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ទ្រព្យសកម្ម
ASSETS

1.11 1
សាចទ់្ាក់ និងកាសកនុងដៃ
Notes and coins 0 0 0 0

1.12 1
អតិរេកទ្ាក់បទ្មុ្ងកាតព្វកិចចរៅធនាគាេជាតិដនកម្ពុជា 
Reserves requirement with the NBC > minimum reserve requirement 0 0 0 0

1.13 1
ទ្ាក់បទ្មុ្ងកាតព្វកិចចជាទ្ាក់រេៀល រៅធនាគាេជាតិដនកម្ពុជា 
Reserves requirement with the NBC in KHR

1.14 0.7
ទ្ាក់បទ្មុ្ងកាតព្វកិចចជាទ្ាក់ៃុល្លា េអារម្េកិ រៅធនាគាេជាតិដនកម្ពុជា 
Reserves requirement with the NBC in USD

1.15 1
សម្តុលយទ្ាក់បរ ញ្ ើរៅធនាគាេជាតិដនកម្ពុជា រលើកលលងគណនីរូទាត ់និងគណនីទ្ាកធ់ានារលើរៃើម្រុន
Amounts deposited at the NBC excluding settlement account and capital guarantee account 0 0 0 0

1.16 1
មូ្លបទ្តអាចជួញៃូេាន (និង ទ្បរេរមូ្លបទ្តរសេងររៀត) រចញសាយរោយធនាគាេជាតិដនកម្ពុជា
NCDs (and any other securities) issued by the NBC 0 0 0 0

1.17 1

តដម្ារីសាេដនមូ្លបទ្តបំណុលអាចជួញៃូេានម្និជាបក់ាតព្វកិចចេបស់ ឬធានារោយ សាា ប័នអធិបរតយយ និងធនាគាេកណ្តា ល 
លៃលមានចំណ្តតថ់្នន ក ់AAA រៅ AA- និង ធនាគាេសទ្មាប់កាេរូទាតអ់នាេជាតិ មូ្លនិធិេូបិយវតាុអនាេជាតិ ធនាគាេកណ្តា លដនសហ
គម្នអឺ៍េ  ុប សហភាព្អឺេ  ុប និងធនាគាេអេវិឌ្ឍន៍ លៃលមានចំណ្តតថ់្នន ក ់AAA
Market value of unencumbered marketable debt securities on or guaranteed by sovereigns and central banks, 
with rating comprised between AAA and AA- included BIS, IMF, ECB, EU, and MDBs when rated AAA

0 0 0 0

សេុប ១ = សលបូក (១.១១ ៃល់ ១.១៧)
Total 1 = Σ (1.11 ; 1.17) 0 0 0 0

ឧបសម្ព ័ន្ធ ១

Annex 1

អត្រាប្ត រូក្ន ុង ១ ដលុ្លា រអាមេរកិ្ (Exchange rate 1 USD) =                    KHR

ទ្រព្យសកម្មសនទនីយលៃលមាន
គុណភាព្ខ្ពស់

 HQLA

េាយកាេណ៍ទ្បចលំខ្ សាីពី្ អនុាតទ្កបខ្ណ័ឌ សនទនីយភាព្
Monthly Report on Liquidity Coverage Ratio

រ ម្ ោះទ្គរោះសាា ន ៖
Name of the Institution :
កាលបេរិចេរ ៖
Reporting Date :

ចំនួន ររក ទ្ាក់ ម្និ ទាន ់ថ្ារង 
Non weighted amounts

ចំនួន ររក ទ្ាក់រទ្កាយ  ថ្ារង 
Weighted amounts សេុប

Total
គិតជាល្លនរេៀល (In million riels)



1.21 0.85

តដម្ារីសាេដនមូ្លបទ្តបំណុលអាចជួញៃូេានម្និជាបក់ាតព្វកិចចេបស់ ឬធានារោយ សាា ប័នអធិបរតយយ និងធនាគាេកណ្តា ល 
លៃលមានចំណ្តតថ់្នន ក ់A+ រៅ  A-
Market value of unencumbered marketable debt securities on or guaranteed by sovereigns and central banks, 
with rating between A+ and A- 0 0 0 0

1.22 0.85

តដម្ារីសាេដនមូ្លបទ្តបំណុលអាចជួញៃូេានម្និជាបក់ាតព្វកិចចេបស់ ឬធានារោយ សហទ្គាស/អងគភាព្សាធាេណៈ ធនាគាេ
អេវិឌ្ឍន៍ លៃលពំុ្ានបូកប ច្ូលរៅកនុង ១.១៧ លៃលមានចំណ្តតថ់្នន កខ់្ពស់ជាង  ឬ រសមើ A-
Market value of unencumbered marketable debt securities on or guaranteed by Public Sector Entities (PSEs) 
and MDBs not included in 1.17 with rating higher or equal to A- 0 0 0 0

1.23 0.85

មូ្លបទ្តបំណុលអាចជួញៃូេានម្និជាបក់ាតព្វកិចចលៃលអាចររលួយកាន (េមួ្ទាងំសលបទ្តពាណិជជកម្ម) និង Covered Bonds
 លៃលមានចំណ្តតថ់្នន កខ់្ពស់ជាង  ឬ រសមើ AA-
Unencumbered eligible debt securities (including commercial paper) and covered bonds, with rating higher or 
equal to AA-

1.24 0.75
មាស
Gold  for own account

0 0 0 0

សេុប ២ = អបបបេមា  ដន [OLA ; 40% (HQLA+OLA)]
Total 2 = Minimum [OLA ; 40% (HQLA+OLA)] 0 0 0 0

ទ្រព្យ សក ម្ម សេុប  

Total ASSETS 0 0 0 0

 

 
លំហូេរចញដនទ្ាក់បរ ញ្ ើរាយ (មិ្នគិតពី្រំហរំរកទ្ាក)់ និងទ្ាក់បរ ញ្ ើ េបស់សហទ្គាសខ្នន តតូចនិងម្ធយម្ (តិចជាង ឬ រសមើ   
១០០.០០០ ៃុល្លា េអារម្េកិ ឬ សម្មូ្ល)
Retail cash outflows (regardless of amount) and qualifying SME deposits (less than or equal to  USD 
100,000 or equivalent)  

2.11 0.05
ទ្ាក់បរ ញ្ ើមានសាិេភាព្
Stable deposits 0 0 0 0

2.12 0.15
ទ្ាក់បរ ញ្ ើម្និសូវមានសាិេភាព្ 
Less stable deposits

ទ្បេព្រុនៃុមិំ្នមានកាេធានា
Unsecured wholesale funding

2.21 0.25
ទ្ាក់បរ ញ្ ើទ្បតិបតាិកាេ (ទ្បេព្រុនម្និមានកាេធានាលៃលានពី្រសវាកម្មរូទាត ់ េការុក និង ទ្គបទ់្គងសាចទ់្ាក់)
 operational deposits (unsecured funding generated by clearing, custody and cash management activities) 0 0 0 0

2.22 0.4
ទ្ាក់បរ ញ្ ើម្និលម្នទ្បតិបតាិកាេ ពី្ទ្កុម្ហ ុនម្និលម្នហេិ ញ្ វតាុ លៃលម្និទ្តូវរាយកាេណ៍កនុង ២.១១ ៃល់ ២.១២
non operational deposits from non-financial corp.not qualifying for reporting in 2.11  to  2.12 0 0 0 0

2.23 0.4
ទ្ាក់បរ ញ្ ើម្និលម្នទ្បតិបតាិកាេ ពី្សាា ប័នអធិបរតយយ ធនាគាេកណ្តា ល និងសហទ្គាស/អងគភាព្សាធាេណៈ
 non operational deposits from sovereigns, central banks, and PSEs 0 0 0 0

លំហូេរចញ
 OUTFLOWS

ទ្រព្យសកម្មសនទនីយ
រសេងររៀត

OLA

NET CASH OUTFLOWS    =   expected cash outflows - expected cash inflows
លំហូេរចញសុរធដនសាចទ់្ាក់លៃលេពំ្រងរុក  =   លំហូេរចញដនសាចទ់្ាក់លៃលេពំ្រងរុក - លំហូេចូលដនសាចទ់្ាក់លៃលេពំ្រងរុក

លំហូេរចញដនសាចទ់្ាក់
CASH OUTFLOWS

សេុប ៣ = សេុប ១ + សេុប ២ 
Total 3 = Total 1 + Total 2



2.24 1
ទ្ាក់បរ ញ្ ើម្និលម្នទ្បតិបតាិកាេពី្ទ្គរោះសាា នធនាគាេនិងហេិ ញ្ វតាុ  (ៃូចមានលចងកនុងឧបសម្ពន័ធ ២)
non operational deposits from banks and financial institutions (as defined in Annex 2) 0 0 0 0

2.25 1
ទ្ាក់បរ ញ្ ើម្និលម្នទ្បតិបតាិកាេពី្នីតិបុគគលរសេងររៀត
 non operational deposits from all other legal entities 0 0 0 0

2.26 1
ទ្បេព្រុនៃំុម្និមានកាេធានារសេងររៀត េមួ្ទាងំមូ្លបទ្តបំណុល
any other unsecured wholesale funding including debt securities 0 0 0 0

ទ្បេព្រុនមានកាេធានា
Secured funding  

2.31 0
ទ្បតិបតាិកាេទ្បេព្រុន ធានារោយទ្រព្យសកម្មសនទនីយលៃលមានគុណភាព្ខ្ពស់
secured funding transactions backed by HQLA 0 0 0 0

2.32 0.15
ទ្បតិបតាិកាេទ្បេព្រុនធានារោយទ្រព្យសកម្មសនទនីយរសេងររៀត រទ្ៅពី្មាស
 secured funding transactions backed by OLA other than Gold 0 0 0 0

2.33 0.25
ទ្បតិបតាិកាេទ្បេព្រុនធានារោយមាស
secured funding transactions backed by Gold for own account

2.34 1
ទ្បតិបតាិកាេទ្បេព្រុនលៃលមានកាេធានារសេងររៀត
all other secured funding transactions 0 0 0 0

តទ្មូ្វកាេសនទនីយភាព្ទាករ់ងនរងទ្បតិបតាិកាេឧបកេណ៍និសេនទ និងទ្បតិបតាិកាេរសេងររៀត
Increased liquidity needs related to derivatives and other transactions  

2.41 1
ឧបកេណ៍និសេនទទ្តូវសង
derivative payables 0 0 0 0

2.42 1
លំហូេរចញពី្បលទ្ម្បទ្មួ្លតដម្ារីសាេដនទ្រព្យធានារលើឧបកេណ៍ និសេនទ     
outflows from market valuation changes of collateral for derivative transactions

2.43 1
លំហូេរចញដនសាចទ់្ាក់ពី្ទ្បតិបតាិកាេឧបកេណ៍និសេនទរសេងររៀត
 other derivative cash outflows 0 0 0 0

កិចចសនា
 Committed facilities  

សម្តុលយមិ្នទានរ់ទ្បើ ទ្ាស់ដនកិចចសនាឥណទាននិងសនទនីយភាព្
for the undrawn portion of committed credit and liquidity facilities  
ចំរពាោះអតិថិ្ជនរាយនិងសហទ្គាសខ្នន តតូចនិងម្ធយម្
to retails and SMEs  

2.51 0.05
កិចចសនាឥណទាន
credit facilities 0 0 0 0

2.52 0.05
កិចចសនាសនទនីយភាព្
liquidity facilities 0 0 0 0

ចំរពាោះទ្កុម្ហ ុនមិ្នលម្នហិេ ញ្ វតាុ  សាា ប័ន អធិបរតយយ  និង ធនាគាេកណ្តា ល
to non financial corporates, sovereigns and central banks  

2.53 0.1
កិចចសនាឥណទាន
 credit facilities 0 0 0 0

2.54 0.3
កិចចសនាសនទនីយភាព្
 liquidity facilities 0 0 0 0

លំហូេរចញដនសាចទ់្ាក់
CASH OUTFLOWS



ចំរពាោះទ្គរោះសាា នធនាគាេនិងហិេ ញ្ វតាុ   (ៃូចមានលចងកនុ ងឧបសម្ពន័ធ ២)
to banks and financial institutions (as defined in Annex 2)  

2.55 0.4
កិចចសនាឥណទាន
credit facilities 0 0 0 0

2.56 0.4
កិចចសនាសនទនីយភាព្
liquidity facilities 0 0 0 0

ទ្គរោះសាា នហិេ ញ្ វតាុ រសេងររៀត
to other financial institutions  

2.57 0.4
កិចចសនាឥណទាន
credit facilities 0 0 0 0

2.58 1
កិចចសនាសនទនីយភាព្
liquidity facilities 0 0 0 0

នីតិបុគគលរសេងររៀត
to other legal entities  

2.59 1
កិចចសនាឥណទាន
credit facilities 0 0 0 0

2.60 1
កិចចសនាសនទនីយភាព្
liquidity facilities 0 0 0 0

កាតព្វកិចច សាល់ រុន យថ្នភាព្រសេងៗ (មានកិចចសនានិងគាម នកិចចសនា)
Other contingent funding obligations (whether contractual or not)  

2.71 0.1
កិចចសនាសនទនីយភាព្និងឥណទានលៃលអាចបៃិរសធ ានរោយគាម នលកខខ្ណឌ
unconditional revocable credit and liquidity facilities' agreements 0 0 0 0

2.72 1
កាតព្វកិចច ទាករ់ងនរងហេិ ញ្ បបទានពាណិជជកម្ម (រាយកាេណ៍ចំនួនជាម្ធយម្ដនលំហូេរចញសុរធដនសាចទ់្ាក់ទ្បចលំខ្កនុងអំឡុង
រព្ល ១២លខ្ចុងរទ្កាយ )
trade finance related obligations (report average of monthly net outflows in last 12 month period) 0 0 0 0

2.73 0.5

កាេធានានិងលិខិ្តឥណទាន រទ្ៅពី្ កាតព្វកិចចទាក់រងនរងហេិ ញ្ បបទានពាណិជជកម្ម (រាយកាេណ៍ចំនួនជាម្ធយម្ដនលំហូេរចញ
សុរធដនសាចទ់្ាក់កនុងអំឡុងរព្ល ១២លខ្ចុងរទ្កាយ )
Guarantees and letters of credit other than trade finance related obligations (report average of monthly net 
outflows in last 12 month period) 0 0 0 0

2.81 1
លំហូេរចញដនសាចទ់្ាក់តាម្កាេសនារសេងររៀត
Other contractual outflows 0 0 0 0

សេុប ៤ = សលបូក (២.១១ ៃល់ ២.៨១)
Total 4 = Σ ( 2.11 ; 2.81) 0 0 0 0

 

សម្តុលយ Reverse Repo និងកម្ចីមូ្លបទ្តលៃលមានឥណទ្បតិទាន ៣០ដថ្ៃ
Outstanding Reverse repos and securities borrowing with remaining maturities within 30 days  

ទ្រព្យ បញ្ច លំៃលានររួល និងមិ្នទ្តូវានរទ្បើជាទ្រព្យបញ្ច ំរឡើងវញិ 
 where the collateral received is not re-hypothecated

លំហូេរចញដនសាចទ់្ាក់
CASH OUTFLOWS

លំហូេចូលដនសាចទ់្ាក់
CASH INFLOWS

លំហូេចូល
 INFLOWS



3.11 0
ធានារោយទ្រព្យសកម្មសនទនីយលៃលមានគុណភាព្ខ្ពស់
covered by HQLA 0 0 0 0

3.12 0.25
ធានារោយទ្រព្យសកម្មសនទនីយរសេងររៀត
covered by OLA

3.13 1
ធានារោយទ្រព្យសកម្មរសេងររៀត
covered by other assets 0 0 0 0

ទ្រព្យ បញ្ច  ំលៃលានររួល និងទ្តូវានរទ្បើជាទ្រព្យបញ្ច ំរឡើងវញិ 
where the collateral received is re-hypothecated  

3.14 0
ធានារោយទ្រព្យសកម្មសនទនីយលៃលមានគុណភាព្ខ្ពស់
covered by HQLA 0 0 0 0

3.15 0
ធានារោយទ្រព្យសកម្មសនទនីយរសេងររៀត
covered by OLA

3.16 0
ធានារោយទ្រព្យសកម្មរសេងររៀត
 covered by other assets 0 0 0 0

កិចចសនាមិ្នទានរ់ទ្បើ ទ្ាស់ ពី្ទ្គរោះសាា នធនាគាេនិងហិេ ញ្ វតាុ  ៃូចមានកំណតក់នុ ងឧបសម្ពន័ធ ២ 
Undrawn committed facilities from banks and financial institutions as defined in Annex 2

3.21 0
កិចចសនាពី្ទ្គរោះសាា នធនាគាេនិងហេិ ញ្ វតាុ លៃលម្និានរាយកាេណ៍កនុង ៣.២២
Committed facilities from banks and financial institutions other than those reported in 3.22

3.22 1
កិចចសនាសាល់រុនពី្ធនាគាេ រម្ 
 Committed fund facilities with parent bank

លំហូេចូលពី្កិចចសនារសេងៗ លៃលមានកាេធានា ឬមិ្នមានកាេធានា កនុ ងេយៈរព្ល ៣០ដថ្ៃ
Other contractual inflows, either secured or unsecured, within 30 days  

3.31 0.5
ពី្អតិថិ្ជនរាយ
from retail customers 0 0 0 0

3.32 0.5
ពី្សហទ្គាសខ្នន តតូចនិងម្ធយម្ 
 from SMEs 0 0 0 0

3.33 0.5
ពី្ទ្កុម្ហ ុនម្និលម្នហេិ ញ្ វតាុ 
 from non financial corporates 0 0 0 0

3.34 1
ពី្ធនាគាេកណ្តា ល
 from central banks 0 0 0 0

3.35 1
ពី្ទ្គរោះសាា នធនាគាេនិងហេិ ញ្ វតាុ  ៃូចមានលចងកនុងឧបសម្ពន័ធ ២ 
 from banks and financial institutions as defined in Annex 2 0 0 0 0

3.36 0.5
ពី្ទ្គរោះសាា នហេិ ញ្ វតាុរសេងររៀត  ៃូចមានលចងកនុងឧបសម្ពន័ធ ២  
 from other financial institutions as defined in Annex 2 0 0 0 0

3.37 0.5
ពី្នីតិបុគគលរសេងររៀត 
 from other legal entities 0 0 0 0

3.38 0.5
ពី្សាា ប័នអធិបរតយយ
 from sovereigns 0 0 0 0

3.39 1
ទ្ាក់បរ ញ្ ើរៅទ្គរោះសាា នធនាគាេនិងហេិ ញ្ វតាុ  ៃូចមានលចងកនុងឧបសម្ពន័ធ ២ 
 deposits with banks and financial institutions as defined in Annex 2 0 0 0 0

លំហូេចូលដនសាចទ់្ាក់
CASH INFLOWS



លំហូេចូលដនសាចទ់្ាក់ពី្ឧបកេណ៍និសេនទ
derivative cash inflows  

3.50 1
លំហូេចូលសុរទដនសាចទ់្ាក់ពី្ឧបកេណ៍និសេនទតាម្កិចចសនាេយៈរព្ល ៣០ដថ្ៃ
 net contractual derivative cash inflows within 30 days 0 0 0 0

3.60 1
លំហូេចូលដនសាចទ់្ាក់ពី្កិចចសនាមូ្លបទ្តរសេងររៀតកនុ ងេយៈរព្ល ៣០ដថ្ៃ
Contractual inflows from other securities maturing within 30 days 0 0 0 0

3.70 0
លំហូេចូលដនសាចទ់្ាក់ពី្កិចចសនារសេងររៀតកនុ ងេយៈរព្ល ៣០ដថ្ៃ 
Any other contractual inflows due in the next 30 days 0 0 0 0
សេុប ៥ = សលបូក (៣.១១ ៃល់ ៣.៧០) 
Total 5 = Σ ( 3.11 ;  3.70) 0 0 0 0

 
0 0 0 0

 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

អនកទ្តួតពិ្និតយ
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អគគនាយក
General Manager/CEO
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អនករធវើតារាង
Prepared by

អនុាតទ្កបខ្ណ័ឌ សនទនីយភាព្
LIQUIDITY COVERAGE RATIO

លំហូេចូលដនសាចទ់្ាក់
CASH INFLOWS

លំហូេរចញសុរធដនសាចទ់្ាក់
TOTAL NET CASH OUTFLOWS

សេុប ៦ = សេុប ៤ - អបបបេមាដន (សេុប ៥ ឬ ៧៥% ដន  សេុប  ៤) 
Total 6 = Total 4 - Min (Total 5 ; 75% Total 4)

អនុាត ទ្កបខ្ ័ណឌ  សនទនីយភាព្  = សេុប ៣ / សេុប ៦ 
LCR= Total 3/Total 6
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ឧបសម្ពន័្ធ ២ 

សេចក្តពីន្យលក់្នងុការបសំពញគំររូបាយការណ៍អន្ុបាតក្ក្បខណ័ឌ េន្ទន្យីភាព 
 

 ភាពខ្វះចន ល្ ះនន្ការគ្របគ់្រងហាន្ភិយ័សន្ទន្ីយភាព រជឺាផ្នែកម្យួនន្វបិត្តិហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលបាន្នកើត្ន ើង
កែុងឆ្ែ ាំ២០០៨ ។ នហតុ្នន្ះ រណៈកម្មា ធិការទីគ្កុងបាផ្សលសតីពីការគ្ត្ួត្ពិន្ិត្យធ្គារបាន្នរៀបចាំបទដ្ឋា ន្
សន្ទន្ីយភាពថ្ាី កែុងន្ះរមួ្ម្មន្ទាំងអនុ្បាត្គ្កបខ្ណ័ឌ សន្ទន្ីយភាពនងផ្ែរ ។ បទដ្ឋា ន្សន្ទន្ីយភាពថ្ាីនន្ះ គ្ត្ូវ
បាន្បនងកើត្ន ើងនែើម្បពីគ្ងឹងគ្កបខ្ណ័ឌ សន្ទន្ីយភាពរបស់គ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារ ន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលទទួលគ្បាកប់នញ្ញ ើ 
ជាពិនសសបនងកើន្ភាពធន្ន់ៅន្ឹងហាន្ភិយ័សន្ទន្ីយភាពកែុងអាំ ុងនពលម្មន្វបិត្ត ិ ។ ផ្នែកនលើបទដ្ឋា ន្ខាងនលើនន្ះ
អនុ្បាត្គ្កបខ្ណ័ឌ សន្ទន្ីយភាព រឺជានលនធៀបរវាងគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលអាចទទួលយកបាន្របស់គ្រឹះស្ថថ ន្
ន្ីម្យួៗ ន្ឹងលាំហូរនចញសុទធផ្ែលរ ាំពឹងទុកកែុងស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ឹងរយៈនពល៣០នថ្ៃ ។ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវរកាទុក
ជាន្ិចចកាលនូ្វគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្រុណភាពខ្ពស់ សគ្ម្មបទូ់ទត្ល់ាំហូរនចញសុទធផ្ែលរ ាំពឹងទុក នទះបី
សថិត្នៅកែុងអាំ ុងនពលផ្ែលម្មន្វបិត្តិកន៏ដ្ឋយ ។ កែុងបរបិទនន្ះ៖ 

- គ្ទពយសកម្ាផ្ែលម្មន្នៅគ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ងិហិរញ្ញ វត្ថុ ែូចម្មន្កាំណត្ក់ែុងជាំពូកទ១ី ម្និ្គ្ត្ូវបាន្ចាត្់
ទុកជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទនី្យនទកែុងអាំ ុងនពលម្មន្វបិត្តិ នដ្ឋយស្ថរគ្រះឹស្ថថ ន្ទាំងន្ះអាចជួបបញ្ហា
លាំបាកផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ន្ិងម្និ្ម្មន្លទធភាពទូទត្ស់ងវញិបាន្  

- លាំហូរនចញផ្ែលនកើត្ន ើងពីខ្ទងគ់្ទពយអកម្ារបស់គ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុននេងនទៀត្ គ្ត្ូវចាត្ទុ់ក 
ជាលាំហូរនចញ១០០% នដ្ឋយស្ថរបញ្ហា លាំបាកផ្នែកហិរញ្ញ វត្ថុ ន្ិងត្គ្ម្ូវការសន្ទន្យីភាពជាបន្តប ទ្ ប់
របស់ពួកនរ 

- លាំហូរនចញននេងៗនទៀត្គ្ត្ូវរណ្ នដ្ឋយថ្លឹងតាម្ស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ឹងនន្ខ្ទងន់្មី្យួៗ ផ្នែកនលើគ្បនភទនន្
សម្ភារ ី

- លាំហូរចូលអាចកាត្ប់ន្ថយលាំហូរនចញសុទធបាន្ម្យួចាំន្នួ្ កែុងករណីផ្ែល (១) ជាលាំហូរចូលផ្ែលអាច
នជឿជាកប់ាន្ ម្និ្គ្គាន្ផ់្ត្ជាលាំហូរចូលផ្ែលអាចម្មន្ន្ះនទ ន្ិង (២) លាំហូរចូលនន្ះគ្ត្ូវបាន្កាំណត្់
គ្ត្ឹម្ ៧៥% នន្លាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាកផ់្ែលរ ាំពឹងទុក ។ 
 

ជំពូក្ទី ១   
ន្ិយមន្យ័  

 

 កែុងការអនុ្វត្តគ្បកាសនន្ះ ន្យិម្ន្យ័ម្យួចាំន្ួន្គ្ត្ូវបាន្កាំណត្ែូ់ចខាងនគ្កាម្ ៖ 
 

គ្រះឹស្ថថ ន្ធ្គារន្ងិហិរញ្ញ វត្ថុ ៖ សាំនៅែល់គ្រឹះស្ថថ ន្ហិរញ្ញ វត្ថុផ្ែលទទួលអាជាា បណណ  ឬ វញិ្ហញ បន្បគ្ត្ចុះបញ្ជ ីពី
ធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា ន្ិងគ្រឹះស្ថថ ន្គ្សនែៀងគាែ ផ្ែលទទលួបាន្អាជាា បណណ  ឬលិខ្ិត្អនុ្ញ្ហញ ត្ពីអាជាា ធរបញ្ញត្តកិម្ា 
ឬនដ្ឋយអាជាា ធរគ្ត្ួត្ពិន្ិត្យធ្គារនៅបរនទស។ 
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គ្រះឹស្ថថ ន្ហិរញ្ញ វត្ថុននេងនទៀត្ ៖ សាំនៅែល់គ្រឹះស្ថថ ន្ នគ្ៅពីគ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ រមួ្ម្មន្ គ្កុម្ហ ុន្ធា្ 
រ៉ា បរ់ង ម្ូលន្ធិិនស្ថធន្ន្ិវត្តន្ ៍ន្ិងគ្កុម្ហ ុន្ម្ូលបគ្ត្ ជានែើម្ ។ 

គ្ទពយសកម្ាម្និ្ជាបក់ាត្ពវកចិច ៖ សាំនៅែល់គ្ទពយសកម្ាម្និ្ជាបក់ាត្ពវកិចចនលូវចាប ់ បទបបញ្ញត្តិ កិចចសន្ា ឬ
កាត្ពវកិចចននេងនទៀត្ ផ្ែលអាចឲ្យគ្រឹះស្ថថ ន្ម្មន្លទធភាពជាំរះបញ្ជ ី លក ់ននទរ ឬចាត្ផ់្ចងបាន្ ។ 

ចាំណាត្ថ់្នែ កឥ់ណទន្ (Credit Rating)  ៖ សាំនៅែល់ចាំណាត្ថ់្នែ កវ់ាយត្នម្លនដ្ឋយភាែ កង់ារនតល់ចាំណាត្ថ់្នែ ក ់
ផ្ែលទទួលស្ថា ល់នដ្ឋយធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា ។ 

សហគ្គាសខាែ ត្តូ្ចន្ងិម្ធយម្ ៖ សាំនៅែល់សហគ្គាសផ្ែលកាំណត្ន់ដ្ឋយគ្កសួងឧសាហកម្ាន្ិងសិបបកម្ា ។ 
គ្បភពទុន្ែុាំ ៖ សាំនៅែល់គ្ទពយអកម្ា ន្ិងកាត្ពវកិចចទូនៅចាំន ះន្ីត្ិបរុាល ផ្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ិទន្ត្ចិជាង ឬ 
នសាើ ៣០នថ្ៃ  ឬម្ូលន្ិធិទាំងឡាយណាផ្ែលអាចន្ឹងគ្ត្ូវទូទត្ក់ែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ ។ 

គ្បភពទុន្ែុាំផ្ែលម្និ្ម្មន្ការធា្ ៖  សាំនៅែល់គ្ទពយអកម្ា ឬ កាត្ពវកិចចទូនៅផ្ែលម្និ្ម្មន្ការធា្ នដ្ឋយគ្ទពយ 
សកម្ាជាកល់ាក ់។ 

គ្បភពទុន្ផ្ែលម្មន្ការធា  ្ ៖ សាំនៅែល់គ្ទពយអកម្ា ឬ កាត្ពវកិចចទូនៅផ្ែលម្មន្ការធា្ នដ្ឋយគ្ទពយសកម្ា
ជាកល់ាក ់។ 

កចិចសន្ាឥណទន្ន្ងិសន្ទន្យីភាព ៖ សាំនៅែល់កាត្ពវកិចចនតល់ទុន្នៅអ្រត្តាម្ការសន្ា  នៅឲ្យសម្ភារី
ខ្ចីែុាំ ឬ រយ ។ កែុងការរណ្អនុ្បាត្គ្កបខ្ណ័ឌ សន្ទន្ីយភាព កចិចសន្ានន្ះរិត្បញ្ចូ លផ្ត្កាត្ពវកិចចផ្ែលម្និ្
អាចបែិនសធបាន្ ឬអាចបែនិសធបាន្នដ្ឋយម្មន្លកខខ្ណឌ  ។ 

កចិចសន្ាសន្ទន្យីភាព (Liquidity facility) ៖ សាំនៅែល់កាត្ពវកិចចនតល់ទុន្នៅអ្រត្តាម្ការសន្ា ផ្ែលអាច
នគ្បើគ្បាស់ជាបុន្ហិរញ្ញបបទន្ែល់អត្ិថ្ិជន្ណាម្យួ កែុងស្ថថ ន្ភាពផ្ែលអត្ិថ្ិជន្ន្ះម្និ្អាច roll-over បាំណុល 
នៅនលើទីនារហិរញ្ញ វត្ថុបាន្ (ឧទហរណ៍៖ នលបគ្ត្ ណិជជកម្ា) ។ កិចចសន្ាឥណទន្ទុន្បងវលិសគ្ម្មប់
គ្កុម្ហ ុន្ស្ថជីវកម្ាម្និ្គ្ត្ូវបាន្ចាត្ទុ់កជាកិចចសន្ាសន្ទន្យីភាពនទ ប៉ាុផ្ន្តជាកិចចសន្ាឥណទន្ ។ 

កាត្ពវកចិចនតល់ទុន្យថ្នភាព ៖ សាំនៅែល់ការនតល់ទុន្នដ្ឋយម្មន្កិចចសន្ា ឬម្និ្ម្មន្កិចចសន្ា ។ ការនតល់ទុន្
ម្និ្ម្មន្កិចចសន្ា រឺជាការនតល់ទុន្កែុងស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ឹង្នពលអ្រត្  កព់ន័្ធន្ងឹនលិត្នល ឬនសវាកម្ា ឬ 
ការគាាំគ្ទនលិត្នល ឬនសវាកម្ាន្ះ ផ្ែលនធវើឲ្យតារងតុ្លយការម្មន្ការនកើន្ន ើងនដ្ឋយម្និ្ម្មន្ការនគ្គាងទុក ។ 
ការខ្កខាន្កែុងការនតល់ទុន្ទាំងន្ះនៅតាម្ការរ ាំពឹងទុករបស់អត្ិថ្ជិន្ អាចនធវើឲ្យគ្រឹះស្ថថ ន្គ្បឈម្ន្ងឹហាន្ភិយ័ 
នករ តិ៍ន ា្ ះធៃន្ធ់ៃរ ។ 

ហិរញ្ញបបទន្ ណិជជកម្ា ៖ សាំនៅែល់កាត្ពវកិចច កព់ន័្ធន្ឹងសកម្ាភាព ណិជជកម្ា ផ្ែលនកើត្នចញពីការែឹក 
ជញ្ជូ ន្ទាំន្ិញ ឬការនតល់នសវាកម្ា ែូចជា លិខ្ិត្ឥណទន្ Documentary and Clean Collection បណណ ្ាំចូល 
(Import Bills) បណណ ្ាំនចញ (Export Bills) ន្ិងការធា្ កព់ន័្ធនដ្ឋយផ្ទទ ល់ន្ឹងកាត្ពវកិចចហិរញ្ញបបទន្
 ណិជជកម្ា ។ 
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លាំហូរចូលតាម្កចិចសន្ាននេងនទៀត្ ទាំងម្មន្ការធា្ ឬម្និ្ម្មន្ការធា្កែុងរយៈនពល៣០នថ្ៃ ៖ នៅនពលរិត្ 
អាំពីការទូទត្ឥ់ណទន្ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវបញ្ចូ លផ្ត្លាំហូរចូលពីឥណទន្សតងដ់្ឋរ ។ សគ្ម្មបឧ់បករណ៍ឥណទន្
អាចនគ្បើគ្បាស់ន ើងវញិ (Revolving Credit Facilities) គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវសន្ាត្ថ្នផ្នែកខ្លះនន្ឥណទន្ន្ះ ន្ងឹគ្ត្ូវ
នគ្បើគ្បាស់បន្ត ម្មន្ន្យ័ថ្នសម្តុ្លយែកស់ល់ន្ងឹគ្ត្ូវថ្លឹង ។ លាំហូរចូលនន្ឥណទន្ ផ្ែលម្និ្ម្មន្ឥណគ្បត្ិទន្
ចាស់លាស់ម្និ្គ្ត្ូវរិត្បញ្ចូលនទ ម្មន្ន្យ័ថ្នគ្ត្ូវយកម្ករិត្បញ្ចូ លផ្ត្លាំហូរចូលតាម្ការសន្ាកែុងអាំ ុងនពល
៣០នថ្ៃប៉ាុនណាណ ះ ។ 
 

ជំពូក្ទី ២  
 ការបំសពញគំររូបាយការណ៍អន្បុាតក្ក្បខណ័ឌ េន្ទន្ីយភាព 

 

 ឯកតាគ្ត្ូវរយការណ៍ រតិ្ជា “លាន្នរៀល” ។ 
 

១- គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្យីផ្ែលអាចទទលួយកបាន្ 
 គ្បាកប់នញ្ញ ើនៅ ឬការឲ្យខ្ចីនៅ “គ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ងិហិរញ្ញ វត្ថុ” ែូចម្មន្កាំណត្ក់ែុងជាំពូកទី១ ខាងនលើ ម្និ្គ្ត្ូវ 
បាន្ចាត្ទុ់កជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលអាចទទួលយកបាន្នទ ។  គ្បការនន្ះ រឺនែើម្បកីាត្ប់ន្ថយហាន្ភិយ័ 
សន្ទន្ីយភាព បណាត លម្កពកីងវះសន្ទន្ីយភាពនៅគ្រះឹស្ថថ ន្ម្យួ ផ្ែលអាចរលដ្ឋលែល់គ្រឹះស្ថថ ន្ននេងនទៀត្ 
ន្ិងនែើម្បឆីលុះបញ្ហច ាំងពីហាន្ភិយ័ផ្ែលគ្រឹះស្ថថ ន្ននេងនទៀត្ម្និ្អាចទូទត្ស់ងបាំណុលបាន្កែុងស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ងឹ ។ 
 

ក. គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្យីផ្ែលម្មន្រុណភាពខ្ពស់ 

ខ្ទង ់១.១១ ៖ ស្ថចគ់្បាក ់ន្ិងកាសកែុងនែ  

ខ្ទង ់១.១២ ៖ អត្ិនរកគ្បាកប់គ្ម្ុងកាត្ពវកចិចនៅធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា  

ខ្ទង ់១.១៣ ៖ គ្បាកប់គ្ម្ុងកាត្ពវកិចច១០០% នៅធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា ជាគ្បាកន់រៀល ន្ិងគ្ត្ូវថ្លឹង ១០០% ។ 

ខ្ទង ់១.១៤ ៖  គ្បាកប់គ្ម្ុងកាត្ពវកិចច១០០% នៅធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា ជាគ្បាកែុ់លាល រអានម្រកិ ន្ងិគ្ត្ូវថ្លឹង 
៧០% នដ្ឋយស្ថរធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជាម្និ្ផ្ម្ន្ជាស្ថថ បន័្នបាះនាយគ្កដ្ឋសគ្បាកែុ់លាល រអានម្រកិ ។  

ខ្ទង ់១.១៥ ៖ ទឹកគ្បាកន់ន្រណន្ីចរន្ត ន្ិងរណន្ីគ្បាកប់នញ្ញ ើម្មន្កាលកាំណត្ន់ៅ ធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជានដ្ឋយម្និ្
រិត្ពីឥណគ្បត្ិទន្ ។ ខ្ទងន់ន្ះម្និ្របប់ញ្ចូ លទឹកគ្បាកក់ែុងរណន្ីទូទត្ ់ន្ិងរណន្ីគ្បាកធ់ា្នលើនែើម្ទុន្នទ ។ 

ខ្ទង ់ ១.១៦ ៖ ម្ូលបគ្ត្អាចជួញែូរបាន្ម្និ្ជាបក់ាត្ពវកិចច ន្ិងម្ូលបគ្ត្ននេងនទៀត្ម្និ្ជាបក់ាត្ពវកចិច ផ្ែល
នបាះនាយនដ្ឋយធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា ន្ិងឥណទន្នៅធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជាផ្ែលអាចនគ្បើគ្បាស់បាន្ភាល ម្កែុង
ស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ឹង ។  

ខ្ទង ់១.១៧  ៖  ត្នម្លទីនារនន្ម្ូលបគ្ត្បាំណុលអាចជួញែូរបាន្ម្និ្ជាបក់ាត្ពវកិចចរបស់ ឬធា្នដ្ឋយស្ថថ បន័្
អធិបនត្យយ ន្ិងធ្គារកណាត ល ផ្ែលម្មន្ចាំណាត្ថ់្នែ ក ់AAA នៅ AA- ន្ិងធ្គារសគ្ម្មបក់ារទូទត្អ់ន្តរជាត្ ិ
ម្ូលន្ិធរិបូិយវត្ថុអន្តរជាត្ិ ធ្គារកណាត លនន្សហរម្ន្អ៍ឺរ ៉ាបុ សហភាពអឺរ ៉ាបុ ន្ងិធ្គារអភវិឌ្ឍន្ ៍ ផ្ែលម្មន្
ចាំណាត្ថ់្នែ ក ់AAA ។ 
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ខ្. គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្យីននេងនទៀត្  

ខ្ទង ់១.២១ ៖ ត្នម្លទីនារនន្ម្ូលបគ្ត្បាំណុលអាចជួញែូរបាន្ម្និ្ជាបក់ាត្ពវកិចចរបស់ ឬធា្នដ្ឋយស្ថថ បន័្ 
អធិបនត្យយ ន្ិងធ្គារកណាត ល ផ្ែលម្មន្ចាំណាត្ថ់្នែ ក ់A+ នៅ A- ។ 

ខ្ទង ់ ១.២២ ៖ ត្នម្លទីនារនន្ម្ូលបគ្ត្បាំណុលអាចជួញែូរបាន្ម្និ្ជាបក់ាត្ពវកិចចរបស់ ឬធា្នដ្ឋយសហគ្គាស/
អងាភាពស្ថធារណៈ (PSEs) ធ្គារអភវិឌ្ឍន្ផ៍្ែលម្និ្របប់ញ្ចូ លកែុងខ្ទង ់ ១.១៧ ផ្ែលម្មន្ចាំណាត្ថ់្នែ ក់
ខ្ពស់ជាង ឬ នសាើ A- ។    

ខ្ទង ់ ១.២៣ ៖ ត្នម្លទនីារនន្ម្ូលបគ្ត្បាំណុលអាចជួញែូរបាន្ម្និ្ជាបក់ាត្ពវកចិចផ្ែលអាចទទួលយកបាន្ ន្ិង 
Covered Bonds ។ គ្ទពយសកម្ានន្ះគ្ត្ូវបាំនពញលកខខ្ណឌ ែូចខាងនគ្កាម្ ៖ 

- ម្និ្ផ្ម្ន្ជាម្ូលបគ្ត្បាំណុលស្ថជីវកម្ា ផ្ែលនបាះនាយនដ្ឋយគ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ ឬគ្កុម្ហ ុន្ 
សម្ពន័្ធញាត្ិ ន្ងិជាគ្ទពយសកម្ា plain vanilla ផ្ែលម្មន្ការវាយត្នម្លជានគ្សចផ្នែកនលើវធិីស្ថស្តសត 
សតងដ់្ឋរ (standard methods) ន្ិងម្និ្ផ្នែកនលើការយល់ន ើញផ្ទទ ល់ខ្លួន្ (private knowledge) ។ 

- ម្ិន្ផ្ម្ន្ជា covered bonds ផ្ែលនបាះនាយនដ្ឋយគ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ  ឬ គ្កុម្ហ ុន្ 
សម្ពន័្ធញាត្ ិ 

- គ្ទពយសកម្ាផ្ែលម្មន្ចាំណាត្ថ់្នែ កឥ់ណទន្យ៉ា ងត្ចិ AA-  
- គ្ត្ូវបាន្ជួញែូរកែុងទីនារ repo ន្ិង ទនីារស្ថចគ់្បាក ់ (cash market) ទូលាយន្ិងសកម្ា ផ្ែលម្មន្

លកខណៈគ្បម្ូលនតុ ាំទប (low concentration) ន្ិង 
- គ្ត្ូវម្មន្កាំណត្គ់្តាបញ្ហជ កថ់្នជាគ្បភពសន្ទន្ីយភាពផ្ែលអាចនជឿជាកប់ាន្នៅកែុងទនីារ នទះបសីថិត្កែុង

ស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ឹងកន៏ដ្ឋយ ។ 

ខ្ទង ់១.២៤ ៖ ម្មសែុាំ (Metal gold) ន្ិងវញិ្ហញ បន្បគ្ត្កាន្ក់ាបម់្មស នៅកែុងរណន្ីរបស់គ្រឹះស្ថថ ន្ ។ ខ្ទងន់ន្ះគ្ត្ូវ
ថ្លឹងគ្ត្ឹម្ផ្ត្ ៧៥% នដ្ឋយស្ថរផ្ត្បផ្គ្ម្បគ្ម្ួលនថ្លនន្គ្ទពយសកម្ានន្ះ ។ 
 

២. លាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាក ់

ក. លាំហូរនចញនន្គ្បាកប់នញ្ញ ើរយ 
 គ្បាកប់នញ្ញ ើរយសាំនៅែល់គ្បាកប់នញ្ញ ើរបស់របូវន្តបុរាល  ។ គ្បាកប់នញ្ញ ើរយផ្ែលនគ្បើសគ្ម្មបរ់ណ្អនុ្បាត្
គ្កបខ្ណ័ឌ សន្ទន្ីយភាពរមួ្ម្មន្ គ្បាកប់នញ្ញ ើសន្េាំ គ្បាកប់នញ្ញ ើអាចែកបាន្តាម្ត្គ្ម្ូវការ ន្ិងគ្បាកប់នញ្ញ ើម្មន្កាល
កាំណត្ផ់្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ទិន្ឬនសចកតីជូន្ែាំណឹងពីការែកគ្បាកក់ែុងអាំ ុងនពល៣០នថ្ៃ ។ គ្បភពទុន្ម្និ្ម្មន្
ការធា្ពីសហគ្គាសខាែ ត្តូ្ចន្ិងម្ធយម្ ែូចផ្ែលបាន្កាំណត្ន់្ិយម្ន្យ័កែុងជាំពូកទ១ីខាងនលើ អាចចាត្ទុ់កជា
គ្បនភទគ្បាកប់នញ្ញ ើរយ គ្បសិន្នបើ គ្បភពទុន្រមួ្សរបុផ្ែលទទួលបាន្ពីសហគ្គាសខាែ ត្តូ្ចន្ិងម្ធយម្ ម្មន្ចាំន្ួន្
ត្ិចជាង ឬ នសាើ ១០០.០០០ ែុលាល រអានម្រកិ  ឬសម្ម្ូល ។ ចាំផ្ណក គ្បភពទុន្ននេងនទៀត្ ផ្ែលម្និ្បាំនពញតាម្
លកខខ្ណឌ ខាងនលើនន្ះ គ្ត្ូវចាត្ទុ់កជាគ្បភពទុន្ែុាំម្និ្ម្មន្ការធា្ (ខ្ទង ់២.២១ ឬ ២.២២) ។ 
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គ្បាកប់នញ្ញ ើរយគ្ត្ូវបាន្ផ្បងផ្ចកជា “គ្បាកប់នញ្ញ ើម្មន្សថិរភាព“  ន្ិង “គ្បាកប់នញ្ញ ើម្និ្សូវម្មន្សថិរភាព” ផ្ែលម្មន្
អគ្តាលាំហូរនចញខុ្សៗគាែ  ។ 
 

ខ្ទង ់ ២.១១ ៖  “គ្បាកប់នញ្ញ ើម្មន្សថិរភាព“  រឺជាគ្បាកប់នញ្ញ ើទាំងឡាយណាផ្ែលធា្ទាំងគ្សុងនដ្ឋយរនគ្ម្មង
ធា្រ៉ា បរ់ងនលើគ្បាកប់នញ្ញ ើផ្ែលកែុងន្ះរមួ្ម្មន្ គ្បាកប់នញ្ញ ើែកតាម្ត្គ្ម្ូវការ គ្បាកប់នញ្ញ ើសន្េាំ ន្ិងគ្បាកប់នញ្ញ ើ
ម្មន្កាលកាំណត្ផ់្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ិទន្នៅសល់កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃប៉ាុនណាណ ះ ។ ខ្ទងន់ន្ះគ្ត្ូវថ្លងឹ ៥% ។ 
 

“ការធា្ទាំងគ្សុង” ម្មន្ន្យ័ថ្នទាំហាំគ្បាកប់នញ្ញ ើ ផ្ែលន្ឹងគ្ត្ូវទូទត្ស់ងគ្ត្ឹម្កគ្ម្តិ្អត្ិបរម្ម នដ្ឋយគ្បពន័្ធធា្
រ៉ា បរ់ងនលើគ្បាកប់នញ្ញ ើ ។ សគ្ម្មបទ់ាំហាំទឹកគ្បាកផ់្ែលនលើសពីកគ្ម្តិ្ទូទត្ស់ងអត្បិរម្ម នដ្ឋយគ្បពន័្ធធា្រ៉ា បរ់ង
នលើគ្បាកប់នញ្ញ ើ គ្ត្ូវចាត្ទុ់កជា “គ្បាកប់នញ្ញ ើម្និ្សូវម្មន្សថិរភាព” ។ 
 

ខ្ទង ់ ២.១២ ៖ គ្បាកប់នញ្ញ ើរយទាំងអស់ផ្ែលម្និ្បាំនពញលកខខ្ណឌ កែុងខ្ទង ់ ២.១១ ខាងនលើ គ្ត្ូវចាត្ទុ់កជា 
“គ្បាកប់នញ្ញ ើម្និ្សូវម្មន្សថិរភាព” នៅកែុងខ្ទងន់ន្ះ ។ គ្បាកប់នញ្ញ ើនន្ះជាគ្បាកប់នញ្ញ ើរយ រមួ្ម្មន្គ្បាកប់នញ្ញ ើែកតាម្
ត្គ្ម្ូវការ គ្បាកប់នញ្ញ ើសន្េាំ ន្ិងគ្បាកប់នញ្ញ ើម្មន្កាលកាំណត្ ់(ម្និ្រិត្ពីឥណគ្បត្ិទន្) ។ ខ្ទងន់ន្ះគ្ត្ូវថ្លឹង ១៥% ។ 
 

ខ្. គ្បភពទុន្ែុាំម្និ្ម្មន្ការធា្ 
 សគ្ម្មបក់ាររណ្អនុ្បាត្នន្ះ គ្បភពទុន្ែុាំម្និ្ម្មន្ការធា្ រឺជាគ្ទពយអកម្ា ន្ិងកាត្ពវកិចចទូនៅរបស់ 
ន្ីត្ិបុរាល ន្ិងម្និ្ម្មន្ការធា្ ។ គ្បភពទុន្ែុាំផ្ែលរិត្បញ្ចូ លកែុងការរណ្ ជាគ្បភពទុន្ផ្ែលអាចគ្ត្ូវបាន្ 
ែកនចញកែុងរយៈនពល ៣០នថ្ៃ ។ គ្បភពទុន្ែុាំននេងនទៀត្ផ្ែលអាចគ្ត្ូវបាន្ែកនចញកែុងរយៈនពលនលើសពី ៣០នថ្ៃ 
ម្និ្គ្ត្ូវរបប់ញ្ចូ លកែុងការរណ្នទ ម្មន្ន្យ័ថ្នអែកនតល់ទុន្ន្ឹងម្និ្ែកទុន្ន្ះគ្ត្ បន់ៅវញិ ម្ុន្កាលកាំណត្ ់
នន្កិចចសន្ា ។ គ្បភពទុន្ែុាំម្និ្ម្មន្ការធា្ រឺ គ្បាកប់នញ្ញ ើ រមួ្ទាំងគ្បភពទុន្ែុាំននេងនទៀត្ ែូចជា បណណ បាំណុល 
សញ្ហញ បណណ  ន្ិងម្ូលបគ្ត្បាំណុល ជានែើម្ ។  
 

 ការបងភ់ារលាភ ន្ិងការគ្បាកត់ាម្កិចចសន្ា គ្ត្ូវរយការណ៍ កែុងខ្ទង ់២.៨១ ។ 
 

ខ្ទង ់២.២១ ៖ គ្រឹះស្ថថ ន្ម្យួចាំន្ួន្ត្គ្ម្ូវឲ្យអត្ិថ្ិជន្ជាន្ីត្ិបុរាល (ហិរញ្ញ វត្ថុ ន្ិងម្និ្ផ្ម្ន្ហិរញ្ញ វត្ថុ) ដ្ឋកគ់្បាកប់នញ្ញ ើ
នែើម្បសីគ្ម្ួលែល់ការនគ្បើគ្បាស់គ្បពន័្ធទូទត្ ់ន្ងិផ្ទត្ទ់ត្ ់។ គ្បាកប់នញ្ញ ើផ្ែលអាចរយការណ៍កែុងខ្ទង ់២.២១ ជា
គ្បាកប់នញ្ញ ើផ្ែលនគ្បើគ្បាស់សគ្ម្មបរ់ល់ត្គ្ម្ូវការគ្បត្ិបត្តកិារ ែូចខាងនគ្កាម្ ៖ 

- គ្បត្ិបត្តិការទាំងន្ះនគ្បើគ្បាស់សគ្ម្មប ់ ការទូទត្ ់ រណន្ីរកាទុក (Custody) ន្ិង/ឬ ការគ្របគ់្រង
ស្ថចគ់្បាកស់គ្ម្មបអ់ត្ិថ្ិជន្ ។ គ្បាកប់នញ្ញ ើផ្ែលនកើត្នចញពីគ្បត្ិបត្តិការធ្គារទាំ្កទ់ាំន្ង  ន្ិងនកើត្ន ើង 
ពីគ្កុម្ហ ុន្ម្ូលបគ្ត្ ម្និ្ត្គ្ម្ូវឲ្យរយការណ៍កែុងខ្ទង ់២.២១  ប៉ាុផ្ន្ត គ្ត្ូវរយការណ៍កែុង ខ្ទង ់២.២២ ែល់ 
ខ្ទង ់២.២៦ ។ 

- គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវនតល់នសវាខាងនលើកែុង្ម្ជាត្ត្ិយភារីឯករជយតាម្ការត្គ្ម្ូវរបស់អត្ិថ្ជិន្ 
- នសវាកម្ានន្ះគ្ត្ូវបាន្នតល់នដ្ឋយគ្រឹះស្ថថ ន្គ្សបតាម្កិចចសន្ា 
- ការបញ្ចបក់ិចចសន្ាគ្ត្ូវជូន្ែាំណឹងជាម្នុ្ យ៉ា ងត្ិច ៣០នថ្ៃ ឬការបញ្ចបក់ចិចសន្ានន្ះអាចគ្បឈម្ន្ឹង 

នស្ថហ ុយចាំណាយ ន្ងិខាត្បងន់គ្ចើន្ 
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- គ្បាកប់នញ្ញ ើគ្ត្ូវដ្ឋកចូ់លកែុងរណន្ីផ្ែលម្មន្នគាលនៅចាស់លាស់ 
- គ្បាកប់នញ្ញ ើគ្ត្ូវផ្បងផ្ចកតាម្នលិត្នលនន្នសវាខាងនលើផ្ែលនតល់ឲ្យនដ្ឋយគ្រឹះស្ថថ ន្ ។ សម្តុ្លយគ្បាក់

បនញ្ញ ើផ្ែលនលើសពីត្គ្ម្ូវការនន្ការនគ្បើគ្បាស់នសវាខាងនលើ គ្ត្ូវរយការណ៍កែុងខ្ទង ់២.២២ ែល់ ២.២៦ ។ 
គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវម្មន្វធិីស្ថស្តសតចាស់លាស់កែុងការកាំណត្ស់ម្តុ្លយគ្បាកប់នញ្ញ ើផ្ែលនលើស នហើយសម្តុ្លយ
ផ្ែលនលើសន្ះ គ្ត្ូវែកនចញពីខ្ទង ់២.២១ ។ 

 

 ធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា អាចបែិនសធគ្បាកប់នញ្ញ ើផ្ែលគ្ត្ូវរយការណ៍កែុងខ្ទង ់២.២១ កែុងករណី ពិន្ិត្យន ើញ
ថ្នខ្ទងន់ន្ះម្មន្សម្តុ្លយធាំ ប៉ាផុ្ន្តគ្បម្ូលនតុ ាំនដ្ឋយចាំន្ួន្អត្ិថ្ជិន្ត្ិច (Concentration Risk) ។  
 

ខ្ទង ់២.២២ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្គ្បាកប់នញ្ញ ើែុាំម្និ្ផ្ម្ន្គ្បត្ិបត្តិការ ន្ិងម្និ្ម្មន្ការធា្ពីគ្រឹះស្ថថ ន្ម្និ្
ផ្ម្ន្ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ 

ខ្ទង ់ ២.២៣ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទកឹគ្បាកន់ន្គ្បាកប់នញ្ញ ើែុាំម្និ្ផ្ម្ន្គ្បត្ិបត្តិការ ន្ងិម្និ្ម្មន្ការធា្ពសី្ថថ បន័្
អធិបនត្យយ ធ្គារកណាត ល ន្ិងសហគ្គាស/អងាភាពស្ថធារណៈ ។ 

ខ្ទង ់ ២.២៤៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្គ្បាកប់នញ្ញ ើែុាំម្និ្ផ្ម្ន្គ្បត្ិបត្តិការ ន្ិងម្និ្ម្មន្ការធា្ពី “ គ្រឹះស្ថថ ន្ 
ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ ” ែូចកាំណត្ន់ៅកែុងជាំពូកទ១ី ខាងនលើ ។ 

ខ្ទង ់ ២.២៥៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្គ្បាកប់នញ្ញ ើែុាំម្និ្ផ្ម្ន្គ្បត្បិត្តិការ ន្ងិម្និ្ម្មន្ការធា្ពីន្ីត្បិុរាល
ននេងៗរមួ្ទាំង “គ្រឹះស្ថថ ន្ហិរញ្ញ វត្ថុននេងនទៀត្” ែូចកាំណត្ន់ៅកែុងជាំពូកទ១ី ខាងនលើ ។ 

ខ្ទង ់ ២.២៦៖ រយការណ៍ទាំហាំលាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាកព់ីគ្បភពទុន្ែុាំម្និ្ម្មន្ការធា្ននេងៗនទៀត្ ែូចជា 
បណណ បាំណុល សញ្ហញ បណណ  ន្ងិម្ូលបគ្ត្បាំណុលននេងនទៀត្ផ្ែលនបាះនាយ នដ្ឋយម្និ្រិត្ពីគ្បនភទនន្អែកកាន្ក់ាប ់។ 
 

រ. គ្បភពទុន្ម្មន្ការធា្ 
 សគ្ម្មបក់ាររណ្អនុ្បាត្នន្ះ គ្បភពទុន្ម្មន្ការធា្ រឺជាគ្ទពយអកម្ា ន្ងិកាត្ពវកិចចទូនៅ ផ្ែលម្មន្
គ្ទពយបញ្ហច ាំ ។ គ្រះឹស្ថថ ន្គ្ត្ូវរណ្ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្លាំហូរនចញតាម្រយៈគ្បត្ិបត្តិការ Repo, Collateral Swap 
ន្ិង Forward ជានែើម្ ។ 

ខ្ទង ់ ២.៣១ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយទុន្ម្មន្ការធា្ ផ្ែលែល់ឥណគ្បត្ិទន្កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ ន្ិង
ធា្នដ្ឋយគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្រុណភាពខ្ពស់ (ខ្ទង ់១.១១ ែល់ ១.១៧) ។ 

ខ្ទង ់២.៣២ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយទុន្ម្មន្ការធា្ ផ្ែលែល់ឥណគ្បត្ិទន្កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ ន្ិងធា្
នដ្ឋយគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ (ខ្ទង ់១.២១ ែល់ ១.២៣) ។ 

ខ្ទង ់២.៣៣ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយទុន្ម្មន្ការធា្ ផ្ែលែល់ឥណគ្បត្ិទន្កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ ន្ិងធា្
នដ្ឋយម្មស (ខ្ទង ់១.២៤) ។ 

ខ្ទង ់២.៣៤ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយទុន្ម្មន្ការធា្ ផ្ែលែល់ឥណគ្បត្ិទន្កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ ន្ិងធា្
នដ្ឋយគ្ទពយសកម្ាននេងនទៀត្នគ្ៅពីខ្ទង ់១.១១ ែល់ ១.២៤ ។ 
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 . ត្គ្ម្វូការសន្ទន្យីភាព កព់ន័្ធន្ងឹគ្បត្បិត្តកិារឧបករណ៍ន្សិេន្ទ ន្ងិគ្បត្បិត្តកិារននេងនទៀត្ 

ខ្ទង ់២.៤១ ៖ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវរណ្លាំហូរនចញ ន្ិងលាំហូរចូលនន្គ្បត្ិបត្តិការឧបករណ៍ន្ិសេន្ទតាម្កិចចសន្ាតាម្ 
វធិីស្ថស្តសត Mark-to-Market ឬការវាយត្នម្លទូនៅ ។ លាំហូរនចញ ន្ិងលាំហូរចូលនន្គ្បត្ិបត្តិការឧបករណ៍ន្ិសេន្ទ 
ផ្ែលគ្ត្ូវរយការណ៍នៅកែុងខ្ទង ់ ២.៤១ រមួ្ម្មន្បុពវលាភ (Premium) ន្ិង margin call ឬគ្បត្ិបត្តិការ 
គ្បហាកគ់្បផ្ហល  ការទូទត្ស់ាំណងជាគ្បាក ់(Possible monetary compensations) ការទូទត្ក់ារគ្បាក ់ន្ិង
គ្បាកន់ែើម្ ។ លាំហូរស្ថចគ់្បាកអ់ាចរណ្ផ្នែកនលើម្ូលដ្ឋា ន្កាត្ក់ង (net basis) នដ្ឋយសម្ភារ ី នៅនពល
ផ្ែលម្មន្ផ្ចងកែុងកិចចសន្ា ។ កិចចសន្ា Option គ្ត្ូវសន្ាត្ថ្នន្ឹងអនុ្វត្តនៅនពលផ្ែលម្មន្ចាំនណញ (in the 
money) ។  
 

គ្រឹះស្ថថ ន្អាចកាត្ក់ងរវាងលាំហូរនចញ ន្ិងលាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាក ់ ផ្ែលនកើត្ន ើងពឧីបករណ៍ន្ិសេន្ទនន្ការបតូរ
របូិយបណណ បរនទស (Foreign exchange derivative) នទះបីម្និ្ម្មន្ផ្ចងកែុងកិចចសន្ាកន៏ដ្ឋយ គ្បសិន្នបើ
គ្បត្ិបត្តិការន្ះ កព់ន័្ធន្ឹងការកាត្ក់ងគ្បាកន់ែើម្ទាំងគ្សុងកែុងនថ្ៃផ្ត្ម្យួ ។  
 

គ្រឹះស្ថថ ន្ម្និ្គ្ត្ូវរបប់ញ្ចូ លត្គ្ម្ូវការសន្ទន្ីយភាពទាំងឡាយណាផ្ែលនកើត្នចញពីការនកើន្ន ើងនន្ត្គ្ម្ូវការការ
ធា្បផ្ន្ថម្នដ្ឋយស្ថរបផ្គ្ម្បគ្ម្ួលនថ្លនលើទីនារ ឬនដ្ឋយស្ថរគ្ទពយធា្ធាល កន់ថ្ល ។ ត្គ្ម្ូវការសន្ទន្ីយភាព ទាំង 
នន្ះ ន្ឹងគ្ត្ូវរយការណ៍កែុងខ្ទង ់២.៤២ ។ 
 

នៅនពលទូទត្គ់្បត្ិបត្តិការឧបករណ៍ន្ិសេន្ទផ្ែលធា្នដ្ឋយគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្រុណភាពខ្ពស់ ន្ងិ
គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវរណ្លាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាក ់ នដ្ឋយកាត្ក់ងនូ្វលាំហូរចូល
គ្ទពយធា្ ឬស្ថចគ់្បាកន់នេងៗផ្ែលនកើត្នចញពីកាត្ពវកចិចតាម្ការសន្ា សគ្ម្មបស់្ថចគ់្បាក ់ឬគ្ទពយធា្ផ្ែល
នតល់ឲ្យនដ្ឋយសម្ភារ ីគ្បសិន្នបើ គ្រឹះស្ថថ ន្ម្មន្សិទធិនគ្បើគ្បាស់វត្ថុធា្ន្ះន ើងវញិ ។ ខ្ទងន់ន្ះគ្ត្ូវថ្លឹង ១០០% ។ 
 

ខ្ទង ់២.៤២ ៖ ខ្ទងន់ន្ះសគ្ម្មប ់ “លាំហូរនចញនន្គ្ទពយធា្នលើឧបករណ៍ន្ិសេន្ទ” នដ្ឋយស្ថរទីនារទម្ទរឲ្យម្មន្
គ្ទពយធា្សគ្ម្មបប់ផ្គ្ម្បគ្ម្ួលត្នម្លទីនារ (Mark-to-market) នន្ឧបករណ៍ន្ិសេន្ទ ន្ិងគ្បត្ិបត្តិការននេងនទៀត្ ។ 
គ្រឹះស្ថថ ន្អាចគ្បឈម្ន្ឹងហាន្ភិយ័សន្ទន្ីយភាព នៅនពលម្មន្បផ្គ្ម្បគ្ម្ួលត្នម្លគ្ទពយធា្ទាំងនន្ះ នៅនពលគ្រឹះស្ថថ ន្
ចុះកិចចសន្ាបញ្ហច ាំ នែើម្បកីារ រខ្លួន្ឯងនៅន្ឹងបផ្គ្ម្បគ្ម្ួលនន្ត្នម្លឧបករណ៍ន្ិសេន្ទនលើទីនារ ន្ិងគ្បត្ិបត្តិការ
ននេងនទៀត្ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវរយការណ៍ខ្ទងន់ន្ះនូ្វលាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាកផ់្ែលបណាត លម្កពបីផ្គ្ម្បគ្ម្ួលត្នម្លទនីារ
ទកទ់ងនៅន្ឹងគ្ទពយធា្ ។ ការរណ្គ្ត្ូវនធវើន ើង តាម្វធិីស្ថស្តសតនម្ើលនលើគ្បវត្តិនន្គ្បត្ិបត្តិការ (Look Back 
Approach) ។ ទាំហាំទឹកគ្បាកផ់្ែលគ្ត្ូវរយការណ៍  រជឺាលាំហូរសុទធនន្ត្នម្លវត្ថុធា្គ្បចាាំផ្ខ្ធាំជាងនរ (ត្នម្ល 
ដ្ឋចខ់ាត្) កែុងរយៈនពល ២៤ផ្ខ្ ចុងនគ្កាយ ។ លាំហូរសុទធនន្ត្នម្លវត្ថុធា្ (ត្នម្លដ្ឋចខ់ាត្) រឺជាត្នម្លកាត្ក់ងរវាង 
លាំហូរនចញន្ិងលាំហូរចូល  នទះបីជាលាំហូរនចញនិ្ងលាំហូរចូលទាំងន្ះម្មន្ផ្ចងនៅកែុងកិចចសន្ាផ្ែលអាច
កាត្ក់ងបាន្រចួនហើយកន៏ដ្ឋយ ។ 

 

ខ្ទង ់ ២.៤៣ ៖ រយការណ៍ពីត្គ្ម្ូវការសន្ទន្យីភាព កព់ន័្ធបផ្គ្ម្បគ្ម្លួត្នម្លទនីារនន្គ្ទពយធា្របស់ ឧបករណ៍ 
ន្ិសេន្ទ ឬគ្បត្ិបត្តិការននេងនទៀត្ កែុងករណីម្មន្ផ្ចងកែុងកិចចសន្ា ។ ការខាត្បងន់លើត្នម្លនន្គ្ទពយធា្ទាំងនន្ះ 
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គ្ត្ូវថ្លឹង ០% គ្បសិន្នបើគ្ទពយធា្ទាំងនន្ះជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្រុណភាពខ្ពស់ ន្ិងគ្ត្ូវថ្លឹង ២០% 
ចាំន ះគ្ទពយសកម្ាននេងនទៀត្ ។ ត្នម្លគ្ទពយធា្ផ្ែលនលើស ផ្ែលសម្ភារីអាចទម្ទរនៅវញិគ្ត្ូវ រយការណ៍
បផ្ន្ថម្កែុងខ្ទងន់ន្ះ ១០០% ។ 
 

ង. កិចចសន្ា (Committed Facilities) 
 កិចចសន្ាឥណទន្ ន្ងិកិចចសន្ាសន្ទន្ីយភាព សាំនៅែល់កិចចសន្ា ឬកាត្ពវកិចចកែុងការនតល់ទុន្ កែុងនពល 
អ្រត្ ែល់សម្ភារ ី (ែុាំ ឬរយ) ។ សគ្ម្មបក់ាររណ្អនុ្បាត្នន្ះ កចិចសន្ាទាំងនន្ះអាចបញ្ចូលបាន្ផ្ត្កែុង
ករណីជាកិចចសន្ាផ្ែលម្និ្អាចបែិនសធបាន្ ឬអាចបែនិសធបាន្នដ្ឋយម្មន្លកខខ្ណឌ  ។ ចាំផ្ណក  កិចចសន្ា 
ផ្ែលអាចបែិនសធបាន្នដ្ឋយគាា ន្លកខខ្ណឌ  គ្ត្ូវរយការណ៍កែុងខ្ទង ់ ២.៧១ ។ កិចចសន្ាសន្ទន្ីយភាពសាំនៅ
ែល់កិចចសន្ាផ្ែលម្និ្អាចបែិនសធបាន្នលើទឹកគ្បាកផ់្ែលម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់ សគ្ម្មបប់ាំនពញត្គ្ម្ូវការសន្ទន្ីយ
ភាពផ្ែលនកើត្ម្មន្ ែូចកាំណត្ក់ែុងជាំពូកទ១ី ។   

ខ្ទង ់ ២.៥១ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាឥណទន្ម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់ ផ្ែលនតល់ែល់អត្ិថ្ិជន្ជា
របូវន្តបុរាល ន្ិងអត្ិថ្ជិន្ជាសហគ្គាសខាែ ត្តូ្ចន្ិងម្ធយម្ ។ 

ខ្ទង ់២.៥២ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាសន្ទន្ីយភាពម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់  ផ្ែលនតល់ែល់អត្ិថ្ជិន្ជា
របូវន្តបុរាល ន្ិងអត្ិថ្ជិន្ជាសហគ្គាសខាែ ត្តូ្ចន្ិងម្ធយម្ ។ 

ខ្ទង ់ ២.៥៣ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាឥណទន្ម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់ ផ្ែលនតល់ែល់គ្កុម្ហ ុន្ម្និ្
ផ្ម្ន្ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្ថថ បន័្អធិបនត្យយ ន្ិងធ្គារកណាត ល ធ្គារអភវិឌ្ឍ ន្ិងសហគ្គាស/អងាភាពស្ថធារណៈ ។ 

ខ្ទង ់២.៥៤ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាសន្ទន្ីយភាពម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់ ផ្ែលនតល់ែល់គ្កុម្ហ ុន្ម្និ្
ផ្ម្ន្ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្ថថ បន័្អធិបនត្យយ ន្ិងធ្គារកណាត ល ធ្គារអភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ិងសហគ្គាស/អងាភាពស្ថធារណៈ ។ 

ខ្ទង ់ ២.៥៥ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាឥណទន្ម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់  ផ្ែលនតល់ែល់គ្រឹះស្ថថ ន្
ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ ែូចកាំណត្ក់ែុងជាំពូកទ១ី ។ 

ខ្ទង ់ ២.៥៦ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាសន្ទន្ីយភាពម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់  ផ្ែលនតល់ែល់គ្រឹះស្ថថ ន្
ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ ែូចកាំណត្ក់ែុងជាំពូកទ១ី ។ 

ខ្ទង ់ ២.៥៧ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទកឹគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាឥណទន្ម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់  ផ្ែលនតល់ែល់គ្រឹះស្ថថ ន្ 
ហិរញ្ញ វត្ថុននេងនទៀត្ ែូចកាំណត្ក់ែុងជាំពូកទ១ី ។ 

ខ្ទង ់ ២.៥៨ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាសន្ទន្ីយភាពម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់  ផ្ែលនតល់ែល់គ្រឹះស្ថថ ន្
ហិរញ្ញ វត្ថុននេងនទៀត្ ែូចកាំណត្ក់ែុងជាំពូកទ១ី ។ 

ខ្ទង ់២.៥៩ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាឥណទន្ម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់  ផ្ែលនតល់ែល់ន្តី្ិបុរាលននេង
នទៀត្ ន្ិងរយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្កាត្ពវកិចចនតល់ទុន្ននេងនទៀត្កែុងរយៈនពល ៣០នថ្ៃ ផ្ែលម្និ្បាន្រយការណ៍
នៅកែុងខ្ទងន់នេងនទៀត្ ។ 
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ខ្ទង ់២.៦០ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកក់ែុងកិចចសន្ាសន្ទន្ីយភាពម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់  ផ្ែលនតល់ែល់ន្ីត្បិុរាល
ននេងនទៀត្ ។ 
 

ច. បាំណុលយថ្នភាពននេងៗ  
 បាំណុលយថ្នភាពននេងៗ អាចជាបាំណុលជាបក់ិចចសន្ា ឬម្និ្ជាបក់ិចចសន្ា ។ នៅនពលផ្ែលរិត្ពទីាំហាំទឹក
គ្បាកន់ន្លាំហូរនចញផ្ែលអាចនកើត្ម្មន្ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវពចិារណានៅនលើនលប៉ាះ ល់ែល់នករ តិ៍ន ា្ ះកែុងករណីម្និ្
បាន្បាំនពញត្គ្ម្ូវការអត្ិថ្ជិន្របស់ខ្លួន្ ។ 

ខ្ទង ់ ២.៧១ ៖  រយការណ៍ទាំហាំទកឹគ្បាកន់ន្កិចចសន្ាអាចបែិនសធបាន្នដ្ឋយគាា ន្លកខខ្ណឌ   ផ្ែលគ្រឹះស្ថថ ន្
ម្មន្សិទធបិែិនសធការែកសម្តុ្លយផ្ែលម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់របស់អត្ិថ្ិជន្ ។ ខ្ទងន់ន្ះករ៏បប់ញ្ចូ លកិចចសន្ា ន្ិង
កាត្ពវកិចចផ្ែលម្មន្លកខខ្ណឌ កែុងការនតល់ទុន្ផ្ែលម្និ្បាន្រយការណ៍កែុងខ្ទង ់២.៧២ ន្ិង២.៧៣  ។ 

ខ្ទង ់ ២.៧២ ៖ សគ្ម្មបក់ាត្ពវកិចចទុន្យថ្នភាពផ្ែលជាកាត្ពវកិចចទកទ់ងន្ឹងហិរញ្ញបបទន្ ណិជជកម្ា ខ្ទងន់ន្ះ
គ្ត្ូវរយការណ៍ទឹកគ្បាកល់ាំហូរនចញសុទធគ្បចាាំផ្ខ្ជាម្ធយម្កែុងអាំ ុងនពល ១២ផ្ខ្ ចុងនគ្កាយ គ្បសិន្នបើលាំហូរ
នចញនន្ស្ថចគ់្បាកធ់ាំជាងលាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាក ់។ នទុយនៅវញិ គ្ត្ូវរយការណ៍ “សូន្យ” គ្បសិន្នបើលាំហូរចូល
នន្ស្ថចគ់្បាកធ់ាំជាងលាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាក ់  ។ ហិរញ្ញបបទន្ ណិជជកម្ា រមួ្ម្មន្កាត្ពវកិចចទកទ់ងផ្ទទ ល់ន្ឹង
 ណិជជកម្ា ែូចជា Trade Discount ន្ិង Trade Debt Assignment, Documentary ន្ិង Clean Collection, 
បណណ ្ាំចូល (Import Bills) បណណ ្ាំនចញ (Export Bills) ន្ិងការធា្ កព់ន័្ធន្ឹងកាត្ពវកិចចហិរញ្ញបបទន្
 ណិជជកម្ា ែូចជាការធា្នលើការែឹកជញ្ជូ ន្ ។ 

ខ្ទង ់ ២.៧៣ ៖ សគ្ម្មបក់ាត្ពវកិចចទុន្យថ្នភាពផ្ែលនកើត្ពីការធា្ ន្ិងលិខ្ិត្ឥណទន្នគ្ៅពីកាត្ពវកចិច 
ហិរញ្ញបបទន្ ណិជជកម្ា  ខ្ទងន់ន្ះគ្ត្ូវរយការណ៍ទកឹគ្បាកល់ាំហូរនចញសុទធគ្បចាាំផ្ខ្ជាម្ធយម្កែុងអាំ ុងនពល 
១២ផ្ខ្ ចុងនគ្កាយ គ្បសិន្នបើលាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាកធ់ាំជាងលាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាក ់ ។ នទុយនៅវញិ គ្ត្ូវ
រយការណ៍ “សូន្យ” គ្បសិន្នបើលាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកធ់ាំជាងលាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាក ់ ។  
 

ឆ. លាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាកត់ាម្កចិចសន្ាននេងនទៀត្ 
 

ខ្ទង ់២.៨១ ៖ រយការណ៍លាំហូរនចញនន្ស្ថចគ់្បាកត់ាម្កិចចសន្ា កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ ែូចជាលាំហូរនចញនន្
ស្ថចគ់្បាកន់ែើម្បទូីទត្ ់ Unsecured Collateral Borrowings   បាំណុលននេងៗ (Unsecured Debt 
Borrowing), Uncovered Short Position, ភារលាភ (Dividends)  ន្ិងការទូទត្ស់ងការគ្បាក ់(Contractual 
Interest Payments) ។ លាំហូរនចញផ្ែលទកទ់ងន្ឹងចាំណាយគ្បត្ិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថថ ន្ ម្និ្គ្ត្ូវបាន្រប ់
បញ្ចូលនៅកែុង ការរណ្អនុ្បាត្នន្ះនទ ។ 
  

៣. លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាក ់
 នៅនពលរណ្លាំហូរចូលនន្ស្ថច់គ្បាក់ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវរិត្ផ្ត្លាំហូរចូលគ្ទពយសកម្ាសតងដ់្ឋរែក់សល់ 
រមួ្ទាំង ការគ្បាកប់ងារផ្ែលគ្ត្ូវទូទត្ ់ នដ្ឋយម្និ្រ ាំពឹងថ្នម្មន្ការខ្កខាន្ទូទត្ស់ងកែុងរយៈនពល ៣០នថ្ៃ ។ ជា
នគាលការណ៍ លាំហូរចូលយថ្នភាព ម្និ្គ្ត្ូវបាន្របប់ញ្ចូលកែុងលាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកស់របុនទ ។ ការថ្លឹងលាំហូរ
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ចូលនន្ស្ថចគ់្បាក ់ គ្ត្ូវនយងនលើការសន្ាត្ ឬការរ ាំពឹងទុកនន្ការនតល់ឥណទន្របស់គ្រឹះស្ថថ ន្ ផ្នែកនលើគ្បនភទ
សម្ភារី ។ 
 

កគ្ម្តិ្កាំណត្ន់លើលាំហូរចូលសរបុនន្ស្ថចគ់្បាក ់៖   
 

លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកផ់្ែលរ ាំពឹងទុកគ្ត្ូវបាន្កាំណត្គ់្ត្មឹ្ ៧៥% (ចតិ្សិបគ្បាាំភាររយ) នន្លាំហូរនចញនន្ស្ថច់
គ្បាកផ់្ែលរ ាំពឹងទុក នែើម្បីនជៀសវាងការពឹងផ្នែកទាំងគ្សុងនលើលាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាក ់ កែុងការបាំនពញត្គ្ម្ូវការ
សន្ទន្ីយភាព ន្ិងនែើម្បធីា្បាន្នូ្វកគ្ម្តិ្អបបបរម្មនន្គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលអាចទទួលយកបាន្ ។ នន្ះ
ម្មន្ន្យ័ថ្ន គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវរកាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលអាចទទួលយកបាន្នសាើន្ឹង ២៥% (នម្ៃគ្បាាំភាររយ) នន្
លាំហូរនចញសរបុនន្ស្ថចគ់្បាកផ់្ែលរ ាំពឹងទុក ។ 
 

កគ្ម្តិ្កាំណត្ប់ផ្ន្ថម្ ៖ 
 

លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកផ់្ែលនកើត្នចញពីកិចចសន្ានតល់ទុន្នលូវការន្ិងម្និ្អាចបែិនសធបាន្ (formalized and 
irrevocable committed fund facilities) ជាម្យួទីស្ថែ កក់ារកណាត លរបស់ស្ថខា ឬ គ្កុម្ហ ុន្នម្របស់បុត្តសម្ពន័្ធ
ធ្គារបរនទស គ្ត្ូវបាន្កាំណត្គ់្ត្ឹម្ ៤០% (ផ្សសិបភាររយ) នន្លាំហូរនចញសរបុនន្ស្ថចគ់្បាកផ់្ែលរ ាំពឹងទុក 
នែើម្បីនជៀសវាងការពឹងផ្នែកខាល ាំងនៅនលើលាំហូរចូលពសីម្ភារីផ្ត្ម្យួ (សូម្នម្ើលខ្ទង ់៣.២២) ។ 
 

កចិចសន្ាឥណទន្ន្ងិសន្ទន្យីភាព ជាម្យួគ្រះឹស្ថថ ន្ែនទនទៀត្ ៖ 
 

កិចចសន្ាឥណទន្ន្ិងសន្ទន្ីយភាពម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់ជាម្យួគ្រឹះស្ថថ ន្ែនទនទៀត្ គ្ត្ូវបាន្ថ្លឹង ០% (សូន្យភារ
រយ) នន្លាំហូរចូល នលើកផ្លងផ្ត្ កចិចសន្ាចាំន ះស្ថខាន្ិងបុត្តសម្ពន័្ធរបស់ធ្គារបរនទស ផ្ែលបាន្អនុ្ញ្ហញ ត្
គ្សបតាម្លកខខ្ណឌ ែូចម្មន្ផ្ចងកែុងគ្បការ ១០ នន្គ្បកាសនន្ះ នគ្ ះថ្នកែុងស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ឹង គ្រឹះស្ថថ ន្អាចន្ឹង
ម្និ្ម្មន្លទធភាពនគ្បើគ្បាស់កិចចសន្ាទាំងន្ះនទ ។ 
 

ក- កចិចសន្ា Reverse-repo ន្ងិកម្ចមី្លូបគ្ត្ (Securities Borrowing)  
 

ខ្ទង ់៣.១១ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយនន្កិចចសន្ា Reverse-repo ន្ិងកម្ចមី្ូលបគ្ត្ ផ្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ទិន្កែុង
អាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ កែុងករណីវត្ថុធា្ជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្រុណភាពខ្ពស់ ន្ិងម្និ្គ្ត្ូវបាន្នគ្បើជា
គ្ទពយបញ្ហច ាំន ើងវញិ (not re-hypothecated) ។ គ្រះឹស្ថថ ន្គ្ត្ូវសន្ាត្ថ្ន កិចចសន្ានន្ះន្ឹងគ្ត្ូវបន្ត (Rolled 
over) ន ើងវញិ នហតុ្នន្ះន្ងឹគាា ន្លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកន់ទ (ថ្លងឹ ០%) ។ 

ខ្ទង ់ ៣.១២ ៖  រយការណ៍សម្តុ្លយនន្កិចចសន្ា Reverse-repo ន្ិងកម្ចមី្ូលបគ្ត្ ផ្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ទិន្
កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ កែុងករណីវត្ថុធា្ជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ ន្ិងម្និ្គ្ត្ូវបាន្នគ្បើជាគ្ទពយបញ្ហច ាំ
ន ើងវញិ ។ នដ្ឋយនយងនលើរុណភាពនន្គ្ទពយសកម្ាទាំងន្ះ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវសន្ាត្ថ្នកិចចសន្ានន្ះ ម្និ្អាចបន្ត
ន ើងវញិនទ  (ថ្លឹង ២៥%) ។ 

ខ្ទង ់ ៣.១៣ ៖  រយការណ៍សម្តុ្លយនន្កិចចសន្ា Reverse-repo ន្ិងកម្ចមី្ូលបគ្ត្ ផ្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ិទន្
កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ កែុងករណីវត្ថុធា្ជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយម្និ្ផ្ម្ន្ជា គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្
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រុណភាពខ្ពស់ ឬ គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ ន្ិងម្និ្គ្ត្ូវបាន្នគ្បើជាគ្ទពយបញ្ហច ាំន ើងវញិ ។ នដ្ឋយនយងនលើ
រុណភាពនន្គ្ទពយសកម្ាទាំងន្ះ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវសន្ាត្ថ្នកិចចសន្ានន្ះម្និ្អាចបន្តន ើងវញិនទ  (ថ្លឹង ១០០%) ។ 
ខ្ទង ់ ៣.១៤ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយនន្កិចចសន្ា Reverse-repo ន្ិងកម្ចមី្ូលបគ្ត្ ផ្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ិទន្
កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ កែុងករណីវត្ថុធា្ជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្រុណភាពខ្ពស់ ន្ិងគ្ត្ូវបាន្នគ្បើជា
គ្ទពយបញ្ហច ាំន ើងវញិ ។ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវសន្ាត្ថ្ន កិចចសន្ានន្ះអាចបន្តន ើងវញិ នែើម្បទូីទត្ ់short position  (ថ្លឹង 
០%) ។ 

ខ្ទង ់ ៣.១៥ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយនន្កិចចសន្ា Reverse-repo ន្ិងកម្ចមី្ូលបគ្ត្ ផ្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ិទន្
កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ កែុងករណីវត្ថុធា្ជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ ន្ិងគ្ត្ូវបាន្នគ្បើជាគ្ទពយបញ្ហច ាំន ើង
វញិ ។ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវសន្ាត្ថ្ន កិចចសន្ានន្ះអាចបន្តន ើងវញិ នែើម្បទូីទត្ ់short position  (ថ្លឹង ០%) ។ 

ខ្ទង ់ ៣.១៦ ៖ រយការណ៍សម្តុ្លយនន្កិចចសន្ា Reverse-repo ន្ិងកម្ចមី្ូលបគ្ត្ ផ្ែលម្មន្ឥណគ្បត្ិទន្
កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ កែុងករណីវត្ថុធា្ជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយម្និ្ផ្ម្ន្ជា គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្
រុណភាពខ្ពស់ ឬ គ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ ន្ិងគ្ត្ូវបាន្នគ្បើជាគ្ទពយបញ្ហច ាំន ើងវញិ ។ គ្រឹះស្ថថ ន្គ្ត្ូវសន្ាត្
ថ្ន កិចចសន្ានន្ះអាចបន្តន ើងវញិ នែើម្បទូីទត្ ់short position  (ថ្លងឹ ០%) ។ 
 

ខ្- កចិចសន្ាម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់ ពគី្រះឹស្ថថ ន្ននេងនទៀត្ 
 

ខ្ទង ់ ៣.២១ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្កិចចសន្ាឥណទន្ន្ងិសន្ទន្ីយភាពផ្ែលម្និ្ទន្ន់គ្បើគ្បាស់ ផ្ែល
គ្រឹះស្ថថ ន្ម្មន្ជាម្យួគ្រះឹស្ថថ ន្ននេងនទៀត្ ។ រួរកត្ស់ម្មា ល់ថ្ន ទគ្ម្ងរ់បាយការណ៍នន្ះម្មន្បាំណងឆលុះបញ្ហច ាំងពី
ស្ថថ ន្ភាពតាន្ត្ឹង ែូនចែះកិចចសន្ាផ្បបនន្ះគ្ត្ូវសន្ាត្ថ្នម្និ្អាចនគ្បើគ្បាស់បាន្ ន្ិងម្មន្អគ្តាថ្លឹងលាំហូរចូល ០% ។ 
ការសន្ាត្នន្ះរឺនែើម្ប ី (១) កាត្ប់ន្ថយការរលដ្ឋលនន្ហាន្ិភយ័សន្ទន្ីយភាព ពគី្រឹះស្ថថ ន្ម្យួ នៅគ្រឹះស្ថថ ន្
ននេងនទៀត្  ន្ិង (២) ឆលុះបញ្ហច ាំងពហីាន្ិភយ័ផ្ែលគ្រឹះស្ថថ ន្ននេងនទៀត្ម្និ្ម្មន្លទធភាពអនុ្វត្តតាម្កិចចសន្ា
ឥណទន្ន្ិងសន្ទន្ីយភាព ឬគ្រឹះស្ថថ ន្ន្ះសនគ្ម្ចចិត្តម្និ្អនុ្វត្តកិចចសន្ា នដ្ឋយទទួលយកហាន្ិភយ័រត្ិយុត្តិ 
ន្ិងហាន្ភិយ័នករ ិ៍តន ា្ ះ នែើម្បរីកាសន្ទន្ីយភាពរបស់ខ្លួន្ ។  

ខ្ទង ់ ៣.២២៖ ខ្ទងន់ន្ះរឺនគ្បើសគ្ម្មបផ់្ត្ស្ថខា ន្ងិបុត្តសម្ពន័្ធរបស់ធ្គារបរនទសផ្ែលទទួលបាន្អាជាា បណណ ពី
ធ្គារជាត្ិនន្កម្ពុជា ។ ខ្ទងន់ន្ះគ្ត្ូវរយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកទ់ាំងគ្សុងនន្កិចចសន្ានតល់ទុន្នលូវការន្ិងម្និ្អាច
បែិនសធបាន្ (formalized and irrevocable committed fund facilities) ជាម្យួទីស្ថែ កក់ារកណាត លរបស់ 
ស្ថខា ឬធ្គារនម្របស់បុត្តសម្ពន័្ធធ្គារបរនទស ផ្ែលបាន្អនុ្ញ្ហញ ត្គ្សបតាម្លកខខ្ណឌ ែូចម្មន្ផ្ចងកែុងគ្បការ 
១០ នន្គ្បកាសនន្ះ ។ ទាំហាំទឹកគ្បាកផ់្ែលគ្ត្ូវចាត្ទុ់កជាលាំហូរចូល គ្ត្ូវកាំណត្គ់្ត្ឹម្ ៤០% (ផ្សសិបភាររយ) នន្
លាំហូរនចញសរបុនន្ស្ថចគ់្បាកផ់្ែលរ ាំពឹងទុក ។ 
 

រ. លាំហូរចូលពកីចិចសន្ាននេងៗ ផ្ែលម្មន្ការធា្ ឬម្និ្ម្មន្ការធា្ 
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អគ្តានន្លាំហូរចូលគ្ត្ូវបាន្កាំណត្ន់ៅតាម្គ្បនភទនន្សម្ភារី ។ ឥណទយីគ្ត្ូវបាន្ចាត្ទុ់កថ្នបាំនពញបាន្នពញ
នលញតាម្កិចចសន្ាជាម្យួគ្រឹះស្ថថ ន្នៅនពលផ្ែល ឥណទយីន្ះម្និ្ម្មន្ការយឺត្យ៉ា វកែុងការទូទត្ស់ងទាំង
គ្បាកន់ែើម្ ន្ិងការគ្បាក ់។ 

ខ្ទង ់៣.៣១ ែល់ ៣.៣២ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទកឹគ្បាកន់ន្លាំហូរចូលតាម្ការសន្ាពអីត្ិថ្ិជន្ជារបូវន្តបុរាល ន្ងិ
អត្ិថ្ិជន្ជាសហគ្គាសខាែ ត្តូ្ចន្ិងម្ធយម្ ែូចបាន្កាំណត្ក់ែុងជាំពូកទ១ី ខាងនលើ ។ ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្ះរិត្ផ្ត្នៅ
នលើការទូទត្ទ់ាំងឡាយណា(របប់ញ្ចូ លទាំងការគ្បាកប់ងារផ្ែលគ្ត្ូវទូទត្)់ ផ្ែលទទួលបាន្ពីអត្ថិ្ិជន្ជារបូវន្ត
បុរាល ន្ិងអត្ិថ្ជិន្សហគ្គាសខាែ ត្តូ្ចន្ិងម្ធយម្ផ្ែលសថិត្កែុងកគ្ម្តិ្សតងដ់្ឋរ (ម្និ្ម្មន្ការយឺត្យ៉ា វកែុងការទូទត្់
សង) កែុងរយៈនពល៣០នថ្ៃ ។ ប៉ាុផ្ន្ត គ្រឹះស្ថថ ន្រ ាំពឹងថ្នន្ឹងបន្តនតល់ឥណទន្នៅអត្ិថ្ិជន្ែផ្ែលនៅកែុងអគ្តា ៥០%   
ន្ះម្មន្ន្យ័ថ្ន ខ្ទងទ់ាំងពីរនន្ះ គ្ត្ូវថ្លឹងគ្ត្ឹម្ផ្ត្ ៥០% ប៉ាុនណាណ ះ ។ 

ខ្ទង ់ ៣.៣៣ ែល់ ៣.៣៨ ៖ រយការណ៍ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្លាំហូរចូលតាម្ការសន្ា នៅតាម្គ្បនភទស្ថថ បន័្ ។ 
ទាំហាំទឹកគ្បាកន់ន្ះរិត្ផ្ត្នៅនលើការទូទត្ទ់ាំងឡាយណា (របប់ញ្ចូ លទាំងការគ្បាកប់ងារផ្ែលគ្ត្ូវទូទត្)់ ផ្ែល
ទទួលបាន្ពីអត្ិថ្ជិន្ែុាំ ន្ងិអត្ិថ្ិជន្ជាស្ថថ បន័្ន្តី្ិបុរាលននេងនទៀត្ផ្ែលសថិត្កែុងកគ្ម្តិ្សតងដ់្ឋរ (ម្និ្ម្មន្ការ
យឺត្យ៉ា វកែុងការទូទត្ស់ង) កែុងរយៈនពល ៣០នថ្ៃ ។ នលើសពីនន្ះ  គ្រះឹស្ថថ ន្ម្និ្រ ាំពឹងថ្នន្ឹងបន្តនតល់ឥណទន្នៅ
គ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ រមួ្ទាំងធ្គារកណាត ល ន្ិងបន្តនតល់ឥណទន្កែុងអគ្តា ៥០% នៅអត្ិថ្ិជន្ននេង
នទៀត្ែូចជា គ្កុម្ហ ុន្ម្និ្ផ្ម្ន្ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្ថថ បន័្អធិបនត្យយ ធ្គារអភវិឌ្ឍ សហគ្គាស/អងាភាពស្ថធារណៈ ន្ិង
គ្រឹះស្ថថ ន្ហិរញ្ញ វត្ថុននេងនទៀត្ ែូចបាន្កាំណត្ក់ែុងជាំពូកទី១ ។ ន្ះម្មន្ន្យ័ថ្ន ខ្ទង ់៣.៣៣ ៣.៣៦ ៣.៣៧ ន្ិង
៣.៣៨ គ្ត្ូវថ្លឹង ៥០% ន្ិងខ្ទង ់៣.៣៤ ន្ិង៣.៣៥ គ្ត្ូវថ្លឹង ១០០% ។ 

ចាំណាាំ៖ 

- ខ្ទង ់ ៣.៣៥ ៖ រយការណ៍នូ្វលាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកព់ីគ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ (ែូចម្មន្ 
កាំណត្ក់ែុងជាំពូកទី១) ទាំងកែុងគ្សុក ន្ិងបរនទស ។ ខ្ទងន់ន្ះរបប់ញ្ចូ លទាំងលាំហូរចូលផ្ែលែល់
ឥណគ្បត្ិទន្កែុងរយៈនពល ៣០នថ្ៃ ខាងម្ុខ្ ពីគ្បភពទុន្ផ្ែលជាគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្
រុណភាពខ្ពស់ ន្ិងគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ ផ្ត្កែុងករណីផ្ែលគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយទាំងន្ះ
ម្និ្បាន្រយការណ៍កែុងភារយក ។ ចាំផ្ណកលាំហូរចូលពីគ្ទពយសកម្ាននេងនទៀត្ម្និ្គ្ត្ូវរយការណ៍
កែុងខ្ទងន់ន្ះនទ ។ 

- ខ្ទង ់៣.៣៦ ៖ រយការណ៍លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកព់ីគ្រឹះស្ថថ ន្ហិរញ្ញ វត្ថុននេងនទៀត្ (ែូចម្មន្កាំណត្់
កែុងជាំពូកទ១ី) ទាំងកែុងគ្សុក ន្ិងបរនទស ។  

- ខ្ទង ់ ៣.៣៧ ែល់ ៣.៣៨ ៖ រយការណ៍លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកព់ីន្តី្ិបុរាលទាំងកែុងគ្សុក ន្ិង
បរនទស រមួ្ទាំង ធ្គារអភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ិងសហគ្គាស/អងាភាពស្ថធារណៈ ន្ិងពសី្ថថ បន័្អធបិនត្យយ ។  
 

ខ្ទង ់៣.៣៩ ៖ រយការណ៍ទាំហាំនន្ស្ថចគ់្បាកក់ែុងរណន្ីចរន្ត ន្ិងរណន្ីម្មន្កាលកាំណត្ ់ផ្ែលម្មន្នៅគ្រឹះស្ថថ ន្
ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ (ែូចម្មន្កាំណត្ក់ែុងជាំពូកទី១) ។ រួរកត្ស់ម្មា ល់ថ្ន៖ 
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  (១) គ្បាកប់នញ្ញ ើនៅគ្រឹះស្ថថ ន្ធ្គារន្ិងហិរញ្ញ វត្ថុ សគ្ម្មបន់គាលបាំណងគ្បត្ិបត្តិការ ែូចជា ផ្ទត្ទ់ត្ ់
រកាទុក ន្ិងគ្របគ់្រងស្ថចគ់្បាក ់ គ្ត្ូវបាន្សន្ាត្ថ្នន្ឹងសថិត្នៅកែុងរណន្ី ន្ងិម្និ្គ្ត្ូវបាន្រយការណ៍ជាលាំហូរ
ចូលនន្ស្ថចគ់្បាកន់ទ ។ ការកាំណត្ន់្ិយម្ន្យ័នន្គ្បាកប់នញ្ញ ើគ្បត្ិបត្តិការ ែូចគាែ នៅន្ឹងន្ិយម្ន្យ័ផ្ែលអនុ្វត្តនៅ
កែុងខ្ទង ់២.២១ ។  

 (២) ចាំន ះគ្បាកប់នញ្ញ ើម្មន្កាលកាំណត្ ់ ៖ (ក) រយការណ៍ផ្ត្ទាំហាំទឹកគ្បាកទ់ាំងឡាយណាផ្ែលែល់
ឥណគ្បត្ិទន្កែុងអាំ ុងនពល ៣០នថ្ៃ ន្ិង/ឬ (ខ្) រយការណ៍ផ្ត្ទាំហាំទឹកគ្បាកទ់ាំងឡាយណាផ្ែលម្មន្
ឥណគ្បត្ិទន្នៅសល់នលើសពី៣០នថ្ៃ កែុងករណី ម្មន្ផ្ចងកែុងកិចចសន្ាថ្នអត្ិថ្ជិន្អាចែកគ្បាកប់នញ្ញ ើទាំងន្ះ
ម្ុន្កាលកាំណត្ ់។ 
 

 . លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកព់ឧីបករណ៍ន្សិេន្ទ  
 

ខ្ទង ់ ៣.៥០ ៖ រយការណ៍លាំហូរចូលសរបុនន្ស្ថចគ់្បាកព់ីឧបករណ៍ន្ិសេន្ទ គ្បសិន្នបើម្មន្ ។ ទឹកគ្បាកគ់្ត្ូវ
រណ្គ្សបតាម្វធិីស្ថស្តសតែូចម្មន្កែុងខ្ទង ់២.៤១  ២.៤២ ន្ិង ២.៤៣ ។ 
 

ង. លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកន់កើត្នចញពកីចិចសន្ាម្លូបគ្ត្ ន្ងិកចិចសន្ាននេងនទៀត្ 
 

ខ្ទង ់ ៣.៦០ ៖ រយការណ៍លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកត់ាម្ការសន្ាពីម្ូលបគ្ត្ននេងៗផ្ែលម្និ្បាន្រយការណ៍កែុង
ខ្ទងន់នេងនទៀត្ ន្ិងម្មន្កាលកាំណត្ ់ ៣០នថ្ៃ កែុងករណីផ្ែលម្ូលបគ្ត្ទាំងន្ះបាំនពញបាន្នពញនលញតាម្
កិចចសន្ា (ម្មន្ន្យ័ថ្ន ម្ូលបគ្ត្ទាំងន្ះ គាា ន្ការខ្កខាន្ ឬសញ្ហញ ខ្កខាន្កែុងការទូទត្)់ ។ ខ្ទងន់ន្ះ កអ៏ាច
បញ្ចូលលាំហូរចូលពីវញិាបន្បគ័្ត្គ្បាកប់នញ្ញ ើផ្ែលអាចជួញែូរបាន្ ប៉ាុផ្ន្តលាំហូរចូលពគី្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយផ្ែលម្មន្
រុណភាពខ្ពស់ ន្ងិគ្ទពយសកម្ាសន្ទន្ីយននេងនទៀត្ ផ្ែលរយការណ៍កែុងខ្ទង ់ ១.១១ ែល់ ១.២៤ ម្និ្គ្ត្ូវ
រយការណ៍ម្តងនទៀត្កែុងខ្ទងន់ន្ះនទ ។  

ខ្ទង ់៣.៧០ ៖ រយការណ៍លាំហូរចូលនន្ស្ថចគ់្បាកត់ាម្ការសន្ាននេងៗនទៀត្ផ្ែលម្មន្កាលកាំណត្ ់៣០នថ្ៃ ន្ិង
ម្និ្បាន្រយការណ៍កែុងខ្ទងន់នេងនទៀត្ ។  
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