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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ចក្ខុវិស័យ និងបេសក្ក្ម្ម 

  

ចក្ខុវិស័យ  

ចក្ខុវសិ័យននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទគឺប្របក្លា យទៅជា “ធនាគារក្សិក្ម្មននក្ម្ពុជា” ឈានម្ុខ

ប្ែលមានចំណាត់ថ្នា ក្់ជាធនាគារពាណិជជ ទែើម្បីអនុវតតទគាលនទោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ាុង

 វិស័យក្សិក្ម្ម និងទសែាក្ិចចជនបទ តាម្រយៈក្លរផ្តល់ហិរញ្ញបបទានែល់តួអងគក្ាុងប្ខែចង្វា ក្់   

ផ្លិតក្ម្មក្សិក្ម្ម សំទៅរួម្ចំប្ណក្បទងកើនក្រម្ិតជវីភាពរស់ទៅរបស់របជាក្សិក្រតាម្ទីជនបទ 

និងរួម្ចំប្ណក្ក្សាងទសែាក្ិចចសងគម្។ 

 

បេសក្ក្ម្ម  

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានទបសក្ក្ម្មជំរុញហិរញ្ញបបទានែល់រគប់ែំណាក្់ក្លលននប្ខែចង្វា ក្់    

ផ្លិតក្ម្មក្សិក្ម្មក្ាងុរូបភាពែូចតទៅ៖ 

 

i. ផ្តល់ឥណទានែលរ់ក្ុម្ហ ុន សហរគាសខ្នា តតចូនិងម្ធយម្ អងគក្លរក្សិក្រ ឬសហគម្ន៍ក្សិក្ម្ម 

ប្ែលជានីតិបុគគលប្ែលសិថ តទៅក្ាុងប្ខែចង្វា ក្់ផ្លិតក្ម្មក្សិក្ម្មពាក្់ព័នធនឹង វិស័យក្សិក្ម្ម    

និងទសែាក្ិចចជនបទ រួម្មានជាអាទិ៍ ក្លរផ្លិត ក្លរសតុ ក្ទុក្ ក្លរប្ក្នចា ក្លរប្ចក្ចាយ និងក្លរ

នំាទចញនូវផ្លិតផ្លក្សិក្ម្ម ជាពិទសសអងករ និងប្ផ្ាក្ទផ្ែងទទៀតប្ែលផ្ារភាជ ប់នឹងក្លរ

អភិវឌ្ឍទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធពាក្់ព័នធនឹងក្សិក្ម្ម និងទសែាក្ិចចសងគម្។ 

ii. ផ្តល់ហិរញ្ញបបទានែល់របតិបតតិក្រម្ីរក្ូហិរញ្ញវតថុ និងរគឹឹះសាថ នហិរញ្ញវតថុទផ្ែងទទៀត ប្ែលមាន

សក្ម្មភាពរទរទង់ទសែាក្ិចចជនបទ។ 

iii. ទធាើសហជីវក្លរ (Syndicate) ជាម្ួយរគឹឹះសាថ នហិរញ្ញវតថុនានាក្ាុងក្លរផ្តល់ឥណទានទែើម្បីអនុវតត

គទរមាងក្ាុងវិស័យក្សិក្ម្ម អនុវិស័យ អភិវឌ្ឍន៍ទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធពាក្់ព័នធនឹងក្សិក្ម្ម និង

ទសែាក្ិចចសងគម្។ 

iv. អនុវតតគទរមាងឥណទានឬរគប់រគងម្ូលនធិិទផ្ែងទទៀត ក្ាុងរក្បខណឌ ននក្ិចចសហរបតិបតតិក្លរ

ជាម្ួយនែគូអភិវឌ្ឍន៍។ 

v. រគប់រគងក្ម្ម វិធី ឬគទរមាងពិទសសណាម្ួយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ឬ គទរមាងពិទសសទផ្ែងៗ

ទទៀតទដ្ឋយមានក្លរឯក្ភាពពីរក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

vi. ចរចាជាម្ួយនែគូអភិវឌ្ឍន៍នានាទែើម្បីទាក្់ទាញហិរញ្ញបបទានឥតសំណងនិងឥណទានសម្ប-

ទានសរមាប់ពរងីក្សក្ម្មភាពរបស់ធ.អ.ជ.។ 
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សារលិខិតរេស់អគ្គនាយក្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឆ្ា ំ២០១៦ គឺជាឆ្ា ំែល៏អរបទសើរម្ួយរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ធ.អ.ជ.) ប្ែលឆាុឹះបញ្ច ងំតាម្   

រយៈក្លរសទរម្ចបាននូវសម្ិទធិផ្លក្លរង្វរសំខ្នន់ៗគួរឱ្យក្ត់សមាគ ល់ និងអតថភិាពសាថ នភាពហិរញ្ញវតថលុអជា

ទីទមាទនៈ។ 

ក្ាុងឆ្ា ំ២០១៦ ធ.អ.ជ.បានបនតបំទពញតនួាទីែ៏សខំ្ននរ់បស់ខាួនក្ាុងក្លរផ្តលហ់ិរញ្ញបបទានែលរ់បត-ិ

បតតកិ្រពាក្់ព័នធទាំងំអស់រួម្មាន សហគម្នក៍្សិក្ម្ម រក្ុម្ហ ុន សហរគាសខ្នា តតចូនិងម្ធយម្ ទរាងមា៉ាសុីន

ក្ិនរសូវរក្មុ្ហ ុននំាទចញ នងិរបតបិតតកិ្រម្ីរក្ូហិរញ្ញវតថុ ទែើម្បីទលើក្ក្ម្ពស់សម្តថភាពរបស់ប្ខែចង្វា ក្់ផ្លតិ-   

ក្ម្មក្សិក្ម្ម ក្ាុងក្លរបទងកើតតនម្ាបប្នថម្ ក្លរប្ក្នចាក្សិផ្ល និងក្លរផ្គត់ផ្គង់ទផី្ារក្ាងុរសុក្ និងក្លរនំាទចញ 

រពម្ទាងំបទងកើតក្លរង្វរ បទងកើនរបាក្់ចំណូល ជំរញុនិងអភិវឌ្ឍទសែាក្ចិចសងគម្។ 

ក្ាុងនាម្ជាធនាគាររែាប្តម្ួយគត់ ប្ែលអនុវតតទគាលនទោបាយរាជរដ្ឋា ភបិាលក្ាុង វិស័យក្សិក្ម្ម 

នងិទសែាក្ិចចជនបទ ធ.អ.ជ.បានបនតចូលរួម្ចំប្ណក្ោ៉ា ងសា តិសាា ញជយួទដ្ឋឹះរសាយបញ្ា របឈម្នានា

ក្ាុង វិស័យរសូវ-អងករ តាម្រយៈក្លរសាឹះប្សាងរក្នូវរបភពទុន ទែើម្បផី្តលហ់ិរញ្ញបបទានគំារទែលក់្លរអភិវឌ្ឍ

ទហដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធបប្នថម្សរមាប់អនុវតត គទរមាងអភិវឌ្ឍនិងទធាើរបតបិតតកិ្លរទលើឃ្ា ងំសតុ ក្រសូវចំននួ ២០០.

០០០ទតាន និងឡសម្ងួតប្ែលអាចមានសម្តថភាពសម្ងួតបាន ៣.០០០ ទតានក្ាុងម្ួយនងង ទហើយមានទីតំាង

ទៅទខតតបាតែ់បំង។ 
 

ធ.អ.ជ. ក្៏បានចូលរួម្ចំប្ណក្ទដ្ឋឹះរសាយបញ្ា ធ្លា ក្ច់ុឹះននតនម្ារសូវរក្អូបក្ាុងរែូវរបម្លូផ្លឆ្ា ំ

២០១៦ក្នាងម្ក្ តាម្រយៈក្លរផ្តលក់្លរអនុញ្ញ តែ៏ខពង់ខពស់បំផ្តុពី សបម្េចអគ្គម្ហាបសនាេតីបតបោ    

ហ ៊ុន សសន នាយក្រែាម្ន្តនតីននរពឹះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា ឱ្យធនាគារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទទធាើជារបតិបតតិក្រអនុវតត 

ឯកឧត្តមអគគនាយក 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
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ទដ្ឋយផ្ទា លន់វូ “ក្ម្ម វធិពីទិសសរបសរ់ាជរដ្ឋា ភបិាល” ប្ែលមានម្ូលនធិសិរុបចំនួន២៧លានែលុាា រអាទម្រកិ្ 

ក្ាុងទនាឹះទទលួបានពកី្ញ្ចបង់វិក្លជាតិចំនួន ២០លានែលុាា រអាទម្រិក្ និងរួម្ចំប្ណក្ពីម្ូលនិធិផ្ទា ល់របស ់

ធនាគារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទចំននួ៧លានែលុាា រអាទម្រិក្ សរមាបផ់្តលឥ់ណទានជាទុនបងាលិែល់ទរាងមា៉ាសុនី

ក្ិនរសូវ ក្ាុងទគាលទៅទធាើទសថ រភាពវបូនីយក្ម្មនងារសូវ និងជំរុញក្លរទិញរសូវក្ាុងរបទទសនារែូវរបម្ូលផ្ល។ 

តាម្រយៈម្ូលនិធិទនឹះ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានទធាើក្លរផ្តលឥ់ណទានទដ្ឋយទទលួយក្សនាិធិរសូវ-អងករ

ជាវតថុធ្លនាបំណលុែលប់ណាត ទរាងមា៉ាសុីនក្ិនរសវូទែើម្បទីធាើក្លររបម្លូទិញរសូវពីរបជាក្សិក្រតាម្តនម្ាអបបប-

រមាប្ែលបានក្ំណត។់ 
  

ក្ាុងឆ្ា ំ២០១៦ ទនឹះប្ែរ ធ.អ.ជ.បានអនុវតតទដ្ឋយទជាគជ័យទលើគទរមាងផ្តលហ់ិរញ្ញបបទានផ្ារភាជ ប់

រវាងតួអងគពាក្់ព័នធក្ាុងប្ខែចង្វា ក្់ផ្លតិក្ម្មក្សិក្ម្ម តាម្រយៈក្ិចចសនាផ្លតិក្ម្មក្សិក្ម្ម គឺគទរមាងចិញ្ច ឹម្

រជូក្ ប្ែលចូលរួម្ទដ្ឋយបីភាគី គឺអាក្ផ្តល់ហិរញ្ញបបទាន អាក្ផ្គត់ផ្គង់កូ្នរជូក្-ចំណី-ថ្នា បំង្វក រនិងជាអាក្

របម្លូទិញ និងអាក្ចញិ្ច ឹម្។ គទរមាងទនឹះជំរុញឱ្យតួអងគពាក្់ព័នធទាងំអស់ទគារពគាា ទៅវិញទៅម្ក្តាម្រយៈ   

ក្ិចចសនាបីភាគី ផ្គត់ផ្គង់របក្បទដ្ឋយបរិមាណនិងគុណភាព រសបទៅតាម្តនម្ា និងតរម្ូវក្លរននទីផ្ារ

សរមាប់បទរម្ើទសចក្តរីតូវក្លរទីផ្ារក្ាុងរសុក្និងក្លរនំាទចញ។  
 

ប្ផ្អក្តាម្ក្ម្មវិធកី្លរង្វររបសខ់ាួន ធ.អ.ជ.សទរម្ចបានទដ្ឋយទជាគជ័យទលើក្លរង្វរក្បំ្ណទរម្ងប់្ែល

ក្ាុងទនាឹះ  ធ.អ.ជ. បានអនុម្ត័ទលើទគាលនទោបាយនិងយុទធសាន្តសតសត ីពីក្លររគបរ់គងហានិភយ័ ទគាលនទោ-

បាយសត ីពកី្លររបឆំ្ងក្លរសមាអ តរបាក្់និងហិរញ្ញបបទានទភរវក្ម្ម  វិទសាធនក្ម្មទគាលនទោបាយឥណទាន 

និងនតីិវិធីឥណទាន ទគាលនទោបាយសត ីពីក្ិចចក្លរពារសងគម្និងប រិសាថ ន ទគាលនទោបាយធនធ្លនម្នុសែ 

រក្ម្សីលធម្៌ វិជាជ ជីវៈសរមាប់និទោជិត បទបញ្ជ នផ្ាក្ាងុ ទគាលក្លរណ៍វាយតនម្ាក្លរង្វរតាម្រយៈសូចនាក្រ

ចាសល់ាស់ នងិទគាលក្លរណ៍ប្ណនំាសត ីពីក្លរអនុវតតសវនក្ម្មទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើហានិភយ័។ 
 

ទំហំអាជីវក្ម្មក្ប៏ានឆាុឹះបញ្ច ងំអំពីភាពរងឹមានំនលទធផ្លសទរម្ចបានទលើប្ផ្ាក្ហិរញ្ញវតថុផ្ងប្ែរ។   

ធ.អ.ជ. ទទួលបានក្ំទណើនទលើរបាក្ច់ំទណញទរក្លយបង់ពនធទហើយចំណូលែុលបានទក្ើនរបមាណ៣១%

ចំប្ណក្ឯឥណទាន និងបុទររបទានែល់អតិងិជនបានទក្ើនចំននួ៦៣% ទធៀបនងឹឆ្ា ំ២០១៥។ 
 

ចាស់ណាស់ថ្ន ភាពទជាគជ័យម្យួឆ្ា ំក្នាងទៅទនឹះគឺជាសម្ិទធិផ្លម្យួប្ែលម្ិនអាចទធាើទៅបានទបើ

គាម នភាពទុក្ចិតត និងក្លរគំារទពីរាជរដ្ឋា ភបិាលននរពឹះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា រក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ក្ ៏

ែចូជាពីសំណាក្់អតិងិជន និងនែគូអភិវឌ្ឍន៍នានា ជាពិទសសក្លរចូលរួម្សហក្លរោ៉ា ងសក្ម្ម និងរបក្ប

ទដ្ឋយ វិជាជ ជីវៈរបស់និទោជិត និងថ្នា ក្់ែឹក្នំារបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 
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ធ.អ.ជ.ក្ំពុងទរៀបចំគទរមាងពិទសសៗជាទរចើនទទៀតសរមាប់ទពលអនាគត ទហើយរំពឹងថ្ននឹងទទួល

បានលទធផ្លក្លន់ប្តរបទសើរទឡើង។ 
 

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ុំសូម្ប្ងាងនូវក្លរទក្លតសរទសើរោ៉ា ងទសាម ឹះ និងអំណរគុណចំទពាឹះរក្ុម្របឹក្ាភិបាល

ប្ែលប្តងប្តគំារទ និងខិតខំរបឹងប្របងែឹក្នំាអស់ពីលទធភាព និងសូម្អំណរគុណចំទពាឹះនិទោជិត ធ.អ.ជ.

ទាងំអស់ប្ែលបានចូលរួម្ចំប្ណក្ និងខិតខំបំទពញក្លរង្វរអស់ពីក្ំលាងំក្លយចិតត រពម្ទាំងអរគុណចំទពាឹះ

អតិងិជនប្ែលបានផ្តល់ក្លរទុក្ចិតតនិងទសាម ឹះសម ័រគចំទពាឹះ ធ.អ.ជ.ប្ែលក្លរណ៍ទនឹះអាចទធាើឱ្យធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្លា យជា “ធនាគារក្សកិ្ម្មននក្ម្ពុជា” ឈានម្ុខនាទពលអនាគត់។ ខ្ុំក្៏សូម្សប្ម្តងនូវក្លរ

ទគារព និងអំណរគុណោ៉ា ងរជាលទរៅចំទពាឹះរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា រក្សួងទសែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថុ  និង

ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាសរមាប់ក្លរគំារទ ក្លរផ្តល់ទំនុក្ចិតតនិងផ្តល់នូវអនុសាសន៍ប្ក្លម្អរបតិបតតិក្លររបស់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្នាងម្ក្។ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ឯកឧត្តម កៅ ថាច 
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របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

-5- 
 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា  
អនុរដ្ឋកលខាធិការរកសួងកសដ្ឋកិចច 
និងហិរញ្ញវត្ថុ  
 

របធានរកមុរបកឹាភបិាល 

ឯក្ឧតេម្ រស់ សីលវ៉ា  បចចុបបនាជាអនុរែាទលខ្នធិក្លររក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ សមាជិក្ននឧតតម្

រក្ុម្របឹក្ាទសែាក្ិចចជាតិ និងជារបធ្លនរក្ុម្របឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 
 

ពីឆ្ា ំ១៩៨៥ ែល់ឆ្ា ំ១៩៨៧ ឯក្ឧតតម្បានបំទពញក្លរង្វរជាអាក្បទចចក្ទទសម្នាីរពិទសាធន៍ននរក្សួង

ឧសាហក្ម្មប្រ៉ែ និងថ្នម្ពល។ ទៅឆ្ា ំ១៩៩៣ ឯក្ឧតតម្បានបំទពញក្លរង្វរជាសាន្តសាត ចារយទៅ វិទាសាថ ន   

បទចចក្ វិទាភាំទពញននរក្សួងអប់រំ យុវជន និងក្ីឡា។ 
 

ចាប់តំាងពីឆ្ា ំ១៩៩៤ ឯក្ឧតតម្បំទពញក្លរង្វរទៅរក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុជាអាក្រតួតពិនិតយហិញ្ញវតថុ។ 
 

ពីឆ្ា ំ២០០២ ែល់ឆ្ា ំ២០០៥ ឯក្ឧតតម្ជានាយក្រងប្ផ្នក្លរទគាលនទោបាយទសែាក្ិចចជាតិ និងហិរញ្ញវតថុ 

និងរតួតពិនិតយ។ 
 

ពីឆ្ា ំ២០០៥ ែល់ ឆ្ា ំ២០០៦ ឯក្ឧតតម្ជានាយក្នននាយក្ដ្ឋា នទសែាក្ិចចនិងទគាលនទោបាយហិរញ្ញវតថុ

សាធ្លរណៈ។ 
 

ឯក្ឧតតម្រតូវបានប្តងតំាងជាអគគទលខ្នធិក្លររងននរក្សួងទសែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថុ បនាា ប់ពីឯក្ឧតតម្ វិល

រតឡប់ម្ក្ពីបំទពញក្លរង្វរជាទីរបឹក្ានាយក្របតិបតតិធនាគារពិភពទលាក្ អំឡុងឆ្ា ំ២០០៦ ែល់ឆ្ា ំ

២០០៨ ទហើយឯក្ឧតតម្រតូវបានប្តងតំាងជា អនុរែាទលខ្នធិក្លររក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ ទៅឆ្ា ំ        

២០១៣។ 
 

ឯក្ឧតតម្ ក្៏ជាអាក្រួម្ចំប្ណក្ក្ាុងក្លរតាក្់ប្តងទគាលនទោបាយរបស់រាជដ្ឋា ភិបាល និងទាក្់ទងក្លរ         

ទបាឹះពុម្ពផ្ាយអតថបទរសាវរជាវ។  
 

ឯក្ឧតតម្ទទួលបានបរិញ្ញ ប័រតប្ផ្ាក្វិទាសាន្តសតសងគម្ពី វិទាសាថ នគរុទក្លសលយទប៉ានហា (BA in Social 

Sciencefrom Penzas Institute of Pedagogy) អតីតសហភាពសូទវៀតទៅឆ្ា ំ១៩៩២។ ទៅឆ្ា ំ២០០២ 
ឯក្ឧតតម្ទទួលបានបរិញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្ក្ិចចក្លរអនតរជាតិរគប់រគងនទោបាយទសែាក្ិចចពីសាក្ល-

 វិទាល័យក្ឡូុម្ប ៊ី ទីរក្ុងញ៉ាូវយ៉ាក្ សហរែាអាទម្រិក្៕ 

 

 

- 
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ឯកឧត្តម សាន វសិាល 

អនុរដ្ឋកលខាធិការរកសួង 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
 

សមាជកិ 

ឯក្ឧតេម្ សាន វិសាល បចចុបបនាជាអនុរែាទលខ្នធិក្លររក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងជាសមាជិក្        

រក្មុ្របឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ 

 

ពីឆ្ា ំ១៩៩០ ែល់ ឆ្ា ំ២០០៥ ឯក្ឧតតម្បានបំទពញក្លរង្វរជាម្ន្តនតីបទចចក្ទទសទៅនាយក្ដ្ឋា នទរគឿងយនត

ក្សិក្ម្ម នាយក្ដ្ឋា នទក្ែរតសាន្តសត  និងក្លរិោលយ័បមាណីយសំភារៈក្សិក្ម្មននរក្សួងក្សិក្ម្ម។ 

 

ពីឆ្ា ំ២០០៥ ែលឆ់្ា ំ២០០៨ ឯក្ឧតតម្ជារបធ្លនម្នាីរសាលាខ័ណឌ មានជ័យ រាជធ្លនភីាំទពញ។ 

 

ទរៅពីបំទពញក្លរង្វររែា ឯក្ឧតតម្មានបទពិទសាធន៍ក្លរង្វរជាម្ួយវិស័យឯក្ជន ក្៏ែូចជាអងគក្លរទរៅ-       

រដ្ឋា ភបិាលផ្ងប្ែរ ចាប់ពឆី្ា ំ១៩៩៤ ម្ក្ែលប់ចចុបបនា ឯក្ឧតតម្ជាអគគទលខ្នធកិ្លរននសហព័នធនិសែតិបញ្ញវន័ត

របជាធិបទតយយក្ម្ពុជា (រក្ម្២២)។ 

 

ឯក្ឧតតម្ទទលួបានបរិញ្ញ បរ័តជាន់ខពស់ពសីាក្ល វិទាល័យចទំរើនពហុបទចចក្វិទាទៅឆ្ា ំ២០០៥ ទហើយ

ឯក្ឧតតម្បានបំទពញវគគបណតុ ឹះបណាត លសំខ្នន់ៗផ្ងប្ែរ៕ 
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ឯកឧត្តម ឃុត្ ចនដ់ារ៉ា  
ទីរបឹកានិងជានាយករងខុទទកាល័យ
ននទីសតីការគណៈរដ្ឋមន្រនតី 
 

សមាជកិ 

ឯក្ឧតេម្ ឃ៊ុត ចាន់ដារ៉ា  បចចុបបនាជាទីរបឹក្ា និងជានាយក្រងខុទាក្លល័យននទីសត ីក្លរគណៈរែាម្ន្តនតី និង

ជាសមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

ពីឆ្ា ំ២០០៤ ែល់ ឆ្ា ំ២០០៨ ឯក្ឧតតម្បំទពញក្លរង្វរជាជំនួយក្លរផ្ទា ល់របស់សទម្តចវិបុលបញ្ញ  សុខ អាន 

អតីតឧបនាយក្រែាម្ន្តនតី រែាម្ន្តនតីទទលួបនាុក្ទីសត ីក្លរគណៈរែាម្ន្តនតីននរាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា។ 

ពីឆ្ា ំ២០០៨ ែល់ឆ្ា ំ២០០៩ ឯក្ឧតតម្ជាជំនួយក្លរជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្បុគគលិក្ននអងគជំនុំជរម្ឹះ វិសាម្ញ្ញ ក្ាុង

តុលាក្លរក្ម្ពុជា។ 

ឯក្ឧតតម្ទទួលបានបរិញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់រគប់រគងអាជីវក្ម្មអនតរជាតិ ពី វិទាសាថ នបទចចក្ វិទាអាសា ន       

របទទសនង ក្ាុងប្ខសីហា ឆ្ា ំ២០០៤ និងបរិញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្វិទាសាន្តសត  ជំនាញក្លររគប់រគងយុទធ-

សាន្តសត ទទសចរណ៍ ពីសាលា CERAM Sophia Antipolis (CERAM) របទទសបារាងំ ក្ាុងប្ខតុលា ឆ្ា ំ

២០០៤ និងបរិញ្ញ ប័រតភាសារអង់ទគាស ពី វិទាសាថ នភាសាបរទទស ក្ាុងឆ្ា ំ២០០២ និងបរិញ្ញ ប័រត     

រគបរ់គងអាជីវក្ម្មពីសាក្លវិទាល័យភមូ្ិនានីតិសាន្តសត  ក្ាុងឆ្ា ំ២០០២៕ 
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ឯកឧត្តម កៅ ថាច 
 

សមាជិក និងជាអគគនាយក 

ឯក្ឧតេម្ បៅ ថាច រតូវបានប្តងតំាងជាអគគនាយក្ននធនាគារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ទៅនងងទី៤ ប្ខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា ំ

២០១៤ និងជាសមាជិក្រក្មុ្របឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទទៅនងងទ៧ី ប្ខសីហា ឆ្ា ំ២០១៤។ 

ទហើយបចចុបបនាទនឹះ ឯក្ឧតតម្ក្៏ជាសមាជិក្ឧតតម្រក្មុ្របឹក្ាទសែាក្ិចចជាតិ មានឋានៈទសម ើរែាទលខ្នធិក្លរ     

នងិជាម្ជឈតតក្រននរក្ុម្របឹក្ាអាជ្ាក្ណាត ល ចាប់តំាងពឆី្ា ំ២០០៣។ 

ម្ុនទទួលតំប្ណងជាអគគនាយក្ននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ឯក្ឧតតម្ធ្លា ប់បំទពញក្លរង្វរជាអគគនាយក្រង

ននគណៈក្ម្មក្លរម្លូបរតក្ម្ពុជា និងជារបធ្លនក្លរោិលយ័ទីផ្ារហិរញ្ញវតថុទៅនាយក្ដ្ឋា នឧសាហក្ម្ម   

ហិរញ្ញវតថុននរក្សួងទសែាក្ិចចហិរញ្ញវតថុ។ ក្លរង្វរក្ាុងប្ផ្ាក្ចាប់ ឯក្ឧតតម្ធ្លា ប់ជាម្ន្តនតីចាប់ទៅរក្សួង        

យុតតិធម្៌ និងទៅតុលាក្លរផ្ងប្ែរ។ 

ឯក្ឧតតម្ ជាម្ន្តនតីសំខ្ននម់ាា ក្់ក្ាុងចំទណាម្ម្ន្តនតែី៏នទទទៀត ប្ែលបានទរៀបចំបទងកើតគណៈក្ម្មក្លរម្លូបរត    

ក្ម្ពុជា និងទីផ្ារម្លូបរតទៅក្ម្ពុជាចាប់ពីែបំងូម្ក្។ បនាា ប់ពីទផ្ារទៅបំទរើក្លរង្វរទៅរក្សងួទសែាក្ិចច 

និងហញិ្ញវតថុ ឯក្ឧតតម្បានបំទពញក្លរង្វរជាទរចើនពាក្ព័់នធក្លរអភិវឌ្ឍវិសយ័ហិរញ្ញវតថុទៅក្ម្ពុជា ប្ែលរមួ្

មាន ក្លរចូលរួម្ទរៀបចំទសចក្តីរពាងចាប់សត ីពីម្លូបរតរែា និងទសចក្តរីពាងចាបស់ត ីពីក្លរទបាឹះផ្ាយ និង

ក្លរជួញែូរម្លូបរតម្ហាជន និងជាសមាជិក្រក្ុម្ក្លរង្វរប្ែលទទលួបនាុក្ទរៀបចយំុទធសាន្តសតអភិវឌ្ឍន ៍វិស័យ

ហិរញវតថឆុ្ា ំ២០០៦-២០១៥ និងឆ្ា ំ២០១១-២០២០។ ក្ាុងនាម្ជាតំណាងឱ្យរក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ

ឯក្ឧតតម្គឺជាសមាជិក្រក្ុម្ក្លរង្វររក្បខ័ណឌ អាសា នពាក្់ព័នធក្លរអភិវឌ្ឍទីផ្ារទុនែចូជា ACMF, ABMI, 

CMI, WG-FSL, WG-CAL ជាទែើម្។ 

ចំប្ណក្ក្លរសិក្ា ឯក្ឧតតម្ទទលួបានសញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្នីតិសាន្តសត ពីសាក្លវិទាល័យ  Bond ទៅ

របទទសអូន្តសាត លីក្ាុងឆ្ា ំ២០០២ ប្ែលក្លរសិក្ាទផ្ទត តទលើរបព័នធចាប់ពាណិជជក្ម្មអនតរជាតិ រក្បខ័ណឌ គតិ

យុតតននអងគក្លរពាណិជជក្ម្មពិភពទលាក្ ក្លរទដ្ឋឹះរសាយវិវាទទរៅរបព័នធតុលាក្លរនិងបរិញ្ញ ប័រតនីតិសាន្តសត

ទៅម្ហាវិទាល័យនីតិសាន្តសត  និង វិទាសាន្តសត ទសែាក្ិចច របទទសក្ម្ពុជាក្ាុងឆ្ា ំ១៩៩៨។ ទរៅពីទនឹះ      

ឯក្ឧតតម្បានចូលរួម្វគគបណតុ ឹះបណាត លសត ីពីក្លរអភិវឌ្ឍទីផ្ារម្ូលបរតទៅទីរក្ុងវា៉ែសុីនទតាន សហរែា

អាទម្រិក្ និងវគគបណតុ ឹះបណាត លអំពីចាប់ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ ទដ្ឋយទផ្ទត តទលើចាប់ននធនាគារពិភពទលាក្

ម្ូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ និងធនាគារសរមាប់ក្លរទូទាត់អនតរជាតិ ទៅទីរក្ុងទវៀនណារបទទសអូរទីស 

រពម្ទាងំវគគបណតុ ឹះបណាត លសំខ្នន់ៗជាទរចើនទទៀត៕ 
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កោក រសី សុទ្ធធ  
អគាគ ធិការរងននរកសួងកសិកមម រុកាា
របមាញ់ និងកនសាទ 
 

សមាជកិ 

បោក្ ក្សី ស៊ុទ្ធា  បចចុបបនាជាអគាគ ធិក្លររងននរក្សួងក្សិក្ម្ម រុក្លខ របមាញ់ និងទនសាទនិងជាសមាជិក្

រក្ុម្របឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 
 

ទលាក្ជាអគគទលខ្នធិក្លររងននរក្សួងក្សិក្ម្ម រុក្លខ របមាញ់ និងទនសាទ ចាប់ពីឆ្ា ំ២០១៤ ម្ក្។  

ឆ្ា ំ២០១១ ទលាក្បានបំំទពញក្លរង្វរជាម្ន្តនតីរគប់រគងរែាបាល នននាយក្ដ្ឋា នសហរបតិបតតិក្លរអនតរជាតិ 

រក្សួងទំនាក្់ទំនងជាម្ួយរែាសភា រពឹទធសភា និងអធិក្លរក្ិចច។ 
 

ឆ្ា ំ២០១៣ ទលាក្ជាអនុរបធ្លននាយក្ដ្ឋា នហិរញ្ញវតថុ និងផ្គត់ផ្គង់ រក្សួងទំនាក្់ទំនងជាម្ួយរែាសភា        

រពឹទធសភា និងអធិក្លរក្ិចច ទហើយបានប្តងតំាងជាអគគទលខ្នធិក្លររងននអគគទលខ្នធិក្លរដ្ឋា ន រក្សួងក្សិក្ម្ម 

រុក្លខ  របមាញ់ និងទនសាទ ក្ាុងឆ្ា ំ២០១៤។ 
 

ទលាក្ទទួលបានបរិញ្ញ ប័រតរែាបាលធុរក្ិចច និងបរិញ្ញ ប័រតទសែាក្ិចច, California States University, 

Stanislaus ក្ាុងរែា California ននសហរែាអាទម្រិក្៕ 
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កោក កោម កសងបូរ៉ា  
 

ត្ាំណាងអភិបាលឯករជយ 
 

សមាជកិ 

បោក្ បោម្ បសងេូរ៉ា  បចចុបបនាជាតំណាងអភិបាលឯក្រាជយ និងជាសមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលនន

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។  

ជាម្ួយគាា ទនឹះ បចចុបបនាទលាក្ក្៏ជាអភិបាលឯក្រាជយននរដ្ឋា ក្រទឹក្សាយ័តរក្ុងភាំទពញ និងជាសមាជិក្នន

សភាពាណិជជក្ម្មក្ម្ពុជាផ្ងប្ែរ។ 

ទរៅពីក្លរបំទពញក្លរង្វររែា ទលាក្មានម្ុខតំប្ណងនិងបទពិទសាធន៍ទាំងប្ផ្ាក្ឯក្ជន ក្៏ែូចជាអងគក្លរ

ទរៅរដ្ឋា ភិបាលផ្ងប្ែរ។ ពីឆ្ា ំ២០០៤ ែល់ឆ្ា ំ២០០៩ ទលាក្ជាអគគនាយក្របតិបតតិននអងគក្លរ Vision 

Fund ក្ម្ពុជា។ ពីឆ្ា ំ២០១០ ម្ក្ែល់បចចុបបនា ទលាក្គឺជារបធ្លនរក្ុម្ហ ុន Aplus Counsulting and 

Aplus School for Professionals និងជារបធ្លនរក្ុម្របឹក្ាភិបាលវិទាសាថ នរគឹឹះសាថ នម្ីរក្ូហិរញ្ញវតថុ

ក្ម្ពុជា។ ឆ្ា ំ២០១៣ ែល់បចចុបបនា ទលាក្ជាសមាជិក្សាថ បនិក្និងរក្ុម្របឹក្ាភិបាលននក្ាឹប វិនិទោគិន

ក្ម្ពុជា និងជាសមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលននបណាត ញចាប់ទផ្តើម្អាជីវក្ម្ម។ ឆ្ា ំ២០១៤ ែល់បចចុបបនា 

ទលាក្ជាអភិបាលឯក្រាជយននអងគក្លរ Teuk Saat 1001 និងជាសាថ បនិក្និងជារបធ្លនរក្ុម្របឹក្ាភបិាល

ននរក្ុម្ហ ុន Cambodia Empire Group។ 

ទលាក្បានបញ្ចប់ក្លរសិក្ាសញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់រគប់រគងអាជីវក្ម្ម ទៅសាក្លវិទាល័យ Preston 

របទទសក្ម្ពុជា ក្ាុងឆ្ា ំ២០០៨ និងបរិញ្ញ ប័រតរគប់រគង ជំនាញគណនី ពីសាក្លវិទាល័យ Maharishi 

Vedic ក្ម្ពុជា ក្ាុងឆ្ា ំ១៩៩៨៕ 
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កោក ចន់ សីហា 
 
 

សមាជិក និងត្ាំណាងបុគគលិក 

បោក្ ចាន់ សីហា គឺជាអគគនាយក្រងទទួលបនាុក្នាយក្ដ្ឋា នឥណទាន និងនាយក្ដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍         

អាជីវក្ម្ម និងយុទធសាន្តសត  និងជាសមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តំណាងបុគគលិក្។ 

ទលាក្បានបំទពញក្លរង្វរទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចាប់ពីប្ខម្ក្រា ឆ្ា ំ១៩៩៩ ជារបធ្លននាយក្ដ្ឋា ន

របតិបតតិក្លរ និងរតូវបានប្តងតំាងជាអគគនាយក្រងទទលួបនាុក្ទៅប្ខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា ំ២០១២។  

ពីឆ្ា ំ១៩៩១ ែល់ឆ្ា ំ១៩៩៩ ទលាក្បានបទរម្ើក្លរង្វរជាអនុរបធ្លនក្លរិោល័យរគប់រគងគណនី ជារបធ្លន

ប្ផ្ាក្ននក្លរិោល័យសភាផ្ទត់ទាត់ នាយក្ដ្ឋា នរបតិបតតិក្លរ និងជាបុគគលិក្គណទនយយនននាយក្ដ្ឋា ន       

គណទនយយននធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា។  

 

ទលាក្បានទទួលបរិញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្ហិរញ្ញវតថុពីសក្លវិទាល័យជាតិរគប់រគងប្ផ្ាក្ហិរញ្ញវតថុពី      

សាក្ល វិទាល័យជាតិរគប់រគងទៅឆ្ា ំ២០០៤ និងបរិញ្ញ ប័រតប្ផ្ាក្ធនាគារពីសាក្ល វិទាល័យបទចចក្-

ទទសធនាគារទៅទីរក្ុងហជីូម្ិញ របទទសទវៀតណាម្ទៅឆ្ា ំ១៩៩១៕ 
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គ្ណក្គ្េ់ក្គ្ងក្េតិេតេិ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឯក្ឧតេម្ បៅ ថាច រតវូបានប្តងតំាងជាអគគនាយក្

ននធនាគារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ ទៅនងងទី៤ ប្ខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា ំ

២០១៤ នងិ ជាសមាជិក្រកុ្ម្របឹក្ាភិបាលននធនាគារ    

អភិឌ្ឍនជ៍នបទទៅនងងទ៧ី ប្ខសីហា ឆ្ា ំ២០១៤។ ទហើយ

បចចុបបនាទនឹះ ឯក្ឧតតម្ក៏្ជាសមាជិក្ឧតតម្រកុ្ម្របឹក្ា   

ទសែាកិ្ចចជាតិ មានឋានៈទសម ើរែាទលខ្នធិក្លរ នងិជាម្ជឈ-

តតក្រននរកុ្ម្របឹក្ាអាជ្ាក្ណាត លចាប់តំាងពីឆ្ា ំ២០០៣។ 

ម្ុនទទលួតំប្ណងជា អគគនាយក្ននធនាគារអភិវឌ្ឍន-៍     

ជនបទ ឯក្ឧតតម្ធ្លា ប់បទំពញក្លរង្វរជាអគគនាយក្រងនន

គណៈក្ម្មក្លរម្ូលបរតក្ម្ពុជា និងជារបធ្លនក្លរិោ-

ល័យទីផ្ារហិរញ្ញវតថុទៅ នាយក្ដ្ឋា នឧសាហក្ម្ម-     

ហរិញ្ញវតថនុនរក្សួងទសែាកិ្ចច និងហិរញ្ញវតថុ។ ក្លរង្វរ     

ក្ាងុប្ផ្ាក្ចាប់ ឯក្ឧតតម្ធ្លា បជ់ាម្ន្តនតចីាប់ ទៅរក្សួង     

យុតតិធម្៌ និងទៅតុលាក្លរផ្ងប្ែរ។ 

ឯក្ឧតតម្ជាម្ន្តនតីសំខ្នន់មាា ក់្ក្ាុងចំទណាម្ម្ន្តនតីែនទទទៀត 

ប្ែលបានទរៀបចំបទងកើតគណៈក្ម្មក្លរម្ូលបរតក្ម្ពុជា 

និងទីផ្ារម្លូបរតទៅក្ម្ពុជាចាប់ពីែំបងូម្ក្។ 
 

បនាា ប់ពីទផ្ារទៅបំទរើក្លរង្វរទៅ រក្សួងទសែាកិ្ចច និង   

ហិញ្ញវតថុ ឯក្ឧតតម្បានបំទពញក្លរង្វរជាទរចើនពាក់្ព័នធ

ក្លរអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវតថុទៅក្ម្ពុជា ប្ែលរួម្មាន 

 

 

ឯកឧត្តម កៅ ថាច 
 

អគគនាយក 

 

 

ក្លរចូលរួម្ទរៀបចទំសចក្តីរពាងចាប់សត ីពីម្ូលបរតរែា 

និងទសចក្តីរពាងចាប់សត ីពីក្លរទបាឹះផ្ាយ និងក្លរ   

ជួញែូរម្ូលបរតម្ហាជន និង ជាសមាជិក្រកុ្ម្    

ក្លរង្វរប្ែលទទលួបនាុក្ទរៀបចំយទុធសាន្តសតអភិវឌ្ឍន ៍   

 វិស័យហរិញវតថុ ឆ្ា ំ២០០៦-២០១៥ និង ឆ្ា ំ២០១១-

២០២០។ ក្ាុងនាម្ជាតំណាងឱ្យរក្សួងទសែាកិ្ចចនងិ

ហិរញ្ញវតថុ ឯក្ឧតតម្គឺជាសមាជិក្រកុ្ម្ក្លរង្វរ រក្បខណ័ឌ

អាសា នពាក់្ព័នធក្លរអភិវឌ្ឍទផី្ារទនុ ែូចជា ACMF, 

ABMI, CMI, WG-FSL, WG-CAL ជាទែើម្។ 

 

ចំប្ណក្ក្លរសិក្ា ឯក្ឧតតម្ទទួលបានសញ្ញ ប័រត   

ជានខ់ពស់ប្ផ្ាក្នតីិសាន្តសត ពី សាក្លវិទាលយ័ Bond 

ទៅរបទទសអូន្តសាត លីក្ាុងឆ្ា ំ២០០២ ប្ែលក្លរសកិ្ា

ទផ្ទត តទលើរបព័នធចាប់ពាណិជជក្ម្មអនតរជាតិ រក្បខ័ណឌ

គតយិតុតននអងគក្លរពាណិជជក្ម្មពិភពទលាក្ ក្លរទដ្ឋឹះ-

រសាយវិវាទទរៅរបព័នធតលុាក្លរ និងបរិញ្ញ ប័រតនតី-ិ

សាន្តសតទៅម្ហាវទិាលយ័នតីិសាន្តសត  និងវទិាសាន្តសត

ទសែាកិ្ចចរបទទសក្ម្ពុជាក្ាុងឆ្ា ំ១៩៩៨។ ទរៅពីទនឹះ 

ឯក្ឧតតម្បានចលូរួម្វគគបណតុ ឹះបណាត លសត ីពីក្លរអភិ-

វឌ្ឍទីផ្ារម្ូលបរត ទៅទីរកុ្ងវា៉ែ សីុនទតាន សហរែា

អាទម្រិក្ និង វគគបណតុ ឹះបណាត លអំពីចាប់ហរិញ្ញវតថុ

អនតរជាត ិទដ្ឋយទផ្ទត តទលើចាប់ននធនាគារពិភពទលាក្

ម្ូលនធិិអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាត ិ នងិធនាគារសរមាបក់្លរ   

ទូទាតអ់នតរជាតទិៅ ទីរកុ្ងទវៀនណា របទទសអរូទីស 

រពម្ទាងំវគគបណតុ ឹះបណាត លសំខ្នន់ៗជាទរចើនទទៀត៕ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កោក ចន ់សីហា 

អគគនាយករង  និងជាត្ាំណាងបុគគលិក 

បោក្ ចាន់ សីហា គឺជាអគគនាយក្រងទទួលបនាុក្នាយក្ដ្ឋា នឥណទាន និងនាយក្ដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍

អាជីវក្ម្ម និងយុទធសាន្តសត  និងជាសមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ តំណាងបុគគលិក្។ 

ទលាក្បានបំទពញក្លរង្វរទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចាប់ពីប្ខម្ក្រា ឆ្ា ំ១៩៩៩ ជារបធ្លននាយក្ដ្ឋា ន

របតិបតតិក្លរ និងរតូវបានប្តងតំាងជាអគគនាយក្រងទទលួបនាុក្ទៅប្ខក្ក្កដ្ឋ ឆ្ា ំ២០១២។  

ពីឆ្ា ំ១៩៩១ ែល់ឆ្ា ំ១៩៩៩ ទលាក្បានបទរម្ើក្លរង្វរជាអនុរបធ្លនក្លរិោល័យរគប់រគងគណនីជារបធ្លន

ប្ផ្ាក្ននក្លរិោល័យសភាផ្ទតទ់ាត់ នាយក្ដ្ឋា នរបតិបតតិក្លរនិងជាបុគគលិក្គណទនយយនននាយក្ដ្ឋា នគណ-

ទនយយននធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា។  

 

ទលាក្បានទទួលបរិញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្ហិរញ្ញវតថុពីសក្លវិទាល័យជាតិរគប់រគងប្ផ្ាក្ហិរញ្ញវតថុពី     

សាក្ល វិទាល័យជាតិរគប់រគងទៅឆ្ា ំ២០០៤ និងបរិញ្ញ ប័រតប្ផ្ាក្ធនាគារពីសាក្ល វិទាល័យបទចចក្-

ទទសធនាគារទៅទីរក្ុងហជីូម្ិញ របទទសទវៀតណាម្ទៅឆ្ា ំ១៩៩១៕ 
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កោក អ ុច ចនាថ  
អគគនាយករង   

បោក្ អ ៊ុច ចនាា  គឺជាអគគនាយក្រងទទួលបនាុក្រក្ុម្ក្លរង្វរបទចចក្ទទសននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

 

ទលាក្បានបំទពញក្លរង្វរទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្ាុងប្ខសីហា ឆ្ា ំ១៩៩៩ ជារបធ្លននាយក្ដ្ឋា ន    

រែាបាល នីតិយុតត និងជារបធ្លនទលខ្នធិក្លរដ្ឋា ន និងរតូវបានប្តងតំាងជាអគគនាយក្រងទៅប្ខក្ញ្ញ  ឆ្ា ំ 

២០០៨។ 
 

ទលាក្ធ្លា ប់បានបំទពញក្លរង្វរជាអគគទលខ្នធិក្លររងននគណៈក្មាម ធិក្លរជាតិជំរុញចលនាភូម្ិ១ ផ្លិតផ្ល១ 

ម្ន្តនតីអគគទលខ្នធិក្លរដ្ឋា នននឧតតម្រក្ុម្របឹក្ាទសែាក្ិចចជាតិ ម្ន្តនតីអគគទលខ្នធិក្លរដ្ឋា នននរក្ុម្សទងកតក្លរណ៍

ទសែាក្ិចច សងគម្ក្ិចចនិងវបបធម្៌ននទីសត ីក្លរគណៈរែាម្ន្តនតី និងជាជំនួយក្លរទីរបឹក្ារាជរដ្ឋា ភិបាលទទួល   

បនាុក្ទសែាក្ិចច។ 
 

ទលាក្បានទទួលបរិញ្ញ ប័រតពីសាក្លវិទាល័យភាំទពញទៅឆ្ា ំ១៩៩១៕ 
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កោក បុចិ សានី 

អគគនាយករង   

បោក្ េ៊ុិច សាន ីគឺជាអគគនាយក្រងទទួលបនាុក្នាយក្ដ្ឋា នរបតិបតតិក្លរ និងនាយក្ដ្ឋា នរែាបាលនិងហិរ-

ញ្ញវតថុននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

 

ទលាក្បានចូលបំទពញក្លរង្វរទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្ាុងប្ខម្ក្រា ឆ្ា ំ២០០១ ជាអនុរបធ្លន      

នាយក្ដ្ឋា នគណទនយយហិរញ្ញវតថុ និងជារបធ្លនអងគភាពរគប់រគងគទរមាង និងរតូវបានប្តងតំាងជាអគគ-

នាយក្រងទៅប្ខតុលា ឆ្ា ំ២០០៨។ 

 

ពីឆ្ា ំ ១៩៩១ ែល់ឆ្ា ំ២០០០ ទលាក្បានបទរម្ើក្លរង្វរជាម្ន្តនតីនននាយក្ដ្ឋា នរតួតពិនិតយទៅធនាគារ

ជាតិននក្ម្ពុជា និងបនាា ប់ម្ក្បទរម្ើក្លរង្វរទៅ  Rice Nation Bank មានតួនាទីជាជំនួយក្លររបធ្លន

សាខ្ន។ 

 

ទលាក្បានទទួលបរិញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្រគប់រគងពីសាក្លវិទាល័យជាតិរគប់រគងទៅឆ្ា ំ២០០៤ និង

បរិញ្ញ ប័រតប្ផ្ាក្ធនាគារពីសាក្លវិទាល័យបទចចក្ទទសធនាគារទៅទីរក្ុងហូជីម្ិញ របទទសទវៀតណាម្

ទៅឆ្ា ំ១៩៩១៕ 
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កោក សាំ វងស ី 
អគគនាយករង   

បោក្ សំ វងសី គឺជាអគគនាយក្រងទទួលនាយក្ដ្ឋា នរគប់រគងហានិភ័យ និងនាយក្ដ្ឋា នតាម្ដ្ឋនក្លរ

ទរបើរបាស់ឥណទាន និងរបម្ូលបំណុលននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ 

 

ទលាក្ចូលបំទពញក្លរង្វរទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក្ាុងប្ខក្ញ្ញ  ឆ្ា ំ២០១៤ ជាអគគនាយក្រងទទួល

បនាុក្នាយក្ដ្ឋា នរគប់រគងហានិភ័យ។  ក្ាុងតួនាទីទនឹះទលាក្បានទរៀបចំ និងទលើក្ក្ម្ពស់ក្លររគប់រគង       

ហានភិ័យជាលក្ខណៈរបព័នធ ទនាឹម្នឹងក្លរបងកឱ្យមានវបបធម្៌ប្ែលយក្ចិតតទុក្ដ្ឋក្់និងហានិភ័យ។  

 

ទលាក្មានបទពិទសាធន៍ក្លរង្វរទាំងទៅក្ាុងវិស័យឯក្ជន និងសាថ ប័នរែា។ ទៅក្ាុងសាថ ប័នរែា ទលាក្បាន

ទធាើក្លរទៅរក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុទាក្់ទងនឹងគទរមាងធ្លនាឥណទាន ទគាលនទោបាយមា៉ា រក្ូទសែា-

ក្ិចច និងសារទពើពនធ រពម្ទាំងក្ាុងរក្បខ័ណឌ ឥណទានសម្បទានសរមាប់គទរមាងវិនិទោគរបស់រែា។ ប្ផ្ាក្    

 វិស័យឯក្ជន ទលាក្បានទធាើក្លរទៅរក្ុម្ហ ុនទៅរបទទសអូន្តសាត លីម្ួយចំនួនទាក្់ទងនឹងឧបក្រណ៍ទដ្ឋឹះែូរ

និសែនា របតិបតតិក្លរឥណទានអលនវតថុ និងជាគណទនយយក្រននម្លូនិធិវិនិទោគ។ 

 

ទលាក្ទទួលបានបរិញ្ញ ប័រតជាន់ខពស់ប្ផ្ាក្រគប់រគងពាណិជជក្ម្មពីសាក្លវិទាល័យបទចចក្វិទាសុីែនី និង

បរិញ្ញ ប័រតប្ផ្ាក្ទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុពីសាក្លវិទាល័យសុីែនីរបទទសអនូ្តសាត លី រពម្ទាងំសញ្ញ ប័រតទផ្ែង

ទទៀតទាក្់ទងនឹងហិរញ្ញវតថុ និងក្លរវិនិទោគ៕ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

សនទសសនហ៍ិរញ្ញវតាុ (សូចនាក្រសំខាន់ៗ) 

 

ការគូ្សេញ្ជា ក្់ពីសាា នភាពហិរញ្ញវតាុ 

 

២០១៥ 

(ែុលាា រអាទម្រិក្) 

២០១៦ 

(ែុលាា រអាទម្រិក្) 

ចំណូលែុល  3,123,233.00 4,088,646 

ចំណូលរបតិបតតិក្លរមុ្នសំវិធ្លនធន 125,632.00 1,447,886 

លទធផ្លមុ្នបង់ពនធ 33,146.00 629,739 

លទធផ្លទរក្លយបង់ពនធ 5,618.00 536,336 

ចំណ៊ុចសំខាន់ៗក្នុងតារងត៊ុលយការ  

រទពយសក្ម្មសរុប 74,680,830.00 100,442,088 

ទែើម្ទុន 34,950,922 37,611,397 

ឥណទាន និងបុទររបទានចំទពាឹះអតិងិជន 43,975,491.00 71,583,770 

របាក្់បទញ្ញើអតិងិជនមិ្នប្ម្នជាធនាគារ 1,092,888.00 1,278,615 

អន៊ុបាតហិរញ្ញវតាុុៈ  

ផ្លចំទណញទលើទែើម្ទុន 0.02% 1.43% 

ផ្លចំទណញទលើរទពយសក្ម្ម 0.01% 0.53% 

អនុបាតចំណាយសរុបទធៀបនឹងចំណូល 99.82% 86.88% 

ឥណទានមិ្នែំទណើរក្លរទធៀបនឹងឥណទានសរុប 5.04% 6.94% 

អនុបាតទសាធនភាព 75.93% 51.00% 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ការវិភាគ្លទាផល 
 

 រទពយសក្ម្មទក្ើនទឡើង៣៤% ពីចំនួន ៧៤.៦៨០.៨៣០ ែល់ ១០០.៤៤២.០៨៨ ែុលាា រអាទម្រិក្។ 

 សម្តុលយឥណទានទក្ើនទឡើង ៦៣%ពីចំនួន ៤៣.៩៧៥.៤៩១ែល់ ៧១.៥៨៣.៧៧០ ែុលាា រ    

អាទម្រិក្។ 

 ចំណូលែុលទក្ើនទឡើង ៣១% ពីចំនួន ៣.១២៣.២៣៣ ែល់ ៤.០៨៨.៦៤៦ ែុលាា រអាទម្រិក្។ 

 របាក្់ចំទណញសុទធទរក្លយែក្ពនធទក្ើនទឡើងខពស់ ទបើទធៀបឆ្ា ំ២០១៥។ 
 

 
 

 

67.00 
72.00 

68.00 
74.00 

100.00 

25.00 26.00 26.00 

35.00 38.00 

1.94 

2.47 
2.61 

0.02 

1.43 

2012 2013 2014 2015 2016

រទពយសក្ម្មសរុប  (លានែុលាា រអាទម្រិក្) ទែើម្ទុន (លានែុលាា រអាទម្រិក្) ផ្លចំទណញទលើទែើម្ទុន (%) 

រទពយសក្ម្មសរបុ /ម្លូធន /ផ្លចទំណញទលើទែើម្ទនុ 

2012 2013 2014 2015 2016

25,534,349 26,048,161 26,611,370 

34,950,922 
37,611,397 

ទែើម្ទនុ 

(ែលុាា រអាទម្រកិ្) 
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2012 2013 2014 2015 2016

54,664,311 
61,450,096 

52,288,259 

43,975,491 

71,583,770 

ឥណទាននងិបទុររបទាន 

(ែលុាា រអាទម្រកិ្) 

2012 2013 2014 2015 2016

1,271,810 

1,540,595 

2,756,837 

1,092,888 
1,278,615 

របាក្ប់ទញ្ញើអតងិិជនម្និប្ម្នជាធនាគារ 

(គតិជាែលុាា រអាទម្រកិ្) 
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ក្ពឹតេិការណ៍រេស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនេទឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សក្ម្មភាពសនាិសិទសារព៍ត៌មានសត ីពីក្លរដ្ឋក់្ឱ្យអនុវតតនូវ “ក្ម្មវិធីពិទសសរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល” 

ទែើម្បីទដ្ឋឹះរសាយបញ្ា ធ្លា ក់្ចុឹះននតនម្ារសូវប្ែលទធាើទៅធ.អ.ជ. 
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សក្ម្មភាពឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ចុឹះ

ពនិិតយទម្ើលសាថ នភាពជាក្ប់្សតង  

របស់ទរាងមា៉ា សីុនក្និរសូវភួ ក្ុក្គ ី

ទៅទខតតទពាធ៌សាត ់

ក្ិចចរបជំុពិទរគាឹះទោបល់សត ីពីបញ្ា របឈម្ទរាងមា៉ា សីុនក្ិនរសូវ ទរក្លម្អធិបតីភាព 

ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ ទៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ   
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ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្និងសហក្លរើ បានចុឹះពិនិតយ

ទម្ើលែំទណើរក្លរអាជីវក្ម្មរបស់អតិងិជន មាន   

 វស័ិយរសូវ-អងករ រក្មុ្ហ ុននបតង ទីតំាងក្សិក្រ

បណតុ ឹះផ្ែិត និងចំក្លរដ្ឋំែុឹះបប្នារបស់ក្សិក្រ

ប្ែលមានសក្លត នុពល សថ ិតទៅទខតតបាត់ែំបង 

និងទខតតបនាា យមានជយ័។ 
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ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ននធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងសហក្លរើ ចូលរួម្របជុំពិទរគាឹះទោបល់ជាម្ួយតំណាងទរាងមា៉ា សុីន      

កិ្នរសូវទខតតនរពប្វង និងសាា យទរៀងទែើម្បីសាត ប់ និងប្សា ងរក្បញ្ា ជាឬសគល់ ក៏្ែូចជា ប្សា ងរក្ែំទណាឹះរសាយរួម្ម្ួយ      

រវាងធ.អ.ជ.ជូនែល់មាច ស់ទរាងមា៉ាសុីនកិ្នរសូវទៅក្ាុងទខតតកំ្ពុងជួបរបទៈ ទៅសភាពាណិជជក្ម្មទខតតនរពប្វង។ 

ឯក្ឧតតម្អគគនាយក្ និងសហក្លរើ បានចូលរួម្របជុំជាម្ួយតំណាងទរាងមា៉ាសុីន

កិ្នរសូវ និងតំណាងរក្មុ្ហ ុននំាទចញអងករម្ក្ពីទខតតកំ្ពង់ចាម្ និងទខតតតបូងឃមុ ំ 

ទែើម្បីប្សាងរក្បញ្ា ទផ្ែងៗប្ែលកំ្ពុងជួបរបទឹះ និងទដ្ឋឹះរសាយជាម្ួយគាា ។ 
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ក្ម្មវធីិជួបជំុនទិោជតិធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទាងំអស់របចំាឆ្ា ំ២០១៦  

 

កិ្ចចរបជុំបូក្សរុបលទធផ្លក្លរង្វរឆ្ា ំ២០១៦និងទលើក្ទិសទៅក្លរង្វរសរមាបឆ់្ា ំ២០១៧ ទរក្លម្អធិបតីភាព 

ឯក្ឧតតម្ រស់ សីលវា៉ែ  របធ្លនរក្មុ្របឹក្ាភិបាល ឯក្ឧតតម្ ទៅ ថ្នច អគគនាយក្ និងឯក្ឧតតម្ជាសមាជកិ្

រក្មុ្របក្ាភិបាល រពម្ទាងំទលាក្អគគនាយក្រង របធ្លននាយក្ដ្ឋា នទាងំអស់ ននធនាគារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ។ 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
និង 

បសចក្ដរីយការណរ៍េស់សវនក្រឯក្រជយ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

របាយការណ៍រេស់ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាល 

 

រក្ុម្របឹក្ាភិបាលមានក្ិតដិយសដ្ឋក្់ជូនពិនិតយនូវរបាយក្លរណ៍របចំាឆ្ា ំនិងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ (លំដ្ឋប់ទនឹះតទៅទៅក្លតថ់្ន “ធនាគារ”) សំរាប់ក្លរិយបរិទចេទចបន់ងងទី31ប្ខ

ធាូឆ្ា ំ2016។ 

 

សក្ម្មភាពចំេង 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជាសាថ ប័នរបស់រែាប្ែលរតូវបានបទងកើតទឡើងទដ្ឋយអនុរក្ិតយចុឹះនងងទី21 ប្ខម្ក្រា

ឆ្ា ំ1998ក្ាុងទគាលបំណងបំទពញនូវក្ងាឹះខ្នតរវាងតំរូវក្លរនិងក្លរផ្គត់ផ្គង់ទសវាក្ម្មហិរញ្ញវតថុទៅជនបទ

ទែើម្បីក្លត់បនថយភាពរក្ីរក្របស់របជាជន។ធនាគារទធាើរបតិបតដិក្លរទដ្ឋយសថ ិតទៅទរក្លម្អាណាពាបាល

បទចចក្ទទសនិងហិរញ្ញវតថុរបស់រក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុនិងទរក្លម្ក្លររតួតពិនិតយរបស់ធនាគារជាតិនន

ក្ម្ពុជា។ 

 

សក្ម្មភាពធនាគារទៅក្ាុងឆ្ា ំទនឹះពំុមានក្លរផ្ទា ស់បដូរជាសំខ្នន់ទៅទលើរបទភទននសក្ម្មភាពចំបងទាំងទនាឹះ

ទទទពាលគឺធនាគារមានសក្ម្មភាពក្ាុងក្លរផ្ដល់ធនធ្លនហិរញ្ញវតថុែល់ធនាគារពាណិជជក្ម្ម និងឯក្ទទសនិង

រគឹឹះសាថ នម្ីរក្ូហិរញ្ញវតថុប្ែលផ្ដល់ឥណទាននិងទសវាក្ម្មគណនីសនែែំល់រគួសារទៅជនបទនិងអាជីវក្ម្ម

ធុនតចូ។បប្នថម្នឹងទនឹះសក្ម្មភាពរបស់ធនាគាររតវូបានពរងីក្ទដ្ឋយអនុរក្ិតយចុឹះនងងទី14ប្ខក្ញ្ញ ឆ្ា ំ2007 

ទដ្ឋយរាប់បញ្ចូលបប្នថម្នូវក្លរអនុវតដគំទរាងអភិវឌ្ឍន៍តាម្សំទណើរបស់នែគូក្ាុងក្លលៈទទសៈប្ែលរបតិបតដិក្រ

ម្ីរក្ូហិរញ្ញវតថុពុំអាចអនុវតដបានផ្ដល់ឥណទានទែើម្បីអនុវតដគំទរាងពិទសសណាម្ួយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលឬគំ

ទរាងពិទសសទផ្ែងទទៀតទដ្ឋយមានក្លរឯក្ភាពពីរក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

 

លទាផលក្េចាឆំ្ន  ំ
 

លទធផ្លរបចំាឆ្ា ំរបស់ធនាគារសំរាប់ក្លរិយបរិទចេទចប់នងងទី31ប្ខធាូឆ្ា ំ2016មានបង្វា ញទៅក្ាុងគណនី

លទធផ្លទៅទំព័រទី11។ 

 

ោភការ 
 

ធនាគារពុំមានលាភក្លរទលើភាគហ ុនប្ែលបានរបក្លសឬបានបង់ទៅក្ាុងឆ្ា ំទនឹះទទ។ 
 

ទ៊ុនេំរ៊ុងនិងសំវិធានធន 
 

គណនីទុនបំរុងនិងសំវិធ្លនធនទៅក្ាុងឆ្ា ំទនឹះពំុមានក្លរផ្ទា ស់បដូរជាសំខ្នន់ទទ។ 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

2 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

 

េំណ៊ុលោេ់សងស័យនិងពិបាក្ទ្ធរ 

 

ទៅម្ុនទពលប្ែលរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគាររតូវបានទរៀបចំទឡើងរក្ុម្របឹក្ាភិបាលបានចាត់

 វិធ្លនក្លរប្ែលមានម្ូលដ្ឋា នសម្រម្យទែើម្បីបញ្ជ ក្់ថ្នពួក្ទគបានចាត់ វិធ្លនក្លរទាក្់ទងទៅនឹងក្លរលុប

ទចាលបំណុលប្ែលទារម្ិនបាននិងក្លរទធាើសំ វិធ្លនធនចំទពាឹះបំណុលប្ែលជាប់សងែ័យនិងមានក្លរទជឿ

ជាក្់ថ្នរាល់បំណលុប្ែលបានែឹងថ្នម្ិនអាចទារបានរតូវបានលុបទចាលទហើយសំវិធ្លនធនរគប់រគាន់រតូវ

បានក្ំណត់ទឡើងសំរាប់បំណលុប្ែលជាប់សងែ័យ។ 

 

ម្ក្ែល់នងងទចញរបាយក្លរណ៍ទនឹះរក្ុម្របឹក្ាភិបាលពំុបានែឹងពីទហតុក្លរណ៍ណាម្ួយប្ែលនឹងបណាដ ល

ទអាយចំនួនទឹក្របាក្់ប្ែលលុបទចញចំទពាឹះបំណលុទារម្ិនបានឬទឹក្របាក្់សំវិធ្លនធនចំទពាឹះបំណលុជាប់

សងែ័យទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ របស់ធនាគារម្ិនរគប់រគាន់រហូតែល់ក្ំរិតទឹក្របាក្់សំខ្នន់ណា

ម្ួយទនាឹះទទ។ 

 

ក្ទពយសក្ម្មចរនដ 

 

ទៅម្ុនទពលប្ែលរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគាររតូវបានទរៀបចំទឡើងរក្ុម្របឹក្ាភិបាលបានចាត់

 វិធ្លនក្លរប្ែលមានម្ូលដ្ឋា នសម្រម្យ ទែើម្បីបញ្ជ ក្់ថ្នទដ្ឋយប្ឡក្ប្តឥណទាន, បណាដ រទពយសក្ម្មចរនដ

ប្ែលម្ិនអាចលក្់បានទៅក្ាុងរបតិបតដិក្លរអាជីវក្ម្មធម្មតាទអាយបានទសម ើនឹងតនម្ាក្ត់រតាទៅក្ាុងបញ្ជ ី

គណទនយយរបស់ធនាគាររតូវបានក្លត់បនថយទអាយទៅទសម ើនឹងតនម្ាប្ែលគិតថ្ននឹងអាចលក្់បានទលើទី

ផ្ារ។ 

 

ម្ក្ែល់នងងទចញរបាយក្លរណ៍ទនឹះរក្ុម្របឹក្ាភិបាលពំុបានែឹងពីទហតុក្លរណ៍ណាម្ួយប្ែលនឹងទធាើទអាយ

ប៉ាឹះពាល់ែល់ក្លរក្ំណត់តនម្ារទពយសក្ម្មចរនដទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារមានភាពម្ិនរតឹម្

រតូវទឡើយ។ 

 

 វិធីសា្សដននការវយតនម្ៃ 
 

ម្ក្ែល់នងងទចញរបាយក្លរណ៍ទនឹះ រក្ុម្របឹក្ាភិបាលពំុបានែឹងពីទហតុក្លរណ៍ណាម្ួយប្ែលបានទក្ើត

ទឡើងប្ែលទធាើទអាយប៉ាឹះពាល់ែល់ក្លរអនុវតដ វិធីសាន្តសដ ប្ែលមានក្នាងម្ក្ក្ាុងក្លរវាយតនម្ារទពយសក្ម្ម 

និងរទពយអក្ម្មទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារមានភាពម្ិនរតឹម្រតូវឬម្ិនសម្រសបទនាឹះទទ។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

 

សផនក្ទពយអក្ម្មនិងក្ទពយអក្ម្មបផសងៗបទៀត 

 

ម្ក្ែល់នងងទចញរបាយក្លរណ៍ទនឹះ គពឺុំមាន៖ 
 

 
 

 

(ក្) ក្លរដ្ឋក្់បញ្ច រំទពយសក្ម្មណាម្ួយរបស់ធនាគារប្ែលទក្ើតមានទឡើងទៅែំណាច់ក្លរិយបរិទចេទ

សំរាប់ធ្លនាចំទពាឹះបំណលុរបស់បុគគលណាម្ួយឬ 

(ខ) ប្ផ្នរទពយអក្ម្មណាម្ួយទក្ើតមានទឡើងចំទពាឹះធនាគារចាប់តំាងពីែំណាច់ក្លរិយបរិទចេទទរៅពី

របតិបតដិក្លរអាជីវក្ម្មធម្មតារបស់ធនាគារ។ 
 

តាម្ទោបល់របស់រក្ុម្របឹក្ាភិបាលគឺពំុមានប្ផ្នរទពយអក្ម្មឬរទពយអក្ម្មទផ្ែងៗទទៀតរបស់ធនាគារប្ែល

រតូវមានក្លតពាក្ិចចអនុវតដឬអាចនឹងរតូវមានក្លតពាក្ិចចអនុវតដក្ាុងរយៈទពល 12 ប្ខបនាា ប់ពីនងងបញ្ចប់បញ្ជ ី

ននក្លរិយបរិទចេទប្ែលនឹងមានក្លរប៉ាឹះពាល់ឬអាចនឹងមានក្លរប៉ាឹះពាល់ោ៉ា ងសំខ្នន់ែល់លទធភាពរបស់

ធនាគារក្ាុងក្លរបំទពញក្លតពាក្ិចចរបស់ខាួនទៅនងងែល់ក្ំណត់។ 
 

 

ការផ្លៃ ស់េដូដរននបហត៊ុការណ៍ 
 

ម្ក្ែល់នងងទចញរបាយក្លរណ៍ទនឹះរក្ុម្របឹក្ាភិបាលននធនាគារពំុបានែឹងពីទហតុក្លរណ៍ណាម្ួយប្ែល

ម្ិនបានប្វក្ប្ញក្ទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ទនឹះឬក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារប្ែលនឹងបណាដ លទអា

យមានតទួលខណាម្ួយប្ែលបានបង្វា ញទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុមានចំនួនម្ិនរតឹម្រតូវទនាឹះទទ។ 

 

ក្េការមិ្នធម្មតា 
 

តាម្ទោបល់របស់រក្ុម្របឹក្ាភបិាលលទធផ្លននរបតបិតដកិ្លរអាជីវក្ម្មរបស់ធនាគារក្ាងុក្លរិយបរទិចេទទនឹះ

ពុំមានក្លរប៉ាឹះពាល់ោ៉ា ងសំខ្នន់ទដ្ឋយរបក្លរឬក្ិចចក្លរជំនួញឬរពឹតដក្លរណ៍ណាម្ួយប្ែលមានលក្ខណៈជា

សំខ្នន់និងម្ិនធម្មតាទនាឹះទទ។ 
 

រក្ុម្របឹក្ាភិបាលមានម្តិថ្នពុំមានរបក្លរក្ិចចក្លរជំនួញឬរពឹតដិក្លរណ៍ណាម្ួយប្ែលមានលក្ខណៈជា

សំខ្នន់និងម្ិនធម្មតាប្ែលទក្ើតមានទឡើងទៅក្ាងុចទនាា ឹះទពលរវាងនងងបិទបញ្ជនីនក្លរយិបរិទចេទនងិនងងទចញរ

បាយក្លរណ៍ទនឹះប្ែលអាចនំាទអាយប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផ្លននរបតិបតដិក្លររបស់ធនាគារក្ាុងឆ្ា ំប្ែលបាន 

បានរាយក្លរណ៍ទនឹះ។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

 

សមាជិក្ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាល 
 

សមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលរមួ្មានតំណាងរបស់រក្សងួនិងសាថ ប័នសុីវិលប្ែលមានរាយនាម្ែចូតទៅ៖ 

 

ឯក្ឧតដម្រស់ សីលវា៉ែ  អភិបាលម្ិនរបតិបតដិ របធ្លនរក្ុម្របឹក្ាភិបាល 

ឯក្ឧតដម្សាន  វិសាល អភិបាលម្ិនរបតិបតដិ សមាជិក្ 

ឯក្ឧតដម្ ឃុត ចាន់ដ្ឋរា៉ែ អភិបាលម្ិនរបតិបតដិ សមាជិក្ 

ឯក្ឧតដម្ ទៅ ថ្នច អភិបាលរបតិបតដិ សមាជិក្និងជាអគគនាយក្ 

ទលាក្ទអាម្ ទសងបូរា៉ែ អភិបាលម្ិនរបតិបតដិ សមាជិក្ 

ទលាក្ចាន់សីហា អភិបាលរបតិបតដិ សមាជិក្និងជាអគគនាយក្រង  
 

ភាគ្ហ ៊ុនកាន់កាេ់បដាយសមាជិក្ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាល 

 

សមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលពំុមានក្លន់ក្លប់ឬមានអតថរបទោជន៍ទៅក្ាុងទែើម្ទុនននធនាគារទឡើយ។ 

 

អតាក្េបោជន៍រេស់ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាល 

 

ទៅក្ាុងនិងរហូតែល់ចុងក្លរិយបរិទចេទទនឹះ ពុំមានក្លររពម្ទរពៀងណាម្ួយប្ែលមានធនាគារចូលរួម្ជាគូរ

ភាគីក្ាុងទគាលបំណងជួយែល់រក្ុម្របឹក្ាភិបាលរបស់ធនាគារទែើម្បីទទួលបាននូវអតថរបទោជន៍ទដ្ឋយ

ក្លរទិញយក្ភាគហ ុនឬលិខិតបំណលុពីធនាគារឬពីរក្ុម្ហ ុនែនទទទៀតទទ។ 

 

ចាប់តំាងពីនងងបិទបញ្ជ ីក្លរិយបរិទចេទម្ុនពំុមានសមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាលណាម្ួយននធនាគារប្ែលបាន

ទទួលឬមានសិទធិនឹងទទួលបាននូវអតថរបទោជន៍ណាម្ួយតាម្រយៈក្លរចុឹះក្ិចចសនាប្ែលបានទធាើទឡើង

រវាងធនាគារ និងរក្ុម្របឹក្ាភិបាលឬរវាងធនាគារនិងរក្ុម្ហ ុនពាក្់ព័នធជាម្យួនងឹរក្ុម្របឹក្ាភិបាលទនាឹះ

, ឬជាម្ួយនឹងរក្ុម្ហ ុនប្ែលរក្ុម្របឹក្ាភិបាលទនាឹះជាសមាជិក្ឬក្៏ជាម្ួយរក្ុម្ហ ុនប្ែលរក្ុម្របឹក្ាភិបា

លទនាឹះមានផ្លរបទោជន៍ប្ផ្ាក្ហិរញ្ញវតថុសំខ្នន់ជាម្ួយទដ្ឋយប្ឡក្ប្តរបតិបតដិក្លរែូចមានបង្វា ញក្ាុងរបា

យក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
 

ការទទួលខ៊ុសក្តវូរេស់ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាលក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
 

រក្ុម្របឹក្ាភិបាលមានភារៈក្ិចចទធាើក្លរបញ្ជ ក្់ថ្នរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបចំាក្លរិយបរិទចេទនីម្ួយៗ រតូវ

បានទរៀបចំទឡើងោ៉ា ងរតឹម្រតូវទែើម្បីចងអុលបង្វា ញនវូទិែាភាពពិតរបាក្ែននក្ិចចក្លររបស់ធនាគារនិងលទធផ្ល 
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ននែំទណើរក្លរអាជីវក្ម្មនិងសាថ នភាពចរនដសាច់របាក់្សំរាប់ក្លរិយបរិទចេទប្ែលបានបិទបញ្ជ ី។ក្លរទរៀបចំរបាយ-

ក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុទនឹះតំរូវទអាយរកុ្ម្របឹក្ាភិបាល៖ 

ក្) អនុវតដនូវទគាលក្លរណ៍គណទនយយសម្រសបប្ែលប្ផ្អក្ទលើក្លរវិនិចេ័យនិងក្លរបា៉ា ន់របមាណោ៉ា ងសម្

ទហតុផ្លនិងរបក្បទដ្ឋយក្លររបុងរបយតា័ទហើយបនាា ប់ទនាឹះទធាើក្លរអនុវតដទគាលក្លរណ៍ទាងំទនឹះជានិចចក្លល, 

 

ការទទួលខ៊ុសក្តវូរេស់ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាលក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
 

ខ) ទគារពតាម្ទគាលក្លរណ៍គណទនយយនិងទគាលក្លរណ៍ប្ណនំាប្ែលតំរូវទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្ម្ពុជានិង

សតងដ់្ឋរគណទនយយក្ម្ពុជា ទហើយរបសិនទបើក្លរប្សាងរក្ទិែាភាពពិតរបាក្ែតំរូវទអាយទរបើវិធ្លនែនទទទៀតប្ែល

ខុសពីវិធ្លនមុ្នៗវិធ្លនងមីទនឹះរតូវបានបង្វា ញនិងពនយល់ទអាយបានចាស់លាស់និងកំ្ណត់បរិមាណននក្លរប្រប

របួលទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ,  
 

គ) រក្ាទុក្នូវបញ្ជ ីគណទនយយទអាយបានរតឹម្រតូវនិងរបពនធ័រគប់រគងនផ្ាក្ាុងទអាយមានរបសិទធិភាព, 
 

ឃ) ទរៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើម្ូលដ្ឋា ននិរនដរភាពននែំទណើរក្លរអាជីវក្ម្មទលើក្ប្លងប្ត

ក្ាុងក្រណីម្ិនសម្រម្យក្ាុងក្លរសនមត់ថ្នធនាគារនឹងបនដទធាើរបតិបតដិក្លរអាជីវក្ម្មរបស់ខាួននាទពលអនាគត, និង 
 

ង) រតួតពិនិតយនិងែឹក្នំាធនាគារទអាយមានរបសិទធិភាពទលើរាល់ក្លរសំទរចប្ែលមានសារៈសំខ្នន់ប្ែលប៉ាឹះ

ពាល់ែល់របតិបតដកិ្លរនិងែំទណើរក្លរធនាគារទហើយរតូវរបាក្ែថ្នកិ្ចចក្លរទនឹះរតូវបានបង្វា ញទៅក្ាុងរបាយ ក្លរ

ណ៍ហិរញ្ញវតថុ។  

 

រកុ្ម្របឹក្ាភិបាលធ្លនាអឹះអាងក្ាុងក្លរទរៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុថ្នធនាគារបានអនុវតដនូវរាល់តំរូវក្លរែូច

មានប្ចងខ្នងទលើ។  

 

បសចក្ដីក្េកាសរេស់ក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាល 

 

ទយើងខ្ុំជាសមាជិក្ពីររូបននថ្នា ក់្ែឹក្នំាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនេទសូម្របក្លសថ្នតាម្ទោបល់របស់ទយើងខ្ុំ៖ 

1) លទធផ្លននរបតិបតដិក្លររបស់ធនាគារក្ាុងក្លរិយបរិទចេទចប់នងងទី31ប្ខធាូឆ្ា ំ2016ម្ិនមានក្លរប៉ាឹះពាល់

ោ៉ា ងសំខ្នន់ទដ្ឋយរបក្លរឬកិ្ចចក្លរជំនួញឬនិងរពឹតដក្លរណ៍ណាម្ួយប្ែលមានលក្ខណៈជាសំខ្ននន់ិងម្ិនធម្មតា

ទហើយរបក្លរឬកិ្ចចក្លរជំនួញឬនិងរពឹតដក្លរណ៍ណាម្ួយទនាឹះក៏្ពំុបានទក្ើតមានទឡើងទៅក្ាុងចទនាា ឹះទពលចាប់ពីនងង

បិទក្លរិយបរិទចេទម្ក្ទល់នឹងនងងទចញរបាយក្លរណ៍ទនឹះទទ, ទរៅពីអាីប្ែលបានបង្វា ញក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ

,និង 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

បសចក្ដីរយការណ៍រេស់សវនក្រឯក្រជយ 

 

ជូនចំប ោះភាគ្ទ៊ុនិក្និងក្ក្ុម្ក្េឹក្ាភិបាលធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ 
 

ម្តិបលើក្សលង 
 

ទយើងខ្ុំបានទធាើសវនក្ម្មរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ (លំដ្ឋប់ទនឹះតទៅទៅក្លត់ថ្ន 

“ធនាគារ”)ប្ែលរួម្មានតារាងតុលយក្លរសំរាប់ក្លរិយបរិទចេទចប់នងងទី31 ប្ខធាូឆ្ា ំ 2០16 រពម្ទាងំគណនីលទធផ្ល,

របាយក្លរណ៍ចរនដមូ្លនធិរិបស់ភាគទុនិក្, របាយក្លរណ៍ចរនដសាច់របាក្់ននឆ្ា ំខ្នងទលើនិងទគាលក្លរណ៍គណទនយយ

សទងខបសំខ្នន់ៗនិងក្ំណត់សំគាល់ទផ្ែងៗទទៀត។ 

 

ទយើងខ្ុំមានម្តិថ្នទលើក្ប្លងប្តផ្លប៉ាឹះពាល់ប្ែលអាចទក្ើតមានទលើបញ្ា ប្ែលបានទលើក្ទឡើងក្ាុងមូ្លដ្ឋា នននម្តិ

ទលើក្ប្លងខ្នងទរក្លម្ របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថបុ្ែលមានភាជ ប់ទនឹះបង្វា ញនវូទិែាភាពពតិរបាក្ែននសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុ

របស់ធនាគារនានងងទី31 ប្ខធាូឆ្ា ំ2016 និងរបសិទធិភាពហិរញ្ញវតថុនិងចរនដសាច់របាក្់សំរាប់ក្លរិយបរិទចេទប្ែលបាន

បញ្ចប់នានងងខ្នងទលើទដ្ឋយអនុទលាម្ទៅតាម្សដង់ដ្ឋរគណទនយយក្ម្ពុជានិងទគាលក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិ

ននក្ម្ពុជា។ 

 

មូ្លដាា នននម្តិបលើក្សលង 

 

ក្ំណត់សំគាល់ទលខ 8 ននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ៖ទដ្ឋយអនុទលាម្តាម្ចំនួននងងហួសក្លលក្ំណត់សងប្ែលបានក្ំ

នត់ទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ឥណទាន និងបុទររបទានរបស់អតងិិជនមួ្យប្ែលមានទឹក្របាក្់ចំនួន 1,885,000 

ែុលាា អាទម្រិក្ គួរប្តរតូវបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្ ់“ឥណទានជាប់សងែ័យ” ជាជាង  “ឥណទានទរក្លម្ធម្មតា“ ប្ែលបាន

ក្ំនត់ទដ្ឋយសាមី្ធនាគារ។ 

 

របសិនទបើឥណទាននិងបុទររបទានទនឹះរតូវបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ជាឥណទានជាប់សងែ័យវិញ ទនាឹះឥណទាន និងបុទរ

របទាននឹងរតូវងយចុឹះចំនួន 565,500 ែុលាា អាទម្រិក្។ ែូទចាឹះ របាក្់ចំទណញមុ្នជាប់ពនធនឹងរតូវងយចុឹះចំនួន  

565,500ែុលាា អាទម្រិក្និង ពនធទលើរបាក្់ចំទណញនឹងងយចុឹះចំនួន 40,798ែុលាា អាទម្ រកិ្។ 

 

ទយើងខ្ុំបានទធាើសវនក្ម្មគណទនយយ ទដ្ឋយអនុទលាម្ទៅតាម្សដង់ដ្ឋរសវនក្ម្មអនដរជាតិននក្ម្ពុជា។ ក្លរទទួលខុស

រតូវរបស់ទយើងសថ ិតទរក្លម្សដង់ដ្ឋរទាងំទនាឹះរតូវបានទរៀបរាប់បប្នថម្ទទៀតទៅក្ាុងប្ផ្ាក្ននក្លរទទួលខុសរតូវរបស់សវន

ក្រសរមាប់សវនក្ម្មទលើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុននរបាយក្លរណ៍របស់ទយើងខ្ុំ។ទយើងខ្ុំមានឯក្រាជយភាពពីធនាគារ

ទដ្ឋយអនុទលាម្តាម្លក្ខខណឌ តរម្ូវ វិជាជ ជីវៈប្ែលពាក្់ព័នធទៅនឹងក្លរទធាើសវនក្ម្មរបស់ទយើងខ្ុំទលើរបាយ

ក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុទៅក្ាុងរបទទសក្ម្ពុជា ទហើយទយើងបានបំទពញក្លរទទួលខុសរតូវទផ្ែងទទៀតរបស់ទយើងទៅក្ាុង

 វិជាជ ជីវៈរសបតាម្តរមូ្វក្លរទាំងទនឹះ។ទយើងខ្ុំទជឿជាក្់ថ្នភសដុតាងសវនក្ម្ម ប្ែលទយើងខ្ុំបានទទួលមានភាពរគប់

រគាន់ និងសម្ទហតុសម្ផ្លទែើម្បជីាមូ្លដ្ឋា នក្ាុងក្លរបទញ្ចញម្តិរបស់ទយើងខ្ុំ។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

តារងត៊ុលយការនងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 

 

 

 

 2០16  2០15 

 
ក្ំណត់ 

សំគាល់ 
ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

ក្ទពយសក្ម្ម       

       សាច់របាក្់ 5 1,374,754  5,549,882  1,385,617 
សម្តុលយទៅធនាគារនានា 6 4,662,975  18,824,430  2,405,950 
សម្តុលយទៅធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា 7 23,473,770  94,763,609  26,701,868 
ឥណទាននិងបុទររបទាន- សុទធ 8 68,798,146  277,738,115  41,935,152 
អចលនរទពយបានរឹបអូស 9 1,132,065  4,570,146  1,255,065 
រទពយសក្ម្មទផ្ែងទទៀត 10 152,020  613,705  143,523 
រទពយសក្ម្មអរូបី 11 30,170  121,797  54,395 
រទពយ និងបរិក្លខ រ 12 818,188  3,303,026  799,260 
       
សរ៊ុេក្ទពយសក្ម្ម  100,442,088  405,484,710  74,680,830 
       
ក្ទពយអក្ម្មនិងបដើម្ទ៊ុន       

       
ក្ទពយអក្ម្ម       

       
របាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជន 13 1,278,615  5,161,769  1,092,888 
របាក្់បទញ្ញើរបស់ធនាគារនានា 14 49,918  201,519  49,487 
របាក្់ក្ម្ចី 15 60,029,413  242,338,740  37,146,242 
រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗ 16 1,431,946  5,780,765  1,437,178 
សំវិធ្លនធនទលើពនធ 24 40,799  164,705  4,113 
       
សរ៊ុេក្ទពយអក្ម្ម  62,830,691  253,647,498  39,729,908 
 

(តទៅទំព័របនាា ប់) 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

របាយការណ៍ចរនដមូ្លនិធិមាា ស់ភាគ្ហ ៊ុននានងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 ទែើម្ទុន  
ទែើម្ទុន 

បប្នថម្ 
 
ម្ូលធន 

បំរុង 

 
អនុបំណលុ  លទធផ្លបងគរ  សរុប 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្ 

            
សម្តុលយទៅនងងទី 1 ម្ក្រាឆ្ា ំ 2០15 20,475,890  -  -  1,174,542  4,960,938  26,611,370 
ទែើម្ទុនបប្នថម្ -  26,028,756  -  -  -  26,028,756 
ក្លត់បនថយទែើម្ទុនតាម្រយៈក្លរទផ្ារឥណទាន

និងបុទររបទានម្ិនែំទណើរក្លរ (ទម្ើលក្ំណត់

សំគាល់ 17) 

-  (18,269,567)  -  -  705,203  (17,564,364) 

អនុបំណលុសងទៅ IFAD -  -  -  (130,458)  -  (130,458) 
លទធផ្លននក្លរិយបរិទចេទ -  -  -  -  5,618  5,618 
            
សម្តុលយទៅនងងទី 31 ធាូឆ្ា ំ 2015 20,475,890  7,759,189  -  1,044,084  5,671,759  34,950,922 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

របាយការណ៍ចរនដមូ្លនិធិមាា ស់ភាគ្ហ ៊ុននានងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

 ទែើម្ទុន  
ទែើម្ទុន 

បប្នថម្ 
 
មូ្លធន 

បំរុង 

 
អនុបំណលុ  លទធផ្លបងគរ  សរុប 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្ 

            
សម្តុលយទៅនងងទី 1 ម្ក្រាឆ្ា ំ 2០16 20,475,890  7,759,189  -  1,044,084  5,671,759  34,950,922 
ក្លរសងរតឡប់របាក្់ទែើម្ពីក្លរក្លត់បនថយទែើម្ទុន

តាម្រយៈក្លរទផ្ារឥណទាន និងបុទររបទានមិ្ន

ែំទណើរក្លរ 

-  1,559,947  -  -  -  1,559,947 

ក្លរសងរតឡប់ក្លររបាក្់ពីក្លរក្លត់បនថយទែើម្ទុន

តាម្រយៈក្លរទផ្ារឥណទាន និងបុទររបទានមិ្ន

ែំទណើរក្លរ 

-  -  564,192  -  -  564,192 

លទធផ្លននក្លរិយបរិទចេទ -  -  -  -  536,336  536,336 
            
សម្តុលយទៅនងងទី 31 ធាូឆ្ា ំ 2០16 20,475,890  9,319,136  564,192  1,044,084  6,208,095  37,611,397 
            
សម្តុលយទៅនងងទី31 ធាូឆ្ា ំ 2០16 (ពាន់ទរៀល) 82,661,168  37,621,352  2,277,645  4,214,967  25,062,080  151,837,212 

 

ក្ំណត់សំគាល់ភាជ ប់រតូវអានជាម្យួរបាយក្លរណ៍ទនឹះ។      
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់ភាជ ប់រតូវអានជាម្ួយរបាយក្លរណ៍ទនឹះ។ 

ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 
 

របាយការណ៍ចរនដសាច់ក្បាក្់នាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2០16 
 
 
 
 
 

 2០15 
 

ចរនដសាច់ក្បាក្់ពីសក្ម្មភាពក្េតិេតដិការ 
ែុលាា អាទម្រិក្  ពានន់រៀល  ែុល្លល អានមរកិ 

      សាច់ក្បាក្់ស៊ុទាបក្េើក្នុងសក្ម្មភាពក្េតិេតេិការ 

(ក្ំណត់សំគាល់ 25) 
(25,862,935)  (104,408,669)  (11,380,289) 

ចរនដសាច់ក្បាក្់ពីសក្ម្មភាពវិនិបោគ្      
ក្លរទិញអចលនរទពយ (143,693)  (580,089)  (136,204) 
សាច់របាក្់ទទលួបានពីក្លរលក្់ 

អចលនរទពយ 
19,899  80,332  - 

ក្លរទិញរទពយសក្ម្មអរូបី (3,050)  (12,313)  (50,070) 
      
សាច់ក្បាក្់ស៊ុទាបក្េើក្នុងសក្ម្មភាពវិនិបោគ្ (126,844)  (512,070)  (186,274) 
      ចរនដសាច់ក្បាក្់ពីសក្ម្មភាពហិរញ្ញវតាុ      
សំណងអនុបំណលុ -  -  (130,458) 
ក្លរបង់សងរបាក្់ក្ម្ចី (13,459,753)  (54,337,023)  (16,014,554) 
សាច់របាក្់ទទលួបានពីរបាក្់ក្ម្ចី 36,341,930  146,712,371  15,830,000 
សាច់របាក្់ទទលួបានពីក្លរសងរតឡប់ក្លរ 

របាក្់ពីក្លរក្លត់បនថយទែើម្ទុនតាម្រយៈក្លរ 

ទផ្ារឥណទាន និងបុទររបទានមិ្នែំទណើរក្លរ 

564,192  2,277,645  - 

សាច់របាក្់ទទួលបានពីក្លរសងរតឡប់របាក្់ទែើម្ពីក្លរក្លត់

បនថយទែើម្ទុនតាម្រយៈក្លរ 

ទផ្ារឥណទាន និងបុទររបទានមិ្នែំទណើរក្លរ 

1,559,947  6,297,506  - 

ទែើម្ទុនបប្នថម្ -  -  26,028,756 
សាច់ក្បាក្់ស៊ុទាបានពីសក្ម្មភាពហិរញ្ញវតាុ 25,006,316  100,950,499  25,713,744 
      
េំសរេំរួលសាច់ក្បាក្់និងសាច់ក្បាក្់សម្ម្ូល (983,463)  (3,970,240)  14,147,181 
      
សាច់ក្បាក្់និងសាច់ក្បាក្់សម្ម្លូ៖      

ទៅទែើម្ក្លរិយបរិទចេទ 29,319,361  118,362,260  15,172,180 
      

ទៅចុងក្លរិយបរិទចេទ 28,335,898  114,392,020  29,319,361 
តំណាងទដ្ឋយ៖      
សាច់របាក្់ (ក្ំណត់សំគាល់ 5) 1,374,754  5,549,882  1,385,617 
សម្តុលយជាមួ្យធនាគារក្ាុងរសុក្ (ក្ំណត់សំគាល់6) 4,662,975  18,824,430  2,405,950 
សម្តុលយជាម្យួធនាគារក្ណាដ ល (ក្ំណត់សំគាល់ 7) 22,298,169  90,017,708  25,527,794 
       28,335,898  114,392,020  29,319,361 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

1. អំពីធនាគារ 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទជាសហរគាសរែាប្ែលបានបទងកើតទឡើងទដ្ឋយអនុរក្ិតយចុឹះនងងទី 21 ប្ខម្ក្រា ឆ្ា ំ1998 ក្ាុង

ទគាលបំណងទលើក្សាួយក្លរអភិវឌ្ឍក្សិក្ម្ម និងជនបទ ទែើម្បីចូលរួម្ក្លត់បនថយភាពរក្ីរក្ និងទលើក្ក្ំពស់ជីវភាព

របស់របជាជនទៅជនបទ ។ 

 

ធនាគារចាប់ទផ្តើម្ទធាើរបតិបតតិក្លរអាជីវក្ម្ម ទរក្លម្វិញ្ញ បនបរតចុឹះបញ្ជ ីទលខ Co. 3942 et/1998ទចញទដ្ឋយ

រក្សួងពាណិជជក្ម្ម ទៅនងងទី12 ប្ខឧសភា ឆ្ា ំ1998។  ធនាគារ បានទទួលអាជ្ាប័ណណពីធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា 

សរមាប់របតិបតតិជា ធនាគារឯក្ទទស មានសុពលភាពអចិនន្តនតយ៍ពីធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ទៅនងងទី15 ប្ខមិ្ងុនា ឆ្ា ំ

2007 ។  

 

ធនាគារមានសិទធិផ្តលឥ់ណទានទរក្លម្អាជ្ាប័ណណធនាគារឯក្ទទស និងទធាើរបតិបតតិក្លរហិរញ្ញវតថុទៅក្ាុងរពឹះរាជាណា-

ចរក្ក្ម្ពុជា។ 

 

2. ម្ូលដាា នននការបរៀេចំ 

2.1 របាយក្លរណ៍អនុទលាម្ភាព 

 

របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ រតូវបានទរៀបចំទឡើងទដ្ឋយអនុទលាម្ទៅតាម្សតង់ដ្ឋរគណទនយយក្ម្ពុជា និងទគាលក្លរណ៍

ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ពាក្់ព័នធនឹងក្លរទរៀបចំ និងក្លរក្ំណត់បង្វា ញ ទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។  

 

របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ រតូវបានអនុម័្តទដ្ឋយរក្ុម្របឹក្ាភិបាល និងផ្តល់សិទធិផ្ាយទៅនងងទី 30ប្ខមី្នា ឆ្ា ំ2017 ។ 

 

2.2  ម្ូលដ្ឋា នទូទៅននក្លរវាស់ប្វង 

 

របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ រតូវបានទរៀបចំទឡើងទៅតាម្មូ្លដ្ឋា នតនម្ាទែើម្ែំបូង ។ 

 

2.3  រូបិយប័ណណម្ុខង្វរ និងរូបិយប័ណណសរមាប់ទធាើក្លរបង្វា ញ 

ធនាគារទធាើរបតិបតតិក្លរអាជីវក្ម្ម និងក្ត់រតារាល់បញ្ជ ីគណទនយយរបស់ខាួន ប្ផ្អក្ទលើរូបិយប័ណណចំនួនពីរគឺ របាក្់

ទរៀល និងរបាក្់ែុលាា រអាទម្រិក្។ អាក្រគប់រគងក្៏បានក្ំណត់របាក្់ែុលាា រអាទម្រិក្ជារូបិយប័ណណមុ្ខង្វរនិងជារូបិយប័

ណណសរមាប់ទធាើក្លរបង្វា ញទរពាឹះវាឆាុឹះបញ្ច ងំពីទសែាក្ិចចរបភពរពឹតតិក្លរណ៍ និងក្លលៈទទសៈរបស់ធនាគារ ។ 

 

សក្ម្មភាពរបតិបតតិក្លរជារូបិយប័ណណទផ្ែងៗទទៀត ទរៅពីរបាក្់ែុលាា រអាទម្រិក្រតូវបានបតូរទៅជារបាក្់ែុលាា រអាទម្រិក្ 

ទដ្ឋយទរបើរបាស់អរតាបតូររបាក្់ទៅនងងរបតិបតតិក្លរទនាឹះ។  ភាពលំទអៀងពីក្លរបដូររូបិយប័ណណប្ែលទក្ើតម្ក្ពីក្លរបតូរ

ទនាឹះរតូវបានទទួលសាគ ល់ទៅក្ាុងគណនីលទធផ្ល ។ 
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16 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

2. ម្ូលដាា នននការបរៀេចំ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

2.4  ក្លរបា៉ា ន់សាម ន និងក្លរវិនិចេ័យ 
 

ក្លរទរៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុតរមូ្វឲ្យអាក្រគប់រគងទធាើក្លរវិនិចេ័យ ក្លរបា៉ា ន់សាម ន និងក្លរសនមត់ប្ែលមានផ្ល    

ប៉ាឹះពាល់ែល់ក្លរអនុវតតនូវទគាលនទោបាយគណទនយយ និងចំនួនននរទពយសក្ម្មបំណលុចំណូល និងចំណាយប្ែល

បានរាយក្លរណ៍។  លទធផ្លជាក្់ប្សតងអាចខុសពីក្លរបា៉ា នស់ាម នទាងំទនាឹះ។ក្លរបា៉ា ន់សាម ន និងក្លរសនមតប្ែលពាក្់ព័នធ

រតូវបានរតួតពិនិតយជារបចំា។  ក្លរប្ក្ប្របទៅទលើក្លរបា៉ា ន់សាម នគណទនយយរតូវបានទទួលសាគ ល់ និងក្ត់រតាទៅក្ាុង

ក្លរិយបរិទចេទប្ែលក្លរបា៉ា ន់សាម នទនាឹះរតូវបានប្ក្ប្រប និងក្លរិយប រិទចេទអនាគតប្ែលមានផ្លប៉ាឹះពាល់ទដ្ឋយក្លរប្ក្

ប្របទនឹះ ។ 
 

ក្លរបា៉ា ន់សាម ន និងក្លរវិនិឆេ័យគណទនយយចម្បង រតូវបានអនុវតតទៅក្ាុងក្លរទរៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ រួម្មានក្លរ

បា៉ា ន់សាម ននូវចំនួនប្ែលអាចរបមូ្លបានម្ក្វិញពីឥណទាន និងបុទររបទានប្ែលបានបង្វា ញទៅក្ាុងទគាលនទោ

បាយគណទនយយទដ្ឋយប្ឡក្ក្ាុងក្ំណត់សំគាល់ទី 3.4 និង 3.5 ។ 
 

3. បគាលនបោបាយគ្ណបនយយសំខាន់ៗ 
 

ទគាលនទោបាយគណទនយយសំខ្នន់ៗ ប្ែលបានទរបើរបាស់ទដ្ឋយធនាគារក្ាុងក្លរទរៀបចំរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុទនឹះ 

មានែូចខ្នងទរក្លម្។ ទគាលនទោបាយទាងំទនឹះ រតូវបានទរបើរបាស់សរមាប់រគប់ក្លរិយប រិទចេទទាងំអស់ ប្ែលបាន

បង្វា ញទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុទនឹះរបក្បទដ្ឋយសងគតិភាព។ 
 

3.1. ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុ 

 

រទពយសក្ម្មនិងបំណលុហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគាររួម្មាន សាច់របាក្់ និងសាច់របាក្់សម្មូ្ល ឥណទាន និងគណនីរតូវ

ទទួលទផ្ែងៗ របាក្់បទញ្ញើ និងបំណុលទផ្ែងៗ។  ទគាលនទោបាយគណទនយយទលើក្លរទទួលសាគ ល់ និងក្លរវាយ

តនម្ានវូសមាសធ្លតុទាងំទនឹះរតូវបានបង្វា ញទៅក្ាុងទគាលនទោបាយគណទនយយទដ្ឋយប្ឡក្ពីគាា  ។ 
 

3.2. ព័ត៌មានទដ្ឋយប្ផ្ាក្ 
 

ធនាគារទធាើរបតិបតតិក្លរអាជីវក្ម្មរបស់ខាួនប្តទលើសក្ម្មភាពជាធនាគារឯក្ទទស និងសថ ិតទៅក្ាុងប្ែនភូមិ្សាន្តសត ប្ត

មួ្យគរឺពឹះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា។ 
 

3.3. សាច់របាក្់ និងសាច់របាក្់សម្ម្ូល 

សាច់របាក្់ និងសាច់របាក្់សម្មូ្ល រួម្មានសម្តុលយសាច់របាក្់ និងធនាគារ និងរបាក្់បទញ្ញើទៅធនាគារប្ែលមាន

ក្លលវសានតទៅទពលតម្កល់ែំបូងមានរយៈទពល3ប្ខឬតិចជាងនិងក្លរវិនិទោគរយៈទពលខាី ប្ែលអាចបតូរជា 

សាច់របាក្់ទពលណាក្៏បាន ទដ្ឋយមានហានិភ័យតិចតចួចំទពាឹះក្លរផ្ទា ស់បតូរតនម្ា ។ 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

3. បគាលនបោបាយគ្ណបនយយសំខាន់ៗ(តពីទំព័រម្៊ុន) 

3.4. ឥណទាន និងបុទររបទាន 

 

ឥណទាន និងបុទររបទានទៅក្ាុងតារាងតុលយក្លរ រតូវបានក្ត់រតាតាម្នងាទែើម្ប្ែលទៅសល់ទដ្ឋយែក្ទចញចំនួន

ទាងំឡាយណាប្ែលបានលុបទចាល និងសំវិធ្លនធនជាក្់លាក្់ និងសំវិធ្លនធនទូទៅ ។ 

 

ភាពរគប់រគាន់ននសំវិធ្លនធនទលើឥណទានអារក្ក្់និង ជាប់សងែ័យរតូវបានវាយតនម្ាទដ្ឋយអាក្រគប់រគងទរៀងរាល់

ប្ខ។លក្ខខណឌ ទាងំឡាយ ប្ែលរតូវបានពិចារណាក្ាុងក្លរវាយតនម្ាទៅទលើភាពរគប់រគាន់ននសំ វិធ្លនធនទលើឥណទាន

អារក្ក្់ និងជាប់សងែ័យមានែូចជា ទំហំឥណទាន បទពិទសាធននក្លរខ្នតបង់ក្នាងម្ក្ លក្ខខណឌ ទសែាក្ិចចបចចុបបនា 

និងផ្លប៉ាឹះពាល់ទផ្ែងៗែល់អតិងិជនសាថ នភាពហិរញ្ញវតថុរបស់អតិងិជន និងសាថ នភាពជាក្់ប្សតងននឥណទានទធៀប

នឹងលក្ខខណឌ ប្ែលបានប្ចងក្ាុងក្ិចចសនា។ 

 

3.5. សំវិធ្លនធនទលើឥណទាន និងបុទររបទានអារក្ក្់ និងជាប់សងែ័យ 

 

ទែើម្បីអនុវតតទៅតាម្ទគាលក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជារាល់ឥណទាន និងបុទររបទានរតូវបានចាត់ចំ

ណាត់ថ្នា ក្់ទដ្ឋយទោងទៅតាម្សម្តថភាពននក្លរទូទាត់សងរបស់នែគូពាណិជជក្ម្ម។ សម្តថភាពននក្លរទូទាត់សង

ទនឹះរតូវបានវាយតនម្ាទដ្ឋយប្ផ្អក្ទៅតាម្បទពិទសាធន៍ននក្លរទូទាត់សងពីមុ្នលក្ខខណឌ ហិរញ្ញវតថុរបស់ក្ូនបំណលុ 

អាជីវក្ម្ម និងលំហរូទឹក្របាក្់នាទពលអនាគត លទធភាព និងក្លរសម ័រគចិតតសងរបស់ក្ូនបំណលុ បរិោក្លសហិរញ្ញវតថុ 

និងគុណភាពននឯក្សារប្ែលរបមូ្លបាន ។  

 

បប្នថម្ទលើគុណភាពននព័ត៌មានខ្នងទលើចំនួននងងហួសក្លលក្ំណត់សងរតូវបានយក្ម្ក្គិតែូចខ្នងទរក្លម្៖ 
 

ចំណាត់ថ្នា ក្់ ចំនួននងងហួសក្លលក្ំណត់សង សំវិធ្លនធន 

   

ឥណទានធម្មតា/សតង់ដ្ឋរ <30 នងង 1% 

ឥណទានឃ្ា ទំម្ើល ≥ 30 នងង -89 នងង 3% 

ឥណទានទរក្លម្សតង់ដ្ឋរ ≥ 90 នងង - 179 នងង 20% 

ឥណទានជាប់សងែ័យ ≥ 180 នងង - 359 នងង 50% 

ឥណទានបាត់បង់ ទលើសពី 360 នងង 100% 
 

សំវិធ្លនធនទលើឥណទាន និងបុទររបទានជាប់សងែ័យអបបបរមារតូវបានក្ំណត់ទដ្ឋយប្ផ្អក្ទៅតាម្ចំណាត់ថ្នា ក្់

ប្ែលបានចាត់ថ្នា ក្់។ទៅទពលមានព័ត៌មានប្ែលអាចទុក្ចិតតបានថ្នបំណលុបាត់បង់ ទក្ើតមានទឡើងទរចើនជាងតរម្ូវ

ក្លរអបបបរមាទនាឹះសំវិធ្លនធនបប្នថម្នឹងរតូវបានទគទធាើទឡើង។សំវិធ្លនធនខ្នងទលើរតូវបានទធាើទឡើងទដ្ឋយមិ្ន 
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គិតពីតនម្ាននរទពយបញ្ច ទំទ ទលើក្ប្លងប្តរទពយបញ្ច ទំនាឹះជាសាច់របាក្់ប្ែលបានតម្កល់ទៅធនាគារ ទៅក្ាុងក្រណី

ប្ែលឥណទាន និងបុទររបទានចាត់ ថ្នា ក្់ជា”ឥណទានបាត់បង់” រទពយបញ្ច អំាចរតូវបានទរបើរបាស់តាម្តនម្ាទីផ្ារ

ប្ែលអនុម័្តទដ្ឋយ ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

3. បគាលនបោបាយគ្ណបនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

3.5. សំវិធ្លនធនទលើឥណទាន និងបុទររបទានអារក្ក្់ និងជាប់សងែ័យ 

 

សំវិធ្លនធនចំទពាឹះឥណទាន ប្ែលបានលុបបំបាត់ទចាលពីមុ្ន និងក្លរបញ្ចូលម្ក្វិញនូវសំវិធ្លនធនពីមុ្នរតូវបាន

បង្វា ញដ្ឋច់ទដ្ឋយប្ឡក្រួម្ជាមួ្យនឹងសំវិធ្លនធនសុទធរបស់ឥណទានអារក្ក្់ និងជាប់សងែ័យក្ាុងគណនីលទធផ្ល។ 

ឥណទានប្ែលមិ្នអាចទារបាន ឬចំប្ណក្ននឥណទានប្ែលបានចាត់ថ្នា ក្់ជាឥណទានអារក្ក្់រតូវបានក្លត់ទចញ 

បនាា ប់ពីមានក្លរគតិគរូទៅទលើតនម្ាលក្ប់ានននរទពយបញ្ច ទំហើយរបសិនទបើទៅទពលប្ែលអាក្រគប់រគង វិនិចេ័យទឃើញ

ថ្ន ពុំមានសងឃឹម្នឹងទារបាននូវឥណទានទាងំទនាឹះម្ក្វិញទទ។ 

 

3.6. របាក្់បទញ្ញើ និងរបាក្់តម្កល់ទៅធនាគារនានា 

 

របាក្់បទញ្ញើ និងរបាក្់តម្កល់ទៅធនាគារនានា រតូវបានក្ត់រតាតាម្តនម្ាទែើម្ ។ 

 

3.7. របាក្់បទញ្ញើតម្កល់តាម្ចាប់ 

 

របាក្់បទញ្ញើតម្កល់តាម្ចាប់រតូវបានរក្ាទុក្ទៅធនាគារជាតិននក្ម្ពុជារសបតាម្ចាប់សត ីពីរគឹឹះសាថ នធនាគារ និង

ហិរញ្ញវតថុននរពឹះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា និងរតូវបានក្ំណត់ជាភាគរយននទែើម្ទុនអបបបរមារបស់ធនាគារ និងរបាក្់

បទញ្ញើរបស់អតិងិជនប្ែលតរមូ្វទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា។ 

 

3.8. រទពយសក្ម្មទផ្ែងៗ 

 

រទពយសក្ម្មទផ្ែងៗ រតូវបានក្ត់រតាទៅតាម្តនម្ាប្ែលបានរំពឹងថ្ននឹងទទួលបាន ។ 

 

3.9. រទពយរឹបអូសបាន 

 

រទពយរឹបអូសរួម្មាន ចលនរទពយ និងអចលនរទពយ ទដ្ឋយយក្តាម្តនម្ាទាបជាងរវាងសម្តុលយឥណទានទៅសល់ 

និងតនម្ាសម្រសបបា៉ា នសាម នននរទពយសម្បតតិទនាឹះទៅនងងរឹបអូសបាន។ចំទណញ ឬខ្នតពីក្លរលក្់ទចញននរទពយ រឹប

អូសបានរតូវបានទទួលសាគ ល់ទៅក្ាុងគណនីលទធផ្លទៅនងងលក្់ទចញ ។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

3. បគាលនបោបាយគ្ណបនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

3.10. រទពយសក្ម្មអរូបី 

 

រទពយសក្ម្មអរូបី រួម្មាន ក្ុំពយួទ័រសូហាប្វរ ប្ែលរតូវបានក្ត់រតាតាម្នងាទែើម្ ែក្រំលស់បងគរ និងក្លរខ្នតបង់ទលើឱ្ន

ភាពននតនម្ាបងគររបសិនទបើមាន។  រទពយសក្ម្មអរូបីរតូវបានែក្រំលស់ ទដ្ឋយទរបើ វិធីសាន្តសត រំលស់ងយចុឹះជាលំដ្ឋប់

ក្ាុងអរតា 20% ក្ាុងមួ្យឆ្ា ំ។  របសិនទបើមានក្លរគសូបញ្ជ ក្់ណាមួ្យឲ្យែឹងថ្ន មានក្លរផ្ទា ស់បតូរជាសារវនតនូវអរតា

រំលស់ អាយុក្លលទរបើរបាស់ ឬតនម្ាទៅសល់របស់ រទពយសក្ម្មអរូបី រំលស់ទលើរទពយសក្ម្មអរូបីទាងំទនាឹះរតូវក្ំណត់

ទឡើង វិញទែើម្បីឆាុឹះបញ្ច ងំនវូក្លរបា៉ា ន់សាម នងមី ។ 

 

3.11. រទពយ និងបរិក្លខ រ 

 

រទពយ និងបរិក្លខ រ បានក្ត់រតាតាម្តនម្ាទែើម្ែក្រំលស់បងគរ និងក្លរខ្នតបង់ននឱ្នភាពតនម្ាបងគររបសិនទបើមាន។  ែី

ធាីរតូវបានក្ត់រតាតាម្តនម្ាទែើម្។  ទៅទពលប្ែលធ្លតុននរទពយ និងបរិក្លខ រួម្បញ្ចូលនូវសមាសធ្លតុសំខ្នន់ៗ ប្ែល

មានអាយុក្លលក្ំណតទ់របើរបាស់ខុសៗគាា  ធ្លតុទាងំទនាឹះរតូវបានចាត់ទុក្ជាប្ផ្ាក្ទផ្ែងគាា របស់រទពយ និងបរិក្លខ រ។ែី

ធាីម្ិនរតូវបានទធើារំលស់ទទ។ រំលស់រតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណាយទៅក្ាុងគណនីលទធផ្ល ទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើ   

មូ្លដ្ឋា នរលំស់ងយចុឹះ (ទលើក្ប្លង អគារ និងក្លរជួសជលុប្ក្លអំរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណាយ ទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើ

មូ្លដ្ឋា នរំលស់ទងរ)ទដ្ឋយទរបើរបាស់តនម្ាទោងននរទពយសក្ម្មនីមួ្យៗទៅទែើម្ក្លរិយបរិទចេទតាម្អរតាែូចខ្នង

ទរក្លម្។ 

 

របទភទអចលនរទពយ   អរតារំលស់  វិធីសាន្តសដ រំលស់ 

   
អគារ 5% រំលស់ទងរ 

ក្លរជួសជុលប្ក្លំអ 10% រំលស់ទងរ 

ោនយនត 12.50% រំលស់ងយចុឹះ 

សមាា រក្ំពយូទ័រ 25% រំលស់ងយចុឹះ 

ទរគឿងបំពាក្់ និងទរគឿងសង្វា រឹម្ 12.50% រំលស់ងយចុឹះ 

 

ក្លរចំណាយបនាា ប់ប្ែលពាក្់ព័នធទៅនឹងប្ផ្ាក្មួ្យននរទពយ និងបរិក្លខ រ ប្ែលបានទទួលសាគ ល់រួចម្ក្ទហើយ រតូវបាន

រួម្បញ្ចូលទៅក្ាុងតនម្ាទោងននរទពយសក្ម្មទៅទពលប្ែលរទពយសក្ម្មទនឹះមានលទធភាពផ្តល់នូវអតថរបទោជន៍

ទសែាក្ិចចនាទពលអនាគតែល់ធនាគារទលើសពីសតង់ដ្ឋរទែើម្។រាល់ក្លរចំណាយបនាា ប់ទផ្ែងទទៀតរតូវបានទទួលសាគ ល់ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ជាបនាុក្ចំណាយទៅក្ាុងក្លរិយបរិទចេទប្ែលបានទក្ើតទឡើង។ចំទណញ ឬខ្នតពីក្លរទបាឹះទចាលឬក្លរលក្់ទចញននរទពយ 

និងបរិក្លខ រណាមួ្យរតូវបានក្ំណត់  ទដ្ឋយភាពខុសគាា រវាងរបាក្់ចំណូលសុទធពីក្លរលក្់ និងតនម្ាទោងននរទពយ និង

បរិក្លខ រទនាឹះទហើយរតូវបានទទួលសាគ ល់ទៅក្ាុងគណនីលទធផ្លទៅនងងទបាឹះទចាល ឬលក្់ទចញ។រទពយ និងបរិក្លខ រ 

ប្ែលបានែក្រំលស់អស់ទហើយ រតូវបានរក្ាទុក្ក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុរហូតែល់នងងប្ែលរទពយ និងបរិក្លខ រទាងំ

ទនាឹះរតូវបានលក្់ ឬលុបបំបាត់ទចាល ។ 

 

3.12. ក្លរងយចុឹះតនម្ាននតនម្ារទពយសក្ម្ម 

(i).  រទពយសក្ម្មហិរញ្ញវតថុ 

 

រទពយសក្ម្មហិរញ្ញវតថុ រតូវបានវាយតនម្ានាក្លរិយបរិទចេទននក្លរទធាើរបាយក្លរណ៍ទែើម្បីក្ំណតថ់្នទតើ មានភសតុតាងណា

មួ្យប្ែលបង្វា ញថ្ន ឱ្នភាពអាចទក្ើតមានទទបើង។  រទពយសក្ម្មហិរញ្ញវតថុរតវូចាតទុ់ក្ថ្នមានឱ្នភាពក្ាុងក្រណីប្ែល

អាចបង្វា ញថ្ន មានទហតុក្លរណ៍មួ្យ ឬទរចើនជឹះឥទធិពលអវិជជមានទៅទលើចលនាទឹក្របាក្់នាទពលអនាគតននរទពយ

សក្ម្មទនាឹះ។  ក្រណីទនឹះមិ្នរតូវបានទរបើរបាស់សរមាប់ឥណទាន និងបុទររបទានប្ែលរតូវបានបង្វា ញទៅក្ាុង

ទគាលនទោបាយគណទនយយទដ្ឋយប្ទបក្ទៅក្ាុងក្ំណត់សំគាល់3.4  និង 3.5 ។ 

 

(ii).  រទពយសក្ម្មម្ិនប្ម្នហិរញ្ញវតថុ 

 

តនម្ាទោងននរទពយសក្ម្មមិ្នប្ម្នហិរញ្ញវតថុរតូវបានរតតួពនិតិយទៅរាល់ក្លលបរិទចេទននរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ទែើម្បី

ក្ំណត់ថ្នទតើមានក្តាត ប្ែលនំាឲ្យមានឱ្នភាពឬទទ ។  ក្ាុងក្រណីប្ែលមានក្តាត ទាងំទនាឹះទក្ើតទទបើង ក្លរបា៉ា ន់សាម ន

តនម្ាប្ែលអាចរបមូ្លម្ក្វិញបានននរទពយសក្ម្មរតូវបានទធាើទទបើង ។ 

 

តនម្ាប្ែលអាចរបមូ្លម្ក្វិញបានននរទពយសក្ម្ម ឬឯក្តាបទងកើតសាច់របាក្គ់ឺប្ផ្អក្ទលើតនម្ាប្ែលធំជាងរវាងតនម្ាទរបើ

របាស់ និងតនម្ាទីផ្ារែក្ចំណាយលក្់ទចញ។  ក្ាុងក្លរវាយតនម្ាទលើតនម្ាទរបើរបាស់សាច់របាក្់រំពឹងថ្ននឹងទទួល

បាននាទពលអនាគត រតូវបានបញ្ចុឹះទៅតនម្ាបចចុបបនាទដ្ឋយទរបើរបាស់អរតាក្លររបាក្់មុ្នែក្ពនធ ប្ែលឆាុឹះបញ្ច ងំត

នម្ាទីផ្ារប្ផ្អក្ទលើតនម្ាននទពលទវលា និង ហានិភ័យជាក្់លាក្់សរមាប់រទពយសក្ម្មទាងំទនាឹះ ។   

 

សរមាប់ទគាលបំណងននក្លររតួតពិនិតយទលើឱ្នភាព ននតនម្ារទពយសក្ម្ម រតូវបានដ្ឋក្់បញ្ចូលគាា ទៅរក្ុម្តូចៗនន

រទពយសក្ម្មប្ែលអាចបទងកើតសាច់របាក្់ ពីក្លរបនតទរបើរបាស់ ប្ែលមិ្នពឹងប្ផ្អក្ខ្នា ំងទលើលំហូរចូលននសាច់របាក្់នន

រទពយសក្ម្ម ែនទទទៀត ឬ រក្ុម្រទពយសក្ម្មែនទទទៀត (“ឯក្តាបទងកើតសាច់របាក្់”) ។ 

 

ក្លរខ្នតបង់ទលើឱ្នភាពននតនម្ា រតូវបានទទួលសាគ ល់របសិនទបើតនម្ាទោងននរទពយសក្ម្ម ឬឯក្តាបទងកើតសាច់របាក្់

មានចំននួទលើសពីតនម្ាប្ែលអាចរបមូ្លម្ក្វិញបាន។ 
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22 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ក្លរខ្នតបង់ពីឱ្នភាពននតនម្ារតូវបានក្ត់រតាទៅក្ាុងគណនីលទធផ្ល។ 

 

3.12. រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗ 

 

រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗរតូវបានក្ត់រតាតាម្តនម្ាទែើម្។ 

 

3.13. សំវិធ្លនធន 

 

សំវិធ្លនធនរតូវបានទទួលសាគ ល់ទៅក្ាុងតារាងតុលយក្លរ ទៅទពលប្ែលធនាគារជាប់ក្លតពាក្ិចចតាម្ផ្ាូវចាប់ ឬក្ិចច

សនាប្ែលជាលទធផ្លននរពឹតតិក្លរណ៍ពីទពលមុ្ន និងអាចមានលទធភាពប្ែលតរមូ្វឲ្យមានលំហូរទចញនូវអតថ

របទោជន៍ទសែាក្ិចចក្ាុងក្លរបំទពញនវូក្លតពាក្ិចចទនាឹះ។ របសិនទបើផ្លប៉ាឹះពាល់មានលក្ខណៈជាសារវនត សំវិធ្លនធន

រតូវបានក្ំណត់ទដ្ឋយក្លរបញ្ចុឹះតនម្ាចលនាសាច់របាក្់ ប្ែលរំពឹងទុក្នាទពលអនាគតតាម្អរតាមុ្នបង់ពនធ ទែើម្បី

ឆាុឹះបញ្ច ងំពីក្លរបា៉ា ន់សាម នទីផ្ារបចចុបបនាតាម្តនម្ាទពលទវលាននរបាក្់ក្លស និងទដ្ឋយសម្រសបទៅនឹងហានិភ័យ

ជាក្់លាក្់ននបំណលុ។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

3. បគាលនបោបាយគ្ណបនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

3.15. ភតិសនារបតិបតតិក្លរ 

 

នងាឈាួ លប្ែលបានបង់ទលើភតិរបតិបតតិក្លររតូវបានទទួលសាគ ល់ក្ាុងគណនីលទធផ្លតាម្វិធីសាន្តសត រំលស់ទងរទៅតាម្

ទងរទវលាននភតិសនា។ ទាយជជទានទលើភតិសនា មិ្នរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាបំណុលរហូតែល់ក្លតពាក្ិចចរតូវ

ទូទាត់ែល់ទពលក្ំណត់។ 

 

3.16. ក្លរទទួលសាគ ល់របាក្់ចំណូល 

 

ចំណូលពីក្លររបាក្់ទលើឥណទាន និងបុទររបទានែំទណើរក្លរ រតូវបានទទួលសាគ ល់ទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើមូ្លដ្ឋា នបងគរជា

ទរៀងរាល់នងង។ ទៅទពលប្ែលគណនី រតូវបានចាត់ថ្នា ក្់ជាឥណទានមិ្នែំទណើរក្លរ ក្លររបាក្់នឹងរតូវពយួរទុក្លុឹះរតា

ប្តវាទទួលបានជាសាច់របាក្់សុទធ។ 

 

ចំណូលពីសក្ម្មភាពទផ្ែងៗរបស់ធនាគារ រតូវបានទទួលសាគ ល់តាម្មូ្លដ្ឋា នែូចខ្នងទរក្លម្។ 

 

• ក្នរម្ទលើក្លរចាត់ប្ចងផ្តល់ឥណទាន និងក្នរម្ទជើងសារទលើទសវាក្ម្ម និងឥណទានប្ែលបានផ្តល់ទៅឲ្យ

អតិងិជនរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណូលប្តម្តងទៅទពលរបតិបតតិក្លរទក្ើតទឡើងសរមាប់ឥណទានរយៈទពល

ខាីនិងទទួលសាគ ល់របចំាឆ្ា ំប្ផ្អក្តាម្សម្តុលយទៅទែើម្ក្លរិយបរិទចេទនីមួ្យៗ សរមាប់ឥណទានរយៈទពល

ប្វង។ 

• ឥណទានប្ែលបានពនារជូនអតិងិជនរតូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំណូលទៅតាម្ក្លលក្ំណត់ននឥណទាន

ប្ែលបានពនារទនាឹះ។ ក្នរម្ទសវាក្ម្ម និងក្នរម្រត់ក្លររតូវបានទទួលសាគ ល់ទៅទពលប្ែលទសវាក្ម្មរតូវ

បានបំទពញ ។ 

 

3.17. ពនធទលើរបាក្់ចំទណញ 

 

ពនធទលើរបាក្់ចំទណញទៅទលើរបាក្់ចំទណញ ឬខ្នតក្ាុងក្លរិយបរិទចេទរួម្មាន ពនធទលើរបាក្់ចំទណញរបចំាឆ្ា ំ និងពនធ

ពនារ ។  ពនធទលើរបាក្់ចំទណញក្ាុងក្លរិយបរិទចេទរតូវបានទទួលសាគ ល់ទៅក្ាុងគណនីលទធផ្លទលើក្ប្លងប្តក្ាុង

ក្រណីប្ែលពនធទនាឹះទាក្់ទងទៅនឹងសមាសធ្លតុប្ែលរតូវទទួលសាគ ល់ជាប្ផ្ាក្មួ្យននមូ្លនិធិមាច ស់ហ ុន ក្ាុងក្រណី

ទនឹះក្៏រតូវបានក្ំណត់បង្វា ញជាប្ផ្ាក្មួ្យននមូ្លនិធិផ្ងប្ែរ ។ 

 

 

 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
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24 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ពនធទលើរបាក្់ចំទណញក្ាុងក្លរិយបរិទចេទគឺជាពនធប្ែលនឹងរតូវបង់ទៅទលើរបាក្់ចំទណញជាប់ពនធក្ាុងក្លរិយបរិទចេទ 

ទដ្ឋយទរបើអរតាពនធប្ែលបានអនុម័្ត ឬបានអនុម័្តជាអាទិ៍ទៅនងងតារាងតុលយក្លរជាមួ្យនឹងនិយ័តក្ម្មណាមួ្យទៅ

ទលើពនធរតូវបង់ពីឆ្ា ំមុ្នៗ។   

 

ពនធពនាររតូវបានក្ំណត់តាម្វិធីសាន្តសតតារាងតុលយក្លរទៅទលើភាពលំទអៀងជាបទណាត ឹះអាសនា រវាងតនម្ាទោងនន

រទពយសក្ម្ម និងបំណុលក្ាុងទគាលបំណងននក្លរទធាើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ និង តនម្ាប្ែលទរបើក្ាុងទគាលបំណងនន

ក្លរគិតពនធ។   

 

3. បគាលនបោបាយគ្ណបនយយសំខាន់ៗ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

3.17. ពនធទលើរបាក្់ចំទណញ(តពីទំព័រម្ុន) 

 

តនម្ាននរបាក្់ពនធពនារ ប្ែលបានក្ំណត់ទនាឹះ គឺប្ផ្អក្ទលើលក្ខណៈននក្លរទជឿជាក្់នឹងទទួលបាន ឬក្លរទូទាត់ប្ែល

នឹងទក្ើតទឡើងរវាងតនម្ាសុទធននរទពយសក្ម្ម និងបំណលុទដ្ឋយទរបើអរតាពនធក្ំណត់ទៅនងងតុលយក្លរ ។ 

 

ពនធពនារទលើរទពយសក្ម្ម រតូវបានទទួលសាគ ល់ប្តក្ាុងក្រណីអាចនឹងទក្ើតមានទឡើងទៅទលើរបាក្់ចំទណញជាប់ពនធនា

ទពលអនាគតប្ែលអាចទរបើរបាស់ជាមួ្យនងឹរទពយសក្ម្ម។  ពនធពនារទលើរទពយសក្ម្ម រតូវបានក្លត់បនថយក្ាុងក្រណី

ប្ែលមិ្នអាចទក្ើតទឡើងនូវអតថរបទោជន៍ននពនធប្ែលពាក្់ព័នធប្ែលអាចនឹងទរបើរបាស់បាន ។ 

 

3.18. សម្ព័នធញាតិ 

 

ភាគីប្ែលរតូវបានចាត់ទុក្ជាសម្ព័នធញាតិរបស់ធនាគារ របសិនទបើភាគីមួ្យមានលទធភាពរគប់រគង ទដ្ឋយផ្ទា ល់ ឬ

ទដ្ឋយរបទោលទលើភាគីមួ្យទទៀត ឬមានឥទធិពលោ៉ា ងខ្នា ំងទៅទលើភាគីទនឹះក្ាុងក្លរទធាើទសចក្តីសទរម្ចទលើប្ផ្ាក្

ហិរញ្ញវតថុ និងរបតិបតតិក្លរ។  ែូចគាា ទនឹះប្ែររបសិនទបើធនាគារ និងភាគីទនាឹះសថ ិតទៅទរក្លម្ក្លររគប់រគងរួម្មួ្យ ឬក្៏

មានឥទធិពលោ៉ា ងខ្នា ំង ។ 

 

សម្ព័នធញាតិអាចជារូបវន័តបុគគល ឬនីតិបុគគល និងរួម្បញ្ចូលនវូរូបវន័តបុគគលណាមាា ក្់ននសមាជិក្រគួសារប្ែលជិតសា ិទធិ

ក្៏រតូវបានចាត់ទុក្ជាសម្ព័នធញាតិប្ែរ ។ 
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25 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

តាម្ចាប់សត ីពីរគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ និយម្ន័យរបស់សម្ព័នធញាតិរួម្បញ្ចូលផ្ងប្ែរនូវរូបវនតបុគគលប្ែល

មានភាគហ ុនោ៉ា ងតិចចំនួន10% ននទែើម្ទុនរបស់ធនាគារ ឬននសិទធិទបាឹះទឆ្ា ត ទទាឹះក្លន់ក្លប់ទដ្ឋយផ្ទា ល់ក្តី ឬ

ទដ្ឋយរបទោលក្តី ឬរូបវន័តបុគគលណា ប្ែលរួម្ចំប្ណក្ក្ាុងប្ផ្ាក្រែាបាល ក្លរែឹក្នំា ក្លររគប់រគងឬក្លរទរៀបចំ និង

ក្លរអនុវតតនូវក្លររតួតពិនិតយនផ្ាក្ាុងរបស់ធនាគារ ។ 

 

4. ការេេូររេូិយេ័ណណ ពីដ៊ុោៃ រោបម្រិក្បៅោក្បាក្់បរៀល 

 

របាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ រតូវបានបង្វា ញជារបាក្់ែុលាា អាទម្រិក្។  ក្លរបតូររូបិយប័ណណពីរបាក្់ែុលាា អាទម្រិក្ទៅជារបាក្់

ទរៀល រតូវបានទធាើទឡើងទែើម្បីអនុវតតទៅតាម្ទគាលក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាពាក្់ព័នធនឹងក្លរទរៀបចំ 

និងក្លរក្ំណត់បង្វា ញទៅក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុទដ្ឋយទរបើ អរតាបតូររបាក្់ម្ធយម្ជាផ្ាូវក្លររបក្លសទដ្ឋយធនាគារ

ជាតិននក្ម្ពុជា នានងងទី 31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2016 ប្ែល 1 ែុលាា អាទម្រិក្ ទសម ើនឹង 4037 ទរៀល (នងងទី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2015 : 

1 ែុលាា អាទម្រិក្ ទសម ើនឹង 4050 ទរៀល)។  តួទលខជារបាក្់ទរៀលទនឹះ គឺមិ្នរតូវបានយក្ម្ក្បក្រសាយថ្ន តួទលខ

របាក្់ែុលាា រអាទម្រិក្ រតូវបានបតូរទៅជារបាក្ទ់រៀល ឬនឹងរតូវបានបតូរជារបាក្់ទរៀល នាទពលអនាគតតាម្អរតាបតូររបាក្់

ទនឹះ ឬអរតាបតូររបាក្់ទផ្ែងទទៀតទនាឹះទឡើយ ។ 

 

5. សាច់របាក្់ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
សាច់របាក្់ក្ាុងនែ - ែុលាា អាទម្រិក្ 1,355,378  5,471,661  1,367,745 

សាច់របាក្់ក្ាុងនែ - ទរៀល 19,376  78,221  17,872 

      
 1,374,754  5,549,882  1,385,617 

 

6.  សម្ត៊ុលយបៅធនាគារនានា 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
ធនាគារក្លណាឌ្ីោ៉ា ភីអិលសីុ 4,012,760  16,199,512  1,403,456 

ធនាគារក្ម្ពុជាសាធ្លរណៈភីអិលសីុ 365,839  1,476,892  757,985 
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26 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

ធនាគារទអសីុលិដ្ឋភីអិលសីុ 284,376  1,148,026  244,509 

       4,662,975  18,824,430  2,405,950 

ក្លរវិភាគបប្នថម្មានែូចតទៅ៖ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

(ក្) តាម្ក្លលក្ំណត់៖ 

 

     

      រយៈទពល 1 ប្ខ 4,662,975  18,824,430  2,405,950 

 

(ខ)តាម្រូបិយប័ណណ៖ 

          របាក្់ទរៀល 88,418  356,943  35,394 

          របាក្់ែុលាា អាទម្រិក្ 4,574,557  18,467,487  2,370,556 

       4,662,975  18,824,430  2,405,950 

 

(គ) តាម្ទំនាក្់ទំនង៖ 

      ភាគីមិ្នប្ម្នសម្ព័នធញាតិ 4,662,975  18,824,430  2,405,950 

 

7.  សម្ត៊ុលយបៅធនាគារោតិននក្ម្ពុោ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
គណនីចរនត (ក្)  5,886,106  23,762,210  14,478,411 

 វិញ្ញ បនបរតរបាក្់បទញ្ញើចរចារ (NCD) (ខ) 16,412,063  66,255,498  11,049,383 

      
 22,298,169  90,017,708  25,527,794 

 

របាក្់បទញ្ញើតម្កល់តាម្ចាប់ទលើៈ 

      
របាក្់តម្កល់ធ្លនាទលើទែើម្ទុន (គ) 1,020,647  4,120,352  1,019,136 
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27 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

របាក្់បទញ្ញើតម្កល់របស់អតិងិជន (ឃ) 154,954  625,549  154,938 

      
  1,175,601    4,745,901    1,174,074  

      
 23,473,770  94,763,609  26,701,868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

28 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

(ក្) គណនីចរនតៈ គណនីទនឹះម្ិនទទួលបានក្លររបាក្់ទទ ។   

(ខ)  វិញ្ញ បនបរតរបាក្់បទញ្ញើចរចារ (NCD) 

 

ធនាគារបានសនាដ្ឋក្់វិញ្ញ បនបរតរបាក្់បទញ្ញើចរចារទធាើជារទពយបញ្ច ំក្ាុងធនាគារជាតិក្ម្ពុជាទែើម្បីទធាើក្លរទូទាត់

សង ។ វិញ្ញ បនបរតរបាក្ប់ទញ្ញើរចរចារមានរយៈទពលបីប្ខ និងទទួលបានអរតាក្លររបាក្់ 0.45% - 0.74% សំរាប់

បទញ្ញើជារបាក្់ែុលាា  និង 1.28% - 1.5% សំរាប់បទញ្ញើជារបាក្់ទរៀលក្ាុងមួ្យឆ្ា ំ ។ 

 

(គ) របាក្់តម្កល់ធ្លនាទលើទែើម្ទុន 

 

របាក្់បទញ្ញើទនឹះ គឺជារបាក្់តម្កលធ់្លនាទលើទែើម្ទុនអបបបរមាទសម ើនងឹ 5% ននទែើម្ទុនចុឹះបញ្ជរីបស់ធនាគាររសបតាម្

របក្លសទលខ ប7-00-05 រប.ក្ សត ីពីអាជ្ាប័ណណធនាគារឯក្ទទស ចុឹះនងងទី 11 ប្ខ ម្ក្រា ឆ្ា ំ 2000 ។  របាក្់បទញ្ញើ

ទនឹះរតូវបានតម្កល់ទុក្ជាមួ្យធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាជារបាក្់ែុលាា រទម្រិក្ ទហើយអាចែក្ម្ក្ វិញបានទៅទពល

ធនាគារបញ្ចប់របតិបតតិក្លរអាជីវក្ម្មទៅក្ាុងរពឹះរាជាណាចរក្ក្ម្ពុជា។  ក្ាុងអំឡុងក្លរិយបរិទចេទធនាគារទទួលបាន

ក្លររបាក្់ ទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើ 3/8 LIBOR (6 ប្ខ) ក្ាុងអរតាចទនាា ឹះពី 0.22% ទៅ 3.00% ក្ាុងមួ្យឆ្ា ំ (2015: 

0.08% ទៅ 3.00% ក្ាុងមួ្យឆ្ា ំ) ។   

 

(ឃ) របាក្់តម្កល់បរមុ្ងក្លតពាក្ិចចទលើរបាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជន 

របាក្់បទញ្ញើទនឹះ គឺជារបាក្់តម្កល់បរមុ្ងក្លតពាក្ិចចទលើរបាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជន ប្ែលប្របរបួលទដ្ឋយប្ផ្អក្ទៅទលើ

ក្រមិ្តប្របរបួលននរបាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជនទៅធនាគារ ។  របាក្់បទញ្ញើតម្កល់តាម្ចាប់រតូវរក្ាទុក្ រសបតាម្

របក្លសទលខ ប7-00-05របក្ ចុឹះនងងទី 11 ប្ខ ម្ក្រា ឆ្ា ំ 2000 សត ីពីរបាក្់តម្កល់បរមុ្ងក្លតពាក្ិចចតាម្អរតា 5% 

ទលើរបាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជន ។  របាក្់តម្កល់បរមុ្ងក្លតពាក្ិចចពុំទទួលបានក្លររបាក្់ទនាឹះទទ ។ 

 

8. ឥណទ្ធន និងេ៊ុបរក្េទ្ធន - ស៊ុទា 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      ឥណទានរយៈទពលខាី 52,712,629  212,800,883  34,754,906 

ឥណទានរយៈទពលប្វង 18,818,672  75,970,979  9,116,498 

ឥណទានបុគគលិក្ 52,469  211,817  104,087 

      សរុបឥណទាន - ែុល 71,583,770  288,983,679  43,975,491 
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29 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ក្លររបាក្់រតូវទទួលបាន- សុទធ      

ក្លររបាក្់បងគររតូវទទួលបាន 1,125,442  4,543,409  419,648 

ក្លររបាក្់ពយួរទុក្ (788,586)  (3,183,522)  (126,654) 

      
 336,856  1,359,887  292,994 

      
សរុបឥណទានែុល និងក្លររបាក្់សុទធ 71,920,626  290,343,566  44,268,485 

      
សំវិធ្លនធនសរមាប់ឥណទាន និង បុទររបទាន

អារក្ក្់ និងជាប់សងែ័យ 

 

 

(3,122,480)  (12,605,451)  (2,333,333) 

      
 68,798,146  277,738,115  41,935,152 

 

បប្រម្បរមួ្លននសំវិធ្លនធនសរមាប់ឥណទាន និងបុទររបទានអារក្ក្់ និងជាប់សងែ័យមានែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

       2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      នានងងទី 01 ម្ក្រា 2,333,333  9,419,665  2,946,050 

ក្លរបប្នថម្ក្ាុងក្លរិយបរិទចេទ 818,147  3,302,859  92,486 

ក្លរទផ្ារទចញទៅទរៅតារាងតុលយក្លរ -  -  (705,203) 

លុបបំបាត់ទចាលក្ាុងឆ្ា ំ (29,000)  (117,073)  - 

      ទៅចុងឆ្ា ំ 3,122,480  12,605,451  2,333,333 

 

ទដ្ឋយអនុទលាម្តាម្ចំននួនងងហសួក្លលក្ំណត់សងប្ែលបានក្ំនត់ទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ឥណទាន និងបុទរ

របទានរបស់អតិងិជនមួ្យប្ែលមានទឹក្របាក្់ចំនួន 1,885,000 ែុលាា អាទម្រិក្គួរប្តរតូវបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់    “

ឥណទានជាប់សងែ័យ” ជាជាង “ឥណទានទរក្លម្ធម្មតា”។ 
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30 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

8. ឥណទ្ធន និងេ៊ុបរក្េទ្ធន - ស៊ុទា (តពីទំព័រម្៊ុន) 
 

ក្លរវិភាគបប្នថម្មានែូចតទៅ៖ 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

(ក្)វិភាគតាម្ក្លលក្ំណត់សង៖      

3 ទៅ 6 ប្ខ  3,324,000  13,418,988  - 

6 ទៅ 12 ប្ខ 12,728,350  51,384,349  9,744,000 

1 ទៅ 3 ឆ្ា ំ 7,192,931  29,037,862  5,419,861 

3 ទៅ 5 ឆ្ា ំ  30,527,287  123,238,658  14,947,932 

ទលើសពី 5 ឆ្ា ំ 17,811,202  71,903,822  13,863,698 

      
 71,583,770  288,983,679  43,975,491 

 

(ខ)ក្លរវិភាគតាម្ចំណាត់ថ្នា ក្់ឥណទាន៖ 
2016  2015 

ឥណទានសតង់ដ្ឋរ៖ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
មានវតថុធ្លនា 57,869,901  233,620,790  40,415,154 

ពុំមានវតថុធ្លនា 2,626,931  10,604,920  1,342,289 

ឥណទានឃ្ា ទំម្ើល៖      

មានវតថុធ្លនា 6,118,976  24,702,306  739,538 

ពុំមានវតថុធ្លនា -  -  - 

ឥណទានទរក្លម្ធម្មតា៖      

មានវតថុធ្លនា 729,400  2,944,588  - 

ពុំមានវតថុធ្លនា 1,885,000  7,609,745  174,160 

ឥណទានជាប់សងែ័យ៖      

មានវតថុធ្លនា 915,000  3,693,855  - 

ពុំមានវតថុធ្លនា 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 

ឥណទានបាត់បង់៖      
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

មានវតថុធ្លនា 894,402  3,610,701  662,000 

ពុំមានវតថុធ្លនា 544,160  2,196,774  642,350 

      
 71,583,770  288,983,679  43,975,491 

  

8.  ឥណទ្ធន និងេ៊ុបរក្េទ្ធន - ស៊ុទា (តពីទំព័រម្៊ុន) 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

(គ)វិភាគតាម្រូបិយប័ណណ៖      

      
របាក្់ែុលាា រអាទម្រិក្ 71,161,863  287,280,440  43,427,715 

របាក្់ទរៀល 421,907  1,703,239  547,776 

      
 71,583,770  288,983,679  43,975,491 

(ឃ)វិភាគតាម្ក្លរសាា ក្់ទៅ៖      

និវាសនជន 71,583,770  288,983,679  43,975,491 

      

(ង)វិភាគតាម្សម្ព័នធភាគី៖      

ឥណទានបុគគលិក្ 52,469  211,817  104,087 

ពុំប្ម្នភាគីសម្ព័នធញ្ញ តដិ 71,531,301  288,771,862  43,871,404 

       71,583,770  288,983,679  43,975,491 

(ច)វិភាគតាម្របទភទអតិងិជន៖      

រក្ុម្ហ ុន 25,935,000  104,699,595  23,604,658 

រូបវន័ដបុគគលនិងសហរគាសឯក្តដបុគគល  45,648,770    184,284,084    20,370,833  

      
 71,583,770  288,983,679  43,975,491 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

(ឆ)វិភាគតាម្គំទរាង៖ 
 

      
រក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ 28,807,500  116,295,878  18,505,000 

 

 

 

 

 

 

មូ្លនិធិធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 34,546,780  139,465,351  20,175,863 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន 4,200,000  16,955,400  4,800,000 

ទីភាា ក្់ង្វរអភិវឌ្ឍន៍បារាងំ (AFD) 665,490  2,686,583  399,628 

មូ្លនិធិអនតរជាតិសរមាប់ក្សិក្ម្ម និងក្លរភិវឌ្ឍន៍

“IFAD” 
40,000  161,480  95,000 

រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា-មូ្លនិធិពិទសស 3,324,000  13,418,987  - 

      
 71,583,770  288,983,679  43,975,491 

  

8. ឥណទ្ធន និងេ៊ុបរក្េទ្ធន - ស៊ុទា (តពីទំព័រម្៊ុន) 

 2016  2015 

(ជ)វិភាគតាម្វិស័យទសែាក្ិចច៖ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
 វិស័យឯក្ជន 66,269,801  267,531,187  39,026,590 

រគឹឹះសាថ នមី្រក្ូហិរញ្ញវតថុប្ែលបានចុឹះបញ្ជ ី 3,415,009  13,786,391  3,537,510 

សាថ ប័នហិរញ្ញវតថុប្ែលមានអាជ្ាប័ណណ 274,771  1,109,251  527,766 

សហគម្ន៍  906,230  3,658,450  40,000 

ចំក្លរទៅស ូជាលក្ខណៈរគួសារ 665,490  2,686,583  739,538 

ឥណទានបុគគលិក្ 52,469  211,817  104,087 

       71,583,770  288,983,679  43,975,491 

(ឈ)វិភាគតាម្ហានិភ័យ៖      

      
ហានិភ័យធំ (*) 25,742,500  103,922,473  20,675,000 

ពុំប្ម្នហានិភ័យធំ 45,841,270  185,061,206  23,300,491 

      
 71,583,770  288,983,679  43,975,491 
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ហានិភ័យធំៗ រតូវបានផ្តលន់យិម្ន័យទៅក្ាុងទគាលក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាថ្ន ជាសម្តុលយសរុប

ននឥណទាន និងបុទររបទាន ប្ែលផ្តល់ែល់អតិងិជនមាា ក្់ទលើសពី 10% ននមូ្លនិធិផ្ទា ល់សុទធរបស់ធនាគារ ។  ហា

និភ័យទនឹះសំទៅទលើចំនួនរបាក្់ខពស់បំផ្ុតរវាងសម្តុលយននឥណទាន និងទាយជជទានប្ែលទៅសល់ ឬឥណទាន 

និងទាយជជទានប្ែលបានអនុម័្ត ។ 
 

 2016  2015 

(ញ)វិភាគតាម្ក្លររបាក្់របចំាឆ្ា ំ៖    

    
ឥណទានរយៈទពលខាី 5.00%-12.00%  5.00%-14.00% 

ឥណទានរយៈទពលប្វង 5.00%-12.00%  5.00%-12.00% 

ឥណទានបុគគលិក្ 7.00%  7.00% 

 

9. អចលនក្ទពយបានរឹេអូស 

 

រទពយរឹបអូសពាក្់ព័នានឹងរទពយសម្បតិតប្ែលរឹបអូសពីអតិងិជន ប្ែលពុំមានលទាភាពសងបំណុល។  ទសចក្ដីប្ណនំា

របស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាតាម្របក្លសទលខ ធ7-01-186 ទាម្ទារឲ្យរទពយសម្បតិតប្ែលរឹបអូសបានរតូវលក្់ទចញ

ទៅក្ាុងរយៈទពល12ប្ខបនាា ប់ពីរឹបអូសបាន ។ 

 

 
2016 

 
2015 

 
ែីធាី និងអគារ 

 
បរិក្លខ រ 

 
សរុប 

 
សរុប 

 
ែុលាា អាទម្រិក្ 

 
ែុលាា អាទម្រិក្ 

 
ែុលាា អាទម្រិក្ 

 
ពាន់ទរៀល ែុលាា អាទម្រិក្ 

          សម្តុលយទែើម្រគា 1,247,400  341,720  1,589,120  6,415,277  1,113,605 

បប្នថម្ក្ាុងឆ្ា ំ  -  -  -  -  659,065 

ែក្ៈ លក្់ទចញក្ាុងឆ្ា ំ (123,000)  -  (123,000)  (496,551)  (183,550) 

          

 
1,124,400  341,720  1,466,120  5,918,726  1,589,120 

          
ែក្ៈ សំវិធ្លនធនសរមា

ប់ឱ្នភាពតនម្ា 
-  (334,055)  (334,055)  (1,348,580)  (334,055) 

          

 
1,124,400  7,665  1,132,065  4,570,146  1,255,065 
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នាក្លលបរិទចេទននរបាយក្លរណ៍ទនឹះ ធនាគារមិ្នទាន់បានលក្់ទចញនូវរទពយប្ែលរឹបអូសបានតាំងពីប្ខ តុលា ឆ្ា ំ 

2012 ទៅទឡើយទទ ទហើយសំទណើសរមាប់ពនាទពលបប្នថម្ទែើម្បីក្លន់ក្លបរ់ទពយរឹបអូសទាងំទនឹះទៅធនាគារជាតិមិ្ន

ទាន់រតូវបានទធាើទៅទឡើយ ។ 

 

បំប្របំរួលននសំវិធ្លនធនសរមាប់រទពយប្ែលរឹបអសូបាន រតូវបានបង្វា ញែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

       2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      សម្តុលយទែើម្រគា 334,055  1,348,580  258,000 

ក្លរបប្នថម្ក្ាុងក្លរិយបរិទចេទ -  -  76,055 

      ទៅចុងឆ្ា ំ 334,055  1,348,580  334,055 

 

10. ក្ទពយសក្ម្មបផសងបទៀត 

 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      របាក្់បទញ្ញើធ្លនា -  -  6,804 

បុទររបទានទលើក្លរជួល -  -  3,908 

បុទររបទានទលើធ្លនារា៉ែប់រង 14,200  57,325  399 

ក្លររបាក្់រតូវទទួល 16,746  67,604  - 

ទផ្ែងៗ  121,074  488,776  132,412 

      
 152,020  613,705  143,523 
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11. ក្ទពយសក្ម្មអរូេី 
 

 2016  2015 

នងៃបដើម្ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
នានងងទី 1 ម្ក្រា 161,830  653,308  111,760 

ក្លរទិញបប្នថម្ 3,050  12,313  50,070 

      នានងងទី 31 ធាូ 164,880  665,621  161,830 

      រំលស់េងគរ      

នានងងទី 1 ម្ក្រា 107,435  433,715  100,986 

ទាយជជទានក្ាុងក្លរិយបរិទចេទ 27,275  110,109  6,449 

      
នានងងទី 31 ធាូ 134,710  543,824  107,435 

      តនម្ៃពិត 30,170  121,797  54,395 
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12. ក្ទពយនិងេរិកាខ រ 

 

 ែីធា ី  អគារ  ប្ក្លំអអគារ  ោនយនដ  
សមាា រឹះ   

ក្ុំពយូទ័រ 
 សង្វា រឹម្  សរុប 

នងៃបដើម្ ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្     ែុលាា អាទម្រិក្     ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្ 

              
នានងងទី 1 ម្ក្រា 2០16 241,500  329,344  61,436  687,349  185,808  158,097  1,663,534 

ទិញបប្នថម្ -  -  -  108,139  23,205  12,349  143,693 

លក្់ទចញក្ាុងឆ្ា ំ -  -  -  (84,090)  -  -  (84,090) 

              
នានងងទី 31 ធាូ 2០16 241,500  329,344  61,436  711,398  209,013  170,446  1,723,137 

              
រំលស់េងគរ              

              នានងងទី 1 ម្ក្រា 2០16 -  111,573  28,638  456,352  157,294  110,417  864,274 

ទាយជជទានក្ាុងក្លរិយបរិទចេទ -  16,513  6,585  64,809  21,056  15,802  124,765 

លក្់ទចញក្ាុងឆ្ា ំ -  -  -  (84,090)  -  -  (84,090) 

              
នានងងទី 31 ធាូ 2០16 -  128,086  35,223  437,071  178,350  126,219  904,949 
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សម្មូ្លជារបាក្់ទរៀល៖ 

 

ែីធា ី

  

អគារ 

  

ប្ក្លំអអគារ 

  

ោនយនដ 

  

សមាា រៈ ក្ុំពយូទ័រ 

  

សង្វា រឹម្ 

  

សរុប 

នងៃបដើម្ ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល 

              
នានងងទី 1 ម្ក្រា 2០16 974,936  1,329,562  248,017  2,774,828  750,107  638,238  6,715,688 

ទិញបប្នថម្ -  -  -  436,557  93,679  49,853  580,089 

លក្់ទចញក្ាុងឆ្ា ំ -  -  -  (339,471)  -  -  (339,471) 

              
នានងងទី 31 ធាូ 2០16 974,936  1,329,562  248,017  2,871,914  843,786  688,091  6,956,306 

              
រំលស់េងគរ              

              
នានងងទី 1 ម្ក្រា 2០16 -  450,420  115,612  1,842,293  634,996  445,753  3,489,074 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

12. ក្ទពយនិងេរិកាខ រ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

តនម្ៃពិត 
            

              
នានងងទី 31 ធាូ 2016 241,500  201,258  26,213  274,327  30,663  44,227  818,188 

នានងងទី 31 ធាូ 2011              នានងងទី 31 ធាូ 2015 241,500  217,771  32,798  230,997  28,514  47,680  799,260 

              ទាយជជទានក្ាុងឆ្ា ំ 2015 -  16,468  8,204  66,592  16,683  11,691  119,638 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

12. ក្ទពយនិងេរិកាខ រ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

ទាយជជទានក្ាុងក្លរិយបរិទចេទ                   - 

 

 
 

66,663 
 

 

26,584 
 

 

261,634 
 

 

85,003 
 

 

63,793 
 

 

503,677 

លក្់ទចញក្ាុងឆ្ា ំ -  -  -  (339,471)  -  -  (339,471) 

នានងងទី 31 ធាូ 2០16  -      517,083    142,196    1,764,456    719,999    509,546    3,653,280  

              តនម្ៃពិត              

              
នានងងទី 31 ធាូ 2016 974,936  812,479  105,821  1,107,458  123,787  178,545  3,303,026 

នានងងទី 31 ធាូ 2015 974,936  879,142  132,405  932,535  115,111  192,485  3,226,614 

              ទាយជជទានក្ាុងឆ្ា ំ 2០15 -  66,481  33,120  268,832  67,349  47,197  482,979 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

13. ក្បាក្់េបញ្ញើរេស់អតិងិជន 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
របាក្់បទញ្ញើតាម្តរម្ូវក្លរ 501,286  2,023,692  360,024 

របាក្់បទញ្ញើសនែ ំ 184,480  744,746  166,346 

របាក្់បទញ្ញើមានក្លលក្ំណត់ 592,849  2,393,331  566,518 

      
 

 

 

1,278,615  5,161,769  1,092,888 

       

ក្លរវិភាគបប្នថម្អំពីរបាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជនមានែូចខ្នងទរក្លម្៖    

 2016  2015 

(ក្)  វិភាគតាម្ក្លលក្ំណត់សង៖ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      រតឹម្មួ្យប្ខ៖      

របាក្់បទញ្ញើតាម្តរម្ូវក្លរ 501,286  2,023,692  360,024 

របាក្់បទញ្ញើសនែ ំ 184,480  744,746  228,030 

របាក្់បទញ្ញើមានក្លលក្ំណត់៖      

1 ទៅ 3 ប្ខ 169,183  682,992  133,594 

4 ទៅ 6 ប្ខ 34,831  140,613  100,381 

6 ប្ខ ទឡើងទៅ 388,835  1,569,726  270,859 

       1,278,615  5,161,769  1,092,888 

(ខ)  វិភាគតាម្របទភទអតិងិជន៖      

      អងគភាពអាជីវក្ម្ម 488,378  1,971,582  403,128 

ឯក្តតជន 790,237  3,190,187  689,760 

       1,278,615  5,161,769  1,092,888 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

13.ក្បាក្់េបញ្ញើរេស់អតិងិជន (តពទីំពរ័ម្៊ុន)  
 

 
 

 

 

 2016  2015 

(គ)  វិភាគតាម្ក្លរសាា ក្់ទៅ៖ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

និវាសនជន 1,236,651  4,992,360  1,092,647 

អនិវាសនជន 41,964  169,409  241 

      
 1,278,615  5,161,769  1,092,888 

      
(ឃ)  វិភាគតាម្របទភទរូបិយប័ណណ៖      

      
ែុលាា អាទម្រិក្ 1,006,647  4,063,834  1,066,922 

របាក្់ទរៀល 271,968  1,097,935  25,966 

       1,278,615  5,161,769  1,092,888 

 

(ង) តាម្អរតាក្លររបាក្់ (ក្ាុងមួ្យឆ្ា ំ)៖   

  2016  2015 

   % របចំាឆ្ា ំ   % របចំាឆ្ា ំ 

     គណនីសនែ ំ  1.0% - 1.50%  1.0%-1.50% 

     គណនីមានក្លលក្ំណត់  3.0% - 6.0%  3.0% -6.0% 

  

14. ក្បាក្់េបញ្ញើរេស់ធនាគារនានា 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      របាក្់បទញ្ញើតាម្តរម្ូវក្លរ 2,609  10,533  2,593 

របាក្់បទញ្ញើសនែ ំ 47,309  190,986  46,894 

      
 49,918  201,519  49,487 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

14. ក្បាក្់េបញ្ញើរេស់ធនាគារនានា (តពីទំព័រម្៊ុន) 

ក្លរវិភាគបប្នថម្អំពីរបាក្់បទញ្ញើរបស់ធនាគារនានា មានែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

 2016  2015 

(ក្)  វិភាគតាម្ក្លលក្ំណត់សង៖ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      រយៈទពល 1 ប្ខ 49,918  201,519  49,487 

      
(ខ) តាម្រូបិយប័ណណ៖      

      
របាក្់ែុលាា អាទម្រិក្ 49,413  199,480  48,965 

របាក្់ទរៀល 505  2,039  522 

       49,918  201,519  49,487 

      
(គ) តាម្និវាសនដ្ឋា ន៖      

      
និវាសនជន 49,918  201,519  49,487 

      
 49,918  201,519  49,487 

(ឃ) តាម្អរតាក្លររបាក្់ ៖   

  2016  2015 

  % របចំាឆ្ា ំ  % របចំាឆ្ា ំ 

     របាក្់បទញ្ញើតាម្តរម្ូវក្លរ  គាម ន  គាម ន 

     របាក្់បទញ្ញើសនែ ំ  1.0% - 1.50%  1.0%-1.50% 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

15. ក្បាក្់ក្ម្ាី 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា-មូ្លនិធិពិទសស 20,331,930  82,080,001  - 

រក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ-      

មូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍និងរទរទង់វិស័យក្សិក្ម្ម 

(“ASDF”) 
38,680,000  156,151,160  30,737,500 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន -  -  5,200,000 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ 769,022  3,104,542  960,281 

ទីភាា ក្់ង្វរអភិវឌ្ឍន៍បារាងំ (AFD) 248,461  1,003,037  248,461 

       60,029,413  242,338,740  37,146,242 

ក្លរវិភាគបប្នថម្អំពីរបាក្់ក្ម្ចីមានែូចខ្នងទរក្លម្៖   

(ក្)  វិភាគតាម្ក្លលក្ំណត់សង៖      

      រយៈទពល 1 ឆ្ា ំ 15,130,000  61,079,810  11,700,000 

1 ទៅ 3 ឆ្ា ំ -  -  - 

3 ទៅ 5 ឆ្ា ំ 23,550,000  95,071,350  19,037,500 

5 ឆ្ា ំ ទឡើងទៅ 21,349,413  86,187,580  6,408,742 

      
 60,029,413  242,338,740  37,146,242 

 2016  2015 

(ខ) តាម្អរតាក្លររបាក្់៖  % របចំាឆ្ា ំ   % របចំាឆ្ា ំ 

    រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា-មូ្លនិធិពិទសស គាម ន  គាម ន 

រក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ-    

មូ្លនិធិអភិវឌ្ឍន៍និងរទរទង់វិស័យក្សិក្ម្ម(“ASDF”) 2.00%  2.00% 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន 5.2875%  5.08%-5.29% 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ 0.556%-2.556%  0.32%-2.66% 

ទីភាា ក្់ង្វរអភិវឌ្ឍន៍បារាងំ (AFD) គាម ន  គាម ន 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

16. ក្ទពយអក្ម្មបផសងៗ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      ក្លររបាក្់បងគររតូវទូទាត់ 915,416  3,695,534  889,176 

មូ្លនិធិសនតិសុខក្លរង្វរ 340,438  1,374,348  278,650 

របាក្់ចំណូលមិ្នទាន់ទទូលសាគ ល់ -  -  167,837 

បំណលុពនធទផ្ែងៗ 8,255  33,325  6,560 

រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗ 167,837  677,558  94,955 

       1,431,946  5,780,765  1,437,178 

 

17. បដើម្ទ៊ុន, បដើម្ទ៊ុនេសនាម្និងម្ូលធនេំរ៊ុង 

 

(ក្)  ទែើម្ទុន 

 2016 

 

 

 

 2015 

 

 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
រក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ 20,475,890  82,661,168  20,475,890 

 

ទៅក្ាុងប្ខវិចេិក្លឆ្ា ំ2016 ធនាគារបានបទងកើនទែើម្ទុនទៅក្ាុងលក្ខនតកិ្ៈប្ែលតម្តលទុ់ក្ទៅរក្សួងពាណិជជក្ម្មមានចំនួន 

46,365,538 ែុលាា អាទម្រិក្ (187,177,680,000 ទរៀល) ប្ចក្ទចញជា 10,000 ភាគហ ុនប្ែលចុឹះបញ្ជ ីនិងមានតំ

នលឯក្តា 4,636.55 ែុលាា អាទម្រិក្ ។ 

 

(ខ)  ទែើម្ទុនបប្នថម្ 

 

2016 

 

2015 

 

ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      សម្តុលយទៅទែើម្រគា 7,759,189 
 

31,323,846 
 

- 

ទែើម្ទុនបប្នថម្ - 
 

- 
 

26,028,756 
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ែក្ : ក្លរទផ្ារទចញឥណទានមិ្នែំទណើរក្លរទៅទរៅ

តារាងតុលយក្លរ 
- 

 
- 

 
(18,269,567) 

បូក្ :សាច់របាក្់សងរតឡប់ននក្លរទផ្ារទចញឥណ

ទានមិ្នែំទណើរក្លរទៅទរៅតារាងតុលយក្លរ 
1,559,947 

 
6,297,506 

 
- 

       9,319,136 
 

37,621,352 
 
7,759,189 

 

(i) ទៅនងងទី13 ប្ខម្ក្រា ឆ្ា ំ2015 រក្សួងទសែាក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុប្ែលជាភាគទុនិក្របស់ធនាគារបានដ្ឋក្់

បប្នថម្ទែើម្ទុនចំនួន 26,028,756 ែុលាា អាទម្រិក្ ។ 

(ii) ទោងទៅតាម្លិខិតទលខ 536 សហវ ចុឹះទៅនងងទី 3 ប្ខក្ុម្ាៈ ឆ្ា ំ2016 របស់រក្សួងទសែាក្ិចច និង

ហិរញ្ញវតថុ ប្ែលបានដ្ឋក្់ជូន សទម្តចអគគម្ហាទសនាបតីទតទជា ហ ុន ប្សន នាយក្រែាម្ន្តនតីននរពឹះរាជា

ណាចរក្ក្ម្ពុជានិងចំណាររបស់សទម្ដចចុឹះនងងទី 4 ប្ខ ក្ុម្ាៈ ឆ្ា ំ 2016បានសទរម្ចអនុម័្តតាម្សំទណើរប

ស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទទលើវិធ្លនមួ្យចំនួនប្ែលទាក្់ទងនឹងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុឆ្ា ំ 2015 ប្ែល

មានែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

 ទផ្ារទចញឥណទាននិងបុទររបទានមិ្នែំទណើរក្លរចំនួន 18,269,567 ែុលាា អាទម្រិក្ពីតារាងតុលយ

ក្លរ ទៅគណនីទរៅតារាងតុលយក្លររបស់ធនាគារ ទែើម្បីរបមូ្លទដ្ឋឹះរសាយ និងរបមូ្លម្ក្វិញ ។ 

 

17. បដើម្ទ៊ុន, បដើម្ទ៊ុនេសនាម្និងម្ូលធនេំរ៊ុង (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ខ)  ទែើម្ទុនបប្នថម្ (តពីទំព័រម្ុន) 

 

 ទទួលសាគ ល់ឥណទាន និងបុទររបទានមិ្នែំទណើរក្លរចំនួន 18,269,567 ែុលាា រអាទម្រិក្ ជាក្លរ

ក្លត់បនថយទែើម្ទុន ។ 

 ឥណទាន និងបុទររបទានមិ្នែំទណើរក្លរខ្នងទលើប្ែលមានលទធភាពសាត របានទឡើងវិញនងឹរតូវបាន

ទទួលសាគ ល់ទដ្ឋយផ្ទា ល់ក្ាុងគណនីទែើម្ទុនក្ាុងធនាគារ ។ 
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 វិធ្លនខ្នងទលើទនឹះរតូវបានអនុម័្តទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ទៅនងងទី 31 ប្ខ មី្នា ឆ្ា ំ 2016 ។ 

 

(iii) ទៅនងងទី 10 ប្ខក្ុម្ា: ឆ្ា ំ 2017 ធនាគារបានទសា ើសំុទៅធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាទែើម្បីទផ្ារទឹក្របាក្់ចំនួន 

1,559,947 ែុលាា អាទម្រិក្ប្ែលជាចំនួនទឹក្របាក្់របមូ្លបានពីឥណទាន និងបុទររបទានមិ្នែំទណើរក្លរ

ខ្នងទលើទៅគណនីមូ្លធនបានបង់ជរម្ឹះ។ ធនាគារម្ិនទាន់បានទទួលបានក្លរទឆាើយតបពីធនាគារជាតិ

ននក្ម្ពុជាទៅទឡើយរហតូម្ក្ែល់នងងទចញរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុទនឹះ។ 

 

(គ)  ម្ូលធនបំរុង 

 

ចំនួនទឹក្របាក្់ទនឹះគឺជាក្លររបាក្់របស់ឥណទាននងិបុទររបទានម្ិនែំទណើរក្លរប្ែលបានទផ្ារទៅខ្នងទរៅតារាងតុលយ

ក្លរក្លលពីឆ្ា ំមុ្នប្ែលរបមូ្លបានទៅក្ាុងឆ្ា ំទនឹះ។ តាម្ក្លរអឹះអាងរបស់គណ:រគប់រគង់របស់ធនាគារចំនួនទឹក្

របាក្់ទនឹះនឹងទផ្ារទៅជាមូ្លធនបង់ជរម្ឹះទៅទពលអនាគត។ 

 

18. អន៊ុេំណ៊ុល 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
ទីភាា ក្់ង្វរអភិវឌ្ឍន៍បារាងំ (AFD)* 1,044,084  4,214,967  1,044,084 

      
 1,044,084  4,214,967  1,044,084 

 

* សម្តុលយជំពាក្់ទៅ (AFD) គឺមិ្នមានក្លរធ្លនា គាម នក្លររបាក្់ និងមិ្នមានក្លលក្ំណត់រតូវទូទាត់ទឡើយ។ 

  



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

46 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

19.  ចំណូលពីការក្បាក្់ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
ឥណទាន និងបុទររបទាន 3,666,416  14,801,321  2,755,982 

សម្តុលយទៅធនាគារនានា 61,240  247,226  33,448 

      
 3,727,656  15,048,547  2,789,430 

20. ចំណាយការក្បាក្់ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      របាក្់ក្ម្ចី 447,446  1,806,340  849,403 

របាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជន៖      

របាក្់បទញ្ញើមានក្លលក្ំណត់ 24,263  97,950  31,563 

របាក្់បទញ្ញើសនែ ំ 14,715  59,404  3,972 

      
 486,424  1,963,694  884,938 

 

21.  ចំណូលម្ិនសម្នពីការក្បាក្់ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
ចំណូលក្នរម្ទជើងសារ 322,239  1,300,879  292,087 

ចំណូលទផ្ែង ៗ 38,751  156,438  41,716 

      
 360,990  1,457,317  333,803 

 

22.  ក្បាក្់បេៀវតសរ៍ និងចំណាយបផសងៗបលើេ៊ុគ្គលិក្ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      របាក្់ទបៀវតែរ៍ និងរបាក្់ឈាូល 881,826  3,559,932  709,866 
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បុពាលាភ 145,516  587,448  81,686 

អតថរបទោជន៍និទោជិត 191,398  772,674  71,786 

របាក្់ទបៀវតែរ៍ និងរបាក្់រង្វា ន់របស់អភិបាល 165,680  668,850  155,075 

ឯក្សណាា ន -  -  20,131 

       1,384,420  5,588,904  1,038,544 

 

23. ចំណាយទូបៅ និងរដាបាល 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      ទបសក្ក្ម្ម, បែិសណាា រក្ិចចនិងសាា ក្់ទៅ 113,285  457,332  85,148 

ខ្នតទលើក្លរលក្់ទចញរទពយប្ែលបានរឹបអូស -  -  83,550 

ឱ្នភាពតនម្ាទលើរទពយប្ែលបានរឹបអូស -  -  76,055 

ចំណាយទលើទឹក្ ទភាើង 26,433  106,710  64,854 

ចំណាយប្ផ្ាក្សុខុមាលភាពសងគម្ 20,986  84,720  45,614 

ចំណាយទលើក្លរផ្គត់ផ្គង់សមាា រក្លរិោល័យ 40,805  164,730  41,873 

ចំណាយទលើទរបងឥនធនៈ និងរបតិបតតិក្លរោនយនត 58,266  235,220  21,761 

ចំណាយទលើវិភាគទាន និងអំណាយ 18,593  75,060  14,021 

ចំណាយទលើទូរគម្នាគម្ន៏ និងបទញ្ញើ 3,880  15,664  12,857 

ចំណាយទលើទំនាក្់ទំនងសាធ្លរណៈ 27,844  112,406  54,788 

ចំណាយទលើនងាសមាជិក្ភាព 14,498  58,528  10,908 

ចំណាយទលើនងាបែិសណាា រក្ិចច -  -  19,860 

ចំណាយទលើនងាជំនាញវិជាជ ជីវៈ 10,813  43,652  10,120 

ចំណាយទលើក្លរជួសជុល និងក្លរប្ងទា ំ 18,372  74,168  19,058 

ចំណាយទលើក្នរម្តុលាក្លរ និងប្ផ្ាក្ចាប់ទផ្ែងៗ 127,731  515,650  93,457 
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ចំណាយទលើក្លរបណតុ ឹះបណាត ល 2,312  9,334  18,394 

សភាផ្ទត់ទាត់ និងក្នរម្ទផ្ែងៗ 29,524  119,188  43,216 

ពនធទលើម្ទធាបាយែឹក្ជញ្ជូន 3,802  15,349  3,369 

ចំណាយទលើអាជ្ាប័ណណ 17,340  70,002  17,565 

ចំណាយទលើក្លរផ្ែពាផ្ាយពាណិជជក្ម្ម 32,257  130,222  576 

ចំណាយទលើធ្លនារា៉ែប់រងអគគិភ័យ និងម្ហនតរាយ 2,211  8,926  2,086 

ចំណាយទលើក្លរទបាឹះពុម្ព និងក្លរជាវ 1,414  5,708  1,423 

(ចំទណញ)/ខ្នត ពីក្លរបតូ រ រូបិយប័ណណប្ែលបាន

ទទួលសាគ ល់ 
14,645  59,122  (10,258) 

ចំណាយទផ្ែងៗ 32,865  132,676  217,738 

      
 617,876  2,494,367  948,033 

 

24. ពនាបលើក្បាក្់ចំបណញ 

(ក្)  សំវិធ្លនធនសរមាប់ពនធទលើរបាក្់ចំទណញ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      សម្តុលយនាទែើម្ក្លរិយបរិទចេទ 4,113  16,604  211,643 

ពនធទលើរបាក្់ចំទណញរបចំាឆ្ា ំ 93,403  377,068  27,528 

ពនធទលើរបាក្់ចំទណញប្ែលបានបង់ (56,717)  (228,967)  (235,058) 

      
សម្តុលយនាចុងក្លរិយបរិទចេទ 40,799  164,705  4,113 

      
ពនធទលើរបាក្់ចំទណញប្ែលបានបង់ទលើស (111,820)  (451,417)  - 

      
 (71,021)  (286,712)  4,113 

 

ទៅនងងទី 26 ប្ខក្ុម្ា: ឆ្ា ំ2017 ធនាគារបានទសា ើសំុទៅអគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរទែើម្បីសំុទផ្ារក្លរបង់ពនធទលើរបាក្់

ចំទណញប្ែលបានបង់ទលើសទនឹះទៅជាឥណទានពនធទលើរបាក្់ចំទណញទោងវិញ។ ធនាគារម្ិនទាន់បានទទួលបាន

ក្លរទឆាើយតបពីអគគនាយក្ដ្ឋា នពនធដ្ឋរទៅទឡើយទទរហូតម្ក្ែល់នងងទចញរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

(ខ)  ចំណាយពនធទលើរបាក្់ចំទណញ 

 

ក្លរទផ្ាៀងផ្ទា ត់ពនធទលើរបាក្់ចំទណញ ប្ែលបានគណនាតាម្អរតា 20% ប្ែលតរម្ូវតាម្ចាប់ និង ចំណាយពនធទលើ

របាក្់ចំទណញប្ែលបង្វា ញក្ាុងរបាយក្លរណ៍គណនីលទធផ្លមានែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      របាក្់ចំទណញមុ្នបង់ពនធ 629,739  2,542,256  33,146 

      
ពនធទលើរបាក្់ចំទណញប្ផ្អក្តាម្អរតាពនធជាផ្ាូវក្លរ 20% 125,948  508,452  6,629 

ផ្លប៉ាឹះពាល់ននភាពខុសគាា អចិនន្តនតយ៍ (32,545)  (131,384)  12,161 

ផ្លប៉ាឹះពាល់ននភាពខុសគាា បទណាណ ឹះអាសនា -  -  14,445 

សំវិធ្លនធនទលើស -  -  (12,658) 

ផ្លប៉ាឹះពាល់ននពនធអបបបរមា -  -  6,951 

      
ពនធទលើរបាក្់ចំទណញ 93,403  377,068  27,528 

 

ក្លរគណនារបាក្់ចំណូលប្ែលរតូវជាប់ពនធជាក្ម្មវតថុននក្លររតួតពិនិតយ និងអនុម័្តពីអជ្ាធរពនធដ្ឋរ ។ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

25. ចរនដសាច់ក្បាក្់ពីសក្ម្មភាពក្េតិេតដិការ 

 2០16  2០15 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
លទធផ្លមុ្នបង់ពនធ 629,739  2,542,254  33,146 

      
និយ័តក្ម្ម៖      

      
រំលស់ 152,040  613,786  126,086 

សំវិធ្លនធនសំរាប់ឥណទានអាចបាត់បង់ 818,147  3,302,859  92,486 

ចំទណញពីក្លរលក្់រទពយ និងបរិក្លខ រ (19,899)  (80,332)  - 

ឱ្នភាពននតនម្ាទលើរទពយប្ែលរឹបអូសបាន -  -  76,055 

(ចំទណញ)/ខ្នតទលើក្លរលក្់រទពយប្ែលរឹប

អូសបាន 
(12,000)  (48,444)  83,550 

ខ្នត/(ចំទណញ) ពីអរតាបតូររបាក្់ 994  4,014  2,273 

      លទធផ្លមុ្នក្លរផ្ទា ស់បដូរទុនចល័ត 1,569,021  6,334,137  413,596 

      ក្លរទក្ើនទឡើង/(ក្លរងយចុឹះ)ននសាច់របាក្់បណាដ លម្ក្ពីក្លរប្របរបួល 

រទពយសក្ម្មនិងអក្ម្ម៖     

ឥណទាន និងបុទររបទាន (27,681,141)  (111,748,766)  (9,333,722) 

អចលនរទពយបានរឹបអូស 135,000  544,995  (559,065) 

របាក្់បទញ្ញើតម្កល់តាម្ចាប់ (1,527)  (6,164)  (2,909) 

រទពយសក្ម្មទផ្ែងទទៀត (8,497)  (34,302)  (108,924) 

របាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជន 185,727  749,780  (1,663,949) 

របាក្់បទញ្ញើរបស់ធនាគារនានា 431  1,740  613 

រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗ (5,232)  (21,122)  109,129 

      សាច់របាក្់ទរបើក្ាុងរបតិបតដិក្លរអាជីវក្ម្ម (25,806,218)  (104,179,702)  (11,145,231) 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ចំណាយពនធបានបង់ (168,537)  (680,384)  (235,058) 

ពនធទលើរបាក្់ចំទណញប្ែលបានបង់ទលើស 111,820  451,417  - 

      

សាច់របាក្់សុទធទរបើក្ាុងសក្ម្មភាពរបតិបតដិក្លរ (25,862,935)  (104,408,669)  (11,380,289) 

 

26.  ការសនា និងយថាភាព 

(ក្) របតិបតតិក្លរ 

 

ក្ាុងក្លរទធាើអាជវីក្ម្មធម្មតា ធនាគារទធាើទាយជជទានទផ្ែងៗ និងទក្ើតទឡើងនវូយថ្នភាពម្ួយចំនួនតាម្ម្ទធាបាយជាផ្ាូវ

ចាប់ែល់អតិងិជនរបស់ខាួន។ ពុំមានក្លរខ្នតបង់ជាសារវន័តប្ែលទក្ើតទឡើងពីរបតិបតតិក្លរទាងំទនាឹះទទ ប្ែលតួទលខ

រួម្មានែូចខ្នងទរក្លម្។ 

 2០16  2០15 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
ក្លរសនាផ្តល់ឥណទាន 370,000  1,493,690  6,000,000 

 

(ខ) ខាង់ទរៅតារាងតុលយក្លរ 

 

ខ្នងទរក្លម្ទនឹះ គឺជាបុទររបទានសរមាប់ឥណទានអារក្ក្់ និងជាប់សងែ័យ ប្ែលបានទផ្ារទៅទរៅតារាងតុលយក្លរ 

ប្ែលបានអនុម័្តទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាទៅនងងទី 31 ប្ខមិ្នា ឆ្ា ំ 2016 ។ សម្តុលយទនឹះបានទក្ើនទឡើងចំនួន 

167,244 ែុលាា អាទម្រិក្ទដ្ឋយសារប្តបំប្លងននចំណូលក្លររបាក្់របស់អតិងិជនទអាយទៅជារបាក្់ទែើម្។ 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      ឥណទានរយៈទពលប្វង 13,036,864  52,629,820  13,269,567 

ឥណទានរយៈទពលខាី 3,840,000  15,502,080  5,020,000 

      
សរុបឥណទាន និងបុទររបទាន 16,876,864  68,131,900  18,289,567 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ឥណទាន និងបុទររបទានប្ែលបានទផ្ារទៅទរៅតារាងតុលយក្លររតូវបានវិភាគែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

 

 2016  2015 

(i)  វិភាគតាម្វិស័យទសែាក្ិចច៖ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
 វិស័យឯក្ជន 13,189,420  53,245,689  14,159,367 

រគឹឹះសាថ នមី្រក្ូហិរញ្ញវតថុប្ែលបានចុឹះបញ្ជ ី 583,200  2,354,378  1,137,000 

សាថ ប័នហិរញ្ញវតថុប្ែលមានអាជ្ាប័ណណ 367,244  1,482,564  1,683,200 

សហគម្ន៍ 2,737,000  11,049,269  1,290,000 

      
 16,876,864  68,131,900  18,269,567 

 

26. ការរសនា និងយថាភាព (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ខ) ខាង់ទរៅតារាងតុលយក្លរ (តពីទំព័រម្ុន) 

ឥណទាន និងបុទររបទានប្ែលបានទផ្ារទៅទរៅតារាងតុលយក្លររតូវបានវិភាគែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

(ii)  វិភាគតាម្អតិងិជន៖      

      
រក្ុម្ហ ុនសាជីវក្ម្ម 8,837,444  35,676,761  10,150,200 

ឯក្តតជន និងឯក្ក្ម្មសិទធិ 8,039,420  32,455,139  8,119,367 

      
 16,876,864  68,131,900  18,269,567 

 

(គ) ក្លរសនាភតិសនា 

 2០16  2០15 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
ក្ាុងរយៈទពល 1ឆ្ា ំ -  -  6,000 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

(ឃ) យថ្នភាពទលើពនធ 

 

ពនធរតូវបានទគគណនាតាម្មូ្លដ្ឋា នបំណក្រសាយបចចុបបនាននបទបញ្ញតដិពនធដ្ឋរ។ប៉ាុប្នដក្លរអនុវតដចាប់សារទពើពនធ 

និងបទបញ្ញតដិប្ផ្ាក្ពនធដ្ឋរចំទពាឹះរបតិបតដិក្លរមួ្យចំនួនអាចរតូវបក្រសាយទដ្ឋយខុសពីគាា ទៅទពលមានក្លររតួតពិ

និតយទដ្ឋយរែាបាលសារទពើពនធ។ក្លរវិនិចេ័យរបស់ធនាគារទលើរបតិបតដិក្លរជំនួញរបស់ខាួនអាចមានភាពខុសគាា ពីក្លរ

 វិនិចេ័យប្ែលទធាើទឡើងទៅទពលមានក្លររតួតពិនិតយទដ្ឋយម្ន្តនដីពនធដ្ឋរ។ 

 

របសិនទបើគណទនយយក្ម្មរបតិបតដិក្លរណាមួ្យរតូវបានជំទាស់ទដ្ឋយរែាបាលសារទពើពនធទនាឹះធនាគារនឹងរងក្លរ

ក្ំណត់ពនធបប្នថម្, ក្លរផ្ទក្ពិន័យនិងក្លររបាក្់យឺតោ៉ា វប្ែលអាចមានសារៈសំខ្នន់។ក្លរក្ំណត់ពនធទឡើងវិញទដ្ឋយ

រែាបាលសារទពើពនធអាចទធាើទៅបានក្ាុងរយៈទពលបីឆ្ា ំនិងបនដបានរហូតែល់រយៈទពលែប់ឆ្ា ំ។ 

 

27.  សម្ត៊ុលយ និងក្េតិេតេិការោម្ួយនឹងសម្ព័នាញាតិ 

 

 2016  2015 

 ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

(ក្) សម្តុលយជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ៖      

      
របាក្់បទញ្ញើរបស់សមាជិក្រក្ុម្របឹក្ាភិបាល 78,458  316,735  243,256 

      
(ខ) របតិបតតិក្លរជាមួ្យសម្ព័នធញាតិ៖      

      
របាក្់ទបៀវតែរ៍ និងរបាក្់រង្វា ន់របស់អភិបាល 165,680  668,850  155,075 

របាក្់ទបៀវតែរ៍ អាក្រគប់រគង និងរបាក្់រង្វា ន់ 402,894  1,626,483  344,227 

      
ទុនបប្នថម្ 9,319,136  37,621,352  26,028,756 

 

28.  ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ 

(ក្) ក្លរប្ណនំា និងទសចក្តីសទងខប 

 

ធនាគារមានហានិភ័យពីឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

• ហានិភ័យរបតិបតតិក្លរ 

• ហានិភ័យឥណទាន 

• ហានិភ័យទីផ្ារ 

• ហានិភ័យសាច់របាក្់ង្វយរសួល 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ក្ំណត់សំគាល់ទនឹះបង្វា ញពីព័ត៌មានសត ីពីហានិភ័យនីមួ្យៗខ្នងទលើរបស់ធនាគារ ប្ែលមានទគាលទៅទគាល

ក្លរណ៍ប្ណនំានិងវិធ្លនក្លររបស់ធនាគារទែើម្បីបា៉ា ន់សាម ន និងចាត់ប្ចងនវូហានិភ័យប្ែលទក្ើតទឡើងនិងក្លររគប់រគង

នូវធនធ្លនរបស់ធនាគារ ។ 

 

(ខ) ហានិភ័យរបតិបតតិក្លរ 

 

ហានិភ័យរបតិបតតិក្លរ គឺជាហានិភ័យននក្លរបាត់បង់ផ្ទា ល់ ឬរបទោលប្ែលទក្ើតមានទឡើងពីក្លរខាឹះខ្នតនូវនិតិ វិធី

បុគគលិក្បទចចក្វិទា និងទហដ្ឋា រចនាសម្ព័នធនផ្ាក្ាងុនងិទក្ើតទឡើងពីក្តាត ខ្នងទរៅមួ្យចំនួនទទៀតប្ែលមិ្នប្ម្នជាហានិ

ភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្ារ និងហានិភ័យសាច់របាក្់ង្វយរសួល ែូចជាក្តាត ប្ែលទក្ើតមានទឡើងពីតរមូ្វក្លរ

ចាប់និងបទបញ្ញតតិទផ្ែងៗ និងសតង់ដ្ឋរប្ែលទទួលសាគ ល់ជាទូទៅទៅក្ាុងសហរគាសអាជីវក្ម្ម។ហានិភ័យរបតិបតតិ

ក្លរ រតូវបានរគប់រគងបានតាម្រយៈែំទណើរក្លររគប់រគងហានិភ័យរបតិបតតិក្លរ ភាពសម្រសបទលើក្លររតួតពិនិតយ 

និងរាយក្លរណ៍ទលើសក្ម្មភាពអាជីវក្ម្មតាម្រយៈបណាត អងគភាពរតួតពិនិតយនិងគំារទទផ្ែងៗ ប្ែលមានឯក្រាជយទលើអ

ងគភាពអាជីវក្ម្ម ទហើយនិងក្លររតួតពិនិតយពីអាក្រគប់រគងជាន់ខពស់របស់ធនាគារ ។   

 

ក្លររគប់រគងទលើហានិភ័យរបតិបតតិក្លររបស់ធនាគារតរមូ្វឲ្យបទងកើតនូវរចនាសម្ព័នធតួនាទី និងវិធីសាន្តសត ននក្លរ

រគប់រគងរបស់អងគភាពឲ្យបានចាស់លាស់។  ទគាលក្លរណ៍និងវិធ្លនក្លរណ៍រតួតពិនិតយនផ្ាក្ាុងជាទរចើនរតូវបានអនុ

វតតរួម្មានក្លរបទងកើតអាក្មានសិទធិចុឹះហតថទលខ្នរបព័នធរតួតពិនិតយោ៉ា ងហមត់ចត់ ក្លរទរៀបចំនូវនីតិ វិធីនិងឯក្សារ

សំអាងនានា រពម្ទាងំក្លរអនុវតតន៍តាម្បទបញ្ញ តិនិងតរម្ូវក្លរតាម្ចាប់នានា ។ 

 

(គ) ហានិភ័យឥណទាន 

 

ហានិភ័យឥណទាន គឺជាក្លរខ្នតបង់ហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារ របសិនទបើអាក្ខចី ឬនែគូពាណិជជក្ម្មខក្ខ្ននមិ្នបាន

បំទពញក្លតពាក្ិចចទលើក្លរបង់របាក្់ទែើម្ចំទពាឹះឥណទាន និងបុទររបទាន។ 

 

(i) ក្លររគប់រគងហានិភ័យឥណទាន 

 

សក្ម្មភាពឥណទាន រតូវបានប្ណនំាទដ្ឋយទគាលក្លរណ៍ឥណទានរបស់ធនាគារ ទែើម្បីធ្លនាអឹះអាងថ្នទគាល

បំណងននរបាក្់ក្ម្ចីទាងំអស់ទទួលបានទជាគជ័យ។  ឧទាហរណ៍ អតិងិជនឥណទានមានលទធភាព និងរទពយសម្បតតិ

សង ទហើយហានិភ័យឥណទានរតូវបានប្បងប្ចក្ោ៉ា ងលអ ។  ទគាលក្លរណ៍ឥណទានក្ត់រតានូវទគាលក្លរណ៍របាក្់

ក្ម្ចីរទពយបញ្ច  ំនិងែំទណើរក្លរអនម័ុ្តឥណទាន ទដ្ឋយរួម្បញ្ចូលទាងំរបព័នធចំណាត់ថ្នា ក្់នផ្ាក្ាុង និងនីតិវិធីប្ែលអនុ

វតតទែើម្បីធ្លនាអឹះអាងក្ាុងក្លរទគារពទៅតាម្ក្លរប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ។ 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

(ii) ក្លរប៉ាឹះពាល់ហានិភ័យឥណទាន 
 

 

2016 

 

2015 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 
 
ពាន់ទរៀល 

 
ែុលាា អាទម្រិក្ 

      ខ្នតបង់  4,967,962 

 

20,055,662 

 

1,478,510 

ហួសក្លលក្ំណត់ និងមិ្នខ្នតបង់ 6,118,976 

 

24,702,306 

 

739,538 

មិ្នហួសក្លលក្ំណត់ និងមិ្នខ្នតបង់ 60,496,832 

 

244,225,711 

 

41,757,443 

      សរុប 71,583,770 

 

288,983,679 

 

43,975,491 

      ក្លររបាក្់រតូវទទួលបាន- សុទធ 

     ក្លររបាក្់បងគររតូវទទួលបាន 1,125,442 

 

4,543,409 

 

419,648 

ក្លររបាក្់ពយួរទុក្ (788,586) 

 

(3,183,522) 

 

(126,654) 

      

 

336,856 

 

1,359,887 

 

292,994 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

28.  ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ 

(គ) ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រម្ុន) 

(ii) ក្លរប៉ាឹះពាល់ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រម្ុន) 

 

2016 

 

2015 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 
 
ពាន់ទរៀល 

 
ែុលាា អាទម្រិក្ 

      សរុបឥណទាននិងបុទររបទានែុល  

និងក្លររបាក្់រតូវទទួល 
71,920,626 

 
290,343,566 

 
44,268,485 

      សំវិធ្លនធនទលើឥណទាន និងបុទររបទានអារក្ក្់ 

និងជាប់សងែ័យ 
(3,122,480) 

 
(12,605,451) 

 
(2,333,333) 

      

 

68,798,146 

 

277,738,115 

 

41,935,152 

 

ឥណទានម្ិនទាន់ហួសក្លលក្ំណត់ និងម្ិនទាន់ខ្នតបង់ 

 

ឥណទានមិ្នទាន់ហួសក្លលក្ំណត់ និងមិ្នទាន់ខ្នតបង់ គឺជាឥណទានមានគុណភាពលអ ម្ិនមានបទពិទសាធន៍នន

ក្លរខ្នតបង់។ ឥណទានទាងំទនឹះរតូវបានធ្លនាទដ្ឋយរទពយបញ្ច  ំនិងអាក្រគប់រគងធនាគារយល់ថ្ន ចំនួនននក្លរខ្នត

បង់មានក្រម្ិតទាប ។ 

 

ឥណទាន និងបុទររបទានខ្នតបង់ 

 

ឥណទាន និងបុទររបទានខ្នតបង់ គឹជាឥណទាន និងបុទររបទាន ប្ែលធនាគារក្ំណត់ និងរំពឹងថ្នមិ្នអាចរបមូ្ល

បានម្ក្វិញនូវរបាក្់ទែើម្ និងក្លររបាក្់ទៅតាម្ក្ិចចសនាខចីឥណទាន និងបុទររបទាន ។  អនុទលាម្ទៅតាម្ទគាល

ក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា សំវិធ្លនធនសរមាប់ឥណទាន និងបុទររបទាន រតូវបានទធាើទឡើងសរមាប់

ឥណទានហួសក្លលក្ំណត់ទលើសពី 90 នងង។  សំវិធ្លនធនអបបបរិមា រតូវបានទធាើទឡើងទៅតាម្ក្លរចំណាត់ថ្នា ក្់

របស់ឥណទាននីមួ្យៗ ទលើក្ប្លងប្តមានព័ត៌មានទផ្ែងទទៀតអាចបញ្ជ ក្់ពីលទធភាពននក្លរទូទាត់សងរបស់អាក្ខចី ។ 

 

សំវិធ្លនធនខ្នងទលើ រតូវបានទធាើទឡើងទដ្ឋយមិ្នគិតពីតនម្ាននរទពយបញ្ច ទំទ ទលើក្ប្លងប្តរទពយបញ្ច ទំនាឹះជាសាច់

របាក្់ប្ែលបានតម្កល់ទៅធនាគារ ទហើយក្ាុងក្រណីប្ែលឥណទាន និងបុទររបទាន រតូវបានចាត់ថ្នា ក្់ជាឥណទាន

បាត់បង់ ទនាឹះរទពយបញ្ច អំាចរតូវបានទរបើរបាស់តាម្តនម្ាទីផ្ារប្ែលអនុម័្តទដ្ឋយធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ។  ទគាល

នទោបាយគណទនយយរតូវបានបង្វា ញទៅក្ំណត់សំគាល់ 3.4 និង3.5។ 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ឥណទានហួសក្លលក្ំណត់ និងម្ិនទាន់ខ្នតបង់ 

ឥណទានហួសក្លលក្ំណត់ និងមិ្នទាន់ខ្នតបង់ជាឥណទាន និងបុទររបទានប្ែលក្ិចចសនាទូទាត់សងហួសក្លល

ក្ំណត់ទលើសពី 30 នងង ប្តតិចជាង 90 នងង ។  អនុទលាម្ទៅតាម្ទគាលក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា 

ឥណទានទនឹះរតូវចាត់ថ្នា ក្់ជាឥណទានឃ្ា ទំម្ើល ទហើយរតូវទធាើសំវិធ្លនធនតាម្អរតា3% (2015: 3%) ។ 

 

28.  ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(គ) ហានិភ័យឥណទាន (តពីទំព័រម្ុន) 

ឥណទានទរៀបចំទឡើងវញិ 

 

ឥណទានប្ែលទរៀបចំទឡើងវិញ គឺជាឥណទានប្ែលមានក្លរផ្ទា ស់បតូរក្ិចចសនាទូទាត់សងទដ្ឋយសារប្តអាក្ខចីជួប

ផ្លលំបាក្ប្ផ្ាក្ហិរញ្ញវតថុ និងមិ្នមានលទធភាពទូទាត់សងតាម្ក្ិចចសនាទែើម្ ។  ឥណទានប្ែលនឹងរតូវទរៀបចំ

ទឡើង វិញ រតូវវិភាគទលើមូ្លដ្ឋា នទិសទៅអាជីវក្ម្ម និងសម្តថភាពសងរបាក្់វិញរបស់អាក្ខចីទៅតាម្ក្លរពាក្រណ៍លំ

ហូរទឹក្របាក្់ងមី ប្ែលរសបតាម្សាថ នភាពទីផ្ារ និងបចចុបបនាក្ម្មននទសែនៈវិស័យអាជីវក្ម្ម ទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើសម្មតិ

ក្ម្មជាក្់ប្សតង និងរបុងរបយ័តា ។   

 

បនាា ប់ពីឥណទានរតូវបានទរៀបចំទឡើងវិញ ឥណទានទនាឹះរតូវរក្ាចំណាត់ថ្នា ក្់ែូចទែើម្ទដ្ឋយមិ្នគិតពីែំទណើរក្លរ

លអបនាា ប់ពីក្លរទរៀបចំជាងមីទឡើយ។  ក្លរចាត់ថ្នា ក្់ទនឹះម្ិនរតូវឲ្យលអជាងមុ្នទឡើយ លុឹះរតាប្តក្លររបាក្់ និងរបាក្់ទែើម្

រតូវបានសងម្ក្វិញក្ាុងអំឡុងបីរគាសងរំលស់ និងក្ាុងរយៈទពល មិ្នតិចជាងបីប្ខ ។ 

 

ទគាលនទោបាយលុបទចាលនូវឥណទាន និងបុទររបទាន 

 

អនុទលាម្តាម្ទគាលក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ធនាគាររតូវប្តលុបឥណទាន និង បុទររបទាន ឬ

មួ្យប្ផ្ាក្ននឥណទានទចញពីតារាងតុលយក្លររបស់ខាួន ទៅទពលប្ែលធនាគារបាត់សិទធិតាម្ក្ិចចសនារគប់រគងទលើ

ឥណទាន ឬទៅទពលប្ែលទឃើញថ្នឥណទានមួ្យប្ផ្ាក្ ឬទាងំមូ្លមិ្នអាចរបមូ្ល វិញបាន ឬគាម នសងឃឹម្ថ្ន ឥណ

ទានទនឹះអាចរបមូ្លបានម្ក្វិញទទ ។ 

 

រទពយបញ្ច  ំ

 

ធនាគាររក្ានូវរទពយបញ្ច ជំារទពយសម្បតតិ និងក្លរធ្លនាសរមាប់ក្លរធ្លនានូវឥណទាន និងបុទររបទាន ។  ក្លរបា៉ា ន់

សាម ននូវតនម្ាននរទពយបញ្ច  ំគឺប្ផ្អក្តាម្ក្លរវាយតនម្ាទដ្ឋយអាក្វាយតនម្ាខ្នងទរៅ ។ 
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ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ក្លររបម្លូផ្តុ ំហានិភ័យឥណទាន 

 

រទពយសម្បតតិប្ែលរឹបអូសបាននឹងរតូវលក្់ទចញក្ាុងរយៈទពល 1 ឆ្ា ំ តាម្ទគាលក្លរណ៍ប្ណនំារបស់ធនាគារជាតិនន

ក្ម្ពុជា ទហើយរតូវបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ក្ាុងតារាងតុលយក្លរជារទពយប្ែលរឹបអសូបាន ។ 

 

ក្លរវិភាគទលើក្លររបមូ្លផ្តុំហានិភ័យឥណទាននាក្លលបរិទចេទតារាងតុលយក្លរ រតូវបានបង្វា ញទៅក្ំណត់សំគាល់    

ទី 8 ទលើរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុ ។ 

 

28.  ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ឃ) ហានិភ័យទីផ្ារ 

 

ហានិភ័យទីផ្ារ គឺជាហានិភ័យននក្លរខ្នតបង់ទក្ើតពីក្លរប្របរបួលមិ្នអំទណាយផ្លទៅក្ាុងក្រមិ្ត តនម្ា ឬអរតាទី

ផ្ារប្ែលមានសមាសធ្លតុសំខ្នន់ពីរ គឺហានិភ័យរូបិយប័ណណបរទទស និងហានិភ័យ អរតាក្លររបាក្់ ។ 

 

ហានិភ័យទីផ្ារទក្ើតទចញពីសក្ម្មភាពពាណិជជក្ម្ម រតូវបានរគប់រគងទដ្ឋយក្លរក្ំណត់ទលើទីផ្ារ នូវសាថ នភាពទដ្ឋឹះ

ែូរជាមួ្យនឹងក្លរក្ំណត់ហានិភ័យទីផ្ារទុក្ជាមុ្ន ។ 

 

(i) ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរទទស 

 

ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរទទស គសំឺទៅទៅទលើក្លរប្របរបួលអរតាបតូររបាក្់ប្ែលមិ្នអំទណាយផ្ល ទលើសាថ នភាពក្លរ

ទដ្ឋឹះែូររូបិយប័ណណបរទទស ប្ែលទក្ើតទឡើងពីទពលមួ្យទៅទពលមួ្យ ។ ធនាគារបានរក្ានូវទគាលនទោបាយមួ្យ 

ទដ្ឋយមិ្នបងកឲ្យមាននូវសាថ នភាពក្លរបតូររូបិយប័ណណបរទទស ទរចើនទនាឹះទទ ។  ក្លរបតូររូបិយប័ណណបរទទសប្ែលទបើក្

ចំហររគប់របទភទ រតូវបានរតួតពិនិតយជាមួ្យ នឹងតរមូ្វក្លររបតិបតតិក្លរក្រមិ្តននសាថ នភាពក្ំណត់ទុក្មុ្ន និងក្លរ

ក្ំណត់នូវក្លរក្លត់បនថយភាព ខ្នតបង់ ។ 
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(ii) ហានិភ័យអរតាក្លររបាក្់ 

ហានិភ័យអរតាក្លររបាក្់ គឺសំទៅទៅទលើក្លរខ្នតបង់នូវរបាក្់ចំណូលក្លររបាក្់សុទធ ទដ្ឋយសារប្តក្លរប្របរបួលនន

ក្រមិ្តអរតាក្លររបាក្់ និងក្លរផ្ទា ស់បតូរទៅក្ាុងសមាសភាពននរទពយសក្ម្ម និងបំណលុ។  ហានិភ័យអរតាក្លររបាក្់

រតូវបានចាត់ប្ចងតាម្រយៈក្លររតួតពិនិតយោ៉ា ងហមត់ចត់ទៅទលើ ចំណូលទលើក្លរបណាត ក្់ទុនតនម្ាទីផ្ារ តនម្ាទែើម្នន

មូ្លនិធិ និងតាម្រយៈក្លរវិភាគចទនាា ឹះប្របរបួលអរតាក្លររបាក្់ ។  សក្លត នុពលននក្លរធ្លា ក្់ចុឹះនូវចំណូលក្លររបាក្់

សុទធបណាត លម្ក្ពីក្លរប្របរបួលអរតាក្លររបាក្់ប្ែលខុសរបរក្តី គឺរតូវបានរតួតពិនិតយទដ្ឋយទធៀបទៅនឹងក្រមិ្ត

អាចទទួលយក្បានននហានិភ័យ ។ 

 

ក្លរវិភាគននទំនាក្់ទំនងអរតាក្លររបាក្់ទៅនឹងរទពយសក្ម្ម និងបំណលុរបស់ធនាគាររតូវបានបង្វា ញែូចខ្នងទរក្លម្៖ 
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28. ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ឃ) ហានិភ័យទីផ្ារ (តពីទំព័រម្ុន) 

(ii)ហានិភ័យអរតាក្លររបាក្់ (តពីទំព័រម្ុន) 
 

2015 

រហូ ត ែល់  1 

ប្ខ 

 

> 1 - 3 ប្ខ 

 

>3 - 12 ប្ខ 

 

>1 - 3 ឆ្ា ំ 

 

>3 - 5 ឆ្ា ំ 

 

ទលើសពី 5 ឆ្ា ំ 

 

ពុំមានក្លររបាក្់ 

 

សរុប 

 

អរតាក្លររបាក្់ 

របសិទធភាព 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិ

ក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

               % 

រទពយសក្ម្ម 

                 សាច់របាក្់ក្ាុងនែ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,385,617  1,385,617 

 

               - 

សម្តុលយទៅធនាគារនានា - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,405,950 

 

2,405,950 

 

               - 

សម្តុលយទៅធនាគារជាតិ

ននក្ម្ពុជា 11,049,383 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,019,136 

 

13,459,275 

 

25,527,794 

 

0.08-3.00% 

ឥណទាន និងបុទររបទាន -

ែុល - 

 

- 

 

9,744,000 

 

5,419,861 

 

14,947,932 

 

13,863,698 

 

- 

 

43,975,491 

 

5.00%-12.00% 

រទពយសក្ម្មទផ្ែងៗ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

139,216 

 

139,216 

 

               - 

                  រទពយសក្ម្មសរុប 11,049,383 

 

- 

 

9,744,000 

 

5,419,861 

 

14,947,932 

 

14,882,834 

 

17,390,058 

 

73,434,068 

  រទពយអក្ម្ម 

                 
                  របាក់្បទញ្ញើរបស់អតិងិជន 228,030 

 

133,594 

 

371,240 

 

- 

 

- 

 

- 

 

360,024 

 

1,092,888 

 

 1.00-6.00%  
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របាក្់បទញ្ញើ របស់ធនាគារ

នានា 46,894 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,593 

 

49,487 

 

 1.00-1.50%  

របាក្់ក្ម្ចី - 

 

- 

 

11,700,000 

 

- 

 

19,037,500 

 

6,160,281 

 

248,461 

 

37,146,242 

 

 0.31-5.14%  

រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗ - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,437,178 

 

1,437,178 

  
                  រទពយអក្ម្មសរុប 274,924 

 

133,594 

 

12,071,240 

 

- 

 

19,037,500 

 

6,160,281 

 

2,048,256 

 

39,725,795 

  
                  សរុបគំលាតក្លររបាក្់ 10,774,459 

 

(133,594) 

 

(2,327,240) 

 

5,419,861 

 

(4,089,568) 

 

8,722,553 

 

15,341,802 

 

33,708,273 
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28. ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ឃ) ហានិភ័យទីផ្ារ (តពីទំព័រម្ុន) 

(ii) ហានិភ័យអរតាក្លររបាក្់ (តពីទំព័រម្ុន) 

 

ក្លរវភិាគរទំញាចតនម្ាទីផ្ារសរមាប់ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុប្ែលមានអរតាក្លររបាក្់ទងរ 

 

ធនាគារម្ិនបានក្ត់រតាបំណលុហិរញ្ញវតថុប្ែលមានអរតាក្លររបាក្់ទងរ តាម្តនម្ាទីផ្ារទដ្ឋយភាពលំទអៀងរតូវបាន

បញ្ចូលទៅក្ាុងគណនីលទធផ្លទនាឹះទទ ទហើយធនាគារក្៏មិ្នមានឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុ នាចុងក្លលបរិទចេទទនាឹះប្ែរ ។  

ែូទចាឹះក្លរផ្ទា ស់បតូរអរតាក្លររបាក្់នាចុងក្លលបរិទចេទ ពុំមានផ្លប៉ាឹះពាល់ែល់របាក្់ចំទណញ ឬខ្នតទនាឹះទទ ។ 

 

ក្លរវភិាគរទំញាចទលើលំហរូទឹក្របាក្់សរមាប់ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុប្ែលមានអរតាក្លររបាក្់អទងរ 

 

ធនាគារពុំមានឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុប្ែលមានអរតាក្លររបាក្់អទងរជាសារវនតទនាឹះទទ ។  ែូទចាឹះក្លរ វិភាគរំទញាចទលើលំ

ហូរទឹក្របាក្់សរមាប់ឧបក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុប្ែលមានអរតាក្លររបាក្់អទងរ មិ្នរតូវបានបង្វា ញទឡើយ ។ 

 

(ង) ហានិភ័យសាច់របាក្់ង្វយរសួល 

 

ហានិភ័យសាច់របាក្់ង្វយរសួល ទាក្់ទងនឹងលទធភាពរក្ាសាច់របាក្់ង្វយរសួលឲ្យបានរគប់រគាន់ ទែើម្បី បំទពញ

ក្លរសនា និងក្លតពាក្ិចចហិរញ្ញវតថុទៅទពលែល់ក្លលក្ំណត់សងនូវតនម្ាសម្ទហតុផ្លមួ្យ ។ 

 

បប្នថម្ពីទលើក្លរអនុវតតន៍ោ៉ា ងទពញទលញតាម្តរមូ្វក្លរននសាច់របាក្់ង្វយរសួល អាក្រគប់រគងធនាគារបានរតួតពិ

និតយោ៉ា ងហមត់ចត់ទៅទលើលំហូរទឹក្របាក្់ចូលនិងលំហូរទឹក្របាក្់ទចញទហើយភាពចទនាា ឹះននអាយុក្លលតាម្រយៈ

របាយក្លរណ៍តាម្ទពលក្ំណត់។  ក្លរប្របរបួលននឥណទាន និងរបាក្់បទញ្ញើរបស់អតិងិជនរតូវបានរតួតពិនិតយតាម្

ដ្ឋន ទហើយតរមូ្វក្លរសាច់របាក្់ង្វយរសួលរតូវបានទធាើក្លរប្ក្តរមូ្វទែើម្បីក្ំណត់ឲ្យចាស់នូវរទពយសក្ម្មជាសាច់

របាក្់ង្វយរសួលឲ្យបានរគប់រគាន់ទែើម្បីបំទពញក្លរសនា និងក្លតពាក្ិចចហិរញ្ញវតថុរបស់ខាួនទៅទពលែល់ក្លល

ក្ំណត់សង ។ 

 

តារាងខ្នងទរក្លម្ទនឹះ ផ្តល់នូវក្លរ វិភាគមួ្យទៅទលើបំណុលហិរញ្ញវតថុរបស់ធនាគារទាក្់ទងនឹងក្លរប្បងប្ចក្ក្លល

ក្ំណត់ ទដ្ឋយប្ផ្អក្ទលើរយៈទពលប្ែលទៅសល់សរមាប់ក្លរទូទាត់សង ។ 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

63 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

28. ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ង) ហានិភ័យសាច់របាក្់ង្វយរសួល (តពីទំព័រម្ុន) 

 

2016 
រហូតែល់ 1 ប្ខ 

 

> 1 - 3 ប្ខ 

 

>3 - 12 ប្ខ 

 

>1 - 3 ឆ្ា ំ 

 

>3 - 5 ឆ្ា ំ 

 

ទលើសពី 5 ឆ្ា ំ 

 

ពុំមានក្លលក្ំនត់ 

 

សរុប 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

រទពយអក្ម្ម 

               
                របាក់្បទញ្ញើរបស់អតិងិជន 685,766  169,183  423,666  -  -  -  -  1,278,615 

របាក្់បទញ្ញើរបស់ធនាគារនានា 49,918  -  -  -  -  -  -  49,918 

របាក្់ក្ម្ចី -  -  15,130,000  -  23,550,000  21,100,952  248,461  60,029,413 

រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗ 91,092  -  19,406  -  -  -  1,321,448  1,431,946 

 
               

រទពយអក្ម្មសរុប 826,776  169,183  15,573,072  -  23,550,000  21,100,952  1,569,909  62,789,892 

 
               

រទពយសក្ម្មសរុប 14,862,522  1,549,541  3,324,000  12,728,350  37,720,218  18,830,338  11,024,262  100,039,231 

                
សរបុគលំាតសាចរ់បាក្ង់្វយរសួល 14,035,746  1,380,358  (12,249,072)  12,728,350  14,170,218  (2,270,614)  9,454,353  37,249,339 

 

 

 

 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

28. ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ង) ហានិភ័យសាច់របាក្់ង្វយរសួល (តពីទំព័រម្ុន) 

 

2015 
រហូតែល់ 1 ប្ខ 

 

> 1 - 3 ប្ខ 

 

>3 - 12 ប្ខ 

 

>1 - 3 ឆ្ា ំ 

 

>3 - 5 ឆ្ា ំ 

 

ទលើសពី 5 ឆ្ា ំ 

 

ពុំមានក្លលក្ំនត់ 

 

សរុប 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

 

ែុលាា អាទម្រិក្ 

រទពយអក្ម្ម 

               
                របាក់្បទញ្ញើរបស់អតិងិជន 588,054  133,594  371,240  -  -  -  -  1,092,888 

របាក្់បទញ្ញើរបស់ធនាគារនានា 49,487  -  -  -  -  -  -  49,487 

របាក្់ក្ម្ចី -  -  11,700,000  -  19,037,500  6,160,281  248,461  37,146,242 

រទពយអក្ម្មទផ្ែងៗ 6,358  5,503  113,204  -  -  -  1,312,113  1,437,178 

 
               

រទពយអក្ម្មសរុប 643,899  139,097  12,184,444  -  19,037,500  6,160,281  1,560,574  39,725,795 

 
               

រទពយសក្ម្មសរុប 11,049,383  -  9,744,000  5,419,861  14,947,932  14,882,834  16,230,799  72,274,809 

                
សរបុគលំាតសាចរ់បាក្ង់្វយរសួល 10,405,484  (139,097)  (2,440,444)  5,419,861  (4,089,568)  8,722,553  14,670,225  32,549,014 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់សំគាល់បលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុនាការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ 

 

28.  ការក្គ្េ់ក្គ្ងហានិភ័យបលើហិរញ្ញវតាុ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

(ច) ក្លររគប់រគងទែើម្ទុន 

(i) បញ្ញតតិទែើម្ទុន 

 

ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាក្ាុងនាម្ជាអាជ្ាធរបានបទងកើត និងរតួតពិនិតយនូវបទបបញ្ញតតិនានានិងតរមូ្វក្លរទែើម្ទុនរបស់

ធនាគារជារួម្ ។  

 

ទគាលនទោបាយរបស់ធនាគារ គឺធ្លនាឲ្យបាននូវមូ្លដ្ឋា នទែើម្ទុនរឹងមាទំែើម្បីរក្ានូវទំនុក្ចិតតទីផ្ារ និងទែើម្បី

ធ្លនាទសថ រភាពននក្លរអភិវឌ្ឍន៍យរូអប្ងាងរបស់អាជីវក្ម្ម ។  ផ្លប៉ាឹះពាល់ទៅទលើ ក្រមិ្តទែើម្ទុនទលើភាគលាភមាច ស់

ហ ុន ក្៏រតូវបានទទួលសាគ ល់ ទហើយធនាគារបានទទួលសាគ ល់នូវ តរមូ្វក្លរទែើម្បីធ្លនាឲ្យបាននូវតុលយភាពរវាងភាគ

លាភខពស់ ប្ែលអាចនឹងទក្ើតមានទឡើងជាមួ្យ នឹងរបាក្់បរមុ្ងក្រមិ្តខពស់ អតថរបទោជន៍ និងក្លរធ្លនាប្ែលផ្តល់

ទដ្ឋយសាថ នភាពទែើម្ទុនលអ ។ 

 

ធនាគារបានអនុទលាម្ទៅតាម្តរម្ូវក្លរទែើម្ទុន ប្ែលបានក្ំណត់ទដ្ឋយចាប់ទៅក្ាុងក្លរិយបរិទចេទ ។ 

 

(iii) ក្លរប្បងប្ចក្ទែើម្ទុន 

 

ក្លរប្បងប្ចក្ទែើម្ទុនរវាងរបតិបតតិក្លរ និងសក្ម្មភាពជាក្់លាក្់ គឺរតូវបានរគប់រគងទដ្ឋយក្រមិ្ត ភាគលាភប្ែល

ទទួលបានពីក្លរប្បងប្ចក្ទនាឹះ ។  ទែើម្ទុនប្ែលបានប្បងប្ចក្ទៅតាម្របតិបតតិក្លរ ឬសក្ម្មភាពនីមួ្យៗ រតូវប្ផ្អក្ទៅ

តាម្ទែើម្ទុនប្ែលក្ំណត់ទដ្ឋយចាប់ ។ 

 

29.តនម្ៃសម្ក្សេននក្ទពយសក្ម្ម និងេំណ៊ុលហិរញ្ញវតាុ 

 

តនម្ាសម្រសប គជឺាតនម្ាប្ែលរទពយសក្ម្មអាចបតូរបាន ឬជាតនម្ាប្ែលបំណលុអាចសងបាន ។  ទដ្ឋយសារតនម្ាសម្

រសបពុំអាចវាយតនម្ាបាន ែូទចាឹះតនម្ាសម្រសបមិ្នមានសរមាប់ក្តាត សារវនតទលើក្លរវាយតនម្ាសម្រសបរបស់រទពយ

សក្ម្ម និងបំណលុរបស់ធនាគារទឡើយ ។  តនម្ាសម្រសបរតូវបាន សនមតទដ្ឋយអាក្រគប់រគងទោងតាម្ទរម្ង់នន

រទពយសក្ម្ម និងបំណលុទាងំទនាឹះ។  តាម្ម្តិរបស់អាក្រគប់រគង តនម្ាទោងននរទពយសក្ម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវតថុ 

ប្ ែលបង្វា ញក្ាុ ងតា រាងតុល យក្ល រ គឺជាត ន ម្ា បា៉ា ន់សាម ន ែ៏សម្ ទហតុ ផ្លស រមា ប់ត ន ម្ា សម្ រសប។



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 
 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 

 

 

សផនក្ននរបាយការណ៍បនោះោពត៌មានសំរេ់ធនាគារោតិននក្ម្ពុោ 

 

 

 

 

ពត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្និងក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិ 

ននក្ម្ពុោ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 អនុបាតនានានិងពត៌មានប្ែលមានែូចតទៅទនឹះរតូវបានែក្រសង់ពីទិនាន័យប្ែលមានទៅ 

 ក្ាុងរបាយក្លរណ៍ហិរញ្ញវតថុប្ែលបានរតួតពិនិតយនាក្លរិយបរិទចេទចប់នងងទី 31 ប្ខធាូឆ្ា ំ 2០16 ។ 
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II 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 
 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

មូ្លនិធិផ្លទ ល់ស៊ុទាក្តឹម្នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

អនុទលាម្ទៅតាម្របក្លសរបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាទលខធ .7-០10-182 ចុឹះទៅនងងទី 15 ប្ខតុលាឆ្ា ំ 2

០1០ធនាគាររតូវទធាើក្លរគណនាម្ូលនិធិសុទធរបស់ខាួនទៅតាម្វិធីសាន្តសតងមី សំរាប់រាល់ក្ំរិតក្ំណត់ និង 

អនុបាត ទដ្ឋយចាប់ទផ្តើម្រាយក្លរណ៍ពីនងងទី 31 ប្ខឧសភា ឆ្ា ំ 2011  ។ ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធរបស់ធនាគារនា

នងងទី 31 ប្ខធាូឆ្ា ំ 2០16 រតូវបានគណនាែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

 

 2016  2015 

បដើម្ទ៊ុនថាន ក្់ទីមួ្យ៖បដើម្ទ៊ុនសនូល ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រកិ្ 

      
ខទង់ក្តូវេូក្ “ក្”      

ទែើម្ទុន 20,475,890  82,661,168  20,475,890 

ទុនបំរុងទដ្ឋយប្ឡក្ពីទុនបំរងុទលើក្លរវាយតនំលទឡើងវិញ 2,124,139  8,575,149  - 

របាក្់ចំទណញសុទធននក្លរិយបរិទចេទ 536,336  2,165,188  5,618 

ចំទណញរក្ាទុក្ 5,671,759  22,896,891  5,666,141 

ខាង់ទផ្ែងៗទទៀតប្ែលអនុញ្ញ តិទដ្ឋយធនាគារជាតិនន 

ក្ម្ពុជា 7,759,189  31,323,846  7,759,189 

      
សរ៊ុេរងខទង់ក្តូវេូក្ “ក្” 36,567,313  147,622,242  33,906,838 

      
ក្ំរិតក្ំណត់បលើក្បាក្់ចំបណញរក្ាទ៊ុក្      

(អតិបរមា 2០%ននសរុបរង “ក្”) 15.51%    16.71% 

      
ខទង់ក្តូវដក្ “ខ”      

ភាគហ ុនផ្ទា ល់ -  -  - 

រទពយសក្ម្មអរូបី 30,170  121,797  54,395 

ជំពាក្់ពីភាគទុនិក្អភិបាលនិងភាគីសម្ព័នធញ្ញ តដិ -  -  - 
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III 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ក្លរខ្នតទផ្ែងៗ -  -  - 

      
សរ៊ុេរងខទង់ក្តូវដក្ “ខ” 30,170  121,797  54,395 

      
សរ៊ុេបដើម្ទ៊ុនថាន ក្់ទី១៖បដើម្ទ៊ុនសនូល (ក្ - ខ) 36,537,143  147,500,445  33,852,443 

 

មូ្លនិធិផ្លទ ល់ស៊ុទាក្តឹម្នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

 2016  2015 

បដើម្ទ៊ុនថាន ក្់ទីពីរ៖បដើម្ទ៊ុនេំបពញេសនាម្ ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

ខទង់ក្តូវេូក្ “គ្”      

ទុនបំរុងពីក្លរវាយតំនលទឡើងវិញ -  -  - 

សំ វិធ្លនធនចំទពាឹះហានិភ័យទូទៅននរបតិបតដិក្លរ

ធនាគារ 
-  -  - 

សំវិធ្លនធនទទូៅ 1 ភាគរយ 604,968  2,442,257  479,618 

អនុបំណលុ 1,044,084  4,214,967  1,044,084 

      
សរ៊ុេរងខទង់ក្តូវេូក្ “គ្” 1,649,052  6,657,224  1,523,702 

      
ក្ំរិតក្ំណត់បលើេំណ៊ុលេនាទ េ់េនស ំ      

(អតិបរមា 5០%ននទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទីម្ួយ) 2.86%    3.08% 

      
ខទង់ក្តូវដក្ “ឃ”      

ភាគក្ម្មម្ូលនិធិផ្ទា ល់ក្ាុងរគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញ

វតថុនានា 
-  -  - 

ខាង់ទផ្ែងទទៀតែកូ្ជាបនាុក្ចំណាយប្ែលរតូវបង់ -  -  - 

      
សរ៊ុេរងខទង់ក្តូវដក្ “ឃ” -  -  - 

      



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
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IV 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

សរ៊ុេបដើម្ទ៊ុនថាន ក្់ទី២បដើម្ទ៊ុនេំបពញេសនាម្  

(គ្ - ឃ) 1,649,052  6,657,224  1,523,702 

      
ក្ំរិតក្ំណត់បលើបដើម្ទ៊ុនថាន ក្់ទីពីរ      

(ទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទី 2 អតិបរមា 1០០%ននទែើម្ទុន

ថ្នា ក្់ទីម្ួយ) 4.51%  4.51%  4.50% 

      

ង.មូ្លនិធិផ្លទ ល់ស៊ុទា (ក្ - ខ + គ្ - ឃ) 38,186,195  154,157,669  35,376,145 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

V 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

អន៊ុបាតសាច់ក្បាក្់ង្ហយក្សួលក្តឹម្នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

អនុបាតសាច់របាក្់ង្វយរសួលរបស់ធនាគារ រតូវបានគណនាទដ្ឋយប្ផ្អក្ទៅតាម្របក្លសរបស់ធ្លនាគារ

ជាតិននក្ម្ពុជាទលខធ.7-០០-38 ប្ក្តំរូវទដ្ឋយរបក្លសទលខធ.7-០2-187  នឹងរបក្លសទលខធ.7-០4-2០

7 ែូចខ្នងទរក្លម្៖ 

 

 2016  2015 

ក្.ភាគ្យក្ននអន៊ុបាត ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

ខាង់ឥណពនធ៖      

សាច់របាក្់និងមាស 1,374,754  5,549,882  1,385,617 

របាក្់បទញ្ញើ ទៅធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាទដ្ឋយម្ិនគិត

របាក្់តំក្ល់លក្ខនដិក្ៈ 
5,886,106  23,762,210  14,478,411 

របាក្់បទញ្ញើទៅធនាគារទផ្ែងៗ 4,662,975  18,824,430  2,405,950 

ចំប្ណក្ននក្លរទអាយខចីទៅធនាគារនិងរគឹឹះសាថ នហិរញ្ញ

វតថុទផ្ែងៗប្ែលមានក្លលក្ំណត់ទៅសល់ម្ិនែល់ម្ួយ

ប្ខ 

-  -  - 

ចំប្ណក្ននក្ំចីរបស់អតិងិជនក្ាុងរយៈទពលទៅសល់ 

ម្ិនែល់1ប្ខ 
-  -  - 

ប័ណណរតនាគារក្ាុងរយៈទពលទៅសល់ម្ិនែល់រយៈ  

ទពលម្ួយប្ខ 
-  -  - 

      
សរ៊ុេខទង់ឥណពនា 11,923,835  48,136,522  18,269,978 

      
ខាង់ឥណទាន៖      

សម្តុលយឥណទាយីទលើគណនីរបាក្់បទញ្ញើជាមួ្យធនាគារ 

ជាតិននក្ម្ពុជា,ទៅធនាគារឬទៅរគឹឹះសាថ នហិរញ្ញវតថុទផ្ែងៗ 49,918  201,519  49,487 
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VI 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

របាក្់ខចីពីធនាគារជាតិននក្ម្ពុជានិងពីធនាគារទផ្ែងៗ 

ប្ែលមាន រយៈទពលទៅសល់ម្ិនទលើសពីម្ួយប្ខ 
-  -  - 

      
សរុបខាង់ឥណទាន 49,918  201,519  49,487 

      
សរុបក្.សាថ នភាពអាក្ទអាយខចី 11,873,917  47,935,003  18,220,491 
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VII 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

អន៊ុបាតសាច់ក្បាក្់ង្ហយក្សួលក្តឹម្នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ (តពីទំព័រម្៊ុន) 

 2016  2015 

ខ.ភាគ្សេងននអន៊ុបាត ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

      
8០%ននរបាក្់បទញ្ញើមានក្លលក្ំណត់ទៅសល់ម្ិនែល់រ

យៈទពល1ប្ខ 
-  -  - 

5០%ននរបាក្់បទញ្ញើមានក្លលក្ំណត់ទៅសល់ទលើសរ

យៈទពល1ប្ខ 
296,425  1,196,666  252,417 

5០%ននរបាក្់បទញ្ញើគណនីសនែ ំ 92,240  372,373  114,015 

6០%ននរបាក្់បទញ្ញើគណនីចរនដ 300,772  1,214,215  216,014 

      
សរ៊ុេខ 689,437  2,783,254  582,446 

      
អន៊ុបាតសាច់ក្បាក្់ង្ហយក្សួល (ក្/ខ) 1,722%    3128% 
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ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

អន៊ុបាតសាធនភាពក្តឹម្នងៃទី៣១សខធនូឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

អនុទលាម្ទៅតាម្របក្លសរបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាទលខធ.7-០០-46 ចុឹះនងងទី 16 ប្ខក្ុម្ាៈឆ្ា ំ 2០០០

ប្ក្តំរូវទដ្ឋយរបក្លសទលខធ.7-០4-2០6 ចុឹះទៅនងងទី 29 ប្ខធាូឆ្ា ំ 2០០4 និងរបក្លសទលខធ.7-០7-135 

ចុឹះទៅនងងទី 27 ប្ខសីហាឆ្ា ំ 2០០7 ធនាគារទាំងអស់រតូវពិនិតយជាអចិនន្តនដយ៍នូវអនុបាតសាធនភាពរបស់

ខាួនទអាយបានសម្រសបទពាលគឺអនុបាតសាធនភាពរវាងម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធនិងហានិភ័យឥណទានសរុប

ម្ិនរតូវតិចជាង 15% ទឡើយ។ 

 

  2016  2015 

ភាគយក្ននអនុបាត ភាគរយងាឹង ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

       
ក្.ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធធនានងងទី 31 ប្ខធាូ  38,186,195  154,157,669  35,376,145 

       ភាគប្បងននអនុបាត       

សាច់របាក្់  0% -   -  - 

របាក្់បទញ្ញើទៅធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា  0% -  -  - 

ឥណទទយយទលើសាថ ប័នមានចំណាត់ថ្នា ក្់ពី 

AAA ទៅ AA- 
0% -  -  - 

ឥណទទយយទលើសាថ ប័នមានចំណាត់ថ្នា ក្់ពី  

A+ ទៅ A- 
20% -  -  - 

ឥណទទយយទលើធនាគារមានចំណាត់ថ្នា ក្់ពី 

AAA  ទៅ AA- 
20% -  -  - 

ឥណទទយយទលើសាថ ប័នមានចំណាត់ថ្នា ក្់ពី BBB+

ទៅ BBB- 
50% -  -  - 

ឥណទទយយទលើធនាគារមានចំណាត់ថ្នា ក្់ពី A+ 

ទៅA- 
50% -  -  - 
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IX 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

រទពយសក្ម្មែនទទទៀត 100% 75,593,564  305,171,218  46,593,345 

ខាង់ទរៅតារាងតុលយក្លរមាន៖       

ហានិភ័យធំ 100% -  -  - 

ហានិភ័យម្ធយម្ 50% -  -  - 

ហានិភ័យទាប 20% -  -  - 

       ខ.សរុបហានិភ័យសម្តា  75,593,564  305,171,218  46,593,345 

       អន៊ុបាតសាធនភាព(ក្/ខ)  51%    75.93%  
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X 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ចំណាត់ថាន ក្់ឥណទ្ធន និង សំវិធានសំរេ់ឥណទ្ធនោេ់សងស័យនិងបាត់េង់ 
 

ចំណាត់ថ្នា ក្់ឥណទាន និង ក្លរក្ត់រតាសំវិធ្លនធនជាក្់លាក្់ទលើឥណទានជាប់សងែ័យ និងបាត់បង់ ទៅ

នងងទី31 ប្ខធាូ ឆ្ា ំ2016 មានតួទលខែូចខ្នងទរក្លម្រតូវបានគណនាទដ្ឋយអនុទលាម្ទៅតាម្របក្លសរបស់

ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាទលខ ធ.7-00-51របក្លសទលខ ធ.7-02-145 របក្លសទលខ ធ.7-04-01 របក្លស

ទលខ ធ.7-05-01 នឹងរបក្លសទលខ ធ.7-09-074។ 

 

 
ឥណទានែុល សំវិធ្លនធន 

ប ទ ដ្ឋា ន រ ប ស់

ធនាគារជាតិ 

សំ វិធ្លនធនរបស់

ធនាគារ 
លំទអៀង 

នានងៃទី 31សខធនូ ឆ្ន  ំ2016 ែុលាា អាទម្រិក្ %  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្ 

         
ធម្មតា 60,496,832 1  604,968  604,968  - 

ឃ្ា ទំម្ើល 6,118,976 3  183,570  183,570  - 

ទរក្លម្ធម្មតា 2,614,400 20  522,880  522,880  - 

ជាប់សងែ័យ 915,000 50  457,500  457,500  - 

បាត់បង់ 1,438,562 100  1,438,562  1,353,562  (85,000) 

         
 71,583,770   3,207,480  3,122,480  (85,000) 

         
សម្មូ្លនិង ពាន់ទរៀល %  ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល  ពាន់ទរៀល 

         
ធម្មតា 244,225,711 1  2,442,256  2,442,256  - 

ឃ្ា ទំម្ើល 24,702,306 3  741,072  741,072  - 

ទរក្លម្ធម្មតា 10,554,333 20  2,110,864  2,110,864  - 

ជាប់សងែ័យ 3,693,855 50  1,846,928  1,846,928  - 

បាត់បង់ 5,807,475 100  5,807,475  5,464,331  343,144 

         
 288,983,680   12,948,595  12,605,451  343,144 

 

នានងៃទី 31សខធនូ ឆ្ន  ំ2015 ែុលាា អាទម្រិក្ %  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្  ែុលាា អាទម្រិក្ 

         
ធម្មតា 41,757,443 1  417,574  479,618  (62,044) 

ឃ្ា ទំម្ើល 739,538 3  22,186  223,245  (201,059) 

ទរក្លម្ធម្មតា 174,160 20  34,832  208,029  (173,197) 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

XI 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ជាប់សងែ័យ - 50  -  -  - 

បាត់បង់ 1,304,350 100  1,304,350  1,422,441  (118,091) 

         
 43,975,491   1,778,942  2,333,333  (554,391) 

 

គ្ណបនយយក្ម្មក្េតិេតេិការរូេិយេ័ណណ េរបទស 

 

អនុទលាម្ទៅតាម្របក្លសរបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា ទលខ ធ7-00-50 ចុឹះនងងទី9 ប្ខក្ុម្ាៈ ឆ្ា ំ2០០០ 

ធនាគាររតូវរាយក្លរណ៍អំពីរទពយសក្ម្ម និង អក្ម្មជារូបិយប័ណណបរទទសប្ែលមានតួទលខសទងខបទៅចុង

ឆ្ា ំែូចខ្នងទរក្លម្។ 

 

  2016  2015 

  ែុលាា អាទម្រិក្  ពាន់ទរៀល  ែុលាា អាទម្រិក្ 

  ឫ តនម្ាសម្ម្ូល  ឫ តនម្ាសម្ម្ូល  ឫ តនម្ាសម្ម្ូល 

ក្ទពយសក្ម្ម       

 ជាែុលាា អាទម្រិក្ 82,051,810  331,243,157  73,530,542 

 ជារបាក្់ទរៀល 18,390,278  74,241,553  1,150,288 

       
    100,442,088     405,484,710       74,680,830  

       
ក្ទពយអក្ម្ម       

 ជាែុលាា អាទម្រិក្ 42,163,323  170,213,335  39,380,776 

 ជារបាក្់ទរៀល 20,667,368  83,434,163  349,132 

       
      62,830,691     253,647,498       39,729,908  

   

តទួលខទៅខ្នងទលើពំុមានខាង់ក្លរពារក្លរខ្នតបង់ទលើអរតាបដូររបាក្់ទទ។ 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 
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XII 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ពត៌មានបផសងៗនិងអន៊ុបាតក្េុងក្េយ័តនតំរវូតាម្ចាេ់ក្គឹ្ោះសាា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុ 

 

 បដើម្ទ៊ុនអេបេរមា 

 

ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាបានទចញរបក្លសទលខធ7-016-117 សដ ីពីតំរូវក្លរទែើម្ទុនងមីនិងលក្ខខណឌ សំរាប់

ក្លរអនុម្័តអាជ្ាប័ណណរបស់ធនាគារ ប្ែលតំរវូទអាយធនាគារឯក្ទទសក្ាុងរសុក្ប្ែលបានចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជក្ម្ម

ជារក្ុម្ហ ុនរតូវមានទែើម្ទុនអបបបរមាោ៉ា ងតិច 60 ពាន់លានទរៀល (សម្ម្ូលនឹង 15 លានែុលាា អាទម្ រិ

ក្) ។តំរូវក្លរទែើម្ទុនងមីទនឹះនឹងមានរបសិទធភាពក្ាុងរយឹះទពលពីរឆ្ា ំចាប់ពីនងងទី 22 ប្ខម្ិនា ឆ្ា ំ2016។ 

សារាចរចុឹះនងងទី 22 ប្ខម្ិងុនាឆ្ា ំ 2016 របស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាបានទសា ើឱ្យធនាគារឯក្ទទសក្ាុងរសុក្

បទងកើនទែើម្ទុនរបស់ខាួនជាពីរចំប្ណក្ទសម ើគាា , ទលើក្ែំបូងទៅម្ុនែំណាច់ប្ខម្ីនាឆ្ា ំ2017 និងម្ួយទលើក្

ចុងទរក្លយម្ុននងងទី 22 ប្ខម្ីនាឆ្ា ំ 2018 ។ 

 

ក្ាុងក្លរិយបរិទចេទចប់នងងទី 31 ប្ខ ធាូ ឆ្ា ំ 2016 ធនាគារមានទែើម្ទុនចំនួន 20,475,890 ែុលាា អាទម្រិក្ 

ប្ែលទលើសតំរូវក្លរទែើម្ទុនប្ែលបានប្ចងក្ាុងរបក្លសងមីរបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា។ 

 

 អចលនក្ទពយ (របក្លសទលខធ 7-០1-186 ចុឹះនងងទី 8  ប្ខវិចេិក្លឆ្ា ំ 2០០1) 

 

អចលនរទពយប្ែលទធាើលទធក្ម្មទដ្ឋយធនាគារសំរាប់ទគាលបំណងរបតិបតដិក្លររតូវរក្ាម្ិនទអាយទលើស

30% ននម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធសរុបរបស់ធនាគារែូចបានក្ំណត់ក្ាុងរបក្លសទលខធ7 -០ 1០-182។អចលន

រទពយប្ែលគាម នទំនាក្់ទំនងផ្ទា ល់ទៅនឹងរបតិបតដិក្លររបស់ធនាគាររតូវលក្់ទចញម្ិនទអាយទលើសពីរយៈ

ទពលម្ួយឆ្ា ំបនាា ប់ពីក្លលបរិទចេទប្ែលរទពយទនាឹះបានក្លា យជារទពយសម្បតដិរបស់ធនាគារ។ 
 

នានងងទី 31 ប្ខធាូឆ្ា ំ 2016 អចលនរទពយរបស់ធនាគារមានចំនួន 848,358 ែុលាា រអាទម្រិក្សម្ម្ូលនឹង 

2.22% ននម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធរបស់ធនាគារប្ែលសម្រសបតាម្អនុបាតអចលនរទពយប្ែលតំរូវទដ្ឋយរប

ក្លសទនឹះ។ 
 

ទៅក្លរិយបរិទចេទចប់នងងទី 31 ប្ខធាូឆ្ា ំ 2016 ធនាគារបានរឹបអូសនូវអចលនរទពយប្ែលជាវតថុធ្លនា ប្ែល  

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 
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XIII 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

មានតនម្ាពិតគណទនយយចំនួន 1,132,065 ែុលាា អាទម្ រិក្។ 

 

ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាតំរូវទអាយអចលនរទពយបានរឹបអូស រតូវលក្់ទចញក្ាុងរយៈទពលម្ិនទលើសពីែប់ពីរ

ប្ខ។អចលនរទពយទនឹះរតវូបានបង្វា ញក្ាុងតារាងតុលយក្លរ។អចលនរទពយបានរឹបអូស រតូវបានក្ត់រតាតនម្ា

ទសម ើនឹងតនម្ាទីផ្ារ។អនុទលាម្ទៅតាម្របក្លសរបស់ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជាទលខ ធ7-01-186 អចលន

រទពយទនឹះម្ិនរតូវរក្ាទុក្សំរាប់បំទរើទអាយសក្ម្មភាពអាជីវក្ម្មរបស់ធនាគារទទ ទហើយរតូវលក្់ទចញក្ាុងរ

យៈទពលម្ិនទលើសពីែប់ពីរប្ខ។ 

 

 ឥណទ្ធនបៅសម្ព័នាភាគ្ីរបក្លសទលខធ 7-០1-137 ចុឹះនងងទី 15 ប្ខតុលាឆ្ា ំ 2០០1 ប្ក្តំរូវ

ទដ្ឋយរបក្លសទលខធ 7-០2-146 ចុឹះនងងទី 7 ប្ខម្ិងុនាឆ្ា ំ 2០០2 ) 

 

នានងងទី 31 ប្ខធាូឆ្ា ំ 2016 ធនាគារពុំមានឥណទានទៅសម្ព័នធភាគីទទ។ 

 

 ហានិភ័យននឥណទ្ធនធំ (របក្លសទលខធ7-00-52 នឹង របក្លសទលខធ7-០6-226 ) 

 

ហានិភ័យឥណទានធំគឺជាចំនួនសរុបែុលននហានិភ័យឥណទានប្ែលទក្ើតទចញពីរបតិបតដិក្លររបស់រគឹឹះ

សាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុជាម្ួយឯក្តដជនប្ែលមានចំនួនរបាក្់ទលើសពី 10 ភាគរយននម្ូលនធិិផ្ទា លស់ុទធ

របស់រគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុទនាឹះ។ 
 

តាម្លក្ខខណឌ ននរបក្លសទនឹះធនាគាររតូវរក្ាអនុបាតទនឹះជាអតិបរមា 20% ទៅរគប់ទពលទវលាទាំង

អស់ រវាងហានិភ័យទូទៅរបស់ខាួនប្ែលបណាដ លម្ក្ពីរបតិបតដិក្លរជាម្ួយអាក្ទទួលផ្លជាឯក្តដជននិង

ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធទហើយហានិភ័យឥណទានធំៗជាឯក្តដជនសរុបម្ិនទអាយទលើសពី 300% ននម្ូលនិធិ

ផ្ទា ល់សុទធរបស់ធនាគារទទ។ 

 

គិតរតឹម្នងងទី 31 ប្ខ ធាូឆ្ា ំ 2016 ធនាគារមានហានិភ័យឥណទានទលើសពី 10 ភាគរយននម្ូលនិធិផ្ទា ល់

សុទធរបស់ធនាគារែូចខ្នងទរក្លម្។ 

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 
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XIV 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

ទឈាម ឹះអតិងិជន 

សម្តុលយនន 

ឥ ណ ទា ន 

(ែុលាា ) 

ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ 

(ែុលាា ) 

% ននឥណទានប្ែលបាន

អនុញ្ញ តឬបានផ្ដល់ / 

ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ 

Baitang (Kampuchea) Plc 6,000,000 38,186,195 15.71% 

Eang Heang imp/exp Co., Ltd 4,500,000 38,186,195 11.78% 

Eng Dypo Aphivath Co., Ltd 6,875,000 38,186,195 18.00% 

Tea Hunny & Leang Yao 4,500,000 38,186,195 11.78% 

Thaneakea Srov (Kampuchea) plc 6,000,000 38,186,195 15.71% 

 

  



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
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XV 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

អន៊ុបាតហិរញ្ញវតាុដនទបទៀត 

បដើម្ទ៊ុន 

 2016  2015 

  USD or %    USD or %  

    1. ទែើម្ទុនទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 37.45%  46.80% 

ក្-ទែើម្ទុន 37,611,397  34,950,922 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

2. ទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទី១ទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 36.38%  45.33% 

ក្-ទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទី១ 36,537,143   33,852,443  

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088   74,680,830  

3. ទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទី១ទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មប្ែលងាឹងហានិភ័យ (ក្/ខ) 48.33%  72.66% 

ក្-ទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទី១ 36,537,143  33,852,443 

ខ-រទពយសក្ម្មប្ែលងាឹងហានិភ័យ 75,593,564  46,593,345 

4. ទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទី១និងទី២ទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មប្ែលងាឹងហានិភ័យ

(ក្/ខ) 
50.52%  75.93% 

ក្-ទែើម្ទុនថ្នា ក្់ទី១និងទី២ 38,186,195  35,376,145 

ខ-រទពយសក្ម្មប្ែលងាឹងហានិភ័យ 75,593,564  46,593,345 

5. ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 38.02%  47.37% 

ក្-ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ 38,186,195  35,376,145 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

6. អនុបាតសាធនភាព (ក្/ខ) 50.52%  75.93% 

ក្-ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ 38,186,195  35,376,145 

ខ-រទពយសក្ម្មប្ែលងាឹងហានិភ័យ 75,593,564  46,593,345 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
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XVI 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

  USD or %    USD or %  

7. បំណលុទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 62.55%  53.20% 

ក្-រទពយអក្ម្មសរុប 62,830,691  39,729,908 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

 

8. បំណលុទធៀបនឹងទែើម្ទុន (ក្/ខ) 167.05%  113.67% 

ក្-រទពយអក្ម្មសរុប 62,830,691  39,729,908 

ខ-ទែើម្ទុន 37,611,397  34,950,922 

9. ភាគលាភទធៀបនឹងរបាក្់ចំទណញសុទធ (ក្/ខ) 0.00%  0.00% 

ក្-ភាគលាភ -  - 

ខ-របាក្់ចំទណញសុទធ 536,336  5,618 

 

គ្៊ុណភាពក្ទពយសក្ម្ម 

 2016  2015 

  USD or %    USD or %  

 

10. របាក្់បំរុងធនាគារទធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក្/ខ) 0.79%  1.09% 

ក្-របាក្់បំរុងធនាគារ 564,192  479,618 

ខ-ឥណទានសរុប (ែុល) 71,583,770  43,975,491 

 

11. របាក្់បំរុងធនាគារទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 0.56%  0.64% 

ក្-របាក្់បំរុងធនាគារ 564,192  479,618 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

XVII 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

 USD or %  USD or % 

12. ឥណទានម្ិនែំទណើរក្លរទធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក្/ខ) 6.94%  5.04% 

ក្-ឥណទានម្ិនែំទណើរក្លរ 4,967,962  2,218,048 

ខ-ឥណទានសរុប (ែុល) 71,583,770  43,975,491 

13. ឥណទានម្ិនែំទណើរក្លរទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 4.95%  2.97% 

ក្-ឥណទានម្ិនែំទណើរក្លរ 4,967,962  2,218,048 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

14. រទពយសក្ម្មប្ែលបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ទធៀបនឹងឥណទានសរុប 

(ក្/ខ) 6.94%  5.04% 

ក្-រទពយសក្ម្មប្ែលបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ 4,967,962  2,218,048 

ខ-ឥណទានសរុប (ែុល) 71,583,770  43,975,491 
 

15. រទពយសក្ម្មប្ែលបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ទធៀបនឹងរទពយសក្ម្ម 

សរុប (ក្/ខ) 4.95%  2.97% 

ក្-រទពយសក្ម្មប្ែលបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ 4,967,962  2,218,048 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

 

16. រទពយសក្ម្មប្ែលបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ទធៀបនឹងទែើម្ទុន (ក្/ខ) 13.21%  6.35% 

ក្-រទពយសក្ម្មប្ែលបានទធាើចំណាត់ថ្នា ក្់ 4,967,962  2,218,048 

ខ-ទែើម្ទុន 37,611,397  34,950,922 
 

17. ឥណទានសម្ព័នធញាតិទធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក្/ខ) 0.00%  0.00% 

ក្-ឥណទានសម្ព័នធញាតិ -  - 

ខ-ឥណទានសរុប (ែុល) 71,583,770  43,975,491 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

XVIII 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

 USD or %  USD or % 

18. ឥណទានហានិភ័យធំៗទធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក្/ខ) 35.96%  47.01% 

ក្-ឥណទានហានិភ័យធំៗ 25,742,500  20,675,000 

ខ-ឥណទានសរុប (ែុល) 71,583,770  43,975,491 

    

19. ឥណទានសម្ព័នធញាតិទធៀបនឹងម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ (ក្/ខ) 0.00%  0.00% 

ក្-ឥណទានសម្ព័នធញាតិ -  - 

ខ-ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ 38,186,195  35,376,145 

20. ឥណទានហានិភ័យធំៗទធៀបនឹងម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ (ក្/ខ) 67.41%  58.44% 

ក្-ឥណទានហានិភ័យធំៗ 25,742,500  20,675,000 

ខ-ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ 38,186,195  35,376,145 

21. សំវិធ្លនធនទទូៅទធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក្/ខ) 0.85%  1.09% 

ក្-សំវិធ្លនធនទទូៅ 604,968  479,618 

ខ-ឥណទានសរុប (ែុល) 71,583,770  43,975,491 

22. សំវិធ្លនធនជាក្់លាក្់ទធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក្/ខ) 3.52%  4.22% 

ក្-សំវិធ្លនធនជាក្់លាក្ ់ 2,517,512  1,853,715 

ខ-ឥណទានសរុប (ែុល) 71,583,770  43,975,491 

 

23. សំវិធ្លនធនជាក្់លាក្់ទធៀបនឹងឥណទានម្ិនែំទណើរក្លរ (ក្/ខ) 50.67%  83.57% 

ក្-សំវិធ្លនធនជាក្់លាក្ ់ 2,517,512  1,853,715 

ខ-ឥណទានម្ិនែំទណើរក្លរ 4,967,962  2,218,048 

 

 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

XIX 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 
 

 2016  2015 

 USD or %  USD or % 

24. សំវិធ្លនធនសរុបទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 3.11%  0.00% 

ក្-សំវិធ្លនធនសរុប 3,122,480  - 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 
 

25. ឥណទានទធៀបនឹងរបាក្់បទញ្ញើ (ក្/ខ) 5577.05%  4021.15% 

ក្-ឥណទានសរុបចំទពាឹះអតិងិជនមិ្នប្ម្នធនាគារ (ែុល) 71,308,999  45,936,602 

ខ-របាក្់បទញ្ញើអតិងិជន 1,278,615  1,142,375 
 

ចំណូល 

 2016  2015 

  USD or %    USD or %  
 

26. ចំណូលពីរទពយសក្ម្ម (ក្/ខ) 0.53%  0.01% 

ក្-របាក្់ចំទណញឬខ្នតសុទធ 536,336  5,618 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 
 

27. ចំណូលពីទែើម្ទុន (ក្/ខ) 1.43%  0.02% 

ក្-របាក្់ចំទណញឬខ្នតសុទធ 536,336  5,618 

ខ-ទែើម្ទុន 37,611,397  34,950,922 
 

28. ចំណូលែុល (ក្/ខ) 3.71%  3.74% 

ក្-ចំណូលក្លររបាក្់ 3,727,656  2,789,430 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 
 

29. ក្ំរិតក្លររបាក្់សុទធទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប ((ក្-ខ)/គ) 3.23%  2.55% 

ក្-ចំណូលក្លររបាក្់ 3,727,656  2,789,430 

ខ-ចំណាយក្លររបាក្់ 486,424  884,938 

គ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

XX 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

  USD or %    USD or %  

 

30. ចំណូលទផ្ែងៗ (ក្/ខ) 0.36%  0.45% 

ក្-ចំណូលទផ្ែងៗ 360,990  333,803 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

 

31. ចំណាយសំវិធ្លនធនទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 3.11%  3.12% 

ក្-ចំណាយសំវិធ្លនធន 3,122,480  2,333,333 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

 

32. ចំណាយទូទៅ (ក្/ខ) 2.14%  2.83% 

ក្-ចំណាយម្ិនប្ម្នក្លររបាក្់ 2,154,336  2,112,663 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

 

33. របាក្់ចំទណញសុទធ /(ខ្នតសុទធ)ម្ុនបង់ពនធ (ក្/ខ) 0.63%  0.04% 

ក្-របាក្់ចំទណញឬខ្នតសុទធម្ុនបង់ពនធ 629,739  33,146 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 

 

34. ចំណាយពនធទធៀបនឹងរទពយសក្ម្មសរុប (ក្/ខ) 0.09%  0.04% 

ក្-ពនធសរុប 93,403  27,528 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 
 

 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

XXI 

 

 

 

 

 

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  

 

ព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុេសនាម្ និង 

 

ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

  USD or %    USD or %  

35. ក្ំរិតក្លររបាក្់ទធៀបនឹងចំណូលែុល ((ក្-ខ)/គ) 79.27%  60.98% 

ក្-ចំណូលក្លររបាក្់ 3,727,656  2,789,430 

ខ-ចំណាយក្លររបាក្់ 486,424  884,938 

គ-ចំណូលែុល 4,088,646  3,123,233 

 

36. ចំណូលម្ិនប្ម្នក្លររបាក្់ទធៀបនឹងចំណូលែុល (ក្/ខ) 8.83%  10.69% 

ក្-ចំណូលម្ិនប្ម្នក្លររបាក្់ 360,990  333,803 

ខ-ចំណូលែុល 4,088,646  3,123,233 

37. ចំណាយម្ិនប្ម្នក្លររបាក្់ទធៀបនឹងចំណូលែុល (ក្/ខ) 52.69%  67.64% 

ក្-ចំណាយម្ិនប្ម្នក្លររបាក្់ 2,154,336  2,112,663 

ខ-ចំណូលែុល 4,088,646  3,123,233 

38. ចំនួនែងននក្លររក្ចំណូលក្លររបាក្់ ((ក្+ខ)/គ) 2.29  1.04 

ក្-របាក្់ចំទណញឬខ្នតសុទធម្ុនបង់ពនធ 629,739  33,146 

ខ-ចំណាយក្លររបាក្់ 486,424  884,938 

គ-ចំណាយក្លររបាក្់ 486,424  884,938 
 

សាច់ក្បាក្់ង្ហយក្សួល 

39. រទពយសក្ម្មង្វយរសួល (ក្/ខ) 11.82%  24.40% 

ក្-រទពយសក្ម្មង្វយរសួល 11,873,917   18,220,491  

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088   74,680,830  

40. រទពយអក្ម្មរយៈទពលខាី (ក្/ខ) 17.47%  18.76% 

ក្-រទពយអក្ម្មរយៈទពលខាី (រយៈទពលតិចជាង១ឆ្ា ំ) 17,542,443  14,012,807 

ខ-រទពយសក្ម្មសរុប 100,442,088  74,680,830 



របាយការណ៍របច ាំឆ្ន ាំ២០១៦ 
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ក្ំណត់េង្ហា ញតំរវូបដាយធនាគារោតិននក្ម្ពុោសំរេ់ការិយេរិបចេទចេ់នងៃទី៣១ សខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦ 

 

 2016  2015 

  USD or %    USD or %  

41. រទពយសក្ម្មង្វយរសួលសុទធ ((ក្-ខ)/គ) -9.02%  10.59% 

ក្-រទពយសក្ម្មង្វយរសួល 11,873,917   18,220,491  

ខ-រទពយអក្ម្មរយៈទពលខាី (រយៈទពលតិចជាង១ឆ្ា ំ) 17,542,443   14,012,807  

គ-រទពយអក្ម្មសរុប 62,830,691   39,729,908  

42. អនុបាតរហ័ស (ក្/ខ) 425.66%  707.13% 

ក្-រទពយសក្ម្មង្វយរសួល 11,923,835  18,269,978 

ខ-រទពយអក្ម្មរយៈទពលខាី 2,801,278  2,583,666 

43. របាក្់បទញ្ញើទធៀបនឹងឥណទានសរុប (ក្/ខ) 1.79%  2.49% 

ក្-របាក្់បទញ្ញើអតិងិជនសរុប 1,278,615  1,142,375 

ខ-ឥណទានសរុបចំទពាឹះអតិងិជនម្ិនប្ម្នធនាគារ (ែុល) 71,308,999  45,936,602 

44. អចលនរទពយទធៀបនឹងម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ (ក្/ខ) 2.22%  2.41% 

ក្-អចលនរទពយ 848,358  853,655 

ខ-ម្ូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ 38,186,195  35,376,145 

 




