FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu cMk at;
esckþIEføg karN _ rbs; RbFanRkumRbwk SaPi)al
tagnameGayRbFanRkumRbwkSaPi)al énFnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu cMkat; nag´mankitiþyssUm
eFVIbTbgðajGMBIr)aykarN_hirBaØvtßúsRmab;kariybriecäTéf¶TI31 Ex FñÚ qñaM 2016 CUncMeBaHÉk]tþmeTsaPi)alén
FnaKarCati én km<úCa rYmCamYyédKUsMxan;² nig GtifiCnd_mantémøTaMgGs;rbs;FnaKar .
bEnßmelIsBIenH nag´sUmbgðajCUnnUvsmiT§iplsMxan;² enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa enAkñúgbribTénkar GPivDÆn_
esdækic© . esdækic©km<úCa mankMeNInCamFümRbmaN 7° enAkñúgqñaM2016 ehIynwgrMBwgfabnþmankMeNInkñúgrgVg;
dEdlenHenAqñaM2017 eTaHbICakMeNInesdækic©BiPBelak nigenAkñúgtMbn;mankarRbQmxøHk¾eday . vis½ysMxan;²
EdlKaMRTdl;kMeNInesdækic©rYmman vis½yeTscrN_/ BaNiC¢kmµ/ sMNg; nigkat;edrsMelokbMBak; xN³Edlvis½y
ksikmµmankMeNInyWt . TnÞwmenH RbeTskm<úCa)aneFVIkMENTRmg;elIRKb;vis½yedIm,IeRtomxøÜnrYcral;sRmab;kar
bMeBjmuxgarnigPar³kic©kñúgsmahrNkmµGas‘an ehIyCaBiesssMedAdl;karBRgwgm:aRkUesdækic© nigesßrPaB
hirBaØvtßúRsbtamyuT§saRsþctuekaNdMNak;kalTIbIrbs;raCrdæaPi)alkm<úCa .
TnÞwmnigenHEdrvis½yFnaKarEdlsßiteRkamkarRtYtBinitüy:agRbugRby½tñBI FnaKarCati én km<úCa enAEtman
sßanPaBrwgmaMl¥ nigmanesßrPaBCalT§plkareCOCak;elIvis½yFnaKar )anbnþekIneLIgy:agxøaMgkñúgqñaM 2016 .
Tak;TgnwgTMhMRbtibtiþkarcMnYnR)ak;km©Ipþl;eTAvis½yÉkCnk_)anbnþekIneLIgpgEdr enAqñaM 2016 enH .
CaTIbBa©b; nag´sUmEføgGMNrKuNGs;BIdYgcitþCUncMeBaHGtifiCnd¾mantémøTaMgGs; shkarI RKb;KN³RKb;RKg nig
buKÁlikTaMgGs;rYmTaMg FnaKarCati énkm<úCa sRmab;karKaMRTy:ageBjTMhwgkñúgqñaM 2016 enHehIysUmCUnBrqñaMfµI
2016 nigTTYl)ansuPmgÁl nigPaBceRmInrugerOgCaerogrhUt .

Cun EnllI
RbFanFnaKar
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FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu cMk at;
GarmÖk fa rbs; nay kFnaKar
CadMbUg´sUmEføgGMNrKuNy:agesµaHs½µRKcMeBaHGtifiCnrbs;eyIgTaMgGs;Kña cMeBaHkarTukcitþnig karKaMRTy:agRCav
eRCAGs;ry³eBleBjmYyqñaMknøgmkenHedayKµankarsÞak;esÞIr .
bEnßmelIenH ´sUmGrKuNcMeBaHfñak;dwknaM nigbuKÁlik FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu cMkat; Edl)anxitxMRbwg
ERbgeFVIkarlHbg;kmøaMgkaycitþ nigesckIþkøahanelIkarxitxMxñHExñg CamYynigkarebþCJacitþd¾mutmaM nig PaBGMNt;
Gs;ry³eBlmYyqñaMknøgmkenH .
Cak;Esþgesdækic© nigkMeNInplitplsrubrbs;RbeTskm<úCamankMeNInkñúgrvagGRta 7° enAkñúgqñaM 2016 Tinñn½y
enHdUcEdl)anBüakrN_edayGgÁkarmUlniFirUbiyvtßúGnþrCati (IMF) nig FnaKarBiPBelak (WB) ehIyGRta
kMeNInenHRtUv)anBüakrN_faenArkSarenARtwmGRta 7° enAkñúgqñaM 2017 enH . ehIyktþaEdlnaMeGaymankar
rIkcMerIn KWBwgEp¥keTAelIivis½ymYycMnYndUcCa karvinieyaKvis½yÉkCnsRmab;naMecjeTAeRkARbeTs eTscrN_
nigkarrIkcMerInelIvis½ysMNg; xN³Edlvis½yksikmµmankMeNInyWt . ehIyTnÞwmnwgkarrIkcMerInd¾elOnelIvis½y
esdækic©enH)anbegáItkargarCaeRcInEdl)anrYmcMENkkñúgkarkat;bnßyGRtaénPaBRkIRkrbs; RbCaCnkm<úCa BIGRta
47° enAqñaM 1993 mkRtwm GRta19>8° kñúgqña2M 011 edayeyagelIÉksarrbs; kmµviFIGPivDÆn_rbs;GgÁkar
shRbCaCati (UNDP).
CabEnßmTak;Tgnwgvis½yesdækic© Ep¥kelIr)aykarN_rbs;GñkviPaKesdækic©rbs; IMF )anbgðajfakarrIkcMerInCa
mFümén GDP rbs;RbeTskm<úCacenøaHqñaM 2001-2010 manGRta 7/7° GRtaenH)aneFVIeGayesdækic©rbs;
RbeTskm<úCaQancUlkñúgkMritRbeTsEdlman GDP rIkcMerInxøaMgTaMgdb;rbs;BiPBelak .
CacugbBa©b;´sUmEføgGMNrKuNcMeBaHfñak;RKb;RKg nigbuKÁlikTaMgGs;Edl)anxitxMBüayameFVIkargary:aglM)ak
EdleFVIeGayeyIgQr)any:agrwgmaM RbkbedaynirnþPaBd¾yUrGEgVgCaerogrhUt .
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Epñk TI I
1> sßa nPaBTUeTA
FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Guwm GIu cMkat; (PHSME Specialized Bank Ltd) eRkamGaCJab½NÑelx FÉ>03
cuHéf¶TI 23 Ex emsa qñaM 2009 Edl)anerobcM begáIteLIgenAkñúgRsuk cab;BIéf¶TI 21 Ex mIna qñaM 2001
Rsbtamc,ab; nig bTbBaØti nana rbs; RBHraCaNacRk km<úCa. FnaKar)anTTYlGaCJab½NÑ BIFnaKarCati én
km<úCa Ca FnaKarÉkeTs tamRbkas elx B7-00-05 cuHéf¶TI 21 Ex mIna qñaM 2001 nig
)ancab;epþImRbtibtiþkar taMgBIeBlenaHmk .
GaCJab½NÑrbs;FnaKarkMNt;fa FnaKarÉkeTs eFIVRbtibtiþkarpþl; \NTan dl; sib,kmµ BaNiC¢kmµ ksikmµ nig
GaCIvkmµ xñattUc nig xñatmFüm ecjBIRbPBedImTunpÞal;;xøÜn. FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Guwm GIu cMkat;
KWCaEpñkmYy én FnaKarTaMgGs; enAkñúgRbeTskm<úCa. KMeragEpnkar CMnYjCayuT§saRsþ EpnkarskmµPaB
)andak;ecjeday RkumRbwkSaPi)al. fñak;dwknaM nig buKÁlik RbkbedaykarhVwkhVWnl¥ kñúgRKwHsßanhirBaØvtßú.
FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Guwm GIu cMkat;; eBlenH nig GnaKt kMBug edIrtYnaTIy:agsMxan; kñúgvis½y\NTan nig
hirBaØvtßú.
bc©úb,nñ FnaKarkMBugbnþRbtibtiþkar CMrujkarpþl;\NTan CamYynwgkarRbkYtRbECgenAelITIpSar y:agBit R)akd
edIm,I edIrtYnaTIsMxan;naMmuxeK kñúgvis½y]sSahkmµhirBaØvtßú. FnaKarkMBugBinitülT§PaB kñúgkarebIk
saxaenAbNþaextþepSg² edIm,IBRgIkskmµPaB nig manPaBgayRsYlkñúgkarpþl;\NTan eRBaHman GtifiCn
eRcInmkBIbNþaextþTaMgenaH. EpñksMxan;enAkñúgEpnkarCMnYjenH bgðajGMBIrUbPaBTUeTArbs;FnaKar kñúgGMLúg
eBlCagdb;BIrqñaMknøgmk enAkariyal½y kNþalraCFanIPñMeBj.
1>1- TIt aMg nig edImTun rbs;F naKar
Rkumh‘un³
FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu cMk at;
kariyal½y³
GaKarelx72 mhavifIRBHneratþm sgáat;C½yCMnH xNÐdUneBj raCFanIPñMeBj
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skmµPaBGaCIvkmµ³ eFVIRbtibtiþkar pþl; \NTan dl; sib,kr BaNiC¢kr ksikr nig GaCIvkr xñattUc nig
xñatmFüm
1>2- edImTun rbs;F naKar
QµaH
elakRsI Cun EnllI
elak Cun sS‘ústaMg

PaKh‘un
54>28°
45>72°
srub³ 100°

edImTuncuHbBa¢IGb,brmarsrub 100° RtUv)an Gnum½t bg;bEnßmbRgÁb; edayRkumRbwkSaPi)al nig PaKTunik
enAkñúgqñaM 2010 RsbtamRbkaselx F7-08-193 Rbk rbs; FnaKarCati én km<úCa cuHéf¶TI 19 Ex kBaØa qñaM
2008 .
FnaKar )andMeNIrkarRbkbedayeCaKC½y kñúgGMLúgeBlCagdb;qñaM knøgmkehIy. GaRs½yeday karcat;Ecg
karkMNt;tMél nig karRtYtBinitüelIkarGnuvtþrbs;FnaKar)anRtwmRtUveFVIeGaymankarekIneLIgnUvRbPBedImTun
bEnßmsRmab;BRgIkRbtibtiþkar)anmYykRmiteTot .
2> eKalney a)ay RKwHsßa nKnøwHelIGPi)alkic ©GaCIv kmµ
dUcRtUv)aneFVIkarKUsbBa¢ak;eday raCrdæaPi)alkm<úCa³ {\NTan{ KWCaynþkarnaMcUlsMrab; karGPivDÆCnbT
EdlmantYnaTIKWedIm,IbegáIteLIg nig eFVIeGaysMbUrnUv»kaskargar k¾dUcCakarelIkkMBs;plitkmµ nig begáItR)ak;
cMNUledIm,IeGaykMritCIvPaBrs;enA rbs;RbCaBlrdæmankarekIneLIg}. FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwm GIu
cMkat; )ankMNt;c,as;nUvyuT§saRsþrbs;xøÜn nig begáIteLIgnUvRkbxNÐ½ eKalneya)aysMrab;GPi)alkic©GaCIvkmµ
dUcxageRkam
r)ay karN _h irBaØv tßúRbcaMq ña M 2016
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3>1 rcnasm<½n §F naKar
RkumRbwkSaPi)al
svnkrépÞkñúg

svnkrÉkraCü

RbFan
GnuRbFan

RkumRbwkSapþl;eyabl; Rbtibtþikar
FnaKar nigTMnak;TMngsarFarN³

KN³kmµaFikar\NTan

naykFnaKar
naykrgFnaKar

naykdæan\NTan
karviPaK
\NTan

TMnak;TMng
saFarN³

naykdæanRbtibtþikar
tamdan
bMNul

rtnaKar

ebLaFikar

naykdæanrdæ)al nighirBaØvtßú
rdæ)al

KNenyü

naykdæanBt’manviTüa
FnFanmnusS

Bt’manviTüa

3>2- ÉkraCüPaB én RkumRbwk SaPi)al
RkumRbwkSaPi)al KWCaGgÁPaBÉkraCü GBüaRkwtü ehIynwgmanTsSn³PøWføasMrab;Rkumh‘un. RkumRbwkSa Pi)al
)ansMerc nig Gnuvtþkic©karedayRbugRby½tñbMput. smasPaBénRkumRbwkSaPi)al manR)aMrUb . xageRkamenH
CaRbvtþirUbsegçb én smasPaBRkuumRbwkSaPi)al.
♦

elakRsI Cun EnllI³ CaGñkmanPaKh‘unFMlMdab;TImYy enAkñúgFnaKar. elakRsIman
sBaØab½Rt briBaØab½Rt RKb;RKgEpñkhirBaØvtßú Edlecjeday mhaviTül½yCan;x<s; Epñkesdækic© BITIRkug
m:ugeRtGal; RbeTskaNada. elakRsI Cun EnllI manbTBiesaFn_ CaeRcInqñaM xagEpñk FnaKar nig
hirBaØvtßú.
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♦

elak Cun hS‘ús taMg ³ CaGñkmanPaKh‘unFMlMdab;TIBIr enAkñúgFnaKar. elak mansBaØab½Rt
briBaØab½Rt RKb;RKgEpñkKNenyü EdlecjedaymhaviTül½yCan;x<s; Epñkesdækic©BITIRkug
m:ugeRtGal; RbeTskaNada. elak Cun hSústaMg manbTBiesaFn_CaeRcInqñaMxagEpñkFnaKar nig
hirBaØvtßú .

♦

elak eTB esda³ CaGPi)al nig CanaykFnaKar. elakmanbriBaØab½Rt viTüasaRsþ
RKb;RKgBaNiC¢kmµGnþrCatiBIsaklviTüal½y PUminPÞ ñMeBj qñaM 2001 enAraCFanIPñMeBj RBHraCNa
cRkkm<úCa. bc©úb,nñ elak eTB esda mansBaØab½Rtfñak;GnubNÐit EpñkRKb;RKgBaNiC¢kmµ
enAsaklviTüal½yPñMeBjGnþrCati. elak eTB esda manbTBiesaFn_Cag 14qñaM EdlmantYnaTICa
nayksaxa én sßab½nmIRkUhirBaØvtßú nig FnaKar.

♦

elakRsI emOg c½n Þs uer:n ³ CaGPi)al nig CaRbFanebLa. elakRsI mansBaØab½Rt briBaØab½Rt
RKb;RKg EpñkKNenyü enAraCFanIPñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa . elakRsImanbTBiesaFn_Cag
30qñaM EpñkFnaKarehIy)aneFVIkarenA FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu Cag 15qñaMmkehIy.

♦

elakbNÐit sM sux um³ CabNÐitEpñkc,ab; mkBIRbeTs)araMg. elakFøab;)aneFVICa nayk
FnaKarÉkeTs eb:g ehg EGs Gwum GIu FnaKar cMkat; )anry³eBl 2qñaM. ehIy\LÚvenH
elakmanmuxdMENg CaGPi)alÉkraCü kñúgRkumRbwkSaPi)al.

smasPaB én RkumRbwk SaPi)al RtUv )aneRCIs erIt amlkçN ³sm,tþid Uc teTA³
♦
♦

♦

RtUvmansBaØab½Rt y:agtic briBaØab½RtGnþrCati b¤k¾ sBaØab½RtGnubNÐitGnþrCati b¤ kñúgRbeTs
sBaØab½RtGnubNÐit b¤briBaØab½RtEpñkhriBaØvtßú¼KNenyü¼RKb;RKg b¤ bTBiesaFn_EdlGac man
tMélRbhak;RbEhl
manbTBiesaFn_RKb;RKg buKÁlik nig CMnYj kñúgGaCÍvkmµFM²
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♦

♦
♦

manbTBiesaFn_y:agtic3qñaM kñúgEpñkFnaKar hirBaØvtßú rtnaKar b¤ mancMeNH nig karyl;dwg
)anc,as;las; GMBIvis½y FnaKar nig vis½yRbhak;RbEhlepSg²
mansm,TaPaB nig criklkçN³ CaGñkdwknaM . manGtþcrikl¥ esµaHRtg;
mansmtßPaBrwgmaMkñúgkarTMnak;TMng CamYybuKÁlik nig GtifiCn nig sßab½nBak;B½n§

kic ©RbCMuRkum Rbwk SaPi)al
kic©RbCMuRkumRbwkSaPi)alRtUv)aneFVIeLIgmþgkñúgmYys)aþh_ edIm,I³
BiPakSa nig Gnum½tþelIR)ak;kMcI EdlmancMnYncab;BI 10>000 duløarshrdæGaemrikeLIgelI
BiPakSanUvRBwtþikarN_RbcaMs)aþh_ nig edIm,IedaHRsaynUvbBaðaesssl;épÞkñúg nigxageRkA
BiPakSanUvbBaðaFnFanmnusS enAkñúgeBlEdlTTYleGaybMerIkar¼bBaÄb;buKÁliksMxan;NamYy
BiPakSa ecjbTbBa¢a nig dak;eGayGnuvtþ nUv Gnusasn_epSg²¼svnkmµ xageRkA rW Rbkas rbs;
FnaKarCati én km<úCa b¤ r)aykarN_ svnkmµ FnaKarCati én km<úCa
begáIt nig edaHRsaynUveKalneya)ayfµI².l.










3>3- RbFan
RbFan nig GnuRbFan mantYnaTIemIlkarxusRtUvTUeTAnUveKalneya)ayépÞkñúg nigxageRkArbs;FnaKar rYmTaMg
karpþl;nUvesckþIsMerccugeRkayeTAelITisedANamYyEdlRtUvedIr kñúgkrNIEdlbBaðaminTan;RtUv)anedaHRsay
cb;sBVRKb;. BinitüemIlral;RKb;Rbtibtþikarrbs;FnaKar.
3>4- sv nkmµépÞk ñúg
svnkrépÞkñúg mantYnaTIRtYtBinitüskmµPaBkñúgFnaKar nig eFIVkMNt;RtaeGay)anRtwmRtUv nigTan;eBlevla én
GaCIvkmµ rbs;xøÜn nigGnuelameTAtamc,ab; nigbTbBa¢a nig saracrENnaMkñúgkarRKb;RKgGaCIvkmµFnaKarenAkñúg
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RBHraCNacRkkm<úCa. svnkmµépÞkñúg KWedIm,IrkeGayeXIjnUvral;bTelIµsTaMgLay nigerobcMr)aykarN_Edl
bBa¢ak;fa etIbTelµIsenaHeFVIedaykarPan;RcLM b¤ edaykareFVsRbEhs. minEtbu:eNaÑHsvnkmµépÞkñúgRtUverobcM
nig pþl;Gnusasn_edIm,Icat;viFankarEktMrUvelIskmµPaBepSg².
3>5- KN ³kmµa Fik arRKb;RKg
KN³kmµaFikarRKb;RKgmantYnaTIerobcM nigeFVIkarRbCMuerogral;s)aþh_eTAelIbBaða nigkþIkgVl;epSg²EdlekItman
eLIgkalBIs)aþh_knøgmkRBmTaMgerobcMEpnkarsMrab;s)aþh_eTAmuxeTot. kñúgGMLúgeBlénkic©BiPakSaenaHGgÁ
RbCMu)anBüayamedaHRsaynUvral;bBaðaEdlenAesssl;EfmeTotpg.
4> plit pl nig esv akmµ
taMgBIdMbUgrhUtmkdl;eBlenH FnaKar)anbegáIt nigpþl;plitpl \NTan dl;GtifiCneRkamrUbPaB
\NTaneRcInRbPTRsbtamtMrUvkarrbs;GtifiCn. plitpl KNnIR)ak;beBaØI KµankarR)ak; k¾RtUv)andMeNIrkar
RBmKñapgEdr sMrab;sMrYldl;Rbtibtþikarsac;R)ak; nigkarsg\NTan .
4>1- plit pl\N Tan
FnaKarpþl;\NTanBIrRbePTCacMbgKW³
a. \NTanmankalkMNt; (Fixed Loan) EdlkalviPaKsgrMls;man³
• ry³eBlxøI
6Ex
• ry³eBlmFüm 12Ex dl; 36Ex nig
• ry³eBlEvg
36Ex dl; 120Ex
b. \NTanelIssmtulü (Overdraft) sMrab;skmµPaBGaCIvkmµCacMbgdUcCa³
• \NTansMrab;shRKasxñattUc
• \NTansMrab;shRKasxñatmFüm nig
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•
c.

\NTansMrab;mIRkUCnbT
karsMrbsMrYlfµIKWkarpþl;ry³eBlGnueRKaH mann½yfaGtifiCnbg;EtkarR)ak; kñúgry³eBlkMNt;
mYycab;BI 2Ex eTA 12Ex edayGtifiCnBMuTan;manlT§PaBRKb;RKan;kñúgkarbg;R)ak;edIm. ehIy
cab;BIeBlenaHeTIbcab;epþImbg;TaMgR)ak;karTaMgR)ak;edImrhUtdl;cb;sBVRKb;.

4>2- esv akmµR)ak;b eBaØI
cMENkÉplitplR)ak;beBaØIKµankarR)ak;vij FnaKarpþl;CaKNnIcrnþKµankarR)ak; CaBiesscMeBaHbuKÁlikrbs;
FnaKarsMrab;karbg;R)ak;Ex nigcMeBaHGtifiCnEdl)anTTYl\NTanedIm,ICYysMrYlkñúgkarTUTat;. minmankarbg;
karR)ak;eTcMeBaHsmtulüEdlenAsl;kñúgKNnITaMgenaH dUcEdl)ankMNt;kñúgGaCJab½NÑEdlecjeday FnaKar
Cati én km<úCa minRtUv)anGnuBaØateGayTTYlR)ak;beBaØIBIGtifiCneLIy.
Epñk TI II
1> ebskkmµ nig TsSn³v is ½y
ebskkmµrbs;FnaKarKWI³
“edIm,IeFVIRbtibtþikarCaFnaKarÉkeTseGay)anTUlMTUlayRbkbedayPaBCMnaj
nigmanKuNPaBx<sk; ñúgeKal
bMNgbMeBjtamtMrUvkarshRKasxñattUc nigxñatmFüm nigedIm,IrYmcMENkkñúgkarGPivDÆn_esdækic©rbs;RbeTs” .
ehtudUecñHehIyeyIgmanTisedAdUcxageRkam³
eFVIRbtibtþikar pþl;\NTankñúgRsukkñúgnamCa FnaKarÉkeTsmYyeGayRsbeTAtamc,ab;sþIBI FnaKar nig sßab½n
hirBaØvtßúrbs; FnaKarCati én km<úCa” .

“

2> y uT §s a®sþ nig eKalney a)ay
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FnaKar)anTTYlsÁal;GtßiPaBCacMbgkñúgkarTTYleCaKC½y nigkMeNInRbkYtRbECg KWCayuT§sa®sþsMrab;eFVI
eGayRbesIreLIgnUvKuNPaBénRTBüskmµd¾mansar³RbeyaCn_ CaBiessKWplb½Rt ¬cMnYn b¤ bNþMú R)ak;kMcI¦ pÞal;
rbs;FnaKar. eRkayBI)aneFVIkarsikSamk FnaKar)anrkeXIjnUvyuT§sa®sþmYycMnYnEdlRtUvEtbnþBRgwg nig
mYycMnYnxøHeTotRtUv)anGnum½tEþ dlrYmmandUcteTA³
2>1- y uT §s a®sþh irBaØv tßú
FnaKareRbIyuT§sa®sþeFIVeGayRbPBmUlniFisMrab;skmµPaBpþl;hirBaØb,TanmanlkçN³xus²Kña. karRKb;RKg nig
karkat;bnßyCaGb,brmanUvkMritR)ak;kMcIelIµstamry³karvaytMélBIhaniP½yya:gRbugRby½tñ nigeFVIeGaykan;Et
l¥eLIgnUvkarhUrcUlsac;R)ak; nigkarEfrkSasac;R)ak;kñúgédeGaymanesßrPaBl¥ .
2>2- y uT §s aRsþp lit pl nig esv akmµ
FnaKarpþl;CUnnUvCMerIsplitpl nigesvakmµhirBaØvtßúEdls½kþismeTAnwgtMrUvkarrbs;bNþaGtifiCnTaMgGs; nig
edIm,ITak;TajbNþaGtifiCnfµI. edayepþateTAelIGtifiCnEdlmanCMnYjxñattUc ksikmµ nig]sSahkmµxñattUc
k¾dUcCaesva hirBaØvtßúdéTeTotEdrEdlRtUv)anKitfa GtifiCnRtUvmancMNUleTogTat;pþl;lT§PaBRKb;RKan;
kñúgkarbg;rMls;RbcaMEx TaMgR)ak;kar nig TaMgR)ak;edIm.
2>3- y uT §s aRsþk MN t;t Mél nig pSBVp Say ¬TIp Sar¦
FnaKareFVIkarGegátCaRbcaMeTAelIkarkMNt;tMél\NTan énsßab½nhirBaØvtßúepSg²eTot. FnaKarpþl;CUnnUv
GRtakarR)ak;EdlmanlkçN³RbkYtRbECgeTAdl;bNþaGtifiCnTaMgGs;. FnaKareRbIR)as;viFIsa®sþbnßycuH
sMrab;karKNnaGRtakarR)ak;. FnaKarCMrujkarpSBVpSayplitpltamry³kare)aHBum<pSay RbB½n§eXasna nig
CaBiessCagenHeTAeTotKWtamry³karTMnak;TMngmnusS. viFIcugeRkaybg¥s;KWkarcuHdl;TIkEnøgpÞal;Etmþg.
2>4- karRKb;RKghaniP ½y \N Tan
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CamYynwgviFIsa®sþEdl)anGnum½tFnaKar GnuvtþnUvkarsMerccitþrbs;fñak;RKb;RKgedayRbugRby½tñEdlEp¥kCacMbg
elIBt’manmanKuNPaBkarviPaK nigkar yl;dwgBICMnYjrbs;GtifiCnkarTTYlxusRtUv nigKNenyüPaBc,as;
las;.
FnaKarpþl\; NTaneGayGtifiCnedayvaytMélelIkareFVIKMeragcMNUl cMNay nigsmtßPaBrbs;Gñkx©Ikñúgkar
TUTat;sgrMls;edaymankic©snüaP¢ab;CamYy.
FnaKarGacdwgBIhaniP½y\NTanedayEp¥kelIlT§PaBrbs;
GtifiCnkñúgkarsgbMNul ¬viPaKlMhUrsac;R)ak;¦ k¾dUcCasuBlPaB énkic©snüaEdlBak;B½n§. bEnßmelIenHeTA
eTotFnaKark¾GegátpgEdrBIsßanPaBRKYsar nigsmaCikRKYsarrbs;BYkeK. kñúgkal³eTs³xøHFnaKarcuHeTA
Binitüdl;TIkEnøgrbs;GtifiCnEdlFnaKarmankar)armµedIm,IelIkTwkcitþdl;GtifiCnrYmTaMgkarpþl;nUvBt’man man
RbeyaCn¾mYycMnYneTotpg. fVIebIkarvaytMél\NTanRtUv)anGnuvtþkñúgRkbx½NÐmYyénkarRKb;RKghaniP½y
\NTand¾twgrwug FnaKark¾minEdlRBegIykenþIyBIkareFVIeGayeCOnelOnnUvesvaGtifiCnEdr. FnaKarbegáIt nig
GnuvtþkmµviFIhVwkhVWnd¾TUlMTUlayedIm,ICYyeGaybuKÁlikrbs;xøÜnbnþGPivDÆn_smtßPaBrbs;BYkeKkñúgkarRKb;RKgha
niP½y\NTan .
2>5- FnFanmnus S
FnaKar)ancat;TukFnFanmnusS EdlrYmmanTaMgGñkRKb;RKg nigbuKÁlikCaFnFand¾mantMél. manbuKÁlikEdl
)anTTYlkarhVwkhVWn nigmancMeNHdwgeFVIkarRKb;EpñkkñúgRbtibtþikarrYmkñúgFnaKar dUcCa\NTan rdæ)al karTar
\NTan nigebLaFikar-karinI ¼ GñkTTYl nigebIkR)ak;k¾dUcCabec©kviTüaBt’man. rUbragd¾s¥at manrebobrbs;
buKÁlik kEnøgeFVIkar nig karecHKYrsmcMeBaHGtifiCn KWsuT§EtCalkçN³d¾mansar³sMxan;dUcKña.
edIm,IedaHRsay nigkarRbQmmuxfµI²FnaKarsUmENnaM;nUvKMnUsbBa¢ak;fµIBIvb,Fm’rbs;sßab½n EdlrYmman³
karGPivDÆbuKÁlik Edl)aneRCIserIsykmkeFVIkaredIm,IbegáInsmtßPaB nig karTTYlxusRtUvrbs;BYkeK
tamkmµviFIpøÚvkar nigkmµviFIGPivDÆn_xøÜnÉg. tMélrbs;FnaKarTak;TgeTAnwgrebobRKb;RKgrbs;mnusSdUcCa³
tmøaPaB smPaB kargarCaRkum nigkarelIkkMBs;rUbPaBFnaKar. FnaKar)aneRCIserIsÉksNæanmYysMrab;
buKÁlik. FnaKarepþatelIkareKarBbuKÁl nigkmµviFIhVwkhVWnbEnßm nig karCMrujeGaymankarGPivDÆn_eRcInCMnaj
kñúgEpñkCak;lak;NamYyedIm,IeFVIeGaybuKÁlikkan;EtmanPaBbt;Ebnkan;EtxøaMgeLIgkñúgkarbþÚrTIkEnøg nigtYnaTI.
2>6- bec©k v iT üaB½t ’m an
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edIm,IcUleTARbkYtRbECgelITIpSarGnþrCatiEdlbec©kviTüaB½t’manCa]bkrN_caM)ac;FnaKar)anbMBak;nUv]bkrN_
dUcCa kMuBüÚT½r bNþajGIunFWeNt karGnuvtþn_kmµviFIbEnßm nigRbB½n§RKb;RKgTinñn½yenAkñúgRbtibtþikarGaCIvkmµ.
FnaKareCOCak;fa bec©kviTüaCYysMrYlkargarmnusSeGaygayRsYlbegáInel,ÓnRbtibtþikarGaCIvkmµ edIm,IeGay
sMercdl;kMritmYyEdlmansuRkwtüPaBmankarRbkYtRbECgenAkñúgdMeNIrkarB½t’manEdlTak;TgeTAvijeTAmkkar
pøas;bþÚrB½t’man nigTMnak;TMngCasakl.
bec©kviTüaB½t’manCYysMrYldl;kic©Rbtibtiþkarrbs;FnaKarTaMgGs;dUcCa kic©dMeNIrkarR)ak;kMcI karTUTat; sgR)ak;
kMcI kardksac;R)ak; nigR)ak;beBaØI kartamdanvaytMél nigkarTarR)ak;kMcI r)aykarN_RKb;RKgkarKNna
KNenyü nigBn§Gakr TMnak;TMngtamRbB½n§eGLicRtUnicrvagsßab½n nigsßab½n nigrvagnaykdæan nignaykdæan.
ebIKµanbec©kviTüaB½t’manFnaKar nwgminGacRbkYtRbECgedayeCaKC½yenAkñúgsm½yB½t’manviTüaTMenIbenH)aneT.
2>7- karRKb;RKgépÞk ñúg
edIm,IFanakarsMerc)annUvTisedAyuT§sa®sþrbs;xøÜnFnaKar)anGnuvtþsvnkmµépÞkñúg. enHKWedIm,IFanafa)aneKarB
eTAtamc,ab;tMrUvkarsMrab;kareFVIbTbBa¢aedayRbugRby½tñrbs;FnaKar nigsMrab;kareFVIeKalneya)ayépÞkñúg.
svnkmµépÞkñúgEdlxøaMgCYyeGay³
karBarRTBüskmµ nigtaragtulükarFnaKarFanaeGay)annUvkareKarBc,ab; bTbBa¢a nig karRKb;RKgépÞkñúgelIk
kMBs;RbsiT§iPaB nigsmtßPaB nig FanaeGay)annUvtmøaPaBenAkñúgsßab½n .
3> kartamdanv ay tMél nig karRbmUl bMN ul
viFIsa®sþénkartamdanvaytMélkMcI nigkarRbmUlbMNul³
FnaKarmanbuKlÁ ikEdleFVIkarkñúgEpñkRbmUl\NTanEdlRKb;RKgral;karTUTat;R)ak;kMcITaMgGs; nigkarGPivDÆ
CMnYjrbs;GtifiCnk¾dUcCakareRbIR)as;mUlniFi.
eyIgeFVIkarTMnak;TMngCamYyGtifiCnedIm,IRbmUlkarTUTat;R)ak;RbsinebIR)ak;kMcImankaryWtya:vBI 1Ex eTA 2Ex.
kareFVIr)aykarN_énkalviPaKTUTat;R)ak;kMcIkMNt;RtaRKb;kalbriecäTénkarTUTat;sgcuHeTAdl;TIkEnøgpÞal;edIm,I
emIlfaetI\NTanenaHRtUv)aneRbIR)as;dUcEdl)anbBa¢ak;enAkñúgBaküsMux©IR)ak; nigkt;sMKal;nUvral;karpøas;bþÚr
TaMgGs; énmuxCMnYjenaH. epJIrlixitedIm,IrMlwkeTAGñkx©IsþIBIkarTUTat;yWtniyayedaypÞal;eTAGñkx©IsþIBIkar TUTat;
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yWtnigCUndMNwgeTAGaCJaFrsþIBIkarTUTat;yWt.l. FnaKarBüayameFVIya:gNaecosvagdac;xatmineGayman
sMNuMerOgTak;TgCamYyGtifiCnEdlBi)akTarbMNulbþwgpþl;eTAtulakareLIy. FnaKarGnum½tykviFIsa®sþTn;Pøn;
crcarkñúgkarRbmUlbMNul. viFIsaRsþenHTTYl)aneCaKC½yCaerogrhUtmk.
Epñk TI III
1> TIp SareKaledAEdlkMN t;y k
FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu cMkat; )anRbemIlemIlTukCamunnUvbrisßansgÁm nigesdækic©CaviC¢man
kñúgkarBRgIkskmµPaBrbs;xøÜnenAqñaMeRkay. FnaKar)ankMNt;ykextþesomrabfaCaTIpSard¾manskþanuBlbMput
edIm,IeFVIkarBRgIkenAGMLúgqñaM 2018 eRBaHextþesomrabCaTIkEnøgEdlkarpÁt;pÁg;hirBaØvtßúenAmankMritTab nig
tMrUvkarx<s;. enHk¾eRBaHEtkarekIneLIgnUvkarGPivDÆvis½yeTscrN_. tMrUvkarénkarpÁt;pÁg;hirBaØvtßúedIm,IGPivDÆ
sNæaKar ePaCnIydæan TIpSarvtßúGnusSavrIy_ nig mCÄmNÐllMEhkay kMsanþ enAEtmankMritx<s;.
CamYynwgkarGPivDÆn_énvis½yenH
vis½yÉeTot²k¾nwgrIklUtlas;CabnþbnÞab;enAkñúgextþesomrabenHEdr.
ehtudUecñHehIy FnaKarGacpþl;CaR)ak;kMcI minRtwmEtdl;vis½yeTscrN_b:ueNÑaHeTEfmTaMgdl;vis½yepSg²
eTotpg. eRkABIKMeragBRgIkenAkñúgextþesomrabenH GtifiCneKaledArbs;FnaKar KWCam©as;shRKasFntUc nig
FnmFüm nig BaNiC¢kr ksikr enAbNþaextþepSg²TUTaMgRbeTs. eTaHCay:agNak¾edayGtifiCn
enATIRkugPñMeBjRtUv)ancat;TukfaCaeKaledAd¾manskþanuBlPaBmYyBIeRBaHCaPsþútagEdlecj BIbTBiesaFn_
FnaKarmUlniFiEdl)an)a:n;RbmaNRtUv)anemIleXIjfapþl;eGayGtifiCnPaKeRcInKWenAraCFanIPñMeBj ehIycMnYn
EdlenAesssl;KWenAtambNþaextþ. FnaKark¾manKMeragBRgIksaxarbs;xøÜnkñúgextþCaeRcIneTotenArvagBIreTA
bIqñaMxagmux.
2> nin ña kar nig TMh MT Ip Sar
karlUtlas; éntMrUvkarTIpSarplitpl nigesvakmµrbs;FnaKarkMBugEtekIneLIg. enHRtUv)anbgðajeGay
eXIjc,as; edaykarekIneLIgénplb½RtR)ak;kMcIrbs;FnaKartaMgBIdMbUgmk. FnaKar)anksagnUvTMnak;TMngl¥
CamYyRkumh‘unCaeRcIncab;taMgBICMnYjEdlRbkbmuxrbredayxøÜnÉgrhUtdl;muxCMnYjxñatmFümedIm,IeFVIeGayGtifi
r)ay karN _h irBaØv tßúRbcaMq ña M 2016
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CneCOCak;mkelIFnaKar. eyagtamlT§plmanmuxCMnYjmYycMnYn)aTMnak;TMngmkedIm,ITTYl)anR)ak;kMcIsMrab;
karBRgIkmuxCMnYjrbs;BYkeK. enHmann½yfaninñakar nigTMhMTIpSarRtUv)anBRgIkCabnþbnÞab;.
3> karRbkYt RbECg
FnaKarkMBugEtedIrtYnaTIy:agsMxan;enAkñúgkarRbkYtRbECgTIpSaredaycgcaMTukkúñgcitþnUvKMeragbegáInCaGtibrmanUvR
)ak;cMeNj nigBRgIknUvtémøm©as;PaKh‘unkñúgry³eBlEvg. FnaKarEtgEtkt;RtaGMBIkarpøas;bþÚrkarR)ak;
enAelITIpSar nigrkeGayeXIjnUvmeFüa)ayEdleFVIeGayRbesIreLIgkñúgkarbMerIGtifiCnrbs;xøÜn edayeRbIR)as;
nUvyuT§sa®sþepSg²edIm,IeqøIytbnwgtMrUvkarTIpSar. GñkRbkYtRbECgTaMgGs;EpñkhirBaØvtßúbc©úb,nñKWmanFnaKar
BaNiC¢kmµ FnaKaÉkeTs nig RKwHsßanmIRkUhirBaØvtßúepSg²eTot. FnaKar)ankMNt;nUvGñkRbkYtRbECgenAkñúgEpñk
FnaKarÉkeTsCMnaj. karRbkYtRbECgtMélénRkumBaNiC¢kmµ nigsßab½nhirBaØvtßúmankarxusEbøkKñaBImYy
eTAmYy.
4> kar)a:n ;s µa nnUv bMEN kTIp Sar
bMENkTIpSar\NTan rbs;FnaKarÉkeTs PI eGc EGs Gwum GIu cMkat; ebIeRbobeFobeTAnwgTMhM\NTan
énkarcab;ykcMENkTIpSarsrubénRKwHsßanFnaKarÉkeTsTaMgGs;kñúgRbeTskm<úCaeXIjfamanGRta³ 3>165°
nigcMENkTIpSareFobCamYyFnaKarBaNiC¢TaMgGs;sRmab;qñaM2016 manGRta 0>071° .
របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលមានក�ីេ សមន

េធ�ករដក់បង�ញជូននូវរបាយករណ៍របស់្រក�ម្រប
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និង

េហកត់( “ធនាគ”) ែដលបានេធ�

សវនកម�រច
ួ ស្រមាប់ករិយបរិេច�ទែដលបានប��ប់ ៃថ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦ ។

សកម�ភាពចម្
សកម�ភាពចម្បងរបស់ធនាគារ រួមមានករេធ�្របតិបត�ិករេលសកម�ភាពអជីវកម�ធនាគារឯកេទស ន
េសវកម�ហិរ��វត�ុែដលពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀតេនក�ុង្រពះរជាណា។

ពុំមានករផា�ស់ប�ូរជាសរវន�េលសកម�ភាពចម្បងរបស់ធនាគារេនក�ុងករិយបរិេច�ទហិរ��
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លទ�ផលហិរ��វត�ុ
លទ�ផលហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារស្រមាប់ករិយបរែដលបានប��ប ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

ខងេ្រក

២០១៦

ដុល�រអេ មរ

មានដូ

២០១៥

ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)

ដុល�រអេ មរ

ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)

្របាក់ខតមុនដក

២៦២.០៤៧ ១.០៥៧.៨៨៣ ៥៣៩.៤៤១ ២.១៨៤.៧៣៦

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករិយបរ

២១៣.៣៥៧ ៨៦១.៣២២ ៤៣៤.៦២២ ១.៧៦០.២១៩

ពន�េល្របាក់ចំេ

(៤៨.៦៩០)

(១៩៦.៥៦១
)

(១០៤.៨១៩)

(៤២៤.៥១៧)

ភាគល
ពុំមានករ្របកស ឬករែបងែចកភាគលភេទ េហយអភិបាលមិនបានេស�ឲ្យមានករែបងែ

ករិយបរិេច�ទែដលបាន្រត�តពិនិត្យេនះ

េដ មទុន
ពុំមានករផា�ស់ប�ូរនូវេដមទុនចុះប��ីរបស់ធនាគារស្រមាប់ករិយបរិេច�ទែដលបាន្រត�តពិន

ទុនប្រម�ង និងសំវិធាន
ពុំមានករែ្រប្រប�លជាសរវន�ៃនទុនប្រម�ង និងសំវិធានធនេនក�ុងករិយបរិេច�ទេនះេទ េ
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុេនះ

េនក�ុ

ឥណទន និងបុេរ្របទនអ ្រកក់ និងជាប
េនមុនេពលេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានចត់វិធា មូលដ�
សមរម្យ េដម្បី
ប��ក់ថា វិធានករទក់ទងេទនឹងករលុបបំបាត់េចលឥណទន  អ្រក និងករេធ�
សំវិធានធនេលឥណទន និងបុេរ្របទនជាប់សង្ស័យ្រត�វបាន

េហយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលមានក

ថារល់ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបា នដឹងយា៉ងច្បោស់ថាមិនអចទរបាន ្រត�វបាន
សំវិធានធន្រគប់្រគាន់ ្រត�វបានកំណត់េឡងស្រមាប់ឥណទន និងបុេរ្របទនែដ
នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុំបានពិនិត្យេឃញមានស�នភាពណាមួយ 
ចំនួនៃនករលុបបំបាត់េចលឥណទន និងបុេរ្របទនអ្រកក់ ឬចំនួនៃនករេធ�សំវិធានធនេលឥណទ
ទ ជាប់សង្ស័យេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ មានចំនួនខ�ះខតជាសរវ័ន
។

្រទព្យសកម�ចរ
េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារ្រត�វបានេរៀបចំេឡង ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
ែដលមានមូលដ�នសមរម្យេដម្បីប��ក់ថា បណា�្រទព្យសកម�ចរន�ទំងអស់េ្រកពីបំណុល ែ
ក�ុងប��ីគណេនយ្យរបស់ធនាគារ េហយែដលទំនងជាមិនអចទទួលស�ល់បានេនក�ុង ្របតិបត�ិករអ
្រត�វបានកត់បន�យឲ្យេនេស�នឹងតៃម�ែដលគិតថានឹងអច្របមូលបាន
នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលនឹងេធ�ឲ្យប
ណត់តៃម�្រទព្យសកម�ចរន�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារ ថាមានភាពមិន្រតឹម

វិធីស�ស�កំណត់តៃម�
នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលបានេកតេឡ
ឲ្យប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�ន៍វិធីស�ស�ែដលមានកន�ងមក ក�ុងករវយតៃម�្រទព្យសកម� និងបំណ

របា

ករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារថាមានភាពមិន្រតឹម្រត�វ និងមិនសម�ស

បំណុលយថាេហត ុ និងបំណុលេផ្សងៗេទ
នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះពុំ
(ក)

ករដក់ប��ំ្រទព្យសកម�ណាមួយរបស់ធនាគារ ែដលេកតមានេឡងចប់តំងពីចុងករិយបរិេច
ធានាចំេពះបំណុលរបស់បុគ�លណាមួយេឡ

(ខ) បំណុលយថាេហតុណាមួយែដលេកតមានេឡងចំេពះ

ចប់តំងពីៃថ�ចុងករិយបរិេច� េ្រកអំ

្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�តរបស់ធន
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល មានេយាបល់ថាពុំមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុលេផ្សងៗេទៀតរបស់ធនាគារ

ឬអចនឹង្រត�វបំេពញក�ុងរយៈេព ១២ ែខ បនា�ប់ពីកលបរិេច�ទរយករណ៍ ែដលនឹងេធ�ឲ្យមាន ផលប

ឬអចនឹងប៉ះពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់ធនាគារ ក�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន ដូចែដ

និងេនេពលែដលដល់ៃថ�កំណត់ 

ករផា�ស់ប�ូរៃនេហតុក
នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់ធនាគារពុំបានពិនិត្យេឃញ
បា

ែដលមិន

ែវកែញកេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ ឬក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារ ែដលអចន

តួេលខៃន ចំនួនណាមួយ ែដលបានបង�ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុមានភាពមិន្រតឹម្រ

្របតិបត�ិករមិន្រប្
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល មានេយាបល់ថាលទ�ផលៃនករេធ�្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារក�ុងករ ិយបរិេច�ទ

មិនមានផលប៉ះពល់ជាសរវន�េដយសកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមួយែដលមាន

និងមិន្រប្រកតីេនាះេ

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលក៏មានេយាបល់
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
េនក�ុងចេនា�ះេពលចប់ពីៃថ�ចុងករិយបរិេច�ទដល់ៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះពុំមានចំណាត់ថា�ក់សកម�ភ
ករ ឬ្រពឹត�ិក រណ៍ណាមួយែដលមានលក�ណៈជាសរវន� និងមិន្រប្រកតីេកតមា

នាំឲ្យប៉ះព

ដល់លទ�ផលៃន្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារក�ុងករិយបរិេច�ទែដលរប េនះបានេរៀបចំេឡងេនាះេទ

្រពឹត�ិករណ៍េ្រកយកលបរិេច�ទរ
ពុំមាន្រពឹត�ិករណ៍សរវន�េកតេឡងេ្រកយកលបរិេច�ទរយករណ៍ ែដលត្រម�វឲ្យមានករលត្រតដង ឬ

និយ័តភាព េ្រកពី្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានលត្រតដងរួចេហយេនក�ុងកំណត់សំគាល់ ែដលភា�ប់ជាមួយនឹង
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុ

្រក�ម្រ បឹក្ សោ
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលែដលបានបេ្រមករចប់ពីកលបរិេច�ទរបាយក
េលក�ស ជុន ែនលលី

្របធ

េល ជុន ហ្ស៊ុសត

អនុ្របធ

េល សំ សុខុម

សមាជិ

េលក�ស េមឿន ច័ន�សុេរ៉ន

សមាជិ

េល េទព េសដ

សមាជិ

ក�ុងចំេណាមសមាជិកទំងអស់ េលក សំ សុខុម ជាសមាជិកនាយកមិន្រប
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
ចំែណកហ៊ុនរបស់្រក�ម្រ បឹក្ សោ
ករចូលនិវត�ន៍ និងករេ្រជសតំងេឡងវិញនូវអភិបាល្រត�វេធ��សបតមលក�ន�ិកៈរបស
អភិបាលែដលេនបំេរករនាចុងករិយបរិេច�ទ និងមានភាគហ៊ុនផា�ល់េនក�ុងធនាគារមា
២០១៦
%

ៃនភាគហ៊ុ

មា�ស់ហ៊ុ
េលក�ស ជុន ែនលលី

េល ជុន ហ្ស៊ុសត

២០១៥
ចំនួន

%

ៃនភាគហ៊ុ

ដុល�រអេ មរ មា�ស់ហ៊ុ

ចំនួន
ដុល�រអេ មរ

៥៤.២៨ ៤.២០៤ ៤.២០៤.០០០ ៥៤.២៨ ៤.២០៤ ៤.២០៤.០០០

៤៥.៧២ ៣.៥៤១ ៣.៥៤១.០០០ ៤៥.៧២ ៣.៥៤១ ៣.៥៤១.០០០

េ្រពីអភិបាលែដលបានបង�ញខងេល អភិបាលេផ្សង
ពុំមានចំែណកហ៊ុនេនក�ុងភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារេនក�ុ។

អត�្របេយាជន៍របស់្រក�ម្របឹក្
ក�ុងអំឡុងេពល និងចុងប��ប់ៃនប��ីករិយបរិេច�ទ ពុំមានករេរៀបចំែដលនាំឲ្យសមាជិក្រក�ម្របឹក្
ៃនធនាគារ មានសិទ�ិនឹងទទួលបាននូវអត�្របេយាជន៍េដយមេធ្យោបាយៃនករទិញយកភ ាគហ៊ុ
របស់ធនាគារ ឬ ជាមួយនឹង្រក�មហ៊ុនដៃទេទ

ចប់តំងពីេដមករិយបរិេច�ទហិរ��វត�ុពុំមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលណាមា�ក់បានទទួល ឬ

នូវអត�្របេយាជន៍ណាម(េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ែដលបានទទួលដូចបានបង�ញេនក�ុងរបាយករណ)

តមរយៈករចុះកិច�សន្យោេធ�េឡងេដយធនាគារ ឬេដយធនាគារពក់ព័ន�នឹង ធនាគារែដលស

ភិបាលេនាះជាសមាជិកឬក៏ជាមួយធនាគារែដលសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនាះមានផល្របេយ

េ្រចនេនាះេទ េលកែលងែតករបង�ញេនក�ុងរបាយករ ណ៍ហិរ�

ករទទួលខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប់្រគងេលរបាយករណ៍ហិរ
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលមានភារៈេធ�ក រអះអងប��ក់ថា របាយករណ៍ហិរ��វត�ុបា នេរៀបចំេឡងយា៉ង្រតឹម្
បង�ញនូវភាពពិត និង្រតឹម្រត�វៃនស�នភាពហិរ��វត�ុរបស់ធនាគា៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១ ៦ ្រពមទំងលទ�
ហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់ ស្រមាប់ករិយបរិេច�ទែដលបានប��ប់។ េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ
្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ចំបា

(ក)

អនុម័តនូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលសម�សប េដយែផ�កេលករវិនិច�័យ ន ិងករបា៉ន
សមេហតុផល និង្រប�ង្របយ័ត� េហយេធ�ករអនុ្របកបេដយសង�តិ ។

(ខ) េគារពតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនាំរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ព

េរៀបចំ និងករកំណត់បង�ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ឬ្របសិនេបមានករខុសែប�កពីេនះ េដ
ភាពពិត និង្រតឹម្រត�វ គឺ្រត�វែតបង�ញ និងពន្យល់ឲ្យបានច្បោស់លស់ និងកំណត់បរិ

ករណ៍ហិរ��វត�ុ ។
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
(គ)

្រត�តពិនិត្យ្របព័ន�ដំ េណរកររបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់ធនាគារ និងរក្សោទុកនូវប��ីគណេនយ្យឲ្យ
និង្របព័ន�្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងឲ្យមាន្របសិ

(ឃ) វយតៃម�នូវលទ�ភាពរបស់ធនាគារក�ុងករបន�និរន�រភាពអជីវកម� ទទួលខុស្រត�វេលកព័ត៌មាន
្របសិនេបពក់ព័ន� នូវ
ប ��ទំងឡាយែដលទក់ទងេទនឹងនិរន�រភាពអជីវកម� និងេ្រប្
និរន�រភាពៃនគណេនយ្យ េលកែលងែតអ�ក្រគប់្រគងមានបំណងចង់ជ្រមះប��ីផា�កដធនាគារ ឬគ
ជេ្រមសសមរម្យដៃទេទៀតេ្រកពីេធ�ែប
(ង) ្រត�តពិនិត្យ និងដឹកនាំធនាគារឲ្យមាន្របសិទ�ិភាពេលរល់េសចក�ីសេ្រមច ែដលមានសរ
ែដលប៉ះពល់ដល់សកម�ភាព្របតិបត�ិករ និងដំេណរកររបស់ធនាគារ េហយ្រត�វ្របាកដថាកិ
បានឆ�ុះប��ំងយា៉ង្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករ ណ៍ហិរ�
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលធានាអះអងថា បានអនុវត�នូវរល់ត្រម�វករ ដូចមានរយករណ៍ខ
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុ

ករអនុម័តេលរបាយករណ៍ហិរ��វ
េយងតំណាងឲ្យ្រក�ម្របឹក្សូមអនុម័តេល

របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុែដលបានភា�ប់មកជាមួយេនទ ១០

ធនាគារឯកេទស ភី េអច ែអស អុឹម អនាៃថ�ទី
ដល់ទី ៥៩ េនះថាបានបង�ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស�នភាពហិរ��វ
៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

្រពមទំងលទ�ផលហិរ ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់ធនាគស្រមាប់ករិយបរិេច�ទ

បានប��ប់ េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ ធនាគារជាតិៃនកម
ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង�ញេនក�ុងរបាយករ ណ៍ហិ
។
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
របាយករណ៍របស់សវនករឯករ
ជូនចំេពះភាគទុន
ធនាគារឯកេទស ភី េអច ែអស អុឹម អុីចំក
មតិសវនកម�
េយងខ�ុំ បានេធ�សវនកម�េទេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរ
ធនាគារឯកេទស ភី េអច ែអស អុឹម អុីចំក េហកត់
(“ធនាគ”) ែដលរួមមានតរងតុល្យករនា
៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

របាយករណ៍លទ�ផល របាយករណ៍

ប្រម�លមូលធន និងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្ ស្រមាប់ករិយបរិេច�ទែដលបានប��ប់ និងកំណត់សែដលរួម
មានេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ្រពមទំងព៌ត័មានព
ែដលបាន បង�ញេនទំព័រ១០ ដល់ទី ៥៩
។
ជាមតិរបស់េយងខ�ុំ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុជាសរវន� បានបង�ញនូវភាព្រតឹម្រហិរ��វត�ុរបស់ធនាគា
នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ ២០១៦ ្រពមទំងលទ�ផលហិរ ��វត�ុ និងលំហ

ទឹក្របាក់របធនាគ ស្រមាករិ

បរិេច�ទែដលបានប��ប់េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគា
របស់ធនាគារជ
ៃនកម�ុជ ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង�ញេនក�ុងរបាយករ ណ៍ហិ
។
មូលដ�នៃនមតិសវនកម
េយងខ�ុំ បានេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា ។
ខុស្រត�វរបស់េយ

ខ�ុំែដល�សបតមស�ង់ដរទំងេនាះ ្រត�វបានេរៀបរប់បែន�មេទៀ
កថាខណស�ីពីករទទួលខុស្រត របស់សវនករ
ស្រមាប់ករេធ�សវនកម�េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលមាននូវក�ុងរបាយករណ៍របស់េយងខ�ុំ ។ េយងខ
ឯករជ្យពីធនាគារេដយ�សបេទតមត្រម�វករ្រកមសីលធម៌វិជា�ជីវៈែដលពក់ព័ន�

របាយករ

ហិរ��វត�ុេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េហយេយងខ�ុំបានបំេពញនូវទំនួលខុស្រត�វេល វិជា�ជីវៈ�ស
តមត្រម�វកររបស់ស�ង់ដរទំង
េយងខ�ុំ េជឿជាក់ថាភស�ុតងសវនកម� េយងខ�ុំ្របមូលបានមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ និងសម�សបស្រ

ដ�នក�ុងករបេ��ញមតិសវនកម�របស់េយងខ�ុ
ប��េផ្សង

របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុរបស់ធនាគារ ស្រមាប់ករិយបរិេច�ទែដលបានប��៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៥ ្រត� បានេធ�
សវនកម�េដយ្រក�មហ៊ុនសវនកម�េផ្សងេទៀត ែដលបានបេ��ញមតិសវនកម�េនែ២៥ ែខ មីនា ឆា�២០១៦ ថ
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុេនាះមានភាព្រតឹម
ព័ត៌មានេផ្សង
អ�ក្រគប់្រគង មានភារៈទទួលខុស្រត�វេលព័ត៌មានេផ្សងៗ។ ព័ត៌មានេផ្សងៗ ែដលបានទទួល្រតឹម
របាយករណ៍សវនកម�េនះ គឺរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាលែដលបានបង�១ ដល់ ៥ និងរបា
ករណ៍្របចំឆា�ំរបស់ធនាគារែដលរំពឹងថារួចរល់បនា�ប់ពីកលបរិេច�ទៃនរបាយករ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
មតិសវនកម�របស់េយងខ�ុំ េទេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ មិនបាន្រគបដណ�ប់េលព័ត៌មានេផ្សងៗេឡយេ
ខ�ុំមិនេធ�ករផ�ល់នូវអំណះអំណាងណាមួយេទេលព័ត៌មានេ

ពក់ព័ន�នឹងករេធ�សវនកម�របស់េយងខ�ុំេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងខ�ុំ គឺ
ព័ត៌មានេផ្សងៗ េហយពិចរណាថាេតព័ត៌មានេផ្សងៗេនាះ មានភាពមិន�សបគា�ជាសរវ
ហិរ��វត�ុ ឬករយល់ដឹងរបស់េយងខ�ុំេនក�ុងករេធ�សវនកម� ឬមានបង�ញនូវកំហុងឆ�ងជា

្របសិនេបក

អនព័ត៌មានេផ្សងៗ ែដលបានទទួលមុនកលបរិេច�ទៃនរបាយករណ៍សវនកម�េនះ  អចឲ្ សន�ិដ�នថា
កំហុសឆ�ងជ

សរវន�េកតេឡង េយងខ�ុំ្រត�វរយករណ៍េទតមស�នភាពជាក់ែសង។ េយងខ
�
ុំពុំមា
�
ន

រយករ ពក់ព័ន�នឹងព័ត៌មានេផ្សងៗេនះេ

ករទទួលខុស្រត�វេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់អ�ក្រគ
និងអ�កទទួលខុស្រត�វេលអភិបាលកិ
អ�ក្រគប់្រគងមានភារៈទទួលខុស្រត�វេលករេរៀបចំ និ ងករបង�ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនរ បាយកេដយអន
េលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនាំរបស់ធនាគារជាតិៃនកនឹងករេរៀបចំ
និងករកំណត់បង�ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ េហយនិងទទួលខុស្រត�វេល
្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុ
ែដលអ�ក្រគប់្រគងកំណត់ថាមានភាពចំបាច់ស្រមាប់ករេរៀបចំរបាយករណ
េជៀសផុតពីករបង�ញខ
ជាសរវន� េដយសរែតករែក�ងប
កំហុសឆ�ង ។
េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��អ�ក្រគប់្រគងមានភារៈទទួលខុស្រត�វេលករវយតៃម�នូវលទ
ធនាគ
ក�ុងករបន�និរន�រភាពអជីវកម�ទទួលខុស្រត�វេលករលត្រតដ្របសិនេបពក់ព័ នូវប�� ទំ ឡា
ែដលទក់ទងេទនឹងនិរន�រភាពអជីវកម� និងេ្រប្របាស់មូលដ�ននិរន�រភា េលកែលងែតអ�ក្រគប់្
ងមានបំណងចង់ជ្រមះប��ី ផា�កដំ េណរករធនាគារ ឬគា�នជេ្រ
ដៃទ េទៀតេ្រកពីេធ�ែបបេនះ
អ�កទទួលខុស្រត�វេលអភិបាលកិ មានភារៈទទួលខុស្រតវក�ុងករ្រត�តពិនិត្យដំេណរករហិរ�
�
�ធនាគ
វ
។

ករទទួលខុស្រត�វរបស់សវនករស្រមាប់ករេធ�សវនកម�របាយករ ណ៍ហិ
េគាលេដរបស់េយងខ� គឺផ�ល់នូវអំណះអំណាងសមេហតុផលថារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទំងមូលមិបង�
ខុសជាសរវន�េដយសរែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងផ�ល់នូវរបាយករណ៍សវនកម

ប��ូលមតិ

សវនកម�របស់េយងខ�ុំ ។ អំណះអំណាងសមេហតុផល គឺជាអំណះអំណាងមានក្រមិតខ�ស់មួយ ប៉ុែន�វមិ

្រគប់េពលៃនករេធ�សវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដ អន�រជាតិៃនកម�ុជាអចរកេឃញនូវក
ខុសជាសរវន�ែដលបានេកតេឡងេនាះកបង�ញខុសជាសរវន�អចេកេដយសរករែក�ងបន�ំឬកំ
ឆ�ងេហយ្រត�វបានចត់ទុកថាជាសរវន� េនេពលែដលករែក�ងបន�ំ ឬែតមួយ ឬក៏រួមប��ូលគា� មានផលប
ពល់ដល់ករសេ្រមចចិត�ែផ�កេសដ�កិច�របស់អ�កេ្របេដយេយ េលរបាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុេនះ
ជាែផ�កមួយៃនករេធ�សវនកេដយអនុេលមតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា េយ
អនុវត�នូវក

វិនិច�័យ

ែដល្របកបេទេដយវិជា�ជីវៈ និងរក្សោនូវមជ្ឈធាតុនិយម ក�ុងអំឡុងេ
។ េយងខ�ក៏៖
ុំ
•

េធ�ករកំណត់ និងវយតៃម�នូវហនិភ័យៃនករបង�ញខុសជាសរវន�េលរបាយករណ៍
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
ែតករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងទទួលខុស្រត�វេលករេរៀបចំ និងករអនុវត�នូវន ីតិវិធីសវ
េទនឹងហនិភ័យទំងេនាះ និង្របមូលនូវភស�ុតងែដលមានលក�ណៈ្
មូលដ�នក�ុងករបេ��ញមតិសវនកម�របស់េយងខ�ុំ

េដម្បីេឆ�យត

និងសម�សប

ស្រមាប

ហនិភ័យែដលមិនអចរកេឃញនូវ បង�ញខុ

ជាសរវន�ែដលេកតេឡងេដយសរែតករែក�ងបន�ំ មានលក�ណៈខ�ស់ជាងកេកតេឡងពី
ឆ�ងេដយសរែតករែក�ងបអចរួមប�� ូលទំងករឃុបឃិតគា� ករលួចបន�ំ ករ

កំហុស

េដយេច

នាក បក�សយមិនពិត ឬមិនអនុវត�តមនីតិវិធី្រគប់្រគងៃផ�
។
•

ទទួលបាននូវករយល់ដឹងអំពីករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង ែដលពក់ព័ន�នឹងករេធ�សវនកម� ក�ុងេគាលបំ
េរៀបចំនូវនីតិវិធីសវនកម�ែដលសម�សបេទតមកលៈេទសៈ ប៉ុែន�មិនែមនក�ុងេគាលបំណងេដម្បីបេ�
េល
្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងរបស់ធនាគ
។

•

ករវយតៃម�េលភាពសម ៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលបានេ្រប្របាស់ និងភាពស
ផលៃនករបា៉ន់ស�នគណេនយ្យសំខន់ៗ្រពមទំងករលត្រតដងព័ត៌មបានេធ�េឡងេដយអ
្រគប់្រគង

•

េធ�ករសន�ិដ�នេលភាពសម�សបៃន ករេ្រប្របាស់មូលដ�ននិរន�រភាពៃនគណេនយ្យរបស់ េហយ
េដយែផ�កេទេលភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួ

េធ�ករសន�ិដ�នថាេតភាពមិនច្បោស់លស់សរវន

េទនឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ�ែដលអចេធ�ឲ្យមានមន�ិលជាសរវន�េលលទ�ភា
េដម្បីបន�និរន�រភ
អជីវកម�  ្របសិនេបេយងខ�ុំ េធ�ករសន�ិដ�នថាមានអត�ិភាពៃនភាពមិន្
សរវន� េយងខ�ុំចំបាច់្
ប��ូលេនក�ុងរបាយករណ៍របស់េយងខ េដម្បីទញចំណាប់អរ ម�ណ៍េ លត្រតដងព័ត៌មានពក់ព
ក�ុងរបាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុ ឬ្របសិនេបករលត្រតដងព័ត៌មា
មិន្រគប់្រគាន់ េយងខ�ុំចំបាច់្រត
មតិសវនកម�ែដលមានប�� ។  ករសន�ិដ�នរបស់េយងខ�
គឺែផ�កតម ភស�ុតងសវនកម�ែដល្របមូ
្រតឹមកលបរិេច�ទៃនរបាយករណ៍សវនកម�របស់េយងខ� យា ៉ងណា ក៏េ ្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ�នា
អនាគអចេធ�ឲ្យធនាគារប�្ឈប់និរន�រភាពៃនអជ
•

វយតៃម�េលករបង�ញៃនទ្រមង់ និងខ�ឹមសរៃនរបាយករ ណ៍ហិរ��វត�ុទំងមូល ែដលរួមប� ល
្រតដងព័ត៌មាន និងវយតៃម�ថាេតរបាយករ ណ៍ហិរ��វត�ុបានបង�ញពី្របតិបត�ិករ និង្រពឹត�ិករ
អត�ន័យ ែដលអចសេ្រមចបាននូវករបង�ញរបាយករ ណ៍ហិរ��វត�ុដ៏្
។
េយងខ�ុំ ផ�ល់ព័ត៌មានជូនអ�កទទួលខុស្រត�វេលអភិបាលកិច� ស�ីពីប��េផ្សងេទៀត វិសលភាព និងេពលេ
បានេ្រគាងទុកស្រមាប់ករេធ�សវនកម� និងកររកេឃញប��ជាសរវន�េផ្សងេទៀតែដលមាន
ចំណុចខ�ះខតៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងែដលបានរកេឃញក�ុងអំឡុងេពលេធ�សវន

តំណាង្រក�មហ៊ុេខភីអឹមជ�ី េខមបូឌ ចំកត
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
តរងតុល្
នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

២០១៦
កំណត់

សមា�ល

ដុល�រអេ មរ

២០១៥

ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)

ដុល�រអេ មរ

ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)

្រទព្យសក
សច់្របាក់ក�ុ

្របាក់បេ� និង្របាក់តម�ល
េនធនានា

៥

១.០១៩.០១១

៤.១១៣.៧៤៧

១.៣១០.៤១៩

៥.៣០៧.១៩៧

៦

៦២.៥៣២

២៥២.៤៤២

៥៥៦.៩២២

២.២៥៥.៥៣៤

៤០០

១.៦១៥

២៧០

១.០៩៤

ឥណទន និងបុេរ្របទ- សុទ�

៧

្របាក់បេ��តម�ល់តមច

៨

៤១៧.២៥០

១.៦៨៤.៤៣៨

៤១៧.២៥០

១.៦៨៩.៨៦៣

១០

៧២.៣០៥

២៩១.៨៩៥

៨២.៦០០

៣៣៤.៥៣០

្រទព្យសកម�េផ្
ករវិនិេយ

្រទព្យ និងបរិក

ពន�ពន្យោរជា្រទព្

៩

១៣

៧.៩២០.៥១០ ៣១.៩៧៥.០៩៩

១២.៥០០

៥០.៤៦៣

៦.៤៧៤ ២៦.១៣៦ - -

៦.៩៥៥.៧៧៨ ២៨.១៧០.៩០១

១២.៥០០

៥០.៦២៥

៩.៥១០.៩៨២ ៣៨.៣៩៥.៨៣៥ ៩.៣៣៥.៧៣៩ ៣៧.៨០៩.៧៤៤

្រទព្យសកម�សរ
បំណុល និងមូលធន

បំណុល
្របាក់បេ�ពីអតិថិជន

១១

៩៨.៦៣៧

៣៩៨.១៩៨

៩៦.៤៧៨

បំណុលេផ្សង

១២

៥៧.៧៩២ ២៣៣.៣០៧ ៤៧.៣៥១ ១៩១.៧៧២

ពន�េល្របាក់ចំេ

១៣

៤៤.៧៤៣ ១៨០.៦២៨

បំណុលសរុប
ភាគទុនិក និងមូលធ
េដមទុន

្របាក់ចំេណញរក្ស

៣៩០.៧៣៦

៩៥.៤៥៧ ៣៨៦.៦០១

២០១.១៧២ ៨១២.១៣៣ ២៣៩.២៨៦ ៩៦៩.១០៩

១៤

៧.៧៤៥.០០០

៣១.២៦៦.៥៦៥

៧.៧៤៥.០០០ ៣១.៣៦៧.២៥០

១.៥៦៤.៨១០ ៦.៣១៧.១៣៧ ១.៣៥១.៤៥៣ ៥.៤៧៣.៣៨៥

សរុបភាគទុនិក និងមូលធន

៩.៣០៩.៨១០ ៣៧.៥៨៣.៧០២ ៩.០៩៦.៤៥៣ ៣៦.៨៤០.៦៣៥

សរ ុបបំណុល និង ភាគទុនិកមូលធ

៩.៥១០.៩៨២ ៣៨.៣៩៥.៨៣៥ ៩.៣៣៥.៧៣៩ ៣៧.៨០៩.៧៤៤

កំណត់សមា�ល់ែដលភា�ប់ជូនេនះ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ�
។

r)ay karN _h irBaØv tßúRbcaMq ña M 2016

TMB ½r 21 én 67

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
របាយករណ៍លទ�
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០១៦
កំណត់

ដុល�រអេ មរ

សមា�ល
ចំណូលពីករ្រប

១៥

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្

៣.៤៨២.០៤៨

(៩១២)

(៣.៦៨២)

-

-

១.០៣៧.៣០០

៤.១៨៧.៥៨០

៨៥៩.៧៦៥

៣.៤៨២.០៤៨

៧៩៧.១៨០ ៣.២១៨.២១៦

ពន�េល្របាក់ចំេ

្របាក់ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ព

១.០៨២.៩២១ ៤.៣៨៥.៨៣០

(១.៩៦៧.៧៣២)

(៤៦២.០១២)

(១.៨៧១.១៤៩)

(១.០៨៥.០០៩)

(៤.៣៨០.១៨១)

(៨១.៤៦៨)

(៣២៩.៩៤៥)

២៦២.០៤៧ ១.០៥៧.៨៨៣
១៣

២២៣.១៥៦ ៩០៣.៧៨២

(៤៨៧.៤២៤)

សំវិធានធនស្រមាប់ឥណទន និងបុេរ្

ចំេណញមុនបង់ពន�

(កំណត់សមា�ល់៤)
៨៥៩.៧៦៥

១៧

៧

ពន់េរៀ

៤.១៩១.២៦២

១.៨៣៤.៤៨០ ៧.៤០៥.៧៩៦

អ្រកក់ និងជាប់សង

ដុល�រអេ មរ

១.០៣៨.២១២

១៦

្របាក់ចំេណញពី្របតិបត�

ចំណាយទូេទ និងរដ�

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

ចំណាយពីករ្រ
ចំណូលពីករ្របាក់ ស

២០១៥

(៤៨.៦៩០)
២១៣.៣៥៧

(១៩៦.៥៦១)

៥៣៩.៤៤១ ២.១៨៤.៧៣៦
(១០៤.៨១៩)

(៤២៤.៥១៧)

៨៦១.៣២២ ៤៣៤.៦២២ ១.៧៦០.២១៩

កំណត់សមា�ល់ែដលភា�ប់ជូនេនះ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ�។

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លម
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦

នាៃថ�ទី១ ែខ មករ ឆា�២០១
៥

េដមទុន

្របាក់ចំេ

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

៧.៧៤៥.០០០

៩១៦.៨៣១

៨.៦៦១.៨៣១

-

៤៣៤.៦២២

៤៣៤.៦២២

៧.៧៤៥.០០០

១.៣៥១.៤៥៣

៩.០៩៦.៤៥៣

៣១.៣៦៧.២៥០

៥.៤៧៣.៣៨៥

៣៦.៨៤០.៦៣៥

៧.៧៤៥.០០០

១.៣៥១.៤៥៣

៩.០៩៦.៤៥៣

-

២១៣.៣៥៧

២១៣.៣៥៧

្របាក់ចំេណញ សុទ� ស្រមាប់ករិយបរ
ៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៥
សមមូលពន់េរៀល(កំណត់សមា�ល់៤
)
ៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៥

នាៃថ�ទី១ ែខ មករ ឆា�២០១៦
្របាក់ចំេណញ សុទ� ស្រមាប់ករិយបរ
ៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

៧.៧៤៥.០០០ ១.៥៦៤.៨១០ ៩.៣០៩.៨១០

សមមូលពន់េរៀល(កំណត់សមា�ល់៤
)
ៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

៣១.២៦៦.៥៦៥ ៦.៣១៧.១៣៧ ៣៧.៥៨៣.៧០២

កំណត់សមា�ល់ែដលភា�ប់ជូនេនះ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ�។
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
របាយករ លំហូរទឹក្របា
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល ៤)
លំហូរសច់ពីសកម�ភាព្របតិបត�

្របាក់ចំេណញមុនបង់ព

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល ៤)

២៦២.០៤៧ ១.០៥៧.៨៨៣ ៥៣៩.៤៤១ ២.១៨៤.៧៣៦

និយ័តកម�េលៈ
ចំណូលករ្របាក់ស
រំលស់

សំវិធានធនស្រមាប់ឥណទន

បុេរ្របទនអ្រកក់
ជាប់សង្ស

ខតពករទិញ្រទព្យ និងបរិ

(១.០៣៧.៣០០)

២០.៤៨៥

(៤.១៨៧.៥៨០)
៨២.៦៩៨

(៨៥៩.៧៦៥)

២៤.៤៦០

(៣.៤៨២.០៤៨)

៩៩.០៦៣

១.០៨៥.០០៨ ៤.៣៨០.១៧៧ ៨១.៤៦៨ ៣២៩.៩៤៥
១.០០១

៤.០៤១

៣៧

១៥០

៣៣១.២៤១ ១.៣៣៧.២១៩ (២១៤.៣៥៩) (៨៦៨.១៥៤)
ឥណទន និង្របេរ្រ

្រទព្យសក

បេ��ពីអតិថិជន

បំណុលេផ្សង

សច់្របាក់េ្រប្របាស់ក�ុង្របត
ករ្របាក់ទទួ
ករ្របាក់បា

ពន�េល្របាក់ចំេណញែដលបាន

សច់្របាក់េ្រប្របាស់
ក�ុង្របតិបត�ិក

(២.០៤៩.៧៤១)

(៨.២៧៤.៨០៤)

(៦៩៣.៤៩៧)

(២.៨០៨.៦៦៣)

២.១៦០

៨.៧២០

(៧៥.៥៧១)

(៣០៦.០៦៣)

(១.៧០៦.០២៩)

(៦.៨៨៧.២៤០)

(៩៧៦.៨៤៧)

(៣.៩៥៦.២៣១)

(៩១២)

(៣.៦៨២)

-

-

(១៣០)

(៥២៥)

(៥៣)

១០.៤៤១ ៤២.១៥០ ៦.៦៣៣ ២៦.៨៦៤

១.០៣៨.២១២

៤.១៩១.២៦២

៨៥៩.៧៦៥

(២១៥)

៣.៤៨២.០៤៨

(១០៥.៨៧៨)

(៤២៧.៤២៩)

(៥០.១៦៦)

(២០៣.១៧២)

(៧៧៤.៦០៧)

(៣.១២៧.០៨៩)

(១៦៧.២៤៨)

(៦៧៧.៣៥៥)

(១១.១៩១)

(៤៥.១៧៨)

(៤៥២)

(១.៨៣១)

លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពវិន

ករទិញ្រទព្យ និងបរិ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត

កំណត់សមា�ល់ែដលភា�ប់ជូនេនះ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍វត�ុ។
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល ៤)
សច់្របាក់េ្រប្របាស់ សុទ� ពី
វិនិេយា

ករថយចុះ សុទ�

សច់្របាក់ និងសច់្របាក
សច់្របាក់ និងសច់្របាក
េដមករិយបរិេច�

លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ

ចុងករិយបរិេច�

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់ សមមូ

សច់្របាក់ក�ុ

៥១

េនធនាគា

៦

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល ៤)

(៤៥.១៧៨)

(៤៥២)

(១.៨៣១)

(៧៨៥.៧៩៨) (៣.១៧២.២៦៧)

(១៦៧.៧០០)

(៦៧៩.១៨៦)

១.៨៦៧.៣៤១

៧.៥៦២.៧៣១

២.០៣៥.០៤១

៨.២៤១.៩១៧

១.០៨១.៥៤៣

៤.៣៦៦.១៨៩

១.៨៦៧.៣៤១

៧.៥៦២.៧៣១

.០១៩.០១១

៤.១១៣.៧៤៧

១.៣១០.៤១៩

៥.៣០៧.១៩៧

៦២.៥៣២

២៥២.៤៤២

៥៥៦.៩២២

២.២៥៥.៥៣៤

១.០៨១.៥៤៣

៤.៣៦៦.១៨៩

១.៨៦៧.៣៤១

៧.៥៦២.៧៣១

-

សច់្របាក់ និងសច់្របាក

្របាក់បេ�� និង្របាក់ត

(១១.១៩១)

ដុល�រអេ មរ

(២៤.២៧៥)

-

-

កំណត់សមា�ល់ែដលភា�ប់ជូនេនះ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ�។
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
១

អំពីធនាគ
ធនាគារឯកេភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកតបានបេង�តេឡងេនក�ុង ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជ១
ែខ ក��
ឆា�ំ២០០០េ្រកមករចុះប��ីពណិជ�កម�
Co. ៥២៩៤/០០P ។

េនៃថ�ទី ២០ ែខ មីនា ឆា� ២០០១ ធនាគារបានទទួលអជា�ប័ណ�ជាធនាគារឯកេទស ពីធនាគារជា
េដម្បីេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�ជាធនាគារឯកេទសែដលម៤ឆា�ំ ។

េ្រកមអជា�ប័ណ�ជាធនាគារឯកេទស ធនាគារមានសិទ�ិផ�ល់ឥណទនដល់សហ្រគាសខ
ែដលេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រ
េនៃថ�ទី ១ ែខ មីនា ឆា� ២០០៧ ធនាគារ

ទទួលអជា�ប័ណ�ជាធនាគារឯកេទសពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បីេធ�្របតិបត�ិករអជីវក

ែដលមានសុពលភាព  អចិៃ�ន�យ៍សកម�ភាពចម្បងរបស់ធនាគារ គឺពក់ពន�័នឹងករផ�ល់េសវកម
ឯកេទស និងេសវកម�េផ្សងៗែដលទក់ទងនឹងហិរ��វត�
ករិយាល័យកណា�លមានទីតំងស�ិតេនផ៧២ មហវិថី្រពះនេរត�ម ខណ�ដូនេពញ រជធានីភ�ំេ
រជាណាច្រកកម
នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦ ធនាគារមានបុគ�លិកសរុបចំន៣៦ នាក់(ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៥

:

៣៦នាក់)។

២.

មូលដ�នៃនករេរៀប

(ក)

របាយករណ៍អនុេល
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុរបស់ធន េដយអនុេលម េទតមស�ង់ដរគណេនយ្ និងេគាលករ

ែណនាំ របស់ធនាគារជាតិៃនក
ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបនិងករកំណត់បង�ញេនក�ុងរបាយករណ៍     ហិរ��
។
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុ ្រត�វបានអនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និងផ�ល់

ៃថ�ទី៣០ ែខមីនា

ឆា�២០១៧ ។

(ខ) មូលដ�នៃនករវស់
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេទតមមូលដ�នតៃម�េដ
(គ) រូបិយប័ណ�េគាល និងរូបិយប័ណ�បង
រូបិយប័ណ�ជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�

“េរៀល” ។ ែតេដយសរធនាគារមាន្របតិបត�ិករ

កំណត់្រតប��ីគណេនយ្យរបស់ខ�ួន ែផ�កេលមូលដ�ន្របាក់ដុល�រអេមរិក អ�ក្រគប់្រគ
្របាក់ដុល�រអេមរិកជារូបិយប័ណ�

ែដលឆ�ុះប��ំងអំពីស�នភាពេសដ�កិ

និងស�នករណ៍រប

ធនាគារ។
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សកម�ភាព្របតិបត�ិករជារូបិយប័ណ�េផ្សងៗេទៀត្របាក់ដុល�រអេម ្រត�វបានប�ូរេ្របាក់ ដុល�រ
អេមរិក

និង

េដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ។  សមតុល្យៃន្រទព្យ

បំណុលរូបិយវត�ុនាកលបរិេច�ទរយករណ៍ែដលជារូបិយប័ណ�្របាក់ដុល�រអេក៏្រត�វបានប�ូរេ

្របាក់ដុល�រអេ េដយេ្របអ្រតនាកលបរិេច�ទេនាះ ។ ភាពលេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�
ពីករប�ូរេនាះ ្រត�វបានទទួលស�ល់េនក�ុងរបាយករណ
(ឃ) ករបា៉ន់ស�ន និងករវិនិ

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វ ត្រម�វឲ្យអ�ក្រគប់្រគងេធ�ករវិនិច�័យ ករបា៉ន់ស�ន ន
ែដល
មានផលប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�នូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងចំនួនៃន្រទព្យសកម� បំណ
និងចំណាយែដលបានរយករណ៍ ។  លទ�ផលជាក់ែស�ងអចខុសពីករបា៉ន់ស�ន

ករបា៉ន់ស�ន និងករសន�តែដលពក់ព័ន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជា្របចំ ។  ករែកែ្រ

គណេនយ្យ្រត�វបានទទួលស�ល់និងកត់្រតេនក�ុងករិយបរិេច�ទែដលករបា៉ន់ស�នេនាះ ្រ
ករិយបរិេច�ទអនាគតែដលប៉ះពល់េដយករែកែ្រ
ករបា៉ន់ស�ន និងករវិនិច�័យគណេនយ្យចម្បងៗ ែដលបានអនុវត�េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ

រួមមានករបា៉ន់ស�ននូវចំនួនែដលអច្របមូលបានមកវិញពីឥណទន និងបុេរ្របទន ែ
ក�ុងេគាលនេយាបាយគណេនយ្យេដយែឡកក�ុងកំណត់សមា៣ (ង) ។

៣.

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំ
េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗខងេ្រកមេនះ ្រត�វបានអនុវត�េដយ្រក�មហ៊ុន

របា

ករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ  េគាលនេយាបាយទំងអស់េនះ្រត�វបានយកមកអនុវត�្របកបេដយសង�តិ
ករិយបរិេច�ទ េលកែលងែតមានករប��ក់បែន�

៣.

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំ(ត)

(ក)

ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ
្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ ��វត�ុរបស់ធនាគារ រួមមាន សច់្របាក់ និងសច់
ឥណទនផ�ល់ដល
អតិថិជន ្របាក់បេ�� គណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ ្របាក់កម�ី និងគណនី្រត�វទូទត់

េគាលនេយា

គណេនយ្យេលករទទួលស�ល់ និងករវយតៃម�នូវសមាសធាតុទំងេនះ្រតេនក�ុងេគាលន
បាយគណេនយ្យដូចខងេ្រ

(ខ) សច់្របាក់ និងសច់្របាក
សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល រួមមានសមតុល្យសច់្របាក់ និងធនាគារ និង្របាក់
ែដលមានកលវសន�េនេពលតម�ល់ដំបូងមានរយ៣ ែខ ឬតិចជាង និងករវិនិេយាគរយៈេពល ខ
ែដលអចប�ូរជាសច់្របាក់េពលណាក៏បាន េដយមានហនិភ័យតិចតួចចំេពះករផា
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(គ)

្របាក់បេ�� និង្របម�ល់េនធនា
្របាក់បេ�� និង្រតម�ល់េនធគារ្រត�វបានបង�ញេនតៃម�េដមដំ

(ឃ) ឥណទន និងបុេរ្រប
ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជនែដលបានបង�ញេនក�ុងតរងតុល្យករ ្រត�វបានកត់្រតតមៃថ�េ
េដយដកេចញចំនួនទំងឡាយណាែដលបានលុបេចលសំវិធានធនស្រមាប់ឥណទននិងបុេរ្
ងជាប់សង្ស័យ
ឥណទន ្រត�វបានលុបេចលេនេពលែដលពុំមានភាពជាក់លក់ក�ុងករ្រ
ករ្របមូលមកវិ
នូវឥណទនែដលបានលុបេចលេហយ និងករកត់្រតប���ស់នូវសំវិធានធនមុន ្រត�
ចំណូល េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផ

(ង) សំវិធានធនេលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់
ែផ�កេលេសចកីែណ
�
នាំរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សំវិធានធនេលឥណទនជាប់សង្ស័យ្រត�
េដយែផ�កេលសមត�ភាពៃនករសង្រតលប់មកវិញរបស់ៃដគូ ។ សមត�ភាពៃនករសង្រតលប
្រត�វបានវយ  តំៃលតមរយៈបទពិេសធន៍ៃនករសងក�ុងអតីតភាព ស�នភាពហរិ��វត�ុរ អជីវកម�
និងលំហូរសច់្របាក់នាេពលអនាគត សមត�ភាព និងឆន�ៈក�ុងករសង បរិយាកសហិរ��វត�ុ
ៃនឯកសរ 

បែន�មេលគុណភាពៃនព័ត៌មានខងេល ចំនួនៃថ�ហួសកលកំណត់សង ្រត�វបានយកមកគិតដូច ខ
ចំណាត់ថា�

ចំនួនៃថ�ែដលហួសកលកំណត់ស

អ្រតសំវិធា
បំណុលធម�ត/ស�ង់ដ
បំណុលឃា�ំេម
ឥណទនេ្រកមស�ង
ឥណទនជាប់សង្
ឥណទនបាត់ប

<៣០ ៃថ�

១%

សំវិធានធនទូេ

≥ ៣០ ៃថ� – ៨៩ ៃថ�

៣%

សំវិធានធនជាក់ល

≥ ៩០ ៃថ� – ១៧៩ ៃថ�

២០%

សំវិធានធនជាក់ល

≥ ១៨០ ៃថ� – ៣៥៩ ៃថ�

៥០%

សំវិធានធនជាក់ល

១០០%

សំវិធានធនជាក់ល

៣៦០ ៃថ� ឬេលស

ភាព្រគប់្រគាន់ៃនសំវិធានធនេលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្ស័យ ្រត�វបានវយត
្រគងរល់ែខលក�ខណ�ទំងឡាយែដល្រត�វបានពិចរណាក�ុងករវយតៃម�េលភាព្រគប់្រ
េលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្ស័យមានដូចជា ទំហំឥណទន បទពិេសធន៍ៃនករខ
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លក�ខណ�េសដ�កិច�បច�ុប្បន� និងផលប៉ះពល់េផ្សងៗដល់អតិថិជន ស�នភាពហិរ��វត�ុអតិថិជន ន
ភាពជាក់ែស�ងៃនឥណទនេធៀបនឹងលក�ខណ�ែដលែចងក�ុងកិច�សន
សំវិធានធននឹង្រត�វេធ�ករគណនាតមភាគរយ ៃនចំនួនសមតុល្យែដលេនសល់ 
ឥណទនេនាះ្រត�វបានចត់ថា�ក់ថាមិនដំេណរករ េលកែលងែតករ្រ

សំវិធានធន្រត�វបាន

្រតក�ុងប��ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហ៊ុន និង្រត�វទទួលស�ល់ក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេរៀងរល
ឥណទន្រត�វបានចត់េ្រកមកំរិតស�ង់ ។
ករ្របមូលមកវិញនូវឥណទន និងបុេរ្របទនែដលបានលុបបំបាត់េចល និងករប��ូ
សំវិធានធនពីមុន ្រត�វបានបង�ញជាចំណូលេផ្សងៗេនក�ុងរបាយករ
(ច) ករ្រប ាក់ព្យួ
ករ្របាក់ព្យួរទុក សំេដេលករ្របាក់ទទួលបានពីឥណទនមិនដំេណរករែដលបានកត់្រត
វមិន្រត�វបានកត់្រតជាចំណូលេនាះេទ លុះ្រតវអច្របមូលបានមកវិញជ
(ឆ)

្រទព្យសកម�េផ្
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម
ករបា៉ន់្របមាណមួយ្រត�វបានេធ�េឡ ករសង្ស
ែដលមានមូលដ�នេលករពិនិត្យេឡងវិញៃនចំនួនទឹក្របាក់េនកលបរិេច�ទ ៃនករេធ�រ ។

(ជ)

្របាក់បេ��តម�ល់តមច
្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា�សបតមច្បោប់
និងហិរ��វត�ុៃន្រពះរជាណាច្រក

និង្រត�វបានកំណត់ជាភាគរយៃនេដមទុន អប្បបរមារបស

និង្របាក់បេ��របស់អតិថិជនែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ ្របាក់បេ��តម�ល់ត
បង�ញេនក�ុងតៃម�េដមដំប។

(ឈ) ្រទព្យ និងបរិក
(i)

ែផ�កៃន្រទព្ និងបរិក�រ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ដករំលស់បង�រ និងករខតបង់េលឱន
បង�រ្របសិនេបមាន

េនេពលែដលធាតុរបស់្រទព្យ និងបរិក�រមានអយុកលេ្រប្របា

ទំងេនាះ្រត�វបានចត់ទុកជាែផ�កេផ្សងគា� ៃនសមាសធាតុចម្បងៗរបស់្រទព្
(ii)

រំលស់េល្រទព្យ និងបរិក�រ ្រត�វបានទទួលស�ល់ជាចំណាយេនក�ុងរបាេលមូលដ�នរំលស
ថយចុះជាលំដប់តមអយុកលេ្រប្របាស់បា៉ន់ស�នរបស់ ្រទព្យ និងបរិក មានដូចខ
េ្រក
េ្រគ�ងសង�រឹម និង េ្រគ�ងបំ

២៥%

សមា�

៥០%
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កុំព្យូទ័រ និងបរិក

៥០%

យានយន

២០%

(ឈ) ្រទព្យ និងបរិក(ត)
(iii)

ករចំណាយបនា�ប់ែដលពក់ព័ន�េទនឹងែផ�កមួយៃន្រទព្យ និងបរិក�រ ែដលបានទទួលស�ល់រ

្រត�វបានបូកប� �ូលេទក�ុងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ ្របសិនេបវអចមានលទ�ភាពផ�ល់នូវ
េសដ�កិច�
នាេពលអនាគតដល់្រក�មហ៊ុនេលសពីស�ង់ដរេ
។ រ ល់ករចំណាយបនា�ប់េផ្សងេទៀត ្រ
ទទួលស�ល
ជាចំណាយេនក�ុងករិយបរិេច�ទែដលបានេកតេ

(iv)

ចំេណញ ឬខតពីករឈប់េ្រប ឬករលក់េចញែផ�កៃន្រទព្យ និងបរិក�រណាមួយ្រត�វបា

ភាពខុសគា�រវងសច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់ និងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ េហយ្រត�
េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលនាៃថ�ឈប់េ្រប ឬលក់

(v)

្រទព្យ និងបរិក

ែដលបានដករំលស់អស់េហយ្រត�វបានរក្សោទុកក�ុងរបាយករ ណ៍ហិរ��វត�ុរហូត

ែដល្រទព្យ និងបរិក�រទំងេនាះ្រត�វបានលក់េចញ ឬលុបបំប

(ញ) ្រទព្យសកម�អរូ

(i)

្រទព្យសកម�ហិរ ��វត

្រទព្យសកម�ហិរ ��វត ្រត�វបានវយតៃម�នាកលបរិេច�ទរយករណ េដម្បីកំណត់ថាេតមានភស�
ណាមួយែដលបង�

្រទព្យសកម�ហិរ ��វត�ុទំងេនាះមានឱនភាព

្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាព ្របសិនេបមានេហតុករណ៍
េលលំហូរទឹក្របាក់បា៉ន់ស�ននាេពលអនាគតដល់្រទព្

។

។

្រទព្យសកម�ហិរ ��វត

ឬេ្រចនជះឥទ�ិពល

អវិជ�មា

ករណីេនះមិន្រត�វបានេ្របស្

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជនេនាះ េដយវ្រត�វបានបងញេនក�ុងេគ
�
ាលនេយាបាយគណេ
េនក�ុងកំណត់សំគា ៣ (ច) ។

រល់្រទព្យសកម�ហរ ិ��វត�ុេទលស

្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យឱនភាពៃនតៃម�តមមូល

។

្រទព្យសកម�េន ្រត�វបានវយតៃម�ជារួមក�ុង្រក�ម្រទព្យសកម�ែដលមាននិភ័យឥណទ។
ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស�ល់េនក�ុងរបាយក។
ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�្រត�វដកេចញ្របសិនេបមាន្រពឹត�ិករណ៍េកតេឡងបនា�ប់ពីករ
ខតបង់េលឱនភាពៃនតៃ ត្រម�វេអយដកេ ។
(ញ) ្រទព្យសកម�អរូប(ត)

(ii)

្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ ��វត

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� មិនែមនហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡងវិញេ នរល
រយករណ៍នីមួយៗ េដម្បីកំណត់ថាេតម ានស��ណណាមួយែដលបង�ញថា ្រទព្យស
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
មានឱនភាពៃនតៃម� ។  ្របសិនេបមានស��ណេនាះេកតេឡង ករបា៉ន់ស�នេលតៃម�ែដល 
បាន វិញរបស់្រទព្យស ្រត�វបានេធ�េឡង

តៃម�ែដលអច្របមូលមកវិញបានៃន្រទព្យសកម� ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ គឺជាតៃម�ែ
តៃម�េ្រប្របាស់ និងតៃម�សម�សបដកចំណាយេដម្បីលក់េចញ ។  ក�ុងករបា៉ន់្របមាណតៃម�
សច់្របាក់រំពឹងថានឹងទទួលបាននាេពលអនាគត ្រត�វបានអប្បហរេទតៃម�បច�ុប្បន� េដ
មុនបង់ពន� ែដលឆ�ុះប��ំងករបា៉ន់្របមាណៃនតៃម�េពលេវលក�ុងល ក�ខណ�ទីផ្សោរបច�ុប្បន� ន
ជាក់លក់ ស្រមាប់្រទព្យសកម�ទំងេនាះ ។  ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យ
្រទព្យសកម�្រត�វបានដក់ប��ូលគា�ជា្រក�មែដលអចបេង�តសច់្របាក់បានតូចបំផុតពីករ

េដយមិនពឹងែផ�កខ�ំងេលលំហូរទឹក្របាក់ៃន្រទព្យសកម�ដៃទេទៀត ឬ្រក�ម្រទព្យសកម� ដៃទេទៀ
(“ឯកតបេង�តសច់្រ”) ។

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស�ល់្របសិនេបតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម
បេងតសច់្
�
របាក់ មានចំនួនេលសពីតៃម�ែដលអច្របមូលមកបានវិញ ។  ករខតបង់េ
តៃម�្រត�វបានទទួលស�ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ល
(ដ)

បេ��ពីអតិថិជន

បេ��ពីអតិថិជន្រត�វបានបង�ញេនក�ុងតៃម�េដ
(ឋ)

ករទទួលស�ល់្របាក់ច
ចំណូលករ្របាក់ែដលបានពីឥណទន ្របាក់តម�ល់េនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និង្របាក់កម
្រត�វបានទទួលស�ល់េដយែផ�កេលមូលដ�នបង�រ ។ េនេពលែដលឥណទនមួយ្រត�វបានចត់
មិនដំេណរករ ករកត់្រតចំណូលពីករ្របាក់្រត�វបានព្យួរទេពលែដល្រក�មហ៊ុន បានទទួលស
្របាក់ជាក់ែស�ង ។ ចំណូលពីករ្របាក់្រត�វបានេ

េដយេ្របវិធីស�ស�សមតុល្យថយចុះ

មតុល្យឥណទនែដលេនសល់្របច
(ឋ)

ករទទួលស�ល់្របាក់ចំ(ត)
កៃ្រមេសវកម�ឥណទន ្រត�វបានទទួលស�ល់ជាចំណូលេនេពលែដលទឹក្របាក់ឥណទន្រត
អតិថិជន ។ កៃ្រមេសវកម�ឥណទន្រត�វបានគណនាេដយេ្រប្របាស់្របាក់េដម និងអ្រត

(ឌ)

ចំណាយករ្រ
ចំណាយករ្របាក់្រត�វបានទទួលស�ល់តមមូលដ�នបង�រ

(ឍ) សំវិធានធ
សំវិធានធន ្រត�វបានទទួលស�ល់េនេពលែដល្រក�មហ៊ុនមានកតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប់ ្របេយ
នាេពលបច�ុប្បន� ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹត�ិករណ៍កន�ងផុតេទ េហយមានលទ�ភាព
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
លំហូរេចញនូវអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�ក�ុងករបំេពញនូវកតព�កិច�េនាះ ។  ្របសិនេបផល
មានលក�ណ
សរវន� សំវិធានធន្រត�វបានកំណត់េដយអប្បហរលំហូរទឹក្របាក់ែដលរំពឹងថានឹងទ
អនាគត េដយេ្របអ្រតមុនបង់ពន� ែដលឆ�ុះប��ំងពីករបា៉ន់្របមាណៃនតៃម�េពលេវល  
ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភ័យជាក់លក់ចំេពះបំណុលទ
(ណ) ភតិសន្យោ្របតិបត�
ៃថ�ឈ�ួលែដល្រត�វទូទត់េលភតិសន្យោ្របតិបត�ិករ ្រត�វបានទទួលស�ល់ក�ុងរបាយករណ៍
ស�ស�រំលស់េថរេទតមេថរេវលៃនភតិសន្យោ ។  ករសន
មិន្រត�វបានទទួលស�ល
បំណុលេទរហូតដល់េពលែដល្រក�មហ៊ុនមានកតព�កិច�្រត�វទូទ
(ត)

ពន�េល្របាក់ចំេ
ពន�េល្របាក់ចំេណញ រួមមានពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�ំ និងពន�ពន្យោរ ។  ពន�េល្របា
ឆា�ំ្រត�វបានទទួលស�ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល េលកែលងែតក�ុងករណីែដលពន�េល្រប
ទក់ទងេទនឹងធាតុណាែដលបានទទួលស�ល់ជាែផ�កមួយៃនមូលនិធិមា�ស់ហ៊ុន ក�ុងករណីេនះ
្របាក់ចំេណញក៏្រត�វបានកំណត់បង�ញជាែផ�កមួយៃនមូលនិធិមា�ស់ហ៊ុន

(ត)

ពន�េល្របាក់ចំេណ(ត)
ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�ំ គឺជាពន�ែដលរំពឹងថា ្រត�វបង់េល្របាក់ចំេណញជាប់ពន�្របច

អ្រតពន�ែដលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តជាអទិ៍េនកលបរិេច�ទរយករណ៍ និងនិយ័ត
ពន�្រត�វបង់ពីឆា�ំមុនៗ

ពន�ពន្យ

្រត�វបានកំណត់តមវិធីស�ស�តរងតុល្យករេលភាពលេម��ងបេណា�ះអសន�

ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ� និងតៃម�េយាងស្រមាប់ករគិតពន� ។  ចំនួ
ពន�ពន្យោរែដលបានកំណត់េនាះ គឺែផ�កេលលក�ណៈែដលអចេ្រប្របាស់បាន ឬអចកត់
េកតេឡងរវងតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុល េដយេ្របអ្រតពន�កំណត់េនៃថ�ត
ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ្រត�វបានទទួលស�ល់ែតក�ុងករណីអចនឹងេកតមានេឡងនូវ្របាក់
េពលអនាគតែដល អនុ� �តឲ្យេ្រប្របាស់កត់កងជាមួយពន�ពន្យោរេនាះបាន ។  ពន�ពន
្រត�វប
កត់បន�យ ក�ុងករណីមិនអចមាននូវករេ្រប្របាស់នូវអត�្របេយាជន៍ពន�ទ
(ថ)

សម�័ន�ញាត
ភាគីែដល្រត�វបានចត់ទុកជាសម�័

្របសិនេបភាគីេនាះមានលទ�ភាព្រគប់្រគងេដយផា

្របេយាល ឬមានឥទ�ិពលខ�ំងេលភាគីមួយេទៀតក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រ មចហិរ��វត�ុ និង្របតិបត�ិករ ឬ
និងភាគីេនាះស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរួមមួយ ឬក៏មានឥទ�ិពលខ�ំង ។  សម

រូបវន�បុគ�ល

ឬនីតិបុគ�ល េហយក៏រមប��ូលនូវសមាជិក្រគ�សរជិតស�ិទ�ជាមួយនឹងរូបវន�បុគ
ួ
�លជាសម�័ន�ញាតិផង
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តមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស�នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ សម�័ន�ញតិរួមប��ូលផងែដរនូវរូបវ័ន�បុគ�លែដលម
ា
យា ៉ងតិចចំនួន ១០% ៃនេដមទុនរបស់្រក�មហ៊ុន ឬៃនសិទ�ិេបាះេឆា�ត េទះជាកន់កប់េដយផា
េដយ្របេយាលក�ី ឬរូបវ័ន�បុគ�លណាែដលរួមចំែណកក�ុងែផ�ករ ករដឹកនាំ ករ្រគប់្រគង ឬករេ
និងករអនុវត�នូវករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងរបស់ធន

៤

ករប�ូររូបិយប័ណ�ពី្របាក់ដុល�រអេមរិកេទជា្
របាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុ ្រត�វបានបង�ញជា្របាក់ដុល�រអេមរិក ។  ករប�ូររូបិយប័ណ�ពី្របា
េទ

្របាក់េរៀល ្រត�វបានេធ�ស្រមាប់ជាករបង�ញប៉េដយេ្របអ្រតប�ូរ្របាក់មធ្យម
្របកសេ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦ ែដល ១ ដុល�រអេ មរិក េស�នឹ៤. ០៣៧ េរៀល (២០១៥:

១ ដុល�រអេ មរិក េស�នឹ៤.០៥០ េរៀល) ។ តួេលខជា្របាក់េរៀលេនះ មិន្រត�វបានយកមកបក�សយ
្របាក់ដុល�រអេមរិក ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀល ឬនឹង្រត�វប�ូរជា្របាក់េរៀលនាេពលអន
េនះ ឬអ្រតប�ូរ្របាក់េផ្សងេទៀតេនាះ

៥.

សច់្របាក់ក�ុ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ដុល�រអេ មរ

្របាក់ពន់េ

៦.

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

១.០១១.៦៨៩

៤.០៨៤.១៨៨

១.៣០៣.៨៧៤

៥.២៨០.៦៩០

១.០១៩.០១១

៤.១១៣.៧៤៧

១.៣១០.៤១៩

៥.៣០៧.១៩៧

៧.៣២២

២៩.៥៥៩

៦.៥៤៥

២៦.៥០៧

្របាក់បេ � និង្របាក់តម�ល់េនធនា
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
គណនីចរន�:

ធនាគារជាតិៃនកម�

ធនាគារ េអសុីលីដ ភីអិល

ធនាគារ កេថ យូៃណ
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ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៥៦.១៣០

២២៦.៥៩៧

៥៥០.៤១៨

២.២២៩.១៩៣

៤.៩៤៤

១៩.៩៥៩

៥.០១៤

២០.៣០៦

៦២.៥៣២

២៥២.៤៤២

៥៥៦.៩២២

២.២៥៥.៥៣៤

១.៤៥៨

៥.៨៨៦

១.៤៩០

៦.០៣៥
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៦.

្របាក់បេ � និង្របាក់តម�ល់េនធនា (ត)
្របាក់បេ��េនធនាគារនានា  ្រត�វបានវិភាគ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
(ក)

្របាក់ពន់េ

១៧២.៤០៤

៥៥៦.៧៤៧

២.២៥៤.៨២៥

៦២.៥៣២

២៥២.៤៤២

៥៥៦.៩២២

២.២៥៥.៥៣៤

៦២.៥៣២

២៥២.៤៤២

៥៥៦.៩២២

២.២៥៥.៥៣៤

៦២.៥៣២

២៥២.៤៤២

៥៥៦.៩២២

២.២៥៥.៥៣៤

៨០.០៣៨

១៧៥

៧០៩

តមទំនាក់ទំន

តមករកំណត
ក�ុងរយៈេពល១ ែខ

៧.

៤២.៧០៦
១៩.៨២៦

ភាគីមិនែមនសម�័ន�ញា
(គ)

(កំណត់សមា�ល់៤)

តមរូបិយប័ណ�
្របាក់ដុល�រអេ

(ខ)

ពន់េរៀ

ឥណទ និងបុេរ្របទ សុទ�
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ឥណទន វិបារូប

ឥណទនរយៈេពលែវ

ឥណទនរយៈេពលខ�

១.០៩៣.៦៦២

៤.៤១៥.១១៣

៣.០៦៣.៦៦៩ ១២.៣៦៨.០៣២
៤.៧៥៥.០០០ ១៩.១៩៥.៩៣៥

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០
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ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៨៦៣.៧២៥

២.០១៦.៨៣៦

៣.៤៩៨.០៨៦
៨.១៦៨.១៨៦

៤.៦៩១.៨២៣ ១៩.០០១.៨៨៣
៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥
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៧.

ឥណទ និងបុេរ្របទ សុទ� (ត)
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ករ្របាក់ប

ករ្របាក់ព្យួ
សំវិធានធនេលឥណទនអ្រ

និងជាប់សង្ស

៨០០.៧៥៩

៣.២៣២.៦៦៤

៩.៧១៣.០៩០ ៣៩.២១១.៧៤៤
(៧១៥.៨៨៧) (២.៨៩០.០៣៥)

(១.០៧៦.៦៩៣)

(៤.៣៤៦.៦១០)

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៥៨៩.៧៨២

២.៣៨៨.៦១៨

៨.១៦២.១៦៦ ៣៣.០៥៦.៧៧៣
(៥៦២.៩៦៣)

(២.២៨០.០០០)

(៦៤៣.៤២៥)

(២.៦០៥.៨៧២)

៧.៩២០.៥១០ ៣១.៩៧៥.០៩៩ ៦.៩៥៥.៧៧៨ ២៨.១៧០.៩០១
បែ្រមប្រម�លៃនសំវិធានធនេលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង
ករ្របាក់ព្យួមានដូចខងេ្រ
(i)

សំវិធានធនេលឥណទនអ្រកក់ និងជាប់
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
សមតុល្យនាេដមករិយបរិេ

សំវិធានធនបែន�មក�ុងករិយបរិេច
- ជាក់ល

- ទូេទ

្របមូលមកវិញ

លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�
សមតុល្យនាចុងករិយបរិេ
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៦៤៣.៤២៥

២.៦០៥.៨៧២

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៦៦៧.៥៤៧

២.៧០៣.៥៦៦

១.០៥៤.៦៨៩ ៤.២៥៧.៧៧៩ ៤៨.៧៣១ ១៩៧.៣៦០
៣០.៣២០ ១២២.៤០២ ៣២.៧៣៧ ១៣២.៥៨៥

១.៧២៨.៤៣៤ ៦.៩៨៦.០៥៣ ៧៤៩.០១៥ ៣.០៣៣.៥១១
(៦៥១.៧៤១) (២.៦៣១.០៧៨)
-

(៨.៣៦៥)

(១០៥.៥៩០)
-

(៤២៧.៦៣៩)

-

១.០៧៦.៦៩៣ ៤.៣៤៦.៦១០ ៦៤៣.៤២៥ ២.៦០៥.៨៧២
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
៧.

ឥណទ និងបុេរ្របទ សុទ� (ត)

(ii)

ករ្របាក់ព្យួ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
សមតុល្យនាេដមករិយបរិេ

ករបែន�មក�ុងករិយបរិេច

៥៦២.៩៦៣

៣៤៩.០៥៨

២.២៨០.០០០

(៩៣.២៩៧)

(៣៧៧.៨៥៣)

៥៦២.៩៦៣

២.២៨០.០០០

-

២.៨៩០.០៣៥

៧១៥.៨៨៧

១.៦៩៣.៥៦០

(៧.៣១៩)

សមតុល្យនាចុងករិយបរិេច

-

៤១៨.១៦៣

២៣៨.០៩៧

(៧៩១.៧៩៣)

លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�

(កំណត់សមា�ល់៤)

១.៤០៩.១៤៧

លទ�ភាពទទូលបានវិញករិយបរិេ (១៩៦.១៣៤)

ពន់េរៀ

៩៦៤.២៩៣

-

ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រត�វបានេធ�ករវិភាគបែន�មដូច
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

(ក) តមកលកំណត
រយៈេពល ១ ែខ

៣.០៣២.១២៤ ១២.២៤០.៦៨៥

ពី ៤ េទ១២ ែខ

២.៦៥៤.១៨៥ ១០.៧១៤.៩៤៥

ពី ២ េទ៣ ែខ

១ េទ៣ ឆា�
៤ េទ៥ ឆា�

េលសពី ៥ ឆា�
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២៥៦.៣៣០

១.០៣៤.៨០៤

៤៧៦.៤៧៧

១.៩២៣.៥៣៨

១.៨៨៧.១៨២

៦០៦.០៣៣

២.៤៤៦.៥៥៥

៣២០.០០០
១២៥.៦២៥

១.២៩៦.០០០
៥០៨.៧៨១

៤.៨១៤.៣០១ ១៩.៤៩៧.៩១៩
៣៧៦.០៧២

១.៥២៣.០៩២

៧.៦១៨.៥៥៣

៧៥០.០០៥

១.១៨៦.៣៨១

៣.០៣៧.៥២០

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០

៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥

៤.៨០៤.៨៤៣
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
៧.

ឥណទ និងបុេរ្របទ សុទ� (ត)

(ii)

ករ្របាក់ព្យួរ(ត)
ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រត�វបានេធ�ករវិភាគបែន�មដូច(ត)

(ខ)

តមវត�ុប��ំ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
វត�ុប��ំ
(គ)

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥

ឧស្សោហក:
កសិកម�

សំណង់

ឥណទនទិញផ�

២.០៦៨.៤៦០

៨.៣៥០.៣៧៣

១.៤២៤.៥៩៥

៥.៧៦៩.៦១០

៣៦.៧៩៥

១៤៨.៥៤១

៥៤.៤៦៧

២២០.៥៩១

១០១.០១៤

ផលិតកម�

២៣៣.៣៧៦

េសវកម

៩៦៧.៤២៣

អចលន្រទព
លក់ដុំ និងរ

េផ្សង

៧៦០.៧០៣

៤០៧.៧៩៤

៩៤២.១៣៩

៥៣១.១៦៤

២៣៥.៨៥៨

២.១៥១.២១៤
៩៥៥.២២៥

៣.០៧០.៩៥៨

១.៤៧៩.៦៣៧

៥.៩៩២.៥៣០

១៤.៩៤៥.៨១០

៣.៥២៨.៤៣១

១៤.២៩០.១៤៦

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០

៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០

៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥

៣.៧០២.២០៧

១.០៤២.៣៥៣

៣.៩០៥.៤៨៧

៤.២០៧.៩៧៨

១១៤.៣៣៣

២០៣.៨៩៩

៤៦៣.០៤៩

៨២៥.៧៩០

(ឃ) គណនីចរន�:
្របាក់ដុល�រអេ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
៧.

ឥណទ និងបុេរ្របទ សុទ� (ត)

(ii)

ករ្របាក់ព្យួរ(ត)
ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រត�វបានេធ�ករវិភាគបែន�មដូច(ត)
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
(ច)

(កំណត់សមា�ល់៤)

តមទំនាក់ទំន
សម�័ន���តិ

ភាគីមិនែមនសម�័ន�ញា

(ឆ)

ពន់េរៀ

២០០.០០០

៨០៧.៤០០

២០០.០០០

៨១០.០០០

៨.៧១២.៣៣១ ៣៥.១៧១.៦៨០ ៧.៣៧២.៣៨៤

២៩.៨៥៨.១៥៥

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០

៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥

តមចំណាត់ថា�ក់ឥណ
ឥណទនស�ង់ដ:
មានវត�ុប��

ឥណទនឃា�ំេម
មានវត�ុប��

ឥណទនេ្រកមស�ង:
មានវត�ុប��

ឥណទនជាប់សង្:
មានវត�ុប��

ឥណទនបាត់ប:
មានវត�ុប��

៦.៣៤៣.១១៦ ២៥.៦០៧.១៥៩ ៦.៦៧៦.៩៨៩ ២៧.០៤១.៨០៥
៤១០.៩៩៩ ១.៦៥៩.២០៣ ៣២៨.៥៩៧ ១.៣៣០.៨១៨
១.២០៥.២៤៨ ៤.៨៦៥.៥៨៦ - ៣៨៦.១៧០ ១.៥៥៨.៩៦៨ - ៥៦៦.៧៩៨ ២.២៨៨.១៦៤ ៥៦៦.៧៩៨ ២.២៩៥.៥៣២
៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០
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៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
៧.

ឥណទ និងបុេរ្របទ សុទ� (ត)

(ii)

ករ្របាក់ព្យួរ(ត)
ឥណទន និងបុេរ្របទន ្រត�វបានេធ�ករវិភាគបែន�មដូច(ត)
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
(ជ)

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

តមហនិភ:
ហនិភ័

មិនែមនជាហនិភ

២.១៩០.០០០

៨.៨៤១.០៣០

២.០៥០.០០០

៨.៣០២.៥០០

៦.៧២២.៣៣១ ២៧.១៣៨.០៥០

៥.៥២២.៣៨៤

២២.៣៦៥.៦៥៥

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០

៧.៥៧២.៣៨៤

៣០.៦៦៨.១៥៥

២០១៦

២០១៥

(ឈ) តមអ្រតករ:
ឥណទន វិបារូប
ឥណទនមានកលកំ

១២.០% - ១៨.០%

១២.០% - ១៨.០%

៩.០% -២៤%

៩.០% -២៤%

ហនិភ័យធំ ្រត�វបានផ�ល់និយមន័យេនក�ុង្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ថាជា
ឥណទន និងបុេរ្របទនែដលផ�ល់ដល់អតិថិជនមា�ក់េល 10% ៃនមូលនិធិផា�ល់សុទ�របស់ធនាគារ
ហនិភ័យេនះ សំេដេលឥណទនែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ខ�ស់បំផុតរវងសមតុល្យៃន ឥណទ
សន្យោែដលេនសល់ ឬឥណទន និងកិច�សន្យោែដលបានអ

៨.

្របាក់បេ ��តម�ល់តមច
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

្របាក់បេ��តម�ល់តមច:
េដមទុនអប្បបរ

្របាក់បេ��អតិថិ
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៣៨៧.២៥០

១.៥៦៣.៣២៨

៣៨៧.២៥០

១.៥៦៨.៣៦៣

៤១៧.២៥០

១.៦៨៤.៤៣៨

៤១៧.២៥០

១.៦៨៩.៨៦៣

៣០.០០០

១២១.១១០

៣០.០០០

១២១.៥០០
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
៨.

្របាក់បេ ��តម�ល់តមច (ត)

(ក)

្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់េដមទុនអ
្របាក់បេ��េនះ គឺជា្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុនអប្បបរម ៥% ៃនេដមទុនចុះប��ីរបស់ ធនាគា

�សបតម្របកសេល៧-០០-០៥ ្រ.ក ស�ីពីអជា�ប័ណ�ធនាគារឯកេទស ចុះៃថ១១ ែខ មករ ឆា�២០០០

េហយ្របកស ៧-០០-២៨ ្រ .ក ចុះៃថ�ទី ១៣ ែខ ក�� ឆា�ំ២០០៦ េលវិេសធនកម�មា្៩ និង ១៣

�សបតម្របកសេល ៧-០០-០៥ ្រ .ក ។ ្របាក់បេ��េនះ្រត�វបានតម�ល់ទុកជាមួយធនាគ

កម�ុជាជា្រ ដុល�រអេ មរ េហយអចដកមកវិញបាន េនេពលធនាគារប��ប់ ្របតិបត�ិករអជីវកម�េនក�ុង

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ ក�ុងអំឡុងករិយបរិេច�ទ ធនាគ េដយែផ�កេល៣/៨ LIBOR (៦ ែខ)
ក�ុងអ្រតចេនា� ០.១៨% េទ០.២០% ក�ុងមួយឆា�ំ(២០១៥: ០.១៨% េទ០.២០% ក�ុងមួយឆា�ំ។
(ខ)

្របាក់បេ��តម�ល់តមច្បោប់អត
្របាក់បេ��តមច្បោ៥% ៃន្របាក់បេ��របស់អតិថិជនជាមួយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា�សបតម
ធ៧-០០-០៥ ្រ.ក ចុះៃថ�ទី ១១ ែខ មករ ឆា�២០០០ េនទុនប្រម�ងកតព�កិច�េនះ ។ េនះជាទុនប្រម�ងកតព

ែដលែ្រប្រប�លេនះ អ�ស័យេលក្រមិតៃន្របាក់បេ��អតិថិជន ។ ទុនប្រម�ងកតព�កិច�េនះ មិន
្របាក់េទ

៩.

ករវិនិេយ
ករវិនិេយាគ គឺជាករវិនិេយាគCredit Bureau Holding (Cambodia) Ltd (“CBHC”) ។ CBHC គឺជា
ស�ប័នឯករជ្យមួយែដលបេង�តេឡងេដយសមាគមធនាគារេនកម�ុជា ។ លក�ន�ិកៈរបស់វ្រត�វប
ហត�េលខ នាៃថ�២០ ែខ មករ ឆា�២០០០រវងសមាគមធនាគារេនក(
“សធក”) ្រគឹះស�នមី្រក�ហិរ��វត
(“គមក”) និងសជីវកម�ហិរ��វត�ុអន�រជាត(“សហអ”) ។ ធនាគារបានវិនិេយាគទឹក្របាក់២.៥០០ ដុល�
អេមរិក េនៃថ�ទ១៨ ែខ វិច�ិក ឆា�២០១០និងទឹក្របាក់ចំនួ១០.០០០ ដុល�រអេ មរិក េនៃថ�១៦ ែខ ក��
ឆា� ២០១១ ែដលេស�នឹង ០.៥% ៃនតៃម�ភាគហ៊ុនសរុបរបស់CBHC ។

r)ay karN _h irBaØv tßúRbcaMq ña M 2016

TMB ½r 40 én 67

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ�(ត)
�វ
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
១០. ្រទព និងបរិក�
េ្រគ�ងសង�រឹម ន
េ្រគ�ងបំព
២០១៦

សមា�

កុំព្យួទ័រ និងបរិក យានយន

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

នាៃថ�ទី១ ែខ មករ ឆា�២០១៦
ករទិញបែន�
ករលុបេច
លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ

៥៣.៨០៨
៣.៧០០
(២៦.២១២)
-

៤២.១៣៩
(៣៦.៦១៦)
-

៧៨.៩១៥
៧.៤៩១
(៦៥.៨៦៤)
-

៣៣៨.២៦៦
(៦៦)
-

៥១៣.១២៨
១១.១៩១
(១២៨.៧៥៨)
-

២.០៧៨.១៦៨
៤៥.១៧៨
(៥១៩.៧៩៦)
(៦.៦៧០)

នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

៣១.២៩៦

៥.៥២៣

២០.៥៤២

៣៣៨.២០០

៣៩៥.៥៦១

១.៥៩៦.៨៨០

៥០.៧៣៨
៦៩៥
(២៥.៦០៣)
-

៤១.២៣៧
៣៥២
(៣៦.៥៤១)
-

៧៧.០៦៦
២.៤០៦
(៦៥.៥៨០)
-

២៦១.៤៨៧
១៧.០៣២
(៣៣)
-

២៥.៨៣០

៥.០៤៨

១៣.៨៩២

២៧៨.៤៨៦

៣២៣.២៥៦

១.៣០៤.៩៨៥

៥.៤៦៦

៤៧៥

៦.៦៥០

៥៩.៧១៤

៧២.៣០៥

២៩១.៨៩៥

តៃម�េដម

ដកៈ រំលស់បង�រ

នាៃថ�ទី១ ែខ មករ ឆា�២០១៦
រំលស់ក�ុងករិយបរិេច�
ករលុបេច
លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ
នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦

ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)

៤៣០.៥២៨ ១.៧៤៣.៦៣៨
២០.៤៨៥
៨២.៦៩៨
(១២៧.៧៥៧)
(៥១៥.៧៥៥)
(៥.៥៩៦)

តៃម�េយា
នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ�(ត)
�វ
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
១០. ្រទព និងបរិក� (ត)
េ្រគ�ងសង�រឹម ន
េ្រគ�ងបំព
២០១៥

សមា�

កុំព្យួទ័រ និងបរិក យានយន

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

នាៃថ�ទី១ ែខ មករ ឆា�២០១៥
ករទិញបែន�
ករលក់េច
លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ

៥៣.៨០៨
-

៥១.៤៥៣
(៩.៣១៤)
-

៩១.៥៣៨
៤៥១
(១៣.០៧៤)
-

៣៣៨.២៦៦
-

៥៣៥.០៦៥
៤៥១
(២២.៣៨៨)
-

២.១៨០.៣៩០
១.៨២៧
(៩០.៦៧១)
(១៣.៣៧៨)

នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៥

៥៣.៨០៨

៤២.១៣៩

៧៨.៩១៥

៣៣៨.២៦៦

៥១៣.១២៨

២.០៧៨.១៦៨

នាៃថ�ទី១ ែខ មករ ឆា�២០១៥
រំលស់ក�ុងករិយបរិេច�
ករលក់េច
លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ

៤៩.៨៦៦
៨៧២
-

៤៩.៩៤៣
៥៩៤
(៩.៣០០)
-

៨៨.៩៤៣
១.១៧៤
(១៣.០៥១)
-

២៣៩.៦៦៧
២១.៨២០
-

៤២៨.៤១៩
២៤.៤៦០
(២២.៣៥១)
-

១.៧៤៥.៨០៧
៩៩.០៦៣
(៩០.៥២២)
(១០.៧១០)

នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៥

៥០.៧៣៨

៤១.២៣៧

៧៧.០៦៦

២៦១.៤៨៧

៤៣០.៥២៨ ១.៧៤៣.៦៣៨

៣.០៧០

៩០២

១.៨៤៩

៧៦.៧៧៩

តៃម�េដម

ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)

ដកៈ រំលស់បង�រ

តៃម�េយា
នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៥
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
១១. ្របាក់បេ ��ពីអតិថិ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
គណនីចរន�

៩៨.៦៣៧

៣៩៨.១៩៨

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៩៦.៤៧៨

៣៩០.៧៣៦

បេ��ពីអតិថិជន ្រត�វបានេធ�ករវិភាគបែន�មដូចខង(ត)
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
(ក)

៩៨.៦៣៧

៣៩៨.១៩៨

៩៦.៤៧៨

៣៩០.៧៣៦

-

-

តម្របេភទអតិថិ
សហ្រគាសព ណិជ�
បុគ�ល

(គ)

(កំណត់សមា�ល់៤)

តមកលកំណត
ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ

(ខ)

ពន់េរៀ

៩៨.៦៣៧

៣៩៨.១៩៨

៩៦.៤៧៨

៣៩០.៧៣៦

៩៨.៦៣៧

៣៩៨.១៩៨

៩៦.៤៧៨

៣៩០.៧៣៦

៩៨.៦៣៧

៣៩៨.១៩៨

៩៦.៤៧៨

៣៩០.៧៣៦

តមរូបិយប័ណ�
ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ

(ឃ) តមនិវសនដ
ក�ុងរយៈេពល ១ ែខ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
១២. បំណុលេផ្សង
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ចំណាយបង�

បំណុលេផ្សង

១៧.១២៥

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៤០.៦៦៧

៦៩.១៣៤

១៦៤.១៧៣

២៦.៣០៦

១០៦.៥៣៩

៥៧.៧៩២

២៣៣.៣០៧

៤៧.៣៥១

១៩១.៧៧២

២១.០៤៥

៨៥.២៣៣

១៣. ពន�េល្របាក់ចំ

េ
(ក)

ពន�ពន្ សុទ�
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
្រទព្យ និងបរិក
សំវិធានធនេទេលឥណ

និងបុេរ្របទនេលឥណ
ទូេទ និងឃា�ំេម(*)

ពន�ពន្យោជា្រទព្ សុទ�

(៨.៦៧៨)

(៣៥.០៣៣)

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

-

-

១៥.១៥២ ៦១.១៦៩ - ៦.៤៧៤ ២៦.១៣៦ - -

បែ្រមប្រម�លៃនពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម� អំឡុងកលរិយបរិេច�ទ ្រត�វបានេធ�ករវិភាគបែន
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
នាៃថ�ទី១ ែខ មករ

-

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេ

៦.៤៧៤ ២៦.១៣៦ - -

នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ

៦.៤៧៤ ២៦.១៣៦ - -
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ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

-

-
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
១៣. ពន�េល្របាក់ចំ

េ (ត)
(ក)

ពន�េល្របាក់ចំេសុទ� (ត)

(*) េនះសំេដដល់ពន�េលពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�ែដលេកតេឡងពីសំវិធាន
និងបុេរ្របទនេលឥណទនទូេទ និងឥណទនឃា�
ែដលមិនអចកត់កងបានក�ុងករគណនាពន�េល្របាក់ចំេណញតម្រប.១៥៣៥ កសហ
េចញេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ េនៃថ�២៣ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៦ ។
(ខ)

សំវិធានធនស្រមាប់ពន�េល្របាក់
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
សមតុល្យនាេដមករិយបរិេច
ចំណាយពន�េល្របាក់ចំ

ពន�េល្របាក់ចំេណញបាន
លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្រ

សមតុល្យនាចុងករិយបរិេ
(គ)

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៩៥.៤៥៧

៣៨៦.៦០១

៤០.៨០៤

១៦៥.២៥៦

(១០៥.៨៧៨)

(៤២៧.៤២៩)

(៥០.១៦៦)

(២០៣.១៧២)

៥៥.១៦៤ ២២២.៦៨៧ ១០៤.៨១៩ ៤២៤.៥១៧
-

(១.២៤១) - -

៤៤.៧៤៣ ១៨០.៦២៨

៩៥.៤៥៧ ៣៨៦.៦០១

ពន�េល្របាក់ចំេ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របច
ពន�ពន្យោជា្រទព្

៥៥.១៦៤ ២២២.៦៩៧

(៦.៤៧៤)

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

១០៤.៨១៩ ៤២៤.៥១៧

(២៦.១៣៦)

-

-

៤៨.៦៩០ ១៩៦.៥៦១ ១០៤.៨១៩ ៤២៤.៥១៧
អនុេលមេទតមច្បោប់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ធនាគារមានកតព�កិច

ចំេណញេដយគណនាតមអ 20% ៃន្របាក់ចំេណញជាប់ពន� ឬក៏បង់ពន�អប្បបរមាេដយ

អ្រត1% ៃន្របាក់ចំណូលសរុបេដយកំណត់យកចំនួនពន�្រត�វបង់ណាែដលធ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦

១៣. ពន�េល្របាក់ចំ

េ (ត)
(គ)

ពន�េល្របាក់ចំេ(ត)
ករេផ��ងផា�ត់ពន�េល្របាក់ចំេណញែដលគណនាតមអ្រតពន�ជាផ�ូវករ ែដលបង�ញក
លទ�ផលមានដូចខងេ្រ
២០១៦

ដុល�រអេ មរ ពន់េរៀ

% ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
្របាក់ចំេ

មុនកត់ពន

២០១៥

ពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)

២៦២.០៤៧ ១.០៥៧.៨៨៣ ៥៣៩.៤៤១ ២.១៨៤.៧៣៦

ពន�គណនាតមអ្រតពន
្របាក់ចំេ

ចំណាយមិនអ

%

៥២.៤០៩ ២១១.៥៧៥ ២០% ១០៧.៨៨៨ ៤៣៦.៩៤៦

កត់កងប

២០%

២.១០០

៨.៤៧៧

១%

៣.០៨០

១២.៤៧៤

១%

ជាបេណា�ះអ (៥.៨១៩)

(២៣.៤៩១)

-២%

(៦.១៤៩)

(២៤.៩០៣)

-១%

ផលប៉ះពល់ៃនភាពខ

ពន�េល្របាក់ចំេ

៤៨.៦៩០ ១៩៦.៥៦១ ១៩% ១០៤.៨១៩ ៤២៤.៥១៧

២០%

ករគណនា្របាក់ចំេល្រត�វជាប់ពន� ជាកម�វត�ុៃនករ្រត�តពិនិត្យ និងអនុម័តពីអជា�ធរព
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦

១៤. េដមទុន
រចនាសម�័ន�េដមទុន និងភាគហ៊ុនលម�ិត ែដល្រត�វបានអនុម័ត និងចុះប��ីដូចខង
២០១៦
%

ចំនួន

មា�ស់ភាគហ៊ ភាគហ៊ុ
េលក�.ស ជុន ែនលលី

៥៤.២៨

េលកជុន ហ៊្យុសត

២០១៥
តៃម�

%

ដុល�រអេ មរ

៤.២០៤

៤.២០៤

ចំនួន

តៃម�

មា�ស់ភាគហ៊ ភាគហ៊ុ ដុល�រអេ មរ’០០០
៥៤.២៨

៤.២០៤

៤.២០៤

៤៥.៧២

៣.៥៤១

៣.៥៤១

៤៥.៧២

៣.៥៤១

៣.៥៤១

១០០.០០

៧.៧៤៥

៧.៧៤៥

១០០.០០

៧.៧៤៥

៧.៧៤៥

ចំនួនសរុបៃនភាគហ៊ុនែដលបានចុះប��ី បានអនុម័ត និងបានបង់៧

.៧៤៥ ភាគហ៊ុន(៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ

២០១៥: ៧.៧៤៥ ភាគហ៊ុ) ជាមួយនឹងតៃម�ដូចគា�នឹ១.០០០ដុល�រអេ មរ ក�ុងមួយភាគហ៊ុន ។

ករែកែ្របេល អនុស្សរណៈ និងលក�ន�ិកៈរបស់ធនាគារ ្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារ

នា

ៃថ�ទី ៣ ែខ វិច�ិក ឆា�២០១១ និងអនុម័តេដយ ្រកសួងព ណិជ�នាៃថ�ទី៦ ែខ កុម�ៈ ឆា�ំ២០១២ ។
េនៃថ�ទី១៥ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦ ភាគទុនិកបានេធ�ករ្របជុំសេ្រមចតេម�ងភាគហ៊ុនរបស់ធនាគារ េ

េលម េទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម៧

-០១៦-១១៧ ្រ.ក ស�ីពីេដមទុនចុះប��ី

អប្បបរមារបស់ ្រគឹះស�នធនាគារនិងហិរ��វត�ុ ចុះ២២ ែខមីនា ឆា�២០១៦ និងសរចរែណនាំស�ី
ករអនុវត�្របកស    ស�ីពីេដមទុនចុះប��ីអប្បបរមារបស់្រគឹះស�នធនាគារនិងហិរ��៧

-០១៦-

០០៣ ចុះៃថ�ទី ១៦ មិថុនា ឆា�២០១៦ ។ ្របកសថ�ីេនះ ត្រម�វឲ្យធនាគារឯកេទស ែដល្រត�វបានបេ
េ្រកមរូបភាពជា្រក�មហ៊ុនក�ុង�ស�ក្រត�វមានេដមទុនចុះប��ីអប្បបរមា៦០.០០០.០០០.០០០ េរៀល
(សមមូលនឹង ១៥.០០០.០០០ ដុល�រអេ មរ) ។
ធនាគារបានេស�រេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នូវ្របតិបត�ិករ
•

េនៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦៖ េធ�ករបេង�នេដមទុនពី៧.៧៤៥.០០០ ដុល�រអេ មរិក េ៩.០៩៦.៤៥២

ដុល�រអេ មរិកេដយេផ�រេចញពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកនាករិយបរិេ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៥ ចំនួន
១.៣៥១.៤៥៣ ដុល�រអេ មរិក

•

េនៃថ�ទី១៥ ែខ កុម�ៈ ឆា�ំ២០១៧៖ េធ�ករបេង�នេដមទុន េស�នឹង្របាក់ចំេណញសុទ� ស្រមាប
បរិេច�ទៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០១៦ ។
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦

•

េនៃថ�ទី១៥ ែខ មីនា ឆា�២០១៧៖ េធ�ករបេង�នេដមទុនែដលេនសល់ េទតមសមមា្រត(%)
ៃនចំនួនមា�ស់ភាគហ៊ុនទំងពីរ េដម្បីេគារពតមត្រម�វករៃនករបេង�នេដមទុនចុះប��ីអប
យា ៉ងតិចពក់កណា�លៃនេដមទុនែដល្រត�វបំេពញបែន�ម យា៉ងយូរបំផុត្រតឹមដំណាច់ែខ២០១៧ ។
េនៃថ�ទី៧ ែខ មីនា ឆា�២០១៧ ធនាគារបានេធ�ករេស�សុំពន្យោរេពលក�ុងករបែន�មេដមទុនរហូតដល
៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០១៧។

េនៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ធនាគារពុំទន់ទទួលបាននូវករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជ

១៥. ចំណូលពីករ្រប
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ឥណទន និងបុេរ្រប

្របាក់បេ��េនធនាគ

ៃនកម�ុជា

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

១.០៣៧.៣៩៩

៤.១៨៧.៩៨០

៨៥៩.៣៩៧

៣.៤៨០.៥៥៨

៨១៣

៣.២៨២

៣៦៨

១.៤៩០

១.០៣៨.២១២

៤.១៩១.២៦២

៨៥៩.៧៦៥

៣.៤៨២.០៤៨

១៦. ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ករ្របមូលមកវិ

ចំណូលពីករពិន័

ចំណូលពីេសវកម�ឥណទ

ៃថ�េសវកម

ចំណាយេផ្ស

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

៦៥១.៧៤១

២.៦៣១.០៧៨

១០៥.៥៩១

៤២៧.៦៤៤

២០.៦៩៥

៨៣.៥៤៦

៣១.៤១៥

១២៧.២៣១

៦.៩៨៩

២៨.២១៥

៨.០៥៨

៣២.៦៣៤

១១១.៣២៧ ៤៤៩.៤២៧ ៧៣.៨៤១ ២៩៩.០៥៦
៦.៤២៨

២៥.៩៥០

៤.២៥១

១៧.២១៧

៧៩៧.១៨០ ៣.២១៨.២១៦ ២២៣.១៥៦ ៩០៣.៧៨២
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
១៧. ចំណាយទូេ និងរដ�បា
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ចំណាយេលបុគ�លិ

ចំណាយេលករជ

កៃ្រមវិជា�ជី

រំលស់

ចំណាយៃថ�ទឹក និងេភ�

ចំណាយែផ�កទំនាក់ទំ

េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់ករិយា

៩០២.០៧៦

២០៨.៦២០

៣៤.៧៣២

១៤០.២១៣

៣៣.៥៤៨

១៣៥.៨៦៩

២៥.៦៦១

១០៣.៥៩៣

២៨.៦៥៩

១១៦.០៦៩

១៦.២៧៥

៦៥.៧០២

៨.៩៦៩

៣៦.៣២៤

៤.៨៨៨

១៩.៧៣៣

៣.៨១៧

១៥.៤៥៩

១.៨០៧

៧.២៩៥

១.៤៥៥

៤.០៤១

៣៧

១២០.០០០

៤៨៤.៤៤០

៥.៩៤៧

២.៥៣៤

ករែថទំ និងជួសជុ

១.១១០

ចំណាយករលុបេចល្រទព្

១១៩.២២១

២០.៤៨៥

ចំណាយករចូលវិភាគ

ចំណាយេលករបង់ពន�េផ្

(កំណត់សមា�ល់៤)

២២៣.៤៥២

ចំណាយេលកេធ�ដំេណរ និងយាន ២៩.៥៣២

ចំណាយេផ្ស

ពន់េរៀ

៤៨៧.៤២៤

២៤.០០៨

៥.៣៥២

១.៩៦៧.៧៣២

៤៨៦.០០០

២៥.៨៨១

២៤.៤៦០

៤.៤៨២

១.០០១

១២០.០០០

៨២.៦៩៨

១០.២៣០

៨៤៤.៩១១

១០៤.៨១៨
៩៩.០៦៣

២១.៦៧៦

៤០០

១.៦២០

៥.៨៩៣

៨១៤

៣.២៩៧

៤៦២.០១២

១.៨៧១.១៤៩

១៥០

១៨. សមតុល្ និង្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�
(ក)

សមតុល្យជាមួយសម�័ន�ញាតិមានដូចខង
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
សមាជិក្រគ�សរ និងភាគទ:
ឥណទន និងបុេរ្រប

ភាគទុនិ/្រក�ម្របឹក្សោ:
្របាក់បេ�ពីអតិថិជន
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ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

២០០.០០០

៨០៧.៤០០

២០០.០០០

៨១០.០០០

៤៦២

១.៨៦៥

១៥២

៦១៦
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦

១៨. សមតុល្ និង្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�(ត)
(ខ)

្របតិបត�ិករជាមួយនឹងសម�័ន�ញាតិមានដូចខ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
កៃ្រម្រក�ម្របឹក្សោ

និងអត�្របេយាជន៍េផ្ស
ចំណាយេលករជ

១០២.០០០
១២០.០០០

៤១១.៧៧៤
៤៨៤.៤៤០

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

១០៧.០៩៥

៤៣៣.៧៣៥

១២០.០០០

៤៨៦.០០០

១៩. កតព�កិច�សន និងយថាភ
(ក) ភតិសន្យោឥណ
េនក�ុង្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ធនាគារអចេកតមាននូវកតព�កិច�សន្យោជាមួយអតិថ
បាត់បង់ធ�ន់ធ�រេកតេឡងេដយសរ្របតិបត�ិករេនះេឡយ ។ េនៃថ�ៃនតរងតុល្យករេនះ ក
របស់ធនាគារមានដូចខងេ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
ែផ�កៃនឥណទន និងបុេរ្រប
មិនទន់ផ�ល់ឲ្យអតិថិជ

(ខ)

២០៦.៣៣៨

៨៣២.៩៨៦

ពន់េរៀ
(កំណត់សមា�ល់៤)

២០៦.២៧៥

៨២៤.០៦៩

យថាភេលពន�
ធនាគារ បានទទួលករកំណត់ពន�េពញេលញពីនាយកដ�នសវនកម�ពន�ដរសហ្រគាសៃនអគ�នាយ
ស្រមាប់ករិយបរិេច�ទប��ប់ ៃថ�៣១ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០០៧រហូតដល់ ៃថ�ទី ៣១ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១០ ។ករកំណត់ពន
េនះ្រត�វបានេចញេនៃថ�១០ ែខ មីនា ឆា�២០១៦ េហយេនៃថ�ទី៨ ែខ េមស ឆា�២០១៦ ធនាគារបានេ

លិខិតសុំករេលកែលងេលករកំណត់ពន�េនះ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦

១៩. កតព�កិច�សន និងយថាភ (ត)
(ខ)

យថាភេលពន� (ត)
មានករបក�សយខុសែប�កគា�ទក់ទិននឹងបទប្ប��ត�ិស�ីពីពន�ដរក�ុង្របេ
េហយករកំណត់ចំនួនពន�ែដល្រត�វបង់េនដំណាក់កលេនះ េនមានលក�ណៈមិន្របាកដ្រប
ធនាគារមានករេជឿជាក់យា៉ងមុតមាំថាខ�ួនមានមូលដ�នសមរម្យែដលអចតវ៉ជាមួយសម
េហតុដូេច�ះ នាៃថ�ទី៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១៦ ពុំមានបំណុលពន�ណាែដលទក់ទងនឹងករកំណត់ពន� ្រត�វ
្រតេនករបាយករ ណ៍ហិរ ��វត�ុេឡយ

ពន�្រត�វស�ិតេនេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ និងតមដនអេង�តេដយ្រក�មអជា�ធរែដលផ�ល់សិទ�ិេដ
ដក់ពិន័យ ដក់ទណ�កម� និងករគិតករ្របាក់ ។  ករអនុវត�ច្បោប់ និងបទប��តិ�ពន�េល្របតិបត�ិក
្របឈមនឹងបំណក�សយេផ្សង
ប�� ទំងេនះ អចបេង�តឲ្យមានហនិភ័យពន� េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានលក�ណៈធំ
ដៃទេទៀត ។ អ�ក្រគប់្រគងេជឿជាករេធ�សំវិធានធនមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់េដយ ែផ�កេលក
នីតិកម�ពន� ។ ក៏ប៉ុែន� អជា�ធរជាប់ពក់ព័ន�អចនឹងមានបំណក�សយខុសគា� េហយផលប៉ះពល់អ

២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ��
(ក)

ករែណនាំ និងេសចក�ីសេង
ធនាគារមានហនិភ័យពីឧបករណ៍ហវត�ុដូចខងេ្រក

•

ហនិភ័យឥណទ

•

ហនិភ័យ្របតិបត�ិ

•

ហនិភ័យសច់្របាក់ង

•

ហនិភ័យទីផ្

កំណត់សំគាល់េន បង�ញពីព័ត៌មានស�ីពីហនិភ័យនីមួយៗខងេលរបស់ធនាគារេគាលេដេ
ករណ៍ែណនាំ និងវិធានកររបស់ធនាគារេដម្បីបា៉ន់ស�ន និង
ហនិភ័យែដលេកតេឡង និងករ្រ
្រគងនូវធនធានរបស់ធន។
(ខ)

ហនិភ័យ្របតិបត�ិ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ គឺជាហនិភ័យៃនករបាត់បង់ផា�ល់ ឬ្របេយាលែដលេកតមានេឡងពនិតិ
វិធីបុគ�លិកបេច�កវិទ្យោ និងេហដ�រចនាសម�័ន�ៃផ�ក�ុង និងេកតេឡងពីកត�ខង ចំនួនេទៀត ែដលមិន
ែមនជាហនិភ័យឥណទន ហនិភ័យទីផ្សោរ និងហនិភ័យសច់ដូចជាកត�ែដលេកតមានេ
្រ
ពីត្រម�វករច្បោប់និងបទប្ប��ត�ិេផ្សងៗ និងស�ង់ដរែដលទទួលស�ល់ ជាទ
សហ្រគាសអជីវកម
ហនិភ័យ្របតិបត�ិករ ្រត�វបាន្រគប់្រគងបានតមរយៈដំេណរករ្រគប់្រគងហនិ
�សបេលករ្រត�តពិនិត្យ និងរយករណ៍េលសកម�ភាពអជីវកម�តមរយៈ
និងគាំ្រទេផ្សងៗ ែដលឯករជ្យេលអង�ភាពអជីវកម� េហយនិងករ្រត�តពិ

ភាពស
្រត�តពិនិត

្រគប់្រគងជាន់ខ

របស់ធនាគ ។
ករ្រគប់្រគងេលហនិភ័យ្របតិបត�ិកររបស់ធនាគារ ត្រម�វឲ្យបេង�តនូវរចនាសម�័

វិធីស�ស

ៃនករ្រគប់្រគងរបស់អង�ភាពឲ្យបានច្បោស់លស់ ។  េគាលករណ៍ ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងជាេ្រ
្រត�វបានអនុវត�រួមមានករបេង�តអ�កមានសិទ�ិចុះហត�េលខ្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ យា៉ងហ�ត់ចត់ ក
នីតិវិធី និងឯកសរសំអងនានា ្រពមទំងករអនុវត�តមបទប្ប��តិ និងត្រម�វក
(គ) ហនិភ័យឥណទ
ហនិភ័យឥណទន គឺជាសរៈសំខន់ៃនករខតបង់ពីចំណូល និងករខតបង់ជាមូល
ទំរង់ជាសំវិធានធន ែដលជាលទ�ផលៃនករខកខនរបស់អ�កខ�ី ឬភាកីៃដគូ តមរយៈសកម�ភាពៃនក
និងវិនិេយាគ ។
ហនិភ័យ ឥណទនភាគេ្រចនេកតេឡងពីករផ�ល់ឥណទនជូនអតិថិជន ។  ចំនួនហនិភ
្រត�វបានបង�ញេទតមតៃម�េយាងៃន្រទព្យេនក�ុងតរងសមតុល្យ ។ សកម�ភាពៃនករផ
េធ�េឡងេដយ�សបេទតមេគាលករណ៍ឥណទនរបស់្រក�មហ៊ុនេដម្បីធានាករសេ្រមច
ជាទូេទេនក�ុងតំបន់ែដល្រត�វឲ្យខ�ី មានន័យថា្រត�វសេ្រមច បាននូវសំេពៀតឥណទនល�និងរ
កត់បន�យហនិភ័យឥណទនបាន ។  េគាលករណ៍ ឥណទនរួមមានេគាលករណ៍ក�ុងក
េគាលករណ៍ស�ីពីវត�ុប��ំ ្រពមទំងដំេណរករ និង នីតិវិធីអនុម័តឥណទន េដម្
តមេគាលករណ៍ែណនាំរបស់ធនាគារជាតិៃនកម

អនុេលមភ

្រក�មហ៊ុនកន់កប់វត�ុប�ំក�ុងកតផ�ល់ឥណទនដល់អតិថិជនេនក�ុងទំរង់ជាកររំេលះេលក
�

្រទព្យសម្បត�ិ និងអ�កធានា។ ករបា៉ន់ស�នេលតំៃលទីផ្សោរ គឺែផ�កេតេលករវយតំៃល្រទព
និងជាទូេទមិន្រត�វបានបែន�មអ�ីែដលថ�ីេលកែលងែត េនេពលឥណទនមានករយ
(គ) ហនិភ័យឥណទ

(i)

ករវស់ែវងហនិភ័យឥ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
្រក�មហ៊ុន បា៉ន់្របមាណនូវក្រមិត្របែហលៃនករខកខនមិនទូទត់សងបំណុលរបស់អ�កខ�ីម
េផា�តេលករព្យោករណ៍្របាក់ចំេណញ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់

(ii)

ករ្រគប់្រគងក្រមិតហនិភ័យ និងេគាលករណ៍បេ���
ធនាគ េធ�្របតិបត�ិក និងផ�ល់ឥណទនេទឲ្យឯកត ឬសហ្រគាសធុនត និងមធ្យម េនក�ុ ្រពះរ
ណាច្រកកម�ុជាធនាគ្រគប់្រគងក្រនិង្រត�តពិនិត្យ ករ្របមូលផ�ុំហនិភ័យឥណទន េន
វ្រត

បានរកេឃញ។ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានកំណត់និយមន័យហនិភ័យធំថា
ឥណទនទូេទចំេ

អ�កទទួលផលជាឯកត�បុគ�លែដលេលសពី10% ៃនមូលនិធិផា�ល់សុទ�របស់ធនា។
េយាងតមលក�ខណ�ៃន្របកសេ

ក របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ធនាគា.្រ

226-06-7

%20្រត�វរក្សោ្រគប់េពលេវលនូវអនុបាតអតិបររវងហនិភ័យឥណទនទូេទរបស់ធេធៀបនឹង
អ�កទទួលផលឯកត�ជនណាមួយ និងមូលនិធិផា�ល់សុទ�របស់ធនាគារ ។  ហនិភ័
ធំៗសរុប មិន្រត�
េលសពី %300ៃនមូលនិធិផា�ល់សុទ�របស់ធនាគារេ
ធនាគារេ្រប្របាស់េគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�ន៍ជាេ្រចនេដម្បីបន�យហនិ
នេយាបាយេ្របេ្រចនបំផុតក�ុងចំេណាមេគាលនេយាបាយទំងេនះ គឺករធា ប��ំពីអតិថិជន
ែដលជាករអនុវត�ន៍ទូេទមួយ ។  ធនាគារអនុវត�តមេគាលករណ៍ែណនាំ ស�ីពីករទ ្របេភ
វត�ុប��ំ ឬករបេ� ��សហនិភ័យឥណទន ។  ្របេភទៃនវត�ុប��ំសំខន់ៗ ែដលបានធានាេល
ដល់អតិថិជន មានដូចជ

(iii)

•

វត�ុប��ំជា្រទព្យសម្បត�ិទក់ទិននឹងលំេ(មានដី អគារ និង្រទព្យេ)

•

ករដក់ប��ំនូវ្រទព្យសកម�អជីវកម�េផ្សងៗ ដូចជាដី និងអគារជ

•

សច់្របាក់ក�ុងទ្រមង់ជា្របាក់បេ��មា

េគាលនេយាបាយក�ុងករកឱនភាពៃនតៃម� និងករេធ�សំវិធា
ធនាគារ ត្រម�វឲ្យអនុវត�តមករេធ�ចំណាត់ថា�ក់ឥណទន និងសំវិធានធន ែដល�សបតម្របកសេលខ
ធ៧-០៩-០៧៤ ្រ.ក. ចុះៃថ�ទី ២៥ ែខ កុម�ៈ ឆា�ំ ២០០៩ ស�ីពីករេធ�ចំណាត់ថា�ក់ឥណទន និងសំវិធាន
សូមេមលកំណត់សំគាល់េលខ៣ (ង) ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិ
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
(គ) ហនិភ័យឥណទ(ត)

(iv)

ហនិភ័យឥណទនអតិបរមាេដយមិនគិតវត�ុប��ំ ឬករព្រងឹងឥណទ
២០១៦
ដុល�រអេ មរ

២០១៥
ពន់េរៀ

ដុល�រអេ មរ

(កំណត់សមា�ល់៤)
្រទព្យសក

សច់្របាក់ក�ុ

៤.១១៣.៧៤៧

១.៣១០.៤១៩

៥.៣០៧.១៩៧

.៤០២

២៥.៨៤៥

៦.៥០៤

២៦.៣៤១

៥៦.១៣០

២២៦.៥៩៧

៥៥០.៤១៨

២.២២៩.១៩៣

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជ

៧.៩២០.៥១០ ៣១.៩៧៥.០៩៩ ៦.៩៥៥.៧៧៨ ២៨.១៧០.៩០១

សរុប្រទព្យសក

៩.០១៤.៥៥៣ ៣៦.៣៩១.៧៥១

ករវិនិេយ

(v)

(កំណត់សមា�ល់៤)

១.០១៩.០១១

សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិៃន

សមតុល្យជាមួយធនាគា៦

ពន់េរៀ

១២.៥០០

៥០.៤៦៣

១២.៥០០

៥០.៦២៥

៨.៨៣៥.៦១៩ ៣៥.៧៨៤.២៥៧

ហនិភ័យឥណទ
ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជ
មិនហួសកលកំណត់

និងមិនខតបង់

៤.២០៧.៨២០ ១៦.៩៨៦.៩៦៩ ៥.១៨៤.៥៣៣ ២០.៩៩៧.៣៥៩

ហួសកលកំណត
ែតមិនខតបង

២.៥៤៦.២៩៥ ១០.២៧៩.៣៩៣ ១.៨២១.០៥៣ ៧.៣៧៥.២៦៤

ខតបង់តមតៃម�េ

២.១៥៨.២១៦ ៨.៧១២.៧១៨ ៥៦៦.៧៩៨ ២.២៩៥.៥៣២

៨.៩១២.៣៣១ ៣៥.៩៧៩.០៨០ ៧.៥៧២.៣៨៤ ៣០.៦៦៨.១៥៥
(គ) ហនិភ័យឥណទ(ត)

(v)

ហនិភ័យឥណទ(ត)
មិនហួសកលកំណត់ និងមិនខតប
ឥណទនអតិថិជនែដលមិនហួសកលកំណត់ និងមិនខតបង់ គឺជាឥណទនែដលមានគុណភាពល�
បទពិេសធន៍ឱនភាព។  ឥណទនទំងអស់េនះ មានវត�ុប��ំ េហយអ�ក្រគប់្រគងយល់េឃញថានិ
ភាពគឺមានក្រមិត
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
ឥណទនខតបង់ និងបុេរ្រ
ឥណទ និងបុេរ្របទនខត គឺជាឥណទ និងបុេរ្របទ ែដលធនាគារកំណ និងរំពឹងថ មិនអ
្របមូលបានមកវិញនូវ្របាក់ និងករ្របាក់េទតមកិច�ស ឥណទ និង បុេរ្របទ

អនុេលម

តមេគាលករណ៍ែណនាំរបស់ធនាគារជាតិ សំវិធានធនស្រម ឥណទ និងបុេរ្របទ ្រត�វបា
េធ�េឡងស្រមាប់ឥណទនហួសកលកំណត់េល ៩០ ៃថ�។ សំវិធានធ អប្បបរមា្រត�វបាន េធ�េឡ
តមចំណាត់ថា�ក់របស់ឥណទននី េលកែលងែត មានព័ត៌ម េផ្សងេទៀតអចប��ក់ពីលទ�ភាព
ករទូទត់សងរបស់អ�កខ�
េនក�ុងករកំណត់សំវិធា រល់តៃម�្រទព្យប��ំេ្រកពី្របា ែដល្រត�វបានេគដក់ប ក�ុង ករណី
ែដលឥណទន្រត�វបានចត់ថា�ក់ថាខតបង់េនាះរល អចនឹង្រត�វេ្រប្របាស់ត សម�សប
ែដលអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនក ។

េយាងតមេគាលករណ៍គណេនយ្យេ ែដលបាន

បង�ញក�ុងកំណត់សំគា ៣ (ង) ។

ឥណទនហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខ
ឥណទនហួសកលកំណ

និងមិនទន់ខតប

ជាឥណទ

សងហួសកលកំណត់េលសព ៣០ ៃថ� ែតតិចជា ៩០ ៃថ� ។
របស់ធនាគារជាតិៃនកម

និងបុេរ្របទនែដលកិច�សន្យោទ
អនុេលមេទតមេគាលករណ

ឥណទនេនះ្រត�វចត់ថា�ក់ជាឥណទនឃ

េហយ្រត�វេធ�សំវិធាន

តមអ្ ៣% ។
(គ) ហនិភ័យឥណទ(ត)

(v)

ហនិភ័យឥណទ(ត)
ឥណទនេរៀបចំេឡងវិ
ឥណទនេរៀបចំេឡងវិ គឺជាឥណទនែដលមានករផា�ស់ប�ូរកិច�សន្យោទូទត ែតអ�ក ខ�ីជួប
ផលលំបាកែផ�កហិរ��វត� និងមិនមានលទ�ភាពទូទត់សងតមកិច�សន្ ។ ឥណទ ែដលនឹង្រត�វ
េរៀបចំេឡងវិញ ្រត�វវិភាគេលមូលដ�នទិសេដអជ និងសមត�ភាពស ្របាក់រប អ�កខ�ីេទតមក
ព្យោករណ៍លំហូរទឹក្របាក ែដល�សបតមស�នភាពទី និង បច�ុប្បន�កម�ៃ ទស្សនៈវិស័យអជីវកម
េដយែផ�កេលសម�តិកម�ជាក់ែស និង្រប�ង្របយ័ ។.
បនា�ប់ពីឥណទន្រត�វបានេរៀបចំេឡ ឥណទនេនាះ្រត�វរក្សោចំណាត់ថា�ក់ េដយមិ គិតពី
ដំេណរករល�បនា�ប់ពីករេរៀបចំជាថ�ី ។ ករចត់ថា�ក់េនះមិន្រត�វេធ�បន�េនាះេឡយលុ ករ្រប
និង្របាក់េដមមិន្រត�វបានសងមកវិញក�ុងអំឡុងបី្រគាស និងក�ុងរយៈេពលមិនតិច ជាងបីែ.
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
េគាលនេយាបាយលុបេចលនូវឥណទន និងបុេ
អនុេលមតមេគាលករណ៍ែណនាំរបស់ធនាគារជាត ធនាគារ្រត�វលុបឥ និង បុេរ្របទ
ឬមួយែផ�កៃនឥណទនេចញពីតរងតុល្យករបស់ខ�ួនេនេពលែដលធនាគារបាត់បង់សិទ�ិត
រ
ប់្រគងេលឥណទ ឬេនេពលែដលេឃញថាឥណទនមួយែ ឬទំងមូ មិនអច្របមូលមកវិញ
ឬគា�នសង្ឃឹ ឥណទនេនះអច្របមូលបានមកវ ។

្រទព្យប�
ធនាគាររក្សោនូវ្រទព្យប��ំជា្រទ

និងករធានាស្រមាប់ធានា

និងបុេរ្របទ

។

ករបា៉ន់ស�ននូវតៃម�សម គឺែផ�កតមករវយតៃម�្រទព្យប��ំ្រ ។
េនក�ុងករិយបេច ធនាគារមិនបានរឹបអូស្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ� ែដលបានដក់ប��ំេនា ។

ករ្របមូលផ�ុំហនិភ័យរបស់្រទព្យសកម�ហិរញវត�ុជាមួយករ្របឈមនឹងហ
ករ្របមូលផ�ុំេកតមានេ
ដូចគា

េនេពលែដលអ�កខ�ី្របកបអជីវកម��សេដៀ

ឬមានស�នភាពេសដ�កិច��សេដៀ

ឬេនក�ុងតំបន់ភូមិស�

ែដលអចនាំមានផលប៉ះពល់�សេដៀងគា�េទេល

ក�ុងករបំេពកតព�កិច�តមកិច�ស តមរយៈករផា�ស់ប�ូរៃនេសដ�កិច�នេ ឬលក�ខណ�េផ្ស
េទៀត ។ ករ្របមូលផ�ុំៃនបង�ញពីបែ្រមប្រម�លៃន្របតិបត�ិកររបស់ធនាគាររហូតដល់ក ។
(ឃ) ហនិភ័យទីផ្
ធនាគារ្របឈមនឹងហនិភ័យទីផ្សោរ ជាហនិភ័យែដលតៃម�សម�សប ឬលំហូរទឹក្
អនាគតៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ នឹងែ្រប្រប�លេដយសរករផា�ស់ប�ូរតៃម�
ហនិភ័យទីផ្សោរ េកតេឡងមកពីស�នភាពេបកទូលយៃនអ្រតករ្របាក់រូបិយប័ណ� និងផលិតផ
ែដល្របឈមនឹងចលនាទីផ្សោរជាក់លក់ និងទូេទ និងករផា�ស់ប�ូរក�ុងក្រមិតងយៃនអ្រត
ដូចជាអ្រតករ្របាក់ កររីកសយឥណទន អ្រតប�ូររូបិយប័ណ�បរេទស និង
ធនាគារមិនេ្រប្របាស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុនិទ(
derivative financial instrument) ដូចជា កិច�សន្យោ ប�ូររូបិយប័
(foreign exchange contract) និងករេផា�ះប�ូរអ្រតករ(interest rate swaps) េដម្បី ្រគប់្រគងហន
ហិរ��វត�ុរបស់ខួនេនាះេទ 
�

(i) ហនិភ័យរូបិយប័ណ�បរេទ
ធនាគារេធ�អជីវកម�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និងមិនបានេធ�្របតិបត�ិករជារូបិយប
្របាក់ដុល�រអេមរិកេនាះេទ េហតុេនះធនាគារមិនមានហនិភ័យករប�ូររូបិយប័
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
(ii)

ហនិភ័យតៃម
ធនាគា
គឺមិនបានប៉ះពល់នឹងហនិភ័យៃនតៃម�មូលប្រតេទេដយសរែតធនាគារមិនបានកន់កប់ចំណា
េយាគណាមួយេលតរងតុល្យករ ដូចទីផ្សោរមូ

(iii)

ហនិភ័យអ្រតករហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ សំេដដល់ករែ្រប្រប

្របាក់សុទ�ែដ

លទ�ផលៃនករផា�ស់ប�ូរេនក�ុងក្រមិតៃនអ្រតករ្របាក់ និងករផា�ស់ប�ូរសមាសភាពៃន្
បំណុល ។ ហនិភ័យអ្រតករ្របាក់ ្រត�វបាន្រគប់្រគងតមរយៈករ្រត�តពិនិត ្យផលចំេ
តៃម�ទីផ្ស

តៃម�មូលនិធិ និងករវិភាគគំលតភាពរំេញាចអ្រត

ករថយចុះជាសក�នុ

េនក�ុងចំណូលករ្របាក់សុទ� ពីករផា�ស់ប�ូរនូវអ្រតករ្របាក់ ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យជាម
ែដលបានកំណត់
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ឃ)

ហនិភ័យទីផ្ស(ត)

២០១៦
្រទព្យសក

សច់្របាក់ក�ុ

្របាក់បេ�� និង្របាក់ត

េនធនាគា

ឥណទន និងបុេរ្រប

ផ�ល់ដល់អតិថិជន

- ដំេណរក

- មិនដំេណរក

- ករ្របាក់ែដលបាន

- ករ្របាក់ព្យួ

- សំវិធានធ

ករវិនិេយ

ហនិភ័យអ្រតករ្(ត)

រហូតដល់

២–៣

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

-

-

-

-

-

-

១ ែខ

ែខ

៤ – ១២

១–៥

ែខ

២.៤៦៥.៣២៦ ២៥៦.៣៣០ ១.៤៦៤.១៨៥
-

-

េលសពី ៥

ឆា�

ដុល�រអេ មរ

ឆា�

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

១.០១៩.០១១

១.០១៩.០១១

-

៦២.៥៣២

៦២.៥៣២

-

-

-

៨០០.៧៥៩

៨០០.៧៥៩

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

២៥៦.៣៣០

សរុប

ដុល�រអេ មរ

-

-

ពុំមានករ្រ

៩៩៩.៧០២ ១.៥៦៨.៥៧២ - ៦.៧៥៤.១១៥

៥៦៦.៧៩៨ - ១.១៩០.០០០ ៨២.៨០៩ ៣១៨.៦០៩ - ២.១៥៨.២១៦

៣.០៣២.១២៤
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(iii)

-

២.៦៥៤.១៨៥

-

១.០៨២.៥១១
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-

១.៨៨៧.១៨១

(៧១៥.៨៨៧)

(១.០៧៦.៦៩៣)
១២.៥០០

១០២.២២២

(៧១៥.៨៨៧)

(១.០៧៦.៦៩៣)
១២.៥០០

៩.០១៤.៥៥៣

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ឃ)

ហនិភ័យទីផ្ស(ត)

(iii)

ហនិភ័យអ្រតករ្(ត)

រហូតដល់

២–៣

១ ែខ

ែខ

ែខ

ឆា�

ឆា�

ពុំមានករ្រ

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

បេ��ពីអតិថិជន

-

-

-

-

-

៩៨.៦៣៧

៩៨.៦៣៧

ចំណាយបង�

-

-

-

-

-

៣៩.២១៦

៣៩.២១៦

-

-

-

-

-

២០១៦

បំណុល

គណនីបំណុល និង

គមា �តរំេញាចករ្
សមមូលពន់េរៀ

(កំណត់សមា�ល់៤)
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៤ – ១២

១–៥

េលសពី ៥

១៣៧.៨៥៣ ១៣៧.៨៥៣

៣.០៣២.១២៤ ២៥៦.៣៣០ ២.៦៥៤.១៨៥ ១.០៨២.៥១១ ១.៨៨៧.១៨១ (៣៥.៦៣១) ៨.៨៧៦.៧០០

១២.២៤០.៦៨៥ ១.០៣៤.៨០៤ ១០.៧១៤.៩៤៥ ៤.៣៧០.០៩៧ ៧.៦១៨.៥៥០ (១៤៣.៨៤៣) ៣៥.៨៣៥.២៣៧
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ឃ)

ហនិភ័យទីផ្ស(ត)

២០១៥
្រទព្យសក

សច់្របាក់ក�ុ

្របាក់បេ�� និង្របាក់ត

េនធនាគា

ឥណទន និងបុេរ្រប

ផ�ល់ដល់អតិថិជន

- ដំេណរក

- មិនដំេណរក

- ករ្របាក់ែដលបាន

- ករ្របាក់ព្យួ
- សំវិធានធ

ករវិនិេយ

ហនិភ័យអ្រតករ្(ត)

រហូតដល់

២–៣

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

-

-

-

-

-

៣២០.០០០

១២៥.៦២៥

-

-

១ ែខ

ែខ

៤ – ១២

១–៥

ែខ

េលសពី ៥

ឆា�

ដុល�រអេ មរ

ឆា�

ដុល�រអេ មរ

ពុំមានករ្រ

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

១.៣១០.៤១៩

១.៣១០.៤១៩

-

-

៥៥៦.៩២២

៥៥៦.៩២២

៤.៨១៤.៣០១

១.១២៦.០៧៧

៦១៩.៥៨៣

-

៧.០០៥.៥៨៦

-

-

-

៥៨៩.៧៨២

៥៨៩.៧៨២

៥៦៦.៧៩៨

-

៥៦៦.៧៩៨

-

-

-

-

-

(៦៤៣.៤២៥)

(៦៤៣.៤២៥)

-

-

-

-

-

១២.៥០០

១២.៥០០

-

៣២០.០០០
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(iii)

-

១២៥.៦២៥

-

៤.៨១៤.៣០១

-

១.១២៦.០៧៧
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-

១.១៨៦.៣៨១

(៥៦២.៩៦៣)

១.២៦៣.២៣៥

(៥៦២.៩៦៣)

៨.៨៣៥.៦១៩

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ឃ)

ហនិភ័យទីផ្ស(ត)

២០១៥

(iii)

ហនិភ័យអ្រតករ្(ត)

រហូតដល់

២–៣

៤ – ១២

១–៥

េលសពី ៥

១ ែខ

ែខ

ែខ

ឆា�

ឆា�

ពុំមានករ្រ

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

៩៦.៤៧៨

៩៦.៤៧៨

បំណុល

បេ��ពីអតិថិជន

គណនីបំណុល និង
ចំណាយបង�

គមា �តរំេញាចករ្
សមមូលពន់េរល

(កំណត់សមា�ល់៤

)
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-

-

-

-

-

២០.០០០

២០.០០០

-

-

-

-

-

១១៦.៤៧៨

១១៦.៤៧៨

៣២០.០០០

១២៥.៦២៥

៤.៨១៤.៣០១

១.១២៦.០៧៧

១.១៨៦.៣៨១

១.១៤៦.៧៥៧

៨.៧១៩.១៤១

១.២៩៦.០០០

៥០៨.៧៨១

១៩.៤៩៧.៩១៩

៤.៥៦០.៦១២

៤.៨០៤.៨៤៣

៤.៦៤៤.៣៦៦

៣៥.៣១២.៥២១
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)
ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០ ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ឃ) ហនិភ័យទីផ្ស(ត)

(iii)

ហនិភ័យអ្រតករ្(ត)

ករវិភាគរំេញាចតៃម�សម�សបស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតក
្រក�មហ៊ុ

មិនបានកត់្រតបំណុលហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតករ្របាក់េថរតមតៃម�

លំេអៀង

្រត�វបានប� �ូលេទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេនាះេទ េហយ្រក�មហ៊ុនក៏មិនម
ហិរ��វត�ុនាចុងកលបរិេច�ទេនាះែដរ ។  ដូេច�ះករផា�ស់ប�ូរអ្រតករ្របាក់នាចុងកលបរិ
ប៉ះពល់ដល់្របាក់ចំេណញ ឬខតេនា

ករវិភាគរំេញាចេលលំហូរទឹក្របាក់ស្រមាប់ឧបករ ណ៍ហិរ��វត�ុែដលមានអ្រត
ធនាគារពុំមានឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតករ្របាក់អេថរជាសរវន�េនាះេទ ។  ដ
រំេញាចេលលំហូរទឹក្របាក់ស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតករ្របាក់អេ
បង�ញេឡយ .
(ង) ហនិភ័យសច់្របាក់ង
ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�លគឺ ជាហនិភ័យែដលធនាគារមិនមានលទ�ភាពបំេពញ
្របាក់តមកលកំណត់សង ចំេពះបំណុលហិរ��វត�ុរបស់ខ�ួនែដលអចបណា�លមកពីករ
របស់អ�កេផ� ។ ជាលទ�ផលេធ�ឲ្យខកខនមិនអចបំេពញកតព�កិច�សងបំណុលឲ្យមា�ស់្របាក
មិនអចផ�ល់្របាក់កម�
អ�ក្រគប់្រគង តមដនសច់្របាក់ងយ�ស�លក�ុងតរងតុល្យករ និង្រគប់្រគងករ្របមូ
បំណុល ។ ករតមដន និងកររយករណ៍្របចំៃថ�ៃនស�នភាពសច់្របាក់ និង
បរិេច�ទបនា�ប់ គឺជាករិយបរិេច�ទសំខន់ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងសច់្របាក់ងយ�ស�ល 
តមដនបែ្រមប្រម�លៃនមា�ស់្របាក់បេ�� និងគេ្រមាងដក្របាក់
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ង)

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ
(ត)
២០១៦
្រទព្យសក

សច់្របាក់ក�ុ

្របាក់បេ�� និង្របាក់ត

េនធនាគា

ឥណទន និងបុេរ្រប

ផ�ល់ដល់អតិថិជន

- ដំេណរក

- មិនដំេណរក

- ករ្របាក់ែដលបាន
- ករ្របាក់ព្យួ
- សំវិធានធ

ករវិនិេយ

រហូតដល់

២–៣

៤ – ១២

១ ែខ

ែខ

ែខ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

-

-

-

-

េលសពី ៥

ពុំមា

ឆា�

ឆា�

កលកំណត

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

១.០១៩.០១១

១.០១៩.០១១

-

-

៦២.៥៣២

៦២.៥៣២

៨០០.៧៥៩

៨០០.៧៥៩

២.៤៦៥.៣២៦ ២៥៦.៣៣០ ១.៤៦៤.១៨៥ ៩៩៩.៧០២ ១.៥៦៨.៥៧២ - ៦.៧៥៤.១១៥
៥៦៦.៧៩៨ - ១.១៩០.០០០ ៨២.៨០៩ ៣១៨.៦០៩ - ២.១៥៨.២១៦
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

២.៦៥៤.១៨៥

១.០៨២.៥១១

-

៣.០៣២.១២៤
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១–៥

-

២៥៦.៣៣០

-

-
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-

១.៨៨៧.១៨១

(៧១៥.៨៨៧)

(៧១៥.៨៨៧)

(១.០៧៦.៦៩៣)

(១.០៧៦.៦៩៣)

១០២.២២២

៩.០១៤.៥៥៣

១២.៥០០

១២.៥០០

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ង)

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ
(ត)
រហូតដល់

២–៣

៤ – ១២

១ ែខ

ែខ

ែខ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

-

-

-

២០១៦
បំណុល

បេ��ពីអតិថិជន

គណនីបំណុល និង
ចំណាយបង�

លេម��ងសច់្របាក

�ស�លសុទ�

សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សំគាល់៤)

(ង)

៣.០៣២.១២៤

១–៥

េលសពី ៥

ពុំមា

ឆា�

ឆា�

កលកំណត

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

៩៨.៦៣៧

៩៨.៦៣៧

-

-

-

៣៩.២១៦

៣៩.២១៦

-

-

-

-

១៣៧.៨៥៣

១៣៧.៨៥៣

២៥៦.៣៣០

២.៦៥៤.១៨៥

១.០៨២.៥១១ ១.៨៨៧.១៨១ (៣៥.៦៣១) ៨.៨៧៦.៧០០

១២.២៤០.៦៨៥ ១.០៣៤.៨០៤ ១០.៧១៤.៩៤៥ ៤.៣៧០.០៩៧ ៧.៦១៨.៥៥០ (១៤៣.៨៤៣) ៣៥.៨៣៥.២៣៧

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ
(ត)
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ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦

២០១៥

រហូតដល់

២–៣

៤ – ១២

១–៥

េលសពី ៥

ពុំមា

១ ែខ

ែខ

ែខ

ឆា�

ឆា�

កលកំណត

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

-

-

-

១.៣១០.៤១៩

១.៣១០.៤១៩

-

-

-

-

-

៥៥៦.៩២២

៥៥៦.៩២២

៣២០.០០០

១២៥.៦២៥

៤.៨១៤.៣០១

១.១២៦.០៧៧

៦១៩.៥៨៣

-

៧.០០៥.៥៨៦

-

-

-

-

-

៥៨៩.៧៨២

៥៨៩.៧៨២

្រទព្យសក
សច់្របាក់ក�ុ

្របាក់បេ�� និង្របាក់ត

េនធនាគា

ឥណទន និងបុេរ្រប

ផ�ល់ដល់អតិថិជន

- ដំេណរក

- មិនដំេណរក

- ករ្របាក់ែដលបាន

- ករ្របាក់ព្យួ
- សំវិធានធ

ករវិនិេយ

-

-

៣.២០.០០០
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-

-

១២៥.៦២៥

-

-

-

៤.៨១៤.៣០១

-

១.១២៦.០៧៧
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៥៦៦.៧៩៨
-

-

១.១៨៦.៣៨១

-

៥៦៦.៧៩៨

(៦៤៣.៤២៥)

(៦៤៣.៤២៥)

១២.៥០០

១២.៥០០

(៥៦២.៩៦៣)

១.២៦៣.២៣៥

(៥៦២.៩៦៣)

៨.៨៣៥.៦១៩

ធនាគារឯកេ ភី េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត
កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត(ត)

ស្រមាប់ករិយបរិេែដលបានប��បៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�ំ២០១
៦
២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ង)

ហនិភ័យសច់្របាក់ងយ
(ត)
២០១៥
បំណុល

បេ��ពីអតិថិជន

គណនីបំណុល និង
ចំណាយបង�

លេម��ងសច់្របាក

�ស�លសុទ� ៣២០

សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សំគាល់៤

)
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រហូតដល់

២–៣

៤ – ១២

១–៥

េលសពី ៥

ពុំមា

១ ែខ

ែខ

ែខ

ឆា�

ឆា�

កលកំណត

សរុប

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

ដុល�រអេ មរ

-

-

-

-

-

៩៦.៤៧៨

៩៦.៤៧៨

-

-

-

-

-

២០.០០០

២០.០០០

-

-

-

-

-

១១៦.៤៧៨

១១៦.៤៧៨

.០០០

១២៥.៦២៥

៤.៨១៤.៣០១

១.១២៦.០៧៧

១.១៨៦.៣៨១

១.១៤៦.៧៥៧

៨.៧១៩.១៤១

១.២៩៦.០០០

៥០៨.៧៨១

១៩.៤៩៧.៩១៩

៤.៥៦០.៦១២

៤.៨០៤.៨៤៣

៤.៦៤៤.៣៦៦

៣៥.៣១២.៥២១
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២០. ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�(ត)
�
(ច)

ករ្រគប់្រគងេដម

(i)

បទប��ត�ិេដមទុន
វត�ុវិស័យរបស់ធនាគារក�ុងករ្រគប់្រគងេដមទុន មានន័យទូលំ

”មូលធន”

ែដលបង�

ក�ុងតរងតុល្យករ។ ករ្រគប់្រគងេដមទុនមានដូច
•

អនុេលមតមត្រម�វករេដមទុនែដលកំណត់េដយធនា

•

ករពរលទ�ភាពរបស់ធនាគារេដម្បីបន�និរន�ភាព
ដូចេនះធនាគារអចបន�ផ�ល្របេយាជ
ដល់ភាគទុនិក និងអត�្របេយាជន៍របស់ភាគីែដលពក់ព័ន�នឹងធនា

•

រក្សោមូលដ�នេដមទុនរឹងមាំ េដម្បីគាំ្រទដល់ករអភិវឌ្

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ត្រម�វ្រគប់ស�ប័នធនាគារឲ្(i) ត្រម�វករេដមទុនចុះប��ីអប្ប និង
(ii) អនុេលមតម អនុបាតសធនភាព អនុបាតសច់្របាក់ងយ�ស�ល និងត្រម�វ
។

(ii)

ករែបងែចកេដមទុ
ករែបងែចកេដមទុនរវង្របតិបត�ិករ និងសកម�ភាពជាក់លក់ គឺ្រត�វបាន្រគប់្រ
ភាគលភែដលទទួលបានពីករែបងែចកេនាះ ។  េដមទុនែដលបានែបងែចកេទតម្រប
ឬសកម�ភាពនីមួយៗ ្រត�វែផ�កេទតមេដមទុនែដលកំណត់េដយច

២១. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យស
និងបំណុលហិរ��វត�ុ
តៃម�សម�សប គឺជាតៃម�ែដល្រទព្យសកម�អចប�ូរបាន ឬជាតៃម�ែដលបំណុលអចស
េដយសរមិនមានតៃម�ទីផ្សោរែដលអចប��ក់បាន េហយតៃម�ទីផ្សោរមិនមានស្រម
និងបំណុលមួយភាគធំរបស់ធនាគារ ។  តៃម�សម�សប មិន្រត�វបានបង�ញ
្រគប់្រគង តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�និងបំណុល រូមប��ូលក�ុងរប

េយាងតមិរបស
ៃនរបាយករ

ស�នភាពហិរ ��វត�ុ គឺជាករបា៉ន់ស�នសមេហតុផលៃនតៃម�ស

២២. ្រពឹត�ិករណ៍បនា�ប់ពីកលបរិេច�ទៃនកររ
េនៃថ�ទី១៣ ែខមីនា ឆា�២០១៧ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានេចញនូវ្របក៧
១០៩្រ-ក ស�ីពីករកំណត់ពិដនអ្រតករ្របាក់ឥណទន េដយត្រម�វឲ្យ្រគឹ

-០១៧អ្រ

ករ្របាក់ ឥណទនមិនឲ្យេ១៨% (ដប់្របាំបីភា) ក�ុងមួយឆា�ំស្រមាប់្រគប់ឥណ្រប
ៃនឥណទ

។ ្របកសេនះមាន្របសិទ�ិភាពអនុវត�ចំេពះកិច�សន្យោឥណទនថ�ីរ

េរៀបចំេឡងវិញ និងបុនហិរ��ប្បទន េដយមានចុះហត�េលខ /ឬស �មផ�ិតេមៃដ ចប់ពីៃថ� ១ ែខ
េមស ឆា២០១៧ ។
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