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នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

កំណត់សំគល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ

  
 (កំណត់សំគល់ 4)  

្រទពយសកមម   

ច់្របក់កនុងៃដ 5 45,402 182,425  2,520 
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េន
ធនគរជតិៃនកមពុជ 6 2,075,500 8,339,359  552,256 
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ 
េនធនគរនន 7 688,836 2,767,743  413,302 
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 8 13,018,726 52,309,241  2,467,753 
្រទពយសកមមេផ ងៗ 9 134,743 541,397  50,689 
្រទពយ និងបរកិខ រ 10 180,557 725,478  135,949 
្រទពយសកមមអរបីូ 11 27,002 108,494  19,551 

សរបុ្រទពយសកមម  16,170,766  64,974,137  3,642,020 

   

បំណុល និងមូលធន   

បំណុល   

បំណុលេផ ងៗ 12 272,781 1,096,033  33,283 
បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ 18 -  -   - 
បុេរ្របទនពីភគទុនិក 13 12,150,000 48,818,700        1,700,000 
បំណុលរយៈេពលយូរ 14  850,000 3,415,300   688,443 

សរបុបំណុល  13,272,781  53,330,033  2,421,726 
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មូលធន   

េដើមទុន   15 1,500,000 6,027,000  1,000,000 
េដើមទុនបែនថមកនុងឆន ំ  2,000,000 8,036,000  500,000 
្របក់ខតបងគរ    (279,706) (1,123,858)  (16,510) 
ខតកនុងឆន ំ   (322,309) (1,295,038)  (263,196) 

សរបុមូលធន   2,897,986  11,644,104  1,220,294 

   

សរបុបំណុល និងមូលធន   16,170,766  64,974,137  3,642,020 
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ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម 

ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម 

ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017
កំណត់សំគល់  ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ 

   
 (កំណត់សំគល់ 4)  

   
ចំណូលពីករ្របក់ 16  1,154,862  4,640,236 269,070 

   
   

ចំ យករ្របក់   
(438,999)  (1,763,898) (91,669) 

   
   

ចំណូលពីករ្របក់សុទធ   
715,863   2,876,338 177,401 

   
ចំណូលពី្របតិបត្តិករ 
េផ ងៗ 17  388,118  1,559,458 56,385 

   
   

ចំ យទូេទ  
និងរដ្ឋបល 18   (1,294,295)  (5,200,477) (443,320) 

   
   

សំវធិនធនេលើឥណទន
្រកក់ និងជប់សង ័យ 8   (116,564)   (468,354) (50,409) 

   
   

្របក់ខតមុនដកពនធ   
(306,878)   (1,233,035) (259,943) 

   
ចំ យពនធេលើ្របក់
ចំេណញ 19   (15,431)  (62,002) (3,253) 

   
្របក់ចំេណញសុទធ
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ   

 (322,309)   (1,295,037) (263,196) 
 
កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមូលធន 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 

12 

 

 

 
េដើមទុន ្របក់ខតបងគរ  សរបុ

កំណត់សំគល់ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ

   

សមតុលយនៃថងទី 01 ែខមក  ឆន ំ2017 1,000,000 (16,510)  983,490 
  

  

េដើមទុនបែនថមស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 500,000                    -   500,000 

  

្របក់ខតសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ                    -  (263,196)  (263,196)
  

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 1,500,000 (279,706)   1,220,294 

  
(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សំគល់ 4) 6,055,500   (1,129,173)   4,926,327 

  

សមតុលយនៃថងទី 01 ែខមក  ឆន ំ 2018 1,500,000 (279,706)  1,220,294
  

  

េដើមទុនបែនថមស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 2,000,000                    -    2,000,000 

  

្របក់ខតសុទធស្រមប់ករយិបរេិចឆទ                    -  (322,309)  (322,309)

  

សមតុលយនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 3,500,000   (602,015)   2,897,985 

  

(សមមូលពន់េរៀល - កំណត់សំគល់ 4) 14,063,000   (2,418,896)   11,644,104 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 
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 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម 
ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 

ឆន ំ 2017

កំណត់សំគល់  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

   

  
(កំណត់

សំគល់ 4) 
  

លហូំរទឹក្របក់ពី 
សកមមភព្របតិបត្តិករ  
ខត មុនដកចំ យពនធ   (306,878)  (1,233,035)  (259,943)
និយ័តកមម ៖  
រលំស់្រទពយសមបត្តិ   44,984  180,746  19,684
សំវធិនធនស្រមប់ឥណទន

្រកក់ និង ជប់សង ័យ 8  114,126  458,558  42,527
   (147,768)  (593,731)  (197,732)
បែ្រម ប្រមួល ៖      
ឥណទនអតិថិជន  (10,665,099) (42,852,368)          (1,141,620)
្រទពយសកមមេផ ងៗ   (84,054)   (337,730)                (27,169)
បំណុលេផ ងៗ   239,498  962,303                 29,307 

ច់្របក់េ្របើកនុង
សកមមភព្របតិបត្តិករ   (10,509,655)   (42,227,795)           (1,139,482)
ពនធែដលបនបង់    (15,431)   (62,002)                  (3,504)

ច់្របក់សុទធេ្របើកនុង
សកមមភព្របតិបត្តិករ 20 

 
(10,672,854) (42,883,528)         (1,340,718)

   
លហូំរទឹក្របក់ពី 
សកមមភពវិនិេយគ  
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ 10  (86,693) (348,332)     (61,219)
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ 11  (10,350)   (41,586) -
្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន  (25,000)  (100,450)                      -
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ច់្របក់សុទធេ្របើកនុង
សកមមភពវនិិេយគ   (122,043) (490,368)             (61,219)

   

លហូំរទឹក្របក់ពី 
សកមមភពហរិញញបបទន   

បុេរ្របទនពីភគទុនិក 13 10,450,000 41,988,100 1,123,517 

បំណុលរយៈេពលយូរ 14  
 

161,557  
 

649,136  688,443 
ច់្របក់ទទួលបនពី 

េដើមទុនថមី 15                     -                       -                      -  
េដើមទុនបែនថមកនុងឆន ំ 15        2,000,000 8,036,000        500,000 

ច់្របក់សុទធទទួលបនពី
សកមមភពហិរញញបបទន   

12,611,557  50,673,236         2,311,960

   
ករេកើនេឡើងៃន ច់្របក់ 
និង ច់្របក់សមមូលសុទធ   1,816,660 7,299,340                       910,020

   
ច់្របក់ និង ច់្របក់សម

មូលនេដើមករយិបរេិចឆទ 
 

 
918,078 3,688,837      8,058

   
ច់្របក់ និង ច់្របក់

សមមូលនចុងករយិបរេិចឆទ 21 2,734,738 10,988,177                        918,078 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់សំគល់ដូចមនភជ ប់ជមួយ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 
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1. អំពី្រគឹះ ថ ន 

េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសីុ េ កត់ថ (“្រគឹះ ថ ន”) ជ្រគឹះ ថ នម ជនទទួលខុស្រតូវមនក្រមិត 
ែដល្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ្រកមករចុះបញជ ីពណិជជកមមេលខ 00002954 ចុះ
ៃថងទី 2 ែខ មីន ឆន ំ 2016 េចញេ យ្រកសួងពណិជជកមម ។ េនៃថងទី 26 ែខេម  ឆន ំ 2016 ្រគឹះ ថ នបន
ទទួល ជញ ប័ណ្ណជ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុពីធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

សកមមភពចមបងរបស់្រគឹះ ថ ន គឺផ្តល់េស មី្រកូហិរញញវតថុែដលមននិរន្តរភពជូនសហ្រគសធុនតូច និង
មធយម និង្រគួ រែដលមន្របក់ចំណូលទប មរយៈករយិល័យក ្ដ ល េនកនុង ជធនីភនំេពញ                      
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

ទី ន ក់ករចុះបញជ ីរបស់្រគឹះ ថ នមនទី ំងសថិតេនផទះេលខ 9-11 ផ្លូវេវង៉េ្រសង សងក ត់សទឹងមនជ័យ 
ខណ្ឌ មនជ័យ ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

គិត្រតឹមៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 ្រគឹះ ថ នមនបុគគលិកចំនួន 142  នក់ខណៈែដលឆន ំ 2017 មនបុគគលិក
ចំនួន79 នក់។ 

2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 

(ក) របយករណ៍អនុេ មភព 

របយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និង 
េគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុង
របយករណ៍ហិរញញវតថុ ។  

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនអនុម័តេ យ្រកុម្របឹក ភិបល និងផ្តល់សិទធិផ យេនៃថងទី 23 ែខ                     
េម  ឆន ំ 2019 ។ 

(ខ) មូល ្ឋ នៃនករ ស់ែវង 

របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់្រគឹះ ថ ន ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេទ មមូល ្ឋ នតៃម្លេដើមដំបូង ។ 
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2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) របិូយប័ណ្ណមុខងរ និងរបិូយប័ណ្ណស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ  

្រគឹះ ថ នេធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម និងកត់្រ ល់បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួនែផ្អកេលើរបិូយប័ណ្ណចំនួនពីរ គឺ 
្របក់េរៀល និង្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។ អនក្រគប់្រគងបនកំណត់្របក់ដុ ្ល រ េមរកិជរបិូយប័ណ្ណមុខងរ 
និងជរបិូយប័ណ្ណស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ េ្រពះ ឆ្លុះបញច ងំពីភពចំបច់ៃនេសដ្ឋកិចច ្របភព្រពឹត្តិករណ៍ 
និងកលៈេទសៈរបស់្រគឹះ ថ ន ។ 

សកមមភព្របតិបត្តិករជរបិូយប័ណ្ណេផ ងៗេទៀតេ្រកពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់ 
ដុ ្ល រ េមរកិ េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់េនៃថង្របតិបត្តិករេនះ ។  សមតុលយៃន្រទពយសកមមរបិូយវតថុ និង 
បំណុលរបិូយវតថុ នកលបរេិចឆទ យករណ៍ ែដលជរបិូយប័ណ្ណេ្រកពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ក៏្រតូវបនប្តូរ
េទជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ េ យេ្របើអ្រ នកលបរេិចឆទេនះ ។  ភពលំេអៀងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណែដល
េកើតមកពីករប្តូរេនះ ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

(ឃ) ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ 

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ត្រមូវឲយអនក្រគប់្រគងេធ្វើករវនិិចឆ័យ ករប៉ន់ ម ន និងករសនមត ែដល
មនផលប៉ះពល់ដល់ករអនុវត្តនូវេគលនេយបយគណេនយយ និងចំនួនៃន្រទពយសកមម បំណុល 
ចំណូល និងចំ យែដលបន យករណ៍ ។  លទធផលជក់ែស្តង ចខុសពីករប៉ន់ ម នទំងេនះ ។  

ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធ ្រតូវបន្រតួតពិនិតយជ្របចំ ។  ករែកែ្របេទេលើករប៉ន់ ម ន 
គណេនយយ ្រតូវបនទទួល គ ល់ េនកនុងករយិបរេិចឆទែដលករប៉ន់ ម នេនះ ្រតូវបនែកែ្រប និង 
ករយិបរេិចឆទអនគតែដលប៉ះពល់េ យករែកែ្របេនះ ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យគណេនយយចមបង ្រតូវបនអនុវត្តេនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 
រមួមនករប៉ន់ ម ននូវចំនួនែដល ច្របមូលបនមកវញិពីឥណទន និងបុេរ្របទន ែដលបនបង្ហ ញ  
េនកនុងេគលនេយបយគណេនយយេ យែឡកកនុងកំណត់សំគល់ទី 3 (ច) ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ  
េគលនេយបយគណេនយយសំខន់ៗខងេ្រកមេនះ ្រតូវបនអនុវត្តេ យ្រគឹះ ថ នកនុងករេរៀបចំ 
របយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុរបស់្រគឹះ ថ ន រមួមន ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល ឥណទនផ្តល់
ដល់អតិថិជន ្របក់បេញញើ គណនី្រតូវទទួលេផ ង  ៗ និងគណនី្រតូវទូទត់េផ ង  ៗ ។ េគលនេយបយ 
គណេនយយេលើករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវងនូវសមសធតុទំងេនះ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងេគល
នេយបយគណេនយយដូចខងេ្រកម ។ 

(ខ) ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល រមួមន ច់្របក់ និងសមតុលយធនគរ និង្របក់បេញញើេនធនគរ 
ែដលមនកលវ ន្តេនេពលតមកល់ដំបូងមនរយៈេពល 3 ែខ ឬតិចជង និងករវនិិេយគរយៈេពលខ្លី 
ែដល ចប្តូរជ ច់្របក់េពល ក៏បន េ យមន និភ័យតិចតួចចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្ល ។ 

(គ) ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលរមួមន្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន ្រតូវបន
កត់្រ មតៃម្លេដើម ។ 

្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន ្រតូវបនរក ទុកេនធនគរជតិៃនកមពុជ អនុេ ម មចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ ន 
ធនគរ និងហិរញញវតថុៃនកមពុជ និង្រតូវបនកំណត់ជភគរយៃនេដើមទុនអបបបរម ែដលត្រមូវេ យធនគរ 
ជតិៃនកមពុជ ។  

(ឃ) ្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើមដកសំវធិនធនេលើចំនួន
ែដលមិន ច្របមូលបន ។ 

(ង) ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជនែដលបនបង្ហ ញេនកនុង ងតុលយករ ្រតូវបនកត់្រ មៃថ្លេដើមែដលេន 
សល់េ យដកេចញចំនួនទំង យ ែដលបនលុបេចល សំវធិនធនជក់ ក់ និងសំវធិនធនទូេទ 
េលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ ។ 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 
 

18 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ច) សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័ 

 ្រគឹះ ថ នកត់្រ អណត្តិចំ ត់ថន ក់ឥណទន និងសំវធិនធន ែដលតំរវូ ម្របកសេលខ B7-02-186 
្រប.ក េនៃថងទី 13 ែខេម  ឆន ំ 2002 ។ ្របកសតំរវូេ យ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុេធ្វើចំ ត់ថន ក់ ឥណ
ទនជបួន្របេភទ េហើយេធ្វើេ យ្របកដថអណត្តិតូចបំផុតៃនសំវធិនធនជក់ ក់្រតូវបនផ្តល់េ
យដូចតេទ 

មុនៃថងទី01 ែខធនូ ឆន 2ំ017 
 
ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងែដលហួសកលកំណត់សង អ្រ សំវធិនធន 
ឥណទនរយៈេពលខ្លី (តិចជងមួយឆន )ំ:  
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ 30 - 59 ៃថង 10%
ឥណទនជប់សង ័យ  60 - 89 ៃថង 30%
ឥណទនបត់បង់ 90 ៃថង ឬេ្រចើនជង 100%
    
ឥណទនរយៈេពលែវង (េលើសពីមួយឆន )ំ:   
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ  30 – 179 ៃថង 10%
ឥណទនជប់សង ័យ  180 – 359 ៃថង 30%
ឥណទនបត់បង់ 360 ៃថង ឬេ្រចើនជង 100%
 

សំវធិនធនជក់ ក់ នឹង្រតូវេធ្វើករគណន មភគរយៃនចំនួនសមតុលយឥណទនែដលេនសល់ េន
េពលែដល ឥណទនេនះ ្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់ និងទទួល គ ល់ជចំ យ េនកនុងរបយករណ៍លទធ
ផល ។ 

ឥណទន្រតូវបនលុបេចល េនេពលែដលចត់ទុកថមិន ច្របមូលបន។ ឥណទនែដលបនលុបបំបត់ 
េចល ្រតូវបនកត់េចញពី្រកុមឥណទនែដលេនសល់ និងដកេចញពីសំវធិនធនឥណទនបត់បង់ ។ 

ករ្របមូលបនមកវញិនូវឥណទន ែដលបនលុបបំបត់េចលពីេពលមុន និងករ្រតលប់មកវញិនូវសំ
វធិនធនពីមុន ្រតូវទទួល គ ល់ជចំណូល ្របតិបត្តិករេផ ងៗ េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។   

 

 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
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(ច) សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង យ័ (ត) 

ចប់ពីៃថងទី01 ែខធនូ ឆន 2ំ017 

េនៃថងទី 01 ែខធនូ ឆន ំ2017 ធនគរជតិៃនកមពុជបនេចញ្របកសេលខ B7-017-344 េទេលើចំ ត់ថន ក់
និភ័យឥណទន និងសំវធិនធនេលើករខូចខត និង ចរណ៏េលខ B7-018-001 េនៃថងទី 16 ែខកុមភៈ ឆន ំ 
2018 េលើករអនុវត្តន៏ៃន្របកស ចំ ត់ថន ក់ និភ័យឥណទន និងសំវធិនធនេលើករខូចខត ែដលតំរវូ
េ យ្រគប់ធនគរ និង្រគឹះ ថ នហិរញញវតថុ “្រគឹះ ថ ន”  េដើមបី ស់ែវងករខូចខត និងផ្តល់អ្រ សំវធិនធន
ចំេពះឥណទនជប់សង ័យ និងបត់បង់េ យបន្រគប់្រគន់ែដលែផ្អកេទេលើចំ ត់ថន ក់ និងសំវធិន
ធន និភ័យឥណទនថមីដូចខងេ្រកមៈ 

 
 ចំ ត់ថន ក់ ចំនួនៃថងែដលហួសកលកំណត់សង អ្រ សំវធិនធន  

ឥណទនរយៈេពលខ្លី (តិចជងមួយឆន )ំ: 
ឥណទនទូេទ រសឺ្តង់ រ <15 ៃថង 1% 
ឥណទនឃ្ល ំេមើល  15 ៃថង – 30 ៃថង 3% 
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ 31 ៃថង – 60  ៃថង 20% 
ឥណទនជប់សង ័យ 61 ៃថង – 90 ៃថង 50% 
ឥណទនបត់បង់ ≥ 91 ៃថង 100% 
ឥណទនរយៈេពលែវង (េលើសពីមួយឆន )ំ: 
ឥណទនទូេទ រសឺ្តង់ រ <30 ៃថង 1% 
ឥណទនឃ្ល ំេមើល 30 ៃថង – 89 ៃថង 3% 
ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ 90 ៃថង – 179 ៃថង 20% 
ឥណទនជប់សង ័យ 180 ៃថង – 359 ៃថង 50% 
ឥណទនបត់បង់ ≥ 360 ៃថង 100% 

ករែ្រប្របួលចំ ត់ថន ក់ និងសំវធិនធន និភ័យឥណទន គឺ្រតូវបនអនុវត្តន៏តេទ េហើយករែ្រប
្របួលេនះផ្តល់ជលទធផលៃនកំេនើនសំវធិនធនចំនួន143,849ដុ ្ល រ េមរកិ សំ ប់ឥនទនជប់សង ័យ 
និងបត់បង់សំ ប់ករយិបរេិចឆទបញច ប់្រតឹមៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ2018។  

េនកនុងេសចក្តីសំេរចអ្រ សំវធិនធនខងេលើេនះ ្រទពយបញច ំ ែដលមិនែមនជ ច់្របក់ េហើយ
ែដល្រតូវបន ក់បញច គឺំ្រតូវបនបដិេសធ េលើកែលងែតឥណទនែដលបនចត់ថន ក់បត់បង់ ្រទពយទំ
អស់េនះ ចនឹងេ្របើ្របស់ មតំៃលទីផ រែដលអនុញញ តេ យធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

ភព្រគប់្រគន់ៃនអ្រ សំវធិនធនចំេពះឥណទនជប់សង ័យ និងបត់បង់គឺ្រតូវបន យតំៃលជេរៀង
ល់ែខេ យថន ក់្រគប់្រគង។ ក ្ត ែដល្រតូវបនពិចរ េលើករ យតំៃលភព្រគប់្រគន់សំ ប់សំវធិន
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ធនមនដូចជ ទំហំៃនកញច ប់ បទពិេ ធន៏ែដលបត់បង់ពីមុន លកខខ័ណ្ឌ េសដ្ឋកិចចបចចុបបនន និងផលប៉ះ
ពល់ចំេពះអតិថិជន ថ នភពហិរញញវតថុរបស់អតិថិជន និងករ្របតិបត្តិៃនឥណទន ែដលជប់ទក់ទង
េទនឹងលកខខ័ណ្ឌ កិចចសនយ។ 

ឥណទនែដលមិន ច្របមូលវញិបន រភឺគៃនឥណទនែដលបនចត់ថន ក់ថ ្រកក់ គឺ្រតូវបនលុប
េចលបនទ ប់ពីករពិចរ េទេលើតំៃលែដល ចសំេរចបនេលើ្រទពយបញច ំ េបើសិនជមន េហើយែដល
បនវនិិចឆ័យេ យថន ក់្រគប់្រគងថមិន ច្របមូលវញិបនេនៃថងអនគត។ 

 

ករ្របមូលបនមកវញិនូវឥណទន ែដលបនលុបបំបត់េចលពីេពលមុន និងករ្រតលប់មកវញិនូវសំ
វធិនធនពីមុន ្រតូវទទួល គ ល់ជចំណូល ្របតិបត្តិករេផ ងៗ េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។   

 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឆ) ្រទពយសកមមេផ ងៗ 

្រទពយសកមមេផ ង  ៗ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើម ។  ករប៉ន់ ម ន្រតូវបនេធ្វើេឡើង ស្រមប់គណនី្រតូវ 
ទទួលែដលជប់សង ័យ េ យែផ្អក មករ្រតួតពិនិតយចំនួនែដលេនសល់នកលបរេិចឆទ យករណ៍ ។ 

(ជ) ្រទពយ និងបរកិខ រ 

(i) ែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត់្រ មតៃម្លេដើមដករលំស់បងគរ និងករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លបងគរ 
្របសិនេបើមន ។ េនេពលែដលធតុរបស់្រទពយ និងបរកិខ រ មន យុកលេ្របើ្របស់ខុសៗគន  ធតុទំង
េនះ ្រតូវបនចត់ទុកជែផនកេផ ងគន របស់្រទពយ និងបរកិខ រ ។ 

(ii) រលំស់េលើ្រទពយ និងបរកិខ រ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំ យេនកនុងរបយករណ៍លទធផល េ យែផ្អកេលើ 
វធីិ ្រស្តរលំស់ថយចុះ េលើកែលងែតករជួសជុលែកលំអអគរ ែដលគណន មមូល ្ឋ នរលំស់
េថរ េទ ម យុកលេ្របើ្របស់ប៉ន់ ម នរបស់្រទពយ និងបរកិខ រនីមួយ  ៗដូចខងេ្រកមៈ 

 ករជួសជុលែកលំអអគរ 5% 
 េ្រគ ងសង្ហ រមឹ េ្រគ ងបំពក់ និងបរកិខ រករយិល័យ 25% 
 កំុពយូទ័រ 50% 
 យនយន្ត 2០% 

(iii) ករចំ យបនទ ប់ែដលពក់ព័នធេទនឹងែផនកមួយៃន្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនទទួល គ ល់រចួមកេហើយ 
្រតូវបនបូកបញចូ លេទកនុងតៃម្លេយងៃនែផនកេនះ ្របសិនេបើ ចមនលទធភពផ្តល់នូវអតថ្របេយជន៍ 
េសដ្ឋកិចចនេពលអនគតដល់្រគឹះ ថ នេលើសពីស្តង់ រេដើម ។  ល់ករចំ យបនទ ប់េផ ងេទៀត ្រតូវ
បនទទួល គ ល់ជចំ យេនកនុងករយិបរេិចឆទែដលបនេកើតេឡើង ។ 

(iv) ចំេណញ ឬខតពីករឈប់េ្របើ ឬករលក់េចញែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រ មួយ្រតូវបនកំណត់េ យភព
ខុសគន រ ង ច់្របក់ទទួលបនពីករលក់ និងតៃម្លេយងៃនែផនកេនះ េហើយ្រតូវបនទទួល គ ល់េន
កនុងរបយករណ៍លទធផល នៃថងឈប់េ្របើ ឬលក់េចញ ។ 

(v) ្រទពយ និងបរកិខ រ ែដលបនដករលំស់អស់េហើយ ្រតូវបនរក ទុកកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុរហូតដល់ៃថង 
ែដល្រទពយ និងបរកិខ រទំងេនះ្រតូវបនលក់េចញ ឬលុបបំបត់េចល ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឈ) ្រទពយសកមមអរបីូ 

្រទពយសកមមអរបីូ ែដលរមួមនកំុពយូទ័រសូហ្វែវរ ្រតូវបនកំណត់េ យតៃម្លេដើមដករលំស់បងគរ និងឱនភព
ៃនតៃម្លបងគរ ្របសិនេបើមន ។  ករទិញកំុពយូទ័រសូហ្វែវរ ្រតូវបនេធ្វើមូលធនកមម មមូល ្ឋ នៃថ្លេដើមែដល
បនទិញ និងនំយកសូហ្វែវរេនះមកេ្របើ្របស់ ។  រលំស់្រតូវបនគណនែផ្អកេលើមូល ្ឋ នរលំស់េថរ ម
អ្រ  10% កនុងមួយឆន ំ ។  ្របសិនេបើមនករគូសបញជ ក់ មួយឲយដឹងថ មនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តនូវ                    
អ្រ រលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ ឬតៃម្លេនសល់របស់្រទពយសកមមអរបីូ រលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបីូេនះ
្រតូវកំណត់េឡើងវញិ េដើមបីឆ្លុះបញច ងំនូវករប៉ន់ ម នថមី ។ 

(ញ) ឱនភពៃនតៃម្ល 

(i) ្រទពយសកមមហិរញញវតថុ 

្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ្រតូវបន យតៃម្លនកលបរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗ េដើមបីកំណត់ថេតើមន                         
ភស្តុ ង មួយែដលបង្ហ ញថ ្រទពយសកមមហិរញញវតថុទំងេនះមនឱនភពៃនតៃម្ល ។  ្រទពយសកមម
ហិរញញវតថុ ្រតូវបនចត់ទុកថមនឱនភពៃនតៃម្ល ្របសិនេបើមនេហតុករណ៍មួយ ឬេ្រចើនជះឥទធិពល ជ
អវជិជមនេទេលើលំហូរទឹក្របក់ប៉ន់ ម ននេពលអនគតដល់្រទពយសកមមេនះ ។  ករណីេនះ មិន្រតូវបន
េ្របើស្រមប់ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជនេនះេទ េ យ ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងេគលនេយបយ 
គណេនយយេ យែឡកេនកនុងកំណត់សំគល់ 3 (ច) ។ 

ល់្រទពយសកមមហិរញញវតថុេទល រវន្ត ្រតូវបន្រតួតពិនិតយឱនភពៃនតៃម្ល មមូល ្ឋ នេទល ។  ្រទពយ 
សកមមេនសល់ ្រតូវបន យតៃម្លជរមួកនុង្រកុម្រទពយសកមមែដលមន និភ័យឥណទន្រសេដៀងគន  ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល្រតូវដកេចញ ្របសិនេបើមន្រពឹត្តិករណ៍េកើតេឡើង បនទ ប់ពីករទទួល គ ល់ 
ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្លត្រមូវឲយដកេចញ ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ញ) ឱនភពៃនតៃម្ល (ត) 

(ii) ្រទពយសកមមមិនែមនហិរញញវតថុ 

តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម មិនែមនហិរញញវតថុរបស់្រគឹះ ថ ន ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេន ល់កល
បរេិចឆទ យករណ៍នីមួយ  ៗ េដើមបីកំណត់ថេតើមនសញញ ណ មួយែដលបង្ហ ញថ ្រទពយសកមមទំង
េនះមនឱនភពៃនតៃម្ល ។  ្របសិនេបើមនសញញ ណេនះេកើតេឡើង ករប៉ន់ ម នេលើតៃម្លែដល ច
្របមូលបនវញិរបស់្រទពយសកមម ្រតូវបនេធ្វើេឡើង ។ 

តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច់្របក់ គឺជតៃម្លែដលធំជងរ ងតៃម្ល 
េ្របើ្របស់ និងតៃម្លសម្រសបដកចំ យេដើមបីលក់េចញ ។ កនុងករ យតៃម្លេលើតៃម្លេ្របើ្របស់                       

ច់្របក់រពឹំងថនឹងទទួលបននេពលអនគត ្រតូវបនេធ្វើអបប រេទេលើតៃម្លបចចុបបនន េ យេ្របើអ្រ
ករ្របក់មុនបង់ពនធ ែដលឆ្លុះបញច ងំករប៉ន់្របមណៃនតៃម្លេពលេវ កនុងលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន និង 

និភ័យជក់ ក់ស្រមប់្រទពយសកមមទំងេនះ ។  ស្រមប់េគលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយេលើឱនភព 
ៃនតៃម្ល្រទពយសកមម្រតូវបន ក់បញចូ លគន ជ្រកុម ែដល ចបេងកើត ច់្របក់បនតូចបំផុតពីករបន្តករ 
េ្របើ្របស់េ យមិនពឹងែផ្អកខ្ល ំងេលើលំហូរទឹក្របក់ៃន្រទពយសកមមដៃទេទៀត ឬ្រកុម្រទពយសកមមដៃទេទៀត 
េ កត់ថ (“ឯក បេងកើត ច់្របក់”) ។ 

ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទួល គ ល់្របសិនេបើតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមមួយ ឬឯក  
បេងកើត ច់្របក់ មនចំនួនេលើសពីតៃម្លែដល ច្របមូលមកបនវញិ ។  ករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល 
្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

(ដ) សំវធិនធន 

សំវធិនធន ្រតូវបនទទួល គ ល់េនេពលែដល្រគឹះ ថ នមនកតព្វកិចច មផ្លូវចបប់ ឬកតព្វកិចច 
្របេយលនេពលបចចុបបនន ែដលជលទធផលៃន្រពឹត្តិករណ៍កន្លងផុតេទ េហើយមនលទធភពែដលត្រមូវ                        
ឲយមនលំហូរេចញនូវអតថ្របេយជន៍េសដ្ឋកិចចកនុងករបំេពញនូវកតព្វកិចចេនះ ។  ្របសិនេបើផលប៉ះពល់ 
មនលកខណៈ រវន្ត សំវធិនធន្រតូវបនកំណត់េ យអបប រលំហូរទឹក្របក់ែដលរពឹំងថនឹងទទួល 
បននេពលអនគត េ យេ្របើអ្រ មុនបង់ពនធែដលឆ្លុះបញច ងំពីករប៉ន់្របមណៃនតៃម្លេពលេវ  
កនុងលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន និង និភ័យជក់ ក់ចំេពះបំណុលទំងេនះ ។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឋ) ករទទួល គ ល់ចំណូល និងចំ យ 

ចំណូលករ្របក់ ្រតូវបនទទួល គ ល់េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នបងគរ ។  េនេពលែដលឥណទនមួយ្រតូវ 
បនចត់ថន ក់ជឥណទនមិនដំេណើ រករ ករកត់្រ ចំណូលពីករ្របក់្រតូវបនពយួរទុករហូតដល់េពល 
ែដល្រគឹះ ថ នបនទទួល ច់្របក់ជក់ែស្តង ។  ចំណូលពីករ្របក់េលើឥណទន ្រតូវបនទទួល គ ល់ 
មមូល ្ឋ នបងគរជេរៀង ល់ៃថង និងេរៀង ល់ែខ ។ 

កៃ្រមេស កមមឥណទន ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំណូល េនេពលែដលទឹក្របក់ឥណទន្រតូវបនផ្តល់ 
ដល់អតិថិជន ។ 

ចំ យ ្រតូវបនទទួល គ ល់ មមូល ្ឋ នបងគរ ។ 

(ឌ) ភតិសនយ្របតិបត្តិករ 

ល់ភតិសនយទំង យែដល និភ័យ និងកមមសិទិធរបស់មច ស់្រទពយ ្រតូវបនរក េនភគីមច ស់ជួល 
្រតូវបនទទួល គ ល់ជភតិសនយ្របតិបត្តិករ ។  ៃថ្លឈនួលែដល្រតូវទូទត់េលើភតិសនយ្របតិបត្តិករ ្រតូវ 
បនទទួល គ ល់កនុងរបយករណ៍លទធផល មវធីិ ្រស្តរលំស់េថរេទ មេថរេវ របស់ភតិសនយ ។  
កិចច្រពមេ្រព ងភតិសនយ មិន្រតូវបនទទួល គ ល់ជបំណុលេទរហូតដល់េពលែដល្រគឹះ ថ នមន 
កតព្វកិចច្រតូវទូទត់ ។ 

(ឍ) ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញ រមួមនពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ និងពនធពនយរ ។  ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផល ។ 

ពនធេលើ្របក់ចំេណញ្របចំឆន ំ គឺជពនធែដលរពឹំងថ ្រតូវបង់េទេលើ្របក់ចំេណញជប់ពនធ្របចំឆន ំ 
េ យេ្របើអ្រ ពនធែដលបនអនុម័ត ឬបនអនុម័តជ ទិ៍េនកលបរេិចឆទ យករណ៍ និងនិយ័តភព 
ទំង យេទេលើពនធ្រតូវបង់ពីឆន ំមុនៗ ។ 

ពនធពនយរ ្រតូវបនកំណត់ មវធីិ ្រស្ត ងតុលយករេលើភពលំេអៀងបេ ្ត ះ សននរ ងតៃម្លេយង 
របស់្រទពយសកមម និងបំណុលេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ និងតៃម្លេយងស្រមប់ករគិតពនធ ។  ចំនួន 
ពនធពនយរែដលបនកំណត់េនះ គឺែផ្អកេលើលកខណៈែដល ចេ្របើ្របស់បន ឬ ចកត់កងបននូវតៃម្ល
េយងរបស់្រទពយសកមម និងបំណុល េ យេ្របើអ្រ ពនធកំណត់េនៃថង ងតុលយករ ។ 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 
 

25 

 

3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

(ឍ) ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

ពនធពនយរជ្រទពយសកមម ្រតូវបនទទួល គ ល់ែតកនុងករណី ចនឹងេកើតមនេឡើងនូវ្របក់ចំេណញជប់ពនធ 
នេពលអនគតែដលអនុញញ តឲយេ្របើ្របស់កត់កងជមួយពនធពនយរេនះបន ។  ពនធពនយរជ្រទពយសកមម 
្រតូវបន្រតួតពិនិតយេនេរៀង ល់កលបរេិចឆទ យករណ៍ និង្រតូវបនកត់បនថយកនុងករណីមិន ចមននូវ 
ករេ្របើ្របស់នូវអតថ្របេយជន៍ពនធទំងេនះបន ។ 

(ណ) សមព័នធញតិ 

ភគីែដល្រតូវបនចត់ទុកជសមព័នធញតិ ្របសិនេបើភគីេនះមនលទធភព្រគប់្រគងេ យផទ ល់ ឬ 
េ យ្របេយល ឬមនឥទធិពលខ្ល ំងេទេលើភគីមួយេទៀតកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចហិរញញវតថុ និង 
្របតិបត្តិករ ឬ្រគឹះ ថ ន និងភគីេនះសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរមួមួយ ឬក៏មនឥទធិពលខ្ល ំង ។  សមព័នធ
ញតិ ចជរបូវន័្តបុគគល ឬនីតិបុគគល េហើយក៏រមួបញចូ លនូវសមជិក្រគួ រជិតសនិទធជមួយនឹងរបូវន្ត
បុគគលជសមព័នធញតិផងែដរ ។  

មចបប់ស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ សមព័នធញតិរមួបញចូ លផងែដរនូវរបូវន័្តបុគគលែដលមន 
ភគហុ៊នយ៉ងតិចចំនួន 10% ៃនេដើមទុនរបស់្រគឹះ ថ ន ឬៃនសិទធិេបះេឆន ត េទះជកន់កប់េ យ 
ផទ ល់ក្តី ឬេ យ្របេយលក្តី ឬរបូវន័្តបុគគល ែដលរមួចំែណកកនុងអភិបលកិចច ករដឹកនំ ករ 
្រគប់្រគង ឬករេរៀបចំ និងករអនុវត្តនូវករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់្រគឹះ ថ ន ។ 

4. ករប្តូររបិូយប័ណ្ណ ពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេទជ្របក់េរៀល 

របយករណ៍ហិរញញវតថុ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។ ករប្តូររបិូយប័ណ្ណពី្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
េទជ្របក់េរៀល ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់បង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ េ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក់ជ                  
ផ្លូវករ ្របកសេ យធនគរជតិៃនកមពុជ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 ែដល 1 ដុ ្ល រ េមរកិ េសមើនឹង 4,018 
េរៀល  ។ តួេលខជ្របក់េរៀលេនះ មិន្រតូវបនយកមកបក្រ យថ តួេលខ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ្រតូវបនប្តូរ
េទជ្របក់េរៀល ឬនឹង្រតូវប្តូរជ្របក់េរៀលនេពលអនគត មអ្រ ប្តូរ្របក់េនះ ឬអ្រ ប្តូរ្របក់េផ ង
េទៀតេនះេឡើយ ។ 
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5. ច់្របក់កនងុៃដ 
 

  

 នៃថងទី 
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

 នៃថងទី 
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

  
   (កំណត់សំគល់ 4)  

  
     

្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 
 

45,402 182,423 2,520 

  
45,402 182,423 2,520 

 

6. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរជតិៃនកមពុជ 
 

  

នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

  
 ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ

  
  (កំណត់សំគល់ 4)  

   
្របក់តមកល់ធន 
េលើេដើមទុន (i) 75,000 301,350              50,000 
គណនីចរន្ត  2,000,500 8,038,009  502,256 

  
2,075,500 8,339,359         552,256 

 

(i) ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន ្រតូវបនរក ទុកេនធនគរជតិៃនកមពុជ េ យអនុេ មេទ ម្របកស 
របស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ ធ7-00-006 ស្ដីពី ជញ ប័ណ្ណៃន្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ មចំនួនកំណត់ 
5% ៃនេដើមទុនចុះបញជ ី ។  ្របក់តមកល់េនះ នឹង្រតូវបង្វិលឲយ្រគឹះ ថ នវញិ េនេពលែដល្រគឹះ ថ នបញច ប់ 
ជីវកមមរបស់ខ្លួន េហើយមិនមនេនសល់្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន ។ 

េនែខកុមភៈ ឆន ំ2018 ្រគឹះ ថ នបនតំកល់្របក់តមកល់បែនថមចំនួន 25,000ដុ ្ល រ េមរកិ។ ្របក់តមកល់
ធនេលើេដើមទុនរក ទុកេនធនគរជតិៃនកមពុជ ទទួលបនករ្របក់ មអ្រ  0.22% កនុង មួយឆន ំ ។  
គណនីចរន្តមិនមនករ្របក់េទ។ 
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7. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរនន 
 

  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

  
   (កំណត់សំគល់ 4)  

   
គណនីចរន្ត 

 
601,590  2,417,190             411,469 

គណនី្របក់បេញញើ 
 

87,246 350,553                1,833 

  
688,836 2,767,743             413,302 

 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន ្រតូវបនេធ្វើករវភិគដូចខងេ្រកមៈ 
 

   

នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

   
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

   
   (កំណត់សំគល់ 4)  

    

(ក) មរបិូយប័ណ្ណៈ 
  

 
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ 

 
688,836 2,767,743             413,302  
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7. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរនន (ត) 
 
 
(ខ) ម្របេភទៈ 

  

 
គណនីចរន្ត 

  

 

ធនគរ ហ្វីលីព  
ភីអិលសីុ 

 
707 2,839              97,989 

 

ធនគរ ថ បន 
ភីអិលសីុ 

 
                  -                -                   500 

 ធនគរ ភនំេពញណិជជ 344,448 1,383,994 
 

312,980  

 
ធនគរេអសីុលី  ភិអិ
លសីុ 47,576  191,159 - 

 ធនគរេខបី៊ កុកមីន 208,860  839,198 - 

   
       601,590       2,417,190             411,469 

 
(ខ) ម្របេភទៈ (ត) 

  

 គណនី្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 

 

ធនគរ ថ បន 
 ភីអិលសីុ 

 
-  -                         767 

 ធនគរ ភនំេពញណិជជ 1,678  6,743 
 

1,066  

 
ធនគរេអសីុលី  ភិ
អិលសីុ 85,568  343,810  -

   
87,246  350,553        413,302 

      
(គ) មកលកំណត់ៈ 

  

 
កនុងរយៈេពល 1 ែខ 688,836 2,767,743 413,302

   
688,836 2,767,743             413,302 

 
 
    



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 
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(ឃ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ): 

 
គណនីចរន្ត 

 
0.00% 0.00%

គណនី្របក់បេញញើសន ំ 0.40% 0.40%

8. ឥណទនផ្ដលដ់លអ់តិថិជន 
 នៃថងទី

31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 
 នៃថងទី

31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

  
   (កំណត់សំគល់ 4)  

   

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 

 
13,183,047           52,969,483                  2,517,948 

   
សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ   
ជក់ ក់ 

 
 (33,211)  (132,956) (24,803) 

ទូេទ 
 

 (131,110)  (527,286) (25,392) 

  

 
13,018,726           52,309,241 2,467,753 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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8. ឥណទនផ្ដលដ់លអ់តិថិជន (ត) 
បែ្រមប្រមួលៃនសំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យមនដូចខងេ្រកម៖ 

  

  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

  
  (កំណត់សំគល់ 4) 

  
 

នៃថងទី01 ែខ មក  ឆន ំ 2018 50,196 201,686 7,669 
វធិនធនបែនថមកនុង
ករយិបរេិចឆទ  116,564   468,354 50,409 
ឥណទនលុបេចញពីបញជ ី
កនុងករយិបរេិចឆទ   (2,438)    (9,796) (7,883) 
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  164,321 660,244 50,195 
 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកមៈ 
  

   

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

    ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

   
  (កំណត់សំគល់ 4) 

(ក) មកលកំណត់ៈ   
 រយៈេពល 1 ែខ  1,144 4,597                1,995 

 > 1 ែខ េទ 3 ែខ  800 3,214                2,735 

 > 3 ែខ េទ 12 ែខ  1,801,199 7,240,432              13,943 

 េលើសពី 12 ែខ  11,379,104 45,721,240        2,499,275 

   13,183,047 52,969,483                2,517,948
 
 
 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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8. ឥណទនផ្ដលដ់លអ់តិថិជន (ត) 
(ខ) មរូបិយប័ណ្ណៈ 

 

 

្របក់ដុ ្ល រ េម 
រកិ 

 
13,183,047 52,969,483        2,517,948 

   

 (គ) មែផនកេសដ្ឋកិចចៈ 
 

 េផ ងៗ 46,186 185,574  - 

 
្រគួ រ 9,713,477 39,028,750  - 

 សំណង់ 2,540,543 10,207,900  - 

 ធុរះកិចច និងពណិជជកមម 754,313 3,030,830  2,517,948 

 េស កមម 2,013 8,090  - 

 ដឹកជញជូ ន 45,000 180,810  - 

 កសិកមម 81,516 327,530  - 

  13,183,047  52,969,483         2,517,948 

   
 (ឃ) មនិ សន ្ឋ នៈ 

 

 
និ សនជន 

 
13,183,047 52,969,483        2,517,948 

   

 (ង) មទំនក់ទំនងៈ 
 

 
អតិថិជនខងេ្រក 

 
13,183,047 52,969,483        2,497,935 

 ឥណទនបុគគលិក 
 

- -              20,013 

   
13,183,047 52,969,483                  2,517,948 

 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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8. ឥណទនផ្ដលដ់លអ់តិថិជន (ត) 
(ច) មចំ ត់ថន ក់ឥណទនៈ 

 
ឥណទនស្តង់ រៈ 

 

 
         មនករធន 

 
11,121,131 44,684,704  2,324,029 

          គម នករធន 
 

1,989,700 7,994,615  59,602 

 ឥណទនឃ្ល ំេមើលៈ     
          មនករធន  4,094 16,449   51,851 

          គម នករធន  -  -   -  

 ឥណទនេ្រកមស្តង់ រ: 

 
         មនករធន 

 
5,732 23,029  57,792 

          គម នករធន 
 

960 3,858 177 

 ឥណទនជប់សង ័យ: 

 
         មនករធន 

 
59,487 239,019              22,460 

          គម នករធន 
 

-  -                    167 

 ឥណទនបត់បង់: 
 

 

 
         មនករធន 

 
1,944 7,810                                -  

          គម នករធន 
 

- -                        1,870 

   
13,183,047 52,969,483        2,517,948 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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8. ឥណទនផ្ដលដ់លអ់តិថិជន (ត) 
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកមៈ (ត) 

 
(ឆ) ម្របេភទឥណទន: 

 

 
ឥណទនខន តម៉្រកូ និងផទ ល់ខ្លួន - -         147,260 

 ឥណទនខន តតូច - -         961,400 

 ឥណទនខន តមធយម - -     1,078,949 

 ឥណទនខន តទូ យ - -         330,339 
 ឥណទន្របក់ែខ 1,773,429 7,125,636  -
 ឥណទនេលប ន 764,169 3,070,431  -
 ឥណទនកសិកមម 18,058 72,556  -
 ឥណទន  SMEs 694,334 2,789,835  -
 ឥណទនទូេទ 9,933,057 39,911,025  -

  
13,183,047 52,969,483      2,517,948 

 
 ម ខ:   

 បនទ យមនជ័យ  27,987  112,454  -

 េខត្តកំពង់ចម 746,850  3,000,844          26,000 
 កំពង់ឆន ំង  1,198  4,813  -

 េខត្តកំពង់សពឺ 3,731,772  14,994,258         496,257 

 េខត្តកំពង់ធំ 10,277  41,295            1,929 
 កំពត  13,460  54,081  -

 េខត្តក ្ត ល 2,809,784  11,289,712         674,820 
 េកះកុង  465  1,867  -
 ្រកេចះ  1,441  5,792  -
 ឧត្តមនជ័យ  233  936  -

 ជធនីភនំេពញ 5,446,486  21,883,980      1,254,166 
 ្រកុង្រពះសីហនុ  4,411  17,722  -
 ៃ្រពែវង  18,579  74,652  -



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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 េពធិ ត់  501  2,013  -

 េខត្ត ្វ យេរៀង 10,932  43,924         60,014 

 េខត្ត ែកវ 323,964  1,301,687             4,762 
 តបូងឃមុំ  34,708  139,455  -

  13,183,047  52,969,483     2,517,948 
    

(ឈ) មអ្រ ករ្របក់ (កនុងមួយឆន ំ): 
 

ឥណទនខន តម៉្រកូ និងផទ ល់ខ្លួន  13.2% to 36%
ឥណទនខន តតូច 

 
  13.2% to 36% 

ឥណទនខន តមធយម 
 

  13.2% to 20.4%
ឥណទនខន តទូ យ 

 
 13.2% to 14.4%

  
   



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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9. ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
 

  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ 

   (កំណត់សំគល់ 4)  

   
ករ្របក់្រតូវទទួល   107,123       430,420               30,224 
ករ្របក់ពយួរទុក                   -                  -               (9,166)
ករ្របក់សុទធ្រតូវទទួល  107,123       430,420               21,058 
បុេរ្របទន និងចំ យបង់មុន  29,249       117,514               28,467 
្រតូវទទួលបនេផ ងៗ  (1,627) (6,537)                 1,164 

  134,743       541,397               50,689 
   

 



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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10. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
  

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018  ករែកលំអ 
 េ្រគ ងសង្ហ រមឹ និង

េ្រគ ងបំពក់ បរកិខ រករយិល័យ   បរកិខ រកុំពយូរទ័រ សរបុ 

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ    ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  

    (កំណត់សំគល់ 4)  

តៃម្លេដើម   
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2018  111,075 22,968 11,894   15,383 161,319      648,180  

ករទិញបែនថម  21,071 14,229 18,356   33,038 86,693       348,332  

ករប្តូរចំ ត់ថន ក់  -                - -  -  -   

នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018            132,145 37,196           30,250  48,420          248,011       996,508  

ដកៈ រលំស់បងគរ   
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2018   (14,622)  (3,489)   (2,697)   (4,562)   (25,370)       (101,937) 

រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ   (16,182)  (7,088)   (7,598)   (11,216)   (42,085)       (169,098) 

ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់េឡើងវញិ  - -  -  -  - -

នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018   (30,804)  (10,577)   (10,296)   (15,778)   (67,454)     (271,030)
តៃម្លពិតគណេនយយ   
ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ018  101,341  26,619  19,954   32,643  180,557  725,478 



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 
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10. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
  

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2017 
 

ករែកលំអ 
េ្រគ ងសង្ហ រមឹ 

និងេ្រគ ងបំពក់ 
បរកិខ រ

ករយិល័យ   បរកិខ រកុំពយូរទ័រ 
សរបុ 

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

    
តៃម្លេដើម    
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2017 

 
       86,419             -            9,394   4,285      100,098 

ករទិញបែនថម 
 

     24,655             16,417             9,050             11,097 61,219 
ករប្តូរចំ ត់ថន ក់  -               6,550          (6,550)  - -
នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

 
          111,074      22,967          11,894         15,382         161,317 

    
ដកៈ រលំសប់ងគរ    
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2017 

 
  5,178                 -  1,606      945        7,729 

រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ 
 

           9,444               2,239            2,339    3,617   17,639 
ករប្តូរចំ ត់ថន ក់ 

 
                    -                1,249         (1,249)  - -

នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 
 

14,622           3,488             2,696            4,562           25,368 
    
តៃម្លពិតគណនី    
នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017  96,452 19,479 9,198  10,820 135,949



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 
 

 38 

11. ្រទពយសកមមអរបីូ 
 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 កំុពយូទ័រសូហ្វែវរ 

 នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល 

 (កំណត់សំគល់ 4) 

តៃម្លេដើម 
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2018   23,061        92,659 
ករទិញបែនថម   10,350        41,586 
នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018   33,411      134,245 

ដកៈ រលំស់បងគរ 
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2018    (3,511)       (14,105) 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ    (2,899)       (11,648) 
នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018    (6,410)       (25,754) 

   
តៃម្លេយង    
នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018               27,001      159,999 
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11. ្រទពយសកមមអរបីូ (ត) 
 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2017 កំុពយូទ័រសូហ្វែវរ 

 នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល 

   (កំណត់សំគល់ 4) 

តៃម្លេដើម 
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2017              23,061              93,098 
ករទិញបែនថម                     -                      -  
នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017              23,061              93,098 

ដកៈ រលំសប់ងគរ 
នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2017                1,467                5,922 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ                2,043                8,249 
នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017                3,510              14,171 

តៃម្លេយង 

នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017          19,551          78,927 
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12. បំណុលេផ ងៗ 
   

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017   

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ 
 (កំណត់សំគល់ 4)  

    
បំណុលករ្របក់េទភទុនិក   7,693 30,910               13,292 
្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ
្របេយជន៍េផ ងៗ   7,000 28,126                      74 
ពនធ្រតូវទូទត់េផ ងៗ   19,566 78,616                 6,614 
បំណុលេផ ងៗ   238,522 958,381               13,303 

   272,781 1,096,033               33,283 
 

13. បុេរ្របទនពភីគទុនិក 
បុេរ្របទនពីភទុនិក គឺជបុេរ្របទនទទួលបនពីភគទុននិក ។  សមតុលយេនះ មិនមនករធន និង
្រតូវទូទត់ មកលកំណត់ែដលមនរយៈេពល 36ែខ។ ករចំ យករ្របក់ គឺ្រតូវបនទូទត់ ជេរៀង
ល់បីែខម្តង េទ្រកុមហុ៊ន Hanshin Engineering and Construction Co., Ltd កនុងអ្រ ករ្របក់ 6% 

កនុងមួយឆន ំ ។  
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14. បំណុលរយៈេពលយរូ 
   

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017   

 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ 
 (កំណត់សំគល់ 4)  

បុេរ្របទនពីភគហុ៊និក  850,000 3,415,300  688,443

     
ចំ យករ្របក់  51,000 204,918  68,836

 

15. េដើមទុន 
 
 

 

នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

 
 

ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ

  
  (កំណត់សំគល់ 4)   

    

ភគហុ៊នចំនួន 150,000 ហុ៊ន 
ែដលកនុង 1 ហុ៊នមនតៃម្ល 
10 ដុ ្ល រ េមរកិ 

   
បនចុះបញជ ី បនេបះផ យ 
និងបនបង់ 

 
         1,500,000          6,0327,000  

 
1,000,000 

េដើមទុនបន ក់បែនថមេន
កនុងករយិបរេិចឆទ 

 
2,000,000          8,036,000  500,000 

 
 

         3,500,000          14,063,000  1,500,000 
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15. េដើមទុន (ត) 
រចនសមព័នធភគហុ៊នលម្អិត មនដូចខងេ្រកមៈ 

 
  

នៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018

  
% ៃន ចំនួន ចំនួន

  
កមមសិទិធ ភគហុ៊ន ដុ ្ល រ េមរកិ

   
Hanshin Engineering and Construction 
Co., Ltd.  51% 178,500 1,785,000
Plus International Co., Ltd.  49% 171,500 1,715,000

   100%    350,000 3,500,000
   

េនៃថងទី 11 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 ្រគឹះ ថ នបន កសំ់េណើ រេទធនគរជតិៃនកមពុជេដើមបបីែនថមេដើមទុនពី 1,500,000
ដុ ្ល េមរកិ េទ 3,500,000 ដុ ្ល េមរកិ ។ ្រគឹះ ថ នបនទទួលករអនុញញ តពីធនគរជតិៃនកមពុជ អំពីករ
ដំេឡើងេដើមទុនេនៃថងទី11 ែខ មក  ឆន ំ2019 ។ 

 
16. ចំណូលករ្របក់ 

  
 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 

31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 
ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថង

ទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017

  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

  
   (កំណត់សំគល់ 4)  

  
     

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 1,154,828  4,640,099 268,819
្របក់បេញញើ និង្របក់
តមកល់េនធនគរនន 

 
34  136 

 
251 

  
1,154,862  4,640,235 269,070
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17. ចំណូលពី្របតិបត្តិករេផ ងៗ 
 

  

 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថង
ទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

   (កំណត់សំគល់ 4) 
កៃ្រមេជើង រ  384,489  1,544,877 49,052 
កៃ្រមពីករពិន័យ  3,474  13,960 7,023 
ចំណូលេផ ងៗ  155  622 310 

  388,118  1,559,458 56,385 
18. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 

  

 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 

31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

    (កំណត់សំគល់ 4) 
ចំ យ្របក់េបៀវត រ ៍  863,591  3,469,909         296,201 
ចំ យេលើករជួល  137,851  553,885           43,343 
រលំស់  44,984  180,746           20,442 
ចំ យពនធ រ  50,756  203,938           20,249 
ចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ 
និងយនយន្ត  36,951  148,469           12,292 
ចំ យទីផ រ និង 
ផ ព្វផ យ  8,432  33,880             9,900 
ចំ យេលើករទំនក់ទំនង 15,581  62,604             7,534 
ចំ យេលើេ្រគ ងផគត់ផគង់
ករយិល័យ  22,075  88,697             7,120 
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ចំ យេលើករកម ន្ត  23,120  92,896             6,651 
ចំ យៃថ្លទឹក និងេភ្លើង  15,183  61,005             6,484 
ចំ យពនធេផ ងៗ  15,136  60,816             4,885 
ករែថទំ និងជួសជុល  1,093  4,392                388 
ចំ យេបះពុមព  
និងថតចំលង  3,192  12,825                343 
ចំ យធន ៉ប់រង  13,924  55,947 -
ចំ យសន្តិសុខ  19,940  80,119 -
ចំ យេជើង រ  1,431  5,750 -
ចំ យេស ធនគរ  6,781  27,246 -
ចំ យវភិគទន  5,104  20,508 -
ចំ យេផ ងៗ  9,170  36,845             7,490 

  1,294,295  5,200,477         443,320 
   

19. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

(ក) បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
   

   នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

  
ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ

  
  (កំណត់សំគល់ 4)   

នៃថងទី 01 ែខ មក  ឆន ំ 2018 - -  251  
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

 
15,431 62,002  3,253

ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់ (15,431) (62,002)   (3,504)
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ 2018 

 
                    -                      -   - 
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 (ខ) ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

អនុេ មេទ មចបប់ពនធៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រគឹះ ថ នមនកតព្វកិចចបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
េ យគណន មអ្រ  20% ៃន្របក់ចំេណញជប់ពនធ ឬក៏បង់ពនធអបបបរមេ យគណន មអ្រ  1% 
ៃន្របក់ចំណូលសរបុ េ យកំណត់យកចំនួនពនធ ្រតូវបង់ ែដលធំជង ។ 

 

  

 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 

ឆន ំ 2017

  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

  
 (កំណត់សំគល់ 4) 

ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 15,431              62,002 3,253
    

ករេផទ ងផទ ត់ពនធេលើ្របក់ចំេណញែដលគណន មអ្រ ពនធផ្លូវករ េធៀបេទនឹងពនធេលើ្របក់ 
ចំេណញែដលបង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផលមនដូចខងេ្រកម៖ 

 

   

 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 
ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់
្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

 %   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

   

(កំណត់សំគល់ 
4)  

្របក់ខតមុនដកពនធេលើ
្របក់ចំេណញ 100   (306,878)  (1,233,036)            (259,943) 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញែផ្អក

មអ្រ ពនធជផ្លូវករ 
20%  (20)  61,376 246,609             (51,989) 
ចំ យមិន ចកត់កង
បន 67.41  206,861 831,166              51,726 

ចំ យេផ ងៗ (57.46)   (176,346)  (708,558) 263 

ពនធអបបបរម 5.03  15,431 62,002 3,253 
ចំ យពនធេលើ្របក់
ចំេណញ (5.03)  15,431 62,002                3,253 

ករគណន្របក់ចំណូលែដល្រតូវជប់ពនធនឹង្រតូវមនករ្រតួតពិនិតយ និងអនុម័តេ យ ជញ ធរពនធ រ ។ 
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19. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ពនធពនយរជ្រទពយសកមមករមិនបនទទួល គ ល់ 

ពនធេលើករខត គឺ ចយកេទទុកកត់កងជមួយនឹងពនធេទេលើ្របក់ចំេណញស្រមប់ឆន ំខងមុនែដល 
មនរយៈេពល 5 ឆន ំ ែដលគិតពីឆន ំែដលមនករខតបង់។ ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ 
ធនូ ឆន ំ 2018 ពនធេលើករខត របស់ ថ ប័ន្រតូវបនប៉ន ម នចំនួន 373,502 ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលនឹង
្រតូវផុតកំណត់េនឆន ំ 2023 ។ 

ពនធពនយរ ជ្រទពយសកមមមិន្រតូវបនទទួល គ ល់េទ ពីេ្រពះ ្របែហលជមិនមនពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
នេពលអនគតស្រមប់្រគឹះ ថ នែដល ចេ្របើ្របស់ជផល្របេយជន៍ មុនេពលហួសកលកំណត់ ។ 

20. ច់្របក់សទុធេ្របើ្របសក់នងុសកមមភព្របតិបត្តកិរ 
  

  

 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ 

ធនូ ឆន ំ 2017 

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

    (កំណត់សំគល់ 4) 
លំហូរទឹក្របក់ពី
សកមមភព្របតិបត្តិករ   
្របក់ខតមុនដកពនធ   (306,878)  (1,233,036)  (259,943) 
និយ័តភពេលើៈ   
រលំស់  44,984         180,746 19,682 
សំវធិនធនេលើឥណទន

្រកក់ និងសង ័យ  114,126         458,558              42,526 

   (147,768)  (593,732)  (197,735) 
 

ករែ្រប្របួលនូវៈ     
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន (10,665,099)  (42,852,368) (1,141,619) 
្រទពយសកមមេផ ងៗ   (84,054)   (337,729) (27,169) 
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បំណុលេផ ងៗ  239,498  962,303 29,306 
ច់្របក់េ្របើ្របស់កនុង

្របតិបត្តិករ   (10,509,655)  (42,227,794) (1,139,482) 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ
ែដលបនបង់   (15,431)  (62,002) 

 
(3,504) 

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់
កនុងសកមមភព្របតិបត្តិករ  

 
(10,672,854)   (42,883,528) 

 
(1,340,721) 

  

21. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 

   នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

   (កំណត់សំគល់ 4) 

  
ច់្របក់កនុងៃដ         45,402 182,425 2,520 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់
េនធនគរជតិៃនកមពុជ   2,000,500 8,038,009 502,256 
្របក់បេញញើ និង្របក់
តមកល់េនធនគរនន 
ែដលតិចជង 3 ែខ       688,836 2,767,743             413,302 

    2,734,738 10,988,177 918,078 
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22. ភតិសនយ្របតិបត្តិករ 
្រគឹះ ថ នមនភតិសនយេលើករជួលដូចខងេ្រកមៈ 

 

 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ 

  (កំណត់សំគល់ 4)  
តិចជង 1 ឆន ំ          66,295 266,373  35,746 
ចេន្ល ះពី 2 ឆន ំ េទ 5 ឆន ំ        181,044 727,433  164,739 
េ្រចើនជង 5ឆន ំ 147,520             592,735  147,520 

        394,859 1,586,541  348,005 
  

23. យថភពៃនពនធ 
ពនធ គឺ្រតូវសថិតេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និងករអេងកតេ យ ជញ ធរ ែដលបនផ្តល់សិទធិេ យចបប់កនុងករ
ក់ពិន័យ ក់ទណ្ឌ កមម និងបង់ករ្របក់ ។  ករអនុវត្តនូវនីតិវធីិ និងចបប់ពនធចំេពះ្របតិបត្តិករជ

េ្រចើន្របេភទ គឺងយ្រសួលទទួលរងឥទធិពលពីករបក្រ យេផ ងៗគន  ។ 

បញ្ហ ទំងេនះ ចបេងកើតឲយមន និភ័យពនធ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនលកខណៈធំជងេន 
្របេទសដៃទេទៀត ។  អនក្រគប់្រគងេជឿជក់ថ ករេធ្វើសំវធិនធនមនលកខណៈ្រគប់្រគន់េ យែផ្អកេទ 
េលើករបក្រ យៃននីតិកមមពនធ ។  ក៏បុ៉ែន្ត ជញ ធរជប់ពក់ព័នធ ចនឹងមនបំណក្រ យខុសគន  
េហើយផលប៉ះពល់ ចមនទំហំធំ ។ 
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24. សមតុលយ និង្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ 

(ក) សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ 
  

 

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

  ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ 

  (កំណត់សំគល់ 4)  

្របក់កមចីពី  
Hanshin Engineering and 
Construction Co., Ltd. 12,150,000 48,818,700  1,700,000  

 12,150,000 48,818,700  1,700,000  
 

សូមេមើលលកខខណ្ឌ  ែដលបនបង្ហ ញកនុងកំណត់សំគល់ 13 ។ 

 (ខ) ករទូទត់ជូនអនក្រគប់្រគងសំខន់ៗ 
  

 

 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 
ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 

ឆន ំ 2017 
 

 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 

 
  

(កំណត់សំគល់ 4) 
្របក់េបៀវត រ ៍និង អតថ
្របេយជន៍រយៈេពលខ្លី 

 
75,000  310,350 - 

  
75,000 310,350 -
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(គ) ្របតិបត្តិករជមួយនឹងភគទុនិក 

  
 ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 

ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 

ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ 
បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ 

ឆន ំ 2017
   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល  ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4) 

ករ្របក់េលើ្របក់កមចីពី៖   
Hanshin Engineering and 
Construction Co., Ltd. 387,999 1,558,978 22,833

  387,999 1,558,978 22,833

 

25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ 

(ក) និភ័យឥណទន  

និភ័យឥណទន គឺជ និភ័យៃនករខតបង់្របក់ចំណូល និងករខតបង់េលើ្របក់េដើមកនុង 
ទ្រមង់ជសំវធិនធនជក់ ក់ េ យ រករមិនទូទត់សងបំណុលរបស់អនកខចី ឬៃដគូពណិជជកមម ម
រយៈករផ្តល់ឥណទន និងសកមមភពវនិិេយគ ។ 

ក ្ត ចមបង ែដលនំឲយមន និភ័យឥណទន េកើតេចញ មរយៈឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន ។  
ចំនួន និភ័យឥណទនេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញជតៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមមេនកនុង ងតុលយករ ។  
សកមមភពឥណទន្រតូវបនែណនំេ យេគលនេយបយឥណទន េដើមបីធនថេគលបំណងទូេទ 
កនុងករឲយខចីបនសេ្រមចេជគជ័យ ។  ឧទហរណ៍ ឥណទនមនគុណភពល្អ េហើយ និភ័យឥណទន 
្រតូវបនែបងែចកយ៉ងល្អ ។  េគលនេយបយផ្តល់ឥណទនបនបញចូ លនូវេគលនេយបយផ្តល់កមចី 
េគលនេយបយ្រទពយបញច  ំនិងដំេណើ រករអនុម័តឥណទនែដល្រតូវអនុវត្ត េដើមបីកត់បនថយនូវ និភ័យ 
ឥណទន និងេដើមបីធនថបនអនុេ ម មេគលករណ៍េទែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ។ 

្រគឹះ ថ ន បនរក ្រទពយបញច ំ ស្រមប់ធនដល់ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន មទ្រមង់ជសិទធិេលើ្រទពយ
បញច ំ និងអនកធន ។  ករប៉ន់តៃម្លសម្រសបគឺែផ្អកេលើតៃម្ល្រទពយបញច ំែដលបន យតៃម្លេនេពលឲយខចី 
េហើយជទូេទមិនមនករែកែ្របេឡើយ េលើកែលងែតេនេពលមន្រពឹត្តិករណ៍សំខន់ មួយ ែដល ច                 
ប៉ះពល់ដល់តំបន់ ឬ ថ នភពរបស់្រទពយបញច េំនះ ។ 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

(i) ករ ស់ែវង និភ័យឥណទន 

្រគឹះ ថ ន យតៃម្លនូវក្រមិត្របែហលៃនករខកខនមិនទូទត់សងបំណុលរបស់អនកខចីមន ក់  ៗ មរយៈករ
េ្របើ្របស់នូវគេ្រមងវភិគ ែដលបេងកើតេឡើងេ យ្រគឹះ ថ នផទ ល់េ យេផ្ត តេលើ ថ នភព្របក់ 
ចំេណញ និងលំហូរទឹក្របក់ ។ គណៈកមមករឥណទន គឺជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករអនុម័តេលើ                    
ឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន ។ 

(ii) ករ្រគប់្រគងក្រមិត និភ័យ និងេគលករណ៍បេញជ ស និភ័យ 

្រគឹះ ថ ន្រគប់្រគងក្រមិត និង្រតួតពិនិតយករ្របមូលផ្តុំ និភ័យឥណទន េនេពលែដល ្រតូវបនរកេឃើញ ។ 

្រគឹះ ថ នេ្របើ្របស់េគលនេយបយ និងករអនុវត្តជេ្រចើន េដើមបីបេញជ ស និភ័យឥណទន 
េគលនេយបយែដលមន្របសិទធភពបំផុតកនុងចំេ មេគលនេយបយទំងអស់េនះ គឺករធន 
េ យយកវតថុបញច ពីំអតិថិជនែដលជករអនុវត្តទូេទមួយ ។ ្រគឹះ ថ នក៏ទទួលផងែដរនូវករធនជ                   
ឯកកតបុគគល ស្រមប់ឥណទនជ្រកុម ។ ្រគឹះ ថ នអនុវត្ត មេគលករណ៍ែណនំស្តីពីករទទួលយក 
បននូវ្របេភទវតថុបញច  ំ ឬករបេញច ស និភ័យឥណទន ។ ្របេភទៃនវតថុបញច សំំខន់ៗ ែដលបន 
ធនេលើឥណទន ផ្តល់ដល់អតិថិជនមនដូចជៈ 

 វតថុបញច ំជ្រទពយសមបត្តិទក់ទិននឹងលំេន ្ឋ ន (មនដី អគរ និង្រទពយេផ ងៗ) និង 

 ករ ក់បញច ំនូវ្រទពយសកមម ជីវកមមេផ ងៗ ដូចជដី និងអគរជេដើម ។ 

(iii) េគលនេយបយកនុងករកំណត់ឱនភពៃនតៃម្ល និងករេធ្វើសំវធិនធន 

្រគឹះ ថ ន ត្រមូវឲយអនុវត្ត មករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ឥណទន និងសំវធិនធន ែដល្រសប ម្របកសេលខ               
ធ7-02-186 ្រប.ក ចុះៃថងទី 13 ែខ កញញ  ឆន ំ 2002 ស្តីពីករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ឥណទន និងសំវធិនធន ។ សូម
េមើលកំណត់សំគល់េលខ 3 (ច) ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត ។ 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

(iv) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន 

   នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018  

 នៃថងទី
31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ពន់េរៀល   ដុ ្ល រ េមរកិ 
   (កំណត់សំគល់ 4)  
  

 
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េន
ធនគរជតិៃនកមពុជ  2,000,500 8,038,009              502,256 
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េន
ធនគរនន  688,836 2,767,743              413,302 
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន   
មិនហួសកលកំណត់ និងមិន
ទន់ខតបង់  13,110,831 52,679,319  2,383,631
ហួសកលកំណត់ បុ៉ែន្តមិនខតបង់ 70,272 282,355  51,851 
ែដលខតបង់  1,944 7,810  82,466

  15,872,383 63,775,236  3,433,506 
        

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ េនធនគរនន និងធនគរជតិៃនកមពុជ 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់ ្រតូវបនរក រេនធនគរជតិៃនកមពុជ េនធនគរពណិជជ ។ អនក្រគប់្រគង មន
ទស នៈថលទធភពៃនករខតបង់មនទំហំតូច ។ 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 

ឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនមិនទន់ហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ 

ឥណទនមិនទន់ហួសកលកំណត់ និងមិនទន់ខតបង់ គឺជឥណទនមនគុណភពល្អ ែដលមិនមន
បទពិេ ធន៍ៃនករខតបង់ ។ 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

(iv) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន (ត) 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន (ត) 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជនែដលខតបង់ 

ឥណទនខតបង់ គឺជឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន ែដល្រគឹះ ថ នបនកំណត់ថមនភស្តុ ងអំពី                    
ឱនភព េហើយ្រគឹះ ថ នមិនសងឃឹមថនឹង ច្របមូលមកវញិបននូវ្របក់េដើម និងករ្របក់្រតូវទទួល 
េទ មកិចចសនយខចី្របក់របស់អតិថិជនេនះេទ ។ 

អនុេ ម មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ សំវធិនធនេលើឥណទនជប់សង ័យ ្រតូវ
បនេធ្វើេឡើងស្រមប់ឥណទនហួសកលកំណត់េលើសពី 30 ៃថង ។  សំវធិនធនអបបបរម ្រតូវបនេធ្វើ
េឡើងេទ មចំ ត់ថន ក់របស់ឥណទននីមួយៗេលើកែលងែតមនព័ត៌មនេផ ងេទៀត ចបញជ ក់ពី
លទធភពៃនករទូទត់សងរបស់អនកខចី ។  េគលនេយបយគណេនយយ ្រតូវបនបង្ហ ញេនកំណត់                    
សំគល់ 3 (ច) ។ 

ឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជនហួសកលកំណត់ បុ៉ែន្តមិនទន់ខតបង់ 

ឥណទនហួសកលកំណត់ បុ៉ែន្តមិនទន់ខតបង់ គឺជឥណទនែដលករទូទត់សងករ្របក់ និង 
្របក់េដើមមនករយឺតយ៉វតិចជង 30 ៃថង ស្រមប់ឥណទនរយៈេពលែវង និងឥណទនរយៈេពលខ្លី 
លុះ្រ ព័ត៌មនេផ ងេទៀតមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ េដើមបីបង្ហ ញពីករែ្រប្របួល ។ 

ឥណទនេរៀបចំេឡើងវញិ 
ឥណទនែដលេរៀបចំេឡើងវញិ គឺជឥណទនែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរកលកំណត់សង ឬេធ្វើហិរញញបបទន 
េឡើងវញិេ យេយងេលើកិចចសនយ ែដលបនែចងនូវកលកំណត់សងថមីេ យ រែតអនកខចី ជួបផលលំបក 
ែផនកហិរញញវតថុ និងមិនមនលទធភពទូទត់សង មកិចចសនយេដើម ។  ឥណទន ែដលនឹង្រតូវេរៀបចំេឡើងវញិ
្រតូវវភិគេលើមូល ្ឋ នទិសេ ជីវកមម និងសមតថភពសង្របក់វញិរបស់អនកខចីេទ មករពយករណ៍លំហូរ 

ច់្របក់ថមីែដល្រសប ម ថ នភពទីផ រ និងបចចុបបននកមមៃនទស នៈវស័ិយ ជីវកមមេ យែផ្អកេលើ 
សមមតិកមម ជក់ែស្តង និង្របុង្របយ័តន។  
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ក) និភ័យឥណទន (ត) 

(iv) ករ្របឈមនឹង និភ័យឥណទន (ត) 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន (ត) 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជនែដលខតបង់ (ត) 

អតិថិជន ចេសនើរសំុឥណទនែដលេរៀបចំេឡើងវញិបនែតម្តងគត់កនុងមួយវគគៃនឥណទន េហើយ្រតូវបង់
សង្របក់េដើមយ៉ងេ ច ស់ចប់ពី 20% េឡើងេទទំហំសមតុលយឥណទនទំងមូល បុ៉ែន្តអនុញញ ត
បនលុះ្រ ែតអតិថិជនជនបនបង់សងឥណទនយ៉ងេ ច ស់បនបូន (04) ែខេឡើងេទគិតចប់
ពីៃថងទទួលឥណទនដំបូង េបើមិនដូេចនះេទ ច្រតូវពិន័យ ។ 

េគលនេយបយលុបេចលនូវឥណទន និងបុេរ្របទន 
អនុេ ម មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ធនគរ្រតូវែតលុបឥណទន ឬមួយែផនកៃន
ឥណទនេចញពី ងតុលយកររបស់ខ្លួន េនេពលែដលធនគរបត់សិទធិ មកិចចសនយ ្រគប់្រគងេលើឥណ
ទន ឬេនេពលែដលេឃើញថឥណទនមួយែផនក ឬទំងមូលមិន ច្របមូលវញិបន ឬ គម នសងឃឹមថ               
ឥណទនេនះ ច ្របមូលបនមកវញិេទ។ 

្រទពយបញច ំ 
ធនគរ រក នូវ្រទពយបញច ជំ្រទពយសមបត្តិ និងជករធនស្រមប់ ធននូវឥណទន ។ ករប៉ន់ ម ននូវ
តៃម្លទីផ រៃន្រទពយបញច ំ គឺែផ្អក មករ យតៃម្លេ យ ធនគរេ យខ្លួនឯង។ 

បណ្តុំ និភ័យៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលមន និភ័យឥណទន 

បណ្តុំ ឥណទនមនករេកើនេឡើង េនេពលែដលអន្តរសមព័នធមួយចំនួនមនសកមមភព ជីវកមម្រសេដៀង
គន  ឬកនុងភូមិ ្រស្តែតមួយ ឬមនលកខណៈេសដ្ឋកិចច្រសេដៀងគន  ែដល ចបងកដល់សមតថភពកនុងករ
េគរព មកិចចសនយេទនឹងឥទធិពលៃនករផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចច នេយបយ ឬក ្ត េផ ងដៃទេទៀត ។    

បណ្តុំ ឥណទន បនបង្ហ ញពីសកមមភពជប់ទក់ទិនគន របស់្រគឹះ ថ នេទនឹងកររកីចេ្រមើនផលប៉ះ
ពល់េ យវស័ិយឧស ហកមម ឬទី ំងភូមិ ្រស្ត មួយ ។ 
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 25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ខ) និភ័យ្របតិបត្តិករ 

ករខតបង់ពី និភ័យ្របតិបត្តិករ ែដល ចេកើតមនេឡើងេ យ រែតកង្វះខត ឬប ជ័យៃន 
ដំេណើ រករៃផទកនុង ធនធនមនុស  និង្របព័នធ ឬប ្ត លមកពីក ្ត ខងេ្រក ្រតូវបន្រគប់្រគង មរយៈ 
ដំេណើ រករ្រគប់្រគង និភ័យ្របតិបត្តិករ ែដលបនបេងកើតរចួេហើយ ករ្រតួតពិនិតយ និងករ យករណ៍ 
ឲយបន្រតឹម្រតូវពីសកមមភព ជីវកមម េធ្វើេឡើងេ យែផនក្រតួតពិនិតយ និងគំ្រទែដលឯក ជយពីែផនក                        
ជីវកមម និងករ្រតួតពិនិតយែដលផ្តល់េ យអនក្រគប់្រគង ។ 

ករ្រគប់្រគងេលើ និភ័យ្របតិបត្តិករ ត្រមូវឲយបេងកើតនូវរចនសមព័នធ តួនទី និងេគលនេយបយ                
្រតួតពិនិតយចបស់ ស់មួយ ។  េគលនេយបយ និងវធិនករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងនីមួយៗ ្រតូវបន               
អនុវត្ត ។  វធិនទំងេនះរមួមនករបេងកើតនូវសិទធិអំ ចកនុងករចុះហតថេលខ ករកំណត់្របព័នធ             
្រតួតពិនិតយ ករេរៀបចំនូវនីតិវធីិ និងឯក រសំ ង ។  ទំងេនះ្រតូវ្រតួតពិនិតយេឡើងវញិជបន្តបនទ ប់ 
េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹង និភ័យ្របតិបត្តិករ ជីវកមមមី្រកូហិរញញវតថុ ។ 

(គ) និភ័យទីផ រ 

និភ័យទីផ រ គឺជ និភ័យៃនករខតបង់េកើតពីករែ្រប្របួលមិនអំេ យផលេនកនុងក្រមិតតៃម្ល ឬ                    
អ្រ ទីផ រែដលមនសមសធតុសំខន់ពីរ គឺ និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស និង និភ័យអ្រ ករ្របក់ ។ 

និភ័យទីផ រេកើតេចញពីសកមមភពជួញដូរ ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យករកំណត់នូវទីផ រស្រមប់ 
ថ នភពជួញដូរ េធៀបនឹងក្រមិត និភ័យទីផ រែដលបនកំណត់ទុកជមុន ។  

(i) និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស 

ករេផ្ត តេលើ និភ័យរបិូយប័ណ្ណ 

្របក់ចំណូលជចមបងរបស់្រគឹះ ថ ន ទទួលបនជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។ ចំ យជចមបងរបស់
្រគឹះ ថ ន ្រតូវបនទូទត់ជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។ ដូេចនះ្រគឹះ ថ ន មិនមនករេផ្ដ តេលើ និភ័យ របិូយ
ប័ណ្ណជ រវន្តេឡើយ ។ 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ 

(i) និភ័យរបិូយប័ណ្ណបរេទស (ត) 

ករេផ្ត តេលើ និភ័យរបិូយប័ណ្ណ (ត) 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ 

និភ័យអ្រ ករ្របក់ គឺសំេ េទេលើអេសថរភពៃនចំណូលករ្របក់សុទធ េ យ រករែ្រប្របួលនូវ
ក្រមិតអ្រ ករ្របក់ និងករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងសមសភពៃន្រទពយសកមម និងបំណុល ។  ករេកើតេឡើង
នូវ និភ័យអ្រ ករ្របក់ គឺមនទំនក់ទំនងជចមបងេទេលើឥណទន ្របក់បេញញើេនធនគរ និង
្របក់កមចី ។   

េ យ រែត្រទពយសកមមហិរញញវតថុភគេ្រចើនមនរយៈេពលខ្លី េហើយអ្រ ករ្របក់មនករផ្ល ស់ប្តូរ ម 
អ្រ ទីផ រ ្រគឹះ ថ នមិនបនេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុស្រមប់ករទប់ ក ត់នូវ និភ័យអ្រ  
ករ្របក់េនះេទ ។ 



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ងខងេ្រកមេនះបង្ហ ញនូវ្របសិទធភព អ្រ ករ្របក់េនៃថង ងតុលយករ និងអំឡុងេពលែដលមូលប័្រតហិរញញវតថុ ្រតូវបនកំណត់តៃម្លេឡើងវញិ ឬដល់កលកំណត់មួយ ែដល
េកើត េឡើងមុនេគ ។ 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018  

រហូតដល់ 
1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆន ំ  

េលើសសពី 5 
ឆន ំ 

ពុំមន 
ករ្របក់ សរបុ 

អ្រ ករ្របក់
្របសិទធភព % 

  

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ   

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

     
្រទពយសកមម     

ច់្របក់កនុងៃដ  -     45,402 45,402 
្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរជតិ
ៃនកមពុជ  

  
-     2,000,500 2,000,500 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន 688,836   688,836 
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន     -   
- ដំេណើ រករ  - - 1,801,999 5,951,729  5,427,506 - 13,181,234 16.00 
- មិនដំេណើ រករ  1,144 800 - -  - - 1,944 
- សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់
សង ័យ -      (164,321)  (164,321) 
្រទពយសកមមេផ ងៗ     -   
ករ្របក់្រតូវទទួល  107,123 - - -  - - 107,123 
្របក់កក់  -     29,247 29,247 
្របក់នឹងទទួលបនេផ ងៗ  -     (1,627) (1,627) 

  797,103 800 1,802,999 5,951,729  5,427,506 1,909,201 15,888,338



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

 
  

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 
 

រហូតដល់ 
1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆន ំ  

េលើសសពី 
5 ឆន ំ 

ពុំមន 
ករ្របក់ សរបុ 

អ្រ ករ្របក់
្របសិទធភព % 

  

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ   

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

     
្រទពយសកមម 

    
ច់្របក់កនុងៃដ 

 
-   

  
2,520 2,520 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរ
ជតិៃនកមពុជ 

 

  
-   

  

  
502,256 

  
502,256 

្របក់បេញញើ និង្របក់តមកល់េនធនគរនន 413,302 
  

413,302 
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 

    
-   

- ដំេណើ រករ 
 

600 1,917 13,942 1,644,808  774,215 -   2,435,482 17.15
- មិនដំេណើ រករ 

 
1,395 819 -   55,301  24,951 -   82,466 

- សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់
សង ័យ -   

  
 (50,195)  (50,195) 

្រទពយសកមមេផ ងៗ 
    

-   
ករ្របក់្រតូវទទួល 

 
21,058 

  
21,058 

្របក់កក់ 
 

-   
  

28,467 28,467 
្របក់នឹងទទួលបនេផ ងៗ 

 
-   

  
1,164 1,164 

  
436,355 2,736 13,942 1,700,109   799,166 484,212 3,436,520 



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 
  

 59 

25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 
 

រហូតដល់ 1 
ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆន ំ េលើសសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ  

អ្រ
ករ

្របក់ 
្របសិទធ
ភព % 

  

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ   

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ   

  
    

 
     

បណំុល 
   

  
បំណុលេផ ងៗ 

 - - - -  - - -
 

្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ 
 7,000  -  -  -   -  -  7,000   

បំណុលេផ ងៗ 
 265,781  -  -  -   -  -  265,781   

បុេរ្របទនពីភទុនិក 
 

-  -  - 12,150,000   -  - 12,150,000  6 
កមចីរយៈេពលយូរ 

 
-  -  - 850,000   -  - 850,000  10 

  272,781 -  - 13,000,000   -  - 13,272,781   
ចំនួនគំ ត មកលវ ន្ត 

 524,322 800 1,801,999 (7,048,402)  5,427,506 1,909,201 2,615,426   
ចំនួនគំ ត មកលវ ន្ត (ពន់
េរៀល កំណត់សំគល់ 4) 

 2,106,726 3,214 7,240,432 (28,320,479)  21,807,719 7,671,168 10,508,780

  

 



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 
(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 
(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 
 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2017  រហូតដល់ 1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆន ំ េលើសសពី 5 ឆន ំ ពុំមនករ្របក់ សរបុ  
អ្រ ករ្របក់ 
្របសិទធភព % 

  

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ   

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 ដុ ្ល រ 
េមរកិ   

  
 

 
   

បំណុល       
បំណុលេផ ងៗ  - - - -  - - -   
្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ  74  -  -  -  -  -  74   
បំណុលេផ ងៗ  33,209  -  -  -  -  -  33,209   
បុេរ្របទនពីភទុនិក  -  -  - 1,700,000  -  - 1,700,000  6 
កមចីរយៈេពលយូរ  -  -  - 688,443   -  - 688,443  10 

  33,283    2,388,443  -  - 2,421,726   

ចំនួនគំ ត មកលវ ន្ត  403,072 2,736 13,942 (688,334)  799,166 484,212 1,014,794   
ចំនួនគំ ត មកលវ ន្ត (ពន់េរៀល 
កំណត់សំគល់ 4)  

  
1,627,202 

  
11,045 

  
56,284 

   
(2,778,804)  

  
3,226,233 

  
1,954,764 4,096,723 

  

 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(គ) និភ័យទីផ រ (ត) 

(ii) និភ័យអ្រ ករ្របក់ (ត) 

ករវភិគរេំញចតៃម្លសម្រសបស្រមប់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ 

្រគឹះ ថ នមិនបនកត់្រ បំណុលហិរញញវតថុ ែដលមនអ្រ ករ្របក់េថរ មតៃម្លសម្រសបេ យភព 
លំេអៀង្រតូវបនបញចូ លេទកនុងរបយករណ៍លទធផលេនះេទ េហើយ្រគឹះ ថ នក៏មិនមនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ 
នចុងករយិបរេិចឆទេនះែដរ ។  ដូេចនះ ករផ្ល ស់ប្តូរអ្រ ករ្របក់នចុងកលបរេិចឆទ យករណ៍ពំុមនផល 
ប៉ះពល់ដល់្របក់ចំេណញ ឬខតេនះេទ ។ 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល 

និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល ទក់ទងនឹងលទធភពរក នូវ្រទពយសកមមងយ្រសួលឲយបន្រគប់្រគន់ 
េដើមបីបំេពញករសនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុេនេពលែដលដល់កលកំណត់សងេ យកនុងតៃម្លដ៏សម 
េហតុផលមួយ ។ 

បែនថមពីេលើករអនុវត្តយ៉ងេពញេលញ មត្រមូវករ ច់្របក់ងយ្រសួល អនក្រគប់្រគង្រគឹះ ថ នបន 
្រតួតពិនិតយយ៉ងជិតដិតេទេលើលំហូរទឹក្របក់េចញ និងចូល និងចំនួនគំ ត មកលវ ន្ត មរយៈ 
ករ យករណ៍ជ្របចំ ។ ករែ្រប្របួលឥណទន និង្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន្រតូវបន្រតួតពិនិតយ ម

ន េហើយត្រមូវករ ច់្របក់ងយ្រសួល្រតូវបនេធ្វើករែកត្រមូវ េដើមបីធនថ្រទពយសកមមងយ
្រសួលមនលកខណៈ្រគប់្រគន់ េដើមបីបំេពញករសនយ និងកតព្វកិចចហិរញញវតថុេនេពលដល់កលកំណត់
សង ។ 

ងខងេ្រកមេនះ គឺជករបង្ហ ញនូវបំណុលហិរញញវតថុរបស់្រគឹះ ថ ន មកលវ ន្ត និងរមួ
បញចូ លនូវចំនួនករ្របក់ែដល្រតូវទូទត់ ។ 

 



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 
រហូតដល់ 1 ែខ  

>1 – 3 ែខ 
 

>3 – 12 ែខ 
 

>1 - 5 ឆន ំ 
េលើសសពី 5 ឆន ំ 

ពុំមនកល
កំណត់ 

 
សរបុ 

  

 ដុ ្ល រ េមរ ិ
ក 

 ដុ ្ល រ េមរ ិ
ក 

 ដុ ្ល រ េមរ ិ
ក 

 ដុ ្ល រ េមរ ិ
ក 

 ដុ ្ល រ េមរ ិ
ក 

 ដុ ្ល រ េមរ ិ
ក ដុ ្ល រ េមរកិ 

បំណុល  
 

បំណុលេផ ងៗ   

្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ  7,000 
                       
-    

                       
-    

                        
-    

                       
-    

                       
-    7,000 

បំណុលេផ ងៗ  265,781 
                       
-    

                       
-    

                        
-    

                       
-    

                       
-    265,781 

បុេរ្របទនពីភទុនិក  

                       
-    

                       
-    

                       
-    12,150,000 

                       
-    

                       
-    12,150,000 

កមចីរយៈេពលយូរ  

                       
-    

                       
-    

                       
-    850,000 850,000 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 - (ដុ ្ល រ េមរកិ)  272,781 
  

13,000,000 13,272,781 

   
ៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2018 - (ពន់េរៀល កំណត់សំគល់ 
4) 1,096,034 

                    
-    

                       
-    52,234,000                -                   -      53,330,034 



េជគជយ័ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ឃ) និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល (ត) 
 
  
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2017 រហូតដល់ 1 ែខ >1 – 3 ែខ >3 – 12 ែខ >1 - 5 ឆន ំ េលើសសពី 5 ឆន ំ ពុំមនកលកំណត់ សរបុ 

   ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
បំណុល  

 

បំណុលេផ ងៗ   
្របក់េបៀវត រ ៍និងអតថ្របេយជន៍េផ ងៗ  74 

                         
-    

                          
-    

                           
-    

                          
-    

                          
-    74 

បំណុលេផ ងៗ  33,209 
                         

-    
                          

-    
                           
-    

                          
-    

                          
-    33,209 

បុេរ្របទនពីភទុនិក  
                         

-   
                         

-   
                          

-   1,700,000 
                          

-   
                          

-   1,700,000 

កមចីរយៈេពលយូរ  
                         

-   
                         

-   
                          

-   688,443 688,443 

នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 - (ដុ ្ល រ េមរកិ)  33,283 
                         

-    
                          

-    2,388,443 
                          

-    
                          

-    2,421,726 

   

ៃថងទី31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2017 - (ពន់េរៀល កំណត់សំគល់ 4) 134,362 
                         

-   
                          

-   9,642,144 
                          

-   
                          

-   9,776,507 



េជគជ័យ ្វ យែនន ភីអិលសុ ី 

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ បញច ប់្រតឹម ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2018 
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25. ករ្រគប់្រគង និភ័យហរិញញវតថុ (ត) 

(ង) ករ្រគប់្រគងេដើមទុន  

(i) បញញត្តិេដើមទុន 

ធនគរជតិៃនកមពុជ កនុងនមជ ជញ ធរបនបេងកើត និង្រតួតពិនិតយនូវត្រមូវករេដើមទុនរបស់្រគឹះ ថ នជរមួ ។  

េគលនេយបយរបស់្រគឹះ ថ ន គឺធនឲយបននូវមូល ្ឋ នេដើមទុនរងឹមំ េដើមបីរក នូវទំនុកចិត្តទីផ រ និង 
េដើមបីធនសថិរភពៃនករអភិវឌ យូរអែង្វងរបស់ ជីវកមម ។  ផលប៉ះពល់ៃនក្រមិតេដើមទុនេលើភគ ភ 
ភគទុនិក ក៏្រតូវបនទទួល គ ល់ េហើយ្រគឹះ ថ នបនទទួល គ ល់នូវត្រមូវករ េដើមបីធនឲយបននូវ 
តុលយភពរ ងភគ ភខពស់ ែដល ចនឹងេកើតមនេឡើងនូវបំណុលខពស់ និងអតថ្របេយជន៍ និងករធន
ែដលផ្តល់េ យ ថ នភពមូលធនល្អ ។ 

្រគឹះ ថ នបនអនុេ មេទ មត្រមូវករេដើមទុន ែដលបនកំណត់េ យចបប់េនកនុងករយិបរេិចឆទ ។ 

(ii) ករែបងែចកេដើមទុន 

ករែបងែចកេដើមទុនរ ង្របតិបត្តិករ និងសកមមភពជក់ ក់ គឺ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យក្រមិតភគ ភ 
ែដលទទួលបនពីករែបងែចកេនះ ។  េដើមទុនែដលបនែបងែចកេទ ម្របតិបត្តិករ ឬសកមមភពនីមួយ  ៗ
្រតូវែផ្អកេទ មេដើមទុនែដលកំណត់េ យចបប់ ។ 

26. តៃម្លសម្រសបរបស្់រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ 

តៃម្លសម្រសប គឺជតៃម្លែដល្រទពយសកមម ចប្តូរបន ឬជតៃម្លែដលបំណុល ចសងបន ។  េ យ រ 
តៃម្លសម្រសប ពំុ ចកំណត់បន ដូេចនះមិនមនតៃម្លសម្រសប ស្រមប់្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញវតថុ 
របស់្រគឹះ ថ នេឡើយ ។  តៃម្លសម្រសប្រតូវបនសនមតេ យអនក្រគប់្រគងេយង មលកខណៈរបស់        
្រទពយសកមម និងបំណុលទំងេនះ ។  មមតិរបស់អនក្រគប់្រគង តៃម្លេយងរបស់្រទពយសកមម និងបំណុល 
ហិរញញវតថុ ែដលបង្ហ ញកនុង ងតុលយករ មនតៃម្ល្រប ក់្របែហលនឹងតៃម្លសម្រសប ។ 
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