




 

លទធផលហរិញញ វតថុ និងពត័ម៌នសំខន់ៗ េនកនុងឆន  ំ២០១០ 
 

គតិជដុ រ េមរកិ ៣១/១២/១០ ៣១/១២/០៩ ៣១/១២/០៨ ៣១/១២/០៧ ៣១/១២/០៦ ែ ប បល 
 សវនកមម សវនកមម សវនកមម សវនកមម សវនកមម % 

ទពយសកមម ២.១៩៥.០៧៨   ១.៨១៦.៥៤៦  ១.៦៦៥.៧៧៩  ៩២០.២១៣  ៧០៩.៥៤០  ២០.៨% 

សមតុលយឱយខចចីងករសង់ រ ២.០៤៤.៦១៤ ១.៦៨៤.០៥៧ ១.៣៧២.២៨៥ ៨០៥.៧២២ ៦៥៧.៨៨៥ ២១.៤% 

ទពយអកមម ១.៦៣៣.២៦៧ ១.៣១០.៩០៦ ១.៣៣២.៣៨៥   ៦១៥.១៧៦  ៤៩៧.៧២៤  ២៤.៦% 

ភគហុ៊ន នងិេដមីទុនចុះបញជ ី ៤១០.០០0 ៤១០.០០0 ២៧០.០០0 ២៧០.០០0 ៧០.០០0 ០.០% 

សរបុមូលនធិភិគទុនកិ ៥៦១.៨១១ ៥០៥.៦៤០ ៣៣៣.៣៩៤ ៣០៥.០៣៧ ២១១.៨១៦ ១១.១% 

ចណូំលសរបុ ៥២០.៩១៤ ៤៥១.១២៨ ៣២៩.២៧៧ ២៣៣.០៩៨ ១៨៥.៥៤៧ ១៥.៥% 

បកច់េំណញមុនបងព់នធ ១២៤.០៣៥ ៧១.១៦៧ ៥២.៨៧៦ ៣៦.១២៥ ២៧.៣០០ ៧៤.៣% 

បកច់េំណញេ កយបងព់នធ ៩៤.៦៧៣ ៥២.៣៥៨ ៤២.២៩២ ២៩.៣៦៦ ២០.៤៤៥ ៨០.៨% 

បកច់េំណញកនុង ១ហុ៊ន ២.៣១ ១.២៨ ១.៥៧ ១.០៩ ២.៩២ ៨០.៨% 

ភគ ភកនុង ១ហុ៊ន ២.១៩ ០.៦១ ០.៧៤ ០.៥២ ២.៧៧ ២៦១.៦% 
 

១.  ឆន ២ំ០០៦ ភគ ភ តវបនែបងែចក ១០០% េ កយពីកត់ ៥% ទុកកនុងមូលនិធិបំរុងរបស់ កមហុ៊ន 
២.  ឆន ២ំ០០៧ និង២០០៨ ភគ ភ តវបនែបងែចក ៥០% េ កយពីកត់ ៥% ទុកកនុងមូលនិធិបំរុងរបស់ កមហុ៊ន 
៣.  ឆន ២ំ០០៩ ភគ ភ តវបនែបងែចក ៥០% េ កយពីកត់ ៥% ទុកកនុងមូលនិធិបំរុងរបស់ កមហុ៊ន 
៤.  ឆន ២ំ០១០ ភគ ភ តវបនែបងែចក ១០០% េ កយពីកត់ ៥% ទុកកនុងមូលនិធិបំរុងរបស់ កមហុ៊ន េលីសពេីនះ 
 ទឹក បក់កនុងគណនីចំេណញបងគរទុកនប ឆន កំនងមក តវបនែបងែចកទងំអស់ 
៥.  ទពយសកមមេកីនេឡងី ២០,៨% ដល់ចំននួ ២.១៩៥.០៧៨ ដុ រ េមរកិ 
៦.  ឥណទន និងបុេរ បទនចំេពះអតិថិជន េកីនេឡងី ២១,៤% ដល់ចំននួ ២.០៤៤.៦១៤ ដុ រ េមរកិ 
៧.  ទពយអកមមេកីនេឡងី ២៤,៦% ដល់ចំននួ ១.៦៣៣.២៦៧ ដុ រ េមរកិ 
៨.  បក់ចំេណញេ កយបង់ពនធមនករែកលំអ ៨០,៨% េសមីចំននួ ៩៤.៦៧៣ ដុ រ េមរកិ 
៩.  មូលនិធិភគទុនកិេកីនេឡងី ១១,១% ដល់ចំននួ ៥៦១.៨១១ ដុ រ េមរកិ 

លទធផលែដលម៉កសុ់ីម៉សេ មចបនគិត តឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ បងញជូនដូចខងេ កម៖ 

 

ចនំនួករយិលយ័ ៤ េស ឥណទន  

ករយិល័យក ល ១ ចំនួនអតិថិជនសកមមសរុប ២.៥៩៤

ករយិល័យ សក-ខណ ៣ ចំនួនអតិថិជនជ សី គិតជភគរយ ៥៨%

ចនំនួបុគគលកិសរបុ ៥៥ សមតុលយឲយខចីចងករសរុប ២.០៤៩.៣៦៥ ដុ រ

 េភទ បស ៣៥   

 េភទ ស ី ២០   
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១ .  រប

េន
េលីេស ក
ដុ រ េម
ព ងឹងសម
ពមទងំប
ករផល់េស

ម៉
សមជិកភ
សកមមភព
ធនគរអភិ
បេទសលុ
េស កមមផ
េនកនុងឆន ២ំ
មូល នេន
ពីខងេ ក
និងេ ក ប

េទ
េទេលីមូល
កតេ់ដរ េទ
ថេនកនុងឆន
លេនកនុងវ ិ
េធីឲយថយច
មនករេកី
បងញឲយេ
ឥណទនប
ទទួលរងផ
ឆន ២ំ០០៩

េន
គឹះ ថ នមី
េកីនេឡងី 
ែដលកនុងេន

យករណ

នកនុងឆន ២ំ០១
មមផល់ បក់កម
មរកិ ម៉កសុ់ីម
មតថភពធនធន
បនករទទួល
ស កមមហរិញញវតថ
មកសុ់ីម៉បន ប
ភគហុ៊ន ករទ
ព បតិបតិករផ
ភវិឌ ន៍ជនបទ
លចហ បំួរ និង
ផល់ បកក់មចីេន
២០០៧ ម៉ក
នសហរដ េម
កប៉ុេ ះេទ 
បេទសផងែដរ។
ទះបីមនករ
ល នៃនកររកី
ទសចរណ៍ កស
ឆន ២ំ០១០ េស
វសិ័យកសិកមម
ចុះយ៉ងខងំចំ
កនីេឡងីខពស់េន
េឃញី មរយ
បនថយចុះមក
ផលបះ៉ពល់ពីវ ិ
៩ ែដលមិនធប
នដំ ច់ឆន ២ំ
មី កហរិញញវតថុចំ
 ៣៣% រហូ
នះអតិថិជនជ

ណ៏ របស

១០ គឺជគ ម
មចីរបស់ខួន។ 
ម៉បនពុះពរ 
នមនុស របស់
គ ល់យ៉ងេពញ

តថុ និងចូលរមួចំ
បេមីលេមីលថ
ទទួលបន បភ
ល់ បកក់មចីរប
ៃន បេទសកមពុ
ពី ថ បន័ ET
ន មភូមិ ឃុំ
កសុ់ីម៉បនទទួ
មរកិ េហយីកិ
ែតែថមទងំេធី
។  
បឈមនឹងវបិតិ
កលូត ស់រប
សិកមម និងសំណ
សដកិចចកមពុជម
។ ទនទឹមនឹង
ចេពះកំេណីនេ
នះ កប៏ន ប
ៈរបយករណ៍
កេន តឹមេ ក
វបិតិេសដកិចច 
ប់មន បនែកល
២០១០ េយ
ចនួន ២៣ និង
ហូតដល់ចំនួន 
ជ សីមនចំនួន

ស់ បធន

មបខ់ួប១០ឆន  ំ
ករចបេ់ផីម ប

 និងជំនៈបន
គឹះ ថ ន។ េ
ញទំហងឹពីធន
ចែំណកអភិវឌ
ថ េដីមបេីឆីយ
ភពទុនពីខងេ
បស់ខួន។ បនទ
មពុជ ពី ថ បន័ 
TIMOS  របស់
ជេ ចីនេនតំប
ទលួ បកក់មចីេ
ចចសហ បតិបតិ
ធឲីយ គឹះ ថ នម៉

តេិសដកិចចែដល
ស់វសិ័យេសដ
ណង ់និងបនអ
មនលកខណៈអំ
ងេនះ វសិយ័
េនកនុងេស ឥណ
បេសីរេឡងីវញិផ
ណែដលបនឆុះប
ម ១%។ េ
េហយីេធីឲយកំ ិ
លំអេឡងីវញិម
យង មរបយក
បតិបតិករឥណ
៤២៦ នដ
ន ៨១%។ ជ

ន ក ម
 

ែដលម៉កសុ់ីម
បតិបតិករដបូំ
ននូវ ល់ឩបសគ
នកនុងឆន ២ំ០០
នគរជតិៃនកមព
ន៍េសដកិចចដ៏ស
តបនឹងករវវិតិ
កគឺចបំច ់

នប់ពីទទួលបន
 ADA  (App
ស់ បេទសអុី ល
បន់ជនបទ ែដ
យគម នករ ប

តិករេនះ មិន
មក់សុីម៉ ក

លបនធក់ចុះ
កិចចកមពុជ ជ
អូសបនយរហូ
អេ យផលល
យមី កហរិញញវតថុ
ណទន និង
ផងែដរ។ ល
បញច ងំពីករែក
យែឡក គឹ
រតិ និភ័យឥ
មកេន តឹម ០,
ករណ៍របស់ស
ណទនជនបទ
ដុ រ េមរកិ 
ជមួយគន េនះែដ

ប ឹក ភ ិ

ម៉បនទទួលប
បូងេនកនុងឆន ២ំ
គគននកនុងសក
០៥ វសិ័យមី
មពុជថ គឹះ ថ
សំខន់បំផុតេន
តរិកីចេ មីនេនះ
និងសំខន់
នទុនកមចីដំបូងេ
pui  au  Déve
លី ម៉កសុ់ីម៉
ដលកំេណីន ប
បក់ពីអងគករ 
គនែ់តជួយប
ន់ែត តវបនទ

កនុងឆន ២ំ០០៨
ជពិេសសបនេ
ហូតមកដល់េដីម
ល និង បេសីរេ
តថុែដលបនទទួ
ងេស បេញញី-ស
ទធផលដល៏ បេ
កលំអគុណភព
គះឹ ថ នម៉កស់ី
ឥណទនបនេ
,២% េនកនុងឆន
សមគមមី កហិ
ទ ១ េយងីេឃញី
 និងមនអតិថិ
ដរ បកប់េញញី

ភ ិបល  

បនេជគជ័យជ
២០០០ ជមយួ
កមមភព ជីវក
កហរិញញវតថុម
នមី កហរិញញវតថ
នកនុងតំបនជ់ន
ះ េ កពីករចូ
ស់ េដីមបី ទ

េនឆន ២ំ០០៥
eloppement
បនព ងីកតំប
បក់កមចីជមធយម
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បេងកីនសមតថភ
ទួល គ លយ៉់

៨ េហយីបន
េធីឲយបះ៉ពល់យ
មឆន ២ំ០១០ ក៏
េឡងីវញិ េ យ
លរងផលបះ៉ព

សន  ំ និងកំរតិ
េសីរៃនវសិ័យមី
ពឥណទន េ
សុីម៉ មនអតិ
កីនេឡងីរហូត
ឆន ២ំ០១០។ 
ហរិញញវតថុកមពុជ 
ញថសមតុលយ
ថជិនខចីសរុប 
ញញីរបស់ ធរណ

ជវជិជមនបែនថម
យនឹងទុន ៥.
កមម រមួមនទំ
មនកររកីចេ មី
តថុ ជសសរ
បទ។  
ចូលរមួទុនវនិិេយ
ទ ទងដ់ល់ករ
៥ និងជបនប
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បន់ បតិបតិករ
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ពែសងរក បភ

យងទូលំទូ យ

បះ៉ពល់យ៉ង
យ៉ងខងំដល់ ិ
កេ៏ យ េយងី
យ រករអនុវ
ពល់េ យ បេ
ត និភ័យឥណ
ម កហរិញញវតថុេន
េហយីកំរតិ
ថិជនមួយចំនួ
តដល់ ២% េ

ែដលទទួល
យឥណទនសរុប
៩៩២.៤៥២ 
ណៈជនេន គឹះ
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លមន
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និភយ័
នបន
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បនពី
បបន
 នក់ 
ះ ថ ន
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• េដី
ចំ
ទុ
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ល
៧
ជ
េ
ក

ញញវតថុបនេកីនេឡ
ន ១៩០.០២៣

ស័យេសដកិចច

មករ បេមីល
បស់ បេទសកម
ថផលិតផលកនុ
េណីនវសិ័យេទ
ករ បេមីលេមីល
ឲយចូលរមួកនុងវ ិ
នគរ និងហរិញញ
នតិយ ដឹកន ំនិ

ណ៍សំខន់ៗេ

បក់ចំេណញេ
េមរកិ េកីនេឡ

កនងឆន ២ំ០០៩ 
ល់ចំនួន ២១,
ករែបងែចកភគ
១០០% ៃន ប
បស់ គឹះ ថ ន េ
ដមីបពី ងឹងមូល
ចនួន ៥៨.៩១
និកបនបេងកីន
នែខកញញ  ថ
លុចហ បំួរ ប
៧.០០០ ភគហ
ជេ ចីនឆន កំនុងវ ិ
យេដីរតួនទី

កមពុជ ពិេសសេ

ឡងី ៧៨,៣%
៣ នក ់េនកនុង

ចចឆន ២ំ០១១ 

លេមីលេសដកចិច
មពុជ។ ធនគ
ង សកសរុប (
ទសចរណ៍។ េន
លេសដកិចច 
សិ័យហរិញញវតថុ
ញញវតថុបែនថមេទ
ង គប់ គង។ 

នកនុងឆន ២ំ០

កយបង់ពនធស
ឡងី ៨០,៨%
មកេន តឹម ១
,៤%។ 
គ ភស មប់
បក់ចំេណញសុ
េបីេ ប បេធ ប
ល នេដីមទុនច
១៥,៨៦ ដុ
នភគហុ៊នរបស
បន័ LMDF (
នសរេសរលិខិ
ហុ៊នមកជេដីម
ស័យមី កហរិញញ
ទយ៉ីងសំខន់កន
េនតំបនជ់នប

% រហូតដល់ចំ
ឆន ២ំ០១០ ពី

ចចេនឆន ២ំ០១១
គរពិភពេ ក 
(GDP) មនកំ
នឆន ២ំ០១១ 
និងករបេងកីតទី
ត។ េហតុេនះ 
តឲយបនកនែ់

១០ 

ស មប់ដំ ច
% ែដលបនឆុ
១៧,២% េនកន

ប់ឆន ២ំ០១០ 
សុទធេ កយេពល
បនឹងឆន ២ំ០០៩
ចុះបញជ ី ទឹក ប
រ េមរកិ តវ
ស់ខួន។  
(Luxembour
ខតិផូវករេដីមបី
មទុនចុះបញជ ី េ
ញញវតថុ េនអឺរ ៉ុប
កនុងករជួយព ង
បទ។ 

ចនួន ៤១ 

ចំនួន៩.៧ 

១ បនពយករ
បនេធីករ យ
កេណីន ៦,៧%
មករពយករ

ទផី រភគហុ៊ន
ជញ ធរធនគ

ែតល ជពិេស

ចឆ់ន  ំ ៃថងទី៣១
ះបញច ងំពីករថ
កនុងឆន ២ំ០១០

មនចំនួន ២
លបង់ពនធ បនទ
៩ មនចំនួន ១
បកក់នុងគណនី
បនែបងែចកជ

rg Microfina
ទិញភគហុ៊នច
េន គឹះ ថ នម៉
ប និង សុី 
ងឹង គឹះ ថ នម៉

នដុ រ េមរ ិ
នដុ រ េម ិ

រថនឹងមនល
យតៃមថ េសដ
% េ យ រែត
ណ៍ កមពុជ ច
នេនឆន ២ំ០១១
គរជតិៃនកមពុ
សសករព ងឹងអ

 ែខធនូ ឆន ២ំ០
ថយចុះៃនចំ
 ខណៈេពលែ

២,១៩ដុ រ
នបព់ីកត់ជស័
១,២១ដុ រ
នចីំេណញបងគរ
ជភគ ភទំ

ance and De
ចំនួន ៧% 
មកសុ់ីម៉។ LM
េហយីេយងីរពំឹ
មកសុ់ីម៉ និង

រកិ និងមនអ
រកិ េនកនុងឆន ២ំ

កខណៈបនល ប
ដកិចចកមពុជ េន
តកំេណីនែផនក
ចមនកំេណីន
១ បនទក់ទ
ជបនចតវ់ធិ
អភិបលកិចច ប

១០ មនចំនួន
យ បតិបតិក

ែដលេស ឥណ

េមរកិ កនុងមយួ
ស័យ បវតិ ៥%
េមរកិ។ 
រទុកនប ឆន
ទងំអស់ ែដល

evelopment
មរយៈករប

MDF បននំ
ពងឹទុកថ នឹង
ងចូលរមួចំែណ

អតិថិជន ក់ ប
២០០៩។  

បេសីរេឡងី េ
នឆន ២ំ០១០ 
កសិកមម វសិយ័
េសដកិចច ៦,៥
ទញអនកវនិិេយ
ធនករ េដីមបី
បេងកីនសមតថភ

ន៩៤.៦៧៣ 
ករពី ១៨,៥%
ណទនបនេកនី

យភគហុ៊ន 
% េទកនុងទុនប

ឆន កំនងមក េ
លបងកលកខណៈឲ

t Fund) ៃន ប
បងិល បកក់មចី
មកនូវបទពិេ
ងជៃដគូដ៏យូរអ
កអភិវឌ ន៍េស
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បក់េផញី

នកនុង
ឬេ
យកត់
៥%។ 
យគជ
ព ងឹង
ភពកនុង

ដុ រ
% េន
នេឡងី 

តវនឹង 
ប មង

សមីនឹង
ឲយភគ

បេទស
មចចីំនួន 
ធន៍

អែងង
សដកិចច
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េខ
ក
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ម
ករយិល័យ
មរយៈអុី
បជុំ នងិ
លកខនិកៈរប
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ករអនុវត
 

ស
មិនទនប់

នែខធនូ កមហុ៊
១៥% េសមីចំនួន
គះឹ ថ នម៉ក់សី
កនងអំឡុងឆន ២ំ០
ខតក ល េ
ករ ខ និង ២

ននិបតរបស់ភ

ម សននិបត ប
យក ល គឹ
អុែីម៉លេនកនុងឆន
ងអនុ សន៍រប
បស់ គឹះ ថ នម

ខន់ៗ ែដលបន

បយករណ៍ ប
បយករណ៍ហិ
ករែបងែចកភគ
ឆន ហំរិញញវតថុ២០
ងេផទរសមតុល
ករែកស មលអ
មន ១ រូប ជស
ករែតង ងំ ម៉ូរ ី
បេងកីនេដីមទុនច

រ េមរកិ េ
េ ធនកមមេលី
សេ ែផនករ

តករងររបស់

សមជិក កម បឹ
បនេពញេលញ

ហុ៊ន អុនិ ៉យរ ៉េូខ
ន ១៥.០០០ ភ
សុីម៉ េនែតប
០១០ េនះ ម៉
េដីមបបីេ មីអតិ
២ ករយិល័យ

ភគទុនិក 

បចឆំន រំបស់ភ
គះឹ ថ នម៉កសុ់ី
ឆន េំនះ។ ករជ
បស់ កម បឹក
ម៉ក់សុីម៉ និងប

អនុមត័មន៖ 

បចឆំន ២ំ០១០
ហរិញញវតថុ ែដលប
គ ភ ១០០
០១០ មទ ម
លយែដលេនសល
អងគករេលខ និ
សមជិក កម បឹ
រសុីនកក ់ជស
ចុះបញជ ីដល់ចំនួ
េ យកនុង ១ហ៊
លីអនុស រណៈ 
រយុទធ សសំ

ស កម បឹក ភិ

បកឹ ភិបលប
កេ៏ យ កទ៏ទួ

ខម ែឃភថីល
ភគហុ៊ន េន គឹ
បនកររកីចេ មី
កសុ់ីម៉ បនេប
ថិជនឲយបនក
យតំ ង ពម

ភគទុនិក ប
សីម៉ េហយីេសច
ជូនដំណឹងពីម
ភិបល តវប
បទបបញញតិរបស

  

 
បនេធីសវនកមម
% ៃន បកច់ំេ
មង់ែបងែចកភ
ល់ ៥% េទកនុង
នងិែតង ងំស
បកឹ ភិបលឯក
សវនករខងេ ក
ននួ ១ នដុ
ហុ៊ន េសមីនឹង ១០
និងលកខនិកៈរប
សំ បឆ់ន ២ំ០១១

ភិបល 

នចបេ់ផីមអនុ
ទលួបនលទធផ

គប ែដលជ ក
គះឹ ថ នម៉ក់សី
នរហូត និងឈ
បីកករយិល័យ
កនែ់តទូលំទូ
មទងំមនបុគគល

បន បរឰេធីេឡី
ចកីសេ មច ១
សននិបត 

នផល់ជូនភគ
ស់ ជរ ភិបល

មមរចួស មបឆ់ន ំ
េណញសុទធេ ក
ភគ ភជភគ
ងទុនប មងរបស
សមជិក កម បឹ
ក ជយ 
កស មប់ឆន ២ំ
រ េមរកិ 

០ដុ រ េមរ ិ
បស់ គឹះ ថ នម
១ 

នុវតវធិីស័យ ត
លយ៉ងគប់ ប

កមហុ៊នកនុង ស
សុីម៉។ 
ឈនេទរកក
យតំ ង ១ 
យ ែដលស

លិកសរុបចំនួន

ឡងីេនៃថងទី២៦
 (លកខខណអ
េ យជូនភជ ប់
គទុនិកជមុន 
ល។ 

ឆ២ំ០១០ 
កយេពលបងព់
គហុ៊ន ២,១៩
ស់ គឹះ ថ នជ
បក ភិបលដល

២០១១ 
មរយៈករេប
កិ។ 
ម៉កសុ់ីម៉ េដីម

តពិនិតយេនឆន ំ
បេសីរ។  

សកបនសេ មច

រសេ មច មេ
បែនថមេទ តេន
រុបទងំអស់ម
ន ៥៥នក ់។ 

៦ ែខេម  
អនុវត) តវបន
ប់របយករណ៍
អនុេ ម ម

ពនធជ បកដុ់
៩ដុ រ េមរកិ
ស័យ បវតិ 
ល់ គបច់ំនួន ៧

បះផ យសិទធបិ

មបតីេមីងេដីមទុ

ឆ២ំ០១០ យ៉ង

ចទិញភគហុ៊ន

េគលេ របស់
ន សកក ល
មនចំនួន ២ ទី

ឆន ២ំ០១១ 
នអនុមត័បែនថម
បចឆំន  ំ រេប
មអនុស រណៈ 

រ េមរកិ េ
ក កនុងមួយភ

៧រូប ែដលកនុង

បែនថម ៥៩០.

នចុះបញជ ី 

ងសកមម េទះប
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នចំនួន 

សខួន។ 
លសទឹង
ទី ន ក់

 េន
មេទ ត 
ប រៈ

 និង

នកនុង
គហុ៊ន 

ងេនះ

០០០

បី េន



 

េយ
ែដលេ ក
ឆន ២ំ០១១

ជ
េយងីរពំឹងទ
ករេកីនេឡី
អនុមត័េលី
េដីមបចុីះហ
គបខូអលិ

ជ
វភិគទនយ
េ កអគគន
ែដលេធី គឹ

ជ
វនិិេយគទុ
គឹះ ថ នម៉

 

 

អន ប៊ុន
បធន កម

 

 
 
 
 

 

យងីសូមសំែដង
កនឹងមកចូលរមួ
១ េនះ េដីមបជីួយ
ជមួយនឹងកិចចខិ
ទុកថ េនឆន ំ
ឡងីនូវសមតុល
លីលកខខណ បតិ
ហតថេលខរមួរ
លធឌី។ី 
ជថមីមងេទ ត 
យ៉ងសកមមេន
នយក និងគណ
គះឹ ថ នម៉កសុ់ី
ជចុងេ កយ ក
ទុន និយត័ករ
ម៉ក់សុីម៉រហូត

ក ់
ម បឹក ភិបល

ងនូវករ គម
មជសមជិករ
យ កម បឹក ភិ
ខតិខំ បឹងែ បង
២០១១ េនះ
លយឲយខចីសរុប 

តបិតិ (Term 
ងភគទុនិកប

ខញុ ំសូមអរគុណ
នកនុងឆន ២ំ០១០
ណៈ គប់ គង 
ម៉ទទួលបនេ
កនុងនម គឹះ ថ
រ និងជពិេស
មក។ 

 

ល 

មន៍យ៉ងកក់េក
របស់គណៈកមម
ភបិល កដូ៏ចជ
ងរបស់គណៈ គ
នឹងទទួលបន
និង បក់ចំេណ
 Sheet) កិចច ព
ចចុបបនន និងភគ

ណចំេពះ កម បឹ
០ េហយីកនុង
ពមទងំកមមក
េជគជ័យបែនថ
ថ នម៉កសុ់ីម៉ 

សសចំេពះធន

 

កចំេពះកញញ  
មម ធិករេរ បចំយ
ជជួយ គឹះ ថ ន
គប់ គង ភព
នលទធផលវជិជម
ណញ ចេលសី
ពមេ ព ងភគ
គទុនិកថមី ២ គឺ

បក ភិបល ស
នម កម បឹក
ករនិេយជិតរប
មេទ ត។ 
ខញុ ំកសូ៏មអរគុណ

នគរជតិៃនកមព

 Thuong  Lu
យុទធ សអភិ
នម៉កសុ់ីម៉។   
រងឹមរំបស់ភគ
មនគួរជទីេពញ
សពីឆន មុំនៗ។ 
ទុនិក និងកិចច
គ ឺ ថ បន័ LM

ស មប់កិចចសហ
ភិបល ខញុ ំស
ស់ គឹះ ថ នម៉

ណចំេពះករចូ
មពុជ ស មប់

uong  និងេ
ភិវឌ នរ៍បស់ គឹ
 
គទុនិក ភពល
ញចិត េហយីេ
កម បឹក ភិ
ពមេ ព ងពិព

MDF និង អុនិ ៉

ហ បតិបតិករយ
សូមសំែដងនូវក
មក់សុីម៉ ចំេព

ចូលរមួពីអតិថិជ
បករគំ ទ និ

ក Peter A
ះ ថ នម៉កសុ់ីម

ល បេសីរៃនេដី
េយងីរពំឹងថនឹ
ភបលបនពិនិ
ណ៌នអំពីភគ
៉យរ ៉េូខម ែឃ

យ៉ងល និងប
ករេកតសរេសី
ះករខិតខំ បឹង

ជន ភគទុនកិ
ងផល់ទំនុកចិ
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Andes 
ម៉េន

ដមីទុន
ងមន
តយនិង
គទុនិក 
ភថីល

បនេធី
សីរដល់
ងែ បង 

ក អនក
តដល់



 

២ .  រប

បនអូសប
កេ៏ យ 
េ យ រ
ផលបះ៉ព
និងកំរតិ
ឥណទនរ
កប៏នែកល

គឹ
េ យ រ
ែតទញយ
កមពុជមន
៦,៥%។ 
ឆន ២ំ០១០
កទុ់នវនិិ

រងឹម ំនិងប
 

សមទិធផល
 

កនុ
ឥណទនជ
បែជងគន យ
ករ។ េន
អតិថិជនរប
បនេធីឲយច
របស់ម៉កស់
េធីឲយ បក់
២១,៤% 
តំ ងឲយ
ម៉កសុ់ីម៉េ
របស់អតិថិ

បយករ

មករអេងកតរប
បនយរហូតដល
េយងីេឃញីថ
រករអនុវតបន
ល់េ យ បេយ
និភយ័ឥណទ
របស់ គឹះ ថ ន
លំអេឡងីវញិម

គះឹ ថ នម៉ក់សី
រែតេយងីមនែផ
យកផល បេយ
នកំេណីនដល់ចំ
លទធផលជវជិជ
០ និងសញញ វជិជ
នេិយគពី កមហ
បនរកីលូត

លសេ មចបនកនុ

កនងឆន ២ំ០១០ 
ជនបទចំនួន 
យ៉ងខងំកនុងវ ិ
នកនុងបរយិកស
បស់ខួនចេនះ
ចំណូលេនកនុង
សុីម៉បន បេស
កចំេណញមុនប
និងករេកីនេ

យបនេ ចីនេន
េនែតរក បន
ថិជន េហយី

ណ៏ របស

បស់ខញុ ំ េទះបី
ល់េដីមឆន ២ំ០១
ថេនកនុងឆន ២ំ០
នលេនកនុងវសិ័
យលែដរេនះ ក
ទនបនថយចុ
ម៉កសុ់ីម៉ ែដ
កេន តឹម ០,២

សុីម៉ បនពុះ
ផនករ និងយុ
ជន៍ពីករេងីបេ
ចនំួន ៦,៧% 
ជមនបនបង
ជជមនៃនគុណភ
ហុ៊នខងេ កចំ
ស់កន់ែតទូលំ

កនងឆន ២ំ០១០ 

េន បេទសក
២៧ និងធន
សិ័យមី កហរិញញ
ស បកួត បែជ
ះពី ២% េទ ៣
ងឆន មំនករេកី
សីរេឡងីពី ១៨
បង់ពនធបនេកី
េឡងីៃន បកច់
ជិតលំេន ន
ននូវេករេឈម ះ 
យមនប ញ

ស់អគ គន

បមនករ បឈ
១០ ែដលប
០១០ េសដកិ
យកសិកមម។ 
ក៏បន បេសីរេ
ចុះមកេន តឹមេ
ដលបនេកីនេឡ
២% េនកនុងឆន ំ

ះពរជំនៈនូវឧប
យុទធ សចបស
េឡងីវញិៃនេស
និងេនកនុងឆន ២ំ
ញឲយេឃញី
ភពឥណទន
ចនួន ២ ែដ
លទូ យ។ 

មពុជេយងីមន
នគរពណិជជេ
ញញវតថុ ជពិេស
ងគន េនះ គឹ
៣% កនុងមួយែ
កីនេឡងីទបេធ
៨,៥% កនុងឆន
នេឡងី ៧៤.
ចំណូលសរុបេស
នរបស់អតិថិជន
 មរយៈេស
ញ បតិបតិករេន

នយក  
 

ឈមនឹងវបិតិេស
បនប៉ះពល់យ៉
កចិចកមពុជមន
ទនទឹមនឹងេន

ឡងីវញិផងែដ
េ កម ១% 
ឡងីរហូតដល់ 
ឆ២ំ០១០។ 

បសគគជេ ចីន 
ស់ ស់។ ទនទឹ
សដកិចចកនុងឆន ២ំ
២០១១ េបី
មរយៈ ករេកី
 និងភពរងឹម
ដលេនះបងញ

ន គឹះ ថ នមី
េអសុីលី  េហ
សសកនុងតំបន់សំ
ះ ថ នម៉កសុ់ីម
ខ មកេន តមឹ
ធ បនឹងែផនក
ឆន ២ំ០០៩ មក
៣% ទនទឹមគន
សមីនឹង ១៥,
ន។ គុណ ប
ស កមមរហ័ស 
នជិតអតិថិជន

ដកិចចែដលបន
យងខងំដល់វសិ័
លកខណៈអំេ
នះ វសិ័យមី
ដរ ជពិេសសគ
និយយជរមួ

 ២% េនកនុង

 េហយីសេ ម
នទមឹនឹងេនះ គឹ
២០១០ ផងែដ
មករពយករណ៍
កនេឡងីៃនចណូំ
មៃំនេដីមទុន 
ញឲយេឃញីថ 

កហរិញញវតថុចំនួ
ហយីកម៏នអនក
សំខន់ៗ មួយចំ
ម៉បន បឈម
មចេនះពី ១,៩
ករ។ េទះជ
កេន តឹម ១៧
គន នឹងករេកីនេ
៥% េ យ
បេយជន៍ៃនក
ផលិតផលឥ

ន េនកនុងតំ

នធកចុ់ះ ងំពី
ស័យសំខន់ៗ ៃន
យផលល 
កហរិញញវតថុ 
គុណភពឥណ
 និងេ យែឡ
ងឆន ២ំ០០៩ 

មចបននូវលទធ
គះឹ ថ នម៉កសុ់ី
រ ែដល មក

ណ៍កមពុជ ចម
ណូលសរុប បម
ពមទងំមនច
ម៉កសុ់ីម៉ 

នួន ២៤ រមួជ
កចំណូលថមីមយួ
នួន ែដលម៉ក
មេទនឹងករបញ
៩% េទ ២,៨%
យ៉ង  ច
៧,២% េនកនុ
ឡងីៃនសមតុល
រយុទធ ស

ករ បកួត បែជង
ឥណទនេឆីយ
តបនែ់ដល គឹះ

ពឆីន ២ំ០០៨ 
នេខ នេសដកិ
និង បេសីរេឡី
ែដលបនទទួ

ណទន តវបនែ
ឡក កំរតិ
ែដលមិនធប់ម

ទធផលយ៉ងល
សុីម៉ក៏បន និង
ករ យតៃម េស
មនកំេណីនេស
មណ ១៥,៥%
ចប់ រមមណ៍កន
គឺជ គឹះ ថ នម

ជមួយនឹង បតិប
យចំនួន បន
កសុ់ីម៉កំពុង ប
ញចុ ះអ ករស
% កនុងមួយែខ 
ចំ យ បតិប
ងឆន ២ំ០១០ 
លយឥណទនេ
សបេងកីតករយិ
ង របស់ គះឹ
យតបេទនឹងត

ថ នម៉កសុ់ីម៉
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េហយី 
ចចជតិ
ឡងីវញិ 
ទួលរង
កលំអ 
និភយ័
មន 

បេសីរ
ងកំពុង
សដកិចច
សដកិចច 
% េន
កនុងករ
មួយដ៏

បតិករ
បកួត
បតិបតិ
ស មប់

 ែដល
បតិករ
ែដល
សមីនឹង 

យល័យ
ះ ថ ន
មវករ
មកំពុង



 

បតិបតិក
សថិតេនកនុង

េ
ទុក កេ់ទ
គប់ គង
ចពយករ

រហូតដល់ដ
េ ប បេធ ប
ម៉កសុ់ីម៉ប
បែនថមពី ថ
ពល់េទេល
បេសីរេ
មនករេកី

កនុ
អគគនយក
េដីមបេីឆយី
កមម ធិករស
េធីដំេណីរេ
ចត់វធិនក

ចំ
ជ កម ប
េពល ៦ែខ
សមជិក គ
ករ ជីវក
សកមមភព
កប៏នេកីន
ឥណទនខន
ភព បេសី
ផទុយេទវញិ
េ ចីន េហី
េហយីេធីឲយ

 
 

ករ។ កនុងឆន ២ំ០
ងឃុែំ ពកហូរ 
កយេពល ប
ទេលីកររក ឲ
ច់ បក់បន

រណ៍បន ជ
ដំ ច់ឆន ២ំ០
បនឹងក មឹតខពស
បនរក នូវអន
ថ ប័នខងេ ក 
លី បក់ចំណូល
យ រករេងីប
កនីេឡងីវញិចប
កនុងអំឡុងឆន េំន
កពី បធន កម
យតបេទនឹងេគ
សវនកមមរបស់
េឆព ះេទរកករ
ករករពរទុក
ចេពះសកមមភ
បក់កមចីស មប
ខ ១២ែខ នងិ
គ រមន ក់ៗ  
កមម។ េនកនុង
ពកនែ់តេ ចីនេ
នេឡងីខងំរហូ
ខន តតូចនិងមធ
សីរជងមុន ពិ
ញ ឥណទនឯ
យបនថយចុះ
ឲយពួកគតម់ិនស

០១០ គឹះ ថ
សកក ល
ឈមនឹងវបិតិេ
ឲយបននូវគុណ
យ៉ងល បេសី
ពិេសសគុណភ
០១០។ េ យ
ស់បំផុតេសមីនងឹ
នុបត ធនភ
 ែដលេធីឲយធ
លផងែដរ។ 
បេឡងីវញិៃនេ
ប់ ងំពីឆមស
ះ ម៉កសុ់ីម៉
បឹក ភិបល 

គលនេយបយ
កម បឹក ភបិ
គប់ គង និ
ជមុន និងទន
ពេស កមមហរិ
ប់ ជីវកមមខន ត
ង ២០ែខ។ ក
តៃមអចលន
ឆន ២ំ០១០ េ
បីេ ប បេធ បឆន
តដល់ ១១៧
ធយម និងឥណ
េសសសកមមភ
ឯកតជនបនថ
ះរហូតដល់ចំនួ
សូវយកចិតទុក

នម៉កសុ់ីម៉ប
សទឹង េខតក
េសដកិចចែដលប
ភពសមតុលយ

សរ។ ជលទធផល
ភពសមតុលយ
យែឡកកំរតិ
ង ២% េនកនុង
ភពឲយេនមន
ធក់ចុះនូវឱក
ែតេទះបីជយ
សដកិចចកមពុជ
សទី១។  
មបនព ងឹងនូវ

 និង ព ងឹងត
យែដលបនេរ ប
បល។ ទងំេន
នភិ័យ និង ស
នេ់ពល ប
រញញវតថុេនកនុងឆន
តតូច និងមធយ
ករផល់ឥណទ
ទពយសរុបេនកន
េយងីេឃញីថ 
ឆន ២ំ០០៩ គឺប
,៨% ជពិេស
ទនរដូវកល 
ភពផលិតកមមក
ថយចុះចំនួន 
ួន ៤៤,៩% 
ក កក់នុងករខចី

បនបេងកីតករយិ
ល។ 

បនធក់ចុះកនុង
យឥណទន េ
ល គឹះ ថ នម៉
ឥណទនកន់
និភយ័ឥណទ
ងឆន ២ំ០០៩ ែ
ក មិតខពស់ជង
សកនុងករផល់
យ៉ង ក៏េ
ជេនកនុងឆន ២ំ០

អភិបលកិចចរប
តួនទី គប់ គង
បចំេឡងីេ យ
ះបនផល់លទធ
សវនកមម ែដល
បនល បេសីរផ
ឆន េំនះ ម៉ក់សុី
យម និង បកក់
ទនទងំេនះ គ
កនុងសកមមភព
 ករផល់ ប
បនេកីនេឡងី
សសេនកនុងអឡំ
 គឺេ យ រស
កសិកមម ទនទឹ
២,៦% ខណ
េ យ រអតិ
ជ កម។  

យល័យតំ ង

ងឆន ២ំ០០៨ 
េ យរតឹបនឹង
ក់សុីម៉មនភ
នែត បេសីរេឡងី
ទនបនែកលំអ
ដលមិនធប់ម
ងធមម  ពម
ល បកក់មចីដល់
យ គឹះ ថ
០១០ បនេធី

បស់ខួន ម
ង និភយ័ និ
យគណៈកមម ធិក
ទធភពឲយេយងី
ច គប់ គងន

ងែដរ។ 
ម៉េនែតបនផ
កមចីស មបក់សិ
គឺចបំច់ តវពឹ
ជីវកមម នងិ

ក់កមចីដល់ឥណ
ដល់ចំនួន ២៥
ឡុង តីមសទី១
សកមមភព ជវី
មគន នឹងករចុ

ណៈេពលែដលឥ
តថិជនម៉កសុ់ីម៉

ងបែនថម ១កែ

គឹះ ថ នម៉
ករបេញចញ ប

ភពរងឹម ំ ច
ងចប់ ងំពីឆ
េឡងីវញិមកេន
មន។ េនកនុងឆន
ជមួយនឹងករ
អតិថិជនរបស់
នម៉កសុ់ីម៉េន
ធីឲយករផល់ ប

មរយៈករផច់
នងិសវនកមម រ
ករ គប់ គង
ក់េចញនូវវធិី

នូវេហតុករណ៍

ផល់ បកក់មចជី
សិកមម មរដូវក
ងែផកជសខំ
ងចំនួនបុគគលកិ
ណទនខន តតូច
៥,៥% ចំែណក
១ និងទី៤។ ក
វកមមរបស់អតិថិ
ះថយៃនតៃម ប
ឥណទន កមព
ម៉េសនីសុំខចី បក

ែនងែដលមន

កសុ់ីម៉បនយ
បកក់មចី ពមទំ
ទបទ់ល់នឹងភ
ឆមសទី១ និ
ន តឹម ០,២%
ឆន ២ំ០១០ េន
របនថយករេសនី
សខួន និងកប៏
នែតមនលកខណ
បកក់មចីដល់អតិ

ចេចញនូវតួនទី
របស់គណៈ គប
និភយ័ និងគ

ធី សឯក ជ
ណែ ប បលនន

ជឯកតជន ប
កល ែដលម
ខនេ់ទេលីចំណូ
កសរុបេនកនុងដំ

ច និងមធយម 
កឥណទនរដូ
ករេកីនេឡងីខ
ថិជនម៉កសុ់ីម៉
បក់ដុ រ េម
ពុំសូវមនសកម
កម់នទំហធំំជ
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ទី ងំ

យកចិត
ទងំករ
ភពមិន
ងទី២ 

% េបី
នះែដរ 
សុំទុន 
បនប៉ះ
ណៈល
តិថិជន

ទីរបស់
ប់ គង 
គណៈ
ជយ និង
ន និង

បកក់មចី
នរយៈ

ណលៃន
ដំេណីរ
មន
វកល
ខងំៃន
ម មន
មរកិ។ 
មមភព
ជងមុន 



 

យុទធ ស

• ន
អ

• ប
េ

• អ
ទ
ក
ប

• េផ
និ

• សិ
ស

• េធី
ផ

• ព
• ែស

ខញុ ំ
អតិថិជនទ
សូមែថងអំ
គំ ទវសិ័យ
េសដកិចចែដ
គណៈ គប់
កររមួបញចូ
ករគំ ទទ
េជគជ័យជ
ែត បេសីរផ
សិរមីងគល 

អ៊ងួ គេឹម
អគគនយក

សជ ទភិពស

នមំកនូវភពេជ
អតិថិជន ទងំ
មរយៈករែច

បនរក ភពរងឹម
បី បស់ស ម
អភិវឌ ធនធនម
ទងំករបញជូ នប
ករផល់េស កមម
បកបេ យសង
ផតករយកចតិ
ង គប់ គងករ
សិក េលីកមមវធិី
សុវតថិភពទិននយ័
ធកីរជមួយភ
ល់េស កមមហិ
ងឹងអភិបល
សងរកឱកសកន

ខញុមនេសចកីេ
ទងំអស់ កម
អណរគុណចំេព
យមី កហរិញញវតថុ
ដលបនធក់ច
ប គងជនខ់ពស់
ញលគន ទងំក មិ
ទងំេនះ គឺជ
ជបនបនទ ប់រហ
ផងែដរ។ 
 វបុិលសុខ ជូន

 
 

មសង 
ក 

ស មបឆ់ន ២ំ០១

ជគជ័យៃនយុទធ
េនជនបទ និ
កចយទុនឲយដ
មចំំេពះករ គ

មប់អភិវឌ ជី
មនុស  ឲយបន
បុគគលិកេទចូល
មមហរិញញវតថុរបស
ង់ រខពស់បំផុត
តទុក ក់េលកី
រចំ យឲយប
ធ ី និងឈនេទ
យ និងធននូវ
ភគទុនិកឯកេទ
ហរិញញវតថុរបស់ គឹ
កិចច ព ងឹងករ
កនុងករព ងីកស

មនស រកី
បឹក ភិបល 
ពះករគំ ទរប
តថុកមពុជ ឲយប
ចុះនេពលកន
សែដលបនផល់
មតិជំនញ គប់
ជកមងំចលករ
ហូតមក កដូ៏
ខញុ ំសូមឲយអនកទ
នចំេពះអនកទងំ

១១ 

ទធ សេ យ
នងិទី បជុំជន 
ដល់ៃដអតិថិជ
គប់ គង ទពយស
វកមមរបស់អតថិិ
ន បកបេ យ
លរមួបណុះប
ស់ គឹះ ថ នម៉ក
ត។ 
ករបេងកីនចណូំ
បនល េដីមបបី ថ
ទទិញ បពន័ធ គ
បសិទធិភពៃថេ
ទស និង េរ បចំ
គះឹ ថ ន។ 
រ តតពិនិតយៃផទ
សកមមភព ជី

យៃ កែលង និ
ថន ក់ គប់ គង
បស់ ជរ ភិប
បនរកីចេ មីនប
ងមក។ ខញុ ំកសូ៏
លនូវបទពិេ ធ
ប គង និងជំន
រមួយយ៉ងសខំ
ដូចជជួយេ ជម
ទងំេនះេបជញ ប
ងអស់គន  េនកនុ

យបេងកីតករយិ
និងេ បី បស់
នពីមួយកែនង
សកមម និង ទព
ថជិន និងជផ
បសិទធភពបផំ
លេនខងេ

កសុ់ីម៉ និងេដ

ណល មរយៈក
នថយចំ យ
គប់ គងទិននន័យ
េដីម។ 
ចនូំវយុទធ ស

កនុង និងករ គ
ជវីកមម និងេគ ង

នងិសូមសំែដង
 និងបុគគលិក
បលកមពុជ នងិ
បនយ៉ងល បេ
សូមែថងនូវករេ
ធន៍ ជីវកមម ផ
ញហរិញញវតថុដ
ខនក់នុងករចូល
មែ ជងដល់ដំេ
បននូវវបបធមដ៌៌

កនុងឆន ថំមីេនះ នងិ

ល័យតំ ងឲ
សធនធនហរិញញ
ងេទកែនងេផ
ពយអកមម  េដីមបី
ល បេយជនដ៍
ផុត ទងំករហឹ
េ ក េដីមបី ច
ដីមបធីនថម៉

ករបេងកីនសម
បតិបតិករ និង
យឥណទន 

ស េដីមបអីភិវឌ

គប់ គង និភ័
ងគរទុនបែនថម 

នូវគរវកិចច និ
គប់ជន់ថន ក ់
ងធនគរជតិៃ
េសីរ ជពិេស
កតសរេសីរ 
ផល់នូវភពជអ
ល់ គឹះ ថ នម៉
លរមួចំែណក 
េណីរករអភិវឌ
ដល៌េនះជបន
ងសូមឲយទទលួ

ឲយបនេ ចីនេន
ញញវតថុឲយកនែ់តម
ងេទ តែដល ត
ធនថធនធ
ដល់េសដកិចច គ
ហកឹហនឺេនកនុង
ចបំេពញ មត
មកសុ់ីម៉េនែត

តុលយឥណទន
ងបេងកីន បកច់ំ
(MIS  Softw

ទងំសមតថភ

យឲយមន បសិ
 ទងំទុនកមចី និ

ងអំណរគុណយ
ទី បឹក  អនកស
ៃនកមពុជ ែដល
សសកនុងេពលេវ
និងអំណរគុណ
អនកដឹកន ំ និង

មក់សុីម៉។ ករ
និង េធីឲយម

ឌ នេ៍សដកិចចជ
េទ ត។ ខញ
លបនេជគជយ័

នជិតលំេន
មន បសិទធភ
តវករចបំច់ 
ធនហរិញញវតថុ ត
គ រជនបទ។
ង គឹះ ថ នផទ ល
ត មវករេកីនេឡ
តបនផល់នូវេស

នឲយដល់ៃដអតិ
ចេំណញ។ 
ware) េដីមបធី

ភព និង បតិបត

សិទធិភពខពស់  
នងិទុនជភគហ

យ៉ងេ ម ះសម័
សម័ គចិត ជពិ
លបន គប់ គង
វ ដល៏ំបកៃ

ណដ៏ ជលេ ជច
ងពនំមំកជមួ
ចូលរមួដស៏កមម
ម៉កសុ់ីម៉ទទួល
នបទេនកមពុជ
ខញុ ំសូម បសិទធិព
យ គប់ករងរ។

7

ន
ពខពស់ 
។  
តវបន
។ 
ល់ និង
ឡងីៃន
ស កមម

តថិិជន 

ធននូវ

តិករ 

ហុ៊ន។ 

គដល់
េសស
ង និង
នវបិតិ
ចំេពះ 
មួយនូវ 
មម និង
លបន
ជកន់
ពរជយ័ 
។  
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៣ .  បវត ិសេង ខប  
 
គឹះ ថ ន ម៉កសុ់ម៉ីមី កហរិញញវតថុ តវបនបេងកីតេឡងីេនែខមិនឆន ២ំ០០០ េ យករចូលរមួពីមិតិភកិ

មួយ កមែដលមនជំនញ និងបទពិេ ធនក៍នុងវសិ័យេស កមមហរិញញវតថុ េហយីបនចបេ់ផីម បតិបតិករផល់
ឥណទនដំបូងេនឃុេំកះ ច ់ កនុងេខតក ល។ េនកនុងែខធនូឆន ២ំ០០១ ម៉កសុ់ីម៉បនចុះបញជ ីេន កសួង
ម ៃផទជអងគករេ ករ ភិបលែដលមនេឈម ះថ អងគករម៉កសុ់ម៉ីេដមីបអីភវិឌ គ រ េហយីបនព ងីក 
សកមមភពផល់ឥណទនេន មប ភូមិ-ឃុ ំ និង សកេផ ងៗេទ តៃនេខតក ល។ េនែខឧសភឆន ២ំ០០២ 
ម៉កសុ់ីម៉បនចុះបញជ ី និងទទួលបនវញិញ បនប័ តជ បតិបតិករឥណទនជនបទ។ េនកនុងែខសី  ឆន ២ំ០០៥  
ម៉កសុ់ីម៉បនចុះបញជ ី និង ទទួលបន ជញ បណ័ បកប ជីវកមម គឹះ ថ នមី កហរិញញវតថុពីធនគរជតិៃនកមពុជ 
ែដលមនេឈម ះជផូវករថ គឹះ ថ ន ម៉កសុ់ម៉ី មី កហរិញញវតថុ។ េនកនុងែខមិថុន ឆន ២ំ០០៨  ម៉កសុ់ីម៉ទទួល 
បន ជញ ប័ណ បកប ជីវកមម គឹះ ថ នមី កហរិញញវតថុអចិៃ នយព៍ីធនគរជតិៃនកមពុជ។ 
 

២០០០ ម៉កសុ់ីម៉ តវបនបេងកីតេឡងី េហយីចបេ់ផីមផល់ឥណទនដំបូងេនៃថងទី ០១ មិថុន ឆន ២ំ០០០ េន  
 កនុងឃុេំកះ ច ់ សកមុខកំពូល េខតក ល 
 

២០០១ ម៉កសុ់ីម៉បនចុះបញជ ីេន កសួងម ៃផទជអងគករេ ករ ភិបលែដលមនេឈម ះថ អងគករម៉កសុ់ម៉ី 
 េដមីបអីភវិឌ គ រ 
 

២០០២ ម៉កសុ់ីម៉បនចុះបញជ ី និងទទួលបនវញិញ បនប័ តជ បតិបតិករឥណទនជនបទ 
 

២០០៥ ម៉កសុ់ីម៉បនចុះបញជ ីជ កមហុ៊ន និង ទទួលបន ជញ បណ័ បកប ជីវកមម គឹះ ថ នមី កហរិញញវតថុពី 
 ធនគរជតិៃនកមពុជ។ ចបេ់ផីមខចីទុនពី ថ បន័ខងេ ក រមួមនធនគរអភិវឌ នជ៍នបទេនកមពុជ  
 ថ បន័ ADA េន បេទសលុចហ បំួរ និង ថ បន័ Consorzio ETIMOS េនអុី លី 
  

២០០៦ ម៉កសុ់ីម៉បនបេងកីតឲយមនកញចបអ់តថ បេយជនស៍ មបបុ់គគលិក       រមួមនបុគគលិកជមច ស់ភគហុ៊ន  
 មនតំ ងេនកនុង កម បឹក ភិបលម៉កសុ់ីម៉។ Staff Providend Fund, Health & Injury  
  Insurance ក៏ តវបនបេងកីតេឡងីផងែដរ   
 

២០០៧ ម៉កសុ់ីម៉បនបេងកីនេដីមទុនចុះបញជ ី ទទួលភគទុនិកកនុង សកថមីមួយរូប និងទទួលបន បកក់មចីគម ន 
 ករ បក់ពីអងគករ Kiva Microfund ែដលមនមូល នេនសហរដ េមរកិ  
 

២០០8 ម៉កសុ់ីម៉ទទួលបន ជញ ប័ណ បកប ជីវកមម គឹះ ថ នមី កហរិញញវតថុអចិៃ នយ ៍ពីធនគរជតិៃន 
 កមពុជ និងបនេបីក ខ បតិបតិករទី២ េន សកេគ ន យ េខតក ល  
 

២០០៩ ម៉កសុ់ីម៉ ទទួលបនវញិញ បនប័ តតមភពេលីករគណនអ ករចំេពះអតិថិជន ពីអងគករ  
 Microfinance Transparancy Organization និងទទួលបនវងន់សីពីសនទស ន៍សងគមពីអងគករ  
 CGAP និងបនេបីកករយិល័យទំនកទ់ំនង បតិបតិករទី១ េនឃុឧំកញ៉តី េខតក ល 
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៤ .  អង គករេលខរបស ់ គ ឹ ះ ថ នម៉ ក ់ស ុ ីម៉  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ņΉ₤ĕĖЊģĳ 

Ο‗Ĉĕ. ◦Бĩ⅝ũ 

Ū О̋ņŪĠЕ̋ ⅝ķЊģŲ

ΒÐðĜŎ˝ Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ
₤ŷĕ˝ņŊ

ĜŎ˝ŪĠĳЊĠĳŚЊ

Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ 
ŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎ 

ŪĠēĕΟ‗Ĉĕ 

ĜŎ˝⅜ž 

Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ 
Ο‗Ĉĕ⅜ž

ũřťģŲ. Њ̈́ũŃňŷĳ□О 

ņūĕŚБΟ‗Ĉĕ ЮĠΐĊЊŁũũřťģŲ Ð‗ЮĕŎŏ˝ũ 

ĮњĳхŌĕŷЋ◦Ŝ ũř ťģŲ. ̈́ ЊũŃ ňŷĳ□О ĊĕēĕņĕН₤℮ ₤ŷĕ˝ũаĩ Ā̋ ĖО₣ 

Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ 
Ο‗Ĉĕ 



 10

អភ ិបលកិច ច  
 

គឹះ ថ ន ម៉កសុ់ម៉ីមី កហរិញញវតថុ ដឹកនេំ យឈរេលីេគលករណ៌អភិបលកិចចល េពលគឺករែបងែចក
ករទទួលខុស តវចបស់ ស់ រ ង កម បឹក ភិបលែដលទទួលខុស តវរមួចំេពះភគទុនិក និងគណៈ គប់ គង
ជនខ់ពស់។ កម បឹក ភិបលដឹកនេំ យ បធន េ យែឡកគណៈ គប់ គង តវដឹកនេំ យអគគនយក និង
ទទួលខុស តវេលីករ គប់ គង ដឹកនកំរងរ បចៃំថង តតពិនិតយេមីលេលី ល់កិចចករ ជីវកមមឲយទទួលបន
េជគជ័យទងំករ បកួត បែជង និងរក បកច់ំេណញជូនដល់ កមហុ៊ន។ 

គណៈកមម ធិករសវនកមម និងគណៈកមម ធិករ គប់ គង និភ័យ តវបនបេងកីតេឡងីេដីមបជីួយ កម
បឹក ភិបល កនុងករ កែ់តងេគលនេយបយ និងនីតិវធិីនន ម ន តតពិនិតយេមីល និងផល់អនុ សន៍
ជូន កម បឹក ភិបល កដូ៏ចជករទទួលខុស តវេលីសុចរតិភពៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ គឹះ ថ ន និងករ
អនុវតន៍ករ គប់ គង និភ័យ បកបេ យ បសិទធិភព។  

េនកនុងឆន ំ រេពីពនធ២០១០ ថន កដ់ឹកន ំ ជនខ់ពស់របស់ម៉កសុ់ីម៉ រមួមនអគគនយក អគគនយករង 
នយកិ បតិបតិ។ ជមួយគន  េនះ ម៉កសុ់ីម៉មនម នីដឹកនថំន កក់ លជេសនធិករ រមួមននយកធនធន
មនុស  នយកឥណទន នយករងឥណទនរង បធនគណេនយយ នយករងម៉ឃតីទីង នយក ខ 
និងសវករ តតពិនិតយៃផទកនុង។ 
 

ភគទុន ិក  
 
១.  េ សង សុវីេឆង  ២៩.៣% 
២.  អ៊ងួ គមឹេសង  ២៤.៤% 
៣.  អន ប៊ុន ក ់  ២៤.៤% 
៤.  ប៉ ប៉ុណរទិធ ី    ៧.៣% 
៥.  េជត ចន័ទ បេសរី    ៩.៨% 
៦.  ប៊ុយ សុវីណថ    ២.៤% 
៧.  បុគគលកិម៉កសុ់ម៉ី   ២.៤% 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

ក ម
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ប ឹក ភ ិ

 

 

 

 

 

ភ ិបល  

េ ក អន ប៊ុន
ឆន ២ំ០០០ និ
ពីករែកស មល
ជ បធន កម
ហរិញញវតថុេនធ

បចចុបបនន េ
Preston  Uni

ធនគរនិងហិ
De Zambuag

ទទលួបរញិញ ប័

េ កបណិត
ករេនកនុងឆន ំ
រហូតដលឆ់ន ំ
បណិត តវប
ធប់បនបេ
ជទី បឹក ស
រហូតដលប់ចច
 

េ ក គេឹម
Preston Un

បនទទលួ
វទិយល័យ V
គប់ គងធុរកិ
បរញិញ ប័ ត គ

េ ក េជត ច័
បេសរី ជស
ម៉ក់សុីម៉។ 
 

បចចុបបនន េ
វទិយល័យេប ល
ពណិជជកមម ពី

ន ក ់បនចូល
ងបនបំេពញមុ
លអភិបលកិចចរ
ម បឹក ភិបលរហ
ធនគរនិភពព

 

ក ប៊ុន ក ់
iversity សហរ
ហរិញញវតថុពី កល
ga បេទសហលី
ប័ ត គប់ គងធុរកិ

ត អ៊ងួ គេឹមសង
ឆន ២ំ០០០ និងប
២០០៩។ ប
បនែតង ងំឲយបំ
មកីរងរជម នី
សភពណិជជកមម
ចចុបបនន។  

មសង ទទលួប
niversity េនស

រូបករណ៍ពី
Victoria  Univ

កិចច (MBA)  េន
គប់ គងធុរកិចច (

ចន័ទ បេសរី បន
សមជិក កម បឹក

ក បេសរី ជ
ល បយ។ េន
ពីម វទិយល័យ

លរមួបេងកីត កមហ
មខងរជអនុ បធ
របស់ គឹះ ថ នម៉
ហូតដល់បចចុបបនន
ពណិជជ Pacific C

ជេបកខជនបណិ
ដ េមរកិ។ េ
លវទិយល័យន័រតុ
លពីីន េនកនុងឆន
កចិច (BBA) ពីម

ង បនចូលរមួប
បនបំេពញមុខង
នទ ប់ពីករែកស
បំេពញមុខងរជ
នី ជករពីឆន ១ំ៩
កមពុជេនកនុងែខ

បនសញញ ប័ តប
សហរដ េមរកិកន
រ ភិបលអូ
versity  of  Te

នកនុងឆន ២ំ០០៣
(BBA) ពីម វទិ

ចូលរមួជមយួម៉
ក ភិបល និងជ

ជេបកខជនអនុប
នកនុងឆន ១ំ៩៩៥ 
ពណិជជ ស 

ហុ៊នម៉ក់សុីម៉ ែ
ធន កម បឹក ភិ
មកសុ់ីម៉ េ
នន។ េ ក ប៊ុន
Commercial B

ណិត គប់ គងធុរ
ក ប៊ុន ក ់ប
ន បេទសកមពុជ
ឆន ២ំ០០៣។ េន

វទិយល័យព

បេងកតី កមហុ៊នម៉
ងរជ បធន ក
មលអភិបលកិ

ជអគគនយករហូ
៩៩៥-២០០២។
ខកុមភៈ ឆន ២ំ០០

ណិត គប់ គងធ
កនុងឆន ២ំ០០៥។
លីេដីមបបីនក

echnology  េហី
៣។ េនកនុងឆន ១ំ
ទយល័យពណិជជ

ម៉ក់សុីម៉េនកនុង
ជ បធនគណ

បណិត គប់ គង
 េ ក បេស
 េនកមពុជ។

ដលបនចប់េផី
ភបិលរហូតដល់
ក តវបនែតង
ក ់ធប់បនប

ank ពីឆន ១ំ៩

រកចិច (DBA) 

បនទទលួសញញ
ជ និងពី កល
នកនុងឆន ១ំ៩៩៥ 
ពណិជជ សេន

ម៉កសុ់ីម៉ ែដល
កម បឹក ភិបល
កិចចរបស់ គឹះ ថ
តដល់បចចុបបនន។
។ េ ក គេឹមស
៦ េហយីបន និ

ធុរកចិច (DBA) 
 េនកនុងឆន ២ំ០

ករសិក ថន ក់អនុ
ហយីបនទទលួស
១៩៩៥ េ ក 
ជជ សេនកនុង

ងែខធនូ ឆន ២ំ០០
ៈកមម ធិករសវន

ពណិជជកមម និ
សរី ទទលួបន

ផីមដំេណីរករេន
លឆ់ន ២ំ០០៩។ ប
ងំឲយបំេពញមុ

បេ មីករងរជន
៩៥-២០០០។ 

េន កលវទិយ
ញញ ប័ តអនុបណិត
លវទិយល័យ At
 េ ក ប៊ុន ក
នកនុង បេទសកមព

លបនចប់េផីមដំ

 និង ជអគគន
នម៉ក់សុីម៉ េ
។ េ ក គេឹម
សង តវបនែតង
និងកពុំងបេ មីក

ពី កលវទិយ
០១ េ ក គេឹម
នុបណិត េន
សញញ ប័ តអនុប
គេឹមសង បនទ
បេទសកមពុជ។

០។ បចចុបបនន េ
នកមម របស់ គឹះ

និងចបប់ េនស
នបរញិញ ប័ ត គប
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ន កនុង
បនទ ប់
មុខងរ
នយក
 

យល័យ 
តែផនក
teneo 
កប់ន
មពុជ។

េណីរ
នយក
េ ក
មសង 
ង ងំ
ករងរ

លយ័ 
មសង 
កល

បណិត
ទទលួ
។

េ ក 
ថ ន

សកល
ប់ គង



  

 

 

 

 

គណៈ
 

មុ
បកួត បែជ
របស់ម៉កស់
ជេសនធិ
នយករងម

 
 

 

 

 

 

ៈ គប ់ គ

មខងររបស់គណ
ជង និងរក ប
សុីម៉ រមួមនអ
ធកិរ រមួមន
ម៉ឃតីទីង ន

េ ក ģл
អគគនយ

េ ក ប៉ ប៉
បុគគលិកេនែខ
របស់ម៉ក់សុីម៉
ជម នីឥណទ
ែតង ងំឱយបេំ
 

េ ក ប៉ ប៉ុ
វទិយល័យ Bu
ទទលួបន បរ ិ

គងជន់

ណៈ គប់ គងជ
បក់ចំេណញជូ
អគគនយក អគគ
នយកធនធន
យក ខ និង

 
ģ ĠлН‗‼ ũЋ◦ċБ 

យករង 

ប៉ុណគរី ី តវប
សី ឆន ២ំ០០
ម ែដលបនចប
ទនេនម៉ក់សុីម៉
េពញមុខងរជន

បុណគរី ី ទទលួប
uild Bright U
រញិញ ប័ ត គប់ គ

ន ់ខ ពស ់  

ជនខ់ពស់ គឺដឹក
ជូនដល់ កមហុ៊
គគនយករង ន
នមនុស  ន
ងសវករ តតពិ

បណិត 
អ

 

នជប់េឆន តជស
៧។ បចចុបបនន 
ប់េផីម ងំពីែខមិ
មពីែខមក  ឆន ំ
នយកឥណទន

បនសញញ ប័ តអ
niversity េន
ងពណិជជកមម ពី

នដំំេណីរករ
ន។ េនកនុងឆន
នយកិ បតិបតិ
យកឥណទន
និតយៃផទកនុង។ 

 ΒпУ₣ Ð ЕņЮ₤

អគគនយក 

 

សមជិក កម បឹ
េ ក គរី ី បំេព
មិថុន ឆន ២ំ០០
ឆ២ំ០០២ ដល់
នេនែខមក  ឆន ំ

អនុបណិតែផនកគ
នកមពុជ េនឆន ២ំ
ពីវទិយ ថ នជតិ

ជីវកមម បចៃំ
ឆន ំ រេពីពនធ២
ត។ិ ជមួយគន េ
ន នយករងឥ

 

 

₤₣  

េ ក

ក ភិបលម៉ក់
ពញមុខងរជន
០៨។ េ ក គរី ី
ល់ឆន ២ំ០០៧ និ
ឆន ២ំ០០៧។  

គណេនយយ និង
២០០៦។ េនឆន
គប់ គងេនកមព

ៃថងឲយទទួលប
២០១០ គណ
េនះម នីដឹកន
ឥណទនរង 

ក សី ЮŪ₤₣

នយកិ បតិ

សុម៉ី តំ ង
នយកធនធនម
រ ីបនចូលបំេរកី
និង តវបនម៉ក់

ងហរិញញវតថុ ពីស
ឆន ២ំ០០៣ េ
មពុជ។ 

នេជគជ័យទំ
ណៈ គប់ គងជ
នថំន កក់ ល
បធនគណ

 
₣ ₤НБŷЮđ₣

តបិត ិ
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របស់
មនុស
ករងរ
កសុីម៉

សកល
ក គរី ី

ទងំករ
ន់ខពស់ 
លែដល
េនយយ 
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៥ -  ផល ិតផលឥណទន  ន ិង បេភទឥណទន  
 

ĩŲЊĳĩŲΟ‗Ĉĕ 
 

ម៉កសុ់ីម៉ផល់េស កមមមី កហរិញញវតថុ ជូនដល់ បជពលរដរស់េនតំបនជ់នបទមន បក់ចំណូលទប 
េហយី តវករទុនយកមកព ងីក ជីវកមមែដលមន ប ់ឬបេងកីត ជីវកមមថមី។ េនកនុងឆន ២ំ០១០ េនះ ម៉កសុ់ីម៉
េនែតបនផល់ បកក់មចីជឯកតជន បក់កមចីជ កម បកក់មចីស មប់ ជីវកមមខន តតូច និងមធយម និង បក់កមចី
ស មបផ់លិតកមមកសិកមម មរដូវកល ែដលមនរយៈេពល ៦ែខ ១២ែខ និង ២០ែខ។ ទំហំ បកក់មចីផល់ជូន 
អតិថិជនមនចំនួនចបព់ី ៥០ដុ រ េមរកិ រហូតដល់ចំនួន ២៥.០០០ដុ រ េមរកិ េហយីអ ករ បក់គិត 
ចេនះពី ១.៩% ដល់ចំនួន ២.៨% កនុង ១ែខ។ េលីសពីេនះ ម៉ក់សុីម៉នឹងបេងកីតផលិតផលេ ចីន បេភទបែនថម
េទ ត េដីមបេីឆីយតបេទនឹងតំរូវកររបស់អតិថិជន។ 

 
 

១- ឥណទនលកខណៈឯកតជន  
 

អនុវត មលកខខណ័ដូចខងេ កមៈ 
 

♦ រយៈេពលខចីមន ១២ែខ និង ២០ែខ ចំនួនទឹក បក់ឱយខចីចប់ពី ៥០-១.៤៥០ដុ រ េមរកិ និង មន
អ ករ បក់ ២.៤% ដល់ ២.៨% កនុង ១ែខ 

♦ ទូទតស់ងមកម៉កសុ់ីម៉វញិេរ ង ល់ែខទងំេដីម និងករ បក ់ េហយីឥណទនរយៈេពល ១២ែខ នឹង តវ
ទទួលបនរយៈេពលអនុេ គះបងែ់តករ បក ់៣ែខ 

♦ អតិថិជន តវមនទីលំេនអចិៃ នយេ៍នកនុងតំបន់ បតិបតិកររបស់ម៉កសុ់ីម៉ និងមនេស វេភ គ រ ឬ
អតសញញ ណបណ័សញជ តិែខមរ 

♦ មន យុចប់ពី ១៨-៦០ឆន  ំ
♦ តវយល់ ពមខចីទងំពីរនក់បី- បពនធ ឬមយ-ឪពុក និងកូន បស ឬកូន សី 
♦ តវមនមុខរបរ សបចបប ់ឬមនែផនករបេងកីនមុខរបរថមីចបស់ ស់ ែដលបងញថមនសមតថភពសង

មកវញិទងំេដីមទងំករ 
♦ គ រែដលខចី បក់ តវមនវតថុ កត់ំកល់េនម៉កសុ់ីម៉ ដូចជប័ណសំគល់សិទធិកន់កបេ់ បី បស់ ដីធី - 

បងក នៃ់ដកន់កបដ់ី (ករណីគម នបង់ដី) ឬលិខិតបញជ ក់អចលន ទពយពី ជញ ធរមន សមតថកិចច 
 
 

២- ឥណទនចងជ កម  
អនុវតដូចលកខខណ័ឥណទនឯកតជន ែតបែនថមនូវលកខខណ័មួយចំនួនដូចខងេ កមៈ 
 

♦ ចំនួនទឹក បក់ឱយខចីចបព់ី ៥០-៩៥០ដុ រ និងមនអ ករ បក ់២.៤% ដល់ ២.៨% កនុង ១ែខ 
♦ តវចង កងជ កមចប ់២-១០នក ់និងេ ជីសេរសីសមជិក១រូបេធីជ បធន កម 
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♦ សមជិកេនកនុង កមមន កត់ំ ងឱយមួយ គ រ ែត តវយល់ ពមខចីទងំពីរនកប់ី- បពនធ ឬមយ -ឪពុក 
និងកូន បស- សី 

♦ សមជិកមន ក់ៗមនកតពកិចចសងបំណុលជំនួសសមជិកែដលមិនបនសងមកម៉ក់សុីម៉ 
♦ សមជិកមន កេ់នកនុង កម តវមនវតថុ កត់ំកល់េនម៉ក់សុីម៉ ដូចជប័ណសំគល់សិទធិកន់កបេ់ បី 

បស់ដីធី-បងក នៃ់ដកន់កបដ់ី (ករណីគម នបង់) ឬលិខិតបញជ កអ់ចលន ទពយពី ជញ ធរមន សមតថកិចច 
♦ បសិនេបីសមជិកមន ក់ៗ េនកនុង កមខចី បកម់ិនេលីសពីចំនួន ១០០ដុ រ េនះម៉កសុ់ីម៉មិនតំរូវឱយ ក់

វតថុបញច េំឡយី 
 

 

៣- ឥណទនសហ គសខន តតូច-មធយម      
 

ម៉កសុ់ីម៉ផល់ បកក់មចីដល់សហ គសខន តតូច-មធយម ែដលអតិថិជនមនែផនករចបស់ ស់កនុងករ 
ព ងីកមុខរបរ និងមនសមតថភពេ បី បស់ទុន។ អនុវតដូចលកខខ័ណឥណទនលកខណៈឯកតជន េហយីបែនថម 
នូវលកខខណ័មួយចំនួនដូចខងេ កម 

 

♦ ចំនួនទឹក បក់ឱយខចីចបព់ី ១.៥០០-២៥.០០០ដុ រ អ ករ បក ់១.៩%-២.៥% កនុង១ែខ  
♦ េបីចំនួន បក់កមចីចប់ពី ២.០០០ដុ រេឡងីេទ េហយីអតិថិជនមកបងេ់នករយិល័យម៉ក់សុីម៉ េនះ

ករ បកន់ឹង តវគិត តឹម ១.៩% កនុងមួយែខ 
 

៤- ឥណទនរដូវកល 
 

ម៉កសុ់ីម៉ផល់ បកក់មចីដល់អតិថិជន ែដល តវករទុនយកមក បកបរបរកសិកមម និងអនុវតដូចលកខខណ័ 
ឥណទនលកខណៈឯកតជន េហយីបែនថមនូវលកខខណ័មួយចំនួនដូចខងេ កមៈ 

 

♦ រយៈេពលខចីមន ១២ែខ ចំនួនទឹក បក់ឱយខចីមិនេលីសពី ៣.០០០ ដុ រ ែដលមនអ ករ បក ់
២.៤%-២.៨% កនុង១ែខ  

♦ ទូទតស់ងករ បកម់កម៉ក់សុីម៉េនេរ ង ល់ែខ ចំែណក បក់េដីមនឹង តវសង តឡបវ់ញិេនចុងបញចប់
ៃនកិចចសនយ ឬកនុងកឡុងៃនកិចចសនយ 

ŪĠЮķ◦Ο‗Ĉĕ 
 

ម៉កសុ់ីម៉ផល់ បកឱ់យ បជពលរដខចី មមុខសញញ ៈ កសិកមម លកដូ់រទូេទ េស កមម ដឹកជញជូ ន និង
ជីវកមម គ រ ពមទងំមុខរបរេផ ងៗមួយចំនួនេទ ត។  

 

♦ កសកិមម 
- ក ដុំះមនដូចជ  ផំក  បំែន ដំ ហូំបែផ ពូជ ជី... 
- ចិញច ឹមសតៈ  ចិញច ឹមសតយក ច ់ចំណីសត ចកថ់ន បំងក ... 
- េន ទៈ    ឧបករណ៍េន ទ េ បង និងទូក... 
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♦ ពណិជជកមមៈ  រមួមនេម៉ចំករ ករេ ះដូរទំនិញដុំ- យ និងែកៃចន 
♦ េស កមមៈ សកមមភពេបកេខ វ កត់សក ់េស ជួលទូស័ពទ ជួសជុលម៉ូតូ 

  តប ញទឹក ត បញចូ ល គុយ...  
♦ ដកឹជញជូ នៈ  ម៉ូតូឌុប រមឺ៉ក រថយន កសុ់ី... 
♦ ជវីកមម គ រ តំបញ និងករលកដូ់រតូច ច 
♦ េ បី បស ់ ជួសជុលផទះ ករសិក  សំ បេ់ បី បស់េផ ងៗ 
♦ មុខរបរេផ ងៗ  គបស់កមមភព ជីវកមមតូច ចេន មជនបទ 
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៦ -  ប ញ បតិបត ិករ  
 

 



 

៧ -  ល

 
 
 
 
 
 
 

‐

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

ឆន ២ំ០០
ករបេញច
បក់ចេំ
បមណ
េនកនុងឆ
េនដំ

េកីនេឡី
ឆន ២ំ០០
ឆន ២ំ០១

ទុនិកេសមី
េនឆន ២ំ
ទុនិក 

ម៉កសុ់ីម
ែដលម

លទផល

2006 200

Total Assets

០៩ េទះបមី
ញចញទុនកមចីឱយ
េណញេ កយប
ណ ៨០.៨% 
ឆន ២ំ០១០ េ
ច់ឆន ២ំ០០៩

ឡងី ១១.១% ពី
០៩ មកដល់
១០    េហយី ប

សមីនឹងចំនួន ៩
២០០៩ មកេន
មនករធកច់
ម៉ តវែកលំអអ
នទំហទំឹក ប

ហ ិរញញ វ

7 2008

s Shareholders

មនករបញចុ ះអ
អតិថិជន េន
បងព់នធ មនក
គឺេសមីនឹងចំននួ
ធ បនឹងចំនួន 
៩។ ចំែណកមូ
ពចីំនួន ៥០៥.
ចំនួន ៥៦១
បក់ចំេណញេ

៩.៣២%។ េ
ន តឹម ០.២%
ចុះ េ យ
អ ករ បក់។
កធ់ំបនេកីនេឡ

វត ថ ុស ំេ

2009 2010

s' Equity ROE

អ ករ បកស់
នកនុងឆន  ំ ២០
ករែកលំអយ៉ង
ន ៩៤.៦៧៣ 
 ៥២.៣៥៨ 
មូលនិធិភគទុនិ
.៦៤០ ដុ រ 
.៨១១ ដុ
េធ បនឹងមូលនិ

ទះបីជ និភ
% េនដំ ច
រទីផ រ បកួត
។ េលីសពីេ
ឡងីខពស់េធីឱយច

េ រចបន

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

ស មប់
០១០។ 
ងខងំគឺ
 ដុ រ 
ដុ រ 
និកបន
 េនចុង
រ េន
នធិិភគ  

ភយ័សំេព តឥ
ច់ឆន ២ំ០១០ 
បែជងមី កហិ
នះ ករផល់
ចំណូលករ ប

នក ន ុងឆន

េនកនុងឆន ំ
បនេជគជ័យ
ខួនគួរជទីេម
េកីនេឡងី ២
ដុ រ េនដំ

២.១៩៥.០៧
េកីនេឡងី បម
៥២០.៩១៤ 
េធ បនឹងចំនួន

ណទនធំជង
កេ៏ យ ក៏ ប

ហរិញញវតថុ េនែ
ល បកក់មចី បេភ
បកម់នករថយ

ឆ  ំ២០១

រេពីពនធ២០១
យជវជិជមនេលី
មទនៈ េ
២០.៨% ពីចនំួ

ច់ឆន ២ំ០០
៧៨ដុ រ   នងិ
មណ ១៥.៥
 ដុ រ េន
ន ៤៥១.១២៨

ង ៣០ៃថង ប
បកច់ំេណញេធ
តមនករេកីន
ភទ សហ គ
យចុះ។   

១០  

០ ម៉កសុ់ីម៉ទ
លី បតិបតិកររប
យ ទពយសកមម
នួន ១.៨១៦.៥
០៩ រហូតដល់ច
ងចំណូលសរបុ
៥% គឺេសមីនឹងច
ដំ ច់ឆន ២ំ០
៨ដុ រ េនដំ

បនែកលំអពី 
ធ បនឹងមូលនធិ
នេឡងី ែដល
គសខន តតូច-ម

17

ទទួល
បស់
មមបន
៥៤៦ 
ចំនួន  
បបន
ចំនួន 
០១០ 

ច់ 

២.% 
ធិភគ 
តំរូវឱយ
មធយម 



១៨ 

៨ -  លទធផលឥណទនស ំេរចបនក ន ុងឆន ២ំ០១០  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ចងករសរុបចំនួន ២.៥៩៤ គ រ ែដលកនុងេនះ អតិថិជនជ សីសរុបមន បមណ ៥៨% ។ េនកនុងឆន ២ំ០១០ 
កនងមកេនះ ករបេញចញទុនកមចីឱយអតិថិជនរបស់ម៉ក់សុីម៉ សំេរចបន បមណ ៨៣% េធ បនឹងែផនករ បចឆំន  ំ
េ យមនផលប័ តឥណទនសរុបចំនួន ២.០៤៩.៣៦៥ ដុ រ េមរកិ តិចជងផលប័ តឥណទន ែដលបន
កេ់ចញេនកនុងែផនករមនចំនួន ២.៤០៣.៦៨១ ដុ រ។ េ យែឡក និភយ័សំេព តឥណទនធំជង 

៣០ៃថង (PAR >30 days) បនថយរហូតដល់ ០.២% េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១០ េធ បនឹងចំនួនេកីនេឡងីខពស់បំផុត 
ពុំធប់មនគឺេសមីនឹងចំនួន ២% េនកនុងឆន ២ំ០០៩។     
 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ម៉កសុ់ម៉ី បនខិតខំែកលំអនូវផលិត ផលឥណទន
របស់ខួន េដីមបេីឆីយតបេទនឹងតំរូវកររបស់អតិថិជន 
និងបនព ងីកតំបន់ បតិបតិករេដីមបបីំេរអីតិថិជន ក៏
ដូចជបំេរអីតិថិជនឱយបនទន ់ េពលេវ និងឱយបន
េ ចីនបែនថមេទ ត។ គិត តឹមដំ ច់ឆន ២ំ០១០ េនះ 
ម៉កសុ់ីម៉ បន និងកំពុង បតិបតិករផល់ឥណទន
េនកនុងភូមិចំនួន ២៦២ កនុងចំេ ម សក-ខណទងំ
១៥ ៃនេខតក ល និងតំបនជ់យ កងភនំេពញ 
េ យមនផលប័ តឥណទនដំេណីរករ សរុបចំនួន 
២.០៤៩.៣៦៥  ដុ រ េមរកិ  និង  មនអតិថិជនខចី 

ម៉កសុ់ម៉ី ផល់េស កមមមី កហរិញញវតថុ ជលកខណៈ 
ឯកតជន ជ កម និង ជីវកមមខន តតូច-មធយម និង 
ឥណទនរដូវកលសំ បរ់បរកសិកមម។ េនដំ ច់ 
ឆន ២ំ០១០ បកក់មចីសំ ប់ ជីវកមមខន តតូច-មធយមមន 
ទំហធំំជង បកក់មចីជលកខណៈឯកតជន និង ជ កម 
េ យ រ ល់ទំហំ បកក់មចីចបព់ី ១.០០០ ដុ រ 
ចំេពះ គប់ បេភទឥណទន រមួទងំឥណទនរដូវកល
សំ បផ់លិតកមមកសិកមម តវបនចតប់ញចូ លជ បេភទ
ឥណទន ជីវកមមខន តតូច-មធយម។    

េនដំ ច់ឆន ២ំ០១០ បក់កមចីផល់ជូនអតិថិជនជ សី បនថយចុះមកេន តឹម ៥៨% េធ បនឹង ៦២% េន
កនុងឆន ២ំ០០៩ េ យ រ ជីវកមមខន តតូច-មធយម ភគេ ចីន តវបនចតែ់ចង និង គប់ គងេ យបុរសជ
មី។ ចំែណក សី គនែ់តជួយចតែ់ចង និង េ ជមែ ជងដំេណីរករ ជីវកមមបេ់ ះ។  
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៩ -  រចនសមព ័ន ធភគហ ៊ុន  ន ិង បភពទ ុន  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ũşĜ₤ņįњĕċŪĠķĮ◦НĕЮŪĠЧŪģ₤с˝ ĖО₣ĂĖ еƯƠơƠ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŁũŷЋŷĳŉĕчаĕЮřЧņ◦НĕşНйĠŃą Б 
 

ឆងកត់ដំេណីរ បតិបតិករដ៏េជគជ័យៃនសកមមភព
ជីវកមម និងេដីមបធីននូវសមតថភព កររកីចំេរនី 

កដូ៏ចជបននូវនិរនរភពរបស់ គឹះ ថ ន កម បឹក
ភិបលម៉កសុ់ីម៉ បនសំេរចបេងកីនេដីមទុនចុះបញជ ី
របស់ខួនជបនបនទ ប់ចប់ ងំពីឆន ២ំ០០៤។ ប៉ុែន
េនកនុងឆន ២ំ០១០ គឹះ ថ នមិនបនតំេឡងីេដីមទុន
ចុះបញជ ីេទ។  

  

‐

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

MAXIMA 
Equity

LMDF ETIMOS Kiva RDB Shareholders

561,811 

500,000 

224,430 

398,506 

300,000 

108,000 

185000

270000 270000

410000 410000

‐

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

400,000 

450,000 

2006 2007 2008 2009 2010

MAXIMA Registered Capital 

ដំេណីរករ ជីវកមម និង បតិបតិករផល់ បក់
កមចីរបស់ម៉ក់សុីម៉នេពលកនងមក ទទួលបន
បភពទុនពី ទុនកមចី និង ករចូលរមួទុនរបស់
មច ស់ភគហុ៊នែដលជ ថ បនិក និង បុគគលិក
ម៉កសុ់ីម៉ទងំអស់របស់ កមហុ៊ន។ េនកនុង
ឆន ២ំ០១០ ករវនិិេយគរបស់មច ស់ភគហុ៊ន
មនចំនួនសរុប ៤០០.០០០ ដុ រ េសមីនឹង 
៩៧.៥៦% និង ភគហុ៊នបុគគលិកមនចំនួន 
១០.០០០ ដុ រ េសមីនឹង ២.៤៤%  

បកច់ំេណញបងគរទុក និងមូលនិធិបំរុង នប ឆន កំនងមកមនចំនួនសរុប ១៥១.៨១១ដុ រ ែដលេធីឱយ
មូលនិធិភគទុនិកសរុបទងំអស់របស់ កមហុ៊នម៉កសុ់ីម៉េនដំ ច់ឆន ២ំ០១០ េកីនដល់ចំនួន ៥៦១.៨១១ ដុ រ
េទះបជី គឹះ ថ នម៉កសុ់ីម៉មិនបនតំេឡងីេដីមទុនចុះបញជ ីេនកនុងឆន ២ំ០១០ កេ៏ យ។  
 

ជមួយគន េនះ េនកនុងឆន ២ំ០១០ ម៉កសុ់ីម៉បនេ បី បស់ទុនកមចីពីៈ ធនគរអភិវឌ នជ៍នបទសរុបចំនួន 
៣០០.០០០ដុ រ ពី ថ ប័ន LMDF  (Luxembourg  Microfinance  and  Development  Fund)  េន 
បេទសលុចហ បំួរសរុបចំនួន ៥០០.០០០ ដុ រ ពី ថ បន័ Consorzio ETIMOS េន បេទសអុី លីសរុបចំនួន 
២២៤.៤៣០ ដុ រ និង បកក់មចីពីអងគករ Kiva Microfund  មនមូល នេនសហរដ េមរកិ សរុបចំនួន 
៣៩៨.៥០៦ ដុ រ។ េ កពីេនះ ម៉ក់សុីម៉កប៏នខចី បករ់យៈេពលខីពីមច ស់ភគហុ៊ន និងេ បី បស់ទុនែដលបន
មកពីលទធផលបងគរេនកនុងគណនីមូលនិធិបំរុង និងគណនីេផ ងៗ សរុបមនចំនួន ២៥៩.៨១១ ដុ រ។ 
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១០ -  របយករណ៍ របស ់ ក ម ប ឹក ភ ិបល  
 

កម បឹក ភិបលមនកិតិយស ក់ជូនពិនិតយនូវរបយករណ៍ បចឆំន  ំ និងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ បនទ ប់
ពីបនេធីសវនកមមរបស់ កមហុ៊នម៉កសុ់ីម៉មី កហរិញញវតថុ (លំ ប់េនះតេទេ កត់ថ “ កមហុ៊ន”) សំ ប់ករយិ
បរេិចឆទចបៃ់ថងទី៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១០។ 
 

ŪÐЕй⅜□ ĕ Ōл ˝ с₤НБŌл  ņБŪ˝ С΅ЊũŃňŷĳ□О 
 

កមហុ៊ន តវបនបេងកីតេឡងីេនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ េនៃថងទី២៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៥ េ កមករចុះបញជ ី 
ពណិជជកមមេលខ Co 7897/05P េនៃថងទី ២៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០០៥ ជ កមហុ៊នឯកជនទទួលខុស តវមនកំរតិ។ 
 

₤˝ņŊļĮşеĠ₣ 
 

សកមមភពចំបងរបស់ កមហុ៊ន រមួមនករេធី បតិបតិករ ជីវកមមេលី ល់សកមមភពមី កហរិញញវតថុ និងករផល ់
េស កមមហរិញញវតថុែដលពកព់ន័ធេផ ងៗេទ ត េនកនុង បេទសកមពុជ។ 
 

Ų◦ċĩŲаĕŪĠĳЊĠĳŚЊŁũ ĕЊ₣ ŵķŁũ 
 

លទធផលៃន បតិបតិករសំ បក់រយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ តវបនបងញកនុងរបយករណ៍
លទធផល។ កម បឹក ភិបលបនសំេរច បកស ភករសំ ប់ករយិបរេិចឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១០ េនះ
ជ ច់ បក់ចំនួន ៣៨,៥០២ ដុ រ េមរកិ (២០០៩: មនចំននួ ២០,១១២) បនទ បព់ីករេផទរទឹក បក់ ចំនួន 
២,៦១៨ដុ រ (េសមីនឹង ៥%ៃន បក់ចំេណញសុទកនុងឆន ២ំ០០៩) េទជទុនបំរុងេនកនុងមូលនិធិភទុនិក។  
 

◦НĕĠеũН₣Ų˝ šĕŚЊ˝к 
 

កមហុ៊នពុំមនករផស់បូរចំនួនហុ៊ន និង េដីមទុនេនកនុងឆន េំនះេទ ។ 
 

◦НĕĠеũН₣ ĕЊ₣ ₤еŷЋēĕĊĕ 
 

គណនីទុនបំរុង និង សំវធិនធនេនកនុងឆន េំនះពុំមនករផស់បូរធំដុំ់ជ រវនេ័ទ។ 
 

Ġе‗НŲďĠс₤₣℮њŎ ĕЊ₣ ĮЊģ˝Ĉũ 
 

េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន តវបនេរ បចំេឡងី កម បឹក ភិបលបនចតវ់ធិនករ
ែដលមនមូល នសមរមយ ទកទ់ងេទនឹងករលុបេចលបំណុលពិបកទរ ឬករធីសំវធិនធនចំេពះបំណុល
ែដលជបស់ង យ័ និងមនករេជ ជក់ថជបំណុល កក់ តវបនេគលុបេចល និងសំវធិនធន គប់ គន់ តវ
បនកំណតេ់ឡងី។ មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ និងែផកេទេលីករយល់ដឹង កម បឹក ភិបលពុំបនដឹងពី
េហតុករណ៍ មួយែដលនឹងប លេ យចំនួនៃនបំណុលែដលលុបេចល ឬសំវធិនធនចំេពះបំណុលជប់
សង យ័ េនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន មនភពមិន គប់ គនរ់ហូតដល់កំរតិទឹក បកធ់ំដំុជ រវន័ 

មួយេនះេទ។ 
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Ū◦Įŏ₤˝ņŊşũĕŚ 
 

េនមុនេពលែដលរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន តវបនេរ បចំេឡងី កម បឹក ភិបលបនចតវ់ធិនករ
ែដលមនមូល នសមរមយេដីមបធីនថ ប ទពយសកមមចរន េ កពីឥណទន ែដលទំនងជមិន ចលក់បន
េនកនុង បតិបតិករ ជីវកមមធមម េ យបនេសមីនឹងតៃមកត់ េនកនុងបញជ ីគណេនយយរបស់ កមហុ៊ន តវបន
កតប់នថយេ យេនេសមីនងឹតៃមែដលគិតថនឹង ចលកប់នេលីទីផ រ។ មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ និង
ែផកេទេលីករយល់ដឹង កម បឹក ភិបល ពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយែដលនឹងេធីេ យប៉ះពល់ដល់ករ 
កំណតត់ៃម ទពយសកមមចរនេនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន មនភពមិន តឹម តវធំដុំ មួយេនះ
េឡយី។  
 

 ŷЋĊБ⅜ū₤ŚаĕŁũǻŎĳаņų 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ និងែផកេទេលីករយល់ដឹង កម បឹក ភិបលពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយ
ែដលបនេកីតេឡងីែដលេធីេ យបះ៉ពល់ដល់ករអនុវតវធិី ស ែដលមនកនងមកកនុងករ យតៃម ទពយសកមម 
និង ទពយអកមម េនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន មនភពមិន តឹម តវ ឬមិនសម សបធំដុំ មួយ
េនះេទ។ 
 

ЯĩĕŪ◦ĮŏΒ˝ņŊĕЊ₣Ū◦ĮŏΒ˝ņŊЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ  
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ គឺពុំមន ៖ 
 

(ក) ករ កប់ញច ំ ទពយសកមម មួយរបស់ កមហុ៊ន ែដលេកីតមនេឡងីេនដំ ចក់រយិបរេិចឆទ 
សំ បធ់នចំេពះបំណុលរបស់បុគគល មួយ  ឬែផន ទពយអកមមនិង ទពយអកមមេផ ងៗេទ ត 

(ខ) ែផន ទពយអកមម មួយេកីតមនេឡងីចំេពះ កមហុ៊ន ចប់ ងំពីដំ ច់ករយិបរេិចឆទ េ កពី
បតិបតិករ ជីវកមមធមម របស់ កមហុ៊ន ។ 

 

មេយបល់របស់ កម បឹក ភិបល គឺពុំមនែផន ទពយអកមមយថភព ឬ ទពយអកមមេផ ងៗេទ ត របស់
កមហុ៊ន តវបនទមទរេ យសង ឬ ចនឹង តវទមទរេ យសងកនុងរយៈេពល ១២ែខ បនទ បព់ីៃថងបញចបប់ញជ ី 
ៃនករយិបរេិចឆទ ែដលនឹងមនករបះ៉ពល់ ឬ ចនឹងមនករបះ៉ពល់ធំដុំដល់លទធភពរបស់ កមហុ៊នកនុងករ 
បំេពញកតពកិចចរបសខួ់នេនៃថងដល់កំណត។់ 
 

ŁũĬų ₤сĠŚСŚũаĕЮ΅ĳНŁũ‗ч 
 

មកដល់ៃថងេចញរបយករណ៍េនះ កម បឹក ភិបលពុំបនដឹងពីេហតុករណ៍ មួយ ែដលមិនបនែវកែញក េន
កនុងរបយករណ៍េនះ ឬកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន ែដលនឹងប លេ យមនតួេលខ មួយ
ែដលបនបងញេនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុមនចំនួនមិន តឹម តវធំដុំ មួយេនះេឡយី។ 
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ŪĠŁũņЊĕĊņŊ″ 
 

មេយបល់របស់ កម បឹក ភិបល លទធផលៃន បតិបតិករ ជីវកមមរបស់ កមហុ៊នកនុងករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី 
៣១ែខ ធនូ ឆន  ំ ២០១០ ពុំមនករបះ៉ពល់ធំដុំ េ យ បករ ឬកិចចករជំនួញ ឬ ពឹតករណ៍ មួយែដលមន
លកខណៈ ជ រវន័ ់ និងមិនធមម េនះេទ។ កម បឹក ភិបលមនមតិថ ពុំមន បករ កិចចករជំនួញ ឬ 
ពឹតិករណ៍ មួយ ែដលមនលកខណៈជ រវន័ និងមិនធមម  បនេកីតមនេឡងីេនកនុងចេនះេពលរ ងៃថង
បិទបញជ ីៃនករយិបរេិចឆទ និងៃថងេចញរបយករណ៍េនះ ែដល ចនេំ យបះ៉ពល់ជ រវន ័ ដល់លទធផលៃន
បតិបតិកររបស់ កមហុ៊នកនុងឆន ែំដលបន យករណ៍េនះ។ 

 

₤ŌĄЊ˝Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ 
 

កម បឹក ភិបលថមីមនសមជិក ៤នក ់ តវបនេបះេឆន តេ ជីស ងំេនកនុងម សននិបត បចឆំន រំបស់ កមហុ៊ន 
ែដលេធីេឡងីេនៃថងទី ២៩ ែខ េម  ឆន  ំ២០១០ េហយីបនែតង ងំេនៃថងទី ០៦ ែខ ឧសភ ឆន  ំ២០១០ ។ 
 

កម បឹក ភិបលថមីែដលបនបំេរកីរកនុងករយិបរេិចឆទ និងនៃថងេចញរបយករណ៍េនះរមួមនៈ 
 

េ ក អន ប៊ុន ក ់           ពុំែមននយក បតិបតិ, បធន កម បឹក ភិបល 
េ ក អ៊ងួ គមឹេសង    នយក បតិបតិ, អគគនយក 
េ ក េជត ចន័ទ បេសរី   ពុំែមននយក បតិបតិ 
េ ក ប៉ ប៉ុណគរី ី   នយក បតិបតិ, នយកធនធនមនុស  

 

ļÐ΅пНĕŁĕсŁĠсЮŢŎΒķЊģŲ 
 

ប សមជិក កម បឹក ភិបល តំ ងេ យភគទុនិករបស់ កមហុ៊ន េនកនុងករយិបរេិចឆទនិងនៃថងេចញ
របយករណ៍េនះរមួមនៈ 
 

ភគទុនកិ ភគរយៃនភគហុ៊នកនក់ប់
  

ចនំនួភគហុ៊នកនុងមយួហុ៊នមន 
តៃំល១០ ដុ េមរកិ 

េ ក អន ប៊ុន ក ់ ២៤,៣៩% ១០០.០០០ 

េ ក អ៊ងួ គមឹេសង ២៤,៣៩% ១០០.០០០ 

េ ក េជត ចន័ទ បេសរី ៩,៧៦% ៤០.០០០ 

េ ក ប៉ ប៉ុណគរី ី ២,៤៤% ១០.០០០ 

 ៦០,៩៨% ២៥០.០០០ 
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Βĳ□ŪĠЮŗĄĕчũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ 
 

េនកនុងនិងរហូតដល់ចុងករយិបរេិចឆទេនះ ពុំមនករ ពមេ ព ង មួយែដលមន កមហុ៊នចូលរមួជគូភគីកនុង
េគលបំណងជួយដល់ កម បឹក ភិបលរបស់ កមហុ៊ន េដីមបទីទួលបននូវអតថ បេយជន ៍ េ យករទិញយកភគ
ហុ៊ន ឬលិខិតបំណុល ពី មុី កមហុ៊ន ឬពី កមហុ៊នដៃទេទ តេទ។ ពុំមនសមជិក កម បឹក ភិបល មន ក់
របស់ កមហុ៊នបនទទួល ឬមនសិទធិនឹងទទួលបននូវអតថ បេយជន៍ មួយ មរយៈករចុះកិចចសនយែដលបន
េធីេឡងីរ ង កមហុ៊ននិង កម បឹក ភិបល ឬរ ង កមហុ៊ននិង កមហុ៊នែដល កម បឹក ភិបលេនះជសមជិក 
ឬកជ៏មួយ កមហុ៊នែដល កម បឹក ភបិលេនះមនផល បេយជន៍ ែផនកហរិញញវតថុធំដុំជមួយ េ យែឡកែត បតិ
បតិករ ដូចមនបងញកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ។  
 

Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ˝ ĖО₣ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч΅ЊũŃňŷĳ□О 
 

កម បឹក ភិបលមនភរៈកិចចេធីករបញជ ក់ថ របយករណ៍ហរិញញវតថុកនុងករយិបរេិចឆទ តវបនេរ បចំេឡងីយ៉ង 
តឹម តវ េដីមបចីងុលបងញនូវទិដភពពិត បកដៃន ថ នភពហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊នេនៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ
២០១០ និងលទធផលៃនដំេណីរករ ជីវកមម និង ថ នភពចរន ច់ បកស់ំ បក់រយិបរេិចឆទែដលបនបិទបញជ ី។ 
ករេរ បចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុេនះតំរូវេ យ កម បឹក ភិបលៈ 
 

១.   អនុវតនូវេគលករណ៍គណេនយយសម សបែដលែផកេលីករវនិិចឆយ័ និងករប៉ន់ បមណយ៉ងសមេហតុផល  
      និង បកបេ យករ បង បយតន ័េហយីបនទ បេ់នះេធីករអនុវតេគលករណ៍ទងំេនះជនិចចកល 
២.   េគរព មេគលករណ៍គណេនយយនិងេគលករណ៍ែណនែំដលតំរូវេ យធនគរជតិៃនកមពុជ និង ម 

សង់ គណេនយយកមពុជ េហយី បសិនេបីករែសងរកទិដភពពិត បកដតំរូវេ យេ បីវធិនដៃទេទ តែដល
ខុសពីវធិនមុនៗ វធិនថមីេនះ តវបនបងញ និងពនយល់េ យបនចបស់ ស់ និងកំណត់បរមិណៃនករ
ែ ប បល េនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  

៣.   រក ទុកនូវបញជ ីគណេនយយេ យបន តឹម តវ និង បពនធ័ គប់ គងៃផទកនុងេ យមន បសិទធិភព 
៤.   េរ បចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុេ យែផកេលីមូល ននិរនរភពៃនដំេណីរករ ជីវកមម េលីកែលងែតកនុងករណី 

មិនសមរមយកនុងករសនមតថ់ កមហុ៊ននឹងបនេធី បតិបតិករ ជីវកមមរបស់ខួននេពលអនគត, និង 
៥.   តតពិនិតយ និងដឹកនំ កមហុ៊នេ យមន បសិទធិភពេលី លក់រសំេរចចិត និងចតវ់ធិនករ ែដលមន 

រៈសំខន ់ែដលបះ៉ពល់ដល់ បតិបតិករ និងដំេណីរករ កមហុ៊ន េហយី តវ បកដថ កិចចករេនះ តវបន 
បងញេនកនុង របយករណ៍ហរិញញវតថុ។   

 

កម បឹក ភិបលធនអះ ងកនុងករេរ បចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុថ កមហុ៊នបនអនុវតនូវ ល់តំរូវករដូចមន
ែចងខងេលី។  
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Ю₤ş˝ ŚБΒĕНņњĳũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲ˝ ĖО₣ŁũЮũЬĠşеũģŎŁũ‗ч΅ЊũŃňŷĳ□О 
 

របយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន ែដលមនភជ ប់ តវបនេរ បចំេឡងីយ៉ង តឹម តវ េដីមបចីងុលបងញនូវ
ទិដភពពិត បកដៃន ថ នភពហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ននៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១០ និងលទធផលៃន បតិបតិករ
ជីវកមម និង ថ នភពចរន ច់ បកស់ំ បក់រយិបរេិចឆទ ែដលបនបញចប់នៃថងខងេលី េ យអនុេ មេទ ម

េគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងសង់ រគណេនយយកមពុជ តវបនអនុមត័សំេរចេ យ
កម បឹក ភិបល។  

 

ចុះហតថេលខកនុងនម កម បឹក ភិបលេ យៈ 
 

 
 
_____________________  
េ ក អន ប៊ុន ក ់
បធន កម បឹក ភិបល 
ៃថងទី ១៩ ែខ េម  ឆន  ំ២០១១ 
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១១ -  របយករណ៍ របស ់សវនករឯក ជយ  
 

ĄРĕşеЮĵйļÐ◦НĕЊ˝ ĕЊ₣Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝ķЊģŲũĠ₤сŪÐЕй⅜□ ĕ Ōл ˝ с₤НБŌл  ņБŪ˝ С΅ЊũŃňŷĳ□О 
 

េយងីខញុ ំបនេធីសវនកមមរបយករណ៍ហរិញញវតថុ ែដលមនភជ បរ់បស់់ កមហុ៊ន ម៉កសុ់ម៉ី មី កហរិញញវតថុ ចំកត ់
(លំ ប់េនះតេទេ កត់ថ “ កមហុ៊ន”) ែដលរមួមន ងតុលយករនករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ
២០១០ ពមទងំគណនីលទធផល របយករណ៍ចរនមូលនិធិរបស់ភគទុនិក របយករណ៍ចរន ច់ បក់ៃនឆន ំ
ខងេលី និងេគលករណ៍គណេនយយសេងខបសំខន់ៗ  និងកំណតស់ំគល់េផ ងៗេទ ត។  

 

Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷũĠ₤с▫Ė ˝ сřЕ˝Ĝе 
 

ថន កដ់ឹកនជំអនកទទួលករខុស តវកនុងករេរ បចំ និង ករបងញទិដភពពិត បកដៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 
េ យេយងេទ មេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងសង់ រគណេនយយកមពុជ។ ករទទួល
ខុស តវេនះរមួបញជូ ល៖ ករេរ បចំ ករអនុវត និងកររក បព័នធ តតពិនិតយៃផទកនុងមួយែដលមន រៈសំខន់
កនុងករេរ បចំ និង ករបងញទិដភពពិត បកដៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុែដលគម នកំហុសឆគងជ រវន (ដូចជ
កំហុសឆគងេ យ រករែកងបនំ ឬករភន់ ចឡ)ំ និងករេ ជីសេរសី និងអនុវតេគលករណ៍គណេនយយែដល
សមរមយ និងករប៉ន់ ម នគណេនយយែដលសម សបេទ មកលៈេទសៈ។  

 

Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷũĠ₤с₤ŷĕ˝ũυ˝ŬĄŏ 
 

េយងីខញុ ំមនកតពកិចចេធីករអះ ងបេញចញមតិេលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុេនះ េ យែផកេទេលីសវនកមមរបស់
េយងីខញុ ំ។ េយងីខញុ ំបនេធីសវនកមមគណេនយយេ យអនុេ មេទ មសង់ រសវនកមមកមពុជ និងសង់ រសវនកមម
អនរជតិ និងតំរូវកររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ េគលករណ៍ទងំេនះតំរូវេ យេយងីខញុ ំអនុវត មតំរូវករៃន
កមសីលធម៌ និងេ គង និងបំេពញករងរសវនកមមេដីមបទីទួលនូវករធនយ៉ងសមេហតុផលថ របយករណ៍
ហរិញញវតថុពុំមនកំហុសឆគងជ រវនេទ។  

 
សវនកមមរបស់េយងីខញុ ំរមួមន ករអនុវតនីតិវធិីទងំ យេដីមបទីទួលបននូវភសុ ងែដលទកទ់ងេទនឹងបរមិណ
ទឹក បក ់និងករបងញព័ត៌មនទងំ យេនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ។ នីតិវធិីែដលេយងីខញុ ំបនេ ជីសេរសីមន
ករពឹងែផកេទេលីករវនិិចឆ័យរបស់សវនករ េ យ បប់ញចូ លករ យតៃមេលី និភយ័េលីភពខុសឆគងជ រវន 
ៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុែដល ចេកីតេចញពីករែកងបនំ ឬករភន់ ចឡ។ំ កនុងករ យតៃមេលី និភយ័េនះ 
េយងីខញុ ំបនពិនិតយេលី បពន័ធ តតពិនិតយៃផទកនុងែដលពក់ពន័ធេទនឹងករេរ បចំ និងករបងញពីទិដភពពិត បកដ 
ៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន េដីមបេី គងនីតិវធិីសវនកមមែដលសម សប ប៉ុែននីតិវធិីសវនកមមេនះ មិន
ចយកមកេធីជមូល នកនុងករបេញចញមតិេលី បសិទធិភពៃន បពន័ធ តតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ កមហុ៊នេទ។  
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សវនកមមរបស់េយងីខញុ ំរមួមនផងែដរ នូវករ យតៃមេលីភពសម សបៃនេគលករណ៍គណេនយយែដលបនេ បី
បស់ និងករប៉ន់ ម នសំខន់ៗ ែដលេធីេឡងីេ យថន កដ់ឹកន ំ ពមទងំករ យតៃមេលីភព គប់ គនៃ់នករ
បងញពត័ម៌នទងំ យេនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ។ េយងីខញុ ំេជ ជក់ថ ភសុ ងសវនកមមែដលេយងីខញុ ំបន
ទទួលមនភព គប់ គន ់ និងសមេហតុសមផល េដីមបជីមូល នកនុងករបេញចញមតិរបស់េយងីខញុ ំ។ 
 

ņĳЊũĠ₤с₤ŷĕ˝ũυ˝ŬĄŏ 
 

េយងីខញុ ំមនមតិថ របយករណ៍ហរិញញវតថុែដលមនភជ បេ់នះបងញយ៉ង តឹម តវពិត បកដ នូវ គប់ទិដភពជ 
រវនទងំអស់ េលី ថ នភព ជីវកមមរបស់ កមហុ៊ន េនៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១០ ពមទងំលទធផល ៃន

បតិបតិករ ជីវកមម និង ថ នភពចរន ច់ បករ់បស់ កមហុ៊នសំ បដ់ំ ច់ឆន  ំ ែដលបនកនងេទ េ យ 
សបេទ មេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងសង់ រគណេនយយកមពុជ។ 

 
របយករណ៍ហរិញញវតថុែដលមនភជ ប់ តវបនេរ បចំេឡងីសំ ប់រ់ងង់សមតថកិចចៃន ពះ ជ ច កកមពុជ េ យ
អនុេ មេទ មេគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ។ របយករណ៍ហរិញញវតថុេនះពុំមនេគលបំណង
េធីករបងញពី ថ នភពហរិញញវតថុ និងលទធផលៃន បតិបតិករ ជីវកមមនិង ថ នភពចរន ច់ បក ់ េ យអនុ
េ មេទ មេគលករណ៍គណេនយយនិងករអនុវតគណេនយយែដលទទួល គ ល់ជទូេទេនេ ក បេទស និង
រងងស់មតថកិចចេ យែឡកពី បេទសកមពុជេទ។ 
 
កនុងនម ម៉ូរសុីន កក ់នងិ សូេសយរ 

 
Ł˝ с ˝ Б  

ņлРũВ₤Нĕ Ł˝ с ĕЊ₣ Ζ₤РЮ₤ŏũ 

កមហុ៊នគណេនយយជំនញ និង សវនកមម បតិ សត 
ៃថងទី ១៩ ែខ េម  ឆន  ំ២០១១ 
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″Ŭ₣ĳНŲŏŁũ 
សំ បដ់ំ ច់ឆន  ំ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ 
 

 កណំត ់ ៣១-១២-២០១០ ៣១-១២-២០០៩ 

 សគំល់ ដុ រ េមរកិ ពនេ់រ ល ដុ រ េមរកិ 

Ū◦Įŏ₤˝ņŊ     

ច់ បក់ ៤ ៧.៤៥៥ ៣០.២១៥ ៧.៤៦១ 

បកប់េញញីេនធនគរននកនុង សក ៥ ៤៧.០៩២ ១៩០.៨៦៤ ២៦.៨១០ 

បកត់ំកល់ មចបប់េនធនគរក ល ៦ ២០.៥០០ ៨៣.០៨៧ ២០.៥០០ 

ករឱយខចីចងករនិងបុេរ បទនចំេពះអតិថិជន ៧ ២.០៤៤.៦១៤ ៨.២៨៦.៨២១ ១.៦៨៤.០៥៧ 

អចលន ទពយ ៨ ៣០.៩០០ ១២៥.២៣៨ ៤២.៥១២ 

ពនធពនយរជ ទពយសកមម ៩ ៣.៩២៦ ១៥.៩១២ ២.០៨០ 

ទពយសកមមេផ ងេទ ត  ១០ ៤០.៥៩១ ១៦៤.៥១៦ ៣៥.២០៦ 

សរបុ ទពយសកមម  ២.១៩៥.០៧៨ ៨.៨៩៦.៦៥៣ ១.៨១៨.៦២៦ 

Ū◦ĮŏΒ˝ņŊ ĕЊ₣ņРŲĕЊĊЊŌĆ ₤сļÐ΅пНĕ     

Ū◦ĮŏΒ˝ņŊ     

បកជ់ំពក់មច ស់ភគហុ៊ន ១១ ១០៨.០០០ ៤៣៧.៧២៤ ៩០.០០០ 

កមចីពីខងេ ក ១២ ១.៤២២.៩៣៦ ៥.៧៦៧.១៦០ ១.១៥១.៨១០ 

សំវធិនធនេលីពនធ ១៣ ៣១.២៩៨ ១២៦.៨៥០ ១៧.៤៦៨ 

ទពយអកមមេផ ងេទ ត ១៤ ៧១.០៣៣ ២៨៧.៨៩៩ ៥៣.៧០៨ 

សរបុ ទពយអកមម   ១.៦៣៣.២៦៧ ៦.៦១៩.៦៣៣ ១.៣១២.៩៨៦ 

ņРŲĕЊĊЊŌĆ ₤сļÐ΅пНĕ     

េដីមទុន ១៥ ៤១០.០០០ ១.៦៦១.៧៣០ ៤១០.០០០ 

បកប់ំរុងេលីេដីមទុន  ១១.៨៥៤ ៤៨.០៤៤ ៩.២៣៦ 

បកច់ំេណញបងគរទុក  ១៣៩.៩៥៧ ៥៦៧.២៤៦ ៨៦.៤០៤ 

សរបុមូលនធិភិគទុនកិ   ៥៦១.៨១១ ២.២៧៧.០២០ ៥០៥.៦៤០ 

₤ũНĠŪ◦ĮŏΒ˝ņŊ ĕЊ₣ņРŲĕЊĊЊŌĆ ₤сļÐ΅пНĕ  ២.១៩៥.០៧៨ ៨.៨៩៦.៦៥៣ ១.៨១៨.៦២៦ 



 29

ũģŎŁũ‗чŲ◦ċĩŲ 
សំ បដ់ំ ច់ឆន  ំ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ 
 

 កណំត ់ ៣១-១២-២០១០ ៣១-១២-២០០៩ 

 សគំល់ ដុ រ េមរកិ ពនេ់រ ល ដុ រ េមរកិ 

ចំណូលពីករ បក់ ១៦ ៥១៣.២៥១ ២.០៨០.២០៨ ៤៤៤.៩១៨ 

ចំ យេលីករ បក់ ១៧ (៨១.០៧៧) (៣២៨.៦០៥) (៥២.៤១៣) 

ចណូំលពកីរ បកសុ់ទធ  ៤៣២.១៧៤ ១.៧៥១.៦០៣ ៣៩២.៥០៥ 

បកច់ំេណញពី បតិបតិករ ១៨ ៧.៦៦៣ ៣១.០៥៨ ៦.២១០ 

ចំ យបុគគលិក ១៩ (១៩៦.៤៨៧) (៧៩៦.៣៦២) (១៦៩.៧៨៤) 

ចំ យ បតិបតិករ និងេផ ងៗ ២០ (១០៨.៦២២) (៤៤០.២៤៥) (១០២.០៤៤) 

ចំ យេលីរលំស់  (១៥.៥៩០) (៦៣.១៨៦) (២២.៧៦០) 

បកច់េំណញ បតបិតកិរ  ១១៩.១៣៨ ៤៨២.៨៦៨ ១០៤.១២៧ 

សំវធិនធនសំ បឥ់ណទន ចបតប់ង់ ៧ ៤.៨៩៧ ១៩.៨៤៨ (៣២.៩៦០) 

លទធផលមុនបងព់នធ  ១២៤.០៣៥ ៥០២.៧១៦ ៧១.១៦៧ 

ចំ យបង់ពនធ ១៤ (២៩.៣៦២) (១១៩.០០៤) (១៨.៨០៩) 

លទធផលេ កយបងព់នធ  ៩៤.៦៧៣ ៣៨៣.៧១២ ៥២.៣៥៨ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 30

ũģŎŁũ‗чĠеЯũĠеũ УŲņРŲĕЊĊЊļÐ◦НĕЊ˝ 
សំ បដ់ំ ច់ឆន  ំ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ 
 

 េដមីទុន បកប់រុំង លទធផលបងគរ សរបុ 

 ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ 

សមតុលយេនៃថងទី១ មក  ឆន ២ំ០០៩ ២៧០.០០០ ៧.១២២ ៥៦.២៧២ ៣៣៣.៣៩៤ 

េដីមទុនមច ស់ភគហុ៊នបនបេងកីន ១៤០.០០០ - - ១៤០.០០០ 

ភគ ភបនែបងែចកេទមច ស់ភគហុ៊ន - - (២០.១១២) (២០.១១២) 

បែងរពីលទធផលបងគរេទ បកប់ំរុងេលីេដីមទុន - ២.១១៤ (២.១១៤) - 

លទធផលៃនករយិបរេិចឆទ - - ៥២.៣៥៨ ៥២.៣៥៨ 

សមតុលយនៃថងទ៣ី១ ធនូ ឆន ២ំ០០៩ ៤១០.០០០ ៩.២៣៦ ៨៦.៤០៤ ៥០៥.៦៤ 

សមតុលយេនៃថងទី១ មក  ឆន ២ំ០១០ ៤១០.០០០ ៩.២៣៦ ៨៦.៤០៤ ៥០៥.៦៤ 

ភគ ភបនែបងែចកេទមច ស់ភគហុ៊ន - - (៣៨.៥០២) (៣៨.៥០២) 

បែងរពី បក់ចំេណញបងគរេទ បកប់ំរុងេលីេដីមទុន - ២.៦១៨ (២.៦១៨) - 

លទធផលៃនករយិបរេិចឆទ - - ៩៤.៦៧៣ ៩៤.៦៧៣ 

សមតុលយនៃថងទ៣ី១ ធនូ ឆន ២ំ០១០ ៤១០.០០០ ១១.៨៥៤ ១៣៩.៩៥៧ ៥៦១.៨១១ 

សមតុលយនៃថងទ៣ី១ ធនូ ឆន ២ំ០១០ ១.៦៦១.៧៣០ ៤៨.០៤៤ ៥៦៧.២៤៦ ២.២៧៧.០២០ 

សមតុលយ (ពនេ់រ ល)     
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ũģŎŁũ‗чşũĕŚ⅜şсŪģ˝ сĜŁũŎĠũЋЮş ¯◦ 
សំ បដ់ំ ច់ឆន  ំ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ 
 

 កណំត ់ ៣១-១២-២០១០ ៣១-១២-២០០៩ 

 សគំល់ ដុ រ េមរកិ ពនេ់រ ល ដុ រ េមរកិ 

şũĕŚ⅜şсŪģ с̋ĮБ₤˝ņŊļĮŪĠĳЊĠĳŚЊŁũΖĄБŷ˝ņŊ     

ច់ បកេ់ បីេនកនុង បតិបតិករ ជីវកមម ២២ (២១៩.០០២) (៨៨៧.៦១៣) (២៧៧.១១៥) 

şũĕŚ⅜şсŪģ с̋ĮБ₤˝ņŊļĮŷЋĕЊЮŗÐ     

ច់ បកទ់ិញអចលន ទពយ និង ទពយសមភ រៈ ៨ (៣.៩៧៨) (១៦.១២៣) (៤.៧១៤) 

ច់ បកសុ់ទធេ បកីនុងសកមមភពវនិេិយគ  (៣.៩៧៨) (១៦.១២៣) (៤.៧១៤) 

şũĕŚ⅜şсŪģ с̋ĮБ₤˝ņŊļĮ΅ЊũŃňŷĳ□О     

ភគ ភបនែបងែចកេទមច ស់ភគហុ៊ន  (២៧.៨៧០) (១១២.៩៥៧) (២០.១១២) 

ច់ បកប់នមកពី បក់កមចី  ៦៨៦.៥៨៧ ២.៧៨២.៧៣៥ ៥៦៥.១៩៨ 

សង តឡបេ់ទ បភព បក់កមចី  (៤១៥.៤៦១) (១.៦៨៣.៨៦៣) (៥៧៨.១៣៧) 

េដីមទុនមច ស់ភគហុ៊នបនបេងកីន  - - ១៤០.000 

ច់ បកសុ់ទធេ បកីនុងសកមមភពហរិញញវតថុ  ២៤៣.២៥៦ ៩៨៥.៩១៥ ១០៦.៩៤៩ 

ករេកនីេឡងី/(ករថយចុះ)ៃន ច់ បក ់

បែំរបរំលួ ច់ បក ់នងិ ច់ បកស់មមូល  ២០.២៧៦ ៨២.១៧៩ (១៧៤.៨៨០) 

ច់ បក់និង ច់ បក់សមមូលេនេដីមករយិបរេិចឆទ  ៣៤.២៧១ ១៣៨.៩00 ២០៩.១៥១ 

ច់ បកន់ងិ ច់ បកស់មមូលេនចុងករយិបរេិចឆទ  ៥៤.៥៤៧ ២២១.០៧៩ ៣៤.២៧១ 

តំ ងេ យៈ     

ច់ បក់ ៤ ៧.៤៥៥ ៣០.២១៥ ៧.៤៦១ 

បកប់េញញីេនធនគរននកនុង សក ៥ ៤៧.០៩២ ១៩០.៨៦៤ ២៦.៨១0 

  ៥៤.៥៤៧ ២២១.០៧៩ ៣៤.២៧១ 
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១២ -  ក ំណត ់ស ំគល ់េល របយករណ៍ហ ិរញញ វត ថ ុ  
   ករយិបរេិចឆទៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១០  

ơ.  Ų˝ š‗к◦РЮĉ 
 

ម៉កសុ់ម៉ី មី កហរិញញវតថុ (លំ បេ់នះតេទេ កត់ថ “ កមហុ៊ន”) ពីមុនមនេឈម ះថ អងគករ ម៉កសុ់ម៉ីេដមីប ី
អភវិឌ នេ៏សដកចិច គ រ ជ គឹះ ថ នហរិញញវតថុ តវបនបេងកីតេឡងីេន ពះ ជ ច កកមពុជ និងបនចុះ
បញជ ីជមួយ កសួងពណិជជកមមេនៃថងទី ២៧ ែខ កកក  ឆន  ំ២០០៥ េ កមបញជ ីពណិជជកមមេលខ Co-7897/05P 
និងបនទទួល ជញ បណ័ បកប ជីវកមមជ គឹះ ថ នមី កហរិញញវតថុ ពីធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី ១០ ែខ 
សី  ឆន  ំ២០០៥។ កមហុ៊នបនទទួល ជញ ប័ណជអចិៃ នយព៏ីធនគរជតិៃនកមពុជ េដីមបី បកប ជីវកមមជ
គឹះ ថ នមី កហរិញញវតថកនុងែខ មិថុន ឆន  ំ២០០៨។ 

 

ទស នៈវសិ័យរបស់ កមហុ៊នគឺ បមូលផុំ បជពលរដផ និង ជីវកមម គប់ បេភទ េ យមនេគលបំណងចំបងសំេ
កតប់នថយភព កី ក មរយះករផល់ដល់ បជពលរដផរស់េន មជនបទ នូវឱកសខងេសដផកិចច និងសងគម។ 
េបសកកមមរបស់ កមហុ៊ន គឺផល់េស កមហរិញញវតថុជូនដល់ បជពលរដផែដលមន បកច់ំណូលទបជលកខណៈ
ឯកតជន ជ កម និង ជវីកមមខន តតូច-មធយម ជពិេសស គ រ កី កែដលមន សីជេម គ រ និងេធីសកមមភព
បមូល បក់សន ផំងែដរ។ 

 

ទី ន កក់រក លចុះបញច ីរបស់ កមហុ៊នសថិតេនផទះេលខ ៣៩ អុឺេសរូ-អុឺ៤, ផូវេលខ ៣៧៤ សងក ត់ទួល យៃ ព
ទី១ ខណចំករមន ជធនីភនំេពញ េហយី ខនិងករយិល័យតំ ងមនទី ងំសថិតេនេខតក ល ។ 
 

កមហុ៊នមនបុគគលិកចំនួន ៥៤ នក ់េនដំ ច់ឆន  ំ២០១០ (ឆន  ំ២០០៩ = ៥០ នក់)។ 
 

ពំុមនករែ ប បលជ រវន មួយកនុងសកមមភពចំបងរបស់ធនគរ នករយិបរេិចឆទេនះេទ។  
 

របយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន តវបនអនុញញ តេ យេចញផ ពផ យ េ យ កម បឹក ភិបលេនៃថងទី ១៩ 
ែខ េម  ឆន  ំ២០១១។ 
 

Ư.  ЮýŲŁũ‗ч Ð‗ЮĕŎŏ₤Ю₣ šĠ₤еžĕсៗ  
 

េគលករណ៍គណេនយយជចំបង តវបនកំណត់ និងអនុវតេនកនុងករេរ បចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុដូចខង
េ កម។ េគលករណ៍ទងំេនះ តវបនេគអនុវតដូចៗគន ចំេពះ គបក់រយិបរេិចឆទទងំអស់ែដលបនបងញ េលីក
ែលងែតមនលកខខណត មវ មួយែចងផទុយពីេនះ ។    
 

២.១  មូល នៃនករេរ បច ំ
 

របយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន តវបនេរ បចំេឡងី មសនមតិកមមតៃមេដីម េ យអនុេ មេទ ម
បទបញញតិទងំ យរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងសង់ រគណេនយយកមពុជ (េ កតថ់ ” CAS”)។ កនុងករ 
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អនុវត CAS កមហុ៊នអនុវតផងែដនូវសង់ ររបយករណ៍ហរិញញវតថុកមពុជ (េ កតថ់ ”  CFRS”) េលខ៧
និយយអំពីករបងញឧបករណ៏ហរិញញវតថុ។ វធិនេនះមនលកខណៈខុសពីសង់ ររបយករណ៍ហរិញញវតថុអនរជត ិ
ែដលតំរូវឱយ ស់ែវងឥណទន និងគណនី តវទទួល មៃថេដីមរេំ ះេ យេ បីវធិី សអ ករ បកព់ិត បកដ
ចំេពះ ល់លំេអ ងរ ងតៃមេដីម គ និងតៃមដល់កលកំណត ់ េ យកត់បនថយសំវធិនធនសំ បក់រចុះតៃម 
ឬករ បមូលឥណទនមកវញិមិនបន។ 

 

ករបងញរបយករណ៍ហរិញញវតថុ េ យ សបេទ មសង់ រគណេនយយ ែដលមនករែកតំរូវេ យេគល
ករណ៍ែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ តំរូវេ យេ បីករប៉ន់ បមណ និងករសនមតេ់ យសមេហតុផល ែដល
មនឥទធិពលេលីករ យករណ៍តួេលខៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុេនៃថងចបន់ករយិបរេិចឆទ និងកំណតស់ំគល់។ 
ករប៉ន់ បមណទងំេនះ មនមូល នេលីពត័ម៌នចបស់ ស់ែដលមន ប ់ និងករយល់ដឹងរបស់ថន ក់ដឹកន ំ
េន ពឹតិករណ៏ និងសកមមភពបចចុបបនន។ ដូេចនះ លទធផលជកែ់សងចុងេ កយ ចមនភពខុសគន ពីករប៉ន់
បមណទងំេនះ។ 

 

របយករណ៍ហរិញញវតថុែដលមនភជ ប់ តវបនេរ បចំេឡងីស មប់រងង់សមតថកិចចៃន ពះ ជ ច កកមពុជ េហយីពុំ 
មនេគលបំណងេធីករបងញពី ថ នភពហរិញញវតថុ និងលទធផលៃន បតិបតិករ ជីវកមម  និង  ថ នភពចរន
ច់ បកេ់ យអនុេ មេទ មេគលករណ៍គណេនយយ និង ករអនុវតគណេនយយែដលទទួល គ ល់ជទូេទ

េនេ ក បេទស និងរងងស់មតថកិចចេ យែឡកពី បេទសកមពុជេទ។ 
 

២.២  សង់ រ នងិបណំក យថម ី
 

ពំុមនសង់ រវេិ ធនកមម េលីសង់ រែដលមន ប ់ និង បំណក យបនចូលជធរមនេនដំ ច់
ករយិបរេិចឆទហរិញញវតថុៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១០ េនះេទ។ 
 

េនៃថងទី២៨ ែខសី  ឆន  ំ ២០០៩ កម បឹក គណេនយយជតិបន បកស កេ់ យេ បី បស់នូវសង់ រ 
របយករណ៍ហរិញញវតថុអនរជតិកមពុជ (េ កត់ថ “CIFRS”) ែដលែផកេលីសង់ ររបយករណ៍ហរិញញវតថុ 
អនរជតិទងំមូល។ ថ ប័នែដលមនករទទួលខុស តវជ ធរណៈ តវែតេរ បចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុ េ យ
េយង មសង់ រ CIFRS សំ បេ់ដីមករយិបរេិចឆទ ឬបនទ បព់ីករយិបរេិចឆទេនៃថងទី ១ ែខមក   ឆន  ំ២០១២។  
 

ខងេ កមេនះគឺជសង់ រគណេនយយអនរជតិកមពុជ េ កតថ់ “CIAS” ឬ CIFRS និងវេិ ធនកមមេលីសង់ រ
ែដលមន ប ់ ែដលធប់បនេបះផ យមនលកខណៈពកព់ន័ធ និងគឺជបទបញញតិសំ បេ់ដីមករយិបរេិចឆទ ឬ
បនទ បព់ិករយិបរេិចឆទេនៃថងទី ១ ែខមក  ឆន  ំ២០១២ ប៉ុែន កមហុ៊នមិនទន់បនេ បី បស់មុនេនេឡយីេទ៖ 
 

• CIAS 1   (បនែកសំរលួ) ”ករបងញរបយករណ៍ហរិញញវតថុ” សង់ រែដលបនែកសំរលួ មឃត់ករ
បងញចំេពះគណនីចំណូល និងចំ យ (ឧទហរណ៍ៈ បំែរបំរលួមូលធនមិនែមនភគទុនិក) េនកនុង
របយករណ៍បំែរបំរលួមូលធន។ ល់បំែរបំរលួមូលធនមិនែមនភគទុនិក នឹង តវតំរូវេ យបងញកនុង
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របយករណ៍លទធផល។ អងគភព ចេ ជីសេរសីបន កនុងករបងញកនុងរបយករណ៍លទធផលែតមួយ 
(ឧទហរណ៍ របយករណ៍លទធផលពិ រ) ឬបងញរបយករណ៍ពីរ (ឧទរហរណ៍ របយករណ៍
លទធផល និងរបយករណ៍លទធផលពិ រ)។ អងគភពែដលេធីករែក ឬចត់ថន កេ់ឡងីវញិ េលីពត័ម៌ន
េ ប បេធ ប គឺតំរូវេ យបងញ ងតុលយករ ែដលបនែកសំរលួេនេដីមករយិបរេិចឆទ ែដលេធីករ
េ ប បេធ ប។ សង់ រែដលបនែកសំរលួកប៏នបញជ ក់នូវសកនុពលករទូទត់ ទពយអកមម េ យករេបះ 
ផ យមូលធន គឺមិនទក់ទងនឹងករកំណតច់ត់ថន ក់ៃន ទពយអកមម ជ ទពយអកមមចរន ឬ ទពយអកមម 
រយៈេពលែវងេនះេទ។ 

• CIAS  16 (េធីវេិ ធនកមម) “ ទពយសមបតិ េ ងច ក និងបរកិខ រ” (និងវបិកៃនវេិ ធនកមម CIAS  7 
“របយករណ៍លំហូរ ច់ បក់”)។ សង់ រែដលបនេធីវេិ ធនកមម តំរូវេ យអងគភពែដលមន
សកមមភពជ ប កតី ែដលរមួមនករជួល បនទ បម់កមនករលក់ ទពយសកមម បងញទឹក បក់ករទទួល
បនពីករលក់ ទពយទងំេនះ ជចំណូល និងតំរូវឱយេផទរតំៃលេនសល់ៃន ទពយសកមមេទជសននិធិេនេពល 
ែដល ទពយសកមម តវបនទុកសំ បល់ក។់ វបិកវេិ ធនកមមចំេពះ CIAS  7  តំរូវេ យេធីករចតថ់ន ក ់
លំហូ ច់ បកព់ីករទិញ ករជួល និងករលក់ ទពយសកមមទងំេនះ ជលំហូរ ច់ បកព់ីសកមមភព
បតិបតិករវញិ។  

• CIAS  24 (បនែកសំរលួ) “ករបងញភគីសមពន័ធញញ តិ” CIAS  24 តវបនែកសំរលួេ យៈ (ក) ជួយ
សំរលួនិយមន័យៃនសមព័នធញតិេ យកនែ់តងយយល់ បញជ ក់េ យកនែ់តយល់នូវខឹម រែដលចង់

បន និងលុបបំបត់ភពមិនសុីសងកគ់ន ពីនិយមន័យ និង (ខ) ផល់នូវករេលីកែលងេលីែផនកខះចំេពះ
តំរូវករបងញសំ បអ់ងគភពនន ែដលពកព់ន័ធនឹងរ ភិបល។ 

• CIAS  32 “ លិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុ៖ ករបងញ” េគលបំណងៃនសង់ រេនះ គឺបេងកីតេគលករណ៍
សំ បប់ងញលិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុ ជ ទពយអកមម ឬមូលធន េហយីនិងសំ បទូ់ទត់ ទពយសកមម
ហរិញញវតថុជមួយនឹង ទពយអកមមហរិញញវតថុ។ អនុវតចំេពះករចត់ថន កៃ់នលិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុ េទជ
ទពយសកមមហរិញញវតថុ ទពយអកមមហរិញញវតថុ និងលិខិតុបករណ៍មូលធន កដូ៏ចជករចតថ់ន កេ់ទេលីករ
បក ់ ភគ ភ ខត និងចំេណញែដលពកព់័នធ េ យេមីល មទស នៈវសិ័យរបស់អនកេចញផ យ 
លិខិតុបរករណ៍ហរិញញវតថុ។ 

• CIAS  36 (វេិ ធនកមម) “ករអន់ថយ ទពយសកមម” វេិ ធនកមមសង់ រេពលថេនេពលតំៃលទីផ រ
ដកៃថេដីមលក ់ តវបនគណន មមូល នលំហូរ ច់ បកែ់ដលបនបញចុ ះៃថ ករបងញជសមមូល
ៃនវធិីគណន មតំៃលេ បី បស់ គួរ តវបន េធីេឡងី។ 

• CIAS  39 “ លិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុៈ ករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវង” សង់ របនបេងកីតេគលករណ៍ 
សំ បក់រទទួល គ ល់ និង ស់ែវង ទពយសកមមហរិញញវតថុ ទពយអកមមហរិញញវតថុ និងកិចចសនយមួយចំនួន 
េដីមបទីិញ ឬលក ់ធតុមិនែមនជហរិញញវតថុ។ ករយក CIAS 39 មកេ បី បស់ និងប លេ យមនករ
ែកសំរលួេឡងីវញិ ចំេពះេគលករណ៍គណេនយយេលីលិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុដូចខងេ កមៈ 
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ឥណទន និងបុេរ បទនេ យអតិថិជន 
ឥណទន និងបុេរ បទនេ យអតិថិជន គឺបចចុបបនន កេ់នកនុង ងតុលយករ ម បកេ់ដីម និងករ
បកេ់នសល់ ដកចំនួនជំរះេចញពីបញជ ី និងសំវធិនធនសំ បឥ់ណទនបតប់ង។់ េ កម CIAS  39 ជ
ដំបូង ឥណទន និងគណនី តវទទួល គឺ តវបនទទួល គ ល់ មតំៃលទផី រ ែដលជ ច់ បកក់នុងករ
ផល់ ឬទិញ លកឥ់ណទនរមួមនៃថេដីម បតិបតិករ និងបនទ បម់ក តវបន ស់ែវង មវធិី សៃថ
េដីមរលំស់ េ យេ បី បស់អ ករ បក់ បសិទធភព។ 
 

ករអន់ថយៃន ទពយសកមមហរិញញវតថុ  
បចចុបបនន កមហុ៊នេធីេទ មករចតថ់ន ក់ឥណទន និងសំវធិនធនដូចែដលបនតំរូវ ម បកសេលខ 
ធ៧-០២-១៨៦ ចុះៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០២ ែដលបនេបះផ យេ យធនគរជតិៃនកមពុជ ដូច
បនបងញកនុងកំណតស់ំគល់ ២.៨ ៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុ។ CIAS 39 តំរូវេ យ កមហុ៊នេធីករ យ
តំៃលេន គប់ករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍នីមួយៗ ថេតីមនភសុ ងលំេអ ងែដលថ ទពយសកមម
ហរិញញវតថុ ឬ កមៃន ទពយសកមមហរិញញវតថុ តវទទួលភពអនថ់យែដររេឺទ មមូល ន យតំៃល ទពយសកមម
នីមួយៗ ឬ មមូល ន យតំៃល ទពយសកមមជ កម។ ករបតប់ងប់ លមកពីភពអនថ់យ តវបន
ស់ែវង រ ងភពខុសគន ៃនតំៃល ទពយសកមមចុះបញជ ី និងតៃមបចចុបបននៃនលំហូរ ច់ បកែ់ដលប៉ន់ ម ន
ទុកនេពលអនគត (េ យមិនរមួបញចូ លឥណទនបតប់ង់នេពលអនគត ែដលមិនទនេ់កីតមនេន
េឡយី) េ យបញចុ ះ ទពយសកមម មៃថអ ករ បក់ បសិទធភព។ សំ បេ់គលបំណងៃនករ យតំៃល
េលីភពអនថ់យរបស់ ទពយសកមមជ កម ទពយសកមម តវបន កជ់ កមែផកេលីលកខណៈ និភ័យ
ឥណទន ប ក់ បែហលគន ។ 
 

ចំណូលករ បក ់និងចំ យករ បក ់
បចចុបបនន កមហុ៊នទទួល គ ល់ចំណូលករ បក ់ និងចំ យករ បកេ់លីមូល ន គឹះបងគរេនអ ែដល
បនចុះកិចចសនយ េលីកែលងែតេពលែដលមនមនទិលខងំេទេលីករ បមូលយកមកវញិ េនះករ បក់ 
នឹង តវពយួររហូតដល់ទទូល គ ល់ មមូល ន ច់ បក។់ CIAS  39 តំរូវេ យទទួល គ ល់ចំណូល 
ែដលមនករ បក ់ និងចំ យករ បកស់ំ បល់ិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុទងំអស់ េទ មវធិី សអ
ករ បក់ បសិទធភព។ សំ ប់ ទពយសកមមហរិញញវតថុ ឬ កមៃន ទពយសកមមហរិញញែដលទទួលរងភពអនថ់យ
ចំណូលករ បក ់ គឺ តវបនទទួល គ ល់ មក មិតអ ករ បក់េ បី បស់កនុងករបញចុ ះតំៃលៃនលំហូរ
ច់ បកន់េពលអនគត កនុងេគលបំណងសំ ប់ ស់ែវងករបត់បងប់ លមកពីភពអនថ់យ។ 

• CIFRS 7 (េធីវេិ ធនកមម) “ លិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុ ករបងញ” សង់ រែដលបនែកសំរលួ តំរូវេ យ
េធីករបងញ មករ ស់ែវងតំៃលទីផ រ និង និភយ័ ច់ បកង់យ សល។ េ យែទបកករេធី
វេិ ធនកមម តំរូវេ យបងញតំៃលទីផ រ មកំរតិៃនករ ស់ែវងតំៃលទីផ រ មលំ បម់នដូច
ខងេ កមៈ  
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o ថន កទ់ី១ - ស មងៃ់ថ (មិនទន់ែកតំរូវ) កនុងទីផ រសកមម សំ ប់ ទពយសកមម និង ទពយអកមម
ដូចៗគន ។ 

o ថន កទ់ី២ - ធតុចូលែដល ចេធីករសេងកតបន ចំេពះ ទពយសកមម ឬ ទពយអកមម េ យផទ ល់ ឬ
េ យ បេយល េ កពីស មងៃ់ថែដលបន បប់ញចូ លេនកនុងថន ក់ទី១ េហយីនិង 

o ថន កទ់ី៣ - ធតុចូលសំ ប់ ទពយសកមម ឬ ទពយអកមមែដលមិនែផកេលីទិននយ័ទីផ រ ែដល ច
សេងកតបន។ 

• CIFRS  9  “លិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុ” សង់ របនបេងកីតេគលករណ៍សំ បរ់បយករណ៍ហរិញញវតថុ ៃន 
ទពយសកមមហរិញញវតថុ ែដលនឹងបងញនូវពត៌ម័នែដលមន់ បេយជន ៏ និងករពកព់ន័ធដល់អនកេ បី បស់
របយករណ៍ហរិញញវតថុ សំ បក់រប៉ន់ ម ន មទឹក បករ់បស់ខួន េពលេវ  និងភពមិនពិត បកដៃន
លំហូរ ច់ បកន់េពលអនគតរបស់អងគភព។ CIFRS  9 បញជ ក់ពីមូល នសំ បក់រចតថ់ន ក់ និងករ
ស់ែវង ទពយសកមមហរិញញវតថុ រមួបញចូ លទងំកិចចសនយកូនកត។់ មូល នទងំេនះ តំរូវេ យ ទពយសកមម
ហរិញញវតថុទងំអស់ តវបន ៖ 

ក) ចតច់ំ ត់ថន កេ់លីមូល នៃនទំរងព់ណិជជកមមរបស់អងគភព សំ ប់ គប់ គង ទពយសកមម 
     ហរិញញវតថុ និងលកខណៈលំហូរ ច់ បកជ់បក់ិចចសនយៃន ទពយសកមមហរិញញវតថុ 
ខ) ស់ែវងដំបូង មតំៃលទីផ រ បូកៃថេដីម បតិបតិករ កនុងករណី ទពយសកមមហរិញញវតថុមិន 
     សប មតំៃលទីផ រ មរយៈចំេណញ ឬខត  និង 
គ) ស់ែវងជបនបនទ ប់ មៃថេដីមរលំស់ ឬ តំៃលទីផ រែផកេលីករចតថ់ន ក់ ទពយសកមម។  

 

េ កពីសង់ រ និងករេធីវេិ ធនកមមៃនសង់ រ ែដលមន បេ់ផ ងៗបនគូសបញជ ក់ខងេលី សង់ រករេធី 
វេិ ធនកមម និងបំណក យេលីសង់ រែដលមន ប ់ ែដលបនេចញផ យជធរមនសំ បេ់ដីម ករយិ
បរេិចឆទ ឬបនទ បព់ីករយិបរេិចឆទៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ គឺមិនទកទ់ងនឹង បតិបតិករ កមហុ៊នេទ។ 
 

២.៣  ករបក យរបូយិបណ័ន បរេទស 
 

ក. រូបិយបណ័េគល និងរូបិយបណ័ែដល តវបងញ 
 

ធតុទងំអស់េនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊ន តវបនេគ ស់ែវងេ យេ បី បស់រូបិយប័ណៃន
េសដកិចចជចំបងែដល កមហុ៊ន បតិបតិ (“រូបយិបណ័េគល“។ 
 
បកេ់រ លជរូបិយបណ័ជតិៃន បេទសកមពុជ។ កប៏៉ុែន េ យេហតុថ ធនគរមន បតិបតិករភគេ ចីនជ បក់
ដុ រ េមរកិ និងេធីករកត់ បញជ ីគណេនយយរបស់ខួន និងបងញេនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ ជ បក ់
ដុ រ េមរកិ ែដលជរូបិយបណ័េគល និងជរូបិយប័ណែដល តវបងញ ពីេ ពះរូបិយបណ័េនះឆុះបញច ងំភព 
ជកែ់សងៃនសកមមភពេសដកិចចេទ ម បតិបតិករនិងកលៈេទសៈរបស់ កមហុ៊ន។ 
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អនុេ មេទ មតំរូវកររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ល់គណនី ទពយសកមម ទពយអកមម និងគណនីលទធផល ជ 
រូបិយបណ័បរេទសេនចុងករយិបរេិចឆទ តវបនបូរេទជ បកេ់រ ល េ យេ បីអ បូរ បក់ជផូវករែដលបន
បកសេ យធនគរជតិៃនកមពុជេនចុងករយិបរេិចឆទេនះ េពលគឺ ១ ដុ រ េមរកិេសមីនឹង ៤.០៥៣ េរ ល 

(ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០០៩ េសមីនឹង ៤.១៦៩ េរ ល)។ តួេលខជ បកេ់រ លេនះ តវបនេរ បចំេដីមបអីនុេ ម
េទ មតំរូវកររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ចំេពះករបងញរបយករណ៍ហរិញញវតថុែតប៉ុេ ះ េហយីមិន តវយក
មកបក យថ ជតួេលខែដល ច តវបន ឬនឹង តវបន ឬនេពលអនគតនឹង តវបនបូរេទជ បកដុ់ រ
េមរកិ មអ បូរ បកេ់នះឬ អ េផ ងៗេទ តបនេឡយី ។  

 

ខ. បតិបតិករ និង សមតុលយ 
 

ទពយសកមម និងអកមមជរូបិយបណ័េផ ងពី បក់ដុ រ តវបនបូរេទជដុ រ េមរកិេ យេ បីអ បូរ បក់ជផូវ
កររបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេនចុងករយិបរេិចឆទ។ ល់ បតិបតិករចំណូល-ចំ យជរូបិយបណ័បរេទសេ ក
ពី បក់ដុ រ តវបនបូរេទជដុ រ េមរកិេ យេ បីអ បូរ បកេ់នៃថង បតិបតិករ។ ភពខុសគន ៃនអ បូរ
បក់ តវបនទទួល គ ល់េនកនុងគណនីលទធផល។  

 

២.៤  ពត័ម៌នសពីវីនិេិយគកមម 
 

កមហុ៊នមនដំេណីរករ ជីវកមមែតមួយប៉ុេ ះ គឺកនុងវសិ័យ គឹះ ថ នមី កហរិញញវតថុ និងកនុងែដនភូមិ សែត 
មួយគត ់គឺេន ពះ ជ ច កកមពុជ។ 
  

២.៥  ច់ បក ់នងិ ច់ បកស់មមូល  
ច់ បក ់និង ច់ បក់សមមូល រមួមនសមតុលយែដលមនកលកំណតត់ិចជងរយះេពល ៣ែខ ចបព់ីៃថងទិញ 

េ យរមួបញចូ ល ច់ បក់សុទធ សមតុលយេនធនគរជតិែដលមិនមនករទប់ ក ត ់ និងសមតុលយេនធនគរ
នន។ 
 

២.៦  បកត់កំល់ មចបបេ់នធនគរជត ិ
 

បកត់ំកល់ មចបប ់ បក់តំកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ េ យអនុេ មេទ មចបបស់ីពី គឹះ ថ នធនគរ 
និងហរិញញវតថុ។ បកត់ំកល់ មចបបម់ិន ចយកមកេ បី បស់សំ ប់ បតិបតិករ បចៃំថងេទ េហយីពុំ តវបន
ចតទុ់កជចំែណកៃន ច់ បក់ និង ច់ បកស់មមូលកនុងករគណនរបយករណ៍ចរន ច់ បក។់  
 

២.៧  ឥណទន នងិបុេរ បទនចេំពះអតថិជិន 
 

ឥណទនែដលបនផល់េ យ កមហុ៊ន មរយៈករ បគល់ បកេ់ យផទ ល់េទអតិថិជនេនៃថងកំណត ់ តវបន
ចំ ត់ថន ក់ជករេ យខចីចងករនិងបុេរ បទន។ ករេ យខចីចងករ និងបុេរ បទនេនះ តវបនកត់  េយង



38 
 

មសមតុលយែដលេនសល់ និងករ បក់ េ យដកេចញនូវសំវធិនធនេលីឥណទនែដលបត់បង ់ និងតួេលខ 
ៃនកំចីែដលលុបេចល។ ករ បកព់យួរទុកសំេ េទករ បក់បងគរេលីឥណទន ែដលបនេធីចំ ត់ថន កេ់ទជ 
ជបស់ង យ័ ឬឥណទន កក។់ 
 

២.៨  សវំធិនធនេលឥីណទនែដលបតប់ង ់
 

សំវធិនធនេលីឥណទនែដលបតប់ង់ តវបនែផកេលីករចតថ់ន ក ់ និងសំវធិនធន ែដលែណនេំ យធនគរ
ជតិៃនកមពុជ ម បកសេលខ ធ៧-០២-១៨៦ ចុះៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០២។ សំវធិនធន តវបនេធីេឡងី 
ចំេពះ និភ័យជក់ កេ់លីឥណទននីមួយៗែដល តវបន យតំៃលនិងចំ ត់ថន កជ់ ៤ គឺ ឥណទនធមម  
េ កមសង់ រ ជបស់ង យ័ និងបតប់ង់ េ យពុំមនករគិតគូេទេលីតំៃលវតថុធន (េ យែឡកែតវតថុធនជ 
ច់ បក់)។ 

 

េសចកីែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជតំរូវេ យមនករចតថ់ន ក ់និង កំរតិសំវធិនធនដូចតេទ ៖ 

ចំ តថ់ន ក ់ ហសួកលកណំត ់ ករំតិសវំធិនធន 

ធមម  តិចជង មសិបៃថង ០% 
េ កមធមម  េលីសពី មសិបៃថង ១០% 
ជបស់ង យ័ - េលីសពីហុកសិបៃថង (ឥណទនមនកលកំណតម់ិនេលីសពី ១ ឆន )ំ 

- េលីសពីមួយរយែបត៉សិបៃថង (ឥណទនមនកលកំណត់េលីសព ី១ឆន )ំ 
 

៣០% 
បតប់ង់ - េលីសពីេកសិបៃថង (ឥណទនមនកលកំណតម់ិនេលីសពី ១ ឆន )ំ 

- េលីសពីបីរយហុកសិបៃថង (ឥណទនមនកលកំណត់េលីសពី ១ ឆន )ំ 
 

១០០% 
 

ករេលីកែលងេលីកំរតិសំវធិនធន ចេធីេទបន បសិនេបី កមហុ៊ន ចបងញភសុ ងជកែ់សង មករណី
នីមួយៗ ថទពយសមបតិែដលបន កជ់វតថុបញច មំនតៃមទីផ រពិត បកដ ែដលបនទទួល គ ល់េ យធនគរ
ជតិៃនកមពុជ។ 
 

អនុេ មេទ មេសចកីែណនរំបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ឥណទនហួសកលកំណត់ តវបនកំណតថ់ជ បក់
េដីមសរុបេនសល់ េនេពលែដល បកេ់ដីម ឬករ បក់ហួសកលកំណត ់។ 
 

មករវនិិឆឆ័យរបស់គណៈ គប់ គងេ យមនករអនុមត័េ យ កម បឹក ភិបល ឥណទនពិបកទ ឬចំែណក
មួយៃនឥណទន តវបនចតថ់ន កជ់បំណុល កក់ គឺ តវបនលបេ់ចល េនេពលែដលពុំសងឃមឹថនិង បមូល
បន បនទ ប់ពីករពិចរ េទេលីតំៃលែដលេជ ជករ់បស់វតថុធន។ ឥណទនលុបេចល តវបនដកេចញពី
សមតុលយឥណទន ផល់ដល់អតិថិជន និងដកេចញពីសំវធិនធនសំ បឥ់ណទន កក ់ និងជបស់ង យ័។ ករ
បមូលបនមកវញិនូវឥណទនែដលបនលុបបំបត់េចលពីេពលមុន តវបនទទួល គ ល់ជចំណូលេផ ងៗ កនុង
របយករណ៍លទធផល។ 
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២.៩  អចលន ទពយ 
 

អចលន ទពយ តវបនកត់ មតៃមេដីមេ យដកបនថយនូវរលំស់បងគរ និង ករខតបងេ់ យ រករចុះៃន
តៃម។ តៃមេដីម ប់បញចូ លចំ យេផ ងៗែដលទកទ់ងផទ ល់នឹងករទិញអចលន ទពយ។ មករណីជក់ែសង 
ៃថេដីមបនបនទ ប់ តវបនបញចូ លេទកនុងតៃមេយង ឬទទួល គ ល់ជ ទពយសកមមមួយេផ ងេទ ត ែតេនេពលែដល
អតថ បេយជន៍េសដកិចចេទអនគតែដលពកព់ន័ធជមួយនឹង ទពយេនះនឹងហូរចូលមក កមហុ៊ន េហយីៃថេដីមៃន
ធតុេនះ ច តវបន ស់ែវងេ យេជ ទុកចិតបន។ ល់ករជួសជុល និងករែថទំ តវបនកត់ កនុងគណនី
លទធផលេនកនុងករយិបរេិចឆទែដលករជួសជុលនិងែថទេំនះបនេកីតេឡងី។ 
 

បនទុករលំស់ តវបនគណន មវធិីរលំស់េសមីភគសំ បរ់យះេពលចប់ពីៃថងទី ០១ ែខមក  ឆន  ំ២០១០ ដល់ៃថងទី 
៣០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១០ និងវធីីរលំស់ថយចុះចបព់ីៃថងទី ០១ ែខកកក  ឆន  ំ២០១០ ដល់ៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ
២០១០ មរយៈ យុកំណតប៉់ន់ ម នរបស់  ែដល ចេ បី បស់បនកនុងអ រលំស់ បចឆំន ដូំចតេទ ៖ 
 

ែកលំអ គរ ៥០% 

កំពយូទរ័ និងឧបករណ៍ ពត័៌មនវទិយ ៥០% 
សំភរៈករយិល័យ ២០% - ២៥% 
េ គ ងសងរមឹ ២៥% 
យនយន ២៥% 

   
តៃមេយងរបស់ ទពយសកមម តវបនកត់បនថយភមមក តឹមតៃម ច សងម់កវញិបនរបស់  បសិនេបីតៃមេយង 
មនចំនួនធំជងតៃមប៉ន់ ម នែដល ច សងម់កវញិបន។ តៃម ច សងម់កវញិបន គឺជតៃមខពស់ជងេគរ ង
តៃមទីផ រសម សបដកេចញេ ហុ៊យលក ់េធ បនឹងតៃមេ បី បស់របស់ ។ 
 

ធតុៃនអចលន ទពយនីមួយៗ តវបនឈបទ់ទួល គ ល់េនេពលមនករលក/់ដកេចញ ឬ េនេពលពុំមន
អតថ បេយជន៍េសដកិចចេទអនគត តវបនរពំឹងទុកពីករេ បី បស់របស់  ឬករលក/់ដកេចញរបស់ ។ ចំេណញ 
និងខត តវបនកំណតេ់ឡងី េ យេ ប បេធ បទឹក បកទ់ទួលបន ជមួយតៃមេយងេនសល់កនុងគណេនយយ 
និង តវបនកត់ កនុងគណនីលទធផល។ 
 

២.១០  សវំធិនធនេលី ទពយសកមមពុែំមនហរិញញវតថុ 
 

ទពយសកមមទងំ យ ែដលមិនមន យុកលេ បី បស់កំណត់ មិន តវបនេគេធីរលំស់េទ និង តវបនេគ
េធីេតស បចឆំន រំកករអន់ថយរបស់ ។  ទពយសកមមែដល តវេធីរលំស់ តវបនេគ តតពិនិតយេដីមបកីំណតក់រអន់
ថយ េនេពលែដល ពឹតិករណ៍ ឬករផស់បូរកលៈេទសៈ មួយចងុលបងញថតំៃលចុះបញជ ីនឹងមិន ច
បមូលមកវញិបន។ ករខតបង់េលីករអនថ់យ តវបនេគទទួល គ ល់ មចំនួនលំេអ ងតំៃលចុះបញជ ីៃន ទពយ
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េនះ េធ បជមួយតំៃលែដល ច សង់បនមកវញិ បសិនេបីតំៃលចុះបញជ ីធំជងតំៃលែដល ច សងម់កវញិបន។ 
តំៃលែដល ច សងប់នមកវញិ គឺជតំៃលមួយ ែដលខពស់ជងរ ងតំៃលទីផ រៃន ទពយេនះ ដកចំ យ
េដីមបលីក់េធ ពនិងតំៃលកំពុងេ បី បស់។ 
 

ករខតបងែ់ដលប លមកពីករអនថ់យៃន ទពយសកមមមិនែមនហរិញញវតថុ តវបន កចូ់លជបនទុកេនកនុង 
របយករណ៍លទផល េនកនុងករយិបរេិចឆទែដល េកីតេឡងី។ ករកត់ ប ញច សៃនករខតបងប់ លមកពី 
ករអន់ថយ តវបនទទួល គ ល់េនកនុងក មិតតំៃលែដលេនសល់ េ យមិនេលីសពីតំៃលកនុងបញជ ីរ ែដលបន
កំណត ់ដក ជទិយទន និងរេំ ះែដលមុនេពលទទួល គ ល់ករខតបងេ់នះ។ 
 

២.១១  កមច ី
 

បកក់មចី តវបនកត់ មៃថេដីម។ 
 

២.១២  បកេ់ ធននវិតន ៏
 

បកេ់ ធននិវតន ៏ តវបនចូលរមួចំែណកេ យ កមហុ៊ន និងបុគគលិកនូវចំនួន ១០ ដុ រ េមរកិដូចគន េថរ កនុង
មួយែខសំ ប់បុគគលិកមន ក់ៗ ។ 
 

បកេ់ ធននិវតនគ៏ឺមនលកខខណកំណត ់នឹងផល់េ យេពញេលញេទបុគគលិកេនេពលដល់ យុចូលនិវតន ៏ឬ 
បសិនេបីបុគគលិក ែលងពីករងរមុនេពលចូលនិវតន ៏ គឺទទួលបននូវចំែណកៃន បកេ់ ធននិវតន ៏ ម
លកខខណដូចខងេ កមៈ 
                

        ចនំនួៃនឆន េំធកីរ                                                                ភគរយៃន បកេ់ ធននវិតនស៏របុ 
ែដលផលេ់ យបុគគលកិ 

  តិចជង ៣ ឆន  ំ                 - 
េលីសពី ៣ ឆន  ំ             ១០០% 

 
២.១៣  ទុនបរុំង 
 

េ យអនុេ មេទ មលកខនិកៈរបស់ កមហុ៊ន កមហុ៊ន តវបែងរ បក់ចំេណញសុទសំ បក់រយិបរេិចឆទមុនចំនួន 
៥% ចូលេទកនុងទុនបំរុង។ ករបែងរេនះនឹង តវបញ ប់េនេពលែដលទុនបំរុងមនចំនួនេសមីនិង ១០% ៃនេដីមទុន 
ែដលបនចុះបញច ី។ 
 

២.១៤  ចណូំល នងិ ចំ យករ បក ់
 

ចំណូលបនមកពីករ បក់េលីឥណទននិងបុេរ បទនចំេពះអតិថិជន និង បកប់េញញីរេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
ពមទងំធនគរនន តវបនទទួល គ ល់េលីមូល ន បក់បងគរ េលីកែលងែតឥណទន ែដលមនករសង យ័ 
ថពុំធនទទួលបននូវករទូទតស់ងវញិ។ កនុងករណីេនះ ករ បក់ពុំ តវបនទទួល គ ល់ថជ បកច់ំណូលេទ។



41 
 

ចំេពះគណនីឥណទនែដលបនចំ តថ់ន ក់ថពុំមនដំេណីរករសង ករកត់ ចំណូលពីករ បក់ តវបន
ផករហូតដល់មនសំណងជ ច់ បកវ់ញិ។ គណនីឥណទនផល់េទអតិថិជន តវបនចំ ត់ថន ក់ជ
ឥណទនពុំមនដំេណីរករសងកនុងករណីសំណងមនករយតឺយ៉វចបព់ី ៣០ៃថង េឡងីេទ។ 
 

ចំ យករ បកេ់លី បក់កមចី តវបនទទួល គ ល់ មមូល ន បកប់ងគរ។  
 

២.១៥  សវំធិនធន 
 

សំវធិនធន តវបនកត់  លគឹក កមហុ៊នមនេនបចចុបបនន នូវកតពកិចច សបចបប ់ឬ ទរហតិ ែដលបនេកីត
េឡងីជលទធផលៃន ពឹតិករណ៍ពីអតីតកល េ យ តវេ បី បស់ធនធនេសដកិចចេដីមបទូីទតក់តពកិចចេនះ 
េហយីចំនួន បកៃ់នកតពកិចចេនះ ចេធីករប៉ន់ បមណបនេ យគួរេ យេជ ជក់បន។ 
 

េនេពលមនកតពកិចច ប ក់ បែហលគន ជេ ចីន កំរតិៃនលំហូរេចញេដីមបទូីទតក់តពកិចចទងំេនះ តវបន 
កំណតេ់ យគិតេទេលីចំ ត់ថន កក់តពកិចចទងំមូល។ 
 

សំវធិនធន តវបនេគ ស់សទង ់ មតំៃលបចចុបបននៃនចំ យែដលរពំឹងថនឹង តវករ េដីមបទូីទតក់តពកិចច 
េ យេ បីអ អបប មុនបងព់នធ េដីមបឆុីះបញច ងំករ យតំៃលទីផ របចចុបបននៃនតំៃលេពលេវ ទឹក បក់ និង 
និភ័យជក់ កេ់ផ ងៗៃនកតពកិចចេនះ។ ករេកីនេឡងីៃនសំវធិនធនេ យ រេពលេវ ែដលបនកនង

ផុត តវបនកត់ ជចំ យករ បក។់ 
 
២.១៦  ពនធេលី បកច់េំណញៃនករយិបរេិចឆទ នងិពនធពនយរេទករយិបរេិចឆទេ កយ 
 

ចំ យពនធេលី បកច់ំេណញសំ ប់ករយិបរេិចឆទ រមួមន ពនធេលី បកច់ំេណញៃនករយិបរេិចឆទ និង ពនធពនយរ
េទករយិបរេិចឆទេ កយ។ ពន តវបនទទួល គ ល់ជចំ យកនុងករយិបរេិចឆទ។ ពនធេ កពីពនធេលី បកច់ំេណញ 
តវបនកត់ ជចំ យ បតិបតិករ។ 

 

ពនធេលី បកច់ំេណញៃនករយិបរេិចឆទ គឺជពនធែដល តវបនគណន មមូល ន បកច់ំេណញជបព់ន េ យ
គណន មអ ពនធជធរមន ឬអ ពនធែដលគិតថជធរមនេនៃថងបិទបញជ ី េ យអនុេ មេទ មចបប់ពន
រៃនកមពុជ។ 

 

ពនធពនយរេទករយិបរេិចឆទេ កយ តវបនគណនេ យេ បីវធិី ស ទពយអកមម េទេលីភពលំេអ ងជបេ ះ 
សននរ ងមូល នគិតពនៃន ទពយសកមមនិងអកមម េធ បនិងតៃមេយងែដលបន យករណ៍កនុងរបយករណ៍ 

ហរិញញវតថុ។ តៃមែដលបនកំណតច់ំេពះពនធពនយរេទករយិបរេិចឆទេ កយ មនមូល នេលីករពយករណ៍េលីករ 
សំេរចបនឬករទូទតៃ់នតៃមេយងៃន ទពយសកមម និងអកមម េ យេ បអី ពនធែដលបនកំណត់េនៃថងបិទបញជ ី។
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ពនធសកមមេយងេទករយិបរេិចឆទេ កយ តវបនទទួល គ ល់ែតកនុងករណីែដលរពំឹងថ នឹងមនលទធផលចំេណញ
ជបព់នធ នេពលអនគតេដីមបកីត់កងជមួយពនធសកមមេយងេទករយិបរេិចឆទេ កយេនះ។ ពនធសកមមេយងេទ
ករយិបរេិចឆទ េ កយ តវបនកតប់នថយកនុងករណីែដលែលងមនកររពំឹងថអតថ បេយជនព៍នធេនះ ចនឹងេ បី
បស់បនេទ ត។ 

 

២.១៧  ភគសីមពន័ញត ិ
 

ភគីនីមួយៗ តវបនសំគល់ជសមពន័ញតិរ ងគន  លគឹក ភគី មួយ ច តត ភគីមួយេទ ត ឬ ចជះ
ឥទធិពលេលីភគីមួយេទ ត កនុងេសចកីសំេរចចិតេលីកិចច បតិបតិករហរិញញវតថុ និងកិចច បតិបតិករ ជីវកមម។ 
 

កនុង កបខណ័ៃនចបបស់ីពី គឹះ ថ នធនគរនិងហរិញញវតថុ និយមន័យៃនសមព័នញតិ បប់ញចូ លបុគគលទងំ យ
ែដលកន់កប់េ យផទ ល់ ឬេ យ បេយល ១០ ភគរយយ៉ងតិចៃនេដីមទុន ឬសិទធិេបះេឆន ត េហយី បប់ញចូ ល
បុគគល ែដលចូលរមួកនុងករអភិបល ករដកឹន ំករ គប់ គង ឬករ តតពិនិតយៃផទកនុងរបស់ កមហុ៊ន។ 
 

ư.  ŁũŷЋĕЊđ ¯њŎ ĕЊ₣ Łũģл ĕсŪĠŌ‗ЮŲЧÐ‗ЮĕŎŏ 
 

ករប៉ន់ បមណ និងករវនិិចឆយ័ តវបនេធីករ យតំំៃលជបនបនទ ប ់ ែផកេលីបទពិេ ធនក៍នងមក និងក
េផ ងៗ ដូចជកររពំឹងទុកនូវេហតុករណ៍នេពលអនគត ែដលេគេជ ថមនភពសមេហតុផលេទ ម
កលៈេទសៈេផ ងៗ។ កមហុ៊នេធីករប៉ន់ បមណ និងសនមតែដលបះ៉ពល់ដល់តំៃល ទពយសកមម និង ទពយអកមម
ែដលបន យករណ៍ពកព់័នធនឹងេពលអនគត។ មនិយមន័យ លទធផលៃនករប៉ន់ បមណគណេនយយ ក ម
សមមូលេទនឹងលទធផលជកែ់សងែដលពកព់ន័ធ ស់។ ករប៉ន់ បមណ និងសនមតេទេលីហនិភ័យជ រវន 
ែដលប លឱមនករែករត មវធំដុំ ចំេពះតំៃលកនុងបញច ីរែដលេនសល់ៃន ទពយសកមម និង ទពយអកមម េនកនុងឆន ំ
ហរិញញវតថុបនទ ប ់និង តវបនេធីករពិភក ដូចខងេ កម។ 
 

ក)  ករខតបងេ់លីករអនថ់យ ៃនឥណទន និងបុេរ បទន 
 

កមហុ៊ន តវបនតំរូវេ យេគរព មករែបងែចកចំ ត់ថន កឥ់ណទន និងសំវធិនធន ម បកស េលខ ធ៧-
០២-១៨៦ ប.ក. ចុះៃថងទី ១៣ ែខកញញ  ឆន  ំ២០០២ សីពីករែបងែចកចំ ត់ថន ក់ ទពយសកមម និងសំវធិនធន
េនកនុងធនគរ និង គឹះ ថ នហរិញញវតថុ ែដលេចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ។ ធនគរជតិៃនកមពុជតំរូវេ យ 
គឹះ ថ នហរិញញវតថុទងំ យេធីចំ ត់ថន កឥ់ណទន បុេរ បទន និង ទពយសកមម ប ក់ បែហលរបស់ខួនជ ៤ 
ថន ក ់ េហយីកំរតិអបបបរមៃនសំវធិនធនជក់ ក់ មបទបញញតិ តវបនេធីេឡងីេ យ ស័យេលីករេធី
ចំ ត់ថន ក់ពកព់ន័ធ េ យមិនគិតដល់ ទពយសកមមែដល តវបន កជ់វតថុបញច ។ំ កនុងេគលបំណងែបងែចក
ចំ ត់ថន ក់ឥណទន តំរូវឱយ កមហុ៊នពិចរ េទេលី និភ័យ និងក ពក់ព័នធទងំអស់ ែដល ចប៉ះពល់
ដល់លទធភពសងរបស់ “អនកខច”ី ។ 
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 ខ)  ពនធេលី បកច់ំេណញ 
 

ពនធ តវបនេគគណន មមូល នបំណក យបចចុបបននៃនបទបញញតិពនធ រ។ េទះជយ៉ង កេ៏ យ បទ
បញញតិទងំអស់េនះ មនករផស់បូរពីមួយ គេទមួយ គ េហយីករសំេរចជចុងេ កយេលីចំនួនពនធ នឹងេធីេឡងី 
បនទ បព់ីមនករ តតពិនិតយចុងេ កយេ យ ជញ ធរពនធ រ។ 
 

េនេពលែដលលទធផលពនធចុងេ កយខុសគន ពីចំនួនែដលបនកត់ ពីដំបូង ភពលំេអ ងេនះនឹងេធីឱយបះ៉ពល់
ដល់ពនធេលី បកច់ំេណញ និងសំវធិនធនេលីពនធពនយរេនកនុងករយិបរេិចឆទហរិញញវតថុ ែដលករកំណត់ពនធបន 
េធីេឡងី។ 
 

̉.  ⅜şсŪģ с̋ 
 

              ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ច់ បកេ់នករយិល័យក ល ៥.៧៨០    ២៣.៤២៦        ៤.៨០៨ 

ច់ បកេ់ន ខ         ១.៦៧៥        ៦.៧៨៩        ២.៦៥៣ 

 ៧.៤៥៥ ៣០.២១៥         ៧.៤៦១ 
 

̣.  ₤ņĳНŲŏďņУŎĊĜýũĕЊ₣ŪÐ Ей⅜□ ĕ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ 
 
 

                  ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

គណនចីរន    

    ធនគរជតិកមពុជ            ៣៩៦ ១.៦០៥            ៣៩១ 

    ធនគរេអសុីលី  ភីអិលសុី            ១០០            ៤០៥  ១០០ 

    ធនគរអភិវឌ នជ៏នបទ         ១៣៩            ៥៦៣             ៨៧៨ 

    ធនគរ ក ឌីយ៉ អ.ក            ៥០៣        ២.០៣៩  ៥០២ 

 ១.១៣៨ ៤.៦១២ ១.៨៧១ 

គណនសីន  ំ    

    ធនគរក ឌីយ៉ អ.ក     ៤៥.៥១២  ១៨៤.៤៦០      ៦.៨៨០ 

    ធនគរេអសុីលី  ភីអិលសុី             ៤៤២       ១.៧៩២   ១៨.០៥៩ 

 ៤៥.៩៥៤   ១៨៦.២៥២ ២៤.៩៣៩ 

 ៤៧.០៩២    ១៩០.៨៦៤    ២៦.៨១០ 



44 
 

ក.  បកប់េញញី នងិ បកត់កំលខ់ងេល ី តវបនេធកីរវភិគដូចខងេ កមៈ 
 

i) វភិគ មកលកំណត ់

                ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

កនុងអំឡុងេពលមួយែខ     ៤៧.០៩២ ១៩០.៨៦៤    ២៦.៨១០ 
 

ii)  វភិគ ម បេភទរូបិយប័ណ 

                 ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ដុ រ េមរកិ     ៤៧.០៩២ ១៩០.៨៦៤    ២៦.៨១០ 
 
 

ខ. មអ ករ បក ់(កនុងមយួឆន )ំ 
 

 ២០១០  
(ភគរយ)

២០០៩  
(ភគរយ)

គណនីចរន - ០.៧៥ 

គណនីសន  ំ ០.៥០ - ០.៧៥ ០.៥០ - ០.៧៥ 
 

̀.  Ūģ с̋ĳе˝Ųс″ņşĤĠсЮĝĊĜýũďĳЊ 
 

                  ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

បកត់ំកល់លកខនិកៈ     ២០.៥០០ ៨៣.០៨៧ ២០.៥០០ 
 
 

សបេទ មបទបញញតិៃន បកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ៧-០០-០៦ ចុះេនៃថងទី ១១ ែខ មក  ឆន  ំ
២០០០ ែកតំរូវេ យ បកសេលខ ធ៧-០៦-២០៩ ចុះៃថងទី ១៣ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០០៦ កមហុ៊ន តវរក េន 
ធនគរជតិៃនកមពុជ នូវ បកត់ំកល់លកខនិកៈចំនួន ៥% ៃនេដីមទុន េ យទទួលបនកំៃរករ បក។់ បក់តំកល់ 
លកខនិកៈេនះ នឹង តវ បគល់េ យេទ កមហុ៊នវញិេនេពលែដលមនករជំរះបេញច ីេ យសម គ័ចិត េ យគម ន
បំណុល បក់បេញញីេសសសល់ ។  
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បកត់ំកល់លកខនិកៈជ បក់េរ ល ទទួលបនកំៃរករ បក់ បចឆំន េំសមីនឹងមួយភគពីរ (១/២) ៃនអ ករ បក់
បុលហរិញញបបទន ែដលកំណតេ់ យធនគរជតិៃនកមពុជ េហយីែដល ចទូទតក់នុងរយៈេពល ៦ ែខមង។
បកត់ំកល់លកខនិកៈ ជដុ រ េមរកិទទួលបនកំៃរករ បកប់ីភគ បបំី (៣/៨) ៃនអ  SIBOR កនុងរយៈេពល 
៦ ែខមង។ 

́.  Ο‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕşеЮĵйΒĳЊℓЊĄĕ 
 

           ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ឥណទនជឯកតជន ២.០៤១.៩២៦ ៨.២៧៥.៩២៦ ១.៧០៤.៣០៧

ឥណទនជ កម ៧.៤៤០     ៣០.១៥៤    ១៣.៤៩៩ 

សំវធិនធនសំ បឥ់ណទន ចបតប់ង ់(*) (៤.៧៥២) (១៩.២៥៩) (៣៣.៧៤៩) 

 ២.០៤៤.៦១៤ ៨.២៨៦.៨២១ ១.៦៨៤.០៥៧ 
 
 

(*) ចលនកនុងខទងស់ំវធិនធនេលីឥណទន ចបត់បងម់នដូចតេទ ៖ 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

សមតុលយេនេដីមករយិបរេិចឆទ ៣៣.៧៤៩  ១៣៦.៧៨៥ ៧៨៩ 

(ករ បមូលមកវញិ) សំវធិនធនកនុងករយិបរេិចឆទ    (៤.៨៩៧)   (១៩.៨៤៩)     ៣២.៩៦០ 

ករលុបេចលបំណុលកនុងករយិបរេិចឆទ (២៤.១០០) (៩៧.៦៧៧) - 

សមតុលយេនចុងករយិបរេិចឆទ       ៤.៧៥២ ១៩.២៥៩ ៣៣.៧៤៩ 

 
(ក) ករវភិគ ម បតិបតិករៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ឥណទនធមម     

   - មនវតថុធន (*) ២.០៤៤.២៦៩ ៨.២៨៥.៤២២ ១.៦៨៣.៣៩៧ 

   - ពំុមនវតថុធន           ៣៤៥        ១.៣៩៨ ៦៦០ 

ឥណទនេ កមធមម     
   - មនវតថុធន       ១.៦៥២        ៦.៦៩៦        ១០.៥០០ 

   - ពំុមនវតថុធន - - ១០ 
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ឥណទនជបស់ង យ័    

   - មនវតថុធន       ១.៨៤០       ៧.៤៥៨    ១១.៥០៩ 

   - ពំុមនវតថុធន - - ៥០ 

ឥណទនបតប់ង ់    

   - មនវតថុធន ១.២៦០       ៥.១០៧    ១០.៥១៥ 

   - ពំុមនវតថុធន - - ១.១៦៥ 

 ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 

 

(ខ) វភិគ មកលកំណត់សងៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

កនុងកំឡុងេពលមួយែខ        ១.៦២០ ៦.៥៦៦            ១.៣០៥ 

ពីមួយេទបីែខ    ១០.៥៥៨        ៤២.៧៩១  ១៤.៨៣៦ 

ពីបួនែខេទមួយឆន  ំ ៧២២.៦៥៣ ២.៩២៨.៩១៣   ៦១១.៥០៤ 

េលីសពីមួយឆន  ំ ១.៣១៤.៥៣៥ ៥.៣២៧.៨១០  ១.០៩០.១៦១ 

 ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 

 

(គ)  វភិគ មវតថុធនៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

មនវតថុធន (*) ២.០៤៩.០២១ ៨.៣០៤.៦៨២  ១.៧១៥.៩២១ 

ពុំមនវតថុធន ៣៤៥         ១.៣៩៨  ១.៨៨៥ 

 ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 

 

(*) ឥណទនែដលមនវតថុធនគឺតំ ងេ យឥណទន និងបុេរ បទនេទេ យអតិថិជនែដល កប់ញច នូំវ
បងរ់ងឹ និងបង់ទន។់ បែហល ៨០% ៃនឥណទន គឺ កធ់នេ យបងទ់ន។់ បងទ់ន ់គឺជវញិញ ប័តេ កផូវករ 
ែដលេចញេ យ ជច ធរ សក ឬលិខិតេផទរកមមសិទ ែដលេចញេ យេមឃុ ំ ជជងបង់រងឹែដលចុះបញជ ីេ យ 
អងគភពចុះបញជ ីសូរេិយដីេ កមចបបភូ់មិបល។ សុពលភពៃនវញិញ បត័បញជ កអ់ចនលន ទពយគឺមនលកខណៈជ
យថេហតុ។ 
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(ឃ) វភិគ ម បេភទរូបិយបណ័ៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ដុ រ េមរកិ ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 

(ង) វភិគ ម បេភទ ន ក់េនៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

និ សនជន ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 
 
 

(ច) វភិគ មសមពន័ធភគីៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ភគីសមពន័ធញញ ត ិ(បុគគលិក)      ៣.១៤៤     ១២.៧៤៣      ៩.០៦៨ 

ពុំែមនភគីសមពន័ធញញ តិ ២.០៤៦.២២២ ៨.២៩៣.៣៣៧ ១.៧០៨.៧៣៨ 

 ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 
 
 

(ឆ) វភិគ មែផនកេសដកិចចៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

កម គ រ ៧៥៥.០៤៣   ៣.០៦០.១៨៨       ៥៧៤.៩៣៨  

កសិកមម   ៤៥៩.១៣២   ១.៨៦០.៨៦២  ៣២៩.១៦៦  

ដឹកជញជូ ន   ៣៥៣.១១៧    ១.៤៣១.១៨៣      ២៨៧.៨៤១  

េស កមម ១៧១.៧៤៩       ៦៩៦.០៩៩       ១៧៣.៧៤៩  

ពនិជចកមម    ៣០៦.៨៦១   ១.២៤៣.៧០៨       ៣៣៨.៧២៤  

បុគគលិក ៣.១៤៤         ១២.៧៤៣  ៩.០៦៨  

េផ ងៗ ៣២០           ១.២៩៧            ៤.៣២០  

 ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦
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(ជ) វភិគ ម និភយ័ៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ពុំមន និភ័យធំ ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 
 

(ឈ) វភិគ មតំបនៈ់ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ

ករយិល័យក ល ១.៤១៨.០២៧ ៥.៧៤៧.២៦៣ ១.២២១.២១៩ 

ខ ៦៣១.៣៣៩ ២.៥៥៨.៨១៧ ៤៩៦.៥៨៧ 

 ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦
 
 

(ញ) វភិគ មអ ករ បក់ បចឆំន ៈំ 
 

 ២០១០  
(ភគរយ)

២០០៩  
(ភគរយ)

ឥណទនេទអតិថិជន ២៣% - ៣៦% ២៤% - ៣៦% 

ឥណទនេទបុគគលិក ០% ០% 
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៨.  ΒşŲĕŪ◦Įŏ 
 

 
ែកលំអអគរ សំភរៈករយិលយ័ 

កំពយូទរ័ និងឧបករណ៍ 
ពត័៌មនវទិយ 

េ គ ងសងរមឹ យនយន សរបុ សរបុ 

 ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ពនេ់រ ល 

ៃថេដមី        

នៃថងទី ១ មក  ២០១០            ២.៣៥៤         ២៤.០០៨         ១៤.៦៥៦  -         ៤៤.៣៤៤      ៨៥.៣៦២        ៣៤៥.៩៧២  

ទិញបែនថម               ៤១៨  -           ២.១១៥  ៦៩៤               ៧៥០        ៣.៩៧៧          ១៦.១១៩  

េផទរ -       (១៥.១៨៨)             ៤៦១    ១៤.៧២៧  - -                 -  

លុបេចល        (១.៤៧៤)   (៤.៦៥៣)         (៧.១៦៣)         (៣.១៨៤) -  (១៦.៤៧៤)      (៦៦.៧៦៩) 

នៃថងទី ៣១ ធនូ ២០១០ ១.២៩៨ ៤.១៦៧ ១០.០៦៩ ១២.២៣៧         ៤៥.០៩៤  ៧២.៨៦៥ ២៩៥.៣២២ 

រលំសប់ងគរ        

នៃថងទី ១ មក  ២០១០            ២.១២០       ១៣.៥៩៨    ១០.២៥៦  - ១៦.៨៧៦      ៤២.៨៥០       ១៧៣.៦៦៧  

ទយជជទនកនុងករយិបរេិចឆទ               ៣៧៧       ២.០៧៧           ៣.៣០៦              ១.៦៤៧            ៨.១៨២      ១៥.៥៩០          ៦៣.១៨៦  

េផទរ -  (៨.៧០០)              ៤៦១             ៨.២៣៩  - -                 -  

លុបេចល        (១.៤៧៤)         (៤.៦៥៣)     (៧.១៦៣)   (៣.១៨៤) -   (១៦.៤៧៤)      (៦៦.៧៦៩) 

នៃថងទី ៣១ ធនូ ២០១០           ១.០២៣             ២.៣២២           ៦.៨៦០              ៦.៧០២        ២៥.០៥៨      ៤១.៩៦៥        ១៧០.០៨៤  

តៃមេលីបញញី        

នៃថងទី ៣១ ធនូ ២០១០                ២៧៥    ១.៨៤៥          ៣.២០៩              ៥.៥៣៥          ២០.០៣៦      ៣០.៩០០        ១៥.២៣៨  

នៃថងទី ៣១ ធនូ ២០០៩               ២៣៤     ១០.៤១០          ៤.៤០០  -      ២៧.៤៦៨     ៤២.៥១២        ១៧២.៣០១  

ទយជជទនកនុងឆន  ំ២០០៩            ១.០៣៥      ៥.៦៨៩          ៥.០៧៣  -          ១០.៩៦៣      ២២.៧៦០   
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៩.  ĮĕťĮĕŜũаĕŪ◦Įŏ₤˝ņŊ 
 

ពនពនយរេទករេិចឆទេ កយៃន ទពយសកមម និង ទពយអសកមម គឺ តវបនកតក់ង េនេពលែដលមនសិទអនុវតន៏ 
សបចបប ់ េដីមបកីតក់ងេលីពនចរនៃន ទពយសកមម និង ទពយអសកមម និងេនេពលពនពនយរៃន បកច់ំេណញ 
ែដលជប់ពក់ពនេ័ទនឹង ជច ធរ រេពីពនដូចគន ។ ចំនួនែដលកតក់ងគឺ តវបនបងញដូចខងេ កមៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 
(ៃថេឡងីវញិ)

ពនេយងេទករេិចឆទេ កយៃន ទពយសកមម        ៣.៩២៦ ១៥.៩១២ ២.២៩០ 

ពនេយងេទករេិចឆទេ កយៃន ទពយអសកមម                -                 -     (២១០)  

         ៣.៩២៦ ១៥.៩១២ ២.០៨០ 

 
បំែរប៉ំរលួដុលៃនពន បកច់ំេណញេយងេទករេិចឆទេ កយគឺ តវបនបងញដូចខងេ កមៈ 
 

 សវំធិនធនៃន 
បកេ់ ធននវិតន ៏ អចលន ទពយ សរបុ 

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

សមតុលយេនៃថងទ ី០១ ែខ មក  ឆន  ំ២០០៩      ១.៣៦៦   (៦៥៧)  ៧០៩ 

កត់  ឬទូទតប់ កនុងគណនីលទធផល     ៩២៤ ៤៤៧       ១.៣៧១ 

សមតុលយេនៃថងទ ី០១ ែខ មក  ឆន  ំ២០១០             ២.២៩០          (២១០)        ២.០៨០  

កត់  ឬទូទតប់ កនុងគណនីលទធផល ១.១៦២      ៦៨៤         ១.៨៤៦  

សមតុលយេនៃថងទ ី៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១០              ៣.៤៥២                ៤៧៤        ៣.៩២៦  
 
 

ơƠ.  Ū◦Įŏ₤˝ņŊЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

ករ បក់ តវទទួល      ២៦.០៩០    ១០៥.៧៤៤  ២៥.១៩៨ 

ករ បកប់នពយួរទុក        (២៧១)     (១.០៩៨)      (៣.០២១) 

បកប់ងមុ់នេលីករជួល         ៨.៩៩០       ៣៦.៤៣៦  ៧.៨០០ 

បកដ់ំកល់កនុងភគហុ៊នរបស់  
Consorzio Etimos S.C (*) 

៤.៤៦២  ១៨.០៨៤         ៤.៤៦២  
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េផ ងៗ        ១.៣២០          ៥.៣៥០              ៧៦៧  

ករ បក់ តវទទលួ       ៤០.៥៩១     ១៦៤.៥១៦  ៣៥.២០៦ 

(*) េ យេយងេទ មកិចចសនយខចី បកព់ី Consorzio  Etimos  S.C. កមហុ៊នគឺតំរូវេ យទិញភគហុ៊នព ី
Consorzio  Etimos  S.C.  ដូចបនកំណតេ់នកនុងកិចចសនយខចី បកគ់ឹមនតំៃល ២៥៨ អឹរ ៉ូ កនុងមួយភគហុ៊ន។ 
កិចចសនយេនះគឺអនុវតន៍ មត មវកររបស់ Consorzio  Etimos  S.C. និងចំនួនែដលបនទិញ គឺជ បកប់េញញី 
ែដល ច បមូលមកវញិ និង តវទូទតស់ងេនេពល កមហុ៊នទូទតស់ងបំណុលវញិ និងពុំមនកមចីពី Consorzio 
Etimos S.C. តេទេទ ត។ 
 

ơơ.  Ð‗ĕБŪĳСŷ◦РĈĳсЮĉļÐ◦НĕЊ˝ 
 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

េ ក ស ីេ សង សុវីេឆង ១០០.០០០ ៤០៥.៣០០ ៤០.០០០ 

េ ក ប៉ ប៉ុណរទិ ី ៨.០០០       ៣២.៤២៤  ១០.០០០  

េ ក អន ប៊ុន ក ់ - - ៤០.០០០ 

    ១០៨.០០០  ៤៣៧.៧២៤ ៩០.០០០ 

 

គណនី តវទូទតេ់ទភគទុនិកតំ ងេ យ បកក់មចីពីភគទុនិក ែដលនឹងដល់កលកំណតស់ងកនុងរយៈេពល 
៦ែខ និងមនករ បក ់១០% កនុងមួយឆន  ំ(២០០៩: ១០%)។ 
 

ơƯ.  ˝ņĆБ 
 

 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

KIVA Microfunds                                        (i)   ៣៩៨.៥០៦  ១.៦១៥.១៤៥ ៣២៦.៨១០ 

Consorzio Etimos S.C                                (ii)             ២២៤.៤៣០  ៩០៩.៦១៥   ២៧៥.០០០  

ធនគរអភិវឌ នជ៏នបទ                            (iii) ៣០០.០០០ ១.២១៥.៩០០  ២០០.០០០ 
Luxembourg Microfinance and 
Development Fund SICAV                      (iv) 

៥០០.០០០  ២.០២៦.៥០០ ២០០.០០០  

Planet Finance - - ១៥០.០០០  

  ១.៤២២.៩៣៦  ៥.៧៦៧.១៦០  ១.១៥១.៨១០  
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 (i)  KIVA Microfunds 
 

េនៃថងទី ១០ ែខ ឧសភ ឆន  ំ ២០០៧ កមហុ៊នបនចុះកិចចសនយខចី បកព់ី KIVA  Microfunds េ កត់ថ 
(“KIVA”)។ កមហុ៊ន តវផល់ឥណទនដំបូងេ យអតិថិជនបនទ បម់កេធីករេសនីសុំពី KIVA Microfunds ម 
រយៈេគហ៏ទំពរ័របស់ KIVA។ ឥណទនេនះពុំមនករធន ពុំមនករ បក ់និង បក់េដីម តវបងស់ង បចែំខ។ 
 
 

(ii)  Consorzio Etimos S.C.  
 
 

កលកណំត ់ ឥណទននីមួយៗមនកលកំណតរ់យះេពល ៣ ឆន  ំ
ឥណទនទី ១: ៃថងទី ២៦ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១១ 
ឥណទនទ ី២: ៃថងទ ី០១ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១២ 

ឥណទន ឥណទនទី ១:  ២៥.០០០ ដុ រ េមរកិ 
ឥណទនទី ២: ២០០.០០០ ដុ រ េមរកិ 

ករទូទតស់ង បកេ់ដីម និងករ បក់ តវទូទតស់ងេរ ង ល់ ៦ ែខ 
ករ បក ់ ឥណទនទី១: ករ បក់ បចឆំន គំឺ LIBOR គិតេលីមូល ន ៦ែខ បូក ៤.៥% 

ឥណទនទី២: ករ បក់ បចឆំន គំឺ LIBOR គិតេលីមូល ន ៦ែខ បូក ៥.៥% 
ឬករ បកអ់បបបរមេសមី ៨% កនុង១ឆន  ំ េ យមនទឹក បកេ់សមីនឹង ២០០.០០០ 
ដុ រ េមរកិ 

ទពយបញច  ំ កមហុ៊នបនទិញភគហុ៊នពី Consorzio  Etimos  S.C. ចំនួន ១១ មនទឹក
បកេ់សមីនឹង ២.៨៣៨ អឺរ ៉ូ (េសមីនឹង ៤.៤៦២ ដុ រ េមរកិ) ដូចបនេរ ប ប់
កនុងកំណតស់ំគល់ ៩ខងេលី 

 
 (iii)  ធនគរអភវិឌ នជ៏នបទ  
 

 

កលកណំត ់ ឥណទននីមួយៗមនកលកំណតរ់យះេពល ១ ឆន  ំ
ឥណទនទី ១: ៃថងទី ១៥ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១១ 
ឥណទនទី ២: ៃថងទី ២៦ ែខ កញញ  ឆន  ំ២០១១ 
ឥណទនទ ី៣: ៃថងទ ី០៩ ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១១ 

ឥណទន ឥណទនទី ១: ១០០.០០០ ដុ រ េមរកិ 
ឥណទនទី ២: ១០០.០០០ ដុ រ េមរកិ 
ឥណទនទី ៣: ១០០.០០០ ដុ រ េមរកិ 

ករទូទតស់ង បកេ់ដីម តវទូទតស់ងេនៃថងផុតកំណត ់និងករ បក់ តវទូទតស់ង បចែំខ 
ករ បក ់ ៩% កនុង ១ឆន  ំ

ទពយបញច  ំ ពុំមនករធន 
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(iv) Luxembourg Microfinance and Development Fund SICAV 
 

កលកណំត ់ ឥណទននីមួយៗមនកលកំណតរ់យះេពល ៤ ឆន  ំ
ឥណទនទី ១: ៃថងទី ១៥ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១២ 
ឥណទនទ ី២: ៃថងទ ី២៨ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១៥ 

ឥណទន ឥណទនទី ១: ២០០.០០០ ដុ រ េមរកិ 
ឥណទនទី ២: ៣០០.០០០ ដុ រ េមរ ិ

ករទូទតស់ង ឥណទនទី១: បកេ់ដីម តវទូទតស់ងចំនួន ៥០.០០០ដុ រ េមរកិ េនៃថងទី 
១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១១ និង ១៥០.០០០ដុ រ េមរកិ េនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១២ 
ឥណទនទី២: បកេ់ដីម តវទូទតស់ងចំនួន ៧៥.០០០ដុ រ េមរកិ េនៃថងទី 
២៨ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១៤ និង ២២៥.០០០ ដុ រ េមរកិ េនៃថងទី ២៨ ែខ 
កុមភៈ ឆន  ំ២០១៥ 

ករ បក ់ ឥណទនទី ១: ករ បក ់៨% (ដកេចញនូវពនេលីករ បក់) 
ឥណទនទី ២: ករ បក ់៨% (ដកេចញនូវពនេលីករ បក់) 

ទពយបញច  ំ ពុំមនករធន 
 
 

ơư.  ₤еŷЋēĕĊĕĮĕċЮŲЧŪģ с̋şеЮ‗ŀ 
 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 
(ៃថេឡងីវញិ) 

សមតុលយេនេដីមករយិបរេិចឆទ      ១៧.៤៦៨ ៧០.៧៩៩ ៧.៦៥២ 

សំវធិនធនកនុងករយិបរេិចឆទ      ៣១.២០៨ ១២៦.៤៨៨ ២០.៨៨៩ 

ពនធបនបងក់នុងករយិបរេិចឆទ (១៧.៣៧៩)  (៧០.៤៣៧)    (១១.០៧៣)  

      ៣១.២៩៨ ១២៦.៨៥០ ១៧.៤៦៨ 
 

ở.  Ū◦ĮŏΒ˝ņŊЮĩ℮₣ៗ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

សំវធិនធនសំ ប់ បកេ់ ធននិវតន ៏(*)      ៣៤.៩០០  ១៤១.៤៥០ ២៣.៥៨០ 

ករ បក់ តវបង ់ ១១.៣៥៥ ៤៦.០២២  ១៤.៧២៣  

ភករ តវបង ់ ១០.៦៣២  ៤៣.០៩១  - 

ធន ់បរ់ងេលីបុគគលិក ៥.៤៧១  ២២.១៧៤  ៥.៥០៥  
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េ ហុ៊យវជិច ជិវៈ តវបង់ ៣.១៥០  ១២.៧៦៧  ៣.៧៥០  

ពនេលី បកែ់ខ នឹងពនកត់ទុក តវបង ់េផ ងៗ ៣.០៨៥  ១២.៥០៦  ២.៦៨២  

េផ ងៗ ២.៤៤០  ៩.៨៨៩  ៣.៤៦៨  

 ៧១.០៣៣  ២៨៧.៨៩៩  ៥៣.៧០៨  

 

(*) បំែរបំរលួរបស់ សំវធិនធនសំ ប់ បកេ់ ធននិវតន ៏ តវបនបងញដូចខងេ កមៈ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

សមតុលយេនេដីមករយិបរេិចឆទ      ២៣.៥៨០ ៩៥.៥៧០ ១៤.២៦០ 

បនទូទតក់នុងករយិបរេិចឆទ        (៣០០) (១.២១៦) (១.៦៨០) 

សំវធិនធនកនុងករយិបរេិចឆទ ១១.៦២០ ៤៧.០៩៦  ១១.០០០  

      ៣៤.៩០០ ១៤១.៤៥០ ២៣.៥៨០ 
 
 

ợ.  ЮřЧņ◦Нĕ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

សមតុលយេនេដីមករយិបរេិចឆទ ៤១០.០០០ ១.៦៦១.៧៣០ ៤១០.០០០ 

េដីមទុនបនបង ់ - - - 

សមតុលយេនចុងករយិបរេិចឆទ ៤១០.០០០ ១.៦៦១.៧៣០ ៤១០.០០០ 
 
 

េនកនុងករយិបរេិចឆទចបៃ់ថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ ២០១ េដីមទុនលកខនិកៈែដលចុះបញច ីរបស់ កមហុ៊ន គឹមនចំនួន       
៤១.០០០ភគហុ៊ន ែដលកនុងមួយហុ៊នមនតំៃល ១០ដុ រ េមរកិ។ ចំនួនភគហុ៊នទងំអស់ តវបនបង់ គប់
ចំនួន។ 
 

ờ.  şе‗РŲŁũŪģ с̋ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 
(ៃថេឡងីវញិ) 

ឥណទន និងបុេរ បទនេទអតិថិជន    ៥១២.៧៣៥ ២.០៧៨.១១៧ ៤៤៣.៨០៥ 

បកប់េញញី និងសមតុលយជមួយធនគរេផ ងៗ ៥១៦  ២.០៩១    ១.១១៣  

   ៥១៣.២៥១ ២.០៨០.២០៨ ៤៤៤.៩១៨ 



 

55 
 

ớ.  şе₧ŎŁũŪģ с̋ 

ចំ យករ បកេ់កីតេឡងីេនេលី បកក់មចី។ 
 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

ចំ យករ បកេ់លី បក់កមច ី ៨១.០៧៧ ៣២៨.៦០៥  ៥២.៤១៣ 

 ៨១.០៧៧ ៣២៨.៦០៥  ៥២.៤១៣ 
 
 

ơ៨.  şе‗РŲĮБŪĠĳЊĠĳŚЊŁũЮĩ℮₣ៗ  
 

 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

ចំណូលពីករផកពិន័យ         ៥.៦៧៨  ២៣.០១៥ ៤.៩៩៥  

ចំណូល បមូលបនពីឥណទនែដលបនលប់េចល ១.៣២០         ៥.៣៤៨  ៥៧៥ 

ចំណូលេផ ងៗ ៦៦៥         ២.៦៩៥              ៦៤០  

 ៧.៦៦៣ ៣១.០៥៨ ៦.២១០ 
 
 

ơ៩.  ЮĠЬŷĳ℮ ĕЊ₣Ю⅜ п̈́НŎĠНÐðŲЊ˝řа◦Ю◦Ьĳ 
 

 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 
(ៃថេឡងីវញិ) 

បកេ់ប វត     ១៩៤.៦៨៧ ៧៨៩.០៦៧ ១៦៨.០៩៤ 

េ ហុ៊យបណុះប លបុគគលិក ១.៨០០  ៧.២៩៥    ១.៦៩០  

    ១៩៦.៤៨៧ ៧៩៦.៣៦២ ១៦៩.៧៨៤ 
 
 

ƯƠ.  şе₧ŎЮŲЧŪĠĳЊĠĳŚЊŁũЮĩ℮₣ៗ 
 

 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 
(ៃថេឡងីវញិ) 

ចំ យេលីករជួលករយិល័យ       ១៨.៨៥៥  ៧៦.៤១៩ ១៦.៨០០ 
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ចំ យេលីករេ បី បស់យនយន ១៨.៤២២  ៧៤.៦៦៤  ១៦.៤៩០  

េ ហុ៊យ និងកំៃរេ៉ជីង រ      ១៥.១៥៧  ៦១.៤៣១ ៨.៥០០ 

ចំ យេលីពនកតទុ់ក ៧.៨២៨  ៣១.៧២៦  ៥.៨២៦  

េ ហុ៊យវជិជ ជីវៈ ៦.៧៨៧  ២៧.៥០៨ ១១.៦៤៩ 

សំវធិនធនសំ ប់ បកេ់ ធននិវតន៏ ៥.៨១០       ២៣.៥៤៨  ៥.៥០០  

សមភ រៈករយិល័យ និងផគត់ផគង់        ៥.៥៣៨       ២២.៤៤៦  ៥.៦៨៦ 

េ ហុ៊យទឹកេភីង ៤.៩៥៣ ២០.០៧៥ ៤.៥៧០  

េ ហុ៊យេលីករទំនកទ់ំនង  ៤.៧៤៩ ១៩.២៤៨ ៥.៣៤៣ 

ចំ យេលីសនិសុខ ៣.២៤០ ១៣.១៣២ ៣.០៦០ 

េ ហុ៊យទំនកទ់ំនង និង កំ ន ២.៩៨៨ ១២.១១០ ២.៦៨០ 

េបសកមម និង ករេធីដំេណីរ ២.៥៣០ ១០.២៥៣ ២.៥៣៦ 

អំេ យ ១.៧៩២ ៧.២៦៣ ១.៨១៥ 

ចំ យេលីករជួសជុល និងែថទ ំ ១.៧២៧ ៧.០០០ ១.៨៨១ 

េ ហុ៊យេលី ជញ បណ័ ១.២៦៤ ៥.១២៣ ៨១៩ 

ធន ៉បរ់ង ៩៩៥ ៤.០៣៣ ១.៥២២ 

េ ហុ៊យផ ពផ យ និងពនិជចកមម ៩២៣ ៣.៧៤១ ២៩៤ 

េ ហុ៊យសមជិកភព ៧៥០ ៣.០៤០ ៧៥០ 

ចំ យេលីករេធីដំេណីរ ៤១៦ ១.៦៨៦ ៧៦៩ 

ចំ យេផ ងៗ ៣.៨៩៨ ១៥.៧៩៩ ៥.៥៥៤ 

 ១០៨.៦២២ ៤៤០.២៤៥ ១០២.០៤៤ 

 

Ươ. ĮĕċЮŲЧŪģ с̋şеЮ‗ŀ 

ក.  ពនេលី បកច់េំណញ 
 

 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 
(ចំ ត់ថន ក់ 
េឡងីវញិ) 

ពនធេលី បកច់ំេណញសំ ប់ករយិបរេិចឆទ      ៣១.២០៨     ១២៦.៤៨៦      ២០.៨៨៩  

ពនធពនយរ (កំណតស់ំគល់ទ ី៩)     (១.៨៤៦)     (៧.៤៨២)     (២.០៨០) 

 ២៩.៣៦២ ១១៩.០០៤ ១៨.៨០៩ 
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ខ.  ករេផទ ងផទ តរ់ ងពនធេលី បកច់េំណញ 
 

េ យអនុេ មេទ មចបបព់ន របស់ បេទសកមពុជ កមហុ៊នមនកតពកិចច តវបងព់នេលី បកច់ំេណញ េលី
ចំនួនែដលធំជងរ ង ២០% ៃន បក់ចំេណញែដលជបព់ន ឬ បក់រេំ ះពនធេលី បកច់ំេណញបនបង់កនុងឆន ។ំ 
ករេផទ ងផទ តរ់ ងពនធេលី បកច់ំេណញ តវបនគណន ម  ២០% ៃនពន បក់ចំេណញ ែដល តវបន
បងញកនុងគណនីលទផលដូចេរ ប ប់ខងេ កមៈ  
 

 

 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

លទធផលមុនបងព់នធេលី បក់ចំេណញ ១២៤.០៣៥     ៥០២.៧១៦  ៧១.១៦៧ 

ពនធេលី បកច់ំេណញកនុងអ  ២០%      ២៤.៨០៧  ១០០.៥៤៤ ១៤.២៣៣  

ខទង់ចំ យមនិ ចកត់កងបន មចបប់ រេពីពន        ៤.៧៦២  ១៩.៣០០ ៤.៥៧៦ 

ករែកតំរូវេទ មករយិបរេិចឆទមុន        (២០៧)        (៨៣៩)              -  

ពនធេលី បកច់េំណញ តវបងេ់នដំ ចឆ់ន  ំ ២៩.៣៦២    ១១៩.០០៤       ១៨.៨០៩  
 

គ.  បញពនធ ដៃទេទ ត 
ករគណនពនធរបស់ កមហុ៊នត មវេ យមនករ តតពិនិតយជ បចេំ យអគគនយក នពនធ រ។ េ យ រករ 
អនុវតៃនចបប់ និងបញញតិពនធ រេទេលី បតិបតិករេ ចីន បេភទខុសគន េនមនភពមនទិលចំេពះ ករបក យ
េផ ងៗគន េនេឡយី ចំនួនែដល យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ ចនឹង តវបនផស់បូរេនកនុងកល
បរេិចឆទេ កយ បនទ បព់ីមនករករកំណត់សេ មចចុងេ កយពីនយគ នពនធ ររចួ។ 
 

ƯƯ.  şũĕŚ⅜şсŪģ с̋ĮБ₤˝ņŊļĮŪĠĳЊĠĳŚЊŁũ 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

ចរន ច់ បកព់សីកមមភព បតបិតកិរ ជវីកមម    

លទធផលមុនបងព់នធ និយត័កមមចំេពះ   ១២៤.០៣៥  ៥០២.៧១៥ ៧១.១៦៧ 

   រលំស់េលីអចលន ទពយ (កំណតស់ំគល់ទី ៨)   ១៥.៥៩០  ៦៣.១៨៦ ២២.៧៦០ 

   សំវធិនធនសំ ប់ឥណទន ចបត់បង់ 
(កំណត់សំគល់ទី៧) 

(៤.៨៩៧)    (១៩.៨៤៨)  ៣២.៩៦០ 

លទធផលមុនករផស់បូរទុនចល័ត   ១៣៤.៧២៨  ៥៤៦.០៥៣ ១២៦.៨៨៧ 

ករេកនីេឡងី/(ករថយចុះ) ៃន ច់ បកប់ លមក 
ពកីរែ ប បល ទពយសកមម នងិ ទពយអកមម 
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   បកត់ំកល់ មចបបេ់នធនគរក ល - -   (៧.០០០) 

   ឥណទន និងបុេរ បទនចំេពះអតិថិជន (៣៥៥.៦៦០) (១.៤៤១.៤៩០) (៣៤៤.៧៣២) 

   ទពយសកមមេផ ងៗ  (៥.៣៨៥) (២១.៨២៥)  (២៤.៩២១) 

   គណនី តវទូទតេ់ទភគទុនិក ១៨.០០០ ៧២.៩៥៤  (៤៣.០០០) 

   ទពយអកមមេផ ងេទ ត ៦.៦៩៤ ២៧.១៣១ ២៦.៧២៤ 

ច់ បកប់នពី /(េ បីកនុង) បតិបតិករ ជីវកមម (២០១.៦២៣) (៨១៧.១៧៦) (២៦៦.០៤២) 

ពនធែដលបនបង ់(កំណត់សំគល់ទី ២១)   (១៧.៣៧៩)   (៧០.៤៣៧)  (១១.០៧៣) 

ច់ បកសុ់ទធពីសកមមភព បតិបតិករ ជីវកមម (២១៩.០០២) (៨៨៧.៦១៣)  (២៧៧.១១៥) 
 

Ưư.  ₤ņĳНŲŏ ĕЊ₣ŪĠĳЊĠĳŚЊŁũũǻ₣₤ņįњĕċļÐ Б 

ក.  អតថ បេយជនេផ ងៗរបសថ់ន កដ់កឹន ំ
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

បកេ់ប វត  និងអតថ បេយជនេ៏ផ ងៗ    ៦១.០២៨  ២៤៧.៣៤៥  ៥៩.៥៩៦ 
 

ខ. កមច ី
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

េ ក ស ីេ សង សុវីេឆង ១០០.០០០ ៤០៥.៣០០ ៤០.០០០ 

េ ក ប៉ ប៉ុណរទិ ី ៨.០០០       ៣២.៤២៤  ១០.០០០  

េ ក អន ប៊ុន ក ់ - - ៤០.០០០ 

     ១០៨.០០០  ៤៣៧.៧២៤ ៩០.០០០ 
 

Ử.  Њ̋şĆ₤ĕŜĄУŲ 

កមហុ៊នមនជបក់ិចចសនយជួលទី ន ក់ករក ល ពមទងំករយិល័យេនេខតមនដូចខងេ កម៖ 
 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

តិចជងមួយឆន  ំ ២០.២៨០ ៨២.១៩៥ ១៦.៣៦០ 

េលីសពីមួយឆន  ំែតតិចជង បឆំន  ំ ១៩.៥២០ ៧៩.១១៥ ២៤.២០០ 

     ៣៩.៨០០  ១៦១.៣១០ ៤០.៥៦០ 
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Ự.  ŁũŎŲсřЕ₣ЯĩĖ̋ ĮĕċŢũ 
 

អគគនយក នពនធ រមនកររយិល័យពនធ រចំនួនពីរ ែដលមនសិទធិេធីករ តតពិនិតយអងគភពមន
ដំេណីរករ ឬ បកប ជីវកមមេនកនុង ពះ ជ ច កកមពុជ។ ករអនុវតចបបព់នធ រនិងបទបញញតិែផនកពនធ រ
ចំេពះ បតិបតិករមួយចំនួន ច តវបក យេ យខុសពីគន  េនេពលមនករ តតពិនិតយេ យម នីពនធ រៃន
ករយិល័យពនធ រទងំពីរេនះ។ ករវនិិចឆយ័របស់ កមហុ៊នេលី បតិបតិករជំនួញរបស់ខួន ចមនភពខុសគន ពី
ករវនិិចឆយ័ ែដលេធីេឡងីេនេពលមនករ តតពិនិតយេ យម នីពនធ រទងំេនះ។ 
 

បសិនេបីគណេនយយកមម បតិបតិករ មួយ តវបនជំទស់េ យម នីពនធ រៃនករយិល័យ មួយ
េនះ កមហុ៊ននឹងរងករកំណតព់នធបែនថម ករផកពិនយ័ និងករ បកយ់តឺយ៉វែដល ចមនជ រវន។ ករ
កំណត់ពនធេឡងីវញិេ យរដបល រេពីពនធ ចេធីេទបនកនុងរយៈេពលបីឆន  ំ
និងបនបនរហូតដល់រយៈេពលដបឆ់ន ។ំ 

 

Ừ.  ŁũŪÐĠсŪÐ₣ΉĕЊķњŎ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
 

ជីវកមមរបស់ កមហុ៊នត មវេ យមនករយកចិតទុក កក់ំណតេ់គលេ េទេលី និភ័យ និង គប់
គង និភ័យទងំេនះ បកបេ យលកខណៈវជិជ ជីវៈ។ ករងរ គប់ គង និភ័យរបស់ កមហុ៊ន គឹេដីមបេីធីករ
កំណតអ់តសញញ ណ ល់ និភ័យចមបងៗ គប់ គងតួនទីរបស់ និភ័យ និងេធីករកណំត់ករែបងែចកមូលធន 
សំ ប់ គប់ គង និភយ័ទងំេនះ។ និភ័យេកីតេឡងីពីសកមមភព ជីវកមម ែដល កមហុ៊នជួប បទះមន 
និភ័យ បតិបតិករ និភយ័ហរិញញវតថុ និភ័យឥណទន និភយ័ទីផ រ (រមួមន និភ័យអ បូរ បក ់

និង និភយ័អ ករ បក់) និង និភ័យ រធនធន។ ខងេ កមេនះគឺជេគលនេយបយ និងេគលករណ៍
ែណន ំ ែដល កមហុ៊នយកមកេ បី បស់ េដីមបី គប់ គង និភ័យទងំ យែដលពកព់ន័ធនិងសកមមភព ជីវកមម
របស់ខួន។ 
 
២៦.១ នភិយ័ បតបិតកិរ 

 

និភ័យ បតិបតិករ គឺជ និភ័យៃនករខតបងែ់ដល ចេកីតមនេឡងីេ យ រែតកងះខត ឬ
ប ជ័យៃនដំេណីរ គប់ គង និភ័យ បតិបតិករ េ យ រែតមនុស  និង បពន័ធ គប់ គងៃផទកនុង ឬប លមកពី
ក ខងេ ក។ និភ័យេនះ តវបនចតែ់ចង មរយៈករបេងកីតនូវដំេណីរករ គប់ គង និភយ័ បតិបតិករ 
ករ តតពិនិតយ និងករ យករណ៍ឱយបន តឹម តវពីសកមមភព ជីវកមម មរយៈអងគភព គប់ គង និងគំ ទ ែដល
ឯក ជយពីអងគភព ជីវកមម និងគណៈ គប់ គង។ ទងំេនះរមួមន និភ័យខងែផនកចបប់ ករ ប ពឹត ម
គណេនយយ និងករែកងបនំ។ 

 

គណៈ គប់ គង និភយ័ឥណទន បនបេងកីតេគលនេយបយ និងនីតិវធិីេដីមបផីល់នូវករែណនេំទឱយ
កម បតិបតិករសំខន់ៗ  េលីរចនសមព័នធករ គប់ គង និភ័យ និងភពចបំច់ៃនករ តតពិនិតយខងកនុង េដីមបី
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កំណតអ់តសញញ ណ សទងត់ំៃល គប់ គង និង តតពិនិតយ និភ័យ បតិបតិកររបស់ពួកេគ។ ចបប់ តតពិនិតយខង
កនុង និងករ ស់ែវង តវបន បតិបតិរមួមន ករបេងកីតអជញ ធរសំ បចុ់ះហតថេលខ ករកំណត ់ករ តតពិនិតយ បព័នធ 
ករេធីឱយមន បសិទធភពៃននីតវិធិី និងឯក រេ យធននូវករអនុេ ម មបទបញញតិ និងតំរូវករចបប។់ ចបប់
និងនីតិវធិី គឺ តវបន តតពិនិតយេឡងីវញិជេទ ងទត ់ េ យពិចរ េទេលីេគលេ  និងយុទធ ស ជីវកមម
របស់ កមហុ៊ន និងបទបញញតិ់។  
 

២៦.២ នភិយ័ឥណទន 
 

កមហុ៊ន តវបនសនមតថ បឈមមុខនឹង និភ័យឥណទន ែដលជ នភ័យប មកពីអតិថិជន
ម៉ូយ ឬៃដគូទីផ ររបស់ខួនប ជ័យកនុងករបំេពញកតពកិចជប់កិចចសនយចំេពះ កមហុ៊ននបំ ចៃ់នកលវ ន
និភ័យឥណទនេកីតេឡងីជមបងេចញពីឥណទន និងបុេរ បទន ែដលេកីតមនពីសកមមភពផល់ឥណទន

ទងំេនះ ។ 
 

ក)  ករ ស់ែវង និភយ័ឥណទន 
 

កមហុ៊នបនបេងកីតេគលនេយបយ និភយ័ឥណទន ែដលេរ បចំេឡងីេដីមបី តត នូវករធន
៉បរ់ងសកមមភព និភ័យ។ និតិវធិីៃនករកំណតក់ មិត និភ័យ ករ តតពិនិតយ ករេ បី បស់ និងករ គប់ គង
ឥណទន តវបនអនុវតេឡងីែផក មកមមវធិីឥណទន ែដលបនេរ បចំគំេ ងសំ ប់ផលិតផលឬសំេព តឥណទន 
ពិេសសរមួបញចូ លទងំទីផ រេគលេ  កលកំណតន់ិងលកខណ ឯក រសំ ង និងនីតិវធិី ែដលេនេ កម
ផលិតផល ឥណទនែដលនឹង តវបន ស់ែវង និងផល់ឱយ។ កមហុ៊នក៏បនធនថខួនមនករែបងែចកតួនទី
ច់ សឡះរ ងអនកេផីមឥណទន អនក យតំៃល និងអនកអនុម័តឥណទនផងែដរ។ 

 

ខ)  ករ គប់ គងកំរតិ និភយ័ និងេគលករណ៍ គប់ គង និភ័យ 
 

កមហុ៊ន គប់ គង កំរតិ និង តតពិនិតយករ បមូលផុំ និភយ័ឥណទន េនេពលែដលពួកេគរកេឃញី ជ
ពិេសសេទេលីៃដគូជបុគគល និង កម ពមទងំេទេលីឧស ហកមម។ កមហុ៊នេរ បចំនូវរចនសមពន័ធ មកំរតិៃន
និភ័យឥណទន េ យ ក់កំរតិេលីចំនួនទឹក បកៃ់ន និភ័យ ែដល ចទទួលយកបនទកទ់ងនឹងអនកខចី

ឯកតជន ឬ កមអនកខចី និង មែផនកឧស ហកមម។ ករ បឈមមុខនឹង និភយ័ឥណទន តវបន គប់ គង ម
រយៈករវភិគជេទ តទត់នូវសមថភពឯកតជនអនកខចី និងឯកតជនអនកខចីជសកនុពល ៃនកតពកិចចកនុងករសង
តលបនូ់វករ បក ់និង បក់េដីម ពមទងំ មរយៈករពិនិតយេឡងីវញិនូវក មិតផល់ឥណទនែដលសម សប។ 
ក៏ តវបន គប់ គងជែផនក មរយៈករទទួលយកនូវ ទពយ និងលិខិតធនរបស់អងគភព ឬឯកតជន កដូ៏ចជករ
ផល់េធីនូវសំវធិនសំ បក់របតប់ង់ឥណទនផងែដរ។ ករកំណត់នូវក មិតៃន និភ័យឥណទន ម បេភទ
ផលិតផល និងវសិ័យឧស ហកមម តវបនអនុមត័េ យ កម បឹក ភិបល។  
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និភ័យធំៗ តវបនកំណត់េ យធនគរក លថជ និភ័យឥណទនទូេទ ចំេពះអតថ បេយជន៍
ឯកតជន មួយែដលេលីសពី ១០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ កមហុ៊ន។ េយង ម បកសេលខ ធ៧-០៦-
២២៦ ប.ក របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ កមហុ៊នចបំចរ់ក គបេ់ពលេវ នូវអនុបតអតិបរមចំនួន ២០% រ ង
និភ័យឥណទនទូេទរបស់ កមហុ៊នេធ បនឹងអតថ បេយជនឯ៍កតជន មួយ និង មូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ 

កមហុ៊ន។ និភ័យឥណទនធំៗមិន តវេលីសពី ៣០០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់ កមហុ៊នេទ។ 
 

គ)  េគលករណ៍សំវធិនធន និងភពអន់ថយ 
 

កមហុ៊នតំរូវឱយអនុវត មករចត់ថន កឥ់ណទន និងសំវធិនធនៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុ េ យេយង 
ម បកសែដលពកព់័នធ ែដលមនេនកំណតស់ំគល់េលខ ២.៨ េចញេ យធនគរជតិៃនកមពុជ។ ឥណទន 

និងបុេរ បទន ែដលមនរយៈេពលហូសកំណតស់ងតិចជង ៣០ៃថង មិនចតថ់មនភពអន់ថយេនះេទ េលីក
ែលងែតមនព័តម៌នផទុយពីេនះ។ ក មិតអបបបរមៃនសំវធិនជក់ ក់សំ បភ់ពអន់ថយ តវបនេធីេឡងី ស័យ
េ យករចត់ថន កែ់ដលពក់ពន័ធ។  
 
 

ឃ)  និភ័យអតិបរមៃនឥណទន មុន បប់ញចូ លវតថុបញច  ំឬមុនករេកីនេឡងីឥណទនេផ ងៗ 
 
 

 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

នភិយ័ឥណទនទកទ់ងនងឹធតុកនុង ងតុលយករ    

សមតុលយេនធនគរេផ ងៗ ៤៧.០៩២ ១៩០.៨៦៤ ២៦.៨១០ 

ឥណទន និងបុេរ បទនេ យអតិថិជន ២.០៤៤.៦១៤ ៨.២៨៦.៨២១ ១.៦៨៤.០៥៧ 

ទពយសកមមេផ ងៗ ៤០.៥៩១ ១៦៤.៥១៦ ៣៥.២០៦ 

 ២.១៣២.២៩៧ ៨.៦៤២.២០១ ១..៧៤៦.០៧៣ 
 
 
 

ងខងេលីបងញអំពី និភយ័អតិបរមរបស់ កមហុ៊នេនកនុងករយិបរេិចឆទៃនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១០ 
េ យមិនគិតអំពីវតថុបញច ែំដលមនកនុងៃដ ឬមុនករេកីនេឡងីឥណទនេផ ងៗ។ ៩៦% ៃនឥណទន អតិបរម
សរុប គឺទទួលបនមកពីឥណទន និងបុេរ បទនដល់អតិថិជនេនកនុង បេទសកមពុជ។ 

 

កមហុ៊នមនទំនុកចិតចំេពះលទធភពរបស់ខួនកនុងករ គប់ គង និងរក េ យមន និភ័យឥណទន និង
េជ ជកថ់ និភយ័អតិបរមចំេពះ និភយ័ឥណទនរបស់ កមហុ៊ន តវបនកំរតិចំេពះចំនួនេយងៃនឥណទន 
ដកនឹងសំវធិនធនេលីឥណទនែដលជប់សង យ័។ ឥណទន និងបុេរ បទន តវបនផល់េ យផងែដរដល់អនកខចី
ទងំេនះ ែដលរពំឹងថទទួលបន បកច់ំេណញ ។ 
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ង)  ឥណទន និងបុេរ បទន តវបនសេងខបដូចខងេ កម 
 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

ឥណទន និង បុេរ បទនែដលមិនទន់ហួស
កលកំណត ់និងមិនមនភពអនថ់យ 

២.០៤៤.៦១៤ ៨.២៨៦.៨២១ ១.៦៨៤.០៥៧ 

ឥណទន និងបុេរ បទនែដលមនភពអនថ់យ  ៤.៧៥២ ១៩.២៥៩ ៣៣.៧៤៩ 

ចំនួនដុល ២.០៤៩.៣៦៦ ៨.៣០៦.០៨០ ១.៧១៧.៨០៦ 

ដកសំវធិនសំ បឥ់ណទនបតប់ង់ (៤.៧៥២) (១៩.២៥៩) (៣៣.៧៤៩) 

ចនំនួសុទធ ២.០៤៤.៦១៤ ៨.២៨៦.៨២១ ១.៦៨៤.០៥៧ 
 
 

សំ បេ់គលបំណងៃនករេធីសំវធិនធនឥណទន េ យអនុេ មេទ មលកខខណត មវរបស់ធនគរជតិ
ៃនកមពុជ ករសង់ បកេ់ដីម តលប់មកវញិពី ទពយបញច  ំ (េ កពី ច់ បក)់មិន តវបនេលីកយកមកេធីករ
ពិចរ េឡយី ។ 

  

(1) ឥណទន នងិបុេរ បទនែដលមនិទនហ់សួកលក់ណំត ់នងិមនិមនភពអនថ់យ  
ឥណទន និង បុេរ បទនែដលមិនទនហ់ួសកល់កំណតម់ិន តវបនចតទុ់កថមនភពអនថ់យេឡយី
លុះ ែត មនពត័ម៌ន មួយចងុលបងញផទុយពីេនះ។ 

 

(2) ឥណទន នងិបុេរ បទនែដលមនភពអនថ់យ  
ឥណទន និងបុេរ បទនែដលមនភពអនថ់យ គឺជឥណទន និងបុេរ បទនទងំ យ ែដល កមហុ៊ន
កំណតថ់ មនភសុ ងៃនភពលំេអ ង េហយី កមហុ៊នមិនរពំឹងថ ច បមូល បកេ់ដីមនិងករ បក់ ម
កលកំណត់េនកនុងលកខខណកិចចសនយៃនឥណទន និងបុេរ បទនេនះបន។ េ យអនុេ មេទ ម
េគលករណ៍ែណនរំបស់ធនគជតិ ឥណទន និងបុេរ បទនែដលេលីសកលកំណតរ់យៈេពល ៣០ ៃថង 
តវបនចត់ទុកថមនភពអនថ់យ េហយីក មិតអបបបរមៃនសំវធិនធនជក់ កស់ំ ប់ភពអនថ់យ តវ
បនេធីេឡងីែផកេទេលីករចតថ់ន កែ់ដលពកព់ន័ធ េលីកែលងែតមនព័តម៌ន មួយចងុលងញផទុយពីេនះ  

 
 

        ២០១០ ២០០៩

 ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល ដុ រ េមរកិ 

ហួសកលកំណតព់ ី៣០ េទដល់ ៥៩ ៃថង       ១.៦៥២  ៦.៦៩៦ ១០.៥១០ 

ហួសកលកំណតព់ ី៦០ េទដល់ ៨៩ ៃថង ១.៨៤០ ៧.៤៥៧ ១១.៥៥៩ 

ហួសកលកំណតព់ ី៩០ ៃថង និងេ ចីនជងេនះ ១.២៦០ ៥.១០៦ ១១.៦៨០ 

 ៤.៧៥២ ១៩.២៥៩ ៣៣.៧៤៩ 
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(ច)  ករ បមូលផុំ ទពយសកមមហរិញញវតុែដលមន និភ័យឥណទន 
 

(1)  មរយៈករែបងែចកទី ងំភូមិ ស 
និភ័យឥណទនរបស់ កមហុ៊នេនកនុងករយិបរេិចឆទៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ែដលប លទងំ សង

មកពីទី ងំលំេន នរបស់ៃដគូេនកនុង បេទសកមពុជ។  
 

(2)  មរយៈវសិយ័ឧស ហកមម  
 សមតុលយជ 

មយួធនគរ 
ដៃទ 

ឥណទន 
នងិបុេរ បទន 
សំ បអ់តថិជិន 

ទពយសកមម 
េផ ងៗ 

សរបុ សរបុ 

 

ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល 

េនៃថងទ ី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១០ - ៤៥៩.១៣២ - ៤៥៩.១៣២ ១.៨៦០.៨៦២ 

កសិកមម - ៧៥៥.០៤៣ - ៧៥៥.០៤៣ ៣.០៦០.១៨៨ 

កម គ រ ៤៧.០៩២ - - ៤៧.០៩២ ១៩០.៨៦៤ 

ថ បន័ហរិញញវតថុ - ៣៥៣.១១៧ - ៣៥៣.១១៧ ១.៤៣១.១៨៣ 

ដឹកជញជូ ន - ១៧១.៧៤៩ - ១៧១.៧៤៩ ៦៩៦.០៩៩ 

េស កមម - ៣០៦.៨៦១ - ៣០៦.៨៦១ ១.២៤៣.៧០៨ 

ពនិជចកមម - ៣.១៤៤ - ៣.១៤៤ ១២.៧៤៣ 

ឥណទនសំ បបុ់គគលិក - ៣២០ ៤០.៥៩១ ៤០.៩១១ ១៦៥.៨១២ 

េផ ងៗ ៤៧.០៩២ ២.០៤៩.៣៦៦ ៤០.៥៩១ ២.១៣៧.០៤៩ ៨.៦៦១.៤៥៩ 
 
 

 

 សមតុលយជ 
មយួធនគរ 

ដៃទ 

ឥណទន 
នងិបុេរ បទន 
សំ បអ់តថិជិន 

ទពយសកមម 
េផ ងៗ 

 
សរបុ 

 
សរបុ 

 

ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ពន់េរ ល 

េនៃថងទ ី៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០០៩ - ៣២៩.១៦៦ - ៣២៩.១៦៦ ១.៣៧២.២៩៣ 

កសិកមម - ៥៧៤.៩៣៨ - ៥៧៤.៩៣៨ ២.៣៩៦.៩១៧ 

កម គ រ ២៦.៨១០ - - ២៦.៨១០ ១១១.៧៧១ 

ថ បន័ហរិញញវតថុ - ២៨៧.៨៤១ - ២៨៧.៨៤១ ១.២០០.០០៩ 

ដឹកជញជូ ន - ១៧៣.៧៤៩ - ១៧៣.៧៤៩ ៧២៤.៣៦០ 

េស កមម - ៣៣៨.៧២៤ - ៣៣៨.៧២៤ ១.៤១២.១៤០ 

ពនិជចកមម - ៩.០៦៨ - ៩.០៦៨ ៣៧.៨០៤ 

ឥណទនសំ បបុ់គគលិក - ៤.៣២០ ៣៥.២០៦ ៣៩.៥២៦ ១៦៤.៧៨៤ 

េផ ងៗ ២៦.៨១០ ១.៧១៧.៨០៦ ៣៥.២០៦ ១.៧៧៩.៨២២ ៧.៤២០.០៧៨ 
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២៦.៣  នភិយ័េលទីផី រ 
និភ័យទីផ រ គឺជ និភយ័ែដលតំៃលទីផ រ ឬលំហូរ ច់ បកន់េពលអនគតៃនលិខិតុបករណ៍ និង

ករែ ប បលេ យ រករផស់បូរតំៃលទីផ រ។ និភយ័ទីផ រេកីតេឡងីេ យ រ ថ នភពេបីកទូ យ ៃន
អ ករ បក់ រូបិយបណ័ និងផលិតផលមូលធនែដល បឈមនឹងចលនទីផ រជក់ ក ់និងទូេទ ពមទងំករ
ែ ប បលៃនអ  ឬតំៃលទីផ រ ដូចជអ ករ បក់ គំ តឥណទន អ បូររូបិយបណ័បរេទស និងតំៃល
មូលធន។ 

 

(ក)  និភ័យករបូររូបិយបណ័បរេទស 
និភ័យរូបិយបណ័ គឺជ និភ័យៃនករេឡងីចុះៃនតំៃលលិខិតុបករណ៍ហរិញញវតថុ ែដលប លមកពីករ

ែ ប បលអ បូររូបិយបណ័បរេទស។  កមហុ៊នមិនមន និភ័យករបូររូបិយបណ័បរេទសជដុំកំភួនេនះេទ េ យ 
រ បតិបតិករចំបងរបស កមហុ៊នគឺ បកដុ់ រ េមរកិ។ កមហុ៊នេនកនុង បេទសកមពុជអនុវត បតិបតិករជ

ប កតីរបស់ខួនេ យេ បី បស់វតមន បកដុ់ រ េមរកិជចមបង េ យ ររូបិយបណ័េនះ តវបនេ បី បស់
យ៉ងទូ យេនកនុង បេទសកមពុជ។  
 

(ខ)  និភ័យតំៃល 
កមហុ៊នពុំមន និភយ័តំៃលមូលប័ ត េ យ រ កមហុ៊នមិនបនរក ទុកករវនិិេយគមូលប័ ត ែដលចត់ 

ចំ ត់ថន ក់កនុង ងតុលយករ ជករវនិិេយគសំ បល់ក ់ រ ឺ មតំៃលទីផ រ មរយៈចំេណញ ឬខត។ បចចុបបនន
េនះ កមហុ៊នមិនមនេគលករណ៍ គប់ គង់ និភយ័តំៃលេឡយី។  
 

(គ)  និភ័យេលីអ ករ បក ់
និភ័យេលីអ ករ បក់ សំេ េទេលីករខតបង់នូវចំណូលករ បកសុ់ទធ េ យ រែតករែ ប បលៃន

កំរតិអ ករ បក ់និងករផស់បូរេនកនុងសមសភពៃន ទពយសកមមនិង ទពយអកមម។ និភយ័េលីអ ករ បក់
តវបន គប់ គង មរយៈករ តតពិនិតយយ៉ងហមតច់ត់េទេលីចំេណញពីករប កទុ់ន តៃមទីផ រ តៃមេដីមៃន
មូលនិធិ និង មរយៈករវភិគចេនះែ ប បលអ ករ បក។់ សកនុពលៃនករធកចុ់ះនូវចំណូលករ បកសុ់ទធ
ពីករែ ប បលអ ករ បក់ែដលខុស ប កតី តវបន តតពិនិតយេ យេធ បេទនឹងកំរតិ និភ័យែដលកំណតថ់ 
ចទទួលយកបន។ 

 

គណ គប់ គងេពញចិត ែដលេគលជំហររបស់ កមហុ៊នចំេពះបែ មប មលៃនអ ករ បក់ តវបនកត់
បនថយ។ ងខងេ កមេធីករសេងខបអំពី និភយ័អ ករ បករ់បស់ កមហុ៊ន។ ចំនួនែដល ប់បញចូ លេនកនុង 

ងេនះ គឺជតំៃលេនសល់កនុងបញជ ីររបស់ ទពយសកមម និង ទពយអកមម េ យេរ ប មលំ បៃ់នករកំណត់តំៃល
េឡងីវញិ មកិចចសនយ និងកលបរេិចឆទៃនកលវ ន។   
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និភយ័េលអី ករ បក ់
េនៃថងទ ី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ តមឹ ១ ែខ ១ េទ ៣ ែខ ៣ េទ ១២ែខ ១ េទ ៥ ឆន  ំ េលសីពី ៥ឆន  ំ គម នករ បក ់ សរុប 

អ  
ករ បក ់ 

 ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ភគរយ 

ទពយសកមម         
ច់ បក់ - - - - - ៧.៤៥៥ ៧.៤៥៥ - 

សមតុលយជមយួធនគរនិង គឹះ ថ នហរិញញវតថុ ៤៥.៩៥៤ -  - - ១.១៣៨ ៤៧.០៩២ - 
បក់តំកល់ មចបប់េនធនគរក ល - - - - ២០.៥០០ - ២០.៥០០ ០.២៤% 
ករឱយខចីចងករ និងបុេរ បទនចំេពះអតថិិជន         
- មនដេំណីករ ៩៣០ ៩.៧១៦ ៧២០.៥៥៨ ១.៣១៣.៤១០ - - ២.០៤៤.៦១៤ ២៣% –៣៦% 

- ពុំមនដំេណីករ ៦៩០ ៨៤២ ២.០៩៥ ១.១២៥ - - ៤.៧៥២ ២៣% –៣៦% 

- សំវធិនធនជក់ ក់ - - - - - (១.៩៧៧) (១.៩៧៧) - 
- សំវធិនធនទូេទ - - - - - (២.៧៧៥) (២.៧៧៥) - 
ទពយសកមមេផ ងេទ ត - - - - - ៤០.៥៩១ ៤០.៥៩១ - 
សរុប ទពយសកមម ៤៧.៥៧៤ ១០.៥៥៨ ៧២២.៦៥៣ ១.៣១៤.៥៣៥    ២០.៥០០ ៤៤.៤៣២ ២.១៦០.២៥២  
ទពយអកមម         
គណនី តវទូទត់េទភគទុនកិ ៥០.០០០ ៨.០០០ ៥០.០០០ - - - ១០៨.០០០ ១០% 
កមច ី - - ៣០០.០០០ ១.១២២៩៣៦ - - ១.៤២២.៩៣៦ ៧.៦៤% 
ទពយអកមមេផ ងៗ - - - - -   ៧១.០៣៣  ៧១.០៣៣  - 
សំវធិនធនេលីពនធ - - - - - ៣១.២៩៨ ៣១.២៩៨ - 
សរុប ទពយអកមម ៥០.០០០ ៨.០០០ ៣៥០.០០០ ១.១២២.៩៣៦ - ១០២.៣៣១ ១.៦៣៣.២៦៧  
លេំអ ងករ បកេ់វទយតិភព ២០១០ - ដុ រ (២.៤២៦)      ២.៥៥៨ ៣៧២.៦៥៣ ១៩១.៥៩៩ ២០.៥០០ (៥៧.៨៩៩) ៥២៦.៩៨៥  
លេំអ ងករ បកេ់វទយតិភព ២០១០-ពន់េរ ល (៩.៨៣៣)  ១០.៣៦៨ ១.៥១០.៣៦៣  ៧៧៦.៥៥១ ៨៣.០៨៧ (២៣៤.៦៦៣) ២.១៣៥.៨៧១  
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និភយ័េលអី ករ បក ់
េនៃថងទ ី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ តមឹ ១ ែខ ១ េទ ៣ ែខ ៣ េទ ១២ែខ ១ េទ ៥ ឆន  ំ េលសីពី ៥ឆន  ំ គម នករ បក ់ សរុប 

អ  
ករ បក ់ 

 ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ភគរយ 

ទពយសកមម         
ច់ បក់ - - - - -        ៧.៤៦១ ៧.៤៦១ - 

សមតុលយជមយួធនគរនិង គឹះ ថ នហរិញញវតថុ ២៤.៩៣៩ - - - -         ១.៨៧១       ២៦.៨១០ - 
បក់តំកល់ មចបប់េនធនគរក ល - - - - ២០.៥០០ - ២០.៥០០ - 
ករឱយខចីចងករ និងបុេរ បទនចំេពះអតថិិជន         
- មនដេំណីករ      ១.៣០៥  ១៤.៨៣៦   ៦១១.៥០៤  ១.០៥៦.៤១២ - - ១.៦៨៤.០៥៧ ៣០% 
- ពុំមនដំេណីករ - - - - - ៣៣.៧៤៩ ៣៣.៧៤៩  - 
- សំវធិនធនជក់ ក់ - - - - -  (១៦.១៩៩)  (១៦.១៩៩) - 
- សំវធិនធនទូេទ - - - - - (១៧.៥៥០) (១៧.៥៥០) - 
ទពយសកមមេផ ងេទ ត - - - - - ៣៥.២០៦ ៣៥.២០៦ - 
សរុប ទពយសកមម   ២៦.២៤៤ ១៤.៨៣៦   ៦១១.៥០៤  ១.០៥៦.៤១២    ២០.៥០០      ៤៤.៥៣៨ ១.៧៧៤.០៣៤  
ទពយអកមម         
គណនី តវទូទត់េទភគទុនកិ - ៩០.០០០ - - - - ៩០.០០០ ១០% 
កមច ី - ១៥០.០០០ ២០០.០០០ ៨០១.៨១០ - - ១.១៥១.៨១០ ៧.៦៤% 
ទពយអកមមេផ ងៗ - - - - -   ៥៣.៧០៨    ៥៣.៧០៨ - 
សំវធិនធនេលីពនធ - - - - - ១៧.៤៦៨ ១៧.៤៦៨ - 
សរុប ទពយអកមម - ២៤០.០០០ ២០០.០០០ ៨០១.៨១០ - ៧១.១៧៦ ១.៣១២.៩៨៦  
លេំអ ងករ បកេ់វទយតិភព ២០០៩ - ដុ រ ២៦.២៤៤ (២២៥.១៦៤) ៤១១.៥០៤ ២៥៤.៦០២ ២០.៥០០ (២៦.៦៣៨) ៤៦១.០៤៨  
លេំអ ងករ បកេ់វទយតិភព ២០0៩ - ពន់េរ ល ១០៩.៤១១ (៩៣៨.៧០៩) ១.៧១៥.៥៦០ ១.០៦១.៤៣៦ ៨៥.៤៦៥ (១១១.០៥៥) ១.៩២២.១០៨  
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២៦.៤  និភយ័េលី ច់ បកង់យ សល  
 

និភ័យ ច់ បក់ងយ សល គឺជ និភ័យែដល កមហុ៊នគម នលទធភពបំេពញកតពកិចចសង បក់ 
េនេពលដល់កំណតស់ង នូវតំរូវករ ច់ បក ់ឬលំហូរ ច់ បកេ់ចញេផ ងៗ។ 

 

(ក)  ដំេណីរករ គប់ គង និភ័យ ច់ បក់ងយ សល 
 

គណៈ គប់ គង តតពិនិតយ ច់ បកង់យ សលកនុង ងតុលយករ និង គប់ គងករ បមូលផំុនិងទិននន័យ 
បំណុលែដលមនកលកំណត។់ កមហុ៊នេធីករ តតពិនិតយ និង យករណ៍អំពីជំហរ ច់ បក់ បចៃំថង និងេធី
ែផនករសំ ប់ៃថងបនទ ប ់ សបហ៍ និងែខជបនបនទ ប ់ េ យ ររយៈេពលេនះគឺ ជកំឡុងេពលសំខនសំ់ ប់
ករ គប់ គង ច់ បកង់យ សល ។  

 

(ខ)  ដំេណីរកររក បភពទុន 
 

បភពទុនជចំបងរបស់ កមហុ៊នបនមកពីេដីមទុន តវបងរ់បស់ភគទុនិក និង បក់កមចី។ បភពទុន តវ
បន តតពិនិតយ បចៃំថងយ៉ងេទ ងទត់ មរយៈករ តតពិនិតយរបស់គណៈ គប់ គងេលីកលកំណតៃ់ន បក់
កមចី។ 
 

(គ)  លំហូរ ច់ បកម់ិនែមនលិខិតុបករណ៍និទស ន ៍
 

ងខងេ កមេធីករវភិគពី ទពយសកមម និង ទពយអកមមហរិញញវតថុមិនែមនលិខិតតុបករណ៍និទស ន៍ 
របស់ កមហុ៊នេនកនុងករ កជ់ កម មកលកំណត់ េ យែផកេលីកលកំណតៃ់នកិចចសនយែដលេនសល់ 
គិត តឹមកលបរេិចឆទ ងតុលយករ។ ចំនួនែដលបនបងញេនកនុង ងគឺជលំហូរ ច់ បក់ មកិចចសនយ 
ែដលមិនេធីអបប រ េ យែឡក កមហុ៊ន គប់ គង និភយ័ ច់ បកង់យ សលែដលមនភជ បជ់មួយ 

េ យែផកេលីលំហូរ ច់ បក ់រពំឹងទុកែដលមិនបនេធីអបប រ។ 
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េនៃថងទ ី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ តមឹ ១ ែខ ១ េទ ៣ ែខ ៣ េទ ១២ែខ ១ េទ ៥ ឆន  ំ េលសីព ី៥ឆន  ំ គម នករ បក ់ សរុប 

 ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ ដុ រ េមរកិ 

ទពយសកមម        

ច់ បក់ ៧.៤៥៥  - - - - - ៧.៤៥៥ 

សមតុលយជមយួធនគរនិង គឹះ ថ នហរិញញវតថុ  ៤៥.៩៥៤  - - - -       ១.១៣៨ ៤៧.០៩២ 

បក់តំកល់ មចបប់េនធនគរក ល - - - -  ២០.៥០០ ២០.៥០០ 

ករឱយខចីចងករ និងបុេរ បទនចំេពះអតថិិជន     -   

- មនដេំណីករ ៩៣០         ៩.៧១៦   ៧២០.៥៥៨  ១.៣១៣.៤១០ - - ២.០៤៤.៦១៤  

- ពុំមនដំេណីករ          ៦៩០           ៨៤២  ២.០៩៥ ១.១២៥ - - ៤.៧៥២  

- សំវធិនធនជក់ ក់ - - - - -   (១.៩៧៧)  (១.៩៧៧) 

- សំវធិនធនទូេទ - - - - - (២.៧៧៥) (២.៧៧៥) 

ទពយសកមមេផ ងេទ ត ១០.៣១០  - ៣០.២៨១ -    - - ៤០.៥៩១ 

សរុប ទពយសកមម ៦៥.៣៣៩     ១០.៥៥៨ ៧៥២.៩៣៤  ១.៣១៤.៥៣៥    -     ១៦.៨៨៦ ២.១៦០.២៥២ 
ទពយអកមម        

គណនី តវទូទត់េទភគទុនិក       ៥០.០០០        ៨.០០០ ៥០.០០០ - - - ១០៨.០០០ 

កមចី - -    ៣០០.០០០ ១.១២២.៩៣៦ - -  ១.៤២២.៩៣៦ 

ទពយអកមមេផ ងៗ -      ៧១.០៣៣  - - - - ៧១.០៣៣ 

សំវធិនធនេលីពនធ -       ៣១.២៩៨  - - - - ៣១.២៩៨ 

សរុប ទពយអកមម       ៥០.០០០ ១១០.៣៣១ ៣៥០.០០០ ១.១២២.៩៣៦ - - ១.៦៣៣.២៦៧ 

អតេិរក/(កងះ) ច់ បកង់យ សលសុទធ២០១០  ១៥.៣៣៩ (៩៩.៧៧៣)   ៤០២.៩៣៤  ១៩១.៥៩៩ - ១៦.៨៨៦ ៥២៦.៩៨៥ 

សរុប ទពយសកមម       ៥៥.៨៨២ ១៤.៨៣៦ ៦២០.០៧១ ១.០៥៦.៤១២ - ២៦.៨៣៣ ១.៧៧៤.០៣៤ 

សរុប ទពយអកមម ៩០.០០០ ២២១.១៧៦ ២០០.០០០     ៨០១.៨១០ - - ១.៣១២.៩៨៦ 

អតេិរក/(កងះ) ច់ បកង់យ សលសុទធ ២០០៩ (៣៤.១១៨) (២០៦.៣៤០) ៤២០.០៧១ ២៥៤.៦០២ - ២៦.៨៣៣      ៤៦១.០៤៨ 
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២៦.៥  ករ គប់ គងេដមីទុន  
 

កមហុ៊នេធីករពិចរ អំពីត មវករេធីេ យមនសមតុលយៃន បសិទធិភពភពបត់ែបន និងភព គប់
គនរ់បស់េដីមទុន េនេពលែដលេគេធីករកំណត់នូវភព គប់ គន់របស់េដីមទុន និងេនេពលែដលេគេធីករ

អភិវឌ នែ៏ផនករ គប់ គងេដីមទុនេនះ។ កមហុ៊នបរយិយលំអិតអំពីករពិចរ ទងំេនះ មរយៈដំេណីរ
ករ យតំៃលភព គប់ គន់ៃនេដីមទុនៃផទកនុង និងលកខណៈសំខន់ៗ មួយចំនួនរមួមន (ក) យកចិតទុក ក់
ពិចរ េទេលីទងំក េសដកិចច និងបទបញញតិៃនេដីមទុនបំរុងអបបបរម ែដលកំណតេ់ យធនគរជតិៃន
កមពុជ (ខ) ករពរលទធភពរបស់ កមហុ៊នេដីមបបីននិរនភព ជីវកមម ដូចេនះ ចបនផល់ បេយជនដ៍ល់
ភគទុនិក និងអតថ បេយជន៍ដល់ភគីែដលពកព់ន័ធនឹង កមហុ៊ន (គ) រក មូល នេដីមទុនរងឹម ំ េដីមបគីំ ទ
ដល់ករអភិវឌ ន៍ ជីវកមម។ 
 
 

២៦.៦  តៃំលទផី រសម សបៃន ទពយសកមមនងិអកមមហរិញញវតថុ 
 

េ យេហតុថ ទពយសកមម/អកមម ហរិញញវតថុរបស់ កមហុ៊នមួយចំនួនធំពុំមនករជួញដូរេលីទីផ រសកមមេទ 
តៃមសម សបចំេពះឧបករណ៍ហរិញញវតថុ តវបន យតៃមេ យថន ក់ដឹកនំ កមហុ៊នេ យេយងេទ ម បេភទ
ៃន ទពយសកមម/អកមមទងំេនះ។ ែផកេទេលីករប៉ន់ ម នរបស់ថន ក់ដឹកនំ កមហុ៊ន តៃមសម សបចំេពះ
ទពយសកមម/អកមម ហរិញញវតថុ មនតៃម ប ក់ បែហលគន នឹងតៃមពិតគណេនយយរបស់ ។  

 
តៃមេយង និងតៃមសម សបរបស់ ទពយសកមម/អកមម ពុំ តវបនបងញេនកនុង ងតុលយកររបស់

កមហុ៊ន មតៃមសម សបេឡយី។ តៃមសម សបែដលេធីករប៉ន់ បមណគឺែផកេទ មវធិី ស និងករ
សននិមតដូចខងេ កមៈ 
 
 

(ក)  បកប់េញញី និង បកត់ំកល់ជមួយធនគរនន 

 
បកប់េញញី និង បក់តំកល់ជមួយធនគរននរមួមន គណនីចរន គណនីសន  ំ និងគណនីមនកល

កំណត។់ តៃមសម សបៃន បកប់េញញី និង បក់តំកល់ជមួយធនគរនន េយង មតៃមេយង។ 
 

(ខ)  ឥណទន និងបុេរ បទនចំេពះអតិថិជន 
 

ឥណទន និងបុេរ បទនចំេពះអតិថិជន តវបនកត់ េយង មសមតុលយែដលេនសល់ បូកនឹង
ករ បក ់ េ យដកេចញនូវសំវធិនធនេលីឥណទនសុទែដលបត់បង។់ សំវធិនធនេលីឥណទនែដល
បតប់ង ់ តវបនេធីេឡងីេ យអនុេ មេទ ម បកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ដូចែដលបនែចងកនុង
កំណតសំ់គល់ទី ២.៨ ។ 
 
 

(គ)  បកក់មចី 
 
 

តំៃលទីផ រៃន បកក់មមនករ បកែ់ដលមិន តវបនដក សង់កនុងទីផ រសកមម គឺែផកេទេលី បកេ់ដីម 
ែដលេនសល់ េ យេ បី បស់ករ ករ បកៃ់នកមចី។  
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(ឃ) ទពយសកមម និង ទពយអកមមេផ ងេទ ត  
 

ចំនួនេនសល់េនកនុងបញជ ីររបស់ ទពយសកមម និង ទពយអកមមហរិញញវតថុេផ ងេទ ត តវបនេធីករប៉ន់
បមណថ ប ក់ បែហលតំៃលទីផ ររបស់  េ យ រធតុទងំេនះមិនមនករែ ប បលជដំុកំភួនេទ
មករេឡងីចុះៃនអ ករ បកេ់នេលីទីផ រេទ។ 

 
Ứ.  ĳУЮŲŠЮŪĠЭĠЮĊЬĠ 

 

េនេពលែដលមនភពចបំច ់ តួេលខេ ប បេធ ប តវបនេធីករចត់ថន ក ់ និងែកស មលេឡងីវញិ េដីមបី
េ យអនុេ មេទ មករផស់បូរចំេពះករបងញនឆន បំចចុបបនន។ ចំនួនៃនករចតថ់ន ក ់និងែកស មលេឡងី
វញិេនកនុង ងតុលយករ និងរបយករណ៍លទធផលមិនមនភពជដុំកំភួនេទ។ 

 

តួេលខេ ប បេធ បខងេ កមេនះ តវបនេធីករែកស មលេដីមបេី យអនុេ មេទ មករបងញនឆន  ំ
បចចុបបនន ។ 

 

 ២០១០ ២០០៩ 

 ដុ រ េមរកិ 
ែថងេឡងីវញិ 

ដុ រ េមរកិ 
ដូចឆន មុំន 

″Ŭ₣ĳНŲŏŁũ    

Ū◦Įŏ₤˝ņŊЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ ៣៥.២០៦ - 

Ð‗ĕБŪĳСŷ◦◦УŲЮĩ℮₣ៗ - ៣៥.២០៦ 

 ៣៥.២០៦ ៣៥.២០៦

ĮĕťĮĕŜũЮĉŁũЋŎĠũЋЮş◦̄ЮŪŁŎаĕŪ◦Įŏ₤˝ņŊ ២.០៨០ - 

₤еŷЋēĕĊĕ₤еŬĠсĮĕ ťЮŲЧŪģ с̋şеЮşŀ ១៧.៤៦៨ ១៥.៣៨៨ 

ũģŎŁũ‗чŲ◦ċĩŲ   

şе‗ РŲĮБŁũŪģ˝ сЮŲЧΟ‗Ĉĕ ĕЊ₣ĠНЮũŪĠĈĕ ៤៤៣.៨០៥ - 

şе‗ РŲĮБŁũŪģ˝ сЮŲЧΟ‗ĈĕďŪ˝ Оņ - ១០.២៤៨ 

şе‗ РŲĮБŁũŪģ˝ сЮŲЧΟ‗Ĉĕďυ˝ĳŚĠНÐðŲ - ៤៣៣.៥៥៧ 

 ៤៤៣.៨០៥ ៤៤៣.៨០៥ 

şе₧ŎũřťģŲ◦РЮĉ - (២៩៤.៥៨៨) 

şе₧ŎЮŲЧĠНÐðŲЊ˝ (១៦៩.៧៨៤) - 

şе₧ŎЮŲЧŪĠĳЊĠĳŚЊŁũЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ (១០២.០៤៤) - 

şе₧ŎŬĄ◦ЊŎĈĕ  (២២.៧៦០) - 

 (២៩៤.៥៨៨) (២៩៤.៥៨៨) 
   




