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ចកខវុិសយ័ 
 

ថ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ប្រពនធ័្នគារដ៏ទាំថនើរមួយ ជាមួយនឹងទស្សនៈវស័ិ្យ "ការរកីចាំថរ ើន- 
ស្កវតថិភាព-ថស្ថរភាព-ប្រសិ្ទធិភាព" អាហ្គ្រីបរ៊ែងមានតួនទីដឹកនាំដ៏ចាស់្លាស់្កនកងការ
វនិិថោគថលើវស័ិ្យ កសិ្កមម តាំរន់ជនរទ និងកសិ្ករ ប្រករថោយស្មតថភាពថពញថលញ
កនកងការប្រកួតប្របជង និងភាវរូនីយកមមថស្ដឋកិចចពិភពថលាក។ 

 

          តំលៃវបបធម្ ៌
ថស្ចកតីថទៀងប្តង់, វន័ិយ, គកណភាព, ប្រសិ្ទធិភាព, គាំនិតឆៃ្នប្រឌិ្ត ។ 

 
 
 

 ្នគារអាហ្គ្រីបរ៊ែងសាខាកមពកជាប្តូវបានរថង្ើតថ ើងថៅឆ្ន ាំ ២០១០ ថ ើ្យគឺជាសាខាបតមួយគត់ររស់្ ្នគារ 
កសិ្កមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទថវៀតណាម បដលជា្នគារ ា្ំមួយកនកងចាំថណាម្នគារ ា្ំរាំផកតថៅកនកង
ប្រថទស្ថវៀតណាម បដលប្តូវបានរថង្ើតថ ើងថៅថប្ៅប្រថទស្។ ថគាលរាំណងអាជីវកមមររស់្្នគារ
អាហ្គ្រីបរ៊ែង សាខាកមពកជាគឺ អភិវឌ្ឍន៍ថស្ថរភាព ប្រសិ្ទធិភាព ការរាំរកងទកន ្នធានមនកស្ស និងប្ទពយ។ 
ប្ពឹតតិការណ៍ដ៏មានសារៈស្ាំខាន់ថនេះ រង្ហា ញនូវការពប្ងីក និងរថង្ើននូវរណាត ញប្រតិរតតិការររស់្ ្នគារ 
អាហ្គ្រីបរ៊ែងថៅររថទស្ ថោយតភាា រ់នូវទីផារ្នគារ និង្ិរញ្ញវតថកឆៃនប្រថទស្ទាំងពីរ។ 

 កនកងនមជាអងរភាពវនិិថោគររថទស្មួយថៅកនកងប្រថទស្កមពកជា ្នគារអាហ្គ្រីបរ៊ែង សាខាកមពកជា ថរតជាា ថា 
ថគារពប្រតិរតតិតាមរទរបញ្ញតតិឆៃនចារ់ និងការកាំណត់ររស់្្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ប្ពមជាមួយនិងទិស្ថៅ 
ផតល់ជូនអតិថិជនររស់្ខ្លួននូវផលិតផល និងថស្វាកមម្នគារបដលមានភាពថជឿនថលឿន ង្ហយស្សួ្ល 
និងចាំណាយតិច។ ្នគារអាហ្គ្រីបរ៊ែង បតងមានថគាលថៅចូលរមួកនកងការអភិវឌ្ឍន៏ថស្ដឋកិចចឆៃនប្រថទស្កមពកជា 
ភាា រ់ជាមួយនឹងការប្ទប្ទង់ទាំងស្សុ្ងចាំថ េះមិតតភាពថអាយកាន់បតប្រថស្ើរ និង មាននិរនតរភាព ប្ពមទាំងកិចច 
ស្្ប្រតិរតតិការថលើប្គរ់វស័ិ្យ រវាងថវៀតណាមនិងកមពកជា។ 

 

ទបសកកម្ម 
 

អាហ្គ្រីបរ៊ែង ជា្នគារ ណិជាបដលមានភាគទកនរដឋ ថៅកនកងប្រថទស្ថវៀតណាមបដល 
ថដើរតួនទីោ៉ាងស្ាំខាន់កនកងការវនិិថោគថលើវស័ិ្យកសិ្កមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ ប្ពម 
ទាំងចូលរមួកនកងការអភិវឌ្ឍន៍ ថលើវស័ិ្យថស្ដឋកិចច និងស្ងរមកិចច។  
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តំលៃចារកិ 

 
 
 
 

  

ភាពថសាម េះ
ប្តង់ 

វន័ិយ 

គកណភាព ប្រសិ្ទធិភាព  

ភាពឆៃចនប្រឌិ្ត 
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សាររបសន់ាយកធនាគារ
 

 

 

 

អតិថិជនទាំងអស់្ជាទីថគារពរារ់អាន! 

តាាំងនមឱ្យគណៈប្គរ់ប្គងឆៃន្នគារ អាហ្គ្រីបរ៊ែងសា 
ខាកមពកជា ខ្ាកាំមានថស្ចកតីថសាមនស្សរកីរាយ កនកងការ 
រង្ហា ញនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំររស់្្នគារ និង 
របាយការណ៍្ិរញ្ញវតថកប្រចាំឆ្ន ាំ បដលរញ្ច រ់ប្តឹមឆៃថៃទី 
៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៦។ 
ថស្ដឋកិចចកមពកជា ថៅបតរនតជាកតីស្ងឃឹមស្ប្មារ់
ការវនិិថោគអាជីវកមមនថពលអនគត ជាពិថស្ស្ 
ស្ប្មារ់វនិិថោគិនថវៀតណាម។ ថនេះជាឱ្កាស្លអ 
ស្ប្មារ់្នគារថវៀតណាម បដលមានរាំណងថ្វើការរកី 
ចាំថរ ើនកនកងឆ្កអនតរជាតិ។ ្នគារ អាហ្គ្រីបរ៊ែង សាខា 
កមពកជា គឺជាសាខាបតមួយគត់ររស់្្នគារ កសិ្កមម 
និងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទថវៀតណាម បដលជា្នគារ ា្ំ 
រាំផកតថៅកនកងប្រថទស្ថវៀតណាម បដលបានរថង្ើតថ ើង 
ថៅថប្ៅប្រថទស្។ ថយើងដឹងោ៉ាងចាស់្អាំពី តួនទី 
ោ៉ាងស្ាំខាន់ររស់្ថយើង កនកងការអភិវឌ្ឍថករ តិ៍ថ ម្ េះ 
ររស់្្នគារ អាហ្គ្រីបរ៊ែងថៅកនកងឆ្កអនតរជាតិ។ 
ឆ្ន ាំ ២០១៥ ្នគារ អាហ្គ្រីបរ៊ែង សាខាកមពកជា ទទួល 
បានភាពថជាគជ័យគួរឱ្យកត់ស្មារ ល់ ចរ់ពីបានរថង្ើត 
ថ ើងកនកងរយៈថពលប្បាាំមួយឆ្ន ាំ។ កនកងរយៈថពល ១២ បខ្ 
កនលងថៅ ថយើងបានខិ្តខ្ាំប្រឹងបប្រង និងបស្វងរកគាំនិត 
ឆៃចនប្រឌិ្តថផសងៗ ថដើមបីជាំនេះរាល់ឧរស្គរ ្នថៅ 
ដល់កាំថណើ នប្បាក់ចាំថណញ គួរឱ្យកត់ស្ាំគាល់។ ្ន 
គារអាហ្គ្រីបរ៊ែងសាខាកមពកជា ស្ថប្មចបាននូវលទធផល 
អាជីវកមមគឺ ទទួលបានប្បាក់ចាំថណញមកនគិតពនធខ្ពស់្ 
កនកងឆ្ន ាំ២០១៦ ចាំនួន ៨៣១.០២៥ ដកលាល រអាថមរកិ បដល 
កនកងថនេះ ប្បាក់រថញ្ញើស្រករររស់្អតិថិជន បានថកើន 

ថ ើងដល់ចាំនួនឆៃន ២,១ លាន ដកលាល រអាថមរកិ និង 
ស្មតកលយឥណទនជាក់បស្ែងស្រករចាំនួន២៣.៧ លាន 
ដកលាល រអាថមរកិ ។ 
យកទធសាស្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ចមបងររស់្ថយើង ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំ 
២០១៧ គឺការថលើកកាំពស់្គកណភាពឆៃនការផតល់ថស្វា 
កមម, កប្មិតរថចចកវទិា ភាពស្ាំរូរបររឆៃនផលិតផល, 
ការឆៃចនប្រឌិ្ត និងការថ្វើកាំបនទាំរង់ខ្លួនឯងថៅថលើការ 
ប្គរ់ប្គង និងស្មតថភាពកនកងការប្តួតពិនិតយ។ ចាំណក ច 
ទាំងថនេះនឹងនាំថយើងខិ្តថៅជិតថគាលថៅររស់្ថយើងគឺ
កាល យថៅជា ជថប្មើស្្នគារលអរាំផកត មួយស្ប្មារ់
ប្រជាជនកមពកជា។ 
តាាំងនមឱ្យគណៈប្គរ់ប្គងឆៃនសាខាកមពកជា និងខ្លួនខ្ាកាំ 
ផ្ទា ល់ ខ្ាកាំសូ្មបថលងអាំណរគកណោ៉ាងប្ជាលថប្ៅ ចាំថ េះ 
ការស្្ប្រតិរតិតការ បណនាំ ពី្នគារជាតិឆៃនកមពកជា 
ប្គរ់សាថ រ័នរោឋ ភិបាលឆៃនកមពកជា និងភាន ក់ង្ហរអនកវតត 
ចារ់ ប្ពមទាំងការគាាំប្ទពីការោិល័យកណាត លថៅ 
ប្រថទស្ថវៀតណាម។ 
ខ្ាកាំសូ្មបថលងអាំណរគកណោ៉ាងប្ជាលថប្ៅ ចាំថ េះអតិថិ 
ជន និង្នគារកិទាំងអស់្ចាំថ េះការរនតគាាំប្ទចាំថ េះ 
្នគារថយើងខ្ាកាំ។ 
ថ្លៀតកនកងឱ្កាស្ថនេះផងបដរ ខ្ាកាំក៍សូ្មរង្ហា ញនូវការ 
ថកាតស្រថស្ើរដល់ការលេះរង់ និងការតាាំងចិតតររស់្ 
ប្កុមការង្ហរ្នគារ បដលបានផតល់ជូននូវថស្វាកមម 
បដលមានគកណភាពខ្ពស់្ជូនអតិថិជន។ 
 
តាាំងនមឱ្យគណៈប្គរ់ប្គង 

 
 
 
 
 
 

ថលាក. NGUYEN THANH DUNG 

នយក្នគារ 
ភនាំថពញ ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជា 

ឆៃថៃទី២៦ បខ្មិថកន ឆ្ន ាំ២០១៧ 
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ការបង្ហា ញអំពីឆ្ន  ំ២០១៦ 
 
 

 

ប្ទពយស្កមមស្រករ 

៤២ លានដកលាល រអាថមរកិ 

ប្បាក់កមចីបានថកើនថ ើង ១៣,៥៤ % 
ដល់ ២៣,៧ លានដកលាល រអាថមរកិ 

រាំណក លអាប្កក់មានចាំនួន ០,១% ឆៃន
ចាំនួនប្បាក់កមចីស្រករ 

ប្បាក់ចាំថណញស្កទធមកនគិតពនធបាន
ថកើនដល់ ៨៣១.០២៥ដកលាល រអាថមរកិ 

អនកបាតប្បាក់ចាំថណញឆៃនស្មតកលយ
ឥណទន ៣,៤៩% 
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ទិដ្ឋភាពទូទៅឆ្ន  ំ២០១៦ 

សាថ នភាពអាជីវកម្ម 

ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ភាពប្រស ើរស ើង 
នៃក្ាំសណើ ៃស ដ្ឋកិ្ច្ចក្ម្ពុជា សៅ 
តែរៃត សដ្ើម្បឈីាៃសៅមុ្ខសោយ 
 ញ្ញា ណវជិ្ជមាៃ។ ក្ាំសណើ ៃ 
ផលិែផលក្នុងស្ ុក្ ររុ ររ ់ 
ក្ម្ពុជា ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៦ បាៃសក្ើៃ 
ស ើងប្រមាណជា ៧% សោយ 
សារតែភាពប្រស ើរស ើងវញិ នៃ
វ ័ិយស ដ្ឋកិ្ច្ច តដ្លរមួ្មាៃ 
វាយៃភ័ណឌ  កាែ់សដ្រ សេ  
ច្រណ៍ ក្ ិក្ម្ម ៃិង ាំណង់។ 
ជាមួ្យៃឹងប្រជាជ្ៃ ររុមាៃ 
ច្ាំៃួៃប្រមាណ ១៥,៨ លាៃនាក់្, 

ក្ាំរែិ GDP ររ ់ប្រជាជ្ៃគឺ 
១.៣០០ ដុ្លាា រអាសម្រកិ្។ អប្ា
អែិផរណា  ថិែសៅក្នុងក្ប្មិ្ែ 
២,៨% តដ្លបាៃច្ងអុលរង្ហា ញ 
ៃូវភាពសជាគជ័្យ ររ ់រោឋ ភិ 
បាលក្ម្ពុជាក្នុងការប្គរ់ប្គង 
អប្ាក្ប្មិ្ែ ម្រម្យទារជាង 
ប្រសេ ជាសប្ច្ើៃ សៅក្នុងែាំរៃ់ 
អាសា៊ា ៃ។ 

វ ័ិយធនាគារសៅក្ម្ពុជា ក្នុងឆ្ន ាំ 
២០១៦ មាៃប្រែិរែតិការប្រក្រ
សោយអែថប្រសោជ្ៃ៍ ៃិង 
ប្រ ិេធិភាព តដ្លរមួ្ច្ាំតណក្ 

ោ៉ាង ាំខាៃ់ដ្ល់ក្ាំសណើ ៃ GDP 
សៅឆ្ន ាំ ២០១៦។ ប្េពយ ក្ម្ម
 ររុក្នុងវ ័ិយធនាគារ បាៃ
សក្ើៃស ើង ២០,៩%, ប្បាក់្រស ា្ើ
បាៃសក្ើៃស ើង ២១,៨២%, ផតល់ 
ប្បាក់្ក្ម្ចីក៏្បាៃសក្ើៃស ើង 
២០,៥២% ផងតដ្រ សរើសធៀរៃឹង 
ឆ្ន ាំ ២០១៥ រឯីឥណទាៃមិ្ៃ 
ដ្ាំសណើ រការ (រាំណុលអាប្ក្ក់្) 
មាៃច្ាំៃួៃ ២,៤% ។ 
ឥណទាៃសធៀរៃឹង GDP គឺ 
១១៨,២៣% រឯី ប្បាក់្រស ា្ើសធៀរ
ៃឹង GDP គឺ ៦៨,៤៤%។  
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ទិដ្ឋភាពទូទៅឆ្ន  ំ២០១៦ 

ៃទធផៃអាជវីកម្ម 
1. ស្កមមភាពអាជីវកមមចាំរង 

( ន់ដកលាល រអាថមរកិ) 

 
 

១.១ ការប្រមូ្លេុៃ 
គិែប្ែឹម្នងៃេី ៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
ធនាគារ ក្ ិក្ម្ម ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍
ជ្ៃរេសវៀែណាម្ (អាហ្គ្រីតរ៊ាង) 
សាខាក្ម្ពុជា ប្រមូ្លេុៃ ររុបាៃ 
ច្ាំៃួៃ ២,១ លាៃ ដុ្លាា រអាសម្រកិ្ 
សក្ើៃស ើង ១,៣ លាៃដុ្លាា អាសម្រកិ្ 
សរើសធៀរៃឹងឆ្ន ាំមុ្ៃ។ 
១.២ ឥណទាៃ 
គិែប្ែឹម្នងៃេី ៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
 ម្ែុលយឥណទាៃ ជាក់្ត ែង ររុ 
មាៃប្រមាណ ២៣,៧ លាៃដុ្លាា រ
អាសម្រកិ្ ៃិងសក្ើៃស ើងសលើ ឆ្ន ាំ 
២០១៥ ដ្ល់សៅ ១៣,៥៤% ក្នុង 
សនាោះរមួ្មាៃ:  

- ឥណទាៃរយៈសពលខាី មាៃ    
ច្ាំៃួៃ ៩,៤ លាៃដុ្លាា រអាសម្រកិ្ 
ប្ែូវៃឹង៣៩,៦៦% នៃ ម្ែុលយ 
ឥណទាៃជាក់្ត តង ររុ។  

- ឥណទាៃរយៈសពលម្ធយម្មាៃ 
ច្ាំៃួៃ៧,៧ លាៃដុ្លាា រអាសម្រកិ្ 
ប្ែូវៃឹង ៣២,៤៩% នៃ 

 ម្ែុលយ ឥណទាៃជាក់្ត តង 
 ររុ។   

- ឥណទាៃរយៈសពលតវង មាៃ 
ច្ាំៃួៃ ៦,៦ លាៃដុ្លាា រអាសម្ 
រកិ្ប្ែូវៃឹង ២៧,៨៥% នៃ 
 ម្ែុលយឥណទាៃជាក់្ត តង 
 ររុ។   

១.៣ ការេួទាែ់ក្នុងស្ ុក្ 
ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ធនាគារក្ ិក្ម្ម ៃិង
អភិវឌ្ឍៃ៍ជ្ៃរេ សវៀែណាម្ (អាហ្គ្រី 
តរ៊ាង)សាខាក្ម្ពុជា បាៃសធវើការេូទាែ់ 
ក្នុងស្ ុក្ តដ្លមាៃច្ាំៃួៃ ររុ 
១,៣៦ លាៃដុ្លាា រអាសម្រកិ្។ 
១.៤ ការេូទាែ់អៃតរជាែិ  
សោយមាៃេាំនាក់្េាំៃង ជាមួ្យៃឹង 
៨៥៨ ធនាគារនៃ ៨៨ ប្រសេ  សៅ
សលើតដ្ៃដី្ អែិងិជ្ៃធនាគារអាហ្គ្រី- 
តរ៊ាងសាខាក្ម្ពុជា អាច្េេួល 
បាៃផលប្រសោជ្ៃ៍ ពីស វាក្ម្ម 
េួទាែ់ប្បាក់្ តដ្លមាៃភាពង្ហយ 
ស្ ួល  ុវែថិភាព ៃិងរ្័ ទាៃ់ 
ចិ្ែត។ ជាពិស    ាំរារ់ការេូទាែ់ 
ប្បាក់្សៅប្រសេ សវៀែណាម្ 

ធនាគារអាហ្គ្រីតរ៊ាង សាខាក្ម្ពុជា 
ែភាជ រ់សោយប្រពៃធ័ Online ជាមួ្យ 
ៃិង សាខាអាហ្គ្រីតរ៊ាងដ្នេសេៀែ 
េូទាាំងប្រសេ សវៀែណាម្ (ជាង 
២.២៤២ សាខា ៃិង ការោិល័យ 
ប្រែិរែតិការ) តដ្លអាច្សអាយ 
អែិងិជ្ៃសធវើការេូទាែ់ប្បាក់្ ពី 
ប្រសេ ក្ម្ពុជា សៅប្គរ់ែាំរៃ់ទាាំង 
អ ់សៅប្រសេ សវៀែណាម្ តដ្ល 
មាៃរាងជាអក្សរ S ាម្រយៈប្រពៃធ័ 
ធនាគារ អាហ្គ្រីតរ៊ាង តដ្លមាៃ 
សលបឿៃសលឿៃ ៃិងក្ាំនរស វាក្ម្មទារ 
រាំផុែ។ គិែប្ែឹម្នងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ 
២០១៦ ការេូទាែ់អៃតរជាែិសៅសប្ៅ 
ប្រសេ ាម្រយៈធនាគារ អាហ្គ្រី 
តរ៊ាង សាខាក្ម្ពុជា មាៃែនម្ា ររុ 
ច្ាំៃួៃ ២២,៨ លាៃដុ្លាា រអាសម្រកិ្។  
១.៥ ្ិរ ា្វែថុអាជី្វក្ម្ម 
ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៦ ររមិាណ ររុ 
នៃធនាគារអាហ្គ្រីតរ៊ាង ្ិរ ា្វែថុ 
ពាណិជ្ជក្ម្មក្នុងការផតល់ស វាក្ម្ម 
ដូ្ច្ជាលិខិែឥណទាៃ តដ្លមាៃ 
ច្ាំៃួៃ៥៥៧.៥២៤ដុ្លាា រអាសម្រកិ្ 
សក្ើៃស ើង៥៤,២២%សធៀរៃឹងឆ្ន ាំមុ្ៃ
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រចនាសម្ព័នធលនការគ្របគ់្រង 
 

នាយក 
លោក   NGUYEN THANH DUNG 

នាយករង 

លោកស្រី TRAN VU THU HANG 

ផ្ផនករដ្ឋបាៃ និង ធនធានម្នុសស 

លោកស្រី លោង រុខដាភារ៉ា  

ផ្ផនករណទនយយ និង ទបឡារ 

លោកស្រី ឡុង គីមភក័្តករ 

រណទនយយ ទបឡារ ទូទាត់អនតរជាតិ 

ផ្ផនកសវនកម្ម 

លោក NGUYEN VAN PHONG 

នាយករង 

លោក LE THANH NANG 

ផ្ផនកផ្ផនការ និង អាជីវកម្ម 

លោក  NGUYEN DINH TANG 

ឥណទាន ផ្ផនការ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ (សាខាកម្ពុជា) 
របាយការណ៍របសគ់្កុម្គ្បឹកាភិបាៃ  
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គ្កុម្គ្បឹកាភិបាៃ 

 មា ភាពនៃប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាលសៅក្នុងអាំ ុងការយិររសិច្េេ ៃិងនាកាលររសិច្េេនៃរបាយការណ៍សៃោះ 
រមួ្មាៃ៖ 
សឈាម ោះ ែួនាេី នងៃតែងាាំង ឬ លាតលង 
សលាក្ Nguyen Thanh Dung អភិបាល បាៃតែងាាំងនានងៃេី ១៥ ែុលា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
សលាក្ Le Thanh Nang អភិបាលរង បាៃតែងាាំងនានងៃេី ១៥ សម្សា ឆ្ន ាំ២០១៥ 
 
 

សវនករ 
ប្ក្ុម្ ៊្ាុៃ វៃក្ម្មឯក្រាជ្យErnst & Young (Cambodia) Ltd.ជា វៃក្រររ ់សាខា។ 
 
អតថគ្បទោជន៏របសគ់្កុម្គ្បឹកាភិបាៃ  
ក្នុងអាំ ុងៃិងនាការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ ពុាំមាៃកិ្ច្ចប្ពម្សប្ពៀងណាមួ្យក្នុងសនាោះសាខាជាភាគីមាា ងតដ្លក្ម្មវែថុ 
នៃកិ្ច្ចប្ពម្សប្ពៀងសនាោះអាច្រងក លេធភាពដ្ល់ មាជិ្ក្ប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាលណាមាន ក់្ឲ្យ េេួលបាៃៃូវ 
អែថប្រសោជ្ៃ៍ាម្ម្សធោបាយសផសងៗដូ្ច្ជាការេិញភាគ ៊្ាុៃឬរ័ណណរាំណុលររ ់សាខា ឬ ពីអងរភាព 
អាជី្វក្ម្មដ្នេសេៀែស ើយ។ 
ពុាំមាៃអភិបាលណាមាន ក់្ររ ់សាខាបាៃេេួល ឬ មាៃ ិេធិៃឹងេេួលបាៃៃូវអែថប្រសោជ្ៃ៍ណាមួ្យ(សប្ៅ 
ពីអែថប្រសោជ្ៃ៍តដ្លរ ច្ូ លក្នុងលាភការបាៃេេួលឬ ៃឹងប្ែូវេេួលសោយប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាល ឬ 
ប្បាក់្សរៀវែសសងរនៃរុគកលិក្សពញសមា៉ាង ដូ្ច្តដ្លរង្ហា ញក្នុងក្ាំណែ់ ាំគាល់នៃរបាយការណ៍្ិរ ា្វែថុ) 
ាម្រយៈការចុ្ោះកិ្ច្ច ៃោតដ្លបាៃសធវើស ើងសោយសាខា ឬ ជាមួ្យៃឹង ្ប្គា តដ្លគាែ់ ជា មាជិ្ក្ ឬ 
ក៏្ជាមួ្យប្ក្ុម្ ៊្ាុៃតដ្លគណៈប្គរ់ប្គងមាៃអែថប្រសោជ្ៃ៍្ិរ ា្វែថុជាសារវៃត សលើក្តលងតែងអែថប្រសោជ្ៃ៍ 
តដ្លបាៃរង្ហា ញក្នុងរបាៃការណ៍្ិរ ា្វែថុ។  
 
របាយការណ៍សដពីីការទទួៃខុសគ្តូវរបសគ់្កុម្គ្បឹកាភិបាៃទៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាលជាអនក្េេួលខុ ប្ែូវ សដ្ើម្បីធានាអោះអាងថារបាយការណ៍្ិរ ា្វែថុផែល់ៃូវេិដ្ឋភាពពិែ 
ៃិងប្ែឹម្ប្ែូវអាំពីសាថ ៃភាព្ិរ ា្វែថុររ ់សាខានានងៃេី៣១តខធនូឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិងលេធផល្ិរ ា្វែថុ ៃិងលាំ្ូរ 
សាច់្ប្បាក់្ ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់។ ក្នុងការសរៀរច្ាំរបាយការណ៍្ិរ ា្វែថុទាាំងសៃោះប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាល 
ប្ែូវែប្ម្ូវឲ្យ៖ 
 អៃុម័្ែៃូវសគាលៃសោបាយគណសៃយយតដ្ល ម្ស្ រសោយតផអក្សលើការវៃិិច្េយៃិងការបា៉ា ៃ់សាម ៃ
សោយ ម្ស្ែុផលៃិងប្រក្រសោយការប្រុងប្រយ័ែន ៃិងប្ែូវអៃុវែែសគាលៃសោបាយប្រក្រសោយ 
 ងរែិភាព 

 អៃុសលាម្សៅាម្ ែង់ោរគណសៃយយក្ម្ពុជា ៃិងរេរ ា្ែែិៃិងសគាលការណ៍តណនាាំតដ្លែប្ម្ូវសោយ 
ធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជាស ើ្យប្រ ិៃ សរើមាៃគាំលាែពីរេរប ា្ែែិៃិង ែង់ោរទាាំងសៃោះសដ្ើម្បីជាប្រសោជ្ៃ៍ 
ដ្ល់ការរង្ហា ញេិដ្ឋភាពពិែ ៃិងប្ែឹម្ប្ែូវគាំលាែសៃោះប្ែូវបាៃរង្ហា ញៃិងពៃយល់សអាយបាៃច្ា ់លា ់ 
ៃិងក្ាំណែ់េឹក្ប្បាក់្សៅក្នុងរបាយការណ៍្ិរ ា្វែថុ 

 រក្ាេុក្រ ជ្ ីគណសៃយយឲ្យបាៃប្គរ់ប្គាៃ់ ៃិងប្រព័ៃធនៃការប្ែួែពិៃិែយនផៃក្នុងឲ្យមាៃប្រ ិេធភាព 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ (សាខាកម្ពុជា) 
របាយការណ៍របសគ់្កុម្គ្បឹកាភិបាៃ  

10 

 
 

 

 សរៀរច្ាំរបាយការណ៍្ិរ ា្វែថុសោយឈរសលើមូ្លោឋ ៃៃិរៃែរភាពនៃដ្ាំសណើ រការអាជី្វក្ម្ម សលើក្តលង 
តែក្នុងក្រណីតដ្លសាខា មិ្ៃអាច្រៃែ ក្ម្មភាពអាជី្វក្ម្មនាសពលអនាគែតដ្លគិែេុក្ជាមុ្ៃបាៃ 

 រសងកើែសគាលៃសោបាយេូសៅ ប្មារ់សាខា អៃុម័្ែរាល់ការ សប្ម្ច្ចិ្ែែៃិង ក្ម្មភាពទាាំងឡាយ 
ររ ់ប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាលជ្ោះឥេធិពលជាសារវៃែសលើប្រែិរែែិការអាជី្វក្ម្ម ៃិងលេធផលនៃប្រែិរែែិការ 
ររ ់សាខា ស ើ្យធានាថាសគាលៃសោបាយៃិងការ សប្ម្ច្ចិ្ែែទាាំងសនាោះប្ែូវបាៃឆាុោះរញ្ញច ាំងោ៉ាង 
 ម្ស្ រក្នុងរបាយការណ៍្ិរ ា្វែថុ 

ប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាលជាអនក្េេួលខុ ប្ែូវ សដ្ើម្បីធានាថារ ជ្ ីគណសៃយយប្ែឹម្ប្ែូវស ើ្យប្ែូវបាៃរក្ាេុក្ៃិង 
លាែប្ែោងរង្ហា ញអាំពីសាថ ៃភាព្ិរ ា្វែថុររ ់សាខា ឲ្យបាៃប្ែឹម្ប្ែូវ ម្ស្ែុផលប្គរ់សពលស ើ្យ 
ៃឹងធានាថា រ ជ្ ីគណសៃយយស្ រាម្ប្រព័ៃធគណសៃយយតដ្លបាៃចុ្ោះរ ជ្ ី។ ប្ក្ុម្ប្រឹក្ាភិបាលក៏្ជា 
អនក្េេួលខុ ប្ែូវក្នុងការតងរក្ាប្េពយ ក្ម្មររ ់សាខា ស ើ្យម្ោ៉ាងសេៀែក៏្ប្ែូវចែ់វធិាៃការ ម្ស្ រ 
សដ្ើម្បីេរ់សាក ែ់ៃិងត វងរក្ក្ាំ្ុ សច្ែនាស ើ្យៃិងភាពមិ្ៃប្រប្ក្ែីសផសងៗ។ 
ប្កុមប្រឹកាភិបាលរញ្ជា ក់ថា្នគារបានអនកវតែតាមលកខខ្ណឌ  តប្មូវចាំបាច់ននដូចបដលបានរញ្ជា ក់ 
ខាងថលើកនកងការថរៀរចាំរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក។ 
 

ការអនុម្័តទៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ថយើងប្កុមប្រឹកាភិបាលររស់្សាខាអនកម័តថលើរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថកបដលមានភាា រ់ជាមួយថនេះ ផែល់នូវ 
ទិដឋភាពពិត និង ប្តឹមប្តូវថៅថលើសាថ នភាព្ិរញ្ញវតថកររស់្្នគារ នឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ និង 
លទធផល្ិរញ្ញវតថក ថ ើ្យនិងលាំ្ូរសាច់ប្បាក់ស្ប្មារ់ការយិររថិចេទរ ច្ រ់ថោយអនកថលាមតាមស្ែង់ោរ 
គណថនយយកមពកជា និង រទរញ្ញតែិ និង ថស្ចកែីបណនាំររស់្្នគារជាតិឆៃនកមពកជា។ 
 

តាំណាងប្កុមប្រឹកាភិបាល៖ 
 
 
 
 
 
 
  

ថលាក Nguyen Thanh Dung 
អភិបាល 

 

រាជធានីភនាំថពញ ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជា 

ឆៃថៃទី២៦ បខ្មិថកន ឆ្ន ាំ២០១៧ 
  



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ និងរបាយការណ៍សវនកម្ម 
 

 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ (សាខាកម្ពុជា) 

តារាងតុៃយការ 
នឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 

12 

 
 

 

 

 ក្ាំណែ់ ២០១៦ ២០១៥ 

  មារ ល់ ដុ្លាា រអាសម្រកិ្  ម្មូ្លពាៃ់សរៀល ដុ្លាា រអាសម្រកិ្  ម្មូ្លពាៃ់សរៀល 

   
(ក្ាំណែ់ មារ ល់ 
សលខ២.១.៥)  

(ក្ាំណែ់ មារ ល់ 
សលខ២.១.៥) 

ប្េពយ ក្ម្ម      

សាច់្ប្បាក់្ក្នុងនដ្ ៣ ៣៦១.២៣៥ ១.៤៥៨.៣០៦ ៣៤២.០៥៨ ១.៣៨៥.៣៣៥ 

 ម្ែុលយសៅធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជា ៤ ៧.០២០.៤៤៣ ២៨.៣៤១.៥២៦ ៥.៩៤៩.៨២០ ២៤.០៩៦.៧៧១ 

 ម្ែុលយសៅប្គឹោះសាថ ៃ្ិរ ា្វែថុសផសងៗ ៥ ១០.៧០២.២០៣ ៤៣.០២៤.៧៩៤ ១៥.៨៣៦.៩១៥ ៦៤.១៣៩.៥០៦ 

ឥណទាៃៃិងរុសរប្រទាៃ ៦ ២៣.៥២៨.៨០៤ ៩៤.៩៨៥.៧៨២ ២០.២៩៧.៣២២ ៨២.២០៤.១៥៤ 

ប្េពយៃិងររកិាា រ ៧ ២៤៥.១៨២ ៩៨៩.៨០០ ៣២៤.២៩០ ១.៣១៣.៣៧៥ 

ពៃធពៃោរជាប្េពយ ក្ម្ម ុេធ ១១ ៣៨.៨៨១ ១៥៦.៩៦៣ ៣១.៧៧៣ ១២៨.៦៨១ 

ប្េពយ ក្ម្មសផសងៗ ៨ ១៤៦.៦៨៦ ៥៩២.១៧១ ១៣៨.៧៥២ ៥៦១.៩៤៦ 

ប្េពយ ក្ម្ម ររុ  ៤២.០៤៣.៤៣៤ ១៦៩.៧២៩.៣៤២ ៤២.៩២០.៩៣០ ១៧៣.៨២៩.៧៦៨ 

រាំណុលៃិងមូ្លៃិធិមាច  ់ ៊្ាៃុ      

រាំណុល      

ប្បាក់្រស ា្ើពីប្គឹោះសាថ ៃ្ិរ ា្វែថុសផសងៗ ៩ ១.០៣៩ ៤.១៩៤ ១.០៣៦ ៤.១៩៦ 

ប្បាក់្រស ា្ើររ ់អែិងិជ្ៃ ១០ ២.១០៦.៣០២ ៨.៥០៣.១៤១ ៣.៤១៥.៦៥០ ១៣.៨៣៣.៣៨៣ 

រាំណុលពៃធសលើប្បាក់្ច្ាំសណញ ១១ ១៧៥.៦៣៨ ៧០៩.០៥១ ៨០.២២៧ ៣២៤.៩១៩ 

រាំណុលសផសងៗ ១២ ៤៥.៤៤២ ១៨៣.៤៤៩ ៨១.១៤២ ៣២៨.៦២៦ 

រាំណុល ររុ  ២.៣២៨.៤២១ ៩.៣៩៩.៨៣៥ ៣.៥៧៨.០៥៥ ១៤.៤៩១.១២៤ 

មូ្លៃិធិមាច  ់ ៊្ាៃុ      

សដ្ើម្េុៃ ១៣ ៣៩.០០០.០០០ ១៥៧.៤៤៣.០០០ ៣៩.០០០.០០០ ១៥៧.៩៥០.០០០ 

ប្បាក់្ច្ាំសណញរក្ាេុក្  ៧១៥.០១៣ ២.៨៨៦.៥០៧ ៣៤២.៨៧៥ ១.៣៨៨.៦៤៤ 

មូ្លៃិធិមាច  ់ ៊្ាៃុ ររុ  ៣៩.៧១៥.០១៣ ១៦០.៣២៩.៥០៧ ៣៩.៣៤២.៨៧៥ ១៥៩.៣៣៨.៦៤៤ 

រាំណុលៃិងមូ្លៃិធិមាច  ់ ៊្ាៃុ ររុ  ៤២.០៤៣.៤៣៤ ១៦៩.៧២៩.៣៤២ ៤២.៩២០.៩៣០ ១៧៣.៨២៩.៧៦៨ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត់ស្មារ ល់ភាា រ់ពីថលខ្១ ដល់ ២២ ជាបផនកឆៃនរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក ថនេះ។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្(សាខាកម្ពុជា) 
របាយការណ៍ៃទធផៃ 
ស្ប្មារ់ការយិររថិចេទបញ្ច ប់ឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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  ២០១៦ ២០១៥ 
  ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

 
កាំណត់
ស្មារ ល់  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

ចាំណូលពីការប្បាក់  ១.៦៩៥.៨០៥  ៦.៨៤៥.៩៦៥  ១.៣៦២.៤៨៣  ៥.៥១៨.០៥៦  
ចាំណាយថលើការប្បាក់  (១៦.២២៧)  (៦៥.៥០៨)  (១១.០៧៤)  (៤៤.៨៥០)  

ចាំណូលពីការប្បាក់ស្កទធ ១៤ ១.៦៧៩.៥៧៨  ៦.៧៨០.៤៥៧  ១.៣៥១.៤០៩  ៥.៤៧៣.២០៦  
ចាំណូលពីឆៃថលឈ្នួលនិង 
កឆៃប្មថជើងសារ ១៥ ១១២.៣៧៤  ៤៥៣.៦៥៤  ១១៩.៧២៩  ៤៨៤.៩០២  
ចាំណាយថលើឆៃថលឈ្នួលនិង 
កឆៃប្មថជើងសារ ១៦ (៥៥.៩៣៦)  (២២៥.៨១៤)  (៧៤.៩០៩)  (៣០៣.៣៨១)  

ចាំណូលឆៃថលឈ្នួលនិង 
កឆៃប្មថជើងសារស្កទធ  ៥៦.៤៣៨  ២២៧.៨៤០  ៤៤.៨២០  ១៨១.៥២១  
ចាំណូល(ចាំណាយ)ថផសងៗ  (២០១) (៨១១) ១.១១៣  ៤.៥០៨  

ចាំណូលប្រតិរតែិការស្កទធស្រករ  ១.៧៣៥.៨១៥ ៧.០០៧.៤៨៦ ១.៣៩៧.៣៤២  ៥.៦៥៩.២៣៥  
ចាំណាយរដឋបាលទូថៅ ១៧ (៨៧២.៨២៥)  (៣.៥២៣.៥៩៥)  (៩១៩.០៤៦) (៣.៧២២.១៣៦) 
(ចាំណាយ)កត់ប្តារហ្គញ្ជច ស្ឆៃន 
ស្ាំវធិាន្នថលើឥណទនខាតរង់ ៦ (៣១.៩៦៥) (១២៩.០៤៣) (៧៣.៦៦៤) (២៩៨.៣៣៩) 

ប្បាក់ចាំថណញមកនរង់ពនធ  ៨៣១.០២៥  ៣.៣៥៤.៨៤៨  ៤០៤.៦៣២ ១.៦៣៨.៧៦០ 

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញកនកងប្គា ១១ (១៩៩.៦៦២) (៨០៦.០៣៥) (១១១.៦៨៦) (៤៥២.៣២៨) 

ពនធពនារថលើប្បាក់ចាំថណញ ១១ ៧.១០៨  ២៨.៦៩៥  ៧.០៧២  ២៨.៦៤២  

ស្រករពនធថលើប្បាក់ចាំថណញ  (១៩២.៥៥៤)  (៧៧៧.៣៤០) (១០៤.៦១៤) (៤២៣.៦៨៦) 

ប្បាក់ចាំថណញស្កទធស្ប្មារ់ការយិររ ិ
ថចេទ 

 

៦៣៨.៤៧១ ២.៥៧៧.៥០៨ ៣០០.០១៨ ១.២១៥.០៧៤ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត់ស្មារ ល់ភាា រ់ពីថលខ្១ដល់២២ជាបផនកឆៃនរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក ថនេះ។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

របាយការណ៍បផ្គ្ម្បគ្ម្ួៃម្ូៃធន 
ស្ប្មារ់ការយិររថិចេទបញ្ច ប់ឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ 
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ថដើមទកន  
ដកលាល រអាថមរកិ 

ប្បាក់ចាំថណញរកាទកក
ដកលាល រអាថមរកិ 

 
ស្រករ  

ដកលាល រអាថមរកិ 

ស្មតកលយនឆៃថៃទី១ បខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៥ ៣៩.០០០.០០០  ២៤៥.៥២២  ៣៩.២៤៥.៥២២  
ប្បាក់ចាំថណញថផារថៅការោិល័យកណាត ល - ៣០០.០១៨ ៣០០.០១៨ 
ប្បាក់ចាំថណញស្កទធស្ប្មារ់ការយិររថិចេទ - (២០២.៦៦៥) (២០២.៦៦៥) 

ស្មតកលយនឆៃថៃទី៣១បខ្្នូឆ្ន ាំ២០១៥ ៣៩.០០០.០០០  ៣៤២.៨៧៥ ៣៩.៣៤២.៨៧៥ 

ស្មមូល ន់ថរៀល(កាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្២.១.៥) ១៥៧.៩៥០.០០០  ១.៣៨៨.៦៤៤ ១៥៩.៣៣៨.៦៤៤ 

ស្មតកលយនឆៃថៃទី១ បខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៦ ៣៩.០០០.០០០  ៣៤២.៨៧៥  ៣៩.៣៤២.៨៧៥  
ប្បាក់ចាំថណញថផារថៅការោិល័យកណាត ល - ៦៣៨.៤៧១ ៦៣៨.៤៧១ 
រងវិលស្ង់១២%ឆៃនប្បាក់បខ្កនកងឆ្ន ាំ២០១៦ - ៣៧.១៧៤ ៣៧.១៧៤ 
ប្បាក់ចាំថណញថផារថៅការោិល័យកណាត ល - (៣០៣.៥០៧)  (៣០៣.៥០៧)  

ស្មតកលយនឆៃថៃទី៣១បខ្្នូឆ្ន ាំ២០១៦ ៣៩.០០០.០០០  ៧១៥.០១៣ ៣៩.៧១៥.០១៣ 

ស្មមូល ន់ថរៀល(កាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្២.១.៥) ១៥៧.៤៤៣.០០០  ២.៨៨៦.៥០៧ ១៦០.៣២៩.៥០៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត់ស្មារ ល់ភាា រ់ពីថលខ្១ដល់២២ជាបផនកឆៃនរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក ថនេះ។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

របាយការណ៍បផ្គ្ម្បគ្ម្ួៃម្ូៃធន 
ស្ប្មារ់ការយិររថិចេទបញ្ច ប់ឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥ 
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  ២០១៦ ២០១៥ 
  ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

 
កាំណត់ 
ស្មារ ល់  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

សាច់ប្បាក់ស្កទធ(ថប្រើប្បាស់្កនកង) 
បានពីស្កមមភាពប្រតិរតែិការ ១៨ (៣.៧៤១.៤០៨)  (១៥.១០៤.០៦៤)  (៥.៥១០.៨៣៨)  (២២.៣១៨.៨៩៥)  

ចលនសាច់ប្បាក់បានពី 
ស្កមមភាព្ិរញ្ញវតថក      
ចាំណូលថផារថៅការោិល័យ 
កណាត ល  (៣០៣.៥០៧)  (១.២២៥.២៥៨)  (២០២.៦៦៥) (៨២០.៧៩៣) 

(ការថយចកេះ) 
ការថកើនថ ើងឆៃនសាច់ប្បាក់និង
សាច់ប្បាក់ 
ស្មមូល  (៤.០៤៤.៩១៥)  (១៦.៣២៩.៣២២)  (៥.៧១៣.៥០៣)  (២៣.១៣៩.៦៨៨)  

សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់ 
ស្មមូលនថដើមការយិររថិចេទ  ១៧.៥៦៤.៣៤០  ៧១.១៣៥.៥៧៧  ២៣.២៧៧.៨៤៣  ៩៤.៨៥៧.២១១  
លថមអៀងពីររិូយវតថកររថទស្  - (២២៨.៣៣៨)  - (៥៨១.៩៤៦)  

សាច់ប្បាក់និងសាច់ប្បាក់ 
ស្មមូលនចកងការយិររថិចេទ ៣ ១៣.៥១៩.៤២៥  ៥៤.៥៧៧.៩១៧  ១៧.៥៦៤.៣៤០  ៧១.១៣៥.៥៧៧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កាំណត់ស្មារ ល់ភាា រ់ពីថលខ្១ដល់២២ជាបផនកឆៃនរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក ថនេះ។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 

16 

 

 

១. ព័ត៌មានអំពីគ្កុម្ហ ុន 

្នគារកសិ្កមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទថវៀតណាម សាខាកមពកជា (ថៅកាត់ថា“សាខា្នគារ”) 
បានរថង្ើតថ ើង និងបានចកេះរញ្ា ីអាជីវកមមថៅកនកង ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជា។ 
ការរថង្ើតនិងការថ្វើប្រតិរតតិការ 

សាខា្នគារប្តូវបានរថង្ើតជាសាខាមួយឆៃន្នគារកសិ្កមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទថវៀតណាម 
បដលបាន ចកេះរញ្ា ីអាជីវកមមថៅកនកងប្រថទស្ថវៀតណាម។ 
សាខាថនេះបានថ្វើប្រតិរតតិការថៅប្ពេះរាជាណាចប្ក ថប្កាមអាជាៃ រ័ណណ្នគារថលខ្២៩ 
បដលផតល់ថោយ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ថៅឆៃថៃទី២៣ មិថកន ឆ្ន ាំ២០១០។ សាខាថនេះប្តូវបានចរ់ថផតើម  
ប្រតិរតិតការជាផលូវការ ថៅឆៃថៃទី ១ កក្ោ ២០១០។ 
សាខាជាសាថ រ័ន្ិរញ្ញវតថកមួយ បដលថ្វើប្រតិរតែិការ 
ស្ស្រតាមចារ់និងរទរបញ្ជញ តែិររស់្្នគាជាតិ               ឆៃនកមពកជា។ 
ប្រតិរតែិការររស់្សាខាមានការគាាំប្ទថោយផ្ទា ល់ពី Vietnam Bank for Agriculture and 
Rural Development (VBARD)។ ការគាាំប្ទររស់្ VBARD 
ចាំថ េះសាខាគឺការពប្ងីកនូវការអភិវឌ្ឍន៍ និងថ្វើឱ្យប្រថស្ើរថ ើងបផនកប្រព័នធ 
រថចចកវទិាដាំថណើ ការនិងវ ិ្ ីសាស្តស្ែប្ពមទាំងផែល់នូវ 
ផលិតផលនិងថស្វាកមម្នគារប្រករថោយគកណភាពខ្ពស់្។ 
ស្កមមភាពចាំរងររស់្សាខា គឺរាំថរ ើរាល់ថស្វាកមម្នគារ និង ថស្វាកមម្ិរញ្ញវតថក ក់ព័នធថផសងៗ   
កនកងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជា។ ពកាំមានការផ្ទល ស់្រតូរជាសារវនតចាំថ េះស្កមមភាពអាជីវកមមជាចាំរងកនកង 
ការយិររថិចេទថនេះថទ។ 
ថដើមទកនររស់្សាខា 

ថដើមទកនស្រករររស់្សាខា នឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ មានចាំនួន ៣៩លានដកលាល រអាថមរកិ ឬ 
១៥៧.៤៤  ន់លានថរៀល (ឆ្ន ាំ២០១៥៖ ៣៩លានដកលាល រអាថមរកិ ឬ ១៥៧.៩៥ ន់លានថរៀល)។ 

ទីតាាំង 

ទីសាន ក់ការចកេះរញ្ា ីររស់្សាខា្នគារមានទីតាាំងថៅអគារថលខ្៣៦៤ មហាវថីិប្ពេះមកនីវងស 
ស្ង្្ហត់រឹងថកងកង១ ខ្ណឌ ចាំការមន រាជធានីភនាំថពញ ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជា។ 
រកគរលិក 

នឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាខាមានរកគរលិកស្រករចាំនួន ២៥ នក់(ឆ្ន ាំ២០១៥៖ មានចាំនួន             
២៦ នក់)។ 

 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ 

២.១ មូលោឋ នឆៃនការរង្ហា ញរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក  

២.១.១ អនកថលាមភាពឆៃនរបាយការណ៍ 
របាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក ប្តូវបានថរៀរចាំថ ើងស្ស្រតាមស្ែង់ោរគណថនយយកមពកជា (“CAS”) និង 
ថស្ចកតីបណនាំររស់្្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ថលើការថរៀរចាំ និង កាំណត់ស្មារ ល់ថៅកនកង 
របាយការណ៍     ្ិរញ្ញវតថក។ 

របាយការណ៍្ិរញ្ញវតថកបដលភាា រ់ជាមួយ រមួទាំងការថប្រើប្បាស់្របាយការណ៍ទាំងថនេះ មិនប្តូវបាន 
ថរៀរចាំថ ើងស្ប្មារ់ អនកថប្រើប្បាស់្របាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក បដលពកាំបានដឹងពី ថគាលការណ៍ 
គណថនយយ នីតិវ ិ្ ីគណថនយយ និងការអនកវតែថគាលនថោបាយគណថនយយ ឆៃនប្ពេះរាជា               
ណាចប្កកមពកជា និង ពកាំមានរាំណងកនកងការរង្ហា ញពី សាថ នភាព្ិរញ្ញវតថកលទធផលអាជីវកមម និង                         
លាំ្ូរសាច់ប្បាក់ បដលអនកថលាមថៅតាមថគាលការណ៍គណថនយយ និងការអនកវតែគណថនយយ 
បដលទទួលសារ ល់ជាទូថៅកនកងប្រថទស្ដឆៃទ ថប្ៅពីប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជាថទ។ 

ថគាលនថោបាយគណថនយយបដលរង្ហា ញខាងថប្កាមថនេះ ប្តូវបានសាខាអនកវតែោ៉ាងជារ់លារ់ ។ 

២.១.២ មូលោឋ នឆៃនការវាស់្បវង 
របាយការណ៍្ិរញ្ញវតថកប្តូវបានថរៀរចាំថទបើងបផអកតាមមូលោឋ នវធីិសាស្ត តនងាសដ្ើម្ប្រវែតិសាស្ត ត។  

២.១.៣ ឆ្ន ាំសារថពើពនធ 

ឆ្ន ាំសារថពើពនធររស់្សាខាចរ់ថផតើមពីឆៃថៃទី១ បខ្មករា និងរញ្ច រ់ថៅឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ។  
២.១.៤ ររិូយរ័ណណមកខ្ង្ហរ និងររិូយរ័ណណស្ប្មារ់កាំណត់ស្មារ ល់ 

ររិូយរ័ណណជាតិឆៃនប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជាគឺប្បាក់ថរៀល។ ថោយសារសាខារថ្វើប្រតិរតែិការ និង 
កត់ប្តារាល់រញ្ា ីគណថនយយររស់្ខ្លួន បផអកថលើមូលោឋ នប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ គណៈប្គរ់ប្គង     
បានកាំណត់ប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិជាររិូយរ័ណណមកខ្ង្ហរ និង ជាររិូយរ័ណណស្ប្មារ់កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថប្ េះវាបាន្លកេះរញ្ជច ាំងពីសារធាតកថស្ដឋកិចចឆៃនប្រភពប្ពឹតែិការណ៍ និងកាលៈថទស្ៈររស់្សាខា។ 
ការរង្ហា ញថនេះគឺស្ស្រតាមប្រកាស្ររស់្្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ថលខ្្៧-០៧-១៦៤ ចកេះឆៃថៃទី១៣ 
បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០០៧។ 

ប្រតិរតែិការជាររិូយរ័ណណររថទស្ ប្តូវបានរែូរថៅជាប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ ថោយថប្រើប្បាស់្ អប្តា      
រតូរប្បាក់នាកាលររសិច្េេនៃប្រតិរតែិការថនេះ។ ប្ទពយស្កមមនិងរាំណក លជាររិូយរ័ណណ ថផសងថទៀត 
ថប្ៅពីដកលាល រអាថមរកិ នាកាលររសិច្េេនៃតារាងតកលយការ ប្តូវបានរែូរថៅជាប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ 
ថោយថប្រើប្បាស់្អប្តានាកាលររសិច្េេនៃតារាងតកលយការ។ 
ភាពលាំថអៀងពីការរែូរររិូយរ័ណណប្តូវបានទទួលសារ ល់ថៅកនកងរបាយការណ៍លទធផល។ 

 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.១ មូលោឋ នឆៃនការរង្ហា ញរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក  (តពីទាំព័រមកន) 

២.១.៥ ការបប្រស្ប្មួលទឹកប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិថៅជាប្បាក់ថរៀល 

ការបប្រស្ប្មួលទឹកប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិថៅជាប្បាក់ថរៀល 
ប្តូវបានរង្ហា ញកនកងរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក 
ថោយអនកថលាមថៅតាមចារ់ស្ែីពីគណថនយយស្្ប្គាស្ ស្វនកមមគណថនយយស្្ប្គាស្ និង 
វជិាា ជីវៈគណថនយយ ចកេះឆៃថៃទី៨ បខ្កក្ោ ឆ្ន ាំ២០០២ និងប្រកាស្ ក់ព័នធននររស់្ 
្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ថោយថប្រើអប្តារែូរប្បាក់នចកងការយិររថិចេទ៤.០៣៧ថរៀល កនកង១ដកលាល រ 
អាថមរកិ ស្ប្មារ់ការយិររថិចេទឆៃនរបាយការណ៍ (ឆ្ន ាំ២០១៥៖ ១ដកលាល រអាថមរកិថស្មើ ៤.០៥០ថរៀល) 
ដូចបដលបានប្រកាស្ឲ្យថប្រើថោយ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា។ ការបប្រស្ប្មួលទាំងថនេះ មិនប្តូវបានថ្វើ 
ស្វនកមម ថ ើ្យនិងមិនប្តូវបានអេះអាងថាជាទឹកប្បាក់តាំណាង ឲ្យការរង្ហា ញទឹកប្បាក់ដកលាល រ 
អាថមរកិ ឬ   អាចប្តូវបានរង្ហា ញជាប្បាក់ថរៀល តាមអប្តាថផសងថទៀតថទ។  

២.២ ការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់សាម នគណថនយយស្ាំខាន់ៗ  

កនកងការអនកវតែថគាលនថោបាយគណថនយយររស់្្នគារ 
គណៈប្គរ់ប្គងបានថប្រើប្បាស់្ការវនិិចេ័យររស់្ខ្លួននិងថ្វើការបា៉ា ន់សាម នកនកងការកាំណត់ឆៃមលបដលប្តូវបា
នទទួលសារ ល់កនកងរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថកមានដូចខាងថប្កាម៖ 

២.២.១ ភតិស្នាប្រតិរតតិការ 

សាខា បានចកេះកិចចស្នាជួលអាគារ បដលបានថប្រើប្បាស់្ស្ប្មារ់ប្រតិរតតិការររស់្ខ្លួន។ សាខា 
បាៃក្ាំណែ់ថោយបផអកថលើមូលោឋ នការវាយែនម្ាឆៃនងលកខខ្ណឌ ឆៃនកិចចស្នាជួល (ដូចជា ការជូល 
ពកាំថផារនូវកមមសិ្ទធឆៃនប្ទពយជូលថៅថអាយអនកជួលថៅឆៃថៃចកងរញ្ច រ់ឆៃនរយៈថពលជួល និងរយៈថពល 
មិ្ៃតម្ៃ ជាតផនក្ដ៏្ ាំខាៃ់មួ្យនៃអាយុកាលស ដ្ឋកិ្ច្ចររ ់ប្េពយជួ្ល) អនកជួលរកាទកកនូវរាល់    
ហានិភ័យ និងផលប្រថោជន៍ជាសារវនតចាំថ េះកមមសិ្ទធិឆៃនប្ទពយជួលទាំងថនេះ។ 

២.២. ២. ររិូយរ័ណណមកខ្ង្ហរ 

ស្ែង់ោរគណថនយយកមពកជាថលខ្ ២១ តប្មូវឱ្យគណៈប្គរ់ប្គងថប្រើប្បាស់្ ការវនិិចេ័យររស់្ខ្លួន       
កនកងការកាំណត់ររិូយរ័ណណមកខ្ង្ហរររស់្អងរភាព ថោយសារវាបាន្លកេះរញ្ជច ាំងថោយទកកចិតតបាន 
ពីឥទធិពលថស្ដឋកិចចឆៃនប្រភពប្រតិរតតិការប្ពឹតតិការណ៍កាលៈថទស្ៈ និងលកខខ្ណឌ បដល ក់ព័នធ 
ថៅនឹងសាខា។ កនកងការវនិិចេ័យថនេះ សាខាប្តូវពិចរណាថលើចាំណក ចដូចខាងថប្កាម៖ 

ក. ររិូយរ័ណណបដលមានឥទធិពលជាសារវនត ថលើតឆៃមលចាំថ េះឧរករណ៍ និង ថស្វាកមម្ ិរញ្ញវតថក       
(ស វាក្ម្ម ៃិង ឧរករណ៍ទាំងថនេះជាក្ញារ់ៃឹងកាា យជាររិូយរ័ណណតដ្លែនម្ាររ ់វា ប្មារ់ 
ឧរក្រណ៍ៃិងស វាក្ម្ម្ិរ ា្វែថុររ ់ខាួៃ ប្ែូវបាៃក្ាំណែ់ៃិងប្ែូវបាៃេូទាែ់) 

ខ្.  ររិូយរ័ណណ បដលមូលនិ្ិទទួលបានពីស្កមមភាព្ិរញ្ញរបទន និង 

គ.  ររិូយរ័ណណបដលទទួលបានពីស្កមមភាពប្រតិរតតិការអាជីវកមម បតងបតប្តូវបានរកាទកក។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.២ ការវនិិចេ័យនិងការបា៉ា ន់សាម នគណថនយយស្ាំខាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.២.៣ ស្ាំវធិាន្នថលើឥណទនបដលបាត់រង់ 

ថៅថពលថរៀរចាំរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក គកណភាពឆៃនឥណទននិងរកថរប្រទនប្តូវបានប្តួតពិនិតយ 
និងវាយតឆៃមល 
ថដើមបីកាំណត់ចាំណាត់ថាន ក់និងកប្មិតឆៃនស្ាំវធិាន្នថលើឥណទនប្ពមទាំងរកថរប្រទនបាត់រង់បដលនឹ
ងរង្ហា ញថពញថលញកនកងកាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្ ២.៣.៦។ 

២.២.៤ ការទទួលសារ ល់ពនធពនារជាប្ទពយស្កមម 

ពនធពនារជាប្ទពយស្កមម ប្តូវបានទទួលសារ ល់ស្ប្មារ់ប្បាក់ខាតថោងតាមពនធបដលមិនទន់ 
បានថប្រើប្បាស់្ទាំងអស់្ និងភាពខ្កស្គាន រថណាត េះអាស្នន ចាំថ េះតែវសិាលភាពទាំនងជាមានប្បាក់ 
ចាំថណញជារ់ពនធនថពលអនគត ថដើមបីអាចកាត់កងប្បាក់ខាតថោងតាមពនធបដលមិនទន់បាន 
ថប្រើប្បាស់្ឮថនេះ។ ការវនិិចេ័យជាស្ាំខាន់ររស់្គណៈប្គរ់ប្គង ថដើមបីកាំណត់ចាំនួនឆៃនពនធពនារ 
ជាប្ទពយស្កមម បដលអាចទទួលសារ ល់បានថោយបផអកថលើថពលថវលានិងកប្មិតឆៃនប្បាក់ចាំថណញ   
ជារ់ពនធនថពលអនគតរមួជាមួយបផនការយកទធសាស្តស្តថលើពនធនថពលអនគត។ 

២.២.៥ ការបា៉ា ន់សាម នអាយកកាលថប្រើប្បាស់្ឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ រ 

សាខា្នគារថ្វើការបា៉ា ន់សាម នអាយកកាលថប្រើប្បាស់្ឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ រ និងកមមវ ិ្ ីកកាំពយូទ័រររស់្ខ្លួន 
និង ការបា៉ា ន់សាម នថនេះ ប្តូវបានប្តួតពិនិតយថ ើងវញិតាមកាលកាំណត់ ថដើមបីធានថារ ាំលស់្មាន  
ស្ងរតភាពជាមួយនឹងអតថប្រថោជន៍ថស្ដឋកិចចឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ រ និងកមមវ ិ្ ីកកាំពយូទ័រនីមួយៗ។ 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ 

២.៣.១  របប្មរប្មួលថគាលនថោបាយគណថនយយ 

ថគាលនថោបាយគណថនយយ និង វ ិ្ ីសាស្តស្ែគណនបដលបានអនកវតែថោយសាខា គឺវាដូចនឹង 
ថគាលនថោបាយគណថនយយនិង វ ិ្ ីសាស្តស្ែបដលបានអនកម័តនកាលររថិចេទមកន។ 

២.៣.២  សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់ស្មមូល 

ស្ប្មារ់ថគាលរាំណងឆៃនការថរៀរចាំរបាយការណ៍លាំ្ូរសាច់ប្បាក់ សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់    
ស្មមូលរមួមាន សាច់ប្បាក់ និងស្មតកលយ្នគារ ប្បាក់រថញ្ញើគាម នកាលកាំណត់ និងការវនិិថោគ   
រយៈថពលខ្លីបដលអាចរែូរជាសាច់ប្បាក់បានកនកងរយៈថពលរីបខ្ ឬ តិចជាងថនេះ ថៅថពលបានទិញ 
និងបដលអាចរែូរជាចាំនួនសាច់ប្បាក់ថោយង្ហយស្ស្ួល ថ ើ្យនិងវាប្រឈ្មនឹងហានិភ័យតិចតួច       
ថលើការផ្ទល ស់្រែូរតឆៃមល។ 

២.៣.៣ ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា 

ប្បាក់រថញ្ញើតាមចារ់ ស្ប្មារ់ស្កមមភាព្នគារ បដលប្តូវតម្ល់ថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា 
អនកថលាមតាមចារ់កមពកជាស្តីពីប្គឹេះសាថ ន្នគារ និង ្ិរញ្ញវតថក និងប្តូវបានកាំណត់ថោយយក 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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ភាគរយ ឆៃនថដើមទកនអរបររមានិងប្បាក់រថញ្ញើររស់្អតិថិជនបដលបានតាំរវូថោយ្នគារជាតិ 
ឆៃនកមពកជា។ 

២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.៣.៤ ស្មតកលយបដលប្តូវទទួលពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថក ថផសងៗ 

ស្មតកលយបដលប្តូវទទួលបានពីប្គឹសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗគឺប្តូវកាំណត់តាមឆៃថលថដើម។ 

២.៣.៥ ឥណទននិងរកថរប្រទន 

ឥណទន និងរកថរប្រទនផែល់ឲ្យអតិថិជនទាំងអស់្ ប្តូវបានរង្ហា ញថៅកនកងតារាងតកលយការ         
តាមប្បាក់ថដើមដកនូវចាំនួនឥណទន និងរកថរប្រទនបដលបានលករថចល និងស្ាំវធិាន្នស្ប្មារ់    
ឥណទននិងរកថរប្រទនបដលបានខាតរង់។ ឥណទនរយៈថពលខ្លី គឺជាឥណទនបដល               
កាលររថិចេទទូទត់ស្ងមានកាំ កងថពលមួយឆ្ន ាំថោយគិតចរ់ពីកាលររថិចេទបានផែល់ឥណទន។     
ឥណទន រយៈថពលបវង បដលកាលររថិចេទទូទត់ស្ងមានរយៈថលើស្ពីឆ្ន ាំថោយគិតចរ់ពី         
កាលររថិចេទបានផែល់ឥណទន។ 

ឥណទនប្តូវបានលករថចល 
ថៅថពលថជឿជាក់ោ៉ាងចាស់្ថាឥណទនថនេះមិនអាចប្រមូលមកវញិបាន។ 
ការប្រមូលបានមកវញិឆៃនឥណទននិងរកថរប្រទន បដលប្តូវបានលករថចលប្គាមកន ឬ បានថ្វើ 
ស្ាំវធិាន្ន គឺការថយចកេះនូវចាំនួនទឹកប្បាក់ឆៃនស្ាំវធិាន្នស្ប្មារ់ឥណទន និង រកថរប្រទន       
ខាតរង់ថៅកនកងរបាយការណ៍លទធផល។ 

ឥណទននិងរកថរប្រទនបានចត់ថាន ក់ជាឥណទនថប្កាមស្ែង់ោរ ជារ់ស្ងស័យ ឬ បាត់រង់ 
គឺប្តូវចត់ទកកជាឥណទនមិនដាំថណើ រការ។ 

២.៣.៦ ស្ាំវធិាន្នថលើឥណទននិងរកថរប្រទនខាតរង់ 

ស្ាំវធិាន្នថលើឥណទននិងរកថរប្រទន ខាតរង់ប្តូវបានថ្វើថ ើងអាស្ស័្យថៅថលើហានិភ័យ    
ជាក់លាក់នន បដលទក់ទងថៅនឹងឥណទននិងរកថរប្រទនទាំងថនេះ ថ ើ្យបានពិនិតយថមើល 
និងកាំណត់ោ៉ាងជាក់លាក់ថាជាឥណទន ឃ្ល ាំថមើលថប្កាម ស្ែង់ោរ ជារ់ស្ងស័យ ឬ បាត់រង់។ 
ថលើស្ពីថនេះថៅថទៀតស្ាំវធិាន្នទូថៅ ប្តូវបានរកាទកកស្ប្មារ់ឥណទនបដលបានចត់ថាន ក់                  
ជាឥណទន្មមតា។ 

សាខា្នគារបានអនកវតែតាមការកាំណត់អាំពីចាំណាត់ថាន ក់ឥណទន និង ស្ាំវធិាន្នបដលតប្មូវ 
ថោយ្នគារជាតិឆៃនកមពកជាតាមប្រកាស្ថលខ្្៧-០៩-០៧៤ចកេះឆៃថៃទី២៥ បខ្កកមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៩ 
បដលប្តូវចត់ថាន ក់ស្ាំណកាំ ឥណទនជាប្បាាំថាន ក់។ ប្រកាស្ថនេះតប្មូវផងបដរ ឲ្យថ្វើស្ាំវធិាន្នទូថៅ 
និង ជាក់លាក់តាមកាំរតិអរបររមា ថោយបផអកថៅថលើការថ្វើចាំណាត់ថាន ក់ឥណទន។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.៣.៦ ស្ាំវធិាន្នថលើឥណទននិងរកថរប្រទនខាតរង់ (តពីទាំព័រមកន) 

ស្ាំវធិាន្នគឺបផអកថៅថលើភាគរយឆៃនស្មតកលយស្រករឆៃនឥណទន និងរកថរប្រទនមិនទន់ស្ងស្រករ 
ដូចមានខាងថប្កាម៖ 

ចាំណាត់ថាន ក់ ចាំនួនបថៃបដល្ួស្កាលកាំណត់ស្ង ភាគរយស្ាំវធិាន្ន 

ស្ាំវធិាន្នទូថៅ៖ 

 

 
ឥណទន្មមតា តិចជាង៣០ឆៃថៃ ១% 

ស្ាំវធិាន្នជាក់លាក់៖ 

 

 
ឥណទនឃ្ល ាំថមើល ពី៣០ឆៃថៃ ឬ ថប្ចើនជាងរ៉ាកបនែតិចជាង៩០ឆៃថៃ ៣% 
ឥណទនថប្កាមស្ែង់ោរ ពី៩០ឆៃថៃ ឬ ថប្ចើនជាងរ៉ាកបនែតិចជាង១៨០ឆៃថៃ ២០% 
ឥណទនជារ់ស្ងស័យ ពី១៨០ឆៃថៃ ឬ ថប្ចើនជាងរ៉ាកបនែតិចជាង៣៦០ឆៃថៃ ៥០% 
ឥណទនខាតរង់ ពី៣៦០ឆៃថៃ ឬ ថប្ចើនជាង ១០០% 

ឥណទនបដលមិនអាចទរមកវញិបាន ឬ ចាំបណកឆៃនឥណទនបដលបានចត់ថាន ក់ជារាំណក ល 
អាប្កក់ប្តូវបានលករថចញ រនា រ់ពីបានពិចរណាថៅថលើតឆៃមលលក់បានឆៃនប្ទពយរញ្ជច ាំ (ប្រសិ្ន 
ថរើមាន) ថៅថពលបដលគណៈប្គរ់ប្គងវនិិចេ័យថ ើញថាពកាំមានស្ងឃឹមនឹងអាចទរបានឥណទន  
ទាំងថនេះមកវញិថទ។ 

២.៣.៧ ការស្នាថលើឥណទនថផសងៗ 

ថៅកនកងដាំថណើ ការអាជីវកមម្មមតា សាខាបានចកេះការស្នាថលើឥណទនបដល ក់ព័នធថផសងៗ រមួមាន 
ការស្នាផែល់ប្បាក់កមចី លិខិ្តឥណទន និងលិខិ្តធាន។ ថគាលនថោបាយគណថនយយ និង      
វ ិ្ ីសាស្តស្ែស្ាំវធិាន្ន គឺមានលកខណៈស្ស្ថដៀងថៅនឹងឥណទន បដលបានផែល់ឲ្យដាំរូងដូច 
បដលកាំណត់ស្មារ ល់ខាងថលើ។ ស្ាំវធិាន្នថលើការស្នាថលើឥណទនបដល ក់ព័នធថផសងៗ 
ថកើតមានថ ើងថៅថពលការខាតរង់ ប្តូវបានគិតថាទាំនងនឹងមានថ ើង។ 

២.៣.៨ ប្ទពយស្កមមថផសងៗ 

ប្ទពយស្កមមថផសងៗ ប្តួវបានថោងតាមតាំឆៃលទទួលសារ ល់បដលសាម នទកកជាមកន។ ការបា៉ា ន់ 
សាម នថលើរាំណក លស្ងស័យ 
បផអកថលើការប្តួតពិនិតយឆៃនស្មតកលយទាំងអស់្នការយិររថិចេទឆៃនតារាងតកលយការ។ 

២.៣.៩ ប្ទពយនិងររកិាខ រ 

ប្ទពយនិងររកិាខ រ ប្តូវបានកត់ប្តាតាមតឆៃមលថដើមថោយដករ ាំលស់្រងររនិងការខាតរង់ឆៃនឱ្នភាព  
តឆៃមលរងររប្រសិ្នថរើមាន។ ថៅថពលបដលធាតកឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ ររមួរញ្ចូ លនូវស្មាស្ធាតក             
ស្ាំខាន់ៗ បដលមានអាយកកាលកាំណត់ថប្រើប្បាស់្ខ្កស្ៗគាន  ប្ទពយនិងររកិាខ រទាំងថនេះ ប្តូវបានចត់ 
ទកកជាធាតកថផសងគាន ឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ រ។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ (តពីទាំព័រមកន) 

២.៣.៩ ប្ទពយនិងររកិាខ រ (តពីទាំព័រមកន) 

ការរ ាំលស់្ឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ រ ប្តូវបានកត់ប្តាកនកងរបាយការណ៍លទធផល។ អគារនិង ការបកលាំអរ 
អគារ ប្តូវបានថ្វើរ ាំលស់្តាមវ ិ្ ីសាស្តស្តរ ាំលស់្ថថរថៅតាមរយៈថពលជួល១០ឆ្ន ាំ។ រ ាំលស់្ឆៃនប្ទពយ 
និងររកិាខ រថផសងៗ ប្តូវបានកត់ប្តាកនកងរបាយការណ៍លទធផលតាមវ ិ្ ីសាស្តស្ែថយចកេះ តាមអប្តា 
ដូចខាងថប្កាម ៖ 

ការបកលមអអគារ   ៥% 
ថប្គឿងស្ង្ហា រមឹ ររកិាខ រ  ២៥%  
ររកិាខ រកកាំពយូទ័រ   ៥០% 
ោនយនែ   ២៥% 

 ចាំណាយរនតរនា រ់បដល ក់ព័នធ ថៅនឹងធាតកណាមួយឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ របដលបានទទួល 
សារ ល់រចួមកថ ើ្យប្តូវរូករញ្ចូ លថៅកនកងតឆៃមលថោងឆៃនប្ទពយស្កមមថនេះ ប្រសិ្នថរើវាមាន 
អតថប្រថោជន៍ថស្ដឋកិចចនថពលអនគត ថលើស្ពីគកណភាពឆៃនស្ែង់ោរបដលវាយតឆៃមលតាាំងពី 
ថដើមថលើប្ទពយស្កមមបដលកាំពកងមានថនេះបដល្ូរចូលថៅកនកងសាខា។ 
រាល់ការចាំណាយរនា រ់រនសាំថផសងថទៀត ប្តូវបានទទួលសារ ល់ជាចាំណាយថៅកនកងការយិររថិចេទ 
បដលថកើតថ ើង។ 

ចាំថណញ ឬ ខាតពីការឈ្រ់ថប្រើ ឬ ការលក់ថចញឆៃនធាតកណាមួយឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ រ ប្តូវបាន 
កាំណត់ថោយភាពខ្កស្គាន រវាងប្បាក់ចាំណូលស្កទធពីការលក់ និង តឆៃមលថោងឆៃនប្ទពយស្មបតែិ ថនេះ 
និងប្តូវបានទទួលសារ ល់ថៅកនកងរបាយការណ៍លទធផលថៅឆៃថៃឈ្រ់ថប្រើ ឬ លក់ថចញ។ 

ប្ទពយនិងររកិាខ រ បដលបានរ ាំលស់្អស់្ថ ើ្យ ប្តូវបានរកាទកកកនកងរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថករ្ូត          
ដល់ឆៃថៃបដលប្ទពយនិងររកិាខ រទាំងថនេះ ប្តូវបានលក់ ឬ លករថចញ។ 

តឆៃមលថោងឆៃនប្ទពយនិងររកិាខ រ ប្តូវបានថ្វើការប្តួតពិនិតយថ ើងវញិថលើការថយចកេះតឆៃមល ថៅថពលមាន 
ការចងអកលរង្ហា ញថា ប្ទពយស្កមមថនេះប្តូវបានថយចកេះតឆៃមល។ការថយចកេះតឆៃមល ប្តូវបានវាស់្បវង 
ថោយថប្រៀរថ្ៀរតឆៃមលថោងររស់្ប្ទពយស្កមម ជាមួយតឆៃមលបដល អាចប្រមូលបានវញិ។ 
ការខាតរង់ថលើការថយចកេះតឆៃមលប្តូវបានចត់ចូលជាចាំណាយភាល មៗកនកង របាយការណ៍លទធផល។ 

ការោក់រញ្ចូ លមកវញិនូវការខាតរង់ថលើការថយចកេះតឆៃមលបដល បានទទួលសារ ល់ពីឆ្ន ាំមកនៗប្តូវ 
បានកត់ប្តា ថៅថពលមានការចងអកលរង្ហា ញឲ្យដឹងថា ការខាតរង់ថលើការថយចកេះតឆៃមលបដលបាន 
ទទួលសារ ល់ស្ប្មារ់ប្ទពយស្កមមថនេះបលងថកើតមានថទៀត ឬ ប្តូវបានថយចកេះថ ើ្យ។ ការោក់ 
រញ្ចូ លមកវញិថនេះ ប្តូវបានទទួលសារ ល់ប្តឹមកប្មិតតឆៃមលថោងឆៃនប្ទពយស្កមមបដលប្តូវបានកាំណត់ 
(តឆៃមលស្កទធរនា រ់ពីដករ ាំលស់្) ប្រសិ្នថរើពកាំមានការខាតរង់ថលើឱ្នភាពឆៃនតឆៃមលថទថនេះ។ ការោក់ 
រញ្ចូ លមកវញិថនេះ ប្តូវបានទទួលសារ ល់កនកងរបាយការណ៍លទធផល។ 

 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣.១០ ប្បាក់រថញ្ញើពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថក ថផសងៗ និងប្បាក់រថញ្ញើពីអតិថិជន 

ប្បាក់រថញ្ញើពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ និងប្បាក់រថញ្ញើពីអតិថិជនប្តូវបានរង្ហា ញថៅតឆៃមលបដល 
បានោក់តម្ល់។ 

២.៣.១១ រាំណក លថផសងៗ 

រាំណក លថផសងៗប្តូវបានរង្ហា ញកនកងតឆៃមលថដើម។ 

២.៣.១២ ស្ាំវធិាន្នថលើរាំណក ល 

ស្ាំវធិាន្នថលើរាំណក ល ប្តូវបានទទួលសារ ល់ថៅថពលបដលសាខាមានកាតពវកិចចរចចករបនន 
(តាមចារ់) បដលជាលទធផលឆៃនប្ពឹតែិការណ៍ពីអតីតកាល និងវាអាចមានលាំ្ូរថចញនូវ្នធាន 
បដលជាបផនកឆៃន អតថប្រថោជន៍ថស្ដឋកិចច ថដើមបីទូទត់នូវកាតពវកិចចថនេះនិងចាំនួនទឹកប្បាក់ថលើការ        
បា៉ា ន់សាម នអាចទកកចិតតបាន។ 

ស្ាំវធិាន្ន ប្តូវបានប្តួតពិនិតយថ ើងវញិនកាលររថិចេទឆៃនតារាងតកលយការនីមួយៗ ថ ើ្យថ្វើការ 
បកតប្មូវឲ្យស្ស្រ ថៅនឹងការបា៉ា ន់សាម នលអរាំផកតនថពលរចចករបនន។ ថៅថពលតឆៃមលថពលថវលា ឆៃន  
សាច់ប្បាក់មានជាសារវនែថនេះររមិាណស្ាំវធិាន្ន គឺជាតឆៃមលរចចករបននឆៃនការចាំណាយបដល  
រ ាំពឹងទកកថដើមបីទូទត់រាំណក ល។ 

២.៣.១៣ ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញ 

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញកនកងប្គា 

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញកនកងប្គាជាប្ទពយស្កមម និងរាំណក លស្ប្មារ់ការយិររថិចេទរចចករបនន និង 
ការយិររថិចេទ ពីមកនប្តូវបានវាស់្បវងជាទឹកប្បាក់បដលប្តូវបានរ ាំពឹងទកកថា ប្តូវបានប្រមូលមកវញិ 
ឬ ប្តូវរង់ថៅអាជាា ្រពនធោរ។ អប្តាពនធនិងចារ់ពនធបដលប្តូវបានថប្រើប្បាស់្ ថដើមបីគណន  
ទឹកប្បាក់ទាំងថនេះ គឺជាអប្តានិងចារ់ពនធបដលមានស្កពលភាពរ្ូតដល់កាលររថិចេទឆៃនតារាង 
តកលយការថនេះ។ 

ពនធពនារ 

ពនធពនារ ប្តូវបានគណនថោយថប្រើវ ិ្ ីសាស្តស្ែរាំណក លតកលយការថលើចាំនួនខ្កស្គាន រថណាែ េះអាស្នន 
នកាលររថិចេទឆៃនតារាងតកលយការរវាងមូលោឋ នពនធឆៃនប្ទពយស្កមមនិងរាំណក ល ថ ើ្យនិងតឆៃមលពិត 
គណថនយយររស់្ប្ទពយទាំងថនេះ កនកងរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក។ 

ពនធពនារជារាំណក ល ប្តូវបានទទួលសារ ល់ថលើចាំនួនខ្កស្គាន រថណាែ េះអាស្ននជារ់ពនធទាំងអស់្ 
ថលើកបលងបតថៅថពលពនធពនារជារាំណក លថកើតថ ើងពីការទទួលសារ ល់ថៅ 
ប្គាដាំរូងឆៃនប្ទពយស្កមម ឬ រាំណក លថៅកនកងប្រតិរតែិការមួយបដល ថៅថពលថនេះប្រតិរតតិការ 
មិនជេះឥទធិពលដល់ ប្បាក់ចាំថណញគណថនយយ និង ប្បាក់ចាំថណញឬខាតជារ់ពនធ។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣.១៣ ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញ (តពីទាំព័រមកន) 

ពនធពនារជាប្ទពយស្កមម ប្តូវបានទទួលសារ ល់ស្ប្មារ់ភាពខ្កស្គាន រថណាែ េះអាស្ននទាំងអស់្ 
បដលអាចកាត់រនថយបាន រ្ូតដល់ទាំ ា្ំមួយបដលទាំនងថាប្បាក់ចាំថណញជារ់ពនធនឹងអាចមាន 
ថដើមបីកាត់កងជាមួយភាពខ្កស្គាន រថណាែ េះអាស្ននបដលអាចថប្រើប្បាស់្បាន ថលើកបលងបតថៅ 
ថពលពនធពនារជាប្ទពយស្កមម ថកើតថ ើងពីការទទួលសារ ល់នប្គាដាំរូងឆៃនប្ទពយស្កមម ឬ 
រាំណក លឆៃនប្រតិរតែិការមួយថៅខ្ណៈថពលប្រតិរតែិការ ថកើតថ ើងថនេះមិនមានឥទធិពលដល់ 
ប្បាក់ចាំថណញ តាមវ ិ្ ីសាស្តស្ែគណថនយយនិងប្បាក់ចាំថណញ ឬ ខាតជារ់ពនធ។ 

តឆៃមលពិតគណថនយយឆៃនពនធពនារជាប្ទពយស្កមម ប្តូវបានពិនិតយថ ើងវញិនកាលររថិចេទឆៃនតារាង 
តកលយការនីមួយៗ ថ ើ្យនឹងប្តូវបានកាត់រនថយមកប្តឹមទាំ ា្ំមួយបដលមិនទាំនងថាមាន  
ប្បាក់ចាំថណញជារ់ពនធប្គរ់ប្គាន់នឹង អាចផែល់ឲ្យប្ទពយស្កមមទាំងអស់្ ឬ មួយបផនកអាចប្រមូល 
មកវញិនថពលអនគត។ ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញពនារជាប្ទពយស្កមមបដលមិនប្តូវបានទទួល 
សារ ល់ថនេះ គឺប្តូវបានវាយតឆៃមលថ ើងវញិនកាលររថិចេទឆៃនតារាងតកលយការនីមួយៗ និងប្តូវបាន 
ទទួលសារ ល់នូវបតទាំ ា្ំមួយបដលវាទាំនងថា ប្បាក់ចាំថណញជារ់ពនធនថពលអនគតនឹងថ្វើឲ្យ  
ពនធពនារជាប្ទពយស្កមមថនេះអាចប្តូវបានយកប្រមូលមកវញិបាន។ 

២.៣.១៤ ការកាត់កងឧរករណ៍្ិរញ្ញវតថក  

ប្ទពយស្កមមនិងរាំណក លជា្ិរញ្ញវតថក ប្តូវបានកាត់កងគាន ថ ើ្យចាំនួនទឹកប្បាក់ស្កទធប្តូវបានរង្ហា ញ 
កនកងតារាងតកលយការ លកេះប្តាបតកនកងករណីបដលមានសិ្ទធិ ស្ស្រចារ់ថដើមបីកាត់កងទឹកប្បាក់ 
បដលប្តូវបាន ទទួលសារ ល់ថ ើ្យមានរាំណងទូទត់ តាមមូលោឋ នស្កទធ ឬ លក់ប្ទពយស្កមម និង 
ទូទត់រាំណក លថៅថពលទនាឹមគាន ថនេះ។ វាមិនបមនជាករណីររស់្កិចចប្ពមថប្ពៀងកាត់កងជាទូថៅ 
និង ប្ទពយស្កមមនិងរាំណក ល ក់ព័នធ ប្តូវបានរង្ហា ញជាទឹកប្បាក់ដកលថៅកនកងតារាងតកលយការ។ 

២.៣.១៥ ការទទួលសារ ល់ចាំណូលនិងចាំណាយ 

ក. ចាំណូលពីការប្បាក់៖ 

ចាំណូល ប្តូវបានទទួលសារ ល់ថលើទាំ ា្ំទឹកប្បាក់បដលមានអតថប្រថោជន៍ថស្ដឋកិចចបដលនឹង្ូរ 
ចូលមកសាខា និងចាំណូលអាចវាស់្បវងថោយថជៀទកកចិតត។ 

ចាំណូលពីការប្បាក់ថលើឥណទនវបិាររូន៍ឥណទនមានកាលកាំណត់ និងឥណទនថផសងថទៀត 
ប្តូវបានទទួលសារ ល់ ថោយបផអកថលើមូលោឋ នរងររជាថរៀងរាល់ឆៃថៃ។ ថៅថពលបដលឥណទន 
មួយកាល យជាឥណទនមិនដាំថណើ រការ ការកត់ប្តាការ ប្បាក់ប្តូវបានពយួរ ទកករ្ូតប្តូវបាន 
ទទួលសារ ល់ ថោយបផអកថលើមូលោឋ នសាច់ប្បាក់។ ឥណទនទាំងថនេះប្តូវបានចត់ទកកជា 
គណនីមិនដាំថណើ រការ ថៅថពលបដលមានការខ្កខាន មិនបានស្ងរាំណក លចាំនួន៩០ឆៃថៃ ឬ 
ថលើស្ពីថនេះ។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣.១៥ ការទទួលសារ ល់ចាំណូលនិងចាំណាយ 

ខ្. ចាំណូលពីឆៃថលឈ្នួលនិងកឆៃប្មថជើងសារ៖ 

ចាំណូលពីឆៃថលឈ្នួល និង កឆៃប្មថជើងសាររមួមានដូចតថៅ៖ 

១.កឆៃប្មថលើការចត់បចងផែល់ឥណទននិង កឆៃប្មថជើងសារថលើថស្វាកមម និងការស្ាំរួលនន   
បដលផែល់ដល់អតិថិជន ប្តូវទទួលសារ ល់ថពលប្រតិរតែិការទាំងថនេះថកើតថ ើង។ 

២.កឆៃប្មថស្វា និងកឆៃប្មថលើប្រតិរតែិការប្តូវបានទទួលសារ ល់ ថពលថស្វាកមមប្តូវបានរាំថពញ។ 

គ. ចាំណាយថលើការប្បាក់៖  

ចាំណាយការប្បាក់ថលើប្បាក់រថញ្ញើររស់្អតិថិជន គណនីទូទត់ររស់្្នគារថផសងៗ និងប្បាក់
កមចីប្តូវបានទទួលសារ ល់តាមមូលោឋ នរងររ។ 

 .ចាំណាយថលើឆៃថលឈ្នួលនិងថជើងសារ៖ 

ចាំណាយថលើឆៃថលឈ្នួលនិងថជើងសារ ប្តូវបានទទួលសារ ល់ថៅថពលចាំណាយថនេះថកើតថ ើង។ 

២.៣.១៦ ភតិស្នាប្រតិរតតិការ 
ការចាំណាយថៅថលើភតិស្នាប្រតិរតតិការ ប្តូវបានគិតរញ្ចូ លថៅកនកងរបាយការណ៍លទធផលតាម 
អប្តាថថរស្ស្រតាមថថរថវលាឆៃនការជួល។ 

២.៣.១៧ ស្មព័នធញាតិ 
ថោងតាម CAS ២៤ ស្តីពីការរង្ហា ញថលើភាគីស្មព័នធញាតិភាគីបដលចត់ទកកថាជាស្មព័នធញាតិ  
លកេះប្តា បតសាខាមានលទធភាពប្គរ់ប្គងផ្ទា ល់ ឬ ប្រថោលថលើភាគីថផសងថទៀត ឬ មានឥទធិពល 
ោ៉ាងស្ាំខាន់កនកងការថ្វើថស្ចកែីស្ថប្មចចិតែបផនក្ិរញ្ញវតថក និង ប្រតិរតែិការឬផាកយមកវញិ ប្រសិ្នថរើ 
សាខានិងភាគីថនេះស្ថិតថៅថប្កាមការប្គរ់ប្គងរមួមួយឬក៏មានឥទធិពលជាស្ាំខាន់។ ស្មព័នធញាតិ 
អាចជាររូវន័ែរកគរល ឬ នីតិរកគរលថ ើ្យក៏បានរួមរញ្ចូ លទាំងរកគរល ជិតស្និតថៅកនកងស្មាជិក 
ប្គួសារផងបដរ។ 

ស្មព័នធញាតិដូចបដលបានកាំណត់កនកងមាប្តា៤៩ និង ៥០ឆៃនចារ់ស្ែីពី្នគារនិងសាថ រ័ន្ិរញ្ញវតថក 
ឆៃនប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជារមួមានដូចខាងថប្កាម៖ 

ក.រាល់រកគរលទាំងឡាយណាបដលកាន់ការ់ថោយផ្ទា ល់ ឬ ថោយប្រថោលនូវភាគ ៊្ែកន 
ោ៉ាងថហាចណាស់្១០ភាគរយឆៃនមូល្ន ឬ សិ្ទធិថបាេះថឆ្ន ត។ 

ខ្.រាល់ប្កុម ៊្ែកនទាំងឡាយណាបដល្នគារកាន់ការ់ថោយផ្ទា ល់ ឬ ប្រថោលនូវភាគ ៊្ែកន 
ោ៉ាងថហាចណាស់្១០ភាគរយឆៃនមូល្ន ឬ សិ្ទធិថបាេះថឆ្ន តថៅកនកងប្កុម ៊្ែកនថនេះ។ 

គ.រាល់រកគរលទាំងឡាយណា បដលចូលរួមកនកងគណៈប្គរ់ប្គងកិចចការប្គរ់ប្គងការដឹកនាំ ឬ 
ការប្តួតពិនិតយឆៃផាកនកង។ 

 .ស្វនករខាងថប្ៅ។



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២. ទគាៃនទោបាយរណទនយយសខំាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣ ថស្ចកែីស្ថងខរឆៃនថគាលការណ៍គណថនយយស្ាំខាន់ៗ(តពីទាំព័រមកន) 

២.៣.១៨ ប្ទពយស្កមមបដលស្ថិតថប្កាមកិចចស្នាធាន 

ប្ទពយស្កមមបដលថផាើររកាទកក ឬ កនកងស្មាស្ភាពជាប្ទពយោក់ធានគឺ មិនប្តូវបានរង្ហា ញកនកង
របាយការណ៍្ិរញ្ញវតថកថទ ពីថប្ េះប្ទពយទាំងថនេះមិនបមនជាប្ទពយស្កមមររស់្្នគារថ ើយ។ 

២.៣.១៩ការកាត់ខ្ាង់ឆៃនចាំនួនទឹកប្បាក់ 

ចាំនួនទឹកប្បាក់កនកងរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថក ប្តូវបានកាត់ខ្ាង់ជាចាំនួនគត់ឯកតាដកលាល រអាថមរកិ ចាំថ េះ 
ចាំនួនទឹកប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ និងឯកតា ន់ថរៀលចាំថ េះចាំនួនទឹកប្បាក់ថរៀល ថលើកបលងបតមាន 
ការរញ្ជា ក់ថផសងពីថនេះ។ 
 

៣. សាច់គ្បាក់ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ  ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ  ន់ថរៀល 

  
កាំណត់ 

ស្មារ ល់២.១.៥  
កាំណត់ 

ស្មារ ល់២.១.៥ 

ររូរិរ័ណណជាដកលាល រអាថមរកិ ៣៥៨.៦៨០   ១.៤៤៧.៩៩១  ៣៣៨.៥៧៤ ១.៣៧១.២២៥ 
ររូរិរ័ណណជាបខ្មរថរៀល ២.៥៥៥  ១០.៣១៥  ៣.៤៨៤  ១៤.១១០  

 ៣៦១.២៣៥  ១.៤៥៨.៣០៦  ៣៤២.០៥៨ ១.៣៨៥.៣៣៥ 
 

ស្ប្មារ់ថគាលរាំណងរបាយការណ៍លាំ្ូរសាច់ប្បាក់សាច់ប្បាក់និងសាច់ប្បាក់ស្មមូលរួមមាន៖ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ  ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ  ន់ថរៀល 

  
កាំណត់ 

ស្មារ ល់២.១.៥  
កាំណត់ 

ស្មារ ល់២.១.៥ 

សាច់ប្បាក់កនកងឆៃដ ៣៦១.២៣៥  ១.៤៥៨.៣០៦  ៣៤២.០៥៨ ១.៣៨៥.៣៣៥ 
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ២.៤៥៥.៩៨៧  ៩.៩១៤.៨១៧  ១.៣៨៥.៣៦៧  ៥.៦១០.៧៣៦  
ស្មតកលយថៅ្នគារថផសងៗ ១០.៧០២.២០៣  ៤៣.២០៤.៧៩៤  ១៥.៨៣៦.៩១៥ ៦៤.១៣៩.៥០៦ 

 

១៣.៥១៩.៤២៥  ៥៤.៥៧៧.៩១៧  ១៧.៥៦៤.៣៤០  ៧១.១៣៥.៥៧៧  

 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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៤. សម្តុៃយទៅធានាគារជាតិលនកម្ពុជា 

 
២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល ន់ថរៀ

ល ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល ន់ថរៀ

ល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

គណនីចរនតនិងគណនីទូទត់៖     
គណនីទូទត់ជាប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ ៨៦១.៥៥៩  ៣.៤៧៨.១១៤   -     -    
គណនីចរនែជាប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ ១.០៦៩.៦៦៥  ៤.៣១៨.២៣៨   ១០៨.៧០០   ៤៤០.២៣៥  
គណនីចរនែជាប្បាក់ថរៀល ២៤.៧៦៣  ៩៩.៩៦៥   ១៥.០៥២   ៦០.៩៦១  
ប្បាក់រថញ្ញើមានកាលកាំណត់ជា  
ប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ(i)  ៥០០.០០០  ២.០១៨.៥០០   ១.២៦១.៦១៥   ៥.១០៩.៥៤០  
ប្បាក់តមល់្កាតពវកិចច៖     
ប្បាក់តម្ល់ធានថលើថដើមទកន(ii) ៣.៩០០.០០០  ១៥.៧៤៤.៣០៦   ៣.៩០០.០០០   ១៥.៧៩៥.០០០  
ប្បាក់រាំរកងកាតពវកិចច 
ជាប្បាក់ដកលាល រអាថមរកិ(iii) ៦៦៤.០៨៣  ២.៦៨០.៩០៣   ៦៦៤.០៨៣   ២.៦៨៩.៥៣៦  
ប្បាក់រាំរកងកាតពវកិចចប្បាក់ថរៀល(iii) ៣៧៣  ១.៥០០   ៣៧០   ១.៤៩៩  

 
៧.០២០.៤៤៣  ២៨.៣៤១.៥២៦   ៥.៩៤៩.៨២០   ២៤.០៩៦.៧៧១  

(i) គណនីរថញ្ញើមានកាលកាំណត់ 

គណនីរថញ្ញើមានកាលកាំណត់ ជារថញ្ញើជាមូយ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ស្ប្មារ់ការលករថចល      
មូលរបទនរ័ប្តបដលដល់កាលកាំណត់រយេះថពល ៣បខ្។ 

(ii) ប្បាក់តមល់្ធានថលើថដើមទកន 

ថោងតាមប្រកាស្ររស់្្នគារជាតិឆៃនកមពកជាថលខ្្៧-០១-១៣៦ ចកេះឆៃថៃទី១៥ បខ្តកលា 
ឆ្ន ាំ២០០១ រាល់្នគារប្តូវបានតប្មូវឲ្យតម្ល់ប្បាក់ចាំនួន១០ភាគរយ ឆៃនថដើមទកនចកេះរញ្ា ី 
ថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា។ ប្បាក់តម្ល់ថនេះគឺមិនអាចថប្រើប្បាស់្កនកងប្រតិរតែិការប្រចាំឆៃថៃររស់្ 
សាខាបានថ ើយ រ៉ាកបនែសាខាអាចដកយកវញិបាន ថៅថពលបដលស្ថប្មចចិតែឈ្រ់ថ្វើអាជីវកមម 
ថៅកនកងប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជា។ 

(iii) ប្បាក់រាំរកងកាតពវកិចច 

ថោងតាមប្រកាស្ររស់្្នគារជាតិឆៃនកមពកជាថលខ្្៧-០១២-១៤០ចកេះឆៃថៃទី ១៣ បខ្កញ្ជញ  
ឆ្ន ាំ២០១២ រាល់្នគារប្តូវបានតប្មូវឲ្យ រកាចាំនួនទឹកប្បាក់រាំរកងជាក់លាក់មួយថៅ 
្នគារជាតិឆៃនកមពកជាកនកងទាំរង់ជាប្បាក់រថញ្ញើកាតពវកិចច និង គណនតាមអប្តា៨ភាគរយ 
និង១២.៥ភាគរយ ឆៃនប្បាក់រថញ្ញើអតិថិជនជាររិូយវតថកថរៀល 
និងជាររិូយរ័ណណររថទស្ថរៀងគាន ។ ប្បាក់តម្ល់កាតពវកិចចថលើប្បាក់រថញ្ញើររស់្អតិថិជន 
មានការបប្រប្រួលអាស្ស័្យថៅថលើកប្មិត ឆៃនប្បាក់រថញ្ញើររស់្អតិថិជន។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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៤. សម្តុៃយទៅធានាគារជាតិលនកម្ពុជា(តពីទាំព័រមកន) 

(iii) ប្បាក់រាំរកងកាតពវកិចច (តពីទាំព័រមកន) 
អប្ាការប្បាក់្ប្រចាំឆ្ន ាំ ប្មារ់ប្បាក់្រស ា្ើ ៃិង ប្បាក់្ែម្កល់សៅធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជាប្ែូវបាៃ 
 សងារដូ្ច្ែសៅ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

ប្បាក់តាំកល់ធានថលើថដើមទកន- ដកលាល រអាថមរកិ ០.២០% - ០.២៥%  ០.០៨% - ០.១២% 
ប្បាក់រាំរកងកាតពវកិចច- ដកលាល រអាថមរកិ ០.២០% - ០.៤០%  ០.០៧% - ០.២៥%  
ប្បាក់រាំរកងកាតពវកិចច – បខ្មរថរៀល ០.០០% ០.០០% 
ប្បាក់រថញ្ញើមានកាលកាំណត់ ០.៣០% - ០.៦៦%  ០.១៧% - ០.៣០%  
គណនីចរនត ០.០០% ០.០០% 
គណនីទូទត់ ០.០០% ០.០០% 

 

៥. សម្តុៃយទៅគ្រឹឹះសាថ នហរិញ្ញវតថុទផសងៗ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

ប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកកនកងស្សុ្ក (i) ៦.៧១៤.៧២១ ២៧.១០៧.៣២៩  ៧.០៤០.៩៨០ ២៨.៥១៥.៩៦៩ 
ប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថប្ៅប្រថទស្ (ii) ៣.៩៨៧.៤៨២ ១៦.០៩៧.៤៦៥  ៨.៧៩៥.៩៣៥ ៣៥.៦២៣.៥៣៧ 

 ១០.៧០២.២០៣  ៤៣.២០៤.៧៩៤  ១៥.៨៣៦.៩១៥ ៦៤.១៣៩.៥០៦ 

(i) គណៃីច្រៃែសៃោះអាច្រក្ច្ាំណូលការប្បាក់្សៅក្នុងអប្ាច្សនាា ោះពី ០.០០% សៅ ០.៥០% 
ក្នុងមួ្យឆ្ន ាំ (២០១៥: ០.០០% សៅ ១.៥០%) 

(ii)  ម្ែុលយសៃោះ គឺជា ម្ែុលយជាគណសៃយយច្រៃតជាមួ្យ ធនាគារក្ ិក្ម្ម 
ៃិងការអភិវឌ្ឍជ្ៃរេសវៀែណាម្ (ប្រែិរែតិការការោិល័យ) សោយេេួលបាៃការប្បាក់្ 
០.០១% ក្នុង ១ឆ្ន ាំ  
(២០១៥៖  ០.០១%) (ក្ាំណែ់ មារ ល់សលខ ២០)។ 

 

៦. ឥណទាន និងបុទរគ្បទានរបសអ់តិថិជន 
 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥  

កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥ 

ឥណទន៖   

  ឥណទនមានកាលកាំណត់ដកល ២៣.៧៩២.២៧៧  ៩៦.០៤៩.៤២២  ២០.៩៥៤.៦៨៥        ៨៤.៨៦៦.៤៧៤                              
្នលាភស្ប្មារ់ការខាតរង់ 
ថលើឥណទន និងរកថរប្រទន (២៦៣.៤៧៣) (១.០៦៣.៦៤០) 

                    
(៦៥៧.៣៦៣) 

                            
(២.៦៦២.៣២០) 

ឥណទន និងរកថរប្រទន ររស់្ 
អតិថិជនស្កទធ ២៣.៥២៨.៨០៤  ៩៤.៩៨៥.៧៨២  ២០.២៩៧.៣២២ ៨២.២០៤.១៥៤ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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៦. ឥណទាន និងបុទរគ្បទានរបសអ់តិថិជន  

ការបប្រប្រួលថលើស្ាំវធិាន្នស្ប្មារ់ខាតរង់ចាំថ េះឥណទន និងរកថរប្រទនប្តូវបានស្ថងខរដូច 
ខាងថប្កាមៈ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 
 

 
កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥  

កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥ 

ស្មតកលយថៅថដើមប្គា ៦៥៧.៣៦៣ ២.៦៦២.៣២០  ៥៨៣.៦៩៩  ២.៣៧៨.៥៧៣  
ស្ាំវធិាន្នកនកងប្គា ៣២.៩៨២ ១៣៣.១៤៨   ៨២.២២៦   ៣៣៣.០១៥  
ការកត់ប្តារហ្គញ្ជច ស្ (១.០១៧) (៤.១០៥)  (៨.៥៦២)  (៣៤.៦៧៦) 
ការលករថចល  
ឥណទនអាប្កក់ និងរកថរប្រទន (៤២៥.៨៥៥) (១.៧១៩.១៧៧) - - 
លថមអៀងឆៃនការរែូរប្បាក់ - (៨.៥៤៦)   -    (១៤.៥៩២) 

ស្មតកលយនឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ២៦៣.៤៧៣  ១.០៦៣.៦៤០   ៦៥៧.៣៦៣   ២.៦៦២.៣២០  
 

ក្- ការវភិាគឥណទាៃមាៃដូ្ច្ខាងសប្កាម្៖ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥  

កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥ 

ឥណទន្មមតា៖ 

    មានវតថកធាន ២៣.៧២៥.៥៥៣  ៩៥.៧៨០.០៥៧  ២០.៤៩៣.៨៤៣ ៨៣.០០០.០៦៤                              
មិនមានវតថកធាន ៥.០០០  ២០.១៨៥  ៨.៥០១ ៣៤.៤៣០ 

ប្បាក់កមចីពិថស្ស្     
មានវតថកធាន ៣៦.៦៥៦ ១៤៧.៩៨០ - - 

ឥណទនបាត់រង់៖     
មានវតថកធាន ២៥.០៦៨  ១០១.២០០  ៤៥២.៣៤១  ១.៨៣១.៩៨០  

ស្រករ ២៣.៧៩២.២៧៧  ៩៦.០៤៩.៤២២  ២០.៩៥៤.៦៨៥  ៨៤.៨៦៦.៤៧៤  



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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៦. ឥណទាន និងបុទរគ្បទានរបសអ់តិថិជន(តពីទាំព័រមកន) 

ខ្.ថោងតាមកាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្២១.២. ហានិភ័យការប្គរ់ប្គង្ិរញ្ញវតថកស្ប្មារ់ការវភិាគ    
ឥណទននិងរកថរប្រទនថៅតាមទប្មង់កាលអវសានត។ 

គ.ថោងតាមកាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្២១.៣.ហានិភ័យថលើការប្គរ់ប្គង្ិរញ្ញវតថក ស្ប្មារ់ការវភិាគ 
ឥណទននិងរកថរប្រទនថៅតាមទប្មង់ររិូយរ័ណណ។ 

 .ស្ប្មារ់ការវភិាគឥណទននិងរកថរប្រទនថៅតាមទប្មង់ប្រថភទមានដូចខាងថប្កាមៈ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥  

កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥ 

ឥណទនស្ប្មារ់ 
អនកប្រប្បាស់្ ៨.៩៦៧.៦៣៣ ៣៦.២០២.៣៣៤  ១១.៥២៥.៨៧៤   ៤៦.៦៧៩.៧៩០  
ឥណទន ណិជាកមម ១៤.៨២៤.៦៤៤ ៥៩.៨៤៧.០៨៨  ៩.៤២៨.៨១១   ៣៨.១៨៦.៦៨៤  

ឥណទនស្រករដកល ២៣.៧៩២.២៧៧ ៩៦.០៤៩.៤២២  ២០.៩៥៤.៦៨៥   ៨៤.៨៦៦.៤៧៤  
 

ង. ស្ប្មារ់ការវភិាគឥណទនតាមទប្មង់ប្រថភទឧស្ា្កមមមានដូចខាងថប្កាមៈ 
 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥  

កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥ 

ការថប្រើប្បាស់្្មមតា ១៤.៨២៤.៦៤៤ ៥៩.៨៤៧.០៨៧  ១៦.២៤៣.៦៣១   ៦៥.៧៨៦.៧០៥  
កសិ្កមមនិងរកកាខ ប្រមាញ់ ៣.៧៣៩.០០០ ១៥.០៩៤.៣៤៣  ៧៥០.០០០   ៣.០៣៧.៥០០  
ការសាងស្ង់  ២.៦២៦.១៣៣ ១០.៦០១.៦៩៩  ២.៣៤០.៨៤០   ៩.៤៨០.៤០២  
ការផលិតនិងថប្រងឥ្នធ ២.៦០២.៥០០ ១០.៥០៦.២៩៣  ១.៦២០.២១៤   ៦.៥៦១.៨៦៧  

ស្រករ ២៣.៧៩២.២៧៧ ៩៦.០៤៩.៤២២  ២០.៩៥៤.៦៨៥   ៨៤.៨៦៦.៤៧៤  



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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៦. ឥណទាននិងបុទរគ្បទានសគ្មាប់អតិថិជន(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

ច.ការវភិាគឥណទននិងរកថរប្រទនថោយបផអកថលើរូរិយរ័ណណទីលាំថៅ ទាំនក់ទាំនង 
្និភ័យ និងអប្តាការប្បាក់ប្រចាំឆ្ន ាំ ដូចខាងថប្កាម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥  

កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥ 

សាថ នភាពទីលាំថៅ     
ទីលាំថៅអចិឆៃហ្គនតយ៍ ២៣.៧៨៧.២៧៧  ៩៦.០២៩.២៣៧   ២០.៩៥២.១៨៥   ៨៤.៨៥៦.៣៤៩  
មិនបមនទីលាំថៅអចិឆៃហ្គនតយ៍ ៥.០០០  ២០.១៨៥   ២.៥០០   ១០.១២៥  

 

២៣.៧៩២.២៧៧  ៩៦.០៤៩.៤២២   ២០.៩៥៤.៦៨៥   ៨៤.៨៦៦.៤៧៤  

ទាំនក់ទាំនង     

តតិយជន ២៣.៧៩២.២៧៧  ៩៦.០៤៩.៤២២  ២០.៩៥៤.៦៨៥  ៨៤.៨៦៦.៤៧៤  

ហានិភ័យ     

មិនបមនហានិភ័យ ា្ំ ២៣.៧៩២.២៧៧  ៩៦.០៤៩.៤២២  ២០.៩៥៤.៦៨៥ ៨៤.៨៦៦.៤៧៤ 
 

  ២០១៦ ២០១៥ 

ឥណទនរយៈថពលខ្លី ៦.៥០% - ៨.៥០%   ៦.៥០% - ១០.០០%  
ឥណទនរយៈថពលម្យម ៦.៥០% - ១៣.២០%   ៦.៥០% - ១៣.២០%  
ឥណទនរយៈថពលបវង ៦.៥០% - ៩.០០%   ៦.៥០% - ៩.០០%  



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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គ្ទពយនិងបរកិាខ  
ការតប្រប្រួលសលើប្េពយៃិងររកិាា ក្នុងប្គាមាៃដូ្ច្ែសៅ៖ 

 

្តថូរករណ៍ 
ការោិល័យ 

ស្ង្ហា រមឹនិង  
ថប្គឿងរាំ ក់ 

ឧរករណ៍ 
រថចចកថទស្ ោនយនែ ស្រករ 

តឆៃមលថដើម 

     នឆៃថៃទី១បខ្មករា និង 
៣១បខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៦  ៦២០.២៣០   ៨២.៨១៧   ៤៣.៤៧៥   ១៣០.២៩០   ៨៧៦.៨១២  

      

ដក៖រ ាំលស់្រងររ      
នឆៃថៃទី១ បខ្មករា  
ឆ្ន ាំ២០១៦  ៣៤៤.៩៣៨   ៦១.៤០០   ៤២.២៤២   ១០៣.៩៤២   ៥៥២.៥២២  
រ ាំលស់្កនកងការយិររថិចេទ ៦៦.៥៥១  ៥.៣៥៤  ៦១៧  ៦.៥៨៦  ៧៩.១០៨  
នឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ  
ឆ្ន ាំ២០១៦ ៤១១.៤៨៩  ៦៦.៧៥៤  ៤២.៨៥៩  ១១០.៥២៨  ៦៣១.៦៣០  

តឆៃមលចកេះរញ្ា សី្កទធ      
នឆៃថៃទី១ បខ្មករា 
ឆ្ន ាំ២០១៦  ២៧៥.២៩២   ២១.៤១៧   ១.២៣៣   ២៦.៣៤៨   ៣២៤.២៩០  
នឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ  
ឆ្ន ាំ២០១៦ ២០៨.៧៤១  ១៦.០៦៣  ៦១៦  ១៩.៧៦២  ២៤៥.១៨២  

ស្មមូល ( ន់ថរៀល)      
នឆៃថៃទី១ បខ្មករា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ១.១១៤.៩៣៣  ៨៦.៧៣៩  ៤.៩៩៤  ១០៦.៧០៩  ១.៣១៣.៣៧៥  
នឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ៨៤២.៦៨៨  ៦៤.៨៤៦  ២.៤៨៧  ៧៩.៧៧៩  ៩៨៩.៨០០  

 

៨. គ្ទពយសកម្មទផសងៗ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល ន់

ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

 
ប្បាក់កក់ថលើការជួលការោិល័យ ៨៤.០០០  ៣៣៩.១០៨   ៨៤.០០០   ៣៤០.២០០  
ការប្បាក់ប្តូវទទួល ៥៦.៣៥៩  ២២៧.៥២១   ៥២.៤៤៣   ២១២.៣៩៤  
ចាំណាយប្តូវពនារ ៥.៦១៧  ២២.៦៧៦   ១.៥៩៩   ៦.៤៧៦  
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ ៧១០  ២.៨៦៦   ៧១០   ២.៨៧៦  

ស្រករ ១៤៦.៦៨៦  ៥៩២.១៧១   ១៣៨.៧៥២   ៥៦១.៩៤៦  
 

៩. គ្បាក់បទញ្ញ ើពីគ្រឹឹះសាថ នហរិញ្ញវតថុទផសងៗ 

គណសៃយយសៃោះ ាំសៅសលើគណសៃយយប្បាក់្រស ា្ើ ាម្ការក្ាំណែ់ពីប្គឹោះសាថ ៃ្ិរ ា្វែថុសផសងៗ 
តដ្លេេួលបាៃការប្បាក់្ ០.២០% ក្នុង១ឆ្ន ាំ (២០១៥: ០.២០%)។ 
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កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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១០.  គ្បាក់បទញ្ញ ើពីអតិថិជន 

ប្បាក់រថញ្ញើពីអតិថិជនរួមមានដូចជា៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

ប្បាក់រថញ្ញើមានកាលកាំណត់ ៣៤១.៩៩១  ១.៣៨០.៦១៨   ៣៥០.០៤២   ១.៤១៧.៦៦៩  
ប្បាក់រថញ្ញើចរនែ ១.១៦៣.៧៨០  ៤.៦៩៨.១៨០   ២.៤៨៦.៨៥៩   ១០.០៧១.៧៨០  
ប្បាក់រថញ្ញើស្នសាំ ៦០០.៥៣១  ២.៤២៤.៣៤៣   ៥៧៨.៧៤៩   ២.៣៤៣.៩៣៤  

ស្រករ ២.១០៦.៣០២  ៨.៥០៣.១៤១   ៣.៤១៥.៦៥០  ១៣.៨៣៣.៣៨៣  
 

 ការវភិាគរបនថមឆៃនប្បាក់រថញ្ញើពីអតិថិជនមានដូចខាងថប្កាម៖ 

 (ក) ការវភិាគតាមប្រថភទអតិថិជន៖ 
 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

ស្្ប្គាស្កនកងស្សុ្ក ៧៦៨.០៣៦  ៣.១០០.៥៦១   ៩១៣.០៧១   ៣.៦៩៧.៩៣៩  
ឯកតែជន ៦៥១.៧៩០  ២.៦៣១.២៧៦   ១.៩៣៨.៧១៦   ៧.៨៥១.៧៩៨  
ឯកតែជនជាអនិវាស្នជន ៦៨៦.៤៧៦  ២.៧៧១.៣០៤   ៥៦៣.៨៦៣   ២.២៨៣.៦៤៦  

ស្រករ ២.១០៦.៣០២  ៨.៥០៣.១៤១   ៣.៤១៥.៦៥០  ១៣.៨៣៣.៣៨៣  
 

(ខ្) ការវភិាគថលើកាលអវសានត សូ្មថមើលកាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្ ២១.២ហានិភ័យ ឆៃនការប្គរ់ប្គង 
្ិរញ្ញវតថក។ 

(គ) ទាំនក់ទាំនង៖ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

តតិយជន ២.០៤០.៨៧៧  ៨.២៣៩.០២១   ៣.២៨១.១១៦   ១៣.២៨៨.៥២០  
រកគរលិក ៦៥.៤២៥  ២៦៤.១២០  ១៣៤.៥៣៤  ៥៤៤.៨៦៣  

ស្រករ ២.១០៦.៣០២  ៨.៥០៣.១៤១   ៣.៤១៥.៦៥០   ១៣.៨៣៣.៣៨៣  
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១០.  គ្បាក់បទញ្ញ ើពីអតិថិជន(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

( ) អប្តាការប្បាក់ប្រចាំឆ្ន ាំ៖ 

 
២០១៦ ២០១៥ 

ប្បាក់រថញ្ញើមានកាលកាំណត់ ១.៥០% - ៤.៥%  ១.០០% - ៤.៧០% 
ប្បាក់រថញ្ញើស្នសាំ ០.៥% ០.៥០% - ១.២៥% 
ប្បាក់រថញ្ញើចរនែ ០.៥% ០.២០% 

 

១១.  ពនធទៃើគ្បាក់ចំទណញ 

ស្មាស្ធាតកស្ាំខាន់ៗឆៃនចាំណាយពនធថលើប្បាក់ចាំថណញកនកងប្គាមានដូចខាងថប្កាម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

ពនធកនកងប្គា ១៩៩.៦៦២ ៨០៦.០៣៥ ១១១.៦៨៦  ៤៥២.៣២៨  
ពនធពនារថលើប្បាក់ចាំថណញ (៧.១០៨)  (២៨.៦៩៥)  (៧.០៧២) (២៨.៦៤២) 

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញ ១៩២.៥៥៤ ៧៧៧.៣៤០ ១០៤.៦១៤  ៤២៣.៦៨៦  
 

 ពៃធសលើប្បាក់្ច្ាំសណញក្នុងប្គា 

ការប្រកា ពៃធររ ់សាខាប្ែូវរងការប្ែូែពិៃិែយសោយអាជាា ពៃធោរ។ សោយសារ ការអៃុវែតៃ៍ច្ារ់ 
ៃិងរេរ ា្ែតិពៃធោរ ច្ាំសពាោះប្រសភេប្រែិរែតិការជាសប្ច្ើៃ ង្ហយរងៃូងការក្ស្សាយសផសងៗគាន  
ដូ្សច្នោះច្ាំៃួៃេឹក្ប្បាក់្បាៃរាយកាណ៍ក្នុងរបាយការណ៍្ិរ ា្វែថុ ប្ែូវបាៃផ្លា  ់រតូរ សៅកាលររសិច្េេ          
ចុ្ងសប្កាយតផអក្សលើការក្ាំណែ់ជាចុ្ងសប្កាយសោយអាជាា ធរពៃធោរ។ 
អៃុសលាម្ាម្រញ្ញា ែតិពៃធនៃប្ពោះរាជាណាច្ប្ក្ក្ម្ពុជា ពៃធសលើប្បាក់្ច្ាំសណញក្នុងប្គាសោយគណនា 
ាម្អប្ា២០% សៅកាលររសិច្េេរាយការណ៍ ៃិង ាម្អប្ា១% នៃ ប្បាក់្ច្ាំណូល រុរ 
សោយយក្ាម្ច្ាំៃួៃមួ្យណាតដ្លធាំជាង។ 
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១១.  ពនធទៃើគ្បាក់ចំទណញ(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

ពៃធសលើប្បាក់្ច្ាំសណញក្នុងប្គា(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

ការសផៃៀងផ្លៃ ែ់ពៃធសលើប្បាក់្ច្ាំសណញតដ្លគណនាាម្អប្ាពៃធជាផាូវការសធៀរសៅៃឹងពៃធសលើប្បាក់្
ច្ាំសណញ រង្ហា ញក្នុងរបាយការណ៍លេធផលមាៃដូ្ច្ខាងសប្កាម្៖ 
 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល      
 ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ 

ស្មមូល      
 ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

ប្បាក់ចាំថណញមកនចាំណាយពនធ ៨៣១.០២៥  ៣.៣៥៤.៨៤៨  ៤០៤.៦៣២  ១.៦៣៨.៧៦០  
អប្តាពនធថលើប្បាក់ចាំថណញតាមចារ់ ២០%  ១៦៦.២០៥  ៦៧០.៩៧០   ៨០.៩២៦   ៣២៧.៧៥២  
ចាំណាយមិនអាចកាត់កងបាន ១៨.៤៩១ ៧៤.៦៤៧ ១២.៥៨៤  ៥០.៩៦៥  

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញកនកងប្គា ១៨៤.៦៩៦ ៧៤៥.៦១៧ ៩៣.៥១០  ៣៧៨.៧១៧  
ពនធរបនថមបដលបានរង់ស្ប្មារ់ឆ្ន ាំមកន ១៤.៩៦៦  ៦០.៤១៨  ១៨.១៧៦  ៧៣.៦១១  

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញ ១៩៩.៦៦២ ៨០៦.០៣៥    ១១១.៦៨៦  ៤៥២.៣២៨  
ស្មតកលយនឆៃថៃទី១ បខ្មករា ៨០.២២៧  ៣២៤.៩១៩ ៥៤.៣៧៩  ២២១.៥៩៤  
ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញកនកងប្គា ១៩៩.៦៦២ ៨០៦.០៣៥ ១១១.៦៨៦  ៤៥២.៣២៨  
ពនធបានរង់កនកងប្គា (៨៦.២៨៦) (៣៤៨.៣៣៦) (៧២.៥៥៥) (២៩៣.៨៤៨) 
ពនធបានរង់មកន (១៧.៩៦៥) (៧២.៥២៤)  (១៣.២៨៣) (៥៣.៧៩៦) 
លថមអៀងថលើអប្តារតូប្បាក់ររថទស្ - (១.០៤៣)   -    (១.៣៥៩) 

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញបដលប្តវូរង់ ១៧៥.៦៣៨ ៧០៩.០៥១    ៨០.២២៧  ៣២៤.៩១៩  
 

ពនធពនារថលើប្បាក់ចាំថណញ 

ការលមអិតឆៃនពនធពនារប្ទពយស្កមមនិងការបប្រប្រួលររស់្ពនឋពនាប្ទពយស្កមមមានដូចខាងថប្កាម៖ 

 
របាយការណ៍សាថ នភាព្ិរញ្ញវតថក  របាយការណ៍លទធផល 

  ២០១៦ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ 

ពនធពនារជាប្ទពយស្កមម 

    ពនធរ ាំលស់្ ៣៨.៨៨១  ៣១.៧៧៣  ៧.១០៨  ៧.០៧២  

ស្មមូល ន់ថរៀល (កាំណត់ស្មារ ល់  
ថលខ្២.១.៥) ១៥៦.៩៦៣  ១២៨.៦៨១   

 ផលពីពនារពនធថលើប្បាក់ចាំថណញ  

 

៧.១០៨  ៧.០៧២  

ស្មមូល  ន់ថរៀល)(កាំណឋត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

 

២៨.៦៩៥ ២៨.៦៤២  
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១២.  បំណុៃទផសងៗ 
 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល 
 ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ 

ស្មមូល 
 ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥) 

រាំណក លរកគរលិក - -  ៣៧.១៧៤   ១៥០.៥៥៥  
ពនធកាត់ទកក ៤២.៨០៩  ១៧២.៨២០   ២៨.៩២៥   ១១៧.១៤៦  
ការប្បាក់ប្តូវរង់ ១.៦៥៣  ៦.៦៧៣   ១.៧៩៦   ៧.២៧៤  
លាភការនិងមូនិ្ិស្នតិស្កខ្ស្ងរម ៨៧៣  ៣.៥២៤   ១.០១៣   ៤.១០៣  
     
ថផសងៗ ១០៧  ៤៣២   ១២.២៣៤   ៤៩.៥៤៨  

ស្រករ ៤៥.៤៤២  ១៨៣.៤៤៩   ៨១.១៤២   ៣២៨.៦២៦  
 

១៣. ទដ្ើម្ទុន 

សដ្ើម្េុៃរតៃថម្នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ មាៃច្ាំៃួៃ ៣៩.០០០.០០០ដុ្លាា  ឫ 
១៥៧.៤៤៣.០០០ពាៃ់សរៀលតដ្លប្ែូវបាៃផែល់សអាយទាាំងស្ ុងពី Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development។ 

ថៅឆៃថៃទី២២ បខ្មិន ឆ្ន ាំ២០១៦ ្នគារជាតិឆៃនកមពកជាបានថចញថស្ចកែីប្រកាស្ថលខ្ B7-016-117 
ស្ែីពីថដើមទកនចកេះរញ្ា ីអរបររមិាឆៃនប្គឹេះសាថ ន្នគារនិង្ិរញ្ញវតថក (“ប្រកាស្”)។ 
ថស្ចកែិប្រកាស្ថនេះតប្មូវថអាយ សាខាបដលមានការោិល័យកណាែ ល បដលប្តូវបានចត់ថាន ក់ជា 
“កប្មិតថាន ក់វនិិថោគ” សោយប្ក្ុម្ ៊្ាុៃភាន ក់្ង្ហរផែល់ ច្ាំណាែ់ថាន ក់្តដ្លមាៃសក្រ ែិស៏ឈាម ោះៃិង េេួល 

សារ ល់ជាអៃែរជាែិ មាៃសដ្ើម្េុៃចុ្ោះរ ជ្ ីអរបររមិា ២០០ពាៃ់លាៃសរៀល (ប្រហាកក់្ប្រត្ល៥០ 

លាៃដុ្លាា អាសម្រកិ្)។ 

សដ្ើម្បីអៃុវែតប្រកា ខាងសលើ ធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជាបាៃសច្ញសារាច្រសលខ B7-016-117 
សៅនងៃេី១៦ តខមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ តដ្លែប្ម្ូវសអាប្គឹេះសាថ ន្នគារនិង្ិរញ្ញវតថកផតល់ជូ្ៃពាក់្ 

ក្ណាត លនៃមូ្លធៃរតៃថម្ សអាយបាៃប្ែឹម្នងៃេី ៣១ តខមិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស ើ្យៃឹងអៃុសលាម្ 
ាម្ច្ារ់បាៃោ៉ាងសពញសលញប្ែឹម្នងៃេី ២២ តខមី្នាឆ្ន ាំ ២០១៨។ 

សៅនងៃេី៧ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ការោិល័យក្ណាែ លបាៃសផាើលិខិែផាូវការសៅ ធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជា 
សដ្ើម្បីស នើ ុាំការពៃោនងៃផុែក្ាំណែ់នៃការែសម្ាើងសដ្ើម្េុៃ។ សៅនងៃេី៧ តខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជា បាៃអៃុញ្ញា ែិ ៃូវការពៃោ នងៃផុែក្ាំណែ់នៃការ ែសម្ាើងសដ្ើម្េុៃររ ់សាខា 

តដ្លចាំបាច់្ការោិល័យក្ណាែ លប្ែូវរាំសពញៃូវឯក្សារពាក់្ព័ៃឋ ាំខាៃ់ៗតដ្លអៃុសលាម្សៅាម្
រេរញ្ញតែិសៅប្រសេ សវៀែណាម្ តដ្លធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជាបាៃអៃុញ្ញា ែិសៅសលើលិខិែសៅ 
នងៃេី៧ តខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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១៤. ចំណូៃពីការគ្បាក់សទុធ   
 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល      
 ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ 

ស្មមូល 
 ន់ថរៀល 

 
 

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំតស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

ចាំណូលការប្បាក់៖     
កមចី ១.៦០៨.២៩៧  ៦.៤៩២.៦៩៥   ១.២៧៦.៧៦១   ៥.១៧០.៨៨២  
រថញ្ញើ ៨៧.៥០៨  ៣៥៣.២៧០   ៨៥.៧២២   ៣៤៧.១៧៤  
 ១.៦៩៥.៨០៥  ៦.៨៤៥.៩៦៥   ១.៣៦២.៤៨៣   ៥.៥១៨.០៥៦  
ចាំណាយការប្បាក់៖     
្នគារថផសងៗ (៣) (១២)  (៣១១)  (១.២៥៩) 
អតិថិជន (១៦.២២៤) (៦៥.៤៩៦)  (១០.៧៦៣)  (៤៣.៥៩១) 
 (១៦.២២៧) (៦៥.៥០៨)  (១១.០៧៤) (៤៤.៨៥០) 

ចាំណូលពីការប្បាក់ស្កទធ ១.៦៧៩.៥៧៨  ៦.៧៨០.៤៥៧   ១.៣៥១.៤០៩   ៥.៤៧៣.២០៦  
 

១៥. ចំណូៃពីលថៃឈ្នៃួ និងកលគ្ម្ទជើងសារ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល 
 ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ 

ស្មមូល 
 ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ថល

ខ្២.១.៥)  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

ចាំណូលទាំរង់ការឥណទន ៧០.៦៣៤  ២៨៥.១៤៩   ៦៤.៦១០   ២៦១.៦៧០  
កឆៃប្មថជើងសារពី្ិរញ្ញរបទន ៣៤.៤៤៧  ១៣៩.០៦៣   ៣៨.៨០៧   ១៥៧.១៦៨  
ថផសងៗ ៧.២៩៣  ២៩.៤៤២   ១៦.៣១២  ៦៦.០៦៤  

ស្រករ ១១២.៣៧៤  ៤៥៣.៦៥៤   ១១៩.៧២៩  ៤៨៤.៩០២  
 

១៦. ចំណាយទៃើលថៃឈ្នៃួ និងកលគ្ម្ទជើងសារ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

ថស្វាកមមកាំណត់ ២០.៣០៩ ៨១.៩៨៧  ២៩.៥៨៨   ១១៩.៨៣១  
ចាំណាយថលើការដឹកជញ្ាូ នលកយ ២៤.៣២៨ ៩៨.២១៣  ២៦.៥៧៧   ១០៧.៦៣៧  
ចាំណាយទូរគមនគមន៍ ១១.០២២ ៤៤.៤៩៦  ១៧.៦៣២   ៧១.៤១០  
ថផសងៗ ២៧៧ ១.១១៨  ១.១១២   ៤.៥០៣  

ស្រករ ៥៥.៩៣៦ ២២៥.៨១៤  ៧៤.៩០៩   ៣០៣.៣៨១  
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១៧.  ចំណាយរដ្ឋបាៃទូទៅ  
 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

រកគរលិកនិងអតថប្រថោជន៍របនថម ៣៣៩.៦១១  ១.៣៧១.០១១  ៣៧២.៧១៣  ១.៥០៩.៤៨៨  
ការជួល ៨៤.០០០  ៣៣៩.១០៨   ៨៤.០០០   ៣៤០.២០០  
រ ាំលស់្ ៧៩.១០៨  ៣១៩.៣៥៩   ៨៣.៥៤៩   ៣៣៨.៣៧៣  
ពនធ ៦៧.៣១៥  ២៧១.៧៥១  ៨០.៣៣៦  ៣២៥.៣៦១  
អតថប្រថោជន៍របនថមចាំថ េះរកគលិ្ក ៥២.៥៩៦  ២១២.៣៣០   ៥៥.៦៨៩   ២២៥.៥៤០  
ការថ្វើដាំថណើ រ ៣៣.១៦៧  ១៣៣.៨៩៥   ៥១.១៤១   ២០៧.១២១  
ទឹកថភលើង ៣៤.៨០៣  ១៤០.៥០០   ៣១.៣៥៨   ១២៧.០០០  
ស្ាំភារេះ ១១.៥២១  ៤៦.៥១០   ២៥.៩០៣   ១០៤.៩០៧  
ទីផារ ២៤.៨៥៩  ១០០.៣៥៦  ២៥.៥៧០  ១០៣.៥៥៩  
ការប្រជកាំ ១៦.៣៨៧  ៦៦.១៥៤  ១៣.១៦០  ៥៣.២៩៨  
ជួលជកលនិងបថទាំ ១១.៨៩០  ៤៨.០០០   ១១.៩៦១   ៤៨.៤៤២  
អាហារនិងការកមានត ១៣.៩៨៨  ៥៦.៤៧០   ៦.៣៧៣   ២៥.៨១១  
រដឋបាលថផសងៗ ១០៣.៥៨០  ៤១៨.១៥១  ៧៧.២៩៣  ៣១៣.០៣៦  

ស្រករ ៨៧២.៨២៥  ៣.៥២៣.៥៩៥  ៩១៩.០៤៦  ៣.៧២២.១៣៦  
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១៨. សាច់គ្បាក់សទុធបានពី (ទគ្បើគ្បាសក់នងុ) សកម្មភាពគ្បតិបតតិការ 

 ឋឋឋឋឋឋ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

លាំ្ូរសាច់ប្បាក់ពីស្កមមភាព 
ប្រតិរតតិការ     

ប្បាក់ចាំថណញមកនចាំណាយពនធ ៨៣១.០២៥  ៣.៣៥៤.៨៤៨  ៤០៤.៦៣២ ១.៦៣៨.៧៦០ 

យ័តកមមថលើ៖     
ចាំណាយរាំលស់្ ៧៩.១០៨  ៣១៩.៣៥៩ ៨៣.៥៤៩  ៣៣៨.៣៧៣  
ស្ាំវធិាន្នរបនថមស្ប្មារ់ការរង់ខាត 

ថលើឥណទន និងរកថរប្រទន ៣១.៩៦៥ ១២៩.០៤៣ ៧៣.៦៦៤  ២៩៨.៣៣៩  
ការលករថចញប្ទពយនិងររកិាខ  - - ៧៧  ៣១២  

ពនធថលើប្បាក់ចាំថណញបដលបានរង់ (១០៤.២៥១)  (៤២០.៨៦១)  (៨៥.៨៣៨) (៣៤៧.៦៤៤) 

សាច់ប្បាក់បានពីស្កមមភាពប្រតិរតតិការមកនការ
បប្រប្រលួប្ទពយស្កមម ប្រតិរតតិការស្កទធ ៨៣៧.៨៤៧ ៣.៣៨២.៣៨៩   ៤៧៦.០៨៤  ១.៩២៨.១៤០  

ការថកើនថ ើងឆៃន ប្ទពយស្កមម 
ប្រតិរតតិការ៖:     

ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា (៣)  (១២)  (២)  (៨)  
ឥណទននិងរកថរប្រទន (៣.២៦៣.៤៤៧)  (១៣.១៧៤.៥៣៦) (៤.៣៦៦.៣៧២) (១៧.៦៨៣.៨០៧) 
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ (៧.៩៣៤)  (៣២.០៣០)  (១៦.១៩៣) (៦៥.៥៨២) 

ការថកើនថ ើង(ថយចកេះ)ឆៃន 
រាំណក លប្រតិរតតិការ៖:     

ប្បាក់រថញ្ញើពី្នគារថផសងៗ ៣  ១២  (១.៥៩៩.៧១០) (៦.៤៧៨.៨២៦) 
ស្មតកលយជាមួយអតិថិជន (១.៣០៩.៣៤៨) (៥.២៨៥.៨៣៨) ១៥.៣៩៥  ៦២.៣៥០  
រាំណក លថផសងៗ ១.៤៧៤  ៥.៩៥១ (២០.០៤០) (៨១.១៦២) 

សាច់ប្បាក់ស្កទ (ថប្រើប្បាស់្កនកង) 
បានពីស្កមមភាពប្រតិរតតិការ (៣.៧៤១.៤០៨)  (១៥.១០៤.០៦៤)  (៥.៥១០.៨៣៨)  (២២.៣១៨.៨៩៥)  
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១៩.  ការសនា 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

(i).ការស្នាថលើការឲ្យខ្ចីប្បាក់  

    បផនកបដលមិនថប្រើប្បាស់្ឆៃនឥណទ
នវបិាររូន៍ ១.២២៩.១៣៤ ៤.៩៦២.០១៤  ៥.០៩៩.៨១៥   ២០.៦៥៤.២៥២  

 លិខិ្តឥណទន ១៧.៦១២ ៧១.១០០  ៨០.៦៤០   ៣២៦.៥៩២  
      ថផសងៗ - -  ៣៣.៨៨០   ១៣៧.២១៤  

 

១.២៤៦.៧៤៦ ៥.០៣៣.១១៤  ៥.២១៤.៣៣៥   ២១.១១៨.០៥៨  

(ii).ការស្នាថលើភតិស្នាប្រតិរតតិការ     
តិចជាង១ឆ្ន ាំ ៨៤.០០០ ៣៣៩.១០៨   ៨៤.០០០   ៣៤០.២០០  
ពី១ឆ្ន ាំថៅ៥ឆ្ន ាំ ១៩៦.០០០ ៧៩១.២៥២   ២៥២.០០០   ១.០២០.៦០០  

 

២៨០.០០០  ១.១៣០.៣៦០   ៣៣៦.០០០   ១.៣៦០.៨០០  
 

២០ គ្បតិបតដិការ និងសម្តុៃយជាម្ួយសម្ព័នធញាតិ 

(ក) ប្រតិរតតិការស្ាំខាន់ៗ ជាមួយស្មព័នធញាតិមានដូចខាងថប្កាម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 

 ដកលាល រអាថមរកិ 
ស្មមូល             
 ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ 

ស្មមូល 
 ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

ចាំនូលការប្បាក់ពី VBARD 
ប្រតិរតតិការការោិល័យ ៥.២៨៧  ២១.៣៤៤   ៩.៧៦៨   ៣៩.៥៥៩  

  (ខ្) ស្មតកលយបដលប្តូវទទួលបានពីស្មព័នធញាតិថៅកនកងប្គាមានដូចខាងថប្កាម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

គណថនយយចរនតជាមួយ VBARD 
ប្រតិរតតិការការោិល័យ ៣.៩៨៧.៤៨២  ១៦.០៩៧.៤៦៥   ៨.៧៩៥.៩៣៥   ៣៥.៦២៣.៥៣៧  
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២០ គ្បតិបតដិការ និងសម្តុៃយជាម្ួយសម្ព័នធញាតិ(តពីទាំព័រមកន) 

(គ) អែថប្រសោជ្ៃ៍ដល់រកគរលិកប្គរ់ប្គងស្ាំខាន់ៗ៖ 

ព័ត៌មានលមអិតឆៃនលាភការររស់្គណៈប្គរ់ប្គងមានដូចខាងថប្កាម៖ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

ប្បាក់បខ្ដកល ៧៧.៣១២  ៣១២.១០៩   ១០៥.៣៣៦   ៤២៦.៦១១  
 

២១. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ 

ស្កមមភាពររស់្សាខាមាន ហានិភ័យ្ិរញ្ញវតថកជាថប្ចើន ដូចជាហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យ        
ទីផារ (រមួមានហានិភ័យររិូយរ័ណណ និង ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់) និង ហានិភ័យសាច់ប្បាក់    
ង្ហយស្ស្ួល។ ការប្រឈ្មមកខ្ជាមួយហានិភ័យ គឺជាកតាែ ស្ាំខាន់ណាស់្ចាំថ េះវស័ិ្យ 
 ណិជាកមម្ិរញ្ញវតថក ថ ើ្យហានិភ័យប្រតិរតែិការ គឺជាវបិាកមួយបដលអាចថចៀស្បានថៅកនកង 
ការថ្វើអាជីវកមម។ 

ថគាលរាំណងស្ាំខាន់ររស់្សាខាកនកងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ គឺប្តូវអនកវតែតាមរទរបញ្ញតែិររស់្ 
្នគារជាតិឆៃនកមពកជា។ មា៉ាងថទៀតសាខាក៏បានទទួលសារ ល់សារៈស្ាំខាន់ឆៃនការស្ាំថរចបាននូវការ 
អនកវតែលអរាំផកតជាលកខណៈអនែរជាតិថលើការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ។ 
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២១. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
 

សាខាកាន់ការ់ប្ទពយស្កមម និងរាំណក លជា្ិរញ្ញវតថកដូចតថៅ៖ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល ដកលាល រអាថមរកិ ស្មមូល ន់ថរៀល 

  
(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥)  

(កាំណត់ស្មារ ល់
ថលខ្២.១.៥) 

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថក     
សាច់ប្បាក់កនកងឆៃដ ៣៦១.២៣៥  ១.៤៥៨.៣០៦   ៣៤២.០៥៨   ១.៣៨៥.៣៣៥  
ស្មតកលយថៅ្នគារឆៃនកមពកជា ៧.០២០.៤៤៣  ២៨.៣៤១.៥២៦  ៥.៩៤៩.៨២០  ២៤.០៩៦.៧៧១ 
ស្មតកលយបដលប្តូវទទួល 
ពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ ១០.៧០២.២០៣  ៤៣.២០៤.៧៩៤   ១៥.៨៣៦.៩១៥   ៦៤.១៣៩.៥០៦  
ឥណទន និងរកថរប្រទន 
ររស់្អតិថិជន ២៣.៧៩២.២៧៧  ៩៦.០៤៩.៤២២  ២០.៩៥៤.៦៨៥ ៨៤.៨៦៦.៤៧៤ 
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ ១៤០.៤៩១  ៥៦៧.១៦២  ១៣៦.៥៧៥ ៥៥៣.១២៨ 

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថកស្រករ ៤២.០១៦.៦៤៩  ១៦៩.៦២១.២១០   ៤៣.២២០.០៥៣ ១៧៥.០៤១.២១៤ 

រាំណក ល្ិរញ្ញវតថក     
ប្បាក់រថញ្ញើពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថក
ថផសងៗ ១.០៣៩  ៤.១៩៤   ១.០៣៦   ៤.១៩៦  
ប្បាក់រថញ្ញើររស់្អតិថិជន ២.១០៦.៣០២  ៨.៥០៣.១៤១   ៣.៤១៥.៦៥០   ១៣.៨៣៣.៣៨៣  
រាំណក លថផសងៗ ១.៧៦០  ៧.១០៥   ១៣.៧៩៦   ៥៥.៨៧៤  

រាំណក ល្ិរញ្ញវតថកស្រករ ២.១០៩.១០១  ៨.៥១៤.៤៤០   ៣.៤៣០.៤៨២   ១៣.៨៩៣.៤៥៣  

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថកស្កទធ ៣៩.៩០៧.៥៤៨  ១៦១.១០៦.៧៧០ ៣៩.៧៨៩.៥៧១  ១៦១.១៤៧.៧៦១  
 

២១.១ ហានិភ័យឥណទន 

សាខាប្រឈ្មនឹងហានិភ័យឥណទន បដលប្តូវបានកាំណត់ថាជាការខាតរង់្ិរញ្ញវតថកចាំថ េះ 
សាខាកនកងករណីបដលអនកស្កាំខ្ចីមិនអាចអនកវតែនូវកាតពវកិចចស្ងរាំណក ល ថៅឆៃថៃដល់កាលកាំណត់។ 
ហានិភ័យថលើឥណទន គឺជាហានិភ័យស្ាំខាន់រាំផកតស្ប្មារ់ ណិជាកមមររស់្សាខា។ ហានិភ័យ 
ឥណទនថកើតថ ើងជាស្ាំខាន់កនកងស្កមមភាពផែល់កមចី ថៅថពលឥណទននិងរកថរប្រទនប្តូវបាន 
ថ្វើថ ើង។ សាខាក៏មានផងបដរនូវ ហានិភ័យឥណទនស្ប្មារ់ឧរករណ៍្ិរញ្ញវតថកថប្ៅ                      
តារាងតកលយការដូចជាការស្នាណទន។ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យថលើឥណទន ប្តូវបាន              
អនកវតែថោយ អនកថលាមតាមថគាលនថោបាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យឆៃនការោិល័យកណាត ល និង   
រទរបញ្ញតតិឆៃន្នគារជាតិឆៃនកមពកជា។ 
(ក) ការវាស់្ស្ាង់ថៅថលើហានិភ័យឥណទន 

សាខាវាយតឆៃមលថៅថលើឱ្កាស្បដលមានការខូ្តខាតឥណទន ររស់្ឆៃដគូរថោយ 
អនកថលាមតាមថគាលការណ៍ឥណទន នីតិវ ិ្ ី និងការអនកវតតជាក់បស្តង។



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២១. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 

២១.១ ហានិភ័យឥណទន(តពីទាំព័រមកន) 

(ខ្) ថគាលនថោបាយប្តួតពិនិតយវសិាលភាពហានិភ័យនិងការទរ់ស្ាត់ 

សាខាថ្វើប្រតិរតិតការនិងផតល់ឥណទន និងរកថរប្រទនដល់រកគរល និង ស្្ប្គាស្កនកង 
បដនឆៃនប្ពេះរាជាណាចប្កកមពកជា។ 

សាខាប្គរ់ប្គងវសិាលភាព និង ប្តួតពិនិតយនូវការប្រមូលផែកាំហានិភ័យឥណទន 
ថៅថពលណាបដលហានិភ័យទាំងថនេះប្តូវបានកាំណត់អតែស្ញ្ជញ ណ។ ហានិភ័យ ា្ំៗបដល 
កាំណត់ថោយ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា គឺជាហានិភ័យ ា្ំៗទាំងឡាយណាបដល ផែល់ថអាយ 
អតថគា្កបតមួយបដលមានអនកបាតថលើស្ពី១០% ឆៃនមូលនិ្ិផ្ទា ល់ស្កទធ ររស់្សាខា។ 

ថោងថៅតាមប្រកាស្ររស់្្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ថលខ្ ្៧-០៦-២២៦ សាខាប្តូវរកា      
ថអាយបានប្គរ់ថពលថវលានូវអនកបាតអតិររមិាចាំនួន២០% រវាងហានិភ័យស្រករររស់្ សាខា 
ថៅនឹងអតថគា្កឯករកគរលមាន ក់ៗ និងមូលនិ្ិផ្ទា ល់ស្កទធររស់្សាខា។ 
កាំរតិហានិភ័យ ា្ំៗទាំងអស់្មិនប្តូវថលើស្ពី៣០០% ឆៃនមូនិ្ិផ្ទា ល់ស្កទធររស់្សាខាថ ើយ។ 
នឆៃថៃ៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ សាខាពកាំមានហានិភ័យ ា្ំៗថលើស្ពី១០%ឆៃនមូលនិ្ិផ្ទា ល់ 
ស្កទធនិង ហានិភ័យ ា្ំៗថលើស្ពីករតិកាំណត់ឆៃនហានិភ័យ ា្ំមាន ក់ៗថទ។ 

សាខាថប្រើប្បាស់្ថគាលនថោបាយ និងការអនកវតែន៍ជាថប្ចើនថដើមបីទរ់ស្ាត់ហានិភ័យ     
ឥណទន។ ជាទាំលារ់កនកងចាំថណាមថគាលនថោបាយនិងការអនកវតែន៍ទាំងថនេះ គឺជាការ 
ទទួលយកនូវការធានកនកងទាំរង់ ជាប្ទពយរញ្ជច ាំថលើឥណទននិងរកថរប្រទនចាំថ េះ 
អតិថិជនបដលជាការអនកវតែន៍ជាទូថៅ។ សាខាអនកវតែថគាលការណ៍បណនាំថលើភាពបដល 
អាចទទួលយកបានឆៃនប្រថភទជាក់លាក់ឆៃនប្ទពយោក់រញ្ជច ាំឬការទរ់ស្ាត់ហានិភ័យ 
ឥណទន។  

ប្រថភទប្ទពយោក់រញ្ជច ាំស្ាំខាន់ៗថដើមបីធានថលើឥណទននិងរកថរប្រទនចាំថ េះអតិថិជនរួម
មាន៖ 

 ការោក់រញ្ជច ាំប្ទពយស្មបតែិអាជីវកមមជាទីតាាំងដូចជាដី្លីអគារនិងប្ទពយថផសងៗ 
 ការប្គរ់ប្គងថលើប្ទពយស្កមម ណិជាកមមដូចជាដី្លីនិងអគារ 
 ប្បាក់រថញ្ញើមានកាលកាំណត់ថៅ្នគារ និង 
 សាច់ប្បាក់កនកងទាំរង់ជាប្បាក់រថញ្ញើកាំរតិទកក  



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២១. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 

២១.១ ហានិភ័យឥណទន(តពីទាំព័រមកន) 

(គ) ថគាលនថោបាយថលើការថយចកេះតឆៃមលនិងស្ាំវធិាន្ន 

សាខាប្តូវបានតប្មូវថអាយអនកវតែតាមចាំណាត់ថាន ក់ឥណទនបដលបានកាំណត់និងថ្វើស្ាំវធិា
ន្នស្ស្រតាមប្រកាស្ ក់ព័នធដូចបដលបានរង្ហា ញកនកងកាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្២.៣.៦។ 

( ) ហានិភ័យឥណទនអតិររមាមកនថពលប្ទពយរញ្ជច ាំប្តូវបានកាន់ការ់ឬការពប្ងីកឥណទន 
ថផសងៗ។ 
 ២០១៦ ២០១៥ 
 

ដកលាល អាថមរកិ 
ស្មមូល នថរៀ

ល ដកលាល អាថមរកិ 
ស្មមូល នថរៀ

ល 
 

 
កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥  

កាំណត់ស្មារ ល់ 
ថលខ្២.១.៥ 

ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិ 
ឆៃនកមពកជា ៧.០២០.៤៤៣  ២៨.៣៤១.៥២៦  ៥.៩៤៩.៨២០ ២៤.០៩៦.៧៧១ 
ស្មតកលយថៅ្នគារថផសងៗ ១០.៧០២.២០៣  ៤៣.២០៤.៧៩៤   ១៥.៨៣៦.៩១៥  ៦៤.១៣៩.៥០៦  
ឥណទននិងរកថរប្រទនថៅ 
អតិថិជន ២៣.៧៩២.២៧៧  ៩៦.០៤៩.៤២២   ២០.៩៥៤.៦៨៥  ៨៤.៨៦៦.៤៧៤  
ប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថកថផស ងៗ ១៤០.៤៩១  ៥៦៧.១៦២   ១៣៦.៥៧៥  ៥៥៣.១២៨  

 ៤១.៦៥៥.៤១៤  ១៦៨.១៦២.៩០៤ ៤២.៨៧៧.៩៩៥ ១៧៣.៦៥៥.៨៧៩ 

ព័ត៌មានលាំអិតឆៃនហានិភ័យឥណទនបដលទក់ទងនឹងប្រតិរតិតការថប្ៅតារាងតកលយការប្តូ
វបានរង្ហា ញកនកងកាំណត់ស្មារ ល់ទី ១៩ កិចចស្នាឥណទន។ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២១. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 

២១.១ ហានិភ័យឥណទន(តពីទាំព័រមកន) 

(ង) គកណភាពឥណទនតាមប្រថភទឆៃនប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថក  

សាខាប្គរ់ប្គងគកណភាពឥណទន 
តាមប្រថភទឆៃនប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថកថោយថប្រើចាំណាត់ថាន ក់ឥណទនឆៃផាកនកង។ 
តារាងខាងថប្កាមរង្ហា ញគកណភាពឥណទនតាមប្រថភទ ឆៃនប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថក។ 

 
្ួស្កាលកាំណត់ 
ឬថយចកេះតឆៃមល ថយចកេះតឆៃមល ស្រករ 

 ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ 

២០១៦    
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ៧.០២០.៤៤៣  - ៧.០២០.៤៤៣  
ស្មតកលយថៅ្នគារថផសងៗ ១០.៧០២.២០៣  - ១០.៧០២.២០៣  
ឥណទននិងរកថរប្រទន ២៣.៧៣០.៥៥៣  ៦១.៧២៤  ២៣.៧៩២.២៧៧  
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ ១៤០.៤៩១  - ១៤០.៤៩១  

 ៤១.៥៩៣.៦៩០  ៦១.៧២៤  ៤១.៦៥៥.៤១៤  

ស្មមូល ន់ថរៀល  
(កាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្ ២.១.៥) ១៦៧.៩១៣.៧២៧  ២៤៩.១៨១  ១៦៨.១៦២.៩០៨  

២០១៥    
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ៥.៩៤៩.៨២០  -    ៥.៩៤៩.៨២០ 
ស្មតកលយថៅ្នគារថផសងៗ  ១៥.៨៣៦.៩១៥   -     ១៥.៨៣៦.៩១៥  
ឥណទននិងរកថរប្រទន  ២០.៥០២.៣៤៤   ៤៥២.៣៤១   ២០.៩៥៤.៦៨៥  
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ  ១៣៦.៥៧៥   -     ១៣៦.៥៧៥  

 ៤២.៤២៥.៦៥៤  ៤៥២.៣៤១  ៤២.៨៧៧.៩៩៥ 

ស្មមូល ន់ថរៀល (កាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្ 
២.១.៥) ១៧១.៨២៣.៨៩៧  ១.៨៣១.៩៨២ ១៧៣.៦៥៥.៨៧៩ 

បដលប្រឈ្មនឹងហានិភ័យឥណទន ថោយបផអកថលើប្រព័នធចាំណាត់ថាន ក់ឥណទនឆៃផាកនកង 
ររស់្សាខា។ ស្មតកលយបដលបានរង្ហា ញគឺជាស្ាំវធិាន្នដកលឆៃនការថយចកេះតឆៃមល។ 

(i) ឥណទននិងរកថរប្រទនបដលមិន្ួស្កាលកាំណត់ស្ង 
និងមិនថយចកេះតឆៃមលឥណទននិងរកថរប្រទន បដលមិន្ួស្កាលកាំណត់ស្ងមិន 
ប្តូវបានចត់ទកកថាថយចកេះតឆៃមលថនេះថទលកេះប្តាបតមានព័ត៌មានថផសង រញ្ជា ក់ផាកយពីថនេះ។



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២១. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 

២១.១ ហានិភ័យឥណទន(តពីទាំព័រមកន) 

(ii) ឥណទននិងរកថរប្រទនបដលថយចកេះតឆៃមលឥណទននិងរកថរប្រទនបដលថយចកេះតឆៃមល គឺជា 
ឥណទន និងរកថរប្រទនបដលសាខាបានកាំណត់ថា វាមានភស្តកតាងប្តឹមប្តូវ ថ ើ្យវាមិនប្តូវ 
បានថគរ ាំពឹថានឹង ប្រមូលបានវញិនូវតឆៃមលថដើមនិងការប្បាក់ដូចថៅនឹងកាលកាំណត់កនកងកកងប្តា 
ឆៃនឥណទននិងរកថរប្រទន។ អនកថលាមតាម ប្រកាស្ថលខ្្៧-០៩-០៧៤ប្រ.ក. ចកេះឆៃថៃទី ២៥ 
បខ្កកមភៈ ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពីការថ្វើចាំណាត់ថាន ក់និងស្ាំវធិាន្នឥណទនបាត់រង់រាល់ឥណទន 
និងរកថរប្រទន បដល្ួស្កាលកាំណត់ស្ងថលើស្ ពី៩០ឆៃថៃ ប្តូវបានចត់ទកកថាថយចកេះតឆៃមល 
លកេះប្តាបតមានព័ត៌មានថផសងរញ្ជា ក់ផាកយពីថនេះ។ 

(ច).ការប្រមូលផតក ាំប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថក ថ្ៀរនឹងហានិភ័យឥណទន 

រណតកាំ ហានិភ័យថកើតថ ើង ថៅថពលបដលប្កុមអនកស្កាំខ្ចីមានស្កមមភាព ណិជាកមមស្ស្ថដៀង 
គាន ឬស្កមមភាព ថៅកនកងតាំរន់ភូមិសាស្តស្ែដូចគាន ឬក៏មានលកខណៈថស្ដឋកិចចដូចគាន បដលអាចថ្វើ 
ថអាយស្មតថភាពរាំថពញ កាតពវកិចចស្នាររស់្ពួកថគទទួលរងនូវផលរ៉ាេះ ល់ស្ស្ថដៀងគាន  
ថោយសារការផ្ទល ស់្រែូរ ឆៃនថស្ដឋកិចច នថោបាយឬកតាែ ថផសងៗថទៀត។ រណតកាំ ហានិភ័យរង្ហា ញ 
ទាំនក់ទាំនងរវាងលទធផលររស់្ សាខាកនកងការ អភិវឌ្ឍបដលអាចរ៉ាេះ ល់ថលើឧស្ា្កមមឬ 
ក៏ទីតាាំងភូមិសាស្តស្ែជាក់លាក់មួយ។ សាខាប្តួតពិនិតយថលើរណតកាំ  ហានិភ័យឆៃនអតិថិជន 
ឥណទនតាមឧស្ា្កមម។ ការវភិាគថលើរណតកាំ ហានិភ័យឥណទនររស់្សាខានឆៃថៃទី៣១ ្នូ 
២០១៦ រង្ហា ញដូចខាងថប្កាម៖ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

២១.១ ហានិភ័យឥណទន(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 
 

 
ប្គឺេះសាថ ន  
្ិរញ្ញវតថក  កសិ្កមម 

ចង្ហវ ក់ផលិតនិង     
ថប្រងឥ្ធនៈ ការថប្រើប្បាស់្ ការសាងស្ង់ ថផសងៗ ស្រករ 

 ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ 

២០១៦        
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ៧.០២០.៤៤៣  - - - - - ៧.០២០.៤៤៣  
ស្មតកលយថៅប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ ១០.៧០២.២០៣  - - - - - ១០.៧០២.២០៣  
ឥណទននិងរកថរប្រទន -    ៣.៧៣៩.០០០  ២.៦០២.៥០០  ១៤.៨២៤.៦៤៤   ២.៦២៦.១៣៣  - ២៣.៧៩២.២៧៧  
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ ៥៨៨  ៨.៣៧៩  ៥.៩៣៨  ៣៤.១១៧  ៧.២៥៩  ៨៤.២១០  ១៤០.៤៩១  

 ១៧.៧២៣.២៣៤  ៣.៧៤៧.៣៧៩  ២.៦០៨.៤៣៨  ១៤.៨៥៨.៧៦១  ២.៦៣៣.៣៩២  ៨៤.២១០  ៤១.៦៥៥.៤១៤  

ស្មមូលនឹង នថរៀល (កាំណត់ស្មារ ល់២.១.៥) ៧១.៧៧៩.០៩៨  ១៥.១៧៦.៨៨៥  ១០.៥៦៤.១៧៤  ៦០.១៧៧.៩៨២  ១០.៦៦៥.២៣៨  ៣៤១.០៥១  ១៦៨.៧០៤.៤២៨  

២០១៥        
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា  ៥.៩៤៩.៨២០   -     -     -     -     -     ៥.៩៤៩.៨២០  
ស្មតកលយថៅប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថក ថផសងៗ  ១៥.៨៣៦.៩១៥   -     -     -     -     -     ១៥.៨៣៦.៩១៥  
ឥណទននិងរកថរប្រទន -  ៧៥០.០០០   ១.៦២០.២១៤   ១៦.២៤៣.៦៣១   ២.៣៤០.៨៤០   -     ២០.៩៥៤.៦៨៥  
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ  ១២៣   ១៣៥   ៥.៣៩៨   ៣៩.៤១៤   ៧.២៩៥   ៨៤.២១០   ១៣៦.៥៧៥  

  ២១.៧៨៦.៨៥៨   ៧៥០.១៣៥   ១.៦២៥.៦១២   ១៦.២៨៣.០៤៥   ២.៣៤៨.១៣៥   ៨៤.២១០   ៤២.៨៧៧.៩៩៥  

ស្មមូលនឹង នថរៀល (កាំណត់ស្មារ ល់២.១) ៨៨.២៣៦.៧៧៦  ៣.០៣៨.០៤៧  ៦.៥៨៣.៧២៩  ៦៥.៩៤៦.៣៣១  ៩.៥០៩.៩៤៧  ៣៤១.០៤៩  ១៧៣.៦៥៥.៨៧៩ 
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

២១.២ ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយស្ស្លួ 
ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយស្ស្ួលទក់ទង ថៅនឹងលទធភាពកនកងការរកាសាច់ប្បាក់ង្ហយស្សួ្លឲ្យ 
បានប្គរ់ប្គាន់ថដើមបីរាំថពញការស្នា និងកាតពវកិចច្ិរញ្ញវតថកថៅថពលដល់កាលកាំណត់ស្ង 
ថៅតាមតឆៃមលស្មថ្តកផលណាមួយ។ 
គណៈប្គរ់ប្គងសាខាថជឿជាក់ថា្នគារអនកវតែ បានថពញថលញតាមតប្មូវការឆៃនសាច់ប្បាក់ 
ង្ហយស្ស្ួលឆៃន្នគារជាតិឆៃនកមពកជា និង បានប្តួតពិនិតយោ៉ាង្មត់ចត់ថៅថលើប្គរ់ចលន 
សាច់ប្បាក់ ថចញនិងចូលថ ើ្យនិងភាពចថនល េះឆៃនកាលវសានតតាមរយៈរបាយការណ៍ជាថទៀង 
ទត់។ ជាងថនេះថៅថទៀតរបប្មរប្មួលឆៃនឥណទន រកថរប្រទន និង ប្បាក់រថញ្ញើអតិថិជន ក៏ប្តូវបាន 
ប្តួតពិនិតយតាមោន ថ ើ្យតប្មូវការឆៃនសាច់ប្បាក់ង្ហយស្ស្ួលក៏ប្តួវបានថ្វើការបកតប្មូវ ថដើមប ី
កាំណត់ឲ្យចាស់្លាស់្នូវប្ទពយស្កមមជាសាច់ប្បាក់មានភាពប្គរ់ប្គាន់ ថដើមបីរាំថពញការស្នា 
និងកាតពវកិចច្ិរញ្ញវតថក ប្រសិ្នថរើនិងថៅថពលបដលដល់ការកាំណត់ស្ង។ 

ការវភិាគប្ទពយស្កមមនិងរាំណក ល្ិរញ្ញវតថកររស់្សាខា ថោយថ្វើចាំណាត់ថាន ក់តាមកាលវសានត 
ថោយបផអក ថៅថលើរយៈថពលថៅស្ល់ស្ប្មារ់ស្ងមានរង្ហា ញខាងថប្កាម៖ 

 

 

 

 

 
 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

២១.២ ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយស្ស្លួ(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

ការវភិាគប្ទពយស្កមមនិងរាំណក ល្ិរញ្ញវតថកររស់្សាខា ថោយថ្វើចាំណាត់ថាន ក់តាមកាលវសានត ថោយបផអក 
ថៅថលើរយៈថពលថៅស្ល់ស្ប្មារ់ស្ងមានរង្ហា ញខាងថប្កាម៖ 

 

្ួស្កាលកាំណត់ 
 

ស្រករ ថលើស្ពី ៣បខ្ រ្ូតដល់ ៣បខ្ រ្ូតដល់១បខ្ ១ - ៣បខ្ ៣ - ១២បខ្ ១ - ៥ឆ្ន ាំ ថលើស្ពី៥ឆ្ន ាំ 

 
ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ 

២០១៦         

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថក 

        សាច់ប្បាក់កនកងឆៃដ - - ៣៦១.២៣៥ - - - - ៣៦១.២៣៥ 
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា -  - ១.៩៥៥.៩៨៧ ៥០០.០០០ - - ៤.៥៦៤.៤៥៦ ៧.០២០.៤៤៣ 
ស្មតកលយថៅ្នគារថផសងៗ - - ១០.៧០២.២០៣ - - - - ១០.៧០២.២០៣ 
ឥណទននិងរកថរប្រទនថៅអតិថិជន ៣៦.៦៥៦ ២៥.០៦៨ ៧៩១.៥០០ ២.៨៥៥.៥០០ ៥.៧៣៥.៩៧៧ ៧.៩៣២.៣៤៧ ៦.៤១៥.២២៩ ២៣.៧៩២.២៧៧ 
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ - - ៩៧៨ ៣.៣៥៦ ៥.៩៣៩ ២៤.៣៦៨ ១០៥.៨៥០ ១៤០.៤៩១ 

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថកស្រករ ៣៦.៦៥៦ ២៥.០៦៨ ១៣.៨១១.៩០៣ ៣.៣៥៨.៨៥៦ ៥.៧៤១.៩១៦ ៧.៩៥៦.៧១៥ ១១.០៨៥.៥៣៥ ៤២.០១៦.៦៤៩ 

រាំណក ល្ិរញ្ញវតថក 

        ប្បាក់រថញ្ញើពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ - - ១.០៣៩ - - - - ១.០៣៩ 
ប្បាក់រថញ្ញើររស់្អិតិថិជន - - ១.៧៦៨.៤២៨ ១៣១.៧៤១ ២០៦.១៣៣ - - ២.១០៦.៣០២ 
រាំណក លថផសងៗ - - ២២ ២៧៨ ១.៣៥៣ ៧២ ៣៥ ១.៧៦០ 

ស្រកររាំណក ល្ិរញ្ញវតថក  - - ១.៧៦៩.៤៨៩ ១៣២.០១៩ ២០៧.៤៨៦ ៧២ ៣៥ ២.១០៩.១០១ 

អតិថរកសាច់ប្បាក់ង្ហយស្ស្លួស្កទធ ៣៦.៦៥៦ ២៥.០៦៨ ១២.០៤២.៤១៤ ៣.២២៦.៨៣៧ ៥.៥៣៤.៤៣០ ៧.៩៥៦.៦៤៣ ១១.០៨៥.៥០០ ៣៩.៩០៧.៥៤៨ 

ស្មមូល ន់ថរៀល(កាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្
២.១.៥) ១៤៧.៩៨០ ១០១.២០០ ៤៨.៦១៥.២២៥ ១៣.០២៦.៧៤១ ២២.៣៤២.៤៩៤ ៣២.១២០.៩៦៨ ៤៤.៧៥២.១៦៤ ១៦១.១០៦.៧៧២ 
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នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 

50 

 

 

២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

២១.២ ហានិភ័យសាច់ប្បាក់ង្ហយស្ស្លួ(ែពីេាំព័រមុ្ៃ) 

 
្ួស្កាលកាំណត់ កនកងប្គា 

ស្រករ ថលើស្ពី ៣បខ្ រ្ូតដល់ ៣បខ្ រ្ូតដល់១បខ្ ១ - ៣បខ្ ៣ - ១២បខ្ ១ - ៥ឆ្ន ាំ ថលើស្ពី៥ឆ្ន ាំ 
 ដកលាល រអាថមរកិ អាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ 

២០១៥         

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថក         
សាច់ប្បាក់កនកងឆៃដ - - ៣៤២.០៥៨  - - - - ៣៤២.០៥៨  
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា - - ១២៣.៧៥២   ១.២៦១.៦១៥   - - ៤.៥៦៤.៤៥៣  ៥.៩៤៩.៨២០  
ស្មតកលយថៅប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ - - ១៥.៨៣៦.៩១៥  - - - - ១៥.៨៣៦.៩១៥  
ឥណទននិងរកថរប្រទនថៅអតិថិជន ៤៥២.៣៤១  ៦.០០០  ១១.២៥២.៤៣៤  ៣.៣៨៧.០៤៤  ៥.០៣០.៥៨៩  ៨២៦.២៧៧  - ២០.៩៥៤.៦៨៥  
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ -    ១០៨  ៤៩.០៨៤  ២.៨១៨  ៣៥៥  ៨៤.២១០  - ១៣៦.៥៧៥  

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថកស្រករ ៤៥២.៣៤១  ៦.១០៨  ២៧.៦០៤.២៤៣  ៤.៦៥១.៤៧៧  ៥.០៣០.៩៤៤  ៩១០.៤៨៧  ៤.៥៦៤.៤៥៣  ៤៣.២២០.០៥៣  

រាំណក ល្ិរញ្ញវតថក         
ប្បាក់រថញ្ញើពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ - - ១.០៣៦  - - - - ១.០៣៦  
ប្បាក់រថញ្ញើររស់្អិតិថិជន - - ៣.១៦១.៧៦៩  ៦២.៧០១  ១៩១.១៨០  -    -    ៣.៤១៥.៦៥០  
រាំណក លថផសងៗ - - ១៣.៧៩៦  - - - - ១៣.៧៩៦  

ស្រកររាំណក ល្ិរញ្ញវតថក - - ៣.១៧៦.៦០១  ៦២.៧០១  ១៩១.១៨០  - - ៣.៤៣០.៤៨២  

អតិថរកសាច់ប្បាក់ង្ហយស្ស្លួស្កទធ 
(គាំលាត) ៤៥២.៣៤១  ៦.១០៨   ២៤.៤២៧.៦៤២    ៤.៥៨៨.៧៧៦   ៤.៨៣៩.៧៦៤  ៩១០.៤៨៧  ៤.៥៦៤.៤៥៣  ៣៩.៧៨៩.៥៧១  

ស្មមូល ន់ថរៀល 
(កាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្២.១.៥) ១.៨៣១.៩៨១  ២៤.៧៣៧  ៩៨.៩៣១.៩៥១  ១៨.៥៨៤.៥៤២  ១៩.៦០១.០៤៤  ៣.៦៨៧.៤៧២  ១៨.៤៨៦.០៣៤  ១៦១.១៤៧.៧៦១  
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 

២១.៣ ហានិភ័យទីផារ 

សាខាអាច្ប្រឈម្មុ្ខៃឺងហាកៃិភ័យេីផារតដ្ល ហាកៃិភ័យសៃោះសក្ើែស ើង សៅសពលតដ្ល ែនម្ា 
េីផារ ឬ ក៏្លាំ្ូរសាច់្ប្បាក់្នាសពលអនាគែនៃឧរក្រណ៍្ិរ ា្វែថុ ៃឹងស ើងចុ្ោះ សប្ពាោះតែការ 
តប្រប្រួលនៃែនម្ាេីផារ។ ហាកៃិភ័យេីផារ សក្ើែស ើងពីសាថ ៃភាពសរើក្ច្ាំ្ ក្នុងអប្ាការប្បាក់្ 
ៃិងររិូយរ័ណណ តដ្លក្ាែ ទាាំងសៃោះរងកសអាយមាៃច្លនា េីផារជាក់្លាក់្ ៃិងេូសៅ ស ើ្យៃិងការ 
តប្រប្រួលរងកសអាយមាៃអប្ាឬែនម្ាេីផារ ដូ្ច្ជាអប្ាការប្បាក់្ការ រស ច្ ញឥណទាៃៃិងអប្ារែូរ         
ររិូយរ័ណណររសេ ។ 

ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ 

ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ គឺស្ាំថៅថៅថលើការខាតរង់នូវប្បាក់ចាំណូលការប្បាក់ស្កទធថោយសារការ 
បប្រប្រួលឆៃនកប្មិតអប្តាការប្បាក់ និងការផ្ទល ស់្រែូរថៅកនកងស្មាស្ភាពឆៃនប្ទពយស្កមមនិងរាំណក ល។ 
ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់ ប្តូវបានចត់បចងតាមរយៈការប្តួតពិនិតយោ៉ាង្មត់ចត់ថៅថលើចាំណូល 
ថលើការរណាែ ក់ទកនតឆៃមលទីផារតឆៃមលថដើមឆៃនមូលនិ្ិ និងតាមរយៈការវភិាគចថនល េះបប្រប្រួលអប្តា  
ការប្បាក់។ ស្កាែ នកពលឆៃនការធាល ក់ចកេះនូវចាំណូលការប្បាក់ស្កទធ ពីការបប្រប្រួលអប្តាការប្បាក់ 
បដលខ្កស្ប្រប្កតីប្តូវបានប្តួតពិនិតយ ថោយថ្ៀរថៅនឹងកប្មិតហានិភ័យបដលកាំណត់ថាអាច 
ទទួលយកបាន។ 

ារាងខាងសប្កាម្រង្ហា ញពីការវភិាគនៃហាកៃិភ័យនៃអប្ាការប្បាក់្ររ ់សាខា សៅសលើប្េពយ ក្ម្ម 
ៃិងរាំណក លតដ្លមិ្ៃតម្ៃ ប្មារ់ជួ្ញដូ្រនានងៃេី៣១ តខធនូ។ ប្េពយ ក្ម្មៃិងរាំណុលររ ់សាខា 
បាៃរមួ្រ ច្ូ លាម្ែនម្ាក្នុងរ ជ្ ី ៃិងចែ់ថាន ក់្ាម្ការោក់្ែនម្ាក្នុងកុ្ងប្ា ឬ ក៍្កាលអវសាៃតាម្ 
អវីតដ្លសក្ើែមុ្ៃ។ 
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
២១.៣ ហានិភ័យទីផារ(តពីទាំព័រមកន) 

ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់(តពីទាំព័រមកន) 
   រយៈឆៃនការគិតការប្បាក់សារថមី  

 ផកតកាំណត់ មិនមានការប្បាក់ តិចជាងមួយបខ្ ១ ថៅ  ៣បខ្ ៣ ថៅ ៦បខ្ ៦ថៅ ១២បខ្ ១ ថៅ ៥ឆ្ន ាំ ថលើស្ពី ៥ឆ្ន ាំ ស្រករ 
 ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ 

២០១៦          

ប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថក          
សាច់ប្បាក់កនកងឆៃដ - - ៣៦១.២៣៥  - - - - - ៣៦១.២៣៥  
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា - - ១.៩៥៥.៩៨៧  ៥០០.០០០  - - - ៤.៥៦៤.៤៥៦  ៧.០២០.៤៤៣  
ស្មតកលយពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ - - ១០.៧០២.២០៣  - - - - - ១០.៧០២.២០៣  
ឥណទន និង រកថរប្រទនថៅអតិថិជន  ៦១.៧២៤ - ៧៩១.៥០០ ២.៨៥៥.៥០០  ៤.៣៦៨.៨៦៦  ១.៣៦៧.១១១  ៧.៩៣២.៣៤៧ ៦.៤១៥.២២៩  ២៣.៧៩២.២៧៧  
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ - - ៩៧៨  ៣.៣៥៦  ៥.១៦០  ៧៧៩  ២៤.៣៦៨  ១០៥.៨៥០  ១៤០.៤៩១  

ប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថកស្រករ ៦១.៧២៤ - ១៣.៨១១.៩០៣ ៣.៣៥៨.៨៥៦  ៤.៣៧៤.០២៦  ១.៣៦៧.៨៩០  ៧.៩៥៦.៧១៥ ១១.០៨៥.៥៣៥  ៤២.០១៦.៦៤៩  
រាំណក ល្ិរញ្ញវតថក          
ប្បាក់រថញ្ញើពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ - - ១.០៣៩  - - - - - ១.០៣៩  
ប្បាក់រថញ្ញើពីអតិថិជន - - ១.៧៦៨.៤២៨  ១៣១.៧៤១  ១៣៤.៩៥៩  ៧១.១៧៤  - - ២.១០៦.៣០២  
រាំណក លថផសងៗ - - ២២  ២៧៨  ៨៣៧  ៥១៦  ៧២  ៣៥  ១.៧៦០  

រាំណក ល្ិរញ្ញវតថកស្រករ - - ១.៧៦៩.៤៨៩  ១៣២.០១៩  ១៣៥.៧៩៦  ៧១.៦៩០  ៧២  ៣៥  ២.១០៩.១០១  

ចថនល េះឆៃនការបប្រប្រលួអប្តាការប្បាក់ ៦១.៧២៤ - ១២.០៤២.៤១៤ ៣.២២៦.៨៣៧  ៤.២៣៨.២៣០  ១.២៩៦.២០០  ៧.៩៥៦.៦៤៣ ១១.០៨៥.៥០០  ៣៩.៩០៧.៥៤៨  

ស្មមូល ន់ថរៀល  
(កាំណត់ស្មារ ល់ ២.១.៥) ២៤៩.១៨០ - ៤៨.៦១៥.២២៥ ១៣.០២៦.៧៤១  ១៧.១០៩.៧៣៥  ៥.២៣២.៧៥៩  ៣២.១២០.៩៦៨ ៤៤.៧៥២.១៦៤  ១៦១.១០៦.៧៧២  
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
២១.៣ ហានិភ័យទីផារ(តពីទាំព័រមកន) 

ហានិភ័យអប្តាការប្បាក់(តពីទាំព័រមកន) 

 
 

រយៈឆៃនការគិតការប្បាក់សារថមី 
 

 
ផកតកាំណត់ 

មិនមានការប្បា
ក់ តិចជាងមួយបខ្ ១ ថៅ  ៣បខ្ ៣ ថៅ ៦បខ្ ៦ថៅ ១២បខ្ ១ ថៅ ៥ឆ្ន ាំ ថលើស្ពី ៥ឆ្ន ាំ ស្រករ 

ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ ដកលាល រអាថមរកិ 
២០១៥          

ប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថក 
         សាច់ប្បាក់កនកងឆៃដ - ៣៤២.០៥៨ - - - - - - ៣៤២.០៥៨ 

ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា - ១២៣.៧៥២ ៥.៨២៦.០៦៨ - - - - - ៥.៩៤៩.៨២០ 
ស្មតកលយពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ - ២.០៩២.៦៣៨ ១៣.៧៤៤.២៧៧ - - - - - ១៥.៨៣៦.៩១៥ 
ឥណទន និង រកថរប្រទនថៅ 
អតិថិជន ៤៥៨.៣៣៩ - ១១.២៥២.៤៣៦ ៣.៣៨៧.០៤៤ ៤.២៦៤.៧០៩ ៧៦៥.៨៨ ៨២៦.២៧៧ - ២០.៩៥៤.៦៨៥ 
ប្ទពយស្កមមថផសងៗ - ១៣៦.៥៧៥ - - - - - - ១៣៦.៥៧៥ 

ប្ទពយស្កមម្ិរញ្ញវតថកស្រករ ៤៥៨.៣៣៩ ២.៦៩៥.០២៣ ៣០.៨២២.៧៨១ ៣.៣៨៧.០៤៤ ៤.២៦៤.៧០៩ ៧៦៥.៨៨ ៨២៦.២៧៧ -    ៤៣.២២០.០៥៣ 
រាំណក ល្ិរញ្ញវតថក 

         ប្បាក់រថញ្ញើពីប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថក 
ថផសងៗ - - ១.០៣៦ - - - - - ១.០៣៦ 
ប្បាក់រថញ្ញើពីអតិថិជន - - ៣.១៦១.៧៦៩ ៦២.៧០១ ១៣១.១៨០ ៦០.០០០ - - ៣.៤១៥.៦៥០ 
រាំណក លថផសងៗ - ១៣.៧៩៦ - - - - - - ១៣.៧៩៦ 

រាំណក ល្ិរញ្ញវតថកស្រករ - ១៣.៧៩៦ ៣.១៦២.៨០៥ ៦២.៧០១ ១៣១.១៨០ ៦០.០០០ - - ៣.៤៣០.៤៨២ 

ចថនល េះឆៃនការបប្រប្រលួអប្តាការប្បាក់ ៤៥៨.៣៣៩ ២.៦៨១.២២៧ ២៧.៦៥៩.៩៧៦ ៣.៣២៤.៣៤៣ ៤.១៣៣.៥២៩ ៧០៥.៨៨ ៨២៦.២៧៧ - ៣៩.៧៨៩.៥៧១ 

ស្មមូល ន់ថរៀល  
(កាំណត់ស្មារ ល់ ២.១.៥) ១.៨៥៦.២៧៣ ១០.៨៥៨.៩៧០ ១១២.០២២.៩០២ ១៣.៤៦៣.៥៨៨ ១៦.៧៤០.៧៩២ ២.៨៥៨.៨១៤ ៣.៣៤៦.៤២២ - ១៦១.១៤៧.៧៦១ 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 

២១.៣ ហានិភ័យទីផារ(តពីទាំព័រមកន) 

 ហានិភ័យការរតូ រររិូយរ័ណណររថទស្ 
ហាកៃិភ័យការរែូរររិូយរ័ណណររសេ សក្ើែស ើងពីប្រែិរែែិការអាជី្វក្ម្មអនាគែៃិងពីប្េពយ ក្ម្មៃិងរាំណុល
តដ្លប្ែូវបាៃេេួលសារ ល់ជាររិូយរ័ណណតដ្លមិ្ៃតម្ៃជារូរិយរ័ណណសគាលររ ់សាខា។  

សាខា បាៃក្ាំពុងសធវើប្រែិរែតិការសៅក្នុងប្ពោះរាជាណាច្ប្ក្ក្ម្ពុជា ស ើ្យបាៃក្ាំណែ់យក្ដុ្លាា រអាសម្រកិ្    
ជាររិូយរ័ណណ ប្មារ់សធវើរបាយការណ៍។ រ៉ាុតៃតមាៃប្រែិរែតិការខាោះតដ្លប្ែូវសប្រើររិូយរ័ណណតខមរសរៀល ៃិង 
អឺរ ៉ា។ូ គណៈប្គរ់ប្គងសាខាបាៃក្ាំណែ់តដ្ៃសដ្ើម្បីប្គរ់ប្គងសាថ ៃភាពររិូយរ័ណណ។ សាថ ៃភាពរូរិយរ័ណណ 
ប្ែូវបាៃាម្ោៃជាសរៀងរាល់នងៃ ស ើ្យវធីិសាស្ត តក្នុងការប្គរ់ប្គងហាកៃិភ័យប្ែូវបាៃសប្រើ សដ្ើម្បីធានា 
បាៃថាសាថ ៃភាពររិូយរ័ណណប្ែូវបាៃក្ាំណែ់ក្នុងក្ាំរែិតដ្លអាច្ប្គរ់ប្គងបាៃ។ 

 ប្ទពយស្កមមនិងរាំណក លររស់្សាខាបដលមានតឆៃមលជាររិូយរ័ណណររថទស្ ប្តូវបានរង្ហា ញជាររិូយរ័ណណ 
ដកលាល រអាថមរកិដូចខាងថប្កាម៖ 

 ២០១៦ ២០១៥ 
 ថរៀល អឺរ ៉ា ូ ថរៀល អឺរ ៉ា ូ

 
ស្មមូលថៅជា

អាថមរកិ 
ស្មមូលថៅជា

អាថមរកិ 
ស្មមូលថៅជា

អាថមរកិ 
ស្មមូលថៅជា

អាថមរកិ 

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថក     
សាច់ប្បាក់កនកងឆៃដ ២.៥៥៥ - ៣.៤៨៤  - 
ស្មតកលយថៅ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា ២៥.១៣៤ - ១៥.៤២២  - 
ស្មតកលយថៅប្គឹេះសាថ ន្ិរញ្ញវតថកថផសងៗ ៥.១១៩ ៣  ១១.០២៩  - 

ប្ទពយស្កមម្ ិរញ្ញវតថកស្រករ ៣២.៨០៨ ៣  ២៩.៩៣៥  - 

រាំណក ល្ិរញ្ញវតថក     
ប្បាក់រថញ្ញើពីអតិថិជន ២.០៥៥ - ៣៦៨ - 
រាំណក លថផសងៗ ៣០.៧៥៣ ៣  - - 

ស្រកររាំណក ល្ិរញ្ញវតថក ៣២.៨០៨ ៣  ៣៦៨  - 

សាថ នភាពរតូរររិូយរ័ណណររថទស្ថៅកនកងតារាងតកលយការ - - ២៩.៥៦៧ - 

ស្មមូល ន់ថរៀល(កាំណត់ស្មារ ល់ថលខ្២.១.៥) - - ១១៩.៧៤៦ - 



ធនាគារកសកិម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទវៀតណាម្ – សាខាកម្ពុជា 

កំណត់សមាា ៃទ់ៃើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 
នានងៃេី៣១ តខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦ ៃិង ប្មារ់ការយិររសិច្េេរ ច្ រ់ 
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២១.  ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហរិញ្ញវតថុ(តពីទាំព័រមកន) 

២១.៤. តឆៃមលទីផារឆៃនប្ទពយស្កមមនិងរាំណក ល្ិរញ្ញវតថក  

ែនម្ាពិែ ាំសៅសៅែនម្ាតដ្លប្េពយ ក្ម្មមួ្យអាច្សោោះដូ្របាៃ ឬ មាៃលេធភាពេូទាែ់ាម្មូ្លោឋ ៃ 
ធម្មា។ ប្រ ិៃសរើែនម្ាេីផារតដ្លអាច្សផៃៀងផ្លៃ ែ់បាៃមិ្ៃអាច្រក្បាៃដូ្សច្នោះែនម្ាេីផារមិ្ៃ 
អាច្រក្បាៃ ប្មារ់មួ្យតផនក្ធាំនៃប្េពយ ក្ម្ម ៃិងអក្ម្ម្ិរ ា្វែថុររ ់សាខាសនាោះសេ។ ស្ែុសៃោះ 
ែនម្ាប្ែឹម្ប្ែូវបាៃតផអក្សលើការ ៃមែររ ់គណៈប្គរ់ប្គងសោយសោងាម្ សងារ នៃមូ្លោឋ ៃ 
ប្េពយ ក្ម្មៃិងអក្ម្ម។ ាម្ម្ែិសោរល់ររ ់គណៈប្គរ់ប្គងែនម្ាសោងនៃប្េពយ ក្ម្ម 
ៃិងអក្ម្ម្ិរ ា្វែថុតដ្លមាៃក្នុងារាងែុលយការ គឺជាការបា៉ា ៃ់សាម ៃ ម្ស្ែុផលនៃែនម្ាប្ែឹម្ប្ែូវ 
ររ ់ប្េពយ ក្ម្មៃិងអក្ម្ម្ិរ ា្វែថុទាាំងសនាោះ។ ក្នុងការសធវើការបា៉ា ៃ់សាម ៃសៃោះគណៈប្គរ់ប្គង ៃមែ 
ថាការឲ្យខចីច្ងការៃិងរុសរប្រទាៃប្ែូវបាៃរក្ាេុក្ដ្ល់កាលក្ាំណែ់ ងជាមួ្យ ៃិងែនម្ាប្ែឹម្ប្ែូវ 
ស មើៃឹងែនម្ាពិែគណសៃយយនៃឥណទាៃតដ្លបាៃសធវើ ៃិយ័ែក្ម្មសលើ ាំវធិាៃធៃ ប្មារ់ឥណទាៃ 
បាែ់រង់ ប្រ ិៃសរើមាៃ។ 

២១.៥ ការប្គរ់ប្គងថដើមទកន 

 ថដើមទកនតាមរទរញ្ញតតិររស់្្នគារគឺស្ប្មារ់ថប្រើកនកងប្រតិរតតិការ្នគារបដលបានកាំណត់ និង 
ប្តួតពិនិតយថោយ្នគារជាតិឆៃនកមពកជា។ 

 ថគាលនថោបាយររស់្សាខា គឺរកានូវមូលោឋ នថដើមទកនរងឹមាាំថដើមបីរកានូវទាំនកកចិតតររស់្ 
វនិិថោគិនឥណទយក និងថដើមបីរកាថស្ថរភាពស្ប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកមមរបនថម។ សាខា 
ទទួលសារ ល់ផលរ៉ាេះ ល់ឆៃនកាំរតិចាំថណញពីថដើមទកនររស់្មាច ស់្ភាគ ៊្ែកន និង តាំរវូការឆៃនការរកា 
ស្មតកលយរវាងកាំរតិចាំថណញ និងជាមួយរាំណក លខ្ពស់្រាំផកតថោយថលឹងបថលងពីអតថប្រថោជន៍ និង 
ស្កវតថិភាពររស់្សាថ នភាពមូល្ន។ 

 សាខាបានអនកថលាមថពញថលញនូវតាំរូវការថដើមទកនបដលបានកាំណត់កនកងការយិររថិចេទថនេះ។ 

២២.  គ្ពឹតដិការណ៍ទគ្កាយតារាងតុៃយការ 

 ថប្ៅពីព័ត៌មានបដលបានលាតប្តោងថៅកនកងរបាយការណ៍្ិរញ្ញវតថកទាំងថនេះនកាលររថិចេទ ឆៃន 
របាយការណ៍ពកាំមានប្ពឹតែិការណ៍ បដលបានថកើតថ ើងថប្កាយឆៃថៃទី៣១បខ្្នូឆ្ន ាំ២០១៦បដលមាន 
ឥទធិពលស្ាំខាន់ៗថលើសាថ នភាព្ិរញ្ញវតថកររស់្្នគារថៅឆៃថៃទី៣១ បខ្្នូ ឆ្ន ាំ២០១៦ថ ើយ។ 

 


