

- អនុវត�ឱ្យបាន្របេសរេឡងនូវភារកិច�ែដលបានកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឬេដយគណៈ

កមា� ធិករ។ 
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៣. គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�កិរ្រត�វជួប្របជំុយ៉ាងេហចណាស់ ៤ដង ក�ុងមយួឆា� ។ំ ករ្របជុំបែន�មអច

េធ�េឡងតមករេកះអេ�� ញរបស់្របធាន ឬេនេពលមានសំណូមពរជាលយលក�ណ៍អក្សររបស់

សមាជិកពីររបូយ៉ាងតិចេដយមានប�� កច់្បោស់លស់នូវកម�វត�ុែដល្រត�វពិភាក្សោ។ 

្របករ ៨.- ករែកែ្របបទប��  

  ខ�ឹមសរ និងលក�ខណ� ៃនបទប�� ផាតទ់តអ់ចនងឹ្រត�វែកែ្របពីេពលមយួេទេពលមយួតមករ

កំណតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬេដយមានករ្រពមេ្រព�ងជាមយួគណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិករ។ 

េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្រងកី្របតិបត�ិករផាតទ់តេ់ទ េខត�-្រក�ង ដៃទទូទងំ្របេទស

បែន�មេសវេផ្សងៗេទៀតេបយល់ថាចបំាចេ់ដម្បេីធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ្របពន័�ទូទត។់ 

ជំពូកទ ី២ 

និយមនយ័ៃនពក្យបេច�កេទស 

្របករ ៩.- 

 ពក្យបេច�កេទសែដលបានេ្របក�ុងបទប�� មាននិយមនយ័ដូចតេទ៖ 

១.ៃថ�េធ�ករ (Business D ay) គឺៃថ�ចន័�ដល់ៃថ�សុ្រក ឬៃថ�បែន�មណាមយួែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

បានកំណតេ់បកេធ�ករ។ ៃថ�េធ�ករមនិរបប់��ូ លៃថ�ឈបស់្រមាកជាសធារណៈេទ។ 

២.សភាផាតទ់ត ់ (Clearing H ouse) គឺជាមណ� លស្រម�លករផាតទ់តែ់ដលេធ�េឡងេដយធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេនទសី� កក់រកណា� លរបស់ខ�ួនេនភ�េំពញ។ 

៣.ឧបករណ៍ទូទត ់ (Payment o r ite m) គឺជាមលូប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេលគណនចីរន�របស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ មូលប្បទនប្័រតគជឺាប�� របស់មា� ស់គណនីេនធនាគារមយួឱ្យ

ទូទត្់របាកគ់ណនីេនាះេទឱ្យអត�គាហក។ 

៤.ឧបករណ៍បង�ិលវញិឬមនិទូទត ់ (Returned or  unpa id i tem) គឺជាមូលប្បទនប្័រតែដលមនិអច

ទូទតេ់ដយសមាជិកទទួលេដយមូលេហតុទងំឡាយែដលមានែចងក�ុងឧបសម�ន័�៣។ មូលប្បទន

ប្័រត្រត�វចតទុ់កថាបានទូទតប់��បជ់ាមយួនឹងមូលនិធិែដលបានសងេទអត�គាហក លុះ្រតែត្រគា

ផាតទ់តៃ់នមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ្រត�វបិទ។ 

៥.ឧបករណ៍ែដលអចទទួលយកបាន(Eligible items)េនសភាផាតទ់តរ់មួមាន៖ 

ក. មូលប្បទនប្័រត និងរបូយិាណត�ិជាដុល� រអេមរកិរបស់ធនាគារែដលបានេចញផ្សោយេដយ

តតិយជន្រត�វសងឱ្យតតិយជនេនទីស� កក់រធនាគារ្របត្ិរស�តិេនភ�េំពញ។ 

ខ. មូលប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

គ. ឧបករណ៍ឥណពន�ខ�ះេទៀតែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកណំតថ់ាអចទទួលយកបាន។ មូល-

ប្បទនប្័រតបានេចញផ្សោយតម្រទង្់រទយអនុ�� ត ែដលបានផ�ល់េដយធនាគារមានលំនាំ
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២.ធនាគារជាសមាជិក្រត�វមានទីស� កក់រេធ�្របតិបត�ិករេនភ�េំពញ។ 

្របករ ៤.- ករបាតប់ងស់មាជកិភាព 

១.  ធនាគារែដល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដកហូតអជា� ប័ណ� ពំុអចចូលរួមក�ុងសភាផាត់ទត់បានេទ។ 

២. ធនាគារអចដកខ�ួនេចញេដយស�័្រគចិត�ពីសភាផាតទ់តឱ់្យែតធនាគារេនាះបានេធ�ករស្រមប

ស្រម�ល្រតឹម្រត�វជាមយួនឹងធនាគារជាសមាជិកមយួេទៀតឱ្យកនក់បមូ់លប្បទនប្័រត េដម្បផីាតទ់ត់

ជំនួសខ�ួនេដយមានករយល់្រពមជាមុនជាលយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៥.- ធនាគារទូទត់ 

  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទលួខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍្របចៃំថ�អំពីទកឹ្របាកស់របុៃនមូល-

ប្បទនប្័រតែដលសភាផាតទ់តប់ានប��ូ នេទនិងទទួលយក និងគណនីទឹក្របាកសុ់ទ�ែដល្រត�វចុះ

ឥណពន� ឬចុះឥណទនគណនីចរន�របស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗ។ 

្របករ ៦.- អំពីករ្រគប់្រគង 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេ្រជសេរ ស្របធានសភាផាតទ់ត ់ ែដលទទួលបន�ុក្របតបិត�កិរសភាផាត់

ទត។់ ្របធានអច្របគល់ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ និងតមដនមុខងរ្របចៃំថ�េទឱ្យអ�កដឹកនាផំាតទ់ត។់ 

្របធានសភាផាតទ់ត ់និងអ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វែតជាម�ន�ីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ករណីេកតមានវវិទរវងតណំាងរបស់ធនាគារសមាជិកក�ុងេពល្របគល់ ឬទទួលករទូទត ់ ឬពក់

ពន័�ជាមយួទឹក្របាក្់រត�វទូទត ់ ករសេ្រមចរបស់អ�កដឹកនាផំាតទ់ត ់ អច្រត�វទទួលយកជាបេណា� ះ

អសន�េដយមានទិដ� កររបស់្របធានសភាផាតទ់ត។់ ក�ុងករណីេនបន�មានករជំទស់េ្រកយករ

សេ្រមចករេដះ្រសយ្រត�វេធ�េដយផា� ល់រវងធនាគារែដលពកព់ន័�។ 

្របករ ៧.- គណៈកមា� ធកិរ្របតិបត�ិករ 

១. ករងរសភាផាតទ់តអ់ច្រត�វបែន�មេដយគណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិករែដលរមួមានតំណាងមយួរបូ

របស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗ និងដឹកនាេំដយ្របធានមយួរូបេ្រជសេរ សេដយសមាជិក។ ្របធាន

្រត�វបេ្រមកររយៈេពលមយួឆា� ។ំ អ�កដឹកនាបំនា� បន់ឹង្រត�វែតងតងំ និងេបាះេឆា� តេ្រជសេរ សេដយ

សមាជិកសភាផាតទ់ត។់ 

២. គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិករមានមុខងរដូចតេទ៖ 

- ពិេ្រគាះផ�ល់េយាបល់េដម្បេីលកកម�ស់គុណភាព្របតិបត�កិរផាតទ់ត ់

- ព្រងឹងសណា� បធ់ា� បន់ិងវនិយ័របស់តំណាងសមាជកិ 

- អនុវត�ឱ្យបាន្របេសរេឡងនូវភារកិច�ែដលបានកណំតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឬេដយគណៈ

កមា� ធិករ។ 
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៣. គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�កិរ្រត�វជួប្របជំុយ៉ាងេហចណាស់ ៤ដង ក�ុងមយួឆា� ។ំ ករ្របជុំបែន�មអច

េធ�េឡងតមករេកះអេ�� ញរបស់្របធាន ឬេនេពលមានសំណូមពរជាលយលក�ណ៍អក្សររបស់

សមាជិកពីររបូយ៉ាងតិចេដយមានប�� កច់្បោស់លស់នូវកម�វត�ុែដល្រត�វពិភាក្សោ។ 

្របករ ៨.- ករែកែ្របបទប��  

  ខ�ឹមសរ និងលក�ខណ� ៃនបទប�� ផាតទ់តអ់ចនងឹ្រត�វែកែ្របពីេពលមយួេទេពលមយួតមករ

កំណតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬេដយមានករ្រពមេ្រព�ងជាមយួគណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិករ។ 

េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចព្រងីក្របតិបត�ិករផាតទ់តេ់ទ េខត�-្រក�ង ដៃទទូទងំ្របេទស

បែន�មេសវេផ្សងៗេទៀតេបយល់ថាចបំាចេ់ដម្បេីធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវ្របពន័�ទូទត។់ 

ជំពូកទ ី២ 

និយមនយ័ៃនពក្យបេច�កេទស 

្របករ ៩.- 

 ពក្យបេច�កេទសែដលបានេ្របក�ុងបទប�� មាននិយមនយ័ដូចតេទ៖ 

១.ៃថ�េធ�ករ (Business D ay) គឺៃថ�ចន័�ដល់ៃថ�សុ្រក ឬៃថ�បែន�មណាមយួែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

បានកំណតេ់បកេធ�ករ។ ៃថ�េធ�ករមនិរបប់��ូ លៃថ�ឈបស់្រមាកជាសធារណៈេទ។ 

២.សភាផាតទ់ត ់ (Clearing H ouse) គឺជាមណ� លស្រម�លករផាតទ់តែ់ដលេធ�េឡងេដយធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេនទសី� កក់រកណា� លរបស់ខ�ួនេនភ�េំពញ។ 

៣.ឧបករណ៍ទូទត ់ (Payment o r ite m) គឺជាមលូប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេលគណនចីរន�របស់

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ មូលប្បទនប្័រតគជឺាប�� របស់មា� ស់គណនីេនធនាគារមយួឱ្យ

ទូទត្់របាកគ់ណនីេនាះេទឱ្យអត�គាហក។ 

៤.ឧបករណ៍បង�ិលវញិឬមនិទូទត ់ (Returned or  unpa id i tem) គឺជាមូលប្បទនប្័រតែដលមនិអច

ទូទតេ់ដយសមាជិកទទួលេដយមូលេហតុទងំឡាយែដលមានែចងក�ុងឧបសម�ន័�៣។ មូលប្បទន

ប្័រត្រត�វចតទុ់កថាបានទូទតប់��បជ់ាមយួនឹងមូលនិធិែដលបានសងេទអត�គាហក លុះ្រតែត្រគា

ផាតទ់តៃ់នមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ្រត�វបិទ។ 

៥.ឧបករណ៍ែដលអចទទួលយកបាន(Eligible items)េនសភាផាតទ់តរ់មួមាន៖ 

ក. មូលប្បទនប្័រត និងរបូយិាណត�ិជាដុល� រអេមរកិរបស់ធនាគារែដលបានេចញផ្សោយេដយ

តតិយជន្រត�វសងឱ្យតតិយជនេនទីស� កក់រធនាគារ្របត្ិរស�តិេនភ�េំពញ។ 

ខ. មូលប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

គ. ឧបករណ៍ឥណពន�ខ�ះេទៀតែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកណំតថ់ាអចទទួលយកបាន។ មូល-

ប្បទនប្័រតបានេចញផ្សោយតម្រទង្់រទយអនុ�� ត ែដលបានផ�ល់េដយធនាគារមានលំនាំ
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ស�ងដ់រដូចែដលបានដកេ់ចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ មូលប្បទនប្័រតអច្រត�វេចញ

ផ្សោយជាភាសែខ�រ អងេ់គ�ស ឬបារងំ។ 

៦.សមាជិក(Participant) គឺជាធនាគារែដលបានយល់្រពមចូលរមួក�ុងសភាផាតទ់តេ់្រកមខ�ឹមសរនិង

លក�ខណ� ៃនបទប�� េនះ។ 

៧.ករចូលរមួ(Participation) គឺជាវត�មានក�ុង្រគាផាតទ់ត្់របចៃំថ�របស់សភាផាតទ់ត។់ សមាជិក្រត�វ

ចូលរមួរល់្រគាផាតទ់តេ់ទះបីមាន ឬគា� នមូលប្បទនប្័រតេដម្បបី��ូ នេទសមាជិកដៃទក�ី។ 

៨.សមាជិកទទួល (Receiving P articipant) គឺជាសមាជិកែដលទទួលករទូទតជ់ាមូលប្បទនប្័រត

តមរយៈសភាផាតទ់ត។់ សមាជិកេនះកអ៏ចេហផងែដរថាជាធនាគារចំណាយសង (Paying 

Bank)។ 

៩.សមាជិក្របគល់ (Sending P articipant) គឺជាសមាជិកែដល្របគល់មូលប្បទនប្័រតស្រមាបក់រ

ទូទតត់មរយៈសភាផាតទ់ត។់ 

១០.កិច�ប�� ិក (Books) គឺជាករកត្់រតគណេនយ្យេលគណនអីតិថជិន ែដលេបកេនធនាគារ និង

គណនចីរន�របស់ធនាគារែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

១១.ករកត្់រត (Posting) គឺជាករចុះឥណពន�គណនីអតិថិជនស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតេដយធនាគារ

ទទួល។ 

១២.ករទូទត(់Settlement) គឺជាេលខនាៃនឥណពន�សុទ� ឬឥណទនសុទ�ក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់

ធនាគារជាសមាជិកស្រមាបក់រផាតទ់ត្់របចៃំថ�។ ករទូទតទ់ងំអស់្រត�វបានេធ�ជាបេណា� ះ

អសន�និងអចដកហូតមកវញិចំេពះករទូទតណ់ាែដល្រត�វបដិេសធេដយសមាជិកទទួល េហយ

បង�ិលវញិដូចែដលបានែចងក�ុងបទប�� ។ 

១៣.េលខអត�ស�� ណ (Routing N umber) គឺជាេលខសមា� ល់របស់សមាជិកដូចែដលបានរយក�ុង

េសៀវេភរយេឈ� ះរបស់ធនាគារែដលកនក់បេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េលខអត�ស�� ណ

្រត�វបានេ្របេដម្បេី្រជសេរ សនូវករទូទតក់�ុងចំេណាមសមាជិកៃនសភាផាតទ់ត ់ និង្រត�វេបាះពុម�

្រតងក់ែន�ងសម្រសបេលមូលប្បទនប្័រតេដយអនុេលមតមគំររូបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

១៤.្រគាផាតទ់ត(់Session) គឺជាករ្របជុំរបស់សមាជិកសភាផាតទ់តេ់ដម្បបី�ូរមូលប្បទនប្័រតេទវញិ

េទមក។ ្រគាផាតទ់តសំ់ខនន់ឹង្រប្រពឹត�េទេនេម៉ាង ១០:០០ ្រពឹក េហយ្រគាផាតទ់តប់នា� បប់ន្សំ

ស្រមាបប់ង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រត្រប្រពឹត�េទេនេម៉ាង ៣:០០ រេសៀល។ ប៉ុែន�្របធានអច

សេ្រមចយក្រគាផាតទ់តប់ែន�មក�ុងៃថ�ណាមយួ្របសិនេបយល់ថាចបំាច។់ 

១៥.គណនីផាតទ់ត ់ (Clearing A ccount) គឺជាគណនីែដលេបកេដយសមាជិកនមីយួៗេនធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាស្រមាបក់រទូទតក់តព�កិច�្របចៃំថ�របស់ខ�ួនេនសភាផាតទ់ត។់ គណនីេនះ្រត�វបាន

េ្របស្រមាបទូ់ទតក់តព�កចិ�របស់សភាផាតទ់តេ់ដយសមាជិក។ 

833

១៦.គណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�(Reserve R equirement A ccount) គឺជាគណនីែដលេបកេដយ

សមាជិកនីមយួៗេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បអីនុវត�តម្របកសស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល

េចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ គណនីេនះមនិអចេ្របស្រមាបក់រទូទតក់តព�កិច�របស់

សភាផាតទ់តេ់ដយសមាជកិបានេទ។ 

១៧.គណនី្របាកត់ម�ល់ធានា(Deposit G uaranty Account) គឺជាគណនីែដលេបកេដយសមាជិក

នីមយួៗេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយ្រត�វតម�ល់្របាកចំ់នួនេស�នឹងដបភ់ាគរយ (១០%) ៃនេដមទុន

ចុះក�ុងលក�ន�ិកៈ។ គណនីេនះមនិអចេ្របស្រមាបទូ់ទតក់តព�កិច�របស់សភាផាតទ់តេ់ដយសមាជិក

បានេទ។ 

ជំពូកទ ី៣ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារ្របគល ់

្របករ១០.- 

 ធនាគារទងំឡាយ្រត�វេ្រប្របាស់សភាផាតទ់ត ់ េដម្ប្ីរបគល់មូលប្បទនប្័រតេទឱ្យសមាជិកដៃទ។

ករ្របគល់មូលប្បទនប្័រតេទ�ភាគីេ្រកពី្រគា្របជំុៃនសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វបានអនុ�� តែតេលករ្រពមេ្រព�ង

ពិេសសេទវញិេទមករវងសមាជិកសភាផាតទ់តផ់ា� ល់។ 

្របករ ១១.- 

 សមាជិក្របគល់្រត�វ៖ 

១. អនុ�� តនងិកណំតអ់ត�ស�� ណៃនករ្របគល់ 

 មូលប្បទនប្័រតទងំអស់្រត�វេបាះ្រតរបស់សមាជិក្របគល់និងកលបរេិច�ទៃនករប��ូ នេនខងខ�ង

ៃនមូលប្បទនប្័រតនមីយួៗ។ 

២.េរៀបចកំរ្របគល់ឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ 

 សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ ្រត�វេរៀបចំតរងៃនមូលប្បទនប្័រតជាពីរច្បោបគ់ំរ ូ PPC001 បង� ញនូវទឹក

្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រតនមីយួៗ និងតៃម�សរបុៃនមូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វដក្របាក ់ (Draw on) ពី
សមាជិកដៃទ។ ឧទហរណ៍ៃនគំរទូងំអស់បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤។ តរងគំរ ូ PPC001 ្រត�វបាន

េរៀបចសំ្រមាបស់មាជិកនីមយួៗេដយបង� ញនូវ៖ 

 ក. ទឹក្របាកស់របុ និងចនំួនៃនមូលប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេនបណា� ទីស� កក់រភ�េំពញែដលបាន

 បង� ញដល់សមាជិកទងំេនាះនិង 

ខ. មូលប្បទនប្័រតមនិទូទតប់ង�ិលវញិនិងមនិអចទទួលយកបាន។ 

 សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ ្រត�វ្របគល់ថាសកុំព្ូយទរ័មយួែដលមានផ�ុកនូវតរងៃនគំរ ូPPC001។ 
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ស�ងដ់រដូចែដលបានដកេ់ចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ មូលប្បទនប្័រតអច្រត�វេចញ

ផ្សោយជាភាសែខ�រ អងេ់គ�ស ឬបារងំ។ 

៦.សមាជិក(Participant) គឺជាធនាគារែដលបានយល់្រពមចូលរមួក�ុងសភាផាតទ់តេ់្រកមខ�ឹមសរនិង

លក�ខណ� ៃនបទប�� េនះ។ 

៧.ករចូលរមួ(Participation) គឺជាវត�មានក�ុង្រគាផាតទ់ត្់របចៃំថ�របស់សភាផាតទ់ត។់ សមាជិក្រត�វ

ចូលរមួរល់្រគាផាតទ់តេ់ទះបីមាន ឬគា� នមូលប្បទនប្័រតេដម្បបី��ូ នេទសមាជិកដៃទក�ី។ 

៨.សមាជិកទទួល (Receiving P articipant) គឺជាសមាជិកែដលទទួលករទូទតជ់ាមូលប្បទនប្័រត

តមរយៈសភាផាតទ់ត។់ សមាជិកេនះកអ៏ចេហផងែដរថាជាធនាគារចំណាយសង (Paying 

Bank)។ 

៩.សមាជិក្របគល់ (Sending P articipant) គឺជាសមាជិកែដល្របគល់មូលប្បទនប្័រតស្រមាបក់រ

ទូទតត់មរយៈសភាផាតទ់ត។់ 

១០.កិច�ប�� ិក (Books) គឺជាករកត្់រតគណេនយ្យេលគណនអីតិថជិន ែដលេបកេនធនាគារ និង

គណនចីរន�របស់ធនាគារែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

១១.ករកត្់រត (Posting) គឺជាករចុះឥណពន�គណនីអតិថិជនស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតេដយធនាគារ

ទទួល។ 

១២.ករទូទត(់Settlement) គឺជាេលខនាៃនឥណពន�សុទ� ឬឥណទនសុទ�ក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់

ធនាគារជាសមាជិកស្រមាបក់រផាតទ់ត្់របចៃំថ�។ ករទូទតទ់ងំអស់្រត�វបានេធ�ជាបេណា� ះ

អសន�និងអចដកហូតមកវញិចំេពះករទូទតណ់ាែដល្រត�វបដិេសធេដយសមាជិកទទួល េហយ

បង�ិលវញិដូចែដលបានែចងក�ុងបទប�� ។ 

១៣.េលខអត�ស�� ណ (Routing N umber) គឺជាេលខសមា� ល់របស់សមាជិកដូចែដលបានរយក�ុង

េសៀវេភរយេឈ� ះរបស់ធនាគារែដលកនក់បេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េលខអត�ស�� ណ

្រត�វបានេ្របេដម្បេី្រជសេរ សនូវករទូទតក់�ុងចំេណាមសមាជិកៃនសភាផាតទ់ត ់ និង្រត�វេបាះពុម�

្រតងក់ែន�ងសម្រសបេលមូលប្បទនប្័រតេដយអនុេលមតមគំររូបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

១៤.្រគាផាតទ់ត(់Session) គឺជាករ្របជុំរបស់សមាជិកសភាផាតទ់តេ់ដម្បបី�ូរមូលប្បទនប្័រតេទវញិ

េទមក។ ្រគាផាតទ់តសំ់ខនន់ឹង្រប្រពឹត�េទេនេម៉ាង ១០:០០ ្រពឹក េហយ្រគាផាតទ់តប់នា� បប់ន្សំ

ស្រមាបប់ង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រត្រប្រពឹត�េទេនេម៉ាង ៣:០០ រេសៀល។ ប៉ុែន�្របធានអច

សេ្រមចយក្រគាផាតទ់តប់ែន�មក�ុងៃថ�ណាមយួ្របសិនេបយល់ថាចបំាច។់ 

១៥.គណនីផាតទ់ត ់ (Clearing A ccount) គឺជាគណនីែដលេបកេដយសមាជិកនមីយួៗេនធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាស្រមាបក់រទូទតក់តព�កិច�្របចៃំថ�របស់ខ�ួនេនសភាផាតទ់ត។់ គណនីេនះ្រត�វបាន

េ្របស្រមាបទូ់ទតក់តព�កចិ�របស់សភាផាតទ់តេ់ដយសមាជិក។ 
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១៦.គណនី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�(Reserve R equirement A ccount) គឺជាគណនីែដលេបកេដយ

សមាជិកនីមយួៗេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បអីនុវត�តម្របកសស�ីពី្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ែដល

េចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ គណនីេនះមនិអចេ្របស្រមាបក់រទូទតក់តព�កិច�របស់

សភាផាតទ់តេ់ដយសមាជកិបានេទ។ 

១៧.គណនី្របាកត់ម�ល់ធានា(Deposit G uaranty Account) គឺជាគណនីែដលេបកេដយសមាជិក

នីមយួៗេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដយ្រត�វតម�ល់្របាកចំ់នួនេស�នឹងដបភ់ាគរយ (១០%) ៃនេដមទុន

ចុះក�ុងលក�ន�ិកៈ។ គណនីេនះមនិអចេ្របស្រមាបទូ់ទតក់តព�កិច�របស់សភាផាតទ់តេ់ដយសមាជិក

បានេទ។ 

ជំពូកទ ី៣ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារ្របគល ់

្របករ១០.- 

 ធនាគារទងំឡាយ្រត�វេ្រប្របាស់សភាផាតទ់ត ់ េដម្ប្ីរបគល់មូលប្បទនប្័រតេទឱ្យសមាជិកដៃទ។

ករ្របគល់មូលប្បទនប្័រតេទ�ភាគីេ្រកពី្រគា្របជំុៃនសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វបានអនុ�� តែតេលករ្រពមេ្រព�ង

ពិេសសេទវញិេទមករវងសមាជិកសភាផាតទ់តផ់ា� ល់។ 

្របករ ១១.- 

 សមាជិក្របគល់្រត�វ៖ 

១. អនុ�� តនងិកណំតអ់ត�ស�� ណៃនករ្របគល់ 

 មូលប្បទនប្័រតទងំអស់្រត�វេបាះ្រតរបស់សមាជិក្របគល់និងកលបរេិច�ទៃនករប��ូ នេនខងខ�ង

ៃនមូលប្បទនប្័រតនមីយួៗ។ 

២.េរៀបចកំរ្របគល់ឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ 

 សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ ្រត�វេរៀបចំតរងៃនមូលប្បទនប្័រតជាពីរច្បោបគ់ំរ ូ PPC001 បង� ញនូវទឹក

្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រតនមីយួៗ និងតៃម�សរបុៃនមូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វដក្របាក ់ (Draw on) ពី
សមាជិកដៃទ។ ឧទហរណ៍ៃនគំរទូងំអស់បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤។ តរងគំរ ូ PPC001 ្រត�វបាន

េរៀបចសំ្រមាបស់មាជិកនីមយួៗេដយបង� ញនូវ៖ 

 ក. ទឹក្របាកស់របុ និងចនំួនៃនមូលប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេនបណា� ទីស� កក់រភ�េំពញែដលបាន

 បង� ញដល់សមាជិកទងំេនាះនិង 

ខ. មូលប្បទនប្័រតមនិទូទតប់ង�ិលវញិនិងមនិអចទទួលយកបាន។ 

 សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ ្រត�វ្របគល់ថាសកុំព្ូយទរ័មយួែដលមានផ�ុកនូវតរងៃនគំរ ូPPC001។ 
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៣.ចូលរមួេទៀងទតក់�ុង្រគាផាតទ់ត ់

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វបានយកេទសភាផាតទ់តេ់នេម៉ាងកំណត ់ ឬមុនេម៉ាងកណំតៃ់នៃថ�េធ�ករ

នីមយួៗសមាជិកែដលតំណាងរបស់ខ�ួនមកដល់យឺតេ្រកយេពលកំណត្់រគាផាតទ់តេ់លសពី ៥នាទី 

អច្រត�វផា� កមនិឱ្យចូលរមួ្រគាផាតទ់តេ់នាះេដយអ�កដឹកនាផំាតទ់ត។់ សមាជិកែដល្រត�វផា� កមនិ

ឱ្យចូលរមួក�ុង្រគាផាតទ់តម់និអច្របគល់មូលប្បទនប្័រតេទសមាជិកដៃទេឡយ។ ប៉ុែន�សមាជិក

េនាះ្រត�វទទួលយកេហយគណនីរបស់ខ�ួន្រត�វបានចុះឥណពន�នូវមូលប្បទនប្័រតែដលសមាជិកដៃទ

្របគល់ឱ្យខ�ួន។ 

៤.អនុ�� តឱ្យចុះឥណពន�គណនចីេំពះមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

 ក�ុងករណីមានកលបង�ិលវញិៃនមូលប្បទនប្័រត ែដលបានបដិេសធេដយសមាជិកទទួល សមាជិក

្របគល់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចុះឥណពន�គណនីចរន�របស់ខ�ួនវញិ។ 

៥.រក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិក្របគល់្រត�វរក្សោទុកនូវករកត្់រតពកព់ន័�ទងំអស់ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករ

េផ�ឬករទូទតដ់ចព់ីគា� ស្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទបង� ញដំបងូ។ ប៉ុែន�េនះមនិ

ប�� កនូ់វកតព�កចិ�េដម្ប្ីរសវ្រជាវផ�ល់នូវករទកទ់ងអតិថិជន ឬេដះ្រសយនូវករែកត្រម�វករ

ទូទតយឺ់តជាងរយៈេពលេនះេទ។ 

ជំពូកទ ី៥ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារកណា� ល 

្របករ ១២.- 

 ធនាគារទទួល្រត�វទទួលយកមូលប្បទនប្័រត ែដលបាន្របគល់ឱ្យខ�ួនេនសភាផាតទ់តេ់រៀងរល់ៃថ�

េដយរមួប��ូ លទងំមូលប្បទនប្័រតមនិទូទតដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ ១១។ មូលប្បទនប្័រតែដល

្រត�វ្របគល់ឱ្យសមាជិកទទួលកប៏៉ុែន�មនិបានទទួលយក េដយសរែតករមនិបានចូលរមួក�ុង្រគាផាត់

ទតឬ់្រត�វបានផា� កមនិឱ្យចូលរមួេដយសរករមកដល់យឺតក�ុងៃថ�េនាះ្រត�វចតទុ់កថាបាន្របគល់េន

ៃថ�េនាះេដម្បសំីណូមពរទូទតន់ិងបង�ិលវញិទនេ់ពលនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទត។់ 

្របករ ១៣.- 

 សមាជិកទទួល្រត�វ៖ 

 ១.ប�� កនូ់វករយល់្រពមទទលួ (Certify Acceptance) 

 សមាជិកទទួល្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងៃនតរង PPC001 េដម្បទីទួលស� ល់ករទទួលមូល

ប្បទនប្័រតេនសភាផាតទ់ត។់ សមាជិកទទួលនីមយួៗ្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងៃនតរង 
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PPC002 ែដលេរៀបចំេឡងេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទីទួលស� ល់នូវចនំួនទឹក្របាក្់រត�វចុះ

ឥណពន�ឬឥណទនក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនជាលទ�ផលៃន្រគាផាតទ់ត។់ 

 ២.ទូទតស់ងឬបង�លិវញិនូវមលូប្បទនបត័រ្ (Settlement for or return payment) 

 មូលប្បទនប្័រតេនែតជាកម�សិទ�ិរបស់សមាជិក្របគល់រហូតដល់្រត�វបានទូទតស់ង ឬ្រត�វបាន

បង�ិលវញិ។សមាជិកទទួលកនក់បម់លូប្បទនប្័រតជាករេផ�ទុក (In trust) រហូតដល់េគបានទទួល

ឥណទនពីបហរក័ (Drawer) ៃនមូលប្បទនប្័រតេដយចុះចូលគណនីរបស់អតិថិជនខ�ួន។ សមាជិក

ទទួល្រត�វមានមូលនធិិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទត់

កតព�កិច�្របចៃំថ�។ 

 ៣.បង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រតមនិទូទត ់(Return unpaid or dishonored payment) 

  ក.បទប្ប��ត�ិទូេទ (General Provision) 

 មូលប្បទនប័្រតមិនទូទត់ ឬបដិេសធ្រត�វបានបង�ិលមកវញិតមរយៈសភាផាត់ទត់។ សមាជិក

ទទួល្រត�វប�� កឱ់្យច្បោស់េលមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិនូវមូលេហតុ ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ដូចមានរយនាមក�ុងឧបសម�ន័�៣ និងេឈ� ះរបស់សមាជកិទទួល។ 

  ខ.បង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល (Timely Return) 

 មូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វបង�លិវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វេធ�ករបង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល

េហយសមាជិកទទួលមនិ្រត�វបានបង�ំឱ្យទទួលខុស្រត�វចំេពះមូលប្បទនប្័រតេនាះេទ្របសិន

េបមូលប្បទនប្័រតេនាះ្រត�វបានបង�ិលវញិមនិយឺតជាងេម៉ាង ៣:០០ រេសៀលៃនៃថ�ផាតទ់ត។់ 

មូលប្បទនប្័រត មនិ្រត�វបានចតទុ់កថាទូទតប់��បជ់ាមយួនឹងករសងជ្រមះជាសច្់របាក់

េទរហូតដល់េ្រកយេពលបិទ្រគាបង�ិលវញិ។ 

  គ.ករទូទតស់្រមាបក់របង�លិវញិ (Settlement for return) 

 សមាជិកទទួល្រត�វបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់ ែដលបានប�� កច់្បោស់ជាមូលប្ប

ទនប្័រតបង�ិលវញិ (Return ite m) តមគំរសូ�ងដ់រកណំត។់ ចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានដក

េចញវញិពីក�ុងទឹក្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ស្រមាបស់មាជិកទទលួ (គំរ ូPPC001)។ 

  ឃ.ករផុតកំណតៃ់នសិទ�ិបង�លិវញិ(Expiration of return privilege) 

 មូលប្បទនប្័រតអចមនិទូទតន់ិងបង�ិលវញិបានែតពីរេលកប៉ុេណា� ះ។ មូលប្បទនប្័រតែដល

េនែតមនិទូទតប់នា� បព់ីករបដិេសធ (Dishonor) េលកទីពីរ្រត�វែតដកេចញពីបណា� ញៃន

សភាផាតទ់តេ់ដយទុកឱ្យេធ�េបឡានិចយ័ផា� ល់រវងធនាគារែដលពកព់ន័�។ 
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PPC002 ែដលេរៀបចំេឡងេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទីទួលស� ល់នូវចនំួនទឹក្របាក្់រត�វចុះ

ឥណពន�ឬឥណទនក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនជាលទ�ផលៃន្រគាផាតទ់ត។់ 

 ២.ទូទតស់ងឬបង�លិវញិនូវមលូប្បទនបត័រ្ (Settlement for or return payment) 

 មូលប្បទនប្័រតេនែតជាកម�សិទ�ិរបស់សមាជិក្របគល់រហូតដល់្រត�វបានទូទតស់ង ឬ្រត�វបាន

បង�ិលវញិ។សមាជិកទទួលកនក់បម់លូប្បទនប្័រតជាករេផ�ទុក (In trust) រហូតដល់េគបានទទួល

ឥណទនពីបហរក័ (Drawer) ៃនមូលប្បទនប្័រតេដយចុះចូលគណនីរបស់អតិថិជនខ�ួន។ សមាជិក

ទទួល្រត�វមានមូលនធិិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទត់

កតព�កិច�្របចៃំថ�។ 

 ៣.បង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រតមនិទូទត ់(Return unpaid or dishonored payment) 

  ក.បទប្ប��ត�ិទូេទ (General Provision) 

 មូលប្បទនប័្រតមិនទូទត់ ឬបដិេសធ្រត�វបានបង�ិលមកវញិតមរយៈសភាផាត់ទត់។ សមាជិក

ទទួល្រត�វប�� កឱ់្យច្បោស់េលមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិនូវមូលេហតុ ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ដូចមានរយនាមក�ុងឧបសម�ន័�៣ និងេឈ� ះរបស់សមាជកិទទួល។ 

  ខ.បង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល (Timely Return) 

 មូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វបង�លិវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វេធ�ករបង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល

េហយសមាជិកទទួលមនិ្រត�វបានបង�ំឱ្យទទួលខុស្រត�វចំេពះមូលប្បទនប្័រតេនាះេទ្របសិន

េបមូលប្បទនប្័រតេនាះ្រត�វបានបង�ិលវញិមនិយឺតជាងេម៉ាង ៣:០០ រេសៀលៃនៃថ�ផាតទ់ត។់ 

មូលប្បទនប្័រត មនិ្រត�វបានចតទុ់កថាទូទតប់��បជ់ាមយួនឹងករសងជ្រមះជាសច្់របាក់

េទរហូតដល់េ្រកយេពលបិទ្រគាបង�ិលវញិ។ 

  គ.ករទូទតស់្រមាបក់របង�លិវញិ (Settlement for return) 

 សមាជិកទទួល្រត�វបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់ ែដលបានប�� កច់្បោស់ជាមូលប្ប

ទនប្័រតបង�ិលវញិ (Return ite m) តមគំរសូ�ងដ់រកណំត។់ ចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានដក

េចញវញិពីក�ុងទឹក្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ស្រមាបស់មាជិកទទលួ (គំរ ូPPC001)។ 

  ឃ.ករផុតកំណតៃ់នសិទ�ិបង�លិវញិ(Expiration of return privilege) 

 មូលប្បទនប្័រតអចមនិទូទតន់ិងបង�ិលវញិបានែតពីរេលកប៉ុេណា� ះ។ មូលប្បទនប្័រតែដល

េនែតមនិទូទតប់នា� បព់ីករបដិេសធ (Dishonor) េលកទីពីរ្រត�វែតដកេចញពីបណា� ញៃន

សភាផាតទ់តេ់ដយទុកឱ្យេធ�េបឡានចិយ័ផា� ល់រវងធនាគារែដលពកព់ន័�។ 
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៤.កររក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិកទទួល្រត�វរក្សោទុកនូវថាសកុំព្ូយទរ័ ឬ្រកដសតរងនិងវត�ុសំអងជាកែ់ស�ងេផ្សងៗេទៀត

ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករកត្់រតស្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់ស្រមាបរ់យៈ

េពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទទទួល។ សមាជិកទទួលមនិស�ិតេ្រកមកតព�កិច�េទ ប៉ុែន�អចជួយ 

សមាជិក្របគល់ក�ុងករេដះ្រសយត្រម�វករស�ីពី្របតិបត�កិរ ែដលេកតមានេឡងបនា� បពី់រយៈេពល

រក្សោទុកៃនករកត្់រតចបំាចប់ានផុតកណំត។់ 

៥.ករបង�លិវញិៃនមលូប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងករណីមានកហុំស 

 ក�ុងករណីសមាជិកមនិមានមលូនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់

ករទូទត្់របចៃំថ�និង្រត�វបាននាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យធនាគារ្របកសថាមានអសធនភាព ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជានឹង្រត�វជូនដណឹំងដល់សមាជិកដៃទ និងទមទរឱ្យសមាជិកមនិបានទូទតេ់នាះបង�ិលវញិជា

បនា� ននូ់វមូលប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងកម�សិទ�ិរបស់ខ�ួនេទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ បនា� បម់ក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹបង�លិមូលប្បទនប្័រតេនាះេទឱ្យសមាជិកែដល្របគល់ពីដបំងូវញិ។ 

៦.ករធានានូវសិទិ�្របទនរបស់អតថិជិន 

 សមាជិកទងំឡាយ្រត�វបានរឭំកថា៖ 

ក.ករចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនទមទរ្រត�វមានសិទ�ិ្របទនរបស់អតិថិជន។ មូលប្ប-

ទនប្័រតែដលមានហត�េលខែក�ងក� យ គឺគា� នសិទ�ិ្របទនេនាះេទ េហយជាធម�តមនិអច

្រត�វចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនេឡយ។ 

ខ.អ�កកនឬ់អ�កេធ�បដិ�ិេលខ(ចរពីខ�ង) មូលប្បទនប្័រតមនិអច្រត�វចតទុ់កជាមេធ្យោបាយ

ែដលគា� នករែក�ងក� យេឡយ។ ដូេច�ះ សមាជិកអចទទួលែតមូលប្បទនប្័រតពីបគុ�លណា

ែដលខ�ួនស� ល់ ឬែដល្រត�វបានសមា� ល់អត�ស�� ណ្រតមឹ្រត�វ។ 

ជំពូកទ ី៥ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ១៤.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាគឺជាសមាជិកមយួៃនសភាផាតទ់តែ់ដលអចទទួល និង្របគល់មូលប្បទនប្័រត

ដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទស្រមាបស់ងឱ្យេគឬទរយកពីេគ។ េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រម�ល

ដល់្រគាផាតទ់ត ់និងទូទតគ់ណនីទងំឡាយក�ុងប�� ីរបស់ខ�ួនែដលបានេបកឱ្យសមាជិកទងំអស់។ 
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៣.ចូលរមួេទៀងទតក់�ុង្រគាផាតទ់ត ់

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វបានយកេទសភាផាតទ់តេ់នេម៉ាងកំណត ់ ឬមុនេម៉ាងកណំតៃ់នៃថ�េធ�ករ

នីមយួៗសមាជិកែដលតំណាងរបស់ខ�ួនមកដល់យឺតេ្រកយេពលកំណត្់រគាផាតទ់តេ់លសពី ៥នាទី 

អច្រត�វផា� កមនិឱ្យចូលរមួ្រគាផាតទ់តេ់នាះេដយអ�កដឹកនាផំាតទ់ត។់ សមាជិកែដល្រត�វផា� កមនិ

ឱ្យចូលរមួក�ុង្រគាផាតទ់តម់និអច្របគល់មូលប្បទនប្័រតេទសមាជិកដៃទេឡយ។ ប៉ុែន�សមាជិក

េនាះ្រត�វទទួលយកេហយគណនីរបស់ខ�ួន្រត�វបានចុះឥណពន�នូវមូលប្បទនប្័រតែដលសមាជិកដៃទ

្របគល់ឱ្យខ�ួន។ 

៤.អនុ�� តឱ្យចុះឥណពន�គណនចីេំពះមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

 ក�ុងករណីមានកលបង�ិលវញិៃនមូលប្បទនប្័រត ែដលបានបដិេសធេដយសមាជិកទទួល សមាជិក

្របគល់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចុះឥណពន�គណនីចរន�របស់ខ�ួនវញិ។ 

៥.រក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិក្របគល់្រត�វរក្សោទុកនូវករកត្់រតពកព់ន័�ទងំអស់ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករ

េផ�ឬករទូទតដ់ចព់ីគា� ស្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទបង� ញដំបងូ។ ប៉ុែន�េនះមនិ

ប�� កនូ់វកតព�កចិ�េដម្ប្ីរសវ្រជាវផ�ល់នូវករទកទ់ងអតិថិជន ឬេដះ្រសយនូវករែកត្រម�វករ

ទូទតយឺ់តជាងរយៈេពលេនះេទ។ 

ជំពូកទ ី៥ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារកណា� ល 

្របករ ១២.- 

 ធនាគារទទួល្រត�វទទួលយកមូលប្បទនប្័រត ែដលបាន្របគល់ឱ្យខ�ួនេនសភាផាតទ់តេ់រៀងរល់ៃថ�

េដយរមួប��ូ លទងំមូលប្បទនប្័រតមនិទូទតដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ ១១។ មូលប្បទនប្័រតែដល

្រត�វ្របគល់ឱ្យសមាជិកទទួលកប៏៉ុែន�មនិបានទទួលយក េដយសរែតករមនិបានចូលរមួក�ុង្រគាផាត់

ទតឬ់្រត�វបានផា� កមនិឱ្យចូលរមួេដយសរករមកដល់យឺតក�ុងៃថ�េនាះ្រត�វចតទុ់កថាបាន្របគល់េន

ៃថ�េនាះេដម្បសំីណូមពរទូទតន់ិងបង�ិលវញិទនេ់ពលនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទត។់ 

្របករ ១៣.- 

 សមាជិកទទួល្រត�វ៖ 

 ១.ប�� កនូ់វករយល់្រពមទទលួ (Certify Acceptance) 

 សមាជិកទទួល្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងៃនតរង PPC001 េដម្បទីទួលស� ល់ករទទួលមូល

ប្បទនប្័រតេនសភាផាតទ់ត។់ សមាជិកទទួលនីមយួៗ្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងៃនតរង 
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PPC002 ែដលេរៀបចំេឡងេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទីទួលស� ល់នូវចនំួនទឹក្របាក្់រត�វចុះ

ឥណពន�ឬឥណទនក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនជាលទ�ផលៃន្រគាផាតទ់ត។់ 

 ២.ទូទតស់ងឬបង�លិវញិនូវមលូប្បទនបត័រ្ (Settlement for or return payment) 

 មូលប្បទនប្័រតេនែតជាកម�សិទ�ិរបស់សមាជិក្របគល់រហូតដល់្រត�វបានទូទតស់ង ឬ្រត�វបាន

បង�ិលវញិ។សមាជិកទទួលកនក់បម់លូប្បទនប្័រតជាករេផ�ទុក (In trust) រហូតដល់េគបានទទួល

ឥណទនពីបហរក័ (Drawer) ៃនមូលប្បទនប្័រតេដយចុះចូលគណនីរបស់អតិថិជនខ�ួន។ សមាជិក

ទទួល្រត�វមានមូលនធិិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទត់

កតព�កិច�្របចៃំថ�។ 

 ៣.បង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រតមនិទូទត ់(Return unpaid or dishonored payment) 

  ក.បទប្ប��ត�ិទូេទ (General Provision) 

 មូលប្បទនប័្រតមិនទូទត់ ឬបដិេសធ្រត�វបានបង�ិលមកវញិតមរយៈសភាផាត់ទត់។ សមាជិក

ទទួល្រត�វប�� កឱ់្យច្បោស់េលមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិនូវមូលេហតុ ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ដូចមានរយនាមក�ុងឧបសម�ន័�៣ និងេឈ� ះរបស់សមាជកិទទួល។ 

  ខ.បង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល (Timely Return) 

 មូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វបង�លិវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វេធ�ករបង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល

េហយសមាជិកទទួលមនិ្រត�វបានបង�ំឱ្យទទួលខុស្រត�វចំេពះមូលប្បទនប្័រតេនាះេទ្របសិន

េបមូលប្បទនប្័រតេនាះ្រត�វបានបង�ិលវញិមនិយឺតជាងេម៉ាង ៣:០០ រេសៀលៃនៃថ�ផាតទ់ត។់ 

មូលប្បទនប្័រត មនិ្រត�វបានចតទុ់កថាទូទតប់��បជ់ាមយួនឹងករសងជ្រមះជាសច្់របាក់

េទរហូតដល់េ្រកយេពលបិទ្រគាបង�ិលវញិ។ 

  គ.ករទូទតស់្រមាបក់របង�លិវញិ (Settlement for return) 

 សមាជិកទទួល្រត�វបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់ ែដលបានប�� កច់្បោស់ជាមូលប្ប

ទនប្័រតបង�ិលវញិ (Return ite m) តមគំរសូ�ងដ់រកណំត។់ ចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានដក

េចញវញិពីក�ុងទឹក្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ស្រមាបស់មាជិកទទលួ (គំរ ូPPC001)។ 

  ឃ.ករផុតកំណតៃ់នសិទ�ិបង�លិវញិ(Expiration of return privilege) 

 មូលប្បទនប្័រតអចមនិទូទតន់ិងបង�ិលវញិបានែតពីរេលកប៉ុេណា� ះ។ មូលប្បទនប្័រតែដល

េនែតមនិទូទតប់នា� បព់ីករបដិេសធ (Dishonor) េលកទីពីរ្រត�វែតដកេចញពីបណា� ញៃន

សភាផាតទ់តេ់ដយទុកឱ្យេធ�េបឡានចិយ័ផា� ល់រវងធនាគារែដលពកព់ន័�។ 
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ឥណពន�ឬឥណទនក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនជាលទ�ផលៃន្រគាផាតទ់ត។់ 

 ២.ទូទតស់ងឬបង�លិវញិនូវមលូប្បទនបត័រ្ (Settlement for or return payment) 

 មូលប្បទនប្័រតេនែតជាកម�សិទ�ិរបស់សមាជិក្របគល់រហូតដល់្រត�វបានទូទតស់ង ឬ្រត�វបាន

បង�ិលវញិ។សមាជិកទទួលកនក់បម់លូប្បទនប្័រតជាករេផ�ទុក (In trust) រហូតដល់េគបានទទួល

ឥណទនពីបហរក័ (Drawer) ៃនមូលប្បទនប្័រតេដយចុះចូលគណនីរបស់អតិថិជនខ�ួន។ សមាជិក

ទទួល្រត�វមានមូលនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទត់

កតព�កិច�្របចៃំថ�។ 

 ៣.បង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រតមនិទូទត ់(Return unpaid or dishonored payment) 

  ក.បទប្ប��ត�ិទូេទ (General Provision) 

 មូលប្បទនប័្រតមិនទូទត់ ឬបដិេសធ្រត�វបានបង�ិលមកវញិតមរយៈសភាផាត់ទត់។ សមាជិក

ទទួល្រត�វប�� កឱ់្យច្បោស់េលមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិនូវមូលេហតុ ែដលបាន្រពមេ្រព�ង

ដូចមានរយនាមក�ុងឧបសម�ន័�៣ និងេឈ� ះរបស់សមាជកិទទួល។ 

  ខ.បង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល (Timely Return) 

 មូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វបង�លិវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វេធ�ករបង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល

េហយសមាជិកទទួលមនិ្រត�វបានបង�ំឱ្យទទួលខុស្រត�វចំេពះមូលប្បទនប្័រតេនាះេទ្របសិន

េបមូលប្បទនប្័រតេនាះ្រត�វបានបង�ិលវញិមនិយឺតជាងេម៉ាង ៣:០០ រេសៀលៃនៃថ�ផាតទ់ត។់ 

មូលប្បទនប្័រត មនិ្រត�វបានចតទុ់កថាទូទតប់��បជ់ាមយួនឹងករសងជ្រមះជាសច្់របាក់

េទរហូតដល់េ្រកយេពលបិទ្រគាបង�ិលវញិ។ 

  គ.ករទូទតស់្រមាបក់របង�លិវញិ (Settlement for return) 

 សមាជិកទទួល្រត�វបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់ ែដលបានប�� កច់្បោស់ជាមូលប្ប

ទនប្័រតបង�ិលវញិ (Return ite m) តមគំរសូ�ងដ់រកណំត។់ ចំនួនទឹក្របាក្់រត�វបានដក

េចញវញិពីក�ុងទឹក្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ស្រមាបស់មាជិកទទលួ (គំរ ូPPC001)។ 

  ឃ.ករផុតកំណតៃ់នសិទ�ិបង�លិវញិ(Expiration of return privilege) 

 មូលប្បទនប្័រតអចមនិទូទតន់ិងបង�ិលវញិបានែតពីរេលកប៉ុេណា� ះ។ មូលប្បទនប្័រតែដល

េនែតមនិទូទតប់នា� បព់ីករបដិេសធ (Dishonor) េលកទីពីរ្រត�វែតដកេចញពីបណា� ញៃន

សភាផាតទ់តេ់ដយទុកឱ្យេធ�េបឡានចិយ័ផា� ល់រវងធនាគារែដលពកព់ន័�។ 
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៤.កររក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិកទទួល្រត�វរក្សោទុកនូវថាសកុំព្ូយទរ័ ឬ្រកដសតរងនិងវត�ុសំអងជាកែ់ស�ងេផ្សងៗេទៀត

ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករកត្់រតស្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់ស្រមាបរ់យៈ

េពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទទទួល។ សមាជិកទទួលមនិស�ិតេ្រកមកតព�កិច�េទ ប៉ុែន�អចជួយ 

សមាជិក្របគល់ក�ុងករេដះ្រសយត្រម�វករស�ីពី្របតិបត�កិរ ែដលេកតមានេឡងបនា� បព់រីយៈេពល

រក្សោទុកៃនករកត្់រតចបំាចប់ានផុតកណំត។់ 

៥.ករបង�លិវញិៃនមលូប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងករណីមានកហុំស 

 ក�ុងករណីសមាជិកមនិមានមលូនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់

ករទូទត្់របចៃំថ�និង្រត�វបាននាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យធនាគារ្របកសថាមានអសធនភាព ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជានឹង្រត�វជូនដណឹំងដល់សមាជិកដៃទ និងទមទរឱ្យសមាជិកមនិបានទូទតេ់នាះបង�ិលវញិជា

បនា� ននូ់វមូលប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងកម�សិទ�ិរបស់ខ�ួនេទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ បនា� បម់ក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹបង�លិមូលប្បទនប្័រតេនាះេទឱ្យសមាជិកែដល្របគល់ពីដបំងូវញិ។ 

៦.ករធានានូវសិទិ�្របទនរបស់អតថិជិន 

 សមាជិកទងំឡាយ្រត�វបានរឭំកថា៖ 

ក.ករចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនទមទរ្រត�វមានសិទ�ិ្របទនរបស់អតិថិជន។ មូលប្ប-

ទនប្័រតែដលមានហត�េលខែក�ងក� យ គឺគា� នសិទ�ិ្របទនេនាះេទ េហយជាធម�តមនិអច

្រត�វចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនេឡយ។ 

ខ.អ�កកនឬ់អ�កេធ�បដិ�ិេលខ(ចរពីខ�ង) មូលប្បទនប្័រតមនិអច្រត�វចតទុ់កជាមេធ្យោបាយ

ែដលគា� នករែក�ងក� យេឡយ។ ដូេច�ះ សមាជិកអចទទួលែតមូលប្បទនប្័រតពីបគុ�លណា

ែដលខ�ួនស� ល់ ឬែដល្រត�វបានសមា� ល់អត�ស�� ណ្រតមឹ្រត�វ។ 

ជំពូកទ ី៥ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ១៤.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាគឺជាសមាជិកមយួៃនសភាផាតទ់តែ់ដលអចទទួល និង្របគល់មូលប្បទនប្័រត

ដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទស្រមាបស់ងឱ្យេគឬទរយកពីេគ។ េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រម�ល

ដល់្រគាផាតទ់ត ់និងទូទតគ់ណនីទងំឡាយក�ុងប�� ីរបស់ខ�ួនែដលបានេបកឱ្យសមាជិកទងំអស់។ 
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៤.កររក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិកទទួល្រត�វរក្សោទុកនូវថាសកុំព្ូយទរ័ ឬ្រកដសតរងនិងវត�ុសំអងជាកែ់ស�ងេផ្សងៗេទៀត

ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករកត្់រតស្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់ស្រមាបរ់យៈ

េពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទទទួល។ សមាជិកទទួលមនិស�ិតេ្រកមកតព�កិច�េទ ប៉ុែន�អចជួយ 

សមាជិក្របគល់ក�ុងករេដះ្រសយត្រម�វករស�ីពី្របតិបត�កិរ ែដលេកតមានេឡងបនា� បព់រីយៈេពល

រក្សោទុកៃនករកត្់រតចបំាចប់ានផុតកណំត។់ 

៥.ករបង�លិវញិៃនមលូប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងករណីមានកហុំស 

 ក�ុងករណីសមាជិកមនិមានមលូនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់

ករទូទត្់របចៃំថ�និង្រត�វបាននាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យធនាគារ្របកសថាមានអសធនភាព ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជានឹង្រត�វជូនដណឹំងដល់សមាជិកដៃទ និងទមទរឱ្យសមាជិកមនិបានទូទតេ់នាះបង�ិលវញិជា

បនា� ននូ់វមូលប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងកម�សិទ�ិរបស់ខ�ួនេទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ បនា� បម់ក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹបង�លិមូលប្បទនប្័រតេនាះេទឱ្យសមាជិកែដល្របគល់ពីដបំងូវញិ។ 

៦.ករធានានូវសិទិ�្របទនរបស់អតថិជិន 

 សមាជិកទងំឡាយ្រត�វបានរឭំកថា៖ 

ក.ករចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនទមទរ្រត�វមានសិទ�ិ្របទនរបស់អតិថិជន។ មូលប្ប-

ទនប្័រតែដលមានហត�េលខែក�ងក� យ គឺគា� នសិទ�ិ្របទនេនាះេទ េហយជាធម�តមនិអច

្រត�វចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនេឡយ។ 

ខ.អ�កកនឬ់អ�កេធ�បដិ�ិេលខ(ចរពីខ�ង) មូលប្បទនប្័រតមនិអច្រត�វចតទុ់កជាមេធ្យោបាយ

ែដលគា� នករែក�ងក� យេឡយ។ ដូេច�ះ សមាជិកអចទទួលែតមូលប្បទនប្័រតពីបគុ�លណា

ែដលខ�ួនស� ល់ ឬែដល្រត�វបានសមា� ល់អត�ស�� ណ្រតមឹ្រត�វ។ 

ជំពូកទ ី៥ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ១៤.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាគឺជាសមាជិកមយួៃនសភាផាតទ់តែ់ដលអចទទួល និង្របគល់មូលប្បទនប្័រត

ដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទស្រមាបស់ងឱ្យេគឬទរយកពីេគ។ េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រម�ល

ដល់្រគាផាតទ់ត ់និងទូទតគ់ណនីទងំឡាយក�ុងប�� ីរបស់ខ�ួនែដលបានេបកឱ្យសមាជិកទងំអស់។ 

 

 

 

837

្របករ ១៥.- ករេរៀបចគំរំ ូ(Preparation of form) 

 អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំនូវគំរ ូPPC002 និង PPC003 េដយឧបករណ៍េអឡិក្រត�និកដូចែដលបាន

បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤ េដយប��ូលក�ុងតរងកិច�ករកុពំ្ូយទរ័របស់សមាជិក (គំរ ូ PPC001) ពីថាស

ែដលបានយកមកក�ុង្រគាផាតទ់ត។់ 

្របករ ១៦.- ករទូទត ់(Settlement) 

 ១. ករទូទតនឹ់ង្រត�វបានអនុវត�ចបស់ព�្រគបេ់នៃថ�េធ�ករនីមយួៗេដយករចុះឥណពន� និងចុះឥណទន 

គណនីចរន�របស់សមាជិកែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់រុប ៃន

មូលប្បទនប័្រត្របគល់េលសចំនួនទឹក្របាក់សរុបៃនមូលប្បទនប័្រតទទួល គណនីរបស់សមាជិកនឹង

្រត�វចុះឥណទន។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រតទទួល េលសចំនួនទឹក 

្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រត្របគល់គណនីរបស់សមាជិកនងឹ្រត�វចុះឥណពន�។ េនេពលែដលអ�កដឹក 

នាផំាតទ់តព់ិនិត្យេឃញថា គំរទូូទតរ់បស់សភាផាតទ់តម់ានតុល្យភាពេហយេនាះអ�កដកឹនាផំាត ់

ទត្់រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងឬតរងេបាះពុម�េចញៃនគំរ ូ PPC002 របស់សមាជិកនីមយួៗ

ទុកជា្របកសឥណពន� ឬឥណទនក�ុងគណនចីរន�របស់សមាជិកេនាះ។ បនា� បម់ក អ�កដឹកនា ំ

ផាតទ់ត្់រត�វ្របកសថា្រគាផាតទ់ត្់រត�វប��ប។់ សមាជិកណាកម៏និអចចកេចញមុនេពល្របកស 

ប��ប្់រគាផាតទ់តប់ានេឡយ។ 

 ២. ក�ុងករណីែដលសមាជកិទទួលមានមូលនិធមិនិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�េដម្បទូីទតស់មាជិក

េនាះមានរយៈេពល ២េម៉ាង េដម្បសី្រមបស្រម�លមូលនិធិពីធនាគារេផ្សងមយួេទៀតេដម្បដីកប់��ូ ល 

ក�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនះគឺជា្របភពចំបង និងរពំឹងបានៃនមូលនិធ ិ

ស្រមាបក់រទូទត។់ 

្របករ ១៧.- សមតុល្យែដលបានតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (Balance maintained at NBC) 

 សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចុះឥណពន�េលគណនីចរន� របស់ពួកេគ 

នូវចំនួនទឹក្របាកែ់ដលជាលទ�ផលៃនករផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រត និង្រត�វតម�ល់មូលនិធិក�ុង    

គណនចីរន�ទងំេនាះឱ្យមាន្រគប្់រគានេ់ដម្បចុីះឥណពន�។ ជាវធិានករ្រប�ង្របយត័� ធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យធនាគារសមាជិកតម�ល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាននូ់វ្របាកប់េ�� ជារបិូយបណ័� ក�ុង 

គណនីេផ្សង េដម្បធីានាក�ុងករចុះឥណពន�សុទ�ធំបំផុតែដលេកតមានក�ុង្រតីមាសមុន។ 

្របករ ១៨.- ករទូទតម់និបាន (Failure to settle) 

១. ្របសិនេបសមាជិកមនិផ�ល់នូវករធានាចំេពះកតព�កិច�ចុះឥណពន�សុទ�របស់ខ�ួនក�ុងសភាផាតទ់ត់

ក�ុងរយៈេពលអនុ�� ត ២េម៉ាង េនាះេទ អ�កដកឹនាផំាតទ់តន់ឹងជូនដណឹំងចំេពះ ្របធានសភាផាត ់

ទតែ់ដលនឹងកំណតនូ់វវធិានករែកលំអ។ ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបាន្របកសថា សមាជិក

េនាះ˝មានកំហុស (In Default)˝ ្របធានសភាផាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹងចំេពះសមាជិកដៃទេទៀត។ 
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្របករ ១៥.- ករេរៀបចគំរំ ូ(Preparation of form) 

 អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំនូវគំរ ូPPC002 និង PPC003 េដយឧបករណ៍េអឡិក្រត�និកដូចែដលបាន

បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤ េដយប��ូលក�ុងតរងកិច�ករកុពំ្ូយទរ័របស់សមាជិក (គំរ ូ PPC001) ពីថាស

ែដលបានយកមកក�ុង្រគាផាតទ់ត។់ 

្របករ ១៦.- ករទូទត ់(Settlement) 

 ១. ករទូទតនឹ់ង្រត�វបានអនុវត�ចបស់ព�្រគបេ់នៃថ�េធ�ករនីមយួៗេដយករចុះឥណពន� និងចុះឥណទន 

គណនីចរន�របស់សមាជិកែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់រុប ៃន

មូលប្បទនប័្រត្របគល់េលសចំនួនទឹក្របាក់សរុបៃនមូលប្បទនប័្រតទទួល គណនីរបស់សមាជិកនឹង

្រត�វចុះឥណទន។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រតទទួល េលសចំនួនទកឹ 

្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រត្របគល់គណនីរបស់សមាជិកនងឹ្រត�វចុះឥណពន�។ េនេពលែដលអ�កដឹក 

នាផំាតទ់តព់ិនិត្យេឃញថា គំរទូូទតរ់បស់សភាផាតទ់តម់ានតុល្យភាពេហយេនាះអ�កដឹកនាផំាត ់

ទត្់រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងឬតរងេបាះពុម�េចញៃនគំរ ូ PPC002 របស់សមាជិកនីមយួៗ

ទុកជា្របកសឥណពន� ឬឥណទនក�ុងគណនចីរន�របស់សមាជិកេនាះ។ បនា� បម់ក អ�កដឹកនា ំ

ផាតទ់ត្់រត�វ្របកសថា្រគាផាតទ់ត្់រត�វប��ប។់ សមាជិកណាកម៏និអចចកេចញមុនេពល្របកស 

ប��ប្់រគាផាតទ់តប់ានេឡយ។ 

 ២. ក�ុងករណីែដលសមាជកិទទួលមានមូលនិធមិនិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�េដម្បទូីទតស់មាជិក

េនាះមានរយៈេពល ២េម៉ាង េដម្បសី្រមបស្រម�លមូលនិធិពីធនាគារេផ្សងមយួេទៀតេដម្បដីកប់��ូ ល 

ក�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនះគឺជា្របភពចំបង និងរពំឹងបានៃនមូលនិធ ិ

ស្រមាបក់រទូទត។់ 

្របករ ១៧.- សមតុល្យែដលបានតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (Balance maintained at NBC) 

 សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចុះឥណពន�េលគណនីចរន� របស់ពួកេគ 

នូវចំនួនទឹក្របាកែ់ដលជាលទ�ផលៃនករផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រត និង្រត�វតម�ល់មូលនិធិក�ុង    

គណនចីរន�ទងំេនាះឱ្យមាន្រគប្់រគានេ់ដម្បចុីះឥណពន�។ ជាវធិានករ្រប�ង្របយត័� ធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យធនាគារសមាជិកតម�ល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាននូ់វ្របាកប់េ�� ជារបូិយបណ័� ក�ុង 

គណនីេផ្សង េដម្បធីានាក�ុងករចុះឥណពន�សុទ�ធំបំផុតែដលេកតមានក�ុង្រតីមាសមុន។ 

្របករ ១៨.- ករទូទតម់និបាន (Failure to settle) 

១. ្របសិនេបសមាជិកមនិផ�ល់នូវករធានាចំេពះកតព�កិច�ចុះឥណពន�សុទ�របស់ខ�ួនក�ុងសភាផាតទ់ត់

ក�ុងរយៈេពលអនុ�� ត ២េម៉ាង េនាះេទ អ�កដឹកនាផំាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹងចំេពះ ្របធានសភាផាត ់

ទតែ់ដលនឹងកំណតនូ់វវធិានករែកលំអ។ ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបាន្របកសថា សមាជិក

េនាះ˝មានកំហុស (In Default)˝ ្របធានសភាផាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹងចំេពះសមាជិកដៃទេទៀត។ 
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្រគាផាតទ់តម់និ្រត�វបាន្របកសបិទេទេលកែលងែតគណនីទងំអស់ ្រត�វបានចុះឥណពន�ជាស� ពរ

េនៃថ�ផាតទ់តេ់នាះ។ 

២. ក�ុងករណីកំហុស្រត�វបាន្របកសក�ុង្រគាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេធ�និយត័កម� (Unwind)

នូវករទូទត ់ េពលគឺចុះប��� សនូវឥណទន ែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារទទួលចំេពះមូលប្បទន- 

ប្័រតរបស់ខ�ួនែដលយកេទឱ្យសភាផាតទ់ត ់ និងចុះប��� សនូវឥណពន� ចំេពះមលូប្បទនប្័រត 

ែដលបានយកេដយធនាគារដៃទ េហយគណនាជាថ�ីនូវស� នភាពសុទ�របស់សមាជិកទំងំអស់ 

្រសបតមេនាះ។ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំគំរជូាថ�ីេដម្បឆី�ុះប�� ំងនូវស� នភាពថ�ីរបស់សមាជិក 

ទងំអស់។ ធនាគារមានកំហុសនឹងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួក�ុងករផាតទ់តេ់ឡយ។ 

្របករ ១៩.- ្រពំែដនៃនករទទលួខសុ្រត�វ (Limited of Liability) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិទទលួខុស្រត�វ និងមនិទទួលសងេឡយក�ុងករណីែដលសមាជិកមានករខត

បងក់�ុងទំនាកទ់នំងជាមយួសមាជិកសភាផាតទ់តេ់លកែលងែតក�ុងករណីៃនករេធ�ស្របែហស និងករ

ដឹកនាមំនិ្រតមឹ្រត�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផា� ល់។ ករតវ៉ទងំអស់អពំីករែបងែចកមនិ្រតមឹ្រត�វករ

បង�ិលវញិមនិទនេ់ពល ករខកខនមនិបានបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រត កំហុសរបស់សមាជិក។ល។ 

្រត�វែតេដះ្រសយេដយផា� ល់រវងអ�កចូលរមួទងំអស់ េលកែលងែតសមាជិកទងំេនាះយល់្រពមេ្រប
្របាស់ប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បកីត្់រត្របតបិត�ិករ។ ប៉ុែន� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វទទលួ

ខុស្រត�វេទនឹងខ�ឹមសរនិងលក�ខណ� ៃនបទប�� ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនផា� ល់ ែដលបាន

ប��ូលេដម្បផីាតទ់តន់ងិទូទតត់មរេបៀបដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទេទៀត។ 

ជំពូកទ៦ី 

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ២០.- អសយដ� នស្រមាបក់រជូនដណឹំង (Address for notices) 

១. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទសភាផាតទ់តដូ់ចែដលត្រម�វេដយបទប�� ្រត�វែតប�� ក់

អសយដ� នដូចតេទេនះ៖ 

 ្របធាន 

 សភាផាតទ់តៃ់នមូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ២២-២៤ មហវថិី្រពះនេរត�ម 

 ្របអបសំ់បុ្រត២៥ 

 ភ�េំពញ កម�ុជា 
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៤.កររក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិកទទួល្រត�វរក្សោទុកនូវថាសកុំព្ូយទរ័ ឬ្រកដសតរងនិងវត�ុសំអងជាកែ់ស�ងេផ្សងៗេទៀត

ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករកត្់រតស្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់ស្រមាបរ់យៈ

េពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទទទួល។ សមាជិកទទួលមនិស�ិតេ្រកមកតព�កិច�េទ ប៉ុែន�អចជួយ 

សមាជិក្របគល់ក�ុងករេដះ្រសយត្រម�វករស�ីពី្របតិបត�កិរ ែដលេកតមានេឡងបនា� បព់រីយៈេពល

រក្សោទុកៃនករកត្់រតចបំាចប់ានផុតកណំត។់ 

៥.ករបង�លិវញិៃនមលូប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងករណីមានកហុំស 

 ក�ុងករណីសមាជិកមនិមានមលូនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់

ករទូទត្់របចៃំថ�និង្រត�វបាននាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យធនាគារ្របកសថាមានអសធនភាព ធនាគារជាតិ
ៃនកម�ុជានឹង្រត�វជូនដំណឹងដល់សមាជិកដៃទ និងទមទរឱ្យសមាជិកមនិបានទូទតេ់នាះបង�ិលវញិជា

បនា� ននូ់វមូលប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងកម�សិទ�ិរបស់ខ�ួនេទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ បនា� បម់ក

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹបង�លិមូលប្បទនប្័រតេនាះេទឱ្យសមាជិកែដល្របគល់ពីដបំងូវញិ។ 

៦.ករធានានូវសិទិ�្របទនរបស់អតថិជិន 

 សមាជិកទងំឡាយ្រត�វបានរឭំកថា៖ 

ក.ករចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនទមទរ្រត�វមានសិទ�ិ្របទនរបស់អតិថិជន។ មូលប្ប-

ទនប្័រតែដលមានហត�េលខែក�ងក� យ គឺគា� នសិទ�ិ្របទនេនាះេទ េហយជាធម�តមនិអច

្រត�វចុះឥណពន�គណនីរបស់អតិថិជនេឡយ។ 

ខ.អ�កកនឬ់អ�កេធ�បដិ�ិេលខ(ចរពីខ�ង) មូលប្បទនប្័រតមនិអច្រត�វចតទុ់កជាមេធ្យោបាយ

ែដលគា� នករែក�ងក� យេឡយ។ ដូេច�ះ សមាជិកអចទទួលែតមូលប្បទនប្័រតពីបគុ�លណា

ែដលខ�ួនស� ល់ ឬែដល្រត�វបានសមា� ល់អត�ស�� ណ្រតមឹ្រត�វ។ 

ជំពូកទ ី៥ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ជុា 

្របករ ១៤.- 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាគឺជាសមាជិកមយួៃនសភាផាតទ់តែ់ដលអចទទួល និង្របគល់មូលប្បទនប្័រត

ដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទស្រមាបស់ងឱ្យេគឬទរយកពីេគ។ េលសពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាស្រម�ល

ដល់្រគាផាតទ់ត ់និងទូទតគ់ណនីទងំឡាយក�ុងប�� ីរបស់ខ�ួនែដលបានេបកឱ្យសមាជិកទងំអស់។ 
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្របករ ១៥.- ករេរៀបចគំរំ ូ(Preparation of form) 

 អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំនូវគំរ ូPPC002 និង PPC003 េដយឧបករណ៍េអឡិក្រត�និកដូចែដលបាន

បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤ េដយប��ូលក�ុងតរងកិច�ករកុពំ្ូយទរ័របស់សមាជិក (គំរ ូ PPC001) ពីថាស

ែដលបានយកមកក�ុង្រគាផាតទ់ត។់ 

្របករ ១៦.- ករទូទត ់(Settlement) 

 ១. ករទូទតនឹ់ង្រត�វបានអនុវត�ចបស់ព�្រគបេ់នៃថ�េធ�ករនីមយួៗេដយករចុះឥណពន� និងចុះឥណទន 

គណនីចរន�របស់សមាជិកែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់រុប ៃន

មូលប្បទនប័្រត្របគល់េលសចំនួនទឹក្របាក់សរុបៃនមូលប្បទនប័្រតទទួល គណនីរបស់សមាជិកនឹង

្រត�វចុះឥណទន។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រតទទួល េលសចំនួនទកឹ 

្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រត្របគល់គណនីរបស់សមាជិកនងឹ្រត�វចុះឥណពន�។ េនេពលែដលអ�កដឹក 

នាផំាតទ់តព់ិនិត្យេឃញថា គំរទូូទតរ់បស់សភាផាតទ់តម់ានតុល្យភាពេហយេនាះអ�កដឹកនាផំាត ់

ទត្់រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងឬតរងេបាះពុម�េចញៃនគំរ ូ PPC002 របស់សមាជិកនីមយួៗ

ទុកជា្របកសឥណពន� ឬឥណទនក�ុងគណនចីរន�របស់សមាជិកេនាះ។ បនា� បម់ក អ�កដឹកនា ំ

ផាតទ់ត្់រត�វ្របកសថា្រគាផាតទ់ត្់រត�វប��ប។់ សមាជិកណាកម៏និអចចកេចញមុនេពល្របកស 

ប��ប្់រគាផាតទ់តប់ានេឡយ។ 

 ២. ក�ុងករណីែដលសមាជកិទទួលមានមូលនិធមិនិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�េដម្បទូីទតស់មាជិក

េនាះមានរយៈេពល ២េម៉ាង េដម្បសី្រមបស្រម�លមូលនិធិពីធនាគារេផ្សងមយួេទៀតេដម្បដីកប់��ូ ល 

ក�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនះគឺជា្របភពចំបង និងរពំឹងបានៃនមូលនិធ ិ

ស្រមាបក់រទូទត។់ 

្របករ ១៧.- សមតុល្យែដលបានតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (Balance maintained at NBC) 

 សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចុះឥណពន�េលគណនីចរន� របស់ពួកេគ 

នូវចំនួនទឹក្របាកែ់ដលជាលទ�ផលៃនករផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រត និង្រត�វតម�ល់មូលនិធិក�ុង    

គណនចីរន�ទងំេនាះឱ្យមាន្រគប្់រគានេ់ដម្បចុីះឥណពន�។ ជាវធិានករ្រប�ង្របយត័� ធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យធនាគារសមាជិកតម�ល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាននូ់វ្របាកប់េ�� ជារបូិយបណ័� ក�ុង 

គណនីេផ្សង េដម្បធីានាក�ុងករចុះឥណពន�សុទ�ធំបំផុតែដលេកតមានក�ុង្រតីមាសមុន។ 

្របករ ១៨.- ករទូទតម់និបាន (Failure to settle) 

១. ្របសិនេបសមាជិកមនិផ�ល់នូវករធានាចំេពះកតព�កិច�ចុះឥណពន�សុទ�របស់ខ�ួនក�ុងសភាផាតទ់ត់

ក�ុងរយៈេពលអនុ�� ត ២េម៉ាង េនាះេទ អ�កដឹកនាផំាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹងចំេពះ ្របធានសភាផាត ់

ទតែ់ដលនឹងកំណតនូ់វវធិានករែកលំអ។ ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបាន្របកសថា សមាជិក

េនាះ˝មានកំហុស (In Default)˝ ្របធានសភាផាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹងចំេពះសមាជិកដៃទេទៀត។ 
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្របករ ១៥.- ករេរៀបចគំរំ ូ(Preparation of form) 

 អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំនូវគំរ ូPPC002 និង PPC003 េដយឧបករណ៍េអឡិក្រត�និកដូចែដលបាន

បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤ េដយប��ូលក�ុងតរងកិច�ករកុពំ្ូយទរ័របស់សមាជិក (គំរ ូ PPC001) ពីថាស

ែដលបានយកមកក�ុង្រគាផាតទ់ត។់ 

្របករ ១៦.- ករទូទត ់(Settlement) 

 ១. ករទូទតនឹ់ង្រត�វបានអនុវត�ចបស់ព�្រគបេ់នៃថ�េធ�ករនីមយួៗេដយករចុះឥណពន� និងចុះឥណទន 

គណនីចរន�របស់សមាជិកែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់រុប ៃន

មូលប្បទនប័្រត្របគល់េលសចំនួនទឹក្របាក់សរុបៃនមូលប្បទនប័្រតទទួល គណនីរបស់សមាជិកនឹង

្រត�វចុះឥណទន។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រតទទួល េលសចំនួនទឹក 

្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រត្របគល់គណនីរបស់សមាជិកនងឹ្រត�វចុះឥណពន�។ េនេពលែដលអ�កដឹក 

នាផំាតទ់តព់ិនិត្យេឃញថា គំរទូូទតរ់បស់សភាផាតទ់តម់ានតុល្យភាពេហយេនាះអ�កដកឹនាផំាត ់

ទត្់រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងឬតរងេបាះពុម�េចញៃនគំរ ូ PPC002 របស់សមាជិកនីមយួៗ

ទុកជា្របកសឥណពន� ឬឥណទនក�ុងគណនចីរន�របស់សមាជិកេនាះ។ បនា� បម់ក អ�កដឹកនា ំ

ផាតទ់ត្់រត�វ្របកសថា្រគាផាតទ់ត្់រត�វប��ប។់ សមាជិកណាកម៏និអចចកេចញមុនេពល្របកស 

ប��ប្់រគាផាតទ់តប់ានេឡយ។ 

 ២. ក�ុងករណីែដលសមាជិកទទួលមានមូលនិធមិនិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�េដម្បទូីទតស់មាជិក

េនាះមានរយៈេពល ២េម៉ាង េដម្បសី្រមបស្រម�លមូលនិធិពីធនាគារេផ្សងមយួេទៀតេដម្បដីកប់��ូ ល 

ក�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនះគឺជា្របភពចំបង និងរពំឹងបានៃនមូលនិធ ិ

ស្រមាបក់រទូទត។់ 

្របករ ១៧.- សមតុល្យែដលបានតម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (Balance maintained at NBC) 

 សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចុះឥណពន�េលគណនីចរន� របស់ពួកេគ 

នូវចំនួនទឹក្របាកែ់ដលជាលទ�ផលៃនករផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រត និង្រត�វតម�ល់មូលនិធិក�ុង    

គណនចីរន�ទងំេនាះឱ្យមាន្រគប្់រគានេ់ដម្បចុីះឥណពន�។ ជាវធិានករ្រប�ង្របយត័� ធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យធនាគារសមាជិកតម�ល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាននូ់វ្របាកប់េ�� ជារបូិយបណ័� ក�ុង 

គណនីេផ្សង េដម្បធីានាក�ុងករចុះឥណពន�សុទ�ធំបំផុតែដលេកតមានក�ុង្រតីមាសមុន។ 

្របករ ១៨.- ករទូទតម់និបាន (Failure to settle) 

១. ្របសិនេបសមាជិកមនិផ�ល់នូវករធានាចំេពះកតព�កិច�ចុះឥណពន�សុទ�របស់ខ�ួនក�ុងសភាផាតទ់ត់

ក�ុងរយៈេពលអនុ�� ត ២េម៉ាង េនាះេទ អ�កដឹកនាផំាតទ់តន់ឹងជូនដណឹំងចំេពះ ្របធានសភាផាត ់

ទតែ់ដលនឹងកំណតនូ់វវធិានករែកលំអ។ ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបាន្របកសថា សមាជិក

េនាះ˝មានកំហុស (In Default)˝ ្របធានសភាផាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹងចំេពះសមាជកិដៃទេទៀត។ 
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្រគាផាតទ់តម់និ្រត�វបាន្របកសបិទេទេលកែលងែតគណនីទងំអស់ ្រត�វបានចុះឥណពន�ជាស� ពរ

េនៃថ�ផាតទ់តេ់នាះ។ 

២. ក�ុងករណីកំហុស្រត�វបាន្របកសក�ុង្រគាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេធ�និយត័កម� (Unwind)

នូវករទូទត ់ េពលគឺចុះប��� សនូវឥណទន ែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារទទួលចំេពះមូលប្បទន- 

ប្័រតរបស់ខ�ួនែដលយកេទឱ្យសភាផាតទ់ត ់ និងចុះប��� សនូវឥណពន� ចំេពះមលូប្បទនប្័រត 

ែដលបានយកេដយធនាគារដៃទ េហយគណនាជាថ�ីនូវស� នភាពសុទ�របស់សមាជិកទំងំអស់ 

្រសបតមេនាះ។ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំគំរជូាថ�ីេដម្បឆី�ុះប�� ំងនូវស� នភាពថ�ីរបស់សមាជិក 

ទងំអស់។ ធនាគារមានកំហុសនឹងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួក�ុងករផាតទ់តេ់ឡយ។ 

្របករ ១៩.- ្រពំែដនៃនករទទលួខសុ្រត�វ (Limited of Liability) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិទទលួខុស្រត�វ និងមនិទទួលសងេឡយក�ុងករណីែដលសមាជិកមានករខត

បងក់�ុងទំនាកទ់នំងជាមយួសមាជិកសភាផាតទ់តេ់លកែលងែតក�ុងករណីៃនករេធ�ស្របែហស និងករ

ដឹកនាមំនិ្រតមឹ្រត�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផា� ល់។ ករតវ៉ទងំអស់អពំីករែបងែចកមនិ្រតមឹ្រត�វករ

បង�ិលវញិមនិទនេ់ពល ករខកខនមនិបានបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រត កំហុសរបស់សមាជិក។ល។ 

្រត�វែតេដះ្រសយេដយផា� ល់រវងអ�កចូលរមួទងំអស់ េលកែលងែតសមាជិកទងំេនាះយល់្រពមេ្រប
្របាស់ប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បកីត្់រត្របតបិត�ិករ។ ប៉ុែន� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វទទលួ

ខុស្រត�វេទនឹងខ�ឹមសរនិងលក�ខណ� ៃនបទប�� ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនផា� ល់ ែដលបាន

ប��ូលេដម្បផីាតទ់តន់ងិទូទតត់មរេបៀបដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទេទៀត។ 

ជំពូកទ៦ី 

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ២០.- អសយដ� នស្រមាបក់រជូនដណឹំង (Address for notices) 

១. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទសភាផាតទ់តដូ់ចែដលត្រម�វេដយបទប�� ្រត�វែតប�� ក់

អសយដ� នដូចតេទេនះ៖ 

 ្របធាន 

 សភាផាតទ់តៃ់នមូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ២២-២៤ មហវថិី្រពះនេរត�ម 

 ្របអបសំ់បុ្រត២៥ 

 ភ�េំពញ កម�ុជា 
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្រគាផាតទ់តម់និ្រត�វបាន្របកសបិទេទេលកែលងែតគណនីទងំអស់ ្រត�វបានចុះឥណពន�ជាស� ពរ

េនៃថ�ផាតទ់តេ់នាះ។ 

២. ក�ុងករណីកំហុស្រត�វបាន្របកសក�ុង្រគាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេធ�និយត័កម� (Unwind)

នូវករទូទត ់ េពលគឺចុះប��� សនូវឥណទន ែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារទទួលចំេពះមូលប្បទន- 

ប្័រតរបស់ខ�ួនែដលយកេទឱ្យសភាផាតទ់ត ់ និងចុះប��� សនូវឥណពន� ចំេពះមលូប្បទនប្័រត 

ែដលបានយកេដយធនាគារដៃទ េហយគណនាជាថ�ីនូវស� នភាពសុទ�របស់សមាជិកទំងំអស់ 

្រសបតមេនាះ។ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំគំរជូាថ�ីេដម្បឆី�ុះប�� ំងនូវស� នភាពថ�ីរបស់សមាជិក 

ទងំអស់។ ធនាគារមានកំហុសនឹងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួក�ុងករផាតទ់តេ់ឡយ។ 

្របករ ១៩.- ្រពំែដនៃនករទទលួខសុ្រត�វ (Limited of Liability) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិទទលួខុស្រត�វ និងមនិទទួលសងេឡយក�ុងករណីែដលសមាជិកមានករខត

បងក់�ុងទំនាកទ់នំងជាមយួសមាជិកសភាផាតទ់តេ់លកែលងែតក�ុងករណីៃនករេធ�ស្របែហស និងករ

ដឹកនាមំនិ្រតមឹ្រត�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផា� ល់។ ករតវ៉ទងំអស់អពំីករែបងែចកមនិ្រតមឹ្រត�វករ

បង�ិលវញិមនិទនេ់ពល ករខកខនមនិបានបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រត កំហុសរបស់សមាជិក។ល។ 

្រត�វែតេដះ្រសយេដយផា� ល់រវងអ�កចូលរមួទងំអស់ េលកែលងែតសមាជិកទងំេនាះយល់្រពមេ្រប
្របាស់ប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បកីត្់រត្របតបិត�ិករ។ ប៉ុែន� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វទទលួ

ខុស្រត�វេទនឹងខ�ឹមសរនិងលក�ខណ� ៃនបទប�� ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនផា� ល់ ែដលបាន

ប��ូលេដម្បផីាតទ់តន់ងិទូទតត់មរេបៀបដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទេទៀត។ 

ជំពូកទ៦ី 

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ២០.- អសយដ� នស្រមាបក់រជូនដណឹំង (Address for notices) 

១. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទសភាផាតទ់តដូ់ចែដលត្រម�វេដយបទប�� ្រត�វែតប�� ក់

អសយដ� នដូចតេទេនះ៖ 

 ្របធាន 

 សភាផាតទ់តៃ់នមូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ២២-២៤ មហវថិី្រពះនេរត�ម 

 ្របអបសំ់បុ្រត២៥ 

 ភ�េំពញ កម�ុជា 
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២. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងសមាជិក ែដលត្រម�វេដយបទប�� េនះ្រត�វប��ូ នេទ

អសយដ� នែដលសមាជិកបានចង�ុលបង� ញជាេរៀងរល់េពល។ ករប�� កពី់អសយដ� នសម្រសប

នឹង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព ចបពី់េពលបានទទួល ឬេនេពលផុតកំណតៃ់នេពលេវលែដលបានកំណតព់ី
មុនមក ក�ុងករណីេនះករជូនដំណឹងជាមុនគឺជាករចបំាច។់ 

្របករ ២១.- តណំាងទទលួសិទ� ិ(Authorized representatives) 

 សមាជិក្រត�វផ�ល់តរងៃនតណំាងទទួលសិទ�ិទងំអស់ េដយមានគំរហូត�េលខ្រគបគ់ា� ប��ូ នេទ

អសយដ� នដូចមានែចងក�ុង្របករ២០ ខងេល។ 

្របករ ២២.- ច្បោបស់្រមាប្់រគប្់រគង (Governing Law) 

 ្របតិបត�ិករែដលស�ិតេនេ្រកមបទប�� េនះ្រត�វែតអនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជានិង

បទប�� េផ្សងេទៀតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលបានផ្សព�ផ្សោយឱ្យអនុវត�នូវ្រគបក់រណី។ 

្របករ ២៣.- លក�ខណ� ភាពអសន� (Emergency Condition) 

 ករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករផាតទ់ត្់របចៃំថ�អច្រត�វពន្យោរេពលេពញមយួៃថ�េធ�ករ ឬអច្រត�វេលកេទៃថ�

បនា� បក់�ុងករណីែដលសមាជិកមិនមានលទ�ភាពអចចូលរមួបានេដយសរែតមានភាពអសន�ដូចជា 

អកសធាតុ ករដចច់រន�អគ�ិសន ី ទូរគមនាគមន ៍ ករចលចលធំៗក�ុងទី្រក�ង ឬក�ុង្របេទស។ ក�ុង

កលៈេទសៈេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងផ�ល់ករែណនាជំាកល់កច់ំេពះសមាជិកទងំអស់ទកទ់ង

នឹងនីតិវធិីស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងករផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបង�ិលវញិ។ េទះយ៉ាងណាក�ីសមាជិកនីមយួៗគួរេដះ

្រសយតមលទ�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះកររខំន និង្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងកររក្សោគេ្រមាងករនិងទីកែន�ង

ដំេណ រករេដយមានសមា� រៈបរកិ� រចបំាចេ់ដម្បបីន�្របតិបត�ិករស្រមាបរ់យៈេពលបនា� ន់ៗ ។ 

្របករ ២៤.- អពំសី�ិត ិ(Statistics) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយនូវស�ិតិ្របចែំខស�ីពីចំននួនិងទឹក្របាកៃ់នមូលប្បទន

ប័្រតែដលបានផាត់ទត់្របចំៃថ�េពញមួយែខេដយប��ូ លព័ត៌មានស�ីពីមូលប្បទនប័្រតបង�ិលវញិ 

(មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត)់។ លំដបលំ់េដយៃនស�ិតិ្រត�វេ្រប�បេធៀបមធ្យម្របចែំខស្រមាបឆ់ា� េំនះ និង

ឆា� មំុន។ ពត័ម៌ានស�ីពីករផាតទ់តរ់បស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗមនិ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

េទេលកែលងែតចំេពះធនាគារសម។ី 

្របករ ២៥.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

្របករ ២៦.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ្រត�វ

អនុវត�នូវខ�ឹមសរៃន្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 
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២. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងសមាជិក ែដលត្រម�វេដយបទប�� េនះ្រត�វប��ូ នេទ

អសយដ� នែដលសមាជិកបានចង�ុលបង� ញជាេរៀងរល់េពល។ ករប�� កពី់អសយដ� នសម្រសប

នឹង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព ចបពី់េពលបានទទួល ឬេនេពលផុតកំណតៃ់នេពលេវលែដលបានកំណតព់ី
មុនមក ក�ុងករណីេនះករជូនដំណឹងជាមុនគឺជាករចបំាច។់ 

្របករ ២១.- តណំាងទទលួសិទ� ិ(Authorized representatives) 

 សមាជិក្រត�វផ�ល់តរងៃនតណំាងទទួលសិទ�ិទងំអស់ េដយមានគំរហូត�េលខ្រគបគ់ា� ប��ូ នេទ

អសយដ� នដូចមានែចងក�ុង្របករ២០ ខងេល។ 

្របករ ២២.- ច្បោបស់្រមាប្់រគប្់រគង (Governing Law) 

 ្របតិបត�ិករែដលស�ិតេនេ្រកមបទប�� េនះ្រត�វែតអនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជានិង

បទប�� េផ្សងេទៀតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលបានផ្សព�ផ្សោយឱ្យអនុវត�នូវ្រគបក់រណី។ 

្របករ ២៣.- លក�ខណ� ភាពអសន� (Emergency Condition) 

 ករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករផាតទ់ត្់របចៃំថ�អច្រត�វពន្យោរេពលេពញមយួៃថ�េធ�ករ ឬអច្រត�វេលកេទៃថ�

បនា� បក់�ុងករណីែដលសមាជិកមិនមានលទ�ភាពអចចូលរមួបានេដយសរែតមានភាពអសន�ដូចជា 

អកសធាតុ ករដចច់រន�អគ�ិសន ី ទូរគមនាគមន ៍ ករចលចលធំៗក�ុងទី្រក�ង ឬក�ុង្របេទស។ ក�ុង

កលៈេទសៈេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងផ�ល់ករែណនាជំាកល់កច់ំេពះសមាជិកទងំអស់ទកទ់ង

នឹងនីតិវធិីស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងករផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបង�ិលវញិ។ េទះយ៉ាងណាក�ីសមាជិកនីមយួៗគួរេដះ

្រសយតមលទ�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះកររខំន និង្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងកររក្សោគេ្រមាងករនិងទីកែន�ង

ដំេណ រករេដយមានសមា� រៈបរកិ� រចបំាចេ់ដម្បបីន�្របតិបត�ិករស្រមាបរ់យៈេពលបនា� ន់ៗ ។ 

្របករ ២៤.- អពំសី�ិត ិ(Statistics) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយនូវស�ិតិ្របចែំខស�ីពីចំននួនិងទឹក្របាកៃ់នមូលប្បទន

ប័្រតែដលបានផាត់ទត់្របចំៃថ�េពញមួយែខេដយប��ូ លព័ត៌មានស�ីពីមូលប្បទនប័្រតបង�ិលវញិ 

(មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត)់។ លំដបលំ់េដយៃនស�ិតិ្រត�វេ្រប�បេធៀបមធ្យម្របចែំខស្រមាបឆ់ា� េំនះ និង

ឆា� មំុន។ ពត័ម៌ានស�ីពីករផាតទ់តរ់បស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗមនិ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

េទេលកែលងែតចំេពះធនាគារសម។ី 

្របករ ២៥.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

្របករ ២៦.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ្រត�វ

អនុវត�នូវខ�ឹមសរៃន្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 
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្របករ ២៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៤ ែខក��   ឆា� ២ំ០០០ 
េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្រគាផាតទ់តម់និ្រត�វបាន្របកសបិទេទេលកែលងែតគណនីទងំអស់ ្រត�វបានចុះឥណពន�ជាស� ពរ

េនៃថ�ផាតទ់តេ់នាះ។ 

២. ក�ុងករណីកំហុស្រត�វបាន្របកសក�ុង្រគាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេធ�និយត័កម� (Unwind)

នូវករទូទត ់ េពលគឺចុះប��� សនូវឥណទន ែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារទទួលចំេពះមូលប្បទន- 

ប្័រតរបស់ខ�ួនែដលយកេទឱ្យសភាផាតទ់ត ់ និងចុះប��� សនូវឥណពន� ចំេពះមលូប្បទនប្័រត 

ែដលបានយកេដយធនាគារដៃទ េហយគណនាជាថ�ីនូវស� នភាពសុទ�របស់សមាជិកទំងំអស់ 

្រសបតមេនាះ។ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំគំរជូាថ�ីេដម្បឆី�ុះប�� ំងនូវស� នភាពថ�ីរបស់សមាជិក 

ទងំអស់។ ធនាគារមានកំហុសនឹងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួក�ុងករផាតទ់តេ់ឡយ។ 

្របករ ១៩.- ្រពំែដនៃនករទទលួខសុ្រត�វ (Limited of Liability) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិទទលួខុស្រត�វ និងមនិទទួលសងេឡយក�ុងករណីែដលសមាជិកមានករខត

បងក់�ុងទំនាកទ់នំងជាមយួសមាជិកសភាផាតទ់តេ់លកែលងែតក�ុងករណីៃនករេធ�ស្របែហស និងករ

ដឹកនាមំនិ្រតមឹ្រត�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផា� ល់។ ករតវ៉ទងំអស់អពំីករែបងែចកមនិ្រតមឹ្រត�វករ

បង�ិលវញិមនិទនេ់ពល ករខកខនមនិបានបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រត កំហុសរបស់សមាជិក។ល។ 

្រត�វែតេដះ្រសយេដយផា� ល់រវងអ�កចូលរមួទងំអស់ េលកែលងែតសមាជិកទងំេនាះយល់្រពមេ្រប
្របាស់ប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បកីត្់រត្របតបិត�ិករ។ ប៉ុែន� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វទទលួ

ខុស្រត�វេទនឹងខ�ឹមសរនិងលក�ខណ� ៃនបទប�� ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនផា� ល់ ែដលបាន

ប��ូលេដម្បផីាតទ់តន់ងិទូទតត់មរេបៀបដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទេទៀត។ 

ជំពូកទ៦ី 

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ២០.- អសយដ� នស្រមាបក់រជូនដណឹំង (Address for notices) 

១. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរេទសភាផាតទ់តដូ់ចែដលត្រម�វេដយបទប�� ្រត�វែតប�� ក់

អសយដ� នដូចតេទេនះ៖ 

 ្របធាន 

 សភាផាតទ់តៃ់នមូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 ២២-២៤ មហវថិី្រពះនេរត�ម 

 ្របអបសំ់បុ្រត២៥ 

 ភ�េំពញ កម�ុជា 
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២. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងសមាជិក ែដលត្រម�វេដយបទប�� េនះ្រត�វប��ូ នេទ

អសយដ� នែដលសមាជិកបានចង�ុលបង� ញជាេរៀងរល់េពល។ ករប�� កពី់អសយដ� នសម្រសប

នឹង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព ចបពី់េពលបានទទួល ឬេនេពលផុតកំណតៃ់នេពលេវលែដលបានកំណតព់ី
មុនមក ក�ុងករណីេនះករជូនដំណឹងជាមុនគឺជាករចបំាច។់ 

្របករ ២១.- តណំាងទទលួសិទ� ិ(Authorized representatives) 

 សមាជិក្រត�វផ�ល់តរងៃនតណំាងទទួលសិទ�ិទងំអស់ េដយមានគំរហូត�េលខ្រគបគ់ា� ប��ូ នេទ

អសយដ� នដូចមានែចងក�ុង្របករ២០ ខងេល។ 

្របករ ២២.- ច្បោបស់្រមាប្់រគប្់រគង (Governing Law) 

 ្របតិបត�ិករែដលស�ិតេនេ្រកមបទប�� េនះ្រត�វែតអនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជានិង

បទប�� េផ្សងេទៀតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលបានផ្សព�ផ្សោយឱ្យអនុវត�នូវ្រគបក់រណី។ 

្របករ ២៣.- លក�ខណ� ភាពអសន� (Emergency Condition) 

 ករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករផាតទ់ត្់របចៃំថ�អច្រត�វពន្យោរេពលេពញមយួៃថ�េធ�ករ ឬអច្រត�វេលកេទៃថ�

បនា� បក់�ុងករណីែដលសមាជិកមិនមានលទ�ភាពអចចូលរមួបានេដយសរែតមានភាពអសន�ដូចជា 

អកសធាតុ ករដចច់រន�អគ�ិសន ី ទូរគមនាគមន ៍ ករចលចលធំៗក�ុងទី្រក�ង ឬក�ុង្របេទស។ ក�ុង

កលៈេទសៈេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងផ�ល់ករែណនាជំាកល់កច់ំេពះសមាជិកទងំអស់ទកទ់ង

នឹងនីតិវធិីស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងករផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបង�ិលវញិ។ េទះយ៉ាងណាក�ីសមាជិកនីមយួៗគួរេដះ

្រសយតមលទ�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះកររខំន និង្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងកររក្សោគេ្រមាងករនិងទីកែន�ង

ដំេណ រករេដយមានសមា� រៈបរកិ� រចបំាចេ់ដម្បបីន�្របតិបត�ិករស្រមាបរ់យៈេពលបនា� ន់ៗ ។ 

្របករ ២៤.- អពំសី�ិត ិ(Statistics) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយនូវស�ិតិ្របចែំខស�ីពីចំននួនិងទឹក្របាកៃ់នមូលប្បទន

ប័្រតែដលបានផាត់ទត់្របចំៃថ�េពញមួយែខេដយប��ូ លព័ត៌មានស�ីពីមូលប្បទនប័្រតបង�ិលវញិ 

(មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត)់។ លំដបលំ់េដយៃនស�ិតិ្រត�វេ្រប�បេធៀបមធ្យម្របចែំខស្រមាបឆ់ា� េំនះ និង

ឆា� មំុន។ ពត័ម៌ានស�ីពីករផាតទ់តរ់បស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗមនិ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

េទេលកែលងែតចំេពះធនាគារសម។ី 

្របករ ២៥.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

្របករ ២៦.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ្រត�វ

អនុវត�នូវខ�ឹមសរៃន្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 
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២. ករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សររវងសមាជិក ែដលត្រម�វេដយបទប�� េនះ្រត�វប��ូ នេទ

អសយដ� នែដលសមាជិកបានចង�ុលបង� ញជាេរៀងរល់េពល។ ករប�� កពី់អសយដ� នសម្រសប

នឹង្រត�វមាន្របសិទ�ភាព ចបពី់េពលបានទទួល ឬេនេពលផុតកំណតៃ់នេពលេវលែដលបានកំណតព់ី
មុនមក ក�ុងករណីេនះករជូនដំណឹងជាមុនគឺជាករចបំាច។់ 

្របករ ២១.- តណំាងទទលួសិទ� ិ(Authorized representatives) 

 សមាជិក្រត�វផ�ល់តរងៃនតណំាងទទួលសិទ�ិទងំអស់ េដយមានគំរហូត�េលខ្រគបគ់ា� ប��ូ នេទ

អសយដ� នដូចមានែចងក�ុង្របករ២០ ខងេល។ 

្របករ ២២.- ច្បោបស់្រមាប្់រគប្់រគង (Governing Law) 

 ្របតិបត�ិករែដលស�ិតេនេ្រកមបទប�� េនះ្រត�វែតអនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជានិង

បទប�� េផ្សងេទៀតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែដលបានផ្សព�ផ្សោយឱ្យអនុវត�នូវ្រគបក់រណី។ 

្របករ ២៣.- លក�ខណ� ភាពអសន� (Emergency Condition) 

 ករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករផាតទ់ត្់របចៃំថ�អច្រត�វពន្យោរេពលេពញមយួៃថ�េធ�ករ ឬអច្រត�វេលកេទៃថ�

បនា� បក់�ុងករណីែដលសមាជិកមិនមានលទ�ភាពអចចូលរមួបានេដយសរែតមានភាពអសន�ដូចជា 

អកសធាតុ ករដចច់រន�អគ�ិសន ី ទូរគមនាគមន ៍ ករចលចលធំៗក�ុងទី្រក�ង ឬក�ុង្របេទស។ ក�ុង

កលៈេទសៈេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងផ�ល់ករែណនាជំាកល់កច់ំេពះសមាជិកទងំអស់ទកទ់ង

នឹងនីតិវធិីស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងករផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបង�ិលវញិ។ េទះយ៉ាងណាក�ីសមាជិកនីមយួៗគួរេដះ

្រសយតមលទ�ភាពរបស់ខ�ួនចំេពះកររខំន និង្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងកររក្សោគេ្រមាងករនិងទីកែន�ង

ដំេណ រករេដយមានសមា� រៈបរកិ� រចបំាចេ់ដម្បបីន�្របតិបត�ិករស្រមាបរ់យៈេពលបនា� ន់ៗ ។ 

្របករ ២៤.- អពំសី�ិត ិ(Statistics) 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយនូវស�ិតិ្របចែំខស�ីពីចំននួនិងទឹក្របាកៃ់នមូលប្បទន

ប័្រតែដលបានផាត់ទត់្របចំៃថ�េពញមួយែខេដយប��ូ លព័ត៌មានស�ីពីមូលប្បទនប័្រតបង�ិលវញិ 

(មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត)់។ លំដបលំ់េដយៃនស�ិតិ្រត�វេ្រប�បេធៀបមធ្យម្របចែំខស្រមាបឆ់ា� េំនះ និង

ឆា� មំុន។ ពត័ម៌ានស�ីពីករផាតទ់តរ់បស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗមនិ្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈ

េទេលកែលងែតចំេពះធនាគារសម។ី 

្របករ ២៥.- 

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានរិករណ៍។ 

្របករ ២៦.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិ្រត�វ

អនុវត�នូវខ�ឹមសរៃន្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួនឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

840

្របករ ២៧.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៤ ែខក��   ឆា� ២ំ០០០ 
េទសភបិាល 

ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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862

                                                                                           ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ឧបសម�ន័� ១-ខ      ជាតិ  សសនា   ្រពះមហក្ស្រត 

 

ធនាគារ.......................................................  

 សូមឧេទ�សនាមនូវេឈ� ះនិងគំរហូត�េលខរបស់េលក-េលក្រសីក�ុងធនាគារេយងខ�ុ ំែដលមានសិទ�ិចុះ

ហត�េលខជាផ�ូវករេលលិខិតយុត�ិករ និងសំបុ្រតស� មផាតទ់តរ់បស់ធនាគារេយងខ�ុ ំេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េដម្បបីេ្រមករងរផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�េំពញ។ 

ក/-គណៈកមា� ធិករសភាផាតទ់ត៖់ 

 នាយកធនាគារ 

 េឈ� ះ....................................... 

  

 តំណាងទទលួសិទ�ិ 

 ឋនៈ...................................... 

 េឈ� ះ....................................... 

  

ខ/-តំណាងចូលរមួ្រគាផាតទ់ត ់(វត�មានចបំាច ់១របូ) 

 តំណាង 

 ឋនៈ......................................... 

 េឈ� ះ....................................... 

  

 តំណាងទទលួសិទ�ិ 

 ឋនៈ...................................... 

 េឈ� ះ....................................... 

  

 េពលែដលេលក-េលក្រសីខងេលមានករផា� ស់ប�ូរភារកិច� េយងខ�ុ ំនឹងឧេទ�សនាមនិងគំរហូត�េលខ

ជាថ�ីេឡងវញិ។ 

 គំរហូត�េលខេនះមាន្របសិទ�ភាពេ្រប្របាស់ចប ់

 ពីៃថ�ទ.ី..................ដល់............................  ភ�េំពញ, ៃថ�ទី........ែខ............ឆា� ២ំ០០ 

 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី.......ែខ...........ឆា� ២ំ០០     ហត�េលខ 

 ្របធានសភាផាតទ់ត ់

843

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ជាតិ  សសនា       ្រពះមហក្ស្រត 

ពក្យសុចំលូជាសមាជកិសភាផាតទ់ត ់

េឈ� ះអ�កសំុ :.......................................................................................................................... 

ឋនៈ :.................................................................................................................................... 

អសយដ� ន :.......................................................................................................................... 

អសយដ� នៃ្របសណីយ ៍:......................................................................................................... 

ទូរស័ព� :................................................................................................................................. 

ជូនចេំពះេលក្របធានសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទ្ីរក�ងភ�េំពញ 

េ្រកយពីបានែស�ងយល់្របកសស�ីពីសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិេលខ......

ចុះៃថ�ទ.ី........ែខ........ឆា� .ំ.........និងេដម្បសី្រម�លដល់ករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតរវងធនាគារេយងខ�ុ ំ និង

ធនាគារដៃទេទៀតក�ុងទី្រក�ងភ�េំពញ។ 

េយងខ�ុ ំសំុេស�េលក្របធានសភាផាតទ់តេ់មត� ពិនតិ្យ និងសេ្រមចឱ្យធនាគារេយងខ�ុ ំបានចូលជា

សមាជិកៃនសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិេដយអនុេ្រគាះ។ 

 សូមជូនភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

- ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� េធ�អជីវកម�ធនាគារ  ១ច្បោប ់

- លិខិតឧេទ�សនាមនិងគំរហូត�េលខ    ៣ច្បោប ់

េយងខ�ុ ំសន្យោថានងឹេគារពអនុវត�នូវខ�ឹមសរ្របកសខងេលេដយមុងឺម៉ាត។់ 

 សូមេលក្របធានទទួលនូវករេគារពដេ៏ស� ះស�័្រគពីេយងខ�ុ ំ។ 

                                                                           ភ�េំពញ, ៃថ�ទី……….ែខ……….ឆា� ២ំ០០ 

ហត�េលខ 
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863

                                                                                           ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ឧបសម�ន័� ១-ខ      ជាតិ  សសនា   ្រពះមហក្ស្រត 

 

ធនាគារ.......................................................  

 សូមឧេទ�សនាមនូវេឈ� ះនិងគំរហូត�េលខរបស់េលក-េលក្រសីក�ុងធនាគារេយងខ�ុ ំែដលមានសិទ�ិចុះ

ហត�េលខជាផ�ូវករេលលិខិតយុត�ិករ និងសំបុ្រតស� មផាតទ់តរ់បស់ធនាគារេយងខ�ុ ំេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េដម្បបីេ្រមករងរផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�េំពញ។ 

ក/-គណៈកមា� ធិករសភាផាតទ់ត៖់ 

 នាយកធនាគារ 

 េឈ� ះ....................................... 

  

 តំណាងទទលួសិទ�ិ 

 ឋនៈ...................................... 

 េឈ� ះ....................................... 

  

ខ/-តំណាងចូលរមួ្រគាផាតទ់ត ់(វត�មានចបំាច ់១របូ) 

 តំណាង 

 ឋនៈ......................................... 

 េឈ� ះ....................................... 

  

 តំណាងទទលួសិទ�ិ 

 ឋនៈ...................................... 

 េឈ� ះ....................................... 

  

 េពលែដលេលក-េលក្រសីខងេលមានករផា� ស់ប�ូរភារកិច� េយងខ�ុ ំនឹងឧេទ�សនាមនិងគំរហូត�េលខ

ជាថ�ីេឡងវញិ។ 

 គំរហូត�េលខេនះមាន្របសិទ�ភាពេ្រប្របាស់ចប ់

 ពីៃថ�ទ.ី..................ដល់............................  ភ�េំពញ, ៃថ�ទី........ែខ............ឆា� ២ំ០០ 

 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី.......ែខ...........ឆា� ២ំ០០     ហត�េលខ 

 ្របធានសភាផាតទ់ត ់

843

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ជាតិ  សសនា       ្រពះមហក្ស្រត 

ពក្យសុចំលូជាសមាជកិសភាផាតទ់ត ់

េឈ� ះអ�កសំុ :.......................................................................................................................... 

ឋនៈ :.................................................................................................................................... 

អសយដ� ន :.......................................................................................................................... 

អសយដ� នៃ្របសណីយ ៍:......................................................................................................... 

ទូរស័ព� :................................................................................................................................. 

ជូនចេំពះេលក្របធានសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទ្ីរក�ងភ�េំពញ 

េ្រកយពីបានែស�ងយល់្របកសស�ីពីសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិេលខ......

ចុះៃថ�ទ.ី........ែខ........ឆា� .ំ.........និងេដម្បសី្រម�លដល់ករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតរវងធនាគារេយងខ�ុ ំ និង

ធនាគារដៃទេទៀតក�ុងទី្រក�ងភ�េំពញ។ 

េយងខ�ុ ំសំុេស�េលក្របធានសភាផាតទ់តេ់មត� ពិនតិ្យ និងសេ្រមចឱ្យធនាគារេយងខ�ុ ំបានចូលជា

សមាជិកៃនសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិេដយអនុេ្រគាះ។ 

 សូមជូនភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

- ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� េធ�អជីវកម�ធនាគារ  ១ច្បោប ់

- លិខិតឧេទ�សនាមនិងគំរហូត�េលខ    ៣ច្បោប ់

េយងខ�ុ ំសន្យោថានឹងេគារពអនុវត�នូវខ�ឹមសរ្របកសខងេលេដយមុងឺម៉ាត។់ 

 សូមេលក្របធានទទួលនូវករេគារពដេ៏ស� ះស�័្រគពីេយងខ�ុ ំ។ 

                                                                           ភ�េំពញ, ៃថ�ទី……….ែខ……….ឆា� ២ំ០០ 

ហត�េលខ 
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864

ឧបសម�ន័� ២ (១) 

ប��រីយនាមសមាជកិសភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជាដលុ� រអេមរកិ 
 

េលខេរៀង េឈ� ះធនាគារ អក្សរសមា� ល ់ េលខអត�ស�� ណ 

១    

២    

៣    

៤    

៥    

៦    

៧    

៨    

៩    

១០    

១១    

១២    

១៣    

១៤    

១៥    

១៦    

១៧    

១៨    

១៩    

២០    

 

 

(១ )  ប�� ីរយនាមសមាជិកេនះនឹង្រត�វបានកត់្រតែតធនាគារែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានយល់្រពមឱ្យចូលជាសមាជិកសភាផាត់ទត់។ 

844

ឧបសម�ន័� ៣ 

 មូលេហតុែដលបាន្រពមេ្រព�ងស្រមាបក់របង�ិលវញិនូវមលូប្បទនប្័រត 

 ១- សំវធិានវត�ុគា� នឬមនិ្រគប្់រគាន ់

 ២- សំវធិានវត�ុមនិទនប់ានជ្រមះ 

 ៣- ប�្ឈបក់រទូទត ់

 ៤- បុេរបរេិច�ទនិងកលបរេិច�ទមនិ្រតឹម្រត�វ 

 ៥- ហួសកលបរេិច�ទ (េលសពី៦ែខ) 

 ៦- ចំនួនជាអក្សរនិងជាេលខខុសគា�  

 ៧- ខ�ះចនំួនទកឹ្របាកជ់ាអក្សរ 

 ៨- ហត�េលខរបស់បហរក័ខុសពីគំរហូត�េលខ 

 ៩- ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ 

 ១០- ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ចេំពះករផា� ស់ប�ូរ 

 ១១- មនិេចញផ្សោយតមគំរធូនាគារ 

 ១២- មូលប្បទនប្័រតេខ�ចខ� ី

 ១៣- គណនី្រត�វបានបិទ 

 ១៤- គា� នគណន ី

 ១៥- បហរក័ទទួលមរណៈភាព 

 ១៦- បហរក័ធនក្សយ័្រត�វជ្រមះប�� ី 

 ១៧- ខ�ះ្រតរបស់បហរក័ (ក�ុងករណីែដលមានែចងក�ុងគំរហូត�េលខ) 

 ១៨- គណនឃីាតទុ់ក 
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865

ឧបសម�ន័� ២ (១) 

ប��រីយនាមសមាជកិសភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជាដលុ� រអេមរកិ 
 

េលខេរៀង េឈ� ះធនាគារ អក្សរសមា� ល ់ េលខអត�ស�� ណ 

១    

២    

៣    

៤    

៥    

៦    

៧    

៨    

៩    

១០    

១១    

១២    

១៣    

១៤    

១៥    

១៦    

១៧    

១៨    

១៩    

២០    

 

 

(១ )  ប�� ីរយនាមសមាជិកេនះនឹង្រត�វបានកត់្រតែតធនាគារែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានយល់្រពមឱ្យចូលជាសមាជិកសភាផាត់ទត់។ 

844

ឧបសម�ន័� ៣ 

 មូលេហតុែដលបាន្រពមេ្រព�ងស្រមាបក់របង�ិលវញិនូវមលូប្បទនប្័រត 

 ១- សំវធិានវត�ុគា� នឬមនិ្រគប្់រគាន ់

 ២- សំវធិានវត�ុមនិទនប់ានជ្រមះ 

 ៣- ប�្ឈបក់រទូទត ់

 ៤- បុេរបរេិច�ទនិងកលបរេិច�ទមនិ្រតឹម្រត�វ 

 ៥- ហួសកលបរេិច�ទ (េលសពី៦ែខ) 

 ៦- ចំនួនជាអក្សរនិងជាេលខខុសគា�  

 ៧- ខ�ះចនំួនទកឹ្របាកជ់ាអក្សរ 

 ៨- ហត�េលខរបស់បហរក័ខុសពីគំរហូត�េលខ 

 ៩- ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ 

 ១០- ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ចេំពះករផា� ស់ប�ូរ 

 ១១- មនិេចញផ្សោយតមគំរធូនាគារ 

 ១២- មូលប្បទនប្័រតេខ�ចខ� ី

 ១៣- គណនី្រត�វបានបិទ 

 ១៤- គា� នគណន ី

 ១៥- បហរក័ទទួលមរណៈភាព 

 ១៦- បហរក័ធនក្សយ័្រត�វជ្រមះប�� ី 

 ១៧- ខ�ះ្រតរបស់បហរក័ (ក�ុងករណីែដលមានែចងក�ុងគំរហូត�េលខ) 

 ១៨- គណនឃីាតទុ់ក 
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866

ឧបសម�ន័�៤     គំរ ូPPC001:     កត្់រតមូលប្បទនប្័រតរបស់ធនាគារនីមយួៗ្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់

សភាផាត់ទតម់ូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយធនាគារ....................................................ចំេពះធនាគារ............................. 

ៃថ�ទី............................................ 

  មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាដុល� រ   មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំននួទឹក្របាកជ់ាដុល� រ 
1     35     
2     36     
3     37     
4     38     
5     39     
6     40     
7     41     
8     42     
9     43     
10     44     
11     45     
12     46     
13     47     
14     48     
15     49     
16     50     
17     51     
18     52     
19     53     
20     54     
21     បូកសរុបមូលប្បទនប្័រតថ� ី  

 22     
23     មូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ 

 24     
25     

 មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាដុល� រ 26     

27     1     
28     2     
29     3     
30     4     
31     5     
32     6    
33     7    
34     8    

  សរុប   សរុបមូលប្បទនប្័រតបង�លិវញិ   
  

    សរុបមូលប្បទនប្័រតថ�ី នងិមូលប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងសភាផាតទ់ត ់

ហត�េលខ................................. 

 

846

សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

ស្រមងម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិមនិអចទូទតប់ាន 

មូលប្បទនប័្រតៃន្រគាផាតទ់ត់ ៃថ�ទី........................................ 

ពីធនាគារ........................................................................... 

ចំេពះធនាគារ..................................................................... 

ស្រមាប់្រគាផាតទ់ត់ៃថ�ទី........................................................ 

 

េលខេរៀង មូលប្បទនប័្រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាដុល� រអេមរកិ 

   

                                       សរុបៈ  

 

មូលប្បទនប្័រតទងំេនះនឹង្រត�វបានរយរបក់�ុងគំរ ូPPC001ៃន្រគាផាតទ់តៃ់ថ�ទី.............................. 

ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតមនិអចទូទត ់្រត�វបង�ិលវញិ។ 

ហត�េលខ˝ធនាគារ្របគល់˝................................. 

ហត�េលខ˝ធនាគារទទលួ˝.................................. 
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867

ឧបសម�ន័�៤     គំរូ PPC001:     កត្់រតមូលប្បទនប្័រតរបស់ធនាគារនីមយួៗ្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់

សភាផាត់ទតម់ូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយធនាគារ....................................................ចំេពះធនាគារ............................. 

ៃថ�ទី............................................ 

  មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាដុល� រ   មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំននួទឹក្របាកជ់ាដុល� រ 
1     35     
2     36     
3     37     
4     38     
5     39     
6     40     
7     41     
8     42     
9     43     
10     44     
11     45     
12     46     
13     47     
14     48     
15     49     
16     50     
17     51     
18     52     
19     53     
20     54     
21     បូកសរុបមូលប្បទនប្័រតថ� ី  

 22     
23     មូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ 

 24     
25     

 មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាដុល� រ 26     

27     1     
28     2     
29     3     
30     4     
31     5     
32     6    
33     7    
34     8    

  សរុប   សរុបមូលប្បទនប្័រតបង�លិវញិ   
  

    សរុបមូលប្បទនប្័រតថ�ី នងិមូលប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងសភាផាតទ់ត ់

ហត�េលខ................................. 

 

846

សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

ស្រមងម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិមនិអចទូទតប់ាន 

មូលប្បទនប័្រតៃន្រគាផាតទ់ត់ ៃថ�ទី........................................ 

ពីធនាគារ........................................................................... 

ចំេពះធនាគារ..................................................................... 

ស្រមាប់្រគាផាតទ់ត់ៃថ�ទី........................................................ 

 

េលខេរៀង មូលប្បទនប័្រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាដុល� រអេមរកិ 

   

                                       សរុបៈ  

 

មូលប្បទនប្័រតទងំេនះនឹង្រត�វបានរយរបក់�ុងគំរ ូPPC001ៃន្រគាផាតទ់តៃ់ថ�ទី.............................. 

ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតមនិអចទូទត ់្រត�វបង�ិលវញិ។ 

ហត�េលខ˝ធនាគារ្របគល់˝................................. 

ហត�េលខ˝ធនាគារទទលួ˝.................................. 
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868

គំរូ PPC002 :កត្់រតសេង�បតមធនាគារនូវមូលប្បទនប័្រតបាន្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត់ 

សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

មូលប្បទនប័្រត្របគល់េដយ.................................... ˝េឈ� ះធនាគារ˝ ឥណពន�គណនី:........................ 

េន............. ˝េម៉ាង˝ នា្រគាផាតទ់ត.់......................... ˝កលបរេិច�ទ˝ ឥណទនគណនី:........................ 

 

ល.រ 

េលខសមា� ល់  

ធនាគារ 

 

ធនាគារ 

មូលប្បទនប័្រត្របគល់ 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វទទួល˝ 

 

ចំនួន 

មូលប្បទនប័្រតទទួល 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វសងធនាគារដៃទ˝ 

 

ចំនួន 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16 

 

      

                       សរុបៈ     

 ហត�េលខ............................ ˝ធនាគារ្របគល់ឬទទួល˝ 

                                                              ហត�េលខ.............................. ˝ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា˝ 

 

 

848

គំរូ PPC003: កត្់រតនូវលទ�ផលផាតទ់ត់សរុបតមធនាគារនីមយួៗ 

សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

េន............. ˝េម៉ាង˝ នា្រគាផាតទ់ត.់......................... ˝កលបរេិច�ទ˝ 

 

ល.រ 

េលខសមា� ល់ 

ធនាគារ 

 

ធនាគារ 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វសងធនាគារដៃទ ˝  

ចំនួន 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វទទួលពីធនាគារដៃទ ˝  

ចំនួន 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16 

 

      

 សរុបៈ     

ហត�េលខ.............................. ˝ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា˝ 
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869

គំរូ PPC002 :កត្់រតសេង�បតមធនាគារនូវមូលប្បទនប័្រតបាន្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត់ 

សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

មូលប្បទនប័្រត្របគល់េដយ.................................... ˝េឈ� ះធនាគារ˝ ឥណពន�គណនី:........................ 

េន............. ˝េម៉ាង˝ នា្រគាផាតទ់ត.់......................... ˝កលបរេិច�ទ˝ ឥណទនគណនី:........................ 

 

ល.រ 

េលខសមា� ល់  

ធនាគារ 

 

ធនាគារ 

មូលប្បទនប័្រត្របគល់ 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វទទួល˝ 

 

ចំនួន 

មូលប្បទនប័្រតទទួល 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វសងធនាគារដៃទ˝ 

 

ចំនួន 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16 

 

      

                       សរុបៈ     

 ហត�េលខ............................ ˝ធនាគារ្របគល់ឬទទួល˝ 

                                                              ហត�េលខ.............................. ˝ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា˝ 
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គំរូ PPC003: កត្់រតនូវលទ�ផលផាតទ់ត់សរុបតមធនាគារនីមយួៗ 

សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

េន............. ˝េម៉ាង˝ នា្រគាផាតទ់ត.់......................... ˝កលបរេិច�ទ˝ 

 

ល.រ 

េលខសមា� ល់ 

ធនាគារ 

 

ធនាគារ 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វសងធនាគារដៃទ ˝  

ចំនួន 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វទទួលពីធនាគារដៃទ ˝  

ចំនួន 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16 

 

      

 សរុបៈ     

ហត�េលខ.............................. ˝ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា˝ 
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គំរូ PPC003: កត្់រតនូវលទ�ផលផាតទ់ត់សរុបតមធនាគារនីមយួៗ 

សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជាដុល� រអេមរកិទី្រក�ងភ�ំេពញ 

េន............. ˝េម៉ាង˝ នា្រគាផាតទ់ត.់......................... ˝កលបរេិច�ទ˝ 

 

ល.រ 

េលខសមា� ល់ 

ធនាគារ 

 

ធនាគារ 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វសងធនាគារដៃទ ˝  

ចំនួន 

˝សំវធិានវត�ុ្រត�វទទួលពីធនាគារដៃទ ˝  

ចំនួន 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16 

 

      

 សរុបៈ     

ហត�េលខ.............................. ˝ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា˝ 
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870

ធ៥-០០-១៧០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

3 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��តិ�ទេូទ 
្របករ ១.- 

ដក់េចញនូវបទប�� សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាក់េរៀល ែដលកំណត់អំពី 

លក�ខណ� ទងំឡាយ ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះករងរទូទត្់របចៃំថ� នូវមូលប្បទនប្័រតក�ុង 

ចំេណាមសមាជិកសភាផាតទ់តេ់លគណនី្របាកប់េ�� របស់ខ�ួន ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា តម្របករជាបន�បនា� បដូ់ចខងេ្រកម។ 

្របករ ២.- អពំសីមាជកិភាព 

១- ធនាគារែដលមានបំណងចូលជាសមាជិកសភាផាត់ទត់ ្រត�វដក់ពក្យេស�សំុតមគំរូក�ុង 

ឧបសម�ន័� ១។ ្របសិនេបមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់ ធនាគារសមនីងឹ្រត�វបានធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា ប��ូ លជាសមាជិកេនៃថ�េធ�ករទីមយួៃនែខបនា� ប។់ សមាជិកៃនសភាផាតទ់ត ់

្រត�វបានរយេឈ� ះក�ុងប�� ីរយនាម ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័� ២។ 

២- ធនាគារែដលមនិែមនជាសមាជិក ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យមានតំណាងក�ុងសភាផាតទ់តជ់ំនសួ 

ខ�ួន េដយធនាគារជាសមាជិក ចំេពះសំណូមពរផាតទ់ត ់និងទូទតម់ូលប្បទនប្័រត ។ ករសំុ 

ឱ្យមានតំណាងេនះ ្រត�វបានយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា

មុន។ 

្របករ ៣.- លក�ណៈសម្បត�ជិាសមាជកិ 

១- ធនាគារែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញអជា� បណ័� ឱ្យ្របកបអជីវកម�អចសំុចូលជាសមាជិក។ 

ែបបបទៃនករេស�សំុរមួមាន៖ 

− ពក្យសំុចូលជាសមាជិកែដលមានចុះហត�េលខនាយកធនាគារ ឬ អ�កែដលទទលួ 

សិទ�ិ្របទន 

− ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� ែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

− លិខិតឧេទ�សនាម និង គំរហូត�េលខ។ 

850

េលសពីេនះេទៀត ធនាគារជាសមាជិក្រត�វ៖ 

− មានគណនីចរន�ជា្របាកេ់រៀល េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

− បងេ់សហុ៊យេសវ តមករកំណតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ធនាគារជាសមាជិក ្រត�វមានទីស� កក់រេធ�្របតបិតិ�ករេនភ�េំពញ។ 

្របករ ៤.- ករបាតប់ងស់មាជកិភាព 

១- ធនាគារែដល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដកហូតអជា� បណ័�  ពុំអចចូលរមួក�ុងសភាផាតទ់ត់

បានេទ ។ 

២- ធនាគារ អចដកខ�ួនេចញេដយស�័្រគចិត�ពីសភាផាតទ់ត ់ឱ្យែតធនាគារេនាះបានេធ�ករស្រមប

ស្រម�ល្រតឹម្រត�វជាមយួនឹងធនាគារមយួេទៀតជាសមាជិក ឱ្យកនក់បម់ូលប្បទនប្័រតេដម្បី
ផាតទ់តជំ់នួសខ�ួន េដយមានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា

មុន។ 

្របករ ៥.- ធនាគារទូទត ់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍្របចៃំថ� អំពីទកឹ្របាកស់របុៃន 

មូលប្បទនប្័រត ែដលសភាផាតទ់តប់ានប��ូ នេទ និងទទួលយក និងគណនាទកឹ្របាកសុ់ទ� 

ែដល្រត�វចុះឥណពន� ឬ ចុះឥណទន គណនចីរន�របស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗ។ 

្របករ ៦.- អពំកីរ្រគប្់រគង 

១- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វេ្រជសតងំ្របធានសភាផាតទ់ត ់ ែដលទទួលបន�ុក្របតិបត�ិករ 

សភាផាតទ់ត។់ ្របធានអច្របគល់ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ និងតមដនមុខងរ្របចៃំថ�េទឱ្យអ�ក 

ដឹកនាផំាតទ់ត។់ ្របធានសភាផាតទ់ត ់ និងអ�កដកឹនាផំាតទ់ត្់រត�វែតជាម�ន�ីធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

២- ករណីេកតមានវវិទរវងតណំាងរបស់ធនាគារសមាជិក ក�ុងេពល្របគល់ ឬទទលួករទទួល 

ករទូទត ់ ឬពកព់ន័�ជាមយួទឹក្របាក្់រត�វទូទត ់ ករសេ្រមចរបស់អ�កដឹកនាផំាតទ់ត ់ អច្រត�វ 

ទទួលយកជាបេណា� ះអសន�េដយមានទិដ� កររបស់្របធានសភាផាតទ់ត។់ ក�ុងករណីេន 

បន�មានករជំទស់េ្រកយករសេ្រមច ករេដះ្រសយ្រត�វេធ�េដយផា� ល់រវងធនាគារែដលពក់

ពន័�។ 
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871

ធ៥-០០-១៧០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពី ី

សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

3 
ជំពូកទី ១ 

បទប្ប��តិ�ទេូទ 
្របករ ១.- 

ដក់េចញនូវបទប�� សភាផាត់ទត់មូលប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាក់េរៀល ែដលកំណត់អំពី 

លក�ខណ� ទងំឡាយ ស្រមាបអ់នុវត�ចំេពះករងរទូទត្់របចៃំថ� នូវមូលប្បទនប្័រតក�ុង 

ចំេណាមសមាជិកសភាផាតទ់តេ់លគណនី្របាកប់េ�� របស់ខ�ួន ែដលបានេបកេនធនាគារជាតិ 

ៃនកម�ុជា តម្របករជាបន�បនា� បដូ់ចខងេ្រកម។ 

្របករ ២.- អពំសីមាជកិភាព 

១- ធនាគារែដលមានបំណងចូលជាសមាជិកសភាផាត់ទត់ ្រត�វដក់ពក្យេស�សំុតមគំរូក�ុង 

ឧបសម�ន័� ១។ ្របសិនេបមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប្់រគាន ់ ធនាគារសមនីងឹ្រត�វបានធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជា ប��ូ លជាសមាជិកេនៃថ�េធ�ករទីមយួៃនែខបនា� ប។់ សមាជិកៃនសភាផាតទ់ត ់

្រត�វបានរយេឈ� ះក�ុងប�� ីរយនាម ដូចមានក�ុងឧបសម�ន័� ២។ 

២- ធនាគារែដលមនិែមនជាសមាជិក ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យមានតំណាងក�ុងសភាផាតទ់តជ់ំនសួ 

ខ�ួន េដយធនាគារជាសមាជិក ចំេពះសំណូមពរផាតទ់ត ់និងទូទតម់ូលប្បទនប្័រត ។ ករសំុ 

ឱ្យមានតំណាងេនះ ្រត�វបានយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា

មុន។ 

្របករ ៣.- លក�ណៈសម្បត�ជិាសមាជកិ 

១- ធនាគារែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេចញអជា� បណ័� ឱ្យ្របកបអជីវកម�អចសំុចូលជាសមាជិក។ 

ែបបបទៃនករេស�សំុរមួមាន៖ 

− ពក្យសំុចូលជាសមាជិកែដលមានចុះហត�េលខនាយកធនាគារ ឬ អ�កែដលទទលួ 

សិទ�ិ្របទន 

− ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� ែដលេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

− លិខិតឧេទ�សនាម និង គំរហូត�េលខ។ 
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េលសពីេនះេទៀត ធនាគារជាសមាជិក្រត�វ៖ 

− មានគណនីចរន�ជា្របាកេ់រៀល េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

− បងេ់សហុ៊យេសវ តមករកំណតរ់បស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២- ធនាគារជាសមាជិក ្រត�វមានទីស� កក់រេធ�្របតបិតិ�ករេនភ�េំពញ។ 

្របករ ៤.- ករបាតប់ងស់មាជកិភាព 

១- ធនាគារែដល្រត�វបានធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដកហូតអជា� បណ័�  ពុំអចចូលរមួក�ុងសភាផាតទ់ត់

បានេទ ។ 

២- ធនាគារ អចដកខ�ួនេចញេដយស�័្រគចិត�ពីសភាផាតទ់ត ់ឱ្យែតធនាគារេនាះបានេធ�ករស្រមប

ស្រម�ល្រតឹម្រត�វជាមយួនឹងធនាគារមយួេទៀតជាសមាជិក ឱ្យកនក់បម់ូលប្បទនប្័រតេដម្បី
ផាតទ់តជំ់នួសខ�ួន េដយមានករយល់្រពមជាលយលក�ណ៍អក្សរពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជា

មុន។ 

្របករ ៥.- ធនាគារទូទត ់

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទួលខុស្រត�វក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍្របចៃំថ� អំពីទកឹ្របាកស់របុៃន 

មូលប្បទនប្័រត ែដលសភាផាតទ់តប់ានប��ូ នេទ និងទទួលយក និងគណនាទកឹ្របាកសុ់ទ� 

ែដល្រត�វចុះឥណពន� ឬ ចុះឥណទន គណនចីរន�របស់ធនាគារសមាជិកនីមយួៗ។ 

្របករ ៦.- អពំកីរ្រគប្់រគង 

១- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វេ្រជសតងំ្របធានសភាផាតទ់ត ់ ែដលទទួលបន�ុក្របតិបត�ិករ 

សភាផាតទ់ត។់ ្របធានអច្របគល់ភារកិច�្រត�តពិនិត្យ និងតមដនមុខងរ្របចៃំថ�េទឱ្យអ�ក 

ដឹកនាផំាតទ់ត។់ ្របធានសភាផាតទ់ត ់ និងអ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វែតជាម�ន�ីធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

២- ករណីេកតមានវវិទរវងតណំាងរបស់ធនាគារសមាជិក ក�ុងេពល្របគល់ ឬទទលួករទទួល 

ករទូទត ់ ឬពកព់ន័�ជាមយួទឹក្របាក្់រត�វទូទត ់ ករសេ្រមចរបស់អ�កដឹកនាផំាតទ់ត ់ អច្រត�វ 

ទទួលយកជាបេណា� ះអសន�េដយមានទិដ� កររបស់្របធានសភាផាតទ់ត។់ ក�ុងករណីេន 

បន�មានករជំទស់េ្រកយករសេ្រមច ករេដះ្រសយ្រត�វេធ�េដយផា� ល់រវងធនាគារែដលពក់

ពន័�។ 
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២- េរៀបចកំរ្របគល់ឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ 

 សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ  ្រត�វេរៀបចំតរងៃនមូលប្បទនប្័រតជាពីរច្បោប ់ គំរ ូ PPC001 បង� ញនូវ 

ទឹក្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រតនីមយួៗ នងិតៃម�សរបុៃនមលូប្បទនប្័រតែដល្រត�វដក្របាក ់ ( 

Draw o n ) ពីសមាជិកដៃទ។ ឧទហរណ៍ៃនគំរទូងំអស់បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤។ តរងគំរ ូ

PPC001 ្រត�វបានេរៀបចំស្រមាបស់មាជិកនមីយួៗ េដយបង� ញនូវ ៖ 

ក-  ទឹក្របាកសុ់រប និងចំនួនៃនមូលប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេនបណា� ទីស� កក់រភ�េំពញ 

ែដលបានបង� ញដល់សមាជិកទងំេនាះ នងិ 

ខ- មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់បង�ិលវញិ និងមនិអចទទួលយកបាន។  

សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ  ្រត�វ្របគល់ថាសកុំព្ូយទរ័មយួែដលមានផ�ុកនូវតរងៃនគំរ ូPPC001 ។ 

 ៣- ចូលរមួេទៀងទតក់�ុង្រគាផាតទ់ត ់

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វបានយកេទសភាផាតទ់តេ់នេម៉ាងកំណត ់ ឬមនុេម៉ាងកណំតៃ់នៃថ�េធ�ករ 

នីមយួៗ សមាជិកែដលតណំាងរបស់ខ�ួនមកដល់យឺតេ្រកយេពលកំណត្់រគាផាតទ់តេ់លស 

ពី៥នាទ ី អច្រត�វផា� កមនិឱ្យចូលរមួ្រគាផាតទ់តេ់នាះ េដយអ�កដឹកនាផំាតទ់ត។់ សមាជិក 

ែដល្រត�វផា� កមនិឱ្យចូលរមួក�ុង្រគាផាតទ់ត ់ មនិអច្របគល់មូលប្បទនប្័រតេទសមាជិកដៃទ 

េឡយ។ ប៉ុែន� សមាជិកេនាះ្រត�វទទួលយក េហយគណនីរបស់ខ�ួន្រត�វបានចុះឥណពន�នូវ 

មូលប្បទនប្័រតែដលសមាជិកដៃទ្របគល់ឱ្យខ�ួន។ 

៤- អនុ�� តឱ្យចុះឥណពន�គណនចីេំពះមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

 ក�ុងករណីមានករបង�ិលវញិៃនមូលប្បទនប្័រតែដលបានបដិេសធេដយសមាជិកទទលួ 

សមាជិក្របគល់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចុះឥណពន�គណនីចរន�របស់ខ�ួនវញិ។ 

៥- រក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិក្របគល់្រត�វរក្សោទុកនូវករកត្់រតពកព់ន័�ទងំអស់ែដលចបំាច ់ េដម្បបីេង�តេឡងវញិ 

នូវករេផ� ឬករទូទតដ់ចព់ីគា�  ស្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទបង� ញដំបូង។ 

ប៉ុែន� េនះមនិប�� កនូ់វកតព�កិច�េដម្ប្ីរសវ្រជាវ ផ�ល់នូវករទកទ់ងអតិថិជន ឬេដះ្រសយនូវ 

ករទូទតយឺ់តជាងរយៈេពលេនះេទ។ 

ជំពូកទ ី៤ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារទទលួ 

្របករ ១២.- 

ធនាគារទទលួ ្រត�វទទួលយកមូលប្បទនប្័រត ែដលបាន្របគល់ឱ្យខ�ួនេនសភាផាតទ់ត់

េរៀងរល់ៃថ�េដយរមួប��ូ លទងំមូលប្បទនប្័រតមនិទូទតដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ ១១។ មូល 

ប្បទនប្័រត ែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យសមាជិកទទួល កប៏៉ុែន�មនិបានទទួលយកេដយសរែតករមនិ 
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២- េរៀបចកំរ្របគល់ឱ្យបាន្រតមឹ្រត�វ 

 សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ  ្រត�វេរៀបចំតរងៃនមូលប្បទនប្័រតជាពីរច្បោប ់ គំរ ូ PPC001 បង� ញនូវ 

ទឹក្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រតនីមយួៗ នងិតៃម�សរបុៃនមលូប្បទនប្័រតែដល្រត�វដក្របាក ់ ( 

Draw o n ) ពីសមាជិកដៃទ។ ឧទហរណ៍ៃនគំរទូងំអស់បង� ញក�ុងឧបសម�ន័�៤។ តរងគំរ ូ

PPC001 ្រត�វបានេរៀបចំស្រមាបស់មាជិកនមីយួៗ េដយបង� ញនូវ ៖ 

ក-  ទឹក្របាកសុ់រប និងចំនួនៃនមូលប្បទនប្័រតេចញផ្សោយេនបណា� ទីស� កក់រភ�េំពញ 

ែដលបានបង� ញដល់សមាជិកទងំេនាះ នងិ 

ខ- មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់បង�ិលវញិ និងមនិអចទទួលយកបាន។  

សមាជិក្របគល់មា� ក់ៗ  ្រត�វ្របគល់ថាសកុំព្ូយទរ័មយួែដលមានផ�ុកនូវតរងៃនគំរ ូPPC001 ។ 

 ៣- ចូលរមួេទៀងទតក់�ុង្រគាផាតទ់ត ់

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វបានយកេទសភាផាតទ់តេ់នេម៉ាងកំណត ់ ឬមនុេម៉ាងកណំតៃ់នៃថ�េធ�ករ 

នីមយួៗ សមាជិកែដលតណំាងរបស់ខ�ួនមកដល់យឺតេ្រកយេពលកំណត្់រគាផាតទ់តេ់លស 

ពី៥នាទ ី អច្រត�វផា� កមនិឱ្យចូលរមួ្រគាផាតទ់តេ់នាះ េដយអ�កដឹកនាផំាតទ់ត។់ សមាជិក 

ែដល្រត�វផា� កមនិឱ្យចូលរមួក�ុង្រគាផាតទ់ត ់ មនិអច្របគល់មូលប្បទនប្័រតេទសមាជិកដៃទ 

េឡយ។ ប៉ុែន� សមាជិកេនាះ្រត�វទទួលយក េហយគណនីរបស់ខ�ួន្រត�វបានចុះឥណពន�នូវ 

មូលប្បទនប្័រតែដលសមាជិកដៃទ្របគល់ឱ្យខ�ួន។ 

៤- អនុ�� តឱ្យចុះឥណពន�គណនចីេំពះមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

 ក�ុងករណីមានករបង�ិលវញិៃនមូលប្បទនប្័រតែដលបានបដិេសធេដយសមាជិកទទលួ 

សមាជិក្របគល់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចុះឥណពន�គណនីចរន�របស់ខ�ួនវញិ។ 

៥- រក្សោទុកនូវករកត្់រត 

 សមាជិក្របគល់្រត�វរក្សោទុកនូវករកត្់រតពកព់ន័�ទងំអស់ែដលចបំាច ់ េដម្បបីេង�តេឡងវញិ 

នូវករេផ� ឬករទូទតដ់ចព់ីគា�  ស្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទបង� ញដំបូង។ 

ប៉ុែន� េនះមនិប�� កនូ់វកតព�កិច�េដម្ប្ីរសវ្រជាវ ផ�ល់នូវករទកទ់ងអតិថិជន ឬេដះ្រសយនូវ 

ករទូទតយឺ់តជាងរយៈេពលេនះេទ។ 

ជំពូកទ ី៤ 

ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារទទលួ 

្របករ ១២.- 

ធនាគារទទួល ្រត�វទទួលយកមូលប្បទនប្័រត ែដលបាន្របគល់ឱ្យខ�ួនេនសភាផាតទ់ត់

េរៀងរល់ៃថ�េដយរមួប��ូ លទងំមូលប្បទនប្័រតមនិទូទតដូ់ចមានែចងក�ុង្របករ ១១។ មូល 

ប្បទនប្័រត ែដល្រត�វ្របគល់ឱ្យសមាជិកទទួល កប៏៉ុែន�មនិបានទទួលយកេដយសរែតករមនិ 
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បានចូលរមួក�ុង្រគាផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបានផា� កមនិឱ្យចូលរមួ េដយសរករមកដល់យឺតក�ុងៃថ� 

េនាះ ្រត�វចតទុ់កថាបាន្របគល់េនៃថ�េនាះ េដម្បសំីណូមពរទូទតន់ងិបង�ិលវញិទនេ់ពលនូវ 

មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត។់ 

្របករ ១៣.- សមាជិកទទួល្រត�វ ៖ 

 ១- ប�� កនូ់វករយល់្រពមទទលួ (Certify Acceptance) 

សមាជិកទទួល ្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងៃនតរង PPC001 េដម្បទីទួលស� ល់ករ

ទទួលមូលប្បទនប្័រតេនសភាផាតទ់ត ់។ សមាជិកទទលួនីមយួៗ ្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោប់

ចម�ងៃនតរង PPC002 ែដលេរៀបចំេឡងេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទីទលួស� ល់នូវ

ចំនួនទកឹ្របាក្់រត�វចុះឥណពន� ឬ ឥណទនក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនជាលទ�ផលៃន្រគា 

ផាតទ់ត ់។ 

 ២- ទូទតស់ង ឬបង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រត (Settle for or return payment) 

មូលប្បទនប្័រតេនែតជាកម�សិទ�ិរបស់សមាជិក្របគល់រហូតដល់្រត�វបានទូទតស់ង ឬ្រត�វបាន 

បង�ិលវញិ។ សមាជិកទទួលកនក់បម់លូប្បទនប្័រតជាករេផ�ទុក (In T rust) រហូតដល់េគ 

បានទទួលឥណទនពីបហរក័ (Drawer) ៃនមូលប្បទនប្័រត េដយចុះចូលគណនីរបស់ 

អតិថិជនខ�ួន។ សមាជិកទទួល្រត�វមានមូលនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនេន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទតក់តព�កិច�្របចៃំថ�។ 

 ៣- បង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រតមនិទូទត ់(Return unpaid or dishonored payment) 

  ក- បទប្ប��ត�ិទូេទ (General Provision) 

មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់ឬបដិេសធ ្រត�វបានបង�ិលមកវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត។់ 

សមាជិកទទួល ្រត�វប�� កឱ់្យច្បោស់េលមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិនូវមូលេហតុ ែដល

បាន្រពមេ្រព�ងដូចមានរយក�ុងឧបសម�ន័� ៣ និងេឈ� ះរបស់សមាជិកទទួល។ 

  ខ- បង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល (Timely return) 

មូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វបង�លិវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វេធ�ករបង�ិលវញិឱ្យ 

ទនេ់ពល េហយសមាជិកទទួលមនិ្រត�វបានបង�ំឱ្យទទលួខុស្រត�វចំេពះមូលប្បទន-

ប្័រតេនាះេទ ្របសិនេបមូលប្បទនប្័រតេនាះ្រត�វបានបង�លិវញិ មនិយឺតជាងេម៉ាង 
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៣:០០ រេសៀល ៃនៃថ�ផាតទ់ត។់ មូលប្បទនប្័រតមនិ្រត�វបានចតទុ់កថា ទូទត ់

ប��បជ់ាមយួនងឹករសងជំរះ ជាសច្់របាកេ់ទរហូតដល់េ្រកយេពលបិទ្រគាបង�លិវញិ ។ 

  គ- ករទូទតស់្រមាបក់របង�ិលវញិ (Settlement for return) 

សមាជិកទទួល ្រត�វបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទតែ់ដលបានប�� កច់្បោស់ថា

មូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ (Return item) តមគំរសូ�ងដ់រកំណត ់ ។ ចំនួនទឹក្របាក ់

្រត�វបានដកេចញវញិពីក�ុងទឹក្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ស្រមាបស់មាជិកទទួល (គំរ ូPPC001) ។ 

  ឃ- ករផុតកំណតៃ់នសិទ�ិបង�ិលវញិ (Expiration of return privilege) 

មូលប្បទនប្័រតអចមនិទូទត ់ និងបង�ិលវញិបានែតពីរេលកប៉ុេណា� ះ។ មូលប្បទន 

ប្័រតែដលេនែតមនិទូទតប់នា� បពី់ករបដិេសធ (Dishonor) េលកទីពីរ ្រត�វែតដក 

េចញពីបណា� ញៃនសភាផាតទ់ត ់េដយទុកឱ្យេធ�េបឡានិចយ័ ផា� ល់រវងធនាគារែដល

ពកព់ន័�។ 

 ៤- កររក្សោទុកនូវករកត្់រត 

សមាជិកទទួល ្រត�វរក្សោនូវថាសកុំព្ូយទរ័ ឬ្រកដសតរង និងវត�ុសំអងជាកែ់ស�ងេផ្សងេទៀត 

ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករកត្់រតស្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់ស្រមាប់

រយៈេពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទទទួល។ សមាជិកទទួល មនិស�ិតេ្រកមកតព�កិច�េទ ប៉ុែន�

អចជួយ សមាជិក្របគល់ក�ុងករេដះ្រសយត្រម�វករស�ីពី្របតិបត�ិករ ែដលេកតមានេឡង

បនា� បព់ីរយៈេពលរក្សោទុកៃនករកត្់រតចបំាចប់ានផុតកណំត ់។ 

 ៥- ករបង�លិវញិៃនមលូប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងករណីមានកហុំស 

ក�ុងករណីសមាជិកមនិមានមលូនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ស្រមាបក់រទូទត្់របចៃំថ� និង្រត�វបាននាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យធនាគារ្របកសថា មានអសធន 

ភាព ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹង្រត�វជូនដណឹំងដល់សមាជិកដៃទ និងទមទរឱ្យសមាជិកមនិ 

បានទូទតេ់នាះបង�ិលវញិជាបនា� ននូ់វមូលប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងកម�សិទ�ិរបស់ខ�ួនេទឱ្យ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ បនា� បម់ក ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងបង�ិលមូលប្បទនប្័រតេនាះ េទ

ឱ្យសមាជិកែដល្របគល់ពីដបំូងវញិ។ 
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បានចូលរមួក�ុង្រគាផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបានផា� កមនិឱ្យចូលរមួ េដយសរករមកដល់យឺតក�ុងៃថ� 

េនាះ ្រត�វចតទុ់កថាបាន្របគល់េនៃថ�េនាះ េដម្បសំីណូមពរទូទតន់ងិបង�ិលវញិទនេ់ពលនូវ 

មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត។់ 

្របករ ១៣.- សមាជិកទទួល្រត�វ ៖ 

 ១- ប�� កនូ់វករយល់្រពមទទលួ (Certify Acceptance) 

សមាជិកទទួល ្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងៃនតរង PPC001 េដម្បទីទួលស� ល់ករ

ទទួលមូលប្បទនប្័រតេនសភាផាតទ់ត ់។ សមាជិកទទលួនីមយួៗ ្រត�វចុះហត�េលខេលច្បោប់

ចម�ងៃនតរង PPC002 ែដលេរៀបចំេឡងេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទីទលួស� ល់នូវ

ចំនួនទឹក្របាក្់រត�វចុះឥណពន� ឬ ឥណទនក�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនជាលទ�ផលៃន្រគា 

ផាតទ់ត ់។ 

 ២- ទូទតស់ង ឬបង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រត (Settle for or return payment) 

មូលប្បទនប្័រតេនែតជាកម�សិទ�ិរបស់សមាជិក្របគល់រហូតដល់្រត�វបានទូទតស់ង ឬ្រត�វបាន 

បង�ិលវញិ។ សមាជិកទទួលកនក់បម់លូប្បទនប្័រតជាករេផ�ទុក (In T rust) រហូតដល់េគ 

បានទទួលឥណទនពីបហរក័ (Drawer) ៃនមូលប្បទនប្័រត េដយចុះចូលគណនីរបស់ 

អតិថិជនខ�ួន។ សមាជិកទទួល្រត�វមានមលូនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីផាតទ់តរ់បស់ខ�ួនេន 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទតក់តព�កិច�្របចៃំថ�។ 

 ៣- បង�លិវញិនូវមលូប្បទនប្័រតមនិទូទត ់(Return unpaid or dishonored payment) 

  ក- បទប្ប��ត�ិទូេទ (General Provision) 

មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត ់ឬបដិេសធ ្រត�វបានបង�ិលមកវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត។់ 

សមាជិកទទួល ្រត�វប�� កឱ់្យច្បោស់េលមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិនូវមូលេហតុ ែដល

បាន្រពមេ្រព�ងដូចមានរយក�ុងឧបសម�ន័� ៣ និងេឈ� ះរបស់សមាជិកទទួល។ 

  ខ- បង�ិលវញិឱ្យទនេ់ពល (Timely return) 

មូលប្បទនប្័រតែដល្រត�វបង�លិវញិតមរយៈសភាផាតទ់ត ់ ្រត�វេធ�ករបង�ិលវញិឱ្យ 

ទនេ់ពល េហយសមាជិកទទួលមនិ្រត�វបានបង�ំឱ្យទទលួខុស្រត�វចំេពះមូលប្បទន-

ប្័រតេនាះេទ ្របសិនេបមូលប្បទនប្័រតេនាះ្រត�វបានបង�លិវញិ មនិយឺតជាងេម៉ាង 
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៣:០០ រេសៀល ៃនៃថ�ផាតទ់ត។់ មូលប្បទនប្័រតមនិ្រត�វបានចតទុ់កថា ទូទត ់

ប��បជ់ាមយួនងឹករសងជំរះ ជាសច្់របាកេ់ទរហូតដល់េ្រកយេពលបិទ្រគាបង�លិវញិ ។ 

  គ- ករទូទតស់្រមាបក់របង�ិលវញិ (Settlement for return) 

សមាជិកទទួល ្រត�វបង�ិលវញិនូវមូលប្បទនប្័រតមនិទូទតែ់ដលបានប�� កច់្បោស់ថា

មូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ (Return item) តមគំរសូ�ងដ់រកំណត ់ ។ ចំនួនទឹក្របាក ់

្រត�វបានដកេចញវញិពីក�ុងទឹក្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ស្រមាបស់មាជិកទទួល (គំរ ូPPC001) ។ 

  ឃ- ករផុតកំណតៃ់នសិទ�ិបង�ិលវញិ (Expiration of return privilege) 

មូលប្បទនប្័រតអចមនិទូទត ់ និងបង�ិលវញិបានែតពីរេលកប៉េុណា� ះ។ មូលប្បទន 

ប្័រតែដលេនែតមនិទូទតប់នា� បពី់ករបដិេសធ (Dishonor) េលកទីពីរ ្រត�វែតដក 

េចញពីបណា� ញៃនសភាផាតទ់ត ់េដយទុកឱ្យេធ�េបឡានចិយ័ ផា� ល់រវងធនាគារែដល

ពកព់ន័�។ 

 ៤- កររក្សោទុកនូវករកត្់រត 

សមាជិកទទួល ្រត�វរក្សោនូវថាសកុំព្ូយទរ័ ឬ្រកដសតរង និងវត�ុសំអងជាកែ់ស�ងេផ្សងេទៀត 

ែដលចបំាចេ់ដម្បបីេង�តេឡងវញិនូវករកត្់រតស្រមាប្់របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់ស្រមាប់

រយៈេពលមយួឆា� េំ្រកយកលបរេិច�ទទទួល។ សមាជិកទទួល មនិស�ិតេ្រកមកតព�កិច�េទ ប៉ុែន�

អចជួយ សមាជិក្របគល់ក�ុងករេដះ្រសយត្រម�វករស�ីពី្របតិបត�ិករ ែដលេកតមានេឡង

បនា� បព់ីរយៈេពលរក្សោទុកៃនករកត្់រតចបំាចប់ានផុតកណំត ់។ 

 ៥- ករបង�លិវញិៃនមលូប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងករណីមានកហុំស 

ក�ុងករណីសមាជិកមនិមានមលូនិធិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនីចរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

ស្រមាបក់រទូទត្់របចៃំថ� និង្រត�វបាននាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យធនាគារ្របកសថា មានអសធន 

ភាព ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹង្រត�វជូនដំណឹងដល់សមាជិកដៃទ និងទមទរឱ្យសមាជិកមនិ 

បានទូទតេ់នាះបង�ិលវញិជាបនា� ននូ់វមូលប្បទនប្័រតមនិបានកត្់រតក�ុងកម�សិទ�ិរបស់ខ�ួនេទឱ្យ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ បនា� បម់ក ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងបង�ិលមូលប្បទនប្័រតេនាះ េទ

ឱ្យសមាជិកែដល្របគល់ពីដបំូងវញិ។ 
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ជំពូកទ ី៥ 
ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារជាត ិៃនកម�ជុា 

្របករ ១៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាសមាជិកមយួៃនសភាផាតទ់ត ់ ែដលអចទទួល និង្របគល់មូល-

ប្បទនប្័រតដូចគា� នឹងសមាជកិដៃទស្រមាបស់ងឱ្យេគឬទរយកពីេគ។ េលសពីេនះ ធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជាសំរលួដល់្រគាផាតទ់ត ់ និងទូទតគ់ណនីទងំឡាយក�ុងប�� ីរបស់ខ�ួន ែដលបាន 

េបកឱ្យសមាជិកទងំអស់។ 

្របករ ១៥.- ករេរៀបចគំរំ ូ(Preparation of form) 

អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំនូវគំរ ូ PPC002 និង PPC003 េដយឧបករណ៍េអឡិក្រត�និកដូច

ែដលបានបង� ញក�ុងឧបសម�ន័� ៤ េដយប��ូ លក�ុងតរងកិច�ករកុពំ្ូយទរ័របស់សមាជិក (គំរ ូ

PPC001) ពីថាសែដលបានយកមកក�ុង្រគាផាតទ់ត។់ 

្របករ ១៦.- ករទូទត ់(Settlement) 

១- ករទូទតន់ឹង្រត�វបានអនុវត�ចបស់ព�្រគបេ់នៃថ�េធ�ករនីមយួៗ េដយករចុះឥណពន� និងចុះ 

ឥណទន គណនីចរន�របស់សមាជិកែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនេពលែដល 

ចំនួនទកឹ្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រត្របគល់ េលសចំនួនទឹក្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រត 

ទទួល គណនីរបស់សមាជិកនឹង្រត�វចុះឥណទន។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់របុៃន 

មូលប្បទនប្័រតទទួល េលសចំនួនទកឹ្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រត្របគល់ គណនីរបស់សមាជិក 

នឹង្រត�វចុះឥណពន�។ េនេពលែដលអ�កដឹកនាផំាតទ់តព់ិនិត្យេឃញថា គំរទូូទតរ់បស់សភា 

ផាតទ់តម់ានតុល្យភាពេហយេនាះ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងឬ 

តរងេបាះពុម�េចញៃនគំរ ូ PPC002 របស់សមាជិកនមីយួៗ ទុកជា្របកសឥណពន� ឬ 

ឥណទនក�ុងគណនីចរន�របស់សមាជិកេនាះ។ បនា� បម់កអ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វ្របកសថា្រគា

ផាតទ់ត្់រត�វប��ប។់ សមាជិកណាកម៏និអចចកេចញមុនេពល្របកសប��ប្់រគាផាតទ់ត ់

បានេឡយ។ 

២- ក�ុងករណីែដលសមាជិកទទលួ មានមូលនិធិមនិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនចីរន�េដម្បទូីទត ់សមាជិក 

េនាះមានរយៈេពល២េម៉ាងេដម្បសំីរបសំរលួមូលនិធិពធីនាគារេផ្សងមយួេទៀត េដម្បដីក ់

ប��ូ លក�ុងគណនចីរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនះគឺជា្របភពចំបង និងរពំឹងបាន 

ៃនមូលនិធិស្រមាបក់រទូទត។់ 
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្របករ ១៧.- សមតុល្យែដលបានតកំល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (Balance maintained at NBC) 

សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចុះឥណពន�េលគណនីចរន�របស់ពួកេគ 

នូវចំនួនទកឹ្របាកែ់ដលជាលទ�ផលសុទ�ៃនករផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រត និង្រត�វតំកល់មូលនិធ ិ

ក�ុងគណនីចរន�ទងំេនាះឱ្យមាន្រគប្់រគានេ់ដម្បចុីះឥណពន�។ ជាវធិានករ្រប�ង្របយត័� ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យធនាគារសមាជិកតំកល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាននូ់វ្របាកប់េ�� ជារបូិយ-

បណ័� ក�ុងគណនេីផ្សងេដម្បធីានាក�ុងករចុះឥណពន�សុទ�ធំបំផុតែដលេកតមានក�ុង្រតីមាសមុន។ 

្របករ ១៨.- ករទូទតម់និបាន (Failure to settle) 

១- ្របសិនេបសមាជិកមនិផ�ល់នូវករធានាចំេពះកតព�កិច�ចុះឥណពន�របស់ខ�ួន ក�ុងសភាផាត-់ 

ទត ់ ក�ុងរយៈេពលអនុ�� ត២េម៉ាងេនាះេទ អ�កដឹកនាផំាតទ់តន់ឹងជូនដណឹំងចំេពះ្របធាន 

សភាផាតទ់តែ់ដលនឹងកំណតនូ់វវធិានករែកលំអ។ ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បាន 

្របកសថា សមាជិកេនាះ ” មានកំហុស (In D efault)” ្របធានសភាផាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹង 

ចំេពះសមាជិកដៃទេទៀត។ ្រគាផាតទ់តម់និ្រត�វបាន្របកសបិទេទ េលកែលងែតគណនីទងំ

អស់្រត�វបានចុះឥណពន�ជាស� ពរេនៃថ�ផាតទ់តេ់នាះ។ 

២- ក�ុងករណីកំហុស្រត�វបាន្របកសក�ុង្រគាផាតទ់ត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេធ�និយត័កម� 

(Unwind) នូវករទូទត ់ េពលគឺចុះប��� សនូវឥណទនែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារទទួល 

ចំេពះមូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនែដលយកេទឱ្យសភាផាតទ់ត ់ និងចុះប��� សនូវឥណពន� 

ចំេពះមូលប្បទនប្័រតែដលបានយកេដយធនាគារដៃទ េហយគណនាជាថ�ីនូវស� នភាពសុទ� 

របស់សមាជិកទងំអស់្រសបតមេនាះ។ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំគំរជូាថ�ី េដម្បឆី�ុះប�� ំង 

នូវស� នភាពថ�ីរបស់សមាជិកទងំអស់។ ធនាគារមានកំហុសនឹងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួ 

ក�ុងករផាតទ់តេ់ទៀតេឡយ។ 

្របករ ១៩.- ្រពែំដនៃនករទទលួខុស្រត�វ (Limit of liability) 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនិទទួលខុស្រត�វ និងមនិទទួលសងេឡយ ក�ុងករណីែដលសមាជិក

មានករខតបងក់�ុងទំនាកទ់នំងជាមយួសមាជិកសភាផាតទ់ត ់ េលកែលងក�ុងករណីៃនករ

េធ�ស្របែហសនិងករដឹកនាមំនិ្រតឹម្រត�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផា� ល់។ ករតវ៉ទងំអស់អំពី

ករែបងែចកមនិ្រតឹម្រត�វករបង�ិលវញិមនិទនេ់ពល ករខកខនមនិបានបង�ិលវញិនូវមូលប្ប- 

ទនប្័រត កំហុសរបស់សមាជិក ។ល។ ្រត�វែតេដះ្រសយេដយផា� ល់រវងអ�កចូលរមួទងំអស់ 
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ជំពូកទ ី៥ 
ករទទលួខសុ្រត�វរបសធ់នាគារជាត ិៃនកម�ជុា 

្របករ ១៤.- 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាសមាជិកមយួៃនសភាផាតទ់ត ់ ែដលអចទទលួ និង្របគល់មូល-

ប្បទនប្័រតដូចគា� នឹងសមាជិកដៃទស្រមាបស់ងឱ្យេគឬទរយកពីេគ។ េលសពីេនះ ធនាគារ 

ជាតិៃនកម�ុជាសំរលួដល់្រគាផាតទ់ត ់ និងទូទតគ់ណនីទងំឡាយក�ុងប�� ីរបស់ខ�ួន ែដលបាន 

េបកឱ្យសមាជិកទងំអស់។ 

្របករ ១៥.- ករេរៀបចគំរំ ូ(Preparation of form) 

អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំនូវគំរ ូ PPC002 និង PPC003 េដយឧបករណ៍េអឡិក្រត�និកដូច

ែដលបានបង� ញក�ុងឧបសម�ន័� ៤ េដយប��ូ លក�ុងតរងកិច�ករកុពំ្ូយទរ័របស់សមាជិក (គំរ ូ

PPC001) ពីថាសែដលបានយកមកក�ុង្រគាផាតទ់ត។់ 

្របករ ១៦.- ករទូទត ់(Settlement) 

១- ករទូទតន់ឹង្រត�វបានអនុវត�ចបស់ព�្រគបេ់នៃថ�េធ�ករនីមយួៗ េដយករចុះឥណពន� និងចុះ 

ឥណទន គណនីចរន�របស់សមាជិកែដលេបកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនេពលែដល 

ចំនួនទឹក្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រត្របគល់ េលសចំនួនទឹក្របាកស់របុៃនមូលប្បទនប្័រត 

ទទួល គណនីរបស់សមាជិកនឹង្រត�វចុះឥណទន។ េនេពលែដលចំនួនទឹក្របាកស់របុៃន 

មូលប្បទនប្័រតទទួល េលសចំនួនទកឹ្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រត្របគល់ គណនីរបស់សមាជិក 

នឹង្រត�វចុះឥណពន�។ េនេពលែដលអ�កដឹកនាផំាតទ់តព់ិនិត្យេឃញថា គំរទូូទតរ់បស់សភា 

ផាតទ់តម់ានតុល្យភាពេហយេនាះ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វចុះហត�េលខេលច្បោបច់ម�ងឬ 

តរងេបាះពុម�េចញៃនគំរ ូ PPC002 របស់សមាជិកនមីយួៗ ទុកជា្របកសឥណពន� ឬ 

ឥណទនក�ុងគណនីចរន�របស់សមាជិកេនាះ។ បនា� បម់កអ�កដកឹនាផំាតទ់ត្់រត�វ្របកសថា្រគា

ផាតទ់ត្់រត�វប��ប។់ សមាជិកណាកម៏និអចចកេចញមុនេពល្របកសប��ប្់រគាផាតទ់ត ់

បានេឡយ។ 

២- ក�ុងករណីែដលសមាជិកទទលួ មានមូលនិធិមនិ្រគប្់រគានក់�ុងគណនចីរន�េដម្បទូីទត ់សមាជិក 

េនាះមានរយៈេពល២េម៉ាងេដម្បសំីរបសំរលួមូលនិធិពធីនាគារេផ្សងមយួេទៀត េដម្បដីក ់

ប��ូ លក�ុងគណនចីរន�របស់ខ�ួនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនះគឺជា្របភពចំបង និងរពំឹងបាន 

ៃនមូលនិធិស្រមាបក់រទូទត។់ 
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្របករ ១៧.- សមតុល្យែដលបានតកំល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (Balance maintained at NBC) 

សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុ�� តឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ចុះឥណពន�េលគណនីចរន�របស់ពួកេគ 

នូវចំនួនទកឹ្របាកែ់ដលជាលទ�ផលសុទ�ៃនករផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រត និង្រត�វតំកល់មូលនិធ ិ

ក�ុងគណនីចរន�ទងំេនាះឱ្យមាន្រគប្់រគានេ់ដម្បចុីះឥណពន�។ ជាវធិានករ្រប�ង្របយត័� ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា អចទមទរឱ្យធនាគារសមាជិកតំកល់ឱ្យបាន្រគប្់រគាននូ់វ្របាកប់េ�� ជារបូិយ-

បណ័� ក�ុងគណនេីផ្សងេដម្បធីានាក�ុងករចុះឥណពន�សុទ�ធំបំផុតែដលេកតមានក�ុង្រតីមាសមុន។ 

្របករ ១៨.- ករទូទតម់និបាន (Failure to settle) 

១- ្របសិនេបសមាជិកមនិផ�ល់នូវករធានាចំេពះកតព�កិច�ចុះឥណពន�របស់ខ�ួន ក�ុងសភាផាត-់ 

ទត ់ ក�ុងរយៈេពលអនុ�� ត២េម៉ាងេនាះេទ អ�កដឹកនាផំាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹងចំេពះ្របធាន 

សភាផាតទ់តែ់ដលនឹងកំណតនូ់វវធិានករែកលំអ។ ្របសិនេប ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បាន 

្របកសថា សមាជិកេនាះ ” មានកំហុស (In D efault)” ្របធានសភាផាតទ់តន់ឹងជូនដំណឹង 

ចំេពះសមាជិកដៃទេទៀត។ ្រគាផាតទ់តម់និ្រត�វបាន្របកសបិទេទ េលកែលងែតគណនីទងំ

អស់្រត�វបានចុះឥណពន�ជាស� ពរេនៃថ�ផាតទ់តេ់នាះ។ 

២- ក�ុងករណីកំហុស្រត�វបាន្របកសក�ុង្រគាផាតទ់ត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វេធ�និយត័កម� 

(Unwind) នូវករទូទត ់ េពលគឺចុះប��� សនូវឥណទនែដលបានផ�ល់ឱ្យធនាគារទទួល 

ចំេពះមូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនែដលយកេទឱ្យសភាផាតទ់ត ់ និងចុះប��� សនូវឥណពន� 

ចំេពះមូលប្បទនប្័រតែដលបានយកេដយធនាគារដៃទ េហយគណនាជាថ�ីនូវស� នភាពសុទ� 

របស់សមាជិកទងំអស់្រសបតមេនាះ។ អ�កដឹកនាផំាតទ់ត្់រត�វេរៀបចំគំរជូាថ�ី េដម្បឆី�ុះប�� ំង 

នូវស� នភាពថ�ីរបស់សមាជិកទងំអស់។ ធនាគារមានកំហុសនឹងមនិ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យចូលរមួ 

ក�ុងករផាតទ់តេ់ទៀតេឡយ។ 

្របករ ១៩.- ្រពែំដនៃនករទទលួខុស្រត�វ (Limit of liability) 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មនិទទួលខុស្រត�វ និងមនិទទួលសងេឡយ ក�ុងករណីែដលសមាជិក

មានករខតបងក់�ុងទំនាកទ់នំងជាមយួសមាជិកសភាផាតទ់ត ់ េលកែលងក�ុងករណីៃនករ

េធ�ស្របែហសនិងករដឹកនាមំនិ្រតឹម្រត�វរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផា� ល់។ ករតវ៉ទងំអស់អំពី

ករែបងែចកមនិ្រតឹម្រត�វករបង�ិលវញិមនិទនេ់ពល ករខកខនមនិបានបង�ិលវញិនូវមូលប្ប- 

ទនប្័រត កំហុសរបស់សមាជិក ។ល។ ្រត�វែតេដះ្រសយេដយផា� ល់រវងអ�កចូលរមួទងំអស់ 
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េលកែលងែតសមាជិកទងំេនាះយល់្រពមេ្រប្របាស់ប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បកីត្់រត

្របតិបត�ិករ។ ប៉ុែន� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វទទួលខុស្រត�វេទនឹងខ�ឹមសរ និងលក�ខណ� ៃន

បទប�� ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនផា� ល់ ែដលបានប��ូ លេដម្បផីាតទ់ត ់ និងទូទត់

តមរេបៀបដូចគា� នឹងសមាជកិដៃទេទៀត។ 

ជំពូកទ ី៦ 

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ២០.- ច្បោបស់្រមាប្់រគប្់រគង (Governing Law) 

្របតិបត�ិករែដលឋតិេនេ្រកមបទប�� េនះ ្រត�វែតអនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា និងបទប�� េផ្សងៗេទៀតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលបានផ្សព�ផ្សោយឱ្យអនុវត�នូវ

្រគបក់រណី។ 

្របករ ២១.- លក�ខណ� ភាពអសន� (Emergency Conditions) 

ករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករផាតទ់ត្់របចៃំថ�អច្រត�វពន្យោរេពលេពញមយួៃថ�េធ�ករ ឬ អច្រត�វេលក 

េទៃថ�បនា� ប ់ក�ុងករណីែដលសមាជិកមនិមានលទ�ភាពអចចូលរមួបាន េដយសរែតមានភាព

អសន� ដូចជា អកសធាតុ ករដចច់រន�អគ�ិសន ី ទូរគមនាគមន ៍ ករចលចលធំៗក�ុងទី្រក�ង 

ឬក�ុង្របេទស។ ក�ុងកលៈេទសៈេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹផ�ល់ករែណនាជំាកល់ក ់

ចំេពះសមាជិកទងំអស់ទកទ់ងនឹងនីតិវធិីស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងករផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបង�ិលវញិ។ 

េទះយ៉ាងណាក� ីសមាជិកនមីយួៗ គួរេដះ្រសយតមលទ�ភាពរបស់ខ�ួន ចំេពះកររខំនេនាះ 

និង្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងកររក្សោគំេរងករ និងទីកែន�ងដំេណ រករេដយមានសំភារៈបរកិ� រច-ំ

បាចេ់ដម្បបីន�្របតបិត�ិករស្រមាបរ់យៈេពលបនា� ប់ៗ ។ 

្របករ ២២.- អពំសី�ិត ិ(Statistics) 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយនូវស�ិតិ្របចែំខស�ីពីចំននួនិងទឹក្របាកៃ់នមូល-

ប្បទនប្័រតែដលបានផាតទ់ត្់របចៃំថ�េពញមយួែខ េដយប��ូ លពត័ម៌ាន ស�ីពីមូលប្បទនប្័រត

បង�ិលវញិ (មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត)់។ លំដបលំ់េដយៃនស�ិតិ្រត�វេ្រប�បេធៀបមធ្យម្របចែំខ

ស្រមាបឆ់ា� េំនះ និងឆា� មំុន។ ពត័ម៌ានស�ីពីករផាតទ់តរ់បស់ធនាគារសមាជិកនមីយួៗ មនិ្រត�វ

បានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេទ េលកែលងែតចំេពះធនាគារសមុ។ី 

្របករ ២៣.-  

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 
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្របករ ២៤.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកម

ឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជា

េរៀល ្រត�វអនុវត�នូវខ�ឹមសរៃន្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

្របករ ២៥.-  

  ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

ភ�េំពញ,   ៃថ�ទី២៧  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០០ 

          េទសភបិាល 

       ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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េលកែលងែតសមាជិកទងំេនាះយល់្រពមេ្រប្របាស់ប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បកីត្់រត

្របតិបត�ិករ។ ប៉ុែន� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វទទួលខុស្រត�វេទនឹងខ�ឹមសរ និងលក�ខណ� ៃន

បទប�� ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតរបស់ខ�ួនផា� ល់ ែដលបានប��ូ លេដម្បផីាតទ់ត ់ និងទូទត់

តមរេបៀបដូចគា� នឹងសមាជកិដៃទេទៀត។ 

ជំពូកទ ី៦ 

បទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ 

្របករ ២០.- ច្បោបស់្រមាប្់រគប្់រគង (Governing Law) 

្របតិបត�ិករែដលឋតិេនេ្រកមបទប�� េនះ ្រត�វែតអនុេលមតមច្បោបៃ់ន្រពះរជាណាច្រក

កម�ុជា និងបទប�� េផ្សងៗេទៀតរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលបានផ្សព�ផ្សោយឱ្យអនុវត�នូវ

្រគបក់រណី។ 

្របករ ២១.- លក�ខណ� ភាពអសន� (Emergency Conditions) 

ករដឹកនា្ំរបតិបត�ិករផាតទ់ត្់របចៃំថ�អច្រត�វពន្យោរេពលេពញមយួៃថ�េធ�ករ ឬ អច្រត�វេលក 

េទៃថ�បនា� ប ់ក�ុងករណីែដលសមាជិកមនិមានលទ�ភាពអចចូលរមួបាន េដយសរែតមានភាព

អសន� ដូចជា អកសធាតុ ករដចច់រន�អគ�ិសន ី ទូរគមនាគមន ៍ ករចលចលធំៗក�ុងទី្រក�ង 

ឬក�ុង្របេទស។ ក�ុងកលៈេទសៈេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹផ�ល់ករែណនាជំាកល់ក ់

ចំេពះសមាជិកទងំអស់ទកទ់ងនឹងនីតិវធិីស្រមាបអ់នុវត�ក�ុងករផាតទ់ត ់ ឬ្រត�វបង�ិលវញិ។ 

េទះយ៉ាងណាក� ីសមាជិកនមីយួៗ គួរេដះ្រសយតមលទ�ភាពរបស់ខ�ួន ចំេពះកររខំនេនាះ 

និង្រត�វទទួលខុស្រត�វក�ុងកររក្សោគំេរងករ និងទីកែន�ងដេំណ រករេដយមានសំភារៈបរកិ� រច-ំ

បាចេ់ដម្បបីន�្របតិបត�ិករស្រមាបរ់យៈេពលបនា� ប់ៗ ។ 

្របករ ២២.- អពំសី�ិត ិ(Statistics) 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចង្រកង និងផ្សព�ផ្សោយនូវស�ិតិ្របចែំខស�ីពីចំននួនិងទឹក្របាកៃ់នមូល-

ប្បទនប្័រតែដលបានផាតទ់ត្់របចៃំថ�េពញមយួែខ េដយប��ូ លពត័ម៌ាន ស�ីពីមូលប្បទនប្័រត

បង�ិលវញិ (មូលប្បទនប្័រតមនិទូទត)់។ លំដបលំ់េដយៃនស�ិតិ្រត�វេ្រប�បេធៀបមធ្យម្របចែំខ

ស្រមាបឆ់ា� េំនះ និងឆា� មំុន។ ពត័ម៌ានស�ីពីករផាតទ់តរ់បស់ធនាគារសមាជិកនមីយួៗ មនិ្រត�វ

បានផ្សព�ផ្សោយជាសធារណៈេទ េលកែលងែតចំេពះធនាគារសមុ។ី 

្របករ ២៣.-  

រល់លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពី្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

860

្របករ ២៤.-  

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកម

ឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជា

េរៀល ្រត�វអនុវត�នូវខ�ឹមសរៃន្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ 

្របករ ២៥.-  

  ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

ភ�េំពញ,   ៃថ�ទី២៧  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០០ 

          េទសភបិាល 

       ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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882

ឧបសម័�ន�  ១-ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ជាតិ   សសនា    ្រពះមហក្ស្រត 

--------------------------- 

ពក្យសុចំលូជាសមាជកិសភាផាតទ់ត ់

---------------------- 

 

 េឈ� ះអ�កសំុៈ .......................................................................................................................... 

 ឋនៈ    : ................................................................................................................................ 

 អសយដ� នៈ .......................................................................................................................... 

 អសយដ� នៃ្របសណីយៈ៍ .........................................................................................................

  

 ទូរស័ព�ៈ .................................................................................................................................. 

 

ជូនចេំពះ េលក្របធានសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 

        េ្រកយពីបានែស�ងយល់ ្របកសស�ីពី សភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 េលខ........ ចុះៃថ�ទ.ី.......ែខ..........ឆា� .ំ..........និងេដម្បសំីរលួដល់ករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតរវងធនាគារ 

េយងខ�ុ ំ និងធនាគារដៃទេទៀតក�ុងទី្រក�ងភ�េំពញ 

េយងខ�ុ ំសំុេស�េលក្របធានសភាផាតទ់ត ់េមត� ពិនិត្យនងិសំេរចឱ្យធនាគារេយងខ�ុ ំបានចូលជា សមាជិក

ៃនសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល េដយអនុេ្រគាះ។ 

សូមជូនភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

- ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� េធ�អជីវកម�ធនាគារ  ១ច្បោប ់

- លិខិតឧេទ�សនាម និងគំរហូត�េលខ   ៣ច្បោប ់

េយងខ�ុ ំសន្យោថា នឹងេគារព អនុវត�នូវខ�ឹមសរ្របកសខងេលេដយមុងឺម៉ាត។់ 

  

សូមេលក្របធានទទួលនូវករេគារពដេ៏ស� ះស�័្រគអំពីេយងខ�ុ។ំ 

               

        ភ�េំពញ, ៃថ�ទី .......... ែខ ......... ឆា�  ំ២០0 

              ហត�េលខ 

    

  

862

ឧបសម័�ន�  ១-ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ជាតិ   សសនា    ្រពះមហក្ស្រត 

--------------------------- 

ពក្យសុចំលូជាសមាជកិសភាផាតទ់ត ់

---------------------- 

 

 េឈ� ះអ�កសំុៈ .......................................................................................................................... 

 ឋនៈ    : ................................................................................................................................ 

 អសយដ� នៈ .......................................................................................................................... 

 អសយដ� នៃ្របសណីយៈ៍ .........................................................................................................

  

 ទូរស័ព�ៈ .................................................................................................................................. 

 

ជូនចេំពះ េលក្របធានសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 

        េ្រកយពីបានែស�ងយល់ ្របកសស�ីពី សភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 េលខ........ ចុះៃថ�ទ.ី.......ែខ..........ឆា� .ំ..........និងេដម្បសំីរលួដល់ករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតរវងធនាគារ 

េយងខ�ុ ំ និងធនាគារដៃទេទៀតក�ុងទី្រក�ងភ�េំពញ 

េយងខ�ុ ំសំុេស�េលក្របធានសភាផាតទ់ត ់េមត� ពិនិត្យនងិសំេរចឱ្យធនាគារេយងខ�ុ ំបានចូលជា សមាជិក

ៃនសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល េដយអនុេ្រគាះ។ 

សូមជូនភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

- ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� េធ�អជីវកម�ធនាគារ  ១ច្បោប ់

- លិខិតឧេទ�សនាម និងគំរហូត�េលខ   ៣ច្បោប ់

េយងខ�ុ ំសន្យោថា នឹងេគារព អនុវត�នូវខ�ឹមសរ្របកសខងេលេដយមុងឺម៉ាត។់ 

  

សូមេលក្របធានទទួលនូវករេគារពដេ៏ស� ះស�័្រគអំពីេយងខ�ុ។ំ 

               

        ភ�េំពញ, ៃថ�ទី .......... ែខ ......... ឆា�  ំ២០0 

              ហត�េលខ 

    

  

862

ឧបសម័�ន�  ២ 

សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

េលខេរៀង េឈ� ះធនាគារ អក្សរសមា� ល ់ េលខអត�ស�� ណ 

១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា NBC  

២ រតនាគារជាត ិ NTG T001 

៣ ធនាគារ ពណិជ�កម�េ្រក្របេទសៃនកម�ុជា FTB B001 

៤ ធនាគារ កម�ុជាពណិជ� ចំកត ់ CCB B003 

៥ ធនាគារ កម�ុជាសធារណៈ ចំកត ់ CPB  B004 

៦ ធនាគារ កណាឌីយ៉ា CNB  B005 

៧ ធនាគារ ្រក�ងៃថ KTB B009 

៨ ធនាគារ កសិករៃថ TFB B012 

៩ ធនាគារ េ្រកឌីតអ�ហ�ីកូលឥណ�ូ សុ៊យេអស៍ CAI B013 

១០ ធនាគារ កម�ុជាអសីុ CAB B016 

១១ សជីវកម�ធនាគារសឹង�បូរ ី SBC B018 

១២ ធនាគារ េមយែបង៊ MBB B020 

១៣ ធនាគារ សឹង�បូរពីណិជ� SCB B021 

១៤ ធនាគារ ស� នដ់រឆាេទែរត៉ SCB1 B025 

១៥ ធនាគារ សហពណិជ� UCB B026 

១៦ ធនាគារ េ្រក្របេទសទ១ី FOB B031 
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883

ឧបសម័�ន�  ១-ក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ជាតិ   សសនា    ្រពះមហក្ស្រត 

--------------------------- 

ពក្យសុចំលូជាសមាជកិសភាផាតទ់ត ់

---------------------- 

 

 េឈ� ះអ�កសំុៈ .......................................................................................................................... 

 ឋនៈ    : ................................................................................................................................ 

 អសយដ� នៈ .......................................................................................................................... 

 អសយដ� នៃ្របសណីយៈ៍ .........................................................................................................

  

 ទូរស័ព�ៈ .................................................................................................................................. 

 

ជូនចេំពះ េលក្របធានសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 

        េ្រកយពីបានែស�ងយល់ ្របកសស�ីពី សភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 េលខ........ ចុះៃថ�ទ.ី.......ែខ..........ឆា� .ំ..........និងេដម្បសំីរលួដល់ករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតរវងធនាគារ 

េយងខ�ុ ំ និងធនាគារដៃទេទៀតក�ុងទី្រក�ងភ�េំពញ 

េយងខ�ុ ំសំុេស�េលក្របធានសភាផាតទ់ត ់េមត� ពិនិត្យនងិសំេរចឱ្យធនាគារេយងខ�ុ ំបានចូលជា សមាជិក

ៃនសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល េដយអនុេ្រគាះ។ 

សូមជូនភា� បជ់ាមយួនូវ៖ 

- ច្បោបថ់តចម�ងៃនអជា� បណ័� េធ�អជីវកម�ធនាគារ  ១ច្បោប ់

- លិខិតឧេទ�សនាម និងគំរហូត�េលខ   ៣ច្បោប ់

េយងខ�ុ ំសន្យោថា នឹងេគារព អនុវត�នូវខ�ឹមសរ្របកសខងេលេដយមុងឺម៉ាត។់ 

  

សូមេលក្របធានទទួលនូវករេគារពដេ៏ស� ះស�័្រគអំពីេយងខ�ុ។ំ 

               

        ភ�េំពញ, ៃថ�ទី .......... ែខ ......... ឆា�  ំ២០0 

              ហត�េលខ 

    

  

862

ឧបសម័�ន�  ២ 

សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

េលខេរៀង េឈ� ះធនាគារ អក្សរសមា� ល ់ េលខអត�ស�� ណ 

១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា NBC  

២ រតនាគារជាត ិ NTG T001 

៣ ធនាគារ ពណិជ�កម�េ្រក្របេទសៃនកម�ុជា FTB B001 

៤ ធនាគារ កម�ុជាពណិជ� ចំកត ់ CCB B003 

៥ ធនាគារ កម�ុជាសធារណៈ ចំកត ់ CPB  B004 

៦ ធនាគារ កណាឌីយ៉ា CNB  B005 

៧ ធនាគារ ្រក�ងៃថ KTB B009 

៨ ធនាគារ កសិករៃថ TFB B012 

៩ ធនាគារ េ្រកឌីតអ�ហ�ីកូលឥណ�ូ សុ៊យេអស៍ CAI B013 

១០ ធនាគារ កម�ុជាអសីុ CAB B016 

១១ សជីវកម�ធនាគារសឹង�បូរ ី SBC B018 

១២ ធនាគារ េមយែបង៊ MBB B020 

១៣ ធនាគារ សឹង�បូរពីណិជ� SCB B021 

១៤ ធនាគារ ស� នដ់រឆាេទែរត៉ SCB1 B025 

១៥ ធនាគារ សហពណិជ� UCB B026 

១៦ ធនាគារ េ្រក្របេទសទី១ FOB B031 
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884

ឧបសម័�ន�  ៣ 

 

មូលេហតុែដលបាន្រពមេ្រពៀងស្រមាបក់របង�លិវញិនូវមូលប្បទនប័្រត 

 

១-  សំវធិានវត�ុគា� ន ឬមនិ្រគប្់រគាន ់

២-  សំវធិានវត�ុមនិទនប់ានជ្រមះ 

៣-  ប�្ឈបក់រទូទត ់

៤-  បុេរបរេិច�ទ និងកលបរេិច�ទមនិ្រតឹម្រត�វ 

៥-  ហួសកលបរេិច�ទ (េលសពី ៦ែខ) 

៦-  ចំនួនទកឹ្របាកជ់ាអក្សរ និងជាេលខខុសគា�  

៧-  ខ�ះចំននួទឹក្របាកជ់ាអក្សរ 

៨-  ហត�េលខរបស់បហរក័ខុសពីគំរហូត�េលខ 

៩-   ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ 

១០- ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ចំេពះករផា� ស់ប�ូរ 

១១- មនិេចញផ្សោយតមគំរធូនាគារ 

១២- មូលប្បទនប្័រតេខ�ចខ� ី

១៣- គណនី្រត�វបានបិទ 

១៤- គា� នគណន ី

១៥- បហរក័ទទួលមរណភាព 

១៦- បហរក័ធនក្សយ័ ្រត�វជ្រមះប�� ី 

 

 

 

 

864

ឧបសម�ន័� ៤ 

គរំ ូPPC001 : កត្់រតមលូប្បទនប្័រតរបស់ធនាគារនមីយួៗ្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់
    សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយធនាគារ...................................ចំេពះធនាគារ............................................. 

ៃថ�ទី ............................................... 

  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល   មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

1     35     

2     36     

3     37     

4     38     

5     39     

6     40     

7     41     

8     42     

9     43     

10     44     

11     45     

12     46     

13     47     

14     48     

15     49     

16     50     

17     51     

18     52     

19     53     

20     54     

21     
បកូសរបុមលូប្បទនប្័រតថ� ី

  22     

23     
មលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

  24     

25     
  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

26     

27     1     

28     2     

29     3     

30     4     

31     5     

32     6     

33     7     

34     8     

  សរបុៈ   សរបុមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

      សរបុមលូប្បទនប្័រតថ�ីនិងមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងសភាផាតទ់ត ់

ហត�េលខ.................... 

 

865

ឧបសម�ន័� ៤ 

គរំ ូPPC001 : កត្់រតមលូប្បទនប្័រតរបស់ធនាគារនមីយួៗ្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់
    សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយធនាគារ...................................ចំេពះធនាគារ............................................. 

ៃថ�ទី ............................................... 

  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល   មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

1     35     

2     36     

3     37     

4     38     

5     39     

6     40     

7     41     

8     42     

9     43     

10     44     

11     45     

12     46     

13     47     

14     48     

15     49     

16     50     

17     51     

18     52     

19     53     

20     54     

21     
បកូសរបុមលូប្បទនប្័រតថ� ី

  22     

23     
មលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

  24     

25     
  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

26     

27     1     

28     2     

29     3     

30     4     

31     5     

32     6     

33     7     

34     8     

  សរបុៈ   សរបុមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

      សរបុមលូប្បទនប្័រតថ�ីនិងមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងសភាផាតទ់ត ់

ហត�េលខ.................... 
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885

ឧបសម័�ន�  ៣ 

 

មូលេហតុែដលបាន្រពមេ្រពៀងស្រមាបក់របង�លិវញិនូវមូលប្បទនប័្រត 

 

១-  សំវធិានវត�ុគា� ន ឬមនិ្រគប្់រគាន ់

២-  សំវធិានវត�ុមនិទនប់ានជ្រមះ 

៣-  ប�្ឈបក់រទូទត ់

៤-  បុេរបរេិច�ទ និងកលបរេិច�ទមនិ្រតឹម្រត�វ 

៥-  ហួសកលបរេិច�ទ (េលសពី ៦ែខ) 

៦-  ចំនួនទឹក្របាកជ់ាអក្សរ និងជាេលខខុសគា�  

៧-  ខ�ះចំននួទឹក្របាកជ់ាអក្សរ 

៨-  ហត�េលខរបស់បហរក័ខុសពីគំរហូត�េលខ 

៩-   ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ 

១០- ខ�ះហត�េលខរបស់បហរក័ចំេពះករផា� ស់ប�ូរ 

១១- មនិេចញផ្សោយតមគំរធូនាគារ 

១២- មូលប្បទនប្័រតេខ�ចខ� ី

១៣- គណនី្រត�វបានបិទ 

១៤- គា� នគណនី 

១៥- បហរក័ទទួលមរណភាព 

១៦- បហរក័ធនក្សយ័ ្រត�វជ្រមះប�� ី 

 

 

 

 

864

ឧបសម�ន័� ៤ 

គរំ ូPPC001 : កត្់រតមលូប្បទនប្័រតរបស់ធនាគារនមីយួៗ្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់
    សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយធនាគារ...................................ចំេពះធនាគារ............................................. 

ៃថ�ទី ............................................... 

  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល   មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

1     35     

2     36     

3     37     

4     38     

5     39     

6     40     

7     41     

8     42     

9     43     

10     44     

11     45     

12     46     

13     47     

14     48     

15     49     

16     50     

17     51     

18     52     

19     53     

20     54     

21     
បកូសរបុមលូប្បទនប្័រតថ� ី

  22     

23     
មលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

  24     

25     
  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

26     

27     1     

28     2     

29     3     

30     4     

31     5     

32     6     

33     7     

34     8     

  សរបុៈ   សរបុមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

      សរបុមលូប្បទនប្័រតថ�ីនិងមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងសភាផាតទ់ត ់

ហត�េលខ.................... 

 

865

ឧបសម�ន័� ៤ 

គរំ ូPPC001 : កត្់រតមលូប្បទនប្័រតរបស់ធនាគារនមីយួៗ្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់
    សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយធនាគារ...................................ចំេពះធនាគារ............................................. 

ៃថ�ទី ............................................... 

  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល   មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

1     35     

2     36     

3     37     

4     38     

5     39     

6     40     

7     41     

8     42     

9     43     

10     44     

11     45     

12     46     

13     47     

14     48     

15     49     

16     50     

17     51     

18     52     

19     53     

20     54     

21     
បកូសរបុមលូប្បទនប្័រតថ� ី

  22     

23     
មលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

  24     

25     
  មលូប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

26     

27     1     

28     2     

29     3     

30     4     

31     5     

32     6     

33     7     

34     8     

  សរបុៈ   សរបុមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

      សរបុមលូប្បទនប្័រតថ�ីនិងមលូប្បទនប្័រតបង�លិវញិ 

ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងសភាផាតទ់ត ់

ហត�េលខ.................... 
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886

គរំPូPC002 : កត្់រតសេង�បតមធនាគារនូវមលូប្បទនប្័រតបាន្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់  

 សភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយ .................................... ” េឈ� ះធនាគារ ”  ឥណពន�គណនីៈ .......... 

េន ....................” េម៉ាង “ នា្រគាផាតទ់ត ់............................... ” កលបរេិច�ទ” ឥណទនគណនីៈ ......... 
 

ល.រ 

េលខសមា� ល់ 

ធនាគារ ធនាគារ 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់ 

"សំវធិានវត�ុ្រត�វទទលួ" ចំននួ 

មូលប្បទនប្័រតទទលួ 

"សំវធិានវត�ុ្រត�វសងធនាគារដៃទ" ចំននួ 

ចំននួទឹក្របាក ់

្រត�វទទលួ ្រត�វសង 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

           

 

    

  សរុបៈ            

       

      ហត�េលខ ......................”ធនាគារ្របគល់ ឬទទួល“ 

      ហត�េលខ ......................”ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា“ 

 

 

 

 

 

 

 

866

សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 

សំរងម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាេរៀលមនិអចទូទតប់ាន 

 

មូលប្បទនប្័រតៃន្រគាផាតទ់ត ់ៃថ�ទី .................................................. 

ពីធនាគារ ........................................................................................... 

ចំេពះធនាគារ .................................................................................... 

ស្រមាប្់រគាផាតទ់តៃ់ថ�ទី ....................................................................... 

េលខេរៀង មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទកឹ្របាកជ់ាេរៀល 

      

សរបុៈ   

 

មូលប្បទនប្័រតទងំេនះនឹង្រត�វបានរយរបក់�ុងគំរ ូPPC001 ៃន្រគាផាតទ់តៃ់ថ�ទី ..................... 

 ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតមនិអចទូទត ់្រត�វបង�ិលវញិ ។ 

ហត�េលខ “ធនាគារ្របគល់” ..................... 

       ហត�េលខ “ធនាគារទទលួ” ...................... 
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887

គរំPូPC002 : កត្់រតសេង�បតមធនាគារនូវមលូប្បទនប្័រតបាន្របគល់ឱ្យសភាផាតទ់ត ់  

 សភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់េដយ .................................... ” េឈ� ះធនាគារ ”  ឥណពន�គណនីៈ .......... 

េន ....................” េម៉ាង “ នា្រគាផាតទ់ត ់............................... ” កលបរេិច�ទ” ឥណទនគណនីៈ ......... 
 

ល.រ 

េលខសមា� ល់ 

ធនាគារ ធនាគារ 

មូលប្បទនប្័រត្របគល់ 

"សំវធិានវត�ុ្រត�វទទលួ" ចំននួ 

មូលប្បទនប្័រតទទលួ 

"សំវធិានវត�ុ្រត�វសងធនាគារដៃទ" ចំននួ 

ចំននួទឹក្របាក ់

្រត�វទទលួ ្រត�វសង 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

           

 

    

  សរុបៈ            

       

      ហត�េលខ ......................”ធនាគារ្របគល់ ឬទទួល“ 

      ហត�េលខ ......................”ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា“ 

 

 

 

 

 

 

 

866

សភាផាត់ទត់មលូប្បទនប័្រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល 

 

សំរងម់លូប្បទនប្័រតចរកឹជាេរៀលមនិអចទូទតប់ាន 

 

មូលប្បទនប្័រតៃន្រគាផាតទ់ត ់ៃថ�ទី .................................................. 

ពីធនាគារ ........................................................................................... 

ចំេពះធនាគារ .................................................................................... 

ស្រមាប្់រគាផាតទ់តៃ់ថ�ទី ....................................................................... 

េលខេរៀង មូលប្បទនប្័រតេលខ ចំនួនទឹក្របាកជ់ាេរៀល 

      

សរបុៈ   

 

មូលប្បទនប្័រតទងំេនះនឹង្រត�វបានរយរបក់�ុងគំរ ូPPC001 ៃន្រគាផាតទ់តៃ់ថ�ទី ..................... 

 ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតមនិអចទូទត ់្រត�វបង�ិលវញិ ។ 

ហត�េលខ “ធនាគារ្របគល់” ..................... 

       ហត�េលខ “ធនាគារទទួល” ...................... 
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ធ៥-០៣-០១៦ ស.ជ.ណ 

េសចក�ជីនូដំណឹង  
ស�ពី ី

ករេផ�រេទ-មក េខត�-្រក�ង នងិករកណំតក់ំៃរេសវ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានកិត�ិយសសូមជរំបជូនដណឹំងដល់អតថិិជនែដលមានេបកគណនីេនស� ក ់

ករកណា� លធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិតមសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�-្រក�ង្រជាបថា ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាផ�ល់េសវេផ�រ្របាកេ់ទ-មកេខត�្រក�ង តមរយៈនាយកដ� ន្របតិបត�ិករ និងសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េខត�-្រក�ងចបព់ីេពលជូនដំណឹងេនះតេទ។  

  I. អតិថជិនែដលទទលួបាននវូករផ�លេ់សវ  

 ១- េផ�រ្របាកព់ីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទសខធនាគារជាតិេខត�-្រក�ង:  

- ្រកសួង ស� បន័ អង�ភាព  ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ែដលមានេបកគណនីេននាយកដ� ន ្របតិបត�ិករ  

 ២- េផ�រ្របាកព់ីសខធនាគារេខត�-្រក�ងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

 -   រតនាគារេខត�-្រក�ង  

 -   មន�ីរស� បន័េខត�-្រក�ងកពំងែ់ផ អគ�ិសនី រដ� ករទឹក 

 -   សខ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

 -   ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 -   អង�ករេ្រករដ� ភបិាល អង�ករសង�ម  

 -   អជីវករប�ូរ្របាក ់និង េលហធាតុមានតៃម�ែដលមានករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

 II. ែបបបទេផ�រ្របាក ់

អតិថិជន្រត�វបំេពញនូវប�� េផ�រ្របាកត់មគំរេូលខ ១១ ចំេពះអតិថជិនជានតីិបុគ�ល ឬតមគំរេូលខ 

១២ ចំេពះ អតថិិជនជាឯកត�ជន េដយភា� បជ់ាមយួនូវមលូប្បទនប្័រតដក្របាកពី់គណនីរបស់ខ�ួន។  

(សូមភា� បជ់ាមយួេនះនូវគំរេូលខ ១១ នងិគំរេូលខ ១២) 
 III. កំៃរេសវ  

- កំៃរេសវ្រត�វគិតេលចំនួន្របាកេ់ផ�រ ០.១០%  (ជា្របាកេ់រៀល ឬ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ) 

- កំរតិអប្បបរមា ១២.០០០េរៀល ឬ ៣ ដុល� រ ក�ុង្របតបិត�ិករេផ�រ្របាក១់េលក ករេផ�រ្របាក ់

ែដលជាថវកិរដ�មនិគិតកំៃរេសវេទ។  

កំៃរេសវ្រត�វបានគិតយកពីអតិថិជនេនធនាគារេផ�ម្របតបិត�ិករ េហយអតថិិជនមនិមានករចំណាយ 

កំៃរេសវេនេពលទទួល្របាកេ់ទៀតេឡយ។  

េសចក�ីជូនដំណឹងេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

      ភ�េំពញ, ៃថ�ទី ១០  ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

            អគ�នាយក 

ហត�េលខនិង្រត: តល ់ៃណអុមី
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ធ៥-០៣-០១៦ ស.ជ.ណ 

េសចក�ជីនូដំណឹង  
ស�ពី ី

ករេផ�រេទ-មក េខត�-្រក�ង នងិករកណំតក់ំៃរេសវ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានកិត�ិយសសូមជរំបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនែដលមានេបកគណនីេនស� ក ់

ករកណា� លធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នងិតមសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត�-្រក�ង្រជាបថា ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាផ�ល់េសវេផ�រ្របាកេ់ទ-មកេខត�្រក�ង តមរយៈនាយកដ� ន្របតិបត�ិករ និងសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

េខត�-្រក�ងចបព់ីេពលជូនដណឹំងេនះតេទ។  

  I. អតិថជិនែដលទទលួបាននវូករផ�លេ់សវ  

 ១- េផ�រ្របាកព់ីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទសខធនាគារជាតិេខត�-្រក�ង:  

- ្រកសួង ស� បន័ អង�ភាព  ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ែដលមានេបកគណនីេននាយកដ� ន ្របតិបត�ិករ  

 ២- េផ�រ្របាកព់ីសខធនាគារេខត�-្រក�ងមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

 -   រតនាគារេខត�-្រក�ង  

 -   មន�ីរស� បន័េខត�-្រក�ងកពំងែ់ផ អគ�ិសនី រដ� ករទឹក 

 -   សខ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ 

 -   ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

 -   អង�ករេ្រករដ� ភបិាល អង�ករសង�ម  

 -   អជីវករប�ូរ្របាក ់និង េលហធាតុមានតៃម�ែដលមានករអនុ�� តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  

 II. ែបបបទេផ�រ្របាក ់

អតិថិជន្រត�វបំេពញនូវប�� េផ�រ្របាកត់មគំរេូលខ ១១ ចំេពះអតិថជិនជានីតិបុគ�ល ឬតមគំរេូលខ 

១២ ចំេពះ អតថិិជនជាឯកត�ជន េដយភា� បជ់ាមយួនូវមលូប្បទនប្័រតដក្របាកពី់គណនីរបស់ខ�ួន។  

(សូមភា� បជ់ាមយួេនះនូវគំរេូលខ ១១ នងិគំរេូលខ ១២) 
 III. កំៃរេសវ  

- កំៃរេសវ្រត�វគិតេលចំនួន្របាកេ់ផ�រ ០.១០%  (ជា្របាកេ់រៀល ឬ្របាកដុ់ល� រអេមរកិ) 

- កំរតិអប្បបរមា ១២.០០០េរៀល ឬ ៣ ដុល� រ ក�ុង្របតិបត�ិករេផ�រ្របាក១់េលក ករេផ�រ្របាក ់

ែដលជាថវកិរដ�មនិគិតកំៃរេសវេទ។  

កំៃរេសវ្រត�វបានគិតយកពីអតិថិជនេនធនាគារេផ�ម្របតិបត�ិករ េហយអតថិិជនមនិមានករចំណាយ 

កំៃរេសវេនេពលទទួល្របាកេ់ទៀតេឡយ។  

េសចក�ីជូនដណឹំងេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

      ភ�េំពញ, ៃថ�ទី ១០  ែខមករ ឆា� ២ំ០០៣ 

            អគ�នាយក 

ហត�េលខនិង្រត: តល ់ៃណអុមី

869



890

គំរេូលខ១១ 

ៃថ�ទី       ែខ      ឆា�  ំ
....... ............Date................. 

 
ប�� េផ�រ្របាក ់
Transfer Order 
សមូជំរបជូន 

នាយក / នាយកិ សខធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
TO: Manager of the National Bank of Cambodia 

េខត�-្រក�ង 

Branch................................... 
- អង�ភាព/ ស� បន័/ ្រគឹះស� ន: 
    Equity/ Institution 
:........................................................................................................ 
- អ�កែដលទទួលសិទ�:ិ  
   Authorized Person:.................................................................................................... 
- េយាងលិខិតេផ�រសិទ�ិេលខ                            ចុះៃថ�ទ ី
 Reference the Proxy No.............................Date......................................................... 
- ចំនួន្របាក:់ 
  Amount .................................................................................................................... 
- អ�កទទួល្របាក:់ 
  Beneficiary Name..................................................................................................... 
- េលខគណន:ី 
  Account Number....................................................................................................... 
- ធនាគារអ�កទទួល្របាក ់: 
   Beneficiary Bank...................................................................................................... 
- អសយដ� ន  
  Address of Beneficiary Bank...................................................................................... 
- ប�� ពិេសស : សូមចុះឥណពន�េលគណនីរបស់េយងខ�ុ ំេលខ 

   ែដលបានេបកេនធនាគារេលក/ េលក្រសី 
Special Instruction : please debit our account n....................................................... 
opened with your bank. 

           
          ហត�េលខ 
          Signature  
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 គំរេូលខ១២                                                                                            
 ៃថ�ទី       ែខ      ឆា�  ំ

       ...... ............Date................. 
ប�� េផ�រ្របាក ់
Transfer Order 
សមូជំរបជូន 

នាយក / នាយកិ សខធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
TO: Manager of the National Bank of Cambodia 

 េខត�-្រក�ង 

 Branch................................... 

- អ�កេផ�រ្របាក ់:  
    Name of transferor ..................................................................................................... 

- អសយដ� ន :     
 Address....................................................................................................................... 

- អត�ស�� ណបណ័�  / លិខិតឆ�ងែដន : 
    ID Card or Passport No.............................................................................................. 

- ចំនួន្របាក:់ 
 Amount....................................................................................................................... 

- អ�កទទួល្របាក ់: 
 Beneficiary Name....................................................................................................... 

- េលខគណន ី: 
  Account Number......................................................................................................... 

- ធនាគារអ�កទទួល្របាក ់: 
  Beneficiary Bank........................................................................................................ 

- ប�� ពិេសស : សូមចុះឥណពន�េលគណនីរបស់េយងខ�ុ ំេលខ 

  ែដលបានេបកេនធនាគារេលក / េលក្រសី 
 
 Special Instruction: please debit our account n.......................................................... 
opened with your bank      
 
              ហត�េលខ 
  Signature  
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 គំរេូលខ១២                                                                                            
 ៃថ�ទី       ែខ      ឆា�  ំ

       ...... ............Date................. 
ប�� េផ�រ្របាក ់
Transfer Order 
សមូជំរបជូន 

នាយក / នាយកិ សខធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
TO: Manager of the National Bank of Cambodia 

 េខត�-្រក�ង 

 Branch................................... 

- អ�កេផ�រ្របាក ់:  
    Name of transferor ..................................................................................................... 

- អសយដ� ន :     
 Address....................................................................................................................... 

- អត�ស�� ណបណ័�  / លិខិតឆ�ងែដន : 
    ID Card or Passport No.............................................................................................. 

- ចំនួន្របាក:់ 
 Amount....................................................................................................................... 

- អ�កទទួល្របាក ់: 
 Beneficiary Name....................................................................................................... 

- េលខគណន ី: 
  Account Number......................................................................................................... 

- ធនាគារអ�កទទួល្របាក ់: 
  Beneficiary Bank........................................................................................................ 

- ប�� ពិេសស : សូមចុះឥណពន�េលគណនីរបស់េយងខ�ុ ំេលខ 

  ែដលបានេបកេនធនាគារេលក / េលក្រសី 
 
 Special Instruction: please debit our account n.......................................................... 
opened with your bank      
 
              ហត�េលខ 
  Signature  
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ធ៩-០៦-២៣៤ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

្របព័ន�ផាត់ទត់ៃនករទូទតស់ង្របាក ់

3 
្របករ ១.- 

និយមនយ័ៃនពក្យែដលមានែចងក�ុងមា្រត២ ៃនច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាននិង្របតិបត�ិករ

ទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានប��ូ លក�ុង្របកសេនះ េលកែលងែតពក្យមយួចំននួដូចខងេ្រកម ឬេនក�ុង 

បរកិរណ៍ណាែដលត្រម�វឱ្យមាននយ័េផ្សងពីេនះ៖ 

១.្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំ  សំេដដល់្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំេនេ្រកម្របកសេនះ។ 

 ២. េសចក�ែីណនា ំសំេដដល់ខ�ឹមសរៃនប�� ទូទត។់ 

៣.អ�កចតក់រ រមួមានសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងសំេដដល់បគុ�លមយួចំនួនែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាយល់ថាស�ិតក�ុងឋនៈជាអ�ក្រត�តពិនតិ្យេហយែដលទទួលខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគង

អជីវកម� និងកិច�កររបស់អ�កផ�ល់េសវ។ េសចក�ីជូនដណឹំងេនេ្រកម្របករេនះ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ

អ�កចតក់រ ដូចែដលអ�កផ�ល់េសវបានជូនដំណឹងចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលកែលងែត

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានចតត់ងំជាកល់កនូ់វបគុ�លមយួេផ្សងេទៀតថាជាអ�កចតក់រ។ 

៤.តៃម�របិូយវត�ុ សំេដដល់មេធ្យោបាយេដះដូរ េទះបីជាអចប�ូរជា្របាកឬ់មនិអចក�ី រមួទងំេ្រកម

របូភាពជាតៃម�សន្ស ំជាឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាក ់ឬជាករចុះឥណទនចូលក�ុងគណនផីងែដរ។ 

៥. របូយិវត�ុ សំេដដល់ឯកតរបិូយវត�ុ ឬមេធ្យោបាយេដះដូរែដល្រត�វបានេចញផ្សោយ បេង�តេឡង 

អនុ�� ត ឬអនុមត័េដយ្របេទសកម�ុជា ឬរដ� ភបិាលបរេទស។ ពក្យេនះរមួប��ូ លទងំឯកត

របូិយវត�ុ ឬមេធ្យោបាយេដះដូរែដលបានេចញផ្សោយ បេង�តេឡង អនុ�� ត ឬអនុមត័ េដយ

អង�ករអន�ររដ� ភបិាល ឬេដយកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរដ� ភបិាលពីរ ឬ្រចីនផងែដរ។ 

៦.ករប��ូ ន្របាក ់ សំេដដល់ករលក ់ ឬេចញផ្សោយតៃម�របិូយវត�ុ ឬករទទួល្របាក ់ ឬតៃម�របូិយវត�ុ

ពកព់ន័�នងឹករប��ូ ល្របាក ់ ឬតៃម�របូិយវត�ុ េទះបីពីអ�កប��ូ ន ឬស្រមាបអ់ត�គាហកក�ី េហយរមួ

ទងំករផ�ល់េសវកម�ស្រមាបក់រដក្របាក ់ ករេផ�រតៃម�របិូយវត�ុរវងគណនី ឬស្រមាបក់រទូទត់

សងតៃម�របូិយវត�ុភាគីទបីីផងែដរ។ ពក្យេនះរមួប��ូ លទងំករចូលរមួក�ុង្របតបិត�កិរ ឬកិច�

ស្រមបស្រម�លពកព់ន�នឹ័ងករអនុវត� ករប��ូ ន្របាកព់ីអ�កប��ូ នេទអត�គាហក េទះបីជាអ�ក

ប��ូ ន ឬអត�គាហកេនាះពុំែមនជាភាគី ឬអ�កចូលរមួផា� ល់ េនក�ុង្របតិបត�ិករេនាះក�ី។ ករប��ូ ន
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្របាកអ់ចេធ�េឡងពីកែន�ងមយួេទកែន�ងមយួេនក�ុង េទកនឬ់េចញពី្របេទសកម�ុជា ឬ្របេទស

ណាមយួេផ្សងេទៀត។ 

៧.អ�កចូលរមួ សំេដដល់ភាគីមយួៃនកិច�ស្រមបស្រម�លពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង

្របាក។់ បុគ�លេនាះអចជាធនាគារ ជាអ�កផ�ល់េសវប��ូ ល្របាកឬ់បុគ�លដៃទេផ្សងេទៀត ែតមនិរមួ

ប��ូ លអ�កេ្រប្របាស់ ឬអតថិិជនរបស់អ�កចូលរមួ ែដលជាអ�កេចញប��  ឬទទួលករទូទតស់ង

្របាកត់មរយៈ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់ឡយ។ 

៨. បណ័� ទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់បណ័�  សន�ឹកបណ័�  េសៀវេភគូប៉ុង ឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀត ែដល 

រមួមានទងំេលខកូដ ឬមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតស្រមាបចូ់លរមួេទេ្រប្របាស់គណនី ឬតៃម�សន្សំ

ែដលអច្រត�វបានេ្រប្របាស់ពីេពលមយួេទេពលមយួ េដម្បទីទួលបាន្របាក ់ ឬេធ�ករទូទតស់ង

្របាកេ់ហយរមួប��ូ លទងំបណ័� ឥណពន� កំៃរ បណ័� ឥណទន និងបណ័� ៃនតៃម�ផងែដរ។ 

៩. ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លស្រមាបទ់ំនាកទ់នំង 

ដំេណ រករ ករប�ូរ ករផាតទ់តឬ់ទូទត ់នូវប�� ទូទតន់ិងសរេផ្សងៗែដលជះឥទិ�ពលប��  បង�

លក�ណៈ ឬសំរលួដល់ករទូទតស់ង្របាក ់ករប��ូ ន្របាក ់ករដក្របាក ់ឬករេផ�រតៃម�របូិយវត�ុ។ 

១០. វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់វធិាន ែដលេទះជាមានេឈ� ះដូចេម�ច 

ក�ីេ្រកពីវធិានេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាវធិានែដល្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាក ់ រមួទងំ្របតិបត�ិករ ករផាតទ់ត ់ និងករទូទតៃ់ន្របពន័�េនាះផងែដរ។ វធិាន

េនាះរមួប��ូ លទងំវេិសធនកម� ឬករលុបេចលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកផ់ង

ែដរ។ 

១១.ឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់មូលប្បទនប្័រត របូិយាណត�ិ អណត�ិេផ�រ្របាក ់ មូល-

ប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ បណ័� ទូទតស់ង្របាក ់ ឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀត ស្រមាបក់រប��ូ ន ឬករ

ទូទតស់ង្របាក ់ ឬតៃម�របូយិវត�ុ ែដលអចជញួដូរបាន ឬមនិបានក�។ី ពក្យេនះមនិរមួប��ូ ល 

វកិយ័ប្័រត បណ័� ឥណទន លិខិតឥណទន ឬឧបករណ៍ែដលអចសងវញិ េដយអ�កេចញផ្សោយ

ជាទំនិញ ឬេសវេទ។ 

១២.បគុ�ល សំេដដល់ឯកត�ជន សជីវកម� ឯកធិកម�អជីវកម� ្រក�មហុ៊នអចលន្រទព្យ មូលនិធរិមួ

ភាពជាៃដគូ ្រក�មហុ៊នទទួលខុស្រត�វមានកំរតិ សមាគម សម�ន័�សជីវកម� រដ� ភបិាល អង�ភាពណា

មយួៃនរដ� ភបិាល ទីភា� កង់រ ឬអង�ភាពសជីវកម�សធារណៈ ឬស� បន័សធារណៈណាមយួ 

្រក�មហុ៊នឯកជន ឬអង�ភាពពណិជ�កម� ករយិាល័យ ឬអង�ភាពែដលមាន ឬគា� នភាពជានីតបិុគ�ល

េដយែឡក។ 
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ធ៩-០៦-២៣៤ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

្របព័ន�ផាត់ទត់ៃនករទូទតស់ង្របាក ់

3 
្របករ ១.- 

និយមនយ័ៃនពក្យែដលមានែចងក�ុងមា្រត២ ៃនច្បោបស់�ីពី ឧបករណ៍អចជួញដូរបាននិង្របតិបត�ិករ

ទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានប��ូ លក�ុង្របកសេនះ េលកែលងែតពក្យមយួចំននួដូចខងេ្រកម ឬេនក�ុង 

បរកិរណ៍ណាែដលត្រម�វឱ្យមាននយ័េផ្សងពីេនះ៖ 

១.្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំ  សំេដដល់្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំេនេ្រកម្របកសេនះ។ 

 ២. េសចក�ែីណនា ំសំេដដល់ខ�ឹមសរៃនប�� ទូទត។់ 

៣.អ�កចតក់រ រមួមានសមាជិកៃន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងសំេដដល់បគុ�លមយួចំនួនែដលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាយល់ថាស�ិតក�ុងឋនៈជាអ�ក្រត�តពិនតិ្យេហយែដលទទួលខុស្រត�វេលករ្រគប្់រគង

អជីវកម� និងកិច�កររបស់អ�កផ�ល់េសវ។ េសចក�ីជូនដណឹំងេនេ្រកម្របករេនះ្រត�វបានផ�ល់ឱ្យ

អ�កចតក់រ ដូចែដលអ�កផ�ល់េសវបានជូនដំណឹងចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលកែលងែត

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានចតត់ងំជាកល់កនូ់វបគុ�លមយួេផ្សងេទៀតថាជាអ�កចតក់រ។ 

៤.តៃម�របិូយវត�ុ សំេដដល់មេធ្យោបាយេដះដូរ េទះបីជាអចប�ូរជា្របាកឬ់មនិអចក�ី រមួទងំេ្រកម

របូភាពជាតៃម�សន្ស ំជាឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាក ់ឬជាករចុះឥណទនចូលក�ុងគណនផីងែដរ។ 

៥. របូយិវត�ុ សំេដដល់ឯកតរបិូយវត�ុ ឬមេធ្យោបាយេដះដូរែដល្រត�វបានេចញផ្សោយ បេង�តេឡង 

អនុ�� ត ឬអនុមត័េដយ្របេទសកម�ុជា ឬរដ� ភបិាលបរេទស។ ពក្យេនះរមួប��ូ លទងំឯកត

របូិយវត�ុ ឬមេធ្យោបាយេដះដូរែដលបានេចញផ្សោយ បេង�តេឡង អនុ�� ត ឬអនុមត័ េដយ

អង�ករអន�ររដ� ភបិាល ឬេដយកិច�្រពមេ្រព�ងរវងរដ� ភបិាលពីរ ឬ្រចីនផងែដរ។ 

៦.ករប��ូ ន្របាក ់ សំេដដល់ករលក ់ ឬេចញផ្សោយតៃម�របិូយវត�ុ ឬករទទួល្របាក ់ ឬតៃម�របូិយវត�ុ

ពកព់ន័�នងឹករប��ូ ល្របាក ់ ឬតៃម�របូិយវត�ុ េទះបីពីអ�កប��ូ ន ឬស្រមាបអ់ត�គាហកក�ី េហយរមួ

ទងំករផ�ល់េសវកម�ស្រមាបក់រដក្របាក ់ ករេផ�រតៃម�របិូយវត�ុរវងគណនី ឬស្រមាបក់រទូទត់

សងតៃម�របូិយវត�ុភាគីទបីីផងែដរ។ ពក្យេនះរមួប��ូ លទងំករចូលរមួក�ុង្របតបិត�កិរ ឬកិច�

ស្រមបស្រម�លពកព់ន�នឹ័ងករអនុវត� ករប��ូ ន្របាកព់ីអ�កប��ូ នេទអត�គាហក េទះបីជាអ�ក

ប��ូ ន ឬអត�គាហកេនាះពុំែមនជាភាគី ឬអ�កចូលរមួផា� ល់ េនក�ុង្របតិបត�ិករេនាះក�ី។ ករប��ូ ន
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្របាកអ់ចេធ�េឡងពីកែន�ងមយួេទកែន�ងមយួេនក�ុង េទកនឬ់េចញពី្របេទសកម�ុជា ឬ្របេទស

ណាមយួេផ្សងេទៀត។ 

៧.អ�កចូលរមួ សំេដដល់ភាគីមយួៃនកិច�ស្រមបស្រម�លពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង

្របាក។់ បុគ�លេនាះអចជាធនាគារ ជាអ�កផ�ល់េសវប��ូ ល្របាកឬ់បុគ�លដៃទេផ្សងេទៀត ែតមនិរមួ

ប��ូ លអ�កេ្រប្របាស់ ឬអតថិិជនរបស់អ�កចូលរមួ ែដលជាអ�កេចញប��  ឬទទួលករទូទតស់ង

្របាកត់មរយៈ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់ឡយ។ 

៨. បណ័� ទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់បណ័�  សន�ឹកបណ័�  េសៀវេភគូប៉ុង ឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀត ែដល 

រមួមានទងំេលខកូដ ឬមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀតស្រមាបចូ់លរមួេទេ្រប្របាស់គណនី ឬតៃម�សន្សំ

ែដលអច្រត�វបានេ្រប្របាស់ពីេពលមយួេទេពលមយួ េដម្បទីទួលបាន្របាក ់ ឬេធ�ករទូទតស់ង

្របាកេ់ហយរមួប��ូ លទងំបណ័� ឥណពន� កំៃរ បណ័� ឥណទន និងបណ័� ៃនតៃម�ផងែដរ។ 

៩. ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លស្រមាបទ់ំនាកទ់នំង 

ដំេណ រករ ករប�ូរ ករផាតទ់តឬ់ទូទត ់នូវប�� ទូទតន់ិងសរេផ្សងៗែដលជះឥទិ�ពលប��  បង�

លក�ណៈ ឬសំរលួដល់ករទូទតស់ង្របាក ់ករប��ូ ន្របាក ់ករដក្របាក ់ឬករេផ�រតៃម�របូិយវត�ុ។ 

១០. វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់វធិាន ែដលេទះជាមានេឈ� ះដូចេម�ច 

ក�ីេ្រកពីវធិានេចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា គឺជាវធិានែដល្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាក ់ រមួទងំ្របតិបត�ិករ ករផាតទ់ត ់ និងករទូទតៃ់ន្របពន័�េនាះផងែដរ។ វធិាន

េនាះរមួប��ូ លទងំវេិសធនកម� ឬករលុបេចលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកផ់ង

ែដរ។ 

១១.ឧបករណ៍ទូទតស់ង្របាក ់ សំេដដល់មូលប្បទនប្័រត របូិយាណត�ិ អណត�ិេផ�រ្របាក ់ មូល-

ប្បទនប្័រតេទសចរណ៍ បណ័� ទូទតស់ង្របាក ់ ឬឧបករណ៍េផ្សងេទៀត ស្រមាបក់រប��ូ ន ឬករ

ទូទតស់ង្របាក ់ ឬតៃម�របូយិវត�ុ ែដលអចជញួដូរបាន ឬមនិបានក�។ី ពក្យេនះមនិរមួប��ូ ល 

វកិយ័ប្័រត បណ័� ឥណទន លិខិតឥណទន ឬឧបករណ៍ែដលអចសងវញិ េដយអ�កេចញផ្សោយ

ជាទំនិញ ឬេសវេទ។ 

១២.បគុ�ល សំេដដល់ឯកត�ជន សជីវកម� ឯកធិកម�អជីវកម� ្រក�មហុ៊នអចលន្រទព្យ មូលនិធរិមួ

ភាពជាៃដគូ ្រក�មហុ៊នទទួលខុស្រត�វមានកំរតិ សមាគម សម�ន័�សជីវកម� រដ� ភបិាល អង�ភាពណា

មយួៃនរដ� ភបិាល ទីភា� កង់រ ឬអង�ភាពសជីវកម�សធារណៈ ឬស� បន័សធារណៈណាមយួ 

្រក�មហុ៊នឯកជន ឬអង�ភាពពណិជ�កម� ករយិាល័យ ឬអង�ភាពែដលមាន ឬគា� នភាពជានីតបិុគ�ល

េដយែឡក។ 
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១៣.កណំត្់រត សំេដដល់ពត័ម៌ាន ែដលបានកត្់រតេលមេធ្យោបាយរបូិយ ឬែដល្រត�វបានរក្សោទុកក�ុង

មេធ្យោបាយេអឡិក្រត�និក ឬមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត េហយែដលអចយកមកេ្របបានក�ុងទ្រមង់

ជាកែ់ស�ង។ 

១៤.អ�កផ�ល់េសវ សំេដដល់បុគ�លែដលដំេណ រករ ឬចូលរមួេនក�ុង្របតិបត�ិករ្របពន័�ផាតទ់តៃ់ន

ករទូទតស់ង្របាក។់  

១៥. តៃម�សន្ស ំសំេដដល់តៃម�របូិយវត�ុែដលបង� ញភស�ុតងតមកណំត្់រតេអឡិក្រត�និក។ 

្របករ ២.- 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញវធិានេដម្ប៖ី  

 ក. កណំតល់ក�ខណ�  កតព�កិច� នងិស�ងដ់រែដលេនេ្រកមេនាះ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង

្របាកអ់ចនឹង្រត�វបានដំេណ រករ និងបានចតត់ងំ 

្របករ ៣.- 

១.្របសិនេបមានករយល់ថាជាផល្របេយាជនស៏ធារណៈក�ុងករេធ�ដូេច�ះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច

ចតត់ងំឱ្យមាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកម់យួឱ្យេនេ្រកមបទប្ប��ត�ិ ករ្រត�តពិនិត្យ 

និងករតមដនករអនុវត�េនេ្រកម្របកសេនះ។ 

២.េដម្បកីណំតថ់ា េតករចតត់ងំឱ្យមាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ជាផល្របេយាជន ៍

សធារណៈ ឬយ៉ាងណា គប្ប្ីរត�វពិចរណាេលកត� មយួចំនួនដូចខងេ្រកម 

ក. កំរតិសុវត�ិភាពហិរ�� វត�ុែដល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកផ់�ល់ចំេពះអ�កចូលរមួ និង

អ�កេ្រប្របាស់ 

ខ.្របសិទ�ភាពនិងករ្របកួតេ្របែជងៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកក់�ុង្របេទសកម�ុជា និង 

គ. ផល្របេយាជនខ៍�ស់បំផុតរបស់អ�កចូលរមួនិងអតិថិជនៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់

ឬៃន្របពន័�ហិរ�� វត�ុក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

 ៣.មុននឹងេធ�ករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វពិភាក្សោជា

មយួអ�កចតក់រ និងអ�កចូលរមួក�ុង្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ កដូ៏ចជាអចពិភាក្សោ

ជាមយួភាគី មានចណំាបអ់រម�ណ៍ដៃទេទៀតអំពីផលបះ៉ពល់ៃនករចតត់ងំេនាះ។ 

៤.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វផ�ល់ដំណឹងដល់អ�កចតក់រ និងអ�កចូលរមួអំពី្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាក ់ែដលបានចតត់ងំតមវធិីណាក�ីែដលខ�ួនគិតថាសម្រសប។ 

៥. ករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក្់រត�វផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងរជកិច�។ 

្របករ៤.- 

១.ច្បោបច់ម�ងៃនរល់វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករសង្របាក ់ ែដល្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំ នឹង្រត�វបានផ�ល់េដយអ�កចតក់រ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទត់
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សង្របាក់េនាះឬេបគា� នអ�កចត់ករេទ ច្បោប់ចម�ងេនះនឹង្រត�វបានផ�ល់េដយអ�កចូលរួមេទឱ្យ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ក.ក�ុងករណីែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រត�វបានេធ�េឡងមុនករចតត់ងំ

្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់វធិានេនះ្រត�វផ�ល់ក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ� េ្រកយករចត់

តងំ និង 

ខ.ក�ុងករណីែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ្រត�វបានេធ�េឡងេ្រកយករចតត់ងំ

្របពន័�ផាតទ់ត ់ៃនករទូទតស់ង្របាក ់ក�ុងរយះេពល ១០ ៃថ� េ្រកយករបេង�តវធិានេនាះ។ 

២.វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ េ្រកពីវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់

ែដលមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ក មនិចូលជាធរមានមុនរយៈេពល ៣០ ៃថ� បនា� បព់បីានផ�ល់ច្បោប់

ចម�ងវធិានេនះជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដូចមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ េទ ប៉ុែន�ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

អច្របកសឱ្យ្របធានេនាះចូលជាធរមានេនេពលណាកប៏ានមុនេពលផុតរយៈេពលកណំត។់ 

៣.េបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់ថាករពន្យោរយៈេពលកណំត ់ ែដលបានេលកេឡងេនក�ុងកថាខណ�  

ទី២ជាករចបំាចេ់ដម្បអីចពនិិត្យេឡងវញិឱ្យបានសម្រសបនូវវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទត់

សង្របាកក់�ុងរវង ១០ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលវធិានេនាះ តមករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

ដល់អ�កេផ�វធិានេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចពន្យោរេពលកំណតរ់ហូតដល់ ៣០ៃថ�។ 

៤.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចមនិអនុ�� តទងំ្រស�ង ឬេលែផ�កណាមយួៃនវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំេនមុន 

ឬេនេពលណាមយួ េ្រកយវធិានេនះចូលជាធរមាន ឬកពុំងេនជាធរមាន។ វធិាន្របពន័�ផាតទ់ត ់

ៃនករទូទតស់ង្របាកែ់ដលកំពុងមានសុពលភាព ែតមនិ្រត�វបានអនុ�� តវញិ និង្រត�វបាតប់ង ់

សុពលភាពចបព់ីេពលែដលេសចក�ីសំេរចពីករមនិអនុ�� តេនាះ្រត�វបានជូនដណឹំងេទអ�កចត ់

ករ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ែដលបានចតត់ងំេនាះ ឬេនេពលណាមយួេ្រកយមក 

េទៀត ដូចែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានែណនាេំនក�ុងេសចក�ីសំេរចរបស់ខ�ួនអំពីករមនិអនុ�� ត 

នូវវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់នាះ។ 

៥.េពលណាែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលកំពុងមានសុពលភាព មនិ្រត�វបាន 

អនុ�� តឱ្យអនុវត�ទងំ្រស�ង ឬមយួែផ�កពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី៤ 

ែដលនាឱំ្យមានករចបំាច្់រត�វេធ�វេិសធនកម� ឬេធ�ករជនំួសេឡងវញិនូវ្របធានផាតទ់តៃ់ន ករ

ទូទតស់ង្របាក ់ េដម្បសី្រម�លដល់្របតិបត�ិករៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល 

បានចត់តំងឱ្យមានភាពរលូនបន�េទៀត េសចក�ីសំេរចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីករ

មនិអនុ�� តឱ្យអនុវត�វធិានេនះ ចបំាច្់រត�វដកប់��ូ លក�ុងេសចក�ីែណនាែំដលេចញផ្សោយអនុេលម 

តម្របករ៥ ែដលែណនាចំេំពះអ�កចតក់រៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ែដលបាន 
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១៣.កណំត្់រត សំេដដល់ពត័ម៌ាន ែដលបានកត្់រតេលមេធ្យោបាយរបូិយ ឬែដល្រត�វបានរក្សោទុកក�ុង

មេធ្យោបាយេអឡិក្រត�និក ឬមេធ្យោបាយេផ្សងេទៀត េហយែដលអចយកមកេ្របបានក�ុងទ្រមង់

ជាកែ់ស�ង។ 

១៤.អ�កផ�ល់េសវ សំេដដល់បុគ�លែដលដំេណ រករ ឬចូលរមួេនក�ុង្របតិបត�ិករ្របពន័�ផាតទ់តៃ់ន

ករទូទតស់ង្របាក។់  

១៥. តៃម�សន្ស ំសំេដដល់តៃម�របូិយវត�ុែដលបង� ញភស�ុតងតមកណំត្់រតេអឡិក្រត�និក។ 

្របករ ២.- 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញវធិានេដម្ប៖ី  

 ក. កណំតល់ក�ខណ�  កតព�កិច� នងិស�ងដ់រែដលេនេ្រកមេនាះ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង

្របាកអ់ចនឹង្រត�វបានដំេណ រករ និងបានចតត់ងំ 

្របករ ៣.- 

១.្របសិនេបមានករយល់ថាជាផល្របេយាជនស៏ធារណៈក�ុងករេធ�ដូេច�ះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច

ចតត់ងំឱ្យមាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកម់យួឱ្យេនេ្រកមបទប្ប��ត�ិ ករ្រត�តពិនិត្យ 

និងករតមដនករអនុវត�េនេ្រកម្របកសេនះ។ 

២.េដម្បកីណំតថ់ា េតករចតត់ងំឱ្យមាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ជាផល្របេយាជន ៍

សធារណៈ ឬយ៉ាងណា គប្ប្ីរត�វពិចរណាេលកត� មយួចំនួនដូចខងេ្រកម 

ក. កំរតិសុវត�ិភាពហិរ�� វត�ុែដល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកផ់�ល់ចំេពះអ�កចូលរមួ និង

អ�កេ្រប្របាស់ 

ខ.្របសិទ�ភាពនិងករ្របកួតេ្របែជងៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកក់�ុង្របេទសកម�ុជា និង 

គ. ផល្របេយាជនខ៍�ស់បំផុតរបស់អ�កចូលរមួនិងអតិថិជនៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់

ឬៃន្របពន័�ហិរ�� វត�ុក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

 ៣.មុននឹងេធ�ករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វពិភាក្សោជា

មយួអ�កចតក់រ និងអ�កចូលរមួក�ុង្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ កដូ៏ចជាអចពិភាក្សោ

ជាមយួភាគី មានចណំាបអ់រម�ណ៍ដៃទេទៀតអំពីផលបះ៉ពល់ៃនករចតត់ងំេនាះ។ 

៤.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វផ�ល់ដំណឹងដល់អ�កចតក់រ និងអ�កចូលរមួអំពី្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាក ់ែដលបានចតត់ងំតមវធិីណាក�ីែដលខ�ួនគិតថាសម្រសប។ 

៥. ករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក្់រត�វផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងរជកិច�។ 

្របករ៤.- 

១.ច្បោបច់ម�ងៃនរល់វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករសង្របាក ់ ែដល្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំ នឹង្រត�វបានផ�ល់េដយអ�កចតក់រ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទត់

874

សង្របាក់េនាះឬេបគា� នអ�កចត់ករេទ ច្បោប់ចម�ងេនះនឹង្រត�វបានផ�ល់េដយអ�កចូលរួមេទឱ្យ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

ក.ក�ុងករណីែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រត�វបានេធ�េឡងមុនករចតត់ងំ

្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់វធិានេនះ្រត�វផ�ល់ក�ុងរយៈេពល ៣០ ៃថ� េ្រកយករចត់

តងំ និង 

ខ.ក�ុងករណីែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ្រត�វបានេធ�េឡងេ្រកយករចតត់ងំ

្របពន័�ផាតទ់ត ់ៃនករទូទតស់ង្របាក ់ក�ុងរយះេពល ១០ ៃថ� េ្រកយករបេង�តវធិានេនាះ។ 

២.វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ េ្រកពីវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់

ែដលមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ក មនិចូលជាធរមានមុនរយៈេពល ៣០ ៃថ� បនា� បព់បីានផ�ល់ច្បោប់

ចម�ងវធិានេនះជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជាដូចមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ េទ ប៉ុែន�ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

អច្របកសឱ្យ្របធានេនាះចូលជាធរមានេនេពលណាកប៏ានមុនេពលផុតរយៈេពលកណំត។់ 

៣.េបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់ថាករពន្យោរយៈេពលកណំត ់ ែដលបានេលកេឡងេនក�ុងកថាខណ�  

ទី២ជាករចបំាចេ់ដម្បអីចពនិិត្យេឡងវញិឱ្យបានសម្រសបនូវវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទត់

សង្របាកក់�ុងរវង ១០ៃថ� បនា� បព់ីបានទទួលវធិានេនាះ តមករជូនដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរ 

ដល់អ�កេផ�វធិានេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចពន្យោរេពលកំណតរ់ហូតដល់ ៣០ៃថ�។ 

៤.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចមនិអនុ�� តទងំ្រស�ង ឬេលែផ�កណាមយួៃនវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករ

ទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំេនមុន 

ឬេនេពលណាមយួ េ្រកយវធិានេនះចូលជាធរមាន ឬកពុំងេនជាធរមាន។ វធិាន្របពន័�ផាតទ់ត ់

ៃនករទូទតស់ង្របាកែ់ដលកំពុងមានសុពលភាព ែតមនិ្រត�វបានអនុ�� តវញិ និង្រត�វបាតប់ង ់

សុពលភាពចបព់ីេពលែដលេសចក�ីសំេរចពីករមនិអនុ�� តេនាះ្រត�វបានជូនដណឹំងេទអ�កចត ់

ករ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ែដលបានចតត់ងំេនាះ ឬេនេពលណាមយួេ្រកយមក 

េទៀត ដូចែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានែណនាេំនក�ុងេសចក�ីសំេរចរបស់ខ�ួនអំពីករមនិអនុ�� ត 

នូវវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់នាះ។ 

៥.េពលណាែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលកំពុងមានសុពលភាព មនិ្រត�វបាន 

អនុ�� តឱ្យអនុវត�ទងំ្រស�ង ឬមយួែផ�កពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ� ទ៤ី 

ែដលនាឱំ្យមានករចបំាច្់រត�វេធ�វេិសធនកម� ឬេធ�ករជំនួសេឡងវញិនូវ្របធានផាតទ់តៃ់ន ករ

ទូទតស់ង្របាក ់ េដម្បសី្រម�លដល់្របតិបត�ិករៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល 

បានចត់តំងឱ្យមានភាពរលូនបន�េទៀត េសចក�ីសំេរចរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីករ

មនិអនុ�� តឱ្យអនុវត�វធិានេនះ ចបំាច្់រត�វដកប់��ូ លក�ុងេសចក�ីែណនាែំដលេចញផ្សោយអនុេលម 

តម្របករ៥ ែដលែណនាចំេំពះអ�កចតក់រៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក ់ ែដលបាន 

875



896

ចតត់ងំេនាះ និងែថមទងំផ�ល់នូវអត�បទវធិានស្រមាប្់របពន័�ៃនករទូទតស់ង្របាកប់េណា� ះអសន� 

ែដល្រត�វអនុវត�រហូតដល់វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រត�វេធ�វេិសធនកម� ឬ 

ជំនួស្រត�វបានអនុមត័េដយ្របពន័�េនាះ។ វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកប់េណា� ះអសន� 

្រត�វចូលជាធរមានភា� មេនេពលែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រត�វ 

េធ�វេិសធនកម� ឬ្រត�វបានជំនួសអស់សុពលភាព។ 

៦.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចេធ�ករេលកែលង្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចត ់

តងំេនាះអនុេលមតមកថាខណ� ទី ២។ 

្របករ ៥.- 

១.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញផ្សោយេសចក�ីែណនាេំទកនអ់�កចតក់រ ឬអ�កចូលរមួៃន្របពន័�

ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំដូចខងេ្រកម៖  

ក. លក�ខណ� ទងំឡាយែដលបគុ�លមា� កច់បំាច្់រត�វបំេពញេដម្បេី្រប្របាស់ឬក� យជាអ�កចូលរមួក�ុង

្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំ។ 

ខ.្របតបិត�ិករៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាករ់មួមានករផាតទ់ត ់ នងិករទូទតៃ់ន្របពន័�

េនាះ។ 

គ. អន�រកម�ៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់នាះជាមយួ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង

្របាកេ់ផ្សងេទៀត។ 

ឃ. ទំនាកទ់ំនងៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកជ់ាមយួអ�កចូលរមួរបស់ខ�ួន។ 

២. មុននឹងផ�ល់េសចក�ីែណនា ំ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វពិេ្រគាះជាមយួបុគ�លែដល្រត�វទទួលេសចក�ី

ែណនាេំនាះ េហយកអ៏ចពេិ្រគាះជាមយួភាគីមានចំណាបអ់រម�ណ៍េផ្សងេទៀតែដរ អំពីខ�ឹមសរ 

និងផលបះ៉ពល់ៃនេសចក�ីែណនាេំនាះ។ 

៣. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចប�� កក់�ុងេសចក�ីែណនាថំា ក�ុងអំឡុងេពលែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

យល់ថាចបំាច ់អ�កចតក់រ និងអ�កចូលរមួ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់នាះ្រត�វ 

ក. បព្ឈប ់ឬផា� កសកម�ភាព ឬករ្រប្រពឹត� 

ខ.េធ�សកម�ភាពទងំេនាះែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់ថាជាករចបំាចស់្រមាបប់េ្រមឱ្យផល

្របេយាជនស៍ធារណៈ ឬ 

គ. បេង�ត េធ�វេិសធនកម� ឬលុបេចលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក។់ 

៤. ក�ុងេពលយ៉ាងឆាបត់មែតអចេទបាន េ្រកយពីករអនុវត�េសចក�ីែណនា ំ នងិបំេពញរល់សកម�

ភាពែដលបានត្រម�វក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួេសចក�ីែណនាេំនាះ បុគ�លែដលបានទទលួករែណនាំ

្រត�វជូនដំណឹងដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាថា ប�� ែណនា្ំរត�វបានអនុវត�និងបានបំេពញសកម�ភាព
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៥. េសចក�ីែណនា្ំរត�វផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងរជកិច�។ 

៦. េសចក�ីែណនា ំគឺជាចំណងកតព�កិច�ចំេពះបគុ�លែដលស�ិតេនេ្រកមេសចក�ីែណនាេំនាះ។ 

្របករ ៦.- 

១.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�សវនកម� អធិករកិច� និងត្រម�វឱ្យបង� ញនូវគណនី កណំត្់រត ប�� ី

និងឯកសរនានា េធ�ករពិនិត្យតមករយិាល័យ និងេស�សំុពត័ម៌ានពបីុគ�លណាែដលធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាមានបំណងកំណត ់ េទះជាបុគ�លេនាះេធ�្របតិបត�ិករ្របពន័�ផាតទ់តស់ង្របាកែ់ដល

្រត�វេលកយកមកពិចរណាស្រមាបក់រចតត់ងំែដលមានែចងក�ុង្របករេនះ។ 

២.បគុ�ល និងនិេយាជិត ភា� កង់រ ឬអ�កចតក់ររបស់បុគ�លែដលទទួលសំេណ សំុេនេ្រកមកថាខណ�

ទី១ ្រត�វែតេគារពតមសំេណ េនាះ។ 

៣.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច្របគល់ឱ្យសវនករឯករជ្យខងេ្រកេធ�សវនកម� និងអធិករកិច�ទងំ្រស�ង 

ឬមយួែផ�ក ក�ុងនាមរបស់ខ�ួន ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ េហយ្រត�វរយករណ៍ជូន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៤.ក�ុងេគាលបំណងទទួលបានភស�ុតង្រតឹម្រត�វេ្រកមករសច� ្របណិធានពកព់ន័�នងឹករេធ�សវនកម� 

ឬ អធិករកិច�េ្រកមកថាខណ� ទី១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទិ�អំណាចជាបុគ�លែដល្រត�វបាន

ែតងតងំជាស�ងករគណនេី្រកមកថាខណ� ទី១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអណំាចជាបុគ�ល

ែដល្រត�វបានែតងតងំជាស�ងករគណនីេ្រកមច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥.អ�កចូលរមួ្រត�វេគារពតមរល់កតព�កិច�ែដលបានត្រម�វចំេពះអ�កចតក់រៃន្រប្រពឹត�ផាតទ់តៃ់នករ 

ទូទតស់ង្របាកេ់នេ្រកម្របករ៦ េនះ។ 

៦.េបអ�កចតក់រៃន្របព័ន�ផាត់ទតៃ់នករទូទត់សង្របាក់ខកខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�របស់ខ�ួន

េនេ្រកម្របករេនះ អ�កចូលរមួទងំអស់្រត�វរមួគា� អនុវត�កតព�កិច�ទងំេនាះ និង្រត�វទទួលខុស្រត�វ

ចំេពះករបំពនេលកតព�កិច�ទងំេនាះក�ុងលក�ណៈ និងកំរតិដូចគា� ដូចអ�កចតក់រែដរ។ 

្របករ ៧.- 

 ករេស�សំុករពិនិត្យេដយហ�តច់តេ់លករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកណ់ាមយួ 

ឬេសចក�ីែណនាែំដលេចញផ្សោយេ្រកម្របករេនះ មនិ្រត�វមានករពន្យោរេពលចតត់ងំ ឬផ�ល់ករែណនាំ

េដម្បរីងច់េំសចក�ីសំេរចចុងេ្រកយេលករេស�សំុេនាះេឡយ។ 

្របករ ៨.- 

១. ពត័ម៌ាន នងិឯកសរែដលទទួលបានេនេ្រកម្របកសេនះ ្រត�វរក្សោជាករសង� ត ់និង្រត�វទុកដក់

ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 
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ចតត់ងំេនាះ និងែថមទងំផ�ល់នូវអត�បទវធិានស្រមាប្់របពន័�ៃនករទូទតស់ង្របាកប់េណា� ះអសន� 

ែដល្រត�វអនុវត�រហូតដល់វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រត�វេធ�វេិសធនកម� ឬ 

ជំនួស្រត�វបានអនុមត័េដយ្របពន័�េនាះ។ វធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកប់េណា� ះអសន� 

្រត�វចូលជាធរមានភា� មេនេពលែដលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដល្រត�វ 

េធ�វេិសធនកម� ឬ្រត�វបានជំនួសអស់សុពលភាព។ 

៦.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចេធ�ករេលកែលង្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចត ់

តងំេនាះអនុេលមតមកថាខណ� ទី ២។ 

្របករ ៥.- 

១.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេចញផ្សោយេសចក�ីែណនាេំទកនអ់�កចតក់រ ឬអ�កចូលរមួៃន្របពន័�

ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំដូចខងេ្រកម៖  

ក. លក�ខណ� ទងំឡាយែដលបគុ�លមា� កច់បំាច្់រត�វបំេពញេដម្បេី្រប្របាស់ឬក� យជាអ�កចូលរមួក�ុង

្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកែ់ដលបានចតត់ងំ។ 

ខ.្របតបិត�ិករៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាករ់មួមានករផាតទ់ត ់ នងិករទូទតៃ់ន្របពន័�

េនាះ។ 

គ. អន�រកម�ៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់នាះជាមយួ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង

្របាកេ់ផ្សងេទៀត។ 

ឃ. ទំនាកទ់ំនងៃន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកជ់ាមយួអ�កចូលរមួរបស់ខ�ួន។ 

២. មុននឹងផ�ល់េសចក�ីែណនា ំ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វពិេ្រគាះជាមយួបុគ�លែដល្រត�វទទួលេសចក�ី

ែណនាេំនាះ េហយកអ៏ចពិេ្រគាះជាមយួភាគីមានចំណាបអ់រម�ណ៍េផ្សងេទៀតែដរ អំពីខ�ឹមសរ 

និងផលបះ៉ពល់ៃនេសចក�ីែណនាេំនាះ។ 

៣. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចប�� កក់�ុងេសចក�ីែណនាថំា ក�ុងអំឡុងេពលែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

យល់ថាចបំាច ់អ�កចតក់រ និងអ�កចូលរមួ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកេ់នាះ្រត�វ 

ក. បព្ឈប ់ឬផា� កសកម�ភាព ឬករ្រប្រពឹត� 

ខ.េធ�សកម�ភាពទងំេនាះែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់ថាជាករចបំាចស់្រមាបប់េ្រមឱ្យផល

្របេយាជនស៍ធារណៈ ឬ 

គ. បេង�ត េធ�វេិសធនកម� ឬលុបេចលវធិាន្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក។់ 

៤. ក�ុងេពលយ៉ាងឆាបត់មែតអចេទបាន េ្រកយពីករអនុវត�េសចក�ីែណនា ំ នងិបំេពញរល់សកម�

ភាពែដលបានត្រម�វក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួេសចក�ីែណនាេំនាះ បុគ�លែដលបានទទលួករែណនាំ

្រត�វជូនដំណឹងដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាថា ប�� ែណនា្ំរត�វបានអនុវត�និងបានបំេពញសកម�ភាព

រចួរល់េហយ។ 
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៥. េសចក�ីែណនា្ំរត�វផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងរជកិច�។ 

៦. េសចក�ីែណនា ំគឺជាចំណងកតព�កិច�ចំេពះបគុ�លែដលស�ិតេនេ្រកមេសចក�ីែណនាេំនាះ។ 

្របករ ៦.- 

១.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�សវនកម� អធិករកិច� និងត្រម�វឱ្យបង� ញនូវគណនី កណំត្់រត ប�� ី

និងឯកសរនានា េធ�ករពិនិត្យតមករយិាល័យ និងេស�សំុពត័ម៌ានពបីុគ�លណាែដលធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាមានបំណងកំណត ់ េទះជាបុគ�លេនាះេធ�្របតិបត�ិករ្របពន័�ផាតទ់តស់ង្របាកែ់ដល

្រត�វេលកយកមកពិចរណាស្រមាបក់រចតត់ងំែដលមានែចងក�ុង្របករេនះ។ 

២.បគុ�ល និងនិេយាជិត ភា� កង់រ ឬអ�កចតក់ររបស់បុគ�លែដលទទួលសំេណ សំុេនេ្រកមកថាខណ�

ទី១ ្រត�វែតេគារពតមសំេណ េនាះ។ 

៣.ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច្របគល់ឱ្យសវនករឯករជ្យខងេ្រកេធ�សវនកម� និងអធិករកិច�ទងំ្រស�ង 

ឬមយួែផ�ក ក�ុងនាមរបស់ខ�ួន ដូចមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ េហយ្រត�វរយករណ៍ជូន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៤.ក�ុងេគាលបំណងទទួលបានភស�ុតង្រតឹម្រត�វេ្រកមករសច� ្របណិធានពកព់ន័�នងឹករេធ�សវនកម� 

ឬ អធិករកិច�េ្រកមកថាខណ� ទី១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទិ�អំណាចជាបុគ�លែដល្រត�វបាន

ែតងតងំជាស�ងករគណនេី្រកមកថាខណ� ទី១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�ិអណំាចជាបុគ�ល

ែដល្រត�វបានែតងតងំជាស�ងករគណនីេ្រកមច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត�េទរបស់ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥.អ�កចូលរមួ្រត�វេគារពតមរល់កតព�កិច�ែដលបានត្រម�វចំេពះអ�កចតក់រៃន្រប្រពឹត�ផាតទ់តៃ់នករ 

ទូទតស់ង្របាកេ់នេ្រកម្របករ៦ េនះ។ 

៦.េបអ�កចតក់រៃន្របព័ន�ផាត់ទតៃ់នករទូទត់សង្របាក់ខកខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�របស់ខ�ួន

េនេ្រកម្របករេនះ អ�កចូលរមួទងំអស់្រត�វរមួគា� អនុវត�កតព�កិច�ទងំេនាះ និង្រត�វទទួលខុស្រត�វ

ចំេពះករបំពនេលកតព�កិច�ទងំេនាះក�ុងលក�ណៈ និងកំរតិដូចគា� ដូចអ�កចតក់រែដរ។ 

្របករ ៧.- 

 ករេស�សំុករពិនិត្យេដយហ�តច់តេ់លករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាកណ់ាមយួ 

ឬេសចក�ីែណនាែំដលេចញផ្សោយេ្រកម្របករេនះ មនិ្រត�វមានករពន្យោរេពលចតត់ងំ ឬផ�ល់ករែណនាំ

េដម្បរីងច់េំសចក�ីសំេរចចុងេ្រកយេលករេស�សំុេនាះេឡយ។ 

្របករ ៨.- 

១. ពត័ម៌ាន នងិឯកសរែដលទទួលបានេនេ្រកម្របកសេនះ ្រត�វរក្សោជាករសង� ត ់និង្រត�វទុកដក់

ឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ។ 
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២.គា� នចំណុចណាេនក�ុងកថាខណ� ទី១ ហមឃាតធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិឱ្យផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន ឬ

ឯកសរណាមយួេទអជា� ធរមានសមត�កចិ� ឬស� បន័ប��ត�ិកម�ែដលទទួលបន�ុក្រគប្់រគងេល្រគឹះ

ស� នហិរ�� វត�ុេឡយ េនក�ុងលក�ខណ� ែដលថាធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានទំនុកចិត�ថាពត័ម៌ាន ឬ

ឯកសរទងំេនាះ្រត�វបានរក្សោទុកជាករសមា� តេ់ដយស� បន័ អង�ភាព ឬបុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ៩.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាពនិង្រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១០.- 

 ្របកសេនះចូលជាធរមានចបពី់ែថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 េធ�េនរជធានីភំ�េពញ, ែថ�ទ០ី៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

                          េទសភិបាល  

                                                                                       ហត�េលខ និង្រត: ជា ចនត់ ូ
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ធ៩-០៦-២៣៥ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករ្រគប់្រគងហនភិ័យមានលក�ណៈជា្របពន័�ៃន្របពន័�ទូទតស់ង្របាក់ 

3 
្របករ១.- 

  និយមនយ័ៃនពក្យែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២ ៃនច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង 

្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានប��ូ លក�ុង្របកសេនះ េលកែលងែតពក្យមយួចនំួន ដូចខង 

េ្រកម ឬេនក�ុងបរកិរណ៍ណាែដលត្រម�វឱ្យមាននយ័េផ្សងពីេនះ៖ 

១- ភាគបីដភិាគចម្បង សំេដដល់សជីវកម� សមាគម ភាពជាៃដគូ ភា� កង់រ ឬអ�កផ�ល់េសវ 

កម�ដៃទេទៀត ឬបុគ�លក�ុង្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដលជាមយួភាគីទងំឡាយេនាះ សិទ� ិ

និងកតព�កិច�ទូទត់សង្របាក់របស់អ�កចូលរួមក�ុង្របព័ន� ្រត�វបានផាត់ទត់សុទ� េដម្ប ី

គណនា្របាកជ់ំពកសុ់ទ�ែតមយួ រវងអ�កចូលរមួនីមយួៗនងិភាគីបដិភាគចម្បង។ 

២- ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទត ់ សំេដដល់្របពន័�មយួ ឬកិច�ស្រមបស្រម�លស្រមាបក់រផាតទ់ត ់

ឬទូទតប់ណុំលក�ុង្របពន័�ហិរ�� វត�ុជារបូិយបណ័� ណាមយួ និងែដលក�ុងេនាះយ៉ាងេហច 

ណាស់កម៏ានអ�កចូលរមួចនំនួប ី េហយយ៉ាងតិចបំផុតមយួគឺ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ។ េដម្បឱី្យ 

មានករ្របាកដជាងេនះ ្របពន័�េនះមានរបប់��ូ លផងែដរនូវ្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�ល 

ស្រមាបក់រផាតទ់តន់ិងទូទតជ់ារបូិយវត�ុជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា ឬកិច�ស្រមបស្រម�ល 

ស្រមាប្់របតិបត�ិករមូលប្រត ្របតិបត�ិកររបូិយបណ័� បរេទស ឬ្របតិបត�ិករដៃទេទៀត ឬកចិ� 

សន្យោហិរ�� វត�ុ េនេពលណាែដល្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លេនាះេធ�ករផាតទ់ត ់ ឬ 

ទូទតក់តព�កិច�សង្របាកែ់ដលេកតេចញពី្របតិបត�ិករនងិកិច�សន្យោទងំេនាះ។ 

៣- សភាផាតទ់ត ់ សំេដដល់សជីវកម� សមាគម ភាពជាៃដគូ ភា� កង់រ ឬអង�ភាពដៃទេទៀត 

អង�ករ ឬ បុគ�លែដលផ�ល់េសវផាតទ់ត ់ ឬទូទតស់្រមាប្់របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទត ់ ប៉ុែន� 

មនិរបប់��ូ លធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

៤- ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ សំេដដល់្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដល 

បានចតត់ងំ េ្រកម្របករ២ កថាខណ� ទី១។ 

 ៥- ្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុ សំេដដល់៖ 

  ក-ធនាគារពណិជ�ែដលទទលួបានអជា� បណ័�  

ខ-បុគ�លដៃទេទៀត អង�ភាព ឬបុគ�ល ឬអង�ភាពក�ុង្រក�មបុគ�ល ឬអ�កផ�ល់េសវកម� ែដល 

្របកបរបរជាចម្បងក�ុងករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអច្រត�វបានចតត់ងំេដយ 
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២.គា� នចំណុចណាេនក�ុងកថាខណ� ទ១ី ហមឃាតធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិឱ្យផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន ឬ

ឯកសរណាមយួេទអជា� ធរមានសមត�កចិ� ឬស� បន័ប��ត�ិកម�ែដលទទួលបន�ុក្រគប្់រគងេល្រគឹះ

ស� នហិរ�� វត�ុេឡយ េនក�ុងលក�ខណ� ែដលថាធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានទំនុកចិត�ថាពត័ម៌ាន ឬ

ឯកសរទងំេនាះ្រត�វបានរក្សោទុកជាករសមា� តេ់ដយស� បន័ អង�ភាព ឬបុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ៩.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាពនិង្រគឹះ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាត់

នូវ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១០.- 

 ្របកសេនះចូលជាធរមានចបពី់ែថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 េធ�េនរជធានីភំ�េពញ, ែថ�ទ០ី៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦ 

                          េទសភិបាល  

                                                                                       ហត�េលខ និង្រត: ជា ចនត់ ូ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

878

ធ៩-០៦-២៣៥ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករ្រគប់្រគងហនភិ័យមានលក�ណៈជា្របពន័�ៃន្របពន័�ទូទតស់ង្របាក់ 

3 
្របករ១.- 

  និយមនយ័ៃនពក្យែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២ ៃនច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង 

្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានប��ូ លក�ុង្របកសេនះ េលកែលងែតពក្យមយួចនំួន ដូចខង 

េ្រកម ឬេនក�ុងបរកិរណ៍ណាែដលត្រម�វឱ្យមាននយ័េផ្សងពីេនះ៖ 

១- ភាគបីដភិាគចម្បង សំេដដល់សជីវកម� សមាគម ភាពជាៃដគូ ភា� កង់រ ឬអ�កផ�ល់េសវ 

កម�ដៃទេទៀត ឬបុគ�លក�ុង្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដលជាមយួភាគីទងំឡាយេនាះ សិទ� ិ

និងកតព�កិច�ទូទត់សង្របាក់របស់អ�កចូលរួមក�ុង្របព័ន� ្រត�វបានផាត់ទត់សុទ� េដម្ប ី

គណនា្របាកជ់ំពកសុ់ទ�ែតមយួ រវងអ�កចូលរមួនីមយួៗនងិភាគីបដិភាគចម្បង។ 

២- ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទត ់ សំេដដល់្របពន័�មយួ ឬកិច�ស្រមបស្រម�លស្រមាបក់រផាតទ់ត ់

ឬទូទតប់ណុំលក�ុង្របពន័�ហិរ�� វត�ុជារបូិយបណ័� ណាមយួ និងែដលក�ុងេនាះយ៉ាងេហច 

ណាស់កម៏ានអ�កចូលរមួចនំនួប ី េហយយ៉ាងតិចបំផុតមយួគឺ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ។ េដម្បឱី្យ 

មានករ្របាកដជាងេនះ ្របពន័�េនះមានរបប់��ូ លផងែដរនូវ្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�ល 

ស្រមាបក់រផាតទ់តន់ិងទូទតជ់ារបូិយវត�ុជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា ឬកិច�ស្រមបស្រម�ល 

ស្រមាប្់របតិបត�ិករមូលប្រត ្របតិបត�ិកររបូិយបណ័� បរេទស ឬ្របតិបត�ិករដៃទេទៀត ឬកចិ� 

សន្យោហិរ�� វត�ុ េនេពលណាែដល្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លេនាះេធ�ករផាតទ់ត ់ ឬ 

ទូទតក់តព�កិច�សង្របាកែ់ដលេកតេចញពី្របតិបត�ិករនិងកិច�សន្យោទងំេនាះ។ 

៣- សភាផាតទ់ត ់ សំេដដល់សជីវកម� សមាគម ភាពជាៃដគូ ភា� កង់រ ឬអង�ភាពដៃទេទៀត 

អង�ករ ឬ បុគ�លែដលផ�ល់េសវផាតទ់ត ់ ឬទូទតស់្រមាប្់របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទត ់ ប៉ុែន� 

មនិរបប់��ូ លធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេឡយ។ 

៤- ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ សំេដដល់្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដល 

បានចតត់ងំ េ្រកម្របករ២ កថាខណ� ទី១។ 

 ៥- ្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុ សំេដដល់៖ 

  ក-ធនាគារពណិជ�ែដលទទលួបានអជា� បណ័�  

ខ-បុគ�លដៃទេទៀត អង�ភាព ឬបុគ�ល ឬអង�ភាពក�ុង្រក�មបុគ�ល ឬអ�កផ�ល់េសវកម� ែដល 

្របកបរបរជាចម្បងក�ុងករផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលអច្រត�វបានចតត់ងំេដយ 
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ថាជា្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេដម្បបីេ្រមឱ្យេគាលបំណងក�ុង្របកស

េនះ។ 

 ៦- ្របពន័�ហិរ�� វត�ុ សំេដដល់្របពន័�ហិរ�� វត�ុរបស់្របេទសកម�ុជា។ 

 ៧- េសចក�ែីណនា ំសំេដដល់ខ�ឹមសរៃនប�� ទូទត។់ 

៨- អ�កចូលរមួ សំេដដល់សមាជិកៃនសភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីៃនកិច�ស្រមបស្រម�លែដលបេង�ត

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត។់ 

៩- ហនភិយ័ជា្របពន័� សំេដដល់ហនភិយ័ែដលអសមត�ភាពរបស់អ�កចូលរមួមា� កក់�ុងករ

បំេពញកតព�កចិ�បណុំលក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ េនេពលែដលបំណុលេនាះដល់

កលកំណត ់ ឬរងំស�ះណាមយួក�ុង្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតត់មរយៈករប��ូ នប��

ហិរ�� វត�ុ តមរយៈ្របពន័�ែដលអចបណា� លឱ្យ៖ 

ក- អ�កចូលរមួដៃទេទៀតក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតគ់ា� នលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�សង

បំណុលរបស់ខ�ួនេនេពលដល់កលកំណត ់

ខ- ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុក�ុងែផ�កដៃទេទៀតៃន្របពន័�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា គា� នលទ�ភាពបំេពញ

កតព�កិច�សងបណុំលរបស់ខ�ួនបានេនេពលដល់កលកណំត ់ឬ 

១០-  សភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ ឬសភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត់

េផ្សងេទៀតក�ុង្របពន័�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា គា� នលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�សងបណុំលរបស់ខ�ួន

េនេពលដល់កលកំណត។់ 

្របករ ២.- 

១- េនេពលែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតម់យួេធ�សកម�

ភាពក�ុងលក�ណៈ ែដលអចបង�ឱ្យមានហនិភយ័ជា្របពន័�េនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច

ចតថ់ា� ក្់របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតេ់នះជា្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតម់ានសរៈសំខនជ់ា

្របពន័�ែដល្រត�វស�ិតេនេ្រកម្របកសេនះ។ 

២-  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងដល់សភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដល

 បានចតត់ងំអពំីករចតថ់ា� កេ់នះ េហយ្រត�វផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានេនះក�ុងរជកិច�។ 

៣-  ករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតម់យួថា មានសរៈសំខនជ់ា្របពន័�េនេ្រកម្របកស

េនះអចនឹង្រត�វបានផ�ល់ជាបែន�មេទេលករចតត់ងំៃន្របពន័�ដូចគា� េនះេ្រកម្របកសស�ី

ពី្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក។់ បុគ�លែដលស�ិតេ្រកម្របកសស�ីពីករ្រគប្់រគង

ហនិភយ័មានលក�ណៈជា្របពន័�ៃន្របពន័�ទូទតស់ង្របាក ់ និង្របកសស�ីពី្របពន័�ផាតទ់ត់

ៃនករទូទតស់ង្របាក្់រត�វែតអនុវត�តមរល់កតព�កិច�ែដល្រត�វបានត្រម�វេ្រកម្របកសទងំ

ពីរេនះ។ 
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្របករ ៣.- 

  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�កិច�្រពមេ្រព�ងជាមយួ ឬេចញេសចក�ីែណនាដំល់សភាផាត់

ទត ់ឬអ�កចូលរមួក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំឬ្របពន័�ទងំពីរចំេពះ៖ 

 ក- កិច�ស្រមបស្រម�លផាតទ់តនិ់ងទូទតសុ់ទ� 

 ខ- យន�ករែបងែចកហនិភយ័និង្រគប្់រគងហនភិយ័ 

 គ- ភាព្របាកដ្របជាៃនករទូទត ់និងករប��បជ់ាស� ពរៃនករទូទតស់ង្របាក ់

 ឃ- លក�ណៈៃនកិច�ស្រមបស្រម�លហិរ�� វត�ុក�ុងចំេណាមអ�កចូលរមួ 

 ង- ្របពន័�្របតិបត�ិករនិងភាពរងឹមាខំងហិរ�� វត�ុៃនសភាផាតទ់ត ់

 ច- ករងរេផ្សងេទៀតែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា អចពកព់ន័�នឹងហនិភយ័ជា្របពន័�។ 

្របករ ៤.- 

 ១- េនេពលណាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា៖ 

ក-សភាផាតទ់តស់្រមាប្់របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំកពុំងេធ� ឬេរៀបនឹងេធ�

សកម�ភាព េធ�ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�ណាមយួ  

ខ-អ�កចូលរមួកពុំងេធ� ឬេរៀបនឹងេធ�សកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�ណាមយួពកព់ន័�

នឹងករចូលរមួរបស់ខ�ួនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ឬ 

គ-្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលចតត់ងំ កំពុងអនុវត� ឬេរៀបនឹងអនុវត�តមរេបៀបមយួ

ែដលបណា� លឱ្យ ឬទំនងជាបណា� លឱ្យមានហនិភយ័ជា្របពន័� េដយសរមនិ្រត�វបាន

្រគប្់រគងេដយ្រតមឹ្រត�វ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចេចញេសចក�ីែណនាដំល់សភាផាតទ់ត ់

េដយត្រម�វឱ្យភាគីទងំឡាយេនាះ ក�ុងរយៈេពលមយួែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់

េឃញថាចបំាចៈ់ 

- ប�្ឈប ់ឬផា� កសកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត� ឬឱ្យអ�កចូលរមួប�្ឈប ់ឬផា� ក

សកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត� និង 

- េធ�សកម�ភាព ឬឱ្យអ�កចូលរមួេធ�សកម�ភាព ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់

េឃញថាចបំាច ់េដម្បេីដះ្រសយប�� ។ 

 ២- េនេពលណាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានករយល់េឃញេនេ្រកមកថាខណ� ទី១ ថា 

ហនិភយ័ជា្របពន័�មនិ្រត�វបាន្រគប្់រគង្រតឹម្រត�វេទេនាះ េហយ៖ 

ក-សភាផាតទ់តម់និបានអនុវត�តមេសចក�ីែណនាែំដល្រត�វបានដកេ់ចញចំេពះខ�ួនេន

េ្រកមកថាខណ� ទី១  

ខ- ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំពុំមានសភាផាតទ់តែ់ដលមានទីតងំេនក�ុង

 ្របទសកម�ុជាឬ 

  គ- តមេយាបល់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ថាជា្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេដម្បបីេ្រមឱ្យេគាលបំណងក�ុង្របកស

េនះ។ 

 ៦- ្របពន័�ហិរ�� វត�ុ សំេដដល់្របពន័�ហិរ�� វត�ុរបស់្របេទសកម�ុជា។ 

 ៧- េសចក�ែីណនា ំសំេដដល់ខ�ឹមសរៃនប�� ទូទត។់ 

៨- អ�កចូលរមួ សំេដដល់សមាជិកៃនសភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីៃនកិច�ស្រមបស្រម�លែដលបេង�ត

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត។់ 

៩- ហនភិយ័ជា្របពន័� សំេដដល់ហនភិយ័ែដលអសមត�ភាពរបស់អ�កចូលរមួមា� កក់�ុងករ

បំេពញកតព�កចិ�បណុំលក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ េនេពលែដលបំណុលេនាះដល់

កលកំណត ់ ឬរងំស�ះណាមយួក�ុង្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតត់មរយៈករប��ូ នប��

ហិរ�� វត�ុ តមរយៈ្របពន័�ែដលអចបណា� លឱ្យ៖ 

ក- អ�កចូលរមួដៃទេទៀតក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតគ់ា� នលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�សង

បំណុលរបស់ខ�ួនេនេពលដល់កលកំណត ់

ខ- ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុក�ុងែផ�កដៃទេទៀតៃន្របពន័�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា គា� នលទ�ភាពបំេពញ

កតព�កិច�សងបណុំលរបស់ខ�ួនបានេនេពលដល់កលកណំត ់ឬ 

១០-  សភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ ឬសភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត់

េផ្សងេទៀតក�ុង្របពន័�ហិរ�� វត�ុកម�ុជា គា� នលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�សងបណុំលរបស់ខ�ួន

េនេពលដល់កលកំណត។់ 

្របករ ២.- 

១- េនេពលែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតម់យួេធ�សកម�

ភាពក�ុងលក�ណៈ ែដលអចបង�ឱ្យមានហនិភយ័ជា្របពន័�េនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអច

ចតថ់ា� ក្់របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតេ់នះជា្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតម់ានសរៈសំខនជ់ា

្របពន័�ែដល្រត�វស�ិតេនេ្រកម្របកសេនះ។ 

២-  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វជូនដំណឹងដល់សភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដល

 បានចតត់ងំអពំីករចតថ់ា� កេ់នះ េហយ្រត�វផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ានេនះក�ុងរជកិច�។ 

៣-  ករចតត់ងំ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតម់យួថា មានសរៈសំខនជ់ា្របពន័�េនេ្រកម្របកស

េនះអចនឹង្រត�វបានផ�ល់ជាបែន�មេទេលករចតត់ងំៃន្របពន័�ដូចគា� េនះេ្រកម្របកសស�ី

ពី្របពន័�ផាតទ់តៃ់នករទូទតស់ង្របាក។់ បុគ�លែដលស�ិតេ្រកម្របកសស�ីពីករ្រគប្់រគង

ហនិភយ័មានលក�ណៈជា្របពន័�ៃន្របពន័�ទូទតស់ង្របាក ់ និង្របកសស�ីពី្របពន័�ផាតទ់ត់

ៃនករទូទតស់ង្របាក្់រត�វែតអនុវត�តមរល់កតព�កិច�ែដល្រត�វបានត្រម�វេ្រកម្របកសទងំ

ពីរេនះ។ 
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្របករ ៣.- 

  ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�កិច�្រពមេ្រព�ងជាមយួ ឬេចញេសចក�ីែណនាដំល់សភាផាត់

ទត ់ឬអ�កចូលរមួក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំឬ្របពន័�ទងំពីរចំេពះ៖ 

 ក- កិច�ស្រមបស្រម�លផាតទ់តនិ់ងទូទតសុ់ទ� 

 ខ- យន�ករែបងែចកហនិភយ័និង្រគប្់រគងហនភិយ័ 

 គ- ភាព្របាកដ្របជាៃនករទូទត ់និងករប��បជ់ាស� ពរៃនករទូទតស់ង្របាក ់

 ឃ- លក�ណៈៃនកិច�ស្រមបស្រម�លហិរ�� វត�ុក�ុងចំេណាមអ�កចូលរមួ 

 ង- ្របពន័�្របតិបត�ិករនិងភាពរងឹមាខំងហិរ�� វត�ុៃនសភាផាតទ់ត ់

 ច- ករងរេផ្សងេទៀតែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា អចពកព់ន័�នឹងហនិភយ័ជា្របពន័�។ 

្របករ ៤.- 

 ១- េនេពលណាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា៖ 

ក-សភាផាតទ់តស់្រមាប្់របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំកពុំងេធ� ឬេរៀបនឹងេធ�

សកម�ភាព េធ�ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�ណាមយួ  

ខ-អ�កចូលរមួកពុំងេធ� ឬេរៀបនឹងេធ�សកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�ណាមយួពកព់ន័�

នឹងករចូលរមួរបស់ខ�ួនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ឬ 

គ-្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលចតត់ងំ កំពុងអនុវត� ឬេរៀបនឹងអនុវត�តមរេបៀបមយួ

ែដលបណា� លឱ្យ ឬទំនងជាបណា� លឱ្យមានហនិភយ័ជា្របពន័� េដយសរមនិ្រត�វបាន

្រគប្់រគងេដយ្រតមឹ្រត�វ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចេចញេសចក�ីែណនាដំល់សភាផាតទ់ត ់

េដយត្រម�វឱ្យភាគីទងំឡាយេនាះ ក�ុងរយៈេពលមយួែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់

េឃញថាចបំាចៈ់ 

- ប�្ឈប ់ឬផា� កសកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត� ឬឱ្យអ�កចូលរមួប�្ឈប ់ឬផា� ក

សកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត� និង 

- េធ�សកម�ភាព ឬឱ្យអ�កចូលរមួេធ�សកម�ភាព ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់

េឃញថាចបំាច ់េដម្បេីដះ្រសយប�� ។ 

 ២- េនេពលណាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានករយល់េឃញេនេ្រកមកថាខណ� ទី១ ថា 

ហនិភយ័ជា្របពន័�មនិ្រត�វបាន្រគប្់រគង្រតឹម្រត�វេទេនាះ េហយ៖ 

ក-សភាផាតទ់តម់និបានអនុវត�តមេសចក�ីែណនាែំដល្រត�វបានដកេ់ចញចំេពះខ�ួនេន

េ្រកមកថាខណ� ទី១  

ខ- ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំពុំមានសភាផាតទ់តែ់ដលមានទីតងំេនក�ុង

 ្របទសកម�ុជាឬ 

  គ- តមេយាបល់របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
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- ហនិភយ័ជា្របពន័�េនាះមនិ្រត�វបាន្រគប្់រគង្រតឹម្រត�វេដយសរែតសកម�ភាពណា

មយួ ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�របស់អ�កចូលរមួពកព់ន័�នឹងករចូលរមួរបស់អ�ក

ទងំេនាះេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និង  

- សកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�េនាះមនិស�ិតេនេ្រកមច្បោប ់ កិច�ស្រមប

ស្រម�ល វធិាន នីតិវធិ ី េសចក�ីែណនា ំ ឬបទប�� ដៃទេទៀតែដល្រគប្់រគង្របពន័�

ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចេចញេសចក�ីែណនាដំល់អ�កចូលរមួ ក�ុងរយៈេពលមយួ

ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យល់េឃញថាចបំាច ់ េហយអចប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីែណនាំ

េនាះថាអ�កចូលរមួ៖ 

- ប�្ឈប ់ឬផា� កសកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�ជាកល់កណ់ាមយួពកព់ន័�

នឹងករចូលរមួរបស់ខ�ួនេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និង 

- េធ�សកម�ភាពពកព់ន័�នងឹករចូលរមួរបស់ខ�ួន ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់

េឃញថាចបំាច ់េដម្បេីដះ្រសយប�� ។ 

៣- េសចក�ីែណនាសំ�ិតេ្រកម្របករេនះ អច្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះប�� ណាមយួែដលពក់

ពន័�ផា� ល់េទនឹងករចូលរមួក�ុង្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ។ េដម្បឱី្យមានករ្របាកដជាង

េនះ េសចក�ីែណនាេំ្រកម្របករេនះអចមនិ្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះប�� ដូចខងេ្រកមេទ៖ 

 ក- ភាព្រគប្់រគានៃ់នេដមទុនរបស់អ�កចូលរមួ 

 ខ- ករ្រគប្់រគងេលវនិិេយាគរបស់អ�កចូលរមួ 

 គ- អភបិាលកិច�សជីវកម�របស់អ�កចូលរមួ 

 ឃ- ទំនាកទ់ំនងរបស់អ�កចូលរមួជាមយួអតិថជិនែដលមនិែមនជាអ�កចូលរមួេដយផា� ល់ក�ុង 

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ឬ 

 ង- រចនាសម�ន័�កម�សិទ�ិរបស់អ�កចូលរមួ។ 

៤- េសចក�ីែណនាអំចត្រម�វថា កតព�កិច�ទូទតស់ង្របាកែ់ដលេកតេចញពីករផាតទ់តេ់នក�ុង 

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ្រត�វែតបានទូទតត់មរយៈករែកត្រម�វចេំពះគណនីមយួ ឬ 

េ្រចនរបស់អ�កចូលរមួមយួ ឬេ្រចនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥- េសចក�ីែណនា ំ្របសិនេបមានែចងដូេច�ះ នឹងអនុវត�ចំេពះ្របពន័�ផាតទ់ត ់និងទូទតែ់ដល

បានចតត់ងំែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ ឬេ្រកមច្បោបណ់ាមយួ។ 

៦- េសចក�ីែណនា្ំរត�វផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងរជកិច�។ 

 ៧- េសចក�ីែណនាគំឺជាចណំងកតព�កិច�ចំេពះបុគ�លែដលស�ិតេ្រកមេសចក�ីែណនាេំនាះ។ 
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្របករ ៥.- 

 ១- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�អ�ីៗទងំអស់ ឬអ�ីមយួដូចខងេ្រកម ក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួ

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និងសភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�េនាះ៖ 

  ក- ផ�ល់ករធានាេដយមាន ឬគា� នវត�ុប�� ចំំេពះករទូទតស់ង្របាកព់ីអ�កចូលរមួ 

  ខ- ផ�ល់ឥណទនសច្់របាកង់យ្រស�លដល់សភាផាតទ់ត ់និងភាគីបដិភាគចម្បង និង  

  គ- េដរតួជាភាគីបដិភាគចម្បងចេំពះអ�កចូលរមួ។ 

 ២- ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា ករចូលរមួេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់ត ់និងទូទត ់

ែដលបានចតត់ងំេដយអ�កចូលរមួេធ�ឱ្យ ឬទំនងជាេធ�ឱុ្យមានហនភិយ័ជា្របពន័�ែដលមនិអចទទួលយក

បាន ឬហនភិយ័ែដលមនិអចទទួលយកបានចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករធានាករទូទតស់ង

បំណុលរបស់អ�កចូលរមួេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចពន្យោរករចូលរមួរបស់អ�កចូលរមួេនាះ ហមឃាត់

មនិឱ្យចូលរមួ ឬអចទមទរឱ្យអ�កចូលរមួបំេពញតមលក�ខណ� ពកព់ន័�នឹងករចូលរមួរបស់ខ�ួនតមែដល  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថាជាករចបំាច។់   

្របករ ៦.- 

១- ក�ុង្របករ៦ និង្របករ៧ បណ�ឹ ងអំពីអសធនភាព សំេដដល់វធិានកររមួែដលកំណត់

េដយច្បោប ់ េដម្បបី��បស់កម�ភាពរបស់អ�កចូលរមួ ឬេដម្បេីរៀបចំអ�កចូលរមួេនាះេឡងវញិ 

េទះេដយស�័្រគចិត� ឬ មនិស�័្រគចិត�ក� ី ែដលវធិានករទងំេនាះ រមួមានករព្ួយរ ឬករដក់

កំហិតេលប�� ទូទត ់និងករទូទតស់ង្របាក។់ 

២- ប�� ទូទតែ់ដលចូលេទក�ុង្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និងក�ុងករទូទត់

សុទ�ៃន្របពន័�េនាះ ្រត�វែតអនុវត�បានេដយ្រសបច្បោប ់ េទះបីជាក�ុងករណីមានបណ�ឹ ង

អំពីអសធនភាពទល់នឹងអ�កចូលរមួក� ី និង្រត�វែតជាចណំងនតី្យោនុកូលេលភាគីទីបេីនក�ុង

លក�ខណ� ថាប�� ទូទត្់រត�វបានចូលេទក�ុង្របពន័�មុនេពលមានេបកបណ�ឹ ងអពំអីសធន

ភាពេនាះ។ 

៣- េនេពលណាែដលប�� ទូទត្់រត�វបានចូលេទក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចត់

តងំេ្រកយេពលេបកបណ�ឹ ងអំពីអសធនភាព និង្រត�វបានអនុវត�េនៃថ�េបកបណ�ឹ ងែបប

េនះ ប�� ទូទតទ់ងំេនាះ្រត�វែតអចអនុវត�េដយ្រសបច្បោប ់ និង្រត�វែតជាចំណងនីត្យោនុ-

កូលេលភាគីទីបីែតប៉ុេណា� ះ ្របសិនេបេ្រកយេពលទូទត ់ ភាគីបដិភាគចម្បង ឬសភាផាត់

ទតអ់ចប�� កអ់ះអងថា ពួកេគមនិបានដឹង ឬមនិ្រត�វបានឱ្យដឹងអំពីករេបកបណ�ឹ ងែបប

េនះ។ 

៤- េពលេវលែដលប�� ទូទតចូ់លមកក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ្រត�វែត

បានកំណតេ់ដយវធិានៃន្របពន័�េនះ។ 
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- ហនិភយ័ជា្របពន័�េនាះមនិ្រត�វបាន្រគប្់រគង្រតឹម្រត�វេដយសរែតសកម�ភាពណា

មយួ ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�របស់អ�កចូលរមួពកព់ន័�នឹងករចូលរមួរបស់អ�ក

ទងំេនាះេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និង  

- សកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�េនាះមនិស�ិតេនេ្រកមច្បោប ់ កិច�ស្រមប

ស្រម�ល វធិាន នីតិវធិ ី េសចក�ីែណនា ំ ឬបទប�� ដៃទេទៀតែដល្រគប្់រគង្របពន័�

ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចេចញេសចក�ីែណនាដំល់អ�កចូលរមួ ក�ុងរយៈេពលមយួ

ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា យល់េឃញថាចបំាច ់ េហយអចប�� កេ់នក�ុងេសចក�ីែណនាំ

េនាះថាអ�កចូលរមួ៖ 

- ប�្ឈប ់ឬផា� កសកម�ភាព ករេភ�ចភា� ងំ ឬករ្រប្រពឹត�ជាកល់កណ់ាមយួពកព់ន័�

នឹងករចូលរមួរបស់ខ�ួនេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និង 

- េធ�សកម�ភាពពកព់ន័�នងឹករចូលរមួរបស់ខ�ួន ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់

េឃញថាចបំាច ់េដម្បេីដះ្រសយប�� ។ 

៣- េសចក�ីែណនាសំ�ិតេ្រកម្របករេនះ អច្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះប�� ណាមយួែដលពក់

ពន័�ផា� ល់េទនឹងករចូលរមួក�ុង្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ។ េដម្បឱី្យមានករ្របាកដជាង

េនះ េសចក�ីែណនាេំ្រកម្របករេនះអចមនិ្រត�វបានេធ�េឡងចំេពះប�� ដូចខងេ្រកមេទ៖ 

 ក- ភាព្រគប្់រគានៃ់នេដមទុនរបស់អ�កចូលរមួ 

 ខ- ករ្រគប្់រគងេលវនិិេយាគរបស់អ�កចូលរមួ 

 គ- អភបិាលកិច�សជីវកម�របស់អ�កចូលរមួ 

 ឃ- ទំនាកទ់ំនងរបស់អ�កចូលរមួជាមយួអតិថជិនែដលមនិែមនជាអ�កចូលរមួេដយផា� ល់ក�ុង 

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ឬ 

 ង- រចនាសម�ន័�កម�សិទ�ិរបស់អ�កចូលរមួ។ 

៤- េសចក�ីែណនាអំចត្រម�វថា កតព�កិច�ទូទតស់ង្របាកែ់ដលេកតេចញពីករផាតទ់តេ់នក�ុង 

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ្រត�វែតបានទូទតត់មរយៈករែកត្រម�វចេំពះគណនីមយួ ឬ 

េ្រចនរបស់អ�កចូលរមួមយួ ឬេ្រចនេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៥- េសចក�ីែណនា ំ្របសិនេបមានែចងដូេច�ះ នឹងអនុវត�ចំេពះ្របពន័�ផាតទ់ត ់និងទូទតែ់ដល

បានចតត់ងំែដល្រត�វបានបេង�តេឡងេដយ ឬេ្រកមច្បោបណ់ាមយួ។ 

៦- េសចក�ីែណនា្ំរត�វផ្សព�ផ្សោយេនក�ុងរជកិច�។ 

 ៧- េសចក�ីែណនាគំឺជាចណំងកតព�កិច�ចំេពះបុគ�លែដលស�ិតេ្រកមេសចក�ីែណនាេំនាះ។ 
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្របករ ៥.- 

 ១- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�អ�ីៗទងំអស់ ឬអ�ីមយួដូចខងេ្រកម ក�ុងទំនាកទ់ំនងជាមយួ

្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និងសភាផាតទ់តៃ់ន្របពន័�េនាះ៖ 

  ក- ផ�ល់ករធានាេដយមាន ឬគា� នវត�ុប�� ចំំេពះករទូទតស់ង្របាកព់ីអ�កចូលរមួ 

  ខ- ផ�ល់ឥណទនសច្់របាកង់យ្រស�លដល់សភាផាតទ់ត ់និងភាគីបដិភាគចម្បង និង  

  គ- េដរតួជាភាគីបដិភាគចម្បងចេំពះអ�កចូលរមួ។ 

 ២- ្របសិនេបធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថា ករចូលរមួេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់ត ់និងទូទត ់

ែដលបានចតត់ងំេដយអ�កចូលរមួេធ�ឱ្យ ឬទំនងជាេធ�ឱុ្យមានហនភិយ័ជា្របពន័�ែដលមនិអចទទួលយក

បាន ឬហនភិយ័ែដលមនិអចទទួលយកបានចំេពះធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករធានាករទូទតស់ង

បំណុលរបស់អ�កចូលរមួេនាះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចពន្យោរករចូលរមួរបស់អ�កចូលរមួេនាះ ហមឃាត់

មនិឱ្យចូលរមួ ឬអចទមទរឱ្យអ�កចូលរមួបំេពញតមលក�ខណ� ពកព់ន័�នឹងករចូលរមួរបស់ខ�ួនតមែដល  

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថាជាករចបំាច។់   

្របករ ៦.- 

១- ក�ុង្របករ៦ និង្របករ៧ បណ�ឹ ងអំពីអសធនភាព សំេដដល់វធិានកររមួែដលកំណត់

េដយច្បោប ់ េដម្បបី��បស់កម�ភាពរបស់អ�កចូលរមួ ឬេដម្បេីរៀបចំអ�កចូលរមួេនាះេឡងវញិ 

េទះេដយស�័្រគចិត� ឬ មនិស�័្រគចិត�ក� ី ែដលវធិានករទងំេនាះ រមួមានករព្ួយរ ឬករដក់

កំហិតេលប�� ទូទត ់និងករទូទតស់ង្របាក។់ 

២- ប�� ទូទតែ់ដលចូលេទក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ និងក�ុងករទូទត់

សុទ�ៃន្របពន័�េនាះ ្រត�វែតអនុវត�បានេដយ្រសបច្បោប ់ េទះបីជាក�ុងករណីមានបណ�ឹ ង

អំពីអសធនភាពទល់នឹងអ�កចូលរមួក� ី និង្រត�វែតជាចណំងនតី្យោនុកូលេលភាគីទីបេីនក�ុង

លក�ខណ� ថាប�� ទូទត្់រត�វបានចូលេទក�ុង្របពន័�មុនេពលមានេបកបណ�ឹ ងអពីំអសធន

ភាពេនាះ។ 

៣- េនេពលណាែដលប�� ទូទត្់រត�វបានចូលេទក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចត់

តងំេ្រកយេពលេបកបណ�ឹ ងអំពីអសធនភាព និង្រត�វបានអនុវត�េនៃថ�េបកបណ�ឹ ងែបប

េនះ ប�� ទូទតទ់ងំេនាះ្រត�វែតអចអនុវត�េដយ្រសបច្បោប ់ និង្រត�វែតជាចំណងនីត្យោនុ-

កូលេលភាគីទីបីែតប៉ុេណា� ះ ្របសិនេបេ្រកយេពលទូទត ់ ភាគីបដិភាគចម្បង ឬសភាផាត់

ទតអ់ចប�� កអ់ះអងថា ពួកេគមនិបានដឹង ឬមនិ្រត�វបានឱ្យដឹងអំពីករេបកបណ�ឹ ងែបប

េនះ។ 

៤- េពលេវលែដលប�� ទូទតចូ់លមកក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ្រត�វែត

បានកំណតេ់ដយវធិានៃន្របពន័�េនះ។ 
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៥- ចំេពះេគាលបំណងៃន្របករេនះ េពលេវលៃនករេបកបណ�ឹ ងអំពីអសធនភាព្រត�វែតជា

េពលេវល ែដលអជា� ធរមានសមត�កិច� ឬតុលករបានេធ�េសចក�ីសេ្រមច។ 

៦- េនេពលណាែដលេសចក�ីសេ្រមច្រត�វបានេធ�េឡងអនុេលមតមកថាខណ� ទី៥ អជា� ធរ

មានសមត�កចិ� ឬតុលករ្រត�វជូនដំណឹងអពីំេសចក�ីសេ្រមចេនះជាបនា� នដ់ល់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

៧- បណ�ឹ ងអំពីអសធនភាព មនិ្រត�វមានឥទ�ិពល្របតិសកម�េទេលសិទ�ិនិងកតព�កិច�របស់អ�ក

ចូលរមួែដលេកតេឡងពីករផាតទ់តន់ិងទូទតប់ណុំលតម្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដល

បានចតត់ងំេន្រគាមុនេពលេបកបណ�ឹ ងេនះេឡយ។ 

្របករ ៧.- 

១- ក�ុង្របករេនះ វធិានទូទត ់សំេដដល់វធិានែដល្រត�វបានបេង�តេឡងតមវធិីណាមយួែដល

ផ�ល់ជាមូលដ� នស្រមាបគ់ណនាកតព�កិច�ទូទតស់ង្របាកច់ំនួនសុទ� ឬ្រត�វបានទូទត ់ និង

ែដលរមួប��ូ លផងែដរនូវវធិានច្បោបេ់ដម្បចីតវ់ធិានករក�ុង្រពឹត�ិករណ៍ែដលអ�កចូលរមួគា� ន

លទ�ភាព ឬទំនងជាគា� នលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�ទូទតស់ងរបស់ខ�ួនចំេពះសភាផាតទ់ត ់

ភាគីបដិភាគចម្បង ឬអ�កចូលរមួដៃទេទៀត។ 

២- េទះបីជាមានបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតែចងផ�ុយពីេនះ៖ 

 ក- វធិានទូទតៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំមានសុពលភាព និងជា

ចំណងកតព�កចិ�ចំេពះសភាផាតទ់ត ់ អ�កចូលរមួ ភាគីបដិភាគចម្បង និងធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា។ សកម�ភាពណាមយួ ឬករទូទតស់ង្របាកណ់ាមយួអចនងឹ្រត�វបានេធ�េឡង

េដយអនុេលមតមវធិានទូទតេ់នះ។ 

 ខ- កតព�កិច�របស់អ�កចូលរមួ សភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីបដភិាគចម្បងក�ុងករទូទតស់ង្របាក់

ឱ្យអ�កចូលរមួមា� ក ់និងសិទ�ិរបស់អ�កចូលរមួសភាផាតទ់ត ់ឬភាគីបដិភាគចម្បង ្រត�វែតបាន

គណនាជាចំនួនសុទ� េហយចំនួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ� ឬចំននួ្របាកប់ិទប�� ី ្រត�វែតបានកំណត់

្រសបតមវធិានទូទតៃ់ន្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ្របសិនេបមានែចង

ែបបេនះ និង 

 គ- េនេពលែដលវធិានទូទតៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំបានែចងថា 

ករទូទតក់តព�កិច�ទូទតស់ង្របាកត់មរយៈករទូទតចូ់ល ឬករទូទតេ់ចញពីគណនី

របស់អ�កចូលរមួសភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីបដិភាគចម្បងេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វបាន

ប��បជ់ាស� ពរ និងមនិអចបដិេសធបាន ករទូទតស់ង្របាកចូ់ល ឬេចញេនាះនឹងមនិ្រត�វ

បានចុះប��� សទូទតស់ង្រតលបវ់ញិ ឬទុកេដយែឡកសិនបានេឡយ។ 
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៣- ករទូទតស់ង្របាកចូ់ល ឬេចញពីគណនីរបស់អ�កចូលរមួ សភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីបដិភាគ

ចម្បងេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទតក់តព�កិច�បណុំលក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត់

ែដលបានចតត់ងំមនិ្រត�វស�ិតេនេ្រកមបទប្ប��ត� ិ ឬប�� ណាមយួែដលមានលក�ណៈជា

ករពន្យោរេពលៃនសកម�ភាពេនាះេទ។ 

៤- សិទ�ិនិងដំេណាះ្រសយរបស់អ�កចូលរមួ សភាផាតទ់ត ់ភាគីបដិភាគចម្បង ឬធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា ចំេពះ្របាតិេភាគែដលផ�ល់ករធានាចំេពះករទូទតស់ង្របាក ់ ឬករអនុវត�

កតព�កិច�ែដលេកតមានេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ អចមនិ្រត�វ

បានទទួលរងឥទ�ិពលពីបណ�ឹ ងអសធនភាពេឡយ។ ជាពិេសស សិទ�ិនិងដំេណាះ្រសយ

ទងំេនះ អចមនិ្រត�វស�ិតេនេ្រកមបទប្ប��តិ�ពន្យោរេពល ឬ ប�� ណាមយួ ែដលមានផល

បះ៉ពល់ដល់លទ�ភាពរបស់ឥណទយកក�ុងករអនុវត�សិទ�ិនិងដំេណាះ្រសយរបស់ខ�ួនពក់

ពន័�ដល់្របាតិេភាគេនាះេឡយ។ 

៥- េទះបីជាករ្រគប្់រគង ឬ្របតបិត�ិករទងំអស់ ឬមយួែផ�កៃន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដល

បានចតត់ងំ ្រត�វបានេធ�េឡងេនេ្រក្របេទសកម�ុជា ឬវធិានទូទតៃ់ន្របពន័�េនាះ្រត�វបាន

្រគប្់រគងេដយច្បោបៃ់នយុត� ធិករបរេទសក�ី េនេពលែដលក�ុងបណ�ឹ ងណាមយួក�ុង្របេទស

កម�ុជា តុលករកណំតថ់ា សិទ�ិនិងកតព�កិច�របស់បុគ�លណាមយួែដលេកតេចញ ឬមាន

ពកព់ន័�ជាមយួ្របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ្រត�វបាន្រគប់

្រគងទងំមូល ឬមយួែផ�កេដយច្បោបរ់បស់កម�ុជា បទប្ប��ត�ិៃន្របករេនះ្រត�វែតអនុវត�ក�ុង

ក្រមតិមយួែដលច្បោបក់ម�ុជាបានអនុវត�ក�ុងករកំណតសិ់ទ�ិ និងកតព�កិច�ទងំេនាះ។ 

 ្របករ ៨.- 

១- ពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ សភាផាតទ់តន់ីមយួៗ្រត�វផ�ល់

ដំណឹងជាមុនដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អំពីករែកែ្របទងំឡាយណាែដលេធ�េឡងេដយ

សភាផាតទ់តែ់ដលមានលក�ណៈសំខនច់ំេពះ្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលបានចត់

តងំេនាះ និងេដយពុំមានកណំតែ់តចំេពះករែកែ្របជាទូេទេទ  េសចក�ីជូនដំណឹង្រត�វែត

បានេធ�េឡង ចំេពះរល់ករែកែ្របទងំឡាយណាែដលមានផលបះ៉ពល់េទេល៖ 

ក- ឯកសរទងំឡាយណាែដលពកព់ន័�នឹងករកសង បេង�ត េរៀបចំ អភបិាលកចិ� និង

្របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់រមួទងំែផ�កទងំឡាយៃនឯកសរេនាះ ឬអនុស្សោរណៈ

សមាគម ្របកស និងេសចក�ីសំេរចសំខន់ៗ  និងកិច�ស្រមបស្រម�ល វធិាន និងនីតិវធិី

ផងែដរ 

ខ-  ្របតិបត�ិករៃន្របពន័�ផាតទ់តនិ់ងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ឬ 
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៥- ចំេពះេគាលបំណងៃន្របករេនះ េពលេវលៃនករេបកបណ�ឹ ងអពំីអសធនភាព្រត�វែតជា

េពលេវល ែដលអជា� ធរមានសមត�កិច� ឬតុលករបានេធ�េសចក�ីសេ្រមច។ 

៦- េនេពលណាែដលេសចក�ីសេ្រមច្រត�វបានេធ�េឡងអនុេលមតមកថាខណ� ទី៥ អជា� ធរ

មានសមត�កចិ� ឬតុលករ្រត�វជូនដំណឹងអពីំេសចក�ីសេ្រមចេនះជាបនា� នដ់ល់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

៧- បណ�ឹ ងអំពីអសធនភាព មនិ្រត�វមានឥទ�ិពល្របតិសកម�េទេលសិទ�ិនិងកតព�កចិ�របស់អ�ក

ចូលរមួែដលេកតេឡងពីករផាតទ់តន់ិងទូទតប់ណុំលតម្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដល

បានចតត់ងំេន្រគាមុនេពលេបកបណ�ឹ ងេនះេឡយ។ 

្របករ ៧.- 

១- ក�ុង្របករេនះ វធិានទូទត ់សំេដដល់វធិានែដល្រត�វបានបេង�តេឡងតមវធិីណាមយួែដល

ផ�ល់ជាមូលដ� នស្រមាបគ់ណនាកតព�កិច�ទូទតស់ង្របាកច់ំនួនសុទ� ឬ្រត�វបានទូទត ់ និង

ែដលរមួប��ូ លផងែដរនូវវធិានច្បោបេ់ដម្បចីតវ់ធិានករក�ុង្រពឹត�ិករណ៍ែដលអ�កចូលរមួគា� ន

លទ�ភាព ឬទំនងជាគា� នលទ�ភាពបំេពញកតព�កិច�ទូទតស់ងរបស់ខ�ួនចំេពះសភាផាតទ់ត ់

ភាគីបដិភាគចម្បង ឬអ�កចូលរមួដៃទេទៀត។ 

២- េទះបីជាមានបទប្ប��ត�ិេផ្សងេទៀតែចងផ�ុយពីេនះ៖ 

 ក- វធិានទូទតៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំមានសុពលភាព និងជា

ចំណងកតព�កចិ�ចំេពះសភាផាតទ់ត ់ អ�កចូលរមួ ភាគីបដិភាគចម្បង និងធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា។ សកម�ភាពណាមយួ ឬករទូទតស់ង្របាកណ់ាមយួអចនងឹ្រត�វបានេធ�េឡង

េដយអនុេលមតមវធិានទូទតេ់នះ។ 

 ខ- កតព�កិច�របស់អ�កចូលរមួ សភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីបដភិាគចម្បងក�ុងករទូទតស់ង្របាក់

ឱ្យអ�កចូលរមួមា� ក ់និងសិទ�ិរបស់អ�កចូលរមួសភាផាតទ់ត ់ឬភាគីបដិភាគចម្បង ្រត�វែតបាន

គណនាជាចំនួនសុទ� េហយចំនួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ� ឬចំននួ្របាកប់ិទប�� ី ្រត�វែតបានកំណត់

្រសបតមវធិានទូទតៃ់ន្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ្របសិនេបមានែចង

ែបបេនះ និង 

 គ- េនេពលែដលវធិានទូទតៃ់ន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំបានែចងថា 

ករទូទតក់តព�កិច�ទូទតស់ង្របាកត់មរយៈករទូទតចូ់ល ឬករទូទតេ់ចញពីគណនី

របស់អ�កចូលរមួសភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីបដិភាគចម្បងេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វបាន

ប��បជ់ាស� ពរ និងមនិអចបដិេសធបាន ករទូទតស់ង្របាកចូ់ល ឬេចញេនាះនឹងមនិ្រត�វ

បានចុះប��� សទូទតស់ង្រតលបវ់ញិ ឬទុកេដយែឡកសិនបានេឡយ។ 
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៣- ករទូទតស់ង្របាកចូ់ល ឬេចញពីគណនីរបស់អ�កចូលរមួ សភាផាតទ់ត ់ ឬភាគីបដិភាគ

ចម្បងេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បទូីទតក់តព�កិច�បណុំលក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត់

ែដលបានចតត់ងំមនិ្រត�វស�ិតេនេ្រកមបទប្ប��ត� ិ ឬប�� ណាមយួែដលមានលក�ណៈជា

ករពន្យោរេពលៃនសកម�ភាពេនាះេទ។ 

៤- សិទ�ិនិងដំេណាះ្រសយរបស់អ�កចូលរមួ សភាផាតទ់ត ់ភាគីបដិភាគចម្បង ឬធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា ចំេពះ្របាតិេភាគែដលផ�ល់ករធានាចំេពះករទូទតស់ង្របាក ់ ឬករអនុវត�

កតព�កិច�ែដលេកតមានេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ អចមនិ្រត�វ

បានទទួលរងឥទ�ិពលពីបណ�ឹ ងអសធនភាពេឡយ។ ជាពិេសស សិទ�ិនិងដំេណាះ្រសយ

ទងំេនះ អចមនិ្រត�វស�ិតេនេ្រកមបទប្ប��តិ�ពន្យោរេពល ឬ ប�� ណាមយួ ែដលមានផល

បះ៉ពល់ដល់លទ�ភាពរបស់ឥណទយកក�ុងករអនុវត�សិទ�ិនិងដំេណាះ្រសយរបស់ខ�ួនពក់

ពន័�ដល់្របាតិេភាគេនាះេឡយ។ 

៥- េទះបីជាករ្រគប្់រគង ឬ្របតបិត�ិករទងំអស់ ឬមយួែផ�កៃន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដល

បានចតត់ងំ ្រត�វបានេធ�េឡងេនេ្រក្របេទសកម�ុជា ឬវធិានទូទតៃ់ន្របពន័�េនាះ្រត�វបាន

្រគប្់រគងេដយច្បោបៃ់នយុត� ធិករបរេទសក�ី េនេពលែដលក�ុងបណ�ឹ ងណាមយួក�ុង្របេទស

កម�ុជា តុលករកណំតថ់ា សិទ�ិនិងកតព�កិច�របស់បុគ�លណាមយួែដលេកតេចញ ឬមាន

ពកព់ន័�ជាមយួ្របតិបត�ិកររបស់្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ្រត�វបាន្រគប់

្រគងទងំមូល ឬមយួែផ�កេដយច្បោបរ់បស់កម�ុជា បទប្ប��ត�ិៃន្របករេនះ្រត�វែតអនុវត�ក�ុង

ក្រមតិមយួែដលច្បោបក់ម�ុជាបានអនុវត�ក�ុងករកំណតសិ់ទ�ិ និងកតព�កិច�ទងំេនាះ។ 

 ្របករ ៨.- 

១- ពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ សភាផាតទ់តន់ីមយួៗ្រត�វផ�ល់

ដំណឹងជាមុនដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អំពីករែកែ្របទងំឡាយណាែដលេធ�េឡងេដយ

សភាផាតទ់តែ់ដលមានលក�ណៈសំខនច់ំេពះ្របពន័�ផាតទ់ត ់ និងទូទតែ់ដលបានចត់

តងំេនាះ និងេដយពុំមានកណំតែ់តចំេពះករែកែ្របជាទូេទេទ  េសចក�ីជូនដំណឹង្រត�វែត

បានេធ�េឡង ចំេពះរល់ករែកែ្របទងំឡាយណាែដលមានផលបះ៉ពល់េទេល៖ 

ក- ឯកសរទងំឡាយណាែដលពកព់ន័�នឹងករកសង បេង�ត េរៀបចំ អភបិាលកចិ� និង

្របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់ត ់រមួទងំែផ�កទងំឡាយៃនឯកសរេនាះ ឬអនុស្សោរណៈ

សមាគម ្របកស និងេសចក�ីសំេរចសំខន់ៗ  និងកិច�ស្រមបស្រម�ល វធិាន និងនីតិវធិី

ផងែដរ 

ខ-  ្របតិបត�ិករៃន្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ឬ 
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គ- ្របកស កិច�ស្រមបស្រម�ល វធិាន នីតិវធិ ីេសចក�ីែណនា ំឬឯកសរេផ្សងៗេទៀតែដល

្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ។ 

២- បនា� បព់ីបានេធ�ករែកែ្របពកព់ន័�នឹង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំេនាះ សភា

ផាតទ់តន់ីមយួៗ្រត�វែតផ�ល់ដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីករ

ែកែ្របេនះ និងេដយពុំមានកំណតែ់តចំេពះករែកែ្របជាទូេទេទ េសចក�ីជូនដណឹំង

្រត�វែតបានេធ�េឡងចំេពះរល់ករែកែ្របទងំឡាយណាែដលមានផលបះ៉ពល់េទេល៖ 

ក- សមាសភាពរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលសភាផាតទ់ត ់ េដយសរករលឈបព់ី

ដំែណង ឬពីមូលេហតុេផ្សងេទៀត ឬ 

ខ- សវនករសភាផាតទ់តែ់ដល្រត�វបានែតងតងំ។ 

៣- ពកព់ន័�នឹង្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ សភាផាតទ់តនី់មយួៗ្រត�វផ�ល់

ដំណឹងដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវពត័ម៌ានទងំេនាះ តមេពលេវលនិងទ្រមងែ់បបបទ

ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានត្រម�វឱ្យេធ�េឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

្របករ ៩.- 

១- ក�ុងេគាលបំណងអនុវត�ភារកិច�ដូចែដលមានែចងក�ុង្របករេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមាន

សិទ�ិេធ�សវនកម� និងអធិករកិច�េលសភាផាតទ់ត ់ េហយសភាផាតទ់តន់ីមយួៗ្របសិន

េបមានករេស�សំុ ្រត�វែតជួយ ដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមករចបំាចេ់ដម្បបីង�លក�ណៈឱ្យ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�សវនកម� និងអធិករកិច�បាន។ 

២- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្របគល់ឱ្យសវនករឯករជ្យខងេ្រកេធ�សវនកម�និងអធកិរកិច�

ទងំ្រស�ង ឬមយួែផ�កក�ុងនាមរបស់ខ�ួន ដូចែដលមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ េហយ្រត�វរយ-

ករណ៍ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៣- ក�ុងេគាលបំណងទទួលបានភស�ុតង្រតឹម្រត�វពកព់ន័�នឹងករេធ�សនវកម� ឬអធិករកិច�

េ្រកមកថាខណ� ទី១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�អិំណាចជាបុគ�លែដល្រត�វបានែតង

តងំជាស�ងករគណនីេ្រកមច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា។ 

៤- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចអនុវត�នូវមខុងរទងំអស់ ឬមុខងរមយួែដលពកព់ន័�នឹង្របពន័�

ផាតទ់តនិ់ងទូទត ់និងសភាផាតទ់តដូ់ចខងេ្រកម៖ 

ក- ជាអ�កចូលរមួ ចូលរមួនិងេធ�សកម�ភាពជាភាគីបដិភាគចម្បង រមួទងំេនក�ុងយន�ករ

ែបងែចកករខតបង ់ 

ខ- េធ�សកម�ភាពជាអ�ករក្សោទុក្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬជាភា� កង់រទូទត ់ឬេធ�ទងំពីរនងិ 

គ-ទទួល្របាកប់េ�� ពីសភាផាតទ់ត ់អ�កចូលរមួ ឬភាគបីដភិាគចម្បង ឬទូទតស់ងករ្របាក។់ 
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៥- េនេពលណាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានមូលេហតុសម្រសបនឹងេជឿជាកថ់ា្របពន័�មយួ 

ឬកិច�ស្រមបស្រម�លមយួ្រត�វបានបេង�តេឡងស្រមាបក់រផាតទ់ត ់ និងទូទតក់តព�កចិ� ឬ

សរស្រមាបទូ់ទតស់ង្របាក ់ ប៉ុែន�ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វករពត័ម៌ានបែន�មេទៀតេដម្ប ី

កំណតថ់ា្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លេនាះជា្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអចេស�េទបុគ�លណាមា� កែ់ដលជាភាគីៃន្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លេនាះឱ្យផ�ល់ 

ពត័ម៌ាន និងឯកសរេផ្សងៗែដលទកទ់ងនឹង្របពន័� ឬកចិ�ស្រមបស្រម�លេនាះ តមែដល 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វករេដម្បេីធ�ករកំណត។់ រល់បុគ�លទងំឡាយណាែដលទទួល 

បានសំេណ េ្រកមកថាខណ� េនះ្រត�វែតេគារពតមសំេណ េនាះ។ 

៦- ពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតរ់បស់ខ�ួន សភាផាតទ់តន់ីមយួៗ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាននិង

ឯកសរទងំឡាយដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វ 

ជាកែ់ស�ង េដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យអចកំណតប់ានថា េត្របពន័� 

ផាតទ់តន់ិងទូទតេ់នាះបង�ឱ្យមានហនិភយ័ជា្របពន័�ែដរឬេទ េដយពុំមានករកណំត ់

ចំេពះែតពត័ម៌ានជាទូេទពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ សភាផាតទ់តច់បំាច្់រត�វ 

ផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមៈ 

  ក- េឈ� ះអ�កចូលរមួរបស់ខ�ួន 

ខ- ច្បោបច់ម�ងៃនឯកសរទងំឡាយណាពកព់ន័�នឹងករកសង បេង�ត េរៀបចំ អភបិាលកិច� 

និង្របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់តរ់មួទងំែផ�កទងំឡាយៃនឯកសរេនាះឬអនុស្សោរណៈ

សមាគម ្របកស និងេសចក�ីសេ្រមចសំខន់ៗ របស់សភាផាតទ់ត ់កិច�ស្រមបស្រម�ល 

វធិាន និងនីតិវធិផីងែដរ  

  គ- េឈ� ះរបស់នាយកចតែ់ចង សមាជិកគណៈកម�ករ និងសវនករ 

ឃ- ច្បោបច់ម�ងៃនរបាយករណ៍ េសចក�ីែថ�ងករណ៍ ឬឯកសរដៃទេទៀតរបស់ខ�ួនែដល្រត�វ

បានទមទរឱ្យរក្សោទុកេននឹងស� បន័រដ� ភបិាលឬអង�ភាពប��ត�ិកម�និង 

  ង- ច្បោបច់ម�ងៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

៧- េនក�ុង្របករេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិត្រម�វឱ្យអ�កចូលរមួណាមយួផ�ល់ពត័ម៌ានពក់

ពន័�នឹងអ�កចូលរមួដៃទមយួេទៀតៃន្របពន័�ផាតទ់តណ់ាមយួេទ ្របសិនេបពត័ម៌ានេនាះមនិ

មានស្រមាបក់រេ្រប្របាស់របស់អ�កចូលរមួទងំអស់គា� ។ 

្របករ ១០.- 

 ១- េនក�ុង្របករេនះ៖ 
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គ- ្របកស កិច�ស្រមបស្រម�ល វធិាន នីតិវធិ ីេសចក�ីែណនា ំឬឯកសរេផ្សងៗេទៀតែដល

្រគប្់រគងេល្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ។ 

២- បនា� បព់ីបានេធ�ករែកែ្របពកព់ន័�នឹង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំេនាះ សភា

ផាតទ់តន់ីមយួៗ្រត�វែតផ�ល់ដំណឹងជាលយលក�ណ៍អក្សរដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអំពីករ

ែកែ្របេនះ និងេដយពុំមានកំណតែ់តចំេពះករែកែ្របជាទូេទេទ េសចក�ីជូនដណឹំង

្រត�វែតបានេធ�េឡងចំេពះរល់ករែកែ្របទងំឡាយណាែដលមានផលបះ៉ពល់េទេល៖ 

ក- សមាសភាពរបស់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលសភាផាតទ់ត ់ េដយសរករលឈបព់ី

ដំែណង ឬពីមូលេហតុេផ្សងេទៀត ឬ 

ខ- សវនករសភាផាតទ់តែ់ដល្រត�វបានែតងតងំ។ 

៣- ពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ សភាផាតទ់តន់មីយួៗ្រត�វផ�ល់

ដំណឹងដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវពត័ម៌ានទងំេនាះ តមេពលេវលនិងទ្រមងែ់បបបទ

ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានត្រម�វឱ្យេធ�េឡងជាលយលក�ណ៍អក្សរ។ 

្របករ ៩.- 

១- ក�ុងេគាលបំណងអនុវត�ភារកិច�ដូចែដលមានែចងក�ុង្របករេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមាន

សិទ�ិេធ�សវនកម� និងអធិករកិច�េលសភាផាតទ់ត ់ េហយសភាផាតទ់តន់ីមយួៗ្របសិន

េបមានករេស�សំុ ្រត�វែតជួយ ដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមករចបំាចេ់ដម្បបីង�លក�ណៈឱ្យ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចេធ�សវនកម� និងអធិករកិច�បាន។ 

២- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អច្របគល់ឱ្យសវនករឯករជ្យខងេ្រកេធ�សវនកម�និងអធិករកិច�

ទងំ្រស�ង ឬមយួែផ�កក�ុងនាមរបស់ខ�ួន ដូចែដលមានែចងក�ុងកថាខណ� ទី១ េហយ្រត�វរយ-

ករណ៍ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

៣- ក�ុងេគាលបំណងទទួលបានភស�ុតង្រតឹម្រត�វពកព់ន័�នឹងករេធ�សនវកម� ឬអធកិរកិច�

េ្រកមកថាខណ� ទី១ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានសិទ�អិំណាចជាបុគ�លែដល្រត�វបានែតង

តងំជាស�ងករគណនីេ្រកមច្បោបស់�ីពីករេរៀបច ំ និងករ្រប្រពឹត�េទៃនធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា។ 

៤- ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចអនុវត�នូវមខុងរទងំអស់ ឬមុខងរមយួែដលពកព់ន័�នឹង្របពន័�

ផាតទ់តនិ់ងទូទត ់និងសភាផាតទ់តដូ់ចខងេ្រកម៖ 

ក- ជាអ�កចូលរមួ ចូលរមួនិងេធ�សកម�ភាពជាភាគីបដិភាគចម្បង រមួទងំេនក�ុងយន�ករ

ែបងែចកករខតបង ់ 

ខ- េធ�សកម�ភាពជាអ�ករក្សោទុក្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ឬជាភា� កង់រទូទត ់ឬេធ�ទងំពីរនងិ 

គ-ទទួល្របាកប់េ�� ពីសភាផាតទ់ត ់អ�កចូលរមួ ឬភាគបីដភិាគចម្បង ឬទូទតស់ងករ្របាក។់ 
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៥- េនេពលណាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានមូលេហតុសម្រសបនឹងេជឿជាកថ់ា្របពន័�មយួ 

ឬកិច�ស្រមបស្រម�លមយួ្រត�វបានបេង�តេឡងស្រមាបក់រផាតទ់ត ់ និងទូទតក់តព�កចិ� ឬ

សរស្រមាបទូ់ទតស់ង្របាក ់ ប៉ុែន�ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វករពត័ម៌ានបែន�មេទៀតេដម្ប ី

កំណតថ់ា្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លេនាះជា្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ ធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជាអចេស�េទបុគ�លណាមា� កែ់ដលជាភាគីៃន្របពន័� ឬកិច�ស្រមបស្រម�លេនាះឱ្យផ�ល់ 

ពត័ម៌ាន និងឯកសរេផ្សងៗែដលទកទ់ងនឹង្របពន័� ឬកចិ�ស្រមបស្រម�លេនាះ តមែដល 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វករេដម្បេីធ�ករកំណត។់ រល់បុគ�លទងំឡាយណាែដលទទួល 

បានសំេណ េ្រកមកថាខណ� េនះ្រត�វែតេគារពតមសំេណ េនាះ។ 

៦- ពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតរ់បស់ខ�ួន សភាផាតទ់តន់ីមយួៗ ្រត�វផ�ល់ពត័ម៌ាននិង

ឯកសរទងំឡាយដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចត្រម�វ 

ជាកែ់ស�ង េដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាឱ្យអចកណំតប់ានថា េត្របពន័� 

ផាតទ់តន់ិងទូទតេ់នាះបង�ឱ្យមានហនិភយ័ជា្របពន័�ែដរឬេទ េដយពុំមានករកណំត ់

ចំេពះែតពត័ម៌ានជាទូេទពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ សភាផាតទ់តច់បំាច្់រត�វ 

ផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមៈ 

  ក- េឈ� ះអ�កចូលរមួរបស់ខ�ួន 

ខ- ច្បោបច់ម�ងៃនឯកសរទងំឡាយណាពកព់ន័�នឹងករកសង បេង�ត េរៀបចំ អភបិាលកិច� 

និង្របតិបត�ិកររបស់សភាផាតទ់តរ់មួទងំែផ�កទងំឡាយៃនឯកសរេនាះឬអនុស្សោរណៈ

សមាគម ្របកស និងេសចក�ីសេ្រមចសំខន់ៗ របស់សភាផាតទ់ត ់កិច�ស្រមបស្រម�ល 

វធិាន និងនីតិវធិផីងែដរ  

  គ- េឈ� ះរបស់នាយកចតែ់ចង សមាជិកគណៈកម�ករ និងសវនករ 

ឃ- ច្បោបច់ម�ងៃនរបាយករណ៍ េសចក�ីែថ�ងករណ៍ ឬឯកសរដៃទេទៀតរបស់ខ�ួនែដល្រត�វ

បានទមទរឱ្យរក្សោទុកេននឹងស� បន័រដ� ភបិាលឬអង�ភាពប��ត�ិកម�និង 

  ង- ច្បោបច់ម�ងៃនរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 

៧- េនក�ុង្របករេនះ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមនិត្រម�វឱ្យអ�កចូលរមួណាមយួផ�ល់ពត័ម៌ានពក់

ពន័�នឹងអ�កចូលរមួដៃទមយួេទៀតៃន្របពន័�ផាតទ់តណ់ាមយួេទ ្របសិនេបពត័ម៌ានេនាះមនិ

មានស្រមាបក់រេ្រប្របាស់របស់អ�កចូលរមួទងំអស់គា� ។ 

្របករ ១០.- 

 ១- េនក�ុង្របករេនះ៖ 
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ក- តៃម�ប��បសុ់ទ� សំេដដល់ចំនួន្របាកសុ់ទ�ែដលទទលួបានពីករកតក់ង ឬករផាតទ់ត់

កតព�កិច�សុទ�រវងភាគីនានាៃនកិច�្រពមេ្រព�ងផាតទ់តសុ់ទ� អនុេលមតមបទប្ប��ត�ិ

ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនាះ។ 

ខ- កិច�្រពមេ្រព�ងផាតទ់តសុ់ទ� សំេដដល់កិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុពីរ ឬ

េ្រចន ឬរវងធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុមយួ ឬេ្រចនែដលផ�ល់នូវករ

ផាតទ់ត ់ ឬកតក់ងកតព�កិច�ទូទតស់ង្របាកប់ច�ុប្បន� ឬអនាគតទល់នឹងសិទ�បិច�ុប្បន� 

ឬអនាគតក�ុងករទទួលករទូទតស់ង្របាក។់ 

២- េទះបីជាមានបទប្ប��ត�ិក�ុងច្បោបណ់ាមយួែដលពកព់ន័� ឬមនិពកព់ន័�ក�ីេទនឹងច្បោបក់្សយ័

ធន ឬកដ៏ីកររបស់តុលករែដលេធ�េឡងេដយអនុេលមេទតមករ្រគប្់រគងៃនករេរៀបចំ

េឡងវញិ កិច�្រពមេ្រព�ង ឬភាពជាអ�កទទួលសំណងពកព់ន័�នងឹអសធនភាព ែដលេនក�ុង

េនាះ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាភាគីមយួៃនកិច�្រពមេ្រព�ងផាតទ់តសុ់ទ� 

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចប��បក់ិច�្រពមេ្រព�ង ឬ កំណតត់ៃម�ប��ប់

សុទ� ឬចនំួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ� អនុេលមតមបទប្ប��ត�ែិដលមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង។ 

ភាគីែដលមានសិទ�ិទទួលបានតៃម�ប��បសុ់ទ� ឬចំនួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ� ្រត�វែតជាឥណទយក

ៃនភាគីែដលជំពកត់ៃម�ប��បសុ់ទ� ឬចនំួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ក�ុងតៃម� ឬចំននួ្របាកេ់នាះ។ 

្របករ ១១.- 

១- េនេពលណាសភាផាតទ់តខ់កខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�ែដលត្រម�វេដយ្របកសេនះ 

ពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតរ់បស់ខ�ួន ឬមនិេគារពតម្របកសេនះ អ�កចូលរមួ

ទងំអស់្រត�វរមួគា� អនុវត�កតព�កិច�ទងំេនាះ េហយអ�កចូលរមួទងំេនាះ្រត�វទទួលខុស្រត�វ

ចំេពះករមនិេគារពកតព�កិច�ទងំេនាះក�ុងលក�ណៈនិងក្រមតិដូចជាសភាផាតទ់តែ់ដរ។ 

២- េនេពលណា្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតម់យួមនិមានសភាផាតទ់ត ់ ែដលមានទីតងំេនក�ុង

្របេទសកម�ុជាេទេនាះ អ�កចូលរមួែដលមានទីតងំេន្របទសកម�ុជា  

ក- ្រត�វេគារពតមកតព�កិច�ទងំឡាយែដលបានដកេ់ចញេនេ្រកម្របករេនះអំពីសភា

ផាតទ់តច់ំេពះករងរពកព់ន័�នឹង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់និង  

ខ- មានសិទ�ិ្រគបយ៉់ាងែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យេនក�ុង្របករេនះស�ីពីសភាផាតទ់ត ់ ចំេពះ

ករងរពកព់ន័�នឹង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ 

  ក�ុងលក�ណៈនិងក្រមតិដូចគា�  ដូចជាអ�កចូលរមួែដលមានទីតងំេនក�ុង្របេទស

កម�ុជាជាសភាផាតទ់តែ់ដលក�ុងេនះកតព�កិច� និងសិទ�ទិងំេនាះ្រត�វបានត្រម�វ និងក�ុង

េគាលបំណងេនះ វធិានករនានាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកចុ់ះពកព់ន័�នឹងសភា

ផាតទ់តអ់ចនងឹ្រត�វបានអនុវត�ែតចំេពះអ�កចូលរមួែដលមានទីតងំេនក�ុង្របេទស 
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កម�ុជាប៉ុេណា� ះ។ េដម្បេីគាលបំណងៃនកថាខណ� េនះ អ�កចូលរមួ្រត�វបានចតទុ់កថាមាន

ទីតងំេនកម�ុជាេនេពលណា ពកួេគ្រត�វបានបេង�តេឡងេនេ្រកមច្បោបៃ់ន្របេទសកម�ុជា។ 

 ៣- ធនាគារបរេទសែដលជាអ�កចូលរមួ ឬមានបណំងេធ�ជាអ�កចូលរមួេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់ត់

និងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងេទនឹងករ

អនុវត�ច្បោបប់រេទសចំេពះធនាគារបរេទសែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថាចបំាច។់ 

្របករ ១២.- 

១- ករេគារពតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ ឬេសចក�ីែណនាេំចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

ពកព់ន័�នងឹប�� ណាមយួេនេ្រកមបទប្ប��តិ�ខងេល ឬករេស�សំុពត័ម៌ានេដយ្រសប

ច្បោបេ់នេ្រកម្របកសេនះ អចនឹង្រត�វបានអនុវត�តមរយៈករេស�សំុរបស់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាេទកនតុ់លករមានសមត�កិច�ឱ្យេចញដីកបង� បឱ់្យេគារពតមបទប្ប��ត�ិ វធិាន 

េសចក�ីែណនា ំ ឬសំេណ េនាះ។ េដយែផ�កេលករេស�សំុេនះ តុលករអចេចញដីកតម

េនាះ ឬដីកបែន�មេទៀត ្របសិនេបយល់ថាចបំាច។់ 

២- ចំេពះករេស�សំុករ្រត�តពិនិត្យេដយតុលករ េលករចតត់ងំណាមយួេ្រកម្របកសេនះ 

ឬេសចក�ីែណនាពំកព់ន័�ែដល្រត�វបានេចញផ្សោយ មនិ្រត�វមានករផ�ល់ឱ្យនូវករពន្យោរេពល

ករចតត់ងំ ឬេសចក�ីែណនាេំដម្បរីងច់េំសចក�ីសំេរចចុងេ្រកយេលករេស�សំុេសចក�ីែណ-

នាេំឡយ។ 

្របករ ១៣.- 

១- ពត័ម៌ាននងិឯកសរែដលទទលួបានេនេ្រកម្របកសេនះ្រត�វរក្សោជាករសមា� ត ់ និង្រត�វ

ចតែ់ចងជាករសមា� តដូ់ចគា� ។ 

២- ខ�ឹមសរក�ុងកថាខណ� ទ១ី មនិហមឃាតធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន 

ឬឯកសរណាមយួេទអជា� ធរមានសមត�កិច� ឬស� បន័ប��ត�ិកម�ែដលទទួលបន�ុក្រគប្់រគង

េល្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេឡយ េនក�ុងល័ក�ខណ� ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានទនុំកចតិ�ថា 

ពត័ម៌ាន ឬឯកសរ ទងំេនាះ្រត�វបានរក្សោទុកជាករសមា� តេ់ដយ ស� បន័ អង�ភាពនិង

បុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ១៤.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព 

និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកចិ�េរៀងៗខ�ួន។ 
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ក- តៃម�ប��បសុ់ទ� សំេដដល់ចំនួន្របាកសុ់ទ�ែដលទទលួបានពីករកតក់ង ឬករផាតទ់ត់

កតព�កិច�សុទ�រវងភាគីនានាៃនកិច�្រពមេ្រព�ងផាតទ់តសុ់ទ� អនុេលមតមបទប្ប��ត�ិ

ៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនាះ។ 

ខ- កិច�្រពមេ្រព�ងផាតទ់តសុ់ទ� សំេដដល់កិច�្រពមេ្រព�ងរវង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុពីរ ឬ

េ្រចន ឬរវងធនាគារជាតិៃនកម�ុជានិង្រគះឹស� នហិរ�� វត�ុមយួ ឬេ្រចនែដលផ�ល់នូវករ

ផាតទ់ត ់ ឬកតក់ងកតព�កិច�ទូទតស់ង្របាកប់ច�ុប្បន� ឬអនាគតទល់នឹងសិទ�បិច�ុប្បន� 

ឬអនាគតក�ុងករទទួលករទូទតស់ង្របាក។់ 

២- េទះបីជាមានបទប្ប��ត�ិក�ុងច្បោបណ់ាមយួែដលពកព់ន័� ឬមនិពកព់ន័�ក�ីេទនឹងច្បោបក់្សយ័

ធន ឬកដ៏ីកររបស់តុលករែដលេធ�េឡងេដយអនុេលមេទតមករ្រគប្់រគងៃនករេរៀបចំ

េឡងវញិ កិច�្រពមេ្រព�ង ឬភាពជាអ�កទទួលសំណងពកព់ន័�នងឹអសធនភាព ែដលេនក�ុង

េនាះ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជាជាភាគីមយួៃនកិច�្រពមេ្រព�ងផាតទ់តសុ់ទ� 

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចប��បក់ិច�្រពមេ្រព�ង ឬ កំណតត់ៃម�ប��ប់

សុទ� ឬចនំួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ� អនុេលមតមបទប្ប��ត�ែិដលមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង។ 

ភាគីែដលមានសិទ�ិទទួលបានតៃម�ប��បសុ់ទ� ឬចំនួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ� ្រត�វែតជាឥណទយក

ៃនភាគីែដលជំពកត់ៃម�ប��បសុ់ទ� ឬចនំួន្របាកទូ់ទតសុ់ទ�ក�ុងតៃម� ឬចំននួ្របាកេ់នាះ។ 

្របករ ១១.- 

១- េនេពលណាសភាផាតទ់តខ់កខនមនិបានអនុវត�កតព�កិច�ែដលត្រម�វេដយ្របកសេនះ 

ពកព់ន័�នងឹ្របពន័�ផាតទ់តន់ងិទូទតរ់បស់ខ�ួន ឬមនិេគារពតម្របកសេនះ អ�កចូលរមួ

ទងំអស់្រត�វរមួគា� អនុវត�កតព�កិច�ទងំេនាះ េហយអ�កចូលរមួទងំេនាះ្រត�វទទួលខុស្រត�វ

ចំេពះករមនិេគារពកតព�កិច�ទងំេនាះក�ុងលក�ណៈនិងក្រមតិដូចជាសភាផាតទ់តែ់ដរ។ 

២- េនេពលណា្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទតម់យួមនិមានសភាផាតទ់ត ់ ែដលមានទីតងំេនក�ុង

្របេទសកម�ុជាេទេនាះ អ�កចូលរមួែដលមានទីតងំេន្របទសកម�ុជា  

ក- ្រត�វេគារពតមកតព�កិច�ទងំឡាយែដលបានដកេ់ចញេនេ្រកម្របករេនះអំពីសភា

ផាតទ់តច់ំេពះករងរពកព់ន័�នឹង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់និង  

ខ- មានសិទ�ិ្រគបយ៉់ាងែដល្រត�វបានផ�ល់ឱ្យេនក�ុង្របករេនះស�ីពីសភាផាតទ់ត ់ ចំេពះ

ករងរពកព់ន័�នឹង្របពន័�ផាតទ់តន់ិងទូទត ់ 

  ក�ុងលក�ណៈនិងក្រមតិដូចគា�  ដូចជាអ�កចូលរមួែដលមានទីតងំេនក�ុង្របេទស

កម�ុជាជាសភាផាតទ់តែ់ដលក�ុងេនះកតព�កិច� និងសិទ�ទិងំេនាះ្រត�វបានត្រម�វ និងក�ុង

េគាលបំណងេនះ វធិានករនានាែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចដកចុ់ះពកព់ន័�នឹងសភា

ផាតទ់តអ់ចនងឹ្រត�វបានអនុវត�ែតចំេពះអ�កចូលរមួែដលមានទីតងំេនក�ុង្របេទស 
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កម�ុជាប៉ុេណា� ះ។ េដម្បេីគាលបំណងៃនកថាខណ� េនះ អ�កចូលរមួ្រត�វបានចតទុ់កថាមាន

ទីតងំេនកម�ុជាេនេពលណា ពកួេគ្រត�វបានបេង�តេឡងេនេ្រកមច្បោបៃ់ន្របេទសកម�ុជា។ 

 ៣- ធនាគារបរេទសែដលជាអ�កចូលរមួ ឬមានបណំងេធ�ជាអ�កចូលរមួេនក�ុង្របពន័�ផាតទ់ត់

និងទូទតែ់ដលបានចតត់ងំ ្រត�វផ�ល់ជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជានូវពត័ម៌ានែដលទកទ់ងេទនឹងករ

អនុវត�ច្បោបប់រេទសចំេពះធនាគារបរេទសែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាយល់េឃញថាចបំាច។់ 

្របករ ១២.- 

១- ករេគារពតមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ ឬេសចក�ីែណនាេំចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

ពកព់ន័�នងឹប�� ណាមយួេនេ្រកមបទប្ប��តិ�ខងេល ឬករេស�សំុពត័ម៌ានេដយ្រសប

ច្បោបេ់នេ្រកម្របកសេនះ អចនឹង្រត�វបានអនុវត�តមរយៈករេស�សំុរបស់ធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាេទកនតុ់លករមានសមត�កិច�ឱ្យេចញដីកបង� បឱ់្យេគារពតមបទប្ប��ត�ិ វធិាន 

េសចក�ីែណនា ំ ឬសំេណ េនាះ។ េដយែផ�កេលករេស�សំុេនះ តុលករអចេចញដីកតម

េនាះ ឬដីកបែន�មេទៀត ្របសិនេបយល់ថាចបំាច។់ 

២- ចំេពះករេស�សំុករ្រត�តពិនិត្យេដយតុលករ េលករចតត់ងំណាមយួេ្រកម្របកសេនះ 

ឬេសចក�ីែណនាពំកព់ន័�ែដល្រត�វបានេចញផ្សោយ មនិ្រត�វមានករផ�ល់ឱ្យនូវករពន្យោរេពល

ករចតត់ងំ ឬេសចក�ីែណនាេំដម្បរីងច់េំសចក�ីសំេរចចុងេ្រកយេលករេស�សំុេសចក�ីែណ-

នាេំឡយ។ 

្របករ ១៣.- 

១- ពត័ម៌ាននងិឯកសរែដលទទលួបានេនេ្រកម្របកសេនះ្រត�វរក្សោជាករសមា� ត ់ និង្រត�វ

ចតែ់ចងជាករសមា� តដូ់ចគា� ។ 

២- ខ�ឹមសរក�ុងកថាខណ� ទ១ី មនិហមឃាតធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករផ្សព�ផ្សោយពត័ម៌ាន 

ឬឯកសរណាមយួេទអជា� ធរមានសមត�កិច� ឬស� បន័ប��ត�ិកម�ែដលទទួលបន�ុក្រគប្់រគង

េល្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុេឡយ េនក�ុងល័ក�ខណ� ែដលធនាគារជាតិៃនកម�ុជាមានទនុំកចតិ�ថា 

ពត័ម៌ាន ឬឯកសរ ទងំេនាះ្រត�វបានរក្សោទុកជាករសមា� តេ់ដយ ស� បន័ អង�ភាពនិង

បុគ�លទងំេនាះ។ 

្របករ ១៤.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព 

និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកចិ�េរៀងៗខ�ួន។ 
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្របករ ១៥.- 

្របកសេនះចូលជាធរមានចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

     

 េធ�េនរជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦

    េទសភបិាល 

        ហត�លខ និង្រត: ជា ចនត់ូ 
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ធ៩-០៦-២៤០ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

្របតិបត�កិរៃនគណនទីូទត ់

3 
្របកស ១.- 

 និយមនយ័ៃនពក្យែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២ ៃនច្បោបស់�ីពីឧបរណ៍អចជួញដូរបាននងិ្របតិបត�ិករ

ទូទត់សង់្របាក់្រត�វបានប��ូ លក�ុង្របកសេនះ េលកែលងែតពក្យមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ឬេនក�ុងបរកិរណ៍

ណាែដលត្រម�វឱ្យមាននយ័េផ្សង៖ 

១ . ធនាគារ សំេដដល់ធនាគារ ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ២ ច្បោបស់�ីពីឧបរណ៍អចជួយ ដូរបាននិង 

្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ប៉ុែន�មនិរបប់��ូ លធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគ ីសំេដដល់ករទូទតពី់ធនាគារមយួេផ្សងេទៀត។ 

៣. ករទូទត ់សំេដដល់ករទូទតេ់ចញពី ឬចូលក�ុងគណនីទូទត។់ 

៤. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ សំេដករទូទត្់របាករ់វងធនាគារ និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

៥. អ�កដំេណ រករតតិយភាគី សំេដដល់អ�កផ�ល់មេធ្យោបាយស្រមាប់ដំេណ រករប�� ទូទត់ក�ុងនាមធនាគារ។ 

្របករ ២.- 

១. ករផាតទ់តន់ិងករទូទតន់ឹងេធ�រល់ៃថ�េធ�ករ របស់ធនាគារេនក�ុង្របេទសកម�ុជា េដម្បេីដះដូរ 

ប�� ទូទតែ់ដលពកព់ន័�នឹងករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ និងេទ�ភាគី។ 

២. េដម្បចូីលរមួក�ុងករផាតទ់តនិ់ងករទូទត ់ ប�� ទូទតអ់ន�រធនាគារមយួនឹងឆ�ុះប�� ំងពី្របតិបត�ិករ

ទូទតក់�ុងនាមអតិថិជនមា� ក ់ឬធនាគារចូលរមួមយួ។ ប�� ទូទតែ់ដលបាន្របគល់េដយផា� ល់ពីអតិថជិនេទ

អ�កដំេណ រករតតិយភាគីតមករប�� របស់ធនាគារខ�ួន ្រត�វបានចតទុ់កជាប�� ទូទតផ់ា� ល់របស់ធនាគារ

ែដលអនុវត�តមប�� របស់អតិថិជន។ 

៣. អ�កចូលរមួក�ុងករផាតទ់ត ់ និងករទូទតគ់ឺជាធនាគារ។ ករទូទតអ់ន�រធនាគារៃនករផាតទ់តេ់ធ�

េឡងេនេលគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារែដលអនុវត�តមប�� ែដលរក្សោេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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្របករ ១៥.- 

្របកសេនះចូលជាធរមានចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

     

 េធ�េនរជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី០៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦

    េទសភបិាល 

        ហត�លខ និង្រត: ជា ចនត់ូ 
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ធ៩-០៦-២៤០ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

្របតិបត�កិរៃនគណនទីូទត ់

3 
្របកស ១.- 

 និយមនយ័ៃនពក្យែដលមានែចងក�ុងមា្រត ២ ៃនច្បោបស់�ីពីឧបរណ៍អចជួញដូរបាននងិ្របតិបត�ិករ

ទូទត់សង់្របាក់្រត�វបានប��ូ លក�ុង្របកសេនះ េលកែលងែតពក្យមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ឬេនក�ុងបរកិរណ៍

ណាែដលត្រម�វឱ្យមាននយ័េផ្សង៖ 

១ . ធនាគារ សំេដដល់ធនាគារ ដូចមានែចងក�ុងមា្រត ២ ច្បោបស់�ីពីឧបរណ៍អចជួយ ដូរបាននិង 

្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ប៉ុែន�មនិរបប់��ូ លធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគ ីសំេដដល់ករទូទតពី់ធនាគារមយួេផ្សងេទៀត។ 

៣. ករទូទត ់សំេដដល់ករទូទតេ់ចញពី ឬចូលក�ុងគណនីទូទត។់ 

៤. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ សំេដករទូទត្់របាករ់វងធនាគារ និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

៥. អ�កដំេណ រករតតិយភាគី សំេដដល់អ�កផ�ល់មេធ្យោបាយស្រមាប់ដំេណ រករប�� ទូទត់ក�ុងនាមធនាគារ។ 

្របករ ២.- 

១. ករផាតទ់តន់ិងករទូទតន់ឹងេធ�រល់ៃថ�េធ�ករ របស់ធនាគារេនក�ុង្របេទសកម�ុជា េដម្បេីដះដូរ 

ប�� ទូទតែ់ដលពកព់ន័�នឹងករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ និងេទ�ភាគី។ 

២. េដម្បចូីលរមួក�ុងករផាតទ់តនិ់ងករទូទត ់ ប�� ទូទតអ់ន�រធនាគារមយួនឹងឆ�ុះប�� ំងពី្របតិបត�ិករ

ទូទតក់�ុងនាមអតិថិជនមា� ក ់ឬធនាគារចូលរមួមយួ។ ប�� ទូទតែ់ដលបាន្របគល់េដយផា� ល់ពីអតិថជិនេទ

អ�កដំេណ រករតតិយភាគីតមករប�� របស់ធនាគារខ�ួន ្រត�វបានចតទុ់កជាប�� ទូទតផ់ា� ល់របស់ធនាគារ

ែដលអនុវត�តមប�� របស់អតិថិជន។ 

៣. អ�កចូលរមួក�ុងករផាតទ់ត ់ និងករទូទតគ់ឺជាធនាគារ។ ករទូទតអ់ន�រធនាគារៃនករផាតទ់តេ់ធ�

េឡងេនេលគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារែដលអនុវត�តមប�� ែដលរក្សោេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
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៤. ធនាគារ្រត�វេគារពតម្របកសេនះ និងនីតិវធិី្របតបិត�កិរនានាកដូ៏ចជាបទប្ប��ត�ិែដលមានែចងេន

ក�ុង្របករជាបន�បនា� បេ់ទេនះ។ 

៥. ្របកសេនះអនុវត�ែតចំេពះករេផ�រឥណទន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ នងិគណនីទូទតជ់ា

្របាកេ់រៀល ឬ្របាកដុ់ល� រអេមរកិែតប៉ុេណា� ះ។ 

្របកស ៣.- 

១. េដម្បអីចប��ូ លេទក�ុងករទូទតប់ាន ប�� ទូទតន់ីមយួៗ្រត�វែតស្រមាបក់រទូទតស់ង្របាក់

ធនាគារែតមយួ ឬេទ�ភាគ ីនងិ/ឬ ចូលក�ុងគណនីទូទត។់ ប�� ទូទត្់រត�វមានែចងេសចក�ីែណនាេំដយគា� ន       

លក�ខណ� និងមនិអចបដិេសធបានចំេពះករទូទតជ់ា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េហយមនិ្រត�វស�ិត

េនេ្រកមកររតឹត្បតិ ឬករដកក់្រមតិណាេឡយ េលកែលងែតប�� ទូទតេ់នះមានកំណតៃ់ថ�្របសិទ�ភាព ដូច

បានកំណតេ់នក�ុងនតីិវធិ្ីរបតិបត�ិករ។ ប�� ទូទត្់រត�វេគារពតមលក�ណៈជាកល់កដូ់ចែដលបានកំណត់

េនក�ុងនីតិវធិ្ីរបតិបត�ិករ និង្រត�វប��ូ នេទធនាគារណាមយួ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. េ្រកមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ ប�� ទូទតែ់ដលេគារពតមកថាខណ� ទី១ ៃន្របកសេនះ នឹង្រត�វ

អនុវត�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមករចុះឥណពន�និង/ឬឥណទនក�ុងគណនទូីទត។់ ប�� ទូទត ់

ែដលមនិេគារពតមថាខណ� ទី១ ៃន្របករេនះឬមនិអចប��ូ នបានេដយសរទនិ�នយ័មនិ្រគប្់រគាន ់ ឬមនិ

្រតឹម្រត�វ មនិអចប�� កយ់ថាភូតបាន ឬេហតុផលេផ្សងេទៀត ្រពមទងំប�� ទូទតន់ីមយួៗ ែដលបានេផ�

ខុសអសយដ� ន ្រត�វប��ូ ន្រតឡបេ់ទធនាគារេផ�េដយអនុេលមតមេលខកូដែតមយួែដលបានេ្រជសយក

ស្រមាបេ់ផ�រ្រតឡបវ់ញិេនះ ែដលផ�ល់េដយធនាគារចូលរមួនីមយួៗ។ 

្របករ ៤.- 

 រល់ធនាគារកំពុង្របតិបត�ិករក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដលមានបំណងចូលរមួករទូទតប់�� ទូទតក់�ុង

្រស�ក ្រត�វេបកនិងរក្សោគណនីទូទតក់�ុងប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយ្រត�វេបកនិងដកឱ់្យដំេណ រករ

នូវគណនេីនាះតមលក�ខណ�  និងករកំណតដូ់ចែដលបានសេ្រមចេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៥.- 

១- ចំេពះរល់ធនាគារ ករទូទតស់ង្របាកនី់មយួៗដូចខងេ្រកមែដលេផ�មេឡងេដយប�� ទូទត់

អច្រត�វបានេធ�េឡងេដយប��ូ នេទក�ុង និងដកេចញពគីណនីទូទត៖់ 

 ក. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ 

 ខ. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគី 
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២-ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹមនិចុះឥណទនទូទត ់ ឬអនុ�� តឱ្យដកសច្់របាកេ់ចញពីគណនីេនះេទ 

លុះ្រតែតមានសមតុល្យ្រគប្់រគានេ់ដម្បធីានាចំនួនឥណទន ឬករដក្របាក។់ 

៣. ករទូទតស់ច្់របាកធ់នាគារែតមយួ ដូចជាករដកសច្់របាក ់ ឬករដក្់របាកប់�� ីនងឹ្រត�វបានចុះ

កិច�ប�� ិកេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទក�ុងគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ ករទូទតស់ង្របាក់

េចញពីគណនីទូទតរ់បស់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករចុះឥណពន�

ចំេពះគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ ករទូទតស់ង្របាកេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចូលក�ុងគណនី

ទូទត្់រត�វេធ�េឡងតមរយៈករចុះឥណទនចំេពះគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ ករទូទតស់ង

្របាកក់�ុងធនាគារែតមយួនឹងក� យជាស� ពរ មនិអច្រតឡបវ់ញិ និងអចបដិេសធបានេនេពលណា

បានចុះកចិ�ប�� ិកខ�ងឥ់ណទនេនាះចូលក�ុងគណនទូីទតរ់បស់ធនាគារ។ 

៤. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគីអចផ�ួចេផ�មេឡងេដយប�� ទូទតេ់ទកនធ់នាគារជាតិៃន

កម�ុជា េដម្បចុីះឥណពន�គណនីទូទតស់ង្របាក ់ និងចុះឥណទនគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារមយួ

េទៀត។ ករទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករចុះឥណពន�គណនទូីទតរ់បស់ធនាគារ

ទូទតស់ង្របាក ់និងចុះឥណទន្រពមគា� េលគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារមយួេផ្សងេទៀត។ ករទូទត់

សង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគីនិងក� យជាស� ពរ មនិអច្រតឡបវ់ញិ និង មនិអចបដិេសធបាន េនេពល

ណាបានចុះប�� ិកខ�ងឥ់ណពន� និងឥណទនេនាះចូលក�ុងគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ 

៥. លិខិតប�� កត់មរយៈករជូនដំណឹងករចុះកចិ�ប�� ិកខ�ងឥ់ណពន� ឬឥណទនេទក�ុងគណនី

ទូទតេ់នេ្រកមកថាខណ� េនះ ្រត�វេផ�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទកនធ់នាគារែដលចូលរមួេន

ក�ុងករទូទតស់ង្់របាកធ់នាគារែតមយួ ឬេទ�ភាគីេនាះ។ ករជូនដំណឹង្រត�វេធ�េឡងភា� មបនា� បព់ីករ

ប��បក់រផាតទ់ត្់របចៃំថ�ដូចែដលបានកណំតក់�ុងនីតិវធិ្ីរបតិបត�ិករ។ 

៦. ខ�ងឥ់ណពន�ចំេពះករដកសច្់របាកេ់ដយធនាគារ ្រត�វែតបានចុះកិច�ប�� ិកជាបនា� នេ់ដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េទក�ុងគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារេនាះភា� មបនា� បពី់ករដកសច្់របាក។់ 

៧. ចំេពះរល់្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ ករទូទត្់រត�វបានប��បេ់នេពលណាែដលលទ�ផលៃនខ�ង់

ឥណពន� ឬខ�ងឥ់ណទនៃនករទូទតេ់នាះ្រត�វបានចុះកិច�ប�� ិកគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារជាភាគី

ៃនករទូទតស់ង្របាកប់ានក� យជាស� ពរ មនិអច្រតឡបវ់ញិ និងមនិបដិេសធបាន។ 
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៤. ធនាគារ្រត�វេគារពតម្របកសេនះ និងនីតិវធិី្របតបិត�កិរនានាកដូ៏ចជាបទប្ប��ត�ិែដលមានែចងេន

ក�ុង្របករជាបន�បនា� បេ់ទេនះ។ 

៥. ្របកសេនះអនុវត�ែតចំេពះករេផ�រឥណទន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ នងិគណនីទូទតជ់ា

្របាកេ់រៀល ឬ្របាកដុ់ល� រអេមរកិែតប៉ុេណា� ះ។ 

្របកស ៣.- 

១. េដម្បអីចប��ូ លេទក�ុងករទូទតប់ាន ប�� ទូទតន់ីមយួៗ្រត�វែតស្រមាបក់រទូទតស់ង្របាក់

ធនាគារែតមយួ ឬេទ�ភាគ ីនងិ/ឬ ចូលក�ុងគណនទូីទត។់ ប�� ទូទត្់រត�វមានែចងេសចក�ីែណនាេំដយគា� ន       

លក�ខណ� និងមនិអចបដិេសធបានចំេពះករទូទតជ់ា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េហយមនិ្រត�វស�ិត

េនេ្រកមកររតឹត្បតិ ឬករដកក់្រមតិណាេឡយ េលកែលងែតប�� ទូទតេ់នះមានកំណតៃ់ថ�្របសិទ�ភាព ដូច

បានកំណតេ់នក�ុងនតីិវធិ្ីរបតិបត�ិករ។ ប�� ទូទត្់រត�វេគារពតមលក�ណៈជាកល់កដូ់ចែដលបានកំណត់

េនក�ុងនីតិវធិ្ីរបតិបត�ិករ និង្រត�វប��ូ នេទធនាគារណាមយួ ឬធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

២. េ្រកមបទប្ប��ត�ិៃន្របកសេនះ ប�� ទូទតែ់ដលេគារពតមកថាខណ� ទី១ ៃន្របកសេនះ នឹង្រត�វ

អនុវត�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា តមករចុះឥណពន�និង/ឬឥណទនក�ុងគណនទូីទត។់ ប�� ទូទត ់

ែដលមនិេគារពតមថាខណ� ទី១ ៃន្របករេនះឬមនិអចប��ូ នបានេដយសរទនិ�នយ័មនិ្រគប្់រគាន ់ ឬមនិ

្រតឹម្រត�វ មនិអចប�� កយ់ថាភូតបាន ឬេហតុផលេផ្សងេទៀត ្រពមទងំប�� ទូទតន់ីមយួៗ ែដលបានេផ�

ខុសអសយដ� ន ្រត�វប��ូ ន្រតឡបេ់ទធនាគារេផ�េដយអនុេលមតមេលខកូដែតមយួែដលបានេ្រជសយក

ស្រមាបេ់ផ�រ្រតឡបវ់ញិេនះ ែដលផ�ល់េដយធនាគារចូលរមួនីមយួៗ។ 

្របករ ៤.- 

 រល់ធនាគារកំពុង្របតិបត�ិករក�ុង្របេទសកម�ុជា ែដលមានបំណងចូលរមួករទូទតប់�� ទូទតក់�ុង

្រស�ក ្រត�វេបកនិងរក្សោគណនីទូទតក់�ុងប�� ីរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយ្រត�វេបកនិងដកឱ់្យដំេណ រករ

នូវគណនេីនាះតមលក�ខណ�  និងករកំណតដូ់ចែដលបានសេ្រមចេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៥.- 

១- ចំេពះរល់ធនាគារ ករទូទតស់ង្របាកន់ីមយួៗដូចខងេ្រកមែដលេផ�មេឡងេដយប�� ទូទត់

អច្រត�វបានេធ�េឡងេដយប��ូ នេទក�ុង និងដកេចញពីគណនីទូទត៖់ 

 ក. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ 

 ខ. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគី 
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២-ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានងឹមនិចុះឥណទនទូទត ់ ឬអនុ�� តឱ្យដកសច្់របាកេ់ចញពីគណនីេនះេទ 

លុះ្រតែតមានសមតុល្យ្រគប្់រគានេ់ដម្បធីានាចំនួនឥណទន ឬករដក្របាក។់ 

៣. ករទូទតស់ច្់របាកធ់នាគារែតមយួ ដូចជាករដកសច្់របាក ់ ឬករដក្់របាកប់�� ីនងឹ្រត�វបានចុះ

កិច�ប�� ិកេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទក�ុងគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ ករទូទតស់ង្របាក់

េចញពីគណនីទូទតរ់បស់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករចុះឥណពន�

ចំេពះគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ ករទូទតស់ង្របាកេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចូលក�ុងគណនី

ទូទត្់រត�វេធ�េឡងតមរយៈករចុះឥណទនចំេពះគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ ករទូទតស់ង

្របាកក់�ុងធនាគារែតមយួនងឹក� យជាស� ពរ មនិអច្រតឡបវ់ញិ និងអចបដិេសធបានេនេពលណា

បានចុះកចិ�ប�� ិកខ�ងឥ់ណទនេនាះចូលក�ុងគណនទូីទតរ់បស់ធនាគារ។ 

៤. ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគីអចផ�ួចេផ�មេឡងេដយប�� ទូទតេ់ទកនធ់នាគារជាតិៃន

កម�ុជា េដម្បចុីះឥណពន�គណនីទូទតស់ង្របាក ់ និងចុះឥណទនគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារមយួ

េទៀត។ ករទូទតស់ង្របាក្់រត�វបានេធ�េឡងតមរយៈករចុះឥណពន�គណនទូីទតរ់បស់ធនាគារ

ទូទតស់ង្របាក ់និងចុះឥណទន្រពមគា� េលគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារមយួេផ្សងេទៀត។ ករទូទត់

សង្របាកធ់នាគារេទ�ភាគីនិងក� យជាស� ពរ មនិអច្រតឡបវ់ញិ និង មនិអចបដិេសធបាន េនេពល

ណាបានចុះប�� ិកខ�ងឥ់ណពន� និងឥណទនេនាះចូលក�ុងគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារ។ 

៥. លិខិតប�� កត់មរយៈករជូនដំណឹងករចុះកិច�ប�� ិកខ�ងឥ់ណពន� ឬឥណទនេទក�ុងគណនី

ទូទតេ់នេ្រកមកថាខណ� េនះ ្រត�វេផ�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេទកនធ់នាគារែដលចូលរមួេន

ក�ុងករទូទតស់ង្់របាកធ់នាគារែតមយួ ឬេទ�ភាគីេនាះ។ ករជូនដំណឹង្រត�វេធ�េឡងភា� មបនា� បព់ីករ

ប��បក់រផាតទ់ត្់របចៃំថ�ដូចែដលបានកណំតក់�ុងនីតិវធិ្ីរបតិបត�ិករ។ 

៦. ខ�ងឥ់ណពន�ចំេពះករដកសច្់របាកេ់ដយធនាគារ ្រត�វែតបានចុះកិច�ប�� ិកជាបនា� នេ់ដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េទក�ុងគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារេនាះភា� មបនា� បពី់ករដកសច្់របាក។់ 

៧. ចំេពះរល់្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ ករទូទត្់រត�វបានប��បេ់នេពលណាែដលលទ�ផលៃនខ�ង់

ឥណពន� ឬខ�ងឥ់ណទនៃនករទូទតេ់នាះ្រត�វបានចុះកិច�ប�� ិកគណនីទូទតរ់បស់ធនាគារជាភាគី

ៃនករទូទតស់ង្របាកប់ានក� យជាស� ពរ មនិអច្រតឡបវ់ញិ និងមនិបដិេសធបាន។ 
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្របករ ៦.- 

១. ប�� ទូទតែ់ដលប�� ឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអនុវត�ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ ឬេទ�ភាគី

អច្រត�វបាន្របគល់េដយធនាគារេទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជាប�� ទូទតម់យួៗេដយែឡក ឬ

ជាែផ�កៃនសំណំុមយួ។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងអនុវត�ករទូទតច់ំេពះប�� ទូទតនី់មយួៗ ែដលបានប��ូ នមក៖ 

− ែតេនេពលណាែដលគណនីទូទត ់ របស់ធនាគារទូទតស់ង្របាកម់ានមូលនិធិ្រគប្់រគានប់៉ុេណា� ះ 

និង 

− េនេពលណាមួយមុនេពលប�� ប់ករផាត់ទត់្របចំែថ� ដូចែដលបានកំណត់េនក�ុងនីតិវធិី

្របតិបត�ិករ។ 

ចំេពះប�� ទូទតម់ានៃថ�្របសិទ�ភាពដូចែដលបានែចងក�ុងនីតិវធិី្របតបិត�ិករ េពលេវលៃនករ

អនុវត�ប�� ទូទតេ់នាះ្រត�វែតេនៃថ�្របសិទ�ភាព។ 

៣. េនេពលណាែដលមូលនិធិៃនគណនីធនាគារទូទត់សង្របាក់ពំុមាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ទូទត់ ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាអចបដិេសធ ឬដក់ប�� ទូទត់ឱ្យស�ិតក�ុងកររង់ចំ េហយផ�ល់ដំណឹងដល់ធនាគារ

ប�� េនាះ។ ប�� ទូទត់ែដលបានដក់ឱ្យស�ិតក�ុងកររង់ចំនឹង្រត�វអនុវត�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េទតមលំដប់ៃនកររង់ចំ និងេដយគា� នករជូនដំណឹងជាមុន លុះ្រតែតគណនីទូទត់របស់ធនាគារ

ទូទត់សង្របាក់មានមូលនិធិ្រគប់្រគាន់។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធប�� ទូទត់េនះ្រត�វបាន

អនុវត�េនេពលណាក៏បាន មុនេពលប�� ទូទត់េនះ្រត�វបានអនុវត� េហយនឹងផ�ល់ធនាគារប�� េនាះ។ 

ប�� ទូទត់របស់ធនាគារែដលមិន្រត�វបានអនុវត� និងបដិេសធក�ុងអំឡុងេពលផាត់ទត់្របចំៃថ�នឹង

្រត�វបានលុបេចលតមករកំណត់េដយច្បោប់េនចុងប�� ប់ៃនករផាត់ទត់្របចំែថ�ដូចមានែចងក�ុង

នីតិវធីិ្របតិបត�ិករ។ 

៤. ចំេពះេគាលបំណងៃនកថាខណ� ខងេលេនេពលណាមានមូលនិធិ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់សំណំុប�� ទូទត់ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចចត់ទុកប�� ទូទត់នីមួយៗក�ុងសំណំុេនាះជាប�� ទូទត់ែដលប��ូ នមក

ដច់េដយែឡកៗពីគា� ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចត់ែចងប�� ទូទត់នីមួយៗ េនាះស្រមាបអ់នុវត�

េទតមមូលនិធិែដលមានេដយករដកប់ន�គា�  ឬបដិេសធេទតមលំដប់សម្រសប។ 

៥. េលកែលងែតមានករបដិេសធ ឬករដក់ឱ្យស�ិតក�ុងកររង់ចំបន�គា� េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូច

មានែចងក�ុងកថាខណ� ទី៣ខងេល ប�� ទូទត់របស់ធនាគារែដលបាន្របគល់ឱ្យធនាគារជាតិៃន

កម�ុជានឹងមិនអចបដិេសធបាន និងលុបេចលបានេដយធនាគារេនាះេឡយ។ ចំេពះប�� ទូទត់ែដល

ស�ិតក�ុងកររង់ចំ ករលុបេចលេដយធនាគារប�� នឹងមាន្របសិទ�ភាព លុះ្រតែតបានជូនដំណឹងដល់
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមរេបៀប េពលេវល និងអនុេលមតមវធីិែដលបានែចង និងអនុម័តេដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែតបុ៉េណា� ះ ែដលបង�លក�ណៈឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចចត់វធិានករមុនករ

ចុះឥណពន�គណនីទូទត់របស់ធនាគារ។ 

៦. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបដិេសធចំេពះប�� ទូទត់ណាែដលគា� នយថាភាព្រតឹម្រត�វ មិនមានព័ត៌មាន

លំអិតអំពីធនាគារឬអត�គាហក្រគប់្រគាន់ ឬេល�សនឹង្របកសេនះ ឬ្របកសស�ីពីនីតិវធីិ្របតិបត�ិ 

ឬប�� ណាេផ្សងៗេទៀត។ 

៧. ប�� ទូទត់របស់ធនាគារែដល្រត�វបានលុបេចលឬបដិេសធមិនអចយកមកអនុវត�បានេឡយេលក

ែលងែតមានករប�� ទូទត់ថ�ីពីសំណាក់ធនាគារប�� ។ 

្របកស ៧.- 

នីតិវធីិ្របតិបត�ិករអចអនុ�� តឱ្យធនាគារេផ� ចត់ថា� ក់ប�� ទូទត់មួយេនេ្រកមវធិានេនះជាករ

ទូទត់សង្របាក់អទិភាព។ ជាកម�វត�ុៃនករមានមូលនិធិក�ុងគណនីទូទត់របស់ធនាគារទូទត់សង្របាក់ ធនគារ

ជាតិៃនកម�ុជានឹងព្យោយាមដំេណ រករ ករទូទត់សង្របាក់អទិភាពេនះេនេពលបានទទួលប�� ទូទត់ែដល

្រត�វបានចត់ថា� ក់េនះ។ 

្របករ ៨.- 

១. ចំេពះករទូទត់្របាក់ជំពក់រវងធនាគារេនទីប�� ប់ៃនវដ�ផាត់ទត់ពហុភាគីអន�រធនាគារ ប�� ីអំពីស� ន

ភាពឥណពន�និងឥណទនរបស់ធនាគារនីមួយៗ ្រត�វ្របគល់េទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងនាមធនាគារចូលរួម

ទំងអស់។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�ករទូទត់េដយ៖ 

− េធ�ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយ ពីធនាគារែដលមានស� នភាពឥណទននូវចំនួន្របាក់

ឥណពន�របស់ធនាគារ និងបនា� ប់មក 

− េធ�ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយេទឱ្យធនាគារែដលមានស� នភាពឥណទន នូវចំនួនទឹក

្របាក់ឥណទនរបស់ធនាគារ។ 

 គា� នខ�ង់ឥណពន� ឬ ឥណទនចំេពះគណនីទូទត់េនេ្រកម្របករេនះនឹងក� យជាស� ពរ

មិនអច្រតឡប់វញិ និងមិនអចបដិេសធបានេនមុនេពលែដលរល់ខ�ង់ឥណពន�សម្រសប្រត�វបាន

ចុះកិច�ប�� ិកេលគណនីទូទត់ របស់ធនាគារទំងអស់ែដលស�ិតក�ុងស� នភាពឥណពន� និងរល់

ខ�ង់ឥណទនសម្រសប្រត�វបានចុះកិច�ប�� ិកេលគណនីទូទត់របស់ធនាគារទំងអស់ែដលស�ិតក�ុង

ស� នភាពឥណទនេឡយ។ ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយេនេ្រកមកថាខណ� េនាះអច
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្របករ ៦.- 

១. ប�� ទូទតែ់ដលប�� ឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអនុវត�ករទូទតស់ង្របាកធ់នាគារែតមយួ ឬេទ�ភាគី

អច្រត�វបាន្របគល់េដយធនាគារេទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជាប�� ទូទតម់យួៗេដយែឡក ឬ

ជាែផ�កៃនសំណំុមយួ។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នឹងអនុវត�ករទូទតច់ំេពះប�� ទូទតនី់មយួៗ ែដលបានប��ូ នមក៖ 

− ែតេនេពលណាែដលគណនីទូទត ់ របស់ធនាគារទូទតស់ង្របាកម់ានមូលនិធិ្រគប្់រគានប់៉ុេណា� ះ 

និង 

− េនេពលណាមួយមុនេពលប�� ប់ករផាត់ទត់្របចំែថ� ដូចែដលបានកំណត់េនក�ុងនីតិវធិី

្របតិបត�ិករ។ 

ចំេពះប�� ទូទតម់ានៃថ�្របសិទ�ភាពដូចែដលបានែចងក�ុងនីតិវធិី្របតបិត�ិករ េពលេវលៃនករ

អនុវត�ប�� ទូទតេ់នាះ្រត�វែតេនៃថ�្របសិទ�ភាព។ 

៣. េនេពលណាែដលមូលនិធិៃនគណនីធនាគារទូទត់សង្របាក់ពំុមាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ទូទត់ ធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាអចបដិេសធ ឬដក់ប�� ទូទត់ឱ្យស�ិតក�ុងកររង់ចំ េហយផ�ល់ដំណឹងដល់ធនាគារ

ប�� េនាះ។ ប�� ទូទត់ែដលបានដក់ឱ្យស�ិតក�ុងកររង់ចំនឹង្រត�វអនុវត�េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េទតមលំដប់ៃនកររង់ចំ និងេដយគា� នករជូនដំណឹងជាមុន លុះ្រតែតគណនីទូទត់របស់ធនាគារ

ទូទត់សង្របាក់មានមូលនិធិ្រគប់្រគាន់។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អចបដិេសធប�� ទូទត់េនះ្រត�វបាន

អនុវត�េនេពលណាក៏បាន មុនេពលប�� ទូទត់េនះ្រត�វបានអនុវត� េហយនឹងផ�ល់ធនាគារប�� េនាះ។ 

ប�� ទូទត់របស់ធនាគារែដលមិន្រត�វបានអនុវត� និងបដិេសធក�ុងអំឡុងេពលផាត់ទត់្របចំៃថ�នឹង

្រត�វបានលុបេចលតមករកំណត់េដយច្បោប់េនចុងប�� ប់ៃនករផាត់ទត់្របចំែថ�ដូចមានែចងក�ុង

នីតិវធីិ្របតិបត�ិករ។ 

៤. ចំេពះេគាលបំណងៃនកថាខណ� ខងេលេនេពលណាមានមូលនិធិ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់សំណំុប�� ទូទត់ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចចត់ទុកប�� ទូទត់នីមួយៗក�ុងសំណំុេនាះជាប�� ទូទត់ែដលប��ូ នមក

ដច់េដយែឡកៗពីគា� ។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វចត់ែចងប�� ទូទត់នីមួយៗ េនាះស្រមាបអ់នុវត�

េទតមមូលនិធិែដលមានេដយករដកប់ន�គា�  ឬបដិេសធេទតមលំដប់សម្រសប។ 

៥. េលកែលងែតមានករបដិេសធ ឬករដក់ឱ្យស�ិតក�ុងកររង់ចំបន�គា� េដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ដូច

មានែចងក�ុងកថាខណ� ទី៣ខងេល ប�� ទូទត់របស់ធនាគារែដលបាន្របគល់ឱ្យធនាគារជាតិៃន

កម�ុជានឹងមិនអចបដិេសធបាន និងលុបេចលបានេដយធនាគារេនាះេឡយ។ ចំេពះប�� ទូទត់ែដល

ស�ិតក�ុងកររង់ចំ ករលុបេចលេដយធនាគារប�� នឹងមាន្របសិទ�ភាព លុះ្រតែតបានជូនដំណឹងដល់
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ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាតមរេបៀប េពលេវល និងអនុេលមតមវធីិែដលបានែចង និងអនុម័តេដយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាែតបុ៉េណា� ះ ែដលបង�លក�ណៈឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចចត់វធិានករមុនករ

ចុះឥណពន�គណនីទូទត់របស់ធនាគារ។ 

៦. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបដិេសធចំេពះប�� ទូទត់ណាែដលគា� នយថាភាព្រតឹម្រត�វ មិនមានព័ត៌មាន

លំអិតអំពីធនាគារឬអត�គាហក្រគប់្រគាន់ ឬេល�សនឹង្របកសេនះ ឬ្របកសស�ីពីនីតិវធីិ្របតិបត�ិ 

ឬប�� ណាេផ្សងៗេទៀត។ 

៧. ប�� ទូទត់របស់ធនាគារែដល្រត�វបានលុបេចលឬបដិេសធមិនអចយកមកអនុវត�បានេឡយេលក

ែលងែតមានករប�� ទូទត់ថ�ីពីសំណាក់ធនាគារប�� ។ 

្របកស ៧.- 

នីតិវធីិ្របតិបត�ិករអចអនុ�� តឱ្យធនាគារេផ� ចត់ថា� ក់ប�� ទូទត់មួយេនេ្រកមវធិានេនះជាករ

ទូទត់សង្របាក់អទិភាព។ ជាកម�វត�ុៃនករមានមូលនិធិក�ុងគណនីទូទត់របស់ធនាគារទូទត់សង្របាក់ ធនគារ

ជាតិៃនកម�ុជានឹងព្យោយាមដំេណ រករ ករទូទត់សង្របាក់អទិភាពេនះេនេពលបានទទួលប�� ទូទត់ែដល

្រត�វបានចត់ថា� ក់េនះ។ 

្របករ ៨.- 

១. ចំេពះករទូទត់្របាក់ជំពក់រវងធនាគារេនទីប�� ប់ៃនវដ�ផាត់ទត់ពហុភាគីអន�រធនាគារ ប�� ីអំពីស� ន

ភាពឥណពន�និងឥណទនរបស់ធនាគារនីមួយៗ ្រត�វ្របគល់េទឱ្យធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងនាមធនាគារចូលរួម

ទំងអស់។ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា្រត�វអនុវត�ករទូទត់េដយ៖ 

− េធ�ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយ ពីធនាគារែដលមានស� នភាពឥណទននូវចំនួន្របាក់

ឥណពន�របស់ធនាគារ និងបនា� ប់មក 

− េធ�ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយេទឱ្យធនាគារែដលមានស� នភាពឥណទន នូវចំនួនទឹក

្របាក់ឥណទនរបស់ធនាគារ។ 

 គា� នខ�ង់ឥណពន� ឬ ឥណទនចំេពះគណនីទូទត់េនេ្រកម្របករេនះនឹងក� យជាស� ពរ

មិនអច្រតឡប់វញិ និងមិនអចបដិេសធបានេនមុនេពលែដលរល់ខ�ង់ឥណពន�សម្រសប្រត�វបាន

ចុះកិច�ប�� ិកេលគណនីទូទត់ របស់ធនាគារទំងអស់ែដលស�ិតក�ុងស� នភាពឥណពន� និងរល់

ខ�ង់ឥណទនសម្រសប្រត�វបានចុះកិច�ប�� ិកេលគណនីទូទត់របស់ធនាគារទំងអស់ែដលស�ិតក�ុង

ស� នភាពឥណទនេឡយ។ ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយេនេ្រកមកថាខណ� េនាះអច
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្រត�វបានេធ�េឡង េដម្បបី��ូ លឬទូទត់េចញពីគណនីហមឃាត់ែដលបានរក្សោេនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

 ២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មិន្រត�វអនុវត�ករទូទត់េ្រកមកថាខណ� ទី១េទ និង្រត�វស�ះែស�ងរកករប�� ក់

បែន�មេដម្បបី�� ប់ករទូទត់េ្រកមកថាខណ� ទី១ េលកែលងែត៖ 

ក. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានេធ�ករប�� ក់ដំបូងថា ចំនួន្របាក់សរុបជំពក់េដយធនាគារទំង

អស់ក�ុងស� នភាពឥណពន� េស�នឹងចំនួន្របាក់សរុបជំពក់ចំេពះធនាគារទំងអស់ក�ុងស� ន

ភាពឥណទន និង 

ខ. ចំេពះធនាគារែដលស�ិតក�ុងស� នភាពឥណពន� មូលនិធិមានចំនួន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ទូទត់

េចញពីគណនីទូទត់េដម្បអីនុវត�ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយក�ុងចំនួន្របាក់ឥណពន�។ 

៣. វធិាន្រគប់្រគងករផាត់ទត់ពហុភាគីអន�រធនាគារែដល្រត�វបានទូទត់េនេ្រកម្របករេនះ រួមទំងនីតិ 

វធីិស្រមាប់េ្របេនេពលែដលមានករមិនេគារពតមលក�ខណ� នានាេ្រកមកថាខណ� ទី២ ខ ្រត�វកំណត់េដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬេដយករស្រមបស្រម�លរវងធនាគារចូលរួមែដលមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

្របករ ៩.- 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចអនុម័តនីតិវធីិ្របតិបត�ិករ រួមទំងករកំណត់លក�ណៈជាក់លក់ស្រមាប់ប��

ទូទត់តរងេពលេវល និងនីតិវធីិស្រមាប់្រគប់្រគងេលករផាត់ទត់ និងករទូទត់។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេចញផ្សោយជាបន�បនា� ប់ នូវតរងកំៃរនិងេសហុ៊យេសវេនេ្រកម្របកស 

េនះ។ 

្របករ ១០.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាព និង្រគះឹ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺ

ម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១១.- 

្របកសេនះចូលជាធរមានចបពី់ែថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

             

 េធ�េនរជធានីភំ�េពញ, ែថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦  

         េទសភបិាល  
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ធ៩-០៨-១៨៦ ្រប.ក  

្របកស 
ស�ពី ី

មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ 

3 
សេ្រមច 

 

្របករ ១.- 

 កំណតឱ់្យមានករឯកភាពជាលក�ណៈស�ងដ់រនូវមូលប្បទនប្័រតែដលេ្រប្របាស់ក�ុង្របពន័�ធនាគារ 

េដម្បឱី្យករទូទតន់ិងផាតទ់តអ់ន�រធនាគារ្រប្រពឹត�េទេដយរលូន និងមាន្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ២.- 

  ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វេរៀបច ំ និងេបាះពុម�មូលប្បទនប្័រតស្រមាបេ់្រប្របាស់ ឬផ�ល់ជូនអតិថិជន 

របស់ខ�ួនឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមខ�ឹមសរមា្រត៤ ៃនច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករ 

ទូទតស់ង្របាក ់ និងឱ្យមានលក�ណៈស�ងដ់រ ទងំេលខកូដ ទំហំ និេទ�ស ្រពមទងំមានចរកឹតួេលខ និង 

ស�� ពិេសសែដលអចអនបានេដយម៉ាសីុន ដូចមានែចងក�ុងេសចក�ីែណនាសំ�ីពីលក�ណៈស�ងដ់រៃនមូល-

ប្បទនប្័រតែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ៣.- 

 ករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រនឹងចបេ់ផ�មអនុវត�េ្រកយពី្របកសេនះចុះហត�េលខ េហយ

បាន្របាមំយួែខ (៦ែខ)។ ក�ុងរយៈេពល៦ែខបនា� បព់ីៃថ�ចុះហត�េលខៃន្របកសេនះ ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វ

េរៀបចំេបាះពុម�មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រដូចមានែចងក�ុង្របករ២  េដម្បជីំនួសមូលប្បទនប្័រតែដលកំពុងេ្រប
្របាស់បច�ុប្បន�។ 

្របករ ៤.- 

 ្របកសេលខ ធ៥-០១-៦៥ ្របក ចុះៃថ�ទ៣ី០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០១ ស�ីព ីករដកឱ់្យេ្រប្របាស់មូល-

ប្បទនប្័រតថ�ី នឹង្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ចបព់ីៃថ�ដកឱ់្យេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រតេទ។ 

្របករ ៥.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ ែដលេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកចិ�េរៀងៗខ�ួន។ 
្របករ ៦.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

            េធ�េនរជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១០  ែខក��   ឆា�  ំ២០០៨ 

         េទសភបិាល 

      ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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្រត�វបានេធ�េឡង េដម្បបី��ូ លឬទូទត់េចញពីគណនីហមឃាត់ែដលបានរក្សោេនធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា។ 

 ២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មិន្រត�វអនុវត�ករទូទត់េ្រកមកថាខណ� ទី១េទ និង្រត�វស�ះែស�ងរកករប�� ក់

បែន�មេដម្បបី�� ប់ករទូទត់េ្រកមកថាខណ� ទី១ េលកែលងែត៖ 

ក. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានេធ�ករប�� ក់ដំបូងថា ចំនួន្របាក់សរុបជំពក់េដយធនាគារទំង

អស់ក�ុងស� នភាពឥណពន� េស�នឹងចំនួន្របាក់សរុបជំពក់ចំេពះធនាគារទំងអស់ក�ុងស� ន

ភាពឥណទន និង 

ខ. ចំេពះធនាគារែដលស�ិតក�ុងស� នភាពឥណពន� មូលនិធិមានចំនួន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ទូទត់

េចញពីគណនីទូទត់េដម្បអីនុវត�ករទូទត់សង្របាក់ធនាគារែតមួយក�ុងចំនួន្របាក់ឥណពន�។ 

៣. វធិាន្រគប់្រគងករផាត់ទត់ពហុភាគីអន�រធនាគារែដល្រត�វបានទូទត់េនេ្រកម្របករេនះ រួមទំងនីតិ 

វធីិស្រមាប់េ្របេនេពលែដលមានករមិនេគារពតមលក�ខណ� នានាេ្រកមកថាខណ� ទី២ ខ ្រត�វកំណត់េដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឬេដយករស្រមបស្រម�លរវងធនាគារចូលរួមែដលមានករយល់្រពមពីធនាគារជាតិៃន 

កម�ុជា។ 

្របករ ៩.- 

១. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាអចអនុម័តនីតិវធីិ្របតិបត�ិករ រួមទំងករកំណត់លក�ណៈជាក់លក់ស្រមាប់ប��

ទូទត់តរងេពលេវល និងនីតិវធីិស្រមាប់្រគប់្រគងេលករផាត់ទត់ និងករទូទត់។ 

២. ធនាគារជាតិៃនកម�ុជានឹងេចញផ្សោយជាបន�បនា� ប់ នូវតរងកំៃរនិងេសហុ៊យេសវេនេ្រកម្របកស 

េនះ។ 

្របករ ១០.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធកិរដ� ន ្រគបន់ាយកដ� នអង�ភាព និង្រគះឹ

ស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ េនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺ

ម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១១.- 

្របកសេនះចូលជាធរមានចបពី់ែថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

             

 េធ�េនរជធានីភំ�េពញ, ែថ�ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៦  

         េទសភបិាល  
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ធ៩-០៨-១៨៦ ្រប.ក  

្របកស 
ស�ពី ី

មូលប្បទនប័្រតស�ងដ់រ 

3 
សេ្រមច 

 

្របករ ១.- 

 កំណតឱ់្យមានករឯកភាពជាលក�ណៈស�ងដ់រនូវមូលប្បទនប្័រតែដលេ្រប្របាស់ក�ុង្របពន័�ធនាគារ 

េដម្បឱី្យករទូទតន់ិងផាតទ់តអ់ន�រធនាគារ្រប្រពឹត�េទេដយរលូន និងមាន្របសិទ�ភាព។ 

្របករ ២.- 

  ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វេរៀបច ំ និងេបាះពុម�មូលប្បទនប្័រតស្រមាបេ់្រប្របាស់ ឬផ�ល់ជូនអតិថិជន 

របស់ខ�ួនឱ្យបាន្រតឹម្រត�វ្រសបតមខ�ឹមសរមា្រត៤ ៃនច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករ 

ទូទតស់ង្របាក ់ និងឱ្យមានលក�ណៈស�ងដ់រ ទងំេលខកូដ ទំហំ និេទ�ស ្រពមទងំមានចរកឹតួេលខ និង 

ស�� ពិេសសែដលអចអនបានេដយម៉ាសីុន ដូចមានែចងក�ុងេសចក�ីែណនាសំ�ីពីលក�ណៈស�ងដ់រៃនមូល-

ប្បទនប្័រតែដលជាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ៣.- 

 ករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រនឹងចបេ់ផ�មអនុវត�េ្រកយពី្របកសេនះចុះហត�េលខ េហយ

បាន្របាមំយួែខ (៦ែខ)។ ក�ុងរយៈេពល៦ែខបនា� បព់ីៃថ�ចុះហត�េលខៃន្របកសេនះ ្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វ

េរៀបចំេបាះពុម�មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រដូចមានែចងក�ុង្របករ២  េដម្បជីំនួសមូលប្បទនប្័រតែដលកំពុងេ្រប
្របាស់បច�ុប្បន�។ 

្របករ ៤.- 

 ្របកសេលខ ធ៥-០១-៦៥ ្របក ចុះៃថ�ទ៣ី០ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០១ ស�ីព ីករដកឱ់្យេ្រប្របាស់មូល-

ប្បទនប្័រតថ�ី នឹង្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍ ចបព់ីៃថ�ដកឱ់្យេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រតេទ។ 

្របករ ៥.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ ែដលេនេ្រកមឱវទនិងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកចិ�េរៀងៗខ�ួន។ 
្របករ ៦.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

            េធ�េនរជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី១០  ែខក��   ឆា�  ំ២០០៨ 

         េទសភបិាល 

      ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ឧបសម�័ន� 

្របកសេលខ ធ៩-០៨-១៨៦  ្របក  ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខក��    ឆា� ២ំ០០៨ 

 

េសចក�ីែណនា ំ
ស�ពី ី

លក�ណៈស�ងដ់រៃនមលូប្បទនប័្រត 

 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសូមែណនំាដល់្រគឹះស� នធនាគារ  អំពីករេរៀបចំ្រទង់្រទយ សណា� ន និងព័ត៌មាន 

េនេលមូលប្បទនប្័រតឱ្យមានលក�ណៈស�ងដ់រដូចខងេ្រកមៈ 

១- លក�ណៈស�ងដ់រ 

១.១. ត្រម�វករខងែផ�កគតយុិត� 

 េយាងតមមា្រតទ៤ីៃនច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាននិង្របតបិត�ិករទូទតស់ង្របាក ់មូលប្ប

ទនប្័រត ែដលេចញផ្សោយអច្រត�វបានសរេសរជាអក្សរែខ�រ ឬជាអក្សរបរេទស និង្រត�វមាននិេទ�សដូចខង

េ្រកម ៖  

 - ពក្យថា មលូប្បទនប្័រត ែដលចរកឹជាភាសណាមយួែដលេ្របក�ុងករេចញឧបករណ៍េនះ 

 -  ប�� េដយឥតលក�ខណ� ឱ្យទូទតស់ងចនំួន្របាកជ់ាកណំតម់យួ 

 -  េឈ� ះរបស់បហរតិែដលជាធនាគារ្រត�វទូទតស់ង្របាក ់

 -  កែន�ងែដល្រត�វេធ�ករទូទតស់ង្របាក ់

 -  កលបរេិច�ទ និងកែន�ងែដលមូលប្បទនប្័រត្រត�វបានេចញ 

 -  ហត�េលខរបស់បហរក័ ែដលជាបុគ�លេចញប�� េលមលូប្បទនប្័រត  

 

១.២. ទំហមំូលប្បទនប្័រត និងៃផ�ស្រមាបប់នា� ត់េលខកដូ 

 ១.២.១. ទហំំមលូប្បទនប្័រត 

 ករត្រម�វឱ្យទំហំមូលប្បទនប្័រតមានលក�ណៈស�ងដ់រ គឺេដម្បសី្រម�លដល់ករេចញផ្សោយ ករេ្រប 

្របាស់ ករទទួល ដំេណ រករទូទត ់និងកររក្សោទុកមូលប្បទនប្័រតជាលក�ណៈរូបវន�។  ទំហំមូលប្បទនប្័រត 

ស�ងដ់រ (េដយមនិគិតប��ូលគល់សន�ឹក) ្រត�វបានកំណតឱ់្យមានបេណា� យ្របែវង១៨០មម និងទទឹង្របែវង 

៩០មម។ 

 ១.២.២. សណា� នៃនមលូប្បទនប្័រត 

 ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ្រត�វស�ិតេនែផ�កខងេ្រកមៃនមលូប្បទនប្័រត ែដលមាន្របែវង១៦មមពី
ែគម ខងេ្រកម និងមានបេណា� យេស�នឹង្របែវងបេណា� យមូលប្បទនប្័រត។ ែផ�កខងមុខនិងខងេ្រកយៃន

ៃផ�លត ែដល្រត�វបានរក្សោទុកស្រមាបដ់កេ់លខកូដ្រត�វមានសណា� នដូចគា� េបះបិទ។  ែផ�កខងមុខៃនៃផ�

លតេនះ្រត�វបានេ្របស្រមាបចុ់ះពត័ម៌ានលំអិតរបស់មូលប្បទនប្័រតែដលមានលក�ណៈជាតួេលខ និងស��

ពិេសសេដយេ្របពុម�អក្សរ E13B ែដលត្រម�វឱ្យចុះេនេលបនា� តេ់លខកូដ។  េនេលែផ�កខងមុខ និងខង 

េ្រកយៃនៃផ�លតមនិ្រត�វមានសរធាតុគីម ី ឬស�� អ�ីមយួែដលអចេធ�ឱ្យរខំនដល់ករអនរបស់ម៉ាសីុន 

អនេលខកូដេឡយ។  
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១.៣. បនា� ត់េលខកដូស្រមាប់ដំេណ រករស�យ័្របវត�កិម� 

 ១.៣.១. ទតីងំេបាះពុម�បនា� តេ់លខកូដ 

 បនា� ត់េលខកូដ្រត�វែតេបាះពុម�តមបេណា� យៃផ�លតេលែផ�កខងមុខៃនមូលប្បទនប័្រត។ ក�ុងករណី 

ែដលែផ�កខងមុខេនះមនិអចេ្របេដម្បេីបាះពុម�េលខកូដេនះបាន េដយសរែតខូច ឬមានករសរេសរជាន ់

គា�  ឬករជំនួសតួេលខ  េនាះបនា� តេ់លខកូដ្រត�វែតេបាះពុម�េនេលៃផ�លតៃនែផ�កខងេ្រកយរបស់មូលប្ប- 

ទនប្័រត។ 

 ១.៣.២. ពុម�អក្សរេលបនា� តេ់លខកូដ 

 បនា� តេ់លខកូដេនះ្រត�វែតេបាះពុម�េដយេ្របពុម�អក្សរ E13B េដម្បសី្រម�លឱ្យម៉ាសីុនអនេលខកូដ 

អចអនតួេលខនិងស�� ពិេសសបានេលឿន និង្រតឹម្រត�វ។   

 ១.៣.៣.   ករករពរៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ 

 េនេលែផ�កទងំសងខងៃនមូលប្បទន្របត័ក�ុងៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ មនិ្រត�វមានករេបាះពុម� 

េដយទឹកេខ� េផ្សងៗ ឬកររេំលចពណ៌ណាមយួ ែដលអចបះ៉ពល់ដល់ករអនេដយស�័យ្របវត�ិេទេលត ួ

េលខ និង ស�� ពិេសស ដូចជា ករេបាះពុម�របូបណ�ុ ះ ករេបាះពុម�ផុស ឬស�� ណាេផ្សងៗេទៀត េ្រកពី 

ពុម�អក្សរ E13B េឡយ។ 

 ១.៣.៤. ទតីងំស្រមាបប់នា� តេ់លខកូដ 

 បនា� តេ់លខកូដ្រត�វមានកម�ស់ ៣,១៧៥មម េហយ្រត�វស�ិតេនខងក�ុងនងិចំកណា� លៃនៃផ�លត 

ស្រមាបធ់នាគារ ្រពមទងំ្រត�វបានខណ� ែផ�កខងេល និងខងេ្រកមេដយចេនា� ះលតពីរ ែដលមានទទឹងេស� 

នឹង ១,៥៨៧៥មម។ ៃផ�បនា� តេ់លខកូដបកូនឹងចេនា� ះលតទងំពីរែដលស�ិតេនខងេលនិងខងេ្រកម គឺជា 

ៃផ�ស្រមាបម៉់ាសីុនអន (Read Band) ។ 

 ពុម�អក្សរ E13B ្រត�វែតេបាះពុម�េនក�ុងៃផ�បនា� តេ់លខកូដែតប៉ុេណា� ះ។ 
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ឧបសម�័ន� 

្របកសេលខ ធ៩-០៨-១៨៦  ្របក  ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខក��    ឆា� ២ំ០០៨ 

 

េសចក�ីែណនា ំ
ស�ពី ី

លក�ណៈស�ងដ់រៃនមលូប្បទនប័្រត 

 

 ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសូមែណនំាដល់្រគឹះស� នធនាគារ  អំពីករេរៀបចំ្រទង់្រទយ សណា� ន និងព័ត៌មាន 

េនេលមូលប្បទនប្័រតឱ្យមានលក�ណៈស�ងដ់រដូចខងេ្រកមៈ 

១- លក�ណៈស�ងដ់រ 

១.១. ត្រម�វករខងែផ�កគតយុិត� 

 េយាងតមមា្រតទ៤ីៃនច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាននិង្របតបិត�ិករទូទតស់ង្របាក ់មូលប្ប

ទនប្័រត ែដលេចញផ្សោយអច្រត�វបានសរេសរជាអក្សរែខ�រ ឬជាអក្សរបរេទស និង្រត�វមាននិេទ�សដូចខង

េ្រកម ៖  

 - ពក្យថា មលូប្បទនប្័រត ែដលចរកឹជាភាសណាមយួែដលេ្របក�ុងករេចញឧបករណ៍េនះ 

 -  ប�� េដយឥតលក�ខណ� ឱ្យទូទតស់ងចនំួន្របាកជ់ាកណំតម់យួ 

 -  េឈ� ះរបស់បហរតិែដលជាធនាគារ្រត�វទូទតស់ង្របាក ់

 -  កែន�ងែដល្រត�វេធ�ករទូទតស់ង្របាក ់

 -  កលបរេិច�ទ និងកែន�ងែដលមូលប្បទនប្័រត្រត�វបានេចញ 

 -  ហត�េលខរបស់បហរក័ ែដលជាបុគ�លេចញប�� េលមលូប្បទនប្័រត  

 

១.២. ទំហមំូលប្បទនប្័រត និងៃផ�ស្រមាប់បនា� ត់េលខកដូ 

 ១.២.១. ទហំំមលូប្បទនប្័រត 

 ករត្រម�វឱ្យទំហំមូលប្បទនប្័រតមានលក�ណៈស�ងដ់រ គឺេដម្បសី្រម�លដល់ករេចញផ្សោយ ករេ្រប 

្របាស់ ករទទួល ដំេណ រករទូទត ់និងកររក្សោទុកមូលប្បទនប្័រតជាលក�ណៈរូបវន�។  ទំហំមូលប្បទនប្័រត 

ស�ងដ់រ (េដយមនិគិតប��ូលគល់សន�ឹក) ្រត�វបានកំណតឱ់្យមានបេណា� យ្របែវង១៨០មម និងទទងឹ្របែវង 

៩០មម។ 

 ១.២.២. សណា� នៃនមលូប្បទនប្័រត 

 ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ្រត�វស�ិតេនែផ�កខងេ្រកមៃនមលូប្បទនប្័រត ែដលមាន្របែវង១៦មមពី
ែគម ខងេ្រកម និងមានបេណា� យេស�នឹង្របែវងបេណា� យមូលប្បទនប្័រត។ ែផ�កខងមុខនិងខងេ្រកយៃន

ៃផ�លត ែដល្រត�វបានរក្សោទុកស្រមាបដ់កេ់លខកូដ្រត�វមានសណា� នដូចគា� េបះបិទ។  ែផ�កខងមុខៃនៃផ�

លតេនះ្រត�វបានេ្របស្រមាបចុ់ះពត័ម៌ានលំអិតរបស់មូលប្បទនប្័រតែដលមានលក�ណៈជាតួេលខ និងស��

ពិេសសេដយេ្របពុម�អក្សរ E13B ែដលត្រម�វឱ្យចុះេនេលបនា� តេ់លខកូដ។  េនេលែផ�កខងមុខ និងខង 

េ្រកយៃនៃផ�លតមនិ្រត�វមានសរធាតុគីម ី ឬស�� អ�ីមយួែដលអចេធ�ឱ្យរខំនដល់ករអនរបស់ម៉ាសីុន 

អនេលខកូដេឡយ។  
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១.៣. បនា� ត់េលខកដូស្រមាប់ដំេណ រករស�យ័្របវត�កិម� 

 ១.៣.១. ទតីងំេបាះពុម�បនា� តេ់លខកូដ 

 បនា� ត់េលខកូដ្រត�វែតេបាះពុម�តមបេណា� យៃផ�លតេលែផ�កខងមុខៃនមូលប្បទនប័្រត។ ក�ុងករណី 

ែដលែផ�កខងមុខេនះមនិអចេ្របេដម្បេីបាះពុម�េលខកូដេនះបាន េដយសរែតខូច ឬមានករសរេសរជាន ់

គា�  ឬករជំនួសតួេលខ  េនាះបនា� តេ់លខកូដ្រត�វែតេបាះពុម�េនេលៃផ�លតៃនែផ�កខងេ្រកយរបស់មូលប្ប- 

ទនប្័រត។ 

 ១.៣.២. ពុម�អក្សរេលបនា� តេ់លខកូដ 

 បនា� តេ់លខកូដេនះ្រត�វែតេបាះពុម�េដយេ្របពុម�អក្សរ E13B េដម្បសី្រម�លឱ្យម៉ាសីុនអនេលខកូដ 

អចអនតួេលខនិងស�� ពិេសសបានេលឿន និង្រតឹម្រត�វ។   

 ១.៣.៣.   ករករពរៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ 

 េនេលែផ�កទងំសងខងៃនមូលប្បទន្របត័ក�ុងៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ មនិ្រត�វមានករេបាះពុម� 

េដយទឹកេខ� េផ្សងៗ ឬកររេំលចពណ៌ណាមយួ ែដលអចបះ៉ពល់ដល់ករអនេដយស�័យ្របវត�ិេទេលត ួ

េលខ និង ស�� ពិេសស ដូចជា ករេបាះពុម�របូបណ�ុ ះ ករេបាះពុម�ផុស ឬស�� ណាេផ្សងៗេទៀត េ្រកពី 

ពុម�អក្សរ E13B េឡយ។ 

 ១.៣.៤. ទតីងំស្រមាបប់នា� តេ់លខកូដ 

 បនា� តេ់លខកូដ្រត�វមានកម�ស់ ៣,១៧៥មម េហយ្រត�វស�ិតេនខងក�ុងនងិចំកណា� លៃនៃផ�លត 

ស្រមាបធ់នាគារ ្រពមទងំ្រត�វបានខណ� ែផ�កខងេល និងខងេ្រកមេដយចេនា� ះលតពីរ ែដលមានទទឹងេស� 

នឹង ១,៥៨៧៥មម។ ៃផ�បនា� តេ់លខកូដបកូនឹងចេនា� ះលតទងំពីរែដលស�ិតេនខងេលនិងខងេ្រកម គឺជា 

ៃផ�ស្រមាបម៉់ាសីុនអន (Read Band) ។ 

 ពុម�អក្សរ E13B ្រត�វែតេបាះពុម�េនក�ុងៃផ�បនា� តេ់លខកូដែតប៉ុេណា� ះ។ 
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របូភាពទ ី២: ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារៈ ៃផ�ស្រមាបម៉់ាសីុនអន នងិបនា� តេ់លខកូដ 

 
 

 ១.៤. ករកំណត់្រទង់្រទយបនា� ត់េលខកដូ 

 ១.៤.១.  ស�ងដ់រទូេទ 

 បនា� តេ់លខកូដស�ងដ់រៃនមូលប្បទនប្័រតរបស់កម�ុជា មានលក�ណៈ្រសបតមបនា� តេ់លខកូដស�ងដ់រ 

អន�រជាតិ ដូចបានកណំតច់្បោស់េនក�ុងស�ងដ់រ ANSI X 95 និង ISO6។  

េយាងតមេសចក�កីំណតៃ់នស�ងដ់រ ទងំេនះ 

ទីតងំជាកល់កៃ់នតេួលខនងិស�� ពិេសសេនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ្រត�វបានដកេ់លខេរៀងពីខងស� ំ

បំផុតៃនបនា� តេ់លខកូដេដយេផ�មពីេលខ១។ បនា� តេ់លខកូដមនិ្រត�វមានកែន�ងចុះទិន�នយ័េលសពី្របា(ំ៥) 

េហយកែន�ងនីមយួៗមនិ្រត�វមានតួេលខនិងស�� ពិេសសេលសពី១៥តួេឡយ ។ 

 របូភាពទ ី៣: រចនាសម�ន័�បនា� តេ់លខកូដៃនមលូប្បទនប្័រត 

 

  
 ១.៤.២.  ករេបាះពុម�បនា� តេ់លខកូដនងិករកណំតេ់លខកូដ 

 ទិន�នយ័ទងំឡាយ ដូចជាេលខមូលប្បទនប្័រត េលខកូដធនាគារនិងសខ និងេលខគណន ី ្រត�វ 

ែតប��ូ លេដយធនាគារែដលេចញផ្សោយមូលប្បទនប្័រត េដយេ្រប Software សម្រសប និង្រត�វែតេបាះពុម�

ជាេ្រសចមុននឹងេធ�ករែបងែចកេសៀវេភមូលប្បទនប្័រតេទឱ្យអតិថិជន។ 

 ស�� ពិេសសៃនទិន�នយ័េនក�ុង្រក�មនមីយួៗ ្រត�វែតេបាះពុម�ក�ុងេពលជាមយួគា� នងឹទិន�នយ័ែដល 

េនក�ុង្រក�មេនាះ។  ឧទហរណ៍ ស�� ពិេសសៃនចំនួន្របាក់្រត�វែតេបាះពុម�ក�ុងេពលជាមួយគា� នឹងចំនួន្របាក់។ 

5 ANSI X9: American National Standard ស�ងដ់រេលខកូដស្រមាបេ់្របក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុដូចជា មូលប្បទនប្័រត ករេផ�រតមេអឡិក្រត�នកិ និង

េលខសមា� ល់អត�ស�� ណ (PIN).។ 
6 ISO: Internatioanl Standard Organization ស�ងដ់រទទលួស� ល់អន�រជាត។ិ 

ៃផ�លតស្រមាប់

ធនាគារ 

kEnøg ³ 
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 ពីខងេលនិងខងេ្រកមៃនបនា� តេ់លខកូដ ្រត�វមានប្រម�ងទុកៃផ�ទំេនរ េដម្បសី្រម�លដល់ករព្រងីក 

ដំេណ រករៃនករផាតទ់តក់�ុងេពលអនាគត ដូចជាេលខកូដរបស់សភាផាតទ់តជ់ាេដម។  ្របសិនេបមានករ 

ត្រម�វឱ្យប��ូ លេលខកូដ  េលខកូដេនាះ្រត�វែតេបាះពុម�េនក�ុងកែន�ងែដលបានប្រម�ងទុកេនះ។ 

 ចំេពះកែន�ងចុះទនិ�នយ័ែដលេនជាបគ់ា� េហយគា� នចេនា� ះទេំនររវងកែន�ងទងំេនាះ េលខកូដ្រត�វែត 

ប��ូលក�ុងេពលជាមយួគា�  េដម្បេីជៀសវងកំហុសឆ�ងនានាេដយសរែតលំេអៀងៃនតួេលខ និងចេនា� ះបនា� ត ់

ែដលេធ�ឱ្យម៉ាសីុនអនេលខកូដមនិអចអនពុម�អក្សរ E13B បាន្រតឹម្រត�វ។ 

 

 ១.៤.៣. ទតីងំ នងិកែន�ងចុះទិន�នយ័េនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ 

 ទិន�នយ័េនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ្រត�វបានែចកេចញជា្របាែំផ�ក េដយរបពី់ស� ំេទេឆ�ង។ 

 

 ក. កែន�ងចុះចនំនួ្របាក ់ 

 កែន�ងចុះចំនួន្របាកម់ានតួេលខចំនួន១៥ខ�ង ់ និងមានស�� ពិេសសចនំួន២ែដល្របាបពី់ចំណុច 

េផ�មនិង ចំណុចប��បៃ់នកែន�ងចុះចំនួន្របាក។់  

- ទតីងំទ១ី: មានស�� ពិេសសចំនួន១ខ�ង ់ ែដលតងេដយនិមតិ�ស�� ( )សមា� ល់េឃ��បេបក 

ៃនចំនួន្របាក។់ ចមា� យពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រតេទែគមខងស� ំៃនស�� ពិេសសមាន 

្របែវង៨មម។ 

- ទតីងំទ២ី ដល់១៦: ចំនួន្របាកៃ់នមូលប្បទនប្័រតជាដុល� រ ឬជាេរៀល(ចំេពះមូលប្បទនប្័រត 

ជាដុល� រ ខ�ងេ់សនមាន២ខ�ងែ់ដលស�ិតេនែផ�កខងស� ំបផុំត េទះបីជាមនិ្រត�វចណំាយជាេសន 

កេ៏ដយ)។ 

- ទតីងំទ១ី៧: ស�� ពិេសសតំណាងេដយនិមតិ�ស��  (  ) សមា� ល់េឃ��បបិទៃនចំនួន្របាក។់ 

ចមា� យពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត េទែគមខងេឆ�ងៃនកែន�ងចុះចនំួន្របាក ់ ្រត�វមាន 

្របែវង ៦២មម។ 

 

ឧទហរណ៍ៈ ចំនួន្របាក ់៩៩.៩៨៨.៨០០,០០ េរៀល 

េនេលបនា� តេ់លខកូដមានទ្រមងដូ់ចខងេ្រកមៈ 

 
 

សមា� ល់ :  ករែកតួេលខ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រកដសែកត្រម�វែដលមានក្រមាស់មនិេលសពី ០,២៣មម 

ដកប់ិទភា� បេ់នខងខ�ងមូលប្បទនប្័រត េហយតួេលខ្រត�វែតចុះេនេល្រកដសបិទភា� បេ់នះតមចនំួន្របាក ់

ែដល្រត�វទូទតស់ង។  

 

ខ. កែន�ងចុះេលខកូដ្របតិបត�កិរ 

 កែន�ងចុះេលខកូដ្របតិបត�ិករមានេលខ២ខ�ង ់ែដលស�ិតេនខ�ងទី់១៩ និងខ�ងទី់២០ ស្រមាបស់មា� ល់ 

្របេភទរបូិយបណ័� ៈ 
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របូភាពទ ី២: ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារៈ ៃផ�ស្រមាបម៉់ាសីុនអន នងិបនា� តេ់លខកូដ 

 
 

 ១.៤. ករកំណត់្រទង់្រទយបនា� ត់េលខកដូ 

 ១.៤.១.  ស�ងដ់រទូេទ 

 បនា� តេ់លខកូដស�ងដ់រៃនមូលប្បទនប្័រតរបស់កម�ុជា មានលក�ណៈ្រសបតមបនា� តេ់លខកូដស�ងដ់រ 

អន�រជាត ិ ដូចបានកណំតច់្បោស់េនក�ុងស�ងដ់រ ANSI X 95 និង ISO6។  

េយាងតមេសចក�កីំណតៃ់នស�ងដ់រ ទងំេនះ 

ទីតងំជាកល់កៃ់នតេួលខនងិស�� ពិេសសេនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ្រត�វបានដកេ់លខេរៀងពីខងស� ំ

បំផុតៃនបនា� តេ់លខកូដេដយេផ�មពីេលខ១។ បនា� តេ់លខកូដមនិ្រត�វមានកែន�ងចុះទិន�នយ័េលសពី្របា(ំ៥) 

េហយកែន�ងនីមយួៗមនិ្រត�វមានតួេលខនិងស�� ពិេសសេលសពី១៥តួេឡយ ។ 

 របូភាពទ ី៣: រចនាសម�ន័�បនា� តេ់លខកូដៃនមលូប្បទនប្័រត 

 

  
 ១.៤.២.  ករេបាះពុម�បនា� តេ់លខកូដនងិករកណំតេ់លខកូដ 

 ទិន�នយ័ទងំឡាយ ដូចជាេលខមូលប្បទនប្័រត េលខកូដធនាគារនិងសខ និងេលខគណន ី ្រត�វ 

ែតប��ូ លេដយធនាគារែដលេចញផ្សោយមូលប្បទនប្័រត េដយេ្រប Software សម្រសប និង្រត�វែតេបាះពុម�

ជាេ្រសចមុននឹងេធ�ករែបងែចកេសៀវេភមូលប្បទនប្័រតេទឱ្យអតិថិជន។ 

 ស�� ពិេសសៃនទិន�នយ័េនក�ុង្រក�មនមីយួៗ ្រត�វែតេបាះពុម�ក�ុងេពលជាមយួគា� នងឹទិន�នយ័ែដល 

េនក�ុង្រក�មេនាះ។  ឧទហរណ៍ ស�� ពិេសសៃនចំនួន្របាក់្រត�វែតេបាះពុម�ក�ុងេពលជាមួយគា� នឹងចំនួន្របាក់។ 

5 ANSI X9: American National Standard ស�ងដ់រេលខកូដស្រមាបេ់្របក�ុងវស័ិយហិរ�� វត�ុដូចជា មូលប្បទនប្័រត ករេផ�រតមេអឡិក្រត�នកិ និង

េលខសមា� ល់អត�ស�� ណ (PIN).។ 
6 ISO: Internatioanl Standard Organization ស�ងដ់រទទលួស� ល់អន�រជាត។ិ 

ៃផ�លតស្រមាប់

ធនាគារ 

kEnøg ³ 
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 ពីខងេលនិងខងេ្រកមៃនបនា� តេ់លខកូដ ្រត�វមានប្រម�ងទុកៃផ�ទំេនរ េដម្បសី្រម�លដល់ករព្រងីក 

ដំេណ រករៃនករផាតទ់តក់�ុងេពលអនាគត ដូចជាេលខកូដរបស់សភាផាតទ់តជ់ាេដម។  ្របសិនេបមានករ 

ត្រម�វឱ្យប��ូ លេលខកូដ  េលខកូដេនាះ្រត�វែតេបាះពុម�េនក�ុងកែន�ងែដលបានប្រម�ងទុកេនះ។ 

 ចំេពះកែន�ងចុះទនិ�នយ័ែដលេនជាបគ់ា� េហយគា� នចេនា� ះទេំនររវងកែន�ងទងំេនាះ េលខកូដ្រត�វែត 

ប��ូលក�ុងេពលជាមយួគា�  េដម្បេីជៀសវងកំហុសឆ�ងនានាេដយសរែតលំេអៀងៃនតួេលខ និងចេនា� ះបនា� ត ់

ែដលេធ�ឱ្យម៉ាសីុនអនេលខកូដមនិអចអនពុម�អក្សរ E13B បាន្រតឹម្រត�វ។ 

 

 ១.៤.៣. ទតីងំ នងិកែន�ងចុះទិន�នយ័េនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ 

 ទិន�នយ័េនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ្រត�វបានែចកេចញជា្របាែំផ�ក េដយរបពី់ស� ំេទេឆ�ង។ 

 

 ក. កែន�ងចុះចនំនួ្របាក ់ 

 កែន�ងចុះចំនួន្របាកម់ានតួេលខចំនួន១៥ខ�ង ់ និងមានស�� ពិេសសចនំួន២ែដល្របាបពី់ចំណុច 

េផ�មនិង ចំណុចប��បៃ់នកែន�ងចុះចំនួន្របាក។់  

- ទតីងំទ១ី: មានស�� ពិេសសចំនួន១ខ�ង ់ ែដលតងេដយនិមតិ�ស�� ( )សមា� ល់េឃ��បេបក 

ៃនចំនួន្របាក។់ ចមា� យពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រតេទែគមខងស� ំៃនស�� ពិេសសមាន 

្របែវង៨មម។ 

- ទតីងំទ២ី ដល់១៦: ចំនួន្របាកៃ់នមលូប្បទនប្័រតជាដុល� រ ឬជាេរៀល(ចំេពះមូលប្បទនប្័រត 

ជាដុល� រ ខ�ងេ់សនមាន២ខ�ងែ់ដលស�ិតេនែផ�កខងស� ំបផុំត េទះបីជាមនិ្រត�វចណំាយជាេសន 

កេ៏ដយ)។ 

- ទតីងំទ១ី៧: ស�� ពិេសសតំណាងេដយនិមតិ�ស��  (  ) សមា� ល់េឃ��បបិទៃនចំនួន្របាក។់ 

ចមា� យពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត េទែគមខងេឆ�ងៃនកែន�ងចុះចនំួន្របាក ់ ្រត�វមាន 

្របែវង ៦២មម។ 

 

ឧទហរណ៍ៈ ចំនួន្របាក ់៩៩.៩៨៨.៨០០,០០ េរៀល 

េនេលបនា� តេ់លខកូដមានទ្រមងដូ់ចខងេ្រកមៈ 

 
 

សមា� ល់ :  ករែកតួេលខ្រត�វេធ�េឡងេដយ្រកដសែកត្រម�វែដលមានក្រមាស់មនិេលសពី ០,២៣មម 

ដកប់ិទភា� បេ់នខងខ�ងមូលប្បទនប្័រត េហយតួេលខ្រត�វែតចុះេនេល្រកដសបិទភា� បេ់នះតមចនំួន្របាក ់

ែដល្រត�វទូទតស់ង។  

 

ខ. កែន�ងចុះេលខកូដ្របតិបត�កិរ 

 កែន�ងចុះេលខកូដ្របតិបត�ិករមានេលខ២ខ�ង ់ែដលស�ិតេនខ�ងទី់១៩ និងខ�ងទី់២០ ស្រមាបស់មា� ល់ 

្របេភទរបិូយបណ័� ៈ 
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-   ០0: ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល 

-   ០១: ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ 

សមា� ល់ៈ គណៈកមា� ធិករទូទតៃ់នសមាគមធនាគារ អចពិភាក្សោជាមយួសមាជិករបស់ខ�ួនេលករ 

េ្រប្របាស់េលខកូដ្របតិបត�កិរទងំ២ខ�ងេ់នះស្រមាបស់មា� ល់្របេភទ្របតិបត�ិករទូទតេ់ផ្សងៗេទៀតដូចជា 

្របេភទ ្របតិបត�ិករឥណពន� ឬឥណទនជាេដម។ 

- ទីតងំទី១៨: ជាចេនា� ះទំេនរស្រមាបខ់ណ� កែន�ងចុះចំនួន្របាក ់និងកែន�ងចុះេលខកូដ្របតិបត�ិករ 

េដម្បផី�ល់ភាពងយ្រស�លដល់ករអនទិន�នយ័េដយស�័យ្របវត�ិឱ្យបានសុ្រកិត។ ចមា� យពីែគម 

ខងស� ំៃនមូលប្បទនប័្រត  េទែគមខងស� ំៃនកែន�ងចុះេលខកូដេនះ ្រត�វមាន្របែវង ៧១,៥មម។  

 

ឧទហរណ៍ៈ ចំនួន្របាក ់ ៩៩.៩៨៨.៨០០,០០េរៀល នងិេលខកូដសមា� ល់្របេភទរបិូយបណ័� ែដល 

មូលប្បទនប្័រត្រត�វទូទតស់ងមានបង� ញេនេលបនា� តេ់លខកូដដូចខងេ្រកមៈ 

 
 

 

គ. កែន�ងចុះេលខគណនី 

 កែន�ងចុះេលខគណនីមានេលខ១២ខ�ង ់ ែដលស�ិតេនខ�ងទ់២ី២ ដល់ខ�ងទ់៣ី៣។ កែន�ងចុះេលខ 

គណនីេនះមានស�� ពិេសស( ) ែដលស�ិតេនខ�ងទ់២ី១ ស្រមាបស់មា� ល់េលខគណនី។ 

 

 ឧទហរណ៍ៈ េលខគណន ី១១១២២២៣៣៣៤៤៤ ក�ុងបនា� តេ់លខកូដមានបង� ញដូចខងេ្រកមៈ  

 
  

 ឃ. កែន�ងចុះេលខកូដធនាគារ នងិសខធនាគារ   

 េលខកូដធនាគារនិងេលខកូដសខធនាគារ ្រត�វបានេ្របេដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណធនាគារឬសខ 

ធនាគារ ែដលេផ�ម្របតិបត�កិរ និងធនាគារឬសខធនាគារេគាលេដ ។ 

 កែន�ងចុះេលខេនះរមួមាន េលខកូដសមា� ល់ធនាគារចំននួ៣ខ�ង ់ េលខកូដសមា� ល់សខធនាគារ 

ចំនួន៣ខ�ង់ ចេនា� ះទំេនរចំនួន១ខ�ង់ និងេលខកូដស្រមាប់េផ��ងផា� ត់ចំនួន១ខ�ង់ ្រពមទំងមានស�� ពិេសស ( )។ 

- ទីតងំទ៣ី៤: ជាស�� ពិេសស ( ) ែដលជាេឃ��បេបកកែន�ងចុះេលខធនាគារ ឬសខ 

ធនាគារ 

- ទីតងំទ៣ី៥: ជាេលខកូដេផ��ងផា� ត ់

- ទីតងំទ៣ី៦: ជាចេនា� ះទំេនរ 

- ទីតងំទ៣ី៧ ដល់៣៩: ជាេលខកូដសខធនាគារ 

- ទីតងំទ៤ី០: ជាស�� ពិេសស ( ) 

- ទីតងំទ ី៤១ ដល់ ៤៣: ជាេលខកូដធនាគារ 
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 ឧទហរណ៍ៈ េលខកូដធនាគារនិងេលខកូដសខធនាគារ និងេលខកូដេផ��ងផា� តែ់ដល្រត�វបាន 

ប��ូ លេនក�ុងបនា� តេ់លខកូដគ ឺ(១) េលខកូដធនាគារ = ១០០  (២) េលខកូដសខធនាគារ = ០០១  និង 

(៣) េលខកូដេផ��ងផា� ត ់= ៧ 

  

 ង. កែន�ងចុះេលខេរៀងមលូប្បទនប្័រត 

 េលខមូលប្បទនប្័រតមានចនំួន៦ខ�ង ់ ្រពមទងំស�� េឃ��បេបកនិងបិទ( )េនអមសងខង។ 

ចមា� យពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រតេទចុងខងេឆ�ងៃនកែន�ងចុះេលខេរៀងមលូប្បទនប្័រតមាន្របែវង

១៧០មម។ 

 ឧទហរណ៍ៈ េលខមូលប្បទនប្័រតែដលដកេ់នក�ុងបនា� តេ់លខកូដគឺេលខ១។ 

  
 

 ១.៤.៤. ទតីងំជារបូវន�ៃនតេួលខនិងស�� ពេិសស 

 េដម្បជីាឯកសរេយាងនិងេដម្បសី្រម�លដល់ករេរៀបចំទីកែន�ង និងទីតងំជារបូវន�ៃនតួេលខ និង 

ស�� ពិេសសរបស់េលខកូដែដលេបាះពុម� និងកែន�ងចុះទនិ�នយ័នានា្រត�វបានសេង�បក�ុងរបូភាព៤។  

 

របូភាព៤: ទតីងំស្រមាបចុ់ះទនិ�នយ័នមីយួៗេនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ 

  
 

 ១.៤.៥. េសចក�លំីអតិអពំលីក�ណៈស�ងដ់រៃន្របេភទតេួលខនងិស�� ពេិសស E13B 

 លក�ណៈស�ងដ់រៃនរូបរង ទំហំ និងចរតិលក�ណៈរបស់ពុម�អក្សរ E13B (តួេលខនិងស�� ពិេសស) 

រមួទងំលក�ណៈេមលស� ល់េដយស�័យ្របវត�ិៃនពុម�អក្សរ E13B ផង ្រត�វែតេបាះពុម�េដម្បឱី្យអចេមលេឃញ 

ច្បោស់។  

 ក. េគាលបណំងនងិករេ្រប្របាស់ 

 ពុម�អក្សរេនះ្រត�វបានេ្របជាអន�រជាតិ េហយ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្បេីជៀសវងនូវកំហុសឆ�ងក�ុងករ 

េបាះពុម� និងករអន ្រពមទងំេដម្បសី្រម�លដល់ដំេណ រករស�័យ្របវត�ិកម�ៃនមូលប្បទនប្័រត ឬេធ�ជាឯកសរ 

ស�ងដ់រដៃទេទៀត ជាពិេសសក�ុងវស័ិយធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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-   ០0: ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល 

-   ០១: ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ 

សមា� ល់ៈ គណៈកមា� ធិករទូទតៃ់នសមាគមធនាគារ អចពិភាក្សោជាមយួសមាជិករបស់ខ�ួនេលករ 

េ្រប្របាស់េលខកូដ្របតិបត�កិរទងំ២ខ�ងេ់នះស្រមាបស់មា� ល់្របេភទ្របតិបត�ិករទូទតេ់ផ្សងៗេទៀតដូចជា 

្របេភទ ្របតិបត�ិករឥណពន� ឬឥណទនជាេដម។ 

- ទីតងំទី១៨: ជាចេនា� ះទំេនរស្រមាបខ់ណ� កែន�ងចុះចំនួន្របាក ់និងកែន�ងចុះេលខកូដ្របតិបត�ិករ 

េដម្បផី�ល់ភាពងយ្រស�លដល់ករអនទិន�នយ័េដយស�័យ្របវត�ិឱ្យបានសុ្រកិត។ ចមា� យពីែគម 

ខងស� ំៃនមូលប្បទនប័្រត  េទែគមខងស� ំៃនកែន�ងចុះេលខកូដេនះ ្រត�វមាន្របែវង ៧១,៥មម។  

 

ឧទហរណ៍ៈ ចំនួន្របាក ់ ៩៩.៩៨៨.៨០០,០០េរៀល នងិេលខកូដសមា� ល់្របេភទរបិូយបណ័� ែដល 

មូលប្បទនប្័រត្រត�វទូទតស់ងមានបង� ញេនេលបនា� តេ់លខកូដដូចខងេ្រកមៈ 

 
 

 

គ. កែន�ងចុះេលខគណនី 

 កែន�ងចុះេលខគណនីមានេលខ១២ខ�ង ់ ែដលស�ិតេនខ�ងទ់២ី២ ដល់ខ�ងទ់៣ី៣។ កែន�ងចុះេលខ 

គណនីេនះមានស�� ពិេសស( ) ែដលស�ិតេនខ�ងទ់២ី១ ស្រមាបស់មា� ល់េលខគណនី។ 

 

 ឧទហរណ៍ៈ េលខគណន ី១១១២២២៣៣៣៤៤៤ ក�ុងបនា� តេ់លខកូដមានបង� ញដូចខងេ្រកមៈ  

 
  

 ឃ. កែន�ងចុះេលខកូដធនាគារ នងិសខធនាគារ   

 េលខកូដធនាគារនិងេលខកូដសខធនាគារ ្រត�វបានេ្របេដម្បកីំណតអ់ត�ស�� ណធនាគារឬសខ 

ធនាគារ ែដលេផ�ម្របតិបត�កិរ និងធនាគារឬសខធនាគារេគាលេដ ។ 

 កែន�ងចុះេលខេនះរមួមាន េលខកូដសមា� ល់ធនាគារចំននួ៣ខ�ង ់ េលខកូដសមា� ល់សខធនាគារ 

ចំនួន៣ខ�ង់ ចេនា� ះទំេនរចំនួន១ខ�ង់ និងេលខកូដស្រមាប់េផ��ងផា� ត់ចំនួន១ខ�ង់ ្រពមទំងមានស�� ពិេសស ( )។ 

- ទីតងំទ៣ី៤: ជាស�� ពិេសស ( ) ែដលជាេឃ��បេបកកែន�ងចុះេលខធនាគារ ឬសខ 

ធនាគារ 

- ទីតងំទ៣ី៥: ជាេលខកូដេផ��ងផា� ត ់

- ទីតងំទ៣ី៦: ជាចេនា� ះទំេនរ 

- ទីតងំទ៣ី៧ ដល់៣៩: ជាេលខកូដសខធនាគារ 

- ទីតងំទ៤ី០: ជាស�� ពិេសស ( ) 

- ទីតងំទ ី៤១ ដល់ ៤៣: ជាេលខកូដធនាគារ 
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 ឧទហរណ៍ៈ េលខកូដធនាគារនិងេលខកូដសខធនាគារ និងេលខកូដេផ��ងផា� តែ់ដល្រត�វបាន 

ប��ូ លេនក�ុងបនា� តេ់លខកូដគ ឺ(១) េលខកូដធនាគារ = ១០០  (២) េលខកូដសខធនាគារ = ០០១  និង 

(៣) េលខកូដេផ��ងផា� ត ់= ៧ 

  

 ង. កែន�ងចុះេលខេរៀងមលូប្បទនប្័រត 

 េលខមូលប្បទនប្័រតមានចនំួន៦ខ�ង ់ ្រពមទងំស�� េឃ��បេបកនិងបិទ( )េនអមសងខង។ 

ចមា� យពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រតេទចុងខងេឆ�ងៃនកែន�ងចុះេលខេរៀងមលូប្បទនប្័រតមាន្របែវង

១៧០មម។ 

 ឧទហរណ៍ៈ េលខមូលប្បទនប្័រតែដលដកេ់នក�ុងបនា� តេ់លខកូដគឺេលខ១។ 

  
 

 ១.៤.៤. ទតីងំជារបូវន�ៃនតេួលខនិងស�� ពេិសស 

 េដម្បជីាឯកសរេយាងនិងេដម្បសី្រម�លដល់ករេរៀបចំទីកែន�ង និងទីតងំជារបូវន�ៃនតួេលខ និង 

ស�� ពិេសសរបស់េលខកូដែដលេបាះពុម� និងកែន�ងចុះទិន�នយ័នានា្រត�វបានសេង�បក�ុងរបូភាព៤។  

 

របូភាព៤: ទតីងំស្រមាបចុ់ះទនិ�នយ័នមីយួៗេនក�ុងបនា� តេ់លខកូដ 

  
 

 ១.៤.៥. េសចក�លំីអតិអពំលីក�ណៈស�ងដ់រៃន្របេភទតេួលខនងិស�� ពេិសស E13B 

 លក�ណៈស�ងដ់រៃនរូបរង ទំហំ និងចរតិលក�ណៈរបស់ពុម�អក្សរ E13B (តួេលខនិងស�� ពិេសស) 

រមួទងំលក�ណៈេមលស� ល់េដយស�័យ្របវត�ិៃនពុម�អក្សរ E13B ផង ្រត�វែតេបាះពុម�េដម្បឱី្យអចេមលេឃញ 

ច្បោស់។  

 ក. េគាលបណំងនងិករេ្រប្របាស់ 

 ពុម�អក្សរេនះ្រត�វបានេ្របជាអន�រជាតិ េហយ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដម្បេីជៀសវងនូវកហុំសឆ�ងក�ុងករ 

េបាះពុម� និងករអន ្រពមទងំេដម្បសី្រម�លដល់ដំេណ រករស�័យ្របវត�ិកម�ៃនមូលប្បទនប្័រត ឬេធ�ជាឯកសរ 

ស�ងដ់រដៃទេទៀត ជាពិេសសក�ុងវស័ិយធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 
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 ខ. របូរងៃនតេួលខ នងិស�� ពេិសស 

 ពុម�អក្សរ E13B ែដលេ្របស្រមាបេ់បាះពុម�ក�ុងបនា� តេ់លខកូដេនេលមូលប្បទនប្័រតមានចំនួន ១០តួ 

ជាេលខ និង ៤ត ួជាស�� ពេិសស ដូចមានបង� ញដូចខងេ្រកមៈ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

២- អនុសសនអ៍ំពមីូលប្បទនប័្រតស�ងដ់រ 

២.១ ៃផ�ខងមខុៃនមលូប្បទនប្័រត 

 ៃផ�ខងមុខៃនមូលប្បទនប័្រត្រត�វបានែបងែចកជាពីរែផ�កៈ (១) ៃផ�លតស្រមាប់ធនាគារ (២) ស្រមាប់ 

ធុរកិច�។ ពត័ម៌ានែដលមានេនក�ុងែផ�កស្រមាបធុ់រកិច�្រត�វបានកណំតេ់ដយត្រម�វករៃនែផ�កគតិយុត� ដូចមាន 

ែចងេដយសេង�បក�ុងចណុំច១.១ ខងេល។ 

 ករប�� កលំ់អតិបែន�មចំេពះៃផ�ែដល្រត�វេ្រប្របាស់ និងទតីងំៃនពត័ម៌ានេផ្សងៗមានជាអនុសសន ៍

ដូចតេទៈ 

 ២.១.១ ពណ៌ៃផ�ខងេ្រកយ 

 ពណ៌ៃផ�ខងេ្រកយេន្រតងក់ែន�ងស្រមាបធុ់រកិច� ្រត�វមានពណ៌សឬពណ៌្រសលេដម្បឱី្យអចេមល 

េឃញទិន�ន័យច្បោស់។ ពណ៌ៃនៃផ�ខងេ្រកយនិងកររេំលចពណ៌្រត�វេគារពតមលក�ណៈ វនិិច�យ័ដូចខងេ្រកមៈ 

 (១) ស្រមាបក់រេបាះពុម� អុបសិត (offset) ែដលដកព់ណ៌េដយករេបាះពុម�អបុសិត            

 សមាមា្រតជាភាគរយៃនករដកព់ណ៌ក�ុងករេបាះពុម�អុបសិតមនិ្រត�វេលសពីចំនួនដូចខងេ្រកមេនះ: 
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ពណ៌  ករដកព់ណ៌ក�ុងករេបាះពុម�អបុសិត 

េលឿង     ( Yellow-Y ) 100% 

កំេបារ  ( Magenta-M ) 20% 

េខៀវទឹកសមុ្រទ ( Cyan-C ) 20% 

េខ�   ( Black-B ) 0 % 

  (២)  ស្រមាបក់រេបាះពុម�អុបសិត ឬករេបាះពុម�េផ្សងេទៀតែដលមនិមានករដកព់ណ៌េដយករ 

េបាះពុម� 

 ពណ៌ៃនៃផ�ខងេ្រកយនិងកររេំលចពណ៌ មនិ្រត�វដិតជាងពណ៌លយែដលអនុវត�តមលក�ណៈ 

វនិិច�យ័ស្រមាបក់រេបាះពុម�ដូចមានែចងក�ុងតរងខងេលចំណុច២.២.១ (១)។ 
 

 ២.១.២ ទតីងំចុះកលបរេិច�ទ  

 កែន�ងចុះកលបរេិច�ទ្រត�វស�ិតេនខងេលែផ�កខងស� ំ សមា� ល់េដយបនា� តចុ់ចៗែដលមាន្របែវង 

៤៤មម េហយចុងខងស� ំៃនបនា� តចុ់ចៗេនះមានចមា� យ៦មម ពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត និងចមា� យ 

៧៧មម ពីែគមខងេ្រកមៃនមូលប្បទនប្័រត។ ពក្យថា “កលបរេិច�ទ” ្រត�វស�ិតេនខងេឆ�ង និងេនេស�នឹង 

បនា� តចុ់ចៗែដលប�� កថ់ាជាទីតងំស្រមាបចុ់ះកលបរេិច�ទ។ 

 ២.១.៣ ទតីងំស្រមាបចុ់ះចនំនួ្របាក ់

 ទីតងំស្រមាបចុ់ះចំនួន្របាក្់រត�វស�ិតេនខងេ្រកមកែន�ងចុះកលបរេិច�ទ។ ទីតងំស្រមាបចុ់ះចំននួ 

្របាកេ់នះជា្របអបរ់ងចតុេកណែកងែដលមានទទឹង្របែវង១០មម និងបេណា� យ្របែវង៦៧មម។  ចុងខង 

ស� ំៃន ្របអបេ់នះមានចមា� យ ៦មម ពីែគមខងស� ំ និងចមា� យ ៤៧មម ពីែគមខងេ្រកមៃនមូលប្បទនប្័រត។  

េនក�ុង្របអបេ់នះ ្រត�វមានអក្សរកូដសមា� ល់របិូយបណ័� ជា “KHR” ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតែដលទូទត ់

សងជា្របាកេ់រៀល ឬជា “USD” ស្រមាបមូ់លប្បទនប្័រតែដលទូទតស់ងជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េហយអក្សរ

កូដសមា� ល់របូិយបណ័� េនះ ្រត�វស�ិតេនចមា� យ ៦មម ពីែគមខងេឆ�ងៃន្របអប។់ 

 ២.១.៤ ទតីងំស្រមាបចុ់ះហត�េលខ  

 ទីតងំស្រមាបចុ់ះហត�េលខ្រត�វស�ិតេនខងេ្រកមែផ�កខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត ែដលមានចមា� យ 

៦មម ពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត និងចមា� យ ១០មម ពីខងេលៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ។  ករកំណត ់

ទីតងំេនះគឺេដម្បសី្រម�លដល់្របពន័�េផ��ងផា� តហ់ត�េលខេដយស�័យ្របវត�ិ និងម៉ាសីុនអនេលខកូដ E13B 

ផងែដរ។ 

 ២.១.៥ េឈ� ះនងិអសយដ� នរបស់ធនាគារេចញផ្សោយមលូប្បទនប្័រត  

 កែន�ងស្រមាបេ់ឈ� ះនិងអសយដ� នរបស់ធនាគារេចញផ្សោយមូលប្បទនប្័រត (ឡូេហ� របស់ធនាគារ 

និងសខ) ្រត�វស�ិតេនែផ�កខងេល្រជ�ងខងេឆ�ង ែដលមានបេណា� យ្របែវង៤៨មម និងកម�ស់្របែវង១៨មម 

េហយមានចមា� យ ៦មម ពីែគមខងេឆ�ង និងចមា� យ ៧២មម ពីែគមខងេ្រកមៃនមលូប្បទនប្័រត។ 

 ២.១.៦ េឈ� ះ (នងិអសយដ� ន) របស់បហរក័ 

 កែន�ងស្រមាបេ់ឈ� ះ (និងអសយដ� ន) របស់បហរក័ ្រត�វស�ិតេនពីេ្រកមែផ�កខងេឆ�ងៃនពក្យ  
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 ខ. របូរងៃនតេួលខ នងិស�� ពេិសស 

 ពុម�អក្សរ E13B ែដលេ្របស្រមាបេ់បាះពុម�ក�ុងបនា� តេ់លខកូដេនេលមូលប្បទនប្័រតមានចំនួន ១០តួ 

ជាេលខ និង ៤ត ួជាស�� ពេិសស ដូចមានបង� ញដូចខងេ្រកមៈ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

២- អនុសសនអ៍ំពមីូលប្បទនប័្រតស�ងដ់រ 

២.១ ៃផ�ខងមខុៃនមលូប្បទនប្័រត 

 ៃផ�ខងមុខៃនមូលប្បទនប័្រត្រត�វបានែបងែចកជាពីរែផ�កៈ (១) ៃផ�លតស្រមាប់ធនាគារ (២) ស្រមាប់ 

ធុរកិច�។ ពត័ម៌ានែដលមានេនក�ុងែផ�កស្រមាបធុ់រកិច�្រត�វបានកណំតេ់ដយត្រម�វករៃនែផ�កគតិយុត� ដូចមាន 

ែចងេដយសេង�បក�ុងចណុំច១.១ ខងេល។ 

 ករប�� កលំ់អតិបែន�មចំេពះៃផ�ែដល្រត�វេ្រប្របាស់ និងទតីងំៃនពត័ម៌ានេផ្សងៗមានជាអនុសសន ៍

ដូចតេទៈ 

 ២.១.១ ពណ៌ៃផ�ខងេ្រកយ 

 ពណ៌ៃផ�ខងេ្រកយេន្រតងក់ែន�ងស្រមាបធុ់រកិច� ្រត�វមានពណ៌សឬពណ៌្រសលេដម្បឱី្យអចេមល 

េឃញទិន�ន័យច្បោស់។ ពណ៌ៃនៃផ�ខងេ្រកយនិងកររេំលចពណ៌្រត�វេគារពតមលក�ណៈ វនិិច�យ័ដូចខងេ្រកមៈ 

 (១) ស្រមាបក់រេបាះពុម� អុបសិត (offset) ែដលដកព់ណ៌េដយករេបាះពុម�អបុសិត            

 សមាមា្រតជាភាគរយៃនករដកព់ណ៌ក�ុងករេបាះពុម�អុបសិតមនិ្រត�វេលសពីចំនួនដូចខងេ្រកមេនះ: 
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ពណ៌  ករដកព់ណ៌ក�ុងករេបាះពុម�អបុសិត 

េលឿង     ( Yellow-Y ) 100% 

កំេបារ  ( Magenta-M ) 20% 

េខៀវទឹកសមុ្រទ ( Cyan-C ) 20% 

េខ�   ( Black-B ) 0 % 

  (២)  ស្រមាបក់រេបាះពុម�អុបសិត ឬករេបាះពុម�េផ្សងេទៀតែដលមនិមានករដកព់ណ៌េដយករ 

េបាះពុម� 

 ពណ៌ៃនៃផ�ខងេ្រកយនិងកររេំលចពណ៌ មនិ្រត�វដិតជាងពណ៌លយែដលអនុវត�តមលក�ណៈ 

វនិិច�យ័ស្រមាបក់រេបាះពុម�ដូចមានែចងក�ុងតរងខងេលចំណុច២.២.១ (១)។ 
 

 ២.១.២ ទតីងំចុះកលបរេិច�ទ  

 កែន�ងចុះកលបរេិច�ទ្រត�វស�ិតេនខងេលែផ�កខងស� ំ សមា� ល់េដយបនា� តចុ់ចៗែដលមាន្របែវង 

៤៤មម េហយចុងខងស� ំៃនបនា� តចុ់ចៗេនះមានចមា� យ៦មម ពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត និងចមា� យ 

៧៧មម ពីែគមខងេ្រកមៃនមូលប្បទនប្័រត។ ពក្យថា “កលបរេិច�ទ” ្រត�វស�ិតេនខងេឆ�ង និងេនេស�នឹង 

បនា� តចុ់ចៗែដលប�� កថ់ាជាទីតងំស្រមាបចុ់ះកលបរេិច�ទ។ 

 ២.១.៣ ទតីងំស្រមាបចុ់ះចនំនួ្របាក ់

 ទីតងំស្រមាបចុ់ះចំនួន្របាក្់រត�វស�ិតេនខងេ្រកមកែន�ងចុះកលបរេិច�ទ។ ទីតងំស្រមាបចុ់ះចំននួ 

្របាកេ់នះជា្របអបរ់ងចតុេកណែកងែដលមានទទឹង្របែវង១០មម និងបេណា� យ្របែវង៦៧មម។  ចុងខង 

ស� ំៃន ្របអបេ់នះមានចមា� យ ៦មម ពីែគមខងស� ំ និងចមា� យ ៤៧មម ពីែគមខងេ្រកមៃនមូលប្បទនប្័រត។  

េនក�ុង្របអបេ់នះ ្រត�វមានអក្សរកូដសមា� ល់របិូយបណ័� ជា “KHR” ស្រមាបម់ូលប្បទនប្័រតែដលទូទត ់

សងជា្របាកេ់រៀល ឬជា “USD” ស្រមាបមូ់លប្បទនប្័រតែដលទូទតស់ងជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េហយអក្សរ

កូដសមា� ល់របូិយបណ័� េនះ ្រត�វស�ិតេនចមា� យ ៦មម ពីែគមខងេឆ�ងៃន្របអប។់ 

 ២.១.៤ ទតីងំស្រមាបចុ់ះហត�េលខ  

 ទីតងំស្រមាបចុ់ះហត�េលខ្រត�វស�ិតេនខងេ្រកមែផ�កខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត ែដលមានចមា� យ 

៦មម ពីែគមខងស� ំៃនមូលប្បទនប្័រត និងចមា� យ ១០មម ពីខងេលៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ។  ករកំណត ់

ទីតងំេនះគឺេដម្បសី្រម�លដល់្របពន័�េផ��ងផា� តហ់ត�េលខេដយស�័យ្របវត�ិ និងម៉ាសីុនអនេលខកូដ E13B 

ផងែដរ។ 

 ២.១.៥ េឈ� ះនងិអសយដ� នរបស់ធនាគារេចញផ្សោយមលូប្បទនប្័រត  

 កែន�ងស្រមាបេ់ឈ� ះនិងអសយដ� នរបស់ធនាគារេចញផ្សោយមូលប្បទនប្័រត (ឡូេហ� របស់ធនាគារ 

និងសខ) ្រត�វស�ិតេនែផ�កខងេល្រជ�ងខងេឆ�ង ែដលមានបេណា� យ្របែវង៤៨មម និងកម�ស់្របែវង១៨មម 

េហយមានចមា� យ ៦មម ពីែគមខងេឆ�ង និងចមា� យ ៧២មម ពីែគមខងេ្រកមៃនមលូប្បទនប្័រត។ 

 ២.១.៦ េឈ� ះ (នងិអសយដ� ន) របស់បហរក័ 

 កែន�ងស្រមាបេ់ឈ� ះ (និងអសយដ� ន) របស់បហរក័ ្រត�វស�ិតេនពីេ្រកមែផ�កខងេឆ�ងៃនពក្យ  
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“ ចំនួន្របាក ់” ៃនមូលប្បទនប្័រត។  

 ្រគឹះស� នធនាគារអចដក ់ឬមនិដកប់��ូ លនូវអសយដ� នរបស់បហរក័េនេលមូលប្បទនប្័រត។ 

 

របូភាព៥: លក�ណៈលំអតិៃនមលូប្បទនប្័រតគរំ ូ 

 
 

២.២ ែផ�កខងខ�ងៃនមលូប្បទនប្័រត  

 ែផ�កខងខ�ងៃនមូលប្បទនប្័រត្រត�វបានែចកេចញជាបីែផ�កសំខន់ៗ : 

របូភាព៦: ែផ�កខងខ�ងៃនមលូប្បទនប្័រត 

   
 

 ២.២.១ ែផ�កទ១ី: ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ (Clear Band)  

 ៃផ�លតេនះស�ិតេនែផ�កខងេ្រកមបំផុតៃនមូលប្បទនប្័រត ែដលមានទទឹង្របែវង១៦មមពីែគមខង 

េ្រកម និងមានបេណា� យេស�នឹង្របែវងបេណា� យមូលប្បទនប្័រត។  ៃផ�លតេនះមានទីតងំ និងទំហំេស�នឹង 

ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ ែដលស�ិតេនៃផ�ខងមុខមលូប្បទនប្័រតែដរ។  
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 ២.២.២ ែផ�កទ២ី: ស្រមាបធ់នាគារនងិអតថិជិន 

 ៃផ�ៃនែផ�កេនះមានបេណា� យេស�នឹង្របែវងបេណា� យមូលប្បទនប្័រត និងមានទទឹង្របែវង ៧៤មម 

ចបព់ីខងេលៃនៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារដល់ែគមខងេលៃនមូលប្បទនប្័រត េដយដកេចញនូវៃផ�ស្រមាប ់

សភាផាតទ់តដូ់ចមានែចងក�ុងចំណុច ២.២.៣ ខងេ្រកម។  

 ២.២.៣ ែផ�កទ៣ី: ស្រមាបស់ភាផាតទ់ត ់

 ៃផ�ៃនែផ�កេនះស�ិតេនខងេល្រជ�ងខងស� ំែដលមានទទឹង្របែវង ៤២មម និងបេណា� យ្របែវង ៨៥មម។ 

 ែផ�កខងេ្រកយៃនមូលប្បទនប្័រតអចមានបនា� តខ់ណ� ែចកែផ�កនីមយួៗែដលមានដកអ់ក្សរសមា� ល់ 

េដយពណ៌្រសលៗថា “ស្រមាបធ់នាគារនិងអតិថិជន” និង “ស្រមាបស់ភាផាតទ់ត ់”។  

 ករេបាះពុម�្រត�វែតេគារពតមករកំណតក់�ុងចណុំច ២.២ េនះ ឬកអ៏ចដកក់ំណតស់មា� ល់ស្រមាប ់

ែបងែចកែផ�កនីមយួៗេនេល្រកបែផ�កខងក�ុងៃនេសៀវេភមូលប្បទនប្័រត។ 
៣- អនុសសន៍េលករករពរករែក�ងបន� ំ 

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វមានលក�ណៈពិេសសែដលអចទបស់� តក់រែក�ងបន� ំ និងករែកែ្របពត័ម៌ានដូច 

ខងេ្រកមៈ 

៣.១ ្រកដសេបាះពុម�មលូប្បទនប្័រត  

 ្រកដសេ្របស្រមាបេ់បាះពុម�មូលប្បទនប្័រត្រត�វមានលក�ណៈពិេសស និង្របកបេដយគុណភាព។ 

៣.២ ករករពរករែកែ្របពត័ម៌ាន 

 កែន�ងស្រមាបចុ់ះពត័ម៌ានសំខន់ៗ ក�ុងមូលប្បទនប្័រតែដលអចជាកម�វត�ុៃនករែកែ្រប ដូចជាេឈ� ះ 

បហរតិ ចំនួន្របាក្់រត�វទូទតស់ង (ជាេលខនិងជាអក្សរ) ្រត�វែតេបាះពុម�េនពីេលពណ៌ៃនៃផ�ខងេ្រកយ ឬេន 

ពីេលពណ៌រេំលចេដយទឹកេខ� ែដលមនិងយរលុបេដម្បកីរពរករែកែ្រប ដូចជាករេ្របទឹកេខ� ពិេសសែដល 

នឹងអចេមលេឃញេដយករំស�ីពណ៌ស� យ (អ៊ុល្រតវយូីេឡ) ឬទឹកេខ� ែដលមនិងយរលុបបាតប់នា� បពី់ 

្រត�វបានលុប ឬ ែកេដយទឹកលុប។ល។ 

៣.៣ ករករពរករថតចម�ងពណ៌ធម�ជាត ិ

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វេបាះពុម�េដយេ្របបេច�កេទសពិេសស េដម្បកីរពរករែក�ងបន�ំេដយេ្របម៉ាសីុន 

ថតចម�ងពណ៌ធម�ជាតិ។  

 ្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វកំណត់េគាលនេយាបាយ និង្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនចំេពះ្របតិបត�ិករ 

មូលប្បទនប្័រត ។ 

៤-  ករេ្របមូលប្បទនប័្រត 

 េសចក�ីែណនាកំ�ុងករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រត ្រត�វែតេបាះពុម�េនេល្រកបែផ�កខងក�ុងៃនេសៀវេភ 

មូលប្បទនប្័រត និង្រត�វមានេគាលករណ៍ែណនាដូំចខងេ្រកម ៖  

ក- ទងំៃផ�ខងមុខនិងៃផ�ខងេ្រកយៃនៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ មនិ្រត�វមានសរេសរ ស� មកត ់ឬ 

រែហក ស� មបិទឬកិប ឬ្របឡាកជ់ាតគិីមេីផ្សងៗ ែដលនាឱំ្យរខំនដល់ករអនរបស់ម៉ាសីុនអន 

េលខកូដេឡយ។ 

ខ- ករឆូតបនា� ត ់ហត�េលខរបស់បហរក័ ឬករេបាះ្រតណាមយួ ឬចំណារ មនិ្រត�វេធ�េឡងេនេល 

ែផ�កខងេ្រកមែដលជាៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ ែដលេ្របស្រមាបច់រកឹេលខកូដេឡយ។ 
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“ ចំនួន្របាក ់” ៃនមូលប្បទនប្័រត។  

 ្រគឹះស� នធនាគារអចដក ់ឬមនិដកប់��ូ លនូវអសយដ� នរបស់បហរក័េនេលមូលប្បទនប្័រត។ 

 

របូភាព៥: លក�ណៈលំអតិៃនមលូប្បទនប្័រតគរំ ូ 

 
 

២.២ ែផ�កខងខ�ងៃនមលូប្បទនប្័រត  

 ែផ�កខងខ�ងៃនមូលប្បទនប្័រត្រត�វបានែចកេចញជាបីែផ�កសំខន់ៗ : 

របូភាព៦: ែផ�កខងខ�ងៃនមលូប្បទនប្័រត 

   
 

 ២.២.១ ែផ�កទ១ី: ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ (Clear Band)  

 ៃផ�លតេនះស�ិតេនែផ�កខងេ្រកមបំផុតៃនមូលប្បទនប្័រត ែដលមានទទឹង្របែវង១៦មមពីែគមខង 

េ្រកម និងមានបេណា� យេស�នឹង្របែវងបេណា� យមូលប្បទនប្័រត។  ៃផ�លតេនះមានទីតងំ និងទំហំេស�នឹង 

ៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ ែដលស�ិតេនៃផ�ខងមុខមូលប្បទនប្័រតែដរ។  
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 ២.២.២ ែផ�កទ២ី: ស្រមាបធ់នាគារនងិអតថិជិន 

 ៃផ�ៃនែផ�កេនះមានបេណា� យេស�នឹង្របែវងបេណា� យមូលប្បទនប្័រត និងមានទទឹង្របែវង ៧៤មម 

ចបព់ីខងេលៃនៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារដល់ែគមខងេលៃនមូលប្បទនប្័រត េដយដកេចញនូវៃផ�ស្រមាប ់

សភាផាតទ់តដូ់ចមានែចងក�ុងចំណុច ២.២.៣ ខងេ្រកម។  

 ២.២.៣ ែផ�កទ៣ី: ស្រមាបស់ភាផាតទ់ត ់

 ៃផ�ៃនែផ�កេនះស�ិតេនខងេល្រជ�ងខងស� ំែដលមានទទឹង្របែវង ៤២មម និងបេណា� យ្របែវង ៨៥មម។ 

 ែផ�កខងេ្រកយៃនមូលប្បទនប្័រតអចមានបនា� តខ់ណ� ែចកែផ�កនីមយួៗែដលមានដកអ់ក្សរសមា� ល់ 

េដយពណ៌្រសលៗថា “ស្រមាបធ់នាគារនិងអតិថិជន” និង “ស្រមាបស់ភាផាតទ់ត ់”។  

 ករេបាះពុម�្រត�វែតេគារពតមករកំណតក់�ុងចណុំច ២.២ េនះ ឬកអ៏ចដកក់ំណតស់មា� ល់ស្រមាប ់

ែបងែចកែផ�កនីមយួៗេនេល្រកបែផ�កខងក�ុងៃនេសៀវេភមូលប្បទនប្័រត។ 
៣- អនុសសន៍េលករករពរករែក�ងបន� ំ 

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វមានលក�ណៈពិេសសែដលអចទបស់� តក់រែក�ងបន� ំ និងករែកែ្របពត័ម៌ានដូច 

ខងេ្រកមៈ 

៣.១ ្រកដសេបាះពុម�មលូប្បទនប្័រត  

 ្រកដសេ្របស្រមាបេ់បាះពុម�មូលប្បទនប្័រត្រត�វមានលក�ណៈពិេសស និង្របកបេដយគុណភាព។ 

៣.២ ករករពរករែកែ្របពត័ម៌ាន 

 កែន�ងស្រមាបចុ់ះពត័ម៌ានសំខន់ៗ ក�ុងមូលប្បទនប្័រតែដលអចជាកម�វត�ុៃនករែកែ្រប ដូចជាេឈ� ះ 

បហរតិ ចំនួន្របាក្់រត�វទូទតស់ង (ជាេលខនិងជាអក្សរ) ្រត�វែតេបាះពុម�េនពីេលពណ៌ៃនៃផ�ខងេ្រកយ ឬេន 

ពីេលពណ៌រេំលចេដយទឹកេខ� ែដលមនិងយរលុបេដម្បកីរពរករែកែ្រប ដូចជាករេ្របទឹកេខ� ពិេសសែដល 

នឹងអចេមលេឃញេដយករំស�ីពណ៌ស� យ (អ៊ុល្រតវយូីេឡ) ឬទឹកេខ� ែដលមនិងយរលុបបាតប់នា� បពី់ 

្រត�វបានលុប ឬ ែកេដយទឹកលុប។ល។ 

៣.៣ ករករពរករថតចម�ងពណ៌ធម�ជាត ិ

 មូលប្បទនប្័រត្រត�វេបាះពុម�េដយេ្របបេច�កេទសពិេសស េដម្បកីរពរករែក�ងបន�ំេដយេ្របម៉ាសីុន 

ថតចម�ងពណ៌ធម�ជាតិ។  

 ្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វកំណត់េគាលនេយាបាយ និង្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួនចំេពះ្របតិបត�ិករ 

មូលប្បទនប្័រត ។ 

៤-  ករេ្របមូលប្បទនប័្រត 

 េសចក�ីែណនាកំ�ុងករេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រត ្រត�វែតេបាះពុម�េនេល្រកបែផ�កខងក�ុងៃនេសៀវេភ 

មូលប្បទនប្័រត និង្រត�វមានេគាលករណ៍ែណនាដូំចខងេ្រកម ៖  

ក- ទងំៃផ�ខងមុខនិងៃផ�ខងេ្រកយៃនៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ មនិ្រត�វមានសរេសរ ស� មកត ់ឬ 

រែហក ស� មបិទឬកិប ឬ្របឡាកជ់ាតគិីមេីផ្សងៗ ែដលនាឱំ្យរខំនដល់ករអនរបស់ម៉ាសីុនអន 

េលខកូដេឡយ។ 

ខ- ករឆូតបនា� ត ់ហត�េលខរបស់បហរក័ ឬករេបាះ្រតណាមយួ ឬចំណារ មនិ្រត�វេធ�េឡងេនេល 

ែផ�កខងេ្រកមែដលជាៃផ�លតស្រមាបធ់នាគារ ែដលេ្របស្រមាបច់រកឹេលខកូដេឡយ។ 
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គ- មនិ្រត�វេកស ឬលុបតួេលខនិងស�� ពិេសសេនេលបនា� តេ់លខកូដេនក�ុងៃផ�លតេឡយ។ 

ឃ- េដម្បែីកែ្របពត័ម៌ានណាមយួេលមូលប្បទនប្័រត អ�កេ្របមូលប្បទនប្័រត្រត�វគូសឆូតេចល 

ពត័ម៌ានទងំមូល េហយចុះហត�េលខរបស់ខ�ួនេនពីេលែផ�កែដល្រត�វបានែកែ្របេនាះ េជៀសវងករេ្របទឹក 

លុប។ 

ង- ករេ្រប្របាស់ែផ�កខងខ�ងៃនមូលប្បទនប្័រត ្រត�វបានអនុ�� តែតចំេពះែផ�កស្រមាបធ់នាគារ 

និងអតិថិជនែតប៉ុេណា� ះ។ 

ច- មនិ្រត�វបត ់និងេធ�ឱ្យរែហកមលូប្បទនប្័រត ជាពិេសសេនែផ�កស្រមាបប់នា� តេ់លខកូដ។ 

• ធនាគារ្រត�វែត្របាកដថាស� មេចះៗស្រមាបែ់ហកសន�កឹមូលប្បទនប្័រត ្រត�វបានេធ� 

េឡង្របកបេដយគុណភាពនិងគួរឱ្យទុកចិត� េដម្បសី្រម�លឱ្យករែហកសន�ឹកមូលប្បទន 

ប្័រតេចញពីេសៀវេភមូលប្បទន្របត័េធ�បាន្រតឹម្រត�វ។ 

• ពត័ម៌ានែដលសរេសរេដយៃដ្រត�វែតច្បោស់និងអចអនបានតមែដលអចេធ�េទបាន 

្រពមទំង្រត�វសរេសរេដយេ្របទឹកេខ� ពណ៌េខ�  ឬទឹកេខ� ពណ៌េខៀវចស់ែដលមិនរលុប។  

េជៀសវងករេ្របទឹកេខ� ែដលមានលក�ណៈចងំពន� ឺ និងឧបករណ៍សរេសរែដលអច 

លុបបានដូចជាេខ� ៃដជាេដម។ 

• ពត័ម៌ានែដលសរេសរេដយៃដ្រត�វសរេសរប��ូ លឱ្យចំទីតងំែដលបានកណំតេ់ដយ 

មិនទុកឱ្យមានសល់ចេនា� ះទំេនរែដលេធ�ឱ្យអចែកែ្របចំនួន្របាក់េឡយ ជាពិេសសចេនា� ះ 

ពីស�� សមា� ល់របិូយវត�ុ និងចំនួន្របាកជ់ាតួេលខ។ 
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ធ៩-០៨-១៨៧ ្រប.ក  

្របកស 
ស�ពី ី

ករកំណត់េលខអត�ស�� ណធនាគារ 

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.- 

 កំណតេ់លខអត�ស�� ណស្រមាបស់មា� ល់្រគឹះស� នធនាគារ េដម្បចីរកឹេលខកូដធនាគារេនេល 

មូលប្បទនប្័រត  ែដលអចអនបានេដយម៉ាសីុន  ្រសបតមមូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ។ 

 ្រគបម់ូលប្បទនប្័រតទងំអស់ ្រត�វែតចរកឹនូវេលខអត�ស�� ណស្រមាបស់មា� ល់ដូចតេទ: 

ក- េលខកូដធនាគារែដលេបាះផ្សោយមលូប្បទនប្័រត 

 ខ- េលខកូដសខរបស់ធនាគារែដលេចញផ្សោយមូលប្បទនប្័រត  និង  

                    គ- េលខកូដេផ��ងផា� ត ់Check digit។  

 

 @@@@@@  @ 
 

 េលខកូដធនាគារ     េលខកូដសខ      េលខកូដេផ��ងផា� ត ់

្របករ ២.- 

 េលខកូដស្រមាបស់មា� ល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វបានកំណតដូ់ចតេទ៖ 

  

េឈ� ះ្រគះឹស� នធនាគារ េលខកូដ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ១០០ 

ធនាគារពណិជ�កម�េ្រក្របេទសៃនកម�ុជា ០០១ 

ធនាគារកម�ុជាពណិជ�ចំកត ់ ០០៣ 

ធនាគារកម�ុជាសធារណៈ ចកំត ់ ០០៤ 

ធនាគារកណាឌីយ៉ា ្រក�មហុ៊នអនាមកិ ០០៥ 

ធនាគារ្រក�ងៃថ មហជន សខភ�េំពញ ០០៩ 

ធនាគារកម�ុជាអសីុចំកត ់ ០១៦ 

សជីវកម�ធនាគារសឹង�បូរ ីចកំត់ ់ ០១៨ 

ធនាគារេមយែបង៊  សខភ�េំពញ ០២០ 

ធនាគារសហពណិជ� ្រក�មហុ៊នអនាមកិ ០២៦ 

ធនាគារ េមគង�កម�ុជា មហជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ០៣២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអសីុ ចំកត ់ ០៣៦ 

ធនាគារអភវិឌ្ឍជនបទ ០៣៨ 
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គ- មនិ្រត�វេកស ឬលុបតួេលខនិងស�� ពិេសសេនេលបនា� តេ់លខកូដេនក�ុងៃផ�លតេឡយ។ 

ឃ- េដម្បែីកែ្របពត័ម៌ានណាមយួេលមូលប្បទនប្័រត អ�កេ្របមូលប្បទនប្័រត្រត�វគូសឆូតេចល 

ពត័ម៌ានទងំមូល េហយចុះហត�េលខរបស់ខ�ួនេនពីេលែផ�កែដល្រត�វបានែកែ្របេនាះ េជៀសវងករេ្របទឹក 

លុប។ 

ង- ករេ្រប្របាស់ែផ�កខងខ�ងៃនមូលប្បទនប្័រត ្រត�វបានអនុ�� តែតចំេពះែផ�កស្រមាបធ់នាគារ 

និងអតិថិជនែតប៉ុេណា� ះ។ 

ច- មនិ្រត�វបត ់និងេធ�ឱ្យរែហកមលូប្បទនប្័រត ជាពិេសសេនែផ�កស្រមាបប់នា� តេ់លខកូដ។ 

• ធនាគារ្រត�វែត្របាកដថាស� មេចះៗស្រមាបែ់ហកសន�កឹមូលប្បទនប្័រត ្រត�វបានេធ� 

េឡង្របកបេដយគុណភាពនិងគួរឱ្យទុកចិត� េដម្បសី្រម�លឱ្យករែហកសន�ឹកមូលប្បទន 

ប្័រតេចញពីេសៀវេភមូលប្បទន្របត័េធ�បាន្រតឹម្រត�វ។ 

• ពត័ម៌ានែដលសរេសរេដយៃដ្រត�វែតច្បោស់និងអចអនបានតមែដលអចេធ�េទបាន 

្រពមទំង្រត�វសរេសរេដយេ្របទឹកេខ� ពណ៌េខ�  ឬទឹកេខ� ពណ៌េខៀវចស់ែដលមិនរលុប។  

េជៀសវងករេ្របទឹកេខ� ែដលមានលក�ណៈចងំពន� ឺ និងឧបករណ៍សរេសរែដលអច 

លុបបានដូចជាេខ� ៃដជាេដម។ 

• ពត័ម៌ានែដលសរេសរេដយៃដ្រត�វសរេសរប��ូ លឱ្យចំទីតងំែដលបានកណំតេ់ដយ 

មិនទុកឱ្យមានសល់ចេនា� ះទំេនរែដលេធ�ឱ្យអចែកែ្របចំនួន្របាក់េឡយ ជាពិេសសចេនា� ះ 

ពីស�� សមា� ល់របូិយវត�ុ និងចំនួន្របាកជ់ាតួេលខ។ 
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ធ៩-០៨-១៨៧ ្រប.ក  

្របកស 
ស�ពី ី

ករកំណត់េលខអត�ស�� ណធនាគារ 

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.- 

 កំណតេ់លខអត�ស�� ណស្រមាបស់មា� ល់្រគឹះស� នធនាគារ េដម្បចីរកឹេលខកូដធនាគារេនេល 

មូលប្បទនប្័រត  ែដលអចអនបានេដយម៉ាសីុន  ្រសបតមមូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ។ 

 ្រគបម់ូលប្បទនប្័រតទងំអស់ ្រត�វែតចរកឹនូវេលខអត�ស�� ណស្រមាបស់មា� ល់ដូចតេទ: 

ក- េលខកូដធនាគារែដលេបាះផ្សោយមូលប្បទនប្័រត 

 ខ- េលខកូដសខរបស់ធនាគារែដលេចញផ្សោយមូលប្បទនប្័រត  និង  

                    គ- េលខកូដេផ��ងផា� ត ់Check digit។  

 

 @@@@@@  @ 
 

 េលខកូដធនាគារ     េលខកូដសខ      េលខកូដេផ��ងផា� ត ់

្របករ ២.- 

 េលខកូដស្រមាបស់មា� ល់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគឹះស� នធនាគារ ្រត�វបានកណំតដូ់ចតេទ៖ 

  

េឈ� ះ្រគះឹស� នធនាគារ េលខកូដ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ១០០ 

ធនាគារពណិជ�កម�េ្រក្របេទសៃនកម�ុជា ០០១ 

ធនាគារកម�ុជាពណិជ�ចំកត ់ ០០៣ 

ធនាគារកម�ុជាសធារណៈ ចកំត ់ ០០៤ 

ធនាគារកណាឌីយ៉ា ្រក�មហុ៊នអនាមកិ ០០៥ 

ធនាគារ្រក�ងៃថ មហជន សខភ�េំពញ ០០៩ 

ធនាគារកម�ុជាអសីុចំកត ់ ០១៦ 

សជីវកម�ធនាគារសឹង�បូរ ីចកំត់ ់ ០១៨ 

ធនាគារេមយែបង៊  សខភ�េំពញ ០២០ 

ធនាគារសហពណិជ� ្រក�មហុ៊នអនាមកិ ០២៦ 

ធនាគារ េមគង�កម�ុជា មហជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមតិ ០៣២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអសីុ ចំកត ់ ០៣៦ 

ធនាគារអភវិឌ្ឍជនបទ ០៣៨ 
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ធនាគារពណិជ�ទ១ី សខភ�េំពញ ០៤០ 

ធនាគារេអសីុលីដ  ភអីិលសីុ ០៤១ 

ធនាគារឯកេទស េបង៉ េហង េអស អឹម អុ ី ០៤២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈ ០៤៣ 

ធនាគារ េអ អុនិ ហ្សតិ រ ៉យ៉ូាល់កម�ុជា ០៤៤ 

ធនាគារឯកេទស  វនិិេយាគទី១ ០៤៧ 

ធនាគារ េខមខូលីមធីតី ០៥២ 

ធនាគារ សិុនហនែខ�រ ០៥៣ 

ធនាគារ វ.ី អយ . ភ ី ០៥៤ 

ធនាគារ វនិិេយាគរងុេរឿង ០៥៥ 

ធនាគារជប៉ុន ម៉ារហូន ់ ០៥៦ 

ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ែខ�រ ០៦១ 

ធនាគារ ភ�េំពញពណិជ� ០៥៨ 

ធនាគារ អូ. េអស. េខ អនិដូឆាយណាលីមធីីត ០៥៧ 

ធនាគារ ែខ�រយូេញ�ន ០៥៩ 

ធនាគារឯកេទស េបស៊ ០៦០ 

ធនាគារ អង�រកពីតល់ ០៦៣ 

 
្របករ ៣.- 

 ក- េលខកូដស្រមាបស់មា� ល់ទីស� កក់រកណា� ល  និងសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនតមបណា�  

          េខត�-្រក�ង ្រត�វបានកណំតដូ់ចខងេ្រកម ៖  

  

េឈ� ះធនាគារ េលខកូដ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ០០១ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កណា� ល  ០០២ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងច់ម ០០៣ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�បាតដ់ំបង ០០៤ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�ៃ្រពែវង ០០៥ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�េសៀមរប ០០៦ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងធ់ ំ ០០៧ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�តែកវ ០០៨ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�ស� យេរៀង ០០៩ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�េពធិ៍សត ់ ០១០ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងឆ់ា� ងំ ០១១ 
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សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងស់�ឺ  ០១២ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពត ០១៣ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រក�ង្រពះសីហនុ ០១៤ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�េកះកុង  ០១៥ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�្រពះវហិរ ០១៦ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�្រកេចះ  ០១៧ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�រតនគីរ ី  ០១៨ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�មណ� លគីរ ី ០១៩ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�ស�ឹងែ្រតង ០២០ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�បនា� យមានជយ័ ០២១ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រក�ងភ�េំពញ  ០២៣ 

 

           ខ-    ចំេពះេលខកូដសមា� ល់សខ្រគឹះស� នធនាគារ នឹង្រត�វបានកំណតេ់ដយសម្ីរគឹះស� ន  

  នីមយួៗ   េហយសម្ីរគឹះស� ន្រត�វេផ�ប�� ីេលខកូដសមា� ល់សខរបស់ខ�ួនែដលបានកំណត ់ 

 េហយេនាះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៤.- 

 ចំេពះេលខកូដស្រមាបស់មា� ល់្រគឹះស� នធនាគារ និងសមា� ល់សខធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដល 

្រត�វបេង�តថ� ីនឹង្រត�វបានកណំតេ់ដយេសចក�ីជូនដណឹំងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៥.- 

 េលខកូដេផ��ងផា� ត ់  (Check digit)   ្រត�វបានេ្របស្រមាបេ់ផ��ងផា� តព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនេលខកូដអត�- 

ស�� ណធនាគារែដលែចងក�ុង្របករ១។  វធិីស�ស�ដកេ់លខកូដេផ��ងផា� តេ់នះ នងឹ្រត�វបានកំណតេ់ដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៦.- 

 ក�ុងករណីមានករផា� ស់ប�ូរទតីងំសខ្រគឹះស� នធនាគារ ឬបេង�តសខ្រគះឹស� នធនាគារបែន�ម 

េទៀត សមី្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វផ�ល់ដំណឹងជាមុនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ១០ ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ។   

 ក�ុងករណីែដលសខ្រគឹះស� នធនាគារណាមយួបិទទ� រប�្ឈបស់កម�ភាពអជីវកម�     េលខកូដសខ 

្រគឹះស� នធនាគារេនាះ មនិអនុ�� តឱ្យយកេទេ្របស្រមាបស់មា� ល់សខ្រគឹះស� នធនាគារែដលេបកថ� ី

េឡយ។  សខ្រគឹះស� នធនាគារថ�ី្រត�វកំណតេ់លខកូដថ�ី។ 

្របករ ៧.- 

 ករេ្រប្របាស់េលខអត�ស�� ណស្រមាបស់មា� ល់្រគឹះស� នធនាគារដូចមានែចងខងេល នឹងចប ់

េផ�មអនុវត�េនេពលែដលមលូប្បទនប្័រតស�ងដ់រ្រត�វបានដកឱ់្យេ្រប្របាស់។ 
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ធនាគារពណិជ�ទ១ី សខភ�េំពញ ០៤០ 

ធនាគារេអសីុលីដ  ភអីិលសីុ ០៤១ 

ធនាគារឯកេទស េបង៉ េហង េអស អឹម អុ ី ០៤២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈ ០៤៣ 

ធនាគារ េអ អុនិ ហ្សតិ រ ៉យ៉ូាល់កម�ុជា ០៤៤ 

ធនាគារឯកេទស  វនិិេយាគទី១ ០៤៧ 

ធនាគារ េខមខូលីមធីតី ០៥២ 

ធនាគារ សិុនហនែខ�រ ០៥៣ 

ធនាគារ វ.ី អយ . ភ ី ០៥៤ 

ធនាគារ វនិិេយាគរងុេរឿង ០៥៥ 

ធនាគារជប៉ុន ម៉ារហូន ់ ០៥៦ 

ធនាគារ ប៊ូយ៉ុង ែខ�រ ០៦១ 

ធនាគារ ភ�េំពញពណិជ� ០៥៨ 

ធនាគារ អូ. េអស. េខ អនិដូឆាយណាលីមធីីត ០៥៧ 

ធនាគារ ែខ�រយូេញ�ន ០៥៩ 

ធនាគារឯកេទស េបស៊ ០៦០ 

ធនាគារ អង�រកពីតល់ ០៦៣ 

 
្របករ ៣.- 

 ក- េលខកូដស្រមាបស់មា� ល់ទីស� កក់រកណា� ល  និងសខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេនតមបណា�  

          េខត�-្រក�ង ្រត�វបានកណំតដូ់ចខងេ្រកម ៖  

  

េឈ� ះធនាគារ េលខកូដ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ០០១ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កណា� ល  ០០២ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងច់ម ០០៣ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�បាតដ់ំបង ០០៤ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�ៃ្រពែវង ០០៥ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�េសៀមរប ០០៦ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងធ់ ំ ០០៧ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�តែកវ ០០៨ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�ស� យេរៀង ០០៩ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�េពធិ៍សត ់ ០១០ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងឆ់ា� ងំ ០១១ 
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សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពងស់�ឺ  ០១២ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�កំពត ០១៣ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រក�ង្រពះសីហនុ ០១៤ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�េកះកុង  ០១៥ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�្រពះវហិរ ០១៦ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�្រកេចះ  ០១៧ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�រតនគីរ ី  ០១៨ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�មណ� លគីរ ី ០១៩ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�ស�ឹងែ្រតង ០២០ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េខត�បនា� យមានជយ័ ០២១ 

សខ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រក�ងភ�េំពញ  ០២៣ 

 

           ខ-    ចំេពះេលខកូដសមា� ល់សខ្រគឹះស� នធនាគារ នឹង្រត�វបានកំណតេ់ដយសម្ីរគឹះស� ន  

  នីមយួៗ   េហយសម្ីរគឹះស� ន្រត�វេផ�ប�� ីេលខកូដសមា� ល់សខរបស់ខ�ួនែដលបានកំណត ់ 

 េហយេនាះមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៤.- 

 ចំេពះេលខកូដស្រមាបស់មា� ល់្រគឹះស� នធនាគារ និងសមា� ល់សខធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដល 

្រត�វបេង�តថ� ីនឹង្រត�វបានកណំតេ់ដយេសចក�ីជូនដណឹំងរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

្របករ ៥.- 

 េលខកូដេផ��ងផា� ត ់  (Check digit)   ្រត�វបានេ្របស្រមាបេ់ផ��ងផា� តព់ីភាព្រតឹម្រត�វៃនេលខកូដអត�- 

ស�� ណធនាគារែដលែចងក�ុង្របករ១។  វធិីស�ស�ដកេ់លខកូដេផ��ងផា� តេ់នះ នងឹ្រត�វបានកំណតេ់ដយ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 
 

្របករ ៦.- 

 ក�ុងករណីមានករផា� ស់ប�ូរទតីងំសខ្រគឹះស� នធនាគារ ឬបេង�តសខ្រគះឹស� នធនាគារបែន�ម 

េទៀត សមី្រគឹះស� នធនាគារ្រត�វផ�ល់ដំណឹងជាមុនមកធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល ១០ ៃថ� ៃនៃថ�េធ�ករ។   

 ក�ុងករណីែដលសខ្រគឹះស� នធនាគារណាមយួបិទទ� រប�្ឈបស់កម�ភាពអជីវកម�     េលខកូដសខ 

្រគឹះស� នធនាគារេនាះ មនិអនុ�� តឱ្យយកេទេ្របស្រមាបស់មា� ល់សខ្រគឹះស� នធនាគារែដលេបកថ� ី

េឡយ។  សខ្រគឹះស� នធនាគារថ�ី្រត�វកំណតេ់លខកូដថ�ី។ 

្របករ ៧.- 

 ករេ្រប្របាស់េលខអត�ស�� ណស្រមាបស់មា� ល់្រគឹះស� នធនាគារដូចមានែចងខងេល នឹងចប ់

េផ�មអនុវត�េនេពលែដលមលូប្បទនប្័រតស�ងដ់រ្រត�វបានដកឱ់្យេ្រប្របាស់។ 
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្របករ ៨.- 

 លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលពកព់ន័�នឹងករដកេ់លខអត�ស�� ណធនាគារ  ្រត�វចតទុ់កជា  

និរករណ៍ចបព់ីៃថ�ែដលមូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ្រត�វបានដកឱ់្យេ្រប្របាស់។ 

្របករ ៩.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ 

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១០.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

           េធ�េនរជធានីភ�េំពញ,ៃថ�ទី១០ ែខក��   ឆា� ២ំ០០៨ 

             េទសភិបាល 

            ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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ធ៥-០៩-២២៨ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករដក់ឱ្យេ្រប្របាសម់លូប័្រតស�ង់ដរ 

របសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.- 

 ដកឱ់្យេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រថ�ី ចំនួន០២ (ពីរ) ្របេភទ គឺមូលប្បទនប្័រតចរកឹ 

ជា្របាកេ់រៀល និងចរកឹជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ជំនួសមលូប្បទនប្័រតែដលកំពុងេ្របបច�ុប្បន�េនះ។ 

្របករ ២.- 

 មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រថ�ីេនះ មានលក�ណៈសមា� ល់ដូចតេទៈ 

 ១. លក�ណៈទូេទ 

 ក. ទំហំមូលប្បទនប្័រតមានៈ បេណា� យ ១៨០មម ទទឹង ៩០មម 

 ខ. ពណ៌ៃនមូលប្បទនប្័រតៈ 

  - មូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល មានពណ៌មាស្រសល 

  - មូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកដុ់ល� រ មានពណ៌មរកត្រសល 

គ. មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់ររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស� កក់រកណា� ល និងសខមានលក�ណៈ 

ដូចគា� ទងំ្រស�ង េលកែលងែតអសយដ� នប៉ុេណា� ះ។ 

 ២. លក�ណៈពេិសស 

 សន�ឹកមូលប្បទនប្័រត ្រត�វបានេបាះពុម�េដយ្រកដសពិេសស និងមានលក�ណៈពិេសសដូចខង

េ្រកមៈ 

- មានរបូបណ�ុ ះ (Watermark) ជារបូផា� ចន័�្រតបកមូល ព្រងយពសេពញៃផ�្រកដស  

- េលៃផ�្រកដសទងំសងខង មានរយបង�បក់ំណាតស់ៃសអំេបាះពិេសស (Tissue)   

ចំនួនពីរ្របេភទ ក�ុងេនាះមយួ្របេភទេមលេឃញមានពណ៌ទឹក្រក�ច និងពណ៌ៃបតង គា� នចំណំាងពន� ឺ

េ្រកមរស�ីពណ៌ស� យេទ និងមយួ្របេភទេទៀតេមលមនិេឃញមានចំណំាងពន�ឺ េ្រកមរស�ីពណ៌ស� យ 

េចញជាពណ៌ទកឹ្រក�ច និងពណ៌ៃបតង 

- ៃផ�ខងេឆ�ងៃនមូលប្បទនប្័រត រមួទងំស�� ធនាគារផង (របូធំ្រពលៗ) ្រត�វបានេបាះ 

ពុម�េដយទឹកេខ� ទិស្សមាន មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យេចញជាពណ៌មាស ចំេពះ
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្របករ ៨.- 

 លិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលពកព់ន័�នឹងករដកេ់លខអត�ស�� ណធនាគារ  ្រត�វចតទុ់កជា  

និរករណ៍ចបព់ីៃថ�ែដលមូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ្រត�វបានដកឱ់្យេ្រប្របាស់។ 

្របករ ៩.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធកិរដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាព និង្រគប ់

្រគឹះស� នធនាគារេនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ 

្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ១០.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

           េធ�េនរជធានីភ�េំពញ,ៃថ�ទី១០ ែខក��   ឆា� ២ំ០០៨ 

             េទសភិបាល 

            ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ ូ
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ធ៥-០៩-២២៨ ្រប.ក 

្របកស 

ស�ពី ី

ករដក់ឱ្យេ្រប្របាសម់លូប័្រតស�ង់ដរ 

របសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.- 

 ដកឱ់្យេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រថ�ី ចំនួន០២ (ពីរ) ្របេភទ គឺមូលប្បទនប្័រតចរកឹ 

ជា្របាកេ់រៀល និងចរកឹជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ជំនួសមលូប្បទនប្័រតែដលកំពុងេ្របបច�ុប្បន�េនះ។ 

្របករ ២.- 

 មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រថ�ីេនះ មានលក�ណៈសមា� ល់ដូចតេទៈ 

 ១. លក�ណៈទូេទ 

 ក. ទំហំមូលប្បទនប្័រតមានៈ បេណា� យ ១៨០មម ទទឹង ៩០មម 

 ខ. ពណ៌ៃនមូលប្បទនប្័រតៈ 

  - មូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល មានពណ៌មាស្រសល 

  - មូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកដុ់ល� រ មានពណ៌មរកត្រសល 

គ. មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់ររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស� កក់រកណា� ល និងសខមានលក�ណៈ 

ដូចគា� ទងំ្រស�ង េលកែលងែតអសយដ� នប៉ុេណា� ះ។ 

 ២. លក�ណៈពេិសស 

 សន�ឹកមូលប្បទនប្័រត ្រត�វបានេបាះពុម�េដយ្រកដសពិេសស និងមានលក�ណៈពិេសសដូចខង

េ្រកមៈ 

- មានរបូបណ�ុ ះ (Watermark) ជារបូផា� ចន័�្រតបកមូល ព្រងយពសេពញៃផ�្រកដស  

- េលៃផ�្រកដសទងំសងខង មានរយបង�បក់ំណាតស់ៃសអំេបាះពិេសស (Tissue)   

ចំនួនពីរ្របេភទ ក�ុងេនាះមយួ្របេភទេមលេឃញមានពណ៌ទឹក្រក�ច និងពណ៌ៃបតង គា� នចំណំាងពន� ឺ

េ្រកមរស�ីពណ៌ស� យេទ និងមយួ្របេភទេទៀតេមលមនិេឃញមានចំណំាងពន�ឺ េ្រកមរស�ីពណ៌ស� យ 

េចញជាពណ៌ទឹក្រក�ច និងពណ៌ៃបតង 

- ៃផ�ខងេឆ�ងៃនមូលប្បទនប្័រត រមួទងំស�� ធនាគារផង (របូធំ្រពលៗ) ្រត�វបានេបាះ 

ពុម�េដយទឹកេខ� ទិស្សមាន មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យេចញជាពណ៌មាស ចំេពះ
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មូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យ េចញជាពណ៌មរកត

ចំេពះមូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ 

- ែផ�កកណា� លៃនៃផ�ខងស� ំរបស់សន�ឹកមូលប្បទនប្័រត ្រតង្់របអបរ់ងបនួ្រជ�ង្រទែវង

ទងំពីរ្រត�វបានេបាះពុម�េដយទឹកេខ� ពិេសស មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យេចញជាពណ៌

សីុជម�ូ 

- គំនូសបនា� តទ់ងំ ៦ កំណាតេ់លមូលប្បទនប្័រត សុទ�ែត្រត�វបានផ�ុ ំេឡងេដយអក្សរ

តូចល�ិត “ NATIONAL BANK OF CAMBODIA” និង  

- េលខមូលប្បទនប្័រត េន្រជ�ងេលខងស� ំ ្រត�វបានេបាះពុម�េដយទឹកេខ� ពិេសសពណ៌  

្រកហម មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យ។ 

្របករ ៣.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប ់

សខធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលេនេ្រកមឱវទ 

និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗ

ខ�ួន។ 

្របករ ៤.- 

រល់្របកស ឬលិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�មឹសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ 

្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៥.- 

 ្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

        ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ 

េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៩-០១០-១៥០ ្រប.ក 

្របកស  

ស�ពី ី
ករដកឱ់្យេ្របគំរបូ�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រឥណទន 

3 
 

្របករ ១.- 

 ដកឱ់្យេ្របឯកភាពគា� េនក�ុង្របពន័�ធនាគារនូវគំរបូ�� ទូទត ់ស្រមាបក់រទូទតស់ង្របាកជ់ាលយ 

លក�ណ៍អក្សរ ឬេអឡិក្រត�នកិ ែដលមានទ្រមងជ់ាករេផ�រឥណទន។  

 ប�� ទូទតេ់នះនងឹ្រត�វបានេ្រប េដម្បេីផ�រ្របាកព់ីគណនរីបស់អ�កសង្របាកេ់ទគណនរីបស់អ�ក

ទទួល្របាកែ់ដលគណនទីងំេនះអចមាន ឬមនិមានេនក�ុងធនាគារ ឬសខធនាគារជាមយួគា� ។ 

្របករ ២.- 

 ប�� ទូទត្់រត�វបានេ្របជាឧបករណ៍្រសបច្បោប ់ អនុេលមតមមា្រត ១៩៩, ២០០, ២០១ និង 

២០២ ៃនច្បោបស់�ីពឧីបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក។់ ប�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រ

ឥណទន្រត�វបានេរៀបចំឱ្យមានលក�ណៈស�ងដ់រច្បោស់លស់ និង្រគប្់រគាន ់អំពីទ្រមង ់ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ាន 

ដូចមានែចងេនក�ុងឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ៣.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន  ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៤.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

             រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨ 
         េទសភបិាល 

                                                                       ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ូ 
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មូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកេ់រៀល មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យ េចញជាពណ៌មរកត

ចំេពះមូលប្បទនប្័រតចរកឹជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ 

- ែផ�កកណា� លៃនៃផ�ខងស� ំរបស់សន�ឹកមូលប្បទនប្័រត ្រតង្់របអបរ់ងបនួ្រជ�ង្រទែវង

ទងំពីរ្រត�វបានេបាះពុម�េដយទឹកេខ� ពិេសស មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យេចញជាពណ៌

សីុជម�ូ 

- គំនូសបនា� តទ់ងំ ៦ កំណាតេ់លមូលប្បទនប្័រត សុទ�ែត្រត�វបានផ�ុ ំេឡងេដយអក្សរ

តូចល�ិត “ NATIONAL BANK OF CAMBODIA” និង  

- េលខមូលប្បទនប្័រត េន្រជ�ងេលខងស� ំ ្រត�វបានេបាះពុម�េដយទឹកេខ� ពិេសសពណ៌  

្រកហម មានចំណាងំពន�ឺេ្រកមរស�ីពណ៌ស� យ។ 

្របករ ៣.- 

អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគា� ធិករដ� ន អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន និង្រគប ់

សខធនាគារជាតិៃនកម�ុជា អង�ភាព និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលេនេ្រកមឱវទ 

និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�មុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗ

ខ�ួន។ 

្របករ ៤.- 

រល់្របកស ឬលិខិតបទដ� នទងំឡាយណាែដលមានខ�មឹសរផ�ុយពសី� រតីៃន្របកសេនះ 

្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍។ 

្របករ ៥.- 

 ្របកសេនះ មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខេនះតេទ។ 

 

        ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៩ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៩ 

េទសភបិាល 

 ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៩-០១០-១៥០ ្រប.ក 

្របកស  

ស�ពី ី
ករដកឱ់្យេ្របគំរបូ�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រឥណទន 

3 
 

្របករ ១.- 

 ដកឱ់្យេ្របឯកភាពគា� េនក�ុង្របពន័�ធនាគារនូវគំរបូ�� ទូទត ់ស្រមាបក់រទូទតស់ង្របាកជ់ាលយ 

លក�ណ៍អក្សរ ឬេអឡិក្រត�នកិ ែដលមានទ្រមងជ់ាករេផ�រឥណទន។  

 ប�� ទូទតេ់នះនងឹ្រត�វបានេ្រប េដម្បេីផ�រ្របាកព់ីគណនរីបស់អ�កសង្របាកេ់ទគណនរីបស់អ�ក

ទទួល្របាកែ់ដលគណនទីងំេនះអចមាន ឬមនិមានេនក�ុងធនាគារ ឬសខធនាគារជាមយួគា� ។ 

្របករ ២.- 

 ប�� ទូទត្់រត�វបានេ្របជាឧបករណ៍្រសបច្បោប ់ អនុេលមតមមា្រត ១៩៩, ២០០, ២០១ និង 

២០២ ៃនច្បោបស់�ីពឧីបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក។់ ប�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រ

ឥណទន្រត�វបានេរៀបចំឱ្យមានលក�ណៈស�ងដ់រច្បោស់លស់ និង្រគប្់រគាន ់អំពីទ្រមង ់ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ាន 

ដូចមានែចងេនក�ុងឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះ។ 

្របករ ៣.- 

 អគ�នាយកដ� ន អគ�េលខធិករដ� ន អគ�េបឡា អគា� ធិករដ� ន  ្រគបន់ាយកដ� ន ្រគបស់ខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា អង�ភាព និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារ េនេ្រកមឱវទ និងេ្រកមអណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ្រត�វអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន។ 

្របករ ៤.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។  

             រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨ 
         េទសភបិាល 

                                                                       ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចនត់ូ 
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ឧបសម�័ន� 

្របកសេលខ ធ៩-០១០-១៥០ ្របក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨ 

(េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីករដកឲ់្យ
េ្របវធិាននិងនីតិវធិ ីសភាផាតទ់តជ់ាតិ) 

លក�ណៈស�ងដ់រៃនប�� ទូទត ់

 ទ្រមង ់ ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដល្រត�វបំេពញេនក�ុងប�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រឥណទនជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ និងេអឡិក្រត�និក ្រត�វបានេរៀបចំេដយែផ�កេលមូលដ� នប ីដូចខងេ្រកមៈ 

- SWIFT 

- សរបណ័�  (Card Message) 

- មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ ដូចមានែចងេនក�ុង្របកសេលខ ធ៩-០៨-១៨៦ និងឧបសម័�ន�ៃន

្របកសនះ។ 

១- តរង ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានៃនករេផ�រឥណទន 

េឈ� ះខ�ឹមសរ ទ្រមងខ់�ឹមសរ ករពន្យល់ 

េលខកូដៃន្របេភទៃនករទូទតស់ង្របាក ់ ៦ ខ�ង ់ េលខកូដតំណាងឱ្យ “ ករេផ�រឥណទន ” 

(ជាកតព�កិច�) 

កលបរេិច�ទ ៨ ខ�ង ់ ៃថ�-ែខ-ឆា�  ំ(00-00-0000) (ជាកតព�កិច�) 

េលខសមា� ល់អត�ស�� ណធនាគារសង្របាក ់ ៦ ខ�ង ់ ៣ខ�ងដ់ំបងូ ជាេលខអត�ស�� ណធនាគារ 

៣ខ�ងប់នា� ប ់ជាេលខអត�ស�� ណទីស� កក់រ

កណា� ល ឬសខ (ជាកតព�កិច�) 

េលខកូដេផ��ងផា� ត ់ ១ ខ�ង ់ ស្រមាបេ់ផ��ងផា� តេ់លខសមា� ល់អត�ស�� ណ

ធនាគារសង្របាក ់(ជាកតព�កិច�) 

េលខគណនីអ�កសង្របាក ់ ៣៤ ខ�ង ់ អតិបរមា៣៤ខ�ង ់(ជាកតព�កិច�) 

(េដយ្របកសេលខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ 
ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦) 

េឈ� ះអ�កសង្របាក ់ ៣៥ អក្សរ 

និង/ឬេលខ 
(ជាកតព�កិច�) 
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ឧបសម�័ន� 

្របកសេលខ ធ៩-០១០-១៥០ ្របក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨ 

(េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីករដកឲ់្យ
េ្របវធិាននិងនីតិវធិ ីសភាផាតទ់តជ់ាតិ) 

លក�ណៈស�ងដ់រៃនប�� ទូទត ់

 ទ្រមង ់ ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដល្រត�វបំេពញេនក�ុងប�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រឥណទនជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ និងេអឡិក្រត�និក ្រត�វបានេរៀបចំេដយែផ�កេលមូលដ� នប ីដូចខងេ្រកមៈ 

- SWIFT 

- សរបណ័�  (Card Message) 

- មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ ដូចមានែចងេនក�ុង្របកសេលខ ធ៩-០៨-១៨៦ និងឧបសម័�ន�ៃន

្របកសនះ។ 

១- តរង ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានៃនករេផ�រឥណទន 

េឈ� ះខ�ឹមសរ ទ្រមងខ់�ឹមសរ ករពន្យល់ 

េលខកូដៃន្របេភទៃនករទូទតស់ង្របាក ់ ៦ ខ�ង ់ េលខកូដតំណាងឱ្យ “ ករេផ�រឥណទន ” 

(ជាកតព�កិច�) 

កលបរេិច�ទ ៨ ខ�ង ់ ៃថ�-ែខ-ឆា�  ំ(00-00-0000) (ជាកតព�កិច�) 

េលខសមា� ល់អត�ស�� ណធនាគារសង្របាក ់ ៦ ខ�ង ់ ៣ខ�ងដ់ំបងូ ជាេលខអត�ស�� ណធនាគារ 

៣ខ�ងប់នា� ប ់ជាេលខអត�ស�� ណទីស� កក់រ

កណា� ល ឬសខ (ជាកតព�កិច�) 

េលខកូដេផ��ងផា� ត ់ ១ ខ�ង ់ ស្រមាបេ់ផ��ងផា� តេ់លខសមា� ល់អត�ស�� ណ

ធនាគារសង្របាក ់(ជាកតព�កិច�) 

េលខគណនអី�កសង្របាក ់ ៣៤ ខ�ង ់ អតិបរមា៣៤ខ�ង ់(ជាកតព�កចិ�) 

(េដយ្របកសេលខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ 
ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦) 

េឈ� ះអ�កសង្របាក ់ ៣៥ អក្សរ 

និង/ឬេលខ 
(ជាកតព�កិច�) 
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ឧបសម�័ន� 

្របកសេលខ ធ៩-០១០-១៥០ ្របក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨ 

(េធ�វេិសធនកម�េដយ្របកសេលខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពីករដកឲ់្យ
េ្របវធិាននិងនីតិវធិ ីសភាផាតទ់តជ់ាតិ) 

លក�ណៈស�ងដ់រៃនប�� ទូទត ់

 ទ្រមង ់ ទិន�នយ័ និងពត័ម៌ានែដល្រត�វបំេពញេនក�ុងប�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រឥណទនជាលយ

លក�ណ៍អក្សរ និងេអឡិក្រត�និក ្រត�វបានេរៀបចំេដយែផ�កេលមូលដ� នបី ដូចខងេ្រកមៈ 

- SWIFT 

- សរបណ័�  (Card Message) 

- មូលប្បទនប្័រតស�ងដ់រ ដូចមានែចងេនក�ុង្របកសេលខ ធ៩-០៨-១៨៦ និងឧបសម័�ន�ៃន

្របកសនះ។ 

១- តរង ទិន�ន័យ និងព័ត៌មានៃនករេផ�រឥណទន 

េឈ� ះខ�ឹមសរ ទ្រមងខ់�ឹមសរ ករពន្យល់ 

េលខកូដៃន្របេភទៃនករទូទតស់ង្របាក ់ ៦ ខ�ង ់ េលខកូដតំណាងឱ្យ “ ករេផ�រឥណទន ” 

(ជាកតព�កិច�) 

កលបរេិច�ទ ៨ ខ�ង ់ ៃថ�-ែខ-ឆា�  ំ(00-00-0000) (ជាកតព�កិច�) 

េលខសមា� ល់អត�ស�� ណធនាគារសង្របាក ់ ៦ ខ�ង ់ ៣ខ�ងដ់ំបងូ ជាេលខអត�ស�� ណធនាគារ 

៣ខ�ងប់នា� ប ់ជាេលខអត�ស�� ណទីស� កក់រ

កណា� ល ឬសខ (ជាកតព�កិច�) 

េលខកូដេផ��ងផា� ត ់ ១ ខ�ង ់ ស្រមាបេ់ផ��ងផា� តេ់លខសមា� ល់អត�ស�� ណ

ធនាគារសង្របាក ់(ជាកតព�កិច�) 

េលខគណនអី�កសង្របាក ់ ៣៤ ខ�ង ់ អតិបរមា៣៤ខ�ង ់(ជាកតព�កិច�) 

(េដយ្របកសេលខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ 
ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦) 

េឈ� ះអ�កសង្របាក ់ ៣៥ អក្សរ 

និង/ឬេលខ 
(ជាកតព�កិច�) 

916

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កសង្របាក ់ ៣០ អក្សរ 

និង/ឬេលខ 
(ជាជេ្រមស) 

ចំនួន្របាក ់ ១៥ ខ�ង ់ ១៥ខ�ង ់ឬេបតិចជាង្រត�វបំេពញខ�ងជ់ាបគ់ា� ជា

បន�បនា� ប ់(ជាកតព�កិច�) 

េលខកូដរបិូយបណ័�  ៣ ខ�ង ់ ៣ខ�ងត់ំណាងឱ្យរបូិយបណ័�  ឧទហរណ៍ KHR 

ឬ USD (ជាកតព�កិច�) 

េលខកូដសុវត�ិភាព ១៨ ខ�ង ់ តំណាងឱ្យេលខកូដស្រមាបេ់ផ��ងផា� ត ់

្របតិបត�ិករ (ម៉ាសីុនគណនាេដយស័�យ្របវត�ិ) 

េលខសមា� ល់អត�ស�� ណធនាគារទទួលករ្របាក ់ ៦ ខ�ង ់ ៣ ខ�ងដ់ំបងូ ជាេលខអត�ស�� ណធនាគារ  

៣ខ�ងប់នា� ប ់ជាេលខអត�ស�� ណទីស� កក់រ 

កណា� ល ឬសខ (ជាកតព�កិច�) 

េលខកូដេផ��ងផា� ត ់ ១ ខ�ង ់ ស្រមាបេ់ផ��ងផា� តេ់លខសមា� ល់អត�ស�� ណ 

ធនាគារទទួល្របាក ់(ជាកតព�កិច�) 

េលខគណនីរបស់អ�កទទួល្របាក ់ ៣៤ ខ�ង ់ អតិបរមា៣៤ខ�ង ់(ជាកតព�កិច�) 

(េដយ្របកសេលខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ 
ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦) 

េឈ� ះអ�កទទួល្របាក ់ ៣៥ អក្សរ 

និង/ឬេលខ 
(ជាកតព�កិច�) 

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កទទលួ្របាក ់ ៣០ អក្សរ 

និង/ឬេលខ 
(ជាជេ្រមស) 
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938

២- ទ្រមង់នងិរបូភាព ៃនប�� ទូទត ់
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករេផ�រឥណទន 

 

                     កលបរេិច�ទៈ                 

្របភពៃន្របាកេ់ផ�រៈ សច្់របាក ់     េផ�រពីគណនីៈ   

េលខកូដៃន្របេភទៃនករទូទតស់ង្របាកៈ់             

េឈ� ះអ�កសង្របាកៈ់                                                                       

េលខអត�ស�� ណធនាគារសង្របាកៈ់             

េលខគណនីអ�កសង្របាកៈ់                           

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កសង្របាកៈ់                                                               

ចំននួ្របាកៈ់                                 

េលខកូដរូបិយបណ័� ៈ        

េឈ� ះអ�កទទលួ្របាកៈ់                                                                        

េលខអត�ស�� ណធនាគារទទលួ្របាកៈ់             

េលខគណនីអ�កទទលួ្របាកៈ់                           

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កទទលួ្របាកៈ់                                                           

   

 ហត�េលខអ�កសង្របាក ់    ហត�េលខរបស់ភា� កង់រ 

 

......................................................................   ................................................................ 

 

 

ឡូហ�ូ 

ធនាគារ 
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២- ទ្រមង់នងិរបូភាព ៃនប�� ទូទត ់
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករេផ�រឥណទន 

 

                     កលបរេិច�ទៈ                 

្របភពៃន្របាកេ់ផ�រៈ សច្់របាក ់     េផ�រពីគណនីៈ   

េលខកូដៃន្របេភទៃនករទូទតស់ង្របាកៈ់             

េឈ� ះអ�កសង្របាកៈ់                                                                       

េលខអត�ស�� ណធនាគារសង្របាកៈ់             

េលខគណនីអ�កសង្របាកៈ់                           

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កសង្របាកៈ់                                                               

ចំននួ្របាកៈ់                                 

េលខកូដរូបិយបណ័� ៈ        

េឈ� ះអ�កទទលួ្របាកៈ់                                                                        

េលខអត�ស�� ណធនាគារទទលួ្របាកៈ់             

េលខគណនីអ�កទទលួ្របាកៈ់                           

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កទទលួ្របាកៈ់                                                           

   

 ហត�េលខអ�កសង្របាក ់    ហត�េលខរបស់ភា� កង់រ 

 

......................................................................   ................................................................ 

 

 

ឡូហ�ូ 

ធនាគារ 
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ធ៥-០១៤-២៣០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករផ�លស់ន�នយីភាពចំេពះសមាជកិសភាផាត់ទតជ់ាត ិ

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងផ�ល់សន�នីយភាពក�ុងរបូភាពឥណទនវបិារបូន ៍ ដល់សមាជិកសភា

ផាតទ់តជ់ាតិ តេទេនះេហថា “សមាជិក” េដម្បសី្រម�លដល់កង�ះសន�នីយភាពចបំាចស់្រមាបប់ំេពញ

កតព�កិច�ទូទតក់�ុងៃថ� ។ 
 

្របករ ២.- 
 

ករផ�ល់ឥណទនវបិារបូន ៍ មានេគាលេដធានាករទូទតេ់នក�ុងៃថ�ឱ្យ្រប្រពឹត�េទ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពនិងសុវត�ិភាពខ�ស់ ។ 
 

្របករ ៣.- 

្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះសមាជិកែដលមានសធនភាព ។ សមាជិក្រត�វេស�សំុ

ឥណទនវបិារបូនជ៍ាលយលក�ណ៍អក្សរទុកជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយ្រត�វបំេពញនូវឯកសរ

ចបំាចដូ់ចខងេ្រកម ៖  

 - លិខិតេស�សំុឥណទនវបិារូបនស៍្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា�  ំ

 - កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូនច៍ំេពះសមាជិក 

 - កិច�សន្យោដកធ់ានាេលឥណតនវបិារបូនរ៍បស់សមាជិក  
 

្របករ ៤.- 
 

សមាជិក្រត�វេស�សំុឥណទនវបិារបូនស៍្រមាបម់យួឆា� មំ�ង េដយបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រចំនួន 

១០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) ។ 
 

កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍ និងកិច�សន្យោដកធ់ានាឥណទនវបិារបូន ៍ មានសុពលភាពបីែខ និង

្រត�វេស�សំុបន�េឡងវញិេរៀងរល់បីែខម�ង ។  
  

្របករ ៥.- 
 

 សមាជិកអចេស�សំុឥណទនវបិារូបន៍យ៉ាងតិចេស�នឹង ៣០% (សមសិបភាគរយ) ៃនករទូទត់ែដល

ខ�ស់ជាងេគេនៃថ�ណាមួយក�ុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយមុនេពលេស�សំុ ។ ទំហំឥណទនវបិារូបន៍េស�នឹង 

១០០% (មួយរយភាគរយ) ៃនតៃម�េដមៃនវត�ុធានា ។ ករផ�ល់ឥណទនវបិារូបន៍េនៈ នឹង្រត�វអនុវត�េនេពលែដល

គណនីទូទត់មានសមតុល្យមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់បំេពញកតព�កិច�ទូទត់ក�ុងៃថ�បុ៉េណា� ះ េដយសមាជិក ្រត�វេស�
សំុេផ�រ្របាក់ពីគណនីចរន�េទគណនីទូទត់ ។  
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២- ទ្រមង់នងិរបូភាព ៃនប�� ទូទត ់
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ករេផ�រឥណទន 

 

                     កលបរេិច�ទៈ                 

្របភពៃន្របាកេ់ផ�រៈ សច្់របាក ់     េផ�រពីគណនីៈ   

េលខកូដៃន្របេភទៃនករទូទតស់ង្របាកៈ់             

េឈ� ះអ�កសង្របាកៈ់                                                                       

េលខអត�ស�� ណធនាគារសង្របាកៈ់             

េលខគណនីអ�កសង្របាកៈ់                           

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កសង្របាកៈ់                                                               

ចំននួ្របាកៈ់                                 

េលខកូដរូបិយបណ័� ៈ        

េឈ� ះអ�កទទលួ្របាកៈ់                                                                        

េលខអត�ស�� ណធនាគារទទលួ្របាកៈ់             

េលខគណនីអ�កទទលួ្របាកៈ់                           

អត�នយ័េយាងរបស់អ�កទទលួ្របាកៈ់                                                           

   

 ហត�េលខអ�កសង្របាក ់    ហត�េលខរបស់ភា� កង់រ 

 

......................................................................   ................................................................ 
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ធ៥-០១៤-២៣០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករផ�លស់ន�នយីភាពចំេពះសមាជកិសភាផាត់ទតជ់ាត ិ

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងផ�ល់សន�នីយភាពក�ុងរបូភាពឥណទនវបិារបូន ៍ ដល់សមាជិកសភា

ផាតទ់តជ់ាតិ តេទេនះេហថា “សមាជិក” េដម្បសី្រម�លដល់កង�ះសន�នីយភាពចបំាចស់្រមាបប់ំេពញ

កតព�កិច�ទូទតក់�ុងៃថ� ។ 
 

្របករ ២.- 
 

ករផ�ល់ឥណទនវបិារបូន ៍ មានេគាលេដធានាករទូទតេ់នក�ុងៃថ�ឱ្យ្រប្រពឹត�េទ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពនិងសុវត�ិភាពខ�ស់ ។ 
 

្របករ ៣.- 

្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះសមាជិកែដលមានសធនភាព ។ សមាជិក្រត�វេស�សំុ

ឥណទនវបិារបូនជ៍ាលយលក�ណ៍អក្សរទុកជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយ្រត�វបំេពញនូវឯកសរ

ចបំាចដូ់ចខងេ្រកម ៖  

 - លិខិតេស�សំុឥណទនវបិារូបនស៍្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា�  ំ

 - កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូនច៍ំេពះសមាជិក 

 - កិច�សន្យោដកធ់ានាេលឥណតនវបិារបូនរ៍បស់សមាជិក  
 

្របករ ៤.- 
 

សមាជិក្រត�វេស�សំុឥណទនវបិារបូនស៍្រមាបម់យួឆា� មំ�ង េដយបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រចំនួន 

១០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) ។ 
 

កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍ និងកិច�សន្យោដកធ់ានាឥណទនវបិារបូន ៍ មានសុពលភាពបីែខ និង

្រត�វេស�សំុបន�េឡងវញិេរៀងរល់បីែខម�ង ។  
  

្របករ ៥.- 
 

 សមាជិកអចេស�សំុឥណទនវបិារូបន៍យ៉ាងតិចេស�នឹង ៣០% (សមសិបភាគរយ) ៃនករទូទត់ែដល

ខ�ស់ជាងេគេនៃថ�ណាមួយក�ុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយមុនេពលេស�សំុ ។ ទំហំឥណទនវបិារូបន៍េស�នឹង 

១០០% (មួយរយភាគរយ) ៃនតៃម�េដមៃនវត�ុធានា ។ ករផ�ល់ឥណទនវបិារូបន៍េនៈ នឹង្រត�វអនុវត�េនេពលែដល

គណនីទូទត់មានសមតុល្យមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់បំេពញកតព�កិច�ទូទត់ក�ុងៃថ�បុ៉េណា� ះ េដយសមាជិក ្រត�វេស�
សំុេផ�រ្របាក់ពីគណនីចរន�េទគណនីទូទត់ ។  
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្របករ ៦.- 
 

វត�ុធានាស្រមាបឥ់ណទនវបិារបូនរ៍បស់ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាែដលអចទទួលបាន រមួមានវ�ិ� បន- 

ប្រត្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ និងមូលប្រតអចជួញដូរបាន (NCD) េចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ។ 

វត�ុធានា្រត�វមានឥណទន្របតិទនែបងជាងឥណ្របតិទនរបស់ឥណទនវបិារបូនយ៉៍ាងតិចចំនួនពីរ

ៃនៃថ�េធ�ករ ។    
 

្របករ ៧.- 
 

 ឥណទនវបិារូបនអ៍ចផ�ល់ជូនជា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ។ ករ្របាក្់រត�វបានគិតេល
ចំនួន្របាកែ់ដលបានេ្រប្របាស់ គិតចបព់ីេពលបានទទួលឥណទន ក�ុងអ្រតែដលកំណតេ់ដយធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ។  

្របករ ៨.- 
 

ឥណទន្របតិទនៃនករេ្រប្របាស់ឥណទនវបិារបូនម៍ានរយៈេពលរមួមយួៃថ� េដយ្រត�វសងវញិ

េនៃថ�បនា� បជ់ាកំហិត ។ ករណីៃថ�សងវញិ ្រត�វចៃំថ�េស៊រ ៍ ឬៃថ�ឈបស់្រមាកបុណ្យជាតិ កៃ្រមករ្របាកន់ឹង

្រត�វបានគណនាតមចំនួនៃថ�ជាកែ់ស�ង ។ 
  

្របករ ៩.- 

សមាជិកែដលទទួលបានឥណទនវបិារបូនេ៍ហយខកខនមនិបានសងេនៃថ�ឥណទន នឹង្រត�វរង

ពិនយ័េទ�រដងៃនអ្រតករ្របាកែ់ដលបានកំណត ់តមចំននួៃថ�េ្រប្របាស់ជាកែ់ស�ង ។ 
 

្របករ ១០.- 
 

រល់្របកស ឬ លិខិតបទដ� នទងំឡាយែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតៃីន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់ក

ជានិរករណ៍ ។  
 

្របករ ១១.- 
 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� ន្របតិ្រស�កេនេ្រកម

អណាព្យោបាលធនគារជាតៃិនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឹម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ូន ។ 

្របករ ១២.- 
 

្របកសេនៈមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 
 
 

         រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទ១ី០  ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ 

 
  េទសភបិាល 
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ធ៥-០១៤-00៤ ស.ក.ណ.ន 

េសចក�ែីណនា ំ

អនុវត�្របកស 

ស�អីពំ ី

ករផ�លស់ន�នីយភាពចេំពះសមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាត ិ 

 

េដម្បឱី្យករអនុវត�្របកសេលខ ធ៥-០១៤-២៣០-្របក ស�ីពី “ករផ�ល់សន�នីយភាព និងបេ�� �ស

បាននូវហនភិយ័ជា្របពន័� ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសូមែណនាដំល់សមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិទងំអស់ដូច

តេទ ៖ 

- ្រត�វដកព់ក្យេស�សំុឥណទនវបិារបូនជ៍ាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាករជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់

រយៈេពលមយួឆា�  ំ េដយ្រត�វបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រចំនួន ១.០០០.០០០ េរៀល (មយួលន

េរៀល) ស្រមាបក់រេស�សំុេនះ ។ 

-  ករេស�សំុឥណទនវបិារបូនេ៍នះ ្រត�វភា� បជ់ាមយួនូវកិច�សន្យោតមគំរែូដលមាន្រសបច់ំនួន២ 

(ពីរ) គឺ (១) កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍និង(២)កិច�សន្យោដកធ់ានាេលឥណទនវបិារបូន ៍។ 

កិច�សន្យោទងំពីរ្របេភទេនះមានសុពលភាពបីែខ នឹង្រត�វេធ�េឡងវញិេរៀងរល់បីែខ ។  

-  សមាជិកអចេ្រប្របាស់មូលប្រតអចជួញដូរបាន (NCD) ឬ/និង វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ�� មាន

កលកំណតេ់ចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបធ់ានាេលឥណទនវបិារបូន ៍។ វត�ុធានា

្រត�វមានកលវសនែវងជាងកលវសនរបស់ឥណទនវបិារបូនយ៉៍ាងតិចបំផុតពីរៃថ�ៃនៃថ�េធ�

ករ ។ តៃម�វត�ុធានា្រត�វេស�នឹងទំហំឥណទនវបិារបូន ៍ ។ ក�ុងករណី វត�ុធានាមានតៃម�ចរកឹ

ជារបូិយបណ័� េផ្សងគា� ពីរបូិយបណ័� ឥណទនវបិារបុន ៍ នងឹ្រត�វបានគណនាតមអ្រតប�ូរ្របាក់

កំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ចុះកិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍។  

-  អ្រតករ្របាកឥ់ណទនវបិារូបនន៍ឹង្រត�វកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយនិងមាន

ែចងលំអិតក�ុងកិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍ ។ ករ្របាកឥ់ណទនវបិារបូនន៍ឹង្រត�វបានគណនា

ែផ�កេលទំហំឥណទន និងចនំួនៃថ�ែដលេ្រប្របាស់ ។ 

សមាជិកែដលមនិអចអនុវត�តមលក�ខណ� ែចងៃន្របកសស�ីពី “ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ

សមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិ” េនះ នឹង្រត�វេស�ឱ្យដកខ�ួនេចញពសីមាជិកផា� ល់ (Direct member) មក ជា

សមាជិកមនិផា� ល់វញិ (Indirect member) េដយអនុេលមតមវធិាននិងនីតិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុវត�តមខ�ឹមសរែណនាខំងេលេនះជាកំហិត យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ 

ែខតុល ឆា� ២ំ០១៤ េនះជាដចខ់ត ។ 
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្របករ ៦.- 
 

វត�ុធានាស្រមាបឥ់ណទនវបិារបូនរ៍បស់ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាែដលអចទទួលបាន រមួមានវ�ិ� បន- 

ប្រត្របាកប់េ�� មានកលកំណត ់ និងមូលប្រតអចជួញដូរបាន (NCD) េចញផ្សោយេដយធនាគារជាតិៃន

កម�ុជា ។ 

វត�ុធានា្រត�វមានឥណទន្របតិទនែបងជាងឥណ្របតិទនរបស់ឥណទនវបិារបូនយ៉៍ាងតិចចំនួនពីរ

ៃនៃថ�េធ�ករ ។    
 

្របករ ៧.- 
 

 ឥណទនវបិារូបនអ៍ចផ�ល់ជូនជា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ។ ករ្របាក្់រត�វបានគិតេល
ចំនួន្របាកែ់ដលបានេ្រប្របាស់ គិតចបព់ីេពលបានទទួលឥណទន ក�ុងអ្រតែដលកំណតេ់ដយធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា ។  

្របករ ៨.- 
 

ឥណទន្របតិទនៃនករេ្រប្របាស់ឥណទនវបិារបូនម៍ានរយៈេពលរមួមយួៃថ� េដយ្រត�វសងវញិ

េនៃថ�បនា� បជ់ាកំហិត ។ ករណីៃថ�សងវញិ ្រត�វចៃំថ�េស៊រ ៍ ឬៃថ�ឈបស់្រមាកបុណ្យជាតិ កៃ្រមករ្របាកន់ឹង

្រត�វបានគណនាតមចំនួនៃថ�ជាកែ់ស�ង ។ 
  

្របករ ៩.- 

សមាជិកែដលទទួលបានឥណទនវបិារបូនេ៍ហយខកខនមនិបានសងេនៃថ�ឥណទន នឹង្រត�វរង

ពិនយ័េទ�រដងៃនអ្រតករ្របាកែ់ដលបានកំណត ់តមចំននួៃថ�េ្រប្របាស់ជាកែ់ស�ង ។ 
 

្របករ ១០.- 
 

រល់្របកស ឬ លិខិតបទដ� នទងំឡាយែដលមានខ�ឹមសរផ�ុយពីស� រតៃីន្របកសេនះ ្រត�វចតទុ់ក

ជានិរករណ៍ ។  
 

្របករ ១១.- 
 

អគ�េលខធិករដ� ន អគ�នាយកដ� នបេច�កេទស អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យ អគា� ធិករដ� ន 

អគ�េបឡា ្រគបន់ាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្រគប្់រគឹះស� ន្របតិ្រស�កេនេ្រកម

អណាព្យោបាលធនគារជាតៃិនកម�ុជា្រត�វអនុវត�មុងឹម៉ាតនូ់វ្របកសេនះ តមភារកិច�េរៀងៗខ�ូន ។ 

្របករ ១២.- 
 

្របកសេនៈមាន្របសិទ�ភាព ចប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 
 
 

         រជធានភី�េំពញ, ៃថ�ទ១ី០  ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ 
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ធ៥-០១៤-00៤ ស.ក.ណ.ន 

េសចក�ែីណនា ំ

អនុវត�្របកស 

ស�អីពំ ី

ករផ�លស់ន�នីយភាពចេំពះសមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាត ិ 

 

េដម្បឱី្យករអនុវត�្របកសេលខ ធ៥-០១៤-២៣០-្របក ស�ីពី “ករផ�ល់សន�នីយភាព និងបេ�� �ស

បាននូវហនភិយ័ជា្របពន័� ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាសូមែណនាដំល់សមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិទងំអស់ដូច

តេទ ៖ 

- ្រត�វដកព់ក្យេស�សំុឥណទនវបិារបូនជ៍ាលយលក�ណ៍អក្សរមកធនាករជាតិៃនកម�ុជាស្រមាប់

រយៈេពលមយួឆា�  ំ េដយ្រត�វបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រចំនួន ១.០០០.០០០ េរៀល (មយួលន

េរៀល) ស្រមាបក់រេស�សំុេនះ ។ 

-  ករេស�សំុឥណទនវបិារបូនេ៍នះ ្រត�វភា� បជ់ាមយួនូវកិច�សន្យោតមគំរែូដលមាន្រសបច់ំនួន២ 

(ពីរ) គឺ (១) កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍និង(២)កិច�សន្យោដកធ់ានាេលឥណទនវបិារបូន ៍។ 

កិច�សន្យោទងំពីរ្របេភទេនះមានសុពលភាពបីែខ នឹង្រត�វេធ�េឡងវញិេរៀងរល់បីែខ ។  

-  សមាជិកអចេ្រប្របាស់មូលប្រតអចជួញដូរបាន (NCD) ឬ/និង វ�ិ� បនប្រត្របាកប់េ�� មាន

កលកំណតេ់ចញេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ស្រមាបធ់ានាេលឥណទនវបិារបូន ៍។ វត�ុធានា

្រត�វមានកលវសនែវងជាងកលវសនរបស់ឥណទនវបិារបូនយ៉៍ាងតិចបំផុតពីរៃថ�ៃនៃថ�េធ�

ករ ។ តៃម�វត�ុធានា្រត�វេស�នឹងទំហំឥណទនវបិារបូន ៍ ។ ក�ុងករណី វត�ុធានាមានតៃម�ចរកឹ

ជារបូិយបណ័� េផ្សងគា� ពីរបូិយបណ័� ឥណទនវបិារបុន ៍ នងឹ្រត�វបានគណនាតមអ្រតប�ូរ្របាក់

កំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ចុះកិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍។  

-  អ្រតករ្របាកឥ់ណទនវបិារូបនន៍ឹង្រត�វកំណតេ់ដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយនិងមាន

ែចងលំអិតក�ុងកិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍ ។ ករ្របាកឥ់ណទនវបិារបូនន៍ឹង្រត�វបានគណនា

ែផ�កេលទំហំឥណទន និងចនំួនៃថ�ែដលេ្រប្របាស់ ។ 

សមាជិកែដលមនិអចអនុវត�តមលក�ខណ� ែចងៃន្របកសស�ីពី “ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ

សមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាត”ិ េនះ នឹង្រត�វេស�ឱ្យដកខ�ួនេចញពសីមាជិកផា� ល់ (Direct member) មក ជា

សមាជិកមនិផា� ល់វញិ (Indirect member) េដយអនុេលមតមវធិាននិងនីតិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

សមាជិកទងំអស់្រត�វអនុវត�តមខ�ឹមសរែណនាខំងេលេនះជាកំហិត យ៉ាងយូរបំផុត្រតឹមៃថ�ទី៣១ 

ែខតុល ឆា� ២ំ០១៤ េនះជាដចខ់ត ។ 
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ធ៥-០១៤-២៣០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករផ�លស់ន�នយីភាពចំេពះសមាជកិសភាផាត់ទតជ់ាត ិ

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងផ�ល់សន�នីយភាពក�ុងរបូភាពឥណទនវបិារបូន ៍ ដល់សមាជិកសភា

ផាតទ់តជ់ាតិ តេទេនះេហថា “សមាជិក” េដម្បសី្រម�លដល់កង�ះសន�នីយភាពចបំាចស់្រមាបប់ំេពញ

កតព�កិច�ទូទតក់�ុងៃថ� ។ 
 

្របករ ២.- 
 

ករផ�ល់ឥណទនវបិារបូន ៍ មានេគាលេដធានាករទូទតេ់នក�ុងៃថ�ឱ្យ្រប្រពឹត�េទ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពនិងសុវត�ិភាពខ�ស់ ។ 
 

្របករ ៣.- 

្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះសមាជិកែដលមានសធនភាព ។ សមាជិក្រត�វេស�សំុ

ឥណទនវបិារបូនជ៍ាលយលក�ណ៍អក្សរទុកជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយ្រត�វបំេពញនូវឯកសរ

ចបំាចដូ់ចខងេ្រកម ៖  

 - លិខិតេស�សំុឥណទនវបិារូបនស៍្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា�  ំ

 - កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូនច៍ំេពះសមាជិក 

 - កិច�សន្យោដកធ់ានាេលឥណតនវបិារបូនរ៍បស់សមាជិក  
 

្របករ ៤.- 
 

សមាជិក្រត�វេស�សំុឥណទនវបិារបូនស៍្រមាបម់យួឆា� មំ�ង េដយបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រចំនួន 

១០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) ។ 
 

កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍ និងកិច�សន្យោដកធ់ានាឥណទនវបិារបូន ៍ មានសុពលភាពបីែខ និង

្រត�វេស�សំុបន�េឡងវញិេរៀងរល់បីែខម�ង ។  
  

្របករ ៥.- 
 

 សមាជិកអចេស�សំុឥណទនវបិារូបន៍យ៉ាងតិចេស�នឹង ៣០% (សមសិបភាគរយ) ៃនករទូទត់ែដល

ខ�ស់ជាងេគេនៃថ�ណាមួយក�ុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយមុនេពលេស�សំុ ។ ទំហំឥណទនវបិារូបន៍េស�នឹង 

១០០% (មួយរយភាគរយ) ៃនតៃម�េដមៃនវត�ុធានា ។ ករផ�ល់ឥណទនវបិារូបន៍េនៈ នឹង្រត�វអនុវត�េនេពលែដល

គណនីទូទត់មានសមតុល្យមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់បំេពញកតព�កិច�ទូទត់ក�ុងៃថ�បុ៉េណា� ះ េដយសមាជិក ្រត�វេស�
សំុេផ�រ្របាក់ពីគណនីចរន�េទគណនីទូទត់ ។  
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េសចក�ីែណនា ំមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។     

  

      ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៦  ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ 

                                                                              អគ�នាយកបេច�កេទស 

                                                                                         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា សរិ ី
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ធ១៤-០១៦-១៣៥  ្រប.ក  

្របកស 

ស�ពី ី

ករដក់ឱ្យេ្រប 

វិធាននិងនីតិវធិី សភាផាត់ទត់ជាត ិ

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.-  

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងដកឱ់្យេ្រប្របាស់ឯកសរ “វធិាននិងនតីិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាត”ិ ដូច

មានភា� បជ់ាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះេដម្បជីាមូលដ�  ៃនករអនុវត�ករ ផាតទ់តន់ងិទូទតត់មរយៈ ្របពន័� 

ផាតទ់តជ់ាតិ និង្របពន័�ទូទតរ់យភា� មៗ ែដលបេ្រមដល់កិច�ដំេណ រករ និងករ្រគប្់រគងរបស់សភា 

ផាតទ់តជ់ាតិៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ២.- 

 ្របកសេនះមានេគាលេដផ�ល់ពត័ម៌ានលម�តិអំពី្របតិបត�កិរសភាផាតទ់តជ់ាតិ និង  ផ�ល់ករ 

ែណនាអំំព ី សិទ�ិនិងកតព�កិច�របស់សភាផាតទ់តជ់ាត ិ និងសមាជិកនីមយួៗ ។ “វធិាននិងនីតិវធិីសភា 

ផាតទ់តជ់ាត”ិ េនះជាចណំងផ�ូវច្បោបច់ំេពះ្រគបស់មាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 
 

្របករ ៣.-    

 ្របកសេនះអនុវត�ចំេពះ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ�� ែដលផ�ល់សកម�-

ភាពផាតទ់ត ់នងិ ទូទតទ់ងំសមាជិកផា� ល់ នងិមនិផា� ល់របស់សភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

 

្របករ ៤.- 

 ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍នូវ៖  

- ្របកសេលខ ធ៩-០១៣-១២៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៦ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពកីរដកឲ់្យេ្រប 

វធិាន និងនីតិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាត ិ

- ្របកសេលខ ធ៩-០១៥-០០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ០ី៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីព ីករែកស្រម�ល 

វធិាននិងនីតិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាត ិ

- ឧបសម�ន័�ៃន្របកសេលខ ធ៩-០១០-១៥០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីព ី

ករដកឲ់្យេ្របគំរបូ�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រឥណទន ្រតងច់ំណុច េលខគណនីរបស់អ�កសង្របាក ់

និងអ�កទទួល្របាក ់។ 
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េសចក�ីែណនា ំមាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។     

  

      ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៦  ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ 

                                                                              អគ�នាយកបេច�កេទស 

                                                                                         ហត�េលខ និង្រតៈ ជា សរិ ី
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ធ១៤-០១៦-១៣៥  ្រប.ក  

្របកស 

ស�ពី ី

ករដក់ឱ្យេ្រប 

វិធាននិងនីតិវធិី សភាផាត់ទត់ជាត ិ

3 
សេ្រមច 

្របករ ១.-  

 ្របកសេនះមានេគាលបំណងដកឱ់្យេ្រប្របាស់ឯកសរ “វធិាននិងនតីិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាត”ិ ដូច

មានភា� បជ់ាឧបសម�ន័�ៃន្របកសេនះេដម្បជីាមូលដ�  ៃនករអនុវត�ករ ផាតទ់តន់ងិទូទតត់មរយៈ ្របពន័� 

ផាតទ់តជ់ាតិ និង្របពន័�ទូទតរ់យភា� មៗ ែដលបេ្រមដល់កិច�ដំេណ រករ និងករ្រគប្់រគងរបស់សភា 

ផាតទ់តជ់ាតិៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 
 

្របករ ២.- 

 ្របកសេនះមានេគាលេដផ�ល់ពត័ម៌ានលម�តិអំពី្របតិបត�កិរសភាផាតទ់តជ់ាតិ និង  ផ�ល់ករ 

ែណនាអំំព ី សិទ�ិនិងកតព�កិច�របស់សភាផាតទ់តជ់ាត ិ និងសមាជកិនីមយួៗ ។ “វធិាននិងនីតិវធិីសភា 

ផាតទ់តជ់ាត”ិ េនះជាចណំងផ�ូវច្បោបច់ំេពះ្រគបស់មាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 
 

្របករ ៣.-    

 ្របកសេនះអនុវត�ចំេពះ្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ�� ែដលផ�ល់សកម�-

ភាពផាតទ់ត ់នងិ ទូទតទ់ងំសមាជិកផា� ល់ នងិមនិផា� ល់របស់សភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

 

្របករ ៤.- 

 ្រត�វចតទុ់កជានិរករណ៍នូវ៖  

- ្របកសេលខ ធ៩-០១៣-១២៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៦ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពកីរដកឲ់្យេ្រប 

វធិាន និងនីតិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាត ិ

- ្របកសេលខ ធ៩-០១៥-០០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ០ី៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីព ីករែកស្រម�ល 

វធិាននិងនីតិវធិីសភាផាតទ់តជ់ាត ិ

- ឧបសម�ន័�ៃន្របកសេលខ ធ៩-០១០-១៥០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីព ី

ករដកឲ់្យេ្របគំរបូ�� ទូទតស់្រមាបក់រេផ�រឥណទន ្រតងច់ំណុច េលខគណនីរបស់អ�កសង្របាក ់

និងអ�កទទួល្របាក ់។ 
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្របករ ៥.- 

 អគ�េលខធិករ អគ�េបឡា  អគ�នាយកបេច�កេទស អគ�នាយក្រត�តពិនតិ្យ   អគ�ពនិិត្យ ្របធាន

នាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេន េ្រកមឱវទ នងិេ្រកម

អណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ្រត�វអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ៦.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

 េធ�េនរជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី២  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១៦ 

                                                                                                  េទសភបិាល 

                                                                                           ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០៩-៦៣៨ ស.ជ.ណ 

េសចក�ជីនូដំណឹង 
អំព ី

ករកំណត់កំៃរេសវេផ�រ្របាក់េទ-មកក�ងុ្របេទស 

តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានកតិ�ិយស សូមជូនដណឹំងដល់អតិថិជនែដលេបកគណនីេនធនាគារជាត ិ

ៃនកម�ុជា ែដលមានត្រម�វករេផ�រ្របាកត់មគណនីេទ-មក រវងនាយកដ� ន្របតិបត�កិរ និងសខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា  ្រជាបដូចខងេ្រកម៖ 

- អតិថិជន្រត�វេធ�ប�� េផ�រ្របាក ់ (ដូចគំរជូូនភា� ប)់ េដយភា� បជ់ាមយួនូវមូលប្បទនប្័រតដក 

្របាកព់ីគណនីរបស់ខ�ួន។ 

- កំៃរេសវ្រត�វបានគិត ០.១០ % េលទឹក្របាកេ់ផ�រ ( មនិ្រត�វបានគិតចំេពះករេផ�រថវកិរដ�) 

- កំរតិអប្បបរមា ១២.០០០ េរៀល ឬ ៣  ដុល� រអេមរកិ ក�ុងមយួ្របតិបត�ិករ 

- កំរតិអតិបរមា ៤.០០០.០០០ េរៀល ឬ ១.០០០  ដុល� រអេមរកិ ក�ុងមយួ្របតបិត�ិករ 

កំៃរេសវ្រត�វបានគិតេដយធនាគារេផ�មេធ�្របតិបត�ិករ អតិថិជនមនិមានករចំណាយកំៃរេសវេន

េពលទទួល្របាកេ់ទៀតេឡយ។ 

េសចក�ីជូនដណឹំងេនះ  មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៤  ែខសីហ  ឆា� ២ំ០០៩ 

 េទសភបិាល 

  ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៥.- 

 អគ�េលខធិករ អគ�េបឡា  អគ�នាយកបេច�កេទស អគ�នាយក្រត�តពិនតិ្យ   អគ�ពនិិត្យ ្របធាន

នាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ និង្រគប្់រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេន េ្រកមឱវទ នងិេ្រកម

អណាព្យោបាលធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  ្រត�វអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ៦.- 

 ្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

 េធ�េនរជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី២  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១៦ 

                                                                                                  េទសភបិាល 

                                                                                           ហត�េលខ និង្រតៈ ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០៩-៦៣៨ ស.ជ.ណ 

េសចក�ជីនូដំណឹង 
អំព ី

ករកំណត់កំៃរេសវេផ�រ្របាក់េទ-មកក�ងុ្របេទស 

តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 
 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា មានកតិ�ិយស សូមជូនដណឹំងដល់អតិថិជនែដលេបកគណនីេនធនាគារជាត ិ

ៃនកម�ុជា ែដលមានត្រម�វករេផ�រ្របាកត់មគណនីេទ-មក រវងនាយកដ� ន្របតិបត�កិរ និងសខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជា  ្រជាបដូចខងេ្រកម៖ 

- អតិថិជន្រត�វេធ�ប�� េផ�រ្របាក ់ (ដូចគំរជូូនភា� ប)់ េដយភា� បជ់ាមយួនូវមូលប្បទនប្័រតដក 

្របាកព់ីគណនីរបស់ខ�ួន។ 

- កំៃរេសវ្រត�វបានគិត ០.១០ % េលទឹក្របាកេ់ផ�រ ( មនិ្រត�វបានគិតចំេពះករេផ�រថវកិរដ�) 

- កំរតិអប្បបរមា ១២.០០០ េរៀល ឬ ៣  ដុល� រអេមរកិ ក�ុងមយួ្របតិបត�ិករ 

- កំរតិអតិបរមា ៤.០០០.០០០ េរៀល ឬ ១.០០០  ដុល� រអេមរកិ ក�ុងមយួ្របតបិត�ិករ 

កំៃរេសវ្រត�វបានគិតេដយធនាគារេផ�មេធ�្របតិបត�ិករ អតិថិជនមនិមានករចំណាយកំៃរេសវេន

េពលទទួល្របាកេ់ទៀតេឡយ។ 

េសចក�ីជូនដណឹំងេនះ  មាន្របសិទ�ភាពចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

 

 ភ�េំពញ, ៃថ�ទី២៤  ែខសីហ  ឆា� ២ំ០០៩ 

 េទសភបិាល 

  ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០១៤-២៣០ ្រប.ក 

្របកស 
ស�ពីី  

 ករផ�លស់ន�នយីភាពចំេពះសមាជកិសភាផាត់ទតជ់ាត ិ

3 
្របករ ១.- 

្របកសេនះមានេគាលបំណងផ�ល់សន�នីយភាពក�ុងរបូភាពឥណទនវបិារបូន ៍ ដល់សមាជិកសភា

ផាតទ់តជ់ាតិ តេទេនះេហថា “សមាជិក” េដម្បសី្រម�លដល់កង�ះសន�នីយភាពចបំាចស់្រមាបប់ំេពញ

កតព�កិច�ទូទតក់�ុងៃថ� ។ 
 

្របករ ២.- 
 

ករផ�ល់ឥណទនវបិារបូន ៍ មានេគាលេដធានាករទូទតេ់នក�ុងៃថ�ឱ្យ្រប្រពឹត�េទ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពនិងសុវត�ិភាពខ�ស់ ។ 
 

្របករ ៣.- 

្របកសេនះមានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះសមាជិកែដលមានសធនភាព ។ សមាជិក្រត�វេស�សំុ

ឥណទនវបិារបូនជ៍ាលយលក�ណ៍អក្សរទុកជាមុនពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយ្រត�វបំេពញនូវឯកសរ

ចបំាចដូ់ចខងេ្រកម ៖  

 - លិខិតេស�សំុឥណទនវបិារូបនស៍្រមាបរ់យៈេពលមយួឆា�  ំ

 - កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូនច៍ំេពះសមាជិក 

 - កិច�សន្យោដកធ់ានាេលឥណតនវបិារបូនរ៍បស់សមាជិក  
 

្របករ ៤.- 
 

សមាជិក្រត�វេស�សំុឥណទនវបិារបូនស៍្រមាបម់យួឆា� មំ�ង េដយបងេ់សហុ៊យទ្រមងក់រចំនួន 

១០០.០០០ េរៀល (មយួលនេរៀល) ។ 
 

កិច�សន្យោឥណទនវបិារបូន ៍ និងកិច�សន្យោដកធ់ានាឥណទនវបិារបូន ៍ មានសុពលភាពបីែខ និង

្រត�វេស�សំុបន�េឡងវញិេរៀងរល់បីែខម�ង ។  
  

្របករ ៥.- 
 

 សមាជិកអចេស�សំុឥណទនវបិារូបន៍យ៉ាងតិចេស�នឹង ៣០% (សមសិបភាគរយ) ៃនករទូទត់ែដល

ខ�ស់ជាងេគេនៃថ�ណាមួយក�ុងរយៈេពលបីែខចុងេ្រកយមុនេពលេស�សំុ ។ ទំហំឥណទនវបិារូបន៍េស�នឹង 

១០០% (មួយរយភាគរយ) ៃនតៃម�េដមៃនវត�ុធានា ។ ករផ�ល់ឥណទនវបិារូបន៍េនៈ នឹង្រត�វអនុវត�េនេពលែដល

គណនីទូទត់មានសមតុល្យមិន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់បំេពញកតព�កិច�ទូទត់ក�ុងៃថ�បុ៉េណា� ះ េដយសមាជិក ្រត�វេស�
សំុេផ�រ្របាក់ពីគណនីចរន�េទគណនីទូទត់ ។  

919



946

ធ៥-០៩-៨៦០ ស.ជ.ណ 

  ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ 

 

ជ្រមាបមក 

េលក េលក្រស ីអគ�នាយក្រគបធ់នាគារ 

ជាសមាជិកសភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 

កម�វត� ុ : ករបងក់ៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ

េយាង  : វធិាន និងនីតិវធិីស្រមាបស់ភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

  តបតមកម�វត�ុ និងេយាងខងេល ខ�ុ ំមានកិត�ិយសសូមជ្រមាបេលក-េលក្រសី អគ�នាយក 

្រគបធ់នាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិឱ្យបាន្រជាប 

ថា េដម្បឱី្យ្រសបតមវធិាន និងនីតិវធិីស្រមាបស់ភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា ឧបសម�ន័ធ្៧ ស�ីពីករ

យកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកណំតក់ៃ្រមេសវករងរផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតជា 

្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិចំនួន ៣.២០០.០០០េរៀល ក�ុង១ឆា� ។ំ 

  កៃ្រមេសវថ�ីេនះ នឹង្រត�វបានអនុវត�ពីឆា� ២ំ០១០ តេទ រហូតដល់មានករជូនដំណឹងជាថ�។ី 

  េសចក�ីដូចបានជ្រមាបជូនខងេល សូមេលក េលក្រសីអគ�នាយក េមត� ្រជាប និងអនុវត�តម

ករគួរ។ 

  សូមេលក-េលក្រសី ទទួលនូវកររបអ់នដេ៏ស� ះអំពីខ�ុ ំ។ 

 

      អគ�នាយក 

    តល ់ៃណអីុម 
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ធ៥-០១០-៤៨៦ ស.ជ.ណ 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១០ 

 

ជ្រមាបមក 

េលកនាយក សខធនាគារជាតៃិនកម�ជុាេខត� ែដលមានសភាផាតទ់ត ់

កម�វត�ុៈ ករយកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំនិង្របាកផ់ាកពនិយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបេ់ន

សខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត� 

េយាងៈ  វធិាន និង នតីិវធិីស្រមាបស់ភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 តបតមកម�វត�ុនិងេយាងខងេល ខ�ុ ំមានកិត�ិយលសូមជ្រមាបជូន េលកនាយកសខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេខត� ែដលមានសភាផាតទ់តឱ់្យបាន្រជាបថា េដម្បឱី្យ្រសបតមវធិាន និងនីតិវធិីស្រមាបស់ភា

ផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា ឧបសម�ន័�៧ ស�ីពីករយកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

កំណតយ់កកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ និង្របាកផ់ាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបជ់ា្របាកេ់រៀល 

និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ គឺ៖ 

១- កៃ្រមេសវសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ចំនួន 

៣.២០០.០០០ េរៀល ក�ុងមយួឆា�  ំដូចគា� ។ 

២-  ករផាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបជ់ា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ គឺ 

៨.០០០ េរៀល ក�ុងមយួសន�កឹ ដូចគា� ។ 

កៃ្រមេសវ្របចឆំា�  ំ និង្របាកផ់ាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបេ់នះ នងឹចបអ់នុវត�ពីឆា� ំ

២០១១ តេទ។  

េសចក�ីដូចបានជ្រមាបជូនខងេល សូមេលកនាយក្រជាប និងេធ�ករជូនដំណឹងដល់សខ

ធនាគារពណិជ�ជាសមាជិកសភាផាតទ់តេ់ដម្បសីហករអនុវត�។ 

សូមលកនាយក ទទួលនូវកររបអ់នដេ៏ស� ះស�័្រគអំពខី�ុ ំ។  

អគ�នាយក 

         តល ់ៃណអុមី 
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ធ៥-០៩-៨៦០ ស.ជ.ណ 

  ភ�េំពញ, ៃថ�ទី១៤ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ 

 

ជ្រមាបមក 

េលក េលក្រស ីអគ�នាយក្រគបធ់នាគារ 

ជាសមាជិកសភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 

កម�វត� ុ : ករបងក់ៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ

េយាង  : វធិាន និងនីតិវធិីស្រមាបស់ភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

  តបតមកម�វត�ុ និងេយាងខងេល ខ�ុ ំមានកិត�ិយសសូមជ្រមាបេលក-េលក្រសី អគ�នាយក 

្រគបធ់នាគារជាសមាជិកសភាផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិឱ្យបាន្រជាប 

ថា េដម្បឱី្យ្រសបតមវធិាន និងនីតិវធិីស្រមាបស់ភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា ឧបសម�ន័ធ្៧ ស�ីពីករ

យកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាកណំតក់ៃ្រមេសវករងរផាតទ់តម់ូលប្បទនប្័រតជា 

្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិចំនួន ៣.២០០.០០០េរៀល ក�ុង១ឆា� ។ំ 

  កៃ្រមេសវថ�ីេនះ នឹង្រត�វបានអនុវត�ពីឆា� ២ំ០១០ តេទ រហូតដល់មានករជូនដំណឹងជាថ�។ី 

  េសចក�ីដូចបានជ្រមាបជូនខងេល សូមេលក េលក្រសីអគ�នាយក េមត� ្រជាប និងអនុវត�តម

ករគួរ។ 

  សូមេលក-េលក្រសី ទទួលនូវកររបអ់នដេ៏ស� ះអំពីខ�ុ ំ។ 

 

      អគ�នាយក 

    តល ់ៃណអីុម 
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ធ៥-០១០-៤៨៦ ស.ជ.ណ 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ០ី២ ែខក��  ឆា� ២ំ០១០ 

 

ជ្រមាបមក 

េលកនាយក សខធនាគារជាតៃិនកម�ជុាេខត� ែដលមានសភាផាតទ់ត ់

កម�វត�ុៈ ករយកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំនិង្របាកផ់ាកពនិយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបេ់ន

សខធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេខត� 

េយាងៈ  វធិាន និង នតីិវធិីស្រមាបស់ភាផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា 

 តបតមកម�វត�ុនិងេយាងខងេល ខ�ុ ំមានកិត�ិយលសូមជ្រមាបជូន េលកនាយកសខធនាគារ

ជាតិៃនកម�ុជាេខត� ែដលមានសភាផាតទ់តឱ់្យបាន្រជាបថា េដម្បឱី្យ្រសបតមវធិាន និងនីតិវធិីស្រមាបស់ភា

ផាតទ់តធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា ឧបសម�ន័�៧ ស�ីពីករយកកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត ់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

កំណតយ់កកៃ្រមេសវសភាផាតទ់ត្់របចឆំា�  ំ និង្របាកផ់ាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបជ់ា្របាកេ់រៀល 

និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ គឺ៖ 

១- កៃ្រមេសវសភាផាតទ់តម់លូប្បទនប្័រតជា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ចំនួន 

៣.២០០.០០០ េរៀល ក�ុងមយួឆា�  ំដូចគា� ។ 

២-  ករផាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបជ់ា្របាកេ់រៀល និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ គឺ 

៨.០០០ េរៀល ក�ុងមយួសន�កឹ ដូចគា� ។ 

កៃ្រមេសវ្របចឆំា�  ំ និង្របាកផ់ាកពិនយ័មូលប្បទនប្័រតប��ូ ន្រតឡបេ់នះ នងឹចបអ់នុវត�ពីឆា� ំ

២០១១ តេទ។  

េសចក�ីដូចបានជ្រមាបជូនខងេល សូមេលកនាយក្រជាប និងេធ�ករជូនដំណឹងដល់សខ

ធនាគារពណិជ�ជាសមាជកិសភាផាតទ់តេ់ដម្បសីហករអនុវត�។ 

សូមលកនាយក ទទួលនូវកររបអ់នដេ៏ស� ះស�័្រគអំពខី�ុ ំ។  

អគ�នាយក 

         តល ់ៃណអុមី 
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948

ធ១៤-០១៦-១៤៧ ្រប.ក 

្របកស  

ស�ពី ី

សមាជកិភាព្របពន័� FAST និង ្របព័ន� Central Shared Switch 

3 
 

សេ្រមច 
 

្របករ ១.-  

្របកសេនះ មានេគាលបណំងត្រម�វឲ្យ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុចូលរមួជាសមាជិក ្របពន័� 

FAST និង ្របពន័� Central Shared Switch ជាកតព�កិច� ។  

្របករ ២.- 

្របកសេនះ មានេគាលេដជំរញុករទូទតរ់យឲ្យកនែ់ត ងយ្រស�ល រហ័ស ្របសិទ�ភាព 

សុវត�ិភាព  និងេជឿទុកចិត�បាន  េដម្បេីលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍវស័ិយធនាគារនិង  ហិរ�� វត�ុ  និង េសដ�កិច� 

ជាតិ ។ 

្របករ ៣.-  

្របកសេនះ មានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះ ធនាគារពណិជ� និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ទទួល

្របាកប់េ��  តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ។ 

្របករ ៤.-  

្របពន័� FAST (Fast And Secure Transfers) គឺជា្របពន័�ទូទតស់ង្របាករ់យ ែដល 

ដំេណ រករ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាករ់វង្រគឹះស� នជាសមាជិក ។ ្របតបិត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ តមរយៈ

្របពន័�េនះ េធ�េឡងជា្របាកេ់រៀល និងអនុ�� តឲ្យអតិថិជនរបស់្រគឹះស� នជាសមាជិកទទួលបាននូវមូលនិធិ
ភា� មៗ ។  

្របពន័� Central Shared Switch គឺជា្របពន័�កណា� លស្រមាប ់ ភា� បប់ណា� ញម៉ាសីុន 

ដក្របាកស់�័យ្របវត�ិ (ATM - Automate Teller Machine) និងម៉ាសីុនឆូតកត (EFTPOS - Electronic 

Fund Transfer Point of Sale) របស់្រគឹះស� នជាសមាជិក ។ 

្របករ ៥.-  

្របតិបត�ិករទកទ់ង្របពន័� FAST និង ្របពន័� Central Shared Switch មានែចងក�ុង វធិាន 

និងនីតិវធិីេដយែឡក ។  

្របករ ៦.-  

្រគឹះស� នជាសមាជិក មានកតព�កចិ�េរៀបច្ំរបពន័�ធនាគារស�ូល និងេហដ� រចនាសម�ន័� 

សម្រសបស្រមាបត់ភា� បជ់ាមយួ្របពន័� FAST និង ្របពន័� Central Shared Switch ។  

្របករ ៧.-  

្រគឹះស� ន មានកតព�កិច�ចូលរមួជាសមាជិកេនក�ុង្របពន័� FAST ឲ្យបានមុនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៧ និងជាសមាជិកេនក�ុង្របពន័� Central Shared Switch ឲ្យបានមុនៃថ�ទី០១ ែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៨ ជាកំហិត ។  
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ធ១៤-០១៦-១៤៧ ្រប.ក 

្របកស  

ស�ពី ី

សមាជកិភាព្របពន័� FAST និង ្របព័ន� Central Shared Switch 

3 
 

សេ្រមច 
 

្របករ ១.-  

្របកសេនះ មានេគាលបណំងត្រម�វឲ្យ្រគះឹស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុចូលរមួជាសមាជិក ្របពន័� 

FAST និង ្របពន័� Central Shared Switch ជាកតព�កិច� ។  

្របករ ២.- 

្របកសេនះ មានេគាលេដជំរញុករទូទតរ់យឲ្យកនែ់ត ងយ្រស�ល រហ័ស ្របសិទ�ភាព 

សុវត�ិភាព  និងេជឿទុកចិត�បាន  េដម្បេីលកកម�ស់ករអភិវឌ្ឍវស័ិយធនាគារនិង  ហិរ�� វត�ុ  និង េសដ�កិច� 

ជាតិ ។ 

្របករ ៣.-  

្របកសេនះ មានវសិលភាពអនុវត�ចំេពះ ធនាគារពណិជ� និង្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ទទួល

្របាកប់េ��  តេទេនះេហថា “្រគឹះស� ន” ។ 

្របករ ៤.-  

្របពន័� FAST (Fast And Secure Transfers) គឺជា្របពន័�ទូទតស់ង្របាករ់យ ែដល 

ដំេណ រករ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាករ់វង្រគឹះស� នជាសមាជិក ។ ្របតបិត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ តមរយៈ

្របពន័�េនះ េធ�េឡងជា្របាកេ់រៀល និងអនុ�� តឲ្យអតិថិជនរបស់្រគឹះស� នជាសមាជិកទទួលបាននូវមូលនិធិ
ភា� មៗ ។  

្របពន័� Central Shared Switch គឺជា្របពន័�កណា� លស្រមាប ់ ភា� បប់ណា� ញម៉ាសីុន 

ដក្របាកស់�័យ្របវត�ិ (ATM - Automate Teller Machine) និងម៉ាសីុនឆូតកត (EFTPOS - Electronic 

Fund Transfer Point of Sale) របស់្រគឹះស� នជាសមាជិក ។ 

្របករ ៥.-  

្របតិបត�ិករទកទ់ង្របពន័� FAST និង ្របពន័� Central Shared Switch មានែចងក�ុង វធិាន 

និងនីតិវធិីេដយែឡក ។  

្របករ ៦.-  

្រគឹះស� នជាសមាជិក មានកតព�កចិ�េរៀបច្ំរបពន័�ធនាគារស�ូល និងេហដ� រចនាសម�ន័� 

សម្រសបស្រមាបត់ភា� បជ់ាមយួ្របពន័� FAST និង ្របពន័� Central Shared Switch ។  

្របករ ៧.-  

្រគឹះស� ន មានកតព�កិច�ចូលរមួជាសមាជិកេនក�ុង្របពន័� FAST ឲ្យបានមុនៃថ�ទ០ី១ ែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៧ និងជាសមាជិកេនក�ុង្របពន័� Central Shared Switch ឲ្យបានមុនៃថ�ទី០១ ែខមករ 

ឆា� ២ំ០១៨ ជាកំហិត ។  
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្របករ ៨.-  

ករខកខនមនិបានចូលរមួតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ដូចមានែចងក�ុង 

មា្រតទី៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ៩.-  

អគ�េលខធិករ អគ�េបឡា អគ�នាយកបេច�កេទស អគ�នាយក្រត�តពិនិត្យ អគ�ពិនតិ្យ 

្របធាននាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេ្រកមអណាព្យោបាល 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១០.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

                                                           រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី១៩   ែខឧសភា   ឆា� ២ំ០១៦ 

                                                                             េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០១៦-០០២ ស.រ.ច.ណ.ន 

សរចរែណនា ំ

ស�ពី ី

ករព្រងឹងករអនវុត�ច្បោប់ 

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន នងិ្របតិបត�កិរទទូតស់ង្របាក ់

េដម្បអីនុវត�ច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ ែដល្របកស 

ឲ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/១០០៥/០៣០ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៥ ឲ្យបាន 

មុងឺម៉ាតន់ងិេពញេលញ ធានាបាននូវ្របសិទ�ភាពៃនករទូទត ់ បេង�នភាពេជឿជាកេ់លឧបករណ៍ទូទត ់

ករពរផល្របេយាជនអ៍�កទទួលផល ្រពមទងំេដម្បកីតប់ន�យឲ្យបានជាអតិបរមានូវបរមិាណមូលប្បទន- 

ប្័រតបង�ិលវញិ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាសូមែណនាដំល់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទងំអស់ ដូច តេទ៖ 

− ផ្សព�ផ្សោយដល់បុគ�លិកនូវច្បោបស់�ីពឧីបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់

ជាពិេសសមា្រតនានាែដលពកព់ន័�នឹងករេចញផ្សោយ ករេ្រប្របាស់ ករទូទតម់ូលប្បទនប្័រត 

និងេ្រកនរលឹំកបុគ�លិកែដលមានភារកិច�ពកព់ន័�ឲ្យយកចតិ�ទុកដកព់ិនិត្យ េដយ្រប�ង្របយត័�អំព ី

ភាព្រតឹម្រត�វ និង្រគប្់រគានៃ់ននិេទ�សេលមូលប្បទនប្័រត។  

− ែណនាអំតិថជិនឲ្យបានយល់ច្បោស់អំពីល័ក�ខណ័�  នតីិវធិីៃនៃនករេចញផ្សោយ នងិករេ្រប ្របាស់

មូលប្បទនប្័រត។  មូលប្បទនប្័រត្រត�វែតទូទតស់ងេនេពលបង� ញ េទះបីជាមលូប្បទនប្័រត

េនាះបង� ញេនមុនកលបរេិច�ទេចញផ្សោយកេ៏ដយ។ 

− ធនាគារបហរតិ្រត�វកត្់រតេហតុករណ៍ និងរយករណ៍អំពីមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ េដយ

សរមូលនិធិមនិ្រគប្់រគានម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល២ៃថ�បនា� ប ់េដម្បធីនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាអនុវត�សិទ�ិផ�នា� េទសខងវនិយ័ ដូចមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពឧីបករណ៍ អចជួញដូរបាន 

និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក។់  

ករណី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទងំអស់មនិបានអនុវត�ឲ្យបានមុងឺម៉ាតនូ់វសរចរែណនា ំ េនះ 

្រពមទងំវធិាន និងនតីិវធិីពកព់ន័�នងឹឧបករណ៍ទូទត ់ នងិ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ នឹង្រត�វទទួលរងនូវ

ករពិនយ័ដូចមានែចងក�ុងច្បោប ់បទប្ប��ត�ិមយួចនំួនជាធរមាន។  

សរចរែណនាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី១   ែខកុម�ៈ  ឆា�  ំ២០១៦ 

         េទសភបិាល 

                       ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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្របករ ៨.-  

ករខកខនមនិបានចូលរមួតមខ�ឹមសរៃន្របកសេនះ ្រត�វទទួលរងទណ� កម�ដូចមានែចងក�ុង 

មា្រតទី៥២ ៃនច្បោបស់�ីពី្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
 

្របករ ៩.-  

អគ�េលខធិករ អគ�េបឡា អគ�នាយកបេច�កេទស អគ�នាយក្រត�តពិនិត្យ អគ�ពិនតិ្យ 

្របធាននាយកដ� ន អង�ភាពេ្រកមឱវទ និង្រគប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុេ្រកមអណាព្យោបាល 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វអនុវត�យ៉ាងមុងឺម៉ាតនូ់វ្របកសេនះតមភារកិច�េរៀងៗខ�ួន ។ 
 

្របករ ១០.- 

្របកសេនះមាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបព់ីៃថ�ចុះហត�េលខតេទ ។ 

 

                                                           រជធានីភ�េំពញ ៃថ�ទី១៩   ែខឧសភា   ឆា� ២ំ០១៦ 

                                                                             េទសភបិាល 

        ហត�េលខ និង្រត: ជា ចន់ត ូ
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ធ៥-០១៦-០០២ ស.រ.ច.ណ.ន 

សរចរែណនា ំ

ស�ពី ី

ករព្រងឹងករអនវុត�ច្បោប់ 

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាន នងិ្របតិបត�កិរទទូតស់ង្របាក ់

េដម្បអីនុវត�ច្បោបស់�ីពីឧបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ ែដល្របកស 

ឲ្យេ្របេដយ្រពះរជ្រកមេលខ នស/រកម/១០០៥/០៣០ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៥ ឲ្យបាន 

មុងឺម៉ាតន់ងិេពញេលញ ធានាបាននូវ្របសិទ�ភាពៃនករទូទត ់ បេង�នភាពេជឿជាកេ់លឧបករណ៍ទូទត ់

ករពរផល្របេយាជនអ៍�កទទួលផល ្រពមទងំេដម្បកីតប់ន�យឲ្យបានជាអតិបរមានូវបរមិាណមូលប្បទន- 

ប្័រតបង�ិលវញិ ធនាគារជាតៃិនកម�ុជាសូមែណនាដំល់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទងំអស់ ដូច តេទ៖ 

− ផ្សព�ផ្សោយដល់បុគ�លិកនូវច្បោបស់�ីពឧីបករណ៍អចជួញដូរបាន និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់

ជាពិេសសមា្រតនានាែដលពកព់ន័�នងឹករេចញផ្សោយ ករេ្រប្របាស់ ករទូទតម់ូលប្បទនប្័រត 

និងេ្រកនរលឹំកបុគ�លិកែដលមានភារកិច�ពកព់ន័�ឲ្យយកចតិ�ទុកដកព់ិនិត្យ េដយ្រប�ង្របយត័�អំព ី

ភាព្រតឹម្រត�វ និង្រគប្់រគានៃ់ននិេទ�សេលមូលប្បទនប្័រត។  

− ែណនាអំតិថជិនឲ្យបានយល់ច្បោស់អំពីល័ក�ខណ័�  នតីិវធិីៃនៃនករេចញផ្សោយ នងិករេ្រប ្របាស់

មូលប្បទនប្័រត។  មូលប្បទនប្័រត្រត�វែតទូទតស់ងេនេពលបង� ញ េទះបីជាមលូប្បទនប្័រត

េនាះបង� ញេនមុនកលបរេិច�ទេចញផ្សោយកេ៏ដយ។ 

− ធនាគារបហរតិ្រត�វកត្់រតេហតុករណ៍ និងរយករណ៍អំពីមូលប្បទនប្័រតបង�ិលវញិ េដយ

សរមូលនិធិមនិ្រគប្់រគានម់កធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងរយៈេពល២ៃថ�បនា� ប ់េដម្បធីនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជាអនុវត�សិទ�ិផ�នា� េទសខងវនិយ័ ដូចមានែចងក�ុងច្បោបស់�ីពឧីបករណ៍ អចជួញដូរបាន 

និង្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក។់  

ករណី្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុទងំអស់មនិបានអនុវត�ឲ្យបានមុងឺម៉ាតនូ់វសរចរែណនា ំ េនះ 

្រពមទងំវធិាន និងនតីិវធិីពកព់ន័�នងឹឧបករណ៍ទូទត ់ នងិ្របតិបត�ិករទូទតស់ង្របាក ់ នឹង្រត�វទទួលរងនូវ

ករពិនយ័ដូចមានែចងក�ុងច្បោប ់បទប្ប��ត�ិមយួចនំួនជាធរមាន។  

សរចរែណនាេំនះ មាន្របសិទ�ភាពអនុវត�ចបពី់ៃថ�ចុះហត�េលខតេទ។ 

រជធានីភ�េំពញ, ៃថ�ទ១ី១   ែខកុម�ៈ  ឆា�  ំ២០១៦ 

         េទសភបិាល 
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ឧបសម�័ន�



ឧបសម�័ន�



តរង 

ៃនបទប្ប��ត�ិ ពីឆា� ២ំ០១២ ដល ់ឆា� ២ំ០១៦ 
 

១. ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

២. ធ៧-០១៦-០០៣ ស.រ.ច.ណ.ន ៃថ�ទី១៦ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពីេដមទុនចុះ

ប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៣. ធ១៤-០១៦-១៣៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីព ីករដកឲ់្យេ្របវធិាននិងនីតិវធិី សភា

ផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

៤. ធ១៤-០១៦-១៤៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី សមាជិកភាព្របពន័� Fast  និង 

្របពន័� Central Shared Switch ។ 

៥. ធ៥-០១៦-០០២ ស.រ.ច.ណ.ន ចុះៃថ�ទី១១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាននងិ្របតិបត�កិរទូទតស់ង្របាក ់។ 

៦. ធ៧-០១៥-៣៤៩ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ២ី៣ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី អនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាព ។   

៧. ធ៧-០១៥-០១៥៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីព ីករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៨. ធ៧-០១៥-១៥៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យរវង

អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យនិងប��ត�កិរក�ុងនិងេ្រក្របេទស ។ 

៩. ធ៧.០១៤.២២៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៨   ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤  ស�ីពី កចិ�ករពរែផ�កគតយុិត�ស្រមាបម់�ន�ី
ទទលួបន�ុក្រត�តពិនតិ្យ ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ។ 

១០. ធ៧-០១៤-០០១ ស.រ.ច.ណ.ន ចុះៃថ�ទ0ី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីព ីករផ�ល់េសវសធារណៈរបស់

អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

១១. ធ៥-០១៤-២៣០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី០  ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះសមាជិក

សភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

១២. ធ៥-០១៤-00៤ ស.ក.ណ.ន ចុះៃថ�ទ២ី៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ

សមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិ ។  

១៣. ធ៥-០១៤-០០២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ០ី៨ ែខមករ  ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជំនួសអ្រត 

SIBOR ។ 

១៤. ធ៥-០១៤-០៦៨ ្រប.ក  ចុះៃថ�ទ២ី៤  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១៤  ស�ីពី ករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុតមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

១៥. ធ៧-០១៣-១២២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣  ស�ីព ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប់្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

១៦. ធ៧-០១៣-០០១ ស.រ.ច.ណ.ន ចុះៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពី

ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

i



តរង 

ៃនបទប្ប��ត� ិពីឆា� ២ំ០១២ ដល ់ឆា� ២ំ០១៦ 
 

១. ធ៧-០១៦-១១៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ២ី២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី េដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

២. ធ៧-០១៦-០០៣ ស.រ.ច.ណ.ន ៃថ�ទី១៦ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពីេដមទុនចុះ

ប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៣. ធ១៤-០១៦-១៣៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីព ីករដកឲ់្យេ្របវធិាននិងនីតិវធិី សភា

ផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

៤. ធ១៤-០១៦-១៤៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី សមាជិកភាព្របពន័� Fast  និង 

្របពន័� Central Shared Switch ។ 

៥. ធ៥-០១៦-០០២ ស.រ.ច.ណ.ន ចុះៃថ�ទី១១ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី ករព្រងឹងករអនុវត�ច្បោប់

ឧបករណ៍អចជួញដូរបាននងិ្របតិបត�កិរទូទតស់ង្របាក ់។ 

៦. ធ៧-០១៥-៣៤៩ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ២ី៣ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី អនុបាត្រកបខណ័� សន�នយីភាព ។   

៧. ធ៧-០១៥-០១៥៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីព ីករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៨. ធ៧-០១៥-១៥៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៧  ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ាន្រត�តពិនិត្យរវង

អជា� ធរ្រត�តពិនិត្យនិងប��ត�កិរក�ុងនិងេ្រក្របេទស ។ 

៩. ធ៧.០១៤.២២៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៨   ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤  ស�ីពី កចិ�ករពរែផ�កគតយុិត�ស្រមាបម់�ន�ី
ទទលួបន�ុក្រត�តពិនតិ្យ ្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ ។ 

១០. ធ៧-០១៤-០០១ ស.រ.ច.ណ.ន ចុះៃថ�ទ0ី៩ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីព ីករផ�ល់េសវសធារណៈរបស់

អគ�នាយកដ� ន្រត�តពិនិត្យៃនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

១១. ធ៥-០១៤-២៣០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី០  ែខក��   ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះសមាជិក

សភាផាតទ់តជ់ាតិ ។ 

១២. ធ៥-០១៤-00៤ ស.ក.ណ.ន ចុះៃថ�ទ២ី៦ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ

សមាជិកសភាផាតទ់តជ់ាតិ ។  

១៣. ធ៥-០១៤-០០២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ០ី៨ ែខមករ  ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពី ករេ្រប្របាស់អ្រត LIBOR ជំនួសអ្រត 

SIBOR ។ 

១៤. ធ៥-០១៤-០៦៨ ្រប.ក  ចុះៃថ�ទ២ី៤  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១៤  ស�ីពី ករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុតមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

១៥. ធ៧-០១៣-១២២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣  ស�ីព ីករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប់្រគឹះស� ន 

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

១៦. ធ៧-០១៣-០០១ ស.រ.ច.ណ.ន ចុះៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករអនុវត�្របកសស�ីពី

ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

i
i



១៧. ធ៧-០១២-១៤០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣  ែខក��   ឆា� ២ំ០១២ ស�ីពី ្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�ៃន្របាកប់េ�� 
និង្របាកក់ម�រីបស់ធនាគារពណិជ� ។ 

១៨. ធ៧-០១២-១៨៥ ចុះៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១២ ្រប.ក ស�ីពី វធិាន្រប�ង្របយត័� និងករ្រគប្់រគង

ហនិភយ័អនុវត� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុែដលេធ�ជាភា� កង់រទូទតស់ច្់របាកព់កព់ន័�នឹង 

មូលប្រត ។ 

១៩. ធ៧-០១២-១៨៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០១២ ស�ីពី ក្រមតិកណំតៃ់នករកនក់ប ់ និងជួញ

ដូរមូលប្រតរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 
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តរង 

ៃនបទប្ប��ត�ិែដលបានេធ�វិេសធនកម�េលបទប្ប��ត�េិផ្សងៗ 

 

១. ធ៧-០៧-១៣៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ្របកសស�ីពីវេិសធនកម�េល្របកស ស�ីពី
អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ។ 

២. ធ៧-០៦-២១០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ្របកសស�ីព ី ករែកសំរលួ្របកសស�ីពី
េសហុ៊យបេង�នេដមទុនសំរប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ។ 

៣. ធ៧-០៦-២០៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ្របកសស�ីព ីករែកសំរលួ្របកសស�ីពីករផ�ល់ 

អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស។ 

៤. ធ៧-០៦-២០៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ្របកសស�ីព ីករែកសំរលួ្របកសស�ីពីករផ�ល់ 

អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�។ 

៥. ធ៧-០៥-២១២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៥ ្របកសស�ីព ីវេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីនិត ិ

វធិីជាបទដ� នសំរបស់កម�ភាពែកតំរវូបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

៦. ធ៧-០៤-២០៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ្របកសស�ីព ី វេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីសច ់

្របាកង់យ្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 

៧. ធ៧-០៤-២០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ្របកសស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីអនុបាត 

សធនភាព។ 

៨. ធ៧-០២-១៨៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ ្របកសស�ីព ីវេិសធនកម�េលសច្់របាកង់យ

្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

៩. ធ៧-០២-១៤៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ្របកសស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសេលខ 

ធ៧-០១-១៣៧ ្រប.ក ស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាត។ិ 

១០. ធ៧-០២-១៤៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ្របកសស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសេលខ 

ធ៧-០០-៥១ ្រប.ក ស�ីពីចណំាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកកន់ងិបណុំលសង្សយ័ រមួទងំ 

ករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ។ 

១១. ធ៧-៩៧-០២ ប.ប ចុះៃថ�ទ២ី៦ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៧ ស�ីពី វេិសធនកម�េលលក�ខណ� ៃនករតំកល់្របាក ់

បំរងុកតព�កិច�េល្របាកប់េ��  និង្របាកសំុ់ខ�ីចងករេផ្សងៗេដយស� បន័របិូយវត�ុ។ 

១២. ធ៩-០១៥-០០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី ករែកស្រម�លវធិាន និងនីតវិធិីសភាផាត់

ទតជ់ាត ិ។   

 

 

viiiii

២០.	 ធ៧-០១៦-៣៣៤		ប្រ.ក			ចុះថ្ងៃទី០១		ខែធ្នូ		ឆ្្២ំ០១៦		ស្ីពី		ការផ្ល់ឥណទានជារនូ្ិរយវត្ុជាតិរ្រស់
	 ប រ្ះស្្នធានាគារនិងហិរញ្ញ វត្ុ។



តរង 

ៃនបទប្ប��ត�ិែដលបានេធ�វិេសធនកម�េលបទប្ប��ត�េិផ្សងៗ 

 

១. ធ៧-០៧-១៣៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ្របកសស�ីពីវេិសធនកម�េល្របកស ស�ីពី
អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ។ 

២. ធ៧-០៦-២១០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ្របកសស�ីព ី ករែកសំរលួ្របកសស�ីពី
េសហុ៊យបេង�នេដមទុនសំរប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ ។ 

៣. ធ៧-០៦-២០៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ្របកសស�ីព ីករែកសំរលួ្របកសស�ីពីករផ�ល់ 

អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស។ 

៤. ធ៧-០៦-២០៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ្របកសស�ីព ីករែកសំរលួ្របកសស�ីពីករផ�ល់ 

អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ�។ 

៥. ធ៧-០៥-២១២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៥ ្របកសស�ីព ីវេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីនិត ិ

វធិីជាបទដ� នសំរបស់កម�ភាពែកតំរវូបនា� នច់ំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

៦. ធ៧-០៤-២០៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ្របកសស�ីព ី វេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីសច ់

្របាកង់យ្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនងិហិរ�� វត�ុ។ 

៧. ធ៧-០៤-២០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ្របកសស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសស�ីពីអនុបាត 

សធនភាព។ 

៨. ធ៧-០២-១៨៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ ្របកសស�ីព ីវេិសធនកម�េលសច្់របាកង់យ

្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

៩. ធ៧-០២-១៤៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ្របកសស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសេលខ 

ធ៧-០១-១៣៧ ្រប.ក ស�ីពី ឥណទនចំេពះសម�ន័�ញាត។ិ 

១០. ធ៧-០២-១៤៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ្របកសស�ីពី វេិសធនកម�េល្របកសេលខ 

ធ៧-០០-៥១ ្រប.ក ស�ីពីចណំាតថ់ា� ក ់ និងសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកកន់ងិបណុំលសង្សយ័ រមួទងំ 

ករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ។ 

១១. ធ៧-៩៧-០២ ប.ប ចុះៃថ�ទ២ី៦ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៧ ស�ីពី វេិសធនកម�េលលក�ខណ� ៃនករតំកល់្របាក ់

បំរងុកតព�កិច�េល្របាកប់េ��  និង្របាកសំុ់ខ�ីចងករេផ្សងៗេដយស� បន័របិូយវត�ុ។ 

១២. ធ៩-០១៥-០០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី ករែកស្រម�លវធិាន និងនីតវិធិីសភាផាត់

ទតជ់ាត ិ។   

 

 

viiiiii

តារាង
នៃបទប្បញ្ញត្តិដែលតតរូវបាៃធ្វើវតិធោ្ៃកម្មធលើបទប្បញ្ញត្តិធ្សេងៗ



១២. ធ៧-៩៤-០០២ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៤  ស�ីពី ចំណាតថ់ា� កន់ិងនេយាបាយក�ុងករេធ� 

សំវធិានវត�ុៃនបំណុលៃនធនាគារពណិជ� ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០០-៥១ ចុះៃថ�ទី១៧  ែខ 

កុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេលបណុំលអ្រកករ់មួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ។ 

១៣. ធ៧-៩៤-០០១ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៤ ស�ីពី រយៈេពលមូលដ� នែដល្រត�វតំកល់ និងៃថ� 

្រត�វរយករណ៍ ្រត�វបានជំនួសេដយសរចរែណនាថំ�ីេនេរៀងរល់ចុងឆា� ។ំ 

១៤. ធ៧-៩៤-០០១ ប.ប៣ ចុះៃថ�ទី ០១ ែខ មករ ឆា�  ំ១៩៩៤ ស�ីពី លក�ខណ� សំរបធ់នាគារពណិជ� ្រត�វបាន

ជំនួសេដយប��ត�ិដូចខងេ្រកម ៖ 

- ច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ 

- ធ៧-០០-០៤  ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ� 

- ធ៧-០០-០៥  ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស

 ឥណទនជនបទ 

- ធ៧-០០-០៦  ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីព ីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទ ី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន 

- ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទ ី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ 

- ធ៧-០៦-២១០ ចុះៃថ�ទ ី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករែកសំរលួ្របកសស�ីពីេសហុ៊យបេង�នេដម

ទុនសំរប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។ 

១៥. ធ៥-៩៣-២០៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពី ករេ្រប្របាស់ភាស និងឯកត� របូិយវត�ុ 

សំរបចុ់ះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ និងរយករណ៍ ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះៃថ�

ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពី ករេ្រប្របាស់ភាស ឯកត� របូិយវត�ុ និងអ្រតប�ូរ្របាកសំ់របចុ់ះកិច�ប�� ីក

គណេនយ្យនិងរយករណ៍។ 

១៦. ធ៥-៩៣-០១ ប.ប១ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពី ករតំកល់្របាកប់េ�� េដមទុនសំរបធ់ានាេន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា របស់ធនាគារពណិជ�ែដលបានទទួលអជា� បណ័�      ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ៖ 

- ធ៧-០០-០៤  ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ� 

- ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន 

- ធ៧-០៧-១៣៤ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាពចំហសុទ�ៃន 

របូិយបណ័�  ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

១៧. ធ៧-០០-៥១ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេលបំណុល 

អ្រកក ់ និង បំណុលសង្សយ័ រមួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ និង ធ៧-០២-១៤៥ ្របក ចុះៃថ�ទ០ី៧ 

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី ចណំាតថ់ា� កន់ងិសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់និង បំណុលសង្សយ័ រមួទងំ

ករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ  ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 

ស�ីពី ចំណាតថ់ា� ក ់និង សំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

១៨.  ធ៧-០៤-០១ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៤ សរចរែណនាសំ�ីពី ឥណទនមនិដំេណ រករ 

សំវធិានធន និងកិច�ប�� ិកគណេនយ្យករ្របាក ់ ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះៃថ�

ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ចំណាតថ់ា� ក ់និងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ 

iv

តរង 

ៃនបទប្ប��ត�ិ្រត�វបាននរិករណ៍ 

 
១. ធ៧-០០-៥២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ធំៗរបស់្រគឹះស� ន

ធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ្រត�វបានជំនសួេដយ ្របកស ធ៧-០៦-២២៦  ចុះៃថ�ទ០ី៣ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៦  

ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យហនិភយ័ៃនឥណទនធំរបស់្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។ 

២. ធ៩-៩៨-៣៨៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៣ ែខកក�ដ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី ករយកកំរេសវសំរបក់រេផ�រ្របាករ់បស់

ធនាគារពណិជ� ្រត�វបានជំនួសេដយ ធ៩-៩៨-៤១១ ្របក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីព ីករេផ�រ

្របាករ់បស់ធនាគារពណិជ�។ 

៣. ធ៧-៩៨-៣៦៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី កំរតិកំណតៃ់នករយកកំៃរេសវេផ�រ្របាក ់

សំរបធ់នាគារពណិជ�  ្រត�វបានជំនួសេដយ ធ៩-៩៨-៤១១ ្របក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី 

ករេផ�រ្របាករ់បស់ធនាគារពណិជ� ។ 

៤. ធ៧-៩៦-១៥៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៥ ែខ១០ ឆា� ១ំ៩៩៦ ស�ីពី អជា� បណ័� របស់ធនាគារែដលបេង�តេឡង 

េ្រកមទំរងជ់ា្រក�មហុ៊នៃនច្បោបក់�ុង្រស�ក ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០០-០៤ចុះៃថ�ទី១០ ែខមករ  

ឆា� ២ំ០០០ ស�ីព ីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ� ។ 

៥. ធ៧-៩៥-៧៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពី អ្រតជាេគាលសំរបប់ុនហិរ��ប្បទន 

្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៥-០១-២០១  ចុះៃថ�ទី២៥ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករកំណតអ់្រតករ

្របាកជ់ាេគាលសំរបប់ុនហិរ��ប្បទន។ 

៦. ធ៧-៩៥-០៣ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី២៧ ែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពី អនុបាតបង� ហនិភយ័ (ភាព្រគប ់

្រគានៃ់នេដមទុន) ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០០-៤៦  ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីព ី

អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ។ 

៧. ធ៧-៩៥-០៣ ប.ប ចុះៃថ�ទី២៧ ែខឧសភា ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពីអនុបាតបង� ហនិភយ័ ្រត�វបាន ជំនួសេដយ 

្របកស ធ៧-០០-៤៦  ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី អនុបាតសធនភាពរបស់ធនាគារ។ 

៨. ធ៧-៩៥-០២ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមនីា ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពី ករេផ�របាយករណ៍របស់ធនាគារពណិជ� 

មកធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០៦-២១១ ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ 

ស�ីពី កលបរេិច�ទេផ�របាយករណ៍របស់ធនាគារពណិជ�និងធនាគារឯកេទស។ 

៩.  ធ៧-៩៥-០០១ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាពរបូិយបណ័�  

ចំហររបស់ធនាគារពណិជ�  ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០៧-១៣៤  ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា�  ំ

២០០៧ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាពចំហសុទ�ៃនរបូិយបណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។ 

១០. ធ៧-៩៥-០១ ប.ប.ជ ចុះៃថ�ទី១៦ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាពរបូិយបណ័� ចំហរ

របស់ធនាគារពណិជ�  ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០៧-១៣៤  ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ 

ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាពចំហសុទ�ៃនរបូិយបណ័� ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

១១. ធ៧-៩៤-៧៨ ្រប.ក  ចុះៃថ�ទ៣ី១ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៤  ស�ីព ីចំណាតថ់ា� ក ់និងនេយាបាយក�ុងករេធ�សំវធិាន 

វត�ុៃនបំណុលរបស់ធនាគារពណិជ� ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០០-៥១ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ

២០០០ ស�ីពី ចំណាតថ់ា� កន់ងិសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកករ់មួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ។ 

iii
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១២. ធ៧-៩៤-០០២ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៤  ស�ីពី ចំណាតថ់ា� កន់ិងនេយាបាយក�ុងករេធ� 

សំវធិានវត�ុៃនបំណុលៃនធនាគារពណិជ� ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០០-៥១ ចុះៃថ�ទី១៧  ែខ 

កុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេលបណុំលអ្រកករ់មួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ។ 

១៣. ធ៧-៩៤-០០១ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៤ ស�ីពី រយៈេពលមូលដ� នែដល្រត�វតំកល់ និងៃថ� 

្រត�វរយករណ៍ ្រត�វបានជំនួសេដយសរចរែណនាថំ�ីេនេរៀងរល់ចុងឆា� ។ំ 

១៤. ធ៧-៩៤-០០១ ប.ប៣ ចុះៃថ�ទី ០១ ែខ មករ ឆា�  ំ១៩៩៤ ស�ីពី លក�ខណ� សំរបធ់នាគារពណិជ� ្រត�វបាន

ជំនួសេដយប��ត�ិដូចខងេ្រកម ៖ 

- ច្បោបស់�ីព ី្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៩ 

- ធ៧-០០-០៤  ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ� 

- ធ៧-០០-០៥  ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារឯកេទស

 ឥណទនជនបទ 

- ធ៧-០០-០៦  ចុះៃថ�ទ១ី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីព ីករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះ្រគះឹស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ 

- ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទ ី១៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន 

- ធ៧-០១-១៨៧ ចុះៃថ�ទ ី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករេផ�រភាគហុ៊នរបស់ធនាគារ 

- ធ៧-០៦-២១០ ចុះៃថ�ទ ី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករែកសំរលួ្របកសស�ីពីេសហុ៊យបេង�នេដម

ទុនសំរប្់រគឹះស� នធនាគារ និងហិរ�� វត�ុ។ 

១៥. ធ៥-៩៣-២០៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខវចិ�ិក ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពី ករេ្រប្របាស់ភាស និងឯកត� របូិយវត�ុ 

សំរបចុ់ះកិច�ប�� ិកគណេនយ្យ និងរយករណ៍ ្រត�វបានជំនួសេដយ ្របកស ធ៧-០៧-១៦៤ ចុះៃថ�

ទី១៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពី ករេ្រប្របាស់ភាស ឯកត� របូិយវត�ុ និងអ្រតប�ូរ្របាកសំ់របចុ់ះកិច�ប�� ីក

គណេនយ្យនិងរយករណ៍។ 

១៦. ធ៥-៩៣-០១ ប.ប១ ចុះៃថ�ទ១ី៨ ែខមករ ឆា� ១ំ៩៩៣ ស�ីពី ករតំកល់្របាកប់េ�� េដមទុនសំរបធ់ានាេន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា របស់ធនាគារពណិជ�ែដលបានទទួលអជា� បណ័�      ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ៖ 

- ធ៧-០០-០៤  ចុះៃថ�ទ១ី០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័� ចំេពះធនាគារពណិជ� 

- ធ៧-០១-១៣៦ ចុះៃថ�ទ១ី៥ ែខតុល ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ្របាកត់ំកល់ធានាេលេដមទុន 

- ធ៧-០៧-១៣៤ ចុះៃថ�ទី២៧ ែខសីហ ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យស� នភាពចំហសុទ�ៃន 

របូិយបណ័�  ចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

១៧. ធ៧-០០-៥១ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ចំណាតថ់ា� កន់ិងសំវធិានធនេលបំណុល 

អ្រកក ់ និង បំណុលសង្សយ័ រមួទងំករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ និង ធ៧-០២-១៤៥ ្របក ចុះៃថ�ទ០ី៧ 

ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី ចណំាតថ់ា� កន់ងិសំវធិានធនេលបំណុលអ្រកក ់និង បំណុលសង្សយ័ រមួទងំ

ករ្របាកែ់ដលបានព្ួយរ  ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះៃថ�ទ២ី៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ 

ស�ីពី ចំណាតថ់ា� ក ់និង សំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

១៨.  ធ៧-០៤-០១ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី០៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០០៤ សរចរែណនាសំ�ីពី ឥណទនមនិដំេណ រករ 

សំវធិានធន និងកិច�ប�� ិកគណេនយ្យករ្របាក ់ ្រត�វបានជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះៃថ�

ទី២៥ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ចំណាតថ់ា� ក ់និងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់្រគឹះស� នធនាគារនិង

ហិរ�� វត�ុ។ 
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៣០. ធ៧-០៦-១០៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករបេង�តគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងៃន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១១-១៤៥ ចុះៃថ�ទី២៤  ែខឧសភា  

ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ។ 

៣១. ធ៧-០៦-១០៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករបេង�ត្រក�ម្របតិបត�ិនិងេលខធិករ

ដ� នៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១១-១៤៥ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខឧសភា  

ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ។ 

៣២. ធ៧-០២-២០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបក់រកំណត់

អត�ស�� ណៃនករសំអត្របាកេ់ន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៨-០៨៩ 

ចុះៃថ�ទី៣០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

៣៣. ធ៧-០៣-០២ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី០៤ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៣ ស�ីពី ្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង េគាលនេយា

បាយស� ល់អតិថិជន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៨-០៨៩ ចុះៃថ�ទី៣០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី 

ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

៣៤ ធ៩-៩៩-១០០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ១ំ៩៩៩ ស�ីពី ករ្រគប្់រគងអជីវកម�ត្ូបងថ� និងេលហធាតុ

មានតៃម� ជំនួសេដយ្របកស ធ៩-០៩-២៦២ ចុះៃថ�ទី២៩  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�

្របកបអជីវកម�នាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុ នងិត្ូបងថ�មានតៃម� ។ 

៣៥. ធ៥-០១-៦៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករដកឲ់្យេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្រតគំរថូ�ី 

ជំនួសេដយ្របកស ធ៩-០៨-១៨៦ ចុះៃថ�ទី១០  ែខក��   ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី មូលប្បទនប្រតស�ងដ់រ។ 

៣៦. ធ៩-៩៨-៣៩៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៥ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី ករ្រគប្់រគងករប�ូរ្របាកច់ំេពះអជីវករប�ូរ

្របាក ់ជំនួសេដយ្របកស ធ៩-០៩-២៣០ ចុះៃថ�ទី១៩  ែខតុល  ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�  

ឬលិខិតអនុ�� តស្រមាបអ់ជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ 

៣៧. ធ៥-០២-៥៩៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាក់

េល្របាក់បេ�� មានកលកំណត់ជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ ជំនួសេដយ្របកស ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករកំណត់អ្រតករ្របាក់េល្របាក់បេ�� មានកលកំណត់្របាក់បេ�� ទុនបំរុង

កតព�កិច� និង្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន ជារូបិយប័ណ� ដុល� រអេមរកិ។ 

៣៨. ធ៥-០៤-២០៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពី េសហុ៊យអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នធនាគារនងិ

ហិរ�� វត�ុ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧.០១៣.១២២ ចុះៃថ�ទី ៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករកំណត់

េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៣៩. ធ៧-០៩-០១២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីេសហុ៊យអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទលួ្របាកប់េ��  ជំនួសេដយ្របកស ធ៧.០១៣.១២២ ចុះៃថ�ទី ៣០ ែខឧសភា ឆា� ំ

២០១៣ ស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៤០. ធ៧-០០-៣៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពសីច្់របាកង់យ្រស�លរបស់ធនាគារ 

និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ជំនសួេដយ្របកស ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ 

ស�ីពីអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព ។ 

vi

១៩. ធ៧-០៥-០១ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី២១ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៥ សរចរែណនាសំ�ីពី ករេធ�ចំណាតថ់ា� ក ់

និងសំវធិានធនចំេពះឥណទនសងរេំលះ ្រត�វបានជំនសួេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៤ ចុះៃថ�ទី២៥ 

ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីព ីចំណាតថ់ា� ក ់និងសំវធិានធនេល្រទព្យសកម�របស់្រគះឹស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

២០. ធ៧-00-៤៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ១ី៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០  ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�របស់ធនាគារ 

ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទី១៥  ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពី ករគណនាមូលនិធផិា� ល់

សុទ�របស់ធនាគារ។ 

២១. ធ៧-00-៣៩ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី េដមទុនអប្បបរមារបស់ធនាគារពណិជ� ជំនួស

េដយ្របកស ធ៧-០១០-១៨២ ចុះៃថ�ទី១៥  ែខតុល ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពី ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សុទ�

របស់ធនាគារ។ 

២២.  ធ៧-០៥-០១ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី១៥ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៦ សរចរែណនាសំ�ីព ីករេ្រជសេរ សស�ងករ

គណនឯីករជ្យស្រមាបេ់ធ�សវនកម� ្របចឆំា� រំបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ  ្រត�វបានជំនួសេដយ

សរចរែណនាសំ�ីព ី ធ៧-០១០-០០២ ចុះៃថ�ទ២ី៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករេ្រជសេរ សស�ងករ

គណនឯីករជ្យស្រមាបេ់ធ�សវនកម� ្របចឆំា� រំបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

២៣. ធ៧-៩៣-២៨២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៣  ស�ីពី ករតម�ល់្របាកប់ំរងុកតព�កិច�េល្របាកប់េ��  

និង្របាកសំុ់ខ�ីចងករេផ្សងៗេដយស� បន័របូិយវត�ុ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៥ ចុះៃថ�ទី២៥  

ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករតម�ល់្របាកប់ំរងុកតព�កិច�អប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

២៤. ធ៧-៩៣-២៨៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខធ�ូ ឆា� ១ំ៩៩៣  ស�ីពី រេបៀបតម�ល់្របាកប់ំរងុកតព�កិច�េល្របាកប់េ��  

និង្របាកសំុ់ខ�ីចងករេផ្សង  ៗ្រពមទងំកររយករណ៍ស�ីពី្របាកប់ំរងុេនះ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៥ 

ចុះៃថ�ទី២៥  ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករតម�ល់្របាកប់រំងុកតព�កិច�អប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ។ 

២៥. ធ៧-០៧-០២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៨  ស�ីពី រយៈេពលមលូដ� ន និងរយៈេពលែដល្រត�វតម�ល់ 

និងៃថ�រយករណ៍ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-០៧៥ ចុះៃថ�ទី២៥  ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករតម�ល់

្របាកប់ំរងុកតព�កិច�អប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ។ 

២៦. ធ៥-៩៥-៤៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៦ ែខមនិា ឆា� ១ំ៩៩៥  ស�ីពី ករេបកទូលយក�ុងករកំណតអ់្រតករ្របាក ់

ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៩-២១៣ ចុះៃថ�ទី០៩  ែខក��  ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករេបកទូលយក�ុងករ

កំណតអ់្រតករ្របាក ់។ 

២៧. ធ៧-០៦-០៧៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពី ករេ្រប្របាស់និងករករពរពត័ម៌ាន

ឥណទន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១១-១៤៥ ចុះៃថ�ទី២៤  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពី ករែចក

រែំលកពត័ម៌ានឥណទន ។ 

២៨. ធ៧-០៦-១០១ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករដកឲ់្យអនុវត�នូវេគាលករណ៍ែណនាំ

របស់្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១១-១៤៥ ចុះៃថ�ទី២៤  ែខឧសភា  

ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ។ 

២៩. ធ៧-០៦-១០២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករបេង�ត្រក�ម្របឹក្សោភបិាលៃន្របពន័�ែចក

រែំលកពត័ម៌ានឥណទន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១១-១៤៥ ចុះៃថ�ទី២៤  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០១១ ស�ីព ី

ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ។ 

v
vi



៣០. ធ៧-០៦-១០៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករបេង�តគណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងៃន 

្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១១-១៤៥ ចុះៃថ�ទី២៤  ែខឧសភា  

ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ។ 

៣១. ធ៧-០៦-១០៤ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២២ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៦ ស�ីពី ករបេង�ត្រក�ម្របតិបត�ិនិងេលខធិករ

ដ� នៃន្របពន័�ែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១១-១៤៥ ចុះៃថ�ទី២៤ ែខឧសភា  

ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពី ករែចករែំលកពត័ម៌ានឥណទន ។ 

៣២. ធ៧-០២-២០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២១ ែខតុល ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី នីតិវធិីជាបទដ� នស្រមាបក់រកំណត់

អត�ស�� ណៃនករសំអត្របាកេ់ន្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៨-០៨៩ 

ចុះៃថ�ទី៣០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

៣៣. ធ៧-០៣-០២ ស.រ.ណ.ន ចុះៃថ�ទី០៤ ែខតុល ឆា� ២ំ០០៣ ស�ីពី ្របតិបត�ិករសង្សយ័ និង េគាលនេយា

បាយស� ល់អតិថិជន ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០៨-០៨៩ ចុះៃថ�ទី៣០  ែខឧសភា  ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី 

ករ្របឆាងំករសំអត្របាកន់ិងហិរ��ប្បទនេភរវកម� ។ 

៣៤ ធ៩-៩៩-១០០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១០ ែខក��  ឆា� ១ំ៩៩៩ ស�ីពី ករ្រគប្់រគងអជីវកម�ត្ូបងថ� និងេលហធាតុ

មានតៃម� ជំនួសេដយ្របកស ធ៩-០៩-២៦២ ចុះៃថ�ទី២៩  ែខធ�ូ  ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�

្របកបអជីវកម�នាេំចញ-នាចូំល េលហធាតុ នងិត្ូបងថ�មានតៃម� ។ 

៣៥. ធ៥-០១-៦៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី៣០ ែខមនិា ឆា� ២ំ០០១ ស�ីពី ករដកឲ់្យេ្រប្របាស់មូលប្បទនប្រតគំរថូ�ី 

ជំនួសេដយ្របកស ធ៩-០៨-១៨៦ ចុះៃថ�ទី១០  ែខក��   ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពី មូលប្បទនប្រតស�ងដ់រ។ 

៣៦. ធ៩-៩៨-៣៩៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៥ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី ករ្រគប្់រគងករប�ូរ្របាកច់ំេពះអជីវករប�ូរ

្របាក ់ជំនួសេដយ្របកស ធ៩-០៩-២៣០ ចុះៃថ�ទី១៩  ែខតុល  ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករផ�ល់អជា� បណ័�  

ឬលិខិតអនុ�� តស្រមាបអ់ជីវកម�ប�ូរ្របាក។់ 

៣៧. ធ៥-០២-៥៩៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៧ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពី ករផា� ស់ប�ូរអ្រតករ្របាក់

េល្របាក់បេ�� មានកលកំណត់ជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ ជំនួសេដយ្របកស ធ៥-០៩-០១១ ចុះៃថ�ទី១៩ 

ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពី ករកំណត់អ្រតករ្របាក់េល្របាក់បេ�� មានកលកំណត់្របាក់បេ�� ទុនបំរុង

កតព�កិច� និង្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន ជារូបិយប័ណ� ដុល� រអេមរកិ។ 

៣៨. ធ៥-០៤-២០៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៩ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០៤ ស�ីពី េសហុ៊យអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� នធនាគារនងិ

ហិរ�� វត�ុ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧.០១៣.១២២ ចុះៃថ�ទី ៣០ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពី ករកំណត់

េសហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៣៩. ធ៧-០៩-០១២ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីពីេសហុ៊យអជា� បណ័� របស់្រគឹះស� ន

ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទលួ្របាកប់េ��  ជំនួសេដយ្របកស ធ៧.០១៣.១២២ ចុះៃថ�ទី ៣០ ែខឧសភា ឆា� ំ

២០១៣ ស�ីពី ករកំណតេ់សហុ៊យស្រមាប្់រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។ 

៤០. ធ៧-០០-៣៨ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០០ ស�ីពសីច្់របាកង់យ្រស�លរបស់ធនាគារ 

និង្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ជំនសួេដយ្របកស ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទី២៣ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ 

ស�ីពីអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព ។ 
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៤១. ធ៧-០២-១៨៧ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៣ ែខក��  ឆា� ២ំ០០២ ស�ីពី វេិសធនកម�េលសច្់របាកង់យ

្រស�លរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ជំនួសេដយ្របកស ធ៧-០១៥-៣៤៩ ចុះៃថ�ទ២ី៣ ែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពីអនុបាត្រកបខណ័� សន�នីយភាព ។ 

៤២. ធ៧-០៩-០២០ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២៦ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីព ី ករតម�ល់្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�

េល្របាកប់េ��  និង្របាកក់ម�រីបស់ធនាគារពណិជ� ជនំួសេដយ្របកស ធ៧-០១២-១៤០ ចុះៃថ�ទី១៣ 

ែខក��  ឆា� ២ំ០១២ ស�ីព្ីរបាកប់្រម�ងកតព�កិច� ៃន្របាកប់េ�� និង្របាកក់ម�រីបស់ធនាគារពណិជ� ។ 

៤៣. ធ៧-០៩-០១៣ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី២០ ែខមករ ឆា� ២ំ០០៩ ស�ីព ី ករផ�ល់ឥណទនវបិារបូនច៍ំេពះ

្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ែដលខ�ះសច្់របាកង់យ្រស�លបេណា� ះអសន� ជំនួសេដយ្របកស 

ធ៧-០១៥-១៥៣ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពី ករផ�ល់សន�នីយភាពចំេពះ្រគឹះស� នធនាគារ

និងហិរ�� វត�ុ ។  

៤៤. ធ៩-៩៨-៤១១ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី១៩ ែខសីហ ឆា� ១ំ៩៩៨ ស�ីពី ករេផ�រ្របាករ់បស់ធនាគារពណិជ� 

តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជំនួសេដយ្របកស ធ៥-០១៤-០៦៨ ចុះៃថ�ទ២ី៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៤ 

ស�ីពីករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុតមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

៤៥. ធ៥-0១១-០២៨៩ ស.ជ.ណ ចុះៃថ�ទី១៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១១ ស�ីពីករេស�សំុេផ�រ្របាកេ់ទេ្រក្របេទស 

តមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជំនួសេដយ្របកស ធ៥-០១៤-០៦៨ ចុះៃថ�ទ២ី៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៤ 

ស�ីពីករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុតមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

៤៦. ធ៥-០៧-១៨៦ ស.ជ.ណ ចុះៃថ�ទី០៤ ែខេមស ឆា� ២ំ០០៧ ស�ីពីែបបបទេផ�រ្របាកេ់ទេ្រក្របេទស 

ជំនួសេដយ្របកស ធ៥-០១៤-០៦៨  ចុះៃថ�ទ២ី៤  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១៤ ស�ីពីករេផ�រ្របាកេ់្រក

្របេទសរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុតមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  

៤៧. ធ៥-០៨-៥៦១ ស.ជ.ណ ចុះៃថ�ទី១១ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៨ ស�ីពកីៃ្រមេសវេផ�រ្របាកជ់ារបូិយបណ័� តម

រយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ជនំួសេដយ្របកស ធ៥-០១៤-០៦៨  ចុះៃថ�ទី២៤  ែខកុម�ៈ  ឆា� ២ំ០១៤ 

ស�ីពីករេផ�រ្របាកេ់្រក្របេទសរបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុតមរយៈធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

៤៨. ធ៧-០១០-០០១ ស.រ.ច.ណ.ន ចុះៃថ�ទី០៧ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០១០ ស�ីពីករកំណតច់ណំាតថ់ា� ក់

វនិិេយាគ ជំនួសេដយសរចរែណនា ំធ៧-០១៦-០០៣ ចុះៃថ�ទី១៦  ែខមថុិនា  ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីពី ករ

អនុវត�្របកសស�ីពីេដមទុនចុះប�� ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស� នធនាគារនិងហិរ�� វត�ុ ។  

៤៩. ធ៩-០១៣-១២៥ ្រប.ក ចុះៃថ�ទ០ី៦ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០១៣ ស�ីពីករដកឲ់្យេ្របវធិាននិងនីតិវធិី
សភាផាតទ់តជ់ាតិ ជំនួសេដយ្របកស ធ១៤-០១៦-១៣៥ ចុះៃថ�ទ១ី២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីករ

ដកឲ់្យេ្របវធិាននិងនីតិវធិសីភាផាតទ់តជ់ាតិ ។  

៥០. ធ៩-០១៥-០០៦ ្រប.ក ចុះៃថ�ទី០៩ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីពីករែកស្រម�លវធិាននិងនីតវិធិីសភាផាត់

ទតជ់ាត ិ ជំនួសេដយ្របកស ធ១៤-០១៦-១៣៥ ចុះៃថ�ទី១២ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៦ ស�ីករដកឲ់្យ

េ្របវធិាននិងនីតិវធិសីភាផាតទ់តជ់ាត ិ។ 
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ក្រមងច្បោប់និងបទប្ប�
�ត�ិអនុវត� ចំេព

ះ្រគឹះស
�នធនា

គា
រនិងហ

រិ�
�វត�ុ

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

ជាតិ    សសនា    ្រពះមហក្ស ្រត

ក្រមងច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិអនុវត�
ចំេពះ
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