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កំណត់
សមគ ល់

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
 (កណំត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល 
 

ដុ ្ល រ េមរកិ
 (កំណត់

សមគ ល់2.4)

្រទពយសកមម  
ច្់របកក់នុងៃដ 4 130,330 32,220 201,829 49,529

្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េន 
 ធនគរជតិៃនកមពុជ 5 487,120 120,425 487,200 119,558
្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរ 6 1,449,943 358,453 1,950,984 478,769
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 7 32,753,994 8,097,403 32,422,650 7,956,479
្រទពយសកមមេផ ងៗ 8 119,698 29,592 195,836 48,057
្រទពយ និងបរកិខ រ 9 1,349,699 333,671 1,215,034 298,168
ពនធពនយរជ្រទពយសកមមសុទធ 11.1 327,391 80,937 121,435 29,800
្រទពយសកមមសរបុ  36,618,175 9,052,701 36,594,968 8,980,360
បណុំល និងមូលធន  
បណុំល  
្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន 10 1,856,674 459,005 2,429,841 596,280
បំណុលេផ ងៗ 12 1,281,704 316,861 1,473,175 361,515
្របកក់មច ី 13 12,849,496 3,176,637 11,586,205 2,843,240
បំណុលពនធេលើ្របកចំ់េណញ្របចឆំន  ំ 11.2 36,413 9,002 63,993 15,704
បំណុលសរបុ 16,024,287 3,961,505 15,553,214 3,816,739

មលូធន   
គេ្រមងេដើមទុន SEAD 14 949,821 237,455 949,821 237,455
េដើមទុន 15 9,741,600 2,435,400 9,741,600 2,435,400
ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ 16 429,418 106,160 386,227 94,780
្របកចំ់េណញរក ទុក  9,473,049 2,356,402 9,964,106 2,476,848
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ   - (44,221) - (80,862)
មលូធនសរបុ  20,593,888 5,091,196 21,041,754 5,163,621
បណុំល និងមូលធនសរបុ 36,618,175 9,052,701 36,594,968 8,980,360

 

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បជូ់នេនះ គឺជែផនកមយួៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។
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របយករណ៍លទធផលលម្អិត 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន  ំ2020 

 កំណត់ 2020 
2019 

(កណំតេ់ឡើងវញិ) 

 សមគ ល់ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
  (កំណត់  (កំណត់
  សមគ ល់ 2.4)  សមគ ល់ 2.4)
   
ចំណូលពីករ្របក ់ 17 5,035,517 1,235,104 5,516,642 1,361,462
ចំ យេលើករ្របក ់ 18 (964,649) (236,608) (570,673) (140,837)
ចំណូលពីករ្របកសុ់ទធ  4,070,868 998,496 4,945,969 1,220,625 

  
ចំណូលពី្របតិបត្តកិរេផ ងៗ 19 128,156 31,434  1,088,530  268,640 
ចំណូល្របតិបត្តកិរសរុប  4,199,024 1,029,930 6,034,499 1,489,265 
   
ចំ យ្របតិបត្តកិរេផ ងៗ 20 (4,221,087) (1,035,341) (4,117,392) (1,016,138)
តំហយេលើឱនភពៃន្រទពយសកមម 
 ហិរញញ វតថុ  7 (233,072) (57,168)  (45,207)  (11,157)
រលំស់  (67,548) (16,568)  (59,614)  (14,712)
្របក(់ខត)/ចំេណញមុនដកពនធ (322,683) (79,147) 1,812,286 447,258 
   
ឥណទន/(ចំ យ)ពនធេលើ្របក់

ចំេណញ 11.3 59,287 14,542 (399,011) (98,473) 
្របក(់ខត)/ចំេណញសុទធស្រមប់

ករយិបរេិចឆទ (263,396) (64,605) 1,413,275 348,785 
   
លទធផលលម្អតិេផ ងៗ   
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ   - 37,427  - (70,298)
លទធផលលម្អតិសរបុស្រមប់

ករយិបរេិចឆទ  (263,396) (27,178) 1,413,275 278,487
 
 
 
 
កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បជូ់នេនះ គឺជែផនកមយួៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 
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របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមូលធន 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 

 គេ្រមងេដើមទុន SEAD េដើមទុន 
ទុនប្រមុង ម 
បទបបញញត្ត ិ ្របកច់ំេណញរក ទុក 

លេម្អ ងពីករប្ដូរ 
រូបិយបណ័្ណ  សរុប 

 

ពនេ់រៀល 
 

ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 (កំណត់
សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 (កំណត់
សមគ ល់2.4) 

    
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន 2ំ019  949,821  237,455  9,741,600  2,435,400  418,890  104,253 8,518,168  2,120,002  -  (11,976) 19,628,479  4,885,134 
លទធផលលម្អតិស្រមប ់
ករយិបរេិចឆទ    

ករេផទរ - - - - (32,663) (8,061) 32,663 8,061 - - - - 
្របកច់ំេណញសុទធស្រមប ់         
ករយិបរេិចឆទ (កំណតេ់ឡើងវញិ) - - - - - - 1,413,275 348,785 - - 1,413,275 348,785 

លទធផលលម្អតិេផ ងៗ    
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - - - - - (1,412) - - - (68,886) - (70,298) 
សរុបលទធផលលម្អតិស្រមប ់
ករយិបរេិចឆទ  -  -  -  -  (32,663)  (9,473) 1,445,938 356,846  - (68,886) 1,413,275  278,487 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ019 (កំណត់
េឡើងវញិ)  949,821 237,455 9,741,600 2,435,400 386,227 94,780 9,964,106 2,476,848 - (80,862) 21,041,754 5,163,621 
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របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមូលធន (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 

 គេ្រមងេដើមទុន SEAD េដើមទុន 
ទុនប្រមុង ម 
បទបបញញត្ត ិ ្របកច់ំេណញរក ទុក 

លេម្អ ងពីករប្ដូរ 
រូបិយបណ័្ណ  សរុប 

 

ពនេ់រៀល 
 

ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 (កំណត់
សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ
េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ 
េមរកិ 

 (កំណត់
សមគ ល់2.4) 

    
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន 2ំ020 949,821 237,455 9,741,600 2,435,400 386,227 94,780 9,964,106 2,476,848 - (80,862) 21,041,754 5,163,621 
និយត័ភព - - - - - - (184,470) (45,247) - - (184,470) (45,247) 
 949,821 237,455 9,741,600 2,435,400 386,227 94,780 9,779,636 2,431,601 - (80,862) 20,857,284 5,118,374 
លទធផលលម្អតិស្រមប ់
ករយិបរេិចឆទ    

ករេផទរ - - - - 43,191 10,594 (43,191) (10,594) - - - - 
្របកខ់តសុទធ 
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ - - - - - - (263,396) (64,605) - - (263,396) (64,605) 

លទធផលលម្អតិេផ ងៗ    
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - - - - - 786 - - - 36,641 -  37,427 
សរុបលទធផលលម្អតិ
ស្រមបក់រយិបរេិចឆទ - - - - 43,191 11,380 (306,587) (75,199) - 36,641 (263,396) (27,178) 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ020 949,821 237,455 9,741,600 2,435,400 429,418 106,160 9,473,049 2,356,402 - (44,221) 20,593,888 5,091,196 

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បជ់ូនេនះ គឺជែផនកមយួៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 
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របយករណ៍លហូំរ ច់្របក់ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 

 2020 
2019 

(កំណតេ់ឡើងវញិ) 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
 (កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល 
 
ដុ ្ល រ េមរកិ

 (កណំត់
សមគ ល់2.4)

លហូំរ ច់្របក់ពីសកមមភព្របតិបត្តិករ  
្របក(់ខត)/ចំេណញស្រមបក់រយិបរេិចឆទ (263,396) (64,605) 1,413,275 348,785
និយត័ភពេលើ៖  
(ឥណទន)/ចំ យពនធេលើ្របកចំ់េណញ (59,287) (14,542) 399,011 98,473
តំហយេលើឱនភពៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ 233,072 57,168 45,207 11,157
រលំស់ 67,548 16,568 59,614 14,712
លេម្អ ងេលើអ្រ ប្តូរ្របក ់ (121,849) (29,887) 948,100 233,983
ចំេណញេលើករលក្់រទពយនិងបរកិខ រ - - (12,373) (3,054)
 (143,912) (35,298) 2,852,834 704,056 
បែ្រមប្រមួលៃន៖  
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 67,131 16,466 (2,896,495) (714,831)
្រទពយសកមមេផ ងៗ (76,138) (18,675) (139,176) (34,347)
្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន (573,167) (140,585) (2,356,311) (581,518)
បំណុលេផ ងៗ (191,471) (46,964) 25,653 6,331 
 (917,557) (225,056) (2,513,495) (620,309)
្របកអ់តីតភពែដលបនបង ់ (541,892) (132,914) - -
ពនធេលើ្របកចំ់េណញែដលបនបង ់ (174,249) (42,740) (267,800) (66,091)

ច្់របកសុ់ទធេ្របើ្របស់កនុងសកមមភព 
្របតិបត្តកិរ (1,633,698) (400,710) (2,781,295) (686,400)

  
លហូំរ ច់្របក់ពីសកមមភពវិនិេយគ  
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ (202,213) (49,598) (40,606) (10,021)
្របកែ់ដលលកប់នពីករលក្់រទពយ និងបរកិខ រ - - 12,455 3,074

ច្់របកសុ់ទធេ្របើ្របស់កនុងសកមមភពវនិិេយគ (202,213) (49,598) (28,151) (6,947)
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របយករណ៍លហូំរ ច់្របក់ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 

2020 
2019 

(កំណតេ់ឡើងវញិ) 
ពនេ់រៀល

 
ដុ ្ល រ េមរកិ

 (កណំត់
សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល 
 
ដុ ្ល រ េមរកិ

 (កំណត់
សមគ ល់2.4) 

     
លហូំរ ច់្របក់ពីសកមមភពហរិញញបបទន     

ច្់របកទ់ទលួបន្របកក់មច ី 8,276,828 2,030,127  7,200,205  1,776,951 
ករទទលួសង្របកក់មច ី (7,013,537) (1,720,269) (2,720,316)  (671,351)

ច្់របកសុ់ទធទទលួបនពសីកមមភពហិរញញបបទន 1,263,291 309,858  4,479,889  1,105,600 

ករ(ថយចុះ)/េកើនេឡើងសុទធៃន ច្់របក ់          និង
ច្់របក ់សមមលូ (572,620) (140,450)  1,670,443  412,253 

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូលនៃថងទី 1 ែខមក 2,152,933 528,327  482,490  120,082 
លេម្អ ងពីករប្ដូររូបិយបណ័្ណ  - 2,806 - (4,008)

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមលូនៃថងទី 31 ែខធនូ 
(កំណតស់មគ ល់21) 1,580,313 390,683  2,152,933  528,327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំណតស់មគ ល់ែដលភជ បជូ់នេនះ គឺជែផនកមយួៃនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក  
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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1. ព័ត៌មនអំពី្រកុមហ៊ុន 
្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក (េ កតថ់ “្រកុមហុ៊ន”) បនចុះបញជ ីពណិជជកមមជ្រកុមហុ៊នម ជន
ទទលួខុស្រតូវមនក្រមតិេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ្រកមវញិញ បនប្រតចុះបញជ ីេលខ 00029713 ចុះៃថងទី 25 
ែខធនូ ឆន  ំ2017 ជមយួ្រកសួងពណិជជកមម។ េនៃថងទ2ី2 ែខវចិឆិក ឆន 2ំ017 ្រកុមហុ៊នបនទទលួ ជញ បណ័្ណ ពីធនគរ
ជតិៃនកមពុជ (េ កតថ់”ធនគរក ្ត ល”) េដើមបេីធ្វើ្របតិបត្តិករជ្របតិបត្តិករឥណទនជនបទ។ 

្រកុមហុ៊ន្រតូវបនេគ គ ល់ថជសកមមភពអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចខន តតូច (“SEAD” ឬ “គេ្រមង”) ែដលដេំណើ រករ ម
រយៈអងគករែឃរអ៍ន្តរជតិ (“CARE INTERNATIONAL”)។ គេ្រមងសន គឺំជែផនកមយួៃនគេ្រមងរបស់ អងគករ
ែឃរអ៍ន្តរជតិកនុងេខត្តបតដំ់បង។  

គេ្រមងេនះ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន 1ំ998 កនុងេគលបំណងេដើមបេីលើកកមពស់សុវតថិភពេសដ្ឋកិចចរបស់្រគួ រ
ែដលមន្របកចំ់ណូលទប មរយៈករ្របមូលផ្តុ្ំរបកស់ន រំបស់សមជិក។ គេ្រមងេនះ្រតូវបនអនុវត្ត មរយៈ
្រកុមហុ៊នម្ីរកូហិរញញ វតថុ មសហគមន ៍េ យបេងកើតសហគមនស៍ន ្ំរបក ់េនថន កស់ហគមន។៍ 

នៃថងទី5 ែខកញញ  ឆន 2ំ002 SEAD ្រតូវបនចុះបញជ ីជសមគមនេ៍្រករ ្ឋ ភបិលេ្រកមេឈម ះថ សហពន័ធ               
សន ្ំរបក ់ និងឥណទនកមពុជ “Cambodia Savings and Credit Federation” (CSCF)។ បនទ បម់ក                      
នៃថងទី1 ែខតុ  ឆន 2ំ002 សហពន័ធសន ្ំរបក ់ និងឥណទនកមពុជ (CSCF) បនេសនើរសំុេទ្រកសួងម ៃផទ 
េ យប្តូរេឈម ះរបស់ខ្លួនេទជសមគមនស៍ហពន័ធសហគមនស៍ន ្ំរបកក់មពុជ។ 

សកមមភព ជីវកមមចមបងរបស់្រកុមហុ៊ន គឺផ្តល់េស ហិរញញ វតថុេទដល់្រគួ រែដលមន្របកចំ់ណូលទប និង   
េស េផ ងៗេទៀត ែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយហិរញញ វតថុែដលមនែចងេនកនុងវ ិ លភពរបស់ ជញ បណ័្ណ ្របតិបត្តិករ
ឥណទនជនបទេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

្រកុមហុ៊នមន ខចំនួន 3 ែដលមនទី ងំសថិតេនេខត្តបតដំ់បង បនទ យមនជយ័ និង្រសុកបេវល។ ្រកុមហុ៊ន
មនករយិល័យក ្ត លេនផទះេលខ 99 ្រកុម4 ភូមរិេំចក5 សងក តរ់តនៈ ្រកុងបតដំ់បង េខត្តបតដំ់បង ្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ។ 

គិត្រតឹមៃថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ020 ្រកុមហុ៊នមនបុគគលិកសរុបចំននួ 123 នក ់ (ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ019 មនបុគគលិក
ចំនួន 126 នក)់។ 

 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
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2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ 
2.1 របយករណ៍អនុេ មភព 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យអនុេ ម មស្តង់ ររបយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញញ វតថុ               
អន្តរជតៃិនកមពុជ ស្រមបស់ហ្រគសធុនតូច និងមធយម (“CIFRS for SMEs”) ។ 

ពត័ម៌នលម្អតិស្តីអំពីេគលនេយបយគណេនយយសំខនរ់បស់្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងកំណតស់មគ ល់ 
26។ 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបនអនុមត័សេ្រមចេ យ្រកុម្របឹក ភបិល្រកុមហុ៊ន និងផ្តល់សិទធិផ យេនៃថងទី 14 ែខ
មថុិន ឆន 2ំ021។ 

2.2 ករយិបរេិចឆទ រេពើពនធ នងិករយិបរេិចឆទ យករណ៍ 

 ករយិបរេិចឆទហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊នចបេ់ផ្តើមេនៃថងទី1 ែខមក  និងបញចប ់េនៃថងទី31 ែខធនូ។ 

2.3 មូល ្ឋ នៃនករ ស់ែវង 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេទ មមូល ្ឋ នតៃម្លេដើម។ 

2.4 របិូយបណ័្ណ េគល នងិរូបយិបណ័្ណ ស្រមបេ់ធ្វើករបង្ហ ញ 

រូបិយបណ័្ណ ជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជគឺ្របកេ់រៀល។ ្រកុមហុ៊នេធ្វើ្របតិបត្តកិរ និងកត្់រ ល់បញជ ីគណេនយយ
របស់ខ្លួនែផ្អកេលើមូល ្ឋ នរបិូយបណ័្ណ បី្របេភទ គឺ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ្របកេ់រៀល និង្របកប់តៃថ។ អនក្រគប្់រគង
បនកំណត្់របកេ់រៀល ជរូបិយបណ័្ណ េគលេ្រពះ បនឆ្លុះបញច ំងពីភពចបំចៃ់នេសដ្ឋកិចច ្របភព្រពឹត្តកិរណ៍ និង
កលៈេទសៈរបស់្រកុមហុ៊ន។ 

របយករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របកេ់រៀលែដលជរូបយិបណ័្ណ ជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។                
តេួលខទងំអស់្រតូវបនបងគតេ់ឡើងចុះេទនឹងតេួលខែដលេនជិតបំផុតេ កតថ់(“ពនេ់រៀល”)េលើកែលងែតមន
ករបញជ កេ់ផ ងេទៀត។ 

ករប្តូររូបយិបណ័្ណ ព្ីរបកេ់រៀលេទជ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ្រតូវបនេធ្វើេឡើង េដើមបេីធ្វើករកំណតប់ង្ហ ញរបយករណ៍
ហិរញញ វតថុ។ 

្រទពយសកមម និងបំណុល្រតូវបនប្តូរេទជដុ ្ល រ េមរកិនៃថងនកលបរេិចឆទ យករណ៍ េហើយមូលធន្រតូវបន         
ប្តូរេ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របក្់របវត្តិ ្រស្ត។ េ យែឡករបយករណ៍លទធផលលម្អតិ និងរបយករណ៍លំហូរ                 

ច្់របក ់ គឺ្រតូវបនប្តូរេទជដុ ្ល រ េមរកិេ យេ្របើអ្រ ប្តូរ្របកម់ធយម្របចឆំន ។ំ លេម្អ ងេលើអ្រ ប្តូរ្របកពី់
ករប្តូរេនះ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ “លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ ” េនកនុងលទធផលលម្អតិេផ ងៗ។ លេម្អ ងពីករប្ដូរ   
រូបិយបណ័្ណ បងគរ ្រតូវបនកត្់រ ជែផនកមយួេនកនុងរបយករណ៍មូលធន។ ្រគបត់េួលខជ្របកេ់រៀល្រតូវបងគតជ់
ខទងព់នេ់ឡើងចុះេទនឹងតេួលខែដលេន ជិតបំផុតេ កតថ់ (“ពនេ់រៀល”) េលើកែលងែតមនករបញជ កេ់ផ ង                
េទៀត។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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2. មូល ្ឋ នៃនករេរៀបចំ (ត) 

2.4 របិូយបណ័្ណ េគល នងិរូបយិបណ័្ណ ស្រមបេ់ធ្វើករបង្ហ ញ (ត) 

្រកុមហុ៊នេ្របើ្របស់អ្រ ប្តូរ្របកដូ់ចខងេ្រកមៈ 

ស្រមបក់រយិបរេិចឆទបញចប ់  អ្រ ចុង្រគ   អ្រ មធយម 

ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2020  1 ដុ ្ល រ = 4,045 េរៀល 1 ដុ ្ល រ = 4,077 េរៀល 

ៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2019  1 ដុ ្ល រ = 4,075 េរៀល 1 ដុ ្ល រ = 4,052 េរៀល 

តេួលខជ្របកេ់រៀលេនះ មនិ្រតូវបនយកមកបក្រ យថ តេួលខ្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ ្រតូវបនប្តូរេទជ្របក់
េរៀល ឬនឹង្រតូវប្តូរជ្របកេ់រៀល នេពលអនគត មអ្រ ប្តូរ្របកេ់នះ ឬអ្រ ប្តូរ្របកេ់ផ ងេទៀតេនះេឡើយ។ 

2.5 ករប៉ន់ ម ននិងករវនិចិឆយ័ 

ករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ ត្រមូវឲយអនក្រគប្់រគងេធ្វើករវនិិចឆយ័ ករប៉ន់ ម ន និងករសនមត ែដលមនផលបះ៉
ពល់ដល់ករអនុវត្តនូវេគលនេយបយគណេនយយ និងចំននួៃន្រទពយសកមមបំណុល ចំណូល នងិចំ យែដល
បន យករណ៍។  លទធផលជកែ់ស្តង ចខុសពីករប៉ន់ ម នទងំេនះ។ 

ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពកព់ន័ធ្រតូវបន្រតួតពនិិតយជ្របច។ំ  ករែកែ្របេលើករប៉ន់ ម នគណេនយយ្រតូវ
បនទទួល គ ល់ និងកត្់រ េនកនុងករយិបរេិចឆទ ែដលករប៉ន់ ម នេនះ្រតូវបនែកែ្របនិងករយិបរេិចឆទអនគត
ែដលមនផលបះ៉ពល់េ យករែកែ្របេនះ។ 

ពត័ម៌នៃនករសនមត និងករប៉ន្់របមណែដលមនភពមនិចបស់ ស់ ែដលមនផលបះ៉ពល់ខ្ល ងំេលើ ករេធ្វើ     
នយិត័កមមកនុងករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ020 ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងកំណតស់មគ ល់ 3 - ករប៉ន់
ម នគណេនយយ និងករវនិិចឆយ័សំខន់ៗ ។ 

3.  ករប៉ន់ ម នគណេនយយនិងករវិនិចឆ័យសខំន់ៗ 
ករប៉ន់ ម ន ករសនមត និងករវនិិចឆយ័្រតូវបន យតៃម្លជបន្តបនទ បេ់ហើយែផ្អកេលើ បទពិេ ធនធ៍្ល បម់ន និង
ក ្ត ដៃទេទៀតរមួទងំកររពំឹងទុកៃនេហតុករណ៍ែដលធ្ល បប់ ជយ័ ្រតូវបនេគេជឿជកថ់សមេហតុផលេទ ម            
កលៈេទសៈេផ ងៗ។ ករប៉ន់ ម ន ករសនមត និងករវនិិចឆយ័ថមន និភយ័ខពស់ែដលត្រមូវឲយេធ្វើនយិត័កមមេលើ
តៃម្លេយង្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញ វតថុស្រមបក់លបរេិចឆទបនទ បម់នដូចខងេ្រកម៖ 

13.  ចណូំល នងិចំ យពនធេផ ងេទៀត 

ចំ យពនធ្រតូវបនគណនែផ្អកេលើករបក្រ យចំេពះករអនុវត្តចបប់ រេពើពនធបចចុបបនន។ េទះយ៉ង ក៏
េ យបទបបញញត្តទិងំេនះ ចមនករែ្រប្របួលជេរឿយៗ និងករបក្រ យេផ ងៗគន បនទ បព់មីនករ្រតួតពិនិតយ
ពី ជញ ធរពនធ រ។ ទងំេនះ ចប ្ត លឱយមនករេកើនេឡើងចំ យពនធ និងករទមទរករទូទត្់របតសិកមម
ៃន្រពឹត្តកិរណ៍ទងំេនះ។ មនករពិបកកនុងករកំណតេ់ពលេវ ជក់ ក់ មយួ និងភពធងនធ់ងរៃនករេកើត
េឡើងៃន្រពឹត្តកិរណ៍ទងំេនះ ឬផលបះ៉ពល់របស់ ។ 
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3. ករប៉ន់ ម នគណេនយយនិងករវិនិចឆ័យសខំន់ៗ (ត) 
23.  ្រទពយ នងិបរកិខ រ 

គណេនយយស្រមប្់រទពយ និងបរកិខ  ររូមបញចូ លទងំករប៉ន់ ម ន ស្រមបកំ់ណត់ យុករៃនករេ្របើ្របស់ៃន្រទពយ 
និងបរកិខ រ។ ករកំណត់ យុកលៃនករេ្របើ្របស់ៃន្រទពយនិងបរកិខ រ គឺែផ្អកេលើករវនិចិឆយ័របស់អនក្រគប្់រគង។ 

33.  សំវធិនធនេលើបំណុលែដលជបស់ង យ័ 

អនក្រគប្់រគង កំណតសំ់វធិនធនេលើឥណទនែដលជបស់ង យ័ មករណីេផ ងៗពគីន  េនេពលែដលេជឿជកថ់ 
ករ្របមូលចំនួនទឹក្របកែ់ដលជំពកទំ់នងជមនិ ចេកើតេឡើង។ កនុងករកណំតចំ់ននួសំវធិនធនទងំេនះ                
អនក្រគប្់រគង េធ្វើករពិចរ មបទពិេ ធនែ៍ដលធ្ល បម់ន និងករផ្ល ស់ប្តូរ ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់អតិថិជន។ 
្របសិនេបើ ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់អតិថិជនកនែ់តយ៉បយឺុ់ន ែដលប ្ត លឲយមនភពអសមតថភពកនុង            
ករទូទតស់ងសំវធិនធនត្រមូវឲយទទលួ គ ល់ មអ្វីែដលទទលួបន។ 

4.  ច់្របក់កនងុៃដ 
 2020 2019 

 ពនេ់រៀល

ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) ពនេ់រៀល 

ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ច្់របកក់នុងៃដ 130,330 32,220  201,829  49,529 
 
(ក) ម្របេភទរបិូយបណ័្ណ ៖ 
 2020 2019 

 ពនេ់រៀល

ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) ពនេ់រៀល 

ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
  

្របកប់ត 41,357 10,224 86,847 21,312
្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ 37,438 9,256 62,145 15,251
្របកេ់រៀល 51,535 12,740 52,837 12,966

 130,330 32,220 201,829 49,529



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
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ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 

20 

5. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរជតិៃនកមពុជ 

(ក)  ្របកត់មកល់ធនេលើេដើមទុន ្រតូវបនរក ទុកជមយួធនគរជតិៃនកមពុជ្រសប ម្របកសេលខ ធ7-00-006         
ស្តីពីករផ្តល់ ជញ បណ័្ណ ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ែដលចំននួទឹក្របក្់រតូវបនកំណត្់រតឹម 5% ៃនេដើមទុនែដលបន
ចុះបញជ ីរបស់្រកុមហុ៊ន។ ្របកត់មកល់េនះ ្រតូវបង្វលិសងវញិេនេពលែដល្រកុមហុ៊នសម័្រគចិត្តបញចប់ ជីវកមមរបស់
ខ្លួន និងមនិមនសល់បំណុលអតិថិជន។ ្របកត់មកល់ពំុទទលួបនអ្រ ករ្របកេ់ឡើយ។ 

 )ខ(  គណនីចរន្ត ពុំទទួលបនអ្រ ករ្របកេ់ឡើយ។ 

6. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរ 

្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរនន្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មកលកំណត ់
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
អំឡុងេពល1ែខ 1,449,943 358,453 1,950,984  478,769 

  2020 2019 

 សមគ ល់ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

 

 (កណំត់
សមគ ល់2.4)  

(កណំត់
សមគ ល់2.4)

   
្របកត់មកល់ )ក(  487,080 120,415  487,080  119,529 
គណនីចរន្ត )ខ(  40 10  120  29 
  487,120 120,425  487,200  119,558 

 2020 2019 

 ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

 

(កំណត់
សមគ ល់2.4)  

(កណំត់
សមគ ល់2.4)

គណនីសន  ំ 1,449,538 358,353  1,950,576  478,669
គណនីចរន្ត 405 100 408 100
 1,449,943 358,453  1,950,984  478,769 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
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ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 

21 

6. ្របក់បេញញ ើ និង្របក់តមកលេ់នធនគរេផ ងៗ (ត) 

 ្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរនន្រតូវបនវភិគបែនថមដូចខងេ្រកម (ត)៖ 

(ខ) មរូបយិបណ័្ណ  
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ 159,561 39,446  1,083,910  265,990 
្របកេ់រៀល 257,880 63,753  833,601  204,565 
្របកប់ត 1,032,502 255,254  33,473  8,214 
 1,449,943 358,453  1,950,984  478,769 

(គ) មអ្រ ករ្របក ់(្របចឆំន )ំ 
 2020 2019

   
គណនីសន  ំ 0.05%-0.50% 0.05%-0.50%
គណនីចរន្ត 0% 0%

7. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)
  
ឥណទនផ្តល់ឲយអតិថិជន មតៃម្លេដើម 33,480,705 8,277,059  33,151,195  8,135,263 
ចំណូលែដលមនិទនទ់ទលួ គ ល់ (460,280) (113,789) (440,337) (108,058)
 33,020,425 8,163,270 32,710,858 8,027,205
ដកៈ ករខតបងេ់លើឱនភពៃន្រទពយ

សកមមហិរញញ វតថុ (266,431) (65,867)  (288,208)  (70,726)
 32,753,994 8,097,403 32,422,650 7,956,479 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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7. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន (ត) 
ករែ្រប្របួលៃនករខតបងេ់លើឱនភពៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ មនដូចខងេ្រកមៈ 

 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
     
នៃថងទី1 ែខមក  288,208 70,726  444,364  110,593 
ករេកើនេឡើងៃនសំវធិនធន 

កនុងករយិបេចឆទ 233,072 57,168  45,207  11,157 
ករលុបេចលកនុងករយិបេចឆទ (254,849) (62,509)  (201,363)  (49,695)
លេម្អ ងពីករប្ដូររូបិយបណ័្ណ  - 482 - (1,329)
នៃថងទី31 ែខធនូ 266,431 65,867  288,208  70,726 

ឥណទនដុលផ្តល់ឲយអតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ម្របេភទរបិូយបណ័្ណ ៖ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 

្របកេ់រៀល 9,366,449 2,315,562  9,891,807  2,427,437 
្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ 11,641,433 2,877,981  9,774,872  2,398,742 
្របកប់ត 12,472,823 3,083,516 13,484,516  3,309,084 
 33,480,705 8,277,059 33,151,195  8,135,263 

(ខ) មនិ សន ្ឋ ន៖ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 

និ សនជន 33,480,705 8,277,059 33,151,195  8,135,263 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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7. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន (ត) 

ឥណទនដុលផ្តល់ឲយអតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម (ត)៖ 

(គ) មករអ្រ ្របក(់មយួឆន )ំ៖ 
2020 2019

ឥណទនផ្តល់ឲយអងគករម្ីរកូហិរញញ វតថុ
ែផ្អកេលើសហគមន ៍(CBMIFO) 10.8% 10.8% - 15.6%

ឥណទនផ្តល់ឲយSMEs 15.60% - 18% 15.60% - 18%
 

(ឃ) មកលកំណត ់៖ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 

តិចជង 1ឆន  ំ 563,075 139,203  802,329  196,891 
ពី 1ឆន  ំដល់ 5ឆន  ំ 31,694,479 7,835,471  32,348,866  7,938,372 
េ្រចើនជង 5ឆន  ំ 1,223,151 302,385 - -
 33,480,705 8,277,059  33,151,195  8,135,263 

 

(ង) ម្របេភទ ជវីកមម ៖ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 

កសិកមម 17,522,792 4,331,963  16,753,870  4,111,379 
ករេ្របើ្របស់ 10,113,744 2,500,308  10,034,826  2,462,534 
ជំនួញ នងិពណិជជកមម 3,804,507 940,546  3,570,019  876,078 
េស កមម 1,590,443 393,187  1,602,195  393,177 
សំណង ់ 449,219 111,055  53,468  13,121 
េផ ងៗ - -  1,136,817  278,974 
 33,480,705 8,277,059  33,151,195  8,135,263 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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7. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន (ត) 

ឥណទនដុលផ្តល់ឲយអតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម (ត)៖ 

(ច) មទំនកទំ់នង ៖ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

អតិថិជនខងេ្រក 33,480,705 8,277,059 33,151,195  8,135,263 

 

(ឆ) ម និភយ័ ៖ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 
   

និភយ័ធំៗ 2,303,662 569,509 2,134,436 523,788
ពំុែមន និភយ័ធំៗ  31,177,043 7,707,550 31,016,759 7,611,475
 33,480,705 8,277,059 33,151,195  8,135,263 

8. ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ចំ យបងមុ់ន 33,483 8,278  54,100  13,276 
ករផគតផ់គងស់មភ រៈករយិល័យ 11,414 2,822  17,110  4,199 
េផ ងៗ 74,801 18,492  124,626  30,582
 119,698 29,592  195,836  48,057



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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9. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
 បរកិខ រកុពំយូទរ័ 

សរុប នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 ដី គរ យនយន្ត េ្រគ ងសង្ហ រមឹ នងិ ករយិល័យ

 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
ៃថ្លេដើម        
នៃថងទ1ី ែខមក  ឆន 2ំ020 704,918 539,283 199,342 178,944 98,636 1,721,123 422,361
ករទិញបែនថម - - 181,052 17,441 3,720 202,213 49,598
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - - - - - - 3,526
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 704,918 539,283 380,394 196,385 102,356 1,923,336 475,485

 
ដក៖ រលំស់បងគរ        
នៃថងទ1ី ែខមក  ឆន 2ំ020 - 76,203 197,314 136,668 95,904 506,089 124,193
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ - 28,828 18,933 17,247 2,540 67,548 16,568
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - - - - - - 1,053
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 - 105,031 216,247 153,915 98,444 573,637 141,814
តៃម្លេយង        
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 704,918 434,252 164,147 42,470 3,912 1,349,699 333,671



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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9. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
 បរកិខ រកុពំយូទរ័  
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ019 ដី គរ យនយន្ត េ្រគ ងសង្ហ រមឹ នងិ ករយិល័យ សរុប 

 

ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 
ៃថ្លេដើម        
នៃថងទ1ី ែខមក  ឆន 2ំ019 704,918 539,283  199,424  140,106  96,868  1,680,599  418,268 
ករទិញបែនថម - - -  38,838  1,768  40,606  10,021 
ករលុបេចល - - (82) - -  (82)  (20)
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - - - - - - (5,908)
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ019 704,918 539,283  199,342  178,944  98,636  1,721,123  422,361 
 
ដក៖ រលំស់បងគរ        
នៃថងទ1ី ែខមក  ឆន 2ំ019 - 47,778  186,644  118,614  93,439  446,475  111,119 
រលំស់កនុងករយិបរេិចឆទ - 28,425  10,670  18,054  2,465  59,614  14,712 
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - - - - - - (1,638)
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ019 - 76,203  197,314  136,668  95,904  506,089  124,193 
 
តៃម្លេយង 
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ019 704,918 463,080  2,028  42,276  2,732  1,215,034  298,168 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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10. ្របក់បេញញ ើពីអតិថិជន 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)
្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន SMEs  
គណនីអសកមម 927,762 229,360  985,538  241,850 
្របកប់េញញ ើចបំច ់ 594,279 146,917  946,619  232,299 
្របកប់េញញ ើ មកិចចសនយ 331,441 81,939  494,580  121,369 
្របកប់េញញ ើសម័្រគចិត្ត 3,192 789  3,104  762 

 1,856,674 459,005  2,429,841  596,280 

្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន្រតូវបនេយងពីឆន មុំន។ គម ន្របកប់េញញ ើបែនថមពីអតិថិជន្រតូវបនបន្របមូលចប់ ងំពី
ឆន 2ំ019។ ្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ម្របេភទរបិូយបណ័្ណ ៖ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
្របកេ់រៀល 1,302,852 322,090  1,616,196  396,613 
្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ 32,515 8,038  65,836  16,156 
្របកប់ត 521,307 128,877  747,809  183,511 
 1,856,674 459,005  2,429,841  596,280 

 

(ខ) មតំបន៖់ 
    2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
បតដំ់បង 973,081 240,565  1,314,429  322,559 
បនទ យមនជយ័ 403,923 99,857  523,731  128,523 
បេវល 479,670 118,583  591,681  145,198 
 1,856,674 459,005  2,429,841  596,280 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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10. ្របក់បេញញ ើពីអតិថិជន (ត) 

(គ) មករអ្រ ្របក(់មយួឆន )ំ៖ 
                2020          2019

្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន CBMIFO 
្របកប់េញញ ើចបំច ់ 9.00% 9.00%

 
្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន SMEs 

្របកប់េញញ ើ មកិចចសនយ  5.00% - 10.50%  5.00% - 10.50% 
្របកប់េញញ ើចបំច ់ 6.00% 6.00%
្របកប់េញញ ើសម័្រគចិត្ត 3.00% 3.00%

11.  ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 
11.1 ពនធពនយរជ្រទពយសកមម/(បណុំល) 

 ពនធពនយរជ្រទពយសកមម និងបំណុល គឺ្រតូវទូទតេ់នេពលែដលមនត្រមូវករអនុវត្តេទ មចបបេ់ដើមបទូីទតព់នធ
ៃន្រទពយសកមម ជមយួនឹងបំណុលពនធេហើយនិងេនេពលែដលពនធពនយរទកទ់ងេទនឹង ជញ ធរពនធ រដូចគន ។ 

ចំនួនទឹក្របកខ់ងេ្រកម្រតូវបនកណំតប់នទ បពី់ករកតក់ង េហើយ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍ ថ នភព
ហិរញញ វតថុ៖ 

 
  

2020 
2019 

(កណំតេ់ឡើងវញិ) 
 ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
  
ពនធពនយរជ្រទពយសកមម 344,990 85,288   319,590 78,427
បំណុលជពនធពនយរ (17,599) (4,351) (198,155) (48,627)
 327,391 80,937 121,435 29,800

 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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11. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

11.1 ពនធពនយរជ្រទពយសកមមសុទធ (ត) 

ពនធពនយរជ្រទពយសកមមបនមកពីឯក ដូចខងេ្រកម៖ 
  

2020 
2019 

(កំណតេ់ឡើងវញិ) 
 ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

រលំស់ 200 49 8,024 1,969
សំវធិនធនេលើេ ធននិវត្តន ៍និងករឈប់
ស្រមក្របចឆំន  ំ 228,363 56,456 223,499 54,846

សំវធិនធនែដលេលើឥណទនខតបង ់ (17,598) (4,351) (8,535) (2,094)
លេម្អ ងេលើអ្រ ប្តូរ្របក ់ 24,370 6,025 (189,620) (46,533)
ចំណូលបងទុ់កមុន 92,056 22,758 88,067 21,612
 327,391 80,937   121,435   29,800 

ករែ្រប្របួលពនធពនយរជ្រទពយសកមម/(បំណុល) កនុងឆន មំនដូចខងេ្រកម៖ 
          

2020 
2019 

(កំណតេ់ឡើងវញិ) 
 ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

នៃថងទី1 ែខមក  121,435 29,800 289,523 72,056
ទទលួ គ ល់ជចំេណញ ឬខត 205,956 50,517 (168,088) (41,483)
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - 620 - (773)
នៃថងទី31 ែខធនូ 327,391 80,937 121,435 29,800

   



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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11. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 
11.2 បណុំលពនធេលើ្របកច់េំណញ  

 2020 
2019 

(កណំតេ់ឡើងវញិ) 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4) 

នៃថងទ1ី ែខមក  63,993 15,704 100,871 25,105
ចំ យពនធេលើ្របកចំ់េណញ 146,669 35,975 230,922 56,990
ពនធេលើ្របកចំ់េណញែដលបនបង ់ (174,249) (42,740) (267,800) (66,091)
លេម្អ ងពកីរប្តូររូបិយបណ័្ណ  - 63 - (300)
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ 36,413 9,002  63,993  15,704 

 

11.3 (ឥណទន)/ចំ យពនធេលើ្របកច់េំណញ  

អនុេ មេទ មចបប់ រេពើពនធៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រកុមហុ៊នមនកតព្វកិចចបងព់នធេលើ្របកចំ់េណញ
េ យគណន មអ្រ 20% ៃន្របកចំ់េណញជបព់នធ ឬកប៏ងព់នធអបបបរម េ យគណន មអ្រ 1% ៃន
្របកចំ់ណូលសរុបេនេពលែដលពនធមយួ មនចនំនួេ្រចើនជង។ 

 
                

 2020 
         2019 

(កំណតេ់ឡើងវញិ) 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ចំ យពនធេលើ្របកចំ់េណញ 146,669 35,975 230,923 56,990
ចំ យពនធពនយរ (205,956) (50,517)   168,088   41,483
 (59,287) (14,542)   399,011   98,473 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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11. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

ករេផទ ងផទ តព់នធេលើ្របកច់ំេណញ ែដលគណន មអ្រ ពនធជផ្លូវករេធៀបេទនឹងពនធេលើ្របកចំ់េណញែដល
បង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លទធផលលម្អតិមនដូចខងេ្រកម៖ 

 

             
 

2020 

                  
2019 

(កំណតេ់ឡើងវញិ) 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
  

្របក(់ខត)/ចំេណញមុនបងព់នធ (322,683) (79,147) 1,812,286 447,257

ពនធេលើ្របកចំ់េណញែផ្អក មអ្រ
ពនធជផ្លូវករ 20% (64,537) (15,829) 362,457 89,451

ផលបះ៉ពល់ៃន៖  

ចំ យមនិ ចកតក់ងបន 5,109 1,253 36,776 9,077
េផ ងៗ 141 34  (222)  (55)
(ឥណទន)/ចំ យពនធេលើ 
្របកចំ់េណញ (59,287) (14,542)   399,011 98,473 

ករគណនៃនករចំ យពនធេលើ្របកចំ់េណញេនះ គឺជ្របធនបទកនុងករពិនិតយ និងករ យតៃម្លចុងេ្រកយ
របស់ ជញ ធរពនធ។ 

  



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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12. បំណុលេផ ងៗ 

 2020 
2019 

(កណំតេ់ឡើងវញិ) 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
     
បំណុលេ ធននិវត្តន ៍និងអតថ្របេយជន ៍ 1,068,180 264,074  1,082,919  265,747 
ចំ យបងគរ 110,226 27,250  323,742  79,446 
បំណុលេលើករឈបស់្រមក្របចឆំន  ំ 73,639 18,205  34,576  8,485 
បំណុលពនធេផ ងៗ 19,976 4,938  20,825  5,110 
បំណុលេលើអតថ្របេយជនសុ៍ខភព 3,873 957  3,309  812 
បំណុលេផ ងៗ 5,810 1,437  7,804  1,915 

 1,281,704 316,861 1,473,175 361,515 

13. ្របក់កមចី 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
  
មូលនិធិ ធនគរស្តិចធីង ៉ បូ 3,664,770 906,000  1,630,000  400,000 
អងគករ ែឃរអ៍ន្តរជតិ (អងេ់គ្លស) 3,543,107 875,923  3,303,031  810,560 
ឯកត្តជន 3,155,100 780,000 2,747,967 674,347
អយកូេ្រកឌីត អីុឃយូេមនីខល ឌីេវឡុ
បេមន ខអបេភើេរធីវ សូសីុេអធី យូ.េអ 2,486,519 614,714 3,905,207 958,333
 12,849,496 3,176,637 11,586,205  2,843,240 

 
 
 
 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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13. ្របក់កមចី (ត) 

កមចខីងេលើ្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 
(ក) មកលកំណតៈ់ 

 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
  
ពី 2 េទ 3 ែខ 768,637 190,022  925,519  227,121 
ពី 3 េទ 12 ែខ 1,294,748 320,086  4,761,576  1,168,485 
ពី 1 ឆន េំទ 5 ឆន  ំ 10,786,111 2,666,529  5,899,110  1,447,634 
 12,849,496 3,176,637  11,586,205  2,843,240 

(ខ) ម្របេភទរបិូយបណ័្ណ ៖ 

 

(គ) មអ្រ ករ្របក ់(្របចឆំន )ំ 
 2020 2019

   
្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ 8%-9.5% 8%-9.5%

 
 
 

 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

  
្របកដុ់ ្ល រ េមរកិ 12,849,496 3,176,637 11,586,205  2,843,240



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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14. គេ្រមងេដើមទុន SEAD  
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

គេ្រមងេដើមទុន SEAD សថិតេនេ្រកម
មលូនិធិសហភពឥណទន្របេទស  
អ្ូរ ្ត លី (CUFA)  83,365  20,841  83,365  20,841 

គេ្រមងេដើមទុន SEAD សថិតេនេ្រកម
មលូនិធិ AusAID  866,456  216,614  866,456  216,614 

  949,821  237,455  949,821  237,455 

15. េដើមទុន 
 2020  2019 

 

ចំនួន
ភគហុ៊ន

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ចនួំន
ភគហុ៊ន

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
បនចុះបញជ ី:  
តៃម្លហុ៊ន 1 ភគហុ៊ន 

200,000េរៀល  48,708  9,741,600  2,435,400  48,708  9,741,600  2,435,400 

ភគហុ៊នេចញផ យ និង
ទូទតត់ៃម្លហុ៊ន 1   

ភគហុ៊ន 
200,000េរៀល  48,708  9,741,600  2,435,400  48,708  9,741,600  2,435,400 

េដើមទុនចុះបញជ ី និងែដលបនបងរ់បស់្រកុមហុ៊ននៃថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ020 មនចំននួ 9,741,600 ពនេ់រៀល។ 
 
 
 
 

 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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15. េដើមទុន (ត) 

ចំនួនភគហុ៊ននិងរចនសមពន័ធរបស់្រកុមហុ៊នមនដូចខងេ្រកមៈ 

 2020 2019 

 % ៃន %ៃន  
 ភគហុ៊ន ចំនួន តៃម្លគិតជ ភគហុ៊ន ចំននួ តៃម្លគិតជ
 កនក់ប់ ភគហុ៊ន ពនេ់រៀល កនក់ប់ ភគហុ៊ន ពនេ់រៀល

សមគមភគហុ៊នបុគគលិក 
(ែដលមនេ ក លី ចនទី់ 
ជតំ ងភគទុនិក) 97.78%  47,622  9,524,400 97.78%  47,622  9,524,400 

េ ក មស ធន 0.82%  400  80,000 0.82%  400  80,000 
អនក្រសី ែងត៉ នី 0.41%  200  40,000 0.41%  200  40,000 
អនក្រសី ជ ចន់  0.44%  216  43,200 0.44%  216  43,200 
េ ក េវុ ើន ផល្លី 0.14%  70  14,000 0.14%  70  14,000 
េ កលី ចនទី់ 0.41%  200  40,000 0.41%  200  40,000 

 100%  48,708  9,741,600 100%  48,708  9,741,600 

16. ទុនប្រមុង មបទបបញញត្ត ិ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
  
ទុនប្រមុង មបទបបញញ តិ្ត(*) 429,418 106,160  386,227  94,780 

 
 
 
 
 
 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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16. ទុនប្រមុង មបទបបញញត្ត ិ(ត) 

(*)  បែ្រមប្រមួលទុនប្រមុង មបទបបញញត្ត៖ិ 

 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

     
នៃថងទ1ី ែខមក  386,227 94,780  418,890  104,253 
ករេផទរ 43,191 10,594  (32,663)  (8,061)
លេម្អ ងពកីរប្តូររូបិយបណ័្ណ  - 786  - (1,412) 
នៃថងទ3ី1 ែខធនូ 429,418 106,160  386,227  94,780 

ករេផទរពី្របកចំ់េណញរក ទុកេទទុនប្រមុង ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនេពលែដលសំវធិនធន មបទបបញញត្តរិបស់
ធនគរជតិៃនកមពុជ ខពស់ជងសំវធិនធន CIFRS for SMEs៖ 

 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)
  
ឱនភពឥណទន មបទបបញញត្តិរបស់ធនគរជតិ

ៃនកមពុជ  
- ្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរ 14,499 3,584  19,519  4,790 
- ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 681,350 168,443  654,916  160,716 

695,849 172,027  674,435  165,506 
ករខតបងឱ់នភពៃន្រទពយសកមម ម CIFRS for 

SMEs (សមគ ល់7) 266,431 65,867  288,208  70,726 

 429,418 106,160  386,227  94,780 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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17. ចំណូលពីករ្របក់ 
  2019 
 2020 (កំណតេ់ឡើងវញិ) 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4) 
     
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 5,031,792 1,234,190 5,511,449 1,360,180 
្របកត់មកល់េនធនគរេផ ងៗ 3,725 914  5,193  1,282 

5,035,517 1,235,104 5,516,642 1,361,462 

18. ចំ យេលើករ្របក់ 
 2020 2019 
 ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

្របកក់មច ី 890,400 218,396  423,414  104,495 
្របកប់េញញ ើពីអតិថិជន 74,249 18,212  147,259  36,342 
 964,649 236,608  570,673  140,837 

19. ចំណូលពី្របតិបត្តិករេផ ងៗ 
 2020 2019 
 ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់
សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ចំេណញពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ  - -  948,100  233,983 
ចំណូលពីករពិនយ័ 48,877 11,988  27,229  6,720 
ចំេណញពីករលក្់រទពយសកមម - -  12,373  3,054 
ចំណូលេផ ងៗ 79,279 19,446  100,828  24,883 
 128,156 31,434  1,088,530  268,640 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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20. ចំ យ្របតិបត្តិករេផ ងៗ 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

្របកេ់បៀវត នបុ៍គគលិក  2,508,466  615,273  2,558,349   631,379 
្របកេ់ ធននិវត្តន ៍និង 
អតថ្របេយជន ៍  590,367  144,804  540,700   133,440 

ចំ យេលើករជលួ  209,121  51,293  209,034  51,588 
ខតពីករប្តូររូបិយបណ័្ណ    121,849   29,887 - -
កៃ្រមេស វជិជ ជីវៈ  134,588  33,012  207,416  51,189 
ចំ យេលើករពិនិតយសុខភព  132,819  32,578  129,622  31,990 
ចំ យសមភ រៈករយិល័យ  74,555  18,287  60,902  15,030 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងសិកខ   74,250  18,212  82,296  20,310 
ធន ៉ បរ់ង  56,251  13,797  57,711  14,243 
ចំ យទឹក និងអគគសិនី  48,286  11,844  47,458  11,712 
ចំ យេលើករេធ្វើដំេណើ រ  38,418  9,423  43,228  10,668 
ចំ យេលើៃថ្ល ំង  30,975  7,597  38,212  9,430 
ចំ យពនធកតទុ់ក  25,545  6,266  50,477  12,457 
ចំ យជួសជុល និងែថទ ំ  25,234  6,189  16,832  4,154 
ចំ យេលើ ជញ បណ័្ណ   24,677  6,053  16,705  4,123 
ៃថ្លទំនកទំ់នង  15,885  3,896  16,201  3,998 
ៃថ្លធនគរ  15,848  3,887  16,077  3,968 
ចំ យេលើេស សងគម  9,125  2,238  1,144  282 
ចំ យេលើសមពន័ធភព  7,763  1,904  7,654  1,889 
ចំ យេលើករឈបស់្រមក្របចឆំន  ំ  4,687  1,150  1,300  321 
ចំ យេលើវ ិ ទ  2,790  684  14,049  3,467 
ចំ យេផ ងៗ  69,588  17,067  2,025  500 
 4,221,087 1,035,341  4,117,392  1,016,138 

 

 
 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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21. ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
 2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

  
ច្់របកក់នុងៃដ (កំណតស់មគ ល់ 4) 130,330 32,220  201,829  49,529 

្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េន         
ធនគរជតិកមពុជ(កំណតស់មគ ល់ 5(ខ)) 40 10  120  29 

្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរ   
េផ ងៗ (កណំតស់មគ ល់ 6) 1,449,943 358,453  1,950,984  478,769 

 1,580,313 390,683  2,152,933  528,327 

22. ្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ  
 

2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
សមពន័ធញតិ៖     
េ ក មស ធន  

កមច ី 122,310 30,000 121,560 30,000
ចំ យករ្របក ់ 10,127 2,484 9,725 2,400

 132,437 32,484 131,285 32,400
េ ក ្រពំ ម៉រ ី     

កមច ី 283,150 70,000 - -
ចំ យករ្របក ់ 9,955 2,442 - -

 293,105 72,442 - -
  
កៃ្រមស្រមបអ់នក្រគប្់រគងសំខន់ៗ ៖  
ចំ យស្រមបន់យកនិង 

អនក្រគប្់រគងសំខន់ៗ  461,501 113,195 429,374 105,965
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23. ករសនយភតិសនយ 
្រកុមហុ៊ន មនភតិសនយេលើករជលួករយិល័យជមយួករសនយជួលអបបបរមដូចខងេ្រកម៖  

2020 2019 

 

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់

សមគ ល់2.4)

ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កណំត់

សមគ ល់2.4)
  
តិចជង 1 ឆន  ំ 124,044 30,666  41,340  10,145 
ចបពី់ 2 ឆន  ំដល់ 5 ឆន  ំ 60,481 14,952  47,637  11,690 
 184,525 45,618  88,977  21,835 

24.  ពនធជយថភព 
ពនធ្រតូវបនសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពិនិតយ និង ម នអេងកតេ យ្រកុម ជញ ធរ ែដលផ្តល់សិទធេិ យចបបក់នុងករ
កពិ់នយ័ កទ់ណ្ឌ កមម និងករគិតករ្របក។់  ករអនុវត្តចបប ់ និងបទបបញញត្តិពនធេលើ្របតិបត្តិករេ្រចើន្របេភទ

្របឈមនឹងបំណក្រ យេផ ងៗគន ។ 

បញ្ហ ទងំេនះ ចបេងកើតឲយមន និភយ័ពនធ េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដលមនលកខណៈធំជងេន
្របេទសដៃទេទៀត។  អនក្រគប្់រគងេជឿជកថ់ ករេធ្វើសំវធិនធនមនលកខណៈ្រគប្់រគន ់ េ យែផ្អកេលើករបក
្រ យៃន  នីតិកមមពនធ។  កប៏៉ុែន្ត ជញ ធរជបព់កព់ន័ធ ចនឹងមនបំណក្រ យខុសគន  េហើយផលបះ៉ពល់ ច
មនទំហំធំ។ 

25.  ្រពឹត្តកិរណ៍ រវន្ត 
ផលបះ៉ពល់ៃនករផទុះេឡើងៃនណូែវលវរីសុកូរ ៉ូ ដល់្រកុមហុ៊ន 

ចប់ ងំពីែខ មក  ឆន  ំ 2020 ករផទុះេឡើងៃន Coronavirus (“COVID-19”) មនផលបះ៉ពល់ដល់ ថ នភព
ពណិជជកមមជ កល និង្របេទសកមពុជ។ ្រកុមហុ៊នបននឹងបន្តករយកចិត្ត�ទុកដកេ់ទេលើសថ �នភពៃន 
COVID- 19 និងេឆ្លើយតបយ៉ងសកមម�ចំេពះផលបះ៉ពល់របស់វេទេលើសថ�នភពហិរញញ ��វតថុ និងលទធ�ផល្របតិបត្តិ
កររបស់្រកុ�មហុ៊ន ។ 

26.  េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ 
េគលនេយបយគណេនយយសំខន់ៗ ែដល្រតូវបនអនុមត័កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញ វតថុទងំេនះ ្រតូវបន
កណំតដូ់ចខងេ្រកម។ េគលនេយបយទងំេនះ្រតូវបនអនុវត្ត្របកបេ យសងគតិភពេន្រគប ់ ករយិបរេិចឆទ
ែដលបនបង្ហ ញេលើកែលងែតមនករបញជ កេ់ផ ងពីេនះ។ 
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26. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

.162  មូល ្ឋ នៃនករសរុបរមួ 

 របយករណ៍ហរញិញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន រមួមនរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរបស់ទី ន កក់រក ្ត ល និង ខរបស់                 
ខ្លួន។ ល់សមតុលយ នងិ្របតិបត្តកិរអន្តរ ខទងំអស់្រតូវបនលុបបំបតេ់ចល។ 

.262  ច្់របក ់នងិ ច្់របកស់មមូល 

 ច្់របក ់ និង ច្់របកស់មមូលរមួមន ច្់របកក់នុងៃដ និងសមតុលយធនគរ និង្របកប់េញញ ើេនធនគរ             
ែដលមនកលវ ន្តេនេពលតមកល់ដំបូងមនរយៈេពល ែខ  ឬតិចជង3  និងករវនិិេយគ រយៈេពលខ្លី ែដល ច
ប្តូរជ ច្់របកេ់ពល កប៏នេ យមន និភយ័តិចតួចចេំពះករផ្ល ស់ប្តូរតៃម្ល។ 

ច្់របក ់និង ច្់របកស់មមូល ្រតូវបនកត្់រ មរលំស់ៃថ្លេដើមេ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក្់របសិទធភពេន
កនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ 

.362  ្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរ 

្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរ ្រតូវបនកត្់រ មរលំស់ៃថ្លេដើមេ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក ់្របសិទធភព
េនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ 

.462  ្របកប់េញញ ើ នងិ្របកត់មកល់ជមយួធនគរជតិៃនកមពុជ 

្របកប់េញញ ើ និង្របកត់មកល់េនធនគរជតិៃនកមពុជ ែដលរមួបញចូ លទងំ្របកត់មកល់ធនេដើមទុន ្រតូវបនកត្់រ  
មរលំស់ៃថ្លេដើមេ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក្់របសិទធភព។  

្របកត់មកល់ធនេដើមទុន្រតូវបនរក ទុក្រសប មចបបក់មពុជស្តីពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុេហើយ្រតូវបន
កំណតេ់ យភគរយៃនេដើមទុនអបបបរមែដលត្រមូវេ យធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

្របកត់មកល់ធនេដើមទុន មនិ ចផ្តល់ហិរញញបបទនដល់្របតិបត្តិករ្របចៃំថងរបស់្រកុមហុ៊នេទ េហតុដូេចនះមនិ្រតូវ
បនចតទុ់កថជែផនកមយួៃន ច្់របក ់ និងសមមូល ច្់របកស់្រមបប់ង្ហ ញកនុងរបយករណ៍លំហូរ ច់
្របកេ់ឡើយ។ 

.562  ឥណទនផ្តល់ដល់អតថិជិន 
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន គជឺ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុអនិសនទស ែដលករទូទត្់របកម់នលកខណៈេថរ ឬ ច
កំណតប់ន ែដលមនិមនស្រមងត់ៃម្លកនុងទីផ រសកមម េហើយ្រកុមហុ៊នមនិមនបំណងលកភ់្ល មៗ ឬកនុងរយៈេពល
ខ្លី មយួេនះេទ។ 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន ្រតូវបនគណន មតៃម្លសម្រសបបូកនឹងករចំ យ្របតិបត្តកិរផទ ល់បែនថម 
េហើយ្រតូវបនគណនជបន្តបនទ បគិ់ត មរលំស់ ៃថ្លេដើមេ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក្់របសិទធភព។ 
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6.62  ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
្រទពយសកមមេផ ងៗ្រតូវបនកត្់រ ម មរលំស់ៃថ្លេដើម េ យេ្របើវធិី ្រ ្ត ករ្របក្់របសិទធភពេនកនុង                 
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ 

.762  ្រទពយ នងិបរកិខ រ 

(ក) ករទទលួ គ ល់ និងករ ស់ែវង 

ែផនក្រទពយ និងបរកិខ រ ្រតូវបនកត្់រ មវធីិ ្រស្តៃថ្លេដើម ដករលំស់បងគរ និងករខតបងប់ងគរេលើឱនភពៃនតៃម្ល
បងគរ្របសិនេបើមន។ 

េនេពលែផនកៃន្រទពយ និងបរកិខ រមន យុកលេ្របើ្របស់ខុសៗគន  ធតុទងំេនះ្រតូវបនេគចតទុ់កជែផនក    
េផ ង(សមសធតុចមបងៗ) ៃន្រទពយ និងបរកិខ រ។ 

ចេំណញ ឬខតេលើករលកេ់ចញៃន្រទពយ និងបរកិខ រ មយួ ្រតូវបនកំណតេ់ យភពខុសគន រ ង ច្់របក់
ទទួលពីករលក ់ និងតៃម្លេយងៃនែផនកេនះ េហើយ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ្របកចំ់េណញេផ ងៗេនកនុង                  
របយករណ៍ចំេណញ ឬខត។ 

ខ)  ករចំ យបនទ ប ់

ៃថ្លេដើមៃនករផ្ល ស់ប្តូរធតុមយួៃន្រទពយ និងបរកិខ រែដលបនទទលួ គ ល់រចួមកេហើយ ្រតូវបនបូកបញចូ លេនកនុង
តៃម្លេយងៃនែផនកេនះ ្របសិនេបើ ចមនលទធភពផ្តល់នូវអតថ្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចចនេពលអនគតដល់ ្រកុម
ហុ៊ន េហើយតៃម្លរបស់ ច ស់ែវងបនេ យភពេជឿជក។់ តៃម្លេយងៃនធតុែដលបនជំនួសេនះ្រតូវបនលុប
េចល។ ល់ចំ យកនុងករែថទ្ំរបចៃំថងេផ ងៗ ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ចំេណញ ឬខត កនុង
ករយិបរេិចឆទែដលបនេកើតេឡើង។ 

គ) រលំស់ 

រលំស់ៃន្រទពយ ្រតូវបនគណន មវធីិ ្រស្តរលំស់េថរេទ ម យុកលេ្របើស្របស់ប៉ន់ ម នរបស់្រទពយ
សកមមដូចខងេ្រកម៖ 

 ចំនួនឆន ំ
គរ 5ឆន ំ

េ្រគ ងសង្ហ រមឹ  2ឆន ំ
យនយន្ត 2-5ឆន ំ
បរកិខ រកំុពយូទរ័ និងករយិល័យ 2ឆន ំ

ដីមនិ្រតូវបនរលំស់េនះេទ ។ 
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.762  ្រទពយ នងិបរកិខ រ (ត) 
្របសិនេបើមនករែកែ្របជ រវន្តេទេលើអ្រ រលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ តៃម្លេនសល់ៃន្រទពយ និងបរកិខ រ េនះ
រលំស់្រតូវបនកំណតេ់ឡើងវញិ េដើមបឆី្លុះបញច ងំនូវករប៉ន់ ម នថម។ី 

្រទពយ និងបរកិខ រែដលបនេធ្វើរលំស់អស់ គ្ឺរតូវបនកត្់រ កនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុរហូតដល់លកេ់ចញ ឬលុបេច
ល។ 

8.62  ្រទពយសកមមអរូប ី
្រទពយសកមមអរូបី រមួមន ជញ បណ័្ណ កមមវធីិកំុពយូទរ័ និងៃថ្លេដើមែដលជបទ់កទ់ង ្រតូវបនកំណតេ់ យតៃម្លេដើមដក
រលំស់បងគរ និងឱនភពៃនតៃម្លបងគរ្របសិនេបើមន។  

្រទពយសកមមអរូបី ្រតូវបនរលំស់ែផ្អកេលើវធីិ ្រស្តរលំស់េថរ មអ្រ  20% កនុងមយួឆន ។ំ ្របសិនេបើមនែកែ្របជ
រវន្តេទេលើអ្រ រលំស់ យុកលេ្របើ្របស់ ឬតៃម្លេនសល់ៃន្រទពយសកមមអរូបីេនះ ្រតូវបនកំណតេ់ឡើងវញិ 

េដើមបឆី្លុះបញច ំងនូវករប៉ន់ ម នថមី។ 

26.9 ឱនភពៃនតៃម្ល 

្រទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុតៃម្ល 

តៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមមនិែមនហិរញញ វតថុរបស់្រកុមហុ៊ន ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេន ល់កលបរេិចឆទ              
យករណ៍នីមយួៗ  េដើមបកីណំតថ់េតើមនសញញ មយួែដលបង្ហ ញថ្រទពយសកមមទងំេនះមនឱនភព                     

ៃនតៃម្ល។ ្របសិនេបើមនសញញ េនះេកើតេទបើង ករប៉ន់ ម នេលើតៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម
្រតូវបនេធ្វើេទបើង។ 

តៃម្លែដល ច្របមូលមកវញិបនៃន្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច្់របក ់ គឺជតៃម្លែដលធំជងរ ងតៃម្លេ្របើ
្របស់ និងតៃម្លសម្រសបដកចំ យេលើករលកេ់ចញ។  កនុងករប៉ន្់របមណតៃម្លេ្របើ្របស់ លំហូរ ច្់របក់
រពឹំងថនឹងទទលួបននេពលអនគត ្រតូវបនេធ្វើអបប រេលើតៃម្លបចចុបបននេ យេ្របើអ្រ ករ្របកម់ុនបងព់នធ
ែដលឆ្លុះបញច ំងករប៉ន្់របមណតៃម្លេពលេវ កនុងលកខខណ័្ឌ ទីផ របចចុបបនននិង និភយ័ជក់ កស់្រមប្់រទពយ
សកមមទងំេនះ។   

ស្រមបេ់គលបំណងៃនករ្រតួតពិនិតយេលើឱនភពៃនតៃម្ល្រទពយសកមម ្រតូវបន កប់ញចូ លគន ជ្រកុមេទកនុង  ្រកុម
្រទពយសកមមតូចៗ ែដល ចបេងកើតជលំហូរ ច្់របកពី់ករេ្របើ្របស់េ យមនិពឹងែផ្អកេលើលំហូរ ច្់របកៃ់ន
្រទពយសកមមដៃទេទៀត ឬ្រកុម្រទពយសកមមដៃទេទៀត (ឯក បេងកើត ច្់របក)់។ 

ករខតបងេ់លើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនទទលួ គ ល់្របសិនេបើតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម ឬឯក បេងកើត ច្់របក់
មនចំនួនេលើសពីតៃម្លែដល ច្របមូលបនមកវញិ។ ករខតបងេ់លើឱនភពៃនតៃម្ល ្រតូវបនកត្់រ េនកនុង
របយករណ៍លទធផលលម្អតិ។ 
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26.10 ្របកក់មច ីនិងបណុំលេផ ងៗ 

្របកក់មច ី និងបំណុលេផ ងៗ ្រតូវបនកត្់រ ម មរលំស់ៃថ្លេដើមេ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក្់របសិទធភពេន
កនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ។ 

62 .11 សំវធិនធន 

សំវធិនធន ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនេពលែដល្រកុមហុ៊នមនកតព្វកិចច មផ្លូវចបប ់ ឬកតព្វកិចច្របេយលន
េពលបចចុបបនន ែដលជលទធផលៃន្រពឹត្តកិរណ៍កន្លងផុតេទ េហើយមនលទធភពែដលត្រមូវឲយមនលំហូរេចញនូវ            
អតថ្របេយជនេ៍សដ្ឋកិចចកនុងករបំេពញនូវកតព្វកិចចេនះ េហើយចំននួសំវធិនធន្រតូវបនប៉ន់ ម ន្របកបេ យ
ភពេជឿជក ់។   

សំវធិនធន្រតូវបនកំណតេ់ យអបប រលំហូរទឹក្របក ់ ែដលរពំឹងថនឹង្រតូវទូទតន់េពលអនគត េ យេ្របើ             
អ្រ មុនបងព់នធែដលឆ្លុះបញច ំងពីករប៉ន្់របមណៃនតៃម្លេពលេវ កនុងលកខខណ្ឌ ទីផ របចចុបបនន និង និភយ័
ជក់ កចំ់េពះបំណុលទងំេនះ។ តៃម្លៃនអបប រ ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំ យហរិញញបបទន។ 

26.12  អតថ្របយជននិ៍េយជតិ 

(ក) អតថ្របេយជនេ៍ ធននវិត្តន ៍នងិ្របកប់ំ ចក់រងរ 

  ្រកុមហុ៊នផ្តល់្របកប់ំ ចប់ញចបក់ិចចសនយដល់និេយជិតទងំអស់។ ្របកបំ់ ចប់ញចបកិ់ចចសនយេនះ្រតូវបន
េគទទួល គ ល់កនុងអំឡុងេពលនិេយជិតបេំពញេស កមមេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នបងគរ។ ្របកបំ់ ចេ់នះនឹង្រតូវ
បនផ្តល់ដល់និេយជិតេនេពលពកួេគចូលនិវត្តន ៍ឬ ឈបពី់ករងរេនេ្រកមករេពញចិត្តពីនិេយជក។  

26.13  ភគ ភ 

ភគ ភែដលបន្របកស និងអនុមត័េ យភគទុនិករបស់្រកុមហុ៊ន មុនេពលចុងករយិបរេិចឆទ្រតូវបនទទួល
គ ល់ជបំណុល និង្រតូវបនកតេ់ចញព្ីរបកច់េំណញរក ទុកេនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

ភគ ភែដលបន្របកស និងអនុមត័េ យភគទុនិករបស់្រកុមហុ៊នបនទ បពី់កលបរេិចឆទ យករណ៍មនិ្រតូវ
បនទទលួ គ ល់ថជបំណុលេទ ប៉ែុន្ត្រតូវបនបង្ហ ញជកំណត្់រ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 
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26.14 ករ្របក ់

ចំណូល និងចំ យករ្របក្់រតូវបនទទួល គ ល់ចេំណញឬខតេ យេ្របើវធីិ ្រស្តករ្របក្់របសិទធភព។                       
អ្រ ករ្របក្់របសិទធភិព គឺជអ្រ ែដល ចេធ្វើអបប រ ច្់របកែ់ដលរពឹំងថនឹងទូទតឬ់នឹង្រតូវទទលួ ម                      
រយៈ យុកលរពឹំងទុករបស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុ (ឬរយៈេពលខ្លីជង្របសិនេបើសម្រសប) 
ឱយមកេសមើនឹងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុេនះ។  

េនេពលគណនអ្រ ករ្របក្់របសិទធភព ្រកុមហុ៊ន្រតូវប៉ន់ ម នលំហូរ ច្់របកន់េពលអនគតេ យ
ពិចរ េលើលកខខណ័្ឌ ទងំអស់របស់កិចចសនយឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ ប៉ុែន្តមនិែមនករបតប់ងឥ់ណទនេនះេទ។ 

ករគណនអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភពរមួមនៃថ្ល្របតិបត្តិករ និងកៃ្រមទងំអស់ែដលបនបង ់ ឬទទលួែដលជ
ែផនកភជ បនឹ់ងអ្រ ករ្របក្់របសិទធភព។ ៃថ្លេដើម្របតិបត្តិកររមួមនករចំ យបែនថមេកើតេឡើងេ យផទ ល់េទ
នឹងករទិញ ឬលកៃ់ន្រទពយហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុ។ 

5.162  កៃ្រម នងិេជើង រ 

ចំណូលនិងចំ យកៃ្រម និងេជើង រែដលភជ បនឹ់ងអ្រ ករ្របក្់របសិទធិភពរបស់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និង
បំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនរមួបញចូ លេទកនុងអ្រ ករ្របក្់របសិទធភិព។ 

ចំណូលកៃ្រម និងេជើង រេផ ងៗ ្រតូវបនទទលួ គ ល់េនេពលបំេពញេស កមម។ ្របសិនេបើកិចចសនយ       
ឥណទនមនិ្រតូវរពឹំងថនឹងមនលទធផលកនុងករដក្របកឥ់ណទនេនះ កៃ្រមេលើករសនយផ្តល់ឥណទន្រតូវ
បនទទលួ គ ល់ េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន រលំស់េថរេទ មេថរេវ ៃនកិចចសនយឥណទន។ 

ចំ យកៃ្រម និងេជើង រេផ ងៗពកព់ន័ធជចមបងេលើកៃ្រម្របតិបត្តិករ និងេស កមម្រតូវបនកត្់រ ជ
ចំ យ េនេពលែដលេស កមម្រតូវបនទទួល។ 

.162 6 ភតសិនយ 

ភតិសនយ ្រតូវបនចតថ់ន កជ់ភតិសនយហិរញញ វតថុេនេពលែដលលកខខណ័្ឌ ៃនភតិសនយេនះ េផទរជ រវន្តនូវ ល់
និភយ័ សិទិធ ្រស័យផល និងកមមសិទិធៃន្រទពយសកមមភតិសនយដល់្រកុមហុ៊ន។ ភតិសនយេផ ងេទៀត្រតូវបន

ចតថ់ន កជ់ភតិសនយ្របតិបត្តិករ។ 

 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
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.162 6 ភតសិនយ (ត) 

សិទធេិទេលើ្រទពយសកមមេ្រកមភតិសនយហិរញញ វតថុ ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជ្រទពយសកមមរបស់្រកុមហុ៊ន មតៃម្ល               
សម្រសប (ឬ្របសិនេបើទបជង្រតូវយកតៃម្លបចចុបបននៃនករទូទតអ់បបបរមេលើភតិសនយ) េនេពលចបេ់ផ្តើមៃន            
ភតិសនយ។ បំណុលពកព់ន័ធែដល្រតូវទូទតស់ងេទឲយភតិបតី ្រតូវបនកត្់រ កនុងរបយករណ៍ ថ នភព              
ហិរញញ វតថុ ជបំណុលភតិសនយហិរញញ វតថុ។ ករទូទតភ់តសិនយ្រតូវបនែបងែចករ ងចំ យហិរញញបបទន               
និងករកតប់នថយបំណុលភតិសនយ េដើមបទីទួលបននូវអ្រ ករ្របកេ់ថរមយួេលើសមតុលយបំណុលែដលេន       
សល់។ ចំ យហិរញញបបទន្រតូវបនដកេចញេនេពលេធ្វើករ ស់ែវងជចំេណញ ឬខត ។  

្រទពយសកមមេ្រកមភតិសនយហិរញញ វតថុ្រតូវបនរមួបញចូ លកនុង្រទពយ និងបរកិខ រេហើយ្រតូវេធ្វើរលំស់និងប៉ន្់របមណឱ
នភពៃនតៃម្លដូចគន េទនឹង្រទពយ សកមមេផ ងេទៀតរបស់្រកុមហុ៊នផងែដរ។ 

ៃថ្លឈនួល ែដល្រតូវទូទតេ់លើភតិសនយ្របតិបត្តកិរ ្រតូវបនកត្់រ ជចេំណញ ឬខត មមូល ្ឋ នរលំស់េថរេទ
មេថរេវ ៃនភតិសនយ។ 

26.17   ពនធេលើ្របកច់េំណញ 

ពនធេលើ្របកចំ់េណញរមួមនពនធេលើ្របកចំ់េណញ្របចឆំន  ំនិងពនធពនយរ។ ពនធេលើ្របកចំ់េណញ្របចឆំន  ំ  និង           
ពនធពនយរ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចេំណញឬខតេលើកែលងែតធតុ ែដលបនទទលួ គ ល់កនុងរបយករណ៍ 
លទធផលលម្អតិេផ ងេទៀត។ 

ពនធេលើ្របកចំ់េណញ្របចឆំន  ំគឺជពនធែដលរពឹំងថ្រតូវបងេ់ទេលើ្របកចំ់េណញជបព់នធ្របចឆំន េំ យេ្របើ      អ
្រ ពនធែដលបនអនុមត័ ឬបនអនុមត័ជ ទិ៍េនកលបរេិចឆទៃនករ យករណ៍ និងនិយត័ភពទងំ យេទ
េលើពនធ្រតូវបងពី់ឆន មំុនៗ។ 

ពនធពនយរ្រតូវបនកំណតេ់ទេលើភពលេម្អ ងរ ងតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមម និងបំណុលេនកនុងរបយករណ៍          
ហិរញញ វតថុ និងតៃម្លេយងស្រមបក់រគិតពនធ។ (េ ថភពលំេអៀងបេ ្ត ះ សនន)។ 

ពនធពនយរែដលជបំណុល ្រតូវទទលួ គ ល់េលើភពលេម្អ ងបេ ្ត ះ សនន ែដលរពឹំងថនឹងបេងកើន្របកចំ់េណញ
ែដលជបព់នធនេពលអនគត។ ពនធពនយរជ្រទពយសកមម ្រតូវបនទទលួ គ ល់ស្រមបភ់ពលេម្អ ង   បេ ្ត ះ
សននទងំ យ  ែដលរពឹំងថនឹងកតប់នថយ្របកច់េំណញជបព់នធនេពលអនគត រមួទងំករខតពនធ ឬ 

ឥណទនពនធែដលមនិទនប់នេ្របើ្របស់េផ ងៗ។ ពនធពនយរជ្រទពយសកមម្រតូវបនទទួល គ ល់ មចំនួនែដល
គិតថ ចេ្របើ្របស់បនខពស់បំផុត េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន្របកច់ំេណញជបព់នធនេពលបចចុបបនន ឬនេពល
អនគតេហើយមនលទធភពខពស់កនុងករ ចយកមកេ្របើ្របស់បន។ 

តៃម្លេយងសុទធៃនពនធពនយរជ្រទពយសកមម    ្រតូវបន្រតួតពិនិតយេឡើងវញិេនេរៀង ល់កលបរេិចឆទ យករណ៍ 
និង្រតូវបនេធ្វើនិយត័ភពេដើមបឆី្លុះបញច ំងពកីរ យតៃម្ល្របកចំ់េណញជបព់នធនេពលអនគត។   

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
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26.17   ពនធេលើ្របកច់េំណញ (ត) 

និយត័ភពទងំេនះ ្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំេណញ ឬខតេនកនុងរបយករណ៍លទធផលលម្អតិ េលើកែលងែតនិ
យត័ភពែដលពកព់ន័ធនឹងខទងចំ់ណូល ឬចំ យ ែដល្រតូវទទលួ គ ល់កនុងរបយករណ៍លទធផលលម្អតិ               
េផ ងៗ េ យនិយត័ភពេនះ្រតូវែតទទលួ គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លទធផលលម្អតិេផ ងៗ។ 

ពនធពនយរ ្រតូវបនគណន មអ្រ ពនធែដលេ្របើស្រមបក់រគណន្របកចំ់េណញជបព់នធកនុងករយិបរេិចឆទ
ែដលពនធពនយរជ្រទពយសកមមរពឹំងថនឹងេ្របើ្របស់បន ឬបំណុលជពនធពនយរ រពឹំងថនឹង្រតូវទូទតេ់ យេ្របើ អ
្រ ពនធែដលបនអនុមត័ ឬបនកំណតជ់ ទិ៍េនស្រមបក់លបរេិចឆទ យករណ៍។ 

26.18  ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនងិបំណុលហិរញញ វតថុ 

(ក) ករទទលួ គ ល់ 

្រកុមហុ៊ន ទទលួ គ ល់ដំបូងនូវ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុេនេពលែដល្រកុមហុ៊នបនក្ល យជ ភ
គីៃនករផ្តល់កិចចសនយៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ។ 

្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុែដលបន ស់ែវងដំបូង មតៃម្លសម្រសបបូកនឹងចំ យ្របតិបត្តិករ
ែដលរមួចំែណកេ យផទ ល់េទេលើករទិញលក្់រទពយសកមមហិរញញ វតថុេនះ។ 

(ខ) ចំ តថ់ន ក ់

្រកុមហុ៊ន្រតូវចតចំ់ តថ់ន ក្់រទពយហិរញញ វតថុ និងបំណុលហិរញញ វតថុរបស់ខ្លួនជឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ មមូល ្ឋ ន
្រសបែដលមនែចងកនុងែផនកទី11 ៃនមូល ្ឋ នឧបករណ៍ហរិញញ វតថុ។ 

(គ) ករឈបទ់ទលួ គ ល់ 

្រកុមហុ៊ន ឈបទ់ទលួ គ ល់្រទពយសកមមហិរញញ វតថុេនេពលែដលសិទធទិទលួបន ច្់របក់ មកិចចសនយៃន្រទពយ
សកមមេនះផុតកំណត ់ ឬ្រកុមហុ៊នបនេផទរសិទធិកនុងករទទលួបន ច្់របក់ មកចិចសនយកនុង្របតិបត្តិករែដល

និភយ័ និងផលចំេណញៃនភពជមច ស់កមមសិទធេិលើ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ្រតូវបនេផទរេចញទងំមនិេផទរេចញ ឬ
ទងំមនិរក និភយ័ និងផលចំេណញៃនភពជមច ស់កមមសិទធេិលើ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ និងមនិ               រក
ករ្រគប្់រគងេទេលើ្រទពយសកមមែដលេផទរេចញ។  

្រកុមហុ៊ន មនិទទលួ គ ល់បំណុលហិរញញ វតថុេនេពលកតព្វកិចចកិចចសនយ្រតូវបនរ ំ យឬលុបេចល ឬផុត                       
កំណត។់ 

(ឃ) ករកតក់ង 

្រទពយសកមម និងបំណុលហិរញញ វតថុ្រតូវបនកតក់ង េហើយតៃម្លេយងសុទធ្រតូវបង្ហ្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍                 
ថ នភពហិរញញ វតថុ េនេពល្រកុមហុ៊នមនសិទធិ មផ្លូវចបបេ់ដើមបទូីទត ់ និងមនបំណងេធើ្វករទូទតេ់លើ                  

មូល ្ឋ នតៃម្លសុទធ ឬ េដើមបទីទួល គ ល់្រទពយសកមម និងទូទតបំ់ណុលជ្របច។ំ 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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26. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

26.18  ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនងិបំណុលហិរញញ វតថុ (ត) 

(ង) ករ ស់ែវងៃថ្លេដើមរលំស់ 

រលំស់ៃថ្លេដើមៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬបំណុលហិរញញ វតថុ គឺជចំនួនែដល្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនិងបំណុល               
ហិរញញ វតថុែដលបនកត្់រ មៃថ្លេដើមដំបូង ដកករទូទតៃ់ថ្លេដើមបូក ឬដកចំនួនរលំស់បងគរេ យេ្របើវធីិ ្រស្ត
ករ្របក្់របសិទធភិពៃនភពខុសគន រ ងចំនួនទឹក្របកែ់ដលបនទទលួ គ ល់ដំបូង និងចំននួដល់កលកំណត ់
ដកឱនភពៃនតៃម្ល។ 

(ច) ករ ស់ែវងតៃម្លសម្រសប 

តៃម្លសម្រសបគឺជតៃម្លែដល្រតូវបនទទលួេដើមបលីក្់រទពយសកមម ឬបងេ់ដើមបេីផទរបំណុលកនុង្របតិបត្តកិររ ង           
អនកចូលរមួទីផ រេនកលបរេិចឆទៃនករ ស់ែវងជេគល ឬកនុងករណីែដលមនិមន ្រតូវយកទីផ រែដលមន                 
អតថ្របេយជនបំ៍ផុតែដល្រកុមហុ៊នទទលួបនេនកលបរេិចឆទេនះ។ តៃម្លសម្រសបៃនបំណុលឆ្លុះបញច ំងពី                  

និភយ័មនិដំេណើ រកររបស់ េនះេទ។ 

្រកុមហុ៊ន ច ស់ែវងតៃម្លសម្រសប េ យេ្របើ្របស់តៃម្លប៉ន់ ម នែដលបនដក្រសងព់ីទីផ រសកមមស្រមប់
ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុេនះ។ ទីផ រ្រតូវបនចតទុ់កថសកមម ្របសិនេបើ្របតិបត្តិករស្រមប្់រទពយសកមម ឬបំណុល           
្រតូវេកើតេឡើងេ យមនបរមិណ្រគប្់រគនេ់ដើមបផី្តល់ពត័ម៌នអំពតីៃម្លជ្របច។ំ 

្របសិនេបើមនិមនតៃម្លប៉ន់ ម នពីទីផ រសកមមេទេនះ ្រកុមហុ៊ន ចេ្របើបេចចកេទស យតៃម្លែដលេ្របើ្របស់        
ធតុចូលែដល ចសេងកតបន និងកតប់នថយករេ្របើ្របស់ធតុចូលែដលមនិ ច្រគប្់រគងបន។ បេចចកេទស               
យតៃម្ល ែដល្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសរមួបញចូ លក ្ត ទងំអស់ែដលអនកចូលរមួកនុងទីផ រពិចរ េលើករកំណត ់         

តៃម្ល្របតិបត្តកិរ។ 

ភស្ដុ ងល្អបំផុតៃនតៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ េនេពលទទលួ គ ល់ដំបូងជធមម គឺជតៃម្ល               
្របតិបត្តកិរេនេពលទទលួ ឧទហរណ៍ តៃម្លសម្រសបៃនតៃម្លតបសនងែដលបនផ្តល់ឲយឬទទលួបន។ ្របសិនេបើ
្រកុមហុ៊នកំណតថ់តៃម្លសម្រសប គ ល់ដំបូងខុសគន ពីតៃម្ល្របតិបត្តិករ េហើយតៃម្លសម្រសបមនិមនករបញជ កពី់
ស្រមងត់ៃម្លពីទីផ រសកមមស្រមប្់រទពយសកមម ឬបំណុល ្រសេដៀងគន  និងមនិែផ្អកេលើបេចចកេទស យតៃម្លែដល
េ្របើ្របស់ទិនននយ័ពីទីផ រែដល ចសេងកតបនេនះ ឧបករណ៍ហិរញញ វតថុ្រតូវបន ស់ែវងដំបូង មតៃម្លសម
្រសបេ យនិយតកមម េដើមបពីនយរភពខុសគន រ ងតៃម្លសម្រសបៃនករទទលួ គ ល់ដំបូងនិងតៃម្ល្របតិបត្តកិរ។ 

បនទ បម់កភពខុសគន េនះ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំេណញ ឬខត េ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នសម្រសបៃន យុ
កលឧបករណ៍ ប៉ែុន្តមនិយូរជងេពលែដលេធ្វើករ យតៃម្លគឺ្រតូវបនគ្ំរទទងំ្រសុងេ យទិនននយ័ទីផ រែដល
ចសេងកតបន ឬ្របតិបត្តកិរ្រតូវបនបិទ។ 

្រកុមហុ៊ន ទទួល គ ល់ករេផទររ ងក្រមតិៃន ននុ្រកមតៃម្លសម្រសបនចុងករយិបរេិចឆទកនុងអំឡុងេពលែដល
ករផ្ល ស់ប្តូរបនេកើតេឡើង។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
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26. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

26.18  ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនងិបំណុលហិរញញ វតថុ (ត) 

(ឆ) ករកំណតអ់ត្តសញញ ណ និងករ ស់ែវងៃនឱនភព 

ភស្តុ ងែដលបញជ កពី់ឱនភព 

នកលបរេិចឆទ យករណ៍នីមយួៗ ្រកុមហុ៊ន យតៃម្លថេតើមនភស្តុ ងជកែ់ស្តងៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល
្រតូវបន ស់ែវងេ យៃថ្លេដើម ឬរលំស់ៃថ្លេដើមមនសញញ ណឱនភពឬេទ។ ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ ឬ     ្រកុម្រទពយ
សកមមហិរញញ វតថុ ្រតូវបនកតប់នថយេនេពលមនភស្ដុ ងបង្ហ ញថ្រពឹត្តិករណ៍ខតបងប់នេកើតេឡើងបនទ បពី់
ករទទលួ គ ល់ដំបូងៃន្រទពយសកមម េហើយ្រពឹត្តិករណ៍ខតបងម់នផលបះ៉ពល់ដល់លំហូរ           ច្់របកន់
េពលអនគតៃន្រទពយសកមមែដល ចប៉ន់ ម នបន។ 

ភស្តុ ងែដលបញជ កថ់្រទពយសកមមមនឱនភព រមួមន៖ 

- ករលំបកែផនកហិរញញ វតថុជ រវន្តរបស់អនកខចី ឬអនកេបះផ យ 
- ភពមនិេទៀងទតឬ់ករលុបេចលេ យអនកខចី 
- ករេរៀបចំេឡើងវញិនូវលកខខ័ណ្ឌ ទូទតស់ង ែដល្រកុមហុ៊នមនិបនរពឹំងទុក 
- សញញ ណបង្ហ ញថកូនបំណុល នឹងជបួ្របទះករក យ័ធន  
- ករបតប់ងៃ់នទីផ រសកមមស្រមបម់លូប្័រត ឬ 
- ទិនននយ័ ែដល ចសេងកតបនទកទ់ងេទនឹង្រកុមៃន្រទពយសកមម ដូចជករផ្ល ស់ប្តូរអវជិជមនៃន ថ នភព

ទូទតរ់បស់កូនបំណុល ឬអនកេបះផ យេនកនុង្រកុម ឬលកខខ័ណ្ឌ េសដ្ឋកិចចែដលទកទ់ងនឹងលំនេំដើមេនកនុង
្រកុម។ 

ករ យតៃម្លេទល និងជ្រកុម 

ល់្រទពយសកមមេទល រវន្ត ្រតូវបន យតៃម្លេផ ងៗពគីន ចំេពះឱនភព។ 

ជពិេសស្រទពយសកមម ែដល្រតូវបនេគរកេឃើញថមនិមនឱនភព្រតូវបន យតៃម្លរមួគន ស្រមបឱ់នភពែដល
បនេកើតេឡើងប៉ុែន្តមនិទនប់នកំណតប់ញជ កេ់នេឡើយ។ 

សមសធតុនីមយួៗៃនសំវធិនធនៃនឱនភព ្រតូវអនុវត្តេទេលើ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុែដល្រតូវបន យតៃម្ល
ចំេពះឱនភពកនុងលកខណៈេទល េហើយ្រតូវបនេគរកេឃើញថមនឱនភពកនុងលកខណៈេទល េ យែផ្អកេលើ
ករប៉ន់ ម នដ្៏របេសើរបំផុតរបស់អនក្រគប្់រគង េលើតៃម្លបចចុបបននៃនលំហូរ ច្់របកែ់ដលរពឹំងថនឹងទទួលបន។      
កនុងករប៉ន់ ម នលំហូរ ច្់របកទ់ងំេនះ អនក្រគប្់រគងេធ្វើករវនិិចឆយ័អំពី ថ នភពហិរញញ វតថុរបស់កូនបំណុល 
និងតៃម្លែដល ចកំណតប់នៃន្រទពយបញច ំ មយួ។ ឱនភពៃន្រទពយសកមមនីមយួៗ្រតូវបន យតៃម្លេលើ             
គុណ្របេយជនរ៍បស់  េហើយយុទធ ្រស្ត កលបង និងករប៉ន្់របមណលំហូរ ច្់របកែ់ដល ចរកបនមក
វញិ្រតូវបនអនុមត័េ យអនក្រគប្់រគងឯក ជយ។ 
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26. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

26.18  ្រទពយសកមមហិរញញ វតថុនងិបំណុលហិរញញ វតថុ (ត) 

(ឆ) ករកំណតអ់ត្តសញញ ណ និងករ ស់ែវងៃនឱនភព (ត) 

ករ យតៃម្លេទល និងជ្រកុម (ត) 

សមសធតុរមួៃនបុេរ្របទនសរុប្រតូវបនបេងកើតេឡើងស្រមប៖់ 

 ្រកុមៃន្របកក់មចមីនលកខណៈដូចគន ែដលមនិ្រតូវបនចតទុ់កថមនលកខណៈ រវន្តេទល និង 
 ្រកុមៃន្រទពយសកមមែដលមនលកខណៈេទល រវន្ត ប៉ែុន្តមនិ្រតូវបនេគរកេឃើញថមនឱនភព 

 សំវធិនធនជ្រកុមៃន្របកក់មច ី ែដលមនលកខណៈដូចគន ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យេ្របើវធីិ ្រស្តសថិតិ ដូចជ                   
វធីិ ្រស្តអ្រ បន្ត ឬស្រមបប់ ្ត ឥណទនតូចៗ ែដលមនពត័ម៌នមនិ្រគប្់រគន ់ឬរូបមន្តែផ្អកេលើ               បទ
ពិេ ធនអ៍្រ ករខតបងេ់យង មនិនន ករពីមុន។ 

 កនុងករ យតៃម្លឥណទនសំវធិនធនេលើករបតប់ងជ់្រកុម គណៈ្រគប្់រគងពិចរ េលើក ្ត ដូចជ គុណភព
ឥណទន ទំហំផលប្័រត ករ្របមូលផ្តុ ំ និងក ្ត េសដ្ឋកិចច។ េដើមបប៉ីន្់របមណនូវសំវធិនធនចបំច្់រតូវបន
បេងកើតេឡើងេដើមបកំីណតពី់រេបៀបករខតបងជ់យថផល ្រតូវបនយកគំរូ មនិងត្រមូវបញចូ លប៉ ៉ ែម្៉រត ែដល
ែផ្អកេលើបទពិេ ធនព៍ីមនុ និង ថ នភពេសដ្ឋកិចចបចចុបបនន។ ភព្រតឹម្រតូវៃនសំវធិនធន ្រស័យេលើករសនមតម៉ូ
ែដល និងប៉ ៉ ែម្៉រតែដល្រតូវបនេ្របើកនុងករកំណតសំ់វធិនធនជ្រកុម។ 

 ករ ស់ែវង 

 សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្លៃន្រទពយសកមម ស់ែវង មរលំស់ៃថ្លេដើម ្រតូវបនគណនពីភពខុសគន រ ងតៃម្ល
េយងនិងតៃម្លបចចុបបននៃនលំហូរ ច្់របកន់េពលអនគត ែដល្រតូវបនកតប់នថយ មអ្រ ករ្របក្របសិទធ
ភពេលើតៃម្លដំបូង្រទពយសកមមេនះ។ 

 តំហយៃនឱនភព និងលុបេចល 

 ្របសិនេបើកនុងរយៈេពលជបន្តបនទ បសំ់វធិនធនេលើឱនភពមនករថយចុះ េហើយករថយចុះ ចទកទ់ងេទ
នឹង្រពឹត្តកិរណ៍ែដលេកើតេឡើងបនទ បពី់ឱនភព្រតូវបនទទលួ គ ល់ ្រកុមហុ៊ន្រតូវែកែ្របករខតបងៃ់នតៃម្ល        
ឱនភពែដលបនទទួល គ ល់ពីមុនេ យផទ ល់ ឬេ យករនិយតភ័ពសំវធិនធន។ 

 តំហយសំវធិនធន មនិ ចេលើសពីតៃម្លេយងៃន្រទពយសកមមហិរញញ វតថុ (ដកសំវធិនធន) ែដលេលើសពីចំនួនតៃម្ល
េយងែដលឱនភពតៃម្លមនិ្រតូវបនទទលួ គ ល់ពីមុន។ ្រកុមហុ៊ន្រតូវទទលួ គ ល់ចំននួទឹក្របកែ់កត្រមូវេនកនុង
ចំេណញ ឬខត។ 

 ្រកុមហុ៊នលុបេចលបំណុល ឬបំណុលវនិិេយគទងំែផនកខ្លះ ឬទងំអស់ែដលពកព់ន័ធនឹងសំវធិនធនេលើ                       
ឱនភពតៃម្ល េនេពលែដលអនក្រគប្់រគងកំណតថ់មនិមនលទធភពមនិ ច្របមលូមកវញិ។ 
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26. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 
26.19 បទបបញញត្តៃិនទុនប្រមុង 

ធនគរជតិៃនកមពុជបនេចញេសចក្តី្របកសេលខ ធ7-017-344 ចុះៃថងទី1 ែខធនូ ឆន 2ំ017 ស្តីពកីរ កច់ំ ត់
ថន ក់ និភយ័ឥណទន និងសំវធិនធនេលើអីុមែភរមនិ និង ចរេលខ ធ7-018-001 ចុះៃថងទី16 ែខកុមភៈ 
ឆន 2ំ018 ស្តីពីករអនុវត្ត្របកសស្តីពីករផ្តល់ចំ តថ់ន ក់ និភយ័ឥណទន និងសំវធិនធនេលើអុីមែភរមនិ 
ែដលត្រមូវឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ និង ថ បន័ហិរញញ វតថុទងំអស់ អនុវត្តករ ស់ែវង ករេធ្វើសំវធិនធនឥណទន 
េ យែផ្អក មអ្រ និភយ័ឥណទនថមដូីចខងេ្រកម៖ 

ចំ តថ់ន ក ់ ចនួំនៃថងែដលផុតកំណត ់ សំវធិនធន 
   
ឥណទនរយៈេពលខ្លី (តិចជង1ឆន )ំ   
ស្តង់ រ ពី0 េទ 14ៃថង 1% 
ឃ្ល េំមើល ពី15  េទ  30ៃថង 3% 
េ្រកមស្តង់ រ ពី 31 េទ 60ៃថង 20%  
ជបស់ង យ័ ពី 61 េទ 90ៃថង 50% 
បតប់ង ់ 90ៃថង ឬេ្រចើនជង 100% 
   
ឥណទនរយៈេពលែវង (េលើសពមីយួឆន )ំ   
ស្តង់ រ ពី0 េទ 29ៃថង 1% 
ឃ្ល េំមើល ពី30 េទ 89ៃថង 3% 
េ្រកមស្តង់ រ ពី90 េទ 179ៃថង 20% 
ជបស់ង យ័ ពី180 េទ 359ៃថង 50% 
បតប់ង ់ 360ៃថង ឬេ្រចើនជង 100% 

េយង មម្រ ទី 73 ្រកុមហុ៊ន្រតូវែតេធ្វើករេ្រប បេធៀបសំវធិនធនគណន្រសប មបទបបញញត្តិៃនធនគរជតិ  
ៃនកមពុជ និងសំវធិនធនគណន ម CIFRS for SMEs ៖ 

)ក(  ្របសិនេបើសំវធិនធន មបទបបញញត្តទិបជង ្រកុមហុ៊ន្រតូវកត្់រ សំវធិនធនែដលបនគណន្រសប ម            
CIFRS for SMEs និង 

(ខ)  ្របសិនេបើសំវធិនធន មធំជង ្រកុមហុ៊ន្រតូវកត្់រ សំវធិនធនែដលបនគណន្រសប ម CIFRS for SMEs  
និងេផទរភពខុសគន ពី្របកច់េំណញរក ទុកេទកនុងគណនីយទុនប្រមុងកនុងគណនីមូលធន។ 
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26. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ (ត) 

26.20 សមពន័ធញត ិ

សហ្រគស និងបុគគលែដលទកទ់ងផទ ល់ ឬមនិផទ ល់ មរយៈអន្តរករមីយួឬេ្រចើន ឬ្រតូវបន្រគប្់រគង                  
េ្រកមករ្រគប្់រគងរមួជមយួ្រកុមហុ៊នែតមយួ្រកុមហុ៊នសមពន័ធ និង្រកុមហុ៊នសមពន័ធេផ ងេទៀតែដលជភគីពកព់ន័ធ
របស់្រកុមហុ៊ន។ ្រកុមហុ៊នសមគត និងបុគគលែដលទកទ់ងផទ ល់ ឬមនិផទ ល់្រតូវេធ្វើ មអំ ចៃនករ            េបះ
េឆន តរបស់្រកុមហុ៊ន ែដលផ្តល់ឱយពកួេគមនឥទធិពលយ៉ងសំខនម់កេលើសហ្រគស គណៈ្រគប្់រគង                សំ
ខន់ៗ  រមួមន នយក និងបុគគលិក្រកុមហុ៊ន និងសមជិកជិតសនិទធជមយួ្រកុម្រគួ ររបស់បុគគលេនះ កដូ៏ចជ
្រកុមហុ៊នែដលសហករជមយួបុគគលទងំេនះ្រតូវបនចតទុ់កជភគពីកព់ន័ធផងែដរ។ 

27. តួេលខេ្របៀបេធៀប 

កនុងអំឡុងេពលករេរៀបចរំបយករណ៍ហិរញញ វតថុឆន  ំ 2020 អនក្រគប្់រគងបនរកេឃើញករបង្ហ ញខុស ដូចខង
េ្រកម៖ 

(ក) ករដកេចញនូវចំណូលែដលមនិទនទ់ទលួ គ ល់មនិ្រគប្់រគនព់ ីគណនីបំណុលេផ ងៗ កនុងរបយករណ៍ហិរញញ
វតថុរបស់្រកុមហុ៊ននៃថងទី31 ែខធនូ ឆន 2ំ019 ែដលប ្ដ លឲយមនករបង្ហ ញេលើសេទេលើសមតុលយ ៃនគណនី
បំណុលេផ ងៗ និងករបង្ហ ញខ្វះេទេលើសមតុលយៃនពនធពនយរជ្រទពយសកមមសុទធ។ 

(ខ) ចំណូលែដលមនិទនទ់ទលួ គ ល់ ្រតូវបនបង្ហ ញជបំណុលេផ ងៗ ជជងកតក់ងជមយួឥណទនផ្តល់ដល់
អតិថិជន។ 

(គ) ចំណូលពីករ្របក ់្រតូវបនទទលួ គ ល់ជចំណូលកៃ្រម និងេជើង រ។ 
 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ បវរ ្វ យែនន ម.ក 
កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (ត) 
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខធនូ ឆន 2ំ020 
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27. តួេលខេ្របៀបេធៀប (ត) 
អនក្រគប្់រគង បនកំណតេ់ឡើងវញិតេួលខេ្រប បេធៀបនៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2019 និងស្រមបក់រយិបរេិចឆទែដល
បនបញចបៃ់ថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន  ំ2019 ដូចខងេ្រកម៖ 
 2019 
 កំណតេ់ឡើងវញិ តេួលខពីមុន 
 ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពនេ់រៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

 
(កំណត់

សមគ ល់2.4)  
(កំណត់

សមគ ល់2.4)
របយករណ៍ ថ នភពហិរញញ វតថុ  
្រទពយសកមម  
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជនសុទធ 32,422,650 7,956,480 32,862,987 7,956,480
ពនធពនយរជ្រទពយសកមមសុទធ 121,435 29,800 61,435 15,076 
  
បំណុល  
បំណុលេផ ងៗ 1,473,175 361,515 1,613,512 395,954 
  
មូលធន  
្របកចំ់េណញរក ទុក 9,964,106 2,476,848 10,204,106 2,504,075
  
របយករណ៍លទធផលលម្អតិ  
ចំណូលពីករ្របក ់ 5,516,642 1,361,462 5,622,197 1,387,512
ចំណូលកៃ្រម និងេជើង រ - - 194,445 47,987
ចំ យពនធេលើ្របកចំ់េណញ (399,011) (98,473) (459,011) (113,280)

 
 


