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ទស្សនៈវិសយ័ និង េបសកកម�

ទស្សនៈវិសយ័

េធ�ើឲ្យវស័ិយេសដ�កិច�មានកររកីចេ្រមើន េដយករចូលរមួកតប់ន�យភាព្រកី្រក

េលើកស�ួយក្រមតិជីវភាពរស់េន បេង�ើតឪកសករងរជាេ្រចើន េនកម�ុជា។

េបសកកម�
ផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុដល់្របជាជនេដយករទទួលបានកម�ឥីណទនទងំ

េនាះក�ុងករបេង�ើតព្រងីកមុខរបរអជីវកម�េហើយកផ៏�ល់លទ�ភាពដល់សមាគមន៍

សហ្រគាសធនតូច និងមធ្យម ព្រងីកេសដ�កិច�របស់ខ�ួនផងែដរ។

iរបាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០២០



ផលតិផល និងេសវកម�

ពណិជ�កម�

ផលិតកម�

កសិកម�

ជួសជុល សងសង ់ឬ ែកលំអរេគហដ� ន

ទិញសមា� រៈ េ្របើ្របាស់េផ្សងៗ

អជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម

កម�ជីា្រក�ម
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ផលតិផល និងេសវកម�
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អជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម

កម�ជីា្រក�ម

េសវឥណទនខ� តតូច និង មធ្យម

ពន�ឺចតុមុខអចផ�ល់ឥណទន្រគបទ់ំហំ និង្រគបត់្រម�វករជូនេលកអ�ក ស្រមាបេ់្របើ្របាស់ធុរៈកិច� ផលិតកម�

និង ែកៃច�សំភារៈេផ្សងៗ និង េសវកម�ជាេ្រចើនេទៀត ជាមយួនិងរយៈេពលែវង អ្រតករ្របាកស់មរម្យ រេបៀប

សងបតែ់បន ឯកសរមនិស�ុគស� ញ និងរក្សោករសមា� តជូ់នអតិថិជន ។ 
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រូបតំ�ង និងពណ៌៖

េ�ចំក�� លៃនរង�ងអ់ក្សរនិមិត�ស�� េ�ះ�នអក្សរ��ងំ Galaxy ពណ៌�សែដលប�� ក់ពី�ព

បរសិុទ� រងឹ� ំនិង�ន�ររកីលូត�ស់ ្របកបេ�យសុភវនិិច�យ័ ែដលអម�មួយពណ៌ចំរុះ សប�� ក់

អំពីអ�ក�នជំ�ញ និងេទពេ�សល្យល្បីល�ញរួមប��ូ ល��  សហ�រ��  េដើម្បីអភិវឌ្ឍសង�មេ�� ះ

េ�រក�ពេ�គជយ័ �ងំែផ�កវទិ���ស� និងបេច�កេទស។
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រូបតំ�ង និងពណ៌៖
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អំពីអ�ក�នជំ�ញ និងេទពេ�សល្យល្បីល�ញរួមប��ូ ល��  សហ�រ��  េដើម្បីអភិវឌ្ឍសង�មេ�� ះ
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រចនាសម�័ន្រគប់្រគង

ភាគទុនិក

្រក�ម្របឹក្សភបិាល
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ែផ�ក្របតិបត�ិតមែផ�កសវនកៃផ�ក�ុង
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ែផ�ក្រគប្់រគងឥ់ណទន
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	 ភាគទុនិក

ភាគរយ
២០២០	
ភាគហ៊ុន

ទឹកប្រាក់
២០១៨
ភាគហ៊ុន

ទឹកប្រាក់

លោកជំទាវ អុ៊ក ដារ៉ា 70% 21,000 1,050,000 21,000 1,050,000

លោកស រ្ី អុ៊ក សាផៃ 30% 9,000 450,000 9,000 450,000

្រ្ុរ 100% 30,000 1,500,000 30,000 1,500,000
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Ms. Uk Saphai 
co-founder 

Lok Chumteav Ouk Dara
co-founder 

Built on her experiences in training and management at 
the University of Health Sciences of the Ministry of Health 
from 1986 to 2011, she then became Dean of the Faculty 
of Medicine and postgraduate professor before she retired 
in 2015.
Since 2015 to the present, she has become an advisor for 
the University of Health Sciences, where she is responsi-
ble for internal quality assurance at UHS and CEO of 
Ponleu Chaktomuk Microfinance Institution Plc.

Completed her master's degree in Business Administra-
tion, Lok Chumteav Ouk Dara started working for the 
National Bank of Cambodia from 1980 until 2001. Between 
2001 and 2013, she held the position of Senior Credit 
Officer at the Foreign Trade Bank. In addition to the 
banking sector, she has been involved in numerous social 
and humanitarian activities in Cambodia and is currently 
serving as Chair of the Credit Committee of Ponleu Chakto-
muk Microfinance Institution Plc.
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1របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០២០

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍គរុមគបររាភិបាល 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ សូម្ដាក ូ់វរបាយការណ៍ត្បចឆំ្ា រំបស់ខេួ  ត្ពម្ទាងំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ខ្ែេបា លធវើសវ កម្មរចួ

របស់ ត្លឹុះសាា  ម្តី្កូហិរញ្ា វរា  ព េឺចរ ម្ ខ ភអីិេស ី លៅការ់ថា (“ត្កុម្ហ   ”) សត្មាប់ការយិបរលិចេទផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០។ 

សកម្មភាពចម្បង 
សកម្មភាពចម្បងរបស់ត្កុម្ហ    លឺៃតេ់លសវាកម្មម្តី្កូហិរញ្ា វរា ត្បកបលដាយ ិរ តរភាព ែេ់សហត្គ្នសធ  រូច  ិង

ម្ធយម្  ិងត្កុម្ត្លួសារខ្ែេមា ត្បាកច់ំណូេទាបលៅកា ងត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា។ ព ំមា ការផ្លេ ស់បតូរជាសារវ តសត្មាប់
សកម្មភាពអាជ្ីវកម្មចម្បងរបស់ត្កុម្ហ   កា ងកំឡ ងការយិបរលិចេទល ុះលទ។ 

េទធៃេផ ត្បរបិរតកិារ 

ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ 

ខារសត្មាបក់ារយិបរលិចេទ ៨.៣២៩ ៣៣.៦៩១ 

ភាលោភ 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេព ំបា ខ្ណនាឱំ្យមា ការខ្បងខ្ចកភាលោភសត្មាបក់ំឡ ងការយិបរលិចេទល ុះលទ។ 

ទ  បត្ម្ងុ  ងិសំវធិា ធ 
ព មំា ការខ្ត្បត្បួេជាសារវ តលៅលេើទ  បត្ម្ុង  ិងសំវធិា ធ លៅកា ងកំឡ ងការយិបរលិចេទល ុះលទ លត្ៅពីអវីខ្ែេបា 

បង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា លនាុះលទ។ 

ឥណទា អាត្កក ់ ងិឥណទា ជាបស់ងសយ័ 
លៅម្  លពេខ្ែេរបាយការណ៍េទធៃេ  ិងរបាយការណ៍សាា  ភាពហិរញ្ា វរា ត្រូវបា លរៀបចំលឡើង ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ

បា ចរវ់ធិា ការខ្ែេមា ម្ូេដាា  សម្រម្យលែើម្បបីញ្ញជ ក់ថា វធិា ការទាកទ់ង ឹងការេ បលចេ ូវឥណទា អាត្កក ់ ិងការ
លធវើសំវធិា ធ ចំលពាុះឥណទា ជាបស់ងសយ័ត្រូវបា លធវើលឡើង លហើយមា ការលជ្ឿជាកថ់ាឥណទា អាត្កក់ត្រូវបា ជ្ត្ម្ុះលចញពី
បញ្ជ ី  ិងសំវធិា ធ ត្លបត់្គ្ន ់ត្រូវបា លធវើលឡើងសត្មាបឥ់ណទា សងសយ័។ 

លៅផងៃការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍ល ុះ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេព ំបា ែឹងពីលហរ ការណ៍ណាម្យួ ខ្ែេ ឹងបណាត េឱ្យ 
ការជ្ត្ម្ុះលចញពីបញ្ជ ីផ ឥណទា អាត្កក់ ឬកសំ៏វធិា ធ ចំលពាុះឥណទា ជាបស់ងស័យលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់
ត្កុម្ហ   មា ភាពម្ ិត្លប់ត្គ្ន ់ជាសារវ តលឡើយ។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍គរុមគបររាភិបាល (ត្) 

ត្ទពយសកម្មចរ ត
លៅម្  លពេរបាយការណ៍េទធៃេ  ិងរបាយការណ៍សាា  ភាពហិរញ្ា វរា ត្រូវបា លរៀបចលំឡើង ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេបា 

ចរវ់ធិា ការ ខ្ែេមា ម្ូេដាា  សម្រម្យលែើម្បបីញ្ញជ កថ់ាបណាត ត្ទពយសកម្មទាងំឡាយណា ខ្ែេទំ ងជាម្ ិអាចបងវិេម្ក
វញិបា កា ងត្បរិបរតិការអាជ្ីវកម្មធម្មតាខ្ែេបា ករត់្តាលៅកា ងបញ្ជ ីលណល យយរបស់ត្កុម្ហ    ត្រូវបា ការប់ ាយឱ្យលៅលសមើ
 ឹងរផម្េខ្ែេរពំឹងទ កថា ឹងអាចេកប់ា លៅលេើទីៃារ។ 

លៅផងៃការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍ល ុះ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេព ំបា ែឹងពីលហរ ការណ៍ណាម្យួខ្ែេ ឹងបណាត េឱ្យ 
មា ការភ ័តត្ចឡំែេ់ការកំណររ់ផម្េត្ទពយសកម្មចរ ត លៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   ថាមា ភាពម្ ិត្រឹម្ត្រវូ
លឡើយ។ 

វធិសីាស្រសតកណំររ់ផម្េ 
លៅផងៃការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍ល ុះត្កុម្ត្បឹកាភបិាេព ំបា ែឹងពីលហរ ការណ៍ណាម្យួខ្ែេបា លកើរលឡើង  ិង

បណាា េឱ្យមា ការភ ័តត្ចឡំ ឬមា ភាពម្ ិត្រឹម្ត្រូវែេ់វធិីសាស្រសតកំណររ់ផម្េខ្ែេបា អ  វរតក េងម្កលេើត្ទពយសកម្ម  ិង
បំណ េលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   លឡើយ។  

បណំ េយថាលហរ   ងិបណំ េលៃសងៗ 
លៅផងៃការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍ល ុះព ំមា ៖ 
(១) ប ទ កណាម្យួលេើត្ទពយសកម្មរបស់ត្កុម្ហ    ខ្ែេបា លកើរលឡើងលដាយសារការដាកប់ញ្ញច ំសត្មាប់ការធានា 

ចំលពាុះបំណ េរបស់ប លាេណាម្យួចបត់ាងំពីែំណាចឆ់្ា លំឡើយ ឬ 
(២) បំណ េយថាលហរ ណាម្យួរបស់ត្កុម្ហ    ខ្ែេបា លកើរលឡើងតាងំពីែំណាចឆ់្ា លំ ុះលឡើយ។ 
តាម្លោបេ់របស់ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ ព ំមា បំណ េយថាលហរ  ឬបំណ េលៃសងៗខ្ែេត្រូវបា ទាម្ទារឱ្យសងកា ង  

រយៈលពេ១២ខ្ខ បនាទ បព់ីផងៃែំណាចឆ់្ា  ំខ្ែេ ឹង ឬអាចមា ការប៉ាុះពាេ់ជាសារវ តែេ់េទធភាពរបស់ត្កុម្ហ   កា ងការបំលពញ
ការពវកិចចរបស់ខេួ លៅផងៃែេ់កំណរស់ងលនាុះលទ។ 

ការផ្លេ ស់បាូរផ លហរ ការណ៍
លៅផងៃការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍ល ុះត្កុម្ត្បឹកាភបិាេព ំបា ែឹងពីលហរ ការណ៍ណាម្យួ ខ្ែេបា លកើរលឡើង 

ពាកព់ ័ធ ឹងរបាយការណ៍ល ុះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ    ខ្ែេអាចបណាត េឱ្យមា ចំ ួ ទឹកត្បាក់ខ្ែេបា 
បង្កា ញកា ងរបាយការណ៍របស់ត្កុម្ហ   មា កំហ សឆ្ាងធៃ ធ់ៃរលនាុះលទ។ 

ត្បរបិរតកិារម្ ិត្បត្ករ ី
តាម្លោបេ់របស់ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ េទធៃេផ ត្បរិបរតិការអាជ្ីវកម្មរបស់ត្កុម្ហ   កា ងកំឡ ងការយិបរលិចេទល ុះ 

ម្ ិបា ទទួេរង ូវៃេប៉ាុះពាេ់ជាសារវ តពីខទងល់ណ ី ត្បរិបរតិការ ឬត្ពឹរតិការណ៍ខ សត្បត្ករីណាម្យួលឡើយ។ 
តាម្លោបេ់របស់ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ លៅចលនាេ ុះច ងការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា រហូរម្កទេ់ ឹងផងៃ 

លចញរបាយការណ៍ល ុះ ម្ ិមា ខទងល់ណ ីត្បរិបរតិការ ឬត្ពឹរតិការណ៍ខ សត្បត្ករីណាម្យួ ខ្ែេអាចជ្ុះឥទធិពេជាសារវ ត 
ែេ់េទធៃេហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   កា ងកំឡ ងការយិបរលិចេទល ុះលទ។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍គរុមគបររាភិបាល (ត្) 
លែើម្ទ   

ត្កុម្ហ   ម្ ិបា លបាុះៃាយភាលហ   លៅច ងការយិបរលិចេទល ុះលទ។ 
ត្កុម្ហ   ព ំមា កិចចស ាៃតេ់ភាលហ   ម្ ិទា ់លបាុះៃាយ  ិងម្ ិមា ភាលហ   លត្កាម្កិចចស ាៃតេ់សិទធជាភាលហ   

ផ ត្កុម្ហ   នាច ងការយិបរលិចេទល ុះលទ។ 

សមាជ្កិត្កមុ្ត្បកឹាភបិាេ 
សមាជ្ិកត្កុម្ត្បឹកាភបិាេខ្ែេបា លៅបលត្ម្ើការចប់តាងំពីរបាយការណ៍ច ងលត្កាយមា រាយនាម្ែូចខាងលត្កាម្៖ 
លោកជ្ំទាវ អ  ក ដារា៉ា  
លោកត្សី អ  ក សាផៃ 
លោកត្សី ឥណ លសាភណ័ឌ  
កញ្ញា  ទិរយរា៉ា  ឫទធិ ី 

អរាត្បលោជ្ រ៍បស់ត្កមុ្ត្បកឹាភបិាេ 
កា ងកំឡ ងលពេ  ិងច ងការយិបរលិចេទហិរញ្ា វរា ល ុះ ត្កុម្ហ   ម្ ិបា ចូេរមួ្ជាភាលីកា ងការលរៀបចំណាម្យួកា ងលគ្នេ

បំណងជ្ួយ ែេ់សមាជ្ិកត្កុម្ត្បឹកាភបិាេរបស់ត្កុម្ហ    ឱ្យទទួេបា  ូវៃេត្បលោជ្ ល៍ៃសងៗតាម្រយៈការទិញភាលហ    
ឬបណ័ណ បំណ េពីសាម្តី្កុម្ហ    ឬត្កុម្ហ   លៃសងលឡើយ។ 

ចបត់ាងំពីច ងការយិបរលិចេទហិរញ្ា វរា ផ ការយិបរលិចេទក េងលៅ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេព ំបា ទទួេ ឬមា សិទធិទទួេ ូវ 
អរាត្បលោជ្ ណ៍ាម្យួ តាម្រយៈការច ុះកិចចស ាខ្ែេបា លធវើលឡើងរវាងត្កុម្ហ    ឬរវាងត្កុម្ហ    ខ្ែេសមាជ្ិក 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ លនាុះជាសមាជ្ិក ឬករ៏វាងត្កុម្ហ   ខ្ែេសមាជ្ិកត្កុម្ត្បឹកាភបិាេលនាុះមា ៃេត្បលោជ្ ៍ខ្ៃាកហិរញ្ា វរា  
ជាសារវ តលនាុះលទ។ 

ការទទេួខ សត្រវូរបស់ត្កមុ្ត្បកឹាភបិាេកា ងការលរៀបចរំបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេមា ភារកិចចលធវើការបញ្ញជ កអ់ុះអាងថារបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ត្រូវបា លរៀបចំលឡើង លែើម្បបីង្កា ញ ូវ 

ទិែាភាពពិរ  ិងត្រឹម្ត្រូវផ សាា  ភាពហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   នាផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០  ិងេទធៃេផ ត្បរិបរតិការត្ពម្
ទាងំេំហូរសាចត់្បាកស់ត្មាប់ការយិបរលិចេទល ុះ។ ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ទាងំល ុះ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេត្រូវ ៖ 

ក. លត្ជ្ើសលរ ើសលគ្នេការណ៍លណល យយសម្ត្សប លដាយខ្ៃែកលេើការវ ិិចេ័យ  ិងការបា៉ា  ត់្បមាណោ៉ា ងសម្
លហរ ៃេ  ិងត្បកបលដាយការត្បុងត្បយរ័ា ត្ពម្ទាងំអ  វរតតាម្លគ្នេការណ៍ទាងំល ុះឱ្យបា ជាបោ់ប។់ 

ខ. អ  លោម្លៅតាម្លគ្នេការណ៍សតងដ់ាររបាយការណ៍ទាកទ់ង ឹងហិរញ្ា វរា អ តរជារិផ កម្ព ជា សត្មាប ់   
អងាភាពធ  រូច  ិងម្ធយម្ លៅការថ់ា (“ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្”)  ិងលគ្នេការណ៍ខ្ណនារំបស់ ធនាគ្នរ
ជារិផ កម្ព ជា ឬត្បសិ លបើមា ការត្បាសចកណាម្យួកា ង ការបង្កា ញ ូវភាពពិរ  ិងត្រឹម្ត្រូវ 
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេត្រូវត្បាកែថាការត្បាសចកទាងំល ុះត្រូវបា ោរត្រដាងព យេ់  ិងកំណរប់រមិាណឱ្យ
បា ត្រឹម្ត្រូវ លៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ។ 

ល. រកាទ កកំណរ់ត្តាលណល យយឱ្យបា ត្លប់ត្គ្ន ់  ិងត្បព ័ធត្រួរពិ ិរយផៃទកា ងត្បកបលដាយត្បសិទធភាព។ 
ឃ. លរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  លដាយខ្ៃែកលេើម្ូេដាា   ិរ តរភាពផ ែំលណើ រការអាជ្ីវកម្មលេើកខ្េងខ្រកា ង

ករណីស មរ ោ៉ា ងសម្រម្យថាត្កុម្ហ    ឹងម្ ិអាចប តលធវើត្បរិបរតិការអាជ្ីវកម្មរបស់ខេួ នាលពេអនាលរែ៏
ខេី  ិង 

ង. ត្លបត់្លង  ិងែឹកនាតំ្កុម្ហ   ឱ្យមា ត្បសិទធភាព  ិងចូេរមួ្កា ងការសលត្ម្ចចិរតសំខា ់ៗទាងំអស់ខ្ែេមា 
ឥទធិពេជាសារវ តលេើត្បរិបរតិការ លហើយត្រូវត្បាកែថាការសលត្ម្ចចិរតលេើកិចចការទាងំល ុះត្រូវបា ឆ្េ ុះ
បញ្ញច ំងោ៉ា ងត្រឹម្ត្រូវលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ។  

ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេអុះអាងថាត្កុម្ហ   បា អ  វរតតាម្ ូវរាេ់រត្ម្ូវការខាងលេើកា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ។
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(ច ុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា) 

របាយការណ៍ក្រមុក្រឹរាភបិាល (ត) 

ព្រតឹ្តកិារណស៍ខំាន់ៗ កនងុកឡំងុការយិបរនិចេទននរបាយការណ ៍
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ កនុងកំឡុងការិយបរនិចេទននរបាយការណ៍ ព្តូ្វបានបង្ហាញកនុងកំណត់្សម្គាលន់លខ 

២៦ ននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ។ 

ព្រតឹ្តកិារណស៍ខំាន់ៗ បន្ទាបរ់កីារបញ្ចបរ់យ:នរលននរបាយការណ ៍
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ កនុងកំឡុងការិយបរនិចេទននរបាយការណ៍ ព្តូ្វបានបង្ហាញកនុងកំណត់្សម្គាលន់លខ 

២៧ ននរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ។ 

នសចកដថី្លែងការណរ៍បសព់្ក ម្ព្បកឹាាភបិាល 
តាម្ទសាសន:របស់ព្ក ម្ព្បឹកាាភិបាល របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុថ្ែលបានភ្ជាប់ចាប់រីទំរ័រទី៩ ែល់ ៣៩ បាន

បង្ហាញនូវទិែឋភ្ររិត្ និងព្តឹ្ម្ព្តូ្វននស្ថានភ្រហិរញ្ញវត្ថរុបសព់្ក ម្ហ  នន្នលៃទី៣១ ថ្ខធ្ន ូឆ្ាំ២០២០ និងលទធផលនន
ព្បតិ្បត្តិការព្រម្ទំងលំហរូស្ច់ព្បាក់របស់ព្ក ម្ហ  នសព្ម្ប់ការិយបរិនចេទន្នលៃទី៣១ ថ្ខធ្នូ ឆ្ា២ំ០២០ នោយ
អន នោម្នៅតាម្សតង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ននកម្ពជុាសព្ម្ប់អងគភ្រធ្ នតូ្ច និងម្ធ្ាយម្ 
និងនោលការណ៍ថ្ណន្រំបស់ធ្ន្ោរជាតិ្ននកម្ពុជា។ 

ហត្ថនលខាតំ្ណាងឱាយព្ក ម្ព្បឹកាាភិបាល 

____________________________________________ 
នោកព្ស ីអ  ក ស្នផ 
អភិបាល 

រាជ្ធានីភនំនរញ 
ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 
នលៃស ព្ក ៤នរាច ថ្ខរិស្ខ ឆ្ាំឆ្ែូវ ព្តី្ស័ក រ.ស. ២៥៦៥ 
ព្តូ្វនឹងនលៃទី៣០ ថ្ខនម្ស្ ឆ្ាំ២០២១ 
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Tel: +855 23 218128 
Fax: +855 23 993225 
www.bdo.com.kh 

Suite 28,  Hotel Cambodiana 
313 Sisowath Quay 
Phnom Penh  
Kingdom of Cambodia 

របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យជ្ូនចាំនពាឹះភា្ទុនិរថ្ន 
គ្រឹះស្ថា នមីគរហូរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្មុុខ ភអីិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 
(លេខច ុះបញ្ជ ី៖ ០០០២៧៩១៦) 

នសចរតីរាយការណ៍ពសីវនរមមថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ា ុ

ម្រិលោបេ់ 
លយើងខ្ បំា លធវើសវ កម្មលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ ត្លឹុះសាា  ម្តី្កូហិរញ្ា វរា  ព េឺចរ ម្ ខ ភអីិេស ី លៅការ់

ថា (“ត្កុម្ហ   ”) រមួ្មា របាយការណ៍សាា  ភាពហិរញ្ា វរា ផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០     របាយការណ៍េទធៃេ   របាយការណ៍ 
បខ្ត្ម្បត្ម្េួម្េូធ   ិងរបាយការណ៍េំហូរសាច់ត្បាកស់ត្មាបក់ារយិបរលិចេទផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ  ឆ្ា ២ំ០២០ ត្ពម្ទាងំលសចកតី
សលងេបផ លគ្នេការណ៍លណល យយសំខា ់ៗ   ងិកំណរស់មាា េ់លៃសងៗលទៀរ ខ្ែេមា បង្កា ញចបព់ី ទពំ័រទ៩ី ែេ់ ៣៩។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កមុ្ហ   សត្មាប់ការយិបរលិចេទផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ត្រវូបា លធវើសវ កម្មលដាយ
លណល យយករជ្ំនាញម្យួលៃសងលទៀរ ខ្ែេបា លចញរបាយការណ៍លៅផងៃទី៣០ ខ្ខលម្សា ឆ្ា ២ំ០២០ លដាយបា  
បលញ្ចញម្រិលោបេ់ពរិ  ិងត្រឹម្ត្រូវលៅលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ល ុះ។ 

តាម្ទសស ៈរបស់លយើងខ្ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា បា បង្កា ញ ូវទែិាភាពពិរ  ិងត្រឹម្ត្រូវផ សាា  ភាពហិរញ្ា វរា 
របស់ត្កុម្ហ   នាផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០  ិងេទធៃេផ ត្បរបិរតិការត្ពម្ទាងំេំហូរសាច់ត្បាក់របស់ត្កមុ្ហ   សត្មាប់
ការយិបរលិចេទលដាយអ  លោម្លៅតាម្ សតង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទង ងឹហិរញ្ា វរា អ តរជារិផ កម្ព ជា សត្មាបអ់ងាភាពធ  
រូច  ងិលគ្នេការណ៍ខ្ណនារំបស់ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា។ 

ម្េូដាា  កា ងការបលញ្ចញម្រិលោបេ់ 
លយើងខ្ បំា លធវើសវ កម្មលដាយអ  លោម្លៅតាម្សតងដ់ារសវ កម្មអ តរជារិផ កម្ព ជា (“CISAs”)។ ការពវកិចចរបស់

លយើងខ្ បំា លធវើតាម្សតងដ់ារ ត្រូវបា ពណ៌នាបខ្ ាម្កា ងកថាខណឌ  ទំ េួខ សត្រូវរបស់សវ ករឯករាជ្យលេើការលធវើសវ កម្ម   
របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា    ផ របាយការណ៍របស់លយើងខ្ ។ំ លយើងខ្ ំលជ្ឿជាកថ់ា ភសត តាងសវ កម្មខ្ែេលយើងខ្ ំត្បម្េូបា មា 
ភាពត្លប់ត្គ្ន ់  ងិសម្ត្សបសត្មាបជ់ាម្េូដាា  កា ងការបលញ្ចញម្ររិបស់លយើងខ្ ំ។ 

ទ ំេួខ សត្រវូឯករាជ្យភាព  ងិត្កម្សីេធម្ ៌
លយើងខ្ ំមា ភាពឯករាជ្យពីត្កមុ្ហ   លដាយលគ្នរពលៅតាម្ ត្កម្សីេធម្៌របស់លណល យយករជ្នំាញ  ិងសវ ករ ផ 

វទិាសាា  លណល យយករជ្នំាញ  ងិសវ ករកម្ព ជា (“Code of Ethic”)   ិងត្កម្សីេធម្អ៌ តរជារិរបស់លណល យយករ
ជ្នំាញ     (រមួ្ទាងំសតងដ់ារឯករាជ្យអ តរជារិ) (“IESBA Code”) របស់ត្កមុ្ត្បឹកាភបិាេសតង់ដារត្កម្សីេធម្អ៌ តរជារិ
សត្មាបល់ណល យយករជ្នំាញ លហើយលយើងខ្ បំា បំលពញ ូវទ ំេួខ សត្រូវត្កម្សីេធម្ែ៌ផទលទៀរលៅតាម្ត្កម្សីេធម្៌
របស់លណល យយករជ្ំនាញល ុះៃងខ្ែរ។
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យជ្ូនចាំនពាឹះភា្ទុនិរថ្ន 
គ្រឹះស្ថា នមីគរហូរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្មុុខ ភអីិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 
(លេខច ុះបញ្ជ ី៖ ០០០២៧៩១៦) (រ) 

ពរ័ម៌ា លត្ៅពរីបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា   ងិរបាយការណ៍របស់សវ ករ 
ត្កុម្ត្បកឹាភបិាេទទួេខ សត្រូវ ូវព័រម៌ា លៃសងលទៀរ។ ព័រ៌មា លៃសងៗរមួ្មា  របាយការណ៍របស់ត្កមុ្ត្បកឹាភបិាេ

ប៉ា ខ្ តម្ ិរមួ្បញ្ចូេ ូវរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ     ងិរបាយការណ៍របស់សវ ករឯករាជ្យលយើងខ្ ំលទ។ 
តាម្ម្រិលោបេ់របស់លយើងខ្ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   ម្ ិរមួ្បញ្ចូ េព័រម៌ា លៃសងៗ លហើយលយើងម្ ិ

បា បង្កា ញពីទត្ម្ង់ផ ការស ាិដាា  លេើការធានាណាម្យួលឡើយ។ 
ទាក់ទងជាម្យួ ឹងការលធវើសវ កម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កមុ្ហ    លយើងខ្ ំមា ទំ ួេខ សត្រូវកា ងការអា  ូវ

ព័រ៌មា លៃសងៗ  ិងពិចរណាថាលរើព័រ៌មា លៃសងៗមា ភាពម្ ិត្សបជាសារវ តជាម្យួ ងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់
ត្កុម្ហ    ឬក៏ការយេ់ែឹងរបស់លយើងខ្ ំទទួេបា ពីការលធវើសវ កម្ម ឬលបើម្ ិែូលចា ុះលទ កំហ សឆ្ាងជាសារវ តត្រូវបា បង្កា ញ។ 

ខ្ៃែកលេើកចិចការខ្ែេលយើងខ្ ំបា អ  វរត ត្បសិ លបើលយើងខ្ ំស ាិដាា  ថាព័រ៌មា លៃសងៗមា កហំ សឆ្ាងជាសារវ ត
លយើងខ្ ំរត្ម្ូវឱ្យរាយការណ៍ពីការពរិ ខ្រលយើងខ្ មំ្ ិមា អវីលែើម្បរីាយការណ៍កា ងករណីល ុះលទ។ 

ទ ំេួខ សត្រវូរបស់ត្កមុ្ត្បកឹាភបិាេលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  
ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេទទេួខ សត្រូវកា ងការលរៀបចំ  ិងបង្កា ញ ូវទែិាភាពពិរ  ិងត្រឹម្ត្រូវផ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  

លដាយអ  លោម្លៅតាម្សតង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទង ងឹហិរញ្ា វរា អ តរជារិផ កម្ព ជា សត្មាបអ់ងាភាពធ  រូច  ិងម្ធយម្ 
 ិងលគ្នេការណ៍ខ្ណនារំបស់ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា។ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេក៏ទទួេខ សត្រូវកា ងការការត្រួរពិ រិយផៃទកា ង 
ខ្ែេ ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេកំណរ់ថាមា ភាពចបំាចក់ា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  ម្ ិឱ្យមា ការរាយការណ៍ខ សជា
សារវ ត ខ្ែេបណាត េម្កពីការខ្កេងប េំ ឬកំហ សឆ្ាងលៃសងៗ។ 

លៅកា ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ    ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេជាអាកទទួេខ សត្រូវកា ងការវាយរផម្េលៅ
លេើេទធភាពត្បរិបរតិការរបស់ត្កុម្ហ    លដាយឈរលេើម្ូេដាា   ិរ តរភាពផ ែំលណើ រការអាជ្ីវកម្ម លហើយលធវើការបង្កា ញ 
ត្បសិ លបើមា កតាត ខ្ែេពាកព់័ ធ ងឹ ិរ តភាពផ ែំលណើ រការអាជ្វីកម្ម លហើយលត្បើត្បាស់ ូវម្ូេដាា  លណល យយខ្បប ិរ តរភាព 
ត្បសិ លបើត្កមុ្ត្បឹកាភបិាេម្ ិមា បំណងរោំយត្កុម្ហ    ឬបញ្ឈប់ត្បរិបរតិការ ឬម្ ិមា ជ្លត្ម្ើសត្បាកែណាម្យួ ប៉ា ខ្ ត
ត្រូវខ្រលធវើែូលចាុះ។ 

ទំ េួខ សត្រវូរបស់សវ ករឯករាជ្យលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  
លគ្នេបំណងរបស់លយើងខ្ ំ លឺលែើម្បទីទួេបា អំណុះអំណាងោ៉ា ងសម្លហរ ៃេ ថាលរើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ព ំមា 

កំហ សឆ្ាងជាសារវ តខ្ែេបណាត េម្កពីការខ្កេងប េំ ឬការភ ័តត្ចឡំ  ិងលចញ ូវរបាយការណ៍របស់សវ ករឯករាជ្យខ្ែេ
មា ការបលញ្ចញម្រិលោបេ់បស់លយើងខ្ ។ំ អំណុះអណំាងោ៉ា ងសម្លហរ ៃេ លឺជាអំណុះអំណាងកត្ម្រិខពស់ ប៉ា ខ្ តម្ ិអាច
ធានាថាម្រិលោបេ់របស់សវ កម្មអ  លោម្លៅតាម្សតង់ដារសវ កម្មអ តរជារិផ កម្ព ជា ខ្រងខ្រការពារ ូវកំហ សឆ្ាងជា
សារវ តលៅលពេលកើរមា លឡើងលនាុះលទ។ ភាពខ សឆ្ាងខ្ែេបណាត េម្កពីការខ្កេងប េំ ឬការភ័ តត្ចឡំ ត្រូវបា ពចិរណាថា
ជាកំហ សឆ្ាងជាសារវ ត ត្បសិ លបើជាេកេណៈម្យួៗ ឬជាេកេណៈរមួ្ៃា  ំ អាចមា ឥទធពិេលេើការសលត្ម្ចចិរតរបស់អាក 
លត្បើត្បាស់លៅលេើម្ូេដាា  ផ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ល ុះ។ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យជ្ូនចាំនពាឹះភា្ទុនិរថ្ន 
គ្រឹះស្ថា នមីគរហូរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្មុុខ ភអីិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 
(លេខច ុះបញ្ជ ី៖ ០០០២៧៩១៦) (រ) 

ទ ំេួខ សត្រវូរបស់សវ ករឯករាជ្យលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  (រ) 
ជាខ្ៃាកម្យួផ សវ កម្មលដាយអ  លោម្លៅតាម្សតងដ់ារសវ កម្មអ តរជារិផ កម្ព ជា លយើងខ្ ំអ  វរតការវ ិិចេ័យ ខ្ែេ

មា ជ្ំនាញវជិាជ ជ្ីវៈ  ិងរកាបា  ូវការសងសយ័ខ្ែេមា ជ្ំនាញវជិាជ ជ្ីវៈតាម្រយៈការលធវើសវ កម្ម។ លយើងខ្ ំបា លធវើ៖ 
 កំណរ់  ិងការវាយរផម្េហា ភិ័យកំហ សឆ្ាងជាសារវ តផ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   បណាា េម្កពីការ

ខ្កេងប េំ ឬការភ័ តត្ចឡំ  ិងទទួេខ សត្រូវលេើការលរៀបច ំ  ិងអ  វរតតាម្ រីិវធិីសវ កម្មអាចលឆ្េើយរបលៅ ឹង
ហា ិភ័យទាងំលនាុះ  ិងទទួេបា  ូវភសត តាងសវ កម្មត្លប់ត្គ្ន ់  ិងសម្ត្សប លែើម្បៃីតេ់ ូវម្ូេដាា  កា ងការ
បលញ្ចញម្រិលោបេ់របស់លយើងខ្ ំ។ ហា ិភ័យផ ការម្ ិរកលឃើញកំហ សឆ្ាងជាសារវ ត ជាេទធៃេបណាត េម្កពី
ការខ្កេងប េំលត្ចើ ជាងការភ័ តត្ចឡំ ការខ្កេងប េំ លដាយសារខ្រការខ្កេងប េំអាចពាក់ព័ ធ ឹងការឃ បឃិរគ្នា  ការ
េួចប េំ ការេ បលចេលដាយលចរនា ការបកត្សាយខ ស ឬការបែិលសធផ ការត្រួរពិ ិរយផៃទកា ង។

 ខ្សវងយេ់ពីត្បព ័ធត្ររួព ិិរយផៃទកា ងខ្ែេពាក់ព ធលៅ ងឹការលធវើសវ កម្ម លែើម្បលីរៀបច ំរីិវធិីសវ កម្មខ្ែេត្រឹម្
ត្រូវលៅតាម្សាា  ភាព ប៉ា ខ្ តម្ ិខ្ម្ កា ងលគ្នេបំណងបង្កា ញម្រិលោបេ់លេើត្បសិទធភាពផ ត្បព័ ធផៃទកា ងរបស់
ត្កុម្ហ   លនាុះលទ។

 វាយរផម្េ ូវភាពសម្ត្សបផ លគ្នេការណ៍លណល យយ  ិងភាពសម្ហរ ៃេផ លណល យយបា៉ា  ់សាម    ិងកំណរ់
បង្កា ញខ្ែេលធវើលឡើងលដាយត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ។

 លធវើលសចកតីស ាិដាា  លេើភាពសម្ត្សបផ ម្ូេដាា   ិរ តរភាពលណល យយខ្ែេលណៈត្លប់ត្លងលត្បើត្បាស់  ងិខ្ៃែកលេើ
ភសត តាងសវ កម្មខ្ែេទទួេបា  ថាលរើភាពម្ ិមា ចាស់ោស់ជាសារវ តអាចលកើរមា ទាក់ទងលៅ ឹងត្ពរឹតិការណ៍
ឬេកេខណឌ ខ្ែេអាចសងស័យោ៉ា ងខាេ ងំលេើសម្រាភាពរបស់ត្កមុ្ហ   កា ងការប ត ិរ តរភាព។ ត្បសិ លបើលយើងខ្ ំ
ស ាិដាា  ថា ភាពម្ ិមា ចាស់ោស់ជាសារវ តលកើរលឡើង លយើងខ្ ំត្រូវបា ទាម្ទារការយកចរិតទ កដាក់លៅកា ង
របាយការណ៍សវ ករឯករាជ្យរបស់លយើងខ្ ំភាជ ប់ ងឹ ការបង្កា ញការទាក់ទងលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កមុ្ហ  
ឬលបើការបង្កា ញខ្បបល ុះ លមឺ្ ិត្លប់ត្គ្ន ់ លនាុះម្រិលោបេ់របស់លយើងខ្ ំ ងឹខ្កខ្ត្ប។ ការស ាិដាា  របស់លយើងខ្  ំលឺខ្ៃែក
លេើភសត តាងសវ កម្មខ្ែេទទេួបា រហូរែេ់កាេបរលិចេទផ របាយការណ៍សវ ករឯករាជ្យរបស់លយើងខ្ ។ំ លទាុះបី
ជាោ៉ា ងណាក៏លដាយត្ពរឹតិការណ៍ ឬេកេខណឌ នាលពេអនាលរអាច បងាឱ្យត្កមុ្ហ   បញ្ឈប់ ូវភាព ិរ តរភាពបា ។

 វាយរផម្េលេើភាពត្លប់ត្គ្ន ់ផ ការបង្កា ញជារមួ្ រចនាសម្ព ័ធ  ិងមារិកាលៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ  
រមួ្មា កំណរ់បង្កា ញព័រ៌មា  ថាលរើរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   បង្កា ញពីត្បរបិរតិការ  ិងត្ពឹរតិការណ៍
ត្បកបលដាយលសចកតីសលត្ម្ចកា ងការបង្កា ញ ូវភាពត្រឹម្ត្រូវខ្ែរ ឬលទ។

លយើងខ្ ំទាក់ទងជាម្យួត្កមុ្ត្បឹកាភបិាេពាកព់័ ធ ឹងបញ្ញា ែផទលទៀរ        វសិាេភាពខ្ែេបា លត្គ្នងទ ក     ិងការ
កំណរល់ពេលវោផ ការលធវើសវ កម្ម  ិងការខ្សវងរកបញ្ញា សវ កម្មសំខា ់ៗ    រមួ្បញ្ចូ េទាងំកងវុះខារសំខា ណ់ាម្យួលេើ 
ត្បព័ ធត្ររួព ិិរយផៃទកា ងខ្ែេបា ករ់សមាា េ់កា ងកឡំ ងលពេលធវើសវ កម្មរបស់លយើងខ្ ំ។ 
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Tel: +855 23 218128 
Fax: +855 23 993225 
www.bdo.com.kh 

Suite 28,  Hotel Cambodiana 
313 Sisowath Quay 
Phnom Penh  
Kingdom of Cambodia 

របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យជ្ូនចាំនពាឹះភា្ទុនិរថ្ន 
គ្រឹះស្ថា នមីគរហូរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្មុុខ ភអីិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 
(លេខច ុះបញ្ជ ី៖ ០០០២៧៩១៦) (រ) 

បញ្ញា លៃសងៗ 
របាយការណ៍ល ុះត្រូវបា លធវើលឡើង សត្មាបភ់ាលទ  ិករបស់ត្កុម្ហ   ខ្រប៉ា លណាណ ុះ។ លយើងខ្ ំ ងឹម្ ិទទួេខ សត្រូវ 

ចំលពាុះខេមឹ្សារផ របាយការណ៍ល ុះ សត្មាប់ប លាេលៃសងលទៀរលឡើយ។ 

ប ី ឌី អូ (នខមបូឌា) លមីីធ្ីត្ 

រាជ្ធា ីភាលំពញ  
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា 
ផងៃទី៣០  ខ្ខលម្សា ឆ្ា ២ំ០២១
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 
នាផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០  

កណំរ ់ ២០២០ ២០១៩ 
សមាា េ់ ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

ត្ទពយសកម្ម 

សាចត់្បាកក់ា ងផែ ៦  ៩.២៨៧  ៣៧.៥៦៦  ២.៤៧៩ 
សម្រ េយលៅធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា ៧  ២៣១.០៤៨  ៩៣៤.៥៨៩  ២៣០.៨៧៥ 
សម្រ េយលៅធនាគ្នរលៃសងៗ ៨  ១.០៤៧.៩៦៦   ៤.២៣៩.០២២    ១.១៤៣.០៦៧ 
ឥណទា លៅអរិងិជ្  ៩  ៨៦.៤៩៣  ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 
លណ ីត្រូវទទួេលៃសងៗ ១០  ១.៦១៩  ៦.៥៤៩  ១០១ 
ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រ ១១  ៦៩៦  ២.៨១៥  ១.៩១៩ 
ត្ទពយសកម្មអរូបី ១២  ១.៤៨១  ៥.៩៩១  ១.៦៨២ 

ត្ទពយសកម្មសរ ប  ១.៣៧៨.៥៩០   ៥.៥៧៦.៣៩៦    ១.៣៩២.៥៦៣ 

បណំ េ  ងិម្េូធ 

បណំ េ 

លណ ីត្រូវបងល់ៃសងៗ ១៣  ៧.៦៧៩  ៣១.០៦២  ១៣.៥០៥ 
បំណ េព ធចរ ត  ១៩២  ៧៧៦  ១០ 

បណំ េសរ ប  ៧.៨៧១  ៣១.៨៣៨  ១៣.៥១៥ 

ម្េូធ 

លែើម្ទ   ១៤  ១.៥០០.០០០   ៦.០៦៧.៥០០    ១.៥០០.០០០ 
ទ  បត្ម្ុងតាម្ចាប់ ១៥  ១១.៣៤៥   ៤៥.៨៨៩    -   
ខារបងារ  (១៤០.៦២៦)  (៥៦៨.៨៣១)   (១២០.៩៥២) 

ម្េូធ សរ ប  ១.៣៧០.៧១៩   ៥.៥៤៤.៥៥៨    ១.៣៧៩.០៤៨ 

បណំ េ  ងិម្េូធ សរ ប  ១.៣៧៨.៥៩០   ៥.៥៧៦.៣៩៦    ១.៣៩២.៥៦៣ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍លទធផល 
សត្មាបក់ារយិបរលិចេទផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

កណំរ ់ ២០២០ ២០១៩ 
សមាា េ់ ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

ចំណូេការត្បាក់ ១៦  ៣៧.៧១៣  ១៥២.៥៤៩  ២២.៣២៩ 

សំវធិា ធ ល ើការខាតបងឱ់្ ភាព ១៧ - -  (១១.៥៤៦) 
ចំណូេត្បរិបរតិការលៃសងៗ ១៨  ១៤.៥៧១  ៥៨.៩៤០  ៣.២៩៩ 
ចំណាយត្បាកល់បៀវរស ១៩  (១៨.៥៥៦)  (៧៥.០៥៩)  (១៨.៧០៣) 
ចំណាយរេំស់ ២០  (១.៥៦៩)  (៦.៣៤៧)  (២.១៣៨) 
ចំណាយទូលៅ  ិងរែាបាេ ២១  (៤០.០៨១)  (១៦២.១២៨)  (៣១.៩៨២) 

ខារម្  ែកចំណាយព ធ  (៧.៩២២)  (៣២.០៤៥)  (៣៨.៧៤១) 
ចំណាយព ធ ២២  (៤០៧)  (១.៦៤៦)  (១៨២) 

ខារកា ងការយិបរលិចេទ  (៨.៣២៩)  (៣៣.៦៩១)  (៣៨.៩២៣) 

ចំណូេលៃសងៗ បនាទ បព់ីលិរព ធរចួ - - -

ខារលៃសងៗសរ បកា ងការយិបរលិចេទ  (៨.៣២៩)  (៣៣.៦៩១)  (៣៨.៩២៣) 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍បខគមបគមួលមូលធ្ន 
សត្មាបក់ារយិបរលិចេទផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

លែើម្ទ   ទ  បត្ម្ងុតាម្ចាប ់ ខារបងារ សរ ប 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ែ ោេ រអាលម្រកិ ែ ោេ រអាលម្រកិ ែ ោេ រអាលម្រកិ

សម្រ េយលៅផងៃទ១ី ខ្ខម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩  ១.៥០០.០០០  -    (៨២.០២៩)  ១.៤១៧.៩៧១ 

ខារសរ បកា ងការយិបរលិចេទ រំណាងលដាយ 
ខារលៃសងៗសរ ប  -   -  (៣៨.៩២៣)  (៣៨.៩២៣) 

សម្រ េយលៅផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩  ១.៥០០.០០០  -    (១២០.៩៥២)  ១.៣៧៩.០៤៨  

ខារសរ បកា ងការយិបរលិចេទ រំណាងលដាយ 
ខារលៃសងៗសរ ប - -  (៨.៣២៩)  (៨.៣២៩) 

ត្បរបិរតកិារជាម្យួភាលទ  កិ 
ការលៃទរលៅទ  បត្ម្ុងតាម្ចាប ់រំណាងលដាយ
ត្បរិបរតិការជាម្យួភាលទ  ិកសរ ប -  ១១.៣៤៥   (១១.៣៤៥)  -   

សម្រ េយលៅផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០  ១.៥០០.០០០   ១១.៣៤៥   (១៤០.៦២៦)  ១.៣៧០.៧១៩  

(លិរជាពា ល់រៀេ)  ៦.០៦៧.៥០០   ៤៥.៨៨៩   (៥៦៨.៨៣១)   ៥.៥៤៤.៥៥៨ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់គបារ់ 
សត្មាបក់ារយិបរលិចេទផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ 

កណំរ ់ ២០២០ ២០១៩ 
សមាា េ់ ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

េំហូរសាចត់្បាកព់សីកម្មភាពត្បរបិរតកិារ 

ខារម្  ែកចំណាយព ធ  (៧.៩២២)  (៣២.០៤៥) (៣៨.៧៤១) 

 ិយរ័កម្ម៖ 
សំវធិា ធ លេើការខារបងឱ់្ ភាព ១៧ - -  ១១.៥៤៦ 
រេំស់ត្ទពយសកម្មអរូបី ១២ ២០១ ៨១៣  ៨៦៨ 
រេំស់ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រ ១១  ១.៣៦៨  ៥.៥៣៤  ១.២៧០ 
ចណូំេការត្បាក់ ១៦  (១៨.៣១៤)  (៧៤.០៨០)  (១៨.៦៣៨) 
បងវិេម្កវញិផ សំវធិា ធ លេើការខារបង់ 
ឱ្ ភាព ១៨ (១១.៥៤៦) (៤៦.៧០៤) - 

ខារត្បរិបរតិការម្  លពេបខ្ត្ម្បត្ម្ួេលែើម្ទ  បងវិេ  (៣៦.២១៣)  (១៤៦.៤៨២) (៤៣.៦៩៥) 

បខ្ត្ម្បត្ម្ួេលែើម្ទ  បងវិេ៖ 
ឥណទា លៅអរិងិជ្   (៧៤.០៥៣)  (២៩៩.៥៤៤)  ១.៤៨៣ 
លណ ីត្រូវទទួេលៃសងៗ  (១.៥១៨)  (៦.១៤០)  (៣៣) 
លណ ីត្រូវបងល់ៃសងៗ  (៥.៨២៦)  (២៣.៥៦៦)  ១.៤៨២ 

សាចត់្បាកល់ត្បើកា ងត្បរិបរតិការ  (១១៧.៦១០)  (៤៧៥.៧៣២) (៤០.៧៦៣) 
ព ធលេើត្បាកច់ំលណញខ្ែេបា បង ់  (២២៥)  (៩១០) (១៧៦) 

សាចត់្បាកស់ ទធបា លត្បើកា ងសកម្មភាពត្បរិបរតិការ  (១១៧.៨៣៥)  (៤៧៦.៦៤២) (៤០.៩៣៩) 

េំហូរសាចត់្បាកព់សីកម្មភាពវ ិលិោល 

ការត្បាកប់ា ទទួេ ១៦  ១៨.៣១៤  ៧៤.០៨០  ១៨.៦៣៨ 
ការទិញត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រ ១១  (១៤៥)  (៥៨៧)  (៦៤៣) 

សាចត់្បាកស់ ទធពីសកម្មភាពវ ិិលោល  ១៨.១៦៩  ៧៣.៤៩៣ ១៧.៩៩៥ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់គបារ់ 
សត្មាបក់ារយិបរលិចេទផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០(រ) 

កណំរ ់ ២០២០ ២០១៩ 
សមាា េ់ ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

រហំយស ទធផ សាចត់្បាក ់ ងិសាចត់្បាកស់ម្ម្េូ  (៩៩.៦៦៦)  (៤០៣.១៤៩)  (២២.៩៤៤) 
សាចត់្បាក ់ ងិសាចត់្បាកស់ម្ម្េូលែើម្ត្គ្ន  ១.៣១២.៩៦៧   ៥.៣១០.៩៥១    ១.៣៣៥.៩១១ 

សាចត់្បាក ់ ងិសាចត់្បាកស់ម្ម្េូច ងត្គ្ន  ១.២១៣.៣០១   ៤.៩០៧.៨០២   ១.៣១២.៩៦៧ 

សាចត់្បាក ់ ិងសាច់ត្បាកស់ម្ម្ូេរមួ្មា ៖ 

កណំរ ់ ២០២០ ២០១៩ 
សមាា េ់ ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

សាចត់្បាកក់ា ងផែ ៦  ៩.២៨៧  ៣៧.៥៦៦ ២.៤៧៩ 
សម្រ េយលៅធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា

(ម្ ិរមួ្បញ្ចូ េត្បាករ់ម្ាេ់តាម្ចាប)់ ៧  ១៥៦.០៤៨   ៦៣១.២១៤    ១៥៥.៨៧៥ 
សម្រ េយលៅធនាគ្នរលៃសងៗ ៨  ១.០៤៧.៩៦៦   ៤.២៣៩.០២២    ១.១៥៤.៦១៣ 

 ១.២១៣.៣០១   ៤.៩០៧.៨០២   ១.៣១២.៩៦៧ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ ពនលឺចត្ុមុខ ភីអិលសុ ី
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា) 

រាំណត្់សមាា លន់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ 
ថ្ងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

១.  ព័ត្៌មានអាំពគីរុមហ ុន 
ត្លឹុះសាា  ម្តី្កូហិរញ្ា វរា  ព េឺចរ ម្ ខ ភអីិេស ី លៅការ់ថា (“ត្កុម្ហ   ”) ជាត្កុម្ហ   ម្ហាជ្ ទទួេខ សត្រូវ 

មា កត្ម្រិ ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលេខ ០០០២៧៩១៦ លៅផងៃទី២០ ខ្ខសីហា ឆ្ា ២ំ០១៥ លចញលដាយត្កសួងពាណិជ្ជកម្ម
ផ ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា។  

ត្កុម្ហ   បា ទទួេអាជ្ាប័ណណ ពីធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា (“NBC”) លៅផងៃទី៩ ខ្ខម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៧ លែើម្បី
ែំលណើ រការជាសាា ប ័ម្តី្កូហិរញ្ា វរា ។ 

ការោិេ័យច ុះបញ្ជ ី  ិងទីតាងំអាជ្ីវកម្មលគ្នេរបស់ត្កុម្ហ    មា ទីតាងំលៅៃទុះលេខ១១៩ ៃេូវ៥៩២ សង្កា រ់
បឹងកក២់ ខណឌ ទួេលគ្នក រាជ្ធា ីភាលំពញ ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ    ត្រូវបា បង្កា ញជាត្បាក់ែ ោេ រអាលម្រកិ (“US$”) ខ្ែេជារូបិយប័ណណ
លគ្នេរបស់ត្កុម្ហ   ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ល ុះ ត្រវូបា អ  ម្រ័ឱ្យលចញៃាយលដាយត្កុម្ត្បឹកាភបិាេលៅផងៃទី៣០ ខ្ខលម្សា ឆ្ា ំ
២០២១។ 

២. សរមមភាពចមបង 
សកម្មភាពចម្បងរបស់ ត្លឹុះសាា  ម្តី្កូហិរញ្ា វរា  ព េឺចរ ម្ ខ ភអីិេស ី លឺៃតេ់លសវាកម្មម្តី្កូហិរញ្ា វរា ត្បកបលដាយ 

 ិរ តរភាពែេ់សហត្គ្នសធ  រូច  ិងម្ធយម្  ិងត្កុម្ត្លួសារខ្ែេមា ត្បាកច់ំណូេទាបលៅកា ងត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា។ 
ព ំមា ការផ្លេ ស់បតូរជាសារវ តសត្មាប់សកម្មភាពអាជ្ីវកម្មចម្បងរបស់ត្កុម្ហ   កា ងកំឡ ងការយិបរលិចេទល ុះលទ។ 

៣. មូលដ្ឋា នថ្នការនរៀបចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ   ត្រូវបា លរៀបចំលឡើង លដាយអ  លោម្តាម្សតងដ់ាររបាយការណ៍ទាកទ់ង

 ឹងហិរញ្ា វរា អ តរជារិផ កម្ព ជា សត្មាបអ់ងាភាពធ  រូច  ិងម្ធយម្លៅការ់ថា (“ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្”)  ខ្ែេ
បា លចញៃាយលដាយត្កុម្ត្បឹកាលណល យយជារិផ ត្កសួងលសែាកិចច ិងហិរញ្ា វរា   ិងលគ្នេការណ៍ខ្ណនារំបស់
ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជាកា ងការលរៀបចំ  ិងការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ។ 
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ 
៤.១ ម្េូដាា  លណល យយ  

របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ    ត្រូវបា លរៀបចំលឡើងលដាយលត្បើត្បាស់វធិីសាស្រសតស មរផងេលែើម្ លេើកខ្េង 
 ូវអវីខ្ែេបា បញ្ញជ កក់ា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ល ុះ។ 

ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា អ  លោម្តាម្ ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្ រត្ម្ូវឱ្យត្កុម្ត្បឹកាភបិាេលធើវការ 
បា៉ា  ស់ាម    ិងស មរខ្ែេមា ៃេប៉ាុះពាេ់ែេ់ចំ ួ ត្ទពយសកម្ម បំណ េ ចំណូេ  ិងចំណាយខ្ែេបា រាយការណ៍
ត្ពម្ទាងំការោរត្រដាង ូវត្ទពយសកម្មយថាលហរ   ិងបំណ េយថាលហរ ។ បខ្ ាម្ពីលេើល ុះត្កុម្ត្បឹកាភបិាេត្រូវ
បា រត្ម្ូវឱ្យលធវើការវ ិិចេយ័កា ងការអ  លោម្តាម្លគ្នេការណ៍លណល យយទាងំលនាុះ។ ចំណ ចទាងំឡាយណាខ្ែេ
ទាក់ទងែេ់ ការវ ិិចេ័យ ការបា៉ា  ់ត្បមាណ  ិងការស មរខាងលេើ  ត្រូវបា បង្កា ញលៅកំណរ់សមាា េ់លេខ៥ ផ 
របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា ។ លទាុះបីជាការបា៉ា  ់សាម    ិងការស មរខាងលេើលធវើលឡើងលដាយខ្ៃែកលៅលេើការយេ់ែឹងែ៏
ស ត្កឹរបំៃ ររបស់ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេលៅលេើត្ពឹរតិការណ៍  ិងសកម្មភាពលៃសងៗក៏លដាយ កេ៏ទធៃេជាក់ោកអ់ាចខ ស
គ្នា ពីការបា៉ា  ់សាម  ទាងំលនាុះ។ 

អ  លោម្លៅតាម្រត្ម្ូវការរបស់ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជារាេ់ត្ទពយសកម្ម បំណ េ ចំណូេ  ិង ចំណាយ
ខ្ែេលត្បើរូបិយប័ណណ បរលទសលៅកា ងរបាយការណ៍នាែំណាច់ឆ្ា  ំ  ត្រូវបខ្ម្េងលៅជារូបិយប័ណណ ជារិលិរជាពា ់លរៀេ 
(“ពា ល់រៀេ”) លដាយលត្បើត្បាស់អត្តាបតូរត្បាក់ជាៃេូវការ ខ្ែេលចញៃាយលដាយធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា នាការយិបរលិចេទ 
ផងៃលចញរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា លនាុះខ្ែេ ១ែ ោេ រអាលម្រកិ = ៤.០៤៥លរៀេ (២០១៩៖ ១ែ ោេ រអាលម្រកិ=៤.០៧៥ 
លរៀេ)។ ការបខ្ម្េងរូបិយប័ណណ ល ុះ ម្ ិត្រូវបា យកម្កបកត្សាយជាអំណុះអំណាងថា  ត្បាកែ់ ោេ រអាលម្រកិរំណាងឱ្យ 
ឬត្រូវបា បតូរលៅជាត្បាក់លរៀេខ្ខមរ តាម្អត្តាបតូរត្បាកល់ ុះ ឬអត្តាបតូរត្បាកែ់ផ៏ទលទៀរនាលពេអនាលរលនាុះលទ។ 

៤.២ សម្រ េយលៅធនាគ្នរជារផិ កម្ព ជា
សម្រ េយលៅធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា ត្រូវបា ករត់្តាតាម្ផងេលែើម្រេំស់លដាយលត្បើវធិីសាស្រសតការត្បាកត់្បសិទធភាព។ 

សម្រ េយលៅធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជារមួ្មា  ម្ូេ ិធិបត្ម្ុង  ិងត្បាករ់ម្ាេ់លៅធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា លដាយអ  លោម្
លៅតាម្ចាបស់តីពីធនាគ្នរ  ិងត្កុម្ហ   ហិរញ្ា វរា  (“LBFI”)។ ត្បាករ់ម្ាេ់តាម្ចាបម់្ ិអាចយកម្កលត្បើត្បាស់
សត្មាប់ត្បរិបរតិការត្បចផំងៃបា លទ ែូលចាុះព ំត្រូវបា ចរទ់ កជាចំខ្ណកផ សាច់ត្បាក់  ិងសាចត់្បាក់សម្ម្ូេកា ងការ
លរៀបចំរបាយការណ៍េំហូរសាចត់្បាកល់ឡើយ។ 

៤.៣ ត្ទពយសម្បរត ិ ងិបរកិាេ រ 
ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រត្រូវបា វាស់ខ្វងជាបឋម្តាម្ផងេលែើម្។ ផងេលែើម្រមួ្មា ចណំាយផ្លទ េ់លៃសងៗកា ងការ 

ទិញត្ទពយសម្បរតិលនាុះ។ 
ខ្ៃាក ីម្យួៗផ ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រ ខ្ែេមា រផម្េលែើម្ជាសារវ តលធៀប ឹងរផម្េសរ បផ ត្ទពយទាងំលនាុះ 

 ិងមា អាយ កាេលត្បើត្បាស់លៃសង ត្រូវបា រេំស់លដាយខ្ឡក។ 
លត្កាយការទទួេសាា េ់ែំបូង ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រត្រូវបា ករត់្តាតាម្ផងេលែើម្ែករេំស់បងារ  ិងការខារ

បងប់ងារពីឱ្ ភាពលៃសងៗ។ 
រេំស់ត្រូវបា លិរលែើម្បកីារប់ ាយផងេផ ត្ទពយសកម្ម លដាយែករផម្េផ កាកសំណេ់តាម្វធិីសាស្រសតរេំស់លងរ

តាម្អាយ កាេលត្បើត្បាស់បា៉ា  ស់ាម  របស់ត្ទពយសកម្មលនាុះ។ អាយ កាេផ លគ្នេការណ៍រេំស់មា ែូចខាងលត្កាម្៖ 

ការខ្កេំអរការោិេ័យ ៥ ឆ្ា ំ
លត្លឿងសង្កា រមឹ្  ិងបរកិាេ រភាជ ប់  ៤ ឆ្ា ំ
បរកិាេ រការោិេ័យ ៤ ឆ្ា ំ
បរកិាេ រក ំពយូទរ័ ២ ឆ្ា ំ
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ(ត្) 
៤.៣ ត្ទពយសម្បរត ិ ងិបរកិាេ រ (រ) 

លៅច ងការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  រផម្េពិរលណល យយរបស់ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រទាងំអស់ ត្រូវ
បា វាយរផម្េលេើអំពីឱ្ ភាពលៅលពេខ្ែេមា ត្ពឹរតិការណ៍ ឬបខ្ត្ម្បត្ម្ួេេកេខណឌ ណាម្យួលកើរលឡើង ខ្ែេលធវើឱ្យ 
បារប់ង់រផម្េពិរលណល យយផ ត្ទពយសកម្មទាងំលនាុះ។ ការខារបងព់ីឱ្ ភាព ឹងត្រូវបា ទទួេសាា េ់ លៅលពេរផម្េពិរ 
លណល យយលេើសពីរផម្េខ្ែេអាចត្បម្ូេបា  (លោងលៅកំណរ់សមាា េ់លេខ ៤.៥ ផ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  សតីពី      
ឱ្ ភាពផ ត្ទពយសកម្មម្ ិខ្ម្ ហិរញ្ា វរា ) ។ 

រផម្េពិរលណល យយផ ត្ទពយសម្បរតិ   ិងបរកិាេ រត្រូវបា ឈបទ់ទួេសាា េ់លៅលពេេក ់   ឬលៅលពេម្ ិមា 
អរាត្បលោជ្ ល៍សែាកិចចនាលពេអនាលរប តលទៀរ។ ចំ  ួខ សគ្នា រវាងរផម្េទទួេបា ស ទធពីការេក់ត្បសិ លបើមា  
 ិង រផម្េពិរលណល យយត្រូវបា ទទួេសាា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍េទធៃេ។ 

៤.៤ ត្ទពយសកម្មអរូប ី
ត្ទពយសកម្មអរូបីខ្ែេអាចកំណរអ់ាយ កាេបា  ត្រូវបា ដាក់លដាយខ្ឡកពីគ្នា  លឺត្រូវយករផម្េលោងច ងឆ្ា ែំក 

 ិងរេំស់បងារ  ិងឱ្ ភាពខារបងប់ងារ។ ការរេំស់ត្រូវបា ទទួេសាា េ់តាម្រយៈវធិីសាស្រសតរេំស់លងរ លេើអាយ កាេ 
បា៉ា  ស់ាម  របស់ត្ទពយសកម្មអរូបីលនាុះ។ វធិីសាស្រសតខ្ែេត្រូវបា កំណរព់ីអាយ កាេ  ិងរេំស់ ត្រូវបា ពិ ិរយលឡើងវញិ 
លៅច ងការយិបរលិចេទរបាយការណ៍ ីម្យួៗ លដាយមា ឥទធិពេកា ងការកំណរ់ការខ្ត្បត្បួេការបា៉ា  ស់ាម   ខ្ែេត្រូវខ្ៃែក
លេើម្ូេដាា  នាលពេអនាលរ។ 

ត្ទពយសកម្មអរូបីខ្ែេមា អាយ កាេលត្បើត្បាស់ម្ ិកំណរ់ ត្រូវបា ដាកល់ដាយខ្ឡកពីគ្នា  លឺត្រូវយករផម្េលោង 
ច ងឆ្ា ែំក ឹងឱ្ ភាពខារបងប់ងារ។ 

ត្ទពយសកម្មអរូបី រមួ្មា សូហវខ្វលណល យយ  ិងក ំពយូទ័រ ខ្ែេម្ ិខ្ម្ ទាកទ់ង ឹងខ្ៃាករងឹផ ត្កុម្ហ     ិងអាច
ត្រូវបា កំណរអ់រតសញ្ញា ណដាចល់ដាយខ្ឡកពីគ្នា ។ សូហវខ្វរលណល យយ  ិងក ំពយូទ័រ លឺត្រូវលធវើរេំស់លេើអាយ កាេ ១០
ឆ្ា  ំ ិង៥ឆ្ា  ំលរៀងគ្នា តាម្វធិីសាស្រសតរេំស់លងរ។ 

៤.៥      ឱ្ ភាពត្ទពយសកម្មម្ ិខ្ម្ ហិរញ្ា វរា  
រផម្េពិរលណល យយផ ត្ទពយសកម្មលេើកខ្េងត្ទពយសកម្មហិរញ្ា វរា  ត្រូវពិ ិរយលឡើងវញិលៅរាេ់ច ងការយិបរលិចេទ 

ផ របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  លែើម្បកីំណរ់ថាលរើមា សញ្ញា ផ ឱ្ ភាពខ្ែេអាចលកើរលឡើង ឬលទ។ ត្បសិ លបើមា សញ្ញា  
ឱ្ ភាពលកើរលឡើង រផម្េខ្ែេអាចសាត របា របស់ត្ទពយសកម្ម ឹងត្រូវបា៉ា  ់សាម  ។ 

ត្ទពយសកម្មអរូបីទាងំឡាយណាខ្ែេមា អាយ កាេម្ ិកំណរ់ ត្រូវបា លធវើលរសតជាលរៀងរាេ់ឆ្ា  ំលែើម្បរីកឱ្ ភាព ឬ 
ញឹកញាបជ់ាងល ុះ ត្បសិ លបើមា ការផ្លេ ស់បតូរលហរ កាណ៍ណាម្យួខ្ែេបង្កា ញថា ត្ទពយសកម្មអរូបីទាងំលនាុះមា ឱ្ ភាព។ 

រផម្េខ្ែេអាចសាត របា ផ ត្ទពយសកម្ម ីម្យួៗ ត្រូវបា បា៉ា  ់សាម  លដាយខ្ឡកពីគ្នា ។ ករណីរផម្េ ខ្ែេអាច 
សាត របា ផ ត្ទពយសកម្មម្យួម្ ិអាចបា៉ា  ស់ាម  លដាយខ្ឡក ការបា៉ា  ់សាម  លេើឱ្ ភាព ឹងលធវើលឡើងជាត្កុម្ (Cash
Generating Units “CGU”) ខ្ែេត្ទពយសកម្មលនាុះសាិរលៅកា ង។ 

រផម្េខ្ែេអាចសាត របា ផ ត្ទពយសកម្ម ឬត្កុម្ត្ទពយសកម្ម (“CGU”) លឺរផម្េខ្ែេខពស់ជាងរវាងរផម្េទីៃារែក 
ចំណាយការេក់  ិងរផម្េលៅប តលត្បើត្បាស់។ 

កា ងការកំណររ់ផម្េលៅប តលត្បើត្បាស់ការបា៉ា  ់សាម  េំហូរសាចត់្បាកល់ចញ     ិងចូេ      ខ្ែេបា ម្កពីការលត្បើ 
ត្បាស់ប ត  ិងពីការេកច់ ងលត្កាយត្រូវបា លធវើអបបហារលដាយលត្បើអត្តាអបបហារការត្បាកម់្  បងព់ ធ ខ្ែេឆ្េ ុះបញ្ញច ំងពី 
ការវភិាលទីៃារបចច បប ាផ រផម្េផ លពេលវោ  ិងហា ិភយ័ខ្ែេពាកព់ ័ធជាកោ់ក់លៅ ឹងត្ទពយសកម្ម ខ្ែេេំហូរ 
សាចត់្បាក់បា៉ា  ់សាម  នាលពេអនាលរម្ ិបា លធវើអបបហារ។ ការខារបងព់ីឱ្ ភាពត្រូវបា ទទួេសាា េ់កា ងរបាយការណ៍
េទធៃេ លៅលពេខ្ែេរផម្េពិរលណល យយផ ត្ទពយសកម្ម ឬត្កុម្ត្ទពយសកម្មមា រផម្េខពស់ជាងរផម្េខ្ែេអាចសាត រ 
បា ។ ការខារបងព់ីឱ្ ភាពទាងំអស់របស់ត្កុម្ត្ទពយសកម្ម (“CGU”)    ត្រូវខ្បងខ្ចងតាម្ម្ូេដាា  សមាមាត្រ តាម្
រផម្េពិរលណល យយរបស់ត្ទពយសកម្ម ីម្យួៗកា ងត្កុម្ត្ទពយសកម្មលនាុះ។ ការខារបងព់ីឱ្ ភាពត្រូវបា ករ់ត្តាភាេ ម្លៅ
កា ងរបាយការណ៍េទធៃេ។ 
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ(ត្) 
៤.៥      ឱ្ ភាពត្ទពយសកម្មម្ ិខ្ម្ ហិរញ្ា វរា  (រ) 

ការខារបងព់ីឱ្ ភាព អាចត្រូវបា ករ់ត្រឡបម់្កវញិខ្រកា ងករណីខ្ែេមា ការផ្លេ ស់បតូរវធិីសាស្រសតបា៉ា  ់សាម   
កា ងការកំណររ់ផម្េខ្ែេអាចសាត របា ផ ត្ទពយសកម្មលនាុះ ចបត់ាងំពីការខារបងព់ីឱ្ ភាពត្រូវបា ទទួេសាា េ់ច ង
លត្កាយខ្រប៉ា លណាណ ុះ។ 

ការខារបងព់ីឱ្ ភាពអាចត្រូវបា ករត់្រឡបម់្កវញិត្រឹម្រផម្េពិរលណល យយផ ត្ទពយសកម្ម ម្ ិលេើសពីរផម្េ 
ពិរលណល យយខ្ែេ ឹងត្រូវបា កំណរ់បនាទ បព់ីែករេំស់     ត្បសិ លបើម្ ិមា ការខារបងព់ីឱ្ ភាពត្រូវបា ទទួេ 
សាា េ់។ ការករ់ត្រឡបម់្កវញិខ្បបល ុះ ត្រូវករ់ត្តាជាចំណូេភាេ ម្ៗលៅកា ងរបាយការណ៍េទធៃេ។ 

៤.៦ ភរសិ ាត្បរបិរតកិារ 
ភរិស ា ត្រូវបា ចរថ់ាា កជ់ាភរិស ាត្បរិបរតិការ ត្បសិ លបើម្ ិមា ការលៃទរជាសារវ ត ូវហា ិភយ័  ិង

ៃេផ កម្មសិទធិលេើត្ទពយសម្បរតិលទ។  
ការទូទារភ់រិស ាលៅលត្កាម្ភរិស ាត្បរិបរតិការ ត្រូវបា ទទួេសាា េ់ជាចំណាយកា ងរបាយការណ៍េទធៃេ

តាម្ម្ូេដាា  លងរលេើអាយ កាេផ ភរិស ាលនាុះ។ 

៤.៧ ឧបករណ៍ហិរញ្ា វរា  
ត្កុម្ហ   លួរទទួេសាា េ់ត្ទពយសកម្មហិរញ្ា វរា  ឬបំណ េហិរញ្ា វរា  ខ្រលៅលពេខ្ែេខ្រត្កុម្ហ   កាេ យជា 

ភាលីខ្ែេជាប់កិចចស ាសំវធិា ធ ផ ឧបករណ៍ហិរញ្ា វរា ។  
ត្ទពយសកម្មហិរញ្ា វរា  ឬបំណ េហិរញ្ា វរា  ត្រូវបា ទទួេសាា េ់ែំបូងតាម្រផម្េត្បរិបរតិការ (រមួ្បញ្ចូ េផងេលែើម្

ត្បរិបរតិការលេើកខ្េងខ្រលៅការវាស់ខ្វងែំបូងផ ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េហិរញ្ា វរា  ខ្ែេត្រូវបា វាស់ខ្វងលៅរផម្េទីៃារ
ជាចំលណញ ឬការខារ) ត្បសិ លបើម្ ិមា ការលរៀបចំណាម្យួខ្ែេប៉ាុះពាេ់លៅលេើត្បរិបរតិការហិរញ្ាបបទា ។ 

ឥណទា លៅអរិងិជ្   ិងលណ ីត្រូវទទួេលៃសងៗ ត្រូវបា ទទួេសាា េ់ែំបូងលៅរផម្េត្បរិបរតិការ  ិងត្រូវ
បា វាស់ខ្វងបនាទ ប់តាម្រេំស់ផងេលែើម្ លដាយលត្បើត្បាស់វធិីសាស្រសតអត្តាការត្បាក់ត្បសិទធភាពែក ឹងឱ្ ភាព។ 
ឥណទា លៅអរិងិជ្ ត្រូវបា លធវើលឡើងតាម្េកេខណឌ ឥណទា ធម្មតា  ិងលណ ីពាណិជ្ជមា ការត្បាក។់ លៅច ង
ការយិបរលិចេទ ីម្យួៗ រផម្េពិរលណល យយផ ឥណទា អរិងិជ្   ិងលណ ីត្រូវទទួេលៃសងៗ ត្រូវបា ពិ ិរយលឡើង
វញិ លែើម្បកីំណរថ់ាលរើមា ភសត តាងបង្កា ញថាទឹកត្បាកម់្យួចំ ួ ម្ ិអាចត្សង់យកម្កវញិបា ។ ត្បសិ លបើមា ការ
ខារបងឱ់្ ភាព ត្រូវបា ទទួេសាា េ់ភាេ ម្ៗលៅកា ងរបាយការណ៍េទធៃេ។ 

លណ ីត្រូវបងល់ៃសងៗ  ិងកម្ច ី ត្រូវបា ទទួេសាា េ់ជាែំបូងតាម្រផម្េត្បរិបរតិការ។ បនាទ បព់ីការទទួេសាា េ់ 
លេើកែំបូង ពួកវាត្រូវបា វាស់ខ្វងតាម្រេំស់ផងេលែើម្លដាយលត្បើវធិីសាស្រសតការត្បាកត់្បសិទធភាព។ លណ ីត្រូវបង ់លឺមា  
េកេខណឌ ឥណទា ធម្មតា  ិងម្ ិមា ការត្បាក់លឡើយ។ 

៤.៨ ឱ្ ភាពត្ទពយសកម្មតាម្ចាប ់
ត្ទពយសកម្មតាម្ចាប់ ត្រូវបា វាយរផម្េនាកាេបរលិចេទរាយការណ៍ ីម្យួៗ លែើម្បកីំណរ់ថា លរើមា ភសត តាង 

ជាយថាលហរ ណាម្យួថា ឱ្ ភាពលឺជាេទធៃេលកើរលឡើងពីលហរ ការណ៍ម្យួ ឬលត្ចើ  ខ្ែេជ្ុះឥទធិពេ អវជិ្ជមា លៅ 
លេើេំហូរសាចត់្បាកន់ាលពេអនាលរផ ត្ទពយសកម្មលនាុះ។ ការខារបង់ខ្ែេរពឹំងពីេទធៃេផ សកម្មភាពអនាលរ 
ម្ ិត្រូវបា ទទួេសាា េ់លឡើយលទាុះបីជាលៅកា ងកាេៈលទសៈណាកល៏ដាយ។ សត្មាបឧ់បករណ៍ម្ូេធ  ការងយច ុះ
ខ្ែេសំខា ់ ឬការងយច ុះ ខ្ែេព ារលៅរផម្េទីៃារខ្ែេទាបជាងផងេលែើម្របស់វា លឺជាភសត តាងជាយថាលហរ ផ  
ឱ្ ភាព។ 
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ(ត្) 
៤.៨ ឱ្ ភាពត្ទពយសកម្មតាម្ចាប ់(រ) 

ត្កុម្ហ   ពិចរណាលៅលេើកតាត ទាងំឡាយ ែូចជាភវ ីយភាពផ ភាពកស័យធ  ឬឧបសលាហិរញ្ា វរា សំខា ់ៗ រមួ្
ទាងំភាពគ្នម  េទធភាពសងបំណ េ ឬកក៏ារព ារលពេសងបំណ េលែើម្ប ីកំណរ់ថាលរើកតាត ទាងំលនាុះជាភសត តាងខ្ែេ
បញ្ញជ ក់ថាមា ឱ្ ភាពលេើកម្ចបីា លកើរលឡើង។ កតាត លៃសងលទៀរខ្ែេអាចជាភសត តាងផ ឱ្ ភាព រមួ្មា ការខ្កទត្ម្ង់ផ 
កម្ច ីការបារ់បងរ់ផម្េផ ទីៃាររបស់ត្ទពយធានា  ិងបខ្ត្ម្បត្ម្ួេអវជិ្ជមា  ខ្ែេមា លឡើងលៅកា ងបរបិទលសែាកិចច។ 

លបើមា ភសត តាងខ្បបល ុះលកើរលឡើង រផម្េផ ការខារបង់ត្រូវបា លណនាលដាយកំណរ់រផម្េ ខ សគ្នា រវាងរផម្េ
ពិរលណល យយផ ត្ទពយសកម្មហិរញ្ា វរា   ិងរផម្េបចច បប ាផ េំហូរសាច់ត្បាកន់ាអនាលរខ្ែេបា លធវើអបបហារតាម្អត្តា
ការត្បាក់ត្បសិទធភាពលែើម្ផ ត្ទពយសកម្មហិរញ្ា វរា លនាុះ។ រផម្េពិរលណល យយផ កម្ច ី ត្រូវបា ការប់ ាយតាម្រយៈការ
លត្បើលណ ីសំវធិា ធ លេើឱ្ ភាព លហើយចំ ួ ឱ្ ភាពលនាុះត្រូវបា ទទួេសាា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍េទធៃេ។  

ត្បាក់កម្ចខី្ែេម្ ិមា សារៈសំខា ់ជាេកេណៈលដាយខ្ឡក លហើយត្រូវបា លលវាយរផម្េដាច់លដាយពីគ្នា  លដាយ
ម្ ិមា ភសត តាង ផ ការខារបងល់េើឱ្ ភាពផ រផម្េត្រូវបា ដាក់ជាត្កុម្រមួ្គ្នា  សត្មាប់ការវាយរផម្េពីឱ្ ភាព 
សម្ូហភាព។ ត្បាក់កម្ចទីាងំល ុះត្រូវបា ដាក់ជាត្កុម្កា ងេកេណៈហា ិភ័យឥណទា  ត្បហាកត់្បខ្ហេសត្មាប់ការវាយ 
រផម្េសម្ូហភាពខ្ែេទិ ា ័យពីត្បាកក់ម្ចបី លរហិរញ្ាបបទា   ិងៃេប័ត្រហិរញ្ាបបទា  (ែូចជាល ណភាពឥណទា  
កត្ម្រិបំណ េ ការលត្បើឥណទា ត្បាក់កម្ច ី អ  បារត្ទពយបញ្ញច ំជាលែើម្)  ិងការត្បម្ូេៃត ំហា ិភ័យ (ែូចជាេកេណៈផ 
ត្កុម្ប លាេលៃសងគ្នា ) ត្រូវបា លលយកម្កពិចរណា។ 

លៅការយិបរលិចេទបនាទ ប ់ ត្បសិ លបើរផម្េខារបងព់ីឱ្ ភាពងយច ុះលហើយទាកទ់ងលៅ ឹងត្ពឹរតិការណ៍ណាម្យួ 
ខ្ែេលកើរលឡើងលត្កាយការខារបងត់្រូវបា ទទួេសាា េ់    លហើយការខារបង់ខ្ែេបា ទទួេសាា េ់ពីម្   ត្រូវបា ករ់
ត្រឡប់ម្កវញិត្រឹម្លពេ ខ្ែេរផម្េពិរលណល យយផ ត្ទពយសកម្មម្ ិលេើសពីរផម្េ ខ្ែេបា រេំស់លៅផងៃខ្ែេករ់ 
ត្រឡបម់្កវញិ។ ចំ ួ ខ្ែេបា ករត់្រឡបម់្កវញិត្រួវទទួេសាា េ់កា ងរបាយការណ៍េទធៃេ។ 

៤.៩ ទ  បត្ម្ងុការពវកចិច 
ទ  បត្ម្ុងការពវកិចច ត្រូវបា រកាទ កបខ្ ាម្លៅលេើសំវធិា ធ សត្មាបឥ់ណទា ជាប់សងសយ័ ខ្ែេត្រូវបា  

វាយរផម្េ  ិងទទួេសាា េ់លដាយអ  លោម្លៅតាម្ ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្  ិងខ្ែេត្រូវបា លៃទរពីចំលណញរកាទ ក 
លដាយអ  លោម្លៅតាម្ត្បកាសរបស់ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជាលេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ត្ប.ក ច ុះផងៃទី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ 
 ិងសារាចរខ្ណនាលំេខ ធ៧-០១៨-០០១ ច ុះផងៃទី១៦ ខ្ខក ម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨។ 

លគ្នេការណ៍ខ្ណនារំបស់ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជា រត្ម្ូវឱ្យត្លឹុះសាា  ម្តី្កូហិរញ្ា វរា ទាងំឡាយ លធវើចណំារថ់ាា ក់
ឥណទា របស់ខេួ ជាត្បាថំាា ក់ លហើយត្រូវត្បាកែថាត្កុម្ហ   របស់ខេួ បា បំលពញការពវកិចចសំវធិា ធ  អបបបរមាែូចខាង
លត្កាម្៖ 

ចណំារថ់ាា ក ់ ច ំ ួផងៃខ្ែេៃ រកណំរ ់ សំវធិា ធ 

ឥណទា រយៈលពេខេ ី(រចិជាង១ឆ្ា )ំ 
ទូលៅ 
ធម្មតា ពី ០ផងៃ លៅ ១៤ផងៃ ១% 

ជាកោ់ក ់
ឃ្េ លំម្ើេ ពី ១៥ផងៃ លៅ ៣០ផងៃ ៣% 
លត្កាម្សតងដ់ារ ពី ៣១ផងៃ លៅ ៦០ផងៃ ២០% 
សងសយ័ ពី ៦១ផងៃ លៅ៩០ផងៃ ៥០% 
បារប់ង ់ ៩១ផងៃ ឬ លត្ចើ ជាង ១០០% 
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ(ត្) 
៤.៩ ទ  បត្ម្ងុការពវកចិច(រ) 

ចណំារថ់ាា ក ់ ច ំ ួផងៃខ្ែេៃ រកណំរ ់ សំវធិា ធ 

ឥណទា រយៈលពេខ្វង (លេើសព១ីឆ្ា )ំ 
ទូលៅ 
ធម្មតា ពី ០ផងៃ លៅ ២៩ផងៃ ១% 

ជាកោ់ក ់
ឃ្េ លំម្ើេ ពី ៣០ផងៃ លៅ ៨៩ផងៃ ៣% 
លត្កាម្សតងដ់ារ ពី ៩០ផងៃ លៅ ១៧៩ផងៃ ២០% 
សងសយ័ ពី ១៨០ផងៃ លៅ ៣៥៩ផងៃ ៥០% 
បារប់ង ់ ៣៦០ផងៃ ឬ លត្ចើ ជាង ១០០% 

លដាយអ  លោម្លៅតាម្ មាត្តា ៧៣ ផ ត្បកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ត្ប.ក ច ុះផងៃទី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ 
ត្កុម្ហ   ត្រូវលត្បៀបលធៀប សំវធិា ធ ខ្ែេលណនាតាម្លគ្នេការណ៍ខាងលេើ  ិងសំវធិា ធ របស់ត្កុម្ហ   ខ្ែេ 
បា ករត់្តាតាម្ ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្៖
ក. ត្បសិ លបើសំវធិា ធ តាម្ចាប់រិចជាង ត្កុម្ហ   ត្រូ វករ់ត្តាសំវធិា ធ លដាយអ  លោម្លៅតាម្ 

ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្   ិង  
ខ. ត្បសិ លបើសំវធិា ធ តាម្ចាប់លត្ចើ ជាង ត្កុម្ហ   ត្រូ វករ់ត្តាសំវធិា ធ លដាយអ  លោម្លៅ

តាម្ ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្   ិងត្រូ វលៃទ រភាពខ សគ្នា ពីចំ លណញរកាទ កម្កទ  បត្ម្ុងតាម្ចាប់
លៅកា ងម្ូេធ ។  

៤.១០ ព ធលេើត្បាកច់លំណញ 
ព ធលេើត្បាកច់លំណញរមួ្មា ព ធលេើត្បាកច់លំណញជាបព់ ធទាងំអស់។ ប ទ កព ធលៅកា ងរបាយការណ៍

េទធៃេរមួ្មា  ព ធចរ ត  ិងព ធព ារ។ 
(ក) ព ធចរ ត 

ប ទ កព ធចរ តត្រូវបា កំណរ់លដាយ អ  លោម្តាម្ចាប់សតីពីសារលពើព ធកា ងត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជាខ្ែេ 
រមួ្បញ្ចូ េទាងំម្ូេដាា  ព ធលោងតាម្ត្បាកច់ំលណញជាបព់ ធ។ 

(ខ) ព ធព ារ 
ត្ទពយសកម្មព ធព ារ ឬបំណ េព ធព ារត្រូវបា ទទួេសាា េ់សត្មាបព់ ធខ្ែេអាចសាត របា  ឬ 

បំណ េនាលពេអនាលរខ្ែេជាេទធៃេផ ត្បរិបរតិការ ឬត្ពឹរតិការណ៍ក េងម្ក។ ព ធព ារលកើរលឡើង ពីភាព 
ខ សគ្នា  (ត្រូវបា លលលៅភាពខ សគ្នា បលណាត ុះអាស ា) រវាងរផម្េពិរលណល យយផ ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េ លៅ
កា ងរបាយការណ៍សាា  ភាពហិរញ្ា វរា រមួ្បញ្ចូ េគ្នា   ិងម្ូេដាា  ព ធរបស់វា។ ម្ូេដាា  ព ធផ ត្ទពយសកម្មត្រូវ
បា កំណរ់តាម្រយៈេទធៃេផ ការេក់ត្ទពយសកម្ម។ 
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ(ត្) 
៤.១០ ព ធលេើត្បាកច់លំណញ (រ) 

(ខ) ព ធព ារ (រ) 
បំណ េព ធព ារត្រូវបា ទទួេសាា េ់លដាយមា ការរពំឹងថា ភាពខ សគ្នា បលណាត ុះអាស ា ឹងលធវើឱ្យ 

មា កំលណើ  ផ ត្បាកច់ំលណញជាបព់ ធនាលពេអនាលរ លេើកខ្េងខ្រមា ការទាកទ់ង ឹងត្ទពយសកម្មសបប រស។ 
ត្ទពយសកម្មព ធព ារត្រូវបា ទទួេសាា េ់សត្មាបរ់ាេ់ភាពខ សគ្នា បលណាត ុះអាស ាខ្ែេត្រូវបា  រពំឹងថា ឹង
លធវើឱ្យមា  រំហយត្បាកច់ំលណញជាបព់ ធនាលពេអនាលរលហើយ ិងកំហារព ធខ្ែេម្ ិបា លត្បើត្បាស់។ 

ត្ទពយសកម្មព ធព ារ ត្រូវបា វាស់ខ្វងលិរជារផម្េអរិបរមាខ្ែេត្បខ្ហេ ឹងលកើរលឡើងលត្ចើ ជាងម្ ិ
លកើរលឡើងថា ឹងសាត របា លដាយខ្ៃែកលេើត្បាកច់ំលណញជាបព់ ធបចច បប ា ឬត្បាកច់ំលណញជាប់ព ធស មរនា
លពេអនាលរ។ រផម្េពិរលណល យយស ទធរបស់ត្ទពយសកម្មព ធព ារត្រូវបា ត្រួរពិ ិរយលឡើងវញិ លៅរាេ់ច ង
ការយិបរលិចេទ  ិងត្រូវបា លធវើ ិយរ័កម្មលែើម្បលីឆ្េើយរប ឹងការវាយរផម្េបចច បប ាលេើត្បាកច់ំលណញជាបព់ ធនា
លពេអនាលរ។  ិយរ័កម្មនានា ត្រូវបា ទទួេសាា េ់កា ងរបាយការណ៍េទធៃេ ត្បសិ លបើ ិយរ័កម្មលនាុះម្ ិ 
ជាបទ់ាកទ់ង ឹងចំណូេ ឬចំណាយលៃសងៗ។ 

ព ធព ារត្រូវបា លណនាតាម្អត្តាព ធខ្ែេលិរថា ឹង អាចអ  វរតលេើត្បាកច់ំលណញជាបព់ ធ ឬការ
ខារបងព់ ធលៅកា ងកំឡ ងការយិបរលិចេទខ្ែេលណៈត្លបត់្លងរពំឹងថាត្ទពយសកម្មព ធព ារ ត្រូវបា ទទួេ 
សាា េ់ ឬបំណ េព ធព ារត្រវូបា ទូទារត់ាម្ម្ូេដាា  ផ អត្តាព ធខ្ែេបា អ  ម្រ័ ឬក ឹ៏ងត្រូវបា អ  ម្រ័ 
ត្រឹម្ច ងការយិបរលិចេទ។ 

៤.១១ សំវធិា ធ 
សំវធិា ធ ត្រូវបា ទទួេសាា េ់លៅលពេខ្ែេមា ការពវកិចចៃេូវចាប ់ ឬការពវកិចចខ្ែេបលងាើរលឡើងនាលពេ 

បចច បប ា ខ្ែេជាេទធៃេផ ត្ពឹរតិការណ៍ពីអរីរកាេទំ ងជាអាចរត្ម្ូវឱ្យមា ការចំណាយធ ធា  លែើម្បទូីទារ់ 
ការពវកិចចលនាុះ លហើយចំ ួ ទឹកត្បាកអ់ាចត្រូវបា បា៉ា  ់សាម  លួរឱ្យលជ្ឿជាកប់ា ។ 

លៅលពេខ្ែេៃេប៉ាុះពាេ់ផ រផម្េសាច់ត្បាកល់ិរតាម្លពេលវោមា េកេណៈជាសារវ ត ចំ ួ សំវធិា ធ 
ត្រូវលធវើអបបហារម្កជារផម្េបចច បប ាតាម្អត្តាម្  លិរព ធ ខ្ែេអត្តាល ុះឆ្េ ុះបញ្ញច ំងពីការវាយរផម្េទីៃារបចច បប ាផ 
រផម្េសាច់ត្បាកល់ិរតាម្លពេលវោ  ិងហា ិភ័យជាក់ោកល់ៃសងៗផ ការពវកិចចលនាុះ។ 

សំវធិា ធ ត្រូវបា លធវើការត្រួរពិ ិរយលឡើងវញិ លៅលរៀងរាេ់ច ងការយិបរលិចេទផ របាយការណ៍  ិងត្រូវបា ខ្ក 
រត្ម្ូវលែើម្បឆី្េ ុះបញ្ញច ំងពីការបា៉ា  ់សាម  បចច បប ាខ្ែេត្រឹម្ត្រូវបំៃ រ។ សំវធិា ធ  ឹងត្រូវលធវើការករត់្រេបម់្កវញិ 
ត្បសិ លបើម្ ិទំ ងថា ឹងមា ការចំណាយធ ធា លែើម្បទូីទារក់ារពវកិចចលនាុះលទ។ 

សំវធិា ធ ម្ ិបា ទទួេសាា េ់ការខារបងន់ាលពេអនាលរ។ ត្បសិ លបើត្កុម្ហ   មា កិចចស ាខ្ែេ 
ចំណូេ ឹងទទួេបា រិចជាងចំណាយខ្ែេលកើរលឡើង លនាុះការពវកិចចបចច បប ាលៅលត្កាម្កិចចស ាលនាុះ ត្រូវបា  
ទទួេសាា េ់  ិងវាស់ខ្វងជាសំវធិា ធ ។

៤.១២ ការទទេួសាា េ់ចណូំេការត្បាក ់
(ក) ចំណូេការត្បាក់ 

ចំណូេការត្បាក់ ត្រូវបា ទទួេសាា េ់វធិីសាស្រសតការត្បាកត់្បសិទធភាព។ 
ចំលពាុះលណ ីឥណទា  ខ្ែេបា ចំណារ់ថាា កជ់ាលណ ីម្ ិមា សកម្មភាពសងត្រឡបក់ារករត់្តា 

ចំណូេពីការត្បាក់ត្រូវបា ផ្លែ ករហូរែេ់មា សំណងជាសាចត់្បាកវ់ញិ។ លណ ីឥណទា អរិងិជ្ ត្រូវ 
បា ចំណារថ់ាា ក់ ជាឥណទា ម្ ិមា សកម្មភាពសងត្រឡប់កា ងករណីសំណងមា ការយឺរោ៉ា វចបព់ី ៣០
ផងៃលឡើងលៅ។ 
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ(ត្) 
៤.១២ ការទទេួសាា េ់ចណូំេការត្បាក ់(រ) 

(ខ) កផត្ម្  ិងចំណូេកផត្ម្លជ្ើងសារ 
ត្កុម្ហ   ទទួេបា កផត្ម្  ិងចំណូេកផត្ម្លជ្ើងសារពីការបង់ផ្លត ច់ម្  កាេកំណរ់ ការពិ ័យ  ិង

ការត្រួរពិ ិរយឥណទា របស់អរិងិជ្ ។ ចំណូេទាំងល ុះត្រូវបា ទទួេសាា េ់កា ងរបាយការណ៍េទធៃេ
តាម្ម្ូេដាា  បងារ។ 

៤.១៣ អរាត្បលោជ្  ៍លិោជ្រិ 
(ក)   អរាត្បលោជ្  ៍ិលោជ្ិររយៈលពេខេី 

ត្បាក់ឈាួេ ត្បាកល់បៀវរស វភិាលទា ស តិស ខសងាម្ ត្បាកប់ង់ការឈបស់ត្មាកត្បចឆំ្ា តំ្បាក់បង់ ការ
ឈបស់ត្មាកលពេឈអឺរាត្បលោជ្ ប៍ខ្ ាម្  ិងអរាត្បលោជ្ ម៍្ ិខ្ម្ សាច់ត្បាក់ លឺត្រូវបា វាស់ខ្វង លដាយ
ខ្ៃែកលេើម្ូេដាា  ម្ ិលិរអបបហារ  ិងត្រូវបា ទទួេសាា េ់ជាចំណាយ លៅលពេខ្ែេ ិលោជ្ិរ ទាងំលនាុះ
បា បំលពញការង្ករឱ្យត្កុម្ហ   ។ 

ត្បាកសំ់ណងបងាររយៈលពេខេីរមួ្មា  ត្បាកប់ងក់ារឈបស់ត្មាកត្បចឆំ្ា  ំ ខ្ែេត្រូវបា កំណរ់លដាយ 
បា ទទួេសាា េ់ជាចំណាយលៅលពេ ិលោជ្ិរទាងំលនាុះ បា បលត្ម្ើការង្ករលដាយបលងាើ សិទិធទទួេបា របស់ 
ពួកគ្នរល់ៅផងៃអនាលរ។ អវរតមា រយៈលពេខេីម្ ិបងារសត្មាបទូ់ទារ ់ ែូចជាការឈបស់ត្មាកឈ ឺ ត្រូវបា  
ទទួេសាា េ់លៅលពេខ្ែេអវរតមា លនាុះលកើរលឡើង លហើយត្បសិ លបើការឈបស់ត្មាកលនាុះម្ ិត្រូវបា លត្បើ
ត្បាស់ទាងំត្សុងលៅកា ងការយិបរលិចេទលទ  ិលោជ្ិរ ឹងម្ ិត្រូវបា ទូទារជូ់្ ជាសាច់ត្បាកល់ៅច ងការយិបរលិចេទ 
ឬលៅលពេខ្ែេោឈបព់ីត្កុម្ហ   លឡើយ។ 

អរាត្បលោជ្ ប៍ខ្ ាម្ លឺត្រូវបា ទទួេសាា េ់ជាចំណាយលៅលពេខ្ែេមា ការពវកិចចៃេូវចាប ់ ឬ
ការពវកិចចខ្ែេបលងាើរលឡើងនាលពេបចច បប ារត្ម្ូវឱ្យមា  ការបងត់្បាកខ់្ែេជាេទធៃេលកើរលចញពីត្ពឹរតិការណ៍
ក េងម្ក  ិងលៅលពេខ្ែេមា ការបា៉ា  ់សាម  ជាក់ោកអ់ាចត្រូវបា លធវើលឡើងពីចំ ួ ផ ការពវកិចច។ 

(ខ) អរាត្បលោជ្ ព៍ីការបញ្ឈបក់ារង្ករ 
អរាត្បលោជ្ ព៍ីការបញ្ឈបក់ារង្ករ លឺជាសំណងខ្ែេត្រវូបង់ជូ្  ិលោជ្ិរលដាយការបញ្ឈប់ពីការង្ករ 

ម្  លពេផងៃចូេ ិវរត  ៍ ឬការសម័ត្លចិរតរបស់ ិលោជ្ិរ លែើម្បទីទួេយកអរាត្បលោជ្ ទ៍ាងំលនាុះ ជាងាូរ ឹងការ 
បញ្ឈបព់ីការង្ករលដាយការសម័ត្លចិរត។ អរាត្បលោជ្ ៍ទាងំលនាុះត្រូវបា ទទួេសាា េ់ជាបំណ េ  ិងចំណាយ 
លៅលពេខ្ែេត្កុម្ហ   មា លលត្មាងបញ្ឈប់ការង្ករ ិលោជ្ិរជាៃេូវការចាស់ោស់ លដាយម្ ិមា េកេខណឌ  
ណាខ្ែេលលត្មាងល ុះត្រូវែកលចញ។ កា ងករណីការបញ្ឈបល់ដាយសម័ត្លចិរត លដាយ ិលោជ្ិរលេើសពីរត្ម្ូវការ 
អរាត្បលោជ្ ល៍នាុះ ត្រូវបា លណនាខ្ៃែកលៅលេើចំ ួ  ិលោជ្ិរ ខ្ែេរពំឹងថា ឹងទទួេការលសាើស ំល ុះ។ 

លៅលពេខ្ែេអរាត្បលោជ្ ព៍ីការបញ្ឈបក់ារង្ករហួសការជ្ំពាកក់ំណរល់េើសពី ១២ខ្ខ បនាទ បព់ីច ង 
ផ ការយិបរលិចេទ អរាត្បលោជ្ ៍លនាុះត្រូវបា លធវើអបបហារលៅជារផម្េបចច បប ាលដាយខ្ៃែកលេើេទធៃេទីៃារលៅ
ច ងការយិបរលិចេទ។ 
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៤.  នោលការណ៍្ណននយយសាំខាន់ៗ(ត្) 
៤.១៤ រូបយិបណ័ណ បរលទស 

(ក) រូបិយប័ណណ លគ្នេ  ិងរូបិយប័ណណ សត្មាបប់ង្កា ញ 
លណ ីទាងំអស់ខ្ែេមា លៅកា ងរបាយការណ៍ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ    ត្រូវបា វាស់ខ្វងលដាយ     លត្បើត្បាស់ 

រូបិយប័ណណ ផ បរោិកាសលសែាកិចចចម្បង ខ្ែេត្កុម្ហ   លធវើត្បរិបរិតការលៅការ់ថា (“រូបិយប័ណណ លគ្នេ”)។ 
រូបិយប័ណណ ជារិរបស់ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជាលឺ ត្បាក់លរៀេខ្ខមរ (“លរៀេ”) ប៉ា ខ្ តត្កុម្ហ   លធវើត្បរិបរតិការអាជ្ីវកម្ម 
 ិងរកា ូវកំណរ់ត្តាលណល យយចម្បងជាត្បាកែ់ ោេ រអាលម្រកិ។  ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេរបស់ត្កុម្ហ   កំណរយ់ក 
ត្បាកែ់ ោេ រអាលម្រកិជារូបិយប័ណណ លគ្នេ  ិងរូបិយប័ណណ សត្មាប ់បង្កា ញលដាយសារវាឆ្េ ុះបញ្ញច ំងពីធារ លសែាកិចច 
ផ ត្ពឹរតិការណ៍  ិងកាេៈលទសៈរបស់ត្កុម្ហ   ។ 

 (ខ) សម្រ េយ  ិងការបខ្ម្េងរូបិយប័ណណ បរលទស 
ត្បរិបរតិការជារូបិយប័ណណ បរលទស ត្រូវបា បតូរលៅជារូបិយប័ណណ លគ្នេរបស់ត្កុម្ហ   លដាយលត្បើត្បាស់ 

អត្តាបតូរត្បាក់លៅផងៃត្បរិបរតិការលនាុះ។ ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េជារូបិយវរា ជារូបិយប័ណណ បរលទសនាផងៃច ង
លត្កាយផ ការយិបរលិចេទត្រូវបា បតូរលៅជារូបិយប័ណណ លគ្នេរបស់ត្កុម្ហ   លដាយលត្បើអត្តាបតូរត្បាកន់ាផងៃលនាុះ។ 
រាេ់ភាពខ សគ្នា ខ្ែេបណាត េម្កពីរបាយការណ៍រូបិយប័ណណ បរលទស  ិងពីបមាេ ស់បតូររូបិយប័ណណ បរលទសផ 
ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េត្រូវដាកប់ញ្ចូ េលៅកា ងរបាយការណ៍េទធៃេ សត្មាប់ការយិបរលិចេទលនាុះខ្រម្តង។ 
ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េម្ ិខ្ម្ ជារូបិយវរា  ខ្ែេករ់ត្តាែំបូងជារូបិយប័ណណ បរលទស លហើយករត់្តាតាម្រផម្េ
លែើម្ត្រូវបា បខ្ម្េងលដាយលត្បើអត្តាលែើម្លៅផងៃទិញលនាុះ លហើយចំលពាុះត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េម្ ិខ្ម្ ជា 
រូបិយវរា  ខ្ែេករ់ត្តាតាម្រផម្េទីៃារត្រូវបា បខ្ម្េងលដាយលត្បើអត្តាបតូរត្បាក ់ ខ្ែេលកើរលឡើងលៅលពេខ្ែេ
រផម្េផ ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េទាងំលនាុះត្រូវបា កំណរក់ា ងលគ្នេបំណងសត្មាបប់ង្កា ញ។ 

៥. ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការវិនិចឆ័យ្ណននយយសាំខាន់ៗ 
៥.១.  ការផ្លេ ស់បតូរការបា៉ា  ស់ាម

ការបា៉ា  ់សាម   ត្រូវបា លធវើការវាយរផម្េជាប តបនាទ ប ់  ិងលោងតាម្បទពិលសាធត្ពម្ទាងំកតាត លៃសងៗលទៀរ រមួ្
មា ការរពំឹងទ កពីត្ពឹរតិការណ៍នាលពេអនាលរ ខ្ែេត្រូវបា លលលជ្ឿជាក់ថាមា ភាពសម្ត្សបកា ងកាេៈលទសៈម្យួ។ 

តាម្ម្រិលោបេ់របស់ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ  ព ំមា ការផ្លេ ស់បតូរជាសារវ ត ូវការបា៉ា  ់សាម  លៅកា ងកំឡ ង  ិង 
ច ងការយិបរលិចេទលនាុះលទ។ 

៥.២.  ការវ ិចិេយ័សំខា ់ៗ ខ្ែេលធវើលឡើងកា ងការអ  វរតលគ្នេការណ៍លណល យយ 
ម្ ិមា ការវ ិិចេយ័សំខា ់ៗ ត្រូវបា លធវើលឡើងលដាយលណៈត្លបត់្លងកា ងែំលណើ រការផ ការអ  វរតលគ្នេការណ៍

លណល យយរបស់ត្កុម្ហ    ខ្ែេមា ៃេប៉ាុះពាេ់ជាសារវ តលៅលេើចំ ួ ខ្ែេបា ទទួេសាា េ់លៅកា ងរបាយការណ៍
ហិរញ្ា វរា លឡើយ លត្ៅពីចំ ួ ទាងំឡាយណាខ្ែេទាកទ់ង ឹងការបា៉ា  ស់ាម  ែូចមា ខាងលត្កាម្។ 
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៥. ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និង ការវិនិចឆ័យ្ណននយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៥.៣ ត្បភពសំខា ់ៗ  ូវភាពម្ ិពរិត្បាកែផ ការបា៉ា  ស់ាម   

ខាងលត្កាម្ល ុះ លឺជាការស ាិដាា  សំខា ់ៗ ទាកទ់ងលៅ ឹងលពេអនាលរ  ិងត្បភពសំខា ់ៗ  ែផទលទៀរផ ភាព
ម្ ិពិរត្បាកែផ ការបា៉ា  ់សាម  កា ងរបាយការណ៍សាា  ភាពហិរញ្ា វរា  ខ្ែេមា ហា ិភយ័ជាសារវ ត ខ្ែេបណាត េឱ្យ
មា  ិយរ័កម្មជាសារវ ត លៅលេើរផម្េពិរលណល យយរបស់ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េ លៅកា ងការយិបរលិចេទបនាទ ប។់ 

(ក) រេំស់ផ ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រ 
ផងេលែើម្ផ ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រ  ិងត្រូវបា រេំស់ លដាយលត្បើត្បាស់វធិីសាស្រសតរេំស់លងរ ខ្ៃែកលេើអាយ កាេ 

លត្បើត្បាស់របស់ត្ទពយទាងំលនាុះ។ លណៈត្លបត់្លងបា លធវើការបា៉ា  ស់ាម   ូវអាយ កាេលត្បើត្បាស់របស់ត្ទពយសកម្មទាងំ
ល ុះ លដាយខ្ៃែកលេើបទពិលសាធ  ៍ ការលត្បើត្បាស់រពំឹងទ ក ការខូចខារ  ិងភាពហួសសម្័យផ បលចចកលទសខ្ែេលកើរ
លឡើង ពីការផ្លេ ស់បតូរលៅកា ងរត្ម្ូវការទីៃារ ឬលសវាកម្មខ្ែេៃតេ់លដាយត្ទពយសកម្មទាងំលនាុះ។ ការផ្លេ ស់បតូរ ូវកតាត  
ទាងំល ុះ អាច ឹងមា ៃេប៉ាុះពាេ់ែេ់អាយ កាេលត្បើត្បាស់លសែាកិចច  ិងរផម្េកាកសំណេ់ផ ត្ទពយសកម្ម។ ែូលចាុះ
រេំស់នាលពេអនាលរអាច ឹងត្រូវបា ខ្កខ្ត្ប។ 

 (ខ) ឱ្ ភាពលេើឥណទា អរិងិជ្ 
ត្កុម្ហ    លធវើសំវធិា ធ លេើឥណទា អរិងិជ្  លដាយខ្ៃែកលៅលេើការវ ិិចេយ័លេើភាពខ្ែេអាចត្បម្ូេម្កវញិ 

បា របស់ទឹកត្បាក់ខ្ែេត្រូវទទួេ។ ឱ្ ភាពត្រូវបា លធវើលឡើងលេើទឹកត្បាក់ត្រូវទទួេ លៅលពេខ្ែេការផ្លេ ស់បតូរ 
បរោិកាសណាម្យួខ្ែេអាចជាកតាត ជ្ំរ ញលធវើឱ្យរផម្េពិរលណល យយម្ ិអាច ឹងត្សងម់្កវញិបា ។ លណៈត្លប់ត្លង
បា លធវើការវភិាលស ីជ្លត្ៅលេើចំ ូ ទឹកត្បាក់បា៉ា  ់សាម   លពេលវោផ េំហូរសាចត់្បាកក់ែូ៏ចជារផម្េខ្ែេេក់បា 
របស់ត្ទពយបញ្ញច ំ     លៅលពេខ្ែេលធវើការវ ិិចេយ័លែើម្បវីាយរផម្េភាពត្លប់ត្គ្ន ់ផ ឱ្ ភាពរបស់ឥណទា លៅអរិងិជ្ ។ 
លៅលពេខ្ែេមា ភាពខ សគ្នា រវាងការរពំឹងទ ក  ិងការបា៉ា  ់សាម  ែំបូង ភាពខ សគ្នា លនាុះ ឹងប៉ាុះពាេ់ែេ់រផម្េពិរ
លណល យយផ ឥណទា អរិងិជ្ ។ 

(ល) ការចំណាយលេើត្បាកព់ ធ
ការវ ិិចេយ័សំខា ់  ៗ ត្រូវបា រមួ្បញ្ចូ េកា ងការកំណរ ូ់វសំវធិា ធ របស់ត្កុម្ហ   សត្មាបព់ ធលេើត្បាកច់ំលណញ។ 

ត្កុម្ហ    ឹងទទួេសាា េ់បំណ េសត្មាបរ់ាេ់ចំណាយលេើព ធខ្ែេរពំឹងទ កខ្ៃែកលៅលេើ ការបា៉ា  ស់ាម   តាម្រយៈការ
បកត្សាយបទបបញ្ារតិព ធលៃសងៗលដាយលណៈត្លប់ត្លង ថាលរើព ធទាងំលនាុះត្រូវបងឬ់លទ។ លៅលពេខ្ែេេទធៃេព ធ
ខ សគ្នា ពីការបា៉ា  ់សាម  ខ្ែេត្រូវបា ទទួេសាា េ់ពីម្   ភាពខ សគ្នា ទាងំលនាុះ ឹងមា ៃេប៉ាុះពាេ់ែេ់សំវធិា ធ ព ធ
កា ងការយិបរលិចេទ ខ្ែេការកំណរល់នាុះត្រូវបា លធវើលឡើង។ 
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៦. ស្ថច់គបារ់រនងុថ្ៃ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

សាចត់្បាកក់ា ងផែ  ៩.២៨៧  ៣៧.៥៦៦    ២.៤៧៩ 

៧. សមត្ុលយនៅធ្នាោរជាត្ិថ្នរមពុជា 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ត្បាករ់ម្ាេ់តាម្ចាប់  ៧៥.០០០   ៣០៣.៣៧៥  ៧៥.០០០ 
លណ ីចរ ត  ១៥៦.០៤៨   ៦៣១.២១៤  ១៥៥.៨៧៥ 

 ២៣១.០៤៨  ៩៣៤.៥៨៩  ២៣០.៨៧៥ 

ត្បាករ់ម្ាេ់តាម្ចាប់ 
អ  លោម្តាម្ត្បកាសលេខ ធ៧០០០០៦ត្ប.ក ច ុះខ្ងៃទី១១ ខ្ខម្ករា ឆ្ា ២ំ០០០  ិងត្បកាសលេខ 

ធ៧០៦២០៩ត្ប.ក ច ុះផងៃទី១៣     ខ្ខកញ្ញា      ឆ្ា ២ំ០០៦    សតីពីការៃតេ់អាជ្ាបណ័ណ ែេ់ត្កុម្ហ   ម្តី្កូហិរញ្ា វរា  
ត្កុម្ហ   ត្រូវរកា ូវត្បាករ់ម្ាេ់លេើលែើម្ទ  ចំ ួ ៥%ផ លែើម្ទ  ច ុះបញ្ជ ី។ ត្បាករ់ម្ាេ់ល ុះ  ឹងត្រូវបងវិេឱ្យត្កុម្ហ    
វញិលៅលពេខ្ែេត្កុម្ហ   សម័ត្លចិរតបពាច បអ់ាជ្ីវកម្មរបស់ខេួ ។ 

៨. សមត្ុលយនៅធ្នាោរនផេងៗ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ធនាគ្នរពាណិជ្ជកម្មលត្ៅត្បលទស ផ កម្ព ជា 
លណ ីចរ ត  ៨១២.៤៤៣   ៣.២៨៦.៣៣២    ៣៣៦.៥៨៧ 
ត្បាកប់លញ្ា ើមា កាេកំណរ់  ២០២.៥១៣   ៨១៩.១៦៥    ២០០.០០០ 

ត្លឹុះសាា  ម្តី្កូហិរញ្ា វរា  ត្បាសាក ់ម្.ក 
លណ ីចរ ត  ៣៣.០១០   ១៣៣.៥២៥  ១៨.០២៦ 
ត្បាកប់លញ្ា ើមា កាេកំណរ់  -    -    ៦០០.០០០ 

 ១.០៤៧.៩៦៦   ៤.២៣៩.០២២   ១.១៥៤.៦១៣ 
ែក៖ សំវធិា ធ លេើការខារបងឱ់្ ភាព  -    -     (១១.៥៤៦) 

ែូចខ្ែេបា បង្កា ញលៅកា ងរបាយការណ៍សាា  ភាព
ហិរញ្ា វរា   ១.០៤៧.៩៦៦   ៤.២៣៩.០២២     ១.១៤៣.០៦៧ 
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៩. ឥណទាននៅអត្ិងិជ្ន 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ឥណទា លៅអរិងិជ្   ៨៦.៤៩៣  ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 
សំវធិា ធ សត្មាបឥ់ណទា ជាបស់ងសយ័ - - - 

 ៨៦.៤៩៣  ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 

(ក) សំវធិា ធ សត្មាបឥ់ណទា ជាបស់ងសយ័

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

សំវធិា ធ លែើម្ត្គ្ន - - - 
សំវធិា ធ កា ងការយិបរលិចេទ - - - 

សំវធិា ធ ច ងត្គ្ន - - - 

(ខ) វភិាលតាម្កាេកណំរ ់ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

រិចជាង ១ឆ្ា  ំ  ២៤៧  ៩៩៩  ២.១៦០ 
ពី ១ឆ្ា  ំលៅ ៥ឆ្ា ំ  ៦៣.៨៥៧   ២៥៨.៣០១  ១០.២៨០ 
លេើសពី ៥ឆ្ា  ំ  ២២.៣៨៩   ៩០.៥៦៤  -   

 ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤ ១២.៤៤០ 
(ល) វភិាលតាម្ត្បលភទរូបយិបណ័ណ

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ែ ោេ រអាលម្រកិ  ៨៤.០៤៩   ៣៣៩.៩៧៨  ៩.៣៨៣ 
ខ្ខមរលរៀេ  ២.៤៤៤   ៩.៨៨៦  ៣.០៥៧ 

 ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 
(ឃ) វភិាលតាម្លសែធកចិច 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ

ឥណទា ផ្លទ េ់ខេួ  ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 
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៩. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 

(ង) វភិាលតាម្សម្ព ័ធភាល ី

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ

ឥណទា លៅអរិងិជ្ ខាងលត្ៅ  ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 

(ច)    វភិាលតាម្ការធានាលេើឥណទា ែលំណើ រការ  ងិម្ ិែលំណើ រការ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ឥណទា សតងដ់ារ៖ 
មា វរា ធានា  ៨២.៨២៧   ៣៣៥.០៣៥  -   
គ្នម  វរា ធានា  ៣.៦៦៦   ១៤.៨២៩ ១២.៤៤០ 

 ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 

(ឆ្)     វភិាលតាម្ហា ភិយ័

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ហា ិភយ័ធំៗ - - -
ម្ ិខ្ម្ ហា ិភ័យធំៗ  ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 

 ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 

ហា ិភ័យធំៗ ត្រូវបា ៃតេ់ ិយម្ យ័លៅកា ងលគ្នេការណ៍ខ្ណនារំបស់ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជាថាជា 
សម្រ េយសរ បផ ឥណទា   ិងប លរត្បទា ខ្ែេៃតេ់ែេ់អរិងិជ្ មាា ក់លេើសពី ១០%ផ ម្ូេធ ផ្លទ េ់ស ទធ
របស់ត្កុម្ហ   ។ ហា ិភ័យល ុះសំលៅលេើចំ ួ ត្បាកខ់ពស់បំៃ រផ ឥណទា ខ្ែេលៅសេ់  ិងទាយជ្ជទា   ិង
ឥណទា ខ្ែេលៅសេ់ ឬទាយជ្ជទា ខ្ែេបា អ  ម្័រ។ 

១០. ្ណនីគត្ូវទទួលនផេងៗ

២០២០  ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ

ការត្បាកត់្រូវទទួេ  ១.៦១៩  ៦.៥៤៩  ១៩ 
លណ ីត្រូវទទួេលៃសងៗ  -    -    ៨២ 

 ១.៦១៩  ៦.៥៤៩  ១០១ 
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១២. គទពយសរមមអរបូី

សូហវខ្វរ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ

ផងេលែើម្ 
សម្រ េយនាផងៃទ១ី ខ្ខម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩/ផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩/ផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ៣.៨០០ 

រេំស់បងារ 
សម្រ េយនាផងៃទ១ី ខ្ខម្ករា ឆ្ា ២ំ០១៩ ១.២៥០ 

រេំស់កា ងឆ្ា  ំ ៨៦៨ 

សម្រ េយនាផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ២.១១៨ 

រេំស់កា ងឆ្ា  ំ ២០១ 

សម្រ េយនាផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ២.៣១៩ 

រផម្េពិរលណល យយ 
សម្រ េយនាផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ១.៤៨១ 

(លិរជាពា ល់រៀេ) ៥.៩៩១ 

សម្រ េយនាផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ១.៦៨២ 

១៣. ្ណនីគត្ូវបង់នផេងៗ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

បងារ  ៦.៩០៨  ២៧.៩៤៣ ១៣.៥០៥ 
ចំណូេម្ ិទា ទ់ទួេសាា េ់  ៧៧១  ៣.១១៩ - 

 ៧.៦៧៩  ៣១.០៦២  ១៣.៥០៥ 
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១៤. នៃើមទុន 

២០២០ ២០១៩ 
ច ំួ ែ ោេ រអាលម្រកិ ច ំួ ែ ោេ រអាលម្រកិ

ភាលហ   ធម្មតា ៥០ ែ ោេ រអាលម្រកិ
កា ងម្យួភាលហ   

បា ច ុះបញ្ជ ី  ៣០.០០០   ១.៥០០.០០០  ៣០.០០០   ១.៥០០.០០០ 

បា ច ុះបញ្ជ ី  ិងលបាុះៃាយ ៖ 
នាផងៃទ១ី ខ្ខម្ករា/ផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ  ៣០.០០០   ១.៥០០.០០០  ៣០.០០០   ១.៥០០.០០០ 

(លិរជាពា ល់រៀេ) ៦.០៦៧.៥០០ 

ភាលទ  ិកផ ត្កុម្ហ   មា សិទធិទទួេបា ភាលោភ លៅលពេខ្ែេត្បកាសលដាយត្កុម្ហ    លហើយមា សិទិធ
លបាុះលឆ្ា រម្យួកា ងម្យួភាលហ   ធម្មតាលៅកា ងការត្បជ្ ំរបស់ត្កុម្ហ   ។ ភាលហ   ធម្មតាទាងំអស់មា ចំណារ់ថាា ក់ 
pari passu ទាកទ់ងលៅ ឹងត្ទពយសកម្មខ្ែេលៅសេ់របស់ត្កុម្ហ   ។ 

១៥. ទុនបគមុងតាមចាប់ 
ទ  បត្ម្ុងតាម្ចាប ់ ត្រូវបា រកាទ កបខ្ ាម្លៅលេើសំវធិា ធ សត្មាបឥ់ណទា ជាប់សងស័យ ខ្ែេត្រូវបា 

វាយរផម្េ  ិងទទួេសាា េ់លដាយអ  លោម្លៅតាម្ ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.រ.ម្  ិងខ្ែេត្រូវបា លៃទរពីចំលណញរកាទ ក 
លដាយអ  លោម្លៅតាម្ត្បកាសរបស់ធនាគ្នរជារិផ កម្ព ជាលេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ត្ប.ក ច ុះផងៃទី១   ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៧ 
 ិងសារាចរខ្ណនាលំេខ ធ៧-០១៨-០០១ ច ុះផងៃទី១៦ ខ្ខក ម្ភៈ ឆ្ា ២ំ០១៨។ 

១៦. ចាំណូលការគបារ់

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

ឥណទា លៅអរិងិជ្   ១៩.៣៩៩  ៧៨.៤៦៩  ៣.៦៩១ 
ត្បាកប់លញ្ា ើ  ិងត្បាករ់ម្ាេ់លៅធនាគ្នរ  ១៨.៣១៤  ៧៤.០៨០  ១៨.៦៣៨ 

 ៣៧.៧១៣   ១៥២.៥៤៩  ២២.៣២៩ 

១៧. សាំវិធានធ្ននលើការខាត្បង់ឱនភាព 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

សំវធិា ធ លេើការខារបងឱ់្ ភាព - -  ១១.៥៤៦ 
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១៨. ចាំណូលគបត្ិបត្តិការនផេងៗ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

កផត្ម្  ិងចំណូេកផត្ម្លជ្ើងសារ  ១.៣៥៤  ៥.៤៧៧  ៦៦១ 
បងវិ មកវញិនៃសំវធិា ធ លេើការខារបងឱ់្ ភាព  (១១.៥៤៦)  (៤៦.៧០៤) - 
ចំណូេលៃសងៗ ១.៦៧១ ៦.៧៥៩ ២.៦៣៨ 

 ១៤.៥៧១  ៥៨.៩៤០  ៣.២៩៩ 

១៩. ចាំណាយគបារ់នបៀវត្េ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

ត្បាកល់បៀវរស  ិងអរាត្បលោជ្ ៍  ១៧.៩៦៦  ៧២.៦៧២  ១០.៩៦០ 
ចណំាយលៃសងៗ  ៥៩០  ២.៣៨៧  ៧.៧៤៣ 

 ១៨.៥៥៦  ៧៥.០៥៩  ១៨.៧០៣ 

២០. ចាំណាយរ ាំលស ់

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

រេំស់ត្ទពយសម្បរតិ  ិងបរកិាេ រ  ១.៣៦៨  ៥.៥៣៤  ១.២៧០ 
រេំស់ត្ទពយសកម្មអរូបី  ២០១  ៨១៣  ៨៦៨ 

 ១.៥៦៩  ៦.៣៤៧  ២.១៣៨ 
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២១. ចាំណាយទូនៅ និងរៃាបាល 

២០១៩ ២០១៨ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ចំណាយលេើសមាជ្ិកភាព  ១.០៨៣  ៤.៣៨១  ៩១០ 
ចំណាយលេើអាជ្ាប័ណណ   ៥.៣៤៤  ២១.៦១៧  ៥.៥៧៤ 
ចណំាយលេើោ តយ ត  ១១៧  ៤៧៣  ១០៦ 
ចំណាយលេើការលបាុះព ម្ព  ិងសមាភ រៈការោិេ័យ  ១.៥៤២  ៦.២៣៧  ២.៥៦៤ 
ចំណាយលេើលសវាវជិាជ ជ្ីវៈ  ិងព ធលៃសងៗ  ១០.៧៦៦  ៤៣.៥៤៨  ៦.៥០៤ 
ចំណាយការជ្ួេ  ១២.០០០  ៤៨.៥៤០  ១២.៨២០ 
ចំណាយលេើលសវាស ិតស ខ  ២.៤៣១  ៩.៨៣៣  -   
ចំណាយលេើទឹកលភេើង  ១.៦៤៣  ៦.៦៤៦  ១.៣៩២ 
ចំណាយព ធលៃសងៗ  ២.១៧១  ៨.៧៨២  ១.១៤១ 
ចំណាយផងេធនាគ្នរ  ១២៤  ៥០២  ៧៥ 
ចំណាយលេើការបរចិច ល  ៦១៧  ២.៤៩៦  -   
ចំណាយលៃសងៗ  ២.២៤៣  ៩.០៧៣  ៨៩៦ 

 ៤០.០៨១   ១៦២.១២៨  ៣១.៩៨២ 

២២. ចាំណាយពនធ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

ចំណាយព ធលេើត្បាកច់ំលណញ៖
កា ងការយិបរលិចេទបចច បប ា ៤០៧  ១.៦៤៦  ១៨២ 

ខ្ៃែកលេើចាប់សតីពីសារលពើព ធរបស់ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា ត្កុម្ហ   មា ការពវកិចចកា ងការបងព់ ធលេើត្បាក ់
ចំលណញកា ងអត្តា ២០% (២០១៩៖ ២០%) ផ ត្បាកច់ំលណញជាបព់ ធ ឬព ធអបបបរមា១% (២០១៩៖ ១%) ផ ត្បាក់ 
ចំណូេសរ ប ត្បសិ លបើម្យួណាមា រផម្េលត្ចើ ជាង។ 



32របាយការណ៍ប្រចំាឆ្នា ំ ២០២០

២២. ចាំណាយពនធ (ត្) 
រួលេខសត្មាបៃ់ាូៃាងរវាងចំណាយព ធ  ឹងៃេល ណផ ខារលណល យយ  ិងអត្តាព ធដាររបស់ត្កុម្ហ   មា 

ែូចខាងលត្កាម្៖ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ

ខារម្  ែកចំណាយព ធ  (៧.៩២២)  (៣២.០៤៥)  (៣៨.៧៤១) 

ព ធលណនាតាម្អត្តាព ធត្សបចាប់២០% 
    (២០១៩៖ ២០%)  (១.៥៨៤)  (៦.៤០៧)  (៧.៧៤៨) 

ឥទធិពេព ធដារលៅលេើ៖ 

ចំណាយខ្ែេម្ ិអាចការក់ងបា  ៥០៦ ២.០៤៦ - 
ការលេើកទឹកចិរតព ធ  ិងសំវធិា ធ  - - (៣.៨០២) 
ព ធព ារផ ត្ទពយសកម្មម្ ិបា ទទួេសាា េ់កា ងឆ្ា ំ  ១.០៧៨  ៤.៣៦១ ១១.៥៥១ 
ព ធអបបបរមាតាម្ចាប់  ៤០៧  ១.៦៤៦  ១៨២  

៤០៧  ១.៦៤៦  ១៨២ 

បរមិាណផ ភាពខ សគ្នា បលណាា ុះអាស ាខ្ែេព ធព ារលេើត្ទពយសកម្ម ម្ ិត្រូវបា ទទួេសាា េ់លៅកា ង 
របាយការណ៍សាា  ភាពហិរញ្ា វរា ែូចខាងលត្កាម្៖ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ព ធខារលោងម្ ិទា ់លត្បើត្បាស់៖ 
- ៃ រកំណរល់ៅផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២៣ ៥៧.៧៥៧ ២៣៣.៦២៧ ៥៧.៧៥៧ 
- ៃ រកំណរល់ៅផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២៤ ៥.៣៩០ ២១.៨០៣ - 

៦៣.១៤៧ ២៥៥.៤៣០ ៥៧.៧៥៧ 

ព ធព ារលេើត្ទពយសកម្ម ម្ ិត្រូវបា ទទួេសាា េ់ចំលពាុះវរា ណាខ្ែេម្ ិទំ ងថាត្កុម្ហ   មា ត្បាក់
ចំលណញជាបព់ ធសត្មាបក់ារក់ងលៅ ឹងភាពខ សគ្នា បលណាា ុះអាស ាខ្ែេបា លត្បើត្បាស់។ 

ព ធខារលោងម្ ិទា ់លត្បើត្បាស់ លឺត្រូវបា ពិ ិរយ  ិងការត្ពម្លត្ពៀងលដាយអលានាយកដាា  ព ធដារ។ 
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២៣. ភត្ិសនាគបត្ិបត្តិការ 
ត្កមុ្ហ   ជាភរកិៈ 

ត្កុម្ហ   បា ច ុះកិចចស ា ជាភរិស ាត្បរិបរតិការខ្ែេម្ ិអាចេ បលចេបា សត្មាប់ការជ្ួេការោិេ័យ
ខ្ែេជាេទធៃេផ កិចចស ាជ្ួេនាលពេអនាលរ ខ្ែេ ឹងអ  លោម្តាម្េកេខណឌ ម្យួចំ ួ លៅកា ងកិចចស ា 
លហើយ ឹងអាចត្រូវខ្ករំរូវតាម្អត្តាទីៃារត្បចឆំ្ា ។ំ លៅច ងការយិបរលិចេទល ុះ ត្កុម្ហ   លៅមា ការស ាលោងតាម្ 
ភរិស ាត្បរិបរតិការខ្ែេម្ ិអាចេ បលចេបា   ិងត្រូវែេ់លពេបងល់ៅកាេបរលិចេទែូចខាងលត្កាម្៖ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ម្ ិលេើសពី ១ឆ្ា  ំ - - ១២.០០០ 
លេើស ១ឆ្ា  ំ ិងម្ ិលេើសពី ៥ឆ្ា ំ - - ៧.០០០ 

- - ១៩.០០០ 

២៤.  នោលនៅ និងនោលការណ៍ថ្នការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ 
លគ្នេការណ៍ផ ការត្លប់ត្លងហា ិភយ័ហិរញ្ា វរា របស់ត្កុម្ហ    លឺលែើម្បលីធវើឱ្យត្បលសើរបំៃ រ ូវការបលងាើ រផម្េ 

ែេ់មាច ស់ភាលហ   ខណៈការប់ ាយជាអបបបរមា ូវៃេប៉ាុះពាេ់អវជិ្ជមា  ខ្ែេលកើរលឡើងលដាយសារការខ្ត្បត្បួេផ 
ទីៃារហិរញ្ា វរា ។ 

ត្កុម្ត្បឹកាភបិាេមា រួនាទីកំណរ់លគ្នេលៅ  ិងលគ្នេការណ៍ផ ការត្លបត់្លងហិរញ្ា វរា សត្មាបត់្កុម្ហ   ។
បនាទ បម់្កត្កុម្ត្បឹកាភបិាេបលងាើរ ូវលគ្នេការណ៍េំអិរែូចជាលគ្នេការណ៍ទាកទ់ង ឹងឋានា  ត្កម្ កា ងការត្រួរពិ ិរយ 
ការកំណរ់អរតសញ្ញា ណ  ិងការវាស់ខ្វងហា ិភ័យ  ិងកត្ម្រិហា ិភយ័ខ្ែេអ  លោម្តាម្លគ្នេលៅ  ិងលគ្នេការណ៍ 
ខ្ែេបា អ  ម្រ័លដាយត្កុម្ត្បឹកាភបិាេ។ 

ពរ័ម៌ា លៅលេើការត្លបត់្លងផ ការត្បឈម្ម្ ខ ឹងហា ិភ័យ ត្រូវបា បញ្ញជ កេ់ម្ែរិែូចខាងលត្កាម្៖ 

(១) ហា ិភយ័ឥណទា 
 ត្កុម្ហ   ស មរហា ិភ័យលេើឥណទា ខ្ែេត្រូវបា កំណរថ់ាជាហា ិភ័យ កា ងករណីខ្ែេអាកស ំខចី
ម្ ិអាចសងបំណ េទាងំត្សុងលៅផងៃែេ់កាេកំណរ។់ ត្កុម្ហ   លធវើការចរ់ថាា កក់ត្ម្រិហា ិភយ័លេើឥណទា 
ខ្ែេខេួ អាចរា៉ា ប់រងលដាយដាកក់ត្ម្រិហា ិភ័យជាទឹកត្បាក ់ ខ្ែេអាចៃតេ់លៅអាកស ំខចីណាម្យួ ត្កុម្អាកស ំខចី
ណាម្យួ  ិងលេើរំប ភ់ូម្សិាស្រសត  ិងលេើខ្ៃាកលសែាកិចច។  ីរិវធិីលែើម្បដីាកក់ត្ម្រិលេើហា ិភយ័ ការត្រួរពិ ិរយ 
ការលត្បើត្បាស់  ិងការត្លបត់្លងត្រូវបា លធវើលឡើងលដាយខ្ៃែកលៅលេើបទបញ្ញជ ផៃទកា ង។ ហា ិភយ័ទាងំល ុះត្រូវបា 
តាម្ដា ត្រួរពិ ិរយោ៉ា ង  លទៀងទារ។់  

ហា ិភយ័លេើឥណទា  ត្រូវបា ចរខ់្ចងតាម្រយៈការវភិាលលទៀងទារល់េើសម្រាភាពសងរបស់អាកស ំខចី 
 ិងអាកខ្ែេរពំឹងថាជាអាកស ំខចី លែើម្បសីងការត្បាក់  ិងត្បាកល់ែើម្  ិងតាម្រយៈការពិ ិរយលឡើងវញិ ូវកត្ម្រិផ 
ត្បាកឱ់្យខចីកា ងករណីសម្ត្សប។ ហា ិភយ័លេើឥណទា ក៏ត្រូវបា ចរ់ខ្ចងជាខ្ៃាកលដាយទទួេ ូវវរា បញ្ញច ំ
 ិងការធានាជាេកេណៈ ត្កុម្ហ    ឬប លាេត្ពម្ទាងំៃតេ់ ូវឥណទា បារប់ង។់ 
ក. ការត្លប់ត្លងកត្ម្រិហា ិភ័យ  ិងលគ្នេការណ៍ការប់ ាយហា ិភយ័  

ត្កុម្ហ   លធវើត្បរិបរតិការ  ិងៃតេ់ឥណទា លៅឱ្យឯករតជ្  ឬសហត្គ្នសធ  រូច  ិងម្ធយម្ 
លៅកា ងត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា។ ត្កុម្ហ   ត្លប់ត្លងកត្ម្រិ ិងត្រួរពិ ិរយការត្បម្ូេៃត ំហា ិភ័យ 
ឥណទា លៅលពេខ្ែេវាត្រូវបា រកលឃើញ។  
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២៤.  នោលនៅ និងនោលការណ៍ថ្នការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
(១) ហា ិភយ័ឥណទា  (រ) 

ក. ការត្លប់ត្លងកត្ម្រិហា ិភ័យ  ិងលគ្នេការណ៍ការប់ ាយហា ិភយ័ (រ) 
ត្កុម្ហ   លត្បើត្បាស់លគ្នេការណ៍  ិងការអ  វរតជាលត្ចើ លែើម្បបី ាយហា ិភ័យឥណទា ។ 

លគ្នេការណ៍ខ្ែេមា ត្បសិទធិភាពបំៃ រកា ងចំលណាម្លគ្នេការណ៍ទាងំអស់ល ុះ លឺការធានាលដាយដាក់ 
វរា បញ្ញច ំចំលពាុះឥណទា ៃតេ់ជូ្ អរិងិជ្ ខ្ែេជាការអ  វរតទូលៅ។ ត្កុម្ហ   អ  វរតលគ្នេការណ៍សតីពី 
ការទទួេយក ូវចំណារថ់ាា ក់ជាកោ់ក់ផ វរា បញ្ញច ំ ឬការប ាយហា ិភ័យឥណទា ។ ត្បលភទផ វរា  
បញ្ញច ំសំខា ់ៗ  ខ្ែេបា ធានាលេើឥណទា ៃតេ់ជូ្ អរិងិជ្ មា ែូចជា      វរា បញ្ញច ំជាត្ទពយសម្បរតិ 
(ែី អគ្នរ  ិងត្ទពយសម្បរតិលៃសងៗ)។ 

ខ. ហា ិភយ័ឥណទា អរិបរមាលដាយម្ ិលិរវរា បញ្ញច ំឬការពត្ងីកឥណទា លៃសងៗ 

កណំរ ់
សមាា េ់ 

២០២០ ២០១៩ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

ហា ភិយ័ឥណទា ទាកទ់ង ងឹ 
ត្ទពយសកម្មកា ងរបាយការណ៍
សាា  ភាពហិរញ្ា វរា ៖ 

សម្រ េយលៅធនាគ្នរលៃសងៗ ៨  ១.០៤៧.៩៦៦   ៤.២៣៩.០២២    ១.១៤៣.០៦៧  
ឥណទា លៅអរិងិជ្  ៩  ៨៦.៤៩៣   ៣៤៩.៨៦៤  ១២.៤៤០ 
លណ ីត្រូវទទួេលៃសងៗ ១០  ១.៦១៩   ៦.៥៤៩   ១០១ 

១.១៣៦.០៧៨ ៤.៥៩៥.៤៣៥   ១.១៥៥.៦០៨ 

តារាងខាងលេើល ុះបង្កា ញពីសាា  ភាពអាត្កកប់ំៃ រផ  ហា ិភ័យឥណទា របស់ត្កុម្ហ   នា
ផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ លដាយម្ ិលិរលេើវរា បញ្ញច ំ ឬការពត្ងីកឥណទា លៃសងៗ។ ចំលពាុះត្ទពយសកម្ម
កា ងរបាយការណ៍សាា  ភាពហិរញ្ា វរា  ហា ិភយ័ខ្ែេបា បង្កា ញខាងលេើ លឺខ្ៃែកលៅលេើរផម្េពិរលណល យយ
ស ទធ។ 

ល. ការរបឹអូសវរា បញ្ញច ំ
កា ងកំឡ ងការយិបរលិចេទបញ្ចប់ផងៃទី៣១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ល ុះត្កុម្ហ   ម្ ិបា របឹអូសត្ទពយ

សកម្មលៃសងៗខ្ែេបា ដាកប់ញ្ញច ំលនាុះលទ។ 

(២) ហា ិភយ័អត្តាការត្បាក់ 
ហា ិភយ័អត្តាការត្បាក់សំលៅលេើការផ្លេ ស់បតូរលៅលេើចំណូេអត្តាការត្បាកស់ ទធ ខ្ែេជាេទធៃេផ  

ការផ្លេ ស់បតូរកត្ម្រិអត្តាការត្បាក ់លហើយ ិងការលឡើងច ុះផ សមាសភាលរបស់ត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េ។ ហា ិភយ័
អត្តាការត្បាក ់លឺត្រូវបា ចរខ់្ចងតាម្រយៈការត្រួរពិ ិរយោ៉ា ងេែិរេែ  ់ លេើៃេផ ការវ ិិលោល ការកំណរ់
ផងេទីៃារផងេលែើម្ផ ម្ូេ ិធិ  ិងតាម្រយៈការវភិាលចលនាេ ុះភាពង្កយប៉ាុះពាេ់របស់អត្តាការត្បាក។់ ការការ់
ប ាយជាសកាត   ពេលៅកា ងចំណូេអត្តាការត្បាក់ស ទធលកើរពីចេនាអវជិ្ជមា  របស់អត្តាការត្បាក ់លឺត្រូវបា 
ត្រួរពិ ិរយៃទ យពីត្ពំខ្ែ ផ ការអរល់អា ហា ិភយ័ខ្ែេបា កំណរ។់ ការវភិាលផ ហា ិភ័យអត្តាការត្បាក់
ខ្ែេជាប់ទាកទ់ងលៅ ឹងត្ទពយសកម្ម  ិងបំណ េរបស់ត្កុម្ហ   ត្រូវបា បង្កា ញខាងលត្កាម្។ 
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២៤.  នោលនៅ និងនោលការណ៍ថ្នការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ(ត្) 
(៣) ហា ិភយ័ស ទីយភាព 

 ហា ិភយ័ស ទីយភាព លឺពាកព់ ័ធ ឹងសម្រាភាពកា ងការរកាត្ទពយសម្បរិតខ្ែេង្កយបខ្ម្េងជាសាច់
ត្បាកល់ែើម្បបីំលពញ ូវកិចចស ា  ិងការពវកិចចហិរញ្ា វរា លពេវាែេ់កាេកំណរស់ងកា ងរផម្េសម្លហរ ៃេម្យួ។ 
បខ្ ាម្លៅតាម្រាេ់រត្ម្ូវការេំហូរសាចត់្បាកត់្កុម្ត្បឹកាភបិាេ ផ ត្កុម្ហ   ត្រួរពិ ិរយោ៉ា ងេែិរេែ  ូ់វរាេ់ 
េំហូរចូេ  ិងេំហូរលចញ  ិងលមាេ រផងៃកំណរស់ងកំឡ ងការយិបរលិចេទ។ បខ្ត្ម្បត្ម្ួេឥណទា   ិងត្បាក់
រម្ាេ់ អរិងិជ្  លឺត្រូវបា ពិ ិរយលហើយរត្ម្ូវការផ សាច់ត្បាក់ង្កយត្សួេ ត្រូវបា ខ្កសត្ម្ួេលែើម្បធីានាថា 
ត្ទពយបងវិេជាសាចត់្បាកម់ា ត្លបត់្គ្ន ល់ែើម្បបីំលពញកិចចស ា ិងការពវកិចចហិរញ្ា វរា លៅលពេែេ់ផងៃកំណរ់
សង។ 
 តារាងខាងលត្កាម្ល ុះបង្កា ញអំពីការវភិាលបំណ េរបស់ត្កុម្ហ    លដាយមា ការខ្បងខ្ចកជាត្កុម្លៅ 
តាម្កាេកំណរ់លដាយខ្ៃែកលៅលេើកាេបរលិចេទលៅសេ់រហូរែេ់ផងៃសង៖ 

តាម្រត្ម្វូការ ឬ 
កឡំ ងលពេ ១ឆ្ា  ំ ១ឆ្ា  ំលៅ ៥ឆ្ា  ំ លេើសព៥ីឆ្ា  ំ សរ ប 

ែ ោេ រអាលម្រកិ ែ ោេ រអាលម្រកិ ែ ោេ រអាលម្រកិ ែ ោេ រអាលម្រកិ
នាផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០

លណ ីត្រូវបងល់ៃសងៗ ៧.៦៧៩ - - ៧.៦៧៩ 

(លិរជាពា ល់រៀេ) ៣១.០៦២  - - ៣១.០៦២  

នាផងៃទ៣ី១ ខ្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ 

លណ ីត្រូវបងល់ៃសងៗ ១៣.៥០៥ - - ១៣.៥០៥ 

(៤)  ហា ិភយ័លេើរូបិយប័ណណ
 ហា ិភយ័លេើរូបិយប័ណណ  សំលៅលៅលេើហា ិភ័យផ ការខ្ត្បត្បួេច ុះលឡើងផ ឧបករណ៍ហិរញ្ា វរា ខ្ែេ 
លកើរលឡើងពីការផ្លេ ស់បតូរកា ងអត្តាបតូរត្បាករូ់បិយប័ណណ បរលទស។  
 ព ំមា ហា ិភ័យជាសារវ តលេើរូបិយបណ័ណ លទ ពីលត្ពាុះមា ត្បរិបរតិការភាលលត្ចើ ជាត្បាក់ែ ោេ រ 
អាលម្រកិ។ វរតមា សំខា ផ់ ត្បាកែ់ ោេ រអាលម្រកិ លឺជាទមាេ ប់ធម្មតាលៅត្បលទសកម្ព ជាលដាយសារត្បាកែ់ ោេ រ 
អាលម្រកិជារូបិយប័ណណ ទូទារ់ខ្ែេលល ិយម្លត្បើត្បាស់។  

(៥)  ការត្លប់ត្លងម្ូេធ 
កម្មវរា ចំបងរបស់ត្កុម្ហ   កា ងការត្លប់ត្លងម្ូេធ  លឺលែើម្បអី  លោម្តាម្រត្ម្ូវការរបស់ធនាគ្នរជារិ 

 ិងប ត ិរ តភាពអាជ្ីវកម្ម  ត្ពម្ទាងំគ្នតំ្ទែេ់ការអភវិឌឍអាជ្ីវកម្មតាម្រយៈការរកាម្ូេដាា  លែើម្ទ  រងឹមា។ំ 
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២៤.  នោលនៅ និងនោលការណ៍ថ្នការគ្ប់គ្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ(ត្) 
(៥)  ការត្លប់ត្លងម្ូេធ  (រ) 

តារាងខាងលត្កាម្ល ុះ សលងេបពីសមាសភាពលែើម្ទ  តាម្ចាប៖់ 
២០២០ ២០១៩ 

ែ ោេ រអាលម្រកិ ពា ល់រៀេ ែ ោេ រអាលម្រកិ

លែើម្ទ    ១.៥០០.០០០  ៦.០៦៧.៥០០    ១.៥០០.០០០ 
ទ  បត្ម្ុងតាមច្បាប់  ១១.៣៤៥  ៤៥.៨៨៩  -   
ខារបងារ  (១៤០.៦២៦)  (៥៦៨.៨៣១)  (១២០.៩៥២) 

 ១.៣៧០.៧១៩  ៥.៥៤៤.៥៥៨    ១.៣៧៩.០៤៨ 

២៥. ពនធយថាភាព 
ត្បព ័ធព ធដារលៅត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជាមា សភាពងមី លហើយព ធត្រូវបា ខ្បងខ្ចកជាលត្ចើ ត្បលភទ  ិង   

បទបញ្ារតិមា ការផ្លេ ស់បតូរញឹកញាបខ់្ែេជាធម្មតាព ំមា ភាពចាស់ោស់មា ភាពៃទ យគ្នា   ិងពឹងខ្ៃែកលេើការបក
ត្សាយ។  ជាធម្មតាការបកត្សាយខ សគ្នា ៗលត្ចើ លកើរមា លឡើង កា ងចំលណាម្អាជ្ាធរព ធដារ  ិងយ តាា ធិការ។ 
ព ធដារ លឺជាកម្មវរា ផ ការពិ ិរយលឡើងវញិ  ិងការសលងារលដាយភាា កង់្ករព ធដារលៃសងៗជាលត្ចើ ខ្ែេមា សម្រាកិចចកា ង
ការផ្លកពិ ័យធៃ ធ់ៃរ  ិងពិ ័យលេើការត្បាក។់ កតាត ទាងំល ុះលហើយខ្ែេអាចលធវើឱ្យមា ហា ិភយ័សារលពើព ធលៅកា ង
ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជាខាេ ងំជាងត្បលទសែផទលទៀរ។ ថាា ក់ែឹកនាមំា ការលជ្ឿជាកថ់ា ខេួ បា លធវើសំវធិា ធ បំណ េ
ព ធត្លបត់្គ្ន ់លដាយខ្ៃែកលេើការបកត្សាយបទបញ្ញា រតិព ធរបស់ខេួ ។ លទាុះបីជាោ៉ា ងល ុះកតី សម្រាកិចចព ធពាកព់ ័ធអាច
មា ការបកត្សាយខ សៗគ្នា  លហើយអាចលធវើឱ្យមា ៃេប៉ាុះពាេ់ជាសារវ ត។ 

២៦. គពរត្តិការណ៍សាំខាន់ៗរនងុរាំឡងុការយិបរនិចឆទថ្នរបាយការណ៍
អងាការស ខភាពពិភពលោកបា ត្បកាសពី ការឆ្េងវរី សណូខ្វេកូរ ៉ាូណា(“កូវែី-១៩”)  ជាជ្ម្ៃរឺាររារ 

លៅផងៃទី១១ ខ្ខម្នីា ឆ្ា ២ំ០២០។ 
 នាផងៃអ  ម្រ័របាយការណ៍ហិរញ្ា វរា  លហរ ការណ៍កូវែី-១៩ លៅខ្រសាិរកា ងការវវិរត  ិងម្ ិអាចរពំឹង 

បា៉ា  ស់ាម  បា ។ ែូលចាុះលហើយ ត្កុម្ហ   ម្ ិអាចបា៉ា  ់សាម   ូវៃេប៉ាុះពាេ់ហិរញ្ា វរា ផ ជ្ម្ៃរឺាររារ កូវែី-១៩ លៅ
ែំណាកក់ាេល ុះលទ។ ត្កុម្ហ   កំព ងតាម្ដា ោ៉ា ងសកម្ម  ិងត្លបត់្លងត្បរិបរតិការរបស់ខេួ លែើម្បកីារប់ ាយៃេ  
ប៉ាុះពាេ់ណាម្យួ ខ្ែេលកើរលឡើងពីជ្ម្ៃរឺាររារកូវែី-១៩ល ុះ។ 

២៧.  គពរត្តិការណ៍សាំខាន់ៗបនាា ប់ពីការបញ្ចប់រយៈនពលថ្នរបាយការណ៍
លៅផងៃទី៦ ខ្ខលម្សា ឆ្ា ២ំ០២១ ត្កុម្ហ   ត្រូវបា លៃទរភាលហ   លៅ លឡង ណាវាត្តា ខ្ឃភងីេ ម្.ក ។ 
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២៨. ការនគបៀបនធ្ៀបត្ួនលខ 
ការលត្បៀបលធៀបរួលេខត្រូវបា លធវើចំណារថ់ាា កល់ឡើងវញិលែើម្បអី  លោម្តាម្បទបង្កា ញបចច បប ា។ 

កណំរល់ឡើងវញិ បា កណំរឆ់្ា មំ្ 
ែ ោេ រអាលម្រកិ ែ ោេ រអាលម្រកិ

របាយការណ៍េទធៃេ 
ចំណូេត្បរិបរតិការលៃសងៗ ៣.២៩៩ ៤.១០១ 
ចំណាយត្បាកល់បៀវរស (១៨.៧០៣) (១១.៥៣១) 
ចំណាយទូលៅ  ិងរែាបាេ (៣១.៩៨២) (៣៩.៩៥៦) 
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