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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆ្នាំំា�



០១

០២

០៣

០៤

១.១ ចក្ខុុ�វិសិ័យ័ បេ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម & គុុណតម្លៃម្មៃ 
១.២ សាារពីីប្រ�ធាានប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល  
១.៣ ប្រពីឹតិិកាារណ៍សំ័ខាាន់ៗ 
           និងស័ម្មិទិ្ធិិផលបេ�ាឆំ្នាំា�២០២០
១.៤ ទ្ធិស័សនទាានហិិរញ្ញញវិតុ� 
១.៥ បេហិដ្ឋាា ារចនាាស័ម័្មនិ័ ពីត័៌មាានវិទិ្ធិាា

២. ទិ្ធិដ្ឋាភាាពីទូ្ធិបេ�ាម្លៃនវិសិ័យ័ធនាាគាារ
    បេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាា

អំំពីីធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីសល 
ប៊ែបែង ម៉ុ.ក (CMCB)

ទិិដ្ឋឋភាាពីទូិមើ�ានៃ�វិសិយ័ធនាាគាារ
មើ�ាប្របមើទិសកមុ៉ុ�ជាា

៣.១ កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់អំំពីីហិិរញ្ញញវិតុ� 
៣.២ កាារ�និអំភិិវិឌ្ឍឍន៍ឥតឈ�់ឈរ 

លទិធផលសមើប្រម៉ុចបាា�
កុ�ងឆុ្នាំា� 2020  

ផលិតផល�ិងមើសវាាកម៉ុម ៤. ផលិតផលនិងបេស័វាាក្ខុម្មម



០៥

០៧

០៦

០៨

រចនាាសមុ៉ុ�័ធធនាាគាារ ៥.១ តាារាាងរចនាាស័ម័្មនិ័ធនាាគាារ 
៥.២ ប្រ�ធាានប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល
៥.៣ គុណក្ខុមាម ាធិកាារប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល
៥.៤ ផ្នែផំក្ខុអំភិិវិឌ្ឍឍន៍ធនធាានម្មនុស័ស

ទំិ�ួលខ�សត្រូតូវិសងគម៉ុ ៦. ទំ្ធិនួលខុុស័ត្រូតូវិស័ងាម្ម

អំភិិបាាលកិចចសាាជីីវិកម៉ុម
�ិងកាារប្រ�ប់ប្រ�ងហាា�ិភិយ័

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ៨.១ របាាយកាារណ៍រ�ស់័ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល
៨.២ របាាយកាារណ៍រ�ស់័ស័វិនក្ខុរឯក្ខុរាាជ្យយ
៨.៣ របាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�
៨.៤ របាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬខាាត និងលទ្ធិិផលលម្មិិតបេផសងៗ
៨.៥ របាាយកាារណ៍ស័ីីពីី�ផ្នែប្រម្ម�ត្រូម្មួលមូ្មលធន
៨.៦ របាាយកាារណ៍លំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុ
៨.៧ កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់បេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

៧.១ របាាយកាារណ៍ប្រ�ជ្យុំ រ�ស់័ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល
៧.២ ស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃកំ្ខុ�ង
៧.៣ ប្រ�តិ�តិិតាាម្ម



អំំពីីធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើមី៉ុសល 
ប៊ែបែង ម៉ុ.ក (CMCB) 

1

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



១.១ ចកុ�វិសិយ័ មើបសកកម៉ុម & ��ណ៍តនៃម៉ុៃ 

១.២ សាារពីីប្របធាា�ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល  

១.៣ ប្រពឹីតិិកាារណ៍៍សំខាា�់ៗ 

           �ិងសមិ៉ុទិធិផលមើ�ាឆុ្នាំា�២០២០

១.៤ ទិសស�ទាា�ហិិរញ្ញញវិតុ� 

១.៥ មើហិដ្ឋាឋ ារចនាាសមុ៉ុ�័ធ ពីត័៌មាា�វិទិិាា

១
2

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



 តាាម្មគុនៃងបេជាាគុជ្យយ ័រ�ស់័ ជ្យី� មុ្មុង តាា�ងពីីឆំ្នាំា� 1982 ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ខុម្មបេម្មីស័ល ផ្នែ�ែង ម្ម.ក្ខុ ជាាធនាាគាារផ្នែដ្ឋលមាានស័នៃ��រកី្ខុចំបេរនីយុ៉ាាងរហិស័័
ម្មួយបេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាា។ មាានវិតិមាានបេលីទ្ធិីផាារជាាងពីីរឆំ្នាំា� �ុុបេ�ះ ា� ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ត្រូតូវិបាានប្រ�សិ័ទ្ធិិិនាាម្មជាា ធនាាគាារ ឌ្ឍីជ្យីថលថមីផ្នែដ្ឋលប្រ�បេសី័រ�ំផុត
ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�2020។ តាាម្មរយៈកាាររចនាាដ៏្ឋឆ្នាំៃ ាតម្លៃវិអំម្មជាាម្មួយកាារ�បេប្រម្មីជូ្យននូវិដំ្ឋបេ�ា�ប្រសាាយហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយភាាពីម្លៃចំប្រ�ឌិ្ឍតខុ័ស់័ម្លៃនបេស័វាាធនាាគាារចលត័រ�ស់័ 
Chip Mong Bank App បាានបេធើីឲ្យយធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ទ្ធិទួ្ធិលបាានពាានរង្វាើ ាន់ផៃ�នៗ ជាាបេស័វាាធនាាគាារចលត័ផ្នែដ្ឋលមាានភាាពីម្លៃចំប្រ�ឌ្ឍិតខុ័ស់័ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�2020 ផង
ផ្នែដ្ឋរពីីសុាា�ន័អំនិរជាាតិ The Global Finance.

�បេងើីតបេ�ីងបេដ្ឋាាយសំាាម្លៃដ្ឋក្ខុូនផ្នែខុមរ ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង មាានកាារតាា�ងចិតិខុ័ស់័ក្ខុំ�ងកាារ�បេប្រម្មីប្រ�ជាាជ្យនផ្នែខុមរឲ្យយបាាន់ផ្នែតប្រ�បេសី័រជាាងម្មុន បេលីបេស័វាាក្ខុម្មមដូ្ឋចជាាកាារ
ដំ្ឋបេណីរកាារបេស័វាាហិិរញ្ញញវិតុ�  និងបេដ្ឋីរតួនាាទ្ធិីជាាអំំក្ខុផិលនូវិដំ្ឋបេ�ា�ប្រសាាយហិិរញ្ញញវិតុ�ជ្យូនដ្ឋល់ម្លៃដ្ឋគូុអាាជ្យីវិក្ខុម្មម ក៏្ខុដ្ឋូចជាា�ំបេពីញតត្រូមូ្មវិកាារហិិរញ្ញញវិតុ�ស័ប្រមាា�់�ុគុាល
ជាាបេដ្ឋីម្ម។ ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង នាា�ម្មក្ខុជូ្យននូវិបេស័វាាសំ័�ូរផ្នែ��រាា�់តាា�ងពីីតត្រូមូ្មវិកាារហិិរញ្ញញវិតុ� ប្រ�ចាំា�ម្លៃថៃដ្ឋូចជាាបេស័វាា�បេញ្ញញីស័នស ំដ្ឋាាក់្ខុប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីមាានកាាលកំ្ខុណត់ 
ប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីី បេស័វាាធនាាគាារចល័ត បេស័វាាបេ�ាតាាម្មភំាាក់្ខុង្វាារធនាាគាារ រហូិតដ្ឋល់កាារ�ំបេពីញតត្រូម្មូវិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មមបេផសងៗដ្ឋូចជាា បេស័វាាប្របាាក់្ខុបេ�ៀវិតសរ ៍ ក្ខុម្មីីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម  
គុណនីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម បេស័វាាធនាាគាារតាាម្មអំុីនធឺណិត ប្រពីម្មទាា�ងបេស័វាាហិិរញ្ញញ�បទាានពាាណិជ្យជក្ខុម្មម ផ្នែដ្ឋលស័ត្រូមួ្មលដ្ឋល់កាារ�ំបេពីញតត្រូមូ្មវិកាារហិិរញ្ញញវិតុ�នាានាាកាាន់ផ្នែតមាាន
ភាាពីង្វាាយប្រសួ័ល។
គុិតប្រតឹម្មឆំ្នាំា�2020 ធនាាគាារ បាានពីប្រងីក្ខុសាាខាាចំនួន 11 ផ្នែដ្ឋលស័ុិតបេ�ារាាជ្យធាានីភិំំ បេពីញ ប្រពីម្មទាា�ង��ិាបេខុតិដ្ឋូចជាា បេស័ៀម្មរាា� បាាត់ដំ្ឋ�ង និងកំ្ខុពីង់ចាំាម្ម។
- ចំនួនអំំក្ខុភាជ ា�់ បេស័វាាធនាាគាារចលត័៖ ជាាង 13 ពាាន់នាាក់្ខុ
- ��ិាញសាាខាា៖ 11 សាាខាា
- ��ិាញភំាាក់្ខុង្វាារធនាាគាារ៖ ជាាង១០០ទ្ធិីតាា�ង
- ម្លៃដ្ឋគុូស័ហិកាារ៖ ជាាង៧០០ទ្ធិីតាា�ង
- ឈំ�ពាានរង្វាើ ាន់៖ ក្ខុម្មមវិធិីទូ្ធិរស័ពីៃម្លៃដ្ឋផ្នែដ្ឋលមាានភាាពីម្លៃចំប្រ�ឌ្ឍិត�ំផុត និងធនាាគាារឌ្ឍីជ្យីថលផ្នែដ្ឋលថមីនិងលិ�ំផុត។

អំ�ពីីធនាាគាារ ជីី� ម៉ុុ�ង ខម៉ុមើម៉ុើសល 
ប៊ែ�ែង ម៉ុ.កា (CMCB) 

3

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



គា�ណ៍តម្លៃម៉ុៃ៖

មើ�សកាកាម៉ុម៖

១.១ ចាំកាុ�វិិស័យ មើ�សកាកាម៉ុម គា�ណ៍តម្លៃម៉ុៃ

តាម៉ុគានាៃងមើជីោគាជី័យរ�ស់ ជីី� ម៉ុុ�ង ប្រគា�� តា�ងពីីឆ្នាំំា�១៩៨២ ចាំកាុ�វិិស័យ

រ�ស់ធនាាគាារ ជីី� ម៉ុុ�ង គាឺកាៃាយខៃ�នាជីាធនាាគាារប៊ែ�លទទួលបាានាកាារទ�កា 

ចាំិតត��ផុ�តមើនាៅកាំ�ងប្រ�មើទស កាំ�ងកាារផុតល់នាូវិមើសវិាកាម៉ុមធនាាគាារ នាិង��មើណ៍ោ� 

ប្រសាយហិិរញ្ញញវិតុ�ថ្មីមីៗ តាម៉ុរយៈ�មើចាំេកាវិិទាា�៏ទ�មើនាើ� មើសវិាកាម៉ុមឆ្នាំា�់រហិ័ស 

នាិងប៊ែតងប៊ែតមើនាៅជីិតអំតិថ្មីិជីនាកា៏�ូចាំជីា អំាជីីវិការ នាិងពីាណ៍ិជីជការប្រគា�់ៗរូ�។

ចាំកាុ�វិិស័យ ៖

“
1. ផិល់ជីូ�មើសវាាកម៉ុម �ិងដំ្ឋមើ�ា�ប្រសាាយតាាម៉ុតត្រូម៉ុូវិកាារ សប្រមាាប់ប្រ�ប់អាាជីីវិកម៉ុមមើ�ាកប៊ែ�ៃងប៊ែតម៉ុួយ
2. បំមើរ �មើសវាាកម៉ុមឆ្នាំាប់រហិស័ �ិងមើរៀបចំប្របពី�័ធប្របតិបតិិកាារលអឥតមើខាច ា� 
3. ចាាប់នៃដ្ឋ�ូមើដ្ឋីម៉ុី �មើធើីមើអាាយអាាជីីវិកម៉ុមមាា��ិរ�ិរភាាពី �ិងផិល់ប្របាាក់ចំមើណ៍ញមើអាាយគុាាមើ�ាវិញិមើ�ាម៉ុក 
4. ពីប្រងីកខៃ��មើ�ាកុ�ងប្របពី�័ធនៃដ្ឋ�ូអាាជីីវិកម៉ុមដ៏្ឋទូិលំទូិលាាយជាាងមើ�
5. មើ�ិាតមើលីកាារលូតលាាស់ �ិងកាារអំភិិវិឌ្ឍឍរបស់�ិមើ�ាជិីត
6. អំ��វិតិកាារប្រ�ប់ប្រ�ងប៊ែដ្ឋលប្របតិបតិិតាាម៉ុបញ្ញញតិិ �ិង�ិត�ូរពីីហាា�ិភិយ័ប្រ�ប់ប្រជី�ងមើប្រជាាយរយៈមើពីលប៊ែវិង

1. កាារមើបិជាា ាចិតិមើដ្ឋីម៉ុី �ឧតិម៉ុភាាពី �ិងវិ�ិយ័ 
2. កាារបមើងើីតបរបិថថមីតាាម៉ុរយៈប្របពី�័ធនៃដ្ឋ�ូអាាជីីវិកម៉ុម
3. កិចចសហិកាារ �ិងភាាពីមើសាម ា�ប្រតង់ 
4. ភាាពីមើមាា�ម៉ុ�ត �ិងរមើវិៀសរនៃវិ
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



១.២ សារប្រ�ធានាប្រកា�ម៉ុប្រ�ឹកាាាភិិបាាល

អុំកឧកញុ៉ាា លាាង មើមុ៉ុង 
ប្រ�ធាានប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល

ប្រ�ិយម្មិតិអំំក្ខុអាានជាាទ្ធិីបេម្មប្រតី,

កាារកី្ខុរាាលដ្ឋាាលម្លៃនជំ្យងឺក្ខុូវិដី្ឋ១៩គឺុជាាប្រ�ធាាន�ទ្ធិដ៏្ឋសំ័ខាាន់និងជាាបេពីលបេវិលាាដ៏្ឋលំបាាក្ខុស័ប្រមាា�់

បេយីងមំាាក់្ខុៗបេហីិយវាាបាានផិល់ផល�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់វិសិ័យ័ជាាបេប្រចីន រមួ្មទាា�ងវិសិ័យ័ធនាាគាារ និងហិរ ិ

ញ្ញញវិតុ�ផងផ្នែដ្ឋរ។ បេ�ីបេទាា��ីជាាមាាន�ញ្ហាា ាប្រ�ឈម្មពីីជំ្យងឺក្ខុូវិដី្ឋ១៩ក្ខុិី ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បេ�ាផ្នែត

ឈរបេជ្យីងបាានយុ៉ាាងរងឹមាា�  និងបេឆ័្នាំា�បេ�ាម្មក្ខុជាានិចី។ ទាា�ងអំស់័បេន�គុឺសុ័ទ្ធិិសឹ័ងផ្នែតបេក្ខុីតបេចញពីី

អំភិិបាាលក្ខុិចីលិរ�ស់័ធនាាគាារ ជាាតិ ម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា និងគុណៈប្រគុ�់ប្រគុង ប្រពីម្មទាា�ង�ុគុាលិក្ខុប្រគុ�់ជាាន់ថំ្នាាក់្ខុ

រ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង ផ្នែដ្ឋលបេពាារបេពីញបេដ្ឋាាយ�ទ្ធិពីិបេសាាធន៏ក្ខុំ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងធនាាគាារ។ បេហិតុផល

ទាា�ងអំស់័បេន�គឺុកាាន់ផ្នែតជ្យប្រមុ្មញឱ្យយបេយីងមាានទឹ្ធិក្ខុចិតិ ក្ខុំ�ងកាារ�និអំភិិវិឌ្ឍឍន៏ធនាាគាារផ្នែដ្ឋល�បេងើីត

បេដ្ឋាាយក្ខុូនផ្នែខុមរឱ្យយកាាន់ផ្នែតមាានកាាររកី្ខុចបេប្រម្មីន។    

ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បាាន�បេងើីតបេ�ីងក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០១៩ និងជាាពាាណិជ្យជក្ខុម្មមម្មួយ

ក្ខុំ�ងចំបេ�ាម្មពាាណិជ្យជក្ខុម្មមជាាបេប្រចីនបេទ្ធិៀតរ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មហិែុន ជ្យី� មុុ្មង។ បេយីងផិល់

ជ្យូននូវិដំ្ឋបេ�ា�ប្រសាាយហិិរញ្ញញវិតុ�ដ៏្ឋលិ ជាាម្មួយនឹងកាារបេ�ិជាា ាចិតិកំ្ខុ�ងកាារជួ្យយ

អំតិថិជ្យនបេយីងឱ្យយមាានកាាររកី្ខុចបេប្រមី្មនផ្នែផំក្ខុហិិរញវិតុ�។ បេយីងផិល់ជ្យូននូវិ�ទ្ធិ

ពីិបេសាាធន៏ធនាាគាារផ្ទាៃ ាល់ខុៃ�ន បេដ្ឋាាយយល់ចាាស់័ពីីតត្រូមូ្មវិកាារទី្ធិផាារ និង

អាាជ្យីវិក្ខុម្មមផ្ទាៃ ាល់ផ្នែតម្មិង។ បេយីងបេ�ៃីយត�បេ�ានឹងតត្រូមូ្មវិកាារទ្ធិីផាារធនាាគាារ

ឌ្ឍីជ្យីថល បេដ្ឋាាយពីប្រងឹងបេស័វាាInternet Banking និងChip Mong 

Bank App ជាាម្មួយគំាាផងផ្នែដ្ឋរបេយីងក៏្ខុ�និពីប្រងីក្ខុប្រ�ពី័និម្លៃដ្ឋគុូអាាជ្យីវិក្ខុម្មម 

បេដ្ឋាាយបេ�ីក្ខុសាាខាាថមី�ផ្នែនុម្ម ចាំា�់ម្លៃដ្ឋគូុជាាម្មួយម្លៃដ្ឋគុូពាាណិជ្យជក្ខុម្មម និង�បេងើីន

ភំាាក់្ខុង្វាារធនាាគាារបេ�ាតាាម្ម��ិាបេខុតិប្រក្ខុុងនាានាាផងផ្នែដ្ឋរ។ 

បេប្រ�ាពីីបេធើីឱ្យយពាាណិជ្យជក្ខុម្មមមាាននិរនិភាាពី ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បាានប្រ�តិ�តិិ

តាាម្មគំុរអូាាជ្យីវិក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលផិល់ទំ្ធិនួលខុុស័ត្រូតូវិជ្យូនបេ�ាស័ងាម្មដ្ឋូចជាា កាារផ្នែចក្ខុ

រ ំផ្នែលក្ខុភាាពីបេជាាគុជ្យ័យរ�ស់័បេយីងជាាម្មួយនឹងស័ហិគុម្មន៏ និងស័ងាម្ម

ទាា�ងម្មូល តាាម្មរយៈកាាររមួ្មចំផ្នែណក្ខុបេលីផ្នែផំក្ខុបេផសងៗគំាាដ្ឋូចជាា៖ ផ្នែផំក្ខុ

សុ័ខាាភិិបាាល អំ�់រ ំ �រសុិាាន និងឱ្យកាាស័កាារង្វាារដ្ឋល់ប្រ�ជាាជ្យនក្ខុម្ម័�ជាា។ 

បេយីងបាានចូលរមួ្មបេលីក្ខុក្ខុម្ម័ស់័សុ័ខុភាាពីក្ខុុមាារតាាម្មរយៈកាារ�រចីិាំាក្ខុថវិកិាា

ជ្យូនដ្ឋល់ម្មូលនិធិគុនិ�ុបាា ា ផិល់ជាាថវិកិាាជ្យួយដ្ឋល់គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារជាាតិ

ប្រគុ�់ប្រគុងបេប្រគាា�ម្មហិនិរាាយធម្មមជាាតិស័ប្រមាា�់ជ្យួយពីលរដ្ឋារងបេប្រគាា�បេដ្ឋាាយ

ទ្ធិឹក្ខុជំ្យនន់   ផិល់ជាាថវិកិាាស័ប្រមាា�់ចូលរមួ្មជាាម្មួយរាាជ្យរដ្ឋាា ាភិិបាាលកំ្ខុ�ងកាារ

ប្រ�យុទ្ធិិប្រ�ឆ្នាំា�ងនឹងជំ្យងឺក្ខុូវិដី្ឋ១៩ជាាបេដី្ឋម្ម។ 

ជាាម្មួយនឹងកំ្ខុបេណីនដ៏្ឋឆ្នាំា�់រហិស័័ និងកាារគាា�ប្រទ្ធិយុ៉ាាងបេប្រចីនពីីសំ័�ាក់្ខុ

អំតិថិជ្យន បេ�ី គិុតប្រតឹងចុងឆំ្នាំា�២០២០បេន� ធនាាគាា រ  ជ្យី� មុ្មុង 

មាាន១១សាាខាា ផ្នែដ្ឋល៩សាាខាាស័ុិតកំ្ខុ�ងរាាជ្យធាានីភិំំ បេពីញ ៣សាាខាា
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



បេផសងបេទ្ធិៀតស័ុិតក្ខុំ�ងបេខុតិកំ្ខុពីង់ចាំាម្ម បេស័ៀម្មរាា� និងបាាត់ដំ្ឋ�ង។ រហូិតម្មក្ខុដ្ឋល់

បេពីលបេន�បេយីងបាានដ្ឋាាក់្ខុពីប្រង្វាាយមុាាសីុ័នATM និងមុាា សីុ័នដ្ឋាាក់្ខុ-ដ្ឋក្ខុប្របាាក់្ខុ 

ចំនួន ៣៥បេប្រគុឿង។ ធនាាគាារបេយីងខុា�ំ មាានភំាាក់្ខុង្វាារធនាាគាារជាាង១០០ទី្ធិតាា�ង 

ម្លៃដ្ឋគូុអាាជ្យីវិក្ខុម្មមជាាង៧០០ទី្ធិទាា�ងបេ�ាទូ្ធិទាា�ងប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាា។ ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�ជាាម្មួយគំាា

ផងផ្នែដ្ឋរ បេយីងបាានឈំ�ពាានរង្វាើ ាន់២ធំៗពីីសុាា�័នលំដ្ឋាា�់ពីិភិពីបេលាាក្ខុGlobal 

Economics ផ្នែដ្ឋលពាានរង្វាើ ាន់ផ្នែដ្ឋលឈំ�បេនាា�រមួ្មមាាន ពាានរង្វាើ ាន់ធនាាគាារ

ឌ្ឍីជ្យីថលផ្នែដ្ឋលថមីនិងលិ�ំផុត និងពាានរង្វាើ ាន់ក្ខុម្មមវិធិីទូ្ធិរស័ពីៃម្លៃដ្ឋផ្នែដ្ឋលមាានភាាពី

ម្លៃចំប្រ�ឌិ្ឍត�ំផុត ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០២០។ ពាានរង្វាើ ាន់ទាា�ងអំស់័បេន� គុឺជាាស័ម្មិទ្ធិិិផលផ្នែដ្ឋល

បេយីងទ្ធិទួ្ធិលបាានបេក្ខុីតបេចញពីីក្ខុិចីខុិតខំុប្រ�ឹងផ្នែប្រ�ងរ�ស់័ធនាាគាារបេយីងខុា�ំ ។ 

បេ�ាពីីបេប្រកាាយភាាពីបេជាាគុជ្យ័យទាា�ងបេន� បេយីងមាានគុណៈប្រគុ�់ប្រគុង និង�ុគុាលិក្ខុ 

ផ្នែដ្ឋលជាា�ិឹងខុំងដ៏្ឋរងឹមាា� ជាាម្មួយនឹងកាារបេ�ិជាា ាចិតិខុ័ស់័ ក្ខុំ�ងកាារធាានាាឱ្យយមាានកាារ

រកី្ខុចបេប្រម្មីន និងផិល់អំតិថិជ្យននូវិបេស័វាាក្ខុម្មមដ៏្ឋលិ�ំផុត។ ជាាម្មួយគំាាបេន�ផងផ្នែដ្ឋរ 

បេយីងប្រ�តិ�តិិបេ�ាតាាម្មស័ិង់ដ្ឋាារធនាាគាារ បេដ្ឋាាយមាានកាារបេធើីស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុំ�ង តាាម្ម

ប្រក្ខុ�ខុណឌ ចាាស់័លាាស់័ ក្ខុំ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យ បេដី្ឋម្មបធីាានាាឱ្យយបាានកាារ

រកី្ខុចបេប្រម្មីនរយៈបេពីលយូរ និងនិរនិភាាពីរ�ស់័ធនាាគាារ។ បេ�ីបេទាា��ីជាាបេយីងទ្ធិទួ្ធិល

បាានស័មិ្មទ្ធិិិផលជាាបេប្រចីនដ៏្ឋបេដ្ឋាាយ �ុុផ្នែនិបេយីងបេ�ាផ្នែត�និអំភិិវិឌ្ឍឍន៏នូវិផលិតផល

ក៏្ខុដ្ឋូចជាាបេស័វាាក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីង តាាម្មរយៈកាារ�ផ្នែនុម្មមុ្មខុង្វាារបេផសងៗបេទ្ធិៀតបេលី 

Chip Mong Bank App និងInternet Banking។ បេយីងក៏្ខុមាាន�ំណង

ពីប្រងីក្ខុសាាខាា និង��ិាញ�ផ្នែនុម្មបេទ្ធិៀត បេដ្ឋីម្មប�ីបេងើីតលទ្ធិិភាាពីដ៏្ឋស័ម្មប�រផ្នែ��

ស័ប្រមាា�់អំតិថិជ្យនរ�ស់័បេយីងផងផ្នែដ្ឋរ។

ជាាចុង�ញ្ញី�់បេន� ខុា�ំ បាាទ្ធិសូ័ម្មផ្នែថៃងអំំណរគុុណដ្ឋល់អំតិថិជ្យន មីាាស់័ភាាគុហិែុន 

និងនិបេយ៉ាាជ្យិក្ខុទាា�ងអំស់័ផ្នែដ្ឋលបាានទុ្ធិក្ខុចិតិនិងគាា� ប្រទ្ធិធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង។ ខុា�ំ

ស័ងឹមឹ្មថ្នាាបេយីងអាាចរក្ខុាាបាាននូវិទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងលិ និងទ្ធិទួ្ធិលបាានបេជាាគុជ្យ័យ

ជាាម្មួយគំាា កំ្ខុ�ងកាារបេធើីឱ្យយវិសិ័យ័ហិិរញ្ញញវិតុ�បេ�ាក្ខុម្ម័�ជាាកាាន់ផ្នែតរកី្ខុចបេប្រមី្មន។

បេដ្ឋាាយកីិ្ខុបេគាារពី 

ហិតុបេលខាា

អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា លាាង បេមុ្មង
ប្រ�ធាានប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល

6

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



១.២ សារប្រ�ធានាប្រកា�ម៉ុប្រ�ឹកាាាភិិបាាល

មើលោកា Jonh Bell
អំគុានាាយក្ខុ ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង

ជ្យូនចំបេពាា�ប្រ�ិយម្មិតិអំំក្ខុអាាន,

ខុា�ំ បាាទ្ធិពិីតជាាមាានក្ខុិីបេសាាម្មនស័សរកី្ខុរាាយជាាខាៃ ា�ង ផ្នែដ្ឋលមាានឱ្យកាាស័ផ្នែចក្ខុរផំ្នែលក្ខុទ្ធិស័សនៈអំំពីីស័មិ្មទ្ធិិិ

ផល �ញ្ហាា ាប្រ�ឈម្ម និងក្ខុិចីខុិតខំុប្រ�ឹងផ្នែប្រ�ងរ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង ក្ខុំ�ងកាារផិល់ដំ្ឋបេ�ា�ប្រសាាយ

ផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ� ដ៏្ឋលិ�ំផុតស័ប្រមាា�់អំតិថិជ្យនរ�ស់័បេយីង ផ្នែដ្ឋលបេន�គឺុជាាក្ខុិចីកាា រ ប្រ�ចាំា� ម្លៃថៃ រ�ស់័

ធនាាគាារបេយីងខុា�ំ ។

កាាលពីីម្លៃថៃទី្ធិ០៦ ផ្នែខុក្ខុុម្មៈៈ ឆំ្នាំា�២០២១ ខុា�ំ បាាទ្ធិមាានក្ខុិតិិយស័ម្លៃប្រក្ខុផ្នែលង ផ្នែដ្ឋលប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលម្លៃន

ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង និងធនាាគាារជាាតិ ម្លៃន ក្ខុម្ម័�ជាា អំនុញ្ហាញ ាតឱ្យយរ�ូខុា�ំបាាទ្ធិដ្ឋឹក្ខុនាា�ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង។ ខុា�ំ

បេ�ិជាា ាយុ៉ាាងមុ្មតមាា�ក្ខុំ�ងកាារដឹ្ឋក្ខុនាា�ធនាាគាារឱ្យយមាានភាាពីរកី្ខុចបេប្រម្មីន បេ�ីបេទាា��ីជាាស័ុិតក្ខុំ�ង�ញ្ហាា ា

ប្រ�ឈម្មពីីកាាររកី្ខុរាាលដ្ឋាាលម្លៃនជំ្យងឺក្ខុូវិដី្ឋ១៩ក៏្ខុបេដ្ឋាាយ។ 

ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង មាានម្មូលដ្ឋាា ានប្រគឹុ�រងឹមាា�។ ធនាាគាារបេយីងរកី្ខុលូតលាាស់័បាានយុ៉ាាង

លិ បេហីិយបេយីងយក្ខុចិតិទុ្ធិក្ខុដ្ឋាាក់្ខុ�ំផុតបេលីអំតិថិជ្យនរ�ស់័បេយីង។  ជាាម្មួយនឹងយុទិ្ធិ

សាាប្រស័ិអាាជ្យីវិក្ខុម្មម និងកាារបេផិ្ទាាតកាារយក្ខុចិតិទុ្ធិក្ខុបេ�ាបេលីបេគាាលបេ�ារយៈបេពីលផ្នែវិង 

ធនាាគាារបេយីងខុា�ំ  បាានផិល់គុុណតម្លៃម្មៃជាាបេប្រចីនដ្ឋល់អំតិថិជ្យន ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុ ស័ហិគុម្ម

ន៏ ក៏្ខុដ្ឋូចជាាប្រកុ្ខុម្មកាារង្វាារទាា�ងអំស់័ផងផ្នែដ្ឋរ។ 

 ◆ អំំពីី�ចី��បនំភាាពីរ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង៖   

បេ�ីបេទាា��ីជាាមាាន�ញ្ហាា ាប្រ�ឈម្មជាាបេប្រចីនក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០២០ក៏្ខុបេដ្ឋាាយ ប្រកុ្ខុម្មកាារង្វាារ

រ�ស់័បេយីងបេ�ាផ្នែត�និបេផិ្ទាាតកាារយក្ខុចិតិទុ្ធិក្ខុដ្ឋាាក់្ខុបេ�ាបេលីបេស័វាាក្ខុម្មម ឱ្យយប្រស័�

បេ�ាតាាម្មតត្រូម្មូវិកាារហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័អំតិថិជ្យន។ ជាាម្មួយនឹងកាារបេ�ិជាា ាចិតិ និងក្ខុិចី

ខុិតខំុប្រ�ឹងផ្នែប្រ�ងពីីប្រក្ខុុម្មកាារង្វាារបេយីង អំតិថិជ្យនបាាន�និផិល់ទំ្ធិនុក្ខុចិតិ និង

គាា�ប្រទ្ធិបេលីបេស័វាាក្ខុម្មម ក៏្ខុដ្ឋូចជាាផលិតផលនាានាារ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង កំ្ខុ�ងកាារ

បេដ្ឋាា�ប្រសាាយ�ញ្ហាា ាហិិរញ្ញញវិតុ�នាានាារ�ស់័ពីួក្ខុបេគុ។    

        

   អំំពីីអំតិថិជ្យន៖       

បេយីងផិល់ជ្យូនអំតិថិជ្យននូវិបេស័វាាក្ខុម្មម និងផលិតផលលំដ្ឋាា�់ពីិភិពីបេលាាក្ខុ

តាា ម្ម រ យៈ សាា ខាា ទាា� ង ១ ១ រ � ស់័ បេយី ង  មុាា សីុ័ ន ដ្ឋ ក្ខុ - ដ្ឋាា ក់្ខុ ប្របាា ក់្ខុ

ទាា�ង៣៣ទី្ធិតាា�ង ភំាាក់្ខុង្វាារធនាាគាារជាាង១០០ទី្ធិតាា�ង និងម្លៃដ្ឋគូុអាាជ្យីវិក្ខុម្មម

ជាាង៩០០ទ្ធិីតាា�ងបេ�ាទូ្ធិទាា�ងប្រ�បេទ្ធិស័។ ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០២០ បេយីងបាាន�បេងើីត

ម្មុខុង្វាារអាា�ងបុាាវិឌ្ឍីជី្យថល និងចូលរមួ្មជាាស័មាាជ្យិក្ខុប្រ�ពី័និបាាគុងផ្នែដ្ឋលជាា

គំុនិតផិ�ចបេផិីម្មរ�ស់័ធនាាគាារជាាតិ ម្លៃន ក្ខុម្ម័�ជាា។ បេលីស័ពីីបេន�បេយីងបេផិ្ទាាត

បេ�ា បេលីកាា រក្ខុសាាងគុុណតម្លៃម្មៃស័ប្រមាា �់អំតិថិជ្យន  ផ្នែដ្ឋលបេប្រ�ី ប្របាា ស់័

បេស័វាាក្ខុម្មមធនាាគាារទូ្ធិបេ�ា ធនាាគាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មមទូ្ធិបេ�ា និង ធនាាគាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មម

u
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



ខំាាតតូចនិងម្មធយម្ម តាាម្មរយៈផលិតផលនិងបេស័វាាក្ខុម្មម រ�ស់័បេយីង។ 

អំ តិ ថិ ជ្យ ន ផ្នែដ្ឋ ល បេប្រ�ី ប្របាា ស់័ បេស័ វាា ក្ខុ ម្មម ធ នាា គាា រ ទូ្ធិ បេ�ា បាា ន បេក្ខុី ន បេ�ី ង

ជាាង២៩៣% បេហីិយធនាាគាារស័ប្រមាា�់អាាជ្យីវិក្ខុម្មមខំាាតតូចនិងម្មធយម្មរ�ស់័

បេយីង បាានបេក្ខុីនបេ�ីងរហូិតដ្ឋល់៥៦២%បេ�ីបេធៀ�បេ�ានឹងឆំ្នាំា�២០១៩។ បេយីង

នឹង�និបេផិ្ទាាតកាារយក្ខុចិតិទុ្ធិក្ខុដ្ឋាាក់្ខុបេលីអំតិថិជ្យន ក៏្ខុដ្ឋូចជាា�បេងើីនអំតិថិជ្យនថមី

ៗ តាាម្មរយៈកាារផិល់ជ្យូនបេស័វាាក្ខុម្មមតាាម្ម�បេចីក្ខុវិទិ្ធិាាដ៏្ឋទំ្ធិបេនី� ជាាម្មួយនឹងកាារ

បេធើីប្រ�តិ�តិិកាារដ៏្ឋរលូន។ 

 ◆ អំំពីីប្រកុ្ខុម្មកាារង្វាារ៖

 ◆ ប្រកុ្ខុម្មកាារង្វាាររ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង គុឺជាាផ្នែផំក្ខុដ៏្ឋសំ័ខាាន់ក្ខុំ�ងកាារបេ�ិជាា ាចិតិនាា�

យក្ខុដំ្ឋបេ�ា� ប្រសាាយធនាាគាា រលំដ្ឋាា �់ពីិភិពីបេលាាក្ខុជ្យូនដ្ឋល់អំតិថិជ្យន។ 

បេយីងមាាន បេមាាទ្ធិនៈភាាពី ផ្នែដ្ឋលមាាន ប្រកុ្ខុម្មកាា រង្វាា រ បេពាា រ បេពីញបេដ្ឋាាយ�ទ្ធិ

ពីិបេសាាធន៏ក្ខុំ�ងវិសិ័័យធនាាគាារ និងហិិរញ្ញញវិតុ�។ បេយីងបេ�ិជាា ាចិតិក្ខុំ�ងកាារ�និ

ផិល់ក្ខុម្មមវិធិីសិ័ក្ខុាាបេរៀនសូ័ប្រត និងអំភិិវិឌ្ឍឍ�ុគុាល បេដី្ឋម្មបបី្របាាក្ខុដ្ឋថ្នាានបេយ៉ាាជ្យិត

រ�ស់័បេយីងមាានជំ្យនាាញនិងស័ម្មតុភាាពីប្រគុ�់ប្រគាាន់ បេដ្ឋីម្មប�ីបេប្រម្មីអំតិថិជ្យនឱ្យយ

ប្រស័�តាាម្មកាា រផ្ទាៃ ា ស់័�ិ� រ ដ៏្ឋឆ្នាំា �់ រហិ័ស័បេ�ាក្ខុំ� ងពីិភិពីហិិរញ្ញញ វិតុ� ។   ជាា

បេរៀងរាាល់ម្លៃថៃខុា�ំបាាទ្ធិពីិតជាាមាានបេមាាទ្ធិនៈភាាពីជាាខាៃ ា�ង ផ្នែដ្ឋលប្រកុ្ខុម្មកាារង្វាារទាា�ង

ជាាង៤០០នាាក់្ខុរ�ស់័បេយីង មាានកាារបេ�ិជាា ាចិតិ  និងលៈ�ង់ខុ័ស់័ ក្ខុំ�ង

កាារ�បេប្រម្មីអំតិថិជ្យន និងស័ហិគុម្មន៏។ 

 ◆ អំំពីីភាាគុទុ្ធិនិក្ខុ៖       

បេយីងបេកាាតស័បេសី័រអំំពីីកាារបេ�ិជាា ាចិតិ និងកាារគាា�ប្រទ្ធិ ជាាម្មួយនឹងចក្ខុុ�វិសិ័យ័ដ៏្ឋ

ផ្នែវិងឆ្នាំៃ ាយរ�ស់័ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុរ�ស់័បេយីង ក្ខុំ�ងកាារក្ខុសាាងសុាា�័នធនាាគាារ

លំដ្ឋាា�់ពីិភិពីបេលាាក្ខុបេ�ាក្ខុម្ម័�ជាា។ គុណៈប្រគុ�់ប្រគុងបេយីងមាានកាារលៈ�ង់ខុ័ស់័ 

ក្ខុំ�ងកាារផិល់នូវិតម្លៃម្មៃហិិរញ្ញញវិតុ�ដ្ឋល់ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុរ�ស់័បេយីង តាាម្មរយៈកាារ

ក្ខុសាាងសុាា�ន័ឱ្យយមាាននិរនិរភាាពី យូរអំផ្នែងើង និងមាានប្រ�សិ័ទិិ្ធិភាាពី។ បេយីង

រមួ្មគំាាជាាប្រក្ខុុម្ម បេហីិយបេយីងបេជ្យឿជាាក់្ខុថ្នាា បេយីងបេប្រតៀម្មខុៃ�នរចួជាាបេប្រស័ចក្ខុំ�ងកាារ

ទាាញយក្ខុឱ្យកាាស័ពីីបេន�បេ�ាក្ខុំ�ងបេស័ដ្ឋាក្ខុិចីក្ខុម្ម័�ជាាផ្នែដ្ឋលមាានកាាររកី្ខុចបេប្រម្មីន

និងរកី្ខុចបេប្រម្មីន។      

 របាាយកាារហិិរញ្ញញវិតុ�៖            

2020គឺុជាាឆំ្នាំា�ដ៏្ឋសំ័ខាាន់ក្ខុំ�ងកាារអំភិិវិឌ្ឍឍហិរញិ្ញញវិតុ�រ�ស់័បេយីង បេ�ីបេទាា��ីជាា

មាានកាារ រ កី្ខុរាាលដ្ឋាាលជាាស័ក្ខុលផ្នែដ្ឋល�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់បេស័ដ្ឋាក្ខុិចីស័ក្ខុល។  

តាាម្មរយៈកាាររមួ្ម�ញ្ញី�លគំាារវាាងចំណូលផ្នែដ្ឋលមាានកាារប្របាាក់្ខុ និងចំណូល

ផ្នែដ្ឋលគាម ា នកាា រ ប្របាា ក់្ខុ  ធនាាគាា រ  ជ្យី �  មុ្មុ ង  ទ្ធិ ទួ្ធិលបាាន ចំណូល

រ ហូិ ត ដ្ឋ ល់ ១ ៧ លាា ន ដ្ឋុ លាៃ ា រ ក្ខុំ� ង ឆំ្នាំា� ២ ០ ២ ០  ផ្នែដ្ឋ ល បេក្ខុី ន បេ�ី ង

រហូិតដ្ឋល់៤៨៥%បេ�ីបេធៀ�បេ�ានឹងឆំ្នាំា�២០១៩។ 

បេ�ីគុិតម្មក្ខុប្រតឹម្ម �ំ�ា ច់ឆំ្នាំា�២០២០ អំតិថិជ្យនរ�ស់័ បេយីងបាានដ្ឋាា ក់្ខុ

ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីរហូិតដ្ឋល់ជាាង៤០០លាានដុ្ឋលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ បេក្ខុីនបេ�ីង១៩១%បេ�ី

បេធៀ�បេ�ានឹងឆំ្នាំា�ក្ខុនៃង ខុណៈក្ខុម្មីីរ�ស់័បេយីងបាានបេក្ខុីនបេ�ីងចំនួន១៥៦% 

ផ្នែដ្ឋលបេធើីឱ្យយទំ្ធិហំិក្ខុម្មីីបេក្ខុីនបេ�ីងដ្ឋល់២៧៤លាានដុ្ឋលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ។ គុុណភាាពី

ម្លៃនឥណទាានរ�ស់័បេយីងបេ�ា ផ្នែតមាានភាាពីរងឹមាា�  បេដ្ឋាាយប្រស័�បេ�ាតាាម្ម

ប្រក្ខុ�ខុណឌ ប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័បេដ្ឋាាយធនាាគាារបេយីងខុា�ំ ។ ក្ខុិចីខុិតខំុប្រ�ឹងផ្នែប្រ�ង

រ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មកាារង្វាារបេយីងខុា�ំ បេ�ាផ្នែត�និ ក្ខុំ�ងកាារ�បេងើីនប្រ�សិ័ទ្ធិិិភាាពីប្រ�តិ�តិិកាារ 

ផ្នែដ្ឋលជាាអាាទ្ធិិភាាពីរ�ស់័ធនាាគាារបេយីងខុា�ំ ។ 

       

ជាាទ្ធិី�ញ្ញី�់៖

កំ្ខុ�ងឆំ្នាំា�២០២១ខាាងម្មុខុបេន� ធនាាគាារបេយីងខុា�ំ នឹង�និរកី្ខុចបេប្រមី្មន និងកាាៃយជាា

ធនាាគាារផ្នែដ្ឋលផិល់បេស័វាាក្ខុម្មមដ៏្ឋលិ�ំផុតចំបេពាា�អំតិថិជ្យន។ បេយីងបេផិ្ទាាតសំ័ខាាន់

ក្ខុំ� ងកាា រផិល់ បេស័វាាក្ខុម្មមឈាានម្មុខុបេគុដ្ឋល់អំតិថិជ្យនរ�ស់័បេយីង បេដ្ឋាាយផិល់

បេស័វាាក្ខុម្មមឆ្នាំា�់រហិ័ស័ មាានប្រ�សិ័ទិិ្ធិភាាពី ផ្នែដ្ឋលភាជ ា �់ជាាម្មួយផលិតផល និង

បេស័វាាក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីង។ 

បេយីងមាាន�ំណងជំ្យរុញតម្លៃម្មៃភាាគុទុ្ធិនិក្ខុ បេដ្ឋាាយ�បេងើី តតម្លៃម្មៃ ដ៏្ឋ រ ងឹមាា�ស័ប្រមាា �់

អំតិថិជ្យនរ�ស់័បេយីងនិងបេលីក្ខុក្ខុម្ម័ស់័ស័ហិគុម្មន៍បេ�ាទូ្ធិទាា�ងប្រ�បេទ្ធិស័។

តាាម្មរយៈ�ទ្ធិពីិបេសាាធន៍រ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល និងគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រ�តិ�តិិ

រ�ស់័បេយីង គុឺជាាឧ�ក្ខុរណ៏កំ្ខុ�ងកាារដឹ្ឋក្ខុនាា�ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង ឱ្យយកាៃ ាយជាាធនាាគាារ

ស័ប្រមាា�់អំតិថិជ្យន។ 

ខុា�ំបាាទ្ធិសូ័ម្មផ្នែថៃងអំំណរគុុណដ្ឋល់ប្រកុ្ខុម្មកាារង្វាារទាា�ងអំស់័ ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុ និងអំតិថិជ្យន

ទាា�ងអំស់័ផ្នែដ្ឋលបាានបេជ្យឿជាា ក់្ខុនិងគាា� ប្រទ្ធិបេលីបេស័វាាក្ខុម្មម  និងផលិតផលរ�ស់័

ធនាាគាារបេយីងខុា�ំ នាាឆំ្នាំា�២០២០ក្ខុនៃងម្មក្ខុបេន�។ បេយីងទាា�ងអំស់័គំាាទ្ធិនៃឹងរង់ចាំា�

លទិ្ធិផលដ៏្ឋប្រ�បេសី័រ និងកាាន់ផ្នែតមាានផលិតភាាពីបេ�ាឆំ្នាំា�២០២១ខាាងម្មុខុបេន� ។

បេដ្ឋាាយកីិ្ខុបេគាារពី 

ហិតុបេលខាា

បេលាាក្ខុ Jonh Bell
អំគុានាាយក្ខុ ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង

u

u

u
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ទិ�ឋភិាពីទូមើទៅម្លៃនាវិិស័យធនាាគាារ
មើនាៅប្រ�មើទសកាម៉ុុ�ជីា
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២
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២. ទិិដ្ឋឋភាាពីទូិមើ�ានៃ�វិសិយ័ធនាាគាារមើ�ាប្របមើទិសកមុ៉ុ�ជាា
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��ៃឹ�សំខាា�់ៗ

 ◆  វិ ិស័័យធនាាគាា រមាា នភាាពី រ ឹងមាា� ក្ខុំ� ង ឆំ្នាំា� 20 19  បេដ្ឋាាយបេធើី ឲ្យយ ប្របាា ក់្ខុ ចំណូលបេក្ខុី ន បេ�ីង23%  និ ង

ប្របាាក់្ខុចំបេណញ46%ផងផ្នែដ្ឋរ។ បេដ្ឋាាយផ្នែ�ក្ខុប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីបាានរក្ខុាាស័ុិ រភាាពីកំ្ខុបេណីន 24%ជាាម្មួយនិងកំ្ខុបេណីន

ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញី 15%។

 ◆ ក្ខុមីី្មស័រុ�ស័ប្រមាា�់ទ្ធិិដ្ឋាភាាពីទូ្ធិបេ�ាម្លៃនវិសិ័យ័ហិិរញ្ញញវិតុ� (រាា�់ទាា�ងប្រគុឹ�សុាានហិិរញ្ញញវិតុ�) បាានបេកី្ខុនបេ�ីងដ្ឋល់ 32 �ែី

លាានដុ្ឋលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ។

 ◆ បេប្រ�ាពីីកាារបេក្ខុីនបេ�ីងបេន� ផលបេលីម្មូលធនផ្ទាៃ ាល់ក្ខុំ�ងវិសិ័័យបេន�បេ�ាផ្នែតធាៃ ាក់្ខុចុ�ជាា�និ�នាៃ ា�់ប្រតឹម្ម 11.7%។ 

ខុណៈផ្នែដ្ឋលមាានធនាាគាារចំនួន12 ស័បេប្រម្មចបាានលទ្ធិិផលផ្នែដ្ឋលអាាចទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុបាានបេលីស័ពីី 15% (បេកី្ខុនពីី

ធនាាគាារចំនួន7ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�2016) វិសិ័យ័បេន�ត្រូតូវិបាានទាាញទំ្ធិលាាក់្ខុបេដ្ឋាាយសាារតួបេលខុបេប្រចីនបេលីស័ល�់ម្លៃនធនាាគាា

រតូចៗ និងធនាាគាារផ្នែដ្ឋលបេធើីកំ្ខុផ្នែណទ្ធិប្រម្មង់។

 ◆ បេ�ាចុងឆំ្នាំា�2019 មាានធនាាគាារចំនួន60 ផ្នែដ្ឋលបេយីងស័បេងើតបេ�ីញពីុំ សូ័វិស័ុិតបេស័ុរ។ បេយីងស័ងឹមឹ្មថ្នាាក្ខុប្រមឹ្មត

បេដី្ឋម្មទុ្ធិនអំ�ប�រមិាានឹងត្រូតូវិបាានបេកី្ខុនបេ�ីងចាំា�់ពីី 75 បេ�ា 150លាានអាាបេម្មរកិ្ខុបេ�ាចបេនាៃ ា�ឆំ្នាំា� 2013-2025 

ផ្នែដ្ឋលគុួរផ្នែតជ្យួយជំ្យរុញកាាររមួ្ម�ញ្ញី�លគំាាឲ្យយបាានបេប្រចីន។

 ◆ ផល�ុ�ពាាល់ម្លៃនជ្យម្មៃឺ កូ្ខុវិដី្ឋ19 ត្រូតូវិបាានបេគុរ ំពីឹងថ្នាានឹងផិល់ផល�ុ�ពាាល់រយៈបេពីលខុៃី បេដ្ឋាាយសាារកាារអំនុវិតិ

ម្លៃថៃឈ�់ស័ប្រមាាក្ខុនិងសំ័ណងស័ប្រមាា�់អំតិថិជ្យនផ្នែដ្ឋលរងផល�ុ�ពាាល់។ �ុុផ្នែនិផល�ុ�ពាាល់រយៈបេពីលផ្នែវិងកាាន់ផ្នែត

ម្មិនប្របាាក្ខុដ្ឋប្រ�ជាា។

	 ប្រ�ភព: Mekong Strategic Partner analysis and NBC 2019 Supervision Report
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លទិធផលសមើប្រម៉ុចបាា�
កុ�ងឆុ្នាំា� 2020  
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៣
៣.១	កំំណត់់សម្គាា �ល់់អំំពីហិិរញ្ញញវត់ុ�	

៣.២	កា�រ�ន្តតអំភិវឌ្ឍឍន៍្តឥត់ឈ�់ឈរ	
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៣.១ កំណ៍ត់សមាគ ាល់អំំពីីហិិរញ្ញញវិតុ�

៣.២ កាារប�ិអំភិិវិឌ្ឍឍ�៍ឥតឈប់ឈរ
 ◆ កាារ�ៃ ាស់បិ� រ រ ូបរាាងថមី នៃ� Chip Mong Bank App                 

ជាាម្មួយកាារតាា�ងចិតិខុ័ស់័ក្ខុំ�ងកាារ�និអំភិិវិឌ្ឍឍន៍បេដី្ឋម្មបសី័ត្រូមួ្មលដ្ឋល់កាារ�បេប្រម្មី

អំតិថិជ្យនកាាន់ផ្នែតមាានភាាពីង្វាាយប្រសួ័ល ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង បាានផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រ

រ�ូរាាងបេលីបេស័វាាធនាាគាារចល័តរ�ស់័ខុៃ�នបេដ្ឋាាយ�ផ្នែនុម្មនូវិមុ្មខុថមីៗជាាបេប្រចីន

ផ្នែដ្ឋលផិល់ភាាពីង្វាាយប្រសួ័លដ្ឋល់អំំក្ខុបេប្រ�ីប្របាាស់័។ កាាររចនាារ�ូរាាងថមីរ�ស់័ 

Chip Mong Bank App �ងើភាាពីង្វាាយប្រសួ័លឲ្យយអំតិថិជ្យនអាាច

បេប្រជ្យីស័បេរសី័និងកំ្ខុណត់ម្មុខុង្វាារផ្នែដ្ឋលពួីក្ខុបេគុត្រូតូវិកាារ ឬបេប្រ�ីប្របាាស់័ញឹក្ខុញ៉ាា�់

ដ្ឋាាក់្ខុបេលីម្លៃផៃខាាងម្មុខុបាាន ម្មាុាងបេទ្ធិៀតវាាក៏្ខុមាានម្មុខុង្វាារខាាងបេប្រកាាម្មផ្នែដ្ឋល

�ង្វាា ាញអំំពីីប្រ�តិ�តិកាារថមីៗផ្នែដ្ឋលង្វាាយប្រសួ័លក្ខុំ�ងកាារបេធើី ប្រ�តិ�តិិកាារមិ្មង

បេទ្ធិៀតបេ�ាបេពីលបេប្រកាាយ។

 ◆ កាារប្របកាាសដ្ឋាាក់ឲ្យយមើប្របីប្របាាស់មើសវាាទូិទាាត់ប៊ែបបឌី្ឍជីីថល Chip 
Mong Pay                      

ប្រស័�តាាម្មបេ�ស័ក្ខុក្ខុម្មមរ�ស់័ខុៃ�នក្ខុំ�ងកាារ�បេប្រម្មីបេស័វាាក្ខុម្មមឆ្នាំា�់រហិ័ស័ និង

បេរៀ�ចំប្រ�ពី័និ ប្រ�តិ�តិិកាា រលិឥតបេខីាា� ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បាានដ្ឋាាក់្ខុ

ដំ្ឋបេណីរកាារប្រ�ពីន័ិទូ្ធិទាាត់ផ្នែ��ឌី្ឍជ្យីថល Chip Mong Pay។ បេស័វាាក្ខុម្មមបេន�

�បេងើីតបេ�ីងកំ្ខុ�ងបេគាាល�ំណងភាជ ា�់ជាាម្មួយម្លៃដ្ឋគុូស័ហិកាារក្ខុំ�ងកាារទ្ធិទួ្ធិលកាារ

ទូ្ធិទាាត់បាានភាៃ ាម្មៗទាា�ងបេ�ាក្ខុផ្នែនៃងផ្ទាៃ ាល់បេដ្ឋាាយប្រគាាន់ផ្នែតផ្នែស័ាន QR ក្ខុូដ្ឋ

ប្រពីម្មទាា�ងកាា រ ទូ្ធិទាា ត់តាាម្មអំនឡាាញបេដ្ឋាាយប្រគាា ន់ ផ្នែតបេប្រជី្យស័បេរសី័ Chip 

Mong Pay ជាាម្មបេធាាបាាយក្ខុំ�ងកាារទូ្ធិទាាត់ជាាកាារបេប្រស័ច។បេទ្ធិៀតបេ�ាបេពីល

បេប្រកាាយ។

របាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�នាាម្លៃថៃទ្ធិ២ី១ ផ្នែខុធំ� ឆំ្នាំា�២០២០

15

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



 ◆ កាារប្របកាាសដ្ឋាាក់ឲ្យយមើប្របី ប្របាាស់មើសវាា មើផេ រ ប្របាា ក់ រវាាងម៉ុិ តិភិកិ ិ
ត្រូ�ួសាា រ  ឬសាា ច់ញ៉ាាតិតាាម៉ុ រយៈ មើលខទូិរសពីេ  អាា� ងបុាា វិ
រ �ករាាយ(Happy AngPao)                   

ដ្ឋូចបាាន�ង្វាា ាញតាាម្មរយៈកាារដ្ឋាាក់្ខុបេឈាម ា�អំញ្ញីឹង អាា�ងបុាាវិរកី្ខុរាាយ (Happy 

Ang Pao) ជាាម្មុខុង្វាារពិីបេស័ស័ម្មួយបេដ្ឋីម្មបបី្របាារពីិក៏្ខុដ្ឋូចជាា�បេងើីតឱ្យកាាស័

រកី្ខុរាាយដ្ឋល់អំតិថិជ្យន �ុុផ្នែនិមុ្មខុង្វាារមិ្មនផ្នែម្មនស័ប្រមាា�់ផ្នែតឱ្យកាាស័�ុណយទាាន

�ុុបេ�ះ ា�បេទ្ធិ គុីអំតិថិជ្យនអាាចបេផាីប្របាាក់្ខុបាានប្រគុ�់បេពីលបេទាា��ីអំំក្ខុទ្ធិទួ្ធិលប្របាាក់្ខុ

ពីុំទាាន់មាានគុណនីជាាម្មួយធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុងក៏្ខុអាាចបេផាីបាាន។ បេដ្ឋាាយម្មុខុង្វាារ

បេន�អំនុញ្ហាញ ាតិឲ្យយអំតិថិជ្យនទាា�ងអំស់័បេផាីប្របាាក់្ខុបេ�ាម្មនុស័សជាាទ្ធិីប្រស័ឡាាញ់រ�ស់័

ពីួក្ខុបេគុតាាម្មរយៈបេលខុទូ្ធិរស័ពីៃ បេដ្ឋាាយម្មិនចាំា�បាាច់ខាាតវាាយបេលខុទូ្ធិរស័ពីៃចូល

បេនាា�បេទ្ធិ ពីួក្ខុបេគុប្រគាាន់ផ្នែតបេប្រជ្យីស័បេរសី័ពីី�ញ្ញជី បេលខុផ្នែដ្ឋលបេគុបាានរក្ខុាា ទុ្ធិក្ខុ

ប្រសាា�់បេ�ាក្ខុំ�ងទូ្ធិរស័ពីៃផ្នែតម្មិង។

 ◆ កាារសហិកាារជាាម៉ុួយប្របពី័�ធបាា�ងរបស់ធនាាគាា រជាាតិ  នៃ� 
កមុ៉ុ�ជាា                     

បេដ្ឋីម្មបបីេលីក្ខុក្ខុម្ម័ស់័ក៏្ខុដ្ឋូចជាាជ្យួយស័ត្រូមួ្មលដ្ឋល់កាារបេធើីប្រ�តិ�តិិកាារហិិរញ្ញញវិតុ�ឲ្យយ

កាាន់ផ្នែតមាានភាាពីង្វាាយប្រសួ័ល ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង បាានបេធើីកាារយុ៉ាាងម្មមាារ

ញឹក្ខុជាាម្មួយធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាាក្ខុំ�ងកាារអំភិិវិឌ្ឍឍន៍ប្រ�ពី័និ ឲ្យយអំតិថិជ្យន

ទាាងអំស់័អាាចបេផៃរប្របាាក់្ខុបេ�ាម្មក្ខុធនាាគាារក្ខុំ�ងប្រសុ័ក្ខុទាា�ងអំស់័រ�ស់័ក្ខុម្ម័�ជាា 

ក៏្ខុដ្ឋូចជាាបេធើីកាារទូ្ធិទាាត់តាាម្មរយៈ�បេចីក្ខុវិជិាជ ា ផ្នែស័ានក្ខុូដ្ឋ (QR code)  បេ�ា

តាាម្ម��ិាម្លៃដ្ឋគុូស័ហិកាាររមួ្មនាានាាក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័។

 ◆ កាារទិទួិលសាគ ាល់មើលីដំ្ឋមើ�ា�ប្រសាាយដ៏្ឋនៃចុប្របឌ្ឍិតពីី សុាាប័�
អំ�ិរជាាតិ Global Economics                

តាាម្មរយៈកាាររចនាាដ៏្ឋឆ្នាំៃ ាតម្លៃវិ ជាាម្មួយនឹងម្មុខុង្វាារង្វាាយប្រសួ័ស័បេប្រ�ីប្របាាស់័ជាា

ដំ្ឋបេ�ា�ប្រសាាយដ៏្ឋម្លៃចំប្រ�ឌ្ឍិត ផ្នែដ្ឋល�បេងើីតលទ្ធិិភាាពីសំ័�ូរផ្នែ��ដ្ឋល់អំំក្ខុបេប្រ�ី

ប្របាាស់័ដ្ឋូចពាាក្ខុយបេសាៃ ាក្ខុរ�ស់័ខុៃ�ន Chip Mong Bank App ទ្ធិទួ្ធិលបាាន

ពាា ន រ ង្វាើ ា ន់ ជាា បេស័ វាា ធ នាា គាា រ ច ល័ ត ផ្នែដ្ឋ ល មាា ន ភាា ពី ម្លៃចំ ប្រ� ឌិ្ឍ ត ខុ័ ស់័

ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�2020 បេ�ាក្ខុម្ម័�ជាាពីីសុាា�ន័អំនិរជាាតិដ៏្ឋលបលីាាញម្មួយគឺុ Global 

Economics បេប្រ�ាពីីបេន� ដ្ឋូចផ្នែដ្ឋលមាានផ្នែចងក្ខុំ�ងផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនចក្ខុុ�វិសិ័័យ

រ�ស់័ខុៃ�នគុឺកាៃ ាយខុៃ�នជាាធនាាគាារផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារទុ្ធិក្ខុចិតិ�ំផុតបេ�ាក្ខុំ�ង

ប្រ�បេទ្ធិស័ ក្ខុំ�ងកាារផិល់នូវិបេស័វាាក្ខុម្មមធនាាគាារនិងដំ្ឋបេ�ា�ប្រសាាយហិិរញ្ញញវិតុ�ថមី

ៗ តាាម្មរយៈ�បេចីក្ខុវិទិ្ធិាាដ៏្ឋទំ្ធិបេនី� បេស័វាាក្ខុម្មមឆ្នាំា�់រហិស័័ និងផ្នែតងផ្នែតបេ�ាជ្យិត

អំតិថិជ្យនក៏្ខុដ្ឋូចជាា អាាជ្យីវិក្ខុរនិងពាាណិជ្យជក្ខុរប្រគុ�់ៗរ ូ� ជាាលទ្ធិិផលក្ខុំ�ង

ឆំ្នាំា�2020 ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បាានឈំ�ពាានរង្វាើ ាន់ធនាាគាារឌ្ឍីជ្យីថលផ្នែដ្ឋលថមី 

និងលិ�ំផុតបេ�ាក្ខុម្ម័�ជាា។       

កាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេន�ស័�ញ្ហាជ ាក់្ខុឲ្យយបេ�ីញថ្នាាកាារបេ�ិជាា ា និងកាារខុិតខំុផ្នែដ្ឋល

ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង �និពីប្រងឹង�ផ្នែនុម្មបេដ្ឋីម្មបធីាានាាបាានថ្នាាគុុណភាាពីបេស័វាាក្ខុម្មម

បេលីស័ពីីអំើី ផ្នែដ្ឋលអំតិថិជ្យនបាានរពំីឹងទុ្ធិក្ខុ។ ជាាក់្ខុផ្នែស័ិងធនាាគាារបាានខិុតខំុ

វិនិិបេយ៉ាាគុបេលីប្រ�ពី័និ�បេចីក្ខុវិទិ្ធិាាថមីៗចុងបេប្រកាាយស័ប្រមាា�់ដ្ឋាាក់្ខុឲ្យយបេប្រ�ីប្របាាស់័

ប្រ�ពី័និឈាានម្មុខុបេគុ និងធាានាាបាាននូ វិសុ័វិតុិភាាពីខុ័ស់័�ំផុតដ្ឋូចផ្នែដ្ឋល

អំតិថិជ្យនប្រគុ�់រ�ូបាានបេជ្យឿទុ្ធិក្ខុចិតិ។

 ◆  ពីប្រងីកប�ិាសាាខាាបប៊ែ�ុម៉ុចំ�ួ� 5 សាាខាា               

មាានវិតិមាានបេ�ាបេលីទ្ធិីផាារបេទ្ធិី�ផ្នែតជាាងពីីរឆំ្នាំា� ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ទ្ធិទួ្ធិល

បាានកាាររកី្ខុចំបេរនីគុួរឲ្យយក្ខុត់ស័មាា ាល់់។ ធនាាគាារ បាានពីប្រងីក្ខុសាាខាាចំនួន 

5ទ្ធិីតាា�ង�ផ្នែនុម្មបេទ្ធិៀតផ្នែដ្ឋលពីីរសាាខាាស័ុិតក្ខុំ�ងទី្ធិប្រកុ្ខុងភិំំ បេពីញផ្នែដ្ឋលមាានដ្ឋូចជាា

សាាខាាបាាក់្ខុទូ្ធិក្ខុ និង សាាខាាណូរ ុ ូ មុ្មល។ បេដ្ឋាាយផ្នែ�ក្ខុ�ីសាាខាាដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀត

មាានទ្ធិីតាា�ង បេ�ាតាាម្ម��ិា បេខុតិ ដូ្ឋចជាា  បាា ត់ ដំ្ឋ�ង បេស័ៀម្មរាា� និង 

កំ្ខុពីង់ចាំាម្ម។ កាារពីប្រងីក្ខុសាាខាា�ផ្នែនុម្មបេទ្ធិៀតបេន� ស័�ញ្ហាជ ាក់្ខុឲ្យយបេ�ីញថ្នាា 

ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បាានបេបាា�ជំ្យហាែ ានម្មក្ខុកាាន់ផ្នែតជ្យិតអំតិថិជ្យន និង�ំបេពីញ

តត្រូមូ្មវិកាារហិិរញ្ញញវិតុ�ឲ្យយកាាន់ផ្នែតប្រ�បេសី័រផ្នែថម្មបេទ្ធិៀត។

 ◆  កាារពីប្រងីកប�ិាញភុាាក់ងាារធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង               

�ផ្នែនុម្មបេលីកាារ�ំបេរបីេស័វាាក្ខុម្មមសំ័�ូរផ្នែ��តាាម្មសាាខាា ភំាាក់្ខុធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង 

ជាាក្ខុផ្នែនៃងផិល់បេស័វាា�ផ្នែនុម្មបេទ្ធិៀតផ្នែដ្ឋល�បេប្រមី្មបេស័វាាក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលស័ុិត

កាាន់ផ្នែតជិ្យតអំតិថិជ្យន។ ភំាាក់្ខុង្វាារធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង មាានបេស័វាាក្ខុម្មមជាាបេប្រចីន

ដ្ឋូចជាា ដ្ឋាាក់្ខុប្របាាក់្ខុ ដ្ឋក្ខុប្របាាក់្ខុ �ញ្ញី�លកាាតទូ្ធិរស័ពីៃ បេ�ីក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែខុ ទូ្ធិទាាត់

វិកិ្ខុើយ�ប្រតទឹ្ធិក្ខុ បេភិៃីង និងវិកិ្ខុើយ�ប្រតជាាបេប្រចីនបេទ្ធិៀត ប្រពីម្មទាា�ងបេស័វាាទូ្ធិទាាត់ក្ខុម្មីី

ម្មក្ខុកាាន់ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង។ គុិតប្រតឹម្មឆំ្នាំា�2020 ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង បាាន

ពីប្រងីក្ខុ��ិាញភំាាក់្ខុង្វាារ ធនាាគាារស័រុ� 116 ទ្ធិីតាា�ង ផ្នែដ្ឋលបេធើីឲ្យយកាារ�បេប្រមី្ម

បេស័វាាក្ខុម្មមកាាន់ផ្នែតជិ្យតអំតិថិជ្យនទាា�ងអំតិថិជ្យនផ្នែដ្ឋលមាានគុណនី រ ឺ ម្មិនមាាន

គុណនីជាាម្មួយធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង។
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ផលិតផល�ិងមើសវាាកម៉ុម
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បេ�ាធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ ពីកួ្ខុបេយីងយក្ខុចតិទុិ្ធិក្ខុដ្ឋាាក់្ខុដ្ឋល់តត្រូមូ្មវិកាារ
រ�ស់័អំតិថិជ្យនពីីប្រគុ�់ម្មជ្យឈដ្ឋាា ាន ដ្ឋូបេច�ំរាាល់ផលិតផល និង
បេស័វាាក្ខុម្មម�បេងើីតបេ�ីងបេដ្ឋីម្មប�ំីបេរដី្ឋល់អំតិថិជ្យនប្រគុ�់រ�ូរាា�់ទាា�ង
សាាជ្យកី្ខុម្មមនងិ�គុុាលផ្នែដ្ឋលកំ្ខុពីងុមាានគុណនជីាាម្មយួធនាាគាារ នងិ
ម្មនិទាាន់មាានគុណនក៏ី្ខុអាាចបេប្រ�បី្របាាស់័បេស័វាាក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ជាាម្មយួ
ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ បាានផងផ្នែដ្ឋរ។

ផិល់ជីូ�ដំ្ឋមើ�ា�ប្រសាាយហិិរញ្ញញវិតុ�ប្របចាា�នៃថៃ
- ទាាញយក្ខុនិងបេប្រ�ីប្របាាស់័បេដ្ឋាាយឥតគុិតម្លៃថៃ

- ដ្ឋក្ខុប្របាាក់្ខុប្រគុ�់បេពីលបេដ្ឋាាយឥតគុិតម្លៃថៃ

- ត្រូតួតពីិនិតយស័ម្មតុលយ និងរបាាយកាារណ៍ប្រ�តិ�តិកាារ

- ទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារជ្យូនដំ្ឋណឹងភាៃ ាម្មៗ�នាៃ ា�់ពីីបេធើីប្រ�តិ�តិិកាារ

- ផ្នែស័ាន និងទូ្ធិទាាត់យុ៉ាាងង្វាាយប្រសួ័ល

- បេផាីប្របាាក់្ខុបេស័រជីាាម្មួយបេលខុក្ខុូដ្ឋស័មាៃ ាត់ប្របាា�ម្មួយខុៃង់ បេដ្ឋាាយម្មិន  

ចាំា�បាាច់មាានកាាត

- ទូ្ធិទាាត់វិកិ្ខុើយ�ប្រតជាាបេប្រចីនដ្ឋូចជាា កាាតទូ្ធិរស័ពីៃ បេស័វាាអំុីនធឺណិត  

 �ង់ម្លៃថៃសិ័ក្ខុាាជាាបេដី្ឋម្ម

- ផ្នែស័ើងរក្ខុទ្ធិីតាា�ង សាាខាាធនាាគាារ ទូ្ធិATM មុាាសីុ័នដ្ឋាាក់្ខុប្របាាក់្ខុ   

ភំាាក់្ខុង្វាារធនាាគាារ និង��ិាញម្លៃដ្ឋគុូស័ហិកាារជាាបេប្រចីន

មើសវាាមើបីក�ណ៍�ីតាាម៉ុអំ�ឡាាញ
- គុណនី�បេញ្ញញីមាានកាាលកំ្ខុណត់
- គុណនី Premier 
- គុណនី Chum Nuonh

មើសវាាមើបីក�ណ៍�ីតាាម៉ុអំ�ឡាាញ
-ចុ�បេឈាម ា�បេស័ំីសំុ័ក្ខុម្មីីផ្ទាៃ ាល់ខុៃ�ន
-ចុ�បេឈាម ា�បេស័ំីសំុ័ក្ខុម្មីីអាាជ្យីវិក្ខុម្មមខំាាតតូចនិងម្មធយម្ម
-ចុ�បេឈាម ា�បេស័ំីសំុ័ក្ខុម្មីីទ្ធិិញផៃ�
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 ◆ សេសវា�កំម្មមធនា�គា�រតា�ម្មប្រ�ពន័្តធអីំីន្តធឺណិត់   

ដំ្ឋ បេ�ា� ប្រសាាយដ៏្ឋលិ មួ្មយស័ប្រមាា �់អំតិថិជ្យនសាាជ្យី វិក្ខុម្មម 
ផ្នែដ្ឋល�បេងើីតបេ�ីងប្រស័�តាាម្មតត្រូម្មូវិកាាររ�ស់័ម្លៃដ្ឋគុូនិម្មួយៗ។ 
ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង មាានផិល់ជ្យូនជ្យបេប្រម្មីស័ម្លៃនចំនួនកំ្ខុណត់
កំ្ខុ�ងកាារអំនុម្ម័តបេប្រចីនផ្នែ�� និងមាានភាាពី�ត់ផ្នែ�ន។ បេស័វាា
បេន�មាាន�បេប្រម្មីជ្យូននូវិម្មុខុង្វាារជាាបេប្រចីនដ្ឋូចជាា៖ 

 ◆  កាារទូ្ធិទាាត់ជាាដ្ឋុំ

 ◆ កាារទូ្ធិទាាត់វិកិ្ខុើយ�ប្រត

 ◆ កាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ផ្នែស័ក្ខុ

 ◆ កាារពិីនិតយរបាាយកាារណ៍រធនាាគាារ

 ◆ កាារបេផៃរប្របាាក់្ខុរវាាងគុណនីប្រក្ខុុម្មហិែុនផ្នែតម្មួយ

 ◆ កាារបេផៃរប្របាាក់្ខុរវាាងគុណនីបេផសងៗ

 ◆ កាារបេផៃរប្របាាក់្ខុក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័

 ◆ 	សេសវា��សេញ្ញញីសន្តំតំ់ 
 ◆  គុណនី Premier

 ◆ គុណនី Preferred

 ◆ គុណនី�បេញ្ញញីមាានកាាលកំ្ខុណត់

 ◆ គុណនី Chum Nuonh

 ◆ គុណនី Payday (បេស័វាាប្របាាក់្ខុបេ�ៀរវិតសន៍) 

 ◆ 	សេសវា�ប្រ��ក់ំកំមីី្ម 
 ◆ ក្ខុម្មីីផ្ទាៃ ាល់ខុៃ�ន

 ◆ ក្ខុម្មីីទ្ធិិញផៃ�

 ◆ ក្ខុម្មីីអាាជ្យីវិក្ខុម្មមខំាាតតូច និងម្មធយម្ម

 ◆  ក្ខុម្មីីអាាជ្យី វិក្ខុម្មម  (ក្ខុមីី្មទុ្ធិន�ងើិល ក្ខុម្មីីមាានកាាលកំ្ខុណត់ 
ឥណទាានវិបិាារ�ូន៍)

 ◆ 	ភ្នាា �ក់ំងា�រធនា�គា�រ	ជីី�	មុ្មីង 
 ◆ ដ្ឋាាក់្ខុប្របាាក់្ខុ

 ◆ ដ្ឋក្ខុប្របាាក់្ខុ

 ◆ បេ�ីក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែខុ

 ◆ �ញ្ញី�លកាាតទូ្ធិរស័ពីៃ

 ◆ ទូ្ធិទាាត់វិកិ្ខុើយ�ប្រត

 ◆ ទូ្ធិទាាត់ក្ខុម្មីី

 ◆ 	សេសវា�សេ�េរប្រ��ក់ំ 
 ◆ បេផៃរប្របាាក់្ខុក្ខុំ�ងប្រសុ័ក្ខុ

 ◆ បេផៃរប្របាាក់្ខុបេ�ាបេប្រ�ាប្រ�បេទ្ធិស័

 ◆ 	សេសវា�ទូូទា�ត់់ប្រ��ក់ំ 
 ◆ ម្លៃថៃទ្ធិឹក្ខុ បេភិៃីង សំ័រាាម្ម

 ◆ បេស័វាាសាាធាារណៈ

 ◆ បេស័វាាអំុីនធឺណិត

 ◆ ទូ្ធិទាាត់ផ្នែ��ឌ្ឍីជ្យីថល (Chip Mong Pay)

 ◆ 	សេសវា�ហិិរញ្ញញ�បទា�ន្តអា�ជីីវកំម្មម 
 ◆ គុណនី ESCROW

 ◆ លិខុិតធាានាា

 ◆ �ណ្តាត �ញ�សេប្រម្មីសេសវា�កំម្មម    

ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង មាានផិល់បេស័វាាក្ខុម្មមតាាម្ម��ិាញ
ជាា បេប្រចី ន ផ្នែដ្ឋ ល ផិ ល់ ភាា ពី ង្វាា យ ប្រសួ័ ល អំ តិ ថិ ជ្យ ន ក្ខុំ� ង
កាា រ ផ្នែស័ើងរក្ខុនិងបេប្រ�ី ប្របាាស់័បាានប្រគុ�់ បេពីលផ្នែដ្ឋលពួីក្ខុបេគុ
ត្រូតូវិកាារ។

 ◆ Chip Mong Bank App (បេស័វាាធនាាគាារ ចលត័)

 ◆ បេស័វាាធនាាគាារតាាម្មអំុីនធឺណិត (ស័ប្រមាា�់អាាជ្យីវិក្ខុម្មម)

 ◆ ��ិាញបេស័វាាបេអំធីអំឹម្ម (ATM)

 ◆ ��ិាញភំាាក់្ខុង្វាារ ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង

 ◆ ��ិាញសាាខាាធនាាគាារ

 ◆ បេស័វាា�បេប្រម្មីអំតិថិជ្យន
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រចនាាសមុ៉ុ�័ធធនាាគាារ
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៥
៥.១	តា�រា�ងរចនា�សម្ម័ន័្តធធនា�គា�រ	

៥.២	ប្រ�ធា�ន្តប្រកំីម្មប្រ�ឹកំា�ភិ��ល់

៥.៣	គណកំម្គាម �ធិកា�រប្រកំីម្មប្រ�ឹកំា�ភិ��ល់

៥.៤	ផ្នែ�ាកំអំភិវឌ្ឍឍន៍្តធន្តធា�ន្តម្មន្តីសំ
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៥.១ រចនាាសមុ៉ុ�័ធធនាាគាារ

រចនាាសមុ៉ុ�័ធ
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៥.២ ទិប្រម៉ុង់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា លាាង បេមុ្មង ជាាសុាា�និក្ខុ នងិប្រ�ធាានប្រក្ខុមុ្មប្រ�កឹ្ខុាាភិបិាាល ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុុ្មង ខុម្មបេម្មសី័ល ផ្នែ�ែង ម្ម.ក្ខុ។ អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា ជាាអំំក្ខុដឹ្ឋក្ខុនាា�

ពាាណជិ្យជក្ខុម្មម ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយចក្ខុុ�វិសិ័យ័ ផ្នែដ្ឋលបេផិ្ទាាតកាារយក្ខុចិតទុិ្ធិក្ខុដ្ឋាាក់្ខុបេលីកាារ�បេងើតីជំ្យនញួថមីៗ  បេដ្ឋមី្មបបីេ�ៃយីត�តត្រូមូ្មវិកាារទ្ធិផីាារក្ខុម្ម័�ជាា�បេងើតី

ឱ្យកាាស័កាារង្វាារក្ខុំ�ងប្រសុ័ក្ខុ នងិ�រចីិាំាគុបេ�ាកាាន់ស័ងាម្មវិញិ ខុណៈផ្នែដ្ឋលពាាណជិ្យជក្ខុម្មមនីម្មយួៗរកី្ខុចបេប្រម្មនី។

អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា បាានចាំា�់កំ្ខុបេណតី នងិចបេប្រមី្មនវិយ័កំ្ខុ�ងប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម័្ម�ជាា បេដ្ឋាាយបេលាាក្ខុគឺុជាាកូ្ខុនទី្ធិ២ បេ�ាកំ្ខុ�ងប្រកុ្ខុម្មត្រូគួុសាារ ផ្នែដ្ឋលបេមី្មលផ្នែថបេដ្ឋាាយ

អំំក្ខុមិាាយបេម្មមុាាយ។ អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា បាានចូលប្រ���ក្ខុក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ជំ្យនញួតាា�ងពីបីេ�ាវិយ័បេក្ខុមង  ក្ខុំ�ងបេពីលផ្នែដ្ឋលបេលាាក្ខុបាានជួ្យយមិាាយ នងិ�ងប្រ�សុ័

ប្រ�ក្ខុ�រ�រលក់្ខុផ្នែដ្ឋក្ខុបេអំតចាំាយបេ�ាបេដី្ឋម្មទ្ធិស័សវិតសទ្ធិ ី៨០។ បេប្រកាាយម្មក្ខុ�និិច ជ្យ�ី មុុ្មង ត្រូតវូិបាានបេរៀ�ចំឲ្យយបេ�ាជាាជំ្យនញួផ្នែ��ត្រូគួុសាារ បេដ្ឋាាយ

បេផិ្ទាាតបេលីកាារផាត់ផាង់ និងផ្នែចក្ខុចាំាយផ្នែដ្ឋក្ខុ ស័មាៈ ារសំ័ណង់ និងទំ្ធិនញិបេប្រ�បី្របាាស់័ប្រ�ចាំា�ម្លៃថៃ។

ប្រក្ខុមុ្មហិែនុ ជ្យ�ី មុ្មងុ បាានពីប្រងកី្ខុអាាជ្យវីិក្ខុម្មមជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ងូក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០០៧   បេដ្ឋាាយ�បេងើតីពាាណជិ្យជក្ខុម្មមផលិត នងិផាត់ផាង់បេ�តុងលាាយបេប្រស័ច។ 

ចាំា�់ពីីបេពីលបេនាា�ម្មក្ខុ អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា បាានពីប្រងឹងយុទិ្ធិសាាប្រស័ពិាាណិជ្យជក្ខុម្មមរ�ស់័ខុៃ�នតាាម្មរយៈពាាណិជ្យជក្ខុម្មមបេដី្ឋម្មបធីាានឱ្យយមាានកាារ រកី្ខុចបេប្រម្មីន

ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយនរិនរិភាាពី។

ក្ខុំ�ងនាាម្មជាាប្រ�ធាានប្រក្ខុមុ្មអំគុានាាយក្ខុ អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាាបាានបេដ្ឋរីតយុួ៉ាាងសំ័ខាាន់ក្ខុំ�ងកាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ� ជ្យ�ី មុុ្មង ពីជំី្យនញួផ្នែ��ត្រូគួុសាារឲ្យយបេ�ាជាា ប្រកុ្ខុម្មហិែនុខំាាត

យក្ខុសប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយវិជិាជ ាជី្យវិៈបេពីញបេលញ នងិកាៃ ាយជាាប្រក្ខុមុ្មហិែនុពីហុិវិសិ័យ័ដ៏្ឋធំជាាងបេគុបេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាា។ �ចី��បនបំេន� ប្រក្ខុមុ្មហិែនុ  ជ្យ�ី  

មុ្មងុ  មាានពាាណជិ្យជក្ខុម្មមចំននួ៨  ស័ហិពាាណជិ្យជក្ខុម្មមចំននួ២  នងិគុបេប្រមាាងចំននួ២។ ទាា�ងអំស់័បេន� ស័បេប្រម្មចបាានបេដ្ឋាាយកាារដឹ្ឋក្ខុនាា�ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយ

ចក្ខុុ�វិសិ័យ័ខុស់័័រ�ស់័អំំក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា លាាង បេមុ្មង។

អុំកឧកញុ៉ាា លាាង មើមុ៉ុង 
ប្រ�ធាានប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល

បេលាាក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា លាាង ហួិង ជាាអំគុានាាយក្ខុប្រក្ខុមុ្មហិែនុ Chip Mong Land Co., Ltd. បេដ្ឋាាយបេលាាក្ខុបាានចលូកាាន់តនួាាទ្ធិបីេន� ចាំា�់ពីី

ឆំ្នាំា�២០១៦។ បេលាាក្ខុមាានម្មខុុង្វាារចាំាត់ផ្នែចងកាារជ្យ�ួប្រ�ជ្យុំ ប្រក្ខុមុ្មប្រ�កឹ្ខុាាភិបិាាល បេដ្ឋមី្មបសី័បេប្រម្មចបេអាាយបាានបេជាាគុជ្យយ័ ប្រពីម្មទាា�ងផល់ិនវូិ បេយ៉ាា�ល់

ផ្នែណនាា�បេ�ាកាាន់គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល ប្រ�ធាាន នងិស័មាាជ្យកិ្ខុប្រ�ធាានគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល។ �ផ្នែនុម្មពីបីេលីបេន� 

បេលាាក្ខុត្រូតូវិបេធើីកាារស័ក្ខុម្មមជាាម្មួយប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលទាា�ងអំស់័ បេដ្ឋីម្មបបី្របាាក្ខុដ្ឋថ្នាាតួនាាទ្ធិីនីម្មួយៗត្រូតូវិផ្នែតមាានប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី និងតាាម្មដ្ឋាានរាាល់

ក្ខុចិកីាារថមចីងុបេប្រកាាយផ្នែដ្ឋលបាានស័បេប្រម្មច។ 

បេលាាក្ខុត្រូតវូិបេធើកីាារជាាម្មយួគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀតបេដី្ឋម្មបកំី្ខុណត់ពីីម្មខុុង្វាារ នងិបេប្រជី្យស័បេរសី័ស័មាាជ្យកិ្ខុប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល�ផ្នែនុម្ម។  ម្មនុបេលាាក្ខុ

កាៃ ាយជាាអំគុានាាយក្ខុប្រក្ខុមុ្មហិែនុ Chip Mong Land បេលាាក្ខុធាៃ ា�់ជាាអំគុានាាយក្ខុរងប្រ�ត�ិតិិជាាន់ខុស់័័ បេ�ាប្រក្ខុមុ្មហិែនុ ជ្យ�ី មុុ្មង ប្រគុ�ុ។ បេលាាក្ខុ

មាានតួនាាទ្ធិផីល់ិនវូិបេយ៉ាា�ល់ឯក្ខុរាាជ្យយបេ�ាកាាន់នាាយក្ខុប្រ�ត�ិតិ ិទាាក់្ខុទ្ធិងនងឹស័ក្ខុម្មមភាាពី នងិកាារប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មហិែនុ។ បេលាាក្ខុបាាន�ញ្ញ�់ី

កាារសិ័ក្ខុាាផ្នែផកំ្ខុពាាណជិ្យជក្ខុម្មមបេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័សិ័ងា�ុរ។ី

មើលាាកឧកញុ៉ាា លាាង ហួិង
អំភិិបាាល

បេលាាក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា លាាង បេ�ា ទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារ�ញ្ហាជ ាក់្ខុថំ្នាាក់្ខុអំនុ�ណឌ តិប្រសាាបេ�ៀរ ពីីទ្ធិបី្រកុ្ខុងផ្នែ�ែរឡាា�ង ប្រ�បេទ្ធិស័អាាលៃមុឺ្មង់ នងិក្ខុប្រម្មតិ�រញិ្ហាញ ា�ប្រត ប្រគុ�់ប្រគុង

អាាជ្យវីិក្ខុម្មមពីមី្មហាាវិទិ្ធិាាលយ័ Fisher �សូ័ិ�ន។ បេលាាក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា លាាង បេ�ា គុជឺាាអំគុានាាយក្ខុប្រក្ខុមុ្មហិែនុ Khmer Beverages Co., Ltd. បេដ្ឋាាយ

បាានចូលរមួ្ម ចាំា�់តាា�ងពីឆំី្នាំា� ២០១១ កំ្ខុ�ងតនូាាទ្ធិជីាាអំគុានាាយក្ខុរងជាាន់ខ័ុស់័។

បេលាាក្ខុបាានបេធើកីាារយុ៉ាាងស័ក្ខុម្មម ជាាម្មយួប្រ�ធាានគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារទាា�ងអំស់័ បេដ្ឋមី្មបបី្របាាក្ខុដ្ឋថ្នាា រាាល់តនួាាទ្ធិ ីត្រូតវូិមាានប្រ�សិ័ទ្ធិភិាាពី នងិតាាម្មដ្ឋាានរាាល់

ក្ខុចិកីាារថមចីងុបេប្រកាាយផ្នែដ្ឋលបាានស័បេប្រម្មច។ បេលាាក្ខុក៏្ខុប្រគុ�់ប្រគុង រាាល់ស័ក្ខុម្មមភាាពីទូ្ធិបេ�ា �ូក្ខុរមួ្មនងឹកិ្ខុចីប្រ�ត�ិតិិកាារប្រក្ខុមុ្មហិែនុ។

�ផ្នែនមុ្មពីបីេលីបេន� បេលាាក្ខុត្រូតវូិស័បេប្រម្មចរាាល់ស័ក្ខុម្មមភាាពីផ្នែដ្ឋល�បេងើតីបេដ្ឋាាយគុណៈក្ខុមាម ាធកិាារប្រកុ្ខុម្មប្រ�កឹ្ខុាាភិបិាាលបេអាាយមាានភាាពីលសិ័ម្មប្រស័�។ បេលាាក្ខុ

ក៏្ខុមាានតនួាាទ្ធិសី័ប្រម្ម�ស័ត្រូម្មលួ កាារពីភិាាក្ខុាាប្រក្ខុមុ្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល បេអាាយស័បេប្រម្មចបាានបេជាាគុជ្យយ័។ 

បេលាាក្ខុឧក្ខុញុ៉ាា លាាង បេ�ា មាានកាាតពីើកិ្ខុចផីល់ិបេយ៉ាា�ល់បេប្រជ្យសី័បេរសី័គុណៈក្ខុមាម ាធកិាារប្រកុ្ខុម្មប្រ�កឹ្ខុាាភិបិាាល ប្រ�ធាាន នងិស័មាាជ្យកិ្ខុគុណៈក្ខុមាម ាធកិាារ

ប្រក្ខុមុ្មប្រ�កឹ្ខុាាភិបិាាល។

មើលាាកឧកញុ៉ាា លាាង មើ�ា
អំភិិបាាល
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



បេលាាក្ខុជាាអំភិបិាាលម្លៃនធនាាគាារ ជ្យ�ី មុុ្មង នងិជាាប្រ�ធាានម្មន្រ្តីនីិប្រកុ្ខុម្មហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ Chip Mong Retail ជាាម្មយួនឹង�ទ្ធិពីបិេសាាធន៍ជាាង 

២៨ឆំ្នាំា�បេ�ាក្ខុំ�ងតួនាាទ្ធិីជាាប្រ�ធាានម្មន្រ្តីនិីហិិរញ្ញញវិតុ�។ បេលាាក្ខុមាានពីហុិជំ្យនាាញបេ�ាក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ហិិរញ្ញញវិតុ� និង�បេចីក្ខុវិទិ្ធិាាពីត៌មាាន។ បេលាាក្ខុក៏្ខុ

ឃ្លាំៃ ា�បេម្មលីបេ�ាបេលីបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយហិិរញ្ញញវិតុ� នងិ SOP ជាាម្មយួនងឹប្រកុ្ខុម្មហិែនុដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀតរ�ស់័ ជ្យ�ី មុុ្មង រមួ្មមាាន Chip Mong Trading, 

Khmer Beverages, Chip Mong Industries នងិ Chip Mong Land។ បេលាាក្ខុមាានជំ្យនាាញបេលីប្រ�បេភិទ្ធិអាាជ្យវីិក្ខុម្មមតាាម្ម ទំ្ធិហំិ

ខុុស័ៗគំាា និងជាាប្រកុ្ខុម្មប្រ�តិ�តិិកាារបេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័អំភិិវិឌ្ឍឍ និងកំ្ខុពីុងរកី្ខុចបេប្រម្មីនលូតលាាស់័ជាាបេប្រចីន។ បេលាាក្ខុបាានបេរៀ�ចំនិង�បេងើីតនូវិ

ពាាណជិ្យជក្ខុម្មមអំនរិជាាតថិម ីនងិពីប្រងងឹ�ទ្ធិដ្ឋាា ានហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយនរិនរិភាាពី បេដ្ឋមី្មបគីាា�ប្រទ្ធិកាាររកី្ខុចបេប្រម្មនីលូតលាាស់័។ បេលាាក្ខុធាៃ ា�់បាានកាាន់

តួនាាទ្ធិីបេ�ាក្ខុំ�ងប្រក្ខុុម្មហិែុនធំៗជាាបេប្រចីនដ្ឋូចជាា៖ Central Group Vietnam, Groupe Casino, Brico Europe, Cartier 

International, LVMH Moet Hennessy, Louis Vuitton នងិ RODIER។

មើលាាក Stephane PIERRON
អំភិ��ល់

បេលាាក្ខុជាាអំភិបិាាលម្លៃនធនាាគាារ ជ្យ�ី មុុ្មង តាា�ងពីឆំី្នាំា�២០២០។ បេលាាក្ខុបាាន�ញ្ញ�់ីកាារសិ័ក្ខុាាបេលីផ្នែផកំ្ខុបេក្ខុសប្រតវិជិាជ ា  នងិវិសិ័ើក្ខុរ  វិទិ្ធិាាសាាប្រស័ជីិ្យវិតិ

ក្ខុំ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងឧស័ាាហិក្ខុម្មម, កាារម្លៃចបំ្រ�ឌ្ឍតិ នងិអំនវុិតពិីបី្រ�បេទ្ធិស័បាារាា�ង។  

បេលាាក្ខុ NICOLAS គុជឺាានាាយក្ខុប្រ�ត�ិតិិប្រក្ខុមុ្មហិែនុ Chip Mong INSEE Cement។ បេលាាក្ខុមាានប្រ�វិតិសិិ័ក្ខុាា បេ�ំមី្មជាាម្មយួនឹង�ទ្ធិ 

ពីបិេសាាធន៍ពីហុិជំ្យនាាញបេដ្ឋាាយបាានកាាន់តនួាាទ្ធិជីាានាាយក្ខុប្រ�ត�ិតិិជាាង៧ឆំ្នាំា�បេ�ាក្ខុំ�ងប្រក្ខុមុ្មហិែនុបេ�ាតាាម្មប្រ�បេទ្ធិស័ខុសុ័ៗគំាា។

មើលាាក NICOLAS JEAN RENE
អំភិិបាាល

មើលាាក លឹម៉ុ ហាាក់ឃុ�� 
អំភិិបាាលឯក្ខុរាាជ្យយ

បេលាាក្ខុ គុជឺាាក្ខុនូផ្នែខុមរកាាត់ចនិផ្នែដ្ឋលបាានស័ញ្ហាញ ា�ប័្រតពាាណជិ្យជក្ខុម្មមពី ីសាាលក្ខុវិទិ្ធិាាលយ័ York ប្រ�បេទ្ធិស័ កាា�ាដ្ឋាា។ បេប្រ�ាពីភីាាសាា

ជាាតបិេលាាក្ខុមាានស័ម្មតភុាាពីនយិ៉ាាយបេប្រចនីភាាសាាដ្ឋចូជាា ចនិ (ក្ខុកុ្ខុងឺ, កាាតាា�ង នងិទាាជ្យវីិ), អំង់បេគុៃស័, បាារាា�ង, នងិបេវិៀត�ាម្ម។ ជាាម្មយួនឹង

�ទ្ធិពីបិេសាាធន៏ជាាង ២០ ឆំ្នាំា�ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយវិជិាជ ាជី្យវិៈ បេ�ាកំ្ខុ�ងវិសិ័យ័ធនាាគាារដូ្ឋចជាាផ្នែផំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងម្មធយម្ម នងិជាាន់ខ័ុស់័ នងិមាានតួនាាទ្ធិបី្រ�តិ�តិិ។ 

�ចី��បនបំេន� បេលាាក្ខុមាានម្មខុុង្វាារជាាប្រកុ្ខុម្មប្រ�កឹ្ខុាាភិបិាាលម្លៃនប្រក្ខុមុ្មហិែនុអំចលនប្រទ្ធិពីយ Key Real Estate Co., Ltd. នងិប្រក្ខុមុ្មហិែនុ Prestige 

Education Co., Ltd. នងិជាាទ្ធិបី្រ�កឹ្ខុាាប្រក្ខុមុ្មប្រ�កឹ្ខុាាភិបិាាលក្ខុៃ�ឹអំំក្ខុវិនិបិេយ៉ាាគុក្ខុម្ម័�ជាា។

26

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



៥.៣ �ណ៍កមាម ាធិកាារប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

បេលាាក្ខុJohn Bell មាាន�ទ្ធិពីិបេសាាធន៏ជាាង២០ឆំ្នាំា�ម្មក្ខុបេហីិយ ក្ខុំ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងធនាាគាារខំាាតតូច និងម្មធយម្ម បេ�ាអឺំរ ុ�ុ
ក្ខុ�ិាល នងិខាាងបេក្ខុតី។ បេលាាក្ខុបាានដ្ឋកឹ្ខុនាា�ធនាាគាារធនាាគាារខំាាតតចូ នងិម្មធយម្មដ្ឋចូជាា៖ Citibank, ABN-AMRO នងិ 
the Royal Bank of Scotland។ 
បេលាាក្ខុមាានកាារយល់ដ្ឋងឹខុស់័័ពីមុី្មខុង្វាារធនាាគាារស័ប្រមាា�់អំតថិជិ្យនដ្ឋចូជាា៖ ផលិតផល នងិ��ិាញផ្នែចក្ខុចាំាយ ជាាម្មយួនងឹ
ស័ម្មតុភាាពីពីិបេស័ស័ បេដី្ឋម្មបសី័បេប្រម្មចបាាននូវិផលិតភាាពីខុ័ស់័ បេដ្ឋីម្មបឱី្យយប្រស័�បេ�ាតាាម្មបេគាាលបេ�ាយុទ្ធិិសាាប្រស័ិ។ បេប្រកាាម្ម
កាារប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់័បេលាាក្ខុ ទាា�ងធនាាគាារ Citibank និងRBS បាានឈ�ំពាានរង្វាើ ាន់បេស័វាា�បេប្រម្មីអំតិថិជ្យនលិ�ំផុត និង
ផលិតផលផ្នែដ្ឋលមាានភាាពីម្លៃចបំ្រ�ឌ្ឍតិខុស់័័�ំផតុ។ 
John មាានស័ម្មតុភាាពីខុ័ស់័កំ្ខុ�ងកាារកាាច់ចងើ�តនាាវាានុវិតិន៏ បេដី្ឋម្មបជួី្យយឱ្យយបេស័វាាក្ខុម្មម�បេប្រមី្មអំតិថិជ្យនកាាន់ផ្នែតលិនិង�បេងើីន
ប្រ�សិ័ទ្ធិភិាាពីប្រ�តិ�តិកិាារ។ John គុជឺាាអំំក្ខុដឹ្ឋក្ខុនាា�ដ៏្ឋខាៃ ា�ងមួ្មយរ�ួ ផ្នែដ្ឋលអាាចក្ខុសាាង នងិទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងចក្ខុុ�វិសិ័យ័ដ៏្ឋមាានយុទ្ធិិ
សាាប្រស័។ិ John ក៏្ខុមាានស័កាើ ានពុីលក្ខុំ�ងកាារផ្នែស័ើងរក្ខុ នងិ�បេងើនីភាាពីសីុ័ស័ង្វាើ ាក់្ខុគំាាជាាម្មយួភាាគុពីាាក់្ខុពីន័ផិងផ្នែដ្ឋរ។ បេលាាក្ខុពីូ
ផ្នែក្ខុក្ខុំ�ងកាារកំ្ខុណត់អំតសិ័ញ្ហាញ ាណបេទ្ធិពីបេកាាស័លយ កាារអំភិវិិឌ្ឍឍន៍ និងកាារប្រគុ�់ប្រគុង។
បេលាាក្ខុបាានប្រ�ក្ខុតួប្រ�ផ្នែជ្យង នងិផល់ិសិ័ទ្ធិអំិំ�ាចដ្ឋល់អំំក្ខុដឹ្ឋក្ខុនាា�បេ�ាទូ្ធិទាា�ងសុាា�ន័ នងិជំ្យរញុវិ�បធម្មជំ៌្យរញុកាារអំនវុិតផិ្ទាៃ ាល់។ 
�នាៃ ា�់ពីី�ញ្ញ�់ីអាាណតិបិេ�ា RBS International ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា� ២០១៤ Johnបាានដឹ្ឋក្ខុនាា�គំុនតិផិ�ចបេផិមី្ម�បេងើតីពាាណជិ្យជក្ខុម្មមកាា
តឥណទាានមុ្មូណូ បេ�ាអឺំរ ុ�ុក្ខុ�ិាលផ្នែដ្ឋលមាានម្មូលដ្ឋាា ានបេ�ា Bucharest ប្រ�បេទ្ធិស័រ ុមុូាានី ផ្នែដ្ឋលពាាណិជ្យជក្ខុម្មមបេនាា�បាាន
ដំ្ឋបេណរីកាារក្ខុំ�ង ផ្នែខុបេម្មសាា ឆំ្នាំា�២០១៥។

មើលាាក John Bell
ប្រ�ធាានប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល និងអំគុានាាយក្ខុស័ិីទ្ធិី

បេលាាក្ខុប្រសី័ ឡាាយ រចនាា កំ្ខុពីងុប្រ�ត�ិតិបិេលីតួនាាទ្ធិជីាាអំគុានាាយិកាារងជាាន់ខុស់័័ ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ នងិប្រគុ�់ប្រគុងបេលីធនាាគាារ
ផ្នែផកំ្ខុអាាជ្យវីិក្ខុម្មមខំាាតតចូ នងិម្មធយម្ម ។ បេលាាក្ខុប្រសី័ក៏្ខុបាានប្រគុ�់ប្រគុងបេលីផ្នែផកំ្ខុប្រ�ត�ិតិកិាារ នងិបេស័វាាក្ខុម្មម ម្មនុបេពីលកាាន់ដំ្ឋផ្នែណង
�ចី��បនផំងផ្នែដ្ឋរ។ ម្មនុបេពីលចលូរមួ្មជាាម្មយួ ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុុ្មង បេលាាក្ខុប្រសី័មាាន�ទ្ធិពីបិេសាាធន៍ជាាបេប្រចនីឆំ្នាំា�បេលីកាារប្រគុ�់ប្រគុង 
ជាាន់ខុស់័័ និងម្មធយម្មបេ�ាក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ហិិរញ្ញញវិតុ�។
បេលីស័ពីបីេន�បេលាាក្ខុប្រសី័ក៏្ខុធាៃ ា�់ជាាអំគុានាាយក្ខុរងម្លៃនប្រគុ�ឹសុាានមី្មត្រូកូ្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�ឈាានមុ្មខុបេគុបេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័។ បេលាាក្ខុប្រសី័ក៏្ខុធាៃ ា�់
កាាន់តនួាាទ្ធិបីេផសងៗជាាបេប្រចនីដ្ឋចូជាា ផ្នែផកំ្ខុឥណទាាន, ប្រគុ�់ប្រគុងសាាខាា, ធនាាគាារ អំនរិជាាត ិនងិកាារប្រគុ�់ ប្រគុងហាានភិិយ័។  
បេលាាក្ខុប្រសី័មាានតួនាាទ្ធិីជាាអំគុានាាយក្ខុរងមី្មត្រូកូ្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�ក្ខុំ�ងសុាា�ន័ហិិរញ្ញញវិតុ�ដ៏្ឋឈាានម្មុខុម្ម�ួយួបេ�ាក្ខុម្ម័�ជាា។ កាារង្វាារដំ្ឋ�ូង
រ�ស់័បេលាាក្ខុប្រសី័គុបឺេ�ា Credit Agricole Indusuez សាាខាាភិំំ បេពីញ តនួាាទ្ធិជីាាអំំក្ខុវិភិាាគុឥណទាាន។
បេលាាក្ខុប្រសី័បាាន�ញ្ញ�់ី�រញិ្ហាញ ា�ប័្រតជាាន់ខុស់័័បេលីផ្នែផកំ្ខុប្រគុ�់ប្រគុងពាាណជិ្យជក្ខុម្មម ពីវីិទិ្ធិាាសុាានអាាសីុ័ម្លៃន�បេចកី្ខុវិទិ្ធិាា ប្រ�បេទ្ធិស័ម្លៃថ នងិ
ថំ្នាាក់្ខុ�រញិ្ហាញ ា�ប្រតពីសីាាលក្ខុវិទិ្ធិាាលយ័ចាា�់ និងបេស័ដ្ឋាក្ខុចិកី្ខុំ�ងប្រកុ្ខុងភិំំ បេពីញ ប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាា។

               មើលាាកប្រសី ឡាាយ រចនាា
អំគុានាាយិកាារងជាាន់ខុ័ស់័ ផ្នែផំក្ខុអាាជ្យីវិក្ខុម្មមខំាាតតូច និងម្មធយម្ម 

មើលាាក តាា�់ ហាែ ាង ដ្ឋាាវិណ័៍ណ
អំភិិបាាលឯក្ខុរាាជ្យយ

បេលាាក្ខុបាានទ្ធិទួ្ធិលបាាននូវិស័ញ្ហាញ ា�ប័្រតជាាន់ខុ័ស់័ម្លៃនផ្នែផំក្ខុសាារកាារពីីីទី្ធិប្រកុ្ខុងលីយុុង ប្រ�បេទ្ធិស័បាារាា�ង។ ជាាម្មួយ�ទ្ធិ ពីិបេសាាធន៍ជាាង ១៣ឆំ្នាំា� 

បេលាាក្ខុគុឺជាានាាយក្ខុប្រ�តិ�តិិទូ្ធិបេ�ាម្លៃនអំគុានាាយក្ខុដ្ឋាា ានយុតិិធម៌្ម និងកាារអំភិិឌ្ឍឍក្ខុំ�ងប្រក្ខុសួ័ងយុតិិធម៌្ម ជាានាាយក្ខុសាាលាាភិូម្មិនៃសាារកាារ ី

រាាជ្យ�ណឌ តិស័ភាាវិជិាជ ាជី្យវិៈតលុាាកាារ នងិជាាសាារកាារសីាាធាារណៈផ្នែដ្ឋលជាាម្លៃដ្ឋគូុរ�ស់័សាារកាារសីាាធាារណៈ H.B.S ម្លៃនប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម័្ម�ជាា។ 

បេលាាក្ខុក៏្ខុជាាសាាប្រសិាាចាំារយផ្នែផកំ្ខុចាា�់ម្លៃនសាាក្ខុលវិទិ្ធិាាលយ័ ភិមូ្មនិៃនីតសិាាប្រស័ ិនងិវិទិ្ធិាាសាាប្រស័បិេស័ដ្ឋាកិ្ខុចី សាាលក្ខុវិទិ្ធិាាលយ័ Lumiere Lyon 

2 នងិសាាលក្ខុវិទិ្ធិាាលយ័ Jean Moulin Lyon 3។
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



បេលាាក្ខុ G Mohan Raj គុឺជាាប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិកាារ ម្លៃនធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង។ បេលាាក្ខុមាាន�ទ្ធិពីិបេសាាធន៏កាារង្វាារ
ជាាង៣៨ឆំ្នាំា�ម្មក្ខុបេហីិយ បេដ្ឋាាយបេធើីកាារបេ�ាក្ខុំ�ងធនាាគាារក្ខុំ�ងតំ�ន់ និងឈាានម្មុខុបេគុបេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័មុាាបេ�សីុ័។  បេលាាក្ខុ
មាាន�ទ្ធិពីិបេសាាធន៏ជាាបេប្រចីនដ្ឋូចជាា៖ កាារប្រគុ�់ប្រគុងសាាខាាធនាាគាារ ស័វិនាាក្ខុម្មមម្លៃផៃកំ្ខុ�ង ពីត័៌មាាននិងប្រ�តិ�តិិកាារ កាារ
ត្រូតួតពីិនិតយហាានិភិយ័ប្រ�តិ�តិិកាារនិងប្រគុ�់ប្រគុងកាារយិ៉ាាលយ័ក្ខុ�ិាលបេដី្ឋម្មបជួី្យយកាារយិ៉ាាលយ័ធនាាគាារបេផសងបេទ្ធិៀត
ក្ខុំ�ងតំ�ន់។
�ទ្ធិពីិបេសាាធន៏រ�ស់័បេលាាក្ខុរមួ្មមាានកាារបេធើីកាារបេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័ជាាបេប្រចីនដូ្ឋចជាាធនាាគាារ ក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័Mauritius, 
ប្រ�បេទ្ធិស័បេវិៀត�ាម្ម, ប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម័្ម�ជាា និងដំ្ឋបេណីរទ្ធិស័សនៈកិ្ខុចីកាារង្វាារបេ�ាទ្ធិីប្រកុ្ខុងហុិងកុ្ខុង និង ទ្ធិីប្រកុ្ខុងតូក្ខុយ�ជាាបេដី្ឋម្ម។ 
បេលាាក្ខុក៏្ខុជាាស័មាាជ្យិក្ខុគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារហាានិភិ័យ និងកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ  ម្លៃនស័មាាគុម្មធនាាគាារ បេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័មុាាបេ�សីុ័ 
ផ្នែដ្ឋលតំ�ាងធនាាគាារក្ខុំ�ងតំ�ន់ផងផ្នែដ្ឋរ។ 
បេប្រ�ាពីីបេន�បេលាាក្ខុក៏្ខុបាាន�បេប្រម្មីកាារមួ្មយឆំ្នាំា� ក្ខុំ�ងនាាម្មជាាអំំក្ខុស័ប្រម្ម�ស័ត្រូមួ្មលគុបេប្រមាាងស័ហិគុម្មន៏ បេ�ាកាារយិ៉ាាល័យ
នាាយក្ខុរដ្ឋាម្មន្រ្តីនិី ម្លៃនប្រ�បេទ្ធិស័មុាាបេ�សីុ័ ផងផ្នែដ្ឋរ។ បេលាាក្ខុបាាន�ញ្ញី�់ថំ្នាាក់្ខុអំនុ�ណឌ ិតផ្នែផំក្ខុវិទិ្ធិាាសាាប្រស័ិ និងអំនុ�ណឌ ិត
ប្រគុ�់ប្រគុងពាាណិជ្យជក្ខុម្មម។ បេលាាក្ខុក៏្ខុទ្ធិទួ្ធិលបាានវិញិ្ហាញ ា�ន�ប័្រតបេលីជំ្យនាាញស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃពីីសុាា�ន័ហិរញិ្ញញវិតុ� (វិទិ្ធិាាសុាាន
ធនាាគាារ ម្លៃនប្រ�បេទ្ធិស័មុាាបេ�សីុ័) បេហីិយក៏្ខុជាាស័មាាជ្យិក្ខុម្លៃនវិទិ្ធិាាសុាានស័វិនាាក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុំ�ង ម្លៃនប្រ�បេទ្ធិស័មុាាបេ�សីុ័។ 
�ចី��បនំបេន�បេ�ាធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បេលាាក្ខុមាានតួនាាទ្ធិី ជាាអំំក្ខុត្រូតួតពីិនិតយម្មុខុង្វាារប្រ�តិ�តិិកាារបេ�ាកាារយិ៉ាាល័យ
ក្ខុ�ិាល ផ្នែដ្ឋលត្រូតួតពីិនិតយបេលីបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយ អំភិិបាាលក្ខុិចី និងកាារធាានាា។

បេលាាក្ខុ សុ័ខុបេ�ង �ចី��បនមំាានតនួាាទ្ធិជីាាអំគុានាាយក្ខុរងជាាន់ខុស់័័ នងិជាាប្រ�ធាានផ្នែផកំ្ខុបេស័វាាធនាាគាារអាាជ្យវីិក្ខុម្មម បេ�ាធនាាគាារ 
ជ្យ�ី មុ្មងុ។ ជាាម្មយួនងឹ�ទ្ធិពីបិេសាាធន៍កាារង្វាារជាាង ២៦ឆំ្នាំា� បេលាាក្ខុ សុ័ខុបេ�ង បាានប្រ���ក្ខុក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ជាាបេប្រចនីផ្នែផកំ្ខុ ខុសុ័ៗគំាា
បេដ្ឋាាយរមួ្មមាាន FMCG នងិវិសិ័យ័ហិិរញ្ញញវិតុ�។ ម្មនុបេពីលចលូរមួ្មជាាម្មយួ ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ បេលាាក្ខុបាាន�បេប្រម្ម ីកាារបេ�ាក្ខុំ�ង
ម្មុខុតំផ្នែណងបេផសងៗគំាា ដ្ឋូចជាាអំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងសាាខាា និងផ្នែផំក្ខុលក់្ខុ។ �ផ្នែនុម្មពីីបេលីបេន� បេលាាក្ខុបាានដឹ្ឋក្ខុនាា�កាារប្រគុ�់ប្រគុងបេលី
ជំ្យនួញបេទ្ធិី�ចាំា�់បេផិីម្មតូចៗរហូិតដ្ឋល់ប្រ�បេភិទ្ធិធំៗមុ្មនបេពីលកាៃ ាយជាាអំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងថំ្នាាក់្ខុតំ�ន់ និង�នាៃ ា�់ម្មក្ខុជាាប្រ�ធាានបេលី
�ំណុលអំស័ក្ខុម្មម នងិកាារអំភិវិិឌ្ឍឍអាាជ្យវីិក្ខុម្មមរយៈបេពីល ៨ឆំ្នាំា� បេលាាក្ខុក៏្ខុធាៃ ា�់មាានតួនាាទ្ធិជីាាប្រ�ធាានធនាាគាារសាាជ្យវីិក្ខុម្មម, ធនាាគាារ
ខំាាតតូច នងិម្មធយម្ម នងិធនាាគាារអំតិថជិ្យន ផ្នែដ្ឋលសុ័ទ្ធិសឹិ័ងជាាសុាា�ន័ពាាណជិ្យជក្ខុម្មមឈាានមុ្មខុបេគុ។ ជាាម្មយួនឹងកាារតាា�ងចិតិ
យុ៉ាាងម្មតុមាា�ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយវិជិាជ ាជី្យវិៈ នងិបេពាារបេពីញបេដ្ឋាាយ�ទ្ធិពីបិេសាាធនទាា�ងធនាាគាារ អាាជ្យវីិក្ខុម្មមខំាាតតចូ នងិម្មធយម្ម។ ពីកួ្ខុបេយីង
បេជ្យឿជាាក់្ខុថ្នាា បេលាាក្ខុគុជឺាាធនធាានដ៏្ឋសំ័ខាាន់ស័ប្រមាា�់ ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ បេដ្ឋមី្មបដី្ឋកឹ្ខុនាា�ប្រកុ្ខុម្ម ធនាាគាារអាាជ្យវីិក្ខុម្មមដ៏្ឋបេ�ំមី្មម្មយួបេ�ាក្ខុំ�ង
វិសិ័យ័ហិិរញ្ញញវិតុ�។

បេលាាក្ខុ Niraj Gupta មាាន�ទ្ធិពិីបេសាាធន៏ផ្នែផកំ្ខុលក់្ខុ នងិទី្ធិផាារក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ធនាាគាារនិងហិិរញ្ញញវិតុ� ជាាង១៧ឆំ្នាំា�ម្មក្ខុបេហីិយ។ 
ម្មនុបេពីលបេលាាក្ខុបាានកាាន់តំផ្នែណង ជាាអំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងជាាន់ខុស់័័បេ�ាធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ បេលាាក្ខុ Niraj Gupta បាានបេធើកីាារ
ជាាម្មួយប្រកុ្ខុម្មហិែុនអំនិរជាាតិជាាបេប្រចីនបេ�ា ស័ហិរដ្ឋាអាាបេម្មរកិ្ខុ ស័ហិភាាពីអំឺរ ុ�ុ និងប្រ�បេទ្ធិស័មួ្មយចំនួនបេទ្ធិៀត បេ�ាផ្នែ�ុក្ខុអាាសីុ័
អាាបេគំុយ៍។ បេលាាក្ខុ Niraj Gupta ក៏្ខុទ្ធិទួ្ធិលបាានលទ្ធិិផលលិក្ខុំ�ងប្រ�វិតិិសិ័ក្ខុាារ�ស់័បេលាាក្ខុផងផ្នែដ្ឋរ។ បេលាាក្ខុទ្ធិទួ្ធិលបាាន
ពាានរង្វាើ ាន់ក្ខុតិិិយស័ពីីថំ្នាាក់្ខុ�រញិ្ហាញ ា�ប្រតពាាណជិ្យជក្ខុម្មម។ បេលាាក្ខុបាាន�នកិាារសិ័ក្ខុាា ផ្នែផកំ្ខុអំនវុិតអិាាជ្យវីិក្ខុម្មមអំនរិជាាត ិពីសីាាក្ខុល
វិទិ្ធិាាលយ័ St Mary's ម្លៃនទ្ធិបី្រក្ខុងុTwickenham ម្លៃនប្រ�បេទ្ធិស័អំង់បេគុៃស័។  បេហីិយបេលាាក្ខុក៏្ខុបាាន�នកិាារសិ័ក្ខុាាយក្ខុជំ្យនាាញ 
ហិិរញ្ញញវិតុ� នងិទ្ធិផីាារអំនរិជាាត ិពីីសាាក្ខុលវិទិ្ធិាាលយ័MATSម្លៃនប្រ�បេទ្ធិស័ឥ�ឌ ាផងផ្នែដ្ឋរ ។ ជាាម្មយួនងឹ�ទ្ធិពីបិេសាាធន៍ដ៏្ឋជំ្យនាាញ 
នងិភាាពីជាាអំំក្ខុដ្ឋកឹ្ខុនាា�ក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ធនាាគាារនិងហិិរញ្ញញវិតុ� បេយីងបេជ្យឿជាាក់្ខុថ្នាាបេលាាក្ខុ Mr. Niraj Gupta គុជឺាាធនធាានមួ្មយ
ស័ប្រមាា�់ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ ក៏្ខុដ្ឋចូជាាអំំក្ខុដឹ្ឋក្ខុនាា�ដ៏្ឋលផិ្នែផកំ្ខុទ្ធិផីាារ នងិទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងផងផ្នែដ្ឋរ។

មើលាាក ហិ�ង ស�ខមើ�ង
អំគុានាាយក្ខុរងជាាន់ខុ័ស់័ ផ្នែផំក្ខុបេស័វាាធនាាគាារ អាាជ្យីវិក្ខុម្មម

មើលាាក G MOHAN RAJ
ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិកាារ

មើលាាក NIRAJ CUPTA
ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុទ្ធិីផាារ និងទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនង
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



មើលាាក ជីយ័ សំមើរច
ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុម្លៃនហាានិភិយ័អាាជ្យីវិក្ខុម្មមឥណទាាន 

បេលាាក្ខុ សំ័បេរច បាានចូលរមួ្មជាាម្មួយធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង តាា�ងពីីផ្នែខុសី័ហាា ឆំ្នាំា�២០១៨ម្មក្ខុបេម្មៃុ �។ �ផ្នែនុម្មបេលីតួនាាទ្ធិីជាាប្រ�ធាាននាាយក្ខុដ្ឋាា ាន

ហាានភិិយ័ឥណទាានអាាជ្យវីិក្ខុម្មម បេលាាក្ខុក៏្ខុទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតវូិផងផ្នែដ្ឋរបេលីកាារប្រគុ�់ប្រគុងបេលីហាានភិិយ័ទូ្ធិបេ�ារ�ស់័ធនាាគាារទាា�ងមូ្មលបេដ្ឋាាយរមួ្មមាាន

ហាានភិិយ័ឥណទាាន នងិម្មនិផ្នែម្មនឥណទាាន។ បេលាាក្ខុ មាាន�ទ្ធិពិីបេសាាធន៏ជាាបេប្រចីន កំ្ខុ�ងសុាា�ន័ហិិរញ្ញញវិតុ� រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ង�ទ្ធិពិីបេសាាធន៏

ជាាម្មយួធនាាគាារអំនរិជាាត ិនងិ ប្រគុ�ឹសុាានមី្មត្រូកូ្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធិទួ្ធិលប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញរី បេលីផ្នែផកំ្ខុបេផសងៗដ្ឋចួជាា កាារប្រគុ�់ប្រគុងប្រ�សិ័ទ្ធិភិាាពីប្រ�ត�ិតិកិាារ

អាាជ្យវីិក្ខុម្មម កាារប្រសាាវិប្រជាាវិ នងិកាារវិភិាាគុ  នងិផល់ិឥណទាាន នងិកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានភិិយ័ស័ប្រមាា�់ប្រ�បេភិទ្ធិអំតថិជិ្យនប្រគុ�់ប្រ�បេភិទ្ធិមាាន ប្រកុ្ខុម្មហិែនុ

ខំាាតតចូ បេ�ាម្មធយម្ម ប្រក្ខុមុ្មហិែនុឯក្ខុជ្យន នងិសុាា�ន័ហិិរញ្ញញវិតុ� ជាាបេដ្ឋមី្ម។

មើលាាក នៃផ  វិ �រៈ
ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃកំ្ខុ�ង 

មើលាាកប្រសី យិ� ស�ភិក្រ្តកិ
ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិតាាម្ម

បេលាាក្ខុប្រសី័បាានចូល�បេប្រម្មីកាារង្វាារបេ�ា ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង (CMCB) កាាលពីីផ្នែខុក្ខុញ្ហាញ ា ឆំ្នាំា�២០១៨ ផ្នែដ្ឋលជាា  ស័មាាជ្យិក្ខុប្រកុ្ខុម្មស័ំ�លក្ខុំ�ង

កាារ�បេងើីតធនាាគាារ។ បេលាាក្ខុប្រសី័មាានតួនាាទ្ធិីបេលីកាារប្រគុ�់ប្រគុងផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិតាាម្មទាា�ងមូ្មល និងរបាាយកាារណ៍ជ្យូន បេ�ាដ្ឋល់ប្រ�ធាានប្រ�ធាាន

គុណៈក្ខុមាម ាធកិាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានភិិយ័។

ក្ខុំ�ងឋាានៈជាាប្រ�ធាានផ្នែផកំ្ខុប្រ�ត�ិតិតិាាម្មផសជំាាម្មយួនងឹ�ទ្ធិពីបិេសាាធន៍ជាាង ៧ឆំ្នាំា�, បេលាាក្ខុប្រសី័ត្រូតូវិត្រូតតួពិីនតិយរាាល់ស័ក្ខុម្មមភាាពីនាានាាទាាក់្ខុទ្ធិងនឹង

កាារអំនវុិតន៍ិ�ទ្ធិ�ញ្ញញតិកិ្ខុំ�ងធនាាគាារ នងិជាាអំំក្ខុស័ប្រម្ម�ស័ត្រូម្មលួ�ឋម្មជាាម្មយួ ធនាាគាារជាាតមិ្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា និងនិយត័ក្ខុរបេផសងៗបេទ្ធិៀត។

បេលាាក្ខុប្រសី័ក៏្ខុបាានកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាប្រ�ធាានផ្នែផកំ្ខុប្រ�ត�ិតិតិាាម្មធនាាគាារជាាតមិ្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា នងិអំងាភាាពីបេសីុ័�កាារណ៍ ហិិរញ្ញញវិតុ�ក្ខុម្ម័�ជាា (CAFIU) 

ក្ខុំ�ងកំ្ខុ��ងផ្នែខុម្មក្ខុរាា នងិផ្នែខុបេម្មសាា ឆំ្នាំា�២០១៩ ជាា�ន�ិនាៃ ា�់។

បេលាាក្ខុ វិរីៈ មាាន�ទ្ធិពីបិេសាាធន៏ជាាង១០ឆំ្នាំា�ម្មក្ខុបេហីិយក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ធនាាគាារ នងិស័វិនាាក្ខុម្មម។ បេលាាក្ខុបាានចលូរមួ្មជាាម្មយួធនាាគាារ ជ្យ�ី មុុ្មង ក្ខុំ�ង

ផ្នែខុបេម្មសាា ឆំ្នាំា�២០១៩ ជាាប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុស័វិនាាក្ខុម្មម និងប្រគុ�់ប្រគុងបេលីដំ្ឋបេណីរកាារម្លៃនផ្នែផំក្ខុស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃកំ្ខុ�ង និងរាាយកាារណ៍បេ�ា ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាា

ភិបិាាលគុណៈក្ខុមាម ាធកិាារស័វិនក្ខុម្មម។

បេលាាក្ខុចាំា�់បេផិីម្មអាាជ្យីពីកាារង្វាារក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០១១ ជាាស័វិនក្ខុរបេ�ា PricewaterhouseCoopers (Cambodia) �នាៃ ា�់ម្មក្ខុផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រ

ម្មក្ខុDeloitte ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០១៦។ បេលាាក្ខុបាានកាៃ ាយខុៃ�នពីីម្មន្រ្តីនិីស័វិនាាក្ខុម្មមបេ�ាជាាប្រ�ធាានស័វិនាាក្ខុម្មម។ បេលាាក្ខុបាាន�បេប្រម្មីកាារង្វាារឱ្យយអំតិថិជ្យន

ជាាបេប្រចនី ជាាពីបិេស័ស័វិសិ័យ័ធាានាារុាា�់រង នងិវិសិ័យ័ធនាាគាារ។

បេលាាក្ខុបាាន�ញ្ញ�់ីកាារសិ័ក្ខុាាថំ្នាាក់្ខុ�រញិ្ញញ�ប្រតបេលីមុ្មខុជំ្យនាាញរដ្ឋាបាាលពាាណជិ្យជក្ខុម្មម ផ្នែដ្ឋលបេផិ្ទាាតបេលីផ្នែផំក្ខុគុណបេនយយ ពីីសាាក្ខុលវិទិ្ធិាាលយ័ជាាតិ

ប្រគុ�់ប្រគុងក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០១១។ បេលាាក្ខុក៏្ខុបាាន�ញ្ញ�់ីកាារសិ័ក្ខុាាពីវីិទិ្ធិាាសុាានភាាសាា�របេទ្ធិស័ ម្លៃនសាាក្ខុលវិទិ្ធិាាលយ័ភិមិូ្មនៃភិំំ បេពីញ បេលីមុ្មខុជំ្យនាាញ

អំ�់រជំាាភាាសាាអំង់បេគុៃស័ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០១១។ បេលាាក្ខុក៏្ខុបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាអំំក្ខុ�បេចកី្ខុបេទ្ធិស័គុណបេនយយ ពីវីិទិ្ធិាាសុាាន CamEd Business 

School ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០១៣ផងផ្នែដ្ឋរ។ ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�២០១៧ បេលាាក្ខុបាានកាៃ ាយជាាជាាស័មាាជ្យកិ្ខុបេពីញស័ម្មតភុាាពីម្លៃនស័មាាគុម្ម (ACCA) ពីចីប្រក្ខុភិពី

អំង់បេគុៃស័។
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



២.៥ ប៊ែផុកអំភិិវិឌ្ឍឍ�៍ធ�ធាា�ម៉ុ��សស

ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាាន�បេងើីតបេ�ីងបេ�ាឆំ្នាំា� ២០១៩  បេផិ្ទាាត
សំ័ខាាន់បេ�ាបេលីកាារអំភិិវិឌ្ឍឍជំ្យនាាញដ្ឋល់�ុគុាលិក្ខុ 

ក៏្ខុដ្ឋូចជាាកាារក្ខុសាាងបេទ្ធិពីបេកាាស័លយវិយ័បេក្ខុមង។ បេយីងផិល់ជ្យូននូវិក្ខុម្មមវិធិី
អំភិិ វិឌ្ឍឍ ន៍និង វិគុា�ណិ� ���ិាលជាា បេប្រចីន បេដ្ឋីម្មប ី� បេងើី ន ជំ្យនាាញនិង
ស័ម្មតុភាាពីរ�ស់័ពីួក្ខុគាាត់ ប្រពីម្មទាា�ង�បេងើីតវិ�បធម៌្មបេរៀនសូ័ប្រតដ៏្ឋរងឹមាា�
បេ�ាកំ្ខុ�ងធនាាគាាររ�ស់័បេយីងផងផ្នែដ្ឋរ។

 ◆ វិ�គបណិ៍� �ប�ិាលសំរាាប់ ប��គលិកថមី    

ពីកួ្ខុបេយីងបាានទ្ធិទូ្ធិលសាើ ាគុម្មន៍�គុុាលិក្ខុជាាង ៣០០ នាាក់្ខុ បេហីិយពីកួ្ខុគាាត់
បាានចូលរមួ្មវិគុា�ណិ� ���ិាល �គុុាលិក្ខុថម ីម្មនុបេពីលពីកួ្ខុគាាត់ចលូកាាន់
ម្មុខុង្វាារបេរៀងៗខុៃ�ន។ វិគុា�ណិ� ���ិាលបេន�អាាចជ្យួយឱ្យយ�ុគុាលិក្ខុបេយីង
សាា ាល់ឱ្យយកាាន់ផ្នែតចាាស់័ពីី ជ្យី� មុុ្មង បេដ្ឋាាយបេផិ្ទាាតសំ័ខាាន់បេលីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម 
បេ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម ចក្ខុុ�វិសិ័យ័ និងគុុណតម្លៃម្មៃស័ំ�ល។ បេយីងក៏្ខុបាានផ្នែណនាា�
�គុុាលិក្ខុថមនីវូិ ប្រ�វិតិរិ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុុ្មង ផលិតផលរ�ស់័ធនាាគាារ 
ផ្នែថម្មទាា�ងបេគាាលកាារណ៍ធនធាានម្មនុស័សនិងអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍បេផសងៗ
បេទ្ធិៀត។ បេលីស័ពីបីេន�បេ�ាបេទ្ធិៀតបេយីងមាានរមួ្ម�ញ្ញជ�លប្រ�ធាាន�ទ្ធិ ប្រ�តិ�ិត ិ
ស័វិនក្ខុម្មម នងិ ហាានភិិយ័ (Compliance, Audit, Risk) បេដ្ឋមី្មបបីេអាាយ
�ុ គុា លិ ក្ខុមាា ន ចំ បេន�ដ្ឋឹ ងចាា ស់័លាា ស់័និ ង ប្រស័� បេ�ាតាា ម្ម បេគាាល 
នបេយ៉ាាបាាយរ�ស់័ធនាាគាារជាាតមិ្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ។

 ◆ កម៉ុមវិធិីវិ�គបណិ៍� �ប�ិាលតាាម៉ុតួនាាទិី    

បេលីស័ពីបីេន�បេ�ាបេទ្ធិៀតបេយីងក៏្ខុផល់ិ “ក្ខុម្មមវិធិ�ីណិ� ���ិាលតាាម្មតនួាាទ្ធិ”ី 
ដ្ឋល់�គុុាលិក្ខុរ�ស់័បេយីង ក្ខុំ�ងកាារ�បេងើនីជំ្យនាាញរ�ស់័ពីកួ្ខុបេគុបេដ្ឋមី្មបសំី័បេរច
កាារង្វាារក្ខុំ�ងតួនាាទ្ធិី�ចី��បនំឱ្យយកាាន់ផ្នែតមាានប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី។ “ក្ខុម្មមវិធិី
�ណិ� ���ិាលតាាម្មតួនាាទ្ធិី” បេន� មាានសំ័រាា�់បេ�ឡាាក្ខុរ ម្មន្រ្តីនិីផិល់
បេស័វាាក្ខុម្មមអំតថិជិ្យន នងិម្មន្រ្តីនីិទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងខាាងឥណទាាន។ បេយីងក៏្ខុបាាន
ផល់ិវិគុា�ណិ� ���ិាលអំំពីផីលិតផលម្លៃនធនាាគាារ ជ្យ�ី មុុ្មង ជាាពីបិេស័ស័
សំ័រាា�់�គុុាលិក្ខុបេ�ាតាាម្មសាាខាារ�ស់័បេយីង។ វិគុា�ណិ� ���ិាលបេន�ត្រូតវូិ
បាានបេធើីបេ�ីងជាាប្រ�ចាំា� បេដី្ឋម្មបឱី្យយ�ុគុាលិក្ខុរ�ស់័បេយីងមាានកាារយល់ដ្ឋឹង
កាាន់ផ្នែតប្រ�បេសី័រពីីផលិតផលរ�ស់័ធនាាគាារ បេដី្ឋម្មបធីាានាាដ្ឋល់កាារផ្នែចក្ខុ
រផំ្នែលក្ខុពីត័ម៌ាានប្រតមឹ្មត្រូតូវិនងិជាាក់្ខុលាាក់្ខុបេ�ាកាាន់អំតិថជិ្យនរ�ស់័បេយីង។

 ◆ កម៉ុមវិធិីប��គលិកហាាត់កាារវិយ័មើកមងនៃ�ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង  
ជាាផ្នែផកំ្ខុមួ្មយម្លៃនកាារអំភិិវិឌ្ឍឍបេទ្ធិពីបេកាាស័លយម្លៃនយុវិជ្យនជំ្យនាាន់បេប្រកាាយរ�ស់័
ប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម័្ម�ជាា បេយីងបាាន�បេងើតីក្ខុម្មមវិធិ ី“�ុគុាលិក្ខុហាាត់កាារវិយ័បេក្ខុមងម្លៃន
ធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ” ផ្នែដ្ឋលមាានរយៈបេពីល ៣ ផ្នែខុ នងិត្រូតវូិបាានបេរៀ�ចំបេ�ងី
បេដ្ឋីម្មប�ំីពាាក់្ខុ�ំ�ុននូវិចំបេណ�ដ្ឋឹងនិងជំ្យនាាញដ្ឋល់អំំក្ខុចូលរមួ្ម ផ្នែដ្ឋលរាា�់
�ញ្ញជ�លទាា�ងជំ្យនាាញ�បេចីក្ខុបេទ្ធិស័ ជំ្យនាាញសំ័ខាាន់ៗ នងិគុនៃ�ឹក្ខុំ�ងកាារង្វាារ
ធនាាគាារផងផ្នែដ្ឋរ។ ក្ខុម្មមវិធិីបេន�ត្រូតូវិបាានផិល់ជ្យូនដ្ឋល់និស័សតិផ្នែដ្ឋលបេទី្ធិ�
�ញ្ញ�់ីកាារសិ័ក្ខុាាចំននួ ៣០ នាាក់្ខុ។ ពីកួ្ខុគាាត់ទ្ធិទួ្ធិលបាានទាា�ងជំ្យនយួផ្នែផកំ្ខុ
ហិិរញ្ញញវិតុ� នងិឱ្យកាាស័បេរៀនសូ័ប្រតដ៏្ឋមាានតម្លៃម្មៃបេដ្ឋមី្មបចីាំា�់បេផិមី្មដំ្ឋបេណរីអាាជ្យពីី
ក្ខុំ�ងវិសិ័យ័ធនាាគាាររ�ស់័ខុៃ�នបេ�ាធនាាគាារ ជ្យ�ី មុ្មងុ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



៣០០+ 
�ិមើ�ាជីក 

មើ�ាកុ�ងប៊ែខធុ� ឆុ្នាំា�២០២០

 ◆ ឱកាាសបណិ៍� �ប�ិាល ភាាពីជាាអុំកដ្ឋឹកនាា��ិង កម៉ុមវិធិី
មើផសងមើទិៀត       

“ គុុណវិឌ្ឍឍន៍ម្លៃនកាារដ្ឋឹក្ខុនាា�” ត្រូតូវិបាានចងប្រក្ខុងបេ�ីងបេដី្ឋម្មប�ីង្វាា ាញពីី
ឥរយិ៉ាា�ថជាាអំំក្ខុដ្ឋឹក្ខុនាា�ដ៏្ឋមាានប្រ�សិ័ទ្ធិិិភាាពីរ�ស់័ជ្យី� មុុ្មង។ ធនាាគាារ
បេយីងក៏្ខុបាានផិល់កាារ�ណិ� ���ិាលបេលីស័ម្មតុភាាពីបេន�បេដ្ឋីម្មបបីេរៀ�ចំ
�គុុាលិក្ខុរ�ស់័បេយីងឱ្យយកាៃ ាយជាាអំំក្ខុដឹ្ឋក្ខុនាា�នាាបេពីលអំនាាគុត។  
ឱ្យកាាស័ម្លៃនកាារបេរៀនសូ័ប្រតរ�ស់័�ុគុាលិក្ខុបេយីង ម្មិនផ្នែម្មនមាានប្រតឹម្មផ្នែតវិគុា
�ណិ� ���ិាលបេ�ាក្ខុំ�ងថំ្នាាក់្ខុបេនាា�បេទ្ធិ។ ពីួក្ខុគាាត់មាានឱ្យកាាស័បេរៀនសូ័ប្រត
តាាម្មរយៈវិធិសីាាប្រស័យុិ៉ាាងបេប្រចនីបេផសងៗបេទ្ធិៀត ផ្នែដ្ឋលជ្យយួពីប្រងងឹស័មុ្មភាាពី
បេដ្ឋីម្មបកីាៃ ាយជាា�ុគុាលបេពាាបេពីញបេ�ាបេដ្ឋាាយស័កិាានុពីលដ៏្ឋអំសីាារយបេ�ាកំ្ខុ�ង
អាាជ្យីពីនិងកាារបេធើីកាារង្វាាររ�ស់័ខុៃ�ន។ ពីួក្ខុគាាត់អាាចចូលបេប្រ�ីប្រ�ពី័និ
ប្រគុ�់ប្រគុងកាារបេរៀនសូ័ប្រតតាាម្ម��ិាញបេអំ�ិចត្រូតនិូក្ខុរ�ស់័បេយីង (LMS) 
ផ្នែដ្ឋលមាានជាាង ៣៥០វិគុា បេលីប្រ�ធាាន�ទ្ធិ�បេងើីនប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីកាារង្វាារ
ផ្ទាៃ ាល់ខុៃ�ន ភាាពីជាាអំំក្ខុដឹ្ឋក្ខុនាា� ប្រពីម្មទាា�ងជំ្យនាាញសំ័ខាាន់ៗដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀត។

 ◆ កាារមើ�ៃីយតបរបស់មើយីងចំមើ�ា�សុាា�ភាាពី CoVid-19 
សិីពីីកាារបណិ៍� �ប�ិាល     

�ញ្ហាា ាប្រ�ឈម្មធំ�ំផតុស័ប្រមាា�់�គុុាលិក្ខុរ�ស់័បេយីងកំ្ខុ�ងកាារបេរៀនសូ័ប្រតបេ�ា
ឆំ្នាំា� ២០២០ គុឺកាារផិ្ទាាក្ខុ វិគុា�ណិ� ���ិាលទាា�ងអំស់័ ផ្នែដ្ឋលមាានកាារ
ជ្យ�ួជ្យុំក្ខុំ�ងថំ្នាាក់្ខុ។ បេទាា�យុ៉ាាង�ាបេយីងបេ�ាផ្នែតពីាាយ៉ាាម្មធាានាាបេអាាយបាាន
នូ វិឱ្យកាាស័បេរៀនសូ័ប្រតស័ប្រមាា �់�ុគុា លិក្ខុរ�ស់័បេយីងតាាម្មរយៈកាា រ
�ណិ� ���ិាលវិគុាខុៃីៗ និងបេម្មបេរៀនផ្នែដ្ឋលអាាចបេរៀនបេដ្ឋាាយខុៃ�នឯងជាាវិបីេដ្ឋអំូ
ផលិតបេដ្ឋាាយអំំក្ខុជំ្យនាាញបេលីប្រ�ធាាន�ទ្ធិបេផសងៗគំាា ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយ
ស័ម្មតភុាាពីខុស់័័។      
បេយីងបេជ្យឿជាាក់្ខុថ្នាាភាាពីរកី្ខុចំបេរនីរ�ស់័�ុគុាលិក្ខុ គុឺជាាភាាពីរកី្ខុចំបេរនីរ�ស់័
ធនាាគាារបេយីងដ្ឋចូគំាា។ ដ្ឋបូេច�ំរាាល់កាារ�ណិ� ���ិាលទាា�ងអំស់័ត្រូតូវិបាាន
�បេងើតីនងិតាាក់្ខុផ្នែតងបេ�ងីប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយគុុណភាាពី។ វិគុា�ណិ� ���ិាល
ទាា�ងអំស់័បេន�ទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារឃ្លាំៃ ា�បេម្មលីយុ៉ាាងដ្ឋតិដ្ឋល់ បេដ្ឋមី្មបជី្យយួ�ុគុាលិក្ខុ
បេយីងក្ខុំ�ងកាារបេប្រក្ខុ�ជ្យញ្ញជក់្ខុចំបេណ�ដ្ឋឹង និងកាារយក្ខុចំបេណ�ជំ្យនាាញ
ទាា�ងបេនាា�បេ�ាបេប្រ�ីប្របាាស់័ក្ខុំ�ងកាារង្វាារបេដ្ឋីម្មបទី្ធិទួ្ធិល បាានលទ្ធិិផលកាាន់ផ្នែត
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 ក្ខុំ�ងនាាម្មជាាស័មាាជ្យិក្ខុមួ្មយម្លៃនស័មាាគុម្មធនាាគាារបេ�ាក្ខុម័្ម�ជាា ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង មាានបេមាាទ្ធិនភាាពីក្ខុំ�ងកាារអំនុម្ម័ត
បេគាាលកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយនិរនិរភាាពីបេ�ាក្ខុម្ម័�ជាាទាា�ង ៩ចំនុច ដូ្ឋចបាាន�ក្ខុប្រសាាយក្ខុំ�ងចំនុចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

កាារអំ��ម៉ុត័មើគាាលកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ប្របកបមើដ្ឋាាយ�ិរ�ិរភាាពីមើ�ាកមុ៉ុ�ជាា
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ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ផ្នែតងផ្នែតបេ�ិជាា ាចិតិខុ័ស់័ក្ខុំ�ងកាារកាារពាារ�រសុិាានផ្នែដ្ឋលជាាកំ្ខុលាា�ងចលក្ខុរយុ៉ាាងមុ្មតមាា�ជំ្យរុញបេអាាយធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង �និ
បេ�ិជាា ាវិនិិបេយ៉ាាគុប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយនិរនិរភាាពីផ្នែដ្ឋលបេផិ្ទាាតសំ័ខាាន់បេ�ាបេលីចំណុចជាាបេគាាល២ធំៗគឺុ �បេងើីតផលិតផលនិងបេស័វាាក្ខុម្មមបេដ្ឋាាយគិុតគូុរ
ពីី�រសុិាាន ក្ខុំ�ងបេនាា�មាានដ្ឋូចជាាធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង ដ្ឋាាក់្ខុឲ្យយដំ្ឋបេណីរកាារក្ខុម្មមវិធិីទូ្ធិរស័ពីៃម្លៃដ្ឋ Chip Mong Bank App និងធនាាគាារតាាម្ម
អំុីនធឺណិត ផ្នែដ្ឋលអំតិថិជ្យនអាាចបេធើីចរនីសាាច់ប្របាាក់្ខុ ទូ្ធិទាាត់ចំ�ាយ តម្មើល់ ឬក្ខុម្មីីពីីទ្ធិីក្ខុផ្នែនៃង�ាក៏្ខុបាាន  ផ្នែដ្ឋលជ្យួយកាាត់�នុយកាារ
បេធើីដំ្ឋបេណីរ និងកាារ�ំភាាយឧស័មន័កាា�ូនិច។ បេលីស័ពីីបេន� ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុងកាាត់�នុយកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រក្ខុដ្ឋាាស័ប្រគុ�់ផ្នែផំក្ខុផិល់បេស័វាាក្ខុម្មម
រមួ្មមាាន ម្មិនផីល់វិកិ្ខុើយ�ប្រតជាាប្រក្ខុដ្ឋាាស័បេ�ាប្រគុ�់មុាាសីុ័នដ្ឋក្ខុ ឬដ្ឋាាក់្ខុប្របាាក់្ខុនិងរាាល់កាារផីល់ក្ខុមីី្មពីី ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង នឹងមាានប្រក្ខុុម្មកាារង្វាារ
ផ្នែផំក្ខុនាាយក្ខុដ្ឋាា ានប្រ�តិ�តិិកាារឥណទាានសិ័ក្ខុាានិងវាាយតម្លៃម្មៃពីិនិតយយុ៉ាាងលិិតលិន់អំំពីីផល�ុ�ពាាល់បេលី�រសុិាាន និងស័ងាម្មបេដ្ឋីម្មបបីេធើីកាារ
ពីិចាំារ�ានិងធាានាានូវិប្រ�សិ័ទិ្ធិិភាាពីប្រពីម្មទាា�ងកាារស័បេប្រម្មចយុ៉ាាងហិមត់ចត់ ស័ប្រមាា�់កាារបេស័ំីសំុ័ឥណទាាន។ ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុងអំនុវិតិកាារ
�ង្វាើ ារផល�ុ�ពាាល់�រសុិាានបេ�ាកាារយិ៉ាាល័យបេធើីកាារ ផ្នែដ្ឋលក្ខុំ�ងបេនាា�រមួ្មមាាន កាារ�ំពាាក់្ខុប្រ�ពីន័ិ�ិទ្ធិមុាាសីុ័នប្រតជាាក់្ខុស័ើ័យប្រ�វិតិិ បេដ្ឋាាយ�ិទ្ធិ
ម្មួយបេមុាាងម្មុនបេចញពីីបេធើីកាារ,�នៃ�់ប្រ�ជ្យុំ �ំពាាក់្ខុបេដ្ឋាាយប្រ�ពីន័ិឌី្ឍជ្យីថល ពីិបេស័ស័ជាាងបេន�គុឺ�ុគុាលិក្ខុផ្នែដ្ឋល�បេប្រម្មីកាារបេ�ាធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង 
ក្ខុត់ប្រតាាកាារង្វាារបេលីក្ខុុំ ពីយ�ទ្ធិ័រ ផ្នែដ្ឋលអាាចបេជ្យៀស័វាាងកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រក្ខុដ្ឋាាស័ កាាត់�នុយកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័មុាាសីុ័នប្រពីីន និងមុាាសីុ័នថតចម្មៃង 
ចំផ្នែណក្ខុសំ័បេណីបេផសងៗ គុឺត្រូតូវិបេធើីតាាម្មអំនឡាាញ បេហីិយកាារទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងក្ខុំ�ងប្រកុ្ខុម្មហិែុន គុឺតាាម្មប្រ�ពីន័ិក្ខុម្មមវិធិីអំនឡាាញ បេ�ាបេលីក្ខុុំ ពីយ�ទ្ធិរ័ ឬ
ទូ្ធិរស័ពីៃម្លៃដ្ឋ។បេលីស័ពីីបេន� ក្ខុផ្នែនៃងប្រស័ស់័ប្រសូ័�អាាហាារសំ័រាា�់�ុគុាលិក្ខុបាាន�ំពាាក់្ខុបេដ្ឋាាយធុងចបេប្រមាា�ទ្ធិឹក្ខុ ផ្នែដ្ឋល�ុគុាលិក្ខុអាាចបេប្រ�ីផ្នែក្ខុវិទ្ធិឹក្ខុ
ផ្ទាៃ ាល់ខុៃ�នសំ័រាា�់ដ្ឋាាក់្ខុទ្ធិឹក្ខុយក្ខុបេ�ាពិីសាា ផ្នែដ្ឋលកាាត់�នុយកាារបេប្រ�ី ប្របាាស់័ដ្ឋ�បាៃ ាស័ៃិក្ខុនិងកាាក្ខុសំ័ណល់ត្រូតូវិបាានប្រគុ�់ប្រគុងយុ៉ាាងមាាន
អំនាាម្មយ័�ំផុត ផ្នែថម្មទាា�ង�ិទ្ធិបេស័ចក្ខុីីផ្នែណនាា�អំំពីីកាារស័នសសំំ័ម្លៃចទឹ្ធិក្ខុបេប្រ�ីប្របាាស់័។ �ផ្នែនុម្មពីីបេលីបេន� �របិេវិណម្លៃនធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុងក្ខុំ�ងអំគាារ
និងបេប្រ�ាអំគាារ លម្មិបេដ្ឋាាយរុក្ខុុជាាតិម្លៃ�តងប្រស័ស់័ទាា�ងបេ�ាបេលីតុរ�ស់័�ុគុាលិក្ខុ និងកាារយិ៉ាាលយ័បេធើីកាារ តាា�ងលម្មិបេដ្ឋាាយរុក្ខុុជាាតិម្លៃ�តង។  

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង វិ�ិិមើ�ា�ប្របកបមើដ្ឋាាយ�ិរ�ិរភាាពី
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ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង គុឺជាាពាាណិជ្យជក្ខុម្មមម្មួយរ�ស់័ប្រក្ខុុម្មហិែុន ជ្យី� មុ្មុង បាានកាៃ ាយខុៃ�នជាា

ធនាាគាារផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារទុ្ធិក្ខុចិតិ�ំផុតបេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័បេដ្ឋាាយបេគាារពីបេ�ាតាាម្ម

គុនៃងបេជាាគុជ្យ័យរ�ស់័ជ្យី� មុ្មុង តាា�ងពីីឆំ្នាំា�១៩៨២បេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេ�ាបេលីចកុ្ខុ�វិសិ័័យនិង

បេគាាលតម្លៃម្មៃដ៍្ឋសំ័ខាាន់ផ្នែដ្ឋលបេធើីបេអាាយធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង វិនិិបេយ៉ាាគុប្រ�ក្ខុ�បេ�ាបេដ្ឋាាយកាារ

រ ួម្ម ចំ ផ្នែណក្ខុខុ័ ស់័ បេលីកាា រ � រ ិចីាំា គុ ជ្យូ នស័ងា ម្ម វិ ិញ បេដ្ឋី ម្មប ីជ្យួយ ប្រទ្ធិ ប្រទ្ធិ ង់ កំ្ខុ� ង វិ ិស័័យ

សុ័ខាាភិិបាាលបេហីិយក៏្ខុដ្ឋូចជាា បេលីក្ខុស័ៃ�យសុ័ខុុមាាលភាាពី រ�ស់័ ប្រ�ជាាជ្យនក្ខុម័្ម�ជាា

ទាា�ងអំស់័ក្ខុំ�ងកំ្ខុ��ងបេពីលស័ភាាពីកាារណ៍តាានតឹង�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលមាានផល�ុ�ពាាល់រមួ្ម

ទាា�ងទុ្ធិក្ខុុលំបាាក្ខុបេផសងៗបេ�ាបេលីប្រក្ខុុម្មត្រូគុួសាារ ក្ខុុមាារ និងជ្យនចាំាស់័ជ្យរាា។ 

កាាលម្លៃថៃទ្ធិី២៧ ផ្នែខុតុលាា ២០២០ ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុរ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង 

បាាន�រចីិាំាគុ ២ពាាន់លាានបេរៀល(៥០ម្មុឺនដ្ឋុលាៃ ាអាាបេម្មរកិ្ខុ) ជ្យូនម្មូលនិធិ

គុនិ�ុបាា ាក្ខុម្ម័�ជាា។ កាារ�រចីិាំាគុបេន� គុឺបេដ្ឋីម្មបគីាា�ប្រទ្ធិរាាល់ដំ្ឋបេណីរកាាររ�ស់័

ម្មនៃីរបេពីទ្ធិយគុនិ�ុបាា ាទាា�ង៥ទី្ធិតាា�ងក្ខុំ�ងរាាជ្យធាានីភិំំ បេពីញនិងបេខុតិបេស័ៀម្មរាា�

សំ័រាា�់�និបេ�ស័ក្ខុម្មមពីាាបាាលនិងផ្នែថទាា�ផ្នែផំក្ខុបេវិជ្យជសាាប្រស័ិបេដ្ឋាាយឥតគុិតម្លៃថៃ 

ជ្យូនដ្ឋល់ក្ខុុមាារក្ខុម័្ម�ជាាទាា�ងអំស់័ម្លៃនម្មូលនិធិគុនិ�ុបាា ា។ �ផ្នែនុម្មពីីបេលីបេន� 

ធនាាគាារជ្យី� មុុ្មង ក៏្ខុបាានប្រ�ម្មូលថវិកិាាស័រុ�ចំនួនប្រ�មាាណ៣៤លាាន

បេរៀល (៨ ,៥០០ដុ្ឋលាៃ ា រស័ហិរដ្ឋិអាា បេម្ម រ កិ្ខុ )  ផ្នែដ្ឋលបាានតាាម្មរយ�

ស័�ប�រស័ជ្យន�រចីិាំាគុតាាម្មក្ខុម្មមវិធិីទូ្ធិរស័ពីៃម្លៃដ្ឋ Chip Mong Bank App 

ជ្យូនម្មូលនិធិគុនិ�ុបាា ាក្ខុម្ម័�ជាា។

បេ�ាម្លៃថៃទ្ធិី១៣ផ្នែខុវិចិិិកាាឆំ្នាំា�២០២០បេន� ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង បាានប្រ�គុល់ថវិកិាារ�ស់័

ស័�ប�រស័ជ្យន�រចីិាំាគុតាាម្ម ជ្យី� មុ្មុង ផ្នែ�ែង App ស័រុ�ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ ១០លាានបេរៀល 

ជ្យូនគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារជាាតិប្រគុ�់ប្រគុងបេប្រគាា�ម្មហិនិរាាយបេដ្ឋីម្មបជួី្យយស័បេន្រ្តីង្វាា ា�ពីលរដ្ឋា

រងបេប្រគាា�បេដ្ឋាាយទ្ធិឹក្ខុជំ្យនន់នាាបេពីលក្ខុនៃងម្មក្ខុ។

ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុងបាានបេរៀ�ចំយុទ្ធិិនាាកាារ�រចីិាំាគុបេន�ចាំា�់ពីីម្លៃថៃទ្ធិី២១ ផ្នែខុតុលាា 

រហូិតដ្ឋល់ម្លៃថៃ១០ ផ្នែខុវិចិិិកាា ឆំ្នាំា�២០២០។

សហិកាារ �ិង ទំិ�ួលខ�សត្រូតូវិជីូ�ដ្ឋល់សងគម៉ុ

ភាា�ទិ��ិករបស់ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ងបាា�បរចិាច ា�៥០ម៉ុ���ដ្ឋ�លាៃ ារអាាមើម៉ុរកិជីូ�មូ៉ុល�ិធិ��ធប�បាា ាកមុ៉ុ�ជាា

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ប្រប�ល់ថវិកិាាសបី�រសជី�បរចិាច ា�តាាម៉ុកម៉ុមវិធិីទូិរសពីេនៃដ្ឋ ជីីប មុ៉ុ�ង  ប៊ែបែង App 
ជីូ��ណ៍ៈកមាម ាធិកាារជាាតិប្រ�ប់ប្រ�ងមើប្រគាា�ម៉ុហិ�ិរាាយ  
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កាាលពីីម្លៃថៃទ្ធិី  ៣១ ផ្នែខុក្ខុក្ខុើដ្ឋាា ឆំ្នាំា�២០២០ក្ខុនៃងបេ�ាបេន�ស័ហិកាារនីិងគុណ�

ប្រគុ�់ប្រគុង រ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ស័មប័្រគុចិតិចូលរមួ្មក្ខុម្មមវិធិី�រចីិាំាគុឈាាម្មបេលីក្ខុទី្ធិ៥ 

បេប្រកាាម្មប្រ�ធាាន�ទ្ធិ �រចីិាំាគុឈាាម្មស័បេន្រ្តីង្វាា ា�ជ្យីវិតិ ផ្នែដ្ឋលបាានបេរៀ�ចំបេដ្ឋាាយប្រក្ខុុម្មហិែុន 

ជ្យី� មុ្មុង ស័ហិកាារជាាម្មួយម្មជ្យឈម្មណឌ លជាាតិផិល់ឈាាម្ម។ បេគាាល�ំណងដ៏្ឋសំ័ខាាន់

ក្ខុំ�ងកាារ�រចីិាំាគុឈាាម្មគុឺជ្យួយស័បេន្រ្តីង្វាា ា�ជ្យីវិតិអំំក្ខុជំ្យងឺផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិកាារឈាាម្ម�នាៃ ាន់និង

�បេងើីន�រមិាាណសំ័រាា�់ទុ្ធិក្ខុបេប្រ�ីប្របាាស់័នាាបេពីលអំនាាគុត។ ធនាាគាារជ្យី� មុុ្មង មាាន

ទំ្ធិនួលខុុស័ត្រូតូវិជូ្យនដ្ឋល់ស័ងាម្មនិងផិល់តម្លៃម្មៃខុ័ស់័បេ�ាបេលីកាារ�រចីិាំាគុឈាាម្មបេន� 

បេហិតុដ្ឋូចបេន� ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង មាានបេមាាទ្ធិនភាាពីចំបេពាា�ស័និាានចិតិរ�ស់័

�ុគុាលិក្ខុប្រគុ�់លំដ្ឋាា�់ថំ្នាាក់្ខុនិងស័ងឈមឹ្មថ្នាាមាានកាារចូលរមួ្មពីីសំ័�ាក់្ខុ�ុគុាលិក្ខុបេប្រចីន

ផ្នែថម្មបេទ្ធិៀតក្ខុំ�ងប្រពឹីតិិកាារណ៏ស័បេន្រ្តីង្វាា ា�ជ្យីវិតិបេ�ាឆំ្នាំា�បេប្រកាាយ។ 

ភាា�ទិ��ិករបស់ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ចូលរមួ៉ុជាាម៉ុួយរាាជីរដ្ឋាធ ាភិិបាាលកមុ៉ុ�ជាាមើដ្ឋីម៉ុី �ទិប់សាើ ាត់កាាររ �ក
រាាលដ្ឋាាលនៃ�ជំីង�កូវិ �ដ្ឋ-១៩

សហិកាារ �ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង សមប័្រ�ចិតិបរចិាច ា�ឈាាម៉ុ មើដ្ឋីម៉ុី �ចូលរមួ៉ុសមើក្រ្តងាគ ា�ជីីវិតិ

បេ�ាម្លៃថៃទ្ធិី ៧ ផ្នែខុតុលាា ឆំ្នាំា�២០២០ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុរ�ស់័ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង បាានរមួ្មចំផ្នែណក្ខុជាាម្មួយរាាជ្យរដ្ឋាា ាភិិបាាលក្ខុម័្ម�ជាានូវិទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុស័រុ�៣លាានដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុបេដី្ឋម្មបបីេប្រតៀម្មទ្ធិិញ

វុាាក់្ខុសាា�ងកូ្ខុវិដី្ឋ-១៩ចាំាក់្ខុជ្យូនពីលរដ្ឋិក្ខុម្ម័�ជាាបេដ្ឋាាយឥតគុិតម្លៃថៃ។
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អំភិិបាាលកិចចសាាជីីវិកម៉ុម
�ិងកាារប្រ�ប់ប្រ�ងហាា�ិភិយ័
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៧
៧.១ របាាយកាារណ៍៍ប្របជី�ំ របស់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

៧.២ សវិ�កម៉ុមនៃផេកុ�ង

៧.៣ ប្របតិបតិិតាាម៉ុ

40

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



អំភិិបាាលកិចចសាាជីីវិកម៉ុម 

ប្រក្ខុ�ខុ័ណឌ ប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យ (“ RMF”) ត្រូតូវិបាាន�បេងើីតបេ�ីងបេដ្ឋីម្មបផីិល់នូវិម្មូលដ្ឋាា ានប្រគុឹ�រមួ្មគំាាបេដ្ឋាាយគុូស័�ញ្ហាជ ាក់្ខុនូវិវិធិីសាាប្រស័ិនិងបេគាាលកាារណ៍
ផ្នែណនាា� ទូ្ធិ បេ�ាស័ប្រមាា �់ ប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យសំ័ខាាន់ៗផ្នែដ្ឋលធនាាគាា រ ប្រ�ឈម្មម្មុខុរ ួម្មមាានរចនាាស័ម័្ម័និ ប្រគុ�់ ប្រគុងហាានិភិ័យ ផ្នែខុស�នាៃ ា ត់កាា រកាា រពាា រ 
កាារទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិសំ័ខាាន់ៗរ�ស់័គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារ និងមុ្មខុង្វាារ ប្រពីម្មទាា�ងប្រក្ខុ�ខុ័ណឌ នីម្មួយៗ បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយ និងនីតិវិធិីស័ប្រមាា�់កាារប្រគុ�់ប្រគុង
ហាានិភិយ័ឱ្យយបាានប្រតឹម្មត្រូតូវិនិងមាានប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី។
គុណៈក្ខុមាាមធិកាារចំនួនពីីរត្រូតូវិបាាន�បេងើីតបេ�ីង៖ 

៧.១ របាាយកាារណ៍៍ប្របជី�ំ របស់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

41

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



ប្រកបខណ័៍ឌ នៃ�កាារប្រ�ប់ប្រ�ងហាា�ិភិយ័
 
1) គុណៈក្ខុមាាមធិកាារប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល
2) គុណៈក្ខុម្មមកាារប្រគុ�់ប្រគុង
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



ម្មុខុង្វាារឯក្ខុរាាជ្យយទាា�ង�ី ត្រូតូ វិបាាន�បេងើីតបេ�ីងរមួ្មមាាន កាារ ប្រគុ�់ប្រគុង
ហាានិភិ័យ និងប្រ�តិ�តិិតាាម្មស័ប្រមាា�់កាា រ ត្រូតួតពីិនិតយជាាអំចិម្លៃន្រ្តីនិយ៍ 
ប្រពីម្មទាា�ងស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃកំ្ខុ�ងផ្នែដ្ឋលត្រូតួតពីិនិតយក្ខុំ�ងខុណៈបេពីល�ាម្មួយ។
ស័ប្រមាា�់ប្រ�បេភិទ្ធិហាានិភិ័យនីមួ្មយៗ ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលធនាាគាារបាាន
កំ្ខុណត់ផ្នែដ្ឋនកំ្ខុណត់ហាានិភិយ័ផ្នែដ្ឋលអាាចទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុបាាន ក្ខុំ�ងទ្ធិប្រម្មង់ជាា

សូ័ចនាាក្ខុរហាានិភិ័យចំ�ងផ្នែដ្ឋលផិល់ស័ញ្ហាញ ាប្រពីមាានពីីហាានីភិ័យផ្នែដ្ឋល
អាាចនឹងបេក្ខុីតមាានបេ�ីងបាានឆ្នាំា�់រហិ័ស័បេដ្ឋីម្មបចីាំា ត់វិធិាានកាារកាារពាារ 
ទ្ធិ�់សាើ ាត់ ឬ �និ�រ�នុយហាានិភិយ័ឪ្យយបាានទាាន់បេពីលបេវិលាា ។
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៧.៣ ប្របតិបតិិតាាម៉ុ

នាាយក្ខុដ្ឋាា ានស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុំ�ងបាានបេធើីស័វិនក្ខុម្មមតាាម្មគុបេប្រមាាងចំនួន 33 
បេលីក្ខុ និង 11 បេលីក្ខុបេទ្ធិៀតបេដ្ឋាាយម្មិនមាានកាារជ្យូនដំ្ឋណឹងកំ្ខុ�ងទ្ធិីសំាាក់្ខុកាារ
ធនាាគាារ ប្រពីម្មទាា�ងតាាម្ម��ិាសាាខាាក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�  2020។ នាាយក្ខុដ្ឋាា ាន
ស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុំ�ងគុឺជាាម្មុខុង្វាារឯក្ខុរាាជ្យយផ្នែដ្ឋលរាាយកាារណ៍បេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់បេ�ា
គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារស័វិនក្ខុម្មមប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល ។ នាាយក្ខុដ្ឋាា ានស័វិនក្ខុម្មម

ម្លៃផៃកំ្ខុ�ង បាានបេរៀ�ចំក្ខុិចីកាារស័វិនក្ខុម្មមប្រស័�តាាម្មកាារអំនុម្ម័តម្លៃនគុបេប្រមាាង
ស័វិនក្ខុម្មម ប្រ�ចាំា� ឆំ្នាំា� និងកាា រ ប្រ�តិ�តិិតាាម្មប្រក្ខុ�ខុ័ណឌ  បេគាាលកាា រណ៍ 
ប្រពី ម្ម ទាា� ង នី តិ វិ ិធី រ � ស់័ ស័ វិ ន ក្ខុ ម្មម ម្លៃផៃ ក្ខុំ� ង  ផ្នែដ្ឋ ល អំ នុ ម្ម័ត បេដ្ឋាា យ
គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារស័វិនក្ខុម្មមប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល ។ 

ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង អំនុវិតិតាាម្មលិខុិតនិងសាម ារតីម្លៃន�ទ្ធិដ្ឋាា ានគុតិយុតិ និង
�រសុិាាន ផ្នែដ្ឋលប្រ�តិ�តិិបេដ្ឋីម្មបធីាានាា ឱ្យយបាាននូវិកំ្ខុបេណីនប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយកាារ
រកី្ខុលូតលាាស់័លិ សុ័វិតុិភាាពីខុ័ស់័ និងកាារអំនុវិតិប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយភាាពី
ប្រតឹម្មត្រូតូវិ។ ផ្នែផំក្ខុអំនុវិតិចាា�់ត្រូតូវិបាានដឹ្ឋក្ខុនាា�បេដ្ឋាាយប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិ
តាាម្ម ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានអំនុម្ម័តបេដ្ឋាាយធនាាគាារជាាតិ  ម្លៃនក្ខុម័្ម�ជាា ផ្នែដ្ឋល
មាានមុ្មខុង្វាាររាាយកាារណ៏ផ្ទាៃ ាល់បេ�ា ប្រ�ធាានគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារហាានិភិយ័
ម្លៃន ប្រកុ្ខុ ម្ម ប្រ�ឹ ក្ខុាា ភិិបាាល ផ្នែដ្ឋលបាានអំ នុម្ម័ត បេលី ផ្នែផនកាា រ អំ នុ បេលាា ម្ម
តាាម្មចាា �់ ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�។ ផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិតាាម្ម អំនុ វិតិ ន៏តាាម្មប្រក្ខុ�ខុ័ណឌ
អំនុបេលាាម្មភាាពីផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានអំនុម្ម័តបេដ្ឋាាយប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលបេដ្ឋីម្មប ី
អំនុវិតិបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយអំនុបេលាាម្មភាាពីនិងបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយក្ខុំ�ងកាារ
ប្រ� ឆ្នាំា� ង នឹ ង កាា រ លាា ង លុ យ ក្ខុ ខុើ ក់្ខុ  និ ង កាា រ ប្រ� យុ ទ្ធិិ ប្រ� ឆ្នាំា� ង នឹ ង
ហិិរញ្ញញ�បទាានបេភិរវិក្ខុម្មម។ ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិតាាម្ម បេដ្ឋី រតួនាាទ្ធិីជាា
អំំ ក្ខុស័ ប្រម្ម�ស័ត្រូម្មួលជាាម្មួយធនាាគាា រជាា តិ ម្លៃនក្ខុ ម័្ម�ជាា និ ងអំងាភាា ពី
បេសីុ័�កាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ក្ខុម័្ម�ជាា។ 
ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង បាានផិល់សិ័ទិិ្ធិ�ផ្នែនុម្មបេទ្ធិៀតបេលីផ្នែផំក្ខុ�បេចីក្ខុវិទិ្ធិាា និង
ធនធាានម្មនុស័ស ដ្ឋល់ផ្នែផំក្ខុ ប្រ�តិ�តិិតាាម្ម បេដី្ឋម្មប ីធាានាាឱ្យយបាាននូ វិ
កាារបេគាារពីតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិពាាក់្ខុពីន័ិ។ ធនាាគាារ ជ្យី� មុុ្មង បាាន�និរក្ខុាា
កាា រ យ ក្ខុ ចិ តិ ទុ្ធិ ក្ខុ ដ្ឋាា ក់្ខុ បេលី ចំ បេណ� ដឹ្ឋ ង រ � ស់័ �ុ គុា លិ ក្ខុ ចំ បេពាា�
បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយក្ខុំ�ងកាារប្រ�ឆ្នាំា�ងនឹងកាារលាាងលុយក្ខុខុើក់្ខុ និងកាារ
ប្រ� យុ ទ្ធិិ ប្រ� ឆ្នាំា� ង នឹ ង ហិិ រ ញ្ញញ �ប ទាា ន បេភិ រ វិ ក្ខុ ម្មម  តាា ម្ម រ យៈ ក្ខុ ម្មម វិ ិធី

�ណិ� ���ិាល ដ្ឋល់�ុគុាលិក្ខុថមីចំនួន៣២វិគុាបេ�ាក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�។ 
ប្រ�ពី័និឌី្ឍជ្យីថលត្រូតូវិបាានបេប្រ�ីប្របាាស់័ស័ប្រមាា�់កាារសិ័ក្ខុាាបេរៀនសូ័ប្រត ផ្នែដ្ឋល
កាា រអំភិិ វិឌ្ឍឍ ន៏ បេន�គុឺ បេដ្ឋីម្មប ីបេ�ៃីយត�នឹងកាា រ រ កី្ខុរាាលដ្ឋាាលម្លៃនជំ្យងឺក្ខុូ
វិដី្ឋ១៩ក្ខុំ�ងប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាា។ បេយីងក៏្ខុបាានបេធើីកាារវាាស់័ស័ៃង់ស័ម្មតុភាាពី
រ�ស់័�ុគុាលិក្ខុបេយីង តាាម្មរយៈកាារចុ�បេ�ាសាាខាាបេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់ បេដី្ឋម្មប ី
សាៃ ា�ស័ៃង់ពីីចំបេណ�ដឹ្ឋងអំំពីីកាារប្រ�តិ�តិិតាាម្ម និងចំបេណ�ដឹ្ឋងបេផសងៗ
បេទ្ធិៀត។ 
កាារវាាយតំម្លៃលអំំពីីហាានិភិយ័ចំបេពាា�កាារប្រ�ឆ្នាំា�ងនឹងកាារលាាងលុយក្ខុខុើក់្ខុ 
និងកាារប្រ�យុទ្ធិិប្រ�ឆ្នាំា�ងនឹងហិិរញ្ញញ�បទាានបេភិរវិក្ខុម្មម ត្រូតូវិបាានបេធើី បេ�ីង
ជាាម្មួយនឹងលទ្ធិិផលផ្នែដ្ឋលអាាចទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុបាានទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងកាារអំនុវិតិ
ន៏ និងប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យ។ តាារាាងវាាយតម្លៃម្មៃអំំពីីផ្នែផំក្ខុប្រ�តិ�តិិតាាម្ម 
ស័ប្រមាា�់ម្មុខុង្វាារនិម្មួយៗ ត្រូតូវិបាានអំភិិវិឌ្ឍឍន៏ និងពីប្រងឹង បេដី្ឋម្មបធីាានាាឱ្យយ
បាាននូ វិកាា រ ត្រូតួតពីិនិតយនិងបេ�ៃីយត�ឱ្យយបាានទាា ន់ បេពីលបេវិលាា ក្ខុំ� ង
កាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័។ 
ផ្នែផំក្ខុ ប្រ�តិ� តិិតាាម្មបាានចូលរ ួម្ម បេធើីកាា រជាា ប្រកុ្ខុម្ម  ក្ខុំ� ងកាា រអំភិិ វិឌ្ឍឍ ន៏
ផលិតផល និងបេស័វាាក្ខុម្មមបេដ្ឋីម្មបឱី្យយប្រស័�តាាម្មតត្រូមូ្មវិកាាររ�ស់័អំតិថិជ្យន 
ក៏្ខុដ្ឋូចជាាបេគាារពីតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិអំនុវិតិ។ 
ស័ក្ខុម្មមភាាពីទាា�ងបេន�ត្រូតូវិបាានអំនុវិតិបេដ្ឋីម្មបទី្ធិទួ្ធិលយក្ខុកាារអំនុបេលាាម្មឱ្យយ
កាៃ ាយជាាទ្ធិមាៃ ា�់ និងបេដ្ឋីម្មបបី្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័តាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ ក៏្ខុដ្ឋូចជាា
�និមាានបេក្ខុរ ៍�បេឈាម ា�កំ្ខុ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័ឱ្យយកាាន់ផ្នែតប្រ�បេសី័រ។

៧.២ សវិ�កម៉ុមនៃផេកុ�ង
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៨
៨.១ របាាយកាារណ៍៍របស់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

៨.២ របាាយកាារណ៍៍របស់សវិ�ករឯករាាជីយ

៨.៣ របាាយកាារណ៍៍សុាា�ភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�
៨.៤ របាាយកាារណ៍៍ចំមើណ៍ញ ឬខាាត �ិងលទិធផលលម៉ុអិតមើផសងៗ

៨.៥ របាាយកាារណ៍៍សីីពីីបប៊ែប្រម៉ុបត្រូមួ៉ុលមូ៉ុលធ�

៨.៦ របាាយកាារណ៍៍លំហូិរទឹិកប្របាាក់

៨.៧ កំណ៍ត់សមាគ ាល់មើលីរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
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ភាា�លាាភិ
 ពីុំមាានកាារប្រ�កាាស័ ឬកាារផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុភាាគុលាាភិបេទ្ធិ បេហីិយប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលក៏្ខុម្មិនបាានបេស័ំីឲ្យយមាានកាារផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុភាាគុលាាភិ ក្ខុំ�ងកំ្ខុ��ងកាារយិ
�របិេចិទ្ធិបេន�ផ្នែដ្ឋរ ។

មើដ្ឋីម៉ុទិ��
 បេ�ាម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ធំ�  ឆំ្នាំា� 2020 ធនាាគាារមាានបេដី្ឋម្មទុ្ធិន ស័រុ�ចំនួន 75,000,000 ដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ (ម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ធំ�  ឆំ្នាំា� 2019៖ 
75,000,000 ដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ) ។

របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

៨.១ របាាយកាារណ៍៍របស់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល មាានបេស័ចក្ខុិីបេសាាម្មនស័សរកី្ខុរាាយ បេធើីកាារដ្ឋាាក់្ខុ�ង្វាា ាញជ្យូននូវិរបាាយកាារណ៍រ�ស់័ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល និងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ 
ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ខុម្មបេម្មីស័ល ផ្នែ�ែង ម្ម.ក្ខុ បេ�ាកាាត់ថ្នាា (“ធនាាគាារ”) ផ្នែដ្ឋលបាានបេធើីស័វិនក្ខុម្មមរចួ ស័ប្រមាា�់កាារយិ�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលបាាន�ញ្ញី�់ម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ធំ� 
ឆំ្នាំា� 2020 ។

 ស័ក្ខុម្មមភាាពីចម្មបង

 ស័ក្ខុម្មមភាាពីចម្មបងរ�ស់័ធនាាគាារ រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងប្រ�តិ�តិិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មមបេលីរាាល់ស័ក្ខុម្មមភាាពីធនាាគាារ និងកាារផិល់បេស័វាាក្ខុម្មមបេផសងៗ ពាាក់្ខុពីន័ិនឹង
វិសិ័យ័ហិិរញ្ញញវិតុ� បេ�ាក្ខុំ�ងប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាា ។
ពីុំមាានកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រជាាសាារវិនិ បេលីស័ក្ខុម្មមភាាពីចម្មបងរ�ស់័ធនាាគាារ បេ�ាក្ខុំ�ងអំំ��ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិហិិរញ្ញញវិតុ�បេន�បេទ្ធិ ។

លទិ្ធិផលហិិរញ្ញញវិតុ�

លទ្ធធផលហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ធនាគារ ស់ម្រា�ប់ការិយបរិច្ឆេ�េទ្ធដែ�លបានបញ្ញចប់ថ្ងៃ�ៃទ្ធី 31 ដែ� ធូ� ឆ្នាំំ� � 2020 �ន�ូ�ខាងច្ឆេម្រាកាម៖
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ទិ��បប្រម៉ុ�ង �ិងសំវិធិាា�ធ�

 ពីុំមាានកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលជាាសាារវិនិម្លៃនទុ្ធិន�ប្រម្មុង និងសំ័វិធិាានធន
បេ�ាក្ខុំ�ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិបេន�បេទ្ធិ បេប្រ�ាពីីកាារ�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ�ង  របាាយកាារណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន� ។

កាារល�បមើចញពីីបញ្ញីី �ិងសំវិធិាា�ធ�មើលីប្រទិពីយ
សកម៉ុមហិិរញវិតុ�

 បេ�ាមុ្មនបេពីលបេរៀ�ចំរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� រ�ស់័ធនាាគាារ 
ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលបាានចាំាត់វិធិាានកាារផ្នែដ្ឋលមាានម្មូលដ្ឋាា ាន ស័ម្មរម្មយ 
បេដី្ឋម្មប  ី �ញ្ហាជ ា ក់្ខុថ្នាា វិធិាានកាារទាាក់្ខុទ្ធិងបេ�ានឹងកាារលុ��ំបាាត់បេចាំាល
ឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានអាាប្រក្ខុក់្ខុ និងកាារបេធើីសំ័វិធិាានធនបេលីឥណទាាន 
និង�ុ បេរ ប្រ�ទាាន ជាា�់ស័ងសយ័ត្រូតូ វិបាានបេធើី បេ�ីង បេហីិយប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាា
ភិិបាាល មាានកាារបេជ្យឿជាាក់្ខុថ្នាារាាល់ឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានអាាប្រក្ខុក់្ខុ 
ផ្នែដ្ឋលបាានដ្ឋឹងយុ៉ាាងចាាស់័ថ្នាាម្មិនអាាចទាារបាាន ត្រូតូវិបាានលុ��ំបាាត់
បេចាំាល បេហីិយសំ័វិធិាានធនប្រគុ�់ប្រគាាន់ ត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់បេ�ីងស័ប្រមាា�់
ឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានខាាត�ង់ ។
 នាាម្លៃថៃបេចញរបាាយកាារណ៍បេន� ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលពីុំបាានដឹ្ឋង
ពីីបេហិតុកាារណ៍�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលនឹង��ិាលឲ្យយចំនួនម្លៃនកាារលុ��ំបាាត់
បេចាំាលឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានអាាប្រក្ខុក់្ខុ ឬចំនួនម្លៃនកាារបេធើីសំ័វិធិាានធន
បេលីឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាាខាាត�ង់បេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
រ�ស់័ ធនាាគាារបេន� មាានលក្ខុុណៈម្មិនប្រគុ�់ប្រគាាន់រហូិតដ្ឋល់ក្ខុប្រមិ្មតជាា
សាារវិនិ�ាម្មួយបេនាា�បេទ្ធិ ។

ប្រទិពីយសកម៉ុម

 បេ�ាមុ្មនបេពីលបេរៀ�ចំរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� រ�ស់័ធនាាគាារ 
ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលបាានចាំាត់វិធិាានកាារផ្នែដ្ឋលមាានម្មូលដ្ឋាា ាន   ស័ម្មរម្មយ 
បេដី្ឋម្មប�ីញ្ហាជ ាក់្ខុថ្នាា��ិាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមទាា�ងអំស់័បេលីក្ខុផ្នែលងឥណទាាន និង
�ុបេរ ប្រ�ទាានបេចញ ផ្នែដ្ឋលបាានក្ខុត់ប្រតាាបេ�ាក្ខុំ�ង�ញ្ញជីគុណបេនយយរ�ស់័
ធនាាគាារ បេហីិយផ្នែដ្ឋលមាានតម្លៃម្មៃម្មិនអាាចប្រ�មូ្មលម្មក្ខុវិញិបាានបេ�ាក្ខុំ�ង
ប្រ�តិ�តិិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មមធម្មមតាា ត្រូតូវិបាានកាាត់�នុយឲ្យយបេ�ាបេស័មីនឹងតម្លៃម្មៃ
ផ្នែដ្ឋលគុិតថ្នាានឹងអាាចប្រ�ម្មូលបាានជាាក់្ខុផ្នែស័ីង ។
នាា ម្លៃថៃ បេចញរបាាយកាា រណ៍ បេន�  ប្រកុ្ខុ ម្ម ប្រ�ឹក្ខុាា ភិិបាាល ពំុីបាាន ដឹ្ឋងពីី
បេហិតុកាារណ៍�ាម្មួយ ផ្នែដ្ឋលបេធើីឲ្យយ�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់កាារ កំ្ខុណត់តម្លៃម្មៃ
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារថ្នាាមាានភាាពី
ម្មិនប្រតឹម្មត្រូតូវិបេនាា�បេទ្ធិ ។

វិធិីសាាប្រសិកំណ៍ត់តនៃម៉ុៃ

 នាាម្លៃថៃបេចញរបាាយកាារណ៍បេន� ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលពីុំ បាាន
ពីិនិតយ បេ�ីញមាានសុាានភាាពី�ាម្មួយ ផ្នែដ្ឋលបាានបេក្ខុីតបេ�ីងបេធើីឲ្យយ
�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់កាារអំនុវិតិវិធិីសាាប្រស័ិផ្នែដ្ឋលមាានក្ខុនៃងម្មក្ខុក្ខុំ�ងកាារវាាយតម្លៃម្មៃ
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុល បេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ ហិិរញ្ញញវិតុ� រ�ស់័
ធនាាគាារថ្នាាមាានភាាពីមិ្មនប្រតឹម្មត្រូតូវិ និងមិ្មនស័ម្មប្រស័�បេនាា�បេទ្ធិ ។

បំណ៍� លយថាាមើហិត� �ិង បំណ៍� ល
មើផសងៗមើទិៀត

នាាម្លៃថៃបេចញរបាាយកាារណ៍បេន�ពីុំមាាន៖

 (ក្ខុ) កាារដ្ឋាាក់្ខុ�ញី្ហាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម�ាម្មួយរ�ស់័ធនាាគាាផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីត 
មាានបេ�ីងចាំា �់តាា�ងពីីចុងកាា រយិ�រ បិេចិទ្ធិម្មក្ខុ ក្ខុំ� ងកាា រធាានាា ចំ បេពាា�
�ំណុលរ�ស់័�ុគុាល�ាម្មួយបេ�ីយ ឬ
(ខុ) �ំណុលយថ្នាាបេហិតុ�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលបេកី្ខុតមាានបេ�ីងចំបេពាា�
ធនាាគាារ ចាំា�់តាា�ងពីីម្លៃថៃចុងកាារយិ�របិេចិទ្ធិម្មក្ខុ បេប្រ�ាអំំពីីប្រ�តិ�តិិកាារ
អាាជ្យីវិក្ខុម្មមធម្មមតាារ�ស់័ធនាាគាារ ។    

 តាាម្មម្មតិរ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល ពីុំមាាន�ំណុលយថ្នាាបេហិតុ 
ឬ�ំណុលបេផសងៗបេទ្ធិៀតរ�ស់័ធនាាគាារផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិ�ំបេពីញ ឬអាាចនឹងត្រូតូវិ
�ំបេពីញក្ខុំ�ងរយៈបេពីល 12 ផ្នែខុ �នាៃ ា�់ពីីកាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ ផ្នែដ្ឋល
នឹងបេធើីឲ្យយមាានផល�ុ�ពាាល់ ឬអាាចនឹង�ុ�ពាាល់ជាាសាារវិនិដ្ឋល់លទ្ធិិភាាពី
រ�ស់័ធនាាគាា រក្ខុំ� ងកាា រ �ំ បេពីញកាាតពីើ កិ្ខុចី រ�ស់័ខុៃ�ន ដ្ឋូចផ្នែដ្ឋលបាាន
កំ្ខុណត់ និងបេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលដ្ឋល់ម្លៃថៃកំ្ខុណត់ ។

កាារ�ៃ ាស់បិ�រនៃ�មើហិត�កាារណ៍៍

 នាាម្លៃថៃ បេចញរបាាយកាារណ៍បេន� ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលរ�ស់័
ធនាាគាា រ ពំុីបាានពិី និតយ បេ�ីញបេហិតុកាា រណ៍�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលមិ្មនបាាន
ផ្នែវិក្ខុផ្នែញក្ខុបេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍បេន� ឬក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័
ធនាាគាារ ផ្នែដ្ឋលអាាចនឹង��ិាលឲ្យយតួបេលខុម្លៃនចំនួន�ាម្មួយផ្នែដ្ឋល
បាាន�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�មាានភាាពីម្មិនប្រតឹម្មត្រូតូវិបេនាា�
បេទ្ធិ ។

ប្របតិបតិិកាារមិ៉ុ�ប្របប្រកតី

 តាាម្មម្មតិ រ�ស់័ ប្រកុ្ខុម្ម ប្រ�ឹក្ខុាា ភិិបាាល លទិ្ធិផលម្លៃនកាា រ បេធើី
ប្រ�តិ�តិិកាា រ រ�ស់័ធនាាគាា រក្ខុំ� ងកាា រយិ�រ បិេចិទ្ធិហិិ រញ្ញញ វិតុ� បេន�  ម្មិន
មាានផល�ុ�ពាាល់ជាាសាារវិនិបេដ្ឋាាយស័ក្ខុម្មមភាាពីប្រ�តិ�តិិកាារ ឬប្រពីឹតិិ
កាារណ៍�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលមាានលក្ខុុណៈជាាសាារវិនិ និងមិ្មនប្រ�ប្រក្ខុតីបេនាា�បេទ្ធិ 
បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែត៖
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

 ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលផ្នែដ្ឋលបាាន�បេប្រម្មីកាារក្ខុំ�ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ និងនាាម្លៃថៃបេចញរបាាយកាារណ៍បេន� រមួ្មមាាន៖

អុំកឧកញុ៉ាា លាាង មើមុ៉ុង

មើលាាកឧកញុ៉ាា លាាង ហួិង

មើលាាកឧកញុ៉ាា លាាង មើ�ា

មើលាាក Stephane, Jacques PIERRON

មើលាាក Nicolas, Jean Ren GEORGE

មើលាាក តាា�់ហាែ ាង ដ្ឋាាវិណ័៍ណ

មើលាាក លីម៉ុ ហាាក់ឃុ��

វិ �រ�សកូរុ�ូា (Covid-19) �ិងផលបុ��ាល់
មើលីកាារខាាតបង់ឥណ៍ទាា�រពំីឹងទិ�ក
ECL ត្រូតូវិបាានបុាាន់សាម ានបេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីសុាានភាាពីបេស័ដ្ឋាកិ្ខុចីផ្នែដ្ឋលបាាន
ពីាាក្ខុរណ៍ នាាកាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ ។  កាារផៃ��បេ�ីងម្លៃនវិរីុស័ក្ខុូរ ុ�ូា 
(Covid-19) បាានរកី្ខុរាាលដ្ឋាាលពាាស័បេពីញស័ក្ខុលបេលាាក្ខុ ផ្នែដ្ឋល�ងើ
ឲ្យយមាានកាាររខំាានដ្ឋល់ស័ក្ខុម្មមភាាពីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម និងបេស័ដ្ឋាក្ខុិចី ។  ផល
�ុ�ពាាល់បេលីកំ្ខុបេណីនផលិតផលក្ខុំ�ងប្រសុ័ក្ខុដ្ឋុល (GDP) និងសូ័ចនាាក្ខុរ
សំ័ខាាន់បេផសងៗ នឹងត្រូតូវិពីិចាំារ�ា ក្ខុំ�ងកាារកំ្ខុណត់ភាាពីធៃន់ធៃរ និងភាាពី
ផ្នែដ្ឋលអាាចបេ�ារចួម្លៃនកាារធាៃ ាក់្ខុចុ�ម្លៃនសុាានភាាពីបេស័ដ្ឋាក្ខុិចី ផ្នែដ្ឋលនឹងត្រូតូវិ
បាានបេប្រ�ី ប្របាាស់័ក្ខុំ�ងកាារបុាា ន់ ប្រ�មាាណកាារបេលីកាារខាាត�ង់ឥណទាាន
រពំីឹងទុ្ធិក្ខុ បេដ្ឋាាយក្ខុំ�ងបេនាា�កាារគុណនាាបេលីកាារខាាត�ង់ឥណទាានរពំីឹង
ទុ្ធិក្ខុបេ�ាសុាានភាាពី�ចី��បនំ អាាចមាានភាាពីម្មិនប្របាាក្ខុដ្ឋប្រ�ជាាជាាសាារវិន ិ
។  ធនាាគាារបាានវាាយតម្លៃម្មៃពីីផល�ុ�ពាាល់ម្លៃនបេស័ដ្ឋាកិ្ខុចីផ្នែដ្ឋល��ិាល
ម្មក្ខុពីីជំ្យងឺរាាតតាាត Covid-19 បេហីិយនាាកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនកាារអំនុម្មត័
របេលីបាាយកាារណ៍បេន� គុឺម្មិនមាានផល�ុ�ពាាល់ជាាសាារវិនីដ្ឋល់ធនាាគាារ
បេទ្ធិ ។

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលក៏្ខុមាានម្មតិផងផ្នែដ្ឋរថ្នាា បេ�ាក្ខុំ�ងចបេនាៃ ា�បេពីលចាំា�់ពីីម្លៃថៃ
ចុងកាារយិ�របិេចិទ្ធិដ្ឋល់ម្លៃថៃបេចញរបាាយកាារណ៍បេន� ពំុីមាានចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុ
ស័ក្ខុម្មមភាាពីប្រ�តិ�តិិកាារ ឬប្រពីឹតិិកាារណ៍�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលមាានលក្ខុុណៈជាា
សាារវិនិ និងមិ្មនប្រ�ប្រក្ខុតីបេក្ខុីតមាានបេទ្ធិបងី ផ្នែដ្ឋលអាាចនាា�ឲ្យយ�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់
លទ្ធិិផលម្លៃនប្រ�តិ�តិិកាា រ រ�ស់័ធនាាគាា រក្ខុំ� ងកាា រយិ�រ បិេចិទ្ធិ ផ្នែដ្ឋល
របាាយកាារណ៍បេន�បាានបេរៀ�ចំបេទ្ធិបងីបេនាា�បេទ្ធិ ។

ប្រពីឹតិិកាារណ៍៍មើប្រកាាយកាាលបរមិើចេទិរាាយកាារណ៍៍
នាាកាារយិ�របេចិទ្ធិរបាាយកាារណ៍បេន� ពីុំ មាានប្រពឹីតិិកាា រណ៍ជាាសាារវិនិ
បេកី្ខុតបេ�ីងបេផសងបេកី្ខុតមាានបេ�ីង�នាៃ ា�់ពីីកាារយិ�របេចិទ្ធិម្លៃនរបាាយកាារណ៍ 
ផ្នែដ្ឋលតត្រូមូ្មវិឲ្យយមាានកាារបេធើីនិយត័ក្ខុម្មម ឬកាារ�ង្វាា ាញបេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ�បេនាា�បេទ្ធិ ។

ចំប៊ែណ៍កហិែ��របស់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល

 អំភិិបាាលផ្នែដ្ឋល�ប្រម្មីកាារបេ�ាចុងកាារយិ�របិេចិទ្ធិ និងមាានកាារកាាន់កាា�់ភាាគុហិែុនរ�ស់័ធនាាគាារ មាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ប្រ�ធាានប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល

អំភិិបាាល

អំភិិបាាល

អំភិិបាាល

អំភិិបាាល

អំភិិបាាលឯក្ខុរាាជ្យយ

អំភិិបាាលឯក្ខុរាាជ្យយ
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 បេ�ាក្ខុំ�ងអំំ��ងកាារយិ�រ បិេចិទ្ធិ និងបេ�ាចុងកាារយិ�រ បិេចិទ្ធិ
ហិិរញ្ញញវិតុ� បេន�ពីុំ មាានកិ្ខុចីប្រពីម្មបេប្រពីៀង�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលធនាាគាារជាាគុូភាាគុី
មុាា ង ផ្នែដ្ឋលក្ខុម្មម វិតុ� ម្លៃន កិ្ខុចី ប្រពីម្ម បេប្រពីៀង បេនាា�អាាចផិ ល់លទ្ធិិភាាពីដ្ឋល់
ស័មាាជ្យិក្ខុប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល�ាមំាាក់្ខុឲ្យយទ្ធិទួ្ធិល បាាននូវិអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍
តាាម្មម្មបេធាាបាាយបេផសងៗ ដ្ឋូចជាា កាារទិ្ធិញភាាគុហិែុន ឬលិខុិត�ំណុល
រ�ស់័ធនាាគាារ ឬសាាជ្យីវិក្ខុម្មមដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិ ។
បេ�ាក្ខុំ�ងអំំ��ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិហិិរញ្ញញវិតុ�  ពំុីមាានស័មាាជ្យិក្ខុប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាា
ភិិបាាល�ាមំាាក់្ខុបាានទ្ធិទួ្ធិល ឬមាានសិ័ទ្ធិិិទ្ធិទួ្ធិលបាាននូវិអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ 
�ាម្មួយ (បេប្រ�ាពីីអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ ផ្នែដ្ឋលបាានទ្ធិទួ្ធិលដូ្ឋចបាាន�ង្វាា ាញ 
បេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� )តាាម្មរយៈកាារចុ�ក្ខុិចីស័នាាបេធើី បេ�ីង 
បេដ្ឋាាយធនាាគាារ ឬបេដ្ឋាាយប្រកុ្ខុម្មហិែុនពាាក់្ខុពី័និមួ្មយជាាម្មួយនឹងប្រកុ្ខុម្មហិែុន
ផ្នែដ្ឋលស័មាាជ្យិក្ខុ ប្រកុ្ខុម្ម ប្រ�ឹក្ខុាា ភិិបាាលបេនាា�ជាាស័មាាជ្យិក្ខុ  ឬក៏្ខុជាាម្មួយ
ប្រកុ្ខុម្មហិែុនផ្នែដ្ឋលស័មាាជ្យិក្ខុប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលបេនាា�ជាាស័មាាជ្យិក្ខុមាានផល
ប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ� បេប្រចីន បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែតកាារ�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ� ង
របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ។

កាារទិទួិលខ�សត្រូតូវិរបស់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាលមើលី
របាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

 ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលមាានភាារៈបេធើីកាារអំ�អាាង�ញ្ហាជ ាក់្ខុថ្នាារបាាយ     
កាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បាានបេរៀ�ចំបេ�ីងយុ៉ាាងប្រតឹម្មត្រូតូវិ បេដី្ឋម្មបចីងិ�ល�ង្វាា ាញនូវិ 
ភាាពីពីិត និងប្រតឹម្មត្រូតូវិម្លៃនសុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារនាាម្លៃថៃទ្ធិី៣១ 
ផ្នែខុធំ�  ឆំ្នាំា�២០២០ ប្រពីម្មទាា�ងលទ្ធិិផលហិិរញ្ញញវិតុ�  និងលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ 
ស័ ប្រមាា �់កាា រ ិយ� រ ិបេចិ ទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលបាាន�ញ្ញី �់ ។  បេ�ា កំ្ខុ� ងកាា រ បេរៀ � ចំ
របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន�ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលចាំា�បាាច់ត្រូតូវិ៖

 ◆ អំនុម្ម័តនូវិបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយផ្នែដ្ឋលស័ម្មប្រស័� បេដ្ឋាាយ
ផ្នែផិក្ខុបេលីកាារវិនិិចិ ័យ និងកាារបុាាន់ប្រ�មាាណ យុ៉ាាងស័ម្មបេហិតុផល 
និងប្រ�ុងប្រ�យត័ំ បេហីិយបេធើីកាារអំនុវិតិប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយស័ងាតិភាាពី ។

 ◆ អំនុវិតិតាាម្មស័ិង់ដ្ឋាាររបាាយកាារណ៍ទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងហិិរញ្ញញវិតុ�អំនិរជាាតិ
ម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ឬបេ�ីមាានកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រពីីបេន� គុឺត្រូតូវិ�ង្វាា ាញ និងពីនយល់
ឲ្យយបាានចាាស់័លាាស់័ និងកំ្ខុណត់�រមិាាណ បេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ� បេដ្ឋីម្មប�ីង្វាា ាញនូវិភាាពីពីិត និងប្រតឹម្មត្រូតូវិ។

 ◆ ត្រូតួតពីិនិតយ ប្រ�ពី័និ ដំ្ឋ បេណីរកាា រ ម្លៃនរបាាយកាា រណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� រ�ស់័
ធនាាគាារ និងរក្ខុាាទុ្ធិក្ខុនូវិ�ញ្ញជីគុណបេនយយឲ្យយបាាន ប្រគុ�់ប្រគាាន់ និង
ប្រ�ពីន័ិប្រគុ�់ប្រគុងម្លៃផៃកំ្ខុ�ងឲ្យយមាានប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។

 ◆ វាាយត ម្លៃម្មៃ នូ វិលទ្ធិិភាា ពី រ�ស់័ធនាាគាា រ ក្ខុំ� ងកាា រ �និ និ រ និ រភាា ពី
អាាជ្យីវិក្ខុម្មម ទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីកាារលាាតប្រតដ្ឋាាងពីត័៌មាាន ប្រ�សិ័នបេ�ី 
ពាា ក់្ខុពី័និនូ វិ�ញ្ហាា ាទាា� ងឡាាយផ្នែដ្ឋលទាា ក់្ខុទ្ធិងបេ�ា នឹងនិ រនិ រភាាពី

អាា ជ្យី វិ ក្ខុម្មម និ ង បេប្រ�ី ប្របាា ស់័ម្មូលដ្ឋាា ា ននិ រ និ រភាា ពី ម្លៃនគុណបេនយយ 
បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែតអំំក្ខុប្រគុ�់ ប្រគុងមាាន�ំណងចង់ជ្យប្រម្ម��ញ្ញជី  ផិ្ទាាក្ខុ
ដំ្ឋបេណីរកាារធនាាគាា រ ឬគាម ានជ្យបេប្រមី្មស័ស័ម្មរម្មយដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀតបេប្រ�ាពីី
បេធើីផ្នែ��បេន� និង

 ◆ ត្រូតួតពីិនិតយ និងដ្ឋឹក្ខុនាា�ធនាាគាារឲ្យយមាានប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីបេលីរាាល់បេស័ចក្ខុិី
ស័បេប្រម្មច ផ្នែដ្ឋលមាានសាារៈសំ័ខាាន់ទាា�ងអំស់័ផ្នែដ្ឋល�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់
ស័ក្ខុម្មមភាាពីប្រ�តិ�តិិកាារ និងដំ្ឋបេណីរកាាររ�ស់័ធនាាគាារ បេហីិយត្រូតូវិ
ប្របាាក្ខុដ្ឋថ្នាា ក្ខុិចីកាារបេន�ត្រូតូវិបាាន�ៃ���ញី្ហាា�ងយុ៉ាាងប្រតឹម្មត្រូតូវិបេ�ាក្ខុំ�ង
របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ។

ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលធាានាាអំ�អាាងថ្នាា បាានអំនុវិតិនូវិរាាល់តត្រូមូ្មវិកាារ ដ្ឋូច
មាានរាាយកាា រណ៍ខាាង បេលីក្ខុំ� ងកាា រ បេរៀ� ចំ របាាយកាា រណ៍ហិិ រញ្ញញ វិតុ�
ទាា�ងបេន� ។

កាារអំ��ម៉ុត័មើលីរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

បេយីង សូ័ម្មបេធើីកាារអំនុម្ម័តបេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលបាានភាជ ា�់
ម្មក្ខុជាាម្មួយដ្ឋូចផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញបេ�ាទំ្ធិពីរ័ទ្ធិី 11 ដ្ឋល់ទ្ធិី 104 ថ្នាាបាាន
�ង្វាា ាញនូវិភាាពីប្រតឹម្មត្រូតូវិម្លៃនសុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ� រ�ស់័ធនាាគាារនាាម្លៃថៃទ្ធិ ី
31 ផ្នែខុ ធំ� ឆំ្នាំា� 2020 ប្រពីម្មទាា�ងលទ្ធិិផលហិិរញ្ញញវិតុ� និងលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុ 
ស័ប្រមាា�់កាារយិ�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលបាាន�ញ្ញី�់ បេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មបេ�ាតាាម្ម 
ស័ិង់ដ្ឋាារ របាាយកាារណ៍ទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងហិិរញ្ញញវិតុ�អំនីរជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ។

បាានចុ�ហិតុបេលខាាក្ខុំ�ងនាាម្មប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល បេដ្ឋាាយបេយ៉ាាងបេ�ាបេលី 
 បេស័ចក្ខុិីស័បេប្រម្មចរ�ស់័ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល

អំតុប្របមើ�ាជី�៍របស់ប្រក�ម៉ុប្របឹកាាភិិបាាល
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៨.២ របាាយកាារណ៍៍របស់សវិ�ករឯករាាជីយ

ជីូ�ចំមើ�ា�ភាា�ទិ��ិកនៃ� ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក

ម៉ុតិសវិ�កម៉ុម

បេយីងខុា�ំបាានបេធើីស័វិនក្ខុម្មមបេ�ាបេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ ធនាាគាារ 
ជ្យី� មុ្មុង ខុម្មបេម្មីស័ល ផ្នែ�ែង ម្ម.ក្ខុ បេ�ាកាាត់ថ្នាា (ធនាាគាារ) ផ្នែដ្ឋលរមួ្មមាាន 
របាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�នាាម្លៃថៃទ្ធិី៣១ ផ្នែខុធំ� ឆំ្នាំា�២០២០ និង
របាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬខាាត និងលទិ្ធិផលលម្មិិតបេផសងៗ របាាយកាារណ៍
ស័ីីពីី�ផ្នែប្រម្ម�ត្រូម្មួលម្មូលធន និងលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុស័ប្រមាា�់ កាារយិ�របិេចិទ្ធិ 
និងកំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ផ្នែដ្ឋលរមួ្មមាាន បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយសំ័ខាាន់
ៗប្រពីម្មទាា�ងព៌ីត័មាានពីនយល់បេផសងៗ (ផ្នែដ្ឋលបេ�ាកាាត់ថ្នាា របាាយកាារណ៍ 
ហិិរញ្ញញវិតុ�) ផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញបេ�ាទំ្ធិពីរ័ទី្ធិ១១ ដ្ឋល់ ១០៤ ។

ជាាម្មតិរ�ស់័បេយីងខុា�ំ    របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ជាាសាារវិនិបាាន   
�ង្វាា ាញនូវិភាាពីប្រតឹម្មត្រូតូវិម្លៃនសុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារ នាាម្លៃថៃទ្ធិី៣១ 
ផ្នែខុធំ� ឆំ្នាំា�២០២០ ប្រពីម្មទាា�ងលទិ្ធិផលហិិរញ្ញញវិតុ� និងលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុរ�ស់័
ធនាាគាារស័ប្រមាា�់កាារយិ�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលបាាន�ញ្ញ�់ី បេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មបេ�ាតាាម្ម
ស័ិង់ដ្ឋាា រ របាាយកាារណ៍ទាា ក់្ខុទ្ធិងនឹងហិិរញ្ញញវិ តុ�អំនី រជាាតិ ម្លៃន ក្ខុម្ម័�ជាា 
(“ស័.រ.ទ្ធិ.ហិ.អំ.ក្ខុ”)។

ម៉ុូលដ្ឋាឋ ា�នៃ�ម៉ុតិសវិ�កម៉ុម

បេយីងខុា�ំ បាានបេធើីស័វិនក្ខុម្មមបេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មបេ�ាតាាម្មស័ិង់ដ្ឋាារ ស័វិនក្ខុម្មម
អំនិរជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា។ កាារទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិរ�ស់័បេយីងខុា�ំ  ផ្នែដ្ឋលប្រស័�តាាម្ម
ស័ិង់ដ្ឋាារទាា�ងបេនាា�ត្រូតូវិបាានបេរៀ�រាា�់�ផ្នែនុម្មបេទ្ធិៀតបេ�ាក្ខុំ�ងក្ខុថ្នាាខុណឌ ស័ីីពីី
កាា រ ទ្ធិ ទួ្ធិ ល ខុុ ស័ ត្រូតូ វិ រ � ស់័ ស័ វិ ន ក្ខុ រ ស័ ប្រមាា �់ កាា រ បេធើី ស័ វិ ន ក្ខុ ម្មម បេលី
របាាយកាារណ៍ ហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលមាានបេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍រ�ស់័បេយីងខុា�ំ ។ 
បេយីងខុា�ំ មាានភាាពីឯក្ខុរាាជ្យយ ពីីធនាាគាា រ បេដ្ឋាាយប្រស័�បេ�ាតាាម្មតត្រូមូ្ម វិកាា រ
ប្រក្ខុម្មសី័លធម្ម៌វិជិាជ ា ជី្យ វិៈ ផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពី័និនឹងស័វិនក្ខុម្មមបេលីរបាាយកាារណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ�បេ�ាក្ខុំ�ងប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម័្ម�ជាា បេហីិយបេយីងខុា�ំបាាន�ំបេពីញនូវិ
ទំ្ធិនួលខុុស័ត្រូតូវិបេលីប្រក្ខុម្មសី័លធម៌្មវិជិាជ ា  ជ្យីវិៈប្រស័�តាាម្មតត្រូមូ្មវិកាាររ�ស់័
ស័ិង់ដ្ឋាារទាា�ងបេនាា�។ បេយីងខុា�ំ បេជ្យឿជាាក់្ខុថ្នាាភិស័ិ�តាាងស័វិនក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលបេយីងខុា�ំ
ប្រ�មូ្មលបាានមាានលក្ខុុណៈប្រគុ�់ប្រគាាន់ និងស័ម្មប្រស័�ស័ប្រមាា�់ជាាម្មូលដ្ឋាា ាន
ក្ខុំ�ងកាារ �បេញ្ញញីម្មតិស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីងខុា�ំ ។

ពីត័៌មាា�មើផសងៗ

អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងមាានភាារៈទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីពី័ត៌មាានបេផសងៗ។ ពី័ត៌មាាន
បេផសងៗផ្នែដ្ឋលបាានទ្ធិទួ្ធិលប្រតឹម្មកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនរបាាយកាារណ៍ ស័វិនក្ខុម្មម
បេន� គុឺរបាាយកាារណ៍រ�ស់័ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញបេ�ា
ទំ្ធិពីរ័ទី្ធិ៤១ ដ្ឋល់ ទ្ធិី៤៦ និងរបាាយកាារណ៍ប្រ�ចំ�ឆំ្នាំា�រ�ស់័ធនាាគាារ ផ្នែដ្ឋល 
រ ំពីឹងថ្នាានឹងរចួរាាល់�នាៃ ា �់ពីីកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនរបាាយកាារណ៍ស័វិនក្ខុម្មម
បេន�។  ម្មតិស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីងខុា�ំ បេ�ាបេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
ម្មិនបាានប្រគុ� ដ្ឋណិ�់បេលីពី័ត៌មាានបេផសងៗបេ�ីយ បេហីិយបេយីងខុា�ំ មិ្មន
បេធើីកាារផីល់នូវិអំំណ�អំំ�ាង�ាម្មួយបេ�ាបេលីពីត័៌មាានបេន�បេទ្ធិ។

ពាាក់្ខុពីនិ័នឹងកាារបេធើីស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីងខុា�ំ បេលីរបាាយកាារណ៍    ហិិរញ្ញញវិតុ�
កាារទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិរ�ស់័បេយីងខុា�ំ  គុឺត្រូតូវិអាានពី័ត៌មាានបេផសងៗ បេហីិយ
ពីិចាំារ�ាថ្នាា បេតីពីត័៌មាានបេផសងៗបេនាា�មាានភាាពីម្មិនប្រស័�គំាាជាាសាារវិនិ
ជាាម្មួយរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ឬកាារយល់ដ្ឋឹងរ�ស់័បេយីងខុា�ំ បេ�ាក្ខុំ�ងកាារ 
បេធើីស័វិនក្ខុម្មម ឬមាាន�ង្វាា ាញនូវិកំ្ខុហុិង�ាងជាាសាារវិនិ។

ប្រ�សិ័នបេ�ីកាារអាានពីត័៌មាានបេផសងៗ ផ្នែដ្ឋលបាានទ្ធិទួ្ធិលមុ្មនកាាល �របិេចិទ្ធិ
ម្លៃន របាាយកាា រ ណ៍ស័វិនក្ខុម្មម បេន�អាា ចឲ្យយ បេយីងខុា�ំ ស័នំិដ្ឋាា ា នថ្នាាមាា ន     
កំ្ខុហុិស័�ាងជាាសាារវិនិ បេក្ខុីតបេ�ីងបេលីពី័ត៌មាានបេផសងៗបេន�បេយីងខុា�ំ ត្រូតូ វិ
រាាយ កាារណ៍បេ�ាតាាម្មសុាានភាាពីជាាក់្ខុផ្នែស័ិង។  បេយីងខុា�ំ ពីុំ មាានអំើីផ្នែដ្ឋល
ត្រូតូវិរាាយកាារណ៍ពាាក់្ខុពីន័ិនឹងពីត័៌មាានបេផសងៗបេន�បេទ្ធិ។

កាារទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុង  និង
អំំក្ខុទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីអំភិិបាាលក្ខុិចី

អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងមាានភាារៈទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីកាារបេរៀ�ចំ និងកាារ �ង្វាា ាញនូវិ
ភាាពីប្រតឹម្មត្រូតូវិម្លៃនរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�  បេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មបេ�ា តាាម្ម
ស័ិ ង់ដ្ឋាា រ របាាយកាា រណ៍ទាា ក់្ខុទ្ធិងនឹងហិិ រញ្ញញ វិតុ� អំ នី រជាាតិ ម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា 
បេហីិ យ នឹ ង ទ្ធិ ទួ្ធិ ល ខុុ ស័ ត្រូតូ វិ បេលី ប្រ� ពី័ និ ត្រូតួ ត ពីិ និ តយ ម្លៃផៃ ក្ខុំ� ង ផ្នែដ្ឋ ល 
អំំក្ខុ ប្រគុ �់ ប្រគុង  កំ្ខុណត់ថ្នាាមាា នភាា ពីចាំា�បាា ច់ស័ ប្រមាា �់កាា រ បេរៀ � ចំ
របាាយកាា រណ៍ហិិរញ្ញញ វិតុ� ឲ្យយ បេជ្យៀស័ផុតពីីកាា រ�ង្វាា ាញខុុស័ជាាសាា រ វិនិ
បេដ្ឋាាយសាារផ្នែតកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ  ឬ កំ្ខុហុិស័�ាង។

បេ�ាក្ខុំ� ងកាា រ បេរៀ� ចំ របាាយកាា រណ៍ហិិ រញ្ញញ វិ តុ� អំំក្ខុ ប្រគុ�់ ប្រគុងមាានភាា រៈ
ទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីកាារវាាយតម្លៃម្មៃនូវិលទ្ធិិភាាពីរ�ស់័ធនាាគាារក្ខុំ�ងកាារ�និ
និ រនិ រ  ភាាពីអាាជ្យី វិក្ខុម្មមទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូ វិបេលីកាារលាាតប្រតដ្ឋាាងពី័ត៌មាាន
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ប្រ�សិ័នបេ�ីពាាក់្ខុ ពីន័ិនូវិ�ញ្ហាា ាទាា�ងឡាាយផ្នែដ្ឋលទាាក់្ខុទ្ធិងបេ�ានឹងនិរនិរភាាពី
អាាជ្យី វិក្ខុម្មម   និងបេប្រ�ី  ប្របាាស់័ម្មូលដ្ឋាា ាន និ រនិ រភាាពីម្លៃនគុណបេនយយ
បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែតអំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងមាាន�ំណងចង់ជ្យប្រម្ម��ញ្ញជីផិ្ទាាក្ខុដំ្ឋបេណីរកាារ
ធនាាគាារ  ឬគាម ានជ្យបេប្រម្មីស័ស័ម្មរម្មយ ដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀតបេប្រ�ាពីីបេធើីផ្នែ��បេន�។

អំំក្ខុទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីអំភិិបាាលក្ខុិចីមាានភាារៈទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិ ក្ខុំ�ងកាារ
ត្រូតួតពីិនិតយដំ្ឋបេណីរកាារហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារ។

កាារទិទួិលខ�សត្រូតូវិរបស់សវិ�ករ សប្រមាាប់កាារមើធើីសវិ�
កម៉ុមរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

បេគាាលបេ�ារ�ស់័បេយីងខុា�ំ  គុឺផីល់នូវិអំំណ�អំំ�ាងស័ម្មបេហិតុ ផលថ្នាា
របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ទាា�ងមូ្មលម្មិនមាានកាារ�ង្វាា ាញខុុស័ជាាសាារ វិបេនីាា
យសាារផ្នែតកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ  ឬកំ្ខុហុិស័�ាង និងផីល់នូវិរបាាយកាារណ៍រ�ស់័
ស័វិនក្ខុរផ្នែដ្ឋលរមួ្ម�ញ្ញី�លម្មតិស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីងខុា�ំ ។ អំំណ�អំំ�ាង 
ស័ម្មបេហិតុផល  គុឺជាាអំំណ�អំំ�ាងមាានក្ខុប្រម្មិតខុ័ស់័ម្មួយ �ុុផ្នែនិវាាម្មិន
អាាច ធាានាាថ្នាាប្រគុ�់បេពីលម្លៃនកាារបេធើីស័វិនក្ខុម្មមបេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មបេ�ាតាាម្ម
ស័ិង់ដ្ឋាារស័វិនក្ខុម្មមអំនិរជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាាអាាចរក្ខុបេ�ីញនូវិកាា�ង្វាា ាញខុុស័
ជាាសាារវិនិ ផ្នែដ្ឋលបាានបេកី្ខុតបេ�ីងបេនាា�បេទ្ធិ។ កាារ�ង្វាា ាញខុុស័ជាាសាារវិនិ
អាាចបេក្ខុីតបេ�ីង បេដ្ឋាាយសាារកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ  ឬកំ្ខុហុិស័�ាង បេហីិយត្រូតូវិបាាន
ចាំាត់ទុ្ធិក្ខុថ្នាាជាា សាារវិនិ បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ  ឬកំ្ខុហុិស័�ាង
ផ្នែតម្មួយ ឬក៏្ខុរមួ្ម�ញ្ញី�លគំាា មាានផល�ុ�ពាាល់ ដ្ឋល់កាារស័បេប្រម្មចចិតិផ្នែផំក្ខុ
បេស័ដ្ឋាក្ខុិចីរ�ស់័អំំក្ខុបេប្រ�ីប្របាាស់័ បេដ្ឋាាយបេយ៉ាាងបេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
បេន�។

ជាា ផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនកាា រ បេធើីស័វិនក្ខុម្មម  បេដ្ឋាាយអំនុ បេលាាម្មតាាម្មស័ិ ង់ដ្ឋាា រ 
ស័វិនក្ខុម្មមអំនិរជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា បេយីងខុា�ំ អំនុវិតិនូវិកាារវិនិិចិយ័ផ្នែដ្ឋលប្រ�ក្ខុ� 
បេ�ា បេដ្ឋាាយវិ ិជាជ ា ជី្យ វិៈ  និង រក្ខុាា នូ វិម្មជ្យឈធាាតុនិយម្មក្ខុំ� ង អំំ��ង បេពីល
ស័វិនក្ខុម្មម។  បេយីងខុា�ំ ក៏្ខុ៖

 ◆  បេធើីកាារកំ្ខុណត់ និងវាាយតម្លៃម្មៃនូវិហាានិភិ័យម្លៃនកាារ�ង្វាា ាញខុុស័ជាា
សាារវិនិបេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� បេដ្ឋាាយសាារផ្នែតកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ  ឬ
កំ្ខុហុិស័�ាង និងទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីកាារបេរៀ�ចំនិងកាារអំនុវិតិនូវិ
នីតិវិធិីស័វិនក្ខុម្មម បេដ្ឋីម្មបបីេ�ៃីយត�បេ�ានឹងហាានិភិ័យទាា�ងបេនាា� និង
ប្រ�ម្មូលនូវិភិស័ិ�តាាង ផ្នែដ្ឋលមាានលក្ខុុណៈប្រគុ�់ប្រគាាន់ និងស័ម្មប្រស័�
ស័ប្រមាា�់ជាាម្មូលដ្ឋាា ានក្ខុំ�ងកាារ�បេញ្ញីញម្មតិស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីងខុា�ំ ។ 
ហាានិភិ័យផ្នែដ្ឋលមិ្មនអាាចរក្ខុបេ�ីញនូវិកាារ�ង្វាា ាញខុុស័ជាាសាារវិនិ
ផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីងបេដ្ឋាាយសាារផ្នែតកាារ ផ្នែក្ខុៃង�នៃំមាានលក្ខុុណៈខុ័ស់័ជាាង
កាារ�ង្វាា ាញខុុស័បេក្ខុីតបេ�ីងពីីកំ្ខុហុិស័�ាងបេដ្ឋាាយសាារផ្នែតកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ
អាាច រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងកាារ�ុ��ិតគំាា កាារលួច�នៃំកាារលុ�បេចាំាល
បេដ្ឋាាយបេចតនាាកាារ�ក្ខុប្រសាាយមិ្មនពីិត ឬ ម្មិនអំនុវិតិតាាម្មនីតិវិធិី
ប្រគុ�់ប្រគុងម្លៃផៃក្ខុំ�ង។

 ◆  ទ្ធិទួ្ធិលបាាននូវិកាារយល់ដ្ឋឹងអំំពីីកាារប្រគុ�់ប្រគុងម្លៃផៃកំ្ខុ�ងផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពី័និ
នឹងកាា រ បេធើីស័វិនក្ខុម្មមក្ខុំ� ង បេគាាល�ំណងបេដ្ឋីម្មប ីបេរៀ� ចំនូ វិនី តិ វិ ិធី
ស័វិនក្ខុម្មម ផ្នែដ្ឋល ស័ម្មប្រស័�បេ�ាតាាម្មកាាលៈបេទ្ធិស័ៈ �ុុផ្នែនិម្មិនផ្នែម្មនក្ខុំ�ង

បេគាាល�ំណងបេដ្ឋីម្មប ី �បេញ្ញីញម្មតិបេលីប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីម្លៃនកាារប្រគុ�់ប្រគុង
ម្លៃផៃក្ខុំ�ងរ�ស់័ធនាាគាារ បេ�ីយ។

 ◆ វាាយតម្លៃម្មៃ បេលីភាាពីស័ម្មប្រស័�ម្លៃនបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយ
ផ្នែដ្ឋល ធនាាគាារបាានបេប្រ�ី ប្របាាស់័ និងភាាពីស័ម្មបេហិតុផលម្លៃនកាារ
បុាាន់សាម ាន គុណបេនយយសំ័ខាាន់ៗប្រពីម្មទាា�ងកាារលាាតប្រតដ្ឋាាងពីត័៌មាាន
ពាាក់្ខុពីន័ិ ផ្នែដ្ឋលបាានបេធើីបេ�ីងបេដ្ឋាាយអំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុង។

 ◆  បេធើីកាា រស័និំដ្ឋាា ាន បេលីភាាពីស័ម្មប្រស័�ម្លៃនកាា រ បេប្រ�ី ប្របាាស់័ម្មូលដ្ឋាា ាន
និរនិរភាាពីម្លៃនគុណបេនយយរ�ស់័អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុង បេហីិយបេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុ
បេ�ាបេលីភិស័ិ�តាាងស័វិនក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាានបេធើីកាារស័នំិដ្ឋាា ានថ្នាា បេតី
ភាាពីម្មិនចាាស់័ លាាស់័សាារវិនិពាាក់្ខុពី័និ បេ�ានឹងប្រពឹីតិិកាារណ៍ ឬ
លក្ខុុខុណឌ ផ្នែដ្ឋលអាាចបេធើីឲ្យយមាានម្មនៃិលជាាសាារវិនិបេលីលទ្ធិិភាាពីរ�ស់័
ធនាាគាារ បេដ្ឋីម្មប�ីនិនិរនិរ ភាាពីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម។ ប្រ�សិ័នបេ�ីបេយីងខុា�ំ បេធើីកាារ
ស័នំិដ្ឋាា ា នថ្នាាមាានអំតុិភាាពី ម្លៃនភាាពីម្មិន ប្របាាក្ខុដ្ឋប្រ�ជាាជាាសាា រ វិនិ
បេយីងខុា�ំ ចាំា�បាា ច់ ត្រូតូ វិ�ញ្ញី�លបេ�ាក្ខុំ� ង របាាយកាា រណ៍រ�ស់័បេយីងខុា�ំ  
បេដី្ឋម្មបទីាាញចំ�ា�់អាារម្មមណ៍បេលីកាារលាាតប្រតដ្ឋាាងពីត័៌មាានពាាក់្ខុពីន័ិ
បេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�  ឬប្រ�សិ័ន បេ�ីកាារលាាតប្រតដ្ឋាាង
ពី័ត៌មាានមាានលក្ខុុណៈម្មិនប្រគុ�់ប្រគាាន់បេយីងខុា�ំ ចាំា�បាាច់ត្រូតូវិផីល់ម្មតិ
ស័វិនក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលមាាន�ញ្ហាា ា។  កាារស័នំិដ្ឋាា ានរ�ស់័បេយីង ខុា�ំ  គុឺផ្នែផិក្ខុ
តាាម្មភិស័ិ�តាាងស័វិនក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលប្រ�ម្មូលបាានប្រតឹម្មកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃន
របាាយកាារណ៍ស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័បេយីងខុា�ំ ។ យុ៉ាាង�ាក៏្ខុបេដ្ឋាាយ ប្រពឹីតិិ
កាារណ៍ ឬ លក្ខុុខុណឌ នាាបេពីលអំនាាគុតអាាចបេធើីឲ្យយធនាាគាារ�ញ្ញឈ�់
និរនិរភាាពីម្លៃនអាាជ្យីវិក្ខុម្មម។

 ◆ វាាយតម្លៃម្មៃបេលីកាារ�ង្វាា ាញម្លៃនទ្ធិប្រម្មង់ និងខុៃឹម្មសាារម្លៃនរបាាយកាារណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ�ទាា�ងម្មូលផ្នែដ្ឋលរមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងកាារលាាតប្រតដ្ឋាាងពី័ត៌មាាន 
និងវាាយ តម្លៃម្មៃថ្នាា បេតីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បាាន�ង្វាា ាញពីីប្រ�តិ�តិិ
កាារ និងប្រពីឹតិិកាារណ៍ពាាក់្ខុពីន័ិក្ខុំ�ងអំតុនយ័ ផ្នែដ្ឋលអាាចស័បេប្រម្មចបាាននូវិ
កាារ�ង្វាា ាញ របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ដ៏្ឋប្រតឹម្មត្រូតូវិ។

បេយីងខុា�ំ ផីល់ពីត័៌មាានជ្យូនអំំក្ខុទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិបេលីអំភិិបាាលក្ខុិចីស័ីីពីី�ញ្ហាា ា
បេផសងបេទ្ធិៀតវិសិាាលភាាពី និងបេពីលបេវិលាាផ្នែដ្ឋលបាានបេប្រគាាងទុ្ធិក្ខុ ស័ប្រមាា�់
កាារបេធើីស័វិនក្ខុម្មម  និងកាាររក្ខុបេ�ីញ�ញ្ហាា ាជាាសាារវិនិបេផសងបេទ្ធិៀត ផ្នែដ្ឋល
មាានរមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងចំណុចខុើ�ខាាតម្លៃនកាារប្រគុ�់ប្រគុងម្លៃផៃក្ខុំ�ងផ្នែដ្ឋល បាាន
រក្ខុបេ�ីញក្ខុំ�ងអំំ��ងបេពីលបេធើីស័វិនក្ខុម្មម។

52

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ដ្ឋូចមាានភាជ ា�់ជាាម្មួយ គុឺជាាផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន� ។

របាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�នាាម្លៃថៃទី្ធិ៣១ ផ្នែខុធំ� ឆំ្នាំា�២០២០

៨.៣ របាាយកាារណ៍៍សុាា�ភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



៨.៤ របាាយកាារណ៍៍ចំមើណ៍ញ ឬខាាត �ិងលទិធផលលម៉ុអិតមើផសងៗ

កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ដ្ឋូចមាានភាជ ា�់ជាាម្មួយ គុឺជាាផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន� ។

ស័ប្រមាា�់កាារយិ�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលបាាន�ញ្ញី�់ម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ធំ� ឆំ្នាំា� 2020
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



៨.៥ របាាយកាារណ៍៍សីីពីីបប៊ែប្រម៉ុបត្រូមួ៉ុលមូ៉ុលធ�

ស់ម្រា�ប់ការិយបរិច្ឆេ�េទ្ធដែ�លបានបញ្ញចប់ថ្ងៃ�ៃទ្ធី៣១ ដែ�ធូ� ឆ្នាំំ� �២០២០

55

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



៨.៥ របាាយកាារណ៍៍សីីពីីបប៊ែប្រម៉ុបត្រូមួ៉ុលមូ៉ុលធ� (ត)

កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ដ្ឋូចមាានភាជ ា�់ជាាម្មួយ គុឺជាាផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន�។
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៨.៦ របាាយកាារណ៍៍លំហូិរទឹិកប្របាាក់

ស់ម្រា�ប់ការិយបរិច្ឆេ�េទ្ធដែ�លបានបញ្ញចប់ថ្ងៃ�ៃទ្ធី៣១ ដែ�ធូ� ឆ្នាំំ� �២០២០

57

ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



៨.៦ របាាយកាារណ៍៍លំហូិរទឹិកប្របាាក់ (ត)

កំ�ណត្ថុ់ស់�ា�ល់�ូ��នភ្ជាា�ប់ជាមួយ គឺឺជាដែផូកំមួយថ្ងៃនរបាយការណ៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ច្ឆេនះ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



៨.៧ កំណ៍ត់សមាគ ាល់មើលីរបាាយកាារណ៍៍ហិិរញ្ញញវិតុ�

១. ពីត័៌មាា�ធនាាគាារ

២. មូ៉ុលដ្ឋាឋ ា��ណ៍មើ�យយ

៣. របូិយបណ័៍ណម៉ុ�ខងាារ �ិង របូិយបណ័៍ណសប្រមាាប់កំណ៍ត់បងាា ាញ

ស័ប្រមាា�់កាារយិ�របិេចិទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលបាាន�ញ្ញី�់ម្លៃថៃទ្ធិី៣១ ផ្នែខុធំ� ឆំ្នាំា�២០២០
កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ខាាងបេប្រកាាម្ម គុឺជាាផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� និងគួុរអាានរមួ្មនឹងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលបាានភាជ ា�់ម្មក្ខុជាាម្មួយបេន� ។

ធនាាគាារ ជ្យី� មុ្មុង ខុម្មបេម្មីស័ល ផ្នែ�ែង ម្ម.ក្ខុ បេ�ាកាាត់ថ្នាា (“ធនាាគាារ”) បាាន
�បេងើីតបេ�ីងបេ�ាក្ខុំ�ងប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាាបេ�ាម្លៃថៃទ្ធិី 15 ផ្នែខុ ម្មិថុនាា ឆំ្នាំា� 
2018 បេប្រកាាម្មកាារចុ��ញ្ញជីបេលខុ 00034187 បេចញបេដ្ឋាាយប្រក្ខុសួ័ង
ពាាណិជ្យជក្ខុម្មម ។  ធនាាគាារ បាានទ្ធិទួ្ធិលអាាជាា ា�ណ័ះអំចិម្លៃន្រ្តីនិបេលខុ B-47 ពីី
ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា បេ�ាកាាត់ថ្នាា “ធនាាគាារជាាតិ” ។
ស័ក្ខុម្មមភាាពីចម្មបងរ�ស់័ធនាាគាារ រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងប្រ�តិ�តិិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មមបេលី
រាាល់ស័ក្ខុម្មមភាាពីធនាាគាារ និងកាារផិល់បេស័វាាក្ខុម្មមបេផសងៗ ពាាក់្ខុពីន័ិនឹងវិសិ័យ័
ហិិរញ្ញញវិតុ� បេ�ាក្ខុំ�ងប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាា ។

ទ្ធិីសំាាក់្ខុកាារផ្នែដ្ឋលបាានចុ��ញ្ញជីរ�ស់័ធនាាគាារមាានទី្ធិតាា�ងស័ុិតបេ�ាអាាគាារ
បេលខុ 137B ម្មហាាវិថិីបេ�ុាបេស័ទុ្ធិង ស័ង្វាើ ាត់�ឹងបេក្ខុងក្ខុង3 ខុណឌ ចំកាារម្មន 
រាាជ្យធាានីភិំំ បេពីញ ប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាា ។
នាាម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ធំ� ឆំ្នាំា� 2020 ប្រក្ខុុម្មហិែុនមាាន�ុគុាលិក្ខុចំនួន 429 នាាក់្ខុ 
(ម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ធំ� ឆំ្នាំា� 2019: ចំនួន 194 នាាក់្ខុ) ។

របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានបេរៀ�ចំបេ�ីងបេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មបេ�ាតាាម្ម
ស័ិង់ដ្ឋាាររបាាកាារណ៍ទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងហិិរញ្ញញវិតុ�អំនីរជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា បេ�ាកាាត់ថ្នាា 
(“ស័.រ.ទ្ធិ.ហិ.អំ.ក្ខុ”) ។
ពីត័៌មាានលមិិ្មតទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយរ�ស់័ធនាាគាារ 
ត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ�ងកំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 31 ។

របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារត្រូតូវិបាានអំនុញ្ហាញ ាតឲ្យយបេចញផាាយ 
បេដ្ឋាាយប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលបេ�ាម្លៃថៃទ្ធិី30 ផ្នែខុម្មីនាា ឆំ្នាំា�2021 ។

រ�ូិយ�ណ័ះជាាតិម្លៃនប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាា គុឺប្របាាក់្ខុបេរៀល ។  បេដ្ឋាាយសាារ
ធនាាគាារបេធើីប្រ�តិ�តិិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មម និងក្ខុត់ប្រតាារាាល់�ញ្ញជីគុណបេនយយរ�ស់័
ខុៃ�នផ្នែផិក្ខុបេលីម្មូលដ្ឋាា ានប្របាាក់្ខុដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងក៏្ខុបាានកំ្ខុណត់ថ្នាា
ប្របាាក់្ខុដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុជាារ�ូិយ�័ណះម្មុខុង្វាារ និងជាារ�ូិយ�័ណះស័ប្រមាា�់
បេធើីកាារ�ង្វាា ាញ បេប្រពាា�វាាបាាន�ៃ���ញី្ហាា�ងពីីសាារធាាតុបេស័ដ្ឋាកិ្ខុចីម្លៃនប្រ�ភិពីប្រពីឹតិិើ

កាារណ៍ និងកាាលៈបេទ្ធិស័ៈរ�ស់័ធនាាគាារ ។
របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន� ត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញជាាប្របាាក់្ខុដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ ផ្នែដ្ឋល
ជាារ�ូិយ�ណ័ះម្មុខុង្វាាររ�ស់័ធនាាគាារ ។  តួបេលខុទាា�ងអំស់័ត្រូតូវិបាាន�ងាត់
ចំនួនម្មួយដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ បេ�ីម្មិនដ្ឋូបេចំ�បេទ្ធិ លុ�ប្រតាាផ្នែតមាានកាារ�ង្វាា ាញ
បេផសងពីីបេនាា� ។
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៤. កាារមើប្របីប្របាាស់នៃ�កាារវិ�ិិចេយ័ �ិងកាារបុាា�់សាម ា�

 បេ�ាក្ខុំ�ងកាារបេរៀ�ចំរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន� អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុង
បេធើីកាារវិនិិចិ ័យ បុាាន់សាម ាន និងស័នមតផ្នែដ្ឋលមាាន ផល�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់
កាារអំនុវិតិនូវិបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយ និងចំនួនម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម 
�ំណុល ចំណូល និងចំ�ាយផ្នែដ្ឋលបាានរាាយកាារណ៍ ។  លទ្ធិិផលជាាក់្ខុ
ផ្នែស័ិងអាាចខុុស័ពីីកាារបុាាន់សាម ានទាា�ងបេនាា� ។
កាា របុាា ន់សាម ាន  និងកាា រស័នមតផ្នែដ្ឋលពាា ក់្ខុពី័និ ត្រូតូ វិបាាន ត្រូតួតពីិ និតយ
ជាាប្រ�ចាំា� ។  កាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�បេលីកាារបុាាន់សាម ាន ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់តាាម្មវិធិី
សាាប្រស័ិទ្ធិស័សនៈវិសិ័យ័ ។
ពី័ ត៌ មាា ន អំំ ពីី កាា រ វិ ិនិ ចិ ័ យ ផ្នែដ្ឋ ល បាា ន បេធើី បេ�ី ង កំ្ខុ� ង កាា រ អំ នុ វិ តិ
បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយផ្នែដ្ឋលមាានផល�ុ�ពាាល់ជាាសាារវិនី បេលី
ចំនួន ទឹ្ធិក្ខុ ប្របាា ក់្ខុ ផ្នែដ្ឋលត្រូតូ វិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ា ល់ បេ�ាក្ខុំ� ង របាាយកាា រណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញក្ខុំ�ងកំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម ។

u កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 31គុ (ii)៖ កាារចាំាត់ថំ្នាាក់្ខុប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�៖ 
កាារវាាយតម្លៃម្មៃគំុរអូាាជ្យីវិក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលប្រទ្ធិពីយទាា�ងបេនាា�ត្រូតូវិបាានកាាន់កាា�់ និង
កាារវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាាបេតីលក្ខុុខុណឌ ក្ខុិចីស័នាាម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� គុឺជាា
កាារទូ្ធិទាាត់ផ្នែតប្របាាក់្ខុបេដ្ឋីម្ម និងកាារប្របាាក់្ខុ (“ SPPI”) បេលីចំនួនប្របាាក់្ខុបេដ្ឋីម្ម
ផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ ។
u កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 31គុ (vii)៖ កាារ�បេងើីតលក្ខុុណៈវិនិិចិយ័ស័ប្រមាា�់
កំ្ខុណត់ ថ្នាាបេតីហាានិភិយ័ឥណទាានប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�បាានបេក្ខុីនបេ�ីង

ជាាសាារវិនី ចាំា�់តាា�ងពីីកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ដំ្ឋ�ូង បេដ្ឋាាយកំ្ខុណត់វិធិីសាាប្រស័ិ
ស័ប្រមាា�់�ញ្ញី�លពីត័៌មាានបេ�ាក្ខុំ�ងកាារវាាស់័ផ្នែវិងម្លៃនឥណទាានផ្នែដ្ឋលរពំីឹងថ្នាា
នឹងបាាត់�ង់ (“ECL”) និងកាារបេប្រជ្យីស័បេរសី័ និងកាារអំនុម្មត័បេលីគំុរផូ្នែដ្ឋល
បេប្រ�ីបេដ្ឋីម្មបវីាាស់័ ECL ។

ពី័ត៌មាានអំំពីីភាាពីម្មិនចាាស់័លាាស់័ម្លៃនកាារស័នមត និងកាារបុាា ន់សាម ាន 
ផ្នែដ្ឋលមាានហាានិភិ័យជាាសាារវិនី ផ្នែដ្ឋលអាាចបេធើីឲ្យយមាាននិយ័តភាាពីបេលី
តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលក្ខុំ�ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិហិិរញ្ញញវិតុ�នាា
បេពីល�នាៃ ា�់ ត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញកំ្ខុ�ងកំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ ដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

u  កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 31គុ (vi)៖ កាារកំ្ខុណត់បេលីតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃន
ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលម្មិនមាានទ្ធិិនំនយ័ផ្នែដ្ឋលអាាចអំបេងើតបាាន ។

u  កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 31គុ (vii)៖ ឱ្យនភាាពីម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�៖ 
កំ្ខុណត់កាារ�ញ្ញី�លស័មាាស័ធាាតុបេ�ាក្ខុំ�ងគំុរមូ្លៃនកាារវាាស់័ផ្នែវិងកាាររពំីឹងទុ្ធិក្ខុ
បេលីកាារខាាត�ង់ឥណទាាន រមួ្មទាា�ងកាារ�ញ្ញី�លពីត័៌មាានម្លៃនកាារប្រ�បេម្មីល
នាាបេពីលអំនាាគុត ។
u កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 31គុ(vii)៖ ឱ្យនភាាពីម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�៖ កាារស័នមតសំ័

ខាាន់ៗ ផ្នែដ្ឋលបេប្រ�ីក្ខុំ�ងកាារបុាាន់សាម ាន លំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលអាាចប្រ�មូ្មលម្មក្ខុវិញិ

បាាន ។

៥. កាារបិ�ររបូិយបណ័៍ណពីីដ្ឋ�លាៃ ារអាាមើម៉ុរកិមើ�ាជាាប្របាាក់មើរៀល

របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�  ត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញជាាប្របាាក់្ខុដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ ។  
កាារ�ិ�ររ�ូិយ�ណ័ះពីីប្របាាក់្ខុដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ        បេ�ាជាាប្របាាក់្ខុបេរៀល ត្រូតូវិ
បាានបេធើីបេ�ីងបេដ្ឋីម្មបឲី្យយប្រស័�បេ�ាតាាម្មតត្រូមូ្មវិកាារម្លៃនចាា�់ស័ីីពីីគុណបេនយយ 
និងស័វិនក្ខុម្មម ។
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលត្រូតូវិបាាន�ិ� រតាាម្មអំប្រតាា នាាកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃន
រាាយកាារណ៍ បេដ្ឋីម្មទុ្ធិន និងទុ្ធិន�ប្រម្មុងតាាម្មចាា�់ ត្រូតូវិបាាន�ិ�រជាាប្របាាក់្ខុ
បេរៀលបេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាា�ិ�រប្របាាក់្ខុប្រ�វិតិិសាាប្រស័ិ ។  របាាយកាារណ៍ចំបេណញ 

ឬខាាត និងលទ្ធិិផលលមិិ្មតបេផសងៗ និងរបាាយកាារណ៍លំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ
ត្រូតូវិបាាន�ិ� របេ�ាជាាប្របាាក់្ខុបេរៀល បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីប្របាាស់័អំប្រតាាម្មធយម្មបេ�ាក្ខុំ�ង
កាារយិ�របិេចិទ្ធិ ។  ភាាពីខុុស័គាាំផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីងពីីកាារ�ិ�ររ�ូិយ�ណ័ះ ត្រូតូវិ
បាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាា  “ ទុ្ធិន�ប្រមុ្មងពីីកាា រ�ិ� រ រ ូ�ិយ�័ណះ” បេ�ាក្ខុំ� ង
របាាយកាារណ៍លទ្ធិិផលលម្មិិតបេផសងៗ ។
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៦. សាាច់ប្របាាក់ �ិង សាាច់ប្របាាក់សម៉ុមូ៉ុល - ស�ទិធ

(*) សំ័បេ�ាបេ�ាបេលីប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីរយៈបេពីលខុៃីបេ�ាធនាាគាារផ្នែដ្ឋលមាានកាាលកំ្ខុណត់រយៈបេពីល 3 ផ្នែខុ និងទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារប្របាាក់្ខុប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�ក្ខុំ�ងអំប្រតាាពីី 2% បេ�ា 
2.5% (2019៖ 2% បេ�ា 2.5%) ក្ខុំ�ងម្មួយឆំ្នាំា� ។

�ផ្នែប្រម្ម�ត្រូម្មួលម្លៃនសំ័វិធិាានធនបេលីកាារខាាត�ង់ឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃម្លៃនសាាច់ប្របាាក់្ខុ និងសាាច់ប្របាាក់្ខុស័ម្មម្មូល មាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

តួបេលខុជាាប្របាាក់្ខុបេរៀលបេន� គុឺស័ប្រមាា�់ជាាកាារ�ង្វាា ាញផ្នែត�ុុបេ�ះ ា� បេហីិយម្មិនត្រូតូវិបាានយក្ខុម្មក្ខុ�ក្ខុប្រសាាយថ្នាាតួបេលខុប្របាាក់្ខុដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុបេន�ត្រូតូវិបាាន�ី�រ
បេ�ាជាាប្របាាក់្ខុបេរៀល ឬគុួរត្រូតូវិបាាន�ី�រជាាប្របាាក់្ខុបេរៀល ឬនឹងត្រូតូវិបាាន�ី�រជាាប្របាាក់្ខុបេរៀល នាាបេពីលអំនាាគុតតាាម្មអំប្រតាា�ី�រប្របាាក់្ខុបេន� ឬអំប្រតាា�ី�រប្របាាក់្ខុបេផសងបេទ្ធិៀត
បេនាា�បេ�ីយ ។

ធនាាគាារបេប្រ�ីប្របាាស់័អំប្រតាា�ិ�ររ�ូិយ�ណ័ះដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖
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៧. ប្របាាក់តម៉ុើល់តាាម៉ុចាាប់

ក. ប្របាាក់តម៉ុើល់ធាានាាមើដ្ឋីម៉ុទិ��

បេយ៉ាាងតាាម្មប្រ�កាាស័រ�ស់័ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាាបេលខុធ៧-០១-១៣៦ ចុ�ម្លៃថៃទ្ធិី១៥ ផ្នែខុតុលាា ឆំ្នាំា�២០០១ ធនាាគាារតត្រូម្មូវិឲ្យយរក្ខុាាប្របាាក់្ខុតម្មើល់តាាម្ម ចាា�់
ចំនួន ១០% ម្លៃនបេដ្ឋីម្មទុ្ធិនរ�ស់័ខុៃ�ន។  ប្របាាក់្ខុតម្មើល់បេន� គុឺម្មិនអាាចបេប្រ�ីប្របាាស់័ក្ខុំ�ងប្រ�តិ�តិិកាារប្រ�ចាំា�ម្លៃថៃរ�ស់័ធនាាគាារបាានបេ�ីយ �ុុផ្នែនិធនាាគាារអាាច ដ្ឋក្ខុ
វិញិបាាន បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលធនាាគាារស័បេប្រម្មចចិតិឈ�់បេធើីអាាជ្យីវិក្ខុម្មមបេ�ាក្ខុំ�ងប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាាបេដ្ឋាាយស័មប័្រគុចិតិ។

ខ. ប្របាាក់បប្រម៉ុ�ងកាាតពីើកិចចមើលីប្របាាក់បមើញ្ញញីរបស់អំតិថិជីនា

ទុ្ធិន�ប្រម្មុងកាាតពីើក្ខុិចី គុឺជាាទុ្ធិន�ប្រម្មុងអំ�ប�រមាាផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានគុណនាាតាាម្មអំប្រតាា 8% ចំបេពាា�ប្របាាក់្ខុបេរៀល និង 12.50% ចំបេពាា�រ�ូិយ�ណ័ះបេផសងៗ ម្លៃន
ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីរ�ស់័អំតិថិជ្យន ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីរ�ស់័ធនាាគាារអំនិវាាស័នជ្យន និងប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីប្រគុឹ�សុាានហិិរញ្ញញវិតុ� និង ប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីអំនិវាាស័នជ្យន ។  បេយ៉ាាងតាាម្ម
ប្រ�កាាស័រ�ស់័ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា បេលខុ ធ7-018-282 ប្រ�.ក្ខុ. ស័ិីពីីកាាររក្ខុាាទុ្ធិន�ប្រម្មុងកាាតពីើក្ខុិចីចុ�ម្លៃថៃទ្ធិី 29 ផ្នែខុ សី័ហាា ឆំ្នាំា� 2018 ប្របាាក់្ខុ�ប្រម្មុង
កាាតពីើក្ខុិចីជាាប្របាាក់្ខុបេរៀល និងរ�ូិយ�ណ័ះបេផសងម្មិនទួ្ធិលបាានកាារប្របាាក់្ខុបេទ្ធិ។

បេ�ាម្លៃថៃទ្ធិី 17 ផ្នែខុ ម្មីនាា ឆំ្នាំា� 2020 ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាាបាានប្រ�កាាស័ពីីកាារកាាត់�នុយអំប្រតាាទុ្ធិន�ប្រម្មុងកាាតពីើកិ្ខុចី (“RRR”) ម្មក្ខុប្រតឹម្ម 7% ម្លៃន
ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញី និងប្របាាក់្ខុក្ខុមីី្មផ្នែដ្ឋលជាារ�ូិយ�ណ័ះប្របាាក់្ខុបេរៀល និងរ�ូិយ�ណ័ះ�របេទ្ធិស័ បេដ្ឋីម្មបជួី្យយកាាត់�នុយផល�ុ�ពាាល់ម្លៃនកាាររកី្ខុរាាលដ្ឋាាលម្លៃនជំ្យងឺក្ខុូវិដី្ឋ-19 
បេ�ាបេលីបេស័ដ្ឋាក្ខុិចីរ�ស់័ប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាា។

�. តាាម៉ុអំប្រតាាកាារប្របាាក់ (កុ�ងមួ៉ុយឆុ្នាំា�)៖
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៨. ប្របាាក់បមើញ្ញញីមាា�កាាលកំណ៍ត់

៩. ឥណ៍ទាា� �ិងប�មើរប្របទាា�ផិល់ដ្ឋល់អំតិថិជី�

(*)  សំ័បេ�ាបេ�ាបេលីប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីរយៈបេពីលខុៃីបេ�ាធនាាគាារ ផ្នែដ្ឋលមាានកាាលកំ្ខុណត់ដំ្ឋ�ូងផ្នែដ្ឋលមាានរយៈបេពីលបេលីស័ពីី 3 ផ្នែខុ និងទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារប្របាាក់្ខុ
ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�ក្ខុំ�ងអំប្រតាាពីី 2.00% បេ�ា 7.62% (2019៖ សូ័នយ) ក្ខុំ�ងមួ្មយឆំ្នាំា� ។

�ផ្នែប្រម្ម�ត្រូម្មួលម្លៃនសំ័វិធិាានធនបេលីកាារខាាត�ង់ឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃបេលីប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីមាានកាាលកំ្ខុណត់ មាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖    
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�ផ្នែប្រម្ម�ត្រូម្មួលម្លៃនសំ័វិធិាានធនបេលីកាារខាាត�ង់ឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានផីល់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យន មាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានដ្ឋុលផិល់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យន ផ្នែដ្ឋលមាានកាាលកំ្ខុណត់ដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ស័ប្រមាា�់កាារវិភិាាគុ�ផ្នែនុម្មបេលីឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានដ្ឋុលផិល់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យន សូ័ម្មបេម្មីលកំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 29(ខុ) ។

១០. ប្រទិពីយសកម៉ុមមើផសងៗ
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១១. ប្រទិពីយសកម៉ុមអំរបូី
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១២. ប្រទិពីយ �ិងបរកុិាារ
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១២. ប្រទិពីយ �ិងបរកុិាារ (ត)
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១៣. សិទិធិមើប្របីប្របាាស់ប្រទិពីយសកម៉ុម

ពីត័៌មាានអំំពីីកាារជ្យួលរ�ស់័ធនាាគាារ ត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ�ងកំ្ខុណត់ស័មាា ាល់បេន� និងកំ្ខុណត់ស័មាា ាល់ 16 ។

ធនាាគាារបាានជ្យួលប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមជាាបេប្រចីនរមួ្មមាាន ទ្ធិីតំ�ងទូ្ធិរ ATM និងកាារយិ៉ាាលយ័ ។ ពីត័៌មាានអំំពីីកាារជ្យួល ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារ ជាាអំំក្ខុជួ្យលត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញ
ដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

(*) កាារឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់សិ័ទិិ្ធិបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម គុឺទ្ធិទួ្ធិលបាានពីីកាារលុ�បេចាំាលកិ្ខុចីស័នាាជ្យួល ។
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១៣. សិទិធិមើប្របីប្របាាស់ប្រទិពីយសកម៉ុម (ត)

១៤. ប្របាាក់បមើញ្ញញីរបស់អំតិថិជី� 
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១៤. ប្របាាក់បមើញ្ញញីរបស់អំតិថិជី� (ត)

ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីរ�ស់័អំតិថិជ្យនខាាងបេលីបេន� ត្រូតូវិបាានវិភិាាគុដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖
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១៥. ប្របាាក់កម៉ុចី

១៦. បំណ៍� លភិតិស�ាា

បេ�ាម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ម្មីនាា ឆំ្នាំា� 2020 ធនាាគាារបាានចុ�ក្ខុិចីប្រពីម្មបេប្រពីៀងប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីជាាម្មួយនឹងធនាាគាារស័ហិប្រគាាស័ធុនតូច និងម្មធយម្ម ក្ខុម័្ម�ជាា ម្ម.ក្ខុ ស័ិីពីី
កាារអំនុវិតិគុបេប្រមាាងស័ហិហិិរញ្ញញ�បទាានប្រទ្ធិប្រទ្ធិង់ស័ហិប្រគាាស័ធុនតូច និងម្មធយម្ម។ ក្ខុំ�ងគុបេប្រមាាងបេន� ធនាាគាារទ្ធិទួ្ធិលបាានឥណទាានស័រុ�ចំនួន 20 លាាន
ដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុជាាម្មួយនឹងអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ 2% ក្ខុំ�ងម្មួយឆំ្នាំា� ។  គុបេប្រមាាងប្របាាក់្ខុក្ខុមីី្មបេន�មាានរយៈបេពីលចាំា�់ពីី 4 ឆំ្នាំា�ដ្ឋល់ 7 ឆំ្នាំា�។

ក. ចំ�ួ�ប៊ែដ្ឋលបាា�ទិទួិលសាគ ាល់ជាាចំមើណ៍ញ ឬខាាត

ខ. ចំ�ួ�ប៊ែដ្ឋលត្រូតូវិបាា�ទិទួិលសាគ ាល់មើ�ាកុ�ងរបាាយកាារណ៍៍លំហូិរទឹិកប្របាាក់
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១៧. បំណ៍� លមើផសងៗ

១៨. ពី�ធមើលីប្របាាក់ចំមើណ៍ញ

ពីនិពីនាារពីនិពីនាារជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម/(�ំណុល) រមួ្មមាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ក. ពី�ធពី�ាារជាាបំណ៍� ល - ស�ទិធ
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១៨. ពី�ធមើលីប្របាាក់ចំមើណ៍ញ (ត)

ខ. ពី�ធអំបីបរមាា/បំណ៍� លពី�ធមើលីប្របាាក់ចំមើណ៍ញប្របចាា�ឆុ្នាំា�

ក. ពី�ធពី�ាារជាាបំណ៍� ល - ស�ទិធ (ត)

�ផ្នែប្រម្ម�ត្រូម្មួលម្លៃនពីនិពីនាារ មាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖
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�. ចំ�ាយពី�ធមើលីប្របាាក់ចំមើណ៍ញ/ចំ�ាយពី�ធអំបីបរមាា

អំនុបេលាាម្មតាាម្មចាា�់សាារបេពីីពីនិម្លៃនប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាា ធនាាគាារមាានកាាតពីើក្ខុិចី�ង់ពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញ បេដ្ឋាាយគុណនាាតាាម្មអំប្រតាា 20% ម្លៃន
ប្របាាក់្ខុចំបេណញជាា�់ពីនិ ឬក៏្ខុ�ង់ពីនិអំ�ប�រមាាបេដ្ឋាាយគុណនាាតាាម្មអំប្រតាា 1% ម្លៃនប្របាាក់្ខុចំណូលបេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលពីនិម្មួយ�ាមាានចំនួនធំជាាង ។

បេយ៉ាាងតាាម្មប្រ�កាាស័បេលខុ 638 បេចញផាាយបេដ្ឋាាយអំគុានាាយក្ខុដ្ឋាា ានពីនិដ្ឋាារ អំងាភាាពីម្មួយមាានសិ័ទ្ធិិិទ្ធិទួ្ធិលបាានកាារបេលីក្ខុផ្នែលងពីីកាារ�ង់ពីនិអំ�ប�រមាា 
ប្រ�សិ័នបេ�ីធនាាគាាររក្ខុាាទុ្ធិក្ខុរាាល់កំ្ខុណត់ប្រតាា�ញ្ញជីគុណបេនយយប្រតឹម្មត្រូតូវិ និងទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេដ្ឋាាយអំគុានាាយក្ខុដ្ឋាា ានពីនិដ្ឋាារ ។

កាារបេផៃ�ងផ្ទាៃ ាត់ពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញ ផ្នែដ្ឋលបាានគុណនាាតាាម្មអំប្រតាា 20% ផ្នែដ្ឋលតត្រូម្មូវិតាាម្មចាា�់បេ�ានឹងចំ�ាយពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញ ផ្នែដ្ឋល�ង្វាា ាញ
ក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍លទ្ធិិផលមាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

កាារគុណនាាពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញ គុឺស័ុិតបេប្រកាាម្មកាារត្រូតួតពីិនិតយ និងវាាយតម្លៃម្មៃពីីអាាជាា ាធរពីនិដ្ឋាារ ។ 

១៩. មើដី្ឋម៉ុទិ��

ចំនួនភាាគុហិែុនផ្នែដ្ឋលបាានអំនុម្មត័ស័រុ�មាានចំនួន 750,000 ភាាគុហិែុន (2019: ចំនួន 750,000 ភាាគុហិែុន) ផ្នែដ្ឋលមាានតម្លៃម្មៃបេស័មីនឹង 100 ដ្ឋុលាៃ ារ
អាាបេម្មរកិ្ខុ ក្ខុំ�ងម្មួយភាាគុហិែុន ។  ភាាគុហិែុនទាា�ងអំស់័ត្រូតូវិបាានបេបាា�ផាាយ និងបាាន�ង់ប្រគុ�់ចំនួន ។
ពីុំមាានកាារផ្ទាៃ ាស់័�ី�រភាាគុហិែុន និងភាាគុទុ្ធិនិក្ខុរ�ស់័ធនាាគាារ ក្ខុំ�ងអំំ��ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិបេន�បេទ្ធិ ។
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២០. ទិ��បប្រម៉ុ�ងតាាម៉ុបទិបីញ្ញញតិិ

២១. ចំណូ៍លពីីកាារប្របាាក់

២២. ចំ�ាយមើលីកាារប្របាាក់

ទុ្ធិន�ប្រម្មុងតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ គុឺជាាចំនួនខុុស័គំាារវាាងឱ្យនភាាពីម្លៃនកាារខាាត�ង់ម្លៃនតម្លៃម្មៃឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� អំនុបេលាាម្មតាាម្ម ស័.រ.ទ្ធិ.ហិ.អំ.ក្ខុ និងសំ័វិធិាានធន
បេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មតាាម្មធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ។
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២៣. ចំណូ៍លកនៃប្រម៉ុ �ិងមើជីីងសាារស�ទិធ

២៤. ចំ�ាយមើលីប��គលិក

២៥. ចំ�ាយមើលីរលំស់

76

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



២៦. ចំ�ាយប្របតិបតិិកាារមើផសងៗ

២៧. កាារស�ាា �ិងយថាាភាាពី

ក. ប្របតិបតិិកាារ

បេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�តិ�តិិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មមធម្មមតាា ធនាាគាារមាានកាារស័នាា និងបេកី្ខុតបេ�ីងនូវិយថ្នាាភាាពីម្មួយចំនួនតាាម្មឧបាាប្រស័យ័ ជាាផៃ�វិចាា�់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យនរ�ស់័ខុៃ�ន។  
ពីុំមាានកាារខាាត�ង់ជាាសាារវិនិផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិសាម ានទុ្ធិក្ខុជាាម្មុនពីីប្រ�តិ�តិិកាារទាា�ងបេនាា�បេទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលរមួ្មមាាន៖

នាាម្លៃថៃទ្ធិី 31 ផ្នែខុ ធំ� ឆំ្នាំា� 2020 ធនាាគាារបាានបេធើីសំ័វិធិាានធនស័ប្រមាា�់កាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃចំនួន 46,385 ដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ (2019: ចំនួន 
13,219 ដ្ឋុលាៃ ារអាាបេម្មរកិ្ខុ) ។
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ខ. ស�ាាមូ៉ុលធ�

ធនាាគាារបាានចុ�ក្ខុិចីស័នាាប្រ�តិ�តិិកាារក្ខុំ�ងកាារសាាងស័ង់ និងប្រទ្ធិពីយកំ្ខុពីុងសាាងស័ង់ ផ្នែដ្ឋលមាានចំនួនដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

�. យថាាភាាពីមើលីពី�ធ

ពីនិ ត្រូតូ វិបាានស័ុិត បេ�ា បេប្រកាាម្មកាា រ ត្រូតួតពីិនិតយ  និងតាាម្មដ្ឋាានអំបេងើត
បេដ្ឋាាយប្រកុ្ខុម្មអាាជាា ាធរ ផ្នែដ្ឋលផិល់សិ័ទ្ធិិិ បេដ្ឋាាយចាា�់ក្ខុំ�ងកាារដ្ឋាាក់្ខុពីិន័យ 
ដ្ឋាាក់្ខុទ្ធិណឌ ក្ខុម្មម និងគុិតកាារប្របាាក់្ខុ ។  កាារអំនុវិតិចាា�់ និង�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ
ពីនិបេលីប្រ�តិ�តិិកាារបេប្រចីនប្រ�បេភិទ្ធិអាាចប្រ�ឈម្មនឹង�ំណក្ខុប្រសាាយបេផសង
ៗ ។
�ញ្ហាា ាទាា�ងបេន� អាាច�បេងើីតឲ្យយមាានហាានិភិយ័ពីនិ បេ�ាកំ្ខុ�ង

ប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាាមាានលក្ខុុណៈធំជាាងបេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័ដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀត ។  
អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងបេជ្យឿជាាក់្ខុថ្នាា កាារបេធើីសំ័វិធិាានធនមាានលក្ខុុណៈប្រគុ�់ប្រគាាន់ 
បេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេ�ាបេលីកាារ�ក្ខុប្រសាាយម្លៃននីតិក្ខុម្មមពីនិ ។  ក៏្ខុ�ុុផ្នែនិ អាាជាា ាធរ
ជាា�់ពាាក់្ខុពីន័ិអាាចនឹងមាាន�ំណក្ខុប្រសាាយខុុស័គំាា បេហីិយផល�ុ�ពាាល់
អាាចមាានទំ្ធិហំិធំ ។

២៨. សមុ៉ុ�័ធញ៉ាាតិ

ក. អំតិសញ្ញាញ ាណ៍របស់សមុ៉ុ�័ធញ៉ាាតិ

ស័ប្រមាា �់ បេគាាល�ំណងម្លៃនរបាាយកាា រណ៍ហិិ រញ្ញញ វិតុ�ទាា� ង បេន�  ភាាគុី
ទាា�ងឡាាយត្រូតូវិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុជាាស័ម័្ម័និញ៉ាាតិរ�ស់័ធនាាគាារ ប្រ�សិ័នបេ�ី
ធនាាគាារមាានលទ្ធិិភាាពីបេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់ ឬបេដ្ឋាាយប្រ�បេយ៉ាាលបេដ្ឋីម្មបបី្រគុ�់ប្រគុង
បេលីភាាគុីបេនាា� ឬមាានឥទ្ធិិិពីលជាាសាារវិនី ក្ខុំ�ងកាារស័បេប្រម្មចចិតិផ្នែផំក្ខុ
ហិិរញ្ញញវិតុ�  និងប្រ�តិ�តិិកាារ ឬប្រចាំាស័ម្មក្ខុវិញិ ឬក៏្ខុធនាាគាារ និងភាាគុី
ទាា�ងបេនាា�ស័ុិតបេប្រកាាម្មកាារប្រគុ�់ប្រគុង ឬបេ�ាបេប្រកាាម្មឥទិ្ធិិពីលជាាសាារវិនី
រមួ្មគំាា ។  ស័ម្ម័ន័ិញ៉ាាតិអាាចជាារ�ូវិនិ័�ុគុាល ឬនីតិ�ុគុាលបេផសងៗ បេទ្ធិៀត ។
ធនាាគាារមាានទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងជាាម្មួយស័ម័្ម័និញ៉ាាតិ ជាាម្មួយប្រកុ្ខុម្មហិែុន�ុប្រត
ស័ម្ម័និ័ ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុសំ័ខាាន់ៗ ប្រកុ្ខុម្មហិែុនស័មាាគុតនិងអំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងសំ័ខាាន់
ៗ ។
អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងសំ័ខាាន់ៗ ត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់ថ្នាាជាា�ុគុាលផ្នែដ្ឋលមាានសិ័ទ្ធិិិ
អំំ�ាច និងកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិក្ខុំ�ងកាារបេធើីផ្នែផនកាារ កាារដ្ឋឹក្ខុនាា� និង
ប្រគុ�់ប្រគុងស័ក្ខុម្មមភាាពីរ�ស់័ធនាាគាារ បេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់ ឬបេដ្ឋាាយប្រ�បេយ៉ាាល ។  

អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងសំ័ខាាន់ៗ រមួ្មមាាន អំភិិបាាលធនាាគាារ និងស័មាាជ្យិក្ខុគុណៈ
ប្រគុ�់ប្រគុងជាាន់ខុ័ស់័រ�ស់័ធនាាគាារម្មួយចំនួន ។
អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងសំ័ខាាន់ៗ មាានទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងប្រ�តិ�តិិកាារធនាាគាារ ក្ខុំ�ង
លក្ខុុខុណឌ អាាជ្យីវិក្ខុម្មមធម្មមតាា និងមាានលក្ខុុខុណឌ ដ្ឋូចគំាា បេដ្ឋាាយរាា�់�ញ្ញី�ល
ទាា�ងអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ និងប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា� ស័ប្រមាា�់ប្រ�តិ�តិិកាារផ្នែដ្ឋលអាាច
បេប្រ�ៀ�បេធៀ�បាាន ជាាម្មួយ�ុគុាលបេផសងៗបេទ្ធិៀត ផ្នែដ្ឋលមាានឋាានៈប្រ�ហាាក់្ខុ
ប្រ�ផ្នែហិល ឬអាាចអំនុវិតិបាានជាាម្មួយនិបេយ៉ាាជ្យិតបេផសងបេទ្ធិៀត ។ ប្រ�តិ�តិិ
កាា រទាា�ងបេន�ម្មិនមាានហាានិភិ័យបេប្រចីនជាាងហាានិភិ័យធម្មមតាា ម្លៃនកាា រ
ទូ្ធិទាាត់ ឬ�ង្វាា ាញនូវិលក្ខុុណៈមិ្មនអំំបេ�ាយផលបេផសងបេទ្ធិៀតបេ�ីយ ។
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



២៩. កាារប្រ�ប់ប្រ�ងហាា�ិភិយ័ហិិរញ្ញញវិតុ�

ក. កាារប៊ែណ៍នាា� �ិង មើសចកិីសមើងុប

ធនាាគាារប្រ�ឈម្មម្មុខុនឹងហាានិភិយ័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

- ហាានិភិយ័ឥណទាាន
- ហាានិភិយ័ទី្ធិផាារ
- ហាានិភិយ័សាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័ល និង
- ហាានិភិយ័ប្រ�តិ�តិិកាារ

កំ្ខុណត់ស័មាា ាល់បេន� �ង្វាា ាញពីីពី័ត៌មាានស័ិីពីីហាានិភិ័យនីម្មួយៗខាាងបេលីរ�ស់័ធនាាគាារផ្នែដ្ឋលមាានបេគាាលបេ�ាបេគាាលកាារណ៍ផ្នែណនាា�និងវិធិាានកាាររ�ស់័
ធនាាគាារ បេដ្ឋីម្មបបុីាាន់សាម ាននិងចាំាត់ផ្នែចងនូវិហាានិភិយ័ផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីងប្រពីម្មទាា�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងនូវិធនធាានរ�ស់័ធនាាគាារ។

ក្ខុំ�ងបេគាាល�ំណងផ្នែថរក្ខុាាបេស័ុរភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�  និងកាារកាាត់�នុយ�នៃ�ក្ខុរ�ស់័អំំក្ខុខុីី  ផ្នែដ្ឋលកំ្ខុពីុងផ្នែតបាាត់�ង់ប្របាាក់្ខុចំណូលម្មូលដ្ឋាា ាន បេហីិយកំ្ខុពីុង
ប្រ�ឈម្មមុ្មខុនឹងផលលំបាាក្ខុកំ្ខុ�ងកាារទូ្ធិទាាត់ស័ង�ំណុល កំ្ខុ�ងអំំ��ងបេពីលម្លៃនកាាររកី្ខុរាាលដ្ឋាាលម្លៃនជំ្យងឺ COVID-19 ធនាាគាារបេធើីកាារប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយលក្ខុុណៈ
ស័ប្រម្ម�ស័ត្រូម្មួល ជាាម្មួយអំំក្ខុខីីុផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលរងផល�ុ�ពាាល់ និងអំនុញ្ហាញ ាតឲ្យយមាានកាារបេរៀ�ចំបេ�ីងវិញិម្លៃនប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីី ។  កាារបេរៀ�ចំបេ�ីងវិញិម្លៃនប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីត្រូតូវិ
បាានបេស័ំីបេ�ីងបេដ្ឋាាយប្រកុ្ខុម្មទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនង និងត្រូតូវិបាានអំនុម្មត័បេដ្ឋាាយនាាយក្ខុដ្ឋាា ានហាានិភិយ័រ�ស់័ធនាាគាារ ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបេធើី      កាារត្រូតួតពីិនិតយបេលីប្រក្ខុុម្មអំតិថិជ្យន 
ផ្នែដ្ឋលរងផល�ុ�ពាាល់ឲ្យយបាានបេទ្ធិៀងទាាត់ បេដ្ឋីម្មបវីាាស់័ផ្នែវិងពីីផល�ុ�ពាាល់បេលី     សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័អំតិថិជ្យន ក្ខុំ�ងបេពីលមាានជំ្យងឺរាាតតាាតបេន� ។

�. សម៉ុត�លយជាាម៉ុួយសមុ៉ុ�័ធញ៉ាាតិ
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ម៉ុ�ខងាារប្រ�ប់ប្រ�ងហាា�ិភិយ័ �ិងរចនាាសមុ៉ុ�័ធ អំភិិបាាលកិចច

ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលរ�ស់័ធនាាគាារ មាានកាារទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិទូ្ធិបេ�ាក្ខុំ�ង
កាារ�បេងើីត និងត្រូតួតពីិនិតយប្រ�ពីនិ័ប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័រ�ស់័ធនាាគាារ ។  
ប្រកុ្ខុ ម្ម ប្រ�ឹ ក្ខុាា ភិិបាាលបាាន� បេងើី តគុណៈក្ខុមាម ា ធិកាា រហាានិ ភិ័យ រ�ស់័
ប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលរ�ស់័ធនាាគាារ (BRC) ផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិក្ខុំ�ងកាារ
អំនុម្ម័ត និងត្រូតួតពិីនិតយបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យរ�ស់័
ធនាាគាារ និងដ្ឋាាក់្ខុជ្យូនអំនុម្មត័បេដ្ឋាាយប្រកុ្ខុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល ។
បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យរ�ស់័ធនាាគាារ ត្រូតូវិបាាន�បេងើីត
បេ�ីងបេដ្ឋីម្មប�ីង្វាា ាញ និងវិភិាាគុហាានិភិ័យ ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារបាានប្រ�ឈម្ម 
បេដ្ឋីម្មបកំី្ខុណត់ និងប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័ឲ្យយបាានស័ម្មប្រស័� និងតាាម្មដ្ឋាាន
ហាានិភិយ័ និងកាារប្រ�កាាន់ខាជ ា�់នូវិផ្នែដ្ឋនកំ្ខុណត់ ។  បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយ 
និងប្រ�ពី័និប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យ ត្រូតូវិបាានពីិនិតយបេ�ីងវិញិជាាប្រ�ចាំា�បេដី្ឋម្មប ី
�ៃ���ញី្ហាា� ងពីីកាា រផ្ទាៃ ា ស់័�ិ� រលក្ខុុខុណឌ ទ្ធិីផាា រ  និងស័ក្ខុម្មមភាាពីរ�ស់័
ធ នាា គាា រ ។ ធ នាា គាា រ តាា ម្ម រ យៈ ស័ិ ង់ ដ្ឋាា រ ម្លៃន កាា រ � ណិ� � � �ិា ល 
កាារប្រគុ�់ប្រគុង និងនីតិវិធិីប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់័ខុៃ�ន គុឺកំ្ខុ�ងបេគាាល�ំណងអំភិិវិឌ្ឍឍ
�រយិ៉ាាកាាស័ត្រូតួតពិីនិតយផ្នែដ្ឋលមាានវិនិ័យ និងសុាា�នាានូវិ�រយិ៉ាាកាាស័
ផ្នែដ្ឋល�ុគុាលិក្ខុទាា�ងអំស់័យល់ពីីតួនាាទ្ធិី និងកាាតពីើក្ខុិចីរ�ស់័ពីួក្ខុបេគុ ។
គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័រ�ស់័ធនាាគាារ ត្រូតួតពីិនិតយពីីរបេ�ៀ�
ប្រគុ�់ប្រគុង បេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មតាាម្មបេគាាលកាារណ៍ និងនីតិវិធិី ប្រគុ�់ប្រគុង
ហាានិភិ័យរ�ស់័ធនាាគាារ និងពីិនិតយបេ�ីងវិញិនូ វិភាាពីប្រគុ�់ប្រគាាន់ម្លៃន
ប្រក្ខុ�ខុណ័ឌ ប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័ទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងហាានិភិយ័ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារបាាន
ប្រ�ឈម្មម្មុខុ។  គុណៈក្ខុមាម ាកាារស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័ធនាាគាារ បេដី្ឋរតួនាាទ្ធិីកំ្ខុ�ង
កាារជ្យួយត្រូតួតពីិនិតយស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃកំ្ខុ�ងរ�ស់័ខុៃ�ន ។  ស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុំ�ង
អំនុ វិតិទាា� ងកាា រ ត្រូតួតពីិ និតយ�ទ្ធិ�បញ្ញញតិី  និងលក្ខុុណៈពីិ បេស័ស័ម្លៃន
កាា រ ប្រគុ �់ ប្រគុងហាានិ ភិ័យ  និ ងនី តិ វិ ិធី ផ្នែដ្ឋលជាាលទិ្ធិផលត្រូតូ វិបាាន
រាាយកាារណ៍បេ�ាគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារស័វិនក្ខុម្មមរ�ស់័ធនាាគាារ ។
�ផ្នែនុម្មបេលីគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារកំ្ខុរតិប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល ធនាាគាារក៏្ខុបាាន
�បេងើីតនូវិគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារកំ្ខុរតិប្រគុ�់ប្រគុងចំនួន 6 បេផសងបេទ្ធិៀតរមួ្មមាាន
 i) គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រ�តិ�តិ ិ
ii) គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័
iii) គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រទ្ធិប្រទ្ធិង់កាារទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង    
     �ំណុល
iv) គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារឥណទាាន
v) គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារឌ្ឍីជ្យីថល និង�បេចីក្ខុវិទិ្ធិាា និង
vi) គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារ ធនធាានម្មនុស័ស និងវិនិយ័ ។

ខ. ហាា�ិភិយ័ឥណ៍ទាា�

ហាានិភិយ័ឥណទាាន គុឺជាាហាានិភិយ័ម្លៃនកាារខាាត�ង់ផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័
ធនាាគាារ ប្រ�សិ័នបេ�ីអំតិថិជ្យន ឬភាាគុីមុាាងបេទ្ធិៀត ម្មិនមាានលទ្ធិិភាាពី
�ំបេពីញកាាតពីើកិ្ខុចីបេ�ាតាាម្មក្ខុិចីស័នាា បេហីិយហាានិភិយ័ជាាចម្មបងបេន� គុឺ
បេក្ខុីតបេចញតាាម្មរយៈកាា រផិ ល់ឥណទាាន និង�ុ បេរ ប្រ�ទាានផិល់ដ្ឋល់

អំតិថិជ្យន ធនាាគាារនាានាា និងកាារវិនិិបេយ៉ាាគុបេលី�ំណុលផ្នែដ្ឋលមាានវិតុ�
�ញី្ហាា� រ�ស់័ធនាាគាា រ  ។  ស័ប្រមាា�់បេគាាល�ំណងរាាយកាារណ៍អំំពីី
កាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័ ធនាាគាារ បេធើីកាារពីិចាំារ�ា និងដ្ឋាាក់្ខុរមួ្ម�ញ្ញី�ល
នូវិធាាតុទាា�ងអំស់័ម្លៃនហាានិភិយ័ឥណទាានផ្នែដ្ឋលប្រ�ឈម្ម - ឧទាាហិរណ៍ 
ហាានិភិយ័តាាម្មកាាតពីើក្ខុិចីរ�ស់័�ុគុាលមំាាក់្ខុៗ តាាម្មតំ�ន់ និងហាានិភិយ័
តាាម្មវិសិ័យ័បេស័ដ្ឋាក្ខុិចី ។

ហាានិភិ័យឥណទាាន គុឺជាាកាារបាាត់�ង់ស័កិាានុពីលម្លៃនប្របាាក់្ខុចំណូល 
និងកាារខាាត�ង់ចម្មបងផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីង           ភាាគុបេប្រចីនពីីប្របាាក់្ខុក្ខុម្មី ី
និង�ុ បេរ ប្រ�ទាាន និងកិ្ខុចីស័នាា ប្របាា ក់្ខុក្ខុម្មីី ផ្នែដ្ឋលជាាលទ្ធិិផលម្លៃនកាា រ
ខុក្ខុខាានស័ងរ�ស់័អំំក្ខុខីីុ ឬភាាគុីមុាាងបេទ្ធិៀត តាាម្មរយៈស័ក្ខុម្មមភាាពីផិល់
ប្របាាក់្ខុក្ខុមីី្ម ។

(i). កាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័ឥណទាាន

ប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាលបាាន�បេងើីតគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារកាារឥណទាាន ស័ប្រមាា�់
ត្រូតួតពីិនិតយហាានិភិ័យឥណទាាន ។នាាយក្ខុដ្ឋាា ានឥណទាានបេដ្ឋាាយផ្នែ�ក្ខុ 
ត្រូតូវិរាាយកាារណ៍ជ្យូនគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារឥណទាាន ផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិ
ក្ខុំ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័ឥណទាានរមួ្មមាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម ។

 • កាា រ បេរៀ�ចំ បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយឥណទាាន ក្ខុំ� ងកាា រពីិ បេប្រគាា�
បេយ៉ាា�ល់ជាាម្មួយនាាយក្ខុដ្ឋាា ានអាាជ្យីវិក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលរមួ្មមាានតត្រូមូ្មវិកាារ
ប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�  កាារវាាយតម្លៃម្មៃឥណទាាន កាារដ្ឋាាក់្ខុចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុ
ហាានិភិ័យ និងកាារបេធើីរបាាយកាារណ៍កាារបេរៀ�ចំឯក្ខុសាារ និង
នីតិវិធិីម្លៃនចាា�់ និងអំនុបេលាាម្មតាាម្មតត្រូមូ្មវិកាារ�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ និង
ចាា�់ ។

 • កាារ�បេងើីតរចនាាស័ម្ម័និ័សិ័ទិ្ធិិអំំ�ាច ស័ប្រមាា�់កាារអំនុម្មត័ និង
�នីឥណទាាន ។  ផ្នែដ្ឋនកំ្ខុណត់ម្លៃនសិ័ទ្ធិិិ អំំ�ាច ត្រូតូវិបាាន
ចាំាត់ផ្នែចងស័ប្រមាា�់ម្មន្រ្តីនិីឥណទាានម្លៃននាាយក្ខុដ្ឋាា ានអាាជ្យីវិក្ខុម្មម ។ 
ឥណទាានផ្នែដ្ឋលមាានទំ្ធិហំិធំ តត្រូមូ្មវិឲ្យយមាានកាារអំនុម្ម័តពីីផ្នែផំក្ខុ
ឥណទាានធនាាគាារ ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុឥណទាាន គុណៈក្ខុមាម ាធិកាារ
ឥណទាាន ឬប្រក្ខុុម្មប្រ�ឹក្ខុាាភិិបាាល ប្រ�សិ័នបេ�ីស័ម្មប្រស័� ។

 • កាា រ ត្រូតួ ត ពីិ និ តយ  និ ង វាា យ ត ម្លៃម្មៃ ហាា និ ភិ័យ ឥ ណ ទាា ន ៖ 
អំំក្ខុ ប្រគុ �់ ប្រគុងឥណទាាន រ�ស់័ធនាាគាា រ  វាាយត ម្លៃម្មៃ រាា ល់
ហាានិភិយ័ឥណទាានផ្នែដ្ឋលហួិស័ក្ខុប្រមិ្មតកំ្ខុណត់ ម្មុនបេពីលផ្នែដ្ឋល
ឥណទាាននាានាា ត្រូតូ វិបាានផិល់ជ្យូនអំតិថិជ្យនបេដ្ឋាាយអំងាភាាពី
អាាជ្យីវិក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពីន័ិ ។  កាារ�និ និងកាារពីិនិតយបេ�ីងវិញិម្លៃន
ឥណទាាន គុឺស័ុិតបេ�ាបេប្រកាាម្មដំ្ឋបេណីរកាារត្រូតួតពិីនិតយដូ្ឋចគំាា ។

 • ក្ខុប្រមិ្មតបេលីកាារប្រ�ឈម្ម ផ្នែដ្ឋលបេកី្ខុតពីីគូុភាាគុី ភិូមិ្មសាាប្រស័ិ និង
ឧ ស័ាា ហិ ក្ខុ ម្មម  ( ស័ ប្រមាា �់ ឥ ណ ទាា ន  និ ង �ុ បេរ ប្រ� ទាា ន         
កាារធាានាាហិិរញ្ញញវិតុ�  និងកាារប្រ�ឈម្មប្រ�ហាាក់្ខុប្រ�ផ្នែហិល) និង
បេដ្ឋាាយអំំក្ខុបេចញ�ណ័ះ កាារចាំាត់ថំ្នាាក់្ខុឥណទាាន    ហាានិភិយ័
ទ្ធិីផាារង្វាាយប្រសួ័ល និងតំ�ន់ (ស័ប្រមាា�់ម្មូល�ប្រតវិនិិបេយ៉ាាគុ) ។

២៩. កាារប្រ�ប់ប្រ�ងហាា�ិភិយ័ហិិរញ្ញញវិតុ� (ត)
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 • កាា រអំភិិ វិឌ្ឍឍ  និង រក្ខុាា ដំ្ឋ បេណី រកាា រ រ�ស់័ធនាាគាា រស័ប្រមាា �់
វាាស់័ផ្នែវិង ECL៖ បេន�រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងដំ្ឋបេណីរកាារស័ប្រមាា�់៖ 
- កាារអំនុម្មត័ដំ្ឋ�ូង កាារ�ញ្ហាជ ាក់្ខុពីីភាាពីប្រតឹម្មត្រូតូវិ និងកាារ    
  បេធើីបេតស័ីទ្ធិិនំនយ័ថយបេប្រកាាយ (Back - testing) ម្លៃន                         
  គំុរផូ្នែដ្ឋលបាានបេប្រ�ី     
- កំ្ខុណត់ និងតាាម្មដ្ឋាានកាារបេក្ខុីនបេ�ីងហាានិភិយ័ឥណទាានជាា  
  សាារវិនី និង      
- កាារ�បេងើីតពីត័៌មាានម្លៃនកាារប្រ�បេម្មីលអំនាាគុត ។

 • កាារពិីនិតយបេ�ីងវិញិនូវិអំនុបេលាាម្មភាាពី រ�ស់័អំងាភាាពីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម 
បេ�ា នឹ ង ក្ខុ ប្រមិ្ម ត ហាា និ ភិ័យ ផ្នែដ្ឋ ល បាា ន ប្រពី ម្ម បេប្រពីៀ ង រ ួម្ម ទាា� ង
ស័ហិប្រគាាស័ផ្នែដ្ឋលបាានបេប្រជ្យីស័បេរសី័ ហាានិភិយ័តាាម្មប្រ�បេទ្ធិស័ និង
ប្រ�បេភិទ្ធិផលិតផល ។  របាាយកាារណ៍បេទ្ធិៀងទាាត់ស័ិីពីីគុុណភាាពី
ឥណទាាន ត្រូតូវិបាានផិល់ជ្យូនដ្ឋល់អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងឥណទាានរ�ស់័
ធនាាគាារ ផ្នែដ្ឋលអាាចតត្រូមូ្មវិឲ្យយមាានវិធិាានកាារផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិស័ម្មប្រស័�
ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិអំនុវិតិ ។

 • កាារផិល់ដំ្ឋ�ូនាម ាន កាារផ្នែណនាា�  និងជំ្យនាាញឯក្ខុបេទ្ធិស័ ដ្ឋល់
នាា យ ក្ខុ ដ្ឋាា ា ន អាា ជ្យី វិ ក្ខុ ម្មម បេដ្ឋី ម្មប ី បេលី ក្ខុ ក្ខុ ម្ម័ ស់័ កាា រ អំ នុ វិ តិ ឲ្យយ
មាានប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី�ំផុតកំ្ខុ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យឥណទាាន
បេ�ាក្ខុំ�ងធនាាគាារ ។     
       
នាា យ ក្ខុ ដ្ឋាា ា ន អាា ជ្យី វិ ក្ខុ ម្មម នី ម្មួ យ ៗ ត ត្រូមូ្ម វិ ឲ្យយ អំ នុ វិ តិ បេគាា ល 
នបេយ៉ាាបាាយ និងនីតិ វិ ធិីឥណទាានរ�ស់័ធនាាគាា រ  បេដ្ឋាាយ           
មាានកាារអំនុម្ម័តពីីអំំក្ខុមាានសិ័ទិិ្ធិសំ័បេរចបេលីកាារឲ្យយឥណទាាន
បេដ្ឋីម្មប ីបេផៃ រសិ័ទិ្ធិិ  ពីីគុណៈក្ខុមាម ា ធិកាា រឥណទាានធនាាគាា រ  ។ 
នាាយក្ខុដ្ឋាា ានអាាជ្យីវិក្ខុម្មមនីម្មួយៗមាាន ប្រ�ធាានផ្នែផំក្ខុហាានិភិ័យ
ឥ ណ ទាា ន ផ្នែដ្ឋ ល រាា យ កាា រ ណ៍ អំំ ពីី � ញ្ហាា ា ទាា ក់្ខុ ទ្ធិ ង នឹ ង           

ឥណទាានដ្ឋល់អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងម្មូលដ្ឋាា ាន និងគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារ
ឥ ណ ទាា ន ធ នាា គាា រ ។  នាា យ ក្ខុ ដ្ឋាា ា ន អាា ជ្យី វិ ក្ខុ ម្មម នី ម្មួ យ ៗ 
ទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិចំបេពាា�គុុណភាាពី និងដំ្ឋបេណីរកាារម្លៃនផល�័ប្រត
ឥណទាានរ�ស់័ខុៃ�ននិងត្រូតួតពីិ និតយនិងប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យ 
ឥណទាានទាា�ងអំស់័បេ�ាក្ខុំ�ងផល�ប័្រតរ�ស់័ខុៃ�នរមួ្មទាា�ងផ្នែ���ទ្ធិ
ផ្នែដ្ឋលមាានកាារអំនុម្មត័ពីីកាារយិ៉ាាលយ័ក្ខុ�ីាល។  
      
ស័វិនក្ខុម្មមម្លៃផៃក្ខុំ�ងម្លៃននាាយក្ខុដ្ឋាា ានអាាជ្យីវិក្ខុម្មម និងដំ្ឋបេណីរកាាររ�ស់័
អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងឥណទាានធនាាគាារ ត្រូតូវិបាានបេធើីបេដ្ឋាាយស័នក្ខុម្មម 
ម្លៃផៃក្ខុំ�ង ។

(ii). កាារប្របម៉ុូលផី�ំហាា�ិភិយ័     

      

តាារាាងខាាងបេប្រកាាម្ម�ង្វាា ាញពីីកាារប្រ�ឈម្មនឹងហាានិភិ័យអំតិ�រមិាារ�ស់័
ធនាាគាារ ចំបេពាា�ហាានិភិ័យឥណទាាន ម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋល
�ង្វាា ាញបេ�ាកំ្ខុ�ង និងបេប្រ�ារបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ� បេដ្ឋាាយម្មិន
គុិតពីីប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�  ឬកាារពីប្រងឹងឥណទាានដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀតបេទ្ធិ។  ស័ប្រមាា�់
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�  កាារប្រ�ឈម្មនឹង
ហាានិភិ័យឥណទាាន បេស័មីនឹងតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងរ�ស់័វាា ។ ចំបេពាា��ំណុល
យថ្នាាភាាពីកាារប្រ�ឈម្មនឹងហាានិភិ័យឥណទាាន អំតិ�រមាា គុឺជាាចំនួន
អំតិ�រមិាាផ្នែដ្ឋលធនាាគាារត្រូតូវិទូ្ធិទាាត់ ប្រ�សិ័នបេ�ីកាាតពីើកិ្ខុចីម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានបេស័ំីសំុ័។  ចំបេពាា�ក្ខុិចីស័នាាឥណទាាន កាារប្រ�ឈម្ម
បេ�ានឹងហាានិភិ័យឥណទាានអំតិ�រមាា គុឺជាាចំនួនទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ�ន្រ្តីងា�់ ម្លៃន
ឥណទាានផ្នែដ្ឋលមិ្មនទាាន់ដ្ឋក្ខុបេចញ បេដ្ឋាាយអំតិថិជ្យន ។
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កាារប្រ�ម្មូលផី�ំហាានិភិយ័វិភិាាគុតាាម្មនិវាាស័ដ្ឋាា ាន និងទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនង និងកាារប្រ�ឈម្មបេ�ានឹងហាានិភិយ័ឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានផីល់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យនធំៗ៖

(*) ហាានិភិ័យធំៗ ត្រូតូវិបាានផិល់និយម្មន័យបេ�ាក្ខុំ�ងបេគាាលកាារណ៍ផ្នែណនាា�រ�ស់័ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ថ្នាាជាាស័ម្មតុលយ ស័រុ�ម្លៃនឥណទាាន និង
�ុបេរប្រ�ទាានផ្នែដ្ឋលផិល់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យនមំាាក់្ខុបេលីស័ពីី 10% ម្លៃនមូ្មលនិធិផ្ទាៃ ាល់សុ័ទ្ធិិរ�ស់័ធនាាគាារ ។ ហាានិភិយ័បេន� សំ័បេ�ាបេលីចំនួនប្របាាក់្ខុខុ័ស់័�ំផុតរវាាង
ស័ម្មតុលយម្លៃនឥណទាាន ឬទាាយជ្យជទាានផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ និងឥណទាាន ឬទាាយជ្យជទាានផ្នែដ្ឋលបាានអំនុម្មត័ ។
(**) “កាារបេរៀ�ចំបេ�ីងវិញិម្លៃនប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីី” គុឺជាាប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីផ្នែដ្ឋលរយៈបេពីលម្លៃនកិ្ខុចីស័នាាបេដ្ឋីម្មត្រូតូវិបាានផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�បេដ្ឋីម្មបផីិល់ជាាស័ម្មបទាានដ្ឋល់អំំក្ខុខុីី បេដ្ឋាាយ
ផ្នែផិក្ខុបេលីបេហិតុផលជាាក់្ខុផ្នែស័ីងទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងផលលំបាាក្ខុផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�ជាា�បេ�ិា�អាាស័នំ ។

(iii). ប្រទិពីយបញ្ញាច ា�

ខុណៈបេពីលផ្នែដ្ឋលកាារប្រ�ឈម្មនឹងហាានិភិ័យអំតិ�រមិាារ�ស់័ធនាាគាារ 
គុឺជាាតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬក្ខុំ�ងក្ខុរណីឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេ�ា
បេប្រ�ាតាារាាងតុលយកាារ គុឺចំនួនទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលបាានធាានាា កាារស័នាា
ផីល់ឲ្យយ កាារទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុ ឬកាារយល់ប្រពីម្ម ហាានិភិ័យទាា�ងបេនាា� ទំ្ធិនង
អាាចទាា�ជាាង បេដ្ឋាាយសាារផ្នែតកាា រកាា ត់ក្ខុងប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�  កាា រធាានាា
ឥណទាាន និងស័ក្ខុម្មមភាាពីបេផសងបេទ្ធិៀតបេដ្ឋីម្មបកីាាត់�នុយហាានិភិយ័រ�ស់័
ធនាាគាារ ។
កាារពិីពីណ៌នាាអំំពីីប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�ស័ប្រមាា�់ប្រ�បេភិទ្ធិម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�នី
ម្មួយៗ ត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម ។
សាាច់ប្របាាក់ �ិងសាាច់ប្របាាក់សម៉ុមូ៉ុល ប្របាាក់បមើញ្ញញីមាា�កាាលកំណ៍ត់ 
�ិងប្រទិពីយសកម៉ុមមើផសងៗ
ជាាទូ្ធិបេ�ាម្មិនតត្រូម្មូវិឲ្យមាានប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមទាា�ងបេន�បេទ្ធិ ។

ឥណ៍ទាា� �ិងប�មើរប្របទាា�ផីល់ដ្ឋល់អំតិថិជី� �ិងកាារស�ាា
ឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានផីល់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យន �ំណុលយថ្នាាភាាពី និង
កាារស័នាា ជាាធម្មមតាាតត្រូម្មូវិឲ្យមាានដ្ឋាាក់្ខុជាា        ប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�ក្ខុំ�ងក្ខុប្រម្មិត
�ាម្មួយ ។  ជាាពីិបេស័ស័ ហាានិភិយ័បេលីឥណទាានបេគុហិដ្ឋាា ាន ជាាទូ្ធិបេ�ា
ត្រូតូវិបាានធាានាាបេពីញបេលញបេដ្ឋាាយបេគុហិដ្ឋាា ាន ។
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



តាារាាងខាាងបេប្រកាាម្មបេន�ស័បេងុ�អំំពីីកាារធាានាាបេលីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារ៖

(iv) ��ណ៍ភាាពីឥណ៍ទាា�នៃ�ឥណ៍ទាា� �ិងប�មើរប្របទាា�ផីល់ដ្ឋល់អំតិថិជី�ដ្ឋ�ល

បេដ្ឋាាយអំនុបេលាាម្មតាាម្មបេស័ចក្ខុិីផ្នែណនាា�រ�ស់័ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា បេលខុ 
ធ7.017.344 ចំ�ាត់ថំ្នាា ក់្ខុឥណទាាននី មួ្មយៗ បេយ៉ាាងបេ�ាតាាម្ម
គុុណភាាពីឥណទាាន មាានដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ឥណ៍ទាា�ធម៉ុមតាា៖

ឥណទាានផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ ត្រូតូវិបាានទូ្ធិទាាត់ស័ងទាាន់បេពីលបេវិលាា និងមិ្មន
ជាា�់ស័ងសយ័ស័ប្រមាា�់កាារទូ្ធិទាាត់ស័ងនាាបេពីលអំនាាគុត ។  កាារទូ្ធិទាាត់
ស័ង ត្រូតូវិបាានបេធើីបេ�ីងតាាម្មក្ខុិចីស័នាា បេហីិយអំតិថិជ្យនម្មិន�ង្វាា ាញពីី
ភាាពីទ្ធិន់បេខុាាយម្លៃនលទិ្ធិភាាពីកំ្ខុ�ងកាារទូ្ធិទាាត់ស័ង អាាជ្យីវិក្ខុម្មម លំហូិរ
ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ និងសុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�បេនាា�បេ�ីយ ។

ឥណ៍ទាា�ឃ្លាំៃ ា�មើម៉ុីល៖

ឥណទាានផ្នែដ្ឋលបេ�ាក្ខុំ�ងចំ�ាត់ថំ្នាា ក់្ខុបេន� ត្រូតូវិបាានកាារពាារនាាបេពីល
�ចី��បនំ បេហីិយប្រ�ផ្នែហិលជាាម្មិនអាាចហួិស័    កាាលកំ្ខុណត់បេទ្ធិ �ុុផ្នែនិវាា
�ង្វាា ាញពីីភាាពីទ្ធិន់បេខុាាយផ្នែដ្ឋលអាាចជ្យ�ឥទិ្ធិិពីលយុ៉ាាងធៃន់ធៃរដ្ឋល់កាារ
ទូ្ធិទាា ត់ស័ងរ�ស់័ក្ខុូន �ំណុលបេ�ាកាាល�រ បិេចិទ្ធិនាា បេពីលអំនាាគុត 
ប្រ�សិ័នបេ�ីម្មិនបាានផ្នែក្ខុតត្រូម្មូ វិឲ្យយបាានទាា ន់ បេពីលបេវិលាា និងយក្ខុចិតិ
ទុ្ធិក្ខុដ្ឋាាក់្ខុពីីប្រគុឹ�សុាាន ។
ភាាពីទ្ធិន់ បេខុាាយបេន�រាា �់�ញ្ញី�ល �ុុ ផ្នែនិ មិ្មន ត្រូតូ វិបាានកំ្ខុណត់ចំ បេពាា�
និនំាាកាារថយចុ�ម្លៃនប្រ�តិ�តិិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មមរ�ស់័    ម្លៃដ្ឋគុូភាាគុី ឬសុាាន
ភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ខុៃ�ន និងសុាានភាាពីបេស័ដ្ឋាកិ្ខុចី និងលកុ្ខុខុណឌ ទ្ធិីផាារ
ផ្នែដ្ឋលអាាច�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់ប្របាាក់្ខុចំបេណញ និងលទ្ធិិភាាពីទូ្ធិទាាត់ស័ងនាា
បេពីលអំនាាគុតរ�ស់័ខុៃ�ន ឬសុាានភាាពីកាាន់ផ្នែតយុ៉ាា�់យឺុនម្លៃនប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា� ។  

ចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុបេន�មាានបេហិតុផលផ្ទាៃ ាល់ខុៃ�នយុ៉ាាងចាាស់័លាាស់័ បេហីិយម្មិន
គុួរបេប្រ�ីជាាកាារស័ប្រម្ម�ស័ត្រូម្មួលរវាាងឥណទាានធម្មមតាា និងឥណទាាន
បេប្រកាាម្មស័ីង់ដ្ឋាារបេទ្ធិ ។ 

ឥណ៍ទាា�មើប្រកាាម៉ុសីង់ដ្ឋាារ៖

ឥណទាានផ្នែដ្ឋលបាានចាំាត់ថំ្នាាក់្ខុបេ�ាកំ្ខុ�ងចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុបេន� �ង្វាា ាញពីីភាាពី
ទ្ធិន់បេខុាាយជាាសាារវិនី  បេហីិយម្មិនត្រូតូ វិបាានកាារពាារប្រគុ�់ប្រគាាន់បេដ្ឋាាយ
អាាជ្យីវិក្ខុម្មម�ចី��បនំ ឬសុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�  និងលទ្ធិិភាាពីស័ងរ�ស់័
ក្ខុូន�ំណុលបេទ្ធិ ។  និយ៉ាាយឲ្យយចំបេ�ា ប្រ�ភិពីបេដ្ឋីម្មម្លៃនកាារស័ង�ំណុល គុឺ
ម្មិ ន ប្រគុ �់ ប្រគាា ន់ បេដ្ឋី ម្មប ី ទូ្ធិ ទាា ត់ �ំ ណុ ល បេនាា� បេទ្ធិ បេដ្ឋាា យ ម្មិ ន គុិ ត ពីី
ប្របាាក់្ខុចំណូលផ្នែដ្ឋលបាានម្មក្ខុពីីប្រ�ភិពី�នាៃ ា�់�នសំដូ្ឋចជាាកាារលក់្ខុប្រទ្ធិពីយ
�ញី្ហាា�ជាាបេដី្ឋម្ម ។
ក្ខុតិាាផ្នែដ្ឋលនាា�ឲ្យយមាានចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុឥណទាានបេប្រកាាម្មស័ី់ ដ្ឋាារមួ្មមាាន៖

-  កូ្ខុន�ំណុលគាម ានលទ្ធិិភាាពីបេដ្ឋីម្មប�ំីបេពីញតាាម្មលក្ខុុខុណឌ ម្លៃនកាារ      
   ទូ្ធិទាាត់ស័ងប្របាាក់្ខុតាាម្មកិ្ខុចីស័នាា
-  សុាានភាាពីបេស័ដ្ឋាក្ខុិចី និងទី្ធិផាារមិ្មនអំំបេ�ាយផល ផ្នែដ្ឋលអាាច  
   ជ្យ�ឥទ្ធិិិពីលយុ៉ាាងធៃន់ធៃរដ្ឋល់អាាជ្យីវិក្ខុម្មម និងប្របាាក់្ខុចំបេណញរ�ស់័
   ម្លៃដ្ឋគុូភាាគុីនាាបេពីលអំនាាគុត
-  សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�ទ្ធិន់បេខុាាយ និង/ឬ អំស័ម្មតុភាាពីរ�ស់័ម្លៃដ្ឋ
   គូុរភាាគុីបេដ្ឋីម្មប�ីបេងើីតលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុប្រគុ�់ប្រគាាន់បេដី្ឋម្មប�ំីបេពីញនូវិកាារ  
   ទូ្ធិទាាត់ស័ង
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ធនាាគាារនឹងវាាស់័ផ្នែវិង ECL បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីវិធិីសាាប្រស័ិទូ្ធិបេ�ា។  វិធិីសាាប្រស័ិទូ្ធិបេ�ារមួ្មមាាន កាារផ្នែញក្ខុអំតិថិជ្យនបេចញជាា 3 ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលបេផសងៗគំាា បេដ្ឋាាយបេយ៉ាាង
បេ�ាបេលីលក្ខុុណៈវិនិិចិយ័តាាម្មដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាល បេដ្ឋាាយបេធើីកាារវាាយតម្លៃម្មៃហាានិភិយ័ឥណទាាន ។  ECL រយៈបេពីល 12 ផ្នែខុ នឹងត្រូតូវិបាានគុណនាាស័ប្រមាា�់
ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 1 ខុណៈ ECL បេពីញអាាយុកាាលនឹងត្រូតូវិបាានគុណនាាស័ប្រមាា�់ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 2 និងដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 3។  នាាកាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍
នីម្មួយៗ ធនាាគាារនឹងវាាយតម្លៃម្មៃហាានិភិយ័ឥណទាានបេ�ាតាាម្មគុណនីនីម្មួយៗ បេ�ីបេប្រ�ៀ�បេធៀ�នឹងក្ខុប្រម្មិតហាានិភិយ័បេ�ាបេពីលផីល់ឲ្យយ ។

ឥណ៍ទាា�រយៈមើពីលប៊ែវិង (មើលីសពីីមួ៉ុយឆុ្នាំា�)

- ភាាពីលំបាាក្ខុផ្នែដ្ឋលបាានជ្យួ�ប្រ�ទ្ធិ�បេដ្ឋាាយម្លៃដ្ឋគូុភាាគុី ក្ខុំ�ងកាារទូ្ធិទាាត់ស័ង    
   ឥណទាានបេផសងៗ ផ្នែដ្ឋលផិល់បេដ្ឋាាយប្រគុឹ�សុាាន ឬបេដ្ឋាាយសុាា�ន័
   បេផសងៗបេទ្ធិៀត បេ�ាបេពីលមាានពីត័៌មាានអាាចបេប្រ�ីប្របាាស់័បាាន និង
-  កាារ�ំពាានបេលីក្ខុិចីប្រពីម្មបេប្រពីៀងហិិរញ្ញញវិតុ�បេដ្ឋាាយម្លៃដ្ឋគូុរភាាគុី ។

ឥណ៍ទាា�ជាាប់សងសយ័៖     

ឥណទាានផ្នែដ្ឋលបាានចាំា ត់ថំ្នាា ក់្ខុ បេ�ា កំ្ខុ� ង ប្រ�បេភិទ្ធិបេន� �ង្វាា ាញពីីភាាពី
ទ្ធិន់បេខុាាយធៃន់ធៃរជាាងចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុឥណទាានបេប្រកាាម្មស័ីង់ដ្ឋាារ ផ្នែដ្ឋល
កាារប្រ�មូ្មលបាានម្មក្ខុវិញិប្រគុ�់ចំនួន ផ្នែផិក្ខុបេលីមូ្មលដ្ឋាា ានម្លៃនដំ្ឋបេណីរបេហិតុ
ផ្នែដ្ឋលមាានប្រសាា�់ លក្ខុុខុណឌ  ឬតម្លៃម្មៃម្លៃនប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�មាានកាារស័ងសយ័ខុ័ស់័ 
ឬម្មិនអាាចប្រ�មូ្មលបាានវិញិ ។  កាាររពំីឹងទុ្ធិក្ខុថ្នាានឹងបាាត់�ង់គុឺខុ័ស់័ 

បេទាា��ីជាាចំនួនពិីតប្របាាក្ខុដ្ឋបេ�ាម្មិនទាាន់បាានកំ្ខុណត់ស័ប្រមាា�់បេពីលបេន�
ក៏្ខុបេដ្ឋាាយ ។

ឥណ៍ទាា�ខាាតបង់៖

ឥណទាានផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានចាំាត់ថំ្នាាក់្ខុថ្នាាជាាកាារបាាត់�ង់ គុឺបេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋល
វាាម្មិនអាាចប្រ�ម្មូលបាានម្មក្ខុវិញិ បេហីិយកាារទូ្ធិទាាត់ស័ងវិញិអាាចមាានចំនួន
តិចតួច ឬប្រ�ម្មូលម្មិនបាានបេសាា� ។

កាារទិទួិលសាគ ាល់ ECL

ធនាាគាារអំនុវិតិវិធិីសាាប្រស័ិ 3 ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាល បេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រគុុណភាាពីឥណទាានចាំា�់តាា�ងពីីមាានកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង៖
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ធនាាគាារនឹងបេប្រ�ីប្របាាស់័ចំនួនម្លៃថៃហួិស័កាាលកំ្ខុណត់ស័ង និងចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុរ�ស់័ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ស័ប្រមាា�់លក្ខុុណៈវិនិិចិ ័យក្ខុំ�ងកាារផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុ
ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាល ។  ដ្ឋូចគំាាបេន�ផងផ្នែដ្ឋរ ធនាាគាារនឹង�បេងើីតកាារដ្ឋាាក់្ខុពីិនៃ�ឥណទាាន ឬធាាតុផ្នែដ្ឋលអាាចបុាាន់សាម ានបាាននាាបេពីលអំនាាគុត បេ�ាបេពីលមាាន
ពីត័៌មាានកាាន់ផ្នែតង្វាាយប្រសួ័លរក្ខុ ។  បេ�ាបេពីលអំនុវិតិប្រ�ពីន័ិដ្ឋាាក់្ខុពីិនៃ�ឥណទាាន ក្ខុប្រមិ្មតហាានិភិយ័ធាៃ ាក់្ខុចុ�បេទ្ធិើរដ្ឋង ឬបេប្រចីនជាាងបេន� បេ�ីបេប្រ�ៀ�បេធៀ�បេ�ានឹង
ក្ខុប្រម្មិតហាានិភិយ័បេ�ាបេពីលផីល់ឲ្យយ គុណនីត្រូតូវិចាំាត់ចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុបេ�ាដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 2 ។
ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលមាានរយៈបេពីលខុៃី វិធិីសាាប្រស័ិសាាម្មញ្ញញនឹងត្រូតូវិបាានអំនុម្ម័តបេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលវាាម្មិនតត្រូមូ្មវិឲ្យយមាានលក្ខុុណៈវិនិិចិ ័យជាាជំ្យ
ហាានៗ ។  បេ�ាក្ខុំ�ងក្ខុរណីបេន� វាានឹងត្រូតូវិបាានផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុជាាឥណទាានដំ្ឋបេណីរកាារ (ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 1) ឬឥណទាានម្មិនដំ្ឋបេណីរកាារ ។

ឥណ៍ទាា�រយៈមើពីលខៃី (មួ៉ុយឆុ្នាំា� ឬ តិចជាាង)

តាារាាងខាាងបេប្រកាាម្មស័បេងុ�ពីីគុុណភាាពីឥណទាានម្លៃនហិិរញ្ញញ�បទាានដ្ឋុលរ�ស់័ធនាាគាារ បេដ្ឋាាយបេយ៉ាាងតាាម្មចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុខាាងបេលី ។
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V. �ណ៍�ីមើកីតមើ�ីងពីី ECL

សំវិធិាា�ធ�ខាាតបង់

តាារាាងខាាងបេប្រកាាម្ម�ង្វាា ាញពីីកាារបេផៃ�ងផ្ទាៃ ាត់ បេលីសំ័វិធិាានធនខាាត�ង់តាាម្មកាារចាំាត់ថំ្នាាក់្ខុឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�នាាបេដ្ឋីម្ម និងនាាចុងកាារយិ�របិេចិទ្ធិ ។

ធនាាគាារកាា រដ្ឋាា ក់្ខុ�ញ្ញី�លពី័ត៌មាានបេលីកាារ ប្រ�បេមី្មលអំនាាគុត បេដ្ឋាាយ
វាាយតម្លៃម្មៃទាា�ងពីីរថ្នាាបេតី ហាានិភិយ័ឥណទាានរ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
បាានបេកី្ខុនបេ�ីងជាាសាា រ វិនីចាំា �់តាា�ងពីីកាា រទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ ដំ្ឋ�ូង និង
កាារវាាស់័ផ្នែវិង ECL ឬបេទ្ធិ ។
ពី័ត៌មាានខាាងបេប្រ�ាផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានពីិចាំារ�ារមួ្មមាានទ្ធិិនំន័យបេស័ដ្ឋាក្ខុិច ី
និងកាារពីាាក្ខុរណ៍ផ្នែដ្ឋលបាានបេបាា�ពីុម័្មផាាយបេដ្ឋាាយសុាា�័នរដ្ឋាា ាភិិបាាល 
និងអាាជាា ាធររ�ូិយវិតុ�បេ�ាក្ខុំ�ង��ិាប្រ�បេទ្ធិស័ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារបេធើីប្រ�តិ�តិិ
កាារ ផ្នែដ្ឋលមាានអំងាកាារអំនីរជាាតិធំៗ ដ្ឋូចជាាម្មូលនិធិរ�ូិយវិតុ�អំនីរជាាត ិ
និងវិសិ័យ័ឯក្ខុជ្យន និងកាារសិ័ក្ខុាារ�ស់័អំំក្ខុពីាាក្ខុរណ៍ ។

ធនាាគាារបាានកំ្ខុណត់ និងចងប្រក្ខុងឯក្ខុសាារគុនៃឹ�ម្លៃនហាានិភិយ័ឥណទាាន 
និ ងឥណទាានខាាត� ង់ស័ប្រមាា �់ផល�ប្រត  ឧ�ក្ខុ រណ៍ហិិ រញ្ញញ វិតុ� 
ប្រស័�តាាម្មប្រ�បេទ្ធិស័នីម្មួយៗ បេហីិយបេប្រ�ីកាារវិភិាាគុទ្ធិិនំន័យផ្នែដ្ឋលមាាន
ពីីម្មុន បាានបុាា ន់សាម ានទំ្ធិនាាក់្ខុទំ្ធិនងរវាាងអំបេថរមុាា ត្រូក្ខុូ បេស័ដ្ឋាក្ខុិចី  និង
ហាានិភិយ័ឥណទាាន និងឥណទាានខាាត�ង់ ។

កាារដ្ឋាាក់បញ្ញច�លពីត័៌មាា�មើលីកាារប្របមើម៉ុីលអំនាា�ត
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



(vi). វិ �រ�សកូរ ុ�ូា (“COVID-19”) �ិងផលបុ��ាល់មើលីកាារខាាតបង់ឥណ៍ទាា�រពំីឹងទិ�ក

កាារផៃ��បេ�ីងម្លៃនវិរីុស័ក្ខុូរ ុ�ូា (Covid-19) បាានរកី្ខុរាាលដ្ឋាាលពាាស័បេពីញស័ក្ខុលបេលាាក្ខុ រមួ្មទាា�ងប្រ�បេទ្ធិស័ក្ខុម្ម័�ជាានិងប្រ�បេទ្ធិស័ដ៍្ឋម្លៃទ្ធិផងផ្នែដ្ឋរ ផ្នែដ្ឋល�ងើឲ្យយ
មាានកាាររាា�ងស័ៃ�ដ្ឋល់ស័ក្ខុម្មមភាាពីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម និងបេស័ដ្ឋាក្ខុិចី ។ កាារខាាត�ង់ឥណទាានរពំីឹងទុ្ធិក្ខុ ត្រូតូវិបាានបុាាន់សាម ានបេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីសុាានភាាពីបេស័ដ្ឋាក្ខុិចីផ្នែដ្ឋល
បាានពីាាក្ខុរណ៍ នាាម្លៃថៃទ្ធិី31 ផ្នែខុធំ� ឆំ្នាំា�2020។  ធនាាគាារបាានបេធើីកាារស័នមតពីីផល�ុ�ពាាល់បេ�ាបេលីកំ្ខុបេណីនផលិតផលកំ្ខុ�ងប្រសុ័ក្ខុស័រុ� (ផ.ស័.ស័) និង
សូ័ចនាាក្ខុរសំ័ខាាន់បេផសងៗ នឹងត្រូតូវិពីិចាំារ�ា ក្ខុំ�ងកាារកំ្ខុណត់ភាាពីធៃន់ធៃរ និងភាាពីផ្នែដ្ឋលអាាចបេ�ារចួម្លៃនកាារធាៃ ាក់្ខុចុ�ម្លៃនសុាានភាាពីបេស័ដ្ឋាក្ខុិចី ផ្នែដ្ឋលនឹងត្រូតូវិ
បាានបេប្រ�ី ប្របាាស់័ក្ខុំ�ងកាារបុាា ន់ប្រ�មាាណកាារបេលីកាារខាាត�ង់ឥណទាានរ ំពីឹងទុ្ធិក្ខុ បេដ្ឋាាយក្ខុំ�ងបេនាា�កាារគុណនាាបេលីកាារខាាត�ង់ឥណទាានរ ំពីឹងទុ្ធិក្ខុបេ�ា
សុាានភាាពី�ចី��បនំ អាាចមាានភាាពីម្មិនប្របាាក្ខុដ្ឋប្រ�ជាាជាាសាារវិនិ។  ផ្នែផិក្ខុតាាម្មកាារវាាយតម្លៃម្មៃបេដ្ឋាាយអំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់័ធនាាគាារគុិតប្រតឹម្មកាារយិ�របិេចិទ្ធិ
របាាយកាារណ៍បេន� គុឺម្មិនមាានផល�ុ�ពាាល់ជាាសាារវិនីបេ�ាបេលីកាារខាាត�ង់ឥណទាានរពំីឹងទុ្ធិក្ខុរ�ស់័ធនាាគាារបេទ្ធិ �នាៃ ា�់ពីីមាានកាារត្រូតួតពិីនិតយចំបេពាា�ប្រកុ្ខុម្ម
ម្លៃនប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីរយៈបេពីលខុៃី និងឥរយិ៉ាា�ទ្ធិម្លៃនកាារទូ្ធិទាាត់ស័ងរ�ស់័អំតិថិជ្យន ។
ធនាាគាារក៏្ខុបាានបេធើីកាារកំ្ខុណត់អំតិស័ញ្ហាញ ាណ និងកាារត្រូតួតពិីនិតយជាាប្រ�ចាំា�ចំបេពាា�អំតិថិជ្យនផ្នែដ្ឋលធាៃ ា�់មាានកាារបេក្ខុីនបេ�ីងនូវិហាានិភិ័យឥណទាាន និង
ឥណទាានមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ជាាពីិបេស័ស័អំតិថិជ្យនទាា�ងបេនាា�បាានទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុកាារពីនាារបេពីលស័ង និងជំ្យនួយបេផសងបេទ្ធិៀតផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាាន�បេងើីតបេ�ីង
បេដី្ឋម្មបបីេដ្ឋាា�ប្រសាាយ�ញ្ហាា ាសាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័លរយៈបេពីលខុៃី ឬកាារពីនាារបេពីលផ្នែដ្ឋលបាានកំ្ខុណត់បេ�ាក្ខុំ�ងពីត័៌មាានឥណទាាន ស័ប្រមាា�់អំតិថិជ្យនទាា�ងបេនាា�
ផងផ្នែដ្ឋរ ។

�. ហាា�ិភិយ័ទិីផាារ

ហាានិភិយ័ទី្ធិផាារគុឺជាាហាានិភិយ័ផ្នែដ្ឋលមាានកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រតម្លៃម្មៃទ្ធិីផាារ - ឧទាាហិរណ៍ អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ អំប្រតាា�ិ�ររ�ូិយ�ណ័ះ�របេទ្ធិស័ និងតម្លៃម្មៃម្មូលធន - នឹង
មាានផល�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់ប្របាាក់្ខុចំណូលរ�ស់័ធនាាគាារ ឬតម្លៃម្មៃម្លៃនកាារកាាន់កាា�់ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�។  បេគាាល�ំណងម្លៃនកាារប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិ័យទី្ធិផាារ គុឺ
បេដ្ឋីម្មបបី្រគុ�់ប្រគុង និងត្រូតួតពីិនិតយហាានិភិយ័ទី្ធិផាារតាាម្មបុាារុាាផ្នែមុ្មប្រតផ្នែដ្ឋលអាាចទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុបាាន ខុណៈបេពីលផ្នែដ្ឋលមាានកាារ�បេងើីននូវិប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីក្ខុំ�ងកាារទ្ធិទួ្ធិល
បាានចំណូលម្មក្ខុវិញិ ។

(i) ហាា�ិភិយ័អំប្រតាាកាារប្របាាក់

ហាានិភិ័យអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ គុឺសំ័បេ�ាបេលីកាារខាាត�ង់នូវិចំណូលកាារប្របាាក់្ខុសុ័ទ្ធិិ បេដ្ឋាាយសាារផ្នែតកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលម្លៃនក្ខុប្រម្មិតអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ និងកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ� រ
បេ�ាក្ខុំ�ងស័មាាស័ភាាពីម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុល ។  ហាានិភិយ័អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ ត្រូតូវិបាានចាំាត់ផ្នែចងតាាម្មរយៈកាារត្រូតួតពិីនិតយយុ៉ាាងហិមតចត់ បេលីចំណូល
ម្លៃនកាារ��ិាក់្ខុទុ្ធិន តម្លៃម្មៃទ្ធិីផាារ និងតម្លៃម្មៃបេដ្ឋីម្មម្លៃនមូ្មលនិធិ។  ស័កិាានុពីលម្លៃនកាារធាៃ ាក់្ខុចុ�ចំណូលកាារប្របាាក់្ខុសុ័ទិ្ធិ ��ិាលម្មក្ខុពីីកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលអំប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលខុុស័ប្រ�ប្រក្ខុតី ផ្នែដ្ឋលបាានត្រូតួតពីិនិតយ បេដ្ឋាាយបេធៀ�បេ�ានឹងក្ខុប្រម្មិតអាាចទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុបាានម្លៃនហាានិភិយ័។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



តាារាាងខាាងបេប្រកាាម្មបេន�ស័បេងុ�ពីីហាានិភិយ័អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុរ�ស់័ធនាាគាារ ។  តាារាាងបេន�ចងិ�ល�ង្វាា ាញពីីរយៈបេពីលផ្នែដ្ឋលឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�កំ្ខុណត់ម្លៃថៃបេ�ីងវិញិ ឬមាានកាាលកំ្ខុណត់ �ាម្មួយ�ាផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីងម្មុន ។

(i) ហាា�ិភិយ័អំប្រតាាកាារប្របាាក់ (ត)
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ធនាាគាារ ជីីប មុ៉ុ�ង ខម៉ុមើម៉ុីលសល ប៊ែបែង ម៉ុ.ក



តាារាាងខាាងបេប្រកាាម្មស័បេងុ�ពីីហាានិភិយ័អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុរ�ស់័ធនាាគាារផ្នែដ្ឋលរមួ្មមាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម៖ (ត)

ធនាាគាារម្មិនមាាន�ំណុលផ្នែដ្ឋលមាានអំប្រតាាបេថរក្ខុំ�ងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ក្ខុត់ប្រតាាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬខាាតបេ�ីយ បេហីិយធនាាគាារក៏្ខុម្មិនមាានឧ�ក្ខុរណ៍និស័សនៃនាាចុងកាាល�របិេចិទ្ធិបេទ្ធិ។ ដ្ឋូបេចំ�កាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ� រអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុបេ�ា
កាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍នឹងម្មិន�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់របាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬខាាតបេ�ីយ។  ធនាាគាារមិ្មនមាានអំប្រតាា�ផ្នែប្រម្ម�ត្រូមួ្មលឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេទ្ធិ។  ដ្ឋូបេចំ�ម្មិនមាានកាារវិភិាាគុភាាពីផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលម្លៃនលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុត្រូតូវិបាានបេរៀ�ចំបេទ្ធិ។
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(ii) ហាា�ិភិយ័របូិយបណ័៍ណបរមើទិស

ហាានិភិយ័រ�ូិយ�ណ័ះ គុឺជាាហាានិភិយ័ផ្នែដ្ឋលតម្លៃម្មៃម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�មាានកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួល ��ិាលម្មក្ខុពីីកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលអំប្រតាា�ិ�ររ�ូិយ�ណ័ះ�របេទ្ធិស័ ។

កាារប្របមូ៉ុលផី�ំហាា�ិភិយ័របូិយបណ័៍ណ

ចំនួនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�តាាម្មប្រ�បេភិទ្ធិម្លៃនរ�ូិយ�ណ័ះមាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖
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កាារវិភិាា�រមំើញ៉ាាច

កាារវាាយតម្លៃម្មៃរបំេញ៉ាាចម្លៃនរ�ូិយ�ណ័ះ�របេទ្ធិស័ (បេប្រកាាយពីនិ) រ�ស់័ធនាាគាារ នាាកាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ ត្រូតូវិបាានស័បេងុ�ដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ឃុ. ហាា�ិភិយ័សាាច់ប្របាាក់ងាាយប្រសួល 

“ហាានិភិយ័សាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័ល” គុឺជាាហាានិភិយ័ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារនឹងជ្យួ�ផលលំបាាក្ខុក្ខុំ�ងកាារ�ំបេពីញកាាតពីើក្ខុិចី ពាាក់្ខុពីន័ិនឹង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ខុៃ�ន 
ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានទូ្ធិទាាត់តាាម្មរយៈជាាសាាច់ប្របាាក់្ខុ ឬប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�បេផសងបេទ្ធិៀត ។ ហាានិភិយ័សាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័ល បេក្ខុីតបេ�ីងពីីភាាពីម្មិនសីុ័គំាាបេ�ានឹង
បេពីលបេវិលាា និងចំនួនលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលមាានបេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�តិ�តិិកាារ និងកាារវិនិិបេយ៉ាាគុរ�ស់័ធនាាគាារ ។

កាារប្រ�ប់ប្រ�ងហាា�ិភិយ័សាាច់ប្របាាក់ងាាយប្រសួល

ធនាាគាារ ប្រគុ�់ប្រគុងសាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័លរ�ស់័ខុៃ�នតាាម្មរយៈគុណៈក្ខុមាម ាធិកាារប្រគុ�់ប្រគុងប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម �ំណុល ផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលខុុស័ត្រូតូវិក្ខុំ�ងកាារ�បេងើីត
បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយសាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័ល និងត្រូតួតពីិនិតយសាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័លជាាប្រ�ចាំា� ។  តត្រូម្មូវិកាារប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមង្វាាយប្រសួ័លអំ�ប�រមាា ត្រូតូវិបាាន
�បេងើីតបេ�ីងបេដ្ឋីម្មបធីាានាាថ្នាា អំនុបាាតម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមង្វាាយប្រសួ័ល និង�ំណុលផ្នែដ្ឋលមាានលក្ខុុណៈស័ម្មបតិិប្រគុ�់ប្រគាាន់ ត្រូតូវិទ្ធិទួ្ធិលបាានក្ខុប្រម្មិតអំ�ប�រមាា
ប្រគុ�់បេពីលបេវិលាា ។
តាារាាងខាាងបេប្រកាាម្មស័បេងុ�ពីីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលរ�ស់័ធនាាគាារ បេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីកាាលកំ្ខុណត់ក្ខុិចីស័នាាផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ ។ លំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលបាាន
រពំីឹងទុ្ធិក្ខុបេលីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលទាា�ងបេន� អាាចខុុស័ជាាសាារវិនីពីីអំើីផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ�ងតាារាាង។  ឧទាាហិរណ៍ ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីរ�ស់័អំតិថិជ្យនម្មិន
ត្រូតូវិបាានរពំីឹងថ្នាានឹងត្រូតូវិដ្ឋក្ខុបាានភាៃ ាម្មៗ បេនាា�បេទ្ធិ។
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ឃុ. ហាា�ិភិយ័សាាច់ប្របាាក់ងាាយប្រសួល (ត) 
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ង. ហាា�ិភិយ័ប្របតិបតិិកាារ

(ii) កាារប៊ែបងប៊ែចកមើដ្ឋីម៉ុទិ��

ច. កាារប្រ�ប់ប្រ�ងមើដី្ឋម៉ុទិ��

កាារផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុបេដី្ឋម្មទុ្ធិនរវាាងប្រ�តិ�តិិកាារ និងស័ក្ខុម្មមភាាពីជាាក់្ខុលាាក់្ខុ គុឺត្រូតូវិបាានប្រគុ�់ប្រគុងបេដ្ឋាាយក្ខុប្រមិ្មតភាាគុលាាភិផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាានពីីកាារផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុបេនាា�។  
បេដី្ឋម្មទុ្ធិនផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុបេ�ាតាាម្មប្រ�តិ�តិិកាារ ឬស័ក្ខុម្មមភាាពី នីម្មួយៗ ត្រូតូវិផ្នែផិក្ខុបេ�ាតាាម្មបេដ្ឋីម្មទុ្ធិនផ្នែដ្ឋលកំ្ខុណត់បេដ្ឋាាយចាា�់។ 

 ហាានិភិយ័ប្រ�តិ�តិិកាារ គុឺជាាហាានិភិយ័ម្លៃនកាារបាាត់�ង់បេដ្ឋាាយ 
ផ្ទាៃ ាល់ ឬប្រ�បេយ៉ាាលផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតមាានបេ�ីងពីីកាារខុើ�ខាាត ឬ កាារអំនុវិតិម្មិន
មាាន  ប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីនូវិនីតិវិធិីដំ្ឋបេណីរកាារម្លៃផៃកំ្ខុ�ង�ុគុាលិក្ខុឬប្រ�ពីន័ិ ឬពីីក្ខុ
តិាាខាាង បេប្រ�ា។ ហាានិភិ័យបេន�ត្រូតូវិបាានប្រគុ�់ប្រគុងតាាម្មរយៈកាារ�បេងើីត
ប្រ�ពី័និ ដំ្ឋ បេណីរកាា រ ប្រគុ�់ប្រគុងប្រ�តិ�តិិកាារ កាា រ ត្រូតួតពិីនិតយ និងកាារ
រាាយកាារណ៍ឲ្យយបាានប្រតឹម្មត្រូតូវិពីីស័ក្ខុម្មមភាាពីអាាជ្យីវិក្ខុម្មមតាាម្មរយៈអំងាភាាពី
ប្រគុ �់ ប្រគុង  និ ងគាា� ប្រទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលឯក្ខុរាា ជ្យយពីី អំងាភាា ពីអាា ជ្យី វិ ក្ខុម្មម  និ ង
អំំក្ខុប្រគុ�់ប្រគុង។ ទាា�ងបេន�រមួ្មមាាន ហាានិភិយ័ខាាងផ្នែផំក្ខុចាា�់តាាម្មចាា�់ម្លៃន
កាារអំនុបេលាាម្មតាាម្មគុណបេនយយ និងកាារផ្នែក្ខុៃង�នៃំ ។
 

កាារប្រគុ�់ប្រគុងបេលីហាានិភិ័យប្រ�តិ�តិិកាាររ�ស់័ធនាាគាារតត្រូមូ្មវិឲ្យយ�បេងើីត
នូវិរចនាាស័ម្ម័័និតួនាាទ្ធិី និងវិធិីសាាប្រស័ិម្លៃនកាារប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់័អំងាភាាពី 
ឲ្យយបាានចាាស់័លាាស់័។ បេគាាលកាារណ៍និងវិធិាានកាារត្រូតួតពីិនិតយម្លៃផៃក្ខុំ�ង
ជាា បេប្រចីនត្រូតូវិបាានអំនុវិតិរមួ្មមាានកាារ�បេងើីតអំំក្ខុមាានសិ័ទិិ្ធិចុ�ហិតុបេលខាា
ប្រ�ពី័និ ត្រូតួតពិីនិតយយុ៉ាាងហិមត់ចត់កាារបេរៀ�ចំនូ វិ នីតិ វិ ធិី  និងឯក្ខុសាារ
សំ័អាាងនាានាា ប្រពីម្មទាា�ងកាា រអំនុ វិតិតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ  និងតត្រូមូ្ម វិកាា រ
តាាម្មចាា�់នាានាា។  ដំ្ឋបេណីរកាារទាា�ងបេន�ត្រូតូវិបាានត្រូតួតពីិនិតយជាាប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា�
បេដ្ឋីម្មប ីបេ�ៃីយត�បេ�ានឹងហាានិភិ័យប្រ�តិ�តិិកាា រ ផ្នែដ្ឋលអាាចបេក្ខុីតបេ�ីង
បេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�តិ�តិិកាារអាាជ្យីវិក្ខុម្មម រ�ស់័ធនាាគាារ។

(i) បទិបីញ្ញញតិិមើដ្ឋីម៉ុទិ��

បេគាាលបេ�ា រ�ស់័ធនាាគាា រក្ខុំ� ងកាា រ ប្រគុ �់ ប្រគុងបេដ្ឋីម្ម ទុ្ធិនមាានន័យទ្ធិលំ 
ទូ្ធិលាាយជាាង “ម្មូលធន” ផ្នែដ្ឋល�ង្វាា ាញកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍សុាានភាាពី
ហិិរញ្ញញវិតុ�។  កាារប្រគុ�់ប្រគុងបេដ្ឋីម្មទុ្ធិនមាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖ 

• អំនុបេលាាម្មតាាម្មតត្រូមូ្មវិកាារបេដ្ឋីម្មទុ្ធិនផ្នែដ្ឋលកំ្ខុណត់បេដ្ឋាាយធនាាគាារជាាតិ ម្លៃន ក្ខុម័្ម�ជាា

• កាារពាារលទ្ធិិភាាពីរ�ស់័ធនាាគាារបេដ្ឋីម្មប�ីនិនិរនិរភាាពីអាាជ្យីវិក្ខុម្មម ដ្ឋូចបេន� ធនាាគាារ 

អាាច�និផិល់ផលប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ ដ្ឋល់ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុ និងអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍រ�ស់័ភាាគុី

ផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពីន័ិនឹងធនាាគាារ និង

• រក្ខុាាម្មូលដ្ឋាា ានបេដ្ឋីម្មទុ្ធិនរងឹមាា� បេដ្ឋីម្មបគីាា�ប្រទ្ធិដ្ឋល់កាារអំភិិវិឌ្ឍឍអាាជ្យីវិក្ខុម្មម ។

បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយរ�ស់័ធនាាគាារ គុឺធាានាាឲ្យយបាាននូវិមូ្មលដ្ឋាា ានបេដ្ឋីម្មទុ្ធិន
រងឹមាា�បេដ្ឋីម្មបរីក្ខុាានូវិទំ្ធិនុក្ខុចិតិទ្ធិីផាារ និងបេដ្ឋីម្មបធីាានាាបេស័ុរភាាពីម្លៃនកាារ
អំភិិ វិឌ្ឍឍយូរអំផ្នែងើងរ�ស់័អាាជ្យី វិក្ខុម្មម។  ផល�ុ�ពាាល់បេ�ាបេលីក្ខុប្រមិ្មត
បេដី្ឋម្មទុ្ធិនបេលីភាាគុលាាភិរ�ស់័ភាាគុទុ្ធិនិក្ខុ ក៏្ខុត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ បេហីិយ
ធនាាគាារបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់នូវិតត្រូមូ្មវិកាារបេដី្ឋម្មបធីាានាាបាាននូវិតុលយភាាពី
រវាាងភាាគុលាាភិខុ័ស់័ផ្នែដ្ឋលអាាចនឹងបេក្ខុីតមាានបេ�ីងជាាម្មួយនឹងប្របាា ក់្ខុ

�ប្រមុ្មងក្ខុប្រមិ្មតខុ័ស់័អំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ និងកាារធាានាាផ្នែដ្ឋលផិល់បេដ្ឋាាយសុាាន
ភាាពីបេដ្ឋីម្មទុ្ធិនលិ ។

បេដ្ឋីម្មទុ្ធិន�ង្វាា ាញខាាងបេលីបេន� ត្រូតូវិបាានគុណនាាបេ�ីងបេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុតាាម្ម
បេស័ចក្ខុិីផ្នែណនាា�ផ្នែដ្ឋលបេចញផាាយ បេដ្ឋាាយធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ផ្នែដ្ឋល
អាា ច មាា ន ភាា ពី ខុុ ស័ គំាា បេ�ា បេលី បេគាា ល កាា រ ណ៍ សំ័ ខាា ន់ ខុៃ� ៗ  បេ�ី
បេប្រ�ៀ�បេធៀ�បេ�ានឹងបេគាាលកាា រណ៍ផ្នែដ្ឋលបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាា ទូ្ធិ បេ�ា 
ផ្នែដ្ឋលសុាា�័នហិិរញ្ញញវិតុ�បេ�ាប្រ�បេទ្ធិស័ដ៏្ឋម្លៃទ្ធិបាានអំនុវិតិ។  ដ្ឋូបេចំ�ពី័ត៌មាាន
អំំពីី បេដី្ឋ ម្ម ទុ្ធិនខាាង បេលីម្មិ នស័ម្ម ប្រស័�ស័ប្រមាា �់ អំំ ក្ខុ បេប្រ�ី ប្របាា ស់័ ផ្នែដ្ឋល
ម្មិនបាានទ្ធិទួ្ធិលពី័ត៌មាានអំំពីីបេស័ចកីិ្ខុផ្នែណនាា� រ�ស់័ធនាាគាារជាាតិ  ម្លៃន
ក្ខុម័្ម�ជាា។
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៣០. តនៃម៉ុៃសម៉ុប្រសបនៃ�ប្រទិពីយសកម៉ុម �ិង បំណ៍� លហិិរញ្ញញវិតុ�

ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� រមួ្មមាានប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  �ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� 
និងឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេប្រ�ារបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ� ។  តម្លៃម្មៃ
ស័ម្មរម្មយ គុឺជាាតម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលទ្ធិទូ្ធិលបាានពីីកាារលក់្ខុប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬបាាន
ទូ្ធិទាាត់ បេដី្ឋម្មបបីេផៃរ�ំណុលបេ�ាតាាម្មលំដ្ឋាា�់លំបេដ្ឋាាយបេ�ាក្ខុំ�ងប្រ�តិ�តិិកាារ 
រវាាងអំំក្ខុចូលរមួ្មក្ខុំ�ងទ្ធិីផាារបេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនកាារវាាស់័ផ្នែវិងចម្មបង ឬ
ប្រ�សិ័នអំវិតិមាាន ទ្ធិីផាារផ្នែដ្ឋលមាានកាាររកី្ខុចបេប្រមី្មន�ំផុតផ្នែដ្ឋលធនាាគាារ
បាានទ្ធិទួ្ធិលបេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិបេនាា�។  ពី័ត៌មាានផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញបេ�ា
ទ្ធិី បេន� តំ�ាងឲ្យយកាា របុាា ន់សាម ាន ម្លៃនតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�នាាកាាល�រ បិេចិទ្ធិ
រាាយកាារណ៍ម្លៃនសុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�។

តម្លៃម្មៃទ្ធិីផាា រ ផ្នែដ្ឋលបាានដ្ឋក្ខុប្រស័ង់ និងអាាចអំបេងើតបាាន បេហីិយអាាច
រក្ខុបាាន ត្រូតូវិបាានបេប្រ�ីស័ប្រមាា�់វាាស់័ផ្នែវិងបេលីតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ�។  បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលតម្លៃម្មៃទ្ធិីផាារផ្នែដ្ឋលបាានដ្ឋក្ខុប្រស័ង់ និងអាាច
ស័បេងើតបាាន ម្មិនអាាចបេប្រ�ីប្របាាស់័បាាន បេនាា�តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ត្រូតូវិបាាន
បុាាន់សាម ានបេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីវិធិីសាាប្រស័ិ និងកាារស័នមតជាាបេប្រចីនទាាក់្ខុទ្ធិង
បេ�ានឹងលក្ខុុណៈហាានិភិ័យម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� បេផសងៗ ផ្នែដ្ឋលមាាន
អំប្រតាាអំ�បហាារ កាារបុាាន់សាម ានម្លៃនលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុនាាបេពីលអំនាាគុត និង
ក្ខុតិាាបេផសងៗបេទ្ធិៀត ។

ពី័ត៌មាានម្លៃនតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលមិ្មនផ្នែម្មន
ហិិរញ្ញញវិតុ� ម្មិនត្រូតូវិបាានរាា�់�ញ្ញី�លបេទ្ធិ ពីីបេប្រពាា�វាាម្មិនស័ុិតក្ខុំ�ងវិសិាាលភាាពី
ម្លៃន ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 7៖ កាារ�ង្វាា ាញឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលទាាម្មទាារឲ្យយ
មាានកាារ�ង្វាា ាញពីត័៌មាានម្លៃនតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� ។  បេន�រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងកាារ
វិនិិបេយ៉ាាគុប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារ ។ 

តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� រ�ស់័ធនាាគាា រ  មាានដូ្ឋចជាា
សាាច់ប្របាាក់្ខុ និងសាាច់ប្របាាក់្ខុស័ម្មម្មូលយ ស័ម្មតុលយបេ�ាធនាាគាារជាាតិ និង
ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីជាាម្មួយធនាាគាារ និងប្រគឹុ�សុាានហិិរញ្ញញវិតុ�នាានាា ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញី
រ�ស់័អំតិថិជ្យន និងធនាាគាារនាានាា ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមអំរ�ូី ប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារ
សិ័ទ្ធិិិបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេផសងៗ �ំណុលបេផសងៗ ពីនិ
ពីនាារជាា�ំណុលសុ័ទ្ធិិ និងប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីរយៈបេពីលខុៃីម្មិនមាានលក្ខុុណៈជាា
សាា រ វិ នី  ចំ បេពាា� កាា រ ផ្ទាៃ ា ស់័ �ិ� រ អំ ប្រតាា ប្របាា ក់្ខុ ចំ បេណ ញ ក្ខុំ� ង ទ្ធិី ផាា រ 
បេដ្ឋាាយសាារ ផ្នែតឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញ វិ តុ�ទាា�ង បេន�មាានរយៈបេពីលកំ្ខុណត់
ជាាក់្ខុលាាក់្ខុ ។ តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�ទាា�ងបេន� 
បេ�ាកាាល�រ បិេចិទ្ធិរាាយកាា រណ៍មាានតម្លៃម្មៃ ប្រ�ហាា ក់្ខុ ប្រ�ផ្នែហិលនឹងតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�រ�ស់័វាា ។
តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� គឺុផ្នែផិក្ខុបេលីវិធិីសាាប្រស័ិ និងកាារស័នមតដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ហិិរញ្ញញបីទាា� ប�មើរប្របទាា� �ិងមើផសងៗមើទិៀត

តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ត្រូតូវិបាានបុាាន់សាម ាន បេដ្ឋាាយកាារបេធើីអំ�បហាារបេលីលំហូិរ
ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលបាានបុាាន់សាម ាននាាបេពីលអំនាាគុត បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាាទ្ធិីផាារ
ម្លៃនកាា រ ផិ ល់ ហិិ រញ្ញញ�បទាា ន ផ្នែដ្ឋលមាានហាានិ ភិ័យឥណទាាន  និ ង
កាាលកំ្ខុណត់ប្រស័បេដ្ឋៀងគំាា ។

ឋាានាា��ប្រកម៉ុតនៃម៉ុៃសម៉ុប្រសប

ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 7 �ញ្ហាជ ាក់្ខុពីីឋាានាានុប្រក្ខុម្មម្លៃន�បេចីក្ខុបេទ្ធិស័វាាយតម្លៃម្មៃបេដ្ឋាាយ
ផ្នែផិក្ខុបេលី ថ្នាាបេតីទិ្ធិនំន័យម្លៃន�បេចីក្ខុបេទ្ធិស័វាាយតម្លៃម្មៃទាា�ងបេនាា�អាាចអំបេងើត
បាាន ឬម្មិនអាាចអំបេងើតបាាន។  ទ្ធិិនំន័យផ្នែដ្ឋលអាាចអំបេងើតបាាន 
�ៃ���ញី្ហាា�ងពីីទ្ធិិនំន័យទី្ធិផាារផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាានពីីប្រ�ភិពីឯក្ខុរាាជ្យយ និង
ទ្ធិិនំនយ័ផ្នែដ្ឋលម្មិនអាាចអំបេងើតបាាន �ៃ���ញី្ហាា�ងពីីកាារស័នមតទ្ធិីផាាររ�ស់័
ធនាាគាារ។  ឋាានាានុប្រក្ខុម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� មាានដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

• កប្រម៉ុិតទិី 1: តម្លៃម្មៃដ្ឋក្ខុប្រស័ង់ (ម្មិនទាាន់មាាននិយ័តភាាពី) បេ�ាក្ខុំ�ង
ទ្ធិីផាារស័ក្ខុម្មម ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬ �ំណុលប្រស័បេដ្ឋៀងគំាា ។ ក្ខុប្រម្មិត
បេន�រាា�់�ញ្ញី�លទាា�ងមូ្មល�ប្រតក្ខុម្មមសិ័ទ្ធិិិផ្នែដ្ឋលបាានចុ��ញ្ញជី និងឧ�ក្ខុរណ៍
�ំណុល ។
• កប្រម៉ុិតទិី 2: ទ្ធិិនំនយ័ផ្នែដ្ឋលម្មិនផ្នែម្មនជាាតម្លៃម្មៃដ្ឋក្ខុប្រស័ង់ផ្នែដ្ឋលមាានបេ�ា
កំ្ខុ�ងក្ខុប្រម្មិតទ្ធិី 1 ផ្នែដ្ឋលអាាចបេធើីកាារអំបេងើតបាានស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬ
�ំណុល បេទាា��ី បេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ា ល់  (ឧទាាហិរណ៍ដ្ឋូ ចជាាត ម្លៃម្មៃ )  ឬ
បេដ្ឋាាយប្រ�បេយ៉ាាល (ឧទាាហិរណ៍បេក្ខុីតបេចញពីីតម្លៃម្មៃ) ។
• កប្រម៉ុិតទិី 3: ទ្ធិិនំន័យស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬ�ំណុល ផ្នែដ្ឋលម្មិន
អាាប្រស័យ័បេលីទ្ធិិនំនយ័ទី្ធិផាារ ផ្នែដ្ឋលអាាចអំបេងើតបាាន (ទ្ធិិនំនយ័មិ្មនអាាច
អំបេងើតបាាន) ។ ក្ខុប្រមិ្មតបេន�រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងឧ�ក្ខុរណ៍ម្មូលធន និង
ឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុល ផ្នែដ្ឋលមាានស័មាាស័ធាាតុម្មិនអាាចអំបេងើតបាានជាា
សាារវិនី ។

តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាង និងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� 
រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងក្ខុប្រមិ្មតរ�ស់័ពីួក្ខុបេគុ បេ�ាក្ខុំ�ងឋាានាានុប្រក្ខុម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�
មាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម ។  វាាម្មិនបាានរាា �់�ញ្ញី�លពី័ត៌មាានម្លៃនតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�ស័ប្រមាា�់ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� និង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋល
ម្មិនត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�បេទ្ធិ ប្រ�សិ័នបេ�ីតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាង
មាានតម្លៃម្មៃប្រ�ហាាក់្ខុប្រ�ផ្នែហិលនឹងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� ។
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បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយសំ័ខាា ន់ៗ  ផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញបេ�ា
ខាាងបេប្រកាាម្មបេន� ត្រូតូវិបាានអំនុវិតិប្រ�ក្ខុ�បេដ្ឋាាយ ស័ងាតិភាាពីបេ�ាប្រគុ�់កាារយិ
�របិេចិទ្ធិទាា�ងអំស់័ផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ទាា�ងបេន� 
បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែតមាានកាារ�ង្វាា ាញបេផសងពីីបេន� ។

ក. មូ៉ុលដ្ឋាឋ ា�នៃ�កាារវិស់ប៊ែវិង

របាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានបេរៀ�ចំបេ�ីង បេ�ាតាាម្មម្មូលដ្ឋាា ានតម្លៃម្មៃ
បេដី្ឋម្មដំ្ឋ�ូង ។

ខ. របូិយបណ័៍ណបរមើទិស
ស័ក្ខុម្មមភាាពីប្រ�តិ�តិិកាារជាារ�ូិយ�័ណះ ត្រូតូវិបាាន�ិ� របេ�ាជាារ�ូិយ�័ណះ
ម្មុខុង្វាារ បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាា�ិ�រប្របាាក់្ខុបេ�ាម្លៃថៃប្រ�តិ�តិិកាារបេនាា� ។
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមរ�ូិយវិតុ� និង�ំណុលរ�ូិយវិតុ� ផ្នែដ្ឋលជាារ�ូិយ�ណ័ះ�របេទ្ធិស័ 
ត្រូតូវិបាាន�ិ�របេ�ាជាារ�ូិយ�ណ័ះម្មុខុង្វាារ បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាា�ិ�រប្របាាក់្ខុនាាកាាល
�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ ។ ចំបេណញ ឬខាាត ពីីកាារ�ី�ររ�ូិយ�ណ័ះ�របេទ្ធិស័ 
គុឺជាាភាាពីខុុស័គំាារវាាងរលំស់័ម្លៃថៃបេដី្ឋម្មរ�ូិយ�័ណះម្មុខុង្វាារនាាបេដី្ឋម្មកាារយិ
�របិេចិទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានបេធើីនិយត័ក្ខុម្មមស័ប្រមាា�់កាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី និង
កាារទូ្ធិទាាត់ក្ខុំ�ងឆំ្នាំា�បេធៀ�នឹងរលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម ជាារ�ូិយ�ណ័ះ�របេទ្ធិស័ផ្នែដ្ឋល
បាាន�ិ�រ បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាា�ិ�រប្របាាក់្ខុនាាចុងកាារយិ�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ ។
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលផ្នែដ្ឋលម្មិនផ្នែម្មនជាារ ូ�ិយវិតុ�  ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាាន
វាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មរម្មយជាារ ូ�ិយ�័ណះ�របេទ្ធិស័ត្រូតូវិបាាន�ិ� របេ�ាជាា
រ ូ�ិយ�័ណះម្មុខុង្វាារបេ�ាអំប្រតាា�ិ� រ ប្របាា ក់្ខុបេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�ត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់ ។  ធាាតុម្មិនផ្នែម្មនជាារ�ូិយវិតុ� ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាាន
វាាស់័ផ្នែវិងផ្នែផិក្ខុបេលីតម្លៃម្មៃប្រ�វិតិិសាាប្រស័ិជាារ�ូិយ�័ណះ�របេទ្ធិស័ត្រូតូវិបាាន�ិ� រ
បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាា�ិ�រប្របាាក់្ខុបេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនប្រ�តិ�តិិកាារ ។

�. ប្រទិពីយសកម៉ុមហិិរញ្ញញវិតុ� �ិងបំណ៍� លហិិរញ្ញញវិតុ�

(i). កាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ និងកាារវាាស់័ផ្នែវិងជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង

ធនាាគាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូងនូវិឥណទាាន ប្របាាក់្ខុក្ខុមីី្ម និងអំនុ
�ំណុល បេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតមាានប្រ�តិ�តិិកាារ ។  ប្រទ្ធិពីយ
ហិិរញ្ញញវិតុ� បេផសងបេទ្ធិៀត ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលធនាាគាារ
កាៃ ាយជាាភាាគុីក្ខុិចីស័នាា ។
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងដំ្ឋ�ូងតាាម្ម
តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� (ស័ប្រមាា�់ឧ�ក្ខុរណ៍ផ្នែដ្ឋលម្មិនផ្នែម្មនវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�តាាម្មរយៈចំបេណញ ឬខាាត (“FVTPL”)) �ូក្ខុនឹងម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម
ប្រ�តិ�តិិកាារ ផ្នែដ្ឋលបេកី្ខុតម្មក្ខុពីីកាារទិ្ធិញ ឬលក់្ខុ ប្រទ្ធិពីយ និង�ំណុល
ទាា�ងបេនាា� ។

(ii). កាារចាំាត់ចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុ
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ហិិរញ្ញញវិតុ�

ស័ប្រមាា�់កាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាាន
វាាស់័ផ្នែវិងតាាម្ម៖ រលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�តាាម្មរយៈលទ្ធិិផលលមិិ្មត
បេផសងៗ (“FVOCI”) ឬតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�តាាម្មរយៈចំបេណញ ឬ ខាាត 
(“FVTPL”) ។
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម ប្រ�សិ័នបេ�ី
វាា ត្រូតូវិនឹងលក្ខុុខុណុដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម បេហីិយ ម្មិនត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់ជាា 
FVTPL បេនាា�បេទ្ធិ៖

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលមាានបេ�ាក្ខុំ�ងគំុរ ូអាាជ្យី វិក្ខុម្មម  ក្ខុំ�ងបេគាាល�ំណង
រក្ខុាាទុ្ធិក្ខុបេដ្ឋីម្មបបី្រ�មូ្មលសាាច់ប្របាាក់្ខុតាាម្មកិ្ខុចីស័នាា      និង
លក្ខុុ ខុណឌ ក្ខុិ ចីស័នាា រ � ស់័ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ហិិ រញ្ញញ វិ តុ�  ផិ ល់ នូ វិ
កាាល�របិេចិទ្ធិជាាក់្ខុលាាក់្ខុចំបេពាា�លំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ ផ្នែដ្ឋលស័ប្រមាា�់
ទូ្ធិទាាត់ផ្នែតប្របាាក់្ខុបេដី្ឋម្មនិងកាារប្របាាក់្ខុ (“SPPI”) ។

ឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�  ត្រូតូ វិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរ ំលស់័ម្លៃថៃ បេដ្ឋីម្ម 
ប្រ�សិ័នបេ�ីវាា ត្រូតូវិនឹងលក្ខុុខុណុដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម បេហីិយ ម្មិនត្រូតូវិបាាន
កំ្ខុណត់ជាា FVTPL បេនាា�បេទ្ធិ៖

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលមាានបេ�ាក្ខុំ�ងគំុរ ូអាាជ្យី វិក្ខុម្មម  ក្ខុំ�ងបេគាាល�ំណង
រក្ខុាា ទុ្ធិ ក្ខុ បេដី្ឋម្មប ីប្រ� មូ្មលសាា ច់ ប្របាា ក់្ខុតាា ម្មក្ខុិ ចីស័នាា  និ ងលក់្ខុ
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� និង
លក្ខុុ ខុណឌ ក្ខុិ ចីស័នាា រ � ស់័ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ហិិ រញ្ញញ វិ តុ�  ផិ ល់ នូ វិ
កាាល�រ បិេចិទ្ធិជាា ក់្ខុលាា ក់្ខុ ចំ បេពាា� លំហូិ រទ្ធិឹក្ខុ ប្របាា ក់្ខុ ផ្នែដ្ឋលស័ប្រមាា �់
ទូ្ធិទាាត់ផ្នែតប្របាាក់្ខុបេដី្ឋម្មនិងកាារប្របាាក់្ខុ (SPPI) ។

ស័ប្រមាា�់កាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់កាារវិនិិបេយ៉ាាគុបេលីម្មូលធនជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ផ្នែដ្ឋល
ម្មិនត្រូតូវិបាានកាាន់កាា�់ស័ប្រមាា�់ជ្យួញដ្ឋូរ ធនាាគាារត្រូតូវិផ្នែតបេប្រជ្យីស័បេរសី័កាារ
�ង្វាា ាញកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលនាាបេពីល�នាៃ ា�់តាាម្មរយៈលទ្ធិិផលលម្មិិតបេផសងៗ ។ 
កាារបេប្រជ្យីស័បេរសី័បេន�បេធើីបេ�ីងបេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីកាារវិនិិបេយ៉ាាគុនីម្មួយៗ ។

ប្រទិពីយសកម៉ុមហិិរញ្ញញវិតុ�ទាា�ងអំស់មើផសងមើទិៀតត្រូតូវិបាា�ចាាត់ថាាុក់តាាម៉ុ
កាារវាាស់ប៊ែវិងតាាម៉ុ FVTPL 

បេលីស័ពីីបេន� ស័ប្រមាា�់កាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ធនាាគាារអាាចនឹង
កំ្ខុណត់ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ហិិ រញ្ញញ វិ តុ�  ផ្នែដ្ឋល�ំ បេពីញតាាម្មលក្ខុុខុណឌ ក្ខុំ� ង
កាារវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរលំស់័ម្លៃថៃបេដី្ឋម្ម ឬតាាម្ម FVOCI ប្រ�សិ័នបេ�ីវាាស់័ផ្នែវិង
តាាម្ម FVTPL នឹងលុ��ំបាាត់ ឬកាាត់�នុយជាាសាារវិនីនូ វិភាាពី
ម្មិនសីុ័គំាាម្លៃនគុណបេនយយផ្នែដ្ឋលនឹងបេក្ខុីតបេ�ីង ។

កាារវាាយតនៃម៉ុៃ�ំរអូាាជីីវិកម៉ុម

ធនាាគាា រ  បេធើីកាា រវាាយតម្លៃម្មៃ អំំពីី បេគាាល�ំណងម្លៃនគំុរ ូអាាជ្យី វិក្ខុម្មម  បេលី
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមក្ខុំ�ងក្ខុប្រមិ្មតសំ័ណំុឥណទាាននីម្មួយៗ បេប្រពាា�គំុរបូេន��ង្វាា ាញ
យុ៉ាាងចាាស់័ពីីវិធិី ប្រគុ�់ប្រគុងអាាជ្យីវិក្ខុម្មម និងវិធិីផិល់ពី័ត៌មាានបេ�ាគុណៈ
ប្រគុ�់ប្រគុង ។  ពីត័៌មាានទាា�ងបេនាា�រមួ្មមាាន៖

៣១. មើគាាល�មើ�ាបាាយ�ណ៍មើ�យយសំខាា�់ៗ
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បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយ និងបេគាាល�ំណងផ្នែដ្ឋលបាាន�ញ្ហាជ ាក់្ខុស័ប្រមាា�់
សំ័ណំុឥណទាាន និងអំនុវិតិនូវិបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយទាា�ងបេនាា� ។ 
ជាាពីិ បេស័ស័ថ្នាាបេតីយុទ្ធិិសាា ប្រស័ិ រ�ស់័គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង បេផិ្ទាាតបេលី
កាារផ្នែស័ើងរក្ខុចំណូលកាារប្របាាក់្ខុតាាម្មក្ខុិចីស័នាា រក្ខុាានូវិទ្ធិប្រម្មង់អំប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុជាាក់្ខុលាាក់្ខុម្មួយ បេធើីឲ្យយសីុ័ស័ង្វាើ ា ក់្ខុគំាា រវាាងរយៈបេពីលម្លៃន
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  បេ�ានឹងរយៈបេពីលម្លៃន�ំណុល ផ្នែដ្ឋលជាា
ហិិរញ្ញញ�បទាានរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមទាា�ងបេនាា� ឬកាារបេធើីឲ្យយមាានលំហូិរ
ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុតាាម្មរយៈកាារលក់្ខុប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ។
វិ ិធីក្ខុំ� ងកាា រវាាយតម្លៃម្មៃលទិ្ធិផលម្លៃនសំ័ណំុឥណទាាននិង វិ ិធីរាាយ 
កាារណ៍បេ�ាគុណៈប្រគុ�់ប្រគុងរ�ស់័ធនាាគាារ ។
ហាានិភិ័យផ្នែដ្ឋល�ុ�ពាាល់ដ្ឋល់លទ្ធិិផលម្លៃនគំុរ ូអាាជ្យី វិក្ខុម្មម  (និង
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលមាានបេ�ាក្ខុំ�ងគំុរ ូ                  អាាជ្យីវិក្ខុម្មម
បេនាា�) និងយុទ្ធិិសាាប្រស័ិស័ប្រមាា�់ប្រគុ�់ប្រគុងហាានិភិយ័ទាា�ងបេនាា� ។
រ បេ�ៀ � ផ្នែដ្ឋ ល អំំ ក្ខុ ប្រគុ �់ ប្រគុ ង អាា ជ្យី វិ ក្ខុ ម្មម ទ្ធិ ទួ្ធិ ល បាា ន កាា រ ទូ្ធិ ទាា ត់ 
( ឧ ទាា ហិ រ ណ៍ ៖  បេតី កាា រ ទូ្ធិ ទាា ត់ ផ្នែផិ ក្ខុ បេលី ត ម្លៃម្មៃ ស័ ម្ម ប្រស័ � ម្លៃន
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលបាានប្រគុ�់ប្រគុង ឬសាាច់ប្របាាក់្ខុតាាម្មកិ្ខុចីស័នាាផ្នែដ្ឋល
បាានប្រ�ម្មូល) និង
ភាាពីញឹក្ខុញ៉ាា�់ �រមិាាណ និងរយៈបេពីលម្លៃនកាារលក់្ខុក្ខុំ�ងប្រគាាម្មុន 
ម្មូលបេហិតុម្លៃនកាារលក់្ខុបេនាា� និងកាាររពំីឹងទុ្ធិក្ខុអំំពីីស័ក្ខុម្មមភាាពីលក់្ខុនាា
បេពីលអំនាាគុត ។  បេទាា�ជាាយុ៉ាាង�ាក៏្ខុបេដ្ឋាាយ ពី័ត៌មាានអំំពីី
ស័ក្ខុម្មមភាាពីលក់្ខុម្មិនត្រូតូ វិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុថ្នាាដ្ឋាាច់បេដ្ឋាាយផ្នែ�ក្ខុបេ�ីយ 
�ុុផ្នែនិជាាផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនកាារវាាយតម្លៃម្មៃទូ្ធិបេ�ា អំំពីីរបេ�ៀ�ផ្នែដ្ឋលបេធើីឲ្យយស័
បេប្រម្មចបាាននូវិបេគាាល�ំណងក្ខុំ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� 
និងលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុរ�ស់័ធនាាគាារ ។

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ស័ប្រមាា�់កាារជ្យួញដ្ឋូរ ឬចាំាត់ផ្នែចង បេហីិយផ្នែដ្ឋល
លទ្ធិិផលត្រូតូវិបាានវាាយតម្លៃម្មៃតាាម្មម្មូលដ្ឋាា ានតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� ត្រូតូ វិបាាន
វាាស់័ផ្នែវិងតាាម្ម FVTPL បេប្រពាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមទាា�ងបេនាា�មិ្មនផ្នែម្មនស័ប្រមាា�់
ប្រ�មូ្មលសាាច់ប្របាាក់្ខុតាាម្មក្ខុិចីស័នាា ឬម្មិនផ្នែម្មនស័ប្រមាា�់ទាា�ងកាារប្រ�ម្មូល
សាាច់ប្របាាក់្ខុតាាម្មក្ខុិចីស័នាានិងស័ប្រមាា�់លក់្ខុបេ�ីយ។

កាារវាាយតនៃម៉ុៃថាាមើតីលំហូិរទិឹកប្របាាក់តាាម៉ុកិចចស�ាា  ��សប្រមាាប់
ទូិទាាត់ប៊ែតប្របាាក់មើដ្ឋីម៉ុ �ិងកាារប្របាាក់

ចំបេពាា�បេគាាល�ំណងម្លៃនកាារវាាយតម្លៃម្មៃបេន� “ប្របាាក់្ខុបេដ្ឋីម្ម” គុឺជាាតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�បេ�ាបេពីលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង 
។  “កាារប្របាាក់្ខុ” គុឺជាាតម្លៃម្មៃត�ស័ំងម្មួយស័ប្រមាា�់បេពីលបេវិលាាម្លៃនកាារបេប្រ�ី
ប្របាាស់័ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ ស័ប្រមាា�់រយៈបេពីល�ាម្មួយ និងស័ប្រមាា�់ហាានិភិ័យ
ផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពី័និនឹង�រមិាាណប្របាាក់្ខុបេដ្ឋីម្មបេ�ាជាា�់ជំ្យពាាក់្ខុក្ខុំ�ងអំំ��ងបេពីល
ជាាក់្ខុលាាក់្ខុម្មួយ និងស័ប្រមាា�់កាារចំ�ាយរមួ្មទាា�ងហាានិភិយ័កំ្ខុ�ងកាារផិល់
ក្ខុមីី្មជាាម្មូលដ្ឋាា ានបេផសងៗបេទ្ធិៀត (ដូ្ឋចជាាហាានិភិយ័សាាច់ប្របាាក់្ខុង្វាាយប្រសួ័ល 
និងចំ�ាយរដ្ឋាបាាល) រមួ្មទាា�ងប្របាាក់្ខុចំបេណញ ។
បេដី្ឋម្មប ីវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាាបេតីលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុតាាម្មក្ខុិចីស័នាាគុឺ  ស័ប្រមាា�់ផ្នែត
ទូ្ធិទាាត់ប្របាាក់្ខុបេដ្ឋីម្ម និងកាារប្របាាក់្ខុ ធនាាគាារត្រូតូ វិពិីចាំារ�ាលក្ខុុខុណឌ

ក្ខុិចីស័នាារ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�  រមួ្ម�ញ្ញី�លកាារវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាាបេតី
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មាានលក្ខុុខុណឌ ក្ខុិចីស័នាា ផ្នែដ្ឋលអាាចផ្ទាៃ ា ស់័�ិ� រ
បេពីលបេវិលាា ឬចំនួនលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុតាាម្មក្ខុិចីស័នាា ផ្នែដ្ឋលអាាចបេធើ ី             
ឲ្យយខុុស័ពីីលក្ខុុខុណឌ ម្លៃនកាារទូ្ធិទាាត់ប្របាាក់្ខុបេដី្ឋម្ម និងកាារប្របាាក់្ខុ ។

ក្ខុំ�ងកាារវាាយតម្លៃម្មៃធនាាគាារពីិចាំារ�ាបេលី៖

ប្រពឹីតិិកាារណ៍ជាាយថ្នាាភាាពីផ្នែដ្ឋលអាាចផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រចំនួន និងរយៈបេពីល
ម្លៃនលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុ
លកុ្ខុខុណឌ ពីិបេស័
លកុ្ខុខុណឌ ស័ងប្របាាក់្ខុម្មុនកាាលកំ្ខុណត់ និងកាារពីនាាបេពីលស័ង
លក្ខុុខុណឌ ផ្នែដ្ឋលក្ខុប្រមិ្មតធនាាគាា រ  ក្ខុំ� ងកាា រទាាម្មទាា រម្មក្ខុវិ ិញនូ វិ
សាាច់ប្របាាក់្ខុពីីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមជាាក់្ខុលាាក់្ខុ (ដ្ឋូចជាា               ឥណទាាន 
ផ្នែដ្ឋលមិ្មនអាាចប្រ�ម្មូលម្មក្ខុវិញិបាាន) និង
លក្ខុុណៈពីិបេស័ស័ផ្នែដ្ឋលផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�តម្លៃម្មៃត�ស័ំងអំំពីីតម្លៃម្មៃបេពីលបេវិលាា 
(ឧទាាហិរណ៍ កាា រ កំ្ខុណត់អំប្រតាាកាា រ ប្របាា ក់្ខុ បេ�ីងវិញិតាាម្មកាាល
កំ្ខុណត់) ។

ឥណ៍ទាា�ប៊ែដ្ឋលមិ៉ុ�អាាចប្របមូ៉ុលម៉ុកវិញិបាា�

ក្ខុំ�ងក្ខុរណីខុៃ� ឥណទាានផ្នែដ្ឋលផិល់បេដ្ឋាាយធនាាគាារ ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានកាារ
ពាារបេដ្ឋាាយប្រទ្ធិពីយដ្ឋាាក់្ខុធាានាារ�ស់័អំតិថិជ្យនក៏្ខុកំ្ខុហិិតធនាាគាារក្ខុំ�ងកាារ
ទាាម្មទាារសាាច់ប្របាាក់្ខុម្មក្ខុវិញិផ្នែដ្ឋរ (ឥណទាានផ្នែដ្ឋលម្មិនអាាចប្រ�ម្មូល
ម្មក្ខុវិញិបាាន) ។ក្ខុំ�ងក្ខុរណីបេន� ធនាាគាារបេធើីកាារវិនិិចិយ័ក្ខុំ�ងកាារវាាយតម្លៃម្មៃ
ថ្នាា បេតីឥណទាានបេនាា�អាាច ប្រ�ម្មូលម្មក្ខុវិ ិញបាានផ្នែតប្របាា ក់្ខុ បេដ្ឋីម្ម  និង
កាារប្របាាក់្ខុ ឬបេទ្ធិ។  ជាាទូ្ធិបេ�ាធនាាគាារពីិចាំារ�ាបេលីពីត័៌មាានខាាងបេប្រកាាម្ម
ក្ខុំ�ងកាារវិនិិចិយ័៖

ថ្នាាបេតីកិ្ខុចីស័នាាមាាន�ញ្ហាជ ាក់្ខុចាាស់័ពីីចំនួន និងកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនកាារ
�ង់ស័ងក្ខុមីី្មផ្នែដ្ឋរ ឬបេទ្ធិ
តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�ពាា ក់្ខុពី័និនឹងចំនួនម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលមាានកាារធាានាា 
ស័ម្មតុភាាពី និង�នៃៈ រ�ស់័អំតិថិជ្យន ក្ខុំ�ងកាារទូ្ធិទាាត់ស័ងតាាម្ម
ក្ខុិចីស័នាា បេទាា��ីមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា�ក៏្ខុបេដ្ឋាាយ 
ថ្នាាបេតីអំតិថិជ្យនគឺុជាារ�ូវិនិ�ុគុាល ឬជាាអំងាភាាពីប្រ�តិ�តិិកាារសំ័ខាាន់ 
ឬជាាអំងាភាាពីផ្នែដ្ឋលមាានបេគាាល�ំណងពិីបេស័ស័
ហាានិភិ័យរ�ស់័ធនាាគាារក្ខុំ�ងកាារបាាត់�ង់ប្រទ្ធិពីយក្ខុម្មម ទាាក់្ខុទ្ធិងនឹង
ឥណទាានផ្នែដ្ឋលម្មិនអាាចប្រ�ម្មូលម្មក្ខុវិញិបាាន 
ថ្នាាបេតីប្រទ្ធិពីយដ្ឋាាក់្ខុធាានាាគុឺជាាប្រទ្ធិពីយទាា�ងអំស់័ផ្នែដ្ឋលអំតិថិជ្យនមាាន ឬ
ជាាផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេផសងៗបេទ្ធិៀតរ�ស់័អំតិថិជ្យន និង
ថ្នាាបេតីធនាាគាារទ្ធិទួ្ធិលបាានអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ពីីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេន� ឬបេទ្ធិ ។ 
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កាារចាាត់ចំ�ាត់ថុាាក់មើ�ីងវិញិ

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ម្មិនត្រូតូវិបាានបេធើីចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុបេ�ីងវិញិ �នាៃ ា�់ពីី
កាារទ្ធិទួ្ធិលសាាាល់តម្លៃម្មៃដំ្ឋ�ូងបេ�ីយ បេលីក្ខុផ្នែលង ផ្នែតក្ខុំ�ងអំំ��ងបេពីលផ្នែដ្ឋល
ធនាាគាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ� រ គំុរ ូអាាជ្យីវិក្ខុម្មមរ�ស់័ខុៃ�ន កំ្ខុ�ងកាារប្រគុ�់ប្រគុងប្រទ្ធិពីយក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ� ។

(iii).	កា�រឈ�់ទូទួូល់ស្គាា �ល់់

ប្រទូពយសកំម្មមហិិរញ្ញញវត់ុ�

ធនាាគាារឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលសិ័ទ្ធិិិ
ក្ខុំ� ងក្ខុិចីស័នាាក្ខុំ� ងកាា រទ្ធិទួ្ធិលបាានលំហូិរ ទឹ្ធិក្ខុប្របាា ក់្ខុ  ពីី ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�ផុតកំ្ខុណត់ ឬកាារបេផៃរសិ័ទ្ធិិិទ្ធិទួ្ធិលបាានលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុតាាម្ម
ក្ខុិចីស័នាាក្ខុំ� ង ប្រ�តិ�តិិកាា រ ផ្នែដ្ឋលហាានិភិ័យទាា�ងអំស់័ និងភាាពីជាា
ក្ខុម្មមសិ័ទ្ធិិិ ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  ត្រូតូ វិបាានបេផៃ រ ឬកំ្ខុ�ងក្ខុរណីផ្នែដ្ឋល
ធនាាគាារម្មិនបេផៃរ ឬម្មិនរក្ខុាាទុ្ធិក្ខុនូវិរាាល់ហាានិភិ័យ និងអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍
ម្លៃនភាាពីជាាក្ខុម្មមសិ័ទ្ធិិិបេហីិយវាាម្មិនរក្ខុាាកាារប្រគុ�់ប្រគុងប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� 
។
ចំបេពាា�កាារឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ភាាពីលបេម្មិ�ងរវាាង
តម្លៃម្មៃ បេយ៉ាាងរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម  (ឬតម្លៃម្មៃ បេយ៉ាាងផ្នែដ្ឋលជាាចំ ផ្នែណក្ខុម្លៃន
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់) និងផល�ូក្ខុម្លៃន (i) តម្លៃម្មៃត�ស័ំង
ផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាាន(រាា�់�ញ្ញី�លទាា�ងប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមថមីផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាាន ដ្ឋក្ខុ
�ំណុលថមី ផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុ)និ ង ( i i ) ចំ បេណញឬខាាត ផ្នែដ្ឋលបាាន
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ក្ខុំ�ង OCI ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាកំ្ខុ�ងចំបេណញ និងខាាត 
។

�ំណីល់ហិិរញ្ញញវត់ុ�

ធនាគារឈប់ទ្ធទ្ធួលស្គាា�ល់ប�ណុលហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ច្ឆេ�ច្ឆេ�លដែ�លកាត្ថុ�វកំិ�ច

ច្ឆេម្រាកាមកំិ�ចស់ន�យា ម្រាត្ថុូវបានរំលាយ ឬលុបច្ឆេ�ល ឬផុត្ថុអាណត្ថុិិ ។

(iv).កា�រផ្នែកំផ្នែប្រ�ប្រទូពយសកំម្មមហិិរញ្ញញវតុ់�	 ន្តិង	 �ំណីល់ហិិរញ្ញញវតុ់�
ប្រទូពយសកំម្មមហិិរញ្ញញវតុ់�

ប្រ�សិ័នបេ�ីលក្ខុុខុណឌ ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ត្រូតូវិបាានផ្នែក្ខុផ្នែប្រ� បេនាា�ធនាាគាារ
វាាយតម្លៃម្មៃថ្នាាបេតីលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�បេនាា� មាាន

ភាាពីខុុស័គំាាខាៃ ា�ង ឬបេទ្ធិ ។ 

ប្រ�សិ័នបេ�ី លំហូិ រទ្ធិឹក្ខុ ប្របាា ក់្ខុមាានភាាពីខុុស័គំាាខាៃ ា� ង  បេនាា�សិ័ទ្ធិិិតាាម្ម
ក្ខុិចីស័នាាចំបេពាា�លំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុពីីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ហិិរញ្ញញវិតុ�បេដី្ឋម្ម ត្រូតូវិបាាន
ចាំាត់ទុ្ធិក្ខុថ្នាាផុតអាាណតិិ ។  ក្ខុំ�ងក្ខុរណីបេន�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�បេដ្ឋីម្ម 
ត្រូតូវិឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ (សូ័ម្មបេម្មីល(iii)) បេហីិយប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�
ថមី  ត្រូតូ វិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ា ល់តាាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័��ូក្ខុនឹងម្លៃថៃ ចំ�ាយ
ប្រ�តិ�តិិកាារ ។  ម្លៃថៃបេស័វាានាានាាផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាានជាាផ្នែផំក្ខុម្លៃនកាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�
បេន� ត្រូតូវិបាានរាា�់�ញ្ញី�លដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

•ម្លៃថៃបេស័វាា ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានពីិចាំារ�ាក្ខុំ�ងកាារកំ្ខុណត់តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�
ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមថមី  និងម្លៃថៃ បេស័វាាផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាានម្មក្ខុវិញិបេលីម្លៃថៃ
ចំ�ាយប្រ�តិ�តិិកាា រផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីង ត្រូតូ វិបាានរាា�់�ញ្ញី�លក្ខុំ�ង
កាារវាាស់័ផ្នែវិងដំ្ឋ�ូងម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង
•ម្លៃថៃបេស័វាាបេផសងបេទ្ធិៀតត្រូតូវិបាានរាា�់�ញ្ញី�លកំ្ខុ�ងចំបេណញ និងខាាត 
ផ្នែដ្ឋលជាាផ្នែផំក្ខុមួ្មយម្លៃនកាារចំបេណញ ឬខាាតបេលី ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋល
ឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ ។
•ប្រ�សិ័នបេ�ីលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុត្រូតូវិបាានផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលអំតិថិជ្យន
ជ្យួ�កាារលំបាាក្ខុផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�  បេនាា�បេគាាល�ំណងម្លៃនកាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�
ជាាទូ្ធិបេ�ា គុឺបេដី្ឋម្មបទី្ធិទួ្ធិលបាានម្មក្ខុវិញិជាាអំតិ�រមាាបេលីលក្ខុុខុណឌ ម្លៃន
ក្ខុិចីស័នាាបេដ្ឋីម្ម ជាាជាាង�បេងើីតប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមថមីផ្នែដ្ឋលមាានលក្ខុុខុណឌ
ខុុស័គំាាខាៃ ា�ង ។  ប្រ�សិ័នបេ�ីធនាាគាារមាានគុបេប្រមាាងផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�តាាម្មរបេ�ៀ�មួ្មយ ផ្នែដ្ឋលអាាចនាា�ឲ្យយមាានកាារបេលីក្ខុផ្នែលង
ចំ បេពាា� លំ ហូិ រ ទឹ្ធិក្ខុ ប្របាា ក់្ខុ  ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម បេនាា� ត្រូតូ វិបាា នយក្ខុម្មក្ខុ
ពីិចាំារ�ាជាាម្មុន ថ្នាាបេតីផ្នែផំក្ខុមួ្មយម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមគួុរផ្នែតត្រូតូវិបាាន
លុ�បេចញពីី�ញ្ញជី ម្មុន បេពីលបេធើីកាា រ ផ្នែក្ខុ ផ្នែប្រ�  ឬបេទ្ធិ (សូ័ម្មបេម្មីល
ខាាងបេប្រកាាម្មស័ប្រមាា�់បេគាាលនបេយ៉ាាបាាយកាារលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី) ។  
វិធិីសាាប្រស័ិបេន�ជ្យ�ឥទិ្ធិិពីលដ្ឋល់លទិ្ធិផលម្លៃនកាារវាាយតម្លៃម្មៃ�រមិាាណ 
បេហីិយក្ខុំ�ងក្ខុរណីបេន�មាានន័យថ្នាា លក្ខុុណៈវិនិិចិ ័យម្លៃន កាារឈ�់
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ប្រទ្ធិពីយជាាទូ្ធិបេ�ាមិ្មនអាាចអំនុវិតិបាានបេនាា�បេទ្ធិ ។ 
•ប្រ�សិ័នបេ�ីកាារផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្ម
រ ំលស់័ម្លៃថៃ បេដ្ឋីម្ម ឬ FVOCI ម្មិន��ិាលឲ្យយមាានកាា រឈ�់
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិ តុ� បេទ្ធិបេនាា�  បេនាា�ធនាាគាា រ នឹង
គុណនាាបេ�ីងវិញិនូវិតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ជាាម្មុន 
បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីដំ្ឋ�ូងម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់លទ្ធិិផលម្លៃនកាារផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិជាាចំបេណញ ឬខាាត ។  
ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលមាានអំប្រតាាបេថរ អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ
ប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីដំ្ឋ�ូងផ្នែដ្ឋលបេប្រ�ីបេដ្ឋីម្មបគីុណនាាចំបេណញ ឬខាាតពីីកាារ
ផ្នែក្ខុតត្រូម្មូ វិ  ត្រូតូ វិបាានផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�បេដី្ឋម្មប ី�ៃ���ញី្ហាា� ង ពីីលកុ្ខុខុណឌ ទ្ធិីផាា រ
�ចី��បនំ បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលបេធើីកាារផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិ ។  រាាល់កាារចំ�ាយ ឬ
ម្លៃថៃបេស័វាាផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីង និងម្លៃថៃបេស័វាាទ្ធិទួ្ធិលបាាន ផ្នែដ្ឋលជាាផ្នែផំក្ខុ
ម្មួយម្លៃនកាារផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងដុ្ឋលម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ�  ផ្នែដ្ឋលបាានបេធើីកាា រផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិ ត្រូតូ វិបាានរ ំលស់័ផ្នែផិក្ខុបេលី
រយៈបេពីលផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិ តុ� ផ្នែដ្ឋលបាាន
ផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិបេនាា� ។
• ប្រ�សិ័នបេ�ីកាា រ ផ្នែក្ខុតត្រូម្មូ វិ បេន�  ត្រូតូ វិបាានបេធើី បេ�ីងបេដ្ឋាាយសាារ ផ្នែត
អំតិថិជ្យនជ្យួ�កាារលំបាាក្ខុផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�បេនាា�ចំបេណញ ឬខាាត ត្រូតូវិ
បាាន�ង្វាា ាញជាាម្មួយគំាានឹងកាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ម្លៃន
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ។  ក្ខុំ�ងក្ខុរណីបេផសងបេទ្ធិៀត វាាត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញជាា
ចំណូលកាា រ ប្របាា ក់្ខុ  ផ្នែដ្ឋលគុណនាា បេដ្ឋាាយបេប្រ�ី វិ ិធីសាា ប្រស័ិអំ ប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។ 
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�ំណីល់ហិិរញ្ញញវត់ុ�

ធនាាគាា រ  ឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ា ល់ �ំណុលហិិរញ្ញញ វិតុ�  បេ�ា បេពីលផ្នែដ្ឋល
លក្ខុុខុណឌ រ�ស់័វាាត្រូតូវិបាានផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិ បេហីិយលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុម្លៃន�ំណុល
ផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិបេនាា�មាានភាាពីខុុស័គំាាខាៃ ា�ង ។  ក្ខុំ�ងក្ខុរណីបេន� 
�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�ថមី ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់តាាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� ។  ភាាពី
លបេម្មិ�ងរវាាងតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃន�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ 
និងតម្លៃម្មៃត�ស័ំង ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាក្ខុំ�ងចំបេណញ ឬខាាត ។  
តម្លៃម្មៃត�ស័ំងរ ួម្មមាានប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម មិ្មនផ្នែម្មនហិិរញ្ញញវិ តុ� ផ្នែដ្ឋលបាានបេផៃ រ 
(ប្រ�សិ័នបេ�ីមាាន) និងកាារទ្ធិទួ្ធិលយក្ខុ�ំណុល រមួ្មទាា�ង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�
ផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិថមី ។ 

ប្រ�សិ័នបេ�ី កាារផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� បេន�ម្មិនបេធើីឲ្យយមាានកាារឈ�់
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេទ្ធិ បេនាា�រលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មម្លៃន �ំណុល ត្រូតូវិគុណនាាបេ�ីងវិញិ
បេដ្ឋាាយបេធើី អំ�បហាា រលំហូិ រទ្ធិឹក្ខុ ប្របាា ក់្ខុ  ផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�តាាម្មអំប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីដំ្ឋ�ូង បេហីិយលទិ្ធិផលម្លៃនកាារចំបេណញ ឬខាាត 
ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាក្ខុំ�ងចំបេណញ ឬខាាត ។  ស័ប្រមាា�់�ំណុល
ហិិរញ្ញញវិតុ�មាានអំប្រតាាអំបេថរ អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទិ្ធិភាាពីដំ្ឋ�ូងផ្នែដ្ឋលបេប្រ�ី
បេដ្ឋីម្មបគីុណនាាចំបេណញ ឬខាាតពីីកាារ ផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិ ត្រូតូវិបាានផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�បេដ្ឋីម្មប ី
�ៃ���ញី្ហាា�ងពីីលក្ខុុខុណឌ ទ្ធិីផាារ�ចី��បនំ បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលបេធើីកាារផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិ 
។  រាាល់កាារចំ�ាយ និងម្លៃថៃបេស័វាាផ្នែដ្ឋលបេកី្ខុតមាាន ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់
ជាាកាារផ្នែក្ខុតត្រូម្មូ វិបេ�ាបេលីតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃន�ំណុល និងរ ំលស់័តាាម្មរយៈ
បេពីលផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ម្លៃន�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិ បេដ្ឋាាយ
គុណនាាអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទិ្ធិភាាពីបេ�ីងវិញិបេលីឧ�រក្ខុណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ។ 

(v).	កា�រកា�ត់់កំង

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� និង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� អាាចត្រូតូវិកាាត់ក្ខុងគំាាបាាន 
និងត្រូតូវិ�ង្វាា ាញជាាចំនួនសុ័ទ្ធិិបេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ� 
លុ�ប្រតាាផ្នែតធនាាគាារមាានសិ័ទិ្ធិិតាាម្មចាា�់បេដី្ឋម្មបបីេធើីកាារកាាត់ក្ខុងគំាាបាាន 
និងមាាន�ំណងបេធើីកាារទូ្ធិទាាត់បេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីម្មូលដ្ឋាា ានចំនួនបេ�ាស័ល់
សុ័ទ្ធិិ  ឬក៏្ខុទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម  និងទូ្ធិទាា ត់ �ំណុលក្ខុំ�ងបេពីល
ដំ្ឋ�ាលគំាា ។    

(vi).	កា�រវា�ស់ផ្នែវងត់ម្លៃម្មៃសម្មប្រស�

ត ម្លៃម្មៃស័ម្ម ប្រស័� គុឺជាា ត ម្លៃម្មៃ ផ្នែដ្ឋលនឹងទ្ធិ ទួ្ធិលបាាន បេដ្ឋាាយកាា រលក់្ខុ
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬតម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលបាានទូ្ធិទាាត់ចំបេពាា�កាារបេផៃរ�ំណុលបេ�ាក្ខុំ�ង
ប្រ�តិ�តិិកាារធម្មមតាា រវាាងអំំក្ខុចូលរមួ្មក្ខុំ�ងទី្ធិផាារ នាាកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃន
កាារវាាស់័ផ្នែវិងបេ�ាក្ខុំ�ងទ្ធិីផាារបេគាាល ឬកំ្ខុ�ងក្ខុរណីមិ្មនមាានទ្ធិីផាារបេគាាល គុឺ
យក្ខុទ្ធិីផាារជាាអាាទ្ធិិភាាពី�ំផុត ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារអាាចកំ្ខុណត់រក្ខុបាានបេ�ា
កាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនកាារវាាស់័ផ្នែវិងបេនាា�។  តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�រ�ស់័�ំណុល 
�ៃ���ញី្ហាា�ងពីីហាានិភិយ័ម្លៃនកាារម្មិនអំនុវិតិកាាតពីើក្ខុិចី ។  
ធនាាគាារវាាស់័ផ្នែវិងតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�រ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ម្មួយ បេដ្ឋាាយ
បេប្រ�ីស័ប្រម្មង់តម្លៃម្មៃបេ�ាក្ខុំ�ងទ្ធិីផាារស័ក្ខុម្មមរ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍បេនាា� ប្រ�សិ័នបេ�ី

មាាន ។  ទ្ធិីផាារម្មួយចាំាត់ទុ្ធិក្ខុជាាទ្ធិីផាារស័ក្ខុម្មម ប្រ�សិ័នបេ�ីប្រ�តិ�តិិកាារ
រ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬ�ំណុល បេកី្ខុតបេ�ីងញឹក្ខុញ៉ាា�់ បេហីិយទំ្ធិហំិប្រ�តិ�តិិ
កាារមាានភាាពីប្រគុ�់ប្រគាាន់ក្ខុំ�ងកាារផិល់ពីត័៌មាានតម្លៃម្មៃជាាបេទ្ធិៀងទាាត់ ។ 

ប្រ�សិ័នបេ�ីពីុំមាានស័ប្រម្មង់តម្លៃម្មៃបេ�ាក្ខុំ�ងទ្ធិីផាារស័ក្ខុម្មមបេទ្ធិ បេនាា�ធនាាគាារត្រូតូវិ
បេប្រ�ី�បេចីក្ខុបេទ្ធិស័វាាយតម្លៃម្មៃ�ាផ្នែដ្ឋលអាាច បេប្រ�ីប្របាាស់័ធាាតុចូលផ្នែដ្ឋល
អាាចអំបេងើតបាានជាាអំតិ�រមាា និងកាាត់�នុយនូវិកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ធាាតុចូល
ផ្នែដ្ឋលមិ្មនអាាចអំបេងើតបាាន។  �បេចីក្ខុ បេទ្ធិស័វាាយតម្លៃម្មៃ ផ្នែដ្ឋលបាាន
បេប្រជ្យីស័បេរ សី័ ត្រូតូ វិ រ ួម្ម�ញ្ញី�លនូ វិក្ខុតិាាទាា� ងអំស់័ ផ្នែដ្ឋលអំំក្ខុចូលរ ួម្មក្ខុំ� ង            
ទ្ធិីផាារ នឹងពិីចាំារ�ាបេ�ាក្ខុំ�ងកាារកំ្ខុណត់តម្លៃម្មៃ ។ 
ភិស័ិ�តាាងដ៏្ឋលិ�ំផុតស័ប្រមាា�់តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�រ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�
ម្មួយ បេ�ាបេពីលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ជាាទូ្ធិបេ�ាគុឺជាាតម្លៃម្មៃប្រ�តិ�តិិ
កាារ មាាននយ័ថ្នាា ជាាតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃនផលត�ស័ងបាានផិល់ឲ្យយ ឬបាាន
ទ្ធិទួ្ធិល។ ប្រ�សិ័នបេ�ីធនាាគាា រ កំ្ខុណត់ថ្នាាតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�បេ�ា បេពីល
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ា ល់ជាា បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង  ខុុស័ពីីត ម្លៃម្មៃ ប្រ�តិ�តិិកាា រ បេហីិយតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�បេន�ពីុំ មាានភិស័ិ�តាាងម្មក្ខុ�ញ្ហាជ ាក់្ខុ តាាម្មរយៈស័ប្រម្មង់តម្លៃម្មៃក្ខុំ�ង
ទ្ធិីផាារស័ក្ខុម្មមចំបេពាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬ�ំណុលផ្នែដ្ឋលប្រស័បេដ្ឋៀងគំាា ឬក៏្ខុ
តាាម្មរយៈ�បេចីក្ខុបេទ្ធិស័វាាយតម្លៃម្មៃ ផ្នែដ្ឋលកំ្ខុ�ងបេនាា�ធាាតុចូលផ្នែដ្ឋលម្មិនអាាច
អំបេងើតបាានពាាក់្ខុពី័និនឹងកាារវាាស់័ផ្នែវិង ត្រូតូវិបាានស័នមតថ្នាាម្មិនសាារវិនី 
ដ្ឋូ បេចំ�ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញ វិតុ�  ត្រូតូ វិវាា ស់័ ផ្នែវិងជាា បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូងតាាម្មតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័� បេដ្ឋាាយផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិតាាម្មរយៈកាារពីនាារនូវិភាាពីខុុស័គំាារវាាងតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�បេ�ាបេពីលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង និងតម្លៃម្មៃប្រ�តិ�តិិកាារ ។  
�នាៃ ា�់ម្មក្ខុបេទ្ធិៀត ភាាពីខុុស័គំាាបេនាា�គុឺត្រូតូវិទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាក្ខុំ�ងចំបេណញ 
ឬខាាត ផ្នែផិក្ខុបេលីអាាយុកាាលរ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍បេនាា� ក៏្ខុ�ុុផ្នែនិមិ្មនឲ្យយយូរជាាង
កាារវាាយតម្លៃម្មៃតាាម្មរយៈទ្ធិិនំន័យទ្ធិីផាារផ្នែដ្ឋលអាាចអំបេងើតបាាន ឬបេ�ា
បេពីល�ញ្ញី�់ប្រ�តិ�តិិកាារបេនាា�បេទ្ធិ ។ 
ប្រ�សិ័នបេ�ី ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬ�ំណុលផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័� មាានតម្លៃម្មៃលក់្ខុ  និងតម្លៃម្មៃទ្ធិិញបេនាា�ធនាាគាា រវាា ស់័ ផ្នែវិង
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និងសុាានភាាពីផ្នែវិងតាាម្មតម្លៃម្មៃលក់្ខុ បេហីិយវាាស់័ផ្នែវិង�ំណុល 
និងសុាានភាាពីខុៃីតាាម្មតម្លៃម្មៃទ្ធិិញ ។ 
សំ័ណំុប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� និង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលមាានហាានិភិយ័
ទ្ធិីផាារ និងហាានិភិយ័ឥណទាាន ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានចាំាត់ផ្នែចងបេដ្ឋាាយធនាាគាារ 
តាាម្មម្មូលដ្ឋាា ានចំនួនសុ័ទ្ធិិ ផ្នែដ្ឋលមាានហាានិភិ័យទ្ធិីផាា រ  ឬហាានិភិ័យ
ឥណទាានត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មម្មូលដ្ឋាា ានម្លៃនតម្លៃម្មៃ ផ្នែដ្ឋលនឹងទ្ធិទួ្ធិលបាាន
បេដ្ឋាាយកាារលក់្ខុប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលមាានសុាានភាាពីផ្នែវិង (ឬកាារទូ្ធិទាាត់ស័ង
ក្ខុំ� ងកាា រ បេផៃ រ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម សុ័ទ្ធិិ ផ្នែដ្ឋលមាានសុាា នភាាពីខុៃី )  ស័ ប្រមាា �់
ហាានិភិយ័ជាាក់្ខុលាាក់្ខុ ។  កាារផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិប្រតឹម្មក្ខុប្រម្មិតប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� 
និង�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� មាាននយ័ថ្នាា កាារផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិតម្លៃម្មៃលក់្ខុ-ទិ្ធិញ ឬកាារ
ផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិហាានិភិ័យឥណទាាន ផ្នែដ្ឋល�ៃ���ញី្ហាា�ងពីីកាារវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្ម
ម្មូលដ្ឋាា ានតម្លៃម្មៃសុ័ទ្ធិិ គុឺត្រូតូវិបាានផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុតាាម្មប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុល
នីម្មួយៗ តាាម្មម្មូលដ្ឋាា ានកាា រផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិហាានិភិ័យផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពី័និ  ម្លៃន
ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�នីម្មួយៗ ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុលបេនាា� ។ 
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តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�ម្លៃន�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�មាានលក្ខុុណៈអាាចទាាម្មទាារស័ង
តាាម្មតត្រូមូ្មវិកាារ (ឧទាាហិរណ៍ ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញីចរនី) គុឺមិ្មនត្រូតូវិតិចជាាងចំនួន
ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិ�ង់តាាម្មតត្រូម្មូវិកាារបេទ្ធិ បេដ្ឋាាយត្រូតូវិបេធើីអំ�បហាារចាំា�់ពីី
ម្លៃថៃដំ្ឋ�ូងផ្នែដ្ឋលចំនួនទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុអាាចត្រូតូវិបាាន�ង់ ។
ធនាាគាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់កាារបេផៃររវាាងក្ខុប្រម្មិតម្លៃនឋាានាានុប្រក្ខុម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� 
បេ�ាចុងកាារយិ�របិេចិទ្ធិម្លៃនរបាាយកាារណ៍អំំ��ងបេពីលផ្នែដ្ឋលកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ� រ
បាានបេក្ខុីតបេ�ីង ។

(vii).	 ឱន្តភ្នា�ពម្លៃន្តត់ម្លៃម្មៃ

ធនាាគាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់សំ័វិធិាានធនបេលីកាារបាាត់�ង់ ECL ចំបេពាា�
ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�  ផ្នែដ្ឋលម្មិនបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្ម FVTPL ដ្ឋូច
ខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� គុឺជាាឧ�ក្ខុរណ៍�ំណុល និង
ក្ខុិចីស័នាាឥណទាានផ្នែដ្ឋលបាានបេបាា�ផាាយ ។

ពីុំ មាានកាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាក្ខុំ�ង
កាារវិនិិបេយ៉ាាគុម្មូលធនបេ�ីយ ។ 
ធនាាគាារវាាស់័ផ្នែវិងសំ័វិធិាានធនបេលីកាារខាាត�ង់ តាាម្មចំនួនផ្នែដ្ឋលបេស័មីនឹង 
ECL បេពីញអាាយុកាាល បេលីក្ខុផ្នែលងគុណនីខាាងបេប្រកាាម្មផ្នែដ្ឋលត្រូតូ វិ
វាាស់័ផ្នែវិងតាាម្ម ECL 12 ផ្នែខុ ៖ 

កាារវិនិិបេយ៉ាាគុបេលីមូ្មល�ប្រត�ំណុល ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់ថ្នាាមាាន
ហាានិភិយ័ឥណទាានទាា�នាាកាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ និង
ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេផសងបេទ្ធិៀត ផ្នែដ្ឋលហាានិភិយ័ឥណទាានមិ្មនបាាន
បេក្ខុីនបេ�ីងជាាសាារវិនី ចាំា�់តាា�ងពីីកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ។  

ECL 12 ផ្នែខុ គុឺជាាផ្នែផំក្ខុម្លៃន ECL ផ្នែដ្ឋល��ិាលម្មក្ខុពីីប្រពឹីតិិកាារណ៍
ខុក្ខុខាានស័ងប្របាា ក់្ខុក្ខុំ� ង រយៈបេពីល 12ផ្នែខុ �នាៃ ា �់ពីីកាាល�រ បិេចិទ្ធិ
រាាយកាារណ៍ ។ ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់តាាម្ម ECL 
12 ផ្នែខុ ត្រូតូវិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុជាា “ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ស័ុិតក្ខុំ�ងដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាល
ទ្ធិី 1” ។

ECL បេពីញម្មួយអាាយុកាាល (Life-time ECL) គុឺជាា ECL ផ្នែដ្ឋល
អាាច��ិាលម្មក្ខុពីីប្រពឹីតិិកាារណ៍ខុក្ខុខាានស័ងប្របាាក់្ខុ កំ្ខុ�ងរយៈបេពីលម្លៃន
អាាយុកាាលរពំីឹងទុ្ធិក្ខុ (expected life) ម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�  ។  
ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់តាាម្ម ECL បេពីញមួ្មយ
អាាយុកាាល �ុុ ផ្នែនិ មិ្មនផ្នែម្មនជាាឥណទាានផ្នែដ្ឋលមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ 
(credit-impaired) ត្រូតូវិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុជាា “ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�ស័ុិត
ក្ខុំ�ងដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 2” ។ 
បេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនរបាាយកាារណ៍ ធនាាគាារវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាាបេតីហាានិភិ័យ
ឥណទាានម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� បាានបេកី្ខុនបេ�ីងជាាសាារវិនី ចាំា�់តាា�ងពីី
កាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ។  បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលហាានិភិ័យឥណទាាន
បេក្ខុីនបេ�ីងជាា    សាារវិនី ចាំា�់តាា�ងពីីកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង 
សំ័ វិ ិធាានធនបេលីកាា របាា ត់�ង់ ត្រូតូ វិបាានវាាស់័ ផ្នែវិង តាាម្មតម្លៃម្មៃ បេស័មីនឹង
អាាយុកាាលម្លៃន ECL ។
បេ�ាបេពីលកំ្ខុណត់ថ្នាាបេតីហាានិភិ័យឥណទាានម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�

បាានបេក្ខុីនបេ�ីងជាាសាារវិនី ចាំា�់តាា�ងពីីកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង និង
បេ�ាបេពីលបុាាន់សាម ាន ECL បេនាា�ធនាាគាារពីិចាំារ�ាបេលីពី័ត៌មាានផ្នែដ្ឋល
ស័ម្មបេហិតុស័ម្មផល និងពីត័៌មាានគាា�ប្រទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពីន័ិ និងអាាចរក្ខុបាាន 
បេដ្ឋាាយមិ្មនចាំា�បាាច់ចំ�ាយ ឬ ប្រ�ឹងផ្នែប្រ�ងខ័ុស់័ ។  ពី័ត៌មាានទាា�ងបេន�
រមួ្ម�ញ្ញី�លពី័ត៌មាាន�រមិាាណ និងពី័ត៌មាានគុុណភាាពី និងកាារវិភិាាគុ 
បេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុ បេលី�ទ្ធិ ពិី បេសាាធ ន៍ រ�ស់័ធនាាគាា រ  និ ងកាា រវាាយតម្លៃម្មៃ
ឥណទាាន ប្រពីម្មទាា�ង�ញ្ញី�លពីត័៌មាានផ្នែដ្ឋលប្រ�បេម្មីលអំនាាគុត ។  
ប្រ� សិ័ ន បេ�ី ហាា និ ភិ័យ ឥ ណ ទាា ន ម្មិ ន បាា ន បេកី្ខុ ន បេ�ី ង ជាា សាា រ វិ ន ី
ចាំា�់តាា�ងពីីកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ឬប្រ�សិ័ន   បេ�ីគុុណភាាពី
ឥណទាានម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�មាានភាាពីប្រ�បេសី័របេ�ីង ផ្នែដ្ឋល��ិាល
ឲ្យយគាម ានកាារបេក្ខុីនបេ�ីងជាាសាារវិនី ម្លៃនហាានិភិ័យឥណទាានចាំា�់តាា�ងពីី
កាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង សំ័វិធិាានធនបេលីកាារបាាត់�ង់ត្រូតូវិបាាន
វាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មតម្លៃម្មៃបេស័មីនឹង ECL 12 ផ្នែខុ ។ 
រយៈបេពីលអំតិ�រមាាផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិយក្ខុម្មក្ខុពិីចាំារ�ា បេពីលបេធើីកាារបុាាន់សាម ាន 
ECL គុឺជាារយៈបេពីលក្ខុិចីស័នាាអំតិ�រមាាផ្នែដ្ឋលធនាាគាារប្រ�ឈម្មនឹង
ហាានិភិយ័ឥណទាាន ។ 

កាារកំណ៍ត់នៃ�កាារមើកី�មើ�ីងជាាសាារវិ�ី�ូវិហាា�ិភិយ័ឥណ៍ទាា�

ធនាាគាារវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាាបេតីមាានហាានិភិ័យឥណទាានបាានបេក្ខុីនបេ�ីងជាា
សាារវិនី ឬបេទ្ធិ ចាំា�់តាា�ងពីីកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូងបេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិ
រាាយកាារណ៍ ។  កាារកំ្ខុណត់ពីីកាារបេក្ខុីនបេ�ីងម្លៃនហាានិភិ័យឥណទាាន
ផ្នែផិក្ខុជាាសំ័ខាាន់បេលីចរតិលក្ខុុណៈម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� និងអំតិថិជ្យន 
និងតំ�ន់ភិូម្មិសាាប្រស័ិ ។

ធនាាគាារពីិចាំារ�ាថ្នាាកាារបេក្ខុីនបេ�ីងម្លៃនហាានិភិ័យឥណទាានជាាសាារវិន ី
បេក្ខុីតបេ�ីងបេ�ា បេពីលប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមមាានកាា រខុក្ខុខាានស័ងមិ្មនតិចជាាង
រយៈបេពីល 30 ម្លៃថៃ ។ ចំនួនម្លៃថៃខុក្ខុខាានស័ងត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់បេដ្ឋាាយ
កាាររាា �់ ចំនួនម្លៃថៃ  ចាំា�់តាា�ងពីីកាាល�របិេចិទ្ធិផុតកំ្ខុណត់ដំ្ឋ�ូង�ងិស់័ 
ផ្នែដ្ឋលកាារ�ង់ស័ងទាា�ងអំស់័ម្មិនទាាន់បាានទ្ធិទួ្ធិល ។ កាាល�របិេចិទ្ធិ
ផុតកំ្ខុណត់ស័ង ត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់បេដ្ឋាាយម្មិនពិីចាំារ�ាបេ�ាបេលីរយៈបេពីល
អំនុបេប្រគាា��ាម្មួយផ្នែដ្ឋលអាាចមាានស័ប្រមាា�់អំតិថិជ្យនបេ�ីយ ។ 
ប្រ�សិ័នបេ�ី មាានភិស័ិ�តាាង�ញ្ហាជ ាក់្ខុថ្នាាម្មិនមាានកាារបេក្ខុីនបេ�ីងហាានិភិ័យ
ឥណទាានជាាសាារវិនីទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងកាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូងបេទ្ធិ បេនាា�
សំ័វិធិាានធនម្លៃនកាារបាាត់�ង់បេលីឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�នឹងត្រូតូវិវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្ម 
ECL 12 ផ្នែខុ ។

�ិយម៉ុ�យ័នៃ�កាារខកខាា�សង 

ធនាាគាារចាំាត់ ទុ្ធិក្ខុប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលមាានកាារខុក្ខុខាានស័ង
បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋល៖

អំំក្ខុខីីុមិ្មនមាានលទិ្ធិភាាពីស័ងចំបេពាា�កាាតពីើកិ្ខុចីឥណទាានរ�ស់័ខុៃ�ន
ទាា�ងប្រសុ័ង បេដ្ឋាាយម្មិនពីឹងផ្នែផិក្ខុបេ�ាបេលីកាារលក់្ខុប្រទ្ធិពីយដ្ឋាាក់្ខុធាានាា
បេដី្ឋម្មបទូី្ធិទាាត់ស័ង (ប្រ�សិ័នបេ�ីមាានប្រទ្ធិពីយដ្ឋាាក់្ខុធាានាា) ឬ
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ធនាាគាា រ ពិីចាំា រ�ាថ្នាាកាា រ បេកី្ខុន បេ�ីងជាាសាា រ វិ នី នូ វិហាានិ ភិ័យ
ឥណទាាន បេក្ខុីតបេ�ីងម្មិនបេលីស័ពីីបេពីលផ្នែដ្ឋលប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហួិស័
កាាលកំ្ខុណត់ស័ង ឬបេលីស័ពីី 30 ម្លៃថៃ ស័ប្រមាា�់ឥណទាានរយៈបេពីល
ផ្នែវិង ឬហួិស័កាាលកំ្ខុណត់ស័ង 15 ម្លៃថៃ ស័ប្រមាា�់ឥណទាានរយៈបេពីល
ខុៃី ។  

កាារវាាស់ប៊ែវិង ECL 

ECL គុឺជាាកាារបុាាន់សាម ានលទ្ធិិភាាពីម្មធយម្មម្លៃនកាារបាាត់�ង់ឥណទាាន ។  ECL 

ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងដូ្ឋចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ហិិ រញ្ញញ វិ តុ� ផ្នែដ្ឋលម្មិនមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃនាាកាាល
�រ បិេចិទ្ធិរាាយកាា រណ៍៖ ជាាតម្លៃម្មៃ�ចី� �បនំ ម្លៃនក្ខុងើ�  សាា ច់ ប្របាា ក់្ខុ
ទាា�ងអំស់័ (បេពាាលគឺុភាាពីខុុស័គំាារវាាងលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលជំ្យពាាក់្ខុ
ធនាាគាារប្រស័�តាាម្មកិ្ខុចីស័នាា និងលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលធនាាគាារ
រពំីឹងទុ្ធិក្ខុថ្នាានឹងទ្ធិទួ្ធិលបាាន)
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃនាាកាាល�របិេចិទ្ធិ
រាាយកាារណ៍៖ ជាាភាាពីខុុស័គំាា រវាាងតម្លៃម្មៃ បេយ៉ាាងដុ្ឋល និងតម្លៃម្មៃ
�ចី��បនំម្លៃនលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលរពំីឹងទុ្ធិក្ខុនាាបេពីលអំនាាគុត និង
ក្ខុិចីស័នាាឥណទាានផ្នែដ្ឋលមិ្មនទាាន់បេប្រ�ីប្របាាស់័៖ ជាាតម្លៃម្មៃ�ចី��បនំម្លៃន
ភាាពីខុុស័គំាា រវាាងលំហូិ រ ទឹ្ធិក្ខុ ប្របាា ក់្ខុតាាម្ម កិ្ខុចីស័នាា ផ្នែដ្ឋលជំ្យពាា ក់្ខុ
ធនាាគាារ ប្រ�សិ័នបេ�ីអំំក្ខុកាាន់កាា�់ក្ខុិចីស័នាាឥណទាានបាានដ្ឋក្ខុ
ឥណទាានបេប្រ�ី និងលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលធនាាគាាររពំីឹងទុ្ធិក្ខុថ្នាានឹង
ទ្ធិទួ្ធិលបាាន ប្រ�សិ័នបេ�ីឥណទាានត្រូតូវិបាានដ្ឋក្ខុបេប្រ�ី ។

ទិិ�ុ�យ័កាារស�មត �ិងបមើចចកមើទិសមើប្របីសប្រមាាប់កាារវាាយតនៃម៉ុៃ 
ឱ�ភាាពីនៃ�តនៃម៉ុៃ

ស័មាាស័ធាាតុសំ័ខាាន់ៗ ក្ខុំ�ងកាារវាាស់័ផ្នែវិង ECL គុឺបាានម្មក្ខុពីីអំបេថរដ្ឋូច
ខាាងបេប្រកាាម្ម៖

លទិ្ធិភាាពីម្លៃនកាារខុក្ខុខាានស័ង (“PD”)
កាារបាាត់�ង់ផ្នែដ្ឋល��ិាលម្មក្ខុពីីកាារខុក្ខុខាានស័ង (“LGD”) និង
ទំ្ធិហំិម្លៃនកាារខុក្ខុខាានស័ង (“EAD”)

ECL ស័ប្រមាា�់ស័ម្មតុលយកំ្ខុ�ងដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទី្ធិ 1 ត្រូតូវិបាានគុណនាាបេដ្ឋាាយ
ផលគុុណម្លៃន PD 12 ផ្នែខុ នឹង LGD នឹង EAD ។  ECL បេពីញ
អាាយុកាាល ត្រូតូវិបាានគុណនាាបេដ្ឋាាយផលគុុណម្លៃន PD បេពីញអាាយុកាាល
នឹង LGD នឹង EAD ។
គំុរសូ័ុិតិត្រូតូវិបាានបេប្រ�ីប្របាាស់័បេដ្ឋីម្មបវីិភិាាគុទិ្ធិនំន័យប្រ�ម្មូលបាាន រចួ�បេងើីត
នូវិកាារបុាាន់សាម ាន PD បេពីញអាាយុកាាល ផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ និងថ្នាាបេតី
ស័ម្មតុលយទាា�ងបេនាា�រពំីឹងថ្នាាផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលយុ៉ាាង�ាបេលីរយៈបេពីលបេនាា� ។
LGD គុឺជាាឥរយិ៉ាា�ទ្ធិម្លៃនភាាពីអាាចបាាត់�ង់ប្រ�សិ័នបេ�ីមាានកាារខុក្ខុខាាន
ស័ង ។  ធនាាគាារបុាាន់ប្រ�មាាណបុាារុាាផ្នែមុ្មប្រត LGD តាាម្មរយៈកាារកំ្ខុណត់
តម្លៃម្មៃបេដ្ឋាាយបេប្រ�ីប្រក្ខុ�ខុណ័ឌ ផ្នែផិក្ខុបេលីអំប្រតាាវាាយតម្លៃម្មៃម្លៃផៃកំ្ខុ�ងរ�ស់័ Basel 
( “ IRBF”)  បេដ្ឋាាយកាា រ កំ្ខុណត់បុាា រុាា ផ្នែមុ្ម ប្រតក្ខុំ� ង កំ្ខុ រ តិ  5% និង 
25%ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយ�ញី្ហាា� និងប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីសាាជ្យីវិក្ខុម្មម ។

EAD តំ�ាងឲ្យយតម្លៃម្មៃស័ម្មតុលយបេ�ាបេពីលមាានកាារខុក្ខុខាានស័ង ។  
ធនាាគាារទាាញយក្ខុ EAD ពីីស័ម្មតុលយ�ចី��បនំរ�ស់័អំតិថិជ្យន និងភាាពី
អាាចផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលបេលីស័ម្មតុលយ�ចី��បនំពីីកាារ�ង់ស័ង ផ្នែដ្ឋលអំនុញ្ហាញ ាតតាាម្ម
ក្ខុិចីស័នាា និងបេក្ខុីតបេចញពីីកាារ�ង់រលំស់័ ។  EAD ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ហិិរញ្ញញវិតុ� គុឺតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងដ្ឋុលបេ�ាបេពីលមាានកាារខុក្ខុខាានស័ង ។ ស័ប្រមាា�់
កាាតពីើក្ខុិចីឲ្យយខុីី EAD គុឺស័ម្មតុលយអំនាាគុតផ្នែដ្ឋលអាាចដ្ឋក្ខុបេប្រ�ីប្របាាស់័
តាាម្មក្ខុិចីស័នាា ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានបុាាន់សាម ានតាាម្មកាារស័បេងើតពីីប្រ�វិតិិ និង
កាារពីាាក្ខុរណ៍នាាបេពីលខាាងម្មុខុ ។  ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ខុៃ� 
EAD ត្រូតូ វិបាានកំ្ខុណត់បេដ្ឋាាយគំុរ ូម្លៃនស័ម្មតុលយផ្នែដ្ឋលអាាចបេក្ខុីតបេ�ីង
បេ�ាបេពីលបេវិលាា បេផសងគំាា បេដ្ឋាាយបេប្រ�ី�បេចីក្ខុបេទ្ធិស័ស័ុិតិ ។

ដ្ឋូចកាារបេរៀ�រាា�់ខាាងបេលី បេដ្ឋាាយផ្នែផិក្ខុបេលីកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ PD 12 ផ្នែខុ 
ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 1 ធនាាគាារវាាស់័ផ្នែវិង 
ECL បេដ្ឋាាយពីិចាំារ�ាបេលីហាានិភិ័យម្លៃនកាារខូុចខាាតបេលីរយៈបេពីល
បេពីញបេលញម្លៃនក្ខុិចីស័នាា (រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងរយៈបេពីលពីនាារប្រ�សិ័នបេ�ី
មាាន) ផ្នែដ្ឋលមាានហាានិភិយ័បេលីឥណទាាន បេទាា��ីជាាក្ខុំ�ងបេគាាល�ំណង
ប្រគុ �់ ប្រគុងហាានិ ភិ័យឥណទាាន ក៏្ខុ បេដ្ឋាាយ ធនាាគាា រ ពិីចាំា រ�ា បេលី
រយៈបេពីលផ្នែដ្ឋលផ្នែវិងជាាង ។ រយៈបេពីលផ្នែដ្ឋលផ្នែវិង�ំផុត គុឺគុិតប្រតឹម្មម្លៃថៃ
ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារមាានសិ័ទ្ធិិិបេដ្ឋីម្មបទីាាម្មទាារកាារស័ងប្រត��់ម្លៃនឥណទាាន ឬ
�ញ្ញី�់ក្ខុិចីស័នាាផិល់ឥណទាាន ឬកាារធាានាា ។

ប្រទិពីយសកម៉ុមហិិរញ្ញញវិតុ�ប៊ែដ្ឋលបាា�មើរៀបចំមើ�ីងវិញិ

ប្រ�សិ័នបេ�ី លក្ខុុខុណឌ ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ត្រូតូវិបាានចរចាំា ឬផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិ 
ឬ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ហិិ រញ្ញញ វិតុ� ផ្នែដ្ឋលមាាន ប្រសាា �់  ត្រូតូ វិបាាន ជំ្យនួស័បេដ្ឋាាយ
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ថមី  បេដ្ឋាាយសាារសុាានភាាពីលំបាាក្ខុផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ�
រ�ស់័អំតិថិជ្យន បេនាា� កាារវាាយតម្លៃម្មៃត្រូតូវិបាានបេធើីបេ�ីង បេដ្ឋីម្មបវីាាយតម្លៃម្មៃថ្នាា
បេតីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�គុួរផ្នែតត្រូតូវិឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ ឬបេទ្ធិ បេហីិយ ECL 
ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

ប្រ�សិ័នបេ�ី  កាា រ បេរៀ�ចំបេ�ីងវិញិ ម្មិននាា�ឲ្យយឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលមាានប្រសាា�់បេទ្ធិ បេនាា�លំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលរពំីឹង
ទុ្ធិក្ខុថ្នាាបេកី្ខុតមាានពីីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិ ត្រូតូវិ
បាា ន � ញ្ញី� ល បេ�ា ក្ខុំ� ង កាា រ គុ ណ នាា ក្ខុ ងើ� ខាា ត ម្លៃន សាា ច់ ប្របាា ក់្ខុ ពីី
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលមាានប្រសាា�់ ។
ប្រ�សិ័នបេ�ី កាារបេរៀ�ចំបេ�ីងវិញិ នាា�ឲ្យយមាានកាារឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋលមាានប្រសាា�់ បេនាា�តម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័�រ ំពីឹងទុ្ធិក្ខុម្លៃន
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមថមីបេនាា� ត្រូតូវិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុជាាលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុចុងបេប្រកាាយ
ទ្ធិទួ្ធិលបាានពីី           ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ��ចី��បនំ បេ�ាបេពីល
ផ្នែដ្ឋលឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ ។  ចំនួនទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុបេន�ត្រូតូវិបាាន�ញ្ញី�ល
បេ�ាក្ខុំ�ងកាារគុណនាាក្ខុងើ�ខាាតសាាច់ប្របាាក់្ខុពីីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�
�ចី��បនំ ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានបេធើីអំ�បហាារ ពីីកាាល�របិេចិទ្ធិរពំីឹងទុ្ធិក្ខុម្លៃនកាារ
ឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ បេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីបេដ្ឋីម្មម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ��ចី��បនំ ។
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ប្រទិពីយសកម៉ុមហិិរញ្ញញវិតុ�ប៊ែដ្ឋលមាា�ឱ�ភាាពីនៃ�តនៃម៉ុៃ

បេ�ាកាាល�រ បិេចិទ្ធិរាាយកាា រណ៍នី មួ្មយៗ ធនាាគាា រវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាា បេតី
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលបាានក្ខុត់ប្រតាាតាាម្មរលំស់័ម្លៃថៃបេដី្ឋម្ម និង�ំណុល
ហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលបាានក្ខុត់ប្រតាាតាាម្ម FVOCI មាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ឬបេទ្ធិ 
(ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់ជាា “ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ដំ្ឋ�ាក់្ខុកាាលទ្ធិី 3” 
។  ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  ត្រូតូវិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុថ្នាាមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ 
បេ�ា បេពីលផ្នែដ្ឋលប្រពីឹតិិកាា រណ៍ម្មួយ ឬបេប្រចីនបាាន បេក្ខុីត បេ�ីង  ផ្នែដ្ឋល
នាា�ឲ្យយមាានផល�ុ�ពាាល់ជាាអំវិជិ្យជមាានបេ�ាបេលីលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុនាាបេពីល
អំនាាគុតផ្នែដ្ឋលរពំីឹងទុ្ធិក្ខុ ម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ។ 
ភិស័ិ�តាាងផ្នែដ្ឋល�ញ្ហាជ ាក់្ខុថ្នាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�មាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ 
រមួ្មមាានទ្ធិិនំនយ័ផ្នែដ្ឋលអាាចអំបេងើតបាានដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖ 

កាា រ លំបាាក្ខុ ផ្នែផំក្ខុហិិ រញ្ញញ វិតុ� យុ៉ាា ងខាៃ ា� ង រ�ស់័អំតិថិជ្យន  ឬ អំំក្ខុ
បេបាា�ផាាយ
កាារ�ំពាានកិ្ខុចីស័នាា ដ្ឋូចជាាកាារខុក្ខុខាានមិ្មនបាានស័ង ឬហួិស័
កាាលកំ្ខុណត់
កាា រ បេរៀ� ចំ បេ�ីង វិ ិញបេលីលកុ្ខុខុណឌ ម្លៃនកាា រ ផិ ល់ឥណទាានដ្ឋល់
អំតិថិជ្យន ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារម្មិនយល់ប្រពីម្ម
អំតិថិជ្យនទំ្ធិនងនឹងក្ខុសយ័ធន ឬត្រូតូវិបេរៀ�ចំហិិរញ្ញញវិតុ�បេ�ីងវិញិជាាថមី
កាា របាា ត់� ង់ទ្ធិីផាា រស័ក្ខុម្មមស័ប្រមាា �់ម្មូល�ប្រតបេដ្ឋាាយសាា រ ផ្នែតកាា
លំបាាក្ខុផ្នែផំក្ខុហិិរញ្ញញវិតុ� ។  

ឥណទាានផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានបេរៀ�ចំបេ�ីងវិញិ បេដ្ឋាាយសាារផ្នែតភាាពីម្មិនប្រ�ប្រក្ខុតី
បេ�ាក្ខុំ�ងលក្ខុុខុណឌ រ�ស់័អំតិថិជ្យន ត្រូតូវិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុជាាឥណទាានមាាន
ឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ លុ�ប្រតាាផ្នែត មាានភិស័ិ�តាាង�ញ្ហាជ ាក់្ខុថ្នាាហាានិភិយ័ម្លៃនកាារ
ម្មិនទ្ធិទួ្ធិលបាានលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុតាាម្មក្ខុិចីស័នាាបាានថយចុ�ជាាសាារវិន ី
និងម្មិនមាានសូ័ចនាាក្ខុរបេផសងបេទ្ធិៀតផ្នែដ្ឋលនាា�ឲ្យយមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ។  
�ផ្នែនុម្មបេលីបេន� ឥណទាានផ្នែដ្ឋលហួិស័កាាលកំ្ខុណត់ស័ង 90 ម្លៃថៃ ឬ
បេលីស័ពីី បេន� ត្រូតូ វិបាានចាំា ត់ ទុ្ធិក្ខុជាាឥណទាានមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ 
បេទាា��ីជាានិយម្មន័យម្លៃនកាារហួិស័កាាលកំ្ខុណត់ស័ងផ្នែដ្ឋលចាា�់បាាន
កំ្ខុណត់បេផសងគំាាក៏្ខុបេដ្ឋាាយ ។

សំវិធិាា�ធ�សប្រមាាប់ ECL មើ�ាកុ�ងរបាាយកាារណ៍៍សុាា�ភាាពី 
ហិិរញ្ញញវិតុ�

សំ័ វិ ិធាា នធន ម្លៃនកាា រខាា ត� ង់  ECL  ត្រូតូ វិបាា ន�ង្វាា ាញ បេ�ា កំ្ខុ� ង
របាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ� ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋល
វាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម បេដ្ឋាាយបេធើីកាារកាាត់ក្ខុងពីីតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងដ្ឋុលម្លៃន
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ។ 

កាារល�បមើចាាល

ឥណទាានផិល់ដ្ឋល់អំតិថិជ្យនត្រូតូវិបាានលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី (មួ្មយផ្នែផំក្ខុ ឬ
ទាា�ងប្រសុ័ង) បេ�ាបេពីលមិ្មនមាានកាាររពំីឹងទុ្ធិក្ខុថ្នាាអាាចប្រ�មូ្មលបាានម្មក្ខុវិញិ
នូវិប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� បេនាា�ទាា�ងប្រសុ័ង ។  ក្ខុរណីបេន�មាានជាាទូ្ធិបេ�ា 

បេ�ាបេពីលធនាាគាារកំ្ខុណត់ថ្នាាអំំក្ខុខីីុពីុំមាានប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬប្រ�ភិពីចំណូល
�ាផ្នែដ្ឋលអាាច�បេងើីតបាាននូវិលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុប្រគុ�់ប្រគាាន់ បេដ្ឋីម្មបទូី្ធិទាាត់
ស័ងនូវិចំនួនផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី។  កាារវាាយតម្លៃម្មៃបេន� ត្រូតូវិ
បេធើីបេ�ីងតាាម្មក្ខុប្រមិ្មតប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមនីម្មួយៗ។ 
ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុប្រ�មូ្មលបាានម្មក្ខុវិញិបេលីចំនួនផ្នែដ្ឋលបាានលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី ត្រូតូវិ
�ញ្ញី�លបេ�ាក្ខុំ�ងខុៃង់ “កាារខាាត�ង់សុ័ទ្ធិិពីីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ឧ�ក្ខុរណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ�” បេ�ាក្ខុំ�ងចំបេណញ ឬខាាត និង OCI ។ 
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលបាានលុ�បេចញពីី�ញ្ញជី បេ�ាផ្នែតតត្រូម្មូវិឲ្យយមាាន
ស័ក្ខុម្មមភាាពីទាាម្មទាារស័ងម្មក្ខុវិញិ បេដី្ឋម្មបអីំនុបេលាាម្មតាាម្មនីតិវិធិី រ�ស់័
ធនាាគាារក្ខុំ�ងកាារប្រ�ម្មូលទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលបេ�ាជំ្យពាាក់្ខុ ។ 
 

ឃុ. សាាច់ប្របាាក់ �ិង សាាច់ប្របាាក់សម៉ុម៉ុូល 

សាាច់ប្របាាក់្ខុ និងសាាច់ប្របាាក់្ខុស័ម្មម្មូល រមួ្មមាានសាាច់ប្របាាក់្ខុក្ខុំ�ងម្លៃដ្ឋ និង
ស័ម្មតុលយសាាច់ប្របាា ក់្ខុក្ខុំ� ងធនាាគាា រ  ប្របាា ក់្ខុ�បេញ្ញញី  និងកាា រ វិ និិ បេយ៉ាាគុ
រយៈ បេពីលខុៃី  ផ្នែដ្ឋលមាានកាាលវិសាានិ បេ�ា បេពីលតម្មើ ល់ ដំ្ឋ�ូ ងមាាន
រយៈបេពីល 3 ផ្នែខុ ឬតិចជាាង ផ្នែដ្ឋលអាាច�ិ� រជាាសាាច់ប្របាាក់្ខុបេពីល�ា
ក៏្ខុបាាន បេដ្ឋាាយមាានហាានិភិយ័តិចតួចចំបេពាា�កាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ�រតម្លៃម្មៃ ។

ង. មើដី្ឋម៉ុទិ��

ភាាគុហិែុនធម្មមតាា ត្រូតូវិបាានចាំាត់ថំ្នាាក់្ខុជាាម្មូលធន ។  ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មផ្ទាៃ ាល់ក្ខុំ�ងកាារ
�បេញ្ញីញភាាគុហិែុន ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេដ្ឋាាយកាាត់បេចញពីីម្មូលធន 
�នាៃ ា �់ពីីដ្ឋក្ខុពីនិរចួ ។  ភាាគុហិែុនដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀតត្រូតូវិបាានចាំាត់ថំ្នាា ក់្ខុជាា
ម្មូលធន និង/ឬ �ំណុល ផ្នែផិក្ខុបេលីស័មាាស័ធាាតុបេស័ដ្ឋាក្ខុិចីម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍
ទាា�ងបេនាា� ។  កាារផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុបេ�ាអំំក្ខុកាាន់កាា�់ឧ�ក្ខុរណ៍ ហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋល
ត្រូតូវិបាានចាំាត់ថំ្នាាក់្ខុជាាឧ�ក្ខុរណ៍ម្មូលធន ត្រូតូវិបាានទូ្ធិទាាត់បេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់ពីី
ម្មូលធន ។ 

ច. ទិ��បប្រម៉ុ�ងតាាម៉ុបទិបីញ្ញញតិ ិ

ទុ្ធិន�ប្រមុ្មងតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ  ត្រូតូ វិបាាន�បេងើីតបេលីភាាពីខុុស័គំាា  រវាាង
សំ័វិធិាានធន ប្រស័�តាាម្ម ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ និងសំ័វិធិាានធនតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិ ិ
ប្រស័�តាាម្មប្រ�កាាស័រ�ស់័ធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា បេលខុ ធ7-017-344 
ចុ�ម្លៃថៃទ្ធិី 1 ផ្នែខុ ធំ�ឆំ្នាំា� 2017 និងសាារាាចរផ្នែណនាា� បេលខុ ធ7-018-001 
ស័.រ.�.ណ ចុ�ម្លៃថៃទី្ធិ 16 ផ្នែខុ ក្ខុុម្មៈៈ ឆំ្នាំា� 2018 ស័ិីពីី ចំ�ាត់ថំ្នាាក់្ខុ               
ហាានិភិ័យឥណទាាន និងសំ័វិធិាានធនបេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ស័ប្រមាា�់
ប្រគឹុ�សុាានធនាាគាារ និងហិិរញ្ញញវិតុ� ។  ប្រស័�តាាម្មប្រ�កាារ 73 ប្រគឹុ�សុាាន
ត្រូតូវិបេប្រ�ៀ�បេធៀ�សំ័វិធិាានធន ផ្នែដ្ឋលគុណនាាអំនុបេលាាម្មតាាម្មប្រ�កាារ 49 
ដ្ឋល់ប្រ�កាារ 71 ជាាម្មួយនឹងសំ័វិធិាានធនផ្នែដ្ឋលគុណនាាអំនុបេលាាម្មតាាម្ម
ប្រ�កាារ 72 និងត្រូតូវិក្ខុត់ប្រតាាដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖

(i) ក្ខុំ�ងក្ខុរណីផ្នែដ្ឋលសំ័វិធិាានធនតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ ផ្នែដ្ឋលគុណនាាតាាម្ម
ប្រ�កាារ 72 ទាា�ជាាងសំ័វិធិាានធនផ្នែដ្ឋលគុណនាាតាាម្មប្រ�កាារ 49 ដ្ឋល់ 
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ប្រ�កាារ 71 បេនាា�ប្រគុឹ�សុាានត្រូតូវិក្ខុត់ប្រតាាសំ័វិធិាានធន ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិគុណនាា
តាាម្មស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ និង 

(ii) ក្ខុំ�ងក្ខុរណីផ្នែដ្ឋលសំ័វិធិាានធនតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ ផ្នែដ្ឋលគុណនាាតាាម្ម
ប្រ�កាារ 72 ខុ័ស់័ជាាងសំ័វិធិាានធនផ្នែដ្ឋលគុណនាាតាាម្មប្រ�កាារ 49 ដ្ឋល់ 
ប្រ�កាារ 71 បេនាា�ប្រគុឹ�សុាានត្រូតូវិក្ខុត់ប្រតាាសំ័វិធិាានធន ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិគុណនាា
តាាម្មស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ និងបេផៃរចំនួនលបេម្មិ�ងបេនាា�ពីីប្របាាក់្ខុចំបេណញរក្ខុាាទុ្ធិក្ខុ 
ឬគុណនីខាាត�ងារបេ�ាទុ្ធិន�ប្រមុ្មងតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិ  បេ�ាកំ្ខុ�ងមូ្មលធន 
បេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ� ។ 

ទុ្ធិន�ប្រមុ្មងតាាម្ម�ទ្ធិ�បញ្ញញតិិម្មិនត្រូតូវិបាាន�ញ្ញី�លក្ខុំ�ងកាារគុណនាាម្មូលធន
ផ្ទាៃ ាល់សុ័ទ្ធិិរ�ស់័ធនាាគាារបេ�ីយ។

�. ប្របាាក់បមើញ្ញញី �ិងប្របាាក់តម៉ុើល់មើ�ាធនាាគាារ

ប្របាាក់្ខុ�បេញ្ញញី និងប្របាាក់្ខុតម្មើល់បេ�ាធនាាគាារ ត្រូតូវិបាានក្ខុត់ប្រតាាតាាម្មតម្លៃម្មៃបេដី្ឋម្ម 
ដ្ឋក្ខុឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលមិ្មនអាាចប្រ�មូ្មលម្មក្ខុវិញិបាាន ។ 

ជី. ប្របាាក់តម៉ុើល់តាាម៉ុចាាប់

ប្របាាក់្ខុតម្មើល់តាាម្មចាា�់ ត្រូតូវិបាានរក្ខុាាទុ្ធិក្ខុបេ�ាធនាាគាារជាាតិម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា
ប្រស័ � តាា ម្ម ចាា �់ ស័ិី ពីី ប្រគឹុ� សុាា ន ធ នាា គាា រ  និ ង ហិិ រ ញ្ញញ វិ តុ� ម្លៃន
ប្រពី�រាាជាា�ាចប្រក្ខុក្ខុម្ម័�ជាា និងត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់ជាាភាាគុរយម្លៃនបេដ្ឋីម្មទុ្ធិន
អំ �ប � រ មាា  និ ង ប្របាា ក់្ខុ � បេញ្ញញី រ � ស់័ អំ តិ ថិ ជ្យ ន ផ្នែដ្ឋ ល ត ត្រូម្មូ វិ បេដ្ឋាា យ
ធនាាគាារជាាតិ ម្លៃនក្ខុម្ម័�ជាា ។ 

ឈ. ឥណ៍ទាា� �ិងប�មើរប្របទាា� 

ឥណទាាន និង�ុ បេរ ប្រ�ទាាន ផ្នែដ្ឋល�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ� ង របាាយកាា រណ៍
សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�  រមួ្ម�ញ្ញី�លឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាាន ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិ
បាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរលំស់័តម្លៃម្មៃបេដ្ឋីម្ម ។ ឥណទាាន និង�ុបេរប្រ�ទាានត្រូតូវិ
បាានវាាស់័ផ្នែវិងបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូងតាាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� �ូក្ខុចំ�ាយប្រ�តិ�តិិ
កាារផ្នែដ្ឋលបេក្ខុីតបេ�ីងបេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់ បេហីិយនាាបេពីល�នាៃ ា�់ត្រូតូវិក្ខុត់ប្រតាាតាាម្ម
រលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីវិធិីសាាប្រស័ិអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។ 

ញ. ប្រទិពីយសកម៉ុមមើផសងមើទិៀត

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេផសងបេទ្ធិៀត ត្រូតូវិបាានក្ខុត់ប្រតាាតាាម្មតម្លៃម្មៃបេដ្ឋីម្ម ដ្ឋក្ខុឱ្យនភាាពីម្លៃន
តម្លៃម្មៃ ប្រ�សិ័នបេ�ីមាាន ។ 

ដ្ឋ. ប្រទិពីយ �ិងបរកុិាារ 

(i). កាារទិទួិលសាគ ាល់ �ិងកាារវាាស់ប៊ែវិង

ផ្នែផំក្ខុម្លៃនប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារ ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មតម្លៃម្មៃបេដ្ឋីម្ម ដ្ឋក្ខុរលំស់័
�ងារ និងកាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ�ងារ ប្រ�សិ័នបេ�ីមាាន ។
ចំ�ាយម្លៃថៃ បេដី្ឋម្ម រ ួម្ម�ញ្ញី�លទាា�ងកាា រ ចំ�ាយបេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ា ល់ បេ�ា បេលី
កាារទិ្ធិញប្រទ្ធិពីយ និងកាារចំ�ាយបេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់បេផសងៗបេទ្ធិៀត ក្ខុំ�ងកាារនាា�
យក្ខុប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម បេ�ា កំ្ខុ� ងលកុ្ខុខុណឌ ផ្នែដ្ឋលអាាចបេប្រ�ី ប្របាាស់័ផ្នែដ្ឋលបាាន

បេប្រគាាងទុ្ធិក្ខុ និងម្លៃថៃបេដី្ឋម្មម្លៃនកាាររុ�បេរ ី និងផ្ទាៃ ាស់័�ី�រទី្ធិក្ខុផ្នែនៃង និងកាារសិាារ
ទ្ធិីតាា�ងផ្នែដ្ឋលពីួក្ខុបេគុស័ុិតបេ�ា  ។  ម្លៃថៃ បេដី្ឋម្មម្លៃនប្រទ្ធិពីយក្ខុម្មម ផ្នែដ្ឋលបាាន
សាាងស័ង់បេដ្ឋាាយខុៃ�នឯង ត្រូតូវិរមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មស័មាៈ ារៈ និងក្ខុមាៃ ា�ង
ពីលក្ខុម្មមផ្ទាៃ ាល់ផងផ្នែដ្ឋរ ។  ចំបេពាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ផ្នែដ្ឋលមាានលក្ខុុណៈ
ស័ម្មបតិិប្រគុ�់ប្រគាាន់ កាារចំ�ាយបេលីប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីីត្រូតូវិបាានបេធើីម្មូលធនក្ខុម្មម
ប្រស័�តាាម្មបេគាាលនបេយ៉ាាបាាយគុណបេនយយបេលីម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីី ។  
កាារទ្ធិិញសូ័ហិើផ្នែវិរផ្នែដ្ឋលមាានសាារៈសំ័ខាាន់ចំបេពាា�ម្មុខុង្វាារផ្នែដ្ឋលទាាក់្ខុទ្ធិង
នឹង�រកុិាារ ត្រូតូវិបាានបេធើីម្មូលធនក្ខុម្មមជាាផ្នែផំក្ខុម្មួយម្លៃន�រកុិាារបេនាា� ។
ប្រ�សិ័នបេ�ីផ្នែផំក្ខុជាាសាារវិនិ�ាម្មួយម្លៃនប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារទាា�ងបេនាា� មាាន
អាាយុកាាលបេប្រ�ីប្របាាស់័ខុុស័ពីីគំាា ផ្នែផំក្ខុទាា�ងបេនាា�ត្រូតូវិបាានដ្ឋាាក់្ខុជាាផ្នែផំក្ខុ
បេដ្ឋាាយផ្នែ�ក្ខុ (ស័មាាស័ភាាពីចម្មបង) ម្លៃនប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារ ។

(ii). ចំ�ាយបនាេ ាប់

ចំបេណញ ឬខាាតពីីកាារលក់្ខុម្លៃនប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាា រ�ាម្មួយ ត្រូតូវិបាាន
កំ្ខុណត់បេដ្ឋាាយភាាពីខុុស័គំាារវាាងសាាច់ប្របាាក់្ខុទ្ធិទួ្ធិលបាានពីីកាារលក់្ខុ និង
តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃនផ្នែផំក្ខុបេនាា� បេហីិយត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាា “ចំណូល
បេផសងៗ” និង “ចំ�ាយបេផសងៗ” បេ�ាក្ខុំ�ងចំបេណញ ឬខាាត ។
ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មម្លៃនកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ� រធាាតុម្មួយផ្នែផំក្ខុម្លៃនប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារ ផ្នែដ្ឋលបាាន
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់រចួម្មក្ខុបេហីិយ ត្រូតូវិបាាន�ូក្ខុ�ញ្ញី�ល បេ�ាក្ខុំ�ងតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃន
ផ្នែផំក្ខុបេនាា�  ប្រ�សិ័នបេ�ីវាាអាាចមាានលទ្ធិិភាាពីផិល់នូ វិអំតុ ប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍
បេស័ដ្ឋាក្ខុិចី  នាាបេពីលអំនាាគុតដ្ឋល់ធនាាគាារ បេហីិយតម្លៃម្មៃរ�ស់័វាាអាាច
បេធើីកាារវាាស់័ផ្នែវិងបាានបេដ្ឋាាយភាាពីអាាចបេជ្យឿជាាក់្ខុបាាន ។  តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃន
ធាាតុផ្នែដ្ឋលបាានជំ្យនួស័បេនាា� ត្រូតូវិឈ�់ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ក្ខុំ�ងចំបេណញ ឬខាាត 
។  រាាល់ចំ�ាយក្ខុំ�ងកាារផ្នែថទាា�ប្រ�ចាំា�ម្លៃថៃបេផសងៗ ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់
ជាាចំបេណញ ឬខាាត បេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍លទិ្ធិផលកំ្ខុ�ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិ
ផ្នែដ្ឋលបាានបេក្ខុីតបេទ្ធិបងី ។

(iii). រលំស់

រលំស់័ គុឺផ្នែផិក្ខុបេ�ាបេលីម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមដ្ឋក្ខុតម្លៃម្មៃសំ័ណល់ រ�ស់័
វាា។  ស័មាាស័ធាាតុសំ័ខាាន់ៗម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមនីម្មួយៗត្រូតូវិបាានវាាយតម្លៃម្មៃ  
បេហីិយប្រ�សិ័នបេ�ីស័មាាស័ធាាតុម្មួយមាានអាាយុកាាលបេប្រ�ីប្របាាស់័ខុុស័គំាាពីី
ប្រទ្ធិ ពីយ ស័ ក្ខុ ម្មម ផ្នែដ្ឋ ល បេ�ា ស័ ល់ ស័ មាា ស័ ធាា តុ បេនាា� ត្រូតូ វិ បាា ន បេធើី បេ�ី ង
ដ្ឋាាច់បេដ្ឋាាយផ្នែ�ក្ខុ។

រលំស់័ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ថ្នាាជាាកាារចំ�ាយបេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍ 
ចំបេណញ ឬខាាតបេលីម្មូលដ្ឋាា ានរ ំលស់័បេថរបេលីអាាយុកាាលបេប្រ�ី ប្របាាស់័ 
ផ្នែដ្ឋលបាានបុាាន់សាម ានម្លៃនស័មាាស័ធាាតុនីម្មួយៗម្លៃនប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាា រ។   
ប្រទ្ធិពីយកំ្ខុពីុងដំ្ឋបេណីរ កាារម្មិនត្រូតូវិបាានដ្ឋក្ខុរលំស់័រហូិតដ្ឋល់បេពីលផ្នែដ្ឋល
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមត្រូតូវិបាាន�ញ្ញី�់ និងដ្ឋាាក់្ខុឲ្យយបេប្រ�ីប្របាាស់័។ 

រលំស់័ ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ចាំា�់ពីីកាាល�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារ 
ត្រូតូ វិបាានតបេម្មៃីង  និងអាាចបេប្រ�ី ប្របាាស់័បាានឬប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ផ្នែដ្ឋលបាាន
សាាងស័ង់ ចាំា�់ពីីកាារយិ�របិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេនាា�ត្រូតូវិបាាន�ញ្ញី�់ 
និងអាាចបេប្រ�ីប្របាាស់័បាាន ។
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របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



ឋ. ប្រទិពីយសកម៉ុមអំរបូី

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមអំរ�ូី ផ្នែដ្ឋលរមួ្មមាានម្លៃថៃបេដី្ឋម្មអាាជាា ា�័ណះកំុ្ខុពីយ�ទ្ធិ័រផ្នែដ្ឋលបាាន
ទ្ធិិញ និងម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មពាាក់្ខុពីន័ិបេផសងបេទ្ធិៀត ត្រូតូវិបាានក្ខុត់ប្រតាាតាាម្មម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម ដ្ឋក្ខុ
រលំស់័�ងារ និងកាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ�ងារ ប្រ�សិ័នបេ�ីមាាន ។  
អាាជាា ា �័ណះ ក្ខុុំ ពីយ� ទ្ធិ័ រ ផ្នែដ្ឋលបាាន ទិ្ធិញ ត្រូតូ វិបាា ន បេធើី មូ្មលធនក្ខុម្មមតាា ម្ម
ម្មូលដ្ឋាា ានម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម ផ្នែដ្ឋលបាានបេក្ខុីតបេ�ីងក្ខុំ�ងកាារទ្ធិិញក្ខុម្មមវិធិីជាាក់្ខុលាាក់្ខុ
បេនាា�ម្មក្ខុបេប្រ�ីប្របាាស់័ ។

ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមអំរ�ូីត្រូតូវិបាានដ្ឋក្ខុរលំស់័បេ�ាតាាម្មកាារបុាាន់សាម ានអាាយុកាាល
បេប្រ�ីប្របាាស់័ពីី 3 បេ�ា 10 ឆំ្នាំា� តាាម្មវិធិីសាាប្រស័ិ រលំស់័បេថរ ។  ប្រទ្ធិពីយកំ្ខុពីុង
�បេងើីតមិ្មនត្រូតូវិបាានដ្ឋក្ខុរលំស់័ រហូិតដ្ឋល់បេពីលផ្នែដ្ឋលប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមអំរ�ូី
ត្រូតូវិបាាន�ញ្ញី�់ និងដ្ឋាាក់្ខុបេអាាយបេប្រ�ីប្របាាស់័ ។
ម្លៃថៃ បេដ្ឋីម្មពាាក់្ខុពី័និនឹងកាារ�បេងើីត ឬផ្នែថទាា�ក្ខុុំ ពីយ�ទ្ធិ័រសូ័ហិើផ្នែវិ រ ត្រូតូ វិបាាន
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាចំ�ាយបេ�ាបេពីលបេកី្ខុតបេ�ីង ។ 

ឌ្ឍ. ភិតិស�ាា

បេ�ាបេពីលចាំា�់បេផិីម្មក្ខុិចីស័នាា ធនាាគាារបេធើីកាារវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាាបេតីកិ្ខុចីស័នាា
ម្មួយមាានទ្ធិប្រម្មង់ជាាភិតិស័នាាផ្នែដ្ឋរឬបេទ្ធិ។  ក្ខុិចីស័នាាជាាទ្ធិប្រម្មង់មាាន
ភិតិស័នាា  ប្រ�សិ័នបេ�ីក្ខុិចីស័នាាផីល់សិ័ទ្ធិិិ ប្រគុ�់ ប្រគុងកាា រ បេប្រ�ី ប្របាាស់័
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមជាា ក់្ខុលាា ក់្ខុម្មួយក្ខុំ� ង រយៈបេពីលកំ្ខុណត់ម្មួយ ជាាថំ� រនឹង
តម្លៃម្មៃត�ស័ំង ។បេដ្ឋីម្មបវីាាយតម្លៃម្មៃថ្នាា បេតីក្ខុិចីស័នាាផីល់សិ័ទិិ្ធិប្រគុ�់ប្រគុង

បេដី្ឋម្មប ីវាាយតម្លៃម្មៃថ្នាា បេតីក្ខុិ ចីស័នាាផី ល់ សិ័ទ្ធិិិ ប្រគុ �់ ប្រគុងកាា រ បេប្រ�ី ប្របាា ស់័
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមជាាក់្ខុលាាក់្ខុ ធនាាគាារបេធើីកាារវាាយតម្លៃម្មៃ ថ្នាាបេតី៖  

ក្ខុិ ចីស័នាា មាា នជាា �់ពាា ក់្ខុ ពី័និ នឹ ងកាា រ បេប្រ�ី ប្របាា ស់័ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ជាាក់្ខុលាាក់្ខុឬបេទ្ធិ ផ្នែដ្ឋលបេន�អាាច�ញ្ហាជ ាក់្ខុយុ៉ាាងជាាក់្ខុលាាក់្ខុ ឬប្រ�បេយ៉ាាល 
បេហីិយគុួរមាានលក្ខុុណៈរ�ូវិនីបេដ្ឋាាយផ្នែ�ក្ខុ ឬតំ�ាងស័ម្មតុភាាពី
ផលិតសាារវិនីរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេនាា�។  ប្រ�សិ័នបេ�ីអំំក្ខុផាត់ផាង់មាាន
សិ័ទ្ធិិិផីល់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមជំ្យនួស័ជាាសាារវិនីក្ខុំ�ងរយៈបេពីលបេប្រ�ី ប្របាាស់័
បេនាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមមិ្មនផ្នែម្មនមាានលក្ខុុណៈជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមជាាក់្ខុលាាក់្ខុ
បេនាា�បេទ្ធិ

ធនាាគាារ មាានសិ័ទ្ធិិិទ្ធិទួ្ធិលបាានអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍បេស័ដ្ឋាកិ្ខុចីជាាសាារវិន ី
ពីីកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ក្ខុំ�ងរយៈបេពីលម្លៃនកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ និង
ធនាាគាារមាានសិ័ទិិ្ធិ�ញ្ហាជ ាកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ។  ធនាាគាារ
មាានសិ័ទ្ធិិិបេន� បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលធនាាគាារមាានសិ័ទ្ធិិិស័បេប្រម្មចចិតិផ្នែដ្ឋល
ពាាក់្ខុពី័និនឹងកាារផ្ទាៃ ាស់័�ី�រអំំពីីរបេ�ៀ� និងបេគាាល�ំណងក្ខុំ�ងកាារបេប្រ�ី
ប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ។កំ្ខុ�ងក្ខុរណីផ្នែដ្ឋលកាារស័បេប្រម្មចចិតិទាា�ងអំស់័អំំពីី
របេ�ៀ� និងបេគាាល�ំណងម្លៃនកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមត្រូតូវិបាាន
កំ្ខុ ណ ត់ ជាា ម្មុ ន បេនាា� ធ នាា គាា រ មាា ន សិ័ ទ្ធិិិ � ញ្ហាជ ា កាា រ បេប្រ�ី ប្របាា ស់័
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ប្រ�សិ័នបេ�ី៖

ធនាាគាារមាានសិ័ទិិ្ធិបេធើីប្រ�តិ�តិិកាារបេលីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬ
ធនាាគាា របាានបេរៀ� ចំ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម បេ�ាតាាម្ម វិ ិធី ផ្នែដ្ឋលកំ្ខុណត់
ជាាម្មុនពីីរបេ�ៀ� និងបេគាាល�ំណងផ្នែដ្ឋលប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេនាា�នឹង
ត្រូតូវិបាានបេប្រ�ីប្របាាស់័។

ភិតិស�ាាកុ�ងករណ៍ីប៊ែដ្ឋលធនាាគាារជាាអុំកជីួល

ធនាាគាារបេប្រជី្យស័បេរសី័ម្មិនបេធើីកាារ�ំផ្នែ�ក្ខុធាាតុផ្នែដ្ឋលមិ្មនផ្នែម្មនជាាភិតិស័នាា 
និងទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ធាាតុ ផ្នែដ្ឋលមិ្មនផ្នែម្មនជាាភិតិស័នាាជាាធាាតុភិតិស័នាា
បេទាាល ។
ធនាាគាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់សិ័ទិ្ធិិកំ្ខុ�ងកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុល
ភិតិស័នាា បេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិចាំា�់បេផិីម្មភិតិស័នាា ។  សិ័ទ្ធិិិក្ខុំ�ងកាារបេប្រ�ី
ប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម រមួ្មមាានម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មដំ្ឋ�ូង
ម្លៃន�ំណុល   ភិតិស័នាា និងនិយត័ភាាពីស័ប្រមាា�់កាារចំ�ាយភិតិស័នាា
ផ្នែដ្ឋលបេធើីបេ�ីងបេ�ាម្លៃថៃចាំា�់បេផិីម្មភិតិស័នាា ឬមុ្មនម្លៃថៃចាំា�់បេផិីម្មភិតិស័នាា 
�ូក្ខុម្លៃថៃបេដី្ឋម្មផ្ទាៃ ាល់ដំ្ឋ�ូងផ្នែដ្ឋលបាានបេកី្ខុតបេ�ីង និងកាារបុាាន់សាម ានចំ�ាយ
ក្ខុំ�ងកាាររុ�បេរ ីនិងដ្ឋក្ខុបេចញនូវិប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬសីាារបេ�ីងវិញិនូវិប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម 
ឬទ្ធិីតាា�ង ដ្ឋក្ខុប្របាាក់្ខុបេលីក្ខុទ្ធិឹក្ខុចិតិភិតិស័នាាផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលបាាន ។ 

សិ័ទ្ធិិិបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមត្រូតូវិបាានដ្ឋក្ខុរលំស់័នាាបេពីល�នាៃ ា�់ តាាម្មវិធិី
សាាប្រស័ិរលំស់័បេថរ ចាំា�់ពីីកាាល�របិេចិទ្ធិចាំា�់បេផិីម្មភិតិស័នាា រហូិតដ្ឋល់
ចុង�ញ្ញី�់ម្លៃនអាាយុកាាលបេប្រ�ីប្របាាស់័ម្លៃនសិ័ទ្ធិិិបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬបេ�ា
ចុងកាាល�រ បិេចិទ្ធិម្លៃនភិតិស័នាា មួ្មយ�ាបេក្ខុីតម្មុន។  អាាយុកាាល
បេប្រ�ីប្របាាស់័ម្លៃនសិ័ទ្ធិិិបេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូវិបាានកំ្ខុណត់តាាម្មម្មូលដ្ឋាា ាន

វិធិីសាាប្រស័ិរលំស់័បេលីអាាយុកាាលបេប្រ�ីប្របាាស់័ និងតម្លៃម្មៃសំ័ណល់ត្រូតូវិបាានវាាយតម្លៃម្មៃនាាចុងកាារយិ�របិេចិទ្ធិម្លៃនរបាាយកាារណ៍ និងនិយ័តភាាពីប្រ�សិ័នបេ�ី
ស័ម្មប្រស័�។

កាារបុាាន់សាម ានអាាយុកាាលបេប្រ�ីប្របាាស់័ស័ប្រមាា�់កាារយិ�របិេចិទ្ធិដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖
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ដ្ឋូចគំាានឹងប្រទ្ធិពីយ និង�រកុិាារ ។  �ផ្នែនុម្មបេលីបេន� សិ័ទិិ្ធិកំ្ខុ�ងកាារបេប្រ�ីប្របាាស់័
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូវិបាានកាាត់�នុយជាាប្រ�ចាំា�បេ�ាតាាម្មកាារខាាត�ង់ឱ្យនភាាពី
ម្លៃនតម្លៃម្មៃ  និង ផ្នែក្ខុតត្រូមូ្ម វិស័ប្រមាា �់កាា រវាា ស់័ ផ្នែវិង បេ�ីង វិ ិញបេលី �ំណុល               
ភិតិស័នាា ។
កាារបុាាន់សាម ានអាាយុកាាលបេប្រ�ីប្របាាស់័ស័ប្រមាា�់អំំ��ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិ មាាន
ដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម៖ 

អំគាារ និងកាារយិ៉ាាលយ័ ៣ – ១០ ឆំ្នាំា�
ទ្ធិីតាា�ងទូ្ធិរ ATM ២ – ៣ ឆំ្នាំា�

�ំណុលភិតិស័នាា ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងដំ្ឋ�ូងតាាម្មតម្លៃម្មៃ�ចី��បនំម្លៃនកាារ
ទូ្ធិទាាត់ភិតិស័នាាផ្នែដ្ឋលមិ្មនទាាន់បាាន�ង់ បេ�ាបេពីលចាំា�់បេផីិម្មភិតិស័នាា 
និងត្រូតូវិបាានបេធើីអំ�បហាារបេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុជាាក់្ខុផ្នែស័ិងបេ�ាកំ្ខុ�ង
ភិតិស័នាា ឬក្ខុរណីផ្នែដ្ឋលអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុបេនាា�មិ្មនអាាចកំ្ខុណត់បាានភាា��
លម្មៗ ត្រូតូ វិបេធើី បេ�ាតាាម្មអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុក្ខុម្មីី�ផ្នែនុម្មរ�ស់័អំំក្ខុជួ្យល ។ 
ជាា ទូ្ធិ បេ�ា  ធនាាគាា រ បេប្រ�ី ប្របាា ស់័អំ ប្រតាាកាា រ ប្របាា ក់្ខុក្ខុ មីី្ម� ផ្នែនុម្មជាាអំ ប្រតាា
អំ�បហាារ ។

ធនាាគាា រ  បេប្រ�ី កំ្ខុណត់អំប្រតាាកាា រ ប្របាា ក់្ខុក្ខុម្មីី � ផ្នែនុម្ម បេដ្ឋាាយយក្ខុអំប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុពីីប្រ�ភិពីហិិរញ្ញញវិតុ�ខាាងបេប្រ�ាដ៏្ឋម្លៃទ្ធិបេហីិយបេធើីកាារផ្នែក្ខុរតត្រូម្មូវិបេអាាយ
ប្រស័�តាាម្មលក្ខុុនិិក្ខុៈម្លៃនភិតិស័នាា និងប្រ�បេភិទ្ធិម្លៃនភិតិស័នាាបេនាា�។

កាា រ ទូ្ធិទាា ត់ ភិតិស័នាា ផ្នែដ្ឋល�ញ្ញី� ល បេ�ា ក្ខុំ� ងកាា រ វាា ស់័ ផ្នែវិ ង �ំណុល
ភិតិស័នាារមួ្មមាាន៖

កាារទូ្ធិទាាត់ភិតិស័នាាបេថរ រមួ្មទាា�ងកាារទូ្ធិទាាត់ក្ខុំ�ងទ្ធិប្រម្មង់បេថរ
កាា រ ផ្នែប្រ� ត្រូ�ួ ល ម្លៃន កាា រ ទូ្ធិ ទាា ត់ ភិ តិ ស័ នាា អំ បេថ រ បេដ្ឋាា យ ផ្នែផិ ក្ខុ បេលី
ស័នៃស័សន៍ ឬអំប្រតាា បេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិចាំា�់បេផិីម្មភិតិស័នាា 
ចំនួនផ្នែដ្ឋលរពំីឹងថ្នាានឹងត្រូតូវិទូ្ធិទាាត់បេប្រកាាម្មកាារធាានាាតម្លៃម្មៃបេ�ាស័ល់ 
និង
តម្លៃម្មៃទ្ធិិញបេប្រកាាម្មជ្យបេប្រម្មីស័ម្លៃនកាារទ្ធិិញ ផ្នែដ្ឋលធនាាគាារមាានបេហិតុផល
ជាាក់្ខុលាាក់្ខុក្ខុំ�ងកាារអំនុវិតិ។  កាារទូ្ធិទាាត់ភិតិស័នាាបេ�ាក្ខុំ�ងអំំ��ង
បេពីលផ្នែដ្ឋលមាានជ្យបេប្រម្មីស័ក្ខុំ�ងកាារ�និ ប្រ�សិ័នបេ�ីធនាាគាារមាានបេហិតុ
ផលជាាក់្ខុលាាក់្ខុក្ខុំ�ងកាារ�និ និងកាារពីិនយ័បេលីកាារ�ញ្ញី�់ភិតិស័នាា
ម្មុនកាាលកំ្ខុណត់បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែតធនាាគាា រមាានបេហិតុផលចាាស់័ 
លាាស់័ថ្នាានឹងម្មិន�ញ្ញី�់ភិតិស័នាាម្មុនកាាលកំ្ខុណត់ ។

�ំណុលភិតិស័នាាត្រូតូ វិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរ ំលស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម បេដ្ឋាាយបេប្រ�ី
វិធិីសាាប្រស័ិអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។ �ំណុលភិតិស័នាាត្រូតូវិបាាន
វាាស់័ផ្នែវិងបេ�ីងវិញិបេ�ាបេពីលមាានកាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�រយៈបេពីលម្លៃនភិតិស័នាា កាារ
ផ្ទាៃ ាស់័�ិ� រ បេលីកាារវាាយតម្លៃម្មៃស័ប្រមាា�់ជ្យបេប្រម្មីស័ក្ខុំ�ងកាារទ្ធិិញប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម 
កាា រ ផ្នែប្រ� ត្រូ�ួ ល កាា រ ទូ្ធិ ទាា ត់ ភិ តិ ស័ នាា នាា បេពី ល អំ នាា គុ ត  ផ្នែដ្ឋ ល         
បេក្ខុីតបេ�ីងពីីកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលម្លៃនស័នៃស័សន៍ ឬអំប្រតាា�ាម្មួយ ឬប្រ�សិ័នបេ�ី
មាា នកាា រ ផ្នែក្ខុ ផ្នែប្រ� ចំនួ ន បុាា ន់សាម ា ន ផ្នែដ្ឋលរំពីឹ ងថ្នាា នឹ ង ត្រូតូ វិ ទូ្ធិទាា ត់ បេលី
កាារធាានាាតម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលបេ�ាស័ល់ ។
បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋល�ំណុលភិតិស័នាាត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មវិធិីសាាប្រស័ិបេន� 

កាា រ ផ្នែក្ខុតត្រូមូ្ម វិ  ត្រូតូ វិបាាន បេធើី បេ�ីង បេលីតម្លៃម្មៃ បេយ៉ាាង ម្លៃនសិ័ទ្ធិិិ បេប្រ�ី ប្របាា ស់័
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬក៏្ខុទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ក្ខុំ�ងចំបេណញ ឬខាាត បេ�ីសិ័នជាាសិ័ទ្ធិិិ
បេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូវិបាាន�ញ្ញី��រហូិតដ្ឋល់មាានតម្លៃម្មៃសូ័នយ ។

ភិតិស�ាាមាា�រយៈមើពីលខៃី �ិងភិតិស�ាាមើលីប្រទិពីយសកម៉ុម
ប៊ែដ្ឋលមាា�តនៃម៉ុៃទាាប

ធនាាគាារ ម្មិនទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់សិ័ទ្ធិិិ បេប្រ�ីប្របាាស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុល
ភិតិស័នាារយៈបេពីលខុៃីតិចជាាង 12 ផ្នែខុនិងភិតិស័នាាបេលីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ផ្នែដ្ឋលមាានតម្លៃម្មៃទាា�។  ធនាាគាារទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ចំ�ាយបេលីកាារជ្យួល
ទាា�ងបេន�តាាម្មម្មូលដ្ឋាា ានរលំស់័បេថរ បេ�ាតាាម្មរយៈបេពីលម្លៃនភិតិស័នាា ។

ឍ. ប្របាាក់កម៉ុចី

ប្របាា ក់្ខុក្ខុម្មីី ត្រូតូ វិបាានវាាស់័ផ្នែវិងដំ្ឋ�ូងតាាម្មតម្លៃម្មៃស័ម្មប្រស័� ដ្ឋក្ខុម្លៃថៃ បេដ្ឋីម្ម
ប្រ�តិ�តិិកាារ�ផ្នែនុម្មបេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់ និងវាាស់័ផ្នែវិង �នាៃ ា�់តាាម្មរលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម 
បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីប្របាាស់័វិធិីសាាប្រស័ិកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។

ណ៍. អំតុប្របមើ�ាជី�៍�ិមើ�ាជិីក

(i). អំតុប្របមើ�ាជី�៍�ិមើ�ាជីិករយៈមើពីលខៃី

អំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍និ បេយ៉ាាជ្យិតរយៈបេពីលខុៃី ត្រូតូ វិបាានចំ�ាយ បេ�ាបេពីល
ផ្នែដ្ឋលបេស័វាាក្ខុម្មមត្រូតូវិបាានផិល់ជ្យូន ។  ចំនួនផ្នែដ្ឋលរពំីឹងទុ្ធិក្ខុថ្នាានឹងត្រូតូវិ
ចំ�ាយ ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាា�ំណុល ប្រ�សិ័នបេ�ីធនាាគាារមាាន
កាាតពីើក្ខុិចីតាាម្មផៃ�វិចាា�់ ឬកាាតពីើក្ខុិចីប្រ�បេយ៉ាាលនាាបេពីល�ចី��បនំ ក្ខុំ�ង
កាារទូ្ធិទាាត់ចំ�ាយ ផ្នែដ្ឋលជាាលទ្ធិិផលម្លៃនកាារង្វាារផ្នែដ្ឋលបាាន�ំបេពីញ
រ ួចម្មក្ខុបេហីិយបេដ្ឋាាយនិ បេយ៉ាាជ្យិត បេហីិយកាាតពីើក្ខុិចី បេនាា�អាាចបេធើីកាា រ
បុាាន់សាម ានបាាន បេដ្ឋាាយភាាពីបេជ្យឿជាាក់្ខុ ។

(ii). អំតុប្របមើ�ាជី�៍�ិមើ�ាជីិករយៈមើពីលប៊ែវិង

កាាតពីើក្ខុិចីរ�ស់័ធនាាគាារចំបេពាា�អំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍និបេយ៉ាាជ្យិតរយៈបេពីលផ្នែវិង 
គុឺជាាចំ�ាយបេលីអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ ផ្នែដ្ឋលនិបេយ៉ាាជ្យិតត្រូតូវិទ្ធិទួ្ធិលបាាន ពីីកាារ
�ំបេពីញកាារង្វាារកំ្ខុ�ងកាារយិ�របិេចិទ្ធិក្ខុនៃងផុតបេ�ា និង�ចី��បនំ ។  អំតុ
ប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍ និបេយ៉ាាជិ្យតរយៈបេពីលផ្នែវិង ត្រូតូវិបាានបេធើីអំ�បហាារបេ�ាតម្លៃម្មៃ
�ចី��បនំ ។  កាារវាាស់័ផ្នែវិងសាារជាាថមីត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាចំបេណញ ឬ
ខាាត ផ្នែដ្ឋលចំ�ាយបេន�បាានបេកី្ខុតបេ�ីង ។

ត. សំវិធិាា�ធ�

សំ័វិធិាានធន ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីរ
ហិិរញ្ញញវិតុ�  បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលធនាាគាារមាានកាាតពីើក្ខុិ ចីតាាម្មផៃ� វិចាា�់ ឬ
កាាតពីើកិ្ខុចីប្រ�បេយ៉ាាលនាាបេពីល�ចី��បនំផ្នែដ្ឋលជាាលទ្ធិិផលម្លៃនប្រពឹីតិិកាារណ៍
ក្ខុនៃងផុតបេ�ា បេហីិយវាាមាានលទ្ធិិភាាពីផ្នែដ្ឋលតត្រូម្មូវិឲ្យយមាានលំហូិរបេចញនូវិ
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អំតុ ប្រ� បេយ៉ាាជ្យ ន៍ បេស័ដ្ឋា ក្ខុិ ចី  ក្ខុំ� ងកាា រ �ំ បេពីញនូ វិកាា តពីើ ក្ខុិ ចី បេនាា� ។  
ប្រ�សិ័នបេ�ីផល�ុ�ពាាល់មាានលក្ខុុណៈជាាសាារវិនិ សំ័វិធិាានធនត្រូតូវិបាាន
កំ្ខុណត់បេដ្ឋាាយអំ�បហាារលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលរពំីឹងថ្នាានឹងត្រូតូវិទូ្ធិទាាត់នាា
បេពីលអំនាាគុត បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាាម្មុន�ង់ពីនិ ផ្នែដ្ឋល�ៃ���ញី្ហាា�ងពីីកាា រ
បុាា ន់សាម ាន ម្លៃនតម្លៃម្មៃ បេពីលបេវិលាាក្ខុំ� ងលក្ខុុខុណឌ ទ្ធិីផាា រ�ចី� �បនំ  និង
ហាានិភិយ័ជាាក់្ខុលាាក់្ខុចំបេពាា��ំណុលទាា�ងបេនាា� ។អំ�បហាារបេ�ាស័ល់ត្រូតូវិ
បាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាចំ�ាយហិិរញ្ញញ�បទាាន ។

ថ. ចំណូ៍ល �ិងចំ�ាយកាារប្របាាក់

អំប្រតា�កា�រប្រ��ក់ំប្រ�សិទូធភ្នា�ព

ចំណូលកាារប្របាាក់្ខុ និងចំ�ាយកាារប្របាាក់្ខុត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាក្ខុំ�ង
ចំបេណញ ឬខាាត បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីវិធិីសាាប្រស័ិកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។  “អំប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី” គុឺជាាអំប្រតាាផ្នែដ្ឋលអាាចបេធើីអំ�បហាារសាាច់ប្របាាក់្ខុ
ផ្នែដ្ឋលរពំីឹងថ្នាានឹងទូ្ធិទាាត់ ឬនឹងត្រូតូវិទ្ធិទួ្ធិល តាាម្មរយៈអាាយុកាាលរពំីឹងទុ្ធិក្ខុ
រ�ស់័ឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេនាា� ឲ្យយម្មក្ខុបេស័មីនឹង៖

តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងដ្ឋុលរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ឬ 
រលំស់័តម្លៃម្មៃបេដ្ឋីម្មរ�ស់័�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�។

បេ�ា បេពីលគុណនាាអំ ប្រតាាកាា រ ប្របាា ក់្ខុ ប្រ�សិ័ ទិ្ធិភាាពីស័ប្រមាា �់ឧ�ក្ខុរណ៍
ហិិរញ្ញញវិតុ�  បេប្រ�ាពីី ប្រទ្ធិពីយផ្នែដ្ឋលបាានទិ្ធិញ ឬប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ផ្នែដ្ឋលមាាន
ឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃបេ�ាបេពីលទិ្ធិញ ធនាាគាារបេធើីកាារបុាាន់សាម ានបេលីលំហូិរ
ទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុ នាាបេពីលអំនាាគុតបេដ្ឋាាយពិីចាំារ�ារាាល់លក្ខុុខុណឌ ទាា�ងអំស់័
រ�ស់័ក្ខុិចីស័នាាឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� �ុុផ្នែនិមិ្មនរាា�់�ញ្ញី�លនូវិកាារខាាត�ង់
ឥណទាានផ្នែដ្ឋលរពំីឹងទុ្ធិក្ខុបេនាា�បេទ្ធិ (ECL)។  ស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមផ្នែដ្ឋល
ទ្ធិិញ ឬប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃបេ�ាបេពីលទ្ធិិញ 
អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីផ្នែដ្ឋលបាានផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិហាានិភិ័យឥណទាាន 
ត្រូតូវិបាានគុណនាាបេដ្ឋាាយបេប្រ�ីលំហូិរទ្ធិឹក្ខុប្របាាក់្ខុបុាាន់សាម ាននាាបេពីលអំនាាគុត 
រមួ្ម�ញ្ញី�លទាា�ងកាារខាាត�ង់ឥណទាានផ្នែដ្ឋលរពំីឹងទុ្ធិក្ខុ (ECL) ។
កាារគុណនាាអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី រមួ្ម�ញ្ញី�លនូវិម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មប្រ�តិ�តិិ
កាារ និងក្ខុម្លៃប្រម្មទាា�ងអំស់័ផ្នែដ្ឋលបាាន�ង់ ឬទ្ធិទួ្ធិល ផ្នែដ្ឋលជាាផ្នែផំក្ខុម្លៃនអំប្រតាា
កាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។  ម្លៃថៃបេដី្ឋម្មប្រ�តិ�តិិកាាររមួ្មមាាន កាារចំ�ាយ
� ផ្នែនុ ម្ម ផ្នែដ្ឋលពាា ក់្ខុ ពី័និផ្ទាៃ ា ល់ បេ�ា នឹ ងកាា រ ទ្ធិិញ  ឬកាា រ បេបាា� ផាាយ
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ។ 

រលំ់ស់ម្លៃ�ៃសេ�ីម្ម	ន្តិងត់ម្លៃម្មៃសេ��ង�ីល់

រលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�  គុឺជាា
ចំនួនផ្នែដ្ឋលប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិង
បេ�ាបេពីលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ដ្ឋក្ខុកាារទូ្ធិទាាត់ស័ងប្របាាក់្ខុបេដ្ឋីម្ម �ូក្ខុ 
ឬដ្ឋក្ខុរលំស់័�ងារ បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទិ្ធិភាាពី ចំបេពាា�ភាាពី
ខុុស័គំាារវាាងចំនួនផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង និងចំនួនបេ�ាបេពីល
ដ្ឋល់កាាលកំ្ខុណត់ និង ត្រូតូ វិ បេធើី និយ័តភាាពីចំ បេពាា�សំ័ វិ ិធាានធនបេលី
កាារខាាត�ង់ឥណទាាន ផ្នែដ្ឋលបាានរពំីឹងទុ្ធិក្ខុចំបេពាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� 

។ តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងដ្ឋុលរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  គុឺជាារ ំលស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម
រ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  ម្មុនបេពីលផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិសំ័វិធិាានធនស័ប្រមាា�់
កាារខាាត�ង់ឥណទាានផ្នែដ្ឋលបាានរពំីឹងទុ្ធិក្ខុ ។ 
 

កា�រគណនា�ចំណូល់កា�រប្រ��ក់ំ	ន្តិងចំណ្តា�យកា�រប្រ��ក់ំ

អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  ឬ�ំណុល
ហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានគុណនាាបេ�ាបេពីលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� 
ឬ�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�ជាា បេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ។  ក្ខុំ� ងកាា រគុណនាាចំណូល
កាារប្របាាក់្ខុ និងចំ�ាយកាារប្របាាក់្ខុ អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីត្រូតូវិបាាន
បេប្រ�ី ផ្នែផិក្ខុ បេលីតម្លៃម្មៃ បេយ៉ាាងដុ្ឋលរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម  ( បេ�ា បេពីលផ្នែដ្ឋល
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមម្មិនត្រូតូវិបាានចាំាត់ទុ្ធិក្ខុថ្នាាមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ) ឬរលំស់័
ម្លៃថៃបេដី្ឋម្មម្លៃន�ំណុល ។  អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីត្រូតូវិបេធើីកាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�
បេ�ីងវិញិ បេដ្ឋាាយកាារបុាា ន់សាម ានបេ�ីងវិញិនូវិលំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាា ក់្ខុ រ�ស់័
ឧ�ក្ខុ រណ៍ហិិ រញ្ញញ វិ តុ� ផ្នែដ្ឋលមាានអំ ប្រតាាកាា រ ប្របាា ក់្ខុ ផ្នែប្រ� ត្រូ�ួល  បេដ្ឋី ម្មប ី
�ៃ���ញី្ហាា�ងពីីកាារផ្ទាៃ ាស់័�ិ�ររ�ស់័អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុទ្ធិីផាារ ។  អំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុ
ប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពីក៏្ខុត្រូតូវិបេធើីកាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�បេ�ីងវិញិ ស័ប្រមាា�់កាារផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័�ម្លៃនឧ�ក្ខុរណ៍កាារពាារ បេ�ា         កាាលរបិេចិទ្ធិផ្នែដ្ឋលរលំស់័ត្រូតូវិ
បាានចាំា�់បេផីិម្មផ្នែក្ខុតត្រូម្មូវិ ។ 

ក៏្ខុ�ុុផ្នែនិចំបេពាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែដ្ឋលមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ �នាៃ ា�់ពីី
បាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ចំណូលកាារប្របាាក់្ខុត្រូតូវិបាានគុណនាា
បេដ្ឋាាយ បេប្រ�ីអំ ប្រតាាកាា រ ប្របាា ក់្ខុ ប្រ� សិ័ទ្ធិិភាា ពី  ផ្នែផិ ក្ខុ បេលី រ ំលស់័ ម្លៃថៃ បេដី្ឋ ម្ម
រ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ។  ប្រ�សិ័នបេ�ីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�ផ្នែលង
មាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ បេនាា�កាារគុណនាាកាារប្របាាក់្ខុត្រូតូវិផ្នែផិក្ខុបេលីម្មូលដ្ឋាា ាន
តម្លៃម្មៃដ្ឋុលវិញិ ។ 

ចំបេពាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋលមាានឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ចាំា�់តាា�ងពីី
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាបេលីក្ខុដំ្ឋ�ូង ចំណូលកាារប្របាាក់្ខុត្រូតូវិបាានគុណនាាបេដ្ឋាាយ
បេប្រ�ីអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិបាានផ្នែក្ខុតត្រូមូ្មវិនូវិហាានិភិ័យ 
ផ្នែផិក្ខុបេលីរលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្មម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�បេនាា� ។  កាារគុណនាា
ចំណូលកាារប្របាាក់្ខុបេន� ម្មិនត្រូតូវិ�ិ� របេ�ាម្មូលដ្ឋាា ានតម្លៃម្មៃដុ្ឋលវិញិបេនាា�បេទ្ធិ 
បេទាា��ីជាាហាានិភិយ័ឥណទាានរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេនាា� មាានភាាពីប្រ�បេសី័រ
ក៏្ខុបេដ្ឋាាយ ។ 

កា�រ�ងាា �ញ

ចំណូលកាារប្របាាក់្ខុ ត្រូតូ វិបាានគុណនាាបេដ្ឋាាយបេប្រ�ីវិធិីសាាប្រស័ិកាារ ប្របាាក់្ខុ
ប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ផ្នែដ្ឋលបាាន�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ�ងចំបេណញ ឬខាាត និងលទ្ធិិផល
លមិិ្មតបេផសងៗ រមួ្ម�ញ្ញី�លកាារប្របាាក់្ខុបេលីប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិរញ្ញញវិតុ�  និង
�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ� ផ្នែដ្ឋល        បាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម ។ 
ចំ�ាយកាារប្របាាក់្ខុត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញបេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ចំបេណញ ឬ
ខាាត និងលទ្ធិិផលលមិិ្មតបេផសងៗ រមួ្ម�ញ្ញី�ល�ំណុលហិិរញ្ញញវិតុ�  ផ្នែដ្ឋល
បាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មរលំស់័ម្លៃថៃបេដ្ឋីម្ម ។
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ទិ. កនៃប្រម៉ុ �ិងមើជីីងសាា

ចំណូល និងចំ�ាយក្ខុម្លៃប្រម្ម និងបេជ្យីងសាារ ផ្នែដ្ឋលជាាផ្នែផំក្ខុម្លៃនអំប្រតាា
កាា រ ប្របាា ក់្ខុ ប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី រ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមហិិ រញ្ញញ វិតុ�  និង�ំណុល
ហិិរញ្ញញវិតុ� ត្រូតូវិបាានរមួ្ម�ញ្ញី�លបេ�ាក្ខុំ�ងអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុប្រ�សិ័ទ្ធិិភាាពី ។
ចំណូលក្ខុម្លៃប្រម្ម និងបេជី្យងសាារបេផសងបេទ្ធិៀត រមួ្មញ្ញី�លទាា�ងក្ខុម្លៃប្រម្មបេស័វាា
គុណបេនយយ ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាបេពីលបាាន�ំបេពីញបេស័វាាក្ខុម្មម ។ 
ក្ខុិចីស័នាាជាាម្មួយអំតិថិជ្យនផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាឧ�ក្ខុរណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� 
បេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� រ�ស់័ធនាាគាារ អាាចមាានវិសិាាលភាាពី
បេដ្ឋាាយផ្នែផំក្ខុ បេ�ាក្ខុំ� ង  ស័. រ .ហិ.អំ .ក្ខុ 9 និង បេដ្ឋាាយផ្នែផំក្ខុបេ�ាក្ខុំ� ង 
ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 15 ។  កំ្ខុ�ងក្ខុរណីបេន� ជាាដំ្ឋ�ូងធនាាគាារត្រូតូវិអំនុវិត ិ
ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 9 បេដី្ឋម្មបផី្នែ�ងផ្នែចក្ខុ និងវាាស់័ផ្នែវិងផ្នែផំក្ខុម្លៃនក្ខុិចីស័នាា ផ្នែដ្ឋល
ចាំាត់ចូលបេ�ាក្ខុំ�ងវិសិាាលភាាពីម្លៃន ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 9 បេហីិយ�នាៃ ា�់ម្មក្ខុ
អំនុវិតិ ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 15 ចំបេពាា�ផ្នែផំក្ខុផ្នែដ្ឋលបេ�ាបេស័ស័ស័ល់ ។ 

ធ. ឱ�ភាាពីនៃ�តនៃម៉ុៃរបស់ប្រទិពីយសកម៉ុមម៉ុិ�ប៊ែម៉ុ�ហិិរញ្ញញវិតុ�

តម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមម្មិនផ្នែម្មនហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារ ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ជាា�់ក្ខុិចីស័នាា និង ពីនិពីនាារជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូវិបាានត្រូតួតពិីនិតយ
បេ�ីងវិញិបេ�ារាាល់កាារយិ�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍នីមួ្មយៗ បេដី្ឋម្មបកំី្ខុណត់ថ្នាា
បេតីមាានស័ញ្ហាញ ាណ�ាម្មួយផ្នែដ្ឋល�ង្វាា ាញថ្នាា ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមទាា�ងបេនាា�មាាន
ឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ឬបេទ្ធិ ។  ប្រ�សិ័នបេ�ីមាានស័ញ្ហាញ ាណបេនាា�បេក្ខុីតបេ�ីង 
បេនាា�កាារបុាាន់សាម ានបេលីតម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលអាាចប្រ�ម្មូលម្មក្ខុវិញិបាានរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយ
ស័ក្ខុម្មម ត្រូតូ វិបាាន បេធើី បេ�ីង។  ចំ បេពាា� ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមអំ រ ូ�ី ផ្នែដ្ឋលមាាន
អាាយុកាាលបេប្រ�ីប្របាាស់័ម្មិនកំ្ខុណត់ ឬម្មិនទាាន់អាាចបេប្រ�ីប្របាាស់័បាាន តម្លៃម្មៃ
ផ្នែដ្ឋលអាាចប្រ�ម្មូលម្មក្ខុវិញិបាានត្រូតូវិបេធើីកាារបុាាន់សាម ានជាាបេរៀងរាាល់ឆំ្នាំា�ក្ខុំ�ង
បេពីលដំ្ឋ�ាលគំាា។  កាា រខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ  ត្រូតូ វិបាាន
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ប្រ�សិ័នបេ�ីតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬឯក្ខុតាា�បេងើីត
សាាច់ប្របាាក់្ខុធំជាាងកាារបុាាន់សាម ានតម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលអាាចប្រ�ម្មូលម្មក្ខុវិញិបាាន ។ 
តម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលអាាចប្រ�មូ្មលម្មក្ខុវិញិបាានរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ឬឯក្ខុតាា�បេងើីត
សាាច់ ប្របាា ក់្ខុ  គុឺជាាតម្លៃម្មៃ ផ្នែដ្ឋលធំជាាងរវាាងតម្លៃម្មៃ បេប្រ�ី ប្របាាស់័ និងតម្លៃម្មៃ
ស័ម្មប្រស័� ដ្ឋក្ខុចំ�ាយបេដី្ឋម្មបលីក់្ខុបេចញ ។  ក្ខុំ�ងកាារបុាាន់ប្រ�មាាណតម្លៃម្មៃ
បេប្រ�ីប្របាាស់័កាារបុាាន់សាម ាន លំហូិរទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុនាាបេពីលអំនាាគុត ត្រូតូវិបាានបេធើី
អំ�បហាារបេ�ានឹងតម្លៃម្មៃ�ចី��បនំ បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាាកាារប្របាាក់្ខុម្មុន�ង់ពីន ិ
ផ្នែដ្ឋល�ៃ���ញី្ហាា�ងកាារបុាាន់ប្រ�មាាណតម្លៃម្មៃបេពីលបេវិលាាក្ខុំ�ងលក្ខុុខុណឌ ទ្ធិីផាារ
�ចី��បនំ និងហាានិភិ័យជាាក់្ខុលាាក់្ខុស័ប្រមាា�់ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមទាា�ងបេនាា� ឬ
ឯក្ខុតាា�បេងើីតសាាច់ប្របាាក់្ខុ។
កាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាាចំបេណញ ឬ
ខាាត ។  កាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃម្លៃន ឯក្ខុតាា�បេងើីតសាាច់ប្របាាក់្ខុ 
ត្រូតូ វិបាានផ្នែ�ងផ្នែចក្ខុបេដ្ឋាាយ កាាត់�នុយតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃនតម្លៃម្មៃបេក្ខុរ ៍�បេឈាម ា�
រ�ស់័ឯក្ខុតាា�បេងើីតសាាច់ប្របាាក់្ខុ (ប្រកុ្ខុម្មម្លៃនឯក្ខុតាា�បេងើីតសាាច់ប្របាាក់្ខុ) 
ជាាម្មុន បេហីិយ�នាៃ ា�់ម្មក្ខុបេដ្ឋីម្មបកីាាត់�នុយតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម
ដ្ឋម្លៃទ្ធិបេទ្ធិៀតបេ�ាក្ខុំ�ងឯក្ខុតាា�បេងើីតសាាច់ប្របាាក់្ខុ (ប្រកុ្ខុម្មម្លៃនឯក្ខុតាា�បេងើីត
សាាច់ប្របាាក់្ខុ) បេលីម្មូលដ្ឋាា ានស័មាាមាាប្រត ។

កាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ផ្នែដ្ឋលទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ក្ខុំ�ងបេពីលក្ខុនៃងផុត
បេ�ា ត្រូតូវិបាានបុាាន់ប្រ�មាាណរាាល់កាាល�របិេចិទ្ធិម្លៃនកាាររាាយកាារណ៍ ថ្នាា
បេតីមាានស័ញ្ហាញ ាណ�ាម្មួយផ្នែដ្ឋលកាារខាាត�ង់បាានថយចុ� ឬផ្នែលង
មាានកាារខាាត�ង់តបេ�ាបេទ្ធិៀត ។  កាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ត្រូតូវិ
ក្ខុត់ប្រតាា�ប្រញី្ហាាស័ម្មក្ខុវិញិប្រ�សិ័នបេ�ីមាានកាារផ្នែប្រ�ត្រូ�ួលតម្លៃម្មៃបុាា ន់សាម ាន
ផ្នែដ្ឋលបេប្រ�ីប្របាាស់័បេដ្ឋីម្មបកំី្ខុណត់តម្លៃម្មៃផ្នែដ្ឋលអាាចប្រ�មូ្មលម្មក្ខុវិញិបាាន ។  
កាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ត្រូតូវិបាានក្ខុត់ប្រតាា�ប្រញី្ហាាស័ម្មក្ខុវិញិ ប្រតឹម្ម
ក្ខុប្រមិ្មតមួ្មយផ្នែដ្ឋលម្មិនបេធើីឲ្យយតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមបេន� ម្មិនបេលីស័
ពីីតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិកំ្ខុណត់ (ដ្ឋក្ខុរ ំលស់័) ក្ខុំ�ងក្ខុរណីពីុំ មាានកាារ
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់កាារខាាត�ង់បេលីឱ្យនភាាពីម្លៃនតម្លៃម្មៃ ។ 

�. ពី�ធមើលីប្របាាក់ចំមើណ៍ញ

ចំ�ាយពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញរមួ្មមាានពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� 
និងពីនិពីនាា រ។  ពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ជាា
ចំបេណញ ឬខាាត បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែតពីនិបេន�ទាាក់្ខុទ្ធិងបេ�ានឹងធាាតុផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិ
ទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេដ្ឋាាយផ្ទាៃ ាល់បេ�ាក្ខុំ�ងមូ្មលធន ឬលទ្ធិិផលលម្មិិតបេផសងៗ ។ 
ធនាាគាារបាានកំ្ខុណត់ថ្នាា កាារប្របាាក់្ខុ និងកាារដ្ឋាាក់្ខុពីិន័យទាាក់្ខុទ្ធិងនឹង
ពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញ រមួ្ម�ញ្ញី�ល�ំណក្ខុប្រសាាយពីនិមិ្មនចាាស់័លាាស់័ 
ម្មិន�ំបេពីញបេ�ានឹងនិយម្មនយ័ម្លៃនពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញ ដ្ឋូបេចំ�បេហីិយវាា
ត្រូតូ វិបាា នក្ខុ ត់ ប្រតាា បេប្រកាា ម្មស័ី ង់ដ្ឋាា រ គុណបេនយយអំនី រជាា តិ ម្លៃនក្ខុម្ម័� ជាា 
( “ស័.គុ .អំ .ក្ខុ”)  37 សំ័ វិ ិធាានធន �ំណុលយថ្នាាភាាពី  និង               
ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមយថ្នាាភាាពី បេហីិយត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ថ្នាាជាាកាារចំ�ាយ
ផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពីន័ិ “កាារចំ�ាយបេផសងបេទ្ធិៀត” ។

(i).	ពន្តធសេល់ីប្រ��ក់ំចំសេណញប្រ�ចាំ��ឆ្នាំា ��

ពីនិបេលីប្របាាក់្ខុចំបេណញប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� រមួ្មមាានពីនិផ្នែដ្ឋលត្រូតូវិ�ង់ ឬទ្ធិទួ្ធិលបេលី
ប្របាាក់្ខុចំបេណញជាា�់ពីនិប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� បេដ្ឋាាយបេប្រ�ីអំប្រតាាពីនិផ្នែដ្ឋលបាានអំនុម្មត័ 
ឬបាានអំនុម្ម័តជាាអាាទ្ធិ៍បេ�ាកាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ និងនិយ័តភាាពី
�ាម្មួយបេ�ាបេលីពីនិត្រូតូវិ�ង់ ពីីឆំ្នាំា�ម្មុនៗ ។  

(ii).		ពន្តធពន្តា�រ

ពី និពីនាា រ  ត្រូតូ វិបាា នទ្ធិ ទួ្ធិលសាា ា ល់ បេដ្ឋាាយ ផ្នែផិក្ខុ បេលីភាា ពីលបេម្មិ� ង
�បេ�ិា�អាាស័នំ  រវាាងតម្លៃម្មៃ បេយ៉ាាងរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និង�ំណុល 
បេ�ាក្ខុំ�ងរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ� និងតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងស័ប្រមាា�់កាារគុិតពីនិ ។ 
ពីនិពីនាារជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូ វិទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់ចំបេពាា�កាារខាាត�ង់ពីនិ
ម្មិនទាាន់បាានបេប្រ�ីប្របាាស់័ និងភាាពីលបេម្មិ�ង�បេ�ិា�អាាស័នំផ្នែដ្ឋលអាាច
កាា ត់ក្ខុងបាាន ប្រតឹម្មក្ខុប្រម្មិត ផ្នែដ្ឋលប្របាា ក់្ខុ ចំ បេណញជាា �់ពីនិនាា បេពីល
អំនាាគុត  អាាច បេប្រ�ី ប្របាា ស់័ស័ប្រមាា �់កាា ត់ក្ខុងជាាម្មួយភាាពីលបេមិ្ម�ង
�បេ�ិា�អាាស័នំបេនាា�បាាន។  ពីនិពីនាារជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូ វិបាាន
ត្រូតួតពីិ និតយ បេ�ា បេរៀងរាា ល់កាាល�រ បិេចិទ្ធិរាាយកាា រណ៍ និង ត្រូតូ វិបាាន
កាា ត់ �នុយក្ខុំ� ងក្ខុ រណីម្មិ នអាា ច បេប្រ�ី ប្របាា ស់័នូ វិ អំតុ ប្រ� បេយ៉ាាជ្យ ន៍ពីនិ

110

របាាយកាារណ៍៍ប្រ�ចាំា�ឆំ្នាំា� ២០២០



ទាា�ងបេនាា�បាាន។  កាារកាាត់�នុយបេនាា�ត្រូតូវិក្ខុត់ប្រតាា�ប្រញី្ហាាស័ម្មក្ខុវិញិ
បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលប្របាាក់្ខុចំបេណញជាា�់ពីនិនាាបេពីលអំនាាគុតមាានលក្ខុុណៈ
ប្រ�បេសី័របេ�ីង។
ពីនិពីនាារជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម ត្រូតូវិបាានវាាស់័ផ្នែវិងតាាម្មអំប្រតាាពីនិ ផ្នែដ្ឋលរពំីឹង
ថ្នាានឹងត្រូតូវិបេប្រ�ីចំបេពាា�ភាាពីលបេម្មិ�ង�បេ�ិា�អាាស័នំ បេ�ាបេពីលផ្នែដ្ឋលវាា
អាា ច បេប្រ�ី ប្របាា ស់័ បាា ន ឬ កាា ត់ ក្ខុ ង បាា ន បេដ្ឋាា យ បេប្រ�ី អំ ប្រតាា ពី និ បេ�ា
កាាល�របិេចិទ្ធិរាាយកាារណ៍ ។ 
កាារវាាស់័ផ្នែវិងពីនិពីនាារ �ៃ���ញី្ហាា�ងនូវិពីនិផ្នែដ្ឋលធនាាគាាររពំីឹងថ្នាាអាាច
បេប្រ�ីប្របាាស់័បាាន ឬអាាចកាាត់ក្ខុងបាាននូវិតម្លៃម្មៃបេយ៉ាាងរ�ស់័ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម 
និង�ំណុល ។ 
ពីនិពីនាារជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មម និងពីនិពីនាារជាា�ំណុល អាាចកាាត់ក្ខុង
បាានផ្នែតក្ខុំ�ងក្ខុរណីវាាបាាន�ំបេពីញលក្ខុុខុណឌ ជាាក់្ខុលាាក់្ខុ�ាម្មួយ ។ 

ប. បំណ៍� លយថាាភាាពី

ក្ខុំ� ងក្ខុរណីផ្នែដ្ឋលមិ្មនតត្រូមូ្ម វិឲ្យយមាានកាា រហូិ រ បេចញនូវិអំតុ ប្រ� បេយ៉ាាជ្យន៍
បេស័ដ្ឋាក្ខុិចីឬចំនួនទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលមិ្មនអាាចបុាាន់សាម ានបាានបេនាា�កាាតពីើកិ្ខុចី
ម្មិនត្រូតូ វិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�
បេនាា� បេទ្ធិ  បេហីិ យ វាា ត្រូតូ វិ បាា ន � ង្វាា ា ញ ថ្នាា ជាា យ ថ្នាា ភាា ពី ម្លៃន �ំ ណុ ល 
បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែតលទ្ធិិភាាពីម្លៃនលំហូិរបេចញនូវិអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍បេស័ដ្ឋាក្ខុិចី គុឺ
បេស័ៃី ផ្នែតគាម ា ន។  កាាតពីើ ក្ខុិ ចី ផ្នែដ្ឋលអាាច បេកី្ខុតមាាន ផ្នែដ្ឋលអំ តិុភាាពី ម្លៃន
កាាតពីើក្ខុិចីនឹងត្រូតូវិបាាន�ញ្ហាជ ាក់្ខុបេដ្ឋាាយកាារបេក្ខុីតបេ�ីង ឬម្មិនបេក្ខុីតបេ�ីងម្លៃន
ប្រពឹីតិិកាារណ៍នាាបេពីលអំនាាគុតម្មួយ ឬបេប្រចីន ក៏្ខុត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញថ្នាាជាា
�ំណុលយថ្នាាភាាពី ផ្នែដ្ឋលអាាចបេកី្ខុតមាានបេ�ីង លុ�ប្រតាាផ្នែតលទ្ធិិភាាពីម្លៃន
កាារហូិរបេចញម្លៃនអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍បេស័ដ្ឋាក្ខុិចី គុឺបេស័ៃីផ្នែតគាម ាន ។

ផ. ប្រទិពីយសកម៉ុមយថាាភាាពី

ក្ខុំ�ងក្ខុរណីផ្នែដ្ឋលម្មិនមាានលទិ្ធិភាាពីហូិរចូលនូវិអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍បេស័ដ្ឋាក្ខុិច ី
ឬចំនួនទឹ្ធិក្ខុប្របាាក់្ខុផ្នែដ្ឋលម្មិនអាាចបុាាន់សាម ានបាាន បេនាា�ប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមមិ្មន
ត្រូតូវិបាានទ្ធិទួ្ធិលសាា ាល់បេ�ាកំ្ខុ�ងរបាាយកាារណ៍សុាានភាាពីហិិរញ្ញញវិតុ�បេ�ីយ 
បេហីិយវាាត្រូតូវិ    បាាន�ង្វាា ាញថ្នាាជាាប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមយថ្នាាភាាពី បេលីក្ខុផ្នែលងផ្នែត
លទ្ធិិភាាពីម្លៃនលំហូិរចូលនូវិអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍បេស័ដ្ឋាកិ្ខុចី គុឺបេស័ៃីផ្នែតគាម ាន ។  
កាាតពីើកិ្ខុចីផ្នែដ្ឋលអាាចបេក្ខុីតមាាន ផ្នែដ្ឋលអំតិុភាាពីម្លៃនប្រទ្ធិពីយស័ក្ខុម្មមនឹងត្រូតូវិ
បាាន�ញ្ហាជ ាក់្ខុបេដ្ឋាាយកាារបេកី្ខុតបេ�ីង ឬមិ្មនបេកី្ខុតបេ�ីងម្លៃនប្រពឹីតិិកាារណ៍នាា
បេពីលអំនាាគុតម្មួយ ឬបេប្រចីន ក៏្ខុត្រូតូវិបាាន�ង្វាា ាញថ្នាាជាា យថ្នាាភាាពីម្លៃន
�ំណុលផ្នែដ្ឋលអាាចបេក្ខុីតមាានបេ�ីង លុ�ប្រតាាផ្នែតលទ្ធិិភាាពីម្លៃនកាារហូិរចូល
ម្លៃនអំតុប្រ�បេយ៉ាាជ្យន៍បេស័ដ្ឋាក្ខុិចី គុឺបេស័ៃីផ្នែតគាម ាន ។

៣២. សិង់ដ្ឋាារថមី កាារប៊ែកប៊ែប្រប �ិងកាារ
បកប្រសាាយថមីប៊ែដ្ឋលមិ៉ុ�ទាា�់អំ��វិតិ

ផលបុ��ាល់នៃ�កាារផេ��មើ�ីងនៃ�ណូ៍ប៊ែវិលវិ �រ�សកូរ ុ�ូាដ្ឋល់ ECL 
របស់ធនាាគាារ 

ស័ិង់ដ្ឋាារថមី កាារផ្នែក្ខុផ្នែប្រ� និងកាារ�ក្ខុប្រសាាយថមីមួ្មយចំនួន ទាាក់្ខុទ្ធិងនឹងស័ិង់ដ្ឋាារផ្នែដ្ឋល

មាានប្រសាា�់បាានចូលជាាធរមាាន ស័ប្រមាា�់កាារយិ�របិេចិទ្ធិចាំា�់បេផិីម្ម�នាៃ ា�់ពីីម្លៃថៃទ្ធិី 1 ផ្នែខុ 

ម្មក្ខុរាា ឆំ្នាំា�  2020 ផ្នែដ្ឋលកាារអំនុវិតិមុ្មនកាាលកំ្ខុណត់ត្រូតូវិបាានអំនុញ្ហាញ ាត ។  

យុ៉ាាង�ាម្មិញ ធនាាគាារម្មិនទាាន់បាានអំនុវិតិនូវិស័ិង់ដ្ឋាារថមី ឬស័ិង់ដ្ឋាារផ្នែដ្ឋលបាាន

ផ្នែក្ខុផ្នែប្រ�ទាា�ងបេន�កំ្ខុ�ងកាារបេរៀ�ចំរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�បេន�បេ�ាបេ�ីយបេទ្ធិ ។

ស័ិង់ដ្ឋាារ និងកាារ�ក្ខុប្រសាាយផ្នែដ្ឋលបាានបេធើីវិបិេសាាធនក្ខុម្មមដ្ឋូចខាាងបេប្រកាាម្ម ម្មិនត្រូតូវិបាាន

រពំីឹងថ្នាានឹងមាានផល�ុ�ពាាល់ជាាសាារវិនីបេលីរបាាយកាារណ៍ហិិរញ្ញញវិតុ�រ�ស់័ធនាាគាារ

បេនាា�បេទ្ធិ៖

-កូ្ខុវិតី-19៖ ស័ម្មបទាានជួ្យលផ្នែដ្ឋលពាាក់្ខុពីនិ័ (វិបិេសាាធនក្ខុម្មមបេលី ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 

16) 

-កាារ�ំបេពីញតាាម្មកិ្ខុចីស័នាា៖ តម្លៃម្មៃម្លៃនកាារ�ំបេពីញក្ខុិចីស័នាា (វិបិេសាាធនក្ខុម្មមបេលី 

ស័.គុ.អំ.ក្ខុ 37)

-ប្រទ្ធិពីយ បេរាាងចប្រក្ខុ និង�រកុិាា រ៖ កាា រលក់្ខុម្មុននឹងកាា រដ្ឋាា ក់្ខុ បេប្រ�ី ប្របាាស់័ 

(វិបិេសាាធនក្ខុម្មមបេលី ស័.គុ.អំ.ក្ខុ 16)

-វិបិេសាាធនក្ខុម្មមបេស័ចក្ខុិីបេយ៉ាាងបេ�ាប្រក្ខុ�ខុណឌ បេ�ាក្ខុំ�ងស័ិង់ដ្ឋាារ ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 

(វិបិេសាាធនក្ខុម្មមបេលី ស័.រ.ហិ.អំ.ក្ខុ 3)

-ចំ�ាត់ថំ្នាា ក់្ខុ �ំណុលផ្នែដ្ឋលជាា�ំណុលរយៈបេពីលខុៃី  ឬរយៈបេពីលផ្នែវិង 

(វិបិេសាាធនក្ខុម្មមបេលី ស័.គុ.អំ.ក្ខុ 1) ។
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សំាកា់កាារកាណ៍ាាល

អគារច្ឆេល�១៣៧B មហាវិ�ីច្ឆេ�ៅ�ច្ឆេស់ទ្ធុង
ស់ង្កាា�ត្ថុ់បឹងច្ឆេកំងកំង៣ �ណឌ��ការមន  
រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

សាខាផុាារមើ�ើម៉ុថ្មីូ�វិ

អគារច្ឆេល�៣៧ ផូ�វ២៧១ ស់ង្កាា�ត្ថុ់បឹងទ្ធ��ុនទ្ធី១ 
�ណឌ�នជ័យ រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

សាខាប្រពី�នាមើរោតតម៉ុ

អគារច្ឆេល�៩៩ មហាវិ�ីម្រា�ះនច្ឆេរាត្ថុិម ដែកំងរុកំខវិ�ី 
ស់ច្ឆេមេ�បាៅ�ន (ផូ�វច្ឆេល�២១៤) ស់ង្កាា�ត្ថុ់បឹងរា�ង 
�ណឌ�ូនច្ឆេ�ញ រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

សាខាទួលមើគាោកា

អគារច្ឆេល�១៦ និង១៨ ផូ�វ១៩២៨ 
ស់ង្កាា�ត្ថុ់ទ្ធួលស់ដែងែទ្ធី២ �ណឌឬស់�សីីដែកំវ  
រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

សាខាណ៍ូរូ ូម៉ុុល

អគារ NORO MALL ផូ�វម្រា�ះនច្ឆេរាត្ថុិមដែកំងផូ�វ៣៦០
ស់ង្កាា�ត្ថុ់បឹងច្ឆេកំងកំងទ្ធី១ �ណឌបឹងច្ឆេកំងកំង  
រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

សាខាមើខតតមើសៀម៉ុរា�

ផូ�វច្ឆេល�៦អា ភ្នំូមិបនាា�យ�ស់់ ស់ង្កាា�ត្ថុ់ស់ូម្រាកាម 
ម្រាកំុងច្ឆេស់ៀមរាប ច្ឆេ�ត្ថុិច្ឆេស់ៀមរាប

សាខាកា�ពីង់ចាំាម៉ុ

ផូ�វច្ឆេល�៧ ភ្នំូមិបឹងស្គាំ�យ
ស់ង្កាា�ត្ថុ់ស់�បួរ�ស់ ម្រាកំុងកំ��ង់�ម
ច្ឆេ�ត្ថុិកំ��ង់�ម

សាខា�ឹងសាឡាាង

អគារច្ឆេល�១៩H ផូ�វ២៧១ ស់ង្កាា�ត្ថុ់បឹងស្គាឡាង 
�ណឌទ្ធួលច្ឆេគាកំ រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

សាខាបាាកា់ទូកា

ជាន់ទ្ធី១ អគារ CHIP MONG BAK TOUK 
CENTER ផូ�វច្ឆេល�១៧៤ មហាវិ�ីស្គាធារណរ�ឋច្ឆេ�កំ
ស់ង្កាា�ត្ថុ់វាលវង�សី �ណឌ៧មកំរា រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

សាខាមើខតតបាាត់���ង

ផូ�វច្ឆេល�៣ ភ្នំូមិកំមមកំរ ស់ង្កាា�ត្ថុ់ស្គាា�យច្ឆេបាៅ�  
ម្រាកំុងបាត្ថុ់��បង ច្ឆេ�ត្ថុិបាត្ថុ់��បង

សាខាប៊ែលនា ម៉ុុាកា ២៧១

អាគារច្ឆេល�២០៨ និង២១០ ផូ�វ�ច្ឆេមើស់ស់ល 
ភ្នំូមិដែម្រា�កំតានូ ស់ង្កាា�ត្ថុ់�កំ់អដែម្រាងច្ឆេលើ
�ណឌ�នជ័យ រាជធានីភ្នំូ�ច្ឆេ�ញ

ទីតា�ងសាខា ធនាាគាារ ជីី� ម៉ុុ�ង

០១០  ៨៩៨  ៨០១

០១២  ៨៨០ ៣២៣

០៧៦ ៦០០០ ០៤៧

០៩២ ៨២៦ ១៦៨

០៧៨ ៧៧៨ ៧៥៩

០៩៣ ៣៥៣ ៥៦៥

០១២   ៨៣៣  ៦៦៩

០៩២ ៧៩៩ ៩០៥

០១២ ២៩៣ ២៩៧

០១២ ៨៧២ ៨៩៦

០១១ ៧៤៦ ៨៦២
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