
 



#Blank



មាតិកា  

 

 
របវតតសិខំាន់ៗ របសរ់្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវតាុ និរនតរ ភីអលិសុ ី ០១ 

បណ្តត ញការយិាលយ័របតិបតតិការ ០៤ 

ទសសនវសិយ័ និងបបសររមម ០៥ 

លទធផលសបងេបផ្ផែរហរិញ្ញវតា ុ ០៦ 

លទធផលសបងេបផ្ផែររបតិបតតកិារ ០៧ 

សចូនាររបសដ្ឋរិចចសខំាន់ៗរបសរ់បបទសរមពជុា ០៨ 

ចំណ្តបអ់ារមមណ៍របសរ់បធានររុមរបរឹាភិបាល នងិអ្គនាយរ ០៩ 

រចនាសមព័នធរ្ប់រ្ង ១១ 

សមាសភាពររុមរបឹរាភិបាល ១២ 

សមាសភាព្ណៈរ្ប់រ្ង ១៤ 

របាយការណ៍របសរ់រុមរបឹរាភិបាល ១៧ 

របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ ២២ 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតា ុ ២៦ 

របាយការណ៍លទធផលលមអតិ ២៧ 

របាយការណ៍សតពីីបផ្រមបរមលួមលូធន ២៨ 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់របារ ់ ៣០ 

រំណត់សមាគ លប់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ ៣២ 

  





 

 របាការណ៍របចាំឆនាំ ២០២០ 

ទំព័រទី 1 

ការិយាល័យកណតាល 

អគារលលខៈ ២១-២៣-២៥, ផលឡវលលខ៥៩៨, សងាត់ភនំលពញថមី, ខណឌ សសនសុខ,  

រាជធានីភនំលពញ, រពះរាជាណាចរកកមពហជា, 

ទូរស័ពទលលខៈ០៨៦ ៦៥៥ ៩៩៩,  

អុីលម៉ល : info@niron.com.kh លវបសាយ : www.niron.com.kh 

គ្ឹឹះស្ថានមីគរូហិរញ្ញវត្ថុ និនតរ ភីអិលស ី 

សូមសវាគមន៍ 



 របាការណ៍របចាំឆនាំ ២០២០ 

ទំព័រទី 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អំពី រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវតាុ និរនតរ ភីអិលសុ ី

រ្ឹឹះស្ថានមីររូហិរញ្ញវត្ថុ និរនតរ ភីអិលស្ ី គឺជារគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហសដលទទួល
អាជញាប័ណណរបកបអាជីវកមមជាផលឡវការលនៅថ្ថៃទី ១២ សខកុមភៈ ឆនាំ២០១៤ ពីសំណាក់ធនាគារជាតិថ្ន
កមពហជា។ រតឹមថ្ថៃទី ៣១ សខធនឡ ឆនាំ ២០២០ រគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនតរ ភីអិលសីុ មាន
ការិយាល័យចំនួន ១១ លនៅតាមបណតារសុក-លខតត-រកងុ-រាជធានី (ការិយាល័យកណតាល ០១ 
និងសាខាចំនួន ១០) និងមានបុគគលិកសរុប ២០០នាក់។ រតឹមថ្ថៃទី៣១ សខធនឡ ឆនាំ២០២០ 
រគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនតរ ភីអិលសីុ មានអតិថិជនសកមមចំនួន ៥.៣៩៨នាក់ និងទំហំ
ឥណទានដុលសរុបចំនួនជាង ១,៥៤ លានដុលលារអាលមរិក ជាមួយនឹងករមិតឥណទានមាន 
ហានិភ័យ (PAR) ទាប។ 

សាខារបស់រគឹះសថាន 

១១ សាខាទូទាំងរបលទស 

អតិថិជនខចីរបាក់ចំនួន 

៥.៣៩៨ នាក់ 

បុគគលិកបលរមើការងារចំនួន 

២០០ នាក់ 

ទំហំឥណទានដុលសរុប 

របមាណ១,៥៤ លានដុលលារអាលមរិច 

 



 

 របាការណ៍របចាំឆនាំ ២០២០ 

ទំព័រទី 3 

 

 

ការវិវឌ្ឍន៏របស ់រ្ឹឹះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវតាុ និរនតរ ភីអិលសុ ី

២០០៨ 

បលងើត និងដំលណើរការដំបូងជា អងគការហិរញ្ញវតថហ 
និរនតទីភនាក់ងារអភិវឌ្ឍន៏លសដឋកិចចសហគន៏ 

លនៅថ្ថៃទី០៨ សខសីហា ឆនាំ២០០៨ 

២០១៣ 
និរនតទីភនាក់ងារអភិវឌ្ឍន៏លសដឋកិចចសហគមន៏បាន
វិវតតន៏ខលអនជានិរនតររគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហភីអិលសីុ 

សដលជារកុមហុ៊នទទួលខុសរតូវមានករមឹត  
សដលទទួលអាជាញប័ណណ ពីធនាគារជាតិថ្នកមពហជា 

២០១៦ 
រគឹះសថាន មីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនតរភីអិលសីុ មាន 

បណតាញរបតិបតតិការចំនួន ៥៥ សាខារគបដណតប់
លលើ ២៤លខតត-រកុងកនហងរពះរាជាណាចរកកមពហជា

ជាមួយបុគគលិកបលរមើការងារ ១០១៨នាក់ 

២០១៩ 
កនហងឆនាំលនះរបតិបតតិការ បណតាលសាខារបសរ់គឹះសថាន  

មីរកូហិរញ្ញវតតហ និរនតរ បានលកើនលឡើង លបើលធៀបនិង
សផនការសដលដាក់លចញ, លទធភាពកនហងការសសវងរក

របាក់ចំលណញបានមានភាពលសរបលសើរជាងមុន 

២០០៩ 
ចុះបញ្ជីជាអងគការមិនសមនរដឋាភិបាល លដោយ
អនុលលោមតាមចបាប់សមាគមន៏ និងចបាប់ការងារ
សដលទទួលសគាល់លដោយរកសួងមហាថ្ផទ 

២០១៥ 
រចបាច់ចូលគនាជាមួយអងគការលរកៅ រដឋាភិបាល  
កនហងរសុកមួយរួចបតឡរនាមករណ៏ជា រគឹះសថាន        
មីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនតរ ភីអិលសីុ 

២០១៨ 
សាខាមួយចំនួនរតូវបានបិទ លដើមបីកាត់បនថយ    
បណតាញរបតិបតតិការសដលមិនមានសកតានុពល 
និងលដើមបីធានាឱ្យបាននូវនិរនតរភាពរបតិបតតិការ  
ហិរញ្ញវតថហរបស់រគឹះសាថន 

២០២០ 
កនហងសថានភាពសដលលសដឋកិចចកនហងរបលទស រងផល
ប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលថ្នជំងឺ កូវីដ-១៩     
រគិះសថាន បានដាក់លចញនូវវិធានការ និង       
យុទធសារសតលផឝងៗ លដើមបីដំលណើរការសកមមភាព
កនហងសថានភាពលនះ។ 
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ទំព័រទី 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 គិតរតឹមថ្ថៃទី៣១ សខធនឡ ឆនាំ២០២០,និរនតរ មានបណតាញការិយាល័យទូទាំងរបលទសដូច
ខាងលរកោម៖ 

ល.រ រារិយាល័យ/ស្ាខា អរសរឡាត្ាាំង 

១ ការិយាល័យកណតាល អគារលលខ ២១, ២៣, ២៥ ផលឡវ ៥៩៨ សងាត់ភនំលពញថមី, ខណឌសសនសុខ, 
រាជធានីភនំលពញ 

២ សាខារកុងរពះសីហនុ ផទះលលខ៣២២,  ផលឡវអូរ១, ភូមិលលខ៥,  ឃុំលលខ៤,  រកុងរពះសីហនុ, 
លខតតរពះសីហនុ 

៣ សាខារសុកថ្រពនប់ ភូមិសំរុងលរកោម,  ឃុំសំរុង,  រសុកថ្រពនប់,  លខតតរពះសីហនុ 
៤ សាខារសុកសរសអំបិល ភូមិរតពាំង,  ឃុំសរសអំបិល,  រសុកសរសអំបិល,  លខតតលកោះកុង 
៥ សាខារសុកបុទុមសាគរ ភូមិថមស,  ឃុំថមស,  រសុកបុទុមសាគរ,  លខតតលកោះកុង 
៦ សាខារសុកខឝាច់កណតាល ភូមិកនហង,  ឃុំសរពកតាមាក់,  រសុកខឝាច់កណតាល,  លខតតកណតាល 
៧ សាខារសុករសីសនធរ ភូមិសថ្នល,  ឃុំសរពកលពោធិ៍,  រសុករសីសនធរ,  លខតតកំពង់ចាម 
៨ សាខាលខតតកំពង់សពឺ ផលឡវជាតិលលខ៤,  ភូមិមុខលខតត,  សងាត់រកាធំ,  រកុងចបារមន,  លខតតកំពង់សពឺ 
៩ សាខារកុងលសៀមរាប ផលឡវកូថ្ម៉,  ភូមិរតពាំងលសះ,  ឃុំលគោកចក,  រកុងលសៀមរាប,  លខតតលសៀមរាប 
១០ សាខារសុកអនលង់សវង ផលឡវលលខ៦៧,  ភូមិថនល់សកង,  ឃុំអនលង់សវង,  រសុកអនលង់សវង,  លខតតឧតតរមានជ័យ 
១១ សាខារសុកសូរទនិគម ភូមិដូនហុង,  ឃុំដុំសដក,  រសុកសូរទនិគម, លខតតលសៀមរាប 

 

តំបន់របតិបតតិការរបស ់និរនតរ 



 

 របាការណ៍របចាំឆនាំ ២០២០ 

ទំព័រទី 5 

 

 

ទសសនវិសយ័ និង បបសររមម 

“រគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនតរ ភីអិលសីុ នឹងកលាយជារគឹះសថានផតល់លសវាហិរញ្ញវតថហ
យ៉ាងទូលំទូលាយ របកបលដោយការអភិវឌ្ឍ និងគុណធម”៌។ 

 

ទស្សនវស័ិ្យ 

“រគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនតរ ភីអិលសីុ គឺជារគឹះសថានសដលផតល់លសវាហិរញ្ញវតថហដ ៏ 
សំមបឡរសបបដល់របជាពលរដធលដោយលផតោតជាអាទិភាពលលើ៖ ផតល់ភាពងាយរសួលដល់
អតិថិជន កនហងការទំនាក់ទំនងលរបើរបាស់  លសវាហិរញ្ញវតថហ, បលងើនភាពសនិទធសនាលនិង
ជាថ្ដគូដ៏លស លដើមបីឈានលទៅរកភាពរីកចលរមើនទាំងអស់គនា,      កសាងសមតថភាព
បុគគលិក ពរងីកបណតាញរបតិបតតិការលអោយបានធំទូលាយ រួមជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍ
ផលិតផល និងបលចចកវិទយាទំលនើបទាន់សម័យ លដោយរបកាន់ខជាប់នូវលគោលការណ៍ 
ចបាប់ សីលធម៌ បរិសថាន និងកិចចការសងគម”។ 

បបស្កកម្ម 
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លទធផលសបងេបហរិញ្ញវតាុ 

១.រទព្យស្កម្ម គតិជាព្ានប់ ៀល 
២០១៩ ២០២០ 

១៦.៩២៦.៣៨១ ១៧.០២៨.៨៨៨ 

២.បណុំលគតិជាព្ានប់ ៀល 
២០១៩ ២០២០ 

១.៥៦៦.៨៣០ 

៨៨៨.០១៥ 

៣.ម្លូនធិរិទព្យម្ចាស្ ់គតិជាព្ានប់ ៀល 
២០១៩ ២០២០ 

១៥.៣៥៩.៥៥១ ១៦.១៤០.៨៧៣ 

៤.ឥណទានដលុ គតិជាព្ានប់ ៀល 
 

២០១៩ ២០២០ 

៦.៨០៣.៣៥៥ ៦.២៤៣.១៤៨ 

៥.បដើម្ទនុ គតិជាព្ានប់ ៀល 
២០១៩ ២០២០ 

១០.២៣១.០៦០ ១០.២៣១.០៦
០ 

៦.ចណូំលដលុ គតិជាព្ានប់ ៀល 
២០១៩ ២០២០ 

៨.២២៨.៧៤០ 
៧.១៥៧.៧១១ 

៧.ចបំណញម្នុបព្លដកព្នធ គតិជាព្ានប់ ៀល 
២០១៩ ២០២០ 

៤៥៣.១៨៧ 

១.២២៤.៨៣២ 

៨.ចបំណញស្ទុធបរកោយដកព្នធ គតិជាព្ានប់ ៀល 
២០១៩ ២០២០ 

២៨៧.៤៤៤ 

៩០១.៤៧៣ 
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 ថ្ថៃទី៣១  សខធនឡ ឆនាំ២០២០ 

ចំនួនការិយាល័យសរុប ១១ 

ចំនួនបុគគលិកសរុប ២០០ 

      របុស ១៦១ 

      រស ី ៣៩ 

មន្តនតីឥណទាន លធៀបនឹងបុគគលិកសរុប ៤០,៥០% 

ចំនួនអតិថិជនសរុប ៥.៣៩៨ 

ទំហំឥណទានដុលសរុប (ដុលលារអាលមរិក) ១.៥៤៣.៤២៣ 

ទំហំឥណទានដុល លធៀបនឹងមធយមភាគមន្តនតីឥណទាន ៦៧ 

ទំហំឥណទានដុល លធៀបនឹងមធយមភាគមន្តនតីឥណទាន (ដុលលារអាលមរិក) ១៩.០៥៥ 

ទំហំឥណទានដុល លធៀបនឹងមធយមភាគអតិថិជន (ដុលលារអាលមរិក) ២៨៦ 

  

លទធផលសបងេបផ្ផែររបតិបតតិការ 
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ទំព័រទី 8 

សចូនាររបសដ្ឋរិចចសខំាន់ៗរែងុរបបទសរមពុជា 
 ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០e ២០២១f 
១  .ង រុស្ងុិក្លុ ផសលផរិលផ (GDP) 
 ុម្រែុរែួុង រុស្ងុិក្លុផសលផរិលផ (%) ៧ ៧ ៧,៥ ៧,១ -១,៩ ៣,៥ 
 ចំណូុផសលផ ១ នាផ ់(គរស្ជាដលល្លល ក្អាមែក្ រផ) ១.៣០២ ១.៤២៧ ១.៥៦៣ ១.៧០០ ១.៦៨៣ ១.៧៧១ 
២  .ណាស្រងក្អ  
 ណាស្រងក្អ (ែធ្យែរុចឆំ្ស )ំ ៣ ២,៩ ២,៥ ១,៩ ២,៩ ៣,១ 
 ណាស្រងក្អ (ចលផឆ្ស )ំ ៣,៩ ២,២ ១,៦ ៣,១ ២,៩ - 
៣  .លបា រភក្ុិ់រា់ក្បរ ការវុ (គរស្ជាភាគក្យនៃង រុស្ងុិក្លុ ផសលផរិលផ) 
 ចំណូុ ១៨,៩ ២០,២ ២២,៣ ២៥,៣ ២៣,៨ ១៨,២ 
 ចំអយ ២២ ២៣,៥ ២៤,៦ ២៦,១ ៣០,១ ២៧,១ 
៤  .ក្ូុ រយុនណណ  ៃរផិណូៃ (ុម្រែុរែួុ ជាភាគក្យផសលផ ១២ម្ែ) 
 ក្ូ រុយុនណណ  (M2) ២១ ២៣,១ ២៦,៦ ១៨,២ ១៥,៣ - 
 រវផ់ុ ម ញ្ ើិក្លុមៅផសលផរុពនៃធធ្នាគាក្ ២១,៨ ២៥,១ ២៥,១ ១៥,១ ១៨ - 
 ិណូៃិក្លុមៅផសលផរុពនៃធធ្នាគាក្ ២០,៥ ១៧,២ ២៤,៣ ២៣,៩ ២៣,៤ - 
 ិណូៃមធ្ៀុៃឹផរវផ់ុ ម ញ្ ើ (គរស្ជាភាគក្យ) ១០០,៦ ៩៥,៣ ៩២,២ ៩៩ ១០៣,៥ - 
 ិណូៃបា រិ នយឯផ់ៃ ២២,៥ ១៨,៥ ២០,១ ២៦,៣ - - 
 រវផ់ុ ម ញ្ ើមធ្ៀុៃឹផង រុស្ងុិក្លុផសលផរិលផ ៦៨,៤ ៨៥,៦ ៩១,១ ៩៣,៣ ១១០,២ - 
 ិណូៃមធ្ៀុៃឹផង រុស្ងុិក្លុផសលផរិលផ ៦៨,៨ ៨០,៧ ៨៣,៥ ៩២ ១១៤ - 
៥  .់ ទ្ា ូផងូូស្់ (គរស្ជាល្លៃដលល្លល ក្អាមែក្ រផ) 
 ភក្នាមំចញ ៩.៥៩៥ ១០.៧៧៧ ១១.២១៤ ១៤.៥៣០ ១៦.០០០ - 
 ភក្នាចូំុ ១២.០៧០ ១៣.០១៩ ១៣.៧៧១ ២២.១៩០ ១៦.០០០ - 
 ់ ទ្ា ូផពាណរ ទ់ាផែម (២.៤៧៥) (២.២៤២) (២.៥៥៧) (៧.៦៦០) - - 
 គណៃូចក្ៃត (ែរៃរាុ់ុ ច្ូ ុភក្មងេក្ជាងលូបាភក្) (២.៣១២,៥) (២.១៤០,៥) (២.១៨០,១) (២.៧០៣,៩) (២.៧០៣,៩) (៣.៨១៤,១) 
 ង រុស្ងុិក្លុផសលផរិលផជាែធ្យែ ១៩,៨៦ ២២,១៦ ២៤,៦១ ២៧,១៣ ២៧,២២ ២៩,០១ 
 ណារា តុូក្រវផ ់(មក្ៀុផសលផែយួដលល្លល ក្ មៅចលផរគា) ៤.០៥៦ ៤.០៤៥ ៤.០៣៧ ៤.០៥៤ ៤.០៦៥ ៤.០៦៥ 



 

 របាការណ៍របចាំឆនាំ ២០២០ 

ទំព័រទី 9 

ចំណ្តប់អារមមណ៍ របស ់របធានររុមរបឹរាភិបាល 

 កនហងឆនាំ២០២០ លទើបសតកនលងផុតលទៅថមីៗគឺ ជាឆនាំសដលលសដឋកិចចលនៅលលើពិភពលលោក 
កំពុងសតរងផលប៉ះពាល់ យ៉ាងខលាំងពីការរីករាលដាលថ្នជំងឺកូវីដ-19 រួមទាំងរបលទសកមពហជា
ផងសដរ។ កតតាទាំងលនះលធវើលអោយអតិថិជនមួយចំនួន ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ដល់របភព
ចំណូល តាមការសណនាំរបស់ ធនាគារជាតិថ្នកមពហជា តរមូវលអោយរគឹះសថានលធវើ Restructure loan 
ជូនដល់អតិថិជនសដលមានបញ្ឞា។ លទោះបីជាជំងឺ កូវីដ-19 បានបងរការគំរាមកំសហងដល់
កំលណើន លសដឋកិចចកតីក៍ រគិះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនត ភីអិសីុ បានលធវើការចាត់វិធានការលដោះ
រសាយលឆលើយតមលទៅនឹងសថានភាពទាំងលនះ បានទាន់លពលលវលា និងមានរបសិទធ លដោយសរមច
បានលនៅលទធផលកនហងឆនាំ ២០២០ មានដូចខាងលរកោម៖ 
 

 ROE សលរមចបានរតឹម    : ៥,៥៩% 
 ROA សលរមចបានរតឹម   : ៥,២៩% 
 Loan Outstanding សលរមចបានរតឹម  : ១.៥៤៣.៤២៣ ដុលលារអាលមរិក 

 

លទោះបីជាឆនាំ២០២០ កនលងមកលនះ លយើងពុំអាចអនុវតតតាមសផនការសដលបានកំណត់ ១០០% ក៏
ពិតសមន ប៉ុសនតលទធផលហិរញ្ញវតថហលយើងបានបងឞាញពីភាពសមរសបថ្នយុទធសារសត ភាពទាក់
ទាញថ្នផលិតផល និងការផតល់លសវាកមមរបស់លយើងរពមទាំងកិចចខិតខំរបឹងសរបងលធវើការ និង
ការសហការលនៅកនហងរកុមការងាររបស់រគឹះសថានផងសដរ។ 
 

លោរ ឈ ន គស្រា | របធានរកុមរបឹកឝាភិបាល 



 របាការណ៍របចាំឆនាំ ២០២០ 

ទំព័រទី 10 

 Net Income 

៤២២.៦០០ 
ដុលលារអាលមរិច 

NPL Ratio 

៣,៨៩% 
 

Loan Outstanding 

១.៨១០.០០០ 
ដុលលារអាលមរិច 

WO.Collection 

៣២.២០០ 
ដុលលារអាលមរិច 

បោលបៅហរិញ្ញវតាុ 

យទុធស្ថស្រសត្ នលឹឹះ 

 តាំងនាមរកុមរបឹកឝាភិបាល ខញហំសូមសថលងអំណរគុណ យ៉ាងរជាលលរជៅចំលពោះ               
រាជរដឋាភិបាល ធនាគារជាតិថ្នកមពហជា អាជញាធររគប់លំដាប់ថនាក់ អតិថិជន រពមទាំងកមមករ
និលយោជិតរគប់លំដាប់ថនាក់ រកុមរបឹកឝាភិបាល និងភាគទុនិក សដលសតងសតជួយគាំរទទាំង
កមលាំងកាយ កមលាំងចិតត និងសហការយ៉ាងលពញទំហឹងតាំងពីលដើមលរៀងមក លធវើឱ្យរគឹះសថាន      
មីរកួហិរញ្ញវតថហ និរនតរ ភីអិលសីុ ទទួលបានលជោគជ័យ និងរីកចលរមើនជាបនតបនទាប់រហូតមកដល់
បចចហបបននលនះ។ 
 ជាទីបញ្ចប់ ខញហំសូមលគោរពជូនដល់សលមតច ឯកឧតតម លលោកជំទាវ អនកឧកញ៉ា លលោក
ឧកញ៉ា លលោក-លលោករសី អនកនាងកញ្ញា និងកមមករនិលយោជិតរគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនតរ    
ភីអិលសីុ រគប់លំដាប់ថនាក់ សូមទទួលបាននូវពុទធពរទាំងបួនរបការគឺ អាយុ វណណៈ សុខៈ និង  
ពលៈ កុំបីលឃលៀងលឃលៀតលឡើយ។ 

 

ជំរុញយុទឌសារសតសសវងរករបាក់ចំលណញតាមរយះ ការលលើក ទឹកចិតតដល់របតិបតតិការ ០២ 

ជំរុញការរបមូលបំណុលលុបលចញពីបញ្ជីឱ្យអស់ពីលទធភាព ០៣ 

បនតពរងឹង និងសកលមសការងាររបស់នាយកដឋានឥណទានសដលជានាយកដឋានសនឡល  
របស់រគឹះសថាន 

០៤ 

បនតសសវងរកឱ្កាស   វិនិលយោគ និងបលងើតអាជីវកមមថមីៗបសនថម ០៥ 

បសងវរលគោលលដៅយុទធសារសតពីបរិមាណឥណទានមកជារបាក់  ចំលណញ ០១ 
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ទំព័រទី 11 

 ចនាស្ម្ពន័ធរគប់រគង 
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ទំព័រទី 12 

សមាសភាពររុមរបឹរាភិបាល 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ ១៩៥៣ ។ លលោក
ធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺន ជាលរចើនទាក់ទងនឹង
ការរគប់រគង ចាត់សចងអាជីវកមម។ បចចហបបននលលោក
មាននាទីជាអនកចាត់សចងជាន់ខពស់លនៅកនហងរកុមហុ៊ន
លរបងឥនធនៈមួយ។ មុនលពលសតងតាំងជារបធាន
រកុមរបឹកឝាភិបាល  លលោកគឺជាសថាបនិកមនាក់ និង 
ជាសមាជិករកុមរបឹកឝាភិបាលរបស់និរនតរ ចាប់តាំង
ពីបលងើតកនហងឆនាំ២០១៣ មក។ 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ ១៩៨៣ ។ លលោក
បានទទួលសញ្ញាបរត ថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស់
ពីសាកលវិទយាល័យលបៀលរបាយ ជំនាញរគប់រគង
ទូលទៅលនៅឆនា២ំ០១១ និងធលាប់បានចូលរួមវគគ      
ហវឹកហវឺន ជាលរចើន ទាក់ទងនឹងការរគប់រគង         
មីរកូហិរញ្ញវតថហ។ លលោកគឺជាសថាបនិកមនាក់របស់
និរនតរ ចាប់តាំងពបីលងើតលនៅកនហងឆនាំ២០១៣ មក។ 
មុនលពលសតងតាំងជាសមាជិករកុមរបឹកឝាភិបាល 
និងរបធាននាយករបតិបតតិ លលោកធលាប់មាន       
បទពិលសោធន៍ ជាមន្តនតីឥណទាន ជាគណលនយយករ 
នាយនាយកដឋានហិរញ្ញវតថហ និងរបធាននាយក
ហិរញ្ញវតថហ។ 

លលោរ  ឈ ន រស្រា  របធានររ មរបឹរសាភិបាល 

លលោរ  ឈ ន ស្ ីណា  អភិបាល 

អភិបាល 
លលោរ  ឈ ន ស្ ណីា   

របធានររ មរបរឹសាភិបាល 
លលោរ  ឈ ន រស្រា 
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ទំព័រទី 13 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ១៩៨៦លលោករសី
ទទួលបានបរិញ្ញាបរតជំនាញគណលនយយ។ លលោក
រសីធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺន ជាលរចើនទាក់ទង
នឹងការរគប់រគងមីរកូហិរញ្ញវតថហ។ លលោករសីរតូវបាន
សតងតាំងជាសមាជិករកុមរបឹកឝាភិបាលរបស់និរនតរ
លនៅឆនាំ២០២០។ មុនលពលសតងតាំងជាសមាជិក
រកុមរបឹកឝាភិបាលរបស់និរនតរ លលោករសីធលាប់មាន
បទពិលសោធន៍៖ ពាណិជជករ (អាជីវកមមលរបងឥនធនៈ 
និងមីនីម៉ាត) និងជាភាគទុនិក រគិះសថាន               
មីរកូហិរញ្ញវតថហ និរនត។ 

លលោររស្ី ឈ ន វ ាន់ណាល់  អភិបាល 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ១៩៨៣ លលោក
ទទួលបានសញ្ញាបរតគណលនយយករជំនាញលនៅឆនាំ
២០១០។ លលោកធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺនជា
លរចើនទាក់ទងនឹងការរគប់រគងមីរកូហិរញ្ញវតថហ។ 
លលោករតូវបានសតងតាំងជារកុមរបឹកឝាភិបាល     
ឯករាជយរបស់និរនតរលនៅឆនាំ២០២០។ មុនលពល
សតងតាំងជារកុមរបឹកឝាភិបាលឯករាជយរបស់និរនតរ 
លលោកធលាប់មានបទពិលសោធន៍លធវើជា៖ ជំនួយការ
នាយករបតិបតតិធនាគារលអសីុលីដា, រកុមរបឹកឝា     
ភិបាលឯករាជយរគឹះសថានមីរកូហិរញ្ញវតថហរទពយខញហំ និង
សហកមមសិទធកររកុមហុ៊នPCG &Partner។ 

លលោរ ន ត្ ស្ាំអាត្ អភិបាលឯររាជយ 

អភិបាល 
លលោររសី្ ឈ ន វ ាន់ណាល់ 

អភិបាលឯររាជយ 
លលោរ ន ត្ ស្ាំអាត្ 
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ទំព័រទី 14 

សមាសភាព្ណៈរ្ប់រ្ង 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនា ំ ១៩៨៣  លលោកបានទទួលសញ្ញាបរតថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស់ពីសាកល         
វិទយាល័យលបៀលរបាយ ជំនាញរគប់រគងទូលទៅលនៅឆនាំ២០១១ និងធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺនជាលរចើន ទាក់ទងនឹង
ការរគប់រគងមីរកូហិរញ្ញវតថហ។ លលោកគឺជាសថាបនិកមនាក់របស់និរនតរ ចាប់តាំងពីលងើតលនៅកនហងឆនា២ំ០១៣ មក។ មុន
លពលសតងតាំងជាសមាជិករកុមរបឹកឝាភិបាល និងរបធាននាយករបតិបតតិ  លលោកធលាប់មានបទពិលសោធន៍ជា            
មន្តនតីឥណទាន ជាគណលនយយករ នាយកនាយកដឋានហិរញ្ញវតថហ និងរបធាននាយកហិរញ្ញវតថហ ។ 

លលោរ  ឈ ន ស្ ីណា  របធាននាយររបត្ិបត្តិ 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ១៩៨២ លលោកបានទទួលសញ្ញា
បរតថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស ់ ពីសាកលវិទយាលយ័     
លបៀលរបាយ ជំនាញរគប់រគងទូលទៅលនៅឆនាំ២០០៨ និង
ធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺនជាលរចើនទាក់ទង នឹងការ
រគប់រគងមីរកូហិរញ្ញវតថហ។ លលោក រតូវបានសតងតាំងជា
របធានមុខងាររបតិបតតិតាម។ មុនលពលចូលបលរមើ 
ការងារជាមួយ និរនតរ លលោកធលាប់មានបទពិលសោធន៍ ជា
អនកលធវើ និងរគប់រគងការងារដឋបាលអស់រយៈលពលជា
លរចើនឆនាំ លនៅធនាគារ លអសុីលីដាភីអិសុី។ 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនា១ំ៩៧៤ លលោកទទួលសញ្ញាប
រតថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស់ ពីសាកលវិទយាល័យភូមិនទ
ភនំលពញជំនាញបលចចកវិទយាព័ត៌មានលនៅ ឆនា២ំ០០៧ និង 
ធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺនជាលរចើន ទាក់ទងនឹងការ
រគប់រគងមីរកូហិរញ្ញវតថហ។ លរកៅពីបលរមើការងារជាមួយ
និរនតរ លលោកក៏ជា សារសតាចារយសផនកព័ត៌មានវិទយាមួយរូប 
លនៅសាកលវិទយា  លយ័ភូមិនទភនំលពញផងសដរ។ 

 

លលោរ លរៀត្ វីរៈ  
របធានម ខងាររបត្ិបត្តិត្ាម 

លលោរ មាស្ វ ាន់លេត្  
នាយរនាយរេឋានព័ត្៌មានវិទ្យា 
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ទំព័រទី 15 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ១៩៨៤ លលោកបាន
ទទួលសញ្ញាបរតថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស់ពីវិទយាសថាន
ជាតិពាណិជជសារសត ជំនាញរគប់រគងពាណិជជកមម លនៅ
ឆនា២ំ០១៣ លលោកចូលបលរមើការងារជាមួយនិរនតរដំបូង
កនហងឆនា២ំ០១៥ កនហងតួនាទីជានាយករងនាយកដឋាន
ឥណទាន និងរតូវបានសតងតាំងជានាយកនាយកដឋាន
ឥណទានកនហងឆនា២ំ០១៧។ មុនចូលបលរមើការងារ
ជាមួយនិរនតរ លលោកធលាប់មានបទពិលសោធន៍របមាណ ៨ 
ឆនាំ កនហងវិស័យឥណទានពធីនាគារ និងសថាប័នមីរកូ
ហិរញ្ញវតថហ។ 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ១៩៨២លលោកទទួល
បានសញ្ញាបរតថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស់ពីសាកលវិទយា
ល័យន័រតុន ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវតថហលនៅឆនាំ
២០១៥ និងកំពុងបនតការសិកឝាថនាក់ ACCA លនៅវិទយា
សថាន CamEd ។ លលោកធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺនជា
លរចើនទាក់ទងនឹងការរគប់រគងមីរកូហិរញ្ញវតថហ។ លលោក
រតូវបានសតងតាំងជា នាយកនាយកដឋានហិរញ្ញវតថហ ។ 
មុនលពលចូលបលរមើការងារជាមួយនិរនតរ លលោកធលាប់
មានបទពិលសោធន៍ជាអនកលធវើ និងរគប់រគងការងារ  
សវនកមមថ្ផទកនហងលនៅធនាគារ លអសុីលីដា ភីអិលសុ ី ជា
លរចើនឆនាំ។ 

លលោរ ភា ច័នទពិសិ្េឋ 
នាយរនាយរេឋានឥណទ្ាន 

លលោរ លឡង ល័រខ 
នាយរនាយរេឋានហិរញ្ញវត្ថុ 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ១៩៨៨លលោកបាន
ទទួល សញ្ញាបរតថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស់ ពី សាកល
វិទយាល័យ អាសុ ី អឺរ ុប ជំនាញជំនាញសផនក រគប់រគង
ពាណិជជកមម, ជំនាញសផនកធុរកិច្ លនៅឆនាំ២០១២ និងធលាប់
បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺន ជាលរចើនដូចជាភាពជាអនក
ដឹកនាំ, ទីផឝារ, ធនធានមនុសឝ។លលោករតូវបានសតងតាំង
ជានាយកនាយកដឋានធនធានមនុសឝរបស់និរនតរលនៅឆនាំ
២០១៩។ មុនលពលចូលបលរមើការងារជាមួយ និរនតរ 
លលោកធលាប់មានបទពិលសោធន៍ជាអនកលធវើ និងរគប់រគង
ការងារធនធានមនុសឝលនៅ អិល អ៊៊ី ឌី្ លអ សឃភីថល     
ភីអិលសុី ជាលរចើនឆនាំ។ 

សញ្ញាតិសខមរ លកើតលនៅឆនាំ១៩៨៧លលោកទទួល
បានសញ្ញាបរតថនាក់បរិញ្ញាបរតជាន់ខពស់ ពីសាកល
វិទយាល័យន័រតុន ជំនាញរគប់រគងពាណិជជកមមលនៅឆនាំ
២០១៣។ លលោកធលាប់បានចូលរួមវគគហវឹកហវឺនជាលរចើន
ទាក់ទងនឹងសវនកមមនិងការរគប់រគងមីរកូហិរញ្ញវតថហ។ 
លលោករតូវបានសតងតាំង ជានាយកនាយកដឋាន    
សវនកមមថ្ផទកនហងរបស់និរនតរលនៅឆនាំ២០២០។ មុនលពល
សតងតាំងជានាយកនាយកដឋានសវនកមមថ្ផទកនហងរបស់
និរនតរ លលោកធលាប់មានបទពិលសោធន៍លធវើជា៖ សវនករ
ថ្ផទកនហង, សវនករឯកលទសសផនកសវនកមមរបតិបតតិការ, 
សវនករជាន់ខពស់សផនកសវនកមមហិរញ្ញវតថហ និងរបធាន
សផនកសវនកមមហិរញ្ញវតថហ ។ 

លលោរ បរ៊ី វិចិរត្ 
នាយរនាយរេឋានធនធានមន ស្ស 

លលោរ  ឆាន់ ធីររស 
នាយរនាយរេឋានស្វនរមម 



 

 

របាយរារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សរមាប់ការិយបរិលចេទសដលបានបញ្ចប់ថ្ថៃទី ៣១ សខ ធនឡ ឆនាំ ២០២០ 

និងរបាយការណ៍របស់សវនករឯករាជយ 
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ររុមររឹរាភបិាលមានសេចរតីសោមនេសររីរាយ រនុងការដារជូ់ននូវរបាយការណ៍ររចាំឆ្ន ាំររេ់ខ្លួនសដាយភ្ជា រ់ជាមយួនូវ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ រ្ឹឹះោថ នមរីរូហិរញ្ញ វត្ថុ  និរនតរ ភអីិលេីុ សៅកាត្ថ់ា (“ររុមហ ុន”) ដដលបានស្វើេវនរមមរចួ
េរមារ់ការយិររសិចេទដដលបានរញ្ចរថ់្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០។ 

េរមមភ្ជពចមបង 

េរមមភ្ជពចមបងររេ់ររុមហ ុន ្ឺផ្តល់សេវារមមឥណទាន និងសេវារមមហិរញ្ញ វត្ថុសផ្សងៗសទៀត្ដល់អត្ិងិជនសៅរនុង       
រពឹះរាជាណាចរររមពុជា។ ពុាំមានការដររររួលជាោរវនតសៅសលើេរមមភ្ជពចមបងសៅរនុងការយិររសិចេទសនឹះសទ។ 

លទធផ្លថ្នហិរញ្ញ វត្ថុ 

លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុនមានដូចខាងសរកាម៖ 

 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

 
 (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់

  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤) 
     
របារច់ាំសណញមុនដរពនធ  ៣០០,៤២៥   ១,២២៤,៨៣២   ១១១,៨៤៣   ៤៥៣,១៨៧  
ពនធសលើរបារច់ាំសណញ  (៧៩,៣១៣)  (៣២៣,៣៥៩)  (៤០,៩០៤)  (១៦៥,៧៤៣) 

របារច់ាំសណញេុទធេរមារក់ារយិររសិចេទ  ២២១,១១២   ៩០១,៤៧៣   ៧០,៩៣៩   ២៨៧,៤៤៤  

ភ្ជ្ល្លភ 

ពុាំមានភ្ជ្ល្លភណារត្ូវបានររកាេ ឬរត្ូវបានរង់ សហើយររុមររឹរាភបិាលរពុ៏ាំបានផ្ដល់ជាអនុោេនឲ៍្យមានការ     
ដរងដចរភ្ជ្ល្លភេរមារក់ារយិររសិចេទស ឹះសទ។ 

សដើមទុន 

សដើមទុនដដលបានរងរ់រេ់ររុមហ ុន ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ មានចាំនួន ២,៥៥៧,៧៦៥ ដុល្លល រអាសមររិ (២០១៩: 
២,៥៥៧,៧៦៥ ដុល្លល រអាសមររិ) ដដលរនុងមយួភ្ជ្ហ ុនមានត្ថ្មលសេមើនឹង ១ (មយួ) ដុល្លល រអាសមររិ។ ភ្ជ្ហ ុន និងរច 
េមពន័ធភ្ជ្ហ ុនរត្ូវបានល្លត្រត្ដាងសៅរាំណត្់េមាគ ល់ទី ១២។ 

ទុនររមងុ នងិេាំវធិាន្ន 

ពុាំមានការដររររួលជាោរវនតសៅសលើទុនររមុង និងេាំវធិាន្នសៅរនុងការយិររសិចេទសនឹះសទ សរៅពីការរង្ហា ញសៅរនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះ។ 

របាយការណ៍របសរ់រុមរបឹរាភិបាល 
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ឥណទានអារររ ់នងិឥណទានជារេ់ងសយ័ 

សៅមុនសពលដដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុនរត្ូវបានសរៀរចាំស ើង ររុមររឹរាភបិាលបានចត្់វធិានការដដល
មានមូលដាឋ នេមរមយសដើមបរីញ្ជា រថ់ា វធិានការទារទ់ងនឹងការលុរសចលនូវឥណទានអារររ ់ និងការស្វើេាំវធិាន្នសលើ
ឥណទានជារេ់ងស័យរត្ូវបានស្វើសទបើង សហើយមានការសជឿជារថ់ាមនិមានឥណទានអារររ់ និងេាំវធិាន្នរត្ូវបានស្វើ
ស ើងេរមារឥ់ណទានជារ់េងសយ័។ 

 ថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ ររុមររឹរាភបិាលពុាំបានពិនិត្យស ើញមានោថ នភ្ជពណាមយួដដលអាចនឹងរណាត លឲ្យចាំនួន
ថ្នការលុររាំបាត្់សចលឥណទានអារររ់ ឬចាំនួនថ្នការស្វើេាំវធិាន្នសលើឥណទានជារ់េងសយ័សៅរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះ មានចាំនួនខ្វឹះខាត្ជាោរវនតស ឹះស ើយ។ 

រទពយេរមមចរនត 

សៅមុនសពលដដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុនរត្ូវបានសរៀរចាំស ើង ររុមររឹរាភបិាលបានចត្់វធិានការដដល
មានមូលដាឋ នេមរមយសដើមបរីញ្ជា រថ់ារណាត រទពយេរមមចរនតទាាំងអេ់ ដដលបានរត្រ់ាសៅរនុងរញ្ា ី្ណសនយយររេ់   
ររុមហ ុន សហើយដដលទាំនងជាមនិអាចលរ់បានសៅរនុងររត្ិរត្តិការអាជីវរមម្មមារត្ូវបានកាត្រ់នថយឲ្យសៅសេមើនឹងត្ថ្មល
ដដលរ ាំពឹងទុរថានឹងអាចររមូលបានជារដ់េតង។ 

 ថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ ររុមររឹរាភបិាលពុាំបានដឹងពីសហតុ្ការណ៍ណាមយួដដលនឹងស្វើឲ្យរ ឹះពាល់ដល់ការរាំណត្់
ត្ថ្មលរទពយេរមមចរនតសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុនថាមានភ្ជពមនិរត្ឹមរត្ូវស ឹះសទ។ 

វ ិ្ ោីស្រេតរាំណត្ត់្ថ្មល 

 ថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ ររុមររឹរាភបិាលពុាំបានដឹងពីសហតុ្ការណ៍ណាមយួដដលបានសរើត្ស ើងដដលនឹងស្វើឲ្យរ ឹះ
ពាល់ដល់វ ិ្ ីោស្រេតរាំណត្ត់្ថ្មលដដលបានអនុវត្តរនលងមរ រនុងការវាយត្ថ្មលរទពយេរមម និងរាំណុលសៅរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុនថាមានភ្ជពមនិរត្ឹមរត្ូវ ឬមនិេមរេរស ឹះសទ ។ 

រាំណុលយថាភ្ជព នងិរាំណុលសផ្សងៗ 

 ថ្ងៃការយិររសិចេទថ្នរបាយការណ៍សនឹះ ពុាំមាន៖ 

(រ) ការដររររួលរទពយេរមមណាមយួររេ់ររុមហ ុន ដដលសរើត្មានស ើងសដាយោរការដាររ់ញ្ជច ាំេរមារ់ការធា 
ចាំសពាឹះរាំណុលររេ់រុ្គលណាមយួចរា់ាំងពីដាំណាចឆ់្ន ាំស ើយ ឬ 

(ខ្) រាំណុលយថាសហតុ្ណាមយួដដលសរើត្មានស ើងចាំសពាឹះររុមហ ុន ចរា់ាំងពីចុងការយិររសិចេទមរសរៅអាំពី   
ររត្ិរត្តិការអាជីវរមម្មមាររេ់ររុមហ ុន។ 

ររុមររឹរាភបិាលមានមត្ិថា ពុាំមានរាំណុលយថាសហតុ្ ឬរាំណុលសផ្សងៗសទៀត្ររេ់ររុមហ ុន ដដលរត្ូវរាំសពញ ឬអាចនឹង
រត្ូវរាំសពញរនុងរយៈសពល ១២ ដខ្រ ទ រព់ីចុងការយិររសិចេទសនឹះ ដដលនឹងស្វើឲ្យមានផ្លរ ឹះពាល់ ឬ អាចនឹងរ ឹះពាល់ជា   
ោរវនតដល់លទធភ្ជពររេ់ររុមហ ុន រនុងការរាំសពញកាត្ពវរិចចររេ់ខ្លួនដូចដដលបានរាំណត្់ និងសៅសពលដដលដល់ថ្ងៃ
រាំណត្។់ 
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ការផ្លល េ់រតូរថ្នសហតុ្ការណ៍ 

 ថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ ររុមររឹរាភបិាល ពុាំបានដឹងពីសហតុ្ការណ៍ណាមយួដដលមនិបានដវរដញរសៅរនុង        
របាយការណ៍សនឹះ ឬរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន ដដលនឹងរណាត លឲ្យមានត្ួសលខ្ថ្នចាំនួនណាមយួដដលបាន
រង្ហា ញសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមានភ្ជពមនិរត្ឹមរត្ូវស ឹះសទ។ 

ររត្រិត្តកិារមនិររររត្ ី

ររុមររឹរាភបិាលមានមត្ិថា លទធផ្លថ្នររត្ិរត្តិការររេ់ររុមហ ុន រនុងការយិររសិចេទហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះមនិមានផ្លរ ឹះពាល់
ជាោរវនតសដាយេរមមភ្ជពររត្ិរត្តិការ ឬរពឹត្តិការណ៍ណាមយួដដលមានលរខណៈជាោរវនតនិងមនិររររត្ីស ឹះសទ។ 

ររុមររឹរាភបិាល រម៏ានមត្ិផ្ងដដរថាសៅរនុងចស ល ឹះសពលចរ់ពីថ្ងៃចុងការយិររសិចេទដល់ថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ  ពុាំ
មានចាំណាត្ថ់ាន រ់េរមមភ្ជពររត្ិរត្តិការ ឬរពឹត្តិការណ៍ណាមយួដដលមានលរខណៈជាោរវនត និងមនិររររត្ីសរើត្          
មានស ើងដដលអាច ាំឲ្យរ ឹះពាល់ដល់លទធផ្លថ្នររត្ិរត្តិការររេ់ររុមហ ុនរនុងការយិររសិចេទដដលរបាយការណ៍សនឹះបាន 
សរៀរចាំស ើងស ឹះសទ។ 

រពតឹ្តកិារណ៍សរកាយកាលររសិចេទរាយការណ៍ 

ពុាំមានរពឹត្តិការណ៍ោរវនតសរើត្ស ើងសរកាយកាលររសិចេទរាយការណ៍ដដលត្រមូវឲ្យមានការល្លត្រត្ដាង ឬនិយត័្ភ្ជពសរៅពី
រពឹត្តិការណ៍ដដលបានល្លត្រត្ដាងរចួសហើយសៅរនុងរាំណត្់េមាគ ល់ដដលភ្ជា រ់ជាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

េមាជរិររមុរររឹាភបិាល 

េមាជិរររុមររឹរាភបិាល ដដលរសរមើការសៅរនុងការយិររសិចេទ និង ថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះមានរាយ មដូច               
ខាងសរកាម៖ 

សល្លរ ឈុន រោ  ររធានររុមររឹរាភបិាល (ដត្ងាាំងសៅថ្ងៃទី ១០ ដខ្ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០២០) 
សល្លរ ឡាយ ្ឹមសឆន ររធានររុមររឹរាភបិាល (ល្លដលងសៅថ្ងៃទី ១០ ដខ្ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០២០) 
សល្លរ ឈុន េីុណា អភបិាល 
អនររេី ឈុន វា នណ់ាល់ អភបិាល (ដត្ងាាំងសៅថ្ងៃទី ២៨ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០) 
សល្លរ នុត្ េាំអាត្ អភបិាលឯររាជយ (ដត្ងាាំងសៅថ្ងៃទី ២៨ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០) 

ចាំដណរហ ុនររេ់ររមុរររឹាភបិាល 

ចាំដណរហ ុនររេ់ររុមររឹរាភបិាល រត្ូវបានល្លត្រត្ដាងសៅរនុងរាំណត្េ់មាគ ល់ ១២ ថ្នរបាយការហិរញ្ញ វត្ថុ ។ 

អត្ថររសោជនរ៍រេ់ររមុរររឹាភបិាល 

មនិថាសៅចុងការយិររសិចេទ ឬសៅរនុងអាំ ុងការយិររសិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះ ្ឺមនិមានរិចចរពមសរពៀងណាមយួ
ដដលររុមហ ុនជាភ្ជ្ីមាខ ង ដដលរមមវត្ថុថ្នរិចចរពមសរពៀងស ឹះអាចផ្តល់លទធភ្ជពដល់ររុមររឹរាភបិាលណាមាន រឲ់្យទទួល
បាននូវអត្ថររសោជនា៍មមស្ោបាយសផ្សងៗ ដូចជាការទិញភ្ជ្ហ ុន ឬរ័ណណ រាំណុលររេ់ររុមហ ុន ឬោជីវរមមដថ្ទ  
ស ើយ។ 
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អត្ថររសោជនរ៍រេ់ររមុរររឹាភបិាល (ត្) 

ចរា់ាំងពីចុងការយិររសិចេទហិរញ្ញ វត្ថុថ្នឆ្ន ាំរនលងសៅ ររុមររឹរាភបិាលពុាំបានទទួល ឬមានេិទធិទទួលបាននូវ                 
អត្ថររសោជនណ៍ាមយួ (សរៅពីអត្ថររសោជនដ៍ដលបានរាររ់ញ្ចូ លរនុងចាំនួនេរុរថ្នឯរត្តជនដដលបានទទួល ឬរាំណត្់ 
និងអាចទទួលបានសដាយររុមររឹរាភបិាល) ាមរយៈការចុឹះរិចចេនោស្វើស ើងសដាយររុមហ ុនជាមយួររុមររឹរាភបិាល 
ឬសដាយររុមហ ុនសផ្សងដដលមានររុមររឹរាភបិាលជាេមាជិរ ឬរជ៏ាមយួររុមហ ុនសផ្សងដដលមានររុមររឹរាភបិាលជា
េមាជិរស ឹះមានផ្លររសោជនដ៍ផ្នរហិរញ្ញ វត្ថុ សរចើនជាងអវីរត្ូវបានរង្ហា ញសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

ការទទលួខុ្េរត្វូររេ់ររមុរររឹាភបិាលរនុងការសរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 

ររុមររឹរាភបិាលមានភ្ជរៈស្វើការអឹះអាងរញ្ជា រថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុបានសរៀរចាំស ើងោ ងរត្ឹមរត្ូវរនុងររមតិ្ជា
ោរវនតថ្នោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ និងរពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ថុ និងលាំហូរ
ោចរ់បារេ់រមារ់ការយិររសិចេទដដលបានរញ្ចរ់ សដាយអនុសល្លមសៅាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរ
ជាត្ិថ្នរមពុជា េរមារ់េហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

សៅរនុងការសរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះ ររុមររឹរាភបិាលរត្ូវ៖ 

(រ) អនុមត័្នូវសាលនសោបាយ្ណសនយយេមរេរ សដាយដផ្ែរសលើការវនិិចេ័យ និងការបា នរ់រមាណោ ងេមសហតុ្
ផ្ល និងររុងររយត័្ន រពមទាាំងអនុវត្តាមសាលនសោបាយទាាំងសនឹះររររសដាយេងគត្ិភ្ជព។ 

(ខ្) អនុសល្លមសៅាម CIFRS for SMEs ឬររេិនសរើមានការផ្លល េ់រតូរពីសនឹះសដើមបរីង្ហា ញពីភ្ជពពិត្ និងរត្ឹមរត្ូវ ្ឺ
រត្ូវដត្រង្ហា ញ និងពនយល់ឲ្យបានចាេ់ល្លេ់ និងរាំណត្រ់រមិាណឲ្យសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

(្) រត្ួត្ពិនិត្យររពន័ធដាំសណើ រការសរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន និងររាទុរនូវរញ្ា ី្ណសនយយឲ្យបាន
រ្ររ់ាន់ និងររពន័ធរ្ររ់្ងថ្ផ្ទរនុងឲ្យមានររេិទធភ្ជព។ 

( ) វាយត្ថ្មលនូវលទធភ្ជពររេ់ររុមហ ុនចាំសពាឹះការរនតនិរនតរភ្ជពអាជីវរមម ទទួលខុ្េរត្ូវសលើការល្លត្រត្ដាងពត័្ម៌ាន 
ររេិនសរើពារព់ន័ធនូវរញ្ជា ទាាំងឡាយដដលទារទ់ងសៅនឹងនិរនតរភ្ជពអាជីវរមម និងសររើរបាេ់មូលដាឋ ននិរនតរភ្ជពថ្ន
េតងដ់ារ្ណសនយយ សលើរដលងដត្ររុមររឹរាភបិាលមានរាំណងចងជ់រមឹះរញ្ា ីររុមហ ុន ឬរញ្ឈររ់រត្ិរត្តិការ ឬ
ាម នជសរមើេេមរមយដថ្ទសទៀត្សរៅពីស្វើដររសនឹះ។ 

(ង) រត្ួត្ពិនិត្យ និងដឹរ ាំររុមហ ុនឲ្យមានររេិទធភ្ជពសលើរាល់សេចរដីេសរមចេាំខាន់ៗ ទាាំងឡាយដដលរ ឹះពាល់ដល់
េរមមភ្ជពររត្ិរត្តិការ និងដាំសណើ រការររេ់ររុមហ ុន សហើយរត្ូវរបារដថារិចចការសនឹះរត្ូវបានឆលុឹះរញ្ជច ាំងោ ង          
រត្ឹមរត្ូវសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

ររុមររឹរាភបិាល ធា អឹះអាងថា បានអនុវត្តនូវរាល់ត្រមូវការដូចដដលបានរាយការណ៍ខាងសលើរនុងការសរៀរចាំ            
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន។ 
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ការអនុមត័្សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 

ខ្្ុ ាំបាទត្ាំណាងឲ្យអនររ្ររ់្ងររេ់ រ្ឹឹះោថ នមរីរូហិរញ្ញ វត្ថុ និរនតរ ភអីិលេីុ េូមស្វើការអនុមត័្សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
ដដលភ្ជា រម់រជាមយួដូចបានរង្ហា ញសៅទាំពរ័ទី ២៦ ដល់ ៦៤ ថាបានរង្ហា ញនូវភ្ជពរត្ឹមរត្ូវរនុងររមតិ្ជាោរវនតថ្នោថ ន
ភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ រពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ថុ និងលាំហូរោច់របារ់េរមារ់
ការយិររសិចេទ ដដលបានរញ្ចរ ់ សដាយអនុសល្លមាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា 
េរមារ់េហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម។ 
 
ចុឹះហត្ថសលខាសដាយអនុសល្លមសៅាមសេចរតីេសរមចររេ់ររុមររឹរាភិបាល 

 
 
 
 
 
 
អភិបាល 
 
រាជធានីភនាំសពញ រពឹះរាជាណាចរររមពុជា 
ថ្ងៃទី ២៦ ដខ្ សមោ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជ្យ 
ជ្ូនចំព ោះភាគទុនិរ 
រគឹោះស្ថា នមីររូហរិញ្ញវត្ាុ និរនតរ ភីអិលសុ ី

មត្េិវនរមម 

សយើងខ្្ុ ាំបានស្វើេវនរមមសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់រ្ឹឹះោថ នមរីរូហិរញ្ញ វត្ថុ និរនតរ ភអីិលេីុ សៅកាត្់ថា (“ររុមហ ុន”) 
ដដលរមួមានរបាយការណ៍ោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ របាយការណ៍លទធផ្លលមែតិ្ របាយការណ៍
េតីពីរដរមររមួលមូល្ន និងរបាយការណ៍លាំហូរោច់របារ់ េរមារ់ការយិររសិចេទដដលបានរញ្ចរ ់ និងរាំណត្់េមាគ ល់
ដដលរមួមានសាលនសោបាយ្ណសនយយេាំខាន់ៗ រពមទាាំងពត័្ម៌ានពនយល់សផ្សងៗសទៀត្ ដដលបានរង្ហា ញសៅ ទាំពរ័ទី 
២៦ ដល់ ៦៤។ 

ជាមត្ិររេ់សយើងខ្្ុ ាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ បានរង្ហា ញនូវភ្ជពរត្ឹមរត្ូវ រនុងររមតិ្ជាោរវនតថ្នោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ 
ររុមហ ុន ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ រពមទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ថុ និងលាំហូរោចរ់បាររ់រេ់ររុមហ ុនេរមារ់
ការយិររសិចេទដដលបានរញ្ចរ ់សដាយអនុសល្លមាមេតង់ដាររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា េរមារ់
េហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម។ 

មលូដាឋ នថ្នមត្េិវនរមម 

សយើងខ្្ុ ាំ បានស្វើេវនរមមសដាយអនុសល្លមសៅាមេតងដ់ារេវនរមមអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា។ ការទទួលខុ្េរត្ូវររេ់សយើងខ្្ុ ាំ
ដដលរេរាមេតងដ់ារទាាំងស ឹះ រត្ូវបានសរៀររាររ់ដនថមសទៀត្សៅរនុងរថាខ្ណឌ េដីពីការទទួលខុ្េរត្ូវររេ់េវនររ 
េរមារ់ការស្វើេវនរមមសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលមានសៅរនុងរបាយការណ៍ររេ់សយើងខ្្ុ ាំ។ សយើងខ្្ុ ាំ្ឺឯររាជយពី   
ររុមហ ុន ាមត្រមូវការថ្នររមេីល្មដ៌ដលពារព់ន័ធនឹង ការស្វើេវនរមមសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ សៅរនុង               
រពឹះរាជាណាចរររមពុជា សហើយសយើងខ្្ុ ាំបានរាំសពញាមរររខ្ណឌ ទាំនួលខុ្េរត្ូវររមេីល្ម៌សផ្សងៗ រេរាមត្រមូវការ               
ទាាំងស ឹះ។ សយើងខ្្ុ ាំសជឿជារ់ថាភេតុាងេវនរមមដដលសយើងខ្្ុ ាំររមូលបានមានលរខណៈរ្ររ់ាន ់ និងេមរេរេរមារ់
ជាមូលដាឋ នរនុងការរសញ្ចញមត្ិេវនរមមររេ់សយើងខ្្ុ ាំ។ 

ការទាញចាំណារអ់ារមមណ៍សលើរញ្ជា  - ពត័្ម៌ានសររៀរស្ៀរ 

សយើងខ្្ុ ាំេូមទាញចាំណារអ់ារមមណ៍សលើរាំណត្េ់មាគ ល់ ២២ ថ្នរបាយកាណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដដលរង្ហា ញថា ពត័្៌មានសររៀរស្ៀរ
ដដលបានរង្ហា ញ ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ និងេរមារក់ារយិររសិចេទដដលរញ្ចររ់ត្ូវបានរាំណត្់ស ើងវញិ។ មត្ិ
េវនរមមររេ់សយើងខ្្ុ ាំ មនិរត្ូវបានដរដររសដាយោររញ្ជា សនឹះសទ។ 

រញ្ជា សផ្សងៗ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុនេរមារក់ារយិររសិចេទដដលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ រត្ូវបានស្វើ  
េវនរមមសដាយេវនររដថ៏្ទសទៀត្ ដដលបានរសញ្ចញមត្ិេវនរមមសៅថ្ងៃទី ៨ ដខ្ ឧេភ្ជ ឆ្ន ាំ ២០២០ ថារបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុស ឹះមានភ្ជពរត្ឹមរត្ូវ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 23 

ពត័្ម៌ានសផ្សងៗ 

អនររ្ររ់្ងមានការទទួលខុ្េរត្ូវសលើពត័្ម៌ានសផ្សងៗ។ ពត័្ម៌ានសផ្សងៗ ដដលបានទទួលរត្ឹមកាលររសិចេទថ្ន          
របាយការណ៍ររេ់េវនររ មានរបាយការណ៍ររេ់ររុមររឹរាភបិាលសៅទាំពរ័ ១៧ ដល់ទី ២១ ចាំដណរឯរបាយការណ៍
ររចាំឆ្ន ាំររេ់ររុមហ ុនរ ាំពឹងថានឹងផ្តល់ឲ្យសយើងខ្្ុ ាំសរកាយកាលររសិចេទថ្នរបាយការណ៍េវនរមមសនឹះ។ 

មត្ិររេ់សយើងខ្្ុ ាំ សៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមនិបានរ្រដណត រព់ត័្ម៌ានសផ្សងៗស ើយ សហើយសយើងខ្្ុ ាំរម៏និបានផ្តល់នូវ
អាំណឹះអាំណាងណាមយួសលើពត័្៌មានសផ្សងៗទាាំងសនឹះស ើយ។ ពារព់ន័ធនឹងការស្វើេវនរមមររេ់សយើងខ្្ុ ាំសលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ ការទទួលខុ្េរត្ូវររេ់សយើងខ្្ុ ាំ ្ឺរត្ូវអានពត័្ម៌ានសផ្សងៗ សហើយពិចរណាថាសត្ើពត័្៌មានសផ្សងៗស ឹះ មានភ្ជព
មនិរេរាន ជាោរវនតជាមយួរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬការយល់ដឹងររេ់សយើងខ្្ុ ាំសៅរនុងការស្វើេវនរមម ឬមានរង្ហា ញនូវ
រាំហុេឆគងជាោរវនតឬសទ។ 

ររេិនសរើការអានពត័្ម៌ានសផ្សងៗ ដដលបានទទួលមុនកាលររសិចេទថ្នរបាយការណ៍េវនរមមសនឹះអាចឲ្យសយើងខ្្ុ ាំេននិដាឋ ន
ថាមានរាំហុេឆគងជាោរវនតសរើត្ស ើង សយើងខ្្ុ ាំរត្ូវរាយការណ៍សៅាមោថ នភ្ជពជារ់ដេតង។ សយើងខ្្ុ ាំពុាំមានអវីដដលរត្ូវ  
រាយការណ៍ពារព់ន័ធនឹងពត័្ម៌ានសផ្សងៗសនឹះសទ។ 

ការទទលួខុ្េរត្វូសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់អនររ្ររ់្ង នងិអនរទទលួខុ្េរត្វូសលើអភបិាលរចិច 

អនររ្ររ់្ងមានភ្ជរៈទទួលខុ្េរត្ូវសលើការសរៀរចាំ និងការរង្ហា ញនូវភ្ជពរត្ឹមរត្ូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសដាយ
អនុសល្លមាមេតង់ដាររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា េរមារេ់ហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម សហើយ
និងទទួលខុ្េរត្ូវសលើររពន័ធរត្ួត្ពិនិត្យថ្ផ្ទរនុង ដដលអនររ្ររ់្ងរាំណត្់ថាមានភ្ជពចាំបាច់េរមារក់ារសរៀរចាំ            
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឲ្យសជៀេផុ្ត្ពីការរង្ហា ញខុ្េជាោរវនតសដាយោរដត្ការដរលងរនលាំ ឬរាំហុេឆគង។ 

សៅរនុងការសរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ អនររ្ររ់្ងមានភ្ជរៈទទួលខុ្េរត្ូវសលើការវាយត្ថ្មលនូវលទធភ្ជពររេ់ររុមហ ុន
រនុងការរនតនិរនតរភ្ជពអាជីវរមម ទទួលខុ្េរត្ូវសលើការល្លត្រត្ដាងពត័្ម៌ាន ររេិនសរើពារ់ពន័ធនូវរញ្ជា ទាាំងឡាយដដល
ទារទ់ងសៅនឹងនិរនតរភ្ជពអាជីវរមម និងសររើរបាេ់មូលដាឋ ននិរនតរភ្ជពថ្ន្ណសនយយសលើរដលងដត្អនររ្ររ់្ងមានរាំណង
ចងជ់រមឹះរញ្ា ី ផ្លែ រដាំសណើ រការររុមហ ុន ឬាម នជសរមើេេមរមយដថ្ទសទៀត្សរៅពីស្វើដររសនឹះ។ 

អនរទទួលខុ្េរត្ូវសលើអភបិាលរិចចមានភ្ជរៈទទួលខុ្េរត្ូវរនុងការរត្ួត្ពិនិត្យដាំសណើ រការហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន។ 

ការទទលួខុ្េរត្វូររេ់េវនររេរមារក់ារស្វើេវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ 

សាលសៅររេ់សយើងខ្្ុ ាំ ្ឺផ្ដល់នូវអាំណឹះអាំណាងេមសហតុ្ផ្លថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងមូលមនិមានការរង្ហា ញខុ្េ
ជាោរវនតសដាយោរដត្ការដរលងរនលាំ ឬរាំហុេឆគង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍ររេ់េវនររដដលរមួរញ្ចូ លទាាំងមត្ិេវនរមម
ររេ់សយើងខ្្ុ ាំ។ អាំណឹះអាំណាងេមសហតុ្ផ្ល្ឺជាអាំណឹះអាំណាងមានររមតិ្ខ្ពេ់មយួ រ ុដនតវាមនិអាចធា ថារ្រ់សពលថ្ន
ការស្វើេវនរមម សដាយអនុសល្លមសៅាមេតងដ់ារេវនរមមអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា អាចររស ើញនូវការរង្ហា ញខុ្េជាោរវនត
ដដលបានសរើត្ស ើងស ឹះសទ។ ការរង្ហា ញខុ្េជាោរវនតអាចសរើត្ស ើងសដាយោរការដរលងរនលាំ ឬរាំហុេឆគង សហើយរត្ូវបាន
ចត្ទុ់រថាជាោរវនតសៅសពលដដលការដរលងរនលាំ ឬរាំហុេឆគងដត្មយួ ឬររ៏មួរញ្ចូ លាន មានផ្លរ ឹះពាល់ដល់ការេសរមច
ចិត្តដផ្នរសេដឋរិចចររេ់អនរសររើរបាេ់សដាយសោងសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 
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ការទទលួខុ្េរត្វូររេ់េវនររេរមារក់ារស្វើេវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

ជាដផ្នរមយួថ្នការស្វើេវនរមមសដាយអនុសល្លមសៅាមេតង់ដារេវនរមមអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា សយើងខ្្ុ ាំអនុវត្តនូវការវនិិចេ័យ
ដដលររររសៅសដាយវជិាា ជីវៈ និងររានូវមជឈធាតុ្និយមរនុងអាំ ុងសពលេវនរមម។ សយើងខ្្ុ ាំរ៏បាន៖ 

 ស្វើការរាំណត្់ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភយ័ថ្នការរង្ហា ញខុ្េជាោរវនតសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសដាយោរដត្ការដរលង
រនលាំ ឬរាំហុេឆគង និងទទួលខុ្េរត្ូវសលើការសរៀរចាំ និងការអនុវត្តនូវនីត្ិវ ិ្ ីេវនរមមសដើមបសីឆលើយត្រសៅនឹងហានិភ័យ
ទាាំងស ឹះ និងររមូលនូវភេតុាងដដលមានលរខណៈរ្រ់រានន់ិងេមរេរេរមារជ់ាមូលដាឋ នរនុងការរសញ្ចញមត្ិ
េវនរមមររេ់សយើងខ្្ុ ាំ។ ហានិភយ័ដដលមនិអាចររស ើញនូវការរង្ហា ញខុ្េជាោរវនតដដលសរើត្ស ើងសដាយោរដត្
ការដរលងរនលាំ មានលរខណៈខ្ពេ់ជាងការរង្ហា ញខុ្េសរើត្ស ើងពីរាំហុេឆគងសដាយោរដត្ការដរលងរនលាំអាចរមួរញ្ចូ ល
ទាាំងការ ុរ ិត្ាន  ការលួចរនលាំ ការលុរសចលសដាយសចត្ ការរររោយមនិពិត្ ឬមនិអនុវត្តាមនីត្ិវ ិ្ ីរ្ររ់្ង
ថ្ផ្ទរនុង។ 

 ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអាំពីការរ្រ់រ្ងថ្ផ្ទរនុងដដលពារព់័នធនឹងការស្វើេវនរមម រនុងសាលរាំណងសដើមបសីរៀរចាំនូវ
នីត្ិវ ិ្ ីេវនរមមដដលេមរេរសៅាមកាលៈសទេៈ រ ុដនតមនិដមនរនុងសាលរាំណងសដើមបរីសញ្ចញមត្ិសលើររេិទធភ្ជព
ថ្នការរ្ររ់្ងថ្ផ្ទរនុង ររេ់ររុមហ ុនស ើយ។ 

 ការវាយត្ថ្មលសលើភ្ជពេមរេរថ្នសាលនសោបាយ្ណសនយយដដលររុមហ ុនបានសររើរបាេ់ និងភ្ជពេមសហតុ្ផ្ល
ថ្នការបា ន់ោម ន្ណសនយយេាំខាន់ៗ  រពមទាាំងការល្លត្រត្ដាងពត័្ម៌ានពារព់ន័ធដដលបានស្វើស ើងសដាយអនរ        
រ្ររ់្ង។ 

 ស្វើការេននិដាឋ នសលើភ្ជពេមរេរថ្នការសររើរបាេ់មូលដាឋ ននិរនតរភ្ជពថ្ន្ណសនយយររេ់អនររ្ររ់្ង សហើយសដាយ
ដផ្ែរសៅសលើភេតុាងេវនរមមដដលទទួលបាន ស្វើការេននិដាឋ នថាសត្ើភ្ជពមនិចាេ់ល្លេ់ជាោរវនតពារព់ន័ធសៅនឹង
រពឹត្តិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ ដដលអាចស្វើឲ្យមានមនទិលជាោរវនតសលើលទធភ្ជពររេ់ររុមហ ុនសដើមបរីនតនិរនតរភ្ជព     
អាជីវរមម។ ររេិនសរើសយើងខ្្ុ ាំស្វើការេននិដាឋ នថាមានអត្ថិភ្ជពថ្នភ្ជពមនិរបារដររជាជាោរវនត សយើងខ្្ុ ាំចាំបាចរ់ត្ូវ
រញ្ចូ លសៅរនុងរបាយការណ៍ររេ់សយើងខ្្ុ ាំ សដើមបទីាញចាំណារអ់ារមមណ៍សលើការល្លត្រត្ដាងពត័្ម៌ានពារព់ន័ធសៅរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ឬររេិនសរើការល្លត្រត្ដាងពត័្៌មានមានលរខណៈមនិរ្រ់រាន់ សយើងខ្្ុ ាំចាំបាចរ់ត្ូវផ្ដល់មត្ិ
េវនរមមដដលមានរញ្ជា ។ ការេននិដាឋ នររេ់សយើងខ្្ុ ាំ្ឺដផ្ែរាមភេតុាងេវនរមមដដលររមូលបានរត្ឹមកាលររសិចេទ
ថ្នរបាយការណ៍េវនរមមររេ់សយើងខ្្ុ ាំ។ ោ ងណារ៏សដាយរពឹត្តិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ  សពលអ ្ត្អាចស្វើឲ្យ      
ររុមហ ុនរញ្ឈរនូ់វនិរនតរភ្ជពថ្នអាជីវរមម។ 

 វាយត្ថ្មលសលើការរង្ហា ញ រច េមពន័ធ និងមាត្ិកាទូសៅថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងមូល ដដលរមួរញ្ចូ លទាាំងការ        
ល្លត្រត្ដាងពត័្ម៌ាន និងវាយត្ថ្មលថាសត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុបានរង្ហា ញពីររត្ិរត្តិការ និងរពឹត្តិការណ៍ពារព់ន័ធរនុង
អត្ថនយ័ដដលអាចេសរមចបាននូវការរង្ហា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដរ៏ត្ឹមរត្ូវ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 25 

ការទទលួខុ្េរត្វូររេ់េវនររេរមារក់ារស្វើេវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

សយើងខ្្ុ ាំ បានផ្ដល់ពត័្ម៌ានជូនអនរទទួលខុ្េរត្ូវ សលើអភបិាលរិចច ចាំសពាឹះរាត ពារព់ន័ធនឹងេវនរមមរមួមាន ជាអាទិ៍         
វោិលភ្ជព និងសពលសវល្លដដលបានសរាងទុរ េរមារ់ការស្វើេវនរមម និងការររស ើញរញ្ជា េវនរមមជាោរវនត                      
រមួរញ្ចូ លទាាំងចាំណុចខ្វឹះខាត្ថ្នការរ្រ់រ្ងថ្ផ្ទរនុងដដលបានររស ើញរនុងអាំ ុងសពលស្វើេវនរមម។ 

 
ត្ាំណាងររុមហ ុន សអហវអាយអាយ & អេូឹេីុសអត្  
 
 
 
 
  
ពហង សតិា 
 យររ្រ់រ្ង 
 
រាជធានីភនាំសពញ រពឹះរាជាណាចរររមពុជា 
ថ្ងៃទី ២៦ ដខ្ សមោ ឆ្ន ាំ ២០២១ 
 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 26 
 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុ 
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

   ២០១៩ 
 រាំណត្ ់ ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
េមាគ ល់ ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

   (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
   េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤) 
រទពយសរមម 

 
 

 
  

ោចរ់បាររ់នុងថ្ដ ៤  ៤៨,០៥៩   ១៩៤,៣៩៩   ៦០,០៣៣   ២៤៤,៦៣៤  
របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ារ
ជាត្ិថ្នរមពុជា ៥  ១៣៨,១៩៤   ៥៥៨,៩៩៥   ១៣៧,៤២៩   ៥៦០,០២៣  

របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ារ 
សផ្សងៗ ៦  ២,៤០៤,៨៥៣   ៩,៧២៧,៦៣០   ២,០១៥,៣៥៤   ៨,២១២,៥៦៨  

ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន ៧  ១,៣៧៤,១៧៤   ៥,៥៥៨,៥៣៤   ១,៦០៧,៧៥៩   ៦,៥៥១,៦១៨  
រទពយេរមមសផ្សងៗ ៨  ១៦០,២១៨   ៦៤៨,០៨២   ២៤៣,៧៩៦   ៩៩៣,៤៦៩  
រទពយ និងរិរកាខ រ ៩  ៧៧,៩៨៤   ៣១៥,៤៤៥   ៧៧,៧៤៩   ៣១៦,៨២៧  
ពនធពនោរជារទពយេរមម ១១.១  ៦,៣៧៩   ២៥,៨០៣   ១១,៥៩៣   ៤៧,២៤២  
រទពយសរមមសរបុ   ៤,២០៩,៨៦១   ១៧,០២៨,៨៨៨   ៤,១៥៣,៧១៣   ១៦,៩២៦,៣៨១  

      
បំណុល និងមូលធ្ន      
បំណុល      
រាំណុលសផ្សងៗ ១០  ១៣០,៩៩៩   ៥២៩,៨៩១   ៣៣៦,២៨៤   ១,៣៧០,៣៥៨  
រាំណុលពនធសលើរបារច់ាំសណញររចាំឆ្ន ាំ ១១.២  ៨៨,៥៣៥   ៣៥៨,១២៤   ៤៨,២១៤   ១៩៦,៤៧២  
បំណុលសរបុ   ២១៩,៥៣៤   ៨៨៨,០១៥   ៣៨៤,៤៩៨   ១,៥៦៦,៨៣០  
      
មូលធ្ន      
សដើមទុន ១២  ២,៥៥៧,៧៦៥   ១០,២៣១,០៦០   ២,៥៥៧,៧៦៥   ១០,២៣១,០៦០  
ទុនររមុងាមរទរបញ្ញត្តិ ១៣  -     -     ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤  
របារច់ាំសណញររាទុរ   ១,៤៣២,៥៦២   ៥,៨០២,៨០០   ១,១៩០,៧៦២   ៤,៨១៦,៩៨២  
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ    -     ១០៧,០១៣   -     ២២៧,២០៥  
មូលធ្នសរបុ   ៣,៩៩០,៣២៧   ១៦,១៤០,៨៧៣   ៣,៧៦៩,២១៥   ១៥,៣៥៩,៥៥១  
បំណុល និងមូលធ្នសរបុ 

 
 ៤,២០៩,៨៦១   ១៧,០២៨,៨៨៨   ៤,១៥៣,៧១៣   ១៦,៩២៦,៣៨១  

 
រាំណត្េ់មាគ ល់ដដលភ្ជា រជូ់នសនឹះ ្ឺជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 27 

របាយការណ៍លទធផលលមអិត្ 
សរាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

 រាំណត្ ់  ២០១៩ 
  ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
េមាគ ល់ ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

   (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
   េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤) 
      
ចាំណូលពីការរបារ់ ១៤  ២៦៨,០៥៤   ១,០៩២,៨៥៦   ៣០៦,៩៦២   ១,២៤៣,៨១០  
ចាំណូលរថ្រម និងសជើងោរ   ១,៤៣៨,៦៧៦   ៥,៨៦៥,៤៨២   ១,៦៣៤,៥៤៦   ៦,៦២៣,១៨០  
ចាំណូលសផ្សងៗ   ៤៨,៩០២   ១៩៩,៣៧៣   ៨៩,២៧៧   ៣៦១,៧៥០  
ចាំណូលររត្រិត្តកិារេរុរ   ១,៧៥៥,៦៣២   ៧,១៥៧,៧១១   ២,០៣០,៧៨៥   ៨,២២៨,៧៤០  
      
រ ាំលេ់   (១៨,១៦២)  (៧៤,០៤៦)  (២៨,០៥៩)  (១១៣,៦៩៥) 

ចាំណាយទូសៅ និងរដឋបាល ១៥  (១,២៤៥,៧៧៣)  (៥,០៧៩,០១៧)  (១,៨៦៨,៩០១) 
 

(៧,៥៧២,៧៨៧) 
ការខាត្រង់សលើឱនភ្ជពថ្នរទពយេរមុម 

ហិរញ្ញ វត្ថុ ៧  (១៩១,២៧២)  (៧៧៩,៨១៦)  (២១,៩៨២)  (៨៩,០៧១) 
របារច់ាំសណញមនុដរពនធ   ៣០០,៤២៥   ១,២២៤,៨៣២   ១១១,៨៤៣   ៤៥៣,១៨៧  
      
ពនធសលើរបារច់ាំសណញ ១១.៣  (៧៩,៣១៣)  (៣២៣,៣៥៩)  (៤០,៩០៤)  (១៦៥,៧៤៣) 
របារច់ាំសណញេុទធេរមារក់ារយិររសិចេទ   ២២១,១១២   ៩០១,៤៧៣   ៧០,៩៣៩   ២៨៧,៤៤៤  
      
លទធផ្លលមែតិ្សផ្សងៗ      
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ    -     (១២០,១៩២)  -     ១៦៦,៩៥៨  
េរុរលទធផ្លលមែតិ្េរមារក់ារយិររសិចេទ   ២២១,១១២   ៧៨១,២៨១   ៧០,៩៣៩   ៤៥៤,៤០២  

 
រាំណត្េ់មាគ ល់ដដលភ្ជា រជូ់នសនឹះ ្ឺជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 28 
 

របាយការណ៍សតពីីបខរមបរមួលមូលធ្ន 
សរាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

 សដើមទុន ទុនររមងុាមរទរបញ្ញត្ត ិ
របារច់ាំសណញររាទុរ 
(រាំណត្ស់ ើងវញិ) លសមែៀងពកីាររដូររូរយិរណ័ណ  េរុរ 

 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤) 
           

 ថ្ងៃទ ី១ ដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៥,០៥៧,៧៦៥   ២០,២៣១,០៦០   -     -     ១,១៤០,៥១១   ៤,៦១៣,៣៦៦   -     ៦០,២៤៧   ៦,១៩៨,២៧៦   ២៤,៩០៤,៦៧៣  
           
ររត្រិត្តកិារជាមយួភ្ជ្ទុនរិទទលួ
ោគ ល់សដាយផ្លទ ល់រនុងមូល្ន           

ការរនថយសដើមទុន  (២,៥០០,០០០) 
 

(១០,០០០,០០០)  -     -     -     -     -     -     (២,៥០០,០០០) (១០,០០០,០០០) 
           
លទធផ្លលមែតិ្េរមារក់ារយិររសិចេទ           
របារច់ាំសណញេុទធេរមារ ់            
ការយិររសិចេទ (រាំណត្ស់ ើងវញិ)  -     -     -     -     ៧០,៩៣៩   ២៨៧,៤៤៤   -     -     ៧០,៩៣៩   ២៨៧,៤៤៤  

សផ្ទរ  -     -     ២០,៦៨៨   ៨៣,៨២៨   (២០,៦៨៨)  (៨៣,៨២៨)  -     -     -     -    
លទធផ្លលមែតិ្សផ្សងៗ           
លសមែៀងពីការរតូ ររូរិយរណ័ណ   -     -     -     ៤៧៦   -     -     -     ១៦៦,៩៥៨   -     ១៦៧,៤៣៤  
េរុរលទធផ្លលមែតិ្េរមារ ់         កា
រយិររសិចេទ  -     -     ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤   ៥០,២៥១   ២០៣,៦១៦   -     ១៦៦,៩៥៨   ៧០,៩៣៩   ៤៥៤,៨៧៨  

 ថ្ងៃទ ី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ២,៥៥៧,៧៦៥   ១០,២៣១,០៦០   ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤   ១,១៩០,៧៦២   ៤,៨១៦,៩៨២   -     ២២៧,២០៥   ៣,៧៦៩,២១៥   ១៥,៣៥៩,៥៥១  

 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 29 

របាយការណ៍សតពីីបខរមបរមួលមូលធ្ន (ត្) 
សរាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២០ 
 សដើមទុន ទុនររមងុាមរទរបញ្ញត្ត ិ របារច់ាំសណញររាទុរ លសមែៀងពីការរដូរររិូយរណ័ណ  េររុ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤) 
           
 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០២០  ២,៥៥៧,៧៦៥   ១០,២៣១,០៦០   ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤   ១,១៩០,៧៦២   ៤,៨១៦,៩៨២   -     ២២៧,២០៥   ៣,៧៦៩,២១៥   ១៥,៣៥៩,៥៥១  
           
លទធផ្លលមែតិ្េរមារក់ារយិររសិចេទ           
របារច់ាំសណញេុទធេរមារ ់           
ការយិររសិចេទ  -     -     -     -     ២២១,១១២   ៩០១,៤៧៣   -     -     ២២១,១១២   ៩០១,៤៧៣  
សផ្ទរ  -     -     (២០,៦៨៨)  (៨៤,៣៤៥)  ២០,៦៨៨   ៨៤,៣៤៥     -     -    
លទធផ្លលមែិត្សផ្សងៗ           
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរណ័ណ   -     -     -     ៤១   -     -     -     (១២០,១៩២)  -     (១២០,១៥១) 
េររុលទធផ្លលមែតិ្េរមារ ់         
ការយិររសិចេទ  -     -     (២០,៦៨៨)  (៨៤,៣០៤)  ២៤១,៨០០   ៩៨៥,៨១៨   -     (១២០,១៩២)  ២២១,១១២   ៧៨១,៣២២  
 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ២,៥៥៧,៧៦៥   ១០,២៣១,០៦០   -     -     ១,៤៣២,៥៦២   ៥,៨០២,៨០០   -     ១០៧,០១៣   ៣,៩៩០,៣២៧   ១៦,១៤០,៨៧៣  

 
រាំណត្េ់មាគ ល់ដដលភ្ជា រជូ់នសនឹះ ្ឺជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 30 
 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់របារ់ 
សរាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

 
 ២០១៩ 

 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤) 
លាំហូរោចរ់បារព់េីរមមភ្ជពររត្រិត្តកិារ     
របារច់ាំសណញេុទធេរមារក់ារយិររសិចេទ  ២២១,១១២   ៩០១,៤៧៣   ៧០,៩៣៩   ២៨៧,៤៤៤  
     
និយត័្ភ្ជពសលើ៖     
ពនធសលើរបារច់ាំសណញ  ៧៩,៣១៣   ៣២៣,៣៥៩   ៤០,៩០៤   ១៦៥,៧៤៣  
ការខាត្រង់សលើឱនភ្ជពថ្នរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ  ១៩១,២៧២   ៧៧៩,៨១៦   ២១,៩៨២   ៨៩,០៧១  
រ ាំលេ់  ១៨,១៦២   ៧៤,០៤៦   ២៨,០៥៩   ១១៣,៦៩៥  
រទពយ និងររកិាខ រដដលបានលុរសចល  ១៧២   ៧០១   ២,៥៥០   ១០,៣៣៣  
ឥណទានដដលបានលុរសចល  -     -     (៦៤,២៧៤)  (២៦០,៤៣៨) 
ចាំសណញពីការលររ់ទពយ និងររកិាខ រ  (៥,៧៤៧)  (២៣,៤៣១)  (១៣,៦៦៤)  (៥៥,៣៦៧) 

 
 ៥០៤,២៨៤   ២,០៥៥,៩៦៤   ៨៦,៤៩៦   ៣៥០,៤៨១  

រដរមររមលួថ្ន៖     
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន  ៤២,៣១៣   ១៧២,៥១០   ២៩,៧៧៥   ១២០,៦៤៨  
រទពយេរមមសផ្សងៗ  ៨៣,៥៧៨   ៣៤០,៧៤៨   ៧,៦៨៣   ៣១,១៣២  
រាំណុលសផ្សងៗ  (២០៥,២៨៥)  (៨៣៦,៩៤៧)  ៧១,១៥១   ២៨៨,៣០៤  
  ៤២៤,៨៩០   ១,៧៣២,២៧៥   ១៩៥,១០៥   ៧៩០,៥៦៥  
     
ពនធសលើរបារច់ាំសណញដដលបានរង ់  (៣៣,៧៧៨)  (១៣៧,៧១៣)  (២០,៧៤៦)  (៨៤,០៦៣) 
ោចរ់បារេុ់ទធទទលួបានពេីរមមភ្ជពររត្រិត្តកិារ  ៣៩១,១១២   ១,៥៩៤,៥៦២   ១៧៤,៣៥៩   ៧០៦,៥០២  
     
លាំហូរោចរ់បារព់េីរមមភ្ជពវនិសិោ្     
ការទិញរទពយ និងររកិាខ រ  (១៨,៥៦៩)  (៧៥,៧០៦)  (២,៦៩៨)  (១០,៩៣២) 
ោចរ់បារទ់ទួលបានពីការលរ់រទពយ និងររកិាខ រ  ៥,៧៤៧   ២៣,៤៣១   ១៣,៧១១   ៥៥,៥៥៧  
ោចរ់បារេុ់ទធ(សររើរបាេ់រនុង)/ទទលួបានពី
េរមមភ្ជពវនិសិោ្  (១២,៨២២)  (៥២,២៧៥)  ១១,០១៣   ៤៤,៦២៥  

 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 31 

របាយការណ៍លហូំរស្ថច់របារ់ (ត្) 
សរាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់២.៤)  េមាគ ល់២.៤) 
     
លាំហូរោចរ់បារព់េីរមមភ្ជពហិរញ្ញរបទាន     

ការរនថយសដើមទុន  -     -     (២,៥០០,០០០) 
 

(១០,០០០,០០០) 
ការដររបារត់្មកល់ពី្ ាជាត្ិថ្នរមពុជា  -     -     ១២៥,០០០   ៥០៦,៥០០  
ោចរ់បារេុ់ទធសររើរបាេ់រនុង 
េរមមភ្ជពហិរញ្ញរបទាន 

 
 -    

 
 -    

 
 (២,៣៧៥,០០០) 

 
 (៩,៤៩៣,៥០០) 

     
ការសរើនស ើង/(ងយចុឹះ)េុទធថ្នោចរ់បារ ់
 នងិ ោចរ់បារេ់មមលូ  ៣៧៨,២៩០   ១,៥៤២,២៨៧   (២,១៨៩,៦២៨) 

 
(៨,៧៤២,៣៧៣) 

ោចរ់បារ ់និងោច់របារេ់មមូល 
  ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា  ២,០៨៤,៩២៨   ៨,៤៩៦,០៨១   ៤,២៧៤,៥៥៦   ១៧,១៧៥,១៦៦  
លសមែៀងពីការរដូររូរិយរ័ណណ   -     (៧៤,៦៥១)  -     ៦៣,២៨៨  
ោចរ់បារ ់នងិោចរ់បារេ់មមលូ 
 ថ្ងៃទ ី៣១ ដខ្ ្នូ (រាំណត្េ់មាគ ល់ ១៦)  ២,៤៦៣,២១៨   ៩,៩៦៣,៧១៧   ២,០៨៤,៩២៨   ៨,៤៩៦,០៨១  

 
រាំណត្េ់មាគ ល់ដដលភ្ជា រជូ់នសនឹះ ្ឺជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 32 
 

រំណត្់សាា លព់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ 
សរាប់ការយិបរពិចេទខែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២០ 

១. ព័ត្៌ានអំពីររុមហ ុន 
រ្ឹឹះោថ នមរីរូហិរញ្ញ វត្ថុ និរនតរ ភអីិលេីុ សៅកាត្ថ់ា (“ររុមហ ុន”) ដដលជាររុមហ ុនមហាជនទទួលខុ្េរត្ូវមាន
ររមតិ្ រត្ូវបានរសងកើត្ស ើង និងបានចុឹះរញ្ា ីជាមយួររេួងពាណិជារមមថ្នរពឹះរាជាណាចរររមពុជា សៅថ្ងៃទី ១៨ ដខ្ 
តុ្ល្ល ឆ្ន ាំ ២០១៣ សរកាមរញ្ា ីពាណិជារមមសលខ្ ០០០០៧៤៦៩ សចញសដាយររេួងពាណិជារមម។ 

សៅថ្ងៃទី ៤ ដខ្ វចិេិកា ឆ្ន ាំ ២០១៥ ្ ារជាត្ិថ្នរមពុជា បានផ្ដល់អាជ្ារ័ណណ អចិថ្ស្រនតយដ៍ល់ររុមហ ុនសដើមបសី្វើ              
ររត្ិរត្តិការជារ្ឹឹះោថ នមរីរូហិរញ្ញ វត្ថុសៅរនុងរពឹះរាជាណាចរររមពុជា។ 

េរមមភ្ជពចមបងររេ់ររុមហ ុន ្ឺផ្តល់សេវារមមឥណទាន និងសេវារមមហិរញ្ញ វត្ថុសផ្សងៗសទៀត្ដល់អត្ិងិជនសៅ
រនុងរពឹះរាជាណាចរររមពុជា។ រចចុរបននររុមហ ុនស្វើររត្ិរត្តិការាមរយៈ ោន រក់ាររណាត លសៅររុងភនាំសពញ និង  
ដរោ់ខាសផ្សងសទៀត្ដដលមានទីាាំងសៅរណាត សខ្ត្តសផ្សងៗសទៀត្។ 

ររុមហ ុនមានការោិល័យរណាត លសៅផ្ទឹះសលខ្ ២១-២៣-២៥ ផ្លូវសលខ្ ៥៩៨ េង្ហក ត្ភ់នាំសពញងមី ខ្ណឌ ដេនេុខ្         
រាជធានីភនាំសពញ រពឹះរាជាណាចរររមពុជា។ 

្ិត្រត្ឹមថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ ររុមហ ុនមានរុ្គលិរេរុរចាំនួន ២០០  រ ់(ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
មានចាំនួន ២០២  រ)់។ 

២. មូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ 

២.១ របាយការណ៍អនុសល្លមភ្ជព 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រត្ូវបានសរៀរចាំស ើងសដាយអនុសល្លមាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុ     
អនតរជាត្ិថ្នរមពុជា េរមារេ់ហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”)។ 

ពត័្ម៌ានលមែតិ្េតីអាំពីសាលនសោបាយ្ណសនយយេាំខាន់ៗររេ់ររុមហ ុន រត្ូវបានរង្ហា ញសៅរនុង រាំណត្់                         
េមាគ ល់ ២១។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រត្ូវបានអនុមត័្េសរមចសដាយររុមររឹរាភបិាលររុមហ ុន និងផ្តល់េិទធិផ្ាយសៅថ្ងៃទី ២៦ 
ដខ្ សមោ ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

២.២ ការយិររសិចេទោរសពើពនធ នងិការយិររសិចេទរាយការណ៍ 

ឆ្ន ាំោរសពើពនធររេ់ររុមហ ុនចរស់ផ្តើមសៅថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា និងរញ្ចរស់ៅថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ។ 

២.៣ មលូដាឋ នថ្នការវាេ់ដវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុនរត្ូវបានសរៀរចាំស ើងសៅាមមូលដាឋ នត្ថ្មលសដើម។ 
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២.៤ ររូយិរណ័ណ សាល នងិររូយិរណ័ណ េរមារស់្វើការរង្ហា ញ 

រូរិយរ័ណណ ជាត្ិថ្នរពឹះរាជាណាចរររមពុជា្ឺរបារស់រៀល ។ ររុមហ ុនស្វើររត្ិរត្តិការ និងរត្រ់ារាល់រញ្ា ី
្ណសនយយររេ់ខ្លួនដផ្ែរសលើមូលដាឋ នរូរិយរ័ណណ ពីរររសភទ ជារបារដុ់ល្លល រអាសមររិ និងរបារស់រៀល។ អនររ្ររ់្ង
បានរាំណត្់របារដុ់ល្លល រអាសមររិជារូរិយរ័ណណ សាល និងរូរិយរណ័ណ េរមារ់ស្វើការរង្ហា ញសរពាឹះវាបានឆលុឹះរញ្ជច ាំងពី
ភ្ជពចាំបាច់ថ្នសេដឋរិចចថ្នររភពរពឹត្តិការណ៍ និងកាលៈសទេៈររេ់ររុមហ ុន។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះ រត្ូវបានរង្ហា ញជារបារដុ់ល្លល រអាសមររិ ដដលជារូរិយរ័ណណ សាលររេ់ររុមហ ុន។           
ត្ួសលខ្ទាាំងអេ់រត្ូវបានរងគត្់ស ើងចុឹះសៅនឹងត្ួសលខ្ដដលសៅជិត្រាំផុ្ត្សលើរដលងដត្មានការរញ្ជា រស់ផ្សងសទៀត្។ 

ការរតូររូរិយរ័ណណ ពីរបារដុ់ល្លល រអាសមររិសៅជារបារស់រៀល រត្ូវបានស្វើស ើងសដើមបអីនុវត្តសៅាមត្រមូវការថ្នការ
រង្ហា ញ រេរាមចារេ់តីពី្ណសនយយ និងេវនរមម។ 

រទពយេរមម និងរាំណុលរត្ូវបានរតូរសៅជារបារ់សរៀលសដាយសររើអរា កាលររសិចេទរាយការណ៍ សហើយ្ណនី 
សដើមទុនរត្ូវបានរតូរសដាយសររើអរារតូររបាររ់រវត្តិោស្រេត។ សដាយដ ររបាយការណ៍លទធផ្លលមែតិ្ និង          
របាយការណ៍លាំហូរោចរ់បារ់ ្ឺរត្ូវបានរតូរសៅជារបារស់រៀលសដាយសររើអរារតូររបារម់្យមររចាំឆ្ន ាំ។ លសមែៀង
សលើអរារតូររបារ់រត្ូវបានទទួលោគ ល់ជា “លសមែៀងពីការរតូររូរិយរណ័ណ ” សៅរនុងលទធផ្លលមែតិ្សផ្សងៗ។ លសមែៀង
ពីការរដូររូរិយរ័ណណ រងគររត្ូវបានរត្រ់ាជាដផ្នរមយួសៅរនុងមូល្ន។ រ្រត់្ួសលខ្ជារបារស់រៀល រត្ូវបានរងគត្ជ់ា
ខ្ទងព់ានស់ ើងចុឹះសៅនឹងត្ួសលខ្ដដលសៅជិត្រាំផុ្ត្សៅកាត្់ថា (“ពានស់រៀល”) សលើរដលងដត្មានការរញ្ជា រស់ផ្សង។ 

ររុមហ ុនសររើរបាេ់អរារតូររបារដូ់ចខាងសរកាម៖ 

េរមារក់ារយិររសិចេទរញ្ចរ ់ អរាចុងរា អរាម្យម 

ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ២០២០ ១ ដុល្លល រ = ៤,០៤៥ សរៀល ១ ដុល្លល រ = ៤,០៧៧ សរៀល 
ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ២០១៩ ១ ដុល្លល រ = ៤,០៧៥ សរៀល ១ ដុល្លល រ = ៤,០៥២ សរៀល 

ត្ួសលខ្ជារបារ់សរៀលសនឹះ មនិរត្ូវបានយរមររររោយថា ត្ួសលខ្របារដុ់ល្លល រអាសមររិ រត្ូវបានរតូរសៅជារបារ់
សរៀល ឬនឹងរត្ូវរតូរជារបារស់រៀល  សពលអ ្ត្ាមអរារតូររបារស់នឹះ ឬអរារតូររបារ់សផ្សងសទៀត្ស ឹះស ើយ។ 

២.៥ ការបា នោ់ម ន នងិការវនិចិេយ័ 

ការសរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ត្រមូវឲ្យអនររ្រ់រ្ងស្វើការវនិិចេយ័ ការបា ន់ោម ន និងការេនមត្ដដលមានផ្ល
រ ឹះពាល់ដល់ការអនុវត្តនូវសាលនសោបាយ្ណសនយយ និងចាំនួនថ្នរទពយេរមម រាំណុល ចាំណូល និងចាំណាយ
ដដលបានរាយការណ៍។ លទធផ្លជារដ់េតងអាចខុ្េពីការបា ន់ោម នទាាំងសនឹះ។ 

ការបា ន់ោម ន និងការេនមត្ដដលពារព់ន័ធ រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យជាររចាំ។ ការដរដររសលើការបា នោ់ម ន្ណសនយយ
រត្ូវបានទទួលោគ ល់ និងរត្រ់ាសៅរនុងការយិររសិចេទ ដដលការបា ន់ោម នស ឹះរត្ូវបានដរដររនិងការយិររសិចេទ
អ ្ត្ដដលមានផ្លរ ឹះពាល់សដាយការដរដររស ឹះ។ 
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២.៥ ការបា នោ់ម ន នងិការវនិចិេយ័ (ត្) 

ពត័្ម៌ានថ្នការេនមត្ និងការបា នរ់រមាណដដលមានភ្ជពមនិចាេ់ល្លេ់ ដដលមានផ្លរ ឹះពាល់ខាល ាំងសលើការស្វើ        
និយត័្រមម រនុងការយិររសិចេទដដលបានរញ្ចរ់ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ រត្ូវបានរង្ហា ញរនុងរាំណត្េ់មាគ ល់ ៣ - 
ការបា ន់ោម ន្ណសនយយ និងការវនិិចេយ័េាំខាន់ៗ។ 

៣. ការបា៉ា ន់ស្ថម នគណពនយយ និងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 
ការបា ន់ោម ន ការេនមត្ និងការវនិិចេយ័រត្ូវបានវាយត្ថ្មលជាររចាំ សហើយដផ្ែរសលើរទពិសោ្ន៍ធាល រម់ាន និងរាត
ដថ្ទសទៀត្រមួទាាំងការរ ាំពឹងទុរថ្នសហតុ្ការណ៍ដដលធាល ររ់រាជ័យ រត្ូវបានស្សជឿជារថ់ាេមសហតុ្ផ្លសៅាម               
កាលៈសទេៈសផ្សងៗ។ ការបា ន់ោម ន ការេនមត្ និងការវនិិចេយ័ដដលមានហានិភយ័ខ្ពេ់ដដលត្រមូវឲ្យស្វើនិយត័្រមម 
សលើត្ថ្មលសោងរទពយេរមម និងរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុេរមារក់ាលររសិចេទរ ទ រ ់មានដូចខាងសរកាម៖ 

៣.១ ពនធសលើរបារច់ាំសណញ នងិពនធសផ្សងសទៀត្ 

ចាំណាយពនធរត្ូវបាន្ណ ដផ្ែរសលើការរររោយចាំសពាឹះការអនុវត្តចារព់នធរចចុរបនន។ សទាឹះោ ងណារ៏សដាយ
រទរបញ្ញត្តិទាាំងសនឹះអាចមានការដររររួលជាសរឿយៗ និងមានការរររោយសផ្សងៗាន រ ទ រព់ីមានការរត្ួត្ពិនិត្យពី
អាជ្ា្រពនធដារ។ ទាាំងសនឹះអាចរណាត លឱយមានការសរើនស ើងចាំណាយពនធ និងការទាមទារការទូទាត្រ់រត្ិេរមមថ្ន
រពឹត្តិការណ៍ទាាំងសនឹះ។ វាមានការពិបាររនុងការរាំណត្់សពលសវល្លជារ់ល្លរ់ណាមយួ និងភ្ជព្ៃន់្ ៃរថ្នការសរើត្
ស ើងទាាំងសនឹះ ឬផ្លរ ឹះពាល់ររេ់វា។ 

៣.២ រទពយ នងិររកិាខ រ 

្ណសនយយេរមាររ់ទពយ និងររកិាខ ររមួរញ្ចូ លទាាំងការបា ន់ោម ន េរមាររ់ាំណត្អ់ាយុកាលថ្នការសររើរបាេ់ថ្ន
រទពយ និងររកិាខ រ។ ការរាំណត្អ់ាយុកាលថ្នការសររើរបាេ់ថ្នរទពយ និងររកិាខ រ ្ឺដផ្ែរសលើការវនិិចេ័យររេ់អនរ       
រ្ររ់្ង។ 

៣.៣ េាំវធិាន្នសលើរាំណុលដដលជារេ់ងសយ័ 

អនររ្ររ់្ងរាំណត្េ់ាំវធិាន្ន សលើឥណទានដដលជារេ់ងស័យាមររណីសផ្សងៗពីាន  សៅសពលដដលសជឿជារថ់ា 
ការររមូលចាំនួនទឹររបារដ់ដលជាំពារទ់ាំនងជាមនិអាចសរើត្ស ើង។ រនុងការរាំណត្ច់ាំនួនេាំវធិាន្នទាាំងសនឹះ            
អនររ្ររ់្ងស្វើការពិចរណាាមរទពិសោ្ន៍ដដលធាល រម់ាន និងការផ្លល េ់រតូរោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុររេ់អត្ិងិជន។ 
ររេិនសរើោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុររេ់អត្ិងិជនកានដ់ត្ោ រ់យឺុនដដលរណាត លឱយមានភ្ជពអេមត្ថភ្ជពរនុងការទូទាត្់
េង េាំវធិាន្នត្រមូវឲ្យទទួលោគ ល់ាមអវីដដលទទួលបាន។ 
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៤. ស្ថច់របារ់រនងុថ្ែ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     

របារស់រៀល  ៣៦,៥៧៣   ១៤៧,៩៣៨   ៥០,៤២៦   ២០៥,៤៨៥  
ដុល្លល រអាសមររិ  ១១,៤៨៦   ៤៦,៤៦១   ៩,៦០៧   ៣៩,១៤៩  
  ៤៨,០៥៩   ១៩៤,៣៩៩   ៦០,០៣៣   ២៤៤,៦៣៤  

៥. របារ់បពញ្ញ ើ និងរបារ់ត្មកលព់ៅធ្នាគារជាត្ិថ្នរមពុជា 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
របារត់្មកល់ធា សលើសដើមទុន(*)  ១២៧,៨៨៨   ៥១៧,៣០៧   ១២៧,៨៨៨   ៥២១,១៤៤  
្ណនីចរនត  ១០,៣០៦   ៤១,៦៨៨   ៩,៥៤១   ៣៨,៨៧៩  
  ១៣៨,១៩៤   ៥៥៨,៩៩៥   ១៣៧,៤២៩   ៥៦០,០២៣  

(*) របារត់្មកល់ធា សលើសដើមទុន រត្ូវបានររាទុរជាមយួ្ ារជាត្ិថ្នរមពុជា រេរាមររកាេសលខ្              
្៧-០០-០០៦ េតីពីការផ្តល់អាជ្ារណ័ណ រ្ឹឹះោថ នមរីរូហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលចាំនួនទឹររបាររ់ត្ូវបានរាំណត្រ់ត្ឹម ៥% ថ្ន
សដើមទុនដដលបានចុឹះរញ្ា ីរេ់ររុមហ ុន។ របារត់្មកល់សនឹះ រត្ូវរងវិលេងវញិសៅសពលដដលររុមហ ុនេម័រ្ចិត្ត
រញ្ចរអ់ាជីវរមមររេ់ខ្លួន និងមនិមានេល់រាំណុលអត្ិងិជន។ 

របារត់្មកល់ ទទួលបានការរបារ់រនុងអរា ០.៣៦% រនុងមយួឆ្ន ាំ។ 
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៦. របារ់បពញ្ញ ើ និងរបារ់ត្មកលព់ៅធ្នាគារពផេងៗ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
្ណនីចរនត  ១,២៨១   ៥,១៨២   ១,១០៩   ៤,៥១៩  
្ណនីេនសាំ  ២,៤០៣,៥៧២   ៩,៧២២,៤៤៨   ២,០១៤,២៤៥   ៨,២០៨,០៤៩  

  ២,៤០៤,៨៥៣   ៩,៧២៧,៦៣០   ២,០១៥,៣៥៤   ៨,២១២,៥៦៨  

របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ារសផ្សងៗ រត្ូវបានវភិ្ជ្រដនថមដូចខាងសរកាម៖ 

(រ) ាមកាលរាំណត្៖់ 

 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 

 
    

រយៈសពល ១ ដខ្  ២,៤០៤,៨៥៣   ៩,៧២៧,៦៣០   ២,០១៥,៣៥៤   ៨,២១២,៥៦៨  

(ខ្) ាមអរាការរបារ ់(ររចាំឆ្ន ាំ)៖ 

 ២០២០ ២០១៩ 

 
    

្ណនីចរនត  ០.០០%  ០.០០% 
្ណនីេនសាំ  ០.០០%  ០.០០% 
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៧. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងិជ្ន 
  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 

 
    

ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជនាមរ ាំលេ់      
ថ្ងលសដើម  ១,៤៩៣,២៦៥   ៦,០៤០,២៥៧   ១,៦២៩,៧៤១   ៦,៦៤១,១៩៥  

ដរ៖ េាំវធិាន្នសលើការខាត្រងស់លើឱនភ្ជព
ថ្នត្ថ្មល  (១១៩,០៩១)  (៤៨១,៧២៣)  (២១,៩៨២)  (៨៩,៥៧៧) 

  ១,៣៧៤,១៧៤   ៥,៥៥៨,៥៣៤   ១,៦០៧,៧៥៩   ៦,៥៥១,៦១៨  

ការដររររួលថ្នេាំវធិាន្នសលើការខាត្រង់សលើឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មលមានដូចខាងសរកាម៖ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 

 
    

 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា  ២១,៩៨២   ៨៩,៥៧៧   ៦៤,២៧៤   ២៥៨,២៥៣  
េាំវធិាន្នរនុងការយិររសិចេទ  ១៩១,២៧២   ៧៧៩,៨១៦   ២១,៩៨២   ៨៩,០៧១  
ការលុរសចលឥណទានរនុងការយិររសិចេទ  (៩៤,១៦៣)  (៣៨៣,៩០៣)  (៦៤,២៧៤)  (២៦០,៤៣៨) 
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -     (៣,៧៦៧)  -     ២,៦៩១  
 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ  ១១៩,០៩១   ៤៨១,៧២៣   ២១,៩៨២   ៨៩,៥៧៧  
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៧. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងិជ្ន (ត្) 
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជនដុល រត្ូវបានវភិ្ជ្ដូចខាងសរកាម៖ 

(រ) ាមកាលរាំណត្៖់ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 

 
    

ត្ិចជាង ១ ដខ្  ១៦៧   ៦៧៦   ១១,៩១៥   ៤៨,៥៥៤  
ពី ១ ដខ្ សៅ ៣ ដខ្  ១,៩៦៤   ៧,៩៤៤   ៨៣,៦១០   ៣៤០,៧១១  
ពី ៣ ដខ្ សៅ ១២ ដខ្  ២២,៩៤៤   ៩២,៨០៨   ១,៥៣៣,៨៥២   ៦,២៥០,៤៤៧  
សរចើនជាង១២ ដខ្  ១,៤៦៨,១៩០   ៥,៩៣៨,៨២៩   ៣៦៤   ១,៤៨៣  
  ១,៤៩៣,២៦៥   ៦,០៤០,២៥៧   ១,៦២៩,៧៤១   ៦,៦៤១,១៩៥  

(ខ្) ាមររសភទរូរយិរណ័ណ ៖ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ដុល្លល រអាសមររិ  ៥០,៩៧៣   ២០៦,១៨៦   ២៣៨,៩៦៨   ៩៧៣,៧៩៥  
របារស់រៀល  ១,៤៤២,២៩២   ៥,៨៣៤,០៧១   ១,៣៩០,៧៧៣   ៥,៦៦៧,៤០០  
  ១,៤៩៣,២៦៥   ៦,០៤០,២៥៧   ១,៦២៩,៧៤១   ៦,៦៤១,១៩៥  
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៧. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងិជ្ន (ត្) 
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជនដុល រត្ូវបានវភិ្ជ្ដូចខាងសរកាម (ត្)៖ 

(្) ាមនវិាេនដាឋ ន៖ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
និវាេនជន  ១,៤៩៣,២៦៥   ៦,០៤០,២៥៧   ១,៦២៩,៧៤១   ៦,៦៤១,១៩៥  

( ) ាមទាំ រទ់ាំនងេមពន័ធញាត្៖ិ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
អត្ិងិជនខាងសរៅ  ១,៤៦៩,៥៣៤   ៥,៩៤៤,២៦៥   ១,៦១៥,៤៨៧   ៦,៥៨៣,១១០  
រុ្គលិរ  ២៣,៧៣១   ៩៥,៩៩២   ១៤,២៥៤   ៥៨,០៨៥  

  ១,៤៩៣,២៦៥   ៦,០៤០,២៥៧   ១,៦២៩,៧៤១   ៦,៦៤១,១៩៥  
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៧. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិងិជ្ន (ត្) 
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជនដុល រត្ូវបានវភិ្ជ្ដូចខាងសរកាម (ត្)៖ 

(ង) ាមរាត សេដឋរចិច៖ 
  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
រ្ួោរ  ៧១៨,៤០៦   ២,៩០៥,៩៥៣   ៧៥២,៩៩២   ៣,០៦៨,៤៤២  
រេិរមម  ៣១១,៩៨៧   ១,២៦១,៩៨៧   ៣៩១,៣៨២   ១,៥៩៤,៨៨២  
ជាំនួញ និងពាណិជារមម  ២៧១,២០៦   ១,០៩៧,០២៨   ២៥៣,៧១២   ១,០៣៣,៨៧៦  
សេវារមម  ១៣១,០១១   ៥២៩,៩៣៩   ១៨៦,៨៣៤   ៧៦១,៣៤៩  
េាំណង់  ១២,៣៧៤   ៥០,០៥៣   ១៣,៩៦៩   ៥៦,៩២៤  
មស្ោបាយដឹរជញ្ាូ ន  ១,១៤៩   ៤,៦៤៨   ៤,១៧៩   ១៧,០២៩  
សផ្សងៗ  ៤៧,១៣២   ១៩០,៦៤៩   ២៦,៦៧៣   ១០៨,៦៩៣  
  ១,៤៩៣,២៦៥   ៦,០៤០,២៥៧   ១,៦២៩,៧៤១   ៦,៦៤១,១៩៥  

(ច) ាមអរាការរបារ ់(រនុងមយួឆ្ន ាំ)៖ 
 ២០២០ ២០១៩ 
     
ឥណទានឯរត្តជន  ១៨%  ១៨% 
ឥណទាននីត្ិជន  ១៨%  ១៨% 

៨. រទពយសរមមពផេងៗ 
 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ការទូទាត្ម់ុន  ១១៦,៨០៨   ៤៧២,៤៨៨   ២០០,៣៤៤   ៨១៦,៤០២  
របាររ់រ់  ៤៣,៤១០   ១៧៥,៥៩៤   ៤៣,៤៥២   ១៧៧,០៦៧  

  ១៦០,២១៨   ៦៤៨,០៨២   ២៤៣,៧៩៦   ៩៩៣,៤៦៩  
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៩. រទពយ និងបរកិាា រ 

 
ការដរលាំអ សរ្ឿងេង្ហា រមឹ  ររកិាខ រការោិល័យ  

 
 

ថ្ងៃទ ី៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០ អាារជលួ និងសរ្ឿងរាំពារ ់ ររកិាខ ររុាំពយូទរ័ និងររកិាខ រសផ្សងៗ ោនយនត េររុ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

       (រាំណត្េ់មាគ ល់ ២.៤) 
ថ្ងលសដើម        
 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០២០  ១២១,៨០៦   ៣២,១១៩   ៩៩,៦៦៨   ៧១,១៣០   ៦៥,៦៦២   ៣៩០,៣៨៥   ១,៥៩០,៨១៩  
ការទិញរដនថម  ១៤,១៧៨   ៣៨៦   ២,៣៥៥  ១,៦៥០   -    ១៨,៥៦៩  ៧៥,៧០៦  
ការលរ់  -     -     -    (៤,១៦០)  (១៧,៦៩៧) (២១,៨៥៧) (៨៩,១១១) 
ការលុរសចល  -     -     (១០,១១២) (១,៣៦៥)  (១,៣៧០) (១២,៨៤៧) (៥២,៣៧៧) 
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -     -     -     -     -    -    (១១,១៩៦) 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ១៣៥,៩៨៤   ៣២,៥០៥   ៩១,៩១១  ៦៧,២៥៥   ៤៦,៥៩៥  ៣៧៤,២៥០  ១,៥១៣,៨៤១  
ដរ៖ រ ាំលេ់រងគរ        
 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០២០  ៥៣,៣៤០   ៣១,៣៣៦   ៩៥,៤១០   ៦៧,៧៦១   ៦៤,៧៨៩   ៣១២,៦៣៦   ១,២៧៣,៩៩២  
រ ាំលេ់រនុងការយិររសិចេទ  ២០,៧១៩  ៧៤០  ២០  ៤,៧៤៦  ២៤០  ២៦,៤៦៥  ១០៧,៨៩៨  
ការលរ់    -     -    -     (៤,១៦០) (១៧,៦៩៧) (២១,៨៥៧) (៨៩,១១១) 
ការលុរសចល  -      -    (១០,១១១) (១,១៩៣) (១,៣៧១) (១២,៦៧៥) (៥១,៦៧៦) 
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ    -    -     -    -     -    -    (៩,១២២) 
 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៧៤,០៥៩  ៣២,០៧៦   ៨៥,៣១៩   ៦៧,១៥៤  ៤៥,៩៦១  ៣០៤,៥៦៩  ១,២៣១,៩៨១  
ត្ថ្មលសោង        
 ថ្ងៃទ ី៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០២០  ៦១,៩២៥  ៤២៩  ៦,៥៩២   ១០១  ៦៣៤  ៦៩,៦៨១  ២៨១,៨៦០  
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៩. រទពយ និងបរកិាា រ (ត្) 

 
ការដរលាំអ សរ្ឿងេង្ហា រមឹ  ររកិាខ រការោិល័យ  

 
 

ថ្ងៃទ ី៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ អាារជលួ និងសរ្ឿងរាំពារ ់ ររកិាខ ររុាំពយូទរ័ និងររកិាខ រសផ្សងៗ ោនយនត េររុ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

       (រាំណត្េ់មាគ ល់ ២.៤) 
ថ្ងលសដើម        
 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០១៩  ១២១,៨០៦   ៣៤,៤០៩   ១១៩,៥៩២   ៧៧,៦៥៩   ៩៨,៤៥៧   ៤៥១,៩២៣   ១,៨១៥,៨២៧  
ការទិញរដនថម  -     -     ១,១៦០   ៥៣៨   ១,០០០   ២,៦៩៨   ១០,៩៣២  
ការលរ់  -     (៣៣)  (១០,៥២៦)  (៨៦៨)  (៣១,១១៨)  (៤២,៥៤៥)  (១៧២,៣៩២) 
ការលុរសចល  -     (២,២៥៧)  (១០,៥៥៨)  (៦,១៩៩)  (២,៦៧៧)  (២១,៦៩១)  (៨៧,៨៩២) 
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -     -     -     -     -     -     ២៤,៣៤៤  

 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ១២១,៨០៦   ៣២,១១៩   ៩៩,៦៦៨   ៧១,១៣០   ៦៥,៦៦២   ៣៩០,៣៨៥   ១,៥៩០,៨១៩  
ដរ៖ រ ាំលេ់រងគរ        
 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៤៣,៨២០ ៣២,០៥០ ១០៦,៦៣៤ ៧២,០៨០ ៩៤,៤៣២ ៣៤៩,០១៦ ១,៤០២,៣៤៧ 
រ ាំលេ់រនុងការយិររសិចេទ ៩,៥២០ ១,៥៧៦ ៩,៨១៣ ២,៧៤៨ ៤,១៥២ ២៧,៨០៩ ១១២,៦៨២ 
ការលរ់ -    (៣៣)  (១០,៤៧៩) (៨៦៧)  (៣១,១១៨)  (៤២,៤៩៧)  (១៧២,១៩៨)  
ការលុរសចល -    (២,២៥៧)  (១០,៥៥៨) (៦,១៩៩)  (២,៦៧៨)  (២១,៦៩២)  (៨៧,៨៩៦)  
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ  -    -    - -    -     -    ១៩,០៥៧ 

 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ៥៣,៣៤០ ៣១,៣៣៦ ៩៥,៤១០ ៦៧,៧៦២ ៦៤,៧៨៨ ៣១២,៦៣៦ ១,២៧៣,៩៩២ 
ត្ថ្មលសោង        
 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩  ៦៨,៤៦៦   ៧៨៣   ៤,២៥៨   ៣,៣៦៨   ៨៧៤   ៧៧,៧៤៩   ៣១៦,៨២៧  
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១០. បំណុលពផេងៗ 
 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
េាំវធិាន្នសលើរបារអ់ត្ីត្ភ្ជពការង្ហរ (*)  ៥៦,១៩១   ២២៧,២៩៣   ៦៧,៣៣៥   ២៧៤,៣៩០  
របារស់លើរទឹរចិត្ត និងចាំណាយ  ៥២,៩៧៤   ២១៤,២៨០   ២៣៣,៨៤២   ៩៥២,៩០៦  
ចាំណាយរងគរ  ៥,២២៨   ២១,១៤៧   ១៧,៧០០   ៧២,១២៨  
រាំណុលពនធកាត្ទុ់រ  ៣,៤៥១   ១៣,៩៥៩   ៤,១៥៣   ១៦,៩២៣  
សផ្សងៗ  ១៣,១៥៥   ៥៣,២១២   ១៣,២៥៤   ៥៤,០១១  

  ១៣០,៩៩៩   ៥២៩,៨៩១   ៣៣៦,២៨៤   ១,៣៧០,៣៥៨  

(*) េាំវធិាន្នសនឹះត្ាំណាងឱយការផ្តល់របារ់េាំណងអត្ីត្ភ្ជពការង្ហរដដលត្រមូវសដាយររកាេសលខ្ ៤៤៣ ដដល
សចញសដាយររេួងការង្ហរ និងរណតុ ឹះរណាត លវជិាា ជីវៈសៅថ្ងៃទី ២១ ដខ្ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ និងរត្ូវបានស្វើវសិោ្ន
រមមរ ទ រស់ដាយសេចរតីដណ ាំសលខ្ ០៤២/១៩ ចុឹះថ្ងៃទី ២២ ដខ្ ម ី ឆ្ន ាំ ២០១៩។ ររកាេសនឹះត្រមូវឱយ
និសោជរទាាំងអេ់ ទូទាត្េ់ាំណងអត្ីត្ភ្ជពដល់និសោជិត្ររេ់ពួរស្ដូចខាងសរកាម៖ 

(រ) របារអ់ត្ីត្ភ្ជពការង្ហររចចុរបនន ចរស់ផ្តើមពីឆ្ន ាំ ២០១៩ ត្សៅរនុងចាំនួនទឹររបារស់េមើនឹង ១៥ ថ្ងៃថ្នរបារ់
ឈនួល និងអត្ថររសោជនស៍ផ្សងៗ រនុងមយួឆ្ន ាំ។ 

(ខ្) របាររ់ ាំលឹរអត្ីត្ភ្ជពការង្ហរ៖ ចរស់ផ្តើមពីឆ្ន ាំ ២០២១ ត្សៅរនុងររមិាណសេមើនឹងរបារ់ឈនួលេុទធ ៦ ថ្ងៃរនុង
មយួឆ្ន ាំ។ ការផ្តល់របាររ់ាំណាច់អត្ីត្ភ្ជពការង្ហររត្ូវបាន្ណ សៅរបារ់ឈនួល ៦ ថ្ងៃ និងអត្ថររសោជន ៍    
សផ្សងៗសទៀត្រនុងមយួឆ្ន ាំថ្នរបារ់ឈនួលេុទធ និងមនិសលើេពី ៦ ដខ្ (អារេ័យសលើរយៈសពលថ្នសេវារមម
ដដលបានរសរមើ) ដល់និសោជតិ្ដដលមានអត្ីត្ភ្ជពការង្ហរមុនឆ្ន ាំ ២០១៩។ 

ការទូទាត្ន់ឹងរត្ូវស្វើស ើងពីរដងរនុងមយួឆ្ន ាំ ្ឺសៅដខ្មងុិ  និងដខ្្នូ។ និសោជិត្មនិមានេិទធិទទួលបានរបារ់
េាំណងអត្ីត្ភ្ជពដដលសៅេល់មនិទានដ់ល់សពលរាំណត្ ់ររេិនសរើាត្់ល្លឈរព់ីររុមហ ុន។ 
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១០. បំណុលពផេងៗ (ត្) 
រដរមររមួលេាំវធិាន្នេរមារអ់ត្ថររសោជនន៍ិសោជិររនុងឆ្ន ាំ មានដូចខាងសរកាម៖ 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា  ៦៧,៣៣៥   ២៧៤,៣៩០   ៦៧,៣៣៥   ២៧០,៥៥២  
េាំវធិាន្នរនុងឆ្ន ាំ  ៣២,៩៦៥   ១៣៤,៣៩៨   -     -    
ដរសចញ  (៤៤,១០៩)  (១៧៩,៨៣២)  -     -    
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -     (១,៦៦៣)  -     ៣,៨៣៨  

 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ ្នូ  ៥៦,១៩១   ២២៧,២៩៣   ៦៧,៣៣៥   ២៧៤,៣៩០  

១១. ពនធពលើរបារ់ចំពណញ 

១១.១ ពនធពនោរជារទពយេរមមេុទធ 

ពនធពនោរជារទពយេរមម និងជារាំណុល ្ឺរត្ូវបានកាត្រ់ងសៅសៅសពលដដលមានេិទធិរេរចារស់ដើមបកីាត្រ់ងពនធ
ជារទពយេរមម ជាមយួនឹងរាំណុលពនធ សហើយនិងសៅសពលដដលពនធពនោរទារទ់ងសៅនឹងអាជ្ា្រពនធដារដូចាន ។ 

ចាំនួនទឹររបារខ់ាងសរកាមដដលរត្ូវបានរាំណត្រ់ ទ រព់ីកាត្រ់ងេមរេរ រត្ូវបានរង្ហា ញសៅរនុងរបាយការណ៍
ោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ៖ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ពនធពនោរជារទពយេរមម  ១១,០៣២   ៤៤,៦២៤   ១១,៥៩៣   ៤៧,២៤២  
ពនធពនោរជារាំណុល  (៤,៦៥៣)  (១៨,៨២១)  -     -    

  ៦,៣៧៩   ២៥,៨០៣   ១១,៥៩៣   ៤៧,២៤២  
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១១.១ ពនធពនោរជារទពយេរមម (ត្) 

(i) ការដររររួលពនធពនោរជារទពយេរមមរនុងឆ្ន ាំមានដូចខាងសរកាម៖ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     

 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា  ១១,៥៩៣   ៤៧,២៤២   ៦,៩៥០   ២៧,៩២៥  
រដរមររមួលរនុងចាំសណញ ឬខាត្  (៥,២១៤)  (២១,២៥៦)  ៤,៦៤៣   ១៨,៨១៣  
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -     (១៨៣)  -     ៥០៤  

 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ  ៦,៣៧៩   ២៥,៨០៣   ១១,៥៩៣   ៤៧,២៤២  

(ii) ពនធពនោរជារទពយេរមម/(រាំណុល) បានមរពីឯរាដូចខាងសរកាម៖ 

  ២០១៩ 
 ២០២០ (រាំណត្ស់ ើងវញិ) 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
រ ាំលេ់រហ័េ  ៨១២   ៣,២៨៥   ២,៨៨៦   ១១,៧៦០  
ការខាត្រង់សលើេាំវធិាន្ន  ១០,២២០   ៤១,៣៤០   ៣,៧៥២   ១៥,២៨៩  
លសមែៀងសលើអរារតូររបារ់  (៤,៦៥៣)  (១៨,៨២២)  ៤,៩៥៥   ២០,១៩៣  
  ៦,៣៧៩   ២៥,៨០៣   ១១,៥៩៣   ៤៧,២៤២  
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១១.២រាំណុលពនធសលើរបារច់ាំសណញររចាំឆ្ន ាំ 

 
២០២០ 

២០១៩ 
(រាំណត្ស់ ើងវញិ) 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 

 
 

 
  

 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា  ៤៨,២១៤   ១៩៦,៤៧២   ២៣,៤១៣   ៩៤,០៧៣  
ចាំណាយពនធសលើរបារច់ាំសណញ  ៧៤,០៩៩   ៣០២,១០៣   ៤៥,៥៤៧   ១៨៤,៥៥៦  
ពនធសលើរបារច់ាំសណញដដលបានរង ់  (៣៣,៧៧៨)  (១៣៧,៧១៣)  (២០,៧៤៦)  (៨៤,០៦៣) 
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -     (២,៧៣៨)  -     ១,៩០៦  

 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ  ៨៨,៥៣៥   ៣៥៨,១២៤   ៤៨,២១៤   ១៩៦,៤៧២  

១១.៣ចាំណាយពនធសលើរបារច់ាំសណញ 

អនុសល្លមសៅាមចារ់ោរសពើពនធថ្នរពឹះរាជាណាចរររមពុជា ររុមហ ុនមានកាត្ពវរិចចរង់ពនធសលើរបារច់ាំសណញ
សដាយ្ណ ាមអរា ២០% ថ្នរបារច់ាំសណញជារព់នធ ឬរ៏រងព់នធអរបររមាសដាយ្ណ ាមអរា ១% ថ្ន
របារច់ាំណូលេរុរ សៅសពលដដលពនធមយួណាមានចាំនួនសរចើនជាង។ 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ពនធសលើរបារច់ាំសណញ  ៧៤,០៩៩   ៣០២,១០៣   ៤៥,៥៤៧   ១៨៤,៥៥៦  
ពនធពនោរ  ៥,២១៤   ២១,២៥៦   (៤,៦៤៣)  (១៨,៨១៣) 

  ៧៩,៣១៣   ៣២៣,៣៥៩   ៤០,៩០៤   ១៦៥,៧៤៣  
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១១.៣ចាំណាយពនធសលើរបារច់ាំសណញ (ត្) 

ការសផ្ទៀងផ្លទ ត្ព់នធសលើរបារច់ាំសណញដដល្ណ ាមអរាពនធជាផ្លូវការ ស្ៀរសៅនឹងពនធសលើរបារច់ាំសណញដដល
រង្ហា ញរនុងចាំសណញ ឬខាត្មានដូចខាងសរកាម៖ 

 
២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

 
 (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់

  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
របារច់ាំសណញមុនរងព់នធ  ៣០០,៤២៥   ១,២២៤,៨៣២   ១១១,៨៤៣   ៤៥៣,១៨៧  
     
ពនធសលើរបារច់ាំសណញដផ្ែរាមអរាពនធ      
ផ្លូវការ ២០%  ៦០,០៨៥   ២៤៤,៩៦៦   ២២,៣៦៩   ៩០,៦៣៧  

ចាំណាយមនិអាចកាត្រ់ងបាន  ១៧៧   ៧២២   ៧៥៤   ៣,០៥៥  
សផ្សងៗ  ១៩,០៥១   ៧៧,៦៧១   ១៧,៧៨១   ៧២,០៥១  
  ៧៩,៣១៣   ៣២៣,៣៥៩   ៤០,៩០៤   ១៦៥,៧៤៣  

ការ្ណ ថ្នការចាំណាយពនធសលើរបារច់ាំសណញសនឹះ ្ឺជាររធានរទរនុងការពិនិត្យ និងការវាយត្ថ្មលចុងសរកាយ
ររេ់អាជ្ា្រពនធ។ 

១២. ពែើមទុន 

 
២០២០ ២០១៩ 

 
ចាំននួ ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ចាំននួ ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

   (រាំណត្ ់   (រាំណត្ ់
   េមាគ ល់ ២.៤)   េមាគ ល់ ២.៤) 
       
ចុឹះរញ្ា ី និងសបាឹះផ្ាយ    
រនុងត្ថ្មល ១ ដុល្លល រ 

   រនុងមយួហ ុន 
 

២,៥៥៧,៧៦៥   ២,៥៥៧,៧៦៥   ១០,២៣១,០៦០  
 

២,៥៥៧,៧៦៥   ២,៥៥៧,៧៦៥   ១០,២៣១,០៦០  
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១២. ពែើមទុន (ត្) 
សៅថ្ងៃទី ១ ដខ្ឧេភ្ជ ឆ្ន ាំ ២០២០ ភ្ជ្ទុនិរបានអនុមត័្ចាំសពាឹះការសេនើេុាំល្លដលងពីររធានររុមររឹរាភបិាល 
និងការលរ់ភ្ជ្ហ ុនររេ់សល្លរ ឡាយ ្ឹមសឆន សៅឲ្យភ្ជ្ទុនិរ ៤ សផ្សងសទៀត្ ដដលមានត្ថ្មល ១ ដុល្លល រអាសមររិ
រនុងមយួភ្ជ្ហ ុន។ 

រច េមពន័ធភ្ជ្ហ ុនសនឹះបានផ្លល េ់រតូរសដាយការសផ្ទរភ្ជ្ហ ុនររេ់សល្លរឡាយ ្ឹមសឆន ចាំនួន ៩៧១,៧០០ សៅ
ឲ្យភ្ជ្ទុនិរ ៤ សផ្សងសទៀត្ដូចខាងសរកាម។ 

 ២០២០ ២០១៩ 
 ភ្ជ្រយថ្ន   ភ្ជ្រយថ្ន   
 ភ្ជ្ហ ុន ចាំននួ ចាំននួ ភ្ជ្ហ ុន ចាំននួ ចាំននួ 
 កានក់ារ ់ ភ្ជ្ហ ុន ដុល្លល រអាសមររិ កានក់ារ ់ ភ្ជ្ហ ុន ដុល្លល រអាសមររិ 
       
សល្លរ ឡាយ ្មឹសឆន -  -     -    ៣៨% ៩៧១,៧០០ ៩៧១,៧០០ 

សល្លរ ឈុន េីុណា ៦៤%  ១,៦៤១,៨៧៥   ១,៦៤១,៨៧៥  ១៣% ៣៣៩,៨៨៧ ៣៣៩,៨៨៧ 

សល្លរ ឈុន រោ  ២១%  ៥៤៨,១២២   ៥៤៨,១២២  ៤០% ១,០១៨,១៤១ ១,០១៨,១៤១ 

អនររេី ឈុន វា នណុ់ច ៨%  ២០២,០៨៦   ២០២,០៨៦  ៥% ១២៥,៣២១ ១២៥,៣២១ 

អនររេី ឈុន វា នណ់ាល់ ៦%  ១៦៥,៦៨២   ១៦៥,៦៨២  ៤% ១០២,៧១៦ ១០២,៧១៦ 

 ១០០%  ២,៥៥៧,៧៦៥   ២,៥៥៧,៧៦៥  ១០០% ២,៥៥៧,៧៦៥ ២,៥៥៧,៧៦៥ 

សៅថ្ងៃទី ១០ ដខ្ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០២០ ររុមហ ុនបានទទួលការអនុមត័្ពី្ ារជាត្ិថ្នរមពុជាចាំសពាឹះការសេនើេុាំ      
ថ្ងៃទី ៤ ដខ្ រញ្ជញ  ឆ្ន ាំ ២០២០ េាំរារក់ារផ្លល េ់រតូររច េមពន័ធភ្ជ្ហ ុន។ 

លរខនតិរៈថ្នររុមហ ុនដដលរត្ូវបានដរេាំរលួ សដើមបឆីលុឹះរញ្ជច ាំងពីការផ្លល េ់រតូរខាងសលើ រត្ូវបានអនុមត័្សដាយ    
ររេួងពាណិជារមមកាលពីថ្ងៃទី ២០ ដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០២១។ 

១៣. ទុនបរមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ទុនររមុងាមរទរបញ្ញត្ិត (*)  -     -     ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤  
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១៣. ទុនបរមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ (ត្) 
(*) រដរមររមួលទុនររមុងាមរទរបញ្ញត្តិ៖ 

 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 

 
 

  
 

 ថ្ងៃទី ១ ដខ្ មររា  ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤   -     -    
ការសផ្ទរ  (២០,៦៨៨)  (៨៤,៣៤៥)  ២០,៦៨៨   ៨៣,៨២៨  
លសមែៀងពីការរតូររូរិយរ័ណណ   -     ៤១   -     ៤៧៦  
 ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ  -     -     ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤  

ការសផ្ទរពីរបារច់ាំសណញររាទុរសៅទុនររមុង រត្ូវបានស្វើស ើងសៅសពលដដលេាំវធិាន្នាមរទរបញ្ញត្តិររេ់
្ ារជាត្ិថ្នរមពុជា ខ្ពេ់ជាងេាំវធិាន្នាម CIFRS for SMEs៖ 

 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 

 
 

  
 

េាំវធិាន្នសលើឱនភ្ជពថ្នរទពយេរមម 
ហិរញ្ញ វត្ថុាមរទរបញ្ញត្តិររេ់្ ារជាត្ិ
ថ្នរមពុជា     

- របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ារ 
សផ្សងៗ  ២៤,០៤៩   ៩៨,០៤៨   ២០,១៥៤   ៨២,១២៨  

- ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន  ៩១,២៦១   ៣៧២,០៧១   ២២,៥១៦   ៩១,៧៥៣  
  ១១៥,៣១០   ៤៧០,១១៩   ៤២,៦៧០   ១៧៣,៨៨១  
េាំវធិាន្នសលើឱនភ្ជពថ្នរទពយេរមម 
ហិរញ្ញ វត្ថុាម CIFRS for SMEs  
(រាំណត្េ់មាគ ល់ ៧)  ១១៩,០៩១   ៤៨១,៧២៣   ២១,៩៨២   ៨៩,៥៧៧  

 
 -     -     ២០,៦៨៨   ៨៤,៣០៤  
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១៤. ចំណូលពីការរបារ់ 

 
២០២០ ២០១៩ 

 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន  ២៦៧,២៦៩   ១,០៨៩,៦៥៦   ៣០៥,២៦៨   ១,២៣៦,៩៤៦  
េមតុ្លយសៅ្ ារជាត្ិថ្នរមពុជា  ៧៨៥   ៣,២០០   ១,៦៩៤   ៦,៨៦៤  

  ២៦៨,០៥៤   ១,០៩២,៨៥៦   ៣០៦,៩៦២   ១,២៤៣,៨១០  

១៥. ចំណាយទូពៅ និងរែាបាល 
 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

 
 (រាំណត្ ់

 
(រាំណត្ ់

  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
របារស់រៀវត្សន៍ និងចាំណាយពារ់ពន័ធ  ៩០៦,៩២៩   ៣,៦៩៧,៥៥០   ១,៣២៥,៤៧៥   ៥,៣៧០,៨២៥  
ចាំណាយសលើការជួល  ២២៨,៩២៦   ៩៣៣,៣៣១   ២៤៦,១១៥   ៩៩៧,២៥៨  
ចាំណាយការដឹរជញ្ាូ ន និងោនយនត  ៤៤,៥៣៧   ១៨១,៥៧៧   ៤២,០៩២   ១៧០,៥៥៧  
ថ្ងលទឹរ និងថ្ងលសភលើង  ៣០,២២៤   ១២៣,២២៣   ៣០,០២៣   ១២១,៦៥៣  
ចាំណាយវជិាា ជីវៈ និងនីត្ិរមម  ៣០,០៧២   ១២២,៦០៤   ៩៥,៣១៧   ៣៨៦,២២៤  
ចាំណាយសលើការទាំ រទ់ាំនង  ២៩,៧៤៧   ១២១,២៧៩   ៣៧,០០៩   ១៤៩,៩៦០  
ចាំណាយសលើេាំមាា រៈការោិល័យ  ៥,៨៦៨   ២៣,៩២៤   ៤,៦០៤   ១៨,៦៥៥  
ចាំណាយសលើទីផ្ារ និងការផ្សពវផ្ាយ  ៤,១៩៧   ១៧,១១១   ២,៨៥១   ១១,៥៥២  
ចាំណាយសលើការស្វើដាំសណើ រ  ១,៨៨៧   ៧,៦៩៣   ២៥,០៤៥   ១០១,៤៨២  
ចាំណាយសលើការជួេជុល  ១,៨៥០   ៧,៥៤២   ៣,៦២៦   ១៤,៦៩៣  
ចាំណាយពីការលុររទពយ និងររកិាខ រ  ១៧២   ៧០១   ២,៥៥០   ១០,៣៣៣  
ចាំណាយសផ្សងៗ  ៥,២០៣   ២១,២១៣   ៤៩,៣៨៩   ២០០,១២៥  

 
 ១,២៨៩,៦១២   ៥,២៥៧,៧៤៨   ១,៨៦៤,០៩៦  

 
៧,៥៥៣,៣១៧  
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១៦. ស្ថច់របារ់ និងស្ថច់របារ់សមមូល 
 ២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់

 
 េមាគ ល់ ២.៤) 

 
េមាគ ល់ ២.៤) 

     
ោចរ់បាររ់នុងថ្ដ (រាំណត្់េមាគ ល់ ៤)  ៤៨,០៥៩   ១៩៤,៣៩៩   ៦០,០៣៣   ២៤៤,៦៣៤  
របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ារជាត្ិ
ថ្នរមពុជា (រាំណត្េ់មាគ ល់ ៥)  ១០,៣០៦   ៤១,៦៨៨   ៩,៥៤១   ៣៨,៨៧៩  

របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ារ    
សផ្សងៗ (ជាមយួរយៈសពលរាំណត្ ់ឬសេមើ   
៣ ដខ្) (រាំណត្េ់មាគ ល់ ៦)  ២,៤០៤,៨៥៣   ៩,៧២៧,៦៣០   ២,០១៥,៣៥៤   ៨,២១២,៥៦៨  

  ២,៤៦៣,២១៨   ៩,៩៦៣,៧១៧   ២,០៨៤,៩២៨   ៨,៤៩៦,០៨១  

១៧. របត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ 
 ២០២០ ២០១៩ 
 ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 
  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ថ្ងលជួលការោិល័យ  ៩៣,៣៣៣   ៣៨០,៥១៩   ១១៨,០០០   ៤៧៨,១៣៦  
ចាំណាយេរមារ់ យរ និងអនររ្ររ់្ង 
េាំខាន់ៗ   ៤៨,៦៤៩   ១៩៨,៣៤២   ៤៦,២៧៤   ១៨៧,៥០២  
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១៨. ភត្ិសនាជ្ួល 
ររុមហ ុន មានភត្ិេនោសលើការជួលការោិល័យជាមយួការេនោជួលអរបររមាដូចខាងសរកាម៖ 

 
២០២០ ២០១៩ 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់
  េមាគ ល់ ២.៤)  េមាគ ល់ ២.៤) 
     
ត្ិចជាង ១ ឆ្ន ាំ ១៧១,២០០ ៦៩២,៥០៤  ២២១,៩០៣   ៩០៤,២៥៥  
ចរព់ី ២ ឆ្ន ាំ ដល់ ៥ ឆ្ន ាំ ១៧៧,៥៥០ ៧១៨,១៩០  ៧២៤,២៥៥   ២,៩៥១,៣៣៩  
ចរព់ ី៥ ឆ្ន ាំ - -  ៧៩,៨៣៦   ៣២៥,៣៣២  
 ៣៤៨,៧៥០ ១,៤១០,៦៩៤  ១,០២៥,៩៩៤   ៤,១៨០,៩២៦  

១៩. ពនធជាយថាពហត្ុ 
ពនធេថិត្សៅសរកាមការរត្ួត្ពិនិត្យ និងាមដានអសងកត្សដាយអាជ្ា្រដដលផ្តល់េិទធិសដាយចារ់រនុងការដារព់ិន័យ 
ដារទ់ណឌ រមម និងការ្ិត្ការរបារ។់ ការអនុវត្តចារ ់ និងរទរបញ្ញត្តិពនធសលើររត្ិរត្តិការសរចើនររសភទររឈមនឹង
ការរររោយសផ្សងៗាន ។ 

រញ្ជា ទាាំងសនឹះ អាចរសងកើត្ឲ្យមានហានិភយ័ពនធសៅរនុងរពឹះរាជាណាចរររមពុជាដដលមានលរខណៈ្ាំជាងសៅ
ររសទេដថ្ទសទៀត្។ អនររ្ររ់្ងសជឿជារថ់ា ការស្វើេាំវធិាន្នមានលរខណៈរ្រ់រាន់សដាយដផ្ែរសលើការ       
រររោយថ្ននីត្ិរមមពនធ។ ររ៏ ុដនតអាជ្ា្រជារ់ពារព់ន័ធអាចនឹងមានការរររោយខុ្េៗាន  សហើយផ្លរ ឹះពាល់
អាចមានទាំហាំ្ាំ។ 

២០. រពឹត្តិការណ៍ស្ថរវនត 
ផ្លរ ឹះពាល់ថ្នការផ្ទុ ឹះស ើងថ្នណូដវលវរុីេរូរ  ូណាដល់ររុមហ ុន 

ចរា់ាំងពីដខ្ មររា ឆ្ន ាំ ២០២០ ការផ្ទុឹះស ើងថ្ន Coronavirus (“COVID-១៩”) មានផ្លរ ឹះពាល់ដល់ោថ នភ្ជព
ពាណិជារមមជាោរល និងររសទេរមពុជា។ររុមហ ុននឹងរនតការយរចិត្តទុរដារស់ៅសលើោថ នភ្ជពថ្ន COVID-១៩ 
និងសឆលើយត្រោ ងេរមមចាំសពាឹះផ្លរ ឹះពាល់ររេ់វាសៅសលើោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ  និងលទធផ្លររត្ិរត្តិការររេ់   
ររុមហ ុន។ 

២១. ពគាលនពោបាយគណពនយយសខំាន់ៗ 

២១.១មលូដាឋ នថ្នការេររុរមួ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន រមួមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ទីោន រក់ាររណាត ល និងោខាររេ់      
ខ្លួន។ រាល់េមតុ្លយ និងររត្ិរត្តិការអនតរោខាទាាំងអេ់រត្ូវបានលុររាំបាត្ស់ចល។ 
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២១.២ោចរ់បារ ់នងិោចរ់បារេ់មមលូ 

ោចរ់បារ ់ និងោចរ់បារេ់មមូល រមួមានោច់របាររ់នុងថ្ដ និងេមតុ្លយ្ ារ និងរបារ់រសញ្ញ ើសៅ្ ារ
ដដលមានកាលវោនតសៅសពលត្មកល់ដាំរូងមានរយៈសពល ៣ ដខ្ ឬត្ិចជាង និងការវនិិសោ្រយៈសពលខ្លី ដដល
អាចរតូរជាោច់របារ់សពលណារប៏ាន សដាយមានហានិភយ័ត្ិចត្ួចចាំសពាឹះការផ្លល េ់រតូរត្ថ្មល។ 

ោចរ់បារ ់និងោច់របារ់េមមូលរត្ូវបានរត្រ់ាាមរ ាំលេ់ថ្ងលសដើម សដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតការរបាររ់រេិទធភ្ជពសៅ
រនុងរបាយការណ៍ោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

២១.៣របាររ់សញ្ញ ើ នងិរបារត់្មកល់សៅ្ ារសផ្សងៗ 

របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ាររត្ូវបានរត្រ់ាាមរ ាំលេ់ថ្ងលសដើម សដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតការរបាររ់រេិទធភ្ជព
សៅរនុងរបាយការណ៍ោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

២១.៤របាររ់សញ្ញ ើ នងិរបារត់្មកល់សៅ្ ារជាត្ថិ្នរមពុជា 

របាររ់សញ្ញ ើ និងរបារត់្មកល់សៅ្ ារជាត្ិថ្នរមពុជា ដដលរមួរញ្ចូ លទាាំងរបារត់្មកល់ធា សដើមទុនរត្ូវបានរត្់រា
ាមរ ាំលេ់ថ្ងលសដើមសដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតការរបាររ់រេិទធភ្ជព។ 

របារត់្មកល់ធា សដើមទុន រត្ូវបានររាទុររេរាមចាររ់មពុជាេតីពីរ្ឹឹះោថ ន្ ារ និងហិរញ្ញ វត្ថុសហើយរត្ូវ
បានរាំណត្់សដាយភ្ជ្រយថ្នសដើមទុនអរបររមាដដលត្រមូវសដាយ្ ារជាត្ិថ្នរមពុជា។ របារត់្មកល់ធា សដើម
ទុនមនិអាចផ្តល់ហិរញ្ញរបទានដល់ររត្ិរត្តិការររចាំថ្ងៃររេ់ររុមហ ុនសទ សហតុ្ដូសចនឹះមនិរត្ូវបានចត្ទុ់រថាជាដផ្នរ
មយួថ្នោចរ់បារ ់និងេមមូលោចរ់បារេ់រមាររ់ង្ហា ញរនុងរបាយការណ៍លាំហូរោច់របារ់ស ើយ។ 

 

២១.៥ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ងិជិន 

ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន ្ឺជារទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុអនិេនទេសដដលការទូទាត្ម់ានលរខណៈសងរ ឬអាចរាំណត្់
បានដដលមនិមានេរមងត់្ថ្មលរនុងទីផ្ារេរមម សហើយររុមហ ុនមនិមានរាំណងលរភ់្ជល មៗ ឬរនុងរយៈសពលខ្លីណា
មយួស ឹះសទ។ 

ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន រត្ូវបាន្ណ ាមត្ថ្មលេមរេរ រូរនឹងការចាំណាយររត្ិរត្តិការផ្លទ ល់ សហើយរត្ូវ
បាន្ណ ជារនតរ ទ រ់្ ិត្ាមរ ាំលេ់ថ្ងលសដើម សដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតការរបាររ់រេិទធភ្ជព។ 

២១.៦រទពយេរមមសផ្សងៗ 

រទពយេរមមសផ្សងៗ រត្ូវបានរត្រ់ាាមាមរ ាំលេ់ថ្ងលសដើមសដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតការរបាររ់រេិទធភ្ជពសៅរនុង    
របាយការណ៍ោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
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២១.៧រទពយ នងិររកិាខ រ 

(រ) ការទទលួោគ ល់ និងការវាេ់ដវង 

ដផ្នររទពយ និងររកិាខ ររត្ូវបានរត្រ់ាាមវ ិ្ ីោស្រេតថ្ងលសដើម ដររ ាំលេ់រងគរ និងការខាត្រង់សលើឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មលរងគរ
ររេិនសរើមាន។ 

សៅសពលដផ្នរថ្នរទពយ និងររកិាខ រមានអាយុកាលសររើរបាេ់ខុ្េៗាន ធាតុ្ទាាំងស ឹះរត្ូវបានស្ចត្ទុ់រជាដផ្នរ      
សផ្សងៗ (េមាេធាតុ្ចមបងៗ)ថ្នរទពយ និងររកិាខ រ។ 

ចាំសណញ ឬខាត្សលើការលរស់ចញថ្នរទពយ និងររកិាខ រណាមយួរត្ូវបានរាំណត្់សដាយភ្ជពខុ្េាន រវាងោចរ់បារ់
ទទួលពីការលរ ់ និងត្ថ្មលសោងថ្នដផ្នរស ឹះ សហើយរត្ូវបានទទួលោគ ល់ជារបារច់ាំសណញសផ្សងៗសៅរនុង        
របាយការណ៍ចាំសណញ ឬខាត្។ 

(ខ្) ការចាំណាយរ ទ រ ់

ថ្ងលសដើមថ្នការផ្លល េ់រតូរធាតុ្មយួថ្នរទពយ និងររកិាខ រដដលបានទទួលោគ ល់រចួមរសហើយរត្ូវបានរូររញ្ចូ លសៅរនុង
ត្ថ្មលសោងថ្នដផ្នរស ឹះ ររេិនសរើវាអាចមានលទធភ្ជពផ្តល់នូវអត្ថររសោជនស៍េដឋរិចច សពលអ ្ត្ដល់        
ររុមហ ុន សហើយត្ថ្មលររេ់វាអាចវាេ់ដវងបានសដាយភ្ជពសជឿជារ។់ ត្ថ្មលសោងថ្នធាតុ្ដដលបានជាំនួេស ឹះរត្ូវ
បានលុរសចល។ រាល់ចាំណាយរនុងការដងទាាំររចាំថ្ងៃសផ្សងៗ រត្ូវបានទទួលោគ ល់សៅរនុងរបាយការណ៍ចាំសណញ 
ឬខាត្រនុងការយិររសិចេទដដលបានសរើត្ស ើង។ 
 

(្) រ ាំលេ់ 

រ ាំលេ់ រត្ូវបាន្ណ  និងដរងដចរថ្ងលសដើមថ្នរទពយេរមមដរត្ថ្មលដដលសៅេល់ សៅាមអាយុកាលសររើរបាេ់
បា នោ់ម នថ្នរទពយេរមមនីមយួៗ។ រ ាំលេ់ចរ់សផ្តើម្ណ សៅសពលដដលរទពយេរមមអាចសររើរបាេ់បាន។ ចាំសពាឹះ
វ ិ្ ីោស្រេតរ ាំលេ់ និងអាយុកាលសររើរបាេ់ថ្នរទពយ និងររកិាខ រមានដូចខាងសរកាម៖ 

ការដរលាំអអាារជួល ២០ ឆ្ន ាំ វ ិ្ ីោស្រេតថ្នការរ ាំលេ់សេមើភ្ជ្ 
សរ្ឿងេង្ហា រមឹ និងសរ្ឿងរាំពារ់ ៤ ឆ្ន ាំ វ ិ្ ីោស្រេតថ្នការរ ាំលេ់ងយចុឹះ 
ររកិាខ ររុាំពយូទរ័ ២ ឆ្ន ាំ វ ិ្ ីោស្រេតថ្នការរ ាំលេ់ងយចុឹះ 
ររកិាខ រការោិល័យ និងររកិាខ រសផ្សងៗ ៤ ឆ្ន ាំ វ ិ្ ីោស្រេតថ្នការរ ាំលេ់ងយចុឹះ 
ោនយនត ៤ ឆ្ន ាំ វ ិ្ ីោស្រេតថ្នការរ ាំលេ់ងយចុឹះ 

ររេិនសរើមានការដរដររជាោរវនតសៅសលើអរារ ាំលេ់ អាយុកាលសររើរបាេ់ ត្ថ្មលសៅេល់ថ្នរទពយ និងររកិាខ រស ឹះ
រ ាំលេ់រត្ូវបានរាំណត្ស់ ើងវញិសដើមបឆីលុឹះរញ្ជច ាំងនូវការបា ន់ោម នងមី។ 

រទពយ និងររកិាខ រដដលបានស្វើរ ាំលេ់អេ់ ្ឺរត្ូវបានរត្រ់ារនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរហូត្ដល់លរស់ចញ ឬលុរ
សចល។ 
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២១.៨រទពយេរមមអររូ ី

រទពយេរមមអរូរី រមួមានអាជ្ារណ័ណ រមមវ ិ្ ីរុាំពយូទរ័ និងថ្ងលសដើមដដលជារ់ទារទ់ង រត្ូវបានរាំណត្ស់ដាយត្ថ្មលសដើម  
ដររ ាំលេ់រងគរ និងឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មលរងគរររេិនសរើមាន។ 

រទពយេរមមអរូរី រត្ូវបានរ ាំលេ់ដផ្ែរសលើវ ិ្ ីោស្រេតរ ាំលេ់សងររនុងរយៈសពល ១០ ឆ្ន ាំ។ ររេិនសរើមានដរដររជាោរ
វនតសៅសលើអរារ ាំលេ់ អាយុកាលសររើរបាេ់ ឬត្ថ្មលសៅេល់ថ្នរទពយេរមមអរូរីស ឹះ រត្ូវបានរាំណត្ស់ ើងវញិ
សដើមបឆីលុឹះរញ្ជច ាំងនូវការបា ន់ោម នងមី។ 

២១.៩ឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មល 

រទពយេរមមមនិដមនហិរញ្ញ វត្ថុ 

ត្ថ្មលសោងថ្នរទពយេរមមមនិដមនហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ររុមហ ុន រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យស ើងវញិសៅរាល់កាលររសិចេទ              
រាយការណ៍នីមយួៗ សដើមបរីាំណត្ថ់ាសត្ើមានេញ្ជញ ណាមយួដដលរង្ហា ញថារទពយេរមមទាាំងស ឹះមានឱនភ្ជពថ្ន            
ត្ថ្មល។ ររេិនសរើមានេញ្ជញ ស ឹះសរើត្សទបើង ការបា ន់ោម នសលើត្ថ្មលដដលអាចររមូលមរវញិបានថ្នរទពយេរមមរត្ូវ
បានស្វើសទបើង។ 

ត្ថ្មលដដលអាចររមូលមរវញិបានថ្នរទពយេរមម ឬឯរារសងកើត្ោចរ់បារ ់្ឺដផ្ែរសលើត្ថ្មលដដល្ាំជាងរវាងត្ថ្មលសររើ
របាេ់ និងត្ថ្មលេមរេរដរចាំណាយសលើការលរ់សចញ។ រនុងការបា ន់ររមាណត្ថ្មលសររើរបាេ់លាំហូរោចរ់បារ់
រ ាំពឹងថានឹងទទួលបាន សពលអ ្ត្ រត្ូវបានស្វើអរបហារត្ថ្មលរចចុរបននសដាយសររើអរាការរបារម់ុនរងព់នធដដល
ដដលឆលុឹះរញ្ជច ាំងការបា នរ់រមាណត្ថ្មលសពលសវល្ល រនុងលរខខ្ណឌ ទីផ្ាររចចុរបនន និងហានិភ័យជារ់ល្លរេ់រមារ់
រទពយេរមមទាាំងស ឹះ។ 

េរមារ់សាលរាំណងថ្នការរត្ួត្ពិនិត្យសលើឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មលរទពយេរមម រត្ូវបានដាររ់ញ្ចូ លាន ជាររុមសៅរនុងររុម
រទពយេរមមតូ្ចៗរាំផុ្ត្ ដដលអាចរសងកើត្ជាលាំហូរោច់របារព់ីការសររើរបាេ់ សដាយមនិពឹងដផ្ែរសលើលាំហូរ          
ោចរ់បារថ់្នរទពយេរមមដថ្ទសទៀត្ ឬររុមរទពយេរមមដថ្ទសទៀត្ (“ឯរារសងកើត្ោច់របារ់”)។ 

ការខាត្រង់សលើឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មល រត្ូវបានទទួលោគ ល់ររេិនសរើត្ថ្មលសោងថ្នរទពយេរមម ឬឯរារសងកើត្ោច់របារ់
មានចាំនួនសលើេពីត្ថ្មលដដលអាចររមូលបានមរវញិ។ ការខាត្រងស់លើឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មល រត្ូវបានរត្រ់ាជាចាំសណញ 
ឬខាត្។ 

២១.១០រាំណុលសផ្សងៗ 

រាំណុលសផ្សងៗ រត្ូវបានរត្រ់ាាមរ ាំលេ់ថ្ងលសដើម សដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតការរបាររ់រេិទធភ្ជពសៅរនុង          
របាយការណ៍ោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
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២១.១១េាំវធិាន្ន 

េាំវធិាន្ន រត្ូវបានទទួលោគ ល់សៅសពលដដលររុមហ ុនមានកាត្ពវរិចចាមផ្លូវចារ ់ ឬកាត្ពវរិចចររសោល    
 សពលរចចុរបនន ដដលជាលទធផ្លថ្នរពឹត្តិការណ៍រនលងផុ្ត្សៅ សហើយមានលទធភ្ជពដដលត្រមូវឲ្យមានលាំហូរ
សចញនូវអត្ថររសោជន៍សេដឋរិចចរនុងការរាំសពញនូវកាត្ពវរិចចស ឹះ សហើយចាំនួនេាំវធិាន្ន រត្ូវបានបា ន់ោម ន
ររររសដាយភ្ជពសជឿជារ។់ េាំវធិាន្នរត្ូវបានរាំណត្ស់ដាយអរបហារលាំហូរទឹររបារ ់ ដដលរ ាំពឹងថានឹងរត្ូវ
ទូទាត្ ់សពលអ ្ត្សដាយសររើអរាមុនរងព់នធ ដដលឆលុឹះរញ្ជច ាំងពីការបា នរ់រមាណថ្នត្ថ្មលសពលសវល្លរនុង
លរខខ្ណឌ ទីផ្ាររចចុរបនន និងហានិភយ័ជារ់ល្លរច់ាំសពាឹះរាំណុលទាាំងស ឹះ។ ការសរើនស ើងថ្នេាំវធិាន្ន
សដាយោរសពលសវល្ល រត្ូវបានទទួលោគ ល់ជាចាំណាយហិរញ្ញរបទាន។ 

២១.១២អត្ថររោជនន៍សិោជតិ្ 

(រ) អត្ថររោជនរ៍រេ់និសោជិររយៈសពលខ្លី 

អត្ថររោជន៍ររេ់រុ្គលិររយៈសពលខ្លីជាចាំណាយ សៅសពលដដលសេវារមមពារព់ន័ធរត្ូវបានផ្តល់ជូន។ រាំណុល 
រត្ូវបានទទួលោគ ល់ចាំសពាឹះចាំនួនទឹររបារដ់ដលរ ាំពឹងថានឹងរត្ូវរងរ់រេិនសរើររុមហ ុនមាន កាត្ពវរិចចាមចារ ់
ឬររសោលសដើមបរីងច់ាំនួនសនឹះ ដដលជាលទធផ្លថ្នសេវារមមរនលងមរដដលផ្តល់សដាយរុ្គលិរ សហើយកាត្ពវរិចច
អាចរត្ូវបានបា ន់ររមាណបានសដាយភ្ជពសជឿជារ។់ 

(ខ្) អត្ថររសោជនពី៍ការរញ្ឈរក់ារង្ហរ 

អត្ថររសោជនព៍ីការរញ្ឈរក់ារង្ហរ ្ឺជាេាំណងដដលរត្ូវរង់ជូននិសោជិត្សដាយការរញ្ឈរ់ពីការង្ហរមុនសពល
ថ្ងៃចូលនិវត្តន៍ ឬការេម័រ្ចិត្តររេ់និសោជិត្ សដើមបទីទួលយរអត្ថររសោជនទ៍ាាំងស ឹះជាងនូរនឹងការរញ្ឈរព់ី
ការង្ហរសដាយការេម័រ្ចិត្ត។ អត្ថររសោជនទ៍ាាំងស ឹះរត្ូវបានទទួលោគ ល់ជារាំណុល និងចាំណាយសៅសពល
ដដលររុមហ ុនមាន្សរមាងរញ្ឈរក់ារង្ហរនិសោជិត្ជាផ្លូវការចាេ់ល្លេ់ សដាយមនិមានលរខខ្ណឌ ណាដដល
្សរមាងសនឹះរត្ូវដរសចញ។ រនុងររណីការរញ្ឈរស់ដាយេម័រ្ចិត្តពីនិសោជិត្ ដដលសលើេពីត្រមូវការ                 
អត្ថររសោជនស៍ ឹះ រត្ូវបាន្ណ ដផ្ែរសៅសលើចាំនួននិសោជិត្ដដលរ ាំពឹងថានឹងទទួលាមការសេនើេុាំសនឹះ។ 

សៅសពលដដលអត្ថររសោជនព៍ីការរញ្ឈរក់ារង្ហរ សលើេពី ១២ដខ្ រ ទ រព់ីកាលររសិចេទរាយការណ៍              
អត្ថររសោជនស៍ ឹះរត្ូវបានស្វើអរបហារត្ថ្មលរចចុរបនន សដាយសររើអរាទីផ្ារសៅចុងការយិររសិចេទ។ 

(្) អត្ថររសោជននិ៍សោជិត្រយៈសពលដវងសផ្សងៗ 

កាត្ពវរិចចររេ់ររុមហ ុនចាំសពាឹះអត្ថររសោជនន៍ិសោជិត្រយៈសពលដវង ដដលរមួមានរបារអ់ត្ីត្ភ្ជពការង្ហរ ្ឺជា
ចាំណាយសលើអត្ថររសោជន៍ ដដលនិសោជិត្រត្ូវទទួលបានរនុងការរាំសពញការង្ហររនុងការយិររសិចេទមុន និង          
រចចុរបនន។ អត្ថររសោជនន៍ិសោជិត្រយៈសពលដវង រត្ូវបានស្វើអរបហារសដើមបរីាំណត្ត់្ថ្មលរចចុរបនន។ ការវាេ់ដវង
ស ើងវញិរត្ូវបានទទួលោគ ល់ជាចាំសណញ ឬខាត្។ 

២១.១៣ភ្ជ្ល្លភ 

ភ្ជ្ល្លភដដលបានររកាេ និងអនុមត័្សដាយភ្ជ្ទុនិរររេ់ររុមហ ុន មុនសពលចុងការយិររសិចេទ រត្ូវបាន
ទទួលោគ ល់ថាជារាំណុល និងរត្ូវបានកាត្់សចញពីរបារច់ាំសណញររាទុរសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

ភ្ជ្ល្លភដដលបានររកាេ និងអនុមត័្សដាយភ្ជ្ទុនិរររេ់ររុមហ ុនរ ទ រព់ីកាលររសិចេទរាយការណ៍មនិរត្ូវ
បានទទួលោគ ល់ថាជារាំណុលសទ រ ុដនតរត្ូវបានល្លត្រត្ដាងសៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
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២១.១៤ការរបារ ់

ចាំណូល និងចាំណាយការរបារ់រត្ូវបានទទួលោគ ល់ជាចាំសណញ ឬខាត្ សដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតការរបារ់ររេិទធ      
ភ្ជព។ អរាការរបាររ់រេិទធិភ្ជព ្ឺជាអរាដដលស្វើអរបហារោចរ់បារ ់ ដដលរ ាំពឹងថារត្ូវទូទាត្ ់ ឬទទួលបាន
សពលអ ្ត្ាមរយៈអាយុកាលដដលរ ាំពឹងទុរថ្នរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ  (ឬរនុងររណីរយៈ
សពលខ្លីេមរេរមយួ) ឲ្យមរសេមើនឹងត្ថ្មលសោងថ្នរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

សៅសពល្ណ អរាការរបារ់ររេិទធភ្ជព ររុមហ ុនរត្ូវបា នោ់ម នលាំហូរោចរ់បារ ់សពលអ ្ត្សដាយ
ពិចរណាសលើលរខខ្ណឌ រិចចេនោទាាំងអេ់ថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ រ ុដនតមនិដមនការបាត្រ់ង់ឥណទាន សពល
អ ្ត្សទ។ 

ការ្ណ អរាការរបារ់ររេិទធិភ្ជពរមួមានថ្ងលររត្ិរត្តិការ និងរថ្រម និងពិនទុដដលបានរង់ ឬទទួលដដលជា
ដផ្នរភ្ជា រន់ឹងអរាការរបាររ់រេិទធភ្ជព។ ថ្ងលសដើមររត្ិរត្តិការ រមួមានការចាំណាយរដនថមដដលសរើត្ស ើងសដាយ
ផ្លទ ល់សៅនឹងការទិញ ឬលររ់ទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

២១.១៥រថ្រមសជើងោរ  

ចាំណូល និងចាំណាយរថ្រម និងសជើងោរ ដដលភ្ជា រន់ឹងអរាការរបាររ់រេិទធិភ្ជពសលើរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬ
រាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុរត្ូវបានរញ្ចូ លរនុងការ្ណ អរាការរបាររ់រេិទធិភ្ជព។ 

ចាំណូលរថ្រម និងសជើងោរសផ្សងៗ រត្ូវបានទទួលោគ ល់សៅសពលសេវារមមពារព់ន័ធរត្ូវបានរាំសពញ។ ររេិនសរើ 
រិចចេនោឥណទានមនិរ ាំពឹងថានឹងមានការដររបាររ់មច ី ស ឹះថ្ងលសេវាដដលទារទ់ងនឹងរបាររ់មច ី រត្ូវបានទទួល
ោគ ល់សដាយដផ្ែរសលើមូលដាឋ នសងររនុងរយៈសពលថ្នរិចចេនោឥណទាន។ 

រថ្រមចាំណាយ និងសជើងោរសផ្សងៗ ពារព់ន័ធនឹងចាំណាយររត្ិរត្តិការ និងថ្ងលសេវារមម រត្ូវបានរត្់រាជា
ចាំណាយសៅសពលដដលសេវារមមបានទទួល។ 

២១.១៦ភត្េិនោ 

ភត្ិេនោ រត្ូវបានចត្ថ់ាន រ់ជាភត្ិេនោហិរញ្ញ វត្ថុសៅសពលដដលលរខខ្ណឌ ថ្នភត្ិេនោស ឹះ សផ្ទរជាោរវនតនូវ
រាល់ហានិភ័យ េិទិធអារេ័យផ្ល និងរមមេិទិធថ្នរទពយេរមម ភត្ិេនោដល់ររុមហ ុន។ ភត្ិេនោសផ្សងសទៀត្
រត្ូវបានចត្ថ់ាន រ់ជាភត្ិេនោររត្ិរត្តិការ។ 

េិទធិសៅសលើរទពយេរមមសរកាមភត្ិេនោហិរញ្ញ វត្ថុ រត្ូវបានទទួលោគ ល់ជារទពយេរមមររេ់ររុមហ ុនាមត្ថ្មល  
េមរេរ ឬររេិនសរើទារជាងរត្ូវយរត្ថ្មលរចចុរបននថ្នការទូទាត្អ់របររមាសលើភត្ិេនោ) សៅសពលចរស់ផ្តើមថ្ន   
ភត្ិេនោ។ រាំណុលពារព់ន័ធដដលរត្ូវទូទាត្់េងសៅឲ្យភត្ិរត្ី រត្ូវបានរត្រ់ារនុងរបាយការណ៍ោថ នភ្ជព     
ហិរញ្ញ វត្ថុជារាំណុលភត្ិេនោហិរញ្ញ វត្ថុ។ ការទូទាត្ភ់ត្ិេនោរត្ូវបានដរងដចររវាងចាំណាយហិរញ្ញរបទាន និង
ការកាត្រ់នថយរាំណុលភត្ិេនោសដើមបទីទួលបាននូវអរាការរបារស់ងរមយួសលើេមតុ្លយរាំណុលដដលសៅេ
ល់។ ចាំណាយហិរញ្ញរបទានរត្ូវបានដរសចញសៅសពលស្វើការវាេ់ដវងជាចាំសណញ ឬខាត្។ រទពយេរមមសរកាម  
ភត្ិេនោហិរញ្ញ វត្ថុ រត្ូវបានរមួរញ្ចូ លរនុងរទពយ និងររកិាខ រ សហើយរត្ូវស្វើរ ាំលេ់ និងបា នររមាណឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មល
ដូចាន សៅនឹងរទពយេរមមសផ្សងសទៀត្ររេ់ររុមហ ុនផ្ងដដរ។ 

ថ្ងលឈនួលដដលរត្ូវទូទាត្់សលើភត្ិេនោររត្ិរត្តិការរត្ូវបានរត្់រាជាចាំសណញ ឬខាត្ាមមូលដាឋ នរ ាំលេ់សងរសៅ
ាមសងរសវល្លថ្នភត្ិេនោ។ 
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២១.១៧ពនធសលើរបារច់ាំសណញ 

ពនធសលើរបារច់ាំសណញរមួមានពនធសលើរបារច់ាំសណញររចាំឆ្ន ាំ និងពនធពនោរ។ ពនធសលើរបារច់ាំសណញររចាំឆ្ន ាំ និង
ពនធពនោររត្ូវបានទទួលោគ ល់ជាចាំសណញ ឬខាត្ សលើរដលងដត្ធាតុ្ណាដដលបានទទួលោគ ល់រនុង            
របាយការណ៍ លទធផ្លលមែតិ្សផ្សងសទៀត្។ 

ពនធសលើរបារច់ាំសណញររចាំឆ្ន ាំ ្ឺជាពនធដដលរ ាំពឹងថារត្ូវរងស់ៅសលើរបារច់ាំសណញជារព់នធររចាំឆ្ន ាំសដាយសររើ       
អរាពនធដដលបានអនុមត័្ ឬបានអនុមត័្ជាអាទិ៍សៅកាលររសិចេទរាយការណ៍ និងនិយត័្ភ្ជពទាាំងឡាយសៅសលើ
ពនធរត្ូវរងព់ីឆ្ន ាំមុនៗ។ 

ពនធពនោររត្ូវបានរាំណត្ស់ៅសលើភ្ជពលាំសអៀងរវាងត្ថ្មលសោងថ្នរទពយេរមម និងរាំណុលសៅរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ និងត្ថ្មលសោងេរមារ់ការ្ិត្ពនធ (សៅថាភ្ជពលាំសអៀងរសណាត ឹះអាេនន)។ 

ពនធពនោរជារាំណុល រត្ូវទទួលោគ ល់សលើភ្ជពលសមែៀងរសណាត ឹះអាេននដដលរ ាំពឹងថា នឹងរសងកើនរបារច់ាំសណញ
ដដលជារព់នធ សពលអ ្ត្។ ពនធពនោរជារទពយេរមមរត្ូវបានទទួលោគ ល់េរមារ់ភ្ជពលាំសអៀងរសណាត ឹះ
អាេននទាាំងឡាយណាដដលរ ាំពឹងថានឹង កាត្រ់នថយរបារច់ាំសណញជារព់នធ សពលអ ្ត្រមួទាាំងការខាត្ពនធ ឬ
ឥណទានពនធដដលមនិទានប់ានសររើរបាេ់សផ្សងៗ។ ពនធពនោរជារទពយេរមម រត្ូវបានទទួលោគ ល់ាមចាំនួន
ដដល្ិត្ថាអាចសររើរបាេ់បានខ្ពេ់រាំផុ្ត្ សដាយដផ្ែរសលើមូលដាឋ នរបារច់ាំសណញជារព់នធ សពលរចចុរបនន ឬ 
សពលអ ្ត្ សហើយមានលទធភ្ជពខ្ពេ់រនុងការអាចយរមរសររើរបាេ់បាន។ 

ត្ថ្មលសោងេុទធថ្នពនធពនោរជារទពយេរមម រត្ូវបានរត្ួត្ពិនិត្យស ើងវញិសៅសរៀងរាល់កាលររសិចេទរាយការណ៍ 
និងរត្ូវបានស្វើនិយត័្ភ្ជពសដើមប ី ឆលុឹះរញ្ជច ាំងពីការវាយត្ថ្មលរបារ់ចាំសណញជារព់នធ សពលអ ្ត្។ និយត័្ភ្ជព
ទាាំងស ឹះរត្ូវបានទទួលោគ ល់ជាចាំសណញ ឬខាត្សៅរនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលមែតិ្សលើរដលងដត្និយត័្ភ្ជព
ដដលពារព់ន័ធនឹងខ្ទងច់ាំណូល ឬចាំណាយដដលរត្ូវទទួលោគ ល់រនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលមែតិ្សផ្សងៗសដាយ   
និយត័្ភ្ជពស ឹះរត្ូវដត្ទទួលោគ ល់សៅរនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលមែតិ្សផ្សងៗ។ 

ពនធពនោរ រត្ូវបាន្ណ ាមអរាពនធដដលសររើេរមារ់ការ្ណ របារច់ាំសណញជារព់នធ (ការខាត្ពនធ) រនុង
ការយិររសិចេទដដលពនធពនោរជារទពយេរមមរ ាំពឹងថានឹងសររើរបាេ់បាន ឬរាំណុលជាពនធពនោររ ាំពឹងថានឹងរត្ូវ
ទូទាត្ស់ដាយសររើអរាពនធដដលបានអនុមត័្ ឬបានរាំណត្ជ់ាអាទិ៍ សៅេរមារក់ាលររសិចេទរាយការណ៍។ 

២១.១៨រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ នងិរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ 

(រ) ការទទលួោគ ល់ 

ររុមហ ុន ទទួលោគ ល់ដាំរូងនូវរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុសៅសពលដដលររុមហ ុនបានកាល យជា 
ភ្ជ្ីថ្នការផ្តល់រិចចេនោថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលបានវាេ់ដវងដាំរូងាមត្ថ្មលេមរេររូរនឹងចាំណាយររត្ិរត្តិ
ការដដលរមួចាំដណរសដាយផ្លទ ល់សៅសលើការទិញ ឬលរឧ់រររណ៍ស ឹះ។ 
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២១.១៨រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ នងិរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

(ខ្) ចាំណាត្ថ់ាន រ ់

ររុមហ ុនចត្ច់ាំណាត្ថ់ាន រ់រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុររេ់ខ្លួនជាឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមូលដាឋ ន 
ដដលមានដចងរនុងដផ្នរទី ១១ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុមូលដាឋ ន។ 

(្) ការឈរទ់ទលួោគ ល់ 

ររុមហ ុនឈរទ់ទួលោគ ល់រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ សៅសពលដដលេិទធិទទួលបានោចរ់បារ់ាមរិចចេនោថ្ន
រទពយេរមមស ឹះផុ្ត្រាំណត្់ ឬររុមហ ុន បានសផ្ទរេិទធិរនុងការទទួលបានោចរ់បារា់មរិចចេនោរនុងររត្ិរត្តិការ
ដដលហានិភយ័ និងផ្លចាំសណញថ្នភ្ជពជាមាច េ់រមមេិទធិសលើរទពយេរមម ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ូវបានសផ្ទរសចញ ឬរនុងររណី
មនិសផ្ទរសចញ ឬមនិររាហានិភ័យ និងផ្លចាំសណញថ្នភ្ជពជាមាច េ់រមមេិទធិសលើរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ  និងមនិររា
ការរ្រ់រ្ងសៅសលើរទពយេរមមដដលសផ្ទរសចញ។ 

ររុមហ ុនឈរទ់ទួលោគ ល់រាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ សៅសពលកាត្ពវរិចចរិចចេនោរត្ូវបានរ ាំោយ ឬលុរសចល ឬផុ្ត្
រាំណត្។់ 

( ) ការកាត្រ់ង 

រទពយេរមម និងរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុរត្ូវបានកាត្រ់ង សហើយត្ថ្មលសោងេុទធរត្ូវរង្ហាា ញសៅរនុងរបាយការណ៍ោថ ន
ភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ សៅសពលររុមហ ុនមានេិទធិាមផ្លូវចារ់សដើមបទូីទាត្ ់ និងមានរាំណងស្ើវការទូទាត្ស់លើមូលដាឋ ន
ត្ថ្មលេុទធ ឬសដើមបទីទួលោគ ល់រទពយេរមម និងទូទាត្រ់ាំណុលជាររចាំ។ 

(ង) ការវាេ់ដវងរ ាំលេ់ថ្ងលសដើម 

រ ាំលេ់ថ្ងលសដើមថ្នរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ ្ឺជាចាំនួនដដលរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ និងរាំណុល   
ហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលបានរត្រ់ាាមរបារស់ដើមដាំរូង ដរការទូទាត្់របារស់ដើម រូរ ឬដរចាំនួនរ ាំលេ់រងគរសដាយសររើវ ិ្ ី
ោស្រេតការរបាររ់រេិទធិភ្ជពថ្នភ្ជពខុ្េាន រវាងចាំនួនទឹររបារដ់ដលបានទទួលោគ ល់ដាំរូង និងចាំនួនដល់កាល
រាំណត្ ់ដរឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មល។ 

(ច) ការវាេ់ដវងត្ថ្មលេមរេរ 

ត្ថ្មលេមរេរ ្ឺជាត្ថ្មលដដល្ួរទទួលបានសដើមបលីររ់ទពយេរមម ឬរងស់ដើមបសីផ្ទររាំណុល រនុងររត្ិរត្តិការ
សរៀររយ រវាងអនរចូលរមួទីផ្ារសៅកាលររសិចេទវាេ់ដវងជាសាល ឬរនុងររណីមនិមាន រត្ូវយរទីផ្ារដដលមាន
អត្ថររសោជនរ៍ាំផុ្ត្ដដលររុមហ ុនទទួលបានសៅកាលររសិចេទស ឹះ។ ត្ថ្មលេមរេរថ្នរាំណុលការឆលុឹះរញ្ជច ាំងពី
ហានិភយ័មនិដាំសណើ រការររេ់វាស ឹះសទ។ 

ររេិនសរើអាចររុមហ ុនវាេ់ដវងត្ថ្មលេមរេរ សដាយសររើរបាេ់ត្ថ្មលបា ន់ោម នដដលបានដររេងព់ីទីផ្ារេរមម
េរមារឧ់រររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុស ឹះ។ ទីផ្ាររត្ូវបានចត្ទុ់រថាេរមមររេិនសរើររត្ិរត្តិការេរមាររ់ទពយេរមម ឬ
រាំណុលរត្ូវសរើត្ស ើងសដាយមានររមិាណរ្រ់រាន់សដើមបផី្តល់ពត័្ម៌ានអាំពីត្ថ្មលជាររចាំ។ 
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២១.១៨រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ នងិរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

(ច) ការវាេ់ដវងត្ថ្មលេមរេរ (ត្) 

ររេិនសរើមនិមានត្ថ្មលបា ន់ោម នពីទីផ្ារេរមមសទស ឹះ ររុមហ ុនអាចសររើរសចចរសទេវាយត្ថ្មលដដលសររើរបាេ់
ធាតុ្ចូលដដលអាចេសងកត្បានជាអត្ិររមា និងកាត្រ់នថយការសររើរបាេ់ធាតុ្ចូលដដលមនិអាចអសងកត្បានជា   
អត្ិររមា។ រសចចរសទេវាយត្ថ្មលដដលរត្ូវបានសរជើេសរ ើេរមួរញ្ចូ លរាត ទាាំងអេ់ ដដលអនរចូលរមួរនុងទីផ្ារ
ពិចរណាសលើការរាំណត្ត់្ថ្មលររត្ិរត្តិការ។ 

ភេដុាងលែរាំផុ្ត្ថ្នត្ថ្មលេមរេរថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ សៅសពលទទួលោគ ល់ដាំរូងជា្មមា ្ឺជាត្ថ្មល    
ររត្ិរត្តិការ្មមា ឧទាហរណ៍ ត្ថ្មលេមរេរថ្នត្ថ្មលត្រេនងដដលបានផ្តល់ឲ្យ ឬទទួលបាន។ ររេិនសរើររុម
ហ ុនរាំណត្់ថាត្ថ្មលេមរេរសៅសពលទទួលោគ ល់ដាំរូង ខុ្េាន ពីត្ថ្មលររត្ិរត្តិការ សហើយត្ថ្មលេមរេរមនិ
មានការរញ្ជា រព់ីេរមងត់្ថ្មលពីទីផ្ារេរមមេរមារ់រទពយេរមម ឬរាំណុលរេសដៀងាន  និងមនិដផ្ែរសលើ
រសចចរសទេវាយត្ថ្មល ដដលសររើរបាេ់ទិននន័យពីទីផ្ារដដលអាចេសងកត្បាន ស ឹះឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ូវបាន
វាេ់ដវងដាំរូងាមត្ថ្មលេមរេរ សដាយនិយត្រមមសដើមបពីនោរភ្ជពខុ្េាន រវាងត្ថ្មលេមរេរថ្នការទទួលោគ ល់
ដាំរូង និងត្ថ្មល      ររត្ិរត្តិការ។ រ ទ រម់រភ្ជពខុ្េាន ស ឹះ រត្ូវបានទទួលោគ ល់ជាចាំសណញ ឬខាត្សដាយដផ្ែរ
សលើមូលដាឋ ន     េមរេរសៅាមអាយុកាលឧរររណ៍ រ ុដនតមនិយូរជាងសពលដដលស្វើការវាយត្ថ្មល ្ឺរត្ូវបាន
ាាំរទទាាំងរេុងសដាយទិនននយ័ទីផ្ារដដលអាចេសងកត្បាន ឬររត្ិរត្តិការរត្ូវបានរិទ។ 

(ឆ) ការរាំណត្អ់ត្តេញ្ជញ ណ និងការវាេ់ដវងថ្នឱនភ្ជព 

ភេតុាងដដលរញ្ជា រព់ឱីនភ្ជព 

 កាលររសិចេទរាយការណ៍នីមយួៗ ររុមហ ុនវាយត្ថ្មលថាសត្ើមានភេតុាងជារដ់េតងថ្នរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ
ដដលរត្ូវបានវាេ់ដវងសដាយថ្ងលសដើម ឬរ ាំលេ់ថ្ងលសដើមមានេញ្ជញ ណឱនភ្ជពឬសទ។ រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ ឬររុម
រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុមានឱនភ្ជពសៅសពលមានភេដុាងរង្ហា ញថារពឹត្តិការណ៍ខាត្រង់បានសរើត្ស ើង រ ទ រព់ី
ការទទួលោគ ល់ដាំរូងថ្នរទពយេរមម សហើយរពឹត្តិការណ៍បាត្រ់ងម់ានផ្លរ ឹះពាល់ដល់លាំហូរោចរ់បារ ់ សពល
អ ្ត្ថ្នរទពយេរមមដដលអាចបា នោ់ម នបាន។ 

ភេតុាងដដលរញ្ជា រថ់ារទពយេរមមមានឱនភ្ជព រមួមាន៖ 

- ការលាំបារដផ្នរហិរញ្ញ វត្ថុជាោរវនតររេ់អនរខ្ចី ឬអនរសបាឹះផ្ាយ 
- ភ្ជពយឺត្ោ វ ឬការមនិទូទាត្េ់ងសដាយអនរខ្ចី 
- ការសរៀរចាំស ើងវញិនូវលរខខ្ណឌ ទូទាត្េ់ង ដដលររុមហ ុនមនិបានរ ាំពឹងទុរ 
- េញ្ជញ ណរង្ហា ញថារូនរាំណុលនឹងជួរររទឹះការរសយ័្ន 
- ការបាត្រ់ង់ថ្នទីផ្ារេរមមេរមារម់ូលររ័ត្ ឬ 
- ទិនននយ័ ដដលអាចេសងកត្បានទារទ់ងសៅនឹងររុមថ្នរទពយេរមមដូចជាការផ្លល េ់រតូរអវជិាមានថ្នោថ នភ្ជព

ទូទាត្រ់រេ់រូនរាំណុល ឬអនរសបាឹះផ្ាយសៅរនុងររុម ឬលរខខ្ណឌ សេដឋរិចចដដលទារទ់ងាន សៅរនុងររុម។ 
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២១.១៨រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ នងិរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

(ឆ) ការរាំណត្អ់ត្តេញ្ជញ ណ និងការវាេ់ដវងថ្នឱនភ្ជព (ត្) 

ការវាយត្ថ្មលសទាល នងិជាររមុ 

រាល់រទពយេរមមសទាលោរវនត រត្ូវបានវាយត្ថ្មលសផ្សងៗពីាន ចាំសពាឹះឱនភ្ជព។ 

រទពយេរមមដដលរត្ូវបានស្ររស ើញថា មនិមានឱនភ្ជពរត្ូវបានវាយត្ថ្មលជាររុមសលើឱនភ្ជពដដលបានសរើត្
ស ើង រ ុដនតមនិទាន់បានរាំណត្រ់ញ្ជា រស់ៅស ើយ។ 

េមាេធាតុ្នីមយួៗថ្នេាំវធិាន្នសលើឱនភ្ជព រត្ូវអនុវត្តសៅសលើរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុដដលរត្ូវបានវាយត្ថ្មល
សទាលចាំសពាឹះឱនភ្ជព សហើយរត្ូវបានស្ររស ើញថាមានឱនភ្ជព សហើយដផ្ែរសលើការបា ន់ោម នដរ៏រសេើររាំផុ្ត្
ររេ់អនររ្រ់រ្ងសលើត្ថ្មលរចចុរបននថ្នលាំហូរោច់របារ់ ដដលរ ាំពឹងថានឹងទទួលបាន។ រនុងការបា នោ់ម នលាំហូរ
ោចរ់បារទ់ាាំងសនឹះ អនររ្រ់រ្ងស្វើការវនិិចេ័យអាំពីោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុររេ់រូនរាំណុល និងត្ថ្មលដដលអាច
រាំណត្ប់ានថ្នរទពយរញ្ជច ាំណាមយួ។ ឱនភ្ជពថ្នរទពយេរមមនីមយួៗ រត្ូវបានវាយត្ថ្មលសលើ្ុណររសោជនរ៍រេ់
វា សហើយយុទធោស្រេត និងការបា ន់ររមាណលាំហូរោចរ់បារដ់ដលអាចររបានមរវញិរត្ូវបានអនុមត័្សដាយ      
អនររ្ររ់្ងសដាយឯររាជយ។ 

េមាេធាតុ្ជាររុមថ្នេាំវធិាន្ន រត្ូវបានរសងកើត្ស ើងេរមារ់៖ 

• ររុមថ្នរបាររ់មចមីានលរខណៈដូចាន ដដលមនិរត្ូវបានចត្ទុ់រថាមានលរខណៈោរវនតសទាល និង 
• ររុមថ្នរទពយេរមមដដលមានលរខណៈោរវនតសទាល រ ុដនតមនិរត្ូវបានស្ររស ើញថាមានឱនភ្ជព 

េាំវធិាន្នជាររុមថ្នរបាររ់មចដីដលមានលរខណៈដូចាន រត្ូវបាន រសងកើត្ស ើងសដាយសររើវ ិ្ ីោស្រេតេថិត្ិ ដូចជាវ ិ្ ី
ោស្រេតអរារនត ឬេរមាររ់ណាត ាំឥណទានតូ្ចៗ ដដលមានពត័្ម៌ានមនិរ្ររ់ាន ់ ឬរូរមនតដផ្ែរសលើរទ
ពិសោ្ន៍  អរាការខាត្រង់សោងាមនិ ន ការពីមុន។ 

រនុងការវាយត្ថ្មលេាំវធិាន្នសលើឱនភ្ជពជាររុម ្ណៈរ្រ់រ្ងពិចរណាសលើរាត ដូចជា ្ុណភ្ជពឥណទាន 
ទាំហាំឥណទាន ការររមូលផ្តុ ាំ និងរាត សេដឋរិចច។ សដើមបបីា ន់ររមាណនូវេាំវធិាន្នចាំបាច់ ការបា ន់ោម នរត្ូវ
បានរសងកើត្ស ើងសដើមបរីាំណត្ព់ីរសរៀរការខាត្រង់ជាយថាផ្ល រត្ូវបានរាំណត្ ់និងត្រមូវរញ្ចូ លបា រា ដម រត្ ដដល
ដផ្ែរសលើរទពិសោ្នព៍ីមុន និងោថ នភ្ជពសេដឋរិចចរចចុរបនន។ ភ្ជពរត្ឹមរត្ូវថ្នេាំវធិាន្នអារេ័យសលើការេនមត្ ់      
ម ូដដល និងបា រា ដម រត្ដដលរត្ូវបានសររើរនុងការរាំណត្់េាំវធិាន្នរមួ។ 

ការវាេ់ដវង 

េាំវធិាន្នសលើឱនភ្ជពថ្នត្ថ្មលថ្នរទពយេរមម វាេ់ដវងាមរ ាំលេ់ថ្ងលសដើម រត្ូវបាន្ណ ជាភ្ជពខុ្េាន រវាង
ត្ថ្មលសោង និងត្ថ្មលរចចុរបននថ្នលាំហូរោច់របារ់ សពលអ ្ត្ ដដលរត្ូវបានកាត្រ់នថយាមអរាការរបារ់
ររេិទធភ្ជពដាំរូងថ្នរទពយេរមមស ឹះ។ 
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២១.១៨រទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ នងិរាំណុលហិរញ្ញ វត្ថុ (ត្) 

(ឆ) ការរាំណត្អ់ត្តេញ្ជញ ណ និងការវាេ់ដវងថ្នឱនភ្ជព (ត្) 

ត្ាំហយថ្នឱនភ្ជព នងិការលុរសចល 

ររេិនសរើរនុងរយៈសពលជារនតរ ទ រច់ាំនួនថ្នត្ថ្មលឱនភ្ជពមានការងយចុឹះ សហើយការងយចុឹះអាចទារទ់ងសៅនឹង
រពឹត្តិការណ៍ដដលសរើត្ស ើងរ ទ រព់ីឱនភ្ជពរត្ូវបានទទួលោគ ល់ ររុមហ ុនរត្ូវដរសចញការខាត្រងថ់្នឱនភ្ជព 
ដដលបានទទួលោគ ល់ពីមុនសដាយផ្លទ ល់ ឬសដាយនិយត័្ភ្ជព្ណនីេាំវធិាន្ន។ 

ត្ាំហយេាំវធិាន្ន មនិអាចសលើេពីត្ថ្មលសោងថ្នរទពយេរមមហិរញ្ញ វត្ថុ (ដរេាំវធិាន្ន) ដដលសលើេពីចាំនួន
ត្ថ្មលសោងដដលឱនភ្ជពត្ថ្មលមនិរត្ូវបានទទួលោគ ល់ពីមុន។ ររុមហ ុនរត្ូវទទួលោគ ល់ចាំនួនទឹររបារដ់រត្រមូវ
សៅរនុងចាំសណញ ឬខាត្។ 

ររុមហ ុនលុរសចលរាំណុល ឬរាំណុលវនិិសោ្មយួដផ្នរខ្លឹះ ឬទាាំងអេ់ដដលពារព់័នធនឹងេាំវធិាន្នសលើ               
ឱនភ្ជពត្ថ្មល សៅសពលដដលអនររ្ររ់្ងរាំណត្់ថាមនិមានលទធភ្ជពមនិអាចររមូលមរវញិ។ 

២១.១៩ទុនររមងុាមរទរបញ្ញត្ត ិ

្ ារជាត្ិថ្នរមពុជាបានសចញសេចរតីររកាេសលខ្ ្៧-០១៧-៣៤៤ ចុឹះថ្ងៃទី ១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៧ េតីពី    
ចាំណាត្ថ់ាន រ់ហានិភយ័ឥណទាន និងេាំវធិាន្នសលើអុីមដភរមនិ និងោរាចរសលខ្ ្៧-០១៨-០០១ ចុឹះថ្ងៃទ ី
១៦ ដខ្ រុមាៈ ឆ្ន ាំ ២០១៨ េតីពីការអនុវត្តររកាេេតីពីការផ្តល់ចាំណាត្ថ់ាន រ់ហានិភយ័ឥណទាន និងេាំវធិាន្ន
សលើអុីមដភរមនិ ដដលត្រមូវ សអាយរ្ឹឹះោថ ន្ ារ និងោថ រន័ហិរញ្ញ វត្ថុទាាំងអេ់ អនុវត្តការវាេ់ដវង ការស្វើ    
េាំវធិាន្នឥណទាន សដាយដផ្ែរាមអរាហានិភ័យឥណទានដូចខាងសរកាម៖ 

ចាំណាត្ថ់ាន រ ់ ចាំននួថ្ងៃដដលផុ្ត្រាំណត្ ់ េាំវធិាន្ន 
ឥណទានរយៈសពលខ្លី (ត្ិចជាង១ឆ្ន ាំ) 
េតងដ់ារ ពី ០ សៅ ១៤ ថ្ងៃ ១% 
ឃ្ល ាំសមើល ពី ១៥ សៅ ២៩ ថ្ងៃ ៣% 
សរកាមេតងដ់ារ ពី ៣០ សៅ ៥៩ ថ្ងៃ ២០% 
ជារេ់ងសយ័ ពី ៦០ សៅ ៨៩ ថ្ងៃ ៥០% 
បាត្រ់ង ់ ៩០ ថ្ងៃ ឬសរចើនជាង ១០០% 
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២១.១៩ទុនររមងុាមរទរបញ្ញត្ត ិ(ត្) 

ចាំណាត្ថ់ាន រ ់ ចាំននួថ្ងៃដដលផុ្ត្រាំណត្ ់ េាំវធិាន្ន 
ឥណទានរយៈសពលដវង (សលើេពី១ឆ្ន ាំ) 
េតងដ់ារ ពី ០ សៅ ២៩ ថ្ងៃ ១% 
ឃ្ល ាំសមើល ពី ៣០ សៅ ៨៩ ថ្ងៃ ៣% 
សរកាមេតងដ់ារ ពី ៩០ សៅ ១៧៩ ថ្ងៃ ២០% 
ជារេ់ងសយ័ ពី ១៨០ សៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ ៥០% 
បាត្រ់ង ់ ៣៦០ ថ្ងៃ ឬសរចើនជាង ១០០% 
សោងាមមារាទី ៧៣ ររុមហ ុនរត្ូវដត្ស្វើការសររៀរស្ៀរេាំវធិាន្ន្ណ រេរាមរទរបញ្ញត្តិថ្ន្ ារ
ជាត្ិថ្នរមពុជា និងេាំវធិាន្ន្ណ ាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា 
េរមារ់   េហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម៖ 

(រ) ររេិនសរើេាំវធិាន្នាមរទរបញ្ញត្តិទារជាង ររុមហ ុនរត្ូវរត្រ់ាេាំវធិាន្នដដលបាន្ណ រេរ
ាមេតងដ់ាររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា េរមារេ់ហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម 
និង 

(ខ្) ររេិនសរើេាំវធិាន្នាមរទរបញ្ញត្តិ្ាំជាង ររុមហ ុនរត្ូវរត្រ់ាេាំវធិាន្នដដលបាន្ណ រេរាម  
េតងដ់ាររបាយការណ៍ទារទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា េរមារ់េហរាេ្ុនតូ្ច និងម្យម និង
សផ្ទរភ្ជពខុ្េាន ពីរបារច់ាំសណញររាទុរសៅរនុង្ណនីទុនររមុងាមរទរបញ្ញត្តិរនុង្ណនីមូល្ន។ 

២១.២០េមពន័ធញាត្ ិ

េហរាេ និងរុ្គលដដលទារទ់ងផ្លទ ល់ ឬមនិផ្លទ ល់ាមរយៈអនតរការមីយួឬសរចើន ឬរត្ូវបានរ្ររ់្ង សរកាម
ការរ្រ់រ្ងរមួជាមយួររុមហ ុន រមួទាាំងររុមហ ុនសម រុរត្េមពន័ធ និងររុមហ ុនេមពន័ធសផ្សងសទៀត្ដដលជាភ្ជ្ីពារ់
ពន័ធររេ់ររុមហ ុន។ ររុមហ ុន េមា្ម និងរុ្គលដដលកានក់ារស់ដាយផ្លទ ល់ ឬររសោលសលើេិទធសបាឹះសឆ្ន ត្
ររេ់ររុមហ ុន ដដលផ្តល់ឱយពួរស្មានឥទធិពលោ ងេាំខានម់រសលើេហរាេ ្ណៈរ្ររ់្ងេាំខាន់ៗ រមួមាន 
 យរ និងរុ្គលិរររុមហ ុន និងេមាជិរជិត្េនិទធជាមយួររុមរ្ួោរររេ់រុ្គលស ឹះ រដូ៏ចជាររុមហ ុនដដល
េហការជាមយួរុ្គលទាាំងសនឹះ រត្ូវបានចត្ទុ់រជាភ្ជ្ីពារព់ន័ធផ្ងដដរ។ 

២២. ត្ួពលែពរបៀបពធ្ៀប 
រនុងអាំ ុងសពលសរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំ ២០២០ អនររ្ររ់្ងបានររស ើញការរង្ហា ញខុ្េ ដូចខាង  
សរកាម៖ 

(រ). រថ្រមឥណទានមនិទានទ់ទួលោគ ល់ រត្ូវបានទទួលោគ ល់ជាការខាត្រង់សលើឱនភ្ជពថ្នរទពយេរមុម
ហិរញ្ញ វត្ថុ ជាជាងកាត្រ់នថយពីឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន។ 

(ខ្). ការទទួលោគ ល់សលើេ ថ្នពនធពនោរជារទពយេរមម និងពនធសលើរបារច់ាំសណញររចាំឆ្ន ាំ។ 



 

 របាការណ៍ប្រចាាំឆ្ាាំ ២០២០ 

ទាំព័រទី 64 
 

២២. ត្ួពលែពរបៀបពធ្ៀប (ត្) 
អនររ្ររ់្ង បានរាំណត្ស់ ើងវញិត្ួសលខ្សររៀរស្ៀរ ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ និងេរមារក់ារយិររសិចេទ
ដដលបានរញ្ចរថ់្ងៃទី ៣១ ដខ្ ្នូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ ដូចខាងសរកាម៖ 

 ២០១៩ 
 រាំណត្ស់ ើងវញិ ត្សួលខ្ពីមុន 

 
ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល ដុល្លល រអាសមររិ ពានស់រៀល 

  (រាំណត្ ់  (រាំណត្ ់

 
 េមាគ ល់ ២.៤) 

 
េមាគ ល់ ២.៤) 

របាយការណ៍ោថ នភ្ជពហិរញ្ញ វត្ថុ     
រទពយេរមម     
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជន ១,៦០៧,៧៥៩ ៦,៥៥១,៦១៨ ១,៥៨៧,៦០៦ ៦,៤៦៩,៤៩៤ 
ពនធពនោរជារទពយេរមម ១១,៥៩៣ ៤៧,២៤២ ៥១,២៩៩ ២០៩,០៤៤ 
     
រាំណុល     
រាំណុលពនធសលើរបារច់ាំសណញររចាំឆ្ន ាំ ៤៨,២១៤ ១៩៦,៤៧២ ៨៧,៩២១ ៣៥៨,២៧៨ 
     
មលូ្ន     
របារច់ាំសណញររាទុរ ១,១៩០,៧៦២ ៤,៨១៦,៩៨២ ១,១៩១,២៩៧ ៤,៨១៩,១៥០ 
     
របាយការណ៍លទធផ្លលមែតិ្     
ការខាត្រង់សលើឱនភ្ជពថ្នរទពយេរមុម        
ហិរញ្ញ វត្ថុ (២១,៩៨២) (៨៩,០៧១) (៤៦,៩៤០) (១៩០,២០១) 
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អគារលលខៈ ២១-២៣-២៥, ផលូវលលខ៥៩៨, សង្ាត់ភនំលពញថ្មី, ខណ្ឌ សសនសុខ, រាជធានីភនំលពញ, ព្ពះរាជាណ្ាចព្ររមពុជា,  
ទូរស័ពទលលខៈ០៨៦ ៦៥៥ ៩៩៩, លវបសាយ : www.niron.com.kh 

Head Office: #២១-២៣-២៥, St.៥៩៨, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.  
Tel: 0៨៦ ៦៥៥ ៩៩៩, Website : www.niron.com.kh 

E-mail: info@niron.com.kh, Website: www.niron.com.kh 
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