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របាយការណ៍របសស់វែករឯករាជ្យ(ត្) 

ការទទលួែ សរត្វូលលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ របសអ់នករ្ប់រ្ង ែងិអនកទទលួែ សរត្វូ
លលើអភបិាលកិច្ច 

អនករគប់រគងមនភ្ជរៈទទួលខុសរតវូលលើការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ លដាយអនុលោមលៅតាម
មូលដាឋ នគណលនយយ និងលគាលនលោបាយគណលនយយ នដលបានពណ៌នាលៅកំណត់សមគ ល់ 2 
ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុលហើយ និងទទួលខុសរតូវលលើរបព័នធរតតួពិនិតយថ្ផទកនុងនដលអនករគប់រគង
កំណត់ថាមនភ្ជពចំាបាច់សរមប់ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ ឲ្យលជៀសផុតពីការបង្ហា ញខុស
ជាស្នរវនតលដាយ ស្នរនតការនកលងបនលំឬ កំហុសឆគង ។ 

លៅកនុងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ អនករគប់រគងមនភ្ជរៈទទួលខុសរតូវ  លលើការវាយតថ្មលនូវ
លទធភ្ជពរបស់រកុមហុ៊នកនុងការបនតនិរនតរភ្ជពអាជីវកមម ទទួលខុសរតូវលលើការោតរតដាងព័ត៌មន
របសិនលបើ ក់ព័នធនូវបញ្ជា ទំងឡាយ នដលទក់ទងលៅនឹងនិរនតរភ្ជពអាជីវកមម និងលរបើរបាស់មូល
ដាឋ ននិរនតរភ្ជពថ្នគណលនយយលលើកនលងនតអនករគប់រគង មនបំណងចង់ជរមះបញ្ា ី អាកដ កដំលណើ រការ
អងគការ ឬគាម នជលរមើសសមរមយដថ្ទលទៀតលរៅពីលធវើនបបលនះ ។អនកទទួលខុសរតូវលលើអភិបាលកិចច 
មនភ្ជរៈទទួលខុសរតវូ កនុងការរតួតពិនិតយលលើដំលណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អងគការ។  

ការទទួលែ សរត្ូវរបសស់វែករសរមាប់ការលធ្ាើសវែកមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ  

លគាលលៅរបស់លយើងខ្ុំគឺផាល់នូវអំណះអំណាងសមលហតុផលថា  របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងមូល 
មិនមនការបង្ហា ញខុសជាស្នរវនតលដាយស្នរនតការនកលងបនលំ ឬកំហុសឆគង និងផាល់នូវរបាយការណ៍
របស់សវនករនដលរមួបញ្ចូ លទំងមតិសវនកមមរបស់លយើងខ្ុំ។ អំណះអំណាងសមលហតុផល គឺជាអំ
ណះអំណាងមនករមិតខពស់មួយ បុ៉ននតវាមិនអាចធានាថា រគប់លពលថ្នការលធវើសវនកមមលដាយ
អនុលោមលៅតាមសតង់ដារសវនកមមអនតរជាតិថ្នកមពុជាអាចរកលឃើញ នូវការបង្ហា ញខុសជាស្នរវនត 
នដលបានលកើតលឡើងលនាះលទ ។ 

ការបង្ហា ញខុសជាស្នរវនតអាចលកើតលឡើងលដាយស្នរការនកលងបនលំ ឬកំហុសឆគង លហើយរតវូបានចាត់
ទុកថាជាស្នរវនត លៅលពលនដលការនកលងបនលំ ឬកំហុសឆគងនតមួយ ឬក៏រមួបញ្ចូ លគាន  មនផលប៉ះ
 ល់ដល់ការសលរមចចិតតនផនកលសដឋកិចចរបស់អនកលរបើរបាស់ លដាយលោងលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ
លនះ ។ 

ជានផនកមួយថ្នការលធវើសវនកមមលដាយអនុលោមលៅតាមសតង់ដារសវនកមមអនតរជាតិថ្នកមពុជា លយើងខ្ុំ
អនុវតតនូវការ វនិិចេ័យនដលរបកបលៅលដាយវជិាា ជីវៈ និងរកានូវភ្ជពយកចិតតទុកដាក់កនុងអំឡុងលពល
សវនកមម ។  លយើងខ្ុំក៏៖ 
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របាយការណ៍របសស់វែករឯករាជ្យ(ត្)                                                                                         
ការទទួលែ សរត្ូវរបសស់វែករសរមាប់ការលធ្ាើសវែកមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ (ត្) 

 លធវើការកំណត់ និងវាយតថ្មលនូវហ្វនិភ័យថ្នការបង្ហា ញខុសជាស្នរវនតលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតថុលដាយ ស្នរនតការនកលងបនលំ ឬកំហុសឆគង និងទទួលខុសរតវូលលើការលរៀបចំ និងការអនុវតតនូវ
នីតិវធីិសវនកមម លដើមបលីឆលើយតបលៅនឹងហ្វនិភ័យទំងលនាះ និងរបមូលនូវភសតុតាងនដលមន
លកខណៈរគប់រគាន់ និងសមស្សបសរមប់ជាមូលដាឋ នកនុងការបលញ្ចញមតិសវនកមមរបស់លយើង
ខ្ុំ។ ហ្វនិភ័យនដលមិនអាចរកលឃើញនូវការបង្ហា ញខុសជាស្នរវនតនដលលកើតលឡើង លដាយស្នរ
នតការនកលងបនលំ មនលកខណៈខពស់ជាងការបង្ហា ញខុសលកើតលឡើងពីកំហុសឆគង លដាយស្នរនតការ
នកលងបនលំអាចរមួបញ្ចូ លទំងការឃុបឃិតគាន  ការលួចបនលំ ការលុបលចាលលដាយលចតនា ការបក
ស្ស្នយមិនពិត ឬមិនអនុវតតតាមនីតិវធីិរគប់រគងថ្ផទកនុង ។ 

 ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីការរគប់រគងថ្ផទកនុងនដល ក់ព័នធនឹងការលធវើសវនកមម កនុងលគាល
បំណងលដើមបលីរៀបចំនូវនីតិវធីិសវនកមមនដលសមស្សបលៅតាមកាលៈលទសៈ បុ៉ននតមិននមនកនុង
លគាលបំណង   លដើមបបីលញ្ចញមតិលលើរបសិទធភ្ជពថ្នការរគប់រគងថ្ផទកនុងរបស់អងគការលឡើយ ។ 

 ការវាយតថ្មលលលើភ្ជពសមស្សបថ្នលគាលនលោបាយគណលនយយ នដលអងគការបានលរបើរបាស់ 
និងភ្ជពសមលហតុផលថ្នការប៉ាន់ស្នម នគណលនយយសំខាន់ៗ រពមទំងការោតរតដាង
ព័ត៌មន  ក់ព័នធនដលបានលធវើលឡើងលដាយអនករគប់រគង ។  

 លធវើការសននិដាឋ នលលើភ្ជពសមស្សបថ្នការលរបើរបាស់មូលដាឋ ននិរនតរភ្ជពថ្នគណលនយយរបស់ អនក 
រគប់រគង លហើយលដាយនផដកលៅលលើភសតុតាងសវនកមមនដលទទួលបាន លធវើការសននិដាឋ នថា លតើ
ភ្ជពមិនចាស់ោស់ស្នរវនត ក់ព័នធលៅនឹងរពឹតតិការណ៍ ឬលកខខណឌ នដលអាចលធវើឲ្យមន
មនទិលជាស្នរវនតលលើលទធភ្ជពរបស់រគឹះស្នថ នលដើមបបីនតនិរនតរភ្ជពអាជីវកមម។  របសិនលបើលយើងខ្ុំ
លធវើការសននិដាឋ នថាមនអតថិភ្ជពថ្នភ្ជពមិនរបាកដរបជាជាស្នរវនតលយើងខ្ុំចំាបាច់រតូវបញ្ចូ ល 
លៅកនុងរបាយការណ៍របស់លយើងខ្ុំលដើមបីទញចំណាប់អារមមណ៍លលើការោតរតដាងព័ត៌មន     
 ក់ព័នធលៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ     ឬរបសិនលបើការោតរតដាងព័ត៌មនមនលកខណៈ
មិនរគប់រគាន់ លយើងខ្ុំចំាបាច់រតវូផាល់មតិសវនកមមនដលមនបញ្ជា  ។   

 ការសននិដាឋ នរបស់លយើងខ្ុំ គឺនផដកតាមភសតុតាងសវនកមមនដលរបមូលបានរតឹមកាលបរលិចេទថ្ន
របាយការណ៍សវនកមមរបស់លយើងខ្ុំ។  ោ៉ងណាក៏លដាយរពឹតតិការណ៍ ឬលកខខណឌ នាលពល
អនាគត អាចលធវើឲ្យអងគការបញ្ឈប់និរនតរភ្ជព ថ្នអាជីវកមម ។ 

លយើងខ្ុំផាល់ព័ត៌មនជូនអនកទទួលខុសរតវូលលើអភិបាលកិចច សាីពីបញ្ជា លផេងលទៀត វសិ្នលភ្ជព និង
លពលលវោនដលបានលរគាងទុកសរមប់ការលធវើសវនកមម និងការរកលឃើញបញ្ជា ជាស្នរវនត លផេង
លទៀតនដលមនរមួបញ្ចូ លទំងចំនុចខវះខាត ថ្នការរគប់រគងថ្ផទកនុងនដលបានរកលឃើញកនុងអំឡុងលពល
លធវើសវនកមម ។ 
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តារាងត្ លយការ 
្ិត្រត្មឹថ្ងៃទ3ី1 នែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017  

 កំណត់ 2017 2016 

 សមគ ល់  ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

រទពយសកមម     

ស្នច់របាក់កនុងថ្ដ 5 238,397 59,053 73,319   
សមតុលយលៅធនាគារលផេងៗ 6 1,132,173 280,449 6,098,685 
ឥណទនអតិថិជន 7 33,447,543 8,285,247 28,302,500   
រទពយសមបតតិលផេងៗ 8 26,050 6,453 276,319   
រទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ 9 1,484,611 367,751 164,765   
ពនធពនារទពយសកមម 10 - - 33,937   
      

រទពយសកមមសរបុ  36,328,774 8,998,953 34,949,525 
     

បំណុល និងមូលធន     

បំណុល     

របាក់បលញ្ញើពីអតិថិជន 11 8,968,864 2,221,666 9,316,635   
របាក់ធានាលលើរបាក់សនេំនិងឥណទន 12 3,825,136 947,519 3,404,782   
របាក់កមចី 13 7,136,881 1,767,867 5,955,870   
ទឹករបាក់ជំ ក់លៅ CBMIFO  - - 270,294   
មូលនិធិលសថរភ្ជព 14 3,139,064 777,573 1,666,047   
បំណុលលផេងៗ 15 1,313,125 325,272 1,351,814   
បំណុលពនធពនា 10          74,751  18,517 - 
បំណុលពនធចរនត 10        195,045  48,314 426,163   
      
  24,652,866 6,106,728 22,391,605   

 មូលធន  
 

   
គំលរាងលដើមទុន SEAD 16 949,821 235,279 949,821 
លដើមទុន 17 9,741,600 2,413,079 86,720   
ចំលណញរកាទុក         984,487 243,867 11,521,379 
      
 

  
 
 

11,675,908 2,892,225 12,557,920 
បំណុល និងមូលធនសរបុ   

  

36,328,774 8,998,953       34,949,525 
  

 

កំណត់សំគាល់ដូចមនភ្ជា ប់ជាមួយ គឺជានផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុលនះ ។ 
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របាយការណ៍លទធផល 
សរមាបក់ារយិបរលិច្េទបញ្ចប់រត្មឹថ្ងៃទ3ី1 នែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

កំណត់សំគាល់ដូចមនភ្ជា ប់ជាមួយ គឺជានផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុលនះ ។ 
  

  2017 2016 

  កំណត់  ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

 សមគ ល់    

ចំណូលការរបាក់ 18 7,184,631 1,779,696 5,821,487   
ចំណាយការរបាក់ 19 (999,555) (247,598) (943,618)  
         
ចំណូលការរបាក់សុទធ   6,185,076 1,532,098 4,877,869   
ចំណូលលផេងៗ  20 375,279 92,960 320,012   
ចំណាយរបតិបតតិការលផេងៗ 21 (4,400,028) (1,089,925) (2,911,417) 

         
ចំណូលរបតិបតតិការ  2,160,327 535,133 2,286,464   
សំវធិានធននដលទទួលបានវញិ 7 (781,358) (193,549) (170,441)  
         
ចំលណញ មុនដកចំណាយពនធ   1,378,969 341,584 2,116,023   
ចំណាយពនធ 10 (377,921) (93,614) (559,486)  
         
ចំលណញសុទធសរមប់ការយិបរលិចេទ  1,001,048 247,970 1,556,537   
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របាយការណ៍បនរមបរមលួមលូធ្ែ  
សរមាបក់ារយិបរលិច្េទបញ្ចប់រត្មឹថ្ងៃទ3ី1 នែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
 

 
 
 
 
 
 

កំណត់សំគាល់ដូចមនភ្ជា ប់ជាមួយ គឺជានផនកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុលនះ ។ 

   លដើមទុន គំលរាងលដើមទុន   ចំលណញ  

     SEAD  រកាទុក   សរបុ  
    

  

  

 ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល 

     

សមតុលយនា 
ថ្ថៃទី1 នខមករា ឆ្ន ំ2016    86,720 949,821 9,964,842 11,001,383 
ចំលណញសុទធសរមប់ការយិបរលិចេទ   - - 1,556,537 1,556,537 

  
 
 

 
 

  

សមតុលយនាថ្ថៃទី1 នខធនូ ឆ្ន ំ2016  86,720 949,821 11,521,379 12,557,920 
     
សមតុលយនាថ្ថៃទី1 នខមករា ឆ្ន ំ2017 86,720 949,821 11,521,379 12,557,920 
ការលផទរលៅមូលនិធិលសថរភ្ជព (86,720) - (2,752,173) (2,838,893) 
ការលផទរលៅរបាក់លលើកទឹកចិតត - - (82,487) (82,487) 
ការលផទរលៅរបាក់លស្នធនិវតត និងអតថ
របលោជន៍ - - (104,471) (104,471) 
របាក់ចំលណញរកាទុកនដលយកពី 

CBMIFOs    - - 925,591 925,591 
ការលផទរពីរបាក់លស្នធនិវតត និងអតថ
របលោជន៍លៅលដើមទុន 210,700 - - 210,700 
ការលផទរពីរបាក់ចំលណញរកាទុកលៅ
លដើមទុន 9,524,400 - (9,524,400) - 
លដើមទុនទិញបននថម 6,500 - - 6,500 
ចំលណញសុទធសរមប់ការយិបរលិចេទ
  

- - 1,001,048 1,001,048 

សមតុលយនាថ្ថៃទី1 នខធនូ ឆ្ន 2ំ017 9,741,600 949,821 
 

984,487 11,675,908 
សមតុលយនាថ្ថៃទី1 នខធនូ ឆ្ន 2ំ017  
(កំណត់សមគ ល់ 4) 2,413,079 235,279 243,867 2,892,225 
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របាយការណ៍លាំហូរស្ថច្់របាក ់
សរមាបក់ារយិបរលិច្េទបញ្ចប់រត្មឹថ្ងៃទ ី31 នែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
  
 2017 2016 

                             ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

លំហូរស្នច់របាក់ពីសកមមភ្ជពរបតិបតតិការ  
(កណំតស់ម្គា ល)់ 

 

ចំលណញមុនដកចំណាយពនធ        1,378,969  341,583  2,116,023   
និយត័កមម:    
ការរលំស់               84,639           20,966  42,561   
សំវធិានធនសរមប់ឥណទនជាប់សងេ័យ        781,358        193,549  170,441   

ចំលណញ/ខាត លលើអរតាបាូររបាក់            (98,960)       (24,513) (178,772) 
      2,146,006         531,585  2,150,253   

ការនរបរបួល:     
ឥណទនអតិថិជន        (5,833,993)  (1,445,131) 1,639,541   

  រទពយសមបតតិលផេងៗ            250,269   61,994  77,127   
  របាក់បលញ្ញើពីអតិថិជន           (347,771)  (86,146) 1,828,760   
របាក់ធានាលលើរបាក់សនេំនិងឥណទន        420,354  104,125  589,898   

    
  ទឹករបាក់ជំ ក់លៅ CBMIFO       (270,294)  (66,954) (29,323) 
  មូលនិធិលសថរភ្ជព           (410,043)  (101,571) 68,911   
  បំណុលលផេងៗ             (38,689)  (9,584) 121,776   

         
ស្នច់របាក់លរបើកនុងសកមមភ្ជពរបតិបតតិការ      (4,084,161) (1,011,682) 6,446,943    
ចំណាយពនធលលើរបាក់ចំណូល          (500,299)     (123,928) (489,939) 
    
 ស្នច់របាក់លរបើកនុងសកមមភ្ជពរបតិបតតិការសុទធ      (4,584,460) (1,135,610)  5,957,004   

 លំហូរទឹករបាក់ពីសកមមភ្ជព 

វនិិលោគ 

   
ការទិញរទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ      (1,404,524)    (347,913) (162,999) 
ចំលណញពីការលក់រទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ    39 10 7,613   
      
ស្នច់របាក់សុទធពី/(លរបើ)កនុងសកមមភ្ជពវនិិលោគ        (1,404,485)   (347,903)  (155,386)        
    
លំហូរស្នច់របាក់ពីសកមមភ្ជពហិរញ្ញវតថុ     
លដើមទុនទិញបននថម 6,500 1,610 - 
របាក់កមចី         1,181,011        292,546  (1,279,394) 
ស្នច់របាក់សុទធលរបើកនុងសកមមភ្ជពរបតិបតតិការ       1,187,511  294,156  (1,279,394) 
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របាយការណ៍លាំហូរស្ថច្់របាក់(បែត) 
សរមាបក់ារយិបរលិច្េទបញ្ចប់រត្មឹថ្ងៃទី 31 នែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
 
ស្នច់របាក់ និងស្នច់របាក់សមមូលរមួមន៖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2016 

  ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

  (កណំតស់ម្គា ល)់  

កំលណើ នសុទធថ្នស្នច់របាក់ និងស្នច់របាក់សម
មូល 

(4,801,434)  (1,189,357) 4,533,224 
ស្នច់របាក់ និងស្នច់របាក់សមមូលលដើមរគា 6,172,004 1,528,859 1,649,780   
     
ស្នច់របាក់ និងស្នច់របាក់សមមូលចុងរគា
   

1,370,570 339,502  6,172,004    

    

ស្នច់របាក់ និងស្នច់របាក់សមមូល:    
ស្នច់របាក់កនុងថ្ដ (កំណត់សមគ ល់5)     238,397            59,053  73,319 

សមតុលយលៅធនាគារ (កំណត់សមគ ល់6) 1,132,173           280,449  6,098,685 
     1,370,570           339,502  6,172,004 
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1.  ព័ត៌មនអំពីរគឹះស្នថ ន 

បវរ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ (“អងគការ”)  រតូវបានលគស្នគ ល់ថាជាការសកមមភ្ជពអភិវឌឍលសដាឋ កិចច 
ខាន តតូច   (“ SEAD” ឬ“គលរមង”) នដលដំលណើ រការតាមរយៈអងគការនឃរអ៏នតរជាតិ (“CARE 
INTERNATIONAL”) ។ គលរមងសនេំគឺជានផនកមួយថ្នគលរមងរបស់អងគការនឃរអ៏នតរជាតិ (“CARE 
INTERNATIONAL”) កនុងលខតតបាត់ដំបង។ អងគការបានទទួលអាជ្ាប័ណណពីធនាគារជាតិថ្នកមពុជា
កនុងរយៈលពល បីឆ្ន ំ គឺលៅថ្ថៃទី17 នខវចិេិកា ឆ្ន ំ2017 លដើមបីដំលណើ រការជារបតិបតតិករឥណទនជនប
ទ។ 
គលរមងលនះរតូវបានបលងកើតលឡើងលៅឆ្ន ំ1998 កនុងលគាលបំណងលដើមបីលលើកកមពស់សុវតថិភ្ជព

លសដឋកិចចរបស់រគួស្នរនដលមនរបាក់ចំណូលទបតាមរយៈការរបមូលផតុំរបាក់សនេំរបស់សមជិ
ក។ គលរមងលនះរតូវបានអនុវតតតាមរយៈអងគការមីរកូហិរញ្ញវតថុតាមសហគមន៍លដាយបលងកើតសហ
គមន៏សនេរំបាក់លៅថាន ក់សហគមន៍។ 
នាថ្ថៃទី05 នខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ2002 SEAD រតូវបានចុះបញ្ា ីជាសមគមន៍លរៅរដាឋ ភិបាលលរកាមល ម្ ះថា 
សហព័នធសនេំរបាក់និងឥណទនកមពុជា “Cambodia Savings and Credit Federation”  
(CSCF)  ។ បនាទ ប់មកនាថ្ថៃទី01 នខតុោ ឆ្ន ំ2002 សហព័នធសនេំរបាក់និងឥណទនកមពុជា    ( 
CSCF)  បានលសនើរសំុលៅរកសួងមហ្វថ្ផទលដាយបាូរល ម្ ះរបស់ខលួនលៅជាសមគមសហព័នធសហ
គមន៍សនេរំបាក់កមពុជា  “Cambodia Community Savings Federation” (CCSF)  ។ 
នាថ្ថៃទី06 នខធនូ ឆ្ន ំ2002 អងគការបានទទួលលិខិតអនុញ្ជញ តពីរកសួងមហ្វថ្ផទតាមរបកាសលលខ 
No.1248 SCN។ នានខមិថុនា ឆ្ន ំ2007 អងគការបានចុះបញ្ា ីជាមួយធនាគារជាតិថ្នកមពុជាលដើមបី
របតិបតតិការជារបតិបតតិករឥណទនជនបទកនុងរយៈលពលបីឆ្ន ំ។ នាថ្ថៃទី05 នខមិថុនា ឆ្ន ំ2010 អងគ
ការបានទទួលបាននូវអាជ្ាប័ណណរយៈលពលបីឆ្ន ំ ជាលលើកទីពីរ ពីធនាគារជាតិថ្នកមពុជា នដលនឹង
រតូវបានបញ្ច ប់នាថ្ថៃទី08 នខមិថុនា ឆ្ន ំ2013 និងអាជ្ាប័ណណជាលលើកទីបី  នាថ្ថៃទី07 នខមិថុនា ឆ្ន ំ
2013 នឹងរតូវបានបញ្ច ប់នាថ្ថៃទី14 នខតុោ ឆ្ន ំ2016។ នាថ្ថៃទី27 នខលមស្ន ឆ្ន ំ2016 អងគការបាន
លសនើរសំុអាជ្ាប័ណណរយៈបីឆ្ន ំបននថមពីធនាគារជាតិថ្នកមពុជា។ នាថ្ថៃទី13 នខមិថុនា ឆ្ន ំ2017 អងគការ
បានលសនើរសំុលៅធនាគារជាតិថ្នកមពុជា លដើមបបីាូរល ម្ ះពីសមគមសហព័នធសហគមន៍សនេំរបាក់
កមពុជា  “Cambodia Community Savings Federation” (CCSF) លៅជាបវរហ្វវ យននន ភីអិលសីុ តាម
តរមូវការរបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា។ 
អងគការបានចូលរមួកនុងការផាល់លសវាមីរកូហិរញ្ញបបទនតាមរយៈស្នខាចំនួន ៣ នដលមនទីតំាង
សថិតលៅលខតតបាត់ដំបង បនាទ យមនជ័យ និង ស្សុកបលវល។ អងគការមនការោិល័យកណាត លលៅ
ផទះលលខ99 រកុម 4 ភូមិ រលំចក 5 សង្ហក ត់ រតនៈ  រកុងបាត់ដំបង លខតតបាត់ដំបង រពះរាជាណាចរកកមពុ
ជា។ 
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2. សកមមភ្ជពចមបង 

 (ក)  របាយការណ៍ថ្នការអនុលោម 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់រគឹះស្នថ ន រតូវបានបង្ហា ញជារបាក់លរៀល នដលអនុលោមលៅ
តាមមូលដាឋ នស្នច់របាក់ថ្នសតង់ដារគណលនយយ។ មូលដាឋ នថ្នគណលនយយលនះរតូវបានបលងកើត
លឡើងលដើមបបំីលពញតាមតរមូវការរបស់អងគការ វាមិនរតូវបានបលងកើតលឡើងលដើមបបីលងកើតរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតថុនដលស្សបតាមសតង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិថ្នកមពុជាលទ។ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុទំងលនះរតួវបានទទួលការអនុញ្ជញ តពីគណៈរគប់រគងលៅកនុងអងគ

ការ រពមទំងទទួលបានសិទធិកនុងការលបាះពុមពផាយនាថ្ថៃទី30 នខតុោ ឆ្ន ំ2018។ 

)ខ(  មូលដាឋ នថ្នការវាស់នវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អងគការ  រតូវបានលរៀបចំលឡើងលដាយលរបើរបាស់វធីិស្នស្រសត
សនមតថ្ថលលដើម លៅតាមលគាលការណ៍គណលនយយនដលបានបញ្ជា ក់កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតថុខាងលរកាមលនះ។ 

)គ(  ការសនមត់និរនតរភ្ជពដំលណើ រការថ្នអាជីវកមម 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានលរៀបចំ លដាយនផដកលលើមូលដាឋ ននិរនតរភ្ជពថ្នដំលណើ រ
ការអាជីវកមម។ នាថ្ថៃទី12 នខមិថុនា ឆ្ន ំ 2017 និង ថ្ថៃទី13 នខមិថុនា ឆ្ន ំ2017 អងគការលសនើរ
សំុលៅរកសួង ណិជាកមម និង ធនាគារជាតិថ្នកមពុជា លដើមបីបាូរល ម្ ះពីសមគមសហព័នធ
សហគមន៍សនេំរបាក់កមពុជាលៅជា បវរហ្វវ យននន ភីអិលសីុ តាមតំរវូការរបស់ធនាគារ
ជាតិថ្នកមពុជា។    ការលសនើរសំុរតូវបានអនុម័តនាថ្ថៃទី 17 នខវចិេិកា ឆ្ន ំ2017។ 

 

)ឃ (  ការបង្ហា ញរបិូយប័ណណនិងមុខង្ហរ 
 

អងគការលនះ លធវើរបតិបតតិការអាជីវកមមរបស់ខលួន និង រកាកំណត់រតាគណលនយយរបស់
ខលួនជារបិូយប័ណណចំនួនបីគឺរបាក់លរៀល របាក់ដុោល អាលមរចិ និងរបាក់បាត។ អនករគប់រគង
បានកំណត់របាក់លរៀលជារបិូយប័ណណតំនាង លរ ះវាឆលុះបញ្ជច ងំពីស្នរលពើពនធលសដឋកិចចថ្ន
រពឹតតិការណ៍និងកាលៈលទសៈរបស់អងគការ នដលភ្ជគលរចើនថ្នរបតិបតតិការរបាក់កមចីនិង
របាក់សនេំគឺជារបាក់លរៀល។ 
របតិបតតិការរបិូយប័ណណលផេងៗលរៅពីរបាក់លរៀល រតូវបានបាូរជារបាក់លរៀលតាមអរតាបតូ

ររបាក់នដលបានកំណត់លៅកាលបរលិចេទថ្នរបតិបតតិការ។ រទពយសកមម និង បំណុលជា
របិូយប័ណណនដលមិននមនជារបាក់លរៀល លៅកាលបរលិចេទរាយការណ៍រតវូបានទូទត់ជា 
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2. សកមមភ្ជពចមបង (ត) 

(ឃ) ការបង្ហា ញរបិូយប័ណណនិងមុខង្ហរ )ត(  
របាក់លរៀលតាមអរតាតថ្មលបតូររបាក់នាថ្ថៃលនាះ។ ភ្ជពខុសគាន នដលលកើតលឡើងពីការបតូររបាក់ 
រតូវបានកត់រតាលៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 

 (ង)  ការប៉ាន់ស្នម ន ការសនមត និង ការវនិិចេ័យគណលនយយសំខាន់ៗ 

ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ តរមូវឲ្យអនករគប់រគងលធើវការវនិិចេ័យ ប៉ាន់ស្នម ន និង
សនមតដល់ការប៉ះ ល់ដល់លគាលការណ៍គណលនយយ និង របាយការណ៍បង្ហា ញពីចំនួន
រទពយសកមម បំណុល ចំណូល និងចំណាយ។ លទធផលជាក់នសាងអាចខុសពីការប៉ាន់ស្នម ន
ទំងលនះ។ 

ការប៉ាន់ស្នម ននិងមូលដាឋ នថ្នការសនមត បានពិនិតយលឡើងវញិលលើមូលដាឋ នបនតនិរនតរ
ភ្ជពអាជីវកមម។ ការពិនិតយលឡើងវញិចំល ះការប៉ាន់ស្នម នគណលនយយ រតូវបានទទួលស្នគ ល់
លៅកនុងឆ្ន ំ នដលការប៉ាន់ស្នម នលនះរតូវបានលធវើវលិស្នធនកមមនិងកនុងលពលអនាគតណាមួយ។ 

3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ 

លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗរតូវបានអនុលោមលៅតាមការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតថុទំងលនះរតវូបានកំណត់ដូចខាងលរកាម។ 

(ក)  មូលដាឋ នថ្នការរបមូលផាុំ 

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់អងគការរមួមនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរបស់ការោិ  ល័
យកណាា ល និង ស្នខាលផេងៗ។សមតុលយរបស់ស្នខា និង របតិបតតិ កការលផេងៗរតូវបាន
លុបលចាល។ 

 (ខ)  ស្នច់របាក់ និង សមមូលស្នច់របាក់ 

ស្នច់របាក់ និង សមមូលស្នច់របាក់ រមួមន  ស្នច់របាក់កនុងថ្ដ សមតុលយលៅ
ធនាគារជាតិ របាក់បលញ្ញើរ ការវនិិលោគនដលមនរយៈលពលតិចជាងបីនខនដលអាចបតូរលៅ
ជាស្នច់របាក់ជាក់នសតងនិងហ្វនិភ័យថ្នការនរបរបលួតថ្មល។ 

(គ)  របាក់បលញ្ញើរលៅធនាគារ 

របាក់បលញ្ញើរលៅធនាគាររតវូបានបញ្ជា ក់តាមថ្ថលលដើម។ 
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3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 

)ឃ(  ឥណទនអតិថិជន 

រាល់ឥណទនអតិថិជនរតវូបានកត់រតាកនុងតារាងតុលយការតាមចំនួនរបាក់លដើម ដក
ចំនួននដលបានជរមះលចញពីបញ្ា ី និងសំវធិានធនឥណទនបាត់បង់ និង ជាប់សងេ័យ។ 

 )ង(  សំវធិានធនសរមប់ឥណទនបាត់បង់ និងជាប់សងេយ័ 

អនុលោមតាមលគាលការណ៍នណនំារបស់ធនាគារជាតិថ្នកមពុជាការផតល់សំវធិានធន
ជាក់ោក់សំរាប់ឥណទនបាត់បង់និងសងេ័យ រតវូបានលធវើលឡើងលលើឥណទននដលរតវូ
បានកំណត់ថាមិនដំលណើ រការដូចខាងលរកាម៖ 

ចំណាត់ថាន ក់ឥណទន ចំនួនថ្ថៃនដលផុតកំណត់ សំវធិានធន 
ឥណទនរយៈលពលខលី (តិចជាង1ឆ្ន ំ)  

  លរកាមសតង់ដារ ពី 30ថ្ថៃ លៅ 59ថ្ថៃ         10%      
ជាប់សងេ័យ ពី 60ថ្ថៃ លៅ 89ថ្ថៃ        30% 
បាត់បង់ 90ថ្ថៃ ឬលរចើនជាង       100% 

   ឥណទនរយៈលពលនវង (លលើសពី1ឆ្ន ំ)  
  លរកាមសតង់ដារ ពី 30ថ្ថៃ លៅ 179ថ្ថៃ         10% 

ជាប់សងេ័យ ពី 180ថ្ថៃ លៅ 359ថ្ថៃ         30% 
បាត់បង់ 360ថ្ថៃ ឬលរចើនជាង       100% 

សំវធិានធនជាក់ោក់ នដលរតវូបានគណនាជាចំនួនភ្ជគរយថ្នឥណទននដលមិន
ទន់សងលៅលពលនដលឥណទនរតូវបានលធវើចំណាត់ថាន ក់ លហើយរតូវបានរាប់បញ្ចូ លជាចំ
ណាយ។ 

សំវធិានធនសរមប់ឥណទនបាត់បង់និងជាប់សងេយ័រតូវបានវាយតថ្មលរបចំានខ
លដាយថាន ក់ដឹកនំា។    កតាត នដលរតូវបានពិចារណាកនុងការវាយតថ្មលលលើភ្ជពរគប់រគាន់ថ្ន
សំវធិានធនលនះរមួមនទំហំថ្នផលប័រត ការខាតបង់ លកខខណឌ លសដឋកិចចនាលពល

បចចុបបនន និងឥទធិពលរបស់វាលៅលលើអតិថិជន ស្នថ នភ្ជពហិរញ្ញវតថុរបស់អតិថិជន និងការ
អនុវតតន៍របាក់កមចីទក់ទងនឹងលកខខណឌ កិចចសនា។ 

 ឥណទនអតិថិជននដលរបមូលបានមកវញិ បនាទ ប់ពីបានជរមះលចញពីបញ្ា ីរចួលហើយ រតវូ
បានបង្ហា ញជាចំណូលលផេងៗលៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 
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3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 

 )ង(  សំវធិានធនសរមប់ឥណទនបាត់បង់និងជាប់សងេយ័ (ត) 

ឥណទននដលមិនអាចរបមូលបានឬចំនណកថ្នឥណទន នដលរតូវបានចាត់ថាន ក់ថា
ជាមិនលដ រតូវបានលុបលចាលបនាទ ប់ពីពិចារណាលៅលលើតថ្មលនដលអាចលធវើលៅបានថ្នវតថុ
បញ្ជច  ំ របសិនលបើមនលៅលពលនដលលៅកនុងការវនិិចេ័យរបស់ ថាន ក់រគប់រគងគាម នលទធភ្ជព
ថ្នការលរ ើបលឡើងវញិលទ។ 

(ច) រទពយសកមមលផេងៗ 

រទពយសកមមលផេងៗរតវូបានកត់រតាតាមតថ្មលថ្នការប៉ាន់ស្នម ន។ 

(ឆ) រទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ 

i. រទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ រតូវបានវាស់នវងជាបឋមតាមថ្ថលលដើម ដករលំស់ និង
ការបាត់បង់លលើឱនភ្ជពបងគររបសិនលបើមន។ រទពយសមបតតិនិងបរកិាខ រ រមួមន 
សមសភ្ជគសំខាន់ៗនដលមនអាយុជីវតិខុសៗគាន  រតូវបានចាត់ទុកថាជា
រទពយសមបតតិនិងសមា រៈដាច់លដាយនឡក។ 

ii. ការរលំស់លលើរទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រគឺរតូវបានរាប់បញ្ចូ លកនុងរបាយការណ៍
លទធផលលដាយលធវើការរលំស់តាមវធីិស្នស្រសតរលំស់លថរលៅតាមអាយុកាលលរបើ
របាស់ប៉ាន់ស្នម ន របស់រទពយសកមមលនាះតាមអរតារលំស់ ដូចខាងលរកាម៖ 

 

 

 

 

iii. ការចំណាយជាបនតបនាទ ប់ទក់ទងនឹងរទពយសមបតតិនិងបរកិាខ រ នដលបាន
ទទួលស្នគ ល់រចួលហើយ រតូវបានបននថមលៅលលើតួលលខជាក់នសតងថ្នរទពយ
សកមមលៅលពលនដលមនផលរបលោជន៍លសដឋកិចចនាលពលអនាគត លលើសពី
បទដាឋ នថ្នការវាយតថ្មលថ្នរទពយសកមមនដលមនស្ស្នប់។ ការចំណាយជា
បនតបនាទ ប់លផេងលទៀត រតវូបានលគទទួលស្នគ ល់ជាការចំណាយកនុងឆ្ន ំនដលវា
រតូវបានលកើតលឡើង។ 

 

ោនយនត 50% 
បរកិាខ រការោិល័យ 20% 
បរកិាខ រកំុពយូទ័រ 50% 
ដី មិនរតូវបានរលំោះ  
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3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ឆ) រទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ 
iv. ការចំលណញឬខាតនដលបានមកពីការលបាះបង់លចាល ឬការលក់រទពយ

សមបតតិ និងបរកិាខ រ រតូវបានកំណត់ថាជាភ្ជពខុសគាន រវាងការប៉ាន់ស្នម នរបាក់
ចំលណញសុទធនិងតថ្មលពិតគណលនយយរទពយសកមម លហើយរតវូបានទទួល
ស្នគ ល់លៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលលៅកាលបរលិចេទ ថ្នការលបាះបង់លចាល
ឬការលក់។ 

v. រទពយសមបតតិនិងបរកិាខ រនដលបានរលំស់រចួរាល់លហើយ រតូវបានកត់រតាទុក
លៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរហូតដល់មនការលបាះបង់លចាល  ឬលក់លច
ញ។ 

(ជ) ឱនភ្ជពរទពយសកមម 

i. រទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ 
រទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ រតូវបានវាយតថ្មលនាកាលបរលិចេទរាយការណ៏នីមួយៗ លដើមបី

កំណត់ថា លតើមនភសតុតាងណាមួយ នដលបង្ហា ញថារទពយសកមមហិរញ្ញវតថុទំងលនាះ
មនឱនភ្ជពថ្នតថ្មល។   រទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ រតូវបានចាត់ទុកថា        មនឱនភ្ជព
ថ្នតថ្មល របសិនលបើមនលហតុការណ៏មួយ ឬលរចើន ជះឥទធិពលអវជិាមនលៅលលើលំហូរ
ស្នច់របាក់ នាលពលអនាគតថ្នរទពយសកមមលនាះ។  
ការខាតបង់លលើឱនភ្ជពថ្នរទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ  រតូវបានគណនាលដាយនផដកលលើ

ភ្ជពខុសគាន រវាងតថ្មលពិតគណលនយយ និងតថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្នច់របាក់ប៉ាន់ស្នម ន
នាលពលអនាគត លដាយលធវើការបញ្ចុ ះតថ្មលតាម អរតាការរបាក់របសិទធិភ្ជពដំបូង។ 
រាល់រទពយសកមមហិរញ្ញវតថុលទលស្នរវនតទំងអស់ រតូវបានរតតួពិនិតយឱនភ្ជពថ្ន

តថ្មលតាមមូលដាឋ នលទល ។ រទពយសកមមហិរញ្ញវតថុលៅសល់រតូវបានវាយតថ្មលជារមួកនុង
រកមុរទពយសកមមនដលមនហ្វនិភ័យឥណទនស្សលដៀងគាន ។ 
ការខាតបង់លលើឱនភ្ជពថ្នតថ្មល រតូវបានទទួលស្នគ ល់លៅកនុងរបាយការណ៏លទធ

ផល ។  ការខាតបង់លលើឱនភ្ជពថ្នតថ្មលរតូវដកលចញវញិ របសិនលបើការដកលចញអាច
 ក់ព័នធជាមួយនឹងរពឹតតិការណ៏នដលលកើតលឡើង លរកាយការទទួលស្នគ ល់ការខាតបង់ពី
ឱនភ្ជព។   
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3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ជ  )  ឱនភ្ជពរទពយសកមម (ត) 

ii. រទពយសកមមមិននមនហិរញ្ញវតថុ 
 

តថ្មលពិតគណលនយយថ្នរទពយសកមម លលើកនលងរទពយសកមមហិរញ្ញវតថុ រតវូពិនិតយ
លឡើងវញិលៅរាល់ចុងការយិបរលិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុ លដើមបកំីណត់ថា លតើ
មនសូចនាករថ្នឱនភ្ជពនដលអាចលកើតលឡើងឬលទ។ របសិនលបើមន តថ្មលនដលអាច
ស្នត របាននឹងរតវូប៉ាន់ស្នម ន។ 
តថ្មលនដលអាចរបមូលបានថ្នរទពយសកមម ឬអងគភ្ជពបលងកើតស្នច់របាក់គឺជាចំនួន

ធំជាងថ្នតថ្មលលរបើរបាស់ និងតថ្មលទីផារសមស្សបសរមប់ការលក់។ លៅកនុងការវាយ
តថ្មលលលើតថ្មលការលរបើរបាស់បចចុបបននលំហូរស្នច់របាក់នដលបានប៉ាន់របមណ រតវូបាន
បញ្ចុ ះតថ្មលលៅជាតថ្មលបចចុបបនន លដាយលរបើអរតាបញ្ចុ ះពនធមុនពនធនដលឆលុះបញ្ជច ងំពីការ
វាយតថ្មលទីផារបចចុបបននថ្នតថ្មលលពលលវោ និងហ្វនិភ័យជាក់ោក់ចំល ះរទពយ។ 
សរមប់លគាលបំណងថ្នការលធវើលតសតឱនភ្ជពថ្នតថ្មលរទពយសមបតតិ រតូវបានដាក់ជា
រកមុតូចបំផុត នដលបលងកើតលំហូរស្នច់របាក់ពីការលរបើរបាស់បនតនដលភ្ជគលរចើនមិន
អាស្ស័យលលើលំហូរស្នច់របាក់ថ្នរទពយសមបតតិលផេងលទៀតឬរកមុរទពយសមបតតិ ("អងគ
ភ្ជពបលងកើតស្នច់របាក់") ។ 

ការខាតបង់លលើឱនភ្ជពតថ្មលរតូវបានទទួលស្នគ ល់លបើតថ្មលពិតគណលនយយរបស់
រទពយសកមម ឬអងគភ្ជព លងកើតស្នច់របាក់របស់ខលួនលលើសពីចំនួននដលអាចរបមូលបា
ន។ ការខាតបង់លលើឱនភ្ជពរតូវបានកត់រតាលៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 
ការខាតបង់ពីឱនភ្ជពអាចរតូវបានកត់រតឡប់មកវញិរតឹមតថ្មលពិតគណលនយយ 

ថ្នរទពយសកមមមិនលលើសពីតថ្មលពិតគណលនយយនដលនឹងរតូវបានកំណត់  បនាទ ប់ពីដក
រលំស់ របសិនលបើមិនមនការខាតបង់ពីឱនភ្ជពរតវូបានទទួលស្នគ ល់។ ការកត់រតឡប់
មកវញិនបបលនះ រតូវកត់រតាជាចំណូលលៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលភ្ជល មៗ។ 

 
(ឈ) របាក់បលញ្ញើពីអតិថិជន 

  របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជនរតូវបានកត់រតាតាមតថ្មលថ្នរបាក់តមកល់។ 
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3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ញ) របាក់ធានាលលើរបាក់សនេ ំនិង ឥណទន 

  របាក់ធានាលលើរបាក់សនេំ និង ឥណទន (Loan protection and life saving,  „LPLS‟)  
រតូវបានរបមូលពីសហគមន៍សនេរំបាក់ (Community  Based  Micro-finance Organization,  
„CBMIFO‟) របចំានខលដាយមនអរតា 0,1% ថ្នសមតុលយបលញ្ញើសនេកំនុងនខចរនា នឹង សម
តុលយឥណទននខមុនលដើមបីគំារទ កមមវធីិ អិលភីអិលលអស (LPLS) ។ 

  កមមវធីិ អិលភីអិលលអស(LPLS)  រតូវបានកត់រតាតាមតថ្មលថ្នរបាក់តមកល់។ 

(ដ) របាក់កមចី 

  របាក់កមចី បានកត់រតាតាមតថ្មលថ្នរបាក់លដើម។ 

(ឋ) ទឹករបាក់ជំ ក់លៅ CBMIFO 

  ទឹករបាក់ជំ ក់លៅ CBMIFO រតូវបានកត់រតាតាមតថ្មលថ្នរបាក់តមកល់។ 

(ឌ) មូលនិធិលសថរភ្ជព 

  មូលនិធិលសថរភ្ជព បានរបមូលពីរបភពសំខាន់ៗចំនួន 5 ដូចខាងលរកាម៖ 
 មូលនិធិទីមួយលផទរពីរបាក់ធានាលលើរបាក់សនេំ និង ឥណទន នដលអនុលោម

លៅតាមការអនុម័តរបស់គណៈកមម ធិការ។ 
 5% ពីលសវាកមមបុពវោភសរបុចំនួន LPLS របចំាឆ្ន ំ។ 
 5% ថ្នរបាក់ចំលនញនិងខាតរបចំាឆ្ន ំរបស់ CMIFO (មិនលលើសពី 10 ោន

លរៀល) ។ 
 ការរមួចំនណករបស់អងគការនផដកលលើមូលដាឋ នចំលណញ និងការខាតសុទធរបចំា

ឆ្ន ំនិងចំនួនថវកិាអនុម័ត។  
 មូលនិធិនដលលៅលសសសល់ "កាត់បនថយបំណុលទំងអស់" ពី CBMIFO 

នីមួយៗនដលកេ័យធន។ 

(ឍ) សំវធិានធន 
  សំវធិានធនរតូវបានទទួលស្នគ ល់លៅកនុងតារាងតុលយការលៅលពលអងគការមន
កាតពវកិចចនផនកចាប់ ឬការសលរមចចិតតនដលជាលទធផលថ្នរពឹតតិការណ៍កនលងមកលហើយវា
ទំនងជាថាលំហូរថ្នអតថរបលោជន៍លសដឋកិចចនឹងរតូវបានទមទរ លដើមបលីដាះស្ស្នយកាតពវ
កិចច។ របសិនលបើផលប៉ះ ល់គឺមនលកខណៈចាស់ោស់សំវធិានធនរតូវបានកំណត់លដាយ
បញ្ចុ ះលំហូរស្នច់របាក់នាលពលអនាគត នដលរពឹំងទុកលៅកនុងអរតាមុនបង់ 
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3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ឍ) សំវធិានធន (ត) 
ពនធនដលឆលុះបញ្ជច ំងពីការវាយតថ្មលទីផារបចចុបបននថ្នតថ្មលលពលលវោនិងលៅលពលនដលសម
ស្សបហ្វនិភ័យនដលជាក់ោក់ចំល ះបំណុល។ 

(ណ) ការទទួលស្នគ ល់ចំណូល នឹង ចំណាយ 

  ចំណូលពីអរតាការរបាក់ រតូវបានទទួលស្នគ ល់តាមមូលដាឋ នស្នចរបាក់។ 
  ចំណាយ រតូវបានទទួលស្នគ ល់តាមមូលដាឋ នបងគរ។ 

(ត) ចំណាយលលើអរតាការរបាក់ 

  ចំណាយអរតាការរបាក់លលើរបាក់បលញ្ញើរ និងរបាក់កមចីរតូវបានទទួលស្នគ ល់តាមមូល
ដាឋ នបងគរ។ 

(ថ) ភតិសនារបតិបតតិការ 

  ការទូទត់នដលបានលធវើលរកាមកិចចសនាជួល រតូវបានទទួលស្នគ ល់លៅកនុងរបាយ
ការណ៍លទធផលលដាយលធវើការទូទត់តាមវធីិស្នស្រសតទូទត់លថរលៅតាមរយៈលពលថ្នការជួល។ 
ការធានារ៉ាប់រងមិនរតវូបានទទួលស្នគ ល់ជាបំណុលលទរហូតដល់កាតពវកិចចរតវូសង។ 

(ទ)  ពនធលលើរបាក់ចំលណញ 

 ពនធលលើរបាក់ចំលណញលៅកនុងរបាយការណ៍លទធផលរមួមន ពនធកនុងរគា និងពនធពនា។ 
វារតូវបានកត់រតាលៅកនុងរបាយការណ៏ចំណូលលលើកនលងនត ពនធនដលកត់រតាអាកទ ល់ចូលលៅ
កនុងសមតុលយមូលនិធិកនុងករណីលនះរតូវកត់រតាចូលលៅកនុងសមតុលយមូលនិធិ។ 
 ពនធកនុងរគា គឺការរពឹំងទុកបំណុលពនធលលើរបាក់ចំណូលជាប់ពនធសរមប់ឆ្ន ំ លដាយលរបើ អ
រតាពនធ នដលបានអនុម័តឬបានអនុម័តោ៉ងចាស់លៅកាលបរលិចេទតារាងតុលយការនិងការ
នកសំរលួចំល ះពនធនដលរតូវបង់លៅឆ្ន ំមុន។ 
 ពនធពនារតូវបានផតល់លអាយលដាយលរបើវធីិស្នស្រសតតារាងតុលយការ នដលផតល់នូវភ្ជពខុស
គាន បលណាត ះអាសននរវាងតថ្មលពិតគណលនយយថ្នរទពយសកមម និងបំណុលលៅកនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុ និងចំនួនទឹករបាក់នដលរតវូបានលរបើសរមប់លគាលបំណងពនធ។ 

ចំនួនពនធនដលពនារបានផតល់ គឺនផដកលលើលកខណៈរពឹំងទុកថ្នការគណនាឬការទូទត់នូវ
តថ្មលពិតគណលនយយថ្នរទពយសកមម និងបំណុលលដាយលរបើអរតាពនធនដលបានអនុម័តលៅ
កាលបរលិចេទតារាងតុលយការ។ 
 ពនធពនារតូវបានទទួលស្នគ ល់ថា វាជាចំលណញជាប់ពនធនាលពលអនាគតនឹងអាចរកបាន 
ផទុយពីរទពយសកមមអាចលរបើបាន។ រទពយសកមមពនធពនា  រតូវបានរតួតពិនិតយលឡើងវញិ 
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3 . លគាលការណ៍គណលនយយសំខាន់ៗ (ត) 

(ទ)  ពនធលលើរបាក់ចំលណញ (ត) 

លៅរាល់ចុងការយិបរលិចេទ រតវូបានកាត់បនថយរហូតដល់វសិ្នលភ្ជពនដលមិនអាចទទួល
បានអតថរបលោជន៍ពនធនដល ក់ព័នធ។ 

(ធ) ភ្ជគី ក់ព័នធ 
ភ្ជគីនានារតវូបានចាត់ទុកថាជាប់ ក់ព័នធរបសិនលបើអងគការមនសមតថភ្ជពលដាយអាកទ ល់ ឬ
លដាយរបលោលលដើមបរីគប់រគងភ្ជគីលផេងលទៀត ឬអនុវតតឥទធិពលោ៉ងសំខាន់លលើភ្ជគីលផេង
លទៀតកនុងការលធវើលសចកតីសលរមចចិតតនផនកហិរញ្ញវតថុនិងរបតិបតតិការឬផទុយលៅវញិ ឬលៅកននលង
នដលអងគការនិងភ្ជគី ទទួលរង លៅជាការរគប់រគងទូលៅឬមនឥទធិពលសំខាន់។ ភ្ជគី ក់
ព័នធអាចជា បុគគលឬអងគភ្ជពស្នជីវកមមនិងរាប់បញ្ចូ លសមជិករគួស្នរជិតសនិទធរបស់បុគគល
ណាមន ក់នដលរតូវបានចាត់ទុកថាជាភ្ជគី ក់ព័នធ។ 
ភ្ជគី ក់ព័នធក៏រាប់បញ្ចូ លផងនដរនូវបុគគលនដលកាន់កាប់លដាយអាកទ ល់ ឬលដាយរបលោល
ោ៉ងលហ្វចណាស់ 10% ថ្នលដើមទុនរបស់អងគការ ឬសិទធិលបាះលឆ្ន តឬអនកនដលចូលរមួកនុងការ
រគប់រគងការដឹកនំាការរគប់រគងឬការលរៀបចំនិងការអនុវតតការរគប់រគងថ្ផទកនុងរបស់ អងគការ។ 

4. ការបនមលងរបាក់លរៀលលៅជាដុោល រអាលមរកិ 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុរតូវបានបង្ហា ញជារបាក់លរៀល ("លរៀល") ។ ការបកនរបរបាក់លរៀល
លៅជារបាក់ដុោល រអាលមរកិ ("ដុោល រអាលមរកិ") រតូវបានរមួបញ្ចូ លនតមួយគត់សរមប់លគាល
បំណងបង្ហា ញលហើយរតូវបានលធវើលឡើងលដាយលរបើអរតាបតូររបាក់ផលូវការផលូវការ នដលមន
កំណត់ 4.037 លរៀលលៅ 1 ដុោល រអាលមរកិនដលបានលចញផាយលដាយធនាគារជាតិថ្នកមពុជា
លៅថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ 2017 (ថ្ថៃទី 31 នខធនូឆ្ន ំ 2016 : 4,037 លរៀល: 1ដុោល អាលមរកិ) ។ ការ
បកនរបនបបលនះមិនគួររតូវបានបកស្ស្នយជាការបង្ហា ញថាចំនួនរបាក់លរៀលអាចមនឬអាច
លៅលពលអនាគតរតូវបានបនមលងលៅជាដុោល រអាលមរកិលៅអរតាលនះឬអរតាបតូររបាក់លផេងលទៀ
ត។ 

5. ស្នច់របាក់កនុងថ្ដ 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

 

   

របាក់លរៀល 182,532 45,215 47,377 
របាក់បាត 55,865 13,838 25,942 
 238,397 59,053 73,319 
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6. សមតុលយលៅធនាគារលផេងៗ 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ទីស្នន ក់កណាា ល បាត់ដំបង 809,223 200,452 530,824 
ស្នខា    
បាត់ដំបង 124,437 30,824 2,574,724 
បនាទ យមនជ័យ 146,940 36,398 667,382 
បលវល 51,573 12,775 2,325,755 

 

1,132,173 280,449 6,098,685 
  

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 
(ក) វភិ្ជគតាមកាលកំណត់  

 

 

កនុងអំឡុងលពល ១ នខ 1,132,173 280,449 6,098,685 
ពី ១ នខ លៅ ២ នខ - - - 

 

   

 

1,132,173 280,449 6,098,685 

 

         (ខ) វភិ្ជគតាមរបលភទ    
គណនីសនេំ    
ធនាគារលអសីុលីដា ភីអិលសីុ 353,843 87,650 6,060,071 
ធនាគារអភិវឌឍន៍អាសីុចំកាត់ 774,283 191,797 34,707 

    

 1,128,126 279,447 6,094,778 
គណនីសនេំមនកាលកំណត់    
ធនាគារអភិវឌឍន៍អាសីុចំកាត់ 4,047 1,002 3,907 

 

   

 

1,132,173 280,449 6,098,685 
          (គ) វភិ្ជគតាមរបិូយប័ណណ    

របាក់លរៀល 35,905 8,894 5,033,744 

របាក់ដុោល រអាលមរកិ 910,619 225,568 65,768 

របាក់បាត 185,649 45,987 999,173 

 1,132,173     280,449 6,098,685 
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6. សមតុលយលៅធនាគារលផេងៗ (ត) 

 2017 2016 

(ឃ) វភិ្ជគតាមអរតាការរបាក់ កនុង ១ឆ្ន ំ  
 ធនាគារលអសីុលីដា ភីអិលសីុ 0.05% – 1.25% 0.05% – 1.25% 

ធនាគារអភិវវឌឍន៍អាសីុចំកាត់ 0.75% – 3.00% 0.75% - 3.00% 

   

7. ឥណទនអតិថិជន 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ឥណទនសរមប់ CBMIFOs 2,243,877 555,828 19,200,785 

ឥណទនសរមប់ SMEs 32,199,133 7,976,005 9,408,232 

    

 34,443,010 8,531,833 28,609,017 

    

សំវធិានធនសរមប់ឥណទនសងេ័យ (995,467) (246,586) (306,517) 

    

 33,447,543 8,285,247 28,302,500 

បនរមបរមួលថ្នសំវធិានធនសរមប់ឥណទនសងេយ័ 
 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

នាថ្ថៃទី ១ នខមករា ឆ្ន ំ ២០១៧ 306,517 75,927 135,187 
សំវធិានធនកនុងឆ្ន ំ 1,312,877 325,211 439,118 
សំវធិានធននដលទទួលបានវញិកនុងឆ្ន ំ (76,956) (19,063) (268,677) 
ការលុបលចាលបំណុលកនុងឆ្ន ំ (565,137) (139,989) - 
បនរមបរមួលអរតាបាូររបាក់ 18,166 4,500 889 

    

 995,467 246,586 306,517 
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7. ឥណទនអតិថិជន (ត) 

ឥណទនអតិថិជនបានវភិ្ជគដូចខាងលរកាម 
 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

        (ក) វភិ្ជគតាមកាលកំណត់    

កនុងអំឡុងលពល ១ នខ 1,635,202 405,054 1,785,108 
ពី ២ នខ លៅ ៣ នខ 1,267,673  314,014 3,291,955 
ពី ៤ នខ លៅ ៦ នខ 2,341,903  580,110 4,088,988 
ពី ៧ នខ លៅ ១២ នខ 3,430,366  849,731 7,029,668 
ពី ១ ឆ្ន ំ លៅ ៣ ឆ្ន ំ 21,378,670 5,295,682 12,078,965 
លរចើនជាង ៣ ឆ្ន ំ 4,389,196  1,087,242 334,333 

    

 34,443,010 8,531,833 28,609,017 
 

         (ខ) វភិ្ជគតាមតំបន់    

បាត់ដំបង 24,935,570 6,176,757 14,218,571 
បនាទ យមនជ័យ 9,507,440 2,355,076 6,362,224 
បលវល - - 8,028,222 

    

 34,443,010 8,531,833 28,609,017 

    

 

         (គ) វភិ្ជគតាមកតាត លសដឋកិចច    
កសិកមម 20,797,710 5,151,774 15,308,192 
លសវាកមម 1,854,960 459,490 1,879,761 
សំណង់ 1,946,320 482,120 258,809 
ជំនួញ និង ណិជាកមម 5,011,680 1,241,436 11,162,255 
កតាត លផេងលទៀត 4,832,340 1,197,013 - 

    

 34,443,010 8,531,833 28,609,017 
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7. ឥណទនអតិថិជន (ត) 

         (ឃ) វភិ្ជគតាមរបិូយប័ណណ    
របាក់លរៀល 19,083,310 4,727,102 21,465,237 
របាក់ដុោល រអាលមរកិ 5,374,120 1,331,216 754,766 
របាក់បាត 9,985,580 2,473,515 6,389,014 

    

 34,443,010 8,531,833 28,609,017 

    
          (ង) វភិ្ជគតាមស្នថ នភ្ជពស្នន ក់លៅ    
និវាសនជន 34,443,010 8,531,833 28,609,017 
 
    

 

 2017 2016 

  ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

         (ច) វភិ្ជគតាមរយៈទំនាក់ទំនង    
មិននមនភ្ជគីនដល ក់ព័នធ 34,443,010 8,531,833 28,609,017 
    

 
         (ឆ) វភិ្ជគតាមការធានាលលើឥណទនដំលណើ រការ និងមិនដំលណើ រការ 
ឥណទនសតង់ដារ ៖    

មនវតថុធានា 32,393,410 8,024,129 28,055,585 
ឥណទនលរកាមសតង់ដារ ៖    
មនវតថុធានា 980,520 242,883 166,593 

ឥណទនជាប់សងេ័យ ៖    
មនវតថុធានា 245,230 60,746 130,222 

ឥណទនបាត់បង់ ៖    

មនវតថុធានា 823,850 204,075 256,617 

    

 34,443,010 8,531,833 28,609,017 
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7. ឥណទនអតិថិជន (ត) 

 

2017 2016 

(ជ) វភិ្ជគតាមអរតាការរបាក់ កនុង ១ឆ្ន ំ   

ឥណទនសរមប់ CBMIFOs 15.60% - 18.00% 15.60% - 24.00% 

ឥណទនសរមប់ SMEs 15.60% - 18.00% 18.00% - 36.00% 

 

8. រទពយសកមមលផេងលទៀត 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

សតុកសំភ្ជរៈការោិល័យ - - 244,142 
បុលររបទន និងចំណាយបង់មុន 17,960 4,449 24,622 
លផេងៗ 8,090 2,004 7,555 

    

 26,050 6,453 276,319 
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9. រទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ 

 

អាគារ ដី លទចរកោនយនត បរកិាខ រ បរកិាខ រ កំុពយូទ័រ សរបុ 

 

 ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ 

ថ្ថលលដើម        

សមតុលយនា ថ្ថៃទី1 នខមករា ឆ្ន ំ2017 - 118,857 133,286 114,347 86,405 452,895 112,186 
ការទិញបននថម 639,854 660,628 67,268 27,539 9,235 1,404,524 347,913 
ការលក់កនុងឆ្ន ំ - - (10) (1,079) (1,675) (2,764) (685) 

 

       
សមតុលយនា ថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ2017 639,854 779,485 200,544 140,807 93,965 1,854,655 459,414 

 

       
រលំស់បងគរ        
សមតុលយនា ថ្ថៃទី1 នខមករា ឆ្ន ំ2017 -    - 119,834 82,799 85,497 288,130 71,372 
រលំស់កនុងឆ្ន ំ 22,797 - 33,983 23,409 4,450 84,639 20,966 
ការលក់កនុងឆ្ន ំ - - - (1,060) (1,665) (2,725) (675) 

 

       
សមតុលយនា ថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ2017 22,797 - 153,817 105,148 88,282 370,044 91,663 

        
តថ្មលពិតគណលនយយ        
សមតុលយនា ថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ2017 617,057 779,485 46,727 35,659 5,683 1,484,611 367,751 
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9. រទពយសមបតតិ និងបរកិាខ រ (ត) 

 ដី លទចរកោនយនត បរកិាខ រ បរកិាខ រ កំុពយូទ័រ សរបុ 

 

 ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល  ន់លរៀល 

ថ្ថលលដើម      

សមតុលយនា ថ្ថៃទី1 នខមករា ឆ្ន ំ2016 - 135,893 101,735 86,184 323,812 
ការទិញបននថម 118,857 17,414 16,439 10,289 162,999 
ការលក់កនុងឆ្ន ំ - (20,021) (3,827) (10,068) (33,916) 

 

     
សមតុលយនា ថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ2016 118,857 133,286 114,347 86,405 452,895 

 

     
រលំស់បងគរ      
សមតុលយនា ថ្ថៃទី1 នខមករា ឆ្ន ំ2016 - 124,154 65,509 82,209 271,872 
រលំស់កនុងឆ្ន ំ - 15,537 19,005 8,019 42,561 
ការលក់កនុងឆ្ន ំ - (19,857) (1,715) (4,731) (26,303) 

 

     
សមតុលយនា ថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ2016 - 119,834 82,799 85,497 288,130 

      
តថ្មលពិតគណលនយយ      
សមតុលយនា ថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ2016 118,857 13,452 31,548 908 164,765 
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10. ចំណាយពនធ 

 (ក) ការអនុវតតតាមអរតាពនធ 

នផដកលលើចាប់សតីពីស្នរលពើពនធរបស់រពះរាជាណាចរកកមពុជា  រគឹះស្នថ នមនកាតពវកិចចកនុង
ការបង់ពនធលលើរបាក់ចំលណញកនុងអរតា20% ថ្នរបាក់ចំលណញជាប់ពនធ ឬពនធអបបបរម 1% ថ្ន
របាក់ចំណូលសរបុ របសិនលបើមួយណាមនតថ្មលលរចើនជាង។ 
 

 (ខ) បំណុលពនធចរនាលលើរបាក់ចំណូល  

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

នាថ្ថៃទី1 នខមករា 426,163  105,563  437,586 
ចំណាយពនធលលើរបាក់ចំលណញ 269,181  66,679  478,516 
ចំណាយពនធលលើរបាក់ចំលណញនដលបង់រចួ  (500,299)  (123,928) (489,939) 
បនរមបរមួលអរតាបាូររបាក់ - -    - 

    
នាថ្ថៃទី31 នខធនូ 195,045  48,314  426,163 

 

 (គ)  ពនធពនារទពយអកមម/សកមម  

 បនរមបរមួលពនធពនារទពយអកមម/សកមម 
 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

នាថ្ថៃទី1 នខមករា 33,937  8,405  114,907 
ចំណាយពនធលលើរបាយការណ៍លទធផល  (108,740)  (26,935) (80,970) 
បនរមបរមួលអរតាបាូររបាក់ 52  13  - 

    
នាថ្ថៃទី31 នខធនូ  (74,751)  (18,517) 33,937 
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10. ចំណាយពនធ (ត) 

  ពនធពនារទពយអកមម/សកមមសុទធ 
 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ចំលណញ ឬ ខាតលលើអរតាបាូររបាក់មិនពិត
របាកដ 

 (89,483)  (22,166) (9,536) 

ការរលំស់ 6,581  1,630  6,091 
សំវធិានធន លស្នធននិវតតន៍ និង    

ចំណាយ LPLS 8,151  2,019  37,382 

    
នាថ្ថៃទី31 នខធនូ  (74,751)  (18,517) 33,937 

 

 (ឃ) ពនធលលើរបាក់ចំណូល 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ពនធលលើរបាក់ចំណូល 269,181  66,679  478,516 
ចំណាយពនធពនា ពីទទួលបានមកវញិថ្ន
ភ្ជពលំលអៀងជាបលណាា ះអាសនន 

   
108,740  26,935  80,970 

    

 377,921  93,614  559,486 

  

តួលលខសរមប់ផគូផគងរវាងចំណាយពនធ និងផលគុណថ្នការខាតបង់គណលនយយ និង
អរតាពនធដារនដលបង្ហា ញលលើរបាយការណ៍លទធផល មនដូចខាងលរកាម៖ 
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10. ចំណាយពនធ (ត) 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ចំលណញមុនដកចំណាយពនធ 1,378,969  341,584  2,116,023 

    
ពនធគណនាតាមអរតាពនធស្សបចាប់ ២០% 275,794  68,317  423,205 
ឥទធិពលពនធដារលៅលលើ៖ 
ចំណាយនដលមិនអាចកាត់កងពនធ 

33,062 8,190 33,442 

ផលប៉ះ ល់ថ្នភ្ជពលំលអៀងជា
បលណាា ះអាសនន 

69,065 17,107 102,839 

    
ចំណាយពនធសរបុ 377,921  93,614  559,486 
 ការគណនាពនធលលើរបាក់ចំណូលគឺរបឈមមុខនឹង ការរតតួពិនិតយ និងការ
វាយតថ្មលពីអាជ្ាធរពនធដារ។ 

11. របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជន 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជន CBMIFOs:    

របាក់បលញ្ញើរកំណត់ 489,564 121,269 5,584,686 
របាក់បលញ្ញើរចរនត - - 1,476,989 

 489,564 121,269 7,061,675 
របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជន SMEs:    
របាក់បលញ្ញើរកំណត់ 6,389,259 1,582,675 1,410,640 
របាក់បលញ្ញើរតាមកិចចសនា 1,512,578 374,679 531,017 
គណនីអសកមម 519,138 128,595 177,036 
របាក់បលញ្ញើរសម័រគចិតត 58,325 14,448 136,267 

 8,479,300 2,100,397 2,254,960 

    

    

 8,968,864 2,221,666 9,316,635 
 



 បវរហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី
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11. របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជន (ត) 
  ការវភិ្ជគរបាក់បលញ្ញើពីអតិថិជន 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

       (ក) វភិ្ជគតាមកាលកំណត់    

កនុងអំឡុងលពល ១ នខ - - 1,784,581 
ពី ២ នខ លៅ ៣ នខ - - 7,240 
ពី ៤ នខ លៅ ៦ នខ 285,600 70,746 127,753 
ពី ៧ នខ លៅ ១២ នខ 1,157,521 286,728 777,762 
លរចើនជាង ១២ នខ 7,525,743 1,864,192 6,619,229 

 

   

 8,968,864  2,221,666  9,316,635 

       (ខ) វភិ្ជគតាមរបិូយប័ណណ  ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    
របាក់លរៀល 6,179,652  1,530,754  7,613,592 
របាក់បាត 2,499,661  619,188  1,537,845 
របាក់ដុោល រអាលមរកិ 289,551  71,724  165,198 

    

 8,968,864  2,221,666  9,316,635 

 2017 2016 

  ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

         (គ) វភិ្ជគតាមតំបន់    

បាត់ដំបង 6,997,214  1,733,271  4,845,261 
បនាទ យមនជ័យ 1,971,650  488,395  1,447,793 
បលវល - - 3,023,581 

    

 8,968,864  2,221,666  9,316,635 



 បវរហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី
កាំណត្់សមាា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ  
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11. របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជន (ត) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12. របាក់ធានាលលើរបាក់សនេ ំនិង ឥណទន 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ទីស្នន ក់កណាា ល បាត់ដំបង 69,529 17,223 63,891 
ស្នខា    
បាត់ដំបង 1,973,249  488,790  1,812,166 
បនាទ យមនជ័យ 876,283  217,063  711,787 
បលវល 906,075  224,443  816,938 

    

 3,825,136  947,519  3,404,782 
 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

វភិ្ជគតាមរូបិយប័ណណ    

របាក់លរៀល 2,948,853 730,457  2,692,996 
របាក់បាត 876,283  217,062  711,786 

    

 3,825,136  947,519  3,404,782 
 
 
 

 

2017 2016 

         (ឃ) វភិ្ជគតាមអរតាការរបាក់ កនុង ១ឆ្ន ំ   

របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជន CBMIFOs:   

របាក់បលញ្ញើរកំណត់ 9.00% 9.00% 

របាក់បលញ្ញើរចរនត 1.50% 1.50% 

របាក់បលញ្ញើរពីអតិថិជន SMEs:   

របាក់បលញ្ញើរតាមកិចចសនា 5.00% - 10.50% 5.00% - 10.50% 

របាក់បលញ្ញើរកំណត់ 8.00% 8.00% 

របាក់បលញ្ញើរសម័រគចិតត 3.00% 3.00% 



 បវរហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី
កាំណត្់សមាា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ  
សរមាបក់ារយិបរលិច្េទបញ្ចប់រត្មឹថ្ងៃទី 31 នែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
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12. របាក់ធានាលលើរបាក់សនេ ំនិង ឥណទន(ត) 
  បនរមបរមួលថ្នរបាក់ធានាលលើរបាក់សនេំ និង ឥណទន 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

សមតុលយលដើមរគា 3,404,782  843,394  2,814,884 
ការបននថមកនុងឆ្ន ំ 561,277  139,033  884,857 
ការសងកនុងឆ្ន ំ (205,602)  (50,929) (299,477) 
លផទរលៅមូលនិធិលសថរភ្ជព  (4,002)  (991) (1,155) 
បនរមបរមួលអរតាបាូររបាក់ 68,681  17,012  5,673 

    

 3,825,136  947,519  3,404,782 
 

13. របាក់កមចី 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ធនាគារ សតិចធីង រ៉ាបូ    

មូលនិធិ 3,969,711 983,332 2,893,180 
អងគការនឃរអ៏នតរជាតិ(អង់លគលស)    
មូលនិធិខាន តតូច 2,549,509 631,535 2,457,140 

ឯកតតបុគគល 617,661 153,000 605,550 

    

 7,136,881 1,767,867 5,955,870 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

(ក) វភិ្ជគតាមកាលកំណត់    

កនុងអំឡុងលពល ១ នខ - - 269,133 
ពី ២ នខ លៅ ៣ នខ - - 121,110 
ពី ៣ នខ លៅ ១២ នខ 1,224,551 303,332 1,076,533 
ពី ១ ឆ្ន ំ លៅ ៥ ឆ្ន ំ 5,912,330 1,464,535 4,489,094 

    

 7,136,881 1,767,867 5,955,870 



 បវរហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី
កាំណត្់សមាា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ  
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13. របាក់កមចី (ត) 
 

 

 

2017 2016 

(គ) វភិ្ជគតាមអរតាការរបាក់ កនុង ១ឆ្ន ំ   

របាក់ដុោល រអាលមរកិ 6.00% – 12.00% 6.00% - 12.00% 

14. មូលនិធិលសថរភ្ជព 

 មូលនិធិលសថរភ្ជពរតូវបានបលងកើតលឡើង លដើមបីការ រហ្វនិភ័យតាមរយៈការ
បលងកើតនូវការរគប់រគងថ្ផទកនុងដ៏រងឹមំនិងមូលនិធិសថិរភ្ជពសហគមន៍ លដើមបធីានាថា
របតិបតតិការរបស់ខលួនកំពុងដំលណើ រការរបកបលដាយរបសិទធភ្ជព។ កមមវធីិលនះរតូវបាន
បលងកើតលឡើងនិងមនរបសិទធិភ្ជពលៅថ្ថៃទី 1 នខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ 2015 នដលកនុងលនាះរបភព
មូលនិធិរតូវបានលផទរពីរបាក់ធានាលលើរបាក់សនេ ំ និង ឥណទនមនចំនួន 3,139 
ោនលរៀលឬលសមើនឹង US $ 777,573 គិតរតឹមថ្ថៃទី 31 នខធនូ ឆ្ន ំ2017 (គិតរតឹមឆ្ន ំ 
2016 មន 1,666 ោនលរៀល រសឺមមូល 412,694 ដុោល រអាលមរកិ) ។ 

15. បំណុលលផេងៗ 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

 
   

បំណុលលស្នធននិវតតន៏ និងអតថរបលោជន៍ 289,320 71,667 1,037,718 
ចំណាយបងគរ 111,312 27,573 128,094 
បំណុលពនធកាត់ទុក 44,080 10,919 56,749 
បំណុលពនធលលើរបាក់លបៀវតេន៍ 6,342 1,571 37,241 
បំណុលការរបាក់លលើរបាក់កមចី 50,854 12,597 35,885 
បំណុលលលើការឈប់សរមករបចំាឆ្ន ំ - - 23,134 
បំណុលការរបាក់លលើរបាក់បលញ្ញើ - - 26,969 
ចំណូលនដលមិនទន់់ទទួលបាន 20,602 5,103 4,442 
លផេងៗ 790,615 195,842 1,582 

    

 1,313,125 325,272 1,351,814 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

 (ខ) វភិ្ជគតាមរបិូយប័ណណ    
របាក់ដុោល រអាលមរកិ 7,136,881 1,767,867 5,955,870 



 បវរហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី
កាំណត្់សមាា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ  
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16. គលរមងលដើមទុន SEAD (សីុដ) 

 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

គលរមងលដើមទុន SEAD (សីុដ) សថិតលៅលរកាម    

មូលនិធិសហភ្ជពឥណទន - - - 

របលទសអូស្រស្នត លី ( "សីុយូនអហវលអ") មូលនិធិ 83,365 20,650 83,365 
គលរមងលដើមទុន ( "សីុយូនអហវលអ")  សថិតលៅ
លរកាម    
មូលនិធិ លអយូលអសលអអាយឌី 866,456 214,629 866,456 

    

 949,821 235,279 949,821 

17. លដើមទុន 

 2017 2016 

 
 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

លៅថ្ថៃទី1នខ មករា   86,720  21,481  86,720 
ការលផទរលៅមូលនិធិលសថរភ្ជព   (86,720) ( 21,481)   
លផទរកនុងអំឡុងលពល 9,735,100 2,411,469 - 
លដើមទុនទិញបននថម 6,500  1,610  - 

    
លៅថ្ថៃទី31 នខធនូ 9,741,600  2,413,079 86,720 

 

18. ចំណូលការរបាក់ 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

   ឥណទន និង បុលររបទនដល់អតិថិជន 7,153,072 1,771,879 5,807,387 
របាក់បលញ្ញើនិងរបាក់កមចីជាមួយធនាគារ 31,559 7,817 14,100 

    

 7,184,631 1,779,696 5,821,487 
 



 បវរហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី
កាំណត្់សមាា លល់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ  
សរមាបក់ារយិបរលិច្េទបញ្ចប់រត្មឹថ្ងៃទី 31 នែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
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19. ចំណាយហិរញ្ញបបទន 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ចំណាយហិរញ្ញបបទនលលើដាក់របាក់ពីអតិថិ
ជន 726,357 179,925 592,448 
ចំណាយហិរញ្ញបបទនលលើរបាក់កមចី 273,198 67,673 351,170 

    

 999,555 247,598  943,618 
 

20. ចំណូលរបតិបតតិការលផេងៗ 

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

ចំណូលលលើលសវាកមម 45,637 11,305 211,341 
ចំណូលលលើការពិន័យ 85,625 21,210 28,555 
ចំណូលលលើរបាក់កមចី 185,200 45,876 - 
ចំណូលលលើថ្ថលចូលរមួរបស់សមជិក 1,810 448 - 
ចំណូលលផេងៗ 57,007 14,121 80,116 

    

 375,279 92,960 320,012 
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21. ចំណាយរបតិបតតិការលផេងៗ  

 
2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

ចំណាយលលើ របាក់នខ និងរបាក់ឈនួល  2,633,058   652,231  1,686,373  
ចំណាយលលើ លស្នធននិវតតន៏ និងអតថ
របលោជន៍លផេងៗ  474,299   117,488   460,627  
ចំណាយលលើអិលភីអិលលអស  411,906   102,033   116,297  
ចំណាយលលើការលបាះពុមពផាយ  244,392   60,538   135,471  
ចំណាយលលើការជួល  196,017   48,555   188,719  
ចំណាយលលើលសវាកមមវជិាា ជីវៈ  160,917   39,861   72,561  
ចំណាយលលើការពាបាល  135,923   33,669   75,134  
ចំណាយលលើថ្ថលវវិាទ  103,266   25,580   -    
ចំណាយលលើសមា រៈការោិល័យ  89,256   22,109   40,638  
រលំស់លលើរទពយ និងបរកិាខ រ  84,639   20,966   42,561  
ចំណាយលលើទឹកលភលើង  49,254   12,200   34,260  
ចំណាយលលើការបណតុ ះបណាត លនិងសិកាខ
ស្នោ 

 43,597   10,799   97,711  

ចំណាយលលើលរបងឥនធនៈនិងលរបងសំ្នង  42,571   10,545   17,823  
ចំណាយលលើលធវើដំលណើ រនិង ឌីលអសលអ  40,995   10,155   61,248  
ចំណាយលលើថ្ថលផេពវផាយ  30,244   7,492   13,866  
ចំណាយលលើជួសជុល និងនថទំ  25,509   6,319   14,105  
ចំណាយលលើពនធកាត់ទុក  22,827   5,654   50,912  
ចំណាយលលើការទំនាក់ទំនង  21,160   5,242   11,149  
ចំណាយលលើថ្ថលលសវាធនាគា  18,808   4,659   10,503  
ចំណាយលលើការធានារ៉ាប់រង  16,223   4,019   -    
ចំណាយលផេងៗ  8,340   2,066  32,583 
ចំណាយលលើកថ្រមលជើងស្ន  7,267   1,800   -    
ចំណាយលលើថ្ថលលសវាកមមសងគម  4,398   1,089   -    
ចំណាយលលើសមជិកភ្ជព  2,402   595   -    
ចំណាយលលើពនធសំរាប់ធនាគារ  1,266   314   -    
ចំណាយលលើការសរមករបចំាឆ្ន ំ  (21,089)  (5,224)  -    
ការលកើនលឡើងលលើអរតាបតូររបាក់  (447,417)  (110,829) (251,124) 

    

 4,400,028 1,089,925 2,911,417 
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22. ការសនាភតិសនារបតិបតតិការ 

 អងគការបានលធវើរបតិបតតិការលលើកិចចសនាជួលលដាយលោងតាមការជួលការោិល័យ 
ដូចកាលបរលិចេទខាងលរកាម:  

 2017 2016 

 

 ន់លរៀល ដុោល រអាលមរកិ  ន់លរៀល 

    

កនុងអំឡុងលពល 1 ឆ្ន ំ 196,017 48,555 163,586 

ចលនាល ះពី 2 លៅ 5 ឆ្ន ំ 341,720 84,647 228,682 

    
 537,737 133,202 392,268 

23. ពនធជាយថាភ្ជព 

របព័នធពនធកនុងរពះរាជាណាចរកកមពុជាគឺជារបព័នធថមី និងមនចរកិលកខណៈពនធជា
លរចើននិងឧសាហ៍អាកល ស់បតូរនីតិបញ្ជញ តតិចាប់នដលមិនចាស់ ផទុយមកវញិអាចរបឈមមុខ
លៅនឹងការបកនរបខុសៗគាន ។ ជាលរឿយៗការបកនរបលផេងៗលកើតមនលឡើងលៅកនុង
ចំលណាមអាជ្ាធរពនធដារ និងយុតាថ ធិការចាប់។ ពនធរតូវរបឈមនឹងការរតតួពិនិតយ និង
លធវើការលសុើបអលងកតលដាយអាជ្ាធរពនធដារនដលផតល់លដាយចាប់ លដើមបីដាក់ការអាកកពិន័យ
ដ៏ធៃន់ធៃរនិងការពិន័យអរតាការរបាក់។ ទិដឋភ្ជពទំងលនះអាចបលងកើតហ្វនិភ័យពនធកនុង
រពះរាជាណាចរកកមពុជាោ៉ងខាល ំង លបើលរបៀបលធៀបលៅនឹងរបលទសដថ្ទ។  អនករគប់រគង
លជឿជាក់ថាខលួនបានផតល់សំវធិានធនរគប់រគាន់ លៅនឹងបំណុលពនធដារលដាយនផដកមូល
ដាឋ នលៅលលើការបកស្ស្នយនផនកចាប់ពនធដារ។ លទះជាោ៉ងណាក៏លដាយអាជ្ាធរ ក់
ព័នធអាចមនការបកស្ស្នយខុសៗគាន  និងផល   ប៉ះ ល់នដលមនលកខណៈជាស្នរវន័។
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