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CMBUkTI 1 

bTb,BaØtþiTUeTA 
maRta 1>-

c,ab;enHkMNt;TRmg;Rkumh‘unshkmμsiT§ii nigRkumh‘unmUlFn EdleFVI 

BaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . Rkumh‘unshkmμsiT§imanRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTA nigRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit . Rkumh‘unmUlFnmanRkum 

h‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit nigRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit .   

maRta 2>-
 enAkñúgc,ab;enH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³     

1-buKÁlmann½yfarUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁl .  

2-m®nþIcuHbBa¢Imann½yfaGñkcuHbBa¢I Edl)anEtgtaMgedayGnuelam  

eTAtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ .  

3-kariyal½ycuHbBa¢IBaNiC¢kmμmann½yfakariyal½yEdl)an  

begáIteLIgedayGnuelameTAtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμnigbBa¢IBaNiC¢kmμ .  

4-buRtsm<½n§mann½yfaRkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘‘unmUlFn  

EdlRKb;RKgedayRkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnepSgeTot EdlCa 

{Rkumh‘unem} . 

k-buRtsm<½n§rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iKWRkumh‘unshkmμ-  

siT§iemenaHkan;kab;GtßRbeyaCn_PaKeRcInénGtßRbeyaCn_rbs;buRtsm<½n§enaH .  

x-buRtsm<½n§rbs;Rkumh‘unmUlFnKWRkumh‘unmUlFnemenaH

RtUvkan;kab;PaKeRcInénPaKh‘unEdlmansiTi§e)aHeqñatenAkñúgRkumh‘un . 
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maRta 3>-
Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvmanTIsñak;karcuHbBa¢I nigPñak; 

garcuHbBa¢ICaGciéRnþy_enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnRtUvpþl;dl;mRnþIcuHbBa¢InUvTIkEnøg 

Cak;lak;rbs;TIsñak;karcuHbBa¢I EdlmanGasydæanBitR)akd nigGasydæan 

sRmab;Tak;TgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa RbsinebIGasydæanTaMgenaHxus 

Kña . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvpþl;dl;m®nþIcuHbBa¢InUveQμaH 

rbs;Pñak;garcuHbBa¢I ehIyPñak;garcuHbBa¢IenaH RtUvEtCarUbvnþbuKÁl Edlman 

kaysm,TanigsmtßPaBRKb;RKan; . Pñak;garcuHbBa¢ImansiT§iTTYllixitpøÚvkar 

nigÉksarTaMgLay RBmTaMgdIkaGeBa¢Ij dIkaekaHBItulakarkñúgnamRkumh‘un 

shkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvpþl;dl;m®nþIcuHbBa¢InUvral; 

karpøas;bþÚrTIsñak;karcuHbBa¢I nigkarpøas;bþÚrPñak;garcuHbBa¢IkñúgGMLúgeBl 15

¬db;R)aM¦ éf¶¶ énéf¶eFIVkar bnÞab;BImankarpøas;bþÚr . 

Rkumh‘unEdlbegáIteLIgRsbtamc,ab;enH RtUvsßitenAeRkamc,ab;énRBH 

raCaNacRkkm<úCa . 

maRta 4>-
ÉksarTaMgLayénB½t’mantRmUvedayc,ab; EdlRtUvpþl;eTA[Rkumh‘un 

shkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvRbKl;[eTAPñak;garcuHbBa¢IenAÉTIsñak;kar 

cuHbBa¢I enAkñúgGMLúgem:ageFVIkarFmμtarbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUl 

FnenaH elIkElgEttammeFüa)ayNaepSgEdlkMNt;edayc,ab; . 

ÉksarTaMgLayGacRbKl;[eTAshkmμsiT§ikr)an kñúgkrNIRkumh‘un 

enaHCaRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA GacRbKl;[eTAshkmμsiTi§krTUeTA)ankñúg 
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krNIRkumh‘unenaHCaRkumh‘unshkmμsiTi§mankRmit b¤ GacRbKl;[eTAGPi)al 

)an kñúgkrNIRkumh‘unenaHCaRkumh‘unmUlFn . 

RbsinebIkarbB¢ÚanÉksarminGaceFIVeTAtamviFIxagelIenHeT ÉksarTaMg 

enaHGacRbKl;eTA[m®nþIcuHbBa¢I ehIym®nþIcuHbBa¢IenaH RtUvep£I[eTARkumh‘unvij 

tamGasydæancugeRkayrbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFndUcEdl 

manenAkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμRsab; . karbBa¢ÚnÉksartamry³m®nþIcuHbBa¢IRtUv)an 

cat;TukfaCakarbBa¢ÚneTARkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH . 

maRta 5>-
Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUveRbInamkrN_CaPasaExμr . 

namkrN_CaPasaExμr RtUvdak;enACYrxagelIbg¥s; ehIyRtUvmanTMhMFMCagPasa 

déTeTotRbsinebIman . karbkERbn½yrbs;namkrN_Rkumh‘unBIPasamYyeTA 

PasamYyeTotRtUv)anhamXat; . namkrN_CaPasaExμr nigPasadéTeTotRtUv 

mansUrsBÞdUcKña . 

Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn RtUvcarwkCaPasaExμr enAEpñkxag 

elIénRtasBaØak,allixit EbbbTÉksarb¤ ÉksarEdleRbIR)as;CasaFarN³ 

nigenAEpñkelIénsBaØapSBVpSayBaNiC¢kmμCasaFarN³ EdltaMgenAelIEdn 

dI EdnTwk nigEdnGakasenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnGaceRbIR)as; nigGackMNt;eQμaH 

CaPasadéTeTotenAeRkARBHraCaNacRkkm<úCa)an . 

maRta 6>-
 Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFn Edlxkxanmin)anbg;esah‘uy 

R)ak;Bin½y karR)ak;EdlCMBak;RksYgBaNiC¢kmμμ RtUvhamXat;kñúgkarbþwgpþl;

208202



 

b¤ bþwgtva:kñúgerOgkþIrdæb,evNIrhUtdl;)ansgRKb;nUvesah‘uy R)ak;Bin½y nig 

karR)ak;enaH . 

 vaküx½NÐenH minhamXat;Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFneFVIkar 

bþwgtva:cMeBaHkarkMNt;esah‘uyR)ak;Bin½yb¤karR)ak;EdlxøÜnRtUvCMBak;eLIy . 

 RbsinebIPaKImYybþwgCMTas;fa Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ Rkumh‘unmUlFn 

CMBak;RksYgBaNiC¢kmμnUvesah‘uy R)ak;Bin½y b¤ karR)ak;BIRksYgBaNiC¢kmμ

Rkumh‘unshkmμsiTi§ b¤ Rkumh‘unmUlFnenaH RtUvdak;bgáan;édTTYlR)ak;rbs; 

RksYgBaNiC¢kmμeTA[tulakarBinitü . tulakarRtUvTTYlykbgáan;édenaHCa 

Psþútag rhUtdl;mantwktagepSg²eTot . 

maRta 7>-
 Rkumh‘unEdlRKb;RKgedayc,ab;enH mankatBVkic©tmál;RbtievTn_RbcaM 

qñaM EdlTak;TgeTAnwgsßanPaBrbs;Rkumh‘unenARksYgBaNiC¢kmμ .   

 

CMBUkTI 2 
Rkumhu‘nshkmμsiT§i 

EpñkTI 1

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

k-karbegáItRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 
 

maRta 8>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA KWCakic©snüarvagbuKÁlBIr b¤ eRcIn Edldak;rYm 

KñanUvRTBüsm,tiþ cMeNHdwgb¤skmμPaBrbs;buKÁlTaMgenaH edIm,IRbkbBaNiC¢- 

kic©rYm kñúgeKalbMNgrkR)ak;cMeNj .  
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maRta 9>-
 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA GaceFVICalaylkçN_GkSr b¤ eday 

pÞal;mat; . RbsinebIkic©snüaCalaylkçN_GkSr shkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs;RtUvcuHhtßelxaelIkic©snüaenaH .  

maRta 10>-
kñúgkrNIEdlkic©snüaenaHminc,as;las; tulakarRtUvBicarNanUvral; 

viFandUcxageRkam edIm,IkMNt;faetIPaKITaMgGs;maneKalbMNgrYmkñúgkarbegáIt 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHb¤eT ³ 

k-kñúgkrNIEdlbuKÁlBIrb¤ eRcInkan;kab;RTBüsm,tiþrYmKña fa 

etIbuKÁlTaMgenaHEckrMElkR)ak;cMeNjEdl)anmkedayRTBüTaMgenaHb¤eT 

faetIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH ekIteLIgedayRTBüsm,tiþrYmb¤eT . 

x-kñúgkrNIEdlbuKÁlBIr b¤ eRcInEckrMElkR)ak;cMNUlEdl)an  

mkBIkareFVIBaNiC¢kic© faetIbuKÁlTaMgenaH mansiT§icUlrYmkñúgRTBüsm,tiþNa 

mYyEdlbegáItR)ak;cMNUlenaHb¤eT faetIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHekIt  

eLIgedayRTBüsm,tiþrYmenaHb¤eT . 

maRta 11>-
enAeBlEdlRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUv)anbegáIteLIg PaKIénkic©snüa 

RtUvCab;katBVkic©cab;BIeBlEdlkic©snüaenaH RtUv)aneFVIeLIgcb;sBVRKb;elIk 

ElgEtkic©snüamanEcgepSgBIenH . 

maRta 12>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mannItibuKÁliklkçN³dac;edayELkBIsh- 

kmμsiT§ikrTUeTAmñak;² . Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mannItibuKÁliklkçN³cab;BI 
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eBlEdl)ancuHbBa¢I Rsbtamc,ab;sþþIBIviFanBaNiC¢kmμnigbBa¢IBaNiC¢kmμ 

ehIymansiT§idUcteTA ³ 

k-Cam©as;elIclnnigGclnRTBükñúgnamRkumh‘un .   

x-eFIVBaNiC¢kic©kñúgnamRkumh‘un .  

K-cuHkic©snüakúñgnamRkumh‘un .    

X-bþwg b¤ RtUveKbþwgkñúgnamRkumh‘un . 

maRta 13>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTATTYl)annUvnItibuKÁliklkçN³sBa¢atiExμrluH 

RtaEt ³ 

k-Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA manTIsñak;karcuHbBa¢II nigTIkEnøgeFVI  

GaCIvkmμsßitkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa .  

x-GtßRbeyaCn_enAkñúgRkumh‘uncab;BI 51¬hasibmYy¦PaKryRtUv  

)ankan;kab;edayrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlmansBa¢atiExμr . 

maRta 14>-
 namkrN_rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvdak;bBa©ÚlnUvnamrbs;sh- 

kmμsiT§§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; ehIyenAxageRkay b¤ xageRkamnamkrN_enaH 

RtUvbEnßmBaküfa {Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA} . Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUv 

eRbIR)as;namkrN_rbs;xøÜnenAkñúgeBleFIVBaNiC¢kic© . 

maRta 15>-
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

kartmál;TukÉksar nigkarcuHpSay EdltRmUvsRmab;Rkuumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTA .  
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Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvrkSaTukCaÉksarnUvesovePAbBa¢I nigkMNt; 

ehtuTaMgLayenATIsñak;karcuHbBa¢IBaNiC¢kmμrbs;Rkumh‘un . 

x- TMnak;TMngBIshkmμsiT§ikrTUeTAmñak; 
eTAshkmμsiT§ikrTUeTAmñak;eTot 

maRta 16>- 
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²Gac ³ 

k-bg;PaKTuncUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA Casac;R)ak;  

Cavtßú CaesvaBImunEdl)anpþl;rYcmkehIyya:gBitR)akd b¤ Cakarsnüafa 

nwgpþl;nUvesvanaeBlGnaKt . 

x-dak;PaKTunCaesvaEdlCacMeNHdwg b¤ skmμPaBepSg² b:uEnþ  

minRtUvrab;bBa©ÚlnUvkareRbIR)as;\T§iBlEdlTTYl)anBImuxgarCam®nþIsa-

FarN³ . 

maRta 17>-
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² KWCakUnbMNulénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

cMeBaHral;GVI²EdlxøÜn)ansnüacUlrYmeTAkñúgRkumh‘un . 

maRta 18>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA)anTTYlyl;RBmdak;RTBüsm,tþiCaPaK 

Tun shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUveFVIkarepÞrsiT§iBIm©as; b¤ BIsiT§iEdlxøÜnmanelI 

RTBüenaH eTAdak;CaRTBürbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 19>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA )anTTYlyl;RBmbg;PaKTunnUvcMnYnTwk 

R)ak;NamYy ehIyxkxanmin)anbg;vij shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvTTYl 
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xusRtUvcMeBaHkarR)ak;; cab;BIéf¶EdlbuKÁlenaH)ansnüabg; rYmTaMgkarxUc 

xatbEnßmeTot EdlRtUvTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTAenaH . 

maRta 20>-
enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTA)anTTYlyl;RBmdak;PaKTunCacMeNHdwg

Caesva b¤ CaskmμPaB shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvCab;katBVkic©rhUt drab 

NabuKÁlenaHenAEtCashkmμsiT§ikrTUeTA . 

kic©snüaCalaylkçN_GkSr esovePAbBa¢I nigkMNt;ehturbs;Rkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTA RtUvbBa¢ak;[)anc,as;las; RbsinebIPaKTunrbs;shkmμ- 

siT§ikrTUeTACacMeNHdwgCaesva b¤ CaskmμPaB .  

maRta 21>-
edImTunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTArYmmanTaMgPaKTunCasac;R)ak; 

nigCavtßú . PaKTunCavtßúRtUvvaytémøCasac;R)ak; ehIyshkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs;RtUvTTYlsÁal;karvaytémøenaH . 

karKNnaedImTunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA minRtUvrab;bBa©ÚlnUv 

PaKTunCacMeNHdwg Caesva b¤ PaKTunCaskmμPaBeT . 

maRta 22>-
edImTunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvKNnaCarUbiyvtßúCati . 

maRta 23>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvmansiT§iTTYlR)ak;cMeNj nigRtUvrYmcMENk 

karxatbg;rbs;Rkumh‘un . 

xTaMgLayénkic©snüaNa EdldkshkmμsiT§ikrTUeTABIsiT§iTTYlR)ak; 

cMeNjRtUvcat;TukCaKμanRbsiT§PaB . 
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xTaMgLayénkic©snüaNa EdldkshkmμsiT§ikrTUeTABIkarCab;katBV- 

kic©kñúugkarrYmcMENkkarxatbg; RtUvcat;TukCaKμanRbsiT§PaBcMeBaHttiyCn 

eLIy . 

maRta 24>-
smamaRténplRbeyaCn_rbs;shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²enAkñúgRTBü 

sm,tþi R)ak;cMeNj nigkarxatbg;KWesμIKña elIkElgEtmanEcgepSgenAkñúg 

kic©snüa . 

RbsinebIkic©snüaEcgGMBIplRbeyaCn_rbs;shkmμsiT§ikrTUeTA eday 

sMedAcMeBaHEtRTBüsm,tþi R)ak;cMeNjb¤karxatbg; eBlenaHsmamaRt Edl 

)anbegáIteLIgkñúgkrNIenH RtUv)ansnμtCamun edIm,IGnuvtþeTAelIEtkrNITaMg 

bIenaH . 

maRta 25>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHRkumh‘unnUvral;plkéRm 

nigR)ak;cMeNjTaMgLayEdlshkmμsiT§ikrTUeTAenaH)anmkBIkareFVIGaCIv- 

kmμNamYyenAkñúugBaNiC¢kic© b¤ BIkareRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unsh- 

kmμsiT§iTUeTA EdlKμankaryl;RBmCaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot .

shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay minGacbdiesFkatBVkic©enH)aneLIy . 

maRta 26>-
 KμanshkmμsiT§ikrTUeTANamñak; RtUvTTYlR)ak;ebovtSBIkareFVIBaNiC¢- 

kic©kñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeLIy .   
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maRta 27>- 
 shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;² RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA

nUvral;karxUcxatEdlbgáeLIgedaykMhusqÁgrbs;shkmμsiT§ikrTUeTAenaH . 

maRta 28>-
shkmμsiT§ikrTUeTAEdlRbkbkic©karBaNiC¢kmμedayesμaHRtg;cMeBaH 

Rkumh‘un mansiT§iTTYlnUvsMNgénkarxUcxatEdlxøÜn)aneFIVkñúgnamRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAenaH ehIymansiT§iTTYlnUvsMNgénkarxUcxatcMeBaHkic©snüa 

EdlxøÜn)aneFVI nigkarxatbg;TaMgLayEdlxøÜnTTYlrgenAkñúgkarRbtibtþi 

BaNiC¢kic©sRmab;Rkumh‘unenaH .   

maRta 29>-
 maRta 28 énc,ab;enHGnuvtþenAeBlEdl ³ 

  k-shkmμsiT§ikrTUeTA kñúgnamxøÜnÉgpÞal; nigRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTArYmKña Cam©as;bMNulénkUnbMNulEtmYy . 

  x-bMNulTaMgBIrnwgRtUvsg . 

  K-kUnbMNulRtUvsgeTAshkmμsiT§ikrTUeTA b:uEnþminsgeTARkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAeT . kñúgkrNIenHcMnYnénR)ak;sMNgEdlshkmμsiT§ikrTUeTA 

TTYl RtUvEbgEckeTAtamsmamaRteTAnwgbMNulpÞal;xøÜn nigbMNulcMeBaH 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

maRta 30>-
ral;shkmμsiTi§krTUeTAGaceRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ- 

siTi§TUeTA)an luHRtaEtshkmμsiT§ikrTUeTAenaH eRbIR)as;kñúgRbeyaCn_rbs;Rkum 

h‘un . 

215209



 

ral;shkmμsiTi§krTUeTAGaceRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ

siT§iTUeTA)ankñúglkçN³CakareRbIR)as;pÞal;xøÜn luHRtaEtshkmμsiT§ikrTUeTA 

enaHmankaryl;RBmCaÉkcänÞBIRKb;shkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot . 

ral;shkmμsiT§ikrTUeTA RtUveRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμ- 

siT§iTUeTA enAkñúgkrNIminb:HBal;dl;shkmμsiT§ikrTUeTAepSgeTot EdleRbI 

R)as;RTBüsm,tþienaH . 

maRta 31>-
KμanrUbvnþbuKÁl b¤nItibuKÁlNamYyGackøayCashkmμsiT§ikrTUeTAeday 

Kμankaryl;RBmCaÉkcänÞ BIRKb;shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiTi§TU 

eTA)aneLIy . 

shkmμsiT§ikrTUeTAmñak; GacRbKl;siT§i[eTAbuKÁlepSg edIm,ITTYlR)ak; 

kasCMnYsxøÜn)an edaymincaM)ac;mankaryl;RBmBIshkmμsiT§ikrTUeTAdéT 

eToteLIy . karRbKl;siT§iEbbenH mineFVI[GñkTTYlsiT§ienaHkøayeTACash- 

kmμsiT§ikrTUeTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAeT . 

maRta 32>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak; GacepÞrGtßRbeyaCn_rbs;xøúÜnenAkñúgRkumh‘un 

shkmμsiTi§TUeTA)an edaymankaryl;RBmCaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMg 

Gs; . 

maRta 33>-
PaKTunCaRTBü b¤ R)ak;cMeNjrbs;shkmμsiT§ikrTUeTANamñak;énRkum 

h‘unshkmμsiT§iTUeTA GacRtUv)aneRbIR)as;CaRTBüFananUvkatBVkic©pÞal;xøÜn 

rbs;shkmμsiT§ikrTUeTAenaH . RTBüFanaenaH RtUvmankaryl;RBmCaÉkcänÞ 

BIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; . 
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karRBmeRBogNaEdlpÞúyBIenH RtUvcat;TukCaKμanRbsiT§PaB . 

maRta 34>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGaceFVIesckþIseRmcGMBIsiT§irbs;xøÜnenA 

kñúgkarRKb;RKgral;kic©karrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 
 

maRta 35>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay GacEtgtaMgshkmμsiT§ikrTUeTAmñak; b¤eRcIn 

nak; b¤ buKÁlEdlminEmnCashkmμsiT§ikrTUeTA [RKb;RKgkic©karCMnYsxøÜnenA 

kñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH)an . 

GñkRKb;RKgGacGnuvtþral;skmμPaBenAkñúgsiT§iGMNacrbs;xøÜndrabNa 

GñkRKb;RKgenaHminRbRBwtþGMeBIEkøgbnøM . karRbRBwtþrbs;GñkRKb;RKgRtUvCab; 

katBVkic©eTAnwgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

GñkRKb;RKgRtUv)andkhUtecjBImuxtMENgedaysMeLgPaKeRcIneday 

eRbobénvtþmanrbs;shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLaykñúgeBle)aHeqñat elIkElg 

EtmanEcgepSgenAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 36>-
enAeBlEdlbuKÁleRcInrUbRtUv)anEtgtaMgCaGñkRKb;RKgRkumh‘un Gñk 

RKb;RKgRkumh‘unmñak;² GacGnuvtþskmμPaBdac;edayELkBIKña)an elIkElg 

EtmanEcgepSgenAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 37>-
shkmμsiT§ikrTUeTARtUv)ancat;TukfamansiT§iRKb;RKgral;kic©karrbs; 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

 

217211



 

 

skmμPaBEdl)anGnuvtþedayshkmμsiT§ikrTUeTAmñak; EdlTak;TgeTA 

nwgskmμPaBrYmrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA k¾RtUvCab;katBVkic©eTAnwgsh- 

kmμsiT§ikrTUeTAepSgeTotEdr .  

maRta 38>-
ral;shkmμsiT§ikrTUeTAmansiT§icUlrYmkñúgkareFVIesckþIseRmcrbs; 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA ehIykarGnuvtþsiT§ienaHminRtUv)anbg¥ak;edaysar 

kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeLIy . 

elIkElgEtmanEcgepSgenAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

ral;esckþIseRmcRtUveFVIeLIgedaykare)aHeqñattamsMeLgPaKeRcIneday 

eRbobrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA edayminKittémøGtßRbeyaCn_rbs;eKenAkñúg  

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT . bu:EnþesckþIseRmckñúgkarEkERbkic©snüa 

énRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUveFVIeLIgedaysMeLgeqñatCaÉkcänÞ . 

maRta 39>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmññak;²mansiT§iTTYlB½t’manGMBIkic©karTaMgLayrbs;

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH ehIymansiTi§BieRKaHeyabl;elIesovePAbBa¢I

nigkMNt;ehtu eTaHbICashkmμsiTi§krTUeTAenaHKμantYnaTICaGñkRKb;RKgk¾ 

eday .  

 enAkñúgkarGnuvtþsiT§ienH shkmμsiT§ikrTUeTAminRtUvbg¥ak;kic©Rbtibtþikar 

rbs;Rkumh‘unedayKμanehtuplRtwmRtUv b¤ minRtUveFVI[raMgsÞHdl;shkmμ- 

siT§ikrTUeTAepSgeTotkñúgkarGnuvtþsiT§idUcKñaeLIy . 
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K- TMnak;TMngénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTACamYyttiyCn 

maRta 40>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;²KWCaPñak;garbs;Rkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA enA 

kñúgTMnak;TMngCamYyttiyCnEdleFVIBaNiC¢kic©CamYyKñaedayesμaHRtg; ehIy 

shkmμsiT§ikrTUeTATaMgenaHRtUvCab;katBVkic©cMeBaHRkumh‘unnUvral;GMeBIEdl 

xøÜn)anGnuvtþ kñúgnamRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTAenaH . 

karRBmeRBogNaEdlpÞúyBIenH RtUv)ancat;TukCaKμanRbsiT§PaB . 

maRta 41>-
shkmμsiT§ikrTUeTAmñak;Edl)ancuHkic©snüaCamYyttiyCn RtUv)anCab; 

katBVkic©eTAnwgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA enAeBlNaEdlkatBVkic©enaHsßit 

kñúgrgVg;GaCIvkmμrbs;Rkumh‘unb¤ enAeBlNaEdlkmμvtßúénkic©snüaenaHCaRTBü 

sm,tþiEdlRtUv)aneRbIR)as;edayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 42>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; RtUvTTYlxusRtUvrYmKñanigdac;edayELkBIKña 

nUvkatBVkic©TaMgT,ayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH . 

ttiyCnRtUvTamTarkarGnuvtþkatBVkic©bMNulb¤ RTBüsm,tþiBIRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAsin munnwgTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTA . 

maRta 43>-
 buKÁlNaEdlcUlCashkmμsiT§ikrTUeTA enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAEdlekItrYcehIy RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHbMNulTaMgGs; EdlekIteLIgeday 

sarRkumh‘un muneBlEdlbuKÁlenaHcUlCashkmμsiT§ikrTUeTAdUcEdlxøÜnCa 

shkmμsiT§ikrTUeTAenAeBlbMNulenaHekIteLIgEdr . b:uEnþbMNulTaMgLay 
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NaEdl)anekIteLIgmuneBlbuKÁlenaHcUlCashkmμsiT§ikrTUeTA bMNulenaH 

GacRtUv)anecjsgedayRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unEtb:ueNÑaH ehIyminRtUv)an 

ecjsgedayRTBüsm,tþipÞal;xøÜnrbs;buKÁlenaHeLIy elIkElgEtbuKÁlenaH 

mankarRBmeRBogepSgenAkñúglixitCalaylkçN_GkSr . 

maRta 44>-
karCUndMNwgeTAshkmμsiT§ikrTUeTANamñak; b¤ kardwgB¤rbs;shkmμsiT§i- 

krTUeTANamñak;EdlBak;B½n§eTAnwgkargarrbs;Rkumh‘un RtUvcat;TukfaCaesckþI 

CUndMNwg nigkardwgB¤dl;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHEdr elIkElgEtman 

karEkøgbnøM EdlRbRBwtþeLIgedaykarXubXitBIshkmμsiT§ikrTUeTAenaHcMeBaH 

Rkumh‘un . 

maRta 45>-
buKÁlNamñak;EdleFVI[buKÁlepSgeToteCOTukcitþedaypÞal; b¤ eday 

RbeyalfaxøÜnCashkmμsiT§ikrTUeTA b:uEnþkarBitbuKÁlenaHminEmnCashkmμ- 

siT§ikrTUeTAeT RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHttiyCnEdleFIVBaNiC¢kic©CamYyeday 

esμaHRtg;dUcshkmμsiT§ikrTUeTABit²Edr . 

kñúgkrNImanbuKÁlEkøgbnøM Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminTTYlxusRtUv 

cMeBaHttiyCnNaeLIy elIkElgEtRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHmin)an 

cat;viFankaredIm,IkarBarttiyCnenaH eRkayeBlEdlRkumh‘un)andwgfaman 

karEkøgbnøMehIy . 

maRta 46>-
 shkmμsiT§ikrTUeTANamñak; Edlmin)anRbkasecjmuxedayRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAenaHeT shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvTTYlsÁal;faCashkmμ- 
siT§ikrTUeTAkM)aMgmux . shkmμsiT§ikrTUeTAenaH RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHttiy  

220 214



 

 

CnTaMgLaynUvral;katBVkic© dUcshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayEdl)anRbkas 

ecjmuxEdr . 

maRta 47>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminGace)aHecjb¤ EbgEckmUlbRt b¤ b½NÑ 

EdlGaclk;dUr)aneTA[saFarNCneLIy . 

kic©snüaEdlcUlCaFrmaneTAkñúgkare)aHecjmUlbRt b¤ b½NÑEdleFVI 

eLIgpÞúyBImaRtaenHRtUvcat;TukCaemaX³ . 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvsgnUvkarxUcxatTaMgLayEdlbgáeLIgBI 

emaXPaBénkic©snüamUlbRt b¤ b½NÑeTA[ttiyCnEdleFVIBaNiC¢kic©CamYy 

KñaedayesμaHRtg; . 

X- karGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA 
 

maRta 48>-
buKÁlNamYyGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTA enAeBlEdlbuKÁlenaH ³ 

-)anepÞrplRbeyaCn_rbs;xøÜn  

-)anTTYlmrNPaB  

-RtUv)andak;eRkamkarBinitüGegáteBlkS½yFn  

-)anGnuvtþsiT§iedIm,IdkxøÜnecj  

-RtUv)anbeNþjecjBIRkumh‘un  

-)anTTYlsalRkmtulakarGnuBaØat[dkxøÜnecjb¤bBa¢a[rwb  

GUsGtßRbeyaCn_rbs;buKÁlenaH . 
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maRta 49>-
buKÁlNamYyGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA bgá[mankarrMlayCasV½y 

RbvtþinUvRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA elIkElgEtkic©snüaEcgepSgBIenH . 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAGacbnþskmμPaBeTA)an edaymankaryl;RBm 

CaÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; nigedaykarGnuvtþlkçxNÐtRmUvénkar 

tmál;Tuk nigkarcuHbBa¢I edIm,IbgðajGMBIkarEkERbenAkñúgRkuumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAenaH . 

RbsinebIRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA mankic©snüaCalaylkçN_GkSr 

kic©snüaenaHRtUveFVIkarEkERb[RsbtamenaHEdr . 

maRta 50>-
buKÁlNamYyEdlGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiTi§

TUeTA eRkABIedaysarkarepÞr b¤ edaysarkarrwbGUs GtßRbeyaCn_rbs;xøÜnbuKÁl 

enaHGacTTYlnUvtémøNamYyénGtßRbeyaCn_rbs;xøÜn GMBIkarGs;siTi§Cash- 

kmμsiT§ikrTUeTAenH)an . shkmμsiT§ikrTUeTAdéTeTot RtUvbg;karcMNayCacaM 

)ac;dl;buKÁlenaH nUvtémøNamYyEdlGaceFVIeTA)anedayqab;rh½sCamYynig 

karR)ak; cab;BIéf¶EdlbuKÁlenaHGs;siT§iCashkmμsiT§ikrTUeTA . 

témøénGtßRbeyaCn_RtUv)ankMNt; dUcEdlmanEcgenAkñúgkic©snüaén 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAb¤kic©snüakñúgcMeNamshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay .  

ebImindUecñaHeT témøenaHRtUvkMNt;edayGñkÉkeTsEdl)aneRCIstaMg 

edayshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayb¤ edaytulakar . 

maRta 51>-
shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anrYmKñabegáIteLIg 

edaymanGayukalminkMNt; b¤ kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA Edlman 
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EcgGMBIkarbRmugTuknUvsiT§idkxøÜn shkmμsiT§ikrTUeTAenaHGacdkxøÜnecjBI 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA)an tamkarCUndMNwgGMBIkardkxøÜnedaysuT§citþ . 

shkmμsiT§ikrTUeTAénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anrYmKñabegáIteLIg 

edaymanGayukalkMNt; GacdkxøÜnecj)an EtkñúgkrNImankaryl;RBmBI 

mtiPaKeRcIndac;xatrbs;shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay ebImindUecñaHeTluHRta 

Etkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEcgepSgBIenH . 

maRta 52>-
shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGacbeNþjecjBIRkumh‘unshkmμsiT§iTU 

eTAnUvshkmμsiT§ikrTUeTA Edlxkxanmin)anbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜnb¤ Edl 

eFIV[raMgsÞHdl;dMeNIrkarrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH tamry³kare)aH 

eqñatedaysMeLgPaKeRcInedayeRbob . 

kñúgkrNIEdlmankarCMTas; shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayGacesñIsMukar 

GnuBaØatBItulakaredIm,IdkshkmμsiTi§krTUeTAenaHecjBIRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTA . tulakarGacGnuBaØatnUvkaresñIsMuenaH)an luHRtaEttulakarBicarNa 

eXIjfakarsMudkecjenaHsmRsb ehIyecjdIkaEp¥keTAtamkMhusrbs; 

shkmμsiT§ikrTUeTA .  

g- karrMlay nig karCRmHbBa¢IRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA 

maRta 53>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUvrMlayedaymUlehtudUcxageRkam ³ 

k-mUlehtuEdlmanEcgkñúgkic©snüa 

   -eKalbMNgeFVIGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unRtUv)anbBa©b; 

   -KμanlT§PaBeFVIGaCIvkmμbnþ 
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   -tamkarRBmeRBogCaÉkcänÞrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA 

x- tulakarGacrMlayRkumh‘unshkmμsiTi§TUeTA)antammUlehtu  

Rsbc,ab; . enAeBlRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUv)anrMlay Rkumh‘unenaH 

GaceFVIkarCRmHbBa¢I)an . 

maRta 54>-
Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAEdl)anbegáIteLIgedaymankalkMNt;mYy 

énkic©snüa GacBnüarbnþskmμPaBrbs;xøÜn)anedaymankaryl;RBmCaÉk- 

cänÞBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; . 

maRta 55>-
karTTYldak;rYmnUvGtßRbeyaCn_TaMgGs;eTAkñúgédshkmμsiT§ikrTUeTAEt 

mñak; minEmnCamUlehtuénkarrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT drab 

NamanbuKÁlNamYyepSgeTotkøayCashkmμsiT§ikrTUeTA kñúgGMLúg 120 

¬mYyryémÖ¦éf¶ Kitcab;BIéf¶EdlGtßRbeyaCn_enaHdak;bBa©ÚlKña . 

maRta 56>-
siT§irbs;shkmμsiT§ikrTUeTAEdleFVIskmμPaBkñúgnamRkumh‘unshkmμ- 

siT§iTUeTARtUvcb; enAeBlEdlRkumh‘unenaHRtUv)anrMlay elIkElgEtcMeBaH 

skmμPaBTaMgLayNaEdlCavi)akd¾caM)ac;énBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un Edl 

)aneFIVBMuTan;cb;sBVRKb; .b:uEnþral;kic©karEdl)aneFVICaRbRktIkñúgRkumh‘uneday 

shkmμsiT§ikrTUeTA Edlmin)andwgCamunGMBIkarrMlayRkumh‘unenaH ehIyenA 

EteFVIskmμPaBedayesμaHRtg; shkmμsiT§ikrTUeTAenaHRtUvCab;katBVkic©CamYy 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA nigshkmμsiT§ikrTUeTAdéTeTot dUcEdlRkumh‘unenaH 

enACaFrmanenAeLIy . 
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maRta 57>- 
karrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAminb:HBal;eTAnwgsiT§ittiyCnEdl 

eFIVBaNiC¢kic©CamYyedayesμaHRtg; nigminb:HBal;eTAnwgbuKÁlNamYyEdl 

)ancuHkic©snüaCamYyshkmμsiT§ikrTUeTA b¤ minb:HBal;eTAnwgPñak;garNamñak;

EdleFVIkic©karkñúgnamRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeLIy. 

maRta 58>-
 nItibuKÁliklkçN³rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA bnþrhUtdl;cb;nUvkar 

CRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘unenaH .  

maRta 59>-
shkmμsiT§ikrTUeTARtUveFVIlixitCUndMNwgeTAm®nþIcuHbB¢aIGMBIkarrMlay 

Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA tamTRmg;EbbbTEdl)ankMNt; nigRtUveFVIkarEtg 

taMgGñkCRmHbBa¢Ipg . 

shkmμsiT§ikrTUeTA RtUveFVIkarcuHpSayCabnÞan;GMBIkarrMlayRkumh‘unkñúg 

ry³eBl 4¬bYn¦s)þah_bnþbnÞab;enAkñúgTMB½rsarB½t’manCaPasaExμrenAkñúg 

RBHraCaNacRkkm<úCaEdle)aHBum< b¤ pSBVpSayenAnwgkEnøgEdlRkumh‘unenaH 

mankariyal½yrbs;xøÜnenATIenaH b¤ enAkñúgkarpSBVpSayepSgeTotdUcmanEcg 

kñúgbTbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ . lixitCUndMNwgEdl)ancuHpSayenAkñúg 

TMB½rsarB½t’manRtUvmanEcgkñúgbTbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ .  

maRta 60>-
enAeBleFVIkarrMlayRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA siT§ikñúgkarkan;kab; nig 

eRbIR)as;RTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTARtUvRbKl;[GñkCRmHbBa¢I .   

GñkCRmHbBa¢IRtUveFVIskmμPaBkñúgnamCaGñkcat;EcgelIRTBüsm,tþirbs; 

Rkumh‘un . GñkCRmHbBa¢IRtUv)anpþl;siT§ieBjeljkñúgkarcat;EcgTaMgmUl . 
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GñkCRmHbBa¢ImansiT§iTamTarBIshkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs;nUvÉksarnana 

nigkarbkRsayEdlBak;B½n§dl;siT§i nigkatBVkic©énRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . 

maRta 61>-
GñkCRmHbBa¢IRtUvykRTBüsm,tþieTAsgbMNulebovtSbuKÁlik bMNul 

Bn§rbs;rdæ nigbMNulepSgeToteTAtamsiTi§burimaCamun rYceTIbeFVIkarEbgEck 

PaKTun . 

GñkCRmHbBa¢IRtUveFVIkarkat;cMENkRTBüsm,tþiEdlenAesssl; [eTA 

shkmμsiTi§krTUeTATaMgLayeTAtamsmamaRtesμI²Kña RbsinebIKμanEcgepSg 

enAkñúgkic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaHeT . 

kñúgkrNIEdlRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unmanrYmTaMgRTBüsm,tþirbs;ttiy 

Cnpg GñkCRmHbBa¢IRtUvEtbgVilRTBüsm,tþirbs;ttiyCneTA[ttiyCnenaH 

vij . 

maRta 62>- 
GñkCRmHbBa¢IRtUvrkSaTuknUvesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuepSg²rbs;Rkum 

h‘unshkmμsiT§iTUeTArhUtdl;ry³eBl 10¬db;¦qñaM cab;BIeBlEdl)anCRmH 

bBa¢IrYc . GñkCRmHbBa¢IRtUvrkSaTuknUvesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuepSg²sRmab; 

ry³eBleRcInCagenH RbsinebIÉksarTaMgenHtRmUv[TukCaPsþútag .  

maRta 63>- 
karCRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA RtUvbBa©b;edayeFVIkartmál; 

TuknUvesckþICUndMNwgGMBIkarbiTbBa¢IenaH enARksYgBaNiC¢kmμtamEbbbTEdl 

)ankMNt;Tuk . kartmál;TukÉksarenHKWCakarlubecalnUvnItibuKÁliklkçN³ 

rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§iTUeTAenaH .  
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EpñkTI 2 

Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit  
 

maRta 64>-
 Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitKWCakic©snüaEdleFVIeLIgrvagshkmμ 

siT§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; EdlmanbuKÁlmñak;RtUv)anGnuBaØat[RKb;RKgnig 

mankatBVkic©enAkñúgRkumh‘unCamYyshkmμsiT§ikrmankRmitmñak; b¤ eRcInnak; 

EdlmankatBVkic©bg;PaKTuncUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§ienaH . 

maRta 65>-
 buKÁlmñak;GacCashkmμsiT§ikrTUeTApg nigCashkmμsiT§ikrmankRmit 

pg enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit .  

 buKÁlmñak;EdlCashkmμsiT§ikrTUeTApg nigCashkmμsiT§ikrmankRmit 

pgkñúgeBlEtmYy enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit mansiT§i nigkatBV 

kic©CashkmμsiT§ikrTUeTA . 

maRta 66>-
 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit GaceFVICalaylkçN_GkSr 

b¤ pÞal;mat; . kñúgkrNIkic©snüaeFVICalaylkçN_GkSr shkmμsiT§ikrTUeTA  

 

TaMgGs; nigshkmμsiT§ikrmankRmitya;:gticmñak; RtUvcuHhtßelxaelIkic©snüa 

enaH . 

 ry³eBlénkic©snüarbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minRtUvelIs 

kMNt; 99¬ekAsibR)aMbYn¦qñaMeLIy b:uEnþGacBnüareBlbnþ)an . 
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maRta 67>- 
 Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitRtUv)anbegáIttamkalbriecäTEdl)an 

cuHbBa¢IBaNiC¢kmμ RsbeTAtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ  . 

 kñúgkrNIRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitmin)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμeT Rkum 

hu‘nenaH RtUv)ancat;Tukfa CaRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA . kñúgkrNIenH Rkum 

h‘unRbePTenHminmannItibuKÁliklkçN³eT . 

maRta 68>-
 namkrN_rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit RtUvbBa©ÚleQμaHrbs;sh- 

kmμsiT§ikrTUeTAmñak; b¤ eRcInnak; . enAxageRkay b¤ eRkamnamkrN_enaH RtUv 

dak;Baküfa {Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit} . Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit 

RtUveRbIeQμaHenaHkñúgxN³EdlxøÜneFVIGaCIvkmμ . 

maRta 69>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvrkSaTuknUvkMNt;ehtuEdlmaneQμaH 

Gasydæanrbs;shkmμsiT§iikrmankRmitmñak;² nigB½t’manEdlTak;TgeTAnwg 

karbg;PaKTunenAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH .  

 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvrkSakMNt;ehtuTukenATIsñak;karcuHbBa¢I 

rbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH . 

 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgGs; RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢I kartmál; 

TuknigkarpSBVpSayEdltRmUv[Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaHGnuvtþ . 

maRta 70>-
 karbg;PaKTunrbs;shkmμsiT§ikrmankRmit GacCaTwkR)ak; b¤ CaRTBü 

sm,tþiEtbu:eNÑaH . shkmμsiT§ikrmankRmitGacbEnßmPaKTun)anenARKb;eBl 

evla .  
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 karbg;PaKTunrbs;shkmμsiT§ikrTUeTA GacCasac;R)ak; Cavtßú Caesva 

BImunEdlkMBugbnþnaeBlbc©úb,nñb¤Cakarsnüafanwgpþl;esvanaeBlGnaKt . 

maRta 71>-
shkmμsiTi§krmankRmitmñak;² mansiTi§TTYlcMENkénR)ak;cMeNjrbs; 

xøÜn . b:uEnþRbsinebIkarTTYlR)ak;cMeNjenaH enAEteFVI[man»nPaBdl;edIm 

Tunrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit shkmμsiT§ikrmankRmitEdl)anTTYl 

cMENkénR)ak;cMeNjenaH RtUvbgVilcMnYnTwkR)ak;caM)ac;NamYyénR)ak;cMeNj 

cUleTAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitvij edIm,ITb;Tl;eTAnwg»nPaBPaK 

Tunrbs;xøÜn . 

maRta 72>-
 shkmμsiT§ikrmankRmitTTYlxusRtUveTAelIEtcMnYnTwkR)ak; b¤ témøén 

RTBüsm,tþiEdlxøÜn)anRBmeRBogdak;CaPaKTunbu:eNÑaH . 

maRta 73>-
 shkmμsiT§ikrmankRmit EdlmaneQμaHenAkñúgnamkrN_Rkumh‘unsh- 

kmμsiT§imankRmit RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic©enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§i 

mankRmitdUcCashkmμsiT§ikrTUeTAEdr elIkElgEtsßanPaBrbs;shkmμ 

siTi§krmankRmitenaHRtUv)anbBa¢ak;c,as;las; . 

maRta 74>-
 shkmμsiTi§krTUeTAmansiT§inigkatBVkic©dUcCashkmμsiT§ikrénRkumh‘un 

shkmμsiT§iTUeTAEdr . shkmμsiT§ikrTUeTA RtUvraykarN_BIkarRKb;RKgdl; 

shkmμsiT§ikrmankRmitTaMgLay . 
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 shkmμsiTi§krTUeTAmankatBVkic©TTYlxusRtUvcMeBaHRTBüsm,tiþshkmμ- 
siT§ikrmankRmitdéTeTot EdlmanenAkñúgedImTunrbs;Rkumh‘un .  

 kic©snüaénRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minGaceCosvagkatBVkic©enH 

)aneT . 

maRta 75>-
 shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLay RtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELk 

BIKñanUvbMNulTaMgLayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitcMeBaHttiyCn.  

maRta 76>-
 shkmμsiT§ikrmankRmit GacTTYlR)ak;ebovtSBIRkumh‘unshkmμsiT§i 

mankRmit)an . 

maRta 77>-
 enAeBlEdlRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitekIteLIgenAkñúgkrNINak¾ 

eday shkmμsiT§ikrmankRmitminGacdkcMENkNamYyénPaKTunrbs;xøÜn 

)aneT elIkElgEtmankaryl;RBmBImtiPaKeRcIndac;xaténshkmμsiT§ikr 

TaMgGs; nigeRkayBIkardkenaH RTBüsm,tþiEdlenAsl;kñúgRkumh‘unmanRKb; 

RKan;edIm,IedaHbMNulrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH)an.  

maRta 78>- 
 shkmμsiT§ikrmankRmitmñak;; GaceFVIkarepÞrGtßRbeyaCn_rbs;xøÜn)an 

enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH edayBMucaM)ac;mankaryl;RBmCa 

ÉkcänÞBIshkmμsiT§ikrdéTeToteLIy . 
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 kñúgTMnak;TMngeTAnwgttiyCn shkmμsiT§ikrmankRmitEdl)anepÞrGtß- 

RbeyaCn_rbs;xøÜnrYcmkehIyenaH enAEtCab;katBVkic©EdlekItmaneLIgenA 

eBlEdlxøÜnenACashkmμsiT§ikrmankRmit . 

maRta 79>- 
shkmμsiT§ikrmankRmitminGaccUlrYmenAkñúgkarRKb;RKgGaCIvkmμrbs; 

Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit)aneT . 

 shkmμsiT§ikrmankRmitGaceFVIkarBinitür)aykarN_ nigkarrIkcMerInrbs; 

Rkumh‘un nigGacpþl;CaKMnitkñúgkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH 

)anRKb;dMNak;kal . 

 shkmμsiT§ikrmankRmitminGnuBaØat[crcakñúgkic©karBaNiC¢kmμNa 

mYykñúgnaménRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit minGnuBaØat[eFVICaPñak;garRkum 

h‘unshkmμsiT§ienaH b¤ minGnuBaØat[eRbIeQμaHrbs;xøÜnkñúgskmμPaBBaNiC¢kmμ 

NamYyrbs;Rkumh‘unenaHeLIy . 

 shkmμsiT§ikrmankRmitEdlRbRBwtþGMeBITaMgenH RtUvTTYlxusRtUvral; 

katBVkic©rbs;Rkumh‘unEdlekIteLIgedaysarkarRbRBwtþTaMgenaH . 

 shkmμsiT§ikrmankRmit GacGnuBaØat[TTYlxusRtUvdUcshkmμsiT§ikr 

TUeTAEdr cMeBaHkatBVkic©enAkñúgRkumh‘unshkmμsiT§i RbsinebIskmμPaBTaMg 

LayEdl)anerobrab;rYcehIy b¤ sar³sMxan;énskmμPaBTaMgenaHRsbtam 

dMeNIrkarGaCIvkmμrbs;Rkumh‘un ehIymanPsþútagbBa¢ak;fa shkmμsiT§ikr 

mankRmiteFVIskmμPaBkñúgnamshkmμsiT§ikrTUeTABitR)akdEmn . 

maRta 80>-
 enAeBlshkmμsiT§ikrTUeTAminGacbMeBjkargarBaNiC¢kmμteTAmuxeTot 

)aneT shkmμsiT§ikrmankRmitGacbMeBjkic©karrdæ)alRbcaMéf¶EdlCatRmUv 

karkñúgdMeNIrkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaH . 
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 kñúgkrNIEdlshkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayminRtUv)anCMnYskñúgry³eBl

120¬mYyryémÖ¦éf¶eT Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitenaHnwgRtUv)anrMlay . 

maRta 81>- 
 ttiyCnEdlCam©as;bMNulGacbþwgTamTarbMNulBIRkumh‘unshkmμ-

siT§imankRmitnigBIshkmμsiT§ikrTUeTA)andUcKña dUckñúgRkumh‘unshkmμsiT§i 

TUeTAEdr . 

maRta 82>-
enAeBlNaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmitminRKb;RKan; 

eT shkmμsiT§ikrTUeTATaMgLayRtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKña 

cMeBaHttiyCnnUvbMNulTaMgLayrbs;Rkumh‘unshkmμsiT§imankRmit . sh- 

kmμsiT§ikrmankRmit RtUvTTYlxusRtUvnUvbMNulRtwmEtcMnYnPaKTun EdlxøÜn)an 

RBmeRBogdak;CamYyKña edayminKitkarepÞrGtßRbeyaCn_NamYyrbs;xøÜneLIy . 

maRta 83>-
 kñúgkrNIbMNulekInelIsBIedImTun b¤ kñúgkrNIkS½yFnénRkumh‘unsh- 

kmμsiT§imankRmit shkmμsiT§ikrmankRmitmñak;²EdlCam©as;bMNul minGac 

TamTarbMNulBIRkumh‘unshkmμsiT§imankRmit)aneT rhUtdl;m©as;bMNul 

déTeToténRkumh‘unmankRmitenH RtUv)anedaHRsaycb;sBVRKb; . 

maRta 84>-
viFanénkarRKb;RKgRkumh‘unshkmμsiT§iTUeTA k¾RtUvGnuvtþcMeBaHRkumh‘un 

shkmμsiT§imankRmitEdr .  
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CMBUkTI 3 

Rkumh‘unmUlFn 
EpññkTI  1 

bTb,BaØtþiTUeTA 

maRta 85>-
c,ab;enHGnuBaØat[begáItRkumh‘unmUlFn EdlmanRkumh‘unÉkCnTTYl 

xusRtUvmankRmit nigRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit edIm,IRbkbBa- 

NiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit minGacbegáIteLIgeRkamc,ab;enH 

kñúgeKalbMNgeFVIGaCIvkmμ FnaKar Rkumh‘unFanara:b;rg nigRkumh‘un\NTan 

)aneLIy .  

maRta 86>-
Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmitKWCaRTg;RTaymYyénRkumh‘unmUl  

FnehIyRtUvmanlkçN³smÁal;dUcteTA ³

k-Rkumh‘unGacmansmaCikPaKh‘unBI 02¬BIr¦nak; rhUtdl;30  

¬samsib¦nak; . b:uEnþbuKÁlmñak;k¾GacbegáItRkumh‘un)anEdr EdlmaneQμaH 

fashRKasÉkbuKÁlTTYlxusRtUvmankRmit . shRKasÉkbuKÁlTTYlxus 

RtUvmankRmit manlkçxNÐdUcKñaeTAnwglkçxNÐTaMgLayrbs;Rkumh‘unÉkCn 

TTYlxusRtUvmankRmitEdr elIkElgEtlkçxNÐsþIBITMnak;TMngrvagsmaCik 

PaKh‘un . 

x-Rkumh‘unenaHminGacGnuBaØat[lk;PaKh‘un b¤ mUlbRtdéTeTot  

CasaFarN³)aneLIy . b:uEnþGacGnuBaØat[eFVIGnub,TaneTAsmaCikPaKh‘un  
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smaCikRKYsar nigGñkRKb;RKg)an . kñúgkrNIeFVIGnub,TaneTA[ttiyCnRtUv 

mankaryl;RBmBIsmaCikPaKh‘undéTeTottamsMeLgPaKeRcIn . 

K-Rkumh‘unenaHGacmankarrwtt,itmYy b¤ eRcIn)aneTAelIkarepÞr  

cMENkénRbePTPaKh‘unTaMgGs; .  

X-Rkumh‘unRtUv)anTTYlsÁal;faCaRkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUv  

mankRmit cab;BIeBlEdl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμtamTRmg;EbbbTCak;lak; 

EdlkMNt;edayRbkasrbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 87>-
Rkumhu‘nmhaCnTTYlxusRtUvmankRmitKWCaRTg;RTaymYyénRkumh‘un 

mUlFnEdlRtUv)anGnuBaØatedayc,ab;enH edIm,Ie)aHecjnUvmUlbRtEdlGac 

lk;CasaFarN³)an .  

maRta 88>-
enAkñúgCMBUkenH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³ 

1-lkçnþik³ mann½yfalkçnþik³edIm b¤ lkçnþik³eFVIkarEkERb . 

2-svnkr mann½yfaKNenyükrCMnajmñak;EdleFVIkic©karkñúg  

lkçN³CabuKÁl b¤ eFVIkic©karkñúgRkumh‘unKNenyüNamYy . 

 3-katBVkic©bMNulKWCasBaØab½NÑ b¤ CalixitbBa¢ak;bMNulepSg²  

b¤ lixitsñamrbs;Rkumh‘unEdlGacFana b¤ minGacFana)an . 

4-mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμmann½yfa  

mRnþIEdl)anTTYlkarEtgtaMgedayrdæmRnþIRksYgBaNiC¢kmμedIm,IGnuvtþkar

garénc,ab;enH . 

5-GPi)almann½yfasmaCikénRkumRbwkSaPi)alrbs;Rkumh‘un . 

6-sßabnikRkumh‘unmann½yfarUbvnþbuKÁlEdlcuHhtßelxaelI  
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lkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

7-esckþIseRmcsamBaØmann½yfaCaesckþIseRmcmYyRtUv)aneFVI 

eLIgedaysMeLgeqñatPaKeRcIndac;xat Edl)ancUlrYmkñúgkare)aHeqñat . 

8-PaKh‘unGacrMelaH)anmann½yfaCaPaKh‘unEdlRtUv)anecj  

edayRkumh‘unNamYy ³ 

    -Rkumh‘unenaHGacTij b¤ rMelaH)aneTAtamtRmUvkarrbs; 

Rkumh‘un  

    -Rkumh‘unenaHRtUv)antRmUv[edaylkçnþik³rbs;xøÜnedIm,I 

Tij b¤rMelaHenAeBlkMNt;NamYy b¤ k¾eTAtamtRmUvkarrbs;m©as;h‘unNa 

mñak; . 

9-es‘rIenAkñúgTMnak;TMngeTAnwgPaKh‘unmann½yfaCakarEbgEck  

cMNat;fñak;PaKh‘un[eTACaRbePTPaKh‘unnImYy² . 

10-esckþIseRmcBiessmann½yfaCaesckþIseRmcmYyRtUveFVI 

eLIgedaysMeLgeqñatPaKeRcIn 2¼3¬BIrPaKbI¦ Edl)ancUlrYmkñúgkare)aH 

eqñat b¤ BIkarcuHhtßelxarbs;smaCikPaKh‘unTaMgLay EdlmansiT§ikñúgkar 

e)aHeqñateFVIesckþIseRmcenaH . 

11-mUlbRtmann½yfa ³ 

k-CaPaKh‘unenAkñúges‘rIénPaKh‘unNamYy b¤ CaPaKh‘un  

enAkñúgRbePTénPaKh‘unNamYy .  

x-sBaØab½NÑ . 

K-rYmbBa©ÚlTaMgviBaØabnbRtbBa¢ak;Edlpþl;PsþútagGMBI  

mUlbRtTaMgLay . 
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maRta 89>-
Rkumh‘unBaNiC¢kmμmYyGaceFVIsm<½n§PaBCamYyRkumh‘unNamYyeTot)an 

RbsinebIRkumh‘unmYykñúgcMeNamRkumh‘unenaH CaRkumh‘unbuRtsm<½n§rbs;Rkum 

h‘unepSg b¤ Rkumh‘unTaMgBIrCabuRtsm<½n§rbs;Rkumh‘unEtmYydUcKña b¤ Rkumh‘un 

nImYy²RtUvRKb;RKgedaybuKÁlEtmYyrUbdUcKña . 

RbsinebIRkumh‘unBaNiC¢kmμBIr eFVIsm<½n§PaBCamYyRkumh‘unmYydUcKña 

enAkñúgeBlEtmYy Rkumh‘unTaMgenaHRtUvcat;TukfaCaRkumh‘unEdlmanTMnak; 

TMngeFVIsm<½n§PaBCamYyKña . 

maRta 90>-
sßabnik b¤ GPi)almñak;²CaGñkTTYlxusRtUvcMeBaHkarGnuvtþnUvkarcuHbBa¢I 

BaNiC¢kmμ kartmál;Tuk nigkarpSBVpSayEdl)antRmUvedayc,ab; . 

 

EpñkTI 2 

k- karbegáItRkumh‘unmUlFn 
 

maRta 91>-
nItibuKÁl b¤ rUbvnþbuKÁlmYy b¤ eRcIn Edlmankaysm,Ta nigsmtßPaB 

RKb;RKan;GacbegáItRkumh‘unmUlFn)an edayeFVIkarbMeBjtmál;lkçnþik³eT[ 

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 92>-
namkrN_rbs;Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvdak;nUvBaküfa 

{Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit} b¤ sresrGkSrkat;dak;xagcug b¤xag 

eRkam . 
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namkrN_rbs;Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvdak;nUvBakü 

fa {Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit} b¤ sresrGkSrkat;dak;xagcug  

b¤ xageRkam . 

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvBinitünUvnam- 

krN_ Edl)anesñIsMuedayRkumh‘unenaH ehIyGacbdiesFnUvnamkrN_Na 

EdlRbhak;RbEhlKñaeFVI[mankarPan;RcLMeTAnwgnamkrN_rbs;Rkumh‘un 

epSgeTot Edl)ancuHbBa¢IBaNiC¢kmμmunrYcehIy b¤ namkrN_mYyEdlpÞúyeTA 

nwgsNþab;Fñab;saFarN³EdlmaneQμaHGaRsUv b¤ Edlminsmrmü . esckþI 

seRmcrbs;mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμEdlBak;B½n§ 

eTAnwgnamkrN_rbs;Rkumh‘unKWCaesckþIseRmccugeRkay . 

maRta 93>-
lkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvEcgnUvlkçxNÐdUcxageRkam ³ 

k-namkrN_rbs;Rkumh‘un .  

  x-TIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘unenAkñúgRBHraCaNacRkm<úCa . 

  K-kmμvtßúGaCIvkmμénRkumh‘un nigkarkMNt;nUvGaCIvkmμEdlRkumh‘un 

enaHeFVIBaNiC¢kic© . kmμvtßúGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unGacmanmYy b¤ eRcInRbePT  

EdlminpÞúyeTAnwgbBaØtiþNamYyénc,ab; . 

X-edImTunRtUvRbkasCarUbiyvtßúCati .  

g-cMNat;RbePT nigcMnYnGtibrmaénPaKh‘unRBmTaMgtémøcarwkelI  

b½NÑPaKh‘unEdlRtUv)anGnuBaØat[e)aHecjedayRkumh‘unenaH . 

c-kñúgkrNIRkumh‘unRtUvGnuBaØat[e)aHb½NÑPaKh‘unelIsBImYy  

RbePTh‘unenaH lkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvEcgcMnYnPaKh‘unGtibrma nigtémø 

carwkelIb½NÑPaKh‘un ehIyRtUverobrab;BIsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMg 

LayEdlP¢ab;eTAnwgRbePTnImYy²énb½NÑPaKh‘unenaH . 
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q-kñúgkrNIRbePTPaKh‘unRtUve)aHCaes‘rI lkçnþik³Rkumh‘unenaH  

RtUvGnuBaØat[GPi)alkMNt;cMnYnPaKh‘unénes‘rInImYy² edIm,IkMNt;bøg;Ebg 

Eckes‘rInImYy² ehIyQaneTAkMNt;siT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdl 

P¢ab;eTAnwges‘rInImYy²enaH . 

C-kñúgkrNIIkare)aHecj karepÞr b¤ karkan;kab;b½NÑPaKh‘unrbs;  

Rkumh‘unRtUvhamXat; eBlenaHRtUvmanr)aykarN_BIRbsiT§PaB nigmanr)ay 

karN_BIkarkRmitenaH . 

Q-eQμaHnigGasydæanBitR)akdrbs;smaCikRkumh‘unmñak;² . 

j- cMnYnGPi)al b¤ cMnYnGb,brma nigGtibrmaénGPi)alrbs;  

Rkumh‘unenaH . 

maRta 94>-
lkçnþik³RtUvrYmbBa©ÚlpgEdr nUvral;cMNucepSgeTottamkarcaM)ac; . 

maRta 95>-
 lkçnþik³GaceFVIeLIgtamrUbPaBCalixitrvagÉkCn b¤ CalixitsarkarI . 

RKb;TMB½rénlkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvcuHhtßelxa b¤ htßelxasegçbeday 

smaCikTaMgGs;rbs;Rkumh‘unenaH . 

maRta 96>-
sßabnikRkumh‘un RtUvesñIsMueTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ edIm,IeFVIkartmál;lkçnþik³enaHCamYyÉksarsuMcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

epSgeTot . 
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maRta 97>-
eRkayBIkaryl;RBmtmál;nUvlkçnþik³rbs;Rkumh‘un nigeRkayBI)anTTYl 

esah‘uyénkartmál;enaH mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ  

RtUvecjnUvlixitbBa¢ak;mYyCasmÁal; . 

maRta 98>-
Rkumh‘unTTYl)annItibuKÁliklkçN³ cab;BIkalbriecäTEdl)ancuHkñúg 

bB¢aIBaNiC¢kmμ . 

x- smtßPaB nigsiTi§rbs;Rkumh‘un 

maRta 99>-
Rkumh‘unEdl)anbegáIteLIgtamc,ab;enHmansmtßPaB siT§i nigbuBVsiT§i 

dUcrUbvnþbuKÁlEdr .  

Rkumh‘unGacRbkbBaNiC¢kic©TUTaMgRBHraCaNacRkkm<úCa)an . 

maRta 100>-
Rkumh‘unGacRbkbBaNiC¢kic©rbs;xøÜneFVIkic©karrbs;xøÜn nigGnuvtþsiT§i 

rbs;xøÜn enAkñúgEdnsmtßkic©énRbeTsNamYy eRkABIRBHraCaNacRkkm<úCa 

)an luHRtaEtc,ab;énRbeTsenaH)anGnuBaØat . 

maRta 101>-
Rkumh‘unRtUv)ancat;TukCaRkumh‘unmansBa¢atiExμr luHRtaEt ³ 

k-Rkumh‘unmanTIkEnøgeFVIGaCIvkmμ nigTIsñak;karcuHbBa¢IsßitenAkñúg  

RBHraCaNacRkkm<úCa . 

x-PaKh‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatenAkñúgRkumh‘uncab;BI 51 ¬hasib 

mYy¦ PaKry RtUv)ankan;kab;edayrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlsBa¢atiExμr .  
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maRta 102>-
Rkumh‘unmYyGacerobcMbTbBa¢aépÞkñúgpÞal; edIm,IsRmYldl;kic©karGaCIv- 

kmμrbs;Rkumh‘un .  

mincaM)ac;manbTbBa¢aépÞkñúgmYy EdleFVIeLIgkñúgeKalbMNgedIm,IbBa¢ak; 

GMBIsiT§iBiessNamYyeTAelIRkumh‘un nigGPi)alRkumh‘un . 

maRta 103>-
Rkumh‘unminRtUvRbkbBaNiC¢kic©NamYy b¤ GnuvtþsiTi§NamYy Edllkçnþik³ 

rbs;xøÜn)anhamXat; b¤ minRtUvGnuvtþsiT§iNamYyEdlpÞúyBIlkçnþik³rbs;xøÜn 

eLIy . 

maRta 104>-
RbkarEdlRkumh‘un)anRbRBwtþrMelaPelIlkçnþik³rbs;xøÜn minnaM[man 

emaXPaBdl;karRbRBwtþenaHeLIy . viFanenHGnuvtþcMeBaHRKb;karRbRBwtþ rYm 

mankarepÞrRTBüsm,tþieTA[Rkumh‘un b¤ karepÞrRTBüsm,tþiBIRkumh‘un . 

maRta 105>-
RbkarEdlmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμtmál;Tuk 

Éksarrbs;Rkumh‘un b¤ RbkarEdlÉksarsRmab;eFVIGFikarkic© Edlftcmøg 

TukenAkñúgkariyal½yRkumh‘unminRtUv)ancat;TukfaeFVI[b:HBal;eTAelIbuKÁl 

NamYy b¤ CakarCUndMNwgdl;buKÁlNamYyeLIy .  

maRta 106>-
Rkumh‘un b¤ buKÁlmñak;EdlFanakatBVkic©mYYyrbs;Rkumh‘unenaHminGac 

ykcMNucTaMgLaydUcxageRkamCaels edIm,IeCosvagBIkatBVkic©cMeBaHttiy 

CnEdlBak;B½n§CamYyRkumh‘unenaH b¤ ttiyCnEdlTTYlsiT§iBIRkumh‘un)an  

240234



 

 

eLIy . b:uEnþcMNucTaMgLayenHGacRtUveCosvag)an RbsinebIttiyCnenaH 

)ansÁal; b¤ )andwgnUvcMNucTaMgenaHedaysartYnaTIrbs;xøÜn b¤ edaysarTMnak; 

TMngrbs;xøÜnenAkñúgRkumh‘unenaH ³ 

k-lkçnþik³nigbTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unminRtUv)anGnuvtþtam .  

x-buKÁlEdl)andak;eQμaHCaGPi)alenAkñúglixitCUndMNwg  

eRkayeKbMput Edl)anbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ minEmnCaGPi)alrbs;Rkumh‘uneT . 

K- TIkEnøgEdl)andak;CaTIsñak;karcuHbBa¢IIenAkñúglixitCUndMNwg  

eRkayeKbMput Edl)anbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμminEmnCaTIsñak;karcuHbBa¢IBitR)akdrbs;Rkumh‘unenaHeT . 

X-buKÁlEdlCaGPi)al  buKÁlik b¤ Pñak;garbs;Rkumh‘unminRtUv  

)anEtgtaMg b¤ minRtUv)anRbKl;siTi§[Gnuvtþ nigRbtibtþiParkic©EdlCaTmøab; 

eFVIBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un . 

g-ÉksarEdl)anecj[edayGPi)al GñkRKb;RKg b¤ Pñak;gar  

Namñak;rbs;Rkumh‘unminmansuBlPaB b¤ minykCakar)aneLIy . 

c-R)ak;x©I nigkarFanab¤karlk; karCYlb¤karedaHdUrRTBüsm,tiþ  

minRtUv)anGnuBaØat[eT . 

K- TIsñak;karcuHbBa¢I esovePAbBa¢I nig kMNt;ehtu 
 

maRta 107>-
enARKb;eBlevla Rkumh‘unRtUvmanTIsñak;karcuHbBa¢IenAkñúgRBHraCaNa 

cRkkm<úCadUcEdl)anbBa¢ak;enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 
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maRta 108>-
Rkumhu‘nRtUvpþl;[eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢-

kmμnUvesckþICUndMNwgGMBITItaMg TIsñak;karcuHbBa¢ICamYyKña niglkçnþik³Edl 

sþIBITItaMg b¤ BIkarpøas;bþÚrTItaMgsñak;karcuHbBa¢IenaH . 

lixitCUndMNwgGMBIkarpøas;bþÚrTItaMgrbs;TIsñak;karcuHbBa¢I RtUvepJIeTAmRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμkñúgry³eBl 15¬db;R)aM¦ éf¶ 

énéf¶eFVIkarbnÞab;BImankarpøas;bþÚrenaH . 

maRta 109>-
Rkumh‘unRtUverobcMnigrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuHbBa¢Irbs;xøÜnnUv ³ 

  k-lkçnþik³ nigRKb;karEkERbTaMgGs; . 

  x-kMNt;ehtuGgÁRbCMu nigesckþIseRmcTaMgLayrbs;m©as;h‘un . 

  K-ÉksarénesckþICUndMNwgtRmUv[epJI b¤ tmál;TukCaÉksar . 

X-bBa¢ImUlbRt .  

maRta 110>-
 m©as;h‘un nigm©as;bMNulrbs;Rkumh‘un Pñak;gar nigGñktMNagRsbc,ab; 

rbs;xøÜnRBmTaMgmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμGacBinitü 

RKb;ÉksardUcEdl)anEcg enAkñúgGMLúgeBlem:ageFVIGaCIvkmμFmμtarbs;Rkum 

h‘unnigGaceFVIsRmg;)anedayminKitkéRm . 

RbsinebIRkumh‘unCaRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit buKÁlNa 

k¾edayk¾GaceFVIsRmg;elIRKb;ÉksarenaH)anedaybg;éføQñÜlsmRsb . 

maRta 111>-
 ral;bBa¢IeQμaHm©as;h‘un minRtUv)aneRbIedaybuKÁlNamñak;eLIy elIk 

ElgEtbuKÁlenaHmankarBak;B½n§CamYy ³ 
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  k-karxitxMRbwgERbgedIm,IrksMeLgKaMRTkñúgkare)aHeqñatBIm©as; 

h‘unrbs;Rkumh‘un . 

  x-karpþl;sMeNITijPaKh‘unrbs;Rkumh‘un . 

  K-GVIepSg²eTot EdlTak;;TgeTAnwgkargarrbs;Rkumh‘un . 

maRta 112>-
Rkumh‘unRtUverobcM nigrkSaTuknUvkMNt;ehturbs;RkumRbwkSaPi)alTaMg 

Lay nigesckþIseRmcrbs;KN³kmμaFikarGPi)al[)ansBVRKb; . 

kMNt;ehtuRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al RtUvrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuH 

bBa¢Irbs;Rkumh‘unb¤ enAkEnøgdéTeTot EdlGPi)alyl;eXIjfasmRsbehIy 

ÉksarTaMgenaHRtUv)anebIkcMhedIm,I[GPi)aleFVIkarBinitü)anRKb;eBl . 

maRta 113>-
Rkumh‘unRtUverobcM nigrkSaTuknUvbBa¢IKNenyü[)anRKb;RKan;sRmab; 

ry³eBl 10¬db;¦qñaM bnÞab;BIbBa©b;qñaMsareBIBn§ . 

RbsinebIbBa¢IKNenyüRtUvrkSaTukenAeRkARBHraCaNacRkkmμkm<úCa 

Éksarc,ab;cmøgénbBa¢IKNenyüenaH k¾RtUv)anrkSaTukenAkñúgTIsñak;karcuH 

bBa¢IpgEdr . 

maRta 114>-
Rkumh‘un nigPñak;garrbs;Rkumh‘unRtUvrkSakarBarTukesovePAbBa¢I nig 

kMNt;ehturbs;Rkumh‘unedayRbugRby½tñ[)aneTogTat; nigkarBar[)anRtwm 

RtUv . 
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maRta 115>-
lixitsñam b¤ kic©snüa Edl)aneFVIkñúgnamRkumh‘unedayGPi)almñak; b¤ 

GñkRKb;RKgmñak; b¤ Pñak;garmñak;rbs;Rkumh‘unmansuBlPaB eTaHbICaKμanRta 

smÁal;rbs;Rkumh‘une)aHP¢ab;eTAelIÉksarTaMgenaHk¾eday .  

X- GPi)al nig GñkRKb;RKgRkumh‘un 

maRta 116>- 
 enAeBltmál;TukÉksarniglkçnþik³karbegáItRkumh‘unBaNiC¢kmμ sßab- 

nikTaMgLayRtUvpþl;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμnUv 

lixitCUndMNwgrbs;GPi)al eTAtamEbbbTEdl)ankMNt;edayRksYgBaNi- 

C¢kmμ . 

 eRkayBIecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkarbegáItRkumh‘un sßabnikmñak; b¤ GPi- 

)almñak;GacekaHRbCMuRkumRbwkSaPi)al)anedaypþl;karCUndMNwgya:gtic

05¬R)aM¦éf¶ tamry³lixiteTARKb;GPi)al.lixitCUndMNwgenaH manbBa¢ak;BI 

eBlevla nigTIkEnøgRbCuMpg . 

GPi)aldMbUgRtUvkan;tMENg cab;BIkalbriecäTénkarbegáItRkumh‘unrhUt 

dl;manmhasnñi)atm©as;h‘unelIkTImYy . 

maRta 117>-
 RkumRbwkSaPi)aldMbUgTaMgLay RtUvcat;Ecgmhasnñi)atelIkTI 1 rbs; 

m©as;h‘unkñúgGMLúgeBl01¬mYy¦ qñaM bnÞab;BIRkumh‘un)anbegáIteLIg .lixit 

CUndMNwgBImhasniñ)atenaH RtUvEcky:agehacNas; 20¬émÖ¦éf¶ muneTAbuKÁl 

EdlmansiT§icUlrYmmhasnñi)atenaH . lixitCUndMNwgRtUvbBa¢ak;GMBIkal 

briecäTTIkEnøg nigrebobvar³énmhasnñi)atenaH . 

244 238



 

maRta 118>-
 Rkumh‘unÉkCnTTYlxusRtUvmankRmit RtUvmanGPi)almñak; b¤ eRcInnak; . 

 Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmitRtUvmanGPi)aly:agtic 03¬bI¦ 

nak; . 

 m©as;h‘un RtUve)aHeqñateRCIserIsGPi)al tamry³esckþIseRmcsamBaØ 

énm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat . 

maRta 119>-
 RkumRbwkSaPii)alRtUvcat;EcgGaCIvkmμ nigkargarrbs;Rkumh‘un . lkç- 

nþik³Rkumh‘unRtUvEcgBIsiT§irbs;GPi)alEdlmanCaGaT× ³ 

1-EtgtaMgnigdkhUtGñkRKb;RKgTaMgGs; nigkMNt;nUvsiT§ic,as;  

las;sRmab;GñkRKb;RKgTaMgenaH .  

2-kMNt;R)ak;ebovtS nigR)ak;bMNac;epSg²dl;GñkRKb;RKgTaMg  

enaH . 

 3-kRmitR)ak;ebovtS b¤ R)ak;bMNac;epSg² sRmab;GPi)alTaMg 

Lay ehIydak;CUneTAm©as;h‘unedIm,IsuMesckþIseRmc . 

 4-ecjb½NÑkMNt;snüa sBaØab½NÑ niglixitsñam EdlbBa¢ak;fa 

manbMNul nigtwktagepSg²énbMNulrbs;Rkumh‘un nigkMNt;nUvlkçN³dac; 

xatniglkçN³eFobrbs;lixitsñamTaMgLayenaH . 

 5-esñIsMum©as;h‘un edIm,IeFVIkarEkERblkçnþik³ b¤ lubecallkçnþik³ 

rbs;Rkumh‘un . 

 6-esñIsMum©as;h‘unnUvkic©snüarMlaycUlKñab¤ rYmbBa©ÚlKñarvagRkum 

h‘un nigbuKÁlepSgNamYy . 

  7-esñIsMum©as;h‘unedIm,Ilk;RTBüsm,tþiRkumh‘unTaMgGs;b¤mYyPaK .  

  8-esñIsMum©as;h‘unedIm,IrMlay b¤ CRmHbBa¢IRkumh‘un .  
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 9-RbkasPaKlaPeTAtameKalkarN_KNenyü nigtamlkçxNÐ 

énkardak;PaKh‘un RbePTnImYy²EdlmansiT§iTTYlPaKlaP . 

 10-ecjb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘uneTAtamvisalPaB Edl)an 

EcgenAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

  11-x©IR)ak; . 

  12- e)aHecj e)aHecjsaCafμI b¤ lk;mUlbRtrbs;Rkumh‘un . 

  13-cuHkic©snüaFana kñúgnamRkumh‘un . 

 14-eFVIGuIb:UEtk cuHkic©snüabBa©aM ebImindUecñHeTbegáItplRbeyaCn_ 

BImUlbRtcMeBaHRTBüsm,tþiTaMgGs; b¤ RTBüsm,tþiNamYyrbs;Rkumh‘unedIm,I 

eFVIkarFanakatBVkic©NamYyrbs;Rkumh‘un . 

 15-erobcMkarbiTbBa¢IKNenyüénkalbriecäTnImYy²CUnm©as;h‘un 

nigesñIcat;EcglT§plRbcaMqñaMdak;CUnmhasnñi)aténm©as;h‘un . 

maRta 120>-
 ral;rUbvnþbuKÁl EdlmansmtßPaBmanGayuelIsBI 18 ¬db;R)aMbI¦qñaM 

GacbeRmIkargarCaGPi)al b¤ CaGñkRKb;RKgrbs;Rkumh‘un)an . GPi)almin 

caM)ac;Cam©as;h‘uneT b¤ mincaM)ac;tRmUv[manlkçNsm,tþiNaepSgeToteT 

elIkElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘untRmUv[manlkçxNÐtRmUv . 

maRta 121>-
 kñúgkrNIlkçnþik³Rkumh‘unminEcgGMBIGaNtþieT GPi)almñak;²RtUvman 

GaNtþi 02¬BIr¦qñaM ehIyGacRtUve)aHeqñat[saCafIμeTot)an .  

maRta 122>-
 GaNtþirbs;GPi)al GacRtUvkMNt;CatMNak;² EtGaNtþirbs;GPi)al 

TaMgLayminGacbBa©b;kñúgqñaMCamYyKña)aneLIy . 
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maRta 123>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unGacEcg)anpgEdrBIsiT§irbs;Gñkkan;b½NÑPaKh‘un 

énRbePTnImYy² edIm,Ie)aHeqñateRCIserIsGPi)almYy b¤ eRcIn EdlGPi)al 

enaHbeRmIGaNtþi nigmansiTi§cat;EcgkargarepSg² Edl)anEcgkñúglkçnþik³ . 

GaNtiþénmuxtMENg nig siTi§énkare)aHeqñatrbs;GPi)alRbePTmYyGaceRcIn 

Cag b¤ ticCagGPi)alRbePTmYyepSgeTot)an . 

maRta 124>-
 GPi)alGacRtUvdkhUtecjBImuxtMENg)an edaysMeLgPaKeRcIndac; 

xaténm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat eTaHCaman b¤ KμanmUlehtuk¾eday .  

maRta 125>-
GPi)alGaclaElgBImuxtMENgenAeBlNak¾)anedayCUndMNwgCa 

laylkçN_GkSreTARkumh‘un . karlaElgBImuxtMENgenH RtUvmansuBl 

PaBPøamb¤ manRbsiT§PaBcab;BIeBlEdl)anEcgenAkñúglixitCUndMNwgenaH . 

GPi)almñak; EdlCaGPi)alenAsl;cugeRkaykñúgRkumh‘un ehIyGPi)al 

enaHeFVIkarlaElgmuneBlGPi)alepSgRtUv)anEtgtaMg RtUvTTYlxusRtUv 

cMeBaHkarxUcxatEdl)anbgáeLIgdl;Rkumh‘unedaysarkarlaElgrbs;xøÜn . 

maRta 126>-
bnÞab;BIGaNtþirbs;xøÜn)anputkMNt; GPi)alRtUvbnþbeRmIkargarrbs; 

xøÜnrhUtdl;mankare)aHeqñateRCIstaMgCMnYsCafμI .  
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maRta 127>-
RkumRbwkSaPi)alRtUve)aHeqñateRCIstaMgRbFanBIkñúgcMeNamsmaCikrbs; 

xøÜn . RbFanRkumRbwkSaPi)alGacRtUvdkhUtBImuxtMENgedaysMeLgPaKeRcIn 

dac;xatrbs;GPi)alTaMgLayb:uEnþminRtUv)andkhUtBIzan³GPi)aleLIy . 

maRta 128>-
RbFanRkumRbwkSaPi)almansiT§iGeBa¢IjGPi)alRbCuM . mYyPaKbIén  

smaCikRkumRbwkSaPi)alEdlbeRmIkargark¾GacGeBa¢IjRkumRbwkSaPi)alRbCuM 

)anEdr . 

 kic©RbCMuRkumRbwkSaPi)al RtUveFVIeLIgenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa elIk 

ElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH .  

 RkumRbwkSaPi)alRtUvrYmRbCMuya:gticmYydgkñúgerogral;bIEx . esckþI 

seRmcrbs;RkumRbwkSaPi)alEdlykCa)ankar luHRtaEtmansMeLgPaKeRcIn 

edayeRbobrbs;smaCik b¤ tMNagEdlmanvtþman . 

maRta 129>-
 RkumRbwkSaPi)alGacCYbRbCMuenAkEnøgNamYyeTAtamlixitCUndMNwg . 

lixitCUndMNwgRtUvbBa¢ak;pgEdrBIkalbriecäT nigrebobvar³Bisþar . 

 GPi)alGacGnueRKaHdl;karxVHxatBIkarmin)anTTYllixitCUndMNwgBI 

karRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al . b:uEnþenAeBlcUlrYmRbCuM GPi)alenaHGaceFVI 

karCMTas;eTAnwgBaNiC¢kic©NamYy)an edaysMGagfakarRbCuMenaHmin)anekaH 

ehARtwmRtUvtamc,ab;kMNt; . 

maRta 130>-
 GPi)alGaceFVIskmμPaB)antamry³karTak;TgKñaCalixit elIkElgEt 

lkçnþik³EcgepSg . 
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 ral;GPi)alRtUvTTYlsMNMuerOgénesckþIseRmcEdlRtUvesñIsMukarBinitü 

nigkarseRmcKaMRT b¤ minKaMRT RBmTaMgsnøwkeqñatsRmab;e)aH {RBm} b¤ {min 

RBm} cMeBaHRbFanbTenaH . 

 kñúgkrNIEdlGPi)alTaMgGs; e)aHeqñatGnum½telIRbFanbTmYy RbFan 

bTenaHRtUvcat;TukfamankarGnum½tedayRkumRbwkSaPi)al . 

 kareqøIytbCalixitRtUvcUlCaEpñkmYyénkMNt;ehturbs;RkumRbwkSaPi-

)al . elxaFikarrbs;Rkumh‘un RtUverobcMr)aykarN_CalaylkçN_GkSrBI 

karR)aRs½yTak;TgKñaCalixitenaH nigRtUvEckr)aykarN_enHeTAGPi)alTaMg 

Gs; .    

maRta 131>-
 edIm,IsRmYlkargarrbs;xøÜnRkumRbwkSaPi)al GacbegáItKN³kmμaFikar 

epSg²)antamkarcaM)ac; . KN³kmμaFikarénRkumRbwkSaPi)al GacRtUvbegáIt 

eLIgedayesckþIseRmcCalaylkçN_GkSrénsMeLgPaKeRcIndac;xatrbs;

RkumRbwkSaPi)al .KN³kmμaFikarnImYy²RtUvmanGPi)almYyrUbb¤ eRcInrUbEdl 

RtUvEtgtaMgedaysMeLgPaKeRcIndac;xatrbs;RkumRbwkSaPi)al . KN³kmμa- 

FikarRtUvGnuvtþkic©RbCMurbs;xøÜntamviFIdUcKñanwgRkumRbwkSaPi)alEdr . KN³- 

kmμaFiikarnImYy² RtUvmansiTi§Edl)anpþl;[edayÉksarCalaylkçN_GkSr 

Edl)anbegáItKN³kmμaFikarenaH . b:uEnþKN³kmμaFikarmYyminGacRtUv)an 

eKepÞrGMNacNamYyedIm,IeFVIskmμPaBdUcteTAenHeT ³ 

  k-esñIsMueTAm©as;h‘unedIm,IeFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

  x-esñIsMueTAm©as;h‘uneFVIkic©snüarMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña b¤ karrYm 

bBa©ÚlKñarvagRkumh‘un nigbuKÁlNamYyepSg .  

  K-esñIsMueTAm©as;h‘uneFVIkarlk;RTBüsm,tiþrbs;Rkumh‘unmYyPaK

b¤TaMgGs; .
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  X-esñIsMueTAm©as;h‘unedIm,IeFVIkarrMlay b¤ CRmHbBa¢IRkumh‘un . 

  g-RbkasPaKlaP . 

  c-e)aHecjnUvb½NÑPaKh‘unenAkñúgRkumh‘un . 

maRta 132>-
 cMnYnPaKeRcInénGPi)alTaMgGs; EdlmanvtþmanenAkñúgeBlRbCuMbegáIt 

)anCakUr:umrbs;RkumRbwkSaPi)al b¤rbs;KN³kmμaFikarRkumRbwkSaPi)alenaH 

b:uEnþlkçnþik³rbs;Rkumh‘unGactRmUv[kUr:ummancMnYneRcInCagenH)an . 

GPi)almñak; RtUvmansMeLgeqñatEtmYy . GPi)alGaceFVICaGaNtþiKa- 

hk³[GPi)almYyrUbepSgeTot)an enAkñúgkic©RbCMuRkumRbwkSaPi)aledayman 

karGnuBaØatCalaylkçN_GkSr Edl)ancuHhtßelxaedayGPi)alEdlxøÜn 

eFVItMNag[ . 

elxaFikarRtUverobcM nigrkSaTuknUvkMNt;ehtuénkic©RbCMuTaMgGs;rbs; 

RkumRbwkSaPi)al ehIyRtUvepJIÉksarftcmøgénkMNt;ehtuenH eTA[GPi)al 

TaMgGs; .  

maRta 133>-
Rkumh‘unGacecjsgkarcMNaydl;GPi)albc©úb,nñb¤ GPi)alBImun 

GñkRKb;RKg b¤ buKÁlikrbs;Rkumh‘unkñúgkarbMeBjParkic©Edl)anGnuvtþeday 

esμaHRtg; nigsmehtusmpl . 

karecjsgRtUveFVIeLIgenAeBlEdlGPi)al GñkRKb;RKg b¤ buKÁlik)an 

sMGagkñúgqnÞ³l¥enAelIkMNt;ehtu b¤ esovePAbBa¢I EdlmanPaBRtwmRtUvrbs; 

Rkumh‘un b¤ enAelIB½t’manmtieyabl; r)aykarN_epSg²b¤ r)aykarN_ Edl 

bgðajedayGñkRKb;RKgNamñak;rbs;Rkumh‘unenaHb¤ CnNamñak;epSgGMBIbuKÁl 

TaMgenaH . 
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 karecjsgRtUv)anGnuvtþcMeBaHEtkarcMNay b¤ karxUcxatsmehtu 

smplEdlTTYlrgedayGPi)al GñkRKb;RKg b¤ buKÁlikenAeBlbeRmIkar 

gar[Rkumh‘unb:ueNÑaH . 

maRta 134>-
GPi)al b¤ GñkRKb;RKgRkumh‘un RtUvbgðajnUvTMhMplRbeyaCn_rbs;xøÜn 

CalaylkçN_GkSreTA[Rkumhu‘n b¤ esIñ[manesckþIRbkasEdl)andak;cUl 

eTAkñúgkMNt;ehtuénkic©RbCMurbs;RkumRbwkSaPi)alkñúgkrNI ³ 

k-EdlxøÜnCaPaKIénkic©snüa b¤ CaGñkesñIeFVIkic©snüaCamYy 

Rkumh‘un .  

x-EdlxøÜnmanGtßRbeyaCn_CamYybuKÁlNamñak; EdlCaPaKIkñúg  

kic©snüa b¤ PaKIEdlesñIeFVIkic©snüaCamYyRkumh‘un .  

maRta 135>-
kñúgkrNICaGPi)al karbgðajRtUveFVIeLIg ³ 

  k-enAeBlRbCMu   kic©snüaEdl)anesñIeLIgRtUvBicarNaCaelIkTI 

mYy.  

x-enAeBlRbCuMelIkic©snüa GPi)alenaHmin)anbgðajfamankar  

Bak;B½n§plRbeyaCn_eT b:uEnþeRkaymkKat;)anbBa¢ak;famankarBak;B½n§ . 

K-enAeRkayeBlkic©snüaRtUv)aneFVIeLIg ehIyeRkaymkGPi)al  

enaH)anbgðajR)ab;famankarBak;B½n§dl;plRbeyaCn_rbs;xøÜn .  

X- RbsinebIbuKÁlEdl)anCab;Bak;B½n§elIkic©snüaBImun ehIy  

eRkaymkbuKÁlenaH)ankøayCaGPi)al .  

maRta 136>-
 kñúgkrNICaGñkRKb;RKgRkumh‘un karbgðajRtUveFVIeLIg ³ 
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k-eRkayBIGñkRKb;RKgenaH dwgPøamfakic©snüab¤ kic©snüaEdl

)andak;esñIsMuenaHRtUvseRmc b¤ RtUv)anseRmcrYcehIy enAkñúgGgÁRbCuMRkum 

RbwkSaPi)al .

   x-RbsinebIGñkRKb;RKgenaH )anbkRsaybgðajmuneBlEdl 

kic©snüaenaH)aneFVIrYcral; . 

   K-RbsinebIbuKÁlEdl)anCab;Bak;B½n§elIkic©snüaBImun ehIy 

eRkaymkbuKÁlenaH)ankøayCaGñkRKb;RKgRkumh‘unmñak; . 

maRta 137>-
 GPi)alEdlmanBak;B½n§BIplRbeyaCn_ minGnuBaØat[cUlrYme)aHeqñat 

kñúgkareFVIesckþIseRmcNamYykñúgkarGnum½tkic©snüamYyeT elIkElgEtkic© 

snüaenaHCa ³ 

k-karsRmbsRmYltamry³karFanasRmab;TwkR)ak; edIm,I[eTA 

Gñkx©I b¤katBVkic©TaMgLay Edl)anFanaGnuvtþedayGPi)alenaH edIm,ICaRb- 

eyaCn_dl;Rkumh‘un b¤ dl;saxamYyrbs;Rkumh‘un . 

  x-kic©snüaEdlTak;TgCacm,geTAnwgTwkR)ak;bMNac;rbs;xøÜn

EdlCaGPi)al GñkRKb;RKg buKÁlikPñak;garrbs;Rkumh‘un b¤ saxamYyrbs;Rkum 

h‘un . 

  K-kic©snüamYyeFVIeLIgCakarra:b;rgsgkarxUcxat b¤CakarFana . 

  X-kic©snüamYyeFVIeLIgCamYysaxaNamYy . 

maRta 138>-
 lkçnþik³ b¤ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unGacmanEcg ³ 

k-RkumRbwkSaPi)alRkumh‘unmansiT§icat;Ecgkariyal½yrbs;Rkum  
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h‘un EtgtaMgGñkRKb;RKgRkumh‘un kMNt;tYnaTIParkic©nigsiT§irbs;GñkTaMgenaH 

[)anc,as;las; edIm,IeFVIkarRKb;RKgGaCIvkmμ nigkargarrbs;Rkumh‘un . 

  x-GPi)alGacRtUv)anEtgtaMg[RKb;RKgkariyal½yNamYy 

rbs;Rkumh‘un . 

  K-buKÁlmñak;GacerobcMRKb;RKgkariyal½ymYy b¤ eRcInrbs;Rkum 

h‘un)an . 

maRta 139>-
 buKÁlmñak;²Edl)ancuHkic©snüaCalaylkçN_GkSr kñúgnamb¤tMNag[ 

Rkumh‘unmuneBlRkumh‘unenaHmanGtßiPaB b¤ buKÁlenaHRtUvCab;katBVkic©eday 

pÞal;enAkñúgkic©snüaenaH nigmansiT§ikñúgkarTTYlplRbeyaCn_enaHEdr . 

 eRkayBIkic©snüamYy )anbegáIteLIgkñúgeBlevlamYysmRsb Rkumh‘un 

GacTTYlyk)annUvkic©snüaCalaylkçN_GkSrenaH Edl)aneFVIeLIgmuneBl 

Rkumh‘unmanGtßiPaB nigmunkarTTYlyl;RBmenAkñúgRkumh‘un . karTTYlenH 

Ep¥kelIskmμPaBb¤ karRbRBwtþEdlepþateTAelIeKalbMNgd¾sMxan;énkic©snüa 

Edl)anCab;katBVkic©rYcmkehIyenaH . 

 Rkumh‘unRtUvCab;katBVkic©edaykic©snüa ehIymansiT§ikñúgkarTTYlpl 

RbeyaCn_dUceBlEdlRkumh‘unmanGtßiPaB cab;BIkalbriecäTénkic©snüa nig 

dUceBlEdlRkumh‘unenaHCacMENkmYyénkic©snüa .  

 buKÁlmñak;EdlbþwgTamTarfa)anGnuvtþkñúgnam b¤ tMNag[Rkumh‘unman 

katBVkic© b¤ mansiT§iTTYlplRbeyaCn_enAkñúgkic©snüa)an luHRtaEtmandIka 

seRmcrbs;tulakar . 

maRta 140>-
GPi)alEdle)aHeqñat[ b¤ yl;RBmkñúgkareFVIesckþIseRmcelIkarGnu- 

BaØat[ecjb½NÑPaKh‘unsRmab;témøsmmUl EdlminEmnCasac;R)ak;eTRtUv 
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TTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKñacMeBaHRkumh‘uneTAtamcMnYntémøsm- 

mUlEdl)anTTYl EdlticCagtémøRtwmRtUvCasac;R)ak; EdlRkumh‘un)anTTYl 

RbsinebIb½NÑPaKh‘unEdl)ane)aHecjenaHsRmab;lk;ykCaR)ak;enAkal 

briecäTénesckþIseRmc .  

GPi)alminTTYlxusRtUveT RbsinebIGPi)alenaHbgðajfamin)andwg 

faPaKh‘unEdle)aHecjsRmab;témøsmmUl EdlticCagsac;R)ak; EdlRkum 

h‘unGacnwgTTYlRbsinebIb½NÑPaKh‘unenaH Edl)ane)aHecjsRmab;lk; 

ykCaR)ak; . 

skmμPaBkñúgkarGnuvtþnUvkarTTYlxusRtUvbMNul EdltRmUvedayc,ab; 

enHminGaccab;epþImeRkayry³eBl 02 ¬BIr¦qñaM)aneT cab;BIkalbriecäTén 

esckþIseRmcrbs;GPi)alenaH . 

maRta 141>-
GPi)alEdl)ane)aHeqñat[ b¤ yl;RBmcMeBaHesckþIseRmcEdlGnu- 

BaØat[mankarTijmkvijnUvPaKh‘unrbs;Rkumh‘unEdl)anlk;knøgmk b¤eFVI 

karbnßyedImTuntamviFINamYy b¤ eFVIkarEckPaKlaPEdlpÞúyBIbTb,BaØtþién 

CMBUkenHRtUvTTYlxusRtUvrYmKña nigdac;edayELkBIKñanUvral;cMnYnEdl)anEbg 

Eck b¤ )anbg;ehIy edIm,IsþarRkumh‘uneLIgvij . 

skmμPaBedIm,IGnuvtþkarTTYlxusRtUvEdltRmUvedaymaRtaenH minGac 

cab;epþImeRkayry³eBl 02 ¬BIr¦ qñaM )aneT cab;BIkalbriecäTénesckþIseRmc 

rbs;GPi)alenaH . 

maRta 142>- 
GPi)almñak; EdlmanvtþmanenAkñúgmhasnñi)atRkumRbwkSaPi)alRtUv 

cat;Tukfa)anyl;RBmnUvral;esckþIseRmcEdl)anGnum½t b¤ skmμPaBEdl 

)aneFVIeLIgenAkñúgmhasnñi)atelIkElgEt ³ 
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1-GPi)alenaHmankarCMTas; EdlesñIdak;cUlkñúgkMNt;ehtuGgÁ  

RbCMuénmhasnñi)atenaH .   

2-GPi)alenaH epJIKMnitCMTas;CalaylkçN_GkSrrbs;xøÜneTA  

elxaFikarrbs;mhasnñi)at muneBlbiTmhasnñi)atenaH . 

GPi)alEdlGvtþmanenAkñúgmhasnñi)at enAeBlesckþIseRmcEdl 

RtUvGnum½t b¤skmμPaBEdl)aneFVIeLIgrYcmkehIyKWcat;Tukfa)anyl;RBm 

elIkElgEtkñúgry³eBldb;R)aM ¬15¦éf¶ eRkayBI)andwgesckþIseRmcenaH 

GPi)alenaH)an ³ 

1-bgðajmUlehtuénkarCMTas;rbs;Kat; Edl)anbBa©ÚleTAkñúg  

kMNt;ehtuénmhasnñi)at . 

2-epJIKMnitCMTas;rbs;xøÜntamry³lixitGnusidæi b¤ ykeTARbKl;  

pÞal;enAÉkariyal½yrbs;Rkumh‘un . 

g- PaKh‘un nig PaKlaP 

maRta 143>-
 PaKh‘unnImYy²RtUvcuHkñúgbBa¢IeTAtamEbbbTEdl)ankMNt; . PaKh‘un 

nImYy² RtUvmantémøcarwkelIb½NÑ ehIyRkumh‘unminRtUvecjb½NÑPaKh‘unNa 

mYyEdlmantémøticCagtémøcarwkelIb½NÑenaHeT . siT§i ÉksiT§i karrwtt,it nig 

lkçxNÐTaMgLay EdlP¢ab;eTAnwgb½NÑPaKh‘unRbePTnImYy²RtUv)ankMNt; 

enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 144>-
 kñúgkrNIlkçnþik³min)anEcgnUvcMnYn nigtémøénb½NÑPaKh‘uneT Rkumh‘un 

RtUve)aHlk;ecjy:agticbMputmYyBan;PaKh‘un EdlmantémøcarwkelIb½NÑmin 

ticCagbYnBan;erolkñúgmYyh‘un² . 
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 kñúgkrNIIlkçnþik³rbs;Rkumh‘un min)anbBa¢ak;nUvRbePTénPaKh‘uneTenaH

Rkumh‘unRtUvmanRbePTPaKh‘unEtmYyb:ueNÑaH ehIysiT§irbs;smaCikh‘unén 

PaKh‘unTaMgenHKWesμIKña nigrYmbBa©ÚlnUvsiT§i ³ 

  1-kñúgkare)aHeqñatenARKb;mhasinñi)aténm©as;h‘unrbs;Rkumh‘un . 

  2-kñúgkarTTYlnUvral;PaKlaP Edl)anRbkasedayRkumh‘un . 

 3- kñúgkarTTYlnUvRTBü EdlenAesssl;rbs;Rkumh‘unenAeBl  

mankarrMlay . 

maRta 145>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘un GacEcg[manb½NÑPaKh‘uneRcInCagmYyRbePT 

kñúgkrNIenH siT§iénRbePTrbs;b½NÑPaKh‘unnImYy²GacmanlkçN³dac;xat b¤

lkçN³eFob . siT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMgLayEdlP¢ab;eTAnwg 

RbePTPaKh‘unnImYy² RtUvkMNt;enAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘unenaH .siT§iEdl 

)ankMNt;enAkñúgmaRta 144 RtUvP¢ab;edayELk b¤ TaMgRsugeTAnwgPaKh‘unmYYy 

RbePTNamYy . siTi§TaMgenaHrYmman ³ 

  k-PaBEdlGacepÞr)anb¤ PaBEdlGacpøas;bþÚr)anenAkñúgRbePT 

PaKh‘unmYyepSgeTotb¤ mUlbRtepSgeToténRkumh‘unmUlFn b¤ Rkumh‘unepSg 

eTotGaRs½yeTAelICeRmIsrbs;Rkumh‘unmUlFn b¤ GaRs½yeTAelICeRmIsrbs; 

m©as;h‘unb¤GaRs½yeTAelIkarekIteLIgénRBwtþikarN_Cak;lak;NamYy . 

  x-GaTiPaBénkarTTYlykRTBüsm,tþi Edlsl;BIkarCRmHbBa¢Inig 

karrMlayRkumh‘unmUlFn . 

  K-karelaHmkvij karTijeLIgvijeTAtamCeRmIsrbs;Rkumh‘un 

mUlFn b¤ eTAtamCeRmIsrbs;Gñkkan;kab;PaKh‘un . 

  X-karrwtt,iteTAelIPaBEdlGacepÞr)an . 
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maRta 146>-
 Ep¥keTAtamlkçnþik³ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘un nigral;siT§iEdlGac 

TijmuneKrbs;m©as;h‘un PaKh‘un nigmUlbRtGacGnuBaØat[e)aHecjeTAtam 

eBlevla nigcMeBaHbuKÁlTaMgLayEdlGPi)alRkumh‘unkMNt;[ . 

 GPi)alRtUvkMNt;témørbs;b½NÑPaKh‘un nigtémømUlbRtEdlRtUvlk; 

ecj . 

 témøPaKh‘unminRtUve)aHecjeTrhUtdl;karbg;éføsRmab;PaKh‘unRtUv 

)anbMeBjcb;sBVRKb;Casac;R)ak;Cavtßú b¤CaesvaBImuneTAkñúgRkumh‘un . 

 karbg;PaKh‘unCavtßú GacrYmbBa©ÚlBaNiC¢sBaØa siT§iniBn§ RbkasnIy- 

bRttkákmμ nigsiT§ieRbIR)as;RTBüGrUbiy b¤ siT§ieRbIR)as;lixitGnuBaØatBaNiC¢- 

sBaØa . 

 GPi)alTaMgLaykMNt;témøénkardak;PaKTunCavtßú b¤ CaesvakmμBImun 

enaH ehIyesckþIseRmcrbs;GPi)alTaMgenHcat;TukCa)ankarRbsinebIKμan 

karEkøgbnøMBak;B½n§kñúgerOgenHeT . 

 cMeBaHRkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit minGnuBaØat[manPaKTun 

CaesvaeT . 

maRta 147>-
karTTYlxusRtUvrbs;m©as;h‘unTaMgLaycMeBaHbMNulenAkñúgRkumh‘unKW 

mankRmitRtwmEtelItémøCavPaKh‘unrbs;m©as;h‘unmñak;²b:ueNÑaH . 

maRta 148>-
 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unGacGnuBaØat[e)aHecjelIRKb;RbePTénb½NÑPaK 

h‘untames‘rImYy b¤ eRcIn . lkççnþik³enHGacGnuBaØat[GPi)alTaMgLaykMNt; 

cMnYnb½NÑ nigkMNt;karEbgEcksiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdlP¢ab; 
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eTAnwgb½NÑPaKh‘unkñúges‘rInImYy² edayGnuelameTAtamkarkMNt;Edl)an 

eFVIeLIgenAkñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘unenaH . ebIBMudUecñHeTsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it

b¤ lkçxNÐEdlP¢ab;eTAnwgb½NÑPaKh‘un RbePTniges‘rIdUcKña RtUvEtmanlkçN³ 

dUcKña . 

maRta 149>-
 Rkumh‘unRtUvrkSaTukKNnIedImTun Edl)ancuHbBa¢IRbkasedayELkBIKña

sRmab;RbePTniges‘rIPaKh‘unnImYy² EdlRkumh‘un)ane)aHecj. 

 Rkumh‘unRtUvbEnßmeTAkñúgKNnIedImTun Edl)anRbkasnUvkarbg;eBj 

eljNamYyCasac;R)ak; Cavtßú b¤ CaesvaBImunEdlRkumh‘un)anTTYlcMeBaH 

b½NÑPaKh‘unEdl)ane)aHecj . 

maRta 150>-
 eBlNaRkumh‘unesñIsMubEnßmnUvcMnYnNamYyeTAkñúgKNnIedImTun Edl 

)anRbkaselIral;RbePTb¤ es‘rIénPaKh‘un RbsinebIcMnYnEdlRtUvbEnßmenaH

Rkumh‘unmin)anTTYlRKb;cMnYneT eBlenaHkarbEnßmcMnYncUleTAkñúgKNnIedIm 

Tun RtUvEtmankaryl;RBmedayesckþIseRmcBiessrbs;RkumRbwkSaPi)al . 

 Rkumh‘unminGacbnßyKNnIedImTunEdl)anRbkasb¤ KNnIedImTunNa 

mYy)aneLIy . Rkumh‘unGacbnßyKNnIedImTunrbs;xøÜn)ansRmab;eKalbMNg 

NamYytamry³esckþIseRmcBiess . esckþIseRmcBiess RtUvbBa¢ak;KNnI 

edImTunEdlnwgRtUvbnßy . 

 Rkuumh‘unminRtUvbnßyKNnIedImTunrbs;xøÜneT RbsinebImanmUlehtudUc 

xageRkam ³ 

 1-Rkumh‘unminmanlT§PaBsgbMNulrbs;xøÜn)aneT tamkal  

briecäTEdl)ankMNt;bnÞab;BIkarcMNay . 
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  2-témøRTBüEdlGac)a:n;sμan)anrbs;Rkumh‘unticCagcMnYnsrub

énbMNul . 

 viFanenHminykmkGnuvtþeT RbsinebIRkumh‘unkat;bnßyKNnIedImTun 

rbs;xøÜn nUvcMnYnNamYyEdlminBak;B½n§dl;RTBüsm,tþi EdlGacTTYlpl 

)anenAeBleRkay . 

m©as;bMNulrbs;;Rkumh‘un GaceFVIbNþwgeTAtulakarsuM[Rkumh‘unsgmk 

vijnUvsac;R)ak; b¤ RTBüsm,tiþ bnÞab;BIkarkat;bnßyKNnIedImTunEdl)aneFVI 

eLIgpÞúyBImaRtaenH . 

bNþwgTamTarkarsgbMNulEdl)anEcgedaymaRtaenHminRtUveFVIeLIg 

eRkayry³eBlBIr ¬02¦qñaM cab;BIkalbriecäTénesckþIseRmcrbs;RkumRbwkSa 

Pi)aleLIy . 

maRta 151>-
 ebIsinCalkçnþik³Rkumh‘unpþl;nUvsiT§iGacTij)ancMeBaHRbePTNamYy 

énb½NÑPaKh‘un Kμanb½NÑPaKh‘unNaepSgeToténRbePTenaHRtUve)aHecjeTot 

eLIyelIkElgEtm©as;h‘unEdlmansiT§iTijmuneKRtUv)anpþl;siT§idMbUgeKbg¥s; . 

 m©as;h‘unmansiT§iTij)anmunnUvPaKh‘un Edl)andak;sMeNIlk;eTAtam 

smamaRténkarkan;kab;PaKh‘unRbePTenaHtamtémø niglkçxNÐepSg²dUcEdl 

b½NÑPaKh‘unTaMgenaH RtUv)andak;sMeNIlk;dl;ttiyCnpgEdr . 

maRta 152>-
 Rkumh‘unGace)aHecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIÉksiTi§énkarpøas;bþÚr CeRmIs 

énkarpøas;bþÚr b¤ siTi§énkarpøas;bþÚrkñúgkarTTYlmUlbRtrbs;Rkumh‘un . enAkñúg 

krNIenH viBaØabnbRtbBa¢ak; b¤ k¾mUlbRtTaMgLayRtUvkMNt;ecjnUvlkçxNÐ 
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EdlGacGnuvtþ)anenAkñúgÉksiTi§énkarpøas;bþÚrCeRmIsénkarpøas;bþÚr b¤ siTi§én 

karpøas;bþÚr . 

 ÉksiTi§énkarpøas;bþÚrCeRmIsénkarpøas;bþÚr b¤ siTi§énkarpøas;bþÚrkñúgkarTij 

mUlbRtrbs;Rkumh‘unGaceFVIeLIg[manPaBEdlGacepÞr)an b¤ minGacepÞr)an

ehIyCeRmIsnigsiT§ikñúgkarTijGaceFVIedaydac;BIKña b¤ mindac;BIKñaBIral;mUl- 

bRt .                

maRta 153>-
 m©as;h‘unmñak;mansiT§iTTYlviBaØabnbRtbBa¢ak;PaKh‘un . enAelIviBaØabn 

bRth‘unnImYy² EdlRtUv)ane)aHecjedayRkumh‘unRtUvmannamkrN_Rkumh‘un 

eQμaHrbs;buKÁlEdlRtUve)aHecj[ ehIynigcMnYn nigRbePTrbs;b½NÑPaK 

h‘unnigkarkMNt;nUvral;es‘rIEdlviBaØabnbRtbBa¢ak;PaKh‘unenaHtMNag . 

maRta 154>-
 eyageTAtamkarrwtt,itenAkñúgc,ab;enHnigedaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un 

PaKh‘unTaMgLayGaceFVIkarepÞr)an . Rkumh‘unGacepÞr)annUvPaKh‘unenaHnwg 

eFVIkarkt;bBa¢IeTAkñúgesovePA nigbBa¢Irbs;Rkumh‘uneTAtamsMeNIrbs;PaKIepÞr 

nigPaKITTYl . 

maRta 155>-
 Ep¥keTAtamlkçnþik³rbs;Rkumh‘un Rkumh‘unGacCav b¤ TijmkvijnUvPaK 

h‘unTaMgLayEdl)ane)aHecj .    

 Rkumh‘unRtUvmanb½NÑPaKh‘unEdle)aHecj y:agehacNas;k¾mYyRbePT 

énb½NÑPaKh‘unEdlmansiT§ieBjeljkñúgsiTi§e)aHeqñat nigEdlminsßiteRkam 

PaBcaM)ac;énkarTijmkvijb¤karelaHmkvijenaHeT . 
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 ebIsinCab½NÑPaKh‘unRtUvelaHykmkvij m©as;PaKh‘unmanParkic©RbKl; 

b½NÑPaKh‘uneTARkumh‘unvij edayTTYlykmkvijnUvtémøénkarelaHenaH . ebI 

sinCam©as;h‘unminRBmRbKl;[vij Rkumh‘unGackk;nUvtémøénPaKh‘un EdlRtUv 

elaHeTAkñúgKNnIdac;edayELkenAkñúgFnaKarmYYyEdlTTYlsÁal;edayRkum 

hu‘n ehIyRkumh‘unRtUvCUndMNwgCalaylkçN_GkSreTAm©as;h‘unenaH . Rkum 

h‘unRtUvlubecalPøamBIesovePAbBa¢InUvb½NÑPaKh‘unEdl)anelaHenAeBl 

Edlluykk;RtUv)anTTYl . b:uEnþRkumh‘unminRtUveFVIkarTUTat;NamYyeTAelI 

karTij b¤ karelaHb½NÑPaKh‘uneT Edl)ane)aHecj RbsinebImanehtupl 

fa ³ 

 1-eRkayeBlTijRkumh‘unKμanlT§PaBkñúgkarsgbMNul[Tan;  

eBl evlaeT . 

 2-eRkayeBlTijtémøBitR)akdénRTBürbs;Rkumh‘unenAticCag  

témøsrubrbs;bMNul . 

 b½NÑPaKh‘unEdl)anTij nig)anelaHrYcmkehIy b¤ )anTTYleday 

Rkumh‘unRtUv)anlubecj b¤ RbsinebIlkçnþik³rbs;Rkumh‘unkRmitnUvcMnYnén 

b½NÑPaKh‘unEdlGnuBaØat[e)aHecj Rkumh‘unGacdak;b½NÑPaKh‘unkñúglkç- 

N³GnuBaØat b:uEnþBuMTan;lk;ecj . 

maRta 156>-
 enAeBlRkumh‘unTij elaHmkvij b¤ TTYlPaKh‘uncUlRkumh‘unRtUveFVIkar 

EktRmUvedayP¢ab;eTAnwgKNnIedImTunEdlrkSaTuksRmab;RbePT b¤ es‘rIénb½NÑ 

PaKh‘unEdl)anTijelaHmkvij b¤)anTTYl . 

maRta 157>-
 kñúgkrNIEdlmankarrwtt,itenAkñúglkçnþik³ GPi)alGacRbkasecjnUv 

PaKlaPsl; b¤ R)ak;cMeNjsuT§rbs;Rkumh‘un . 
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 GPi)alGaccat;EcgR)ak;bRmugBiessmYyPaK sRmab;eRbIR)as;kñúgkar 

GnuvtþBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un edayeRbIR)as;mUlniFiNamYyrbs;Rkumh‘unEdl 

mansRmab;EbgEckPaKlaP . 

maRta 158>-
 Rkumh‘unminGacRbkas b¤ EbgEckPaKlaP)aneT RbsinebIRkumh‘unman 

mUlehtusmehtusmpledIm,IeFVI[eCOfa ³ 

  k-eRkayBIkarEbgEckPaKlaPenaH Rkumh‘unKμanlT§PaBsg 

bMNuldUcEdl)ankMNt;[sgenaHeT . 

  x-témøEdlGac)a:n;sμan)anénRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unticCag 

cMnYnsrubénbMNul nigedImTun Rbkasrbs;PaKh‘unRKb;RbePT . 

maRta 159>-
 Rkumh‘unGacEbgEckPaKlaP edayeFVIkare)aHecjb½NÑPaKh‘unrbs; 

Rkumh‘un . Ep¥ktamkarrwtt,itenAkñúgEpñkenH Rkumh‘unGacEbgEckPaKlaPCa 

sac;R)ak; b¤CaRTBüsm,tiþ)an . 

maRta 160>-
 RbsinebIb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘unRtUv)ane)aHecjedIm,ITUTat;PaK- 

laP cMnYnPaKlaPEdl)anRbkasbBa¢ak;cMnYnsac;R)ak;RtUvbEnßmeTAkñúgKNnI 

edImTun b¤ RtUv)anrkSaTuksRmab;RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unEdl)ane)aH 

ecjedIm,ITUTat;PaKlaPenaH . 

c- mUlbRt karcuHbBa¢I nigkarepÞr 

maRta 161>-
 enAkñúgEpñkenH Bakübec©keTsTaMgLaymanniymn½ydUcteTA ³  
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  1-Kahk³ mann½yfabuKÁlEdlkan;kab;mUlbRtEdlGacTUTat; 

[eTAKahk³epSg)anb¤ Edl)aneFVIbiiidæielxedaycMhTuk . 

  2-GñkTijedaysuT§citþ mann½yfaGñkTijEdlbg;témø[RtwmRtUv  

nigedaymindwgfamankarbNþwgTamTarNamYy ehIyCaGñkEdleFVIkarepÞr 

karkan;kab;mUlbRttamTRmg;CaGñkkan;kab; b¤ CaGñkbBa¢aEdlTTYlkarepÞr 

karkan;kab;mUlbRttamTRmg;cuHbBa¢IEdl)ane)aHecj[ b¤ Edl)aneFVIbidiæ- 

elx[ b¤ Edl)aneFVIbiidæielxcMh . 

  3-GñkeCIgsa mann½yfaCabuKÁlCab;katBVkic©TaMgRsugb¤mYyPaK 

éneBlevlarbs;xøÜnkñúgkic©karCMnYj Tij niglk;mUlbRt nigCaGñkeFVIskmμ 

PaBCMnYseKb¤TijmUlbRtBIGtifiCnb¤lk;mUlbRteTA[GtifiCnkñúgkic©kar 

CMnYjEdlCab;Bak;B½n§enaH . 

  4-karRbKl; mann½yfaCakarepÞrkarkan;kab;edayqnÞ³ .  

  5-suT§ mann½yfaBitR)akdminEkøgkøay b¤ EkøgbnøM . 

  6-m©as;mUlbRt mann½yfabuKÁlmanmUlbRtEdl)anecj[b¤ 

Edl)aneFVIbidiæelx[ b¤ EdlmaneFVIbiidæielxcMh .  

7-ecjbEnßm mann½yfakarecjmUlbRtelIsBIcMnYnGtibrmén  

mUlbRt EdlGñkecjmUlbRtRtUvpþl;siT§itamlkçnþik³rbs;xøÜn b¤ tamkic©snüa 

c,as;las;kñúgkarecjmUlbRt . 

  8-GñkCav mann½yfaCabuKÁlEdlTajrkcMeNjBImUlbRteday 

eFVIkarlk;bBa©aM eFVIGuIb:UEtkecjb½NÑecjsaCafμI eFVIGMeNaynUvmUlbRtenaHb¤ 

k¾TajrkcMeNjtamkic©karCMnYjNamYyepSgeTotedayqnÞ³ . 

  9- mUlbRt mann½yfaCalixitsñamEdlecjedayRkumh‘unehIy 

Edl ³ 

 k-sßitkñúgRTg;RTayKahk³ RTg;RTaycuHbBa¢I b¤ RTg;RTaybBa¢a  

263257



 

 x-CaKMrUb½NÑmYylk;CasaFarN³enAelIkaredaHdUrb¤ elITIpSarmUl- 

bRtb¤)anTTYlsÁal;enAkñúgvis½yNamYyEdlenAkñúgvis½yenaHmUlbRtRtUv 

)ane)aHecj b¤ RtUv)anlk;CarUbiyvtßúsRmab;beRmI[karvinieyaK . 

 K-CaRbePTmYy b¤ es‘rImYymUlbRt EdlEckenAkñúgRbePT b¤ es‘rIén 

lixitsñam . 

 X-CaPsþútagbBa¢ak;PaKh‘un PsþútagénkarcUlrYmcMENk b¤Psþútag 

énGtßRbeyaCn_epSg²kñúgkatBVkic©rbs;Rkumh‘un . 

10- karepÞr mann½yfaKWCakarepÞrEdlrYmbBa©ÚlTaMgkarbBa¢Ún[ 

edayRbtibtþitamc,ab; . 

11-KμansiT§ikñúgkarcuHhtßelxa b¤ kñúgkareFVIbiidæielx mann½yfa  

mnusSmñak;RbRBwtþedayKμansiTi§BitR)akd ehIyrYmTaMgkarEkøgbnøMpg . 

maRta 162>-
mUlbRtKWCaRbePTb½NÑEdlGaclk;dUr)an . 

maRta 163>-
Rkumh‘unNaEdltmál;Tuk b¤ EckcaynUvEpnkarGaCIvkmμ esckþIRbkas 

BIB½t’mansMxan; karRbkasBIkarcuHbBa¢I saracrENnaMBIkaredaHdUr mUlbRt b¤

k¾ÉksarRbhak;RbEhlEdlTak;TgeTAnwgkarEckcaymUlbRtrbs;Rkumh‘un 

dl;saFarNCn RtUvepJICabnÞan;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμnUvc,ab;cmøgénÉksarTaMgGs;enaH .  

maRta 164>-
mUlbRtsßitkñúgTRmg;cuHbBa¢I RbsinebImUlbRtenaH ³ 

k-bBa¢ak;c,as;las;nUvbuKÁlEdlmansiT§ielImUlbRtnigbBa¢ak;  

fakarepÞrenaH Gackt;cUleTAkñúgbBa¢ImUlbRt)an .  
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x-manP¢ab;Rbkasfa vasßitkñúgbBa¢ImUlbRt . 

maRta 165>-
katBVkic©bMNulsßitkñúgTRmg;bBa¢aEdlEcgfa katBVkic©bMNulKWGacTU 

Tat;)aneTAtambMNgb¤ EcgfakatBVkic©bMNul RtUvcat;EcgeTA[buKÁlmñak; 

EdlsmÁal;)an . 

maRta 166>-
mUlbRtsßitkñúgTRmg; {Kahk³} RbsinebImUlbRtenaH GacTUTat;eTA[ 

buKÁlNamñak;k¾)an . mUlbRtenAkñúgTRmg;Kahk³minmanbBa¢ak;eQμaHrbs; 

Gñkkan;kab;eT . 

maRta 167>-
ral;Gñkkan;kab;mUlbRtmansiTi§eRCIserIsmUlbRtRsbtamc,ab;enH b¤ 

tamlixitTTYlsÁal;faminepÞrsiTi§rbs;xøÜnkñúgkarTTYlmUlbRtBIRkumh‘un . 

Rkumh‘unminRtUve)aHecjnUvmUlbRtelIsBImYy Edl)ankan;kab;rYmKña 

edaybuKÁleRcInnak; . karRbKl;nUvmUlbRtmYyeTA[buKÁlmñak;KWCakarRKb; 

RKan; . 

maRta 168>-
mUlbRtRtUvcuHhtßelxapÞal;édedayGPi)almñak;ya:gtic ehIyhtß- 

elxabEnßmepSgeTot EdltRmUv[manenAelImUlbRt GacRtUv)ancuHhtßel- 

xaedayRtaeQμaH .  

maRta 169>-
enAelImUlbRtEdle)aHecjedayRkumh‘unRtUvman ³ 

 1-namkrN_rbs;Rkumh‘un . 
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 2- Baküfa{)aneFVIGaCIvkmμeRkamc,ab;shRKasBaNiC¢kmμén  

RBHraCaNacRkkm<úCa} . 

 3-eQμaHrbs;buKÁlEdlRtUvecj[ . 

 4-elxnigRbePTrbs;b½NÑPaKh‘unniges‘rIrbs;b½NÑPaKh‘unenaH. 

 5-dak;karrwtt,iteTAelIkarepÞr . 

enAelImUlbRtecjedayRkumh‘un EdlRtUv)anpþl;siT§i[e)aHecjeRcIn 

CagmYyRbePT b¤ mYyes‘rI RtUvEcg[c,as;nUv ³ 

  k-siT§i buBVsiT§i karrwtt,it niglkçxNÐEdlP¢ab;eTAnwgRbePTes‘rI 

rbs;b½NÑPaKh‘unnImYy² Edl)ane)aHecj . 

  x-RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unEdlbgðajBIsiT§i buBVsiT§i karrwt 

t,itb¤lkçxNÐP¢ab; . Rkumh‘unnwgpþl;[m©as;h‘unnUvral;tRmUvkarnigeday\t 

KitéfønUvÉksarTaMgGs;sþIBIsiTi§GaTiPaB karrwtt,it niglkçxNÐP¢ab;eTAnwg 

RbePT niges‘rInImYy² . 

maRta 170>-
 Rkumh‘unRtUvrkSaTuknUvbBa¢ImUlbRt EdlenAkñúgenaHmankt;RtanUvmUl- 

bRtEdlRkumh‘une)aHecjedaybBa¢ak;RbePT niges‘rIrbs;mUlbRtTaMgenaH 

CaGaT× ³ 

  k-eQμaHEdlerobtamlMdab;GkSr nigGasydæaneRkaybg¥s;rbs; 

buKÁlmñak;²EdlCam©as;mUlbRt . 

  x-elxmUlbRt Edlkan;kab;edaym©as;h‘unmñak;² . 

  K-kalbriecäT niglkçN³Biessénkarecj nigkarepÞrmUlbRt 

nImYy² .  
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maRta 171>-
 Rkumh‘unRtUvTTYlsÁal;m©as;mUlbRt Edl)anTTYlkarcuHbBa¢IfaCabuKÁl 

EdlmansiT§ie)aHeqñatTTYllixitCUndMNwg TTYlplRbeyaCn_ TTYlPaKlaP

b¤karTUTat;sgRsbtammUlbRtnigGnuvtþral;siT§irbs;m©as;mUlbRtenaH . 

 kñúgkrNIEdlmankardak;karrwtt,iteTAelIkarepÞrmUlbRtnigmUlbRt 

EdlRtUv)anepÞrecj b¤bBa¢ÚneTAbuKÁlmñak;EdlminEmnCam©as;mUlbRt buKÁl 

enaHRtUvpþl;PsþútagGMBIkarGnuBaØat[xøÜnGnuvtþsiT§ib¤buBVsiT§iRsbtammUlbRt . 

Rkumh‘unRtUvTTYlsÁal;buKÁlenaHfaCaGñkRtUv)anpþl;siTi§kñúgkarGnuvtþsiT§i b¤

buBVsiT§iTaMgLayenaH .  

maRta 172>-
 RbsinebImanGnItiCnmñak; EdlsßiteRkamGaNaBüa)alGnuvtþsiTi§Ca 

m©as;mUlbRtrbs;Rkumh‘unGnItiCn b¤ tMNagrbs;GnItiCnenaHminGacbdiesF 

skmμPaBrbs;xøÜn)aneLIy . 

maRta 173>-
 kalNamUlbRtmYyRtUvepÞrecj b¤ bBa¢ÚneTAbuKÁlmñak;EdlminEmnCa 

GñkmaneQμaHkñúgbBa¢IPaKh‘un buKÁlenaHRtUvmansiTi§køayCa b¤ cat;TukCaGñk 

kan;kab;dUcEdl)ancuHkñúgbBa¢IPaKh‘unEdr RbsinebIbuKÁlenaH)antmál;Tuk 

nUvmUlbRtEdlxøÜnmansiT§ikan;kab;)aneFVICam©as;enaH .  

 Éksartmál;TukenaHman ³ 

  k-Éksarc,ab;edImrbs;sarkarI b¤ ÉksaredIm b¤ ÉksarEdl 

bBa¢ak;BItulakar b¤ lixitsñamrdæ)alTaMgLay . 

  x-lixitbBa¢ak;PsþútagGMBIkarepÞrmUlbRtkñúgnamCaGñkkan;kab; 

mñak;Edl)ancuHkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμ ³  
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 -edaytMNagRsbc,ab;rbs;GnItiCn buKÁlGsmtßPaB b¤ 

buKÁlEdl)at;xøÜn 

    -edayGñkCRmHbBa¢I b¤  

   -edayGñkEdl)anTTYlTMnukcitþkñúgkarRKb;RKgRkumh‘un 

kS½yFn 

maRta 174>-
 enAkñúgbNþwgBak;B½n§elImUlbRt ³ 

  k-ral;karcuHhtßelxaelImUlbRt b¤ CabidæielxkñúgkrNIcaM)ac; 

KWRtUv)anTTYlsÁal; elIkElgEtmankartva:bdiesFn_Cak;lak; . 

  x-htßelxaenAelImUlbRtKWRtUv)ansnμtfaRtwmRtUv nigmankar 

GnuBaØat . b:uEnþRbsinebIRbsiT§PaBénhtßelxa RtUv)anecaTCabBaðabnÞúkén 

karrkPsþúgKWsßitenAelIPaKIbþwgtva: . 

  K-RbsinebIhtßelxaRtUv)anTTYlsÁal;faRtwmRtUv b¤ RtUv)aneFVI 

eLIgrYcehIy karbgðajmUlb®RtGacpþl;siTi§[Gñkkan;kab;RKb;RKgelImUl 

bRtenaH elIkElgEtPaKIcugecaTbgðajPsþútagpÞúy b¤ kgVHxatelIsuBlPaB 

mUlbRt . 

  X-ebIPaKIcugecaTelIkeLIgnUvPsþútagpÞúy b¤ PaBmineBjlkçN³ 

énmUlbRt PaKIedImecaTRtUvbgðajPsþútagpÞúy b¤ PaBmineBjlkçN³enaH 

eTAvij . 

maRta 175>-
 elIkElgEtmankarRBmeRBogepSg nigGnuelameTAtamc,ab;edayELk 

b¤bBaØtþiBak;B½n§NaepSgeTot buKÁlEdlc,ab;GnuBaØat[ecjlk;mUlbRtEdl 
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e)aHecjkñúgTRmg;Kahk³ b¤Edl)ancuHeQμaHGñkTTYl b¤Edl)aneFVIbiidæielx 

eTA[GñkTTYl b¤bidæielxcMh . 

maRta 176>-
 lkçxNÐÐénmUlbRtEdlmanEcgenAelImUlbRt niglkçxNÐénmUlbRt 

edayeyagtamÉksarepSgRtUv[RsbKña . kñúgkrNIEdllkçxNÐTaMgBIrmin 

RsbKñalkçxNÐEdlmanEcgelImUlbRtRtUv)ancat;Tukfa Ca)ankar. 

 cMeBaHGñkTijedaysuT§citþ eTaHCamUlbRtenaHmanlkçN³minRbRktI 

k¾eday k¾Rkumh‘unRtUvEtTTYlsÁal;siT§iCam©as;mUlbRtEdr . 

 mUlbRtmansuBlPaBcMeBaHGñkTijedaysuT§citþ ebIGñkTijenaHmin)an 

dwgBIPaBminRbRktIénmUlbRtenaH . 

maRta 177>-
 htßelxaEdlKμankarGnuBaØatenAelImUlbRtenAeBlmun b¤ enAkñúgeBl 

ecjmUlbRtKWKμanRbsiT§PaBeT . elIkElgEthtßelxaenaHmanRbsiT§PaB 

sRmab;GñkTij nigmincaM)ac;manlixitCUndMNwgGMBIkarxVHxatkarGnuBaØatenaH 

eT RbsinebIkarcuHhtßelxaenaH RtUv)aneFVIeLIgedaybuKÁlmñak;Edl)anGnu- 

BaØatedayGñkecjb½NÑ edIm,IcuHhtßelxaelImUlbRt b¤ mUlbRtRbhak; 

RbEhl . 

maRta 178>-
 enAeBlmUlbRtmancuHhtßelxacaM)ac;sRmab;e)aHecj b¤ sRmab;epÞr 

b:uEnþBMuTan;manlkçN³RKb;RKan; edayRbkarNamYy³  

   k-buKÁlNak¾GacbMeBjnUvcenøaHTMenrenaH)anEdr eday 

RsbeTAtamsiT§irbs;buKÁlenaH . 
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   x- eTaHCakarbMeBjenaHminRKb;RKan;k¾edayk¾mUlbRtenaH 

cat;TukCamanlkçN³eBjeljGaceRbIR)as;)an cMeBaHGñkTijEdl)anTij 

eBjéføedaymin)andwgGMBIPaBminsuRkwtenaHeLIy . 

   K-mUlbRtEdl)aneFVIcb;sBVRKb;ehIyEdlmankarEkeTaH 

bICaEkedayEkøgbnøMk¾eday k¾mUlbRtenaHenAEtmantémøGacGnuvtþ)an b:uEnþ 

karGnuvtþenH RtUveyagelIlkçxNÐedIm . 

maRta 179>-
 GñkTTYlcuHbBa¢Ilk;PaKh‘un b¤ epÞrPaKh‘unminTTYlxusRtUvcMeBaHkar 

EkøgbnøMmUlbRteT RbsinebI ³ 

k-skmμPaBkñúgkare)aHecjmUlbRtsßitkñúgrgVg;kargarEdl)an  

GnuBaØat . 

x-manmUlehtuRtwmRtUvfamUlbRtenaHzitenAkñúgTRmg;EbbbTnig  

cMnYnEdl)anGnuBaØat[e)aHecj . 

maRta 180>-
 enAeBlRbKl;mUlbRt GñkCavTTYlsiTi§BImUlbRtdUcGñkepÞrmanEdr b¤

GñkEdlmankarGnuBaØatedIm,IepÞr elIkElgEtGñkCavCaPaKIEkøgbnøM b¤RbRBwtþ 

GMeBIelμIsEdlb:HBal;dl;mUlbRtmin)anbgðajGMBIsiT§ikan;kab;BIm©as;Bit 

R)akd . 

maRta 181>-
 buKÁlEdleFVIkarepÞrmUlbRteTAGñkCavedaysucriteFVIkarFanacMeBaHEt ³ 

  1-karepÞrenaHmansuBlPaB nigRtwmRtUvtamc,ab; .  

  2-mUlbRtenaHRtwmRtUvminEkøgbnøM nigminmankarEksMeNAedIm 

eLIy.  
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3-kñúgkrNIEdlxøÜnmindwgfamanGVI EdlGacbgá[xUcxatdl;  

suBlPaBrbs;mUlbRtenaHeT .  

 GñkeCIgsapþl;eTAGtifiCnrbs;xøÜn eTAGñkecjmUlbRtnigGñkCavb½NÑ 

nUvkarFanaEdl)anEcgkñúgmaRtaenH ehIymansiTi§ nigbuBVsiTi§CaGñkCavsßit 

eRkammaRtaenH . karFanaTaMgenaHEdlsMedApþl;RbeyaCn_dl;GñkeCIgsa 

EdleFVIskmμPaBkñúgzan³CaPñak;garmñak;KWbEnßmeTAelIkarFanaEdl)anTTYl 

BIGtifiCn nigkarFanaEdlsMedApþl;RbeyaCn_dl;GtifiCn . 

maRta 182>-
 enAeBlmUlbRtmYysßitkñúgTRmg;cuHbBa¢I EdlRtUvepÞrkmμsiT§ieTAGñkTij 

mñak;edayBMuTan;manbidæielx GñkTijenaHnwgkøayCaGñkTijBitR)akddrabNa 

bidæielxRtUv)anpþl;[ . 

 eTaHCakarepÞrkmμsiTi§)anbMeBjsBVRKb; enAeBlbeBa©jmUlbRtk¾eday 

k¾GñkTijmansiTi§TamTarcMeBaHGñkepÞrkmμsiTi§enaH [pþl;CUnnUvbidæielxCacaM 

)ac; . 

maRta 183>-
 bidæielxmUlbRtenAkñúgTRmg;cuHbBa¢IekIteLIgenAeBlEdlbuKÁlmansiT§i 

cuHhtßelxaelImUlbRt b¤elIÉksaredayELkelIkarpþl;siT§i b¤karepÞrkmμsiT§i 

mUlbRtenaHb¤cuHhtßelxapþl;siTi§edIm,Icat;Ecgb¤epÞrkmμsiTi§mUlbRtenaH . 

bidæielxmUlbRtmanlkçN³dUcteTA ³ 

  -bidæielxGacCalkçN³Biess b¤ bidæielxcMh 

  -bidæielxcMhrYmmanTaMgbdæielxGñkkan;kab;pg 

  -bidæielxBiessbBa¢ak;BIbuKÁlEdlmUlbRtRtUvepÞreTA[ b¤bBa¢ak; 

BIsiTi§rbs;buKÁlEdlmansiTi§kñúgkarepÞrmUlbRtenaH . 

 m©as;mUlbRtGacbþÚrbidæielxcMhmYyeTACabidæielxBiessmYy)an .  
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 enAkñúgEpñkenHbuKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelxKW ³ 

  1-CabuKÁlEdl)anbBa¢ak;tamry³mUlbRt b¤tamry³bidæielx 

Biess EdlmansiTi§elImUlbRt .  

  2-CaGñktMNagRsbc,ab; RbsinebIbuKÁlEdl)anEcgenAkñúgcMNuc

1 KWCabuKÁlmñak;KμanlT§PaBGnuvtþBaNiC¢kic©)anedaymUlehtuNamYy .  

  3-CabuKÁlEdlmansiTi§cuHhtßelxatamc,ab;CaFrman b¤ tam 

lixitRbKl;siTi§ .  

  4-CaPñak;garEdl)anTTYlkarGnuBaØatkñúgn½yfabuKÁlEdl)an 

erobrab;enAkñúgcMNuc ¬1¦ dl;cMNuc ¬3¦ GaceFVIskmμPaBtamry³Pñak;gar 

)an . 

maRta 184>-
    tamry³bidiæelxrbs;xÜøøn GñkeFVIbidiæelxRtUv)ansnμtfaKμankatBVkic© 

FanafamUlbRtenaHnwgRtUv)anTTYlsÁal;edayGñkecjmUlbRtenaHeT elIk 

ElgEtmankarRBmeRBogepSgBIenH . 

    bidiæelxEtmYyEpñkénÉktaenAelImUlbRt EdlGñkecj)anbBa¢ak;fa 

Gac[mankarepÞrdac;edayELkBIKña)anKWmanRbsiT§PaBkñúgkareFVIbidiæelx 

bnþeTAelIEpñkdéTeTot)an . 

maRta 185>-
   bidiæielxBiess b¤bidiæelxcMhelImUlbRtmYyminGaccat;TukCakarepÞr 

)aneT ebIsinCaKμankarRbKl;mUlbRtEdlmanbidiæelxenaHeT . bidiæelxcuH 

enAelIÉksaredayELkGaccat;TukCakarepÞr)anluHRtaEtmankarRbKl;mUl-

bRtpg nigÉksaredayELkenaHpg . 
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maRta 186>-
bidæielxénmUlbRtenAkñúgTRmg;Kahk³ minb:HBal;dl;siTi§énkarcuHbBa¢I 

rbs;Gñkkan;kab;PaKh‘uneLIy . 

maRta 187>-
m©as;mUlbRtGactva:BIsuBlPaBénbidæielxeTAnwgGñkecjmUlbRt b¤ 

eTAGñkTijepSgeTotEdlmanqnÞ³l¥kñúgkarTTYlmUlbRtfμI EdlRtUve)aHecj b¤

cuHbBa¢IepÞrCafμI . 

maRta 188>-
GñkecjmUlbRtNa EdlcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiT§imUlbRt Edlman 

bidæielxminRtwmRtUvGñkecjmUlbRtenaHRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkarcuHbBa¢IEdl 

minRtwmRtUvenaH . 

maRta 189>-
buKÁlEdlFanaelIhtßelxarbs;GñkeFVIbidiæelxelImUlbRtFanafakar 

cuHhtßelxaenAeBlenaHCa ³ 

1-htßelxaRtwmRtUv . 

2-GñkcuHhtßelxaKWCabuKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelx . 

3-GñkcuHhtßelxamansiT§iRsbc,ab;kñúgkarcuHhtßelxa . 

b:uEnþbuKÁlEdlFanaelIhtßelxarbs;GñkeFVIbidiæelxminFanaGHGagnUv 

siTi§Rsbc,ab;énkarepÞredayELkNamYyeLIy . 

GñkecjmUlbRt minRtUvtRmUvykkarFanaelIbidæielxCalkçxNÐsRmab; 

karcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§eLIy . 
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maRta 190>-
karRbKl;mUlbRteTA[GñkCavekIteLIgenAeBlEdl ³ 

  k-GñkCavmñak; b¤ buKÁlmñak; Edl)ancat;taMgedayGñkCavenaH 

TTYlkan;kab;mUlbRt . 

  x-GñkeCIgsarbs;GñkCavTTYlkan;kab;mUlbRtEdlmanbidæielx 

eTA[GñkCav b¤ Edlecjkñúgnamrbs;GñkCav . 

  K-GñkeCIgsarbs;GñkCav eFVIkarGHGagbBa¢ak;GMBIkarTijeTA[Gñk 

Cav ehIyenAkñúgkMNt;ehturbs;GñkeCIgsabBa¢ak;elIGtþsBaØaNrbs;mUl- 

bRtCak;lak;mYyCarbs;GñkCavenaH . 

  X-eyageTAtammUlbRt EdlmanbBa¢ak;GtþsBaØaN EdlRtUv 

epÞrkmμsiTi§kñúgeBlttiyCnenAmanPaBCam©as;enAeLIy ttiyCnenaHRtUv)an 

TTYlsÁal;xøÜnCaGñkkan;kab;b½NÑ[GñkCav . 

maRta 191>-
 ebIKμankarRBmeRBogepSgeT karlk;mUlbRtmYyeFVIeLIgedaykarpøas; 

bþÚr b¤ tamry³GñkeCIgsa ³ 

  1-GtifiCnCaGñklk; RtUvbMeBjParkic©rbs;xøÜnkñúgkarepÞrenAeBl 

xøÜnRtUvepÞrkmμsiT§iPaBCam©as;eTA[GñkeCIgsarbs;Gñklk; b¤ eTA[buKÁlEdl 

)ancat;taMgedayGñkeCIgsarbs;Gñklk;enaH[kan;kab;CMnYsxøÜn .  

  2- GñkeCIgsarbs;Gñklk;rYmmanGñkeCIgsaCab;Tak;TgEdleFVI 

skmμPaB[GtifiCnCaGñklk; RtUvbMeBjParkic©rbs;xøÜn edIm,IeFVIkarepÞrPaB 

Cam©as;énmUlbRteTA[GñkeCIgsarbs;GñkTij b¤ [eTAbuKÁlEdl)ancat;taMg 

edayGñkeCIgsarbs;GñkTijb¤ eday\T§iBlénPaBCak;Esþgénkarlk;Rsb 

tambTb,BaØtþiénkaredaHdUr EdlbTb,BaØtþienaHeFVI[manBaNiC¢kmμekIteLIg . 
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RbsinebIKμankarRBmeRBogepSgeT Parkic©rbs;GñkepÞrkmμsiTi§kñúgkarRbKl; 

mUlbRteTA[GñkCaveRkamkic©snüaénkarTijKWminTan;RKb;RKan;eTluHRtaEt 

buKÁlenaH epÞrmUlbRtkñúgEbbbTGacedaHdUr)aneTA[GñkCav b¤ [eTAbuKÁl 

Edl)anRbKl;siTi§§edayGñkCav b¤ edaysMGagnUvkarTTYldwgB¤EdlRtUveFVI 

eLIgeTAGñkCavfamUlbRtenaHRtUvxøÜnkan;kab;CMnYs . 

maRta 192>- 
 RbsinebImUlbRtEdlRtUv)anepÞrkmμsiT§i edayminRtwmRtUvBIbuKÁlNa 

mYy kñúgmUlehtuNak¾edayrYmTaMgGsmtßPaBrbs;buKÁlenaHpg buKÁlenaH 

GaceFVIkarTamTareTAGñkBak;B½n§NamYy elIkElgEtcMeBaHGñkTijedaysuc- 

ritedIm,I ³ 

1-TamTarmkvijnUvPaBCam©as;elImUlbRtenaH . 

  2-kan;kab;PaBCam©as;elImUlbRtfμI bBa¢ak;c,as;nUvsiT§idUcKñaTaMg 

Gs; b¤ mYyEpñk . 

 3-TamTarral;karxUcxatTaMgLay . 

 RbsinebImUlbRt EdlRtUv)anepÞrkmμsiTi§edayminRtwmRtUvedaymUlehtu 

eFVIbidæielxminmankarGnuBaØatRtwmRtUv enAeBlenaHm©as;mUlbRtGacTamTar 

mkvij)annUvPaBCam©as;énmUlbRtenaH b¤ TamTar[ecjmUlbRtfμImYyeTot 

eTaHbIcMeBaHGñkTijedaysucritk¾eday kñúgkrNIEdlmanPsþútagbBa¢ak;fa 

bidæielxenaHKμanRbsiT§PaBEmn. 

 siT§ikñúgkarTamTarmkvijnUvPaBCam©as;elImUlbRt RtUvGnuvtþy:agCak; 

lak;EdlkarepÞrkmμsiT§iRtUv)anTb;sáat; ehIymUlbRtenaHRtUv)andkhUtyk 

mktmál;TukvijedIm,Irg;caMbNþwgtv:a . 

275
269



 

maRta 193>- 
 ebIKμankarRBmeRBogepSgeTGñkepÞrkmμsiT§iRtUvpþl;[GñkCavnUvPsþútag 

GMBIsiT§ikñúgkarepÞrrbs;xøÜn b¤pþl;nUvtRmUvkarNamYyepSgEdlcaM)ac;edIm,ITTYl 

)ankarcuHbBa¢InUvkarepÞrmUlbRtenaH . b:uEnþRbsinebIkarepÞrkmμsiT§ienaHmin 

EmnCakarepÞrEdlmanbg;témøenaH GñkepÞrkmμsiTi§mincaM)ac;bgðajPsþútagdUc 

manEcgxagelIenHeT luHRtaEtGñkCav)anbg;témøsmRsb nig esahu‘ycaM)ac; 

epSg²eTot . 

 RbsinebIGñkepÞrkmμsiTi§xkxankñúgkarGnuvtþ karTamTarcaM)ac;rbs;Gñk 

Cavkñúgry³eBlsmRsbmYy eBlenaHGñkTijGacRbEkk b¤ bdiesFkarepÞr 

kmμsiTi§enaH)an . 

maRta 194>- 
 mUlbRt b¤ PaKlaPénplRbeyaCn_epSg²minGacrwbGUs)aneTluHRta 

EtbuKÁlEdleFVIkarrwbGUsenaH )anTTYlsiT§iCam©as;elImUlbRtEdlRtUvrwb 

GUsenaH . 

maRta 195>- 
 eBlNaEdlmUlbRt enAkñúgTRmg;cuHbBa¢IRtUveFVIkarepÞrkmμsiTi§ eBlenaH 

GñkecjmUlbRt RtUvcuHbBa¢InUvkarepÞrkmμsiTi§enaHkñúgkrNIdUcteTA ³ 

  1-mUlbRtmanbidæielxrbs;buKÁlEdlmansiTi§eFVIbidiæelx . 

  2-mankarFanasmehtuplfa bidæielxenaHminEkøgbnøM ehIyman 

suBlPaB . 

  3-c,ab;TaMgLayNaEdlBak;B½n§eTAnwgkarRbmUlBn§darRtUv)an 

Gnuvtþ . 

  4-karepÞrkmμsiTi§enaHKWRsbtamc,ab;b¤ epÞreTA[GñkCavBitR)akd.  
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 enAeBlGñkecjmUlbRtmanParkic©cuHbBa¢IkarepÞrkmμsiTi§mUlbRteBl 

enaH GñkecjmUlbRtRtUvTTYlxusRtUvcMeBaHbuKÁlEdl)anbgðajmUlbRtsRmab; 

[cuHbBa¢InUvkarxatbg;EdlekIteLIgBIkarBnüareBlminsmehtusmplkñúg 

karcuHbBa¢I b¤ BIkarxkxanb¤karRbEkkkñúgkarcuHbBa¢IelIkarepÞrenaH . 

maRta 196>-
 GñkecjmUlbRtminTTYlxusRtUvcMeBaHm©as;mUlbRtb¤buKÁlepSg²Edl 

TTYlkarxatbg;bNþalmkBIkarcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§mUlbRteLIy Rbsin 

ebIbidæielxcaM)ac;mancarelImUlbRtehIy GñkecjmUlbRtenaH)aneFVIkaryk 

citþTukdak;kñúgkarkMNt;nUvPaBRKb;RCugeRCayénbiidæielxenaH . 

maRta 197>-
 enAeBlmUlbRtRtUv)an)at;bg; b¤ RtUv)anbMpøajehIym©as;min)anCUn 

dMNwgCalaylkçN_GkSrBImUlehtueTAGñkecjmUlbRtenAkñúgeBlsmRsb 

eT eRkayBIxøÜn)andwgBIkar)at;bg; karbMpøajenaH ehIyeBlenaHGñkecjmUl 

bRt)ancuHbBa¢IInUvkarepÞrkmμsiTi§mUlbRtenaHmunkarTTYlesckþICUndMNwgBI

m©as;mUlbRt m©as;mUlbRtenaHRtUvGs;siT§ikñúgkarTamTarmUlbRtfμIBIGñkecj 

mUlbRt . 

maRta 198>-
 enAeBlm©as;mUlbRtCUndMNwgfamUlbRtRtUv)an)at;bg; b¤ RtUv)anbMpøaj 

eBlenaHGñkecjmUlbRt RtUvecjmUlbRtfμICMnYsmUlbRtedIm RbsinebIm©as; 

mUlbRtenaH ³ 

  1-esñIsMumuneBlGñkecjmUlbRt)anCUndMNwgfamUlbRtenaH 

RtUv)anTTYlsiT§iedayGñkTijBitR)akdrYceTAehIy . 

 2-ykmUlbRtsgkarxUcxatmkbgðajGñkecjmUlbRt . 

277271



 

   

3-yl;RBmTTYlnUvral;lkçxNÐtRmUv Edl)anbgÁab;edayGñk  

ecjmUlbRt . 

 eRkayBIkarecj[nUvmUlbRtfμI eRkamkfaxNÐxagelI RbsinebIGñkTij 

mUlbRtedImBitR)akdbgðajmUlbRtedImenaHedIm,IcuHbBa¢IepÞrkmμsiTi§ eBlenaH 

GñkecjmUlbRtRtUvcuHbBa¢IelIkarepÞrkmμsiTi§enaH . 

 kñúgkarbEnßmsiT§iNamYyeTAelImUlbRtsgkarxUcxatGñkecjmUlbRt 

GacRtYtBinitüeLIgvij)annUvmUlbRtfμI Edl)anecj[BIbuKÁlmñak;eTAbuKÁl 

mñak;eTot . 

q- GñkTTYlrkSaRTBüsm,tiþ nigGñkRKb;RKgRTBüsm,tþiñ 
 

 

maRta 199>-
 elIkElgEtmankarGnuBaØatBItulakar GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþiminGac 

GnuBaØat[RbkbBaNiC¢kic©kñúgRkumh‘un)aneLIy . GnuelamtamsiT§irbs;\N- 

Tayk GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unGacTTYlcMNUlGMBIRTBüsm,tiþ 

nigGaceFVIkarsgbMNulEdlBak;B½n§CamYyRTBüsm,tþienaH . GñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþik¾GacdwgpgEdrBIGtßRbeyaCn_énmUlbRtrbs;m©as;mUlbRtEdl

)anEtgtaMgxøÜn . 

maRta 200>-
 tulakarGacGnuBaØat[GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi RbkbBaNiC¢kic©Rkum 

h‘un)ankñúgeKalbMNgkarBarmUlbRtTaMgLayrbs;buKÁlEdl)anEtgtaMg 

xøÜn . GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþienaHKWCaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi . 

 

278

272



 

maRta 201>-
 RbsinebIGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi RtUv)anEtgtaMgedaytulakar b¤ eday 

lixitNamYyrbs;Rkumh‘unsiT§irbs;GPi)alTaMgLayRtUvGs;témørhUtdl;Gñk 

RKb;RKgRTBüsm,tþienaHRtUv)anbBa©b; . 

maRta 202>-
 GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiEdl)anEtgtaMgeday 

tulakarRtUvGnuvtþeTAtamkarENnaMrbs;tulakar .  

  GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþib¤GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiEdl)anEtgtaMgtam 

esckþIseRmcNamYyepSg RtUvGnuvtþeTAtamesckþIseRmcenHnigtamkarEN 

naMrbs;tulakar . 

maRta 203>-
 GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþiRtUv ³ 

  1-RbtibtþiedayesμaHRtg; nigedaybMNgl¥ehIyrkSaTukdak;RTBü 

sm,tþiEdlsßitkñúgkarkan;kab;rbs;xøÜnb¤ eFVIkarRtYtBinitüRtwmRtUvtamrebob 

BaNiC¢kmμ .   

   2-CUndMNwgCabnÞan;eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg

BaNiC¢kmμGMBIkarEtgtaMg nigkarbMeBjsiT§irbs;xøÜn .  

  3-EfrkSanigRtYtBinitüRTBüsm,tiþrbs;Rkumh‘unRsbeTAtambBa¢a 

rbs;tulakar b¤ tamlixitsñamEdlxøÜnRtUv)anEtgtaMg .  

  4-ebIknigrkSaTukKNnIFnaKarkñúgnamrbs;xøÜnCaGñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþi b¤CaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘unsRmab;TwkR)ak;Rkumh‘un 

Edl)anmkedaysßitenAeRkamkarRtYtBinitürbs;xøÜn .  
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5-rkSaTukKNnIBisþarBIkic©karCMnYjTaMgGs; Edl)ansMerceLIg  

edayxøÜnÉgEdlCaGñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤CaGñkRKb;RKgRTBüsm,tþi . 

  6-rkSaTukKNnITaMgLayénkarRKb;RKg nigsRmab;mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμRtYtBinitükñúgeBlem:ageFVIGaCIvkmμ .  

  7-erobcMy:agehacNas;mþgkñúgmYyqmasnUvr)aykarN_hirBaØ 

vtßúeRkamkarRKb;RKgrbs;xøÜn bnÞab;BIkalbriecäTEdlxøÜnRtUv)anEtgtaMg .  

  8-pþl;nUvKNnIcugeRkayénkarRKb;RKg edIm,IbMeBjbBa©b;Parkic© 

rbs;xøÜn . 

maRta 204>-
 tamkaresñIsMuedayGñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYlRKb;RKgRTBü 

sm,tþi b¤ karesñIsMuedaybuKÁlEdlmanplRbeyaCn_ tulakarRtUvecjbBa¢a 

edayyl;faKYrbBa©ÚlbEnßmedayKμankRmitnUv ³ 

  k-dIkaEtgtaMg dIkaEtgtaMgCMnYs b¤ dIkabBa©b;siT§iGñkTTYlrkSa 

RTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþi nigdIkaEdl[sc©anum½telIKNnIrbs; 

GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkRKb;RKgRTBüsm,tþienaH .  

  x-dIkakMNt;esckþICUndMNwgEdlRtUvpþl;dl;buKÁlNamñak; b¤dI- 

kabBa¢ÚnesckþICUndMNwgdl;buKÁlNamñak; .  

  K-dIkakMNt;R)ak;]btßmÖdl;GñkTTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYl 

RKb;RKgRTBüsm,tþi . 

  X-dIkakMNt;TisedAdl;ral;bBaðaTak;TgeTAnwgParkic©rbs;Gñk 

TTYlrkSaRTBüsm,tþi b¤ GñkTTYlRKb;RKgRTBüsm,tþi .  
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C- m©as;h‘un 
maRta 205>-
 mhasnñi)atm©as;h‘un RtUveFVIeLIgenATIkEnøgNamYykñúgRBHraCaNacRk 

km<úCaEdl)anEcgkñúglkçnþik³b¤bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘unb¤tamkarkMNt; 

rbs;RkumRbwkSaPi)al . 

 mhasnñi)atm©as;h‘unGaceFVIeLIgenAeRkARBHraCaNacRkkm<úCa)an 

RbsinebImankaryl;RBmBIm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatTaMgGs; . 

maRta 206>-
 GPi)alTaMgLayrbs;Rkumh‘un RtUvekaHRbCuMmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaM 

qñaMmin[elIsBI12¬db;BIr¦ExeRkayBIRkumh‘unenaH)anbegáIteLIgCapøÚvkar . 

 GPi)alTaMgLayrbs;Rkumh‘un RtUvekaHRbCuMmhasnñi)atvisamBaØrbs; 

m©as;h‘unenAeBlNamYyk¾)antamkarcaM)ac; . 

maRta 207>-
 m©as;h‘unTaMgLayGaceFVIsMNUmBreTAGPi)al[ekaHRbCuMmhasnñi)at 

m©as;h‘untameKalbMNg Edl)anbBa¢ak;enAkñúgsMeNIenaH . 

 lixitesIñsuMenaHRtUveFVIeLIgedaym©as;mUlbRtEdlkan;kab;b½NÑPaKh‘un 

minticCag51¬hasibmYy¦PaKryénb½NÑPaKh‘unrbs;Rkumh‘unEdl)ane)aH 

ecjehIyEdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgmhasnñi)at .  

 lixitesñIsMuenaH GaceFVItamEbbbTepSg² Edl)ancuHhtßelxaeday 

m©as;h‘unmñak; b¤ eRcInnak; .  

 lixitsMeNIenAkñúgkic©RbCMu RtUvbBa¢ak;nUvBaNiC¢kic©EdlRtUveFVI ehIyRtUv 

epJIeTAGPi)almñak;² nigeTATIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un . 
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 enAeBlTTYlsMeNI GPi)alTaMgLayRtUvekaHRbCuMmhasnñi)atm©as;h‘un 

edIm,IBiPakSakic©karBaNiC¢kmμEdl)anEcgenAkñúglixitesñIsMuenaH . 

 RbsinebIGPi)alTaMgLaymin)anekaHRbCMukñúgGMLúgeBl21¬émÖmYy¦

éf¶bnÞab;BI)anTTYllixitesñIsMuenaHeTm©as;h‘unNamYyEdl)ancuHhtßelxa

elIlixitesñIsMuenaHGacekaHRbCMumhasnñi)at)an . 

 luHRtaEtm©as;hu‘nTaMgLay)aneFVIesckþIseRmcenAÉmhasnñi)atEdl 

m©as;hu‘n)anekaHRbCMu kñúgkrNIenHRkumhu‘nRtUvecjsgm©as;hu‘nvijnUvkarcMNay 

elIkElgEtm©as;hu‘nTaMgLayEdl)anseRmcepSgBIenH Edl)aneFVIeLIg 

edaym©as;hu‘nd¾smehtusmplkñúgkaresIñsuMkarekaHRbCMu nigkarerobcMmha 

snñi)atenaH . 

maRta 208>-
 kñúgkrNIminGacekaHRbCMu b¤ minGacRbRBwtþeTA)an cMeBaHkic©RbCMumha 

snñi)atm©as;h‘uneTAtamEbbT Edl)anEcgkñúglkçnþik³ b¤c,ab;enH b¤eday 

mUlehtuNamYyepSgeTot GPi)al m©as;h‘un EdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgGgÁ 

RbCMu b¤mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacesñIsMutulakar 

[cat;Ecgmhasnñi)at)an eTAtamviFINamYy EdltulakarBicarNaeXIj 

fasmRsb .  

 tulakarGackMNt;kUr:umepSgBIkUr:umEdl)antRmUvedaylkçnþik³ b¤ c,ab; 

enHcMeBaHkic©RbCMuEdl)anekaHRbCMu Edl)anerobcMnigEdl)anRbRBwtþeTAeday 

Ep¥ktammaRtaenH . 

maRta 209>-
 m©as;h‘unEdlmansiT§iTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)atm©as;h‘un KW 

CaGñkkan;kab;b½NÑPaKh‘un tamRbePT b¤ es‘rI EdlmaneQμaHkñúgbBa¢ImUl 

bRt enAeBlbiTGaCIvkmμ tamkalbriecäTEdlkMNt;TukCamun . 
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 GPi)alseRmckalbriecäTEdlkMNt;TukmunmineRcInCag 50 ¬ha- 

sib¦éf¶ b¤ticCag 20¬émÖ¦éf¶ munéf¶eFVImhasnñi)ateLIy . 

 RbsinebIGPi)almin)anseRmckalbriecäTkMNt;TukCamuneT kal 

briecäTkMNt;TukRtUveFVIeLIg ³ 

1- enAeBlbiTGaCIvkmμ munéf¶CUndMNwgBImhasnñi)at .  

2- enAéf¶mhasnñi)atRtUv)anerobcMeLIg RbsinebIKμankarCUndMNwg  

      muneT . 

 cMeBaHkalbriecäTkMNt;TukmunedIm,IkMNt;fa etIm©as;h‘unmansiT§iepSg 

eTotb¤eT eRkABIsiT§ikñúgkarTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)at nigsiT§ikñúgkar 

e)aHeqñat . siT§ienaHRtUvkMNt;enAéf¶biTGaCIvkmμ ehIyEdlGPi)al)anGnum½t 

elIesckþIseRmcEdlBak;B½n§dl;siT§ienaH . 

maRta 210>-
 RbsinebIGPi)al)ankMNt;kalbriecäTkMNt;TukCamun GPi)alRtUve)aH 

pSaylixitCUndMNwg BIkalbriecäTkMNt;TukenaHenAkñúgsarB½t’manEdleFVI 

cracrCaTUeTAdl;TIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un . 

 GPi)alRtUvpþl;pgEdrnUvlixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr eTARKb; 

TIpSarPaKh‘unenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa EdlenATIenaHb½NÑPaKh‘unrbs; 

Rkumh‘unmancuHkñúgbBa¢IsRmab;lk;dUr . 

 lixitCUndMNwgenHRtUvpþl;kñúgGMLúgeBl 07 ¬R)aMBIr¦éf¶ bnÞab;BIGPi- 

)al)anbegáItkalbriecäTkMNt;TukenaH . 

 lixitCUndMNwgBIkalbriecäTkMNt;TukmintRmUv[maneT RbsinebIRKb; 

Gñkkan;kab;b½NÑPaKh‘untamRbePTb¤ es‘rIEdlmaneQμaHkñúgbBa¢ImUlbRt 

enAeBlbiTGaCIvkmμnaéf¶GPi)albegáItkalbriecäTkMNt;Tuk )aneFVIlixit 
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CMrabRkumh‘unbBa¢ak;BIkarGnueRKaHrbs;xøÜnkñúgkarTTYllixitCUndMNwgBIkal 

briecäTkMNt;Tuk . 

maRta 211>-
 Rkumh‘unRtUverobcMbBa¢IeQμaHm©as;h‘un EdlmansiT§iTTYllixitCUndMNwg 

BIkarRbCMu . bBa¢IeQμaHenaH RtUvcat;EcgtamlMdab;GkSr nigbBa¢ak;cMnYnPaK 

h‘unEdl)ankan;kab;edaym©as;h‘unmñak;² . 

 RbsinebIGPi)alTaMgLay)ankMNt;kalbriecäTbBa¢IRtUverobcMya:gyUr

10 ¬db;¦éf¶ bnÞab;BIkalbriecäTenaH . 

 RbsinebIGPi)almin)ankMNt;kalbriecäT bBa¢IRtUverobcM ³ 

 1- enAeBlbiTGaCIvkmμnaéf¶bnÞab; EdllixitCUndMNwgRtUv)anpþl;   

      [CabnÞan; . 

 2- enAeBlEdlKμankarCUndMNwg bBa¢IRtUverobcMenAéf¶ebIkmha   

      snñi)at . 

maRta 212>-
 buKÁlEdlmaneQμaHkñúgbBa¢IeQμaHm©as;h‘un mansiT§ie)aHeqñatsEmþg 

enARtg;RbGb;EdlmaneQμaHrbs;xøÜn kñúgGgÁRbCMuEdlCab;Tak;TgeTAnwgbBa¢I 

eQμaHenaH . 

 RbsinebIbuKÁlEdlmaneQμaHkñúgbBa¢IeQμaHm©as;h‘un Edl)anepÞrkmμ 

siTi§PaKh‘unNamYy eRkayBIkalbriecäTkMNt;Tuk buKÁlTTYlkmμsiT§ienaH 

RtUvmansiT§ie)aHeqñatenAkñúgGgÁRbCMu)an eRkayBI)anbMeBjlkçxNÐBIr ³ 

 1- manPaKh‘unEdlmanbidæielxRtwmRtUv b¤ bgðajPsþútagEdl   

      bBa¢ak;faxøÜnCam©as;PaKh‘un . 

  2- TamTarbBa©ÚleQμaHrbs;xøÜneTAkñúgbBa¢I [)anmunkarRbCMuya:g  
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 yUr10¬db;¦éf¶ b¤ dUcmanEcgenAlkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 213>-
 m©as;h‘unmñak;²GacBinitübBa¢IeQμaHrbs;m©as;h‘unTaMgLay)an ³ 

  k- enATIsñak;karcuHbBa¢Irbs;Rkumh‘un b¤enATIkEnøgEdlrkSaTuk   

         bBa¢ImUlbRtenaH enAkñúgema:geFVIkarFmμta . 

  x- enAeBlRbCMumhasnñi)atm©as;h‘un bBa¢IeQμaHRtUv)anerobcM . 

maRta 214>-
 lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr elIral;karRbCMumhasnñi)atm©as; 

h‘un RtUvpþl;eTA[m©as;h‘unTaMgGs; GPi)alTaMgGs; nigsvnkrpg kñúgry³ 

eBl 20¬émÖ¦éf¶ eTA 50¬hasib¦éf¶ munkalbriecäTénmhasnñi)atenaH . 

 lixitCUndMNwgBIkarRbCMumhasnñi)at m©as;h‘unRtUvbBa¢ak;BIkalbriecäT 

rebobvar³ nigTIkEnøgénmhasnñi)atenaH . 

 enAeBlEdlmanBaNiC¢kic©sMxan; RtUvelIkykmkBiPakSaenAkñúgGgÁ 

RbCMu ³

 -ÉksarBisþarEdlEcgGMBIxøwmsarénBaNiC¢kic© edIm,I[m©as;h‘un  

eFVIkarvinicä½yedaysmehtupl nig 

 -GtßbTsþIBIesckþIseRmcBiess RtUvdak;esñIsMukarBinitüenAkñúg  

kic©RbCMuenaH . 

 karxkxankñúgkarTTYllixitCUndMNwgKWmindksiT§im©as;h‘unkñúgkare)aH 

eqñatenAÉmhasnñi)atenaHeLIy . 

 RbsinebIkic©RbCMumhasnñi)atm©as;h‘un RtUvelIkvar³RbCuMeTAeBleRkay 

manry³eBlticCag 30 ¬samsib¦éf¶ KWmincaM)ac;pþl;lixitCUndMNwgGMBI 
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kic©RbCMuEdl)anelIkvar³RbCuMenaHeLIy . mü:ageTotGac eFVIkarCUndMNwgeday 

karRbkasenAÉGgÁRbCMu elIkElgEtlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH . 

maRta 215>-
 m©as;;h‘un nigbuKÁlEdlmansiT§icUlrYmmhasnñi)at GacGnueRKaHdl; 

karxVHxatBIkarmin)anTTYllixitCUndMNwgBImhasnñi)atm©as;h‘unenH)an. 

 b:uEnþm©as;h‘un b¤ buKÁlenaH enAeBlcUlrYmRbCuM GaceFVIkarCMTas;eTAnwg 

BaNiC¢kic© edaysMGagfa mhasnñi)atenaHmin)anekaHRbCMuRtwmRtUvtamc,ab; 

kMNt; . 

maRta 216>-
 m©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñatkñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMGac ³ 

  k- esñIsMu[Rkumh‘unBinitünUvesckþICUndMNwgBIRbFanbTmYyEdl  

         xøÜnesñIsMu edIm,IelIkeLIgenAkñúgGgÁRbCMu . 

  x- BiPakSaEvkEjk BIRbFanbTmYy EdlsmRsbeTAnwgsMNUm  

         Brrbs;xøÜn . 

maRta 217>-
 kUr:uménm©as;h‘unsRmab;mhasnñi)at KWvtþmanénGñkkan;kab;PaKh‘unPaK 

eRcIn EdlmansiT§ie)aHeqñat manvtþmanedaypÞal; b¤edaytMNagCaGaNtþi 

Kahk³ elIkElgEtmanEcgepSgkñúglkçnþik³rbs;Rkumhu‘n . 

 RbsinebIkUr:ummanRKb;cMnYnenAeBlebIkmhasnñi)atm©as;h‘unTaMgLay 

Edlmanvtþman GacBiPakSaenAkñúgGgÁRbCMu)an . 

 RbsinebIkUr:umminmanRKb;cMnYnkñúgeBlebIkmhasnñi)ateT m©as;h‘un 

EdlmanvtþmanGacelIkvarkalRbCMuenaHeTAeBleRkay nigTIkEnøgkMNt;mYy
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b:uEnþmhasnñi)atEdl)anelIkvar³RbCuMenaH minRtUv)anGnuBaØat[BiPakSaelI 

kic©karCMnYjNamYy)aneLIy . 

maRta 218>- 
 ral;smaCikh‘unCam©as;b½NÑPaKh‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat b¤ GaNtþi 

Kahk³rbs;xøÜn mansiT§icUlrYm nige)aHeqñat enAkñúgkic©RbCMueTAtamsiT§ie)aH 

eqñat EdlmansRmab;PaKh‘unrbs;xøÜn . 

 kñúgkrNIbuKÁlBIrnak; b¤eRcInnak;kan;kab;PaKh‘unrYmKña ehIybuKÁlmñak; 

kñúgcMeNamGñkTaMgenaH manvtþmankñúgmhasnñi)atm©as;h‘un GñkenaHGace)aH 

eqñat)an eTaHCaGvtþmanGñkÉeTotk¾eday .  

 RbsinebImanbuKÁlBIrnak; b¤ eRcInnak;kñúgcMeNamKahk³TaMgenaH man 

vtþmanedaypÞal; b¤ edayGaNtþiKahk³rbs;xøÜn BYkeKGace)aHeqñatsRmab; 

mYysMeLgelIPaKh‘unEdl)ankan;kab;rYmKñaenaH . 
 

maRta 219>-
 ral;m©as;h‘unGacpþl;siT§i [rUbvnþbuKÁlNamYyepSgedIm,IeFVICatMNag 

nigedIm,Ie)aHeqñatkñúgnamCaGaNtþiKahk³ CMnYsxøÜn)anenAkñúgkic©RbCMu . 

karRbKl;siT§iRtUveFVICalaylkçN_GkSr mancuHhtßelxaedaym©as;h‘un ehIy 

RtUvmankalbriecäT . 

 ÉksarRbKl;siT§i minRtUvmansuBlPaBelIsBI 01 ¬mYy¦qñaMeLIy bnÞab; 

BIkalbriecäTénhtßelxaelIlixitRbKl;siT§ienaH b¤ sRmab;ry³eBlxøICag 

enH EdlÉksarRbKl;siT§ienaH)anbBa¢ak; . 

 m©as;h‘unmYycMnYn GacRBmeRBogkñúgcMeNamBYkeKCalaylkçN_GkSr 

edIm,IbeBa©jsMeLgeqñaténPaKh‘untamviFINamYy . 
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maRta 220>-
kare)aHeqñateRCIserIsGPi)al nigesckþIseRmcelIRbFanbTepSg² 

Edl)anpþl;sMeLgeqñat edaym©as;h‘unRtUveFVItamsnøwkeqñatsm¶at; luHRta 

Etlkçnþik³rbs;Rkumh‘unEcgepSgBIenH . 

maRta 221>-
esckþIseRmcCalaylkçN_GkSr EdlmancuHhtßelxarbs;m©as;h‘un 

TaMgGs; EdlmansiT§ie)aHeqñat mansuBlPaBdUcKñanwgesckþIseRmc Edl 

)anGnum½tenAÉmhasnñi)atm©as;h‘unEdr . 

esckþIseRmcCalaylkçN_GkSr Tak;TgnwgRbFanbTTaMgLay Edl 

Bak;B½n§eTAnwgmhasnñi)atm©as;h‘un Edl)ancuHhtßelxaedaym©as;h‘unEdl 

mansiT§ie)aHeqñatTaMgGs; KWrYcputGMBIlkçxNÐtRmUvénc,ab;enH EdlTak;Tg 

eTAnwgmhasnñi)atm©as;h‘un . 

ÉksarénCaesckþIseRmcRtUvrkSaTuk edaymanP¢ab;CamYykMNt;ehtu 

mhasnñi)atm©as;h‘unenaH . 

maRta 222>-
 m©as;h‘unNaEdlmin)anTTYllixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSrBI 

kic©RbCMu ehIymantwktagsmehtusmplpg m©as;h‘unenaHmansiT§ibþwgsuMeTA 

tulakar edIm,ITat;ecalesckþIseRmcNamYy EdleFVIeLIgenAÉkic©RbCuMenaH . 

Rkumh‘un m©as;h‘un b¤ GPi)al GacesñIsMutulakar[edaHRsaykarExVg 

KMnitKña EdlBak;B½n§dl;kare)aHeqñat b¤ karEtgtaMgGPi)al b¤ svnkrén 

Rkumh‘unenaH . 
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maRta 223>-
kic©RBmeRBogCalaylkçN_GkSrRsbc,ab;mYy rvagm©as;h‘unTaMgGs; 

rbs;Rkumh‘un Edldak;kRmitGMNacTaMgRsug b¤ mYyEpñkrbs;GPi)alkñúgkar 

RKb;RKgGaCIvkmμ nigkic©karrbs;Rkumh‘un KWmansuBlPaB . 

GñkTTYlkarepÞrPaKh‘unEdlEp¥ktamkarRBmeRBogenaHCaÉkcänÞrbs;

m©as;h‘un RtUvcat;TukCaPaKIénkic©RBmeRBogenaH . 

 m©as;h‘unEdlCaPaKIénkic©RBmeRBogCaÉkcänÞ)anTTYlnUvsiT§i Parkic© 

TaMgGs;rbs;GPi)alRkumh‘un edIm,IRKb;RKgCMnYj nigkic©karRkumh‘un Edl 

manTMnak;TMngeTAnwgkic©RBmeRBogenaH . GPi)alRtUvbMeBjParkic© nig kar 

TTYlxusRtUvrbs;xøÜntamkic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un .  

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUveFVIeLIgedaysmaCikh‘un .  

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUvrkSaTukkñúgkMNt;ehturbs; 

Rkumh‘undUcEdl)anEcgkñúgmaRta 109 . 

 kic©RBmeRBogCaÉkcänÞrbs;m©as;h‘un RtUvEteFVIeLIgCalaylkçN_GkSr 

enAelIb½NÑPaKh‘un . 

Q- r)aykarN_hirBaØvtßú 

maRta 224>-
 GPi)alRtUvbgðajr)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM enAkñúgmhasnñi)atm©as; 

h‘unRbcaMqñaM . r)aykarN_enaHRtUvmanTaMg ³ 

  k- r)aykarN_hirBaØvtßú EdleRbobeRFobrvagqñaMsareBIBnæbc©ú- 

b,nñ nigqñaMsareBIBnæqñaMmun. enAkñúgqñaMdMbUgénGtßiPaBrbs;Rkumh‘unr)aykarN_ 

hirBaØvtßúRtUvcab;epþImBinitüBIeBlRkumh‘unmanGtßiPaB nigbBa©b;enAkalriecäT 

minlIsBI 6 ¬R)aMmYy¦Ex munmhasnñi)atRbcaMqñaM . 

  x- r)aykarN_rbs;svnkr .  
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  K- B½t’manepSgeTot EdleFVIeTAtamsßanPaBhirBaØvtßúrbs;Rkum 

h‘un niglT§plEdlTTYl)anBIRbtibtþikarrbs;Rkumh‘un EdltRmUvedaylkçnþik³ 

bTbBa¢aépÞkñúg b¤ kic©RBmeRBogCaÉkcänÞénm©as;h‘un . 

maRta 225>-
 eyagtamsMeNIrbs;xøÜn m©as;h‘un Pñak;gar nigGñktMNagRsbc,ab;rbs; 

xøÜn GacRtYtBinitür)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM enAkñúgem:ageFVIkarFmμtarbs; 

Rkumh‘un nigGacdkRsg;ykr)aykarN_enaH)an edayminKitéfø . 

maRta 226>-
 GPi)alTTYlyl;RBmelIr)aykarN_hirBaØvtßúRbcaMqñaM ehIykaryl; 

RBmenaHRtUvmanhtßelxarbs;GPi)almñak; b¤ eRcInnak; . 

Rkumh‘unminRtUvecj[e)aHpSay b¤ eFVIcracrÉksarénr)aykarN_hir- 

BaØvtßúRbcaMqñaM)aneLIy . Rkumh‘unGaceFVIkic©karxagelI)an luHRtaEtr)aykarN_ 

hirBaØvtßúenaHmankaryl;RBmBIRkumRbwkSaPi)alnig RtUvGmedayr)aykarN_ 

rbs;svnkrpg . 

maRta 227>-
Rkumh‘unRtUvbBa¢ÚnÉksarr)aykarN_hirBaØvtßúnigÉksarEsVgyl;TaMg 

LayeTARKb;m©as;h‘unya:gyUr 21¬émÖmYy¦éf¶ munmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaM 

qñaM b¤munkarcuHhtßelxaelIesckþIseRmckñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMenaH elIk 

ElgEtm©as;h‘unNaEdl)anCUndMNwgeTARkumh‘unCalaylkçN_GkSrfaxøÜn 

minRtUvkarÉksarTaMgenaHeT . 

maRta 228>-
Rkumh‘unmhaCnTTYlxusRtUvmankRmit Edl)ane)aHecjmUlbRtRbePT 

NamYyeTAsaFarNCn EdlRtUv)ankan;kab;edaybuKÁlelIsBImñak; RtUvepJI 
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Éksarr)aykarN_hirBaØvtßú nigÉksarBak;B½n§eTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkum 

h‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . 

r)aykarN_ nigÉksarTaMgLay RtUvepJIeTARKb;m©as;hu‘nya:gyUr 21

¬émÖmYy¦éf¶ munmhasnñi)atm©as;h‘unRbcaMqñaM b¤ epJICabnÞan; bnÞab;BIkarcuH 

htßelxaelIesckþIseRmckñúgmhasnñi)atRbcaMqñaMenaH . 
 

maRta 229>-
m©as;h‘unRtUvEtgtaMgsvnkrmYyrUb edayesckþIseRmcsamBaØenAkñúg 

mhasnñi)atm©as;h‘unRbcaMqñaMelIkTImYy nigenAmhasnñi)atRbcaMqñaMnImYy² . 

svnkr RtUvkan;tMENgrhUtdl;karbiTmhasnñi)aténqñaMbnÞab; . 

RbsinebIsvnkrfμImin)anEtgtaMgenAkñúgmhasnñi)atm©as;h‘uneT svn- 

krEdlkMBugkan;tMENg RtUvbnþrhUtdl;svnkrfμIRtUv)anEtgtaMg .  

maRta 230>-
m©as;h‘unénRkumh‘unEdlmin)anecjmUlbRtRbePTNamYyeTA[saFa-

rNCn b¤ edayKμanmUlbRtEdlkan;edaybuKÁlelIsBImñak; GaceFVIesckIþ 

seRmcminEtgtaMgsvnkr)an . 

maRta 231>-
 esah‘uycMNaysRmab;svnkr GacRtUv)ankMNt;eLIgedayesckþI 

seRmcsamBaØrbs;m©as;h‘un b¤ ebImindUecñHeT RtUvkMNt;edayRkumRbwkSaPi)al . 

maRta 232>-
 m©as;h‘unTaMgLayGacdkhUtsvnkrBImuxtMENg)an elIkElgEt 

svnkrRtUv)anEtgtaMgedaytulakar b¤ edayesckþIseRmcsamBaØenAkñúg 
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mhasnñi)atBiess . enAkñúgGgÁRbCMudUcKñaenaH m©as;h‘unGacEtgtaMgsvn 

krCMnYs)an . 

 enAeBlNa EdlmanPaBTMenréntMENgsvnkr RkumRbwkSaPi)alRtUv 

ekaHRbCuMmhasnñi)atBiessénm©as;h‘un edIm,IbMeBjPaBenATMenrenaH eday 

RtUveFVIeLIgkñúgry³eBl 21 ¬émÖmYy¦éf¶ bnÞab;BImanPaBTMenrenaH . 

 svnkrEdlRtUvEtgtaMgedIm,IbMeBjPaBTMenrenaH RtUvkan;kab;tMENg 

bnþCMnYsGaNtþiEdlminTan;putkMNt;rbs;svnkrmun . 

maRta 233>-
 RbsinebIRkumh‘unminTan;mansvnkr tamkaresñIsMurbs;m©as;h‘un b¤ mRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ tulakarGacEtgtaMg nigdak; 

kMNt;edaHRsaycMNaysRmab;svnkr Edl)ankan;tMENgrhUtdl;svn- 

krfμIRtUv)anEtgtaMgedaym©as;h‘unTaMgLay . 

maRta 234>-
 svnkrRtUveFVIkarRtYtBinitü elIcMNucEdlxøÜnyl;facaM)ac;edIm,Iray 

karN_CUnm©as;h‘unTaMgLay elIr)aykarN_hirBaØvtßúEdl)antRmUveday 

c,ab;enH . 

 tamkaresñIsMurbs;svnkrénRkumh‘unmYy GPi)almun b¤ GPi)albc©úb,nñ 

GñkRKb;RKgRkumh‘un buKÁlik b¤ Pñak;garrbs;Rkumh‘un RtUvpþl;B½t’mankarbk 

RsaybMPøW nigesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtuTaMgLay EdlsvnkrenaHcat;Tuk 

CakarcaM)ac;sRmab;karbMeBjmuxgarrbs;eK . 

 svnkrrbs;Rkumh‘un mansiT§iTTYllixitCUndMNwgénmhasnñi)at m©as; 

h‘un nigcUlrYmedIm,IdwgB¤nUvkmμvtßú EdlTak;TgeTAnwgParkic©rbs;xøÜnCasvnkr 

Edlecjesah‘uycMNayedayRkumh‘un . 
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 RbsinebIGPi)al b¤ m©as;h‘un eTaHbICam©as;h‘unenaHKμansiT§ie)aHeqñat 

kñúgGgÁRbCMuk¾eday )anCUndMNwgCalaylkçN_GkSreTAsvnkrbc©úb,nñ b¤ BI 

munkñúgry³eBlya:gtic 10¬db;¦éf¶ munmhasnñi)at svnkrbc©úb,nñ b¤svnkr 

BImunRtUvcUlrYmRbCMuEdlecjesah‘uycMNayedayRkumh‘unenaHnwgRtUveqøIy 

nUvsMNYrEdlBak;B½n§eTAnwgParkic©rbs;xøÜnEdlCasvnkr . 

j- karEkERblkçnþik³Rkumh‘un 
 

maRta 235>-
Rkumh‘unmUlFnGaceFVIkarEkERblkçnþik³rbs;xøÜnRKb;eBlevla)an . 

maRta 236>-
 Rkumh‘unmUlFnRtUveFVIkarEkERblkçnþik³tamesckþIseRmcBiess. Gñk 

kan;kab;PaKh‘unénRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unmansiT§ie)aHeqñatCaRbePT 

b¤ Caes‘rIdac;edayELkBIKña enAeBlEdlesckþIesñIsMueFVIkarEkERblkçnþik³ 

enaHkñúgeKalbMNg ³ 

 1- bEnßm EkERb b¤ dkhUtnUvsiT§i ÉksiT§i karrwtt,itTaMgLayEdl 

P¢ab;eTAnwgRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘un .  

 2- begáInb¤bnßynUvcMnYnGtibrmaénb½NÑPaKh‘un tamRbePTb¤ es‘rI 

énb½NÑPaKh‘unenaH . 

 3- begáInnUvcMnYnGtibrmaénb½NÑPaKh‘un EdlmansiT§icMeBaHRbePT 

b¤ es‘rIEdlmansiT§i b¤ ÉksiT§iesμI b¤ k¾elIsBIb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab; 

enaH . 

 4- begáItRbePTfμIénb½NÑEdlesμI b¤ elIsBIb½NÑPaKh‘unénRbePT 

b¤ es‘rIrbs;Gñkkan;kab;enaH . 
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 5- begáItRbePTénb½NÑPaKh‘unNamYyEdlmansiT§i b¤ ÉksiT§itUc 

Cag b¤ esμI b¤ elIsb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab;enaH .  

 6- bnßyKNnIedImTuncuHbBa¢IénRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unrbs; 

Gñkkan;kab;enaH . 

 eTaHbICalkçnþik³Rkumh‘unEcgfaRbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unCak;lak; 

mYyKμansiT§ikñúgkare)aHeqñatk¾eday k¾RbePTb¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘un enaHman 

siT§ie)aHeqñatCanic©eTAtamRbePT b¤ es‘rIdac;edayELkBIKña elIkarEkERbNa 

mYy eTAtamlkçnþik³rbs;Rkumh‘un EdlEkERbedaypÞal; b¤ edayRbeyalb¤

b:HBal;eTAnwgsiT§i ÉksiT§i karrwtt,it niglkçxNÐTaMgLay EdlP¢ab;eTAnwg 

RbePT b¤ es‘rIénb½NÑPaKh‘unrbs;Gñkkan;kab;enaH . 

 siTi§kñúgkare)aHeqñatEdl)anGnuBaØatkñúgmaRtaenH minRtUv)anlubecal 

bnßy b¤ dak;kRmitedaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un b¤ tamrebobNamYyepSg 

eToteLIy . 

maRta 237>-
 lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSrsþIBImhasnñi)ateFVIkarEkERblkçnþik³ 

rbs;Rkumh‘un RtUvepJICUneTAm©as;h‘unEdlmansiT§ie)aHeqñat y:agtic 20¬émÖ¦ 

éf¶ muneBlebIkmhasnñi)at . lixitCUndMNwgenHRtUvepJIP¢ab;CamYyesckþI 

RBagGtßbTEdlesñIsMueFVIkarEkERblkçnþik³ .  

maRta 238>-
 karEkERblkçnþik³rbs;Rkumhu‘n GaceFVIV)ancMeBaH ³ 

  k- karpøas;bþÚrnamkrN_Rkumhu‘n .  

  x- karbEnßm karbnßy b¤karpøas;bþÚreKalbMNgkmμvtßúGaCIvkmμ 

b¤ skmμPaBRbkbBaNiC¢kic©rbs;Rkumh‘un . 
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  K- karEbgEcksaCafμI nUvcMnYnPaKh‘unCaRbePTeLIgvij eday 

mankarEkERblkçN³dac;xat nig lkçN³eFobrbs;RbePTPaKh‘unNamYy .  

  X- karEkERbPaKlaP énRbePTPaKh‘unNamYy . 

  g- karbegáInedImTunedaybegáItPaKhu‘nRbePTfμI EdlmanlkçN³ 

dac;xat niglkçN³eFobRbesIrCagb¤ TabCagRbePTPaKh‘un EdlmanrYc 

ehIy . 

  c- karbnßyedImTuncuHbBa¢I edaybBa©úHtémøcarwkelIb½NÑénRbePT 

PaKh‘unNamYyb¤ edaybnßycMnYnPaKh‘unEdl)anGnuBaØat. edImTuncuHbBa¢I 

minGackat;bnßy[enAticCagBak;kNþalénedImTuncuHbBa¢IdMbUg)aneLIydUc 

EdlmanEcgenAkñúglkçnþik³Rkumh‘un . karbnßyedImTunminRtUvhYsBI 90 

¬ekAsib¦éf¶ bnÞab;BIkarEkERbRtUv)ankMNt;enARksYgBaNiC¢kmμ . ebIkñúgry³ 

eBlenHmankartva:CMTas;BIm©as;bMNul EdlKμanvivaTCamYyRkumh‘un m©as;bMNul 

enHRtUv)ansgR)ak;TaMgRsug munkarbnßyedImTunEdlGacGnuvtþeTA)an . 

q- karEkERbfirevlaénGtßiPaBrbs;Rkumh‘un .  

C- karpøas;bþÚrTIsñak;karcuHbBa¢I .  

Q- karEkERbcMnYnkUr:um . 

j- bEnßmbTb,BaØtþiNamYy Edlc,ab;enHGnuBaØat[dak;bBa©ÚleTA  

kñúglkçnþik³rbs;Rkumh‘un . 

maRta 239>-
 RKb;ÉksarsþIBIkareFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘unRtUvbBa¢ak;[)an 

c,as;las;BIkalbriecäTénkarEkERblkçnþik³ b¤ cMNucEkERbTaMgLayEdl 

mhasnñi)atm©as;h‘un)anseRmc RBmTaMgmancuHhtßelxarbs;RbFanRkum 

RbwkSaPi)al b¤ GPi)alNamñak;EdlTTYlsiT§iBIRbFanRkumRbwkSaPi)al .  
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 ÉksarTaMgenHRtUvtmál;TukenARksYgBaNiC¢kmμya:gyUr 15¬db;R)aM¦ 

éf¶ eRkayBImhasnñi)at)anseRmc . 

maRta 240>-
 eBl)anTTYlÉksareFVIkarEkERblkçnþik³rbs;Rkumh‘un RksYgBaNiC¢kmμ 

RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;GMBIkarEkERblkçnþik³enaH . 

 karEkERblkçnþik³manRbsiT§PaB cab;BIkalbriecäTEdl)anbBa¢ak;enA 

kñúgviBaØabnbRtrbs;RksYgBaNiC¢kmμ.RbsinebIkarEkERblkçnþik³)anbBa¢ak; 

GMBIkalbriecäTmYyeTot kalbriecäTenaHmin[elIsBI 90¬ekAsib¦éf¶ bnÞab; 

BIkalbriecäTkMNt;rbs;viBaØabnbRteLIy . 

d- karrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña 
 

maRta 241>-
 Rkumh‘unBIrb¤ eRcIn GacrMlaybBa©ÚlKñaCaRkumh‘unEtmYyb¤GacbRgYm 

cUlKñaCaRkumh‘unfμImYyepSgeTot)an .  

 Rkumh‘unEdlrMlayehAfaRkumh‘unedIm . Rkumh‘unEdlTTYlbnÞúkeFVI 

GaCIvkmμteTAeTotehAfaRkumh‘unfμI . Rkumh‘unedImnwgRtUv)at;bg;nUvnItibuKÁlik 

lkçN³ cab;BIéf¶EdlRksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKña . 

maRta 242>-
 RkumRbwkSaPi)al rbs;Rkumh‘unnImYy² EdlesñIrMlayRkumh‘unbBa©Úl 

Kña RtUvGnum½tnUvesckþIseRmcyl;RBmelIkic©RBmeRBogénkarrMlaybBa©Úl 

Kña . elIkElgEtmanEcgepSgkñúglkçnþik³ karGnum½tenHRtUvEp¥kelIcMnYnPaK 

eRcIndac;xaténGPi)alTaMgGs; .  
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maRta 243>-
 kic©RBmeRBogénkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvEcgBI ³ 

  k- cMNucsMxan;²niglkçxNÐénkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña .  

  x- lkçnþik³rbs;Rkumhu‘nfμIEdlTTYlbnÞúkbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  K- EbbbTénkarpøas;bþÚrPaKh‘unénRbePTnImYy²rbs;Rkumh‘un 

edIm[eTACaPaKh‘unb¤mUlbRtepSg²rbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYlbnÞúkbnþGaCI- 

vkmμ . 

  X- r)aykarN_sþIBIsac;R)ak; siT§i mUlbRt b¤ kmμsiT§iepSg²eTot 

EdlGñkkan;kab;PaKh‘unRtUvTTYl kñúgkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña RbsinebI 

PaKh‘unNamYyrbs;Rkumh‘unedIm minRtUvbþÚreTACaPaKh‘unrbs;Rkumh‘unfμI Edl 

TTYlbnÞúkbnþGaCIvkmμenaHeT . 

  g- B½t’manmandéTeTotEdlm©as;h‘unkñúgRbePTnImYy²cg;dwg 

edIm,ICamUldæaneFVIkarseRmccitþkñúgkare)aHeqñatelIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  c- B½t’manlm¥iténkic©sRmbsRmYlcaM)ac; edIm,IeFIV[RbesIreLIg 

nigedIm,Ipþl;dl;karRKb;RKg RBmTaMgRbtibtþikarnaeBlbnÞab;énRkumh‘unfμI 

EdlTTYlbnÞúkbnþGaCIvkmμ . 

maRta 244>-
 eRkayBI)anTTYlesckþIseRmcBIRkumRbwkSaPi)alRkumh‘unedImnImYy² 

m©as;Rkumh‘unfμIRtUvCUndMNwgeTA[m©as;h‘unsþIBIkic©RbCMum©as;h‘un EdlmansiT§i 

e)aHeqñatnUvB½t’mandUcteTA ³ 

  k- enAkñúgry³eBl 30¬samsib¦éf¶ eRkaykic©RBmeRBogenH

RkumRbwkSaPi)alénRkumh‘unedImnImYy²RtUveFVImhasnñi)atm©as;h‘un edIm,Ie)aH 

eqñatseRmcelIkic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña .  
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  x- lixitCUndMNwgRtUvP¢ab;CamYynwgc,ab;cmøgénkic©RBmeRBog 

sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  K- Rkumhu‘nedImnImYy²RtUvpþl;lixitCUndMNwgsþIBIkic©RbCMum©as; 

h‘unya:gtic 20¬émÖ¦éf¶mun . 

maRta 245>-
 karrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvmankaryl;RBmedayesckþIseRmc 

Biessrbs;m©as;h‘unBIrPaKbI ¬2¼3¦ énRkumh‘unedImnImYy² . 

maRta 246>-
 eTaHbIlkçnþik³rbs;Rkumh‘unminGnuBaØat[RbePTPaKh‘unNamYyman 

siT§iCaTUeTA kñúgkare)aHeqñatk¾eday k¾RbePTPaKh‘unenaHnwgenAEtmansiT§i 

edayELk kñúgkare)aHeqñateTAtamRbePTPaKh‘unrbs;xøÜn edIm,IseRmcelIkar 

rMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaEdlGacnwgEkERbedaypÞal; nigedayRbeyalnUv 

siT§i ÉksiT§i karrwtt,itniglkçxNÐénRbePT b¤ es‘rIénPaKh‘unepSg² .  

 GMNace)aHeqñatEdlbegáIteLIgkñúgmaRtaenHminGacbdiesFb¤EkERb 

edaylkçnþik³rbs;Rkumh‘un b¤tamrebobNaepSgeTot)aneLIy . 

maRta 247>-
 GPi)alrbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ RtUvtmál;ÉksarTuk 

enARksYgBaNiC¢kmμ EdlmanCaGaT× ³ 

  k- kic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña . 

  x- esckþIseRmcyl;RBmelIkic©RBmeRBogsþIBIkarrMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKñaénGgÁRbCuMrbs;RkumRbwkSaPi)al nigénmhasnñi)atm©as;h‘unrbs; 

Rkumh‘unedImnImYy² .  

  K- lkçnþik³rbs;Rkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ . 
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  X- esckþIRbkasrbs;GPi)alb¤GñkRKb;RKgénRkumh‘unedIm 

nImYy² EdleFVIeLIgtamkarTamTarBIm®nþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg 

BaNiC¢kmμ . esckþIRbkasenaHRtUvmanmUlehtusmrmüdUcteTA ³ 

 1- Rkumh‘unedImnigRkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþnImYy²KWman 

lT§PaBsgbMNulrbs;xøÜn tameBlevlaEdlRtUvsg . 

 2- FnFansrubbs;Rkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþminRtUvticCag 

cMnYnsrubénbMNulEdlxøÜnCMBak; nigedImTuncuHbBa¢IénRkumhu‘nedIm . 

 3- Kμanm©as;bMNulNamYyTTYlkarxUcxatedaysarkarrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKñaenHeT . 

 4- lixitCUndMNwgCalaylkçN_GkSr RtUv)anRbKl;[m©as;bMNul 

TaMgGs;rbs;Rkumh‘unedImehIyKμanm©as;bMNulNamYyeFVIkarCMTas;Edlman 

mUlehtuRsbeTAelIkarrMlaybBa¢ÚlKñaenaHeT . 

maRta 248>- 
 enAeBlTTYllkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña RksYgBaNiC¢- 

kmμRtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkarrMlayRkumhu‘nbBa¢ÚlKñacab;BIkalbri- 

ecäTEdlmancuHenAelIviBaØabnbRtenH ³ 

   k- karrMlaybBa©ÚlKñarbs;Rkumh‘unedIm nigkarbnþCaRkumh‘unEt 

mYyrbs;eK RtUvcUlCaFrman . 

  x-kmμsiT§irbs;Rkumh‘unedImnImYy² RtUv)anCakmμsiT§iRkumh‘unfμI

EdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  K- Rkumh‘unfμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ RtUvTTYlxusRtUvcMeBaHkatBVkic© 

rbs;Rkumh‘unedImnImYy² . 
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  X- kic©karrdæb,evNI RBhμTNÐ b¤rdæ)alNamYy EdlBak;B½n§ 

dl;Rkumh‘unedImNamYyenaH enAEtmanCaFrmankñúgTMnak;TMngCamYyRkumh‘un 

fμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

  g- lkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaRtUvcat;TukCalkçnþik³ 

sRmab;kareFVIGaCIvkmμrbs;Rkumh‘unfμI ehIyviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘unbBa©ÚlKña RtUvcat;TukCaviBaØabnbRtbBa¢ak;BIkareFVIGaCIvkmμsRmab;Rkumh‘un 

fμIEdlbnþeFVIGaCIvkmμ . 

maRta 249>-
 kñúgkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña m©as;h‘unmYycMnYnénRkumh‘unedIm man 

siT§iTamTar[mankarvaytémø elItémøPaKh‘unrbs;xøÜnenAkñúgRkumh‘unedIm . 

bu:EnþedIm,ITTYl)ansiT§ieFVIkarvaytémø m©as;h‘unTaMgenaHRtUvbMeBjlkçxNÐ 

dUcteTA ³ 

  k-muneBlm©as;h‘un)ane)aHeqñateFVIkarrMlayRkumh‘unbBa©ÚlKña

m©as;h‘unRtUvkan;kab;PaKh‘unenAkñúgRkumh‘unedImNamYy .  

  x- enAkñúgeBle)aHeqñat m©as;h‘unenaHmin)ane)aHeqñatKaMRTkar 

rMlayRkumh‘unbBa©ÚlKñaeT . 

 K-m©as;h‘unenaHRtUveFVIkarTamTarCalaylkçN_GkSrcMeBaHRkum 

h‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ eRkayBIlkçnþik³sþIBIkarrMlayRkumh‘unbBa©Úl 

KñaRtUv)antmál;TukenARksYgBaNiC¢kmμ . 

 X- enAeBlEdleFVIkarTamTarvaytémø m©as;h‘unenaHRtUvRbKl; 

b½NÑPaKh‘unrbs;xøÜn eTA[Rkumh‘unfμIEdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþ .  

maRta 250>-
 enAeBlmankarTamTarvaytémøelItémøPaKh‘un Rkumh‘unfμIEdlTTYl 

eFVIGaCIvkmμbnþnigm©as;h‘unEdleFVIkarTamTarenH RtUvcrcaKñaedIm,IsRmuHsRmYl 
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rktémøsmrmümYykñúgry³eBl 90¬ekAsib¦éf¶edIm,I[mankarRBmeRBogelI 

témøsmrmümYysRmab;PaKh‘unTaMgenaH . 

 témøsmrmüRtUvkMNt;tamkarBinitüRKb;ktþaEdlBak;B½n§TaMgGs; elIk 

ElgEttémøNamYyEdlmankMNt;rYcehIy enAkñúgkic©snüarMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKña .  

 lkçnþik³rbs;Rkumh‘unedImNamYy b¤kic©RBmeRBogénkarrMlayRkumh‘un 

bBa©ÚlKñaGacEcgfa RKb;vivaTkñúgkarvaytémø nwgRtUvseRmcedaymCÄtþkmμ .

munnwgmCÄtþkrecjesckþIseRmccugeRkay m©as;h‘unGacdkbNþwgTamTar 

rbs;xøÜn kñúgkarvaytémøenAeBlNamYyk¾)an . kñúgkrNIenH m©as;h‘unenaH  

RtUvmansiT§iTTYlBIRkumh‘unfμI EdlTTYleFVIGaCIvkmμbnþnUvtémøsmmUl Edl 

Rkumh‘un)ankMNt;BImun .  

 RbsinebIminGacRBmeRBogKñaelItémøsmrmüNamYy)aneT PaKITaMgBIr 

RtUvRbKl;CUntulakarEdlmansmtßkic©seRmcBItémøsmrmümYy ehIym©as; 

h‘unEdlTamTarRtUvTTYleTAtamcMnYnenaH .  

 

z- karrMlayRkumh‘un nig karCRmHbBa¢I 
maRta 251>-
 Rkumh‘unEdlKμanecjb½NÑPaKh‘unNamYy GacrMlayenAeBlNak¾ 

)an tamry³esckþIseRmcrbs;GPi)alTaMgGs; . 

 Rkumh‘unKμanRTBüsm,tþinigKμanbMNul GaceFVIkarrMlay)an tamry³ 

esckþIseRmccitþBiessrbs;m©as;h‘un b¤RbsinebIRkumh‘unmanecjb½NÑPaK 

h‘uneRcInCagmYyRbePTenaH karrMlayRtUveFVItamry³esckþIseRmcBiessrbs; 

Gñkkan;kab;PaKh‘unénRbePTnImYy² eTaHbIm©as;h‘unenaHmansiT§i b¤KμansiT§i 

e)aHeqñatk¾eday . 
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 Rkumh‘unRtUvbBa¢ÚnesckþIseRmcrMlayRkumh‘uneTA[m®nþITTYlbnÞúkRKb; 

RKgRkumh‘unenARksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBl)anTTYlesckþIseRmcrMlayRkumh‘unm®nþITTYlbnÞúkRKb;RKg 

Rkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtrMlayRkumh‘un[dl;Rkum 

h‘un . 

 Rkumh‘unRtUv)ancat;TukfaElgmanGtißPaBteTAeTot cab;BIéf¶ecjviBaØa- 

bnbRtrMlayRkumh‘un . 

maRta 252>-
 GPi)alb¤m©as;PaKh‘unmñak;EdlmansiT§ie)aHeqñat enAeBlmhasnñi)at 

m©as;h‘unGacesñI[CRmHbBa¢InigrMlayRkumh‘unedaysμ½RKcitþ . 

 lixitCUndMNwgsþIBIkarRbCMurbs;m©as;h‘unkñúgbMNgCRmHbBa¢I b¤ rMlay 

Rkumh‘unEdlesñIeLIg RtUvEcgBIlkçxNÐsRmab;karCRmHbBa¢InigkarrMlay 

Rkumh‘unenaH . 

 Rkumh‘unEdlmanRBTüsm,tþi nig¼b¤ manbMNul GaceFVIkarrMlay)an 

tamry³esckþIseRmccitþBiessmYyrbs;Gñkkan;PaKh‘unénRbePTnImYy² . 

kñúgkrNIEdlRkumh‘unmanecjb½NÑPaKh‘uneRcInCagmYyRbePT RtUveFVIkar 

CRmHbBa¢I nigrMlaytamry³esckþIseRmcBiessrbs;Gñkkan;PaKh‘unénRbePT 

nImYy² edayminKitfam©as;h‘unenaHmansiT§i b¤KμansiT§ie)aHeqñateT RbsinebI ³ 

  1- m©as;h‘unGnuBaØat[GPi)aleFVIkarEbgEckRTBüsm,tþi nigTU 

Tat;bMNulrbs;Rkumh‘un tamesckþIseRmcBiessb¤ esckþIseRmcsamBaØ . 

  2- Rkumh‘un)aneFVIkarEbgEckRTBüsm,tþi nigTUTat;bMNulmun 

eBlbBa¢Únlkçnþik³énkarrMlayRkumh‘un eTA[m®nþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘un 

énRksYgBaNiC¢kmμ . 
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maRta 253>-
 eRkayBImankaryl;RBmelIesckþIseRmcCRmHbBa¢I nigrMlayRkumh‘un 

Rkumh‘unRtUveFVIesckþIRbkasBIbMNgrMlayCaTRmg;lm¥iteTA[m®nþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumhu‘nénRksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBlTTYlesckþIRbkasBIbMNgrMlaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkum 

h‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgrMlayRkumh‘un 

enaH . 

 enAeBlEdlecjviBaØabnbRtbBa¢ak;bMNgénkarrMlayRkumh‘unRkum

h‘unRtUvbBaÄb;kareFVIGaCIvkmμ elIkElgEtcMeBaHkarBnüarcaM)ac;sRmab;kar 

CRmHbBa¢I bu:EnþnItibuKÁliklkçN³rbs;Rkumh‘un enAEtmansuBlPaBrhUtdl; 

RksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayCasßaBr . 

maRta 254>-
 eRkayeBlecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgénkarrMlayRkumh‘un eday

mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Rkumh‘unRtUv ³  

  k- epJIlixitCUndMNwgsþIBIbMNgrMlayCabnÞan;eTA[m©as;bMNul 

rbs;Rkumh‘un . 

  x- cuHpSaylixitCUndMNwgsþIBIbMNgénkarrMlayCabnÞan;sRmab; 

ry³eBl 2¬BIr¦s)aþh_Cab;²KñaenAkñúgsarB½t’manEdle)aHpSayb¤ Eckcay 

kñúgkEnøgEdlRkumh‘unmansñak;karcuHbBa¢IBitR)akdb¤ e)aHBumÖpSaydéTeTot 

dUc)ankMNt;kñúgbTbbBa¢arbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 255>-
 eRkayBIkarecjviBaØabnbRtbBa¢ak;BIbMNgénkarrMlay Rkumh‘unRtUv ³  

 -RbmUlRTBüsm,tþi 
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 -rkSaTukRTBüsm,tþiCavtßúEdlminGaceFVIkarEbgEckeTA[m©as;    

    h‘un 

 -bMeBjkatBVkic©TaMgLay  

 -eFVIskmμPaBepSgeTot EdltRmUvsRmab;eFVIkarCRmHbBa¢I . 

 eRkayBI)anTTYllixitCUndMNwgBIkarrMlay nigkarsgR)ak;)anRKb; 

RKan; b¤karbBaÄb;skmμPaBTaMgGs;rbs;Rkumh‘un Rkumh‘unRtUvEbgEckRTBü 

sm,tþiEdlenAsl; TaMgkmμsiT§iCasac;R)ak; b¤ CavtßúeTA[m©as;h‘un Edlman 

siT§iTTYlRTBüsm,tþienaH . 

maRta 256>-
 enARKb;eBlkñúgGMLúgeBlénkarCRmHbBa¢Irbs;Rkumh‘un mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ b¤CnEdlmankarBak;B½n§plRbeyaCn_

GacesñIeTAtulakar edIm,I[karCRmHbBa¢IeRkamkarRtYtBinitürbs;tulakar . 

 Gñkdak;BaküsMuRtUvpþl;[RksYgBaNiC¢kmμnUvlixitCUndMNwgsþIBIkar 

Gnuvtþ ehIymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ mansiT§ibgðaj 

tulakaredaypÞal;b¤ tamry³tMNag . 

maRta 257>-
 enAeBlCRmHbBa¢IRtUv)anbBa©b; Rkumh‘unRtUverobcMesckþIseRmcsþIBIkar 

rMlayRkumh‘un . 

 esckþIseRmcsþIBIkarrMlayRtUvepJIeTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unén 

RksYgBaNiC¢kmμ . 

 enAeBlTTYlesckþIseRmcsþIBIkarrMlayRkumh‘un mRnþITTYlbnÞúkRKb; 

RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvecjviBaØabnbRtbBa¢ak;karrMlayRkum 

h‘un . 
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 Rkumh‘unRtUvbBaÄb;GtßiPaBrbs;xøÜn cab;BIéf¶EdlmancuHenAkñúgviBaØabn- 

bRtbBa¢ak;karrMlayRkumhu‘n . 

maRta 258>-
 bTb,BaØtþisþIBIkarrMlay nigkarCRmHbBa¢IxagelI minRtUvGnuvtþcMeBaH 

Rkumhu‘nEdldak;BaküsuMkS½yFneTAtulakareLIy . 

D- mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ 

maRta 259>- 
 RksYgBaNiC¢kmμRtUvEtgtaMgmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYg

BaNiC¢kmμmñak; b¤eRcInnak;tamkarcaM)ac; edIm,I[bMeBjtYnaTIRsbtamc,ab; 

enH .

maRta 260>-
 RksYgBaNiC¢kmμecjviBaØabnbRt b¤ bBa¢ak;GMBIskmμPaBNamYyrbs; 

Rkumh‘un . viBaØabnbRtenHRtUvcuHhtßelxaedaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘un 

énRksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 261>-
 lixitCUndMNwgb¤ ÉksarepSg² EdlBak;B½n§dl;karRKb;RKgRkumh‘un 

RtUvepJIeTAmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ . mRnþITTYlbnÞúk 

RKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacTTYlykÉksarftcmøgepSg²TaMg 

enaH)an . 
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maRta 262>-
 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ GacTamTar[Rkum 

h‘unepJIÉksarbBa¢ak;BIPaBRtwmRtUvb¤ ehtukarN_Bit EdlmanEcgenAkñúg 

ÉksarRsbtamc,ab;enH .  

maRta 263>-
 RksYgBaNiC¢kmμGaceFVIesckþIENnaMEdlmancMNucdUcxageRkam ³ 

  k- kartRmUv[erobrab;ehtuplsMxan;²edaylm¥it tamkarGnuBaØat 

énc,ab;enH . 

  x- kartRmUv[mankarbg;éføQñÜlcMeBaHkartmál;Tuk karRtYtBinitü 

b¤ karftcmøgÉksarNamYy b¤ cMeBaHskmμPaBNamYy . 

  K- karerobrab;BImatikatamRbB½n§eGLicRtUnic b¤ TRmg;EbbbTén 

lixitCUndMNwgdéTeTot RBmTaMgÉksarcaM)ac;EdlRtUvepJICUn b¤ ecjeday 

RksYgBaNiC¢kmμ . 

  X- karRbtibtþiEdlTak;Tgdl;karbBa¢Únb¤ karecjnUvlixitCUn 

dMNwgnigÉksarepSg² . 

  g- karerobrab;BIviFannana EdlTak;Tgdl;karelIkElgmYycMnYn 

EdlGnuBaØatedayc,ab;enH . 

maRta 264>-
 lkçnþik³nigEpnkarrMlayRkumh‘un RtUvepJIeTA[RksYgBaNiC¢kmμ RtUvman 

htßelxaedayGPi)almñak; b¤ GñkRKb;RKgmñak;rbs;Rkumh‘un b¤ edaysßabnik 

mñak;kñúgkrNIEdltRmUvedaylkçnþik³ . 

 eRkayBI)anTTYlnUvÉksar b¤ EpnkartamTRmg;kMNt;ehIyenaH mRnþI 

TTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμRtUv ³ 

306300



 

 1- kt;RtaTukkalbriecäTénkartmál;Tuk . 

 2- ecjviBaØabnbRt . 

 3- tmál;TuknUvviBaØabnbRtnigÉksar b¤ esckþIRbkas rUbft B½t’man 

eGLicRtUnicb¤ ral;karftcmøgeLIgvijénviBaØabnbRtnigÉksar b¤ esckþI 

Rbkas . 

 4- epJIviBaØabnbRtnigÉksarb¤ esckþIRbkasrUbftB½t’man eGLicRtU- 

nic b¤ ral;karftcmøgeLIgvijénviBaØabnbRtnigÉksarb¤ esckþIRbkaseTA[ 

Rkumh‘un b¤ tMNagrbs;Rkumh‘un . 

5- cuHpSaynUvlixitCUndMNwgénkarecjviBaØabnbRtenAkñúgRBwtþibRtrbs;  

RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 265>-
 viBaØabnbRtEdl)anecjedayRksYgBaNiC¢kmμ GaccuHkalbriecäTenA 

éf¶EdlTTYlÉksarb¤ Epnkarb¤ dIkarbs;tulakarEdlbBa¢a[ecjviBaØabn 

bRt b¤ enAéf¶bnÞab;eTot Edl)anbBa¢ak;edaytulakar b¤ buKÁl Edl)ancuH 

htßelxaelIÉksar b¤ EpnkarenaH . 

maRta 266>-
 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Gacpþl;[buKÁlNa 

mñak;nUvviBaØabnbRt nigÉksarcaM)ac;EdlRkumh‘un)anepJImk[RksYgBaNiC¢ 

kmμRsbtamc,ab;enH . 

maRta 267>-
 RbsinebIviBaØabnbRtEdlecj[Rkumh‘un edaymRnþITTYlbnÞúkRKb;RKg 

Rkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ mankMhusqÁgedayGectnaNamYyenaH GPi)al 

b¤m©as;h‘unRtUvbBa¢ÚneTA[mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ

307301



 

edIm,IEktRmUveLIgvijtamc,ab;enH . ebImanehtuplRtwmRtUv RksYgBaNiC¢kmμ 

GacbdiesFviBaØabnbRtEdlxusnigecjviBaØabnbRtEdlRtwmRtUvCMnYsvij . 

 viBaØabnbRtRtwmRtUvfμIenHRtUvmankalbriecäTEtmYy dUcviBaØabnbRtcas; 

Edr . 

 RbsinebIviBaØabnbRtRtwmRtUvfμIenH mankarEkERblkçxNÐepSgBIviBaØabn- 

bRtedImenaHmRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ RtUvpþl;lixit 

CUndMNwgCabnÞan;cMeBaHkarEkERbenaHenAkñúgRBwtþibRtrbs;RksYgBaNiC¢kmμ . 

maRta 268>-
 buKÁlNamYyEdl)anbg;éføQñÜlrYcehIybuKÁlenaHmansiT§iRtYtBinitü 

Éksarnana Edl)anepJIeTARksYgBaNiC¢kmμenARKb;ema:geFVIkar ehIyGac 

eFVIkarftcmøg b¤ dkRsg;r)aykarN_epSg²)an . karpþl;Éksar b¤ ftcmøg 

Éksardl;buKÁlNamñak; minRtUv)anGnuvtþcMeBaHr)aykarN_esIubGegátrbs; 

tulakareT .  

 mRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ Gacpþl;[buKÁlNa 

mñak;nUvc,ab;cmøg b¤ c,ab;cmøgEdlmankarbBa¢ak;rbs;Éksarnana Rsbtam 

lkçxNÐénmaRtaenH . 

 enAeBlEdlÉksarRtUv)anrkSaTukedayRksYgBaNiC¢kmμ ehIyÉksar 

enaHmanTRmg;CalaylkçN_GkSr RtUvmanlkçxNÐdUcteTAenH ³ 

  k- RksYgBaNiC¢kmμRtUvpþl;ÉksarcmøgEdltRmUv[pþl; Rsb 

tammaRtaenH CaTRmg;ÉksarEdlGacGan)an .  

  x- r)aykarN_EdlRsg;ecjBIÉksartmál;TaMgenH RbsinebI 

mankarbBa¢ak;BImRnþITTYlbnÞúkRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμCaPsþútag 

EdlmantémødUcÉksaredImEdr . 

308 302



 

maRta 269>-
 RksYgBaNiC¢kmμminmankatBVkic©pþl;ÉksarnanaeRkABIviBaØabnbRtnig 

EpnkarrMlayRkumh‘unEdl)anP¢ab;mkCamYy eRkayry³eBl 10 ¬db;¦qñaM 

Kitcab;BIéf¶Edl)anTTYl . 

CMBUkTI  4 

Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs 

bTb,BaØtþiTUeTA 
 

maRta 270>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsKWCaRkumh‘unEdlbegáIteLIgeRkamc,ab;én 

RbeTsdéTehIy)anmke)aHTItaMgeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

maRta 271>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs Gacmke)aHTItaMgeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBH-

raCaNacRkkm<úCa)an tamEbbbTepSg²dUcteTA ³ 

  k- kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢-   

         kmμ .  

  x- saxaRkumh‘unBaNiC¢kmμ . 

  K- buRtsm<½n§ . 

 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ nigsaxaRkumh‘unKWCaPñak;garrbs;Rkum 

h‘unedIm ehIyBuMmannItibuKÁliklkçN³dac;edayELkBIRkumh‘unedImeLIy . 

maRta 272>-
 Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs RtUvcat;TukfakMBugeFVIskmμPaBBaNiC¢kmμenA 

kñúgRBHraCaNacRkkm<úCaRbsinebIRkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsenaH )aneFVIskmμ- 

PaBnanadUcxageRkam ³ 

309303



 

  k- CYlkariyal½yCYlkEnøgplit b¤ Ekécñ b¤ esvaEdlmanry³  

         eBlcab;BI 01¬mYy¦ExeLIgeTA . 

  x- CYlbuKÁliksRmab;beRbIkargar[Rkumh‘un Edlmanry³eBl  

         cab;BImYyExeLIgeTA . 

  K- eFVIskmμPaBdéTNamYyeTot Edlc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCa      

         GnuBaØatcMeBaHrUbvnþbuKÁl b¤ nItibuKÁlbreTs . 

maRta 273>-
 RKb;Rkumh‘unbreTsnanaeFVIBaNiC¢kic©enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa eTaH 

CakñúgrUbPaBNamYyk¾eday k¾RtUvsßitenAeRkamc,ab; nigyutþaFikarrbs;tula- 

karénRBHraCaNacRkkm<úCa . 

 Rkumh‘unbreTsTaMgenaHRtUvbMeBjTRmg;EbbbTénkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ 

Rsbtamc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 
 

k- kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ 
 

maRta 274>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμGac 

eFVIskmμPaBenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa)an CaGaT× ³ 

  k- TMnak;TMngepSg²CamYyGtifiCnnana kñúgeKaledAeFVI[GtifiCn 

TaMgenaH)ansÁal;Rkumh‘unedImrbs;xøÜn . 

  x- RsavRCavB½t’manBaNiC¢kmμ nigpþl;B½t’manTaMgenHCUneTA 

Rkumh‘unedImenAbreTs . 

  K- RsavRCavTIpSarenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

   

   

310304



 

 

  X- eXasnaplitpl taMgBiB½rN’BaNiC¢kmμ bgðajplitpl 

enAkariyal½yrbs;xøÜnb¤enAkEnøgtaMgBiB½rN’déTeTot enAkñúgRBHraCaNacRk 

km<úCa . 

  g- Tij nigrkSaTukTMnijmYycMnYn sRmab;eKaledAbeRmI[kartaMg 

BiB½rN’BaNiC¢kmμ . 

  c- CYlTItaMgkariyal½y nigCYlbuKÁlikkñúgRsuk edIm,IbeRmI 

kargar . 

  q- cuHkic©snüaBaNiC¢kmμCamYyGtifiCnkñúgRsukkñúgnamRkumh‘un 

edIm . 

 b:uEnþkariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμ 

minGaceFVIskmμPaBTij lk;nigeFVIesvaCaGaCIBRbcaM b¤skmμPaBBak;B½n§nwg 

RbtibtþikarplitEkécñ nigsagsg; enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa)aneLIy . 

maRta 275>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμ RtUv 

RKb;RKgedaynaykRKb;RKgmYyrUbb¤ eRcInrUbEdlRtUvEtgtaMgnigdkhUteday 

Rkumh‘unedIm . 

maRta 276>-
 namkrN_rbs;kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½yTMnak;TMng 

BaNiC¢kmμ CanamkrN_rbs;Rkumh‘unedImenAÉbreTs . enAxagelIb¤ enABImux 

namkrN_enHRtUvsresrdak;fa kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤ kariyal½y 

TMnak;TMngBaNiC¢kmμ . 

 

311

305



 

 

maRta 277>-
 kariyal½ytMNagBaNiC¢kmμ b¤kariyal½yTMnak;TMngBaNiC¢kmμGac 

RtUvrMlay)anedayesckþIseRmcrbs;Rkumh‘unedIm . 

x- saxaRkumh‘un 

maRta 278>-
 saxaRkumh‘unGaceFVIskmμPaB)andUckariyal½ytMNagBaNiC¢kmμEdr . 

 elIsBIenHeTot saxaRkumh‘unGacTijniglk;CaRbcaM)annUvTMnij nig 

esvakmμ RBmTaMgeFVIskmμPaBEdlTak;TgeTAnwgkarplit karEkécñ nigkar 

sßabnadUcshRKaskñúgRsukEdr elIkElgEtskmμPaBNaEdlc,ab;ham 

Xat;cMeBaHrUbvnþbuKÁlnig¼b¤nItibuKÁlbreTs . 

maRta 279>-
 RTBüskmμrbs;saxa KWCaRTBüskmμrbs;Rkumh‘unedIm . Rkumh‘unedIm 

RtUvTTYlxusRtUvelIkatBVkic©rbs;saxa . 

maRta 280>-
 saxaRkumh‘un RtUvRKb;RKgedaynaykRKb;RKgmñak; b¤ eRcInnak; Edl 

RtUvEtgtaMg nigdkhUtedayRkumh‘unedIm .  

maRta 281>-
 namkrN_rbs;saxaKWCanamkrN_rbs;Rkumh‘unedIm . enABIelI b¤ enABI 

muxnamkrN_enaHRtUvsresrBakü {saxaRkumh‘un} . 

 

312

306



 

maRta 282>-
 {saxaRkumh‘un} GacRtUvrMlay)anedayesckþIseRmcrbs;Rkumh‘un 

edIm .  

K- buRtsm<½n§ 

maRta 283>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs KWCaRkumh‘unEdlbegáIteLIgeday 

Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa nigEdlmanPaKh‘un 

ya:gtic 51¬hasibmYy¦PaKry RtUv)ankan;kab;edayRkumh‘unBaNiC¢kmμ 

breTsenaH . 

maRta 284>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs mannItibuKÁliklkçN³dac;eday 

ELkBIRkumh‘unedIm cab;BIkalbriecäTcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ tamc,ab;sþIBIviFan 

BaNiC¢kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 

maRta 285>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTsGacRtUv)anbegáIteLIgkñúgTRmg;Ca 

Rkumh‘unshkmμsiT§i b¤ CaRkumh‘unmUlFn . 

maRta 286>-
buRtsm<½n§Rkumh‘unBaNiC¢kmμbreTs GaceFVIRKb;skmμPaBBaNiC¢kmμCa 

muxrbrCaRbcaMrbs;xøÜn dUcRkumh‘unBaNiC¢kmμkñúgRsukEdr elIkElgEtskmμ- 

PaBNa Edlc,ab;énRBHraCaNacRkkm<úCahamXat;cMeBaHrUbvnþbuKÁl nignIti- 

buKÁlbreTs . 

313307



 

CMBUkTI 5 

bNþwgCMnYsmux 

maRta 287>-
 m©as;h‘unGacbþwg b¤ eFVIGnþraKmn_kñúgnam nigsiT§irbs;Rkumh‘un . m©as;h‘un 

RtUvbMeBjRKb;lkçxNÐdUcxageRkam ³ 

  k- Cam©as;h‘unenAkñúgRkumh‘unb¤Gñksñgmrtkrbs;m©as;h‘un enA 

kñúgGMLúgeBlEdlkarbþwgtva:enaH kMBugekItmaneLIgedaysarBaNiC¢kic©rbs; 

Rkumh‘un . 

  x- min)ane)aHeqñatKaMRTb¤min)an[sc©anum½ttamrebobNaepSg 

eToteLIy . 

  K- )antva:CalaylkçN_GkSreTARkumRbwkSaPi)al edIm,IeFVIkar 

edaHRsayCemøaHehIyEdlRkumRbwkSaPi)aledaHRsaymin)an . 

X- pþl;lixitCUndMNwgeTA[RkumRbwkSaPi)al muneBldak;bNþwg  

eTAtulakar . 

bNþwgCMnYsmux bnÞab;BI)anenAtulakar minRtUv)anedaHRsayedayKμan 

karRBmeRBogBItulakareLIy . 

maRta 288>-
ral;R)ak;sMNgEdl)anmkBIbNþwgenH RtUvCaRTBüsm,tþirbs;Rkumh‘un.

RbsinebIbNþwg)anpþl;pldl;Rkumh‘un m©as;h‘unEdl)aneFVIbNþwgCMnYsmux 

GacesñIsMueTAtulakar edIm,I[xøÜn)anTTYlsMNgsmRsb . 

maRta 289>-
ral;GPi)alnigGñkRKb;RKgRkumh‘unEdlkMBugGnuvtþtYnaTIrbs;xøÜnRtUv ³ 

k- eFVIskmμPaBesμaHRtg;kñúgbMNgl¥ edIm,I[manplRbeyaCn_  

314308



 

x<s;dl;Rkumh‘un . 

  x- GnuvtþedayykcitþTukdak; Büayam nigCMnaj dUcbuKÁlEdl 

manmFü½t Gnuvtþkñúgkal³eTs³mYydUcKñaEdr . 

lkçnþik³ b¤ bTbBa¢aépÞkñúgrbs;Rkumh‘un GacEcgfaRKb;CemøaHEdlekIt 

maneLIgrvagGPi)al nigrvagm©as;h‘unRtUvbBa¢ÚneTAmCÄmNÐlmCÄtþkmμ . 
 

CMBUkTI 6 

eTasb,BaØtþii 

maRta 290>-
 GñkRbRBwtþbTelIμs b¤ GñkcUlrYmkñúgkarRbRBwtþbTelIμs b¤ GñknaM[man 

karRbRBwtþbTelIμs kñúgkareFVIr)aykarN_ bBa¢IR)ak;cMNUl kMNt;ehtu b¤ Ék- 

sarepSg²eTot EdlRtUvepJIeTARksYgBaNiC¢kmμ b¤ eTAbuKÁlepSgeTot RtUvpþnÞa 

eTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000¬mYylan¦erol dl; 10>000>000 

¬db;lan¦erol nig¼b¤ Cab;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ Ex dl; 6¬R)aMmYy¦ Ex eday 

minTan;KitBIsMNgrdæb,evNI b¤ eTasTNÐEdlmanEcgkñúgc,ab;Bak;B½n§epSg² 

eTot . 

maRta 291>-
 enAeBlRkumhu‘nRbRBwtþbTelIμs GPi)al b¤ buKÁlikrbs;Rkumhu‘nNa 

Edl)anRbKl;siT§i[RbRBwtþbTelIμs b¤GnuBaØat b¤)anyl;RBm[RbRBwtþbT 

elIμs CaGñkTTYlxusRtUvmYyénbTelIμsenaH nwgRtUvTTYleTasTNÐdUcman 

EcgkñúgmaRta 291 énc,ab;enH . 

maRta 292>-
 bNþwgcMeBaHbTelIμsEdl)anRbRBwtþeRkamc,ab;enH RtUveFVIeLIgry³eBl

3¬bI¦qñaMy:agyUr cab;taMgBIéf¶EdlkmμvtßúénbNþwgenaH)anekIteLIg . 

315309



 

maRta 293>-
 karxkxanmin)anGnuvtþtamc,ab;enH dMeNaHRsayedaysMNgrdæb,- 

evNIminman\T§iBlelIbTelIμsenaHeLIy . 

maRta 294>-
 Rkumh‘un b¤ rUbvnþbuKÁlEdlmin)anGnuvtþedayKμanmUlehtuRtwmRtUvtam 

bBaØtþisþIBIkarcuHbBa¢IBaNiC¢kmμ kartmál;ÉksarTuk  karpSBVpSay  tamtRmUv 

karénc,ab;enH RtUvpþnÞaeTastammaRta 43 nig 44fIμ énc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢- 

kmμ nigbBa¢IBaNiC¢kmμ . 

maRta 295>-
 Rkumh‘unb¤ rUbvnþbuKÁlEdl)anRbRBwtþbTelμIsnwgbTb,BaØtþienAkñúgcMNuc 

K EpññkTI 2 énCMBUkTI 3 EdlBak;B½n§nwgesovePAbBa¢I nigkMNt;ehtu RtUvpþnÞa 

eTastammaRta43 nig44 fIμ énc,ab;sþIBIviFanBaNiC¢kmμ nigbBa¢INiC¢kmμ . 
 

maRta 296>-
 Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUlehtuRtwmRtUvkñúgkarepJIÉksarr)ay 

karN_hirBaØvtßúeTAm©as;h‘un nigkarbBa¢Únc,ab;cmøgr)aykarN_hirBaØvtßúeTA[ 

m©as;h‘undUc)anEcgkñúgmaRta 227 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaTwkR)ak;cMnYnBI

1>000>000¬mYylan¦erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erol .   

maRta 297>-
 Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUlehtuRtwmRtUv kñúgkarbBa¢Únc,ab;cmøg 

r)aykarN_hirBaØvtßú [eTAm®nþIRKb;RKgRkumh‘unénRksYgBaNiC¢kmμ dUc)an 

EcgkñúgmaRta 228 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000¬mYYylan¦ 

erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erol .  

316310



 

 

maRta 298>-
 svnkrbc©úb,nñb¤svnkrBImunrbs;Rkumh‘unEdlxkxanedayKμanmUl- 

ehtuRtwmRtUv kñúgkarbMeBjkatBVkic© karcUlrYmkñúgmhasnñi)atm©as;h‘undUc 

)anEcgkñúgmaRta 234 RtUvpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;cMnYnBI 1>000>000 ¬mYy 

lan¦erol dl; 10>000>000¬db;lan¦erolnig¼b¤ Cab;Bn§naKarBI 1¬mYy¦ 

Ex dl; 6¬R)aMmYy¦Ex . 

maRta 299>-
 m®nþIRKb;RKgRkumhu‘nénRksYgBaNiC¢kmμ EdlmankareFVsRbEhs xVH 

karRbugRby½tñ b¤ mineKarBbTbBa¢arbs;RksYg b¤ rYmKMnitnwgGñkRbRBwtþbTelIμs 

b¤ CYysRmYlkñúgkarRbRBwtþbTelIμsenH RtUvTTYlkarpþnÞaeTasEpñkrdæ)al  

nig¼b¤ RtUvecaTRbkan;cMeBaHmuxtulakar . 

CMBUkTI 7 

Gnþrb,BaØtþi 

maRta 300>-
 c,ab;enHmineFVI[b:HBal;dl;suBlPaB nig dl;kic©dMeNIrkarénRkumh‘un 

TaMgGs; Edl)aneFVIkarcuHbBa¢IRtwmRtUvrYceRscehIyenAkñúgbBa¢IBaNiC¢kmμén 

RBHraCaNacRkkm<úCa . 

maRta 301>-
 c,ab;enHRtUvGnuvtþcMeBaHral;dMeNIrkarrbs;Rkumhu‘nTaMgGs; kñúgTMnak; 

TMngpþl;Éksar nigB½t’manepSg²CUnRksYgBaNiC¢kmμ . 
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ជំពូក្ ១ 

អំពីដ ើមទុន 

ប្រការ ១.- 

 ដ ើមទុនរបស់គ រ្ឹះស្ថា នគរូវបានកប្រិត ូចខាងដគោម៖ 

 ១.១  (ផុររយៈពេលអនុវតត) 

 ១.២ (គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ 
ស្តីេី ោរកំណរ់ជាងមីនូវដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ី និងលកខែណឌ សំុអាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ជាពិដសស 
គបោរ ៧ និង គបោរ ៨។) 

 ១.៣ (គរូវបានជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ 
សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ 
សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ  និង ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក 
ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០១០ សតីពី ោរ្ណនាមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធរបស់ធនាគារ។) 

 ១.៤  (គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា 
ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។) 

 ១.៥ (គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា 
ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។) 

ប្រការ ២.- 

 (គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១-១៣៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០១ 
ស្តីេី ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន។) 

ប្រការ ៣.- 

  ដ ើមទុនកនុងលកខនតិកៈរបស់គ រ្ឹះស្ថា នអាចគរូវសុំបដងកើន ឬបនាយបានដៅដគោមលកខែណឌ
ខ លគរូវ៖ 

៣.១ (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ 
សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ 
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សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ។) 

៣.២ ករណីបដងកើន៖ (ប្តូវានជំនួស្ពោយគបោសពលខ ធ៧-០៦-២១០ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៣ 
ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៦ ស្តីេី ោរខកស្ប្រួលគបោសសតីពីដស្ថហ ុយបដងកើនដ ើមទុនសគាប់គ្រឹះស្ថា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ  និង ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់
ដស្ថហ ុយស្ប្ារ់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

រាល់ោរបដងកើនដ ើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ គរូវសុំោរអនុញ្ញា រពី
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ជាមុន។ 

ោរបដងកើនដ ើមទុនគរូវបង់ដស្ថហ ុយចំនួន សូនយដកបៀសសូនយបីភា្រយ (០,០៣%) ដលើ
ចំនួនគបាក់ខ លសំុបដងកើន។  

៣.៣ ករណីបនាយ៖ (គរូវបានជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក 
ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ្រឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ  និង 
ធ៧-០៨-១៩៣ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី ោរកំណរ់ជាងមីនូវដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ី និង
លកខែណឌ សំុអាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ។) 

ប្រការ ៤.- 

(គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១-១៨៧ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី០៨ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០១ 
ស្តីេី ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារ។) 

ប្រការ ៥.- 

(គរូវបានជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី 
ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី 
ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា 
ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ។) 

ជំពូក្ ២ 
អំពីអាជ្ញា រណ្ណ ប្រក្រអាជីវក្មម 

ប្រការ ៦.-  

 (ឃ្លា ទី្រួយានទុតរយៈពេលអនុវតត)។ អនកបដងកើរគ្រឹះស្ថា នគរូវបំដពញខបបបទជា ៣ 
 ំណាក់ោល៖ 

៦.១  ំណាក់ោលទី១៖ ោរផតល់ព័រ៌ាន និងខណនំាលកខែណឌ ថ្នសំណំុខបបបទ (គរវូបាន
ជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណ
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សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ។) 

៣.២ ករណីបដងកើន៖ (ប្តូវានជំនួស្ពោយគបោសពលខ ធ៧-០៦-២១០ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៣ 
ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៦ ស្តីេី ោរខកស្ប្រួលគបោសសតីពីដស្ថហ ុយបដងកើនដ ើមទុនសគាប់គ្រឹះស្ថា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ  និង ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់
ដស្ថហ ុយស្ប្ារ់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

រាល់ោរបដងកើនដ ើមទុនរបស់គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ គរូវសុំោរអនុញ្ញា រពី
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ជាមុន។ 

ោរបដងកើនដ ើមទុនគរូវបង់ដស្ថហ ុយចំនួន សូនយដកបៀសសូនយបីភា្រយ (០,០៣%) ដលើ
ចំនួនគបាក់ខ លសំុបដងកើន។  

៣.៣ ករណីបនាយ៖ (គរូវបានជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក 
ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ្រឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ  និង 
ធ៧-០៨-១៩៣ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី ោរកំណរ់ជាងមីនូវដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ី និង
លកខែណឌ សំុអាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ។) 

ប្រការ ៤.- 

(គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១-១៨៧ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី០៨ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០១ 
ស្តីេី ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារ។) 

ប្រការ ៥.- 

(គរូវបានជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី 
ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី 
ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា 
ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ។) 

ជំពូក្ ២ 
អំពីអាជ្ញា រណ្ណ ប្រក្រអាជីវក្មម 

ប្រការ ៦.-  

 (ឃ្លា ទី្រួយានទុតរយៈពេលអនុវតត)។ អនកបដងកើរគ្រឹះស្ថា នគរូវបំដពញខបបបទជា ៣ 
 ំណាក់ោល៖ 

៦.១  ំណាក់ោលទី១៖ ោរផតល់ព័រ៌ាន និងខណនំាលកខែណឌ ថ្នសំណំុខបបបទ (គរវូបាន
ជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណ

330 

ចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណ
ចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី 
ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ។) 

៦.២  ំណាក់ោលទី២៖ ោរដចញលិែិរអនុញ្ញា រជាដគាលោរណ៍ 

៦.២.១ លិែិរអនុញ្ញា រជាដគាលោរណ៍គរូវបានធនាគារជារិថ្នកមពុជាដចញឱ្យបនាា ប់ពី
ោរសិកាសំណំុខបបបទដ ើញានលកខណៈគ្ប់គគាន់ និងគររមគរូវដ ើមបីបងកលកខណៈឱ្យដផារដ ើមទុន
មកធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដ ើមបីដរៀបចំទីស្ថន ក់ោរ និងដរៀបចំ ំដណើ រោរដោយអនុដលាមដៅតាមរាល់
លកខែណឌ ខ លានខចងដៅកនុងដនាឹះ។ 

៦.២.២ កនុងករណីខ លស្ថមីគ្រឹះស្ថា នកំពុងដផតើមបដងកើរមិនអាច ំដណើ រោរបានដៅ
កនុងោលកំណរ់ថ្នលិែិរអនុញ្ញា រជាដគាលោរណ៍ដនាឹះដទ គរូវរងោរផ្ទកពិន័យជាគបាក់ចំនួន 
៥.០០០.០០០,០០ (គបាំលាន) ដរៀលកនុងមួយថ្ងៃខ លយឺរយ៉ា វដៅកនុងរយៈដពល ៣០ថ្ងៃ ដហើយដបើ
ដៅខរអនុវរតមិនបាន លិែិរអនុញ្ញា រជាដគាលោរណ៍ដនាឹះគរូវទុកជាដា ៈ។ 

៦.៣  ំណាក់ោលទី៣៖ ោរដចញអាជាា បណណគបកបអាជីវកមម៖ 

៦.៣.១ អាជាា បណណដនឹះគរូវបានដចញជាផលូវោរឱ្យស្ថមីគ រ្ឹះស្ថា ន បនាា ប់ពីធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាបានពិនិរយដ ើញថារាល់លកខែណឌ កនុងលិែិរអនុញ្ញា រជាដគាលោរណ៍ និងសំណំុខបបបទ
គរូវបានបំដពញសពវគ្ប់ដហើយ។ 

៦.៣.២ និង ៦.៣.៣ (គរូវបានជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ 
ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក 
ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ។) 

៦.៣.៤ អាជាា បណណគបកបអាជីវកមមអាចគរូវបនតដ ើងវញិបានលុឹះណាខរស្ថមីគ រ្ឹះស្ថា នបាន
ោក់មកនូវសំណំុខបបបទខ លដៅែវឹះ ឬខ លអស់រថ្មលដគបើោរបាន ឬ/និងបានដធវើនិយ័រកមមដលើភាព
មិនគបគករីទំាងអស់របស់ែលួន។ កនុងករណីបំដពញលកខែណឌ ទំាងដនឹះមិនបាន គរូវរងោរផ្ទកពិន័យជាគបាក់ 
ចំនួន ១.០០០.០០០,០០ (មួយលាន) ដរៀលកនុងមួយថ្ងៃ ខ លយឺរយ៉ា វដោយ្ិរបនាា ប់ពីថ្ងៃសុពលភាព
ចុងដគោយថ្នអាជាា បណណគបកបអាជីវកមមខ ល ក់ព័នធរហូរ ល់ដពលណាអាចបនតឱ្យបាន។ 

ប្រការ ៧.- 

(គរូវបានជំនួសដោយគបោសដលែ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី 
ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារ ណិជជ, ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី 
ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះធនាគារឯកដទសឥណទានជនបទ, ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមករា 
ឆ្ន ំ២០០០ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុ  និង ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ដស្ថហ ុយស្ប្ារ់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 
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ជំពូក្ ៣ 
អំពបី្រតិរតតិការឥណទាននិងភាគកម្ម 

ប្រការ ៨.- 

៨.១ (ប្តូវានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០៦-២២៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី០៣ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០៦ 
សតីពី ោរគរួរពិនិរយហានិភ័យថ្នឥណទានធំៗរបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

៨.២ គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ មិនអាចផតល់ឥណទាន (រាប់បញ្ចូ លទាំងឥណទាន
ភរិសនា និងោរសនាតាមហរាដលខាគ្ប់គបដភទ) ឱ្យដៅ៖ 

៨.២.១ ភា្ទុនិក-សាជិកគកុមគបរកាភិបាល និងនាយកចារ់ោររបស់ខាួន (ប្តូវាន
ជំនួសដោយ ាគតា ៤៩ និង ាគតា ៥០ ថ្នចាប់សតីពី គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ  ចុឹះថ្ងៃទី១៨ 
ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ១៩៩៩ និងដោយគបោសពលខ ធ៧-០១-១៣៧ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០១ 
សតីពី ឥណទានចំដ ឹះសមព័នធញារិ។) 

៨.២.២ មុែសញ្ញា ដគបើគបាស់ ដ ើមបីបង់ជប្រះភា្កមមកនុងោរបដងកើរគ រ្ឹះស្ថា នមួយ ឬដគចើនដទៀរ 

៨.២.៣ មុែសញ្ញា ដគបើគបាស់ដគៅគបដទស 

៨.២.៤ មុែសញ្ញា ដគបើគបាស់កនុងគបដទស ប៉ាុខនតសំអាងដលើគទពយោក់បញ្ញច ំខ លដៅដគៅ
គបដទសដ ើយ។ 

៨.៣ (ប្តូវានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០៥-០៥៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០០៥ 
សតីពី ដគាលនដយបាយឥណទាន នីរិវធីិ និងសិទធិអំណាចផតល់ឥណទាន។) 

៨.៤ (ប្តូវានជំនួសដោយចាប់សតីពី គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ  ចុឹះថ្ងៃទី១៨ ខែវចិឆិោ 
ឆ្ន ំ១៩៩៩ គរង់ជំពូកទី្ ១០ ភា្កមមរបស់គ រ្ឹះស្ថា នចំណុឹះចាប់ដនឹះកនុងដ ើមទុនថ្នគកុមហ ុន ណិជជកមម
 ថ្ទដទៀរ។) 

ជំពូក្ ៤ 
អំពីការកាន់ការ់អចលនប្ទពយ 

ប្រការ ៩ និង ១០.- 

(គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១-១៨៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី០៨ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០១ 
ស្តីេី អចលនប្ទ្េយររស់្ធនាគារ។) 

ប្រការ ១១.- 

 រាល់រទ្របញ្ញតតិ ឬរទ្រញ្ជា ទំងឡាយណាដ លទាុយនឹងស្មា រតីប្រកាស្ពនះ ជាេិពស្ស្
រទ្របញ្ញតតិពលខ ធ៧-៩៤-០០១ ររ៣ ចុះថ្ងៃទី្០១-០១-១៩៩៤ ស្តីេី លកខខណឌ ស្ប្ារ់ធនាគារ
ពាណិជា ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ជំពូក្ ៣ 
អំពបី្រតិរតតិការឥណទាននិងភាគកម្ម 

ប្រការ ៨.- 

៨.១ (ប្តូវានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០៦-២២៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី០៣ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០៦ 
សតីពី ោរគរួរពិនិរយហានិភ័យថ្នឥណទានធំៗរបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

៨.២ គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ មិនអាចផតល់ឥណទាន (រាប់បញ្ចូ លទាំងឥណទាន
ភរិសនា និងោរសនាតាមហរាដលខាគ្ប់គបដភទ) ឱ្យដៅ៖ 

៨.២.១ ភា្ទុនិក-សាជិកគកុមគបរកាភិបាល និងនាយកចារ់ោររបស់ខាួន (ប្តូវាន
ជំនួសដោយ ាគតា ៤៩ និង ាគតា ៥០ ថ្នចាប់សតីពី គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ  ចុឹះថ្ងៃទី១៨ 
ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ១៩៩៩ និងដោយគបោសពលខ ធ៧-០១-១៣៧ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០១ 
សតីពី ឥណទានចំដ ឹះសមព័នធញារិ។) 

៨.២.២ មុែសញ្ញា ដគបើគបាស់ ដ ើមបីបង់ជប្រះភា្កមមកនុងោរបដងកើរគ រ្ឹះស្ថា នមួយ ឬដគចើនដទៀរ 

៨.២.៣ មុែសញ្ញា ដគបើគបាស់ដគៅគបដទស 

៨.២.៤ មុែសញ្ញា ដគបើគបាស់កនុងគបដទស ប៉ាុខនតសំអាងដលើគទពយោក់បញ្ញច ំខ លដៅដគៅ
គបដទសដ ើយ។ 

៨.៣ (ប្តូវានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០៥-០៥៤ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០០៥ 
សតីពី ដគាលនដយបាយឥណទាន នីរិវធីិ និងសិទធិអំណាចផតល់ឥណទាន។) 

៨.៤ (ប្តូវានជំនួសដោយចាប់សតីពី គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ  ចុឹះថ្ងៃទី១៨ ខែវចិឆិោ 
ឆ្ន ំ១៩៩៩ គរង់ជំពូកទី្ ១០ ភា្កមមរបស់គ រ្ឹះស្ថា នចំណុឹះចាប់ដនឹះកនុងដ ើមទុនថ្នគកុមហ ុន ណិជជកមម
 ថ្ទដទៀរ។) 

ជំពូក្ ៤ 
អំពីការកាន់ការអ់ចលនប្ទពយ 

ប្រការ ៩ និង ១០.- 

(គរូវបានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១-១៨៦ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី០៨ ខែវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០១ 
ស្តីេី អចលនប្ទ្េយររស់្ធនាគារ។) 

ប្រការ ១១.- 

 រាល់រទ្របញ្ញតតិ ឬរទ្រញ្ជា ទំងឡាយណាដ លទាុយនឹងស្មា រតីប្រកាស្ពនះ ជាេិពស្ស្
រទ្របញ្ញតតិពលខ ធ៧-៩៤-០០១ ររ៣ ចុះថ្ងៃទី្០១-០១-១៩៩៤ ស្តីេី លកខខណឌ ស្ប្ារ់ធនាគារ
ពាណិជា ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ប្រការ ១២.- 

 អ្គនាយកោា ន អធិោរោា នថ្ផាកនុង ែុទាោល័យ គ្ប់នាយកោា ន និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ
និងហិរញ្ាវរាុ ខ លដៅដគោមឱវាទធនាគារជារិថ្នកមពុជា ានភារកិចចដរៀងៗខាួនអនុវរតយ៉ាងមឺុងា៉ា រ់
តាមគបោសដនឹះ។ 

ប្រការ ១៣.- 

 គបោសដនឹះានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 

       រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី២៩ ខែធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៧ 
     ដទស្ថភិបាល 
      ហរាដលខានិងគតា៖ ដោ ដរ៉េងលាត្ 
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ធ៧-០៨-១៩៣ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់ជាថ្មីនូវដ ើម្ទុនចុុះរញ្ជ  ីនិងលកខខណឌ សុអំាជាា រណណ  
ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារ 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ជាងាីនូវព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា និងលកខខណឌ សំុ្
អាជាា រណណចំពពាះប្គឹស្មា នធនាគារ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងសិ្កាេីស្រតាភាេពធវើប្រតិរតតិការ 
ររស់្រុគគលពស្នើសំុ្ ព ើរបីស្ពប្រចពគាលពៅអភិវឌ្ឍន៍ររស់្ខាួន ពោយពធវើយ៉ាងណាឱយានស្ស្រតារ
ការងារ ៏រលូនថ្នប្រេ័នធធនាគារ ព ើរបទីតល់សុ្វតាិភាេប្គរ់ប្គាន់ស្ប្ារ់ស្មធារណជន។ ពាកយពស្នើសំុ្
អាជាា រណណពធវើប្រតិរតតិការធនាគារ ដ លរិនប្តឹរប្តូវតារលកខខណឌ ដ លានដចងពៅកនុងប្រកាស្ពនះ 
នឹងប្តូវរ ិពស្ធជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

ប្រការ ២.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវប្គរ់គ្ងពោយរុគគលយ៉ាងតិចចំនួនេីរររូ ដ លានភាេសុ្ចរតិ និង

គុណវឌុ្ឍិ និងានរទ្េិពស្មធន៍ស្រស្ស្រពលើប្រតិរតតិការធនាគារ។ 

ប្រការ ៣.- 
ភាគទុ្និករួយ ឬពប្ចើន ប្តូវានភស្តុតាងរងាា ញថាានរទ្េិពស្មធន៍កនុងស្ករាភាេដ ល

ប្គឹះស្មា នធនាគារានរំណងពធវើប្រតិរតតិការ។ 

ប្រការ ៤.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារដ លនឹងប្តូវរពងកើតព ើង ប្តូវានរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ និងានជំនាញ

ស្រស្ស្រ។ ធនធានរពចេកពទ្ស្រួរទំងប្រេ័នធេ័ត៌ានប្តូវានប្រសិ្ទ្ធភាេ និងអាចពជឿជាក់ាន 
ជាេិពស្ស្ប្រេ័នធសុ្វតាិភាេថ្នប្រតិរតតិការជារួយស្មធារណជន។ 

ប្រការ ៥.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារដ លនឹងប្តូវរពងកើតព ើង ប្តូវរពងកើតប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ដ លអាចឱយ

ប្គឹះស្មា នធនាគារ៖ 

- ធានាានថា ប្រតិរតតិការ រចនាស្រព័នធចាត់តំាង នីតិវធីិ ប្រតិរតតិតារចារ់និងរទ្របញ្ញតតិ
ជាធរាន និងការអនុវតតធុរកិចេ និងស្តង់ោរជាទូ្ពៅ 

- ធានាការប្រតិរតតិតារកប្រិតកំណត់ដ លានោក់ពចញចំពពាះហានិភ័យ ជាេិពស្ស្ 
ហានិភ័យស្រភាគី ហានិភ័យអប្តាការប្ាក់ និងហានិភ័យអប្តារតូរប្ាក់  

- ធានាគុណភាេរាយការណ៍គណពនយយនិងហិរញ្ញវតាុ។  
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ធ៧-០៨-១៩៣ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់ជាថ្មីនូវដ ើម្ទុនចុុះរញ្ជ  ីនិងលកខខណឌ សុអំាជាា រណណ  
ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារ 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ជាងាីនូវព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា និងលកខខណឌ សំុ្
អាជាា រណណចំពពាះប្គឹស្មា នធនាគារ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងសិ្កាេីស្រតាភាេពធវើប្រតិរតតិការ 
ររស់្រុគគលពស្នើសំុ្ ព ើរបីស្ពប្រចពគាលពៅអភិវឌ្ឍន៍ររស់្ខាួន ពោយពធវើយ៉ាងណាឱយានស្ស្រតារ
ការងារ ៏រលូនថ្នប្រេ័នធធនាគារ ព ើរបទីតល់សុ្វតាិភាេប្គរ់ប្គាន់ស្ប្ារ់ស្មធារណជន។ ពាកយពស្នើសំុ្
អាជាា រណណពធវើប្រតិរតតិការធនាគារ ដ លរិនប្តឹរប្តូវតារលកខខណឌ ដ លានដចងពៅកនុងប្រកាស្ពនះ 
នឹងប្តូវរ ិពស្ធជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

ប្រការ ២.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវប្គរ់គ្ងពោយរុគគលយ៉ាងតិចចំនួនេីរររូ ដ លានភាេសុ្ចរតិ និង

គុណវឌុ្ឍិ និងានរទ្េិពស្មធន៍ស្រស្ស្រពលើប្រតិរតតិការធនាគារ។ 

ប្រការ ៣.- 
ភាគទុ្និករួយ ឬពប្ចើន ប្តូវានភស្តុតាងរងាា ញថាានរទ្េិពស្មធន៍កនុងស្ករាភាេដ ល

ប្គឹះស្មា នធនាគារានរំណងពធវើប្រតិរតតិការ។ 

ប្រការ ៤.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារដ លនឹងប្តូវរពងកើតព ើង ប្តូវានរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ និងានជំនាញ

ស្រស្ស្រ។ ធនធានរពចេកពទ្ស្រួរទំងប្រេ័នធេ័ត៌ានប្តូវានប្រសិ្ទ្ធភាេ និងអាចពជឿជាក់ាន 
ជាេិពស្ស្ប្រេ័នធសុ្វតាិភាេថ្នប្រតិរតតិការជារួយស្មធារណជន។ 

ប្រការ ៥.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារដ លនឹងប្តូវរពងកើតព ើង ប្តូវរពងកើតប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ដ លអាចឱយ

ប្គឹះស្មា នធនាគារ៖ 

- ធានាានថា ប្រតិរតតិការ រចនាស្រព័នធចាត់តំាង នីតិវធីិ ប្រតិរតតិតារចារ់និងរទ្របញ្ញតតិ
ជាធរាន និងការអនុវតតធុរកិចេ និងស្តង់ោរជាទូ្ពៅ 

- ធានាការប្រតិរតតិតារកប្រិតកំណត់ដ លានោក់ពចញចំពពាះហានិភ័យ ជាេិពស្ស្ 
ហានិភ័យស្រភាគី ហានិភ័យអប្តាការប្ាក់ និងហានិភ័យអប្តារតូរប្ាក់  

- ធានាគុណភាេរាយការណ៍គណពនយយនិងហិរញ្ញវតាុ។  
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ប្រការ ៦.- 

ភាេឋិតពងរដទនកហិរញ្ញវតាុររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារកនុងរយៈពេលពប្ចើនឆ្ន ំខាងរុខ ប្តូវរពងកើតឱយ
ានប្គរ់ប្គាន់តាររយៈដទនការអាជីវករា ការសិ្កាទី្ទារ និងការស្មកលបងហិរញ្ញវតាុ (financial 
simulations) ររួទំង ការពធវើពស្ណារយី៉ាូស្មកលបង (stress scenarios) ពរើចំាាច់។ ការស្មកលបង
ហិរញ្ញវតាុ ប្តវូានសូ្ចនាករ ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាទូ្ពៅពប្រើប្ាស់្កនុងការវភិាគហិរញ្ញវតាុ និងរទ្ោា ន
ប្រុងប្រយ័តន។  

ប្រការ ៧.-  

(គរូវានជំនួសដោយ គបោរ ៣ និង គបោរ ៤ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៣ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារពាណិជារពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ដ លានធនាគារពរ ាន
ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគពោយភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ឯករាជយអនតរជាតិ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 
ពស្ាើនឹង ២០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (េីររយរ ីលានពរៀល)។  

កនុងករណីធនាគារពរពៅររពទ្ស្ធាា ក់ចំណាត់ថាន ក់ពប្ការចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ ធនាគារប្តូវ
រាយការណ៍ជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ចំពពាះធនាគារពាណិជាជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ដ លធនាគារពររិនានចំណាត់ថាន ក់
វនិិពយគ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា  ូចធនាគារដ លានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នគបោសដលែ 
ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក។ 

គបោរ ៤ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារពាណិជាដ លរពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ឬជារុតតស្រព័នធធនាគារ
ររពទ្ស្ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើនឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រីរយរ ីលានពរៀល)។  

ប្រការ ៨.-  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៥ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា 
ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៥ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារឯកពទ្ស្រពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី
អរបររាពស្ាើនឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ហុកសិ្ររ ីលានពរៀល)។ 

ប្រការ ៩.- 

នីតិវធីិនិងការវាយតថ្រារដនារពលើពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ ប្តូវាន
កំណត់ពោយស្មរាចរដណនំាពោយដ ក។ 
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ប្រការ ១០.-  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៨ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា 
ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៨ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ប្រការ ៤ ប្រការ ៥ ប្រការ ៦ និងប្រការ ៧ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក 
កនុងរយៈពេលេីរឆ្ន ំ ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាល 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

    រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៨ 
  ដទស្ថភិបាល 

        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ប្រការ ១០.-  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៨ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា 
ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៨ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ប្រការ ៤ ប្រការ ៥ ប្រការ ៦ និងប្រការ ៧ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក 
កនុងរយៈពេលេីរឆ្ន ំ ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាល 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

    រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៨ 
  ដទស្ថភិបាល 

        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ដ ើម្ទុនចុុះរញ្ជអីរបររមា 
ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ព ើងវញិនូវព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ចំពពាះប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅេប្ងឹងរូលោា នព ើរទុ្នឱយកាន់ដតរងឹាំររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៣.- 

ធនាគារពាណិជារពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ដ លានធនាគារពរ ាន
ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគពោយភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ឯករាជយអនតរជាតិ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 
ពស្ាើនឹង ២០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (េីររយរ ីលានពរៀល)។  

កនុងករណីធនាគារពរពៅររពទ្ស្ធាា ក់ចំណាត់ថាន ក់ពប្ការចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ ធនាគារប្តូវ
រាយការណ៍ជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ចំពពាះធនាគារពាណិជាជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ដ លធនាគារពររិនានចំណាត់ថាន ក់
វនិិពយគ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា  ូចធនាគារដ លានដចងកនុងប្រការ ៤។  

ប្រការ ៤.- 

ធនាគារពាណិជាដ លរពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ឬជារុតតស្រព័នធធនាគារ
ររពទ្ស្ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើនឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រីរយរ ីលានពរៀល) ។ 

ប្រការ ៥.- 

ធនាគារឯកពទ្ស្រពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី
អរបររាពស្ាើនឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ហុកសិ្ររ ីលានពរៀល)។ 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញ វតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើ នឹង  
១២០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រួយរយថ្រៃរ ីលានពរៀល)។ 
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ប្រការ ៧.- 
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុប្តូវានព ើរទុ្នអរបររាពស្ាើនឹង ៦.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរួយ

រ ីលានពរៀល)។ 

ប្រការ ៨.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ប្រការ ៤ ប្រការ ៥ ប្រការ ៦ និងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ កនុងរយៈពេល
េីរឆ្ន ំ ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ប្រការ ៩.-  

ប្តូវានចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍៖ 

- ប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការទតល់
អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ 

- ប្រការ ២ ចំណុច ៣ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ 
ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និង 

- ប្រការ ៧ ប្រការ ៨ និងប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ 
ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី ការកំណត់ជាងាីនូវព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីនិងលកខខណឌ សំុ្អាជាា រណណ 
ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារ។ 

ប្រការ ១០.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងអគគនាយកប្គរ់
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន ។ 

ប្រការ ១១.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២២ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៦ 
                                                                                                  ដទស្ថភិបាល 
                                                                                     ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ប្រការ ៧.- 
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុប្តូវានព ើរទុ្នអរបររាពស្ាើនឹង ៦.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរួយ

រ ីលានពរៀល)។ 

ប្រការ ៨.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ប្រការ ៤ ប្រការ ៥ ប្រការ ៦ និងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ កនុងរយៈពេល
េីរឆ្ន ំ ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ប្រការ ៩.-  

ប្តូវានចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍៖ 

- ប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការទតល់
អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ 

- ប្រការ ២ ចំណុច ៣ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ 
ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និង 

- ប្រការ ៧ ប្រការ ៨ និងប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៨-១៩៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ 
ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី ការកំណត់ជាងាីនូវព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីនិងលកខខណឌ សំុ្អាជាា រណណ 
ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារ។ 

ប្រការ ១០.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងអគគនាយកប្គរ់
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន ។ 

ប្រការ ១១.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២២ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៦ 
                                                                                                  ដទស្ថភិបាល 
                                                                                     ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១៦-០០៣ ស.រ.ច.ណ.ន 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការអនុវតតប្រកាសសតពីី 
ដ ើម្ទុនចុុះរញ្ជអីរបររមាររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ពយងតារចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លប្តូវានោក់ឱយពប្រើប្ាស់្

ពោយប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩ និងប្រកាស្ពលខ 
ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ស្តីេី ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ចុះថ្ងៃទី្២២ 
ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៦ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកំណត់នីតិវធីិរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ដ ើម្ទុនចុុះរញ្ជអីរបររមា 
 ១.១ ធនាគារពាណិជាជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ 

ធនាគារពាណិជាដ លប្តូវានរពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ប្តូវាន
ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើនឹង ២០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (េីររយរ ីលានពរៀល) ប្រសិ្នពរើ
ធនាគារពរាន “ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ”។ ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ពទសងពទ្ៀតដ លធនាគារពររិនាន
ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើនឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រីរយ
រ ីលានពរៀល)។ 

“ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ” ររស់្ធនាគារពរប្តូវានទតល់ពោយភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ឯករាជយអនតរជាតិ
យ៉ាងតិចចំនួនរួយកនុងចំពណារភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ ូចជា៖ Moody’s Investor Services, Standard 
& Poor’s, Fitch ឬភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ឯករាជយអនតរជាតិពទសងពទ្ៀតដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ “ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ” សំ្ពៅពលើចំណាត់ថាន ក់ដ លពស្ាើ ឬខពស់្ជាង៖ 

- Baa3 ររស់្ Moody’s Investor Services 
- BBB- ររស់្ Standard & Poor’s និង 
- BBB- ររស់្ Fitch។ 

 លិខិតរញ្ជា ក់អំេីចំណាត់ថាន ក់ប្តូវានសុ្េលភាេ ១ ឆ្ន ំ គិតរក ល់កាលររពិចឆទ្រាយការណ៍
រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ១.២ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត 

ចំពពាះធនាគារពាណិជាដ លប្តូវានរពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជារុតតស្រព័នធធនាគារររពទ្ស្ 
ពទះរីធនាគារពរទ្ទួ្លានចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ និង/ឬ កាន់ការ់ភាគហ ុន ១០០% ក៏ពោយ ប្តូវ
ានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ពស្ាើនឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រីរយរ ីលានពរៀល)។ 
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 ចំពពាះធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ ដ លប្តូវានរពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជា
ប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវាន 
ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ូចានដចងកនុងខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ស្តីេី ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពោយរិនគិតេីចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ។ 
២.  រយៈដពលរដងកើនដ ើម្ទុន 
 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាតារការកំណត់  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្តូវរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ឱយានយ៉ាងតិចពាក់កណាត លថ្នព ើរទុ្ន ដ លប្តូវ
រំពេញរដនារ យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរ ំណាច់ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៧ និង 

- ប្តូវរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាឱយានប្គរ់ចំនួន យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្២២ ដខរីនា
ឆ្ន ំ២០១៨។ 

៣. ឯកស្ថរណ លប្តូវផ្តល ់
ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត ប្តូវទតល់ឯកស្មរជូន

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរយៈពេលរិនពលើស្េី៦ដខ រនាា រ់េីកាលររពិចឆទ្ចុះហតាពលខាពលើស្មរាចរ
ដណនំាពនះ។ 
 ៣.១ ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវទតល់ឯកស្មរ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ចារ់ចរាងថ្នពស្ចកតីស្ពប្រចអំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលថ្ន 
ធនាគារពរ ឬរុគគលដ លានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិេីប្កុរប្រឹកាភិាលថ្នធនាគារពរ 

- លិខិតរញ្ជា ក់អំេីចំណាត់ថាន ក់ររស់្ធនាគារពរ 
- លិខិតធានាររស់្ធនាគារពរកនុងការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 
- លិខិតធានាអំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្ធនាគារពរ កនុងករណីចំណាត់

ថាន ក់ររស់្ធនាគារពរធាា ក់ចុះពប្ការចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ 
- លិខិតរញ្ជា ក់ររស់្ធនាគារពរដ លរញ្ជា ក់អំេីការរញ្ាូ នលិខិតធានាជូនអាជាា ធរ

ប្តួតេិនិតយររស់្ធនាគារពរ និង 
- ដទនការនិងយុទ្ធស្មស្រស្តរពងកើនព ើរទុ្នតារ ំណាក់កាលដ លអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកា

ភិាលថ្នធនាគារពរ ឬពោយអនកដ លានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិេីប្កុរប្រឹកាភិាលថ្នធនាគារពរ 
ព ើរបីរពងកើនព ើរទុ្នស្ស្រតារការកំណត់ថ្នប្រកាស្ស្តីេី ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវពទាើលិខិតរញ្ជា ក់អំេីចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគររស់្ធនាគារពរ ដ ល
ពៅានសុ្េលភាេ និងានការរញ្ជា ក់ភាេប្តឹរប្តូវរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានពទ្ៀងទត់កនុង
ស្ាត ហ៍ទី្រួយថ្នដខរករា និងដខកកកោ ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ឬតារការចំាាច់។ ពលើស្េីពនះពទ្ៀត ស្មខា
ធនាគារររពទ្ស្ប្តូវរាយការណ៍ជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្រសិ្នពរើភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់
ឯករាជយអនតរជាតិរនាយចំណាត់ថាន ក់ររស់្ធនាគារពរ។   
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 ចំពពាះធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ ដ លប្តូវានរពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជា
ប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវាន 
ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ូចានដចងកនុងខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ស្តីេី ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពោយរិនគិតេីចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ។ 
២.  រយៈដពលរដងកើនដ ើម្ទុន 
 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តវូរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាតារការកំណត់  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្តូវរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ឱយានយ៉ាងតិចពាក់កណាត លថ្នព ើរទុ្ន ដ លប្តូវ
រំពេញរដនារ យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរ ំណាច់ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៧ និង 

- ប្តូវរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាឱយានប្គរ់ចំនួន យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្២២ ដខរីនា
ឆ្ន ំ២០១៨។ 

៣. ឯកស្ថរណ លប្តូវផ្តល ់
ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត ប្តូវទតល់ឯកស្មរជូន

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរយៈពេលរិនពលើស្េី៦ដខ រនាា រ់េីកាលររពិចឆទ្ចុះហតាពលខាពលើស្មរាចរ
ដណនំាពនះ។ 
 ៣.១ ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវទតល់ឯកស្មរ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ចារ់ចរាងថ្នពស្ចកតីស្ពប្រចអំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលថ្ន 
ធនាគារពរ ឬរុគគលដ លានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិេីប្កុរប្រឹកាភិាលថ្នធនាគារពរ 

- លិខិតរញ្ជា ក់អំេីចំណាត់ថាន ក់ររស់្ធនាគារពរ 
- លិខិតធានាររស់្ធនាគារពរកនុងការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 
- លិខិតធានាអំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្ធនាគារពរ កនុងករណីចំណាត់

ថាន ក់ររស់្ធនាគារពរធាា ក់ចុះពប្ការចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ 
- លិខិតរញ្ជា ក់ររស់្ធនាគារពរដ លរញ្ជា ក់អំេីការរញ្ាូ នលិខិតធានាជូនអាជាា ធរ

ប្តួតេិនិតយររស់្ធនាគារពរ និង 
- ដទនការនិងយុទ្ធស្មស្រស្តរពងកើនព ើរទុ្នតារ ំណាក់កាលដ លអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកា

ភិាលថ្នធនាគារពរ ឬពោយអនកដ លានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិេីប្កុរប្រឹកាភិាលថ្នធនាគារពរ 
ព ើរបីរពងកើនព ើរទុ្នស្ស្រតារការកំណត់ថ្នប្រកាស្ស្តីេី ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវពទាើលិខិតរញ្ជា ក់អំេីចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគររស់្ធនាគារពរ ដ ល
ពៅានសុ្េលភាេ និងានការរញ្ជា ក់ភាេប្តឹរប្តូវរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានពទ្ៀងទត់កនុង
ស្ាត ហ៍ទី្រួយថ្នដខរករា និងដខកកកោ ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ឬតារការចំាាច់។ ពលើស្េីពនះពទ្ៀត ស្មខា
ធនាគារររពទ្ស្ប្តូវរាយការណ៍ជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្រសិ្នពរើភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់
ឯករាជយអនតរជាតិរនាយចំណាត់ថាន ក់ររស់្ធនាគារពរ។   
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ធនាគារពរប្តូវានលិខិតធានាអំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាកនុងករណីចំណាត់
ថាន ក់ររស់្ធនាគារពរធាា ក់ចុះពប្ការចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ។ លិខិតធានារពងកើនព ើរទុ្នពនះ ប្តូវាន
ដចងេីការទតល់ព ើរទុ្នរដនារពៅកនុងរយៈពេល ១០ ( រ់) ថ្ងៃពធវើការ និងប្តូវភាា រ់រកជារួយនូវពស្ចកតី
ស្ពប្រចរពងកើនព ើរទុ្នររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលថ្នធនាគារពរ។ សំ្ណំុឯកស្មររពងកើនព ើរទុ្នប្តូវពទាើ
ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ចារ់េីថ្ងៃពទារព ើរទុ្ន។ ធនាគារពរប្តូវជូន ំណឹងជា
លាយលកខណ៍អកសរស្តីេីកាតេវកិចេធានារពងកើនព ើរទុ្នខាងពលើ ពៅអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ។ 

៣.២ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត ប្តវូទតល់ឯកស្មរ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ចារ់ចរាងថ្នពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល អំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 

- ចារ់ចរាងថ្នពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក អំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 

- លិខិតធានាេីភាគទុ្និកានឥទ្ធិេល អំេីការរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា និង 

- ដទនការនិងយុទ្ធស្មស្រស្តរពងកើនព ើរទុ្នតារ ំណាក់កាល ដ លអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកា-
ភិាល ព ើរបីរពងកើនព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ស្ស្រតារការកំណត់ថ្នប្រកាស្ស្តីេី 
ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

៤. វិធានការដផ្េងដទៀត 
កនុងករណី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុរិនានលទ្ធភាេរំពេញតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្

ស្តីេី ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្ជើស្ពរ ើស្យក
 ំពណាះស្ស្មយណារួយ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ការដស្វងរកវនិិពយគិនងាីដ លានស្កាត នុេល 

- ការរលំាយប្កុរហ ុនរញ្េូ លគាន ជារួយប្គឹះស្មា ន ថ្ទ្ពទ្ៀត 

- ការផ្ទា ស់្រតូរររូភាេគតិយុតតររស់្ប្គឹះស្មា ន 

- ការជប្រះរញ្ា ីពោយស្ា័ប្គចិតត។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវរំពេញសំ្ណំុឯកស្មរពាក់េ័នធនឹង ំពណាះស្ស្មយដ ល
ានពប្ជើស្ពរ ើស្ ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៥. ប្រសទិធភាពអនុវតត 
ស្មរាចរដណនំាពលខ ធ៧-០១០-០០១ ស្.រ.ណ ចុះថ្ងៃទី្០៧ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការកំណត់

ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ស្មរាចរដណនំាពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
  

   រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៦ ដខមិងុនា ឆ្ន ំ២០១៦ 
         ដទស្ថភិបាល 

       ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១-១៣៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ប្បាក់តម្កលធ់ានាដលើដ ើម្ទុន 

3 
ប្រការ ១.- 

កំណត់ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នដ លប្តូវោក់ពទាើជាអចិថ្្នតយ៍ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
 ូចានដចងកនុងាប្តា ១៦ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ចំនួន ១០ ភាគរយ ថ្នព ើរទុ្ន។ 
ប្រការ ២.- (ផុររយៈពេលអនុវតត)  
ប្រការ ៣.- 

(ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់ធនាគារពាណិជាប្តូវានជំនួស្ពោយប្រការ ៣ និង ប្រការ ៤ 
ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរា
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 
ប្រការ ៤.- 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នអាចអនុវតតជាប្ាក់ពរៀល ឬជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ។ រនាា រ់េី
ានរង់ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន ធនាគារស្មរីរិនអាចផ្ទា ស់្រតូរការពប្ជើស្ពរ ើស្ពនះានពទ្។ 
អប្តារតូរប្ាក់ពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ការគណនាប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពនះ គ៉ឺជាអប្តារតូរប្ាក់
ទាូវការពៅថ្ងៃដ លរូលនិធិប្តូវានចុះឥណទនគណនីតរកល់ធានាពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៥.- 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាប្ាក់ពរៀល ទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់រួយភាគេីរថ្នអប្តា
ការប្ាក់រុនហិរញ្ញរបទនកនុងរយៈពេល ៦ ដខរតងជាធរាន ដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាររិូយរ័ណណររពទ្ស្ ទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់តារអប្តា ៣/៨ 
ថ្ន SIBOR (Singapore Inter-Bank Offered Rate) កនុងរយៈពេល ៦ ដខរតង។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា
នឹងជូន ំណឹងពៅធនាគារទំងអស់្េីអប្តាការប្ាក់ដ លានអនុវតតស្ប្ារ់កាលកំណត់នីរួយៗ។ 
(អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជារូរិយរ័ណណ ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រការ ៣ ថ្ន
ប្រកាស្ពលខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពី ការកំណត់អប្តាការប្ាក់
ពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ និងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន 
ជាររិូយរ័ណណ ុលាា រអាពររកិ។) 
ប្រការ ៦.- 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នប្តូវានស្ងប្ត រ់ពៅវញិដតកនុងករណីានការជប្រះរញ្ា ី
ធនាគារ និងស្ស្រតារលំោរ់អាទិ្ភាេដ លានដចងពៅាប្តា ៦៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ។ 
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ធ៧-០១-១៣៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ប្បាកត់ម្កលធ់ានាដលើដ ើម្ទុន 

3 
ប្រការ ១.- 

កំណត់ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នដ លប្តូវោក់ពទាើជាអចិថ្្នតយ៍ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
 ូចានដចងកនុងាប្តា ១៦ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ចំនួន ១០ ភាគរយ ថ្នព ើរទុ្ន។ 
ប្រការ ២.- (ផុររយៈពេលអនុវតត)  
ប្រការ ៣.- 

(ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់ធនាគារពាណិជាប្តូវានជំនួស្ពោយប្រការ ៣ និង ប្រការ ៤ 
ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរា
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 
ប្រការ ៤.- 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នអាចអនុវតតជាប្ាក់ពរៀល ឬជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ។ រនាា រ់េី
ានរង់ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន ធនាគារស្មរីរិនអាចផ្ទា ស់្រតូរការពប្ជើស្ពរ ើស្ពនះានពទ្។ 
អប្តារតូរប្ាក់ពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ការគណនាប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពនះ គ៉ឺជាអប្តារតូរប្ាក់
ទាូវការពៅថ្ងៃដ លរូលនិធិប្តូវានចុះឥណទនគណនីតរកល់ធានាពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៥.- 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាប្ាក់ពរៀល ទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់រួយភាគេីរថ្នអប្តា
ការប្ាក់រុនហិរញ្ញរបទនកនុងរយៈពេល ៦ ដខរតងជាធរាន ដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាររិូយរ័ណណររពទ្ស្ ទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់តារអប្តា ៣/៨ 
ថ្ន SIBOR (Singapore Inter-Bank Offered Rate) កនុងរយៈពេល ៦ ដខរតង។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា
នឹងជូន ំណឹងពៅធនាគារទំងអស់្េីអប្តាការប្ាក់ដ លានអនុវតតស្ប្ារ់កាលកំណត់នីរួយៗ។ 
(អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជារូរិយរ័ណណ ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រការ ៣ ថ្ន
ប្រកាស្ពលខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពី ការកំណត់អប្តាការប្ាក់
ពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ និងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន 
ជាររិូយរ័ណណ ុលាា រអាពររកិ។) 
ប្រការ ៦.- 

ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នប្តូវានស្ងប្ត រ់ពៅវញិដតកនុងករណីានការជប្រះរញ្ា ី
ធនាគារ និងស្ស្រតារលំោរ់អាទិ្ភាេដ លានដចងពៅាប្តា ៦៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ។ 
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ប្រការ ៧.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៨.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០០១ 
ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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343 

ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក               
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ចំដ ុះធនាគារ ណិជ្ជ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ធនាគារពាណិជា តពៅពនះពៅថាធនាគារ  ូចានកំណត់និយរន័យកនុងជំេូកទី្ ១ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុនពេលចារ់ពទតើរ
ពធវើប្រតិរតតិការអនុពលារតារាប្តា ១៤ ថ្នចារ់ ដ លពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

អនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណធនាគារប្តូវប្រកាន់យកនូវររូភាេគតិយុតតណារួយ កនុងចំពណារ
ររូភាេគតិយុតតដ លានដចងកនុងជំេូកទី្ ៣ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៣.- 

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៣ និងគបោរ ៤ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៣ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារពាណិជារពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ដ លានធនាគារពរ 
ានចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគពោយភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ឯករាជយអនតរជាតិ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 
ពស្ាើនឹង ២០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (េីររយរ ីលានពរៀល)។  

កនុងករណីធនាគារពរពៅររពទ្ស្ធាា ក់ចំណាត់ថាន ក់ពប្ការចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ ធនាគារប្តូវ
រាយការណ៍ជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ចំពពាះធនាគារពាណិជាជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ដ លធនាគារពររិនានចំណាត់ថាន ក់
វនិិពយគ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា  ូចធនាគារដ លានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នគបោសដលែ 
ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក។ 

គបោរ ៤ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារពាណិជាដ លរពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ឬជារុតតស្រព័នធធនាគារ
ររពទ្ស្ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើនឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រីរយរ ីលានពរៀល)។ 
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ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក               
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ចំដ ុះធនាគារ ណិជ្ជ 

3 
ជ្ំពូកទ ី១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ធនាគារពាណិជា តពៅពនះពៅថាធនាគារ  ូចានកំណត់និយរន័យកនុងជំេូកទី្ ១ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុនពេលចារ់ពទតើរ
ពធវើប្រតិរតតិការអនុពលារតារាប្តា ១៤ ថ្នចារ់ ដ លពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

អនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណធនាគារប្តូវប្រកាន់យកនូវររូភាេគតិយុតតណារួយ កនុងចំពណារ
ររូភាេគតិយុតតដ លានដចងកនុងជំេូកទី្ ៣ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៣.- 

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៣ និងគបោរ ៤ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៣ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារពាណិជារពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ដ លានធនាគារពរ 
ានចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគពោយភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ឯករាជយអនតរជាតិ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 
ពស្ាើនឹង ២០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (េីររយរ ីលានពរៀល)។  

កនុងករណីធនាគារពរពៅររពទ្ស្ធាា ក់ចំណាត់ថាន ក់ពប្ការចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ ធនាគារប្តូវ
រាយការណ៍ជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ចំពពាះធនាគារពាណិជាជាស្មខាធនាគារររពទ្ស្ដ លធនាគារពររិនានចំណាត់ថាន ក់
វនិិពយគ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា  ូចធនាគារដ លានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នគបោសដលែ 
ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក។ 

គបោរ ៤ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារពាណិជាដ លរពងកើតព ើងពប្ការររូភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ឬជារុតតស្រព័នធធនាគារ
ររពទ្ស្ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើនឹង ៣០០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រីរយរ ីលានពរៀល)។ 
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ជ្ំពូកទ ី២ 
នីតិវិធីននការដាក់ កយសុអំាជាា រណណ  

ប្រការ ៤.- 

ពាកយសំុ្អាជាា រណណ(១) ប្តូវពស្នើពោយរុគគល ដ លានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តប្តឹរប្តូវ (អនកចាត់ការ 
ឬជនដ លានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិជាលាយលកខណ៍អកសរ) ស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិដ លានពរៀររារ់ខាង
ពប្ការពនះ៖ 

ក. នារ ឬ នារករណ៍អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន 

ខ. អាស្យោា នថ្នទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ឬស្មខាពៅករពុជាកនុងករណីជាប្កុរហ ុនររពទ្ស្ 

គ. ររូភាេគតិយុតតនិងលកខនតិកៈ ឬឯកស្មររពងកើតពទសងៗពទ្ៀត 

ឃ. ប្រពភទ្រូលរប្តតំណាងឱយព ើរទុ្ន និងចំណងទក់ទ្ងរវាងការកាន់ការ់រូលរប្ត
ទំងពនាះ និងការអនុវតតសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត 

ង. ចំនួនព ើរទុ្នដ លានស្ស្មរ់ ឬព ើរទុ្នដ លានពប្គាង ឬចំនួនព ើរទុ្នដ លប្តូវរង់
កនុងករណីជាស្មខាប្កុរហ ុនររពទ្ស្។ ចំនួនពនះយ៉ាងតិចរំទុតប្តូវពស្ាើនឹងចំនួនព ើរទុ្ន
ដ លានដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ  

ច. ការដរងដចកភាគហ ុន និងសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តនិងកិចេប្េរពប្េៀងដ លអាចានរវាងភាគទុ្និក
ដ លព ើរតួនាទី្កនុងការ ឹកនំាពគាលនពយាយររស់្ធនាគារ 

ឆ. ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ ប្ាំភាគរយ (៥%) ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តឬពលើស្េីពនះ ប្តូវទតល់
េ័ត៌ាន  ូចានពរៀររារ់កនុងប្រការ ៥ ថ្នប្រកាស្ពនះ 

ជ. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្រុគគលយ៉ាងតិចរំទុតេីរររូ (២ររូ) ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំា
ពោយានប្រសិ្ទ្ធភាេនូវស្ករាភាេអាជីវករាររស់្ធនាគារ។ អនកចាត់ការដ លានទ្ទួ្ល
ការដតងតំាងពហើយខាងពលើពនះប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចានពរៀររារ់ពៅប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្
ពនះ ពហើយទតល់នូវលិខិតពថាក លពទស្រួយចារ់។ ចំពពាះអនកចាត់ការជាជនររពទ្ស្ដ ល
ានលំពៅោា នពៅករពុជាតិចជាងរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) លិខិតពថាក លពទស្ពនះប្តូវជំនួស្ពោយ
ឯកស្មរពចញពោយអាជាា ធរានស្រតាកិចេថ្នប្រពទ្ស្ព ើរររស់្ខាួនពោយានរញ្ជា ក់ថា
ជនដ លានពាក់េ័នធរិនប្តូវានហារឃ្លត់រិនឱយចាត់ដចងការងារកនុងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ
ណារួយតារខាឹរស្មរថ្នរទ្របញ្ញតតិររស់្ប្រពទ្ស្ពនាះពទ្។ អនកចាត់ការស្មខាធនាគារ
ររពទ្ស្ពៅករពុជា ប្តូវានដតងតំាងពោយអនកានស្រតាកិចេពៅទី្ស្មន ក់ការកណាត ល។ 

 
កំណរ់សាគ ល់៖ 
(១ ) គរូវដផាើជូននូវលិែិរដសនើសគាប់សំុអាជាា បណណ (ាគតា ១៤ ថ្នចាប់សតីពី គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ) សគាប់
គបរិដវទន៍ (ាគតា ២៣) ឬសគាប់អនុញ្ញា រ (ាគតា ២៤) ស្សបតាម្ំរលិូែិរខ លានកនុងឧបសម័ពនធទី១។  
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ឈ. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល រដនារេីពលើេ័ត៌ានខាងពលើ ប្តូវាន
ជីវប្រវតតិ និងប្តូវពឆាើយសំ្ណួរ ូចានកនុងឧរស្រព័នធទី្៤ ប្េរទំងប្តូវានរាយការណ៍
រញ្ជា ក់ថាគាា ននរណាាន ក់ពាក់េ័នធពៅនឹងការហារឃ្លត់ ូចានដចងកនុងាប្តា ១៨ ថ្ន
ចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវាន
រទ្េិពស្មធន៍ខាងឥណទនយ៉ាងតិចរំទុតរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពហើយានរញ្ជា ក់កនុងជីវប្រវតតិ
ររស់្ស្ាជិកពនាះ។ 

ញ. ប្រសិ្នពរើនីតិរុគគលដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ គ៉ឺជាអងគភាេដ លានរពងកើត
រចួពហើយ ប្តូវទតល់រកជារួយនូវការអធិរាយអំេីរុខរររររស់្ខាួនប្េរទំងតារាងតុលយការ 
ដ លានការរញ្ជា ក់េីស្នងការគណនីស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ចុងពប្កាយ។ 

 .  ការេិេណ៌នាេីដទនការស្ករាភាេអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពៅរុខ៖ 

- ទំ្ហំថ្នការឱយខេីប្គរ់ប្រពភទ្ដ លអាចានពៅកនុងឬពប្ៅតារាងតុលយការនិងពស្វា
ពទសងៗពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ឱយអតិងិជនឬស្ាជិក (ចំពពាះឥណទន ប្រពភទ្ ទ្ប្រង់  
ពគាលរំណង ខាឹរស្មរ និងលកខខណឌ ចរបងៗ ទលកថ្ប្រដ លទ្ទួ្លានប្រចំាឆ្ន ំ និង
ទឹ្កប្ាក់រិនទន់ស្ង) 

- ប្រពភទ្និងទំ្ហំថ្នពស្វាពទសងពទ្ៀតដ លទតល់ឱយអតិងិជន (គណនីស្នសំ ការទតល់
រពធាាយទូ្ទត់ ការប្គរ់ប្គងប្ទ្េយស្ករាជាព ើរ) 

- ប្រពភទ្អតិងិជន (ឯកជន ឯកតតជន ប្ករុហ ុន អងគការអនតរជាតិ វនិិពយគិនជាស្មា រ័ន) 
ដ លធនាគារានរំណងប្ាស្ស័្យទក់ទ្ង 

- ប្រភេធនធានហិរញ្ញវតាុដ លានពប្គាងទុ្ក៖ រូលនិធិផ្ទា ល់ រុពរប្រទនររស់្ភាគទុ្និក 
រូលរប្តឥណពទ្យយដ លអាចជួញ ូរាន ប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនទូ្ពៅ ប្ាក់ករេី
ពលើទី្ទារអនតរធនាគារជាព ើរ 

- ចំនួនា៉ា ន់ស្មា នថ្ននិពយជិតកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ និងរញ្ា ីពរើកពរៀវតស 
ពោយរាយលរអិតតារប្រពភទ្រុគគលិក 

- ការចាត់តំាងនិងធនធានដ លានពប្គាងទុ្ក េិពស្ស្ចំពពាះការទក់ទ្ងអតិងិជន 
(ការរពងកើតស្មខា) និងចំពពាះទ្ប្រង់ការគណពនយយនិងឧរករណ៍កំុេយូទ័្រ 

- តារាងតុលយការនិងការេាករណ៍គណនីចំពណញ-ខាតស្ប្ារ់ការយិររពិចឆទ្គណពនយយ 
រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ។ ប្តូវេាករណ៍កប្រិតអនុាតប្រុងប្រយ័តនចរបង  ៗ( ូចានកំណត់
ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ពៅខាងចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយ រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ 

ឋ. ការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង៖      

- ការចាត់តំាងដទនការប្តួតេិនិតយរញ្ា ីថ្ទាកនុងដ លានដចងកនុងាប្តា ៤៣ ថ្នចារ់
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ឈ. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល រដនារេីពលើេ័ត៌ានខាងពលើ ប្តូវាន
ជីវប្រវតតិ និងប្តូវពឆាើយសំ្ណួរ ូចានកនុងឧរស្រព័នធទី្៤ ប្េរទំងប្តូវានរាយការណ៍
រញ្ជា ក់ថាគាា ននរណាាន ក់ពាក់េ័នធពៅនឹងការហារឃ្លត់ ូចានដចងកនុងាប្តា ១៨ ថ្ន
ចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវាន
រទ្េិពស្មធន៍ខាងឥណទនយ៉ាងតិចរំទុតរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពហើយានរញ្ជា ក់កនុងជីវប្រវតតិ
ររស់្ស្ាជិកពនាះ។ 

ញ. ប្រសិ្នពរើនីតិរុគគលដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ គ៉ឺជាអងគភាេដ លានរពងកើត
រចួពហើយ ប្តូវទតល់រកជារួយនូវការអធិរាយអំេីរុខរររររស់្ខាួនប្េរទំងតារាងតុលយការ 
ដ លានការរញ្ជា ក់េីស្នងការគណនីស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ចុងពប្កាយ។ 

 .  ការេិេណ៌នាេីដទនការស្ករាភាេអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពៅរុខ៖ 

- ទំ្ហំថ្នការឱយខេីប្គរ់ប្រពភទ្ដ លអាចានពៅកនុងឬពប្ៅតារាងតុលយការនិងពស្វា
ពទសងៗពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ឱយអតិងិជនឬស្ាជិក (ចំពពាះឥណទន ប្រពភទ្ ទ្ប្រង់  
ពគាលរំណង ខាឹរស្មរ និងលកខខណឌ ចរបងៗ ទលកថ្ប្រដ លទ្ទួ្លានប្រចំាឆ្ន ំ និង
ទឹ្កប្ាក់រិនទន់ស្ង) 

- ប្រពភទ្និងទំ្ហំថ្នពស្វាពទសងពទ្ៀតដ លទតល់ឱយអតិងិជន (គណនីស្នសំ ការទតល់
រពធាាយទូ្ទត់ ការប្គរ់ប្គងប្ទ្េយស្ករាជាព ើរ) 

- ប្រពភទ្អតិងិជន (ឯកជន ឯកតតជន ប្ករុហ ុន អងគការអនតរជាតិ វនិិពយគិនជាស្មា រ័ន) 
ដ លធនាគារានរំណងប្ាស្ស័្យទក់ទ្ង 

- ប្រភេធនធានហិរញ្ញវតាុដ លានពប្គាងទុ្ក៖ រូលនិធិផ្ទា ល់ រុពរប្រទនររស់្ភាគទុ្និក 
រូលរប្តឥណពទ្យយដ លអាចជួញ ូរាន ប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនទូ្ពៅ ប្ាក់ករេី
ពលើទី្ទារអនតរធនាគារជាព ើរ 

- ចំនួនា៉ា ន់ស្មា នថ្ននិពយជិតកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ និងរញ្ា ីពរើកពរៀវតស 
ពោយរាយលរអិតតារប្រពភទ្រុគគលិក 

- ការចាត់តំាងនិងធនធានដ លានពប្គាងទុ្ក េិពស្ស្ចំពពាះការទក់ទ្ងអតិងិជន 
(ការរពងកើតស្មខា) និងចំពពាះទ្ប្រង់ការគណពនយយនិងឧរករណ៍កំុេយូទ័្រ 

- តារាងតុលយការនិងការេាករណ៍គណនីចំពណញ-ខាតស្ប្ារ់ការយិររពិចឆទ្គណពនយយ 
រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ។ ប្តូវេាករណ៍កប្រិតអនុាតប្រុងប្រយ័តនចរបង  ៗ( ូចានកំណត់
ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ពៅខាងចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយ រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ 

ឋ. ការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង៖      

- ការចាត់តំាងដទនការប្តួតេិនិតយរញ្ា ីថ្ទាកនុងដ លានដចងកនុងាប្តា ៤៣ ថ្នចារ់
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- រពរៀរកំណត់កប្រិតថ្ទាកនុងពៅពលើប្រពភទ្ហានិភ័យ និងទ្ប្រង់ការពទសងៗស្ប្ារ់
ធានាការអនុវតតឱយានប្តឹរប្តូវ    

- នីតិវធីិដ លានពប្គាងទុ្កស្ប្ារ់ធានាការអនុវតតឱយានប្តឹរប្តូវតារសី្លធរ៌
វជិាា ជីវៈេិពស្ស្ចំពពាះប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតាុជារួយអតិងិជន និងស្ប្ារ់ររួចំដណក
កនុងការប្រយុទ្ធប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់ 

- ស្ាស្ភាេនិងភារកិចេររស់្គណៈករាការប្តួតេិនិតយរញ្ា ី  
ឌ្. ការប្តួតេិនិតយេីខាងពប្ៅ        

- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្នងការគណនីឯករាជយដ លប្តូវានពប្ជើស្ពរ ើស្េីរញ្ា ីប្រតិស្ស្ុតិ 
- ប្រពភទ្ថ្នរុខងារដ លប្តូវប្រគល់ឱយស្នងការគណនីឯករាជយពនាះ   

ឍ. ការប្តួតេិនិតយររស់្ទី្ស្មន ក់ការកណាត លឬប្កុរហ ុនព ើរ (ស្ប្ារ់ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ 
ឬ រុតតស្រព័នធររស់្ប្កុរហ ុនររពទ្ស្) 
- េិេណ៌នាេីទ្ប្រង់ការស្ប្ារ់ការប្តួតេិនិតយស្មខាឬរុតតស្រព័នធររស់្ប្កុរហ ុនព ើរ 
- េិេណ៌នាេីការប្តួតេិនិតយស្មខាឬរុតតស្រព័នធររពទ្ស្ររស់្អាជាា ធរានស្រតាកិចេ

ថ្នប្រពទ្ស្ព ើរ។ 
ប្រការ ៥.- 

ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ប្ាំភាគរយ (៥%) ឬពលើស្េីពនះថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តររស់្
អនកោក់ពាកយសំុ្ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចតពៅ៖  

ក. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ភាគទុ្និក៖ 
កនុងករណីជានីតិរុគគល ប្តូវទតល់នារករណ៍អាជីវករា រូរភាេគតិយុតត អាស្យោា ន 
ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងលកខនតិកៈ។ កនុងករណីជាឯកតតជន ប្តូវពរៀររារ់នារ ពគាតតនារ  
ថ្ងៃដខឆ្ន ំនិងទី្កដនាងកំពណើ ត ស្ញ្ជា តិ និងលំពៅោា ន។ ប្តូវរញ្ជា ក់ថា ពតើរុគគលពនះប្តូវ
ានដតងតំាងជាអនកចាត់ការរួយរូរររស់្ធនាគារឬពទ្។ ប្តូវប្ារ់ថា ពតើភាគទុ្និកជា
ស្ាជិកថ្នប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្គឹះស្មា នឬពទ្។ ពរើដរនប្តូវធានាថាស្ាជិកពនាះ
រិនានពាក់េ័នធជារួយការហារឃ្លត់ ូចានដចងកនុងាប្តា ១៨ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទ្។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងទំងអស់្ពនះ រុគគលពាក់េ័នធាន ក់ៗប្តូវ
រំពេញជីវប្រវតតិ និងសំ្នួរ ូចានកនុងឧរស្រព័នធទី្៤   

ខ. រញ្ជា ក់េីចំនួននិងភាគរយថ្នភាគករាដ លានពស្នើនិងចំនួននិងភាគរយថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត។ 
ពរៀររារ់លរអិតេីការស្ប្ររស្ប្រួលខាងគតិយុតតិនិងខាងហិរញ្ញវតាុចំពពាះការទ្ទួ្លយក
រូលរប្ត។ ពរើភាគទុ្និកជាឯកតតជន ប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្េីប្រភេព ើរថ្នព ើរទុ្នវនិិពយគ។ 
រងាា ញថាពតើស្ករាភាេប្រតិរតតិការស្ាិតពៅពប្ការចំណុះនីតិវធីិពោយដ ក ដ លអនុវតត
ចំពពាះការវនិិពយគររពទ្ស្ពៅករពុជាឬពទ្ ពហើយពតើទ្ប្រង់ដរររទ្ទំងពនះប្តូវាន
រំពេញពហើយឬពៅ  
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គ. រញ្ជា ក់េីការដរងដចកភាគហ ុនររស់្ភាគទុ្និក។ ពរើចំាាច់ ប្តូវពរៀររារ់េីការដរងដចក
ភាគហ ុនររស់្ប្កុរហ ុនព ើរនិងររស់្ប្កុរហ ុនហូលឌី្ងជាកណាត ល (Intermediation holding 
companies) រងាា ញនូវស្ាាប្តភាគហ ុននិងសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត។ ប្តូវពរៀរចំរញ្ា ីព ា្ ះ
អនកចាត់ការធំៗថ្នអនកចូលហ ុន  

ឃ. ពរៀររារ់េីស្ករាភាេររស់្ភាគទុ្និក។ ប្រសិ្នពរើភាគទុ្និកជាស្ាជិកថ្នប្កុររួយ ប្តូវ
េិេណ៌នាេីអងគភាេធំៗថ្នប្កុរពនាះ ររួជារួយអងគការពលខទង។ ប្តូវរញ្ជា ក់ទងថាពតើ
ភាគទុ្និកានប្ទ្េយស្របតតិពប្ចើនពៅកនុងស្មា រ័នឥណទនពទសងៗពទ្ៀតឬពទ្ រញ្ជា ក់ថា
ពតើប្កុរណាដ លជាករាសិ្ទ្ធិផ្ទា ល់ររស់្ភាគទុ្និកានទុ្នពប្ចើនពៅកនុងប្គឹះស្មា នឥណទន 
ឬពទ្។ ពរើានប្តូវពរៀរារ់ឱយអស់្ 

ង. ប្ារ់ថាពតើភាគទុ្និកនិងប្កុរហ ុនដ លអាចរញ្េូ លជារួយគាន ានពធវើស្ករាភាេហិរញ្ញវតាុ
ឬពទ្។ ពរើាន ប្តូវរញ្ជា ក់ថាប្កុរហ ុនទំងពនាះស្ាិតពប្ការចំណុះរទ្រញ្ជា ណា ឬអាជាា ធរណា 

ច.  រញ្ជា ក់េីដរររទ្ថ្នការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងនិងេីខាងពប្ៅររស់្ភាគទុ្និក 

ឆ. រញ្ជា ក់ថា ពតើកនុងរយៈពេល រ់ឆ្ន ំ (១០ឆ្ន ំ) កនាងរក ភាគទុ្និកានទ្ទួ្លរងនូវការពសុ្ើរ
អពងកត ឬទ្ទួ្លរងនូវការេិន័យជាស្ាៃ រៈតារទ្ប្រង់ការវជិាា ជីវៈរ ាាលឬតុលាការពៅ
ករពុជា ឬពៅររពទ្ស្ឬពទ្។ ប្តូវពរៀររារ់ថា ពតើានានទ្ទួ្លទ្ណឌ ករាណារួយ ពោយស្មរ
ការពសុ្ើរអពងកត ឬទ្ប្រង់ការឬពទ្។ រញ្ជា ក់ដ រថា ពតើភាគទុ្និកជាករាវតាុ ឬអាចជាករាវតាុ
ថ្នទ្ប្រង់ការរ ាាលយុតតិធរ៌ ឬជារិតតភាេ ពៅករពុជាឬពៅររពទ្ស្ដ លអាចានឥទ្ធិេល
ខាងស្ាៃ រៈពៅពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគទុ្និកពនះឬពទ្  

ជ. ប្ារ់េីពគាលពៅររស់្ភាគទុ្និក កនុងការោក់រញ្េូ លព ើរទុ្នផ្ទា ល់ពៅកនុងធនាគារដ ល
ានោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណនិងទតល់េ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងអស់្  

ឈ. រញ្ជា ក់ថា ពតើានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗរវាងភាគទុ្និកនិងអនកោក់ពាកយសំុ្ឬពទ្  
ពហើយពតើទំ្នាក់ទំ្នងទំងពនះនឹងប្តូវានេប្ងីកពៅអនាគតយ៉ាងណា  

ញ. រញ្ជា ក់ថាពតើទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗខាងធនាគារររស់្ភាគទុ្និកពៅករពុជាាន
អវីខាះ ពហើយទំ្នាក់ទំ្នងទំងពនះពៅានរហូត ល់ពេលណាពទ្ៀត  

 .  ទតល់គណនីនានាររស់្ភាគទុ្និកឬប្កុរហ ុនព ើរររស់្ខាួន ស្ប្ារ់រយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ចុងពប្កាយ ប្េរទំងពធវើការេាករណ៍ស្ប្ារ់ឆ្ន ំពនះ (ររួានទំងេ័ត៌ានប្ចាច់រញ្េូ ល
គាន ទង ពរើចំាាច់)។ ពរើភាគទុ្និកជាប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់េ័ត៌ានេីអនុាតប្រុង
ប្រយ័តនសំ្ខាន់ៗ។ 

ប្រការ ៦.- 

រុគគលាន ក់កនុងចំពណារេីរររូ (២ររូ) ដ លប្តូវានដតងតំាងកនុងរុខតំដណងប្គរ់ប្គង  ូចជា
ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំាអាជីវករាធនាគារឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការ
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ពនះ(២) ពោយរំពេញជីវប្រវតតិ និងសំ្ណួរ ូចានកនុងឧរស្រព័នធទី្៤  

ក. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្នាយកចាត់ការ៖ 

- នារ និងពគាតតនារ 

- ថ្ងៃដខឆ្ន ំ និងទី្កដនាងកំពណើ ត 

- ស្ញ្ជា តិ 

- អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួន (ប្តូវានទី្កដនាងស្មន ក់ពៅពប្កាយពេលានទ្ទួ្លការដតងតំាង 
ពរើានការផ្ទា ស់្រតូរ។ នាយកចាត់ការប្តូវានកដនាងស្មន ក់ពៅជិតកដនាងសំ្ខាន់ស្ប្ារ់
ពធវើអាជីវករា  ូចជាពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជា) 

ខ. គុណវឌុ្ឍិ និងរទ្េិពស្មធន៍៖ 

- ស្ញ្ជញ រប្ត ក៏ ូចជាថ្ងៃដខឆ្ន ំនិងកដនាងទ្ទួ្លស្ញ្ជញ រប្ត 

- រុខតំដណងដ លានកាន់ការ់កនុងរយៈពេល រ់ឆ្ន ំ (១០ឆ្ន ំ) ចុងពប្កាយ ពោយាន 
ព ា្ ះ ទី្កដនាង និងស្ករាភាេររស់្និពយជក ប្រពភទ្រទ្េិពស្មធន៍ទ្ទួ្លាន 
និងកប្រិតទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ។ 

គ. រញ្ជា ក់ថា ពតើកនុងការអនុវតតភារកិចេររស់្ខាួន នាយកចាត់ការនឹងចូលររួស្ហការ ឬាន
ការប្េរពប្េៀងជារួយប្គឹះស្មា នជាឯកតតជនឬជានីតិរុគគលរួយពទសងពទ្ៀតពប្ៅេីអនកោក់
ពាកយសំុ្ឬពទ្។ កនុងករណីណារួយ ក៏ប្តូវទតល់េ័ត៌ានទំងអស់្ដ លពាក់េ័នធ។ 

ឃ. ពរៀររារ់េីភារកិចេប្គរ់ប្គង ដ លនាយកចាត់ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពោយផ្ទា ល់។ 

ង. រញ្ជា ក់ថា ពតើនាយកចាត់ការពៅជាឬធាា រ់ានពធវើជាភាគទុ្និកសំ្ខាន់ ( ូចជាានកាន់ការ់
ភាគហ ុនពោយផ្ទា ល់ឬពោយប្រពយលយ៉ាងតិចរំទុត រ់ភាគរយ (១០%) ថ្នព ើរទុ្ន ឬ 
ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត) ថ្នប្កុរហ ុនណារួយពប្ៅេីអនកោក់ពាកយពស្នើសំុ្ឬពទ្។ ប្រសិ្នពរើាន 
ប្តូវប្ារ់ព ា្ ះនិងស្ករាភាេររស់្ប្កុរហ ុនចំនួនប្ាក់ និងភាគហ ុនររស់្ខាួន ឬទល
ប្រពយជន៍កនុងប្កុរហ ុនពនាះ។     

ច. ប្ារ់តារការយល់ ឹងររស់្ខាួនថា ពតើប្កុរហ ុនណាខាះដ លខាួនានកាន់ការ់តំដណង
ជាអនកទ្ទួ្លខុស្ប្តូវឬកនុងប្កុរហ ុនណាដ លខាួនជាភាគទុ្និកសំ្ខាន់ ឬដ លខាួនាន
ទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ជារួយអនកពស្នើសំុ្។ 

ឆ. រញ្ជា ក់ថា ពតើពៅករពុជា ឬពៅររពទ្ស្ ខាួនធាា រ់ានទ្ទួ្លរងនូវទ្ណឌ ករាតារនីតិវធីិ
វជិាា ជីវៈរ ាាល ឬតុលាការឬពទ្។ ប្តូវរាយលរអិតនូវេ័ត៌ានទំងអស់្ឱយានស្រស្ស្រ។  

 
(២) ចំដ ឹះោរខរងតំាងនាយកចារ់ោរ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវានរាល់ព័រ៌ានទំាងអស់ដ ើមបីអាចវាយរថ្មល
ពីកិរតិនាម ភាពគររមគរូវ និងភាពថ្ងលងនូររបស់បុ គ្លខ ល ក់ព័នធ។  
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ជ. រញ្ជា ក់ថា ពតើខាួនធាា រ់ានទ្ទួ្លរងនូវវន័ិយ ឬការរពណត ញេីនិពយជកណារួយដ រឬពទ្។  
ពរើាន ប្តូវរាយលរអិតនូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងអស់្។ 

ឈ. រញ្ជា ក់ថា ពតើខាួនជាអនកទតល់ព ើរទុ្នពៅឱយអនកពស្នើសំុ្ឬពទ្ ពហើយពតើខាួនានរំណងអនុវតត
ពោយផ្ទា ល់ឬតាររយៈអនតរការ ី នូវស្ករាភាេប្រតិរតតិការឯកតតជនឬវជិាា ជីវៈជារួយអនក
ពស្នើសំុ្ឬពទ្។ 

ញ. ទតល់េ័ត៌ានរដនារទំងអស់្ដ លអាចជួយរំភា៉ឺ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  
 . រាល់ចពរាើយទំងអស់្ដ លទក់ទ្ងពៅនឹងសំ្ណួរខាងពលើ ប្តូវពទាើជូនតាររយៈជីវប្រវតតិ 

និងសំ្ណួរកនុងឧរស្រព័នធទី្៤ និងលិខិតស្ស្រតារគំរូលិខិត ូចានកនុងឧរស្រព័នធទី្២។
  

ប្រការ ៧.- 
ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ពោយផ្ទា ល់ឬប្រពយល យ៉ាងតិចរំទុតថ្រៃភាគរយ (២០%) ថ្ន

ព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាភាគទុ្និកានឥទ្ធិេល ស្ស្រតារាប្តា ២៦ ថ្ន
ចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជា
តប្រូវឱយរពងកើនរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ តារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងាប្តា ២៧ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងពនាះ ប្តូវពទាើលិខិត ូចានគំរូពៅកនុង
ឧរស្រព័នធទី្៣ ពៅពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

រទ្រញ្ជា ពនះអាចប្តូវ កពចញវញិានដតពៅពេលានការរពងកើតឱយានការធានារា៉ារ់រងពលើ
ប្ាក់រពញ្ញើពៅករពុជា។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ការអនុម្តិផ្តលអ់ាជាា រណណ  និង ការយកកនប្ម្ 

ប្រការ ៨.- 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីការស្ពប្រចររស់្ខាួន កនុង

រយៈពេលប្ាំរួយដខ (៦ដខ) ចារ់េីពេលទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ររួទំងឯកស្មរដ លពាក់េ័នធ
ទំងអស់្ទង។ ពៅពេលណាានការចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ពចញនូវលកខខណឌ  និង
រយៈពេលថ្នការអនុវតតលិខិតអនុញ្ជញ ត។ ប្រសិ្នពរើអនុវតតេំុានតារពេលពវលាកំណត់ខាងពលើ
លិខិតអនុញ្ជញ តប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈពលើកដលងដតានការពស្នើសំុ្េនារពេល និងការយល់ប្េរេី
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៩.- 

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២០៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 
ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះធនាគារពាណិជា។) 

ប្រការ ៩ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ទតល់អាជាា រណណរិនានកំណត់រយៈពេលសុ្េលភាេចំពពាះធនាគារ

ពាណិជាដ លពធវើប្រតិរតតិការពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 
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ជ. រញ្ជា ក់ថា ពតើខាួនធាា រ់ានទ្ទួ្លរងនូវវន័ិយ ឬការរពណត ញេីនិពយជកណារួយដ រឬពទ្។  
ពរើាន ប្តូវរាយលរអិតនូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងអស់្។ 

ឈ. រញ្ជា ក់ថា ពតើខាួនជាអនកទតល់ព ើរទុ្នពៅឱយអនកពស្នើសំុ្ឬពទ្ ពហើយពតើខាួនានរំណងអនុវតត
ពោយផ្ទា ល់ឬតាររយៈអនតរការ ី នូវស្ករាភាេប្រតិរតតិការឯកតតជនឬវជិាា ជីវៈជារួយអនក
ពស្នើសំុ្ឬពទ្។ 

ញ. ទតល់េ័ត៌ានរដនារទំងអស់្ដ លអាចជួយរំភា៉ឺ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  
 . រាល់ចពរាើយទំងអស់្ដ លទក់ទ្ងពៅនឹងសំ្ណួរខាងពលើ ប្តូវពទាើជូនតាររយៈជីវប្រវតតិ 

និងសំ្ណួរកនុងឧរស្រព័នធទី្៤ និងលិខិតស្ស្រតារគំរលិូខិត ូចានកនុងឧរស្រព័នធទី្២។
  

ប្រការ ៧.- 
ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ពោយផ្ទា ល់ឬប្រពយល យ៉ាងតិចរំទុតថ្រៃភាគរយ (២០%) ថ្ន

ព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាភាគទុ្និកានឥទ្ធិេល ស្ស្រតារាប្តា ២៦ ថ្ន
ចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជា
តប្រូវឱយរពងកើនរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ តារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងាប្តា ២៧ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងពនាះ ប្តូវពទាើលិខិត ូចានគំរូពៅកនុង
ឧរស្រព័នធទី្៣ ពៅពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

រទ្រញ្ជា ពនះអាចប្តូវ កពចញវញិានដតពៅពេលានការរពងកើតឱយានការធានារា៉ារ់រងពលើ
ប្ាក់រពញ្ញើពៅករពុជា។ 

ជ្ពំកូទ ី៣ 
ការអនុម្តិផ្តលអ់ាជាា រណណ  និង ការយកកនប្ម្ 

ប្រការ ៨.- 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីការស្ពប្រចររស់្ខាួន កនុង

រយៈពេលប្ាំរួយដខ (៦ដខ) ចារ់េីពេលទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ររួទំងឯកស្មរដ លពាក់េ័នធ
ទំងអស់្ទង។ ពៅពេលណាានការចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ពចញនូវលកខខណឌ  និង
រយៈពេលថ្នការអនុវតតលិខិតអនុញ្ជញ ត។ ប្រសិ្នពរើអនុវតតេំុានតារពេលពវលាកំណត់ខាងពលើ
លិខិតអនុញ្ជញ តប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈពលើកដលងដតានការពស្នើសំុ្េនារពេល និងការយល់ប្េរេី
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៩.- 

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២០៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 
ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះធនាគារពាណិជា។) 

ប្រការ ៩ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ទតល់អាជាា រណណរិនានកំណត់រយៈពេលសុ្េលភាេចំពពាះធនាគារ

ពាណិជាដ លពធវើប្រតិរតតិការពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 
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ប្រការ ១០.- 

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៦ ចំណុច ១-ខ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

ប្រការ ១១.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន រួយលានពរៀល (១.០០០.០០០ ពរៀល) 
ពៅរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លានរពងកើតព ើងកនុងឆ្ន ំ ពស្មហ ុយ
អាជាា រណណប្តូវានគណនាតារស្ាាប្តថ្នរយៈពេលដ លពៅស្ល់រហូត ល់ ំណាច់ឆ្ន ំ។ កនុង
ករណីានការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណ ប្គឹះស្មា នដ លពាក់េ័នធប្តូវទ្ទួ្លរងនូវការ
ផ្ទកេិន័យពោយរង់ការប្ាក់ពលើទឹ្កប្ាក់ដ លពៅរិនទន់ានរង់តារអប្តាការប្ាក់រុនហិរញ្ញរបទន
ជាធរានកនុងរយៈពេលរហូត ល់ ស្មរសិ្រថ្ងៃ (៣០ថ្ងៃ)។ ពរើពៅដតេំុអាចរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណ
ពនះាន ធនាគារស្មរីប្តូវរងទ្ណឌ ករាធៃន់ជាងពនះពទ្ៀតរហូត ល់ប្តូវ កហូតអាជាា រណណ។ 

  (ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្តូវានជំនួស្ពោយគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ 
ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

ជ្ំពូកទី ៤ 
រទរបញ្ញតតិដផ្េងៗ 

ប្រការ ១២.-      
 (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១-១៣៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០០១ 
ស្តីេី ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន។) 
ប្រការ ១៣ និង ១៤.-    
 (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១-១៨៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្០៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០១ 
ស្តីេី ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារ។) 
ប្រការ ១៥.-       
 កនុងករណីដតងតំាងអនកចាត់ការងាី (គ៉ឺរុគគលេីរររូ ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំាប្រតិរតតិការ
ធនាគារឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ) ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការពនះ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា៖ 

- អនកចាត់ការងាីប្តូវពទាើលិខិតស្ស្រតារគំរូ ូចានកនុងឧរស្រព័នធទី្២ ទតល់េ័ត៌ានជូន 
ពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាេីការដតងតំាងខាួនជាអនកចាត់ការ ពហើយពោយាន
រញ្ជា ក់េីរុខ ំដណងររស់្ខាួនទង  

- ឯកស្មរជាភស្តុតាងរញ្ជា ក់េីការដតងតំាង (ានជាអាទ្ិ៍កំណត់ពហតុប្រជំុប្កុរប្រឹកាភិាល) 

- េ័ត៌ាន ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ 

- ឯកស្មរទំងអស់្ពនះប្តូវដតទតល់ឱយយ៉ាងពហាចណាស់្រួយដខ រុនការចូលកាន់តំដណង
ររស់្រុគគលដ លប្តូវានដតងតំាង។ 
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ប្រការ ១៦.-       
 ការផ្ទា ស់្រតូរពទសងពទ្ៀតថ្នស្មា នភាេគតិយុតត ឬស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ធនាគារប្តូវដតោក់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើរបីសំុ្ការយល់ប្េរ។ ឯកស្មរពស្នើសំុ្ប្តូវានភាា រ់រកជារួយនូវការពរៀររារ់េី
រូលពហតុថ្នដទនការប្រតិរតតិការ ពហើយដទអកតារករណីនីរួយៗប្តូវានភាា រ់នូវេ័ត៌ាន ូចតពៅ៖ 

- ការេប្ងីកឬការកំណត់ព ើងវញិនូវស្ករាភាេ៖ ប្តូវទតល់េ័ត៌ានដ លានកំណត់កនុង
កថាខណឌ    ប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ  

- ការរនាយព ើរទុ្ន៖ េិេណ៌នាេីខាឹរស្មរនិងលកខខណឌ  ូចជាការស្ប្ររស្ប្រួលខាង
គតិយុតតិ និងខាងគណពនយយ ប្េរទំងការកំណត់ចាស់្នូវចំនួនងាីថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់ដ ល
អាចានឥទ្ធិេលពៅពលើអាជីវករាពៅអនាគត និងពៅពលើអនុាតប្រុងប្រយ័តន 

- ការផ្ទា ស់្រតូរររូភាេគតិយុតត៖ ពស្ចកតីប្ពាងវពិស្មធនករាលកខនតិកៈនិងេ័ត៌ានទក់ទ្ង ល់
អងគភាេប្គរ់ប្គង 

- ការផ្ទា ស់្រតូរនារករណ៍អាជីវករា៖ ពស្ចកតីប្ពាងវពិស្មធនករាលកខនតិកៈ 

- រាល់ការផ្ទា ស់្រតូរទំងអស់្ប្តូវោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាយ៉ាងតិចរំទុតរីដខ (៣ដខ) 
រុនពេលអនុវតតព ើរបីសំុ្ការយល់ប្េរ 

ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន រួយលានពរៀល (១.០០០.០០០ ពរៀល) កនុងរួយទំ្េ័រថ្នលកខនតិកៈ
ដ លរងវពិស្មធនករា។ (ោរបង់ដស្ថហ ុយចំពពាះការពធវើវដិស្ថធនកមមលកខនកិកៈគរូវបានជំនួស្ដោយ 
គបោរ ៨ ចំណុច ក ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
ស្តីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ។) 

ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយរនាយព ើរទុ្នចំនួន រួយភាគរយ (១%) ពលើចំនួនដ លរនាយ។ 

ប្រការ ១៧.-       
 រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១៨.-       
 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៩.-       
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ 
      ដទស្ថភិបាល                                  

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ប្រការ ១៦.-       
 ការផ្ទា ស់្រតូរពទសងពទ្ៀតថ្នស្មា នភាេគតិយុតត ឬស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ធនាគារប្តូវដតោក់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើរបីសំុ្ការយល់ប្េរ។ ឯកស្មរពស្នើសំុ្ប្តូវានភាា រ់រកជារួយនូវការពរៀររារ់េី
រូលពហតុថ្នដទនការប្រតិរតតិការ ពហើយដទអកតារករណីនីរួយៗប្តូវានភាា រ់នូវេ័ត៌ាន ូចតពៅ៖ 

- ការេប្ងីកឬការកំណត់ព ើងវញិនូវស្ករាភាេ៖ ប្តូវទតល់េ័ត៌ានដ លានកំណត់កនុង
កថាខណឌ    ប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ  

- ការរនាយព ើរទុ្ន៖ េិេណ៌នាេីខាឹរស្មរនិងលកខខណឌ  ូចជាការស្ប្ររស្ប្រួលខាង
គតិយុតតិ និងខាងគណពនយយ ប្េរទំងការកំណត់ចាស់្នូវចំនួនងាីថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់ដ ល
អាចានឥទ្ធិេលពៅពលើអាជីវករាពៅអនាគត និងពៅពលើអនុាតប្រុងប្រយ័តន 

- ការផ្ទា ស់្រតូរររូភាេគតិយុតត៖ ពស្ចកតីប្ពាងវពិស្មធនករាលកខនតិកៈនិងេ័ត៌ានទក់ទ្ង ល់
អងគភាេប្គរ់ប្គង 

- ការផ្ទា ស់្រតូរនារករណ៍អាជីវករា៖ ពស្ចកតីប្ពាងវពិស្មធនករាលកខនតិកៈ 

- រាល់ការផ្ទា ស់្រតូរទំងអស់្ប្តូវោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាយ៉ាងតិចរំទុតរីដខ (៣ដខ) 
រុនពេលអនុវតតព ើរបីសំុ្ការយល់ប្េរ 

ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន រួយលានពរៀល (១.០០០.០០០ ពរៀល) កនុងរួយទំ្េ័រថ្នលកខនតិកៈ
ដ លរងវពិស្មធនករា។ (ោរបង់ដស្ថហ ុយចំពពាះការពធវើវដិស្ថធនកមមលកខនកិកៈគរូវបានជំនួស្ដោយ 
គបោរ ៨ ចំណុច ក ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
ស្តីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ។) 

ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយរនាយព ើរទុ្នចំនួន រួយភាគរយ (១%) ពលើចំនួនដ លរនាយ។ 

ប្រការ ១៧.-       
 រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១៨.-       
 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៩.-       
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ 
      ដទស្ថភបិាល                                  

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរសម្ព័នធទី១ 

 

គំរលូខិិតដសនើសុអំាជាា រណណ  (១) ដធវើប្រតិដវទន៍ (២) សុកំារអនុញ្ញញ ត (៣) 
ណ លប្តូវដផ្ាើជ្ូន 

ឯកឧតតម្អគគដទស្ថភិបាលធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 

ឯកឧតតរជាទី្ពគារេ 

កនុងនារជា ....................................................................... (៤) 

ខាុំសូ្រោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើរបី៖ 

-  ទ្ទួ្លរនតអាជាា រណណររស់្ (ព ា្ ះប្កុរហ ុន)  ូចានពៅកនុងជំេូកទី្ IV ថ្នចារ់ស្តីេី 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

-  ពធវើប្រតិពវទ្ន៍ពាក់េ័នធនឹងការពធវើលទ្ធករាអនុរបទនភាគទុ្ន ូចានកនុងាប្តាទី្ ២៣ ថ្ន
ចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

-  សំុ្ការអនុញ្ជញ តពធវើលទ្ធករា ឬអនុរបទនភាគទុ្ន  ូចានកនុងាប្តាទី្ ២៤ ថ្នចារ់ស្តីេី 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

 ជាទី្រញ្េ រ់ ខាុំសូ្រភាា រ់រកជារួយនូវពាកយសំុ្ស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពលខ ........... 

សូ្រឯកឧតតរពទ្ស្មភិាលទ្ទួ្លនូវគារវកិចេ ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីពយើងខាុំ។ 
 

ហតាដលខា 

 

 
 

(១) កនុងករណីពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ឬសំុ្រនតអាជាា រណណ 

(២) កនុងករណីដប្រប្រួលភាគហ ុន ូចានកនុងាប្តាទី្ ២៣ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

(៣) កនុងករណីដប្រប្រួលភាគហ ុន ូចានកនុងាប្តាទី្ ២៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គ់ឹស្មា ះនធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

(៤) ទតល់គំរហូតាពលខាររស់្ប្រធាន (Chairman) នាយកចាត់ការ រ្នតី ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លជាភាន ក់ងារានទ្ទួ្ល 

    សិ្ទ្ធិអំណាច (ភាា រ់ឯកស្មរភស្តុតាងរកជារួយទង)។ 
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ឧរសម្ព័នធទី២ 

 

គំរលូខិិត 
ដផ្ាើជ្ូនឯកឧតតម្អគគដទស្ថភបិាលធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 

ឯកឧតតម្ជាទីដគារព 
 

ពយងតារការដតងតំាងនាយកធនាគារ (ព ា្ ះធនាគារ) ដ លខាុំនឹងចូលកាន់តំដណង ជា 
(..........) ខាុំសូ្រភាា រ់រកជារួយនូវេ័ត៌ាន (រួរានប្រវតតិស្ពងខរនិងសំ្ណួរ ូចានភាា រ់កនុង
ឧរស្រព័នធទី្ ៤) តារប្រការទី្៦ ថ្ន ប្រកាស្ពលខ ......... តប្រូវឱយាន។ 

ខាុំសូ្រធានាថាេ័ត៌ានទំងពនះេិតជាប្តឹរប្តូវ និងពេញពលញពឆាើយតរពៅនឹងតប្រូវការ
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ជាេិពស្ស្ ខាុំសូ្រធានាអះអាងថា ខាុំេិតជាគាា នជារ់ទក់ទិ្នពៅនឹង
ការហារឃ្លត់ណារួយកនុងាប្តា ១៨ ថ្នចារ់ស្តីអំេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ខាុំសូ្រស្នាថានឹងទតល់េ័ត៌ានស្តីេីការដប្រប្រួលណារួយដ លទក់ទ្ងពៅនឹងេ័ត៌ាន
ខាងពលើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាភាា រ។ 

រដនារពលើពនះពទ្ៀត កនុងនារជានាយកប្គឹះស្មា នធនាគារ ខាុំសូ្រធានាថានឹងទតល់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាល់េ័ត៌ាន ដ លទក់ទ្ងពៅនឹងការចាត់តំាងរ ាាល និងគណពនយយ 
ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ ជាេិពស្ស្ ចំពពាះគុណភាេថ្នឥណទន និងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគទុ្និក
ទំងអស់្។ 

 សូ្រឯកឧតតរពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាទ្ទួ្លនូវគារវកិចេ ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីពយើងខាុំ។ 
 

                                            ហតាដលខា 
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ឧរសម្ព័នធទី២ 

 

គំរលូខិិត 
ដផ្ាើជ្ូនឯកឧតតម្អគគដទស្ថភបិាលធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 

ឯកឧតតម្ជាទីដគារព 
 

ពយងតារការដតងតំាងនាយកធនាគារ (ព ា្ ះធនាគារ) ដ លខាុំនឹងចូលកាន់តំដណង ជា 
(..........) ខាុំសូ្រភាា រ់រកជារួយនូវេ័ត៌ាន (រួរានប្រវតតិស្ពងខរនិងសំ្ណួរ ូចានភាា រ់កនុង
ឧរស្រព័នធទី្ ៤) តារប្រការទី្៦ ថ្ន ប្រកាស្ពលខ ......... តប្រូវឱយាន។ 

ខាុំសូ្រធានាថាេ័ត៌ានទំងពនះេិតជាប្តឹរប្តូវ និងពេញពលញពឆាើយតរពៅនឹងតប្រូវការ
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ជាេិពស្ស្ ខាុំសូ្រធានាអះអាងថា ខាុំេិតជាគាា នជារ់ទក់ទិ្នពៅនឹង
ការហារឃ្លត់ណារួយកនុងាប្តា ១៨ ថ្នចារ់ស្តីអំេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ខាុំសូ្រស្នាថានឹងទតល់េ័ត៌ានស្តីេីការដប្រប្រួលណារួយដ លទក់ទ្ងពៅនឹងេ័ត៌ាន
ខាងពលើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាភាា រ។ 

រដនារពលើពនះពទ្ៀត កនុងនារជានាយកប្គឹះស្មា នធនាគារ ខាុំសូ្រធានាថានឹងទតល់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាល់េ័ត៌ាន ដ លទក់ទ្ងពៅនឹងការចាត់តំាងរ ាាល និងគណពនយយ 
ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ ជាេិពស្ស្ ចំពពាះគុណភាេថ្នឥណទន និងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគទុ្និក
ទំងអស់្។ 

 សូ្រឯកឧតតរពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាទ្ទួ្លនូវគារវកិចេ ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីពយើងខាុំ។ 
 

                                            ហតាដលខា 
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ឧរសម្ពន័ធទី៣ 
គំរលូខិិត 

ររសភ់ាគទុនិកណ លកាន់ការ់ដដាយផ្ទា លឬ់ដដាយប្រដោលនូវ 
ចំនួន ២០% ដប្ចើនជាងដនុះននដ ើម្ទុនឬននសទិធិដបាុះដនន តររសធ់នាគារ 
ណ លប្តូវដផ្ាើជ្ូនឯកឧតតម្អគគដទស្ថភិបាលធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 

ឯកឧតតរពទ្ស្មភិាលជាទី្ពគារេ 

កនុងនារខាួនខាុំជា (ប្ារ់េីឋានៈ) ខាុំសូ្រភាា រ់រកជារួយនូវេ័ត៌ានទំងឡាយតារសំ្ពណើ ររស់្ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសំុ្ (តារប្រកាស្ពលខ........) ទក់ទ្ងពៅនឹងការកាន់ការ់ព ើរទុ្នផ្ទា ល់ដ ល 
(ព ា្ ះភាគទុ្និក) ានរំណងចូលររួពៅកនុង (ព ា្ ះធនាគារ)។   

ខាុំសូ្ររញ្ជា ក់ពៅកនុងលិខិតពនះថា េ័ត៌ានទំងពនះេិតជាប្តឹរប្តូវនិងប្គរ់ប្គាន់ពហើយថា 
តារការយល់ ឹង ៏ប្រពស្ើររំទុតររស់្ខាុំ េំុានឯកស្មររញ្ជា ក់ការេិតណាពទសងេីពនះពទ្ៀតដ លប្តូវ
ពទាើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាពទ្ៀតពទ្។  

ខាុំសូ្រស្នាថា នឹងទតល់េ័ត៌ានយ៉ាងឆ្រ់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាល់ការដប្រប្រួលណា
ដ លខុស្ដរាកយ៉ាងខាា ំងេីេ័ត៌ានដ លានទតល់ជូនពហើយ។ 

ខាុំានកត់ស្ាគ ល់ពៅពលើរទ្របញ្ញតតិតប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណចំពពាះ
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លានដចងថាពៅពេលណាស្មា នភាេតប្រូវពហើយពនាះធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចរងាគ រ់ឱយភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលររស់្ប្គឹះស្មា នទតល់នូវការគំាប្ទ្ ល់ប្គឹះស្មា នពនាះ។ 

សូ្រឯកឧតតរពទ្ស្មភិាលពរតាត ទ្ទួ្លនូវគារវកិចេ ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីពយើងខាុំ។   

         

ហតាដលខា 

 

 

 

 

354



355 

ឧរសម្ព័នធទី៤ 

 

 
 

 
 

 
ជ្ីវប្រវតតិ និង ការស្ថកសរួនូវព័ត៌មាន អំពី 
ឯកតតជ្ន ឬ ជ្នណ លរប្ម្ុងកាា យដៅជា 

គណៈនាយក ភាគទុនិក នាយកចាត់ការ ររសធ់នាគារ ណិជ្ជ 

CURRICULUM VITAE 
and  

Questionnaire for individual who are or are proposing to become 
Directors, Shareholders, Managers of a Commercial Bank 

 

1.  ពគាតតនារ  

 Family name 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  នារខាួន 

 Given name (s) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ព ា្ ះពៅពប្ៅ    

 Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1.  សូ្រពរៀររារ់រំពេញពលើគំរពូនះនូវនីតិស្របទររស់្ពលាក ឧទហរណ៍ ូចជា គណៈនាយករចេុរបនន 
ឬជាអនាគតគណៈនាយក ភាគទុ្និក ឬនាយកចាត់ការ ឬរុគគលដ លានលកខណៈប្រហាក់ប្រដហល។ 

       Please state in what capacity you are completing this form, i.e. as a current or 
prospective director, shareholder or manager or any combination of these. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo 

4×6 

355



355 

ឧរសម្ព័នធទី៤ 

 

 
 

 
 

 
ជ្ីវប្រវតតិ និង ការស្ថកសរួនូវព័ត៌មាន អំពី 
ឯកតតជ្ន ឬ ជ្នណ លរប្ម្ុងកាា យដៅជា 

គណៈនាយក ភាគទុនិក នាយកចាត់ការ ររសធ់នាគារ ណិជ្ជ 

CURRICULUM VITAE 
and  

Questionnaire for individual who are or are proposing to become 
Directors, Shareholders, Managers of a Commercial Bank 

 

1.  ពគាតតនារ  

 Family name 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.  នារខាួន 

 Given name (s) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.  ព ា្ ះពៅពប្ៅ    

 Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1.  សូ្រពរៀររារ់រំពេញពលើគំរពូនះនូវនីតិស្របទររស់្ពលាក ឧទហរណ៍ ូចជា គណៈនាយករចេុរបនន 
ឬជាអនាគតគណៈនាយក ភាគទុ្និក ឬនាយកចាត់ការ ឬរុគគលដ លានលកខណៈប្រហាក់ប្រដហល។ 

       Please state in what capacity you are completing this form, i.e. as a current or 
prospective director, shareholder or manager or any combination of these. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo 

4×6 
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4-2. សូ្រពរៀររារ់អំេីកាតេវកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវណារួយដ លទក់ទ្ងនឹងឋានៈ តួនាទី្ទំងពនះ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-3. កនុងការអនុវតតភារកិចេររស់្អនក ពតើអនកនឹងស្ហប្រតិរតតិការជារួយ ឬយល់ស្ស្រតារការរងាា ត់
រងាា ញររស់្ររូវនតរុគគល ឬនីតិរុគគលណារួយពប្ៅេីពរកខជនោក់ពាកយសំុ្។ កនុងករណីណារួយក៏
ពោយសូ្រទតល់នូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងពនះ។ 

     In carrying out your duties, will you act in concert with or in accordance with the 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give all 
relevant information. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-4. សូ្រពរៀររារ់ពរើសិ្នជាអនកជាអនកទតល់ទុ្នាន ក់ពៅឱយពរកខជនោក់ពាកយសំុ្ ពហើយពរើសិ្នជាអនក
ានរំណងចង់អនុវតតពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីរារួយ ឬផ្ទា ល់ខាួន ឬជាប្រតិរតតិការវជិាា ជីវៈ
ជារួយពរកខជនទំងពនះ។ 

        Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួន 

    Your private address 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួនដ លធាា រ់ានរស់្ពៅកនាងរក ចារ់េីអំ ុង ៥ឆ្ន ំរុន 
 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កាលររពិចឆទ្ (ថ្ងៃ/ដខ/ឆ្ន ំ) និងទី្កដនាងពកើត (គិតទំងស្ស្ុកនិងប្កុង)   
 Your date (day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ស្ញ្ជា តិ ពហើយពតើស្ញ្ជា តិពនាះប្តូវានពោយរពរៀរណា (ពកើតពៅទី្ពនាះ ស្ញ្ជា តូរនីយករា 
ការពរៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)?   
 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  ព ា្ ះ និងអាស្យោា នថ្នធនាគារកិររស់្ពលាក-ពលាកស្សី្ កនុងរយៈកាល ៥ឆ្ន ំ កនាងរក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូររញ្ជា ក់េី កប្រិតចំពណះ ឹង និងគុណវឌុ្ឍិវជិាា ជីវៈ ប្េរទំងទី្កដនាង និងឆ្ន ំដ លានទ្ទួ្ល 
      Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they 
were obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរពរៀររារ់អំេីរុខរររ និងការងារដ លានពធវើកនុងពេលរចេុរបនន និងរយៈពេល១០ឆ្ន ំកនាងរក
ពោយរញ្ជា ក់េីព ា្ ះ អាស្យោា នររស់្និពយជកកនុងករណីនីរួយៗ ចរតិថ្នរុខជំនួញ ស្មា នភាេ
ដ លាន និងកាលររពិចឆទ្ពាក់េ័នធ។     

 Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of the employer in each case, the nature of the business, the position held and 
relevant dates.  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កាលររពិចឆទ្ (ថ្ងៃ/ដខ/ឆ្ន ំ) និងទី្កដនាងពកើត (គិតទំងស្ស្ុកនិងប្កុង)   
 Your date (day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ស្ញ្ជា តិ ពហើយពតើស្ញ្ជា តិពនាះប្តូវានពោយរពរៀរណា (ពកើតពៅទី្ពនាះ ស្ញ្ជា តូរនីយករា 
ការពរៀរអាពាហ៍េិពាហ៍)?   
 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  ព ា្ ះ និងអាស្យោា នថ្នធនាគារកិររស់្ពលាក-ពលាកស្សី្ កនុងរយៈកាល ៥ឆ្ន ំ កនាងរក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូររញ្ជា ក់េី កប្រិតចំពណះ ឹង និងគុណវឌុ្ឍិវជិាា ជីវៈ ប្េរទំងទី្កដនាង និងឆ្ន ំដ លានទ្ទួ្ល 
      Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they 
were obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរពរៀររារ់អំេីរុខរររ និងការងារដ លានពធវើកនុងពេលរចេុរបនន និងរយៈពេល១០ឆ្ន ំកនាងរក
ពោយរញ្ជា ក់េីព ា្ ះ អាស្យោា នររស់្និពយជកកនុងករណីនីរួយៗ ចរតិថ្នរុខជំនួញ ស្មា នភាេ
ដ លាន និងកាលររពិចឆទ្ពាក់េ័នធ។     

 Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of the employer in each case, the nature of the business, the position held and 
relevant dates.  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-2. សូ្រពរៀររារ់កាលេី១០ឆ្ន ំរុន ពរើសិ្នជាអនកជាភាគទុ្និកដ លានព ា្ ះកាន់ការ់ផ្ទា ល់ ឬ
ពោយប្រពយលនូវ ១០ភាគរយយ៉ាងតិចថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តថ្នប្កុរហ ុនរួយពប្ៅេីប្កុរហ ុន
រចេុរបនន ពរើសិ្នជាានសូ្រពរៀររារ់ព ា្ ះ និងស្ករាភាេប្កុរហ ុនពនះ និងចំនួនភាគហ ុន ប្េរទំង
អតាប្រពយជន៍ពទសងៗពទ្ៀតររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនពនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Indicate if you are or if you have been in the last ten years a significant shareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the 
amount of your shareholding or interest in them. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-3. សូ្រពរៀររារ់ចំពពាះការយល់ ឹងររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនដ លអនកកាន់ការ់ឬានកាន់ការ់
កនុងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងតំដណងប្កុរហ ុនរួយជាភាគទុ្និកសំ្ខាន់រួយដ លានទំ្នាក់ទំ្នង
អាជីវករាជារួយអនកោក់ពាកយសំុ្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្ររួប្ាស្ស័្យកនុងឋានៈ
ជានាយក ជាភាគទុ្និក ឬជាអនកចាត់ការធាា រ់ទ្ទួ្ល ឬធាា រ់ពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ឬធាា រ់ចាត់ដចង
ស្ករាភាេជំនួញពៅកនុងប្រពទ្ស្ណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់នូវចំណុចេិពស្ស្ ប្រសិ្នពរើ
ការពស្នើពនាះប្តូវានរ ិពស្ធ ឬប្តូវ កវញិរនាា រ់េីានពធវើពហើយ ឬាន កហូតការអនុញ្ជញ តក៏ប្តូវ
រញ្ជា ក់ចំណុចេិពស្ស្ដ រ។     
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      Have your or any entity with which your are associated as a director, shareholder or 
manager, ever held or applied for a license or to carry on any business activity in any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្ានពាក់េ័នធជារួយ
កនុងការអនុវតតកិចេការររស់្ខាួន ធាា រ់ប្តូវានអាជាា ធរអាណាេាាល  ឬអងគភាេវជិាា ជីវៈណារួយ
ប្េានជាស្មធារណៈ ឬជាករាវតាុដ លប្តូវពគពធវើការពសុ្ើរអពងកតដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។ 

 Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs,    
been disciplined, warned as to future conduct, publicly criticized, or the subject of an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ ធាា រ់ានរញ្ឈរ់េីការងារ ឬប្តូវរពណត ញពចញេីការងារពោយនិពយជក ឬ
ប្តូវពគហាររិនឱយចូលប្រករវជិាា ជីវៈជំនាញ ឬរពប្រើការងារណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។    
 Have you, in any country, been dismissed from any office or employment by your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. ពតើធាា រ់ានរញ្ជា ដ លពាក់េ័នធនឹងការកាត់កតីររស់្តុលាការេីការជំពាក់រំណុល និងប្ាក់ដ លប្តូវ
ស្ងពគដ រឬពទ្ ពតើធាា រ់ានប្រកាស្ស្តីេីការកស័យធនតារលកខណៈគតិយុតតិដ រឬពទ្ ពៅប្រពទ្ស្ណា 
ពតើធាា រ់ទ្ទួ្លរងការរតឹងពលើកស័យធនដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់កនុងករណីនីរួយៗឱយានចាស់្លាស់្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or have you been declared bankrupt by a court in any country or has bankruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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      Have your or any entity with which your are associated as a director, shareholder or 
manager, ever held or applied for a license or to carry on any business activity in any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្ានពាក់េ័នធជារួយ
កនុងការអនុវតតកិចេការររស់្ខាួន ធាា រ់ប្តូវានអាជាា ធរអាណាេាាល  ឬអងគភាេវជិាា ជីវៈណារួយ
ប្េានជាស្មធារណៈ ឬជាករាវតាុដ លប្តូវពគពធវើការពសុ្ើរអពងកតដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។ 

 Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs,    
been disciplined, warned as to future conduct, publicly criticized, or the subject of an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ ធាា រ់ានរញ្ឈរ់េីការងារ ឬប្តូវរពណត ញពចញេីការងារពោយនិពយជក ឬ
ប្តូវពគហាររិនឱយចូលប្រករវជិាា ជីវៈជំនាញ ឬរពប្រើការងារណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។    
 Have you, in any country, been dismissed from any office or employment by your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. ពតើធាា រ់ានរញ្ជា ដ លពាក់េ័នធនឹងការកាត់កតីររស់្តុលាការេីការជំពាក់រំណុល និងប្ាក់ដ លប្តូវ
ស្ងពគដ រឬពទ្ ពតើធាា រ់ានប្រកាស្ស្តីេីការកស័យធនតារលកខណៈគតិយុតតិដ រឬពទ្ ពៅប្រពទ្ស្ណា 
ពតើធាា រ់ទ្ទួ្លរងការរតឹងពលើកស័យធនដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់កនុងករណីនីរួយៗឱយានចាស់្លាស់្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or have you been declared bankrupt by a court in any country or has bankruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. ពតើធាា រ់ានពាក់េ័នធនឹងការប្គរ់ប្គងអងគភាេណាខាះ ដ លប្តូវតុលាការកាត់ពស្ចកតីេីរទ្ពលាើស្ 
ពៅប្រពទ្ស្ណា ពតើធាា រ់ានទ្ទួ្លខុស្ពលើកំហុស្ណាខាះ ឬការប្រប្េឹតតិឆ្គ ំឆគងពទសងៗ ដ លាន
ចំពពាះអងគភាេណារួយ ឬស្ាជិកណាាន ក់ដ រឬពទ្ ពរើសិ្នជាានសូ្ររញ្ជា ក់ករណីនីរួយៗឱយ
ានចាស់្លាស់្។   

 Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity or 
towards any of its members? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. រចេុរបននពនះ ពប្ៅេីស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ានការពាក់េ័នធនឹងការរតឹងទតល់ពៅ
ប្រពទ្ស្ណារួយ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់ឱយចាស់្លាស់្។    
 Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, 
engaged in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. សូ្រទតល់នូវរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន ពោយទតល់នូវតារាងលរអិត
ស្តីេី ប្ទ្េយស្ករា និង ប្ទ្េយអករា។   
 Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូ្ររងាា ញព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េា និងតួនាទី្ឬកិតតិនារ ររស់្ឯកតតជនរីររូ ដ ល
ប្តូវានលកខណៈស្របតតិលអ ព ើរបីរញ្ជា ក់េីលកខណៈរុគគល និងវជិាា ជីវៈររស់្ស្មរីខាួន (ស្មកសី ឹងឮ
ជារុគគលដ លរិនដរនជាស្មច់ញាតិ ពហើយធាា រ់ានស្មគ ល់ពលាក-ពលាកស្សី្យ៉ាងតិច៥ឆ្ន ំ)។ 

360



361 

 Indicate the names, addresses, telephone numbers and positions of three individuals of good 
standing who would be able to provide a reference on your personal and professional integrity. 
The referees must not be related to you, and should have known you for at least five years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. ពរើសិ្នជាានេ័ត៌ានរដនារពទ្ៀតដ លស្រស្ស្រនឹងរុខងារ-តួនាទី្ផ្ទា ល់ខាួន ូចានរញ្ជា ក់កនុង
សំ្ណួរ 4-1. ស្មរីជនគួរដតរញ្ជា ក់រដនារឱយានចាស់្លាស់្ ព ើរបីជាគុណប្រពយជន៍ស្ប្ារ់ការេិនិតយ 
េិចារណាឱយប្តឹរប្តូវតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។ ករណីរំាត់ពចាលរាល់ប្េឹតតិការណ៍ពរឿងរា៉ា វពទសងៗដ ល
ពាក់េ័នធ ពោយរដងវរេ័ត៌ានេិតឬទតល់ឱយនូវេ័ត៌ានខុស្េីការេិតនឹងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះចារ់
ជាធរាន (សូ្រអានពស្ចកតីប្រកាស្ ូចខាងពប្ការ)៖ 

ចូរកត់ស្ាគ ល់ឱយានចាស់្ថា៖ រាល់េ័ត៌ានដ លានទតល់ឱយ ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខចារ់ជា
ធរាន ពហើយរាល់េ័ត៌ានទំងពនះ ប្តូវានរកាទុ្កជាស្ាៃ ត់ពោយអាជាា ធរប្គរ់ប្គង (ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា) ពលើកដលងដតករណីដ លទតល់ឱយស្ស្រតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។   

Is there any additional information which you consider is relevant for the consideration of 
your suitability for the position(s) listed in Question 4-1.? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 

N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 

ដសចកតីប្រកាស ឬកិចចសនាផ្ទា លខ់ាួន 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅចំពពាះរុខចារ់ ពរើសិ្នជាេ័ត៌ានណារួយ
ដ លានទតល់ជូនពនះដកាងកាា យខុស្េីការេិត ដ លពាក់េ័នធនឹងការោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ឬរនត
អាជាា រណណប្រករអាជីវករាប្គឹះស្មា ន។  

ខាុំាទ្សូ្ររញ្ជា ក់ជូនជាឱឡារកិថា េ័ត៌ានដ លានឱយជាចពរាើយចំពពាះសំ្ណួរខាងពលើគ៉ឺ
េិតជាប្តឹរប្តូវ និងានរំពេញរររូិរណ៍ ពោយចំពណះ ឹងផ្ទា ល់ខាួនររស់្ខាុំាទ្ ឬនាងខាុំ ពហើយេិតជា
រិនានពហតុការណ៍ណាពទសង ឬទាុយេីពស្ចកតីរាយការណ៍  ូចដ លានរញ្ជា ក់ជូនអាជាា ធរដ ល
ប្គរ់ប្គង (ស្រតាកិចេ) ព ើរបីប្ជារពនាះព ើយ។ 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទតល់េ័ត៌ានជូនអាជាា ធរដ លប្គរ់ប្គងព ើរបីប្ជារអំេីពរឿងរា៉ា វ ឬ
ពហតុការណ៍ ដ លប្តូវផ្ទា ស់្រតូរណារួយដ លពកើតានពៅពេលដ លអាជាា ធរប្គរ់ប្គងកំេុងេិនិតយ
េិចារណាពលើពាកយពស្នើសំុ្ររស់្ពយើងខាុំប្ជារជាេ័ត៌ាន។   
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 Indicate the names, addresses, telephone numbers and positions of three individuals of good 
standing who would be able to provide a reference on your personal and professional integrity. 
The referees must not be related to you, and should have known you for at least five years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. ពរើសិ្នជាានេ័ត៌ានរដនារពទ្ៀតដ លស្រស្ស្រនឹងរុខងារ-តួនាទី្ផ្ទា ល់ខាួន ូចានរញ្ជា ក់កនុង
សំ្ណួរ 4-1. ស្មរីជនគួរដតរញ្ជា ក់រដនារឱយានចាស់្លាស់្ ព ើរបីជាគុណប្រពយជន៍ស្ប្ារ់ការេិនិតយ 
េិចារណាឱយប្តឹរប្តូវតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។ ករណីរំាត់ពចាលរាល់ប្េឹតតិការណ៍ពរឿងរា៉ា វពទសងៗដ ល
ពាក់េ័នធ ពោយរដងវរេ័ត៌ានេិតឬទតល់ឱយនូវេ័ត៌ានខុស្េីការេិតនឹងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះចារ់
ជាធរាន (សូ្រអានពស្ចកតីប្រកាស្ ូចខាងពប្ការ)៖ 

ចូរកត់ស្ាគ ល់ឱយានចាស់្ថា៖ រាល់េ័ត៌ានដ លានទតល់ឱយ ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខចារ់ជា
ធរាន ពហើយរាល់េ័ត៌ានទំងពនះ ប្តូវានរកាទុ្កជាស្ាៃ ត់ពោយអាជាា ធរប្គរ់ប្គង (ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា) ពលើកដលងដតករណីដ លទតល់ឱយស្ស្រតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។   

Is there any additional information which you consider is relevant for the consideration of 
your suitability for the position(s) listed in Question 4-1.? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 

N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 

ដសចកតីប្រកាស ឬកិចចសនាផ្ទា លខ់ាួន 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅចំពពាះរុខចារ់ ពរើសិ្នជាេ័ត៌ានណារួយ
ដ លានទតល់ជូនពនះដកាងកាា យខុស្េីការេិត ដ លពាក់េ័នធនឹងការោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ឬរនត
អាជាា រណណប្រករអាជីវករាប្គឹះស្មា ន។  

ខាុំាទ្សូ្ររញ្ជា ក់ជូនជាឱឡារកិថា េ័ត៌ានដ លានឱយជាចពរាើយចំពពាះសំ្ណួរខាងពលើគ៉ឺ
េិតជាប្តឹរប្តូវ និងានរំពេញរររូិរណ៍ ពោយចំពណះ ឹងផ្ទា ល់ខាួនររស់្ខាុំាទ្ ឬនាងខាុំ ពហើយេិតជា
រិនានពហតុការណ៍ណាពទសង ឬទាុយេីពស្ចកតីរាយការណ៍  ូចដ លានរញ្ជា ក់ជូនអាជាា ធរដ ល
ប្គរ់ប្គង (ស្រតាកិចេ) ព ើរបីប្ជារពនាះព ើយ។ 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទតល់េ័ត៌ានជូនអាជាា ធរដ លប្គរ់ប្គងព ើរបីប្ជារអំេីពរឿងរា៉ា វ ឬ
ពហតុការណ៍ ដ លប្តូវផ្ទា ស់្រតូរណារួយដ លពកើតានពៅពេលដ លអាជាា ធរប្គរ់ប្គងកំេុងេិនិតយ
េិចារណាពលើពាកយពស្នើសំុ្ររស់្ពយើងខាុំប្ជារជាេ័ត៌ាន។   
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DECLARATION 

 I am aware that it is an offense knowin or recklessly to provide any information which 
is false or misleading in connection with an application for a banking license or a renewal of 
bank license.  

I certify that the information given in answer to the question above is complete and 
accurate to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this 
application of which the supervisory authority should be aware. 

 I undertake to inform the supervisory authority of any changes material to the 
application which arise while the supervisory authority is considering the application. 

 
 

ព ា្ ះ 

Name: 
 

រុខងារនិងឋានៈដ លទ្ទួ្លរនាុក 

Position held: 
 

ហតាពលខា                  ថ្ងៃ         ដខ        ឆ្ន ំ 

Signed:                Date: ……… /……… /……… 

362



363 

ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ចំដ ុះធនាគារឯកដទសឥណទានជ្នរទ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ធនាគារឯកពទ្ស្ឥណទនជនរទ្ តពៅពនះពៅថាធនាគារឯកពទ្ស្  ូចានកំណត់និយរន័យ
កនុងជំេូកទី្ ១ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
រុនពេលចារ់ពទតើរពធវើប្រតិរតតិការ អនុពលារតារាប្តា ១៤ ថ្នចារ់ ដ លពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

ធនាគារឯកពទ្ស្ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណ ប្តូវពធវើដតប្រតិរតតិការណាដ លានរញ្ជា ក់
ចាស់្តារខាឹរស្មរថ្នលិខិតអនុញ្ជញ ត។ 

ប្រការ ៣.- 

អនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណស្ប្ារ់ធនាគារឯកពទ្ស្ ប្តូវប្រកាន់យកនូវរូរភាេគតិយុតត
ណារួយកនុងចំពណារររូភាេគតិយុតតដ លានដចងកនុងជំេូកទី្ ៣ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៤.- 

(ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់ធនាគារឯកពទ្ស្ គរូវានដកស្ប្រួលដោយគបោរ ៥ ថ្ន
គបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរា
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៥ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះ បានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារឯកពទ្ស្រពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី
អរបររា ពស្ាើនឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ហុកសិ្ររ ីលានពរៀល) ។ 

នីតិវធីិនិងការវាយតថ្រារដនារពលើពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ ប្តូវាន
កំណត់ពោយស្មរាចរដណនំាពោយដ ក។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារដ លានអាជាា រណណ ឬទ្ទួ្លលិខិតអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ពរើកធនាគារ
រុនថ្ងៃប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន ប្តូវរំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ និងប្រការ ៨ ថ្នប្រកាស្ពនះ យ៉ាងយ៉ឺតរំទុតប្តឹរ ំណាច់ឆ្ន ំ២០១០។ 
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ធ៧-០០-០៥ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ចំដ ុះធនាគារឯកដទសឥណទានជ្នរទ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ធនាគារឯកពទ្ស្ឥណទនជនរទ្ តពៅពនះពៅថាធនាគារឯកពទ្ស្  ូចានកំណត់និយរន័យ
កនុងជំេូកទី្ ១ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
រុនពេលចារ់ពទតើរពធវើប្រតិរតតិការ អនុពលារតារាប្តា ១៤ ថ្នចារ់ ដ លពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

ធនាគារឯកពទ្ស្ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណ ប្តូវពធវើដតប្រតិរតតិការណាដ លានរញ្ជា ក់
ចាស់្តារខាឹរស្មរថ្នលិខិតអនុញ្ជញ ត។ 

ប្រការ ៣.- 

អនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណស្ប្ារ់ធនាគារឯកពទ្ស្ ប្តូវប្រកាន់យកនូវរូរភាេគតិយុតត
ណារួយកនុងចំពណារររូភាេគតិយុតតដ លានដចងកនុងជំេូកទី្ ៣ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៤.- 

(ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់ធនាគារឯកពទ្ស្ គរូវានដកស្ប្រួលដោយគបោរ ៥ ថ្ន
គបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរា
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៥ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះ បានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ធនាគារឯកពទ្ស្រពងកើតព ើងពប្ការរូរភាេជាប្កុរហ ុនកនុងស្ស្ុក ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី
អរបររា ពស្ាើនឹង ៦០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ហុកសិ្ររ ីលានពរៀល) ។ 

នីតិវធីិនិងការវាយតថ្រារដនារពលើពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ ប្តូវាន
កំណត់ពោយស្មរាចរដណនំាពោយដ ក។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារដ លានអាជាា រណណ ឬទ្ទួ្លលិខិតអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ពរើកធនាគារ
រុនថ្ងៃប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន ប្តូវរំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ និងប្រការ ៨ ថ្នប្រកាស្ពនះ យ៉ាងយ៉ឺតរំទុតប្តឹរ ំណាច់ឆ្ន ំ២០១០។ 
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(ោររំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា គរូវដគារពតាមគបោរ ៨ ថ្នគបោស
ដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៨ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរំពេញព ើរទុ្នឱយានប្គរ់តារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ប្រការ ៤ ប្រការ ៥ ប្រការ ៦ និងប្រការ ៧ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ 
ប្រ.ក កនុងរយៈពេលេីរឆ្ន ំ ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ ។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
នីតិវិធនីនការដាក ់កយសុអំាជាា រណណ  

ប្រការ ៥.- 

ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ប្តូវពស្នើពោយរុគគល ដ លានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តប្តឹរប្តូវ (អនកចាត់ការ 
ឬជនដ លានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិជាលាយលកខណ៍អកសរ) ស្ស្រតាររញ្ញតតិដ លានពរៀររារ់ខាងពប្ការពនះ៖ 

ក- នារ ឬនារករណ៍អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន 

ខ-  អាស្យោា នថ្នទី្ស្មន ក់ការកណាត លដ លានចុះរញ្ា ី  

គ-  ររូភាេគតិយុតតនិងលកខនតិកៈ ឬឯកស្មររពងកើតពទសងៗពទ្ៀត 

ឃ- ប្រពភទ្រូលរប្តតំណាងឱយព ើរទុ្ន។ ចំណងទក់ទ្ងរវាងការកាន់ការ់រូលរប្តទំងពនាះ 
និងការអនុវតតសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត 

ង-  ចំនួនព ើរទុ្នផ្ទា ល់ដ លានអនុញ្ជញ តនិងដ លានរង់  

ច- ការដរងដចកភាគហ ុន និងសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត និងកិចេប្េរពប្េៀងដ លអាចានរវាងភាគទុ្និក 
ដ លព ើរតួនាទី្កនុងការ ឹកនំាពគាលនពយាយររស់្ធនាគារ            

ឆ- ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ ប្ាំភាគរយ (៥%) ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តឬពលើស្េីពនះប្តូវទតល់
េ័ត៌ាន  ូចានពរៀររារ់កនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ 

ជ- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្រុគគលយ៉ាងតិចរំទុតេីរររូ (២ររូ) ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំា
ពោយានប្រសិ្ទ្ធភាេនូវស្ករាភាេអាជីវករាររស់្ធនាគារឯកពទ្ស្។ អនកចាត់ការ
ដ លប្តូវានដតងតំាងពោយអនកានស្រតាកិចេប្តូវរំពេញជីវប្រវតតិ និងសំ្ណួរ ូចាន
កនុងឧរស្រព័នធទី្២ ពហើយប្តូវទតល់នូវលិខិតពថាក លពទស្   

ឈ- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល និងពោយរដនារេីពលើេ័ត៌ានខាងពលើ
ប្តូវានជីវប្រវតតិប្េរទំងប្តូវានរាយការណ៍រញ្ជា ក់ថា គាា ននរណាាន ក់ពាក់េ័នធពៅនឹង
ការហារឃ្លត់ ូចានដចងកនុងាប្តា ១៨ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវានរទ្េិពស្មធន៍ខាងឥណទនយ៉ាងតិចរំទុតរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ)  
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ញ- ប្រសិ្នពរើនីតិរុគគលដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណគ៉ឺជាអងគភាេដ លានរពងកើត
រចួពហើយ ប្តូវទតល់រកជារួយនូវការអធិរាយអំេីរុខរររររស់្ខាួនប្េរទំងតារាងតុលយការ
ដ លានការរញ្ជា ក់េីស្នងការគណនីស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ចុងពប្កាយ  

 - ការេិេណ៌នាេីដទនការស្ករាភាេអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពៅរុខ៖                                                                   

- ទំ្ហំថ្នការឱយខេីប្គរ់ប្រពភទ្ដ លអាចានពៅកនុងឬពប្ៅតារាងតុលយការ និងពស្វា
ពទសងៗពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ឱយអតិងិជនឬស្ាជិក (ចំពពាះឥណទន ប្រពភទ្ ទ្ប្រង់  
ពគាលបំណង ខាឹរស្មរ និងលកខខណឌ ចរបងៗ ទលកថ្ប្រដ លទ្ទួ្លានប្រចំាឆ្ន ំ 
និងទឹ្កប្ាក់រិនទន់ស្ង) 

-   ប្រពភទ្អតិងិជនដ លធនាគារឯកពទ្ស្ានរំណងប្ាស្ស័្យទក់ទ្ង 

-   ប្រភេធនធានហិរញ្ញវតាុដ លានពប្គាងទុ្ក៖ រូលនិធិផ្ទា ល់ ប្ាក់ឧរតារៃ រំណុល
រនាា រ់រនសំ ប្ាក់រពញ្ញើ ប្ាក់ករេី ជាព ើរ ពហើយពរើចំាាច់ ប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្េីព ើរ
កំពណើ ត និងករាសិ្ទ្ធិថ្នធនធានទំងពនះកនុងករណីរិនប្ាក  (រំណុលរនាា រ់រនសំ
ជាព ើរ) 

- ចំនួនប្រហាក់ប្រដហលថ្ននិពយជិតកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ និងរញ្ា ីពរើក
ពរៀវតស ពោយរាយលរអិតតារប្រពភទ្រុគគលិក 

-   ទី្តំាងស្មខាដ លានស្ស្មរ់ឬដ លពប្គាងឱយាន 

- ការចាត់តំាងនិងធនធានដ លានពប្គាងទុ្ក េិពស្ស្ ចំពពាះទ្ប្រង់ការគណពនយយ 
និងឧរករណ៍កំុេយូទ័្រ 

- តារាងតុលយការនិងការេាករណ៍គណនីខាត-ចំពណញស្ប្ារ់ការយិររពិចឆទ្គណពនយយ 
រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ។ ប្តូវេាករណ៍កប្រិតអនុាតប្រុងប្រយ័តនចរបងៗ ( ូចាន
កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ពៅខាងចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ខាងរុខ  

ឋ- ការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង៖           

- ការចាត់តំាងដទនការប្តតួេិនិតយរញ្ា ីថ្ទាកនុងដ លានដចងកនុងាប្តា ៤៣ ថ្នចារ់ស្តីេី 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

-  អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្នងការគណនីឯករាជយដ លានពប្ជើស្ពរ ើស្េីរញ្ា ីប្រតិស្ស្ុតិ 

-   ប្រពភទ្ថ្នរុខងារដ លប្តូវប្រគល់ឱយស្នងការគណនីឯករាជយពនាះ។ 
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ញ- ប្រសិ្នពរើនីតិរុគគលដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណគ៉ឺជាអងគភាេដ លានរពងកើត
រចួពហើយ ប្តូវទតល់រកជារួយនូវការអធិរាយអំេីរុខរររររស់្ខាួនប្េរទំងតារាងតុលយការ
ដ លានការរញ្ជា ក់េីស្នងការគណនីស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ចុងពប្កាយ  

 - ការេិេណ៌នាេីដទនការស្ករាភាេអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពៅរុខ៖                                                                   

- ទំ្ហំថ្នការឱយខេីប្គរ់ប្រពភទ្ដ លអាចានពៅកនុងឬពប្ៅតារាងតុលយការ និងពស្វា
ពទសងៗពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ឱយអតិងិជនឬស្ាជិក (ចំពពាះឥណទន ប្រពភទ្ ទ្ប្រង់  
ពគាលបំណង ខាឹរស្មរ និងលកខខណឌ ចរបងៗ ទលកថ្ប្រដ លទ្ទួ្លានប្រចំាឆ្ន ំ 
និងទឹ្កប្ាក់រិនទន់ស្ង) 

-   ប្រពភទ្អតិងិជនដ លធនាគារឯកពទ្ស្ានរំណងប្ាស្ស័្យទក់ទ្ង 

-   ប្រភេធនធានហិរញ្ញវតាុដ លានពប្គាងទុ្ក៖ រូលនិធិផ្ទា ល់ ប្ាក់ឧរតារៃ រំណុល
រនាា រ់រនសំ ប្ាក់រពញ្ញើ ប្ាក់ករេី ជាព ើរ ពហើយពរើចំាាច់ ប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្េីព ើរ
កំពណើ ត និងករាសិ្ទ្ធិថ្នធនធានទំងពនះកនុងករណីរិនប្ាក  (រំណុលរនាា រ់រនសំ
ជាព ើរ) 

- ចំនួនប្រហាក់ប្រដហលថ្ននិពយជិតកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ និងរញ្ា ីពរើក
ពរៀវតស ពោយរាយលរអិតតារប្រពភទ្រុគគលិក 

-   ទី្តំាងស្មខាដ លានស្ស្មរ់ឬដ លពប្គាងឱយាន 

- ការចាត់តំាងនិងធនធានដ លានពប្គាងទុ្ក េិពស្ស្ ចំពពាះទ្ប្រង់ការគណពនយយ 
និងឧរករណ៍កំុេយូទ័្រ 

- តារាងតុលយការនិងការេាករណ៍គណនីខាត-ចំពណញស្ប្ារ់ការយិររពិចឆទ្គណពនយយ 
រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ។ ប្តូវេាករណ៍កប្រិតអនុាតប្រុងប្រយ័តនចរបងៗ ( ូចាន
កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ពៅខាងចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ខាងរុខ  

ឋ- ការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង៖           

- ការចាត់តំាងដទនការប្តតួេិនិតយរញ្ា ីថ្ទាកនុងដ លានដចងកនុងាប្តា ៤៣ ថ្នចារ់ស្តីេី 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

-  អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្នងការគណនីឯករាជយដ លានពប្ជើស្ពរ ើស្េីរញ្ា ីប្រតិស្ស្ុតិ 

-   ប្រពភទ្ថ្នរុខងារដ លប្តូវប្រគល់ឱយស្នងការគណនីឯករាជយពនាះ។ 
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ប្រការ ៦.- 
ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ ប្ាំភាគរយ (៥%) ឬពលើស្េីពនះថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តររស់្

អនកពស្នើសំុ្ ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចតពៅ៖        

ក- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ភាគទុ្និក៖ 

កនុងករណីជានីតិរុគគល ប្តូវទតល់នារករណ៍អាជីវករា រូរភាេគតិយុតត អាស្យោា ន 
ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងលកខនតិកៈ។     

កនុងករណីជាឯកតតជន ប្តូវពរៀររារ់ នារ ពគាតតនារ ថ្ងៃដខឆ្ន ំនិងទី្កដនាងកំពណើ ត ស្ញ្ជា តិ 
និងលំពៅោា ន។ ប្តូវរញ្ជា ក់ថា ពតើរុគគលពនះប្តូវានដតងតំាងជាអនកចាត់ការរួយររូររស់្
ធនាគារឬពទ្។ ប្តូវប្ារ់ថា ពតើភាគទុ្និកជាស្ាជិកថ្នប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្គឹះស្មា ន
ឬពទ្។ ពរើដរនប្តូវធានាថា ស្ាជិកពនាះរិនានពាក់េ័នធជារួយការហារឃ្លត់ ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ១៨ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទ្  

ខ- រញ្ជា ក់េីចំនួននិងភាគរយថ្នភាគករាដ លានពស្នើនិងចំនួននិងភាគរយថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត។ 
ពរៀររារ់លរអិតេីការស្ប្ររស្ប្រួលខាងគតិយុតតនិងខាងហិរញ្ញវតាុ ចំពពាះការទ្ទួ្លយក
រូលរប្ត។ រងាា ញថា ពតើស្ករាភាេប្រតិរតតិការស្ាិតពៅពប្ការចំណុះនីតិវធីិពោយដ ក 
ដ លអនុវតតចំពពាះការវនិិពយគររពទ្ស្ពៅករពុជាឬពទ្ ពហើយពតើទ្ប្រង់ដរររទ្ទំងពនះ 
ប្តូវានរំពេញពហើយឬពៅ     

គ- ពរៀររារ់េីស្ករាភាេររស់្ភាគទុ្និក។ ប្រសិ្នពរើភាគទុ្និកជាស្ាជិកថ្នប្កុររួយ ប្តូវ
េិេណ៌នាេីអងគភាេធំៗថ្នប្កុរពនាះរួរជារួយអងគការពលខទង។ ប្តូវរញ្ជា ក់ទងថាពតើ
ភាគទុ្និកានប្ទ្េយស្របតតិពប្ចើនពៅកនុងស្មា រ័នឥណទនពទសងៗពទ្ៀតឬពទ្ រញ្ជា ក់ថា 
ពតើប្កុរដ លជាករាសិ្ទ្ធិផ្ទា ល់ររស់្ភាគទុ្និកានទុ្នពប្ចើនពៅកនុងប្គឹះស្មា នឥណទន
ឬពទ្។ ពរើានប្តូវពរៀររារ់ឱយអស់្    

ឃ- ប្ារ់ថា ពតើភាគទុ្និកនិងប្កុរហ ុនដ លអាចរញ្េូ លជារួយគាន ានពធវើស្ករាភាេហិរញ្ញវតាុ
ឬពទ្។ ពរើានប្តូវរញ្ជា ក់ថាប្កុរហ ុនទំងពនាះស្ាិតពប្ការចំណុះរទ្រញ្ជា ណាឬ អាជាា ធរណា 

ង- រញ្ជា ក់េីដរររទ្ថ្នការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងនិងេីខាងពប្ៅររស់្ភាគទុ្និក 

ច- រញ្ជា ក់ថា ពតើកនុងរយៈពេល រ់ឆ្ន ំ (១០ឆ្ន ំ) កនាងរក ភាគទុ្និកានទ្ទួ្លរងនូវការពសុ្ើរ
អពងកតឬទ្ទួ្លរងនូវការេិន័យជាស្ាៃ រៈតារទ្ប្រង់ការវជិាា ជីវៈរ ាាលឬតុលាការឬពទ្  

ឆ- ប្ារ់េីពគាលពៅររស់្ភាគទុ្និក កនុងការោក់រញ្េូ លព ើរទុ្នផ្ទា ល់ពៅកនុងធនាគារដ ល
ានោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណនិងទតល់េ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងអស់្  

ជ- រញ្ជា ក់ថា ពតើានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗរវាងភាគទុ្និកនិងអនកពស្នើសំុ្ឬពទ្ ពហើយ 
ពតើទំ្នាក់ទំ្នងទំងពនះនឹងប្តូវានេប្ងីកពៅអនាគតយ៉ាងណា  

ឈ- រញ្ជា ក់ថា ពតើទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗខាងធនាគារររស់្ភាគទុ្និកពៅករពុជាាន
អវីខាះ ពហើយទំ្នាក់ទំ្នងទំងពនះពៅានរហូត ល់ពេលណាពទ្ៀត។ 
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ប្រការ ៧.- 

ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ពោយផ្ទា ល់ ឬប្រពយលយ៉ាងតិចរំទុតថ្រៃភាគរយ (២០%) ថ្ន
ព ើរទុ្ន ឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលស្ស្រតារាប្តា ២៦ ថ្ន
ចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
តប្រូវឱយរពងកើនរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ តារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងាប្តា ២៧ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងពនាះ ប្តូវពទាើលិខិត ូចានគំរូពៅកនុង
ឧរស្រព័នធទី្៣ ពៅពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 រទ្រញ្ជា ពនះអាចប្តូវ កពចញវញិាន  ដតពៅពេលានរពងកើតឱយានការធានារា៉ារ់រងពលើ
ប្ាក់រពញ្ញើពៅករពុជា។ 

ពប្ៅេីពនះពយងតារាប្តា ៤០ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា អាចពលើកដលងជាលាយលកខណ៍អកសរ អនុញ្ជញ តឱយរចួទុតេីការអនុវតតាប្តា ៧ ពៅពេល
អនុរ័តពលើអាជាា រណណ។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ការអនុម្តិផ្តលអ់ាជាា រណណ  និង ការយកកនប្ម្ 

ប្រការ ៨.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីការស្ពប្រចររស់្ខាួនកនុង
រយៈពេលប្ាំរួយដខ (៦ដខ)  ចារ់េីពេលទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ  ររួទំងឯកស្មរដ លពាក់េ័នធ
ទំងអស់្ទង។ ពៅពេលណាានការចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ពចញនូវលកខខណឌ និង
រយៈពេលថ្នការអនុវតតលិខិតអនុញ្ជញ ត។ ប្រសិ្នពរើអនុវតតេំុានតារពេលពវលាកំណត់ខាងពលើ 
លិខិតអនុញ្ជញ តពនះប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈ ពលើកដលងដតានការពស្នើសំុ្េនារពេលនិងានការ
យល់ប្េរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៩.-  
(គរូវបានដកស្ប្រួលពោយប្រកាស្ ធ៧-០៦-២០៨ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 

ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះធនាគារឯកពទ្ស្។) 

ប្រការ ៩ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ទតល់អាជាា រណណរិនានកំណត់រយៈពេលសុ្េលភាេចំពពាះធនាគារ
ឯកពទ្ស្ដ លពធវើប្រតិរតតិការពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 

ប្រការ ១០.-  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៦ ចំណុច ១-ខ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។)  
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ប្រការ ៧.- 

ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ពោយផ្ទា ល់ ឬប្រពយលយ៉ាងតិចរំទុតថ្រៃភាគរយ (២០%) ថ្ន
ព ើរទុ្ន ឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលស្ស្រតារាប្តា ២៦ ថ្ន
ចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
តប្រូវឱយរពងកើនរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ តារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងាប្តា ២៧ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងពនាះ ប្តូវពទាើលិខិត ូចានគំរូពៅកនុង
ឧរស្រព័នធទី្៣ ពៅពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 រទ្រញ្ជា ពនះអាចប្តូវ កពចញវញិាន  ដតពៅពេលានរពងកើតឱយានការធានារា៉ារ់រងពលើ
ប្ាក់រពញ្ញើពៅករពុជា។ 

ពប្ៅេីពនះពយងតារាប្តា ៤០ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា អាចពលើកដលងជាលាយលកខណ៍អកសរ អនុញ្ជញ តឱយរចួទុតេីការអនុវតតាប្តា ៧ ពៅពេល
អនុរ័តពលើអាជាា រណណ។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ការអនមុ្តិផ្តលអ់ាជាា រណណ  និង ការយកកនប្ម្ 

ប្រការ ៨.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីការស្ពប្រចររស់្ខាួនកនុង
រយៈពេលប្ាំរួយដខ (៦ដខ)  ចារ់េីពេលទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ  ររួទំងឯកស្មរដ លពាក់េ័នធ
ទំងអស់្ទង។ ពៅពេលណាានការចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ពចញនូវលកខខណឌ និង
រយៈពេលថ្នការអនុវតតលិខិតអនុញ្ជញ ត។ ប្រសិ្នពរើអនុវតតេំុានតារពេលពវលាកំណត់ខាងពលើ 
លិខិតអនុញ្ជញ តពនះប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈ ពលើកដលងដតានការពស្នើសំុ្េនារពេលនិងានការ
យល់ប្េរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៩.-  
(គរូវបានដកស្ប្រួលពោយប្រកាស្ ធ៧-០៦-២០៨ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 

ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះធនាគារឯកពទ្ស្។) 

ប្រការ ៩ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ទតល់អាជាា រណណរិនានកំណត់រយៈពេលសុ្េលភាេចំពពាះធនាគារ
ឯកពទ្ស្ដ លពធវើប្រតិរតតិការពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 

ប្រការ ១០.-  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៦ ចំណុច ១-ខ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។)  
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ប្រការ ១១.-  
ធនាគារឯកពទ្ស្ប្តវូរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន រ់លានពរៀល (១០.០០០.០០០ ពរៀល) 

ចំពពាះទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងប្ាំរីលានពរៀល (៨.០០០.០០០ ពរៀល) ចំពពាះស្មខានីរួយៗររស់្
ធនាគារឯកពទ្ស្ពៅរុន ថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ចំពពាះធនាគារដ លានរពងកើតព ើងកនុងឆ្ន ំ 
ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្តូវានគណនាតារស្ាាប្តថ្នរយៈពេលដ លពៅស្ល់រហូត ល់ ំណាច់
ឆ្ន ំ។ កនុងករណីានការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណ ធនាគារដ លពាក់េ័នធប្តូវទ្ទួ្លរង
នូវការផ្ទកេិន័យ ពោយរង់ការប្ាក់ពលើទឹ្កប្ាក់ដ លពៅរិនទន់ានរង់ តារអប្តាការប្ាក់
រុនហិរញ្ញរបទនជាធរានកនុងរយៈពេលរហូត ល់ស្មរសិ្រថ្ងៃ (៣០ថ្ងៃ)។ ពរើពៅដតេំុអាចរង់
ពស្មហ ុយអាជាា រណណាន ធនាគារស្មរីប្តូវរងទ្ណឌ ករាធៃន់ជាងពនះពទ្ៀត រហូត ល់ប្តូវ កហូត
អាជាា រណណ។ 

(ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្តូវានជំនួស្ដោយ  គបោរ ៤  ចំណុច  ៣  ថ្នគបោសពលខ  
ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ) 

ជ្ំពូកទី ៤ 
រទរញ្ញជ ប្រុងប្រយត័ន 

ប្រការ ១២.- 
អនកោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណដ លេំុធាា រ់ពធវើប្រតិរតតិការ ប្តូវរង់រ្ងគរ់ឱយពេញរួយរយ

ភាគរយ (១០០%) ថ្នព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីកនុងលកខនតិកៈកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ពៅរុនពេលចារ់ពទតើរពធវើប្រតិរតតិការ។  
ប្រការ ១៣.-  

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២០៨ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០០៦ ស្តីេី 
ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះធនាគារឯកពទ្ស្។) 

ប្រការ ១៣ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 
ធនាគារឯកពទ្ស្ ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពហើយ ប្តូវរកាប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន 

ពស្ាើនឹងប្ាំភាគរយ (៥%) ថ្នព ើរទុ្នដ លានចុះរញ្ា ីពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ពោយទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់  ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាប្ាក់ពរៀល ទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់ប្រចំាឆ្ន ំពស្ាើនឹង
រួយភាគេីរ (១/២) ថ្នអប្តាការប្ាក់រុនហិរញ្ញរបទន ដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ពហើយដ លអាចទូ្ទត់កនុងរយៈពេល ៦ ដខរតង។ 

ខ. ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាររិូយរ័ណណររពទ្ស្ ទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់រីភាគប្ាំរី 
(៣/៨) ថ្នអប្តា SIBOR (Singapore Inter-Bank Offered Rate) កនុងរយៈពេល ៦ ដខរតង។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងជូន ំណឹងពៅធនាគារទំងអស់្េីអប្តាការប្ាក់ ដ លាន
អនុវតតស្ប្ារ់កាលកំណត់នីរួយៗ។ 
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(អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជារូរិយរ័ណណ ប្តូវានជំនួស្ពោយ
ប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពី 
ការកំណត់អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ 
និងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន ជាររិូយរ័ណណ ុលាា រអាពររកិ។) 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងទូ្ទត់ស្ងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពនះ ពៅពេលធនាគារ 
ឯកពទ្ស្ពនាះប្តូវានជប្រះរញ្ា ីពោយស្ា័ប្គចិតត និងគាា នប្ាក់រពញ្ញើពៅខាងប្ទ្េយអករា។ 

ប្រការ ១៤.- 
ធនាគារឯកពទ្ស្ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពហើយប្តូវតរកល់ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេប្ាំភាគរយ 

(៥%) ថ្នប្ាក់រពញ្ញើដ លានទ្ទួ្លេីអតិងិជនពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ទុ្នរប្រងុកាតេវកិចេពនះ ប្តូវានរកាទុ្កតារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងរទ្រញ្ជា ពោយដ កស្តីេី 
ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ។  

ប្រការ ១៥.- 
ធនាគារឯកពទ្ស្ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណរចួពហើយប្តូវអនុវតតឱយានស្រស្ស្រតាររញ្ញតតិ

ទំងអស់្ដ លធនាគារប្តូវអនុវតត េិពស្ស្តប្រូវការថ្នការពធវើរាយការណ៍។ 

ជ្ំពូកទី ៥ 
រទរបញ្ញតតិដផ្េងៗ 

ប្រការ ១៦ និង ១៧.-  
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១-១៨៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្០៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០១ 

ស្តីេី ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារ។) 
ប្រការ ១៨.- 

កនុងករណីដតងតំាងអនកចាត់ការងាី (គ៉ឺរុគគលេីរររូ ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំាប្រតិរតតិការ
ធនាគារឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ) ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការពនះពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា៖ 

- ឯកស្មរជាភស្តុតាងរញ្ជា ក់េីការដតងតំាង (ានជាអាទ្ិ៍កំណត់ពហតុប្រជំុប្កុរប្រឹកាភិាល) 

- ជីវប្រវតតិនិងការរំពេញសំ្ណួរកនុងឧរស្រព័នធទី្២ 

ឯកស្មរទំងអស់្ពនះ ប្តូវដតទតល់ឱយយ៉ាងពហាចណាស់្រួយដខរុនការចូលកាន់តំដណងររស់្
រុគគលដ លប្តូវានដតងតំាង។ 

ប្រការ ១៩.- 
ការផ្ទា ស់្រតូរពទសងពទ្ៀតថ្នស្មា នភាេគតិយុតតឬស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ធនាគារ ប្តូវដត

ោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើរបីសំុ្ការយល់ប្េរ។ ឯកស្មរពស្នើសំុ្ប្តូវានភាា រ់រកជារួយនូវ
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(អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជារូរិយរ័ណណ ប្តូវានជំនួស្ពោយ
ប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពី 
ការកំណត់អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ 
និងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន ជាររិូយរ័ណណ ុលាា រអាពររកិ។) 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងទូ្ទត់ស្ងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពនះ ពៅពេលធនាគារ 
ឯកពទ្ស្ពនាះប្តូវានជប្រះរញ្ា ីពោយស្ា័ប្គចិតត និងគាា នប្ាក់រពញ្ញើពៅខាងប្ទ្េយអករា។ 

ប្រការ ១៤.- 
ធនាគារឯកពទ្ស្ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពហើយប្តូវតរកល់ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេប្ាំភាគរយ 

(៥%) ថ្នប្ាក់រពញ្ញើដ លានទ្ទួ្លេីអតិងិជនពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ទុ្នរប្រងុកាតេវកិចេពនះ ប្តូវានរកាទុ្កតារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងរទ្រញ្ជា ពោយដ កស្តីេី 
ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ។  

ប្រការ ១៥.- 
ធនាគារឯកពទ្ស្ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណរចួពហើយប្តូវអនុវតតឱយានស្រស្ស្រតាររញ្ញតតិ

ទំងអស់្ដ លធនាគារប្តូវអនុវតត េិពស្ស្តប្រូវការថ្នការពធវើរាយការណ៍។ 

ជ្ំពូកទ ី៥ 
រទរបញ្ញតតិដផ្េងៗ 

ប្រការ ១៦ និង ១៧.-  
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១-១៨៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្០៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០១ 

ស្តីេី ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារ។) 
ប្រការ ១៨.- 

កនុងករណីដតងតំាងអនកចាត់ការងាី (គ៉ឺរុគគលេីរររូ ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំាប្រតិរតតិការ
ធនាគារឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ) ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការពនះពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា៖ 

- ឯកស្មរជាភស្តុតាងរញ្ជា ក់េីការដតងតំាង (ានជាអាទ្ិ៍កំណត់ពហតុប្រជំុប្កុរប្រឹកាភិាល) 

- ជីវប្រវតតិនិងការរំពេញសំ្ណួរកនុងឧរស្រព័នធទី្២ 

ឯកស្មរទំងអស់្ពនះ ប្តូវដតទតល់ឱយយ៉ាងពហាចណាស់្រួយដខរុនការចូលកាន់តំដណងររស់្
រុគគលដ លប្តូវានដតងតំាង។ 

ប្រការ ១៩.- 
ការផ្ទា ស់្រតូរពទសងពទ្ៀតថ្នស្មា នភាេគតិយុតតឬស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ធនាគារ ប្តូវដត

ោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើរបីសំុ្ការយល់ប្េរ។ ឯកស្មរពស្នើសំុ្ប្តូវានភាា រ់រកជារួយនូវ

370 

ការពរៀររារ់េីរូលពហតុថ្នដទនការប្រតិរតតិការ ពហើយដទអកតារករណីនីរួយៗ ប្តូវានភាា រ់នូវ
េ័ត៌ាន ូចតពៅ៖ 

- ការេប្ងីកឬការកំណត់ព ើងវញិនូវស្ករាភាេ៖ ប្តូវទតល់េ័ត៌ានដ លានកំណត់កនុង
កថាខណឌ    ប្រការ ៥ ថ្នប្រកាស្ពនះ 

- ការរនាយព ើរទុ្ន៖ ការេិេណ៌នាេីខាឹរស្មរនិងលកខខណឌ   ូចជា ការស្ប្ររស្ប្រួលខាង
គតិយុតត និងខាងគណពនយយ ប្េរទំងការកំណត់ចាស់្នូវចំនួនងាីថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់ដ ល
អាចានឥទ្ធិេលពៅពលើអាជីវករាពៅអនាគតនិងពៅពលើអនុាតប្រុងប្រយ័តន 

- ការផ្ទា ស់្រតូរររូភាេគតិយុតត៖ ពស្ចកតីប្ពាងវពិស្មធនករាលកខនតិកៈនិងេ័ត៌ានទក់ទ្ង ល់
អងគភាេប្គរ់ប្គង 

- ការផ្ទា ស់្រតូរនារករណ៍អាជីវករា៖ ពស្ចកតីប្ពាងវពិស្មធនករាលកខនតិកៈ 

រាល់ការផ្ទា ស់្រតូរទំងអស់្ ប្តូវោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាយ៉ាងយ៉ឺតរំទុតរីដខ (៣ដខ) 
រុនពេលអនុវតត ព ើរបីសំុ្ការយល់ប្េរ។ 

ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន រួយលានពរៀល (១.០០០.០០០ ពរៀល) កនុងរួយទំ្េ័រថ្ន
លកខនតិកៈដ លរងវពិស្មធនករា។ (ោរបង់ដស្ថហ ុយចំពពាះការពធវើវដិស្ថធនកមមលកខនកិកៈគរូវានដក
ស្ប្រួលពោយគបោរ ៨ ចំណុច ែ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា 
ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ) 

ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយរនាយព ើរទុ្នចំនួនរួយភាគរយ (១%) ពលើចំនួនដ លរនាយ។ 

ប្រការ ២០.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ២១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារឯកពទ្ស្ពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ 
           ដទស្ថភិបាល 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា  ចាន់តូ 
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ឧរសម្ព័នធទី១ 

 

គំរលូខិិត 
ររសភ់ាគទុនិកណ លកាន់ការ់ដដាយផ្ទា លឬ់ដដាយប្រដោលនូវ 

ចំនួន ២០% ឬដប្ចើនជាងដនុះននដ ើម្ទុនឬននសទិធិដបាុះដនន តររសធ់នាគារ 
ណ លប្តូវដផ្ាើជ្ូនឯកឧតតម្អគគដទស្ថភិបាលធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
ឯកឧតតរអគគពទ្ស្មភិាលជាទី្ពគារេ 

កនុងនារខាួនខាុំជា (ប្ារ់េីឋានៈ) ខាុំសូ្រជូនភាា រ់រកជារួយពនះនូវេ័ត៌ានទំងឡាយតារ
សំ្ពណើ ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា (តារលិខិតពលខ...........) ទក់ទ្ង ល់ការកាន់ការ់ព ើរទុ្នផ្ទា ល់
ដ ល (ព ា្ ះភាគទុ្និក) ានរំណងចូលររួពៅកនុង (ព ា្ ះធនាគារ )។ 

ខាុំសូ្ររញ្ជា ក់ពៅកនុងលិខិតពនះថា េ័ត៌ានពនះប្គរ់ប្គាន់និងប្តឹរប្តូវ ពហើយតារការយល់
 ឹង ៏ប្រពស្ើររំទុតររស់្ខាុំ េំុានឯកស្មររញ្ជា ក់ការេិតណាពទសងេីពនះពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពទ្ៀតពទ្។ 

ខាុំសូ្រស្នាទតល់េ័ត៌ានយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស្ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាល់ការដប្រប្រួលណា
ដ លពធវើឱយដរាកយ៉ាងខាា ំងេីេ័ត៌ានដ លានទតល់ជូនរចួរកពហើយ។ 

ខាុំានពធវើការកត់ស្ាគ ល់ពៅពលើរញ្ញតតិថ្នាប្តា ២៧ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ដ លានដចងថាពៅពេលណាស្មា នភាេតប្រូវពហើយពនាះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើ
ឱយភាគទុ្និកដ លានឥទ្ធិេលររស់្ប្គឹះស្មា ន ទតល់នូវការគំាប្ទ្ ល់ប្គឹះស្មា នពនាះ។ 

 

            ពោយពស្ចកតីពគារេ 

           ហតាដលខា 
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ឧរសម្ព័នធទី១ 

 

គំរលូខិិត 
ររសភ់ាគទុនិកណ លកាន់ការ់ដដាយផ្ទា លឬ់ដដាយប្រដោលនូវ 

ចំនួន ២០% ឬដប្ចើនជាងដនុះននដ ើម្ទនុឬននសទិធិដបាុះដនន តររសធ់នាគារ 
ណ លប្តូវដផ្ាើជ្នូឯកឧតតម្អគគដទស្ថភបិាលធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
ឯកឧតតរអគគពទ្ស្មភិាលជាទី្ពគារេ 

កនុងនារខាួនខាុំជា (ប្ារ់េីឋានៈ) ខាុំសូ្រជូនភាា រ់រកជារួយពនះនូវេ័ត៌ានទំងឡាយតារ
សំ្ពណើ ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា (តារលិខិតពលខ...........) ទក់ទ្ង ល់ការកាន់ការ់ព ើរទុ្នផ្ទា ល់
ដ ល (ព ា្ ះភាគទុ្និក) ានរំណងចូលររួពៅកនុង (ព ា្ ះធនាគារ )។ 

ខាុំសូ្ររញ្ជា ក់ពៅកនុងលិខិតពនះថា េ័ត៌ានពនះប្គរ់ប្គាន់និងប្តឹរប្តូវ ពហើយតារការយល់
 ឹង ៏ប្រពស្ើររំទុតររស់្ខាុំ េំុានឯកស្មររញ្ជា ក់ការេិតណាពទសងេីពនះពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពទ្ៀតពទ្។ 

ខាុំសូ្រស្នាទតល់េ័ត៌ានយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស្ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាល់ការដប្រប្រួលណា
ដ លពធវើឱយដរាកយ៉ាងខាា ំងេីេ័ត៌ានដ លានទតល់ជូនរចួរកពហើយ។ 

ខាុំានពធវើការកត់ស្ាគ ល់ពៅពលើរញ្ញតតិថ្នាប្តា ២៧ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ដ លានដចងថាពៅពេលណាស្មា នភាេតប្រូវពហើយពនាះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើ
ឱយភាគទុ្និកដ លានឥទ្ធិេលររស់្ប្គឹះស្មា ន ទតល់នូវការគំាប្ទ្ ល់ប្គឹះស្មា នពនាះ។ 

 

            ពោយពស្ចកតីពគារេ 

           ហតាដលខា 
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ឧរសម្ពន័ធទី២ 

 
 

 

 

 

 

ជ្ីវប្រវតតិ និង ការស្ថកសរួនូវព័ត៌មាន អំពី 
ឯកតតជ្ន ឬជ្នណ លរប្ម្ុងកាា យដៅជា 

គណៈនាយក ភាគទុនិក នាយកចាត់ការ ររសធ់នាគារឯកដទស 

CURRICULUM VITAE 
and 

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become 
Directors, Shareholders, Managers of a Specialized Bank 

 

1. ពគាតតនារ  

Family name 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នារខាួន 

Given name (s) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ព ា្ ះពៅពប្ៅ    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូ្រពរៀររារ់រំពេញពលើគំរូពនះនូវនីតិស្របទររស់្ពលាក ឧទហរណ៍ ូចជា គណៈនាយក
រចេុរបនន ឬជាអនាគតគណៈនាយក ភាគទុ្និក ឬ នាយកចាត់ការ ឬ រុគគលដ លានលកខណៈ
ប្រហាក់ប្រដហល។ 

       Please state in what capacity you are completing this form, i.e. as a current or 
prospective director, shareholder or manager or any combination of these. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo 

4×6 
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4-2.  សូ្រពរៀររារ់អំេីកាតេវកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវណារួយដ លទក់ទ្ងនឹងឋានៈ តួនាទី្ទំងពនះ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-3. កនុងការអនុវតតភារកិចេររស់្អនក ពតើអនកនឹងស្ហប្រតិរតតិការជារួយ ឬយល់ស្ស្រតារការរងាា ត់
រងាា ញររស់្ររូវនតរុគគលឬនីតិរុគគលណារួយពប្ៅេីពរកខជនោក់ពាកយសំុ្។ កនុងករណីណារួយក៏ពោយ 
សូ្រទតល់នូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងពនះ។ 

 In carrying out your duties, will you act in concert with or in accordance with the 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give all 
relevant information. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-4. សូ្រពរៀររារ់ពរើសិ្នជាអនកជាអនកទតល់ទុ្នាន ក់ពៅឱយពរកខជនោក់ពាកយសំុ្ ពហើយពរើសិ្នជាអនក
ានរំណងចង់អនុវតតពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីរារួយ ឬផ្ទា ល់ខាួន ឬជាប្រតិរតតិការវជិាា ជីវៈ
ជារួយពរកខជនទំងពនះ។ 

 Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួន 

     Your private address 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួនដ លធាា រ់ានរស់្ពៅកនាងរក ចារ់េីអំ ុង ៥ឆ្ន ំរុន 
 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
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4-2.  សូ្រពរៀររារ់អំេីកាតេវកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវណារួយដ លទក់ទ្ងនឹងឋានៈ តួនាទី្ទំងពនះ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-3. កនុងការអនុវតតភារកិចេររស់្អនក ពតើអនកនឹងស្ហប្រតិរតតិការជារួយ ឬយល់ស្ស្រតារការរងាា ត់
រងាា ញររស់្ររូវនតរុគគលឬនីតិរុគគលណារួយពប្ៅេីពរកខជនោក់ពាកយសំុ្។ កនុងករណីណារួយក៏ពោយ 
សូ្រទតល់នូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងពនះ។ 

 In carrying out your duties, will you act in concert with or in accordance with the 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give all 
relevant information. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-4. សូ្រពរៀររារ់ពរើសិ្នជាអនកជាអនកទតល់ទុ្នាន ក់ពៅឱយពរកខជនោក់ពាកយសំុ្ ពហើយពរើសិ្នជាអនក
ានរំណងចង់អនុវតតពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីរារួយ ឬផ្ទា ល់ខាួន ឬជាប្រតិរតតិការវជិាា ជីវៈ
ជារួយពរកខជនទំងពនះ។ 

 Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួន 

     Your private address 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួនដ លធាា រ់ានរស់្ពៅកនាងរក ចារ់េីអំ ុង ៥ឆ្ន ំរុន 
 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កាលររពិចឆទ្ (ថ្ងៃ/ដខ/ឆ្ន ំ) និងទី្កដនាងពកើត (គិតទំងស្ស្ុកនិងប្កុង)   
 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ស្ញ្ជា តិ ពហើយពតើស្ញ្ជា តិពនាះប្តូវានពោយរពរៀរណា (ពកើតពៅទី្ពនាះ ស្ញ្ជា តូរនីយករា 
ការពរៀរអាពាហ៍េិពាហ៍) ?   
 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  ព ា្ ះ និងអាស្យោា នថ្នធនាគារកិររស់្ពលាក-ពលាកស្សី្ កនុងរយៈកាល៥ឆ្ន ំកនាងរក 
 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូររញ្ជា ក់េី កប្រិតចំពណះ ឹង និងគុណវឌុ្ឍិវជិាា ជីវៈ ប្េរទំងទី្កដនាង និងឆ្ន ំដ លានទ្ទួ្ល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they 
were obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-1. ចូរពរៀររារ់អំេីរុខរររ និងការងារដ លានពធវើកនុងពេលរចេុរបនន និងរយៈពេល១០ឆ្ន ំកនាងរក 
ពោយរញ្ជា ក់េីព ា្ ះ អាស្យោា នររស់្និពយជកកនុងករណីនីរួយៗ ចរតិថ្នរុខជំនួញ ស្មា នភាេ
ដ លាន និងកាលររពិចឆទ្ពាក់េ័នា។     
     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of the employer in each case, the nature of the business, the position held and 
relevant dates.  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-2. សូ្រពរៀររារ់កាលេី១០ឆ្ន ំរុនពរើសិ្នជាអនកជាភាគទុ្និកដ លានព ា្ ះកាន់ការ់ផ្ទា ល់ ឬ
ពោយប្រពយលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តថ្នប្កុរហ ុនរួយពប្ៅេី
ប្កុរហ ុនរចេុរបនន ដបើសិ្នជាាន សូ្រពរៀររារ់ព ា្ ះ និងស្ករាភាេប្កុរហ ុនពនះនិងចំនួនភាគហ ុន 
ប្េរទំងអតាប្រពយជន៍ពទសងៗពទ្ៀតររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនពនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Indicate if you are or if you have been in the last ten years a significant shareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the 
amount of your shareholding or interest in them. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-3. សូ្រពរៀររារ់ចំពពាះការយល់ ឹងររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនដ លអនកកាន់ការ់ឬានកាន់ការ់
កនុងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងតំដណងប្កុរហ ុនរួយជាភាគទុ្និកសំ្ខាន់រួយដ លានទំ្នាក់ទំ្នង
អាជីវករាជារួយអនកោក់ពាកយសំុ្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្រួរប្ាស្ស័្យកនុង
ឋានៈជានាយក ជាភាគទុ្និក ឬជាអនកចាត់ការធាា រ់ទ្ទួ្ល ឬធាា រ់ពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ឬធាា រ់ចាត់ដចង
ស្ករាភាេជំនួញពៅកនុងប្រពទ្ស្ណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់នូវចំណុចេិពស្ស្ ប្រសិ្នពរើ
ការពស្នើពនាះប្តូវានរ ិពស្ធ ឬប្តូវ កវញិរនាា រ់េីានពធវើពហើយ ឬាន កហូតការអនុញ្ជញ តក៏ប្តូវ
រញ្ជា ក់ចំណុចេិពស្ស្ដ រ។     
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-2. សូ្រពរៀររារ់កាលេី១០ឆ្ន ំរុនពរើសិ្នជាអនកជាភាគទុ្និកដ លានព ា្ ះកាន់ការ់ផ្ទា ល់ ឬ
ពោយប្រពយលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តថ្នប្កុរហ ុនរួយពប្ៅេី
ប្កុរហ ុនរចេុរបនន ដបើសិ្នជាាន សូ្រពរៀររារ់ព ា្ ះ និងស្ករាភាេប្កុរហ ុនពនះនិងចំនួនភាគហ ុន 
ប្េរទំងអតាប្រពយជន៍ពទសងៗពទ្ៀតររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនពនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Indicate if you are or if you have been in the last ten years a significant shareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the 
amount of your shareholding or interest in them. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-3. សូ្រពរៀររារ់ចំពពាះការយល់ ឹងររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនដ លអនកកាន់ការ់ឬានកាន់ការ់
កនុងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងតំដណងប្កុរហ ុនរួយជាភាគទុ្និកសំ្ខាន់រួយដ លានទំ្នាក់ទំ្នង
អាជីវករាជារួយអនកោក់ពាកយសំុ្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្រួរប្ាស្ស័្យកនុង
ឋានៈជានាយក ជាភាគទុ្និក ឬជាអនកចាត់ការធាា រ់ទ្ទួ្ល ឬធាា រ់ពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ឬធាា រ់ចាត់ដចង
ស្ករាភាេជំនួញពៅកនុងប្រពទ្ស្ណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់នូវចំណុចេិពស្ស្ ប្រសិ្នពរើ
ការពស្នើពនាះប្តូវានរ ិពស្ធ ឬប្តូវ កវញិរនាា រ់េីានពធវើពហើយ ឬាន កហូតការអនុញ្ជញ តក៏ប្តូវ
រញ្ជា ក់ចំណុចេិពស្ស្ដ រ។     
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      Have your or any entity with which your are associated as a director, shareholder or 
manager, ever held or applied for a license or to carry on any business activity in any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្ានពាក់េ័នធជារួយ
កនុងការអនុវតតកិចេការររស់្ខាួន ធាា រ់ប្តូវានអាជាា ធរអាណាេាាល  ឬអងគភាេវជិាា ជីវៈណារួយ
ប្េានជាស្មធារណៈឬជាករាវតាុដ លប្តូវពគពធវើការពសុ្ើរអពងកតដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។ 

Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs, 
been disciplined, warned as to future conduct, publicly criticized, or the subject of an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. ពតើពលាក-ពលាកស្សី្  ធាា រ់ានរញ្ឈរ់េីការងារ ឬប្តូវរពណត ញពចញេីការងារពោយនិពយជក 
ឬប្តូវពគហាររិនឱយចូលប្រករវជិាា ជីវៈជំនាញ ឬរពប្រើការងារណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។ 

Have you, in any country, been dismissed from any office or employment by your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. ពតើធាា រ់ានរញ្ជា ដ លពាក់េ័នធនឹងការកាត់កតីររស់្តុលាការេីការជំពាក់រំណុល និងប្ាក់ដ លប្តូវ
ស្ងពគដ រឬពទ្ ពតើធាា រ់ានប្រកាស្ស្តីេីការកស័យធនតារលកខណៈគតិយុតតិដ រឬពទ្ ពៅប្រពទ្ស្ណា 
ពតើធាា រ់ទ្ទួ្លរងការរតឹងពលើកស័យធនដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់កនុងករណីនីរួយៗឱយានចាស់្លាស់្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or have you been declared bankrupt by a court in any country or has bankruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. ពតើធាា រ់ានពាក់េ័នធនឹងការប្គរ់ប្គងអងគភាេណាខាះ ដ លប្តូវតុលាការកាត់ពស្ចកតីេីរទ្ពលាើស្ 
ពៅប្រពទ្ស្ណា ពតើធាា រ់ានទ្ទួ្លខុស្ពលើកំហុស្ណាខាះឬការប្រប្េឹតតិឆ្គ ំឆគងពទសងៗ  ដ លាន
ចំពពាះអងគភាេណារួយឬស្ាជិកណាាន ក់ដ រឬពទ្ ពរើសិ្នជាានសូ្ររញ្ជា ក់ករណីនីរួយៗឱយ
ានចាស់្លាស់្។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity or 
towards any of its members? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. រចេុរបននពនះ ពប្ៅេីស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ានការពាក់េ័នធនឹងការរតឹងទតល់ពៅ
ប្រពទ្ស្ណារួយ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់ឱយចាស់្លាស់្។    

Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, 
engaged in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. សូ្រទតល់នូវរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន ពោយទតល់នូវតារាងលរអិត
ស្តីេី  ប្ទ្េយស្ករា និង ប្ទ្េយអករា។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូ្ររងាា ញព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េា និង តួនាទី្ឬកិតតិនារ ររស់្ឯកតតជនរីររូ ដ ល
ប្តូវានលកខណៈស្របតតិលអ ព ើរបីរញ្ជា ក់េីលកខណៈរុគគល និងវជិាា ជីវៈររស់្ស្មរីខាួន (ស្មកសី ឹងឮ
ជារុគគលដ លរិនដរនជាស្មច់ញាតិ ពហើយធាា រ់ានស្មគ ល់ពលាក-ពលាកស្សី្យ៉ាងតិច៥ឆ្ន ំ)។ 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. ពតើធាា រ់ានពាក់េ័នធនឹងការប្គរ់ប្គងអងគភាេណាខាះ ដ លប្តូវតុលាការកាត់ពស្ចកតីេីរទ្ពលាើស្ 
ពៅប្រពទ្ស្ណា ពតើធាា រ់ានទ្ទួ្លខុស្ពលើកំហុស្ណាខាះឬការប្រប្េឹតតិឆ្គ ំឆគងពទសងៗ  ដ លាន
ចំពពាះអងគភាេណារួយឬស្ាជិកណាាន ក់ដ រឬពទ្ ពរើសិ្នជាានសូ្ររញ្ជា ក់ករណីនីរួយៗឱយ
ានចាស់្លាស់្។   

Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity or 
towards any of its members? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. រចេុរបននពនះ ពប្ៅេីស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ានការពាក់េ័នធនឹងការរតឹងទតល់ពៅ
ប្រពទ្ស្ណារួយ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់ឱយចាស់្លាស់្។    

Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, 
engaged in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. សូ្រទតល់នូវរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន ពោយទតល់នូវតារាងលរអិត
ស្តីេី  ប្ទ្េយស្ករា និង ប្ទ្េយអករា។   

Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូ្ររងាា ញព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េា និង តួនាទី្ឬកិតតិនារ ររស់្ឯកតតជនរីររូ ដ ល
ប្តូវានលកខណៈស្របតតិលអ ព ើរបីរញ្ជា ក់េីលកខណៈរុគគល និងវជិាា ជីវៈររស់្ស្មរីខាួន (ស្មកសី ឹងឮ
ជារុគគលដ លរិនដរនជាស្មច់ញាតិ ពហើយធាា រ់ានស្មគ ល់ពលាក-ពលាកស្សី្យ៉ាងតិច៥ឆ្ន ំ)។ 
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Indicate the names, addresses, telephone numbers and positions of three individuals of good 
standing who would be able to provide a reference on your personal and professional integrity. 
The referees must not be related to you, and should have known you for at least five years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. ពរើសិ្នជាានេ័ត៌ានរដនារពទ្ៀតដ លស្រស្ស្រនឹងរុខងារ-តួនាទី្ផ្ទា ល់ខាួន ូចានរញ្ជា ក់កនុង
សំ្ណួរ 4-1. ស្មរីជនគួរដតរញ្ជា ក់រដនារឱយានចាស់្លាស់្  ព ើរបីជាគុណប្រពយជន៍ស្ប្ារ់
ការេិនិតយ េិចារណា ឱយប្តឹរប្តូវតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។ ករណីរំាត់ពចាលរាល់ប្េឹតតិការណ៍ពរឿងរា៉ា វ
ពទសងៗដ លពាក់េ័នធ ពោយរដងវរេ័ត៌ានេិត ឬទតល់ឱយនូវេ័ត៌ានខុស្េីការេិតនឹងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ចំពពាះចារ់ជាធរាន (សូ្រអានពស្ចកតីប្រកាស្ ូចខាងពប្ការ)៖ 

ចូរកត់ស្ាគ ល់ឱយានចាស់្ថា៖ រាល់េ័ត៌ានដ លានទតល់ឱយ ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខចារ់
ជាធរាន ពហើយរាល់េ័ត៌ានទំងពនះ ប្តូវានរកាទុ្កជាស្ាៃ ត់ពោយអាជាា ធរប្គរ់ប្គង (ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា) ពលើកដលងដតករណីដ លទតល់ឱយស្ស្រតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។ 

 Is there any additional information which you consider is relevant for the consideration of 
your suitability for the position(s) listed in Question 4-1.? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 

N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
 

ដសចកតីប្រកាស ឬកិចចសនាផ្ទា លខ់ាួន 

 ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅចំពពាះរុខចារ់ ពរើសិ្នជាេ័ត៌ានណារួយ
ដ លានទតល់ជូនពនះដកាងកាា យខុស្េីការេិត ដ លពាក់េ័នធនឹងការោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ឬរនត
អាជាា រណណប្រករអាជីវករាប្គឹះស្មា ន។  

ខាុំាទ្សូ្ររញ្ជា ក់ជូនជាឱឡារកិថា េ័ត៌ានដ លានឱយជាចពរាើយចំពពាះសំ្ណួរខាងពលើគ៉ឺ
េិតជាប្តឹរប្តូវនិងានរំពេញរររូិរណ៍ ពោយចំពណះ ឹងផ្ទា ល់ខាួនររស់្ខាុំាទ្ ឬនាងខាុំ ពហើយេិតជា
រិនានពហតុការណ៍ណាពទសង ឬទាុយេីពស្ចកតីរាយការណ៍  ូចដ លានរញ្ជា ក់ជូនអាជាា ធរដ ល
ប្គរ់ប្គង (ស្រតាកិចេ) ព ើរបីប្ជារពនាះព ើយ។ 

 ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទតល់េ័ត៌ានជូនអាជាា ធរដ លប្គរ់ប្គងព ើរបីប្ជារអំេីពរឿងរា៉ា វ ឬ
ពហតុការណ៍ ដ លប្តូវផ្ទា ស់្រតូរណារួយដ លពកើតានពៅពេលដ លអាជាា ធរប្គរ់ប្គងកំេុងេិនិតយ
េិចារណាពលើពាកយពស្នើសំុ្ររស់្ពយើងខាុំប្ជារជាេ័ត៌ាន។   
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DECLARATION 

I am aware that it is an offense knowin or recklessly to provide any information which 
is false or misleading in connection with an application for a banking license or a renewal of 
bank license.  

I certify that the information given in answer to the question above is complete and 
accurate to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this 
application of which the supervisory authority should be aware. 

 I undertake to inform the supervisory authority of any changes material to the 
application which arise while the supervisory authority is considering the application. 
 

 

 

ព ា្ ះ 
Name: 
 

រុខងារនិងឋានៈដ លទ្ទួ្លរនាុក 
Position held: 
 

ហតាពលខា         ថ្ងៃ        ដខ        ឆ្ន ំ 
Signed:                Date: ……… /……… /……… 
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DECLARATION 

I am aware that it is an offense knowin or recklessly to provide any information which 
is false or misleading in connection with an application for a banking license or a renewal of 
bank license.  

I certify that the information given in answer to the question above is complete and 
accurate to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this 
application of which the supervisory authority should be aware. 

 I undertake to inform the supervisory authority of any changes material to the 
application which arise while the supervisory authority is considering the application. 
 

 

 

ព ា្ ះ 
Name: 
 

រុខងារនិងឋានៈដ លទ្ទួ្លរនាុក 
Position held: 
 

ហតាពលខា         ថ្ងៃ        ដខ        ឆ្ន ំ 
Signed:                Date: ……… /……… /……… 
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ធ៧-០៧-១៦៣ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ទទួលប្បាក់រដញ្ញ ើពីស្ថធារណជ្នររសប់្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-  

ទតល់អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជន ល់ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លាន
ទ្ទួ្លអាជាា រណណប្រករអាជីវករាេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.-   

ប្គឹះស្មា នដ លានរំណងសំុ្អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជន ប្តូវានលកខណៈ
ស្របតតិ ូចតពៅ៖ 

១- ានអាជាា រណណប្រករអាជីវករារីប្កហិូរញ្ញវតាុេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាយ៉ាងតិចចំនួនរីឆ្ន ំ  

២- ានស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុលអនិងការ ឹកនំារងឹាំតាររយៈការពធវើចំណាត់ថាន ក់ថ្ទាកនុងពោយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តឹរកប្រិតសុ្វតាិភាេ ចារ់េី ២ ឆ្ន ំព ើងពៅ រុនថ្ងៃោក់ពាកយពស្នើសំុ្ 

៣- ានព ើរទុ្នរង់ជប្រះអរបររាពស្ាើនឹង ១០ ពាន់លានពរៀល (គរូវានជំនួសដោយ
គបោរ ៦ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី 
ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៦ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖ 

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាពស្ាើនឹង 
១២០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (រួយរយថ្រៃរ ីលានពរៀល) ។ 

៤- ានប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ាន (MIS) ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ 

៥- អនុវតតតាររាង់គណនីឯកភាេររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

៦- ានចំពណញពោយស្ាិរភាេយ៉ាងតិចេីរឆ្ន ំជារនតរនាា រ់េីស្ករាភាេប្រតិរតតិការចរបង 
ររស់្ខាួន។  

ប្រការ ៣.- 

រនាា រ់េីានទ្ទួ្លអាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវដត
ពគារេតារលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

១- ប្គឹះស្មា នអាចទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើស្នសំ និងប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ដតរ៉ាុពណាណ ះ ពហើយ
ចំនួនប្ាក់រពញ្ញើេីអតិងិជនាន ក់រិនឱយពលើស្េី ៣% ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួនព ើយ 
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២- ប្គឹះស្មា នរិនអាចទតល់ឥណទនពៅអតិងិជនាន ក់ពលើស្េី ២% និងពៅប្ករុអតិងិជនជា
ស្រព័នធញាតិ ពលើស្េី ៣% ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួនព ើយ 

៣- ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្គរ់ពេលនូវអនុាតស្មធនភាេរិនឱយទរជាង ១៥% ថ្នរូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន 

៤- ប្គឹះស្មា នប្តូវានអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្សួ្លយ៉ាងតិចរំទុត ៥០% (គរូវានជំនួស
ដោយគបោរ ៥ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី២៣ ខែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៥ 
សតីពី អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ។) 

៥- ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាជាអចិថ្្នតយ៍ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពស្ាើនឹង ១០% ថ្នព ើរទុ្ន 
ដ លានចុះរញ្ា ីពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា  

៦- ប្គឹះស្មា នប្តូវតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេចំនួន ៨% ថ្នប្ាក់រពញ្ញើអតិងិជនររស់្ខាួនកនុង
គណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

ប្គឹះស្មា នដ លានរំណងទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីអតិងិជន ប្តូវោក់ពាកយសំុ្រកធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាព ើរបីទ្ទួ្លានអាជាា រណណពោយដ ករួយពទ្ៀតរដនារេីពលើអាជាា រណណដ លានស្ស្មរ់
ស្ប្ារ់ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជន។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងដទអកពលើលកខណៈស្របតតិ 
 ូចានដចងកនុងប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពនះព ើរបីវនិិចឆ័យទតល់អាជាា រណណស្ប្ារ់ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេី
ស្មធារណជន។ អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើប្តូវេយួររងាា ញស្មធារណជនប្គរ់ពេលជារួយអាជាា រណណ
ដ លានស្ស្មរ់។ 

ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នណាដ លគាា នអាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ និងប្រតិរតតិកររីប្កហិូរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត
រិនអាចទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនានពទ្។ 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា ននិងប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះនឹងប្តូវរង
ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៧.- 

ប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការទតល់
អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ឃ្លា ទី្២ដ លានខាឹរស្មរអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ
ទតល់ពស្វាស្ញ្េ ័យ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍ ចំពពាះខាឹរស្មរពទសងពទ្ៀតកនុងប្រការ ២ ពនះពៅាន
សុ្េលភាេ ដ ល។ 
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២- ប្គឹះស្មា នរិនអាចទតល់ឥណទនពៅអតិងិជនាន ក់ពលើស្េី ២% និងពៅប្ករុអតិងិជនជា
ស្រព័នធញាតិ ពលើស្េី ៣% ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួនព ើយ 

៣- ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្គរ់ពេលនូវអនុាតស្មធនភាេរិនឱយទរជាង ១៥% ថ្នរូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន 

៤- ប្គឹះស្មា នប្តូវានអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្សួ្លយ៉ាងតិចរំទុត ៥០% (គរូវានជំនួស
ដោយគបោរ ៥ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី២៣ ខែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៥ 
សតីពី អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ។) 

៥- ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាជាអចិថ្្នតយ៍ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពស្ាើនឹង ១០% ថ្នព ើរទុ្ន 
ដ លានចុះរញ្ា ីពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា  

៦- ប្គឹះស្មា នប្តូវតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេចំនួន ៨% ថ្នប្ាក់រពញ្ញើអតិងិជនររស់្ខាួនកនុង
គណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

ប្គឹះស្មា នដ លានរំណងទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីអតិងិជន ប្តូវោក់ពាកយសំុ្រកធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាព ើរបីទ្ទួ្លានអាជាា រណណពោយដ ករួយពទ្ៀតរដនារេីពលើអាជាា រណណដ លានស្ស្មរ់
ស្ប្ារ់ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជន។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងដទអកពលើលកខណៈស្របតតិ 
 ូចានដចងកនុងប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពនះព ើរបីវនិិចឆ័យទតល់អាជាា រណណស្ប្ារ់ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេី
ស្មធារណជន។ អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើប្តូវេយួររងាា ញស្មធារណជនប្គរ់ពេលជារួយអាជាា រណណ
ដ លានស្ស្មរ់។ 

ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នណាដ លគាា នអាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ និងប្រតិរតតិកររីប្កហិូរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត
រិនអាចទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនានពទ្។ 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា ននិងប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះនឹងប្តូវរង
ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៧.- 

ប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការទតល់
អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ឃ្លា ទី្២ដ លានខាឹរស្មរអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ
ទតល់ពស្វាស្ញ្េ ័យ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍ ចំពពាះខាឹរស្មរពទសងពទ្ៀតកនុងប្រការ ២ ពនះពៅាន
សុ្េលភាេ ដ ល។ 
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ប្រការ ៨.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ 
ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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383 

ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.-  
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទតល់អាជាា រណណស្ប្ារ់ពធវើប្រតិរតតិការរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ចំពពាះប្គឹះស្មា ន

រីប្កូហិរញ្ញវតាុ តពៅពនះពៅថាប្គឹះស្មា ន ដ លរំពេញានតាររញ្ញតតិទំងឡាយថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
អងគការពប្ៅរោា ភិាល ស្ាគរ អងគភាេឬប្គឹះស្មា នទំងឡាយណាដ លរិនអាចរំពេញាន 
តារលកខខណឌ ស្ប្ារ់ការទតល់អាជាា រណណ ពហើយពៅដតចូលររួទតល់ពស្វាឥណទនជាឯកតតជនឬជា
ប្កុរស្មរគគី ប្តូវចុះព ា្ ះកនុងរញ្ា ីពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ (ខាឹរស្មរឃ្លា ទី្២ ប្តូវានជំនួស្ពោយ
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣២៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ ស្តីេី ការទតល់វញិ្ជញ រនរប្ត
ចំពពាះប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្។) 

ប្រការ ២.-  
ប្គឹះស្មា នដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណប្តូវពធវើដតប្រតិរតតិការធនាគារ  ូចានកំណត់កនុងាប្តា ២ 

ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ពស្វាឥណទននិងស្ញ្េ ័យប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយពធវើ
ប្រសិ្នពរើរិនានការហារឃ្លត់ពោយប្រកាស្ពនះ ឬពោយខាឹរស្មរថ្នលិខិតអនុញ្ជញ តឱយរពងកើត
ប្គឹះស្មា ន។ (ឃ្លា ទី្២ដ លានខាឹរស្មរអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ទតល់ពស្វាស្ញ្េ ័យ ប្តូវាន
និរាករណ៍ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០០៧ ស្តីេី ការទតល់
អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ។) 

រាល់ប្គឹះស្មា ន អងគការពប្ៅរោា ភិាល ស្ាគរ ពទះានទ្ទួ្លអាជាា រណណ ឬានចុះរញ្ា ី
ពហើយកតី រិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយ៖ 

ក- ទតល់ឥណទនភតិស្នា ពធវើប្រតិរតតិការពលើឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុនិស្សនា (derivatives) និង
ពស្ ាពាណិជា ល់ថ្  ឬានកាលកំណត់ពលើពលាហធាតុានតថ្រា ទំ្និញតបូងងាានតថ្រា 
វតាុធាតុព ើរ។ 

ខ- ទតល់ពស្វាទូ្ទត់តាររយៈគណនីរូលរបទនរប្ត (Checking accounts) ឬពធវើប្រតិរតតិការ 
swap ឬ ានកាលកំណត់ជាររិូយរ័ណណររពទ្ស្។ 

ប្រការ ៣.-  
  អនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន ប្តូវចុះរញ្ា ីជាប្កុរហ ុនភាគហ ុន ឬជាស្ហករណ៍។ 
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383 

ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.-  
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទតល់អាជាា រណណស្ប្ារ់ពធវើប្រតិរតតិការរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ចំពពាះប្គឹះស្មា ន

រីប្កូហិរញ្ញវតាុ តពៅពនះពៅថាប្គឹះស្មា ន ដ លរំពេញានតាររញ្ញតតិទំងឡាយថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
អងគការពប្ៅរោា ភិាល ស្ាគរ អងគភាេឬប្គឹះស្មា នទំងឡាយណាដ លរិនអាចរំពេញាន 
តារលកខខណឌ ស្ប្ារ់ការទតល់អាជាា រណណ ពហើយពៅដតចូលររួទតល់ពស្វាឥណទនជាឯកតតជនឬជា
ប្កុរស្មរគគី ប្តូវចុះព ា្ ះកនុងរញ្ា ីពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ (ខាឹរស្មរឃ្លា ទី្២ ប្តូវានជំនួស្ពោយ
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣២៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ ស្តីេី ការទតល់វញិ្ជញ រនរប្ត
ចំពពាះប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្។) 

ប្រការ ២.-  
ប្គឹះស្មា នដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណប្តូវពធវើដតប្រតិរតតិការធនាគារ  ូចានកំណត់កនុងាប្តា ២ 

ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ពស្វាឥណទននិងស្ញ្េ ័យប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយពធវើ
ប្រសិ្នពរើរិនានការហារឃ្លត់ពោយប្រកាស្ពនះ ឬពោយខាឹរស្មរថ្នលិខិតអនុញ្ជញ តឱយរពងកើត
ប្គឹះស្មា ន។ (ឃ្លា ទី្២ដ លានខាឹរស្មរអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទតល់ពស្វាស្ញ្េ ័យ ប្តូវាន
និរាករណ៍ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០០៧ ស្តីេី ការទតល់
អាជាា រណណទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។) 

រាល់ប្គឹះស្មា ន អងគការពប្ៅរោា ភិាល ស្ាគរ ពទះានទ្ទួ្លអាជាា រណណ ឬានចុះរញ្ា ី
ពហើយកតី រិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយ៖ 

ក- ទតល់ឥណទនភតិស្នា ពធវើប្រតិរតតិការពលើឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុនិស្សនា (derivatives) និង
ពស្ ាពាណិជា ល់ថ្  ឬានកាលកំណត់ពលើពលាហធាតុានតថ្រា ទំ្និញតបូងងាានតថ្រា 
វតាុធាតុព ើរ។ 

ខ- ទតល់ពស្វាទូ្ទត់តាររយៈគណនីរូលរបទនរប្ត (Checking accounts) ឬពធវើប្រតិរតតិការ 
swap ឬ ានកាលកំណត់ជាររិូយរ័ណណររពទ្ស្។ 

ប្រការ ៣.-  
  អនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន ប្តូវចុះរញ្ា ីជាប្កុរហ ុនភាគហ ុន ឬជាស្ហករណ៍។ 

384 

 ប្រការ ៤.-  
(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៧ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី២២ 

ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១៦ សតីពី ដ ើមទុនចុឹះបញ្ជ ីអបបបរារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។) 

គបោរ ៧ ថ្នគបោសដលែ ធ៧-០១៦-១១៧ ប្រ.ក ដនឹះបានខចង ូចខាងដគោម៖  

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុប្តូវានព ើរទុ្នអរបររាពស្ាើនឹង ៦.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរួយ
រ ីលានពរៀល)។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
នីតិវិធនីនការដាក ់កយសុអំាជាា រណណ  

ប្រការ ៥.-  
ពាកយសំុ្អាជាា រណណប្តូវពស្នើពោយរុគគលដ លានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តប្តឹរប្តូវ (អនកចាត់ការ ឬ 

ជនដ លានទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិជាលាយលកខណ៍អកសរ) ស្ស្រតាររញ្ញតតិដ លានពរៀររារ់ខាងពប្ការពនះ៖  

ក- នារ ឬ នារករណ៍អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន 

ខ- អាស្យោា នថ្នទី្ស្មន ក់ការកណាត លដ លានចុះរញ្ា ី  

គ- ររូភាេគតិយុតតនិងលកខនតិកៈ ឬឯកស្មររពងកើតពទសងៗពទ្ៀត 

ឃ- ប្រពភទ្រូលរប្តតំណាងឱយព ើរទុ្ន និងចំណងទក់ទ្ងរវាងការកាន់ការ់រូលរប្ត
ទំងពនាះ និងការអនុវតតសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត 

ង- ចំនួនព ើរទុ្នដ លានអនុញ្ជញ ត ឬចំនួនព ើរទុ្នដ លានរង់  

ច- ការដរងដចកភាគហ ុននិងសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត និងកិចេប្េរពប្េៀងដ លអាចានរវាងភាគទុ្និក
ដ លព ើរតួនាទី្កនុងការ ឹកនំាពគាលនពយាយររស់្ប្គឹះស្មា ន 

ឆ- ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ប្ាំភាគរយ (៥%) ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តឬពលើស្េីពនះប្តូវទតល់
េ័ត៌ាន  ូចានពរៀររារ់កនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ 

ជ- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្រុគគលយ៉ាងតិចរំទុតេីរររូ (២ររូ) ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំា
ពោយានប្រសិ្ទ្ធភាេនូវស្ករាភាេអាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន  

ឈ- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល រដនារេីពលើេ័ត៌ានខាងពលើប្តូវាន
ជីវប្រវតតិនិងរាយការណ៍រញ្ជា ក់ថា គាា ននរណាាន ក់ពាក់េ័នធពៅនឹងការហារឃ្លត់ ូច
ានដចងកនុងាប្តា ១៨ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ    

ញ- ប្រសិ្នពរើនីតិរុគគលដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណគ៉ឺជាអងគភាេដ លានរពងកើត
រចួពហើយ ប្តូវទតល់រកជារួយនូវការអធិរាយអំេីរុខរររររស់្ខាួនប្េរទំងតារាងតុលយការ 
ដ លានការរញ្ជា ក់េីស្នងការគណនី ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ចុងពប្កាយ  

384



385 

 - ការេិេណ៌នាេីដទនការស្ករាភាេអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពៅរុខ៖ 

- ទំ្ហំថ្នការឱយខេីប្គរ់ប្រពភទ្ដ លអាចានពៅកនុង ឬពប្ៅតារាងតុលយការនិងពស្វា
ពទសងៗពទ្ៀត ដ លប្តូវទតល់ឱយអតិងិជនឬស្ាជិក (ចំពពាះឥណទន ប្រពភទ្ ទ្ប្រង់ 
ពគាលរំណង ខាឹរស្មរ និងលកខខណឌ ចរបងៗ ទលកថ្ប្រដ លទ្ទួ្លានប្រចំាឆ្ន ំ
និងទឹ្កប្ាក់រិនទន់ស្ង) 

- ប្រពភទ្អតិងិជនដ លប្គឹះស្មា នានរំណងប្ាស្ស័្យទក់ទ្ង 

- ប្រភេធនធានហិរញ្ញវតាុដ លានពប្គាងទុ្ក៖ រូលនិធិផ្ទា ល់ ប្ាក់ឧរតារៃ រំណុល
រនាា រ់រនសំ ប្ាក់រពញ្ញើ ប្ាក់ករេីជាព ើរ ពហើយពរើចំាាច់ប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្េីព ើរ
កំពណើ តនិងករាសិ្ទ្ធិថ្នធនធានទំងពនះកនុងករណីរិនប្ាក  (រំណុលរនាា រ់រនសំ 
ជាព ើរ) 

- ចំនួនប្រហាក់ប្រដហលថ្ននិពយជិតកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ និងរញ្ា ីពរើក
ពរៀវតសពោយរាយលរអិតតារប្រពភទ្រុគគលិក 

- ទី្តំាងថ្នស្មខាដ លានពហើយឬក៏ស្មខាដ លរប្រុងរពងកើត 

- ការចាត់តំាងនិងធនធានដ លានពប្គាងទុ្ក េិពស្ស្ចំពពាះទ្ប្រង់ការគណពនយយ 
និងឧរករណ៍កំុេយូទ័្រ 

- តារាងតុលយការនិងការេាករណ៍គណនីខាត-ចំពណញ ស្ប្ារ់ការយិររពិចឆទ្គណពនយយ 
រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ។ ប្តូវេាករណ៍កប្រិតអនុាតប្រុងប្រយ័តនចរបងៗ ( ូចាន
កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ពៅខាងចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ខាងរុខ  

ឋ- ទ្ប្រង់ការថ្នការប្តួតេិនិតយ៖ 

- ការចាត់តំាងដទនការប្តួតេិនិតយរញ្ា ីថ្ទាកនុងដ លានដចងកនុងាប្តា ៤៣ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ       

- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្នងការគណនីឯករាជយដ លានពប្ជើស្ពរ ើស្េីរញ្ា ីប្រតិស្ស្ុតិ 

- ប្រពភទ្ថ្នរុខងារដ លប្តូវប្រគល់ឱយស្នងការគណនីឯករាជយពនាះ។  
ប្រការ ៦.-  

ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ប្ាំភាគរយ (៥%) ឬពលើស្េីពនះថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តររស់្
អនកោក់ពាកយសំុ្ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចតពៅ៖ 

ក- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ភាគទុ្និក៖ 

កនុងករណីជានីតិរុគគល ប្តូវទតល់នារករណ៍អាជីវករា រូរភាេគតិយុតត អាស្យោា ន 
ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងលកខនតិកៈ។     

385



385 

 - ការេិេណ៌នាេីដទនការស្ករាភាេអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ពៅរុខ៖ 

- ទំ្ហំថ្នការឱយខេីប្គរ់ប្រពភទ្ដ លអាចានពៅកនុង ឬពប្ៅតារាងតុលយការនិងពស្វា
ពទសងៗពទ្ៀត ដ លប្តូវទតល់ឱយអតិងិជនឬស្ាជិក (ចំពពាះឥណទន ប្រពភទ្ ទ្ប្រង់ 
ពគាលរំណង ខាឹរស្មរ និងលកខខណឌ ចរបងៗ ទលកថ្ប្រដ លទ្ទួ្លានប្រចំាឆ្ន ំ
និងទឹ្កប្ាក់រិនទន់ស្ង) 

- ប្រពភទ្អតិងិជនដ លប្គឹះស្មា នានរំណងប្ាស្ស័្យទក់ទ្ង 

- ប្រភេធនធានហិរញ្ញវតាុដ លានពប្គាងទុ្ក៖ រូលនិធិផ្ទា ល់ ប្ាក់ឧរតារៃ រំណុល
រនាា រ់រនសំ ប្ាក់រពញ្ញើ ប្ាក់ករេីជាព ើរ ពហើយពរើចំាាច់ប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្េីព ើរ
កំពណើ តនិងករាសិ្ទ្ធិថ្នធនធានទំងពនះកនុងករណីរិនប្ាក  (រំណុលរនាា រ់រនសំ 
ជាព ើរ) 

- ចំនួនប្រហាក់ប្រដហលថ្ននិពយជិតកនុងរយៈពេលរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ និងរញ្ា ីពរើក
ពរៀវតសពោយរាយលរអិតតារប្រពភទ្រុគគលិក 

- ទី្តំាងថ្នស្មខាដ លានពហើយឬក៏ស្មខាដ លរប្រុងរពងកើត 

- ការចាត់តំាងនិងធនធានដ លានពប្គាងទុ្ក េិពស្ស្ចំពពាះទ្ប្រង់ការគណពនយយ 
និងឧរករណ៍កំុេយូទ័្រ 

- តារាងតុលយការនិងការេាករណ៍គណនីខាត-ចំពណញ ស្ប្ារ់ការយិររពិចឆទ្គណពនយយ 
រីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) ខាងរុខ។ ប្តូវេាករណ៍កប្រិតអនុាតប្រុងប្រយ័តនចរបងៗ ( ូចាន
កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ពៅខាងចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយរីឆ្ន ំ (៣ឆ្ន ំ) 
ខាងរុខ  

ឋ- ទ្ប្រង់ការថ្នការប្តួតេិនិតយ៖ 

- ការចាត់តំាងដទនការប្តួតេិនិតយរញ្ា ីថ្ទាកនុងដ លានដចងកនុងាប្តា ៤៣ ថ្នចារ់
ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ       

- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ស្នងការគណនីឯករាជយដ លានពប្ជើស្ពរ ើស្េីរញ្ា ីប្រតិស្ស្ុតិ 

- ប្រពភទ្ថ្នរុខងារដ លប្តូវប្រគល់ឱយស្នងការគណនីឯករាជយពនាះ។  
ប្រការ ៦.-  

ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ប្ាំភាគរយ (៥%) ឬពលើស្េីពនះថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តររស់្
អនកោក់ពាកយសំុ្ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចតពៅ៖ 

ក- អតតស្ញ្ជញ ណររស់្ភាគទុ្និក៖ 

កនុងករណីជានីតិរុគគល ប្តូវទតល់នារករណ៍អាជីវករា រូរភាេគតិយុតត អាស្យោា ន 
ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងលកខនតិកៈ។     
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កនុងករណីជាឯកតតជន ប្តូវពរៀររារ់ នារ ពគាតតនារ ថ្ងៃដខឆ្ន ំ និងទី្កដនាងកំពណើ ត ស្ញ្ជា តិ 
និងលំពៅោា ន។ ប្តូវរញ្ជា ក់ថា ពតើរុគគលពនះប្តូវានដតងតំាងជាអនកចាត់ការរួយរូរ
ររស់្ធនាគារឬពទ្។ ប្តូវប្ារ់ថា ពតើភាគទុ្និកជាស្ាជិកថ្នប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្
ប្គឹះស្មា នឬពទ្។ ពរើដរនប្តូវធានាថា ស្ាជិកពនាះរិនានពាក់េ័នធជារួយការហារឃ្លត់
 ូចានដចងកនុងាប្តា ១៨ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ខ- រញ្ជា ក់េីចំនួននិងភាគរយថ្នភាគករាដ លានពស្នើនិងចំនួននិងភាគរយថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត។ 
ពរៀររារ់លរអិតេីការស្ប្ររស្ប្រួលខាងគតិយុតតិនិងខាងហិរញ្ញវតាុចំពពាះការទ្ទួ្លយក
រូលរប្ត។ រងាា ញថា ពតើស្ករាភាេប្រតិរតតិការស្ាិតពៅពប្ការចំណុះនីតិវធីិពោយដ ក
ដ លអនុវតតចំពពាះការវនិិពយគររពទ្ស្ពៅករពុជាឬពទ្ ពហើយពតើទ្ប្រង់ដរររទ្ទំងពនះ
ប្តូវានរំពេញពហើយឬពៅ 

គ- ពរៀររារ់េីស្ករាភាេររស់្ភាគទុ្និក។ ប្រសិ្នពរើភាគទុ្និកជាស្ាជិកថ្នប្កុររួយ 
ប្តូវេិេណ៌នាេីអងគភាេធំៗថ្នប្កុរពនាះរួរជារួយអងគការពលខទង។ ប្តូវរញ្ជា ក់ទងថា
ពតើភាគទុ្និកានប្ទ្េយស្របតតិពប្ចើនពៅកនុងស្មា រ័នឥណទនពទសងៗពទ្ៀតឬពទ្ រញ្ជា ក់ថា
ពតើប្កុរដ លជាករាសិ្ទ្ធិផ្ទា ល់ររស់្ភាគទុ្និក ានទុ្នពប្ចើនពៅកនុងប្គឹះស្មា នឥណទន 
ឬពទ្។  ពរើាន ប្តូវពរៀររារ់ឱយអស់្  

ឃ- ប្ារ់ថា ពតើភាគទុ្និកនិងប្កុរហ ុនដ លអាចរញ្េូ លជារួយគាន ានពធវើស្ករាភាេហិរញ្ញវតាុ
ឬពទ្។ ពរើាន ប្តូវរញ្ជា ក់ថាប្កុរហ ុនទំងពនាះស្ាិតពប្ការចំណុះរទ្រញ្ជា ណាឬអាជាា ធរណា 

ង- រញ្ជា ក់េីដរររទ្ថ្នការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងនិងខាងពប្ៅររស់្ភាគទុ្និក 
ច- រញ្ជា ក់ថា ពតើកនុងរយៈពេល រ់ឆ្ន ំ (១០ឆ្ន ំ) កនាងរក ភាគទុ្និកានទ្ទួ្លរងនូវការពសុ្ើរ

អពងកត ឬទ្ទួ្លរងនូវការេិន័យជាស្ាៃ រៈតារទ្ប្រង់ការវជិាា ជីវៈរ ាាលឬ តុលាការឬពទ្  
ឆ- ប្ារ់េីពគាលពៅររស់្ភាគទុ្និកកនុងការោក់រញ្េូ លព ើរទុ្នផ្ទា ល់ពៅកនុងប្គឹះស្មា ន ដ ល

ានោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណនិងទតល់េ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងអស់្  
ជ- រញ្ជា ក់ថា ពតើានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗរវាងភាគទុ្និកនិងអនកោក់ពាកយសំុ្ឬពទ្

ពហើយពតើទំ្នាក់ទំ្នងទំងពនះនឹងប្តូវានេប្ងីកពៅអនាគតយ៉ាងណា  
ឈ- រញ្ជា ក់ថា ពតើទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗខាងធនាគារររស់្ភាគទុ្និកពៅករពុជាាន

អវីខាះ ពហើយទំ្នាក់ទំ្នងទំងពនះពៅានរហូត ល់ពេលណាពទ្ៀត។ 
ប្រការ ៧.- 

ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ពោយផ្ទា ល់ឬប្រពយលយ៉ាងតិចរំទុតថ្រៃភាគរយ (២០%) ថ្នព ើរទុ្ន
ឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលស្ស្រតារាប្តា ២៦ ថ្នចារ់ស្តីេី 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  ភាគទុ្និកានឥទ្ធិេលប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជាតប្រូវឱយរពងកើន
រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា ន តារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងាប្តា ២៧ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងពនាះ ប្តូវពទាើលិខិត  ូចានគំរូពៅកនុងឧរស្រព័នធទី្១ 
ពៅពទ្ស្មភិាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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រទ្រញ្ជា ពនះអាចប្តូវ កពចញវញិាន  ដតពៅពេលានរពងកើតឱយានការធានារា៉ា រ់រងពលើ
ប្ាក់រពញ្ញើពៅករពុជា ។ 

ពប្ៅេីពនះពយងតារាប្តា ៤០ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចពលើកដលងជាលាយលកខណ៍អកសរអនុញ្ជញ តឱយរួចទុតេីការអនុវតតាប្តា ៧ ពៅពេល
អនុរ័តពលើអាជាា រណណ។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ការអនុម្តិផ្តលអ់ាជាា រណណ  និង ការយកកនប្ម្ 

ប្រការ ៨.- 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ អំេីការស្ពប្រចររស់្ខាួនកនុងរ

យៈពេលប្ាំរួយដខ (៦ដខ) ចារ់េីពេលទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ររួទំងឯកស្មរដ លពាក់េ័នធ
ទំងអស់្ទង។ ពៅពេលណាានការចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ពចញនូវលកខខណឌ និង
រយៈពេលថ្នការអនុវតតលិខិតអនុញ្ជញ ត ប្រសិ្នពរើអនុវតតេំុានតារពេលពវលាកំណត់ខាងពលើ លិខិត
អនុញ្ជញ តប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈ ពលើកដលងដតានការពស្នើសំុ្េនារពេលនិងានការយល់ប្េរេី
ធនាគារគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៩.-  

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២០៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 
ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ។) 

ប្រការ ៩ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទតល់អាជាា រណណរិនានកំណត់រយៈពេលសុ្េលភាេ ចំពពាះប្គឹះស្មា ន

រីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លពធវើប្រតិរតតិការពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។  
ប្រការ ១០.-  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៦ ចំណុច ២-ខ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។)  
ប្រការ ១១.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន រួយលានពរៀល (១.០០០.០០០ ពរៀល) 
ពៅរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លានរពងកើតព ើងកនុងឆ្ន ំ ពស្មហ ុយអាជាា
រណណប្តូវានគណនាតារស្ាាប្តថ្នរយៈពេលដ លពៅស្ល់រហូត ល់ ំណាច់ឆ្ន ំ។ កនុងករណី
ានការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណ ប្គឹះស្មា នដ លពាក់េ័នធប្តូវទ្ទួ្លរងនូវការផ្ទក
េិន័យ ពោយរង់ការប្ាក់ពលើទឹ្កប្ាក់ដ លពៅរិនទន់ានរង់តារអប្តាការប្ាក់រុនហិរញ្ញរប
ទនជាធរានកនុងរយៈពេលរហូត ល់ ស្មរសិ្រថ្ងៃ (៣០ថ្ងៃ)។ ពរើពៅដតេំុអាចរង់ពស្មហ ុយអាជាា
រណណាន ប្គឹះស្មា នស្មរីប្តូវរងទ្ណឌ ករាធៃន់ជាងពនះពទ្ៀតរហូត ល់ប្តូវ កហូតអាជាា រណណ។ 

(ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្៣០ 
ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៣ ស្តីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 
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រទ្រញ្ជា ពនះអាចប្តូវ កពចញវញិាន  ដតពៅពេលានរពងកើតឱយានការធានារា៉ា រ់រងពលើ
ប្ាក់រពញ្ញើពៅករពុជា ។ 

ពប្ៅេីពនះពយងតារាប្តា ៤០ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចពលើកដលងជាលាយលកខណ៍អកសរអនុញ្ជញ តឱយរួចទុតេីការអនុវតតាប្តា ៧ ពៅពេល
អនុរ័តពលើអាជាា រណណ។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ការអនុម្តិផ្តលអ់ាជាា រណណ  និង ការយកកនប្ម្ 

ប្រការ ៨.- 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ អំេីការស្ពប្រចររស់្ខាួនកនុងរ

យៈពេលប្ាំរួយដខ (៦ដខ) ចារ់េីពេលទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ររួទំងឯកស្មរដ លពាក់េ័នធ
ទំងអស់្ទង។ ពៅពេលណាានការចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ពចញនូវលកខខណឌ និង
រយៈពេលថ្នការអនុវតតលិខិតអនុញ្ជញ ត ប្រសិ្នពរើអនុវតតេំុានតារពេលពវលាកំណត់ខាងពលើ លិខិត
អនុញ្ជញ តប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈ ពលើកដលងដតានការពស្នើសំុ្េនារពេលនិងានការយល់ប្េរេី
ធនាគារគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៩.-  

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២០៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 
ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។) 

ប្រការ ៩ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទតល់អាជាា រណណរិនានកំណត់រយៈពេលសុ្េលភាេ ចំពពាះប្គឹះស្មា ន

រីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លពធវើប្រតិរតតិការពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។  
ប្រការ ១០.-  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៦ ចំណុច ២-ខ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។)  
ប្រការ ១១.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន រួយលានពរៀល (១.០០០.០០០ ពរៀល) 
ពៅរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លានរពងកើតព ើងកនុងឆ្ន ំ ពស្មហ ុយអាជាា
រណណប្តូវានគណនាតារស្ាាប្តថ្នរយៈពេលដ លពៅស្ល់រហូត ល់ ំណាច់ឆ្ន ំ។ កនុងករណី
ានការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណ ប្គឹះស្មា នដ លពាក់េ័នធប្តូវទ្ទួ្លរងនូវការផ្ទក
េិន័យ ពោយរង់ការប្ាក់ពលើទឹ្កប្ាក់ដ លពៅរិនទន់ានរង់តារអប្តាការប្ាក់រុនហិរញ្ញរប
ទនជាធរានកនុងរយៈពេលរហូត ល់ ស្មរសិ្រថ្ងៃ (៣០ថ្ងៃ)។ ពរើពៅដតេំុអាចរង់ពស្មហ ុយអាជាា
រណណាន ប្គឹះស្មា នស្មរីប្តូវរងទ្ណឌ ករាធៃន់ជាងពនះពទ្ៀតរហូត ល់ប្តូវ កហូតអាជាា រណណ។ 

(ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្៣០ 
ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៣ ស្តីេី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 
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 ជ្ំពូកទ ី៤ 
រទរញ្ញជ ប្រុងប្រយត័ន 

ប្រការ ១២.- 

ចំពពាះប្គឹះស្មា នរពងកើតងាី អនកោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្តូវរង់រួយរយភាគរយ (១០០%) 
ថ្នព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីកនុងលកខនតិកៈកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅរុនពេល
ចារ់ពទតើរពធវើប្រតិរតតិការ។ 

ប្រការ ១៣.-  

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២០៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 
ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រកាស្ស្តីេីការទតល់អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ។) 

ប្រការ ១៣ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពហើយប្តូវរកាប្ាក់តរកល់ធានាពលើ
ព ើរទុ្ន ពស្ាើនឹង ប្ាំភាគរយ (៥%) ថ្នព ើរទុ្នដ លានចុះរញ្ា ីពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់  ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាប្ាក់ពរៀលទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់ប្រចំាឆ្ន ំពស្ាើនឹង
រួយភាគេីរ (១/២) ថ្នអប្តាការប្ាក់រុនហិរញ្ញរបទនដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ពហើយដ លអាចទូ្ទត់ កនុងរយៈពេល៦ដខរតង។ 

ខ. ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាររិូយរ័ណណររពទ្ស្ទ្ទួ្លានកថ្ប្រការប្ាក់ រីភាគប្ាំរី 
(៣/៨) ថ្នអប្តា SIBOR (Sigapore Inter-Bank Offered Rate) កនុងរយៈពេល៦ដខរតង។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹងពៅប្គឹះស្មា នទំងអស់្េីអប្តាការប្ាក់ ដ លាន
អនុវតតស្ប្ារ់កាលកំណត់នីរួយៗ។ 

(អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជារូរិយរ័ណណ  ប្តូវានជំនួស្ពោយ
ប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពី 
ការកំណត់អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ 
និងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន ជាររិូយរ័ណណ ុលាា រអាពររកិ។) 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងទូ្ទត់ស្ងប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពនះពៅពេលប្គឹះស្មា នពនាះ
ប្តូវានជប្រះរញ្ា ីពោយស្ា័ប្គចិតត និងគាា នប្ាក់រពញ្ញើពៅខាងប្ទ្េយអករា។ 

ប្រការ ១៤.-  

ប្គឹះស្មា នដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពហើយ ប្តូវតរកល់ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេប្ាំភាគរយ (៥%) 
ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ដ លានទ្ទួ្លេីអតិងិជនពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេពនះប្តូវានរកាទុ្កតារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុងរទ្រញ្ជា ពោយដ កស្តីេី
ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ។    
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ប្រការ ១៥.-  

 (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៣៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៧ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៧ 
ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ។) 

ប្រការ ១៦.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្សួ្លយ៉ាងតិចប្តឹរពស្ាើរួយរយភាគរយ (១០០%)។ 
អនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលពនះប្តូវានគណនា ូចតពៅ៖ 

ភាគយក៖  ស្មច់ប្ាក់កនុងថ្  + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ
ពទសងៗ - ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជំពាក់ពៅធនាគារជាតិនិងធនាគារពទសង (ស្មច់ប្ាក់ងាយ
ស្ស្ួលសុ្ទ្ធ) + ចំដណកទឹ្កប្ាក់ឱយខេីដ លរិនពលើស្េីប្រតិរតតិការរួយដខ (ពលើក
ដលងដតឥណទនចំពពាះអតិងិជនពោយគាា នកំណត់កាលវស្មន) 

ភាគដរង៖ អប្តាភាគរយថ្នប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ដ លប្តូវស្ងកនុងដខរនាា រ់ + អប្តា
ភាគរយថ្នគណនីចរនតនិងអប្តាភាគរយថ្នគណនីប្ាក់ស្នសំ។ អប្តាភាគរយ
ទំងពនះប្តូវានកំណត់តារប្រកាស្ពោយដ ក។ 

ប្រការ ១៧.- 

ប្គឹះស្មា នដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពហើយប្តូវអនុវតតឱយស្រស្ស្រតាររញ្ញតតិទក់ទ្ងជារួយ
ចំណាត់ថាន ក់ប្រពភទ្ឥណទន និងកប្រិតសំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការាត់រង់។ 

ប្រការ ១៨.- 

កប្រិតឥណទនចំពពាះអនកខេីឯកតតជនាន ក់ឬអនកខេីរួយប្កុរដ លររួរពងកើតជាអនកទ្ទួ្លទល
ដតរួយ ពោយស្មរានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយគាន ពៅវញិពៅរក ប្តូវកំណត់រិនឱយពលើស្េី រ់ភាគរយ 
(១០%) ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់ររស់្ប្គឹះស្មា នព ើយ។ 

ជ្ំពូកទី ៥ 
រទរបញ្ញតតិដផ្េងៗ 

ប្រការ ១៩.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជា
និរាករណ៍។    

ប្រការ ២០.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
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ប្រការ ១៥.-  

 (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៣៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៧ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៧ 
ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។) 

ប្រការ ១៦.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្សួ្លយ៉ាងតិចប្តឹរពស្ាើរួយរយភាគរយ (១០០%)។ 
អនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលពនះប្តូវានគណនា ូចតពៅ៖ 

ភាគយក៖  ស្មច់ប្ាក់កនុងថ្  + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ
ពទសងៗ - ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជំពាក់ពៅធនាគារជាតិនិងធនាគារពទសង (ស្មច់ប្ាក់ងាយ
ស្ស្ួលសុ្ទ្ធ) + ចំដណកទឹ្កប្ាក់ឱយខេីដ លរិនពលើស្េីប្រតិរតតិការរួយដខ (ពលើក
ដលងដតឥណទនចំពពាះអតិងិជនពោយគាា នកំណត់កាលវស្មន) 

ភាគដរង៖ អប្តាភាគរយថ្នប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ដ លប្តូវស្ងកនុងដខរនាា រ់ + អប្តា
ភាគរយថ្នគណនីចរនតនិងអប្តាភាគរយថ្នគណនីប្ាក់ស្នសំ។ អប្តាភាគរយ
ទំងពនះប្តូវានកំណត់តារប្រកាស្ពោយដ ក។ 

ប្រការ ១៧.- 

ប្គឹះស្មា នដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពហើយប្តូវអនុវតតឱយស្រស្ស្រតាររញ្ញតតិទក់ទ្ងជារួយ
ចំណាត់ថាន ក់ប្រពភទ្ឥណទន និងកប្រិតសំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការាត់រង់។ 

ប្រការ ១៨.- 

កប្រិតឥណទនចំពពាះអនកខេីឯកតតជនាន ក់ឬអនកខេីរួយប្កុរដ លររួរពងកើតជាអនកទ្ទួ្លទល
ដតរួយ ពោយស្មរានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយគាន ពៅវញិពៅរក ប្តូវកំណត់រិនឱយពលើស្េី រ់ភាគរយ 
(១០%) ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់ររស់្ប្គឹះស្មា នព ើយ។ 

ជ្ំពូកទ ី៥ 
រទរបញ្ញតតិដផ្េងៗ 

ប្រការ ១៩.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជា
និរាករណ៍។    

ប្រការ ២០.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
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ប្រការ ២១.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

   រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០                            ដទស្ថភិបាល 
                                                                 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរសម្ព័នធទី១ 

 

គំរលូខិិត 
ររសភ់ាគទុនិកណ លកាន់ការ់ដដាយផ្ទា លឬ់ដដាយប្រដោលនូវ 

ចំនួន២០% ឬដប្ចើនជាងដនុះននដ ើម្ទុនឬននសទិធិដបាុះដនន តររសធ់នាគារ 
ណ លប្តូវដផ្ាើជ្ូនឯកឧតតម្អគគដទស្ថភិបាលធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

 

ឯកឧតតរអគគពទ្ស្មភិាលជាទី្ពគារេ 

កនុងនារខាួនខាុំជា (ប្ារ់េីឋានៈ) ខាុំសូ្រជូនភាា រ់រកជារួយពនះនូវេ័ត៌ានទំងឡាយ តារ
សំ្ពណើ ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា (តារលិខិតពលខ.............) ទក់ទ្ង ល់ការកាន់ការ់ព ើរទុ្ន
ផ្ទា ល់ដ ល (ព ា្ ះភាគទុ្និក) ានរំណងចូលររួពៅកនុង (ព ា្ ះធនាគារ)។ 

ខាុំសូ្ររញ្ជា ក់ពៅកនុងលិខិតពនះថា េ័ត៌ានពនះប្គរ់ប្គាន់និងប្តឹរប្តូវពហើយតារការយល់ ឹង ៏
ប្រពស្ើររំទុតររស់្ខាុំ េំុានឯកស្មររញ្ជា ក់ការេិតណាពទសងេីពនះពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាពទ្ៀតពទ្។ 

ខាុំសូ្រស្នាទតល់េ័ត៌ានយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស្ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា នូវរាល់ការដប្រប្រួលណា
ដ លពធវើឱយដរាកយ៉ាងខាា ំងេីេ័ត៌ានដ លានទតល់ជូនរចួរកពហើយ។ 

ខាុំានពធវើការកត់ស្ាគ ល់ពៅពលើរញ្ញតតិថ្នាប្តា ២៧ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ដ លានដចងថាពៅពេលណាស្មា នភាេតប្រូវពហើយពនាះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើ
ឱយភាគទុ្និកដ លានឥទ្ធិេលររស់្ប្គឹះស្មា នទតល់នូវការគំាប្ទ្ ល់ប្គឹះស្មា នពនាះ។ 

 

             ពោយពស្ចកតីពគារេ 

       ហតាដលខា 
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ឧរសម្ព័នធទី១ 

 

គំរលូខិិត 
ររសភ់ាគទុនិកណ លកាន់ការ់ដដាយផ្ទា លឬ់ដដាយប្រដោលនូវ 

ចំននួ២០% ឬដប្ចើនជាងដនុះននដ ើម្ទនុឬននសទិធិដបាុះដនន តររសធ់នាគារ 
ណ លប្តូវដផ្ាើជ្ូនឯកឧតតម្អគគដទស្ថភិបាលធនាគារជាតនិនកម្ពជុា 

 

ឯកឧតតរអគគពទ្ស្មភិាលជាទី្ពគារេ 

កនុងនារខាួនខាុំជា (ប្ារ់េីឋានៈ) ខាុំសូ្រជូនភាា រ់រកជារួយពនះនូវេ័ត៌ានទំងឡាយ តារ
សំ្ពណើ ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា (តារលិខិតពលខ.............) ទក់ទ្ង ល់ការកាន់ការ់ព ើរទុ្ន
ផ្ទា ល់ដ ល (ព ា្ ះភាគទុ្និក) ានរំណងចូលររួពៅកនុង (ព ា្ ះធនាគារ)។ 

ខាុំសូ្ររញ្ជា ក់ពៅកនុងលិខិតពនះថា េ័ត៌ានពនះប្គរ់ប្គាន់និងប្តឹរប្តូវពហើយតារការយល់ ឹង ៏
ប្រពស្ើររំទុតររស់្ខាុំ េំុានឯកស្មររញ្ជា ក់ការេិតណាពទសងេីពនះពទ្ៀតដ លប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាពទ្ៀតពទ្។ 

ខាុំសូ្រស្នាទតល់េ័ត៌ានយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស្ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា នូវរាល់ការដប្រប្រួលណា
ដ លពធវើឱយដរាកយ៉ាងខាា ំងេីេ័ត៌ានដ លានទតល់ជូនរចួរកពហើយ។ 

ខាុំានពធវើការកត់ស្ាគ ល់ពៅពលើរញ្ញតតិថ្នាប្តា ២៧ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ដ លានដចងថាពៅពេលណាស្មា នភាេតប្រូវពហើយពនាះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើ
ឱយភាគទុ្និកដ លានឥទ្ធិេលររស់្ប្គឹះស្មា នទតល់នូវការគំាប្ទ្ ល់ប្គឹះស្មា នពនាះ។ 

 

             ពោយពស្ចកតីពគារេ 

       ហតាដលខា 
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ឧរសម្ពន័ធទី២ 

 
 

 
ជ្ីវប្រវតតិ និង ការស្ថកសរួនូវព័ត៌មាន អំពី    ឯកតតជ្ន ឬជ្នណ លរប្ម្ុងកាា យដៅជា 
នាយកចាត់ការ ររសប់្គរុះស្ថា នម្បី្កូហរិញ្ញវតាុ 

CURRICULUM VITAE 
and  

Questionnaire for individual who are, or are proposing to become 
Managers of a Microfinance Institution 

                                         

1. ពគាតតនារ  

Family name 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. នារខាួន 

Given name(s) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. ព ា្ ះពៅពប្ៅ    

Other name (s) by which you are or have been known. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-1. សូ្រពរៀររារ់អំេីកាតេវកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវណារួយដ លទក់ទ្ងនឹងឋានៈតួនាទី្ទំងពនះ។ 

 Please describe the particular duties and responsibilities attaching to the position(s).     
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Photo 

4×6 
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4-2. សូ្រពរៀររារ់ពរើសិ្នជាអនកជាអនកទតល់ទុ្នាន ក់ពៅឱយអនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ពហើយពរើសិ្ន
ជាអនកានរំណងចង់អនុវតតពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការរួីយ ឬផ្ទា ល់ខាួន ឬជាប្រតិរតតិការវជិាា ជីវៈ
ជារួយអនកោក់ពាកយសំុ្ពនាះ។ 

 Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-3. កនុងការអនុវតតភារកិចេររស់្អនក ពតើអនកនឹងស្ហប្រតិរតតិការជារួយ ឬយល់ស្ស្រតារការរងាា ត់
រងាា ញររស់្ររូវនតរុគគលឬនីតិរុគគលណារួយពប្ៅេីពរកខជនោក់ពាកយសំុ្។ កនុងករណីណារួយក៏ពោយ 
សូ្រទតល់នូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងពនះ។ 

 In carrying out your duties, will you act in concert with or in accordance with the 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give all 
relevant information. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-4. សូ្រពរៀររារ់ពរើសិ្នជាអនកជាអនកទតល់ទុ្នាន ក់ពៅឱយពរកខជនោក់ពាកយសំុ្ ពហើយពរើសិ្នជាអនក
ានរំណងចង់អនុវតតពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីរារួយ ឬផ្ទា ល់ខាួន ឬជាប្រតិរតតិការវជិាា ជីវៈ
ជារួយពរកខជនទំងពនះ។ 

 Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួន 

   Your private address 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4-2. សូ្រពរៀររារ់ពរើសិ្នជាអនកជាអនកទតល់ទុ្នាន ក់ពៅឱយអនកោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ពហើយពរើសិ្ន
ជាអនកានរំណងចង់អនុវតតពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការរួីយ ឬផ្ទា ល់ខាួន ឬជាប្រតិរតតិការវជិាា ជីវៈ
ជារួយអនកោក់ពាកយសំុ្ពនាះ។ 

 Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-3. កនុងការអនុវតតភារកិចេររស់្អនក ពតើអនកនឹងស្ហប្រតិរតតិការជារួយ ឬយល់ស្ស្រតារការរងាា ត់
រងាា ញររស់្ររូវនតរុគគលឬនីតិរុគគលណារួយពប្ៅេីពរកខជនោក់ពាកយសំុ្។ កនុងករណីណារួយក៏ពោយ 
សូ្រទតល់នូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងពនះ។ 

 In carrying out your duties, will you act in concert with or in accordance with the 
instructions of another individual or legal person outside the applicant. In either case, give all 
relevant information. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4-4. សូ្រពរៀររារ់ពរើសិ្នជាអនកជាអនកទតល់ទុ្នាន ក់ពៅឱយពរកខជនោក់ពាកយសំុ្ ពហើយពរើសិ្នជាអនក
ានរំណងចង់អនុវតតពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីរារួយ ឬផ្ទា ល់ខាួន ឬជាប្រតិរតតិការវជិាា ជីវៈ
ជារួយពរកខជនទំងពនះ។ 

 Indicate if you are a contributor of capital to the applicant and if you intend to carry out, 
directly or through an intermediary, personal or professional transactions with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួន 

   Your private address 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.  អាស្យោា នផ្ទា ល់ខាួនដ លធាា រ់ានរស់្ពៅកនាងរក ចារ់េីអំ ុង ៥ឆ្ន ំរុន 

 Your previous private address(es) during the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  កាលររពិចឆទ្ (ថ្ងៃ/ដខ/ឆ្ន ំ) និងទី្កដនាងពកើត (គិតទំងស្ស្ុកនិងប្កុង)   

 Your date(day/month/year) and place of birth (including district, town or city) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. ស្ញ្ជា តិ ពហើយពតើស្មា រតីពនាះប្តូវានពោយរពរៀរណា (ពកើតពៅទី្ពនាះ ស្ញ្ជា តូរនីយករា 
ការពរៀរអាពាហ៍េិពាហ៍) ?   

 Your nationality and how it was acquired (birth, naturalization, marriage). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.  ព ា្ ះនិងអាស្យោា នថ្នធនាគារកិររស់្ពលាក-ពលាកស្សី្ កនុងរយៈកាល៥ឆ្ន ំកនាងរក 

 Name(s) and address(es) of your bankers within the last 5 years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. ចូររញ្ជា ក់េី កប្រិតចំពណះ ឹង និងគុណវឌុ្ឍិវជិាា ជីវៈ ប្េរទំងទី្កដនាង និងឆ្ន ំដ លានទ្ទួ្ល 

     Your higher education and/or professional qualifications and the place and year they 
were obtained. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11-1. ចូរពរៀររារ់អំេីរុខរររ និងការងារដ លានពធវើកនុងពេលរចេុរបនន និងរយៈពេល១០ឆ្ន ំកនាងរក
ពោយរញ្ជា ក់េីព ា្ ះ អាស្យោា នររស់្និពយជកកនុងករណីនីរួយៗ ចរតិថ្នរុខជំនួញ ស្មា នភាេ
ដ លាន និងកាលររពិចឆទ្ពាក់េ័នា។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of the employer in each case, the nature of the business, the position held and 
relevant dates.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-2. សូ្រពរៀររារ់កាលេី១០ឆ្ន ំរុនពរើសិ្នជាអនកជាភាគទុ្និកដ លានព ា្ ះកាន់ការ់ផ្ទា ល់ ឬ
ពោយប្រពយលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តថ្នប្កុរហ ុនរួយពប្ៅេីប្កុរហ ុន
រចេុរបនន ពរើសិ្នជាានសូ្រពរៀររារ់ព ា្ ះ និងស្ករាភាេប្កុរហ ុនពនះ និងចំនួនភាគហ ុន ប្េរទំង
អតាប្រពយជន៍ពទសងៗពទ្ៀតររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនពនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Indicate if you are or if you have been in the last ten years a significant shareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the 
amount of your shareholding or interest in them. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-3. សូ្រពរៀររារ់ចំពពាះការយល់ ឹងររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនដ លអនកកាន់ការ់ឬានកាន់ការ់
កនុងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវតំដណងប្កុរហ ុនរួយជាភាគទុ្និកសំ្ខាន់រួយដ លានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករា
ជារួយអនកោក់ពាកយសំុ្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11-1. ចូរពរៀររារ់អំេីរុខរររ និងការងារដ លានពធវើកនុងពេលរចេុរបនន និងរយៈពេល១០ឆ្ន ំកនាងរក
ពោយរញ្ជា ក់េីព ា្ ះ អាស្យោា នររស់្និពយជកកនុងករណីនីរួយៗ ចរតិថ្នរុខជំនួញ ស្មា នភាេ
ដ លាន និងកាលររពិចឆទ្ពាក់េ័នា។     

     Your occupation and employment now and during the last 10 years, including the name 
and address of the employer in each case, the nature of the business, the position held and 
relevant dates.  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-2. សូ្រពរៀររារ់កាលេី១០ឆ្ន ំរុនពរើសិ្នជាអនកជាភាគទុ្និកដ លានព ា្ ះកាន់ការ់ផ្ទា ល់ ឬ
ពោយប្រពយលនូវ១០ភាគរយយ៉ាងតិចថ្នព ើរទុ្នឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តថ្នប្កុរហ ុនរួយពប្ៅេីប្កុរហ ុន
រចេុរបនន ពរើសិ្នជាានសូ្រពរៀររារ់ព ា្ ះ និងស្ករាភាេប្កុរហ ុនពនះ និងចំនួនភាគហ ុន ប្េរទំង
អតាប្រពយជន៍ពទសងៗពទ្ៀតររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនពនះ។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Indicate if you are or if you have been in the last ten years a significant shareholder 
(namely holding directly or indirectly at least 10% of the share capital or voting rights) other 
than the applicant. If it is the case, the name and activities of such companies and the 
amount of your shareholding or interest in them. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

11-3. សូ្រពរៀររារ់ចំពពាះការយល់ ឹងររស់្អនកចំពពាះប្កុរហ ុនដ លអនកកាន់ការ់ឬានកាន់ការ់
កនុងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវតំដណងប្កុរហ ុនរួយជាភាគទុ្និកសំ្ខាន់រួយដ លានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករា
ជារួយអនកោក់ពាកយសំុ្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 State, to the best of your knowledge, which of the companies in which you have held or 
hold a position of responsibility, or in which you have been or are a significant shareholder, 
has or might soon have significant business relations with the applicant. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

12. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្ររួប្ាស្ស័្យកនុងឋានៈ
ជានាយក ជាភាគទុ្និក ឬជាអនកចាត់ការធាា រ់ទ្ទួ្ល ឬធាា រ់ពស្នើសំុ្អាជាា រណណ  ឬធាា រ់ចាត់ដចង
ស្ករាភាេជំនួញពៅកនុងប្រពទ្ស្ណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់នូវចំណុចេិពស្ស្ ប្រសិ្នពរើ
ការពស្នើពនាះប្តូវានរ ិពស្ធ ឬប្តូវ កវញិរនាា រ់េីានពធវើពហើយ ឬាន កហូតការអនុញ្ជញ តក៏ប្តូវ
រញ្ជា ក់ចំណុចេិពស្ស្ដ រ។     

      Have your or any entity with which your are associated as a director, shareholder or 
manager, ever held or applied for a license or to carry on any business activity in any 
country? If so, give particulars, if any such application was refused or withdrawn after it was 
made or any authorization revoked, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. ពតើខាួនពលាក-ពលាកស្សី្ផ្ទា ល់ ឬអងគភាេណារួយដ លពលាក-ពលាកស្សី្ានពាក់េ័នធជារួយកនុង
ការអនុវតតកិចេការររស់្ខាួនធាា រ់ប្តូវានអាជាា ធរអាណាេាាល  ឬអងគភាេវជិាា ជីវៈណារួយប្េាន
ជាស្មធារណៈ ឬជាករាវតាុដ លប្តូវពគពធវើការពសុ្ើរអពងកតដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។ 
 Have you, or any entity with which you have been involved in the conduct of its affairs, 
been disciplined, warned as to future conduct, publicly criticized, or the subject of an 
investigation by  any regulatory authority or any professional body? If so, give particulars.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- -  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ ធាា រ់ានរញ្ឈរ់េីការងារ ឬប្តូវរពណត ញពចញេីការងារពោយនិពយជក 
ឬប្តូវពគហាររិនឱយចូលប្រករវជិាា ជីវៈជំនាញ ឬរពប្រើការងារណារួយដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់។    

 Have you, in any country, been dismissed from any office or employment by your 
employer or barred from entry to any professional or occupation? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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15. ពតើធាា រ់ានរញ្ជា ដ លពាក់េ័នធនឹងការកាត់កតីររស់្តុលាការេីការជំពាក់រំណុល និងប្ាក់ដ លប្តូវ
ស្ងពគដ រឬពទ្ ពតើធាា រ់ានប្រកាស្ស្តីេីការកស័យធនតារលកខណៈគតិយុតតិដ រឬពទ្ ពៅប្រពទ្ស្ណា 
ពតើធាា រ់ទ្ទួ្លរងការរតឹងពលើកស័យធនដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់កនុងករណីនីរួយៗឱយានចាស់្លាស់្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or have you been declared bankrupt by a court in any country or has bankruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. ពតើធាា រ់ានពាក់េ័នធនឹងការប្គរ់ប្គងអងគភាេណាខាះ ដ លប្តូវតុលាការកាត់ពស្ចកតីេីរទ្ពលាើស្ 
ពៅប្រពទ្ស្ណា ពតើធាា រ់ានទ្ទួ្លខុស្ពលើកំហុស្ណាខាះ  ឬការប្រប្េឹតតិឆ្គ ំឆគងពទសងៗ  ដ លាន
ចំពពាះអងគភាេណារួយ  ឬស្ាជិកណាាន ក់ដ រឬពទ្ ពរើសិ្នជាានសូ្ររញ្ជា ក់ករណីនីរួយៗឱយ
ានចាស់្លាស់្។   

 Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity or 
towards any of its members? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. រចេុរបននពនះ ពប្ៅេីស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ានការពាក់េ័នធនឹងការរតឹងទតល់ពៅ
ប្រពទ្ស្ណារួយ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់ឱយចាស់្លាស់្។    

 Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, 
engaged in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. សូ្រទតល់នូវរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន ពោយទតល់នូវតារាងលរអិត
ស្តីេី ប្ទ្េយស្ករា និង ប្ទ្េយអករា។   
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15. ពតើធាា រ់ានរញ្ជា ដ លពាក់េ័នធនឹងការកាត់កតីររស់្តុលាការេីការជំពាក់រំណុល និងប្ាក់ដ លប្តូវ
ស្ងពគដ រឬពទ្ ពតើធាា រ់ានប្រកាស្ស្តីេីការកស័យធនតារលកខណៈគតិយុតតិដ រឬពទ្ ពៅប្រពទ្ស្ណា 
ពតើធាា រ់ទ្ទួ្លរងការរតឹងពលើកស័យធនដ រឬពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់កនុងករណីនីរួយៗឱយានចាស់្លាស់្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Have you failed to satisfy any debt adjudged due and payable by you under an order of a 
court, or have you been declared bankrupt by a court in any country or has bankruptcy 
petition ever been served on you? If so give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. ពតើធាា រ់ានពាក់េ័នធនឹងការប្គរ់ប្គងអងគភាេណាខាះ ដ លប្តូវតុលាការកាត់ពស្ចកតីេីរទ្ពលាើស្ 
ពៅប្រពទ្ស្ណា ពតើធាា រ់ានទ្ទួ្លខុស្ពលើកំហុស្ណាខាះ  ឬការប្រប្េឹតតិឆ្គ ំឆគងពទសងៗ  ដ លាន
ចំពពាះអងគភាេណារួយ  ឬស្ាជិកណាាន ក់ដ រឬពទ្ ពរើសិ្នជាានសូ្ររញ្ជា ក់ករណីនីរួយៗឱយ
ានចាស់្លាស់្។   

 Have you, in connection with the management of any entity been adjudged by a court, in 
any country, legally liable for any fraud, or other misconduct by you towards such an entity or 
towards any of its members? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. រចេុរបននពនះ ពប្ៅេីស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ានការពាក់េ័នធនឹងការរតឹងទតល់ពៅ
ប្រពទ្ស្ណារួយ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់ឱយចាស់្លាស់្។    

 Are you presently, or do you, other than in a professional capacity, expect to be, 
engaged in any litigation in any country? If so, give particulars. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

18. សូ្រទតល់នូវរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន ពោយទតល់នូវតារាងលរអិត
ស្តីេី ប្ទ្េយស្ករា និង ប្ទ្េយអករា។   
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 Please supply an audited statement of personal net worth providing a breakdown of your 
assets and liabilities. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19. សូ្ររងាា ញព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េា និង តួនាទី្ឬកិតតិនារ ររស់្ឯកតតជនរីរូរ ដ ល
ប្តូវានលកខណៈស្របតតិលអព ើរបីរញ្ជា ក់េីលកខណៈរុគគល និងវជិាា ជីវៈររស់្ស្មរីខាួន (ស្មកសី ឹងឮ
ជារុគគលដ លរិនដរនជាស្មច់ញាតិ ពហើយធាា រ់ានស្មគ ល់ពលាក-ពលាកស្សី្យ៉ាងតិច៥ឆ្ន ំ)។ 

 Indicate the names, addresses, telephone numbers and positions of three individuals of 
good standing who would be able to provide a reference on your personal and professional 
integrity. The referees must not be related to you, and should have known you for at least 
five years. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

20. ពរើសិ្នជាានេ័ត៌ានរដនារពទ្ៀតដ លស្រស្ស្រនឹងរុខងារ-តួនាទី្ផ្ទា ល់ខាួន ូចានរញ្ជា ក់កនុង
សំ្ណួរ 4-1. ស្មរីជនគួរដតរញ្ជា ក់រដនារឱយានចាស់្លាស់្ ព ើរបីជាគុណប្រពយជន៍ស្ប្ារ់
ការេិនិតយេិចារណាឱយប្តឹរប្តូវតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។ ករណីរំាត់ពចាលរាល់ប្េឹតតិការណ៍ពរឿងរា៉ា វ
ពទសងៗដ លពាក់េ័នធពោយរដងវរេ័ត៌ានេិត ឬទតល់ឱយនូវេ័ត៌ានខុស្េីការេិតនឹងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ចំពពាះចារ់ជាធរាន (សូ្រអានពស្ចកតីប្រកាស្ ូចខាងពប្ការ)៖ 

ចូរកត់ស្ាគ ល់ឱយានចាស់្ថា៖ រាល់េ័ត៌ានដ លានទតល់ឱយ ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខចារ់ជា
ធរាន ពហើយរាល់េ័ត៌ានទំងពនះ ប្តូវានរកាទុ្កជាស្ាៃ ត់ពោយអាជាា ធរប្គរ់ប្គង (ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា) ពលើកដលងដតករណីដ លទតល់ឱយស្ស្រតារទ្ប្រង់គតិយុតតិ។ 

 Is there any additional information which you consider is relevant for the consideration of 
your suitability for the position(s) listed in Question 4-1.? The omission of material facts may 
represent the provision of misleading information (see declaration below). 

N.B. (note well) the information given in response to this questionnaire shall be kept fully 
confidential by the supervisory authority, the National Bank of Cambodia, except in cases 
provided for by law. 
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ដសចកតីប្រកាស ឬកិចចសនាផ្ទា លខ់ាួន 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅចំពពាះរុខចារ់ ពរើសិ្នជាេ័ត៌ានណារួយ
ដ លានទតល់ជូនពនះដកាងកាា យខុស្េីការេិត ដ លពាក់េ័នធនឹងការោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ឬរនត
អាជាា រណណប្រករអាជីវករាប្គឹះស្មា ន។  

ខាុំាទ្សូ្ររញ្ជា ក់ជូនជាឱឡារកិថា េ័ត៌ានដ លានឱយជាចពរាើយចំពពាះសំ្ណួរខាងពលើគ៉ឺ
េិតជាប្តឹរប្តូវនិងានរំពេញរររូិរណ៍ ពោយចំពណះ ឹងផ្ទា ល់ខាួនររស់្ខាុំាទ្ ឬនាងខាុំ ពហើយេិតជា
រិនានពហតុការណ៍ណាពទសង ឬទាុយេីពស្ចកតីរាយការណ៍  ូចដ លានរញ្ជា ក់ជូនអាជាា ធរដ ល
ប្គរ់ប្គង (ស្រតាកិចេ) ព ើរបីប្ជារពនាះព ើយ។ 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទតល់េ័ត៌ានជូនអាជាា ធរដ លប្គរ់ប្គងព ើរបីប្ជារអំេី ពរឿងរា៉ា វ ឬ
ពហតុការណ៍ ដ លប្តូវផ្ទា ស់្រតូរណារួយដ លពកើតានពៅពេលដ លអាជាា ធរប្គរ់ប្គងកំេុងេិនិតយ
េិចារណាពលើពាកយពស្នើសំុ្ររស់្ពយើងខាុំប្ជារជាេ័ត៌ាន។   

DECLARATION 

I am aware that it is an offense knowin or recklessly to provide any information which 
is false or misleading in connection with an application for a banking license or a renewal of 
bank license.  

I certify that the information given in answer to the question above is complete and 
accurate to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this 
application of which the supervisory authority should be aware. 

I undertake to inform the supervisory authority of any changes material to the 
application which arise while the supervisory authority is considering the application. 

 

ព ា្ ះ 
Name: 
 

រុខងារនិងឋានៈដ លទ្ទួ្លរនាុក 
Position held: 
 

ហតាពលខា         ថ្ងៃ        ដខ        ឆ្ន ំ 
Signed:                Date: ……… /……… /……… 
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ដសចកតីប្រកាស ឬកិចចសនាផ្ទា លខ់ាួន 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅចំពពាះរុខចារ់ ពរើសិ្នជាេ័ត៌ានណារួយ
ដ លានទតល់ជូនពនះដកាងកាា យខុស្េីការេិត ដ លពាក់េ័នធនឹងការោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណ ឬរនត
អាជាា រណណប្រករអាជីវករាប្គឹះស្មា ន។  

ខាុំាទ្សូ្ររញ្ជា ក់ជូនជាឱឡារកិថា េ័ត៌ានដ លានឱយជាចពរាើយចំពពាះសំ្ណួរខាងពលើគ៉ឺ
េិតជាប្តឹរប្តូវនិងានរំពេញរររូិរណ៍ ពោយចំពណះ ឹងផ្ទា ល់ខាួនររស់្ខាុំាទ្ ឬនាងខាុំ ពហើយេិតជា
រិនានពហតុការណ៍ណាពទសង ឬទាុយេីពស្ចកតីរាយការណ៍  ូចដ លានរញ្ជា ក់ជូនអាជាា ធរដ ល
ប្គរ់ប្គង (ស្រតាកិចេ) ព ើរបីប្ជារពនាះព ើយ។ 

ខាុំាទ្សូ្រស្នាថា នឹងទតល់េ័ត៌ានជូនអាជាា ធរដ លប្គរ់ប្គងព ើរបីប្ជារអំេី ពរឿងរា៉ា វ ឬ
ពហតុការណ៍ ដ លប្តូវផ្ទា ស់្រតូរណារួយដ លពកើតានពៅពេលដ លអាជាា ធរប្គរ់ប្គងកំេុងេិនិតយ
េិចារណាពលើពាកយពស្នើសំុ្ររស់្ពយើងខាុំប្ជារជាេ័ត៌ាន។   

DECLARATION 

I am aware that it is an offense knowin or recklessly to provide any information which 
is false or misleading in connection with an application for a banking license or a renewal of 
bank license.  

I certify that the information given in answer to the question above is complete and 
accurate to the best of my knowledge, and that there are no other facts relevant to this 
application of which the supervisory authority should be aware. 

I undertake to inform the supervisory authority of any changes material to the 
application which arise while the supervisory authority is considering the application. 

 

ព ា្ ះ 
Name: 
 

រុខងារនិងឋានៈដ លទ្ទួ្លរនាុក 
Position held: 
 

ហតាពលខា         ថ្ងៃ        ដខ        ឆ្ន ំ 
Signed:                Date: ……… /……… /……… 
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ធ៧-០១៧-៣២៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពី ី

ការផ្តលវ់ិញ្ញញ រនរប្តចដំ ុះប្គរុះស្ថា នឥណទានជ្នរទ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់លកខខណឌ ថ្នការទតល់វញិ្ជញ រនរប្តចំពពាះប្គឹះស្មា ន
ឥណទនជនរទ្ ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅេប្ងឹងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការប្គរ់ប្គងនិងការប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា ន 
ដ លទតល់ឥណទនខាន តតូច។ 

ប្រការ ៣.- 

ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
លកខខណឌ ននការដាក ់កយដសនើសុវំិញ្ញញ រនរប្ត 

ប្រការ ៤.- 

រុគគលណា ដ លានរំណងទតល់ឥណទនខាន តតូច ប្តូវានការអនុញ្ជញ តជារុន េីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ ប្គឹះស្មា នរិនអាចពធវើអាជីវករាទតល់ពស្វាហិរញ្ញវតាុពទសងពប្ៅេីឥណទនខាន តតូចានព ើយ 
ពលើកដលងដតានការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

 រុគគលណា ដ លានរំណងោក់ពាកយពស្នើសំុ្វញិ្ជញ រនរប្តពធវើប្រតិរតតិការឥណទនជនរទ្េី
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តវូរំពេញតារលកខខណឌ   ូចខាងពប្ការ៖  

 ១. វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាប្កុរហ ុនរហាជនទ្ទួ្លខុស្ប្តវូានកប្រិតពៅប្កសួ្ងពាណិជាករា 
 ២.  លកខនតិកៈររស់្ប្គឹះស្មា ន 
 ៣.  រចនាស្រព័នធចាត់តំាងររស់្ប្គឹះស្មា ន 
 ៤. កិចេប្េរពប្េៀងចូលហ ុនររស់្ភាគទុ្និក ការកាន់ការ់ភាគហ ុន និងការអនុវតតសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត 
 ៥.  ឯកស្មររញ្ជា ក់ព ើរទុ្ន 
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 ៦.  ប្រវតតិររូស្ពងខរររស់្ភាគទុ្និក ប្ករុប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គង  
 ៧.  ពគាលនពយាយឥណទន  
 ៨.  ដទនការអាជីវករារយៈពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំ និង 
 ៩.  ឯកស្មរពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៦.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តវូានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា ចំនួន ២០០.០០០.០០០ ពរៀល (េីររយលានពរៀល) 
ពហើយរុនពេលចារ់ពទតើរប្រតិរតតិការ ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីពនះ ១០០% (រួយរយភាគរយ) 
ពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នពស្ាើនឹង ៥% (ប្ាំភាគរយ) ថ្នព ើរទុ្នដ ល
ានចុះរញ្ា ី ពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៧.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្រសិ្នពរើានករណី  ូច
ខាងពប្ការ៖ 

១.  ការពរើកស្មខា 
២.  ការផ្ទា ស់្រតូរនារករណ៍ 
៣.  ការរពងកើន ឬរនាយព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី 
៤.  ការដកដប្រលកខនតិកៈ 
៥.  ការផ្ទា ស់្រតូរទី្តំាងអាជីវករា 
៦.  ការផ្ទា ស់្រតូរអភិាល ឬគណៈប្គរ់ប្គង 
៧.  ការររួរញ្េូ ល ការពទារ ឬការលក់ដទនកខាះ ឬទំងស្ស្ុងថ្នភាគហ ុន ឬ 
៨.  ការដកដប្រ ការផ្ទា ស់្រតូរ និងរញ្ជា ពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពកូទ ី៣ 
ការផ្តលវ់ិញ្ញញ រនរប្ត 

ប្រការ ៨.-   

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីពស្ចកតីស្ពប្រចទតល់ ឬរិនទតល់
វញិ្ជញ រនរប្ត កនុងរយៈពេល ០៣ (រី) ដខ ចារ់េីពេលានទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្ពេញពលញ។  

កនុងករណីធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ពប្រចទតល់វញិ្ជញ រនរប្ត ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពចញ
លិខិតយល់ប្េរជាពគាលការណ៍ពោយានលកខខណឌ  ដ លានសុ្េលភាេ ០៦ (ប្ាំរួយ) ដខ។ 
រនាា រ់េីរំពេញកាតេវកិចេតារលកខខណឌ ថ្នលិខិតយល់ប្េរជាពគាលការណ៍ ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់ពាកយ
ពស្នើសំុ្វញិ្ជញ រនរប្តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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កនុងករណីរិនានរំពេញកាតេវកិចេ ដ លានដចងពៅកនុងលិខិតយល់ប្េរជាពគាលការណ៍ 
លិខិតពនះនឹងប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈ។  
ប្រការ ៩.- 

វញិ្ជញ រនរប្តានសុ្េលភាេរយៈពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំ និងអាចពស្នើសំុ្រនតជាងាីពទ្ៀតាន។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្រនតសុ្េលភាេវញិ្ជញ រនរប្ត កនុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ០៣ (រី) ដខ រុន
វញិ្ជញ រនរប្តទុតសុ្េលភាេ។ 
ប្រការ ១០.- 

ពស្មហ ុយវញិ្ជញ រនរប្តប្រចំាឆ្ន ំប្តូវរង់រុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ  ូចខាងពប្ការ៖ 
- ស្ប្ារ់ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ៖  ២.០០០.០០០ ពរៀល (េីរលានពរៀល)   
- ស្ប្ារ់រួយស្មខា ៖  ១.០០០.០០០ ពរៀល (រួយលានពរៀល)   
ប្គឹះស្មា នដ លទ្ទួ្លវញិ្ជញ រនរប្តកនុងឆ្ន ំ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយវញិ្ជញ រនរប្ត  ូចខាងពប្ការ៖ 
- កនុងប្តីាស្ទី្ ១ ៖  ប្តូវរង់ពេញរួយឆ្ន ំ 
- កនុងប្តីាស្ទី្ ២ ៖  ប្តូវរង់រីប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្ ៣ ៖  ប្តូវរង់េីរប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្ ៤ ៖  ប្តូវរង់រួយប្តីាស្។ 

ប្រការ ១១.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ពស្មហ ុយពទសងៗ  ូចខាងពប្ការ៖  

- ការសិ្កាសំ្ណំុឯកស្មរ ៖  ៥០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរយពាន់ពរៀល)  
- ការដកដប្រលកខនតិកៈ ៖  ៥០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយទំ្េ័រ  
- ការរតូរវញិ្ជញ រនរប្ត ៖  ២.០០០.០០០ ពរៀល (េីរលានពរៀល)  
- ការពទារភាគហ ុន ឬការរពងកើនព ើរទុ្ន ឬការរនាយព ើរទុ្ន៖ អរបររា ៤០០.០០០ ពរៀល 

(រួនរយពាន់ពរៀល) ឬ ០,៥% (សូ្នយពកបៀស្ប្ាំភាគរយ) ថ្នតថ្រាចារកឹភាគហ ុនដ លដប្រប្រួល។ 
ប្រការ ១២.- 

ប្គឹះស្មា នដ លប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជារិនទតល់វញិ្ជញ រនរប្ត ឬ កហូតវញិ្ជញ រនរប្ត 
ប្តូវរញ្ឈរ់រាល់ស្ករាភាេររស់្ខាួនទំងស្ស្ុងកនុងរយៈពេល ០៦ (ប្ាំរួយ) ដខ រនាា រ់េីទ្ទួ្លាន
ពស្ចកតីជូន ំណឹងេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូកទ ី៤ 
កាតពវកិចចរាយការណ៍ និងការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ១៣.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតកាតេវកិចេរងាា ញេ័ត៌ាននិងរាយការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 
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១. រងាា ញេ័ត៌ានស្ស្រតារស្តង់ោរគណពនយយថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា និងរទ្របញ្ញតតិនានាររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

២. ប្តូវពទាើរាយការណ៍ប្តីាស្ និងតារការចំាាច់ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចខាងពប្ការ៖ 

- រាយការណ៍ប្ទ្េយស្ករា និងប្ទ្េយអករា 
- រាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ 
- រាយការណ៍ឥណទនតារប្រពភទ្ជំនួញ 
- រាយការណ៍ឥណទនចំណាត់ថាន ក់តារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ 
- រាយការណ៍ចំណាត់ថាន ក់ឥណទន 
- រាយការណ៍ស្តីេីេ័ត៌ានរណាត ញប្រតិរតតិការ  
- រាយការណ៍អប្តាការប្ាក់ និង 
- រាយការណ៍ពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខទី្១ 
ថ្នប្តីាស្រនាា រ់។ ប្គឹះស្មា នប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះភាេប្តឹរប្តូវថ្នរាយការណ៍ទំងអស់្។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវដតងតំាងប្កុរហ ុនស្វនករា ដ លានការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ព ើរបីពធវើស្វនករាពលើរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំររស់្ខាួន។ 

ការប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាងអាចនឹងប្តូវានអនុវតត ពោយាន ឬគាា នការជូន ំណឹងជារុន។ 

ប្រការ ១៤.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវគណនាការប្ាក់ តារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់េ័ត៌ានជារុនឱយានចាស់្លាស់្ ល់អតិងិជនអំេី អប្តាការប្ាក់ 
ការគណនាការប្ាក់ កថ្ប្រពាក់េ័នធ និងលកខខណឌ ពទសងៗថ្នការទតល់ឥណទន។ ការប្ាក់ប្តូវគណនា 
ពោយដទអកពលើរូលោា នថ្នចំនួនទឹ្កប្ាក់ឥណទនដ លានទតល់  កពចញប្ាក់ព ើរដ លានស្ង។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរងាា ញអប្តាការប្ាក់ប្រចំាប្គា និងអប្តាការប្ាក់ស្ររូលប្រចំាឆ្ន ំពៅកនុង
កិចេស្នាឥណទន និងតារាងស្តីេីការស្ងរលំស់្ឥណទន។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ឥណទនប្រករពោយតាា ភាេ យុតតិធរ៌ ស្រពហតុទល និងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ 
និងប្តូវធានាថា ការទសេវទាយ ឬការទតល់េ័ត៌ានពៅអតិងិជនានលកខណៈយុតតិធរ៌ ចាស់្លាស់្ 
និងរិនពធវើឱយានការភាន់ប្ច ំ។ 

ប្រការ ១៥.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាការស្ាៃ ត់នូវរាល់េ័ត៌ានររស់្អតិងិជន ពលើកដលងដតានរញ្ញតតិ
ពោយដ ក។  
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១. រងាា ញេ័ត៌ានស្ស្រតារស្តង់ោរគណពនយយថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា និងរទ្របញ្ញតតិនានាររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

២. ប្តូវពទាើរាយការណ៍ប្តីាស្ និងតារការចំាាច់ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចខាងពប្ការ៖ 

- រាយការណ៍ប្ទ្េយស្ករា និងប្ទ្េយអករា 
- រាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ 
- រាយការណ៍ឥណទនតារប្រពភទ្ជំនួញ 
- រាយការណ៍ឥណទនចំណាត់ថាន ក់តារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ 
- រាយការណ៍ចំណាត់ថាន ក់ឥណទន 
- រាយការណ៍ស្តីេីេ័ត៌ានរណាត ញប្រតិរតតិការ  
- រាយការណ៍អប្តាការប្ាក់ និង 
- រាយការណ៍ពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខទី្១ 
ថ្នប្តីាស្រនាា រ់។ ប្គឹះស្មា នប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះភាេប្តឹរប្តូវថ្នរាយការណ៍ទំងអស់្។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវដតងតំាងប្កុរហ ុនស្វនករា ដ លានការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ព ើរបីពធវើស្វនករាពលើរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំររស់្ខាួន។ 

ការប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាងអាចនឹងប្តូវានអនុវតត ពោយាន ឬគាា នការជូន ំណឹងជារុន។ 

ប្រការ ១៤.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវគណនាការប្ាក់ តារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់េ័ត៌ានជារុនឱយានចាស់្លាស់្ ល់អតិងិជនអំេី អប្តាការប្ាក់ 
ការគណនាការប្ាក់ កថ្ប្រពាក់េ័នធ និងលកខខណឌ ពទសងៗថ្នការទតល់ឥណទន។ ការប្ាក់ប្តូវគណនា 
ពោយដទអកពលើរូលោា នថ្នចំនួនទឹ្កប្ាក់ឥណទនដ លានទតល់  កពចញប្ាក់ព ើរដ លានស្ង។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរងាា ញអប្តាការប្ាក់ប្រចំាប្គា និងអប្តាការប្ាក់ស្ររូលប្រចំាឆ្ន ំពៅកនុង
កិចេស្នាឥណទន និងតារាងស្តីេីការស្ងរលំស់្ឥណទន។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ឥណទនប្រករពោយតាា ភាេ យុតតិធរ៌ ស្រពហតុទល និងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ 
និងប្តូវធានាថា ការទសេវទាយ ឬការទតល់េ័ត៌ានពៅអតិងិជនានលកខណៈយុតតិធរ៌ ចាស់្លាស់្ 
និងរិនពធវើឱយានការភាន់ប្ច ំ។ 

ប្រការ ១៥.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាការស្ាៃ ត់នូវរាល់េ័ត៌ានររស់្អតិងិជន ពលើកដលងដតានរញ្ញតតិ
ពោយដ ក។  
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ជ្ំពូកទី ៥ 
រចនាសម្ព័នធភាគហ ុន និងអភិបាលកិចច 

ប្រការ ១៦.- 

ភាគទុ្និកប្តវូទតល់េ័ត៌ានរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ូចខាងពប្ការ៖ 

១. អតតស្ញ្ជញ ណថ្នភាគទុ្និក៖ 

 ក. កនុងករណីជានីតិរុគគល៖ នារករណ៍ប្កុរហ ុន ររូភាេគតិយុតត អាស្យោា នថ្នទី្ស្មន ក់ការ
កណាត ល លកខនតិកៈ និងរាយការណ៍ស្វនករាហិរញ្ញវតាុ ជាព ើរ 

 ខ.   កនុងករណីជាររូវនតរុគគល៖ ពគាតតនារនិងនារ ទី្កដនាងនិងថ្ងៃដខឆ្ន ំកំពណើ ត ស្ញ្ជា តិ 
អាស្យោា នរចេុរបនន លិខិតពថាក លពទស្ និងឯកស្មរពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត។  

២. ភាគរយថ្នភាគហ ុនដ លកាន់ការ់ និងភាគរយថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត។ ភាគទុ្និកប្តូវរញ្ជា ក់
ចាស់្លាស់្េីប្រភេព ើរទុ្ន  

៣. ចំណងទក់ទ្ងរវាងភាគទុ្និកនិងប្កុរហ ុនដ លានស្ករាភាេហិរញ្ញវតាុ  ូចជា ធនាគារ 
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ និង 

៤. េ័ត៌ានពទសងពទ្ៀត ដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ១៧.-  

រុគគលណាក៏រិនអាចជាស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាល ឬនាយក ឬគណៈប្គរ់ប្គងររស់្ប្គឹះស្មា ន
ពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីនុងទ្ប្រង់ណាក៏ពោយ ឬប្តូវានទតល់សិ្ទ្ធិចុះហតាពលខាកនុងនារ
ប្គឹះស្មា ន ប្រសិ្នពរើររូវនតរុគគលពនាះ៖ 

 ១.   ប្តូវានទតនាា ពទស្េីរទ្៖ 

- ឧប្កិ ាករា 

- ពចារករា ឆពាក ឬរពំលាភពលើការទុ្កចិតត 

- លួច កហូតយកប្ទ្េយស្មធារណៈកនុងតួនាទី្ខាួនជាអនកប្គរ់ប្គង  

- ថ្គរនាំរូលនិធិ ឬរូលរប្ត ឬកស័យធន 

- ពធវើប្េឹទ្ធិករា 

- ការស្ាអ តប្ាក់ ឬហិរញ្ញរបទនពភរវករា ឬ 

- ដកាង និង/ឬ ពប្រើលិខិតឯកជន ឬស្មធារណៈដកាងកាា យ។ 

 ២.   ប្តូវានទតនាា ពទស្ោក់េនធនាគារេីរទ្ពចញរូលរបទនរប្តគាា នស្មច់ប្ាក់ 

 ៣.   ប្តូវានទតនាា ពទស្ជាស្មា េរពៅររពទ្ស្េីរទ្ឧប្កិ ា ឬរជឈឹរ ដ លានដចងពៅកនុង
ចំណុច ១ និង ២ ថ្នប្រការពនះ 
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៤. ប្តូវានទតនាា ពទស្ពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា ឬពៅររពទ្ស្េីរទ្កស័យធន ឬការជប្រះ
រំណុល តារទាូវតុលាការ ឬការជប្រះប្ទ្េយស្របតតិ 

 ៥. ប្តូវរងវធិានការតារទាូវតុលាការ ពោយការតពាា ះយស្េីរុខងារស្មធារណៈ ឬ 

៦.   ប្តូវានទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយកនុងការប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុ
ដ លអាជាា រណណប្តូវាន កហូត។ 

ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល នាយក និងគណៈប្គរ់ប្គងដ លប្តូវានដតងតំាង ប្តូវសំុ្ 
ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងទតល់េ័ត៌ានតារការតប្រូវ  ូចកនុងឧរស្រព័នធថ្ន
ប្រកាស្ពនះ។ 

ជ្ំពូកទី ៦ 
ការពិន័យ 

ប្រការ ១៨.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់េិន័យអនតរការណ៍ ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១. កនុងការទតល់រាយការណ៍ លិខិតពឆាើយតរ និងការទតល់េ័ត៌ានពទសងៗ ប្គឹះស្មា នប្តូវរង
ការេិន័យចំពពាះការយ៉ឺតយ៉ា វនីរួយៗចារ់េី ១ ថ្ងៃ ពៅ ១៥ ថ្ងៃ ជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ៥០.០០០ ពរៀល 
(ហាសិ្រពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ និងចារ់េី ១៦ ថ្ងៃ ព ើងពៅ ចំនួន ១០០.០០០ ពរៀល (រួយរយពាន់ពរៀល) 
កនុងរួយថ្ងៃ។ 

 ២. ប្គឹះស្មា នប្តូវរងការេិន័យចំពពាះការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការរង់ពស្មហ ុយវញិ្ជញ រនរប្ត ចំនួន 
១០០.០០០ ពរៀល (រួយរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ កនុងរយៈពេលរហូត ល់ ៣០ (ស្មរសិ្រ) ថ្ងៃ។ 
កនុងករណីរិនអាចរង់ពស្មហ ុយពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរងទ្ណឌ ករាធៃន់ធៃរជាងពនះពៅពទ្ៀត រហូត ល់
ប្តូវ កហូតវញិ្ជញ រនរប្ត។ 

៣. ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារអធិរញ្ជា  និង/ឬ ពលាើស្រទ្របញ្ញតតិជាធរាននឹងប្តូវរងេិន័យ
ជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ៥០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេដ ល
កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ១៩.- 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចេយួរ ឬ កហូតវញិ្ជញ រនរប្ត ពោយដទអកពលើរូលពហតុរួយឬពប្ចើន 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្គឹះស្មា នរិនានចារ់ពទតើរអាជីវករារយៈពេល ០៦ (ប្ាំរួយ) ដខ រនាា រ់េីទ្ទួ្លាន
វញិ្ជញ រនរប្ត 

- ប្គឹះស្មា នរំពានធៃន់ធៃរពលើចារ់ ឬរទ្របញ្ញតតិជាធរាន 

- ប្គឹះស្មា នស្ា័ប្គចិតតរញ្ឈរ់ប្រតិរតតិការ រនាា រ់េីទ្ទួ្លានការយល់ប្េរេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា 
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៤. ប្តូវានទតនាា ពទស្ពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា ឬពៅររពទ្ស្េីរទ្កស័យធន ឬការជប្រះ
រំណុល តារទាូវតុលាការ ឬការជប្រះប្ទ្េយស្របតតិ 

 ៥. ប្តូវរងវធិានការតារទាូវតុលាការ ពោយការតពាា ះយស្េីរុខងារស្មធារណៈ ឬ 

៦.   ប្តូវានទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយកនុងការប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុ
ដ លអាជាា រណណប្តូវាន កហូត។ 

ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល នាយក និងគណៈប្គរ់ប្គងដ លប្តូវានដតងតំាង ប្តូវសំុ្ 
ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងទតល់េ័ត៌ានតារការតប្រូវ  ូចកនុងឧរស្រព័នធថ្ន
ប្រកាស្ពនះ។ 

ជ្ំពូកទ ី៦ 
ការពិន័យ 

ប្រការ ១៨.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់េិន័យអនតរការណ៍ ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១. កនុងការទតល់រាយការណ៍ លិខិតពឆាើយតរ និងការទតល់េ័ត៌ានពទសងៗ ប្គឹះស្មា នប្តូវរង
ការេិន័យចំពពាះការយ៉ឺតយ៉ា វនីរួយៗចារ់េី ១ ថ្ងៃ ពៅ ១៥ ថ្ងៃ ជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ៥០.០០០ ពរៀល 
(ហាសិ្រពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ និងចារ់េី ១៦ ថ្ងៃ ព ើងពៅ ចំនួន ១០០.០០០ ពរៀល (រួយរយពាន់ពរៀល) 
កនុងរួយថ្ងៃ។ 

 ២. ប្គឹះស្មា នប្តូវរងការេិន័យចំពពាះការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការរង់ពស្មហ ុយវញិ្ជញ រនរប្ត ចំនួន 
១០០.០០០ ពរៀល (រួយរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ កនុងរយៈពេលរហូត ល់ ៣០ (ស្មរសិ្រ) ថ្ងៃ។ 
កនុងករណីរិនអាចរង់ពស្មហ ុយពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរងទ្ណឌ ករាធៃន់ធៃរជាងពនះពៅពទ្ៀត រហូត ល់
ប្តូវ កហូតវញិ្ជញ រនរប្ត។ 

៣. ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារអធិរញ្ជា  និង/ឬ ពលាើស្រទ្របញ្ញតតិជាធរាននឹងប្តូវរងេិន័យ
ជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ៥០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេដ ល
កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ១៩.- 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចេយួរ ឬ កហូតវញិ្ជញ រនរប្ត ពោយដទអកពលើរូលពហតុរួយឬពប្ចើន 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្គឹះស្មា នរិនានចារ់ពទតើរអាជីវករារយៈពេល ០៦ (ប្ាំរួយ) ដខ រនាា រ់េីទ្ទួ្លាន
វញិ្ជញ រនរប្ត 

- ប្គឹះស្មា នរំពានធៃន់ធៃរពលើចារ់ ឬរទ្របញ្ញតតិជាធរាន 

- ប្គឹះស្មា នស្ា័ប្គចិតតរញ្ឈរ់ប្រតិរតតិការ រនាា រ់េីទ្ទួ្លានការយល់ប្េរេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា 
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- ប្គឹះស្មា នអស្មធនភាេ ឬកស័យធន ឬស្ាិតកនុង ំពណើ រការជប្រះរញ្ា ី ឬ 

- ប្គឹះស្មា នទតល់រាយការណ៍ ឬរងាា ញេ័ត៌ានរិនប្តឹរប្តូវ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ ល
អាចរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់ការវភិាគ និងការវាយតថ្រាស្មា នភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន ជាព ើរ។  

ជ្ំពូកទី ៧ 
អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ២០.- 

 ប្គឹះស្មា នដ លានទ្ទួ្លវញិ្ជញ រនរប្តពធវើប្រតិរតតិការ ប្តូវរំពេញព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររា 
ស្ស្រតារការកំណត់ ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ កនុងរយៈពេលយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរ ០៦ 
(ប្ាំរួយ) ដខ គិតចារ់េីប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន។ 

ប្រការ ២១.- 

ប្គឹះស្មា នអាចោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណជាប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ លុះប្តាដតប្គឹះស្មា ន៖ 

- ានពធវើប្រតិរតតិការឥណទនជនរទ្ យ៉ាងតិចរយៈពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំ 

- ានព ើរទុ្នរង់ជប្រះអរបររា ស្ស្រតារប្រកាស្ដ លពាក់េ័នធនឹងព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី
អរបររាររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ  

- ានប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង និងអភិាលកិចេលអ  

- ានស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុរងឹាំ  

- ានប្ាក់ចំពណញប្រតិរតតិការប្រករពោយស្ាិរភាេយ៉ាងតិច ០៣ (រី) ឆ្ន ំជារ់គាន  

- ានប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ាប្គរ់ប្គាន់ និងស្រស្ស្រពៅតារស្ករាភាេប្រតិរតតិការ និង 

- ានរំពេញលកខខណឌ ពទសងពទ្ៀតតារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ២២.- 

 ប្គឹះស្មា នណា ដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាង
វន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ជ្ំពូកទ ី៨ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ២៣.- 

 ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២-៤៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០២ ស្តីេី កាតេវកិចេចុះរញ្ា ី
ររស់្ប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងការសំុ្អាជាា រណណររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងរទ្របញ្ញតតិ
ទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីប្រកាស្ពនះ ប្តូវទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ប្រការ ២៤.- 

 អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២៥.-  

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

 

               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ 
                 ដទស្ថភិបាល 
               ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ  
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ប្រការ ២៤.- 

 អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២៥.-  

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

 

               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ 
                 ដទស្ថភិបាល 
               ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ  
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ឧរសម្ព័នធ 
ពធវើពៅ..........ថ្ងៃទី្..........ដខ..........ឆ្ន ំ.......... 

សមូ្ដគារពជ្ូន 
ឯកឧតតម្ ដទស្ថភិបាល ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

 

កម្មវតាុ ៖ សំ្ពណើ សំុ្វញិ្ជញ រនរប្តជាប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្។ 
ដោង ៖ ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣២៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ ស្តីេី ការទតល់

វញិ្ជញ រនរប្តចំពពាះប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្។ 
 

តរតារករាវតាុ និងពយងខាងពលើ ខាុំាទ្/នាងខាុំ សូ្រពគារេជូន ឯកឧតតរ ពទ្ស្មភិាល 
ពរតាត ប្ជារថា ប្កុរហ ុន...............................................................ានចុះរញ្ា ីពាណិជាករា កាលេី
ថ្ងៃទី្.........................។ ទ្នាឹរនឹងពនាះ ប្កុរហ ុនានព ើរទុ្នរង់ជប្រះចំនួន....................................... 
និងានរំពេញប្គរ់លកខខណឌ តប្រូវ ូចានដចងកនុងប្រកាស្ខាងពលើ កនុងពគាលរំណងទតល់ពស្វា
ឥណទនខាន តតូច។ 

ខាុំាទ្/នាងខាុំ សូ្រភាា រ់រកជារួយនូវសំ្ណំុឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 
១. វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាប្កុរហ ុនរហាជនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវានកប្រិតពៅប្កសួ្ងពាណិជាករា 
២. លកខនតិកៈររស់្ប្គឹះស្មា ន 
៣. រចនាស្រព័នធចាត់តំាងររស់្ប្គឹះស្មា ន 
៤. កិចេប្េរពប្េៀងចូលហ ុនររស់្ភាគទុ្និក ការកាន់ការ់ភាគហ ុន និងការអនុវតតសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត 
៥. ឯកស្មររញ្ជា ក់ព ើរទុ្ន 
៦. ពគាលនពយាយឥណទន 
៧. ដទនការអាជីវករារយៈពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំ 
៨.    ប្រវតតិររូស្ពងខរររស់្ភាគទុ្និក ប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គង ពោយភាា រ់រក

ជារួយនូវស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ និងរទ្េិពស្មធន៍ការងារ ជាព ើរ 
៩. អតតស្ញ្ជញ ណរណណ ឬលិខិតឆាងដ ន និងលិខិតពថាក លពទស្ររស់្ភាគទុ្និក ប្កុរប្រឹកា-

ភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គង និង 
១០. លិខិតអនុញ្ជញ តពធវើការងារកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា (Work Permit) ររស់្ប្កុរប្រឹកា-

ភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គង កនុងករណីជាជនររពទ្ស្។ 
ខាុំាទ្/នាងខាុំ សូ្រធានាថា រាល់េ័ត៌ាននិងឯកស្មរដ លានទតល់ េិតជាប្តឹរប្តូវ និង

សូ្រធានាទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខចារ់ ជាធរាន។ 
ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រ ឯកឧតតរ ពទ្ស្មភិាល ពរតាត េិនិតយ និងស្ពប្រច 

ពោយកតីអនុពប្គាះ។ 
សូ្រ ឯកឧតតរ ពទ្ស្មភិាល ពរតាត ទ្ទួ្លនូវការពគារេ ៏ខពង់ខពស់្ អំេីខាុំាទ្/នាងខាុំ។                                                                           

   ហតាពលខានិងប្តា 
                                                                            (តំណាងប្កុរហ ុន)  
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409 

ធ៩-០៩-២៣០ គប.ក  
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជ្ញា រណ្ណ  ឬលខិិត្អនុញ្ញញ ត្សប្ារ់អាជីវក្មមរតូរប្បាក្់ 

3 
ប្រការ ១.- 

គបោសដនឹះានដគាលបំណងគ្ប់គ្ងរាល់អាជីវកមមបតូរគបាក់ ខ លកំពុងដធវើសកមមភាពកនុង
គពឹះរាជាណាចគកកមពុជា។ 

ប្រការ ២.- 

និយមន័យ៖ 

១- រូបិយវរាុ សំដៅ ល់គបាក់ដរៀលខ លដចញផាយដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២- របិូយប័ណណ សំដៅ ល់របិូយវរាុបរដទសឬមដធាបាយទូទារ់ជារបិូយវរាុបរដទស។ 

៣- អាជីវកមមបតូរគបាក់ សំដៅ ល់ោរ ទិញ-លក់ គបាក់ដរៀលជាមួយនរងរបិូយប័ណណនានា ឬ
ោរទិញ-លក់របិូយប័ណណមួយជាមួយនរងរបិូយប័ណណដផេងៗដទៀរ។ 

ប្រការ ៣.- 

គបរិបរតិោរខ លជាសកមមភាពបតូរគបាក់ រមួាន៖ 

- ទិញនិងលក់គកោសគបាក់ជារបិូយប័ណណ 
- ទិញមូលបបទានបគរដទសចរណ៍។ 

ប្រការ ៤.- 

១- បុ្គលខ លានបំណងដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវខរសុំអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រពី
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ។ 

២- បុ្គលខ លោក់ កយសុំអាជាា បណណដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវានោរពវកិចច និងសិទធិ 
 ូចរដៅ៖ 

ក- គរូវានដ ើមទុនអបបបរាចំនួន ៨០.០០០.០០០ ដរៀល (ខប៉ារសិបលានដរៀល) រមកល់
ដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជាជាអចិថ្្នតយ៍ដោយទទួលកថ្គមោរគបាក់ ខ លបានកំណរ់
ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

ែ-  ានសិទិធចូលរមួកនុងោរដ ញថ្ងលទិញ-លក់គបាក់ដរៀលដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

្- ានសិទធិចូលរួមកនុងកមមវធីិបណតុ ឹះបណាត លរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដលើោរសាគ ល់
រូបិយប័ណណខកលងោល យ។ 
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409 

ធ៩-០៩-២៣០ គប.ក  
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជ្ញា រណ្ណ  ឬលខិិត្អនុញ្ញញ ត្សប្ារ់អាជីវក្មមរតូរប្បាក្់ 

3 
ប្រការ ១.- 

គបោសដនឹះានដគាលបំណងគ្ប់គ្ងរាល់អាជីវកមមបតូរគបាក់ ខ លកំពុងដធវើសកមមភាពកនុង
គពឹះរាជាណាចគកកមពុជា។ 

ប្រការ ២.- 

និយមន័យ៖ 

១- របិូយវរាុ សំដៅ ល់គបាក់ដរៀលខ លដចញផាយដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២- របិូយប័ណណ សំដៅ ល់របិូយវរាុបរដទសឬមដធាបាយទូទារ់ជារបិូយវរាុបរដទស។ 

៣- អាជីវកមមបតូរគបាក់ សំដៅ ល់ោរ ទិញ-លក់ គបាក់ដរៀលជាមួយនរងរបិូយប័ណណនានា ឬ
ោរទិញ-លក់របិូយប័ណណមួយជាមួយនរងរបិូយប័ណណដផេងៗដទៀរ។ 

ប្រការ ៣.- 

គបរិបរតិោរខ លជាសកមមភាពបតូរគបាក់ រមួាន៖ 

- ទិញនិងលក់គកោសគបាក់ជារបិូយប័ណណ 
- ទិញមូលបបទានបគរដទសចរណ៍។ 

ប្រការ ៤.- 

១- បុ្គលខ លានបំណងដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវខរសុំអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រពី
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ។ 

២- បុ្គលខ លោក់ កយសុំអាជាា បណណដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវានោរពវកិចច និងសិទធិ 
 ូចរដៅ៖ 

ក- គរូវានដ ើមទុនអបបបរាចំនួន ៨០.០០០.០០០ ដរៀល (ខប៉ារសិបលានដរៀល) រមកល់
ដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជាជាអចិថ្្នតយ៍ដោយទទួលកថ្គមោរគបាក់ ខ លបានកំណរ់
ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

ែ-  ានសិទិធចូលរមួកនុងោរដ ញថ្ងលទិញ-លក់គបាក់ដរៀលដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

្- ានសិទធិចូលរួមកនុងកមមវធីិបណតុ ឹះបណាត លរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដលើោរសាគ ល់
រូបិយប័ណណខកលងោល យ។ 

410 

ប្រការ ៥.- 

១-  កយសំុអាជាា បណណគរូវានបញ្ញជ ក់ឬានភាជ ប់ជាមួយនូវ៖ 

ក- នាមករណ៍យីដហា និងអាសយោា នដធវើអាជីវកមម 
ែ- លិែិរបង់គបាក់រមកល់ដ ើមទុន 
្- ឯកស្ថរ ឬព័រ៌ានដផេងៗដទៀរខ លរគមូវដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២-  កយសំុលិែិរអនុញ្ញា រគរូវានបញ្ញជ ក់ឬានភាជ ប់ជាមួយនូវ៖ 

ក- ដ ម្ ឹះ និងទីលំដៅអចិថ្្នតយ៍របស់អនកោក់ កយសំុ 
ែ- ទីតំាងដធវើអាជីវកមមដោយានបញ្ញជ ក់ពីអាជាា ធរែណឌ  ឬស្សុក និង 
្- ឯកស្ថរ ឬព័រ៌ានដផេងៗដទៀរខ លរគមូវដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៦.- 

១- ធនាគារជារិថ្នកមពុជា នរងពិនិរយដលើ កយដសនើសំុកនុងរយៈដពល ៤៥ថ្ងៃ ្ិរពីថ្ងៃបានទទួល
 កយដសនើសុំដពញដលញដហើយអាចដចញអាជាា បណណឬលិែិរអនុញ្ញា រឬប ិដសធ កយ
ដសនើសំុដនាឹះ។ 

២-  អាជាា បណណឬលិែិរអនុញ្ញា រមិនអាចដផារឬបតូរដ ម្ ឹះបានដ ើយ។ 

៣- អាជាា បណណានសុពលភាពរយៈដពល៣ឆ្ន ំ្ិរចាប់ពីថ្ងៃដចញអាជាា បណណ។ 

៤-  លិែិរអនុញ្ញា រានសុពលភាពរយៈដពល១ឆ្ន ំ្ិរចាប់ពីថ្ងៃដចញលិែិរអនុញ្ញា រ។ 

ប្រការ ៧.- 

១- អនកោក់ កយសំុអាជាា បណណបតូរគបាក់គរូវបង់ដស្ថហ ុយ ូចខាងដគោម៖ 

ក- ដស្ថហ ុយោក់ កយសំុអាជាា បណណចំនួន ១០០.០០០ ពរៀល (មួយរយ ន់ដរៀល)។  

(គរូវានជំនួស្ដោយ គបោរ ៦ ចំណុច ៣ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក 
ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

ែ- ដស្ថហ ុយអាជាា បណណគបចំាឆ្ន ំចំនួន ១.២០០.០០០ ដរៀល (មួយលានពីររយ ន់ដរៀល)
ខ លគរូវបង់ដៅមុនថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ដរៀងរាល់ឆ្ន ំ។  

(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៤ ចំណុច ៨ និងគបោរ ៥ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ 
ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។)  

 ្- កនុងរយៈដពល៣០ថ្ងៃមុនអាជាា បណណអស់សុពលភាព អនកោន់អាជាា បណណគរូវោក់
 កយសំុបនតអាជាា បណណជាងមី។ 
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 - កនុងករណីមិនបានោក់ កយសំុបនតអាជាា បណណទាន់ដពលដវលា អនកោន់អាជាា បណណនរង
គរូវរងោរផ្ទកពិន័យជាគបាក់ចំនួន ២០.០០០ ដរៀល (ថ្មៃ ន់ដរៀល) កនុងមួយថ្ងៃ។ 
គបសិនដបើអាជាា បណណអស់សុពលភាពរយៈដពល៣០ថ្ងៃ អនកោន់អាជាា បណណមិនគរូវ
បានអនុញ្ញា រឱ្យោក់ កយសំុជាងមីដ ើយ។ 

២- អនកោក់ កយសំុលិែិរអនុញ្ញា របតូរគបាក់គរូវបង់ដស្ថហ ុយ ូចខាងដគោម៖  
ក- ដស្ថហ ុយោក់ កយសំុលិែិរអនុញ្ញា រចំនួន ១០០.០០០ ដរៀល (មួយរយ ន់ដរៀល) 
ែ- ដស្ថហ ុយលិែិរអនុញ្ញា រគបចំាឆ្ន ំចំនួន ២០០.០០០ ដរៀល (ពីររយ ន់ដរៀល)  
្- កនុងរយៈដពល៣០ថ្ងៃមុនលិែិរអនុញ្ញា រអស់សុពលភាព អនកោន់លិែិរអនុញ្ញា រ
គរូវោក់ កយសំុបនតជាងមី។ 

៣- ចំដ ឹះបុ គ្លខ លោក់ កយសំុអាជាា បណណ ដស្ថហ ុយនរងគរូវបាន្ណនាតាមសាាគរ
ថ្នរយៈដពលខ លដៅសល់រហូរ ំណាច់ឆ្ន ំ។ 

៤- អាជាា បណណឬលិែិរអនុញ្ញា រគរូវខរជាកមមសិទធិរបស់បុ្គលខ លដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់។ 
៥-  កនុងករណីានទីតាំង ឬអាសយោា នដធវើគបរិបរតិោរដគចើនកខនលង ទីតំាងដធវើគបរិបរតិោរ
នីមួយៗគរូវខរានអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដហើយមិនគរូវ
គបកបអាជីវកមមបតូរគបាក់ដៅទីកខនលងណាដផេងដគៅពីអាសយោា ន ឬទីតាំងខ លបាន
អនុញ្ញា រដ ើយ។ 

៦- រាល់ោរផ្ទល ស់បតូរអាសយោា ន ទីតំាងដធវើគបរិបរតិោរ កមមសិទធិដធវើអាជីវកមម ោរបិទអាជីវកមម 
និងដបើកទីតាំងងមី អាជីវករបតូរគបាក់គរូវខរជូន ំណរ ងភាល មជាលាយលកខណ៍អកេរ ល់
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ រាល់ោរខកខគបទំាងដនឹះ មិនគរូវបានអនុញ្ញា រឱ្យដធវើគបរិបរតិោរ
មុនដពលបានទទួលោរជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍អកេរពីធនាគារជារិថ្នកមពុជាដ ើយ។ 

ប្រការ ៨.- 
១- អនកោន់អាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រ៖ 
ក- គរូវដលើកយីដហាដៅកខនលងអាជីវកមមរបស់ែលួនដោយោក់អកេរ ˝បតូរគបាក់˝ និងអាច
ោក់បខនាមជាភាស្ថអង់ដ្លស ˝Authorized Money Changer” 

ែ- គរូវោក់បង្ហា ញអាជាា បណណគ្ប់ដពលដវលាទំាងអស់ដៅកខនលងខ លង្ហយដមើលដ ើញ
ដៅកនុងបរដិវណខ លបានអនុញ្ញា រ 

្-  គរូវោក់បង្ហា ញឱ្យស្ថធារណជនដ ើញចាស់ជាគបចំានូវតារាងអគតា ទិញ-លក់ គបចំាថ្ងៃ
រវាងគបាក់ដរៀលជាមួយគបាក់ ុលាល រនិងរវាងគបាក់ ុលាល រជាមួយនរងរបិូយប័ណណដផេងៗ 

 - គរូវដសនើសំុោរអនុញ្ញា រជាមុនពីធនាគារជារិថ្នកមពុជាមុនដពលចាប់ដផតើមដធវើអាជីវកមម
បតូរគបាក់ដៅទីតំាងងមី។ 

២- អនកោន់អាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រគរូវដគារពតាមគកមគបរិបរតិខ លជាឧបសមព័នធថ្ន
គបោសដនឹះ។ 
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 - កនុងករណីមិនបានោក់ កយសំុបនតអាជាា បណណទាន់ដពលដវលា អនកោន់អាជាា បណណនរង
គរូវរងោរផ្ទកពិន័យជាគបាក់ចំនួន ២០.០០០ ដរៀល (ថ្មៃ ន់ដរៀល) កនុងមួយថ្ងៃ។ 
គបសិនដបើអាជាា បណណអស់សុពលភាពរយៈដពល៣០ថ្ងៃ អនកោន់អាជាា បណណមិនគរូវ
បានអនុញ្ញា រឱ្យោក់ កយសំុជាងមីដ ើយ។ 

២- អនកោក់ កយសំុលិែិរអនុញ្ញា របតូរគបាក់គរូវបង់ដស្ថហ ុយ ូចខាងដគោម៖  
ក- ដស្ថហ ុយោក់ កយសំុលិែិរអនុញ្ញា រចំនួន ១០០.០០០ ដរៀល (មួយរយ ន់ដរៀល) 
ែ- ដស្ថហ ុយលិែិរអនុញ្ញា រគបចំាឆ្ន ំចំនួន ២០០.០០០ ដរៀល (ពីររយ ន់ដរៀល)  
្- កនុងរយៈដពល៣០ថ្ងៃមុនលិែិរអនុញ្ញា រអស់សុពលភាព អនកោន់លិែិរអនុញ្ញា រ
គរូវោក់ កយសំុបនតជាងមី។ 

៣- ចំដ ឹះបុ គ្លខ លោក់ កយសំុអាជាា បណណ ដស្ថហ ុយនរងគរូវបាន្ណនាតាមសាាគរ
ថ្នរយៈដពលខ លដៅសល់រហូរ ំណាច់ឆ្ន ំ។ 

៤- អាជាា បណណឬលិែិរអនុញ្ញា រគរូវខរជាកមមសិទធិរបស់បុ្គលខ លដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់។ 
៥-  កនុងករណីានទីតាំង ឬអាសយោា នដធវើគបរិបរតិោរដគចើនកខនលង ទីតំាងដធវើគបរិបរតិោរ
នីមួយៗគរូវខរានអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដហើយមិនគរូវ
គបកបអាជីវកមមបតូរគបាក់ដៅទីកខនលងណាដផេងដគៅពីអាសយោា ន ឬទីតាំងខ លបាន
អនុញ្ញា រដ ើយ។ 

៦- រាល់ោរផ្ទល ស់បតូរអាសយោា ន ទីតំាងដធវើគបរិបរតិោរ កមមសិទធិដធវើអាជីវកមម ោរបិទអាជីវកមម 
និងដបើកទីតាំងងមី អាជីវករបតូរគបាក់គរូវខរជូន ំណរ ងភាល មជាលាយលកខណ៍អកេរ ល់
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ រាល់ោរខកខគបទំាងដនឹះ មិនគរូវបានអនុញ្ញា រឱ្យដធវើគបរិបរតិោរ
មុនដពលបានទទួលោរជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍អកេរពីធនាគារជារិថ្នកមពុជាដ ើយ។ 

ប្រការ ៨.- 
១- អនកោន់អាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រ៖ 
ក- គរូវដលើកយីដហាដៅកខនលងអាជីវកមមរបស់ែលួនដោយោក់អកេរ ˝បតូរគបាក់˝ និងអាច
ោក់បខនាមជាភាស្ថអង់ដ្លស ˝Authorized Money Changer” 

ែ- គរូវោក់បង្ហា ញអាជាា បណណគ្ប់ដពលដវលាទំាងអស់ដៅកខនលងខ លង្ហយដមើលដ ើញ
ដៅកនុងបរដិវណខ លបានអនុញ្ញា រ 

្-  គរូវោក់បង្ហា ញឱ្យស្ថធារណជនដ ើញចាស់ជាគបចំានូវតារាងអគតា ទិញ-លក់ គបចំាថ្ងៃ
រវាងគបាក់ដរៀលជាមួយគបាក់ ុលាល រនិងរវាងគបាក់ ុលាល រជាមួយនរងរបិូយប័ណណដផេងៗ 

 - គរូវដសនើសំុោរអនុញ្ញា រជាមុនពីធនាគារជារិថ្នកមពុជាមុនដពលចាប់ដផតើមដធវើអាជីវកមម
បតូរគបាក់ដៅទីតំាងងមី។ 

២- អនកោន់អាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រគរូវដគារពតាមគកមគបរិបរតិខ លជាឧបសមព័នធថ្ន
គបោសដនឹះ។ 
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ប្រការ ៩.- 

ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចពយួរ ឬ កហូរអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រ ដបើអនកោន់អាជាា បណណ 
ឬលិែិរអនុញ្ញា រ៖ 

ក-  ដលមើសនរងែលរមស្ថរថ្នគបោសនិងឧបសមព័នធថ្នគបោសដនឹះ 
ែ- មិនសហោរជាមួយធនាគារជារិថ្នកមពុជាឬអាជាា ធរានសមរាកិចចកនុងោរគរួរពិនិរយ 
ឬ អដងករ 

្- បានគបគពររតោរខកលងបនលំនិងដធវើោរបំភាន់ដោយដចរនា 
 -  ដធវើវដិចឆទកមមដកងយកចំដណញដោយោរបំដបា៉ាងអគតាបតូរ 
ង- ផេពវផាយព័រ៌ានខ លដធវើឱ្យស្ថធារណជនានោរយល់គច ំ ឬបារ់បង់ជំដនឿ
ទុកចិរតដលើគបាក់ដរៀល 

ច- ដលមើសនរងបទបញ្ញជ  ក់ព័នធនរងចាប់សតីពីោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទាន
ដភរវកមម។ 

ប្រការ ១០.- 

ោរែកខានមិនបានអនុវរតតាមែលរមស្ថរថ្នគបោសដនឹះគរូវទទួលរងទណឌ កមមដយងតាម
ាគតា ៧០ ថ្នចាប់សតីពី ោរដរៀបចំនិងោរគបគពររតដៅថ្នធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ១១.- 

គបោសដលែ ធ៩-៩៨-៣៩៣ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្ន ំ១៩៩៨ សតីពី ោរគ្ប់គ្ងោរ
បតូរគបាក់ចំដ ឹះអាជីវកមមបតូរគបាក់ គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១២.- 

អ គ្នាយកោា ន អ គ្ដលខាធិោរោា ន អ គ្ដបឡា អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន អងគភាព និង
គ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុដៅដគោមឱវាទ និងដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
គរូវអនុវរតមឺុងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងែលួន។ 

ប្រការ ១៣.- 

គបោសដនឹះានគបសិទធភាពអនុវរតចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 
      រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១៩ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០៩ 

                  ដទស្ថភិបាល 
     ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ឧរសមពន័ធ 
គបោសដលែ ធ៩-០៩-២៣០ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៩ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០៩ 

ប្ក្មប្រត្ិរត្តិសប្ារ់អាជីវក្ររតូរប្បាក្់ 

១. ដ នអនុវត្ត 

 គកមគបរិបរតិដនឹះអនុវរតចំដ ឹះអាជីវករបតូរគបាក់ទាំងអស់ ខ លដធវើគបរិបរតិោរដៅកនុង
គពឹះរាជាណាចគកកមពុជា។ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវដគារពតាមគកមគបរិបរតិដនឹះជាអចិថ្្នតយ៍។ 

 ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ្ឺជាអាជាា ធរគ្ប់គ្ង និងគរួរពិនិរយខ លដៅដគោមយុតាត ធិោរដនឹះ 
អាជីវករបតូរគបាក់គរូវបានគរួរពិនិរយ និងគរូវបានផ្ទកពិន័យ ឬទណឌ កមមចំដ ឹះោរគបគពររតដលមើសនរង
ចាប់ បទបបញ្ារតិនានា និងោរមិនដគារពតាមដគាលោរណ៍ខ លានខចងដៅកនុងគកមគបរិបរតិដនឹះ។ 

 បុ គ្លខ លដធវើសកមមភាពជាអាជីវករបតូរគបាក់ គរូវខរដសនើសំុោរអនុញ្ញា រ (អាជាា បណណ ឬលិែិរ
អនុញ្ញា រ) ពីធនាគារជារិថ្នកមពុជាមុននរងចាប់ដផតើមដធវើគបរិបរតិោរបតូររបិូយប័ណណ។ 

២. កាត្ពវក្ិចចររសអ់ាជីវក្ររតូរប្បាក្់ 

១- អាជីវករបតូរគបាក់ខ លបានទទួលអាជាា បណណឬលិែិរអនុញ្ញា រគរូវអនុវរត ូចរដៅ៖ 

ក- ដបាឹះពុមពដសៀវដៅវកិកយរប្តឱ្យដហើយជាដស្សច ខ លដៅដលើវកិកយរប្តដនាឹះគរូវាន
ដលែដរៀងដ ម្ ឹះ នាមករណ៍ យីដហា អាសយោា ន និងដលែទូរស័ពាទំនាក់ទំនង។ ដលែដរៀង
នីមួយៗថ្នវកិកយរប្តដនឹះគរូវដធវើជាពីរចាប់ខ លចាប់ដ ើមសគាប់អរិងិជន និងចាប់
ចមលងសគាប់ទុកជាឯកស្ថររបស់អាជីវករបតូរគបាក់។ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវផតល់វកិកយរប្ត
ឱ្យអរិងិជននូវរាល់ដពលដធវើគបរិបរតិោរ។ 

ែ- ដបាឹះពុមពដសៀវដៅវកិកយរប្តពិដសសមួយដទៀរសគាប់ោរ កហូរគបាក់ ឬមូលបបទានបគរ
ដទសចរណ៍ខកលងោល យ។ ដលែដរៀងនីមួយៗថ្នវកិកយរប្តដនឹះគរូវដធវើជាបីចាប់ ខ លចាប់ដ ើម
សគាប់អរិងិជន ចាប់ចមលងមួយសគាប់ផតល់ឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដោយគរូវភាជ ប់
ជាមួយគកោសគបាក់ ឬមូលបបទានបគរដទសចរណ៍ខកលងោល យ និងចាប់ចមលងមួយដទៀរ
សគាប់ទុកជាឯកស្ថររបស់អាជីវករបតូរគបាក់។ 

្- ានបុ្គលិកខ លានសមរាភាពកនុងោរដធវើវកិកយរប្ត ោរករ់គតា និងដធវើរបាយោរណ៍
ជូនធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២- ជាទូដៅ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវខរគបោន់ខាជ ប់នូវភាពសុចររិខផនកវជិាជ ជីវៈដោយមិនខកលងបនលំ ឬ
ដ្លៀរឱោសពីោរមិនយល់ រងរបស់អរិងិជនដ ើមបីផតល់គបាក់ខកលងោល យ ឬបនលំកនុងោរ្ណនាចំនួន
គបាក់ ខ លអរិងិជនគរូវបានទទួលជាដ ើម។ 

៣. សក្មមភាពហាមឃាត្់ 

 ដគៅពីសកមមភាពបតូរគបាក់របិូយប័ណណ និងទិញមូលបបទានបគរដទសចរណ៍ អាជីវករបតូរគបាក់
មិនគរូវដធវើគបរិបរតិោរ ូចខាងដគោម៖ 
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ឧរសមពន័ធ 
គបោសដលែ ធ៩-០៩-២៣០ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៩ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០៩ 

ប្ក្មប្រត្ិរត្តិសប្ារ់អាជីវក្ររតូរប្បាក្់ 

១. ដ នអនុវត្ត 

 គកមគបរិបរតិដនឹះអនុវរតចំដ ឹះអាជីវករបតូរគបាក់ទាំងអស់ ខ លដធវើគបរិបរតិោរដៅកនុង
គពឹះរាជាណាចគកកមពុជា។ អាជីវករបតូរគបាក់គរវូដគារពតាមគកមគបរិបរតិដនឹះជាអចិថ្្នតយ៍។ 

 ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ្ឺជាអាជាា ធរគ្ប់គ្ង និងគរួរពិនិរយខ លដៅដគោមយុតាត ធិោរដនឹះ 
អាជីវករបតូរគបាក់គរូវបានគរួរពិនិរយ និងគរូវបានផ្ទកពិន័យ ឬទណឌ កមមចំដ ឹះោរគបគពររតដលមើសនរង
ចាប់ បទបបញ្ារតិនានា និងោរមិនដគារពតាមដគាលោរណ៍ខ លានខចងដៅកនុងគកមគបរិបរតិដនឹះ។ 

 បុ គ្លខ លដធវើសកមមភាពជាអាជីវករបតូរគបាក់ គរូវខរដសនើសំុោរអនុញ្ញា រ (អាជាា បណណ ឬលិែិរ
អនុញ្ញា រ) ពីធនាគារជារិថ្នកមពុជាមុននរងចាប់ដផតើមដធវើគបរិបរតិោរបតូររបិូយប័ណណ។ 

២. កាត្ពវក្ិចចររសអ់ាជីវក្ររតូរប្បាក្ ់

១- អាជីវករបតូរគបាក់ខ លបានទទួលអាជាា បណណឬលិែិរអនុញ្ញា រគរូវអនុវរត ូចរដៅ៖ 

ក- ដបាឹះពុមពដសៀវដៅវកិកយរប្តឱ្យដហើយជាដស្សច ខ លដៅដលើវកិកយរប្តដនាឹះគរូវាន
ដលែដរៀងដ ម្ ឹះ នាមករណ៍ យីដហា អាសយោា ន និងដលែទូរស័ពាទំនាក់ទំនង។ ដលែដរៀង
នីមួយៗថ្នវកិកយរប្តដនឹះគរូវដធវើជាពីរចាប់ខ លចាប់ដ ើមសគាប់អរិងិជន និងចាប់
ចមលងសគាប់ទុកជាឯកស្ថររបស់អាជីវករបតូរគបាក់។ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវផតល់វកិកយរប្ត
ឱ្យអរិងិជននូវរាល់ដពលដធវើគបរិបរតិោរ។ 

ែ- ដបាឹះពុមពដសៀវដៅវកិកយរប្តពិដសសមួយដទៀរសគាប់ោរ កហូរគបាក់ ឬមូលបបទានបគរ
ដទសចរណ៍ខកលងោល យ។ ដលែដរៀងនីមួយៗថ្នវកិកយរប្តដនឹះគរូវដធវើជាបីចាប់ ខ លចាប់ដ ើម
សគាប់អរិងិជន ចាប់ចមលងមួយសគាប់ផតល់ឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដោយគរូវភាជ ប់
ជាមួយគកោសគបាក់ ឬមូលបបទានបគរដទសចរណ៍ខកលងោល យ និងចាប់ចមលងមួយដទៀរ
សគាប់ទុកជាឯកស្ថររបស់អាជីវករបតូរគបាក់។ 

្- ានបុ្គលិកខ លានសមរាភាពកនុងោរដធវើវកិកយរប្ត ោរករ់គតា និងដធវើរបាយោរណ៍
ជូនធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២- ជាទូដៅ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវខរគបោន់ខាជ ប់នូវភាពសុចររិខផនកវជិាជ ជីវៈដោយមិនខកលងបនលំ ឬ
ដ្លៀរឱោសពីោរមិនយល់ រងរបស់អរិងិជនដ ើមបីផតល់គបាក់ខកលងោល យ ឬបនលំកនុងោរ្ណនាចំនួន
គបាក់ ខ លអរិងិជនគរូវបានទទួលជាដ ើម។ 

៣. សក្មមភាពហាមឃាត្់ 

 ដគៅពីសកមមភាពបតូរគបាក់របិូយប័ណណ និងទិញមូលបបទានបគរដទសចរណ៍ អាជីវករបតូរគបាក់
មិនគរូវដធវើគបរិបរតិោរ ូចខាងដគោម៖ 
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- ផតល់ដសវាដផារគបាក់ 
- ជួញ ូររូបិយប័ណណដោយោរទូទារ់មិនផ្ទា ល់ថ្ ដៅកនុងរយៈដពលជាក់លាក់ដៅដពលអនា្រ 
- ជួញ ូរមូលបគរភា្ហ ុន និងដធវើជាដជើងស្ថករដោយែលួនឯង ឬដធវើកនុងនាមអរិងិជន 
- ទទួលគបាក់បដញ្ាើពីស្ថធារណជន 
- ផតល់ឥណទាន ល់ស្ថធារណជន 
- ផតល់មដធាបាយទូទារ់សងគបាក់ ល់ស្ថធារណជន 
- ផាយ ណិជជកមមណាមួយខ លដធវើឱ្យស្ថធារណជនយល់គច ំថាែលួនផតល់ដសវា
គបរិបរតិោរខាងដលើ 

- ជួញ ូរគកោសគបាក់ខកលងោល យ 

រាល់សកមមភាពខ លអនុវរតដោយែុសចាប់ ្ឺជាបទឧគកិ ា និងគរូវបានហាមឃារ់មិនឱ្យដធវើ
គបរិបរតិោរដហើយអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រជាផលូវោររបស់អាជីវករបតូរគបាក់នរងគរូវបាន កហូរ។ 

៤. ការស្ថា លអ់ត្ិថិជន 

 ដៅដពល ំដណើ រោរបតូររូបិយប័ណណ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវស្ថគ ល់អរិងិជនឱ្យបានចាស់លាស់។ 
ោរស្ថគ ល់អរិងិជនដនឹះគរូវបានដធវើដ ើងតាមរយៈោររគមូវឱ្យអរិងិជនផតល់លិែិរសាគ ល់ែលួនជា
ផលូវោរខ លដចញដោយអាជាា ធរានសមរាកិចចដៅកនុង ឬដគៅគបដទស។ លិែិរសាគ ល់ែលួនទំាងដនាឹះ
រួមាន អរតសញ្ញា ណប័ណណ លិែិរ្លងខ ន និងលិែិរសាគ ល់ែលួនជាផលូវោរដផេងដទៀរខ លាន
បិទរបូងរ។ 

 ោរសាគ ល់អរតសញ្ញា ណដនឹះនរងគរូវអនុវរតចំដ ឹះ៖ 

- អរិងិជនខ លបតូរគបាក់ដលើសពី ១០.០០០  ុលាល រ ( ប់ ន់ ុលាល រអាដមរកិ) 
- អរិងិជនខ លបតូរគបាក់មួយដលើកៗានចំនួនរិច ប៉ាុខនតញរកញាប់ដោយគាម នមូលដហរុ
ចាស់លាស់។ 

ចំដ ឹះអរិងិជនខ លធាល ប់ដធវើគបរិបរតិោរជាធមមតា និងានកមមវរាុបតូរគបាក់ចាស់លាស់  ូចជា
សគាប់បង់ពនធ ដបើកគបាក់ដបៀវរេ ឬទិញកសិផល។ល។ ោរសាគ ល់អរតសញ្ញា ណដនឹះអាចាន
លកខណៈធូរស្ស្ថលជាង។ 

គបសិនដបើអរិងិជនប ិដសធកនុងោរផតល់អរតសញ្ញា ណប័ណណណាមួយ អាជីវករបតូរគបាក់ាន
សិទធិប ិដសធមិនដធវើគបរិបរតិោរបាន។ 

៥. ប្ក្ដាសប្បាក្់ដក្ែងកាែ យ 

 កនុងដពលដធវើគបរិបរតិោរអាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវពិនិរយដមើលគកោសគបាក់ និងមូលបបទានបគរ
ដទសចរណ៍ខ លបានបង្ហា ញសគាប់ទិញដ ើមបីកំណរ់នូវអរតសញ្ញា ណខកលងោល យ។ គបសិនដបើ
អាជីវករបតូរគបាក់ពិនិរយដ ើញថាខកលងោល យអាជីវករដនាឹះគរូវរកាទុករបិូយប័ណណខកលងោល យដនាឹះ ដហើយ
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ដចញជាវកិកយរប្តមួយឱ្យដៅអរិងិជនដោយបញ្ញជ ក់គបាប់អរិងិជនថាែលួននរងបញ្ជូ នគកោសគបាក់/
មូលបបទានបគរដទសចរណ៍មកធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

 អាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវពិនិរយគកោសគបាក់ខ លែលួនគប្ល់ដៅឱ្យអរិងិជនដ ើមបីកំណរ់
អរតសញ្ញា ណ និង កហូរគកោសគបាក់ខកលងោល យដចញពីកនុងចរាចរណ៍។ 

 គកោសគបាក់ខកលងោល យគរូវខរបញ្ជូ នមកធនាគារជារិថ្នកមពុជាភាល មៗ ដោយភាជ ប់ជាមួយ
វកិកយរប្តចមលងមួយចាប់។ ចាប់ដ ើមគរូវគប្ល់ឱ្យអរិងិជន ចាប់ទីពីរគរូវរកាទុកដៅកនុងបញ្ជ ី និង
ចាប់ទី៣គរូវរកាទុកជាឯកស្ថររបស់អាជីវកមមបតូរគបាក់។ វកិកយរប្តដនឹះគរូវខរបញ្ញជ ក់ឱ្យបានចាស់
អំពីអរតសញ្ញា ណរបស់អរិងិជន អាសយោា ន គបដទសកំពុងស្ថន ក់ដៅ គបដភទអរតសញ្ញា ណប័ណណ 
និងដលែអរតសញ្ញា ណប័ណណ ោលបរដិចឆទ និងទីកខនលងខ លផតល់អរតសញ្ញា ណប័ណណដនាឹះ។ 

 គបសិនដបើអរិងិជនពាយមលក់គកោសគបាក់ខកលងោល យជាដគចើន ឬបរាិណរិចរួចខរ
ដគចើន ង អាជីវករបតូរគបាក់គរូវរាយោរណ៍ជាបនាា ន់អំពីបុ្គលដនាឹះដៅអាជាា ធរានសមរាកិចច និង
ទីស្ថន ក់ោរកណាត ល ឬស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជាខ លដៅជិរបំផុរ។ 

 ោរដបាឹះផាយ ឬដបាឹះផាយដ ើងវញិនូវគកោសគបាក់ខកលងោល យដោយដចរនា និងោររួម្ំនិរ
ជួយសគមួលោរដធវើចរាចរគកោសគបាក់ខកលងោល យ្ឺជាបទឧគកិ ាខ លនរងគរូវផតនាា ដទាសតាមផលូវចាប់ 
និងគរូវបាន កហូរអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់។  ូដចនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់
ទំាងអស់គរូវដធវើអាជីវកមមរបស់ែលួនដោយគបុងគបយ័រនែពស់បំផុរ និងគរូវោរ រោរដធវើចរាចរគកោស
គបាក់ និងមូលបបទានបគរដទសចរណ៍ខកលងោល យ។ 

៦. ការប្រុងប្រយត័្ន និងកាត្ពវក្ិចចរាយការណ៍្៖ ការប្រឆងំនរងការសាា ត្ប្បាក្់និង
ហរិញ្ញរបទានដភរវក្មម 

 អាជីវកមមបតូរគបាក់ជាអនកចូលរមួយ៉ាងសកមមកនុងទីផារបតូរគបាក់។  ូដចនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវ
បានចារ់ទុកជាបុ គ្លរាយោរណ៍ដៅដគោមចាប់សតីពី ោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទាន
ដភរវកមម កនុងន័យដនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវានោរពវកិចចកនុងោរអនុវរតតាមបទបបញ្ារតិ ខ លបាន
កំណរ់ដៅដគោមចាប់ដនឹះរួមានោរពវកិចចសាគ ល់អរតសញ្ញា ណរបស់អរិងិជន រាយោរណ៍អំពី
គបរិបរតិោរសងេ័យ និងគបរិបរតិោរបតូរគបាក់ ខ លដលើសពីកគមិរខ លកំណរ់ដោយអងគភាព
ដសុើបោរណ៍ហិរញ្ាវរាុ។ 

 ដគាលបំណងថ្នោររគមូវឱ្យបំដពញោរពវកិចចទាំងដនឹះ ្ឺដ ើមបីជួយឱ្យអាជីវករបតូរគបាក់
ពចៀសផុរពីោរចូលរួមទាំងដោយដចរនា និងដោយអដចរនាកនុងសកមមភាពសាា រគបាក់ និង
ហិរញ្ាបបទានដភវរកមមខ លជាសកមមភាពឧគកិ ា ូចានខចងកនុងចាប់គពហមទណឌ ។  ូដចនឹះ ដ ើមបីគបកប
មុែរបរសុចររិជាពលរ ាលា និងោរ រែលួនផុរពីសកមមភាពែុសចាប់ទំាងដនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវ
យកចិរតទុកោក់គបរិបរតិតាមបញ្ារតិចាប់ឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់។ 

 នីរិវធីិកនុងោរគបឆ្ំងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទានដភវរកមមនរងគរូវបានខណនាំបខនាម
ដទៀរដោយអងគភាពដសុើបោរណ៍ហិរញ្ាវរាុ។ 
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ដចញជាវកិកយរប្តមួយឱ្យដៅអរិងិជនដោយបញ្ញជ ក់គបាប់អរិងិជនថាែលួននរងបញ្ជូ នគកោសគបាក់/
មូលបបទានបគរដទសចរណ៍មកធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

 អាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវពិនិរយគកោសគបាក់ខ លែលួនគប្ល់ដៅឱ្យអរិងិជនដ ើមបីកំណរ់
អរតសញ្ញា ណ និង កហូរគកោសគបាក់ខកលងោល យដចញពីកនុងចរាចរណ៍។ 

 គកោសគបាក់ខកលងោល យគរូវខរបញ្ជូ នមកធនាគារជារិថ្នកមពុជាភាល មៗ ដោយភាជ ប់ជាមួយ
វកិកយរប្តចមលងមួយចាប់។ ចាប់ដ ើមគរូវគប្ល់ឱ្យអរិងិជន ចាប់ទីពីរគរូវរកាទុកដៅកនុងបញ្ជ ី និង
ចាប់ទី៣គរូវរកាទុកជាឯកស្ថររបស់អាជីវកមមបតូរគបាក់។ វកិកយរប្តដនឹះគរូវខរបញ្ញជ ក់ឱ្យបានចាស់
អំពីអរតសញ្ញា ណរបស់អរិងិជន អាសយោា ន គបដទសកំពុងស្ថន ក់ដៅ គបដភទអរតសញ្ញា ណប័ណណ 
និងដលែអរតសញ្ញា ណប័ណណ ោលបរដិចឆទ និងទីកខនលងខ លផតល់អរតសញ្ញា ណប័ណណដនាឹះ។ 

 គបសិនដបើអរិងិជនពាយមលក់គកោសគបាក់ខកលងោល យជាដគចើន ឬបរាិណរិចរួចខរ
ដគចើន ង អាជីវករបតូរគបាក់គរូវរាយោរណ៍ជាបនាា ន់អំពីបុ្គលដនាឹះដៅអាជាា ធរានសមរាកិចច និង
ទីស្ថន ក់ោរកណាត ល ឬស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជាខ លដៅជិរបំផុរ។ 

 ោរដបាឹះផាយ ឬដបាឹះផាយដ ើងវញិនូវគកោសគបាក់ខកលងោល យដោយដចរនា និងោររួម្ំនិរ
ជួយសគមួលោរដធវើចរាចរគកោសគបាក់ខកលងោល យ្ឺជាបទឧគកិ ាខ លនរងគរូវផតនាា ដទាសតាមផលូវចាប់ 
និងគរូវបាន កហូរអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រដធវើអាជីវកមមបតូរគបាក់។  ូដចនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់
ទំាងអស់គរូវដធវើអាជីវកមមរបស់ែលួនដោយគបុងគបយ័រនែពស់បំផុរ និងគរូវោរ រោរដធវើចរាចរគកោស
គបាក់ និងមូលបបទានបគរដទសចរណ៍ខកលងោល យ។ 

៦. ការប្រុងប្រយត័្ន និងកាត្ពវក្ិចចរាយការណ៍្៖ ការប្រឆងំនរងការសាា ត្ប្បាក្់និង
ហរិញ្ញរបទានដភរវក្មម 

 អាជីវកមមបតូរគបាក់ជាអនកចូលរមួយ៉ាងសកមមកនុងទីផារបតូរគបាក់។  ូដចនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវ
បានចារ់ទុកជាបុ គ្លរាយោរណ៍ដៅដគោមចាប់សតីពី ោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទាន
ដភរវកមម កនុងន័យដនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវានោរពវកិចចកនុងោរអនុវរតតាមបទបបញ្ារតិ ខ លបាន
កំណរ់ដៅដគោមចាប់ដនឹះរួមានោរពវកិចចសាគ ល់អរតសញ្ញា ណរបស់អរិងិជន រាយោរណ៍អំពី
គបរិបរតិោរសងេ័យ និងគបរិបរតិោរបតូរគបាក់ ខ លដលើសពីកគមិរខ លកំណរ់ដោយអងគភាព
ដសុើបោរណ៍ហិរញ្ាវរាុ។ 

 ដគាលបំណងថ្នោររគមូវឱ្យបំដពញោរពវកិចចទាំងដនឹះ ្ឺដ ើមបីជួយឱ្យអាជីវករបតូរគបាក់
ពចៀសផុរពីោរចូលរួមទាំងដោយដចរនា និងដោយអដចរនាកនុងសកមមភាពសាា រគបាក់ និង
ហិរញ្ាបបទានដភវរកមមខ លជាសកមមភាពឧគកិ ា ូចានខចងកនុងចាប់គពហមទណឌ ។  ូដចនឹះ ដ ើមបីគបកប
មុែរបរសុចររិជាពលរ ាលា និងោរ រែលួនផុរពីសកមមភាពែុសចាប់ទំាងដនឹះ អាជីវករបតូរគបាក់គរូវ
យកចិរតទុកោក់គបរិបរតិតាមបញ្ារតិចាប់ឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់។ 

 នីរិវធីិកនុងោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទានដភវរកមមនរងគរូវបានខណនាំបខនាម
ដទៀរដោយអងគភាពដសុើបោរណ៍ហិរញ្ាវរាុ។ 
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 អាជីវករបតូរគបាក់គរូវផតល់របាយោរណ៍ជាដរៀងរាល់ខែអំពីគបរិបរតិោរ ទិញ-លក់ របិូយប័ណណ
តាមោរកំណរ់ ូចរដៅ៖ 

ក- គរូវដធវើកំណរ់គតាដោយបំដពញតាមតារាង១ ថ្នឧបសមព័នធដនឹះនូវរាល់គបរិបរតិោរបតូរគបាក់ 

ែ- គរូវបំដពញតាមតារាង២ ថ្នឧបសមព័នធដនឹះនូវរាល់ោរបតូរគបាក់ដោយអរិងិជនណាាន ក់ 
ខ លានទរកគបាក់ដលើសពី ១០.០០០  ុលាល រ ( ប់ ន់ ុលាល រអាដមរកិ) ឬោរបតូរគបាក់ញរកញាប់ដោយ
អរិងិជនណាាន ក់ខ លានទរកគបាក់សរបុដលើសពី ១០.០០០  ុលាល រ ( ប់ ន់ ុលាល រអាដមរកិ)។ 

 របាយោរណ៍អំពីគបរិបរតិោរគបចំាថ្ងៃរបស់អាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវដផាើមកធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
(នាយកោា នគ្ប់គ្ងោរបតូរគបាក់ និងអងគភាពដសុើបោរណ៍ហិរញ្ាវរាុ) ដៅកនុងសបាត ហ៍ទីពីរ ដរៀងរាល់
ខែបនាា ប់។ 

៧. ការរក្ាទុក្រញ្ជ  ីនិងក្ំណ្ត្់ប្ា 

១- អាជីវកមមបតូរគបាក់គរូវរកាទុកដសៀវដៅចុឹះបញ្ជ ី និងកំណរ់គតាឱ្យបានគររមគរូវស្សបតាម
ោរពវកិចចគ្ប់គ្ងសតង់ោរវជិាជ ជីវៈ និងោរពវកិចចបទបបញ្ារតិ និង្រិយុរតិដផេងៗដទៀរ។ 

 ២- ោរចុឹះបញ្ជ ី និងកំណរ់គតាអំពីសកមមភាពបតូររបិូយប័ណណ្ឺជាោរពវកិចច។ 

 ៣-  អាជីវករបតូរគបាក់ខ លោន់អាជាា បណណគរូវានដសៀវដៅធំ (General Ledger) ដ ើមបីករ់គតា
នូវរាល់សកមមភាព ទិញ-លក់ របិូយប័ណណ។ ដសៀវដៅដនឹះគរូវរកាទុកដៅកខនលងគបកបអាជីវកមម និង
គរូវអាចដៅរកបានដោយង្ហយកនុងករណីានោរចុឹះគរួរពិនិរយ ល់ទីកខនលង។ កំណរ់គតាខ លជា
ោររគមូវរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាដៅដពលដធវើោរគរួរពិនិរយ ល់ទីកខនលងគរូវាន ូចខាងដគោម៖ 

- ចាប់ចមលងឯកស្ថរជួញ ូរគបចំាថ្ងៃខ លដរៀបតាមលំោប់ដលែដរៀង និងោលបរដិចឆទ 
- ចាប់ចមលងវកិកយរប្តខ លបានដចញឱ្យសគាប់ោរ កហូរគកោសគបាក់ និងមូលបប-
ទានបគរដទសចរណ៍ខកលងោល យ 

- ចាប់ចមលងរបាយោរណ៍គបរិបរតិោរសងេ័យខ លបានដផាើជូនធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

កំណរ់គតាទំាងអស់គរូវរកាទុកជាឯកស្ថរ សគាប់រយៈដពល ៥ឆ្ន ំ។ 

៨. ការប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងការប្្រ់ប្្ងររសធ់នាគារជ្ញត្ិននក្មពុជ្ញ 

 គកុមោរង្ហរគរួរពិនិរយធនាគារជារិថ្នកមពុជា អាចចុឹះដៅគរួរពិនិរយ ល់ទីកខនលងរបស់
អាជីវករបតូរគបាក់ដោយពំុចំាបាច់ជូន ំណរ ងជាមុន។ 

 អាជីវករបតូរគបាក់ទំាងអស់គរូវសហោរដ ើមបីសគមួល ល់ ំដណើ រោរថ្នោរគរួរពិនិរយ និង
ផតល់ដសៀវដៅចុឹះបញ្ជ ីកំណរ់គតា និងឯកស្ថរជាភសតុតាងថ្នគបរិបរតិោរដផេងៗតាមោរដសនើសំុរបស់
គកុមគរួរពិនិរយ។ 

 គបសិនដបើអាជីវកមមបតូរគបាក់បង្ហា ក់ ំដណើ រោរគរួរពិនិរយ ឬប ិដសធមិនសហោរ ឥរយិបង
ខបបដនឹះនរងគរូវទទួលរងោរពិន័យពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
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 អាជីវករបតូរគបាក់ទំាងអស់គរូវខរយល់ រងឱ្យបានចាស់លាស់  និងអនុវរតឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់នូវ
រាល់បញ្ារតិខ លានខចងដៅកនុងគកមគបរិបរតិដនឹះ។ 

៩. ការរញ្ញជ ក្់អំពីការទទួលយក្ប្ក្មប្រត្ិរត្ត ិនិងការសនាដគារពាម 

 អាជីវករបតូរគបាក់ទំាងអស់គរូវខរយល់ រងឱ្យបានចាស់លាស់ និងអនុវរតឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់នូវ
រាល់បញ្ារតិខ លានខចងដៅកនុងគកមគបរិបរតិដនឹះ។ 
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 អាជីវករបតូរគបាក់ទំាងអស់គរូវខរយល់ រងឱ្យបានចាស់លាស់  និងអនុវរតឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់នូវ
រាល់បញ្ារតិខ លានខចងដៅកនុងគកមគបរិបរតិដនឹះ។ 

៩. ការរញ្ញជ ក្់អំពីការទទួលយក្ប្ក្មប្រត្រិត្ត ិនិងការសនាដគារពាម 

 អាជីវករបតូរគបាក់ទំាងអស់គរូវខរយល់ រងឱ្យបានចាស់លាស់ និងអនុវរតឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់នូវ
រាល់បញ្ារតិខ លានខចងដៅកនុងគកមគបរិបរតិដនឹះ។ 
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ធនាគារជ្ញត្ិននក្មពុជ្ញ តារាង១ 

 

ទប្មងន់នការចុឹះរញ្ជ  ី
រាលប់្រត្ិរត្តិការរតូរររូិយរ័ណ្ណ  

 

  ដ ម្ ឹះអាជីវកមមបតូរគបាក់៖ ........................................................................................................ 
 

ថ្ងៃខែគបរិបរតិោរ 
គបដភទនិងចំនួនថ្នរបិូយប័ណណ 
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ធ៩-០២១-០៥២ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ប្រករអាជ្ីវកម្មនាដំចញ-នាចំូល 

ដោហធាតុ និងតបងូថ្មមានតនម្ា 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ ល
ពធវើអាជីវករានំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រាដ លប្តូវចាត់ទុ្កជាររិូយរ័ណណ។  

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុនទំងឡាយណា ដ លានរំណងពធវើអាជីវករា
នំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រា ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាព ើរបីនំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រា។  
ប្រការ ២.- 

ពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រាដ លប្តូវចាត់ទុ្កជាររិូយរ័ណណពៅកនុងប្រកាស្ពនះប្តូវាន
កំណត់ ូចតពៅ៖ 

១/- ពលាហធាតុានតថ្រា សំ្ពៅ ល់ ាស្ ប្ាក់ ាា ទី្ន ដ លរិនទន់ថ្ចនជាពប្គឿងអលងាក រ។ 
២/- តបូងងាានតថ្រា សំ្ពៅ ល់ តបូងងាដ លរិនទន់ថ្ចនជាពប្គឿងអលងាក រ។ 

ប្រការ ៣.- 
អនកោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្រករអាជីវករានំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រា 

ប្តូវដតជាប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឬប្កុរហ ុន
ដ លានចុះរញ្ា ីពាណិជាករាតារចារ់ររស់្ប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្តូវ
ភាា រ់ជារួយនូវ៖ 

ក.  លកខនតិកៈប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ (ប្រសិ្នពរើអនកោក់ពាកយសំុ្ជាប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ)  

ខ.  លកខនតិកៈប្កុរហ ុនដ លានករាវតាុចរបងពធវើអាជីវករានំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និង
តបូងងាានតថ្រា 

គ.  លិខិតរញ្ជា ក់េីការចុះរញ្ា ីពាណិជាករាររស់្គកុមហ ុនខ លដចញដោយគកសួង ណិជជកមម 
ឃ. លិខិតរញ្ជា ក់អាស្យោា នប្រករអាជីវករាេីអាជាា ធររូលោា ន 
ង.  អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណររស់្អនកប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុននិង

អាស្យោា នរស់្ពៅរចេុរបនន  
ច. រចនាស្រព័នធប្គរ់ប្គងររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុន 

420



421 

ឆ.  ព ើរទុ្ន និងដទនការអាជីវករាររស់្ប្កុរហ ុនសតីពីអាជីវកមមនំាដចញ-នំាចូលដលាហធារុ 
និងរបូងងមានរថ្មល 

ជ.  ឯកស្មរពទសងៗពទ្ៀតតារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ទ្នាឹរពនះ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវានប្រេ័នធចុះកិចេរញ្ា ិកាគណពនយយ

ស្រស្ស្រ។ 
ប្រការ ៤.- 

ពៅកនុងការេិនិតយពលើពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងេិចារណាពលើលកខខណឌ
វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវ និងស្រស្ស្រកនុងការទតល់អាជាា រណណ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងរ ិពស្ធពាកយពស្នើសំុ្
អាជាា រណណណាដ លរិនានលកខណៈស្របតតិប្គរ់ប្គាន់។ 

អនកោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្តូវរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិតចំនួន ២.០០០.០០០ ពរៀល 
(េីរលានពរៀល)។ 
ប្រការ ៥.- 

អាជាា រណណប្រករអាជីវករានំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុនិងតបូងងាានតថ្រាានសុ្េលភាេ 
៣ឆ្ន ំ (បីឆ្ន ំ)។ គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ាវរាុ ឬគកុមហ ុនខ លានបំណងចង់បនតអាជីវកមមគរូវោក់
 កយដសនើសំុអាជាា បណណងមីឱ្យបាន ៣០ថ្ងៃ មុនអាជាា បណណចាស់អស់សុពលភាព។ 

អាជាា រណណពនះានតថ្រាពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ខរប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុន
ដ លានព ា្ ះកនុងអាជាា រណណរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន 
៥.០០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំលានពរៀល) ពៅពេលានទ្ទួ្លអាជាា រណណ និងប្តូវរង់ឱយានរុនថ្ងៃទី្៣១ 
ដខធនូ ស្ប្ារ់ឆ្ន ំរនាា រ់។  

កនុងករណីរតូរអាជាា រណណងាី ពោយរូលពហតុណារួយស្រស្ស្រ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង
ប្កុរហ ុនប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល 
(រួយលានពរៀល)។   

កនុងករណីរតូរនារករណ៍ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្
អាជាា រណណជាងាី ពោយភាា រ់ជារួយនូវសំ្ណំុឯកស្មរ និងរង់ពស្មហ ុយពាក់េ័នធចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល 
(រួយលានពរៀល)។  
ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លអាជាា រណណប្តូវប្រករអាជីវករាពៅពលើ
ទី្តំាងដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

រាល់ការរតូរទី្តំាង ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុនប្តូវោក់ពាកយពស្ើនសំុ្រកធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា ពោយភាា រ់រកជារួយនូវលិខិតរញ្ជា ក់ទី្តំាងងាីដ លពចញពោយអាជាា ធរ និងប្តូវរង់
ពស្មហ ុយចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល (រួយលានពរៀល)។ 
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ឆ.  ព ើរទុ្ន និងដទនការអាជីវករាររស់្ប្កុរហ ុនសតីពីអាជីវកមមនំាដចញ-នំាចូលដលាហធារុ 
និងរបូងងមានរថ្មល 

ជ.  ឯកស្មរពទសងៗពទ្ៀតតារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ទ្នាឹរពនះ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវានប្រេ័នធចុះកិចេរញ្ា ិកាគណពនយយ

ស្រស្ស្រ។ 
ប្រការ ៤.- 

ពៅកនុងការេិនិតយពលើពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងេិចារណាពលើលកខខណឌ
វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវ និងស្រស្ស្រកនុងការទតល់អាជាា រណណ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងរ ិពស្ធពាកយពស្នើសំុ្
អាជាា រណណណាដ លរិនានលកខណៈស្របតតិប្គរ់ប្គាន់។ 

អនកោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្តូវរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិតចំនួន ២.០០០.០០០ ពរៀល 
(េីរលានពរៀល)។ 
ប្រការ ៥.- 

អាជាា រណណប្រករអាជីវករានំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុនិងតបូងងាានតថ្រាានសុ្េលភាេ 
៣ឆ្ន ំ (បីឆ្ន ំ)។ គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ាវរាុ ឬគកុមហ ុនខ លានបំណងចង់បនតអាជីវកមមគរូវោក់
 កយដសនើសំុអាជាា បណណងមីឱ្យបាន ៣០ថ្ងៃ មុនអាជាា បណណចាស់អស់សុពលភាព។ 

អាជាា រណណពនះានតថ្រាពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ខរប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុន
ដ លានព ា្ ះកនុងអាជាា រណណរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន 
៥.០០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំលានពរៀល) ពៅពេលានទ្ទួ្លអាជាា រណណ និងប្តូវរង់ឱយានរុនថ្ងៃទី្៣១ 
ដខធនូ ស្ប្ារ់ឆ្ន ំរនាា រ់។  

កនុងករណីរតូរអាជាា រណណងាី ពោយរូលពហតុណារួយស្រស្ស្រ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង
ប្កុរហ ុនប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល 
(រួយលានពរៀល)។   

កនុងករណីរតូរនារករណ៍ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្
អាជាា រណណជាងាី ពោយភាា រ់ជារួយនូវសំ្ណំុឯកស្មរ និងរង់ពស្មហ ុយពាក់េ័នធចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល 
(រួយលានពរៀល)។  
ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លអាជាា រណណប្តូវប្រករអាជីវករាពៅពលើ
ទី្តំាងដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

រាល់ការរតូរទី្តំាង ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុនប្តូវោក់ពាកយពស្ើនសំុ្រកធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា ពោយភាា រ់រកជារួយនូវលិខិតរញ្ជា ក់ទី្តំាងងាីដ លពចញពោយអាជាា ធរ និងប្តូវរង់
ពស្មហ ុយចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល (រួយលានពរៀល)។ 
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ប្រការ ៧.- 
រាល់ការនំាពចញ ឬនំាចូលពលាហធាតុានតថ្រា និង/ឬ តបូងងាានតថ្រា គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិង

ហិរញ្ាវរាុ និងគកុមហ ុនប្តូវពស្នើសំុ្ប្រតិពវទ្ន៍ជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា
នរងជូន ំណរ ងអំពីោរសដគមចអនុញ្ញា រផតល់គបរិដវទន៍កនុងរយៈដពល ៥ថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើការ រនាា រ់េីាន
ទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្។  

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវរង់ពស្មហ ុយប្រតិពវទ្ន៍ចំនួន ២.០០០.០០០ ពរៀល 
(េីរលានពរៀល)។  

ពាកយពស្នើសំុ្ប្រតិពវទ្ន៍ប្តូវភាា រ់ជារួយនូវ៖  

ក. ឯកស្មរដ លានប្េរពប្េៀងគាន ជារួយថ្ គូកនុងការនំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុឬតបូងងា
ានតថ្រាពោយានរញ្ជា ក់ចាស់្នូវ ប្រពភទ្ទំ្និញ តថ្រាកនុងឯកតា តថ្រាស្ររុ និងររាិណ លកខខណឌ
ទូ្ទត់ លកខខណឌ ប្រគល់ទ្ទួ្ល កាលររពិចឆទ្ប្រគល់ទ្ទួ្លថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេទូ្ទត់ 

ខ. ឯកស្មរដ លរញ្ជា ក់នូវ ព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េាទំ្នាក់ទំ្នង និងអីុដរ៉ាល ររស់្
ថ្ គូនំាពចញ-នំាចូលឱយានចាស់្លាស់្ និងព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េាទំ្នាក់ទំ្នង និង
អីុដរ៉ាលររស់្អាជាា ធរដ លទតល់អាជាា រណណ ល់ថ្ គូពនាះ។  

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងេិនិតយ ស្ពប្រច អនុញ្ជញ តពលើពាកយពស្ើនសំុ្នីរួយៗ រិនឱយពលើស្េី 
១.០០០ គី ូប្ការ (រួយពាន់គី ូប្ការ)។ 

ប្រតិពវទ្ន៍នំាពចញ ឬនំាចូលនូវពលាហធាតុ ឬតបូងងាានតថ្រាានសុ្េលភាេ ៣០ថ្ងៃ ចារ់េី
ថ្ងៃចុះហតាពលខា និងអាចដគបើគបាស់បាន ២ ង។  

ប្រការ ៨.- 
បនាា ប់េីាននំាពចញ ឬនំាចូលពលាហធាតុ និង/ឬ តបូងងាានតថ្រារចួ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង

ហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនប្តូវរញ្ាូ នប្រតិពវទ្ន៍ (ស្នាឹកេណ៌ពលឿង) ដ លប្តូវានរ្នតីគយនិងរោា ករ
ចុះទិ្ោា ការពៅដទនកខាងខនង ប្េរទំងស្កខីរប្តរញ្ជា ក់េីការទូ្ទត់តាររយៈធនាគារ រកធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា កនុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើការព ើរបីជាពស្ចកតីរាយការណ៍។ 

ប្រការ ៩.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្ន

ករពុជាប្តូវអនុវតតតារពគាលការណ៍កំណត់ ូចខាងពប្ការកនុងការពធវើអាជីវករាររស់្ខាួន៖ 

ក.  តំាងព ា្ ះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុន ពៅពលើទី្តំាងដ លានទ្ទួ្ល
ការអនុញ្ជញ ត។ 

ខ.  តំាងរងាា ញជាស្មធារណៈនូវអាជាា រណណដ លានទ្ទួ្លេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

គ. ប្រករអាជីវករាពៅពលើទី្តំាងដ លអាជាា ធរានស្រតាកិចេានអនុញ្ជញ ត  ូចានដចង
ពៅកនុងឯកស្មរពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ។ 
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ប្រការ ១០.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណប្តូវទតល់រាយការណ៍ 
ប្រចំា្ាសស្តីេីស្ករាភាេនំាដចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រាររស់្ខាួនរកធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខខ លគរូវរាយោរណ៍។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានរងចុះប្តួតេិនិតយ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លពធវើ
អាជីវករាពនះតារការចំាាច់។ 

ប្រការ ១១.- 

គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ និងគកុមហ ុនខ លសាិរដៅដគោមគបោសដនឹះ គរូវចូលរួម
សហោរអនុវរតឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់នូវចាប់សតីពីោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទានដភរវកមម 
និងចាប់សតីពីការប្រឆំ្ងហិរញ្ញរបទន ល់ការរកីស្មយភាយអាវធុរហាប្រល័យ ដ ើមបីធានាបាននូវ
គបសិទធភាព កនុងោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទានដភរវកមមដៅកនុងគបដទសកមពុជា។ 

ប្រការ ១២.- 

កនុងករណីរញ្ឈរ់ស្ករាភាេ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុន ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្
រញ្ឈរ់អាជីវករាររស់្ខាួនពោយរញ្ជា ក់េីរូលពហតុ និងភាា រ់រកជារួយនូវអាជាា រណណចារ់ព ើររក
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ៣០ថ្ងៃរុនរញ្ឈរ់អាជីវករា។  

ប្រការ ១៣.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុន ដ លានអាជាា រណណប្រករអាជីវករានំាពចញ-
នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រា ដ លរិនានពទាើរាយការណ៍តារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានឹងប្តូវរងការេិន័យ ូចានដចងកនុងប្រការ ១៤ ខាងពប្ការ។ 

ប្រការ ១៤.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការទតល់រាយការណ៍ស្តីេី
ស្ករាភាេនំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រាជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាពលើស្េីរយៈពេល
កំណត់  ូចានដចងកនុងប្រការ ១០ នឹងប្តូវរងការេិន័យជាប្ាក់ចំនួន ១០០.០០០ ដរៀល (មួយរយ ន់
ដរៀល) កនុងមួយថ្ងៃ រយៈដពល ១៥ថ្ងៃ។ 

ករណីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនរិនានពទាើរាយការណ៍ស្តីេីស្ករាភាេ
នំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រា និងរិនរង់ប្ាក់េិន័យខាងពលើទន់ពេលពវលា 
ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនពនាះនឹងប្តូវរងការេយួរអាជាា រណណរិនឱយពធវើប្រតិរតតិការ
រយៈពេល ១ដខ។ ពៅកនុងរយៈពេលេយួរពនះ ប្រសិ្នពរើានរំណងពធវើប្រតិរតតិការព ើងវញិ ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនពនាះប្តូវោក់ពាកយសំុ្ពធវើអាជីវករាជាងាី និងរង់ប្ាក់េិន័យពាក់េ័នធ។ 
ប្រសិ្នពរើរិនានោក់ពាកយសំុ្ពធវើអាជីវករាពទ្បើងវញិពៅកនុងរយៈពេលេយួរពទ្ ពៅពេលទុតរយៈពេល
េយួរអាជាា រណណ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនពនាះនឹងប្តូវរងការ កហូតអាជាា រណណ។ 
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423 

ប្រការ ១០.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណប្តូវទតល់រាយការណ៍ 
ប្រចំា្ាសស្តីេីស្ករាភាេនំាដចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រាររស់្ខាួនរកធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខខ លគរូវរាយោរណ៍។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានរងចុះប្តួតេិនិតយ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លពធវើ
អាជីវករាពនះតារការចំាាច់។ 

ប្រការ ១១.- 

គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ និងគកុមហ ុនខ លសាិរដៅដគោមគបោសដនឹះ គរូវចូលរួម
សហោរអនុវរតឱ្យបានមឺុងា៉ា រ់នូវចាប់សតីពីោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទានដភរវកមម 
និងចាប់សតីពីការប្រឆំ្ងហិរញ្ញរបទន ល់ការរកីស្មយភាយអាវធុរហាប្រល័យ ដ ើមបីធានាបាននូវ
គបសិទធភាព កនុងោរគបឆំ្ងោរសាា រគបាក់ និងហិរញ្ាបបទានដភរវកមមដៅកនុងគបដទសកមពុជា។ 

ប្រការ ១២.- 

កនុងករណីរញ្ឈរ់ស្ករាភាេ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុន ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្
រញ្ឈរ់អាជីវករាររស់្ខាួនពោយរញ្ជា ក់េីរូលពហតុ និងភាា រ់រកជារួយនូវអាជាា រណណចារ់ព ើររក
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ៣០ថ្ងៃរុនរញ្ឈរ់អាជីវករា។  

ប្រការ ១៣.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុន ដ លានអាជាា រណណប្រករអាជីវករានំាពចញ-
នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រា ដ លរិនានពទាើរាយការណ៍តារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានឹងប្តូវរងការេិន័យ ូចានដចងកនុងប្រការ ១៤ ខាងពប្ការ។ 

ប្រការ ១៤.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការទតល់រាយការណ៍ស្តីេី
ស្ករាភាេនំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រាជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាពលើស្េីរយៈពេល
កំណត់  ូចានដចងកនុងប្រការ ១០ នឹងប្តូវរងការេិន័យជាប្ាក់ចំនួន ១០០.០០០ ដរៀល (មួយរយ ន់
ដរៀល) កនុងមួយថ្ងៃ រយៈដពល ១៥ថ្ងៃ។ 

ករណីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនរិនានពទាើរាយការណ៍ស្តីេីស្ករាភាេ
នំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងាានតថ្រា និងរិនរង់ប្ាក់េិន័យខាងពលើទន់ពេលពវលា 
ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនពនាះនឹងប្តូវរងការេយួរអាជាា រណណរិនឱយពធវើប្រតិរតតិការ
រយៈពេល ១ដខ។ ពៅកនុងរយៈពេលេយួរពនះ ប្រសិ្នពរើានរំណងពធវើប្រតិរតតិការព ើងវញិ ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនពនាះប្តូវោក់ពាកយសំុ្ពធវើអាជីវករាជាងាី និងរង់ប្ាក់េិន័យពាក់េ័នធ។ 
ប្រសិ្នពរើរិនានោក់ពាកយសំុ្ពធវើអាជីវករាពទ្បើងវញិពៅកនុងរយៈពេលេយួរពទ្ ពៅពេលទុតរយៈពេល
េយួរអាជាា រណណ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនពនាះនឹងប្តូវរងការ កហូតអាជាា រណណ។ 

424 

េ័ត៌ានររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនសតីពីោរទ្ទួ្លបានអាជាា រណណ 
រងការេយួរអាជាា រណណ ឬ កហូតអាជាា រណណ នឹងប្តូវទសេវទាយជាស្មធារណៈ។  

ប្រការ ១៥.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្ករុហ ុន ដ លាននំាពចញ-នំាចូលពលាហធាតុ និងតបូងងា
ានតថ្រា ពោយរិនានសំុ្ប្រតិពវទ្ន៍េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង
ប្កុរហ ុនពនាះនឹងប្តូវទតនាា ពទស្  ូចានដចងកនុងាប្តា ២៣ ថ្នចារ់ស្តីេីការប្គរ់ប្គងការរតូរប្ាក់។  

ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លទតល់េ័ត៌ានខុស្ ឬរំភាន់នឹងប្តវូេិន័យ
ជាប្ាក់  ១០.០០០.០០០ ពរៀល ( រ់លានពរៀល) និង/ឬ  កហូតអាជាា រណណ។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនានប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងរទ្របញ្ញតតិថ្នចារ់ ឬ
រទ្រញ្ជា ពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេររស់្ខាួន ឬរិនានពធវើតារការោស់្ពតឿន ឬរិនានពធវើតារអធិរញ្ជា
អាជាា ធរអាណាេាាល អាចរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយណារួយ  ូចខាងពប្ការ៖  

- ប្េានជាលាយលកខណ៍អកសរ 
- ហារពធវើប្រតិរតតិការកនុងរយៈពេលណារួយតារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- េយួរអាជាា រណណកនុងរយៈពេលណារួយតារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
-  កហូតអាជាា រណណជាស្មា េរ 

ប្រការ ១៦.- 

 គបោសពលខ ធ៩-០៩-២៦២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ សតីពី ោរផតល់អាជាា បណណ
ប្រករអាជីវករានំាពចញ-នំាចូល ពលាហធាតុនិងតបូងងាានតថ្រា ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១៧.- 

 អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគេិនិតយ អគគពរឡា ប្រធាន
នាយកោា នអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លានអាជាា រណណ ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារ
ភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៨.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

                                                     ថ្ងៃអងាគ រ ១៣ពកើត ដខាឃ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤                                                  
                                                                      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២១  
                                                                                          ដទស្ថភិបាល 
                                                                                ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១១-២៤១ គប.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
អាជ្ីវកម្មភតិសនាហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងរពងកើត ពលើកករពស់្ និងអភិវឌ្ឍវស័ិ្យភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ
សំ្ពៅទតល់ពគាលការណ៍ដណនំាស្ប្ារ់ប្រតិរតតិករភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 

ប្រការ ២.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារ អាចពធវើអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ដ លជាដទនករួយថ្នប្រតិរតតិការររស់្

ធនាគារ ូចានដចងកនុងាប្តា ២ ចំណុចទី្១ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង
ាប្តា ៣៤ កថាខណឌ ទី្១ ថ្នចារ់ស្តីេី ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ។ ប្គឹះស្មា នធនាគាររួរាន ធនាគារ
ពាណិជា ធនាគារឯកពទ្ស្ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុន
េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវានលកខណៈស្របតតិប្គរ់ប្គាន់ ូចានដចងកនុង
ប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀតដ លានរំណងទតល់ឬកំេុងទតល់ទលិតទលភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ប្តូវសំុ្
អាជាា រណណពធវើប្រតិរតតិការភតិស្នាហិរញ្ញវតាុេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ លកខខណឌ ស្ប្ារ់ពស្នើសំុ្
អាជាា រណណប្តូវានកំណត់ពោយប្រកាស្ពោយដ ក។  

ប្រការ ៣.- 
ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ សំ្ពៅ ល់ភតិស្នាស្ប្ារ់រយៈពេល ំរូងរួយឆ្ន ំ ឬពប្ចើនជាងដ ល

រយៈពេលពនាះរិនអាចដកដប្រាន កនុងពនាះ៖ 

១. ភតិកៈរញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្នូវចលនវតាុ និងពប្ជើស្ពរ ើស្អនកទគត់ទគង់ ពោយរិនដទអកសំ្ខាន់
ពលើជំនាញ និងការវនិិចឆ័យររស់្ភតិរតីព ើយ។ 

២. ភតិរតីទិ្ញចលនវតាុតារកិចេប្េរពប្េៀងភតិស្នាហិរញ្ញវតាុព ើរបីជួលឱយភតិកៈ។ 

ក៏រ៉ាុដនត ពរើានការជួលរនតនូវចលនវតាុដ លានជួលេីរុនេីភតិរតី ដ ល ការជួលរនតពនាះ
អាចពៅដតជាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ដ ល។ 

ភតិស្នាអាចជាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ពោយរិនគិត ល់៖ 

១. ការរង់ថ្ងាឈនួលភតិស្នាប្តូវានឬរិនប្តូវានគណនារញ្េូ លនូវការរលំស់្ទំងរូល
ឬការរលំស់្រួយដទនកធំថ្នតថ្រាចលនវតាុ ឬ 

២. ភតិកៈានឬេំុានជពប្រើស្ឬពប្កាយរកទ្ទួ្លយកជពប្រើស្ថាទិ្ញឬរនតជួលចលនវតាុ
រួយរយៈពេលរដនារពទ្ៀត។ 
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ធ៧-០១១-២៤១ គប.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
អាជ្ីវកម្មភតិសនាហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងរពងកើត ពលើកករពស់្ និងអភិវឌ្ឍវស័ិ្យភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ
សំ្ពៅទតល់ពគាលការណ៍ដណនំាស្ប្ារ់ប្រតិរតតិករភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 

ប្រការ ២.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារ អាចពធវើអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ដ លជាដទនករួយថ្នប្រតិរតតិការររស់្

ធនាគារ ូចានដចងកនុងាប្តា ២ ចំណុចទី្១ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង
ាប្តា ៣៤ កថាខណឌ ទី្១ ថ្នចារ់ស្តីេី ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ។ ប្គឹះស្មា នធនាគាររួរាន ធនាគារ
ពាណិជា ធនាគារឯកពទ្ស្ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុន
េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវានលកខណៈស្របតតិប្គរ់ប្គាន់ ូចានដចងកនុង
ប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀតដ លានរំណងទតល់ឬកំេុងទតល់ទលិតទលភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ប្តូវសំុ្
អាជាា រណណពធវើប្រតិរតតិការភតិស្នាហិរញ្ញវតាុេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ លកខខណឌ ស្ប្ារ់ពស្នើសំុ្
អាជាា រណណប្តូវានកំណត់ពោយប្រកាស្ពោយដ ក។  

ប្រការ ៣.- 
ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ សំ្ពៅ ល់ភតិស្នាស្ប្ារ់រយៈពេល ំរូងរួយឆ្ន ំ ឬពប្ចើនជាងដ ល

រយៈពេលពនាះរិនអាចដកដប្រាន កនុងពនាះ៖ 

១. ភតិកៈរញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្នូវចលនវតាុ និងពប្ជើស្ពរ ើស្អនកទគត់ទគង់ ពោយរិនដទអកសំ្ខាន់
ពលើជំនាញ និងការវនិិចឆ័យររស់្ភតិរតីព ើយ។ 

២. ភតិរតីទិ្ញចលនវតាុតារកិចេប្េរពប្េៀងភតិស្នាហិរញ្ញវតាុព ើរបីជួលឱយភតិកៈ។ 

ក៏រ៉ាុដនត ពរើានការជួលរនតនូវចលនវតាុដ លានជួលេីរុនេីភតិរតី ដ ល ការជួលរនតពនាះ
អាចពៅដតជាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ដ ល។ 

ភតិស្នាអាចជាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ពោយរិនគិត ល់៖ 

១. ការរង់ថ្ងាឈនួលភតិស្នាប្តូវានឬរិនប្តូវានគណនារញ្េូ លនូវការរលំស់្ទំងរូល
ឬការរលំស់្រួយដទនកធំថ្នតថ្រាចលនវតាុ ឬ 

២. ភតិកៈានឬេំុានជពប្រើស្ឬពប្កាយរកទ្ទួ្លយកជពប្រើស្ថាទិ្ញឬរនតជួលចលនវតាុ
រួយរយៈពេលរដនារពទ្ៀត។ 
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ប្រការ ៤.- 

ធនាគារពាណិជា ធនាគារឯកពទ្ស្ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លានរំណងពធវើអាជីវករា
ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវ៖ 

១. ានស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងស្ករាភាេប្រតិរតតិការរងឹាំ អនុាតស្មធនភាេ និងអនុាត
ពទសងៗពទ្ៀត ស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

២. ានធនធានរនុស្ស និងស្ាៃ រៈប្គរ់ប្គាន់ស្ប្ារ់ ំពណើ រការអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ។ 

៣. ានដទនការអាជីវករាចាស់្លាស់្ជាលាយលកខណ៍អកសរស្ប្ារ់អាជីវករាភតិស្នា
ហិរញ្ញវតាុ ដ លានអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្គឹះស្មា នពនាះ។ ដទនការពនះ
ររួរញ្េូ លនូវចំណុចសំ្ខាន់ៗ ូចខាងពប្ការ៖ 

ក.  ពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការអាជីវករា 

ខ. ពស្ចកតីលរអិតេីប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងថ្ទាកនុង ប្រេ័នធគណពនយយ 
និងប្រេ័នធរាយការណ៍ស្រស្ស្រ។ ពស្ចកតីលរអិតេីប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យយ៉ាង
ពហាចណាស់្ប្តូវាន៖ 

- ការវាយតថ្រាេីលំហូរស្មច់ប្ាក់ 
- ប្រេ័នធវភិាគឥណទន នីតិវធីិកំណត់កប្រិតឥណទនអតិងិជន និងនីតិវធីិ
កំណត់ប្ាក់កក់ និងកថ្ប្រពទសងៗ 

- នីតិវធីិកនុងការប្គរ់ប្គងប្ទ្េយស្របតតិ  ូចជា ការទិ្ញចលនវតាុ អនកទគត់ទគង់ 
ការប្គរ់ប្គងចលនវតាុដ លររឹអូស្ ការតារោន និងប្តួតេិនិតយចលនវតាុ 
ការវាយតថ្រាថ្នតថ្រាពស្ស្ស្ល់ររស់្ចលនវតាុ និង 

- ឯកពទ្ស្ករា និងការប្ររូលទតុំស្រស្ស្រ។ 
ប្រការ ៥.- 

ចលនវតាុស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការភតិស្នាហិរញ្ញវតាុសំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្របតតិពប្គឿងចប្ក និង
ឧរករណ៍ទំងអស់្ ពលើកដលងដត  ី និងអគារ។ 

 លុះប្តាដតានចារ់ ឬកិចេប្េរពប្េៀងដចងពទសងេីពនះ ចលនវតាុដ លប្តូវានភាា រ់ ឬប្តូវាន
តពរាើងពៅកនុងអគារ ឬពលើ ី ឬចលនវតាុ ថ្ទ្ពទ្ៀត ប្តូវរកាអតតស្ញ្ជញ ណោច់ពោយដ កររស់្ខាួន 
និងរិនកាា យពៅជាចំដណកថ្ន ី ឬអគារ ឬចលនវតាុ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លប្តូវានភាា រ់ជារួយពនាះពទ្។ 

ប្រការ ៦.- 

រទ្របញ្ញតតិទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយនឹងប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៧.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
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និងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៨.- 

ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

  រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ 
                 ដទស្ថភបិាល 
        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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427 

និងហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៨.- 

ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

  រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ 
                 ដទស្ថភបិាល 
        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១១-២៤២ គប.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលអ់ាជាា រណណ ចំដ ុះប្កុម្ហ ុនភតិសនាហរិញ្ញវតាុ 

3 
សដប្ម្ច 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 
ប្រការ ១.- ដគាលរំណង 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងរពងកើត ពលើកករពស់្ និងអភិវឌ្ឍវស័ិ្យភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពៅ
ករពុជា ព ើរបីេប្ងឹងការប្តួតេិនិតយនិងប្គរ់ប្គងប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ពោយកំណត់លកខខណឌ
កនុងការទតល់អាជាា រណណនិងោក់រទ្របញ្ញតតិចំពពាះប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ២.- វិស្ថលភាព 
ប្រកាស្ពនះ ប្គរ ណត រ់ពលើប្រតិរតតិការររស់្ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពៅប្េះរាជាណាចប្ក

ករពុជា។ ប្ករុហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ជាប្គឹះស្មា នដ លពធវើដតអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុរ៉ាុពណាណ ះ។  

ប្រការ ៣.- ដ ើម្ទុនចុុះរញ្ជ  ី
ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ប្តូវានព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីអរបររាចំនួន ២០០.០០០.០០០ ពរៀល 

(េីររយលានពរៀល) ពហើយព ើរទុ្នចុះរញ្ា ីពនះប្តូវដតជាព ើរទុ្នរង់ជប្រះ។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
នីតិវធិីននការដាក់ កយសុអំាជាា រណណ  

ប្រការ ៤.- ការដាក់ កយសុអំាជាា រណណ  
១. គាា នរុគគលណាាន ក់ ពទះជារូរវនតរុគគល ឬនីតិរុគគល ប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយពធវើអាជីវករា

ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ពោយគាា នអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ។  

២ . ពាកយសំុ្អាជាា រណណប្តូវពធវើព ើងពោយរុគគល ដ លានសិ្ទ្ធិអំណាចពៅកនុងប្កុរហ ុន 
(នាយក ប្គរ់ប្គង ឬរុគគលដ លប្តូវានទតល់សិ្ទ្ធិអំណាច)  និងរងាា ញេ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

 ក.  កិចេប្េរពប្េៀងចូលភាគហ ុន ឬកិចេប្េរពប្េៀងររស់្ភាគទុ្និក 

 ខ.  នារ ឬនារករណ៍ររស់្ប្កុរហ ុន 

 គ. អាស្យោា នថ្នទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ឬស្មខាពៅកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា កនុង
ករណីជាស្មខាប្កុរហ ុនររពទ្ស្ 

  ឃ. ររូភាេគតិយុតត និងលកខនតិកៈររស់្ប្កុរហ ុន ឬឯកស្មរពទសងពទ្ៀត 
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 ង. ប្រពភទ្រូលរប្តតំណាងឱយព ើរទុ្ន និងទំ្នាក់ទំ្នងរវាងការកាន់ការ់រូលរប្ត និង
ការអនុវតតសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត  

 ច.  ចំនួនទឹ្កប្ាក់ថ្នភាគហ ុនដ លានពាះទាយ និងព ើរទុ្នរង់ជប្រះ 
 ឆ. ការដរងដចងភាគហ ុន សិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត និងកិចេប្េរពប្េៀង ដ លអាចានរវាងភាគទុ្និក

ដ លពធវើស្ករាភាេកនុងការ ឹកនំាពគាលនពយាយររស់្ប្កុរហ ុន 
 ជ. ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ ៥% (ប្ាំភាគរយ) ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ឬពលើស្ ប្តូវទតល់

េ័ត៌ាន  ូចាន ពរៀររារ់ពៅកនុងប្រការ ១៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ 
 ឈ. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្រុគគលយ៉ាងតិច១ររូ (រួយររូ) ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំា

ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេនូវស្ករាភាេអាជីវករាររស់្ប្កុរហ ុន។ រុគគលពនាះប្តូវទតល់
េ័ត៌ានតារ ឧរស្រព័នធ២ ប្េរទំងានរញ្ជា ក់លិខិតពថាក លពទស្រួយចារ់ទង 

ញ. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្រុគគលទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការពចញពស្ចកតីស្ពប្រច។ រុគគលពនាះ
ប្តូវរំពេញប្រវតតិររូ និងរញ្ជា ក់ថាខាួនរិនប្តូវានហារឃ្លត់ពៅកនុងប្រការ ១៤ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះពទ្។ រុគគលពនាះប្តូវានរទ្េិពស្មធន៍ពាក់េ័នធនឹងអាជីវករាភតិស្នា
និងឥណទនយ៉ាងតិច៣ឆ្ន ំ (រីឆ្ន ំ) 

 . ប្រសិ្នពរើនីតិរុគគល ដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណពនះ ជាប្កុរហ ុនដ ល
ានរពងកើតរចួពហើយ ប្កុរហ ុនប្តូវទតល់េ័ត៌ានអំេីអាជីវករា ប្េរទំងរាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុរញ្ជា ក់ពោយស្នងការគណនី ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការរយៈពេល៣ឆ្ន ំ (រីឆ្ន ំ) 

  ឋ.  ងភស្តុតា ស្រស្ស្រពទសងពទ្ៀត  ូចជា៖ 
-  ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ  ូចជា ការកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ ការវាស់្ដវង 

ការតារោននិងប្តួតេិនិតយហានិភ័យ 
- ដទនការប្គរ់ប្គង៖ 

• ហានិភ័យស្នានីយភាេ អប្តាការប្ាក់ និងកាលវស្មន (ការប្គរ់ប្គង
ប្ទ្េយស្ករា និងប្ទ្េយអករា) 

• ហានិភ័យឥណទន 
• ហានិភ័យប្រតិរតតិការ 
• ហានិភ័យទី្ទារ 
• ហានិភ័យប្ទ្េយស្ករា 
• ហានិភ័យឯកស្មរ (Documentation Risk) 
• ហានិភ័យប្ររូលទតុំ (Concentration Risk) 
• ហានិភ័យ ថ្ទ្ពទ្ៀត ដ លអាចពកើតានចំពពាះប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ

ពៅពេលពធវើប្រតិរតតិការភតិស្នាតារដទនការអាជីវករា។ 
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 ង. ប្រពភទ្រូលរប្តតំណាងឱយព ើរទុ្ន និងទំ្នាក់ទំ្នងរវាងការកាន់ការ់រូលរប្ត និង
ការអនុវតតសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត  

 ច.  ចំនួនទឹ្កប្ាក់ថ្នភាគហ ុនដ លានពាះទាយ និងព ើរទុ្នរង់ជប្រះ 
 ឆ. ការដរងដចងភាគហ ុន សិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត និងកិចេប្េរពប្េៀង ដ លអាចានរវាងភាគទុ្និក

ដ លពធវើស្ករាភាេកនុងការ ឹកនំាពគាលនពយាយររស់្ប្កុរហ ុន 
 ជ. ភាគទុ្និកដ លកាន់ការ់ ៥% (ប្ាំភាគរយ) ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ឬពលើស្ ប្តូវទតល់

េ័ត៌ាន  ូចាន ពរៀររារ់ពៅកនុងប្រការ ១៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ 
 ឈ. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្រុគគលយ៉ាងតិច១ររូ (រួយររូ) ដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការ ឹកនំា

ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេនូវស្ករាភាេអាជីវករាររស់្ប្កុរហ ុន។ រុគគលពនាះប្តូវទតល់
េ័ត៌ានតារ ឧរស្រព័នធ២ ប្េរទំងានរញ្ជា ក់លិខិតពថាក លពទស្រួយចារ់ទង 

ញ. អតតស្ញ្ជញ ណររស់្រុគគលទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការពចញពស្ចកតីស្ពប្រច។ រុគគលពនាះ
ប្តូវរំពេញប្រវតតិររូ និងរញ្ជា ក់ថាខាួនរិនប្តូវានហារឃ្លត់ពៅកនុងប្រការ ១៤ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះពទ្។ រុគគលពនាះប្តូវានរទ្េិពស្មធន៍ពាក់េ័នធនឹងអាជីវករាភតិស្នា
និងឥណទនយ៉ាងតិច៣ឆ្ន ំ (រីឆ្ន ំ) 

 . ប្រសិ្នពរើនីតិរុគគល ដ លានោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណពនះ ជាប្កុរហ ុនដ ល
ានរពងកើតរចួពហើយ ប្កុរហ ុនប្តូវទតល់េ័ត៌ានអំេីអាជីវករា ប្េរទំងរាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុរញ្ជា ក់ពោយស្នងការគណនី ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការរយៈពេល៣ឆ្ន ំ (រីឆ្ន ំ) 

  ឋ.  ងភស្តុតា ស្រស្ស្រពទសងពទ្ៀត  ូចជា៖ 
-  ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ  ូចជា ការកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ ការវាស់្ដវង 

ការតារោននិងប្តួតេិនិតយហានិភ័យ 
- ដទនការប្គរ់ប្គង៖ 

• ហានិភ័យស្នានីយភាេ អប្តាការប្ាក់ និងកាលវស្មន (ការប្គរ់ប្គង
ប្ទ្េយស្ករា និងប្ទ្េយអករា) 

• ហានិភ័យឥណទន 
• ហានិភ័យប្រតិរតតិការ 
• ហានិភ័យទី្ទារ 
• ហានិភ័យប្ទ្េយស្ករា 
• ហានិភ័យឯកស្មរ (Documentation Risk) 
• ហានិភ័យប្ររូលទតុំ (Concentration Risk) 
• ហានិភ័យ ថ្ទ្ពទ្ៀត ដ លអាចពកើតានចំពពាះប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ

ពៅពេលពធវើប្រតិរតតិការភតិស្នាតារដទនការអាជីវករា។ 
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ប្រការ ៥.- សដំណើសុផំ្ទា សរ់តូរព័ត៌មាន 

ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវជូន ំណឹង ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចជា៖ 

ក. ការផ្ទា ស់្រតូរនារករណ៍ 
ែ. ការផ្ទា ស់្រតូរទ្ប្រង់ប្កុរហ ុន 
្. ការដកដប្រវសិ្មលភាេអាជីវករា 
ឃ. ការផ្ទា ស់្រតូរព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី 
ង.  ការដកដប្រលកខនតិកៈ 
ច. ការផ្ទា ស់្រតូរទី្តំាងអាជីវករា 
្. ការផ្ទា ស់្រតូរអភិាល ឬអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ 
ជ. ការររួរញ្េូ ល ឬការដរងដចកឬ 

ឈ. រញ្ជា ពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
អនុម្័តផ្តលអ់ាជាា រណណ  និង ការយកកនប្ម្ 

ប្រការ ៦.- ការផ្តលល់ខិិតអនុញ្ញញ តជាដគាលការណ៍ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ខាួន 
កនុងរយៈពេល៣ដខ (រីដខ) ចារ់េីពេលានទ្ទួ្លពាកយពស្នើសំុ្ពេញពលញ។ កនុងករណីចំាាច់ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់លកខខណឌ  និងរយៈពេលថ្នការអនុវតតលិខិតអនុញ្ជញ ត។ ប្រសិ្នពរើេំុាន
អនុវតតតារពេលពវលាកំណត់ ឬេំុានសំុ្េនារពេល លិខិតអនុញ្ជញ តពនាះប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈ។ 

ប្រការ ៧.- អនុម្័តផ្តលអ់ាជាា រណណ  

ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវរំពេញប្គរ់លកខខណឌ ដ លានដចងកនុងលិខិតអនុញ្ជញ តជា
ពគាលការណ៍ជារុនសិ្ន រុននឹងទ្ទួ្លានអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៨.- សពុលភាពននអាជាា រណណ  

អាជាា រណណររស់្ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុានសុ្េលភាេរយៈពេល៥ឆ្ន ំ (ប្ាំឆ្ន ំ) ពហើយ
អាចសំុ្រនតជាងាីពទ្ៀតាន។ 

ប្រការ ៩.-  ដស្ថហ ុយសកិាឯកស្ថរ និងដស្ថហ ុយអាជាា រណណ   

ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវរង់ពស្មហ ុយសិ្កាឯកស្មរចំនួន ៥០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរយ
ពាន់ពរៀល) ពៅពេលោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ (គរូវានជំនួសដោយ
គបោរ ៦ ចំណុច ២-ែ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ។) 
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ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំប្តូវរង់រុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ូចខាងពប្ការ៖ 
- ៤.០០០.០០០ ពរៀល (រួនលានពរៀល) ស្ប្ារ់ស្មន ក់ការកណាត ល (គរូវានជំនួសដោយ

គបោរ ៤ ចំណុច ៦-ក ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា 
ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

- ២.០០០.០០០ពរៀល (េីរលានពរៀល) ស្ប្ារ់រួយស្មខា (គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៤ 
ចំណុច ៦-ែ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។)  

ស្ប្ារ់ប្កុរហ ុនដ លរពងកើតពៅកនុងឆ្ន ំ ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្តូវរង់តារស្ាាប្តថ្ន
រយៈពេលដ លពៅស្ល់រហូត ល់ ំណាច់ឆ្ន ំ។  

ជ្ំពូកទី ៤ 
វិធានប្រុងប្រយត័ន 

ប្រការ ១០.- ការរង់ដ ើម្ទុន 
ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវរង់ជប្រះ ១០០% (រួយរយភាគរយ) ថ្នព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី

ពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុនពេលចារ់ពទតើរប្រតិរតតិការ។ 
ប្កុរហ ុនប្តូវតរកល់ប្ាក់ចំនួន ៥% (ប្ាំភាគរយ) ថ្នព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី ពោយគាា នការប្ាក់

ពៅកនុងគណនីអចិថ្្នតយ៍ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងប្រគល់ប្ាក់តរកល់ឱយប្កុរហ ុនវញិ ដតកនុងករណីជប្រះរញ្ា ី និង

គាា នរំណុល។ 

ប្រការ ១១.- កាតពវកិចចរាយការណ៍ 
ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតតារកាតេវកិចេរាយការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 
១. ប្កុរហ ុនប្តូវរងាា ញេ័ត៌ាន ស្ស្រតារស្តង់ោរគណពនយយស្ប្ារ់អាជីវករាស្ហប្គាស្ 

និងរញ្ញតតិនានាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
២ . ប្កុរហ ុនប្តូវពរៀរចំរាយការណ៍តុលយការ រាយការណ៍ចំណូលនិងចំណាយ និង

រាយការណ៍ ថ្ទ្ពទ្ៀតតារតប្រូវការររស់្អាជាា ធរប្តួតេិនិតយ។  តំណាងស្ស្រចារ់ និងអនកទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវ ថ្ទ្ពទ្ៀតថ្នប្កុរហ ុន ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះភាេប្តឹរប្តូវថ្នរាយការណ៍ទំងអស់្។ 

៣ . ប្កុរហ ុនប្តូវពទាើរាយការណ៍ប្រចំាដខរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ 
( រ់ប្ាំថ្ងៃ)  ំរូងថ្នដខរនាា រ់។ 

៤. ប្កុរហ ុនប្តូវពទាើរាយការណ៍ស្វនករាប្រចំាឆ្ន ំ រញ្ជា ក់ពោយស្វនករដ លានទ្ទួ្ល
ស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរយៈពេល៤ដខ (រួនដខ)  ំរូងថ្នឆ្ន ំរនាា រ់។ 
ប្រការ ១២.- រទរបញ្ញតតិប្រុងប្រយត័ន 

ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតតាររទ្របញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តននានា ដ លពចញពោយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំប្តូវរង់រុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ូចខាងពប្ការ៖ 
- ៤.០០០.០០០ ពរៀល (រួនលានពរៀល) ស្ប្ារ់ស្មន ក់ការកណាត ល (គរូវានជំនួសដោយ

គបោរ ៤ ចំណុច ៦-ក ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា 
ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

- ២.០០០.០០០ពរៀល (េីរលានពរៀល) ស្ប្ារ់រួយស្មខា (គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៤ 
ចំណុច ៦-ែ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។)  

ស្ប្ារ់ប្កុរហ ុនដ លរពងកើតពៅកនុងឆ្ន ំ ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្តូវរង់តារស្ាាប្តថ្ន
រយៈពេលដ លពៅស្ល់រហូត ល់ ំណាច់ឆ្ន ំ។  

ជ្ំពូកទី ៤ 
វិធានប្រុងប្រយត័ន 

ប្រការ ១០.- ការរង់ដ ើម្ទនុ 
ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវរង់ជប្រះ ១០០% (រួយរយភាគរយ) ថ្នព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី

ពៅកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុនពេលចារ់ពទតើរប្រតិរតតិការ។ 
ប្កុរហ ុនប្តូវតរកល់ប្ាក់ចំនួន ៥% (ប្ាំភាគរយ) ថ្នព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី ពោយគាា នការប្ាក់

ពៅកនុងគណនីអចិថ្្នតយ៍ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងប្រគល់ប្ាក់តរកល់ឱយប្កុរហ ុនវញិ ដតកនុងករណីជប្រះរញ្ា ី និង

គាា នរំណុល។ 

ប្រការ ១១.- កាតពវកិចចរាយការណ៍ 
ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តវូអនុវតតតារកាតេវកិចេរាយការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 
១. ប្កុរហ ុនប្តូវរងាា ញេ័ត៌ាន ស្ស្រតារស្តង់ោរគណពនយយស្ប្ារ់អាជីវករាស្ហប្គាស្ 

និងរញ្ញតតិនានាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
២ . ប្កុរហ ុនប្តូវពរៀរចំរាយការណ៍តុលយការ រាយការណ៍ចំណូលនិងចំណាយ និង

រាយការណ៍ ថ្ទ្ពទ្ៀតតារតប្រូវការររស់្អាជាា ធរប្តួតេិនិតយ។  តំណាងស្ស្រចារ់ និងអនកទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវ ថ្ទ្ពទ្ៀតថ្នប្កុរហ ុន ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះភាេប្តឹរប្តូវថ្នរាយការណ៍ទំងអស់្។ 

៣ . ប្កុរហ ុនប្តូវពទាើរាយការណ៍ប្រចំាដខរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរយៈពេល១៥ថ្ងៃ 
( រ់ប្ាំថ្ងៃ)  ំរូងថ្នដខរនាា រ់។ 

៤. ប្កុរហ ុនប្តូវពទាើរាយការណ៍ស្វនករាប្រចំាឆ្ន ំ រញ្ជា ក់ពោយស្វនករដ លានទ្ទួ្ល
ស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរយៈពេល៤ដខ (រួនដខ)  ំរូងថ្នឆ្ន ំរនាា រ់។ 
ប្រការ ១២.- រទរបញ្ញតតិប្រុងប្រយត័ន 

ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតតាររទ្របញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តននានា ដ លពចញពោយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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ជ្ំពូកទី ៥ 
រចនាសម្ព័នធភាគហ ុន និងអភិបាលកិចច 

ប្រការ ១៣.- ភាគទុនិក 
ភាគទុ្និកប្តវូទតល់េ័ត៌ានរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ូចខាងពប្ការ៖ 
១. អតតស្ញ្ជញ ណថ្នភាគទុ្និក៖ 

ក. កនុងករណីជានីតិរុគគល ប្តូវទតល់នារករណ៍អាជីវករា ររូភាេគតិយុតត អាស្យោា ន
ថ្នស្មន ក់ការកណាត ល រាយការណ៍ស្វនករាហិរញ្ញវតាុ លកខនតិកៈ និងេ័ត៌ានពទសង
ពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ 

 ខ. កនុងករណីជាររូវនតរុគគល ប្តូវពរៀររារ់ ពគាតតនារ នារ ទី្កដនាង និងថ្ងៃដខឆ្ន ំកំពណើ ត 
ស្ញ្ជា តិ អាស្យោា ន និងឯកស្មរពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត។  

 ២. ភាគរយថ្នភាគហ ុនដ លកាន់ការ់ និងភាគរយថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត ពោយពរៀររារ់លរអិត
អំេីនីតិវធីិថ្នការទិ្ញភាគហ ុន។ ប្រសិ្នពរើភាគទុ្និកជាឯកតតជន ប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្េីប្រភេ
ព ើរថ្នទុ្នវនិិពយគ។ 

 ៣. ការរញ្ជា ក់េីចំនួនភាគរយថ្នភាគហ ុនដ លកាន់ការ់ពោយភាគទុ្និកាន ក់ៗ កនុងករណី
ចំាាច់ ភាគទុ្និកប្តូវ៖ 

  ក. ពរៀររារ់អំេីការដរងដចកភាគហ ុនររស់្ប្កុរហ ុនពរ និងប្កុរហ ុនហូលឌី្ង (Intermediate 
Holding Companies) ពោយទតល់ជាភាគរយថ្នភាគហ ុន និងសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត 

  ខ. ពធវើរញ្ា ីអនកប្គរ់ប្គងសំ្ខាន់ៗដ លជាភាគទុ្និក។ 
 ៤. ប្រសិ្នពរើភាគទុ្និកពនាះជាដទនកថ្នស្រព័នធរួយ ភាគទុ្និកប្តូវ៖ 
  ក. ពរៀររារ់អំេីប្កុរហ ុនសំ្ខាន់ៗថ្នស្រព័នធពនាះ ររួជារួយអងគការពលខទង  
  ខ. រញ្ជា ក់អំេីចំនួនភាគហ ុនពៅកនុងប្គឹះស្មា នឥណទនពទសងពទ្ៀត ទំងពៅកនុងប្រពទ្ស្ 

និងពៅររពទ្ស្។ 
 ៥. ចំណងទក់ទ្ងរវាងភាគទុ្និក និងប្កុរហ ុនដ លានស្ករាភាេហិរញ្ញវតាុ  ូចជា ធនាគារ 

ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។  
 ៦. នីតិវធីិស្វនករាថ្ទាកនុង និងស្វនករាខាងពប្ៅររស់្ភាគទុ្និក។ 
 ៧. ស្មវតារថ្នអំពេើពលាើស្ររស់្ភាគទុ្និកកនុងរយៈពេល១០ឆ្ន ំ ( រ់ឆ្ន ំ) កនាងរក ប្រសិ្នពរើាន។ 
 ៨. ពគាលពៅររស់្ភាគទុ្និកកនុងការោក់រញ្េូ លព ើរទុ្នផ្ទា ល់ពៅកនុងប្កុរហ ុន ដ លាន

ោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ និងទតល់េ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធ។ 

 ៩.  ទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗរវាងភាគទុ្និក និងអនកោក់ពាកយពស្នើសំុ្។  

 ១០. ទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករាសំ្ខាន់ៗខាងភតិស្នាហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគទុ្និកពៅប្េះរាជាណា
ចប្កករពុជា។ 
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 ១១. គណនីររស់្ភាគទុ្និក ឬប្កុរហ ុនពរររស់្ខាួន សំ្រារ់រយៈពេល៣ឆ្ន ំ (រីឆ្ន ំ) ចុងពប្កាយ
ប្េរទំងេាករណ៍ស្ប្ារ់ឆ្ន ំពនះ (រួរានេ័ត៌ានគួរស្រុរទង ប្រសិ្នពរើាន)។ កនុងករណី
ភាគទុ្និកជាប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់េ័ត៌ានេីអនុាតប្រុងប្រយ័តនសំ្ខាន់ៗ។ 

 ១២. អភិាលកិចេប្កុរហ ុន (រចនាស្រព័នធចាត់តំាង ស្ននិាតប្រចំាឆ្ន ំររស់្ភាគទុ្និក ប្កុរប្រឹកា-
ភិាល ប្កុរប្រឹកាប្តួតេិនិតយ និងនាយកជាន់ខពស់្) ពោយដរងដចកភារកិចេឱយានចាស់្លាស់្ 
ធានាប្រតិរតតិការពោយឯករាជយ និងប្រេ័នធប្តួតេិនិតយានតាា ភាេ ប្េរទំងរពងកើតយនតការពគាល
នពយាយប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ យនតការពលើកទឹ្កចិតត និងរការុគគលិក។ 

 ១៣. ពគាលនពយាយ និងប្រេ័នធប្តតួេិនិតយថ្ទាកនុង។ 
ប្រការ ១៤.- សម្តាភាពររសស់មាជ្ិកប្កមុ្ប្ររកាភបិាល និងនាយក 

រុគគលណាក៏រិនអាចជាស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល ឬប្កុរប្រឹកាប្តួតេិនិតយ ឬនាយកររស់្
ប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លានអាជាា រណណ ឬ ឹកនំា ប្គរ់ប្គង ឬ ំពណើ រការប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លាន
អាជាា រណណពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីនុងទ្ប្រង់ណាក៏ពោយ ឬប្តូវានទតល់សិ្ទ្ធិចុះហតាពលខា
កនុងនារប្កុរហ ុន ប្រសិ្នពរើររូវនតរុគគលពនាះ៖ 

 ១. ប្តូវានទតនាា ពទស្េីរទ្៖ 
 - ឧប្កិ ាករា 
 - ពចារករា ឆពាក ឬរពំលាភពលើការទុ្កចិតត 
 - ប្គរ់ប្គងរិនានប្តឹរប្តូវកនុងតួនាទី្ខាួនជាអនករកាប្ាក់រពញ្ញើ  
 - ថ្គរនាំរូលនិធិ ឬរូលរប្ត ឬកស័យធន 
 - ពធវើប្េឹទ្ធិករា 
 - ការស្ាអ តប្ាក់ 
 - ដកាង ឬ/និង ពប្រើលិខិតឯកជន ឬស្មធារណៈដកាងកាា យ។ 

២. ប្តូវានទតនាា ពទស្ោក់េនធនាគារេីរទ្ពចញរូលរបទនរប្តគាា នស្មច់ប្ាក់។ 
៣. ប្តូវានទតនាា ពទស្ជាស្មា េរពៅររពទ្ស្េីរទ្ឧប្កិ ា ឬរជឈឹរ ដ លានដចងពៅកនុង

ចំណុច ១ និង ២ ខាងពលើ។ 
៤. ប្តូវានទតនាា ពទស្ពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា ឬពៅររពទ្ស្េីរទ្កស័យធន ឬ

ការជប្រះរំណុលតារទាូវតុលាការ ឬការជប្រះប្ទ្េយស្របតតិ។ 
៥. ប្តូវរងវធិានការតារទាូវតុលាការ ពោយការតពាា ះយស្េីរុខងារស្មធារណៈ។ 
៦. ប្តូវានទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយកនុងការប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នចំណុះចារ់ពនះ ដ ល

អាជាា រណណប្តូវាន កហូត។ 
ស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាល និងនាយកដ លប្តូវានដតងតំាង ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចានភាា រ់
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 ១១. គណនីររស់្ភាគទុ្និក ឬប្កុរហ ុនពរររស់្ខាួន សំ្រារ់រយៈពេល៣ឆ្ន ំ (រីឆ្ន ំ) ចុងពប្កាយ
ប្េរទំងេាករណ៍ស្ប្ារ់ឆ្ន ំពនះ (រួរានេ័ត៌ានគួរស្រុរទង ប្រសិ្នពរើាន)។ កនុងករណី
ភាគទុ្និកជាប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់េ័ត៌ានេីអនុាតប្រុងប្រយ័តនសំ្ខាន់ៗ។ 

 ១២. អភិាលកិចេប្កុរហ ុន (រចនាស្រព័នធចាត់តំាង ស្ននិាតប្រចំាឆ្ន ំររស់្ភាគទុ្និក ប្កុរប្រឹកា-
ភិាល ប្កុរប្រឹកាប្តួតេិនិតយ និងនាយកជាន់ខពស់្) ពោយដរងដចកភារកិចេឱយានចាស់្លាស់្ 
ធានាប្រតិរតតិការពោយឯករាជយ និងប្រេ័នធប្តួតេិនិតយានតាា ភាេ ប្េរទំងរពងកើតយនតការពគាល
នពយាយប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ យនតការពលើកទឹ្កចិតត និងរការុគគលិក។ 

 ១៣. ពគាលនពយាយ និងប្រេ័នធប្តតួេិនិតយថ្ទាកនុង។ 
ប្រការ ១៤.- សម្តាភាពររសស់មាជ្កិប្កមុ្ប្ររកាភបិាល និងនាយក 

រុគគលណាក៏រិនអាចជាស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល ឬប្កុរប្រឹកាប្តួតេិនិតយ ឬនាយកររស់្
ប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លានអាជាា រណណ ឬ ឹកនំា ប្គរ់ប្គង ឬ ំពណើ រការប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លាន
អាជាា រណណពោយផ្ទា ល់ ឬតាររយៈអនតរការកីនុងទ្ប្រង់ណាក៏ពោយ ឬប្តូវានទតល់សិ្ទ្ធិចុះហតាពលខា
កនុងនារប្កុរហ ុន ប្រសិ្នពរើររូវនតរុគគលពនាះ៖ 

 ១. ប្តូវានទតនាា ពទស្េីរទ្៖ 
 - ឧប្កិ ាករា 
 - ពចារករា ឆពាក ឬរពំលាភពលើការទុ្កចិតត 
 - ប្គរ់ប្គងរិនានប្តឹរប្តូវកនុងតួនាទី្ខាួនជាអនករកាប្ាក់រពញ្ញើ  
 - ថ្គរនាំរូលនិធិ ឬរូលរប្ត ឬកស័យធន 
 - ពធវើប្េឹទ្ធិករា 
 - ការស្ាអ តប្ាក់ 
 - ដកាង ឬ/និង ពប្រើលិខិតឯកជន ឬស្មធារណៈដកាងកាា យ។ 

២. ប្តូវានទតនាា ពទស្ោក់េនធនាគារេីរទ្ពចញរូលរបទនរប្តគាា នស្មច់ប្ាក់។ 
៣. ប្តូវានទតនាា ពទស្ជាស្មា េរពៅររពទ្ស្េីរទ្ឧប្កិ ា ឬរជឈឹរ ដ លានដចងពៅកនុង

ចំណុច ១ និង ២ ខាងពលើ។ 
៤. ប្តូវានទតនាា ពទស្ពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា ឬពៅររពទ្ស្េីរទ្កស័យធន ឬ

ការជប្រះរំណុលតារទាូវតុលាការ ឬការជប្រះប្ទ្េយស្របតតិ។ 
៥. ប្តូវរងវធិានការតារទាូវតុលាការ ពោយការតពាា ះយស្េីរុខងារស្មធារណៈ។ 
៦. ប្តូវានទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយកនុងការប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នចំណុះចារ់ពនះ ដ ល

អាជាា រណណប្តូវាន កហូត។ 
ស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាល និងនាយកដ លប្តូវានដតងតំាង ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន ូចានភាា រ់
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ជ្ំពូកទី ៦ 
វិធានការ និង ការពនិ័យ 

ប្រការ ១៥.- សទិធិអំណាចររសអ់ាជាា ធរប្តួតពិនិតយ 

 ១.   ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានសិ្ទ្ធិអំណាចកនុងការទតល់ េយួរ  កហូតអាជាា រណណ ោក់រទ្របញ្ញតតិ 
រទ្រញ្ជា  និងការដណនំាស្ប្ារ់ប្តួតេិនិតយអាជីវករាររស់្ប្កុរហ ុន តារការចំាាច់។ 

២.  ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចេយួរ ឬ កហូតអាជាា រណណ ពោយដទអកពលើរូលពហតុរួយ ឬពប្ចើន 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

 ក.  ប្កុរហ ុនរិនានចារ់ពទតើរអាជីវករាកនុងអំ ុងពេលរីដខ រនាា រ់េីទ្ទួ្លានអាជាា រណណ 

 ខ.  ប្កុរហ ុនរំពានចារ់ ឬរទ្របញ្ញតតិ ដ លប្គរ់ប្គងពលើប្រតិរតតិការប្កុរហ ុន 

 គ.  ប្កុរហ ុនរិនអាចប្រករអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ 

 ឃ. ប្កុរហ ុនផ្ទអ កអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 

ង.  ប្កុរហ ុនស្ា័ប្គចិតតរញ្ឈរ់ប្រតិរតតិការ រនាា រ់េីទ្ទួ្លានការយល់ប្េរេីអាជាា ធរ
ប្តួតេិនិតយ 

 ច.  ប្កុរហ ុនអស្មធនភាេ ឬកស័យធន ឬស្ាិតកនុង ំពណើ រការជប្រះរញ្ា ី ឬកនុង ំណាក់កាល
ដតងតំាងអភិាលរពណាត ះអាស្ននតារទាូវតុលាការ។  

ប្រការ ១៦.-  វិធានការចំដ ុះប្កុម្ហ ុន 

១. កនុងករណីប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុានប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងចារ់ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ឬ
រទ្របញ្ញតតិជាធរាន ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយចំពពាះប្កុរហ ុនពនាះពយង
តារាប្តា ៣៥ ថ្នចារ់ស្តីេី ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ។ 

២. ប្រសិ្នពរើប្កុរហ ុនានប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
អាចចាត់វធិានការដកតប្រូវកនុងរយៈពេលកំណត់រួយ។ កនុងករណីប្កុរហ ុនរិនអាចអនុវតតានតារ
ពេលកំណត់ ឬស្ករាភាេររស់្ប្កុរហ ុនអាចរ៉ាះពាល់ ល់ស្ាិរភាេប្រតិរតតិការ ឬរ៉ាះពាល់ ល់សិ្ទ្ធិ 
និងទលប្រពយជន៍ររស់្អតិងិជន ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងចាត់វធិានការ  ូចជា ផ្ទអ ក ំពណើ រការ
អាជីវករា និងកំណត់សិ្ទ្ធិររស់្ភាគទុ្និក ជាព ើរ ដទអកពៅពលើស្មា នភាេជាក់ដស្តង និងស្ស្រតារ
រទ្របញ្ញតតិជាធរាន។ 

ប្រការ ១៧.- ពិន័យអនតរការណ៍ 

 រដនារពលើទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់េិន័យអនតរការណ៍ ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១.  ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ដ លរិនានពគារេតារកាលកំណត់ថ្នការរញ្ាូ នរាយការណ៍
នឹងប្តូវេិន័យ ូចខាងពប្ការ៖ 

 

434



435 

 ក. ចំពពាះរាយការណ៍៖  
ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ  ចំនួនទឹ្កប្ាក់  
▪ េី ១ ពៅ ៥ ថ្ងៃ  ៥០.០០០ ពរៀល (ហាសិ្រពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ 
▪ េី ៦ ពៅ ១០ ថ្ងៃ  ៣០០.០០០ ពរៀល (រីរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ 
▪ េី ១១ ពៅ ១៥ ថ្ងៃ  ៧០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំេីររយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ។ 
ពលើស្េី១៦ថ្ងៃព ើងពៅ ប្កុរហ ុនប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍អកសរ 

និងការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 
ខ. ចំពពាះលិខិតពឆាើយតរ និងការទតល់េ័ត៌ានពទសងៗ៖  

ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ  ចំនួនទឹ្កប្ាក់ 
▪ េី ១ ពៅ ៥ ថ្ងៃ  ៥០.០០០ ពរៀល (ហាសិ្រពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ 
▪ េី ៦ ពៅ ១០ ថ្ងៃ  ៣០០.០០០ ពរៀល (រីរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ។ 
ពលើស្េី១១ថ្ងៃព ើងពៅ ប្កុរហ ុនប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍អកសរ 

និងការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 
២. ការពលាើស្នឹងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន ប្តូវេិន័យទឹ្កប្ាក់ ១.០០០.០០០ ពរៀល (រួយលានពរៀល) 

កនុងរួយថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូកទី ៧ 
អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ១៨.-   
រុគគល ឬប្កុរហ ុនដ លាន និងកំេុងពធវើអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពោយរិនានអាជាា រណណ 

ប្តូវពស្នើសំុ្អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល៦ដខ (ប្ាំរួយដខ) គិតចារ់េីថ្ងៃដ ល
ប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន។ 
ប្រការ ១៩.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្កុរហ ុនភតិស្នា
ហិរញ្ញវតាុពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេ
ពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ២០.-   

ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ 
        ដទស្ថភិបាល  
                                                          ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ ូ
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 ក. ចំពពាះរាយការណ៍៖  
ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ  ចំនួនទឹ្កប្ាក់  
▪ េី ១ ពៅ ៥ ថ្ងៃ  ៥០.០០០ ពរៀល (ហាសិ្រពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ 
▪ េី ៦ ពៅ ១០ ថ្ងៃ  ៣០០.០០០ ពរៀល (រីរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ 
▪ េី ១១ ពៅ ១៥ ថ្ងៃ  ៧០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំេីររយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ។ 
ពលើស្េី១៦ថ្ងៃព ើងពៅ ប្កុរហ ុនប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍អកសរ 

និងការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 
ខ. ចំពពាះលិខិតពឆាើយតរ និងការទតល់េ័ត៌ានពទសងៗ៖  

ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ  ចំនួនទឹ្កប្ាក់ 
▪ េី ១ ពៅ ៥ ថ្ងៃ  ៥០.០០០ ពរៀល (ហាសិ្រពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ 
▪ េី ៦ ពៅ ១០ ថ្ងៃ  ៣០០.០០០ ពរៀល (រីរយពាន់ពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ។ 
ពលើស្េី១១ថ្ងៃព ើងពៅ ប្កុរហ ុនប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍អកសរ 

និងការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 
២. ការពលាើស្នឹងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន ប្តូវេិន័យទឹ្កប្ាក់ ១.០០០.០០០ ពរៀល (រួយលានពរៀល) 

កនុងរួយថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ជ្ពំូកទ ី៧ 

អវស្ថនរបញ្ញតត ិ
ប្រការ ១៨.-   

រុគគល ឬប្កុរហ ុនដ លាន និងកំេុងពធវើអាជីវករាភតិស្នាហិរញ្ញវតាុពោយរិនានអាជាា រណណ 
ប្តូវពស្នើសំុ្អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល៦ដខ (ប្ាំរួយដខ) គិតចារ់េីថ្ងៃដ ល
ប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន។ 
ប្រការ ១៩.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្កុរហ ុនភតិស្នា
ហិរញ្ញវតាុពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេ
ពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ២០.-   

ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ 
        ដទស្ថភិបាល  
                                                          ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចានត់្ ូ
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ឧរសម្ពន័ធទី ១ 
 

គំរលូខិិត 
សមូដគារពជ្ូន ឯកឧតតម្ដទស្ថភិបាល ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

        3 
ឯកឧតតរជាទី្ពគារេ 
 
 ដយងតាមោរខរងតំាងនាយកគកុមហ ុន (ព ា្ ះប្កុរហ ុន) ខ លខាុំនរងចូលោន់រំខណងជា
............. ខាុំសូ្រជូនភាា រ់រកជារួយនូវេ័ត៌ាន (រួមានប្រវតតិសដងខប និងសំ្ណួរ ូចានភាា រ់កនុង
ឧរស្រព័នធ ២) តារប្រការ ១៣ ថ្នប្រកាស្ដនឹះ។  

 ខាុំសូ្រធានាថាេ័ត៌ានពនះពិរជាប្តឹរប្តូវ និងដពញដលញ ដ្លើយរបដៅនរងរគមូវោររបស់
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ ជាពិដសស ែាុំសូមធានាអឹះអាងថា ែាុំពិរជាគាម នជាប់ទាក់ទិនដៅនរងោរ
ហាមឃារ់ណាមួយកនុងគបោរ ១៤ ថ្នគបោសដនឹះដទ។ 

 ខាុំសូ្រស្នាថានឹងទតល់េ័ត៌ានស្តីេីការផ្ទល ស់បតូរណារួយ ដ លទក់ទ្ងពៅនឹងេ័ត៌ាន
ខាងពលើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាភាា រ។ 

 រដនារពលើពនះពទ្ៀត កនុងនារជានាយកគកុមហ ុន ខាុំសូ្រធានាថា នឹងទតល់ជូនធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានូវរាល់េ័ត៌ានដ លទក់ទ្ងនឹងការចាត់តំាងរ ាាលនិងគណពនយយ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ 
ជាេិពស្ស្ចំពពាះគុណភាេថ្នគទពយសមបរតិភរិសនា និងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគទុ្និក
ទំងអស់្។ 

 សូ្រ ឯកឧតតរ ពទ្ស្មភិាល ដមតាត ទ្ទួ្លនូវគារវកិចេ ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីខាុំ៕ 
 

        ហតាពលខា 
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ឧរសម្ពន័ធទី ២ 
 

ជ្ីវប្រវតត ិនិង ការស្ថកសរួនូវព័ត៌មាន អំពីឯកតតជ្ន ឬ ជ្នណ លរប្ម្ុងកាា យ
ដៅជា គណៈនាយក ភាគទុនិក នាយកចាត់ការ 

ររសអ់ាជីវក្មមភត្ិសនាហរិញ្ញវត្ាុ 
 

១. ពគាតតនារ 
................................................................................................................................................... 

២. នារខាួន 
................................................................................................................................................... 

៣. ព ា្ ះពៅពប្ៅ 
................................................................................................................................................... 

៤.១ សូ្រពរៀររារ់រំពេញពលើគំរូពនះនូវនីតិស្របទររស់្ពលាក ឧទហរណ៍ ូចជា គណៈនាយក
រចេុរបនន ឬជាអនាគតគណៈនាយក ភាគទុ្និក ឬ នាយកចាត់ការ ឬ រុគគលដ លានលកខណៈ
ប្រហាក់ប្រដហល។ 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

៤.២ សូ្រពរៀររារ់អំេីកាតេវកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវណារួយដ លទក់ទ្ងនឹងឋានៈ រួនាទីទំងពនះ 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

៤.៣ កនុងការអនុវតតភារកិចេររស់្អនក ពតើអនកនឹងស្ហប្រតិរតតិការជារួយ ឬយល់ស្ស្រតារការ
រងាា ត់រងាា ញររស់្រូរវនតរុគគល ឬនីតិរុគគលណារួយពប្ៅេីពរកខជនោក់ពាកយសំុ្។ កនុងករណី
ណារួយក៏ពោយសូ្រទតល់នូវេ័ត៌ានដ លពាក់េ័នធទំងពនះ។ 
................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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ឧរសម្ពន័ធទី ២ 
 

ជ្វីប្រវតត ិនិង ការស្ថកសរួនូវព័ត៌មាន អំពីឯកតតជ្ន ឬ ជ្នណ លរប្ម្ុងកាា យ
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ពៅប្រពទ្ស្ណា ពតើធាា រ់ានទ្ទួ្លខុស្ពលើកំហុស្ណាខាះ ឬការប្រប្េឹតតឆ្គ ំឆគងពទសងៗ ដ លាន
ចំពពាះអងគភាេណារួយ ឬស្ាជិកណាាន ក់ដ រឬពទ្ ដរើធាល ប់គរូវបានដ្ដចាទគបោន់ ឬរកដ ើញ
នូវកំហុសថ្នោរសាា រគបាក់ខ រឬដទ ពរើសិ្នជាាន សូ្ររញ្ជា ក់ករណីនីរួយៗឱយានចាស់្លាស់្។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៧. រចេុរបននពនះ ពប្ៅេីស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ានការពាក់េ័នធនឹងការរតឹងទតល់ពៅ
ប្រពទ្ស្ណារួយពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់ឱយចាស់្លាស់្។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៨. សូ្រទតល់នូវរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន ពោយទតល់នូវតារាងលរអិត
ស្តីេី ប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៩. សូ្ររងាា ញព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េា និងតួនាទី្ ឬកិតតិនារ ររស់្ឯកតតជនរីររូ ដ ល
ប្តូវានលកខណៈស្របតិតលអ ព ើរបីរញ្ជា ក់េីលកខណៈរុគគល និងវជិាា ជីវៈររស់្ស្មរីខាួន (ស្មកសី ឹងឮ
ជារុគគលដ លរិនដរនជាស្មច់ញាតិពហើយធាា រ់ានស្មគ ល់ពលាក-ពលាកស្សី្យ៉ាងតិច៥ឆ្ន ំ)។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៦. ពតើធាា រ់ានពាក់េ័នធនឹងការប្គរ់ប្គងអងគភាេណាខាះ ដ លប្តូវតុលាការកាត់ពស្ចកតីេីរទ្ពលាើស្ 
ពៅប្រពទ្ស្ណា ពតើធាា រ់ានទ្ទួ្លខុស្ពលើកំហុស្ណាខាះ ឬការប្រប្េឹតតឆ្គ ំឆគងពទសងៗ ដ លាន
ចំពពាះអងគភាេណារួយ ឬស្ាជិកណាាន ក់ដ រឬពទ្ ដរើធាល ប់គរូវបានដ្ដចាទគបោន់ ឬរកដ ើញ
នូវកំហុសថ្នោរសាា រគបាក់ខ រឬដទ ពរើសិ្នជាាន សូ្ររញ្ជា ក់ករណីនីរួយៗឱយានចាស់្លាស់្។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៧. រចេុរបននពនះ ពប្ៅេីស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ ពតើពលាក-ពលាកស្សី្ានការពាក់េ័នធនឹងការរតឹងទតល់ពៅ
ប្រពទ្ស្ណារួយពទ្ ពរើានសូ្ររញ្ជា ក់ឱយចាស់្លាស់្។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៨. សូ្រទតល់នូវរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួន ពោយទតល់នូវតារាងលរអិត
ស្តីេី ប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

១៩. សូ្ររងាា ញព ា្ ះ អាស្យោា ន ពលខទូ្រស័្េា និងតួនាទី្ ឬកិតតិនារ ររស់្ឯកតតជនរីររូ ដ ល
ប្តូវានលកខណៈស្របតិតលអ ព ើរបីរញ្ជា ក់េីលកខណៈរុគគល និងវជិាា ជីវៈររស់្ស្មរីខាួន (ស្មកសី ឹងឮ
ជារុគគលដ លរិនដរនជាស្មច់ញាតិពហើយធាា រ់ានស្មគ ល់ពលាក-ពលាកស្សី្យ៉ាងតិច៥ឆ្ន ំ)។ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 
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២០. ពរើសិ្នជាានេ័ត៌ានរដនារពទ្ៀតដ លស្រស្ស្រនឹងរុខងារ-តួនាទី្ផ្ទា ល់ខាួន  ូចានរញ្ជា ក់
កនុងសំ្ណួរ ៤.១ ស្មរីជនគួរដតរញ្ជា ក់រដនារឱយានចាស់្លាស់្ ព ើរបីជាគុណប្រពយជន៍ស្ប្ារ់
ការេិនិតយេិចារណាឱយប្តឹរប្តូវតារទ្ប្រង់គតិយុតត។ ករណីរំាត់ពចាលរាល់ប្េឹតតិការណ៍ពរឿងរា៉ា វ
ពទសងៗដ លពាក់េ័នធពោយរដងវរេ័ត៌ានេិត ឬទតល់ឱយនូវេ័ត៌ានខុស្េីការេិតនឹងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ចំពពាះចារ់ជាធរាន (សូ្រអានពស្ចកតីប្រកាស្ ូចខាងពប្ការ)៖ 

ចូរកត់ស្ាគ ល់ឱយានចាស់្ថា៖ រាល់េ័ត៌ានដ លានទតល់ឱយ ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខចារ់
ជាធរាន ពហើយរាល់េ័ត៌ានទំងពនះ ប្តូវានរកាទុ្កជាសាៃ រ់ពោយអាជាា ធរប្គរ់ប្គង (ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា) ពលើកដលងដតករណីដ លទតល់ឱយស្ស្រតារទ្ប្រង់គតិយុរត។ 

ពស្ចកតីប្រកាស្ ឬកិចេស្នាផ្ទា ល់ខាួន 

 ខាុំសូ្រស្នាថា នឹងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅចំពពាះរុខចារ់ ពរើសិ្នជាេ័ត៌ានណារួយដ លាន
ទតល់ជូនពនះដកាងកាា យ ឬខុស្េីការេិត ដ លពាក់េ័នធនឹងការោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណប្រករអាជីវករា។  

 ខាុំសូ្ររញ្ជា ក់ជូនជាឧឡារកិថា េ័ត៌ានដ លានឱយជាចពរាើយចំពពាះសំ្ណួរខាងពលើគ៉ឺេិត
ជាប្តឹរប្តូវ និងានរំពេញរររូិរណ៍ពោយចំពណះ ឹងផ្ទា ល់ខាួនររស់្ខាុំាទ្ ឬនាងខាុំ ពហើយេិតជា
រិនានពហតុការណ៍ណាពទសងឬទាុយេីពស្ចកតីរាយការណ៍  ូចដ លានរញ្ជា ក់ជូនអាជាា ធរដ ល
ប្គរ់ប្គង (ស្រតាកិចេ) ព ើរបីប្ជារពនាះព ើយ។ 

 ខាុំសូ្រស្នយថា នឹងទតល់េ័ត៌ានជូនអាជាា ធរដ លប្គរ់ប្គងព ើរបីប្ជារអំេីពរឿងរា៉ា វ ឬពហតុការណ៍ 
ដ លប្តូវផ្ទា ស់្រតូរណារួយដ លពកើតាន ពៅពេលដ លអាជាា ធរប្គរ់ប្គងកំេុងេិនិតយេិចារណាពលើ
ពាកយពស្នើសំុ្ររស់្ពយើងខាុំប្ជារជាេ័ត៌ាន។ 

 
 

ព ា្ ះ 
................................................................................................................................................... 
រុខងារ និងឋានៈដ លទ្ទួ្លរនាុក 
................................................................................................................................................... 
 

ហតាពលខា....................................................................ថ្ងៃទី..........ដខ.................ឆ្ន ំ..................... 
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ធ៩-០១០-១៥១ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

អនក ំដណើ រការតតិយភាគី 

3 
ជ្ំពូក ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ពគាលរំណងររស់្ប្រកាស្ពនះគ៉ឺព ើរបីទតល់លទ្ធភាេ ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារ ដ លានកំណត់
ពោយចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ តពៅពនះពៅថា “ធនាគារ” ព ើរបីប្រគល់រួយដទនក 
ឬពប្ចើនដទនកថ្នពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីរួយឬពប្ចើន  ូចដ ល
ានប្េរពប្េៀងគាន រវាងធនាគារ និងអនក ំពណើ រការតតិយភាគីទំងពនាះ និងដ លប្តូវានការអនុញ្ជញ ត
ជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ស្រតារាប្តា ២០៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និង
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។    

ប្រការ ២.- 

អនក ំពណើ រការតតិយភាគី (Third-Party Processor) សំ្ពៅ ល់រុគគលដ លធនាគារានប្រគល់
សិ្ទិ្ធឱយពធវើប្រតិរតតិការពលើរួយដទនក ឬពប្ចើនដទនកថ្នពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររស់្ធនាគារពនាះ។ 

 ការទតល់ពស្វាេីខាងពប្ៅ (Outsourcing) សំ្ពៅ ល់ការប្រគល់ពស្វារួយដទនក ឬពប្ចើនដទនក
ដ លធនាគារានប្េរពប្េៀងជារួយរុគគល ឬធនាគាររួយពទសងពទ្ៀតព ើរបីពធវើពស្វាពនាះជំនួស្ខាួន។ 

ជ្ំពូក ២ 
ដសវាប្រតិរតតិការទូទាត់សងប្បាក់ 

ប្រការ ៣.- 

១. រុគគលដ លរិនដរនជាធនាគាររិនអាចពធវើអាជីវករាពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
ឬតំាងខាួនឯងជាអនកទតល់ពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ានព ើយ លុះប្តាដតរុគគលពនាះ៖ 

ក. ប្តូវានធនាគារអនុញ្ជញ តឱយពធវើជាអនក ំពណើ រការតតិយភាគីររស់្ខាួនតារការ
ប្េរពប្េៀងគាន  និង 

ខ. ានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

 ២. ពៅពេលទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តេីធនាគារ និងទ្ទួ្លានអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
អនក ំពណើ រការតតិយភាគីអាចទតល់ពស្វារួយដទនក ឬពប្ចើនដទនកជំនួស្ឱយធនាគារ  ូចានដចងពៅកនុង
ាប្តា ២០៣ ថ្នចារ់ស្តីេី ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់  ូចខាងពប្ការ៖ 
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ធ៩-០១០-១៥១ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

អនក ំដណើ រការតតិយភាគី 

3 
ជ្ពំកូ ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ពគាលរំណងររស់្ប្រកាស្ពនះគ៉ឺព ើរបីទតល់លទ្ធភាេ ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារ ដ លានកំណត់
ពោយចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ តពៅពនះពៅថា “ធនាគារ” ព ើរបីប្រគល់រួយដទនក 
ឬពប្ចើនដទនកថ្នពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីរួយឬពប្ចើន  ូចដ ល
ានប្េរពប្េៀងគាន រវាងធនាគារ និងអនក ំពណើ រការតតិយភាគីទំងពនាះ និងដ លប្តូវានការអនុញ្ជញ ត
ជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ស្រតារាប្តា ២០៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និង
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។    

ប្រការ ២.- 

អនក ំពណើ រការតតិយភាគី (Third-Party Processor) សំ្ពៅ ល់រុគគលដ លធនាគារានប្រគល់
សិ្ទិ្ធឱយពធវើប្រតិរតតិការពលើរួយដទនក ឬពប្ចើនដទនកថ្នពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររស់្ធនាគារពនាះ។ 

 ការទតល់ពស្វាេីខាងពប្ៅ (Outsourcing) សំ្ពៅ ល់ការប្រគល់ពស្វារួយដទនក ឬពប្ចើនដទនក
ដ លធនាគារានប្េរពប្េៀងជារួយរុគគល ឬធនាគាររួយពទសងពទ្ៀតព ើរបីពធវើពស្វាពនាះជំនួស្ខាួន។ 

ជ្ំពូក ២ 
ដសវាប្រតិរតតិការទូទាត់សងប្បាក់ 

ប្រការ ៣.- 

១. រុគគលដ លរិនដរនជាធនាគាររិនអាចពធវើអាជីវករាពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
ឬតំាងខាួនឯងជាអនកទតល់ពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ានព ើយ លុះប្តាដតរុគគលពនាះ៖ 

ក. ប្តូវានធនាគារអនុញ្ជញ តឱយពធវើជាអនក ំពណើ រការតតិយភាគីររស់្ខាួនតារការ
ប្េរពប្េៀងគាន  និង 

ខ. ានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

 ២. ពៅពេលទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តេីធនាគារ និងទ្ទួ្លានអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
អនក ំពណើ រការតតិយភាគីអាចទតល់ពស្វារួយដទនក ឬពប្ចើនដទនកជំនួស្ឱយធនាគារ  ូចានដចងពៅកនុង
ាប្តា ២០៣ ថ្នចារ់ស្តីេី ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់  ូចខាងពប្ការ៖ 
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 ក. ជាអនកទំ្នាក់ទំ្នង 

 ខ. ជាអនកផ្ទត់ទត់អនតរធនាគារដ លអាចរញ្ាូ នជារនតនូវេ័ត៌ានអំេីការទូ្ទត់អនតរ
ធនាគារពៅធនាគារនានា ររួទំងធនាគារជាកដនាងដ លការទូ្ទត់ប្តូវានរញ្េ រ់ទងដ រ 

 គ. ជាអនកប្គរ់ប្គង ឬជាអនកពធវើប្រតិរតតិការពលើគណនីអតិងិជនររស់្ធនាគារ និង/ឬ 

 ឃ. ព ើរតួជាកដនាងពទាើ និងទ្ទួ្លរញ្ជា ទូ្ទត់ដ លប្តូវានពទាើ ឬទ្ទួ្លពោយធនាគារ 
ពហើយដ លអតិងិជនររស់្ធនាគារអាចចូលទក់ទ្ងពោយផ្ទា ល់ស្ប្ារ់ការពទាើ និង
ទ្ទួ្លរញ្ជា ទូ្ទត់។ រដនារពលើពនះ៖ 

 ង. ជាអនកទតល់ពស្វាពទារប្ាក់តារទូ្រស័្េាចល័ត ឬតាររពធាាយពទសងពទ្ៀត 

 ច. ជាអនកទតល់ពស្វាផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់ ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពោយរ័ណណឥណទន ឬ
រ័ណណឥណេនធ 

ប្រការ ៤.- 

 ១. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីអាចប្គរ់ប្គង និងពធវើប្រតិរតតិការជំនួស្ឱយធនាគាររួយ ឬពប្ចើន
នូវប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ស្ប្ារ់៖ 

 ក. ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ និងការ កស្មច់ប្ាក់ 
 ខ. ការផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់ ពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជាស្ប្ារ់ឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ជា

ររិូយវតាុកនុងស្ស្ុក និងជាររិូយរ័ណណ  

 ២. កនុងករណីពនះ អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវដតានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តឱយពធវើពស្វាដររពនះ 
ពោយធនាគាររួយ និងធនាគារទំងអស់្ដ លចូលររួពៅកនុងប្រេ័នធទូ្ទត់ ពហើយការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ររស់្ធនាគារនីរួយៗ ប្តូវដតានដរងដចកឱយានប្តឹរប្តូវ។  

ប្រការ ៥.- 

 អនក ំពណើ រការតតិយភាគីដ លប្គរ់ប្គងប្រេ័នធទូ្ទត់នឹងប្តូវស្ាិតពៅពប្ការប្រកាស្ស្តីេី 
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ប្រកាស្ស្តីេីការប្គរ់ប្គងហានិភ័យានលកខណៈជាប្រេ័នធ
ថ្នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ និងប្រកាស្ស្តីេីប្រតិរតតិការថ្នគណនីទូ្ទត់ដ លានស្ស្មរ់ររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងវធិានការពាក់េ័នធពទសងៗពទ្ៀតប្រសិ្នពរើាន។ 

ជ្ំពូក ៣ 
ការដសនើសុអំាជាា រណណ សប្មារ់អនក ំដណើ រការតតិយភាគីររសធ់នាគារ 

ប្រការ ៦.- 

 ១. រុនពេលអនុញ្ជញ តឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
ធនាគារប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាជំនួស្ឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី។ 
ពាកយពស្នើសំុ្ពនះប្តូវដតរញ្ជា ក់ ឬានេ័ត៌ាន ូចតពៅ៖ 
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ក. ព ា្ ះទាូវការ អាស្យោា នរស់្ពៅ និងអាស្យោា នពធវើអាជីវករាររស់្អនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី និងស្រាតិនារឬព ា្ ះពាណិជាករាដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីាន
ពប្រើប្ាស់្កនុងការពធវើអាជីវករាររស់្ខាួនជំនួស្ឱយធនាគារ និងការេិេណ៌នាអំេី
ស្មា នភាេស្ស្រចារ់ររស់្ខាួន។ 

ខ. ការេិេណ៌នាអំេីពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លេីរុនអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគីធាា រ់ានទតល់ពៅកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ករពុជាប្រសិ្នពរើាន និងពស្វា
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីានរំណងទតល់ពៅកនុង
ប្រពទ្ស្ករពុជាជំនួស្ឱយធនាគារ។ 

គ. ការេិេណ៌នាអំេីរពធាាយស្ស្រចារ់ដ លប្តូវអនុវតត ព ើរបកីារពាររូលនិធិររស់្
អតិងិជនេីហានិភ័យណារួយដ លរណាត លរកេីការទតល់ពស្វាេីខាងពប្ៅពនះ 
ការប្រឆំ្ងនឹងការស្ាអ តប្ាក់ និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា និងកាតេវកិចេស្មគ ល់
អតិងិជនររស់្ខាួន ប្េរទំងវធិានការនានាព ើរបីឱយអតិងិជនាន ឹងអំេីតួនាទី្ររស់្
អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពៅកនុងពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ កនុងករណី
ពប្រើប្ាស់្ភាន ក់ងារ ចំាាច់ប្តូវេណ៌នាអំេីរុខងារ និងស្មា នភាេស្ស្រចារ់ររស់្
ភាន ក់ងារទំងពនាះ។ 

២. ពាកយពស្នើសំុ្ប្តូវដតភាា រ់ជារួយនូវឯកស្មរ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្គណៈប្គរ់ប្គងធនាគារស្មរីដ លអនុញ្ជញ តឱយធនាគារប្រគល់
ពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររស់្ខាួនរួយដទនក ឬពប្ចើនដទនកពៅឱយអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី 

- កិចេប្េរពប្េៀងរវាងធនាគារ និងអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ព ើរបីប្រគល់និងទ្ទួ្ល
ពស្វាពនះ 

- ការអនុញ្ជញ តេីប្កុរហ ុនពរ ឬទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ប្រសិ្នពរើាន ព ើរបីអនុញ្ជញ តឱយ
ស្មខា ឬរុតតស្រ័ពនធររស់្ខាួនពធវើជាអនក ំពណើ រការតតិយភាគី 

- លិខិតធានាររស់្ធនាគារដ លស្នាទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងពលើស្ករាភាេររស់្
អនក ំពណើ រការតតិយភាគី 

៣. ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្តូវភាា រ់ជារួយពស្មហ ុយ ចំនួន ២.០០០.០០០ពរៀល (េីរលានពរៀល)។  
(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៦ ចំណុច ៥ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ 
ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

៤. ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន ១០.០០០.០០០ ពរៀល ( រ់លានពរៀល) 
ជំនួស្ឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីឱយានប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា។ (គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៤ 
ចំណុច ១១ និង គបោរ ៥ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ។) 
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ក. ព ា្ ះទាូវការ អាស្យោា នរស់្ពៅ និងអាស្យោា នពធវើអាជីវករាររស់្អនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី និងស្រាតិនារឬព ា្ ះពាណិជាករាដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីាន
ពប្រើប្ាស់្កនុងការពធវើអាជីវករាររស់្ខាួនជំនួស្ឱយធនាគារ និងការេិេណ៌នាអំេី
ស្មា នភាេស្ស្រចារ់ររស់្ខាួន។ 

ខ. ការេិេណ៌នាអំេីពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លេីរុនអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគីធាា រ់ានទតល់ពៅកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ករពុជាប្រសិ្នពរើាន និងពស្វា
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីានរំណងទតល់ពៅកនុង
ប្រពទ្ស្ករពុជាជំនួស្ឱយធនាគារ។ 

គ. ការេិេណ៌នាអំេីរពធាាយស្ស្រចារ់ដ លប្តូវអនុវតត ព ើរបកីារពាររូលនិធិររស់្
អតិងិជនេីហានិភ័យណារួយដ លរណាត លរកេីការទតល់ពស្វាេីខាងពប្ៅពនះ 
ការប្រឆំ្ងនឹងការស្ាអ តប្ាក់ និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា និងកាតេវកិចេស្មគ ល់
អតិងិជនររស់្ខាួន ប្េរទំងវធិានការនានាព ើរបីឱយអតិងិជនាន ឹងអំេីតួនាទី្ររស់្
អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពៅកនុងពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ កនុងករណី
ពប្រើប្ាស់្ភាន ក់ងារ ចំាាច់ប្តូវេណ៌នាអំេីរុខងារ និងស្មា នភាេស្ស្រចារ់ររស់្
ភាន ក់ងារទំងពនាះ។ 

២. ពាកយពស្នើសំុ្ប្តូវដតភាា រ់ជារួយនូវឯកស្មរ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្គណៈប្គរ់ប្គងធនាគារស្មរីដ លអនុញ្ជញ តឱយធនាគារប្រគល់
ពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររស់្ខាួនរួយដទនក ឬពប្ចើនដទនកពៅឱយអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី 

- កិចេប្េរពប្េៀងរវាងធនាគារ និងអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ព ើរបីប្រគល់និងទ្ទួ្ល
ពស្វាពនះ 

- ការអនុញ្ជញ តេីប្កុរហ ុនពរ ឬទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ប្រសិ្នពរើាន ព ើរបីអនុញ្ជញ តឱយ
ស្មខា ឬរុតតស្រ័ពនធររស់្ខាួនពធវើជាអនក ំពណើ រការតតិយភាគី 

- លិខិតធានាររស់្ធនាគារដ លស្នាទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងពលើស្ករាភាេររស់្
អនក ំពណើ រការតតិយភាគី 

៣. ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្តូវភាា រ់ជារួយពស្មហ ុយ ចំនួន ២.០០០.០០០ពរៀល (េីរលានពរៀល)។  
(គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៦ ចំណុច ៥ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ 
ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

៤. ធនាគារប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំចំនួន ១០.០០០.០០០ ពរៀល ( រ់លានពរៀល) 
ជំនួស្ឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីឱយានប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា។ (គរូវានជំនួសដោយគបោរ ៤ 
ចំណុច ១១ និង គបោរ ៥ ថ្នគបោសពលខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
សតីពី ការកំណត់ពស្មហ ុយស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ។) 
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៥. ចំពពាះធនាគារដ លពស្នើសំុ្អាជាា រណណស្ប្ារ់អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពៅកនុងឆ្ន ំ ពស្មហ ុយ
អាជាា រណណនឹងប្តូវានគណនាតារស្ាាប្តថ្នរយៈពេលដ លពៅស្ល់រហូត ល់ ំណាច់ឆ្ន ំ។ 

៦. កនុងករណីការរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណានការយ៉ឺតយ៉ា វ ធនាគារពាក់េ័នធប្តូវទ្ទួ្លរងនូវ
ការផ្ទកេិន័យពោយប្តូវរង់ការប្ាក់ពលើចំនួនប្ាក់ដ លពៅរិនទន់ានរង់តារអប្តាការប្ាក់
រុនហិរញ្ញរបទនជាធរានកនុងរយៈពេលរហូត ល់ ៣០ ថ្ងៃ (ស្មរសិ្រថ្ងៃ)។ 

ប្រការ ៧.- 
 ១. អាជាា រណណានសុ្េលភាេស្ប្ារ់រយៈពេល ៣ឆ្ន ំ គិតចារ់េីពេលានពចញឱយ។ 
អាជាា រណណពនះអាចពស្នើសំុ្រនតជាងាីាន លុះប្តាដតអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើស្ករាភាេស្ស្រតារ
ចារ់និងរទ្របញ្ញតតិនានា ពហើយរាល់ការប្រប្េឹតតពលាើស្ចារ់ និងរទ្រញ្ជា ប្រុងប្រយ័តន ប្រសិ្នពរើាន 
ប្តូវានពោះស្ស្មយ។ 

 ២. ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណជាងាីប្តូវោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា យ៉ាងយ៉ឺតរំទុត ៣ ដខ (រីដខ) 
រុនពេលអាជាា រណណដ លកំេុងពប្រើប្ាស់្ទុតសុ្េលភាេ។ កនុងករណីដ លការពស្នើសំុ្ពនាះានរញ្េូ ល
ពស្វាងាី ឬានវធីិខុស្គាន ពប្ចើនចំពពាះការទតល់ពស្វា ូចគាន  ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវេិចារណាពលើ
រញ្ជា ពនះពោយចាត់ទុ្កថាជាការពស្នើសំុ្អាជាា រណណងាី។ 

 ៣. កនុងករណីរិនានោក់ពាកយពស្នើសំុ្រនតតារកាលកំណត់ខាងពលើពនះពទ្ ធនាគារប្តូវទ្ទួ្ល
រងការផ្ទកេិន័យជាប្ាក់ចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល (រួយលានពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃរហូត ល់ថ្ងៃាន
ោក់ពាកយពស្នើសំុ្ពនះ។ 

 ៤. ធនាគារដ លពៅដតរិនអាចពគារេតារកាលររពិចឆទ្កំណត់ ឬតារពេលពវលាដ ល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានេនារឱយពនាះពទ្ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងនូវការេយួរអាជាា រណណររស់្អនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី។ ការេយួរអាជាា រណណនឹងប្តូវានលុរពចាលវញិ ប្រសិ្នពរើកនុងរយៈពេល ២០ ថ្ងៃ រនាា រ់េី
អាជាា រណណប្តូវានេយួរធនាគារាន៖ 

ក. ោក់ពាកយពស្នើសំុ្ និងរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណជាងាីឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី និង 

ខ. រង់ប្ាក់េិន័យចំនួន ២០០.០០០ ពរៀល (ថ្រៃរុ៉ឺនពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃ ពប្កាយពេលេយួរ
អាជាា រណណ 

 ៥. ប្រសិ្នពរើធនាគារពៅដតរិនអាចរំពេញាននូវចំណុច ៤ ខាងពលើ ធនាគារពនាះនឹងប្តូវ
ទ្ទួ្លរងការផ្ទកេិន័យកាន់ដតធៃន់ធៃរព ើង ដ លអាចនឹង្នពៅ ល់ការ កអាជាា រណណអនក
 ំពណើ រការតតិយភាគីដតរតង។ 

ប្រការ ៨.- 
 ១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងទតល់ការយល់ប្េរ ឬរ ិពស្ធពាកយពស្នើសំុ្ពនះកនុងរយៈពេល 
៣០ ថ្ងៃ (ស្មរសិ្រថ្ងៃ) ពប្កាយេីកាលររពិចឆទ្ថ្នការោក់ពាកយពស្នើសំុ្ពេញពលញ។ 

 ២. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចេនាររយៈពេលថ្នការោក់ពាកយពស្នើសំុ្ ប្រសិ្នពរើាន
រូលពហតុស្រស្ស្រ។ 
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 ៣. អាជាា រណណប្តូវរញ្ជា ក់ឱយានចាស់្លាស់្អំេីពស្វា ឬស្ករាភាេទំងឡាយដ លប្តូវាន
អនុញ្ជញ ត និង/ឬ ប្តូវានរតឹតបិតចំពពាះវសិ្មលភាេ ឬរពធាាយកនុងការទតល់ពស្វាដររពនះ។ 

 ៤. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើពៅប្គឹះស្មា នធនាគារ និងអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ព ើរបី
ដកដប្រដទនកខាះថ្នកិចេប្េរពប្េៀងដ លានចុះពហើយ ប្រសិ្នពរើេិនិតយពឃើញថាកិចេប្េរពប្េៀងទំងពនះ
អាចនំាឱយានហានិភ័យហួស្ប្រាណចំពពាះប្រេ័នធជាតិទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬទី្ទារ។ 

ប្រការ ៩.- 
 ១. ធនាគារដ លប្រគល់សិ្ទ្ធិកនុងការពធវើពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រួយដទនក ឬពប្ចើន
ដទនកពៅឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ប្តូវោក់ពាកយសំុ្រនតអាជាា រណណព ើងវញិកនុងរយៈពេលរិនឱយ
ពលើស្ ៣០ ថ្ងៃ (ស្មរសិ្រថ្ងៃ) រុនពេលអាជាា រណណដ លកំេុងពប្រើប្ាស់្ទុតសុ្េលភាេ។ ធនាគារ
ប្តូវរំពេញកាតេវកិចេទតល់េ័ត៌ាន និងរង់ពស្មហ ុយរនតអាជាា រណណជាងាីជួស្រុខឱយអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី។ 

 ២. ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណជាងាី ប្តូវានភាា រ់ជារួយនូវ៖ 

ក. ចារ់ចរាងថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំដ លានពធវើស្វនករានាពេលងាីៗរំទុត
ររស់្ធនាគារ។ 

ខ. ការេិេណ៌នាអំេីការដកដប្រេ័ត៌ានសំ្ខាន់ៗររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពៅកនុង
ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ំរូងររស់្ខាួន ដ លរិនានរាយការណ៍ជូនធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាពៅកនុងរាយការណ៍ដ លានតប្រូវ។ 

គ. រញ្ា ីទី្តំាងពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជាដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើប្រតិរតតិការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ ឬទតល់ពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ឃ. ការរងាា ញឱយ ឹងេីការតវា៉ាធៃន់ធៃរណារួយ ឬស្ករាភាេស្ស្រចារ់ដ លទ្ទួ្លពធវើ
ពោយអតិងិជន ឬភាគីទី្រីដ លទក់ទ្ងនឹងពស្វាករាទតល់អាជាា រណណ។ 

ជ្ំពូក ៤ 
ភារកិចច និងការទទួលខុសប្តូវររសធ់នាគារ 

ប្រការ ១០.- 
 ធនាគារដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណស្ប្ារ់អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវ៖ 

 ១. ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងពលើស្ករាភាេ ឬកំហុស្ឆគងនានាររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី
និងភាន ក់ងារដ លពធវើស្ករាភាេពប្ការការប្រគល់សិ្ទ្ធិររស់្ខាួន និងជំនួស្ឱយខាួន។ 

 ២. ប្តូវធានាថា អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើប្រតិរតតិការពៅពប្ការការប្គរ់ប្គង និងការប្តតួ
េិនិតយទំងស្ស្ុងររស់្ខាួនចំពពាះរាល់ស្ករាភាេ ដ លកនុងពនាះអនក ំពណើ រការតតិយភាគីានពធវើ
ស្ករាភាេជំនួស្ឱយខាួន ព ើរបីធានានូវការពគារេតារប្រកាស្ពនះ និងកាតេវកិចេខាងដទនកគតិយុតត
ពទសងៗពទ្ៀត។ ធនាគាររិនអាចរ ិពស្ធចំពពាះការប្គរ់ប្គង និងការប្តួតេិនិតយពនះានពទ្។ 
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 ៣. អាជាា រណណប្តូវរញ្ជា ក់ឱយានចាស់្លាស់្អំេីពស្វា ឬស្ករាភាេទំងឡាយដ លប្តូវាន
អនុញ្ជញ ត និង/ឬ ប្តូវានរតឹតបិតចំពពាះវសិ្មលភាេ ឬរពធាាយកនុងការទតល់ពស្វាដររពនះ។ 

 ៤. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើពៅប្គឹះស្មា នធនាគារ និងអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ព ើរបី
ដកដប្រដទនកខាះថ្នកិចេប្េរពប្េៀងដ លានចុះពហើយ ប្រសិ្នពរើេិនិតយពឃើញថាកិចេប្េរពប្េៀងទំងពនះ
អាចនំាឱយានហានិភ័យហួស្ប្រាណចំពពាះប្រេ័នធជាតិទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬទី្ទារ។ 

ប្រការ ៩.- 
 ១. ធនាគារដ លប្រគល់សិ្ទ្ធិកនុងការពធវើពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រួយដទនក ឬពប្ចើន
ដទនកពៅឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ប្តូវោក់ពាកយសំុ្រនតអាជាា រណណព ើងវញិកនុងរយៈពេលរិនឱយ
ពលើស្ ៣០ ថ្ងៃ (ស្មរសិ្រថ្ងៃ) រុនពេលអាជាា រណណដ លកំេុងពប្រើប្ាស់្ទុតសុ្េលភាេ។ ធនាគារ
ប្តូវរំពេញកាតេវកិចេទតល់េ័ត៌ាន និងរង់ពស្មហ ុយរនតអាជាា រណណជាងាីជួស្រុខឱយអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី។ 

 ២. ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណជាងាី ប្តូវានភាា រ់ជារួយនូវ៖ 

ក. ចារ់ចរាងថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំដ លានពធវើស្វនករានាពេលងាីៗរំទុត
ររស់្ធនាគារ។ 

ខ. ការេិេណ៌នាអំេីការដកដប្រេ័ត៌ានសំ្ខាន់ៗររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពៅកនុង
ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ំរូងររស់្ខាួន ដ លរិនានរាយការណ៍ជូនធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាពៅកនុងរាយការណ៍ដ លានតប្រូវ។ 

គ. រញ្ា ីទី្តំាងពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជាដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើប្រតិរតតិការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ ឬទតល់ពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ឃ. ការរងាា ញឱយ ឹងេីការតវា៉ាធៃន់ធៃរណារួយ ឬស្ករាភាេស្ស្រចារ់ដ លទ្ទួ្លពធវើ
ពោយអតិងិជន ឬភាគីទី្រីដ លទក់ទ្ងនឹងពស្វាករាទតល់អាជាា រណណ។ 

ជ្ំពូក ៤ 
ភារកិចច និងការទទួលខុសប្តូវររសធ់នាគារ 

ប្រការ ១០.- 
 ធនាគារដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណស្ប្ារ់អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវ៖ 

 ១. ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងពលើស្ករាភាេ ឬកំហុស្ឆគងនានាររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី
និងភាន ក់ងារដ លពធវើស្ករាភាេពប្ការការប្រគល់សិ្ទ្ធិររស់្ខាួន និងជំនួស្ឱយខាួន។ 

 ២. ប្តូវធានាថា អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើប្រតិរតតិការពៅពប្ការការប្គរ់ប្គង និងការប្តតួ
េិនិតយទំងស្ស្ុងររស់្ខាួនចំពពាះរាល់ស្ករាភាេ ដ លកនុងពនាះអនក ំពណើ រការតតិយភាគីានពធវើ
ស្ករាភាេជំនួស្ឱយខាួន ព ើរបីធានានូវការពគារេតារប្រកាស្ពនះ និងកាតេវកិចេខាងដទនកគតិយុតត
ពទសងៗពទ្ៀត។ ធនាគាររិនអាចរ ិពស្ធចំពពាះការប្គរ់ប្គង និងការប្តួតេិនិតយពនះានពទ្។ 
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 ៣. ប្តូវធានាថា អនក ំពណើ រការតតិយភាគីដ លពធវើស្ករាភាេជំនួស្ឱយខាួន និងភាន ក់ងារ
ប្រតិស្ស្ុតិ ានជប្ារជូនអតិងិជនអំេីការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពនះ។ 
 ៤. ប្តូវធានាថា ពស្វាទតល់ពោយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ានសុ្វតាិភាេ និងការធានាដទនក
រពចេកពទ្ស្ និងប្រតិរតតិការស្រស្ស្រ ព ើរបីទតល់នូវ៖ 

 ក. ឯកស្មរស្វនករា និងកំណត់ប្តាដតរួយថ្នការទតល់ពស្វា 
ខ. ការពធវើរាយការណ៍ ការពសុ្ើរអពងកត និងការរញ្ជា ក់ កនុងអតិងិជនាន ក់ៗ និងការទតល់
ពស្វារតងៗ 

គ. ការរ ិពស្ធ និងការដស្វងរកប្រករពោយភាេពជឿជាក់ពលើការទតល់ពស្វាដ លរិនាន
ស្ពប្រចនិងដ លលួចរនាំ 

ឃ. ការដងរកាទុ្កកំណត់ប្តាឱយានប្តឹរប្តូវប្រករពោយសុ្វតាិភាេ។ 
ប្រការ ១១.- 
 ទំ្នាក់ទំ្នង និងកាតេវកិចេររស់្ធនាគារចំពពាះអតិងិជនររស់្ខាួនរិនប្តូវានរ៉ាះពាល់ពោយស្មរ
ដតការពប្រើប្ាស់្ពស្វាេីខាងពប្ៅថ្នស្ករាភាេណារួយដ លស្ាិតពៅពប្ការប្រកាស្ពនះពទ្។ 

ជ្ំពូក ៥ 
តួនាទ ីនិងការទទួលខុសប្តូវររសអ់នក ំដណើ រការតតិយភាគី 

ប្រការ ១២.- 
 អនក ំពណើ រការតតិយភាគី ដ លពធវើស្ករាភាេប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ជំនួស្ឱយធនាគារ
ានភារកិចេ ូចតពៅ៖ 
 ១. អាចពប្ជើស្ពរ ើស្ភាន ក់ងាររួយឬពប្ចើន ព ើរបីជួយ ល់ប្រតិរតតិការោក់និង កស្មច់ប្ាក់។ 
 ២. ប្តូវានកិចេស្នាតារទាូវចារ់ជារួយភាន ក់ងារដ លានពប្ជើស្ពរ ើស្ និងប្តូវកំណត់
ពគាលការណ៍ និងនីតិវធីិឱយានចាស់្លាស់្ព ើរបីឱយភាន ក់ងារពនះពគារេតារទំងស្ស្ុង។ 
 ៣. ប្តូវធានាថាភាន ក់ងារដ លានពប្ជើស្ពរ ើស្រិនទតល់ពស្វាប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពៅ
ពប្ៅដ នស្ករាភាេអនុញ្ជញ តដ លានដចងពៅកនុងកិចេប្េរពប្េៀងរវាងភាន ក់ងារ និងអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគីព ើយ។ 
 ៤. ប្តូវធានាថា ពស្វាទតល់ពោយខាួនឯងផ្ទា ល់ ឬភាន ក់ងារណារួយដ លខាួនដតងតំាង ាន
សុ្វតាិភាេ និងការធានាដទនករពចេកពទ្ស្និងប្រតិរតតិការស្រស្ស្រ ព ើរបីទតល់នូវ៖ 

 ក. ឯកស្មរស្វនករា និងកំណត់ប្តាដតរួយថ្នការទតល់ពស្វា 
ខ. ការពធវើរាយការណ៍ ការពសុ្ើរអពងកត និងការរញ្ជា ក់ កនុងអតិងិជនាន ក់ៗនិងការទតល់
ពស្វារតងៗ 

គ. ការរ ិពស្ធនិងការដស្វងរកប្រករពោយភាេពជឿជាក់ពលើការទតល់ពស្វាដ លរិនាន
ស្ពប្រចនិងដ លលួចរនាំ 

ឃ. ការដងរកាទុ្កកំណត់ប្តាឱយានប្តឹរប្តូវប្រករពោយសុ្វតាិភាេ។ 
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ប្រការ ១៣.- 

អនក ំពណើ រការតតិយភាគីានកាតេវកិចេទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងពលើរាល់ស្ករាភាេប្រតិរតតិការ
ររស់្ខាួន ររួទំងស្ករាភាេររស់្ភាន ក់ងារដ លខាួនានពប្ជើស្ពរ ើស្  ូចតពៅ៖ 

 ១. ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើរាល់ស្ករាភាេ ឬរាល់កំហុស្ររស់្ភាន ក់ងារប្រតិស្សុ្តិដ លទតល់ពស្វា
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ជំនួស្ឱយខាួនទំងចំពពាះតតិយភាគីទង និងចំពពាះធនាគារទង។ 

 ២. ប្តូវធានាថា ភាន ក់ងារររស់្ខាួនពធវើប្រតិរតតិការពៅពប្ការការប្គរ់ប្គង និងការប្តួតេិនិតយ
ទំងស្ស្ុងររស់្ខាួនចំពពាះរាល់ស្ករាភាេដ លកនុងពនាះភាន ក់ងារានពធវើជំនួស្ឱយខាួន។ អនក ំពណើ រការ
តតិយភាគីរិនអាចរ ិពស្ធចំពពាះការប្គរ់ប្គង និងការប្តួតេិនិតយពនះានពទ្។ 

 ៣. ប្តូវទតល់រញ្ា ីព ា្ ះភាន ក់ងារររស់្ខាួន រួរទំងព ា្ ះ និងអាស្យោា នថ្នទី្តំាងដ ល
ភាន ក់ងារទំងពនាះពធវើប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ពោយានការរញ្ជា ក់េីធនាគារពាក់េ័នធរក
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាពរៀងរាល់ដខ។ 

ជ្ំពូក ៦ 
ការប្គរ់ប្គងគណនី 

ប្រការ ១៤.- 

 ធនាគារដ លានប្រគល់សិ្ទ្ធិឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើពស្វាប្រតិរតិតការពទារប្ាក់
ប្តូវតប្រូវឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពរើកគណនីពៅធនាគារររស់្ខាួន ព ើរបីតរកល់ប្ាក់ដ លទ្ទួ្ល
ានេីអតិងិជនស្ប្ារ់ពធវើការពទារ  ូចជាការពទារតារទូ្រស័្េាជាព ើរ។ 

 គណនីររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពនះ ានររូភាេជាគណនីអាណតិតពាាលស្ប្ារ់
តរកល់ប្ាក់ជារពណាត ះអាស្នន ដ លនឹងប្តូវានពប្រើស្ប្ារ់ដតការពទារររស់្អតិងិជនរ៉ាុពណាណ ះ និង
រិនប្តូវានពប្រើប្ាស់្កនុងពគាលពៅពទសងព ើយ។ 

 ធនាគារស្មរីានតួនាទី្ តារោនប្តួតេិនិតយគណនីពនះជាប្រចំា ពហើយកនុងករណីានការ
រញ្ឈរ់ស្ករាភាេររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី ឬអនក ំពណើ រការតតិយភាគីកស័យធន ធនាគារប្តូវ
ដតឃ្លត់ទុ្កគណនីពនះ ព ើរបីជាទលប្រពយជន៍ររស់្អតិងិជន។ ស្រតុលយថ្នគណនីពនះ រិនដរន
ជាប្ទ្េយស្របតិតររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីព ើយ។ 

ជ្ំពូក ៧ 
ការប្តួតពិនិតយរបាយការណ៍ និងកំណត់ប្ា 

ប្រការ ១៥.- 

 ១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចប្តួតេិនិតយប្រចំាឆ្ន ំចំពពាះអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ឬ 
ប្រសិ្នពរើចំាាច់ចំពពាះធនាគារ រនាា រ់េីានជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជារុនចំនួន ៣០ ថ្ងៃ 
(ស្មរសិ្រថ្ងៃ)។ 

449



449 

ប្រការ ១៣.- 

អនក ំពណើ រការតតិយភាគីានកាតេវកិចេទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងពលើរាល់ស្ករាភាេប្រតិរតតិការ
ររស់្ខាួន ររួទំងស្ករាភាេររស់្ភាន ក់ងារដ លខាួនានពប្ជើស្ពរ ើស្  ូចតពៅ៖ 

 ១. ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើរាល់ស្ករាភាេ ឬរាល់កំហុស្ររស់្ភាន ក់ងារប្រតិស្ស្ុតិដ លទតល់ពស្វា
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ជំនួស្ឱយខាួនទំងចំពពាះតតិយភាគីទង និងចំពពាះធនាគារទង។ 

 ២. ប្តូវធានាថា ភាន ក់ងារររស់្ខាួនពធវើប្រតិរតតិការពៅពប្ការការប្គរ់ប្គង និងការប្តួតេិនិតយ
ទំងស្ស្ុងររស់្ខាួនចំពពាះរាល់ស្ករាភាេដ លកនុងពនាះភាន ក់ងារានពធវើជំនួស្ឱយខាួន។ អនក ំពណើ រការ
តតិយភាគីរិនអាចរ ិពស្ធចំពពាះការប្គរ់ប្គង និងការប្តួតេិនិតយពនះានពទ្។ 

 ៣. ប្តូវទតល់រញ្ា ីព ា្ ះភាន ក់ងារររស់្ខាួន រួរទំងព ា្ ះ និងអាស្យោា នថ្នទី្តំាងដ ល
ភាន ក់ងារទំងពនាះពធវើប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ពោយានការរញ្ជា ក់េីធនាគារពាក់េ័នធរក
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាពរៀងរាល់ដខ។ 

ជ្ំពូក ៦ 
ការប្គរ់ប្គងគណនី 

ប្រការ ១៤.- 

 ធនាគារដ លានប្រគល់សិ្ទ្ធិឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើពស្វាប្រតិរតិតការពទារប្ាក់
ប្តូវតប្រូវឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពរើកគណនីពៅធនាគារររស់្ខាួន ព ើរបីតរកល់ប្ាក់ដ លទ្ទួ្ល
ានេីអតិងិជនស្ប្ារ់ពធវើការពទារ  ូចជាការពទារតារទូ្រស័្េាជាព ើរ។ 

 គណនីររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពនះ ានររូភាេជាគណនីអាណតិតពាាលស្ប្ារ់
តរកល់ប្ាក់ជារពណាត ះអាស្នន ដ លនឹងប្តូវានពប្រើស្ប្ារ់ដតការពទារររស់្អតិងិជនរ៉ាុពណាណ ះ និង
រិនប្តូវានពប្រើប្ាស់្កនុងពគាលពៅពទសងព ើយ។ 

 ធនាគារស្មរីានតួនាទី្ តារោនប្តួតេិនិតយគណនីពនះជាប្រចំា ពហើយកនុងករណីានការ
រញ្ឈរ់ស្ករាភាេររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី ឬអនក ំពណើ រការតតិយភាគីកស័យធន ធនាគារប្តូវ
ដតឃ្លត់ទុ្កគណនីពនះ ព ើរបីជាទលប្រពយជន៍ររស់្អតិងិជន។ ស្រតុលយថ្នគណនីពនះ រិនដរន
ជាប្ទ្េយស្របតិតររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីព ើយ។ 

ជ្ំពូក ៧ 
ការប្តួតពិនិតយរបាយការណ៍ និងកំណត់ប្ា 

ប្រការ ១៥.- 

 ១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចប្តួតេិនិតយប្រចំាឆ្ន ំចំពពាះអនក ំពណើ រការតតិយភាគី ឬ 
ប្រសិ្នពរើចំាាច់ចំពពាះធនាគារ រនាា រ់េីានជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរជារុនចំនួន ៣០ ថ្ងៃ 
(ស្មរសិ្រថ្ងៃ)។ 
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 ២. ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចប្តួតេិនិតយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពៅពេលណារួយក៏ាន
ពោយេំុានការជូន ំណឹងជារុនព ើយ ប្រសិ្នពរើធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានពហតុទលពជឿថា 
អនក ំពណើ រការតតិយភាគីកំេុងពធវើស្ករាភាេរិនប្តឹរប្តូវ ឬគាា នសុ្វតាិភាេ ឬានរំពាន ឬកំេុង
រពំលាភប្រកាស្ពនះ ឬរទ្រញ្ជា  ដ លពចញទាយពប្ការប្រកាស្ពនះ។ 

 ៣. ប្រសិ្នពរើធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ពប្រចថា ការប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង ូចានដចងកនុង
ចំណុច ១ និង ២ ខាងពលើជាការចំាាច់ អនក ំពណើ រការតតិយភាគី ឬធនាគារ ប្តូវទ្ទួ្លរនាុកពលើ
ចំណាយស្រស្ស្រថ្នការប្តួតេិនិតយពនាះ។ 

 ៤. េ័ត៌ានដ លទ្ទួ្លានកនុងអំ ុងពេលប្តួតេិនិតយដ លានដចងកនុងប្រកាស្ពនះ អាច
នឹងប្តូវានពរើកចំហពោយអនុពលារតារប្រការ ១៧ ដតរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ប្រការ ១៦.- 

 ១.  អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ ( រ់ប្ាំថ្ងៃ) 
ថ្នថ្ងៃពធវើការ នូវរាល់ការដកដប្រេ័ត៌ានសំ្ខាន់ៗដ លានទតល់ឱយពៅកនុងពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ  ូច
ដ លានតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ២. ពោយានការរញ្ជា ក់េីធនាគារពាក់េ័នធ អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ (ស្មរសិ្រថ្ងៃ) រនាា រ់េីចុងប្តីាស្នីរួយៗនូវ៖ 

ក.  រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំថ្នប្រតិរតិតការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររួទំងតារាងតុលយការ 
និង រាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ។ 

ខ. ស្ករាភាេប្រតិរតិតការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ររួទំងរាយការណ៍ស្ររុអំេីស្ករាភាេនានា 
ប្រចំាដខពោយដរងដចកពៅតារប្រពភទ្ពទសងៗ តារការដណនំាររស់្ធនាគារពាក់េ័នធ។ 

គ. រញ្ា ីពស្វានានាដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីកំេុងពធវើនាពេលរចេុរបនន និងថ្ងៃ និង
ពេលពវលា ថ្នការទតល់ពស្វាប្រតិរតិតការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ 

ឃ. េ័ត៌ានពទសងៗពទ្ៀតដ លជាការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ១៧.- 

១. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវរកាទុ្កនូវកំណត់ប្តាស្ករាភាេនានាររស់្ខាួនអំេីេ័ត៌ាន
ប្រតិរតិតការនីរួយៗយ៉ាងពហាចណាស់្រយៈពេល ១០ ឆ្ន ំ ( រ់ឆ្ន ំ) និងជាេិពស្ស្ប្តូវរកាទុ្កកំណត់ប្តា
ស្ប្ារ់រញ្ជា ក់នូវការពគារេតារររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីចំពពាះប្រកាស្ពនះ ូចខាងពប្ការ៖ 

 ក. កំណត់ប្តាអំេីឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់នីរួយៗ 

 ខ. ពស្ៀវពៅធំដ លានចុះរញ្ា ីយ៉ា ងពហាចណាស់្ប្រចំាដខ អំេីគណនីប្ទ្េយស្ករា 
ប្ទ្េយអករា ព ើរទុ្ន ចំណូល និងចំណាយ 

 គ. រាយការណ៍គណនី និងកំណត់ប្តាពទាៀងផ្ទា ត់ររស់្ធនាគារ 
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 ឃ. កំណត់ប្តាអំេីឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់នីរួយៗដ លានទូ្ទត់ស្ង 

 ង.  កំណត់ប្តាអំេីឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់នីរួយៗដ លានទូ្ទត់ស្ងកនុងរយៈពេល 
១០ ឆ្ន ំ ( រ់ឆ្ន ំ) 

 ច. រញ្ា ីព ា្ ះ និងអាស្យោា នចុងពប្កាយរងអស់្ររស់្ភាន ក់ងារខាួនទំងអស់្ និង 

 ឆ. កំណត់ប្តាពទសងៗពទ្ៀតដ លជាការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ២. ឯកស្មរដ លានពរៀររារ់កនុងចំណុច ១ អាចប្តូវានរកាទុ្កកនុងទ្ប្រង់កំណត់ប្តាណា
រួយក៏ាន។ 

 ៣. កំណត់ប្តាទំងអស់្ដ លានរកាទុ្កពោយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី  ូចានដចងកនុង
ចំណុច ១ និង ២ ប្តូវានពរើកចំហស្ប្ារ់ការពធវើអធិការកិចេពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា អនុពលារ
តារប្រការ ១៣។ 

 ៤. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវរំពេញកាតេវកិចេដ លកំណត់ពោយចារ់ ឬរទ្រញ្ជា
ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្រការ ១៨.- 
 ១. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវកំណត់ទុ្កជារួយនឹងអាជាា ធរដ លប្តូវានដតងតំាងពោយ
ចារ់នូវកំណត់ប្តាទំងអស់្ដ លានតប្រូវតាររយៈការរាយការណ៍អំេីររិូយវតាុ ការរកាកំណត់ប្តា
និងការរាយការណ៍អំេីប្រតិរតិតការស្ងស័យ  ូចានដចងកនុងចារ់ស្តីេី ការប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់និង
ហិរញ្ញរបទនពភរវករា។ អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវោក់កំណត់ចំពពាះភាន ក់ងារប្រតិស្ស្ុតិររស់្ខាួន
អំេីការប្ររូលេ័ត៌ានដ លគួរឱយពជឿានទំងអស់្ ដ លអាជាា ធរានកំណត់ស្ប្ារ់ពគាលរំណងពនះ។ 

 ២. ការតរកល់ទុ្កទន់ពេលនូវរាយការណ៍ពេញពលញ និងប្តឹរប្តូវជារួយអាជាា ធរស្រស្ស្រ
គ៉ឺជាការពគារេតារកាតេវកិចេពៅកនុងចំណុច ១។ 

ប្រការ ១៩.- 
 ១. ពលើកដលងដតានដចងខុស្េីកនុងចំណុច ២ េ័ត៌ាន ឬរាយការណ៍ទំងអស់្ដ ល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានទ្ទួ្លេីអនក ំពណើ រការតតិយភាគី និងេ័ត៌ានទំងអស់្ដ លានពៅកនុង
ឬទក់ទ្ងនឹងរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយ ពសុ្ើរអពងកត ប្រតិរតិតការ ឬស្មា នភាេដ លពរៀរចំពោយ ឬ
ស្ប្ារ់ការពប្រើប្ាស់្ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឬរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ តារាងតុលយការ គ៉ឺជា
ការស្ាៃ ត់ និងរិនប្តូវានពរើកចំហជាស្មធារណៈព ើយ។ 

 ២. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពរើកចំហេ័ត៌ានដ លរិនដរនជាករាវតាុថ្នការពរើកចំហពប្ការ
ចំណុច ១ ពៅឱយតំណាងភាន ក់ងារររស់្រោា ភិាល ដ លស្នាជាលាយលកខណ៍អកសរថានឹងរកា
ការស្ាៃ ត់ថ្នេ័ត៌ានទំងពនាះ ឬធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថា ការទសេវទាយេ័ត៌ានទំងពនាះ
គ៉ឺជាការចំាាច់ស្រស្ស្រស្ប្ារ់ការពារស្មធារណជន និងព ើរបីភាេយុតតិធរ៌ ពហើយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាក៏ានជូន ំណឹងជារុន ល់អនក ំពណើ រការតតិយភាគីអំេីពគាលរំណងទសេវទាយេ័ត៌ាន
ទំងពនាះ។ 
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 ឃ. កំណត់ប្តាអំេីឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់នីរួយៗដ លានទូ្ទត់ស្ង 

 ង.  កំណត់ប្តាអំេីឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់នីរួយៗដ លានទូ្ទត់ស្ងកនុងរយៈពេល 
១០ ឆ្ន ំ ( រ់ឆ្ន ំ) 

 ច. រញ្ា ីព ា្ ះ និងអាស្យោា នចុងពប្កាយរងអស់្ររស់្ភាន ក់ងារខាួនទំងអស់្ និង 

 ឆ. កំណត់ប្តាពទសងៗពទ្ៀតដ លជាការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ២. ឯកស្មរដ លានពរៀររារ់កនុងចំណុច ១ អាចប្តូវានរកាទុ្កកនុងទ្ប្រង់កំណត់ប្តាណា
រួយក៏ាន។ 

 ៣. កំណត់ប្តាទំងអស់្ដ លានរកាទុ្កពោយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី  ូចានដចងកនុង
ចំណុច ១ និង ២ ប្តូវានពរើកចំហស្ប្ារ់ការពធវើអធិការកិចេពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា អនុពលារ
តារប្រការ ១៣។ 

 ៤. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវរំពេញកាតេវកិចេដ លកំណត់ពោយចារ់ ឬរទ្រញ្ជា
ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្រការ ១៨.- 
 ១. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវកំណត់ទុ្កជារួយនឹងអាជាា ធរដ លប្តូវានដតងតំាងពោយ
ចារ់នូវកំណត់ប្តាទំងអស់្ដ លានតប្រូវតាររយៈការរាយការណ៍អំេីររិូយវតាុ ការរកាកំណត់ប្តា
និងការរាយការណ៍អំេីប្រតិរតិតការស្ងស័យ  ូចានដចងកនុងចារ់ស្តីេី ការប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់និង
ហិរញ្ញរបទនពភរវករា។ អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តូវោក់កំណត់ចំពពាះភាន ក់ងារប្រតិស្ស្ុតិររស់្ខាួន
អំេីការប្ររូលេ័ត៌ានដ លគួរឱយពជឿានទំងអស់្ ដ លអាជាា ធរានកំណត់ស្ប្ារ់ពគាលរំណងពនះ។ 

 ២. ការតរកល់ទុ្កទន់ពេលនូវរាយការណ៍ពេញពលញ និងប្តឹរប្តូវជារួយអាជាា ធរស្រស្ស្រ
គ៉ឺជាការពគារេតារកាតេវកិចេពៅកនុងចំណុច ១។ 

ប្រការ ១៩.- 
 ១. ពលើកដលងដតានដចងខុស្េីកនុងចំណុច ២ េ័ត៌ាន ឬរាយការណ៍ទំងអស់្ដ ល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានទ្ទួ្លេីអនក ំពណើ រការតតិយភាគី និងេ័ត៌ានទំងអស់្ដ លានពៅកនុង
ឬទក់ទ្ងនឹងរាយការណ៍ប្តួតេិនិតយ ពសុ្ើរអពងកត ប្រតិរតិតការ ឬស្មា នភាេដ លពរៀរចំពោយ ឬ
ស្ប្ារ់ការពប្រើប្ាស់្ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឬរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ តារាងតុលយការ គ៉ឺជា
ការស្ាៃ ត់ និងរិនប្តូវានពរើកចំហជាស្មធារណៈព ើយ។ 

 ២. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពរើកចំហេ័ត៌ានដ លរិនដរនជាករាវតាុថ្នការពរើកចំហពប្ការ
ចំណុច ១ ពៅឱយតំណាងភាន ក់ងារររស់្រោា ភិាល ដ លស្នាជាលាយលកខណ៍អកសរថានឹងរកា
ការស្ាៃ ត់ថ្នេ័ត៌ានទំងពនាះ ឬធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថា ការទសេវទាយេ័ត៌ានទំងពនាះ
គ៉ឺជាការចំាាច់ស្រស្ស្រស្ប្ារ់ការពារស្មធារណជន និងព ើរបីភាេយុតតិធរ៌ ពហើយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាក៏ានជូន ំណឹងជារុន ល់អនក ំពណើ រការតតិយភាគីអំេីពគាលរំណងទសេវទាយេ័ត៌ាន
ទំងពនាះ។ 
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 ៣. ប្រការពនះរិនហារឃ្លត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាចំពពាះការពរើកចំហ ល់ស្មធារណជន
អំេីរញ្ា ីរាយនាររុគគលដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពប្ការប្រកាស្ពនះ ឬទិ្ននន័យហិរញ្ញវតាុស្ររុដ ល
ពាក់េ័នធនឹងអនក ំពណើ រការតតិយភាគី និងភាន ក់ងារប្រតិស្ស្ុតិររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគីព ើយ។ 

ជ្ំពូក ៣ 
នីតិវិធរី ឋបាល 

ប្រការ ២០.- 
 ១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចេយួរ ឬ កហូតអាជាា រណណររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី ឬ
ពចញរញ្ជា  ល់អនក ំពណើ រការតតិយភាគីឱយ កហូតការដតងតំាងភាន ក់ងារ ប្រសិ្នពរើ៖ 

ក.  អនក ំពណើ រការតតិយភាគីពលាើស្នឹងប្រកាស្ពនះ ឬវធិានដ លានអនុរ័ត ឬរញ្ជា  ឬ 
ពស្ចកតីរងាគ រ់ ឬពស្ចកតីដណនំា ដ លានពចញទាយពប្ការប្រកាស្ពនះ 

ខ. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីរិនស្ហការជារួយធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងការប្តួតេិនិតយ 
ឬការអពងកត 

គ. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីានប្រប្េឹតតការដកាងរនាំ ពធវើការរំភាន់ពោយពចតនា ឬាន
ការពធវស្ប្រដហស្ធៃន់ធៃរ 

ឃ. ភាន ក់ងារប្តូវានទតនាា ពទស្ចំពពាះការប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងចារ់ស្តីេី ការប្រឆំ្ងការ
ស្ាអ តប្ាក់ និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា ឬពលាើស្នឹងវធិានដ លានអនុរ័ត ឬរញ្ជា
ដ លានពចញពប្ការប្រកាស្ពនះ 

ង. អនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្រប្េឹតតទ្ពងវើគាា នសុ្វតាិភាេ ឬរិនប្តឹរប្តូវ 
ច.  អនក ំពណើ រការតតិយភាគីានអស្មធនភាេ ផ្ទអ កការទូ្ទត់ស្ងរំណុលររស់្ខាួន 
ឬពធវើការពទារសិ្ទ្ធិទូ្ពៅស្ប្ារ់ទលប្រពយជន៍ឥណទយកររស់្ខាួន ឬ 

ឆ.  អនក ំពណើ រការតតិយភាគីរិន កភាន ក់ងារពចញតាររញ្ជា ជាចុងពប្កាយររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ររួទំងការពឃើញថាភាន ក់ងារានប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងប្រកាស្ពនះទង។ 

 ២. ព ើរបីកំណត់ថា អនក ំពណើ រការតតិយភាគីានប្រប្េឹតតទ្ពងវើគាា នសុ្វតាិភាេ ឬរិនប្តឹរប្តូវ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចេិចារណាពៅពលើទំ្ហំ និងលកខខណឌ ថ្នពស្វាប្រតិរតិតការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់
ទំ្ហំថ្នការខាតរង់ភាេធៃន់ធៃរថ្នរទ្ពលាើស្ និងការប្រប្េឹតតេីរុនររស់្រុគគលពាក់េ័នធ។ 
ប្រការ ២១.- 
 ប្រសិ្នពរើ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាេិនិតយពឃើញថា ការប្រប្េឹតតពលាើស្ររស់្អនក ំពណើ រការ
តតិយភាគីចំពពាះប្រកាស្ពនះ ឬវធិានដ លានអនុរ័ត ឬរញ្ជា  ឬពស្ចកតីរង្ហគ រ់ ឬពស្ចកតីដណនំា 
ដ លានពចញទាយពប្ការប្រកាស្ពនះអាចនឹងពធវើឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគី អតិងិជនររស់្
អនក ំពណើ រការតតិយភាគី ឬស្មធរណជនទ្ទួ្លរហនតរាយភាា រៗ និងរិនអាចស្មត រព ើងវញិាន ឬ
រណាត លឱយានអស្មធនភាេ ឬពធវើឱយាត់រង់ប្ទ្េយស្ករាររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចពចញរញ្ជា តប្រូវឱយអនក ំពណើ រការតតិយភាគីរញ្ឈរ់ស្ករាភាេពលាើស្ពនាះភាា រ។ 
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ប្រការ ២២.- 

 (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៩-៤២០ គប.ក ចុះថ្ងៃសុ្ប្ក ១០ពកើត ដខរិគសិ្រ 
ឆ្ន ំកុរ ឯកស័្ក េ.ស្.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី្០៦ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០១៩ ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រការ ២២ ថ្ន
ប្រកាស្ស្តីេី អនក ំពណើ រការតតិយភាគី។) 

ប្រការ ២២ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចោក់េិន័យចំពពាះរុគគលដ លប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងប្រកាស្ពនះ ឬវធិាន 
ដ លានអនុរ័ត ឬរទ្រញ្ជា ដ លានពចញពប្ការប្រកាស្ពនះ ជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល 
(រួយលានពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃពៅតារចំនួនថ្ងៃថ្នការប្រប្េឹតតពលាើស្ ពោយរិនគិតេីទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ 
 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ២៣.- 

 ១. គាា នរុគគលណារួយអាចពធវើរាយការណ៍ដកាងរនាំ រំភាន់ ឬពធវើលិខិតរញ្ជា ក់ដកាងកាា យ
ពោយពចតនា ពៅកនុងកំណត់ប្តាដ លានោក់ជូន ឬដ លានតប្រូវឱយរកាទុ្កពប្ការប្រកាស្ពនះ ឬ 
ានពចតនាពធវើកំណត់ប្តាដកាងកាា យ ឬលរ់ពចាលការកត់ប្តាសំ្ខាន់ ពៗៅកនុងរាយការណ៍ពនាះព ើយ។  

 ២. គាា នរុគគលណារួយ អាចពធវើស្ករាភាេពោយពចតនាពៅកនុងស្ករាភាេប្រតិរតិតការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ពោយេំុទន់ានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ។ 

 ៣. ប្រសិ្នពរើ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានរូលពហតុចាស់្ថា រុគគលណាាន ឬកំេុងប្រប្េឹតត
ពលាើស្នឹងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពចញរញ្ជា ព ើរបីរញ្ឈរ់រុគគលពនាះភាា រ។ 

ជ្ំពូក ៩ 
អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ២៤.- 
 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ និង
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ២៥.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

              រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១០ 
               ដទស្ថភិបាល 

          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រការ ២២.- 

 (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៩-៤២០ គប.ក ចុះថ្ងៃសុ្ប្ក ១០ពកើត ដខរិគសិ្រ 
ឆ្ន ំកុរ ឯកស័្ក េ.ស្.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី្០៦ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០១៩ ស្តីេី ការដកស្ប្រួលប្រការ ២២ ថ្ន
ប្រកាស្ស្តីេី អនក ំពណើ រការតតិយភាគី។) 

ប្រការ ២២ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចោក់េិន័យចំពពាះរុគគលដ លប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងប្រកាស្ពនះ ឬវធិាន 
ដ លានអនុរ័ត ឬរទ្រញ្ជា ដ លានពចញពប្ការប្រកាស្ពនះ ជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ១.០០០.០០០ ពរៀល 
(រួយលានពរៀល) កនុងរួយថ្ងៃពៅតារចំនួនថ្ងៃថ្នការប្រប្េឹតតពលាើស្ ពោយរិនគិតេីទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ 
 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ២៣.- 

 ១. គាា នរុគគលណារួយអាចពធវើរាយការណ៍ដកាងរនាំ រំភាន់ ឬពធវើលិខិតរញ្ជា ក់ដកាងកាា យ
ពោយពចតនា ពៅកនុងកំណត់ប្តាដ លានោក់ជូន ឬដ លានតប្រូវឱយរកាទុ្កពប្ការប្រកាស្ពនះ ឬ 
ានពចតនាពធវើកំណត់ប្តាដកាងកាា យ ឬលរ់ពចាលការកត់ប្តាសំ្ខាន់ ពៗៅកនុងរាយការណ៍ពនាះព ើយ។  

 ២. គាា នរុគគលណារួយ អាចពធវើស្ករាភាេពោយពចតនាពៅកនុងស្ករាភាេប្រតិរតិតការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ពោយេំុទន់ានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ។ 

 ៣. ប្រសិ្នពរើ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានរូលពហតុចាស់្ថា រុគគលណាាន ឬកំេុងប្រប្េឹតត
ពលាើស្នឹងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពចញរញ្ជា ព ើរបីរញ្ឈរ់រុគគលពនាះភាា រ។ 

ជ្ពំូក ៩ 
អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ២៤.- 
 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ និង
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ២៥.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

              រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១០ 
               ដទស្ថភិបាល 

          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ១៤-០១៧-១៦១ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការប្គរ់ប្គងប្គរុះស្ថា នផ្តលដ់សវាទូទាត់សងប្បាក់ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាសន េះ មា នោលរំណងប្ររ់ប្រង ិងកំណត់ ីតិវធីិន ការនសនើស ំអាជ្ញា រណណចំន េះ
 ីតិរ រគលទំងឡាយណាដែលផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់កន ងប្រេះរាជ្ញណាចប្កកម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាសន េះ នរៀរចំន ើងសប្មារ់នោលនៅែូចខាងនប្កាម្៖ 

១- ធានាស វតថិភារ ិងភាររងឹមំាន នសវាទូទត់សងប្ាក់ 

២-  ជំរ ញការប្រកួតប្រដជងនោយន ម្ េះប្តង់  ិងនលើកកម្ពស់រំ ិតនចនប្រឌិត  ិង 

៣- ផ្តល់ជំន ឿទ កចិតតែល់្ធារណៈជ នលើនសវាទូទត់សងប្ាក់។ 

ប្រការ ៣.-  
ប្រកាសន េះ មា វ ិ្ លភារអ  វតតចំន េះ ីតិរ រគលទំងឡាយណាដែលផ្តល់នសវាទូទត់

សងប្ាក់  ិងប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ដែលសថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ៤.-  
ការផ្តល់នសវាកន ងករណីែូចខាងនប្កាម្មិ្ សថិតនៅនប្កាម្វ ិ្ លភារន ប្រកាសន េះនទ៖ 

១- ការផ្តល់ប្ររ័ ធរនចេកវទិាសប្មារ់ប្ទប្ទង់នសវាកម្មទូទត់សងប្ាក់នោយមិ្  ក់រ័ ធ
កន ងការរកាទ កមូ្ល ិធិ ការរកាទ ក ិងែំនណើ រការទិ ន័យ ររធ ាលកិចេ  ិងការរកាការសមាា ត់ 
ការរញ្ជា ក់អតតសញ្ជញ ណ ិងទិ ន ័យ ប្ររ័ ធរ័ត៌មា វទិា ិងទូររម្នារម្ ៍ ការដែរកាទីតំង  ិង
ឧរករណ៍សប្មារ់នសវាទូទត់សងប្ាក់។ ចំន េះប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ដែលនប្រើទីតំង
ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរសប្មារ់ដតប្រតិរតតិការនផ្េរប្ាក់  ិងទទួលរញ្ជា នផ្េរប្ាក់ ប្តូវសថិតនប្កាម្វ ិ្ លភារ
ប្រកាសសតីរី “អនកែំនណើ រការតតិយភារី”។ 

២- នសវាដផ្ែកនលើឧរករណ៍ទូទត់ជ្ញក់លាក់  ដែលអាចនប្រើប្ាស់ា នៅកន ងកប្មិ្តកំណត់
ណាមួ្យ  ិងឧរករណ៍ដែលអាចទូទត់ទំ ិញ ឬនសវាកម្មដតនៅកន ងទីតំងររស់ប្រឹេះ ថ្  នចញផ្ាយ 
ឬនៅកន ងដតរណាត ញទីតំងររស់ប្រឹេះ ថ្  ដែលនចញផ្ាយ។ 
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ប្រការ ៥.- 

 កយរនចេកនទសដែលនប្រើប្ាស់កន ងប្រកាសន េះប្តូវា កំណត់ែូចខាងនប្កាម្៖ 

- អនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ សំនៅនលើររូវ តរ រគល ឬ ីតិរ រគលដែលនប្រើប្ាស់
នសវាទូទត់សងប្ាក់ែូចជ្ញអនកសងប្ាក់ ឬអនកទទួលប្ាក់ ឬទំងរីរ។ 

- ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ សំនៅនលើសកម្មភារដែលនធវើន ើងនោយអនកសងប្ាក់ 
អនកតំណាងអនកសងប្ាក់ ឬអនកទទួលប្ាក់ នែើម្បីនធវើប្រតិរតតិការោក់ប្ាក់នផ្េរប្ាក់ឬ
ែកប្ាក់។ 

- មូ្ល ិធិ សំនៅនលើធ រប្ត កាស  ិងររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក។ 

- ឧរករណ៍ទូទត់សងប្ាក់ សំនៅនលើឧរករណ៍ដែលអាចឱ្យអនកកា ់ ឬអនកនប្រើប្ាស់
នធវើប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ា តម្រយៈឧរករណ៍ននាេះ។ 

- ររិូយវតថ នអ ិចប្ត ិូក សំនៅនលើតនម្ៃជ្ញររិូយវតថ តំណាងឱ្យរំណ លចំន េះអនកនចញផ្ាយ
ររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនចញផ្ាយនៅនរលទទួលា មូ្ល ិធិផ្េ កតនម្ៃជ្ញនអ ិចប្តូ ិក
សប្មារ់នប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងទូទត់សងប្ាក់  ិងទទួល គ្ ល់ជ្ញឧរករណ៍ទូទត់
សងប្ាក់នោយររូវ តរ រគល ិង ីតិរ រគលនប្ៅរីអនកនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក។ 

- អនកនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្ត ិូក សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែល
ា ទទួលអាជ្ញា រណណកន ងការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនៅនប្កាម្ប្រកាសន េះ។ 

- ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណរ ធនោយផ្ទេ ល់ សំនៅែល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលនផ្តើម្
ប្រតិរតតិការន ើងនោយអនកទទួលប្ាក់រញ្ជា នៅប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់ររស់ខ្ៃួ  ឬ
នៅប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់ររស់អនកសងប្ាក់ ឱ្យនផ្េរប្ាក់នចញរីរណ ីររស់អនក
សងប្ាក់ម្ករណ ីររស់អនកទទួលប្ាក់ នោយមា ការប្រម្នប្រៀងោន ជ្ញម្  រវាងអនក
សងប្ាក់ ិងអនកទទួលប្ាក់។ 

- ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណទ  សំនៅែល់នសវាទូទត់សងប្ាក់នលើប្រតិរតតិការទូទត់សង
ប្ាក់មួ្យ ឬនប្ចើ ដែលអនកសងប្ាក់រញ្ជា នៅប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់ររស់ខ្ៃួ ឱ្យនផ្េរ
ប្ាក់នចញរីរណ ីររស់ខ្ៃួ នៅរណ ីររស់អនកទទួលប្ាក់។ 

- រណ ីទូទត់សងប្ាក់ សំនៅែល់រណ ីដែលនរើកនោយអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់
សងប្ាក់  ិងនប្រើសប្មារ់ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់។ 

- នសវានផ្ដើម្ការទូទត់សងប្ាក់ សំនៅែល់នសវាដែលនផ្ដើម្រញ្ជា ទូទត់តម្សំនណើ អនក
នប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់តម្រយៈរណ ីធនាោរ ឬរណ ីទូទត់សងប្ាក់ដែល
រកាទ កជ្ញមួ្យ ឹងប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ឬប្រឹេះ ថ្  ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់មួ្យនទៀត។ 
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ប្រការ ៥.- 

 កយរនចេកនទសដែលនប្រើប្ាស់កន ងប្រកាសន េះប្តូវា កំណត់ែូចខាងនប្កាម្៖ 

- អនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ សំនៅនលើររូវ តរ រគល ឬ ីតិរ រគលដែលនប្រើប្ាស់
នសវាទូទត់សងប្ាក់ែូចជ្ញអនកសងប្ាក់ ឬអនកទទួលប្ាក់ ឬទំងរីរ។ 

- ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ សំនៅនលើសកម្មភារដែលនធវើន ើងនោយអនកសងប្ាក់ 
អនកតំណាងអនកសងប្ាក់ ឬអនកទទួលប្ាក់ នែើម្បីនធវើប្រតិរតតិការោក់ប្ាក់នផ្េរប្ាក់ឬ
ែកប្ាក់។ 

- មូ្ល ិធិ សំនៅនលើធ រប្ត កាស  ិងររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក។ 

- ឧរករណ៍ទូទត់សងប្ាក់ សំនៅនលើឧរករណ៍ដែលអាចឱ្យអនកកា ់ ឬអនកនប្រើប្ាស់
នធវើប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ា តម្រយៈឧរករណ៍ននាេះ។ 

- ររិូយវតថ នអ ិចប្ត ិូក សំនៅនលើតនម្ៃជ្ញររិូយវតថ តំណាងឱ្យរំណ លចំន េះអនកនចញផ្ាយ
ររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនចញផ្ាយនៅនរលទទួលា មូ្ល ិធិផ្េ កតនម្ៃជ្ញនអ ិចប្ត ិូក
សប្មារ់នប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងទូទត់សងប្ាក់  ិងទទួល គ្ ល់ជ្ញឧរករណ៍ទូទត់
សងប្ាក់នោយររូវ តរ រគល ិង ីតិរ រគលនប្ៅរីអនកនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក។ 

- អនកនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្ត ិូក សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែល
ា ទទួលអាជ្ញា រណណកន ងការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនៅនប្កាម្ប្រកាសន េះ។ 

- ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណរ ធនោយផ្ទេ ល់ សំនៅែល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលនផ្តើម្
ប្រតិរតតិការន ើងនោយអនកទទួលប្ាក់រញ្ជា នៅប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់ររស់ខ្ៃួ  ឬ
នៅប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់ររស់អនកសងប្ាក់ ឱ្យនផ្េរប្ាក់នចញរីរណ ីររស់អនក
សងប្ាក់ម្ករណ ីររស់អនកទទួលប្ាក់ នោយមា ការប្រម្នប្រៀងោន ជ្ញម្  រវាងអនក
សងប្ាក់ ិងអនកទទួលប្ាក់។ 

- ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណទ  សំនៅែល់នសវាទូទត់សងប្ាក់នលើប្រតិរតតិការទូទត់សង
ប្ាក់មួ្យ ឬនប្ចើ ដែលអនកសងប្ាក់រញ្ជា នៅប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់ររស់ខ្ៃួ ឱ្យនផ្េរ
ប្ាក់នចញរីរណ ីររស់ខ្ៃួ នៅរណ ីររស់អនកទទួលប្ាក់។ 

- រណ ីទូទត់សងប្ាក់ សំនៅែល់រណ ីដែលនរើកនោយអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់
សងប្ាក់  ិងនប្រើសប្មារ់ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់។ 

- នសវានផ្ដើម្ការទូទត់សងប្ាក់ សំនៅែល់នសវាដែលនផ្ដើម្រញ្ជា ទូទត់តម្សំនណើ អនក
នប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់តម្រយៈរណ ីធនាោរ ឬរណ ីទូទត់សងប្ាក់ដែល
រកាទ កជ្ញមួ្យ ឹងប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ឬប្រឹេះ ថ្  ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់មួ្យនទៀត។ 
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- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ សំនៅនលើប្រឹេះ ថ្  ទំងឡាយណាដែលទទួលា 
អាជ្ញា រណណកន ងការផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់អ  នលាម្តម្ប្រកាសន េះ។ 

- រញ្ជា នផ្េរប្ាក់ជ្ញប្រចំ សំនៅែល់រញ្ជា នផ្េរប្ាក់នធវើន ើងនោយអនកទូទត់សងប្ាក់ផ្តល់
ឱ្យធនាោរររស់ខ្ៃួ នធវើការទូទត់សងប្ាក់ជ្ញប្រចំ ូវចំ ួ ទឹកប្ាក់កំណត់នៅរណ ី
អនកទទួលប្ាក់។ 

- រណ ីអាណតតិរាាល សំនៅែល់រណ ីដែលនរើកនោយអនកនចញផ្ាយរូរិយវតថ 
នអ ិចប្តូ ិក នៅនរលទទួល្ច់ប្ាក់រីអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ រកាទ ក
នៅកន ងធនាោរអាណតតិរាាលមួ្យ ឬនប្ចើ  កន ងនោលរំណងនធវើប្រតិរតតិការទូទត់
សងប្ាក់ដតមួ្យរត់ដែលរញ្ជា នោយអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់  ិងមិ្ ប្តូវ
នប្រើប្ាស់សប្មារ់ប្រតិរតតិការប្រចំនែាររស់អនកនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្ត ិូកន ើយ។ 

- ភាន ក់ងារ សំនៅនលើរូរវ តរ រគល ឬ ីតិរ រគលដែលផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់កន ងនាម្   
ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់។ 

- ការផ្តល់នសវាជំ ួស សំនៅែល់ការប្ររល់នសវាមួ្យដផ្នក ឬនប្ចើ ដផ្នកដែលា ប្រម្នប្រៀង
ោន ជ្ញមួ្យរ រគល ឬប្រឹេះ ថ្  មួ្យនផ្េងនទៀតនែើម្បីនធវើនសវាននាេះជំ ួសខ្ៃួ ។ 

- ការនផ្េរប្ាក់ សំនៅែល់សកម្មភារនផ្ាើប្ាក់រីរ រគលមាន ក់នៅរ រគលមាន ក់នទៀត (នោយរ ំ
ចំាច់មា រណ ីនៅធនាោរ) តម្រយៈប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
នីតិវិធនីនការដាក ់កយដសនើសុអំាជាា រណណ  

ប្រការ ៦.-  

 នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវា កំណត់ែូចខាងនប្កាម្៖ 

១- នសវាដែលផ្តល់លទធភារឱ្យមា ការែកប្ាក់  ិងោក់ប្ាក់កន ងរណ ីទូទត់សងប្ាក់
 ិងប្រតិរតតិការទំងឡាយណាដែលែំនណើ រការតម្រយៈរណ ីទូទត់សងប្ាក់ននាេះ។ 

២- នធវើប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ រួម្ទំងការនផ្េរប្ាក់រីរណ ីទូទត់សងប្ាក់មួ្យ
នៅរណ ីទូទត់សងប្ាក់មួ្យនទៀត ដែលមា នៅជ្ញមួ្យប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់
សងប្ាក់មួ្យ ឬជ្ញមួ្យប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់នផ្េងនទៀត៖ 

ក) ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណរ ធនោយផ្ទេ ល់ 

ខ្)  ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់តម្រយៈរ័ណណទូទត់ ឬឧរករណ៍ទូទត់ប្រហាក់ប្រដហល 

រ)  ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណទ  រមួ្ទំងរញ្ជា នផ្េរជ្ញប្រចំ។ 
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៣- នធវើប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ដែលមូ្ល ិធិប្តូវា ផ្តល់ជ្ញឥណទ នៅឱ្យអនកនប្រើ
ប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់៖ 

ក)  ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណរ ធនោយផ្ទេ ល់ 

ខ្) ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់តម្រយៈរ័ណណទូទត់ ឬឧរករណ៍ទូទត់ប្រហាក់ប្រដហល 

រ)  ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណទ  រមួ្ទំងរញ្ជា នផ្េរជ្ញប្រចំ។ 

៤- នចញផ្ាយឧរករណ៍ទូទត់រមួ្ទំងការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក  ិង/ឬ ទទួល
យកប្រតិរតតិការទូទត់ 

៥- ការនផ្េរប្ាក់នៅកន ងប្រនទស ិងនប្ៅប្រនទស 

៦- នសវានផ្តើម្ការទូទត់សងប្ាក់ 

៧- នសវាទូទត់សងប្ាក់នផ្េងៗនទៀតដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ៧.-  

១- រដ ថម្នលើប្រតិរតតិការដែលមា ដចងកន ងប្រការ ៦ ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់
អាចនធវើសកម្មភារែូចខាងនប្កាម្ រនាេ រ់រីមា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ៖ 

ក) ប្រតិរតតិការដែលមា ជ្ញរ់ ក់រ័ ធជ្ញមួ្យនសវាកម្មសនូល ែូចជ្ញ ែំនណើ រការ
ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ នសវារតូរប្ាក់ នសវារកាទ ក ិងរំដលងទិ ន ័យ 

ខ្) នរើករណ ីជ្ញមួ្យប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ   

រ) ការចូលរមួ្ជ្ញសមាជិកនៅកន ងប្ររ័ ធផ្ទត់ទត់ ិងទូទត់សងប្ាក់ 

ឃ) សកម្មភារអាជីវកម្មនផ្េងនទៀត ដែលសថិតនៅនប្កាម្ចារ់ ិងរទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា ។ 

២- កន ងករណីដែលប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់នធវើសកម្មភារអាជីវកម្មនផ្េងនទៀត
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ តប្ម្ូវឱ្យប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់រនងកើតអងគភារ
នោយដ ក សប្មារ់ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ ប្រសិ នរើសកម្មភារអាជីវកម្មនផ្េង
នទៀតា រ េះ ល់ ឬអាចនធវើឱ្យរ េះ ល់ែល់ភាររងឹមំាដផ្នកហិរញ្ញវតថ  ឬការអ  នលាម្
តម្ចារ់  ិងរទរបញ្ញតិររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់។ 

៣- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់អាចនរើករណ ីទូទត់សងប្ាក់ នប្រើប្ាស់សប្មារ់
ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់រ  នណាណ េះ។ មូ្ល ិធិដែលប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់
ទទួលា  មិ្ ចត់ទ កថាជ្ញប្ាក់រនញ្ញើននាេះនទ ។ 

៤- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ អាចផ្តល់ឥណទ  ក់រ័ ធនសវាទូទត់សងប្ាក់ា  
កន ងករណីែូចខាងនប្កាម្៖ 

457



457 

៣- នធវើប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ដែលមូ្ល ិធិប្តូវា ផ្តល់ជ្ញឥណទ នៅឱ្យអនកនប្រើ
ប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់៖ 

ក)  ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណរ ធនោយផ្ទេ ល់ 

ខ្) ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់តម្រយៈរ័ណណទូទត់ ឬឧរករណ៍ទូទត់ប្រហាក់ប្រដហល 

រ)  ប្រតិរតតិការនផ្េរឥណទ  រមួ្ទំងរញ្ជា នផ្េរជ្ញប្រចំ។ 

៤- នចញផ្ាយឧរករណ៍ទូទត់រមួ្ទំងការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក  ិង/ឬ ទទួល
យកប្រតិរតតិការទូទត់ 

៥- ការនផ្េរប្ាក់នៅកន ងប្រនទស ិងនប្ៅប្រនទស 

៦- នសវានផ្តើម្ការទូទត់សងប្ាក់ 

៧- នសវាទូទត់សងប្ាក់នផ្េងៗនទៀតដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ៧.-  

១- រដ ថម្នលើប្រតិរតតិការដែលមា ដចងកន ងប្រការ ៦ ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់
អាចនធវើសកម្មភារែូចខាងនប្កាម្ រនាេ រ់រីមា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ៖ 

ក) ប្រតិរតតិការដែលមា ជ្ញរ់ ក់រ័ ធជ្ញមួ្យនសវាកម្មសនូល ែូចជ្ញ ែំនណើ រការ
ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ នសវារតូរប្ាក់ នសវារកាទ ក ិងរំដលងទិ ន ័យ 

ខ្) នរើករណ ីជ្ញមួ្យប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ   

រ) ការចូលរមួ្ជ្ញសមាជិកនៅកន ងប្ររ័ ធផ្ទត់ទត់ ិងទូទត់សងប្ាក់ 

ឃ) សកម្មភារអាជីវកម្មនផ្េងនទៀត ដែលសថិតនៅនប្កាម្ចារ់ ិងរទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា ។ 

២- កន ងករណីដែលប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់នធវើសកម្មភារអាជីវកម្មនផ្េងនទៀត
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ តប្ម្ូវឱ្យប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់រនងកើតអងគភារ
នោយដ ក សប្មារ់ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់ ប្រសិ នរើសកម្មភារអាជីវកម្មនផ្េង
នទៀតា រ េះ ល់ ឬអាចនធវើឱ្យរ េះ ល់ែល់ភាររងឹមំាដផ្នកហិរញ្ញវតថ  ឬការអ  នលាម្
តម្ចារ់  ិងរទរបញ្ញតិររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់។ 

៣- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់អាចនរើករណ ីទូទត់សងប្ាក់ នប្រើប្ាស់សប្មារ់
ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់រ  នណាណ េះ។ មូ្ល ិធិដែលប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់
ទទួលា  មិ្ ចត់ទ កថាជ្ញប្ាក់រនញ្ញើននាេះនទ ។ 

៤- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ អាចផ្តល់ឥណទ  ក់រ័ ធនសវាទូទត់សងប្ាក់ា  
កន ងករណីែូចខាងនប្កាម្៖ 
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ក) ឥណទ ជ្ញនសវាកម្មរដ ថម្  ិងផ្តល់ឱ្យសប្មារ់ប្រតិរតតិការទូទត់សងប្ាក់រ  នណាណ េះ 

ខ្) ឥណទ ផ្តល់ឱ្យសប្មារ់ប្រតិរតតិការទូទត់ ប្តូវទូទត់សងកន ងរយៈនរលយ ងយូររំផ្ ត 
១៨០ នែា (មួ្យរយដរ តសិរនែា) 

រ) មូ្ល ិធិដែលទទួលរីអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ សប្មារ់ប្រតិរតតិការទូទត់
សងប្ាក់ មិ្ ប្តូវយកម្កនប្រើប្ាស់សប្មារ់ផ្តល់ឥណទ នទ 

ឃ) មូ្ល ិធិផ្ទេ ល់ស ទធររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវមា កប្មិ្តសម្ស្សរ
ជ្ញមួ្យទំហំឥណទ ដែលា ផ្តល់។ 

ប្រការ ៨.-  

 ីតិរ រគលដែលមា រំណងផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវនសនើស ំអាជ្ញា រណណជ្ញម្  រីធនាោរ
ជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ដែលមា រំណងផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់រមួ្ទំង
ការនចញផ្ាយឧរករណ៍ទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវនសនើស ំការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ៩-  

 ីតិរ រគលដែលមា រំណងផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវោក់ កយនសនើស ំម្កធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញ នោយរំនរញលកខខ្ណឌ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

១- ការរិរណ៌នាជ្ញលាយលកខណ៍អកេរអំរីប្រនេទន នសវាទូទត់សងប្ាក់ ដែល ឹងប្តូវ
នធវើប្រតិរតតិការ 

២- ដផ្ ការអាជីវកម្មដែលរមួ្រញ្េូ លទំងការា  ់ ម្  អំរីរនប្មាងែវកិាសប្មារ់រយៈនរល 
៣ ឆ្ន ំ (រីឆ្ន ំ) ែំរូង ដែលរងាា ញអំរីលទធភារនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធ ធ ធា   ិង ីតិវធីិ
សម្ស្សរ នែើម្បីធានាភាររងឹមំាន ែំនណើ រការអាជីវកម្ម  

៣- េសត តងអំរីភារប្ររ់ប្ោ ់ន នែើម្ទ   

៤- ការរិរណ៌នាអំរី ីតិវធីិកន ងការរកាស វតថិភារមូ្ល ិធិ 

៥- ការរិរណ៌នាអំរីការនរៀរចំអេិាលកិចេ  ិងយ តការប្តួតរិ ិតយនផ្េកន ង រមួ្មា ទប្ម្ង់
ដរររទរែឋាល ការប្ររ់ប្រងហា ិេ័យ  ិង ីតិវធីិរណន យយ ដែលមា ភារសម្ស្សរ 
រងឹមំា  ិងប្ររ់ប្ោ ់ 

៦- ការរិរណ៌នាអំរី ីតិវធីិកន ងការនោេះស្្យវវិាទររស់អតិែិជ  ប្រម្ទំងយ តការកន ង
ការប្តួតរិ ិតយ  ិងតម្ោ ឧរទេវនហត ដែលនកើតន ើង 

៧- ការរិរណ៌នាអំរី ីតិវធីិសប្មារ់ចងប្កងឯក្រ រិ ិតយ តម្ោ   ិងោក់កប្មិ្តចំន េះ
ការនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យសំខា ់ៗ 

458



459 

៨- ការរិរណ៌នាអំរីដផ្ ការ ិរ តភារអាជីវកម្ម រមួ្មា ការកំណត់អតតសញ្ជញ ណប្រតិរតតិការ
សនូល ដផ្ ការយថាភារ  ិង ីតិវធីិសប្មារ់នធវើការ្កលបងជ្ញប្រចំ 

៩- ការរិរណ៌នាអំរីនោលការណ៍  ិងវធីិ្ស្រសតកន ងការប្រមូ្លទិ ន ័យ ក់រ័ ធ ឹង
ប្រតិរតតិការ  ិងការដកៃងរ ៃំ 

១០- នោល នយាយស វតថិភារ ដែលរួម្មា ការវាយតនម្ៃលម្ែិតអំរីហា ិេ័យ ក់រ័ ធ
 ឹងនសវាទូទត់សងប្ាក់រមួ្ទំងការដកៃងរ ៃំ ការនប្រើប្ាស់ខ្ សចារ់ន ទិ ន ័យផ្ទេ ល់
ខ្ៃួ   ិងទិ ន ័យសំខា ់ៗ ប្រម្ជ្ញមួ្យការរិរណ៌នាអំរីវធិា ការប្ររ់ប្រងស វតថិភារ 
 ិងការកាត់រ ថយហា ិេ័យទំងននាេះ 

១១- ការរិរណ៌នាអំរីការនរៀរចំយ តការ  ិងកាតរវកិចេនែើម្បីអ  នលាម្តម្ចារ់ ិងរទរបញ្ញតតិ
 ក់រ័ ធ ឹងការប្រឆំ្ងការសមាែ តប្ាក់ ិងហិរញ្ញរបទ នេរវកម្ម  

១២- ការរិរណ៌នាអំរីរចនាសម្ព័ ធចត់តំង រួម្ទំងការនប្រើប្ាស់ភាន ក់ងារ ិង្ខា 
ការប្តួតរិ ិតយភាន ក់ងារ ការផ្តល់នសវាជំ ួស  ិងការចូលរមួ្ជ្ញមួ្យប្ររ័ ធផ្ទត់ទត់ ិង
ទូទត់សងប្ាក់ 

១៣- ការរិរណ៌នាអំរីអតតសញ្ជញ ណ ិងរ ណវ ឌឍិររស់ភារទ  ិក ទំហំន ការកា ់ការ់ភារហ   
 ិងេសត តងរញ្ជា ក់អំរីភារសម្ស្សរ នែើម្បីធានា ូវភាររងឹមំា ិងការប្ររ់ប្រងនោយ
ប្រុងប្រយ័តន  

១៤- ការរិរណ៌នាអំរីអតតសញ្ជញ ណប្កុម្ប្រឹកាេិាល  ិងរណៈប្ររ់ប្រង ប្រម្ទំងេសត តង 
រញ្ជា ក់អំរីនករ តិ៍ន ម្ េះ ចំនណេះែឹង  ិងរទរិន្ធ ៍ប្ររ់ប្ោ ់កន ងការផ្តល់នសវាទូទត់
សងប្ាក់ 

១៥- រ័ត៌មា ទក់ទង ឹងអតតសញ្ជញ ណន សវ ករ  ិងសនងការរណន យយឯករាជយប្រតិស្សុតិ 

១៦- ឯក្ររតិយ តត លកខ តិកៈ  ិងឯក្ររនងកើតនផ្េងៗនទៀត 

១៧- កំណត់រីអាសយោឋ  ន ន្ ក់ការកណាត លររស់ប្កុម្ហ   ។ 
ប្រការ ១០.-  

១-   កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណប្តូវភាា រ់ជ្ញមួ្យន្ហ  យ្កសួររ័ត៌មា ចំ ួ  ៥០០.០០០ នរៀល 
(ប្ាំរយ  ់នរៀល)  ិងសិកាសំណ ំ លិខិ្តចំ ួ  ២.០០០.០០០ នរៀល (រីរលា នរៀល)។  

២- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវរង់ន្ហ  យអាជ្ញា រណណប្រចំឆ្ន ំ  ចំ ួ  
២០.០០០.០០០ នរៀល  (នម្ៃលា នរៀល) ឱ្យា ប្តឹម្នែាទី១៥ ន ដខ្ម្ករា។ 

៣- ចំន េះប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលនសនើស ំអាជ្ញា រណណនៅកន ងឆ្ន ំ ន្ហ  យ
អាជ្ញា រណណ  ឹងប្តូវា រណនាតម្សមាមាប្តន រយៈនរលដែលនៅសល់រហូតែល់
ែំណាច់ឆ្ន ំ។ 
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៨- ការរិរណ៌នាអំរីដផ្ ការ ិរ តភារអាជីវកម្ម រមួ្មា ការកំណត់អតតសញ្ជញ ណប្រតិរតតិការ
សនូល ដផ្ ការយថាភារ  ិង ីតិវធីិសប្មារ់នធវើការ្កលបងជ្ញប្រចំ 

៩- ការរិរណ៌នាអំរីនោលការណ៍  ិងវធីិ្ស្រសតកន ងការប្រមូ្លទិ ន ័យ ក់រ័ ធ ឹង
ប្រតិរតតិការ  ិងការដកៃងរ ៃំ 

១០- នោល នយាយស វតថិភារ ដែលរួម្មា ការវាយតនម្ៃលម្ែិតអំរីហា ិេ័យ ក់រ័ ធ
 ឹងនសវាទូទត់សងប្ាក់រមួ្ទំងការដកៃងរ ៃំ ការនប្រើប្ាស់ខ្ សចារ់ន ទិ ន ័យផ្ទេ ល់
ខ្ៃួ   ិងទិ ន ័យសំខា ់ៗ ប្រម្ជ្ញមួ្យការរិរណ៌នាអំរីវធិា ការប្ររ់ប្រងស វតថិភារ 
 ិងការកាត់រ ថយហា ិេ័យទំងននាេះ 

១១- ការរិរណ៌នាអំរីការនរៀរចំយ តការ  ិងកាតរវកិចេនែើម្បីអ  នលាម្តម្ចារ់ ិងរទរបញ្ញតតិ
 ក់រ័ ធ ឹងការប្រឆំ្ងការសមាែ តប្ាក់ ិងហិរញ្ញរបទ នេរវកម្ម  

១២- ការរិរណ៌នាអំរីរចនាសម្ព័ ធចត់តំង រួម្ទំងការនប្រើប្ាស់ភាន ក់ងារ ិង្ខា 
ការប្តួតរិ ិតយភាន ក់ងារ ការផ្តល់នសវាជំ ួស  ិងការចូលរមួ្ជ្ញមួ្យប្ររ័ ធផ្ទត់ទត់ ិង
ទូទត់សងប្ាក់ 

១៣- ការរិរណ៌នាអំរីអតតសញ្ជញ ណ ិងរ ណវ ឌឍិររស់ភារទ  ិក ទំហំន ការកា ់ការ់ភារហ   
 ិងេសត តងរញ្ជា ក់អំរីភារសម្ស្សរ នែើម្បីធានា ូវភាររងឹមំា ិងការប្ររ់ប្រងនោយ
ប្រុងប្រយ័តន  

១៤- ការរិរណ៌នាអំរីអតតសញ្ជញ ណប្កុម្ប្រឹកាេិាល  ិងរណៈប្ររ់ប្រង ប្រម្ទំងេសត តង 
រញ្ជា ក់អំរីនករ តិ៍ន ម្ េះ ចំនណេះែឹង  ិងរទរិន្ធ ៍ប្ររ់ប្ោ ់កន ងការផ្តល់នសវាទូទត់
សងប្ាក់ 

១៥- រ័ត៌មា ទក់ទង ឹងអតតសញ្ជញ ណន សវ ករ  ិងសនងការរណន យយឯករាជយប្រតិស្សុតិ 

១៦- ឯក្ររតិយ តត លកខ តិកៈ  ិងឯក្ររនងកើតនផ្េងៗនទៀត 

១៧- កំណត់រីអាសយោឋ  ន ន្ ក់ការកណាត លររស់ប្កុម្ហ   ។ 
ប្រការ ១០.-  

១-   កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណប្តូវភាា រ់ជ្ញមួ្យន្ហ  យ្កសួររ័ត៌មា ចំ ួ  ៥០០.០០០ នរៀល 
(ប្ាំរយ  ់នរៀល)  ិងសិកាសំណ ំ លិខិ្តចំ ួ  ២.០០០.០០០ នរៀល (រីរលា នរៀល)។  

២- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវរង់ន្ហ  យអាជ្ញា រណណប្រចំឆ្ន ំ  ចំ ួ  
២០.០០០.០០០ នរៀល  (នម្ៃលា នរៀល) ឱ្យា ប្តឹម្នែាទី១៥ ន ដខ្ម្ករា។ 

៣- ចំន េះប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលនសនើស ំអាជ្ញា រណណនៅកន ងឆ្ន ំ ន្ហ  យ
អាជ្ញា រណណ  ឹងប្តូវា រណនាតម្សមាមាប្តន រយៈនរលដែលនៅសល់រហូតែល់
ែំណាច់ឆ្ន ំ។ 
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ប្រការ ១១.- 

ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ឹងជូ ែំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរអំរីការសនប្ម្ចររស់ខ្ៃួ កន ង
រយៈនរល ៦ ដខ្ (ប្ាំមួ្យដខ្) ចរ់រីកាលររនិចេទទទួល កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណ រួម្ទំងឯក្រ
 ក់រ័ ធនផ្េងៗនរញនលញ។ ប្រសិ នរើចំាច់ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញអាចរ ាររយៈនរលន ការ
សិកា កយនសនើស ំ។ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ឹងោក់នចញ ូវលកខខ្ណឌ   ិងរយៈនរលន ការអ  វតត
លិខិ្តអ  ញ្ជញ តជ្ញនោលការណ៍។ កន ងករណីអនកោក់ កយនសនើស ំរ ំា អ  វតតតម្លកខខ្ណឌ   ិង
រយៈនរលកំណត់ខាងនលើ លិខិ្តអ  ញ្ជញ តជ្ញនោលការណ៍ប្តូវចត់ទ កជ្ញនមាឃៈ នលើកដលងដតមា 
ការនសនើស ំរ ារនរល  ិងមា ការយល់ប្រម្រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ឹងផ្តល់
អាជ្ញា រណណជ្ញផ្ៃូវការែល់អនកោក់ កយនសនើស ំ រនាេ រ់រីរិ ិតយនឃើញថា រាល់លកខខ្ណឌ ដែលមា ដចង
កន ងលិខិ្តអ  ញ្ជញ តជ្ញនោលការណ៍  ិងសំណ ំ ដរររទប្តូវា រំនរញសរវប្ររ់។  

ប្រការ ១២.- 

អាជ្ញា រណណមា ស រលភារសប្មារ់រយៈនរល ៦ ឆ្ន ំ (ប្ាំមួ្យឆ្ន ំ)។ អាជ្ញា រណណន េះអាចនសនើ
ស ំរ តជ្ញែមីា  ល េះប្តដតប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់នធវើសកម្មភារស្សរតម្ចារ់ ិង
រទរបញ្ញតតិនានា នហើយរាល់ការប្រប្រឹតតនលមើសចារ់ ិងរទរញ្ជា ប្រុងប្រយ័តន ប្រសិ នរើមា ប្តូវា 
នោេះស្្យ។  

 កយនសនើស ំរ តអាជ្ញា រណណ ប្តូវោក់ជូ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញយ ងយូររំផ្ ត ៣ ដខ្ (រីដខ្) 
ម្  នរលអាជ្ញា រណណផ្ តស រលភារ។ កន ងករណីដែលការនសនើស ំន េះមា រញ្េូ លនសវាែមី ឬមា វធីិ ស្្រសត
ខ្ សោន នប្ចើ ចំន េះការផ្តល់នសវាែូចោន  ប្តូវចត់ទ កថាជ្ញការនសនើស ំអាជ្ញា រណណែមី។ 

កន ងករណីមិ្ ា ោក់ កយនសនើស ំរ តតម្កាលកំណត់ខាងនលើ ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់
សងប្ាក់ប្តូវទទួលរងការផ្ទករិ ័យជ្ញប្ាក់ចំ ួ  ១.០០០.០០០ នរៀល (មួ្យលា នរៀល) កន ងមួ្យនែា
រហូតែល់នែាា ោក់ កយនសនើស ំ។  

កន ងករណីមិ្ ប្រម្ម្កោក់ កយនសនើស ំរ តនទៀត ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឹងប្តូវ
ទទួលរងការផ្ទករិ ័យធា ់ធារន ើង ដែលអាច ឹង្ ែល់ការរយួរ ឬែកហូតអាជ្ញា រណណដតម្តង។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ដ ើម្ទុនអរបរមា និងវិធានការប្រុងប្រយត័ន 

ប្រការ ១៣.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវមា នែើម្ទ  ច េះរញ្ា ីអរបររមាសប្មារ់នធវើប្រតិរតតិការ
ចំ ួ  ៨.០០០.០០០.០០០ នរៀល (ប្ាំរី  ់លា នរៀល) ជ្ញ្ច់ប្ាក់។ 

ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញអាចដកដប្រកប្មិ្តនែើម្ទ  ច េះរញ្ា ីអរបររមាកន ងករណីចំាច់។ 

460



461 

ប្រការ ១៤.- 

មូ្ល ិធិផ្ទេ ល់ស ទធររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ មិ្ ប្តូវធាៃ ក់ច េះទរជ្ញងកប្មិ្ត
នែើម្ទ  ច េះរញ្ា ីអរបររមា។ ការរណនាមូ្ល ិធិផ្ទេ ល់ស ទធ ឹងប្តូវកំណត់នោយរទរបញ្ញតតិធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញនោយដ ក។ 

ប្រការ ១៥.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលា ទទួលអាជ្ញា រណណ ប្តូវរកាប្ាក់តម្កល់ធានា
នែើម្ទ  នសមើ ឹងប្ាំភាររយ (៥%) ន នែើម្ទ  ដែលា ច េះរញ្ា ីនៅកន ងរណ ីដែលា នរើកនៅ
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ ការកំណត់ការប្ាក់ ឹងមា ដចងកន ងរទរបញ្ញតតិធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ
នោយដ ក។ 

ប្រការ ១៦.-  

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវរកាមូ្ល ិធិដែលទទួលា រីអនកនប្រើប្ាស់នសវា
ទូទត់សងប្ាក់សប្មារ់ការនផ្េរ  ិងការនចញផ្ាយរូរិយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនៅតម្ ីតិវធីិែូច
ខាងនប្កាម្៖ 

១- ប្តូវោក់តម្កល់កន ងរណ ីនោយដ កនៅកន ងប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ណិជា ដែលមា ររូភារ
ជ្ញរណ ីអាណតតិរាាល ឬវ ិិនយរនលើប្ទរយសកម្មមា ស វតថិភារ មា ហា ិេ័យ
ទរ  ិងមា ស េ ីយភារខ្ពស់ ដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  

២- មូ្ល ិធិន េះមិ្ ដម្ ជ្ញប្ទរយសម្បតតិររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ននាេះនទ។ 
អតថប្រនយជ ៍ដែលទទួលា រីការតម្កល់មូ្ល ិធិប្តូវរកាទ ក  ិងនប្រើប្ាស់ជ្ញ
ប្រនយជ ៍សប្មារ់អនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ 

៣- កន ងករណីប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់រញ្ឈរ់សកម្មភារអាជីវកម្ម ឬកេ័យធ  
មូ្ល ិធិប្តូវឃាត់ទ កនែើម្បីទូទត់សងនៅអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់វញិ 

៤- ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរដែលរកាមូ្ល ិធិ ប្តូវមា តួនាទីប្តួតរិ ិតយ  ិងនផ្េៀងផ្ទេ ត់សម្ត លយ
រណ ីអាណតតិរាាលជ្ញមួ្យសម្ត លយមូ្ល ិធិដែលា ទទួលរីការនផ្េរប្ាក់  ិង
ការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក។ 

ប្រការ ១៧.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលមា រំណងនប្រើប្ាស់ភាន ក់ងារ ដែលនធវើសកម្មភារ
ជំ ួសខ្ៃួ  ប្តូវរំនរញកាតរវកិចេែូចខាងនប្កាម្៖ 

១- រាយការណ៍ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញអំរីរ័ត៌មា  ក់រ័ ធភាន ក់ងារ ែូចជ្ញ នាម្ករណ៍ 
 ិងអាសយោឋ   ប្រនេទប្រតិរតតិការ  ិងទំហំសកម្មភារប្រតិរតតិការ  
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ប្រការ ១៤.- 

មូ្ល ិធិផ្ទេ ល់ស ទធររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ មិ្ ប្តូវធាៃ ក់ច េះទរជ្ញងកប្មិ្ត
នែើម្ទ  ច េះរញ្ា ីអរបររមា។ ការរណនាមូ្ល ិធិផ្ទេ ល់ស ទធ ឹងប្តូវកំណត់នោយរទរបញ្ញតតិធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញនោយដ ក។ 

ប្រការ ១៥.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលា ទទួលអាជ្ញា រណណ ប្តូវរកាប្ាក់តម្កល់ធានា
នែើម្ទ  នសមើ ឹងប្ាំភាររយ (៥%) ន នែើម្ទ  ដែលា ច េះរញ្ា ីនៅកន ងរណ ីដែលា នរើកនៅ
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ ការកំណត់ការប្ាក់ ឹងមា ដចងកន ងរទរបញ្ញតតិធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ
នោយដ ក។ 

ប្រការ ១៦.-  

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវរកាមូ្ល ិធិដែលទទួលា រីអនកនប្រើប្ាស់នសវា
ទូទត់សងប្ាក់សប្មារ់ការនផ្េរ  ិងការនចញផ្ាយរូរិយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនៅតម្ ីតិវធីិែូច
ខាងនប្កាម្៖ 

១- ប្តូវោក់តម្កល់កន ងរណ ីនោយដ កនៅកន ងប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ណិជា ដែលមា ររូភារ
ជ្ញរណ ីអាណតតិរាាល ឬវ ិិនយរនលើប្ទរយសកម្មមា ស វតថិភារ មា ហា ិេ័យ
ទរ  ិងមា ស េ ីយភារខ្ពស់ ដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  

២- មូ្ល ិធិន េះមិ្ ដម្ ជ្ញប្ទរយសម្បតតិររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ននាេះនទ។ 
អតថប្រនយជ ៍ដែលទទួលា រីការតម្កល់មូ្ល ិធិប្តូវរកាទ ក  ិងនប្រើប្ាស់ជ្ញ
ប្រនយជ ៍សប្មារ់អនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ 

៣- កន ងករណីប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់រញ្ឈរ់សកម្មភារអាជីវកម្ម ឬកេ័យធ  
មូ្ល ិធិប្តូវឃាត់ទ កនែើម្បីទូទត់សងនៅអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់វញិ 

៤- ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរដែលរកាមូ្ល ិធិ ប្តូវមា តួនាទីប្តួតរិ ិតយ  ិងនផ្េៀងផ្ទេ ត់សម្ត លយ
រណ ីអាណតតិរាាលជ្ញមួ្យសម្ត លយមូ្ល ិធិដែលា ទទួលរីការនផ្េរប្ាក់  ិង
ការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក។ 

ប្រការ ១៧.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលមា រំណងនប្រើប្ាស់ភាន ក់ងារ ដែលនធវើសកម្មភារ
ជំ ួសខ្ៃួ  ប្តូវរំនរញកាតរវកិចេែូចខាងនប្កាម្៖ 

១- រាយការណ៍ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញអំរីរ័ត៌មា  ក់រ័ ធភាន ក់ងារ ែូចជ្ញ នាម្ករណ៍ 
 ិងអាសយោឋ   ប្រនេទប្រតិរតតិការ  ិងទំហំសកម្មភារប្រតិរតតិការ  

462 

២- ប្តូវមា លកខខ្ណឌ សម្ស្សរកន ងការនប្ជើសនរ ើសភាន ក់ងារ  ិងខ្ដចងអំរីម្ ខ្ងារ  ិង
ការទទួលខ្ សប្តូវស្សរតម្ចារ់ជ្ញធរមា  

៣- ធានាថាប្ររ់ភាន ក់ងារប្រតិរតតិនោយមា ការប្តួតរិ ិតយនរញនលញ  ិងនោររតម្
នោលការណ៍ ិង ីតិវធីិទំងឡាយដែលា ោក់នចញ។ 

ប្រការ ១៨.-  
កន ងករណីដែលប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ មា រំណងផ្តល់ម្ ខ្ងារប្រតិរតតិការ

ទូទត់សងប្ាក់នៅឱ្យអនកផ្តល់នសវាជំ ួស ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវស ំការអ  ញ្ជញ ត
រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវធានាថាអនកផ្តល់នសវាជំ ួសសថិតនៅនប្កាម្វ ិ្ លភារ
ន ការប្តួតរិ ិតយនផ្េកន ងររស់ខ្ៃួ   ិងការប្តួតរិ ិតយររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 
ប្រការ ១៩.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវទទួលខ្ សប្តូវទំងស្សុង ូវរាល់សកម្មភារប្រតិរតតិការ
ររស់ខ្ៃួ  រូករមួ្ទំងសកម្មភារប្រតិរតតិការររស់  ិនយជិត ភាន ក់ងារ ឬអនកផ្តល់នសវាជំ ួសដែលខ្ៃួ 
ា នប្ជើសនរ ើស។ 
ប្រការ ២០.- 

១-  ីតិរ រគលទំងឡាយណានប្ៅរីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ   ិងប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់
នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវា ហាម្ឃាត់កន ងការនចញផ្ាយររិូយវតថ ជ្ញនអ ិចប្តូ ិក។  
ការនចញផ្ាយររិូយវតថ ជ្ញនអ ិចប្តូ ិកប្តូវអ  នលាម្នៅតម្លកខខ្ណឌ ែូចខាងនប្កាម្៖ 
ក) មូ្ល ិធិទទួលា រីការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក  មិ្ ប្តូវចត់ទ កថាជ្ញ
ប្ាក់រនញ្ញើននាេះនទ 

ខ្) ប្តូវនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកតម្តនម្ៃចរកឹនសមើ ឹងមូ្ល ិធិដែលទទួលា  
រ) ប្តូវរំដលងមូ្ល ិធិដែលទទួលា រីអតិែិជ នៅជ្ញររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនោយ
មិ្ មា ការរ ារនរល  ិងអាចនប្រើប្ាស់ា ភាៃ ម្ៗ 

ឃ) ប្តូវនផ្េរមូ្ល ិធិ ដែលទទួលា រីអតិែិជ នៅកន ងរណ ីអាណតតិរាាល ដែល
ា នរើកនៅប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ណិជា នហើយរកាទ កនៅកន ងរណ ីននាេះកន ង
អំ  ងនរលនប្រើប្ាស់ 

ង) មិ្ ប្តូវផ្តល់ការប្ាក់ ឬផ្លប្រនយជ ៍នផ្េងនទៀតនៅកា ់អនកនប្រើប្ាស់កន ង
អំ  ងនរលន ការកា ់ការ់ររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិក 

ច) ប្តូវរញ្ជា ក់ឱ្យា ចាស់លាស់អំរីលកខខ្ណឌ កន ងការនផ្េររូរិយវតថ នអ ិចប្តូ ិកជ្ញ
្ច់ប្ាក់ 

ឆ) លកខខ្ណឌ នផ្េងនទៀតដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 
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២- ការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកកន ងករណីែូចខាងនប្កាម្ មិ្ តប្ម្ូវឱ្យមា ការនសនើស ំ
អាជ្ញា រណណ រ  ដ តប្តូវជូ ែំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរជ្ញម្   ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ៖ 

ក) កប្មិ្តអតិររមាន សម្ត លយរណ ី ីមួ្យៗមិ្ នលើសរី ២០០.០០០នរៀល (រីររយ
  ់នរៀល) ឬសម្មូ្ល 

ខ្) សម្ត លយរណ ីសរ រមិ្ នលើសរី ៨០០.០០០.០០០ នរៀល (ប្ាំរីរយលា នរៀល) 
ឬសម្មូ្ល 

រ) ររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនប្រើប្ាស់សប្មារ់ទូទត់នលើផ្លិតផ្ល ឬនសវាកម្មដែលផ្តល់
នោយររូវ តរ រគលដតមួ្យ 

ឃ) លកខខ្ណឌ នផ្េងនទៀតដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ២១.-  

នែើម្បីធានា ូវស វតថិភារ  ិងប្រសិទធភារកន ងការផ្តល់នសវាទូទត់ែល់្ធារណជ  ប្រឹេះ ថ្  
ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវអ  វតតែូចខាងនប្កាម្៖ 

១- នរៀរចំប្ររ័ ធប្រតិរតតិការស វតថិភារឱ្យមា ភាររងឹមំា នែើម្បីរកា ូវជំន ឿទ កចិតតររស់
អតិែិជ កន ងការនប្រើប្ាស់នសវាររស់ខ្ៃួ   

២- មា ធ ធា ម្  សេ ិងសម្តថភារ រមួ្ទំងដផ្នកឧរករណ៍រនចេកនទសប្ររ់ប្ោ ់សប្មារ់
ែំនណើ រការប្ររ័ ធឱ្យមា ស វតថិភារ  ិងប្រសិទធភារ 

៣- នរៀរចំចងប្កង ីតិវធីិប្រតិរតតិការ  ិងរនចេកនទសឱ្យា ចាស់លាស់  

៤- នរៀរចំយ តការប្តួតរិ ិតយប្ររ័ ធនផ្េកន ងឱ្យមា ភាររងឹមំា  

៥- នធវើរចេ រប នកម្មប្ររ័ ធ  ិងែំនណើ រការ្កលបងប្ររ័ ធជ្ញប្រចំ 

៦- នរៀរចំដផ្ ការសនរងាគ េះរនាេ  ់ រមួ្ទំងរនងកើត ូវប្ររ័ ធសប្មារ់សនរងាគ េះទិ ន ័យ 

៧- នរៀរចំប្ររ័ ធសប្មារ់តម្ោ ប្រតិរតតិការរ ៃំឆនាក ប្រម្ទំងយ ទធ ស្្រសតកន ងការកំណត់
អតតសញ្ជញ ណហា ិេ័យ។ 

ប្រការ ២២.-  

នែើម្បីការ រអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្រឹេះ ថ្  ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវ៖ 

១- ផ្តល់ ូវរ័ត៌មា ចំាច់មួ្យចំ ួ  ែល់អតិែិជ ម្   ឹងអតិែិជ សនប្ម្ចនប្រើនសវាទូទត់
សងប្ាក់ររស់ខ្ៃួ ែូចជ្ញ៖ 

ក) កនប្ម្នសវាអនកនផ្ាើ  ិងអនកទទួល  

ខ្) ប្រនេទនសវាដែលផ្តល់ 
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២- ការនចញផ្ាយររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកកន ងករណីែូចខាងនប្កាម្ មិ្ តប្ម្ូវឱ្យមា ការនសនើស ំ
អាជ្ញា រណណ រ  ដ តប្តូវជូ ែំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរជ្ញម្   ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ៖ 

ក) កប្មិ្តអតិររមាន សម្ត លយរណ ី ីមួ្យៗមិ្ នលើសរី ២០០.០០០នរៀល (រីររយ
  ់នរៀល) ឬសម្មូ្ល 

ខ្) សម្ត លយរណ ីសរ រមិ្ នលើសរី ៨០០.០០០.០០០ នរៀល (ប្ាំរីរយលា នរៀល) 
ឬសម្មូ្ល 

រ) ររិូយវតថ នអ ិចប្តូ ិកនប្រើប្ាស់សប្មារ់ទូទត់នលើផ្លិតផ្ល ឬនសវាកម្មដែលផ្តល់
នោយររូវ តរ រគលដតមួ្យ 

ឃ) លកខខ្ណឌ នផ្េងនទៀតដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ២១.-  

នែើម្បីធានា ូវស វតថិភារ  ិងប្រសិទធភារកន ងការផ្តល់នសវាទូទត់ែល់្ធារណជ  ប្រឹេះ ថ្  
ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវអ  វតតែូចខាងនប្កាម្៖ 

១- នរៀរចំប្ររ័ ធប្រតិរតតិការស វតថិភារឱ្យមា ភាររងឹមំា នែើម្បីរកា ូវជំន ឿទ កចិតតររស់
អតិែិជ កន ងការនប្រើប្ាស់នសវាររស់ខ្ៃួ   

២- មា ធ ធា ម្  សេ ិងសម្តថភារ រមួ្ទំងដផ្នកឧរករណ៍រនចេកនទសប្ររ់ប្ោ ់សប្មារ់
ែំនណើ រការប្ររ័ ធឱ្យមា ស វតថិភារ  ិងប្រសិទធភារ 

៣- នរៀរចំចងប្កង ីតិវធីិប្រតិរតតិការ  ិងរនចេកនទសឱ្យា ចាស់លាស់  

៤- នរៀរចំយ តការប្តួតរិ ិតយប្ររ័ ធនផ្េកន ងឱ្យមា ភាររងឹមំា  

៥- នធវើរចេ រប នកម្មប្ររ័ ធ  ិងែំនណើ រការ្កលបងប្ររ័ ធជ្ញប្រចំ 

៦- នរៀរចំដផ្ ការសនរងាគ េះរនាេ  ់ រមួ្ទំងរនងកើត ូវប្ររ័ ធសប្មារ់សនរងាគ េះទិ ន ័យ 

៧- នរៀរចំប្ររ័ ធសប្មារ់តម្ោ ប្រតិរតតិការរ ៃំឆនាក ប្រម្ទំងយ ទធ ស្្រសតកន ងការកំណត់
អតតសញ្ជញ ណហា ិេ័យ។ 

ប្រការ ២២.-  

នែើម្បីការ រអនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្រឹេះ ថ្  ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវ៖ 

១- ផ្តល់ ូវរ័ត៌មា ចំាច់មួ្យចំ ួ  ែល់អតិែិជ ម្   ឹងអតិែិជ សនប្ម្ចនប្រើនសវាទូទត់
សងប្ាក់ររស់ខ្ៃួ ែូចជ្ញ៖ 

ក) កនប្ម្នសវាអនកនផ្ាើ  ិងអនកទទួល  

ខ្) ប្រនេទនសវាដែលផ្តល់ 
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រ) អប្តរតូរប្ាក់ 

ឃ) នែៃនផ្េងៗនទៀត 

ង) ម្នធាាយ ិងទីតំងដែលអតិែិជ អាចនប្រើប្ាស់នសវា 

ច) នរលនវលាដែលអនកទទួលអាចែកប្ាក់ា  

ឆ) នរលនវលាកន ងការនោេះស្្យវវិាទ។ 

២- នរៀរចំលកខខ្ណឌ  ិងខ្ដចងអំរីការនប្រើប្ាស់នសវា រមួ្ទំងការទទួលខ្ សប្តូវររស់ប្ររ់
ភារី ក់រ័ ធ 

៣- ផ្តល់រ័ត៌មា  ិងលកខខ្ណឌ  ក់រ័ ធនៅ ឹងនសវាររស់ខ្ៃួ  ែូចា នរៀររារ់ខាងនលើនៅ
អនកនប្រើប្ាស់នសវាទូទត់សងប្ាក់មា លកខណៈងាយយល់ ចាស់លាស់  ិងភារ
ងាយស្សួលកន ងការទទួលា  

៤- ជូ ែំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរនៅអតិែិជ ររស់ខ្ៃួ យ ងយូររំផ្ ត ២១នែាម្   ឹង
មា ការដកដប្រចំណ ចសំខា ់ៗររស់លកខខ្ណឌ   ិងខ្ដចងន រណ ីររស់អតិែិជ 
ដែលតប្ម្ូវឱ្យផ្េរវផ្ាយ នលើកដលងដតការដកដប្រទំងននាេះចំាច់ប្តូវដតនធវើភាៃ ម្ៗ  
នែើម្បីរកា ិងនរៀរចំន ើងវញិ ូវស វតថិភារប្ររ័ ធ ឬរណ ីររស់អតិែិជ  

៥- ផ្តល់វកិកយរប្ត ឬេសត តងសមាគ ល់ជូ អនកនផ្ាើ  ិងអនកទទួល នៅនរលនធវើប្រតិរតតិការ
ា នជ្ញរជ័យ 

៦- រកាទ កវកិកយរប្ត ឬឯក្រនផ្េងៗ ដែលអតិែិជ នធវើប្រតិរតតិការសប្មារ់នធវើការ
ប្តួតរិ ិតយ 

៧- នរៀរចំ ីតិវធីិកន ងការនោេះស្្យវវិាទជ្ញម្  ជូ អតិែិជ   ិងផ្តល់កន ងករណីមា វរិតតិ
ឬមា ការតវា នកើតន ើងកន ងការទូទត់ នែើម្បីឱ្យអតិែិជ អាចទំនាក់ទំ ងរកជំ ួយា 
ភាៃ ម្ៗ។ 

ប្រការ ២៣.- 

នែើម្បីរមួ្ចំដណកអ  វតតចារ់ ិងរទរបញ្ញតតិ ក់រ័ ធការប្រឆំ្ងការសមាែ តប្ាក់ ិងហិរញ្ញរបទ 
នេរវកម្ម ប្រឹេះ ថ្  ផ្ដល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវរំនរញកាតរវកិចេជ្ញអាទិ៍ែូចខាងនប្កាម្៖  

១- នរៀរចំរនងកើត ូវប្ររ័ ធនផ្េកន ងសប្មារ់ប្តួតរិ ិតយ  ិងតម្ោ ប្រតិរតតិការ្ច់ប្ាក់ 
 ិងប្រតិរតតិការសងេ័យ 

២- កំណត់ឱ្យា ចាស់លាស់អំរី ីតិវធីិកន ងការ គ្ ល់អតតសញ្ជញ ណអតិែិជ   ិងវធិា ការ
យកចិតតទ កោក់ គ្ ល់អតិែិជ  

៣- រាយការណ៍អំរីប្រតិរតតិការសងេ័យ  ិងប្រតិរតតិការ្ច់ប្ាក់នៅកា ់អាជ្ញា ធរ ក់រ័ ធ 
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៤- ដតងតំងម្រ តីប្រតិរតតិទទួលរ េ កការងារ ក់រ័ ធការប្រឆំ្ងការសមាែ តប្ាក់  ិង
ហិរញ្ញរបទ នេរវកម្ម  

៥- ធានាថាតតិយភារីណាមួ្យដែលនធវើសកម្មភារជំ ួសខ្ៃួ នោររតម្ចារ់ ែូចមា 
ដចងនៅកន ងប្រការន េះ។ 

ប្រការ ២៤.- 

១- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលមា រំណងនធវើសកម្មភារណាមួ្យែូចខាង
នប្កាម្ ប្តូវនសនើស ំការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ៖ 

ក)  ការរមួ្រញ្េូ លជ្ញមួ្យប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឬអងគភារនផ្េងនទៀត 

ខ្)  ការរ ំ្ យ ឬការរញ្ឈរ់អាជីវកម្ម 

រ)  នផ្េរ ិងនធវើលទធកម្ម ូវអាជីវកម្មមួ្យដផ្នកឬទំងមូ្ល។ 

២- អាជ្ញា រណណររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឹងប្តូវរញ្ឈរ់នោយសវ័យប្រវតតិ
តម្លកខខ្ណឌ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក) នៅកាលររនិចេទដែលររូភាររតិយ តតប្តូវា រញ្ឈរ់នោយចារ់ 

ខ្) នៅកាលររនិចេទរញ្ឈរ់សកម្មភារអាជីវកម្ម 

រ) អាជ្ញា រណណអស់ស រលភារ។ 

ប្រការ  ២៥.- 

រាល់ការផ្ទៃ ស់រតូររចនាសម្ព័ ធភារទ  ិក រណៈប្ររ់ប្រង  ីតិវធីិប្រតិរតតិការ  ិងការផ្ទៃ ស់រតូរ
សំខា ់ៗនផ្េងនទៀតប្តូវនសនើស ំការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ២៦.- 
ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវនោររតម្ការសមាា ត់វជិ្ញា ជីវៈ ែូចមា ដចងកន ង

មាប្ត ៤៧ ន ចារ់សតីរីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
ការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ២៧.-  
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ឹងច េះប្តួតរិ ិតយប្រចំឆ្ន ំចំន េះប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់

 ិងភាន ក់ងារ រនាេ រ់រីា ជូ ែំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរជ្ញម្  ចំ ួ  ១៥ នែា (ែរ់ប្ាំនែា) 
នធវើការ។ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អាចច េះប្តួតរិ ិតយប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ិងភាន ក់ងារ
នៅនរលណាមួ្យក៏ា  នោយរ ំមា ការជូ ែំណឹងជ្ញម្  ន ើយ ប្រសិ នរើធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ
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៤- ដតងតំងម្រ តីប្រតិរតតិទទួលរ េ កការងារ ក់រ័ ធការប្រឆំ្ងការសមាែ តប្ាក់  ិង
ហិរញ្ញរបទ នេរវកម្ម  

៥- ធានាថាតតិយភារីណាមួ្យដែលនធវើសកម្មភារជំ ួសខ្ៃួ នោររតម្ចារ់ ែូចមា 
ដចងនៅកន ងប្រការន េះ។ 

ប្រការ ២៤.- 

១- ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ដែលមា រំណងនធវើសកម្មភារណាមួ្យែូចខាង
នប្កាម្ ប្តូវនសនើស ំការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ៖ 

ក)  ការរមួ្រញ្េូ លជ្ញមួ្យប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឬអងគភារនផ្េងនទៀត 

ខ្)  ការរ ំ្ យ ឬការរញ្ឈរ់អាជីវកម្ម 

រ)  នផ្េរ ិងនធវើលទធកម្ម ូវអាជីវកម្មមួ្យដផ្នកឬទំងមូ្ល។ 

២- អាជ្ញា រណណររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឹងប្តូវរញ្ឈរ់នោយសវ័យប្រវតតិ
តម្លកខខ្ណឌ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក) នៅកាលររនិចេទដែលររូភាររតិយ តតប្តូវា រញ្ឈរ់នោយចារ់ 

ខ្) នៅកាលររនិចេទរញ្ឈរ់សកម្មភារអាជីវកម្ម 

រ) អាជ្ញា រណណអស់ស រលភារ។ 

ប្រការ  ២៥.- 

រាល់ការផ្ទៃ ស់រតូររចនាសម្ព័ ធភារទ  ិក រណៈប្ររ់ប្រង  ីតិវធីិប្រតិរតតិការ  ិងការផ្ទៃ ស់រតូរ
សំខា ់ៗនផ្េងនទៀតប្តូវនសនើស ំការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ២៦.- 
ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវនោររតម្ការសមាា ត់វជិ្ញា ជីវៈ ែូចមា ដចងកន ង

មាប្ត ៤៧ ន ចារ់សតីរីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។ 

ជ្ំពូកទ ី៤ 
ការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ២៧.-  
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ឹងច េះប្តួតរិ ិតយប្រចំឆ្ន ំចំន េះប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់

 ិងភាន ក់ងារ រនាេ រ់រីា ជូ ែំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរជ្ញម្  ចំ ួ  ១៥ នែា (ែរ់ប្ាំនែា) 
នធវើការ។ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អាចច េះប្តួតរិ ិតយប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ិងភាន ក់ងារ
នៅនរលណាមួ្យក៏ា  នោយរ ំមា ការជូ ែំណឹងជ្ញម្  ន ើយ ប្រសិ នរើធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ
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មា នហត ផ្លនជឿថា ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់  ិងភាន ក់ងារ កំរ ងនធវើសកម្មភារមិ្ 
ប្តឹម្ប្តូវ ោម  ស វតថិភារ ឬា រំ   ឬកំរ ងរំ  ប្រកាសន េះ ឬរទរញ្ជា ដែលនចញផ្ាយនប្កាម្
ប្រកាសន េះ។ 

ប្រការ ២៨.-  
ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវផ្តល់រ័ត៌មា តម្ការនសនើស ំររស់ធនាោរជ្ញតិន 

កម្ព ជ្ញ  ិងប្តូវនរៀរចំនសៀវនៅកត់ប្ត កំណត់នហត  រណ ី ឧរករណ៍ ឬឯក្រ ក់រ័ ធអាជីវកម្ម
ររស់ខ្ៃួ  ឬអាជីវកម្ម ក់រ័ ធ សប្មារ់នោលរំណងប្តួតរិ ិតយររស់អនកប្តួតរិ ិតយដែលដតងតំង
នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ នៅតម្នរលនវលា ិងការនរៀរចំដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ២៩.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវផ្តល់រាយការណ៍ជូ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ យ ងយូរ
រំផ្ តប្តឹម្នែាទី១០ន ដខ្រនាេ រ់ តម្រំរតូរាងរាយការណ៍ដែលា នរៀរចំ  ិងនៅតម្កាលររនិចេទ
ជ្ញក់លាក់ចំន េះរ័ត៌មា នផ្េងៗនទៀតដែលជ្ញការតប្ម្ូវររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ៣០.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ប្តូវរកាទ ក ូវរាល់កំណត់ប្តសកម្មភារនានាររស់
ខ្ៃួ អំរីរ័ត៌មា ប្រតិរតតិការ ីមួ្យៗយ ងនហាចណាស់រយៈនរល ០៥ ឆ្ន ំ (ប្ាំឆ្ន ំ)។ 

កំណត់ប្តទំងអស់ដែលា រកាទ ក ប្តូវនរើកចំហសប្មារ់នធវើការប្តួតរិ ិតយនោយធនាោរ
ជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ជ្ំពូកទី៥ 
ដទាសរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ៣១.- 

រ រគលណាដែលរនំលាេនលើរញ្ញតតិែូចមា ដចងកន ងប្រកាសន េះ  ឹងប្តូវទទួលរងការោក់
ទណឌ កម្មវ ័ិយ ឬរិ ័យ ែូចមា ដចងកន ងមាប្ត ៥២  ិង ៥៤ ន ចារ់សតីរីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិង
ហិរញ្ញវតថ ។ 

ប្រការ ៣២.- 

ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អាចរយួរឬែកហូតអាជ្ញា រណណនធវើប្រតិរតតិការររស់ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់
នសវាទូទត់សងប្ាក់នៅកន ងលកខខ្ណឌ ែូចខាងនប្កាម្៖ 
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១- ខ្កខា នធវើប្រតិរតតិការកន ងរយៈនរល ៦ ដខ្ (ប្ាំមួ្យដខ្) រិតចរ់រីកាលររនិចេទទទួល
ា អាជ្ញា រណណនធវើប្រតិរតតិការ ឬផ្ទែ កសកម្មភារប្រតិរតតិការរយៈនរល ៦ ដខ្ (ប្ាំមួ្យដខ្) 

២- ជូ ែំណឹងម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញរញ្ជា ក់អំរីការលេះរង់សិទធិនធវើប្រតិរតតិការ ឬផ្ទែ ក
ប្រតិរតតិការររស់ខ្ៃួ  

៣- ា ប្រប្រឹតតការដកៃងរ ៃំរ័ត៌មា   ិងឯក្រនោយនចតនា ឬមា ការនធវសប្រដហស
ធា ់ធារ 

៤- មិ្ អាចរំនរញា តម្លកខខ្ណឌ ែូចមា ដចងកន ងប្រការ ៩ ន ប្រកាសន េះ 

៥- មិ្ នោររតម្នសចកតីដណនំា ឬនសចកតីជូ ែំណឹងររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 

៦- នធវើប្រតិរតតិការដែលរ ំមា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 

៧- រងកឱ្យមា ការរំរាម្កំដហងែល់ស វតថិភារ ប្រសិទធភារ  ិងភាររងឹមំា ររស់ប្ររ័ ធទូទត់
សងប្ាក់ជ្ញតិទំងមូ្ល។ 

ប្រការ ៣៣.- 

កន ងករណីមា ការយឺតយ វចំន េះ៖ 

១) កន ងការផ្តល់រាយការណ៍ ិងរ័ត៌មា នផ្េងៗ ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឹង
ប្តូវទទួលរងការផ្ទករិ ័យចំ ួ  ១.០០០.០០០ នរៀល (មួ្យលា នរៀល) កន ងមួ្យនែា។ 
ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឹងប្តូវទទួលរងការផ្ទករិ ័យធា ់ធារន ើង ប្រសិ 
នរើនៅដតរ តការយឺតយ វ។ 

២) ការរង់ន្ហ  យអាជ្ញា រណណមា ការយឺតយ វ ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវ
ទទួលរង ូវការផ្ទករិ ័យ នោយប្តូវរង់ការប្ាក់នលើចំ ួ ប្ាក់ដែលនៅមិ្ ទ ់ា 
រង់តម្អប្តការប្ាក់រ  ហិរញ្ញរបទ ជ្ញធរមា  កន ងរយៈនរលរហូតែល់ ៣០នែា 
(្ម្សិរនែា)។ 

ជ្ំពូកទី ៦ 
អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៣៤.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ដែលនៅមា ស រលភារអាជ្ញា រណណសថិតនៅនប្កាម្
ប្រកាសសតីរី “អនកែំនណើ រការតតិយភារី” ប្តូវរំនរញដរររទនសនើស ំអាជ្ញា រណណន ើងវញិកន ងរយៈនរល
យ ងយូររំផ្ ត ៦ដខ្ (ប្ាំមួ្យដខ្) នោយអ  នលាម្តម្ខ្ៃឹម្្រប្រកាសន េះ នលើកដលងចំន េះប្រឹេះ ថ្  
ដែលមា ប្រតិរតតិការែូចដចងកន ងប្រការ ៤ (ចំណ ច ១)។ 
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១- ខ្កខា នធវើប្រតិរតតិការកន ងរយៈនរល ៦ ដខ្ (ប្ាំមួ្យដខ្) រិតចរ់រីកាលររនិចេទទទួល
ា អាជ្ញា រណណនធវើប្រតិរតតិការ ឬផ្ទែ កសកម្មភារប្រតិរតតិការរយៈនរល ៦ ដខ្ (ប្ាំមួ្យដខ្) 

២- ជូ ែំណឹងម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញរញ្ជា ក់អំរីការលេះរង់សិទធិនធវើប្រតិរតតិការ ឬផ្ទែ ក
ប្រតិរតតិការររស់ខ្ៃួ  

៣- ា ប្រប្រឹតតការដកៃងរ ៃំរ័ត៌មា   ិងឯក្រនោយនចតនា ឬមា ការនធវសប្រដហស
ធា ់ធារ 

៤- មិ្ អាចរំនរញា តម្លកខខ្ណឌ ែូចមា ដចងកន ងប្រការ ៩ ន ប្រកាសន េះ 

៥- មិ្ នោររតម្នសចកតីដណនំា ឬនសចកតីជូ ែំណឹងររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 

៦- នធវើប្រតិរតតិការដែលរ ំមា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 

៧- រងកឱ្យមា ការរំរាម្កំដហងែល់ស វតថិភារ ប្រសិទធភារ  ិងភាររងឹមំា ររស់ប្ររ័ ធទូទត់
សងប្ាក់ជ្ញតិទំងមូ្ល។ 

ប្រការ ៣៣.- 

កន ងករណីមា ការយឺតយ វចំន េះ៖ 

១) កន ងការផ្តល់រាយការណ៍ ិងរ័ត៌មា នផ្េងៗ ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឹង
ប្តូវទទួលរងការផ្ទករិ ័យចំ ួ  ១.០០០.០០០ នរៀល (មួ្យលា នរៀល) កន ងមួ្យនែា។ 
ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ឹងប្តូវទទួលរងការផ្ទករិ ័យធា ់ធារន ើង ប្រសិ 
នរើនៅដតរ តការយឺតយ វ។ 

២) ការរង់ន្ហ  យអាជ្ញា រណណមា ការយឺតយ វ ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ប្តូវ
ទទួលរង ូវការផ្ទករិ ័យ នោយប្តូវរង់ការប្ាក់នលើចំ ួ ប្ាក់ដែលនៅមិ្ ទ ់ា 
រង់តម្អប្តការប្ាក់រ  ហិរញ្ញរបទ ជ្ញធរមា  កន ងរយៈនរលរហូតែល់ ៣០នែា 
(្ម្សិរនែា)។ 

ជ្ំពូកទី ៦ 
អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៣៤.- 

ប្រឹេះ ថ្  ផ្តល់នសវាទូទត់សងប្ាក់ ដែលនៅមា ស រលភារអាជ្ញា រណណសថិតនៅនប្កាម្
ប្រកាសសតីរី “អនកែំនណើ រការតតិយភារី” ប្តូវរំនរញដរររទនសនើស ំអាជ្ញា រណណន ើងវញិកន ងរយៈនរល
យ ងយូររំផ្ ត ៦ដខ្ (ប្ាំមួ្យដខ្) នោយអ  នលាម្តម្ខ្ៃឹម្្រប្រកាសន េះ នលើកដលងចំន េះប្រឹេះ ថ្  
ដែលមា ប្រតិរតតិការែូចដចងកន ងប្រការ ៤ (ចំណ ច ១)។ 
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ជ្ំពូកទី ៧ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៣៥.- 

អរគនលខាធិការ អរគនាយករនចេកនទស អរគនរឡា អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគរិ ិតយ ប្រធា 
នាយកោឋ   អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ នប្កាម្អាណារាាល
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតតយ ងម្ ឺងមា ត់ ូវប្រកាសន េះតម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 

ប្រការ ៣៦.- 

ប្រកាសន េះមា ប្រសិទធភារ  ចរ់រីនែាច េះហតថនលខាតនៅ។ 
 

រាជធា ីេនំនរញ នែាទី១៤ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០១៧ 
                                                                                                 ដទស្ថភិបាល 
                ហតថនលខា ិងប្ត៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៩-៩៨-៤១៤ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ប្រភពទុនជាប្បាក់រដញ្ញ ើសប្មារ់ដប្រើប្បាសក់នងុប្សុក 
ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

ោក់ពចញនូវវធិានការទ្រ់ស្មក ត់ការរពញ្េញពៅពប្ៅប្រពទ្ស្នូវប្រភេទុ្នជាប្ាក់រពញ្ញើដ ល
ពកណឌ ប្ររូលានកនុងស្ស្ុកររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ (ធនាគារពាណិជា) និងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពប្ការ
ឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីធានាឱយស្ញ្ា ័យកនុងស្ស្ុកអាចរពប្រើដទនកវនិិពយគកនុងប្រពទ្ស្ាន
ទំងស្ស្ុង។  

ប្រការ ២.-  

រាល់ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុប្តូវរកាទុ្កទំងអស់្ (១០០ ភាគរយ) នូវប្ាក់រពញ្ញើដ ល
ពកណឌ ប្ររូលានេីអតិងិជន និងប្ាក់រពញ្ញើអនតរធនាគារ ស្ប្ារ់ការពប្រើប្ាស់្ររស់្ខាួនពៅកនុង
ប្រពទ្ស្។  

ស្កខីករាថ្នការរកាទុ្កពនះ ប្តូវានឆាុះរញ្ជេ ំងពោយចំនួនស្រុរថ្នខាង់ប្ាក់រួយចំនួនពៅ
ខាងប្ទ្េយស្ករាថ្នតារាងតុលយការ ូចខាងពប្ការ៖  

- ស្មច់ប្ាក់ពៅកនុងថ្  

- ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារកនុងស្ស្ុក 

- ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ( កពចញនូវប្ាក់តរកល់ធានាចំនួន ១០ ភាគរយថ្ន
ព ើរទុ្ន) 

- និងប្ាក់ឱយខេីចងការ និងរុពរប្រទន 

 ជានិចេកាល ចំនួនស្រុរពនះយ៉ាងពហាចណាស់្ប្តូវដតពស្ាើនឹងប្ាក់រពញ្ញើស្រុរដ លពកណឌ
ប្ររូលានេីអតិងិជន និងប្ាក់រពញ្ញើជាអនតរធនាគារ។ 

ប្រការ ៣.-  

ពៅពរៀងរាល់ដខ រាល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា (នាយកោា ន
ប្តួតេិនិតយ) នូវតារាងគណនាដ លានដចងពៅប្រការ ២ ពោយភាា រ់ជារួយរាយការណ៍ប្រចំាដខ 
ស្តីេី ប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា (តារាងតុលយការ) ដ លធាា រ់ពទាើរកជាប្រប្កតី។  

កនុងករណីប្តួតេិនិតយពឃើញតារាងគណនាពនះរិនពឆាើយតរតារលកខខណឌ ដ លកំណត់ពៅ
ប្រការ ២ ស្មរីប្គឹះស្មា នប្តូវរងការផ្ទកេិន័យចំនួន ១ ភាគរយ កនុងរួយដខពលើចំនួនដ លខវះ ទុ្កជា
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ការប្េានពលើក ំរូង ស្ប្ារ់រយៈពេលរួយដខ ហួស្េីពនះប្តូវរងវធិានការធៃន់ធៃរដងរពទ្ៀតតារ
ករណីជាក់ដស្តង។ 

ប្រការ ៤.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវ
ប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៥.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខតុលា ឆ្ន ំ១៩៩៨ តពៅ។  

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៨ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ១៩៩៨ 
 ដទស្ថភិបាល 
                                                                                               ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ការប្េានពលើក ំរូង ស្ប្ារ់រយៈពេលរួយដខ ហួស្េីពនះប្តូវរងវធិានការធៃន់ធៃរដងរពទ្ៀតតារ
ករណីជាក់ដស្តង។ 

ប្រការ ៤.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តវូអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវ
ប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៥.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខតុលា ឆ្ន ំ១៩៩៨ តពៅ។  

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៨ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ១៩៩៨ 
 ដទស្ថភិបាល 
                                                                                               ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
អនុបាតស្ថធនភាពររសធ់នាគារ 

3 
ប្រការ ១.-  

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០០៤ ស្តីេី 
វពិស្មធនករាពលើប្រកាស្ស្តីេីអនុាតស្មធនភាេ។) 

ប្រការ ១ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

ធនាគារទំងអស់្ប្តូវេិនិតយជាអចិថ្្នតយ៍នូវអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនឱយានស្ស្រតារ
រញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ។ អនុាតស្មធនភាេរវាងរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធនិងហានិភ័យឥណទនស្រុរ
រិនប្តូវតិចជាង រ់ប្ាំភាគរយ (១៥%) ព ើយ។  

ប្រការ ២.- 
ភាគយកថ្នអនុាត គ៉ឺជារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធដ លប្តូវានគណនាស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្

ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។ 

ប្រការ ៣.-  
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៣៥ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៧ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៧ 

ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើប្រកាស្ស្តីេីអនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។) 
ប្រការ ៣ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

ក- ភាគដរងថ្នអនុាត គ៉ឺជាតថ្រាប្ទ្េយស្ករាស្រុរ (តថ្រាសុ្ទ្ធពប្កាយពេល កពចញនូវ
សំ្វធិានធន និងការរលំស់្តថ្រា) និងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការដ លប្តូវានងាឹងតារកប្រិត
ហានិភ័យ។ ភាគដរងពនះរិនរារ់រញ្េូ លនូវខាង់ដ លាន កពចញពៅពេលគណនា
រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ ស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ធនាគារ។ 

ខ- ការងាឹង ូចខាងពប្ការពនះ នឹងអនុវតតចំពពាះប្ទ្េយស្ករា  

ខ.១- ការងាឹងសូ្នយភាគរយ (zero weighting) ចំពពាះ៖ 

- ស្មច់ប្ាក់  

- ាស្ 

- ឥណពទ្យយពលើធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ប្ទ្េយស្ករាដ លានវតាុរញ្ជេ ំជាប្ាក់រពញ្ញើ ពៅធនាគារ 
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- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ (Claims on sovereigns) 
ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី AAA ពៅ AA- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូល តារវធីិស្មស្រស្ត
ររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.២- ការងាឹង ២០% ចំពពាះ៖ 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ  ដ លានចំណាត់ថាន ក់ េី 
A+ ពៅ A- ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយធនាគារ ឬប្កុរហ ុន ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
AAA  ពៅ AA-  ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ 
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.៣- ការងាឹង ៥០% ចំពពាះ៖ 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយដ លានចំណាត់ថាន ក់េី  
BBB+ ពៅ BBB- ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ 
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយធនាគារ ឬប្កុរហ ុនដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
A+ ពៅ A- ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ 
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.៤- ការងាឹង ១០០% ចំពពាះ៖ 

- ប្ទ្េយស្ករា ថ្ទ្ពទ្ៀតទំងអស់្។ 
គ-  រញ្ញតតិ ូចតពៅពនះ នឹងប្តូវអនុវតតចំពពាះខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ  

គ.១- ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការប្តូវានចាត់ថាន ក់ជា ៤ ប្រពភទ្ ស្ស្រតារតារាងដ លាន
កនុងឧរស្រព័នធ។ ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការទំងពនះប្តូវានយករកគិត៖ 

- តារតថ្រាទំងស្ស្ុងររស់្វាពៅពេលានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទំងស្ស្ុង 

- តារតថ្រា ៥០% ពៅពេលានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យកប្រិតរធយរ 

- តារតថ្រា ២០% ពៅពេលានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យធុនលារ (moderate risk) 

- ខាង់ដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទររិនប្តូវានយករកគិតពទ្។ 
គ.២- ចំនួនប្ាក់ដ លានកំណត់ខាងពលើ ប្តូវគុណជារួយនឹងប្រពភទ្ងាឹងដ លាន

ដចងពៅកនុងកថាខណឌ  ខ ដ លប្តូវអនុវតតចំពពាះប្រពភទ្ថ្នការងាឹងររស់្អតាគាហក 
ឬ ប្រពភទ្ប្ទ្េយស្ករាពាក់េ័នធពនាះ។ រ៉ាុដនត៖ 

- កនុងករណីថ្នការស្នាដ លានការធានាេីតតិយជន ការងាឹងគ៉ឺជាការងាឹង
ដ លអនុវតតចំពពាះអនកធានា ឬចំពពាះអនកដ លប្តូវានពគធានា  
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- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ (Claims on sovereigns) 
ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី AAA ពៅ AA- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូល តារវធីិស្មស្រស្ត
ររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.២- ការងាឹង ២០% ចំពពាះ៖ 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ  ដ លានចំណាត់ថាន ក់ េី 
A+ ពៅ A- ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយធនាគារ ឬប្កុរហ ុន ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
AAA  ពៅ AA-  ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ 
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.៣- ការងាឹង ៥០% ចំពពាះ៖ 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយដ លានចំណាត់ថាន ក់េី  
BBB+ ពៅ BBB- ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ 
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយធនាគារ ឬប្កុរហ ុនដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
A+ ពៅ A- ឬចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ 
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.៤- ការងាឹង ១០០% ចំពពាះ៖ 

- ប្ទ្េយស្ករា ថ្ទ្ពទ្ៀតទំងអស់្។ 
គ-  រញ្ញតតិ ូចតពៅពនះ នឹងប្តូវអនុវតតចំពពាះខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ  

គ.១- ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការប្តូវានចាត់ថាន ក់ជា ៤ ប្រពភទ្ ស្ស្រតារតារាងដ លាន
កនុងឧរស្រព័នធ។ ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការទំងពនះប្តូវានយករកគិត៖ 

- តារតថ្រាទំងស្ស្ុងររស់្វាពៅពេលានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទំងស្ស្ុង 

- តារតថ្រា ៥០% ពៅពេលានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យកប្រិតរធយរ 

- តារតថ្រា ២០% ពៅពេលានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យធុនលារ (moderate risk) 

- ខាង់ដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទររិនប្តូវានយករកគិតពទ្។ 
គ.២- ចំនួនប្ាក់ដ លានកំណត់ខាងពលើ ប្តូវគុណជារួយនឹងប្រពភទ្ងាឹងដ លាន

ដចងពៅកនុងកថាខណឌ  ខ ដ លប្តូវអនុវតតចំពពាះប្រពភទ្ថ្នការងាឹងររស់្អតាគាហក 
ឬ ប្រពភទ្ប្ទ្េយស្ករាពាក់េ័នធពនាះ។ រ៉ាុដនត៖ 

- កនុងករណីថ្នការស្នាដ លានការធានាេីតតិយជន ការងាឹងគ៉ឺជាការងាឹង
ដ លអនុវតតចំពពាះអនកធានា ឬចំពពាះអនកដ លប្តូវានពគធានា  
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- កនុងករណីថ្នការធានាចំពពាះធនាគាររួយពទសងពទ្ៀត ទក់ទ្ង ល់ការស្ង 
រំណុលដ លរកាទុ្កពៅធនាគារពទសងពទ្ៀតពនាះ ការងាឹងជាការងាឹងដ លអនុវតត
ចំពពាះឥណពទ្យយទំងពនះ។ 

ប្រការ ៤.- 
ធនាគារប្តូវប្រតិពវទ្អនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពៅ ថ្ងៃទី្៣០ ដខរិងុនា និង ថ្ងៃទី្៣១ ដខធនូ 

ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ ពលើស្េីពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងអាចតប្រូវឱយធនាគារណារួយគណនាអនុាត
ស្មធនភាេររស់្ខាួន ពៅកាលររពិចឆទ្ពទសងពទ្ៀត ស្ស្រតារការចំាាច់ថ្នការប្តួតេិនិតយ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវកំណត់កនុងស្មរាចរេីគំរសូ្ប្ារ់គណនាអនុាតពោយប្តូវប្រកាស្
េីខាង់ទំងឡាយកនុងគំរពូនះ។ 

ប្រសិ្នពរើចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវកំណត់ចាស់្អំេីលកខណៈេិពស្ស្ររស់្ខាង់
ដ លប្តូវអនុវតតការងាឹង  ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចរ ិពស្ធចំពពាះការងាឹងដ លកំេុងអនុវតតចំពពាះប្ទ្េយស្ករា ឬ
ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ ប្រសិ្នពរើគិតថាខាង់ពនាះរិនអាចរំពេញតារលកខខណឌ ជាធរានានពោយ
ពេញចិតតពនាះពទ្។ 
ប្រការ ៥.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាតប្រូវឱយានការយកចិតតទុ្កោក់ថា ពគាលនពយាយគណពនយយ
ពខាយ ឬរិនប្គរ់ប្គាន់ពធវើឱយអនតរាយ ល់ស្មរៈប្រពយជន៍ថ្នកប្រិតព ើរទុ្ន ពោយរងកឱយានអនុាត
ស្មធនភាេរិនប្តឹរប្តូវ ឬរិនអាចពជឿាន។  ូពចនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាចាត់ទុ្កថា ការអនុវតត
គណពនយយរងឹាំ និងការវាយតថ្រាប្តឹរប្តូវជាការសំ្ខាន់ ជាេិពស្ស្ចំពពាះការចាត់ថាន ក់ប្តឹរប្តូវ
និងការពធវើសំ្វធិានធនប្ទ្េយស្ករាតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ ស្តីេី ចំណាត់ថាន ក់និងការពធវើសំ្វធិានធនពលើ
រំណុលអាប្កក់ និងរំណុលស្ងស័យ ររួទំងការប្ាក់ដ លានេយួរ។ 
ប្រការ ៦.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ៧.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន 
ករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៨.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត  ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ 
        ដទស្ថភិបាល 

 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ឧរសម្ព័នធននប្រកាសសតពីីអនុបាតស្ថធនភាពររសធ់នាគារ 
ចំណាត់ថ្នន ក់ខាង់ដប្ៅារាងតុលយការ ណ លមានណចង 

កនងុកថ្នខណឌ  ៣-៣.១ 
 ប្រតិរតតិការទំងឡាយណាដ លរិនានដចងកនុងតារាងខាងពប្ការពនះ ធនាគារប្តូវចាត់ថាន ក់
ខាង់ទំងពនះកនុងប្រពភទ្ប្រតិរតតិការ ដ លានលកខណៈស្ស្ព ៀងគាន  រនាា រ់េីានពស្នើសំុ្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ប្រសិ្នពរើចំាាច់។ 

១- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទំងស្ស្ុង 
- ការធានាពលើឥណទន ( កពចញហានិភ័យចំពពាះអតាគាហក) 
- ការទ្ទួ្លប្េរ (acceptance) 
- រូរិយរ ិពភាគ (endorsement) ពលើទលរប្តដ លរិនានព ា្ ះររស់្ធនាគារ ឬ 

ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុរួយពទសងពទ្ៀត  
- ស្ករាភាេប្រតិរតតិការពោយានឧាស្ស័្យ (recourse) 
- កប្រិតឥណទនរិនអាចរ ិពស្ធាន (irrevocable credit line) ឬការធានាដ លាន

លកខណៈជំនួស្ឥណទន 
- ប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យខពស់្ 

២- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យរធយរ 
- ការស្នាស្ងប្ាក់តារឯកស្មរឥណទន  ដ លានពចញទាយឬរញ្ជា ក់ពហើយ 

ពៅពេលដ លទំ្និញរិនប្តូវានពប្រើជាវតាុរញ្ជេ ំ 
- ការធានានិងស្ញ្ជញ រណណឧរតារៃ (warranties and indemnity bonds) (រួរទំង 

tender, performance, customs and tax bonds) និងការធានាដ លរិនានលកខណៈ
ជំនួស្ឥណទន 

- កិចេស្នាទតល់ឥណទនរិនទន់ពប្រើ ជាេិពស្ស្ឥណទនពលើស្ស្រតុលយ (overdrafts) 
និងការស្នាឱយខេីដ លានកាលកំណត់ពលើស្េីរួយឆ្ន ំ  

- ប្រតិរតតិពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យរធយរ 
៣- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យធុនលារ 

- ឯកស្មរឥណទនដ លប្តូវានពចញទាយឬញ្ជា ក់ពហើយ ទំ្និញប្តូវានពប្រើជាវតាុ
រញ្ជេ ំ និងប្រតិរតតិការស្ស្ព ៀងគាន ពទសងពទ្ៀត 

- ប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យធន់លារ  
៤- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទរ 

- ឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ជាេិពស្ស្ឥណទនពលើស្ស្រតុលយ (overdrafts) និង
ការស្នាឱយខេីដ លានកាលកំណត់រហូតពេញរួយឆ្ន ំ ឬដ លអាចលុរពចាលពោយ
គាា នលកខខណឌ ពៅពេលណាក៏ានពោយគាា នការជូន ំណឹង 

- ប្រតិររតិការពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យទរ។  
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ឧរសម្ព័នធននប្រកាសសតពីីអនុបាតស្ថធនភាពររសធ់នាគារ 
ចំណាត់ថ្នន ក់ខាង់ដប្ៅារាងតុលយការ ណ លមានណចង 

កនងុកថ្នខណឌ  ៣-៣.១ 
 ប្រតិរតតិការទំងឡាយណាដ លរិនានដចងកនុងតារាងខាងពប្ការពនះ ធនាគារប្តូវចាត់ថាន ក់
ខាង់ទំងពនះកនុងប្រពភទ្ប្រតិរតតិការ ដ លានលកខណៈស្ស្ព ៀងគាន  រនាា រ់េីានពស្នើសំុ្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ប្រសិ្នពរើចំាាច់។ 

១- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទំងស្ស្ុង 
- ការធានាពលើឥណទន ( កពចញហានិភ័យចំពពាះអតាគាហក) 
- ការទ្ទួ្លប្េរ (acceptance) 
- រូរិយរ ិពភាគ (endorsement) ពលើទលរប្តដ លរិនានព ា្ ះររស់្ធនាគារ ឬ 

ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុរួយពទសងពទ្ៀត  
- ស្ករាភាេប្រតិរតតិការពោយានឧាស្ស័្យ (recourse) 
- កប្រិតឥណទនរិនអាចរ ិពស្ធាន (irrevocable credit line) ឬការធានាដ លាន

លកខណៈជំនួស្ឥណទន 
- ប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យខពស់្ 

២- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យរធយរ 
- ការស្នាស្ងប្ាក់តារឯកស្មរឥណទន  ដ លានពចញទាយឬរញ្ជា ក់ពហើយ 

ពៅពេលដ លទំ្និញរិនប្តូវានពប្រើជាវតាុរញ្ជេ ំ 
- ការធានានិងស្ញ្ជញ រណណឧរតារៃ (warranties and indemnity bonds) (រួរទំង 

tender, performance, customs and tax bonds) និងការធានាដ លរិនានលកខណៈ
ជំនួស្ឥណទន 

- កិចេស្នាទតល់ឥណទនរិនទន់ពប្រើ ជាេិពស្ស្ឥណទនពលើស្ស្រតុលយ (overdrafts) 
និងការស្នាឱយខេីដ លានកាលកំណត់ពលើស្េីរួយឆ្ន ំ  

- ប្រតិរតតិពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យរធយរ 
៣- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យធុនលារ 

- ឯកស្មរឥណទនដ លប្តូវានពចញទាយឬញ្ជា ក់ពហើយ ទំ្និញប្តូវានពប្រើជាវតាុ
រញ្ជេ ំ និងប្រតិរតតិការស្ស្ព ៀងគាន ពទសងពទ្ៀត 

- ប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យធន់លារ  
៤- ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានហានិភ័យទរ 

- ឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ជាេិពស្ស្ឥណទនពលើស្ស្រតុលយ (overdrafts) និង
ការស្នាឱយខេីដ លានកាលកំណត់រហូតពេញរួយឆ្ន ំ ឬដ លអាចលុរពចាលពោយ
គាា នលកខខណឌ ពៅពេលណាក៏ានពោយគាា នការជូន ំណឹង 

- ប្រតិររតិការពទសងពទ្ៀតដ លានហានិភ័យទរ។  
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ធ៧-០១-១៣៧ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ឥណទានចំដ ុះសម្ព័នធញាតិ 

3 
ប្រការ ១.- 

ស្រព័នធញាតិ ូចានដចងពៅាប្តាទី្៤៩ និង ៥០ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 
ប្តូវអនុវតតតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
ប្រការ ២.- 

ឥណទននិងឥណទនពលើស្ស្រតុលយចំពពាះស្រព័នធញាតិប្តូវអនុវតតតារលកខខណឌ ធរាតាថ្ន
ពងរៈពវលា អប្តាការប្ាក់ វតាុរញ្ជេ ំ និងកាលវភិាគប្តូវទូ្ទត់ស្ងវញិ។          

លកខខណឌ ធរាតាកនុងន័យពនះ គ៉ឺជាលកខខណឌ ដ លប្តូវអនុវតតចំពពាះអតិងិជនរិនដរនស្រព័នធញាតិ 
កនុងកាលៈពទ្ស្ៈ ូចគាន ។ 
ប្រការ ៣.- 

រញ្ញតតិដ លានដចងកនុងាប្តា ២ រិនអនុវតតចំពពាះរំណុលរំពេញពលើព ើរទុ្ន (Subordinated 
debts) ដ លទតល់ពោយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅករពុជា និងកាន់ការ់ពោយប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុករពុជា ដ លជាប្កុរហ ុនពរររស់្េួកពគព ើយ។ 

ប្រការ ៤.- 
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២-១៤៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្០៧ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០០២ 

ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១-១៣៧ ប្រ.ក ស្តីេី ឥណទនចំពពាះស្រព័នធញាតិ។) 
ប្រការ ៤ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 
ស្រុរឥណទន ក់ស្ល់ងាឹងចំពពាះស្រព័នធញាតិ រិនប្តូវឱយពលើស្េី ១០% ថ្នរូលនិធិ

ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធពទ្ ពទះជាកនុងករណីណាក៏ពោយ។ ការគណនាឥណទនស្រព័នធញាតិរិនប្តូវររួរញ្េូ ល
ការតរកល់ប្ាក់ពៅទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ឬពៅប្កុរហ ុនពរ ពប្ការលកខខណឌ េីរ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ឬប្កុរហ ុនពរជាធនាគារ 
- ប្តូវានភស្តុតាងរងាា ញថាធនាគារានចំណាត់ថាន ក់ពស្ាើ ឬខពស់្ជាង A- តារវធីិស្មស្រស្ត 

Standard & Poor ឬតារវធីិស្មស្រស្តស្ររូលពោយភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ដ លអនតរជាតិ
ទ្ទួ្លស្មគ ល់។ 

ឥណទន ក់ស្ល់ប្តូវគណនាពៅតារប្រកាស្ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេ (ប្រកាស្រចេុរបនន 
ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក)។  

រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ ប្តូវគណនាស្ស្រតារប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ (ប្រកាស្រចេុរបននពលខ ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក)។ 
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ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុនីរួយៗ ប្តូវពធវើប្រតិពវទ្ន៍ប្រចំាប្តីាស្ពលើឥណទនដ ល
ពាក់េ័នធជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ស្រតារគំរដូ លានភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

អតារទ្ចរាងថ្នប្រតិពវទ្ន៍ពនះ ប្តូវចរាងជូនប្កុរប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.- 

ការខកខានរិនានអនុវតតតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាដ លានដចង
ប្តង់ាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៧.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៨.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងរីប្កូហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ ។ 

 

         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា  ឆ្ន ំ២០០១ 
          ដទស្ថភិបាល 

                                             ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុនីរួយៗ ប្តូវពធវើប្រតិពវទ្ន៍ប្រចំាប្តីាស្ពលើឥណទនដ ល
ពាក់េ័នធជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ស្រតារគំរដូ លានភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

អតារទ្ចរាងថ្នប្រតិពវទ្ន៍ពនះ ប្តូវចរាងជូនប្កុរប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.- 

ការខកខានរិនានអនុវតតតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាដ លានដចង
ប្តង់ាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៧.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៨.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងរីប្កូហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ ។ 

 

         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា  ឆ្ន ំ២០០១ 
          ដទស្ថភិបាល 

                                             ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ធ៧-០២០-៤១៧ ឆ.ត 

នែាអងាគ រ ២នរាច ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំក រ ឯកស័ក រ.ស.២៥៦៣ 
រាជធា ីេនំនរញ នែាទី១០ ដខ្មី្នា ឆ្ន ំ២០២០ 

ជ្ប្មារម្ក 
ដោករណឌិ ត ប្រធានសមាគម្ធនាគារដៅកម្ពុជា 

កម្មវតាុ ៖ ករណីសមារម្ធនាោរនៅកម្ព ជ្ញនសនើស ំនោលការណ៍ដណនំានៅនលើការរណនា
រ័ត៌មា ហិរញ្ញវតថ រដ ថម្សប្មារ់កាលររនិចេទឆ្ន ំ២០១៩  ិងការស្្យរំេៃឺនលើ ិយម្ ័យ 
"សម្ព័ ធញាតិ"។ 

ដោង ៖ - លិខិ្តនលខ្ ០០៧/២០/ស.ធ.ក ច េះនែាអងាគ រ ៣នរាច ដខ្មាឃ ឆ្ន ំក រ ឯកស័ក រ.ស.២៥៦៣ 
ប្តូវ ឹងនែាទី១១ ដខ្ក ម្ៃៈ ឆ្ន ំ២០២០ ររស់សមារម្ធនាោរនៅកម្ព ជ្ញ 

  - លិខិ្តនលខ្ ០០៦/២០/ស.ធ.ក ច េះនែាប្រហសបតិ៍ ១៣នកើត ដខ្មាឃ ឆ្ន ំក រ ឯកស័ក 
រ.ស.២៥៦៣ ប្តូវ ឹងនែាទី០៦ ដខ្ក ម្ៃៈ ឆ្ន ំ២០២០ ររស់សមារម្ធនាោរនៅកម្ព ជ្ញ។ 

តរតម្កម្មវតថ   ិងនយងខាងនលើ ខ្ា ំសូម្ជប្មារ នលាករណឌិ ត ប្រធា សមារម្ ឱ្យា 
ប្ជ្ញរថា រនាេ រ់រីា រិ ិតយ  ិងរិភាកាយ ងលែិតលែ ់នលើសំនណើ ររស់សមារម្ធនាោរនៅកម្ព ជ្ញ
រចួម្ក ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ សូម្នធវើការដណនំារដ ថម្ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក.  ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវដតរកាការអ  វតតការរណនាសំវធិា ធ ទូនៅ ១% តម្ប្រកាសនលខ្ 
ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក សតីរី ការរណនាមូ្ល ិធិផ្ទេ ល់ស ទធររស់ធនាោរ ច េះនែាទី១៥ 
ដខ្ត លា ឆ្ន ំ២០១០ នោយ្រការអ  វតតន េះ រឺសប្មារ់នោលរំណងរទរបញ្ញតតិ
ប្រុងប្រយ័តនដតរ  នណាណ េះ។ ចំន េះការរូករញ្េូ លរំណ លរនាេ រ់រ េំកន ងនែើម្ទ  
ថាន ក់ទី២ ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវអ  វតតតម្ប្រការ ៦  ិង ប្រការ ៧ ន ប្រកាសន េះ។ 

ខ្.  នែើម្បីទ កនរលឱ្យប្រឹេះ ថ្  នរៀរចំខ្ៃួ អ  វតតសតង់ោរ CIFRS ឱ្យា នរញនលញ 
 ិងដកសប្ម្ួលយ ទធ្ស្រសតររស់ខ្ៃួ ទក់ទង ឹងសិទធិកន ងការនប្រើប្ាស់ប្ទរយសកម្ម 
(ROUs) ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អ  ញ្ជញ តឱ្យប្រឹេះ ថ្  រ តអ  វតតតម្ខ្ៃឹម្្រន 
ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក ច េះនែាទី១៦ ដខ្ក ម្ៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ សតីរី អ  ាត
្ធ ភារររស់ធនាោរ  ិងប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១-១៨៦ ប្រ.ក ច េះនែាទី០៨ 
ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ំ២០០១ សតីរី អចល ប្ទរយររស់ធនាោរ នោយមិ្ រារ់រញ្េូ លសិទធិ
កន ងការនប្រើប្ាស់ប្ទរយសកម្ម (ROUs) នៅកន ងការរណនាអ  ាត្ធ ភារ 
 ិងអ  ាតអចល ប្ទរយន ើយ រហូតែល់មា ការជូ ែំណឹងជ្ញែមី។ 
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រ. នែើម្បីរណនាសូចនាករហិរញ្ញវតថ សំខា ់ៗន រ័ត៌មា ហិរញ្ញវតថ រដ ថម្ (Supplementary 
Information) ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវនប្រើទិ ន ័យតម្សតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ 
អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ចំន េះទិ ន ័យណាដែលអាចនប្រើប្ាស់តម្សតង់ោរា ។ 
កន ងករណីទិ ន ័យណាដែលមិ្ អាចរណនាតម្សតង់ោរា  ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវនប្រើ
ប្ាស់ទិ ន ័យតម្រទរបញ្ញតតិវញិ។ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញា នរៀរចំជ្ញតរាង
រញ្ជា ក់រីការរណនាសូចនាករហិរញ្ញវតថ សំខា ់ៗទំង ៤៣ ែូចមា ភាា រ់ជូ កន ង
ឧរសម្ព័ ធ។ 

ឃ. នយងតម្ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៣ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ សតីរី 
អ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារ ខ្េង់ ២.៨១ រញ្ជា ក់ថា លំហូរនចញដែលទក់ទង
 ឹងចំណាយប្រតិរតតិការររស់ប្រឹេះ ថ្   មិ្ ប្តូវា រារ់រញ្េូ លនៅកន ងការរណនា
អ  ាតន េះនទ ែូនចនេះ ប្រឹេះ ថ្  មិ្ ប្តូវរូករញ្េូ លសិទធិន នប្រើប្ាស់ប្ទរយសកម្ម 
 ិងេតិស ាអកម្ម កន ងការរណនាអ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារន ើយ។ 

ង. ប្រឹេះ ថ្  អាចរណនា ិងនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យទ  រប្ម្ុងតម្រទរបញ្ញតតិ សប្មារ់
កាលររនិចេទនែាទី០១ ដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ កន ងនោលរំណងន ការនប្រៀរនធៀរ
ទិ ន ័យស្សរតម្សតង់ោរ CIFRS ១ - ការនប្រើនលើកែំរូងន សតង់ោររាយការណ៍
ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ (First Time Adoption of CIFRS)  ិង 

ច.  នយងតម្ខ្ៃឹម្ រ្ ិយម្ ័យ “សម្ព័ ធញាតិ” នៅកន ងចំណ ចទី៣ មាប្ត ៤៩ ជំរូកទី១៦ 
ន ចារ់សតីរី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  រ រគលណាដែលចូលរមួ្កន ងការអេិាល 
ការែឹកនំា ការកា ់ការ់ ឬ ការប្តួតរិ ិតយនផ្េកន ង សំនៅែល់៖ 

១.  សមាជិកប្កមុ្ប្រឹកាេិាល  ិងសមាជិករណៈកម្មការកប្មិ្តប្កមុ្ប្រឹកាេិាល
ទំងអស់ 

២.  រណៈប្ររ់ប្រងជ្ញ ់ខ្ពស់ រមួ្មា ែូចជ្ញ៖ 

- ប្រធា នាយកប្រតិរតតិ ឬ អរគនាយក ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- អ  ប្រធា នាយកប្រតិរតតិ ឬ អរគនាយករង ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- ថាន ក់ប្រធា នាយកោឋ   ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- អ  ប្រធា នាយកោឋ   ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- សមាជិកររស់រណៈកម្មការកប្មិ្តរណៈប្ររ់ប្រងទំងអស់ 

- ប្រធា សវ ករនផ្េកន ង  ិង 

- ប្រធា ម្ ខ្ងារប្រតិរតតិតម្។  
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រ. នែើម្បីរណនាសូចនាករហិរញ្ញវតថ សំខា ់ៗន រ័ត៌មា ហិរញ្ញវតថ រដ ថម្ (Supplementary 
Information) ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវនប្រើទិ ន ័យតម្សតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ 
អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ចំន េះទិ ន ័យណាដែលអាចនប្រើប្ាស់តម្សតង់ោរា ។ 
កន ងករណីទិ ន ័យណាដែលមិ្ អាចរណនាតម្សតង់ោរា  ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវនប្រើ
ប្ាស់ទិ ន ័យតម្រទរបញ្ញតតិវញិ។ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញា នរៀរចំជ្ញតរាង
រញ្ជា ក់រីការរណនាសូចនាករហិរញ្ញវតថ សំខា ់ៗទំង ៤៣ ែូចមា ភាា រ់ជូ កន ង
ឧរសម្ព័ ធ។ 

ឃ. នយងតម្ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៣ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ សតីរី 
អ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារ ខ្េង់ ២.៨១ រញ្ជា ក់ថា លំហូរនចញដែលទក់ទង
 ឹងចំណាយប្រតិរតតិការររស់ប្រឹេះ ថ្   មិ្ ប្តូវា រារ់រញ្េូ លនៅកន ងការរណនា
អ  ាតន េះនទ ែូនចនេះ ប្រឹេះ ថ្  មិ្ ប្តូវរូករញ្េូ លសិទធិន នប្រើប្ាស់ប្ទរយសកម្ម 
 ិងេតិស ាអកម្ម កន ងការរណនាអ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារន ើយ។ 

ង. ប្រឹេះ ថ្  អាចរណនា ិងនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យទ  រប្ម្ុងតម្រទរបញ្ញតតិ សប្មារ់
កាលររនិចេទនែាទី០១ ដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៨ កន ងនោលរំណងន ការនប្រៀរនធៀរ
ទិ ន ័យស្សរតម្សតង់ោរ CIFRS ១ - ការនប្រើនលើកែំរូងន សតង់ោររាយការណ៍
ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ (First Time Adoption of CIFRS)  ិង 

ច.  នយងតម្ខ្ៃឹម្ រ្ ិយម្ ័យ “សម្ព័ ធញាតិ” នៅកន ងចំណ ចទី៣ មាប្ត ៤៩ ជំរូកទី១៦ 
ន ចារ់សតីរី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  រ រគលណាដែលចូលរមួ្កន ងការអេិាល 
ការែឹកនំា ការកា ់ការ់ ឬ ការប្តួតរិ ិតយនផ្េកន ង សំនៅែល់៖ 

១.  សមាជិកប្កមុ្ប្រឹកាេិាល  ិងសមាជិករណៈកម្មការកប្មិ្តប្កមុ្ប្រឹកាេិាល
ទំងអស់ 

២.  រណៈប្ររ់ប្រងជ្ញ ់ខ្ពស់ រមួ្មា ែូចជ្ញ៖ 

- ប្រធា នាយកប្រតិរតតិ ឬ អរគនាយក ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- អ  ប្រធា នាយកប្រតិរតតិ ឬ អរគនាយករង ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- ថាន ក់ប្រធា នាយកោឋ   ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- អ  ប្រធា នាយកោឋ   ឬតំដណងដែលមា កប្មិ្តនសមើ 

- សមាជិកររស់រណៈកម្មការកប្មិ្តរណៈប្ររ់ប្រងទំងអស់ 

- ប្រធា សវ ករនផ្េកន ង  ិង 

- ប្រធា ម្ ខ្ងារប្រតិរតតិតម្។  

479 

៣. រ រគលទំងឡាយណាដែលសថិតនប្កាម្ការប្ររ់ប្រងតម្ប្រឹតត ័យ (de facto 
management) ឬរ រគលដែលទទួលសិទធិប្រទ  ឬសតីទី ដែលកា ់តំដណង
ណាមួ្យន ចំណ ចទី១  ិងទី២ ខាងនលើ កន ងអំ  ងនរលកា ់តំដណង 

៤. ឪរ កមាត យ រតីប្ររ ធ រងរែូ រនងកើត កូ រនងកើត ររស់រ រគលកន ងតំដណងណាមួ្យ
ន ចំណ ចទី១ ទី២  ិងទី៣ ខាងនលើ កន ងអំ  ងនរលកា ់តំដណង 

៥. រ រគលដែលប្តូវា ចត់ទ កថាជ្ញអតថោហកៈដតមួ្យ (single beneficiary) ររស់
រ រគលកន ងតំដណងណាមួ្យន ចំណ ចទី១ ទី២  ិងទី៣ ខាងនលើ (កន ងអំ  ងនរល
កា ់តំដណង)  ិងភារទ  ិក ដែលមា ទំនាក់ទំ ងទទួលផ្លរី ណិជាកម្ម 
ឬអាជីវកម្ម នោយផ្ទេ ល់ ឬនោយប្រនយល  ិង 

៦. រ រគលនផ្េងនទៀត ដែលធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អាចមា មូ្លោឋ  ចាស់លាស់
កំណត់ា ថាមា ឥទធិរលកន ងការសនប្ម្ចចិតតនលើការអ  ម្តិប្រតិរតតិការ
ធនាោរ។ 

ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញនៅដតោំប្ទ  ិងរ តនោេះស្្យរញ្ជា  ក់រ័ ធនានាចំន េះការ
អ  វតតសតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ិងសងឃឹម្យ ងម្ តមំាថា 
សមារម្ធនាោរនៅកម្ព ជ្ញនៅដតរ តការសហការ ិងផ្តល់ធាត ចូលសំខា ់ៗនែើម្បីឱ្យការអ  វតត
កា ់ដតមា ប្រសិទធភារខ្ពស់  ិងសនប្ម្ចា លទធផ្លលែប្រនសើរ។ 

នសចកតីែូចា ជប្មារជូ ខាងនលើ សូម្ នលាករណឌិ ត ប្រធា សមារម្ ចូលរួម្
សហការ  ិងផ្េរវផ្ាយែល់សមាជិកសមារម្ធនាោរនៅកម្ព ជ្ញឱ្យា ប្ជ្ញរ  ិងអ  វតតឱ្យមា 
ប្រសិទធភារខ្ពស់។ 

សូម្ នលាករណឌិ ត ប្រធា សមារម្ ទទួល ូវការរារ់អា  អំរីខ្ា ំ។ 

       ត.រ. ដទស្ថភិបាល 
       អគគនាយកប្តួតពិនិតយ 

      ហតថនលខា ិងប្ត៖ រត័ន សវុណណ នរៈ 
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ឧរសម្ព័ ធ 

Capital
1 Equity to Total Asset (A/B) 24 All Allowances to Total Assets (A/B)

A Equity A Total All Allowances*
B Total Assets B Total Assets

2 Capital Tier I to Total Assets (A/B) 25 Loans to Deposits (A/B)
A Capital tier I* A Total loans to non-banks customers (gross)
B Total Assets B Customer's deposits

3 Capital Tier I to Risk Weighted Asset (A/B)
A Capital Tier I * Earnings
B RWA*

4 Capital Tier I + Tier II to Risk Weighted Asset (A/B) 26 ROA (A/B)
A Capital Tier I + Tier II * A Net Profit
B RWA* B Total assets

5 Net Worth to Total Assets (A/B) 27 ROE (A/B)
A Net Worth* A Net Profit
B Total Assets B Equity

6 Solvency Ratio (A/B) 28 Gross Yield (A/B)
A Net Worth* A Interest income
B RWA* B Total assets

7 Debt to Total Asset (A/B) 29 Net Interest Margin (NIM) to Total Asset ((A-B)/C)
A Total Liabilities A Interest Income
B Total Assets B Interest Expense

8 Debt to Equity (A/B) C Total assets
A Debt 30 Other Income (OTINC) (A/B)
B Equity A Other Incomes

9 Dividend to Net Profit (A/B) B Total Assets
A Dividend 31 Provision to Total Assets (A/B)
B Net Profit A Provision*

B Total assets
Asset Quality 32 Overhead (A/B)
10 Banking Reserve to Total Loans (A/B) A Non-interest expense

A Banking reserves B Total assets
B Total loans (gross) 33 Net Income Before Tax (NIBT) (A/B)

11 Banking Reserve to Total Assets (A/B) A Net Income before Tax
A Banking reserves B Total assets
B Total Assets 34 Tax to Total Assets (A/B)

12 NPL to Total Loan (A/B) A Tax
A NPL* B Total assets
B Total loans (gross) 35 Interest Margin to Gross Income ((A-B)/C)

13 NPL to Total Asset (A/B) A Interest income
A NPL* B Interest expense
B Total Assets C Gross Income

14 Classified Asset to Total Loan (A/B) 36 Non-interest Income to Gross Income (A/B)
A Classified Assets* A Non-interest income
B Total loans (gross) B Gross Income

15 Classified Asset to Total Asset (A/B) 37 Non-interest Expense to Gross Income (A/B)
A Classified Assets* A Non-interest expense
B Total Assets B Gross Income

16 Classified Asset to Equity (A/B) 38 Times Interest Earned ((A+B)/C)
A Classified Assets* A Income before tax
B Equity B Interest Expense

17 Loan to Related Parties to Total Loan (A/B) C Interest Income
A Loan to Related Parties*
B Total loans (gross) Liquidity

18 Large Exposure to Total Loan (A/B)
A Large Exposure* 39 Liquid Asset (A/B)
B Total loans (gross) A Liquid Asset

19 Loan to Related Parties to Net Worth (A/B) B Total Assets
A Loan to Related Parties* 40 Short-term Liabilities (A/B)
B Net Worth* A Short-term liabilities (<one year)

20 Large Exposure to Total Loan (A/B) B Total Assets
A Large Exposure* 41 Net Liquit Assets ((A-B)/C)
B Net Worth* A Liquid Asset

21 General Provision to Total Loan (A/B) B Short-term liabilities (<one year)
A General Provision* C Total Liabilities
B Total loans (gross) 42 Quick Ratio (A/B)

22 Specific Provision to Total Loan (A/B) A Quick Assets
A Specific Provision* B Current Liabilities
B Total loans (gross) 43 Deposits to Total Loans (A/B)

23 Specific Provision to NPL (A/B) A Total customers' deposits
A Specific Provision* B Total loans to non-bank customers (gross)
B NPL*

កំណត់សម្គា ល់ ៖ សញ្ញា  « * » សំដៅដល់ទិន្នន័្យតាមបទបបញ្ាតិត ដ ើយដរៅពីដន្េះ ជាទិន្នន័្យតាមសតង់ដា CIFRS ។
Note: "*" refers to regulatory figures while the rest are based on CIFRS figures.

Financial Soundness Indicators

សូចនាករ ិរញ្ាវតថុសំខាន់្ៗ
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ឧរសម្ព័ ធ 

Capital
1 Equity to Total Asset (A/B) 24 All Allowances to Total Assets (A/B)

A Equity A Total All Allowances*
B Total Assets B Total Assets

2 Capital Tier I to Total Assets (A/B) 25 Loans to Deposits (A/B)
A Capital tier I* A Total loans to non-banks customers (gross)
B Total Assets B Customer's deposits

3 Capital Tier I to Risk Weighted Asset (A/B)
A Capital Tier I * Earnings
B RWA*

4 Capital Tier I + Tier II to Risk Weighted Asset (A/B) 26 ROA (A/B)
A Capital Tier I + Tier II * A Net Profit
B RWA* B Total assets

5 Net Worth to Total Assets (A/B) 27 ROE (A/B)
A Net Worth* A Net Profit
B Total Assets B Equity

6 Solvency Ratio (A/B) 28 Gross Yield (A/B)
A Net Worth* A Interest income
B RWA* B Total assets

7 Debt to Total Asset (A/B) 29 Net Interest Margin (NIM) to Total Asset ((A-B)/C)
A Total Liabilities A Interest Income
B Total Assets B Interest Expense

8 Debt to Equity (A/B) C Total assets
A Debt 30 Other Income (OTINC) (A/B)
B Equity A Other Incomes

9 Dividend to Net Profit (A/B) B Total Assets
A Dividend 31 Provision to Total Assets (A/B)
B Net Profit A Provision*

B Total assets
Asset Quality 32 Overhead (A/B)
10 Banking Reserve to Total Loans (A/B) A Non-interest expense

A Banking reserves B Total assets
B Total loans (gross) 33 Net Income Before Tax (NIBT) (A/B)

11 Banking Reserve to Total Assets (A/B) A Net Income before Tax
A Banking reserves B Total assets
B Total Assets 34 Tax to Total Assets (A/B)

12 NPL to Total Loan (A/B) A Tax
A NPL* B Total assets
B Total loans (gross) 35 Interest Margin to Gross Income ((A-B)/C)

13 NPL to Total Asset (A/B) A Interest income
A NPL* B Interest expense
B Total Assets C Gross Income

14 Classified Asset to Total Loan (A/B) 36 Non-interest Income to Gross Income (A/B)
A Classified Assets* A Non-interest income
B Total loans (gross) B Gross Income

15 Classified Asset to Total Asset (A/B) 37 Non-interest Expense to Gross Income (A/B)
A Classified Assets* A Non-interest expense
B Total Assets B Gross Income

16 Classified Asset to Equity (A/B) 38 Times Interest Earned ((A+B)/C)
A Classified Assets* A Income before tax
B Equity B Interest Expense

17 Loan to Related Parties to Total Loan (A/B) C Interest Income
A Loan to Related Parties*
B Total loans (gross) Liquidity

18 Large Exposure to Total Loan (A/B)
A Large Exposure* 39 Liquid Asset (A/B)
B Total loans (gross) A Liquid Asset

19 Loan to Related Parties to Net Worth (A/B) B Total Assets
A Loan to Related Parties* 40 Short-term Liabilities (A/B)
B Net Worth* A Short-term liabilities (<one year)

20 Large Exposure to Total Loan (A/B) B Total Assets
A Large Exposure* 41 Net Liquit Assets ((A-B)/C)
B Net Worth* A Liquid Asset

21 General Provision to Total Loan (A/B) B Short-term liabilities (<one year)
A General Provision* C Total Liabilities
B Total loans (gross) 42 Quick Ratio (A/B)

22 Specific Provision to Total Loan (A/B) A Quick Assets
A Specific Provision* B Current Liabilities
B Total loans (gross) 43 Deposits to Total Loans (A/B)

23 Specific Provision to NPL (A/B) A Total customers' deposits
A Specific Provision* B Total loans to non-bank customers (gross)
B NPL*

កំណត់សម្គា ល់ ៖ សញ្ញា  « * » សំដៅដល់ទិន្នន័្យតាមបទបបញ្ាតិត ដ ើយដរៅពីដន្េះ ជាទិន្នន័្យតាមសតង់ដា CIFRS ។
Note: "*" refers to regulatory figures while the rest are based on CIFRS figures.

Financial Soundness Indicators

សូចនាករ ិរញ្ាវតថុសំខាន់្ៗ
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ធ៧-០១-១៨៦ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

អចលនប្ទពយររសធ់នាគារ 

3 
ប្រការ ១.-  

ករាសិ្ទ្ធិពលើអចលនប្ទ្េយររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវរញ្ញតតិតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ប្រការ ២.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារអាចទ្ទួ្លយកអចលនប្ទ្េយានដតកនុងករណីេីរ៖ 

- អចលនប្ទ្េយទំងពនាះប្តូវានពប្រើប្ាស់្ពោយផ្ទា ល់ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការធនាគារ  

- ឬពរើអចលនប្ទ្េយរិនប្តូវានពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការធនាគារពនាះពទ្ ក៏អចលនប្ទ្េយ
ទំងពនាះានកាា យជាប្ទ្េយស្របតតិររស់្ធនាគារ ពោយការររឹអូស្តារចារ់នូវររស់្
ធានា និងជួយកាត់រនាយហានិភ័យពលើរំណុលអាប្កក់។ 

ប្រការ ៣.- 
អចលនប្ទ្េយដ លពធវើលទ្ធករាពោយធនាគារស្ប្ារ់ពគាលពៅប្រតិរតតិការ ប្តូវដតរការិន

ឱយពលើស្េី ៣០% ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធស្ររុ  ូចានកំណត់កនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៧ ប្រ.ក។ 
(ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៧ ប្រ.ក ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ចុឹះ
ថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។) 

ប្រការ ៤.- 
 អចលនប្ទ្េយដ លគាា នទំ្នាក់ទំ្នងផ្ទា ល់ជារួយប្រតិរតតិការធនាគារ ប្តូវលក់ពចញរិនឱយ
ពលើស្េីរួយឆ្ន ំ ពប្កាយកាលររពិចឆទ្ដ លអចលនប្ទ្េយានកាា យជាប្ទ្េយស្របតតិររស់្ធនាគារ។ 
អចលនប្ទ្េយនឹងប្តូវានកត់ប្តាកនុងរញ្ា ីគណនីររស់្ធនាគារតារតថ្រាជាក់ដស្តងស្រស្ស្រ។ 

ប្រការ ៥.- 
ការរពំលាភពលើរញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងការេិន័យ និងទ្ណឌ ករា ូចដ លាន

ដចងពៅប្តង់ាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.- 
ធនាគារប្តូវរាយការណ៍ប្រចំាដខរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា េីការអនុវតតស្ស្រតារខាឹរស្មរថ្ន

ប្រកាស្ពនះ តារគំរដូ លកំណត់ពោយស្មរាចរដណនំា។ 
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ប្រការ ៧.- 
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៨.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០១ 
                            ដទស្ថភិបាល 
                 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រការ ៧.- 
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៨.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០១ 
                            ដទស្ថភិបាល 
                 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០៦-២២៦ ប្រ.ក 

ប្រកាស 

សតពីី 

ការប្តួតពិនិតយហានិភ័យននឥណទានធំររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-  

ឥណទនធំ (Large Exposure) គ៉ឺជាចំនួនស្រុរថ្នឥណទន ឬការស្នាតារហតាពលខា 
ដ លពកើតពចញេីប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុរួយជារួយអតាគាហកដតរួយ
ដ លានចំនួនប្ាក់ពលើស្េី រ់ភាគរយ (១0%) ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុពនាះ។ ឥណទនដ លានចំនួនប្ាក់ធំសំ្ពៅ ល់ឥណទន ដ លានចំនួនប្ាក់ខពស់្
រំទុតថ្នប្រពភទ្ឥណទនណារួយ  ូចខាងពប្ការ ដ លតពៅពនះពៅថា “ឥណទន”៖ 

ក- ស្រតុលយថ្នឥណទន ឬថ្នការស្នាតារហតាពលខា 

ខ- ចំនួនប្ាក់ថ្នឥណទន ឬថ្នការស្នាតារហតាពលខា ដ លានអនុញ្ជញ ត។  

ប្រការ ២.-  

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរកាជានិចេនូវអនុាតថ្នឥណទនធំស្ររុ ដ លពកើតពចញ
េីប្រតិរតតិការជារួយអតាគាហកដតរួយ រិនឱយពលើស្េីថ្រៃភាគរយ (២០%) ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ខាួនព ើយ។  

ប្រការ ៣.- 

ស្ប្ារ់ប្រកាស្ពនះ រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធប្តូវានគណនាស្ស្រតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពលខ 
ធ៧-០០-៤៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។ 
(ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ
ររស់្ធនាគារ ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា 
ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។) 

ស្ប្ារ់ប្រកាស្ពនះ ឥណទនដ លជារ់ទក់ទ្ងពៅនឹងហានិភ័យថ្នការខកខានរិនានស្ង
ររស់្រ ិភាគី ប្តូវដតានងាឹង (Risk Weighted)  ូចានកំណត់ពៅកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ស្តីេី 
អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០។ ខាង់ទំង
ឡាយដ លាន កពចញពៅកនុងការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ ស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ស្តីេី 
ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ រិនប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាហានិភ័យឥណទនពទ្។ 
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ប្រការ ៤.-  

ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាអតាគាហកដតរួយ គ៉ឺប្កុររុគគលដ លានចំណងទក់ទ្ងពៅវញិពៅរក
តារដរររួយ ដ លថាពៅពេលដ លរុគគលរួយឬពប្ចើនជួររញ្ជា ហិរញ្ញវតាុពនាះោច់ខាតនឹងនំាឱយ
រុគគលពទសងពទ្ៀតានរញ្ជា ហិរញ្ញវតាុធៃន់ធៃរទងដ រ។ 

ជាេិពស្ស្ ចំណងទក់ទ្ងដររពនះពកើតានរវាងរុគគលេីរ ឬ ពប្ចើនពៅពេលណាដ ល៖ 

ក- រុគគលណារួយប្គរ់ប្គងពោយផ្ទា ល់ ឬ ពោយប្រពយលពលើរុគគលពទសងពទ្ៀត 

ខ- រុគគលទំងឡាយណាដ លជារុតតស្រព័នធររស់្ប្កុរហ ុនពរដតរួយ 

គ- រុគគលទំងឡាយណាដ លស្ាិតពៅពប្ការការប្គរ់ប្គងតារប្េឹតតន័យ (de facto management)  

ឃ- រុគគលណារួយានភាគហ ុនពៅកនុងប្កុរហ ុនពទសងពទ្ៀតពលើស្េី រ់ភាគរយ (១០%)  
ពហើយេួកពគប្តូវានចងភាា រ់ពោយកិចេស្នាធានារ ិការឬានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករា
េិពស្ស្ជារួយគាន   ូចជា កិចេស្នារនតសិ្ទ្ធិពប្រើយីពហា (Franchise)៘ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចចាត់ទុ្កអតិងិជនរួយប្កុរថាជាអតាគាហកដតរួយពរើចំណង
ទក់ទ្ងររស់្េួកពគាន ូចខាងពលើ។ 

ប្រការ ៥.-  

ចំពពាះឥណទនធំ (Large Exposure) ដ លានការធានាេីធនាគារពទសងពទ្ៀត ឬេីប្គឹះស្មា ន
ហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ ដ លានការយល់ប្េរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ការងាឹង (Risk Weighted)  ូចាន
ដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវានកាត់រនាយពាក់កណាត ល និងពោយប្តូវានការអនុញ្ជញ ត
ជារុនេី ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពហើយស្ាិតពប្ការលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

 ក- លិខិតដ លទតល់ពោយធនាគារឬប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិជាអនកធានាប្តូវរញ្ជា ក់អំេី
ការស្នាជាទាូវការកនុងការទូ្ទត់ស្ងវញិភាា រនូវស្រតុលយថ្នឥណទន ពៅពេលដ លករណីណា
រួយកនុងចំពណារករណី ូចខាងពប្ការ ានពកើតព ើង៖  

▪ ការស្ងរលំស់្រួយប្គា ប្តូវានខកខានរិនានទូ្ទត់ស្ងពៅថ្ងៃកំណត់ ឬ 

▪ ឥណទនានកាា យពៅជាឥណទនរិន ំពណើ រការ 

 ខ- លិខិតធានាប្តូវចុះហតាពលខា និងទ្ទួ្ល ឹងឮេីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ 
ឬេីទី្ស្មន ក់ការកណាត លថ្នប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ ដ លានពចញលិខិតធានាពនាះ។ 

ប្រការ ៦.-  

ពយងពៅតារការពស្នើសំុ្ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាច
រពងកើនអនុាតអតិររា ដ លានដចងពៅកនុងប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពនះពៅ ល់កប្រិតអតិររារិនឱយ
ពលើស្េីស្មរសិ្រប្ាំភាគរយ (៣៥%) ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា ន ដ លទតល់ឥណទនពៅ
ពប្ការលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 
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ប្រការ ៤.-  

ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាអតាគាហកដតរួយ គ៉ឺប្កុររុគគលដ លានចំណងទក់ទ្ងពៅវញិពៅរក
តារដរររួយ ដ លថាពៅពេលដ លរុគគលរួយឬពប្ចើនជួររញ្ជា ហិរញ្ញវតាុពនាះោច់ខាតនឹងនំាឱយ
រុគគលពទសងពទ្ៀតានរញ្ជា ហិរញ្ញវតាុធៃន់ធៃរទងដ រ។ 

ជាេិពស្ស្ ចំណងទក់ទ្ងដររពនះពកើតានរវាងរុគគលេីរ ឬ ពប្ចើនពៅពេលណាដ ល៖ 

ក- រុគគលណារួយប្គរ់ប្គងពោយផ្ទា ល់ ឬ ពោយប្រពយលពលើរុគគលពទសងពទ្ៀត 

ខ- រុគគលទំងឡាយណាដ លជារុតតស្រព័នធររស់្ប្កុរហ ុនពរដតរួយ 

គ- រុគគលទំងឡាយណាដ លស្ាិតពៅពប្ការការប្គរ់ប្គងតារប្េឹតតន័យ (de facto management)  

ឃ- រុគគលណារួយានភាគហ ុនពៅកនុងប្កុរហ ុនពទសងពទ្ៀតពលើស្េី រ់ភាគរយ (១០%)  
ពហើយេួកពគប្តូវានចងភាា រ់ពោយកិចេស្នាធានារ ិការឬានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករា
េិពស្ស្ជារួយគាន   ូចជា កិចេស្នារនតសិ្ទ្ធិពប្រើយីពហា (Franchise)៘ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចចាត់ទុ្កអតិងិជនរួយប្កុរថាជាអតាគាហកដតរួយពរើចំណង
ទក់ទ្ងររស់្េួកពគាន ូចខាងពលើ។ 

ប្រការ ៥.-  

ចំពពាះឥណទនធំ (Large Exposure) ដ លានការធានាេីធនាគារពទសងពទ្ៀត ឬេីប្គឹះស្មា ន
ហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ ដ លានការយល់ប្េរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ការងាឹង (Risk Weighted)  ូចាន
ដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវានកាត់រនាយពាក់កណាត ល និងពោយប្តូវានការអនុញ្ជញ ត
ជារុនេី ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពហើយស្ាិតពប្ការលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

 ក- លិខិតដ លទតល់ពោយធនាគារឬប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិជាអនកធានាប្តូវរញ្ជា ក់អំេី
ការស្នាជាទាូវការកនុងការទូ្ទត់ស្ងវញិភាា រនូវស្រតុលយថ្នឥណទន ពៅពេលដ លករណីណា
រួយកនុងចំពណារករណី ូចខាងពប្ការ ានពកើតព ើង៖  

▪ ការស្ងរលំស់្រួយប្គា ប្តូវានខកខានរិនានទូ្ទត់ស្ងពៅថ្ងៃកំណត់ ឬ 

▪ ឥណទនានកាា យពៅជាឥណទនរិន ំពណើ រការ 

 ខ- លិខិតធានាប្តូវចុះហតាពលខា និងទ្ទួ្ល ឹងឮេីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ 
ឬេីទី្ស្មន ក់ការកណាត លថ្នប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ ដ លានពចញលិខិតធានាពនាះ។ 

ប្រការ ៦.-  

ពយងពៅតារការពស្នើសំុ្ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាច
រពងកើនអនុាតអតិររា ដ លានដចងពៅកនុងប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពនះពៅ ល់កប្រិតអតិររារិនឱយ
ពលើស្េីស្មរសិ្រប្ាំភាគរយ (៣៥%) ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា ន ដ លទតល់ឥណទនពៅ
ពប្ការលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 
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ក- ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវានចាត់ថាន ក់យ៉ាងពហាច
ណាស់្ថា “លអ” ពោយដទអកពលើចំណាត់ថាន ក់ថ្ទាកនុងររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឬទ្ទួ្ល
ានការវាយតថ្រា “ចំណាត់ថាន ក់វនិិពយគ” េីភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់អនតរជាតិ។ 

ែ- ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្អនកខេីានភាេរងឹាំ ដ លររួានដទនការអាជីវករា ស្មធនភាេ 
លទ្ធភាេរកប្ាក់ចំពណញ និងការប្គរ់ប្គងានលកខណៈលអប្រពស្ើរ។ ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់ឱយធនាគារជាតិថ្នករពុជា នូវរាយការណ៍ស្វនករាហិរញ្ញវតាុ 
រាយការណ៍វភិាគឥណទន និងឯកស្មរដ លពាក់េ័នធពទសងៗពទ្ៀត ពៅពេលោក់ពាកយ
ពស្នើសំុ្ទតល់ឥណទនពលើស្េីស្ាាប្តដ លានដចងកនុងប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ៧.- 

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវរកាជានិចេនូវអនុាតឥណទនធំ  ូចានដចងកនុងប្រការ ១ 
ថ្នប្រកាស្ពនះ ដ លានចំនួនស្ររុអតិររារិនឱយពលើស្េីរីរយភាគរយ (៣០០%) ថ្នរូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ខាួនព ើយ។ 

ប្រការ ៨.-  

ឥណទនធំ ូចដ លានដចងពៅកនុងប្រការ ១ ប្តូវស្ាិតពៅពប្ការនីតិវធីិថ្នការប្គរ់ប្គង និង
ការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងជាេិពស្ស្ពោយកប្រិតកំណត់ថ្នការប្រគល់សិ្ទ្ធិកនុងការស្ពប្រចឥណទន ឬ 
ពោយការពធវើយ៉ាងណាឱយចំនួនអតិររា ថ្នអនុាតដ លានដចងពៅកនុងប្រការ ២  ល់ប្រការ ៧ 
ថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវានពគារេប្គរ់ពេលពវលា។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវប្រកាន់យកនូវរាល់ជំហានចំាាច់ព ើរបីរកាទុ្កនូវការ
កត់ប្តារជឈការពេញពលញចំពពាះឥណទនររស់្ខាួន ជាេិពស្ស្ឥណទនទំងឡាយណាដ លទតល់
ចំពពាះអតាគាហក ដ លានចំណងទក់ទ្ងគាន ពៅវញិពៅរកតារខាឹរស្មរថ្នប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចតប្រូវឱយទតល់នូវរាយការណ៍ ស្តីេី ជំហានទំងឡាយដ លាន
អនុវតត។ 

ប្រការ ៩.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវពធវើប្រតិពវទ្ន៍ប្រចំាដខជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្តីេី 
ឥណទនធំររស់្ខាួន តារគំរឧូរស្រព័នធដ លានភាា រ់ជារួយប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ១០.- 

ប្រកាស្ពនះរិនប្តូវានអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុពទ្។ 

ប្រការ ១១.- 

ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៥២ ចុះថ្ងៃទី្១៧ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយហានិភ័យ
ធំៗររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងរាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លទាុយពៅនឹង
ប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ប្រការ ១២.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជានិងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួនឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ 
ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៦         
                                                                                                      ដទស្ថភិបាល 
                                                                                         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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486 

ប្រការ ១២.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជានិងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួនឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ 
ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៦         
                                                                                                      ដទស្ថភិបាល 
                                                                                         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៧-០៩-២១៦ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលរ់បាយការណ៍ឥណទានធំ និង 
ពិនិតយាម្ដានហានិភ័យឥណទានប្រម្ូលផ្តុំ 

3 
ជ្ំពូក ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.-  

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ តពៅពនះពៅថា ប្គឹះស្មា ន ប្តូវេិនិតយព ើងវញិឱយានហាត់ចត់ 
ប្រចំាប្តីាស្ នូវឥណទនធំរំទុតចំនួន ៥០។ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ប្ររ និងពលើកករពស់្គុណភាេប្រេ័នធ
ប្គរ់ប្គងេ័ត៌ានររស់្ខាួន ព ើរបីប្រតិរតតិតារកាតេវកិចេដ លានដចងកនុងប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

 ហានិភ័យឥណទនប្ររូលទតុំអាចានទលរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរ  ល់ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្
ប្គឹះស្មា ន  ូពចនះ តប្រូវឱយានការេិនិតយតារោនជាេិពស្ស្ ព ើរបីវាយតថ្រាទលរ៉ាះពាល់ជាស្កាត នុេល
ថ្នការធាា ក់ចុះស្មា នភាេអនកខេីធំៗ កនុងកាលៈពទ្ស្ៈដ លពស្ ាកិចេរិនអំពណាយទល។ 

 ពលើស្េីពនះ ពទះរីានរទ្របញ្ញតតិទក់ទ្ងនឹងហានិភ័យឥណទនធំកតី ក៏ហានិភ័យឥណទន
ប្ររូលទតុំ ប្តូវដតស្រស្ស្រពៅនឹងហានិភ័យដ លអាចទ្ទួ្លយកាន និងភាេរងឹាំថ្នស្មា នភាេ
ហិរញ្ញវតាុររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ហានិភ័យឥណទនដ លប្តូវានចាត់ទុ្កថាប្ររូលទតុំខាា ំងពេក តប្រូវឱយ
ានការវាយតថ្រាព ើងវញិនូវពគាលនពយាយ និងកប្រិតកំណត់ឥណទនជារនតរនាា រ់ និងប្រចំាប្គា។ 

ប្រការ ៣.-  

 រាល់ប្តីាស្ ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ឱយស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល ឬស្ាជិកគណៈប្រតិរតតិនូវ
រញ្ា ីអនកខេីធំរំទុត ជាឯកតតជន ឬជាប្កុរ ចំនួនហាសិ្រ (៥០)។ រាយការណ៍ពនះ ប្តូវានជា
អរបររានូវទិ្ននន័យនិងេ័ត៌ានទំងអស់្ ដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ឱយស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល ឬស្ាជិកគណៈប្រតិរតតិ នូវការវាយតថ្រា
ស្ពងខរអំេីស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុជាររួររស់្អនកខេី ជាេិពស្ស្ ពរើឥណទនប្តូវានពធវើចំណាត់ថាន ក់រិនលអ 
រាល់ឯកស្មរ ភស្តុតាង ដ លានទិ្ននន័យ និងេ័ត៌ានប្គរ់ប្គាន់ ប្តូវានប្រគល់ជូនស្ាជិកប្កុរ
ប្រឹកាភិាល ឬស្ាជិកគណៈប្រតិរតតិ ព ើរបីវាយតថ្រាអំេីស្កាត នុេលថ្នការខាតរង់ និងទល
រ៉ាះពាល់ពទសងពទ្ៀត ជាេិពស្ស្ អំេីស្មា នភាេស្មច់ប្ាក់ងាយស្សួ្ល និងស្មធនភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

 រាយការណ៍ប្រចំាប្តីាស្ទំងពនះ ប្តូវានរញ្ជា ក់អំេីវធិានការទំងអស់្ដ លប្គឹះស្មា ន
ាននិងប្តូវអនុវតតព ើរបីការពារទលប្រពយជន៍ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
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ជ្ំពូក ២ 
ការរមួ្រញ្ចូលគាន នូវហានិភ័យ 

ប្រការ ៤.-  
 ពៅពេលដ លឯកតតជន ឬនីតិរុគគលេីរ ឬពប្ចើនប្តូវានចាត់ទុ្កជាអនកខេីដតរួយ ពោយស្មរ
ដតានទំ្នាក់ទំ្នងពៅវញិពៅរក ប្គឹះស្មា នប្តូវរូកស្រុរហានិភ័យទំងអស់្ឱយានប្តឹរប្តូវ និង
រាយលរអិតអនកខេីនីរួយៗ និងកប្រិតអនុរ័តឥណទនដ លរពងកើតានជាហានិភ័យររួរញ្េូ លគាន ។ 

ប្រការ ៥.-  
 ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាអតាគាហកដតរួយ គ៉ឺប្កុររុគគលដ លានចំណងទក់ទ្ងពៅវញិពៅរក 
ដ លប្រសិ្នពរើរុគគលរួយឬពប្ចើនជួររញ្ជា ហិរញ្ញវតាុពនាះ នឹងនំាឱយរុគគលពទសងពទ្ៀតប្តូវដតានរញ្ជា
ហិរញ្ញវតាុធៃន់ធៃរទងដ រ។ 

 ជាេិពស្ស្ ចំណងទក់ទ្ងដររពនះពកើតានរវាងរុគគលេីរ ឬពប្ចើនពៅពេលណាដ ល៖ 

ក- រុគគលណារួយប្គរ់ប្គងពោយផ្ទា ល់ ឬពោយប្រពយលពលើរុគគលពទសងពទ្ៀត 

ខ- រុគគលទំងឡាយណាដ លជារុតតស្រព័នធររស់្ប្កុរហ ុនពរដតរួយ 

គ- រុគគលទំងឡាយណាដ លស្ាិតពៅពប្ការការប្គរ់ប្គងតារប្េឹតតន័យ (de facto management)  

ឃ- រុគគលណារួយានភាគហ ុនពៅកនុងប្កុរហ ុនពទសងពទ្ៀតពលើស្េី  រ់ភាគរយ (១០%) 
ពហើយេួកពគប្តូវានចងភាា រ់ពោយកិចេស្នាធានារ ិការឬានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករា
េិពស្ស្ជារួយគាន  ូចជា កិចេស្នារនតសិ្ទ្ធិពប្រើយីពហា (franchise)៘ 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចចាត់ទុ្កអតិងិជនរួយប្កុរថាជាអតាគាហកដតរួយពរើចំណង
ទក់ទ្ងររស់្េួកពគាន ូចខាងពលើ។ 

ប្រការ ៦.-  
 ពលើស្េីពនះ ប្គឹះស្មា នអាចកំណត់នូវកតាត ពាក់េ័នធដទនកពស្ ាកិចេ ឬទំ្នាក់ទំ្នងពៅវញិពៅរក
ពទសងពទ្ៀត ជាេិពស្ស្ពោយដទអកពលើការវភិាគប្រភេព ើរ និងការប្ររូលទតុំថ្នលំហូរស្មច់ប្ាក់។ 

ប្រការ ៧.-  
ប្គឹះស្មា នប្តូវររួរញ្េូ លគាន នូវហានិភ័យទំងអស់់្ឱយានស្រស្ស្រ ព ើរបីឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីស្មា នភាេ

ហានិភ័យទំងរូលពៅពលើសំ្ណំុកូនរំណុលដ លានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយគាន ជាអនកខេីដតរួយ។ 

ជ្ំពូក ៣ 
ទប្ម្ង់ និងខារម្ស្ថរ ននរបាយការណ៍ 

ប្រការ ៨.-  
 ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍តារគំររូាយការណ៍ ូចានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ។ រាយការណ៍ពនះ 
ប្តូវដតានខាឹរស្មរប្គរ់ប្គាន់អាចទ្ទួ្លយកាន។ ហានិភ័យឥណទនធំរំទុតចំនួន ៥០ ប្តូវដតាន
រងាា ញតារលំោរ់ចំនួនប្ាក់ងយចុះ។ 
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ជ្ំពូក ២ 
ការរមួ្រញ្ចូលគាន នវូហានភិ័យ 

ប្រការ ៤.-  
 ពៅពេលដ លឯកតតជន ឬនីតិរុគគលេីរ ឬពប្ចើនប្តូវានចាត់ទុ្កជាអនកខេីដតរួយ ពោយស្មរ
ដតានទំ្នាក់ទំ្នងពៅវញិពៅរក ប្គឹះស្មា នប្តូវរូកស្រុរហានិភ័យទំងអស់្ឱយានប្តឹរប្តូវ និង
រាយលរអិតអនកខេីនីរួយៗ និងកប្រិតអនុរ័តឥណទនដ លរពងកើតានជាហានិភ័យររួរញ្េូ លគាន ។ 

ប្រការ ៥.-  
 ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាអតាគាហកដតរួយ គ៉ឺប្កុររុគគលដ លានចំណងទក់ទ្ងពៅវញិពៅរក 
ដ លប្រសិ្នពរើរុគគលរួយឬពប្ចើនជួររញ្ជា ហិរញ្ញវតាុពនាះ នឹងនំាឱយរុគគលពទសងពទ្ៀតប្តូវដតានរញ្ជា
ហិរញ្ញវតាុធៃន់ធៃរទងដ រ។ 

 ជាេិពស្ស្ ចំណងទក់ទ្ងដររពនះពកើតានរវាងរុគគលេីរ ឬពប្ចើនពៅពេលណាដ ល៖ 

ក- រុគគលណារួយប្គរ់ប្គងពោយផ្ទា ល់ ឬពោយប្រពយលពលើរុគគលពទសងពទ្ៀត 

ខ- រុគគលទំងឡាយណាដ លជារុតតស្រព័នធររស់្ប្កុរហ ុនពរដតរួយ 

គ- រុគគលទំងឡាយណាដ លស្ាិតពៅពប្ការការប្គរ់ប្គងតារប្េឹតតន័យ (de facto management)  

ឃ- រុគគលណារួយានភាគហ ុនពៅកនុងប្កុរហ ុនពទសងពទ្ៀតពលើស្េី  រ់ភាគរយ (១០%) 
ពហើយេួកពគប្តូវានចងភាា រ់ពោយកិចេស្នាធានារ ិការឬានទំ្នាក់ទំ្នងអាជីវករា
េិពស្ស្ជារួយគាន  ូចជា កិចេស្នារនតសិ្ទ្ធិពប្រើយីពហា (franchise)៘ 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចចាត់ទុ្កអតិងិជនរួយប្កុរថាជាអតាគាហកដតរួយពរើចំណង
ទក់ទ្ងររស់្េួកពគាន ូចខាងពលើ។ 

ប្រការ ៦.-  
 ពលើស្េីពនះ ប្គឹះស្មា នអាចកំណត់នូវកតាត ពាក់េ័នធដទនកពស្ ាកិចេ ឬទំ្នាក់ទំ្នងពៅវញិពៅរក
ពទសងពទ្ៀត ជាេិពស្ស្ពោយដទអកពលើការវភិាគប្រភេព ើរ និងការប្ររូលទតុំថ្នលំហូរស្មច់ប្ាក់។ 

ប្រការ ៧.-  
ប្គឹះស្មា នប្តូវររួរញ្េូ លគាន នូវហានិភ័យទំងអស់់្ឱយានស្រស្ស្រ ព ើរបីឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីស្មា នភាេ

ហានិភ័យទំងរូលពៅពលើសំ្ណំុកូនរំណុលដ លានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយគាន ជាអនកខេីដតរួយ។ 

ជ្ំពូក ៣ 
ទប្ម្ង់ និងខារម្ស្ថរ ននរបាយការណ៍ 

ប្រការ ៨.-  
 ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍តារគំររូាយការណ៍ ូចានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ។ រាយការណ៍ពនះ 
ប្តូវដតានខាឹរស្មរប្គរ់ប្គាន់អាចទ្ទួ្លយកាន។ ហានិភ័យឥណទនធំរំទុតចំនួន ៥០ ប្តូវដតាន
រងាា ញតារលំោរ់ចំនួនប្ាក់ងយចុះ។ 
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ប្រការ ៩.-   
ររូវនតរុគគល និងនីតិរុគគលទំងឡាយដ លប្តូវានចាត់ទុ្កជាអនកខេីដតរួយ ប្តូវដតស្ាគ ល់

អតតស្ញ្ជញ ណ ឱយានចាស់្លាស់្ និងប្តូវដតរញ្ជា ក់អំេីប្រពភទ្ថ្នទំ្នាក់ទំ្នងពៅវញិពៅរក។ េ័ត៌ាន
លរអិតអំេីទំ្នាក់ទំ្នង កនុងចំពណារស្ាស្ភាេទំងឡាយថ្នប្កុរអនកខេី ប្តូវានឧរស្រព័នធភាា រ់រក
ជារួយរាយការណ៍។ 
 េ័ត៌ានអំេីអតតស្ញ្ជញ ណទំងពនាះប្តូវានជាអរបររា  ូចខាងពប្ការ៖ 

• ររូវនតរុគគល៖ នារនិងពគាតតនារទំងអស់្ដ លពប្រើជាទាូវការ ថ្ងៃដខឆ្ន ំកំពណើ ត អាស្យោា ន 
រុខរររ/វជិាា ជីវៈ និង វស័ិ្យពស្ ាកិចេ 

• នីតិរុគគល៖ នារករណ៍ យីពហា ពលខចុះរញ្ា ីពាណិជាករា ថ្ងៃរពងកើតប្កុរហ ុន អាស្យោា ន 
ប្កុរហ ុន រុខរររ វស័ិ្យពស្ ាកិចេ និងេ័ត៌ានពទសងពទ្ៀត ព ើរបីរញ្ជា ក់ភាេប្តឹរប្តូវថ្ន 
អតតស្ញ្ជញ ណ។ 

 រុនពេលរួររញ្េូ លហានិភ័យររស់្នីតិរុគគល និង/ឬ រូរវនតរុគគលដ លប្តូវានចាត់ថាជា
អនកខេីដតរួយ ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយលរអិតរុគគលនីរួយៗតារកប្រិតអនុរ័តឥណទនទំងអស់្។ 
 ការររួរញ្េូ លគាន ប្តូវអនុវតតពោយរូកស្ររុពោយដ កេីគាន រវាងស្រតុលយ ក់ស្ល់ ុលកនុង
តារាងតុលយការ និងស្រតុលយជារ់កិចេស្នាថ្នខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ។ 
ប្រការ ១០.-  
 ចំនួនហានិភ័យឥណទនកនុងតារាងតុលយការប្តូវដតរាយការណ៍ពោយពប្រើចំនួន ុល ដ លជា
ចំនួនប្ាក់ព ើរ ក់ស្ល់ ពោយរិនរញ្េូ លសំ្វធិានធនជាក់លាក់ និងការប្ាក់ពលើកដលងដតការប្ាក់
ពនាះប្តូវានរូករញ្េូ លជាប្ាក់ព ើរ ូចានដចងកនុងកិចេស្នា។ 
 ហានិភ័យឥណទនធំប្តូវានរាយលរអិតតារកប្រិតអនុរ័តឥណទននិងតារអនកខេីនីរួយៗ។ 
េ័ត៌ានអរបររាដ លប្តវូានគ៉ឺ ប្រពភទ្ហានិភ័យ (ឥណទនវាិររូន៍ ឬឥណទន) ប្ាក់ព ើរ ក់ស្ល់ 
ចំនួនប្ាក់ដ លានអនុរ័ត ំរូង ប្រពភទ្ថ្នការរលំស់្ និងកាលវស្មន។ 
 ពរើកប្រិតអនុរ័តឥណទនឬអនកខេីប្តូវានចាត់ថាន ក់រិនលអ ពៅកនុងកិចេរញ្ា ិកាគណនី និង
កំណត់ប្តាររស់្ប្គឹះស្មា ន រាយការណ៍ប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងកនុងខាង់ពោយដ កេីគាន នូវការចាត់ថាន ក់ដ ល
ស្រស្ស្រ និងការរពងកើតសំ្វធិានធនជាក់លាក់ពលើហានិភ័យពនាះ។ 
ប្រការ ១១.-  

ហានិភ័យពប្ៅតារាងតុលយការប្តូវដតានរាយការណ៍ ពោយរូករញ្េូ លនូវចំនួនស្រតុលយ
ជារ់កិចេស្នា ដ លពៅស្ល់នាកាលររពិចឆទ្រាយការណ៍។ 

កប្រិតអនុរ័តឥណទនពនាះ ប្តូវដតានរាយលរអិតតារអតាគាហកនីរួយៗ ពហើយឆាុះរញ្ជេ ំង
េីចំនួនស្រតុលយជារ់កិចេស្នាដ លពៅស្ល់ ចំនួនប្ាក់ដ លានអនុរ័ត ំរូង និងេីកាលវស្មន
ពរើាន ពហើយប្តូវដតានរញ្ជា ក់ចាស់្អំេីប្រពភទ្ប្រតិរតតិការ (ឥណទនវាិររូន៍ដ លរិនានពប្រើ 
ការស្នាឥណទនដ លរិនទន់ានពប្រើប្ាស់្ ការធានានិងប្រពភទ្ថ្នការធានា)។ 
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ពរើកប្រិតអនុរ័តឥណទនឬអនកខេីប្តូវានចាត់ថាន ក់រិនលអ ពៅកនុងកិចេរញ្ា ិកាគណនី និង
កំណត់ប្តាររស់្ប្គឹះស្មា ន រាយការណ៍ប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងកនុងខាង់ពោយដ កេីគាន នូវការចាត់ថាន ក់ដ ល
ស្រស្ស្រ និងការរពងកើតសំ្វធិានធនជាក់លាក់ពលើហានិភ័យពនាះ។ 

ជ្ំពូក ៤ 
កាលររដិចេទននរបាយការណ៍ 

ប្រការ ១២.-  

 ប្គឹះស្មា នទំងអស់្ ប្តូវពទាើរាយការណ៍អំេីហានិភ័យឥណទនធំរំទុតចំនួន ៥០ ប្រចំាប្តីាស្
គិតប្តឹរចុងដខរីនា រិងុនា កញ្ជញ  និងធនូ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខទី្រួយថ្ន
ប្តីាស្រនាា រ់។ 

ជ្ំពូក ៥   
ទណឌ កម្ម  

ប្រការ ១៣.-  

 ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ជ្ំពូក ៦   
អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ១៤.-  

 ប្រកាស្ពនះរិនអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុព ើយ។ 

ប្រការ ១៥.-  

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា និងប្គរ់នាយកោា ន 
អងគភាេប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៦.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 
          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៩ 

                                                                          ដទស្ថភបិាល 
         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ពរើកប្រិតអនុរ័តឥណទនឬអនកខេីប្តូវានចាត់ថាន ក់រិនលអ ពៅកនុងកិចេរញ្ា ិកាគណនី និង
កំណត់ប្តាររស់្ប្គឹះស្មា ន រាយការណ៍ប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងកនុងខាង់ពោយដ កេីគាន នូវការចាត់ថាន ក់ដ ល
ស្រស្ស្រ និងការរពងកើតសំ្វធិានធនជាក់លាក់ពលើហានិភ័យពនាះ។ 

ជ្ំពកូ ៤ 
កាលររដិចេទននរបាយការណ៍ 

ប្រការ ១២.-  

 ប្គឹះស្មា នទំងអស់្ ប្តូវពទាើរាយការណ៍អំេីហានិភ័យឥណទនធំរំទុតចំនួន ៥០ ប្រចំាប្តីាស្
គិតប្តឹរចុងដខរីនា រិងុនា កញ្ជញ  និងធនូ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខទី្រួយថ្ន
ប្តីាស្រនាា រ់។ 

ជ្ំពូក ៥   
ទណឌ កម្ម  

ប្រការ ១៣.-  

 ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ជ្ពំកូ ៦   
អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ១៤.-  

 ប្រកាស្ពនះរិនអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុព ើយ។ 

ប្រការ ១៥.-  

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា និងប្គរ់នាយកោា ន 
អងគភាេប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៦.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 
          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៩ 

                                                                          ដទស្ថភបិាល 
         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០៩-០៧៥ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី  
 ការតម្កលប់្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចចអរបររមាររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូក ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 
ប្រការ ១.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន” ប្តូវតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ
ឱយានប្គរ់ប្គាន់ កនុងរយៈពេលតរកល់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីធានាឱយាននូវការប្គរ់ប្គង
ប្រតិរតតិការស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលប្រករពោយសុ្វតាិភាេ និងភាេរងឹាំ។ 
ប្រការ ២.-  

ពាកយរពចេកពទ្ស្ដ លពប្រើកនុងប្រកាស្ពនះ ាននិយរន័យ ូចតពៅ៖ 
 រយៈពេលរូលោា ន ៖ ជារយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្នរនតរនាា រ់ ដ លប្គឹះស្មា នប្តូវយកប្ាក់រពញ្ញើ 
និងប្ាក់ករេីពទសងៗ រកកំណត់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេស្ប្ារ់រាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
 រយៈពេលតរកល់ ៖ ជារយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្នរនតរនាា រ់ ដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្ទ្េយស្ករា
រប្រុងព ើរបីអនុពលារតារប្រកាស្ពនះ 
 រធយរភាគថ្នប្ាក់រពញ្ញើនិងប្ាក់ករេីពទសង  ៗ៖ ជាចំនួនស្ររុថ្នប្ាក់រពញ្ញើនិងប្ាក់ករេីពទសង  ៗ
កនុងរយៈពេលរូលោា នដចកនឹង១៤។ ទលដចកដ លជារធយរភាគប្រចំាថ្ងៃ ប្តូវពប្រើស្ប្ារ់កំណត់
ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាកនុងរយៈពេលតរកល់។ រធយរភាគថ្នប្ាក់រពញ្ញើនិងប្ាក់ករេីពទសងៗ 
ប្តូវគណនាពោយដ កេីគាន  ស្ប្ារ់ប្ាក់ពរៀល និងរូរិយរ័ណណ ស្ស្រពៅតារប្រតិរតតិការររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ 
 អប្តាប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេ ៖ ជាអប្តាដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពប្រើស្ប្ារ់
គណនាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាដ លប្តូវរកាទុ្កជារធយរកនុងរយៈពេលតរកល់។  អប្តាប្ាក់
រប្រុងកាតេវកិចេប្តូវានកំណត់ស្ប្ារ់ប្ាក់ពរៀល និងស្ប្ារ់រូរិយរ័ណណ តាររយៈរទ្របញ្ញតតិ
ពោយដ ក។ 
 រធយរភាគថ្នប្ទ្េយស្ករាអរបររាដ លប្តូវតរកល់ ៖ ជាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេដ លានតរកល់ 
រូកនឹងចំនួនប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ 
ដចកនឹង ១៤។ រធយរភាគថ្នការរកាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ប្តូវានគណនាពោយដ ក
េីគាន  ចំពពាះប្ាក់ពរៀល និងររិូយរ័ណណពទសងៗ ស្ស្រពៅតារប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
 ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ៖ ជាទលគុណរវាងអប្តាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា 
ជារួយរធយរភាគថ្នប្ាក់រពញ្ញើនិងប្ាក់ករេីពទសងៗ។ ចំនួនពនះប្តូវានគណនាពៅរុនរយៈពេលប្តូវ
តរកល់ ពហើយប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាពៅតារកាលកំណត់។ ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ
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អរបររាប្តូវានគណនាស្មរជាងាី និងពោយដ កេីគាន ពរៀងរាល់១៤ថ្ងៃ ស្ប្ារ់ប្ទ្េយអករាដ ល
ប្តូវយករកគណនាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ជាពរៀល និងជាររិូយរ័ណណ។ 
 កប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ៖ ជាចំនួន ៨០% ថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាប្តូវតរកល់
ជាពរៀងរាល់ថ្ងៃ កនុងរយៈពេលតរកល់ពៅកនុងគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេររស់្ប្គឹះស្មា ននីរួយៗដ ល
ានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ កប្រិតអរបររាពនះ ប្តូវអនុវតតទំងប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាពរៀល 
និងររិូយរ័ណណពទសងៗ។ 
 ប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានប្តូវតរកល់ ៖ ជាចំនួនប្ទ្េយស្ករារប្រុងដ លប្តូវរកាកនុង
រយៈពេលតរកល់ ១៤ ថ្ងៃ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីកំណត់រករធយរភាគថ្នប្ទ្េយស្ករាអរបររា 
និងព ើរបីឱយស្ស្រពៅតារការកំណត់ររស់្រទ្របញ្ញតតិជាធរាន។  
 ប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានប្តូវតរកល់ ររួាន ូចជា៖ 

• ប្ាក់ពរៀល ៖ ស្រតុលយគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ និងគណនីផ្ទត់ទត់ជាពរៀល កនុង 
រយៈពេលតរកល់ ១៤ថ្ងៃ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា  

• ររិូយរ័ណណ ៖ ស្រតុលយគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាររិូយរ័ណណ កនុងរយៈពេលតរកល់ 
១៤ ថ្ងៃ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 រាយការណ៍ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ ានេីរប្រពភទ្៖ 
• រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន ៖ ជាតារាង ូចានកនុងឧរស្រព័នធ១ ភាា រ់ជារួយពនះ 
ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងអំ ុងពេល៣ថ្ងៃ រនាា រ់េីចរ់រយៈពេលរូលោា ន។ 
រាយការណ៍ពនះប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីស្រតុលយប្រចំាថ្ងៃថ្នប្ទ្េយអករាដ លប្តូវយករក 
គណនាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ៨០% និងប្តូវ 
រាយការណ៍ោច់ពោយដ កេីគាន រវាងប្ាក់ពរៀលនិងររិូយរ័ណណ។ 

• រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ ៖ ជាតារាង ូចានកនុងឧរស្រព័នធ១ ភាា រ់ជារួយពនះ 
ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងអំ ុងពេល៣ថ្ងៃ រនាា រ់េីចរ់រយៈពេលតរកល់។ 
រាយការណ៍ពនះ ប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីស្រតុលយប្រចំាថ្ងៃថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយក
ានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្តូវរាយការណ៍ោច់ពោយដ កេីគាន រវាងប្ាក់ពរៀល 
និងរូរិយរ័ណណ ពហើយប្តូវរងាា ញភស្តុតាងថាានប្រតិរតតិតារជាអចិថ្្នតយ៍នូវកប្រិត
កំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ៨០%។ 

ជ្ំពូក ២ 
ប្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចច 

ប្រការ ៣.- 
 ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាឧរករណ៍អនុវតតពគាលនពយាយរូរិយវតាុទង និងជាកាតេវកិចេ
ប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នទង។ អប្តាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអាចានការផ្ទា ស់្រតូរពៅតារពគាលពៅអនុវតត
ពគាលនពយាយររិូយវតាុ និងកាលៈពទ្ស្ៈពស្ ាកិចេស្កល។  ូពចនះ អប្តាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ
ប្តូវានកំណត់ពោយប្រកាស្ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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អរបររាប្តូវានគណនាស្មរជាងាី និងពោយដ កេីគាន ពរៀងរាល់១៤ថ្ងៃ ស្ប្ារ់ប្ទ្េយអករាដ ល
ប្តូវយករកគណនាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ជាពរៀល និងជាររិូយរ័ណណ។ 
 កប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ៖ ជាចំនួន ៨០% ថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាប្តូវតរកល់
ជាពរៀងរាល់ថ្ងៃ កនុងរយៈពេលតរកល់ពៅកនុងគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេររស់្ប្គឹះស្មា ននីរួយៗដ ល
ានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ កប្រិតអរបររាពនះ ប្តូវអនុវតតទំងប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាពរៀល 
និងររិូយរ័ណណពទសងៗ។ 
 ប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានប្តូវតរកល់ ៖ ជាចំនួនប្ទ្េយស្ករារប្រុងដ លប្តូវរកាកនុង
រយៈពេលតរកល់ ១៤ ថ្ងៃ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីកំណត់រករធយរភាគថ្នប្ទ្េយស្ករាអរបររា 
និងព ើរបីឱយស្ស្រពៅតារការកំណត់ររស់្រទ្របញ្ញតតិជាធរាន។  
 ប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានប្តូវតរកល់ ររួាន ូចជា៖ 

• ប្ាក់ពរៀល ៖ ស្រតុលយគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ និងគណនីផ្ទត់ទត់ជាពរៀល កនុង 
រយៈពេលតរកល់ ១៤ថ្ងៃ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា  

• ររិូយរ័ណណ ៖ ស្រតុលយគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាររិូយរ័ណណ កនុងរយៈពេលតរកល់ 
១៤ ថ្ងៃ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 រាយការណ៍ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ ានេីរប្រពភទ្៖ 
• រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន ៖ ជាតារាង ូចានកនុងឧរស្រព័នធ១ ភាា រ់ជារួយពនះ 
ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងអំ ុងពេល៣ថ្ងៃ រនាា រ់េីចរ់រយៈពេលរូលោា ន។ 
រាយការណ៍ពនះប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីស្រតុលយប្រចំាថ្ងៃថ្នប្ទ្េយអករាដ លប្តូវយករក 
គណនាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ៨០% និងប្តូវ 
រាយការណ៍ោច់ពោយដ កេីគាន រវាងប្ាក់ពរៀលនិងររិូយរ័ណណ។ 

• រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ ៖ ជាតារាង ូចានកនុងឧរស្រព័នធ១ ភាា រ់ជារួយពនះ 
ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងអំ ុងពេល៣ថ្ងៃ រនាា រ់េីចរ់រយៈពេលតរកល់។ 
រាយការណ៍ពនះ ប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីស្រតុលយប្រចំាថ្ងៃថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយក
ានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្តូវរាយការណ៍ោច់ពោយដ កេីគាន រវាងប្ាក់ពរៀល 
និងរូរិយរ័ណណ ពហើយប្តូវរងាា ញភស្តុតាងថាានប្រតិរតតិតារជាអចិថ្្នតយ៍នូវកប្រិត
កំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ៨០%។ 

ជ្ពំូក ២ 
ប្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចច 

ប្រការ ៣.- 
 ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាឧរករណ៍អនុវតតពគាលនពយាយរូរិយវតាុទង និងជាកាតេវកិចេ
ប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នទង។ អប្តាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអាចានការផ្ទា ស់្រតូរពៅតារពគាលពៅអនុវតត
ពគាលនពយាយររិូយវតាុ និងកាលៈពទ្ស្ៈពស្ ាកិចេស្កល។  ូពចនះ អប្តាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ
ប្តូវានកំណត់ពោយប្រកាស្ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

493 

ប្រការ ៤.- 

 ប្គឹះស្មា ន ប្តូវរពងកើតនិងអនុវតតពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល
ប្រុងប្រយ័តន និងស្រស្ស្រព ើរបីប្រតិរតតិតារកាតេវកិចេដ លានដចងកនុងប្រកាស្ពនះ។ 

ជ្ំពូក ៣ 
ប្ទពយសកម្មអាចទទួលយកបានសប្មារ់តម្កលជ់ាប្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចចអរបររមា 

ប្រការ ៥.- 

 ប្គឹះស្មា ន ប្តូវរកាទុ្កជារធយរនូវស្រតុលយប្គរ់ប្គាន់ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយក
ានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីប្រតិរតតិតារប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា។ 

ប្រការ ៦.- 

 ស្មច់ប្ាក់កនុងថ្  រិនប្តូវចាត់ទុ្កជាប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកាន ព ើរបីតរកល់ជា
ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាព ើយ។ 

 ប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានស្ប្ារ់តរកល់ជាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ ប្តូវានកំណត់
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- ស្រតុលយប្រចំាថ្ងៃកនុងគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ និងគណនីផ្ទត់ទត់ជាពរៀល ររស់្
ប្គឹះស្មា ន ដ លរកាទុ្កពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ស្រតុលយប្រចំាថ្ងៃកនុងគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាររិូយរ័ណណររស់្ប្គឹះស្មា នដ លរកា 
ទុ្កពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូក ៤ 
រយៈដពលម្ូលដាឋ ន និងរយៈដពលតម្កល ់

ប្រការ ៧.- 

ប្រេ័នធប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេដទអកពលើរយៈពេលេីរពទសងគាន  ដ លានរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃប្រតិទិ្ន
ជារនតរនាា រ់ គ៉ឺ “រយៈពេលរូលោា ន” និង “រយៈពេលតរកល់”។  

ប្រការ ៨.- 

 រយៈពេលរូលោា ន ជារយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្ន ដ លប្គឹះស្មា នគណនារធយរភាគប្រចំាថ្ងៃ
ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ និងប្ាក់ករេីពទសង  ៗព ើរបីកំណត់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេរធយរប្រចំាថ្ងៃ និងកប្រិតកំណត់
កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ស្ប្ារ់រាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ចំនួនប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជា
រធយរដ លប្តូវរកាទុ្កកនុងរយៈពេលតរកល់ ប្តូវគណនាពោយយករធយរភាគថ្នប្ាក់រពញ្ញើនិងប្ាក់
ករេីពទសងៗកនុងរយៈពេលរូលោា ន គុណជារួយអប្តាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាធរាន។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន កនុងអំ ុងពេល 
៣ (រី) ថ្ងៃ រនាា រ់េីថ្ងៃចរ់រយៈពេលរូលោា ន។ 
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ប្រការ ៩.- 

រយៈពេលតរកល់ចារ់ពទតើរពៅថ្ងៃទី្រួន រនាា រ់េីថ្ងៃចរ់រយៈពេលរូលោា ន។ 

រយៈពេលតរកល់ានរយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្ន ដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្ទ្េយស្ករាដ លអាច
ទ្ទួ្លយកានស្ស្រតារប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេអរបររាជារធយរពៅប្គរ់១៤ថ្ងៃថ្នរយៈពេលរូលោា ន។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ កនុងអំ ុងពេល 
៣ (រី) ថ្ងៃ រនាា រ់េីថ្ងៃចរ់រយៈពេលតរកល់។ 

ជ្ំពូក ៥ 
ម្ធយម្ភាគននប្ទពយសកម្មអរបររមាណ លប្តូវតម្កល ់

ប្រការ ១០.- 

 ប្រេ័នធប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេទតល់នូវភាេទ្ន់ភាន់ខាះ ពោយស្មរប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្ល
យកានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវានគិតជារធយរកនុងរយៈពេលតរកល់។ រ៉ាុដនត ប្គឹះស្មា នប្តូវាន
វធិានការប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីធានាប្រតិរតតិតារជាអចិថ្្នតយ៍នូវកប្រិតកំណត់អរបររា  ូចានដចងពៅ
កនុងប្រការ ១៣ ថ្ន ប្រកាស្ពនះ។ 

 រធយរភាគប្ទ្េយស្ករាអរបររាដ លប្តូវតរកល់ពលើកដលងដតស្រតុលយគណនីផ្ទត់ទត់ 
ប្តូវកំណត់តារប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ពៅទូ្ទំងរយៈពេលប្តូវតរកល់។ ប្គឹះស្មា នាន
ប្រតិរតតិតារប្រកាស្ពនះ ប្រសិ្នពរើចំនួនរធយរភាគប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានប្តូវាន
រកាពៅប្គរ់រយៈពេលតរកល់យ៉ាងតិចរំទុតពស្ាើ ឬពលើស្េី ១០០% (រួយរយភាគរយ) ថ្នចំនួនប្ាក់
រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ដ លានគណនាពោយដទអកពលើតួពលខពៅកនុងរាយការណ៍រយៈពេល
រូលោា នេីរុនរក។ 

ប្រការ ១១.- 

 គណនីផ្ទត់ទត់ជាប្ាក់ពរៀលររស់្ប្គឹះស្មា នានស្រតុលយវជិាាន ជាប្ទ្េយស្ករាដ លអាច
ទ្ទួ្លយកាន ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិតារប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាជាប្ាក់ពរៀល។ ស្រតុលយពនះ
នឹងប្តូវានយករករូករញ្េូ លគាន រាល់ថ្ងៃ ពហើយស្រតុលយស្ររុពនះប្តូវរូកជារួយស្រតុលយស្ររុ
គណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពៅចុងប្គាថ្នរយៈពេលតរកល់។ ទលដចករវាងចំនួនស្ររុខាងពលើជារួយ
១៤ ប្តូវានយករកពប្រៀរពធៀរជារួយចំនួនប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេដ លប្តូវប្រតិរតតិតារ។ 

ប្រការ ១២.-  

 ស្រតុលយគណនីផ្ទត់ទត់ជារូរិយរ័ណណ រិនដរនជាប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកាន
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិតារប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាជាររិូយរ័ណណពទ្។  
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ប្រការ ៩.- 

រយៈពេលតរកល់ចារ់ពទតើរពៅថ្ងៃទី្រួន រនាា រ់េីថ្ងៃចរ់រយៈពេលរូលោា ន។ 

រយៈពេលតរកល់ានរយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្ន ដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្ទ្េយស្ករាដ លអាច
ទ្ទួ្លយកានស្ស្រតារប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេអរបររាជារធយរពៅប្គរ់១៤ថ្ងៃថ្នរយៈពេលរូលោា ន។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ កនុងអំ ុងពេល 
៣ (រី) ថ្ងៃ រនាា រ់េីថ្ងៃចរ់រយៈពេលតរកល់។ 

ជ្ពំូក ៥ 
ម្ធយម្ភាគននប្ទពយសកម្មអរបររមាណ លប្តូវតម្កល ់

ប្រការ ១០.- 

 ប្រេ័នធប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេទតល់នូវភាេទ្ន់ភាន់ខាះ ពោយស្មរប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្ល
យកានពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវានគិតជារធយរកនុងរយៈពេលតរកល់។ រ៉ាុដនត ប្គឹះស្មា នប្តូវាន
វធិានការប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីធានាប្រតិរតតិតារជាអចិថ្្នតយ៍នូវកប្រិតកំណត់អរបររា  ូចានដចងពៅ
កនុងប្រការ ១៣ ថ្ន ប្រកាស្ពនះ។ 

 រធយរភាគប្ទ្េយស្ករាអរបររាដ លប្តូវតរកល់ពលើកដលងដតស្រតុលយគណនីផ្ទត់ទត់ 
ប្តូវកំណត់តារប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ពៅទូ្ទំងរយៈពេលប្តូវតរកល់។ ប្គឹះស្មា នាន
ប្រតិរតតិតារប្រកាស្ពនះ ប្រសិ្នពរើចំនួនរធយរភាគប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកានប្តូវាន
រកាពៅប្គរ់រយៈពេលតរកល់យ៉ាងតិចរំទុតពស្ាើ ឬពលើស្េី ១០០% (រួយរយភាគរយ) ថ្នចំនួនប្ាក់
រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា ដ លានគណនាពោយដទអកពលើតួពលខពៅកនុងរាយការណ៍រយៈពេល
រូលោា នេីរុនរក។ 

ប្រការ ១១.- 

 គណនីផ្ទត់ទត់ជាប្ាក់ពរៀលររស់្ប្គឹះស្មា នានស្រតុលយវជិាាន ជាប្ទ្េយស្ករាដ លអាច
ទ្ទួ្លយកាន ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិតារប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាជាប្ាក់ពរៀល។ ស្រតុលយពនះ
នឹងប្តូវានយករករូករញ្េូ លគាន រាល់ថ្ងៃ ពហើយស្រតុលយស្ររុពនះប្តូវរូកជារួយស្រតុលយស្ររុ
គណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពៅចុងប្គាថ្នរយៈពេលតរកល់។ ទលដចករវាងចំនួនស្ររុខាងពលើជារួយ
១៤ ប្តូវានយករកពប្រៀរពធៀរជារួយចំនួនប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេដ លប្តូវប្រតិរតតិតារ។ 

ប្រការ ១២.-  

 ស្រតុលយគណនីផ្ទត់ទត់ជារូរិយរ័ណណ រិនដរនជាប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយកាន
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិតារប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាជាររិូយរ័ណណពទ្។  
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ជ្ំពូក ៦ 
កប្ម្ិតកណំត់អរបររមាននប្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចចណ លប្តូវតម្កល ់ 

និងឱនភាពប្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចច 

ប្រការ ១៣.- 

 ពទះរីជាការគិតរធយរភាគថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេកនុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ អនុញ្ជញ តឱយាន
ភាេទ្ន់ភាន់ខាះ ក៏ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កជាអចិថ្្នតយ៍កនុងរយៈពេលតរកល់១៤ថ្ងៃ នូវកប្រិតកំណត់
កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃពស្ាើនឹង ៨០% ថ្នរធយរភាគប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេដ លានកំណត់កនុងរយៈពេល
រូលោា ន ជាពរៀល និងជាររិូយរ័ណណ។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវប្រតិរតតិតារប្រចំាថ្ងៃនូវកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ៨០% ពៅទូ្ទំងរយៈពេល
តរកល់ ពោយរកាឱយានយ៉ាងតិចរំទុតនូវចំនួនស្រតុលយកនុងគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាពរៀល 
ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ពទះរីជាស្រតុលយគណនីផ្ទត់ទត់ជាប្ទ្េយស្ករាដ លអាចទ្ទួ្លយក
ានជាប្ាក់ពរៀល ក៏ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវរញ្េូ លស្រតុលយគណនីផ្ទត់ទត់ពនះ ជារួយស្រតុលយគណនី
ប្ទ្េយស្ករារប្រុង ព ើរបីឱយប្រតិរតតិតារកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ៨០%។ 

ប្រការ ១៤.- 

 ការពលាើស្នឹងកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃពស្ាើនឹង ៨០% និងការរកាទុ្ករធយរភាគថ្ន
ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររារិនប្គរ់ប្គាន់កនុងរយៈពេលតរកល់ ប្តូវចាត់ទុ្កថាានឱនភាេប្ាក់
រប្រុងកាតេវកិចេនឹងរងការផ្ទកេិន័យ និងវធិានការប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូក ៧ 
ការពិន័យនិងវិធានការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ១៥.- 

 ករណីានឱនភាេកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃពស្ាើនឹង ៨០% ថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ
ដ លប្តូវតរកល់ ប្តូវរងការផ្ទកេិន័យពស្ាើនឹងេីរភាគរយ  (២%) ថ្នចំនួនឱនភាេពនាះ (៨០% ថ្ន
ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ  កប្ាក់តរកល់កនុងគណនីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ) ចំពពាះឱនភាេពលើកទី្ ១ 
ថ្នរយៈពេលតរកល់។ កនុងករណីដ លានឱនភាេ ដ លពកើតព ើងពៅរយៈពេលតរកល់ដតរួយ 
ពនាះការផ្ទកេិន័យនឹងពកើន ល់រួនភាគរយ (៤%)។ 

ប្រការ ១៦.- 

ឱនភាេប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ ពោយស្មរការតរកល់រិនប្គរ់ប្គាន់នូវរធយរភាគថ្នប្ទ្េយស្ករា
រប្រុងកនុងរយៈពេលតរកល់ ប្តូវទ្ទួ្លរងការផ្ទកេិន័យពស្ាើនឹងេីរភាគរយ (២%) ថ្នចំនួនប្ាក់ឱនភាេ 
ដ លានរកេីភាេខុស្គាន រវាងចំនួនថ្នរធយរភាគប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាកនុងរយៈពេលតរកល់ 
និងរធយរភាគប្ទ្េយស្ករារប្រុងដ លានតរកល់។ កនុងករណីានឱនភាេជារនតរនាា រ់ ពនាះការផ្ទក
េិន័យនឹងប្តវូពកើនព ើង ល់រួនភាគរយ (៤%)។ 
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ប្រការ ១៧.- 
ការពលាើស្កប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ និងឱនភាេថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអាចរងាា ញ

ថាានរញ្ជា កនុងការប្គរ់ប្គងជាក់ដស្តង និង/ឬ រញ្ជា ជាស្កាត នុេលពលើស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងចាត់វធិានការប្តួតេិនិតយ ៏ស្រស្ស្រព ើរបីដកតប្រូវស្មា នភាេពនះ និងពប្រើ
សិ្ទ្ធិអំណាចោក់េិន័យ  ូចដ លានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ជ្ំពូក ៨ 
វិធានការអនតរកាល 

ប្រការ ១៨.- 
 នីតិវធីិថ្នការរតូរេីប្រេ័នធប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេចាស់្ រកប្រេ័នធប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេងាី ូចាន
ដចងពៅកនុងប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវានដណនំាកនុងឧរស្រព័នធ២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ជ្ំពូក ៩                       
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៩.- 
ប្រកាស្ និងស្មរាចរដណនំា ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍៖ 

- រទ្របញ្ញតតិ ធ៧-៩៣-២៨២ ស្តីេី ការតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពលើប្ាក់រពញ្ញើ និងប្ាក់
សំុ្ខេីចងការពទសងៗ ពោយស្មា រ័នររិូយវតាុ ចុះថ្ងៃទី្៣០ ដខធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៣ 

- ស្មរាចរដណនំា ធ៧-៩៣-២៨៧ ស្រណន ស្តីេី រពរៀរតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពលើប្ាក់
រពញ្ញើ និងប្ាក់សំុ្ខេីចងការពទសង  ៗប្េរទំងការរាយការណ៍ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពនះ 
ចុះថ្ងៃទី្៣០ ដខធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៣ 

- ស្មរាចរដណនំា ធ៧-០៨-០២ ស្តីេីរយៈពេលរូលោា ន និងរយៈពេលដ លប្តូវតរកល់ និង
ថ្ងៃរាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៨។ 

ប្រការ ២០.-  
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា និងប្គរ់នាយកោា នររស់្

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២១.-  
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩ 
  ដទស្ថភបិាល 

         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ប្រការ ១៧.- 
ការពលាើស្កប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ និងឱនភាេថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអាចរងាា ញ

ថាានរញ្ជា កនុងការប្គរ់ប្គងជាក់ដស្តង និង/ឬ រញ្ជា ជាស្កាត នុេលពលើស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងចាត់វធិានការប្តួតេិនិតយ ៏ស្រស្ស្រព ើរបីដកតប្រូវស្មា នភាេពនះ និងពប្រើ
សិ្ទ្ធិអំណាចោក់េិន័យ  ូចដ លានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ជ្ពំូក ៨ 
វធិានការអនតរកាល 

ប្រការ ១៨.- 
 នីតិវធីិថ្នការរតូរេីប្រេ័នធប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេចាស់្ រកប្រេ័នធប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេងាី ូចាន
ដចងពៅកនុងប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវានដណនំាកនុងឧរស្រព័នធ២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ជ្ំពូក ៩                       
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៩.- 
ប្រកាស្ និងស្មរាចរដណនំា ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍៖ 

- រទ្របញ្ញតតិ ធ៧-៩៣-២៨២ ស្តីេី ការតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពលើប្ាក់រពញ្ញើ និងប្ាក់
សំុ្ខេីចងការពទសងៗ ពោយស្មា រ័នររិូយវតាុ ចុះថ្ងៃទី្៣០ ដខធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៣ 

- ស្មរាចរដណនំា ធ៧-៩៣-២៨៧ ស្រណន ស្តីេី រពរៀរតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពលើប្ាក់
រពញ្ញើ និងប្ាក់សំុ្ខេីចងការពទសង  ៗប្េរទំងការរាយការណ៍ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពនះ 
ចុះថ្ងៃទី្៣០ ដខធនូ ឆ្ន ំ១៩៩៣ 

- ស្មរាចរដណនំា ធ៧-០៨-០២ ស្តីេីរយៈពេលរូលោា ន និងរយៈពេលដ លប្តូវតរកល់ និង
ថ្ងៃរាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៨។ 

ប្រការ ២០.-  
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា និងប្គរ់នាយកោា នររស់្

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តវូអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២១.-  
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩ 
  ដទស្ថភបិាល 

         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចានត់្ ូ
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ឧរស្រព័នធ១ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៩-០៧៥ គប.ក 
ចុឹះថ្ងៃទី២៥ ខែកុមៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩ 

របាយការណ៍សតពីីការតម្កលប់្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចចអរបររមា 
ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

១.-  រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន   
រាយការណ៍ពនះប្តូវលរអិតអំេីស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើ និងប្ាក់ករេីប្រចំាថ្ងៃពៅតារប្រពភទ្

ររិូយរ័ណណ ពៅកនុងរយៈពេលរូលោា ន ដ លរងាា ញអំេីចំនួនប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាស្ប្ារ់
រកាទុ្កពៅកនុងរយៈពេលតរកល់ ប្េរទំងរងាា ញេីកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ ៨០%។ 

រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នពនះ ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ៣ (រី) ថ្ងៃ 
ចារ់េីថ្ងៃចរ់រយៈពេលរូលោា ន៖ 

- តារាង 1A ៖ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាពរៀល  
- តារាង 1B ៖ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជា ុលាា រអាពររកិ និង
ររិូយរ័ណណពទសងៗ គិតជា ុលាា រអាពររកិ។ តារាងពនះពប្រើស្ប្ារ់គណនាស្ពងខរតួពលខស្ររុ
រញ្េូ លគាន តារថ្ងៃ តារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ ស្ប្ារ់ប្ទ្េយអករាដ លប្តូវយករកគណនាប្ាក់
រប្រុងកាតេវកិចេ។ រាយការណ៍ស្ពងខរពនះនឹងប្តូវានភាា រ់រដនារពោយតារាងលរអិតជាពប្ចើន
ពទ្ៀតតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណដ លប្គឹះស្មា នានពធវើប្រតិរតតិការជាក់ដស្តង  
• តារាង 1B-01 ៖ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជា ុលាា រអាពររកិ 
• តារាង 1B-02 ៖ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាអ៉ឺរ ៉ា ូគិតជា

 ុលាា រអាពររកិ ពោយពប្រើអប្តារតូរដ លពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
• តារាង 1B-03 ៖ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាថ្ងាត 

គិតជា ុលាា រអាពររកិ ពោយពប្រើអប្តារតូរដ លពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា  
• តារាង 1B-04 ៖ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាររិូយរ័ណណ

ពទសងៗពទ្ៀត គិតជា ុលាា រអាពររកិ ជាតារាងរដនារចំពពាះររិូយរ័ណណពទសងៗ ដ លខុស្េី
ររិូយរ័ណណខាងពលើពៅតារប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន។  

២.- រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់  
រាយការណ៍ពនះរងាា ញេីស្រតុលយប្រចំាថ្ងៃថ្នប្ទ្េយស្ករារប្រុង ដ លរកាពៅធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជា និងឱនភាេកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃតាររយៈការតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជា
រធយរប្រចំាថ្ងៃ។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាយការណ៍ រយៈពេលតរកល់កនុងរយៈពេល ៣ថ្ងៃ 
រនាា រ់េីថ្ងៃចរ់រយៈពេលតរកល់។ 

- តារាង 2A ៖ រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេជាពរៀល។ រាយការណ៍
ពនះ ពប្រើស្ប្ារ់គណនាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររា និងកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ 
៨០% ដ លទ្ទួ្លានេីតារាង 1A។ 

- តារាង 2B ៖ រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ ស្តីេីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេគិតជា ុលាា រអាពររកិ។ 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញដរៀល 

Report of Base Period on Reserve Requirement in Riel 

ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³    តារាង ³ ១ ក 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³     Table: 1 A 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³    (ឯកតាគិតជាលានឈរៀល) 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period³    (Riel in Millions) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

Date of 
Base Period 

ប្បាក្់រដញ្ញ ើ និង ប្បាក្់ក្មចីដផ្េងៗជ្ញដរៀល 
Deposits and other borrowings base in Riel 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
Demand Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 

Saving Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមានកាលកំណត ់

Term Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេង  ៗ

Other Deposits 

បំណុលឈសេងឈទៀត 

Other Liabilities 

សរុប 

Total 

  1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 

សររុ Total                   -                    -                           -                   -                    -            -         
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

                 -                  -                      -                 -                 -     -                

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់ Reserve Requirement for maintainance period: 
អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចច (៨%) Reserve Requirement Rate (8%)                           0.08  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញដរៀល Minimum reserve requirements In riel                          -    
ក្ប្មិត្ក្ំណ្ត្់កាត្ពវក្ិចចប្រចានំថៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)                          -    

    

 
       ថ្ងៃ                             

        Reporting Date:  

            នាយក្     អនក្ពិនិត្យ                      អនក្ដធវើារាង 
              Manager      Checked By                            Prepared By 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញដរៀល 

Report of Base Period on Reserve Requirement in Riel 

ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³    តារាង ³ ១ ក 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³     Table: 1 A 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³    (ឯកតាគិតជាលានឈរៀល) 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period³    (Riel in Millions) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

Date of 
Base Period 

ប្បាក្់រដញ្ញ ើ និង ប្បាក្់ក្មចីដផ្េងៗជ្ញដរៀល 
Deposits and other borrowings base in Riel 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
Demand Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 

Saving Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមានកាលកំណត ់

Term Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេង  ៗ

Other Deposits 

បំណុលឈសេងឈទៀត 

Other Liabilities 

សរុប 

Total 

  1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 
     - - 

សររុ Total                   -                    -                           -                   -                    -            -         
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

                 -                  -                      -                 -                 -     -                

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់ Reserve Requirement for maintainance period: 
អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចច (៨%) Reserve Requirement Rate (8%)                           0.08  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញដរៀល Minimum reserve requirements In riel                          -    
ក្ប្មិត្ក្ំណ្ត្់កាត្ពវក្ិចចប្រចានំថៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)                          -    

    

 
       ថ្ងៃ                             

        Reporting Date:  

            នាយក្     អនក្ពិនិត្យ                      អនក្ដធវើារាង 
              Manager      Checked By                            Prepared By 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីីប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ និងររូិយរណ័្ណ ដផ្េងៗ្ិត្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Report of Base Period on Reserve Requirement in USD and Other Currencies Converted into USD 

ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³ 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³ 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³ 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period³ 
 

តារាង ³ ១ ខ 
Table: 1 B 

(ជាដុលាា រអាឈមរកិ) 
(In USD) 

 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

Date of 
Base Period 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើនិងត្ាកក់មចី
ឈសេងៗ ជាដុលាា រអាឈមរកិ 

Deposits and other 
borrowings base in 

USD

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើ និង ត្ាកក់មចឈីសេងៗ 
ជាអឺរ  ូ គិតជាដុលាា រអាឈមរកិ 

Deposits and other 
borrowings in EUR 
Converted in USD 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើនិងត្ាកក់មចឈីសេងៗ 
ជា ាតនៃ គិតជាដុលាា រអាឈមរកិ 

Deposits and other 
borrowings in THB 
Converted in USD 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើនិងត្ាក ់កមច ីឈសេងៗ 
ជា…គិត ជាដុលាា រអាឈមរកិ  

Deposits and other 
borrowings in … 

Converted in USD  

សររុប្បាក្់រដញ្ញ ើនិង 
ប្បាក្់ក្មចីដផ្េងៗ 

្តិ្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Total

1 2 3 4 5=1+2+3+4 
    - - 

    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 
    - - 

សររុ Total - - - - - 
មធយមប្រចានំថៃ  
Daily Average 

- - - - - 
ត្ាកប់បត្មុងកាតេវកិច្ចអបបបរមា 
(មធ្យមប្រចនំៃៃ x ១២%) 

Minimum Reserve 
Requirement 

(Daily Average x12%) 

- - - - - 

          ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់ Reserve Requirement for maintainance period: 

ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ (ទំរងៈ់ ១ខ០១ +១ខ០២ +១ខ០៣ + ១ខ០៤+ …..)  
Minimum reserve requirements in USD ( Form: 1B01+1B02+1B03+1B04+ ……) 

 

ក្ប្មិត្ក្ំណ្ត្់កាត្ពវក្ិចចប្រចានំថៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)  
* កំណតស់មាា ល់/Note:                      ភ្នឈំេញ នៃៃទី          ខខ               ឆ្ន ២ំ០០៩  

 
កូឈោនឈត្ច្ើនអាច្ត្តូវបខនែមសត្មាបរូ់បិយបណ័ណ ឈសេងៗឈៅតាមត្បតិបតតិការរបស់ត្គរោះស្ថែ ន                                Reporting Date: 
There will be additional collumns as needed for each of the Foreign Currencies the Institutions transact in   

                នាយក្            អនក្ពិនិត្យ                               អនក្ដធវើារាង 
                 Manager             Checked By                                  Prepared By 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Report of Base Period on Reserve Requirement in USD 

ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³    តារាង ³ ១ខ-០១ 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³     Table: 1 B-01 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³    (ជាដុលាា រអាឈមរកិ) 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period ³    (In USD) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

Date of 
Base Period 

ប្បាក្់រដញ្ញ ើ និង ប្បាក្់ក្មចីដផ្េងៗជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Deposits and other borrowings base in USD 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
Demand Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 

Saving Deposit 
ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមានកាលកំណត ់

Term Deposit 
ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេងៗ 

Other Deposits 

បំណុលឈសេងឈទៀត 

Other Liabilities 

សរុប 

Total 

  1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

សររុ Total                   -                    -                        -                     -                                                                                                                 -                -     
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

                  -                  -                                 -                    -                                          -              -                                  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ចិចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់ Reserve Requirement for maintainance period: 
អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ចិច (១២%) Reserve Requirement Rate (12%)            0.12  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ Minimum reserve requirements In USD                 
ក្ប្មិត្អរបររាននការត្មកលប់្បាក្់រប្មុង (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)              -       

                                           ថ្ងៃ                             

          Reporting Date:  

            នាយក្    អនក្ពិនិត្យ   អនក្ដធវើារាង 
            
 Manager    Checked By   Prepared By 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Report of Base Period on Reserve Requirement in USD 

ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³    តារាង ³ ១ខ-០១ 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³     Table: 1 B-01 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³    (ជាដុលាា រអាឈមរកិ) 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period ³    (In USD) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

Date of 
Base Period 

ប្បាក្់រដញ្ញ ើ និង ប្បាក្់ក្មចីដផ្េងៗជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Deposits and other borrowings base in USD 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
Demand Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 

Saving Deposit 
ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមានកាលកំណត ់

Term Deposit 
ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេងៗ 

Other Deposits 

បំណុលឈសេងឈទៀត 

Other Liabilities 

សរុប 

Total 

  1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

សររុ Total                   -                    -                        -                     -                                                                                                                 -                -     
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

                  -                  -                                 -                    -                                          -              -                                  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ចិចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់ Reserve Requirement for maintainance period: 
អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ចិច (១២%) Reserve Requirement Rate (12%)            0.12  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ Minimum reserve requirements In USD                 
ក្ប្មិត្អរបររាននការត្មកលប់្បាក្់រប្មុង (៨០%) Daily compulsory threshold (80%)              -       

                                           ថ្ងៃ                             

          Reporting Date:  

            នាយក្    អនក្ពិនិត្យ   អនក្ដធវើារាង 
            
 Manager    Checked By   Prepared By 

 

501 

 

  

របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញអឺរ ៉េ ូ្ិត្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Report of Base Period on Reserve Requirement in EUR Converted into USD 

ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³ 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period ³ 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period ³ 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period ³ 

 

  
តារាង ³ ១ខ-០២ 

Table: 1 B-02 
(ឯកតាជាអឺរ  ូ) 

(In EUR) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

 
Date of 

Base Period 

ប្បាក្់រដញ្ញ ើនិងប្បាក្់ក្មចីដផ្េងៗជ្ញអឺរ ៉េ ូ
Deposits and other borrowings base in EUR 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
 

Demand 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 
 

Saving 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមាន
កាលកំណត ់

Term 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេងៗ 
 

Other 
Deposits 

 
បំណុលឈសេងឈទៀត 

 

Other 
Liabilities 

សរុប 
 
 

Total 

អត្តាបតូរត្បចនំៃៃ 
អឺរ  ូ/ដុលាា រអ.រ 
Daily Ex. 

Rate 
EUR/USD 

សរុបគិតជា
ដុលាា រអ.រ 

Total 
Converted 
into UDS 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6/7 

      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 
      -  - 

សររុ Total - - - - - -  $0.00 
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

- - - - - -  $0.00 

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់Reserve Requirement for maintainance period: 

អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចច (១២%) Reserve Requirement Rate (12%)                          0.12  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញអឺរ ៉េ ូ្ិត្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ Minimum reserve requirements Converted into USD $0.00 

ក្ប្មតិ្ក្ំណ្ត្់កាត្ពវក្ិចជប្រចានំថៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%) $0.00 

           ថ្ងៃ                             

                  Reporting Date:  
            នាយក្               អនក្ពិនតិ្យ                                  អនក្ដធវើារាង 
            Manager                Checked By                                     Prepared By 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញនថបាត្  ្ិត្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Report of Base Period on Reserve Requirement in THB Converted into USD 

 
ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³ 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³ 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³ 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period ³ 

 

  

តារាង ³ ១ខ-០៣ 
Table: 1 B-03 

(ឯកតាជានៃាត) 
(In THB) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

 
Date of 

Base Period 

ប្បាក្រ់ដញ្ញ ើនិងប្បាក្ក់្មចីដផ្េងៗជ្ញនថបាត្   
Deposits and other borrowings base in THB 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
 

Demand 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 
 

Saving 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមាន
កាលកំណត ់

Term 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេងៗ 
 

Other 
Deposits 

 
បំណុលឈសេងឈទៀត 

 

Other 
Liabilities 

សរុប 
 
 

Total 

អត្តាបតូរត្បចនំៃៃ 
នៃាត/ដុលាា រអ.រ 
Daily Ex. Rate 

EUR/USD 

សរុបគិតជា
ដុលាា រអ.រ 

Total 
Converted 
into UDS 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6/7 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

សររុ Total - - - - - -  $0.00 
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

- - - - - -  $0.00 

ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់Reserve Requirement for maintainance period: 
អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចច (១២%) Reserve Requirement Rate (12%)                          0.12  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញ នថបាត្្តិ្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ Minimum reserve requirements Converted into USD $0.00 
ក្ប្មតិ្ក្ំណ្ត្់កាត្ពវក្ចិជប្រចានំថៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%) $0.00 

           ថ្ងៃ                             

                   Reporting Date: 
            នាយក្               អនក្ពនិិត្យ                                  អនក្ដធវើារាង 
            Manager                Checked By                                     Prepared By 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចជ្ញនថបាត្  ្ិត្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Report of Base Period on Reserve Requirement in THB Converted into USD 

 
ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³ 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³ 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³ 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period ³ 

 

  

តារាង ³ ១ខ-០៣ 
Table: 1 B-03 

(ឯកតាជានៃាត) 
(In THB) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

 
Date of 

Base Period 

ប្បាក្រ់ដញ្ញ ើនិងប្បាក្ក់្មចីដផ្េងៗជ្ញនថបាត្   
Deposits and other borrowings base in THB 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
 

Demand 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 
 

Saving 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមាន
កាលកំណត ់

Term 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេងៗ 
 

Other 
Deposits 

 
បំណុលឈសេងឈទៀត 

 

Other 
Liabilities 

សរុប 
 
 

Total 

អត្តាបតូរត្បចនំៃៃ 
នៃាត/ដុលាា រអ.រ 
Daily Ex. Rate 

EUR/USD 

សរុបគិតជា
ដុលាា រអ.រ 

Total 
Converted 
into UDS 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6/7 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

សររុ Total - - - - - -  $0.00 
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

- - - - - -  $0.00 

ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ិចចសប្ារ់ត្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់Reserve Requirement for maintainance period: 
អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចច (១២%) Reserve Requirement Rate (12%)                          0.12  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញ នថបាត្្តិ្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ Minimum reserve requirements Converted into USD $0.00 
ក្ប្មតិ្ក្ំណ្ត្់កាត្ពវក្ចិជប្រចានំថៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%) $0.00 

           ថ្ងៃ                             

                   Reporting Date: 
            នាយក្               អនក្ពនិិត្យ                                  អនក្ដធវើារាង 
            Manager                Checked By                                     Prepared By 
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របាយការណ៍្រយៈដពលមូលដាា ន សតពីី ប្បាក្រ់ប្មុងកាត្ពវក្ចិចជ្ញ… ្តិ្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 
Report of Base Period on Reserve Requirement in …… Converted into USD* 

 
ឈ ម្ ោះធនាគារ¼Name of Bank³ 

រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន¼Base Period³ 

រយៈឈេលតមកល់¼Maintenance Period³ 

រយៈឈេលត្តូវរាយការណ៍¼Reporting Period ³ 

 

  

តារាង ³ ១ខ-០៣ 
Table: 1 B-03 

(ឯកតាជា...) 
(In ...) 

កាលបរចិ្ឆទនន 
រយៈឈេលមូលដ្ឋា ន 

 
Date of 

Base Period 

ប្បាក្រ់ដញ្ញ ើនិងប្បាក្ក់្មចីដផ្េងៗជ្ញ...   
Deposits and other borrowings base in ... 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើច្រនត 
 

Demand 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើសំនច្ 
 

Saving 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើមាន
កាលកំណត ់

Term 
Deposit 

ត្ាកប់ឈ ញ្ ើឈសេង  ៗ
 

Other 
Deposits 

បំណុលឈសេងឈទៀត 
 

Other 
Liabilities 

សរុប 
 
 

Total 

អត្តាបតូរត្បចនំៃៃ 
នៃាត/ដុលាា រអ.រ 
Daily Ex. Rate 

EUR/USD 

សរុបគិតជា
ដុលាា រអ.រ 

Total 
Converted 
into UDS 

1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5 7 8=6/7 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

សររុ Total - - - - - -  $0.00 
មធយមប្រចានំថៃ 
Daily Average 

- - - - - -  $0.00 

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចសប្ារត់្មកលក់្នងុរយៈដពលប្តូ្វត្មកល ់Reserve Requirement for maintainance period: 
អប្ាប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចច (១២%) Reserve Requirement Rate (12%)                          0.12  

ប្បាក្់រប្មុងកាត្ពវក្ិចចអរបររាជ្ញ... ្ិត្ជា ុល្លារអាមដរិក្ Minimum reserve requirements Converted into USD $0.00 
ក្ប្មតិ្ក្ំណ្ត្ក់ាត្ពវក្ិចជប្រចានំថៃ (៨០%) Daily compulsory threshold (80%) $0.00 

* កំណត* កំណតស់ មាា ល់/Note:                                                ភ្នឈំេញ នៃៃទី          ខខ               ឆ្ន ២ំ០០៩ 
 
កូតារា    តារាងឈត្ច្ើនអាច្ត្តូវបឈងកើតសត្មាបរូ់បិយបណ័ណ ឈសេងៗឈៅតាមត្បតិបតតិការរបស់ត្គរោះស្ថែ ន                                                        Reporting Date: 

There will be additional table as needed for each of the foreign currencies the institutions transact in  
 

             នាយក្               អនក្ពិនិត្យ                            អនក្ដធវើារាង 
             Manage                 Checked By                              Prepared By 
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 រ�យ�រណ៍រយៈេពលតម�ល ់ស�ពីី ��ក់ប�ម�ង�តព�កិច��ដុ�� រ�េមរកិ  
Report of Maintenance Period on Reserve Requirement in USD 

 
េ�� ះធ��រ¼Name of Bank: 

រយៈេពលមូល�� ន¼Base Period: 

រយៈេពលតម�ល់¼Maintenance Period: 

រយៈេពល�ត�វ�យ�រណ៍¼Reporting Period: 
 

 ��ង ³ ២ ខ 
Table: 2 B 

(ឯក�គិត�ដុ�� រ�េមរកិ) 
(In USD) 

 

�លបរចិ�ទៃនរយៈេពល

�ត�វតម�ល់ 
Date of Maintenance 

Period 

សមតុល�គណនី ��ក់ប�ម�ង�តព�កិច� 

�ដុ�� រេ�ធ��រ�តិ ៃនកម�ុ� 
Reserve Requirement Account Balance 

in USD at NBC 

កំរតិកំណត�់តព�កិច� 

�ប�ៃំថ� (៨០%) 
Minimum threshold of 
reserve maintenance 

(80%) 

អតិេរក/(ឪន�ព) 

��កប់�ម�ង�តព�កិច� �ប�ៃំថ� 
Daily compulsory 

threshold Surplus/(Deficit): 

 1 2 3=1-2 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
សរបុ Total 0.00   
មធ�ម�ប�ៃំថ� 
Daily Average 

0.00   

- ��ក់ប�ម�ង�តព�កិច�អប�បរ� (ទំរងៈ់១ខ): 

Minimum Reserve Requirements (Form: 1B): - 
  

- អតិេរក��កប់�ម�ង�តព�កិច�: 

Reserve Requirement Surplus: - 
  

- ឳន�ព��កប់�ម�ង�តព�កិច�: 

Reserve Requirement Deficit: - 
  

                                                                                             
                                                                                                                  ភ�ំេពញ,  ៃថ�ទី        ែខ       �� ២ំ០០៩ 

                                                                                                                                Reporting date: 
 �យក/Manager                                  អ�កពិនិត�/Checked By       អ�កេធ���ង/Prepared By 
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ឧរស្រព័នធ២ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៩-០៧៥ គប.ក 
ចុឹះថ្ងៃទី២៥ ខែកុមៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩ 

 
ដសចកតីណណនា ំ

អនុវតតប្រកាសសតពីីការតម្កលប់្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចចអរបររមា 
ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

១.- រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា ន  

 រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នពលើកទី្១ ានរយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្ន ចារ់េីថ្ងៃអងាគ រ ទី្១៧ 
ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩  ល់ថ្ងៃចនា ទី្០២ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩។ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នពលើកទី្១ពនះ 
ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានប្តឹរថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ទី្០៥ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩ អនុវតតចំពពាះ
ប្រេ័នធប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេងាី។  

រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នពលើកទី្២ ានរយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្ន ចារ់េីថ្ងៃអងាគ រ ទី្០៣ 
ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩  ល់ថ្ងៃចនា ទី្១៦ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩។ រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នពលើកទី្២ពនះ 
ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានប្តឹរថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ទី្១៩ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩។  

រាយការណ៍រយៈពេលរូលោា នរនាា រ់រកពទ្ៀតប្តូវអនុវតតពោយស្វ័យប្រវតតិ កនុងរយៈពេល 
១៤ ថ្ងៃ ប្រតិទិ្ន ពោយរារ់ចារ់េីរយៈពេលរូលោា នរុន។ 

២.- រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ 

 រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ពលើកទី្១ ានរយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្ន ចារ់េីថ្ងៃសុ្ប្ក ទី្០៦ 
ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩  ល់ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ទី្១៩ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩។ រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់
ពលើកទី្១ពនះ ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានពៅថ្ងៃទី្២៣ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩ ពប្ពាះថ្ងៃទី្២២ 
ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩ ជាថ្ងៃអាទិ្តយ  ូចពនះ ថ្ងៃទុតកំណត់ថ្នរាយការណ៍ប្តូវពលើកពៅ ថ្ងៃចនា ទី្២៣ 
ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩។  

 រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ពលើកទី្២ ានរយៈពេល១៤ថ្ងៃប្រតិទិ្ន ចារ់េីថ្ងៃសុ្ប្ក ទី្២០ 
ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩  ល់ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ទី្០២ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០០៩។ រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់ពលើក
ទី្២ពនះ ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានពៅថ្ងៃទី្០៦ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០០៩ ពប្ពាះថ្ងៃទី្០៥ 
ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០០៩ ជាថ្ងៃអាទិ្តយ  ូចពនះ ថ្ងៃទុតកំណត់ថ្នរាយការណ៍ប្តូវពលើកពៅ ថ្ងៃចនា ទី្០៦ 
ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០០៩។  

រាយការណ៍រយៈពេលតរកល់រនាា រ់រកពទ្ៀតប្តូវអនុវតតពោយស្វ័យប្រវតតិ កនុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ
ប្រតិទិ្ន ពោយរារ់ចារ់េីរយៈពេលតរកល់រុន។ 

៣.- អនតរកាលចំពពាះការតរកល់ប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេអរបររា 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាជារធយរនូវប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាររស់្ខាួន ពោយដទអកពៅពលើ
តួពលខ ដ លានរាយការណ៍ស្ប្ារ់រយៈពេលរូលោា នចាស់្ចារ់េីថ្ងៃសុ្ប្ក ទី្០៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ 
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 ល់ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ទី្០៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩ ពោយអនុវតតអប្តាប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេដ លប្តូវតរកល់ 
រហូត ល់ ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ទី្០៥ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩ ដ លជារយៈពេលតរកល់ចាស់្។ 

ចារ់េីថ្ងៃសុ្ប្ក ទី្០៦ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩ ប្គឹះស្មា នទំងអស់្ប្តូវអនុវតតកប្រិតកំណត់កាតេវកិចេ
ប្រចំាថ្ងៃពស្ាើ ៨០% និងប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាជារធយរស្ប្ារ់រយៈពេលតរកល់។ ប្ាក់
រប្រុងកាតេវកិចេអរបររាតារប្រេ័នធងាីស្ប្ារ់រយៈពេលរូលោា នពលើកទី្រួយ ប្តូវអនុវតតចារ់េី
ថ្ងៃអងាគ រ ៍ ទី្១៧ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩  ល់ថ្ងៃច័នា ទី្០២ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩ ពោយរារ់ចារ់េីថ្ងៃទី្០៥ 
ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៩ ងយពប្កាយចំនួន១៧ថ្ងៃ។ 

៤.- ថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាកជាស្មធារណៈ 

ប្រសិ្នពរើថ្ងៃរាយការណ៍ប្តូវចំថ្ងៃចុងស្ាត ហ៍ ឬថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាកជាស្មធារណៈ  ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវពទាើរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅថ្ងៃពធវើការរនាា រ់េីថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាក។ 
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ស្ាិរភាេហិរញ្ញវតាុ និងគំាប្ទ្កំពណើ នពស្ ាកិចេប្រករពោយចីរភាេ។ ការអនុវតតការោក់ប្ាក់រប្រុង
កាតេវកិចេខាងពលើពនះ នឹងចូលជាធរានស្ប្ារ់រយៈពេលតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ ចារ់េី
ថ្ងៃទី្១០ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០១៥  ល់ថ្ងៃទី្២៣ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០១៥ តពៅ។ 

ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រ ពលាក ពលាកស្សី្ អគគនាយក អគគនាយិកា 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  ពរតាត អនុវតតតារស្មា រតីថ្នពស្ចកតី ជូន ំណឹងពនះ ឱយាន
ប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្។ 

សូ្រ ពលាក ពលាកស្សី្ ទ្ទួ្លនូវការរារ់អាន ៏ប្ជាលពប្ៅអំេីខាុំ។  

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៦ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៥ 
ជ្. ដទស្ថភិបាល 
ដទស្ថភិបាលរង 

              ហតាពលខានិងប្តា៖ នាវ ច័នាថ្នណា 
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ធ៧-០២០-២៣០ ប្រ.ក 

ប្រកាស 

សតពីី 
ប្បាក់រប្ម្ុងកាតពវកិចច ននប្បាក់រដញ្ញ ើ  

និងប្បាក់កម្ចីររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

គបោសដនឹះ ានដគាលបំណងកំណរ់អគតាគបាក់បគមុងោរពវកិចច ថ្នគបាក់បដញ្ាើនិងគបាក់កមចី
ជារបិូយវរាុជាតិ និងរបិូយប័ណណ។ 

ប្រការ ២.- 
គបោសដនឹះ ានដគាលដៅដគបើគបាស់គបាក់បគមុងោរពវកិចចសគាប់ជាឧបករណ៍កនុងោរអនុវរត

ដគាលនដយបាយរូបិយវរាុរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងព ើរបីទតល់ស្នានីយភាេរដនារ ល់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ សំ្ពៅររួចំដណកកាត់រនាយទលរ៉ាះពាល់េីជំង៉ឺកូវ ី១៩ រកពលើពស្ ាកិចេករពុជា 
ស្ស្រតារពគាលនពយាយររស់្រាជរោា ភិាល។ 

ប្រការ ៣.- 
គបោសដនឹះ ានវសិ្ថលភាពអនុវរតចំដ ឹះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ខ លសាិរដៅដគោម

អាណាពាបាលរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ គរូវរមកល់គបាក់បគមុងោរពវកិចច ថ្នគបាក់បដញ្ាើនិងគបាក់កមចី

ជាមធយមគបចំាថ្ងៃដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដសមើនរងអប្តា ៧% (គបំាពីរភា្រយ) ចំដ ឹះរបិូយវរាុជាតិ 
និងរូបិយប័ណណ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចដកស្ប្រលួអប្តាប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពនះជាងាី កនុងករណី
ចំាាច់។ 

ប្រការ ៥.- 
គបោសដលែ ធ៧-០១៨-២៨២ គប.ក ចុឹះថ្ងៃពុធ ៣ដរាច ខែស្ស្ថពណ៍ ឆ្ន ំច សំររទធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 

គរូវនរងថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០១៨ សតីពី គបាក់បគមុងោរពវកិចច ថ្នគបាក់បដញ្ាើនិងគបាក់កមចីរបស់
ធនាគារ ណិជជ គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៦.- 

 អរគនលខាធិការ អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនាយករនចេកនទស អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្រធា 
នាយកោឋ   អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតតម្ ឺងមា ត់ ូវប្រកាស
ន េះតម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 
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ប្រការ ៧.- 

ប្រកាសន េះមា ប្រសិទធភារចរ់រីនែាច េះហតថនលខាន េះតនៅ។ 

 

         ថ្ងៃេុធ ១០ពរាច ដខទលគុន ឆ្ន ំកុរ ឯកស័្ក េ.ស្.២៥៦៣ 
                                                                      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៨ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០២០ 
                                                             ដទស្ថភិបាល 
                            ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១០-១៨២ គប.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការគណនាម្ូលនិធិផ្ទា លស់ទុធររសធ់នាគារ 

3 
ប្រការ ១.-  
 ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធឱ្យស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
រាល់អនុាត និងកប្រិតកំណត់ប្រុងប្រយ័តនដ លទក់ទ្ងនឹងរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ ប្តូវគណនាឱយស្ស្រ
តារវធិានថ្នការគណនាពនះ។ ពលើស្េីពនះ ព ើរទុ្នឬទយជាទនដ លានរង់ និងមូលនិធិផ្ទា ល់
សុទធប្តូវដតពស្ាើ ឬពលើស្េីព ើរទុ្នអរបររាខ លគរូវបានអនុវរតចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នដនាឹះ។ 
ប្រការ ២.- 
 ប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង សំ្ពៅ
ធានាការប្រតិរតតិតារជាអចិថ្្នតយ៍នូវកាតេវកិចេជារទ្រញ្ជា ទំងអស់្ ទក់ទ្ងនឹងអនុាតស្មធនភាេ
អរបររា និងកប្រិតកំណត់ដ លទក់ទ្ងនឹងរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ។ 
ប្រការ ៣.-  
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នធនាគារអនុវតតនីតិវធីិេិពស្ស្ ពប្ការររូភាេ
ជាការ កពចញនូវខាង់រួយចំនួនដងរពទ្ៀតេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ ពោយរិនគិត ល់វធិាន
ទូ្ពៅថ្នការគណនា ូចានដចងពៅកនុងប្រកាស្ពនះ។ ការអនុវតតនីតិវធីិេិពស្ស្ពនះគ៉ឺ ព ើរបីស្មត រ
ព ើងវញិនូវការប្រតិរតតិតាររទ្រញ្ជា  និងព ើរបីឆាុះរញ្ជេ ំងឱយពឃើញហានិភ័យជាក់ដស្តងនិងហានិភ័យ
ជាស្កាត នុេល កនុងពគាលរំណងប្រុងប្រយ័តន។  
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីការអនុវតតនីតិវធីិេិពស្ស្ពនះ 
ពហើយប្គឹះស្មា នធនាគារប្តូវអនុវតតតារភាា រ រហូត ល់ានការដណនំាពទសងជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 
ប្រការ ៤.- 

រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធស្ររុានស្ាស្ធាតុ ២ ោច់ពោយដ កេីគាន គ៉ឺ៖ 
- ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយ (ព ើរទុ្នស្នូល) និង 
- ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្េីរ (ព ើរទុ្នរំពេញរដនារ) 
ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្េីររិនប្តូវពលើស្េី ១០០% ថ្នព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយពទ្ ឬ រិនប្តូវពលើស្េី ៥០% 

ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធស្ររុព ើយ។ 
រុននឹងពចញរាយការណ៍ពាក់េ័នធ ធនាគារប្តូវេិនិតយ ពទាៀងផ្ទា ត់ ព ើរបីធានាការប្រតិរតតិតារ

កប្រិតកំណត់ពនះ។ 
ប្រសិ្នពរើព ើរទុ្នថាន ក់ទី្េីរពលើស្េីព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងាន

វធិានការស្រស្ស្រ។ 
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ប្រការ ៥.-  

ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយ ប្តូវគណនា ូចខាងពប្ការ៖ 
I-  ស្ររុរង A ៖ (ខាង់ប្តវូរូក) 
- ព ើរទុ្ន ឬទយជាទន ដ លានរង់ 
- ទុ្នរប្រុងដ លរិនដរនជាទុ្នរប្រុងដ លប្តូវានវាយតថ្រាព ើងវញិ 
- រុេវលាភទក់ទ្ងនឹងព ើរទុ្ន (រុេវលាភភាគហ ុន)  
- ប្ាក់ចំពណញរកាទុ្កប្តឹរកប្រិត ២០% ថ្នស្ររុរង A ។ ចំនួនពលើស្េី ២០% ថ្នស្ររុរង A  

ធនាគារអាចស្ពប្រចរកាទុ្កជាទុ្នរប្រុង  
- ប្ាក់ចំពណញសុ្ទ្ធដ លប្តូវានពធវើស្វនករារចួពហើយ ស្ប្ារ់ឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុចុងពប្កាយ 
- ពលើស្េីពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាក៏អាចអនុរ័តខាង់ពទសងពទ្ៀត ដ លប្តូវរញ្េូ លពៅកនុង

ស្រុររង A  ូចជាប្ាក់ចំពណញដ លានកត់ប្តាពៅកនុងការយិររពិចឆទ្ លុះប្តាដត៖ 
១-ប្ាក់ចំពណញពនាះប្តូវានកំណត់រនាា រ់េី កពចញរនាុកចំណាយទំងអស់្ពៅកនុង
រយៈពេល ូចគាន  (ការរលំស់្ សំ្វធិានធន និងការដកតប្រូវតថ្រាសុ្ទ្ធ) ២-ប្ាក់ចំពណញ
ពនាះប្តូវានគណនាជាចំនួនសុ្ទ្ធពោយ កពចញនូវចំនួនប្ាក់េនធនិងភាគលាភដ ល
ប្តូវស្ង ៣-ប្ាក់ចំពណញសុ្ទ្ធពនះប្តូវានរញ្ជា ក់េីស្វនករឯករាជយ។ 

II-  ស្ររុរង B ៖ (ខាង់ប្តវូ ក) 
- ភាគហ ុនផ្ទា ល់ដ លកាន់ការ់ពោយធនាគារ តារតថ្រាសុ្ទ្ធចុះរញ្ា ី 
- ការខាតរងគរ 
- ប្ទ្េយស្ករាអររិូយ ( ូចជា តថ្រាពករ តិ៍ព ា្ ះ ... ជាដ ើម) 
- ចំពពាះភាគទុ្និក ្ណៈនាយក និងភាគីស្រព័នធញាតិ ូចាននិយរន័យពៅកនុងចារ់ស្តីេី 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ៖ 
• ចំដណកព ើរទុ្ន ឬទយជាទន ដ លរិនទន់ានរង់ 
• ប្ាក់ករេី ឥណទនវាិររូន៍ និងរុពរប្រទន 
• ឧរករណ៍រំណុលដ លកាន់ការ់ពោយធនាគារតារតថ្រាសុ្ទ្ធចុះរញ្ា ី (Net Book Value) 

ពហើយានហតាពលខាររស់្រុគគលពាក់េ័នធទំងពនាះ 
- ការខាតកនុងប្គាប្រតិរតតិការ ពប្ៅេីការខាតនាចុងការយិររពិចឆទ្ប្រចំាឆ្ន ំដ លររួទំងរាល់

សំ្វធិានធនពលើរំណុល និងរូលរប្តរិន ំពណើ រការ ក៏ ូចជាការដកតប្រូវ ថ្ទ្ពទ្ៀតស្ប្ារ់
ការរលំស់្ពៅកនុងរយៈពេល ូចគាន ។ សំ្វធិានធននិងការរលំស់្ប្តូវស្ស្រតាររទ្រញ្ជា ជា
ធរាន ពោយដទអកពលើការវាយតថ្រាពោយប្រុងប្រយ័តនពលើហានិភ័យដ លពាក់េ័នធ។ 

ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយ = ស្ររុរង A - ស្ររុរង B  ។ 
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ប្រការ ៦.-  
ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្េីររិនប្តូវពលើស្េី ១០០% ថ្នព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយស្ប្ារ់គណនារូលនិធិ

ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធស្ររុ។ 

ប្រសិ្នពរើព ើរទុ្នថាន ក់ទី្េីរពលើស្េីព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយ  ូចានគណនាកនុងប្រការ ៥ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះ ធនាគាររិនប្តូវយកចំនួនដ លពលើស្េី ១០០% ថ្នព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយពនាះរកគណនា
រញ្េូ លព ើយ។ 

III-  ស្ររុរង C ៖ (ខាង់ប្តវូរូក) 

- ការវាយតថ្រាទុ្នរប្រងុព ើងវញិពោយានការយល់ប្េរជារុន ជាលាយលកខណ៍អកសរេី
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ហានិភ័យទូ្ពៅររស់្ធនាគារ ពោយានការយល់ប្េរជារុនេី
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- សំ្វធិានធនទូ្ពៅ ១% ដ លានកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្ស្តីេី ការពធវើចំណាត់ថាន ក់ និង
សំ្វធិានធនពលើប្ទ្េយស្ករាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  

(សំ្វធិានធនទូ្ពៅ ប្តូវានជំនួស្ពោយខាឹរស្មរទក់ទ្ងនឹងសំ្វធិានធនទូ្ពៅ  ូចាន
ដចងកនុ ងប្រការ ៧២ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃសុ្ប្ក ១៣ពកើត 
ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំរកា េ.ស្ ២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៧ សតីពី ចំណាត់ថាន ក់
ហានិភ័យឥណទន និងសំ្វធិានធនពលើអីុរដភររិន។) 

- ឧរករណ៍រំណុលរនាា រ់រនសំរិនអាចពលើស្េី ៥០% ថ្នព ើរទុ្នថាន ក់ទី្រួយ ពហើយប្តូវ
រំពេញឱយានប្គរ់លកខខណឌ   ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ខាងពប្ការ 

- ខាង់ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លានការយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

IV- ស្ររុរង D ៖ (ខាង់ប្តូវ ក) 

- ការចូលភាគករាតារតថ្រាសុ្ទ្ធចុះរញ្ា ីពៅកនុងប្គឹះស្មា នធនាគារ ឬគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញវតាុ 
ររួទំង ប្កុរហ ុនរូលរប្ត 

- ខាង់ពទសងពទ្ៀត  ូចជារនាុកចំណាយដ លប្តូវរង់។ 

ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្េីរ = ស្ររុរង C - ស្ររុរង D ។ 

ប្រការ ៧.-  
៧.១ រំណុលរនាា រ់រនសំប្តូវានឯកស្មរប្ទ្ប្ទ្ង់ ររួទំងកិចេស្នាទងដ រ។ កិចេស្នាពនាះ

ប្តូវានរញ្ជា ក់ចាស់្េីលំោរ់ថ្នាេ ស់្រំណុល (Subscriber) ដ លពៅខពស់្រនាា រ់េីភាគទុ្និកធរាតា 
កាលវស្មន និងលកខខណឌ ពទសងពទ្ៀត។ 

៧.២ រំណុលរនាា រ់រនសំពនះអាចរញ្េូ លកនុងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្េីរាន លុះប្តាដតានការយល់
ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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៧.៣ ធនាគាររិនប្តូវស្ងរំណុលរនាា រ់រនសំឱយវនិិពយគិនវញិពោយរិនានការអនុញ្ជញ ត
ជាលាយលកខណ៍អកសរជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ។ ប្រសិ្នពរើធនាគារស្ពប្រចចិតតស្ង
រំណុលរនាា រ់រនសំពោយគាា នការអនុញ្ជញ តជារុន ឥណទយករិនដរនជាាេ ស់្រំណុលរនាា រ់រនសំ
ររស់្ធនាគារ ឬអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ ធនាគារអាចជំទស់្នឹងសំ្ណងដររពនះ។ កនុងករណីពនះ 
ាេ ស់្រំណុលដ លទ្ទួ្លសំ្ណងរំណុលរនាា រ់រនសំ រិនអាចរចួទុតេីការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការស្ង
ចំនួនពនាះប្ត រ់រកធនាគារវញិព ើយ ពៅពេលានការតប្រូវ។ 

៧.៤ ចំពពាះឧរករណ៍រំណុលរនាា រ់រនសំ ដ លានកំណត់កាលវស្មនពៅពេលចុះកិចេស្នា 
ធនាគារប្តូវអនុវតតការស្ងរលំស់្ពងរប្រចំាឆ្ន ំចំនួនរួយភាគប្ាំថ្នរំណុលរនាា រ់រនសំ ចារ់ពទតើរេី
រយៈពេលប្ាំឆ្ន ំរុនកាលវស្មនថ្នកិចេស្នា។ ការស្ងរលំស់្ដររពនះប្តូវពធវើព ើងតារ ំណាក់កាល 
ព ើរបីឱយចំនួនពៅកនុងស្ររុរង C ពស្ាើនឹងសូ្នយពៅកាលវស្មនថ្នកិចេស្នា។ 

៧.៥ ចំពពាះឧរករណ៍រំណុលរនាា រ់រនសំ ដ លេំុានកំណត់កាលវស្មនពៅពេលចុះ
កិចេស្នា ធនាគារប្តូវជូន ំណឹងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា យ៉ាងពហាចណាស់្រុនប្ាំឆ្ន ំ អំេី
រំណងររស់្ខាួនកនុងការស្ងរំណុលរនាា រ់រនសំទំងពនាះ។ ប្រសិ្នពរើធនាគារជាតិថ្នករពុជារិនជំទស់្
ចំពពាះការស្ងរលំស់្ពនះពទ្ ធនាគារប្តូវអនុវតតការស្ងរលំស់្ពងរប្រចំាឆ្ន ំចំនួនរួយភាគប្ាំថ្ន
រំណុលរនាា រ់រនសំ ចារ់ពទតើរេីរយៈពេលប្ាំឆ្ន ំរុនកាលររពិចឆទ្ដ លប្តូវានកំណត់ព ើរបីស្ង
រលំស់្រំណុលទំងស្ស្ុង។  

៧.៦ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចនឹងស្ពប្រចទតល់ការអនុញ្ជញ ត ឬរ ិពស្ធការស្ងរលំស់្
ទំងស្ស្ុងនូវរំណុលរនាា រ់រនសំ ពោយដទអកពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុជាទូ្ពៅររស់្ធនាគារ។  

ប្រការ ៨.-  

ប្រកាស្ស្តីេី ដ ើមទុនអបបបរាររស់្ធនាគារ ណិជជ ពលខ ធ៧-០០-៣៩ ប្រក ចុះថ្ងៃទី្០៩ 
ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ និង ប្រកាស្ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ ពលខ ធ៧-០០-៤៧ ប្រក 
ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៩.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា អងគភាេ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដៅពប្ការឱ្វាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១០.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវរតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 
 

                          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខរុលា ឆ្ន ំ២០១០ 
      ដទស្ថភិបាល 

          ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១១-០០១ ស.រ.ច 

ស្ថរាចរសតពីីការអនុវត្តប្រកាស  
សតពីី 

ការ្ណ្នាមូលនធិិផ្ទា លស់ទុធររសធ់នាគារ 

3 
ស្ថរាចរដនឹះ ោក់ដចញនូវវធិាននិងដគាលោរណ៍សគាប់អនុវរតគបោសដលែ ធ៧-០១០-១៨២ គប.ក 

ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០១០ សតីពី ោរ្ណនាមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធរបស់ធនាគារ រដៅដនឹះដៅថា
គបោស ខ លខចងអំពីរចនាសមពនធ័ដ ើមទុនថាន ក់ទី១ និងថាន ក់ទី២ ស្សបតាមបទោា នអនតរជារិ។ ដយង
តាមគបោសដនឹះ ដ ើមទុនថាន ក់ទី២ គរូវបានកគមិរគររមខរ ១០០% ថ្នដ ើមទុនថាន ក់ទី១ ដហើយគបាក់
ចំដណញរកាទុក ខ លជាសាសភា្មួយថ្នដ ើមទុនថាន ក់ទី១ គរូវបានកំណរ់គររមខរ ២០% ថ្នសរុប
ដ ើមទុនថាន ក់ទី១ (ដ ើមទុនសនូល ឬ ដ ើមទុនរ រង) ប៉ាុដណាណ ឹះ ដ ើមីបទប់ស្ថក រ់ភាពង្ហយខគបគបួល (Volatility) 
ថ្នដ ើមទុន។ គបោសដនឹះ ក៏បានអនុញ្ញា រឱ្យ្ណនាបញ្ចូ លសំវធិានធនទូដៅ ១% ជាសាសភា្
មួយថ្នដ ើមទុនថាន ក់ទី២ខ រ ពីដគ ឹះសំវធិានធនទូដៅដនឹះ ជាក់ខសតងជាទុនបគមុងទូដៅខ លពំុបាន
ដគរៀមសគាប់ទប់ទល់ហានិភ័យជាក់លាក់ ឬហានិភ័យខ លបានកំណរ់អរតសញ្ញា ណដនាឹះដ ើយ 
ប៉ាុខនត្ឺដ ើមបីជាខែលសគាប់ោរ រស្ថធនភាពទូដៅ។ 

គ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ានោរពវកិចចគបរិបរិតតាមរាល់វធិាន ដគាលោរណ៍ ខ លានខចង
កនុងគបោសសតីពីោរ្ណនាមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ យ៉ាងយឺរបំផុរគររមថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១១។  

១.- ោរគររួពិនិរយថ្ផាកនុង និងោរគបរិបរិតតាមជាអចិថ្្នតយ៍ 

គ្រឹះស្ថា នធនាគារ គរូវបដងើ ករដគាលនដយបាយ នីរិវធិី និង ំដណើ រោរសំដៅធានាោរ
គបរិបរិតតាមជាអចិថ្្នតយ៍ នូវរាល់ោរពវកិចចស្ថធនភាព និងកគមិរកំណរ់ចំដ ឹះដ ើមទុន។ ពិដសស
ជាងដនឹះដទៀរ គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារគរូវខរងតំាងបុ គ្លទទួលបនាុកតាមោន និងគរួរពិនិរយោរគបរិបរតិតាម 
ដហើយគរូវរកាទុកជាឯកស្ថរនូវរាល់ដគាលនដយបាយ នីរិវធីិ និង ំដណើ រោរទំាងដនាឹះ។ ជាទសេនៈ
អនា្រ គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារគរូវវាយរថ្រាផលប៉ាឹះ ល់ជាសោត នុពលថ្នខផនោរអភិវឌ្ឍអាជីវកមមជា
យុទធស្ថស្រសត និងដបើចំាបាច់គរូវខករគមូវ ដ ើមបីទប់ស្ថក រ់បញ្ញា ស្ថធនភាព ឬោរមិនដគារពតាមកគមិរ
កំណរ់ថ្នដ ើមទុន។ ្ណៈកមមោរសវនកមមគរូវវាយរថ្មលដ ើងវញិគបចំាគគានូវគបសិទធភាពថ្នដគាល
នដយបាយ នីរិវធីិ និង ំដណើ រោរទំាងដនាឹះ។ 

២.- ោរពវកិចចរាយោរណ៍ 

គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ គរូវផតល់របាយោរណ៍គបចំាខែអំពី មូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ អនុបារស្ថធនភាព 
គពមទំាងរបាយោរណ៍ ខ ល ក់ព័នធនរងមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ មិនយឺរជាងថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១១។ 

គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ គរូវដគបើ្ំររូបាយោរណ៍  ូចានភាជ ប់មកជាមួយថ្នដសចកតីខណនំាដនឹះ។  
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៣.- កគមិរកំណរ់គបងុគបយ័រនថ្នគបាក់ចំដណញរកាទុក និងែាង់គរវូ កដផេងៗ 

ដសចកតីសដគមចណាមួយរបស់ភា្ទុនិកអំពីគបាក់ចំដណញរកាទុក ខ លអាចខបងខចកជា
ភា្លាភចំដ ឹះភា្ទុនិក អាចបងកឱ្យានភាពង្ហយខគបគបួលថ្នដ ើមទុន។ គបាក់ចំដណញរកាទុក
គរូវបានកំណរ់គររម ២០% ថ្នដ ើមទុនថាន ក់ទី ១ (សរបុរង A ដៅកនុងគបោរ ៥ ថ្នគបោស) មុនដពល
 កដចញសាសភា្ ូចានដរៀបរាប់ដៅចំណុច II សរុបរង B (ែាង់គរូវ កពីដ ើមទុនសនូល)។ និយយ
ម៉ាាងដទៀរ គបាក់ចំដណញរកាទុកមិនគរូវដលើសពី ២៥% (មួយភា្បួន) ថ្នសរបុសាសភា្ដផេង
ដទៀរថ្នដ ើមទុនថាន ក់ទី១ ដទ។ 

 ដលើសពីដនឹះ ដយងគបោរ ៣ ថ្នគបោស ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចជូន ំណរ ងអំពីោរ កដចញ
បខនាមដទៀរពីដ ើមទុនថាន ក់ទី១ កនុងដគាលបំណងជាពិដសសដ ើមបីស្ថត រដ ើងវញិនូវោរគបរិបរតិតាម
ោរ្ណនា ូចានខចងកនុងគបោស។ បខនាមដលើដនឹះ ខផាកដលើរបក្ំដហើញថ្នោរគរួរពិនិរយ ល់
ទីកខនលង ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចរគមូវឱ្យបដងកើនសំវធិានធនចំដ ឹះោរដធើវចំណារ់ថាន ក់គទពយសកមមមិន
គររមគរូវ ដោយ កដចញពីមូលនិធិភា្ទុនិក។ ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍
អកេរ អំពីនីរិវធីិខាងដលើដនឹះ ដហើយគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារគរូវគបរិបរិតតាមភាល មរហូរ ល់ានោរដលើកខលង
ជាលាយលកខណ៍អកេរ។ 

 រាល់ោរ កដចញខ ល ក់ព័នធ គរូវានបង្ហា ញចាស់ដៅដលើតារាង្ណនាដោយានដយង
អធិបញ្ញជ  ឬដសចកតីជូន ំណរ ងរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ។ កនុងករណី មិន
ដគារពតាមគបគពររិតកមមគបងុគបយ័រននិងរាល់ោរ កដចញដទដនាឹះ ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងពិចារណា
ោក់ពិន័យ និងានវធិានោរចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារខ លដលមើស និងដបើចំាបាច់ចំដ ឹះ្ណៈគ្ប់គ្ង
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារដនាឹះ។ ដៅដពលខ លទទួលបានគបគពររិតកមមគបុងគបយ័រន និងោរ កដចញពី
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ដគោមោរទទួលែុសគរូវរបស់គកុមគបរកាភិបាល គរូវជូន
 ំណរ ងភាល មដៅសវនករឯករាជយ សាជិក្ណៈកមមោរសវនកមម និងបុ គ្លទទួលបនាុកគបរិបរិតតាម
 ូចានខចងកនុងចំណុច ១ ខាងដលើ។ 

៤.- វធិានោរអនតរោល  

ដ ើមបីអនុវរតគបោសគបកបដោយគបសិទធភាព គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារគរូវដោឹះគបជំុមហាសននិបារ
ភា្ទុនិក ដៅមុនថ្ងៃទី៣០ ខែដមស្ថ ឆ្ន ំ២០១១ ដ ើមបីសដគមចអំពីោរខបងខចកគបាក់ចំដណញរកាទុក
ខ លបានបងគរទុក និងខ លបានដធវើសវនកមម ដហើយស្សបតាមកគមិរកំណរ់អំពីគបាក់ចំដណញរកាទុក
ជាខផនកថ្នដ ើមទុនថាន ក់ទី១។ 

ខផាកដលើស្ថា នភាពហិរញ្ាវរាុ ខផនោរអភិវឌ្ឍអាជីវកមម និងផលប៉ាឹះ ល់ខ លបានពាករណ៍ទុក
ដៅដលើស្ថា នភាព និងអនុបារស្ថធនភាពរបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ មហាសននិបារភា្ទុនិកគរូវសដគមច
អំពីោរខបងខចកគបាក់ចំដណញរកាទុកតាមទគមង់ជា៖ 

- ោរបខងវរដៅ្ណនីទុនបគមុងខ លមិនគរូវខបងខចក 
- ោរបញ្ចូ លដៅកនុងដ ើមទុនខ លបានបង់ 
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- ោរខបងខចកភា្លាភ ឬ 
- ោរ្ួបបញ្ចូ ល ៣ ចំណុចខាងដលើ។  

៥.- សំដណើ សំុខបងខចកគបាក់ចំដណញរកាទុក 

្ណៈគ្ប់គ្ងគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ គរូវផតល់រដបៀបវារៈថ្នមហាសននិបារដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា
ឱ្យបាន ១០ ថ្ងៃដធើវោរ មុនោលបរដិចឆទមហាសននិបារ។ រដបៀបវារៈមហាសននិបារគរូវានរាយលរអិត
ជាពិដសស ំដណាឹះស្ស្ថយខ លគរូវោក់ជូនភា្ទុនិកអនុម័រ និងសំដណើ សំុខបងខចកគបាក់ចំដណញ
រកាទុក។ គបសិនដបើសំដណើ  ំដណាឹះស្ស្ថយដនាឹះជាបញ្ញា កងវល់គបុងគបយ័រន ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរង
ជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍អកេរចំដ ឹះ្ណៈគ្ប់គ្ង អំពីកងវល់ខផនកគរួរពិនិរយ ឬោរប ិដសធ
ដោយខផាកដលើស្ថា នភាពហិរញ្ាវរាុ និងជាពិដសស ស្ថា នភាពស្ថធនភាពរបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ កនុង
រយៈដពល ៥ ថ្ងៃដធវើោរ បនាា ប់ពីបានទទួលរដបៀបវារៈ និងសំដណើ  ំដណាឹះស្ស្ថយដនាឹះ។ ្ណៈគ្ប់គ្ង
គរូវជូនព័រ៌ានដៅភា្ទុនិកអំពីោរប ិដសធ ឬអធិបញ្ញជ គបុងគបយ័រន ដបើាន។ 

៦.- គបសិទធភាពអនុវរតវធីិស្ថស្រសត្ ណនាងមី 

 ដៅថ្ងៃទីមួយបនាា ប់ពីមហាសននិបារភា្ទុនិកខ លនរងគបគពររតិដៅមិនយឺរជាងថ្ងៃទី៣១ 
ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១១ ដ ើមបីសដគមចអំពីរបាយោរណ៍ហិរញ្ាវរាុ របាយោរណ៍ចំដណញខារ សគាប់
ឆ្ន ំ២០១០ គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារគរូវអនុវរតដគបើវធីិស្ថស្រសត្ ណនាងមី និងដគបើទគមង់របាយោរណ៍ ូចាន
ជូនភាជ ប់។ 

ដៅដគោយថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១១ គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារខ លានគបាក់ចំដណញរកាទុក
ដលើសពី ២០% ថ្នដ ើមទុនថាន ក់ទី១ មិនគរូវបានអនុញ្ញា រឱ្យបញ្ចូ លចំខណកដលើសដនាឹះ ដៅកនុង
ោរ្ណនាមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធដទ។ គបសិនដបើគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារដៅខរបនតរាយោរណ៍អំពីគបាក់ចំដណញ
រកាទុកខ លដលើសដនាឹះ ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងខករគមូវោរ្ណនា និង កដចញនូវចំខណកដលើស 
គពមទំាងពិចារណាោក់ពិន័យនិងានវធិានោរចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និង្ណៈគ្ប់គ្ង។ 

៧.- ោរពវកិចចរាយោរណ៍ 

 ដ ើមបីគំាគទរបាយោរណ៍ ំបូងទាក់ទងនរងោរ្ណនាមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធ ខ លគរូវអនុវរតមិន
យឺរជាងថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១១ ្ណៈគ្ប់គ្ងានោរពវកិចចផតល់ជូនធនាគារជារិថ្នកមពុជា
នូវកំណរ់ដហរុផលូវោរថ្នមហាសននិបារភា្ទុនិក ខ លបង្ហា ញចាស់ពីោរអនុមតិខបងខចកគបាក់
ចំដណញរកាទុកខ លបានបងគរ និងខ លបានដធើវសវនកមមស្សបតាមចំណុច ៤ ថ្នស្មរាចរពនះ។ 

បនាា ប់ពីមហាសននិបារភា្ទុនិកសដគមច របាយោរណ៍ហិរញ្ាវរាុ ោរខបងខចកភា្លាភ និង
ោរខបងខចកគបាក់ចំដណញរកាទុកថ្នឆ្ន ំមុនៗ ្ណៈគ្ប់គ្ងគរូវដចញកំណរ់ដហរុផលូវោរខ ល
បង្ហា ញចាស់ពីោរសដគមចអំពីោរខបងខចកផលចំដណញនិងគបាក់ចំដណញរកាទុក ឬោរបញ្ចូ ល
ដៅកនុងដ ើមទុនខ លបានបង់ក៏ ូចជា ំដណាឹះស្ស្ថយដផេងៗខ លអាចានផលប៉ាឹះ ល់ដោយផ្ទា ល់ 
ឬដោយគបដយលដៅដលើស្ថា នភាពស្ថធនភាព រចនាសមព័នធដ ើមទុន និងអនុបារស្ថធនភាពរបស់
គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ។ 
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របាយោរណ៍ ក់ព័នធគរូវបានផតល់ជូន ធនាគារជារិថ្នកមពុជាមិនយឺរជាងថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា 
ដរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

៨.- ស្មរាចរពនះានគបសិទធភាពអនុវរត ចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាដនឹះរដៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែកុមៃៈ ឆ្ន ំ២០១១          
                                                                         ដទស្ថភិបាល 

                                                  ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០៤-២០៤ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្េពវផ្ាយរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុប្រចានំន  ំ
ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតា ុ
3 

ប្រការ ១.-  

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវពរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ដ លានពធវើនិងរញ្ជា ក់ពោយ
ស្វនករាប្រចំាឆ្ន ំ ពហើយពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានរុន ថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា ថ្នឆ្ន ំប្រតិទិ្ន
នីរួយៗ។ ស្នងការគណនីឯករាជយប្រតិស្ស្ុតិប្តូវពធវើស្វនករា និងទតល់រតិពយរល់ពលើរាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ២.-            
 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវពរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដ លប្តូវានរញ្ជា ក់ពោយ
ស្វនករាស្ស្រតារខាឹរស្មរ ូចានដចងកនុងឧរស្រព័នាភាា រ់រកជារួយពនះ។ 

ប្រការ ៣.-  

 រាយការណ៍និងគណនី ដ លប្តូវពចញទាយ ូចានកនុងពគាលការណ៍ដណនំាប្តូវចារ់ពទតើរេី
ឆ្ន ំ២០០៥ ពនះតពៅ ពហើយរិនប្តូវយ៉ឺតជាងថ្ងៃទី្៣០ ដខរិងុនា ថ្នឆ្ន ំប្រតិទិ្ននីរួយៗ។ រាយការណ៍
និងគណនីដ លានពចញទាយ ប្តូវទតល់ជូនអតិងិជននិងស្មធារណជន។ 

ប្រការ ៤.-   

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុណាដ លរិនានអនុវតតតាររទ្រញ្ជា ពនះប្តូវទ្ទួ្លរងការ
ផ្ទកេិន័យស្ស្រតារាប្តា៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៥.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៦.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។  

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ 
                                     ដទស្ថភិបាល                                                                              

        ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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    ឧរសមពន័ធទី១ 
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៤ ប្រ.ក 

ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 

 រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ប្តូវានពរៀរចំស្ស្រតាររទ្ោា នគណពនយយករពុជា (CAS) និងការ
ដណនំាធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ពៅកនុងករណីដ លរទ្ោា នគណពនយយករពុជារិនានរញ្ជា ក់អំេី
ប្រប្េឹតតករាគណពនយយ ឬតប្រូវការពរើកចំហេ័ត៌ាន រទ្ោា នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ (IFRS) 
ប្តូវានពប្រើជំនួស្។ ពទះជាយ៉ាងណាក៏ពោយពៅកនុងរាល់ស្មា នភាេដ លានទំ្នាស់្ពកើតព ើងរវាង
ការដណនំាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និង CAS ឬ IFRS ការដណនំាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាទាូវការ។ 

១.  ារាងតុលយការ 

 ១.១ ធនាគារប្តូវដតរងាា ញនូវេ័ត៌ានអរបររាពៅកនុងតារាងតុលយការ ឬកនុងកំណត់ស្ាគ ល់
ថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ូចខាងពប្ការ៖ 

 គទពយសកមម 
 ស្មច់ប្ាក់ 

ស្រតុលយជារួយធនាគារកណាត ល 
 ស្រតុលយជារួយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត 
 ការោក់ប្ាក់រពញ្ញើ និងការទតល់ឥណទនពៅធនាគារ និងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត 
 រូលរប្ត និង រ័ណណរតនាគារររស់្រោា ភិាល 
 រូលរប្ត និង រ័ណណរតនាគារររស់្រោា ភិាលពទសងពទ្ៀត 

ទលរប្តពាណិជាករា 
 រ័ណណប្តូវទ្ទួ្ល 
 ការឱយខេីចងការ និងរុពរប្រទនចំពពាះអតិងិជន (កំណត់ស្ាគ ល់ ១.៥)  

សំ្វធិានធនពលើរំណុលអាប្កក់ និងស្ងស័យ 

- សំ្វធិានធនជាក់លាក់ 

- សំ្វធិានធនទូ្ពៅ 
ការវនិិពយគពលើរូលរប្តដ លានជាករាសិ្ទ្ធិ (ពធវើការវភិាគថាពតើជារូលនិធិ ឬរំណុល) 
ប្ទ្េយស្ករាពទសងពទ្ៀត (ទតល់េ័ត៌ានលរអិតថ្នខាង់សំ្ខាន់ៗ) 
ប្ាក់ជំពាក់ររស់្ប្កុរហ ុនភាគទុ្និក 
ប្ាក់ជំពាក់ររស់្ប្កុរហ ុនរុតតស្រព័នធ (ពធវើការវភិាគថាពតើជារូលធន ឬរំណុល) 
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ការវនិិពយគពៅកនុងប្កុរហ ុនដ លជាស្រព័នធញាតិ (ពធវើការវភិាគថាពតើជារូលរប្តរំណុល 
ឬ រូលរប្តភាគហ ុន) 
អចលនប្ទ្េយ (កំណត់ស្ាគ ល់ ១.៤) 
ប្ទ្េយស្របតតិដ លររឹអូស្េីកូនរំណុល (កំណត់ស្ាគ ល់ ១.៤) 
គទពយអកមម 
ប្ាក់រពញ្ញើ និងស្រតុលយររស់្ធនាគារពទសងៗ 
ប្ាក់រពញ្ញើររស់្អតិងិជនរិនដរនជាធនាគារ 
សំ្វធិានធនពលើេនធ 
រ័ណណ និងររិូយណតតិប្តូវស្ង 
ប្ាក់ករេីពទសងៗ (ព ើរបីទតល់នូវការរំដរកថ្នខាង់សំ្ខាន់ៗ) 
ភាគលាភដ លប្តូវស្ង 
ប្ាក់ជំពាក់ប្កុរហ ុនភាគទុ្និក 
ប្ាក់ជំពាក់ប្កុរហ ុនរុតតស្រព័នធ 
រូលរប្តរំណុលដ លានពចញទាយ (កំណត់ស្ាគ ល់ ១.៣) 
ប្ាក់ជំពាក់ភាគទុ្និក 
ព ើរទុ្ន និងប្ាក់រប្រុង 
ព ើរទុ្នររួចំដណក (ស្មខាររពទ្ស្) 
ភាគហ ុន (ដ លានចុះរញ្ា ី ពចញទាយ និងទ្ទួ្លស្មគ ល់) 
ប្ាក់ខេីរំពេញព ើរទុ្ន 
ប្ាក់រប្រុង (ពធវើការវភិាគពៅតារប្រពភទ្នីរួយៗថ្នទុ្នរប្រុង) ពោយរួររញ្េូ លទំង
ការវាយតថ្រាព ើងវញិទុ្នរប្រុង (កំណត់ស្ាគ ល់ ១.២) 
ប្ាក់ចំពណញរកាទុ្ក/ការរងគរខាត 

 ១.២ ធនាគារប្តូវដតរងាា ញចំនួនថ្នប្ាក់រប្រុងពៅតារប្រពភទ្នីរួយៗពៅព ើរឆ្ន ំនិងចុងឆ្ន ំ
ថ្នការយិររពិចឆទ្គណពនយយ ប្េរទំងចំនួនថ្នការពទារពៅ ឬ ពទាររកេីប្រពភទ្នីរួយៗថ្នទុ្នរប្រុង
ពៅកំ ុងឆ្ន ំ។ 

 ភាគហ ុន 
ធរាតា 

ទុ្នរប្រុង 
ធនាគារទូ្ពៅ 

ទុ្នរប្រុង ការវាយតថ្រាព ើងវញិថ្នរូលរប្ត 
ភាគហ ុនរយៈពេលដវងដ លអាចលក់ាន 

ប្ាក់ចំពណញ 
រកាទុ្ក 

ស្រតុលយព ើរប្គា 
+ការពទារចូលទុ្នរប្រុង 

- ការ កពចញេីទុ្នរប្រុង 
ស្រតុលយចុងពប្កាយ 
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 ១.៣ ចំពពាះរូលរប្តរំណុលពចញទាយពោយធនាគារដ លានឥណប្រតិទន ំរូងពប្ចើនជាង 
១ឆ្ន ំ ធនាគារប្តូវរងាា ញអប្តាការប្ាក់ (ចំពពាះរូលរប្តដ លអប្តាការប្ាក់ពងរ) ឬ វធីិស្មស្រស្តកំណត់
អប្តាការប្ាក់ (ចំពពាះរូលរប្តដ លានអប្តាការប្ាក់អដណត ត) និងកាលររពិចឆទ្ទូ្ទត់ស្ង។ 
 ១.៤ ធនាគារប្តូវរងាា ញេីតថ្រាទី្ទារថ្នការវនិិពយគ ប្ទ្េយស្របតតិររស់្ធនាគារ និងប្ទ្េយ
ស្របតតិដ លររឹអូស្េីកូនរំណុល។ (ស្ស្រនឹងតប្រវូការថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១-១៨៦ ប្រ.ក ស្តីេី 
អចលនប្ទ្េយររស់្ធនាគារ) 
 ១.៥ ឱយខេីចងការ និងរុពរប្រទនពៅអតិងិជន 

 ស្រតុលយព ើរប្គា ស្រតុលយចុងប្គា 
ឥណទនពៅរោា ភិាល 

- រាជរោា ភិាល 
- ពទសងៗ 

  

ឥណទនពាណិជាករា 
- ឥណទនវាិររូន៍ 
- ឥណទនរយៈកាលខាី 
- ឥណទនរយៈកាលដវង 
- ឥណទនភតិស្នា 
- ឥណទនស្រព័នធញ្ជញ តិ 
- ឥណទនពាណិជាករាពទសងៗ 

  

ឥណទនចំពពាះអនកពប្រើប្ាស់្ 
- អចលនប្ទ្េយ 
- ឥណទនវាិររូន៍ 
- ឥណទនចំពពាះអនកពប្រើប្ាស់្ 
- ពទសងៗ 

  

ឥណទនស្ររុ   
 

 ចំពពាះខាឹរស្មរថ្ន “ឥណទនស្រព័នធញាតិ” ដ លានដចងកនុងាប្តាទី្៤៩ និង ៥០ កនុងជំេូក ១៦ 
ថ្នចារ់ស្តីេី គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។  

 ១.៦ ធនាគារប្តូវរងាា ញចំនួនស្ររុ ុលថ្នឥណទន ំពណើ រការ និងឥណទនរិន ំពណើ រការ 
(រំណុលដ លានការធានា និងរំណុលរិនានការធានា) ដ លានកំណត់ជា រំណុលជាស្តង់ោរ 
រំណុលពប្ការស្តង់ោរ រំណុលស្ងស័យ និងរំណុលាត់រង់ ស្ស្រតារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៥១  
ស្តីេី ចំណាត់ថាន ក់ និងសំ្វធិានធនពលើរំណុលអាប្កក់ និងរំណុលស្ងស័យ និង ប្រកាស្ពលខ 
ធ៧-០២-១៤៥ ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៥១ (ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៥១ ស្តីេី 
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ចំណាត់ថាន ក់ និងសំ្វធិានធនពលើរំណុលអាប្កក់ និងរំណុលស្ងស័យ និង ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២-១៤៥ 
ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៥១ ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ 
ប្រ.ក ចុះថ្ងៃសុ្ប្ក ១៣ពកើត ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំរកា េ.ស្ ២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៧ សតីពី 
ចំណាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសំ្វធិានធនពលើអីុរដភររិន។) 

 ស្រតុលយចុងប្គា ស្រតុលយព ើរប្គា 

រំណុលស្តង់ោរ 
-  ានការធានា 
- រិនានការធានា 

រំណុលពប្ការស្តង់ោរ 
- ានការធានា 
- រិនានការធានា 

រំណុលស្ងស័យ 
- ានការធានា 
- រិនានការធានា 

រំណុលាត់រង់ 
- ានការធានា 
- រិនការធានា 

  

១.៧ ធនាគារប្តូវទតល់នូវតារាងដ លរងាា ញេីរដប្ររប្រួលស្រតុលយថ្នសំ្វធិានធនពៅព ើរប្គា
 កពចញ ឬរូករញ្េូ លកនុងគណនីចំពណញ-ខាតពៅកនុងឆ្ន ំ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់លុរ
ពចាលរំណុលអាប្កក់ប្រចំាឆ្ន ំ និងស្រតុលយចុងប្គា ដ លអនុវតតតារ៖ 

 - សំ្វធិានធនជាក់លាក់ស្ប្ារ់រំណុលាត់រង់ 

 - សំ្វធិានធនជាក់លាក់ស្ប្ារ់ការងយចុះតថ្រាថ្នការវនិិពយគ និងប្ទ្េយស្ករា ថ្ទ្ពទ្ៀត 

 - សំ្វធិានធនទូ្ពៅ ស្ប្ារ់រំណុលាត់រង់ដ លអាចពកើតព ើង និងហានិភ័យធនាគារ
ពទសងពទ្ៀត។ 

តារាងស្ស្ព ៀងគាន ដ លរងាា ញេីរដប្ររប្រួលថ្នការប្ាក់េយួរទុ្ក ធនាគារប្តូវទតល់ឱយ
ទងដ រ។ 

១.៨ ប្ទ្េយស្ករាដ លានស្នាជាវតាុធានាជារួយភាគីទី្រី រួរទំងចំនួនស្រុរថ្នរំណុល
ដ លានការធានាប្តូវពធវើការរងាា ញទងដ រ។ 
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២. របាយការណ៍ចំដណញ-ខាត 

ធនាគារប្តូវដតរងាា ញនូវេ័ត៌ានអរបររាពៅកនុងរាយការណ៍ចំពណញ-ខាត ឬកនុងកំណត់
ស្ាគ ល់រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ  ូចខាងពប្ការ៖ 

ចំណូលេីការប្ាក់ 
ចំណាយការប្ាក់ 
ចំណូលេីការប្ាក់សុ្ទ្ធ 
ចំណូលេីប្រតិរតតិការពទសងៗ 

- ចំពណញ (ខាត) េីស្ករាភាេជួញ ូរ (ពធវើការវភិាគពលើចំណូលដ លានរកេីការជួញ
 ូរររិូយរ័ណណ រូលរប្ត និងឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុពោយដ កេីគាន ។ 

- ថ្ងាឈនួល និងកថ្ប្រពជើងស្ម 
- ភាគលាភ (ពធវើការវភិាគពលើចំណូលភាគលាភដ លានរកេីរុតតស្រព័នធ រកេីប្កុរហ ុន

ដ លជាស្រព័នធញាតិ និងរកេីការវនិិពយគពទសងពទ្ៀតពោយដ កេីគាន )។ 
- ថ្ងាជួល 
- ចំពណញ (ខាត) េីការលក់រូលរប្តវនិិពយគ 
- ចំណូលពទសងៗ 

 ចំណាយដលើគបរិបរតិោរដផេងៗ 
- ការចំណាយពលើរុគគលិក (ររួរញ្េូ លទំងប្ាក់ពលើកទឹ្កចិតត) 
- ការចំណាយពលើអគគនាយក និងអតាប្រពយជន៍រដនារ 
- ប្ាក់កថ្ប្រររស់្ស្វនករ 
- រលំស់្ពលើប្ទ្េយស្ករាររិូយ 
- រលំស់្ពលើប្ទ្េយស្ករាអររិូយ 
- ការដងរកា និងការជួលថ្នអចលនប្ទ្េយ 
- ការចំណាយពលើអាគារ (ការដងរកានិងការធានារា៉ារ់រង) 
- ការចំណាយពទសងៗ 
- ចំណាយពលើស្នតិសុ្ខ (ធានារា៉ារ់រងពលើការ ឹកជញ្ាូ នស្មច់ប្ាក់ ការដងរកាអាគារ និង

អតិងិជន)។ 
 គបាក់ចំដណញពីគបរិបរតិោរ 

សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ឥណទនាត់រង់ដ លអាចពកើតាននិងការងយចុះតថ្រាថ្នប្ទ្េយស្ករា
 ថ្ទ្ពទ្ៀត 

- សំ្វធិានធនជាក់លាក់ស្ប្ារ់រំណុលាត់រង់ 
- សំ្វធិានធនជាក់លាក់ស្ប្ារ់ការងយចុះតថ្រាថ្នការវនិិពយគ និងប្ទ្េយស្ករា ថ្ទ្ពទ្ៀត 
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- សំ្វធិានធនទូ្ពៅ ររួរញ្េូ លទំងសំ្វធិានធនស្ប្ារ់រំណុលាត់រង់ដ លអាចពកើតាន 
និងហានិភ័យធនាគារ ថ្ទ្ពទ្ៀត 

- ការប្ររូលានរកវញិនូវសំ្វធិានធន និងចំណាយដ លានលុរពចាលេីប្គារុន 
- ចំនួនដ លានលុរពចាល 

ការដរងដចកប្ាក់ចំពណញ (ខាត) ថ្នប្កុរហ ុនស្រព័នធញាតិ 
ចំណាយរង់េនធ 
ជំេូកវសិ្មរញ្ញ 
ប្ាក់ចំពណញរិនស្រស្ស្រពទាររកេីឆ្ន ំរុន 
ភាគលាភ 

- ភាគលាភរពណាត ះអាស្នន 
- ភាគលាភចុងពប្កាយដ លានពស្នើ 

ពទារពៅទុ្នរប្រុងទូ្ពៅ 
ប្ាក់ចំពណញរិនស្រស្ស្រពទារពៅប្គាខាងរុខ 

៣. របាយការណ៍្លហូំរស្ថច់ប្បាក្់ 

 ធនាគារប្តូវដតពរៀរចំរាយការណ៍លំហូរស្មច់ប្ាក់។ 
៤. ជំពូក្ដប្ៅារាងត្ុលយការ 

 ធនាគារគួរដតរងាា ញេីការដរងដចកខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការជារីដទនក ូចតពៅ៖ 

• កិចេស្នាយថាភាេ ប្តូវរងាា ញចំនួនទឹ្កប្ាក់ថ្នកិចេស្នាស្ប្ារ់ធាតុនីរួយៗខាងពប្ការ 
ឬធាតុណាដ លានចំណាត់ថាន ក់ប្រហាក់ប្រដហលនឹងធាតុខាងពប្ការ៖ 

- ជំនួយឥណទនផ្ទា ល់ 
- យថាភាេពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការ 
- យថាភាេពាក់េ័នធនឹងពាណិជាករា 
- កិចេស្នាយថាភាេពទសងៗ 

• ការស្នាប្តូវរងាា ញេីចំនួនទឹ្កប្ាក់ថ្នខាង់នីរួយៗដ លានស្នា ូចខាងពប្ការ៖ 

- កប្រិតឥណទនរិនាន ក និងការស្នាេនារពេលឥណទនពទសងៗ 
- កិចេស្នាទតល់ឥណទនដ លរិនាន កពប្រើ និងការរនតពលើកិចេស្នាទតល់ឥណទន 
- ការទិ្ញ ឬលក់ប្ទ្េយស្ករា និងការោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅពេលអនាគត 
- ការស្នាពទសងៗ 
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• ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុនិស្សនាដ លានជារូរិយរ័ណណររពទ្ស្ អប្តាការប្ាក់និងព ើរទុ្ន 
 ំុ ាស្ ឬ ប្ាក់ និងទំ្និញពប្រើប្ាស់្ពទសងៗ រួរទំងកិចេស្នាពទសងៗដ លពាក់េ័នធ។ កិចេស្នា
ទំងពនាះានការទិ្ញ-លក់រូរិយរ័ណណ និងទលរប្តនាពេលអនាគត ការពោះ ូររូរិយរ័ណណ និង
អប្តាការប្ាក់ ការយល់ប្េរកំណត់អប្តាការប្ាក់នាពេលអនាគត សិ្ទ្ធិទិ្ញ ឬលក់ដ លកំណត់
តថ្រាជាក់លាក់ស្ប្ារ់ពេលខាងរុខ។ កនុងករណីចំាាច់ ធនាគារប្តូវរងាា ញនូវចំនួនទឹ្កប្ាក់ថ្ន
កិចេស្នា តថ្រាទី្ទារ ុលវជិាាន ឬអវជិាាន និងានឥទ្ធិេលថ្នកិចេប្េរពប្េៀងស្រុរដ លអាច
អនុវតតានតារទាូវចារ់ចំពពាះខាង់នីរួយៗ។ កនុងករណីចំាាច់ េ័ត៌ាន ូចគាន ពនះប្តូវានឱយស្ប្ារ់
ទំ្និញពប្រើប្ាស់្ និងឥណទននិស្សនា។ ប្តូវដញកឱយោច់ថ្នប្រតិរតតិការពៅពលើឧរករណ៍និស្សនារវាង
ប្រតិរតតិការរពញ្េ ៀស្ហានិភ័យ និងប្រតិរតតិការពាណិជា។ 

៥. ដគាលការណ៍្្ណ្ដនយយ 

 ធនាគារប្តូវដតរងាា ញឱយពឃើញនូវពគាលការណ៍គណពនយយសំ្ខាន់ៗ ដ លានអនុរ័តកនុង
ការពរៀរចំ និងការរងាា ញនូវរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ ចំណុចខាងពប្ការប្តូវរងាា ញកនុងពគាលការណ៍
គណពនយយ រ៉ាុដនតរិនកំណត់ប្តឹរដតចំណុចទំងអស់្ពនះពទ្៖ 

- រូលោា នថ្នការទ្ទួ្លស្មគ ល់នូវប្រភេប្ាក់ចំណូលសំ្ខាន់ៗ 

- ការផ្ទា ស់្រតូរវធីិស្មស្រស្តគណពនយយកនុងអំ ុងថ្នឆ្ន ំ ដ លកនុងករណីពនះ គណនីហិរញ្ញវតាុ
ថ្នឆ្ន ំរុនប្តូវានរងាា ញជារួយវធីិស្មស្រស្តងាី 

- រូលោា នស្ប្ារ់ពធវើសំ្វធិាធនជាក់លាក់ពៅពលើឥណទនាត់រង់ និងពធវើសំ្វធិានធន
ទូ្ពៅស្ប្ារ់ហានិភ័យឥណទន ឬស្ប្ារ់ហានិភ័យធនាគារ ថ្ទ្ពទ្ៀត 

- វធីិស្មស្រស្តថ្នការវាយតថ្រាពៅពលើរូលរប្តវនិិពយគ ការជួញ ូររូលរប្តនិងឧរករណ៍
ហិរញ្ញវតាុនិស្សនា 

- ការពធវើរលំស់្ពៅពលើអចលនប្ទ្េយ 

- រូលោា នថ្នការររួរញ្េូ លរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 

- ការពទារតថ្រាប្ទ្េយស្ករា និងប្ទ្េយអករាររិូយរ័ណណររពទ្ស្រកជាររិូយរ័ណណកនុងស្ស្ុក។ 

៦. ការកាត្់ចំដណ្ក្ននព័ត្៌ាន 

 ៦.១ ធនាគារប្តូវវភិាគឥណទន និងរុពរប្រទនពៅតារជំេូកថ្នវស័ិ្យ ូចខាងពប្ការ (ការ
ប្ររូលទតុំនូវការទតល់ទុ្នពៅតារវស័ិ្យ) 

- កសិ្ករា -  ឹកជញ្ាូ ន និងគរនាគរន៍ 

- ឧស្ាហករា  - ពស្វាករា 

- សំ្ណង់ និងការស្មា រនា    - វជិាា ជីវៈ និងការពប្រើប្ាស់្ជាឯកជន 
(ពលើកដលងការឱយខេីស្ប្ារ់ទិ្ញទាះ) - ទាះ (ទិ្ញ)  
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- លក់ ំុ និង លក់រាយ    
- នំាពចញ 

- ពទសងៗ               

- នំាចូល   
 ៦.២  ធនាគារប្តូវទតល់នូវការវភិាគឥណប្រតិទនស្ប្ារ់ការឱយខេី (ទំងធនាគារនិងរិនដរន
ធនាគារ) និងការោក់ប្ាក់រពញ្ញើ (ធនាគារ និងរិនដរនធនាគារ) ពៅតារប្រពភទ្ថ្នកាលវស្មន 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- កាលវស្មនរយៈពេល ១ឆ្ន ំ 
- ពប្ចើនជាង ១ឆ្ន ំ ដតតិចជាង ៣ឆ្ន ំ 
- ពប្ចើនជាង ៣ឆ្ន ំ ដតតិចជាង ៥ឆ្ន ំ 
- ពប្ចើនជាង ៥ឆ្ន ំ 

ការវភិាគពៅតារប្រពភទ្ថ្នឥណប្រតិទននីរួយៗប្តូវដទអកពៅពលើពេលពវលាដ លពៅស្ល់
រហូត ល់កាលវស្មនតារកិចេស្នាពៅកនុងកាលររពិចឆទ្តារាងតុលយការ។ 

៧. ការប្ត្ួត្ពិនិត្យ 

 ធនាគារប្តូវរងាា ញេ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នការប្តួតេិនិតយ ពហើយ
េ័ត៌ានទំងពនាះរិនចំាាច់ពាះទាយស្ប្ារ់ស្មធារណជនពនាះពទ្។ 

៧.១ រទ្របញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តន 

-  ប្រកាស្ស្តីេីអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលររស់្ធនាគារនិងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ពលខ 
ធ៧-០០-៣៨ និងប្រកាស្ស្តីេីវពិស្មធនករា ពលខ ធ៧-០២-១៨៧ ប្រ.ក  

 ក. ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល (Liquidity Management) 

 ខ. ចំណាត់ថាន ក់ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល (Liquidity Position)  

(ប្តូវានជំនួសដោយប្រកាសពលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០១៥ 
ស្តីេី អនុាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាព។) 

- ប្រកាស្ស្តីេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ ពលខ ធ៧-០០-៤៧ ប្រ.ក  

 (ប្តូវានជំនួសដោយគបោសពលខ ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ស្តីេី ការគណនារូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។) 

-  ប្រកាស្ស្តីេីអនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក 

- ប្រកាស្ស្តីេីសំ្វធិានធនពលើរំណុលអាប្កក់ និងរំណុលស្ងស័យ ពលខ ធ៧-០០-៥១ 
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃសុ្ប្ក ១៣ពកើត 
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ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំរកា េ.ស្ ២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៧ សតីពី ចំណាត់ថាន ក់
ហានិភ័យឥណទន និងសំ្វធិានធនពលើអីុរដភររិន។) 

 ៧.២ េ័ត៌ានរដនារ (ឧរស្រព័នធ ២)  

 ៧.៣ សូ្ចនាករហិរញ្ញវតាុសំ្ខាន់ៗ 

- ព ើរទុ្ន 
- ប្ទ្េយស្ករា 
- ប្ាក់ចំពណញ 
- ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល 

 ៧.៤ របាយោរណ៍របស់អនកគ្ប់គ្ង 

អនុស្ថសន៍របស់សនងោរ្ណដនយយ ករ់សាគ ល់ពីចំណុចដែាយខ លរកដ ើញដៅកនុង
ដពលដធវើសវនកមម ប៉ាុខនតមិនកំណរ់ខរចំណុច ូចានខចងខាងដគោមដទ៖ 

១-  រាល់កិចេស្នា និងកិចេប្េរពប្េៀងដ លានចុះហតាពលខារវាងធនាគារ និងាេ ស់្ភាគហ ុន 
នាយកប្គរ់ប្គង និងភាគីដ លពាក់េ័នធ ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

២- ការផ្ទា ស់្រតូរអនកប្គរ់ប្គង (រុគគលិកជាន់ខពស់្ ភាេញឹកញារ់ រូលពហតុ និងជពាា ះទល
ប្រពយជន៍ជាស្កាត នុេល ការដតងតំាងប្កុរប្រឹកាភិាល) 

៣- ការឧពទ្ាស្នារទលិតទលងាី (ការលក់រូលរប្តពទ្ស្ចរណ៍ និងកិចេស្នាពោះ ូរ) 

៤- កិចេស្នាងាី (ភតិស្នាងាី កិចេប្េរពប្េៀងរវាងភាន ក់ងារនិងធនាគារ) 

៥- ការពរើកស្មខាងាី (រូលពហតុ ពគាលរំណង និងការចាត់តំាងរុគគលិក) 

៦- គុណភាេថ្នសំ្ពេៀតឥណទន (ការប្ររូលទតុំឥណទន តំរន់ឧស្ាហករា និងរុគគល) 

៧- ការវនិិពយគកនុងឆ្ន ំ (រូលពហតុ ការអនុរតិ កំណត់ពហតុប្រជំុប្កុរប្រឹកាភិាល) 

៨- ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នសំ្វធិានធន 

៩- ប្រតិរតតិការកំុេយូទ័្រ (សុ្វតាិភាេ ការរកាទុ្ក រុគគលិក ប្រសិ្ទ្ធភាេ និងហានិភ័យ) 

១០- ដទនការប្ររូលការខូចខាតរកវញិកនុងពេលអាស្នន 

១១- ពគាលនពយាយស្ប្ារ់ការប្គរ់ប្គង់ការប្រឈររុខនឹងហានិភ័យររិូយវតាុ 
(េ័ត៌ានដររររាិណ) 

១២- ចំណុចពខាយ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លរ៉ាះពាល់ ល់ទលប្រពយជន៍ស្មធារណៈ 
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 (គ). អគារធនាគារ និងប្ទ្េយស្របតតិ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លរិនអាចពធវើចលនាាន   ចំនួន 

 (១) ថ្ងាព ើរររស់្ប្ទ្េយស្របតតិ        
(២) ចំនួនដ លានលុរពចាល 
(៣) សំ្វធិានធនស្ប្ារ់រលំស់្ ឬការាត់រង់ 
(៤) តថ្រាទី្ទារ ឬតថ្រាទី្ទារដ លានា៉ា ន់ស្មា ន (រងាា ញកាលររពិចឆទ្ 
 និងការវាយតថ្រាចុងពប្កាយរំទុតររស់្អនកវាយតថ្រាដ លានវជិាា ជីវៈ)។ 
 រងាា ញរញ្ា ីប្ទ្េយស្របតតិ អាស្យោា ន និងពស្ចកតីលរអិត ថ្ទ្ពទ្ៀត១     

 (ឃ). ប្ាក់រប្រុងព ើរទុ្ន 

 (១) ប្ាក់រប្រុងរុេវលាភររស់្ស្នាឹកហ ុន      
 (២) ប្ាក់រប្រុងវាយតថ្រា    
 (៣) ប្ាក់រប្រុងព ើរទុ្ន ថ្ទ្ពទ្ៀត   
 (ង). ប្ាក់រប្រុងចំណូល២ 

 (១) ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ    
 (២) ប្ាក់រប្រុងចំណូល ថ្ទ្ពទ្ៀត    
 (៣) ចំពណញ ឬខាតដ លរិនស្រស្ស្រ  
 (ច). សំ្វធិានធន ថ្ទ្ពទ្ៀត និងការរប្រុងទុ្កស្ប្ារ់ការាត់រង់ ឬយថាភាេ 

ទតល់ពស្ចកតីលរអិតថ្នការពធវើសំ្វធិានធន និងប្ាក់រប្រុង ថ្ទ្ពទ្ៀត "ពោយ 
រញ្ជា ក់េីពគាលរំណងថ្នការរប្រុងទុ្កពនាះ" ដ លានដរងដចកពៅតារ 
ខាង់ (រំណុល ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លានររួរញ្េូ លសំ្វធិានធននិងការរប្រុងទុ្ក 
 ថ្ទ្ពទ្ៀត) ពៅកនុងតុលយការ។ 

(ឆ). ទតល់េ័ត៌ានលរអិតដ លានរញ្េូ លពៅកនុងគណនី ថ្ទ្ពទ្ៀត   
 (ជ). (១) ប្ាក់រពញ្ញើស្ររុររស់្អតិងិជនដ លរិនដរនធនាគារ   
 (២) ប្ាក់រពញ្ញើ និងស្រតុលយររស់្ធនាគារ និងភាន ក់ងារ    
(ឈ). ប្រសិ្នពរើអាចពធវើាន គួរដតភាា រ់រកជារួយនូវខាង់ ូចខាងពប្ការ 

 
១ លុរពចាលពៅពេលចំាាច់ 
២  - ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេដ លានកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២០-២៣០ គប.ក 

- ប្ាក់រប្រុងចំណូល ថ្ទ្ពទ្ៀតគ៉ឺចំនួនដ លពលើស្េីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ  
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 (គ). អគារធនាគារ និងប្ទ្េយស្របតតិ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លរិនអាចពធវើចលនាាន   ចំនួន 

 (១) ថ្ងាព ើរររស់្ប្ទ្េយស្របតតិ        
(២) ចំនួនដ លានលុរពចាល 
(៣) សំ្វធិានធនស្ប្ារ់រលំស់្ ឬការាត់រង់ 
(៤) តថ្រាទី្ទារ ឬតថ្រាទី្ទារដ លានា៉ា ន់ស្មា ន (រងាា ញកាលររពិចឆទ្ 
 និងការវាយតថ្រាចុងពប្កាយរំទុតររស់្អនកវាយតថ្រាដ លានវជិាា ជីវៈ)។ 
 រងាា ញរញ្ា ីប្ទ្េយស្របតតិ អាស្យោា ន និងពស្ចកតីលរអិត ថ្ទ្ពទ្ៀត១     

 (ឃ). ប្ាក់រប្រុងព ើរទុ្ន 

 (១) ប្ាក់រប្រុងរុេវលាភររស់្ស្នាឹកហ ុន      
 (២) ប្ាក់រប្រុងវាយតថ្រា    
 (៣) ប្ាក់រប្រុងព ើរទុ្ន ថ្ទ្ពទ្ៀត   
 (ង). ប្ាក់រប្រុងចំណូល២ 

 (១) ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ    
 (២) ប្ាក់រប្រុងចំណូល ថ្ទ្ពទ្ៀត    
 (៣) ចំពណញ ឬខាតដ លរិនស្រស្ស្រ  
 (ច). សំ្វធិានធន ថ្ទ្ពទ្ៀត និងការរប្រុងទុ្កស្ប្ារ់ការាត់រង់ ឬយថាភាេ 

ទតល់ពស្ចកតីលរអិតថ្នការពធវើសំ្វធិានធន និងប្ាក់រប្រុង ថ្ទ្ពទ្ៀត "ពោយ 
រញ្ជា ក់េីពគាលរំណងថ្នការរប្រុងទុ្កពនាះ" ដ លានដរងដចកពៅតារ 
ខាង់ (រំណុល ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លានររួរញ្េូ លសំ្វធិានធននិងការរប្រុងទុ្ក 
 ថ្ទ្ពទ្ៀត) ពៅកនុងតុលយការ។ 

(ឆ). ទតល់េ័ត៌ានលរអិតដ លានរញ្េូ លពៅកនុងគណនី ថ្ទ្ពទ្ៀត   
 (ជ). (១) ប្ាក់រពញ្ញើស្ររុររស់្អតិងិជនដ លរិនដរនធនាគារ   
 (២) ប្ាក់រពញ្ញើ និងស្រតុលយររស់្ធនាគារ និងភាន ក់ងារ    
(ឈ). ប្រសិ្នពរើអាចពធវើាន គួរដតភាា រ់រកជារួយនូវខាង់ ូចខាងពប្ការ 

 
១ លុរពចាលពៅពេលចំាាច់ 
២  - ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេដ លានកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២០-២៣០ គប.ក 

- ប្ាក់រប្រុងចំណូល ថ្ទ្ពទ្ៀតគ៉ឺចំនួនដ លពលើស្េីប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ  
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 (១) រាយព ា្ ះប្រពភទ្ឥណទនពប្រើប្ាស់្ពោយប្កុរហ ុនដ លធនាគារកាន់ការ់ភាគហ ុន
ពោយផ្ទា ល់ឬពោយប្រពយល។ 

 (២) រាយព ា្ ះឥណទន និងប្រពភទ្ឥណទន ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លានទតល់ពៅឱយស្រព័នធញាតិ 
 ូចានដចងកនុងាប្តា ៤៨-៥០  ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

 (៣) រាយព ា្ ះប្ទ្េយស្របតតិររស់្ធនាគារ ដ លានោក់រញ្ជេ ំ ឬពទាើពៅធនាគារ និង
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ថ្ទ្ពទ្ៀត៘  ូចជាវតាុធានាស្ប្ារ់រូលនិធិដ លានទតល់ឱយ
ធនាគារ ឬភាគីណារួយ ពោយពប្រើរពធាាយជាប្ាក់រពញ្ញើ ឥណទន រុពរប្រទន 
ឬរពធាាយ ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

(II). រាយការណ៍ចំពណញ-ខាត 

 (១) រាយការណ៍ចំពណញ-ខាតដ លានពធវើស្វនករារចួរួយចារ់ ដ លរងាា ញពស្ចកតី 
លរអិតអំេីចំណូល និងចំណាយររស់្ធនាគារ និង 

 (២) ភាា រ់រកជារួយនូវរាយការណ៍ចំពណញ-ខាត រួយចារ់ 

   

 

 នាយកប្រតិរតតិ 

 

 

       

      នាយកប្គរ់ប្គងដទនកហិរញ្ញវតាុ 

    

 ពយើងសូ្រអះអាងថា េ័ត៌ានហិរញ្ញវតាុដ លានរញ្ជា ក់ខាងពលើអនុពលារពៅតាររញ្ា ី និង
កំណត់ប្តាហិរញ្ញវតាុររស់្ធនាគារ ដ លានពរៀរចំព ើងដទអកពលើរូលោា នស្វនករាររស់្ធនាគារ។ 

 

  

 

   ស្នងការគណនីឯករាជយ 
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ឧរសមពន័ធទី៣ 
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៤ ប្រ.ក 

ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ 
 

កំណត់សមាគ ល ់
២   ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១ = ព ើរទុ្នានរង់ជប្រះ (ភាគហ ុនធរាតា) + ទុ្នរប្រុង 
៣, ៤ និង ៦ ប្ទ្េយស្របតតិដ លានងាឹងហានិភ័យរចួ សំ្ពៅពលើភាគយកររស់្អនុាតស្មធនភាេ។ 

ស្ប្ារ់េ័ត៌ានលរអិត សូ្រពរើលប្រកាស្ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ 
៤  ព ើរទុ្នថាន ក់ ១ + ថាន ក់២ = ព ើរទុ្នានរង់ជប្រះ (ភាគហ ុនធរាតា) + ទុ្នរប្រុង + 

ទុ្នរប្រុងទូ្ពៅ + រំណុលរំពេញព ើរទុ្ន + ព ើរទុ្នកូនកាត់ (ភាគហ ុនអាទិ្ភាេ) 
៩  ភាគលាភ សំ្ពៅពលើភាគលាភដ លានរង់កនុងឆ្ន ំ 
១១  ទុ្នរប្រុងស្ប្ារ់ហានិភ័យធនាគារ សំ្ពៅពលើគណនីពលខ ៤០៥០០០ ពៅកនុងរាង់គណនី 
១៤, ១៦ ប្ទ្េយស្របតតិដ លានចាត់ថាន ក់សំ្ពៅឥណទនរិន ំពណើ រការនិងប្ទ្េយស្របតតិទំង

ឡាយណាដ លចំាាច់ប្តូវពធវើសំ្វធិានធន 
១៨  ស្ប្ារ់និយរន័យថ្នពាកយ “ហានិភ័យធំៗ” សូ្រពយងពៅតារប្រកាស្ពលខ  

ធ៧-០០-៥២ ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយហានិភ័យធំៗររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
  (ប្តូវានជំនួសដោយប្រកាសពលខ ធ៧-០៦-២២៦ ចុះថ្ងៃទី្០៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៦  

ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយហានិភ័យធំៗររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 
២៤  សំ្វធិានធន = សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការខាតរង់ឥណទននិងភតិស្នា (គណនី

ពលខ ១៧០០០០) + សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការខាតរង់ឥណទនពលើការវនិិពយគនិង 
រូលរប្ត (គណនីពលខ ២១៤០០០)។ 

៣១          សំ្វធិានធនកំណត់ពោយគណនីពលខ ៦៦១០០០ រួរាន សំ្វធិានធនពលើរំណុល
អាប្កក់ និងរំណុលស្ងស័យពលើប្ាក់ព ើរនិងរងគរការប្ាក់ សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការ
ខាតរង់ពលើខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ សំ្វធិានធនពលើការខាតរង់ប្ាក់ព ើរររស់្
រូលរប្ត និងសំ្វធិានធនទូ្ពៅ។ 

៣៤  េនធ = េនធា៉ាតង់ (៦៥៧១០០) + េនធពលើ ីដ លរិនានពប្រើប្ាស់្ (៦៥៧៤០០) + 
េនធពលើរពធាាយ ឹកជញ្ាូ ន (៦៥៨០០០) + េនធពលើប្ាក់ចំពណញ (៦៥៩១០០)។ 

៣៩  ប្ទ្េយស្របតតិងាយកាា យជាស្មច់ប្ាក់ សូ្រពយងពៅខាង់ឥណេនធដ លានកំណត់
ពៅកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៣៨ ស្តីអំេី អនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល។  

  (ប្តូវានជំនួសដោយប្រកាសពលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០១៥ 
ស្តីេី អនុាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាព។) 

៤២  Quick Assets = ស្មច់ប្ាក់ + ាស្ + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិ (រិនរារ់រញ្េូ ល
ប្ាក់ធានាពលើព ើរទុ្ននិងប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ) + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ ថ្ទ្ពទ្ៀត 
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ឧរសមពន័ធទី៣ 
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៤ ប្រ.ក 

ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ 
 

កំណត់សមាគ ល ់
២   ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១ = ព ើរទុ្នានរង់ជប្រះ (ភាគហ ុនធរាតា) + ទុ្នរប្រុង 
៣, ៤ និង ៦ ប្ទ្េយស្របតតិដ លានងាឹងហានិភ័យរចួ សំ្ពៅពលើភាគយកររស់្អនុាតស្មធនភាេ។ 

ស្ប្ារ់េ័ត៌ានលរអិត សូ្រពរើលប្រកាស្ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ 
៤  ព ើរទុ្នថាន ក់ ១ + ថាន ក់២ = ព ើរទុ្នានរង់ជប្រះ (ភាគហ ុនធរាតា) + ទុ្នរប្រុង + 

ទុ្នរប្រុងទូ្ពៅ + រំណុលរំពេញព ើរទុ្ន + ព ើរទុ្នកូនកាត់ (ភាគហ ុនអាទិ្ភាេ) 
៩  ភាគលាភ សំ្ពៅពលើភាគលាភដ លានរង់កនុងឆ្ន ំ 
១១  ទុ្នរប្រុងស្ប្ារ់ហានិភ័យធនាគារ សំ្ពៅពលើគណនីពលខ ៤០៥០០០ ពៅកនុងរាង់គណនី 
១៤, ១៦ ប្ទ្េយស្របតតិដ លានចាត់ថាន ក់សំ្ពៅឥណទនរិន ំពណើ រការនិងប្ទ្េយស្របតតិទំង

ឡាយណាដ លចំាាច់ប្តូវពធវើសំ្វធិានធន 
១៨  ស្ប្ារ់និយរន័យថ្នពាកយ “ហានិភ័យធំៗ” សូ្រពយងពៅតារប្រកាស្ពលខ  

ធ៧-០០-៥២ ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយហានិភ័យធំៗររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
  (ប្តូវានជំនួសដោយប្រកាសពលខ ធ៧-០៦-២២៦ ចុះថ្ងៃទី្០៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៦  

ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយហានិភ័យធំៗររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 
២៤  សំ្វធិានធន = សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការខាតរង់ឥណទននិងភតិស្នា (គណនី

ពលខ ១៧០០០០) + សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការខាតរង់ឥណទនពលើការវនិិពយគនិង 
រូលរប្ត (គណនីពលខ ២១៤០០០)។ 

៣១          សំ្វធិានធនកំណត់ពោយគណនីពលខ ៦៦១០០០ រួរាន សំ្វធិានធនពលើរំណុល
អាប្កក់ និងរំណុលស្ងស័យពលើប្ាក់ព ើរនិងរងគរការប្ាក់ សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការ
ខាតរង់ពលើខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ សំ្វធិានធនពលើការខាតរង់ប្ាក់ព ើរររស់្
រូលរប្ត និងសំ្វធិានធនទូ្ពៅ។ 

៣៤  េនធ = េនធា៉ាតង់ (៦៥៧១០០) + េនធពលើ ីដ លរិនានពប្រើប្ាស់្ (៦៥៧៤០០) + 
េនធពលើរពធាាយ ឹកជញ្ាូ ន (៦៥៨០០០) + េនធពលើប្ាក់ចំពណញ (៦៥៩១០០)។ 

៣៩  ប្ទ្េយស្របតតិងាយកាា យជាស្មច់ប្ាក់ សូ្រពយងពៅខាង់ឥណេនធដ លានកំណត់
ពៅកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៣៨ ស្តីអំេី អនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល។  

  (ប្តូវានជំនួសដោយប្រកាសពលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ  ឆ្ន ំ២០១៥ 
ស្តីេី អនុាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាព។) 

៤២  Quick Assets = ស្មច់ប្ាក់ + ាស្ + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិ (រិនរារ់រញ្េូ ល
ប្ាក់ធានាពលើព ើរទុ្ននិងប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ) + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ ថ្ទ្ពទ្ៀត 
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Appendix 3 attached to 

Prakas No B7-04-204 Prokor 

date December 29, 2004 

 
 

FINANCIAL SOUNDNESS INDICATORS 

 
CAPITAL 
1- Equity to Total Asset (A/B) 

A- Equity  
B- Total assets 

2- Capital Tier I to Total Asset (A/B)  
A- Capital Tier I 
B- Total assets  

3- Capital Tier I to Risk Weighted Asset (A/B) 
A- Capital Tier I 
B- Risk Weighted assets 

4- Capital Tier 1 +Tier 2 to Risk Weighted Asset (A/B) 
A- Capital Tier 1 +Tier 2 
B- Risk Weighted assets 

5-  Net Worth to Total Assets (A/B)  
A- Net Worth 
B- Total assets 

6- Solvency Ratio (A/B) 
A- Net Worth 
B- Risk Weighted assets 

7- Debt to Total Asset (A/B) 
A- Total liabilities 
B- Total assets 

8- Debt to Equity (A/B) 
A- Total liabilities  
B- Equity 

9- Dividend to Net Profit (A/B)  
A- Dividend 
B- Net Profit 

 
ASSET QUALITY 
10- Banking Reserve to Total Loans (A/B) 

A- Banking Reserves 
B- Total Loans (gross) 

11- Banking Reserve to Total Assets (A/B)  
A- Banking Reserves  
B- Total assets 

12- NPL to Total Loan (A/B) 
A- NPL 
B- Total loan (gross) 

13- NPL to Total Asset (A/B) 
A- NPL 
B- Total Asset 

14- Classified Asset to Total Loan (A/B)  
A- Classified Asset 
B- Total loans (gross) 

15- Classified Asset to Total Asset (A/B) 
A- Classified assets   
B- Total assets 

16- Classified Asset to Equity (A/B) 
A- Classified assets 
B- Equity 

17- Loan to Related Parties to Total Loan (A/B)  
A- Loan to Related Parties 
B- Total loans (gross) 

18- Large Exposure to Total Loan (A/B) 
A- Large exposure  
B- Total loans (gross) 

19- Loan to Related Party to Net Worth (A/B) 
A- Loan to related Parties  
B- Net Worth 

20- Large Exposure to Net Worth (A/B) 
A- Large exposure  
B- Net Worth 

21- General Provision to Total Loan (A/B) 
A- General Provision 
B- Total loans (gross) 

22- Specific Provision to Total Loan (A/B) 
A- Specific Provision 
B- Total loans (gross) 

 
 
 

23- Specific Provision to NPL (A/B)  
A- Specific provision  
B-NPL 

24- All Allowances to Total Assets (A/B)  
A- Total all allowances  
B- Total assets 

 
25- Loans to Deposits (A/B) 

A- Total loans to non-bank customers (gross)  
B- Customer's deposits 

 
EARNINGS 
26- ROA (A/B) 

A- Net profit  
B- Total assets 

27- ROE (A/B) 
A- Net profit  
B- Equity 

28- Gross Yield (A/B) 
A- Interest income  
B- Total assets 

29- Net Interest margin (NIM) to Total Asset (A-B)/C) 
A- Interest income  
B- Interest expense  
C- Total assets 

30- Other Income (OTINC) = (A/B)  
A- Other incomes  
B- Total assets 

31- Provision to Total Assets (A/B)  
A- Provision   
B- Total assets 

32- Overhead (OHEAD) = (A/B)  
A- Non-interest expenses  
B- Total assets 

33- Net Income Before Tax (NIBT) = (A/B)  
A- Net income before tax  
B- Total assets 

34- Tax to Total Assets (A/B)   
A-Tax  
B- Total assets 

35- Interest Margin to Gross Income ((A-B)/C)  
A- Interest income  
B- Interest expense  
C- Gross income 

36- Non-interest Income to Gross Income (A/B)  
A- Non-interest income  
B- Gross Income 

37- Non-Interest Expense to Gross Income (A/B)  
A- Non-Interest expense  
B- Gross income 

38- Times Interest earned ((A+B)/C)  
A- Income before tax  
B- Interest expense  
C- Interest expense 

 
LIQUIDITY 
39- Liquid Asset (A/B)  

A- Liquid asset  
B- Total assets 

40- Short-term Liabilities (A/B) 
A- Short-term liabilities (less than one year)  
B- Total assets 

41- Net Liquid Assets (A-B)/C  
A- Liquid assets  
B- Short-term liabilities  
C- Total liabilities 

42- Quick ratio (A/B) 
A- Quick assets  
B- Current liabilities 

43- Deposits to Total Loans (A/B)  
A- Total customers' deposits  
B- Total loans to non-bank customers (gross)
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ដគាលការណ៍ណណនា ំ
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៤ ប្រ.ក 
   ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ 

 

ដគាលការណ៍សប្មារ់ធនាគារនិងប្គរុះស្ថា នហរិញ្ញវតាុសតពីីជ្ំពូកណ លប្តូវរញ្ចូលដៅកនងុ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុប្រចានំន សំប្មារ់ផ្េពវផ្ាយជាស្ថធារណៈ 

ធនាគារប្តូវរងាា ញេ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការ៖ 
 ១. រាយការណ៍ររស់្នាយកប្កុរប្រឹកាភិាល 

• ររសិ្មា នអាជីវករាទូ្ពៅ 
• រាយការណ៍ស្ពងខរថ្នប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតាុររស់្ធនាគារ 
• រងាា ញពោយស្ពងខរេីទលិតទលងាីដ លពធវើការឧពទ្ាស្នារ ប្រសិ្នពរើាន 
• ស្រតាភាេកនុងការពគារេពៅតាររទ្របញ្ញតតិធនាគារជាតិ និងស្ករាភាេពទសងៗ 
• ជំហានដ លានអនុវតតព ើរបីេប្ងឹងប្រតតិរតតិការ និងជំហរររស់្ធនាគារ 
• ពគាលពៅនិងកិចេស្នាររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 

 ២. រចនាស្រព័នធររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 
• ការដរងដចកភារកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅកនុងធនាគារ 
• ការរាយការណ៍ និងការប្គរ់ប្គង 

 ៣. រាយការណ៍ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 
• រាយការណ៍គណនីប្គរ់ប្គង 
• ស្ករាភាេចរបងៗពៅកនុងឆ្ន ំ 

 ៤. ពគាលនពយាយ និងរាយការណ៍ស្ប្ារ់អភិាលកិចេស្មជីវករា 
• ការពប្ជើស្ពរ ើស្គណៈប្គរ់ប្គង 
• ប្កុរប្រឹកាភិាល 

✓ ស្ាស្ភាេប្កុរប្រឹកាភិាល 
✓ ប្រវតតិស្ពងខរររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 
✓ ការប្រជំុប្កុរប្រឹកាភិាល 

• ការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង 
• ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
• ប្ករសី្លធរ៌ 
• ឯករាជយភាេ និងតាា ភាេ 
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ដគាលការណ៍ណណនា ំ
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៤ ប្រ.ក 
   ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤ 

 

ដគាលការណ៍សប្មារ់ធនាគារនិងប្គរុះស្ថា នហរិញ្ញវតាុសតពីីជ្ំពកូណ លប្តូវរញ្ចូលដៅកនងុ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុប្រចានំន សំប្មារផ់្េពវផ្ាយជាស្ថធារណៈ 

ធនាគារប្តូវរងាា ញេ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការ៖ 
 ១. រាយការណ៍ររស់្នាយកប្កុរប្រឹកាភិាល 

• ររសិ្មា នអាជីវករាទូ្ពៅ 
• រាយការណ៍ស្ពងខរថ្នប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតាុររស់្ធនាគារ 
• រងាា ញពោយស្ពងខរេីទលិតទលងាីដ លពធវើការឧពទ្ាស្នារ ប្រសិ្នពរើាន 
• ស្រតាភាេកនុងការពគារេពៅតាររទ្របញ្ញតតិធនាគារជាតិ និងស្ករាភាេពទសងៗ 
• ជំហានដ លានអនុវតតព ើរបីេប្ងឹងប្រតតិរតតិការ និងជំហរររស់្ធនាគារ 
• ពគាលពៅនិងកិចេស្នាររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 

 ២. រចនាស្រព័នធររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 
• ការដរងដចកភារកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅកនុងធនាគារ 
• ការរាយការណ៍ និងការប្គរ់ប្គង 

 ៣. រាយការណ៍ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 
• រាយការណ៍គណនីប្គរ់ប្គង 
• ស្ករាភាេចរបងៗពៅកនុងឆ្ន ំ 

 ៤. ពគាលនពយាយ និងរាយការណ៍ស្ប្ារ់អភិាលកិចេស្មជីវករា 
• ការពប្ជើស្ពរ ើស្គណៈប្គរ់ប្គង 
• ប្កុរប្រឹកាភិាល 

✓ ស្ាស្ភាេប្កុរប្រឹកាភិាល 
✓ ប្រវតតិស្ពងខរររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល 
✓ ការប្រជំុប្កុរប្រឹកាភិាល 

• ការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង 
• ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
• ប្ករសី្លធរ៌ 
• ឯករាជយភាេ និងតាា ភាេ 
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 ៥. ការេិេណ៌នាេីអាជីវករា 
• ស្ករាភាេចរបងៗររស់្ធនាគារ 
• ពរស្ករានិងទ្ស្សនវស័ិ្យ 
• ទ្ស្សនវទិ្ាររស់្ធនាគារ 

✓ អតិងិជន 
✓ និពយជិត 
✓ ររសិ្មា ន ស្ងគរ និង ស្ហគរន៍ 
✓ ភាគទុ្និក 

 ៦. ស្នាស្សន៍ហិរញ្ញវតាុ (សូ្ចនាករសំ្ខាន់ៗ) 
• លទ្ធភាេរកចំណូល 
• ស្ពងខរតារាងតុលយការ 
• អនុាតហិរញ្ញវតាុ 
• ជំេូកពទសងៗ (ភាគលាភ ការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន) 

 ៧. ការវភិាគលទ្ធទល (សូ្ចនាករសំ្ខាន់ៗ) 
• ការវភិាគលរអិតជំេូកនីរួយៗថ្នប្រតិរតតិការសំ្ខាន់ៗ 

 ៨. ពគាលពៅប្រតិរតតិការអាជីវករា 
• ទ្ស្សនវស័ិ្យហិរញ្ញវតាុ 
• ទ្ស្សនវស័ិ្យអតិងិជន 
• ទ្ស្សនវស័ិ្យថ្ន ំពណើ រការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង 
• ការអភិវឌ្ឍធនធានរនុស្ស 
• ដទនការអាជីវករាសំ្ខាន់ៗស្ប្ារ់ឆ្ន ំពប្កាយ 

 ៩. ពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យហិរញ្ញវតាុ 
• ហានិភ័យប្រតិរតតិការ 
• ហានិភ័យឥណទន 

✓ ឥណទនរិន ំពណើ រការ 
✓ រំណុលដកលរអព ើងវញិ 
✓ ហានិភ័យេីការប្ររូលទតុំឥណទន (ហានិភ័យឥណទនធំៗ) 
✓ ហានិភ័យេីការងយចុះតថ្រាថ្នវតាុរញ្ជេ ំ 

• ហានិភ័យទី្ទារ 
✓ ហានិភ័យេីការរតូរររិូយរ័ណណររពទ្ស្ 
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✓ ហានិភ័យអប្តាការប្ាក់ 
✓ ហានិភ័យស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល 

 ១០. ការអះអាងររស់្គណៈប្គរ់ប្គងចំពពាះរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
 ១១. រាយការណ៍ររស់្ស្នងការគណនីឯករាជយ 
 ១២. េ័ត៌ានស្តីេីការកាន់ការ់ស្នាឹកហ ុន (ររាិណ) 
 ១៣. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររួទំងកំណត់ស្ាគ ល់ចំពពាះរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
 ១៤. ភាគីតំណាងររស់្ធនាគារ (ស្មខាតំណាងនិងភាគីតំណាងអនតរជាតិ) 

• ស្មខាតំណាងនិងភាគីតំណាងអនតរជាតិ 
 ១៥. ការផ្ទា ស់្រតូរសំ្ខាន់ៗពៅកនុងឆ្ន ំ 
 ១៦. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុស្ពងខររយៈពេលរីឆ្ន ំ 

• ការេិនិតយពរើលជាររួ 
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✓ ហានិភ័យអប្តាការប្ាក់ 
✓ ហានិភ័យស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល 

 ១០. ការអះអាងររស់្គណៈប្គរ់ប្គងចំពពាះរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
 ១១. រាយការណ៍ររស់្ស្នងការគណនីឯករាជយ 
 ១២. េ័ត៌ានស្តីេីការកាន់ការ់ស្នាឹកហ ុន (ររាិណ) 
 ១៣. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររួទំងកំណត់ស្ាគ ល់ចំពពាះរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
 ១៤. ភាគីតំណាងររស់្ធនាគារ (ស្មខាតំណាងនិងភាគីតំណាងអនតរជាតិ) 

• ស្មខាតំណាងនិងភាគីតំណាងអនតរជាតិ 
 ១៥. ការផ្ទា ស់្រតូរសំ្ខាន់ៗពៅកនុងឆ្ន ំ 
 ១៦. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុស្ពងខររយៈពេលរីឆ្ន ំ 

• ការេិនិតយពរើលជាររួ 
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ធ៧-០៦-២១១ គប.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

កាលររដិចេទដផ្ាើរបាយការណ៍ររសធ់នាគារ ណិជ្ជ និងធនាគារឯកដទស 

3 
ប្រការ ១.-   

ធនាគារពាណិជានិងធនាគារឯកពទ្ស្ប្តូវពទាើរាល់រាយការណ៍ប្រចំាប្គា រកធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា តារកាលររពិចឆទ្  ូចានកំណត់ខាងពប្ការ៖ 

- រាយការណ៍ប្រចំាថ្ងៃ ប្តូវពទាើរកពរៀងរាល់ពេលប្េឹក ពៅថ្ងៃពធវើការរនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្រចំាស្ាត ហ៍ ប្តូវពទាើរកពរៀងរាល់ថ្ងៃអងាគ រ ថ្នស្ាត ហ៍រនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្រចំាដខ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១០ ថ្នដខរនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្រចំាប្តីាស្ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ដខទី្រួយថ្នប្តីាស្រនាា រ់  
- រាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំ (រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដ លប្តួតេិនិតយពោយស្នងការគណនីឯករាជយ) 

ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេប្តវូពទាើរកតារកាលររពិចឆទ្ថ្នប្រតិទិ្ន ដ លធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជាានកំណត់និងដចកជូនតារឆ្ន ំនីរួយៗ 
- រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំដ លប្តូវទសេវទាយជាស្មធារណៈប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុត

ប្តឹរថ្ងៃទី្៣០ ដខរិងុនា ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់។ 

ប្រការ ២.-   

ធនាគារពាណិជានិងធនាគារឯកពទ្ស្ប្តូវពឆាើយតររាល់លិខិតរទ្ោា ន  តារកាលររពិចឆទ្
ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាកំណត់ឱយពឆាើយនិងអនុវតត។ 

ប្រការ ៣.-   

ធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយរាយការណ៍ពៅថ្ងៃពធវើការរនាា រ់
កនុងករណីកាលររពិចឆទ្ដ លានកំណត់ ូចានដចងកនុងប្រការ ១ និងប្រការ ២ ខាងពលើប្តូវចំថ្ងៃ
ឈរ់ស្ប្ាកឬថ្ងៃរុណយជាតិ។ 

ប្រការ ៤.-   

ធនាគារពាណិជានិងធនាគារឯកពទ្ស្ ដ លរិនានអនុវតតតារប្រការ ១ និងប្រការ ២ ខាង
ពលើប្តូវរងការេិន័យតារការកំណត់  ូចខាងពប្ការ៖  
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 ក- ចំពពាះរាយការណ៍៖ 

ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ    ចំនួនទឹ្កប្ាក់និងររូភាេេិន័យ 

▪ ចារ់េី  ១   ល់     ៥ថ្ងៃ   ១.០០០.០០០ ពរៀល កនុង១ថ្ងៃ 
▪ ចារ់េី  ៦   ល់  ១០ថ្ងៃ   ៧.៥០០.០០០ ពរៀល កនុង១ថ្ងៃ 
▪ ចារ់េី ១១   ល់  ១៥ថ្ងៃ  ១៥.០០០.០០០ ពរៀល កនុង១ថ្ងៃ 

ចារ់េី១៦ថ្ងៃព ើងពៅ ធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជា
លាយលកខណ៍អកសរ និងានការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 

 ខ- ចំពពាះលិខិតពឆាើយតរ និងការទតល់េ័ត៌ានពទសងៗ៖ 

 ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ   ចំនួនទឹ្កប្ាក់និងររូភាេេិន័យ 

▪ ចារ់េី ១   ល់     ៥ថ្ងៃ      ៥០០.០០០ ពរៀល កនុង១ថ្ងៃ 
▪ ចារ់េី ៦   ល់  ១០ថ្ងៃ   ១.០០០.០០០ ពរៀល កនុង១ថ្ងៃ 

ចារ់េី១១ថ្ងៃព ើងពៅ ធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ ប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជា
លាយលកខណ៍អកសរ និងានការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 

ប្រការ ៥.-   

រទ្រញ្ជា ពលខ ធ៧-៩៥-០២ ររជ ចុះថ្ងៃទី្៣០ ដខរីនា ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្តីេី ការពទាើរាយការណ៍
ររស់្ធនាគារពាណិជានិងស្មរាចរដណនំាពលខ ធ៧-៩៥-០២ ស្រណន ចុះថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា ឆ្ន ំ១៩៩៥ 
ស្តីេី កាលររពិចឆទ្ថ្នការពទាើរាយការណ៍ររស់្ធនាគារពាណិជារកធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៦.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៧.-   

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  
 

          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 
                                         ដទស្ថភិបាល 
                                                                                                                 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១២-០០៤ ស្.ក.ណ.ន 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២២ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១២ 

ដសចកតីណណនា ំ
សតពីី 

កាលររដិចេទ និងរយៈដពល សប្មារ់ការរញ្ជូនរបាយការណ៍ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារ 

3 
 ពយងតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២១១ គប.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦ 
ស្តីេី កាលររពិចឆទ្ពទាើរាយការណ៍ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ ព ើរបីឱយាន
ការឯកភាេគាន  និងានរូលោា នចាស់្លាស់្កនុងការកំណត់កាលររពិចឆទ្ និងរយៈពេលថ្នការរញ្ាូ ន
រាយការណ៍តាររយៈ Online ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្គឹះស្មា នធនាគារទំងអស់្ប្តូវរញ្ាូ នរាយការណ៍
ប្រចំាប្គា ាន ូចខាងពប្ការពនះ៖ 

- រាយការណ៍ប្រចំាថ្ងៃ ប្តូវពទាើរកជាពរៀងរាល់ប្េឹកថ្នថ្ងៃពធវើការរនាា រ់ ចារ់ពទតើរេីពា៉ា ង 
៧ ប្េឹក រហូត ល់ពា៉ាង ១១ ប្េឹក 

- រាយការណ៍ប្រចំាស្ាត ហ៍ ប្តូវពទាើរកជាពរៀងរាល់ថ្ងៃអងាគ រថ៍្នស្ាត ហ៍រនាា រ់ ចារ់ពទតើរេី
ពា៉ាង ៧ ប្េឹក រហូត ល់ពា៉ាង ១១ ប្េឹក 

- រាយការណ៍ប្រចំាេីរស្ាត ហ៍ស្ប្ារ់ថ្ងៃទី្១  ល់ថ្ងៃទី្១៥ ប្តូវពទាើរកពៅថ្ងៃទី្១៦  ល់ 
ថ្ងៃទី្១៧ ពៅកនុងដខ និងរាយការណ៍ស្ប្ារ់ថ្ងៃទី្១៦  ល់ថ្ងៃទី្៣០ ឬ៣១ ប្តូវពទាើរក
ពៅថ្ងៃទី្១  ល់ ថ្ងៃទី្២ ថ្នដខរនាា រ់ ចារ់ពទតើរេីពា៉ាង ៧ ប្េឹក រហូត ល់ពា៉ាង ៤ រពស្ៀល
ថ្នថ្ងៃពធវើការរនាា រ់ 

- រាយការណ៍ទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ ប្តូវពទាើរកតារកាលររពិចឆទ្ថ្នប្រតិទិ្នដ លធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាានកំណត់និងដចកជូនតារឆ្ន ំនីរួយៗ ចារ់ពទតើរេីពា៉ា ង ៧ ប្េឹក រហូត ល់
ពា៉ាង ៤ រពស្ៀល 

- រាយការណ៍ប្រចំាដខ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១០ ថ្នដខរនាា រ់ ចារ់ពទតើរេី
ពា៉ាង ៧ ប្េឹក រហូត ល់ពា៉ាង ៤ រពស្ៀលថ្នថ្ងៃពធវើការ 

- រាយការណ៍ប្តីាស្ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខរនាា រ់ ចារ់ពទតើរេី
ពា៉ាង ៧ ប្េឹក រហូត ល់ពា៉ាង ៤ រពស្ៀល 

- រាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំ ដទនការអាជីវករា និងរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំ ដ លទសេវ
ទាយជាស្មធារណៈ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់ ចារ់
ពទតើរេីពា៉ាង ៧ ប្េឹក រហូត ល់ពា៉ាង ៤ រពស្ៀល។ 

ករណីរិនពគារេតារពស្ចកតីដណនំាខាងពលើ ប្គឹះស្មា នធនាគារ នឹងទ្ទួ្លរងការផ្ទកេិន័យ
ជាធរាន  ូចានដចងពៅកនុងខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៦-២១១ គប.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  
ឆ្ន ំ២០០៦។ 

ពស្ចកតីដណនំាពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

        ជ្. អគគនាយកប្តួតពិនិតយ 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី
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3 

ប្រការ ១.- 
កំណរ់នីរិវធីិសគាប់ោរអនុវរតគបព័នធរបាយោរណ៍គបរិបរតិោរអនតរជារិ (International 

Transactions Reporting System - ITRS)  សគាប់នាយកោា ន ក់ព័នធដគោមឱ្វាទធនាគារជារិថ្ន
កមពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុគបរិស្សុរិ ខ លរដៅដនឹះដៅោរ់ថា “គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុ”។ 

នីរិវធីិនិងខបបបទបំដពញរបាយោរណ៍ានដរៀបរាប់កនុងពស្ៀវពៅ “វធីិស្មស្រស្តដណនំាអំេីការពធវើ
ចំណាត់ថាន ក់ និងនីតិវធីិចងប្កងប្រេ័នធរាយការណ៍ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ (Internatioanl Transactions 
Reporting System: Classification & Procedures Manual)”។ 

ប្រការ ២.- 
ដគាលបំណងថ្នោរអនុវរតគបព័នធរបាយោរណ៍គបរិបរតិោរអនតរជារិ (ITRS) ្ឺដ ើមបីគបមូល

ទិននន័យពាក់េ័នធនឹងគបរិបរតិោរអនតរជារិ ខ លដធវើដ ើងតាមរយៈ្ណនីរបស់អរិងិជនដៅធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុ សគាប់រដមលើងសាិរិវស័ិ្យពប្ៅប្រពទ្ស្ និងពប្រើជាធាតុចូលកនុងការ
វភិាគ និងពរៀរចំពគាលនពយាយយុទ្ធស្មស្រស្តនានាពលើវស័ិ្យពស្ ាកិចេអនតរជាតិររស់្ប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 
នាយកោា ន ក់ព័នធពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុគរូវរាយការណ៍

រាល់ប្រតិរតតិការអនតរជាតិទំងអស់្ ពោយេំុានកំណត់ទឹ្កប្ាក់ថ្នប្រតិរតតិការព ើយ។ 

ប្រការ ៤.- 
 នាយកោា ន ក់ព័នធពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុគរូវពទាើ
រាយការណ៍ប្រចំាដខឱយានប្តឹរប្តូវ និងទន់ពេលពវលារកនាយកោា នស្ាិតិយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរ
ថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខរនាា រ់។ 

 កនុងករណីនាយកោា នស្ាិតិានការស្ងស័យពលើប្រតិរតតិការអនតរជាតិណារួយ នាយកោា ន
 ក់ព័នធពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុគរូវចូលររួស្ហការទតល់នូវឯកស្មរ
ទំងឡាយណាដ លពាក់េ័នធរកកាន់នាយកោា នស្ាិតិ។ 
ប្រការ ៥.- 

កនុងករណីខកខានរិនានពទាើរាយការណ៍ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ (ITRS) ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ
នឹងប្តូវទ្ទួ្លនូវការេិន័យេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយពយងតារចារ់ និងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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3 

ប្រការ ១.- 
កំណរ់នីរិវធីិសគាប់ោរអនុវរតគបព័នធរបាយោរណ៍គបរិបរតិោរអនតរជារិ (International 

Transactions Reporting System - ITRS)  សគាប់នាយកោា ន ក់ព័នធដគោមឱ្វាទធនាគារជារិថ្ន
កមពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុគបរិស្សុរិ ខ លរដៅដនឹះដៅោរ់ថា “គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុ”។ 

នីរិវធីិនិងខបបបទបំដពញរបាយោរណ៍ានដរៀបរាប់កនុងពស្ៀវពៅ “វធីិស្មស្រស្តដណនំាអំេីការពធវើ
ចំណាត់ថាន ក់ និងនីតិវធីិចងប្កងប្រេ័នធរាយការណ៍ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ (Internatioanl Transactions 
Reporting System: Classification & Procedures Manual)”។ 

ប្រការ ២.- 
ដគាលបំណងថ្នោរអនុវរតគបព័នធរបាយោរណ៍គបរិបរតិោរអនតរជារិ (ITRS) ្ឺដ ើមបីគបមូល

ទិននន័យពាក់េ័នធនឹងគបរិបរតិោរអនតរជារិ ខ លដធវើដ ើងតាមរយៈ្ណនីរបស់អរិងិជនដៅធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុ សគាប់រដមលើងសាិរិវស័ិ្យពប្ៅប្រពទ្ស្ និងពប្រើជាធាតុចូលកនុងការ
វភិាគ និងពរៀរចំពគាលនពយាយយុទ្ធស្មស្រស្តនានាពលើវស័ិ្យពស្ ាកិចេអនតរជាតិររស់្ប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 
នាយកោា ន ក់ព័នធពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុគរូវរាយការណ៍

រាល់ប្រតិរតតិការអនតរជាតិទំងអស់្ ពោយេំុានកំណត់ទឹ្កប្ាក់ថ្នប្រតិរតតិការព ើយ។ 

ប្រការ ៤.- 
 នាយកោា ន ក់ព័នធពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងគ្រឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុគរូវពទាើ
រាយការណ៍ប្រចំាដខឱយានប្តឹរប្តូវ និងទន់ពេលពវលារកនាយកោា នស្ាិតិយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរ
ថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខរនាា រ់។ 

 កនុងករណីនាយកោា នស្ាិតិានការស្ងស័យពលើប្រតិរតតិការអនតរជាតិណារួយ នាយកោា ន
 ក់ព័នធពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ាវរាុគរូវចូលររួស្ហការទតល់នូវឯកស្មរ
ទំងឡាយណាដ លពាក់េ័នធរកកាន់នាយកោា នស្ាិតិ។ 
ប្រការ ៥.- 

កនុងករណីខកខានរិនានពទាើរាយការណ៍ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ (ITRS) ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ
នឹងប្តូវទ្ទួ្លនូវការេិន័យេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយពយងតារចារ់ និងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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ប្រការ ៦.- 

នាយកោា នស្ាិតិប្តូវធានារកាការស្ាៃ ត់ចំពពាះេ័ត៌ានដ លទ្ទួ្លានេីនាយកោា ន
ពាក់េ័នធពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ។ នាយកោា នស្ាិតិពប្រើប្ាស់្េ័ត៌ាន
ទំងពនះ ស្ប្ារ់ដតការតពរាើងស្ាិតិជញ្ា ីងទូ្ទត់ររស់្ប្រពទ្ស្ករពុជាប្រចំាប្គា និងពចញទាយកនុង
ររូភាេជារាយការណ៍ និងស្ាិតិស្ររុររួរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ប្រការ ៧.- 

រាល់ឯកស្មរទាំងអស់ខ លពាក់េ័នធនឹងរបាយោរណ៍គបរិបរតិោរអនតរជារិ (ITRS) ដ ល
ដរៀបចំដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជាប្តូវានពប្រើប្ាស់្សគាប់ដតកនុងការរដមលើងសាិរិជញ្ជ ីងទូទារ់របស់
គបដទសកមពុជាប៉ាុដណាណ ឹះ ដហើយ្ឺជាកមមសិទធផ្ទត ច់មុែរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាខ លមិនអាចគរូវ
ងរចមលង ឬបញ្ជូ នដោយគាម នោរយល់គពមជាលាយលកខណ៍អកេរជាមុនពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា
ានដ ើយ។ 

ប្រការ ៨.- 

ប្រកាស្ពលខ ធ៦-០៣-០១២ ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៣ ស្តីេី ប្រេ័នធរាយការណ៍
ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៩.- 

អ គ្ពលខាធិការ អ គ្នាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន-អងគភាពពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានពាក់េ័នធ និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ
និងហិរញ្ាវរាុស្ាិតដគោរអាណាពាបាលររស់្ធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងភាគីពាក់េ័នធទំងអស់្ ប្តូវ
អនុវរតមឺុងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។ 

ប្រការ ១០.- 

គបោសដនឹះានគបសិទធភាពអនុវរតចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាពនះរដៅ។ 

 

                       ថ្ងៃចនា ១២ពរាច ដខពជស្ា ឆ្ន ំឆាូវ ប្តីស័្ក េ.ស្.២៥៦៥        
   រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី្០៧ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២១ 

  ដទស្ថភិបាល 
  ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១-១៨៧ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 
សតពីី 

ការដផ្ារភាគហ ុនររសធ់នាគារ 

3 
ប្រការ ១.- 

ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារ ប្តូវអនុវតតតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

ធនាគារប្តូវពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាចំពពាះរាល់ការពទារភាគហ ុន
ដ លអាចឱយភាគទុ្និក ឬប្កុរភាគទុ្និកណារួយទ្ទួ្លាន ឬាត់រង់ពៅវញិនូវចំនួនរួយភាគេីរ  
រួយភាគរី រួយភាគប្ាំ រួយភាគ រ់ ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តររស់្ពគពៅកនុងធនាគារ។ 

ប្រការ ៣.- 

ធនាគារប្តូវពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាចំពពាះរាល់ការពទារភាគហ ុន 
ដ លនំាឱយានការផ្ទា ស់្រតូរអំណាចកនុងការប្តួតេិនិតយពលើការប្គរ់ប្គងររស់្ធនាគារ។ 

ប្រការ ៤.- 

ធនាគារប្តូវពធវើប្រតិពវទ្ន៍ជារុនរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាចំពពាះរាល់ការពទារភាគហ ុនដ ល
នំាឱយានកំពណើ ន ឬការងយចុះភាគហ ុន ពស្ាើ ឬពលើស្េីប្ាំភាគរយ និងទរជាង រ់ភាគរយថ្ន
សិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តដ លកាន់ការ់ពោយភាគទុ្និកណាាន ក់ររស់្ធនាគារ។ 

ប្រការ ៥.- 

ធនាគារប្តូវរំពេញឱយានតាររាល់ការពស្នើសំុ្ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាចំពពាះេ័ត៌ាន
ជាក់លាក់ស្តីេីភាគទុ្និកដ លានរចេុរបនននិងពៅអនាគត។ 

ប្រការ ៦.- 

ការខកខានរិនានពធវើប្រតិពវទ្ន៍ ឬរិនានពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាតារ
រញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះនឹងរណាត លឱយានការ កហូតភាគហ ុនតារសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តដ លានពទារពៅ
កនុងការប្រជំុរហាស្ននិាត។ 

ប្រការ ៧.- 

ស្មខាររស់្ធនាគារររពទ្ស្ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជា ប្តូវជូនេ័ត៌ាន
ជាប្រចំារកធនាគារជាតិថ្នករពុជា នូវរាល់ការផ្ទា ស់្រតូរានចំនួនពប្ចើនថ្នស្ាស្ភាគររស់្ភាគទុ្និក
ថ្នប្កុរហ ុនពរររស់្េួកពគ។ ការផ្ទា ស់្រតូរប្តូវានចាត់ទុ្កថាានចំនួនពប្ចើនពៅពេលដ លស្មខា
ររស់្ធនាគារររពទ្ស្ពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តេីអាជាា ធរអាណាេាាលររស់្ប្រពទ្ស្ព ើរ។ 
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ប្រការ ៨.-  

រាល់ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារដ លានចុះរញ្ា ីកនុងស្ស្ុកប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួនសូ្នយ
កណត ក់ស្ញ្ជញ ប្ាំភាគរយ (០,៥%) ថ្នតថ្រាចារកិភាគហ ុនដ លានពទារ។ ពស្មហ ុយពនះប្តូវរង់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនយ៉ឺតជាងថ្ងៃដ លានពទារពទ្។ 

ប្រការ ៩.- 

ការខកខានរិនានអនុវតតតាររញ្ញតតិណារួយដ លានពៅកនុងប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងនូវ
ការេិន័យនិងទ្ណឌ ករាដ លានដចងប្តង់ាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ១០.- 

ការពធវើប្រតិពវទ្ន៍ ឬសំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ ត ប្តូវអនុវតតតារគំររួូយពៅកនុងស្មរាចរដណនំាររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

        រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០១ 
  ដទស្ថភិបាល 

 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ប្រការ ៨.-  

រាល់ការពទារភាគហ ុនររស់្ធនាគារដ លានចុះរញ្ា ីកនុងស្ស្ុកប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួនសូ្នយ
កណត ក់ស្ញ្ជញ ប្ាំភាគរយ (០,៥%) ថ្នតថ្រាចារកិភាគហ ុនដ លានពទារ។ ពស្មហ ុយពនះប្តូវរង់ជូន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនយ៉ឺតជាងថ្ងៃដ លានពទារពទ្។ 

ប្រការ ៩.- 

ការខកខានរិនានអនុវតតតាររញ្ញតតិណារួយដ លានពៅកនុងប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងនូវ
ការេិន័យនិងទ្ណឌ ករាដ លានដចងប្តង់ាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ១០.- 

ការពធវើប្រតិពវទ្ន៍ ឬសំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ ត ប្តូវអនុវតតតារគំររួូយពៅកនុងស្មរាចរដណនំាររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ និងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

        រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០១ 
  ដទស្ថភិបាល 

 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៥-០១-២០១ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់អប្ាការប្បាក់ជាដគាលសប្មារ់រុនហរិញ្ញរបទាន 

3 
ប្រការ ១.-  

កំណត់អប្តាការប្ាក់ជាពគាល ០,៥០% កនុងរួយដខ ឬ ៦% កនុងរួយឆ្ន ំ ស្ប្ារ់អនុវតតចំពពាះ
ការទតល់រុនហិរញ្ញរបទន ជាប្ាក់ពរៀល ល់ធនាគារពាណិជា ព ើរបីឱយធនាគារពាណិជាទំងឡាយ
អនុវតតានលអនូវការពរើកទូ្លាយកនុងការកំណត់អប្តាការប្ាក់ររស់្ខាួន។ 

ប្រការ ២.-   

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៣.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតនូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៤.-   

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃទី្១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០២ ពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០១ 
                                                                                                           ដទស្ថភិបាល 

           ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០៣-០០២ ស្.រ.ណ.ន 
       រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០០៣ 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការផ្តលន់ិងការថ្តចមែងឯកស្ថរដៅដពលប្តួតពិនិតយ លទ់ីកណនាង 

3 
- ានពឃើញប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/០១៩៦/២៧ ចុះថ្ងៃទី្២៦ ដខរករា ឆ្ន ំ១៩៩៦ ដ ល
ប្រកាស្ឱយពប្រើចារ់ស្តីេីការពរៀរចំនិងការប្រប្េឹតតពៅថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្  
ប្តង់ាប្តាទី្ ៧, ១៦, ៣០, ៣៩ និង ៦៩ 

- ានពឃើញប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩ ដ ល
ប្រកាស្ឱយពប្រើចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ជាេិពស្ស្ ប្តង់ាប្តាទី្ ៤០ និង ៤៧ 

១- ធនាគារប្តូវទតល់រាល់េ័ត៌ាននិងទិ្ននន័យទំងអស់្តារសំ្ពណើ   ល់អនកប្តួតេិនិតយររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងពេលប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង។ 

២- កាតេវកិចេថ្នការស្ាៃ ត់វជិាា ជីវៈរិនអាចយករកពប្រើជារូលោា ន ស្ប្ារ់ការរិនរងាា ញេ័ត៌ាន
 ល់អនកប្តួតេិនិតយព ើយ។ ជាងពនះពទ្ៀត អនកប្តួតេិនិតយដ លជារុគគលិកធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាទំងអស់្ប្តូវានកាតេវកិចេកនុងការរកាការស្ងាៃ ត់វជិាា ជីវៈ និងរិនអាចទតល់េ័ត៌ាន
ស្ាៃ ត់ទំងឡាយដ លទ្ទួ្លានេីធនាគារពាណិជាពៅរុគគលណារួយព ើយ។  

៣- ពហតុពនះ ធនាគារពាណិជាទំងអស់្រិនអាចរ ិពស្ធរិនទតល់ឯកស្មរ ឬេ័ត៌ានតារសំ្ពណើ
ររស់្អនកប្តួតេិនិតយព ើយ។  

៤- ជាេិពស្ស្ ធនាគារប្តូវទតល់អនកប្តួតេិនិតយនូវរាល់េ័ត៌ានគណពនយយ រាល់ឯកស្មរឥណទន 
និងរាល់េ័ត៌ានទំងអស់្ស្ប្ារ់ការវាយតថ្រាហានិភ័យ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងលទ្ធភាេ
ចំពណញររស់្ធនាគារយ៉ាងប្តឹរប្តូវ។ ជាក់ដស្តង េ័ត៌ានទំងពនះរិនប្តូវឱយានខវះពទ្។  

៥- អនកប្តួតេិនិតយអាចពស្នើសំុ្ងតចរាងឯកស្មរ ឬេ័ត៌ានទ្ទួ្លានេីធនាគារដ លប្តូវប្តួតេិនិតយ
ស្ប្ារ់ទុ្កជាឯកស្មរ។ អនកប្តួតេិនិតយទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តឱយងតចរាងឯកស្មរ ឬ េីកំុេយូទ័្រ។ 

៦- រាល់ចំណាយដ លទក់ទ្ងនឹងការងតចរាងេ័ត៌ាន ឬឯកស្មរណារួយជាចំណាយររស់្
ធនាគារដ លប្តូវប្តួតេិនិតយ។  

៧- រាល់ការជំទស់្រិនទតល់េ័ត៌ាន ឬការងតចរាងឯកស្មរណារួយនឹងប្តូវរងការោក់ទ្ណឌ ករា
ដ លានដចងពៅកនុងាប្តា ៦៩ ថ្នចារ់ស្តីេីការពរៀរចំនិងប្រប្េឹតតិពៅររស់្ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា។  

៨- ស្មរាចរពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

   អគគនាយក 
    ហតាពលខានិងប្តា៖ ាល ់នណអុីម្ 
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ធ៧-០៣-០០២ ស្.រ.ណ.ន 
       រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០០៣ 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការផ្តលនិ់ងការថ្តចមែងឯកស្ថរដៅដពលប្តួតពិនិតយ លទ់កីណនាង 

3 
- ានពឃើញប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/០១៩៦/២៧ ចុះថ្ងៃទី្២៦ ដខរករា ឆ្ន ំ១៩៩៦ ដ ល
ប្រកាស្ឱយពប្រើចារ់ស្តីេីការពរៀរចំនិងការប្រប្េឹតតពៅថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្  
ប្តង់ាប្តាទី្ ៧, ១៦, ៣០, ៣៩ និង ៦៩ 

- ានពឃើញប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩ ដ ល
ប្រកាស្ឱយពប្រើចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ជាេិពស្ស្ ប្តង់ាប្តាទី្ ៤០ និង ៤៧ 

១- ធនាគារប្តូវទតល់រាល់េ័ត៌ាននិងទិ្ននន័យទំងអស់្តារសំ្ពណើ   ល់អនកប្តួតេិនិតយររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងពេលប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង។ 

២- កាតេវកិចេថ្នការស្ាៃ ត់វជិាា ជីវៈរិនអាចយករកពប្រើជារូលោា ន ស្ប្ារ់ការរិនរងាា ញេ័ត៌ាន
 ល់អនកប្តួតេិនិតយព ើយ។ ជាងពនះពទ្ៀត អនកប្តួតេិនិតយដ លជារុគគលិកធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាទំងអស់្ប្តូវានកាតេវកិចេកនុងការរកាការស្ងាៃ ត់វជិាា ជីវៈ និងរិនអាចទតល់េ័ត៌ាន
ស្ាៃ ត់ទំងឡាយដ លទ្ទួ្លានេីធនាគារពាណិជាពៅរុគគលណារួយព ើយ។  

៣- ពហតុពនះ ធនាគារពាណិជាទំងអស់្រិនអាចរ ិពស្ធរិនទតល់ឯកស្មរ ឬេ័ត៌ានតារសំ្ពណើ
ររស់្អនកប្តួតេិនិតយព ើយ។  

៤- ជាេិពស្ស្ ធនាគារប្តូវទតល់អនកប្តួតេិនិតយនូវរាល់េ័ត៌ានគណពនយយ រាល់ឯកស្មរឥណទន 
និងរាល់េ័ត៌ានទំងអស់្ស្ប្ារ់ការវាយតថ្រាហានិភ័យ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងលទ្ធភាេ
ចំពណញររស់្ធនាគារយ៉ាងប្តឹរប្តូវ។ ជាក់ដស្តង េ័ត៌ានទំងពនះរិនប្តូវឱយានខវះពទ្។  

៥- អនកប្តួតេិនិតយអាចពស្នើសំុ្ងតចរាងឯកស្មរ ឬេ័ត៌ានទ្ទួ្លានេីធនាគារដ លប្តូវប្តួតេិនិតយ
ស្ប្ារ់ទុ្កជាឯកស្មរ។ អនកប្តួតេិនិតយទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តឱយងតចរាងឯកស្មរ ឬ េីកំុេយូទ័្រ។ 

៦- រាល់ចំណាយដ លទក់ទ្ងនឹងការងតចរាងេ័ត៌ាន ឬឯកស្មរណារួយជាចំណាយររស់្
ធនាគារដ លប្តូវប្តួតេិនិតយ។  

៧- រាល់ការជំទស់្រិនទតល់េ័ត៌ាន ឬការងតចរាងឯកស្មរណារួយនឹងប្តូវរងការោក់ទ្ណឌ ករា
ដ លានដចងពៅកនុងាប្តា ៦៩ ថ្នចារ់ស្តីេីការពរៀរចំនិងប្រប្េឹតតិពៅររស់្ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា។  

៨- ស្មរាចរពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

   អគគនាយក 
    ហតាពលខានិងប្តា៖ ាល ់នណអុីម្ 

 

547 

ធ៧-០៤-០៣៧ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការទូទាត់សងជាម្ុននូវប្បាក់នថ្ាជ្ួលនិងភតិសនា 

3 
ប្រការ ១.-  

ធនាគារប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ថ្ងាជួល ឬភតិស្នាពលើប្ទ្េយស្របតតិពោយប្តូវ
ពគារេតារលកខណៈវនិិចឆ័យរួយចំនួន ូចខាងពប្ការ។ 

ប្រការ ២.-  

ប្ទ្េយស្របតតិដ លានជួលឬភតិស្នាប្តូវរពប្រើឱយប្រតិរតតិការផ្ទា ល់ររស់្ធនាគារ។ ធនាគារ
រិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយជួល ប្រសិ្នពរើប្ទ្េយស្របតតិពនាះរិនប្តូវានពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ស្ករាភាេ
ចំាាច់ររស់្ធនាគារពទ្។ 

ប្រការ ៣.-  

ពយងតារពគាលការណ៍ថ្នខាឹរស្មរានទ្រៃន់ពលើទ្ប្រង់ ការជួលឬភតិស្នាដ លានទូ្ទត់
រុនរិនអាចប្តូវានពប្រើស្ប្ារ់ កប្ាក់េីធនាគារពទ្ពហើយជាេិពស្ស្រិនអាចប្តូវានពប្រើស្ប្ារ់
 កព ើរទុ្នផ្ទា ល់ររស់្ភាគទុ្និកព ើយ។ 

ប្រការ ៤.-  

ការជួលឬភតិស្នាដ លានទូ្ទត់រុនរិនប្តូវឱយពលើស្េីរយៈពេលរួយឆ្ន ំថ្នថ្ងាជួលប្ទ្េយ
ស្របតតិព ើយ។ 

ប្រការ ៥.-  

ប្រសិ្នពរើធនាគារប្តូវតរកល់ប្ាក់ធានា ឬប្តូវទតល់ឥណទនកនុងចំនួនណារួយឱយាេ ស់្
ប្ទ្េយស្របតតិពនាះគ៉ឺជាចំនួនប្ាក់ដ លានទូ្ទត់រួចកត់ប្តាពៅកនុងតារាងតុលយការ ពហើយចំនួន
ប្ាក់ពនាះរិនប្តូវពលើស្េីរួយឆ្ន ំថ្នថ្ងាជួលប្ទ្េយស្របតតិពទ្។ 

ប្រការ ៦.-  

ចំនួនប្ាក់ដ លានទូ្ទត់រួចទំងអស់្ ពលើស្េីប្ាក់ថ្ងាជួលប្ទ្េយស្របតតិរួយឆ្ន ំនឹងប្តូវ
កាត់ពចញេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។ 
ប្រការ ៧.-  

កនុងករណីប្ាក់ថ្ងាជួលដ លានទូ្ទត់ជារុនពលើការជួល ឬភតិស្នាានរយៈពេលតិចជាង
រួយឆ្ន ំ ក៏រ៉ាុដនតានតថ្រាខពស់្ជាងថ្ងាទី្ទារ គំលាតរវាងប្ាក់ថ្ងាជួលដ លានទូ្ទត់រុនពលើការជួល 
ឬភតិស្នាជារួយថ្ងាទី្ទារនឹងប្តូវាន កពចញេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។ 
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ប្រការ ៨.-  

ការជួលឬភតិស្នាជារួយស្រព័នធញាតិប្តូវអនុវតតតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ស្តីេីការទតល់
ឥណទនពៅឱយស្រព័នធញាតិ។ ថ្ងាជួលប្ទ្េយស្របតតិ ដ លានទូ្ទត់ឱយស្រព័នធញាតិដ លពៅស្ល់ 
និងប្ាក់ជួល ឬភតិស្នាដ លទូ្ទត់រុននឹងប្តូវានរញ្េូ លពៅកនុងប្រតិពវទ្ន៍ប្រចំាប្តីាស្ ស្តីេី 
ឥណទនដ លានទតល់ឱយស្រព័នធញាតិ។ 

ប្រការ ៩.-  

ធនាគារដ លានប្ាក់ថ្ងាជួលឬភតិស្នាដ លានទូ្ទត់រុនពលើស្េីរួយឆ្ន ំ នឹងប្តូវានទុ្ក
ពេលឱយអនុវតតតារប្រកាស្ពនះកនុងរយៈពេលប្ាំរួយដខ។ ទុតរយៈពេលពនះប្ាក់ថ្ងាជួល ឬភតិស្នា
ដ លានទូ្ទត់រុនពលើស្េីរួយឆ្ន ំ  នឹងប្តូវានកាត់ពចញេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។ 
ប្រការ ១០.- 

ពទះរីជាានប្រការទី្ ៦ និងប្រការទី្ ៨ ក៏ពោយ ធនាគារដ លរិនអនុវតតានតារខាឹរស្មរ
ថ្នប្រកាស្ពនះនឹងប្តូវទ្ទួ្លរងការផ្ទកេិន័យតារាប្តាទី្៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។  

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៩ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៤ 
                                       ដទស្ថភិបាល                                                                 

         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រការ ៨.-  

ការជួលឬភតិស្នាជារួយស្រព័នធញាតិប្តូវអនុវតតតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ស្តីេីការទតល់
ឥណទនពៅឱយស្រព័នធញាតិ។ ថ្ងាជួលប្ទ្េយស្របតតិ ដ លានទូ្ទត់ឱយស្រព័នធញាតិដ លពៅស្ល់ 
និងប្ាក់ជួល ឬភតិស្នាដ លទូ្ទត់រុននឹងប្តូវានរញ្េូ លពៅកនុងប្រតិពវទ្ន៍ប្រចំាប្តីាស្ ស្តីេី 
ឥណទនដ លានទតល់ឱយស្រព័នធញាតិ។ 

ប្រការ ៩.-  

ធនាគារដ លានប្ាក់ថ្ងាជួលឬភតិស្នាដ លានទូ្ទត់រុនពលើស្េីរួយឆ្ន ំ នឹងប្តូវានទុ្ក
ពេលឱយអនុវតតតារប្រកាស្ពនះកនុងរយៈពេលប្ាំរួយដខ។ ទុតរយៈពេលពនះប្ាក់ថ្ងាជួល ឬភតិស្នា
ដ លានទូ្ទត់រុនពលើស្េីរួយឆ្ន ំ  នឹងប្តូវានកាត់ពចញេីរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ។ 
ប្រការ ១០.- 

ពទះរីជាានប្រការទី្ ៦ និងប្រការទី្ ៨ ក៏ពោយ ធនាគារដ លរិនអនុវតតានតារខាឹរស្មរ
ថ្នប្រកាស្ពនះនឹងប្តូវទ្ទួ្លរងការផ្ទកេិន័យតារាប្តាទី្៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។  

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៩ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៤ 
                                       ដទស្ថភបិាល                                                                 

         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ធ៧-០៤-០០៦ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការទទូាត្់ភា្លាភជ្ញមុន 

3 

ប្រការ ១.- 

ធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយទូ្ទត់ភាគលាភាន លុះប្តាដត
ប្ាក់ចំពណញប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាក់លាក់។ 

ប្រការ ២.-  

ប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាក់លាក់ ពៅពេលដ លស្នងការគណនីឯករាជយ
ានអនុរ័តរញ្ា ីគណពនយយប្រចំាឆ្ន ំ។ 

ធនាគាររិនអាចទូ្ទត់ភាគលាភពៅរុនពេលអនុរ័តពនះពទ្។ 

ប្រការ ៣.- 

ប្រសិ្នពរើភាគលាភប្តូវានទូ្ទត់ជារុន ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចរងខំឱយភាគទុ្និកស្ង
ភាគលាភដ លានទូ្ទត់ជារុនរកវញិយ៉ាងឆ្រ់ ពោយរូករដនារជារួយការប្ាក់ដ លាន
គណនា ូចឥណទនពលើស្ស្រតុលយចំពពាះឯកតតជន។ 

ប្រការ ៤.- 

ងវីពរើានប្រការ ៣ ក៏ពោយ ការខកខានរិនានពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្ល
រងទ្ណឌ ករា ស្ស្រតារាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៥.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៦.-   
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។            

                                                             

          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៤ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៤ 
        ដទស្ថភិបាល 
        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ ូ
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ធ៧-០១-១១៥ ប្រ.ក                     
ប្រកាស 
សតពីី 

ការគណនាការប្បាក់ចំដ ុះឥណទានម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

ធនាគារឯកពទ្ស្ឥណទនជនរទ្ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លានចុះរញ្ា ី និងាន
ទ្ទួ្លអាជាា រណណ េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា  អងគការពប្ៅរោា ភិាល  និងស្ាគរចំណុះចារ់ស្តីេី
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវពធវើការគណនាការប្ាក់ពលើឥណទនររស់្ខាួនឱយានស្ស្រតារ
ខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
ប្រការ ២.- 

ការប្ាក់ចំពពាះឥណទនដ លានទតល់ឱយតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវគណនាពោយ
ដទអកពលើរូលោា ន ថ្នចំនួនប្ាក់ឥណទនដ លានទតល់ពោយ កពចញនូវចំនួនប្ាក់ព ើរដ ល
ានស្ងពហើយានន័យថា ការប្ាក់ពលើឥណទនស្ប្ារ់រយៈពេលរួយជាកំណត់ (ស្ាត ហ៍ ដខ 
ប្តីាស្ ឆ្ន ំ តារករណីនីរួយៗ) ប្តូវគណនាពលើរូលោា នថ្នស្រតុលយឥណទនកនុងរយៈពេលពនាះ។ 
ប្រការ ៣.-  

 កិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងអតិងិជនប្តូវានរងាា ញតារាងេីការស្ងរលំស់្
ឥណទន។ 
ប្រការ ៤.-  

ប្គឹះស្មា នចំណុះចារ់ណាដ លរិនពគារេតារប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ
 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។    
ប្រការ ៥.-  

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។    
ប្រការ ៦.-   

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ ប្គរ់
ប្គឹះស្មា ន ធនាគារនិងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៧.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។  

                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៤ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០១ 
ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០២-៤៥  ប្រ.ក 

 ប្រកាស 
 សតពីី 

 ការរកាប្បាក់រប្ម្ងុកាតពវកិចចចំដ ុះប្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

 3 
ប្រការ ១.- 

 ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណប្តូវតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេចំនួន ៥ ភាគរយ 
(៥%) ថ្នប្ាក់រពញ្ញើអតិងិជនររស់្ខាួនកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ២.-  

ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពលើប្ាក់រពញ្ញើប្តូវានគណនា ពោយដទអកពលើរូលោា នថ្នចំនួនប្ាក់
រពញ្ញើដ លានពៅកនុងតារាងតុលយការររស់្ប្គឹះស្មា ន និងកនុងរាយការណ៍ដរងដចកប្រពភទ្ប្ាក់
រពញ្ញើដ លប្គឹះស្មា នប្ររូលានពៅចុងដខនីរួយៗ។  ការគណនាប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេប្តូវ កពចញ
ប្ាក់ស្នសំកាតេវកិចេដ លជាលកខខណឌ កនុងការទតល់ឥណទន។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ ូចកនុងប្រការ ២ ដ លានគណនាពៅដខណារួយ ប្តូវរកាទុ្កកនុង
គណនីររស់្ប្គឹះស្មា នពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ចារ់េីថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខរនាា រ់រហូត ល់ថ្ងៃទី្១៤ ថ្ន
ដខរនាា រ់ពទ្ៀតពហើយការគណនានិងរកាទុ្កប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេប្តូវអនុវតត ូចគាន ពនះជារនតរនាា រ់
តារប្គានីរួយៗ។ 

ប្រការ ៤.-  

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លានឱនភាេប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេប្តូវរំពេញជារនាា ន់ពៅ
ពេលណាដ លប្គឹះស្មា នទំងពនះទ្ទួ្លានពស្ចកតីជូន ំណឹងេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៥.-  
ប្គឹះស្មា នណាដ លរិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ

 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.-  
រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់

ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ធ៧-០២-៤៥  ប្រ.ក 

 ប្រកាស 
 សតពីី 

 ការរកាប្បាក់រប្ម្ងុកាតពវកិចចចំដ ុះប្គរុះស្ថា នម្បី្កូហរិញ្ញវតា ុ

 3 
ប្រការ ១.- 

 ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណប្តូវតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេចំនួន ៥ ភាគរយ 
(៥%) ថ្នប្ាក់រពញ្ញើអតិងិជនររស់្ខាួនកនុងគណនីដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ២.-  

ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពលើប្ាក់រពញ្ញើប្តូវានគណនា ពោយដទអកពលើរូលោា នថ្នចំនួនប្ាក់
រពញ្ញើដ លានពៅកនុងតារាងតុលយការររស់្ប្គឹះស្មា ន និងកនុងរាយការណ៍ដរងដចកប្រពភទ្ប្ាក់
រពញ្ញើដ លប្គឹះស្មា នប្ររូលានពៅចុងដខនីរួយៗ។  ការគណនាប្ាក់រប្រងុកាតេវកិចេប្តូវ កពចញ
ប្ាក់ស្នសំកាតេវកិចេដ លជាលកខខណឌ កនុងការទតល់ឥណទន។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ ូចកនុងប្រការ ២ ដ លានគណនាពៅដខណារួយ ប្តូវរកាទុ្កកនុង
គណនីររស់្ប្គឹះស្មា នពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ចារ់េីថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខរនាា រ់រហូត ល់ថ្ងៃទី្១៤ ថ្ន
ដខរនាា រ់ពទ្ៀតពហើយការគណនានិងរកាទុ្កប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេប្តូវអនុវតត ូចគាន ពនះជារនតរនាា រ់
តារប្គានីរួយៗ។ 

ប្រការ ៤.-  

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លានឱនភាេប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេប្តូវរំពេញជារនាា ន់ពៅ
ពេលណាដ លប្គឹះស្មា នទំងពនះទ្ទួ្លានពស្ចកតីជូន ំណឹងេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៥.-  
ប្គឹះស្មា នណាដ លរិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ

 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.-  
រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់

ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ប្រការ ៧.-  
អគគនាយកោា ន  អគគពលខាធិការោា ន  អគាគ ធិការោា ន  អគគពរឡា  ប្គរ់នាយកោា ន  អងគភាេ 

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៨.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០២ 
            ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០២-៤៨ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

អនុបាតស្ថច់ប្បាក់ងាយប្សួលររសប់្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណ ប្តូវរកាស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលឱយានប្គរ់ប្គាន់
ជាអចិថ្្នតយ៍ យ៉ាងពហាចណាស់្ពស្ាើនឹងរួយរយភាគរយ (១០០%)។ 
ប្រការ ២.-  

អនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលពនះប្តូវានគណនា ូចខាងពប្ការ៖ 
- ភាគយក ៖  ស្មច់ប្ាក់កនុងថ្  + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា + ប្ាក់រពញ្ញើពៅ

ធនាគារពទសងៗ - ប្ាក់ខេីេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងធនាគារពទសងៗ (ស្មច់ប្ាក់ងាយ
ស្ស្ួលសុ្ទ្ធ) + ឥណទនដ លឥណប្រតិទនពៅស្ល់តិចជាងរួយដខ។ 

- ភាគដរង ៖ ថ្រៃប្ាំភាគរយ (២៥%) ថ្នប្ាក់ស្នសំពោយស្ា័ប្គចិតតរិនររួរញ្េូ លប្ាក់ស្នសំ
កាតេវកិចេ។ 

ប្រការ ៣.-  
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់ឯកស្មរេីការគណនាអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលប្រចំាដខ

ររស់្ខាួនតារគំររូាយការណ៍ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៤.-  

ប្គឹះស្មា នណារិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ  ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ៥.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ៦.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា ន រីប្កូហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៧.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០២ 

    ដទស្ថភិបាល 
                                                      ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០២-៤៨ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

អនុបាតស្ថច់ប្បាក់ងាយប្សួលររសប់្គរុះស្ថា នម្បី្កូហរិញ្ញវតា ុ

3 
ប្រការ ១.-  

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណ ប្តូវរកាស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលឱយានប្គរ់ប្គាន់
ជាអចិថ្្នតយ៍ យ៉ាងពហាចណាស់្ពស្ាើនឹងរួយរយភាគរយ (១០០%)។ 
ប្រការ ២.-  

អនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលពនះប្តូវានគណនា ូចខាងពប្ការ៖ 
- ភាគយក ៖  ស្មច់ប្ាក់កនុងថ្  + ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា + ប្ាក់រពញ្ញើពៅ

ធនាគារពទសងៗ - ប្ាក់ខេីេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងធនាគារពទសងៗ (ស្មច់ប្ាក់ងាយ
ស្ស្ួលសុ្ទ្ធ) + ឥណទនដ លឥណប្រតិទនពៅស្ល់តិចជាងរួយដខ។ 

- ភាគដរង ៖ ថ្រៃប្ាំភាគរយ (២៥%) ថ្នប្ាក់ស្នសំពោយស្ា័ប្គចិតតរិនររួរញ្េូ លប្ាក់ស្នសំ
កាតេវកិចេ។ 

ប្រការ ៣.-  
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់ឯកស្មរេីការគណនាអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលប្រចំាដខ

ររស់្ខាួនតារគំររូាយការណ៍ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៤.-  

ប្គឹះស្មា នណារិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ  ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ៥.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ៦.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា ន រីប្កូហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៧.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០២ 

    ដទស្ថភិបាល 
                                                      ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០៧-១៣២ ប្រ.ក  
ប្រកាស 

សតពីី 
ការគណនាម្ូលនិធិផ្ទា លស់ទុធររសប់្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុប្តូវានគណនា ូចតពៅ ៖ 
I-   សររុ A ៖ ខាង់ប្តូវរូក 

- ព ើរទុ្ន ឬទយជាទនព ើរទុ្ន 
- ទុ្នរប្រុងពប្ៅេីទុ្នរប្រងុេីការវាយតថ្រាព ើងវញិ 
- រុេវលាភទក់ទ្ងនឹងព ើរទុ្ន (រុេវលាភភាគហ ុន) 
- សំ្វធិានធនចំពពាះហានិភ័យទូ្ពៅថ្នប្រតិរតតិការ ពោយានការយល់ប្េរជា

រុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- ចំពណញរកាទុ្កស្ប្ារ់វនិិពយគរនត  (retained earnings)  
- ចំពណញសុ្ទ្ធ ដ លានពទាៀងផ្ទា ត់ពហើយស្ប្ារ់ឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុចុងពប្កាយ(1) 
- ខាង់ពទសងៗពទ្ៀត ដ លអនុញ្ជញ តពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា(2)។ 

II-   សររុ B ៖ ខាង់ប្តូវ ក 

- ចំពពាះភាគទុ្និក៖ នាយក  នាយកចាត់ការ និងស្រព័នធញាតិ 
• ចំដណកព ើរទុ្នដ លរិនទន់ានរង់ 
• រុពរប្រទន ឥណទន រូលរប្ត និងកិចេស្នាររស់្ជនពាក់េ័នធខាងពលើ 

- ការកាន់ការ់ភាគហ ុនផ្ទា ល់តារតថ្រាចុះរញ្ា ី       
- ការខាតរងគរ               

 
1 ដគោយពី កភា្លាភខ លគរូវខបងខចក 
2 ឧទាហរណ៍គបាក់ចំដណញខ លបានករ់គតាតាមគគាដគៅពីគបាក់ចំដណញដៅចុងោរយិបរដិចឆទ្ណដនយយគបចំាឆ្ន ំកនុង
លកខែណឌ ខ ល៖ 

- គបាក់ចំដណញដនាឹះគរូវបានកំណរ់ដគោយដពលបានចុឹះបញ្ជ ីនូវចំណាយទំាងអស់ណាខ លទាក់ទងនរងគគាដនាឹះ និង
ចំណាយរលំស់ គពមទំាងសំវធិានធន និងរថ្មល្ណនីខករគមវូ 

- គបាក់ចំដណញដនាឹះគរូវបាន កដចញ ពនធនិងភា្លាភសុទធខ លនរងគរវូបង់ ដហើយគរូវបានដផាៀងផ្ទា រ់ដោយសនងោរ
្ណនី 
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- ចំណាយកនុងការពទតើររពងកើត            
- ការខាតដ លកំណត់តារប្គាពប្ៅេីការខាតនាចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយ
ប្រចំាឆ្ន ំ (ររួរញ្េូ លទំងសំ្វធិានធនស្ប្ារ់រំណុលនិងរូលរប្តស្ងស័យ)។ 

III-  សររុ C ៖ ម្លូនិធិផ្ទា លស់ទុធម្ូលដាឋ ន =  A - B 

Iv -  សររុ D ៖ ខាង់ប្តូវរូក  

- ទុ្នរប្រងុេីការវាយតថ្រាព ើងវញិ ពោយានការយល់ប្េរជារុនេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា 

- អនុរំណុល (Subordinated debt) ពោយានការយល់ប្េរជារុនេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចរូករញ្េូ ល ១០០% ថ្នចំនួនរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធរូលោា ន 

- ខាង់ពទសងៗពទ្ៀត ពោយានការយល់ប្េរជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចរូក
រញ្េូ លកនុងការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធរិនឱយពលើស្េីចំនួនថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់
សុ្ទ្ធរូលោា ន(3)។ 

V-  សររុ E  ៖ ខាង់ប្តូវ ក 

- ភាគករារូលនិធិផ្ទា ល់កនុងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុនានា 

- ខាង់ពទសងៗ(4)។     

VI- សររុ F ៖ ស្ររុរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ = C + D - E  

ប្រការ ២.- 

រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធដ លានគណនារកពនះ ប្តូវានយករកគិតគូរស្ប្ារ់ការគណនា
អនុាតប្រុងប្រយ័តន និងអនុាតពទសងពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៣.- 

ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

 

 
3 ខាង់ពទសងៗអាចររួានខាង់ទំងឡាយ ូចខាងពប្ការពនះ៖ 
 - មូលនិធិខ លបានធានាដៅវញិដៅមកយ៉ាងដពញដលញ 
 - មូលនិធិស្ថធារណៈខ លខបងខចកសគាប់ធានាគបដភទគបរិបរតិោរឥណទាន 
 - ឧបរាមៃធនស្ថធារណៈ ឬឯកជនខ លមិនគរូវសងវញិ 
4 ឧទាហរណ៍៖ ចំណាយខ លគរូវខបងខចកសគាប់ដគចើនោរយិបរដិចឆទ 
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- ចំណាយកនុងការពទតើររពងកើត            
- ការខាតដ លកំណត់តារប្គាពប្ៅេីការខាតនាចុងការយិររពិចឆទ្គណពនយយ
ប្រចំាឆ្ន ំ (ររួរញ្េូ លទំងសំ្វធិានធនស្ប្ារ់រំណុលនិងរូលរប្តស្ងស័យ)។ 

III-  សររុ C ៖ ម្លូនិធិផ្ទា លស់ទុធម្ូលដាឋ ន =  A - B 

Iv -  សររុ D ៖ ខាង់ប្តូវរូក  

- ទុ្នរប្រងុេីការវាយតថ្រាព ើងវញិ ពោយានការយល់ប្េរជារុនេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា 

- អនុរំណុល (Subordinated debt) ពោយានការយល់ប្េរជារុនេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចរូករញ្េូ ល ១០០% ថ្នចំនួនរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធរូលោា ន 

- ខាង់ពទសងៗពទ្ៀត ពោយានការយល់ប្េរជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចរូក
រញ្េូ លកនុងការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធរិនឱយពលើស្េីចំនួនថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់
សុ្ទ្ធរូលោា ន(3)។ 

V-  សររុ E  ៖ ខាង់ប្តូវ ក 

- ភាគករារូលនិធិផ្ទា ល់កនុងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុនានា 

- ខាង់ពទសងៗ(4)។     

VI- សររុ F ៖ ស្ររុរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ = C + D - E  

ប្រការ ២.- 

រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធដ លានគណនារកពនះ ប្តូវានយករកគិតគូរស្ប្ារ់ការគណនា
អនុាតប្រុងប្រយ័តន និងអនុាតពទសងពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៣.- 

ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

 

 
3 ខាង់ពទសងៗអាចររួានខាង់ទំងឡាយ ូចខាងពប្ការពនះ៖ 
 - មូលនិធិខ លបានធានាដៅវញិដៅមកយ៉ាងដពញដលញ 
 - មូលនិធិស្ថធារណៈខ លខបងខចកសគាប់ធានាគបដភទគបរិបរតិោរឥណទាន 
 - ឧបរាមៃធនស្ថធារណៈ ឬឯកជនខ លមិនគរូវសងវញិ 
4 ឧទាហរណ៍៖ ចំណាយខ លគរូវខបងខចកសគាប់ដគចើនោរយិបរដិចឆទ 
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ប្រការ ៤.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៥.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវ អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៦.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៧ 
ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 

556



 

557 

ធ៧-០៧-១៣៣ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

អនុបាតស្ថធនភាពររសប់្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-   

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន” ប្តូវេិនិតយជាអចិថ្្នតយ៍នូវអនុាត
ស្មធនភាេ ររស់្ខាួនឱយានស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ។ អនុាតស្មធនភាេរវាងរូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធនិងហានិភ័យប្ទ្េយស្ករាស្ររុដ លានងាឹងរិនប្តូវតិចជាង រ់ប្ាំភាគរយ (១៥%) ព ើយ។ 

ប្រការ ២.- 
ភាគយកថ្នអនុាត គ៉ឺជារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធដ លប្តូវានគណនាស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្

ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៣.- 
ក- ភាគដរងថ្នអនុាត គ៉ឺជាតថ្រាប្ទ្េយស្ករាស្រុរ (តថ្រាសុ្ទ្ធពប្កាយពេល កពចញនូវ
សំ្វធិានធន និងការរលំស់្តថ្រា) និងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការដ លប្តូវានងាឹងតារកប្រិត
ហានិភ័យ។ ភាគដរងពនះ រិនរារ់រញ្េូ លនូវខាង់ដ លាន កពចញពៅពេលគណនា
រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ ស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

ខ-  ការងាឹង ូចខាងពប្ការពនះ នឹងអនុវតតចំពពាះប្ទ្េយស្ករា៖ 

ខ.១- ការងាឹងសូ្នយភាគរយ (Zero Weighting) ចំពពាះ៖ 

- ស្មច់ប្ាក់ 
- ាស្ 
- ឥណពទ្យយពលើធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- ប្ទ្េយស្ករាដ លានវតាុរញ្ជេ ំជាប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ 
- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ (Claim on sovereigns) ដ ល
ានចំណាត់ថាន ក់េី AAA ពៅ AA- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្ត
ររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.២- ការងាឹង ២០% ចំពពាះ៖ 
- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ  ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
  A+ ពៅ A- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ដ 
លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
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3 
ប្រការ ១.-   

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន” ប្តូវេិនិតយជាអចិថ្្នតយ៍នូវអនុាត
ស្មធនភាេ ររស់្ខាួនឱយានស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ។ អនុាតស្មធនភាេរវាងរូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធនិងហានិភ័យប្ទ្េយស្ករាស្ររុដ លានងាឹងរិនប្តូវតិចជាង រ់ប្ាំភាគរយ (១៥%) ព ើយ។ 

ប្រការ ២.- 
ភាគយកថ្នអនុាត គ៉ឺជារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធដ លប្តូវានគណនាស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្

ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៣.- 
ក- ភាគដរងថ្នអនុាត គ៉ឺជាតថ្រាប្ទ្េយស្ករាស្រុរ (តថ្រាសុ្ទ្ធពប្កាយពេល កពចញនូវ
សំ្វធិានធន និងការរលំស់្តថ្រា) និងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការដ លប្តូវានងាឹងតារកប្រិត
ហានិភ័យ។ ភាគដរងពនះ រិនរារ់រញ្េូ លនូវខាង់ដ លាន កពចញពៅពេលគណនា
រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ ស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

ខ-  ការងាឹង ូចខាងពប្ការពនះ នឹងអនុវតតចំពពាះប្ទ្េយស្ករា៖ 

ខ.១- ការងាឹងសូ្នយភាគរយ (Zero Weighting) ចំពពាះ៖ 

- ស្មច់ប្ាក់ 
- ាស្ 
- ឥណពទ្យយពលើធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- ប្ទ្េយស្ករាដ លានវតាុរញ្ជេ ំជាប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ 
- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ (Claim on sovereigns) ដ ល
ានចំណាត់ថាន ក់េី AAA ពៅ AA- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្ត
ររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.២- ការងាឹង ២០% ចំពពាះ៖ 
- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ  ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
  A+ ពៅ A- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ដ 
លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
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- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយធនាគារ ឬប្កុរហ ុន ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
AAA ពៅ AA- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់
ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.៣- ការងាឹង ៥០% ចំពពាះ៖   

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយស្មា រ័នអធិរពតយយ ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
BBB+ ពៅ BBB- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់
ថាន ក់ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- ឥណពទ្យយពលើ ឬធានាពោយធនាគារ ឬប្កុរហ ុន ដ លានចំណាត់ថាន ក់េី 
A+ ពៅ A- ឬ ចំណាត់ថាន ក់ស្ររូលតារវធីិស្មស្រស្តររស់្ភាន ក់ងារចាត់ថាន ក់ដ ល
ទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ.៤- ការងាឹង ១០០% ចំពពាះ៖ 

- ប្ទ្េយស្ករា ថ្ទ្ពទ្ៀតទំងអស់្ 

- ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការទំងអស់្។ 

ប្រការ ៤.- 
ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចាន

ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៥.- 
ប្រការ ១៥ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការទតល់

អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងរាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លទាុយនឹងប្រកាស្
ពនះប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។   

ប្រការ ៦.- 
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ

ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៧.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

                                                                       រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៧ 
ដទស្ថភបិាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 

558









 

559 

ធ៧-០២-៤៧ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

តប្ម្វូការរបាយការណ៍សប្មារ់ប្រតិរតតិករប្គរុះស្ថា នម្បី្កូហរិញ្ញវតាុណ លបានចុុះរញ្ជ  ី
និងប្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុណ លមានអាជាា រណណ  

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានចុះរញ្ា ី និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណ
ប្តូវពទាើរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានពទ្ៀងទត់ ស្តីអំេី លទ្ធទលហិរញ្ញវតាុ សំ្ពេៀត
ឥណទន ប្ាក់រពញ្ញើដ លប្ររូលានប្េរទំងរណាត ញស្មខា។  
ប្រការ ២.-  

រាល់ប្តីាស្   ប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានចុះរញ្ា ីប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ពៅកនុងដខចុងពប្កាយថ្នប្តីាស្នីរួយៗនូវរាយការណ៍ ូចខាងពប្ការ ៖ 

- រាយការណ៍ស្ររុប្ទ្េយស្ករា និងប្ទ្េយអករា 
- រាយការណ៍ចំពណញ-ខាត 
- រាយការណ៍លរអិតតារប្រពភទ្ប្ាក់រពញ្ញើ 
- រាយការណ៍លរអិតប្ាក់រពញ្ញើតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ 
- រាយការណ៍លរអិតតារប្រពភទ្ឥណទន 
- រាយការណ៍លរអិតឥណទនតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ 
- រាយការណ៍ស្តីេីចំណាត់ថាន ក់ឥណទន និងអនុាតរំណុល 
- រាយការណ៍ស្តីេីរណាត ញស្មខា 

ប្រការ ៣.-  
ពរៀងរាល់ដខ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

ររួទំងការពគារេតាររទ្របញ្ញតតិកនុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ ថ្នចុងដខនីរួយៗនូវរាយការណ៍ ូចខាងពប្ការ៖ 
- រាយការណ៍ស្ររុប្ទ្េយស្ករា និងប្ទ្េយអករា 
- រាយការណ៍ចំពណញ-ខាត 
- រាយការណ៍ពប្ៅតារាងតុលយការ 
- រាយការណ៍លរអិតតារប្រពភទ្ប្ាក់រពញ្ញើ 
- រាយការណ៍លរអិតប្ាក់រពញ្ញើតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ 
- រាយការណ៍លរអិតតារប្រពភទ្ឥណទន 
- រាយការណ៍លរអិតឥណទនតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ 
- រាយការណ៍ស្តីេីចំណាត់ថាន ក់ឥណទន សំ្វធិានធន និងអនុាតរំណុល 

559



 

560 

- តារាងឥណទនចំពពាះស្រព័នធញាតិ 
- តារាងហានិភ័យធំៗ 
- ការគណនាអនុាតប្គរ់ប្គាន់ថ្នព ើរទុ្ន 
- ការគណនាអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល។ 

ប្រការ ៤.-  
ពៅចុងប្តីាស្នីរួយៗប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណ ប្តូវពទាើរាយការណ៍

ស្តីេីការវវិតតន៍ថ្នរណាត ញស្មខាររស់្ខាួន។ 
ប្រការ ៥.-  

ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណប្តូវពរៀរចំរាយការណ៍ពទាើរក
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានរុនថ្ងៃទី្៣០ ដខពរស្ម ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់  ូចខាងពប្ការ៖ 

- រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដ លានពធវើស្វនករា 
- រាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំររស់្គណៈប្គរ់ប្គង 
- ស្ាិតិរុគគលិក និងពរៀវតស 
- អងគការពលខចុងពប្កាយ ពោយាននារ ពគាតតនារ និងឋានៈររស់្និពយជិតកំេុងរពប្រើការ។  

ប្រការ ៦.-  
រាយការណ៍ទំងអស់្ ប្តូវពរៀរចំស្ស្រតារគំររូាយការណ៍ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៧.-  
ប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុឬប្គឹះស្មា នណារិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរង

ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ  ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ៨.-  

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ៩.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន  អងគភាេ  
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជានិងប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុ 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ១០.-   

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០២ 
     ដទស្ថភិបាល 
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- តារាងឥណទនចំពពាះស្រព័នធញាតិ 
- តារាងហានិភ័យធំៗ 
- ការគណនាអនុាតប្គរ់ប្គាន់ថ្នព ើរទុ្ន 
- ការគណនាអនុាតស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល។ 

ប្រការ ៤.-  
ពៅចុងប្តីាស្នីរួយៗប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណ ប្តូវពទាើរាយការណ៍

ស្តីេីការវវិតតន៍ថ្នរណាត ញស្មខាររស់្ខាួន។ 
ប្រការ ៥.-  

ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណប្តូវពរៀរចំរាយការណ៍ពទាើរក
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឱយានរុនថ្ងៃទី្៣០ ដខពរស្ម ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់  ូចខាងពប្ការ៖ 

- រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដ លានពធវើស្វនករា 
- រាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំររស់្គណៈប្គរ់ប្គង 
- ស្ាិតិរុគគលិក និងពរៀវតស 
- អងគការពលខចុងពប្កាយ ពោយាននារ ពគាតតនារ និងឋានៈររស់្និពយជិតកំេុងរពប្រើការ។  

ប្រការ ៦.-  
រាយការណ៍ទំងអស់្ ប្តូវពរៀរចំស្ស្រតារគំររូាយការណ៍ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៧.-  
ប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុឬប្គឹះស្មា នណារិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរង

ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ  ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ៨.-  

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ៩.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន  អងគភាេ  
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជានិងប្រតិរតតិកររីប្កូហិរញ្ញវតាុ 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ១០.-   

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០២ 
     ដទស្ថភិបាល 

       ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ

 

561 

ធ៧-០៦-២១២ គប.ក  
ប្រកាស 
សតពីី 

កាលររដិចេទដផ្ាើរបាយការណ៍ររសប់្គរុះស្ថា នម្ីប្កូហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-   

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវពទាើរាល់រាយការណ៍ប្រចំាប្គារកធនាគារជាតិថ្នករពុជាតារ
កាលររពិចឆទ្ ូចានកំណត់ខាងពប្ការ៖ 

- រាយការណ៍ប្រចំាថ្ងៃ ប្តូវពទាើរកពរៀងរាល់ពេលប្េឹក ពៅថ្ងៃពធវើការរនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្រចំាស្ាត ហ៍ ប្តូវពទាើរកពរៀងរាល់ថ្ងៃអងាគ រ ថ្នស្ាត ហ៍រនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្រចំាដខ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ថ្នដខរនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្រចំាប្តីាស្ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ដខទី្រួយថ្នប្តីាស្រនាា រ់  
- រាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំ (រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដ លប្តួតេិនិតយពោយស្នងការគណនី

ឯករាជយ) ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្៣០ ដខពរស្ម ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់ 
- រាយការណ៍ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ គរូវពទាើរកតារកាលររពិចឆទ្ថ្នប្រតិទិ្នដ លធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ានកំណត់និងដចកជូនតារឆ្ន ំនីរួយៗ 
- រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំដ លប្តូវទសេវទាយជាស្មធារណៈ ប្តូវពទាើរកយ៉ាងយូរ

រំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្៣០ ដខរិងុនា ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់។ 

ប្រការ ២.-   

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវពឆាើយតររាល់លិខិតរទ្ោា នតារកាលររពិចឆទ្ដ លធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា កំណត់ឱយពឆាើយនិងអនុវតត។ 

ប្រការ ៣.-   

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយរាយការណ៍ពៅថ្ងៃពធវើការរនាា រ់កនុងករណីកាល
ររពិចឆទ្ដ លានកំណត់ ូចានដចងកនុងប្រការ ១ និងប្រការ ២ ខាងពលើប្តូវចំថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាក ឬ
ថ្ងៃរុណយជាតិ។ 

ប្រការ ៤.-   

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លរិនានអនុវតតតារប្រការ ១ និងប្រការ ២ ខាងពលើប្តូវរងេិន័យ
តារការកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖  
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ក- ចំពពាះរាយការណ៍៖ 

ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ    ចំនួនទឹ្កប្ាក់និងររូភាេេិន័យ 

- ចារ់េី ១  ល់ ៥ ថ្ងៃ ៥០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 
- ចារ់េី ៦  ល់ ១០ ថ្ងៃ      ៣០០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 
- ចារ់េី ១១  ល់ ១៥ ថ្ងៃ      ៧០០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 

ចារ់េី ១៦ ថ្ងៃព ើងពៅ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍
អកសរ និងានការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 

ែ-ចំពពាះលិខិតពឆាើយតរ និងការទតល់េ័ត៌ានពទសង៖ 

ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ ចំនួនទឹ្កប្ាក់និងររូភាេេិន័យ 

- ចារ់េី ១  ល់ ៥ ថ្ងៃ ៥០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 
- ចារ់េី ៦  ល់ ១០ ថ្ងៃ ៣០០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 

ចារ់េី ១១ ថ្ងៃព ើងពៅ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុប្តូវរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍
អកសរ និងានការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 

ប្រការ ៥.-   

ប្រកាស្ទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៦.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៧.-   
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។   

                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦    ដទស្ថភិបាល 
                                                                                     ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ក- ចំពពាះរាយការណ៍៖ 

ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ    ចំនួនទឹ្កប្ាក់និងររូភាេេិន័យ 

- ចារ់េី ១  ល់ ៥ ថ្ងៃ ៥០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 
- ចារ់េី ៦  ល់ ១០ ថ្ងៃ      ៣០០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 
- ចារ់េី ១១  ល់ ១៥ ថ្ងៃ      ៧០០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 

ចារ់េី ១៦ ថ្ងៃព ើងពៅ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តវូរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍
អកសរ និងានការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 

ែ-ចំពពាះលិខិតពឆាើយតរ និងការទតល់េ័ត៌ានពទសង៖ 

ចំនួនថ្ងៃដ លយ៉ឺតយ៉ា វ ចំនួនទឹ្កប្ាក់និងររូភាេេិន័យ 

- ចារ់េី ១  ល់ ៥ ថ្ងៃ ៥០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 
- ចារ់េី ៦  ល់ ១០ ថ្ងៃ ៣០០.០០០ ពរៀល កនុង ១ ថ្ងៃ 

ចារ់េី ១១ ថ្ងៃព ើងពៅ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុប្តវូរងរដនារនូវការប្េានជាលាយលកខណ៍
អកសរ និងានការទសេវទាយជាស្មធារណៈ។ 

ប្រការ ៥.-   

ប្រកាស្ទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៦.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៧.-   
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។   

                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៦    ដទស្ថភិបាល 
                                                                                     ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០២-២០៣ ប្រ.ក                             

ប្រកាស 
សតពីី 

នីតិវធិីជារទដាឋ នសប្មារ់សកម្មភាពណកតប្ម្ូវរនាា ន់ 
ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-  

កំណត់នីតិវធីិជារទ្ោា នស្ប្ារ់ស្ករាភាេដកតប្រូវរនាា ន់ ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា តពៅពនះពៅថាប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ 
ពោយរពងកើតជារុននូវរទ្ោា នស្ប្ារ់ការអនុវតតររស់្ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ  និងព ើរបីអនុវតតការ
ប្តួតេិនិតយប្រករពោយការឯកភាេ និងភាេប្តឹរប្តូវ។ 

ប្រការ ២.- 

១. “ស្ករាភាេដកតប្រូវរនាា ន់” គ៉ឺជាទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ និងការោក់កំហិតជាទាូវការ ស្ប្ារ់
អនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ស្ស្រ
តារចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារ និងហិរញ្ញវតាុ។ 

២. “អនុាតស្មធនភាេ” គ៉ឺជាអនុាតដ លប្តូវានគណនាតារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក 
ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។ 

៣. “ដទនការស្មត រព ើរទុ្ន” គ៉ឺជាដទនការទាូវការចុះហតាពលខាពោយប្កុរប្រឹកាភិាលថ្ន
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ពហើយប្តូវោក់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ដទនការពនះប្តូវដចងលរអិត
េីស្ករាភាេយុទ្ធស្មស្រស្ត និងការស្នាដ លប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុវតត ព ើរបីស្ពប្រច
ឱយានព ើរទុ្នប្គរ់ប្គាន់តារអនុាតស្មធនភាេ។ ដទនការពនះប្តូវានដចងទងដ រនូវ
ពគាលពៅហិរញ្ញវតាុជាតួពលខ និងកាលវភិាគព ើរបីស្ពប្រចឱយាននូវពគាលពៅពនាះ។ 

៤. “អភិាលរពណាត ះអាស្នន” គ៉ឺជារុគគលដ លានដតងតំាងពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ស្ស្រតារាប្តា ៥៧ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ព ើរបីប្គរ់ប្គង ឹកនំា 
និងជាតំណាងឱយប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ។ រុគគលដ លានដតងតំាងានកាតេវកិចេប្តូវ
វាយតថ្រាស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងប្គរ់ប្គងស្ករាភាេរចេុរបនន ព ើរបីការពារឱយាននូវ
ស្មធនភាេររស់្អងគភាេចំណុះចារ់ និងរកាសិ្ទ្ធិអនកពទាើប្ាក់ និងឥណទយក។  

៥. “ការប្រជំុអំេីព ើរទុ្ន” គ៉ឺជាការប្រជំុទាូវការពរៀរចំពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីជូន
 ំណឹង ល់នាយកថ្នប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ អំេីកងវះខាតព ើរទុ្នធៃន់ធៃរពៅប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ
ររស់្ខាួន និងអំេីកាលវភិាគជាក់លាក់ស្ប្ារ់រពងកើនព ើរទុ្ន។ 
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ប្រការ ៣.-  

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៥-២១២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៥ 
ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើប្រកាស្ស្តីេី នីតិវធីិជារទ្ោា នស្ប្ារ់ស្ករាភាេដកតប្រូវរនាា ន់ចំពពាះ
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ។) 

ប្រការ ៣ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

តារនីតិវធីិស្ករាភាេដកតប្រូវរនាា ន់ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវដរងដចកជាប្រពភទ្
ពោយដទអកពលើអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួន ូចានកំណត់កនុងប្រកាស្វពិស្មធនករាស្តីេីអនុាត
ស្មធនភាេ។ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវានចាត់ថា៖ 

ក. ានព ើរទុ្នលអប្រពស្ើរ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ២០ ភាគរយ 
ខ. ានព ើរទុ្នប្គរ់ប្គាន់ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ១៥ ភាគរយ 
រ៉ាុដនតស្ាិតពៅពប្ការ ២០ ភាគរយ 

គ. ានព ើរទុ្នរិនប្គរ់ប្គាន់ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ១០ ភាគរយ 
រ៉ាុដនតស្ាិតពៅពប្ការ ១៥ ភាគរយ 

ឃ. ខវះព ើរទុ្នពប្ចើនពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ៥ ភាគរយ រ៉ាុដនតស្ាិត
ពៅពប្ការ ១០ ភាគរយ 

ង. ខវះព ើរទុ្នធៃន់ធៃរ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពៅពប្ការ ៥ ភាគរយ។  

ប្រការ ៤.-  

ពៅពេលចារ់ពទតើរានព ើរទុ្នរិនប្គរ់ប្គាន់ ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុប្តូវានកាតេវកិចេពរៀរចំ 
និងោក់ជូនដទនការស្មត រព ើរទុ្នរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចារ់េី
ថ្ងៃដ លព ើរទុ្នានរិនប្គរ់ប្គាន់។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ
ជាលាយលកខណ៍អកសរ េីការយល់ប្េរទ្ទួ្លយកានដទនការស្មត រព ើរទុ្ន កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
គិតេីថ្ងៃទ្ទួ្ល ឬេីការយ៉ឺតយ៉ា វ និងរូលពហតុថ្នការយ៉ឺតយ៉ា វ។ 
ប្រការ ៥.-  

ដទនការស្មត រព ើរទុ្នដ លអាចទ្ទួ្លយកាន ប្តូវរងាា ញឱយពឃើញេីលទ្ធភាេអនុវតតាន
ការស្មត រព ើរទុ្ន និងប្តូវាន៖ 

ក. តារាងតុលយការនិងងវកិារចេុរបនន គពប្ាងងវកិារយៈកាលដវង ដទនការជាយុទ្ធស្មស្រស្ត 
ការវភិាគស្មា នភាេទី្ទារពោយដទអកពលើការស្នាតប្ាក និយរ និងេ័ត៌ានពាក់េ័នធ
ពទសងពទ្ៀត។ 

ខ. រពធាាយស្ប្ារ់អនុវតតការស្មត រព ើរទុ្ន ប្តូវពរៀររារ់ទងដ រអំេី៖ 

-  ជំហានដ លប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតសំ្ពៅរពងកើនព ើរទុ្នឱយានប្គរ់ប្គាន់
ព ើងវញិ 
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ប្រការ ៣.-  

(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៥-២១២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៥ 
ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើប្រកាស្ស្តីេី នីតិវធីិជារទ្ោា នស្ប្ារ់ស្ករាភាេដកតប្រូវរនាា ន់ចំពពាះ
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។) 

ប្រការ ៣ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

តារនីតិវធីិស្ករាភាេដកតប្រូវរនាា ន់ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវដរងដចកជាប្រពភទ្
ពោយដទអកពលើអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួន ូចានកំណត់កនុងប្រកាស្វពិស្មធនករាស្តីេីអនុាត
ស្មធនភាេ។ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវានចាត់ថា៖ 

ក. ានព ើរទុ្នលអប្រពស្ើរ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ២០ ភាគរយ 
ខ. ានព ើរទុ្នប្គរ់ប្គាន់ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ១៥ ភាគរយ 
រ៉ាុដនតស្ាិតពៅពប្ការ ២០ ភាគរយ 

គ. ានព ើរទុ្នរិនប្គរ់ប្គាន់ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ១០ ភាគរយ 
រ៉ាុដនតស្ាិតពៅពប្ការ ១៥ ភាគរយ 

ឃ. ខវះព ើរទុ្នពប្ចើនពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពស្ាើ ឬពលើស្ ៥ ភាគរយ រ៉ាុដនតស្ាិត
ពៅពប្ការ ១០ ភាគរយ 

ង. ខវះព ើរទុ្នធៃន់ធៃរ ពៅពេលអនុាតស្មធនភាេររស់្ខាួនពៅពប្ការ ៥ ភាគរយ។  

ប្រការ ៤.-  

ពៅពេលចារ់ពទតើរានព ើរទុ្នរិនប្គរ់ប្គាន់ ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុប្តូវានកាតេវកិចេពរៀរចំ 
និងោក់ជូនដទនការស្មត រព ើរទុ្នរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចារ់េី
ថ្ងៃដ លព ើរទុ្នានរិនប្គរ់ប្គាន់។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ
ជាលាយលកខណ៍អកសរ េីការយល់ប្េរទ្ទួ្លយកានដទនការស្មត រព ើរទុ្ន កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
គិតេីថ្ងៃទ្ទួ្ល ឬេីការយ៉ឺតយ៉ា វ និងរូលពហតុថ្នការយ៉ឺតយ៉ា វ។ 
ប្រការ ៥.-  

ដទនការស្មត រព ើរទុ្នដ លអាចទ្ទួ្លយកាន ប្តូវរងាា ញឱយពឃើញេីលទ្ធភាេអនុវតតាន
ការស្មត រព ើរទុ្ន និងប្តូវាន៖ 

ក. តារាងតុលយការនិងងវកិារចេុរបនន គពប្ាងងវកិារយៈកាលដវង ដទនការជាយុទ្ធស្មស្រស្ត 
ការវភិាគស្មា នភាេទី្ទារពោយដទអកពលើការស្នាតប្ាក និយរ និងេ័ត៌ានពាក់េ័នធ
ពទសងពទ្ៀត។ 

ខ. រពធាាយស្ប្ារ់អនុវតតការស្មត រព ើរទុ្ន ប្តូវពរៀររារ់ទងដ រអំេី៖ 

-  ជំហានដ លប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតសំ្ពៅរពងកើនព ើរទុ្នឱយានប្គរ់ប្គាន់
ព ើងវញិ 
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-  កប្រិតថ្នព ើរទុ្នដ លប្តូវស្ពប្រចឱយានពរៀងរាល់ប្តីាស្ថ្នឆ្ន ំដទនការនីរួយៗ 
-  ប្រពភទ្និងកប្រិតថ្នស្ករាភាេដ លប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុប្តូវប្រតិរតតិ  
-  េ័ត៌ាន ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៦.-  

ពប្ៅេីការពរៀរចំនិងោក់ជូនដទនការស្មត រព ើរទុ្នរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ភាគទុ្និកាន
ឥទ្ធិេលប្តូវធានាជាលាយលកខណ៍អកសរថា ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពនាះនឹងរំពេញកាតេវកិចេកនុងការ
អនុវតតដទនការស្មត រព ើរទុ្ន។ ការធានាពនះប្តូវានពរៀររារ់អំេីកាតេវកិចេហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគទុ្និក
ានឥទ្ធិេលកនុងការអនុវតតដទនការស្មត រព ើរទុ្ន។ ពប្ៅេីពនះ ការធានាក៏ប្តូវានការស្នាថាាេ ស់្
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុនឹង៖ 

ក. ចាត់វធិានការណ៍ដ លតប្រូវពោយដទនការស្មត រព ើរទុ្ន 
ខ. ធានាពប្ជើស្ពរ ើស្អនកប្គរ់ប្គងងាីានស្រតាភាេ 
គ. រតឹតបិតប្រតិរតតិការរវាងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុជារួយរុគគលដ លជាាេ ស់្ប្គឹះស្មា ន

ហិរញ្ញវតាុពនាះ 
ឃ. រញ្ឈរ់ស្ករាភាេណាដ លានហានិភ័យ ឬេំុានលកខណៈស្រស្ស្រ។  

អាស្ស័្យពៅពលើប្កុរហ ុនដ លពាក់េ័នធ ការធានាប្តូវានរ័ណណស្ងតាររញ្ជា  ការោក់
រញ្ជេ ំប្ទ្េយស្របតតិ ការអះអាង ៏ស្រស្ស្រេីស្មា កតីប្កុរហ ុន ពស្ចកតីស្ពប្រចចិតតររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល
ប្កុរហ ុន និងស្ករាភាេប្តួតេិនិតយ ពទសងពទ្ៀតដ លធានាការអនុវតត។ 

ប្រការ ៧.-  
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុានព ើរទុ្នរិនប្គរ់ប្គាន់ដ លរិនានោក់ជូន ឬរិនានអនុវតតដទនការ

ស្មត រព ើរទុ្នដ លអាចទ្ទួ្លយកាន និងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុដ លខវះព ើរទុ្នពប្ចើន ប្តូវទ្ទួ្លរង
នូវទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចខាងពប្ការពនះ៖ 

ក. ប្តូវានការយល់ប្េរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុនពេលពរើកប្ាក់រងាវ ន់ ឬរុនពេលរពងកើន
ប្ាក់កថ្ប្រជូន ល់អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្  

ខ. ប្តូវរញ្ជា ឱយរំពេញព ើរទុ្នព ើងវញិ 
គ. ប្តូវានការោក់កំហិតពលើប្រតិរតតិការជារួយរុតតស្រព័នធ 
ឃ. ប្តូវានការោក់កំហិតពលើអប្តាការប្ាក់ចំពពាះប្ាក់រពញ្ញើ។ 

វធិានការប្រករពោយឆនាា នុសិ្ទ្ធិពទសងពទ្ៀត ក៏អាចស្ពប្រចពោយឯកចឆនាេីធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា៖ 

ក. តប្រូវឱយរតឹតបិតរិនឱយានកំពណើ នប្ទ្េយស្ករា ឬតប្រូវឱយកាត់រនាយប្ទ្េយស្ករាស្ររុ 
ខ. តប្រូវឱយរតឹតបិតស្ករាភាេអាជីវករា 
គ. តប្រូវឱយលាដលងេីតំដណងនាយកប្រតិរតតិរួយ ឬពប្ចើន   
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ឃ. រញ្ជា ឱយជួលអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ងាីដ លានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់  
ង. រញ្ជា ឱយរញ្ឈរ់ការទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង 
ច. រញ្ជា ឱយ កខាួនពចញេីរុតតស្រព័នធ ដ លរណាត លឱយានហានិភ័យខពស់្ ល់ប្គឹះស្មា ន
ហិរញ្ញវតាុ  

ឆ. ដតងតំាងអភិាលរពណាត ះអាស្នន។ 

ប្រការ ៨.-  

ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុប្តូវាន ឹងថាខវះព ើរទុ្នធៃន់ធៃរ ប្តូវពកាះប្រជំុអំេីព ើរទុ្ន។    
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុដ លខវះព ើរទុ្នធៃន់ធៃររិនអាចពធវើស្ករាភាេ ូចខាងពប្ការានព ើយ៖ 
ក. លក់ប្ទ្េយស្ករាយ៉ាងពប្ចើន ឬរ ិពស្ធការធានាររស់្អតិងិជន 

ខ. ទតល់ឥណទនងាីចំពពាះអតិងិជន  

គ. ដកដប្រវធីិគណពនយយ ពលើកដលងដតវធីិពនះរិនស្ស្រតារចារ់  

ឃ. ពរើកប្ាក់កថ្ប្រ ឬ ប្ាក់រងាវ ន់ 

ង. ទតល់ការប្ាក់ពលើប្ទ្េយអករាខពស់្ជាងអប្តាទី្ទារ។ 

អភិាលរពណាត ះអាស្ននប្តូវានដតងតំាងកនុងរយៈពេល ១៨០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីានជូន ំណឹង
េីការប្រជំុអំេីព ើរទុ្ន។  

ប្រការ ៩.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១០.-   

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  
  

                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៧ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០០២    ដទស្ថភិបាល 
                                                                                     ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ឃ. រញ្ជា ឱយជួលអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ងាីដ លានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់  
ង. រញ្ជា ឱយរញ្ឈរ់ការទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង 
ច. រញ្ជា ឱយ កខាួនពចញេីរុតតស្រព័នធ ដ លរណាត លឱយានហានិភ័យខពស់្ ល់ប្គឹះស្មា ន
ហិរញ្ញវតាុ  

ឆ. ដតងតំាងអភិាលរពណាត ះអាស្នន។ 

ប្រការ ៨.-  

ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុប្តូវាន ឹងថាខវះព ើរទុ្នធៃន់ធៃរ ប្តូវពកាះប្រជំុអំេីព ើរទុ្ន។    
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុដ លខវះព ើរទុ្នធៃន់ធៃររិនអាចពធវើស្ករាភាេ ូចខាងពប្ការានព ើយ៖ 
ក. លក់ប្ទ្េយស្ករាយ៉ាងពប្ចើន ឬរ ិពស្ធការធានាររស់្អតិងិជន 

ខ. ទតល់ឥណទនងាីចំពពាះអតិងិជន  

គ. ដកដប្រវធីិគណពនយយ ពលើកដលងដតវធីិពនះរិនស្ស្រតារចារ់  

ឃ. ពរើកប្ាក់កថ្ប្រ ឬ ប្ាក់រងាវ ន់ 

ង. ទតល់ការប្ាក់ពលើប្ទ្េយអករាខពស់្ជាងអប្តាទី្ទារ។ 

អភិាលរពណាត ះអាស្ននប្តូវានដតងតំាងកនុងរយៈពេល ១៨០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីានជូន ំណឹង
េីការប្រជំុអំេីព ើរទុ្ន។  

ប្រការ ៩.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១០.-   

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  
  

                                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៧ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០០២    ដទស្ថភិបាល 
                                                                                     ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០៧-១៣៤ ប្រ.ក                             

ប្រកាស 
សតពីី 

ការប្តួតពិនិតយស្ថា នភាពចំហសទុធននររូិយរ័ណណ ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណង ព ើរបីរងាក រហានិភ័យថ្នការរតូរប្ាក់ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ។  

ប្រការ ២.- 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយរួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយរន័យ ូចខាងពប្ការ៖  

- “ហានិភ័យថ្នការរតូរប្ាក់” គ៉ឺជាលទ្ធទលថ្នការរតូរប្ាក់ដ លានលទ្ធភាេខាតរង់ខាង
ហិរញ្ញវតាុដ លពកើតព ើងេីចលនាព ើងចុះថ្នអប្តារតូរប្ាក់។ 

- “ហានិភ័យថ្នការទូ្ទត់ការរតូរប្ាក់” ”គ៉ឺជាលទ្ធទលថ្នការរតូរប្ាក់ដ លានលទ្ធភាេ
ខាតរង់ដ លប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុរួយទូ្ទត់ស្ងនូវររិូយវតាុដ លខាួនានលក់ 
ដតអាចរិនទ្ទួ្លរកវញិនូវររិូយវតាុដ លខាួនានទិ្ញេីប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់។ 

- “ស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធថ្នរូរិយរ័ណណណារួយ” ជាស្រតុលយសុ្ទ្ធថ្នរាល់ប្ទ្េយស្ករា 
ប្ទ្េយអករា និងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការថ្នររិូយរ័ណណពនាះ។  ស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធកនុងខាង់
ឥណយិកគ៉ឺជាស្មា នភាេដវង។ ស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធកនុងខាង់ឥណទយី គ៉ឺជាស្មា នភាេខាី។ 

ប្រការ ៣.-   

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរកាប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងានប្រសិ្ទ្ធភាេរួយព ើរបី
កំណត់ វាស់្ដវង តារោន និងប្តួតេិនិតយនូវទំ្ហំនិងប្រភេហានិភ័យថ្នការរតូរប្ាក់ និងហានិភ័យ
ថ្នការទូ្ទត់ការរតូរប្ាក់កនុងអំ ុងពេលថ្នថ្ងៃជួញ ូរនិងពៅពេលរិទ្រញ្ា ីប្រចំាថ្ងៃ។ លកខណៈនិង
ទំ្ហំររស់្ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងពនះ ប្តូវស្ស្រតារទំ្ហំថ្នប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ និងស្មា នភាេរតូរ
ប្ាក់ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពនាះ។  

ប្រការ ៤.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរកាប្គរ់ពេល នូវស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធជាររិូយរ័ណណណារួយ 
ឬស្រុរជារូរិយរ័ណណទំងអស់្ ពទះកនុងស្មា នភាេដវង ឬខាីក៏ពោយរិនឱយពលើស្េី ២០ ភាគរយថ្ន
រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពនាះព ើយ។ 
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ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវពទាើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាយការណ៍ប្រចំាដខ ទំង
ហា កូេី (Hard copy) និងសូ្ហវកូេី (Soft copy) ស្តីេីស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធថ្នរូរិយរ័ណណឱយាន
ពទ្ៀងទត់តារគំរកូនុងឧរស្រព័នធភាា រ់ជារួយ។ ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្តូវធានាទងដ រថា ស្មា នភាេ
រូរិយរ័ណណប្តូវានរាយការណ៍ប្តឹរប្តូវរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

(ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវានជំនួស្ពោយឧរស្រព័នធថ្នពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ 
ធ៧-០២០-៨៦៨ ឆ.ត ចុះថ្ងៃេុធ ៥ពរាច ដខពជស្ា ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី្១០ ដខរិងុនា 
ឆ្ន ំ២០២០ ស្តីេី ករណីពលើកដលងកប្រិតកំណត់ពលើស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធចំពពាះររិូយវតាុជាតិ។) 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរង
ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ  ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៧.- 

រទ្រញ្ជា ពលខ ធ៧-៩៥-០១ ររជ ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខរករា ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយ
ស្មា នភាេរូរិយរ័ណណចំហសុទធររស់្ធនាគារពាណិជា និងរាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ ល
ទាុយនឹងប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៨.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

                                                                          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៧    ដទស្ថភិបាល 
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568



 

568 

ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវពទាើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាយការណ៍ប្រចំាដខ ទំង
ហា កូេី (Hard copy) និងសូ្ហវកូេី (Soft copy) ស្តីេីស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធថ្នរូរិយរ័ណណឱយាន
ពទ្ៀងទត់តារគំរកូនុងឧរស្រព័នធភាា រ់ជារួយ។ ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្តូវធានាទងដ រថា ស្មា នភាេ
រូរិយរ័ណណប្តូវានរាយការណ៍ប្តឹរប្តូវរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

(ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវានជំនួស្ពោយឧរស្រព័នធថ្នពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ 
ធ៧-០២០-៨៦៨ ឆ.ត ចុះថ្ងៃេុធ ៥ពរាច ដខពជស្ា ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី្១០ ដខរិងុនា 
ឆ្ន ំ២០២០ ស្តីេី ករណីពលើកដលងកប្រិតកំណត់ពលើស្មា នភាេចំហសុ្ទ្ធចំពពាះររិូយវតាុជាតិ។) 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរង
ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ  ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៧.- 

រទ្រញ្ជា ពលខ ធ៧-៩៥-០១ ររជ ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខរករា ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយ
ស្មា នភាេរូរិយរ័ណណចំហសុទធររស់្ធនាគារពាណិជា និងរាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ ល
ទាុយនឹងប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៨.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

                                                                          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៧    ដទស្ថភិបាល 
                                                                                    ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ធ៧-០២០-៨៦៨ ឆ.ត             

  នែារ ធ ៥នរាច ដខ្នជសឋ ឆ្ន ំជូត នទស័ក រ.ស.២៥៦៤ 
រាជធា ីេនំនរញ នែាទី១០ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០២០    

ជ្ប្មារម្ក 
ដោក ដោកប្ស ីអគគនាយក អគគនាយកិា ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

កម្មវតាុ ៖ ករណីនលើកដលងកប្មិ្តកំណត់នលើ ថ្  ភារចំហស ទធចំន េះររិូយវតថ ជ្ញតិ។                                                                                    
ដោង ៖ ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០៧-១៣៤ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៧ ដខ្សីហា ឆ្ន ំ២០០៧ សតីរី ការ

ប្តួតរិ ិតយ ថ្  ភារចំហស ទធន ររិូយរ័ណណចំន េះប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។  

  តរតម្កម្មវតថ   ិងនយងខាងនលើ ខ្ា ំសូម្ជប្មារ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ឱ្យា ប្ជ្ញរថា នែើម្បីរមួ្ចំដណកអ  វតតនោល នយាយនលើកកម្ពស់
ការនប្រើប្ាស់ប្ាក់នរៀល ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញា សនប្ម្ចនលើកដលងកប្មិ្តកំណត់នលើ ថ្  ភារ
ចំហស ទធចំន េះរូរិយវតថ ជ្ញតិ។ កប្មិ្តកំណត់ន េះប្តូវា ែកនចញរីឧរសម្ព័ ធសតីរី ការរណនា
ថ្  ភារចំហស ទធន ររិូយរ័ណណ ែូចមា ដចងកន ងប្រកាសនលខ្ ធ៧-០៧-១៣៤ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៧ 

ដខ្សីហា ឆ្ន ំ២០០៧ សតីរី ការប្តួតរិ ិតយ ថ្  ភារចំហស ទធន ររិូយរ័ណណចំន េះប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ
 ិងហិរញ្ញវតថ   ិងប្តូវា ោក់ជំ ួសនោយឧរសម្ព័ ធែមី ែូចមា ភាា រ់ម្កជ្ញមួ្យ។  

 នសចកតីែូចា ជប្មារជូ ខាងនលើ សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
ប្ជ្ញរ ិងចត់ដចងអ  វតតឱ្យមា ប្រសិទធភារខ្ពស់។ 

  សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា ទទួល ូវការរារ់អា  អំរីខ្ា ំ។ 

  ត.រ. ដទស្ថភិបាល 
             អគគនាយកប្តួតពនិិតយ 
            ហតាពលខានិងប្តា៖ រត័ន សវុណណ នរៈ
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ធ៧-០១១-២៤៣ ប្រ.ក                          
ប្រកាស 

សតពីី 
តមាា ភាពកនងុការផ្តលដ់សវាឥណទានររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងពលើកករពស់្ការទតល់ពស្វាឥណទនររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុប្រករពោយតាា ភាេ យុតតិធរ៌ ស្រពហតុទល និងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ។ 

ប្រការ ២.- 
 ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវធានាថាការទសេវទាយពាណិជាករា និងពាកយពេចន៍
កនុងការទសេវទាយានលកខណៈយុតតិធរ៌ ចាស់្លាស់្ រិនពធវើឱយភាន់ប្ច ំ និងប្តូវធានាថាអតិងិជន
ានទ្ទួ្លេ័ត៌ានចាស់្លាស់្អំេីទលិតទល និងពស្វាករាទំងឡាយ។ 
ប្រការ ៣.- 
 អតិងិជនប្តូវទ្ទួ្លានេ័ត៌ានចាស់្លាស់្អំេីទលិតទល និងពស្វាករាទំងឡាយ ពៅ
រុនពេល ឬកនុងពេល ឬរនាា រ់េីពេលទ្ទួ្លពស្វាឥណទន ពោយរួរានដរររទ្ ំពណើ រការថ្ន
ឥណទន លកខខណឌ  អប្តាការប្ាក់ និងកថ្ប្រដ លជារនាុកររស់្អតិងិជន  ូចានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ
ថ្នប្រកាសដនឹះ។ 
ប្រការ ៤.- 
 អតិងិជនប្តូវទ្ទួ្លានេ័ត៌ានជារុន អំេីោរខគបគបួលអប្តាការប្ាក់ កថ្ប្រ និងលកខខណឌ
ពទសងៗ។ 
ប្រការ ៥.- 
 េ័ត៌ានអតិងិជនប្តូវានរកាទុ្កជាោរស្ាៃ ត់ ពហើយប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ
ប្តូវទតល់ជូនអតិងិជននូវប្រេ័នធធនាគារស្នូល និងប្រេ័នធទូ្ទត់ដ លានសុ្វតាិភាេ និងអាចពជឿទុ្ក
ចិតតាន។ ការរកាេ័ត៌ានអតិងិជនជាស្ាៃ ត់រិនប្តូវអនុវតតចំពពាះការទតល់េ័ត៌ានអតិងិជន ល់
ប្រេ័នធេ័ត៌ានឥណទនពនាះពទ្។ 

ប្រការ ៦.- 
 អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្  អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេពប្ការឱ្វាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរឹុងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារ
ភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៧.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

                                                                                 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១១ 
                         ដទស្ថភិបាល 
                                                                               ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរស្រព័នធ 
ារាងពត័៌មានសប្មារអ់តិថ្ិជ្ន 

 
តារាងពនះស្ប្ារ់ទដល់េ័ត៌ានដតរ៉ាុពណាណ ះ។ តារាងពនះកំណត់ពចញនូវថ្ងាព ើរពេលរចេុរបនន 

និងកថ្ប្រពទសងៗស្ប្ារ់ឥណទនដ លទ្ទួ្លាន ពហើយធនាគារអាចដកដប្រថ្ងាព ើរ និងកថ្ប្រទំង
ពនះ កនុងករណីចំាាច់។ សូ្រពរតាត កត់ស្ាគ ល់ថា ការទតល់នូវតារាងពនះរិនប្តូវចាត់ទុ្កថាជាការ
ទតល់ឥណទន ល់អតិងិជនពោយធនាគារពនាះពទ្។ 
 
ព ា្ ះធនាគារ/និរិតតស្ញ្ជញ  ព ា្ ះអនកសួ្រព័រ៌ាន    ______________________ 

១. ស្មខា ____________________ ប្រពភទ្ថ្នខាង់ឥណទន ______________________ 

ចំនួនឥណទន និងការប្ាក់/កថ្ប្រពទសងៗររស់្ធនាគារ 

  (គិតជាប្ាក់ដរៀល) 

២. ចំនួនពស្នើសំុ្ (ចំនួនប្ាក់ព ើរ)  ____________ 

៣. ( កៈ ចំនួនប្តូវទូ្ទត់កនុងប្គាទី្១/ការប្ាក់ានរង់រុន) ____________ 

៤. ចំនួនសុ្ទ្ធដ លអតិងិជនានទ្ទួ្ល                                                    ____________ 

៥. អប្តាដ លពស្នើសំុ្ _________ % កនុង១ឆ្ន ំ  

៦. អប្តាការប្ាក់ានប្រសិ្ទ្ធភាេ _________ % កនុង១ឆ្ន ំ 

៧. ការទូ្ទត់ប្រចំាដខ ____________ 

៨. ចំនួន ងដ លប្តូវទូ្ទត់ស្ង ____________  

៩. ការប្ាក់ស្ររុ ____________ 

១០. កថ្ប្រពធវើប្រតិរតតិការ ____________ 

១១. កថ្ប្រពទសងៗររស់្ធនាគារ (សូ្ររញ្ជា ក់ ប្រសិ្នពរើាន)     

___________________________________________ _____________ 
 

១២. កថ្ប្រពទសងៗស្ររុ (ជួរទី្១០ + ជួរទី្១១)  _____________ 

១៣. ការប្ាក់ស្ររុរូកកថ្ប្រពទសងៗស្ររុ (ជួរទី្៩ + ជួរទី្១២)             _____________ 

១៤. ស្ររុចំនួនពៅជំពាក់ (ជួរទី្២ + (៣) ឬជួរទី្៤ + ជួរទី្១៣)        _____________ 

១៥. កាលររពិចឆទ្ថ្នការចារ់ពទតើរទូ្ទត់ស្ង _____________________________                                                                  
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ឧរស្រព័នធ 
ារាងពត័៌មានសប្មារអ់តថិ្ជិ្ន 

 
តារាងពនះស្ប្ារ់ទដល់េ័ត៌ានដតរ៉ាុពណាណ ះ។ តារាងពនះកំណត់ពចញនូវថ្ងាព ើរពេលរចេុរបនន 

និងកថ្ប្រពទសងៗស្ប្ារ់ឥណទនដ លទ្ទួ្លាន ពហើយធនាគារអាចដកដប្រថ្ងាព ើរ និងកថ្ប្រទំង
ពនះ កនុងករណីចំាាច់។ សូ្រពរតាត កត់ស្ាគ ល់ថា ការទតល់នូវតារាងពនះរិនប្តូវចាត់ទុ្កថាជាការ
ទតល់ឥណទន ល់អតិងិជនពោយធនាគារពនាះពទ្។ 
 
ព ា្ ះធនាគារ/និរិតតស្ញ្ជញ  ព ា្ ះអនកសួ្រព័រ៌ាន    ______________________ 

១. ស្មខា ____________________ ប្រពភទ្ថ្នខាង់ឥណទន ______________________ 

ចំនួនឥណទន និងការប្ាក់/កថ្ប្រពទសងៗររស់្ធនាគារ 

  (គិតជាប្ាក់ដរៀល) 

២. ចំនួនពស្នើសំុ្ (ចំនួនប្ាក់ព ើរ)  ____________ 

៣. ( កៈ ចំនួនប្តូវទូ្ទត់កនុងប្គាទី្១/ការប្ាក់ានរង់រុន) ____________ 

៤. ចំនួនសុ្ទ្ធដ លអតិងិជនានទ្ទួ្ល                                                    ____________ 

៥. អប្តាដ លពស្នើសំុ្ _________ % កនុង១ឆ្ន ំ  

៦. អប្តាការប្ាក់ានប្រសិ្ទ្ធភាេ _________ % កនុង១ឆ្ន ំ 

៧. ការទូ្ទត់ប្រចំាដខ ____________ 

៨. ចំនួន ងដ លប្តូវទូ្ទត់ស្ង ____________  

៩. ការប្ាក់ស្ររុ ____________ 

១០. កថ្ប្រពធវើប្រតិរតតិការ ____________ 

១១. កថ្ប្រពទសងៗររស់្ធនាគារ (សូ្ររញ្ជា ក់ ប្រសិ្នពរើាន)     

___________________________________________ _____________ 
 

១២. កថ្ប្រពទសងៗស្ររុ (ជួរទី្១០ + ជួរទី្១១)  _____________ 

១៣. ការប្ាក់ស្ររុរូកកថ្ប្រពទសងៗស្ររុ (ជួរទី្៩ + ជួរទី្១២)             _____________ 

១៤. ស្ររុចំនួនពៅជំពាក់ (ជួរទី្២ + (៣) ឬជួរទី្៤ + ជួរទី្១៣)        _____________ 

១៥. កាលររពិចឆទ្ថ្នការចារ់ពទតើរទូ្ទត់ស្ង _____________________________                                                                  
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កថ្ប្ររដនារ 

ធនាគារនឹងគិតកថ្ប្រស្ប្ារ់ 

(ក) ការទូ្ទត់ស្ងឥណទនរុនពេលកំណត់ ការទូ្ទត់ស្ងពោយដទនក ការទូ្ទត់ស្ងពេញដលញ 

១៦. ប្រសិ្នពរើស្ងកនុងអំ ុងពេល ______________ឆ្ន ំ     ______________ឆ្ន ំ 

១៧. ចំនួនថ្នការទូ្ទត់ស្ងអរបររាគ៉ឺ ______________     ______________ 

១៨. កថ្ប្រពលើការទូ្ទត់ស្ងរុនពេលកំណត់ ______________     ______________ 

១៩. កថ្ប្រពធវើប្រតិរតតិការ ______________     ______________ 

២០. អំ ុងពេលជូន ំណឹងដ លតប្រូវ ______________     ______________ 

(ខ) ការទូ្ទត់យ៉ឺតយ៉ា វតារប្គានីរួយៗ 

២១. ការប្ាក់ដ លប្តូវគិតគ៉ឺ                                         ________%កនុង១ឆ្ន ំ (ស្ប្ារ់ចំនួនដ លជំពាក់) 

២២. កថ្ប្រពធវើប្រតិរតតិការ                                          ______________ 

២៣. កថ្ប្រពទសងៗ                                                   ___________________________________ 
 

កថ្ប្រស្ប្ារ់តតិយជន 

២៤. េ័ត៌ានខាងពលើ រិនរារ់រញ្េូ លកថ្ប្រស្ប្ារ់តតិយជន ាន ូចជាដតរប្រិ៍ កថ្ប្រដទនកចារ់ កថ្ប្រពលើការ
វាយតថ្រា រុេវលាភធានារា៉ារ់រង។ល។ សូ្រពរតាត ប្តួតេិនិតយជារួយគូភាគីខាងពលើស្តីេីកថ្ប្រទំងឡាយ។ 

ពគាលនពយាយធានារា៉ារ់រងដ លទរទរឱយាន 

 

 

រ្នតីដ លានវតតាន _________________________       ហតាពលខា _____________________ 

កាលររពិចឆទ្             _________________________ 
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ធ៧-០១២-១៨៤ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
កប្ម្ិតកំណត់ននការកាន់ការ់ និងជ្ួញ ូរម្ូលរប្ត 

ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-   

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់កប្រិតកំណត់ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុកនុង
ការកាន់ការ់ និងជួញ ូររូលរប្ត ដ លានចុះរញ្ា ីកនុងប្កុរហ ុនទី្ទាររូលរប្ត។ 

ប្រការ ២.-   
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ អាចកាន់ការ់ និងជួញ ូររូលរប្តានពប្ការលកខខណឌ  និង

វធិានការប្រុងប្រយ័តន ូចានដចងកនុងប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ៣.-    
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតត ូចខាងពប្ការ៖ 

១. រុនពេលជួញ ូរ ឬកាន់ការ់រូលរប្ត ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវវភិាគឱយាន
ហាត់ចត់អំេីហានិភ័យ ប្រភេនិងស្ាិរភាេថ្នរូលនិធិ ទលរ៉ាះពាល់ដ លរណាត លរកេី
ការជួញ ូររូលរប្តពលើរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធនិងស្មា នភាេស្នានីយភាេ ធនធានស្ប្ារ់
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ប្េរទំងប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់កប្រិតហានិភ័យ
ដ លទ្ទួ្លយក (Risk tolerance) ឬស្ស្រតារការកំណត់ថ្ទាកនុង ព ើរបីទ្រ់ទ្ល់នឹងស្មា នភាេ
រិនអំពណាយទលររស់្ទី្ទារ។  

២.  ដទអកពលើការវាយតថ្រាខាងពលើ ប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 
(ប្កុរប្រឹកាភិាល) ប្តូវេិចារណាពលើហានិភ័យដ លពាក់េ័នធ និងពធវើពស្ចកតីស្ពប្រចកនុង
ការកាន់ការ់និងជួញ ូររូលរប្ត។  

៣. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់ឱយចាស់្លាស់្នូវកប្រិតហានិភ័យដ លទ្ទួ្លយកស្ប្ារ់
ស្ករាភាេជួញ ូរ ជាេិពស្ស្ោក់ពចញនូវកប្រិតកំណត់ស្រស្ស្រ កាតេវកិចេរាយការណ៍
ជូនស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល កំណត់គណពនយយភាេនិងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្
ប្គឹះស្មា នស្ស្រតារការកំណត់ថ្ទាកនុង លកខខណឌ នានាដ លស្ពប្រចពោយប្កុរប្រឹកា
ភិាល និងវធិានប្រុងប្រយ័តន ដ លកំណត់ពោយប្រកាស្ពនះ។ 

៤.  ចំពពាះប្កុរស្រព័នធធនាគារ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវស្ពប្រចអំេី ប្ករខ័ណឌ ហានិភ័យរួរ 
(Aggregated risk exposure) ធនធានស្ប្ារ់ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យររួ ប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា 
កំណត់ហានិភ័យដ លទ្ទួ្លយក និងកំណត់កប្រិតគួរស្រុរ ជាេិពស្ស្ប្តូវយកចិតត
ទុ្កោក់ ល់រញ្ជា ស្នានីយភាេ។ 
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ធ៧-០១២-១៨៤ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
កប្ម្ិតកណំត់ននការកាន់ការ់ និងជ្ួញ ូរម្ូលរប្ត 

ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.-   

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់កប្រិតកំណត់ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុកនុង
ការកាន់ការ់ និងជួញ ូររូលរប្ត ដ លានចុះរញ្ា ីកនុងប្កុរហ ុនទី្ទាររូលរប្ត។ 

ប្រការ ២.-   
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ អាចកាន់ការ់ និងជួញ ូររូលរប្តានពប្ការលកខខណឌ  និង

វធិានការប្រុងប្រយ័តន ូចានដចងកនុងប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ៣.-    
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតត ូចខាងពប្ការ៖ 

១. រុនពេលជួញ ូរ ឬកាន់ការ់រូលរប្ត ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវវភិាគឱយាន
ហាត់ចត់អំេីហានិភ័យ ប្រភេនិងស្ាិរភាេថ្នរូលនិធិ ទលរ៉ាះពាល់ដ លរណាត លរកេី
ការជួញ ូររូលរប្តពលើរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធនិងស្មា នភាេស្នានីយភាេ ធនធានស្ប្ារ់
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ប្េរទំងប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់កប្រិតហានិភ័យ
ដ លទ្ទួ្លយក (Risk tolerance) ឬស្ស្រតារការកំណត់ថ្ទាកនុង ព ើរបីទ្រ់ទ្ល់នឹងស្មា នភាេ
រិនអំពណាយទលររស់្ទី្ទារ។  

២.  ដទអកពលើការវាយតថ្រាខាងពលើ ប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 
(ប្កុរប្រឹកាភិាល) ប្តូវេិចារណាពលើហានិភ័យដ លពាក់េ័នធ និងពធវើពស្ចកតីស្ពប្រចកនុង
ការកាន់ការ់និងជួញ ូររូលរប្ត។  

៣. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់ឱយចាស់្លាស់្នូវកប្រិតហានិភ័យដ លទ្ទួ្លយកស្ប្ារ់
ស្ករាភាេជួញ ូរ ជាេិពស្ស្ោក់ពចញនូវកប្រិតកំណត់ស្រស្ស្រ កាតេវកិចេរាយការណ៍
ជូនស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល កំណត់គណពនយយភាេនិងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្
ប្គឹះស្មា នស្ស្រតារការកំណត់ថ្ទាកនុង លកខខណឌ នានាដ លស្ពប្រចពោយប្កុរប្រឹកា
ភិាល និងវធិានប្រុងប្រយ័តន ដ លកំណត់ពោយប្រកាស្ពនះ។ 

៤.  ចំពពាះប្កុរស្រព័នធធនាគារ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវស្ពប្រចអំេី ប្ករខ័ណឌ ហានិភ័យរួរ 
(Aggregated risk exposure) ធនធានស្ប្ារ់ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យររួ ប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា 
កំណត់ហានិភ័យដ លទ្ទួ្លយក និងកំណត់កប្រិតគួរស្រុរ ជាេិពស្ស្ប្តូវយកចិតត
ទុ្កោក់ ល់រញ្ជា ស្នានីយភាេ។ 
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៥.  ពស្ចកតីស្ពប្រច ការកំណត់ និងលកខខណឌ នានាររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលដ លទក់ទ្ង
នឹងស្ករាភាេជួញ ូររូលរប្ត ប្តូវពធវើជាលាយលកខណ៍អកសរ និងភាា រ់ជារួយកំណត់
ពហតុប្រជំុររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ប្រការ ៤.-   
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតត ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  រ៉ាូសីុ្សិ្ន (Position) រូលរប្តដ លកាន់ការ់ពោយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវ
គិតតារា៉ាកធូា៉ា ពខត (Mark-to-market) តារតថ្រាពេលរិទ្ទី្ទារប្រចំាថ្ងៃ ដ លរងាា ញ
ពោយប្កុរហ ុនទី្ទាររូលរប្ត។  

២.  ដទអកពលើរ៉ាូសីុ្សិ្នរូលរប្ត គិតតារា៉ាកធូា៉ា ពខតតារតថ្រាពេលរិទ្ទី្ទារប្រចំាថ្ងៃពនះ 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុរិនប្តូវកាន់ការ់រូលរប្តស្ររុពលើស្េី ២០% (ថ្រៃភាគរយ) 
ថ្នរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធព ើយ។ 

៣. ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវកំណត់ឱយានចាស់្លាស់្នូវការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ 
និងតារោន ព ើរបីស្ពប្រចាននូវការពគារេតារជាអចិថ្្នតយ៍នូវកប្រិតកំណត់ ២០% 
(ថ្រៃភាគរយ) ពនះ។ 

៤.  កនុងករណីពលាើស្កប្រិតកំណត់ខាងពលើ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវចាត់វធិានការ
ដកតប្រូវ និងប្តូវរាយការណ៍េីរូលពហតុថ្នការពលាើស្ វធិានការ និងពេលពវលាចំាាច់
ស្ប្ារ់ការដកតប្រូវជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្រការ ៥.-   

ពោយស្មរេំុទន់ានប្ករខ័ណឌ ស្មធនភាេពេញពលញកនុងការកំណត់រនាុកព ើរទុ្ន (Capital 
charges) ស្ប្ារ់ហានិភ័យទី្ទារ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លកាន់ការ់ និងជួញ ូររូលរប្ត 
ប្តូវពគារេតារការតប្រូវ ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  ស្តដស្លលីង (Short Selling) ប្តូវានហារឃ្លត់។  

២.  ងរ៉ាូសីុ្សិ្ន (Long position) ស្ប្ារ់រូលរប្តនីរួយៗ ប្តូវគិតតារា៉ាកធូា៉ា ពខតតារ
តថ្រាពេលរិទ្ទី្ទារប្រចំាថ្ងៃ ដ លរងាា ញពោយប្កុរហ ុនទី្ទាររូលរប្ត នាការយិររពិចឆទ្
ថ្នរាយការណ៍ និងរ៉ាូសីុ្សិ្នស្ររុទំងអស់្  គិតតារា៉ាកធូា៉ា ពខតតារតថ្រាពេលរិទ្
ទី្ទារប្រចំាថ្ងៃ។ 

៣. កនុងការគណនាអនុាតស្មធនភាេ ការងាឹងហានិភ័យប្តូវអនុវតត ១២០% (រួយរយថ្រៃ
ភាគរយ) ចំពពាះរ៉ាូសីុ្សិ្នស្ររុគិតតារា៉ាកធូា៉ា ពខតតារតថ្រាពេលរិទ្ទី្ទារប្រចំាថ្ងៃ។ 

ប្រការ ៦.-    
 ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុរិនអាចកាន់ការ់ និងជួញ ូរ
រូលរប្តពទ្។  
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ប្រការ ៧.-    

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុណាដ លរិនអនុវតតតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរង
ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ាប្តា ៥៣ និងាប្តា ៥៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៨.-   

 អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារ
ភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.-   

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៣១ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ 
     ដទស្ថភិបាល 
                 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ប្រការ ៧.-    

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុណាដ លរិនអនុវតតតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរង
ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ាប្តា ៥៣ និងាប្តា ៥៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៨.-   

 អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារ
ភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.-   

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៣១ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ 
     ដទស្ថភិបាល 
                 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៧-០១២-១៨៥ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

វិធានប្រុងប្រយត័ន និងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យអនុវតតចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារ 
និងហរិញ្ញវតាុណ លដធវើជាភាន ក់ងារទូទាត់ស្ថច់ប្បាក់ ក់ព័នធនរងម្ូលរប្ត 

3 
ប្រការ ១.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់វធិានប្រុងប្រយ័តន និងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យអនុវតត
ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លពធវើជាភាន ក់ងារទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹងរូលរប្ត តពៅ
ពនះពៅថា “ធនាគារភាន ក់ងារ” ដ លទ្ទួ្លប្រតិស្ស្ុតេីគណៈករាការរូលរប្តករពុជា ឱយពធវើស្ករាភាេ
ផ្ទត់ទត់ ឬទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ស្ប្ារ់អតិងិជនររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្ត ដ លានគណនីទូ្ទត់
ស្មច់ប្ាក់ជារួយធនាគារភាន ក់ងារ។ 

ប្រការ ២.- 

 ធនាគារភាន ក់ងារប្តូវពរៀរចំប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង  ូចខាងពប្ការពនះ៖ 

១. ប្តូវកំណត់ឱយានចាស់្លាស់្អំេី ពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការថ្នការប្តួត
េិនិតយថ្ទាកនុងនិងការប្រតិរតតិតារ ពហើយដតងតំាងរុគគលិកានចំពណះ ឹងដ លានទ្ទួ្ល
ការរណដុ ះរណាដ លប្តឹរប្តូវឱយទ្ទួ្លរនាុកការងារពនះ។ ការប្តួតេិនិតយពនះប្តូវចាត់ទុ្ក
ជាដទនករួយថ្នប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងររស់្ធនាគារ ពហើយប្តូវានវាយតថ្រាព ើងវញិ
ប្រចំាប្គាអំេីប្រសិ្ទ្ធភាេ ភាេប្គរ់ប្គាន់ និងតប្រូវការកនុងការដកលរអ។ 

២.  ប្តូវធានាឱយាន៖ 

ក. ការដញកឱយោច់េីគាន រវាង ំពណើ រការទូ្ទត់ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការកនុងទី្ទាររូលរប្ត 
និង ំពណើ រការទូ្ទត់ស្ប្ារ់ស្ករាភាេប្រតិរតតិការធរាតា ដ លដចងកនុងចារ់ស្ដីេី
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ខ. ការដញកឱយោច់េីគាន រវាងគណនីអតិងិជនររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តស្ប្ារ់ទូ្ទត់
ប្រតិរតតិការកនុងទី្ទាររូលរប្តករពុជា និងគណនីប្ាក់រពញ្ញើអតិងិជនធរាតា។ គណនី
ទូ្ទត់ររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តដ លានឬគាា នសិ្ទ្ធិអំណាចជាអនកធានាទិ្ញ ឬជួញ ូរ
រូលរប្ត ក៏ប្តូវដញកឱយោច់េីគាន  ព ើរបីពចៀស្វាងការលាយ ំគាន រវាងស្មច់ប្ាក់ររស់្
អតិងិជនររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្ត និងប្ាក់រពញ្ញើររស់្អតិងិជនធរាតា។ 

គ.  ំពណើ រការទំងអស់្ដ លពាក់េ័នធស្ប្ារ់ចាត់ដចង និងទូ្ទត់ប្រតិរតតិការទិ្ញ-លក់
រូលរប្តប្តូវានឯកស្មរពយងតារលំនំាស្វនករា (Audit trail process) ដ ល
ស្រស្ស្រ និងានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នលំនំាស្វនករាប្តូវានពធវើពតស្ត និង
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វាយតថ្រាព ើងវញិជាប្រចំា។ ឯកស្មរថ្ន ំពណើ រការនិងនីតិវធីិទំងពនះ ប្តូវានពធវើ
រចេុរបននករា និងរកាទុ្ក។ ឯកស្មរពយងតារលំនំាស្វនករាប្តូវានការពារ និង
រកាទុ្កស្ប្ារ់រយៈពេលយ៉ាងតិច ៥ ឆ្ន ំ (ប្ាំឆ្ន ំ) និងប្តូវទតល់ឱយស្នងការគណនី
ឯករាជយ គណៈករាការរូលរប្តករពុជា និងធនាគារជាតិថ្នករពុជា តារសំ្ពណើ ។ 

ប្រការ ៣.-  

១. ធនាគារភាន ក់ងាររិនប្តូវទតល់ឥណទនវាិរូរន៍ ឬឥណទនពទសងពទ្ៀត ល់អតិងិជន
ររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តកនុងការពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ពគាលរំណងទូ្ទត់ប្រតិរតតិការ
ទិ្ញ-លក់កនុងទី្ទាររូលរប្តករពុជា។ 

២. ព ើរបីធានានូវការដញកឱយោច់េីគាន រវាងគណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹងរូលរប្ត
ររស់្អតិងិជន ធនាគារភាន ក់ងាររិនប្តូវពប្រើប្ាស់្ស្រតុលយទឹ្កប្ាក់ររស់្អតិងិជនថ្ន
ប្កុរហ ុនរូលរប្ត ជាប្រភេទុ្នស្ប្ារ់ស្ករាភាេប្រតិរតតិការធរាតាររស់្ធនាគារ
ភាន ក់ងារពទ្។  

៣. កនុងការគណនាអនុាតស្នានីយភាេ ស្រតុលយគណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹង
រូលរប្តររស់្អតិងិជនររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្ត (ប្ទ្េយអករា) ប្តូវ កពចញេីភាគយក 
និងងាឹង ១០០% (រួយរយភាគរយ) កនុងខាង់ភាគដរង។  

៤. គណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹងរូលរប្តររស់្អតិងិជនររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តពៅ
ធនាគារភាន ក់ងាររិនតប្រូវឱយតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពទ្។ 

ប្រការ ៤.- 

១. គណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹងរូលរប្តររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តពៅធនាគារភាន ក់ងារ
រិនតប្រូវឱយតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពទ្។  

២. កនុងការគណនាអនុាតស្នានីយភាេ ស្រតុលយគណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹង
រូលរប្តររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តពៅធនាគារភាន ក់ងារ ប្តូវ កពចញេីភាគយក និងងាឹង
១០០% (រួយរយភាគរយ) កនុងខាង់ភាគដរង។ 

ប្រការ ៥.- 

១. ពោយេិនិតយពលើហានិភ័យថ្នការរងាអ ក់ ល់ ំពណើ រការទូ្ទត់និងផ្ទត់ទត់ជាទូ្ពៅ ដ ល
រណាដ លរកេីធនាគារភាន ក់ងារខកខានកនុងការទូ្ទត់ ឬផ្ទត់ទត់ស្មច់ប្ាក់ ធនាគារ
ភាន ក់ងារប្តូវរពងកើតដទនការយថាភាេនិងនិរនតរភាេអាជីវករាស្រស្ស្រ ពោយាន
 ំពណាះស្ស្មយដរ កអារ់ (Back-up) ប្គរ់ប្គាន់។ 

២. ការពធវើដទនការយថាភាេនិងនិរនតរភាេអាជីវករាពនាះ ប្តូវេិចារណាទំងពលើការខកខាន 
ឬការរងាអ ក់ដ លពទតើរពចញេីធនាគារភាន ក់ងារ និងេីកតាត ខាងពប្ៅ។  
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វាយតថ្រាព ើងវញិជាប្រចំា។ ឯកស្មរថ្ន ំពណើ រការនិងនីតិវធីិទំងពនះ ប្តូវានពធវើ
រចេុរបននករា និងរកាទុ្ក។ ឯកស្មរពយងតារលំនំាស្វនករាប្តូវានការពារ និង
រកាទុ្កស្ប្ារ់រយៈពេលយ៉ាងតិច ៥ ឆ្ន ំ (ប្ាំឆ្ន ំ) និងប្តូវទតល់ឱយស្នងការគណនី
ឯករាជយ គណៈករាការរូលរប្តករពុជា និងធនាគារជាតិថ្នករពុជា តារសំ្ពណើ ។ 

ប្រការ ៣.-  

១. ធនាគារភាន ក់ងាររិនប្តូវទតល់ឥណទនវាិរូរន៍ ឬឥណទនពទសងពទ្ៀត ល់អតិងិជន
ររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តកនុងការពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ពគាលរំណងទូ្ទត់ប្រតិរតតិការ
ទិ្ញ-លក់កនុងទី្ទាររូលរប្តករពុជា។ 

២. ព ើរបីធានានូវការដញកឱយោច់េីគាន រវាងគណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹងរូលរប្ត
ររស់្អតិងិជន ធនាគារភាន ក់ងាររិនប្តូវពប្រើប្ាស់្ស្រតុលយទឹ្កប្ាក់ររស់្អតិងិជនថ្ន
ប្កុរហ ុនរូលរប្ត ជាប្រភេទុ្នស្ប្ារ់ស្ករាភាេប្រតិរតតិការធរាតាររស់្ធនាគារ
ភាន ក់ងារពទ្។  

៣. កនុងការគណនាអនុាតស្នានីយភាេ ស្រតុលយគណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹង
រូលរប្តររស់្អតិងិជនររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្ត (ប្ទ្េយអករា) ប្តូវ កពចញេីភាគយក 
និងងាឹង ១០០% (រួយរយភាគរយ) កនុងខាង់ភាគដរង។  

៤. គណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹងរូលរប្តររស់្អតិងិជនររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តពៅ
ធនាគារភាន ក់ងាររិនតប្រូវឱយតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពទ្។ 

ប្រការ ៤.- 

១. គណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹងរូលរប្តររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តពៅធនាគារភាន ក់ងារ
រិនតប្រូវឱយតរកល់ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពទ្។  

២. កនុងការគណនាអនុាតស្នានីយភាេ ស្រតុលយគណនីទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ពាក់េ័នធនឹង
រូលរប្តររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តពៅធនាគារភាន ក់ងារ ប្តូវ កពចញេីភាគយក និងងាឹង
១០០% (រួយរយភាគរយ) កនុងខាង់ភាគដរង។ 

ប្រការ ៥.- 

១. ពោយេិនិតយពលើហានិភ័យថ្នការរងាអ ក់ ល់ ំពណើ រការទូ្ទត់និងផ្ទត់ទត់ជាទូ្ពៅ ដ ល
រណាដ លរកេីធនាគារភាន ក់ងារខកខានកនុងការទូ្ទត់ ឬផ្ទត់ទត់ស្មច់ប្ាក់ ធនាគារ
ភាន ក់ងារប្តូវរពងកើតដទនការយថាភាេនិងនិរនតរភាេអាជីវករាស្រស្ស្រ ពោយាន
 ំពណាះស្ស្មយដរ កអារ់ (Back-up) ប្គរ់ប្គាន់។ 

២. ការពធវើដទនការយថាភាេនិងនិរនតរភាេអាជីវករាពនាះ ប្តូវេិចារណាទំងពលើការខកខាន 
ឬការរងាអ ក់ដ លពទតើរពចញេីធនាគារភាន ក់ងារ និងេីកតាត ខាងពប្ៅ។  
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៣. ប្តូវពរៀរចំចងប្កងជាឯកស្មរ និងពធវើពតស្តជាប្រចំា ព ើរបីវាយតថ្រាព ើងវញិេីប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នការពធវើដទនការ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការយថាភាេនិងនិរនតរភាេអាជីវករា។ ឯកស្មរទំង
ពនះប្តូវានរកាទុ្កជាកាលរបវតតិនិងពធវើរចេុរបននករា។ 

៤. ស្វនករាថ្ទាកនុងររស់្ធនាគារភាន ក់ងារ ប្តូវពធវើការវាយតថ្រាពោយឯករាជយនិងជាប្រចំា
ពលើដទនការ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការដរ កអារ់ (Back-up) ពហើយគណៈប្គរ់ប្គងធនាគារ
ភាន ក់ងារប្តូវេិចារណានិងពោះស្ស្មយជារនាា ន់តារអនុស្មស្ន៍ររស់្ស្វនករថ្ទាកនុង។ 

ប្រការ ៦.- 

 ធនាគារភាន ក់ងារដ លរិនអនុវតតតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តវូទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ
 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ាប្តា ៥៣ និងាប្តា ៥៤ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៧.- 

 អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារ
ភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៨.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

  រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៣១ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១២ 
          ដទស្ថភិបាល 
                                                                             ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

អនុបាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាព 

3 
ប្រការ ១.-  
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យកនុងការគណនា និងកំណត់កប្រិត
អរបររាថ្នអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លទ្ទួ្ល
ប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជន ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.-  
 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅ៖ 

- រពងកើនភាេធន់រយៈពេលខាី (Short-Term Resilience) ចំពពាះហានិភ័យស្នានីយភាេ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

- ធានាថាប្គឹះស្មា នានររាិណប្ទ្េយស្ករាស្នានីយប្គរ់ប្គាន់រិនជារ់កាតេវកិចេ ដ ល
អាចរំដលងជាស្មច់ប្ាក់ពោយរិនខាតរង់ ឬខាតរង់តិចតួចេីតថ្រាពៅពលើទី្ទារ 
ព ើរបីរំពេញតប្រូវការស្នានីយភាេកនុងពស្រស្តស្ពស្ណារយី៉ាូ (Stress Scenario) ស្ប្ារ់
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ និង 

- ធានាថា ពៅពេលដ លអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេពនះធាា ក់ចុះពប្ការកប្រិតកំណត់
អរបររា គណៈប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់វធិានការដកតប្រូវរនាា ន់។ 

ប្រការ ៣.-  
 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នស្ាិតពប្ការអាណាេាាលររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.-  
 ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេយ៉ាងតិច ១០០% (រួយរយភាគរយ) 
ប្គរ់ពេលពវលាចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០។ 

 អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ ានស្ាស្ធាតុេីរគ៉ឺ៖ 

- ភាគយក៖ តថ្រាទី្ទារថ្នររាិណប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន  ូចាន
កំណត់កនុងប្រការ ៧ 

- ភាគដរង៖ លំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កគណនាស្ស្រតារការកំណត់កនុង
ឧរស្រព័នធ ១ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 
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3 
ប្រការ ១.-  
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យកនុងការគណនា និងកំណត់កប្រិត
អរបររាថ្នអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លទ្ទួ្ល
ប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជន ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.-  
 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅ៖ 

- រពងកើនភាេធន់រយៈពេលខាី (Short-Term Resilience) ចំពពាះហានិភ័យស្នានីយភាេ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

- ធានាថាប្គឹះស្មា នានររាិណប្ទ្េយស្ករាស្នានីយប្គរ់ប្គាន់រិនជារ់កាតេវកិចេ ដ ល
អាចរំដលងជាស្មច់ប្ាក់ពោយរិនខាតរង់ ឬខាតរង់តិចតួចេីតថ្រាពៅពលើទី្ទារ 
ព ើរបីរំពេញតប្រូវការស្នានីយភាេកនុងពស្រស្តស្ពស្ណារយី៉ាូ (Stress Scenario) ស្ប្ារ់
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ និង 

- ធានាថា ពៅពេលដ លអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេពនះធាា ក់ចុះពប្ការកប្រិតកំណត់
អរបររា គណៈប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់វធិានការដកតប្រូវរនាា ន់។ 

ប្រការ ៣.-  
 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នស្ាិតពប្ការអាណាេាាលររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.-  
 ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេយ៉ាងតិច ១០០% (រួយរយភាគរយ) 
ប្គរ់ពេលពវលាចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០។ 

 អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ ានស្ាស្ធាតុេីរគ៉ឺ៖ 

- ភាគយក៖ តថ្រាទី្ទារថ្នររាិណប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន  ូចាន
កំណត់កនុងប្រការ ៧ 

- ភាគដរង៖ លំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កគណនាស្ស្រតារការកំណត់កនុង
ឧរស្រព័នធ ១ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ ១០០% 

 ប្គឹះស្មា នដ លរពងកើតព ើងពៅករពុជា ប្តូវគណនាទំងកប្រិតប្គឹះស្មា ននិងកប្រិតគួរស្ររុ 
ចំដណកប្គឹះស្មា នដ លជាស្មខាររស់្ធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវគណនាប្តឹរកប្រិតប្គឹះស្មា ន។  

ប្រការ ៥.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតការគណនាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ ស្ស្រតារគំររូាយការណ៍ងាី
ចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៦ ជា ំណាក់កាលរហូតរំពេញានទំងស្ស្ុងពៅថ្ងៃទី្០១ ដខរករា 
ឆ្ន ំ២០២០។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាជាប្រចំានូវររាិណប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន
ប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីឱយកប្រិតអនុាតដ លានកំណត់ស្ស្រពៅតារពេលពវលា  ូចខាងពប្ការ៖ 

ចារ់អនុវតត ០១ កញ្ជញ  ២០១៦ ០១ កញ្ជញ  ២០១៧ ០១ កញ្ជញ  ២០១៨ ០១ រិងុនា ២០១៩ ០១ រករា ២០២០ 

អនុាតអរបររា ៦០% ៧០% ៨០% ៩០% ១០០% 

ប្រការ ៦.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវានប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកានរដនារពទ្ៀត ពលើស្េី
កប្រិតកំណត់ថ្នអនុាតពនះស្ស្រតារពគាលនពយាយនិងការទ្ទួ្លយកានថ្នកប្រិតហានិភ័យ
ស្នានីយភាេររស់្ខាួន។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់េ័ត៌ានជារនាា ន់ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅពេលរិនពគារេានតារ
កប្រិតកំណត់ថ្នអនុាតពនះ ឬពៅពេលេាករណ៍ ឹងថារិនអាចរំពេញតារកប្រិតកំណត់។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវគណនាអនុាតពនះពោយដ កេីគាន ស្ប្ារ់ប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា ដ ល
ចារកឹជាប្ាក់ពរៀល  ុលាា រអាពររកិ និងរូរិយរ័ណណពទសងៗពទ្ៀតរួរគាន  ប្េរទំងស្រុររូរិយរ័ណណ
ទំងអស់្រញ្េូ លគាន ។ ប្រកាស្ពនះអនុវតតចំពពាះអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ ដ លប្តូវានគណនា
ជាស្ររុររិូយរ័ណណទំងអស់្រញ្េូ លគាន  គិតជា ប្ាក់ពរៀល។  

ប្រការ ៧.- 

 ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយអាចទ្ទួ្លយកាន គ៉ឺជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ 
(High Quality Liquid Assets) និងប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត  ូចានកំណត់កនុងឧរស្រព័នធ១ 
និងឧរស្រព័នធ ២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ប្ទ្េយស្ករាដ លប្តូវរញ្េូ លពៅកនុងប្រពភទ្នីរួយៗ គ៉ឺជាប្ទ្េយ
ស្ករាដ លប្គឹះស្មា នកាន់ការ់រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីថ្ងៃរាយការណ៍នីរួយៗ ពោយរិនគិតេី
ឥណប្រតិទន។ 

 ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ ប្តូវគិតតថ្រាពេញតារទី្ទារ ១០០% (រួយរយ
ភាគរយ) ចំដណក ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត ប្តូវកាត់រនាយតថ្រាទរជាងទី្ទារ (Haircut) 
១៥% ( រ់ប្ាំភាគរយ) ពៅ ២៥% (ថ្រៃប្ាំភាគរយ)។  
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ទំ្ហំប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត ប្តូវកប្រិតអតិររា ៤០% (ដស្សិ្រភាគរយ) ថ្នទំ្ហំ
ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន។ 

 សំ្ពេៀតថ្នប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀតប្តូវដតពធវើេិេិធករាតារប្រពភទ្ថ្នប្ទ្េយស្ករា និង
អនកពាះទាយ។ 

ប្រការ ៨.- 
 លំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក = លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក - លំហូរ
ចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក (កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីថ្ងៃរាយការណ៍នីរួយៗ)។ 

លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក = ស្រតុលយ ក់ស្ល់ថ្នខាង់ប្ទ្េយអករានិងខាង់ពប្ៅ
តារាងតុលយការ x អប្តារេឹំងទុ្កថ្នលំហូរពចញ។ 

លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក  =  ស្រតុលយ ក់ស្ល់ថ្នខាង់ប្តូវទ្ទួ្លតារការ
ស្នា x អប្តារេឹំងទុ្កថ្នលំហូរចូល។ 

 ពេលគណនាលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ ប្គឹះស្មា នប្តូវគិតដតលំហូរចូលប្ទ្េយស្ករាស្តង់ោរ
 ក់ស្ល់ និងរិនរេឹំងថាខកខានទូ្ទត់ស្ងកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ 

 លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កប្តូវានកំណត់ប្តឹរ ៧៥% (ចិតសិ្រប្ាំភាគរយ) ថ្ន
លំហូរពចញស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក ដ លានន័យថា លំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់អរបររាគ៉ឺ 
២៥% (ថ្រៃប្ាំភាគរយ) ថ្នលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កស្ររុ។ 

 ពៅកនុងការគណនាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ  ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវយកប្ទ្េយស្ករាណារួយ
រកគណនាេីរ ងពទ្ (Double Count Items)។ ប្រសិ្នពរើប្ទ្េយស្ករាណារួយប្តូវានគិតរញ្េូ ល
ពៅកនុងររាិណថ្នប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកានរួចពហើយ  ូចានកនុងប្រការ ៧ 
ថ្នប្រកាស្ពនះ ប្ទ្េយស្ករាពនះ រិនប្តូវានរញ្េូ លស្ប្ារ់គណនាលំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់
ពទ្ៀតព ើយ។ 

ប្រការ ៩.- 
 លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ ដ លពាក់េ័នធប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ រិនប្តូវរារ់រញ្េូ លកនុង
ការគណនាលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កពទ្ កនុងករណី៖ 

- ានឥណប្រតិទនពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ ឬ 

- ានការជូន ំណឹងអំេីការ កប្ាក់ ពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ 

រ៉ាុដនត ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នអនុញ្ជញ តឱយាេ ស់្ប្ាក់រពញ្ញើ កប្ាក់ពនាះរុនឥណប្រតិទនពទះរី
ានេិន័យការប្ាក់ក៏ពោយ ប្ាក់រពញ្ញើទំងពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក ូចជាប្រពភទ្ប្ាក់រពញ្ញើ កានតារ
តប្រូវការ និងប្តូវរញ្េូ លកនុងការគណនាលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក។ 

 លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់េីការពាះទាយរ័ណណរំណុលងាីណារួយកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
ខាងរុខ រិនប្តូវគិតរញ្េូ លកនុងការគណនាលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កពទ្។ 
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ទំ្ហំប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត ប្តូវកប្រិតអតិររា ៤០% (ដស្សិ្រភាគរយ) ថ្នទំ្ហំ
ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន។ 

 សំ្ពេៀតថ្នប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀតប្តូវដតពធវើេិេិធករាតារប្រពភទ្ថ្នប្ទ្េយស្ករា និង
អនកពាះទាយ។ 

ប្រការ ៨.- 
 លំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក = លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក - លំហូរ
ចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក (កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីថ្ងៃរាយការណ៍នីរួយៗ)។ 

លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក = ស្រតុលយ ក់ស្ល់ថ្នខាង់ប្ទ្េយអករានិងខាង់ពប្ៅ
តារាងតុលយការ x អប្តារេឹំងទុ្កថ្នលំហូរពចញ។ 

លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក  =  ស្រតុលយ ក់ស្ល់ថ្នខាង់ប្តូវទ្ទួ្លតារការ
ស្នា x អប្តារេឹំងទុ្កថ្នលំហូរចូល។ 

 ពេលគណនាលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ ប្គឹះស្មា នប្តូវគិតដតលំហូរចូលប្ទ្េយស្ករាស្តង់ោរ
 ក់ស្ល់ និងរិនរេឹំងថាខកខានទូ្ទត់ស្ងកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ 

 លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កប្តូវានកំណត់ប្តឹរ ៧៥% (ចិតសិ្រប្ាំភាគរយ) ថ្ន
លំហូរពចញស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក ដ លានន័យថា លំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់អរបររាគ៉ឺ 
២៥% (ថ្រៃប្ាំភាគរយ) ថ្នលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កស្ររុ។ 

 ពៅកនុងការគណនាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ  ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវយកប្ទ្េយស្ករាណារួយ
រកគណនាេីរ ងពទ្ (Double Count Items)។ ប្រសិ្នពរើប្ទ្េយស្ករាណារួយប្តូវានគិតរញ្េូ ល
ពៅកនុងររាិណថ្នប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកានរួចពហើយ  ូចានកនុងប្រការ ៧ 
ថ្នប្រកាស្ពនះ ប្ទ្េយស្ករាពនះ រិនប្តូវានរញ្េូ លស្ប្ារ់គណនាលំហូរពចញសុ្ទ្ធថ្នស្មច់ប្ាក់
ពទ្ៀតព ើយ។ 

ប្រការ ៩.- 
 លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ ដ លពាក់េ័នធប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ រិនប្តូវរារ់រញ្េូ លកនុង
ការគណនាលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កពទ្ កនុងករណី៖ 

- ានឥណប្រតិទនពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ ឬ 

- ានការជូន ំណឹងអំេីការ កប្ាក់ ពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ 

រ៉ាុដនត ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នអនុញ្ជញ តឱយាេ ស់្ប្ាក់រពញ្ញើ កប្ាក់ពនាះរុនឥណប្រតិទនពទះរី
ានេិន័យការប្ាក់ក៏ពោយ ប្ាក់រពញ្ញើទំងពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក ូចជាប្រពភទ្ប្ាក់រពញ្ញើ កានតារ
តប្រូវការ និងប្តូវរញ្េូ លកនុងការគណនាលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក។ 

 លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់េីការពាះទាយរ័ណណរំណុលងាីណារួយកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ
ខាងរុខ រិនប្តូវគិតរញ្េូ លកនុងការគណនាលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កពទ្។ 
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 លំហូរដ លពកើតពចញេីរ៉ាូសីុ្សិ្នថ្នប្រតិរតតិការឧរករណ៍និស្សនា អាចប្តូវានកាត់កង
ពោយស្រភាគី ប្រសិ្នពរើានកិចេស្នារវាងភាគីទំងេីរ។ ចំពពាះរ៉ាូសីុ្សិ្ន និងលំហូរពទសងពទ្ៀត
ដ លដចងកនុងប្រកាស្ពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ការវភិាគនិងភស្តុតាងចាស់្លាស់្ ព ើរបីរញ្ជា ក់េី
លំហូរពចញ និងលំហូរចូលថ្នឧរករណ៍និស្សនា ដ លប្គឹះស្មា នានយករកគិត។ 

ប្រការ ១០.-  

 ចំពពាះប្គឹះស្មា នជារុតតស្រព័នធ ឬជាស្មខាររស់្ធនាគារររពទ្ស្ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាច
អនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នទំងពនាះទ្ទួ្លទុ្នេីទី្ស្មន ក់ការកណាត លតាររយៈកិចេស្នាទតល់ទុ្ន។ កនុង
ករណីពនះ កិចេស្នាទតល់ទុ្នទំងពនាះ ប្តូវរំពេញលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ដ លរិនអាចរ ិពស្ធានេីទី្ស្មន ក់ការកណាត ល 
- ដ លអនុញ្ជញ តឱយទ្ទួ្លទុ្នស្ររុកនុងរយៈពេលតិចជាង ៣០ ថ្ងៃ 
- ដ លប្តូវពរៀរចំជាលាយលកខណ៍អកសរឱយានប្តឹរប្តូវ 
- ដ លានរញ្ជា ក់េីទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ចាស់្លាស់្ និង 
- ប្តូវានពស្ចកតីជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរពៅអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ។ 

ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាពនះដ លអាចឱយលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ពកើនព ើង ប្តូវាន
កំណត់ប្តឹរដត ៤០% (ដស្សិ្រភាគរយ) ថ្នលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កស្ររុ។ 

ប្រការ ១១.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវានរចនាស្រព័នធថ្ទាកនុង និងការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងស្រស្ស្រដ លអាចធានាអនុវតត
ានតារប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ១២.- 

 អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ ប្តូវានពប្រើប្ាស់្ជាប្រចំាកនុងការតារោន និងប្តួតេិនិតយ
ហានិភ័យស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវពគារេឱយានតារកប្រិតកំណត់ថ្នអនុាត
ពនះជារនតរនាា រ់។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរាយការណ៍ស្តីេីអនុាតពនះ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាជាពរៀងរាល់ដខ។ 
ករណីានស្មា នភាេតានតឹង (Stress Situation) ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានសិ្ទ្ធិតប្រូវឱយប្គឹះស្មា ន
រាយការណ៍ប្រចំាស្ាត ហ៍ ឬប្រចំាថ្ងៃ រដនារពទ្ៀត។ 

ប្រការ ១៣.- 

 ប្តូវានចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍៖ 

- ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៣៨ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្០៩ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ស្មច់ប្ាក់
ងាយស្ស្ួលររស់្ធនាគារនិងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ  
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- ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២-១៨៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០២ ស្តីេី វពិស្មធនករា
ពលើប្រកាស្ស្តីេីស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  

- ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤  ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើ
ប្រកាស្ស្តីេីស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង 

- ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណ
ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ចំណុចទី្៤ ថ្នប្រការ ៣។ 

ប្រការ ១៤.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតប្រកាស្ពនះ
ឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្រការ ១៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ 
         ដទស្ថភិបាល 

        ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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- ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២-១៨៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០២ ស្តីេី វពិស្មធនករា
ពលើប្រកាស្ស្តីេីស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  

- ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៤-២០៧ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៤  ស្តីេី វពិស្មធនករាពលើ
ប្រកាស្ស្តីេីស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង 

- ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណ
ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្មធារណជនររស់្ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ចំណុចទី្៤ ថ្នប្រការ ៣។ 

ប្រការ ១៤.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតប្រកាស្ពនះ
ឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្រការ ១៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ 
         ដទស្ថភិបាល 

        ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ឧរសម្ព័នធ ២ 

ដសចកតីពនយលក់នងុការរំដពញគំររូបាយការណ៍អនុបាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាព 

 ភាេខវះចពនាា ះថ្នការប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ គ៉ឺជាដទនករួយថ្នវរិតតិហិរញ្ញវតាុដ ល
ានពកើតព ើងកនុងឆ្ន ំ២០០៨។ ពហតុពនះ គណៈកាា ធិការទី្ប្កុងាដស្លស្តីេីការប្តួតេិនិតយធនាគារ
ានពរៀរចំរទ្ោា នស្នានីយភាេងាី កនុងពនាះរួរានទំងអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេទងដ រ។ 
រទ្ោា នស្នានីយភាេងាីពនះ ប្តូវានរពងកើតព ើងព ើរបីេប្ងឹងប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ ជាេិពស្ស្រពងកើនភាេធន់ពៅនឹងហានិភ័យស្នានីយភាេ
កនុងអំ ុងពេលានវរិតតិ។ ដទអកពលើរទ្ោា នខាងពលើពនះ អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ គ៉ឺជាទល
ពធៀររវាងប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកានររស់្ប្គឹះស្មា ននីរួយៗ នឹងលំហូរពចញសុ្ទ្ធ
ដ លរេឹំងទុ្កកនុងស្មា នភាេតានតឹងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កជានិចេកាលនូវ
ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ ស្ប្ារ់ទូ្ទត់លំហូរពចញសុ្ទ្ធដ លរេឹំងទុ្ក ពទះរី
ស្ាិតពៅកនុងអំ ុងពេលដ លានវរិតតិក៏ពោយ។ កនុងរររិទ្ពនះ៖ 

- ប្ទ្េយស្ករាដ លានពៅប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  ូចានកំណត់កនុងជំេូកទី្១ រិនប្តូវ
ានចាត់ទុ្កជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទ្កនុងអំ ុងពេលានវរិតតិ ពោយស្មរប្គឹះស្មា នទំង
ពនាះអាចជួររញ្ជា លំាកដទនកហិរញ្ញវតាុ និងរិនានលទ្ធភាេទូ្ទត់ស្ងវញិាន  

- លំហូរពចញដ លពកើតព ើងេីខាង់ប្ទ្េយអករាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត 
ប្តូវចាត់ទុ្កជាលំហូរពចញ ១០០% ពោយស្មររញ្ជា លំាកដទនកហិរញ្ញវតាុ  និងតប្រូវការ
ស្នានីយភាេជារនតរនាា រ់ររស់្េួកពគ 

- លំហូរពចញពទសងៗពទ្ៀតប្តូវគណនា ពោយងាឹងតារស្មា នភាេតានតឹងថ្នខាង់នីរួយៗ ដទអកពលើ
ប្រពភទ្ថ្នស្រភាគី 

- លំហូរចូលអាចកាត់រនាយលំហូរពចញសុ្ទ្ធានរួយចំនួន កនុងករណីដ ល (១) ជាលំហូរចូល
ដ លអាចពជឿជាក់ាន រិនប្គាន់ដតជាលំហូរចូលដ លអាចានពនាះពទ្ និង (២) លំហូរចូល
ពនះប្តូវានកំណត់ប្តឹរ ៧៥% ថ្នលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក។ 

ជ្ំពូកទី ១   
និយម្ន័យ  

  កនុងការអនុវតតប្រកាស្ពនះ និយរន័យរួយចំនួនប្តវូានកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ៖ សំ្ពៅ ល់ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុដ លទ្ទួ្លអាជាា រណណ ឬវញិ្ជញ រនរប្ត
ចុះរញ្ា ីេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គឹះស្មា នស្ស្ព ៀងគាន ដ លទ្ទួ្លានអាជាា រណណ ឬលិខិតអនុញ្ជញ ត
េីអាជាា ធររញ្ញតតិករា ឬពោយអាជាា ធរប្តួតេិនិតយធនាគារពៅររពទ្ស្។ 

ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត៖ សំ្ពៅ ល់ប្គឹះស្មា ន ពប្ៅេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ររួាន 
ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង រូលនិធិពស្មធននិវតតន៍ និងប្កុរហ ុនរូលរប្ត ជាព ើរ។  
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ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេ៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេទាូវចារ់ រទ្របញ្ញតតិ កិចេស្នា 
ឬកាតេវកិចេពទសងពទ្ៀត ដ លអាចឱយប្គឹះស្មា នានលទ្ធភាេជប្រះរញ្ា ី លក់ ពទារ ឬចាត់ដចងាន។ 

ចំណាត់ថាន ក់ឥណទន (Credit Rating)៖ សំ្ពៅ ល់ចំណាត់ថាន ក់វាយតថ្រាពោយភាន ក់ងារទតល់ចំណាត់
ថាន ក់ ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ៖ សំ្ពៅ ល់ស្ហប្គាស្ដ លកំណត់ពោយប្កសួ្ងឧស្ាហករានិង
សិ្របករា។  

ប្រភេទុ្ន ំុ៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយអករា និងកាតេវកិចេទូ្ពៅចំពពាះនីតិរុគគល ដ លានឥណប្រតិទន
តិចជាង ឬ ពស្ាើ ៣០ ថ្ងៃ  ឬរូលនិធិទំងឡាយណាដ លអាចនឹងប្តូវទូ្ទត់កនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ។ 

ប្រភេទុ្ន ំុដ លរិនានការធានា៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយអករា ឬ កាតេវកិចេទូ្ពៅដ លរិនានការធានា 
ពោយប្ទ្េយស្ករាជាក់លាក់។ 

ប្រភេទុ្នដ លានការធានា៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយអករា ឬ កាតេវកិចេទូ្ពៅដ លានការធានា ពោយ
ប្ទ្េយស្ករាជាក់លាក់។ 

កិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេ៖ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេទតល់ទុ្នពៅអនាគតតារការស្នា ពៅ
ឱយស្រភាគីខេី ំុ ឬ រាយ។ កនុងការគណនាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ កិចេស្នាពនះគិតរញ្េូ ល
ដតកាតេវកិចេដ លរិនអាចរ ិពស្ធាន ឬអាចរ ិពស្ធានពោយានលកខខណឌ ។ 

កិចេស្នាស្នានីយភាេ (Liquidity facility)៖ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេទតល់ទុ្នពៅអនាគតតារការស្នា 
ដ លអាចពប្រើប្ាស់្ជារុនហិរញ្ញរបទន ល់អតិងិជនណារួយ កនុងស្មា នភាេដ លអតិងិជនពនាះ
រិនអាច roll-over រំណុល ពៅពលើទី្ទារហិរញ្ញវតាុាន (ឧទហរណ៍៖ ទលរប្តពាណិជាករា)។ កិចេស្នា
ឥណទនទុ្នរងវិលស្ប្ារ់ប្កុរហ ុនស្មជីវករារិនប្តូវានចាត់ទុ្កជាកិចេស្នាស្នានីយភាេពទ្ 
រ៉ាុដនតជាកិចេស្នាឥណទន។ 

កាតេវកិចេទតល់ទុ្នយថាភាេ៖ សំ្ពៅ ល់ការទតល់ទុ្នពោយានកិចេស្នា ឬរិនានកិចេស្នា។ 
ការទតល់ទុ្នរិនានកិចេស្នា គ៉ឺជាការទតល់ទុ្នកនុងស្មា នភាេតានតឹងនាពេលអនាគត ពាក់េ័នធនឹង
ទលិតទល ឬពស្វាករា ឬការគំាប្ទ្ទលិតទល ឬពស្វាករាពនាះ ដ លពធវើឱយតារាងតុលយការានការ
ពកើនព ើងពោយរិនានការពប្គាងទុ្ក។ ការខកខានកនុងការទតល់ទុ្នទំងពនាះពៅតារការរេឹំងទុ្ក
ររស់្អតិងិជន អាចពធវើឱយប្គឹះស្មា នប្រឈរនឹងហានិភ័យពករ តិ៍ព ា្ ះធៃន់ធៃរ។ 

ហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា៖ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេពាណិជាករា ដ លពកើតពចញ
េីការ ឹកជញ្ាូ នទំ្និញ ឬការទតល់ពស្វាករា  ូចជា លិខិតឥណទន Documentary and Clean Collection 
រណណនំាចូល (Import Bills) រណណនំាពចញ (Export Bills) និងការធានាពាក់េ័នធពោយផ្ទា ល់នឹងកាតេវកិចេ
ហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា។ 

លំហូរចូលតារកិចេស្នាពទសងពទ្ៀត ទំងានការធានា ឬរិនានការធានាកនុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ៖ 
ពៅពេលគិតអំេីការទូ្ទត់ឥណទន ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្េូ លដតលំហូរចូលេីឥណទនស្តង់ោរ។ ស្ប្ារ់
ឧរករណ៍ឥណទនអាចពប្រើប្ាស់្ព ើងវញិ (Revolving Credit Facilities) ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថា
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ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេ៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេទាូវចារ់ រទ្របញ្ញតតិ កិចេស្នា 
ឬកាតេវកិចេពទសងពទ្ៀត ដ លអាចឱយប្គឹះស្មា នានលទ្ធភាេជប្រះរញ្ា ី លក់ ពទារ ឬចាត់ដចងាន។ 

ចំណាត់ថាន ក់ឥណទន (Credit Rating)៖ សំ្ពៅ ល់ចំណាត់ថាន ក់វាយតថ្រាពោយភាន ក់ងារទតល់ចំណាត់
ថាន ក់ ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ៖ សំ្ពៅ ល់ស្ហប្គាស្ដ លកំណត់ពោយប្កសួ្ងឧស្ាហករានិង
សិ្របករា។  

ប្រភេទុ្ន ំុ៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយអករា និងកាតេវកិចេទូ្ពៅចំពពាះនីតិរុគគល ដ លានឥណប្រតិទន
តិចជាង ឬ ពស្ាើ ៣០ ថ្ងៃ  ឬរូលនិធិទំងឡាយណាដ លអាចនឹងប្តូវទូ្ទត់កនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ។ 

ប្រភេទុ្ន ំុដ លរិនានការធានា៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយអករា ឬ កាតេវកិចេទូ្ពៅដ លរិនានការធានា 
ពោយប្ទ្េយស្ករាជាក់លាក់។ 

ប្រភេទុ្នដ លានការធានា៖ សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយអករា ឬ កាតេវកិចេទូ្ពៅដ លានការធានា ពោយ
ប្ទ្េយស្ករាជាក់លាក់។ 

កិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេ៖ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេទតល់ទុ្នពៅអនាគតតារការស្នា ពៅ
ឱយស្រភាគីខេី ំុ ឬ រាយ។ កនុងការគណនាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ កិចេស្នាពនះគិតរញ្េូ ល
ដតកាតេវកិចេដ លរិនអាចរ ិពស្ធាន ឬអាចរ ិពស្ធានពោយានលកខខណឌ ។ 

កិចេស្នាស្នានីយភាេ (Liquidity facility)៖ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេទតល់ទុ្នពៅអនាគតតារការស្នា 
ដ លអាចពប្រើប្ាស់្ជារុនហិរញ្ញរបទន ល់អតិងិជនណារួយ កនុងស្មា នភាេដ លអតិងិជនពនាះ
រិនអាច roll-over រំណុល ពៅពលើទី្ទារហិរញ្ញវតាុាន (ឧទហរណ៍៖ ទលរប្តពាណិជាករា)។ កិចេស្នា
ឥណទនទុ្នរងវិលស្ប្ារ់ប្កុរហ ុនស្មជីវករារិនប្តូវានចាត់ទុ្កជាកិចេស្នាស្នានីយភាេពទ្ 
រ៉ាុដនតជាកិចេស្នាឥណទន។ 

កាតេវកិចេទតល់ទុ្នយថាភាេ៖ សំ្ពៅ ល់ការទតល់ទុ្នពោយានកិចេស្នា ឬរិនានកិចេស្នា។ 
ការទតល់ទុ្នរិនានកិចេស្នា គ៉ឺជាការទតល់ទុ្នកនុងស្មា នភាេតានតឹងនាពេលអនាគត ពាក់េ័នធនឹង
ទលិតទល ឬពស្វាករា ឬការគំាប្ទ្ទលិតទល ឬពស្វាករាពនាះ ដ លពធវើឱយតារាងតុលយការានការ
ពកើនព ើងពោយរិនានការពប្គាងទុ្ក។ ការខកខានកនុងការទតល់ទុ្នទំងពនាះពៅតារការរេឹំងទុ្ក
ររស់្អតិងិជន អាចពធវើឱយប្គឹះស្មា នប្រឈរនឹងហានិភ័យពករ តិ៍ព ា្ ះធៃន់ធៃរ។ 

ហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា៖ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេពាណិជាករា ដ លពកើតពចញ
េីការ ឹកជញ្ាូ នទំ្និញ ឬការទតល់ពស្វាករា  ូចជា លិខិតឥណទន Documentary and Clean Collection 
រណណនំាចូល (Import Bills) រណណនំាពចញ (Export Bills) និងការធានាពាក់េ័នធពោយផ្ទា ល់នឹងកាតេវកិចេ
ហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា។ 

លំហូរចូលតារកិចេស្នាពទសងពទ្ៀត ទំងានការធានា ឬរិនានការធានាកនុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃ៖ 
ពៅពេលគិតអំេីការទូ្ទត់ឥណទន ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្េូ លដតលំហូរចូលេីឥណទនស្តង់ោរ។ ស្ប្ារ់
ឧរករណ៍ឥណទនអាចពប្រើប្ាស់្ព ើងវញិ (Revolving Credit Facilities) ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថា
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ដទនកខាះថ្នឥណទនពនាះ នឹងប្តូវពប្រើប្ាស់្រនត ានន័យថាស្រតុលយ ក់ស្ល់នឹងប្តូវងាឹង។ លំហូរ
ចូលថ្នឥណទន ដ លរិនានឥណប្រតិទនចាស់្លាស់្រិនប្តូវគិតរញ្េូ លពទ្ ានន័យថាប្តូវ
យករកគិតរញ្េូ លដតលំហូរចូលតារការស្នាកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ជ្ំពូកទី ២  
 ការរដំពញគំររូបាយការណ៍អនុបាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាព 

 ឯកតាប្តូវរាយការណ៍ គិតជា “លានពរៀល”។ 

១- ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន 

 ប្ាក់រពញ្ញើពៅ ឬការឱយខេីពៅ “ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ”  ូចានកំណត់កនុងជំេូកទី្១ 
ខាងពលើ រិនប្តូវានចាត់ទុ្កជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកានពទ្។ ប្រការពនះ គ៉ឺ
ព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យស្នានីយភាេ រណាត លរកេីកងវះស្នានីយភាេពៅប្គឹះស្មា នរួយ ដ ល
អាចរាលោល ល់ប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត និងព ើរបីឆាុះរញ្ជេ ំងេីហានិភ័យដ លប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត
រិនអាចទូ្ទត់ស្ងរំណុលានកនុងស្មា នភាេតានតឹង។ 

ក. ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ 

ខាង់ ១.១១៖ ស្មច់ប្ាក់ និងកាស្កនុងថ្   

ខាង់ ១.១២៖ អតិពរកប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា  

ខាង់ ១.១៣៖ ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ១០០% ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាប្ាក់ពរៀល និងប្តូវងាឹង ១០០%។ 

ខាង់ ១.១៤៖ ប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ១០០% ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ និង
ប្តូវងាឹង ៧០% ពោយស្មរធនាគារជាតិថ្នករពុជារិនដរនជាស្មា រ័នពាះទាយប្កោស្
ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ។  

ខាង់ ១.១៥៖ ទឹ្កប្ាក់ថ្នគណនីចរនត និងគណនីប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ពៅ ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាពោយរិនគិតេីឥណប្រតិទន។ ខាង់ពនះរិនរារ់រញ្េូ លទឹ្កប្ាក់កនុងគណនីទូ្ទត់ 
និងគណនីប្ាក់ធានាពលើព ើរទុ្នពទ្។ 

ខាង់ ១.១៦៖ រូលរប្តអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេ និងរូលរប្តពទសងពទ្ៀតរិនជារ់កាតេវកិចេ 
ដ លពាះទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងឥណទនពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ដ លអាចពប្រើប្ាស់្ានភាា រកនុងស្មា នភាេតានតឹង។  

ខាង់ ១.១៧៖ តថ្រាទី្ទារថ្នរូលរប្តរំណុលអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេររស់្ ឬធានាពោយ
ស្មា រ័នអធិរពតយយ និងធនាគារកណាត ល ដ លានចំណាត់ថាន ក់ AAA ពៅ AA- និង
ធនាគារស្ប្ារ់ការទូ្ទត់អនតរជាតិ រូលនិធិរូរិយវតាុអនតរជាតិ ធនាគារកណាត លថ្ន
ស្ហគរន៍អ៉ឺរ ៉ារុ ស្ហភាេអ៉ឺរ ៉ារុ និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ដ លានចំណាត់ថាន ក់ AAA។ 

 

591



 

592 

ខ. ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត  

ខាង់ ១.២១៖ តថ្រាទី្ទារថ្នរូលរប្តរំណុលអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេររស់្ ឬធានាពោយ
ស្មា រ័នអធិរពតយយ និងធនាគារកណាត ល ដ លានចំណាត់ថាន ក់ A+ ពៅ A-។ 

ខាង់ ១.២២៖ តថ្រាទី្ទារថ្នរូលរប្តរំណុលអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេររស់្ ឬធានាពោយ
ស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ (PSEs) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ដ លរិនរារ់រញ្េូ លកនុងខាង់ 
១.១៧ ដ លានចំណាត់ថាន ក់ខពស់្ជាង ឬ ពស្ាើ A-។    

ខាង់ ១.២៣៖ តថ្រាទី្ទារថ្នរូលរប្តរំណុលអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេដ លអាចទ្ទួ្ល
យកាន និង Covered Bonds ។ ប្ទ្េយស្ករាពនះប្តវូរំពេញលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- រិនដរនជារូលរប្តរំណុលស្មជីវករា ដ លពាះទាយពោយប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុនស្រព័នធញាតិ និងជាប្ទ្េយស្ករា plain vanilla ដ លាន
ការវាយតថ្រាជាពស្ស្ចដទអកពលើវធីិស្មស្រស្តស្តង់ោរ (standard methods) និងរិន
ដទអកពលើការយល់ពឃើញផ្ទា ល់ខាួន (private knowledge) 

- រិនដរនជា covered bonds ដ លពាះទាយពោយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 
ឬ ប្កុរហ ុនស្រព័នធញាតិ  

- ប្ទ្េយស្ករាដ លានចំណាត់ថាន ក់ឥណទនយ៉ាងតិច AA-  
- ប្តូវានជួញ ូរកនុងទី្ទារ repo និងទី្ទារស្មច់ប្ាក់ (cash market) ទូ្លាយនិង

ស្ករា ដ លានលកខណៈប្ររូលទតុំទរ (low concentration) និង 
- ប្តូវានកំណត់ប្តារញ្ជា ក់ថាជាប្រភេស្នានីយភាេដ លអាចពជឿជាក់ានពៅកនុង

ទី្ទារ ពទះរីស្ាិតកនុងស្មា នភាេតានតឹងក៏ពោយ។ 

ខាង់ ១.២៤៖ ាស្ ំុ (Metal gold) និងវញិ្ជញ រនរប្តកាន់ការ់ាស្ ពៅកនុងគណនីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
ខាង់ពនះប្តូវងាឹងប្តឹរដត ៧៥% ពោយស្មរដតរដប្ររប្រួលថ្ងាថ្នប្ទ្េយស្ករាពនះ។ 

២- លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ 

ក. លំហូរពចញថ្នប្ាក់រពញ្ញើរាយ 

 ប្ាក់រពញ្ញើរាយសំ្ពៅ ល់ប្ាក់រពញ្ញើររស់្ររូវនតរុគគល។ ប្ាក់រពញ្ញើរាយដ លពប្រើស្ប្ារ់គណនា
អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេររួាន ប្ាក់រពញ្ញើស្នសំ ប្ាក់រពញ្ញើអាច កានតារតប្រូវការ និង
ប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ដ លានឥណប្រតិទនឬពស្ចកតីជូន ំណឹងេីការ កប្ាក់កនុងអំ ុង
ពេល ៣០ ថ្ងៃ។ ប្រភេទុ្នរិនានការធានាេីស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ  ូចដ លានកំណត់
និយរន័យកនុងជំេូកទី្១ខាងពលើ អាចចាត់ទុ្កជាប្រពភទ្ប្ាក់រពញ្ញើរាយ ប្រសិ្នពរើប្រភេទុ្នររួស្ររុ
ដ លទ្ទួ្លានេីស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ ានចំនួនតិចជាង ឬ ពស្ាើ ១០០.០០០  ុលាា រអាពររកិ 
ឬស្ររូល។ ចំដណកប្រភេទុ្នពទសងពទ្ៀត ដ លរិនរំពេញតារលកខខណឌ ខាងពលើពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជាប្រភេទុ្ន ំុរិនានការធានា (ខាង់ ២.២១ ឬ ២.២២)។ 
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ខ. ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត  

ខាង់ ១.២១៖ តថ្រាទី្ទារថ្នរូលរប្តរំណុលអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេររស់្ ឬធានាពោយ
ស្មា រ័នអធិរពតយយ និងធនាគារកណាត ល ដ លានចំណាត់ថាន ក់ A+ ពៅ A-។ 

ខាង់ ១.២២៖ តថ្រាទី្ទារថ្នរូលរប្តរំណុលអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេររស់្ ឬធានាពោយ
ស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ (PSEs) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ដ លរិនរារ់រញ្េូ លកនុងខាង់ 
១.១៧ ដ លានចំណាត់ថាន ក់ខពស់្ជាង ឬ ពស្ាើ A-។    

ខាង់ ១.២៣៖ តថ្រាទី្ទារថ្នរូលរប្តរំណុលអាចជួញ ូរានរិនជារ់កាតេវកិចេដ លអាចទ្ទួ្ល
យកាន និង Covered Bonds ។ ប្ទ្េយស្ករាពនះប្តវូរំពេញលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- រិនដរនជារូលរប្តរំណុលស្មជីវករា ដ លពាះទាយពោយប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ឬប្កុរហ ុនស្រព័នធញាតិ និងជាប្ទ្េយស្ករា plain vanilla ដ លាន
ការវាយតថ្រាជាពស្ស្ចដទអកពលើវធីិស្មស្រស្តស្តង់ោរ (standard methods) និងរិន
ដទអកពលើការយល់ពឃើញផ្ទា ល់ខាួន (private knowledge) 

- រិនដរនជា covered bonds ដ លពាះទាយពោយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 
ឬ ប្កុរហ ុនស្រព័នធញាតិ  

- ប្ទ្េយស្ករាដ លានចំណាត់ថាន ក់ឥណទនយ៉ាងតិច AA-  
- ប្តូវានជួញ ូរកនុងទី្ទារ repo និងទី្ទារស្មច់ប្ាក់ (cash market) ទូ្លាយនិង

ស្ករា ដ លានលកខណៈប្ររូលទតុំទរ (low concentration) និង 
- ប្តូវានកំណត់ប្តារញ្ជា ក់ថាជាប្រភេស្នានីយភាេដ លអាចពជឿជាក់ានពៅកនុង

ទី្ទារ ពទះរីស្ាិតកនុងស្មា នភាេតានតឹងក៏ពោយ។ 

ខាង់ ១.២៤៖ ាស្ ំុ (Metal gold) និងវញិ្ជញ រនរប្តកាន់ការ់ាស្ ពៅកនុងគណនីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
ខាង់ពនះប្តូវងាឹងប្តឹរដត ៧៥% ពោយស្មរដតរដប្ររប្រួលថ្ងាថ្នប្ទ្េយស្ករាពនះ។ 

២- លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ 

ក. លំហូរពចញថ្នប្ាក់រពញ្ញើរាយ 

 ប្ាក់រពញ្ញើរាយសំ្ពៅ ល់ប្ាក់រពញ្ញើររស់្ររូវនតរុគគល។ ប្ាក់រពញ្ញើរាយដ លពប្រើស្ប្ារ់គណនា
អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេររួាន ប្ាក់រពញ្ញើស្នសំ ប្ាក់រពញ្ញើអាច កានតារតប្រូវការ និង
ប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ដ លានឥណប្រតិទនឬពស្ចកតីជូន ំណឹងេីការ កប្ាក់កនុងអំ ុង
ពេល ៣០ ថ្ងៃ។ ប្រភេទុ្នរិនានការធានាេីស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ  ូចដ លានកំណត់
និយរន័យកនុងជំេូកទី្១ខាងពលើ អាចចាត់ទុ្កជាប្រពភទ្ប្ាក់រពញ្ញើរាយ ប្រសិ្នពរើប្រភេទុ្នររួស្ររុ
ដ លទ្ទួ្លានេីស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ ានចំនួនតិចជាង ឬ ពស្ាើ ១០០.០០០  ុលាា រអាពររកិ 
ឬស្ររូល។ ចំដណកប្រភេទុ្នពទសងពទ្ៀត ដ លរិនរំពេញតារលកខខណឌ ខាងពលើពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជាប្រភេទុ្ន ំុរិនានការធានា (ខាង់ ២.២១ ឬ ២.២២)។ 
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 ប្ាក់រពញ្ញើរាយប្តូវានដរងដចកជា “ប្ាក់រពញ្ញើានស្ាិរភាេ”  និង “ប្ាក់រពញ្ញើរិនសូ្វានស្ាិរភាេ” 
ដ លានអប្តាលំហូរពចញខុស្ៗគាន ។ 

ខាង់ ២.១១៖ “ប្ាក់រពញ្ញើានស្ាិរភាេ” គ៉ឺជាប្ាក់រពញ្ញើទំងឡាយណាដ លធានាទំងស្ស្ុងពោយ
គពប្ាងធានារា៉ារ់រងពលើប្ាក់រពញ្ញើដ លកនុងពនាះររួាន ប្ាក់រពញ្ញើ កតារតប្រូវការ 
ប្ាក់រពញ្ញើស្នសំ និងប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ដ លានឥណប្រតិទនពៅស្ល់កនុង
អំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ រ៉ាុពណាណ ះ។ ខាង់ពនះប្តូវងាឹង ៥%។ 

  “ការធានាទំងស្ស្ងុ” ានន័យថាទំ្ហំប្ាក់រពញ្ញើ ដ លនឹងប្តូវទូ្ទត់ស្ងប្តឹរកប្រិត
អតិររា ពោយប្រេ័នធធានារា៉ារ់រងពលើប្ាក់រពញ្ញើ។ ស្ប្ារ់ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ដ លពលើស្
េីកប្រិតទូ្ទត់ស្ងអតិររា ពោយប្រេ័នធធានារា៉ារ់រងពលើប្ាក់រពញ្ញើ ប្តូវចាត់ទុ្កជា 
“ប្ាក់រពញ្ញើរិនសូ្វានស្ាិរភាេ”។ 

ខាង់ ២.១២៖ ប្ាក់រពញ្ញើរាយទំងអស់្ដ លរិនរំពេញលកខខណឌ កនុងខាង់ ២.១១ ខាងពលើ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជា “ប្ាក់រពញ្ញើរិនសូ្វានស្ាិរភាេ” ពៅកនុងខាង់ពនះ។ ប្ាក់រពញ្ញើពនះជាប្ាក់រពញ្ញើរាយ 
ររួាន ប្ាក់រពញ្ញើ កតារតប្រូវការ ប្ាក់រពញ្ញើស្នសំ និងប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ 
(រិនគិតេីឥណប្រតិទន)។ ខាង់ពនះប្តូវងាឹង ១៥%។ 

ខ. ប្រភេទុ្ន ំុរិនានការធានា 

 ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតពនះ ប្រភេទុ្ន ំុរិនានការធានា គ៉ឺជាប្ទ្េយអករា និងកាតេវកិចេ
ទូ្ពៅររស់្នីតិរុគគល និងរិនានការធានា។ ប្រភេទុ្ន ំុដ លគិតរញ្េូ លកនុងការគណនា ជាប្រភេ
ទុ្នដ លអាចប្តូវាន កពចញកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ ប្រភេទុ្ន ំុពទសងពទ្ៀតដ លអាចប្តូវាន ក
ពចញកនុងរយៈពេលពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ រិនប្តូវរារ់រញ្េូ លកនុងការគណនាពទ្ ានន័យថាអនកទតល់ទុ្ន
នឹងរិន កទុ្នពនាះប្ត រ់ពៅវញិ រុនកាលកំណត់ថ្នកិចេស្នា។ ប្រភេទុ្ន ំុរិនានការធានា គ៉ឺ 
ប្ាក់រពញ្ញើ រួរទំងប្រភេទុ្ន ំុពទសងពទ្ៀត  ូចជា រណណរំណុល ស្ញ្ជញ រណណ និងរូលរប្តរំណុល 
ជាព ើរ។  

 ការរង់ភាគលាភ និងការប្ាក់តារកិចេស្នា ប្តូវរាយការណ៍ កនុងខាង់ ២.៨១។ 

ខាង់ ២.២១៖ ប្គឹះស្មា នរួយចំនួនតប្រូវឱយអតិងិជនជានីតិរុគគល (ហិរញ្ញវតាុ និងរិនដរនហិរញ្ញវតាុ) 
ោក់ប្ាក់រពញ្ញើព ើរបីស្ប្រួល ល់ការពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធទូ្ទត់ និងផ្ទត់ទត់។ ប្ាក់រពញ្ញើ
ដ លអាចរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.២១ ជាប្ាក់រពញ្ញើដ លពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់រាល់តប្រូវ
ការប្រតិរតតិការ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្រតិរតតិការទំងពនាះពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ ការទូ្ទត់ គណនីរកាទុ្ក (Custody) 
និង/ឬ ការប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ស្ប្ារ់អតិងិជន។ ប្ាក់រពញ្ញើដ លពកើតពចញេី
ប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង  និងពកើតព ើងេីប្កុរហ ុនរូលរប្ត រិនតប្រូវឱយ
រាយការណ៍កនុងខាង់ ២.២១  រ៉ាុដនត ប្តូវរាយការណ៍កនុង ខាង់ ២.២២  ល់ ខាង់ ២.២៦។ 
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- ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ពស្វាខាងពលើកនុងនារជាតតិយភាគីឯករាជយតារការតប្រូវររស់្
អតិងិជន 

- ពស្វាករាពនះប្តូវានទតល់ពោយប្គឹះស្មា នស្ស្រតារកិចេស្នា 

- ការរញ្េ រ់កិចេស្នាប្តូវជូន ំណឹងជារុនយ៉ាងតិច ៣០ ថ្ងៃ ឬការរញ្េ រ់កិចេស្នា
ពនះអាចប្រឈរនឹងពស្មហ ុយចំណាយ និងខាតរង់ពប្ចើន 

- ប្ាក់រពញ្ញើប្តូវោក់ចូលកនុងគណនីដ លានពគាលពៅចាស់្លាស់្ 

- ប្ាក់រពញ្ញើ ប្តូវដរងដចកតារទលិតទលថ្នពស្វាខាងពលើដ លទតល់ឱយពោយ
ប្គឹះស្មា ន។ ស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើដ លពលើស្េីតប្រូវការថ្នការពប្រើប្ាស់្ពស្វា
ខាងពលើ ប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.២២  ល់ ២.២៦។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានវធីិស្មស្រស្ត
ចាស់្លាស់្កនុងការកំណត់ស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើដ លពលើស្ ពហើយស្រតុលយ
ដ លពលើស្ពនាះ ប្តូវ កពចញេីខាង់ ២.២១។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចរ ិពស្ធប្ាក់រពញ្ញើដ លប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.២១ កនុង
ករណីេិនិតយពឃើញថាខាង់ពនះានស្រតុលយធំ រ៉ាុដនតប្ររូលទតុំពោយចំនួនអតិងិជនតិច 
(Concentration Risk)។  

ខាង់ ២.២២៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី
ប្គឹះស្មា នរិនដរនហិរញ្ញវតាុ។ 

ខាង់ ២.២៣៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី
ស្មា រ័នអធិរពតយយ ធនាគារកណាត ល និងស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ។ 

ខាង់ ២.២៤៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី  
“ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ”  ូចកំណត់ពៅកនុងជំេូកទី្១ ខាងពលើ។ 

ខាង់ ២.២៥៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី
នីតិរុគគលពទសងៗររួទំង “ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត”  ូចកំណត់ពៅកនុងជំេូកទី្១ 
ខាងពលើ។ 

ខាង់ ២.២៦៖ រាយការណ៍ទំ្ហំលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់េីប្រភេទុ្ន ំុរិនានការធានាពទសងៗពទ្ៀត 
 ូចជា រណណរំណុល ស្ញ្ជញ រណណ និងរូលរប្តរំណុលពទសងពទ្ៀតដ លពាះទាយ 
ពោយរិនគិតេីប្រពភទ្ថ្នអនកកាន់ការ់។ 

គ. ប្រភេទុ្នានការធានា 

 ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតពនះ ប្រភេទុ្នានការធានា គ៉ឺជាប្ទ្េយអករា និងកាតេវកិចេទូ្ពៅ 
ដ លានប្ទ្េយរញ្ជេ ំ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវគណនាទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នលំហូរពចញតាររយៈប្រតិរតតិការ Repo, 
Collateral Swap និង Forward ជាព ើរ ។ 
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- ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ពស្វាខាងពលើកនុងនារជាតតិយភាគីឯករាជយតារការតប្រូវររស់្
អតិងិជន 

- ពស្វាករាពនះប្តូវានទតល់ពោយប្គឹះស្មា នស្ស្រតារកិចេស្នា 

- ការរញ្េ រ់កិចេស្នាប្តូវជូន ំណឹងជារុនយ៉ាងតិច ៣០ ថ្ងៃ ឬការរញ្េ រ់កិចេស្នា
ពនះអាចប្រឈរនឹងពស្មហ ុយចំណាយ និងខាតរង់ពប្ចើន 

- ប្ាក់រពញ្ញើប្តូវោក់ចូលកនុងគណនីដ លានពគាលពៅចាស់្លាស់្ 

- ប្ាក់រពញ្ញើ ប្តូវដរងដចកតារទលិតទលថ្នពស្វាខាងពលើដ លទតល់ឱយពោយ
ប្គឹះស្មា ន។ ស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើដ លពលើស្េីតប្រូវការថ្នការពប្រើប្ាស់្ពស្វា
ខាងពលើ ប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.២២  ល់ ២.២៦។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានវធីិស្មស្រស្ត
ចាស់្លាស់្កនុងការកំណត់ស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើដ លពលើស្ ពហើយស្រតុលយ
ដ លពលើស្ពនាះ ប្តូវ កពចញេីខាង់ ២.២១។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចរ ិពស្ធប្ាក់រពញ្ញើដ លប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.២១ កនុង
ករណីេិនិតយពឃើញថាខាង់ពនះានស្រតុលយធំ រ៉ាុដនតប្ររូលទតុំពោយចំនួនអតិងិជនតិច 
(Concentration Risk)។  

ខាង់ ២.២២៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី
ប្គឹះស្មា នរិនដរនហិរញ្ញវតាុ។ 

ខាង់ ២.២៣៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី
ស្មា រ័នអធិរពតយយ ធនាគារកណាត ល និងស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ។ 

ខាង់ ២.២៤៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី  
“ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ”  ូចកំណត់ពៅកនុងជំេូកទី្១ ខាងពលើ។ 

ខាង់ ២.២៥៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនដរនប្រតិរតតិការ និងរិនានការធានាេី
នីតិរុគគលពទសងៗររួទំង “ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត”  ូចកំណត់ពៅកនុងជំេូកទី្១ 
ខាងពលើ។ 

ខាង់ ២.២៦៖ រាយការណ៍ទំ្ហំលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់េីប្រភេទុ្ន ំុរិនានការធានាពទសងៗពទ្ៀត 
 ូចជា រណណរំណុល ស្ញ្ជញ រណណ និងរូលរប្តរំណុលពទសងពទ្ៀតដ លពាះទាយ 
ពោយរិនគិតេីប្រពភទ្ថ្នអនកកាន់ការ់។ 

គ. ប្រភេទុ្នានការធានា 

 ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតពនះ ប្រភេទុ្នានការធានា គ៉ឺជាប្ទ្េយអករា និងកាតេវកិចេទូ្ពៅ 
ដ លានប្ទ្េយរញ្ជេ ំ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវគណនាទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នលំហូរពចញតាររយៈប្រតិរតតិការ Repo, 
Collateral Swap និង Forward ជាព ើរ ។ 
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ខាង់ ២.៣១៖  រាយការណ៍ស្រតុលយទុ្នានការធានា ដ ល ល់ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ 
និងធានាពោយប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ (ខាង់ ១.១១  ល់ ១.១៧)។ 

ខាង់ ២.៣២៖ រាយការណ៍ស្រតុលយទុ្នានការធានា ដ ល ល់ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ 
និងធានាពោយប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត (ខាង់ ១.២១  ល់ ១.២៣)។ 

ខាង់ ២.៣៣៖ រាយការណ៍ស្រតុលយទុ្នានការធានា ដ ល ល់ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ 
និងធានាពោយាស្ (ខាង់ ១.២៤)។ 

ខាង់ ២.៣៤៖ រាយការណ៍ស្រតុលយទុ្នានការធានា ដ ល ល់ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ 
និងធានាពោយប្ទ្េយស្ករាពទសងពទ្ៀតពប្ៅេីខាង់ ១.១១  ល់ ១.២៤។ 

ឃ. តប្រូវការស្នានីយភាេពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការឧរករណ៍និស្សនា និងប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត 

ខាង់ ២.៤១៖ ប្គឹះស្មា នប្តូវគណនាលំហូរពចញ និងលំហូរចូលថ្នប្រតិរតតិការឧរករណ៍និស្សនាតារ
កិចេស្នាតារ វធីិស្មស្រស្ត Mark-to-Market ឬការវាយតថ្រាទូ្ពៅ។ លំហូរពចញ និងលំហូរ
ចូលថ្នប្រតិរតតិការឧរករណ៍និស្សនា ដ លប្តូវរាយការណ៍ពៅកនុងខាង់ ២.៤១ ររួាន 
រុេវលាភ (Premium) និង margin call ឬប្រតិរតតិការប្រហាក់ប្រដហល ការទូ្ទត់សំ្ណង
ជាប្ាក់ (Possible monetary compensations) ការទូ្ទត់ការប្ាក់ និងប្ាក់ព ើរ។ 
លំហូរស្មច់ប្ាក់អាចគណនាដទអកពលើរូលោា នកាត់កង (net basis) ពោយស្រភាគី 
ពៅពេលដ លានដចងកនុងកិចេស្នា។ កិចេស្នា Option ប្តូវស្នាតថានឹងអនុវតតពៅ
ពេលដ លានចំពណញ (in the money)។ 

ប្គឹះស្មា នអាចកាត់កងរវាងលំហូរពចញ និងលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ ដ លពកើតព ើង
េីឧរករណ៍និស្សនាថ្នការរតូររូរិយរ័ណណររពទ្ស្ (Foreign exchange derivative) 
ពទះរីរិនានដចងកនុងកិចេស្នាក៏ពោយ ប្រសិ្នពរើប្រតិរតតិការពនាះពាក់េ័នធនឹងការ
កាត់កងប្ាក់ព ើរទំងស្ស្ុងកនុងថ្ងៃដតរួយ។ 

ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវរារ់រញ្េូ លតប្រូវការស្នានីយភាេទំងឡាយណាដ លពកើតពចញេីការ
ពកើនព ើងថ្នតប្រូវការការធានារដនារពោយស្មររដប្ររប្រួលថ្ងាពលើទី្ទារ ឬពោយស្មរ
ប្ទ្េយធានាធាា ក់ថ្ងា។ តប្រូវការស្នានីយភាេទំងពនះ នឹងប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.៤២។ 

ពៅពេលទូ្ទត់ប្រតិរតតិការឧរករណ៍និស្សនាដ លធានាពោយប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ដ លានគុណភាេខពស់្ និងប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត ប្គឹះស្មា នប្តូវគណនា
លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ ពោយកាត់កងនូវលំហូរចូលប្ទ្េយធានា ឬស្មច់ប្ាក់ពទសងៗ
ដ លពកើតពចញេីកាតេវកិចេតារការស្នា ស្ប្ារ់ស្មច់ប្ាក់ ឬប្ទ្េយធានាដ លទតល់
ឱយពោយស្រភាគី ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នានសិ្ទ្ធិពប្រើប្ាស់្វតាុធានាពនាះព ើងវញិ។ 
ខាង់ពនះប្តវូងាឹង ១០០%។ 

ខាង់ ២.៤២៖ ខាង់ពនះស្ប្ារ់ “លំហូរពចញថ្នប្ទ្េយធានាពលើឧរករណ៍និស្សនា” ពោយស្មរទី្ទារ
ទរទរឱយានប្ទ្េយធានាស្ប្ារ់រដប្ររប្រួលតថ្រាទី្ទារ (Mark-to-market) ថ្ន
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ឧរករណ៍និស្សនា និងប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត។ ប្គឹះស្មា នអាចប្រឈរនឹងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេ ពៅពេលានរដប្ររប្រួលតថ្រាប្ទ្េយធានាទំងពនះ ពៅពេលប្គឹះស្មា ន
ចុះកិចេស្នារញ្ជេ ំ ព ើរបីការពារខាួនឯងពៅនឹងរដប្ររប្រួលថ្នតថ្រាឧរករណ៍និស្សនា
ពលើទី្ទារ និងប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍ខាង់ពនះនូវលំហូរពចញ
ថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរណាត លរកេីរដប្ររប្រួលតថ្រាទី្ទារទក់ទ្ងពៅនឹងប្ទ្េយធានា។ 
ការគណនាប្តូវពធវើព ើង តារវធីិស្មស្រស្តពរើលពលើប្រវតតិថ្នប្រតិរតតិការ (Look Back 
Approach)។ ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ដ លប្តូវរាយការណ៍ គ៉ឺជាលំហូរសុ្ទ្ធថ្នតថ្រាវតាុធានា
ប្រចំាដខធំជាងពគ (តថ្រាោច់ខាត) កនុងរយៈពេល ២៤ ដខ ចុងពប្កាយ។ លំហូរសុ្ទ្ធថ្ន
តថ្រាវតាុធានា (តថ្រាោច់ខាត) គ៉ឺជាតថ្រាកាត់កងរវាងលំហូរពចញនិងលំហូរចូល 
ពទះរីជាលំហូរពចញនិងលំហូរចូលទំងពនាះានដចងពៅកនុងកិចេស្នាដ លអាច
កាត់កងានរចួពហើយក៏ពោយ។ 

ខាង់ ២.៤៣៖ រាយការណ៍េីតប្រូវការស្នានីយភាេពាក់េ័នធរដប្ររប្រួលតថ្រាទី្ទារថ្នប្ទ្េយធានា
ររស់្ឧរករណ៍និស្សនា ឬប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត កនុងករណីានដចងកនុងកិចេស្នា។ 
ការខាតរង់ពលើតថ្រាថ្នប្ទ្េយធានាទំងពនះ ប្តូវងាឹង ០% ប្រសិ្នពរើប្ទ្េយធានាទំងពនះ
ជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ និងប្តូវងាឹង ២០% ចំពពាះប្ទ្េយស្ករា
ពទសងពទ្ៀត។ តថ្រាប្ទ្េយធានាដ លពលើស្ ដ លស្រភាគីអាចទរទរពៅវញិប្តូវ 
រាយការណ៍រដនារកនុងខាង់ពនះ ១០០%។ 

ង. កិចេស្នា (Committed Facilities) 

 កិចេស្នាឥណទន និងកិចេស្នាស្នានីយភាេ សំ្ពៅ ល់កិចេស្នា ឬកាតេវកិចេកនុងការទតល់ទុ្ន 
កនុងពេលអនាគត ល់ស្រភាគី ( ំុ ឬរាយ)។ ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតពនះ កិចេស្នាទំងពនះ
អាចរញ្េូ លានដតកនុងករណីជាកិចេស្នាដ លរិនអាចរ ិពស្ធាន ឬអាចរ ិពស្ធានពោយ
ានលកខខណឌ ។ ចំដណកកិចេស្នាដ លអាចរ ិពស្ធានពោយគាា នលកខខណឌ  ប្តូវរាយការណ៍
កនុងខាង់ ២.៧១។ កិចេស្នាស្នានីយភាេសំ្ពៅ ល់កិចេស្នាដ លរិនអាចរ ិពស្ធានពលើទឹ្ក
ប្ាក់ដ លរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ស្ប្ារ់រំពេញតប្រូវការស្នានីយភាេដ លពកើតាន  ូចកំណត់កនុង
ជំេូកទី្១។   

ខាង់ ២.៥១៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
អតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ។ 

ខាង់ ២.៥២៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាស្នានីយភាេរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់
 ល់អតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ។ 

ខាង់ ២.៥៣៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
ប្កុរហ ុនរិនដរនហិរញ្ញវតាុ ស្មា រ័នអធិរពតយយ និងធនាគារកណាត ល ធនាគារអភិវឌ្ឍ 
និងស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ។ 
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ឧរករណ៍និស្សនា និងប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត។ ប្គឹះស្មា នអាចប្រឈរនឹងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេ ពៅពេលានរដប្ររប្រួលតថ្រាប្ទ្េយធានាទំងពនះ ពៅពេលប្គឹះស្មា ន
ចុះកិចេស្នារញ្ជេ ំ ព ើរបីការពារខាួនឯងពៅនឹងរដប្ររប្រួលថ្នតថ្រាឧរករណ៍និស្សនា
ពលើទី្ទារ និងប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍ខាង់ពនះនូវលំហូរពចញ
ថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរណាត លរកេីរដប្ររប្រួលតថ្រាទី្ទារទក់ទ្ងពៅនឹងប្ទ្េយធានា។ 
ការគណនាប្តូវពធវើព ើង តារវធីិស្មស្រស្តពរើលពលើប្រវតតិថ្នប្រតិរតតិការ (Look Back 
Approach)។ ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ដ លប្តូវរាយការណ៍ គ៉ឺជាលំហូរសុ្ទ្ធថ្នតថ្រាវតាុធានា
ប្រចំាដខធំជាងពគ (តថ្រាោច់ខាត) កនុងរយៈពេល ២៤ ដខ ចុងពប្កាយ។ លំហូរសុ្ទ្ធថ្ន
តថ្រាវតាុធានា (តថ្រាោច់ខាត) គ៉ឺជាតថ្រាកាត់កងរវាងលំហូរពចញនិងលំហូរចូល 
ពទះរីជាលំហូរពចញនិងលំហូរចូលទំងពនាះានដចងពៅកនុងកិចេស្នាដ លអាច
កាត់កងានរចួពហើយក៏ពោយ។ 

ខាង់ ២.៤៣៖ រាយការណ៍េីតប្រូវការស្នានីយភាេពាក់េ័នធរដប្ររប្រួលតថ្រាទី្ទារថ្នប្ទ្េយធានា
ររស់្ឧរករណ៍និស្សនា ឬប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត កនុងករណីានដចងកនុងកិចេស្នា។ 
ការខាតរង់ពលើតថ្រាថ្នប្ទ្េយធានាទំងពនះ ប្តូវងាឹង ០% ប្រសិ្នពរើប្ទ្េយធានាទំងពនះ
ជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ និងប្តូវងាឹង ២០% ចំពពាះប្ទ្េយស្ករា
ពទសងពទ្ៀត។ តថ្រាប្ទ្េយធានាដ លពលើស្ ដ លស្រភាគីអាចទរទរពៅវញិប្តូវ 
រាយការណ៍រដនារកនុងខាង់ពនះ ១០០%។ 

ង. កិចេស្នា (Committed Facilities) 

 កិចេស្នាឥណទន និងកិចេស្នាស្នានីយភាេ សំ្ពៅ ល់កិចេស្នា ឬកាតេវកិចេកនុងការទតល់ទុ្ន 
កនុងពេលអនាគត ល់ស្រភាគី ( ំុ ឬរាយ)។ ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតពនះ កិចេស្នាទំងពនះ
អាចរញ្េូ លានដតកនុងករណីជាកិចេស្នាដ លរិនអាចរ ិពស្ធាន ឬអាចរ ិពស្ធានពោយ
ានលកខខណឌ ។ ចំដណកកិចេស្នាដ លអាចរ ិពស្ធានពោយគាា នលកខខណឌ  ប្តូវរាយការណ៍
កនុងខាង់ ២.៧១។ កិចេស្នាស្នានីយភាេសំ្ពៅ ល់កិចេស្នាដ លរិនអាចរ ិពស្ធានពលើទឹ្ក
ប្ាក់ដ លរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ស្ប្ារ់រំពេញតប្រូវការស្នានីយភាេដ លពកើតាន  ូចកំណត់កនុង
ជំេូកទី្១។   

ខាង់ ២.៥១៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
អតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ។ 

ខាង់ ២.៥២៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាស្នានីយភាេរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់
 ល់អតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ។ 

ខាង់ ២.៥៣៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
ប្កុរហ ុនរិនដរនហិរញ្ញវតាុ ស្មា រ័នអធិរពតយយ និងធនាគារកណាត ល ធនាគារអភិវឌ្ឍ 
និងស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ។ 
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ខាង់ ២.៥៤៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាស្នានីយភាេរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
ប្កុរហ ុនរិនដរនហិរញ្ញវតាុ ស្មា រ័នអធិរពតយយ និងធនាគារកណាត ល ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ 
និងស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ។ 

ខាង់ ២.៥៥៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្  ដ លទតល់ ល់
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  ូចកំណត់កនុងជំេូកទី្១។ 

ខាង់ ២.៥៦៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាស្នានីយភាេរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  ូចកំណត់កនុងជំេូកទី្១។ 

ខាង់ ២.៥៧៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត  ូចកំណត់កនុងជំេូកទី្១។ 

ខាង់ ២.៥៨៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាស្នានីយភាេរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត  ូចកំណត់កនុងជំេូកទី្១។ 

ខាង់ ២.៥៩៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
នីតិរុគគលពទសងពទ្ៀត និងរាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នកាតេវកិចេទតល់ទុ្នពទសងពទ្ៀត
កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ដ លរិនានរាយការណ៍ពៅកនុងខាង់ពទសងពទ្ៀត។ 

ខាង់ ២.៦០៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់កនុងកិចេស្នាស្នានីយភាេរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់
នីតិរុគគលពទសងពទ្ៀត។ 

ច. រំណុលយថាភាេពទសងៗ  

 រំណុលយថាភាេពទសងៗ អាចជារំណុលជារ់កិចេស្នា ឬរិនជារ់កិចេស្នា។ ពៅពេលដ ល
គិតេីទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នលំហូរពចញដ លអាចពកើតាន ប្គឹះស្មា នប្តូវេិចារណាពៅពលើទលរ៉ាះពាល់
 ល់ពករ តិ៍ព ា្ ះកនុងករណីរិនានរំពេញតប្រូវការអតិងិជនររស់្ខាួន។ 

ខាង់ ២.៧១៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នកិចេស្នាអាចរ ិពស្ធានពោយគាា នលកខខណឌ  ដ ល
ប្គឹះស្មា នានសិ្ទ្ធិរ ិពស្ធការ កស្រតុលយដ លរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ររស់្អតិងិជន។ 
ខាង់ពនះក៏រារ់រញ្េូ លកិចេស្នា និងកាតេវកិចេដ លានលកខខណឌ កនុងការទតល់ទុ្នដ ល
រិនានរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.៧២ និង ២.៧៣។ 

ខាង់ ២.៧២៖ ស្ប្ារ់កាតេវកិចេទុ្នយថាភាេដ លជាកាតេវកិចេទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា 
ខាង់ពនះប្តូវរាយការណ៍ទឹ្កប្ាក់លំហូរពចញសុ្ទ្ធប្រចំាដខជារធយរកនុងអំ ុងពេល 
១២ ដខ ចុងពប្កាយ ប្រសិ្នពរើលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ធំជាងលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់។ 
ទាុយពៅវញិ ប្តូវរាយការណ៍ “សូ្នយ” ប្រសិ្នពរើលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ធំជាងលំហូរ
ពចញថ្នស្មច់ប្ាក់។ ហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា រួរានកាតេវកិចេទក់ទ្ងផ្ទា ល់នឹង
ពាណិជាករា  ូចជា Trade Discount និង Trade Debt Assignment, Documentary និង 
Clean Collection, រណណនំាចូល (Import Bills) រណណនំាពចញ (Export Bills) និងការធានា
ពាក់េ័នធនឹងកាតេវកិចេហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា  ូចជាការធានាពលើការ ឹកជញ្ាូ ន។ 
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ខាង់ ២.៧៣៖ ស្ប្ារ់កាតេវកិចេទុ្នយថាភាេដ លពកើតេីការធានា និងលិខិតឥណទនពប្ៅេី
កាតេវកិចេហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា ខាង់ពនះប្តូវរាយការណ៍ទឹ្កប្ាក់លំហូរពចញសុ្ទ្ធ
ប្រចំាដខជារធយរកនុងអំ ុងពេល ១២ ដខ ចុងពប្កាយ ប្រសិ្នពរើលំហូរពចញថ្នស្មច់
ប្ាក់ធំជាងលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់។ ទាុយពៅវញិ ប្តូវរាយការណ៍ “សូ្នយ” ប្រសិ្ន
ពរើលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ធំជាងលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់។  

ឆ. លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់តារកិចេស្នាពទសងពទ្ៀត 

ខាង់ ២.៨១៖ រាយការណ៍លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់តារកិចេស្នា កនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ  ូចជា
លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ព ើរបីទូ្ទត់ Unsecured Collateral Borrowings រំណុល
ពទសងៗ (Unsecured Debt Borrowing), Uncovered Short Position, ភាគលាភ (Dividends) 
និងការទូ្ទត់ស្ងការប្ាក់ (Contractual Interest Payments)។ លំហូរពចញដ ល
ទក់ទ្ងនឹងចំណាយប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន រិនប្តូវានរារ់រញ្េូ លពៅកនុងការ
គណនាអនុាតពនះពទ្។ 

៣. លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ 

 ពៅពេលគណនាលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ ប្គឹះស្មា នប្តូវគិតដតលំហូរចូលប្ទ្េយស្ករាស្តង់ោរ
 ក់ស្ល់ រួរទំង ការប្ាក់រងគរដ លប្តូវទូ្ទត់ ពោយរិនរេឹំងថាានការខកខានទូ្ទត់ស្ងកនុង
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ ជាពគាលការណ៍ លំហូរចូលយថាភាេរិនប្តូវានរារ់រញ្េូ លកនុងលំហូរចូល
ថ្នស្មច់ប្ាក់ស្ររុពទ្។ ការងាឹងលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ ប្តូវពយងពលើការស្នាត ឬការរេឹំងទុ្កថ្ន
ការទតល់ឥណទនររស់្ប្គឹះស្មា ន ដទអកពលើប្រពភទ្ស្រភាគី។ 

 កប្រិតកំណត់ពលើលំហូរចូលស្ររុថ្នស្មច់ប្ាក់៖   

លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កប្តូវានកំណត់ប្តឹរ ៧៥% (ចិតសិ្រប្ាំភាគរយ) ថ្ន
លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក ព ើរីបពចៀស្វាងការេឹងដទអកទំងស្ស្ុងពលើលំហូរចូលថ្ន
ស្មច់ប្ាក់ កនុងការរំពេញតប្រូវការស្នានីយភាេ និងព ើរបីធានាាននូវកប្រិតអរបររាថ្នប្ទ្េយ
ស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន។ ពនះានន័យថា ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ដ លអាចទ្ទួ្លយកានពស្ាើនឹង ២៥% (ថ្រៃប្ាំភាគរយ) ថ្នលំហូរពចញស្រុរថ្នស្មច់ប្ាក់ដ ល
រេឹំងទុ្ក។ 

 កប្រិតកំណត់រដនារ៖ 

លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លពកើតពចញេីកិចេស្នាទតល់ទុ្នទាូវការនិងរិនអាចរ ិពស្ធាន 
(formalized and irrevocable committed fund facilities) ជារួយទី្ស្មន ក់ការកណាត លររស់្ស្មខា ឬ 
ប្កុរហ ុនពរររស់្រុតតស្រព័នធធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវានកំណត់ប្តឹរ ៤០% (ដស្សិ្រភាគរយ) ថ្នលំហូរ
ពចញស្ររុថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក ព ើរីបពចៀស្វាងការេឹងដទអកខាា ំងពៅពលើលំហូរចូលេីស្រភាគី
ដតរួយ (សូ្រពរើលខាង់ ៣.២២) ។ 
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ខាង់ ២.៧៣៖ ស្ប្ារ់កាតេវកិចេទុ្នយថាភាេដ លពកើតេីការធានា និងលិខិតឥណទនពប្ៅេី
កាតេវកិចេហិរញ្ញរបទនពាណិជាករា ខាង់ពនះប្តូវរាយការណ៍ទឹ្កប្ាក់លំហូរពចញសុ្ទ្ធ
ប្រចំាដខជារធយរកនុងអំ ុងពេល ១២ ដខ ចុងពប្កាយ ប្រសិ្នពរើលំហូរពចញថ្នស្មច់
ប្ាក់ធំជាងលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់។ ទាុយពៅវញិ ប្តូវរាយការណ៍ “សូ្នយ” ប្រសិ្ន
ពរើលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ធំជាងលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់។  

ឆ. លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់តារកិចេស្នាពទសងពទ្ៀត 

ខាង់ ២.៨១៖ រាយការណ៍លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់តារកិចេស្នា កនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ  ូចជា
លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ព ើរបីទូ្ទត់ Unsecured Collateral Borrowings រំណុល
ពទសងៗ (Unsecured Debt Borrowing), Uncovered Short Position, ភាគលាភ (Dividends) 
និងការទូ្ទត់ស្ងការប្ាក់ (Contractual Interest Payments)។ លំហូរពចញដ ល
ទក់ទ្ងនឹងចំណាយប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន រិនប្តូវានរារ់រញ្េូ លពៅកនុងការ
គណនាអនុាតពនះពទ្។ 

៣. លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ 

 ពៅពេលគណនាលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ ប្គឹះស្មា នប្តូវគិតដតលំហូរចូលប្ទ្េយស្ករាស្តង់ោរ
 ក់ស្ល់ រួរទំង ការប្ាក់រងគរដ លប្តូវទូ្ទត់ ពោយរិនរេឹំងថាានការខកខានទូ្ទត់ស្ងកនុង
រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ ជាពគាលការណ៍ លំហូរចូលយថាភាេរិនប្តូវានរារ់រញ្េូ លកនុងលំហូរចូល
ថ្នស្មច់ប្ាក់ស្ររុពទ្។ ការងាឹងលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ ប្តូវពយងពលើការស្នាត ឬការរេឹំងទុ្កថ្ន
ការទតល់ឥណទនររស់្ប្គឹះស្មា ន ដទអកពលើប្រពភទ្ស្រភាគី។ 

 កប្រិតកំណត់ពលើលំហូរចូលស្ររុថ្នស្មច់ប្ាក់៖   

លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្កប្តូវានកំណត់ប្តឹរ ៧៥% (ចិតសិ្រប្ាំភាគរយ) ថ្ន
លំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក ព ើរីបពចៀស្វាងការេឹងដទអកទំងស្ស្ុងពលើលំហូរចូលថ្ន
ស្មច់ប្ាក់ កនុងការរំពេញតប្រូវការស្នានីយភាេ និងព ើរបីធានាាននូវកប្រិតអរបររាថ្នប្ទ្េយ
ស្ករាស្នានីយដ លអាចទ្ទួ្លយកាន។ ពនះានន័យថា ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ដ លអាចទ្ទួ្លយកានពស្ាើនឹង ២៥% (ថ្រៃប្ាំភាគរយ) ថ្នលំហូរពចញស្រុរថ្នស្មច់ប្ាក់ដ ល
រេឹំងទុ្ក។ 

 កប្រិតកំណត់រដនារ៖ 

លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លពកើតពចញេីកិចេស្នាទតល់ទុ្នទាូវការនិងរិនអាចរ ិពស្ធាន 
(formalized and irrevocable committed fund facilities) ជារួយទី្ស្មន ក់ការកណាត លររស់្ស្មខា ឬ 
ប្កុរហ ុនពរររស់្រុតតស្រព័នធធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវានកំណត់ប្តឹរ ៤០% (ដស្សិ្រភាគរយ) ថ្នលំហូរ
ពចញស្ររុថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក ព ើរីបពចៀស្វាងការេឹងដទអកខាា ំងពៅពលើលំហូរចូលេីស្រភាគី
ដតរួយ (សូ្រពរើលខាង់ ៣.២២) ។ 
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កិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេ ជារួយប្គឹះស្មា ន ថ្ទ្ពទ្ៀត៖ 
 កិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ជារួយប្គឹះស្មា ន ថ្ទ្ពទ្ៀត ប្តូវានងាឹង 
០% (សូ្នយភាគរយ) ថ្នលំហូរចូល ពលើកដលងដតកិចេស្នាចំពពាះស្មខានិងរុតតស្រព័នធររស់្ធនាគារ
ររពទ្ស្ ដ លានអនុញ្ជញ តស្ស្រតារលកខខណឌ  ូចានដចងកនុងប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពនះ ពប្ពាះថា
កនុងស្មា នភាេតានតឹង ប្គឹះស្មា នអាចនឹងរិនានលទ្ធភាេពប្រើប្ាស់្កិចេស្នាទំងពនាះពទ្។ 

ក- កិចេស្នា Reverse-repo និងករេីរូលរប្ត (Securities Borrowing)  

ខាង់ ៣.១១៖ រាយការណ៍ស្រតុលយថ្នកិចេស្នា Reverse-repo និងករេីរូលរប្ត ដ លាន
ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីវតាុធានាជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ ល
ានគុណភាេខពស់្ និងរិនប្តូវានពប្រើជាប្ទ្េយរញ្ជេ ំព ើងវញិ (not re-hypothecated)។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថា កិចេស្នាពនះនឹងប្តូវរនត (Rolled over) ព ើងវញិ ពហតុពនះ
នឹងគាា នលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ពទ្ (ងាឹង ០%)។ 

ខាង់ ៣.១២៖ រាយការណ៍ស្រតុលយថ្នកិចេស្នា Reverse-repo និងករេីរូលរប្ត ដ លាន
ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីវតាុធានាជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ពទសងពទ្ៀត និងរិនប្តូវានពប្រើជាប្ទ្េយរញ្ជេ ពំ ើងវញិ។ ពោយពយងពលើគុណភាេថ្ន
ប្ទ្េយស្ករាទំងពនាះ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថាកិចេស្នាពនះ រិនអាចរនតព ើងវញិពទ្ 
(ងាឹង ២៥%)។ 

ខាង់ ៣.១៣៖ រាយការណ៍ស្រតុលយថ្នកិចេស្នា Reverse-repo និងករេីរូលរប្ត ដ លាន
ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីវតាុធានាជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយរិន
ដរនជា ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ ឬប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសង
ពទ្ៀត និងរិនប្តូវានពប្រើជាប្ទ្េយរញ្ជេ ំព ើងវញិ។ ពោយពយងពលើគុណភាេថ្ន
ប្ទ្េយស្ករាទំងពនាះ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថាកិចេស្នាពនះរិនអាចរនតព ើងវញិពទ្ 
(ងាឹង ១០០%)។ 

ខាង់ ៣.១៤៖ រាយការណ៍ស្រតុលយថ្នកិចេស្នា Reverse-repo និងករេីរូលរប្ត ដ លាន
ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីវតាុធានាជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ដ លានគុណភាេខពស់្ និងប្តូវានពប្រើជាប្ទ្េយរញ្ជេ ំព ើងវញិ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាត
ថា កិចេស្នាពនះអាចរនតព ើងវញិ ព ើរបីទូ្ទត់ short position (ងាឹង ០%)។ 

ខាង់ ៣.១៥៖ រាយការណ៍ស្រតុលយថ្នកិចេស្នា Reverse-repo និងករេីរូលរប្ត ដ លាន
ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីវតាុធានាជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ពទសងពទ្ៀត និងប្តូវានពប្រើជាប្ទ្េយរញ្ជេ ំព ើងវញិ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថា កិចេស្នា
ពនះអាចរនតព ើងវញិ ព ើរបីទូ្ទត់ short position (ងាឹង ០%)។ 

ខាង់ ៣.១៦៖ រាយការណ៍ស្រតុលយថ្នកិចេស្នា Reverse-repo និងករេីរូលរប្ត ដ លាន
ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីវតាុធានាជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយរិន
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ដរនជា ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ ឬប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសង
ពទ្ៀត និងប្តូវានពប្រើជាប្ទ្េយរញ្ជេ ំព ើងវញិ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថា កិចេស្នាពនះ
អាចរនតព ើងវញិ ព ើរបីទូ្ទត់ short position (ងាឹង ០%)។ 

ខ- កិចេស្នារិនទន់ពប្រើប្ាស់្ េីប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត 

ខាង់ ៣.២១៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នកិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេដ លរិនទន់ពប្រើ
ប្ាស់្ ដ លប្គឹះស្មា នានជារួយប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត។ គួរកត់ស្ាគ ល់ថា ទ្ប្រង់
រាយការណ៍ានរំណងឆាុះរញ្ជេ ំងេីស្មា នភាេតានតឹង  ូពចនះកិចេស្នាដររពនះប្តូវ
ស្នាតថារិនអាចពប្រើប្ាស់្ាន និងានអប្តាងាឹងលំហូរចូល ០%។ ការស្នាតពនះគ៉ឺ
ព ើរបី (១) កាត់រនាយការរាលោលថ្នហានិភ័យស្នានីយភាេ េីប្គឹះស្មា នរួយ ពៅ
ប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត និង (២) ឆាុះរញ្ជេ ងំេីហានិភ័យដ លប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀតរិនាន
លទ្ធភាេអនុវតតតារកិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេ ឬប្គឹះស្មា នពនាះស្ពប្រចចិតត
រិនអនុវតតកិចេស្នា ពោយទ្ទួ្លយកហានិភ័យគតិយុតតិ និងហានិភ័យពករ ិ៍ តព ា្ ះ ព ើរបី
រកាស្នានីយភាេររស់្ខាួន។  

ខាង់ ៣.២២៖ ខាង់ពនះគ៉ឺពប្រើស្ប្ារ់ដតស្មខា និងរុតតស្រព័នធររស់្ធនាគារររពទ្ស្ដ លទ្ទួ្លាន
អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ខាង់ពនះប្តូវរាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ទំងស្ស្ុង
ថ្នកិចេស្នាទតល់ទុ្នទាូវការនិងរិនអាចរ ិពស្ធាន (formalized and irrevocable 
committed fund facilities) ជារួយទី្ស្មន ក់ការកណាត លររស់្ ស្មខា ឬធនាគារពរររស់្
រុតតស្រព័នធធនាគារររពទ្ស្ ដ លានអនុញ្ជញ តស្ស្រតារលកខខណឌ  ូចានដចងកនុង
ប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ដ លប្តូវចាត់ទុ្កជាលំហូរចូល ប្តូវកំណត់
ប្តឹរ ៤០% (ដស្សិ្រភាគរយ) ថ្នលំហូរពចញស្ររុថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក។ 

គ. លំហូរចូលេីកិចេស្នាពទសងៗ ដ លានការធានា ឬរិនានការធានា 

 អប្តាថ្នលំហូរចូលប្តូវានកំណត់ពៅតារប្រពភទ្ថ្នស្រភាគី។ ឥណទយីប្តូវានចាត់ទុ្កថា
រំពេញានពេញពលញតារកិចេស្នាជារួយប្គឹះស្មា នពៅពេលដ ល ឥណទយីពនាះរិនានការ
យ៉ឺតយ៉ា វកនុងការទូ្ទត់ស្ងទំងប្ាក់ព ើរ និងការប្ាក់។ 

ខាង់ ៣.៣១  ល់ ៣.៣២៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នលំហូរចូលតារការស្នាេីអតិងិជនជា
ររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ  ូចានកំណត់កនុងជំេូកទី្១ ខាងពលើ។ 
ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ពនះគិតដតពៅពលើការទូ្ទត់ទំងឡាយណា (រារ់រញ្េូ លទំងការប្ាក់រងគរដ លប្តូវ
ទូ្ទត់) ដ លទ្ទួ្លានេីអតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរដ ល
ស្ាិតកនុងកប្រិតស្តង់ោរ (រិនានការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការទូ្ទត់ស្ង) កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ រ៉ាុដនត 
ប្គឹះស្មា នរេឹំងថានឹងរនតទតល់ឥណទនពៅអតិងិជន ដ លពៅកនុងអប្តា ៥០% ពនាះានន័យថា 
ខាង់ទំងេីរពនះ ប្តូវងាឹងប្តឹរដត ៥០% រ៉ាុពណាណ ះ។ 

ខាង់ ៣.៣៣  ល់ ៣.៣៨៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នលំហូរចូលតារការស្នា ពៅតារប្រពភទ្
ស្មា រ័ន។ ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ពនះគិតដតពៅពលើការទូ្ទត់ទំងឡាយណា (រារ់រញ្េូ លទំងការប្ាក់រងគរ
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ដរនជា ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយដ លានគុណភាេខពស់្ ឬប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសង
ពទ្ៀត និងប្តូវានពប្រើជាប្ទ្េយរញ្ជេ ំព ើងវញិ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្នាតថា កិចេស្នាពនះ
អាចរនតព ើងវញិ ព ើរបីទូ្ទត់ short position (ងាឹង ០%)។ 

ខ- កិចេស្នារិនទន់ពប្រើប្ាស់្ េីប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត 

ខាង់ ៣.២១៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នកិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេដ លរិនទន់ពប្រើ
ប្ាស់្ ដ លប្គឹះស្មា នានជារួយប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត។ គួរកត់ស្ាគ ល់ថា ទ្ប្រង់
រាយការណ៍ានរំណងឆាុះរញ្ជេ ំងេីស្មា នភាេតានតឹង  ូពចនះកិចេស្នាដររពនះប្តូវ
ស្នាតថារិនអាចពប្រើប្ាស់្ាន និងានអប្តាងាឹងលំហូរចូល ០%។ ការស្នាតពនះគ៉ឺ
ព ើរបី (១) កាត់រនាយការរាលោលថ្នហានិភ័យស្នានីយភាេ េីប្គឹះស្មា នរួយ ពៅ
ប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត និង (២) ឆាុះរញ្ជេ ងំេីហានិភ័យដ លប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀតរិនាន
លទ្ធភាេអនុវតតតារកិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេ ឬប្គឹះស្មា នពនាះស្ពប្រចចិតត
រិនអនុវតតកិចេស្នា ពោយទ្ទួ្លយកហានិភ័យគតិយុតតិ និងហានិភ័យពករ ិ៍ តព ា្ ះ ព ើរបី
រកាស្នានីយភាេររស់្ខាួន។  

ខាង់ ៣.២២៖ ខាង់ពនះគ៉ឺពប្រើស្ប្ារ់ដតស្មខា និងរុតតស្រព័នធររស់្ធនាគារររពទ្ស្ដ លទ្ទួ្លាន
អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ខាង់ពនះប្តូវរាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ទំងស្ស្ុង
ថ្នកិចេស្នាទតល់ទុ្នទាូវការនិងរិនអាចរ ិពស្ធាន (formalized and irrevocable 
committed fund facilities) ជារួយទី្ស្មន ក់ការកណាត លររស់្ ស្មខា ឬធនាគារពរររស់្
រុតតស្រព័នធធនាគារររពទ្ស្ ដ លានអនុញ្ជញ តស្ស្រតារលកខខណឌ  ូចានដចងកនុង
ប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ដ លប្តូវចាត់ទុ្កជាលំហូរចូល ប្តូវកំណត់
ប្តឹរ ៤០% (ដស្សិ្រភាគរយ) ថ្នលំហូរពចញស្ររុថ្នស្មច់ប្ាក់ដ លរេឹំងទុ្ក។ 

គ. លំហូរចូលេីកិចេស្នាពទសងៗ ដ លានការធានា ឬរិនានការធានា 

 អប្តាថ្នលំហូរចូលប្តូវានកំណត់ពៅតារប្រពភទ្ថ្នស្រភាគី។ ឥណទយីប្តូវានចាត់ទុ្កថា
រំពេញានពេញពលញតារកិចេស្នាជារួយប្គឹះស្មា នពៅពេលដ ល ឥណទយីពនាះរិនានការ
យ៉ឺតយ៉ា វកនុងការទូ្ទត់ស្ងទំងប្ាក់ព ើរ និងការប្ាក់។ 

ខាង់ ៣.៣១  ល់ ៣.៣២៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នលំហូរចូលតារការស្នាេីអតិងិជនជា
ររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរ  ូចានកំណត់កនុងជំេូកទី្១ ខាងពលើ។ 
ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ពនះគិតដតពៅពលើការទូ្ទត់ទំងឡាយណា (រារ់រញ្េូ លទំងការប្ាក់រងគរដ លប្តូវ
ទូ្ទត់) ដ លទ្ទួ្លានេីអតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនស្ហប្គាស្ខាន តតូចនិងរធយរដ ល
ស្ាិតកនុងកប្រិតស្តង់ោរ (រិនានការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការទូ្ទត់ស្ង) កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ រ៉ាុដនត 
ប្គឹះស្មា នរេឹំងថានឹងរនតទតល់ឥណទនពៅអតិងិជន ដ លពៅកនុងអប្តា ៥០% ពនាះានន័យថា 
ខាង់ទំងេីរពនះ ប្តូវងាឹងប្តឹរដត ៥០% រ៉ាុពណាណ ះ។ 

ខាង់ ៣.៣៣  ល់ ៣.៣៨៖ រាយការណ៍ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ថ្នលំហូរចូលតារការស្នា ពៅតារប្រពភទ្
ស្មា រ័ន។ ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ពនះគិតដតពៅពលើការទូ្ទត់ទំងឡាយណា (រារ់រញ្េូ លទំងការប្ាក់រងគរ
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ដ លប្តូវទូ្ទត់) ដ លទ្ទួ្លានេីអតិងិជន ំុ និងអតិងិជនជាស្មា រ័ននីតិរុគគលពទសងពទ្ៀតដ ល
ស្ាិតកនុងកប្រិតស្តង់ោរ (រិនានការយ៉ឺតយ៉ា វកនុងការទូ្ទត់ស្ង) កនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ ពលើស្េីពនះ 
ប្គឹះស្មា នរិនរេឹំងថានឹងរនតទតល់ឥណទនពៅប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ររួទំងធនាគារកណាត ល 
និងរនតទតល់ឥណទនកនុងអប្តា ៥០% ពៅអតិងិជនពទសងពទ្ៀត ូចជា ប្កុរហ ុនរិនដរនហិរញ្ញវតាុ 
ស្មា រ័នអធិរពតយយ ធនាគារអភិវឌ្ឍ ស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ និងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត 
 ូចានកំណត់កនុងជំេូកទី្១។ ពនាះានន័យថា ខាង់ ៣.៣៣ ៣.៣៦ ៣.៣៧ និង៣.៣៨ ប្តូវងាឹង 
៥០% និងខាង់ ៣.៣៤ និង៣.៣៥ ប្តូវងាឹង ១០០%។ 

ចំណំា៖ 

- ខាង់ ៣.៣៥៖ រាយការណ៍នូវលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់េីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ( ូចាន
កំណត់កនុងជំេូកទី្១) ទំងកនុងស្ស្ុក និងររពទ្ស្។ ខាង់ពនះរារ់រញ្េូ លទំងលំហូរចូលដ ល
 ល់ឥណប្រតិទនកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ខាងរុខ េីប្រភេទុ្នដ លជាប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ដ លានគុណភាេខពស់្ និងប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត ដតកនុងករណីដ លប្ទ្េយស្ករា
ស្នានីយទំងពនាះរិនានរាយការណ៍កនុងភាគយក។ ចំដណកលំហូរចូលេីប្ទ្េយស្ករាពទសង
ពទ្ៀតរិនប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ពនះពទ្។ 

- ខាង់ ៣.៣៦៖ រាយការណ៍លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់េីប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត ( ូចាន
កំណត់កនុងជំេូកទី្១) ទំងកនុងស្ស្ុក និងររពទ្ស្។  

- ខាង់ ៣.៣៧  ល់ ៣.៣៨៖ រាយការណ៍លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់េីនីតិរុគគលទំងកនុងស្ស្ុក 
និងររពទ្ស្ រួរទំង ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ និងស្ហប្គាស្/អងគភាេស្មធារណៈ និងេីស្មា រ័ន
អធិរពតយយ។  

ខាង់ ៣.៣៩៖ រាយការណ៍ទំ្ហំថ្នស្មច់ប្ាក់កនុងគណនីចរនត និងគណនីានកាលកំណត់ ដ លាន
ពៅប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ( ូចានកំណត់កនុងជំេូកទី្១)។ គួរកត់ស្ាគ ល់ថា៖ 

  (១)  ប្ាក់រពញ្ញើពៅប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងប្រតិរតតិការ  ូចជា 
ផ្ទត់ទត់ រកាទុ្ក និងប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ ប្តូវានស្នាតថានឹងស្ាិតពៅកនុងគណនី និងរិនប្តូវាន
រាយការណ៍ជាលំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ពទ្។ ការកំណត់និយរន័យថ្នប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការ  ូចគាន
ពៅនឹងនិយរន័យដ លអនុវតតពៅកនុងខាង់ ២.២១។  

 (២) ចំពពាះប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់៖ (ក) រាយការណ៍ដតទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ទំងឡាយណាដ ល
 ល់ឥណប្រតិទនកនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ និង/ឬ (ខ) រាយការណ៍ដតទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ទំងឡាយណា
ដ លានឥណប្រតិទនពៅស្ល់ពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីានដចងកនុងកិចេស្នាថាអតិងិជនអាច
 កប្ាក់រពញ្ញើទំងពនាះរុនកាលកំណត់។ 

ឃ. លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់េីឧរករណ៍និស្សនា  

ខាង់ ៣.៥០៖ រាយការណ៍លំហូរចូលស្ររុថ្នស្មច់ប្ាក់េីឧរករណ៍និស្សនា ប្រសិ្នពរើាន។ ទឹ្កប្ាក់
ប្តូវគណនាស្ស្រតារវធីិស្មស្រស្ត ូចានកនុងខាង់ ២.៤១  ២.៤២ និង ២.៤៣។ 
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ង. លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ពកើតពចញេីកិចេស្នារូលរប្ត និងកិចេស្នាពទសងពទ្ៀត 

ខាង់ ៣.៦០៖ រាយការណ៍លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់តារការស្នាេីរូលរប្តពទសងៗដ លរិនាន
រាយការណ៍កនុងខាង់ពទសងពទ្ៀត និងានកាលកំណត់ ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីដ លរូលរប្ត
ទំងពនាះរំពេញានពេញពលញតារកិចេស្នា (ានន័យថា រូលរប្តទំងពនាះ គាា ន
ការខកខាន ឬស្ញ្ជញ ខកខានកនុងការទូ្ទត់)។ ខាង់ពនះ ក៏អាចរញ្េូ លលំហូរចូលេី
វញិារនរប្តប្ាក់រពញ្ញើដ លអាចជួញ ូរាន រ៉ាុដនតលំហូរចូលេីប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ដ លានគុណភាេខពស់្ និងប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត ដ លរាយការណ៍កនុង
ខាង់ ១.១១  ល់ ១.២៤ រិនប្តូវរាយការណ៍រតងពទ្ៀតកនុងខាង់ពនះពទ្។  

ខាង់ ៣.៧០៖ រាយការណ៍លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់តារការស្នាពទសងៗពទ្ៀតដ លានកាលកំណត់ 
៣០ ថ្ងៃ និងរិនានរាយការណ៍កនុងខាង់ពទសងពទ្ៀត។  
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ង. លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់ពកើតពចញេីកិចេស្នារូលរប្ត និងកិចេស្នាពទសងពទ្ៀត 

ខាង់ ៣.៦០៖ រាយការណ៍លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់តារការស្នាេីរូលរប្តពទសងៗដ លរិនាន
រាយការណ៍កនុងខាង់ពទសងពទ្ៀត និងានកាលកំណត់ ៣០ ថ្ងៃ កនុងករណីដ លរូលរប្ត
ទំងពនាះរំពេញានពេញពលញតារកិចេស្នា (ានន័យថា រូលរប្តទំងពនាះ គាា ន
ការខកខាន ឬស្ញ្ជញ ខកខានកនុងការទូ្ទត់)។ ខាង់ពនះ ក៏អាចរញ្េូ លលំហូរចូលេី
វញិារនរប្តប្ាក់រពញ្ញើដ លអាចជួញ ូរាន រ៉ាុដនតលំហូរចូលេីប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ
ដ លានគុណភាេខពស់្ និងប្ទ្េយស្ករាស្នានីយពទសងពទ្ៀត ដ លរាយការណ៍កនុង
ខាង់ ១.១១  ល់ ១.២៤ រិនប្តូវរាយការណ៍រតងពទ្ៀតកនុងខាង់ពនះពទ្។  

ខាង់ ៣.៧០៖ រាយការណ៍លំហូរចូលថ្នស្មច់ប្ាក់តារការស្នាពទសងៗពទ្ៀតដ លានកាលកំណត់ 
៣០ ថ្ងៃ និងរិនានរាយការណ៍កនុងខាង់ពទសងពទ្ៀត។  
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ធ៧-០២០-០០៣ ស្.រ.ណ.ន 

ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ៥ពកើត ដខអាស្មឍ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០ 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ដសចកតីពនយលរ់ណនាម្ដៅដលើឧរសម្ព័នធ ២  
ននប្រកាសសតពីី អនុបាតប្ករខ័ណឌ សនានីយភាព 

3 
 ពយងតារចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លប្រកាស្ឱយពប្រើពោយប្េះរាជប្ករ
ពលខ នស្/រករ/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩ និងតារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក 
ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ ស្តីេី អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រដណនំា
អំេីការអនុវតតខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ  ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  ប្បាក់រដញ្ញ ើប្រតិរតតិការ 

 ក.  ិយម្ ័យប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ 

  សប្មារ់នោលរំណងន ប្រកាសសតីរីអ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារ “ប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ”  

សំនៅែល់ប្ាក់រនញ្ញើររស់អតិែិជ ហិរញ្ញវតថ  ិងមិ្ ដម្ ហិរញ្ញវតថ  ដែលោក់ឬរកាទ កនៅធនាោរ

សប្មារ់ទូទត់ ិងផ្ទត់ទត់1។ ប្ាក់រនញ្ញើន េះមា អប្តលំហូរនចញ ិងលំហូរចូលជ្ញក់លាក់នៅកន ង

រាយការណ៍អ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារ។  

➢ អប្តលំហូរនចញ៖ ២៥% 

- ប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការដែលទទួលា រីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ   ិងអតិែិជ ែ ំ

ប្តូវរាយការណ៍នៅកន ងខ្េង់ ២.២១។ 

➢ អប្តលំហូរចូល៖ ០% 

- ប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការររស់ប្រឹេះ ថ្  ដែលា ោក់កន ងប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ 
ែនទនទៀតមិ្ ប្តូវា អ  ញ្ជញ តឱ្យរាយការណ៍កន ងខ្េង់ ៣.៣៩ ឬ កន ងខ្េង់ណាមួ្យន 

រាយការណ៍អ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារន ើយ។ 

 

 
1 តម្ប្ករខ័្ណឌ ាដសល III (អ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារ នចញផ្ាយនៅដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៣)  
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 ខ្. លកខខ្ណឌ ររស់ប្ាក់រនញ្ញើដែលប្តវូចត់ជ្ញប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ 

➢ ប្ាក់រនញ្ញើដែលប្តូវចត់ជ្ញប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការប្តូវទក់ទង ឹងសកម្មភារមួ្យចំ ួ  

រួម្មា  ការផ្ទត់ទត់ រណ ីរកាទ ក (Custody)  ិងការប្ររ់ប្រង្ច់ប្ាក់សប្មារ់

អតិែិជ 2   ិងប្តូវរំនរញតម្លកខខ្ណឌ  ែូចខាងនប្កាម្៖ 

- អតិែិជនានការេឹងដទអកយ៉ាងខាា ំងពលើប្គឹះស្មា ននែើម្បីផ្តល់នសវាខាងនលើកន ងនាម្

ជ្ញអ តរការយិកម្មធនាោរតតិយភារីឯករាជយ កន ងរយៈនរល ៣០នែារនាេ រ់ 

- នសវាន េះប្តូវា ផ្តល់នោយប្រឹេះ ថ្  នប្កាម្កិចេប្រម្នប្រៀងតម្ផ្ៃូវចារ់  ិង  

- ការរញ្េ រ់កិចេប្រម្នប្រៀងប្តូវជូ ែំណឹងជ្ញម្   យ ងតិច ៣០នែា ឬរងការរិ ័យធា ់ធារ

កនុងករណីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការប្តូវាន កយកពៅពប្រើប្ាស់្ទំងស្សុង ឬដផ្នកខ្ៃេះ
រុនពេលជូន ំណឹង ៣០ថ្ងៃ។ 

➢ ប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការដែលអាចទទួលយកា ប្តូវសថិតនប្កាម្លកខខ្ណឌ រដ ថម្ ែូច

ខាងនប្កាម្៖ 

- ប្ាក់រពញ្ញើពនះ គ៉ឺជាដទនករួយថ្នពស្វាខាងពលើ (by-product) 

- ប្ាក់រពញ្ញើពនះប្តូវានរកាទុ្កកនុងគណនីជាក់លាក់ (រិនានឬានការប្ាក់ទរខាា ំង) 
ដ លរិនពលើកទឹ្កចិតតឱយអតិងិជនរកាទុ្ករូលនិធិអតិពរកពៅកនុងគណនីទំងពនាះព ើយ  

- ដផ្នកន ប្ាក់រពញ្ញើដ លពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ពគាលរំណងប្រតិរតតិការររស់អតិែិជ 

អាចចត់ទ កជ្ញប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ រ  ដ តសម្ត លយនលើស (Excess Balance)  ឹង

ប្តូវែកនចញរីប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ នហើយប្តូវរាយការណ៍តម្ប្រនេទលំហូរនចញ

សម្ស្សរសប្មារ់ប្ាក់រនញ្ញើមិ្ ដម្ ប្រតិរតតិការ (ខ្េង់ ២.២២ ែល់ ខ្េង់ ២.២៥)  ិង 

- ប្គឹះស្មា នប្តូវានវធីិស្មស្រស្តចាស់្លាស់្ និងប្តឹរប្តូវកនុងការកំណត់ស្រតុលយ
ប្ាក់រពញ្ញើពលើស្ ដ លប្តូវ កពចញេីខាង់ ២.២១។ ចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លរិនាន

 
2 ទំ្នាក់ទំ្នងពស្វាប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការរវាងប្គឹះស្មា ន និងអតិងិជន ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

- ការផ្ទត់ទត់ សំ្ពៅ ល់ពស្វាដ លអនុញ្ជញ តឱយអតិងិជនពទាររូលនិធិពោយប្រពយល តាររយៈប្គឹះស្មា នដ ល
ចូលររួពោយផ្ទា ល់ពៅកនុងប្រេ័នធទូ្ទត់ពៅ ល់អនកទ្ទួ្លចុងពប្កាយ។  ការទតល់ពស្វាដររពនះប្តូវានកប្រិតប្តឹរដត
ការពទារ ការពទាៀងផ្ទា ត់  (Reconcile) និងការរញ្ជា ក់អំេីរញ្ជា ទូ្ទត់ ឬស្ករាភាេពាក់េ័នធ។ 

- គណនីរកាទុ្ក សំ្ពៅ ល់ពស្វារកាសុ្វតាិភាេ និង ំពណើ រការប្ទ្េយស្ករាហិរញ្ញវតាុ ររួទំងស្ករាភាេពាក់េ័នធ
ពទសងពទ្ៀត ( ូចជា គណនី Escrow)។ 

- ការប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ សំ្ពៅ ល់ពស្វាប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ និងពស្វាពាក់េ័នធនឹងការពទារប្ាក់ ការប្ររូលរូលនិធិ 
និងការប្គរ់ប្គងពរៀវតសរ ៍ដ លានទតល់ឱយអតិងិជន។ 
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 ខ្. លកខខ្ណឌ ររស់ប្ាក់រនញ្ញើដែលប្តវូចត់ជ្ញប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ 

➢ ប្ាក់រនញ្ញើដែលប្តូវចត់ជ្ញប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការប្តូវទក់ទង ឹងសកម្មភារមួ្យចំ ួ  

រួម្មា  ការផ្ទត់ទត់ រណ ីរកាទ ក (Custody)  ិងការប្ររ់ប្រង្ច់ប្ាក់សប្មារ់

អតិែិជ 2   ិងប្តូវរំនរញតម្លកខខ្ណឌ  ែូចខាងនប្កាម្៖ 

- អតិែិជនានការេឹងដទអកយ៉ាងខាា ំងពលើប្គឹះស្មា ននែើម្បីផ្តល់នសវាខាងនលើកន ងនាម្

ជ្ញអ តរការយិកម្មធនាោរតតិយភារីឯករាជយ កន ងរយៈនរល ៣០នែារនាេ រ់ 

- នសវាន េះប្តូវា ផ្តល់នោយប្រឹេះ ថ្  នប្កាម្កិចេប្រម្នប្រៀងតម្ផ្ៃូវចារ់  ិង  

- ការរញ្េ រ់កិចេប្រម្នប្រៀងប្តូវជូ ែំណឹងជ្ញម្   យ ងតិច ៣០នែា ឬរងការរិ ័យធា ់ធារ

កនុងករណីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការប្តូវាន កយកពៅពប្រើប្ាស់្ទំងស្សុង ឬដផ្នកខ្ៃេះ
រុនពេលជូន ំណឹង ៣០ថ្ងៃ។ 

➢ ប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការដែលអាចទទួលយកា ប្តូវសថិតនប្កាម្លកខខ្ណឌ រដ ថម្ ែូច

ខាងនប្កាម្៖ 

- ប្ាក់រពញ្ញើពនះ គ៉ឺជាដទនករួយថ្នពស្វាខាងពលើ (by-product) 

- ប្ាក់រពញ្ញើពនះប្តូវានរកាទុ្កកនុងគណនីជាក់លាក់ (រិនានឬានការប្ាក់ទរខាា ំង) 
ដ លរិនពលើកទឹ្កចិតតឱយអតិងិជនរកាទុ្ករូលនិធិអតិពរកពៅកនុងគណនីទំងពនាះព ើយ  

- ដផ្នកន ប្ាក់រពញ្ញើដ លពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ពគាលរំណងប្រតិរតតិការររស់អតិែិជ 

អាចចត់ទ កជ្ញប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ រ  ដ តសម្ត លយនលើស (Excess Balance)  ឹង

ប្តូវែកនចញរីប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ នហើយប្តូវរាយការណ៍តម្ប្រនេទលំហូរនចញ

សម្ស្សរសប្មារ់ប្ាក់រនញ្ញើមិ្ ដម្ ប្រតិរតតិការ (ខ្េង់ ២.២២ ែល់ ខ្េង់ ២.២៥)  ិង 

- ប្គឹះស្មា នប្តូវានវធីិស្មស្រស្តចាស់្លាស់្ និងប្តឹរប្តូវកនុងការកំណត់ស្រតុលយ
ប្ាក់រពញ្ញើពលើស្ ដ លប្តូវ កពចញេីខាង់ ២.២១។ ចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លរិនាន

 
2 ទំ្នាក់ទំ្នងពស្វាប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការរវាងប្គឹះស្មា ន និងអតិងិជន ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

- ការផ្ទត់ទត់ សំ្ពៅ ល់ពស្វាដ លអនុញ្ជញ តឱយអតិងិជនពទាររូលនិធិពោយប្រពយល តាររយៈប្គឹះស្មា នដ ល
ចូលររួពោយផ្ទា ល់ពៅកនុងប្រេ័នធទូ្ទត់ពៅ ល់អនកទ្ទួ្លចុងពប្កាយ។  ការទតល់ពស្វាដររពនះប្តូវានកប្រិតប្តឹរដត
ការពទារ ការពទាៀងផ្ទា ត់  (Reconcile) និងការរញ្ជា ក់អំេីរញ្ជា ទូ្ទត់ ឬស្ករាភាេពាក់េ័នធ។ 

- គណនីរកាទុ្ក សំ្ពៅ ល់ពស្វារកាសុ្វតាិភាេ និង ំពណើ រការប្ទ្េយស្ករាហិរញ្ញវតាុ ររួទំងស្ករាភាេពាក់េ័នធ
ពទសងពទ្ៀត ( ូចជា គណនី Escrow)។ 

- ការប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ សំ្ពៅ ល់ពស្វាប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ និងពស្វាពាក់េ័នធនឹងការពទារប្ាក់ ការប្ររូលរូលនិធិ 
និងការប្គរ់ប្គងពរៀវតសរ ៍ដ លានទតល់ឱយអតិងិជន។ 
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វធីិស្មស្រស្តចាស់្លាស់្ ប្ាក់រនញ្ញើទំងមូ្ល ឹងប្តវូចត់ទ កថាជ្ញប្ាក់រនញ្ញើមិ្ ដម្ 

ប្រតិរតតិការ នហើយប្តូវរាយការណ៍កន ងខ្េង់ ២.២២ ែល់ខ្េង់ ២.២៥។ 

 ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញមិ្ អ  ញ្ជញ តឱ្យប្រឹេះ ថ្  រាយការណ៍ប្ាក់រនញ្ញើកន ងខ្េង់ ២.២១ ន 

រាយការណ៍អ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារ កន ងករណីដែល៖ 

➢ ប្រឹេះ ថ្  នប្រើប្ាស់មិ្ សម្ស្សរតម្នោលរំណងប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការ ឬ 

➢ ប្រឹេះស្មា នានស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការធំ ដ លប្ររូលទតុំពោយចំនួនអតិងិជនតិច 

(នែើម្បីនចៀសវាងហា ិេ័យប្រមូ្លផ្ត ំ)។ 

២. ប្រប្ពរតតកម្មននប្បាក់រដញ្ញ ើសប្មារ់ប្រតិរតតកិារជាម្ួយធនាគារទំនាក់ទំនង 

 ក.  ិយម្ ័យប្ាក់រនញ្ញើសប្មារ់ប្រតិរតតិការជ្ញមួ្យធនាោរទំនាក់ទំ ង 

  ប្ាក់រនញ្ញើសប្មារ់ប្រតិរតតិការជ្ញមួ្យធនាោរទំនាក់ទំ ង សំនៅែល់ប្ាក់រនញ្ញើដែល 

ធនាោរមួ្យ (ធនាោរោក់ប្ាក់រនញ្ញើ - Respondent Bank) ោក់ឬរកាទ កនៅធនាោរនផ្េងនទៀត 

(ធនាោរទំនាក់ទំ ង - Correspondent Bank)  សប្មារ់ការទូទត់ ិងផ្ទត់ទត់ជ្ញររិូយរ័ណណ3។ 

 ខ្. ប្រប្រឹតតកម្ម 

ពទះរីប្ាក់រពញ្ញើដ លពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង ប្តូវានពប្រើប្ាស់្ ូច
ពគាលរំណងប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការ ការរាយការណ៍ប្តូវានកំណត់ ូចខាងពប្ការ ពោយស្មរ
ភាេងាយដប្រប្រួលថ្នប្ាក់រពញ្ញើពនះ៖  

➢ ប្ាក់រនញ្ញើស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នងេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវ
ចាត់ទុ្កថាជាប្ាក់រពញ្ញើរិនដរនប្រតិរតតិការ  ដ លានអប្តាលំហូរពចញ ១០០% និង
ប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ ២.២៤។ 

➢ ប្ាក់រពញ្ញើស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង ដ លប្គឹះស្មា នោក់ពៅប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងានអប្តាលំហូរចូល ០% និងរិនប្តូវរាយការណ៍កនុងខាង់ 
៣.៣៩ ឬខាង់ពទសងពទ្ៀតថ្នរាយការណ៍ពនះពទ្។ 

  កន ងករណីប្រឹេះ ថ្  អាចកំណត់សម្ត លយដែលនលើសរីតប្ម្ូវការនប្រើប្ាស់សប្មារ់ប្រតិរតតិការ

ធនាោរទំនាក់ទំ ង នហើយអាចែកា កន ងរយៈនរល ៣០នែា សម្ត លយនលើសអាចមា អប្ត

លំហូរចូល ១០០% នហើយរាយការណ៍កន ងខ្េង់ ៣.៣៩។ 

 

 
3 តម្ប្ករខ័្ណឌ ាដសល III (អ  ាតប្ករខ័្ណឌ ស េ ីយភារ នចញផ្ាយនៅដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៣) 
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៣. ប្បាក់រដញ្ញ ើ ុំម្ិនមានការធានាដផ្េងដទៀត 
ប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនានការធានាពទសងពទ្ៀត ដ លរិនដរនជាប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការប្តូវរាយការណ៍

កនុងខាង់ ២.២២  ល់ ២.២៥ ពោយដទអកពលើប្រពភទ្អតិងិជន។ 

៤. លហូំរចូល - ខាង់ ៣.៣៩ (ប្បាក់រដញ្ញ ើដៅប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ) 
ប្ាក់រពញ្ញើរិនដរនប្រតិរតតិការពៅប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងៗ ប្តូវរាយការណ៍

កនុងខាង់ ៣.៣៩ និងានអប្តាលំហូរចូល ១០០% កនុងករណីប្គឹះស្មា នអាច កប្ាក់រពញ្ញើពនះាន
កនុងអំ ុងពេល ៣០ថ្ងៃ ខាងរុខ។ 

ែូចានរញ្ជា ក់ខាងនលើ ប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការររស់ប្រឹេះ ថ្  ដែលា ោក់កន ងប្រឹេះ ថ្  

ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ែនទនទៀត មា អប្តលំហូរចូល ០%  ិងមិ្ ប្តូវអ  ញ្ជញ តឱ្យរាយការណ៍កន ងខ្េង់

ណាមួ្យន ើយ។ 

ប្គឹះស្មា នអាចចាត់ទុ្កស្រតុលយពលើស្ថ្នប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការជាប្ាក់រពញ្ញើរិនដរន
ប្រតិរតតិការ ពហើយអាចរាយការណ៍ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩ លុះប្តាដត៖ 

➢ ប្គឹះស្មា នប្តូវានវធីិស្មស្រស្តស្រស្ស្រនិងចាស់្លាស់្កនុងការកំណត់ស្រតុលយពលើស្ 
ដ លអាច កពចញេីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការពោយរិនរ៉ាះពាល់ ល់និរនតរភាេប្រតិរតតិការ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

➢ ប្គឹះស្មា នអាច កស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើពលើស្ពនះានកនុងអំ ុងពេល ៣០ថ្ងៃ ខាងរុខ និង 

➢ ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នរិនអាចកំណត់ស្រតុលយពលើស្ានពទ្ ប្ាក់រពញ្ញើទំងរូលប្តូវចាត់
ទុ្កថាជាប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការ និងានអប្តាលំហូរចូល ០%។ 

៥. ឧទាហរណ៍អំពីប្រប្ពរតតកម្មននប្បាក់រដញ្ញ ើប្រតិរតតិការអនតរធនាគារ 
ឧទហរណ៍ខាងពប្ការរងាា ញេីប្រប្េឹតតករាថ្នប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការអនតរធនាគារកនុង

រាយការណ៍អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ៖ 

 ក.  ប្រតិរតតិការធនាគារទូ្ពៅ 

 ធនាគារ “ក” ោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ “ខ” ចំនួន ២០០ លានពរៀល កនុងពគាលរំណងស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការ ពោយានកិចេប្េរពប្េៀងតារទាូវចារ់។ ប្រការរួយថ្នកិចេប្េរពប្េៀងានដចងថា 
ប្រសិ្នពរើប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការពនះប្តូវាន កយកពៅពប្រើប្ាស់្រុនពេលជូន ំណឹង ៣០ថ្ងៃ 
ធនាគារ “ក” ប្តូវរងការេិន័យចំនួន ១% ថ្នស្រតុលយដ លាន ក។ ធនាគារ “ក” ប្តូវរកាស្រតុលយ
ប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការពនះ ចំនួន ២០០ លានពរៀល ពៅធនាគារ “ខ” ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់កនុង
អំ ុងពេល ៣០ថ្ងៃ ខាងរុខ។ ធនាគារ “ក” អាច កស្រតុលយដ លពលើស្ានប្គរ់ពេល។ 

606



 

606 

៣. ប្បាក់រដញ្ញ ើ ុំម្ិនមានការធានាដផ្េងដទៀត 
ប្ាក់រពញ្ញើ ំុរិនានការធានាពទសងពទ្ៀត ដ លរិនដរនជាប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការប្តូវរាយការណ៍

កនុងខាង់ ២.២២  ល់ ២.២៥ ពោយដទអកពលើប្រពភទ្អតិងិជន។ 

៤. លហូំរចូល - ខាង់ ៣.៣៩ (ប្បាក់រដញ្ញ ើដៅប្គរុះស្ថា នធនាគារនងិហរិញ្ញវតាុ) 
ប្ាក់រពញ្ញើរិនដរនប្រតិរតតិការពៅប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពទសងៗ ប្តូវរាយការណ៍

កនុងខាង់ ៣.៣៩ និងានអប្តាលំហូរចូល ១០០% កនុងករណីប្គឹះស្មា នអាច កប្ាក់រពញ្ញើពនះាន
កនុងអំ ុងពេល ៣០ថ្ងៃ ខាងរុខ។ 

ែូចានរញ្ជា ក់ខាងនលើ ប្ាក់រនញ្ញើប្រតិរតតិការររស់ប្រឹេះ ថ្  ដែលា ោក់កន ងប្រឹេះ ថ្  

ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ែនទនទៀត មា អប្តលំហូរចូល ០%  ិងមិ្ ប្តូវអ  ញ្ជញ តឱ្យរាយការណ៍កន ងខ្េង់

ណាមួ្យន ើយ។ 

ប្គឹះស្មា នអាចចាត់ទុ្កស្រតុលយពលើស្ថ្នប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការជាប្ាក់រពញ្ញើរិនដរន
ប្រតិរតតិការ ពហើយអាចរាយការណ៍ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩ លុះប្តាដត៖ 

➢ ប្គឹះស្មា នប្តូវានវធីិស្មស្រស្តស្រស្ស្រនិងចាស់្លាស់្កនុងការកំណត់ស្រតុលយពលើស្ 
ដ លអាច កពចញេីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការពោយរិនរ៉ាះពាល់ ល់និរនតរភាេប្រតិរតតិការ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

➢ ប្គឹះស្មា នអាច កស្រតុលយប្ាក់រពញ្ញើពលើស្ពនះានកនុងអំ ុងពេល ៣០ថ្ងៃ ខាងរុខ និង 

➢ ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នរិនអាចកំណត់ស្រតុលយពលើស្ានពទ្ ប្ាក់រពញ្ញើទំងរូលប្តូវចាត់
ទុ្កថាជាប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការ និងានអប្តាលំហូរចូល ០%។ 

៥. ឧទាហរណ៍អំពបី្រប្ពរតតកម្មននប្បាក់រដញ្ញ ើប្រតិរតតិការអនតរធនាគារ 
ឧទហរណ៍ខាងពប្ការរងាា ញេីប្រប្េឹតតករាថ្នប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការអនតរធនាគារកនុង

រាយការណ៍អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ៖ 

 ក.  ប្រតិរតតិការធនាគារទូ្ពៅ 

 ធនាគារ “ក” ោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ “ខ” ចំនួន ២០០ លានពរៀល កនុងពគាលរំណងស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការ ពោយានកិចេប្េរពប្េៀងតារទាូវចារ់។ ប្រការរួយថ្នកិចេប្េរពប្េៀងានដចងថា 
ប្រសិ្នពរើប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការពនះប្តូវាន កយកពៅពប្រើប្ាស់្រុនពេលជូន ំណឹង ៣០ថ្ងៃ 
ធនាគារ “ក” ប្តូវរងការេិន័យចំនួន ១% ថ្នស្រតុលយដ លាន ក។ ធនាគារ “ក” ប្តូវរកាស្រតុលយ
ប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការពនះ ចំនួន ២០០ លានពរៀល ពៅធនាគារ “ខ” ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់កនុង
អំ ុងពេល ៣០ថ្ងៃ ខាងរុខ។ ធនាគារ “ក” អាច កស្រតុលយដ លពលើស្ានប្គរ់ពេល។ 
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 កនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នទំងេីរប្តូវចាត់ទុ្កប្ាក់រពញ្ញើចំនួន ២០០ លានពរៀល ពនះ ជា
ប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការពោយស្មរប្ាក់រពញ្ញើពនះរំពេញានតារលកខខណឌ ប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការ។ 
ធនាគារ “ខ” ប្តូវរាយការណ៍ប្ាក់រពញ្ញើពនះកនុងគណនីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការជាក់លាក់រួយ ពោយ
រិនានការប្ាក់ ឬានការប្ាក់កនុងកប្រិតទរខាា ំង។ 

ករណីទី្១ 

ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ គណនីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការានស្រតុលយ ២០០ លានពរៀល 
ធនាគារ “ខ” ប្តូវរាយការណ៍ស្មច់ប្ាក់ចំនួន ២០០ លានពរៀល ពៅកនុងខាង់ ២.២១ ចំដណកធនាគារ “ក” 
ប្តូវរាយការណ៍ស្មច់ប្ាក់ចំនួន ០ ពរៀល ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩។  

ករណីទី្២  

ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ គណនីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការានស្រតុលយ ២២៥ លានពរៀល 
ធនាគារ “ខ” ប្តូវរាយការណ៍ស្មច់ប្ាក់ដតចំនួន ២០០ លានពរៀល ពៅកនុងខាង់ ២.២១ និងកត់ប្តា
ចំនួន ២៥ លានពរៀល ពៅកនុងខាង់ ២.២៤ ចំដណកធនាគារ “ក” ប្តូវរាយការណ៍ស្មច់ប្ាក់ចំនួន ២៥ 
លានពរៀល ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩។  

ករណីទី្៣  

ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ គណនីប្ាក់រពញ្ញើប្រតិរតតិការានស្រតុលយ ១៨០ លានពរៀល 
ានន័យថា ធនាគារ “ក” ានឱនភាេ ២០ លានពរៀល។ ករណីពនះធនាគារ “ខ” ប្តូវរាយការណ៍
ស្មច់ប្ាក់ដតចំនួន ១៨០ លានពរៀល ពៅកនុងខាង់ ២.២១។ ចំដណកធនាគារ “ក” ប្តូវរាយការណ៍
ស្មច់ប្ាក់ចំនួន ០ ពរៀល ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩។ ធនាគារ “ក” ដ លានស្រតុលយ ១៨០ លានពរៀល 
ប្តូវរងេិន័យចំនួន ១% ពលើចំនួនស្មច់ប្ាក់ឱនភាេ ២០ លានពរៀល។ 

 ខ.  ប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង 

ករណីទី្៤៖ ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើស្ាិតពៅប្រពទ្ស្ករពុជា  

៤.១. ករណីកិចេស្នាានកំណត់ស្រតុលយអរបររាដ លប្តូវរកាទុ្កកនុងគណនី៖ 

ធនាគារ “ក” (ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើ) ានស្មន ក់ការកណាត លពៅប្រពទ្ស្ករពុជា ាន
កិចេប្េរពប្េៀងោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ “ABC” (ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង) ពៅប្រពទ្ស្ារាងំ យ៉ាងតិច
ចំនួន ១០០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូកនុងពគាលរំណងស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង។ 

➢ ករណីពនះ ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ ស្រតុលយគណនីពនះ (ពៅថាគណនី Nostro 
ររស់្ធនាគារ “ក”) ានចំនួន ១០០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ឬតិចជាង ធនាគារ “ក” ប្តូវរាយការណ៍
ស្មច់ប្ាក់ចំនួន ០ អ៉ឺរ ៉ាូ ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩ ពោយស្មរប្ាក់រពញ្ញើពនះប្តូវានចាត់ទុ្ក
ថាជាប្ាក់រពញ្ញើស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការពហើយានអប្តាលំហូរចូល ០%។ 

607



 

608 

➢ ទាុយពៅវញិ ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ ស្រតុលយគណនីានចំនួនពលើស្េី ១០០ 
លានអ៉ឺរ ៉ាូ ឧរាថា គណនីពនះានស្រតុលយ ១២០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ពហើយធនាគារ “ក” ាន
សិ្ទ្ធិ កពប្រើប្ាស់្ានចំនួន ២០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ប្គរ់ពេល  ូពចនះ ធនាគារអាចរាយការណ៍
ស្រតុលយដ លពលើស្ចំនួន ២០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ពនះពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩។ 

៤.២. ករណីកិចេស្នារិនានកំណត់ស្រតុលយអរបររាដ លប្តូវរកាទុ្កកនុងគណនី៖ 

ធនាគារ “ក” (ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើ) ានស្មន ក់ការកណាត លពៅប្រពទ្ស្ករពុជា ាន
កិចេប្េរពប្េៀងោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ “ABC” (ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង) ពៅប្រពទ្ស្ារាងំ ស្ប្ារ់
ពគាលរំណងប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង។ 

១). ករណីធនាគារ “ក” រិនានវធីិស្មស្រស្តកនុងការគណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្កស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់  

➢ ករណីពនះ ពៅថ្ងៃរាយការណ៍ ស្រតុលយគណនីពនះ (ពៅថាគណនី Nostro ររស់្
ធនាគារ “ក”) ានចំនួន ១០០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ធនាគារ “ក” ប្តូវរាយការណ៍ស្មច់ប្ាក់
ចំនួន ០ អ៉ឺរ ៉ាូ ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩ ពោយស្មរប្ាក់រពញ្ញើពនះប្តូវានចាត់ទុ្កថាជា
ប្ាក់រពញ្ញើស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការពហើយានអប្តាលំហូរចូល ០%។ 

២). ករណីធនាគារ “ក” ានវធីិស្មស្រស្តកនុងការគណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្កស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ 

➢ ទាុយពៅវញិ ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ ស្រតុលយគណនីានចំនួន ១០០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូ
រ៉ាុដនតធនាគារ “ក” ានវធីិស្មស្រស្តស្រស្ស្រកនុងការគណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្ក
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ ( ូចជា វធីិស្មស្រស្តគណនាលំហូរស្មច់ប្ាក់ពចញសុ្ទ្ធ
ជារធយរថ្នលំហូរស្មច់ប្ាក់ពចញសុ្ទ្ធកនុងដខនីរួយៗ រយៈពេល ១២ដខ កនាងរក គិត
ប្តឹរដខរាយការណ៍) ពោយឧរាថា ធនាគារ “ក” គណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្ក
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ជារធយរានចំនួន ៧០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូពហើយ ធនាគារ “ក” អាច
ពប្រើប្ាស់្ានចំនួន ៣០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូ (ពលើស្េីតប្រូវការពប្រើប្ាស់្) កនុងអំ ុង ៣០ថ្ងៃ 
 ូពចនះស្រតុលយដ លពលើស្េីការពប្រើប្ាស់្ចំនួន ៣០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូ(ឬតិចជាងពនះ) ពនះ 
អាចានអប្តាលំហូរចូល ១០០% ចុះពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩។ 

ករណីទី្៥៖ ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើស្ាិតពៅប្រពទ្ស្ារាងំ 

ធនាគារ “XYZ” (ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើ) ានស្មន ក់ការកណាត លពៅប្រពទ្ស្ារាំង ាន
កិចេប្េរពប្េៀងោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ “ក” (ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង) ពៅប្រពទ្ស្ករពុជា យ៉ាងតិច
ចំនួន ៥០ លាន ុលាា រអាពររកិ កនុងពគាលរំណងស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នងជារួយ
ប្រពទ្ស្ករពុជា។ 
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➢ ទាុយពៅវញិ ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ ស្រតុលយគណនីានចំនួនពលើស្េី ១០០ 
លានអ៉ឺរ ៉ាូ ឧរាថា គណនីពនះានស្រតុលយ ១២០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ពហើយធនាគារ “ក” ាន
សិ្ទ្ធិ កពប្រើប្ាស់្ានចំនួន ២០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ប្គរ់ពេល  ូពចនះ ធនាគារអាចរាយការណ៍
ស្រតុលយដ លពលើស្ចំនួន ២០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ពនះពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩។ 

៤.២. ករណីកិចេស្នារិនានកំណត់ស្រតុលយអរបររាដ លប្តូវរកាទុ្កកនុងគណនី៖ 

ធនាគារ “ក” (ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើ) ានស្មន ក់ការកណាត លពៅប្រពទ្ស្ករពុជា ាន
កិចេប្េរពប្េៀងោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ “ABC” (ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង) ពៅប្រពទ្ស្ារាងំ ស្ប្ារ់
ពគាលរំណងប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង។ 

១). ករណីធនាគារ “ក” រិនានវធីិស្មស្រស្តកនុងការគណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្កស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់  

➢ ករណីពនះ ពៅថ្ងៃរាយការណ៍ ស្រតុលយគណនីពនះ (ពៅថាគណនី Nostro ររស់្
ធនាគារ “ក”) ានចំនួន ១០០ លានអ៉ឺរ ៉ាូ ធនាគារ “ក” ប្តូវរាយការណ៍ស្មច់ប្ាក់
ចំនួន ០ អ៉ឺរ ៉ាូ ពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩ ពោយស្មរប្ាក់រពញ្ញើពនះប្តូវានចាត់ទុ្កថាជា
ប្ាក់រពញ្ញើស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការពហើយានអប្តាលំហូរចូល ០%។ 

២). ករណីធនាគារ “ក” ានវធីិស្មស្រស្តកនុងការគណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្កស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ 

➢ ទាុយពៅវញិ ប្រសិ្នពរើពៅថ្ងៃរាយការណ៍ ស្រតុលយគណនីានចំនួន ១០០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូ
រ៉ាុដនតធនាគារ “ក” ានវធីិស្មស្រស្តស្រស្ស្រកនុងការគណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្ក
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ ( ូចជា វធីិស្មស្រស្តគណនាលំហូរស្មច់ប្ាក់ពចញសុ្ទ្ធ
ជារធយរថ្នលំហូរស្មច់ប្ាក់ពចញសុ្ទ្ធកនុងដខនីរួយៗ រយៈពេល ១២ដខ កនាងរក គិត
ប្តឹរដខរាយការណ៍) ពោយឧរាថា ធនាគារ “ក” គណនាស្រតុលយដ លប្តូវរកាទុ្ក
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ជារធយរានចំនួន ៧០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូពហើយ ធនាគារ “ក” អាច
ពប្រើប្ាស់្ានចំនួន ៣០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូ (ពលើស្េីតប្រូវការពប្រើប្ាស់្) កនុងអំ ុង ៣០ថ្ងៃ 
 ូពចនះស្រតុលយដ លពលើស្េីការពប្រើប្ាស់្ចំនួន ៣០ លានអ៉ឺរ ៉ា ូ(ឬតិចជាងពនះ) ពនះ 
អាចានអប្តាលំហូរចូល ១០០% ចុះពៅកនុងខាង់ ៣.៣៩។ 

ករណីទី្៥៖ ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើស្ាិតពៅប្រពទ្ស្ារាងំ 

ធនាគារ “XYZ” (ធនាគារោក់ប្ាក់រពញ្ញើ) ានស្មន ក់ការកណាត លពៅប្រពទ្ស្ារាំង ាន
កិចេប្េរពប្េៀងោក់ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារ “ក” (ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង) ពៅប្រពទ្ស្ករពុជា យ៉ាងតិច
ចំនួន ៥០ លាន ុលាា រអាពររកិ កនុងពគាលរំណងស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការធនាគារទំ្នាក់ទំ្នងជារួយ
ប្រពទ្ស្ករពុជា។ 
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ករណីពនះ ពទះរីពៅថ្ងៃរាយការណ៍ គណនីពនះ (ពៅថាគណនី Vostro ររស់្ធនាគារ “ក”) 
ានស្រតុលយចំនួនរ៉ាុនាា នក៏ពោយ  ធនាគារ “ក” (ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នងពៅករពុជា) ប្តូវរាយការណ៍
ស្រតុលយស្មច់ប្ាក់ដ លានកនុងគណនីពនះទំងអស់្ពៅកនុងខាង់ ២.២៤។ 

៦.  ប្បាក់រដញ្ញ ើរាយ 
ប្ាក់រពញ្ញើរាយរួរាន ប្ាក់រពញ្ញើ កតារតប្រូវការ ប្ាក់រពញ្ញើស្នសំ និងប្ាក់រពញ្ញើាន

កាលកំណត់ (ពោយរិនគិតេីឥណប្រតិទន)។ ប្ាក់រពញ្ញើរាយប្តូវានដរងដចងជាប្ាក់រពញ្ញើាន
ស្ាិរភាេ និងប្ាក់រពញ្ញើរិនសូ្វានស្ាិរភាេ៖ 

➢ ខាង់ ២.១១ (ប្ាក់រពញ្ញើានស្ាិរភាេ) 

 ប្ាក់រពញ្ញើរាយដ លប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាប្ាក់រពញ្ញើានស្ាិរភាេ ប្តូវពគារេតារលកខខណឌ េីរ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

១). ប្ាក់រពញ្ញើរាយដ លប្តូវានធានាពោយប្រេ័នធការពារប្ាក់រពញ្ញើ និង 

២). ទំ្នាក់ទំ្នងរវាងអនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើនិងប្គឹះស្មា នតារលកខខណឌ យ៉ាងតិចរួយ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ានគណនីធនាគារដ លានសុ្េលភាេ យ៉ាងតិច ១២ដខ ជារួយប្គឹះស្មា ន  

- ានកិចេស្នាឥណទនលំពៅោា ន ឬឥណទនដ លានឥណប្រតិទនពលើស្េី ១២ដខ 
ជារួយប្គឹះស្មា ន ឬ 

- ពប្រើប្ាស់្យ៉ាងស្ករានូវទលិតទលហិរញ្ញវតាុរួយយ៉ាងតិចជារួយប្គឹះស្មា នពប្ៅេី
ឥណទន។ 

➢ ខាង់ ២.១២ (ប្ាក់រពញ្ញើរិនសូ្វានស្ាិរភាេ) 

ប្ាក់រពញ្ញើរាយដ លរិនរំពេញលកខខណឌ  ូចានដចងកនុងខាង់ ២.១១ ខាងពលើប្តូវចាត់ទុ្កជា 
“ប្ាក់រពញ្ញើរិនសូ្វានស្ាិរភាេ”។  

៧. កិចចសនា 
 ក. និយរន័យ 

 កិចេស្នាឥណទននិងស្នានីយភាេ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេទតល់ទុ្នពៅអនាគតតារការ
ស្នាពៅឱយស្រភាគីខេី ំុ ឬរាយ។ កនុងការគណនាអនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ កិចេស្នាពនះ
គិតរញ្េូ លដតកាតេវកិចេដ លរិនអាចរ ិពស្ធាន ឬអាចរ ិពស្ធានពោយានលកខខណឌ ។ 

 កិចេស្នាឥណទន សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេររស់្ប្គឹះស្មា នកនុងការទតល់ហាវ សីុ្លីធីពប្រើប្ាស់្
ជាទុ្នរងវិលទូ្ពៅ និងឥណទនវាិររូន៍ ល់អតិងិជន (ទំងនីតិរុគគល និងររូវនតរុគគល)។ ឧទហរណ៍៖ 
ចំដណកឥណទនរិនទន់ពប្រើប្ាស់្ថ្ន ឥណទនពាណិជាករា (Trade Loan) ឥណទនរងវិលទុ្ន 
(Revolving Loan) រណណឥណទន (Credit Card) និងឥណទនវាិររូន៍ (Overdraft) ជាព ើរ។ 
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 កិចេស្នាស្នានីយភាេ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេដ លប្គឹះស្មា នស្នាទតល់ហាវ សីុ្លីធី  ព ើរបគំីាប្ទ្
ស្នានីយភាេររស់្អតិងិជន កនុងស្មា នភាេដ លអតិងិជនពនាះានរញ្ជា ស្នានីយភាេ។ ឧទហរណ៍៖ 
អតិងិជនរិនអាចទ្ទួ្លានប្រភេទុ្ន តាររយៈការពាះទាយលក់ទលរប្តពាណិជាករាពៅពលើ
ទី្ទារហិរញ្ញវតាុ ពោយស្មរកតាត ណារួយ (ការទ្ាា ក់ចំណាត់ថាន ក់ឬលកខខណឌ ទី្ទាររិនអំពណាយទល)។  

 ខ. ការអនុវតតចំពពាះលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់រេឹំងទុ្កទក់ទ្ងនឹងកិចេស្នា 

➢ ខាង់ ២.៥១ និង ២.៥២ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់អតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូច
និងរធយរ។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវានកំណត់ ៥%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៣ និង ២.៥៤ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់ប្កុរហ ុនរិនដរនហិរញ្ញវតាុ ស្មា រ័នអធិរពតយយនិងធនាគារ
កណាត ល (Sovereigns and Central Banks) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍និងស្ហប្គាស្ឬអងគភាេ
ស្មធារណៈ។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវានកំណត់ ១០% និង ៣០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៥ និង ២.៥៦ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវាន
កំណត់ ៤០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៧ និង ២.៥៨ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវាន
កំណត់ ៤០% និង ១០០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៩ និង ២.៦០ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់នីតិរុគគលពទសងពទ្ៀត និងរាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់ថ្ន
កាតេវកិចេទតល់ទុ្នពទសងពទ្ៀត កនុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ដ លរិនានរាយការណ៍ពៅកនុងខាង់
ពទសងពទ្ៀត។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវានកំណត់ ១០០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

 ស្មរាចរដណនំាពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

  

 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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 កិចេស្នាស្នានីយភាេ សំ្ពៅ ល់កាតេវកិចេដ លប្គឹះស្មា នស្នាទតល់ហាវ សីុ្លីធី  ព ើរបគំីាប្ទ្
ស្នានីយភាេររស់្អតិងិជន កនុងស្មា នភាេដ លអតិងិជនពនាះានរញ្ជា ស្នានីយភាេ។ ឧទហរណ៍៖ 
អតិងិជនរិនអាចទ្ទួ្លានប្រភេទុ្ន តាររយៈការពាះទាយលក់ទលរប្តពាណិជាករាពៅពលើ
ទី្ទារហិរញ្ញវតាុ ពោយស្មរកតាត ណារួយ (ការទ្ាា ក់ចំណាត់ថាន ក់ឬលកខខណឌ ទី្ទាររិនអំពណាយទល)។  

 ខ. ការអនុវតតចំពពាះលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់រេឹំងទុ្កទក់ទ្ងនឹងកិចេស្នា 

➢ ខាង់ ២.៥១ និង ២.៥២ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់អតិងិជនជាររូវនតរុគគល និងអតិងិជនជាស្ហប្គាស្ខាន តតូច
និងរធយរ។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវានកំណត់ ៥%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៣ និង ២.៥៤ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់ប្កុរហ ុនរិនដរនហិរញ្ញវតាុ ស្មា រ័នអធិរពតយយនិងធនាគារ
កណាត ល (Sovereigns and Central Banks) ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍និងស្ហប្គាស្ឬអងគភាេ
ស្មធារណៈ។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវានកំណត់ ១០% និង ៣០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៥ និង ២.៥៦ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវាន
កំណត់ ៤០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៧ និង ២.៥៨ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុពទសងពទ្ៀត។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវាន
កំណត់ ៤០% និង ១០០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

➢ ខាង់ ២.៥៩ និង ២.៦០ រាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់កនុងកិចេស្នាឥណទន និងស្នានីយភាេ
រិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លទតល់ ល់នីតិរុគគលពទសងពទ្ៀត និងរាយការណ៍ទំ្ហំស្មច់ប្ាក់ថ្ន
កាតេវកិចេទតល់ទុ្នពទសងពទ្ៀត កនុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ដ លរិនានរាយការណ៍ពៅកនុងខាង់
ពទសងពទ្ៀត។ អប្តាលំហូរពចញប្តូវានកំណត់ ១០០%  ូចកនុងតារាងឧរស្រព័នធ១។ 

 ស្មរាចរដណនំាពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

  

 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១៧-៣០១ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យសនានីយភាព 
ររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូកទ ី១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 
ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងរពងកើតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេររស់្
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅកាត់រនាយរញ្ជា ស្នានីយភាេធៃន់ធៃរ កាត់រនាយទលរ៉ាះពាល់
ពលើប្រេ័នធធនាគារ និងការពារអនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើ និងឥណទយក។ 

ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះ អនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 
 ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ និយរន័យរួយចំនួនប្តូវានកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 

ស្នានីយភាេ សំ្ពៅ ល់ស្រតាភាេកនុងការទតល់ទុ្នព ើរីបរពងកើនប្ទ្េយស្ករា រំពេញកាតេវកិចេ
ទូ្ទត់រំណុលដ លានឬរិនានរេឹំងទុ្ក និងលទ្ធភាេទូ្ទត់ឬកាត់កងរ៉ាូសីុ្សិ្ន (position) ពោយ
រិនរងកឱយានការខាតរង់ធៃន់ធៃរ។ ស្នានីយភាេអាចរងទលរ៉ាះពាល់េីឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុទំងកនុង
និងពប្ៅតារាងតុលយការ។ 

ហានិភ័យស្នានីយភាេ សំ្ពៅ ល់ហានិភ័យដ លប្គឹះស្មា នរិនអាចរំពេញកាតេវកិចេ ឬ
រិនអាចទូ្ទត់រំណុលឬកាត់កងរ៉ាូសីុ្សិ្ន (position) ពៅកនុងរររិទ្ពស្ ាកិចេនិងហិរញ្ញវតាុ និងស្មា នភាេ
ទី្ទារជាក់លាក់ណារួយ។ ហានិភ័យស្នានីយភាេពនះអាចពធវើឱយប្គឹះស្មា នរងការខាតរង់ដ លអាច
រណាត លរកេី៖ ១). ប្គឹះស្មា នគាា នស្មច់ប្ាក់ ឬគាា នស្ររូលស្មច់ប្ាក់ប្គរ់ប្គាន់ស្ប្ារ់រំពេញ
តប្រូវការររស់្អនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើ អនកខេីប្ាក់ និងការទូ្ទត់រំណុលយថាភាេ ២). ការលក់ប្ទ្េយ
ស្ករាអស្នានីយទរជាងតថ្រាទី្ទារ និង៣). ប្ទ្េយស្ករាអស្នានីយរិនអាចលក់ទន់ពេលពវលា
ពោយស្មរគាា នអនកទិ្ញ។ 
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 រសី្អារ់ដភថាយ (Risk Appetite) សំ្ពៅ ល់ប្រពភទ្និងកប្រិតហានិភ័យដ លអាចទ្ទួ្ល
យកានកនុងការស្ពប្រចាននូវពគាលពៅយុទ្ធស្មស្រស្តររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

រសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) សំ្ពៅ ល់រដប្ររប្រួលររាិណថ្នកប្រិតហានិភ័យអតិររា
ដ លអាចទ្ទួ្លយកាន ពោយគិតគូរ ល់វធិានការស្រស្ស្រព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យ។ 

ប្ទ្េយស្ករាជារ់កាតេវកិចេ (Encumbered Assets) សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករាទំងឡាយណា
ដ លជារ់កាតេវកិចេតារទាូវចារ់ រទ្របញ្ញតតិ កិចេស្នា ឬកាតេវកិចេពទសងពទ្ៀត ដ លរារាងំប្គឹះស្មា ន
កនុងការជប្រះរញ្ា ី លក់ ពទារ ឬចាត់ដចង ប្ទ្េយស្ករាទំងពនះ។ 

ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេ (Unencumbered Assets) សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករាទំងឡាយ
ណាដ លរិនជារ់កាតេវកិចេតារទាូវចារ់ រទ្របញ្ញតតិ កិចេស្នា ឬកាតេវកិចេពទសងពទ្ៀត ដ លអាច
ឱយប្គឹះស្មា នានលទ្ធភាេជប្រះរញ្ា ី លក់ ពទារ ឬចាត់ដចង ប្ទ្េយស្ករាទំងពនះ។ 

ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ សំ្ពៅ ល់ស្មច់ប្ាក់ ឬស្ររូលស្មច់ប្ាក់ ដ លជាប្ទ្េយស្ករា
អាចរំដលងជាស្មច់ប្ាក់ានភាា រៗ ពោយរិនាន ឬានការខាតរង់តិចតួច។  

ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយអាចទ្ទួ្លយកាន សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករាដ លកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្
ពលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ ស្តីេី អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
អភិបាលកិចច 

ប្រការ ៥.-  

 ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេឱយានចាស់្លាស់្ព ើរបីរកា
ស្នានីយភាេឱយានប្គរ់ប្គាន់ជាប្រចំា រួរទំងការកាន់ការ់ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេព ើរបី
ទ្រ់ទ្ល់នឹងស្មា នភាេតានតឹងណារួយពាក់េ័នធនឹងការាត់រង់ប្រភេទុ្ន ូចជា ប្ាក់រពញ្ញើ ប្ាក់ករេី 
ការពកៀរគរព ើរទុ្នរដនារ និងរញ្ជា ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថាប្រភេទុ្នររស់្ខាួនានស្ាិរភាេជាប្រចំាស្ប្ារ់គំាប្ទ្ស្ករាភាេ
ប្រតិរតតិការ។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានឆ្រ់ នូវរាល់រញ្ជា ស្នានីយភាេ
នាពេលរចេុរបនននិងពៅអនាគត និងដទនការពោះស្ស្មយរញ្ជា ទំងពនាះ។ កនុងករណីប្គឹះស្មា នជួរ
ស្មា នភាេស្នានីយភាេតានតឹងធៃន់ធៃរ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាភាា រពោយ
រញ្ជា ក់េីវធិានការពោះស្ស្មយ។ 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់ឱយានចាស់្អំេីរសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) ស្ប្ារ់ស្នានីយភាេ
ស្ស្រនឹងយុទ្ធស្មស្រស្តអាជីវករា និងតួនាទី្ររស់្ប្គឹះស្មា នពៅកនុងប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុ។ 
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 រសី្អារ់ដភថាយ (Risk Appetite) សំ្ពៅ ល់ប្រពភទ្និងកប្រិតហានិភ័យដ លអាចទ្ទួ្ល
យកានកនុងការស្ពប្រចាននូវពគាលពៅយុទ្ធស្មស្រស្តររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

រសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) សំ្ពៅ ល់រដប្ររប្រួលររាិណថ្នកប្រិតហានិភ័យអតិររា
ដ លអាចទ្ទួ្លយកាន ពោយគិតគូរ ល់វធិានការស្រស្ស្រព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យ។ 

ប្ទ្េយស្ករាជារ់កាតេវកិចេ (Encumbered Assets) សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករាទំងឡាយណា
ដ លជារ់កាតេវកិចេតារទាូវចារ់ រទ្របញ្ញតតិ កិចេស្នា ឬកាតេវកិចេពទសងពទ្ៀត ដ លរារាងំប្គឹះស្មា ន
កនុងការជប្រះរញ្ា ី លក់ ពទារ ឬចាត់ដចង ប្ទ្េយស្ករាទំងពនះ។ 

ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេ (Unencumbered Assets) សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករាទំងឡាយ
ណាដ លរិនជារ់កាតេវកិចេតារទាូវចារ់ រទ្របញ្ញតតិ កិចេស្នា ឬកាតេវកិចេពទសងពទ្ៀត ដ លអាច
ឱយប្គឹះស្មា នានលទ្ធភាេជប្រះរញ្ា ី លក់ ពទារ ឬចាត់ដចង ប្ទ្េយស្ករាទំងពនះ។ 

ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ សំ្ពៅ ល់ស្មច់ប្ាក់ ឬស្ររូលស្មច់ប្ាក់ ដ លជាប្ទ្េយស្ករា
អាចរំដលងជាស្មច់ប្ាក់ានភាា រៗ ពោយរិនាន ឬានការខាតរង់តិចតួច។  

ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយអាចទ្ទួ្លយកាន សំ្ពៅ ល់ប្ទ្េយស្ករាដ លកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្
ពលខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៥ ស្តីេី អនុាតប្ករខ័ណឌ ស្នានីយភាេ។ 

ជ្ំពូកទ ី២ 
អភិបាលកិចច 

ប្រការ ៥.-  

 ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេឱយានចាស់្លាស់្ព ើរបីរកា
ស្នានីយភាេឱយានប្គរ់ប្គាន់ជាប្រចំា រួរទំងការកាន់ការ់ប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេព ើរបី
ទ្រ់ទ្ល់នឹងស្មា នភាេតានតឹងណារួយពាក់េ័នធនឹងការាត់រង់ប្រភេទុ្ន ូចជា ប្ាក់រពញ្ញើ ប្ាក់ករេី 
ការពកៀរគរព ើរទុ្នរដនារ និងរញ្ជា ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថាប្រភេទុ្នររស់្ខាួនានស្ាិរភាេជាប្រចំាស្ប្ារ់គំាប្ទ្ស្ករាភាេ
ប្រតិរតតិការ។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានឆ្រ់ នូវរាល់រញ្ជា ស្នានីយភាេ
នាពេលរចេុរបនននិងពៅអនាគត និងដទនការពោះស្ស្មយរញ្ជា ទំងពនាះ។ កនុងករណីប្គឹះស្មា នជួរ
ស្មា នភាេស្នានីយភាេតានតឹងធៃន់ធៃរ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាភាា រពោយ
រញ្ជា ក់េីវធិានការពោះស្ស្មយ។ 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់ឱយានចាស់្អំេីរសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) ស្ប្ារ់ស្នានីយភាេ
ស្ស្រនឹងយុទ្ធស្មស្រស្តអាជីវករា និងតួនាទី្ររស់្ប្គឹះស្មា នពៅកនុងប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុ។ 
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ប្កុរប្រឹកាភិាលនិងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវធានាថា រសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) ពនះ
ានភាេចាស់្លាស់្និងប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ដ លអាចជួយប្គឹះស្មា នកនុងការប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ
ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេព ើរបីទ្រ់ទ្ល់នឹងស្មា នភាេតានតឹងដ លអូស្រនាា យ។  រសី្ងពលើដរន (Risk 
Tolerance) ពនះ ប្តូវពរៀរចំពោយគិតេីភាេងាយរងពប្គាះជាក់លាក់ររស់្ប្គឹះស្មា ន និងប្តូវេិនិតយ
ព ើងវញិយ៉ាងតិចរតងកនុងរួយឆ្ន ំព ើរបីឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុនិងស្រតាភាេប្ររូលទុ្ន។ 
ប្រការ ៧.- 

ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ តប្រូវឱយានការចូលររួយ៉ាងស្ករាេីប្កុរប្រឹកាភិាល
និងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវរពងកើតយុទ្ធស្មស្រស្ត ពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិអនុវតតព ើរបី
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេស្ស្រតាររសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) និងព ើរបីធានាថា ប្គឹះស្មា ន
រកាទុ្កស្នានីយភាេានប្គរ់ប្គាន់។ គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវេិនិតយព ើងវញិជារនតរនាា រ់ 
នូវេ័ត៌ានអំេីការដប្រប្រួលស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា នពហើយរាយការណ៍ជូនប្កុរប្រឹកាភិាលជា
ប្រចំា។ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវេិនិតយព ើងវញិ និងអនុរ័តយុទ្ធស្មស្រស្ត ពគាលនពយាយ និងការ
អនុវតតទក់ទ្ងពៅនឹងការប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេយ៉ាងតិចរតងកនុងរួយឆ្ន ំ ពហើយប្តូវធានាថាគណៈ
ប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។  

កនុងការរពងកើតយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវេិចារណាពលើទ្ប្រង់គតិយុតត
ស្ករាភាេអាជីវករាសំ្ខាន់ៗ វសិ្មលភាេនិងភាេស្របូរដររថ្នទលិតទល ទី្ទារនិងយុតាត ធិការ
ដ លកំេុងពធវើប្រតិរតតិការ និងលកខខណឌ តប្រូវដទនករទ្របញ្ញតតិររស់្អាជាា ធរប្តួតេិនិតយររួទំងរញ្ញតតិករ
កនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ (ប្រសិ្នពរើាន)។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និងការប្តួតេិនិតយប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីធានាថា
ប្កុរប្រឹកាភិាលនិងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ទ្ទួ្លានរាយការណ៍ទន់ពេលពវលាអំេីរញ្ជា
ដ លអាចរ៉ាះពាល់ ល់ស្នានីយភាេ  ូចជា កំពណើ នថ្នថ្ងាព ើរ ឬការប្ររូលទតុំថ្នប្រភេទុ្ន ការពកើន
ព ើងលកខខណឌ តប្រូវថ្នប្រភេទុ្ន កងវះជពប្រើស្ថ្នប្រភេស្នានីយភាេ ការរំពានពលើកប្រិតកំណត់
ធៃន់ធៃរឬជាប្រចំា ការធាា ក់ចុះប្ទ្េយស្ករាស្នានីយរិនជារ់កាតេវកិចេ និងការដប្រប្រួលស្មា នភាេ
ទី្ទារ ដ លអាចជាស្ញ្ជញ ថ្នរញ្ជា ស្នានីយភាេពៅអនាគត។  
 ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវធានាថា េ័ត៌ានពៅកនុងរាយការណ៍ខាងពលើានលកខណៈប្គរ់
ប្ជុងពប្ជាយកនុងការពធវើពស្ចកតីស្ពប្រចចាស់្លាស់្ព ើរបីចាត់វធិានការពោះស្ស្មយរញ្ជា ដ លអាច
រ៉ាះពាល់ ល់ស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន។  
ប្រការ ៨.- 
 គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវ៖ 
 ១. រពងកើតយុទ្ធស្មស្រស្ត ពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ 
 ២ . ធានាថា ប្គឹះស្មា នានស្នានីយភាេប្គរ់ប្គាន់ប្គរ់ពេលពវលា រួរទំងប្ទ្េយស្ករា

ស្នានីយរិនជារ់កាតេវកិចេ ព ើរបីទ្រ់ទ្ល់នឹងស្មា នភាេតានតឹង  

613



 

614 

 ៣. កំណត់រចនាស្រ័ពនធ ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និងការប្តួតេិនិតយស្ប្ារ់ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេនិងប្តួតេិនិតយស្មា នភាេស្នានីយភាេររស់្នីតិរុគគល ស្មខា និងរុតតស្រព័នធ
ទំងអស់្ររស់្ប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតកនុងយុតាត ធិការទំងឡាយណាដ លប្គឹះស្មា នកំេុង
ពធវើប្រតិរតតិការ ពហើយការកំណត់ទំងពនះប្តូវានដចងចាស់្ពៅកនុងពគាលនពយាយ
ស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន 

 ៤. ធានាថា ប្គឹះស្មា នានការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីរកាសុ្ចរតិភាេថ្ន ំពណើ រការ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ  

 ៥. ធានាថា ការពធវើពស្រស្តស្ពតស្ត ការពរៀរចំដទនការទុ្នយថាភាេ និងការកាន់ការ់ប្ទ្េយ
ស្ករាស្នានីយានប្រសិ្ទ្ធភាេនិងស្រស្ស្រស្ប្ារ់ស្ករាភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន  

 ៦. កំណត់ខាឹរស្មរពៅកនុងរាយការណ៍ពោយានរញ្ជា ក់ចាស់្អំេីវសិ្មលភាេ ភាេញឹក
ញារ់ថ្នការរាយការណ៍និងអនកទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពធវើរាយការណ៍ជូនប្កុរប្រឹកាភិាល 
គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និងគណៈករាការប្ទ្េយស្ករា/ប្ទ្េយអករាជាព ើរ។ េ័ត៌ាន
ស្តីេីការវវិតតថ្នស្មា នភាេស្នានីយភាេប្តូវានការេិនិតយព ើងវញិនិងរាយការណ៍ជូន
ប្កុរប្រឹកាភិាលជាប្រចំា 

 ៧. តារោនយ៉ាង ិត ល់អំេីនិនាន ការរចេុរបនននិងការវវិតតថ្នទី្ទារ ដ លអាចនំាឱយាន
ការប្រឈរធៃន់ធៃរ រិនអាចេាករណ៍ាន និងស្ាុគស្មា ញស្ប្ារ់ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេដ ល្ន ល់ការផ្ទា ស់្រតូរយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងហានិភ័យឱយាន
ស្រស្ស្រ និងទន់ពេលពវលាានតារការចំាាច់ 

 ៨. រពងកើតនីតិវធីិជាក់លាក់ និងការអនុរតិចំាាច់ចំពពាះការពលើកដលងការអនុវតតតារ
ពគាលនពយាយនិងកប្រិតកំណត់នានា រួរទំងនីតិវធីិនិងវធិានការតារោនការ
អនុវតតទំងពនះ 

 ៩. ទសេវទាយថ្ទាកនុងអំេីយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេពគាលនពយាយគនាឹះសំ្ខាន់ៗ
ស្ប្ារ់អនុវតតយុទ្ធស្មស្រស្ត និងរចនាស្រ័ពនធប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ និង 

 ១០.  ធានាថា ដទនកអាជីវករានីរួយៗដ លស្ករាភាេររស់្ខាួនានទលរ៉ាះពាល់ ល់
ស្នានីយភាេប្តូវយល់ឱយានចាស់្អំេីយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ និងប្តូវ
ពធើវស្ករាភាេប្រតិរតតិការស្ស្រតារពគាលនពយាយ នីតិវធីិ កប្រិតកំណត់ និងការ
ប្តួតេិនិតយដ លានអនុរ័ត។ 

ប្រការ ៩.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវគិតអំេីកតាត ចំពណញ-ខាត និងហានិភ័យស្នានីយភាេកនុងការកំណត់ថ្ងា 
ការវាស់្ដវងលទ្ធទលប្រតិរតតិការ និង ំពណើ រការអនុរ័តទលិតទលងាី ចំពពាះប្គរ់ស្ករាភាេអាជីវករា
សំ្ខាន់ៗ (ទំងកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ) ព ើរបីឱយស្ស្រនឹងអតាប្រពយជន៍ដ លទ្ទួ្លានេីការ
ទ្ទួ្លយកហានិភ័យថ្នដទនកអាជីវករានីរួយ  ៗនិងហានិភ័យស្នានីយភាេដ លរ៉ាះពាល់ ល់ស្ករាភាេ
អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា នទំងរូល។ 
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 ៣. កំណត់រចនាស្រ័ពនធ ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និងការប្តួតេិនិតយស្ប្ារ់ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេនិងប្តួតេិនិតយស្មា នភាេស្នានីយភាេររស់្នីតិរុគគល ស្មខា និងរុតតស្រព័នធ
ទំងអស់្ររស់្ប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតកនុងយុតាត ធិការទំងឡាយណាដ លប្គឹះស្មា នកំេុង
ពធវើប្រតិរតតិការ ពហើយការកំណត់ទំងពនះប្តូវានដចងចាស់្ពៅកនុងពគាលនពយាយ
ស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន 

 ៤. ធានាថា ប្គឹះស្មា នានការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីរកាសុ្ចរតិភាេថ្ន ំពណើ រការ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ  

 ៥. ធានាថា ការពធវើពស្រស្តស្ពតស្ត ការពរៀរចំដទនការទុ្នយថាភាេ និងការកាន់ការ់ប្ទ្េយ
ស្ករាស្នានីយានប្រសិ្ទ្ធភាេនិងស្រស្ស្រស្ប្ារ់ស្ករាភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន  

 ៦. កំណត់ខាឹរស្មរពៅកនុងរាយការណ៍ពោយានរញ្ជា ក់ចាស់្អំេីវសិ្មលភាេ ភាេញឹក
ញារ់ថ្នការរាយការណ៍និងអនកទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពធវើរាយការណ៍ជូនប្កុរប្រឹកាភិាល 
គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និងគណៈករាការប្ទ្េយស្ករា/ប្ទ្េយអករាជាព ើរ។ េ័ត៌ាន
ស្តីេីការវវិតតថ្នស្មា នភាេស្នានីយភាេប្តូវានការេិនិតយព ើងវញិនិងរាយការណ៍ជូន
ប្កុរប្រឹកាភិាលជាប្រចំា 

 ៧. តារោនយ៉ាង ិត ល់អំេីនិនាន ការរចេុរបនននិងការវវិតតថ្នទី្ទារ ដ លអាចនំាឱយាន
ការប្រឈរធៃន់ធៃរ រិនអាចេាករណ៍ាន និងស្ាុគស្មា ញស្ប្ារ់ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេដ ល្ន ល់ការផ្ទា ស់្រតូរយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងហានិភ័យឱយាន
ស្រស្ស្រ និងទន់ពេលពវលាានតារការចំាាច់ 

 ៨. រពងកើតនីតិវធីិជាក់លាក់ និងការអនុរតិចំាាច់ចំពពាះការពលើកដលងការអនុវតតតារ
ពគាលនពយាយនិងកប្រិតកំណត់នានា រួរទំងនីតិវធីិនិងវធិានការតារោនការ
អនុវតតទំងពនះ 

 ៩. ទសេវទាយថ្ទាកនុងអំេីយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេពគាលនពយាយគនាឹះសំ្ខាន់ៗ
ស្ប្ារ់អនុវតតយុទ្ធស្មស្រស្ត និងរចនាស្រ័ពនធប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ និង 

 ១០.  ធានាថា ដទនកអាជីវករានីរួយៗដ លស្ករាភាេររស់្ខាួនានទលរ៉ាះពាល់ ល់
ស្នានីយភាេប្តូវយល់ឱយានចាស់្អំេីយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ និងប្តូវ
ពធើវស្ករាភាេប្រតិរតតិការស្ស្រតារពគាលនពយាយ នីតិវធីិ កប្រិតកំណត់ និងការ
ប្តួតេិនិតយដ លានអនុរ័ត។ 

ប្រការ ៩.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវគិតអំេីកតាត ចំពណញ-ខាត និងហានិភ័យស្នានីយភាេកនុងការកំណត់ថ្ងា 
ការវាស់្ដវងលទ្ធទលប្រតិរតតិការ និង ំពណើ រការអនុរ័តទលិតទលងាី ចំពពាះប្គរ់ស្ករាភាេអាជីវករា
សំ្ខាន់ៗ (ទំងកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ) ព ើរបីឱយស្ស្រនឹងអតាប្រពយជន៍ដ លទ្ទួ្លានេីការ
ទ្ទួ្លយកហានិភ័យថ្នដទនកអាជីវករានីរួយ  ៗនិងហានិភ័យស្នានីយភាេដ លរ៉ាះពាល់ ល់ស្ករាភាេ
អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា នទំងរូល។ 
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ប្រការ ១០.- 

 ប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេប្តូវដតានេិនិតយព ើងវញិជាប្រចំាពោយឯករាជយ 
ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ និងប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ។ រុខងារប្តួតេិនិតយព ើងវញិពនះប្តូវដត ំពណើ រការ
ពោយឯករាជយ និងានរុគគលិកដ លានជំនាញ និងានសិ្ទ្ធិអំណាចកនុងការេិភាកាព ញពោល
ជារួយដទនករតនាគារររស់្ប្គឹះស្មា ន និងដទនកប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ។ 

 ស្វនករាថ្ទាកនុង ប្តូវេិនិតយព ើងវញិពោយឯករាជយនូវប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ
ជាពទ្ៀងទត់យ៉ាងតិចរតងកនុងរួយឆ្ន ំ និងប្តូវរាយការណ៍អំេីលទ្ធទលថ្នការេិនិតយព ើងវញិពនាះជូន
ប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ ប្គឹះស្មា នប្តូវពោះស្ស្មយជារនាា ន់នូវចំណុចខវះខាត
ដ លានេិនិតយពឃើញពោយរុគគលិកដ លទ្ទួ្លរនាុកប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ ឬស្វនករថ្ទាកនុង។ 

ជ្ំពូកទី៣ 
ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យសនានីយភាព 

ប្រការ ១១.- 

 ប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេប្តូវអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកាភិាល និងប្តវូាន
ធាតុសំ្ខាន់ៗយ៉ាងតិច  ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  រាយការណ៍ស្តីេី រសី្អារ់ដភថាយ (Risk Appetite) និងរសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) 
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

២.  យុទ្ធស្មស្រស្ត និងពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ 
៣. ស្តង់ោរប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា នព ើរបីកំណត់ វាស់្ដវង តារោន និងប្គរ់ប្គង

ហានិភ័យស្នានីយភាេស្ស្រតាររសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) 
៤.  នីតិវធីិ និងវធីិស្មស្រស្តស្ប្ារ់ពប្រើប្ាស់្ពធវើពស្រស្តស្ពតស្តនិងការវភិាគពស្ណារយី៉ាូ  ូច

ានដចងកនុងប្រការ ១៩ ថ្នប្រកាស្ពនះ 
៥. យុទ្ធស្មស្រស្តប្រភេទុ្ន និងដទនការទុ្នយថាភាេ ូចានដចងកនុងប្រការ ២១ ថ្ន

ប្រកាស្ពនះ។ 

ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេប្តូវរារ់រញ្េូ លទំងហានិភ័យដ លពាក់េ័នធនឹង
ស្នានីយភាេកនុងថ្ងៃ ប្េរទំងហានិភ័យស្នានីយភាេរយៈពេលខាី រធយរ និងដវង។ 

ប្គឹះស្មា នក៏ប្តូវរញ្េូ លប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ ពៅកនុង ំពណើ រការប្គរ់ប្គង
ហានិភ័យររួ ទងដ រ។ 

ប្រការ ១២.- 

រាយការណ៍អំេីរសី្អារ់ដភថាយ (Risk Appetite) ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវរញ្ជា ក់ឱយចាស់្
អំេីរសី្អារ់ដភថាយថ្នស្នានីយភាេ (Liquidity Risk Appetite) និងរសី្ងពលើដរនថ្នស្នានីយភាេ 
(Liquidity Risk Tolerance) ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
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ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំចងប្កងរាយការណ៍រសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) ឱយានប្តឹរប្តូវ និង
ស្ស្រតារចរតិលកខណៈ ភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំថ្នស្ករាភាេអាជីវករា។ រាយការណ៍រសី្ងពលើដរន 
(Risk Tolerance) ពនះប្តូវគិតអំេី៖ 

១. តប្រូវការស្នានីយភាេពៅកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ 

 ២. ចរតិលកខណៈថ្នទំ្នាក់ទំ្នងររស់្ប្គឹះស្មា នជារួយភាគទុ្និក និងស្រព័នធញាតិពទសង
ពទ្ៀត និង 

 ៣. ចរតិលកខណៈថ្នប្រេ័នធធនាគារពៅករពុជា។ 

ប្រការ ១៣.- 

យុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ  ប្តូវររួរញ្េូ លពគាលនពយាយជាក់លាក់អំេីការប្គរ់ប្គង
ហានិភ័យស្នានីយភាេពោយប្តូវានចំណុចសំ្ខាន់ៗយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  ស្ាស្ធាតុ និងឥណប្រតិទនថ្នប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា និងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ 

២.  េិេិធករានិងស្ាិរភាេថ្នប្រភេទុ្ន 

៣. វធីិស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ ប្រតិរតតិការឆាងប្រពទ្ស្ និង
ទូ្ទំងដទនកអាជីវករា និងនីតិរុគគលពទសងៗ ដ លជាប្កុរហ ុនរុតតស្រព័នធ ឬស្មខាររស់្
ប្គឹះស្មា ន 

៤. វធីិស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេកនុងថ្ងៃ 

៥. តប្រូវការស្នានីយភាេកនុងស្មា នភាេធរាតានិងស្មា នភាេតានតឹងពោយរួររញ្េូ ល 
ពគាលពៅទំងររាិណនិងគុណភាេ។ 

វធីិស្មស្រស្តវាស់្ដវង តារោន និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេអាចជួយឱយប្គឹះស្មា នរំពេញ
តប្រូវការស្នានីយភាេប្រសិ្នពរើានលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់កនុងពេលណារួយ ពោយកំណត់
ររាិណទុ្នរដនារ (Buffer) ពលើស្េីកប្រិតកំណត់ថ្នរទ្របញ្ញតតិស្ស្រតាររសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) 
ររស់្ប្គឹះស្មា ន។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់ពចញកប្រិតកំណត់ជាក់លាក់ ព ើរបីប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ និង
ស្មា នភាេងាយរងពប្គាះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់វធិានការពោះស្ស្មយភាា រកនុងករណីរិនអាចពគារេតារ
កប្រិតកំណត់។ កប្រិតកំណត់ និងនីតិវធីិពោះស្ស្មយហានិភ័យស្នានីយភាេ ប្តូវានការេិនិតយ
ព ើងវញិជាប្រចំា។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវប្គរ់ប្គងពោយប្រុងប្រយ័តននូវស្មា នភាេស្នានីយភាេ និងហានិភ័យស្នានីយភាេ
កនុងថ្ងៃ ព ើរបីរំពេញកាតេវកិចេទូ្ទត់ឱយានទន់ពេលពវលា ទំងកនុងស្មា នភាេធរាតានិងតានតឹង 
ដ លនឹងររួចំដណក ល់ប្រប្កតីភាេថ្ន ំពណើ រការប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។  
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ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំចងប្កងរាយការណ៍រសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) ឱយានប្តឹរប្តូវ និង
ស្ស្រតារចរតិលកខណៈ ភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំថ្នស្ករាភាេអាជីវករា។ រាយការណ៍រសី្ងពលើដរន 
(Risk Tolerance) ពនះប្តូវគិតអំេី៖ 

១. តប្រូវការស្នានីយភាេពៅកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ 

 ២. ចរតិលកខណៈថ្នទំ្នាក់ទំ្នងររស់្ប្គឹះស្មា នជារួយភាគទុ្និក និងស្រព័នធញាតិពទសង
ពទ្ៀត និង 

 ៣. ចរតិលកខណៈថ្នប្រេ័នធធនាគារពៅករពុជា។ 

ប្រការ ១៣.- 

យុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ  ប្តូវររួរញ្េូ លពគាលនពយាយជាក់លាក់អំេីការប្គរ់ប្គង
ហានិភ័យស្នានីយភាេពោយប្តូវានចំណុចសំ្ខាន់ៗយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  ស្ាស្ធាតុ និងឥណប្រតិទនថ្នប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា និងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ 

២.  េិេិធករានិងស្ាិរភាេថ្នប្រភេទុ្ន 

៣. វធីិស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ ប្រតិរតតិការឆាងប្រពទ្ស្ និង
ទូ្ទំងដទនកអាជីវករា និងនីតិរុគគលពទសងៗ ដ លជាប្កុរហ ុនរុតតស្រព័នធ ឬស្មខាររស់្
ប្គឹះស្មា ន 

៤. វធីិស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេកនុងថ្ងៃ 

៥. តប្រូវការស្នានីយភាេកនុងស្មា នភាេធរាតានិងស្មា នភាេតានតឹងពោយរួររញ្េូ ល 
ពគាលពៅទំងររាិណនិងគុណភាេ។ 

វធីិស្មស្រស្តវាស់្ដវង តារោន និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេអាចជួយឱយប្គឹះស្មា នរំពេញ
តប្រូវការស្នានីយភាេប្រសិ្នពរើានលំហូរពចញថ្នស្មច់ប្ាក់កនុងពេលណារួយ ពោយកំណត់
ររាិណទុ្នរដនារ (Buffer) ពលើស្េីកប្រិតកំណត់ថ្នរទ្របញ្ញតតិស្ស្រតាររសី្ងពលើដរន (Risk Tolerance) 
ររស់្ប្គឹះស្មា ន។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់ពចញកប្រិតកំណត់ជាក់លាក់ ព ើរបីប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ និង
ស្មា នភាេងាយរងពប្គាះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់វធិានការពោះស្ស្មយភាា រកនុងករណីរិនអាចពគារេតារ
កប្រិតកំណត់។ កប្រិតកំណត់ និងនីតិវធីិពោះស្ស្មយហានិភ័យស្នានីយភាេ ប្តូវានការេិនិតយ
ព ើងវញិជាប្រចំា។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវប្គរ់ប្គងពោយប្រុងប្រយ័តននូវស្មា នភាេស្នានីយភាេ និងហានិភ័យស្នានីយភាេ
កនុងថ្ងៃ ព ើរបីរំពេញកាតេវកិចេទូ្ទត់ឱយានទន់ពេលពវលា ទំងកនុងស្មា នភាេធរាតានិងតានតឹង 
ដ លនឹងររួចំដណក ល់ប្រប្កតីភាេថ្ន ំពណើ រការប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។  
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ប្រការ ១៤.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវានប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ានអាចពជឿជាក់ាន ដ លអាចទតល់េ័ត៌ានស្តីេី
ស្មា នភាេស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា នានទន់ពេលពវលានិងដទអកពលើទ្ស្សនៈអនាគតជូនប្កុរ
ប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និងរុគគលិកពាក់េ័នធ។ ប្រេ័នធពនះប្តូវររួរញ្េូ លការេាករណ៍
ស្នានីយភាេដ លរងាា ញេីការវភិាគ ”ភាេរិនសីុ្គាន ថ្នលំហូរស្មច់ប្ាក់” ឬ ”គាា តស្នានីយភាេ” 
ពោយដទអកពលើស្រាតិករាថ្នលកខណៈប្ទ្េយស្ករាប្ទ្េយអករា និងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ នាពេល
ខាងរុខ។ ការវភិាគពនះប្តូវានពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់គណនាលំហូរស្មច់ប្ាក់សុ្ទ្ធរងគរកនុងរយៈពេល
ជាក់លាក់ណារួយ។ 

ប្រការ ១៥.- 

 ចំពពាះ ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្េូ លការេាករណ៍លំហូរ
ស្មច់ប្ាក់លរអិត ដ លអាចរងាា ញេីប្រភេហានិភ័យស្នានីយភាេសំ្ខាន់ៗ។ ពលើស្េីពនះ ស្រាតិករា
អំេីតប្រូវការស្នានីយភាេរយៈពេលខាីនិងដវងប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងេីភាេស្ាុគស្មា ញថ្នអាជីវករានិង
ទលិតទលររស់្ប្គឹះស្មា ន។  

 ពៅពេលេាករណ៍លំហូរស្មច់ប្ាក់ ប្គឹះស្មា នប្តូវគិត ល់៖ 

 ១. កតាត ដ លានឥទ្ធិេល ល់ភាេរិនងាយហូរពចញថ្នប្ាក់រពញ្ញើរាយ ូចជា ទំ្ហំ 
ពវទ្យិតភាេអប្តាការប្ាក់ និងរពធាាយថ្នលំហូរប្ាក់រពញ្ញើ (ការោក់ប្ាក់រពញ្ញើ
ពោយផ្ទា ល់ តារប្រេ័នធអីុនធ៉ឺដណត ឬតាររយៈពជើងស្មករ ជាព ើរ) 

 ២. ការេាករណ៍ទលរ៉ាះពាល់ថ្នកិចេស្នារិនទន់ពប្រើប្ាស់្ ដ លនឹងប្តូវអនុវតតពោយ
គិតេីប្រពភទ្ថ្នកិចេស្នា និងលទ្ធភាេស្ងររស់្ស្រភាគី ប្េរទំងការប្រឈរនឹង
ហានិភ័យពៅតារវស័ិ្យនិងតំរន់ពធវើធុរកិចេ  

 ៣. ការកំណត់ និងការប្គរ់ប្គងប្ទ្េយធានាពោយដរងដចកចាស់្លាស់្រវាងប្ទ្េយស្ករា
ជារ់កាតេវកិចេនិងប្ទ្េយស្ករារិនជារ់កាតេវកិចេ។  

ប្រការ ១៦.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតយុទ្ធស្មស្រស្តប្ររូលទុ្នប្រចំាឆ្ន ំដ លប្រភេទុ្នពនះានលកខណៈេិេិធករា
ស្រស្ស្រ។ យុទ្ធស្មស្រស្តពនះប្តូវានចំណុចសំ្ខាន់ៗយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១. លទ្ធភាេទ្ទួ្លានប្រភេទុ្នេីទី្ទារនិងទំ្នាក់ទំ្នងលអជារួយអនកទតល់ទុ្ន 

 ២.  ការវាយតថ្រាជាប្រចំាពលើស្រតាភាេកនុងការដស្វងរកទុ្នទន់ពេលពវលា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវ
កំណត់កតាត សំ្ខាន់ៗដ លរ៉ាះពាល់ ល់លទ្ធភាេដស្វងរកទុ្ន និងតារោនកតាត ទំងពនាះ
ឱយាន ិត ល់ព ើរបីធានាថា ការេាករណ៍អំេីស្រតាភាេដស្វងរកទុ្នពៅដតាន
សុ្េលភាេ 

 ៣. ស្រាតិករាចាស់្លាស់្ស្ស្រតារយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ  
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 ៤. ស្ាស្ធាតុទំងដទនកគុណភាេ និងររាិណថ្នស្នានីយភាេដ លានពៅកនុងតារាង
តុលយការនិងលទ្ធទលសំ្ខាន់ៗ។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយយុទ្ធស្មស្រស្តប្ររូលទុ្ននិងរាយការណ៍ពៅប្កុរប្រឹកាភិាលជាប្រចំា 
និងពធវើរចេុរបននករាតារការចំាាច់ ស្ស្រតាររដប្ររប្រួលថ្នលកខខណឌ ប្រភេទុ្ន និង/ឬ ការផ្ទា ស់្រតូរ
យុទ្ធស្មស្រស្តររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ប្រការ ១៧.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នណារួយ ឬប្កុរប្គឹះស្មា ន រពងកើនកាតេវកិចេ
ស្នានីយភាេដ លប្តូវានកំណត់ថាចំាាច់ពៅតារកប្រិតហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ននីរួយៗ ឬ
ររស់្ប្រេ័នធធនាគារទំងរូល ឬតប្រូវឱយានវធិានការកាត់រនាយពទសងៗ ព ើរបីរកាានជានិចេនូវ
ស្នានីយភាេប្គរ់ប្គាន់ស្ស្រតារកាតេវកិចេថ្នរទ្របញ្ញតតិ។ 

ជ្ំពូកទី៤ 
សចូនាករផ្តលស់ញ្ញញ ជាម្ុន 

ប្រការ ១៨.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតសូ្ចនាករទតល់ស្ញ្ជញ ជារុន ជាជំនួយកនុង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេប្រចំាថ្ងៃ ព ើរបីកំណត់ស្ញ្ជញ ថ្នការពកើនព ើងហានិភ័យ ឬភាេងាយរងពប្គាះថ្នស្មា នភាេ
ហានិភ័យស្នានីយភាេ ឬតប្រូវការទុ្នចំាាច់ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ សូ្ចនាករទតល់ស្ញ្ជញ ជារុនពនះ ប្តូវ
ានពរៀរចំព ើងព ើរបីជួយកំណត់និនាន ការអវជិាានថ្នស្មា នភាេស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន និង
្នពៅវាយតថ្រាជារនតរនាា រ់និងចាត់វធិានការពឆាើយតរចំាាច់ព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យ។ 

 សូ្ចនាករទតល់ស្ញ្ជញ ជារុនអាចានលកខណៈជាគុណភាេ ឬររាិណ ដ លប្តូវានចំណុច
សំ្ខាន់ៗយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១.  កំពណើ នការប្ររូលទតុំថ្នប្ទ្េយស្ករាឬប្ទ្េយអករា 
 ២. កំពណើ នថ្នភាេរិនសីុ្គាន ថ្នររិូយរ័ណណ 
 ៣. កំពណើ នថ្នភាេរិនសីុ្គាន ថ្នឥណប្រតិទន 
 ៤. ការងយចុះថ្នឥណប្រតិទនជារធយរថ្នប្ទ្េយអករាដ លានងាឹង 
 ៥. ការខិតជិតឬការពលាើស្ ដ លៗពៅពលើកប្រិតកំណត់ថ្ទាកនុង ឬកប្រិតកំណត់ពោយ

រទ្របញ្ញតតិ 
 ៦. ការធាា ក់ចុះយ៉ាងគំហុកថ្នប្ាក់ចំពណញ គុណភាេប្ទ្េយស្ករា និងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ 
 ៧. ការទសេវទាយជាអវជិាាន 
 ៨. ការធាា ក់ចុះថ្នចំណាត់ថាន ក់ឥណទន 
 ៩. ការធាា ក់ចុះថ្នតថ្រាភាគហ ុន 
 ១០. ការពកើនព ើងថ្ងាព ើរថ្នរំណុលនិងប្ាក់រពញ្ញើ 
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 ៤. ស្ាស្ធាតុទំងដទនកគុណភាេ និងររាិណថ្នស្នានីយភាេដ លានពៅកនុងតារាង
តុលយការនិងលទ្ធទលសំ្ខាន់ៗ។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយយុទ្ធស្មស្រស្តប្ររូលទុ្ននិងរាយការណ៍ពៅប្កុរប្រឹកាភិាលជាប្រចំា 
និងពធវើរចេុរបននករាតារការចំាាច់ ស្ស្រតាររដប្ររប្រួលថ្នលកខខណឌ ប្រភេទុ្ន និង/ឬ ការផ្ទា ស់្រតូរ
យុទ្ធស្មស្រស្តររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ប្រការ ១៧.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នណារួយ ឬប្កុរប្គឹះស្មា ន រពងកើនកាតេវកិចេ
ស្នានីយភាេដ លប្តូវានកំណត់ថាចំាាច់ពៅតារកប្រិតហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ននីរួយៗ ឬ
ររស់្ប្រេ័នធធនាគារទំងរូល ឬតប្រូវឱយានវធិានការកាត់រនាយពទសងៗ ព ើរបីរកាានជានិចេនូវ
ស្នានីយភាេប្គរ់ប្គាន់ស្ស្រតារកាតេវកិចេថ្នរទ្របញ្ញតតិ។ 

ជ្ំពូកទ៤ី 
សចូនាករផ្តលស់ញ្ញញ ជាម្ុន 

ប្រការ ១៨.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតសូ្ចនាករទតល់ស្ញ្ជញ ជារុន ជាជំនួយកនុង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ស្នានីយភាេប្រចំាថ្ងៃ ព ើរបីកំណត់ស្ញ្ជញ ថ្នការពកើនព ើងហានិភ័យ ឬភាេងាយរងពប្គាះថ្នស្មា នភាេ
ហានិភ័យស្នានីយភាេ ឬតប្រូវការទុ្នចំាាច់ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ សូ្ចនាករទតល់ស្ញ្ជញ ជារុនពនះ ប្តូវ
ានពរៀរចំព ើងព ើរបីជួយកំណត់និនាន ការអវជិាានថ្នស្មា នភាេស្នានីយភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន និង
្នពៅវាយតថ្រាជារនតរនាា រ់និងចាត់វធិានការពឆាើយតរចំាាច់ព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យ។ 

 សូ្ចនាករទតល់ស្ញ្ជញ ជារុនអាចានលកខណៈជាគុណភាេ ឬររាិណ ដ លប្តូវានចំណុច
សំ្ខាន់ៗយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១.  កំពណើ នការប្ររូលទតុំថ្នប្ទ្េយស្ករាឬប្ទ្េយអករា 
 ២. កំពណើ នថ្នភាេរិនសីុ្គាន ថ្នររិូយរ័ណណ 
 ៣. កំពណើ នថ្នភាេរិនសីុ្គាន ថ្នឥណប្រតិទន 
 ៤. ការងយចុះថ្នឥណប្រតិទនជារធយរថ្នប្ទ្េយអករាដ លានងាឹង 
 ៥. ការខិតជិតឬការពលាើស្ ដ លៗពៅពលើកប្រិតកំណត់ថ្ទាកនុង ឬកប្រិតកំណត់ពោយ

រទ្របញ្ញតតិ 
 ៦. ការធាា ក់ចុះយ៉ាងគំហុកថ្នប្ាក់ចំពណញ គុណភាេប្ទ្េយស្ករា និងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ 
 ៧. ការទសេវទាយជាអវជិាាន 
 ៨. ការធាា ក់ចុះថ្នចំណាត់ថាន ក់ឥណទន 
 ៩. ការធាា ក់ចុះថ្នតថ្រាភាគហ ុន 
 ១០. ការពកើនព ើងថ្ងាព ើរថ្នរំណុលនិងប្ាក់រពញ្ញើ 
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 ១១. ស្រភាគីដ លចារ់ពទតើរទរប្ទ្េយធានារដនារស្ប្ារ់ឥណទនដ លានស្ស្មរ់ ឬ
ដ លរ ិពស្ធរិនពធវើប្រតិរតតិការងាី 

 ១២. ធនាគារទំ្នាក់ទំ្នងដ លកាត់រនាយឬលុរពចាលកប្រិតរនាា ត់ឥណទន 
 ១៣. ការពកើនព ើងថ្នលំហូរពចញប្ាក់រពញ្ញើរាយ 
 ១៤. ការពកើនព ើងថ្នការ កប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់រុនឥណប្រតិទន 
 ១៥. ការលំាកកនុងការដស្វងរកទុ្នរយៈពេលដវង 
 ១៦. ការលំាកកនុងការដស្វងរកប្ទ្េយអករារយៈពេលខាី (ទលរប្តពាណិជាករា ជាព ើរ) 
 ១៧. ការពកើនព ើងប្ទ្េយអករាយថាភាេរយៈពេលខាី 
 ១៨. ការលំាកកនុងការដស្វងរកទុ្នេីររពទ្ស្។ 

ជ្ំពូកទី៥ 
ដ្សតសដតសតនិងការវិភាគដសណារយី  ូ

ប្រការ ១៩.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវពធវើពស្រស្តស្ពតស្តស្នានីយភាេឱយានពទ្ៀងទត់ យ៉ាងពហាចណាស់្រួយឆ្ន ំរតង

ឬពប្ចើន ងតារការចំាាច់ ពោយពប្រើប្ាស់្ពស្ណារយី៉ាូពទសងៗគាន   ូចជា ពស្ណារយី៉ាូរយៈពេលខាី 
រធយរ និងដវង ពស្ណារយី៉ាូកប្រិតប្គឹះស្មា ននិងកប្រិតទី្ទារ និងប្តូវានពហតុទលស្រស្ស្រកនុងការ
កំណត់យកស្រាតិករាស្ប្ារ់ពធវើពស្រស្តស្ពតស្ត។ ការពធវើពស្រស្តស្ពតស្តចំាាច់ប្តូវរារ់រញ្េូ លឧរករណ៍
ហិរញ្ញវតាុទំងកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំចងប្កងពស្ណារយី៉ាូពស្រស្តស្ពតស្តនិងស្រាតិករាពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត និង
រកាទុ្កជាឯកស្មរឱយានប្តឹរប្តូវ ប្េរទំងេិនិតយព ើងវញិជារួយនឹងលទ្ធទលពស្រស្តស្ពតស្តដ ល
ទ្ទួ្លាន។  

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍អំេីលទ្ធទលពស្រស្តស្ពតស្តនិងភាេងាយរងពប្គាះ ពោយពលើកជា
ដទនការស្ករាភាេ ព ើរបីចាត់វធិានការជូនប្កុរប្រឹកាភិាល។ លទ្ធទលថ្នពស្រស្តស្ពតស្តប្តូវោក់
រញ្េូ លកនុងយុទ្ធស្មស្រស្តប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេ និងនីតិវធីិនិង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ
ប្រចំាថ្ងៃ ក៏ ូចជាកនុងការពរៀរចំដទនការទុ្នយថាភាេររស់្ប្គឹះស្មា នទងដ រ។ លទ្ធទលពនះ ប្តូវចាត់
ទុ្កជារូលោា នយ៉ាងសំ្ខាន់កនុងការោក់ពចញកប្រិតកំណត់ស្នានីយភាេថ្ទាកនុងររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ករាវធីិពស្រស្តស្ពតស្ត ជាទូ្ពៅ ប្តូវគិតអំេីពស្ណារយី៉ាូទ្ស្សនៈអនាគត ពោយរារ់រញ្េូ លេី
រដប្ររប្រួលថ្នស្ាស្ធាតុកនុងសំ្ពេៀតថ្នឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុទំងកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ ររួទំង
េ័ត៌ាន និងហានិភ័យដ លអាចពកើតព ើងងាីៗ ដ លរិនធាា រ់ានោក់រញ្េូ លកនុងការពធវើពស្រស្តស្ពតស្ត
េីរុន។ ការេិភាកានិងការវនិិចឆ័យររស់្គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្នឹងប្តូវពប្រើប្ាស់្ជារូលោា នចំាាច់
កនុងការវភិាគពស្ណារយី៉ាូ។ ការពធវើពស្រស្តស្ពតស្ត និងការវភិាគពស្ណារយី៉ាូប្តូវរារ់រញ្េូ លស្រាតិករា
អវជិាានសំ្ខាន់ៗយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 
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១. ប្ទ្េយស្ករាដ លគាា នទី្ទារ និងការធាា ក់ចុះថ្នតថ្រាររស់្ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ 
២. ការ កប្ាក់រពញ្ញើរាយ 
៣. លទ្ធភាេររស់្ប្គឹះស្មា នកនុងការរំដរាងប្ទ្េយស្ករាពៅជាស្មច់ប្ាក់  
៤. ទំ្នាក់ទំ្នងរវាងទី្ទារទតល់ទុ្នឬប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នេិេិធករាប្រភេទុ្ន 
៥. តប្រូវការរដនារពលើា៉ា ជីនខល (Margin Calls) និងតប្រូវការប្ទ្េយធានា 
៦. អនកទតល់ទុ្ន 
៧. ការា៉ា ន់ស្មា នពៅពលើកំពណើ នថ្នតារាងតុលយការ 
៨. ឥណពទ្យយយថាភាេ ជាេិពស្ស្ លទ្ធភាេថ្នការពប្រើប្ាស់្រនាា ត់ឥណទនររស់្

តតិយភាគីឬរុតតស្រព័នធ ស្មខា ឬស្មន ក់ការកណាត លររស់្ប្គឹះស្មា ន   
៩. ស្នានីយភាេដ លពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ និងស្ករាភាេពទសងៗ 
១០. ការអាចរកានប្រភេទុ្ន ំុដ លាននិងគាា នការធានា 
១១. រនាា ត់ឥណទនយថាភាេដ លប្គឹះស្មា នអាចរកាន។ 

ប្រការ ២០.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា អំេីពស្ណារយី៉ាូ និងលទ្ធទលពស្រស្តស្ពតស្ត
ប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេយ៉ាងពហាចណាស់្ជាប្រចំាឆ្ន ំ ឬតារការចំាាច់។ 

ជ្ំពូកទី ៦ 
ណផ្នការទុនយថ្នភាព 

ប្រការ ២១.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្តៀរពឆាើយតរភាា រៗនិងានការស្ពប្រចចិតតចាស់្លាស់្កនុងពេលាន
ស្នានីយភាេតានតឹង។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតដទនការទុ្នយថាភាេដ លរួរានពគាលនពយាយ 
នីតិវធីិ និងដទនការស្ករាភាេស្ប្ារ់ទ្រ់ទ្ល់នឹងទលរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់ស្រតាភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន
កនុងការទតល់ទុ្ន ល់ប្រតិរតតិការររស់្ខាួនទន់ពេលពវលានិងតារតថ្រាស្រស្ស្រ។ 

  ដទនការទុ្នយថាភាេពនះ ប្តូវានវសិ្មលភាេ និងនីតិវធីិ ស្ស្រតារការវភិាគហានិភ័យ
ស្នានីយភាេជាប្រចំា ស្រាតិករានិងលទ្ធទលថ្នពស្រស្តស្ពតស្ត។ ដទនការពនះក៏ប្តូវកំណត់អំេី ំពណាះ
ស្ស្មយចំពពាះរញ្ជា ដ លពកើតានពៅតារប្គាខុស្ៗគាន  ររួទំងកនុងថ្ងៃទងដ រ។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំដទនការពនះឱយស្ស្រនឹងចរតិលកខណៈភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំថ្ន
ស្ករាភាេអាជីវករា។ ដទនការពនះប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្នូវប្រភេទុ្នយថាភាេ ទំ្ហំទុ្នដ ល
ប្គឹះស្មា នអាចរកាន នីតិវធីិអាទិ្ភាេស្ប្ារ់ដស្វងរកទុ្នពោយពរៀររារ់លរអិតអំេីពេលពវលានិង
វធីិស្មស្រស្តកនុងការអនុវតតនីតិវធីិនីរួយៗ និងរយៈពេលដ លប្គឹះស្មា នប្តូវការព ើរបីដស្វងរកទុ្នរដនារ
េីប្រភេទុ្នយថាភាេទំងពនាះ។ ដទនការពនះប្តូវានប្ករខ័ណឌ ស្រស្ស្រនិងានភាេងាយរត់ដរន 
ព ើរបីឱយប្គឹះស្មា នអាចពឆាើយតរានទន់ពេលពវលាចំពពាះប្គរ់ស្មា នភាេ។ 

620



 

620 

១. ប្ទ្េយស្ករាដ លគាា នទី្ទារ និងការធាា ក់ចុះថ្នតថ្រាររស់្ប្ទ្េយស្ករាស្នានីយ 
២. ការ កប្ាក់រពញ្ញើរាយ 
៣. លទ្ធភាេររស់្ប្គឹះស្មា នកនុងការរំដរាងប្ទ្េយស្ករាពៅជាស្មច់ប្ាក់  
៤. ទំ្នាក់ទំ្នងរវាងទី្ទារទតល់ទុ្នឬប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នេិេិធករាប្រភេទុ្ន 
៥. តប្រូវការរដនារពលើា៉ា ជីនខល (Margin Calls) និងតប្រូវការប្ទ្េយធានា 
៦. អនកទតល់ទុ្ន 
៧. ការា៉ា ន់ស្មា នពៅពលើកំពណើ នថ្នតារាងតុលយការ 
៨. ឥណពទ្យយយថាភាេ ជាេិពស្ស្ លទ្ធភាេថ្នការពប្រើប្ាស់្រនាា ត់ឥណទនររស់្

តតិយភាគីឬរុតតស្រព័នធ ស្មខា ឬស្មន ក់ការកណាត លររស់្ប្គឹះស្មា ន   
៩. ស្នានីយភាេដ លពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ និងស្ករាភាេពទសងៗ 
១០. ការអាចរកានប្រភេទុ្ន ំុដ លាននិងគាា នការធានា 
១១. រនាា ត់ឥណទនយថាភាេដ លប្គឹះស្មា នអាចរកាន។ 

ប្រការ ២០.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា អំេីពស្ណារយី៉ាូ និងលទ្ធទលពស្រស្តស្ពតស្ត
ប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្នានីយភាេយ៉ាងពហាចណាស់្ជាប្រចំាឆ្ន ំ ឬតារការចំាាច់។ 

ជ្ពំកូទ ី៦ 
ណផ្នការទុនយថ្នភាព 

ប្រការ ២១.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្តៀរពឆាើយតរភាា រៗនិងានការស្ពប្រចចិតតចាស់្លាស់្កនុងពេលាន
ស្នានីយភាេតានតឹង។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតដទនការទុ្នយថាភាេដ លរួរានពគាលនពយាយ 
នីតិវធីិ និងដទនការស្ករាភាេស្ប្ារ់ទ្រ់ទ្ល់នឹងទលរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់ស្រតាភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន
កនុងការទតល់ទុ្ន ល់ប្រតិរតតិការររស់្ខាួនទន់ពេលពវលានិងតារតថ្រាស្រស្ស្រ។ 

  ដទនការទុ្នយថាភាេពនះ ប្តូវានវសិ្មលភាេ និងនីតិវធីិ ស្ស្រតារការវភិាគហានិភ័យ
ស្នានីយភាេជាប្រចំា ស្រាតិករានិងលទ្ធទលថ្នពស្រស្តស្ពតស្ត។ ដទនការពនះក៏ប្តូវកំណត់អំេី ំពណាះ
ស្ស្មយចំពពាះរញ្ជា ដ លពកើតានពៅតារប្គាខុស្ៗគាន  ររួទំងកនុងថ្ងៃទងដ រ។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំដទនការពនះឱយស្ស្រនឹងចរតិលកខណៈភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំថ្ន
ស្ករាភាេអាជីវករា។ ដទនការពនះប្តូវរញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្នូវប្រភេទុ្នយថាភាេ ទំ្ហំទុ្នដ ល
ប្គឹះស្មា នអាចរកាន នីតិវធីិអាទិ្ភាេស្ប្ារ់ដស្វងរកទុ្នពោយពរៀររារ់លរអិតអំេីពេលពវលានិង
វធីិស្មស្រស្តកនុងការអនុវតតនីតិវធីិនីរួយៗ និងរយៈពេលដ លប្គឹះស្មា នប្តូវការព ើរបីដស្វងរកទុ្នរដនារ
េីប្រភេទុ្នយថាភាេទំងពនាះ។ ដទនការពនះប្តូវានប្ករខ័ណឌ ស្រស្ស្រនិងានភាេងាយរត់ដរន 
ព ើរបីឱយប្គឹះស្មា នអាចពឆាើយតរានទន់ពេលពវលាចំពពាះប្គរ់ស្មា នភាេ។ 
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ដទនការទុ្នយថាភាេប្តវូ ១). រញ្ជា ក់អំេីវធីិពោះស្ស្មយទ្រ់ទ្ល់នឹងស្មា នភាេតានតឹងនានា 
២). ដចងឱយចាស់្លាស់្អំេីកប្រិតថ្នការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និង៣). ពធវើពតស្តស្មកលបងនិងពធវើរចេុរបននករា
ជាប្រចំាព ើរបីធានាថាដទនការពនះពៅដតានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត។ ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយព ើងវញិនិង
ពធវើរចេុរបននករាដទនការពនះឱយានយ៉ាងពហាចណាស់្រួយឆ្ន ំរតងឬពប្ចើន ងពៅតាររដប្ររប្រួល
ស្មា នភាេទី្ទារនិងអាជីវករាជាក់ដស្តង និងពស្នើសំុ្ការអនុរតិេីប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លេឹងដទអកខាា ំងពលើប្ាក់រពញ្ញើរាយ ដទនការពនះប្តូវរងាា ញេីការ កប្ាក់
រពញ្ញើរាយយ៉ាងគំហុកនិងវធីិទូ្ទត់ស្ងអនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើរាយានឆ្រ់រហ័ស្។ ដទនការទុ្នយថាភាេ
ស្ប្ារ់ការ កប្ាក់រពញ្ញើរាយយ៉ាងគំហុករិនប្តូវេឹងដទអកពៅពលើការរិទ្រពធាាយ កប្ាក់នានា
ររស់្អតិងិជនពនាះពទ្។ កនុងករណីដ លានការាត់រង់ជំពនឿទុ្កចិតតកនុងទី្ទារ ដទនការទុ្នយថាភាេ
ស្ប្ារ់ការ កប្ាក់រពញ្ញើរាយប្តូវធានាថា អនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើរាយនឹង កប្ាក់រពញ្ញើររស់្េួកពគ
ភាា រៗ តារលកខខណឌ កិចេស្នាថ្នទលិតទលប្ាក់រពញ្ញើទំងពនាះ។  

ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថាេ័ត៌ានទំ្នាក់ទំ្នងកនុងដទនការពនះានលកខណៈរចេុរបននភាេ និងាន
នីតិវធីិចំាាច់ដទនកគតិយុតតនិងប្រតិរតតិការព ើរបីអនុវតតដទនការទុ្នយថាភាេានទន់ពេលពវលា។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំចងប្កងដទនការទុ្នយថាភាេពនះនិងរកាទុ្កជាឯកស្មរ ពហើយប្តូវ
ទសេវទាយ ល់ប្គរ់ភាគីពាក់េ័នធ។ 

ជ្ំពូកទី ៧ 
អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ២២.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២៣.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខកញ្ជញ   ឆ្ន ំ២០១៧ 
               ដទស្ថភិបាល 

      ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ចំណាត្់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសវំិធានធនដលើអុីម្ណភរម្ិន 

3 
ជំពូក្ទី ១ 

រទរបញ្ញត្តិទូដៅ 
ប្រការ ១.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់ោរពវកិចចររស់្គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ខ ល
រដៅដនឹះដៅថា “គ រ្ឹះស្ថា ន” កនុងោរអនុវតតដទនករួយថ្នគកបែ័ណឌ គ្ប់ប្គងហានិភ័យឥណទានពោយ
គបុងគបយ័តន។  

ប្រការ ២.-  

គបោសដនឹះ ានដគាលពៅរញ្ជា ក់េីភាេប្តឹរប្តូវថ្នការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ោរវាស់្ដវង ោរពធវើ
សំវធិានធន និងោររាយោរណ៍ចំដ ឹះហាវ សីុ្លីធី (Facilities) ខ លានអីុរដភររិនរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ  កយបដចចកដទសរួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយមន័យ
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- ហាវ សីុ្លីធី (Facilities) សំដៅ ល់គបាក់កមចី និងឧរករណ៍ហិរញ្ាវរាុដផេងដទៀរ  ទំង
ពៅកនុងឬដគៅតារាងរុលយោរ ខ លគ រ្ឹះស្ថា នានទតល់ដៅឱយសមភា្ី ពហើយហាវ សីុ្លីធី
ពនះអាចរងកហានិភ័យឥណទន ល់ប្គឹះស្មា ន។ រណតុំ ថ្នហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ដ លាន
ដចងកនុងប្រកាស្ពនះ ពៅថា “សំដពៀរឥណទាន”។ 

- សមភា្ី សំ្ពៅ ល់ អរិងិជន អនកែចីប្ាក់ ឬបុ្គលដផេងដទៀរ រួរាន ររូវនតរុគគល ឬ
នីតិរុគគល ានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយប្គឹះស្មា ន។ សមភា្ីដនឹះ ក៏អាចជាប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត
ដ លានទំ្នាក់ទំ្នងដស ាកិចចជាមួយគាន ផងខ រ។ 

- ហានិភ័យឥណទាន សំ្ពៅ ល់ហានិភ័យខ លសមភា្ីរិនអាចអនុវតតានតារោរពវកិចច
ខ លានខចងកនុងកិចចសនា។ ពប្ៅេីករេីដ លជាប្រភេចរបងថ្នហានិភ័យឥណទន 
ប្រតិរតតិការពទសងៗដ លានពៅកនុងបញ្ា ិកាធនាគារ (Banking Book) និងបញ្ា ិកាស្ប្ារ់
ជួញ ូរ (Trading Book) ទំងកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ ក៏ជាប្រភេថ្នហានិភ័យ
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ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក 
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ចំណាត្ថ់្នន កហ់ានភិ័យឥណទាន និងសវំិធានធនដលើអុីម្ណភរម្ិន 

3 
ជំពូក្ទ ី១ 

រទរបញ្ញត្តិទូដៅ 
ប្រការ ១.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់ោរពវកិចចររស់្គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ខ ល
រដៅដនឹះដៅថា “គ រ្ឹះស្ថា ន” កនុងោរអនុវតតដទនករួយថ្នគកបែ័ណឌ គ្ប់ប្គងហានិភ័យឥណទានពោយ
គបុងគបយ័តន។  

ប្រការ ២.-  

គបោសដនឹះ ានដគាលពៅរញ្ជា ក់េីភាេប្តឹរប្តូវថ្នការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ោរវាស់្ដវង ោរពធវើ
សំវធិានធន និងោររាយោរណ៍ចំដ ឹះហាវ សីុ្លីធី (Facilities) ខ លានអីុរដភររិនរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ  កយបដចចកដទសរួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយមន័យ
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- ហាវ សីុ្លីធី (Facilities) សំដៅ ល់គបាក់កមចី និងឧរករណ៍ហិរញ្ាវរាុដផេងដទៀរ  ទំង
ពៅកនុងឬដគៅតារាងរុលយោរ ខ លគ រ្ឹះស្ថា នានទតល់ដៅឱយសមភា្ី ពហើយហាវ សីុ្លីធី
ពនះអាចរងកហានិភ័យឥណទន ល់ប្គឹះស្មា ន។ រណតុំ ថ្នហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ដ លាន
ដចងកនុងប្រកាស្ពនះ ពៅថា “សំដពៀរឥណទាន”។ 

- សមភា្ី សំ្ពៅ ល់ អរិងិជន អនកែចីប្ាក់ ឬបុ្គលដផេងដទៀរ រួរាន ររូវនតរុគគល ឬ
នីតិរុគគល ានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយប្គឹះស្មា ន។ សមភា្ីដនឹះ ក៏អាចជាប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត
ដ លានទំ្នាក់ទំ្នងដស ាកិចចជាមួយគាន ផងខ រ។ 

- ហានិភ័យឥណទាន សំ្ពៅ ល់ហានិភ័យខ លសមភា្ីរិនអាចអនុវតតានតារោរពវកិចច
ខ លានខចងកនុងកិចចសនា។ ពប្ៅេីករេីដ លជាប្រភេចរបងថ្នហានិភ័យឥណទន 
ប្រតិរតតិការពទសងៗដ លានពៅកនុងបញ្ា ិកាធនាគារ (Banking Book) និងបញ្ា ិកាស្ប្ារ់
ជួញ ូរ (Trading Book) ទំងកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ ក៏ជាប្រភេថ្នហានិភ័យ
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ឥណទនដ រ។ គ្រឹះស្ថា នអាចគបឈមនរងហានិភ័យឥណទាន ខ លអាចពកើតរកេី
ឧបករណ៍ហិរញ្ាវរាុនានាពប្ៅេីគបាក់កមចី  ូចជា ការពធវើសវីោរ (Acceptances) ហិរញ្ារបទាន
 ណិជជកមម ការស្នាទតល់ឥណទននិងោរធានា គបរិបរតិោរអនតរធនាគារ ប្រតិរតតិការ
ទូទារ់ ប្រតិរតតិការបតូរគបាក់ សញ្ញា រណណ រូលរប្តករាសិ្ទ្ធិ និងឧបករណ៍និសេនា ជាព ើរ។ 

- ប្ទ្េយធានា សំដៅ ល់ ោរធានា ប្ទ្េយ ឬគទពយស្ករា ខ លសមភា្ីានោក់ធានា 
ចំពពាះហានិភ័យឥណទានររស់្គ រ្ឹះស្ថា ន។ 

- មូលធនកមមោរគបាក់ (Interest Capitalization) សំដៅ ល់រាល់ោរបងគរការប្ាក់ និង
ោរគបាក់មិនអាចគបមូលបានខ លគរូវបូកបញ្ចូ លកនុងគបាក់ដ ើមថ្នឥណទានដៅថ្ងៃទូទារ់
សងគបាក់ ឬថ្ងៃឥណគបរិទាន។ មូលធនករាោរគបាក់ក៏គរូវរួមបញ្ចូ លផងខ រនូវោរគបាក់
មិនបានទូទារ់ ដហើយោរគបាក់ដនឹះ គរូវបានខគបោល យដៅជាគបាក់កមចីងមី តាមរយៈោរដធវើ
បុនហិរញ្ាបបទាន ឬបងវិលជាឥណទានងមី។ 

- ោរខកខានទូ្ទត់ស្ង (Default) សំដៅ ល់ការខកខានកនុងការទូ្ទត់ស្ងតារលកខខណឌ  
ខ លានខចងកនុងកិចចសនា។ 

- រថ្មលជាក់ខសតង (Fair Value) សំដៅ ល់រថ្មលខ លទទួលបានពីប្រតិរតតិការលក់គទពយសកមម 
ឬតថ្រាដ លប្តូវចំណាយពលើប្រតិរតតិការពទារគទពយអកមមរវាងអនកចូលរួរពៅកនុងទីផារ 
ពៅកាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្លស្មគ ល់តថ្រាថ្នការទិ្ញលក់។  

- អីុរដភររិន (Impairment) សំដៅ ល់ស្មា នភាេហាវ សីុ្លីធីដ លស្ាិតកនុងការស្ងស័យ 
ចំពពាះលទ្ធភាេទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ចំនួននិងទន់ពេលពវលាររស់្ស្រភាគីតារកិចេស្នា។ 

- ហួសោលកំណរ់ស្ង (Past due) សំដៅ ល់ការខកខានររស់្ស្រភាគី កនុងការទូ្ទត់
ស្ងហាវ សីុ្លីធីពៅថ្ងៃកំណត់តារកិចេស្នា។ 

ប្រការ ៥.-  
ការចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និងសំ្វធិានធនហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន គ៉ឺជាដទនករួយ

ថ្នប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យទូ្ពៅដ លប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតត។ ព ើរបីគ្ប់ប្គងហានិភ័យឥណទាន
ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ ប្គឹះស្មា នប្តូវាន៖  

១. គបព័នធគ្ប់គ្ងហានិភ័យឥណទាន ខ លានលកខណៈសមស្ស្រដៅនរង ចរតិលកខណៈ 
ភាពសមុគស្ថម ញ និងទំហំថ្នសកមមភាពអាជីវករា 

២. ោរពិនិតយព ើងវញិជាប្រចំា ដៅដលើគបព័នធគ្ប់គ្ងហានិភ័យឥណទាន  ពោយដទអកពលើ
ការផ្ទល ស់បតូរស្ថា នភាពដស ាកិចច សកមមភាព អរិងិជន និងហានិភ័យនានា   

៣. គបព័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេស្ប្ារ់ការកំណរ់ជារុន ការតាមោន 
និងការវាស់្ដវងហានិភ័យឥណទានឱយានប្តឹរប្តូវ ររួទំងការកំណរ់ឱយានដពញដលញ 
និងការរាយោរណ៍អំេីហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និងការេាករណ៍ការខារបង់ថ្ន
សំដពៀរឥណទាន 
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៤. សំវធិានធនប្គរ់ប្គាន់សគាប់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតាមស្តង់ោរ
គណពនយយជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា និង 

៥. ដគាលនដយបាយ នីរិវធីិ និង ំដណើ រោរអនុវរត អនុពលារតារលកខខណឌ តប្រូវទំងអស់្
ថ្នគបោសដនឹះ។ 

ជំពូក្ទី ២ 
ការាម្ដានហានិភ័យឥណ្ទាន 

ប្រការ ៦.-  
 គកុមគបរកាភិបាល និងគណៈគ្ប់គ្ងជាន់ែពស់ររស់្គ រ្ឹះស្ថា ន គរូវទទួលែុសគរូវកនុងោរ
ធានាថាោរវាយរថ្មលហានិភ័យឥណទាន ោរគរួរពិនិរយ និងោរកំណរ់សំវធិានធន គរូវបានអនុវរត
គបកបដោយគបសិទធភាព ដ ើមបីធានាឱយានសំវធិានធនសគាប់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
កនុងកគមិរមួយសមស្សបនិងប្គរ់ប្គាន់។ គកុមគបរកាភិបាលក៏គរូវធានាពលើការអនុវតតចំដ ឹះ ោរវាយ
រថ្មលហានិភ័យឥណទន ោរគរួរពិនិរយ និង ំពណើ រោរឱយស្ស្រតារ ចរតិលកខណៈ ភាពសមុ្ស្ថម ញ 
និងទំហំថ្នសកមមភាពរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 

ប្រការ ៧.- 
គកុមគបរកាភិបាល គរូវអនុម័រគកបែ័ណឌ  និងពគាលនដយបាយសគាប់ោរវាយរថ្មលហានិភ័យ

ឥណទាន ោរគរួរពិនិរយ និងោរកំណរ់សំវធិានធន គពមទំាងដគាលនដយបាយថ្នោរលុបដចាល
ហាវ សីុ្លីធី។ ពគាលនដយបាយពនះ ក៏ប្តូវកំណរ់យនតការតាមោននិងរាយោរណ៍ អំេីវធិានោរ
ប្ររូលរកវញិដ លប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតត។ 

ប្រការ ៨.- 
គកុមគបរកាភិបាលគរូវធានាថា៖ 

១. នីរិវធីិនិង ំពណើ រការ អាចឱយប្គឹះស្មា នកំណរ់ឱយបានជារុននូវការដធវើចំណារ់ថាន ក់ ការ
វាយរថ្មល និងការពោះស្ស្មយរញ្ជា ្ុណភាពឥណទាន 

២. គកុមគបរកាភិបាល និងគណៈគ្ប់គ្ងជាន់ែពស់ ទ្ទួ្លានព័រ៌ានប្គរ់ប្គាន់អំពី
្ុណភាពឥណទាន និងសំវធិានធនខ ល ក់ព័នធដៅនរងឥណទានឱយបានដទៀងទារ់និង
តាមដពលកំណរ់ 

៣. ោរវនិិចឆ័យពលើរុខងារប្តួតេិនិតយដ ើងវញិនិងគ្ប់គ្ង ដធវើដ ើងស្ស្រតារដគាលនដយបាយ 
និងនីរិវធីិរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន និង 

៤. ោរគរួរពិនិរយថ្ផាកនុងដលើោរវាយរថ្មលហានិភ័យឥណទាន និង ំពណើ រការពធវើសំវធិានធន 
ដធវើដ ើងឱយបានគររមគរូវនិងដទៀងទារ់ ដោយបុ គ្លដ លានឯករាជយភាេេីគបរិបរតិោរ
ឥណទនរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។    
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៤. សំវធិានធនប្គរ់ប្គាន់សគាប់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតាមស្តង់ោរ
គណពនយយជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា និង 

៥. ដគាលនដយបាយ នីរិវធីិ និង ំដណើ រោរអនុវរត អនុពលារតារលកខខណឌ តប្រូវទំងអស់្
ថ្នគបោសដនឹះ។ 

ជពំកូ្ទ ី២ 
ការាម្ដានហានិភ័យឥណ្ទាន 

ប្រការ ៦.-  
 គកុមគបរកាភិបាល និងគណៈគ្ប់គ្ងជាន់ែពស់ររស់្គ រ្ឹះស្ថា ន គរូវទទួលែុសគរូវកនុងោរ
ធានាថាោរវាយរថ្មលហានិភ័យឥណទាន ោរគរួរពិនិរយ និងោរកំណរ់សំវធិានធន គរូវបានអនុវរត
គបកបដោយគបសិទធភាព ដ ើមបីធានាឱយានសំវធិានធនសគាប់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
កនុងកគមិរមួយសមស្សបនិងប្គរ់ប្គាន់។ គកុមគបរកាភិបាលក៏គរូវធានាពលើការអនុវតតចំដ ឹះ ោរវាយ
រថ្មលហានិភ័យឥណទន ោរគរួរពិនិរយ និង ំពណើ រោរឱយស្ស្រតារ ចរតិលកខណៈ ភាពសមុ្ស្ថម ញ 
និងទំហំថ្នសកមមភាពរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។ 

ប្រការ ៧.- 
គកុមគបរកាភិបាល គរូវអនុម័រគកបែ័ណឌ  និងពគាលនដយបាយសគាប់ោរវាយរថ្មលហានិភ័យ

ឥណទាន ោរគរួរពិនិរយ និងោរកំណរ់សំវធិានធន គពមទំាងដគាលនដយបាយថ្នោរលុបដចាល
ហាវ សីុ្លីធី។ ពគាលនដយបាយពនះ ក៏ប្តូវកំណរ់យនតការតាមោននិងរាយោរណ៍ អំេីវធិានោរ
ប្ររូលរកវញិដ លប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតត។ 

ប្រការ ៨.- 
គកុមគបរកាភិបាលគរូវធានាថា៖ 

១. នីរិវធីិនិង ំពណើ រការ អាចឱយប្គឹះស្មា នកំណរ់ឱយបានជារុននូវការដធវើចំណារ់ថាន ក់ ការ
វាយរថ្មល និងការពោះស្ស្មយរញ្ជា ្ុណភាពឥណទាន 

២. គកុមគបរកាភិបាល និងគណៈគ្ប់គ្ងជាន់ែពស់ ទ្ទួ្លានព័រ៌ានប្គរ់ប្គាន់អំពី
្ុណភាពឥណទាន និងសំវធិានធនខ ល ក់ព័នធដៅនរងឥណទានឱយបានដទៀងទារ់និង
តាមដពលកំណរ់ 

៣. ោរវនិិចឆ័យពលើរុខងារប្តួតេិនិតយដ ើងវញិនិងគ្ប់គ្ង ដធវើដ ើងស្ស្រតារដគាលនដយបាយ 
និងនីរិវធីិរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន និង 

៤. ោរគរួរពិនិរយថ្ផាកនុងដលើោរវាយរថ្មលហានិភ័យឥណទាន និង ំពណើ រការពធវើសំវធិានធន 
ដធវើដ ើងឱយបានគររមគរូវនិងដទៀងទារ់ ដោយបុ គ្លដ លានឯករាជយភាេេីគបរិបរតិោរ
ឥណទនរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។    
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ប្រការ ៩.- 

 គកុមគបរកាភិបាល គរូវពិនិតយដ ើងវញិដលើដគាលនដយបាយនិងនីរិវធីិ យ៉ាងតិចរួយឆ្ន ំរតង 
ដ ើមបីធានាថា ដគាលនដយបាយនិងនីរិវធិីទាំងដនឹះដៅខរានស្ងគតិភាេជារួយនរងសកមមភាព 
ស្ថា នភាពដស ាកិចច អរិងិជន និងហានិភ័យឥណទានរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។  

ប្រការ ១០.- 

 គកុមគបរកាភិបាលគរូវធានាថា ដគាលនដយបាយនិងនីរិវធីិសគាប់កំណរ់សំវធិានធនពលើ
ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីពទល និងហាវ សីុ្លីធីប្កុរ ប្េរទំងដគាល
នដយបាយថ្នោរលុបដចាលហាវ សីុ្លីធី គរូវខរបានអនុវតតតារឱយានទន់ពេលពវលា និងស្រស្សប
ដៅនរងសកមមភាព និងទ្ប្រង់ហានិភ័យឥណទានរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន។  

ប្រការ ១១.- 

 គណៈគ្ប់គ្ងជាន់ែពស់ គរូវទទួលែុសគរូវកនុងការពរៀរចំ និងការអនុវរតឱយានគបសិទធភាព
នូវដគាលនដយបាយនិងនីរិវធីិនានាខ លអនុម័រដោយគកុមគបរកាភិបាល ទក់ទ្ងនឹងោរវាយរថ្មល
ឥណទាន ការពធវើសំវធិានធនចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និងោរលុបពចាលហាវ សីុ្លីធី។ 
គណៈគ្ប់គ្ងជាន់ែពស់ ប្តូវធានាថា៖  

១.  បុ គ្លិកពាក់េ័នធ គរូវយល់ ឹងឱយានចាស់លាស់្ និងអនុវតតពោយស្ងគតិភាេនូវដគាល
នដយបាយថ្ផាកនុង នីរិវធីិ និង ំពណើ រការគរួរពិនិរយឥណទានដ ើងវញិនិងោរពធវើសំវធិានធន 

២.  ំពណើ រការពធវើសំវធិានធនដលើហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ប្តូវអនុវតតឱយានសមស្សប 
ានលកខណៈជាគបព័នធនិងានស្ងគតិភាេ ព ើរបីជួយស្ប្រួល ល់ការគបមូលឱយានទាន់
ដពលដវលា នូវព័រ៌ានបខនាម ឬងាីៗ ទាក់ទងដៅនរងលទធភាពប្ររូលរកវញិថ្នហាវ សីុ្លីធី 
កនុងពគាលរំណងកំណរ់សំវធិានធនដៅដលើហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិនដនាឹះ។ 
យ៉ាងពហាចណាស់  ំពណើ រការពនះប្តូវទតល់ព័រ៌ានស្រស្ស្រ និងទន់ពេលពវលាអំេី៖ 

ក.  ហាវ សីុ្លីធីដ លហួសោលកំណរ់ស្ង   
ខ. ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
គ. រថ្មលជាក់ខសតងររស់្ប្ទ្េយធានាដលើហាវ សីុ្លីធី  
ឃ. ប្រភេពទសងពទ្ៀតថ្នលំហូរស្ថច់គបាក់ ខ លគ រ្ឹះស្ថា នអាចដគបើជាមូលោា នកនុងោរ

កំណរ់កគមិរថ្នអីុរដភររិន និងទំ្ហំថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និង 
ង. ទំ្ហំសំវធិានធនចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិនខ លគរូវករ់គតា។ 

៣. ោរតាមោននិងការគរួរពិនិរយដ ើងវញិដោយគបុងគបយ័តននិងគររមគរូវ គរូវបានអនុវរត
ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ោរដធវើសំវធិានធន និងការប្ររូលរកវញិចំពពាះ
ហាវ សីុ្លីធីខ លានលុរដចាល។  
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ជ្ំពូកទ ី៣ 
ការចាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន 

ប្រការ ១២.-  
ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទនដ លអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកាភិាល ប្តូវរួររញ្េូ ល

ប្រេ័នធចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនដ លានកំណត់ចាស់្លាស់្ ពោយប្តូវកំណត់ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
លរអិតររស់្រុគគលពាក់េ័នធពៅកនុងប្គឹះស្មា ន។ 
ប្រការ ១៣.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំ ំពណើ រការចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីឱយានលកខណៈជាប្រេ័នធ និងាន
ស្ងគតិភាេ ពោយដទអកពលើរូលោា នហានិភ័យឥណទន។ កនុងពគាលរំណងពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវាន
ប្រេ័នធចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន ដ លស្រស្ស្រពៅនឹងកប្រិតហានិភ័យពាក់េ័នធនឹង ចរតិលកខណៈ 
ភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំថ្នហាវ សីុ្លីធីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ហាវ សីុ្លីធីធំៗនឹងប្តូវពធវើចំណាត់ថាន ក់ដោយ
ដទអកតាមវធីិស្មស្រស្តវាយតថ្រាហានិភ័យឥណទនដ លានលកខណៈេិស្មត រ ចំដណកឯហាវ សីុ្លីធី
តូចៗដ លានចរតិលកខណៈប្រហាក់ប្រដហលគាន និងសាិរដគោមការប្គរ់ប្គងសំ្ពេៀតដតរួយ អាច
ប្តូវានចាត់ថាន ក់ដោយខផាកតាមវធីិស្មស្រស្តចារ់ថាន ក់ឥណទានដនឹះ ឬអាចចាត់ថាន ក់តាមប្រវតតិ
ហាវ សីុ្លីធីខាតរង់។ ការចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនប្រករពោយភាេពជឿជាក់ាន នឹងជួយកនុង
ការវាយតថ្រាហាវ សីុ្លីធីពោយប្រុងប្រយ័តន និងកំណត់ការពធវើសំ្វធិានធនប្គរ់ប្គាន់ចំពពាះហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិន  ូចានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៨  ល់ ប្រការ ៥២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  
ប្រការ ១៤.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កសំ្ណំុឯកស្មរឥណទនររស់្ស្រភាគីទំងអស់្ជារូរវនត និង/ឬ 
ពអ ិកប្តូនិក ដ លប្តូវានេ័ត៌ានប្គរ់ប្គាន់និងទន់ពេលពវលាអំេីលទ្ធភាេស្ងរំណុលររស់្
ស្រភាគីព ើរបី៖ 

១. ស្ប្រួល ល់ការតារោន និងការប្តួតេិនិតយព ើងវញិចំពពាះហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ររស់្
ប្គឹះស្មា នឱយានប្តឹរប្តវូនិងានប្រសិ្ទ្ធភាេ និង 

២. ស្ប្រួល ល់ស្វនករថ្ទាកនុងនិងប្ករុហ ុនស្វនករាឱយទ្ទួ្លានេ័ត៌ានប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ
ស្ប្ារ់ការទតល់រតិពយរល់ចាស់្លាស់្និងពោយស្តានុរ័ត ពៅពលើគុណភាេហាវ សីុ្លីធីទំង
អស់្កនុងសំ្ពេៀតឥណទន។ 
ប្រការ ១៥.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតការេិនិតយព ើងវញិឱយានលកខណៈជាប្រេ័នធនិងពទ្ៀងទត់ចំដ ឹះ
ហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ ពទះរីជាាន ឬរិនានអីុរដភររិន រួររញ្េូ លទំងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ  
ព ើរបីឱយោរចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីអាចពធវើពៅានទន់ពេលពវលា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់វ តថ្នការ
េិនិតយព ើងវញិពៅតារប្រពភទ្ពទសងៗគាន ថ្នហាវ សីុ្លីធី។ ការេិនិតយព ើងវញិចំពពាះហាវ សីុ្លីធីជា
លកខណៈពទល និងហាវ សីុ្លីធីដ លានហានិភ័យខពស់្ ប្តូវានវ តថ្នការេិនិតយព ើងវញិញឹកញារ់។ 
វ តថ្នការេិនិតយព ើងវញិពនះរិនប្តូវានរយៈពេលពលើស្េីរួយឆ្ន ំពទ្។  
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ជ្ំពកូទ ី៣ 
ការចាតថ់្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន 

ប្រការ ១២.-  
ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទនដ លអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកាភិាល ប្តូវរួររញ្េូ ល

ប្រេ័នធចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនដ លានកំណត់ចាស់្លាស់្ ពោយប្តូវកំណត់ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
លរអិតររស់្រុគគលពាក់េ័នធពៅកនុងប្គឹះស្មា ន។ 
ប្រការ ១៣.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំ ំពណើ រការចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីឱយានលកខណៈជាប្រេ័នធ និងាន
ស្ងគតិភាេ ពោយដទអកពលើរូលោា នហានិភ័យឥណទន។ កនុងពគាលរំណងពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវាន
ប្រេ័នធចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន ដ លស្រស្ស្រពៅនឹងកប្រិតហានិភ័យពាក់េ័នធនឹង ចរតិលកខណៈ 
ភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំថ្នហាវ សីុ្លីធីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ហាវ សីុ្លីធីធំៗនឹងប្តូវពធវើចំណាត់ថាន ក់ដោយ
ដទអកតាមវធីិស្មស្រស្តវាយតថ្រាហានិភ័យឥណទនដ លានលកខណៈេិស្មត រ ចំដណកឯហាវ សីុ្លីធី
តូចៗដ លានចរតិលកខណៈប្រហាក់ប្រដហលគាន និងសាិរដគោមការប្គរ់ប្គងសំ្ពេៀតដតរួយ អាច
ប្តូវានចាត់ថាន ក់ដោយខផាកតាមវធីិស្មស្រស្តចារ់ថាន ក់ឥណទានដនឹះ ឬអាចចាត់ថាន ក់តាមប្រវតតិ
ហាវ សីុ្លីធីខាតរង់។ ការចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនប្រករពោយភាេពជឿជាក់ាន នឹងជួយកនុង
ការវាយតថ្រាហាវ សីុ្លីធីពោយប្រុងប្រយ័តន និងកំណត់ការពធវើសំ្វធិានធនប្គរ់ប្គាន់ចំពពាះហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិន  ូចានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៨  ល់ ប្រការ ៥២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  
ប្រការ ១៤.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កសំ្ណំុឯកស្មរឥណទនររស់្ស្រភាគីទំងអស់្ជារូរវនត និង/ឬ 
ពអ ិកប្តូនិក ដ លប្តូវានេ័ត៌ានប្គរ់ប្គាន់និងទន់ពេលពវលាអំេីលទ្ធភាេស្ងរំណុលររស់្
ស្រភាគីព ើរបី៖ 

១. ស្ប្រួល ល់ការតារោន និងការប្តួតេិនិតយព ើងវញិចំពពាះហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ររស់្
ប្គឹះស្មា នឱយានប្តឹរប្តូវនិងានប្រសិ្ទ្ធភាេ និង 

២. ស្ប្រួល ល់ស្វនករថ្ទាកនុងនិងប្ករុហ ុនស្វនករាឱយទ្ទួ្លានេ័ត៌ានប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ
ស្ប្ារ់ការទតល់រតិពយរល់ចាស់្លាស់្និងពោយស្តានុរ័ត ពៅពលើគុណភាេហាវ សីុ្លីធីទំង
អស់្កនុងសំ្ពេៀតឥណទន។ 
ប្រការ ១៥.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតការេិនិតយព ើងវញិឱយានលកខណៈជាប្រេ័នធនិងពទ្ៀងទត់ចំដ ឹះ
ហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ ពទះរីជាាន ឬរិនានអីុរដភររិន រួររញ្េូ លទំងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ  
ព ើរបីឱយោរចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីអាចពធវើពៅានទន់ពេលពវលា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់វ តថ្នការ
េិនិតយព ើងវញិពៅតារប្រពភទ្ពទសងៗគាន ថ្នហាវ សីុ្លីធី។ ការេិនិតយព ើងវញិចំពពាះហាវ សីុ្លីធីជា
លកខណៈពទល និងហាវ សីុ្លីធីដ លានហានិភ័យខពស់្ ប្តូវានវ តថ្នការេិនិតយព ើងវញិញឹកញារ់។ 
វ តថ្នការេិនិតយព ើងវញិពនះរិនប្តូវានរយៈពេលពលើស្េីរួយឆ្ន ំពទ្។  
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ប្រការ ១៦.-  
ការចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន ប្តូវានពធវើព ើងឱយានលរអិត ចាស់្លាស់្ និងប្គរ់ប្គាន់

ពៅតារកប្រិតថ្នហានិភ័យឥណទនររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវដរងដចកហាវ សីុ្លីធីតារប្រពភទ្ 
ពោយដទអកពលើរូលោា នថ្នការវាយតថ្រាដលើស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគីតាមរយៈប្រភេ
ចំណូលជាក់ដស្តង។ 

លកខណៈវនិិចឆ័យកនុងការវាយតថ្រាស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគី ប្តូវានចំណុច
យ៉ាងតិច  ូចខាងពប្ការ៖  

១.  ប្រវតតិទូ្ទត់ស្ង 
២.  ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ស្រភាគីនាពេលរចេុរបនន និងការេាករណ៍  
៣.  ចកខុវស័ិ្យអាជីវករា និងការេាករណ៍លំហូរស្មច់ប្ាក់ ដោយដទអកពលើការស្នាតខ ល
ានលកខណៈជាក់ដស្តងនិងប្រុងប្រយ័តន 

៤.  លទ្ធភាេនិងឆនាៈទូ្ទត់ស្ង 
៥.  ស្ថា នភាពពស្ ាកិចេ និង 
៦.  គុណភាេថ្នសំ្ណំុឯកស្មរ។  
 ូចានដចងកនុងប្រការ ១៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ ហាវ សីុ្លីធីដ លានចរតិលកខណៈហានិភ័យ

ប្រហាក់ប្រដហលគាន  និងស្ាិតពប្ការកប្រិតកំណត់ជាស្មរវនត (Materiality Threshold) អាចប្តូវចាត់
ថាន ក់កនុងសំ្ពេៀតឥណទនដតរួយ។  

ពហតុការណ៍ណារួយដ លនំាឱយរ៉ាះពាល់ ល់ប្រភេចំណូលចរបងកនុងការទូ្ទត់ស្ង អាច
នំាឱយានការចាត់ថាន ក់ឥណទានទរជាងរុន ពទះរីជាហាវ សីុ្លីធីពនាះស្ាិតកនុងចំណាត់ថាន ក់លអ ឬ
ប្តូវានោរ រពោយគទពយធានាក៏ពោយ។ ការចាត់ថាន ក់ព ើងវញិក៏អាចប្តូវានពធវើព ើង ប្រសិ្ន
ពរើស្រភាគីរិនអាចរំពេញតារលកខខណឌ ថ្នកិចេស្នា និងានដកដប្រលកខខណឌ ថ្នកិចេស្នា ពធវើ
រុនហិរញ្ញរបទន ឬទ្ទួ្លរុពរប្រទនរដនារ។  

កនុងករណីដ លអាចានការចាត់ថាន ក់ខុស្គាន ពោយដទអកពលើកតាត អតតពនារ័តិ គ្រឹះស្ថា នគរូវ
ដគជើសយកការចាត់ថាន ក់ទាបជាងដ្។ ជាងពនះពៅពទ្ៀត រាល់លកខខណឌ ដ លានដចងអំេីការចាត់
ថាន ក់ឥណទានកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ១៧ និងប្រការ ១៨ ថ្នគបោសដនឹះ រិនអាចរារាងំេីការចាត់ថាន ក់
ទរជាងរុនពនាះពទ្ ពៅពេលខ លការវភិាគពៅពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ លទ្ធភាេស្ង និងឆនាៈកនុង
ការស្ងររស់្ស្រភាគី អាចរងាា ញថាឥណទានដនាឹះអាចគរូវបានចាត់ថាន ក់ទរជាងរុន។ 
ប្រការ ១៧.-  

ស្តង់ោរថ្នការចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីអាចានររូភាេពទសងៗគាន ពៅកនុងប្គឹះស្មា ន រ៉ាុដនតយនតការ
ថ្នការចាត់ថាន ក់ររស់្ប្គឹះស្មា ននីរួយៗប្តូវានលកខណៈលរអិតប្គរ់ប្គាន់កនុងការតារោនការវវិតតថ្ន
ហានិភ័យ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីយ៉ាងពហាចប្ាំប្រពភទ្។ ពលើកដលងដតានការដចង
ពទសងពទ្ៀតកនុង ប្រការ ១៨ ថ្នគបោសដនឹះ ការចាត់ថាន ក់ទំងគបំាគបដភទពនះ ាន ូចខាងពប្ការ៖  
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១. ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានកាលកំណត់ ំរូងពលើស្េីរួយឆ្ន ំ៖  

ក. ធរាតា៖ ហាវ សីុ្លីធីានការទូ្ទត់ស្ងតារកាលកំណត់ និងរិនានការស្ងស័យ
ពលើការទូ្ទត់ស្ងនាពេលអនាគត។ ការទូ្ទត់ស្ងប្តូវានពធវើព ើងពទ្ៀងទត់ស្ស្រ
តារកិចេស្នា ពហើយហាវ សីុ្លីធីរិនានរងាា ញេីស្ញ្ជញ ចុឹះពខាយទក់ទ្ងនឹង
ស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ង អាជីវករា លំហូរស្មច់ប្ាក់ និងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្
ស្រភាគី។ 

ខ.  ឃ្លា ំពរើល៖ ហាវ សីុ្លីធីប្រពភទ្ពនះកំេុងស្ាិតពៅពប្ការកិចេគំាពារ និងរិនទន់ហួស្
កាលកំណត់ទូ្ទត់ស្ង រ៉ាុដនតរងាា ញេីស្ញ្ជញ ចុឹះពខាយដ លអាចជះឥទ្ធិេល ល់
ការទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគីនាពេលអនាគត ប្រសិ្នពរើរិនានវធិានការដកតប្រូវ
ទន់ពេលពវលា និងការយកចិតតទុ្កោក់ឱយាន ិត ល់េីប្គឹះស្មា ន។ ស្ញ្ជញ ចុឹះពខាយ
ពនះ ាន ូចជា ស្មា នភាេធាា ក់ចុះជារពណតើ រៗថ្នអាជីវករា ឬស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្
ស្រភាគី និងោរធាា ក់ចុឹះថ្នស្មា នភាេពស្ ាកិចេនិងទី្ទារ ដ លអាចរ៉ាះពាល់ ល់
លទ្ធភាេរកប្ាក់ចំពណញ និងស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ងនាពេលអនាគត ឬការធាា ក់ចុះ
តថ្រាប្ទ្េយធានា។ ចំណាត់ថាន ក់ពនះប្តូវពធវើព ើងពោយានពហតុទលចាស់្លាស់្ 
និងរិនគួរពប្រើប្ាស់្ជាការស្ប្ររស្ប្រួលពៅពេលចាត់ថាន ក់រវាងហាវ សីុ្លីធីធរាតា 
និងហាវ សីុ្លីធីពប្ការស្តង់ោរពទ្។   

ហាវ សីុលីធីណាដ លហួស្កាលកំណត់ស្ងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ឬពលើស្េីពនះ នឹងប្តូវចាត់
ថាន ក់ជាហាវ សីុលីធី “ឃ្លា ំពរើល”។  

កនុងករណី ការទូ្ទត់ការប្ាក់កនុងរយៈពេលេី ៣០ ថ្ងៃ ពៅ ៨៩ ថ្ងៃ ប្តូវរញ្េូ លពៅជាប្ាក់ព ើរ  
ពធវើរុនហិរញ្ញរបទន ឬរងវិលពៅជាហាវ សុីលីធីងាី ហាវ សុីលីធីពនះនឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជាហាវ សុីលីធី 
“ឃ្លា ំពរើល” ឬអន់ជាងពនះ។  

គ.  ពប្ការស្តង់ោរ៖ ហាវ សីុ្លីធីប្រពភទ្ពនះ រងាា ញភាេទ្ន់ពខាយគួរឱយកត់ស្ាគ ល់ 
និងរិនប្តូវានគំាពារប្គរ់ប្គាន់ពោយស្មា នភាេអាជីវករា ឬហិរញ្ញវតាុរចេុរបនន និង
ស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគី។ ជាេិពស្ស្ ប្រភេចំណូលចរបងរិនប្គរ់ប្គាន់
ស្ប្ារ់ទូ្ទត់ស្ងរំណុល ពោយរិនគិតេីប្រភេចំណូលរនាា រ់រនសំពទសងៗពទ្ៀត 
 ូចជាការលក់ប្ទ្េយធានាជាព ើរ។ កតាត នំាឱយានការចាត់ថាន ក់ពប្ការស្តង់ោរ ាន
 ូចជា៖  

- ស្រភាគីគាា នលទ្ធភាេកនុងការរំពេញកាតេវកិចេស្ងប្ាក់តារកិចេស្នា 
- ស្មា នភាេពស្ ាកិចេ និងទី្ទាររិនអំពណាយទល ដ លនឹងជះឥទ្ធិេលរិនលអ
 ល់អាជីវករា និងលទ្ធភាេរកប្ាក់ចំពណញររស់្ស្រភាគីនាពេលអនាគត 

- ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុធាា ក់ចុះ និង/ឬ ស្រភាគីគាា នលទ្ធភាេកនុងការដស្វងរកចំណូល
ប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីទូ្ទត់ស្ងរំណុល 
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១. ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានកាលកំណត់ ំរូងពលើស្េីរួយឆ្ន ំ៖  

ក. ធរាតា៖ ហាវ សីុ្លីធីានការទូ្ទត់ស្ងតារកាលកំណត់ និងរិនានការស្ងស័យ
ពលើការទូ្ទត់ស្ងនាពេលអនាគត។ ការទូ្ទត់ស្ងប្តូវានពធវើព ើងពទ្ៀងទត់ស្ស្រ
តារកិចេស្នា ពហើយហាវ សីុ្លីធីរិនានរងាា ញេីស្ញ្ជញ ចុឹះពខាយទក់ទ្ងនឹង
ស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ង អាជីវករា លំហូរស្មច់ប្ាក់ និងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្
ស្រភាគី។ 

ខ.  ឃ្លា ំពរើល៖ ហាវ សីុ្លីធីប្រពភទ្ពនះកំេុងស្ាិតពៅពប្ការកិចេគំាពារ និងរិនទន់ហួស្
កាលកំណត់ទូ្ទត់ស្ង រ៉ាុដនតរងាា ញេីស្ញ្ជញ ចុឹះពខាយដ លអាចជះឥទ្ធិេល ល់
ការទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគីនាពេលអនាគត ប្រសិ្នពរើរិនានវធិានការដកតប្រូវ
ទន់ពេលពវលា និងការយកចិតតទុ្កោក់ឱយាន ិត ល់េីប្គឹះស្មា ន។ ស្ញ្ជញ ចុឹះពខាយ
ពនះ ាន ូចជា ស្មា នភាេធាា ក់ចុះជារពណតើ រៗថ្នអាជីវករា ឬស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្
ស្រភាគី និងោរធាា ក់ចុឹះថ្នស្មា នភាេពស្ ាកិចេនិងទី្ទារ ដ លអាចរ៉ាះពាល់ ល់
លទ្ធភាេរកប្ាក់ចំពណញ និងស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ងនាពេលអនាគត ឬការធាា ក់ចុះ
តថ្រាប្ទ្េយធានា។ ចំណាត់ថាន ក់ពនះប្តូវពធវើព ើងពោយានពហតុទលចាស់្លាស់្ 
និងរិនគួរពប្រើប្ាស់្ជាការស្ប្ររស្ប្រួលពៅពេលចាត់ថាន ក់រវាងហាវ សីុ្លីធីធរាតា 
និងហាវ សីុ្លីធីពប្ការស្តង់ោរពទ្។   

ហាវ សីុលីធីណាដ លហួស្កាលកំណត់ស្ងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ ឬពលើស្េីពនះ នឹងប្តូវចាត់
ថាន ក់ជាហាវ សីុលីធី “ឃ្លា ំពរើល”។  

កនុងករណី ការទូ្ទត់ការប្ាក់កនុងរយៈពេលេី ៣០ ថ្ងៃ ពៅ ៨៩ ថ្ងៃ ប្តូវរញ្េូ លពៅជាប្ាក់ព ើរ  
ពធវើរុនហិរញ្ញរបទន ឬរងវិលពៅជាហាវ សុីលីធីងាី ហាវ សុីលីធីពនះនឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជាហាវ សុីលីធី 
“ឃ្លា ំពរើល” ឬអន់ជាងពនះ។  

គ.  ពប្ការស្តង់ោរ៖ ហាវ សីុ្លីធីប្រពភទ្ពនះ រងាា ញភាេទ្ន់ពខាយគួរឱយកត់ស្ាគ ល់ 
និងរិនប្តូវានគំាពារប្គរ់ប្គាន់ពោយស្មា នភាេអាជីវករា ឬហិរញ្ញវតាុរចេុរបនន និង
ស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគី។ ជាេិពស្ស្ ប្រភេចំណូលចរបងរិនប្គរ់ប្គាន់
ស្ប្ារ់ទូ្ទត់ស្ងរំណុល ពោយរិនគិតេីប្រភេចំណូលរនាា រ់រនសំពទសងៗពទ្ៀត 
 ូចជាការលក់ប្ទ្េយធានាជាព ើរ។ កតាត នំាឱយានការចាត់ថាន ក់ពប្ការស្តង់ោរ ាន
 ូចជា៖  

- ស្រភាគីគាា នលទ្ធភាេកនុងការរំពេញកាតេវកិចេស្ងប្ាក់តារកិចេស្នា 
- ស្មា នភាេពស្ ាកិចេ និងទី្ទាររិនអំពណាយទល ដ លនឹងជះឥទ្ធិេលរិនលអ
 ល់អាជីវករា និងលទ្ធភាេរកប្ាក់ចំពណញររស់្ស្រភាគីនាពេលអនាគត 

- ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុធាា ក់ចុះ និង/ឬ ស្រភាគីគាា នលទ្ធភាេកនុងការដស្វងរកចំណូល
ប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីទូ្ទត់ស្ងរំណុល 
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- ស្រភាគីជួរប្រទ្ះការលំាកកនុងការទូ្ទត់ហាវ សីុ្លីធីពទសងៗពទ្ៀតររស់្
ប្គឹះស្មា នផ្ទា ល់ ឬររស់្ប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត ប្រសិ្នពរើានេ័ត៌ានប្គរ់ប្គាន់ និង 

- ស្រភាគីពលាើស្ពលើលកខខណឌ ថ្នកិចេស្នាហិរញ្ញវតាុ។ 

ហាវ សុីលីធីដ លហួស្កាលកំណត់ស្ងចំនួន ៩០ ថ្ងៃ ឬ ពលើស្េីពនះ នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា
ហាវ សីុលីធី “ពប្ការស្តង់ោរ”។  

កនុងករណី ការទូ្ទត់ការប្ាក់កនុងរយៈពេលេី ៩០ ថ្ងៃ ពៅ ១៧៩ ថ្ងៃ ប្តូវរញ្េូ លពៅជា
ប្ាក់ព ើរ ពធវើរុនហិរញ្ញរបទន ឬរងវិលពៅជាហាវ សុីលីធីងាី ហាវ សុីលីធីពនះនឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា
ហាវ សីុលីធី “ពប្ការស្តង់ោរ” ឬអន់ជាងពនះ។  

ឃ. ស្ងស័យ៖ ហាវ សីុ្លីធីប្រពភទ្ពនះ រងាា ញភាេទ្ន់ពខាយធៃន់ធៃរ ជាងចំណាត់ថាន ក់ 
”ពប្ការស្តង់ោរ” ពោយស្មរានភាេស្ងស័យខាា ំង ឬរិនានភាេចាស់្លាស់្ ចំពពាះ
ការប្ររូលរកវញិនូវហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ ដទអកពលើតងភាេជាក់ដស្តង លកខខណឌ  ឬតថ្រា
ប្ទ្េយធានា។ ការខាតរង់នាពេលអនាគតានកប្រិតខពស់្ ពទះរីចំនួនជាក់លាក់ថ្ន
ការាត់រង់រិនទន់អាចកំណត់ានក៏ពោយ។  

ហាវ សុីលីធីដ លហួស្កាលកំណត់ស្ងចំនួន ១៨០ ថ្ងៃ ឬពលើស្េីពនះ នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា
ហាវ សីុលីធី “ស្ងស័យ”។ 

កនុងករណី ការទូ្ទត់ការប្ាក់កនុងរយៈពេលេី ១៨០ ថ្ងៃ ពៅ ៣៥៩ ថ្ងៃ ប្តូវរញ្េូ លពៅជា
ប្ាក់ព ើរ ពធវើរុនហិរញ្ញរបទន ឬរងវិលពៅជាហាវ សុីលីធីងាី ហាវ សុីលីធីពនះនឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា
ហាវ សីុលីធី “ស្ងស័យ” ឬអន់ជាងពនះ។  

ង. ាត់រង់៖ ហាវ សីុ្លីធីប្រពភទ្ពនះ ប្តូវានចាត់ថាន ក់ជាហាវ សីុ្លីធី “ាត់រង់” ពៅពេល
ប្គឹះស្មា នរិនអាចប្ររូលរកវញិាន  ពហើយប្គឹះស្មា នក៏គាា ន ឬានរពធាាយតិចតួច
កនុងការប្ររូលរកវញិនូវស្រតុលយហាវ សីុ្លីធី ក់ស្ល់ េីស្រភាគី។  

ហាវ សុីលីធីដ លហួស្កាលកំណត់ស្ងចំនួន ៣៦០ ថ្ងៃ ឬពលើស្េីពនះ នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា
ហាវ សីុលីធី “ាត់រង់”។ 

កនុងករណី ការទូ្ទត់ការប្ាក់កនុងរយៈពេលេី ៣៦០ ថ្ងៃ ឬពប្ចើនជាង ប្តូវរញ្េូ លពៅជា
ប្ាក់ព ើរ  ពធវើរុនហិរញ្ញរបទន ឬរងវិលពៅជាហាវ សុីលីធីងាី ហាវ សុីលីធីពនះ នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា
ហាវ សីុលីធី “ាត់រង់”។  

២. ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានកាលកំណត់ ំរូងតិចជាង ឬពស្ាើរួយឆ្ន ំ៖ 

ចំពពាះហាវ សីុ្លីធី ដ លានកាលកំណត់ ំរូងរយៈពេលតិចជាង ឬពស្ាើរួយឆ្ន ំ គ៉ឺជាហាវ សីុលីធី
រយៈពេលខាី។ ការកំណត់ចំនួនថ្ងៃអតិររាពៅកនុងចំណាត់ថាន ក់នីរួយៗខាងពលើប្តូវានរនាយ ូច
ខាងពប្ការ៖  
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ក. “ធរាតា” ានការទូ្ទត់ស្ងតារកាលកំណត់ 
ខ. “ឃ្លា ំពរើល” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ 
គ. “ពប្ការស្តង់ោរ” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ៦០ ថ្ងៃ 
ឃ. “ស្ងស័យ” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ 
ង. “ាត់រង់” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ១៨០ ថ្ងៃ។ 

ឥណទនវាិរូរន៍ពោយរិនគិតេីឥណប្រតិទន ប្តូវចាត់ជាឥណទនរយៈពេលខាី និងប្តូវ
ានពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ដតហិរញ្ញរបទនរយៈពេលខាីរ៉ាុពណាណ ះ។ ឥណទនវាិរូរន៍នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់
ពទសងៗគាន តារលំោរ់ ូចការកំណត់កនុងចំណុចទី្២ ថ្នប្រការពនះ អាស្ស័្យពលើ ១). ឥណទនវាិររូន៍
ប្តូវានពប្រើពលើស្កប្រិតអនុរ័ត ២). គណនីឥណទនវាិររូន៍រិនានចលនាស្មច់ប្ាក់ពចញចូល ឬ 
៣). លំហូរចូលស្មច់ប្ាក់សុ្ទ្ធកនុងគណនីពនាះរិនានភាេប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីទូ្ទត់ការប្ាក់។ ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវដកដប្រលកខណៈព ើរថ្នឥណទនវាិរូរន៍ ដ លរិនានលំហូរចូលស្មច់ប្ាក់សុ្ទ្ធស្ប្ារ់កនុង
អំ ុងពេល ៦០ ថ្ងៃ ឱយពៅជាឥណទនានកាលកំណត់។ 

ចំនួនថ្ងៃដ លហួស្កាលកំណត់ខាងពលើថ្នប្រការពនះ ប្តូវចាត់ជាចំនួនថ្ងៃអតិររារ៉ាុពណាណ ះ។ 
ការកំណត់ខាងពលើពនះនឹងរិនហារឃ្លត់ប្គឹះស្មា នកនុងការចាត់ថាន ក់អន់ជាងរុន ពៅពេលដ ល
ប្គឹះស្មា នគិតថាស្រស្ស្រ។  

ប្រការ ១៨.-  

ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវទូ្ទត់ស្ងប្រចំាប្តីាស្ ឆាស្ ឬរយៈពេលដវងជាងពនះ ពហើយ
ស្រភាគីខកខានកនុងការទូ្ទត់ស្ង ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីពនាះ “ពប្ការស្តង់ោរ” ឬចាត់
ថាន ក់អន់ជាងពនះ ដទអកពលើស្មា នភាេររស់្ស្រភាគី ពលើកដលងដតប្គឹះស្មា នអាចរញ្ជា ក់ថាហាវ សីុ្លីធី
រិនានស្ញ្ជញ ទ្ន់ពខាយ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រការ ១៨ ថ្នប្រកាស្ពនះ ការខកខានទូ្ទត់ស្ង
ប្តូវគិតចារ់េី ០៥ ថ្ងៃពធវើការ រនាា រ់េីកាលររពិចឆទ្ទូ្ទត់ស្ង។ ប្គឹះស្មា នអាចចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី 
“ពប្ការស្តង់ោរ” កនុងករណីដតស្រភាគីអាចរងាា ញចាស់្ថា ការខកខានស្ងពនះប្គាន់ដតជាការយ៉ឺត
យ៉ា វរពណាត ះអាស្នន។  

ប្រការ ១៩.-  

ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ “ពប្ការស្តង់ោរ” “ស្ងស័យ” និង “ាត់រង់” នឹងប្តូវចាត់
ថាន ក់ជា “ហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ” (Non-performing Facilities)។ ចំដណកឯហាវ សីុ្លីធី “ធរាតា” 
និង “ឃ្លា ំពរើល” នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា “ហាវ សីុ្លីធី ំពណើ រការ” (Performing Facilities)។ 

ប្រការ ២០.-  

កប្រិតលរអិតថ្នការចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន នឹងស្ប្រួល ល់ការកំណត់ឱយានប្តឹរ
ប្តូវចំពពាះ ចរតិលកខណៈថ្នសំ្ពេៀតឥណទន ការរាយការណ៍ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និង
ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នការពធវើសំវធិានធន។  
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ក. “ធរាតា” ានការទូ្ទត់ស្ងតារកាលកំណត់ 
ខ. “ឃ្លា ំពរើល” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ 
គ. “ពប្ការស្តង់ោរ” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ៦០ ថ្ងៃ 
ឃ. “ស្ងស័យ” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ 
ង. “ាត់រង់” ពរើហួស្កាលកំណត់ស្ងអតិររារយៈពេល ១៨០ ថ្ងៃ។ 

ឥណទនវាិរូរន៍ពោយរិនគិតេីឥណប្រតិទន ប្តូវចាត់ជាឥណទនរយៈពេលខាី និងប្តូវ
ានពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ដតហិរញ្ញរបទនរយៈពេលខាីរ៉ាុពណាណ ះ។ ឥណទនវាិរូរន៍នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់
ពទសងៗគាន តារលំោរ់ ូចការកំណត់កនុងចំណុចទី្២ ថ្នប្រការពនះ អាស្ស័្យពលើ ១). ឥណទនវាិររូន៍
ប្តូវានពប្រើពលើស្កប្រិតអនុរ័ត ២). គណនីឥណទនវាិររូន៍រិនានចលនាស្មច់ប្ាក់ពចញចូល ឬ 
៣). លំហូរចូលស្មច់ប្ាក់សុ្ទ្ធកនុងគណនីពនាះរិនានភាេប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីទូ្ទត់ការប្ាក់។ ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវដកដប្រលកខណៈព ើរថ្នឥណទនវាិរូរន៍ ដ លរិនានលំហូរចូលស្មច់ប្ាក់សុ្ទ្ធស្ប្ារ់កនុង
អំ ុងពេល ៦០ ថ្ងៃ ឱយពៅជាឥណទនានកាលកំណត់។ 

ចំនួនថ្ងៃដ លហួស្កាលកំណត់ខាងពលើថ្នប្រការពនះ ប្តូវចាត់ជាចំនួនថ្ងៃអតិររារ៉ាុពណាណ ះ។ 
ការកំណត់ខាងពលើពនះនឹងរិនហារឃ្លត់ប្គឹះស្មា នកនុងការចាត់ថាន ក់អន់ជាងរុន ពៅពេលដ ល
ប្គឹះស្មា នគិតថាស្រស្ស្រ។  

ប្រការ ១៨.-  

ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវទូ្ទត់ស្ងប្រចំាប្តីាស្ ឆាស្ ឬរយៈពេលដវងជាងពនះ ពហើយ
ស្រភាគីខកខានកនុងការទូ្ទត់ស្ង ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីពនាះ “ពប្ការស្តង់ោរ” ឬចាត់
ថាន ក់អន់ជាងពនះ ដទអកពលើស្មា នភាេររស់្ស្រភាគី ពលើកដលងដតប្គឹះស្មា នអាចរញ្ជា ក់ថាហាវ សីុ្លីធី
រិនានស្ញ្ជញ ទ្ន់ពខាយ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រការ ១៨ ថ្នប្រកាស្ពនះ ការខកខានទូ្ទត់ស្ង
ប្តូវគិតចារ់េី ០៥ ថ្ងៃពធវើការ រនាា រ់េីកាលររពិចឆទ្ទូ្ទត់ស្ង។ ប្គឹះស្មា នអាចចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី 
“ពប្ការស្តង់ោរ” កនុងករណីដតស្រភាគីអាចរងាា ញចាស់្ថា ការខកខានស្ងពនះប្គាន់ដតជាការយ៉ឺត
យ៉ា វរពណាត ះអាស្នន។  

ប្រការ ១៩.-  

ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ “ពប្ការស្តង់ោរ” “ស្ងស័យ” និង “ាត់រង់” នឹងប្តូវចាត់
ថាន ក់ជា “ហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ” (Non-performing Facilities)។ ចំដណកឯហាវ សីុ្លីធី “ធរាតា” 
និង “ឃ្លា ំពរើល” នឹងប្តូវចាត់ថាន ក់ជា “ហាវ សីុ្លីធី ំពណើ រការ” (Performing Facilities)។ 

ប្រការ ២០.-  

កប្រិតលរអិតថ្នការចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន នឹងស្ប្រួល ល់ការកំណត់ឱយានប្តឹរ
ប្តូវចំពពាះ ចរតិលកខណៈថ្នសំ្ពេៀតឥណទន ការរាយការណ៍ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និង
ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នការពធវើសំវធិានធន។  
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ប្រការ ២១.-  
ហាវ សីុ្លីធីហួស្កាលកំណត់ស្ង ប្តូវានចាត់ទុ្កថាានហានិភ័យខកខានស្ងខពស់្ជាង

ហាវ សីុ្លីធីដ លានទូ្ទត់ស្ងពៅតារកិចេស្នា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានប្រេ័នធតារោនស្រស្ស្រ
កនុងការប្គរ់ប្គងហាវ សីុ្លីធីហួស្កាលកំណត់ស្ងឱយានប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ព ើរបីកាត់រនាយជា
អរបររានូវការដប្រកាា យជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវាននីតិវធីិនិង ំពណើ រការ
ព ើរបីកំណត់ តារោន និងរាយការណ៍ ល់ប្កុរប្រឹកាភិាល នូវស្មា នភាេររស់្ហាវ សីុ្លីធីហួស្
កាលកំណត់ស្ង ររួទំងហាវ សីុ្លីធីដ លរិនទន់ានចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិន។  
ប្រការ ២២.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយព ើងវញិ និងពធវើរចេុរបននករាការចាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទនចំពពាះ
ហាវ សីុ្លីធី ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នទ្ទួ្លានេ័ត៌ានងាីដ លពាក់េ័នធនឹងការពធវើចំណាត់ថាន ក់
ហាវ សីុ្លីធីពនាះ។ ពលើស្េីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយព ើងវញិប្រចំាប្គា និងានឯកស្មររញ្ជា ក់ចាស់្
លាស់្ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ ព ើរបីពធវើរចេុរបននករាចំណាត់ថាន ក់។ រាល់ចំណាត់ថាន ក់ហានិភ័យ
ឥណទនប្តូវវាយតថ្រាព ើងវញិយ៉ា ងតិចរតងកនុងរួយឆ្ន ំ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយព ើងវញិចំពពាះ
ហាវ សីុ្លីធីធំ ឬានហានិភ័យខពស់្ ឬ “ពប្ការស្តង់ោរ” ឬអន់ជាងពនះឱយានញឹកញារ់ យ៉ាងតិច
រតងកនុងរួយឆាស្ ឬកាន់ដតញឹកញារ់ជាងពនះស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីដ លជួរនឹងការធាា ក់ចុះលទ្ធភាេ
ស្ងប្ាក់វញិ។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
ហាវ សុលីធីីដរៀរចំដ ើងវិញ  

ប្រការ ២៣.- 
“ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ” (Restructured Facilities) ជាហាវ សីុ្លីធីដ លានលកខខណឌ

ថ្នកិចេស្នាព ើរប្តូវានដកដប្រព ើរបីទតល់ការអនុពប្គាះ ល់ស្រភាគី ដ លានស្មា នភាេលំាក
ដទនកហិរញ្ញវតាុរពណាត ះអាស្នន។ ការអនុពប្គាះដ លប្តូវចាត់ទុ្កថាជា “ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ”  
ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការកាត់រនាយចំនួនប្ាក់ព ើរហាវ សីុ្លីធី ឬចំនួនដ លប្តូវស្ងពៅឥណប្រតិទន  
២. ការរនាយអប្តាការប្ាក់ទរជាងលកខខណឌ ថ្នកិចេស្នាព ើរ  
៣. ការេនារពេលទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ព ើរ ឬការប្ាក់ ឬការពធវើរូលធនករាការប្ាក់  
៤. ការេនារឥណប្រតិទន ឬ 
៥. ការរដនារ និង/ឬការផ្ទា ស់្រតូរអនកររួខេី និង/ឬអនកធានា ប្រសិ្នពរើាន។ 

ប្រការ ២៤.- 
ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានចាត់ទុ្កជា “ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ” ប្គឹះស្មា ននិងស្រភាគី

ប្តូវយល់ប្េរជាទាូវការពលើលកខខណឌ ងាីថ្នកិចេស្នា។ កនុងករណីដ លលកខខណឌ ងាីថ្នកិចេស្នារិន
ានពធវើព ើងជាទាូវការ ហាវ សីុ្លីធីពនាះរិនដរនជាហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិពទ្ និងប្តូវានចាត់
ទុ្កថាជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ 

631



 

632 

ប្រការ ២៥.- 

ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នរិនានេ័ត៌ានប្គរ់ប្គាន់អំេីស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងលទ្ធភាេស្ងររស់្
ស្រភាគី ហាវ សីុ្លីធីដ លអាចទ្ទួ្លានការអនុពប្គាះណារួយ ូចានដចងកនុងប្រការ ២៣ ខាងពលើ 
ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជា ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ 

ប្រការ ២៦.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរដ លអនុរ័តពោយ
ប្កុរប្រឹកាភិាលស្ប្ារ់កំណត់អំេីស្មា នភាេ និងលកខខណឌ ថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានចាត់ទុ្កជា 
“ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ” និងស្ប្ារ់តារោននិងប្គរ់ប្គងហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ។ រាល់ការ
ពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិប្តូវានឯកស្មរវាយតថ្រាឥណទនប្តឹរប្តូវប្គរ់ប្គាន់ និងានស្រាតិករា
ជាក់លាក់អំេីការទូ្ទត់ស្ងទំងស្ស្ុង ស្ស្រតារលកខខណឌ ងាីថ្នកិចេស្នា។ 

ប្រការ ២៧.- 

ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ អាចពធវើានដតចំពពាះស្រភាគីណាដ លស្មា នភាេអាជីវករា 
និង/ឬ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុពៅដតានចីរភាេ ពហើយប្គឹះស្មា នរេឹំងថាស្រភាគីជួរប្រទ្ះការលំាក
ដទនកហិរញ្ញវតាុ និងការទូ្ទត់ស្ងដតកនុងរយៈពេលរពណាត ះអាស្ននរ៉ាុពណាណ ះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវេនយល់
អំេីការស្ពប្រចកនុងការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិដទអកតារប្រការ ២៨ ថ្នគបោសដនឹះ នូវរូលពហតុ
ដ លប្គឹះស្មា នចាត់ទុ្កស្រភាគីពនាះស្ាិតកនុងស្មា នភាេលំាកដទនកហិរញ្ញវតាុនិងការទូ្ទត់ស្ងកនុង
រយៈពេលរពណាត ះអាស្នន។ ការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិរិនប្តូវពប្រើប្ាស់្ព ើរបីរចួទុតេី៖  

១. ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន  ូចានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៨ 
 ល់ គបោរ ៥២ ថ្នប្រកាស្ពនះ 

២. ការរពងកើនសំ្វធិានធនចំពពាះការខាតរង់ឥណទនដ លរេឹំងទុ្ក និង 
៣. ការរញ្ឈរ់េីការទ្ទួ្លស្មគ ល់ចំណូលការប្ាក់ដទអកពលើរូលោា នរងគរ។ 

ប្រការ ២៨.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់លកខខណឌ ងាីថ្នហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ ពោយដទអកពលើស្រតាភាេ
ទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគីតាររយៈការេាករណ៍លំហូរស្មច់ប្ាក់ងាីពោយានស្រាតិករាប្តឹរប្តូវ 
និងប្រុងប្រយ័តនចំពពាះស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និង/ឬ អាជីវករាររស់្ស្រភាគី។ រាល់ការស្ពប្រចពរៀរចំ
ហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិ ប្គឹះស្មា នប្តូវានពហតុទលប្តឹរប្តូវ ពោយានការេនយល់ឱយានចាស់្លាស់្
ជាលាយលកខណ៍អកសរ និងរកាទុ្កជាឯកស្មរ។ 

ប្រការ ២៩.- 

 ហាវ សីុ្លីធីនីរួយៗ រិនអាចពធវើការពរៀរចំព ើងវញិពលើស្េីរួយ ងព ើយ។ ប្រសិ្នពរើាន
ការពរៀរចំព ើងវញិពលើស្េីរួយ ង ហាវ សីុ្លីធីពនាះប្តូវចាត់ថាន ក់យ៉ាងពហាចណាស់្ជាហាវ សីុ្លីធី 
“ពប្ការស្តង់ោរ” ។  
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ប្រការ ២៥.- 

ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នរិនានេ័ត៌ានប្គរ់ប្គាន់អំេីស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងលទ្ធភាេស្ងររស់្
ស្រភាគី ហាវ សីុ្លីធីដ លអាចទ្ទួ្លានការអនុពប្គាះណារួយ ូចានដចងកនុងប្រការ ២៣ ខាងពលើ 
ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជា ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ 

ប្រការ ២៦.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរដ លអនុរ័តពោយ
ប្កុរប្រឹកាភិាលស្ប្ារ់កំណត់អំេីស្មា នភាេ និងលកខខណឌ ថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានចាត់ទុ្កជា 
“ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ” និងស្ប្ារ់តារោននិងប្គរ់ប្គងហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ។ រាល់ការ
ពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិប្តូវានឯកស្មរវាយតថ្រាឥណទនប្តឹរប្តូវប្គរ់ប្គាន់ និងានស្រាតិករា
ជាក់លាក់អំេីការទូ្ទត់ស្ងទំងស្ស្ុង ស្ស្រតារលកខខណឌ ងាីថ្នកិចេស្នា។ 

ប្រការ ២៧.- 

ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ អាចពធវើានដតចំពពាះស្រភាគីណាដ លស្មា នភាេអាជីវករា 
និង/ឬ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុពៅដតានចីរភាេ ពហើយប្គឹះស្មា នរេឹំងថាស្រភាគីជួរប្រទ្ះការលំាក
ដទនកហិរញ្ញវតាុ និងការទូ្ទត់ស្ងដតកនុងរយៈពេលរពណាត ះអាស្ននរ៉ាុពណាណ ះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវេនយល់
អំេីការស្ពប្រចកនុងការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិដទអកតារប្រការ ២៨ ថ្នគបោសដនឹះ នូវរូលពហតុ
ដ លប្គឹះស្មា នចាត់ទុ្កស្រភាគីពនាះស្ាិតកនុងស្មា នភាេលំាកដទនកហិរញ្ញវតាុនិងការទូ្ទត់ស្ងកនុង
រយៈពេលរពណាត ះអាស្នន។ ការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិរិនប្តូវពប្រើប្ាស់្ព ើរបីរចួទុតេី៖  

១. ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន  ូចានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៨ 
 ល់ គបោរ ៥២ ថ្នប្រកាស្ពនះ 

២. ការរពងកើនសំ្វធិានធនចំពពាះការខាតរង់ឥណទនដ លរេឹំងទុ្ក និង 
៣. ការរញ្ឈរ់េីការទ្ទួ្លស្មគ ល់ចំណូលការប្ាក់ដទអកពលើរូលោា នរងគរ។ 

ប្រការ ២៨.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់លកខខណឌ ងាីថ្នហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ ពោយដទអកពលើស្រតាភាេ
ទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគីតាររយៈការេាករណ៍លំហូរស្មច់ប្ាក់ងាីពោយានស្រាតិករាប្តឹរប្តូវ 
និងប្រុងប្រយ័តនចំពពាះស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និង/ឬ អាជីវករាររស់្ស្រភាគី។ រាល់ការស្ពប្រចពរៀរចំ
ហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិ ប្គឹះស្មា នប្តូវានពហតុទលប្តឹរប្តូវ ពោយានការេនយល់ឱយានចាស់្លាស់្
ជាលាយលកខណ៍អកសរ និងរកាទុ្កជាឯកស្មរ។ 

ប្រការ ២៩.- 

 ហាវ សីុ្លីធីនីរួយៗ រិនអាចពធវើការពរៀរចំព ើងវញិពលើស្េីរួយ ងព ើយ។ ប្រសិ្នពរើាន
ការពរៀរចំព ើងវញិពលើស្េីរួយ ង ហាវ សីុ្លីធីពនាះប្តូវចាត់ថាន ក់យ៉ាងពហាចណាស់្ជាហាវ សីុ្លីធី 
“ពប្ការស្តង់ោរ” ។  
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ប្រការ ៣០.- 

 កនុង ំពណើ រការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិ ប្គឹះស្មា នអាចអនុញ្ជញ តឱយេនារពេលស្ងពោយ
រិនប្តូវពលើស្េីរយៈពេល ០៦ ដខព ើយ។ ការអនុញ្ជញ តពនះប្តូវានការវាយតថ្រាហានិភ័យឥណទន
ឱយានហាត់ចត់និងប្តឹរប្តូវ។  

ប្រការ ៣១.- 

 ការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិ ប្តូវពធវើព ើងពោយរុគគល ឬដទនកពទសងដ លរិនទ្ទួ្លរនាុក
កនុង ំពណើ រការទតល់ឥណទន។ ការអនុញ្ជញ តឱយានការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិប្តូវពធវើព ើងពោយ
គណៈប្គរ់ប្គងដ លានសិ្ទ្ធិស្ពប្រចស្រស្ស្រ និងយ៉ាងពហាចណាស់្ ប្តូវានការចូលររួចារ់េី
គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ព ើងពៅ។ 

ប្រការ ៣២.- 

 រាយការណ៍ស្តីេីស្មា នភាេថ្នហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ ប្តូវទតល់ជូនគណៈប្គរ់ប្គងជាន់
ខពស់្ យ៉ាងតិចរតងកនុងរួយប្តីាស្ ព ើរបីពទាៀងផ្ទា ត់ការអនុវតតស្ស្រតារលកខខណឌ ងាីថ្នកិចេស្នា និង
ប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងហានិភ័យររួររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្េរទំងចាត់វធិានការដកតប្រូវស្រស្ស្រ កនុងករណី
ានចំណុចខវះចពនាា ះ។ 

កនុងករណីហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិានចំណុចខវះចពនាា ះ រាយការណ៍ស្តីេីស្មា នភាេ
ហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិពនះ ប្តូវានទតល់ភាា រៗជូនគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ 

ប្រការ ៣៣.- 

 ពប្កាយេីរញ្េ រ់ ំពណើ រការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិ ហាវ សីុ្លីធីប្តូវានរកាការចាត់ថាន ក់
 ដ លរហូត ល់ហាវ សីុ្លីធីពនាះអាចចាត់ថាន ក់លអជាងរុន ស្ស្រតារលកខខណឌ ដ លានដចងកនុង
រញ្ញតតិថ្នប្រការ ៨១ និងប្រការ ៨២ ថ្នគបោសដនឹះ។ 

ជំពូក្ទី ៥ 
រុនហរិញ្ញរបទាន 

ប្រការ ៣៤.- 

 “បុនហិរញ្ាបបទាន” សំដៅ ល់ោរអនុវតត ឬយនតោរទាំងឡាយណាររស់្ប្គឹះស្មា ន ខ ល
អនុញ្ជញ តឱយានោរជំនួស្ោរពវកិចចសងបំណុលខ លានស្ស្មរ់ ជារួយនឹងោរពវកិចចសងបំណុល
ងមីកនុងលកខខណឌ ថ្នកិចចសនាងមី។ 

ប្រការ ៣៥.- 

 “បុនហិរញ្ាបបទាន” មិនគរូវបានអនុវរតដ ើមបីខគបោល យហាវ សីុ្លីធីខ លមិនលា ដៅជា “ហាវ សីុ្លីធី
លអជានិចេ” កនុងដគាលបំណងពគចពវស្េីោរដធវើសំវធិានធន ឬលុបដចាលហាវ សីុ្លីធីដនាឹះដទ។ គ រ្ឹះស្ថា ន
គរូវរកស្ស្មយជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា អំពីរូលពហតុថ្នការពធវើបុនហិរញ្ាបបទានដគចើន ង ដ លជា
គបដយជន៍ ល់សមភា្ីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ កនុងដពលដធវើបុនហិរញ្ាបបទាន ប្គឹះស្ថា នគរូវរកាទុករាល់
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គបវរតិទិននន័យទាក់ទងនរងហាវ សីុ្លីធីខ លានដធវើបុនហិរញ្ាបបទាន និងការទូ្ទត់ស្ងតារប្គានិង
ការទូ្ទត់ស្ងចុងដគោយ។ គ រ្ឹះស្ថា នប្តូវបង្ហា ញថា ហាវ សីុ្លីធីខ លានពធវើបុនហិរញ្ាបបទានជារនត
រនាា រ់ដនឹះ សាិរដៅដគោម ំពណើ រោរផតល់ឥណទានខ លចាស់លាស់និងរ រងាំ និងគរូវបានទទួល
ោរអនុរតិពីគណៈគ្ប់គ្ងដ លានសិ្ទ្ធិស្ពប្រច។ 

 កតាត ដ លប្តូវយកចិតតទុ្កោក់ និងរកាទុ្កជាឯកស្ថរកនុងការពធវើបុនហិរញ្ាបបទាន ប្តូវាន
លកខណៈស្ស្ព ៀងគាន ដៅនរងោរផតល់ហាវ សីុ្លីធី ំបូងដ រ ររួាន ១). ដគាលបំណងថ្នោរដគបើគបាស់
ឥណទន និងគបភពថ្នោរទូទារ់សងហាវ សីុ្លីធី ២). ទគមង់ហានិភ័យបចចុបបននរបស់សមភា្ី 
រារ់រញ្េូ លទំងគបវរតិនិងសមរាភាពបចចុបបននកនុងោរទូទារ់ស្ង និង ៣). ភាពគ្ប់គគាន់និងលទ្ធភាេ
អនុវរតានចំពពាះគទពយធានាឬោរធានា។ 

ប្រការ ៣៦.- 

 “ហាវ សីុ្លីធីដរៀបចំដ ើងវញិ”   ូចានខចងកនុងរញ្ញតតិថ្នគបោរ ២៣  ល់គបោរ ៣៣ ថ្នគបោស
ដនឹះ ្ឺជាខផនកមួយថ្ន “បុនហិរញ្ារបទាន” ដ លទតល់ឱយដតកនុងករណីស្រភាគីជួររញ្ជា លំាកដទនក
ហិរញ្ញវតាុរយៈពេលរពណាត ះអាស្នន។ ពៅពេលពធវើរុនហិរញ្ញរបទនហាវ សីុ្លីធី គ រ្ឹះស្ថា នគរូវេិនិតយ
ពរើលថាពតើបុនហិរញ្ាបបទានពធវើព ើងតារលកខខណឌ ខ លានខចងកនុងគបោរ ២៣ ខាងពលើឬពទ្។ 
ប្រសិ្នពរើស្រស្ស្រ ហាវ សីុ្លីធីងមីពនាះគរូវចារ់ទុកជា “ហាវ សីុ្លីធីដរៀបចំដ ើងវញិ” និងគរូវដគារព
តាមលកខខណឌ ខ លានខចងកនុងរញ្ញតតិថ្នគបោរ ២៣  ល់គបោរ ៣៣ ថ្នគបោសដនឹះ។  

ប្រការ ៣៧.- 

 ពៅពេលដ ល “បុនហិរញ្ាបបទាន” មិនានលកខណៈប្គរ់ប្គាន់ស្ស្រតារលកខខណឌ ថ្ន 
“ហាវ សីុ្លីធីដរៀបចំដ ើងវញិ” “បុនហិរញ្ាបបទាន” ពនាះអាចប្តូវានដធវើព ើងព ើរបីឱយសមភា្ីខ លេំុ
ានស្ថា នភាពលំបាកខផនកហិរញ្ញវតាុ អាចទទួលបានទលប្រពយជន៍អំេីលកខខណឌ ថ្នកិចចសនា
ឥណទានប្រពស្ើរជាងរុន  ូចជាអគតាោរគបាក់លអជាងមុន ការផ្ទា ស់្រតូររវាងអគតាោរគបាក់ពងរនិង
អប្តាការប្ាក់ខគបគបួល ោរោរ់បនាយចំនួនប្ាក់សងគបចាំខែ ោរដកដប្ររយៈដពលថ្នកិចចសនា 
ោរពកើនព ើងទំ្ហំគបាក់ករេី ឬការគួរស្ររុរំណុល។ បុនហិរញ្ាបបទានមិនគរូវដធវើដ ើងព ើរបីជំនួស្
េីការចារ់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានកំណត់ថាានអីុរដភររិន។ 

 ប្គឹះស្មា នរិនអាចពធវើរុនហិរញ្ញរបទនជារួយអតិងិជន ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នានការ
ស្ងស័យថាការទូ្ទត់ស្ងហាវ សីុ្លីធីជារុនហិរញ្ញរបទន ប្តូវានពធវើព ើងពោយករេីដ លានរកេី
អនកទតល់ពទសងពទ្ៀតដ លជាប្គឹះស្មា ន ឬក៏រុគគលរិនពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៣៨.- 

 គ្រឹះស្ថា នគរូវានដគាលនដយបាយនិងនីរិវធិីរ រងាំជាលាយលកខណ៍អកសរ ដ លអនុរ័ត
ពោយប្កុរប្រឹកាភិាល ព ើរបីកំណត់ស្មា នភាេនិងលកខខណឌ ថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លកំណត់ថាជា 
"បុនហិរញ្ាបបទាន”។ ដគាលនដយបាយនិងនីរិវធីិដនឹះ ជាខផនកមួយថ្នប្ករខ័ណឌ គ្ប់ប្គងហានិភ័យ
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គបវរតិទិននន័យទាក់ទងនរងហាវ សីុ្លីធីខ លានដធវើបុនហិរញ្ាបបទាន និងការទូ្ទត់ស្ងតារប្គានិង
ការទូ្ទត់ស្ងចុងដគោយ។ គ រ្ឹះស្ថា នប្តូវបង្ហា ញថា ហាវ សីុ្លីធីខ លានពធវើបុនហិរញ្ាបបទានជារនត
រនាា រ់ដនឹះ សាិរដៅដគោម ំពណើ រោរផតល់ឥណទានខ លចាស់លាស់និងរ រងាំ និងគរូវបានទទួល
ោរអនុរតិពីគណៈគ្ប់គ្ងដ លានសិ្ទ្ធិស្ពប្រច។ 

 កតាត ដ លប្តូវយកចិតតទុ្កោក់ និងរកាទុ្កជាឯកស្ថរកនុងការពធវើបុនហិរញ្ាបបទាន ប្តូវាន
លកខណៈស្ស្ព ៀងគាន ដៅនរងោរផតល់ហាវ សីុ្លីធី ំបូងដ រ ររួាន ១). ដគាលបំណងថ្នោរដគបើគបាស់
ឥណទន និងគបភពថ្នោរទូទារ់សងហាវ សីុ្លីធី ២). ទគមង់ហានិភ័យបចចុបបននរបស់សមភា្ី 
រារ់រញ្េូ លទំងគបវរតិនិងសមរាភាពបចចុបបននកនុងោរទូទារ់ស្ង និង ៣). ភាពគ្ប់គគាន់និងលទ្ធភាេ
អនុវរតានចំពពាះគទពយធានាឬោរធានា។ 

ប្រការ ៣៦.- 

 “ហាវ សីុ្លីធីដរៀបចំដ ើងវញិ”   ូចានខចងកនុងរញ្ញតតិថ្នគបោរ ២៣  ល់គបោរ ៣៣ ថ្នគបោស
ដនឹះ ្ឺជាខផនកមួយថ្ន “បុនហិរញ្ារបទាន” ដ លទតល់ឱយដតកនុងករណីស្រភាគីជួររញ្ជា លំាកដទនក
ហិរញ្ញវតាុរយៈពេលរពណាត ះអាស្នន។ ពៅពេលពធវើរុនហិរញ្ញរបទនហាវ សីុ្លីធី គ រ្ឹះស្ថា នគរូវេិនិតយ
ពរើលថាពតើបុនហិរញ្ាបបទានពធវើព ើងតារលកខខណឌ ខ លានខចងកនុងគបោរ ២៣ ខាងពលើឬពទ្។ 
ប្រសិ្នពរើស្រស្ស្រ ហាវ សីុ្លីធីងមីពនាះគរូវចារ់ទុកជា “ហាវ សីុ្លីធីដរៀបចំដ ើងវញិ” និងគរូវដគារព
តាមលកខខណឌ ខ លានខចងកនុងរញ្ញតតិថ្នគបោរ ២៣  ល់គបោរ ៣៣ ថ្នគបោសដនឹះ។  

ប្រការ ៣៧.- 

 ពៅពេលដ ល “បុនហិរញ្ាបបទាន” មិនានលកខណៈប្គរ់ប្គាន់ស្ស្រតារលកខខណឌ ថ្ន 
“ហាវ សីុ្លីធីដរៀបចំដ ើងវញិ” “បុនហិរញ្ាបបទាន” ពនាះអាចប្តូវានដធវើព ើងព ើរបីឱយសមភា្ីខ លេំុ
ានស្ថា នភាពលំបាកខផនកហិរញ្ញវតាុ អាចទទួលបានទលប្រពយជន៍អំេីលកខខណឌ ថ្នកិចចសនា
ឥណទានប្រពស្ើរជាងរុន  ូចជាអគតាោរគបាក់លអជាងមុន ការផ្ទា ស់្រតូររវាងអគតាោរគបាក់ពងរនិង
អប្តាការប្ាក់ខគបគបួល ោរោរ់បនាយចំនួនប្ាក់សងគបចាំខែ ោរដកដប្ររយៈដពលថ្នកិចចសនា 
ោរពកើនព ើងទំ្ហំគបាក់ករេី ឬការគួរស្ររុរំណុល។ បុនហិរញ្ាបបទានមិនគរូវដធវើដ ើងព ើរបីជំនួស្
េីការចារ់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានកំណត់ថាានអីុរដភររិន។ 

 ប្គឹះស្មា នរិនអាចពធវើរុនហិរញ្ញរបទនជារួយអតិងិជន ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នានការ
ស្ងស័យថាការទូ្ទត់ស្ងហាវ សីុ្លីធីជារុនហិរញ្ញរបទន ប្តូវានពធវើព ើងពោយករេីដ លានរកេី
អនកទតល់ពទសងពទ្ៀតដ លជាប្គឹះស្មា ន ឬក៏រុគគលរិនពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៣៨.- 

 គ្រឹះស្ថា នគរូវានដគាលនដយបាយនិងនីរិវធិីរ រងាំជាលាយលកខណ៍អកសរ ដ លអនុរ័ត
ពោយប្កុរប្រឹកាភិាល ព ើរបីកំណត់ស្មា នភាេនិងលកខខណឌ ថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លកំណត់ថាជា 
"បុនហិរញ្ាបបទាន”។ ដគាលនដយបាយនិងនីរិវធីិដនឹះ ជាខផនកមួយថ្នប្ករខ័ណឌ គ្ប់ប្គងហានិភ័យ
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ឥណទានខ លានខចងកនុងគបោរ ៥ ថ្នគបោសដនឹះ កនុងពគាលពៅកំណរ់អរតសញ្ញា ណ វាស់្ដវង 
តាមោននិងគរួរពិនិរយហានិភ័យឥណទានររស់្ប្គឹះស្មា ន។  

ពទះស្ាិតកនុងរររិទ្ដស ាកិចចនិងស្មា នភាេហិរញ្ាវរាុណាក៏ដោយ ប្គឹះស្មា នមិនគរូវដធវើ
បុនហិរញ្ាបបទានដគចើន ងដលើហាវ សីុ្លីធីរបស់សមភា្ីខររួយកនុងរយៈដពលែលី ព ើរបីពធវើឱយហាវ សីុ្លីធី
ពនះជា “ហាវ សីុ្លីធីលអជានិចេ”  ូចានខចងកនុងគបោរ ៣៥ ថ្នគបោសដនឹះ ឬព ើរបីពគចពវស្េីោរ
ដរៀបចំហាវ សីុ្លីធីដនឹះដ ើងវញិ ឬចារ់ថាន ក់ជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ពលើកដលងដតាន
ពហតុទលចាស់្លាស់្ និងប្តូវកត់ប្តាពោយហាត់ចត់។ ប្គឹះស្មា នអាចប្តូវានតប្រូវឱយេិនិតយនិង
ដកតប្រូវព ើងវញិ ចំដ ឹះោរដធវើរុនហិរញ្ាបបទានតាមរដបៀបដនឹះ។   

ជ្ំពូកទី ៦ 
ប្ទពយធានា 

ប្រការ ៣៩.- 

 រញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤០  ល់ ប្រការ ៤៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ គ៉ឺព ើរបីទដល់ការដណនំាអំេីប្ទ្េយធានា
ដ លពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ពធវើសំ្វធិានធនចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតារស្តង់ោរ
គណពនយយជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ប្រការ ៤០.- 

 ប្ទ្េយធានាប្តូវានរកាទុ្កព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យឥណទន។ ប្ទ្េយធានាអាចជាទ្ប្រង់
ថ្នការធានា ប្ទ្េយ ឬប្រពភទ្ពទសងៗថ្នប្ទ្េយស្ករា ជាេិពស្ស្ប្ទ្េយស្ករាហិរញ្ញវតាុជួញ ូរាន 
 ូចជា រូលរប្តករាសិ្ទ្ធិ និងស្ញ្ជញ រណណជាព ើរ ដ លអាចជួញ ូរានយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស្ពៅកនុង
ទី្ទារតារតថ្រាស្រស្ស្រ។ 

ប្រការ ៤១.- 

 ការវាយតថ្រាប្រករពោយវជិាា ជីវៈានស្មរៈសំ្ខាន់ណាស់្កនុងការា៉ា ន់ស្មា នតថ្រាជាក់ដស្តង
ថ្នប្ទ្េយធានា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរចាស់្លាស់្
កនុងការកំណត់ និងេិនិតយពលើតថ្រាប្ទ្េយធានាណារួយដ លោក់ធានាចំពពាះហាវ សីុ្លីធី។ ពគាល
នពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនះ ប្តូវានយ៉ាងតិច  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ពស្ចកតីរញ្ជា ក់អំេីទ្ប្រង់ពទសងៗគាន ថ្នប្ទ្េយធានា និងលកខខណឌ ដ លប្ទ្េយធានាពនាះ
អាចទ្ទួ្លយកានពោយប្គឹះស្មា ន 

២. វធីិស្មស្រស្ត និងរពធាាយដ លពរៀរចំពោយប្គឹះស្មា ន ព ើរបីវភិាគយ៉ាងហាត់ចត់ពៅពលើ
គុណភាេ និងតថ្រាប្ទ្េយធានាពនាះ រុនពេលចុះកិចេស្នាហាវ សីុ្លីធីានប្ទ្េយធានា។ 
រាល់ប្ទ្េយធានាប្តូវកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណឱយានចាស់្លាស់្ និងចងប្កងជាសំ្ណំុឯកស្មរ
ហាវ សីុ្លីធីឱយានប្តឹរប្តូវ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា រាល់កាតេវកិចេទាូវចារ់ដ លពាក់េ័នធ
ប្តូវានរំពេញ ព ើរបីរកាសិ្ទ្ធិស្ស្រចារ់ពលើប្ទ្េយធានា និងអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នអាច
អនុវតតសិ្ទ្ធិទំងពនាះាន 
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៣. វធីិស្មស្រស្ត និងរពធាាយដ លពរៀរចំព ើងពោយប្គឹះស្មា ន ព ើរបីពធវើរចេុរបននករាការ
វាយតថ្រាប្ទ្េយធានាឱយានហាត់ចត់ស្ប្ារ់អាយុកាលថ្នហាវ សីុ្លីធី។ ការពធវើរចេុរបននករា
ានស្មរៈសំ្ខាន់ជាេិពស្ស្ចំពពាះ ១). តថ្រាប្ទ្េយធានាងាយរងការដប្រប្រួលខាា ំងពៅតារ
ពេលពវលា ២). ប្ទ្េយធានាហាវ សីុ្លីធីានអនុាតឥណទនពធៀរនឹងតថ្រាប្ទ្េយធានា
កប្រិតខពស់្ និង ៣). ហាវ សីុ្លីធីដ លានអាយុកាលរធយរឬដវង។ ការវាយតថ្រា និង
ការេិនិតយព ើងវញិពលើការវាយតថ្រាប្ទ្េយធានាស្ប្ារ់អាយុកាលថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវពធវើ
ព ើងពោយប្រុងប្រយ័តន និងេិនិតយពលើពេលពវលា រនាុកចំណាយ និងការលំាកពទសងៗ
ពាក់េ័នធនឹងការលក់ប្ទ្េយធានាពនាះ និង 

៤. ការេិនិតយព ើងវញិជាពទ្ៀងទត់នូវលទ្ធភាេទ្ទួ្លានការទូ្ទត់ស្ងេីការលក់
ប្ទ្េយធានាកនុងអាយុកាលថ្នហាវ សីុ្លីធី។ 

ប្រការ ៤២.-  
ប្ទ្េយស្ករាដ លទ្ទួ្លយកជាប្ទ្េយធានាប្តូវានវាយតថ្រាតារតថ្រាជាក់ដស្តង ពោយពប្រើ

ប្ាស់្វធីិស្មស្រស្តស្សបតាមស្តង់ោរគណពនយយជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ប្រការ ៤៣.- 
រុនពេលចុះកិចេស្នាហាវ សីុ្លីធីានប្ទ្េយធានាងាី ប្គឹះស្មា នប្តូវវភិាគគុណភាេ និងតថ្រា

ប្ទ្េយធានាឱយានហាត់ចត់ ប្េរទំងស្រតាភាេប្គរ់ប្គាន់តារទាូវចារ់កនុងការអនុវតតសិ្ទ្ធិពលើប្ទ្េយ
ធានា ព ើរបីទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ចំនួនតារកិចេស្នា កនុងករណីស្រភាគីខកខានរិនានរំពេញតារ
កិចេស្នា។  

ប្រការ ៤៤.- 
កនុងការកំណត់តថ្រាជាក់ដស្តងថ្នប្ទ្េយធានា ប្គឹះស្មា នប្តូវដទអកពលើអនកវាយតថ្រាប្ទ្េយធានា

ថ្ទាកនុង និង/ឬ ខាងពប្ៅ ដ លានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិដ លានដចង
កនុងប្រការ ៤១ ថ្នគបោសដនឹះ ប្តូវរញ្ជា ក់ឱយចាស់្អំេីលកខខណឌ ថ្នការវាយតថ្រាប្ទ្េយធានាពនាះ។  

ប្រការ ៤៥.- 
អនកវាយតថ្រាថ្ទាកនុងនិងខាងពប្ៅររស់្ប្គឹះស្មា នប្តូវានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់និងរទ្េិពស្មធន៍

វជិាា ជីវៈកនុងការវាយតថ្រាប្ទ្េយធានា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្ជើស្ពរ ើស្អនកវាយតថ្រាខាងពប្ៅ េីរញ្ា ីព ា្ ះ
ប្កុរហ ុនវាយតថ្រាដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤៦.- 
រយៈពេលស្ប្ារ់លក់ប្ទ្េយធានាគ៉ឺជាកតាត សំ្ខាន់ពៅពេលវាយតថ្រាប្ទ្េយធានាពលើហាវ សីុ្លីធី។ 

ជាទូ្ពៅ រយៈពេល ១២ ដខ ជារយៈពេលស្រស្ស្រ ពលើកដលងដតកាលៈពទ្ស្ៈេិពស្ស្ ដ លទរទរ
រយៈពេលដវងជាងពនះ។ កនុងករណីរយៈពេលដវងជាង ១២ ដខ ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្ជើស្ពរ ើស្យករយៈពេល
ដវងរំទុតស្ប្ារ់កំណត់តថ្រាជាក់ដស្តង។ 

636



 

636 

៣. វធីិស្មស្រស្ត និងរពធាាយដ លពរៀរចំព ើងពោយប្គឹះស្មា ន ព ើរបីពធវើរចេុរបននករាការ
វាយតថ្រាប្ទ្េយធានាឱយានហាត់ចត់ស្ប្ារ់អាយុកាលថ្នហាវ សីុ្លីធី។ ការពធវើរចេុរបននករា
ានស្មរៈសំ្ខាន់ជាេិពស្ស្ចំពពាះ ១). តថ្រាប្ទ្េយធានាងាយរងការដប្រប្រួលខាា ំងពៅតារ
ពេលពវលា ២). ប្ទ្េយធានាហាវ សីុ្លីធីានអនុាតឥណទនពធៀរនឹងតថ្រាប្ទ្េយធានា
កប្រិតខពស់្ និង ៣). ហាវ សីុ្លីធីដ លានអាយុកាលរធយរឬដវង។ ការវាយតថ្រា និង
ការេិនិតយព ើងវញិពលើការវាយតថ្រាប្ទ្េយធានាស្ប្ារ់អាយុកាលថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវពធវើ
ព ើងពោយប្រុងប្រយ័តន និងេិនិតយពលើពេលពវលា រនាុកចំណាយ និងការលំាកពទសងៗ
ពាក់េ័នធនឹងការលក់ប្ទ្េយធានាពនាះ និង 

៤. ការេិនិតយព ើងវញិជាពទ្ៀងទត់នូវលទ្ធភាេទ្ទួ្លានការទូ្ទត់ស្ងេីការលក់
ប្ទ្េយធានាកនុងអាយុកាលថ្នហាវ សីុ្លីធី។ 

ប្រការ ៤២.-  
ប្ទ្េយស្ករាដ លទ្ទួ្លយកជាប្ទ្េយធានាប្តូវានវាយតថ្រាតារតថ្រាជាក់ដស្តង ពោយពប្រើ

ប្ាស់្វធីិស្មស្រស្តស្សបតាមស្តង់ោរគណពនយយជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ប្រការ ៤៣.- 
រុនពេលចុះកិចេស្នាហាវ សីុ្លីធីានប្ទ្េយធានាងាី ប្គឹះស្មា នប្តូវវភិាគគុណភាេ និងតថ្រា

ប្ទ្េយធានាឱយានហាត់ចត់ ប្េរទំងស្រតាភាេប្គរ់ប្គាន់តារទាូវចារ់កនុងការអនុវតតសិ្ទ្ធិពលើប្ទ្េយ
ធានា ព ើរបីទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ចំនួនតារកិចេស្នា កនុងករណីស្រភាគីខកខានរិនានរំពេញតារ
កិចេស្នា។  

ប្រការ ៤៤.- 
កនុងការកំណត់តថ្រាជាក់ដស្តងថ្នប្ទ្េយធានា ប្គឹះស្មា នប្តូវដទអកពលើអនកវាយតថ្រាប្ទ្េយធានា

ថ្ទាកនុង និង/ឬ ខាងពប្ៅ ដ លានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិដ លានដចង
កនុងប្រការ ៤១ ថ្នគបោសដនឹះ ប្តូវរញ្ជា ក់ឱយចាស់្អំេីលកខខណឌ ថ្នការវាយតថ្រាប្ទ្េយធានាពនាះ។  

ប្រការ ៤៥.- 
អនកវាយតថ្រាថ្ទាកនុងនិងខាងពប្ៅររស់្ប្គឹះស្មា នប្តូវានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់និងរទ្េិពស្មធន៍

វជិាា ជីវៈកនុងការវាយតថ្រាប្ទ្េយធានា។ ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្ជើស្ពរ ើស្អនកវាយតថ្រាខាងពប្ៅ េីរញ្ា ីព ា្ ះ
ប្កុរហ ុនវាយតថ្រាដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤៦.- 
រយៈពេលស្ប្ារ់លក់ប្ទ្េយធានាគ៉ឺជាកតាត សំ្ខាន់ពៅពេលវាយតថ្រាប្ទ្េយធានាពលើហាវ សីុ្លីធី។ 

ជាទូ្ពៅ រយៈពេល ១២ ដខ ជារយៈពេលស្រស្ស្រ ពលើកដលងដតកាលៈពទ្ស្ៈេិពស្ស្ ដ លទរទរ
រយៈពេលដវងជាងពនះ។ កនុងករណីរយៈពេលដវងជាង ១២ ដខ ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្ជើស្ពរ ើស្យករយៈពេល
ដវងរំទុតស្ប្ារ់កំណត់តថ្រាជាក់ដស្តង។ 
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ប្រការ ៤៧.- 
កនុងករណី “តថ្រាជាក់ដស្តង” ថ្នប្ទ្េយធានាប្តូវានកំណត់ពោយដទអកពលើតថ្រាទី្ទារអាចពជឿ

ជាក់ាន ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយពលើការកំណត់យកទី្ទារស្រស្ស្រ ស្នានីយភាេថ្នប្ទ្េយធានាកនុង
ទី្ទារពនាះ រយៈពេលលក់ ចំណាយពទសងៗពាក់េ័នធនឹងការលក់ និងទលរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរដ លអាច
ពកើតព ើងេីការលក់ពៅពលើតថ្រាទី្ទារ។  

ជ្ំពូកទី ៧ 
ការទទួលស្ថា ល ់និងការវាសដ់វង ហាវ សុលីធីីណ លមានអុីម្ណភរម្ិន  

ប្រការ ៤៨.- 
ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ និងការវាស់្ដវងស្រស្ស្រចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ជាធាតុ

 ៏សំ្ខាន់កនុងការពរៀរចំពគាលនពយាយពធវើសំ្វធិានធនររស់្ប្គឹះស្មា ន ពហើយជាេិពស្ស្ស្ប្ារ់
វាយតថ្រាពលើភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នព ើរទុ្ន។ 

រញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ ប្រការ ៧១ ថ្នប្រកាស្ពនះ គ៉ឺជាការដណនំាអរបររាស្ប្ារ់ការ
ទ្ទួ្លស្មគ ល់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និងការវាស់្ដវងសំ្វធិានធនតារស្តង់ោរគណពនយយ
ជាធរាន។ 
ប្រការ ៤៩.- 
 វសិ្មលភាេថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ប្តូវគិតរញ្េូ លប្ទ្េយស្ករាទំងអស់្ដ ល
ានទំងពៅកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ។ កនុងការទ្ទួ្លស្មគ ល់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
ប្គឹះស្មា នរិនប្តឹរដតកំណត់ចំពពាះការទតល់ករេីរ៉ាុពណាណ ះពទ្ រ៉ាុដនតប្តូវគិតរញ្េូ លហាវ សីុ្លីធីពទសងពទ្ៀត
ដ លនំាឱយានហានិភ័យឥណទនជារួយស្រភាគីទងដ រ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវទ្ទួ្លស្មគ ល់ហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតារពគាលការណ៍ និងលកខខណឌ តប្រូវកំណត់ពោយស្តង់ោរគណពនយយ
ជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។  
 ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវទ្ទួ្លស្មគ ល់ថាានអីុរដភររិន ពៅពេលដ លានការស្ងស័យថា
ទឹ្កប្ាក់ជំពាក់ស្ររុ ររួទំងការប្ាក់ និងទឹ្កប្ាក់ពទសងៗពទ្ៀត រិនប្តវូានទូ្ទត់ស្ងទន់ពេល
ពវលា ពោយរិនគិតេីរយៈពេលហួស្កាលកំណត់ ៩០ ថ្ងៃ (៦០ ថ្ងៃ ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីរយៈពេលខាី) 
ឬពប្ចើនជាង។ ហាវ សីុ្លីធីក៏ប្តូវទ្ទួ្លស្មគ ល់ថាានអីុរដភររិនដ រ ពទះរីជាទំ្ហំថ្នការាត់រង់
ទំងអស់្រិនអាចកំណត់ានចាស់្លាស់្ក៏ពោយ។  

កតាត រួយចំនួនដ លនំាឱយានការស្ងស័យ និងតប្រូវឱយចាត់ថាន ក់ស្រតុលយហាវ សីុ្លីធី
 ក់ស្ល់ថាានអីុរដភររិន ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ហាវ សីុ្លីធីដ លានការទូ្ទត់ស្ងប្រចំាដខ ឬតិចជាង និងហួស្កាលកំណត់ ៩០ ថ្ងៃ 
(៦០ ថ្ងៃ ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីរយៈពេលខាី) ពោយរិនានការធានាប្តឹរប្តូវនិងប្គរ់ប្គាន់  

២. ស្រភាគីដ លទ្ទួ្លានហាវ សីុ្លីធី ប្រឈរនឹងការររាជ័យ ឬនីតិវធីិកស័យធន ពលើក
ដលងដតហាវ សីុ្លីធីានការធានាប្តឹរប្តូវនិងប្គរ់ប្គាន់ ឬ 

៣. ការលុរពចាលដទនកខាះថ្នហាវ សីុ្លីធី ពទះរីកនុងពហតុទលណាក៏ពោយ។ 
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កតាត  ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លអាចរញ្ជា ក់េីអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី  ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការលំាកធៃន់ធៃរដទនកហិរញ្ញវតាុររស់្ស្រភាគី 
២. ការអនុពប្គាះដ លប្គឹះស្មា នទតល់ពៅឱយស្រភាគីពៅពេលស្រភាគីជួរការលំាកដទនក

ហិរញ្ញវតាុ ឬ 
៣. េ័ត៌ានឬទិ្ននន័យណារួយរញ្ជា ក់ថាានការងយចុះថ្នលំហូរស្មច់ប្ាក់រេឹំងទុ្កដ ល

នឹងប្ររូលានេីស្រភាគី និងការផ្ទា ស់្រតូរស្មា នភាេពស្ ាកិចេកនុងស្សុក និងស្កល 
ដ លជះឥទ្ធិេល ល់លំហូរស្មច់ប្ាក់រេឹំងទុ្កពនាះ។  

ការទូ្ទត់ស្ងតារប្គានីរួយៗប្តូវពធើវព ើងឱយានប្គរ់ចំនួន។ ស្ប្ារ់ការគណនាហាវ សីុ្លីធី
ស្ងយ៉ឺត ការទូ្ទត់ស្ងដតរួយចំដណកថ្នការស្ងតារប្គា ប្តូវចាត់ទុ្កថាជាការស្ងយ៉ឺត។ 

ពៅពេលដ លការទូ្ទត់ស្ងប្តូវានកំណត់កនុងរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ ឬដវងជាងពនះ ហាវ សីុ្លីធី
ប្តូវានចាត់ថាានអីុរដភររិនភាា រ កនុងករណីដ លានការខកខានទូ្ទត់ស្ង ពលើកដលងដតប្គឹះស្មា ន
អាចរងាា ញថាហាវ សីុ្លីធីរិនានភាេទ្ន់ពខាយណារួយដ លនំាឱយានការចាត់ថាន ក់ពប្ការស្តង់ោរ 
ឬអន់ជាងពនះ។ ការខកខានទូ្ទត់ស្ងប្តូវគិតចារ់េី ០៥ ថ្ងៃពធវើការរនាា រ់េីកាលររពិចឆទ្ទូ្ទត់ស្ង។ 

ឥណទនវាិរូរន៍ និងហាវ សីុ្លីធីអាចពប្រើប្ាស់្ព ើងវញិ (Revolving Facilities) ពទសងៗ
ពទ្ៀត ដ លរនតានស្រតុលយពលើស្កប្រិតអនុរ័ត កនុងរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ (៦០ ថ្ងៃ ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធី
រយៈពេលខាី) ឬពលើស្េីពនះរនតរនាា រ់គាន  ប្តូវចាត់ទុ្កជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ ហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិន ប្តូវគិតពលើស្រតុលយស្ររុ ក់ស្ល់ថ្នហាវ សីុ្លីធីពនាះ។  

ការស្នាទតល់ឥណទន (Loan commitment facilities) ដ លរិនអាចដកដប្រាន (Irrevocable) 
ប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិន ពៅពេលដ លស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ង (Creditworthiness) ររស់្
ស្រភាគីងយចុះ ដ លនំាឱយានការស្ងស័យអំេីលទ្ធភាេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្គរ់ចំនួន និងទន់ពេល
ពវលាចំពពាះការពប្រើប្ាស់្ឥណទន និង/ឬ ការទូ្ទត់ការប្ាក់ ឬពស្មហ ុយពទសងៗ។ 

ហាវ សីុ្លីធីពទសងពទ្ៀតថ្នខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ ក៏ប្តូវអនុវតតតារប្រកាស្ពនះដ រ។ ហាវ សីុ្លីធី
ដ លានលកខណៈជំនួស្ឥណទន (Direct credit substitutes)  ូចជា ការធានា និងលិខិតឥណទន 
ដ លជាទូ្ពៅនឹងកាា យជាខាង់កនុងតារាងតុលយការពៅពេលពប្រើប្ាស់្។ ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី
ថាានអីុរដភររិនកនុងករណីប្គឹះស្មា នានពហតុទលចាស់្លាស់្ថា ឧរករណ៍ខាងពលើពនះ នឹងប្តូវ
ពប្រើប្ាស់្ពោយស្រភាគី នាពេលអនាគតកនុងកាលៈពទ្ស្ៈ ដ លប្គឹះស្មា នពជឿជាក់ថារិនអាចប្ររូល
រកវញិប្គរ់ចំនួនានទន់ពេលពវលា ចំពពាះទឹ្កប្ាក់ដ លប្គឹះស្មា ននឹងប្តូវទូ្ទត់ស្ងជំនួស្។   

ហានិភ័យថ្នការខាតរង់ ក៏អាចពកើតព ើងេីហាវ សីុ្លីធីពទសង ពៗទ្ៀតកនុងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ
ដ រ  ូចជា ប្រតិរតតិការនិស្សនា ជាេិពស្ស្ពៅពេលដ លចំណាត់ថាន ក់ឥណទនររស់្ស្រភាគីធាា ក់
ចុះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីពនះថាានអីុរដភររិន ពៅពេលានការស្ងស័យថា រិនអាច
ទ្ទួ្លានលំហូរស្មច់ប្ាក់ដ ល ល់ ឬនឹង ល់ពេលទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ចំនួន និងទន់ពេលពវលាេី
ស្រភាគី។ 
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កតាត  ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លអាចរញ្ជា ក់េីអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី  ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការលំាកធៃន់ធៃរដទនកហិរញ្ញវតាុររស់្ស្រភាគី 
២. ការអនុពប្គាះដ លប្គឹះស្មា នទតល់ពៅឱយស្រភាគីពៅពេលស្រភាគីជួរការលំាកដទនក

ហិរញ្ញវតាុ ឬ 
៣. េ័ត៌ានឬទិ្ននន័យណារួយរញ្ជា ក់ថាានការងយចុះថ្នលំហូរស្មច់ប្ាក់រេឹំងទុ្កដ ល

នឹងប្ររូលានេីស្រភាគី និងការផ្ទា ស់្រតូរស្មា នភាេពស្ ាកិចេកនុងស្សុក និងស្កល 
ដ លជះឥទ្ធិេល ល់លំហូរស្មច់ប្ាក់រេឹំងទុ្កពនាះ។  

ការទូ្ទត់ស្ងតារប្គានីរួយៗប្តូវពធើវព ើងឱយានប្គរ់ចំនួន។ ស្ប្ារ់ការគណនាហាវ សីុ្លីធី
ស្ងយ៉ឺត ការទូ្ទត់ស្ងដតរួយចំដណកថ្នការស្ងតារប្គា ប្តូវចាត់ទុ្កថាជាការស្ងយ៉ឺត។ 

ពៅពេលដ លការទូ្ទត់ស្ងប្តូវានកំណត់កនុងរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ ឬដវងជាងពនះ ហាវ សីុ្លីធី
ប្តូវានចាត់ថាានអីុរដភររិនភាា រ កនុងករណីដ លានការខកខានទូ្ទត់ស្ង ពលើកដលងដតប្គឹះស្មា ន
អាចរងាា ញថាហាវ សីុ្លីធីរិនានភាេទ្ន់ពខាយណារួយដ លនំាឱយានការចាត់ថាន ក់ពប្ការស្តង់ោរ 
ឬអន់ជាងពនះ។ ការខកខានទូ្ទត់ស្ងប្តូវគិតចារ់េី ០៥ ថ្ងៃពធវើការរនាា រ់េីកាលររពិចឆទ្ទូ្ទត់ស្ង។ 

ឥណទនវាិរូរន៍ និងហាវ សីុ្លីធីអាចពប្រើប្ាស់្ព ើងវញិ (Revolving Facilities) ពទសងៗ
ពទ្ៀត ដ លរនតានស្រតុលយពលើស្កប្រិតអនុរ័ត កនុងរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ (៦០ ថ្ងៃ ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធី
រយៈពេលខាី) ឬពលើស្េីពនះរនតរនាា រ់គាន  ប្តូវចាត់ទុ្កជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ ហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិន ប្តូវគិតពលើស្រតុលយស្ររុ ក់ស្ល់ថ្នហាវ សីុ្លីធីពនាះ។  

ការស្នាទតល់ឥណទន (Loan commitment facilities) ដ លរិនអាចដកដប្រាន (Irrevocable) 
ប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិន ពៅពេលដ លស្រតាភាេទូ្ទត់ស្ង (Creditworthiness) ររស់្
ស្រភាគីងយចុះ ដ លនំាឱយានការស្ងស័យអំេីលទ្ធភាេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្គរ់ចំនួន និងទន់ពេល
ពវលាចំពពាះការពប្រើប្ាស់្ឥណទន និង/ឬ ការទូ្ទត់ការប្ាក់ ឬពស្មហ ុយពទសងៗ។ 

ហាវ សីុ្លីធីពទសងពទ្ៀតថ្នខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ ក៏ប្តូវអនុវតតតារប្រកាស្ពនះដ រ។ ហាវ សីុ្លីធី
ដ លានលកខណៈជំនួស្ឥណទន (Direct credit substitutes)  ូចជា ការធានា និងលិខិតឥណទន 
ដ លជាទូ្ពៅនឹងកាា យជាខាង់កនុងតារាងតុលយការពៅពេលពប្រើប្ាស់្។ ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី
ថាានអីុរដភររិនកនុងករណីប្គឹះស្មា នានពហតុទលចាស់្លាស់្ថា ឧរករណ៍ខាងពលើពនះ នឹងប្តូវ
ពប្រើប្ាស់្ពោយស្រភាគី នាពេលអនាគតកនុងកាលៈពទ្ស្ៈ ដ លប្គឹះស្មា នពជឿជាក់ថារិនអាចប្ររូល
រកវញិប្គរ់ចំនួនានទន់ពេលពវលា ចំពពាះទឹ្កប្ាក់ដ លប្គឹះស្មា ននឹងប្តូវទូ្ទត់ស្ងជំនួស្។   

ហានិភ័យថ្នការខាតរង់ ក៏អាចពកើតព ើងេីហាវ សីុ្លីធីពទសង ពៗទ្ៀតកនុងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ
ដ រ  ូចជា ប្រតិរតតិការនិស្សនា ជាេិពស្ស្ពៅពេលដ លចំណាត់ថាន ក់ឥណទនររស់្ស្រភាគីធាា ក់
ចុះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីពនះថាានអីុរដភររិន ពៅពេលានការស្ងស័យថា រិនអាច
ទ្ទួ្លានលំហូរស្មច់ប្ាក់ដ ល ល់ ឬនឹង ល់ពេលទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ចំនួន និងទន់ពេលពវលាេី
ស្រភាគី។ 
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ប្រការ ៥០.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ និងការវាស់្ដវងហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ពគារេ
តារពគាលការណ៍និងលកខខណឌ តប្រូវកំណត់ពោយស្តង់ោរគណពនយយជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ការវាស់្ដវងហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ដ លអនុវតតតារវធីិស្មស្រស្តរលំស់្ថ្ងាព ើរ ប្តូវ
ពធវើព ើងជាពលើក ំរូងតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ពលើកដលងដតចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លាន
ចរតិលកខណៈប្រហាក់ប្រដហលគាន  និងស្ាិតពៅពប្ការកប្រិតកំណត់ជាស្មរវនត ប្តូវវាយតថ្រាជាប្កុរ។ 
ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានវាយតថ្រាជាប្កុរ និងស្ាិតពៅពប្ការកប្រិតកំណត់ជាស្មរវនត ាន ូចជា 
រ័ណណឥណទន ឥណទនស្ប្ារ់អនកពប្រើប្ាស់្តូចៗ ររួទំងឥណទនយនយនត ជាព ើរ។ 

កនុងការវាយតថ្រាពលើហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិនតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវដរងដចកសំ្ពេៀតហាវ សីុ្លីធីជាប្កុរៗតារការចំាាច់ ព ើរបីប្ររូលទតុំហាវ សីុ្លីធីដ លានចរតិ
លកខណៈ និងានហានិភ័យឥណទនប្រហាក់ប្រដហលគាន   ូចជា ប្រពភទ្ហាវ សីុ្លីធី ប្រពភទ្ស្រភាគី 
ស្មា នភាេហួស្កាលកំណត់ ចំណាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន ប្រពភទ្ប្ទ្េយធានា និងស្មា នភាេ
ភូរិស្មស្រស្ត។ ការវាស់្ដវងហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ប្តូវពធវើព ើងោច់ពោយដ កេីគាន  ពៅតារ
ប្រពភទ្ប្កុរនីរួយៗ។ 

ពៅពេលដ លស្រភាគីរួយានហាវ សីុ្លីធីពប្ចើន ពោយកនុងពនាះ ហាវ សីុ្លីធីរួយាន
ទំ្ហំពលើស្េីកប្រិតកំណត់ជាស្មរវនត និងប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិន ឬទលរូកស្រុរថ្ន
ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ពលើស្កប្រិតកំណត់ជាស្មរវនត ការវាស់្ដវងពលើហាវ សីុ្លីធីទំងពនាះ
ប្តូវពធវើព ើងតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ពទះរីជាហាវ សីុ្លីធីពទសងពទ្ៀតដ លទតល់ពៅឱយ
ស្រភាគីពនាះស្ាិតពៅពប្ការកប្រិតកំណត់ជាស្មរវនតក៏ពោយ។ 

ប្រការ ៥១.- 

 ហាវ សីុ្លីធីទំងឡាយណាដ លប្តូវានវាយតថ្រាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល”  ូចាន
ដចងកនុងគបោរ ៥០ ថ្នគបោសដនឹះ ានរងាា ញថារិនានអីុរដភររិន និងរិនគរូវបានដធវើសំវធិានធន
ពលើហាវ សីុ្លីធីពទល នឹងប្តូវោក់រញ្េូ លគាន ពៅកនុងប្កុរហាវ សីុ្លីធីដ លានចរតិលកខណៈហានិភ័យ
ស្ស្ព ៀងគាន  ព ើរបីវាយតថ្រាជាពលើកទី្េីរ តារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ពោយអនុវតតវធីិស្មស្រស្ត
 ូចពៅនឹងប្កុរហាវ សីុ្លីធីដ លស្ាិតពប្ការកប្រិតកំណត់។ ោរោក់បញ្ចូ លជាប្កុរពនះ គរូវខរដក
ស្ប្រួលឱយសមស្សបតារទំហំ និងប្រពភទ្ថ្នហាវ សីុ្លីធីខ លគរូវានវាយរថ្មល។ ហាវ សីុ្លីធីខ ល
ានទរកគបាក់ខពស់្ពលើស្លរ់ និងេិពស្ស្ជាងពគ អាចគរូវពលើកដលងេីោរវាយរថ្មលកនុង ំណាក់ោល
ទីពីរ រ៉ាុដនតការពលើកដលងពនះ អនុវតតចំពពាះដតហាវ សីុ្លីធីេិពស្ស្ដ លានចំនួនតិចតួចរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ប្រការ ៥២.- 

អីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធីពទល ឬហាវ សីុ្លីធីប្កុរស្ស្ព ៀងគាន  ដ លអនុវតតតារវធីិស្មស្រស្ត
រលំស់្ថ្ងាព ើរ ប្តូវានគណនាតារវធីិស្មស្រស្ត “ការខាតរង់ឥណទនរេឹំងទុ្ក” (Expected Credit 
Losses - ECL) ដ លជាការា៉ា ន់ស្មា នការខាតរង់ឥណទនងាឹងតារប្រាូរ ីលីពត (កងវះស្មច់ប្ាក់
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គិតកនុងតថ្រារចេុរបនន - Present value of all cash shortfalls)  ស្ប្ារ់រយៈពេលទំងស្ស្ុងថ្នកិចេស្នា
ហាវ សីុ្លីធី។ កងវះស្មច់ប្ាក់ប្តូវានគណនាពោយយកលំហូរស្មច់ប្ាក់ដ លប្តូវទ្ទួ្លានពោយ
ប្គឹះស្មា នពៅតារកិចេស្នា  ក លំហូរស្មច់ប្ាក់ដ លប្គឹះស្មា នរេឹំងថានឹងទ្ទួ្លាន។ ប្រសិ្នពរើ
ពៅកាលររពិចឆទ្រាយការណ៍ ហានិភ័យឥណទនថ្នហាវ សីុ្លីធីរិនានការពកើនព ើងខាា ំងពធៀរនឹង
កាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្លស្មគ ល់ ំរូង ប្គឹះស្មា នប្តូវពធវើសំ្វធិានធនចំពពាះហាវ សីុ្លីធីកនុងចំនួនពស្ាើនឹងការ
ខាតរង់ឥណទនរេឹំងទុ្ករយៈពេល ១២ ដខ រ៉ាុពណាណ ះ។ លកខខណឌ លរអិតថ្នការគណនាការខាតរង់
ឥណទនរេឹំងទុ្កប្តូវដទអកពលើពគាលការណ៍ និងលកខខណឌ តប្រូវកំណត់ពោយស្តង់ោរគណពនយយ
ជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ប្រការ ៥៣.- 
ចំពពាះ ឥណទនសីុ្នឌី្ពខត (Syndicated loans) ប្គឹះស្មា ននីរួយៗដ លចូលររួទតល់ឥណទន

ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរកាេ័ត៌ានឥណទនររស់្ស្រភាគីឱយានប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីវាយតថ្រា និងពធវើ
សំ្វធិានធនពៅពលើចំដណកថ្នឥណទនសីុ្នឌី្ពខតររស់្ខាួន។ ប្គឹះស្មា ន ឹកនំាប្តូវដចករដំលកេ័ត៌ាន
ឥណទនររស់្ស្រភាគី ដ លពធវើរចេុរបននករាចុងពប្កាយ ល់ប្គរ់ប្គឹះស្មា នចូលរួរទំងអស់្។ ពៅ
ពេលដ លានេ័ត៌ានគួរឱយយកចិតតទុ្កោក់ថា ប្គឹះស្មា នចូលររួដ លជាប្គឹះស្មា ន ឹកនំា ឬប្គឹះស្មា ន
ចូលរួរណារួយានរនាយចំណាត់ថាន ក់ឥណទនសីុ្នឌី្ពខត ប្គឹះស្មា នប្តូវរនាយចំណាត់ថាន ក់
ឥណទនសីុ្នឌី្ពខតពនាះ តារចំដណកររស់្ខាួន។ 

ប្រការ ៥៤.- 
ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវរលំាយកិចេស្នារុនឥណប្រតិទន ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីណារួយ ពៅពេល

ដ លប្គឹះស្មា នទតល់ហាវ សីុ្លីធីងាីរួយពទ្ៀត ពៅឱយស្រភាគីដតរួយ ឬស្រព័នធរុគគលដ លទក់ទ្ងនឹង
ស្រភាគី ព ើរបីពចៀស្វាងេីការចាត់ថាន ក់ឥណទន ំរូងថាានអីុរដភររិន។ កនុងករណី ប្គឹះស្មា ន
ទតល់ហាវ សីុ្លីធីងាី ហាវ សីុ្លីធីពនះ ប្តូវចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិនភាា រពៅពេលអនុរ័ត។ 

ប្រការ ៥៥.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវាន ពគាលនពយាយ នីតិវធីិ ប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា និង ំពណើ រការ ប្រករ

ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ ព ើរបីធានាថាការទ្ទួ្លស្មគ ល់និងការវាស់្ដវងហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
ពធវើព ើងានទន់ពេលពវលា  និងអាចពជឿជាក់ាន។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនះ ប្តូវអនុរ័ត
ពោយប្កុរប្រឹកាភិាល និងប្តូវានដចងអំេីប្ករខ័ណឌ វភិាគស្ប្ារ់វាយតថ្រាហាវ សីុ្លីធីដ លាន
អីុរដភររិន។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិ ប្តូវានដចងជាអរបររា  ូចតពៅ៖ 

១. កំណត់តួនាទី្និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និង
រុគគលពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត ប្តូវចូលររួពរៀរចំប្ករខ័ណឌ វភិាគស្ប្ារ់វាយតថ្រាហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិន 

២. កំណរ់អរតសញ្ញា ណចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
៣.  កំណត់ហាវ សីុ្លីធីណា ដ លប្តូវវាយតថ្រាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” និងហាវ សីុ្លីធី
ណា ដ លប្តូវវាយតថ្រាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ”។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានលទ្ធភាេ
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គិតកនុងតថ្រារចេុរបនន - Present value of all cash shortfalls)  ស្ប្ារ់រយៈពេលទំងស្ស្ុងថ្នកិចេស្នា
ហាវ សីុ្លីធី។ កងវះស្មច់ប្ាក់ប្តូវានគណនាពោយយកលំហូរស្មច់ប្ាក់ដ លប្តូវទ្ទួ្លានពោយ
ប្គឹះស្មា នពៅតារកិចេស្នា  ក លំហូរស្មច់ប្ាក់ដ លប្គឹះស្មា នរេឹំងថានឹងទ្ទួ្លាន។ ប្រសិ្នពរើ
ពៅកាលររពិចឆទ្រាយការណ៍ ហានិភ័យឥណទនថ្នហាវ សីុ្លីធីរិនានការពកើនព ើងខាា ំងពធៀរនឹង
កាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្លស្មគ ល់ ំរូង ប្គឹះស្មា នប្តូវពធវើសំ្វធិានធនចំពពាះហាវ សីុ្លីធីកនុងចំនួនពស្ាើនឹងការ
ខាតរង់ឥណទនរេឹំងទុ្ករយៈពេល ១២ ដខ រ៉ាុពណាណ ះ។ លកខខណឌ លរអិតថ្នការគណនាការខាតរង់
ឥណទនរេឹំងទុ្កប្តូវដទអកពលើពគាលការណ៍ និងលកខខណឌ តប្រូវកំណត់ពោយស្តង់ោរគណពនយយ
ជាធរានថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

ប្រការ ៥៣.- 
ចំពពាះ ឥណទនសីុ្នឌី្ពខត (Syndicated loans) ប្គឹះស្មា ននីរួយៗដ លចូលររួទតល់ឥណទន

ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរកាេ័ត៌ានឥណទនររស់្ស្រភាគីឱយានប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីវាយតថ្រា និងពធវើ
សំ្វធិានធនពៅពលើចំដណកថ្នឥណទនសីុ្នឌី្ពខតររស់្ខាួន។ ប្គឹះស្មា ន ឹកនំាប្តូវដចករដំលកេ័ត៌ាន
ឥណទនររស់្ស្រភាគី ដ លពធវើរចេុរបននករាចុងពប្កាយ ល់ប្គរ់ប្គឹះស្មា នចូលរួរទំងអស់្។ ពៅ
ពេលដ លានេ័ត៌ានគួរឱយយកចិតតទុ្កោក់ថា ប្គឹះស្មា នចូលររួដ លជាប្គឹះស្មា ន ឹកនំា ឬប្គឹះស្មា ន
ចូលរួរណារួយានរនាយចំណាត់ថាន ក់ឥណទនសីុ្នឌី្ពខត ប្គឹះស្មា នប្តូវរនាយចំណាត់ថាន ក់
ឥណទនសីុ្នឌី្ពខតពនាះ តារចំដណកររស់្ខាួន។ 

ប្រការ ៥៤.- 
ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវរលំាយកិចេស្នារុនឥណប្រតិទន ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីណារួយ ពៅពេល

ដ លប្គឹះស្មា នទតល់ហាវ សីុ្លីធីងាីរួយពទ្ៀត ពៅឱយស្រភាគីដតរួយ ឬស្រព័នធរុគគលដ លទក់ទ្ងនឹង
ស្រភាគី ព ើរបីពចៀស្វាងេីការចាត់ថាន ក់ឥណទន ំរូងថាានអីុរដភររិន។ កនុងករណី ប្គឹះស្មា ន
ទតល់ហាវ សីុ្លីធីងាី ហាវ សីុ្លីធីពនះ ប្តូវចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិនភាា រពៅពេលអនុរ័ត។ 

ប្រការ ៥៥.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវាន ពគាលនពយាយ នីតិវធីិ ប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា និង ំពណើ រការ ប្រករ

ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ ព ើរបីធានាថាការទ្ទួ្លស្មគ ល់និងការវាស់្ដវងហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
ពធវើព ើងានទន់ពេលពវលា  និងអាចពជឿជាក់ាន។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនះ ប្តូវអនុរ័ត
ពោយប្កុរប្រឹកាភិាល និងប្តូវានដចងអំេីប្ករខ័ណឌ វភិាគស្ប្ារ់វាយតថ្រាហាវ សីុ្លីធីដ លាន
អីុរដភររិន។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិ ប្តូវានដចងជាអរបររា  ូចតពៅ៖ 

១. កំណត់តួនាទី្និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និង
រុគគលពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត ប្តូវចូលររួពរៀរចំប្ករខ័ណឌ វភិាគស្ប្ារ់វាយតថ្រាហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិន 

២. កំណរ់អរតសញ្ញា ណចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន 
៣.  កំណត់ហាវ សីុ្លីធីណា ដ លប្តូវវាយតថ្រាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” និងហាវ សីុ្លីធី
ណា ដ លប្តូវវាយតថ្រាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ”។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានលទ្ធភាេ
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េនយល់រងាា ញ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាថា ពគាលនពយាយររស់្ខាួនកនុងការកំណត់
ហាវ សីុ្លីធី ដ លប្តូវានវាយតថ្រានិងប្គរ់ប្គង តារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ឬ 
“ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ប្តូវទតល់ការវភិាគពោយប្រុងប្រយ័តនពៅពលើហានិភ័យឥណទន ដ ល
អាចពកើតានចំពពាះហាវ សីុ្លីធីពទល 

៤.  កំណត់េីវធីិស្មស្រស្តវាស់្ដវងទំ្ហំហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និង 
៥.  េិនិតយព ើងវញិជាពទ្ៀងទត់ពលើ ទំ្ហំ និងវធីិស្មស្រស្តវាស់្ដវងទំ្ហំហាវ សីុ្លីធីដ លាន

អីុរដភររិន។ 

ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនាះប្តូវានដចងអំេី ការប្ររូលនិងរកាទិ្ននន័យទំងអស់្ 
រួរទំងេ័ត៌ានពទសងពទ្ៀតព ើរបីជួយ ល់ការពធវើសំ្វធិានធនឱយានប្គរ់ប្គាន់។ ពគាលនពយាយ
និងនីតិវធីិពនះ ររួរញ្េូ លទំងការរកាទុ្កប្គរ់ទិ្ននន័យានគុណភាេខពស់្ទំងប្រពភទ្និងទំ្ហំ ដ ល
ចំាាច់ស្ប្ារ់ពប្រើប្ាស់្កនុងរ៉ាូដ លហានិភ័យឥណទន (Credit risk models) រពចេកពទ្ស្ស្ាិតិ 
(Statistical techniques) និងវធីិស្មស្រស្ត ថ្ទ្ពទ្ៀត ដ លពប្រើប្ាស់្ពោយប្គឹះស្មា នកនុងការវាយតថ្រា
ហានិភ័យឥណទន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាភាេប្តឹរប្តូវថ្នទិ្ននន័យនិងេ័ត៌ាន។ 

ប្រការ ៥៦.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនិងរកាប្រេ័នធេិនិតយឥណទនព ើងវញិ ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ ព ើរបី
កំណត់ តារោន និងប្គរ់ប្គងគុណភាេប្ទ្េយស្ករាឱយានប្តឹរប្តូវ ានលកខណៈជាប្រេ័នធ និង
ទន់ពេលពវលា ស្ស្រតារពគាលការណ៍ ូចានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នគបោរ ៥  ល់ គបោរ ១០ ថ្នគបោស
ដនឹះ។ ជាដទនករួយថ្ន ំពណើ រការេិនិតយឥណទនព ើងវញិ ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតយនតការនិងវាយតថ្រា
ជាប្រចំានូវភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នការពធវើសំ្វធិានធន ស្ប្ារ់ទ្រ់ទ្ល់នឹងការខាតរង់រេឹំងទុ្ក ដ លអាច
ពកើតពចញេីសំ្ពេៀតឥណទន ពោយគិតរញ្េូ លកតាត ទំងអស់្ដ លរងាា ញេីភាេងរងយស្រតាភាេ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន កនុងការប្ររូលប្ាក់ដ ល ល់កាលកំណត់ស្ងេីស្រភាគី។   

 កនុងការទ្ទួ្លស្មគ ល់និងការវាស់្ដវងហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយ
ឥណទនព ើងវញិពៅពលើហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្ ររួទំងហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ជា “ធរាតា” 
និង “ឃ្លា ំពរើល”។ 

ប្រការ ៥៧.- 

ដទនកទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការអនុវតតពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិថ្នការចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី
ដ លានអីុរដភររិនររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្តូវានរុគគលិកដ លានស្រតាភាេនិងទ្ទួ្លានការរណតុ ះ
រណាត លប្តឹរប្តូវ។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនះ ប្តូវានេិនិតយព ើងវញិតារប្គាជាប្រចំា 
ពោយស្វនករាថ្ទាកនុង និងប្កុរហ ុនស្វនករា ពហើយលទ្ធទលថ្នការពធវើស្វនករា ប្តូវរាយការណ៍ពៅ
ប្កុរប្រឹកាភិាលនិងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ ប្គឹះស្មា នប្តូវដកតប្រូវភាា រៗនូវរាល់ចំណុចខវះខាត
ដ លានរកពឃើញ ពោយរុគគលិកទ្ទួ្លរនាុកដទនកឥណទន ឬពោយរុគគលិកទ្ទួ្លរនាុកអនុវតត
ពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិពនះ ឬពោយស្វនករថ្ទាកនុង ឬប្កុរហ ុនស្វនករា។ 
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ប្រការ ៥៨.- 

ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ និងការវាស់្ដវងអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី រិនេឹងដទអកដតពលើររូរនត និងវធិាន
នានាពទ្ ដតតប្រូវឱយគណៈប្គរ់ប្គងពធវើការវនិិចឆ័យដទអកពលើរទ្េិពស្មធន៍ដទនកឥណទន។ វសិ្មលភាេ
ថ្នការស្ពប្រចជាឆនាា នុសិ្ទ្ធិររស់្គណៈប្គរ់ប្គងកនុងការវាយតថ្រាអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវាន
កំណត់ពោយប្រុងប្រយ័តន ពហើយ ំពណើ រការវនិិចឆ័យប្តូវកត់ប្តា និងានឯកស្មរប្គរ់ប្គាន់ដ លាន
លកខណៈងាយយល់។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរងាា ញថាការវនិិចឆ័យពនះនឹងរិននំាឱយានការរាយការណ៍ខុស្
ជាប្រេ័នធចំពពាះការា៉ា ន់ស្មា នអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធីនិងការពធវើសំ្វធិានធន។ ការវនិិចឆ័យប្តូវដទអក
ពលើស្រាតិករាប្គរ់ប្គាន់ពៅប្គរ់កាលៈពទ្ស្ៈពាក់េ័នធ និងពធវើព ើងពោយប្រុងប្រយ័តន។ ការវនិិចឆ័យ
ពនះអាចានស្មរៈសំ្ខាន់៖ 

១.  ស្ប្ារ់កំណត់រយៈពេលស្រស្ស្រដ លអាចអនុញ្ជញ តឱយគណនាទិ្ននន័យអំេីប្រវតតិ
ហាវ សីុ្លីធីខាតរង់។ ព ើរបីកំណត់េីទិ្ននន័យជារធយរថ្នហាវ សីុ្លីធីាត់រង់ដ លធាា រ់
ពកើតានស្ប្ារ់ប្កុរហាវ សីុ្លីធីណារួយ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវកំណត់យកដតរយៈពេល
ពងរព ើយ។ កនុងអំ ុងពេលពស្ ាកិចេានស្ាិរភាេ  ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើប្ាស់្ទិ្ននន័យអំេី
ប្រវតតិហាវ សីុ្លីធីខាតរង់រយៈពេលដវង (ពលើស្េី ០៥ ឆ្ន ំ) ចំដណកឯកនុងអំ ុងពេល
ពស្ ាកិចេានការដប្រប្រួលខាា ំង ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើប្ាស់្ទិ្ននន័យរយៈពេលខាីជាងពនះ ឬ 

២.  ស្ប្ារ់ករណីដ លប្គឹះស្មា នរិនានទិ្ននន័យអំេីប្រវតតិហាវ សីុ្លីធីខាតរង់ប្គរ់ប្គាន់ 
ឬទិ្ននន័យទំងពនាះរិនអាចឆាុះរញ្ជេ ងំេីស្មា នភាេជាក់ដស្តងនាពេលរចេុរបននាន។ 

ប្រការ ៥៩.- 

ការដកស្ប្រួលពៅពលើទិ្ននន័យនិងរទ្េិពស្មធន៍ថ្នប្រវតតិហាវ សីុ្លីធីខាតរង់ ប្តូវានចំណុច
យ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖  

១.  ការដប្រប្រួលពៅពលើកប្រិតនិងនិនាន ការថ្នអប្តាស្ងយ៉ឺតនិងទំ្ហំថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លាន
អីុរដភររិន  

២.  ការដប្រប្រួលពៅពលើការដរងដចក និងការប្ររូលទតុំឥណទន 
៣.  ការដកដប្រពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិឥណទនររស់្ប្គឹះស្មា ន 
៤.  ការដប្រប្រួលការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិ 
៥.  ការដប្រប្រួលរទ្េិពស្មធន៍ និងស្រតាភាេររស់្គណៈប្គរ់ប្គងររស់្ប្គឹះស្មា នកនុងការ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទន និងកនុងការប្ររូលប្ត រ់រកវញិនូវចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ ល
ហួស្កាលកំណត់ស្ង និង 

៦. ការដប្រប្រួលស្មា នភាេ និងនិនាន ការពស្ ាកិចេកនុងស្ស្ុកនិងស្កល ទំងរចេុរបនន និង
រេឹំងទុ្ក។ 
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ប្រការ ៥៨.- 

ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ និងការវាស់្ដវងអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី រិនេឹងដទអកដតពលើររូរនត និងវធិាន
នានាពទ្ ដតតប្រូវឱយគណៈប្គរ់ប្គងពធវើការវនិិចឆ័យដទអកពលើរទ្េិពស្មធន៍ដទនកឥណទន។ វសិ្មលភាេ
ថ្នការស្ពប្រចជាឆនាា នុសិ្ទ្ធិររស់្គណៈប្គរ់ប្គងកនុងការវាយតថ្រាអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវាន
កំណត់ពោយប្រុងប្រយ័តន ពហើយ ំពណើ រការវនិិចឆ័យប្តវូកត់ប្តា និងានឯកស្មរប្គរ់ប្គាន់ដ លាន
លកខណៈងាយយល់។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរងាា ញថាការវនិិចឆ័យពនះនឹងរិននំាឱយានការរាយការណ៍ខុស្
ជាប្រេ័នធចំពពាះការា៉ា ន់ស្មា នអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធីនិងការពធវើសំ្វធិានធន។ ការវនិិចឆ័យប្តូវដទអក
ពលើស្រាតិករាប្គរ់ប្គាន់ពៅប្គរ់កាលៈពទ្ស្ៈពាក់េ័នធ និងពធវើព ើងពោយប្រុងប្រយ័តន។ ការវនិិចឆ័យ
ពនះអាចានស្មរៈសំ្ខាន់៖ 

១.  ស្ប្ារ់កំណត់រយៈពេលស្រស្ស្រដ លអាចអនុញ្ជញ តឱយគណនាទិ្ននន័យអំេីប្រវតតិ
ហាវ សីុ្លីធីខាតរង់។ ព ើរបីកំណត់េីទិ្ននន័យជារធយរថ្នហាវ សីុ្លីធីាត់រង់ដ លធាា រ់
ពកើតានស្ប្ារ់ប្កុរហាវ សីុ្លីធីណារួយ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវកំណត់យកដតរយៈពេល
ពងរព ើយ។ កនុងអំ ុងពេលពស្ ាកិចេានស្ាិរភាេ  ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើប្ាស់្ទិ្ននន័យអំេី
ប្រវតតិហាវ សីុ្លីធីខាតរង់រយៈពេលដវង (ពលើស្េី ០៥ ឆ្ន ំ) ចំដណកឯកនុងអំ ុងពេល
ពស្ ាកិចេានការដប្រប្រួលខាា ំង ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើប្ាស់្ទិ្ននន័យរយៈពេលខាីជាងពនះ ឬ 

២.  ស្ប្ារ់ករណីដ លប្គឹះស្មា នរិនានទិ្ននន័យអំេីប្រវតតិហាវ សីុ្លីធីខាតរង់ប្គរ់ប្គាន់ 
ឬទិ្ននន័យទំងពនាះរិនអាចឆាុះរញ្ជេ ងំេីស្មា នភាេជាក់ដស្តងនាពេលរចេុរបននាន។ 

ប្រការ ៥៩.- 

ការដកស្ប្រួលពៅពលើទិ្ននន័យនិងរទ្េិពស្មធន៍ថ្នប្រវតតិហាវ សីុ្លីធីខាតរង់ ប្តូវានចំណុច
យ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖  

១.  ការដប្រប្រួលពៅពលើកប្រិតនិងនិនាន ការថ្នអប្តាស្ងយ៉ឺតនិងទំ្ហំថ្នហាវ សីុ្លីធីដ លាន
អីុរដភររិន  

២.  ការដប្រប្រួលពៅពលើការដរងដចក និងការប្ររូលទតុំឥណទន 
៣.  ការដកដប្រពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិឥណទនររស់្ប្គឹះស្មា ន 
៤.  ការដប្រប្រួលការពរៀរចំហាវ សីុ្លីធីព ើងវញិ 
៥.  ការដប្រប្រួលរទ្េិពស្មធន៍ និងស្រតាភាេររស់្គណៈប្គរ់ប្គងររស់្ប្គឹះស្មា នកនុងការ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យឥណទន និងកនុងការប្ររូលប្ត រ់រកវញិនូវចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ ល
ហួស្កាលកំណត់ស្ង និង 

៦. ការដប្រប្រួលស្មា នភាេ និងនិនាន ការពស្ ាកិចេកនុងស្ស្ុកនិងស្កល ទំងរចេុរបនន និង
រេឹំងទុ្ក។ 
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ប្រការ ៦០.- 

ពៅពេលប្គឹះស្មា នទតល់ហាវ សីុ្លីធីពប្ចើនពៅឱយស្រភាគីដតរួយ ឬប្កុរស្រព័នធស្រភាគី ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវានពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិ ព ើរបីធានាថា ប្រសិ្នពរើហាវ សីុ្លីធីណារួយប្តូវានចាត់ថាន ក់
ថាានអីុរដភររិន ប្គឹះស្មា នប្តូវចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី ថ្ទ្ពទ្ៀតជាហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន
 ូចគាន  ពលើកដលងដតកនុងករណី  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ហាវ សីុ្លីធីពទសងៗ រិនប្តូវានធានាពោយប្ទ្េយធានាររួ និងរិនានការធានាពៅវញិ
ពៅរក រវាងស្រភាគីស្រព័នធញាតិ ឬ 

២. ហាវ សីុ្លីធីដ លានប្ទ្េយធានារួរ និង/ឬ ការធានាពៅវញិពៅរក រ៉ាុដនត ស្រភាគី ឬ
ស្រភាគីស្រព័នធញាតិានការធានាប្គរ់ប្គាន់ កនុងការប្ររូលប្គរ់ចំនួននូវការទូ្ទត់ស្ង
ដ ល ល់កាលកំណត់ រួរាន ប្ាក់ព ើរ ការប្ាក់ និងរំណុលពទសងៗ ទំងចំពពាះ
ហាវ សីុ្លីធីាន និងរិនានអីុរដភររិន។ 

ប្រការ ៦១.- 
ជាដទនករួយថ្នការវាស់្ដវងកប្រិតអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលនពយាយ 

និងនីតិវធីិព ើរបីធានាាននូវភាេពជឿទុ្កចិតតាន ស្ងគតិភាេ និងភាេប្រុងប្រយ័តន ចំពពាះការា៉ា ន់ស្មា ន
ការទូ្ទត់នាពេលអនាគតពលើប្ាក់ព ើរនិងការប្ាក់ ដ លានពប្រើប្ាស់្កនុងការកំណត់កប្រិត
អីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី។  

ប្រការ ៦២.- 
 ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវពប្រើប្ទ្េយធានាពធវើជាពហតុទលជំនួស្កងវះេ័ត៌ានររស់្ស្រភាគី ឬកងវះ
ការវភិាគររស់្ប្គឹះស្មា ន កនុងការតារោនជាប្រចំាអំេីការរំពេញកាតេវកិចេស្ស្រតារកិចេស្នាររស់្
ស្រភាគី។ ពលើស្េីពនះ ប្គឹះស្មា នក៏រិនប្តូវពប្រើប្ទ្េយធានាពធវើជាពហតុទលជំនួស្ការវភិាគររស់្
ប្គឹះស្មា ន កនុងការវាយតថ្រាជាប្រចំានូវកប្រិតអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី និងតប្រូវការពធវើសំ្វធិានធន
ពលើអីុរដភររិន។   

ប្រការ ៦៣.- 
កនុងការវាយតថ្រាអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្គឹះស្មា នប្តូវេិនិតយទំងកតាត ខាងកនុង និងខាងពប្ៅ 

ដ លអាចរងាា ញេីការងយចុះលទ្ធភាេ ឬគាា នលទ្ធភាេប្ររូលការទូ្ទត់ស្ង ដ ល ល់កាលកំណត់
តារកិចេស្នាររស់្ស្រភាគី។ កតាត ទំងពនះ ររួាន៖ 

១.  ការងយចុះលទ្ធភាេទូ្ទត់ស្ងររស់្ស្រភាគី ដ លប្តូវពធវើសំ្វធិានធនតារលកខណៈ 
“ហាវ សីុ្លីធីពទល” ឬ ររស់្ប្កុរស្រភាគីដ លប្តូវពធវើសំ្វធិានធនតារលកខណៈ 
“ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ”    

២.  ស្មា នភាេពស្ ាកិចេកនុងស្ស្ុកដ លអាចានទលរ៉ាះពាល់ ល់លទ្ធភាេស្ងររស់្ស្រភាគី 
៣.  េ័ត៌ានទំងឡាយណាដ លទក់ទ្ងនឹងរដប្ររប្រួលសំ្ខាន់ៗកនុងស្ស្ុក និងអនតរជាតិ 

ដ លានឥទ្ធិេលអវជិាាន ល់ស្មា នភាេកនុងស្ស្ុក និងលទ្ធភាេស្ងររស់្ស្រភាគី។ 
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644 

រដប្ររប្រួលទំងពនះររួាន ការផ្ទា ស់្រតូរថ្នររសិ្មា នរពចេកវទិ្ា ពស្ ាកិចេ ទី្ទារ ចារ់ 
និងស្ងគរ 

៤.  សូ្ចនាករហានិភ័យប្រពទ្ស្ដ លអាចានឥទ្ធិេលអវជិាានពលើស្មា នភាេររស់្ស្រភាគី។ 

ប្រការ ៦៤.- 

ការវាយតថ្រាអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវអនុវតតឱយានស្ងគតិភាេតារប្គានីរួយៗ។ រាល់ការ
ផ្ទា ស់្រតូរពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិ ប្តូវដកស្ប្រួល និងអនុរ័តពោយគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និង
ប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ប្រការ ៦៥.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់កប្រិតថ្នការពធវើសំ្វធិានធនពោយប្រុងប្រយ័តនព ើរបីរា៉ា រ់រងការខាតរង់
ដ លអាចរណាដ លរកេីហានិភ័យឥណទន។ ការខាតរង់ពនះ រារ់រញ្េូ លទំងការខាតរង់ដ លាន
រចួពហើយ រ៉ាុដនតរិនទន់ប្តវូានកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ ឬចាត់ថាន ក់កនុងហាវ សីុ្លីធីពទល ឬហាវ សីុ្លីធី
ប្កុរ។ ការអនុវតតពនះានស្មរៈសំ្ខាន់ពៅពេលានស្មា នភាេឥណទនរិនលអពកើតព ើង រ៉ាុដនតរិន
ានរាយការណ៍ពៅពេលពធវើការវាយតថ្រា ឬពៅកាលររពិចឆទ្ថ្នការពរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 

ជ្ំពូកទី ៨ 
ការដធវើសវំិធានធនាម្សតង់ដារគណដនយយ 

ប្រការ ៦៦.- 
ពៅពេលហាវ សីុ្លីធីប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិន ពទះជាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធី

ពទល” ឬ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើនសំ្វធិានធនជាក់លាក់ ព ើរបីរា៉ា រ់រងកងវះលំហូរស្មច់
ប្ាក់ដ លអាចពកើតានពៅពេល ល់កាលកំណត់ស្ងតារកិចេស្នា។ ការរពងកើនសំ្វធិានធនពនះ
ប្តូវររួរញ្េូ លពស្មហ ុយ និងចំណាយពទសងៗដ លពកើតាន ព ើរបីទ្ទួ្លានលំហូរស្មច់ប្ាក់រកវញិ។ 
ការពធវើសំ្វធិានធនជាក់លាក់ប្តូវានរាយការណ៍តារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ឬ “ហាវ សីុ្លីធី
ប្កុរ” ប្រសិ្នពរើការវាស់្ដវងអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវានវាយតថ្រាពោយដទអកតារលកខណៈ 
“ហាវ សីុ្លីធីពទល” ឬ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ពរៀងគាន ។  

ប្រការ ៦៧.- 
ពៅពេលគណនាសំ្វធិានធនជាក់លាក់ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ប្គឹះស្មា ន

ប្តូវវាយតថ្រាពោយដទអកពលើលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល”។ ហាវ សីុ្លីធីដ លានលកខណៈប្រហាក់
ប្រដហលគាន  និងស្ាិតពប្ការកប្រិតកំណត់ជាស្មរវនត ប្តូវានរញ្េូ លគាន និងវាយតថ្រាតារលកខណៈ 
“ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ”  ូចានដចងកនុងប្រការ ៥០ ថ្នគបោសដនឹះ។  

ជាដទនករួយថ្នការេិនិតយឥណទនព ើងវញិ ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្ជា ក់ឱយានចាស់្អំេីទំ្ហំ
ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវយករកវាយតថ្រាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ព ើរបីដចកឱយោច់ថាហាវ សីុ្លីធី
ដ លានតថ្រាពប្ការកប្រិតកំណត់ អាចប្តូវានចាត់កនុងប្កុរដ លានលកខណៈប្រហាក់ប្រដហល 
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រដប្ររប្រួលទំងពនះររួាន ការផ្ទា ស់្រតូរថ្នររសិ្មា នរពចេកវទិ្ា ពស្ ាកិចេ ទី្ទារ ចារ់ 
និងស្ងគរ 

៤.  សូ្ចនាករហានិភ័យប្រពទ្ស្ដ លអាចានឥទ្ធិេលអវជិាានពលើស្មា នភាេររស់្ស្រភាគី។ 

ប្រការ ៦៤.- 

ការវាយតថ្រាអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវអនុវតតឱយានស្ងគតិភាេតារប្គានីរួយៗ។ រាល់ការ
ផ្ទា ស់្រតូរពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិ ប្តូវដកស្ប្រួល និងអនុរ័តពោយគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និង
ប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ប្រការ ៦៥.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់កប្រិតថ្នការពធវើសំ្វធិានធនពោយប្រុងប្រយ័តនព ើរបីរា៉ា រ់រងការខាតរង់
ដ លអាចរណាដ លរកេីហានិភ័យឥណទន។ ការខាតរង់ពនះ រារ់រញ្េូ លទំងការខាតរង់ដ លាន
រចួពហើយ រ៉ាុដនតរិនទន់ប្តវូានកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ ឬចាត់ថាន ក់កនុងហាវ សីុ្លីធីពទល ឬហាវ សីុ្លីធី
ប្កុរ។ ការអនុវតតពនះានស្មរៈសំ្ខាន់ពៅពេលានស្មា នភាេឥណទនរិនលអពកើតព ើង រ៉ាុដនតរិន
ានរាយការណ៍ពៅពេលពធវើការវាយតថ្រា ឬពៅកាលររពិចឆទ្ថ្នការពរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 

ជ្ពំូកទ ី៨ 
ការដធវើសវំិធានធនាម្សតង់ដារគណដនយយ 

ប្រការ ៦៦.- 
ពៅពេលហាវ សីុ្លីធីប្តូវានចាត់ថាន ក់ថាានអីុរដភររិន ពទះជាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធី

ពទល” ឬ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើនសំ្វធិានធនជាក់លាក់ ព ើរបីរា៉ា រ់រងកងវះលំហូរស្មច់
ប្ាក់ដ លអាចពកើតានពៅពេល ល់កាលកំណត់ស្ងតារកិចេស្នា។ ការរពងកើនសំ្វធិានធនពនះ
ប្តូវររួរញ្េូ លពស្មហ ុយ និងចំណាយពទសងៗដ លពកើតាន ព ើរបីទ្ទួ្លានលំហូរស្មច់ប្ាក់រកវញិ។ 
ការពធវើសំ្វធិានធនជាក់លាក់ប្តូវានរាយការណ៍តារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ឬ “ហាវ សីុ្លីធី
ប្កុរ” ប្រសិ្នពរើការវាស់្ដវងអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី ប្តូវានវាយតថ្រាពោយដទអកតារលកខណៈ 
“ហាវ សីុ្លីធីពទល” ឬ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ពរៀងគាន ។  

ប្រការ ៦៧.- 
ពៅពេលគណនាសំ្វធិានធនជាក់លាក់ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ប្គឹះស្មា ន

ប្តូវវាយតថ្រាពោយដទអកពលើលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល”។ ហាវ សីុ្លីធីដ លានលកខណៈប្រហាក់
ប្រដហលគាន  និងស្ាិតពប្ការកប្រិតកំណត់ជាស្មរវនត ប្តូវានរញ្េូ លគាន និងវាយតថ្រាតារលកខណៈ 
“ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ”  ូចានដចងកនុងប្រការ ៥០ ថ្នគបោសដនឹះ។  

ជាដទនករួយថ្នការេិនិតយឥណទនព ើងវញិ ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្ជា ក់ឱយានចាស់្អំេីទំ្ហំ
ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវយករកវាយតថ្រាតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ព ើរបីដចកឱយោច់ថាហាវ សីុ្លីធី
ដ លានតថ្រាពប្ការកប្រិតកំណត់ អាចប្តូវានចាត់កនុងប្កុរដ លានលកខណៈប្រហាក់ប្រដហល 
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កនុងពគាលរំណងវាយតថ្រាអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធី។ ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា រាល់ហាវ សីុ្លីធីទំងអស់្
កនុងសំ្ពេៀតឥណទនប្តូវានេិនិតយព ើងវញិតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីពទល” ឬ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ”។  

ោរដធវើសំវធិានធនជាក់លាក់បខនាមប្តូវពធវើព ើងពោយដទអកពលើការវាយតថ្រារដនារតារលកខណៈ 
“ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ”  ូចានដចងកនុងប្រការ ៥១ ថ្នគបោសដនឹះ។  

ប្រការ ៦៨.- 
ការពធវើសំ្វធិានធន ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ដ លពធវើព ើងតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធី

ពទល” ប្តូវដទអកពលើការា៉ា ន់ស្មា នស្រពហតុទលនិងានឯកស្មរប្គរ់ប្គាន់ អំេីតថ្រារចេុរបននថ្ន
ហាវ សីុ្លីធី និងការទូ្ទត់នាពេលអនាគតថ្នប្ាក់ព ើរ ការប្ាក់ និងលំហូរស្មច់ប្ាក់ពទសង ពៗទ្ៀត ដ ល
ប្គឹះស្មា នរេឹំងថានឹងទ្ទួ្លានេីហាវ សីុ្លីធីពនាះ។ ហាវ សីុ្លីធីធំៗ ប្តូវានវាយតថ្រាតារវធីិស្មស្រស្ត
ដ លានលកខណៈពជឿនពលឿន   ូចជាការពប្រើប្ាស់្រ៉ាូដ ល និងរពចេកពទ្ស្ស្ាិតិពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៦៩.- 
ការពធវើសំ្វធិានធនហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិនតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ប្តូវដទអក

ពលើរទ្េិពស្មធន៍ថ្នប្រវតតិខាតរង់ហាវ សីុ្លីធីររស់្ប្គឹះស្មា ន ដ លប្តូវដកស្ប្រួល ូចានដចងកនុង
ប្រការ ៥៩ ថ្នគបោសដនឹះ ឱយានស្រស្ស្រតារស្មា នភាេ លកខខណឌ នានាពេលរចេុរបនន និងកតាត
ពទសងពទ្ៀត ដ លអាចានឥទ្ធិេលពលើការទូ្ទត់ស្ងហាវ សីុ្លីធីកនុងសំ្ពេៀតឥណទន។ ការពធវើ
សំ្វធិានធនតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ប្តូវពប្រើប្ាស់្រពចេកពទ្ស្ពជឿនពលឿន ដ លអាចជួយ
 ល់ការា៉ា ន់ស្មា នអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធីកាន់ដតចាស់្លាស់្។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាឱយានប្គរ់ប្គាន់នូវទិ្ននន័យថ្នប្រវតតិខាតរង់ហាវ សីុ្លីធីស្ប្ារ់រយៈពេល
រួយវ តឥណទន ព ើរបីា៉ា ន់ស្មា នទំ្ហំអីុរដភររិនថ្នហាវ សីុ្លីធីឱយានប្តឹរប្តូវនិងអាចទុ្កចិតតាន
កនុងការកំណត់ទំ្ហំសំ្វធិានធនតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ស្ប្ារ់ប្កុរនីរួយៗថ្នហាវ សីុ្លីធី
ដ លានលកខណៈស្ស្ព ៀងគាន ។ 

ប្រការ ៧០.- 
ការពធវើសំ្វធិានធន ក៏ប្តូវដទអកពលើការវនិិចឆ័យប្រករពោយរទ្េិពស្មធន៍ដទនកឥណទន  ស្ស្រ

តារលកខខណឌ  ូចានដចងកនុងប្រការ ៥៨ ថ្នគបោសដនឹះ។ 

ប្រការ ៧១.- 

ព ើរបីកំណត់កប្រិតស្រស្ស្រថ្នការពធវើសំ្វធិានធនតារលកខណៈ “ហាវ សីុ្លីធីប្កុរ” ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវដរងដចកសំ្ពេៀតហាវ សីុ្លីធីពៅជាប្កុរតូចៗតារការចំាាច់ ពៅតារចរតិលកខណៈស្ស្ព ៀងគាន  
 ូចជា ប្រពភទ្ហាវ សីុ្លីធី ចំណាត់ថាន ក់ហានិភ័យ ឥណប្រតិទន ស្មា នភាេហួស្កាលកំណត់ស្ង 
ប្រពភទ្អតិងិជន និងប្រពភទ្ប្ទ្េយធានា ជាព ើរ។ 
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ជ្ំពូកទី ៩ 
ការដធវើសវំិធានធនាម្រទរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៧២.- 

 ការពធវើសំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧២  ល់ប្រការ ៧៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ 
ប្តូវចាត់ទុ្កជាកប្រិតពគាលថ្នសំ្វធិានធន ដ លប្គឹះស្មា នានគណនាប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រស្ប្ារ់
តារោនដទនករទ្របញ្ញតតិនូវកប្រិតសំ្វធិានធនពលើហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន  ូចានដចងកនុង
រញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ការគណនាកប្រិតសំ្វធិានធនស្ររុតាររទ្របញ្ញតតិ ពស្ាើនឹងខាង់ ១ + ២ ដ លកនុងពនាះ៖ 

១. សំ្វធិានធនទូ្ពៅ ពស្ាើនឹង ១% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ដ លានចាត់ថាន ក់ “ធរាតា” 

២. សំ្វធិានធនជាក់លាក់ ពស្ាើនឹង ក + ខ + គ + ឃ   

ក = ៣% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ឃ្លា ំពរើល”  
ខ = ២០% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ពប្ការស្តង់ោរ”  
គ = ៥០% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុលស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ស្ងស័យ” 
ឃ = ១០០% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ាត់រង់”  

គ រ្ឹះស្ថា នប្តូវដធវើចំណារ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទានចំដ ឹះសំពេៀតហាវ សីុ្លីធីទាំងអស់្ស្ស្រ
តាមរញ្ញតតិថ្នគបោរ ១២  ល់ គបោរ ២២ ថ្នគបោសដនឹះ ព ើរបីឱយប្គឹះស្មា នអាចកំណរ់កប្រិត
សំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតតិ តារស្មា នភាេជាក់ដស្តងថ្នសំពេៀតហាវ សីុ្លីធី។ សំ្វធិានធនតារ
រទ្របញ្ញតតិ ប្តូវចាត់ទុ្កជាចំនួនអរបររាថ្នសំ្វធិានធនហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។  

ការពធវើសំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតតិ ដ លានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៧២  ល់ប្រការ ៧៣ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះ ប្តូវពធវើព ើងទ្នាឹរនឹងការគណនាកប្រិតសំ្វធិានធនពលើហាវ សីុ្លីធី ដ លានអីុរដភររិន 
ដ លានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ខាងពលើ ដ លជាកាតេវកិចេស្ប្ារ់ប្គរ់
ប្គឹះស្មា នទំងអស់្។ 

ប្រការ ៧៣.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្រៀរពធៀរកប្រិតសំ្វធិានធនគណនាតាររញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ 
និងកប្រិតសំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតិតដ លគណនាតារប្រការ ៧២ ពហើយប្តូវកត់ប្តាចំនួនសំ្វធិានធន 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

១. កនុងករណីកប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររទ្របញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧២ 
ទរជាង កប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ប្គឹះស្មា នប្តូវកត់ប្តា
សំ្វធិានធនដ លគណនាតារស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិស្ប្ារ់ករពុជា។ 

២. កនុងករណីកប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររទ្របញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧២ 
ខពស់្ជាង កប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ប្គឹះស្មា នប្តូវ
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ជ្ពំកូទី ៩ 
ការដធវើសវំិធានធនាម្រទរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៧២.- 

 ការពធវើសំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧២  ល់ប្រការ ៧៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ 
ប្តូវចាត់ទុ្កជាកប្រិតពគាលថ្នសំ្វធិានធន ដ លប្គឹះស្មា នានគណនាប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រស្ប្ារ់
តារោនដទនករទ្របញ្ញតតិនូវកប្រិតសំ្វធិានធនពលើហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន  ូចានដចងកនុង
រញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ការគណនាកប្រិតសំ្វធិានធនស្ររុតាររទ្របញ្ញតតិ ពស្ាើនឹងខាង់ ១ + ២ ដ លកនុងពនាះ៖ 

១. សំ្វធិានធនទូ្ពៅ ពស្ាើនឹង ១% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ដ លានចាត់ថាន ក់ “ធរាតា” 

២. សំ្វធិានធនជាក់លាក់ ពស្ាើនឹង ក + ខ + គ + ឃ   

ក = ៣% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ឃ្លា ំពរើល”  
ខ = ២០% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ពប្ការស្តង់ោរ”  
គ = ៥០% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុលស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ស្ងស័យ” 
ឃ = ១០០% ថ្នហាវ សីុ្លីធី ុល ស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីចាត់ថាន ក់ “ាត់រង់”  

គ រ្ឹះស្ថា នប្តូវដធវើចំណារ់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទានចំដ ឹះសំពេៀតហាវ សីុ្លីធីទាំងអស់្ស្ស្រ
តាមរញ្ញតតិថ្នគបោរ ១២  ល់ គបោរ ២២ ថ្នគបោសដនឹះ ព ើរបីឱយប្គឹះស្មា នអាចកំណរ់កប្រិត
សំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតតិ តារស្មា នភាេជាក់ដស្តងថ្នសំពេៀតហាវ សីុ្លីធី។ សំ្វធិានធនតារ
រទ្របញ្ញតតិ ប្តូវចាត់ទុ្កជាចំនួនអរបររាថ្នសំ្វធិានធនហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។  

ការពធវើសំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតតិ ដ លានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៧២  ល់ប្រការ ៧៣ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះ ប្តូវពធវើព ើងទ្នាឹរនឹងការគណនាកប្រិតសំ្វធិានធនពលើហាវ សីុ្លីធី ដ លានអីុរដភររិន 
ដ លានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ខាងពលើ ដ លជាកាតេវកិចេស្ប្ារ់ប្គរ់
ប្គឹះស្មា នទំងអស់្។ 

ប្រការ ៧៣.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្រៀរពធៀរកប្រិតសំ្វធិានធនគណនាតាររញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ 
និងកប្រិតសំ្វធិានធនតាររទ្របញ្ញតិតដ លគណនាតារប្រការ ៧២ ពហើយប្តូវកត់ប្តាចំនួនសំ្វធិានធន 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

១. កនុងករណីកប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររទ្របញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧២ 
ទរជាង កប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ប្គឹះស្មា នប្តូវកត់ប្តា
សំ្វធិានធនដ លគណនាតារស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិស្ប្ារ់ករពុជា។ 

២. កនុងករណីកប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររទ្របញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧២ 
ខពស់្ជាង កប្រិតសំ្វធិានធនដ លគណនាតាររញ្ញតតិថ្នប្រការ ៤៩  ល់ប្រការ ៧១ ប្គឹះស្មា នប្តូវ
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កត់ប្តាសំ្វធិានធនដ លគណនាតារស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិស្ប្ារ់
ករពុជា ពហើយប្តូវពទារចំនួនខុស្គាន  (the difference) េីគណនីប្ាក់ចំពណញរកាទុ្កឬខាតរងគរពៅ
កនុងគណនី “ទុ្នរប្រុងតាររទ្របញ្ញតតិ” (Regulatory Reserve) កនុងខាង់រូលនិធិភាគទុ្និកថ្នតារាង
តុលយការ។ 

ទុ្នរប្រងុតាររទ្របញ្ញតតិពនះរិនប្តូវអនុញ្ជញ តឱយរូករញ្េូ លកនុងការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ
ររស់្ប្គឹះស្មា នពទ្។ 

ប្រការ ៧៤.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាលនិងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្តូវចាត់វធិានការស្រស្ស្រ
ព ើរបីធានាានការអនុវតតដពញដលញតារលកខខណឌ នានាថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ជ្ំពូកទី ១០ 
ការតដម្ាើងចំណាត់ថ្នន ក់ហាវ សុលីធីី 

ប្រការ ៧៥.- 

  កនុងការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី ប្គឹះស្មា នប្តូវដទអកពលើការវាយតថ្រាយ៉ាងហាត់ចត់អំេី
លទ្ធភាេស្ងររស់្ស្រភាគី និងការវភិាគពលើស្មា នភាេអាជីវករានិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងលំហូរស្មច់
ប្ាក់េីស្ករាភាេអាជីវករាពនាះ ស្ស្រតារប្ករខ័ណឌ ថ្នការចាត់ថាន ក់ ូចានដចងកនុងរញ្ញតតិថ្ន
ប្រការ ១២  ល់ ប្រការ ២២ ថ្នគបោសដនឹះ។ 

ប្រការ ៧៦.- 

ប្គឹះស្មា នអាចស្មត រចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីេីហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ ពៅជា ហាវ សីុ្លីធី
 ំពណើ រការ និងប្តូវរំពេញតារលកខខណឌ ទំាងអស់  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ហាវ សីុ្លីធីវវិ តពៅរកស្មា នភាេដ លានអនុវតតប្គរ់លកខខណឌ ថ្នកិចេស្នាព ើរ ររួទំង
ការទ្ទួ្លានការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ព ើរ ការប្ាក់ និងពស្មហ ុយពទសងៗដ លហួស្កាល
កំណត់ស្ង  

២. ប្គឹះស្មា នានពហតុទលស្រស្ស្រកនុងការពជឿជាក់ថាស្រភាគីនឹងរំពេញតារកាតេវកិចេ
ទូ្ទត់ស្ងនាពេលអនាគត 

៣. ហាវ សីុ្លីធីដ លខកខានស្ងហួស្រយៈពេល ៩០ ថ្ងៃ ឬពលើស្េីពនះ (៦០ ថ្ងៃ ស្ប្ារ់
ហាវ សីុ្លីធីរយៈពេលខាី) ប្តូវានទូ្ទត់ស្ងវញិទំងអស់្ ពហើយការទូ្ទត់ស្ងពនះ 
ប្តូវពធវើព ើងពោយរិនពប្រើប្ាស់្ការពធវើរុពរប្រទនរដនារេីប្គឹះស្មា ន។ ចំពពាះហាវ សីុ្លីធី
ដ លរង់រលំស់្ប្រចំាដខ ស្រភាគីានអនុវតតតារកាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងរនតរនាា រ់គាន កនុង
រយៈពេលយ៉ាងតិច ០៦ ដខ (០៣ ដខស្ប្ារ់ហាវ សីុ្លីធីរយៈពេលខាី)។ ប្គឹះស្មា នរិន
ប្តូវស្មត រចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីពនាះពទ្ ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នស្ងស័យថា ការទូ្ទត់ស្ង
ររស់្ស្រភាគីានរកេីរុពរប្រទនេីប្គឹះស្មា នពទសងៗ ឬរុគគលណារួយ។ កនុងករណី
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ណាក៏ពោយ ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា ស្រភាគីានលទ្ធភាេទូ្ទត់ស្ងរដនារពទ្ៀតពលើស្
េីការតប្រូវ (Margin of comfort) ដ លអាចការពាររិនឱយហាវ សីុ្លីធីវវិ តពៅស្មា នភាេ
រិន ំពណើ រការវញិនាពេលអនាគត ពរើរិន ូពចាន ះពទ្ ហាវ សីុ្លីធីពនះពៅដតប្តូវានចាត់
ថាន ក់ជាហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ ដ ល  

៤. ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានលុរពចាលរួយដទនក ប្តូវានទូ្ទត់ស្ងវញិជារនតរនាា រ់កនុង
រយៈពេលយ៉ាងតិច ០៦ ដខ ឬយ៉ាងតិច ០៣ ប្គា   

៥. ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លតប្រូវឱយពធវើសំ្វធិានធនពោយស្មរពហតុទលស្រស្ស្រណារួយ 
សំ្វធិានធនពនាះរិនតប្រូវពទ្ៀតពទ្ និង 

៦. ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីអាចពប្រើប្ាស់្ព ើងវញិ (Revolving Facilities) ពោយរិនានការធានា
ប្គរ់ប្គាន់  និងប្តូវានពប្រើប្ាស់្ពលើស្កប្រិតកំណត់ ហាវ សីុ្លីធីប្តូវវវិ តរកប្តឹរកប្រិត
អនុរ័តវញិ កនុងរយៈពេលរនតរនាា រ់យ៉ាងតិច ០៣ ដខ។ 

ប្រការ ៧៧.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតពោយប្រុងប្រយ័តនកនុងការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីេីរួយថាន ក់ពៅ
រួយថាន ក់ និងប្តូវធានាថា ហាវ សីុ្លីធីដ លប្គឹះស្មា នានរំណងតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ រងាា ញនិនាន ការ
វវិតតពៅរកភាេលអប្រពស្ើរជាលំោរ់ និងពគារេតាររាល់លកខខណឌ ថ្នការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី។  

ប្រការ ៧៨.- 

រាល់ការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី ប្គឹះស្មា នប្តូវានឯកស្មរភស្តុតាងចាស់្លាស់្ជា
លាយលកខណ៍អកសរអំេីការស្ពប្រចចិតតកនុងការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ពនាះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍
េីការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់តារប្គាជូនប្កុរប្រឹកាភិាល ពហើយរាយការណ៍ពនាះអាចពប្រើប្ាស់្ាន
ពោយ ស្វនករថ្ទាកនុង ប្កុរហ នុស្វនករា និងធនាគារជាតិថ្នករពុជាតារការចំាាច់។ 

ប្រការ ៧៩.- 

ពៅពេលហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការប្តូវានតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ជាហាវ សីុ្លីធី ំពណើ រការ 
ពហើយរនាា រ់រកកាា យជាហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការរតងពទ្ៀត ប្គឹះស្មា នរិនអាចតពរាើងចំណាត់ថាន ក់
ហាវ សីុ្លីធីពនាះ ជាពលើកទី្េីរានពទ្។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាហាវ សីុ្លីធីពនាះជាហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ
 ដ ល។ 

ប្រការ ៨០.-  

បខនាមដៅដលើបញ្ារតិថ្នប្រការ ៦០ ថ្នគបោសដនឹះ ប្គឹះស្មា នរិនអាចរំដរកហាវ សីុ្លីធីដតរួយ
ពៅជាដទនកដ លរិន ំពណើ រការទង និងដទនក ំពណើ រការទងានពទ្។  
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ណាក៏ពោយ ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា ស្រភាគីានលទ្ធភាេទូ្ទត់ស្ងរដនារពទ្ៀតពលើស្
េីការតប្រូវ (Margin of comfort) ដ លអាចការពាររិនឱយហាវ សីុ្លីធីវវិ តពៅស្មា នភាេ
រិន ំពណើ រការវញិនាពេលអនាគត ពរើរិន ូពចាន ះពទ្ ហាវ សីុ្លីធីពនះពៅដតប្តូវានចាត់
ថាន ក់ជាហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ ដ ល  

៤. ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានលុរពចាលរួយដទនក ប្តូវានទូ្ទត់ស្ងវញិជារនតរនាា រ់កនុង
រយៈពេលយ៉ាងតិច ០៦ ដខ ឬយ៉ាងតិច ០៣ ប្គា   

៥. ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លតប្រូវឱយពធវើសំ្វធិានធនពោយស្មរពហតុទលស្រស្ស្រណារួយ 
សំ្វធិានធនពនាះរិនតប្រូវពទ្ៀតពទ្ និង 

៦. ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីអាចពប្រើប្ាស់្ព ើងវញិ (Revolving Facilities) ពោយរិនានការធានា
ប្គរ់ប្គាន់  និងប្តូវានពប្រើប្ាស់្ពលើស្កប្រិតកំណត់ ហាវ សីុ្លីធីប្តូវវវិ តរកប្តឹរកប្រិត
អនុរ័តវញិ កនុងរយៈពេលរនតរនាា រ់យ៉ាងតិច ០៣ ដខ។ 

ប្រការ ៧៧.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតពោយប្រុងប្រយ័តនកនុងការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីេីរួយថាន ក់ពៅ
រួយថាន ក់ និងប្តូវធានាថា ហាវ សីុ្លីធីដ លប្គឹះស្មា នានរំណងតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ រងាា ញនិនាន ការ
វវិតតពៅរកភាេលអប្រពស្ើរជាលំោរ់ និងពគារេតាររាល់លកខខណឌ ថ្នការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី។  

ប្រការ ៧៨.- 

រាល់ការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី ប្គឹះស្មា នប្តូវានឯកស្មរភស្តុតាងចាស់្លាស់្ជា
លាយលកខណ៍អកសរអំេីការស្ពប្រចចិតតកនុងការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ពនាះ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍
េីការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់តារប្គាជូនប្កុរប្រឹកាភិាល ពហើយរាយការណ៍ពនាះអាចពប្រើប្ាស់្ាន
ពោយ ស្វនករថ្ទាកនុង ប្កុរហ ុនស្វនករា និងធនាគារជាតិថ្នករពុជាតារការចំាាច់។ 

ប្រការ ៧៩.- 

ពៅពេលហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការប្តូវានតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ជាហាវ សីុ្លីធី ំពណើ រការ 
ពហើយរនាា រ់រកកាា យជាហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការរតងពទ្ៀត ប្គឹះស្មា នរិនអាចតពរាើងចំណាត់ថាន ក់
ហាវ សីុ្លីធីពនាះ ជាពលើកទី្េីរានពទ្។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាហាវ សីុ្លីធីពនាះជាហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ
 ដ ល។ 

ប្រការ ៨០.-  

បខនាមដៅដលើបញ្ារតិថ្នប្រការ ៦០ ថ្នគបោសដនឹះ ប្គឹះស្មា នរិនអាចរំដរកហាវ សីុ្លីធីដតរួយ
ពៅជាដទនកដ លរិន ំពណើ រការទង និងដទនក ំពណើ រការទងានពទ្។  
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ប្រការ ៨១.- 

ហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវានពរៀរចំព ើងវញិរួចពហើយ រិនប្តូវានចាត់ថាន ក់ឱយលអជាងរុនពទ្ 
លុះប្តាដតស្រភាគីានពគារេពេញពលញតារលកខខណឌ ថ្នកិចេស្នាហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ 
និងានអនុវតត ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ានទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ចំនួន ទំងប្ាក់ព ើរនិងការប្ាក់ យ៉ាងតិចកនុងរយៈពេល ០៦ ដខ 
ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវទូ្ទត់ស្ងប្រចំាដខ ឬ 

២. ានទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ចំនួន ទំងប្ាក់ព ើរនិងការប្ាក់ យ៉ាងតិចកនុងរយៈពេល ០១ ឆ្ន ំ 
ចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លប្តូវទូ្ទត់ស្ងប្រចំាប្តីាស្ ឬឆាស្។ 

កនុងករណីហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិដ លានការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ព ើរនិងការប្ាក់ប្រចំាឆ្ន ំ 
ឬរយៈពេលដវងជាង ប្គឹះស្មា នអាចតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីាន លុះប្តាដតស្រភាគីានពគារេ
ពេញពលញតារលកខខណឌ កិចេស្នាថ្នហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិ ពហើយានរងាា ញេីលទ្ធភាេទូ្ទត់
ស្ង រនាា រ់េីរញ្េ រ់ការទូ្ទត់ស្ងពលើកទី្រួយ។ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី រុន
ពេលស្រភាគីពធវើការស្ងរលំស់្ពលើកទី្រួយទន់ពេលនិងប្គរ់ចំនួន។  

កនុងករណីដ លហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិប្តូវានទតល់រយៈពេលអនុពប្គាះ (Moratorium) 
ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវតពរាើងចំណាត់ថាន ក់កនុងអំ ុងពេលអនុពប្គាះពនាះពទ្។ ការតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ពនះ
អាចពធវើាន លុះប្តាដតស្រភាគីពគារេពៅតារលកខខណឌ  ូចានដចងកនុងប្រការពនះ ពោយថ្ងៃចារ់
ពទតើរប្តូវគិតចារ់េីថ្ងៃរញ្េ រ់រយៈពេលអនុពប្គាះ។ 

ប្រការ ៨២.- 

កនុងករណីហាវ សីុ្លីធីពរៀរចំព ើងវញិចំពពាះហាវ សីុ្លីធីព ើរដ លប្តូវានចាត់ថាន ក់ជា
ហាវ សីុ្លីធីរិន ំពណើ រការ  ូចជា “ពប្ការស្តង់ោរ” “ស្ងស័យ” ឬ “ាត់រង់” រចួពហើយ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវ
ចាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធីទំងពនាះឱយលអជាង “ពប្ការស្តង់ោរ” ពទ្។ កនុងករណីណាក៏ពោយ ហាវ សីុ្លីធី
ដ លប្តូវានពរៀរចំព ើងវញិពលើស្េីរួយ ង រិនអាចតពរាើងចំណាត់ថាន ក់ានពទ្។ 

ជំពូក្ទី ១១ 
ការលរុដចាលហាវ សុលីធីី 

ប្រការ ៨៣.-  

ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តពលើពគាលនពយាយលុរពចាលហាវ សីុ្លីធី ពហើយពគាល
នពយាយពនះប្តូវានដចងអំេី កាលៈពទ្ស្ៈ លកខខណឌ  និងសិ្ទ្ធិអនុរ័ត កនុងការលុរពចាលហាវ សីុ្លីធី
ទំងពនាះ។ ពគាលនពយាយពនះ ប្តូវកំណត់អំេីចរតិលកខណៈ និងប្គារាយការណ៍អំេីការលុរពចាល
ហាវ សីុ្លីធី ជូនប្កុរប្រឹកាភិាល។ ការរាយការណ៍ពនះប្តូវានេ័ត៌ានប្តឹរប្តូវអំេីការខិតខំប្រឹង
ដប្រងប្ររូលហាវ សីុ្លីធីរកវញិ រុនពេលស្ពប្រចលុរពចាលហាវ សីុ្លីធីពនាះ។ 
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ប្រការ ៨៤.-  
ជាពគាលការណ៍ ប្គឹះស្មា នប្តូវ កពចញហាវ សីុ្លីធីដទនកខាះឬទំងស្ស្ុងពចញេីតារាងតុលយការ

ពៅពេលប្គឹះស្មា នាត់រង់ការប្គរ់ប្គងពលើសិ្ទ្ធិ  ូចានដចងកនុងកិចេស្នាថ្នហាវ សីុ្លីធីពនាះ ឬពៅ
ពេលហាវ សីុ្លីធីពនាះ ដទនកខាះឬទំងស្ស្ុង រិនរេឹំងថាអាចប្ររូលរកវញិាន ជាេិពស្ស្ កនុងករណី
ដ លហាវ សីុ្លីធីពនាះរិនប្ាក ថានឹងអាចប្ររូលរកវញិាន ឬពៅពេលប្គឹះស្មា នាត់រង់ការប្គរ់
ប្គងពលើសិ្ទ្ធិ ូចានដចងកនុងកិចេស្នាថ្នហាវ សីុ្លីធី ពោយស្មរពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្តុលាការ។ 
ហាវ សីុ្លីធីអាចប្តូវានលុរពចាលកនុងករណីណារួយយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការធានា ឬប្ទ្េយធានាប្គរ់ប្រពភទ្ ប្តូវានរញ្េ រ់ និងានលក់ពចញ រ៉ាុដនតទឹ្កប្ាក់
ដ លលក់ាន រិនអាចទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ស្រតុលយ ក់ស្ល់ររស់្ហាវ សីុ្លីធី 

២. ប្គឹះស្មា នរិនអាចប្ររូល ឬរិនានរូលពហតុស្រស្ស្រកនុងការធានាថានឹងប្ររូលាន
ប្គរ់ចំនួនដ ល ល់កាលកំណត់ស្ង ស្ស្រតារលកខខណឌ ថ្នកិចេស្នាហាវ សីុ្លីធី  

៣. ស្រភាគីានកស័យធន ឬស្ាិតកនុង ំណាក់កាលពរៀរចំព ើងវញិដទនកហិរញ្ញវតាុ ដ ល
លទ្ធទលថ្នការពរៀរចំព ើងវញិពនះ រិនអាចទូ្ទត់ស្ងហាវ សីុ្លីធីាន ឬ 

៤.  ហាវ សីុ្លីធីប្តូវានចាត់ថាន ក់ថា “ាត់រង់”។ 

ជ្ំពូកទី ១២ 
ការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ៨៥.- 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ 

ដកស្ប្រួលពគាលការណ៍និងនីតិវធីិ និងលទ្ធទលថ្នការពធវើចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី ការវាយតថ្រា
ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និងការពធវើសំវធិានធនចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ 
ប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ ប្តូវចាត់វធិានការដកតប្រូវភាា រៗឱយានស្រស្ស្រ។ 

ជ្ំពូកទី ១៣ 
អនតររបញ្ញតត ិ

ប្រការ ៨៦.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្តៀរខាួនអនុវតតការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ការវាស់្ដវង និងការពធវើសំ្វធិានធនររស់្
ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតារស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ
ស្ប្ារ់ករពុជា ដ លពប្គាងនឹងចារ់ពទតើរអនុវតតេីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩។ 
ប្រការ ៨៧.-  
 កនុងរយៈពេលអនតរកាលរុន្នពៅការអនុវតតស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុ
អនតរជាតិស្ប្ារ់ករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវពធវើសំ្វធិានធនហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតារ
ប្រការ ៧២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ប្រការ ៨៤.-  
ជាពគាលការណ៍ ប្គឹះស្មា នប្តូវ កពចញហាវ សីុ្លីធីដទនកខាះឬទំងស្ស្ុងពចញេីតារាងតុលយការ

ពៅពេលប្គឹះស្មា នាត់រង់ការប្គរ់ប្គងពលើសិ្ទ្ធិ  ូចានដចងកនុងកិចេស្នាថ្នហាវ សីុ្លីធីពនាះ ឬពៅ
ពេលហាវ សីុ្លីធីពនាះ ដទនកខាះឬទំងស្ស្ុង រិនរេឹំងថាអាចប្ររូលរកវញិាន ជាេិពស្ស្ កនុងករណី
ដ លហាវ សីុ្លីធីពនាះរិនប្ាក ថានឹងអាចប្ររូលរកវញិាន ឬពៅពេលប្គឹះស្មា នាត់រង់ការប្គរ់
ប្គងពលើសិ្ទ្ធិ ូចានដចងកនុងកិចេស្នាថ្នហាវ សីុ្លីធី ពោយស្មរពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្តុលាការ។ 
ហាវ សីុ្លីធីអាចប្តូវានលុរពចាលកនុងករណីណារួយយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការធានា ឬប្ទ្េយធានាប្គរ់ប្រពភទ្ ប្តូវានរញ្េ រ់ និងានលក់ពចញ រ៉ាុដនតទឹ្កប្ាក់
ដ លលក់ាន រិនអាចទូ្ទត់ស្ងប្គរ់ស្រតុលយ ក់ស្ល់ររស់្ហាវ សីុ្លីធី 

២. ប្គឹះស្មា នរិនអាចប្ររូល ឬរិនានរូលពហតុស្រស្ស្រកនុងការធានាថានឹងប្ររូលាន
ប្គរ់ចំនួនដ ល ល់កាលកំណត់ស្ង ស្ស្រតារលកខខណឌ ថ្នកិចេស្នាហាវ សីុ្លីធី  

៣. ស្រភាគីានកស័យធន ឬស្ាិតកនុង ំណាក់កាលពរៀរចំព ើងវញិដទនកហិរញ្ញវតាុ ដ ល
លទ្ធទលថ្នការពរៀរចំព ើងវញិពនះ រិនអាចទូ្ទត់ស្ងហាវ សីុ្លីធីាន ឬ 

៤.  ហាវ សីុ្លីធីប្តូវានចាត់ថាន ក់ថា “ាត់រង់”។ 

ជ្ំពូកទ ី១២ 
ការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ៨៥.- 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ 

ដកស្ប្រួលពគាលការណ៍និងនីតិវធីិ និងលទ្ធទលថ្នការពធវើចំណាត់ថាន ក់ហាវ សីុ្លីធី ការវាយតថ្រា
ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន និងការពធវើសំវធិានធនចំពពាះហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន។ 
ប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ ប្តូវចាត់វធិានការដកតប្រូវភាា រៗឱយានស្រស្ស្រ។ 

ជ្ំពូកទ ី១៣ 
អនតររបញ្ញតត ិ

ប្រការ ៨៦.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្តៀរខាួនអនុវតតការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ការវាស់្ដវង និងការពធវើសំ្វធិានធនររស់្
ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតារស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ
ស្ប្ារ់ករពុជា ដ លពប្គាងនឹងចារ់ពទតើរអនុវតតេីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩។ 
ប្រការ ៨៧.-  
 កនុងរយៈពេលអនតរកាលរុន្នពៅការអនុវតតស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុ
អនតរជាតិស្ប្ារ់ករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវពធវើសំ្វធិានធនហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិន ស្ស្រតារ
ប្រការ ៧២ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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 រនាា រ់េីអនុវតតានពេញពលញតារស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ
ស្ប្ារ់ករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតតារប្រការ ៧៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ ចំពពាះការពធវើសំ្វធិានធន
ហាវ សីុ្លីធីដ លានអីុរដភររិនពៅកនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 

 កនុងករណីប្គឹះស្មា នានរំណងអនុវតតស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ
ស្ប្ារ់ករពុជា រុនថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសររក
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូកទី ១៤ 
អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ៨៨.-  

ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ
 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៨៩.- 

ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៩-០៧៤ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០៩ ស្តីេី ការពធវើចំណាត់ថាន ក់និង
សំ្វធិានធនពលើប្ទ្េយស្ករាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០២-១៨៦ ប្រ.ក 
ចុះថ្ងៃទី្១៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០២ ស្តីេី ចំណាត់ថាន ក់និងសំ្វធិានធនពលើឥណទនអនុវតតចំពពាះធនាគារ
ឯកពទ្ស្ឥណទនជនរទ្និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៩០.-  

 អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្
ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៩១.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 
         ថ្ងៃសុ្ប្ក ១៣ពកើត ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំរកា េ.ស្ ២៥៦១ 
            រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០១ ដខធនូ គ.ស្ ២០១៧ 

       ដទស្ថភិបាល 
  ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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នែាស ប្ក ២នកើត ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ 
រាជធា ីេនំនរញនែាទី១៦ ដខ្ក ម្ៃៈ ឆ្ន ំ២០១៨ 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការអនុវតតប្រកាសសតពីី 
ចំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសវំិធានធនដលើអុីម្ណភរម្ិន 

3 
 នយងចារ់សតីរីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ដែលប្តូវា ោក់ឱ្យចូលជ្ញធរមា នោយ
ប្រេះរាជប្កម្នលខ្  ស/រកម្/១១៩៩/១៣ ច េះនែាទី១៨ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩  ិងប្រកាសនលខ្ 
ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក សតីរី ចំណាត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ   ិងសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  ច េះនែាស ប្ក 
១៣នកើត ដខ្មិ្រសិរ ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ ប្តូវ ឹងនែាទី០១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ ធនាោរជ្ញតិន 
កម្ព ជ្ញសូម្ដណនំារដ ថម្អំរីការអ  វតតខ្ៃឹម្្រន ប្រកាសន េះ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

 ១- ការរងាា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុប្រចានំន ២ំ០១៧ 

ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវអ  វតតតម្រញ្ញតតិទំងអស់ន ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ 
ប្រ.ក រមួ្រញ្េូ លទំងការរណនាសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  កន ងរាយការណ៍សវ កម្មប្រចំឆ្ន ំ២០១៧។ 
កន ងករណី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ដែលរញ្ជា ក់ថាមា ការលំាកកន ងការរងាា ញរាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថ ស្សរតម្ប្រកាសែមីន េះ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ អាចរ តអ  វតតតម្កាតរវកិចេែូច
ការអ  វតតក ៃងម្ក ចំន េះដតការរិទរញ្ា ិការណន យយសប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៧ រ  នណាណ េះ។ 

២- ការដរៀរចំការពិនតិយដ ើងវិញនិងការដធវើចំណាត់ថ្នន ក់ហាវ សុលីធីី 

ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវនរៀរចំការរិ ិតយន ើងវញិជ្ញផ្ៃូវការ  ិងប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយ
នលើការចត់ថាន ក់ហាវ ស ីលីធីទំងអស់ររស់ខ្ៃួ ស្សរតម្វធិា នានា ែូចា កំណត់កន ងប្រកាសនលខ្ 
ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ឱ្យា ម្  ែំណាច់ដខ្មី្នា ឆ្ន ំ២០១៨។ លទធផ្លន ការរិ ិតយន ើងវញិន េះ 
ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ប្តូវចរ់នផ្តើម្រាយការណ៍លម្ែិតអំរីចំ ួ ហាវ ស ីលីធី  ិងទំហំទឹកប្ាក់
ែក់សល់កន ងចំណាត់ថាន ក់ទំងប្ាំន ហាវ ស ីលីធីែូចមា ដចងកន ងប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក 
ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឱ្យា ម្  នែាទី១០ ដខ្នម្្ ឆ្ន ំ២០១៨។ 

៣- ការវាយតនម្ាស្ថកលបងអំពីសវំិធានធនដលើអុីម្ណភរម្ិនសប្មារ់នន ២ំ០១៨ 

ដផ្ែកនលើប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវនរៀរចំ
ការវាយតនម្ៃឱ្យា នរញនលញអំរីតប្ម្ូវការសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  ស្សរតម្រញ្ញតតិនានាចរ់
រីប្រការ ៤៩ ែល់ប្រការ ៧១ ែូចខាងនប្កាម្៖ 
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នែាស ប្ក ២នកើត ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ 
រាជធា ីេនំនរញនែាទី១៦ ដខ្ក ម្ៃៈ ឆ្ន ំ២០១៨ 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការអនវុតតប្រកាសសតពី ី
ចណំាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសវំិធានធនដលើអុីម្ណភរម្ិន 

3 
 នយងចារ់សតីរីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ដែលប្តូវា ោក់ឱ្យចូលជ្ញធរមា នោយ
ប្រេះរាជប្កម្នលខ្  ស/រកម្/១១៩៩/១៣ ច េះនែាទី១៨ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩  ិងប្រកាសនលខ្ 
ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក សតីរី ចំណាត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ   ិងសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  ច េះនែាស ប្ក 
១៣នកើត ដខ្មិ្រសិរ ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ ប្តូវ ឹងនែាទី០១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ ធនាោរជ្ញតិន 
កម្ព ជ្ញសូម្ដណនំារដ ថម្អំរីការអ  វតតខ្ៃឹម្្រន ប្រកាសន េះ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

 ១- ការរងាា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាបុ្រចានំន ២ំ០១៧ 

ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវអ  វតតតម្រញ្ញតតិទំងអស់ន ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ 
ប្រ.ក រមួ្រញ្េូ លទំងការរណនាសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  កន ងរាយការណ៍សវ កម្មប្រចំឆ្ន ំ២០១៧។ 
កន ងករណី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ដែលរញ្ជា ក់ថាមា ការលំាកកន ងការរងាា ញរាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថ ស្សរតម្ប្រកាសែមីន េះ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ អាចរ តអ  វតតតម្កាតរវកិចេែូច
ការអ  វតតក ៃងម្ក ចំន េះដតការរិទរញ្ា ិការណន យយសប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៧ រ  នណាណ េះ។ 

២- ការដរៀរចកំារពិនតិយដ ើងវញិនិងការដធវើចំណាត់ថ្នន ក់ហាវ សុលីធីី 

ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវនរៀរចំការរិ ិតយន ើងវញិជ្ញផ្ៃូវការ  ិងប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយ
នលើការចត់ថាន ក់ហាវ ស ីលីធីទំងអស់ររស់ខ្ៃួ ស្សរតម្វធិា នានា ែូចា កំណត់កន ងប្រកាសនលខ្ 
ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ឱ្យា ម្  ែំណាច់ដខ្មី្នា ឆ្ន ំ២០១៨។ លទធផ្លន ការរិ ិតយន ើងវញិន េះ 
ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ប្តូវចរ់នផ្តើម្រាយការណ៍លម្ែិតអំរីចំ ួ ហាវ ស ីលីធី  ិងទំហំទឹកប្ាក់
ែក់សល់កន ងចំណាត់ថាន ក់ទំងប្ាំន ហាវ ស ីលីធីែូចមា ដចងកន ងប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក 
ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឱ្យា ម្  នែាទី១០ ដខ្នម្្ ឆ្ន ំ២០១៨។ 

៣- ការវាយតនម្ាស្ថកលបងអពំីសវំិធានធនដលើអុីម្ណភរម្ិនសប្មារ់នន ២ំ០១៨ 

ដផ្ែកនលើប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវនរៀរចំ
ការវាយតនម្ៃឱ្យា នរញនលញអំរីតប្ម្ូវការសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  ស្សរតម្រញ្ញតតិនានាចរ់
រីប្រការ ៤៩ ែល់ប្រការ ៧១ ែូចខាងនប្កាម្៖ 
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• នលើកទី ១៖ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវរណនាសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  នោយ
យកទិ ន ័យរិតប្តឹម្នែាទី៣០ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០១៨  ិងប្តូវរាយការណ៍លទធផ្លន ការរណនា
សំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  នៅតម្ការចត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ  ីមួ្យៗន ហាវ ស ីលីធី
ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឱ្យា ម្  នែាទី១០ ដខ្កកកោ ឆ្ន ំ២០១៨។ ការវាយតនម្ៃន េះ ឹងជួយ
ប្រឹេះ ថ្  កន ងការនរៀរចំនោល នយាយ  ិង ីតិវធីិនផ្េកន ងប្ររ់ប្ោ ់នែើម្បីរណនាតប្ម្ូវការ
សំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្ នោយនយងតម្វធិា ែមីនានា។ 

• នលើកទី ២៖ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវរណនាសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  នោយ
យកទិ ន ័យរិតប្តឹម្នែាទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៨  ិងប្តូវរាយការណ៍លទធផ្លន ការរណនា
សំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  នៅតម្ការចត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ  ីមួ្យៗន ហាវ ស ីលីធី
ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឱ្យា ម្  នែាទី១០ ដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩។ 

រាយការណ៍លទធផ្លន េះ ប្តូវរងាា ញឱ្យចាស់អំរីចំ ួ សំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្ នៅ
តម្ការចត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ  ីមួ្យៗ (Credit Risk Grading) ន ហាវ ស ីលីធី នោយប្តូវឆៃ េះ
រញ្ជេ ំងរីតប្ម្ូវការជ្ញក់ដសតងកន ងការនធវើសំវធិា ធ ររស់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។ 

ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ប្តូវនរៀរចំការវាយតនម្ៃសំវធិា ធ ខាងនលើន េះ នោយការ
យកចិតតទ កោក់ខ្ពស់  ិងប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយ។ 

៤- ដគាលនដោបាយនិងនីតិវិធីឥណទាន 

ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ប្តូវនរៀរចំ  ិងនផ្ាើនោល នយាយ ិង ីតិវធីិឥណទ ស្សរ
តម្ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ យ ងយូររំផ្ តប្តឹម្នែាទី៣០ 
ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០១៨។ កន ងករណី មា ការនធវើរចេ រប នកម្មនលើនោល នយាយ ិង ីតិវធីិឥណទ 
ដែលា នរៀរចំរចួនហើយ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ប្តូវនផ្ាើនោល នយាយ ិង ីតិវធីិឥណទ 
ននាេះម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញកន ងរយៈនរលយ ងយូរ ១០ (ែរ់) នែានប្កាយរីប្កុម្ប្រឹកាេិាលា 
អ  ម័្ត។ 

នោយដផ្ែកនលើរាយការណ៍ររស់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ អំរីការនធវើចំណាត់ថាន ក់  ិង
សំវធិា ធ  ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញអាចតប្ម្ូវឱ្យប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ផ្តល់រ័ត៌មា រដ ថម្  ិង
ប្តូវដកដប្រនោល នយាយ ិង ីតិវធីិ ប្រម្ទំងការអ  វតតនោល នយាយ ិង ីតិវធីិទំងននាេះ។ 

៥- ការកត់ប្ាសវំិធានធនជាក់ោក់ និងការប្បាក់រងគរ 

 កន ងការអ  វតតតប្ម្ូវការសំវធិា ធ តម្រទរបញ្ញតតិ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ប្តូវនធវើ
សំវធិា ធ ជ្ញក់លាក់ (Specific provision) ឱ្យា ប្ររ់ប្ោ ់  ិងកត់ប្តនៅកន ងរណ ីររស់ប្រឹេះ ថ្  
ឱ្យា ប្តឹម្ប្តូវតម្ ថ្  ភារជ្ញក់ដសតងររស់សម្ភារី នហើយទទួល គ្ ល់ជ្ញចំណាយនៅកន ង
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រាយការណ៍ចំនណញ-ខាតតម្ប្ោ ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ នៅនរលណាដែលសម្ត លយរណ ី
ររស់អតិែិជ មា រញ្េូ លមូ្លធ កម្មការប្ាក់ ដែលា កត់ប្តរែិភារជ្ញមួ្យការប្ាក់រយួរទ ក 
មូ្លធ កម្មការប្ាក់ន េះមិ្ ប្តូវយកម្ករិតសប្មារ់រណនាសំវធិា ធ នទ។ 

 ដផ្ែកនលើនោលការណ៍រណន យយរងគរ (Accrual Accounting Principle) ការប្ាក់រងគរនលើ
ហាវ ស ីលីធីែំនណើ រការ ប្តូវកត់ប្តជ្ញចំណូលកន ងរណ ីចំនណញ-ខាត ចំដណកការប្ាក់រងគរនលើ
ហាវ ស ីលីធីទំងឡាយណាដែលប្តូវា ចត់ថាន ក់ជ្ញហាវ ស ីលីធីនប្កាម្សតង់ោរ ហាវ ស ីលីធីសងេ័យ 
ឬហាវ ស ីលីធីាត់រង់ ប្តូវកត់ប្តកន ងខ្េង់ប្ទរយអកម្មន តរាងត លយការកន ងរណ ីការប្ាក់រយួរទ ក។ 

៦- ការអនុវតតរាង់គណនី 

 នែើម្បីសប្ម្ួលែល់ការច េះកិចេរញ្ា ិការណន យយ ប្រឹេះ ថ្  មី្ប្កូហិរញ្ញវតថ ទទួលប្ាក់រនញ្ញើប្តូវ
អ  វតតរៃង់រណ ីឯកភារ (Uniform Chart of Accounts) ែូចប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ។ ចំដណកឯប្រឹេះ ថ្  
មី្ប្កូហិរញ្ញវតថ   ិងប្កុម្ហ   េតិស ាហិរញ្ញវតថ ប្តូវអ  វតតរៃង់រណ ីឯកភារដែលកំរ ងនប្រើប្ាស់
រចេ រប ន។ 

៧- ចំណាត់ថ្នន ក់ និងសវំិធានធនាម្រទរបញ្ញតតិសប្មារ់ហាវ សុលីធីីរយៈដពលខាី 

 ចំណាត់ថាន ក់ ិងសំវធិា ធ សប្មារ់ហាវ ស ីលីធីរយៈនរលខ្ៃីប្តូវា កំណត់ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ប្រនេទហាវ ស ីលីធី 
(រយៈនរលខ្ៃី) 

ចំ ួ នែាហួសកាលកំណត់សង សំវធិា ធ តម្រទរបញ្ញតតិ 

ធម្មត តិចជ្ញង ឬនសមើ ១៤ នែា ១% 

ឃាៃ ំនម្ើល ១៥ ែល់ ៣០ នែា ៣% 

នប្កាម្សតង់ោរ ៣១ ែល់ ៦០ នែា ២០% 

សងេ័យ ៦១ ែល់ ៩០ នែា ៥០% 

ាត់រង់ ចរ់រី ៩១ នែាន ើងនៅ ១០០% 

 ៨- ការដធវើសវំិធានធនសប្មារ់ខាង់ដប្ៅារាងតុលយការ 

 ក. ឥណទានវិបាររូន៍ 

  ទំហំសំវធិា ធ ចំន េះឥណទ វាិរូរ ៍ ឹងប្តូវរណនានោយដផ្ែកនលើ សម្ត លយន 
ឥណទ វាិរូរ ៍ដែលា នប្រើប្ាស់ ឬកប្មិ្តអ  ម័្តឥណទ វាិរូរ ៍ ឬសម្ត លយដែលា 
នប្រើប្ាស់នលើសកប្មិ្តអ  ម័្ត អាស្ស័យនលើនោល នយាយឥណទ ររស់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិង
ហិរញ្ញវតថ  ីមួ្យៗ។ ឧទហរណ៍ កន ងករណីនោល នយាយ ឬកិចេស ាររស់ប្រឹេះ ថ្  ដចងថា  
នៅនរលឥណទ វាិររូ ៍ប្តូវា ចត់ថាន ក់ចរ់រីចំណាត់ថាន ក់ឃាៃ ំនម្ើល ជ្ញសវ័យប្រវតតិ អនកខ្េីោម  សិទធិ 
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រាយការណ៍ចំនណញ-ខាតតម្ប្ោ ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ នៅនរលណាដែលសម្ត លយរណ ី
ររស់អតិែិជ មា រញ្េូ លមូ្លធ កម្មការប្ាក់ ដែលា កត់ប្តរែិភារជ្ញមួ្យការប្ាក់រយួរទ ក 
មូ្លធ កម្មការប្ាក់ន េះមិ្ ប្តូវយកម្ករិតសប្មារ់រណនាសំវធិា ធ នទ។ 

 ដផ្ែកនលើនោលការណ៍រណន យយរងគរ (Accrual Accounting Principle) ការប្ាក់រងគរនលើ
ហាវ ស ីលីធីែំនណើ រការ ប្តូវកត់ប្តជ្ញចំណូលកន ងរណ ីចំនណញ-ខាត ចំដណកការប្ាក់រងគរនលើ
ហាវ ស ីលីធីទំងឡាយណាដែលប្តូវា ចត់ថាន ក់ជ្ញហាវ ស ីលីធីនប្កាម្សតង់ោរ ហាវ ស ីលីធីសងេ័យ 
ឬហាវ ស ីលីធីាត់រង់ ប្តូវកត់ប្តកន ងខ្េង់ប្ទរយអកម្មន តរាងត លយការកន ងរណ ីការប្ាក់រយួរទ ក។ 

៦- ការអនុវតតរាងគ់ណនី 

 នែើម្បីសប្ម្ួលែល់ការច េះកិចេរញ្ា ិការណន យយ ប្រឹេះ ថ្  មី្ប្កូហិរញ្ញវតថ ទទួលប្ាក់រនញ្ញើប្តូវ
អ  វតតរៃង់រណ ីឯកភារ (Uniform Chart of Accounts) ែូចប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ។ ចំដណកឯប្រឹេះ ថ្  
មី្ប្កូហិរញ្ញវតថ   ិងប្កុម្ហ   េតិស ាហិរញ្ញវតថ ប្តូវអ  វតតរៃង់រណ ីឯកភារដែលកំរ ងនប្រើប្ាស់
រចេ រប ន។ 

៧- ចំណាត់ថ្នន ក់ និងសវំិធានធនាម្រទរបញ្ញតតិសប្មារ់ហាវ សុលីធីីរយៈដពលខាី 

 ចំណាត់ថាន ក់ ិងសំវធិា ធ សប្មារ់ហាវ ស ីលីធីរយៈនរលខ្ៃីប្តូវា កំណត់ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ប្រនេទហាវ ស ីលីធី 
(រយៈនរលខ្ៃី) 

ចំ ួ នែាហួសកាលកំណត់សង សំវធិា ធ តម្រទរបញ្ញតតិ 

ធម្មត តិចជ្ញង ឬនសមើ ១៤ នែា ១% 

ឃាៃ ំនម្ើល ១៥ ែល់ ៣០ នែា ៣% 

នប្កាម្សតង់ោរ ៣១ ែល់ ៦០ នែា ២០% 

សងេ័យ ៦១ ែល់ ៩០ នែា ៥០% 

ាត់រង់ ចរ់រី ៩១ នែាន ើងនៅ ១០០% 

 ៨- ការដធវើសវំិធានធនសប្មារ់ខាង់ដប្ៅារាងតុលយការ 

 ក. ឥណទានវិបាររូន៍ 

  ទំហំសំវធិា ធ ចំន េះឥណទ វាិរូរ ៍ ឹងប្តូវរណនានោយដផ្ែកនលើ សម្ត លយន 
ឥណទ វាិរូរ ៍ដែលា នប្រើប្ាស់ ឬកប្មិ្តអ  ម័្តឥណទ វាិរូរ ៍ ឬសម្ត លយដែលា 
នប្រើប្ាស់នលើសកប្មិ្តអ  ម័្ត អាស្ស័យនលើនោល នយាយឥណទ ររស់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិង
ហិរញ្ញវតថ  ីមួ្យៗ។ ឧទហរណ៍ កន ងករណីនោល នយាយ ឬកិចេស ាររស់ប្រឹេះ ថ្  ដចងថា  
នៅនរលឥណទ វាិររូ ៍ប្តូវា ចត់ថាន ក់ចរ់រីចំណាត់ថាន ក់ឃាៃ ំនម្ើល ជ្ញសវ័យប្រវតតិ អនកខ្េីោម  សិទធិ 
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ឬមិ្ អាចែកយកចំដណកឥណទ ដែលនៅសល់នៅនប្រើប្ាស់ា  ននាេះការនធវើសំវធិា ធ ប្តូវដផ្ែក
នលើសម្ត លយន ឥណទ វាិររូ ៍ដែលា នប្រើប្ាស់។ ផ្េ យនៅវញិ កន ងករណីប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ
 ិងហិរញ្ញវតថ ោម  នោល នយាយដែលហាម្ឃាត់អតិែិជ ែកឥណទ វាិររូ ៍យកនៅនប្រើប្ាស់
ែូចខាងនលើនទ ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ប្តូវនធវើសំវធិា ធ នោយដផ្ែកនលើកប្មិ្តអ  ម័្តឥណទ 
វាិររូ ៍ ឬសម្ត លយដែលា នប្រើប្ាស់នលើសកប្មិ្តអ  ម័្ត។ 

 ខ. ខាងដ់ផ្េងៗដទៀតននដប្ៅារាងតុលយការ 

  ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ប្តូវនធវើសំវធិា ធ នលើកប្មិ្តអ  ម័្តន កិចេស ាឥណទ  
ឬកិចេស ានផ្េងនទៀតដែលា ច េះកិចេស ារួចនហើយ ដែលប្រឹេះ ថ្  មិ្ អាចរែិនសធា  
នោយ្រដតកិចេស ាទំងន េះ ឹងអាចកាៃ យនៅជ្ញកាតរវកិចេទូទត់ររស់ប្រឹេះ ថ្  ។  

  ចំន េះផ្លិតផ្លហិរញ្ញរបទ  ណិជាកម្ម ែូចជ្ញលិខិ្តឥណទ  ឬការធានាឥណទ 
ដែលធានានោយប្ាក់រនញ្ញើ (Margin Deposit) សំវធិា ធ ប្តូវរណនានោយដផ្ែកនលើកប្មិ្តអ  ម័្ត
ែកនចញប្ាក់រនញ្ញើធានាដែលមា ឥណប្រតិទ នលើសរីឥណប្រតិទ ររស់ផ្លិតផ្លននាេះ។  

 ្រាចរដណនំាន េះមា ប្រសិទធភារអ  វតតចរ់រីនែាច េះហតថនលខាន េះតនៅ។ 

        

ដទស្ថភិបាល 
ហតថនលខា ិងប្ត៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០២០-១៣៤ ឆ.ត             

  នែារ ធ ១៣នរាច ដខ្រ សេ ឆ្ន ំក រ ឯកស័ក រ.ស.២៥៦៣ 
រាជធា ីេនំនរញ នែាទី២២ ដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០២០    

ជ្ប្មារម្ក 
ដោក ដោកប្ស ីអគគនាយក អគគនាយកិា នាយក នាយកិា  

ប្គរ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

កម្មវតាុ ៖ នសចកតីរញ្ជា ក់រដ ថម្នលើការនធវើសំវធិា ធ ចំន េះហាវ ស ីលីធីររស់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ
 ិងហិរញ្ញវតថ ដែលរកានៅធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។                                                                                    

ដោង ៖ ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ច េះនែាស ប្ក ១៣នកើត ដខ្មិ្រសិរ ឆ្ន ំរកា រ.ស.២៥៦១ 
ប្តូវ ឹងនែាទី០១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ សតីរី ចំណាត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ   ិងសំវធិា ធ 
នលើអ ីម្ដេរមិ្ ។  

  តរតម្កម្មវតថ   ិងនយងខាងនលើ ខ្ា ំសូម្ជប្មារ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
នាយក នាយិកា ប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ឱ្យា ប្ជ្ញរថា នែើម្បីឱ្យមា សងគតិភារកន ង
ការអ  វតតប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ច េះនែាស ប្ក ១៣នកើត ដខ្មិ្រសិរ ឆ្ន ំរកា រ.ស.២៥៦១ 
ប្តូវ ឹងនែាទី០១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ សតីរី ចំណាត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ   ិងសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញសូម្រញ្ជា ក់រដ ថម្ថា រាល់ហាវ ស ីលីធីទំងអស់ដែលរកានៅធនាោរជ្ញតិន 
កម្ព ជ្ញ ប្តូវា ចត់ទ កថាមិ្ មា ហា ិេ័យឥណទ   ិងមិ្ រងការនធវើសំវធិា ធ នទ។ 

 នសចកតីែូចា ជប្មារជូ ខាងនលើ សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
នាយក នាយិកា ប្ជ្ញរ  ិងចត់ដចងអ  វតតឱ្យមា ប្រសិទធភារខ្ពស់។ 

  សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា នាយក នាយិកា ទទួល ូវការរារ់អា 
អំរីខ្ា ំ។ 

  ត.រ. ដទស្ថភិបាល 
             អគគនាយកប្តួតពិនិតយ 
            ហតាពលខានិងប្តា៖ រត័ន សវុណណ នរៈ 
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ធ៧-០២០-១៣៤ ឆ.ត             

  នែារ ធ ១៣នរាច ដខ្រ សេ ឆ្ន ំក រ ឯកស័ក រ.ស.២៥៦៣ 
រាជធា ីេនំនរញ នែាទី២២ ដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០២០    

ជ្ប្មារម្ក 
ដោក ដោកប្ស ីអគគនាយក អគគនាយកិា នាយក នាយកិា  

ប្គរ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

កម្មវតាុ ៖ នសចកតីរញ្ជា ក់រដ ថម្នលើការនធវើសំវធិា ធ ចំន េះហាវ ស ីលីធីររស់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ
 ិងហិរញ្ញវតថ ដែលរកានៅធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។                                                                                    

ដោង ៖ ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ច េះនែាស ប្ក ១៣នកើត ដខ្មិ្រសិរ ឆ្ន ំរកា រ.ស.២៥៦១ 
ប្តូវ ឹងនែាទី០១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ សតីរី ចំណាត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ   ិងសំវធិា ធ 
នលើអ ីម្ដេរមិ្ ។  

  តរតម្កម្មវតថ   ិងនយងខាងនលើ ខ្ា ំសូម្ជប្មារ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
នាយក នាយិកា ប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ឱ្យា ប្ជ្ញរថា នែើម្បីឱ្យមា សងគតិភារកន ង
ការអ  វតតប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ច េះនែាស ប្ក ១៣នកើត ដខ្មិ្រសិរ ឆ្ន ំរកា រ.ស.២៥៦១ 
ប្តូវ ឹងនែាទី០១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ២០១៧ សតីរី ចំណាត់ថាន ក់ហា ិេ័យឥណទ   ិងសំវធិា ធ នលើអ ីម្ដេរមិ្  
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញសូម្រញ្ជា ក់រដ ថម្ថា រាល់ហាវ ស ីលីធីទំងអស់ដែលរកានៅធនាោរជ្ញតិន 
កម្ព ជ្ញ ប្តូវា ចត់ទ កថាមិ្ មា ហា ិេ័យឥណទ   ិងមិ្ រងការនធវើសំវធិា ធ នទ។ 

 នសចកតីែូចា ជប្មារជូ ខាងនលើ សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
នាយក នាយិកា ប្ជ្ញរ  ិងចត់ដចងអ  វតតឱ្យមា ប្រសិទធភារខ្ពស់។ 

  សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា នាយក នាយិកា ទទួល ូវការរារ់អា 
អំរីខ្ា ំ។ 

  ត.រ. ដទស្ថភិបាល 
             អគគនាយកប្តួតពិនិតយ 
            ហតាពលខានិងប្តា៖ រត័ន សវុណណ នរៈ 
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ធ៧-០១៨-០៦៨ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់ប្ទនារ់ដ ើម្ទុនររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន ដ លររួានព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
(Capital Conservation) និងព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល (Countercyclical Capital) ព ើរបីេប្ងឹង
ភាេធន់ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  
ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅ៖ 
- េប្ងឹងរូលោា នព ើរទុ្នស្ប្ារ់រំពេញការខាតរង់នានាដ លអាចពកើតព ើងេីហានិភ័យ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន  

- រងាក រការធាា ក់ចុះព ើរទុ្នរិនឱយទរជាងកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា និង 
- កាត់រនាយហានិភ័យ ដ លរណាត លរកេីទំ្នាក់ទំ្នងរវាងវស័ិ្យហិរញ្ញវតាុ និងវ តពស្ ាកិចេ 

(Pro-cyclicality)។ 
ប្រការ ៣.- 

ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ
ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ ស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ លតពៅពនះពៅថា 
“ប្គឹះស្មា ន” ទំងកប្រិតប្គឹះស្មា ន និងកប្រិតគួរស្រុរ ប្រសិ្នពរើាន។ ប្គឹះស្មា នដ លានកប្រិត
គួរស្ររុប្តូវអនុវតត ូចគាន នឹងការគណនាគួរស្ររុកនុងរាយការណ៍ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេ។ 
ប្រការ ៤.- 

ពាកយរពចេកពទ្ស្ដ លពប្រើប្ាស់្កនុងប្រកាស្ពនះ ប្តូវានកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 
ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១ សំ្ពៅ ល់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១  ូចានដចងកនុងប្រការ ៥ ថ្នប្រកាស្ពលខ

ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ធនាគារ ។ 

ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ២ សំ្ពៅ ល់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២  ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពលខ 
ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ធនាគារ។ 

657



 

658 

ព ើរទុ្នស្ររុ សំ្ពៅ ល់ “រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ”  ូចានដចងកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១០-១៨២ 
ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ ។ ព ើរទុ្ន
ស្ររុររស់្ប្គឹះស្មា នគ៉ឺជាទលរូករវាងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ និងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២។ 

ប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ សំ្ពៅ ល់ទលរូកថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លាន
ងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ  ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ 
ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។  

អនុាតស្មធនភាេ សំ្ពៅ ល់ការគណនា ូចានដចងកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក 
ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ ២០០០ ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។  

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ សំ្ពៅ ល់ទលពធៀររវាងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ និងប្ទ្េយស្ករាដ ល
ានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ។ 

អនុាតព ើរទុ្នស្ររុ សំ្ពៅ ល់ទលពធៀររវាងព ើរទុ្នស្ររុ និងប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹង
តារកប្រិតហានិភ័យ។ 

កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា (MCR) សំ្ពៅ ល់ការតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នប្តូវរកាកប្រិតព ើរទុ្ន
អរបររាជាអចិថ្្នតយ៍ ូចខាងពប្ការ ប្រសិ្នពរើរិនានការកំណត់ជាក់លាក់ ូចានដចងកនុង
ប្រការ ២០ ថ្នប្រកាស្ពនះ៖  

o អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ អរបររា (MCR1) ពស្ាើ ៧,៥% ានន័យថា ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
ប្តូវពស្ាើ ឬពប្ចើនជាង ៧,៥% ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ  

o ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ប្តូវពស្ាើ ឬពប្ចើនជាង ៥០% ថ្នព ើរទុ្នស្ររុ និង 
o អនុាតព ើរទុ្នស្ររុអរបររា (MCRt) ពស្ាើ ១៥% ានន័យថាព ើរទុ្នស្ររុ ប្តូវពស្ាើ 
ឬពប្ចើនជាង ១៥% ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ។ 

ប្ាក់ចំពណញ សំ្ពៅ ល់ប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុដ លអាចដរងដចកានពោយ
ប្តូវានគណនារុនពេល កពចញនូវធាតុដ លរិនអាចដរងដចកពទសងៗ  ូចានដចងកនុងប្រការ ១០ 
ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ប្ាក់ចំពណញប្តូវានគណនាពប្កាយការរង់េនធ ដ លប្តូវានរាយការណ៍រុន
ពេល កពចញនូវធាតុដ លអាចដរងដចកាន។  ូពចនះ ទលរ៉ាះពាល់ពលើកាតេវកិចេរង់េនធ ប្តូវគណនា
ស្មរព ើងវញិ ពៅពេលដ លានការដរងដចកប្ាក់ចំពណញ។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
ប្ទនារ់ដ ើម្ទុនខនដសុើដវសនិ (Capital Conservation Buffer) 

ប្រការ ៥.- 

កនុងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុធរាតា ប្គឹះស្មា នប្តូវានប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ព ើរបីធានាថា  
ប្គឹះស្មា នអាចទ្រ់ទ្ល់នឹងការធាា ក់ចុះថ្នព ើរទុ្នពៅពេលានការខាតរង់។ ពៅពេលប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្នធាា ក់ចុះរួយចំដណក ឬទំងស្ស្ុង ប្គឹះស្មា នប្តូវរំពេញព ើងវញិឱយានឆ្រ់រហ័ស្តារ
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ព ើរទុ្នស្ររុ សំ្ពៅ ល់ “រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ”  ូចានដចងកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១០-១៨២ 
ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ ។ ព ើរទុ្ន
ស្ររុររស់្ប្គឹះស្មា នគ៉ឺជាទលរូករវាងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ និងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២។ 

ប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ សំ្ពៅ ល់ទលរូកថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លាន
ងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ  ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ 
ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។  

អនុាតស្មធនភាេ សំ្ពៅ ល់ការគណនា ូចានដចងកនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក 
ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ ២០០០ ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។  

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ សំ្ពៅ ល់ទលពធៀររវាងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ និងប្ទ្េយស្ករាដ ល
ានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ។ 

អនុាតព ើរទុ្នស្ររុ សំ្ពៅ ល់ទលពធៀររវាងព ើរទុ្នស្ររុ និងប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹង
តារកប្រិតហានិភ័យ។ 

កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា (MCR) សំ្ពៅ ល់ការតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នប្តូវរកាកប្រិតព ើរទុ្ន
អរបររាជាអចិថ្្នតយ៍ ូចខាងពប្ការ ប្រសិ្នពរើរិនានការកំណត់ជាក់លាក់ ូចានដចងកនុង
ប្រការ ២០ ថ្នប្រកាស្ពនះ៖  

o អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ អរបររា (MCR1) ពស្ាើ ៧,៥% ានន័យថា ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
ប្តូវពស្ាើ ឬពប្ចើនជាង ៧,៥% ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ  

o ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ប្តូវពស្ាើ ឬពប្ចើនជាង ៥០% ថ្នព ើរទុ្នស្ររុ និង 
o អនុាតព ើរទុ្នស្ររុអរបររា (MCRt) ពស្ាើ ១៥% ានន័យថាព ើរទុ្នស្ររុ ប្តូវពស្ាើ 
ឬពប្ចើនជាង ១៥% ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ។ 

ប្ាក់ចំពណញ សំ្ពៅ ល់ប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុដ លអាចដរងដចកានពោយ
ប្តូវានគណនារុនពេល កពចញនូវធាតុដ លរិនអាចដរងដចកពទសងៗ  ូចានដចងកនុងប្រការ ១០ 
ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ប្ាក់ចំពណញប្តូវានគណនាពប្កាយការរង់េនធ ដ លប្តូវានរាយការណ៍រុន
ពេល កពចញនូវធាតុដ លអាចដរងដចកាន។  ូពចនះ ទលរ៉ាះពាល់ពលើកាតេវកិចេរង់េនធ ប្តូវគណនា
ស្មរព ើងវញិ ពៅពេលដ លានការដរងដចកប្ាក់ចំពណញ។ 

ជ្ំពូកទ ី២ 
ប្ទនារ់ដ ើម្ទុនខនដសុើដវសនិ (Capital Conservation Buffer) 

ប្រការ ៥.- 

កនុងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុធរាតា ប្គឹះស្មា នប្តូវានប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ព ើរបីធានាថា  
ប្គឹះស្មា នអាចទ្រ់ទ្ល់នឹងការធាា ក់ចុះថ្នព ើរទុ្នពៅពេលានការខាតរង់។ ពៅពេលប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្នធាា ក់ចុះរួយចំដណក ឬទំងស្ស្ុង ប្គឹះស្មា នប្តូវរំពេញព ើងវញិឱយានឆ្រ់រហ័ស្តារ
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ដតអាចពធវើពៅាន។ កនុងករណីរិនអាចរំពេញានភាា រ ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវ 
“ដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន” ពោយប្តូវេនយល់អំេីវធីិស្មស្រស្ត និងកំណត់កាលររពិចឆទ្ដ លប្គឹះស្មា ន
ប្តូវរំពេញព ើងវញិនូវប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នដ លខវះពនាះ។ 

ប្រការ ៦.- 

ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ប្តូវរពងកើនពៅកនុងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ដ លានគុណភាេខពស់្  
ពពាលគ៉ឺ ព ើរទុ្នចុះរញ្ា ី និង/ឬ ទុ្នរប្រុងដ លរិនអាចដរងដចកាន។ 

ប្រការ ៧.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នរដនារពលើកប្រិតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
អរបររា (MCR1)។ កប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ប្តូវពស្ាើ ២,៥% ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លាន
ងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យពលើកដលងដតានការកំណត់ពទសងពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  ូពចនះ 
ទលរូកស្ររុថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ (៧,៥%) និងកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន (២,៥%) 
រិនប្តូវតិចជាង ១០% ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ។ 

ប្រការ ៨.- 

កនុងករណីដ លប្គឹះស្មា នានកប្រិតអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពលើស្កប្រិតកំណត់អរបររា 
(MCR1 = ៧,៥%) ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើប្ាស់្ចំនួនទឹ្កប្ាក់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ដ លពលើស្ ស្ប្ារ់រំពេញ
អនុាតព ើរទុ្នស្ររុអរបររា (MCRt = ១៥%) រ៉ាុដនតរិនអាចយករករារ់រញ្េូ លកនុងការគណនា
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នររស់្ប្គឹះស្មា នានពទ្ ពយងតារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា (MCR) ដ ល
ានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ទ្ប្រង់រាយការណ៍ និងការេនយល់ស្ប្ារ់ការគណនា
កប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន ានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ ១ និងឧរស្រព័នធ ២ ពរៀងគាន ។ 

ប្រការ ៩.- 

ការដរងដចកប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុប្តូវានហារឃ្លត់ ពៅពេលដ លអនុាត
ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ (MCR1 = ៧,៥%) ររស់្ប្គឹះស្មា ន ស្ាិតកនុងចតុភាគណារួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ១១ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ការហារឃ្លត់ពនះ អនុវតតចំពពាះការ
ដរងដចកប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុដតរ៉ាុពណាណ ះ ពោយរិនរ៉ាះពាល់ ល់ ំពណើ រការប្រតិរតតិការ
អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា នព ើយ។ 

ប្រការ ១០.- 

ការដរងដចកដ លអាចរ៉ាះពាល់ ល់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ប្តូវានហារឃ្លត់ាន ូចជា ការដរង
ដចកភាគលាភ ការទិ្ញភាគហ ុនប្ត រ់រកវញិ និងការទូ្ទត់ពលើប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិក ជាព ើរ។ 

ប្រការ ១១.- 

 ប្គឹះស្មា នានកាតេវកិចេរកាព ើរទុ្នរប្រុងអរបររា ូចានកំណត់កនុងតារាង ១។ 
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 តារាង ១ រងាា ញអំេីអនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរកា ព ើរបីឱយស្ស្រ
តារអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ តារចតុភាគនីរួយៗ  ូចខាងពប្ការ៖ 

o ចតុភាគទី្១: ២៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ០,៦២៥%  
o ចតុភាគទី្២: ៥០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ១,២៥%  
o ចតុភាគទី្៣: ៧៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ១,៨៧៥%  
o ចតុភាគទី្៤: ១០០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ២,៥% 

តារាង ១ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 
ចតុភាគទី្១: ២៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
≥ MCR1 (៧,៥%)   ល់ (MCR1 + ០,៦២៥%) 

១០០ 

ចតុភាគទី្២: ៥០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ០,៦២៥%)  ល់ (MCR1 + ១,២៥%) 

៨០ 

ចតុភាគទី្៣: ៧៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ១,២៥%)  ល់ (MCR1 + ១,៨៧៥%) 

៦០ 

ចតុភាគទី្៤: ១០០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ១,៨៧៥%)  ល់ (MCR1 + ២,៥%) 

៤០ 

កនុងកប្រិតខពស់្ជាងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ២,៥%) 

០ 
 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាពៅកនុងតារាង ១ រងាា ញេីភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញដ ល
ប្គឹះស្មា នរិនអាចដរងដចក ពៅពេលដ លអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ររស់្ប្គឹះស្មា នស្ាិតកនុងចតុភាគ 
ណារួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  

ប្គឹះស្មា នដ លានការខាតរង់ និងានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ តិចជាង ១០% រិនអាច
ដរងដចកប្ាក់ចំពណញព ើយ។ 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ការដរងដចកទំងឡាយណា ដ លរិនពធវើឱយព ើរទុ្ន
ថាន ក់ទី្១ អរបររាងយចុះ រិនប្តូវានហារឃ្លត់ព ើយ។ 

ទ្ប្រង់រាយការណ៍កនុងឧរស្រព័នធ ១ រងាា ញេីការគណនាអនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររា
ពោយដទអកពលើស្មា នភាេររស់្ប្គឹះស្មា នពាក់េ័នធនឹងការរដនារប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកា
អនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាពៅកនុងរយៈពេលពេញរួយឆ្ន ំ។ ទិ្ននន័យអនុាតព ើរទុ្នរប្រុង
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 តារាង ១ រងាា ញអំេីអនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរកា ព ើរបីឱយស្ស្រ
តារអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ តារចតុភាគនីរួយៗ  ូចខាងពប្ការ៖ 

o ចតុភាគទី្១: ២៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ០,៦២៥%  
o ចតុភាគទី្២: ៥០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ១,២៥%  
o ចតុភាគទី្៣: ៧៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ១,៨៧៥%  
o ចតុភាគទី្៤: ១០០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ពស្ាើនឹង ២,៥% 

តារាង ១ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 
ចតុភាគទី្១: ២៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
≥ MCR1 (៧,៥%)   ល់ (MCR1 + ០,៦២៥%) 

១០០ 

ចតុភាគទី្២: ៥០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ០,៦២៥%)  ល់ (MCR1 + ១,២៥%) 

៨០ 

ចតុភាគទី្៣: ៧៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ១,២៥%)  ល់ (MCR1 + ១,៨៧៥%) 

៦០ 

ចតុភាគទី្៤: ១០០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ១,៨៧៥%)  ល់ (MCR1 + ២,៥%) 

៤០ 

កនុងកប្រិតខពស់្ជាងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន 
> (MCR1 + ២,៥%) 

០ 
 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាពៅកនុងតារាង ១ រងាា ញេីភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញដ ល
ប្គឹះស្មា នរិនអាចដរងដចក ពៅពេលដ លអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ររស់្ប្គឹះស្មា នស្ាិតកនុងចតុភាគ 
ណារួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  

ប្គឹះស្មា នដ លានការខាតរង់ និងានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ តិចជាង ១០% រិនអាច
ដរងដចកប្ាក់ចំពណញព ើយ។ 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ការដរងដចកទំងឡាយណា ដ លរិនពធវើឱយព ើរទុ្ន
ថាន ក់ទី្១ អរបររាងយចុះ រិនប្តូវានហារឃ្លត់ព ើយ។ 

ទ្ប្រង់រាយការណ៍កនុងឧរស្រព័នធ ១ រងាា ញេីការគណនាអនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររា
ពោយដទអកពលើស្មា នភាេររស់្ប្គឹះស្មា នពាក់េ័នធនឹងការរដនារប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកា
អនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាពៅកនុងរយៈពេលពេញរួយឆ្ន ំ។ ទិ្ននន័យអនុាតព ើរទុ្នរប្រុង
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អរបររាពៅចុងឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុជារូលោា នស្ប្ារ់គណនាចំដណកថ្នប្ាក់ចំពណញដ លប្តូវរកាទុ្ក
ពៅកនុងឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុរនាា រ់។ 

ប្រការ ១២.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចកំណត់កាលររពិចឆទ្ឱយរំពេញព ើងវញិនូវប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នតារ
ករណីនីរួយ  ៗចំពពាះប្គឹះស្មា នណាដ លានប្រតិរតតិការស្ាិតកនុងចតុភាគណារួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន។ 

ប្រការ ១៣.- 

កនុងករណីដ លប្គឹះស្មា នានរំណងពធវើការដរងដចកប្ាក់ចំពណញពលើស្េីការកំណត់ ូច
ានដចងកនុងប្រការ ១១ ថ្នប្រកាស្ពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើនព ើរទុ្នជារុន ឬពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តេី
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ លការអនុញ្ជញ តពនះអាចពធវើពៅានលុះប្តាដតប្គឹះស្មា នានអនុវតតវធិានការ
ចំាាច់នានាកនុងការរពងកើនព ើរទុ្នឱយពស្ើា ឬពលើស្េីកប្រិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញដ លាន
ហារឃ្លត់ ូចានដចងកនុងតារាង ១។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ប្ទនារ់ដ ើម្ទុនដខានដធើសុឃី្ាខីល (Countercyclical Capital Buffer) 

ប្រការ ១៤.- 

ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខលប្តូវានពរៀរចំព ើងព ើរបីធានាថា ប្គឹះស្មា នានព ើរទុ្ន
ប្គរ់ប្គាន់ស្ប្ារ់រំពេញការខាតរង់នានាពៅពេលធនាគារជាតិថ្នករពុជាេិនិតយពឃើញថា ឥណទន
ានកំពណើ នពលើស្លុរដ លអាចរណាត លឱយានហានិភ័យជាប្រេ័នធ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាច
កំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ចារ់េីកប្រិត ០% ពៅ ២,៥% ថ្នប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹង
តារកប្រិតហានិភ័យ។  

ប្រការ ១៥.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នរកាកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល
ខុស្ៗគាន  ពោយស្មរការវាយតថ្រាកំពណើ នឥណទនពលើស្លុរានលកខណៈរិន ូចគាន រវាងប្គឹះស្មា ន
នីរួយៗ។ 

ប្រការ ១៦.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងពចញស្មរាចរដណនំាពោយដ ក ព ើរបីកំណត់ ឬដកស្ប្រួលកប្រិត
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល។ 

ប្រការ ១៧.- 

ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខលប្តូវានកំណត់ព ើរបីោក់រដនារពលើប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន។ ស្ាស្ធាតុនិងវធីិស្មស្រស្តកនុងការរំពេញ ឬរំពេញព ើងវញិនូវប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ពខានពធើសីុ្ឃាីខល ប្តូវអនុវតត ូចគាន នឹងប្រការ ៥ និងប្រការ ៦ ខាងពលើ។  
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ការហារឃ្លត់ការដរងដចកប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុប្តូវានអនុវតត ូចកនុងប្រការ ៩ 
និងប្រការ ១០ ខាងពលើពៅពេលដ លអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ររស់្ប្គឹះស្មា នស្ាិតកនុងចតុភាគ
ណារួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នស្ររុ ូចានកំណត់កនុងតារាង ២ ខាងពប្ការ។ 

 តារាង ២ រងាា ញអំេីអនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរកា ព ើរបីឱយស្ស្រ
តារអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ តារចតុភាគនីរួយៗ។ 

  អញ្ញតតិ  y  គ៉ឺជាកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នរដនារពៅពលើអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ដ ល  
y = (២,៥% + x)/៤  កនុងពនាះ ២,៥% ជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងអញ្ញតតិ x ជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ពខានពធើសីុ្ឃាីខលដ លនឹងប្តូវកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ស្រតារប្រការ ១៦ ខាងពលើ។ 

តារាង ២ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 
ចតុភាគទី្១: ២៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
≥ MCR1 (៧,៥%)   ល់ (MCR1 + y) 

១០០ 

ចតុភាគទី្២: ៥០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + y)  ល់ (MCR1 + 2y) 

៨០ 

ចតុភាគទី្៣: ៧៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + 2y)  ល់ (MCR1 + 3y) 

៦០ 

ចតុភាគទី្៤: ១០០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + 3y)  ល់ (MCR1 + 4y) 

៤០ 

កនុងកប្រិតខពស់្ជាងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + 4y) 

០ 

             

ការេនយល់អំេីការគណនាកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខលានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ ៣។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៨.- 

ប្រកាស្ពនះ រំពេញរដនារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ 
ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។ 
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ការហារឃ្លត់ការដរងដចកប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុប្តូវានអនុវតត ូចកនុងប្រការ ៩ 
និងប្រការ ១០ ខាងពលើពៅពេលដ លអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ររស់្ប្គឹះស្មា នស្ាិតកនុងចតុភាគ
ណារួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នស្ររុ ូចានកំណត់កនុងតារាង ២ ខាងពប្ការ។ 

 តារាង ២ រងាា ញអំេីអនុាតព ើរទុ្នរប្រុងអរបររាដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរកា ព ើរបីឱយស្ស្រ
តារអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ តារចតុភាគនីរួយៗ។ 

  អញ្ញតតិ  y  គ៉ឺជាកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នរដនារពៅពលើអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ដ ល  
y = (២,៥% + x)/៤  កនុងពនាះ ២,៥% ជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងអញ្ញតតិ x ជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ពខានពធើសីុ្ឃាីខលដ លនឹងប្តូវកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ស្រតារប្រការ ១៦ ខាងពលើ។ 

តារាង ២ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 
ចតុភាគទី្១: ២៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
≥ MCR1 (៧,៥%)   ល់ (MCR1 + y) 

១០០ 

ចតុភាគទី្២: ៥០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + y)  ល់ (MCR1 + 2y) 

៨០ 

ចតុភាគទី្៣: ៧៥% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + 2y)  ល់ (MCR1 + 3y) 

៦០ 

ចតុភាគទី្៤: ១០០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + 3y)  ល់ (MCR1 + 4y) 

៤០ 

កនុងកប្រិតខពស់្ជាងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន 
> (MCR1 + 4y) 

០ 

             

ការេនយល់អំេីការគណនាកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខលានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ ៣។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៨.- 

ប្រកាស្ពនះ រំពេញរដនារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ 
ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេររស់្ធនាគារ។ 

 

 

663 

ប្រការ ១៩.- 
ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ ប្តូវអនុវតតឱយានពេញពលញតារ ប្រកាស្ពលខ

ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៥ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១០ ស្តីេី ការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ធនាគារ និងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៦ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេ
ររស់្ធនាគារ។ 

ប្រការ ២០.- 
ពោយដ ក ប្គឹះស្មា នដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាតប្រូវឱយរកាអនុាតស្មធនភាេកនុង

កប្រិតរួយខពស់្ជាងកប្រិតកំណត់អរបររា ប្តូវអនុវតតរញ្ញតតិ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្គឹះស្មា នដ លានកាតេវកិចេរពងកើនអនុាតស្មធនភាេ កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ជា
កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា ១៥%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ រូកនឹងកាតេវកិចេ
ព ើរទុ្នដ លានតប្រូវឱយរពងកើនរដនារ ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពលខ 
ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១១ ស្តីេី ការអនុវតតការប្តួតេិនិតយពលើ
រូលោា នហានិភ័យ និងទ្ស្សនៈអនាគត។ 

- ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ពខានពធើសីុ្ឃាីខលពទសងៗគាន ចំពពាះប្គឹះស្មា ន ដ លប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នទំងេីរពនះស្រុររិន
ពលើស្េីកប្រិត ២,៥% ពលើកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាដ លានរដនាររចួពហើយ និងរិនតិច
ជាងកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាដ លានដចងកនុងប្រការ ៧ និងប្រការ ១៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

- ប្គឹះស្មា នដ លប្តូវរកាអនុាតស្មធនភាេកនុងកប្រិតរួយខពស់្ជាងកប្រិតកំណត់អរបររា
នឹងប្តូវអនុវតតតារការកំណត់ពោយដ កររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្រការ ២១.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍ជាប្រចំាដខអំេីស្មា នភាេថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់

ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ពៅតារទ្ប្រង់រាយការណ៍ ូចានកំណត់កនុងឧរស្រព័នធ ១។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរំពេញរាយការណ៍កនុងឧរស្រព័នធ ១ ររួាន ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ 
និងប្ទ្េយស្ករាដ លានងាឹងតារកប្រិតហានិភ័យ ដ លានតួពលខ ូចគាន ពៅនឹងតួពលខកនុង
រាយការណ៍ស្តីេី អនុាតស្មធនភាេ និងការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ។ 

ប្រការ ២២.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតតាររញ្ញតតិពាក់េ័នធនឹងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នយ៉ាងតិចឱយាន 
៥០% ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នដ លប្តូវរដនារ ឱយានរុនថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩ និងប្តូវរំពេញឱយ
ានពេញពលញរុនថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០  ូចានរងាា ញកនុងឧរស្រព័នធ ២។ 

ចំពពាះការអនុវតតតាររញ្ញតតិពាក់េ័នធនឹងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតត
តារការកំណត់ដ លានដចងកនុងស្មរាចរដណនំាពោយដ ក។ 
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ជ្ំពូកទ ី៥ 

អវស្ថនរបញ្ញតត ិ

ប្រការ ២៣.- 

ប្គឹះស្មា នណាដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ
 ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ២៤-  

 អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា នអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គឹះស្មា នធនាគារ 
និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ ដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 
  នែាប្រហសបតិ៍ ៨នកើត ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១  

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២២ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១៨ 
                               ដទស្ថភិបាល 

      ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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 អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា នអងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គឹះស្មា នធនាគារ 
និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ ដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិ
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ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 
  នែាប្រហសបតិ៍ ៨នកើត ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១  

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២២ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១៨ 
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      ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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Name of the institutions:   

                
Reporting date:  

  

 
                                    
Specific rules applicable to the institution: % 

                 
Minimum solvency ratio =  

15 

                           
Minimum Tier1 solvency ratio =  7.5 

                        
Capital conservation buffer (%) =  

2.5 

                           
countercyclical buffer (%) =  0 

 
                                       
Please enter figures in white cells in MKHR 

                         
Buffer to be built 

      
Amount 

     % ថ្              ង                 
as % of RWA 

                        
Capital conservation buffer (B1) 

  2.50 

                           
Countercyclical capital buffer (B2) 

  0.00 

                 
Total capital buffer (B3) 

0.00 2.50 

               
Tier 1 Capital (A1) 

  #DIV/0! 

               
Tier 2 Capital (A2) 

  #DIV/0! 

           (               ) 
Total Capital (Net Worth) (A3) 

0.00 #DIV/0! 

             ង                 
Risk Weighted Assets - RWA (A4) 

    

                                          % 
Tier 1 capital needed for Minimum Solvency ratio (A5) 

#DIV/0! #DIV/0! 

                                         
Available Tier 1 Capital for Capital buffers (A6) 

#DIV/0! #DIV/0! 

                                        
Additional Tier 1 Capital buffer to be built up (A7) 

#DIV/0! #DIV/0! 

 
                          +                                        
   Minimum Tier 1 capital ratio + available Tier 1 capital for capital buffer 

#DIV/0! 

                        (        ថ្                          ) 
Minimum Capital Conservation ratio (expressed as percentage of earnings) #DIV/0! 

                                                                               
  

ឧរសម្ព័នធ ១  
                                                                          

                                                                                 
Report on the need in capital conservation buffer and Countercyclical buffer 

and minimum capital conservation ratio 
in Banks and Microfinance Deposit Taking Institutions 

---------- 

 

                           ថ្ងៃ                            
 

                                                                                                                                          
              General Manager/CEO      Verified By  Prepared by 
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ឧរសម្ពន័ធ ២ 

 ឧរស្រព័នធ ២ រងាា ញេីពស្ចកតីេនយល់ខាឹរស្មរប្រការ ៧ ប្រការ ៨ ប្រការ ៩ ប្រការ ១១ និង
ប្រការ ១៩។  

 តារាង ១ នឹងរងាា ញេីការតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញពៅពេលប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ធាា ក់កនុងចតុភាគណារួយ ពៅតារឆ្ន ំ ូចានកំណត់កនុងប្រការ ១៩  ូចខាងពប្ការ៖ 

តារាង ១.១ ៖ អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា អនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 

≥ ៧,៥%  ល់ ៧,៨១៣% ១០០ 

> ៧,៨១៣%  ល់ ៨,១២៥% ៨០ 

> ៨,១២៥%  ល់ ៨,៤៣៨% ៦០ 

> ៨,៤៣៨%  ល់ ៨,៧៥០% ៤០ 

> ៨,៧៥០% ០ 

តារាង ១.២ ៖ អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា អនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 

≥ ៧,៥%  ល់ ៨,១២៥% ១០០ 

> ៨,១២៥%  ល់ ៨,៧៥% ៨០ 

> ៨,៧៥%  ល់ ៩,៣៧៥% ៦០ 

> ៩,៣៧៥%  ល់ ១០% ៤០ 

> ១០% ០ 
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ឧរសម្ពន័ធ ២ 

 ឧរស្រព័នធ ២ រងាា ញេីពស្ចកតីេនយល់ខាឹរស្មរប្រការ ៧ ប្រការ ៨ ប្រការ ៩ ប្រការ ១១ និង
ប្រការ ១៩។  

 តារាង ១ នឹងរងាា ញេីការតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញពៅពេលប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ធាា ក់កនុងចតុភាគណារួយ ពៅតារឆ្ន ំ ូចានកំណត់កនុងប្រការ ១៩  ូចខាងពប្ការ៖ 

តារាង ១.១ ៖ អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា អនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 

≥ ៧,៥%  ល់ ៧,៨១៣% ១០០ 

> ៧,៨១៣%  ល់ ៨,១២៥% ៨០ 

> ៨,១២៥%  ល់ ៨,៤៣៨% ៦០ 

> ៨,៤៣៨%  ល់ ៨,៧៥០% ៤០ 

> ៨,៧៥០% ០ 

តារាង ១.២ ៖ អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា អនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 

≥ ៧,៥%  ល់ ៨,១២៥% ១០០ 

> ៨,១២៥%  ល់ ៨,៧៥% ៨០ 

> ៨,៧៥%  ល់ ៩,៣៧៥% ៦០ 

> ៩,៣៧៥%  ល់ ១០% ៤០ 

> ១០% ០ 
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 ចារ់េីថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០ ប្គឹះស្មា នប្តូវានកាតេវកិចេរកាអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១
យ៉ាងពហាចណាស់្ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១
ដ លពលើស្ រ៉ាុដនតប្តូវពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់រំពេញអនុាតព ើរទុ្នស្រុរអរបររា (១៥%) រិនអាច
ពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ការគណនាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នពនាះពទ្។ ឧទហរណ៍៖ 

ករណីទី្១ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៦% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ និង
អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៨% ពស្ាើគាន ។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៧,៥% កនុងចំពណារ ៨% ថ្ន
អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ និងព ើរទុ្ន
ស្ររុ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ ០,៥% ស្ប្ារ់រំពេញ
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ២% រដនារ
ពទ្ៀតព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្១ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ០,៥% = ៨%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ១០០%។ 

ករណីទី្២ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៧% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ាន 
៩,៥% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៧,៥%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៧,៥% កនុងចំពណារ 
៩,៥% ថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
និងព ើរទុ្នស្ររុ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ ២% ស្ប្ារ់
រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ០,៥%  
រដនារពទ្ៀតព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្៤ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ២% = ៩,៥%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៤០%។ 

ករណីទី្៣ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៦,៥% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ាន 
១១,៥% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៥%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ១០% កនុងចំពណារ 
១១,៥% ថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នស្ររុ។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ ១,៥% ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់
ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ១% រដនារពទ្ៀត
ព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្៣ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ១,៥% = ៩%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៦០%។ 

ករណីទី្៤ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៥% ដ លសុ្ទ្ធដតជាអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថា េំុានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ២,៥% រដនារពទ្ៀតព ើរបី
រំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្១ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ០% = ៧,៥%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ១០០%។ 

ករណីទី្៥ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៨% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ាន 
១២% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៦%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៩% កនុងចំពណារ ១២% ថ្ន
អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នស្រុរ។ ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ៣% ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរ
ទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០% 
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នអាចដរងដចកប្ាក់ចំពណញានទំងស្ស្ុង។ 
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ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្៣ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ១,៥% = ៩%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៦០%។ 

ករណីទី្៤ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៥% ដ លសុ្ទ្ធដតជាអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថា េំុានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ២,៥% រដនារពទ្ៀតព ើរបី
រំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្១ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ០% = ៧,៥%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ១០០%។ 

ករណីទី្៥ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៨% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ាន 
១២% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៦%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៩% កនុងចំពណារ ១២% ថ្ន
អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នស្រុរ។ ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ៣% ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរ
ទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០% 
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នអាចដរងដចកប្ាក់ចំពណញានទំងស្ស្ុង។ 
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ឧរសម្ព័នធ ៣ 

 ឧរស្រព័នធ ៣ េនយល់េីខាឹរស្មរប្រការ ១៧។ ឧទហរណ៍ ពៅពេលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ពចញស្មរាចរដណនំាពោយដ កកនុងការកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ២% កប្រិតកំណត់
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នានចំនួន ៤,៥% (២,៥% ស្ប្ារ់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន + ២% ស្ប្ារ់
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល)  ូពចនះ y = (២,៥% + ២%)/៤ = ១,១២៥%។ តារាង ២ នឹងរងាា ញ
 ូចខាងពប្ការ៖ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្ ១  
Tier 1 Capital ratio 

អនុាតព ើរទុ្នរប្រងុអរបររា 
(គិតជាភាគរយថ្នប្ាក់ចំពណញ 

ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ) 
Minimum Capital Conservation ratio 

(expressed as percentage of earnings) 

≥ ៧,៥%  ល់ ៨,៦២៥% ១០០ 

> ៨,៦២៥%  ល់ ៩,៧៥% ៨០ 

> ៩,៧៥%  ល់ ១០,៨៧៥% ៦០ 

> ១០,៨៧៥%  ល់ ១២% ៤០ 

> ១២% ០ 

 

669



 

670 

ធ៧-០១៨-០០១ ស្.ក.ណ 
នែារ ធ ៦នរាច ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ 

រាជធា ីេនំនរញ នែាទី០៧ ដខ្មី្នា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការអនុវតតប្រកាសសតពីី 
ប្ទនារ់ដ ើម្ទុនររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ពយងតារចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លប្តូវានោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ពោយ

ប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩ ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៨-០៦៨ 
ប្រ.ក ស្តីេី ការកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ចុះនែាប្រហសបតិ៍ ៨នកើត 

ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ ប្តូវ ឹងថ្ងៃទី្២២ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១៨ និងពោយេិនិតយពឃើញថា 

ប្រេ័នធធនាគារករពុជានាពេលរចេុរបននពនះានស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុរងឹាំ និងកំពណើ នឥណទនស្រស្ស្រ
ពៅតាររររិទ្ថ្នពស្ ាកិចេ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកំណត់អនុាតថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល 
(Countercyclical Capital buffer) ចំនួន ០% រហូត ល់ានការជូន ំណឹងជាងាី។ 

  ស្មរាចរដណនំាពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

       

        ដទស្ថភិបាល 
       ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១៨-០០១ ស្.ក.ណ 
នែារ ធ ៦នរាច ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ 

រាជធា ីេនំនរញ នែាទី០៧ ដខ្មី្នា ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការអនុវតតប្រកាសសតពីី 
ប្ទនារ់ដ ើម្ទនុររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ពយងតារចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លប្តូវានោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ពោយ

ប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩ ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៨-០៦៨ 
ប្រ.ក ស្តីេី ការកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ចុះនែាប្រហសបតិ៍ ៨នកើត 

ដខ្ផ្លគ   ឆ្ន ំរកា  រវស័ក រ.ស.២៥៦១ ប្តូវ ឹងថ្ងៃទី្២២ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១៨ និងពោយេិនិតយពឃើញថា 

ប្រេ័នធធនាគារករពុជានាពេលរចេុរបននពនះានស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុរងឹាំ និងកំពណើ នឥណទនស្រស្ស្រ
ពៅតាររររិទ្ថ្នពស្ ាកិចេ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកំណត់អនុាតថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល 
(Countercyclical Capital buffer) ចំនួន ០% រហូត ល់ានការជូន ំណឹងជាងាី។ 

  ស្មរាចរដណនំាពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

       

        ដទស្ថភិបាល 
       ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០២០-០០២ ស្.រ.ណ.ន 

ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ៥ពកើត ដខអាស្មឍ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០ 

ស្ថរាចរណណនារំណនាម្ 
សតពីី 

ការអនុវតតប្រកាសសតពីី 
 ការកំណត់ប្ទនារ់ដ ើម្ទុនររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ  

3 
ពយងតារចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លប្រកាស្ឱយពប្រើពោយប្េះរាជប្ករ

ពលខ នស្/រករ/១១៩៩/១៣ ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩ និងតារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៨-០៦៨ ប្រ.ក 
ចុះថ្ងៃប្េហស្បតិ៍ ៨ពកើត ដខទលគុន ឆ្ន ំរកា នេវស័្ក េ.ស្.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី្២២ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១៨ 
ស្តីេី ការកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រ
ដណនំាអំេីការអនុវតតខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការពនយលរ់ណនាម្អំពីនិយម្ន័យននប្បាក់ចំដណញ 

ប្រការ ៤.- 
[…] ប្ាក់ចំពណញ សំ្ពៅ ល់ប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ ដ លអាចដរងដចកាន

ពោយប្តូវានគណនារុនពេល កពចញនូវធាតុដ លរិនអាចដរងដចកពទសងៗ  ូចានដចងកនុ ង
ប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ប្ាក់ចំពណញប្តូវានគណនាពប្កាយការរង់េនធ ដ លប្តូវាន
រាយការណ៍រុនពេល កពចញនូវធាតុដ លអាចដរងដចកាន។  ូពចនះ ទលរ៉ាះពាល់ពលើកាតេវកិចេ
រង់េនធ ប្តូវគណនាស្មរព ើងវញិ ពៅពេលដ លានការដរងដចកប្ាក់ចំពណញ។ 

ប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ សំ្ពៅ ល់ប្ាក់ចំពណញសុ្ទ្ធដ លរាយការណ៍កនុង
រាយការណ៍ប្រចំាដខស្តីេី ចំណូល និងចំណាយពៅកនុងដខធនូ (ខាង់ “ចំពណញ/ខាត សុ្ទ្ធកនុងប្គា“) 
រ៉ាុដនតពៅពេលរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្តូវានពធវើស្វនករារួច ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្រើប្ាស់្តួពលខប្ាក់
ចំពណញសុ្ទ្ធកនុងរាយការណ៍ពនាះវញិ។ ប្ាក់ចំពណញដ លអាចដរងដចកានប្តូវគណនារនាា រ់
េីរង់េនធរចួ ពោយរិនគិតេីទលរ៉ាះពាល់ថ្នេនធពៅពលើខាង់ដ លអាចដរងដចកាន។ 

២. ការពនយលរ់ណនាម្ដលើប្រការ ៥ 

ប្រការ ៥.- 
កនុ ងស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ ធរាតា ប្គឹះស្មា នប្តូវានប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ព ើរបី

ធានាថាប្គឹះស្មា នអាចទ្រ់ទ្ល់នឹងការធាា ក់ចុះថ្នព ើរទុ្នពៅពេលានការខាតរង់។ ពៅពេលប្ទ្នារ់
ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នធាា ក់ចុះរួយចំដណក ឬទំងស្ស្ុង ប្គឹះស្មា នប្តូវរំពេញព ើងវញិឱយានឆ្រ់
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រហ័ស្តារដតអាចពធវើពៅាន។ កនុងករណីរិនអាចរំពេញានភាា រ ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើជូនធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានូវ “ដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន” ពោយប្តូវេនយល់អំេីវធីិស្មស្រស្ត និងកំណត់កាលររពិចឆទ្
ដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរំពេញព ើងវញិនូវប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នដ លខវះពនាះ។ 

 ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ១១ ថ្នប្រកាស្ស្តីេី ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ អនុាតព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នអរបររាពៅចុងឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ ប្តូវានពប្រើប្ាស់្ជា
រូលោា នកនុងការហារឃ្លត់ការដរងដចកប្ាក់ចំពណញពៅឆ្ន ំរនាា រ់។ កនុងករណីដ លប្គឹះស្មា នរិន
អាចរំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នភាា រៗពោយពប្រើប្ាស់្ប្ាក់ចំពណញ ប្គឹះស្មា នពនាះប្តូវ
ពទាើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន ព ើរបីឱយអនុាតពនាះប្គរ់ប្គាន់វញិឱយ
ានឆ្រ់រហ័ស្។ កនុងស្មា នភាេធរាតា ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពនះដតកនុងចពនាា ះណា
រួយព ើរបីប្រកួតប្រដជងជារួយប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត និងព ើរបីទ្ទួ្លានចំដណកទី្ទារធំពនាះពទ្។ 

ឧទហរណ៍ ពៅកនុងដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩ ប្គឹះស្មា នរួយានព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ស្រុរ ៨% 
(ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពស្ាើ ៧,៥% និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន ០,៥%)។ កនុងករណីពនះ ពរើពយងតារតារាង ១.១ 
កនុងឧរស្រព័នធ២ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកា ៨០% ថ្នប្ាក់ចំពណញកនុងឆ្ន ំ២០១៨ ព ើរបីឱយស្ស្រតារការ
តប្រូវថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវដតរកាទុ្ក ៨០% ថ្នប្ាក់ចំពណញឆ្ន ំ២០១៨ ជាចំពណញ
រកាទុ្ក និង ២០% អាចដរងដចកភាគលាភ ឬប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិកជាព ើរ។ 

ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតតារកប្រិតអនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ២,៥% 
កនុងករណីប្គឹះស្មា នរិនអាចរំពេញាន ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្នដ លអនុរ័តពោយ
ប្កុរប្រឹកាភិាល ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាភាា រ ស្ស្រតារប្រការ ៥ ថ្នប្រកាស្។ 

ប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការកំណត់អាទិ្ភាេ
និងវាយតថ្រាជាររាិណចាស់្លាស់្ដ លរ៉ាះពាល់ ល់ព ើរទុ្ន ដ លពធវើឱយប្គឹះស្មា នរិនអាចរំពេញ 
ព ើរទុ្នររស់្ខាួនានទន់ពេល ព ើរបីទ្រ់ទ្ល់នឹងប្េឹតតិការណ៍ដ លអាចនឹងពកើតព ើងពោយរិនាន 
គិតទុ្កជារុន។ ការពរៀរចំដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន ក៏ប្តូវេិចារណាទងដ រនូវការកាត់រនាយ ឬ 
ការផ្ទអ កការដរងដចកភាគលាភ ការោក់ព ើរទុ្នងាីរដនារ ឬការរនាយទំ្ហំតារាងតុលយការជាព ើរ។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងវាយតថ្រាអំេីភាេស្រស្ស្រថ្នដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន។  

៣. ការពនយលរ់ណនាម្ដលើប្រការ ៨ 

ប្រការ ៨.- 
កនុងករណីដ លប្គឹះស្មា នានកប្រិតអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពលើស្កប្រិតកំណត់អរបររា

(MCR1 = ៧,៥%) ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើប្ាស់្ចំនួនទឹ្កប្ាក់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ដ លពលើស្ ស្ប្ារ់រំពេញ
អនុាតព ើរទុ្នស្ររុអរបររា (MCRt = ១៥%) រ៉ាុដនតរិនអាចយករករារ់រញ្េូ លកនុ ងការគណនា
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នររស់្ប្គឹះស្មា នានពទ្ ពយងតារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា (MCR) 
ដ លានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ទ្ប្រង់រាយការណ៍ និងការេនយល់ស្ប្ារ់ការគណនា
កប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន ានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ ១ និងឧរស្រព័នធ ២ ពរៀងគាន ។ 
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រហ័ស្តារដតអាចពធវើពៅាន។ កនុងករណីរិនអាចរំពេញានភាា រ ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើជូនធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានូវ “ដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន” ពោយប្តូវេនយល់អំេីវធីិស្មស្រស្ត និងកំណត់កាលររពិចឆទ្
ដ លប្គឹះស្មា នប្តូវរំពេញព ើងវញិនូវប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នដ លខវះពនាះ។ 

 ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ១១ ថ្នប្រកាស្ស្តីេី ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ អនុាតព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នអរបររាពៅចុងឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ ប្តូវានពប្រើប្ាស់្ជា
រូលោា នកនុងការហារឃ្លត់ការដរងដចកប្ាក់ចំពណញពៅឆ្ន ំរនាា រ់។ កនុងករណីដ លប្គឹះស្មា នរិន
អាចរំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នភាា រៗពោយពប្រើប្ាស់្ប្ាក់ចំពណញ ប្គឹះស្មា នពនាះប្តូវ
ពទាើជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន ព ើរបីឱយអនុាតពនាះប្គរ់ប្គាន់វញិឱយ
ានឆ្រ់រហ័ស្។ កនុងស្មា នភាេធរាតា ប្គឹះស្មា នរិនប្តវូកប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពនះដតកនុងចពនាា ះណា
រួយព ើរបីប្រកួតប្រដជងជារួយប្គឹះស្មា នពទសងពទ្ៀត និងព ើរបីទ្ទួ្លានចំដណកទី្ទារធំពនាះពទ្។ 

ឧទហរណ៍ ពៅកនុងដខរករា ឆ្ន ំ២០១៩ ប្គឹះស្មា នរួយានព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ស្រុរ ៨% 
(ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពស្ាើ ៧,៥% និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន ០,៥%)។ កនុងករណីពនះ ពរើពយងតារតារាង ១.១ 
កនុងឧរស្រព័នធ២ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកា ៨០% ថ្នប្ាក់ចំពណញកនុងឆ្ន ំ២០១៨ ព ើរបីឱយស្ស្រតារការ
តប្រូវថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវដតរកាទុ្ក ៨០% ថ្នប្ាក់ចំពណញឆ្ន ំ២០១៨ ជាចំពណញ
រកាទុ្ក និង ២០% អាចដរងដចកភាគលាភ ឬប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិកជាព ើរ។ 

ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតតារកប្រិតអនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ២,៥% 
កនុងករណីប្គឹះស្មា នរិនអាចរំពេញាន ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្នដ លអនុរ័តពោយ
ប្កុរប្រឹកាភិាល ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាភាា រ ស្ស្រតារប្រការ ៥ ថ្នប្រកាស្។ 

ប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការកំណត់អាទិ្ភាេ
និងវាយតថ្រាជាររាិណចាស់្លាស់្ដ លរ៉ាះពាល់ ល់ព ើរទុ្ន ដ លពធវើឱយប្គឹះស្មា នរិនអាចរំពេញ 
ព ើរទុ្នររស់្ខាួនានទន់ពេល ព ើរបីទ្រ់ទ្ល់នឹងប្េឹតតិការណ៍ដ លអាចនឹងពកើតព ើងពោយរិនាន 
គិតទុ្កជារុន។ ការពរៀរចំដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន ក៏ប្តូវេិចារណាទងដ រនូវការកាត់រនាយ ឬ 
ការផ្ទអ កការដរងដចកភាគលាភ ការោក់ព ើរទុ្នងាីរដនារ ឬការរនាយទំ្ហំតារាងតុលយការជាព ើរ។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងវាយតថ្រាអំេីភាេស្រស្ស្រថ្នដទនការប្គរ់ប្គងព ើរទុ្ន។  

៣. ការពនយលរ់ណនាម្ដលើប្រការ ៨ 

ប្រការ ៨.- 
កនុងករណីដ លប្គឹះស្មា នានកប្រិតអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពលើស្កប្រិតកំណត់អរបររា

(MCR1 = ៧,៥%) ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើប្ាស់្ចំនួនទឹ្កប្ាក់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ដ លពលើស្ ស្ប្ារ់រំពេញ
អនុាតព ើរទុ្នស្ររុអរបររា (MCRt = ១៥%) រ៉ាុដនតរិនអាចយករករារ់រញ្េូ លកនុ ងការគណនា
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នររស់្ប្គឹះស្មា នានពទ្ ពយងតារកប្រិតព ើរទុ្នអរបររា (MCR) 
ដ លានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ទ្ប្រង់រាយការណ៍ និងការេនយល់ស្ប្ារ់ការគណនា
កប្រិតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន ានភាា រ់កនុងឧរស្រព័នធ ១ និងឧរស្រព័នធ ២ ពរៀងគាន ។ 
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អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ដ លពលើស្ ៧,៥% ប្តូវយកពៅរំពេញតារការតប្រូវថ្នអនុាត 
ព ើរទុ្នស្ររុអរបររា (អនុាតស្មធនភាេ) ជារុន ពទ្ើរយកដទនកដ លពៅស្ល់េីការរំពេញពៅ
ពធវើជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។ 

ករណីទី្១ 
ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៦% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 

និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៨% ពស្ាើគាន ។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៧,៥% កនុ ងចំពណារ ៨% 
ថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ និងព ើរទុ្ន
ស្ររុ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ ០,៥% ស្ប្ារ់រំពេញ
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ២% រដនារ
ពទ្ៀត ព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុ ងចតុភាគទី្១ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ០,៥% = ៨%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ១០០%។ 

ករណីទី្២ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៧% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
ាន ៩,៥% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៧,៥%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៧,៥% កនុងចំពណារ 
៩,៥% ថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
និងព ើរទុ្នស្ររុ។ ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ ២% ស្ប្ារ់
រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ០,៥%  
រដនារពទ្ៀតព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុ ងចតុភាគទី្៤ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ២% = ៩,៥%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៤០%។ 

ករណីទី្៣ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៦,៥% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១
ាន ១១,៥% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៥%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ១០% កនុងចំពណារ 
១១,៥% ថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នស្ររុ។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅស្ល់ ១,៥% ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់
ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ១% រដនារពទ្ៀត
ព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

673



 

674 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុ ងចតុភាគទី្៣ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ១,៥% = ៩%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៦០%។ 

កនុងករណីពនះ ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ដ លពលើស្គ៉ឺ ៤% (១១,៥% - ៧,៥%) រ៉ាុដនតចំដណក
ដ លពលើស្ពនាះ រិនអាចយកពៅពប្រើជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នពទ្ ពប្ពាះវធិានថ្នកប្រិតព ើរទុ្ន
អរបររាគ៉ឺ ១៥%។ ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្រើ ១០% ថ្ន ១១,៥% ពៅរំពេញព ើរទុ្នអរបររាសិ្ន (ព ើរទុ្ន 
ថាន ក់ទី្១ ១០% + ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ៥%)។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នពៅស្ល់ដតព ើរទុ្ន ១,៥% រ៉ាុពណាណ ះ ដ ល
អាចយកពៅពប្រើជាដទនករួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរដនារព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
១% ពទ្ៀតព ើរបីរ្ងគរ់កប្រិតអរបររា ១០% (៧,៥% + ២,៥%)។ 

ករណីទី្៤ 

ប្គឹះស្មា នរួយានអនុាតស្មធនភាេ ១៥% ដ លសុ្ទ្ធដតជាអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថា េំុានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ២,៥% រដនារពទ្ៀតព ើរបី
រំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុ ងចតុភាគទី្១ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ០% = ៧,៥%)
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ១០០%។ 

ករណីទី្៥ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៨% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
ាន ១២% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៦%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៩% កនុងចំពណារ ១២% 
ថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នស្ររុ។ ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ៣% ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន  
ខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០% 
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នអាចដរងដចកប្ាក់ចំពណញានទំងស្ស្ុង។ 

ករណីទី្៦ 

ប្គឹះស្មា នានអនុាតស្មធនភាេចំនួន ១៦% ដ លជាព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ទំងអស់្
ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើ១៥% ជាព ើរទុ្នអរបររា  ូពចនះ ានន័យថា ប្គឹះស្មា នកំេុងអនុវតតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន ១% រចួពហើយ រ៉ាុដនត ប្គឹះស្មា នប្តូវការរដនារប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពនះ ១,៥% ពទ្ៀត។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្២ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ១% = ៨,៥%)
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៨០%។ 
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ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុ ងចតុភាគទី្៣ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ១,៥% = ៩%) 
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៦០%។ 

កនុងករណីពនះ ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ដ លពលើស្គ៉ឺ ៤% (១១,៥% - ៧,៥%) រ៉ាុដនតចំដណក
ដ លពលើស្ពនាះ រិនអាចយកពៅពប្រើជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នពទ្ ពប្ពាះវធិានថ្នកប្រិតព ើរទុ្ន
អរបររាគ៉ឺ ១៥%។ ប្គឹះស្មា នប្តូវពប្រើ ១០% ថ្ន ១១,៥% ពៅរំពេញព ើរទុ្នអរបររាសិ្ន (ព ើរទុ្ន 
ថាន ក់ទី្១ ១០% + ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ៥%)។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នពៅស្ល់ដតព ើរទុ្ន ១,៥% រ៉ាុពណាណ ះ ដ ល
អាចយកពៅពប្រើជាដទនករួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវរដនារព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
១% ពទ្ៀតព ើរបីរ្ងគរ់កប្រិតអរបររា ១០% (៧,៥% + ២,៥%)។ 

ករណីទី្៤ 

ប្គឹះស្មា នរួយានអនុាតស្មធនភាេ ១៥% ដ លសុ្ទ្ធដតជាអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១។ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវានចាត់ទុ្កថា េំុានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ២,៥% រដនារពទ្ៀតព ើរបី
រំពេញតប្រូវការ ១០%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុ ងចតុភាគទី្១ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ០% = ៧,៥%)
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ១០០%។ 

ករណីទី្៥ 

ប្គឹះស្មា នរួយ ានអនុាតស្មធនភាេ ១៨% ដ លកនុងពនាះ អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ 
ាន ១២% និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ ាន ៦%។ ប្គឹះស្មា នានពប្រើប្ាស់្ ៩% កនុងចំពណារ ១២% 
ថ្នអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាស្ប្ារ់ព ើរទុ្នស្ររុ។ ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវានចាត់ទុ្កថាានអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ចំនួន ៣% ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន  
ខនពសុ្ើពវសិ្ន។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវការអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ព ើរបីរំពេញតប្រូវការ ១០% 
 ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នអាចដរងដចកប្ាក់ចំពណញានទំងស្ស្ុង។ 

ករណីទី្៦ 

ប្គឹះស្មា នានអនុាតស្មធនភាេចំនួន ១៦% ដ លជាព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ទំងអស់្
ប្គឹះស្មា នអាចពប្រើ១៥% ជាព ើរទុ្នអរបររា  ូពចនះ ានន័យថា ប្គឹះស្មា នកំេុងអនុវតតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន ១% រចួពហើយ រ៉ាុដនត ប្គឹះស្មា នប្តូវការរដនារប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពនះ ១,៥% ពទ្ៀត។ 

ពយងតារតារាង១.២ ប្គឹះស្មា នប្តូវស្ាិតកនុងចតុភាគទី្២ ថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១
(MCR1 + អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅស្ល់ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន = ៧,៥% + ១% = ៨,៥%)
ដ លកនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កប្ាក់ចំពណញ ៨០%។ 
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៤. ការពនយលរ់ណនាម្ដលើប្រការ ៩ 

ប្រការ ៩.- 
ការដរងដចកប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ ប្តូវានហារឃ្លត់ ពៅពេលដ លអនុាត

ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ (MCR1=៧,៥%) ររស់្ប្គឹះស្មា ន ស្ាិតកនុ ងចតុភាគណារួយថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ខនពសុ្ើពវសិ្ន ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ១១ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ ការហារឃ្លត់ពនះ អនុវតតចំពពាះការ
ដរងដចកប្ាក់ចំពណញប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ ដតរ៉ាុពណាណ ះ ពោយរិនរ៉ាះពាល់ ល់ ំពណើ រការប្រតិរតតិការ
អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា នព ើយ។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាអនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នពលើស្េីកប្រិតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១
អរបររា (៧,៥%)។ កនុងអំ ុងពេលធរាតា ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាកប្រិតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១អរបររា ១០%។ 
កនុងករណីអនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នធាា ក់កនុងចពនាា ះេី ០% ពៅ ២,៥% ពនាះការដរងដចក
ភាគលាភនឹងប្តូវានហារឃ្លត់។ ការហារឃ្លត់ពនះគ៉ឺអនុវតតចំពពាះការដរងដចកប្ាក់ចំពណញ
ប្រចំាឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ  ូចជា ភាគលាភ ដតរ៉ាុពណាណ ះ ពោយរិនរ៉ាះពាល់ ល់ប្រតិរតតិការអាជីវករាររស់្
ប្គឹះស្មា នពទ្។ 

ពទះរីជាប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នានពគាលពៅកាត់រនាយភាេរិនប្ាក ប្រជាដទនកហិរញ្ញវតាុ
ព ើរបីពចៀស្វាងការរិនពគារេតារកប្រិតកំណត់ព ើរទុ្នអរបររា ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នរិនប្តូវាន
ចាត់ទុ្កថាជាព ើរទុ្នអរបររាងាីពទ្។ ប្ាក់ចំពណញរកាទុ្ក ប្តូវពប្រើប្ាស់្ជាជពប្រើស្ទី្រួយកនុង
ការរំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នព ើងវញិ។  

៥. ការពនយលរ់ណនាម្ដលើប្រការ ១០ 

ប្រការ ១០.- 
ការដរងដចកដ លអាចរ៉ាះពាល់ ល់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ប្តូវានហារឃ្លត់ាន ូចជា ការ

ដរងដចកភាគលាភ ការទិ្ញភាគហ ុនប្ត រ់រកវញិ និងការទូ្ទត់ពលើប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិក ជាព ើរ។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលនពយាយអភិាលកិចេចាស់្លាស់្ពាក់េ័នធនឹងការដរងដចក
ប្ាក់រងាវ ន់ ល់គណៈប្គរ់ប្គងនិងរុគគលិក និងប្តូវានដទនការព ើរទុ្ន រុនពេលដរងដចក
ប្ាក់ចំពណញដ លអាចរ៉ាះពាល់ ល់ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១។ 

ដទនការព ើរទុ្នប្តូវធានាថា ការដរងដចកប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិករិនប្តូវពធវើព ើង រុនការ
គណនាអនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នពទ្។ រាល់គពប្ាងទតល់ប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិកប្តូវអនុវតត 
ស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិ ពោយពចៀស្វាងការដរងដចកប្ាក់ចំពណញរកាទុ្កដ លប្តូវទុ្កស្ប្ារ់
រំពេញរ្ងគរ់ ឬរពងកើនប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន។ 

អនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ពៅចុងឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ  ប្តូវានពប្រើប្ាស់្ជារូលោា នស្ប្ារ់
គណនាការដរងដចកប្ាក់ចំពណញពៅឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុរនាា រ់។ ជាធរាតា ប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិក ប្តូវាន
កំណត់ទុ្កពៅឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុរុន (t-1) ពហើយប្តូវានដរងដចកពៅកនុងប្តីាស្ទី្១ ថ្នឆ្ន ំហិរញ្ញវតាុ

675



 

676 

រចេុរបនន (t)។ ព ើរបីគណនាការដរងដចកប្ាក់ចំពណញឱយានប្តឹរប្តូវ ប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិកដ ល
ប្តូវានកំណត់ទុ្ករុនប្តូវរូករញ្េូ លពៅកនុងប្ាក់ចំពណញសុ្ទ្ធ ព ើរបីរកាកប្រិតអនុាតព ើរទុ្ន
ថាន ក់ទី្១ និងអនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នអរបររា។ 

៦. ការពនយលរ់ណនាម្ដលើប្រការ ២០ 

ប្រការ ២០.- 
ពោយដ ក ប្គឹះស្មា នដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាតប្រូវឱយរកាអនុាតស្មធនភាេកនុ ង

កប្រិតរួយខពស់្ជាងកប្រិតកំណត់អរបររា ប្តូវអនុវតតរញ្ញតតិ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្គឹះស្មា នដ លានកាតេវកិចេរពងកើនអនុាតស្មធនភាេ កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ជា
កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា ១៥%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ រូកនឹងកាតេវកិចេ
ព ើរទុ្នដ លានតប្រូវឱយរពងកើនរដនារ ូចានដចងកនុ ងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពលខ 
ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១១ ស្តីេី ការអនុវតតការប្តួតេិនិតយ
ពលើរូលោា នហានិភ័យនិងទ្ស្សនៈអនាគត។ 

- ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ពខានពធើសីុ្ឃាីខលពទសងៗគាន ចំពពាះប្គឹះស្មា ន ដ លប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នទំងេីរពនះស្រុររិន
ពលើស្េីកប្រិត ២,៥% ពលើកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាដ លានរដនាររចួពហើយ និងរិនតិច
ជាងកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាដ លានដចងកនុងប្រការ ៧ និងប្រការ ១៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

- ប្គឹះស្មា នដ លប្តូវរកាអនុាតស្មធនភាេកនុងកប្រិតរួយខពស់្ជាងកប្រិតកំណត់អរបររា
នឹងប្តូវអនុវតតតារការកំណត់ពោយដ កររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្គឹះស្មា នដ លតប្រូវឱយរពងកើនអនុាតស្មធនភាេរដនារ ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ថ្ន
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១១ ស្តីេី ការអនុវតតការប្តួតេិនិតយ
ពលើរូលោា នហានិភ័យនិងទ្ស្សនៈអនាគត ប្តូវអនុវតតតារពគាលការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ពគាលការណ៍ទី្១៖ ប្គឹះស្មា ននីរួយៗប្តូវអនុវតតស្ស្រតារកប្រិតថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន ពពាលគ៉ឺ 
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ២,៥% និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល រិនពលើស្េី
២,៥%។ ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតខនពសុ្ើពវសិ្ន ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតតារប្រការ ៤ រ៉ាុដនត
កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា (MCR) និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ អរបររា (MCR1) ប្តូវស្ស្រ
តារប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក។ 

- ពគាលការណ៍ទី្២៖ ពយងតារប្រការ ២០ និងប្រការ ១៥ ប្រសិ្នពរើអនុាតប្ទ្នារ់
ព ើរទុ្ននិងអនុាតព ើរទុ្នរដនារានលកខណៈតឹងពេក ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាច
ផ្ទា ស់្រតូរកប្រិតអនុាតពខានពធើសីុ្ឃាីខលពោយដទអកពលើកប្រិតហានិភ័យជាប្រេ័នធររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ 
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រចេុរបនន (t)។ ព ើរបីគណនាការដរងដចកប្ាក់ចំពណញឱយានប្តឹរប្តូវ ប្ាក់រងាវ ន់រុគគលិកដ ល
ប្តូវានកំណត់ទុ្ករុនប្តូវរូករញ្េូ លពៅកនុងប្ាក់ចំពណញសុ្ទ្ធ ព ើរបីរកាកប្រិតអនុាតព ើរទុ្ន
ថាន ក់ទី្១ និងអនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នអរបររា។ 

៦. ការពនយលរ់ណនាម្ដលើប្រការ ២០ 

ប្រការ ២០.- 
ពោយដ ក ប្គឹះស្មា នដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាតប្រូវឱយរកាអនុាតស្មធនភាេកនុ ង

កប្រិតរួយខពស់្ជាងកប្រិតកំណត់អរបររា ប្តូវអនុវតតរញ្ញតតិ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ប្គឹះស្មា នដ លានកាតេវកិចេរពងកើនអនុាតស្មធនភាេ កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា
ស្ប្ារ់រំពេញប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ជា
កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា ១៥%  ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ រូកនឹងកាតេវកិចេ
ព ើរទុ្នដ លានតប្រូវឱយរពងកើនរដនារ ូចានដចងកនុ ងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពលខ 
ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១១ ស្តីេី ការអនុវតតការប្តួតេិនិតយ
ពលើរូលោា នហានិភ័យនិងទ្ស្សនៈអនាគត។ 

- ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ពខានពធើសីុ្ឃាីខលពទសងៗគាន ចំពពាះប្គឹះស្មា ន ដ លប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នទំងេីរពនះស្រុររិន
ពលើស្េីកប្រិត ២,៥% ពលើកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាដ លានរដនាររចួពហើយ និងរិនតិច
ជាងកប្រិតព ើរទុ្នអរបររាដ លានដចងកនុងប្រការ ៧ និងប្រការ ១៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។  

- ប្គឹះស្មា នដ លប្តូវរកាអនុាតស្មធនភាេកនុងកប្រិតរួយខពស់្ជាងកប្រិតកំណត់អរបររា
នឹងប្តូវអនុវតតតារការកំណត់ពោយដ កររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្គឹះស្មា នដ លតប្រូវឱយរពងកើនអនុាតស្មធនភាេរដនារ ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ថ្ន
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១១ ស្តីេី ការអនុវតតការប្តួតេិនិតយ
ពលើរូលោា នហានិភ័យនិងទ្ស្សនៈអនាគត ប្តូវអនុវតតតារពគាលការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 

- ពគាលការណ៍ទី្១៖ ប្គឹះស្មា ននីរួយៗប្តូវអនុវតតស្ស្រតារកប្រិតថ្នប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន ពពាលគ៉ឺ 
ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ២,៥% និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល រិនពលើស្េី
២,៥%។ ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតខនពសុ្ើពវសិ្ន ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតតារប្រការ ៤ រ៉ាុដនត
កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា (MCR) និងអនុាតព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ អរបររា (MCR1) ប្តូវស្ស្រ
តារប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក។ 

- ពគាលការណ៍ទី្២៖ ពយងតារប្រការ ២០ និងប្រការ ១៥ ប្រសិ្នពរើអនុាតប្ទ្នារ់
ព ើរទុ្ននិងអនុាតព ើរទុ្នរដនារានលកខណៈតឹងពេក ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាច
ផ្ទា ស់្រតូរកប្រិតអនុាតពខានពធើសីុ្ឃាីខលពោយដទអកពលើកប្រិតហានិភ័យជាប្រេ័នធររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ 
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ឧទហរណ៍៖ ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នពស្ាើ ២,៥% ពហើយប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខលពស្ាើ
២%។ ស្ប្ារ់ការគណនាអនុាតខនពសុ្ើពវសិ្នអរបររា សូ្រពរើលតារាងកនុងឧរស្រព័នធ ៣ និង
ឧទហរណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 

ឧទហរណ៍ទី្១៖ ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា ន XYZ ប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជាតប្រូវឱយរពងកើន 
អនុាតស្មធនភាេ ៣% រដនារពលើព ើរទុ្នអរបររា (១៥%) ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតតារការកំណត់
អនុាតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នទំងេីរជារួយនឹងព ើរទុ្នអរបររាងាី។ កនុងករណីពនះ ព ើរទុ្នអរបររា
ពស្ាើ ១៨% (១៥% + ៣%) ពហើយព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ប្តវូធំជាងឬពស្ាើ ៥០% ថ្នព ើរទុ្នស្ររុ ានន័យថា
ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ងាីធំជាងឬពស្ាើ ៩%។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នរិនានព ើរទុ្នពៅស្ល់ស្ប្ារ់ប្ទ្នារ់
ព ើរទុ្នពទ្ (ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល) កនុងករណីដ ល
អនុាតស្មធនភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន XYZ ពស្ាើ ១៨% និងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១ ពស្ាើ ៩%។ 

ឧទហរណ៍ទី្២៖ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានកំណត់ឱយប្គឹះស្មា ន XYZ ានកប្រិតព ើរទុ្ន
អរបររា ១៦% ដទអកពលើការវាយតថ្រាហានិភ័យ។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវានព ើរទុ្នស្រុរ ២០,៥% 
កនុងពនាះ កប្រិតព ើរទុ្នអរបររា ១៦% ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ២,៥% និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្ន
ពខានពធើសីុ្ឃាីខល ២% (ពយងឧរស្រព័នធ៣ ថ្នប្រកាស្ស្តីេី ការកំណត់ប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ)។ 

 

ជាក់ដស្តង ប្គឹះស្មា នានអនុាតស្មធនភាេ ១៨% កនុងពនាះ ព ើរទុ្នថាន ក់ទី្១   ចំនួន ១០%។ 
 ូពចនះ ប្គឹះស្មា ន XYZ ានប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្ន ២% រចួជាពស្ស្ច។  ូពចនះ ប្គឹះស្មា ន XYZ ប្តូវ
រពងកើតប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នខនពសុ្ើពវសិ្នរដនារ ០,៥% និងប្ទ្នារ់ព ើរទុ្នពខានពធើសីុ្ឃាីខល ២% ព ើរបី
ានព ើរទុ្នស្ររុ ២០,៥% ។  

  ស្មរាចរដណនំារដនារពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០៨-២១១ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
អភិបាលកិចចររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូក ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងេប្ងឹងអភិាលកិចេររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ តពៅ
ពៅថា “ប្គឹះស្មា ន” ពោយពរៀរចំឱយានរចនាស្រព័នធគណៈប្គរ់ប្គងប្គរ់ជាន់ថាន ក់ ររួានប្កុរប្រឹកា
ភិាលឯករាជយនិងស្ករា គណៈប្រតិរតតិនិងគណៈករាការជំនាញ ដ លចំាាច់ប្រករពោយគុណវឌុ្ឍ ិ
ស្រតាភាេ សុ្ចរតិភាេ ព ើរបី ឹកនំា ប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 
ប្រការ ២.- 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយរួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយរន័យ ូចតពៅ៖ 
- ប្កុរប្រឹកាភិាល  ជាគណៈប្គរ់ប្គងដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការប្តួតេិនិតយពលើការ

ប្គរ់ប្គង និងស្មា នភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន កនុងនារភាគទុ្និក  ូចជា
ប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្កុរហ ុនរហាជនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវាន
កប្រិត ដ លប្គរ់ប្គងពោយចារ់ស្តីេី ស្ហប្គាស្ពាណិជាករា ឬ
ប្កុរប្រឹកាប្តួតេិនិតយដ លានភារកិចេស្ររូលថ្នប្កុរហ ុន 
ដ លានទ្ប្រង់គតិយុតតិពទសងគាន ។ 

-  គណៈប្រតិរតតិ ជាប្កុររុគគលដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើការប្គរ់ប្គងពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ
ពលើប្គឹះស្មា ន ស្ស្រតារប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៤ 
ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១០ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណ
ចំពពាះធនាគារពាណិជា ប្រការ ៥ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៥ 
ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណ
ចំពពាះធនាគារឯកពទ្ស្ឥណទនជនរទ្ ឬ ប្រការ ៥ ថ្នប្រកាស្
ពលខ ធ៧-០០-០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០០ ស្តីេី 
ការទតល់អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

- គណៈករាការស្វនករា ជាគណៈករាការជំនាញដ លប្កុរប្រឹកាភិាលានរពងកើតព ើង។ 
ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់អំេីស្ាជិកភាេ ភារកិចេ នីតិវធីិ
ប្រតិរតតិ និងលកខខណឌ ដ លកនុងពនាះស្វនករ និងរុគគល ថ្ទ្ពទ្ៀត
ររស់្ប្គឹះស្មា នប្តូវជារ់ពាក់េ័នធកនុងការងារររស់្ខាួន។ 
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- គណៈករាការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ជាគណៈករាការជំនាញ ដ លប្កុរប្រឹកាភិាលានរពងកើត
ព ើង។ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់អំេីស្ាជិកភាេ ភារកិចេ និង
នីតិវធីិប្រតិរតតិការររស់្គណៈករាការពនះ។ 

-  គណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ ជាគណៈករាការជំនាញ ដ លប្កុរប្រឹកាភិាល
ានរពងកើតព ើង។ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់អំេីស្ាជិកភាេ 
ភារកិចេ និងនីតិវធីិប្រតិរតតិការររស់្គណៈករាការពនះ។ 

- អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្    ជាប្កុរប្រតិរតតិគនាឹះ ដ លានភារកិចេពរើលការខុស្ប្តូវពលើការ
ប្គរ់ប្គងប្រចំាថ្ងៃររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ជ្ំពូក ២ 
ប្កុម្ប្ររកាភិបាលឯករាជ្យ សកម្ម និងមានគុណវុឌ្ឍ ិ  

ប្រការ ៣.- 
ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់។ ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវ៖ 

- ឆាងកាត់ ំពណើ រការលកខខណឌ វនិិចឆ័យ ៏ប្តឹរប្តូវ និងស្រស្ស្ររួយពោយធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ដ លជាដទនករួយថ្នការទតល់អាជាា រណណ 

- យល់េីតួនាទី្ររស់្ខាួន ររួទំងទ្ប្រង់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន  
- ពរើចំាាច់ប្តូវទ្ទួ្លការរណតុ ះរណាត ល ព ើរបីរកាានជំនាញររួគាន   
- យល់េីភារកិចេររស់្ខាួនចំពពាះភាគទុ្និក ចំពពាះប្គឹះស្មា ន និងចំពពាះអនកដ លានទល 
ប្រពយជន៍ពាក់េ័នធ 

- យល់ ឹងអំេីររសិ្មា នចារ់និងរទ្របញ្ញតតិទំងរូល ព ើរបីយល់ចាស់្អំេីរញ្ជា ដ លអាច
ពកើតានព ើង 

- តារោនស្មា នភាេទី្ទាររចេុរបនន និងយល់ ឹងអំេីររសិ្មា នប្រកួតប្រដជងថ្នអាជីវករា
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

- ានពេលពវលា និងថារេលដ លអាចរំពេញការងារប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្រការ ៤.- 
ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវស្ករាការងារ។ យ៉ាងពហាចណាស់្ ស្ាជិកប្កុរប្រឹកា

ភិាលប្តូវ៖ 

- អនុរ័តយុទ្ធស្មស្រស្ត ពគាលនពយាយហានិភ័យ និងនីតិវធីិប្គរ់ប្គងហានិភ័យទំងពនាះ 
- ពរៀរចំរចនាស្រព័នធររស់្ខាួន ព ើរបីឱយការេិភាកាានប្រសិ្ទ្ធភាេ 
- ពប្ជើស្ពរ ើស្ ប្តួតេិនិតយ ផ្ទា ស់្រតូរនាយកប្រតិរតតិសំ្ខាន់ៗ 
- ស្មកសួ្រអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ 
- ពរៀរចំប្រេ័នធរាយការណ៍រួយដ លអាចជួយឱយការអនុវតតកាតេវកិចេររស់្ស្ាជិក
ប្កុរប្រឹកាភិាលដ លានលកខណៈយល់ ឹងាន និងទន់ពេល 
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- គណៈករាការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ជាគណៈករាការជំនាញ ដ លប្កុរប្រឹកាភិាលានរពងកើត
ព ើង។ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់អំេីស្ាជិកភាេ ភារកិចេ និង
នីតិវធីិប្រតិរតតិការររស់្គណៈករាការពនះ។ 

-  គណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ ជាគណៈករាការជំនាញ ដ លប្កុរប្រឹកាភិាល
ានរពងកើតព ើង។ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់អំេីស្ាជិកភាេ 
ភារកិចេ និងនីតិវធីិប្រតិរតតិការររស់្គណៈករាការពនះ។ 

- អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្    ជាប្កុរប្រតិរតតិគនាឹះ ដ លានភារកិចេពរើលការខុស្ប្តូវពលើការ
ប្គរ់ប្គងប្រចំាថ្ងៃររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ជ្ំពកូ ២ 
ប្កុម្ប្ររកាភបិាលឯករាជ្យ សកម្ម និងមានគុណវុឌ្ឍ ិ  

ប្រការ ៣.- 
ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវានគុណវឌុ្ឍិប្គរ់ប្គាន់។ ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវ៖ 

- ឆាងកាត់ ំពណើ រការលកខខណឌ វនិិចឆ័យ ៏ប្តឹរប្តូវ និងស្រស្ស្ររួយពោយធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ដ លជាដទនករួយថ្នការទតល់អាជាា រណណ 

- យល់េីតួនាទី្ររស់្ខាួន ររួទំងទ្ប្រង់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន  
- ពរើចំាាច់ប្តូវទ្ទួ្លការរណតុ ះរណាត ល ព ើរបីរកាានជំនាញររួគាន   
- យល់េីភារកិចេររស់្ខាួនចំពពាះភាគទុ្និក ចំពពាះប្គឹះស្មា ន និងចំពពាះអនកដ លានទល 
ប្រពយជន៍ពាក់េ័នធ 

- យល់ ឹងអំេីររសិ្មា នចារ់និងរទ្របញ្ញតតិទំងរូល ព ើរបីយល់ចាស់្អំេីរញ្ជា ដ លអាច
ពកើតានព ើង 

- តារោនស្មា នភាេទី្ទាររចេុរបនន និងយល់ ឹងអំេីររសិ្មា នប្រកួតប្រដជងថ្នអាជីវករា
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

- ានពេលពវលា និងថារេលដ លអាចរំពេញការងារប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្រការ ៤.- 
ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវស្ករាការងារ។ យ៉ាងពហាចណាស់្ ស្ាជិកប្កុរប្រឹកា

ភិាលប្តូវ៖ 

- អនុរ័តយុទ្ធស្មស្រស្ត ពគាលនពយាយហានិភ័យ និងនីតិវធីិប្គរ់ប្គងហានិភ័យទំងពនាះ 
- ពរៀរចំរចនាស្រព័នធររស់្ខាួន ព ើរបីឱយការេិភាកាានប្រសិ្ទ្ធភាេ 
- ពប្ជើស្ពរ ើស្ ប្តួតេិនិតយ ផ្ទា ស់្រតូរនាយកប្រតិរតតិសំ្ខាន់ៗ 
- ស្មកសួ្រអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ 
- ពរៀរចំប្រេ័នធរាយការណ៍រួយដ លអាចជួយឱយការអនុវតតកាតេវកិចេររស់្ស្ាជិក
ប្កុរប្រឹកាភិាលដ លានលកខណៈយល់ ឹងាន និងទន់ពេល 
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- ជួរជារួយអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និងស្វនករថ្ទាកនុងឱយានពទ្ៀងទត់ 
- វាយតថ្រាការប្រតិរតតិររស់្អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ឱយានពទ្ៀងទត់ 
- វាយតថ្រាពគាលនពយាយររស់្ប្គឹះស្មា នឱយានពទ្ៀងទត់ពៅពលើការអនុវតត និងរញ្ជា

ជាស្កាត នុេលដ លអាចស្ាគ ល់ាន 
- អនុវតតនូវការវនិិចឆ័យស្ប្ារ់ពេលអនាគត ព ើរបីស្ាគ ល់នូវរញ្ជា ជាស្កាត នុេលដ ល

ប្គឹះស្មា នប្តូវប្រឈរ និងធានាថាស្ករាភាេដកតប្រូវស្រស្ស្រប្តូវានអនុវតតជារនាា ន់ 
ពរើចំាាច់  

ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលនឹងប្តូវប្រជំុយ៉ាងពហាចណាស់្េីរ ងកនុងរួយឆ្ន ំ។ ស្ាជិកពនាះ
ប្តូវាន កពចញេីតំដណង កនុងករណីរុគគលពនាះរិនានចូលរួរអងគប្រជំុប្កុរប្រឹកាភិាលរី ង
ជារនតរនាា រ់ពោយគាា នរូលពហតុប្តឹរប្តូវ។  

ប្កុរប្រឹកាភិាល ប្តូវជូន ំណឹងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាជារនាា ន់រាល់ការផ្ទា ស់្រតូរករាសិ្ទ្ធិ
ភាគហ ុន និង/ឬ សិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តពៅកនុងប្គឹះស្មា ន។ កាតេវកិចេជូន ំណឹងពនះរិនប្តូវពធវើព ើងចំពពាះ
ដតការផ្ទា ស់្រតូរការកាន់ការ់ព ើរទុ្ន្ន ល់ ៥% ឬ ២០% ឬ ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត រ៉ាុដនតការជូន ំណឹង
ក៏ប្តូវពធវើព ើងចំពពាះការផ្ទា ស់្រតូរដ លរ៉ាះពាល់ពោយផ្ទា ល់ ឬពោយប្រពយល ល់ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន
ការប្គរ់ប្គងររស់្ប្គឹះស្មា ន តាររយៈការកាន់ការ់ស្ាាប្តភាគហ ុន ឬថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត។ ការជូន
 ំណឹងពនះជាកាតេវកិចេររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ពោយរិនគិត ល់កាតេវកិចេដ លតប្រូវពោយ
រទ្របញ្ញតតិពទសងពទ្ៀតពាក់េ័នធពៅនឹងភាគហ ុនងាី ឬភាគហ ុនដ លានពទារ និង/ឬ ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន ត។ 

ប្រការ ៥.- 

ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវពចះវនិិចឆ័យឱយានប្តឹរប្តូវ ពហើយប្តូវ៖ 

- ពចៀស្វាងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 
- រិនប្តូវចូលររួពធវើពស្ចកតីស្ពប្រចពៅពេលានទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 
- ជំរញុសុ្វតាិភាេ និងភាេរងឹាំររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ប្រការ ៦.- 

១-  ស្ប្ារ់ធនាគារពាណិជា ពលើកដលងដតស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវ
ានស្ាជិកឯករាជយយ៉ាងតិចេីរររូ។ ស្ាជិកឯករាជយប្តូវានស្រតាភាេវនិិចឆ័យពោយឯករាជយពលើ
ទ្ស្សនៈថ្នការប្គរ់ប្គង ទលប្រពយជន៍នពយាយ ឬទលប្រពយជន៍ខាងពប្ៅ ដ លរិនស្រស្ស្រ។ 

២-  ស្ប្ារ់ធនាគារឯកពទ្ស្ និងប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវានស្ាជិក 
យ៉ាងតិច ៣ ររូ ដ លកនុងពនាះរួយររូប្តូវដតជាស្ាជិកឯករាជយ ូចានដចងកនុងចំណុច ១ ខាងពលើ។ 
ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នពនាះានស្ាជិកពលើស្េី ៣ រូរ ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថាយ៉ាងតិចរួយភាគរី 
(១/៣) ថ្នស្ាជិកប្តូវដតជាស្ាជិកឯករាជយ។ 
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៣- ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវអនុវតតពគាលនពយាយអភិាលកិចេប្តឹរប្តូវ និងនីតិវធីិ
អនុពលារតារពគាលការណ៍ដ លានកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្ពនះ។ ភាេរងឹាំថ្នអភិាលកិចេររស់្
ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ប្តូវស្រស្ស្រនឹងកប្រិតស្វ័យភាេថ្នការប្គរ់ប្គង ដ លស្មន ក់ការកណាត ល
ររពទ្ស្ានទតល់ឱយនាយកប្រតិរតតិកនុងស្ស្ុក។ 

ប្រការ ៧.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតគណៈករាការស្វនករា និងគណៈករាការហានិភ័យ ពហើយអាចរពងកើត
គណៈករាការជំនាញពទសងពទ្ៀតតារការចំាាច់ ឬតារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៨.- 

គណៈករាការស្វនករាររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្តូវ ឹកនំាពោយស្ាជិកឯករាជយថ្នប្កុរប្រឹកាភិាល។ 
គណៈករាការពនះប្តូវានយ៉ាងតិចរុគគលឯករាជយាន ក់ដ លានជំនាញឯកពទ្ស្ដទនកហិរញ្ញវតាុ និង
គណពនយយ និងរុគគលឯករាជយាន ក់ដ លានជំនាញឯកពទ្ស្ដទនកចារ់ និងធនាគារ។ 

គណៈករាការស្វនករា ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវជាអរបររាពោយ៖ 

- ធានាថាេ័ត៌ានដ លានទតល់ជូនស្មធារណជន និងធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តឹរប្តូវនិង
អាចពជឿជាក់ាន 

- វាយតថ្រាភាេស្រស្ស្រថ្នវធីិស្មស្រស្តគណពនយយ ដ លានពប្រើព ើរបីពរៀរចំគណនី
ពោយដ ក និងគណនីររួរញ្េូ លគាន  ប្រសិ្នពរើាន 

- វាយតថ្រាគុណភាេថ្ននីតិវធីិប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ជាេិពស្ស្វាយតថ្រាថាពតើប្រេ័នធស្ប្ារ់
វាស់្ដវង តារោន និងប្តួតេិនិតយហានិភ័យានស្ងគតិភាេ និងទតល់អនុស្មស្ន៍ពលើ
ស្ករាភាេអនុវតតរនតពៅពេលណាដ លស្រស្ស្រ។ 

ប្រការ ៩.- 

គណៈករាការហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្តូវ ឹកនំាពោយរុគគលដ លានជំនាញខាងហិរញ្ញវតាុ 
និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យ។ រុគគលពនាះប្តូវានឯករាជយេីការងារប្គរ់ប្គងប្រតិរតតិការប្រចំាថ្ងៃ។ 

គណៈករាការហានិភ័យប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវជាអរបររា ពលើការតារោនប្តួតេិនិតយការ
អនុវតតពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ដ លកំណត់ពោយប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ប្រការ ១០.- 

ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នានគណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ គណៈករាការពនះប្តូវ ឹកនំា
ពោយស្ាជិកឯករាជយថ្នប្កុរប្រឹកាភិាល។ គណៈករាការពនះប្តូវានយ៉ាងតិចរុគគលឯករាជយ
ដ លានជំនាញដទនកចារ់ និងធនាគារ។ 

គណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវជាអរបររាពោយ៖ 
- ធានាថាពគាលនពយាយទតល់តថ្រាការ ានស្ងគតិភាេពៅនឹងពគាលពៅរយៈពេលដវង 
និងតថ្រាររួ (Corporate Value) ររស់្ប្គឹះស្មា ន 
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៣- ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវអនុវតតពគាលនពយាយអភិាលកិចេប្តឹរប្តូវ និងនីតិវធីិ
អនុពលារតារពគាលការណ៍ដ លានកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្ពនះ។ ភាេរងឹាំថ្នអភិាលកិចេររស់្
ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ប្តូវស្រស្ស្រនឹងកប្រិតស្វ័យភាេថ្នការប្គរ់ប្គង ដ លស្មន ក់ការកណាត ល
ររពទ្ស្ានទតល់ឱយនាយកប្រតិរតតិកនុងស្ស្ុក។ 

ប្រការ ៧.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតគណៈករាការស្វនករា និងគណៈករាការហានិភ័យ ពហើយអាចរពងកើត
គណៈករាការជំនាញពទសងពទ្ៀតតារការចំាាច់ ឬតារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៨.- 

គណៈករាការស្វនករាររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្តូវ ឹកនំាពោយស្ាជិកឯករាជយថ្នប្កុរប្រឹកាភិាល។ 
គណៈករាការពនះប្តូវានយ៉ាងតិចរុគគលឯករាជយាន ក់ដ លានជំនាញឯកពទ្ស្ដទនកហិរញ្ញវតាុ និង
គណពនយយ និងរុគគលឯករាជយាន ក់ដ លានជំនាញឯកពទ្ស្ដទនកចារ់ និងធនាគារ។ 

គណៈករាការស្វនករា ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវជាអរបររាពោយ៖ 

- ធានាថាេ័ត៌ានដ លានទតល់ជូនស្មធារណជន និងធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តឹរប្តូវនិង
អាចពជឿជាក់ាន 

- វាយតថ្រាភាេស្រស្ស្រថ្នវធីិស្មស្រស្តគណពនយយ ដ លានពប្រើព ើរបីពរៀរចំគណនី
ពោយដ ក និងគណនីររួរញ្េូ លគាន  ប្រសិ្នពរើាន 

- វាយតថ្រាគុណភាេថ្ននីតិវធីិប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ជាេិពស្ស្វាយតថ្រាថាពតើប្រេ័នធស្ប្ារ់
វាស់្ដវង តារោន និងប្តួតេិនិតយហានិភ័យានស្ងគតិភាេ និងទតល់អនុស្មស្ន៍ពលើ
ស្ករាភាេអនុវតតរនតពៅពេលណាដ លស្រស្ស្រ។ 

ប្រការ ៩.- 

គណៈករាការហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្តូវ ឹកនំាពោយរុគគលដ លានជំនាញខាងហិរញ្ញវតាុ 
និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យ។ រុគគលពនាះប្តូវានឯករាជយេីការងារប្គរ់ប្គងប្រតិរតតិការប្រចំាថ្ងៃ។ 

គណៈករាការហានិភ័យប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវជាអរបររា ពលើការតារោនប្តួតេិនិតយការ
អនុវតតពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ដ លកំណត់ពោយប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ប្រការ ១០.- 

ប្រសិ្នពរើប្គឹះស្មា នានគណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ គណៈករាការពនះប្តូវ ឹកនំា
ពោយស្ាជិកឯករាជយថ្នប្កុរប្រឹកាភិាល។ គណៈករាការពនះប្តូវានយ៉ាងតិចរុគគលឯករាជយ
ដ លានជំនាញដទនកចារ់ និងធនាគារ។ 

គណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវជាអរបររាពោយ៖ 
- ធានាថាពគាលនពយាយទតល់តថ្រាការ ានស្ងគតិភាេពៅនឹងពគាលពៅរយៈពេលដវង 
និងតថ្រាររួ (Corporate Value) ររស់្ប្គឹះស្មា ន 
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- ទតល់អនុស្មស្ន៍ពលើនីតិវធីិព ើរបីពប្ជើស្ពរ ើស្ និងផ្ទា ស់្រតូរស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល 
- ទតល់អនុស្មស្ន៍ចំពពាះរុគគលឯករាជយដ លនឹងកាា យជាស្ាជិកគណៈករាការ  ូចាន

ពយងកនុងប្រកាស្ពនះ 
- អនុរ័តការដតងតំាងអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ 

ជ្ំពូក ៣ 
ដគាលដៅជាយទុធស្ថ្សត និងតនម្ារមួ្ររសប់្គរុះស្ថា ន 

ប្រការ ១១.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់តថ្រារួរ និងធានាថា តថ្រារួរទំងពនាះប្តូវានទសេវទាយ
យល់ ឹង និងទ្ទួ្លយកទូ្ទំងប្គឹះស្មា ន។ តថ្រាទំងពនះប្តូវគិតេីទលប្រពយជន៍ររស់្ភាគទុ្និក 
និងអនកពទាើប្ាក់ទងដ រ។ 

ប្រការ ១២.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវធានាថា ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិ ប្តូវានរពងកើតព ើងជាលាយ
លកខណ៍អកសរ និងប្តូវានប្រតិរតតិតារទំងស្ស្ុង ជាេិពស្ស្ទក់ទ្ងពៅនឹងចំណុច ូចខាងពប្ការ៖ 

- ទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 
- ការទតល់ឥណទន ល់រុគគលិកជាន់ខពស់្ និងនិពយជិត  
- ប្រតិរតតិការជារួយស្រព័នធញាតិ និងរុតតស្រព័នធ។ 

ប្រការ ១៣.- 

ទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ដ លានស្កាត នុេលប្តូវដតានការយកចិតតទុ្កោក់ជាេិពស្ស្េី
ប្កុរប្រឹកាភិាល៖ 

- ពៅពេលដ លប្គឹះស្មា នជាដទនករួយថ្នចពងាក រប្កុរហ ុន 
- ទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ប្តូវដតទ្រ់ស្មក ត់ ប្គរ់ប្គង និងពរើកចំហ 
- ប្តូវកំណត់រាំងេ័ត៌ាន ព ើរបីពចៀស្វាងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 
- េ័ត៌ានររស់្អតិងិជនប្តូវដតចាស់្លាស់្ និងប្តឹរប្តូវអំេីទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 
- អនកប្តួតេិនិតយប្តូវដតានជូន ំណឹងយ៉ាង ិត ល់អំេីទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ដ លាន

ស្កាត នុេល។ 
ជ្ំពូក ៤ 

ភាពចាសោ់សស់តពីីការទទួលខុសប្តូវ 
ប្រការ ១៤.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាល ប្តូវកំណត់ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ខាួនផ្ទា ល់ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្
អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ ប្តឹរប្តូវតារចារ់និងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន។ 
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អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវរពងកើតវធិានចាស់្លាស់្ ព ើរបីពទារភារកិចេររស់្ខាួនពៅរុគគលិក។ 
អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវរពងកើតទងដ រនូវកាតេវកិចេរាយការណ៍ចាស់្លាស់្ កនុងពគាលរំណងគំាប្ទ្
 ល់ការតារោនការប្រតិរតតិតារវធិានដ លប្តូវានរពងកើតព ើងខាងពលើប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ដ លជាដទនករួយថ្នគណៈប្រតិរតតិ  ូចដ លានកំណត់និយរន័យ
កនុងប្រការ ២ ថ្ន ប្រកាស្ពនះ ប្តូវឆាងកាត់ ំពណើ រការលកខខណឌ វនិិចឆ័យ ៏ប្តឹរប្តូវ និងស្រស្ស្ររួយ
ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុននឹងទ្ទួ្លភារកិចេជាអនកប្រតិរតតិជាន់ខពស់្ពៅកនុងប្គឹះស្មា ន។  
ប្រការ ១៥.- 

ពៅកនុងប្កុរស្រព័នធធនាគារ អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវពរៀរចំរចនាស្រព័នធប្គរ់ប្គងពៅថាន ក់
ប្កុរស្រព័នធ និងពៅថាន ក់ប្កុរហ ុននីរួយៗដ លជាដទនករួយថ្នរចនាស្រព័នធររស់្ប្កុរស្មជីវករា។ 
ប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្រុតតស្រព័នធណារួយ ប្តូវរកាឱយានពេញពលញនូវការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើ
អភិាលកិចេររស់្ខាួន។  ូចគាន ពនះដ រ ការទតល់ពស្វាសំ្ខាន់ៗេីប្រភេខាងពប្ៅប្គឹះស្មា ន រិនអាច
រចួទុតេីការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការេិនិតយពរើលស្ករាភាេ  និងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យានព ើយ។ 
ប្រការ ១៦.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវធានាថា ានការប្តួតេិនិតយស្រស្ស្រ ប្តឹរប្តូវេីអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្
ស្ស្រតារពគាលនពយាយររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវានជំនាញជា
ចំាាច់។ 

អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើពស្ចកតីស្ពប្រច និងស្ករាភាេររស់្ខាួនចំពពាះ
ប្កុរប្រឹកាភិាល។ អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវទ្ទួ្លយក និងអនុវតតតារទំងស្ស្ុងនូវពគាលនពយាយ
ដ លប្កុរប្រឹកាភិាលានរពងកើតព ើង និងប្តូវរាយការណ៍ឱយានពទ្ៀងទត់ពៅប្កុរប្រឹកាភិាល
អំេីទ្ប្រង់ហានិភ័យ លទ្ធទលថ្នការអនុវតត រញ្ជា ពទសង  ៗវវិាទ្ចរបងររស់្ប្គឹះស្មា ន និងរញ្ជា ចំពពាះរុខ 
និងជាស្កាត នុេលថ្នរទ្របញ្ញតតិ។  

ជ្ំពូក ៥ 
ការដលើកកម្ពសគ់ុណភាព និងប្រសទិធភាពននសវនកម្ម 

ប្រការ ១៧.- 
ប្កុរប្រឹកាភិាល និងអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ ប្តូវពប្រើប្ាស់្ការងារររស់្ស្វនករ និង

រុខងារប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ៖ 
- អនកប្គរ់ប្គងប្តូវទសេវទាយឱយានការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីស្មរៈសំ្ខាន់ថ្នការងារររស់្ស្វនករ

ខាងកនុង និងខាងពប្ៅ ទូ្ទំងប្គឹះស្មា ន 
- លទ្ធទលរកពឃើញររស់្ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវដតពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ស្ករាភាេដកតប្រូវពោយ

ប្រសិ្ទ្ធភាេប្គរ់កាលៈពទ្ស្ៈដ លតប្រូវ 
- ការអនុវតតទន់ពេលពវលានូវស្ករាភាេដកតប្រូវដ លចំាាច់ និងប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ

ប្តូវដតេិចារណាពយងតារភាេធៃន់ធៃរថ្នការរកពឃើញ និងហានិភ័យដ លនំាឱយានការ
ធាា ក់ ុនោរជារនតរនាា រ់ថ្នទ្ប្រង់ហានិភ័យររួ និងស្មា នភាេប្រតិរតតិតាររទ្របញ្ញតតិ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
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អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវរពងកើតវធិានចាស់្លាស់្ ព ើរបីពទារភារកិចេររស់្ខាួនពៅរុគគលិក។ 
អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវរពងកើតទងដ រនូវកាតេវកិចេរាយការណ៍ចាស់្លាស់្ កនុងពគាលរំណងគំាប្ទ្
 ល់ការតារោនការប្រតិរតតិតារវធិានដ លប្តូវានរពងកើតព ើងខាងពលើប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ដ លជាដទនករួយថ្នគណៈប្រតិរតតិ  ូចដ លានកំណត់និយរន័យ
កនុងប្រការ ២ ថ្ន ប្រកាស្ពនះ ប្តូវឆាងកាត់ ំពណើ រការលកខខណឌ វនិិចឆ័យ ៏ប្តឹរប្តូវ និងស្រស្ស្ររួយ
ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុននឹងទ្ទួ្លភារកិចេជាអនកប្រតិរតតិជាន់ខពស់្ពៅកនុងប្គឹះស្មា ន។  
ប្រការ ១៥.- 

ពៅកនុងប្កុរស្រព័នធធនាគារ អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវពរៀរចំរចនាស្រព័នធប្គរ់ប្គងពៅថាន ក់
ប្កុរស្រព័នធ និងពៅថាន ក់ប្កុរហ ុននីរួយៗដ លជាដទនករួយថ្នរចនាស្រព័នធររស់្ប្កុរស្មជីវករា។ 
ប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្រុតតស្រព័នធណារួយ ប្តូវរកាឱយានពេញពលញនូវការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើ
អភិាលកិចេររស់្ខាួន។  ូចគាន ពនះដ រ ការទតល់ពស្វាសំ្ខាន់ៗេីប្រភេខាងពប្ៅប្គឹះស្មា ន រិនអាច
រចួទុតេីការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការេិនិតយពរើលស្ករាភាេ  និងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យានព ើយ។ 
ប្រការ ១៦.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវធានាថា ានការប្តួតេិនិតយស្រស្ស្រ ប្តឹរប្តូវេីអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្
ស្ស្រតារពគាលនពយាយររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវានជំនាញជា
ចំាាច់។ 

អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើពស្ចកតីស្ពប្រច និងស្ករាភាេររស់្ខាួនចំពពាះ
ប្កុរប្រឹកាភិាល។ អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវទ្ទួ្លយក និងអនុវតតតារទំងស្ស្ុងនូវពគាលនពយាយ
ដ លប្កុរប្រឹកាភិាលានរពងកើតព ើង និងប្តូវរាយការណ៍ឱយានពទ្ៀងទត់ពៅប្កុរប្រឹកាភិាល
អំេីទ្ប្រង់ហានិភ័យ លទ្ធទលថ្នការអនុវតត រញ្ជា ពទសង  ៗវវិាទ្ចរបងររស់្ប្គឹះស្មា ន និងរញ្ជា ចំពពាះរុខ 
និងជាស្កាត នុេលថ្នរទ្របញ្ញតតិ។  

ជ្ពំកូ ៥ 
ការដលើកកម្ពសគ់ុណភាព នងិប្រសទិធភាពននសវនកម្ម 

ប្រការ ១៧.- 
ប្កុរប្រឹកាភិាល និងអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ ប្តូវពប្រើប្ាស់្ការងារររស់្ស្វនករ និង

រុខងារប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ៖ 
- អនកប្គរ់ប្គងប្តូវទសេវទាយឱយានការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីស្មរៈសំ្ខាន់ថ្នការងារររស់្ស្វនករ

ខាងកនុង និងខាងពប្ៅ ទូ្ទំងប្គឹះស្មា ន 
- លទ្ធទលរកពឃើញររស់្ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវដតពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ស្ករាភាេដកតប្រូវពោយ

ប្រសិ្ទ្ធភាេប្គរ់កាលៈពទ្ស្ៈដ លតប្រូវ 
- ការអនុវតតទន់ពេលពវលានូវស្ករាភាេដកតប្រូវដ លចំាាច់ និងប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ

ប្តូវដតេិចារណាពយងតារភាេធៃន់ធៃរថ្នការរកពឃើញ និងហានិភ័យដ លនំាឱយានការ
ធាា ក់ ុនោរជារនតរនាា រ់ថ្នទ្ប្រង់ហានិភ័យររួ និងស្មា នភាេប្រតិរតតិតាររទ្របញ្ញតតិ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
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ជ្ំពូក ៦ 
ដគាលនដោបាយោភការ 

ប្រការ ១៨.- 

តារការចំាាច់ ប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ ប្តូវធានាថា
ការអនុវតតនិងពគាលនពយាយលាភការានស្ងគតិភាេជារួយនឹងវរបធរ៌ស្មជីវករា (Corporate 
Culture) យុទ្ធស្មស្រស្តនិងពគាលពៅរយៈពេលដវង និងររយិកាស្ប្តួតេិនិតយររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវកំណត់ ឬអនុរ័តលាភការ ល់ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល និង
អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ 

តថ្រាការជូនពៅនាយករិនប្រតិរតតិ ប្តូវស្ាាប្តពៅនឹងការចូលររួររស់្អនកទំងពនាះ រ៉ាុដនត
ការទតល់តថ្រាការពនាះ រិនទក់ទ្ងនឹងលទ្ធទលរយៈពេលខាីររស់្ប្គឹះស្មា នពទ្។ 

រងាវ ន់ពលើកទឹ្កចិតតចំពពាះស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល និងអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ ប្តូវាន
ពគាលពៅរពងកើនតថ្រាររួ (Corporate Value) រយៈពេលដវង។ 

ជ្ំពូក ៧ 
តមាា ភាព 

ប្រការ ១៩.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវដត ឹកនំាប្គរ់ប្គងប្រករពោយានតាា ភាេ។ ការពរើកចំហ ល់ស្មធារណជន
ប្តូវដតស្ាាប្តពៅនឹងទំ្ហំ ស្ករាភាេ ភាេស្ាុគស្មា ញ និងទ្ប្រង់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
ការពរើកចំហយ៉ាងពហាចណាស់្ប្តូវាន ូចខាងពប្ការ៖ 

- រចនាស្រព័នធប្កុរប្រឹកាភិាល និងរចនាស្រព័នធប្គរ់ប្គងររស់្ប្គឹះស្មា ន 
- រចនាស្រព័នធភាគទុ្និក 
- រចនាស្រព័នធររស់្ប្កុរស្មជីវករា ពរើអាចពធវើានប្តូវឱយស្រស្ស្រពៅនឹងករាសិ្ទ្ធិភាេ

ភាគហ ុន ដ លប្តូវានកាន់ការ់់ 
- រចនាស្រព័នធចាត់តំាង 
- រងាវ ន់ពលើកទឹ្កចិតត 
- ប្ករប្រតិរតតិ ឬ ប្ករសី្លធរ៌ 
- ពគាលនពយាយស្តីេីទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 
- ពគាលនពយាយឥណទន និងកគមិតកំណត់ដ លប្តូវអនុវតតចំពពាះស្រព័នធញាតិនិង

រុតតស្រព័នធ។ 
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ជ្ំពូក ៨ 
ការយល ់រងអំពីរចនាសម្ពន័ធររសប់្គរុះស្ថា ន 

ប្រការ ២០.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាល និងអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្៖ 

- ប្តូវយល់ ឹងអំេីរចនាស្រព័នធប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន ររួទំងពៅពេលដ លប្គឹះស្មា ន
ពធវើប្រតិរតតិការពៅកនុងយុតាត ធិការ ឬតាររយៈរចនាស្រព័នធណារួយដ លរារាងំ ល់តាា ភាេ 

- ប្តូវធានាថា អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្អនុវតតតារពគាលនពយាយចាស់្លាស់្ចំពពាះ
ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានពធវើតាររយៈរចនាស្រព័នធ ឬ យុតាត ធិការ ដ លគាា នតាា ភាេ 

- ប្តូវានពគាលនពយាយស្រស្ស្រស្ប្ារ់ការអនុរតិ និងេិនិតយព ើងវញិនូវរចនាស្រព័នធ 
ហិរញ្ញវតាុ ឧរករណ៍ ឬ ទលិតទល ដ លានភាេស្ាុគស្មា ញ 

- ប្តូវធានាថា ស្វនករាថ្ទាកនុងរិនប្តូវទុ្កឱយរចនាស្រព័នធ ឬស្ករាភាេទំងពនះស្ាិតពៅពប្ៅ
ការប្តួតេិនិតយព ើងវញិជាប្រចំាររស់្ខាួនព ើយ 

- ប្តូវធានាថាការទតល់ពស្វាេីខាងពប្ៅ ចំពពាះស្ករាភាេសំ្ខាន់ៗ ពៅដតស្ាិតពៅពប្ការ
ការប្តួតេិនិតយប្គរ់ប្គាន់ និងធានាថាហានិភ័យដ លទារភាា រ់និងការទតល់ពស្វាេីខាង
ពប្ៅពនះ ប្តូវានស្ាគ ល់ និងតារោនពេញពលញ។ 

ជ្ំពូក ៩ 

អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ២១.-  

១- រនាា រ់េីប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន ធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ពលើកដលងដត
ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវអនុវតតឱយានពេញពលញនូវរញ្ញតតិ និងលកខខណឌ ទំងឡាយ
ថ្នអភិាលកិចេ ជាេិពស្ស្ប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ ពោយរិនឱយពលើស្េី៖ 

- ១២ ដខ ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នដ លានចំនួនរុគគលិកពលើស្េី ៣០០ នាក់ ឬ ប្ទ្េយស្ករា
ស្ររុពប្ចើនជាង ៤០០ ពាន់លានពរៀល  

- ១៨ ដខ ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នដ លានចំនួនរុគគលិកេី ១៥០ នាក់  ល់ ៣០០ នាក់ ឬ 
ប្ទ្េយស្ករា ស្ររុេី ២០០ ពាន់លានពរៀល  ល់ ៤០០ ពាន់លានពរៀល និង 

- ២៤ ដខ ស្ប្ារ់ប្គរ់ប្គឹះស្មា ន ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លានចំនួនរុគគលិកតិចជាង ១៥០ នាក់ 
ឬ ប្ទ្េយស្ករាស្ររុតិចជាង ២០០ ពាន់លានពរៀល។ 

២- កនុងអំ ុងពេល៩ដខរនាា រ់េីប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ដទនការ
ស្ករាភាេរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយពរៀររារ់លរអិតេីស្ករាភាេដ លានអនុវតត 
និងប្តូវអនុវតតឱយពេញពលញតារលកខខណឌ ដ លានកំណត់។ ដទនការស្ករាភាេពនះ
ប្តូវពរៀររារ់េី៖ 
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ជ្ំពូក ៨ 
ការយល ់រងអពំរីចនាសម្ពន័ធររសប់្គរុះស្ថា ន 

ប្រការ ២០.- 

ប្កុរប្រឹកាភិាល និងអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្៖ 

- ប្តូវយល់ ឹងអំេីរចនាស្រព័នធប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន ររួទំងពៅពេលដ លប្គឹះស្មា ន
ពធវើប្រតិរតតិការពៅកនុងយុតាត ធិការ ឬតាររយៈរចនាស្រព័នធណារួយដ លរារាងំ ល់តាា ភាេ 

- ប្តូវធានាថា អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្អនុវតតតារពគាលនពយាយចាស់្លាស់្ចំពពាះ
ប្រតិរតតិការដ លប្តូវានពធវើតាររយៈរចនាស្រព័នធ ឬ យុតាត ធិការ ដ លគាា នតាា ភាេ 

- ប្តូវានពគាលនពយាយស្រស្ស្រស្ប្ារ់ការអនុរតិ និងេិនិតយព ើងវញិនូវរចនាស្រព័នធ 
ហិរញ្ញវតាុ ឧរករណ៍ ឬ ទលិតទល ដ លានភាេស្ាុគស្មា ញ 

- ប្តូវធានាថា ស្វនករាថ្ទាកនុងរិនប្តូវទុ្កឱយរចនាស្រព័នធ ឬស្ករាភាេទំងពនះស្ាិតពៅពប្ៅ
ការប្តួតេិនិតយព ើងវញិជាប្រចំាររស់្ខាួនព ើយ 

- ប្តូវធានាថាការទតល់ពស្វាេីខាងពប្ៅ ចំពពាះស្ករាភាេសំ្ខាន់ៗ ពៅដតស្ាិតពៅពប្ការ
ការប្តួតេិនិតយប្គរ់ប្គាន់ និងធានាថាហានិភ័យដ លទារភាា រ់និងការទតល់ពស្វាេីខាង
ពប្ៅពនះ ប្តូវានស្ាគ ល់ និងតារោនពេញពលញ។ 

ជ្ពំកូ ៩ 

អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ២១.-  

១- រនាា រ់េីប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន ធនាគារពាណិជា និងធនាគារឯកពទ្ស្ពលើកដលងដត
ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវអនុវតតឱយានពេញពលញនូវរញ្ញតតិ និងលកខខណឌ ទំងឡាយ
ថ្នអភិាលកិចេ ជាេិពស្ស្ប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ ពោយរិនឱយពលើស្េី៖ 

- ១២ ដខ ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នដ លានចំនួនរុគគលិកពលើស្េី ៣០០ នាក់ ឬ ប្ទ្េយស្ករា
ស្ររុពប្ចើនជាង ៤០០ ពាន់លានពរៀល  

- ១៨ ដខ ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នដ លានចំនួនរុគគលិកេី ១៥០ នាក់  ល់ ៣០០ នាក់ ឬ 
ប្ទ្េយស្ករា ស្ររុេី ២០០ ពាន់លានពរៀល  ល់ ៤០០ ពាន់លានពរៀល និង 

- ២៤ ដខ ស្ប្ារ់ប្គរ់ប្គឹះស្មា ន ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លានចំនួនរុគគលិកតិចជាង ១៥០ នាក់ 
ឬ ប្ទ្េយស្ករាស្ររុតិចជាង ២០០ ពាន់លានពរៀល។ 

២- កនុងអំ ុងពេល៩ដខរនាា រ់េីប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ដទនការ
ស្ករាភាេរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយពរៀររារ់លរអិតេីស្ករាភាេដ លានអនុវតត 
និងប្តូវអនុវតតឱយពេញពលញតារលកខខណឌ ដ លានកំណត់។ ដទនការស្ករាភាេពនះ
ប្តូវពរៀររារ់េី៖ 
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- លកខណៈស្របតតិដ លធនាគារប្តូវការស្ប្ារ់រំពេញរុខតំដណងកនុងអងគការពលខ
ដ លានពប្គាងទុ្ក  

- ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវឱយានចាស់្លាស់្ ចំពពាះស្ាជិកប្កុរប្រឹកាឯករាជយ និង
ស្ាជិកប្កុរប្រឹកា ថ្ទ្ពទ្ៀត និង 

- ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះស្ាជិកប្ករុប្រឹកា ថ្ទ្ពទ្ៀត ជាេិពស្ស្ជារួយគណៈករាការ
ដ លប្តូវរពងកើតព ើង។ 

៣- ដទនការស្ករាភាេ អងគការពលខដ លានពប្គាងទុ្ក និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវដ លាន
ពរៀររារ់ខាងពលើឱយានចាស់្លាស់្ប្តូវរាយការណ៍ទន់ពេលពវលារកធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ២២.-  

កនុងអំ ុងពេល៩ដខរនាា រ់េីប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ប្តូវរាយការណ៍
រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ស្តីេី ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិថ្នអភិាលកិចេ ពោយប្តូវពរៀររារ់េី៖ 

- ស្វ័យភាេថ្នសិ្ទ្ធិស្ពប្រចដ លទតល់ពោយទី្ស្មន ក់ការកណាត ល 
- ពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិថ្នអភិាលកិចេ និងការប្គរ់ប្គងពោយទី្ស្មន ក់ការកណាត ល
ដ លស្មខាប្តូវអនុវតតតារ 

- រណាត ញថ្នការរាយការណ៍ររស់្គណៈប្រតិរតតិស្មខា ពៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល 
និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងប្គឹះស្មា ន ដ លកំណត់ពោយទី្ស្មន ក់ការកណាត ល 

- ការទតល់សិ្ទ្ធិអំណាចពោយទី្ស្មន ក់ការកណាត លចំពពាះគណៈប្រតិរតតិស្មខាកនុងស្ស្ុក និង 
- នីតិវធីិ និងពគាលនពយាយប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង  ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងសិ្ទ្ធិ
អំណាចដ លតប្រូវពោយទី្ស្មន ក់ការកណាត លព ើរបីឱយស្មខាានសិ្ទ្ធិពធវើប្រតិរតតិការ។ 

ចារ់ចរាងថ្នរាល់ឯកស្មរខាងពលើ ប្តូវភាា រ់ជារួយរាយការណ៍ទតល់រកធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចទរទរឱយពធវើរចេុរបននករាតារប្គានូវរាយការណ៍ទំងពនាះសំ្ពៅ
វាយតថ្រាភាេខាា ំងនិងភាេពខាយថ្នការប្តួតេិនិតយ និងអភិាលកិចេររស់្ស្មខាធនាគារររពទ្ស្។ 

ប្រការ ២៣.-  

ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអនុវតតប្រកាស្ពនះឱយានពេញពលញរិនឱយពលើស្េី ២៤ ដខ
រនាា រ់េីប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ដទនការស្ករាភាេរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ពោយពរៀររារ់លរអិតេីស្ករាភាេដ លានអនុវតត និងប្តូវអនុវតតឱយពេញពលញតារលកខខណឌ ដ ល
ានកំណត់។ ដទនការស្ករាភាេពនះប្តូវពរៀររារ់េី៖ 

- លកខណៈស្របតតិដ លធនាគារប្តូវការស្ប្ារ់រំពេញរុខតំដណង កនុងអងគការពលខដ ល
ានពប្គាងទុ្ក  
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- ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវឱយានចាស់្លាស់្ ចំពពាះស្ាជិកប្កុរប្រឹកាឯករាជយ និងស្ាជិក
ប្កុរប្រឹកា ថ្ទ្ពទ្ៀត និង 

- ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះស្ាជិកប្ករុប្រឹកា ថ្ទ្ពទ្ៀត ជាេិពស្ស្ជារួយគណៈករាការ
ដ លប្តូវរពងកើតព ើង។ 

កនុងករណីចំាាច់ ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ដទនការស្ករាភាេខាងពលើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា
កនុងអំ ុងពេល ៩ ដខ។ 

ជ្ំពូក ១០ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ២៤.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ២៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  

 
    រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០៨  

                                  ដទស្ថភបិាល 
     ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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- ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវឱយានចាស់្លាស់្ ចំពពាះស្ាជិកប្កុរប្រឹកាឯករាជយ និងស្ាជិក
ប្កុរប្រឹកា ថ្ទ្ពទ្ៀត និង 

- ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះស្ាជិកប្ករុប្រឹកា ថ្ទ្ពទ្ៀត ជាេិពស្ស្ជារួយគណៈករាការ
ដ លប្តូវរពងកើតព ើង។ 

កនុងករណីចំាាច់ ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ដទនការស្ករាភាេខាងពលើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា
កនុងអំ ុងពេល ៩ ដខ។ 

ជ្ពំកូ ១០ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ២៤.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ២៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  

 
    រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិោ ឆ្ន ំ២០០៨  

                                  ដទស្ថភបិាល 
     ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០៨-២១២ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី  

លកខខណឌ វិនិចេយ័ប្តរម្ប្តូវនិងសម្ប្សរ សប្មារ់រុគគលដាក់ កយដសនើសុ ំ
 និងប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុណ លមានអាជាា រណណ  

3 
ជ្ំពូក ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះកំណត់នូវតប្រូវការអរបររាចំពពាះរុគគលដ លានរុខងារសំ្ខាន់ពៅកនុង
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លានអាជាា រណណ ឬរុគគលោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ប្តូវទ្ទួ្លរង
ការវាយតថ្រាថាាន “លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ” កនុងការប្រតិរតតិរុខងារររស់្ខាួន។ 

ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះររួាន៖ 

១- ការពារទលប្រពយជន៍អនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើ និងរុគគលដ លពាក់េ័នធពោយធានាថាប្គឹះស្មា ន
ប្តូវានប្គរ់ប្គងនិង ឹកនំាយ៉ាងប្តឹរប្តូវនិងប្រុងប្រយ័តន 

២- ោក់ពចញនូវប្ករខ័ណឌ អរបររាស្តីេីលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ ដ ល
ប្គឹះស្មា នអាចយកពៅពប្រើប្ាស់្ព ើរបីកំណត់ចំពពាះរុគគលដ លនឹងទ្ទួ្លតំដណងសំ្ខាន់  ៗ

៣- ពោះស្ស្មយហានិភ័យដ លរណាត លរកេីការប្គរ់ប្គងរិនប្តឹរប្តូវយ៉ាងធៃន់ធៃរររស់្
គ រ្ឹះស្ថា ន និងទ្រ់ស្មក ត់ការគំរារកំដហងជាស្កាត នុេល ល់ប្រេ័នធធនាគារទំងរូល និង
ការពារទលប្រពយជន៍ររស់្អនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើ។ 

ប្រការ ២.-  

ប្គឹះស្មា នទំងអស់្ ប្តូវានពគាលនពយាយថ្ទាកនុងប្គរ់ប្គាន់ ដ លហាត់ចត់និងចាស់្លាស់្
តារស្តង់ោរ ស្ប្ារ់ពប្ជើស្ពរ ើស្នាយកប្រតិរតតិ និងអនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ររស់្ប្គឹះស្មា ន ពទះរីជា
ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវសំ្ខាន់កនុងការកំណត់លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រររស់្ស្ាជិក
ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវេឹងដទអកជាចរបងពលើភាគទុ្និក។ អាជាា ធរប្តួតេិនិតយក៏ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទងដ រ
កនុងការវាយតថ្រាេីភាេពស្មា ះប្តង់ សុ្ចរតិ កិតតិនារ ចំពណះ ឹង និងស្រតាភាេររស់្រុគគលសំ្ខាន់ៗ
កនុងពេលរចេុរបនននិងអនាគតកនុងលកខខណឌ ថ្នការ ឹកនំាប្គឹះស្មា នប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

រុគគលទំងពនះ ប្តូវអនុវតតឱយពេញពលញស្ស្រតារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៨-២១១ ប្រ.ក ចុះ
ថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី អភិាលកិចេររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
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ប្រការ ៣.- 

កនុងការអនុវតតនូវលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា កំណត់ទងដ រ
ស្ប្ារ់រុគគលដ លានតំដណងសំ្ខាន់ៗពៅកនុងប្គឹះស្មា ន ប្តូវានកប្រិតស្រតាភាេ និងរទ្េិពស្មធន៍
ស្រស្ស្រពៅនឹងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ខាួន។ ការវាយតថ្រាស្រតាភាេនិងរទ្េិពស្មធន៍ពោយដទអក
ពលើទំ្ហំនិងទ្ប្រង់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ក៏ ូចជាទំ្ហំនិងភាេស្ាុគស្មា ញថ្នអាជីវករា និងភាេ
ពជឿនពលឿនហួស្ពហតុថ្នប្រតិរតតិការ។ 

ជ្ំពូក ២ 
រុគគលសខំាន់ៗ ប្តូវឆ្ាងកាត់លកខខណឌ វិនិចេ័យប្តរម្ប្តូវ  

និងសម្ប្សរដដាយធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

ប្រការ ៤.- 

រុគគលសំ្ខាន់ៗប្តូវឆាងកាត់លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ ពោយធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាររួាន៖ 

១- ប្កុរប្រឹកាភិាល 
២- អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្  ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៨-២១១ ប្រ.ក 
ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី អភិាលកិចេររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

៣- នាយកស្មខាធនាគារររពទ្ស្ និង 
៤- រុគគលដ លានតួនាទី្ជំនួស្ពោយការកំណត់ ឬរុគគលដ លទ្ទួ្លានសិ្ទ្ធិប្រទនេី
រុគគល ូចានដចងខាងពលើ។ 

ប្រការ ៥.- 

 ការឆាងកាត់លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ ស្ប្ារ់រុគគលដ លានដចងពៅ
កនុងប្រការ ៤ ប្តូវអនុវតតប្គរ់កាលៈពទ្ស្ៈថ្នការពស្នើសំុ្ ូចខាងពប្ការ៖ 

១- ការោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្រតិរតតិការធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅករពុជា 
២- ការោក់ពាកយសំុ្ពរើករុតតស្រព័នធររស់្ធនាគារររពទ្ស្ពៅករពុជា 
៣- ការោក់ពាកយសំុ្ពរើកស្មខាធនាគារររពទ្ស្ពៅករពុជា 
៤- រាល់ការស្ពប្រចររស់្កិចេប្រជំុភាគទុ្និក ឬប្កុរប្រឹកាភិាលដ លរណាត លឱយាន
ការពកើនព ើងចំនួនស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល 

៥- រាល់ការស្ពប្រចររស់្ធនាគារររពទ្ស្ដ លរពងកើតរុតតស្រព័នធពៅករពុជា ដ លរណាត ល
ឱយានការដកដប្រ ឬផ្ទា ស់្រតូរចំនួនស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល 

៦-  រាល់ការស្ពប្រចទំងឡាយណាដ លនំាពៅ ល់ការដតងតំាងរុគគលជំនួស្ ឬរុគគលដ ល
ទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិប្រទន ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ចំនុច ១, ២ និង ៣ និង 

៧- រាល់ការផ្ទា ស់្រតូរដ លពកើតានរនាា រ់េីការរញ្ឈរ់ ឬការលាឈរ់ររស់្រុគគលទំងពនាះ។ 
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ប្រការ ៣.- 

កនុងការអនុវតតនូវលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា កំណត់ទងដ រ
ស្ប្ារ់រុគគលដ លានតំដណងសំ្ខាន់ៗពៅកនុងប្គឹះស្មា ន ប្តូវានកប្រិតស្រតាភាេ និងរទ្េិពស្មធន៍
ស្រស្ស្រពៅនឹងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ខាួន។ ការវាយតថ្រាស្រតាភាេនិងរទ្េិពស្មធន៍ពោយដទអក
ពលើទំ្ហំនិងទ្ប្រង់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ក៏ ូចជាទំ្ហំនិងភាេស្ាុគស្មា ញថ្នអាជីវករា និងភាេ
ពជឿនពលឿនហួស្ពហតុថ្នប្រតិរតតិការ។ 

ជ្ំពូក ២ 
រគុគលសខំាន់ៗ ប្តូវឆ្ាងកាត់លកខខណឌ វនិចិេ័យប្តរម្ប្តូវ  

និងសម្ប្សរដដាយធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

ប្រការ ៤.- 

រុគគលសំ្ខាន់ៗប្តូវឆាងកាត់លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ ពោយធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាររួាន៖ 

១- ប្កុរប្រឹកាភិាល 
២- អនកប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្  ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៨-២១១ ប្រ.ក 
ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី អភិាលកិចេររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

៣- នាយកស្មខាធនាគារររពទ្ស្ និង 
៤- រុគគលដ លានតួនាទី្ជំនួស្ពោយការកំណត់ ឬរុគគលដ លទ្ទួ្លានសិ្ទ្ធិប្រទនេី
រុគគល ូចានដចងខាងពលើ។ 

ប្រការ ៥.- 

 ការឆាងកាត់លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ ស្ប្ារ់រុគគលដ លានដចងពៅ
កនុងប្រការ ៤ ប្តូវអនុវតតប្គរ់កាលៈពទ្ស្ៈថ្នការពស្នើសំុ្ ូចខាងពប្ការ៖ 

១- ការោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្រតិរតតិការធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅករពុជា 
២- ការោក់ពាកយសំុ្ពរើករុតតស្រព័នធររស់្ធនាគារររពទ្ស្ពៅករពុជា 
៣- ការោក់ពាកយសំុ្ពរើកស្មខាធនាគារររពទ្ស្ពៅករពុជា 
៤- រាល់ការស្ពប្រចររស់្កិចេប្រជំុភាគទុ្និក ឬប្កុរប្រឹកាភិាលដ លរណាត លឱយាន
ការពកើនព ើងចំនួនស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល 

៥- រាល់ការស្ពប្រចររស់្ធនាគារររពទ្ស្ដ លរពងកើតរុតតស្រព័នធពៅករពុជា ដ លរណាត ល
ឱយានការដកដប្រ ឬផ្ទា ស់្រតូរចំនួនស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល 

៦-  រាល់ការស្ពប្រចទំងឡាយណាដ លនំាពៅ ល់ការដតងតំាងរុគគលជំនួស្ ឬរុគគលដ ល
ទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិប្រទន ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ចំនុច ១, ២ និង ៣ និង 

៧- រាល់ការផ្ទា ស់្រតូរដ លពកើតានរនាា រ់េីការរញ្ឈរ់ ឬការលាឈរ់ររស់្រុគគលទំងពនាះ។ 
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ជ្ំពូក ៣ 
តប្ម្ូវការព័ត៌មាន 

ប្រការ ៦.-  

ពៅកនុង ំពណើ រការោក់ពាកយសំុ្អាជាា រណណររស់្ប្គឹះស្មា នងាី ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា នូវេ័ត៌ានដ លទក់ទ្ងនឹងលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវ និងស្រស្ស្រថ្នរុគគលសំ្ខាន់ៗ
ស្ប្ារ់ជាឯកស្មរភាា រ់ជារួយពាកយពស្នើសំុ្ និងទតល់រដនារនូវរចនាស្រព័នធចាត់តំាងដ លានរញ្ជា ក់
េីរុខងារ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវថ្នរុគគលទំងពនាះ។ 

ប្រការ ៧.-  

ចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណរួចពហើយ រាល់ការផ្ទា ស់្រតូររុគគលសំ្ខាន់ៗប្តូវ
ពធវើការជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសររកធនាគារជាតិថ្នករពុជារិនឱយពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ រនាា រ់េី
ការលាដលង ការចូលនិវតតន៍ ឬការរញ្ឈរ់រុគគលសំ្ខាន់ៗពនាះ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា  នឹងពធវើការេិនិតយព ើងវញិនូវលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ
ថ្នរុគគលដ លប្តូវានពស្នើស្ប្ារ់តំដណងទំ្ពនរ ឬតំដណងពទ្ើររពងកើតងាី រុនពេលស្ពប្រចដតងតំាង។ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនអាចរញ្ជា ក់អំេីការទ្ទួ្លយល់ប្េរការដតងតំាងទំងពនាះានពទ្ រុនពេល
ានទ្ទួ្លនិងសិ្កាព ើងវញិនូវេ័ត៌ានដ លតប្រូវឱយាន។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចនឹងសំ្ភាស្ន៍ជារួយរុគគលដ លានពស្នើ ព ើរបីឱយប្ាក អំេី
លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រថ្នរុគគលកនុងឋានៈដ លប្តូវានទតល់ឱយ និងទ្ប្រង់ហានិភ័យ
ររស់្ប្គឹះស្មា នទំងរូល។ 

ប្រការ ៨.-  

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងជូន ំណឹងនូវពស្ចកតីស្ពប្រចជាលាយលកខណ៍អកសរពៅប្គឹះស្មា ន
កនុងអំ ុងពេល ៣០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីានទ្ទួ្លឯកស្មរប្គរ់ប្គាន់និងអាចទ្ទួ្លយកាន។ 

ជ្ំពូក ៤ 
ការវាយតនម្ា និងលកខខណឌ វិនិចេ័យប្តរម្ប្តូវនិងសម្ប្សរ 

ប្រការ ៩.-  

រុគគលស្ប្ារ់តំដណងសំ្ខាន់ៗនឹងប្តវូានវាយតថ្រា ពោយដទអកពលើលកខខណឌ វនិិចឆ័យពប្ចើន
ប្រពភទ្ ព ើរបីកំណត់ថារុគគលទំងពនាះានលកខខណឌ ប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីរំពេញ
នូវការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ  ូចខាងពប្ការ៖ 

១- ភាេពស្មា ះប្តង់ ភាេសុ្ចរតិ កិតតិនារ និងភាេប្តឹរប្តូវ 
២- ការសិ្កា ចំពណះ ឹង និងស្រតាភាេ 
៣- ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុរងឹាំ 
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ប្រការ ១០.-  

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងពធវើការេិចារណាពលើកតាត ស្រស្ស្រជាពប្ចើន ព ើរបីវាយតថ្រាេីភាេ
ពស្មា ះប្តង់ ភាេសុ្ចរតិ កិតតិនារ និងភាេប្តឹរប្តូវ យ៉ាងតិចរំទុតាន ូចខាងពប្ការ៖ 

១-  រុគគលដ លប្តូវានទតនាា ពទស្េីរទ្រជឈរឹ និងរទ្ឧប្កិ ា ឬកំហុស្ខាងវន័ិយ 
២-  រុគគលដ លានកំហុស្ពោយស្មរការដកាង ឬទតល់នូវភស្តុតាងដកាងរនាំ 
៣- ចំពពាះភាគទុ្និកដ លានឥទ្ធិេល ឬរុគគលដ លានសិ្ទ្ធិប្តួតេិនិតយ ប្តូវានទ្ទួ្ល

ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ឬេយួរការងារពោយអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ ឬប្គឹះស្មា នវជិាា ជីវៈ ឬតុលាការ
ជាស្មធារណៈ ឬជាឯកជន 

៤- រុគគលដ លានតួនាទី្ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ ឬជាាេ ស់្ប្កុរហ ុន ឬស្មា រ័នដ លធាា រ់ប្តូវាន
រ ិពស្ធពេលចុះរញ្ា ីពាណិជាករា ឬរញ្ឈរ់អាជីវករា ឬប្តូវាន កហូតអាជាា រណណ 

៥- រុគគលដ លប្តូវរញ្ឈរ់េីការងារ ឬរងខំឱយលាដលងេីតំដណងពោយស្មរដតពាក់េ័នធពលើ
រញ្ជា ភាេសុ្ចរតិ ឬភាេពស្មា ះប្តង់ 

៦- រុគគលដ លប្តូវាន កហូតេីតំដណងជានាយក ឬជាអនកប្គរ់ប្គងពោយស្មរដតាន
ប្រប្េឹតតខុស្  

៧- រុគគលដ លគាា នសី្លធរ៌និងស្ចេៈធរ៌ កនុងការទំ្នាក់ទំ្នងជារួយអតិងិជន ថាន ក់ ឹកនំា 
ស្វនករ និងអាជាា ធរពទសងពទ្ៀត 

៨- រុគគលដ លជារ់ពាក់េ័នធកនុងស្ករាភាេ ូចជា ការស្ាអ តប្ាក់ ហិរញ្ញរបទនពភរវករា 
ការដកាងរនាំ ឬអំពេើេុករលួយ ពទះរីជាការប្រប្េឹតតពនាះរិន្ន ល់ការទតនាា ពទស្េី
រទ្ឧប្កិ ាពៅកនុងប្រពទ្ស្ខាះកតី 

៩- រុគគលដ លគាា នការវនិិចឆ័យនិងការស្ពប្រចចិតតពោយឯករាជយ ព ើរបីប្រតិរតតិ តួនាទី្
ររស់្ខាួន 

១០- រុគគលដ លរិនានពប្តៀរជាពស្ស្ច និងរិនានរំណងប្រតិរតតិតារកាតេវកិចេ រទ្របញ្ញតតិ 
និងការអនុវតត ៏លអ សំ្ពៅប្ទ្ប្ទ្ង់សុ្វតាិភាេនិងភាេរងឹាំថ្នប្រេ័នធធនាគារ។ 

ប្រការ ១១.-  

រុគគលប្តូវានការសិ្កា ចំពណះ ឹង រទ្េិពស្មធន៍ និងស្រតាភាេប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីដស្វងយល់
នូវតប្រូវការរពចេកពទ្ស្អាជីវករា ហានិភ័យដ លពាក់េ័នធ និង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងទំងឡាយពោយ
ានការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ ព ើរបីអនុវតតប្រតិរតតិការប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ សុ្វតាិភាេ និងភាេរងឹាំ 
ពោយគិត ល់ទលប្រពយជន៍ររស់្ភាគីពាក់េ័នធទំងអស់្។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងេិចារណារាល់កតាត ពាក់េ័នធទំងឡាយកនុងការវាយតថ្រាកប្រិតយល់
 ឹងនិងស្រតាភាេវជិាា ជីវៈថ្នរុគគល យ៉ាងតិចរំទុតាន ូចខាងពប្ការ៖ 
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ប្រការ ១០.-  

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងពធវើការេិចារណាពលើកតាត ស្រស្ស្រជាពប្ចើន ព ើរបីវាយតថ្រាេីភាេ
ពស្មា ះប្តង់ ភាេសុ្ចរតិ កិតតិនារ និងភាេប្តឹរប្តូវ យ៉ាងតិចរំទុតាន ូចខាងពប្ការ៖ 

១-  រុគគលដ លប្តូវានទតនាា ពទស្េីរទ្រជឈរឹ និងរទ្ឧប្កិ ា ឬកំហុស្ខាងវន័ិយ 
២-  រុគគលដ លានកំហុស្ពោយស្មរការដកាង ឬទតល់នូវភស្តុតាងដកាងរនាំ 
៣- ចំពពាះភាគទុ្និកដ លានឥទ្ធិេល ឬរុគគលដ លានសិ្ទ្ធិប្តួតេិនិតយ ប្តូវានទ្ទួ្ល

ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ឬេយួរការងារពោយអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ ឬប្គឹះស្មា នវជិាា ជីវៈ ឬតុលាការ
ជាស្មធារណៈ ឬជាឯកជន 

៤- រុគគលដ លានតួនាទី្ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ ឬជាាេ ស់្ប្កុរហ ុន ឬស្មា រ័នដ លធាា រ់ប្តូវាន
រ ិពស្ធពេលចុះរញ្ា ីពាណិជាករា ឬរញ្ឈរ់អាជីវករា ឬប្តូវាន កហូតអាជាា រណណ 

៥- រុគគលដ លប្តូវរញ្ឈរ់េីការងារ ឬរងខំឱយលាដលងេីតំដណងពោយស្មរដតពាក់េ័នធពលើ
រញ្ជា ភាេសុ្ចរតិ ឬភាេពស្មា ះប្តង់ 

៦- រុគគលដ លប្តូវាន កហូតេីតំដណងជានាយក ឬជាអនកប្គរ់ប្គងពោយស្មរដតាន
ប្រប្េឹតតខុស្  

៧- រុគគលដ លគាា នសី្លធរ៌និងស្ចេៈធរ៌ កនុងការទំ្នាក់ទំ្នងជារួយអតិងិជន ថាន ក់ ឹកនំា 
ស្វនករ និងអាជាា ធរពទសងពទ្ៀត 

៨- រុគគលដ លជារ់ពាក់េ័នធកនុងស្ករាភាេ ូចជា ការស្ាអ តប្ាក់ ហិរញ្ញរបទនពភរវករា 
ការដកាងរនាំ ឬអំពេើេុករលួយ ពទះរីជាការប្រប្េឹតតពនាះរិន្ន ល់ការទតនាា ពទស្េី
រទ្ឧប្កិ ាពៅកនុងប្រពទ្ស្ខាះកតី 

៩- រុគគលដ លគាា នការវនិិចឆ័យនិងការស្ពប្រចចិតតពោយឯករាជយ ព ើរបីប្រតិរតតិ តួនាទី្
ររស់្ខាួន 

១០- រុគគលដ លរិនានពប្តៀរជាពស្ស្ច និងរិនានរំណងប្រតិរតតិតារកាតេវកិចេ រទ្របញ្ញតតិ 
និងការអនុវតត ៏លអ សំ្ពៅប្ទ្ប្ទ្ង់សុ្វតាិភាេនិងភាេរងឹាំថ្នប្រេ័នធធនាគារ។ 

ប្រការ ១១.-  

រុគគលប្តូវានការសិ្កា ចំពណះ ឹង រទ្េិពស្មធន៍ និងស្រតាភាេប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីដស្វងយល់
នូវតប្រូវការរពចេកពទ្ស្អាជីវករា ហានិភ័យដ លពាក់េ័នធ និង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងទំងឡាយពោយ
ានការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ ព ើរបីអនុវតតប្រតិរតតិការប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ សុ្វតាិភាេ និងភាេរងឹាំ 
ពោយគិត ល់ទលប្រពយជន៍ររស់្ភាគីពាក់េ័នធទំងអស់្។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងេិចារណារាល់កតាត ពាក់េ័នធទំងឡាយកនុងការវាយតថ្រាកប្រិតយល់
 ឹងនិងស្រតាភាេវជិាា ជីវៈថ្នរុគគល យ៉ាងតិចរំទុតាន ូចខាងពប្ការ៖ 
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១- រុគគលដ លានប្រវតតិសិកាសមស្សប នំាឱយានការយល់ ឹងប្តឹរប្តូវនិងប្គរ់ប្គាន់
អំេីអាជីវករា និងហានិភ័យដ លពាក់េ័នធ។ 

២- រុគគលដ លានរងាា ញថាានស្រតាភាេកនុងការអនុវតតតួនាទី្ប្រករពោយពជាគជ័យ
តាររយៈគុណវឌុ្ឍិ រទ្េិពស្មធន៍ និងការប្រតិរតតិរុខតំដណងេីរុនរក។ 

៣- រុគគលដ លានចំពណះ ឹងដទនកអាជីវករា និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខតំដណង ពហើយ
ការយល់ ឹងពនះានភាេស្រស្ស្រពៅនឹងទ្ប្រង់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្េរទំង
ទំ្ហំ ភាេស្ាុគស្មា ញថ្នអាជីវករា និងភាេពជឿនពលឿនហួស្ពហតុថ្នប្រតិរតតិការ។ 

៤- រុគគលធាា រ់ទ្ទួ្លទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយពោយអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងស្ាគរវជិាា ជីវៈ និង
ពាណិជាករា ប្តូវានរពណត ញពចញ ឬតប្រូវឱយលាឈរ់េីរុខតំដណង ឬេីប្គឹះស្មា ន 
ពោយស្មរការពធវស្ប្រដហស្ អស្រតាភាេ ការដកាងរនាំ ឬការប្គរ់ប្គងរិនប្តឹរប្តូវ និង 

៥- រុគគលដ លាត់រង់ស្រតាភាេកនុងការរំពេញការងារ ដ លអាចជះឥទ្ធិេលពលើស្រតាភាេ 
និងសុ្ភវនិិចឆ័យឯករាជយររស់្ខាួន។ 

ប្រការ ១២.-  

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងេិចារណាទងដ រពលើភាេរងឹាំដទនកហិរញ្ញវតាុររស់្រុគគលពស្នើសំុ្ 
កនុងការវាយតថ្រាេីភាេប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ។ 

ការប្គរ់ប្គងពោយប្រុងប្រយ័តន និងប្តឹរប្តូវថ្នការងារហិរញ្ញវតាុររស់្រុគគល ជាការរងាា ញនូវ
ស្រតាភាេររស់្រុគគលពនាះកនុងការររួចំដណកព ើរបីធានាសុ្វតាិភាេ ភាេរងឹាំថ្នស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន និងភាគីដ លពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត។ ពលើស្េីពនះ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុផ្ទា ល់ររស់្រុគគល
 ូចានពលើកព ើងខាងពលើ រិនរងឹាំ អាចរ៉ាះពាល់ទងដ រពលើសុ្ភវនិិចឆ័យឯករាជយររស់្រុគគលពនាះ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងេិចារណារាល់កតាត ពាក់េ័នធទំងអស់្យ៉ាងតិចរំទុតាន ូច
ខាងពប្ការ៖ 

១- រុគគលពនាះ ជាករាវតាុកនុងការវនិិចឆ័យការងារណារួយពោយតុលាការ ឬជាករាវតាុកនុងការ
ោក់ទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយពៅចំពពាះរុខស្ាគរវជិាា ជីវៈ ជាេិពស្ស្ ប្រសិ្នពរើពៅដតាន
រណតឹ ងដ លទក់ទ្ងនឹងស្ករាភាេពនាះ រិនទន់ានពោះស្ស្មយ  

២- រុគគលពនាះ ានស្រតុលយឥណទនហួស្កាលកំណត់ពៅធនាគារពទសង និងរិនទន់
ានជប្រះស្មា នភាេពនះពៅព ើយ 

៣- រុគគលពនាះ ានពធវើការស្ប្រុះស្ប្រួលជារួយាេ ស់្រំណុល ានោក់ពាកយសំុ្កស័យធន
ប្តូវានវនិិចឆ័យថាកស័យធន ប្ទ្េយស្របតតិប្តូវានររឹអូស្ ឬជារ់ពាក់េ័នធនឹងរណតឹ ងទាូវ
ចារ់ទក់ទ្ងនឹងចំណុចណារួយដ លានពលើកព ើងខាងពលើ។ 
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ជ្ំពូក ៥ 
ការប្តួតពិនិតយដលើលកខខណឌ វិនិចេយ័ប្តរម្ប្តូវនិងសម្ប្សរររសរ់ុគគលសខំាន់ 

ប្រការ ១៣.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិកនុងពគាលរំណងធានាថា រុគគលសំ្ខាន់ ឬ
រុគគលដ លប្តូវានដតងតំាងរចួពហើយ ឬរុគគលោក់ពាកយសំុ្កាន់តំដណងដ លពៅទំ្ពនរ ប្តូវអនុវតត
តារលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រជាអរបររា។ 

ប្រការ ១៤.-  

ប្រសិ្នពរើរុគគលសំ្ខាន់ដលងអនុវតតតារតប្រូវការអរបររាថ្នលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវ និង
ស្រស្ស្រពទ្ៀតពហើយ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសររកធនាគារជាតិថ្នករពុជាអំេី
ស្មា នភាេពនះរិនឱយពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីការេិតប្តូវានរកពឃើញ។ ពទះរីជាកាលៈពទ្ស្ៈដ ល
នំាឱយចាត់ទុ្កថាភាេរិនប្តឹរប្តូវនិងរិនស្រស្ស្រ រិនទន់ចាស់្លាស់្ក៏ពោយ ការរាយការណ៍ដររ
ពនះរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវដតានអនុវតតនិងគំាប្ទ្ពោយការេិេណ៌នាលរអិតអំេីពហតុការណ៍
េិត និងកាលៈពទ្ស្ៈពនាះ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងពឆាើយតរជាលាយលកខណ៍អកសរកនុងរយៈពេល 
៣០ ថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃដ លទ្ទួ្លាននូវសំ្ណំុឯកស្មរពេញពលញ ព ើរបីស្ពប្រចថារ ិពស្ធ ឬរិន
រ ិពស្ធពលើការរកាទុ្កនូវរុគគលសំ្ខាន់ៗកនុងរុខតំដណង។ 

ប្រការ ១៥.-  

គាា នរុគគលសំ្ខាន់ណាាន ក់ប្តូវានដតងតំាងពៅកនុងប្គឹះស្មា ន រុនពេលទ្ទួ្លានការយល់
ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ។ 

គាា នរុគគលសំ្ខាន់ណាាន ក់ដ លដលងរំពេញានតារតប្រូវការអរបររា ដ លានដចង
ពៅកនុងប្រកាស្ពនះ ពៅរកាតួនាទី្ររស់្ខាួន ដ លព ើយ។  

ប្រការ ១៦.-  

ចំពពាះពរកខជនងាីដ លប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរុខងារសំ្ខាន់ៗ  ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះ ដ លរិនានរំពេញតារតប្រូវការទំងស្ស្ុង ពោយរូលពហតុណារួយ ូចជា កងវះខាត
ការសិ្កា ការរំពាក់រំរ៉ាន ឬរទ្េិពស្មធន៍ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចស្ពប្រចចិតត “រិនរ ិពស្ធ” 
ប្រសិ្នពរើ ឹងជារុននូវស្មា នភាេពទសងៗ ូចជា ការចូលររួវគគសិ្ការដនារ ឬប្តូវានដតងតំាង ំរូង
កនុងរុខតំដណងរង ឬជាអនកទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិប្រទនស្ប្ារ់រំពេញការងារស្មកលបង កនុងរយៈពេលដ ល
ប្តូវរំពេញការសិ្កាពនាះ ដ លរិនប្តូវពលើស្េី ១៨ ដខ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងវាយតថ្រាការរំពេញតារលកខខណឌ ដ លានោក់ពចញកនុងរយៈពេល
ស្មកលបងការងារពៅចុងរញ្េ រ់រយៈពេលដ លានកំណត់ខាងពលើ។ រាល់េ័ត៌ាន ឯកស្មរ និង
កំណត់ប្តាលទ្ធទលការងារ ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃរញ្េ រ់
ថ្នរយៈពេលស្មកលបងការងារពនាះ។ ស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិដ លានដចងកនុងប្រការ ៧ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា អាចតប្រូវនិងពធវើការស្ាៃ ស្រុគគលពទសងពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធ ព ើរបីទតល់ជាទ្ស្សនៈពលើ
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ជ្ំពកូ ៥ 
ការប្តួតពិនិតយដលើលកខខណឌ វិនិចេយ័ប្តរម្ប្តូវនិងសម្ប្សរររសរ់គុគលសខំាន់ 

ប្រការ ១៣.-  

ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិកនុងពគាលរំណងធានាថា រុគគលសំ្ខាន់ ឬ
រុគគលដ លប្តូវានដតងតំាងរចួពហើយ ឬរុគគលោក់ពាកយសំុ្កាន់តំដណងដ លពៅទំ្ពនរ ប្តូវអនុវតត
តារលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រជាអរបររា។ 

ប្រការ ១៤.-  

ប្រសិ្នពរើរុគគលសំ្ខាន់ដលងអនុវតតតារតប្រូវការអរបររាថ្នលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវ និង
ស្រស្ស្រពទ្ៀតពហើយ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសររកធនាគារជាតិថ្នករពុជាអំេី
ស្មា នភាេពនះរិនឱយពលើស្េី ៣០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីការេិតប្តូវានរកពឃើញ។ ពទះរីជាកាលៈពទ្ស្ៈដ ល
នំាឱយចាត់ទុ្កថាភាេរិនប្តឹរប្តូវនិងរិនស្រស្ស្រ រិនទន់ចាស់្លាស់្ក៏ពោយ ការរាយការណ៍ដររ
ពនះរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវដតានអនុវតតនិងគំាប្ទ្ពោយការេិេណ៌នាលរអិតអំេីពហតុការណ៍
េិត និងកាលៈពទ្ស្ៈពនាះ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងពឆាើយតរជាលាយលកខណ៍អកសរកនុងរយៈពេល 
៣០ ថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃដ លទ្ទួ្លាននូវសំ្ណំុឯកស្មរពេញពលញ ព ើរបីស្ពប្រចថារ ិពស្ធ ឬរិន
រ ិពស្ធពលើការរកាទុ្កនូវរុគគលសំ្ខាន់ៗកនុងរុខតំដណង។ 

ប្រការ ១៥.-  

គាា នរុគគលសំ្ខាន់ណាាន ក់ប្តូវានដតងតំាងពៅកនុងប្គឹះស្មា ន រុនពេលទ្ទួ្លានការយល់
ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ។ 

គាា នរុគគលសំ្ខាន់ណាាន ក់ដ លដលងរំពេញានតារតប្រូវការអរបររា ដ លានដចង
ពៅកនុងប្រកាស្ពនះ ពៅរកាតួនាទី្ររស់្ខាួន ដ លព ើយ។  

ប្រការ ១៦.-  

ចំពពាះពរកខជនងាីដ លប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរុខងារសំ្ខាន់ៗ  ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះ ដ លរិនានរំពេញតារតប្រូវការទំងស្ស្ុង ពោយរូលពហតុណារួយ ូចជា កងវះខាត
ការសិ្កា ការរំពាក់រំរ៉ាន ឬរទ្េិពស្មធន៍ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចស្ពប្រចចិតត “រិនរ ិពស្ធ” 
ប្រសិ្នពរើ ឹងជារុននូវស្មា នភាេពទសងៗ ូចជា ការចូលររួវគគសិ្ការដនារ ឬប្តូវានដតងតំាង ំរូង
កនុងរុខតំដណងរង ឬជាអនកទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិប្រទនស្ប្ារ់រំពេញការងារស្មកលបង កនុងរយៈពេលដ ល
ប្តូវរំពេញការសិ្កាពនាះ ដ លរិនប្តូវពលើស្េី ១៨ ដខ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងវាយតថ្រាការរំពេញតារលកខខណឌ ដ លានោក់ពចញកនុងរយៈពេល
ស្មកលបងការងារពៅចុងរញ្េ រ់រយៈពេលដ លានកំណត់ខាងពលើ។ រាល់េ័ត៌ាន ឯកស្មរ និង
កំណត់ប្តាលទ្ធទលការងារ ប្តូវពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ គិតចារ់េីថ្ងៃរញ្េ រ់
ថ្នរយៈពេលស្មកលបងការងារពនាះ។ ស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិដ លានដចងកនុងប្រការ ៧ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា អាចតប្រូវនិងពធវើការស្ាៃ ស្រុគគលពទសងពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធ ព ើរបីទតល់ជាទ្ស្សនៈពលើ
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លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រររស់្រុគគលពនាះ ពៅកនុងការរំពេញលកខខណឌ សុ្ភវនិិចឆ័យ 
និងស្រតាភាេប្គរ់ប្គង និងលទ្ធទលដ លស្ពប្រចានកនុងរយៈពេលស្មកលបងការងារពោយ
ប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ជ្ំពូក ៦ 
ទណឌ កម្ម 

ប្រការ ១៧.-  

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងពធវើការពទាៀងផ្ទា ត់េ័ត៌ាន និងទិ្ននន័យជាភស្តុតាងដ លានភាា រ់
ជារួយនឹងឯកស្មរពស្នើសំុ្ដតងតំាងតំដណងរុគគលសំ្ខាន់ពៅកនុងប្គឹះស្មា ន។ ប្រសិ្នពរើការរាយការណ៍
លិខិតពថាក លពទស្ និងរាយការណ៍ដ លពចញទាយពោយស្ាគរវជិាា ជីវៈ ឬអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ
ដ លានរញ្ាូ នរកានភាេរិនប្តឹរប្តូវ ឬដកាងរនាំ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវោក់នូវទ្ណឌ ករាខាង
វន័ិយ និងការផ្ទកេិន័យ ល់ប្គឹះស្មា ន ក៏ ូចជារុគគលដ លានរញ្ាូ នេ័ត៌ានទំងពនាះពោយពចតនា។ 
ការប្រប្េឹតតដររពនះ អាចនំាឱយ្ន ល់ការរ ិពស្ធចំពពាះការោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណប្រករ
អាជីវករាធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ១៨.- 

ប្រសិ្នពរើកនុងរយៈពេលថ្ន ំពណើ រការប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាងពលើប្គឹះស្មា ន រ្នតីទ្ទួ្លរនាុក
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានរកពឃើញថា៖ 

ក. រុគគលសំ្ខាន់រិនានឆាងកាត់ការវាយតថ្រាតារលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ
 ូចានដចងកនុងប្រកាស្ពនះ  

ខ. រុគគលសំ្ខាន់រិនានរំពេញតារតប្រូវការអរបររា ព ើរបីកាា យជារុគគលដ លាន
លកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ  

គ. ពទះរីរិនប្តវូានកំណត់ជា “រុគគលសំ្ខាន់” ក៏ពោយ ដតរុគគលពនាះអនុវតតការងារទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវ និង ឹកនំាប្គឹះស្មា នទំងស្ស្ុង   

ឃ. រុគគលដ លរងនូវការរ ិពស្ធេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅដតរំពេញការងារសំ្ខាន់កនុង
ប្គឹះស្មា ន  

ង. រនាា រ់េីការស្មកលបងការងារកនុងរយៈពេលកំណត់ ១៨ ដខ រុគគលសំ្ខាន់រិនានអនុវតត
តារការតប្រូវ  ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ១៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ ឬ  

ច.  រុគគលសំ្ខាន់ដលងអនុវតតតារការតប្រូវអរបររាពទ្ៀតពហើយ ពទះរីជាធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ានយល់ប្េរថារុគគលពនាះរំពេញានតារលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រ
ស្ស្រចារ់េី ំរូងក៏ពោយ។ 

ប្គឹះស្មា នណារិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងនូវទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូច
ានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

694



 

695 

ជ្ំពូក ៧ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៩.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ២០.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៨ 
                                                                                                ដទស្ថភិបាល 
                    ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ជ្ពំូក ៧ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៩.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ២០.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០០៨ 
                                                                                                ដទស្ថភិបាល 
                    ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១០-១៧២ ប្រ.ក                             

ប្រកាស 
សតពីី 

ការប្តួតពិនិតយនផ្ាកនងុររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនងិហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូក ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- ដគាលការណ៍ 

 ១.១.  ការរពងកើតប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ៏ដពញដលញរួយពៅដតជារពធាាយប្រករ
ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ ពទះរីគណៈប្គរ់ប្គងររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ តពៅពនះពៅថា 
“គ រ្ឹះស្ថា ន” ជាអនកទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើសុ្វតាិភាេ និងភាេរងឹាំថ្នប្រតិរតតិការ ប្េរទំងការពគារេតារ
ចារ់និងរទ្រញ្ជា ពទសងៗក៏ពោយ។ ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងជាមដធាបាយសគាប់៖  

 ក. ជួយ ល់គណៈប្គរ់ប្គងកនុងការអនុវតតការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់ខាួន 
 ខ. ជួយ ល់ការកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ ការវាយតថ្រា និងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យឱយ

ានទន់ពេលពវលា និង 
  គ. គំាប្ទ្ការយល់ ឹងអំេីហានិភ័យ និងការពឆាើយតរចំពពាះការអនុវតតវធិានការ

  ដកតប្រូវពទសងៗ។ 

 ១.២. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងររស់្ខាួន ពោយដទអកពលើទំ្ហំ និងភាេ
ស្ាុគស្មា ញថ្នស្ករាភាេ រចនាស្រព័នធប្កុរស្មជីវករា និងប្រពភទ្ប្គឹះស្មា នដ លានរពងកើតកនុងនិង
ពប្ៅប្រពទ្ស្ប្េរទំងប្រពភទ្ហានិភ័យដ លប្គឹះស្មា នប្តូវប្រឈរ។ ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្តូវដត
ានលកខណៈស្រស្ស្រនឹងភាេស្ាុគស្មា ញថ្នប្រតិរតតិការនិងស្ករាភាេ ានរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ 
ប្េរទំងានធនធានស្រស្ស្រពទសងពទ្ៀតស្ប្ារ់អនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ  ូចជាប្រេ័នធ
ប្គរ់ប្គងេ័ត៌ាន ដទនការយថាភាេ (Contingency Planning) និងការស្មកលបងជាព ើរ។ 

 ១.៣. ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងក៏សំ្ពៅជំរញុស្មា រតីទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្រុគគលាន ក់ៗទងដ រ
ពោយដទអកពលើវធិានថ្នការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើភារកិចេចាស់្លាស់្ ដ លងាយយល់ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា ន
ទំងរូល។ វធិានទំងពនះប្តូវានដចងអំេីដរររទ្រាយការណ៍ចាស់្លាស់្ពៅគណៈប្គរ់ប្គង 
គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ និងប្កុរប្រឹកាភិាល ឬគណៈប្រតិរតតិដ លានឋានៈពស្ាើ។ វធិានទំង
ពនះប្តូវានដចងអំេីដរររទ្ថ្នការពទារសិ្ទ្ធិអំណាច ព ើរបីធានាថាអនកទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិអំណាចានយល់
 ឹងចាស់្លាស់្អំេីការពទាៀងផ្ទា ត់និងការប្តួតេិនិតយពាក់េ័នធនឹងការពទារសិ្ទ្ធិអំណាចទំងពនាះ 
ពៅតារឋានានុប្ករថ្នការប្គរ់ប្គង។ 
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 ១.៤.  ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្តូវដតានយ៉ាងតិចនូវ៖ 

 ក. ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយស្ប្ារ់នីតិវធីិប្រតិរតតិការ និងនីតិវធីិប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង 
 ខ. រចនាស្រព័នធថ្នប្រេ័នធគណពនយយ និងប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ានវទិ្ា 
 គ. ប្រេ័នធវាស់្ដវងលទ្ធទលនិងហានិភ័យ 
 ឃ. ប្រេ័នធកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ វាស់្ដវង និងតារោនហានិភ័យ ប្េរទំងប្រេ័នធ

ប្តួតេិនិតយហានិភ័យ តាររយៈការោក់ពចញនូវវធិានការដកតប្រូវ  
 ង. ការដរងដចកភារកិចេ ការទ្រ់ស្មក ត់ទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ ប្េរទំងពគាលនពយាយ 

និងនីតិវធីិពោះស្ស្មយទំ្នាស់្ 
 ច. ពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការប្រតិរតតិតារ (Compliance) 
 ឆ. ប្រេ័នធេ័ត៌ាននិងរកាទុ្កឯកស្មរ និង 
 ជ. ប្រេ័នធស្ប្ារ់តារោនស្មា នភាេ និងលំហូរស្មច់ប្ាក់និងរូលរប្ត។ 
 ១.៥. ដបើចំាាច់ ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងពៅកប្រិត្ួរស្រុបរួយដ ល
ានប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងការកំណត់ វាស់្ដវង តារោន និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យពៅកប្រិតគួរស្ររុពនះ។ 
ព ើរបីធានាប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងពៅកប្រិតគួរស្ររុពនះ ប្គឹះស្មា នចំាាច់ប្តូវកំណត់
ចាស់្លាស់្នូវរុខងារភារកិចេ ដរររទ្រាយការណ៍ និងគណពនយយភាេ។ 
ប្រការ ២.- ដគាលរំណង 
 ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងានពគាលរំណងទតល់លកខខណឌ ប្រពស្ើររំទុត ព ើរបីធានាសុ្វតាិភាេ 
ជំពនឿទុ្កចិតត និងភាេប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ព ើរបី៖ 
 ២.១. ធានាថាប្រតិរតតិការ រចនាស្រព័នធ និងនីតិវធីិប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងររស់្ប្គឹះស្មា នអនុពលារ
តារចារ់និងរទ្រញ្ជា ពាក់េ័នធប្ករសី្លធរ៌ ទ្ាា រ់ថ្នការអនុវតតប្រតិរតតិការ និងយុទ្ធស្មស្រស្តអាជីវករា
ដ លប្តូវានកំណត់ពោយគណៈប្រតិរតតិ។ 
 ២.២. ធានាឱយានការប្រតិរតតិតាររុ៉ឺងា៉ា ត់តារនីតិវធីិថ្នការស្ពប្រចចិតត និងពគាល
នពយាយ និងនីតិវធីិថ្នការទ្ទួ្លយកហានិភ័យ ពទះជាហានិភ័យពាក់េ័នធប្រពភទ្ណាក៏ពោយ 
និងតាររទ្ោា នថ្នការប្គរ់ប្គង  ូចានកំណត់ ឬអនុរ័តពោយគណៈប្រតិរតតិ។ ជាេិពស្ស្ ពគាល
នពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនះប្តូវានទ្ប្រង់ជាស្ករាភាេនិងប្រតិរតតិការដ លប្តូវានអនុញ្ជញ ត
និងហារឃ្លត់ ប្េរទំងកប្រិតកំណត់ដ លប្តូវអនុវតតចំពពាះប្រពភទ្ហានិភ័យនីរួយៗជាព ើរ។ 
 ២.៣. ធានាគុណភាេថ្នេ័ត៌ានគណពនយយនិងហិរញ្ញវតាុ ពទះរីជាស្ប្ារ់គណៈប្រតិរតតិ 
ឬអនកស្ពប្រចចិតត ឬអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ ឬការទសេវទាយជាស្មធារណៈកតី។ 
 ២.៤. េិនិតយពទាៀងផ្ទា ត់លកខខណឌ ទំងឡាយកនុងការវាយតថ្រា កត់ប្តា រកាទុ្ក និងទសេវទាយ
េ័ត៌ានជាេិពស្ស្ដោយធានាថានីតិវធីិនិងប្រេ័នធលំនំាស្វនករា (Audit Trail System) ានប្រសិ្ទ្ធភាេ 
និងអាចទញយករាល់ឯកស្មរគតិយុតត ឬឯកស្មរគំាប្ទ្គណពនយយពៅប្គា ំរូងថ្នការចុះរញ្ា ិកា
ពៅកនុងប្រេ័នធគណពនយយ ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា។ 
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 ១.៤.  ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្តវូដតានយ៉ាងតិចនូវ៖ 

 ក. ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយស្ប្ារ់នីតិវធីិប្រតិរតតិការ និងនីតិវធីិប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង 
 ខ. រចនាស្រព័នធថ្នប្រេ័នធគណពនយយ និងប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ានវទិ្ា 
 គ. ប្រេ័នធវាស់្ដវងលទ្ធទលនិងហានិភ័យ 
 ឃ. ប្រេ័នធកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ វាស់្ដវង និងតារោនហានិភ័យ ប្េរទំងប្រេ័នធ

ប្តួតេិនិតយហានិភ័យ តាររយៈការោក់ពចញនូវវធិានការដកតប្រូវ  
 ង. ការដរងដចកភារកិចេ ការទ្រ់ស្មក ត់ទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ ប្េរទំងពគាលនពយាយ 

និងនីតិវធីិពោះស្ស្មយទំ្នាស់្ 
 ច. ពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការប្រតិរតតិតារ (Compliance) 
 ឆ. ប្រេ័នធេ័ត៌ាននិងរកាទុ្កឯកស្មរ និង 
 ជ. ប្រេ័នធស្ប្ារ់តារោនស្មា នភាេ និងលំហូរស្មច់ប្ាក់និងរូលរប្ត។ 
 ១.៥. ដបើចំាាច់ ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងពៅកប្រិត្ួរស្រុបរួយដ ល
ានប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងការកំណត់ វាស់្ដវង តារោន និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យពៅកប្រិតគួរស្ររុពនះ។ 
ព ើរបីធានាប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងពៅកប្រិតគួរស្ររុពនះ ប្គឹះស្មា នចំាាច់ប្តូវកំណត់
ចាស់្លាស់្នូវរុខងារភារកិចេ ដរររទ្រាយការណ៍ និងគណពនយយភាេ។ 
ប្រការ ២.- ដគាលរំណង 
 ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងានពគាលរំណងទតល់លកខខណឌ ប្រពស្ើររំទុត ព ើរបីធានាសុ្វតាិភាេ 
ជំពនឿទុ្កចិតត និងភាេប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ព ើរបី៖ 
 ២.១. ធានាថាប្រតិរតតិការ រចនាស្រព័នធ និងនីតិវធីិប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងររស់្ប្គឹះស្មា នអនុពលារ
តារចារ់និងរទ្រញ្ជា ពាក់េ័នធប្ករសី្លធរ៌ ទ្ាា រ់ថ្នការអនុវតតប្រតិរតតិការ និងយុទ្ធស្មស្រស្តអាជីវករា
ដ លប្តូវានកំណត់ពោយគណៈប្រតិរតតិ។ 
 ២.២. ធានាឱយានការប្រតិរតតិតាររុ៉ឺងា៉ា ត់តារនីតិវធីិថ្នការស្ពប្រចចិតត និងពគាល
នពយាយ និងនីតិវធីិថ្នការទ្ទួ្លយកហានិភ័យ ពទះជាហានិភ័យពាក់េ័នធប្រពភទ្ណាក៏ពោយ 
និងតាររទ្ោា នថ្នការប្គរ់ប្គង  ូចានកំណត់ ឬអនុរ័តពោយគណៈប្រតិរតតិ។ ជាេិពស្ស្ ពគាល
នពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនះប្តូវានទ្ប្រង់ជាស្ករាភាេនិងប្រតិរតតិការដ លប្តូវានអនុញ្ជញ ត
និងហារឃ្លត់ ប្េរទំងកប្រិតកំណត់ដ លប្តូវអនុវតតចំពពាះប្រពភទ្ហានិភ័យនីរួយៗជាព ើរ។ 
 ២.៣. ធានាគុណភាេថ្នេ័ត៌ានគណពនយយនិងហិរញ្ញវតាុ ពទះរីជាស្ប្ារ់គណៈប្រតិរតតិ 
ឬអនកស្ពប្រចចិតត ឬអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ ឬការទសេវទាយជាស្មធារណៈកតី។ 
 ២.៤. េិនិតយពទាៀងផ្ទា ត់លកខខណឌ ទំងឡាយកនុងការវាយតថ្រា កត់ប្តា រកាទុ្ក និងទសេវទាយ
េ័ត៌ានជាេិពស្ស្ដោយធានាថានីតិវធីិនិងប្រេ័នធលំនំាស្វនករា (Audit Trail System) ានប្រសិ្ទ្ធភាេ 
និងអាចទញយករាល់ឯកស្មរគតិយុតត ឬឯកស្មរគំាប្ទ្គណពនយយពៅប្គា ំរូងថ្នការចុះរញ្ា ិកា
ពៅកនុងប្រេ័នធគណពនយយ ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ា។ 
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 ២.៥. ធានាគុណភាេនិងភាេស្រស្ស្រថ្នប្រេ័នធេ័ត៌ាន និងទំ្នាក់ទំ្នងពៅកនុងប្គឹះស្មា ន
ទំងពៅកប្រិតោច់ពោយដ កនិងកប្រិតគួរស្ររុ និងពរើចំាាច់ ចំពពាះអាជាា ធរនិងស្វនករឯករាជយ
តាររយៈការប្តួតេិនិតយព ើងវញិ និងការវាយតថ្រាប្រចំាប្គា។ 

ប្រការ ៣.- និយម្ន័យ 

 សគាប់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយរពចេកពទ្ស្មួយចំនួនគរូវបានកំណរ់និយរន័យ
 ូចខាងដគោម៖  

- “គណៈករាការស្វនករា” ៖ ជាគណៈករាការដ លប្តូវានរពងកើតព ើងពោយគណៈប្រតិរតតិ
ព ើរបីជួយកនុងការរំពេញភារកិចេ។ គណៈប្រតិរតតិប្តូវកំណត់ស្ាជិកភាេ ភារកិចេ និង
នីតិវធីិ និងលកខខណឌ ប្រតិរតតិការស្ប្ារ់ស្វនករឯករាជយ ស្វនករថ្ទាកនុង និងរុគគល ថ្ទ្
ពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធពៅកនុងការងារររស់្គណៈករាការស្វនករា។ គណៈករាការស្វនករា
ប្តូវ ឹកនំាពោយស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយ ឬស្ាជិកគណៈប្រតិរតតិាន ក់
ដ លរិនទ្ទួ្លរនាុកផ្ទា ល់កនុងស្ករាភាេកំណត់ការទ្ទួ្លយកហានិភ័យ ឬការអភិវឌ្ឍ
អាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

គណៈករាការស្វនករា ប្តូវស្ាិតពៅពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬ
គណៈស្ពប្រច ដ លានឋានៈពស្ាើ ពហើយប្តូវានភារកិចេសំ្ខាន់ៗ ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. ធានាថាេ័ត៌ានហិរញ្ញវតាុ និងេ័ត៌ានពាក់េ័នធនឹងហានិភ័យានភាេចាស់្លាស់្ 
និងវាយតថ្មលពលើភាេស្រស្ស្រថ្នវធីិស្មស្រស្តគណពនយយ និងវធីិវាយតថ្រាដ លប្តូវ
ានពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់ពរៀរចំរាយការណ៍គណពនយយនិងហិរញ្ញវតាុោច់ពោយដ ក 
និងគួរស្ររុ (Consolidated) ដបើចំាាច់។ 

ខ. វាយតថ្រាគុណភាេថ្ននីតិវធីិប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ជាេិពស្ស្ចំពពាះស្ងគតិភាេថ្នប្រេ័នធ
វាស់្ដវង តារោន និងប្តួតេិនិតយហានិភ័យ ប្េរទំងពលើកវធិានការជាអនុស្មស្ន៍
រដនារ ពរើចំាាច់។  

គ. តារោនប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការអនុវតតវធិានការដកតប្រូវ ជាេិពស្ស្ ឃ្លា ំពរើលអនុស្មស្ន៍
ររស់្ស្វនករាថ្ទាកនុងដ លរិនទន់ានអនុវតត ឬអនុវតតរិនទន់ស្ពប្រច និងរនតជួយ
គំាប្ទ្ ល់ការងារររស់្ស្វនករាថ្ទាកនុង។ 

- “ទលិតទលងាី/ស្ករាភាេងាី” ៖ សំ្ពៅ ល់ប្រតិរតតិការងាី ពស្វាករាងាី ការចូលភាគករាងាី 
ការពប្រើពស្វាតរិយភាគីងាី ឬអវីពទសងពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធនឹងការផ្ទា ស់្រតូរ/ការពលើកករពស់្/
ការអភិវឌ្ឍរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ាន ទិ្ ាភាេគតិយុតត ការប្រតិរតតិតារនិងការវាយតថ្រា
ហានិភ័យ កិចេការពារអតិងិជន ោរខកខគបសំខាន់ៗដលើដគាលនពយាយ នីតិវធីិ/ ំពណើ រការ
និងរចនាស្រព័នធ ោរខកខគបនិងការពលើកកមពស់្កិចេរញ្ា ិកា និងរាង់គណនីជាព ើរ ដ ល
ប្រសិ្នពរើរិនអនុវតតឱយានប្តឹរប្តូវពទ្ នឹងអាចរងកជាហានិភ័យប្រតិរតតិការ ការប្រតិរតតិ
តារចារ់ឬប្រពភទ្ហានិភ័យពទសងពទ្ៀតររស់្ប្គឹះស្មា នដ លរិនអាចកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ

698



 

699 

ាន។ រុននឹងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ទលិតទលងាី ឬអនុវតតស្ករាភាេងាី ហានិភ័យទំងពនះ
ប្តូវដតានវាយតថ្រាជារុនពោយេិនិតយពៅពលើរុខងារពាក់េ័នធ  ូចជាប្រតិរតតិការ 
ការប្ទ្ប្ទ្ង់និងការប្តួតេិនិតយ និងពរើចំាាច់ ចាត់វធិានការស្រស្ស្រព ើរបី ំពណើ រការ
ប្តួតេិនិតយ តារោន ប្គរ់ប្គង និងកាត់រនាយហានិភ័យពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេនិង
ទលិតទលងាីពនាះ។ 

- “គណៈប្រតិរតតិ” ៖ សំ្ពៅ ល់ប្កុរប្រឹកាភិាលចំពពាះប្កុរហ ុនស្មជីវករា ដ លការ
ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវប្រតិរតតិ ដទអកដតពលើប្កុរប្រឹកាភិាល ឬប្កុរប្រឹកាប្រតិរតតិចំពពាះប្កុរហ ុន
ស្មជីវករាដ លានប្កុរប្រឹកាប្តួតេិនិតយ។ 

- “ការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យ” (Supervisory risk-profile assessment) ៖ ការវភិាគប្គរ់
ប្ជុងពប្ជាយពលើស្មា នភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន ពោយដទអកពលើរាល់ទិ្ននន័យ និងេ័ត៌ានដ លាន
ទតល់ឱយអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ។ ការវាយតថ្រាពនះានពគាលរំណងវាយតថ្រារាល់ហានិភ័យ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន (ជាេិពស្ស្ ស្មធនភាេ ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ឥណទន/ស្រភាគី 
(Counterparty) ទី្ទារ និងអប្តាការប្ាក់) ររួទំងកតាត ពទសងៗពទ្ៀត ូចជា គុណភាេ
ស្វនករាថ្ទាកនុង ហានិភ័យប្ររូលទតុំ អាជីវករាប្ររូលទតុំ ការទតល់រូលនិធិប្ររូលទតុំ 
ស្រតាភាេកនុងការទ្រ់ទ្ល់នឹងការវវិតតជាអវជិាានថ្នទី្ទារនិងអាជីវករា រចនាស្រព័នធ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យនិងប្រសិ្ទ្ធភាេ ធនធានរនុស្សប្គរ់ប្គាន់ ការដរងដចករុខងារភារកិចេ 
ស្កាត នុេលថ្នទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ ឯករាជយភាេថ្នរុខងារ “្នលរឹះ” ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន
ដរររទ្រាយការណ៍  ំពណើ រការនិងពហោា រចនាស្រព័នធ េ័ត៌ានវទិ្ា ប្រេ័នធប្គរ់ប្គង
េ័ត៌ាន អភិាលកិចេស្មជីវករា ការគំាប្ទ្ររស់្ភាគទុ្និក ដទនការយថាភាេ នីតិវធីិ និង
ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន ំពណាះស្ស្មយខប កអាប់ (back up) តាររយៈការស្មកលបងប្រចំាប្គា។ 

- “ការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យគួរស្ររុ” ៖ ជាការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យដ លធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជាអនុវតតពៅកប្រិតគួរស្រុរ កនុងនារខាួនជាអនកគរួរេិនិតយគួរស្រុរ។ កនុង
ករណីចំាាច់ ការវាយតថ្រាពនះក៏ប្តូវអនុវតតចំពពាះកប្រិតថ្នកុងកលូដមរា៉ាហិរញ្ញវតាុ (Financial 
Conglomerate) ទងដ រ។ 

- “ហានិភ័យឥណទន/ហានិភ័យស្រភាគី” ៖ ហានិភ័យទំងពនះពកើតព ើងពោយស្មរដត
ការខកខានរិនពគារេតារកិចេស្នាថ្នស្រភាគីណារួយ ឬថ្នស្រភាគីពប្ចើនដ លររួគាន
ជា “អតាគាហកៈ” ដតរួយ  ូចដ លានដចងពៅកនុងប្រកាស្ស្តីេី ការពធវើចំណាត់ថាន ក់និង
សំ្វធិានធនពលើប្ទ្េយស្ករាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ហានិភ័យដររពនះ
ប្តូវដតានេិចារណាជាររួ ទំងចំពពាះស្មា នភាេកនុងតារាងតុលយការ និងទំងការស្នានិង
យថាភាេពទសងៗពៅពប្ៅតារាងតុលយការ។ (សូ្រពរើលនិយរន័យថ្នហានិភ័យឥណទន
កនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃសុ្ប្ក ១៣ពកើត ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំរកា េ.ស្ 
២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៧ សតីពី ចំណាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និង
សំ្វធិានធនពលើអីុរដភររិន។)  
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ាន។ រុននឹងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ទលិតទលងាី ឬអនុវតតស្ករាភាេងាី ហានិភ័យទំងពនះ
ប្តូវដតានវាយតថ្រាជារុនពោយេិនិតយពៅពលើរុខងារពាក់េ័នធ  ូចជាប្រតិរតតិការ 
ការប្ទ្ប្ទ្ង់និងការប្តួតេិនិតយ និងពរើចំាាច់ ចាត់វធិានការស្រស្ស្រព ើរបី ំពណើ រការ
ប្តួតេិនិតយ តារោន ប្គរ់ប្គង និងកាត់រនាយហានិភ័យពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេនិង
ទលិតទលងាីពនាះ។ 

- “គណៈប្រតិរតតិ” ៖ សំ្ពៅ ល់ប្កុរប្រឹកាភិាលចំពពាះប្កុរហ ុនស្មជីវករា ដ លការ
ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវប្រតិរតតិ ដទអកដតពលើប្កុរប្រឹកាភិាល ឬប្កុរប្រឹកាប្រតិរតតិចំពពាះប្កុរហ ុន
ស្មជីវករាដ លានប្កុរប្រឹកាប្តួតេិនិតយ។ 

- “ការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យ” (Supervisory risk-profile assessment) ៖ ការវភិាគប្គរ់
ប្ជុងពប្ជាយពលើស្មា នភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន ពោយដទអកពលើរាល់ទិ្ននន័យ និងេ័ត៌ានដ លាន
ទតល់ឱយអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ។ ការវាយតថ្រាពនះានពគាលរំណងវាយតថ្រារាល់ហានិភ័យ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន (ជាេិពស្ស្ ស្មធនភាេ ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ឥណទន/ស្រភាគី 
(Counterparty) ទី្ទារ និងអប្តាការប្ាក់) ររួទំងកតាត ពទសងៗពទ្ៀត ូចជា គុណភាេ
ស្វនករាថ្ទាកនុង ហានិភ័យប្ររូលទតុំ អាជីវករាប្ររូលទតុំ ការទតល់រូលនិធិប្ររូលទតុំ 
ស្រតាភាេកនុងការទ្រ់ទ្ល់នឹងការវវិតតជាអវជិាានថ្នទី្ទារនិងអាជីវករា រចនាស្រព័នធ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យនិងប្រសិ្ទ្ធភាេ ធនធានរនុស្សប្គរ់ប្គាន់ ការដរងដចករុខងារភារកិចេ 
ស្កាត នុេលថ្នទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ ឯករាជយភាេថ្នរុខងារ “្នលរឹះ” ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន
ដរររទ្រាយការណ៍  ំពណើ រការនិងពហោា រចនាស្រព័នធ េ័ត៌ានវទិ្ា ប្រេ័នធប្គរ់ប្គង
េ័ត៌ាន អភិាលកិចេស្មជីវករា ការគំាប្ទ្ររស់្ភាគទុ្និក ដទនការយថាភាេ នីតិវធីិ និង
ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន ំពណាះស្ស្មយខប កអាប់ (back up) តាររយៈការស្មកលបងប្រចំាប្គា។ 

- “ការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យគួរស្ររុ” ៖ ជាការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យដ លធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជាអនុវតតពៅកប្រិតគួរស្រុរ កនុងនារខាួនជាអនកគរួរេិនិតយគួរស្រុរ។ កនុង
ករណីចំាាច់ ការវាយតថ្រាពនះក៏ប្តូវអនុវតតចំពពាះកប្រិតថ្នកុងកលូដមរា៉ាហិរញ្ញវតាុ (Financial 
Conglomerate) ទងដ រ។ 

- “ហានិភ័យឥណទន/ហានិភ័យស្រភាគី” ៖ ហានិភ័យទំងពនះពកើតព ើងពោយស្មរដត
ការខកខានរិនពគារេតារកិចេស្នាថ្នស្រភាគីណារួយ ឬថ្នស្រភាគីពប្ចើនដ លររួគាន
ជា “អតាគាហកៈ” ដតរួយ  ូចដ លានដចងពៅកនុងប្រកាស្ស្តីេី ការពធវើចំណាត់ថាន ក់និង
សំ្វធិានធនពលើប្ទ្េយស្ករាររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ ហានិភ័យដររពនះ
ប្តូវដតានេិចារណាជាររួ ទំងចំពពាះស្មា នភាេកនុងតារាងតុលយការ និងទំងការស្នានិង
យថាភាេពទសងៗពៅពប្ៅតារាងតុលយការ។ (សូ្រពរើលនិយរន័យថ្នហានិភ័យឥណទន
កនុងប្រកាស្ពលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃសុ្ប្ក ១៣ពកើត ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំរកា េ.ស្ 
២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៧ សតីពី ចំណាត់ថាន ក់ហានិភ័យឥណទន និង
សំ្វធិានធនពលើអីុរដភររិន។)  
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- “ហានិភ័យទី្ទារ” ៖ ជាហានិភ័យថ្នការខាតរង់ហិរញ្ញវតាុពកើតដ ើងេីរដប្ររប្រួលថ្ងា
ប្ទ្េយស្ករាពៅពលើទី្ទារររិូយវតាុ ទី្ទារទុ្ននិងហិរញ្ញវតាុ។ ហានិភ័យទី្ទារររួរញ្េូ ល
ទំងហានិភ័យអប្តាការប្ាក់ ហានិភ័យអប្តារតូរប្ាក់ ហានិភ័យព ើរទុ្ន និងហានិភ័យ
ពាក់េ័នធនឹងទំ្និញ។ 

- “ហានិភ័យអប្តាការប្ាក់” ៖ ជាហានិភ័យថ្នប្រតិរតតិការដ លានពៅកនុងរញ្ា ិកាធនាគារ 
(Banking book transactions) ទំងកនុងនិងពប្ៅតារាងតុលយការ ពៅពេលានរដប្ររប្រួល
អប្តាការប្ាក់ដ លពកើតព ើងេីអតុលយភាេរវាងលកខខណឌ ថ្នការទ្ទួ្លទុ្ន និងការឱយខេី។ 
ហានិភ័យពនះរ៉ាះពាល់ពោយផ្ទា ល់ពៅពលើគាល រការប្ាក់សុ្ទ្ធររស់្ប្គឹះស្មា ន ដ លគណៈ
ករាការជាក់លាក់រួយ  ូចជា គណៈករាការប្គរ់ប្គងប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករាជាព ើរ 
ប្តូវតារោននិងប្គរ់ប្គងឱយានប្តឹរប្តូវ ររួជារួយនឹងស្មា នភាេស្មច់ប្ាក់ងាយស្សួល
ជារួរ។ រញ្ា ិកាធនាគារសំ្ពៅ ល់ខាង់ចំណូល និងចំណាយការប្ាក់ពៅពលើរូលោា ន
រងគរ។ ហានិភ័យអប្តាការប្ាក់ដ លពាក់េ័នធនឹងរដប្ររប្រួលថ្ងាឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន 
ដ លពកើតព ើងេីការចុះរញ្ា ិកាតារថ្ងាទី្ទារ ឬថ្ងាស្រស្ស្រ ប្តូវដតានចាត់ទុ្កជា
ហានិភ័យទី្ទារ។  

- “ហានិភ័យស្មច់ប្ាក់ងាយស្សួល” ៖ ជាហានិភ័យកនុងលកខខណឌ ទី្ទាររួយ ដ លប្គឹះស្មា ន
អាចេំុានលទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេររស់្ខាួន ឬគាា នលទ្ធភាេពោះស្ស្មយ (to unwind) 
ឬកាត់កងស្មា នភាេរំណុលរួយ ដ លជាលទ្ធទលប្គឹះស្មា នពនាះប្តូវានចាត់ទុ្កថា
ខកខានរិនពគារេកិចេស្នា ពោយអនកចូលររួទី្ទារ ថ្ទ្ពទ្ៀត។ ហានិភ័យស្មច់ប្ាក់
ងាយស្ស្ួលប្តូវគិតទំងស្មច់ប្ាក់ជារូរិយវតាុនិងរូរិយរ័ណណ និងទំងប្ទ្េយស្ករាចុះ
រញ្ា ីឬជួញ ូរពទសងៗ ដ លប្គឹះស្មា នកំេុងានប្រតិរតតិការ។   

- “ហានិភ័យទូ្ទត់” / “ហានិភ័យប្រគល់” ៖ ជាហានិភ័យដ លការទូ្ទត់ពៅកនុងប្រេ័នធទូ្ទត់
រិនានពកើតព ើង ូចានរេឹំងទុ្ក។ ហានិភ័យពនះពកើតព ើងកនុងអំ ុងពេលដ លរញ្ជា
ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ឬរញ្ជា ប្រគល់ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុរួយដ លានទិ្ញ/លក់ ដហើយដ ល
រិនអាចប្តូវានលុរពចាលវញិជាឯកពតាភាគី និងកនុងអំ ុងពេលថ្នការទ្ទួ្លស្មច់ប្ាក់ 
ឬឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុជារញ្េ រ់។  

- “ហានិភ័យប្រតិរតតិការ” ៖ ជាហានិភ័យពកើតព ើងេីភាេរិនប្គរ់ប្គាន់ ឬកំហុស្ឆគងេី
នីតិវធីិថ្ទាកនុង បុ គ្លិក (Personnel) ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ឬកតាត ខាងពប្ៅពទសងពទ្ៀត។ 

- “ហានិភ័យគតិយុតត” ៖ ជាហានិភ័យពកើតព ើងេីវវិាទ្រវាងស្រភាគីណារួយ ដ លរណាត ល
រកេីភាេរិនចាស់្លាស់្ ភាេរិនប្តឹរប្តូវ ឬភាេទ្ន់ពខាយ ឬអវីពទសងពទ្ៀត ដ លអាច
ពកើតព ើងចំពពាះប្គឹះស្មា នពៅកនុងពេលពធវើប្រតិរតតិការ។ ហានិភ័យគតិយុតតជាប្រពភទ្
ហានិភ័យរួយស្ាិតពៅពប្ការហានិភ័យប្រតិរតតិការ។ 

- “ហានិភ័យអនតរការយិករា” ៖ ជាហានិភ័យដ លស្រភាគីព ើរ (Principal) ឬស្រភាគី
ខកខានរិនពគារេតារកិចេស្នាពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុដ លប្គឹះស្មា ន
ានធានាការប្រគល់ ឬការទូ្ទត់រញ្េ រ់នូវឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុពនាះ។ 
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- “ដទនការនិរនតភាេអាជីវករា” ៖ គ៉ឺជាសំ្ណំុវធិានការ និងនីតិវធីិស្ប្ារ់ធានានិរនតភាេ
អាជីវករាសំ្ខាន់ៗ ររស់្ប្គឹះស្មា នពោយដទអកពលើពស្ណារយី៉ាូថ្នវរិតតិពទសងៗ ររួានការ
រ៉ាះទ្ងគិចធៃន់ធៃរ ឬស្មា នភាេរិនអំពណាយទល តារការស្រស្ស្រនិងជារពណាត ះអាស្នន
ពៅតារករណី រ៉ាុដនតវធិានការទំងពនាះប្តូវានពគាលពៅរនតអនុវតតប្រតិរតតិការជាធរាតា
ព ើងវញិឱយានឆ្រ់រហ័ស្តារដ លអាចពធវើាន។ ដទនការនិរនតភាេអាជីវករាពនះអាច
ប្តូវានរំដរកជា “ដទនការយថាភាេ” ជាពប្ចើន ូចជា “ដទនការយថាភាេថ្នស្មច់ប្ាក់
ងាយស្ស្ួល” “ដទនការយថាភាេថ្នប្រេ័នធរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ាន និងការខប កអាប់” ឬ 
“ដទនការប្គរ់ប្គងវរិតតិ” ជាព ើរ។ 

- “ហានិភ័យថ្នការរិនប្រតិរតតិតារ” ៖ ជាហានិភ័យថ្នការទ្ទួ្លរងវធិានការខាងវន័ិយ 
វធិានការរ ាាល ឬទ្ណឌ ករាតារទាូវតុលាការ ឬជាហានិភ័យថ្នការខាតរង់ដទនកហិរញ្ញវតាុ
ធៃន់ធៃរ ឬការាត់រង់កិតតិស្េា ដ លពកើតព ើងេីការរិនពគារេតារចារ់ និងរទ្រញ្ជា ជា
ធរាន រទ្ោា នវជិាា ជីវៈ និងប្ករសី្លធរ៌ រទ្រញ្ជា ររស់្អាជាា ធរទី្ទារ ពាក់េ័នធនឹង
ស្ករាភាេធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងពគាលនពយាយនិងពស្ចកតីដណនំាពទសងៗ 
ដ លពចញពោយប្គឹះស្មា ន។ 

- “ស្ករាភាេររស់្តតិយភាគី” (Outsourced activities) ៖ ជាស្ករាភាេដ លប្គឹះស្មា ន
ានទុ្កចិតតទតល់ពស្វាករាសំ្ខាន់ៗរួយចំនួនឱយតតិយភាគីជាអនកប្រតិរតតិជំនួស្ តារ
រយៈការចុះកិចេស្នារនតទតល់នូវពស្វាករា និងពធវើស្ករាភាេទំងពនាះជាអចិថ្្នតយ៍ និង
ជាប្រប្កតី។ ពស្វាករា និងស្ករាភាេសំ្ខាន់ៗទំងពនាះសំ្ពៅពលើពស្វាករា ឬស្ករាភាេ
ដ លការអនុវតតរិនានទន់ពេលពវលាពោយភាគីថ្នកិចេស្នារនត នំាឱយានការរងាអ ក់
 ល់ប្រតិរតតិការប្រប្កតីររស់្ប្គឹះស្មា ន និងអាចនំាឱយានទលរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់
លទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេឬកិតតិស្េាររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

- “ហានិភ័យប្ររូលទតុំ” ៖ ជាហានិភ័យពោយផ្ទា ល់ឬពោយប្រពយល ដ លរណាត លេី
ហានិភ័យចំពពាះស្រភាគី/ប្កុរ ឬស្រភាគីពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀតដតរួយ ចំពពាះអនកពចញ
ទាយដតរួយថ្នរូលរប្ត ចំពពាះវស័ិ្យពស្ ាកិចេ/តំរន់ភូរិស្មស្រស្តនិងប្រពទ្ស្ដតរួយ 
និងចំពពាះប្រពភទ្ប្ទ្េយស្ករា ឬវតាុរញ្ជេ ំណារួយ ឬជាហានិភ័យដ លពកើតព ើងេី
ហានិភ័យធំៗ ចំពពាះស្រភាគីរួយ ដ លប្គឹះស្មា នានប្រតិរតតិការជារួយព ើរបីកាត់
រនាយហានិភ័យសំ្ខាន់ៗ។  

- “នីតិវធីិ វសី្សលរ៉ាាូវងី” (Whistle blowing procedure) ៖ ជានីតិវធីិស្ប្ារ់ពោះស្ស្មយ
ស្មា នភាេទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាក់ដស្តង ឬជាស្កាត នុេល ឬការរិនប្រតិរតតិតារ 
ដ លពកើតានកនុង ំពណើ រការប្រតិរតតិការជាប្រប្កតី តាររយៈការោក់ពចញនូវដរររទ្
រាយការណ៍ឯករាជយនិងស្រស្ស្រ និងការរពងកើតវធិានការពារចំពពាះរ្នតីរុគគលិក ដ ល
រំពេញភារកិចេពោយសុ្ចរតិនិងព ើរបីទលប្រពយជន៍ររស់្ប្គឹះស្មា នទំងរូល។ 
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- “ដទនការនិរនតភាេអាជីវករា” ៖ គ៉ឺជាសំ្ណំុវធិានការ និងនីតិវធីិស្ប្ារ់ធានានិរនតភាេ
អាជីវករាសំ្ខាន់ៗ ររស់្ប្គឹះស្មា នពោយដទអកពលើពស្ណារយី៉ាូថ្នវរិតតិពទសងៗ ររួានការ
រ៉ាះទ្ងគិចធៃន់ធៃរ ឬស្មា នភាេរិនអំពណាយទល តារការស្រស្ស្រនិងជារពណាត ះអាស្នន
ពៅតារករណី រ៉ាុដនតវធិានការទំងពនាះប្តូវានពគាលពៅរនតអនុវតតប្រតិរតតិការជាធរាតា
ព ើងវញិឱយានឆ្រ់រហ័ស្តារដ លអាចពធវើាន។ ដទនការនិរនតភាេអាជីវករាពនះអាច
ប្តូវានរំដរកជា “ដទនការយថាភាេ” ជាពប្ចើន ូចជា “ដទនការយថាភាេថ្នស្មច់ប្ាក់
ងាយស្ស្ួល” “ដទនការយថាភាេថ្នប្រេ័នធរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ាន និងការខប កអាប់” ឬ 
“ដទនការប្គរ់ប្គងវរិតតិ” ជាព ើរ។ 

- “ហានិភ័យថ្នការរិនប្រតិរតតិតារ” ៖ ជាហានិភ័យថ្នការទ្ទួ្លរងវធិានការខាងវន័ិយ 
វធិានការរ ាាល ឬទ្ណឌ ករាតារទាូវតុលាការ ឬជាហានិភ័យថ្នការខាតរង់ដទនកហិរញ្ញវតាុ
ធៃន់ធៃរ ឬការាត់រង់កិតតិស្េា ដ លពកើតព ើងេីការរិនពគារេតារចារ់ និងរទ្រញ្ជា ជា
ធរាន រទ្ោា នវជិាា ជីវៈ និងប្ករសី្លធរ៌ រទ្រញ្ជា ររស់្អាជាា ធរទី្ទារ ពាក់េ័នធនឹង
ស្ករាភាេធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងពគាលនពយាយនិងពស្ចកតីដណនំាពទសងៗ 
ដ លពចញពោយប្គឹះស្មា ន។ 

- “ស្ករាភាេររស់្តតិយភាគី” (Outsourced activities) ៖ ជាស្ករាភាេដ លប្គឹះស្មា ន
ានទុ្កចិតតទតល់ពស្វាករាសំ្ខាន់ៗរួយចំនួនឱយតតិយភាគីជាអនកប្រតិរតតិជំនួស្ តារ
រយៈការចុះកិចេស្នារនតទតល់នូវពស្វាករា និងពធវើស្ករាភាេទំងពនាះជាអចិថ្្នតយ៍ និង
ជាប្រប្កតី។ ពស្វាករា និងស្ករាភាេសំ្ខាន់ៗទំងពនាះសំ្ពៅពលើពស្វាករា ឬស្ករាភាេ
ដ លការអនុវតតរិនានទន់ពេលពវលាពោយភាគីថ្នកិចេស្នារនត នំាឱយានការរងាអ ក់
 ល់ប្រតិរតតិការប្រប្កតីររស់្ប្គឹះស្មា ន និងអាចនំាឱយានទលរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់
លទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេឬកិតតិស្េាររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

- “ហានិភ័យប្ររូលទតុំ” ៖ ជាហានិភ័យពោយផ្ទា ល់ឬពោយប្រពយល ដ លរណាត លេី
ហានិភ័យចំពពាះស្រភាគី/ប្កុរ ឬស្រភាគីពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀតដតរួយ ចំពពាះអនកពចញ
ទាយដតរួយថ្នរូលរប្ត ចំពពាះវស័ិ្យពស្ ាកិចេ/តំរន់ភូរិស្មស្រស្តនិងប្រពទ្ស្ដតរួយ 
និងចំពពាះប្រពភទ្ប្ទ្េយស្ករា ឬវតាុរញ្ជេ ំណារួយ ឬជាហានិភ័យដ លពកើតព ើងេី
ហានិភ័យធំៗ ចំពពាះស្រភាគីរួយ ដ លប្គឹះស្មា នានប្រតិរតតិការជារួយព ើរបីកាត់
រនាយហានិភ័យសំ្ខាន់ៗ។  

- “នីតិវធីិ វសី្សលរ៉ាាូវងី” (Whistle blowing procedure) ៖ ជានីតិវធីិស្ប្ារ់ពោះស្ស្មយ
ស្មា នភាេទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាក់ដស្តង ឬជាស្កាត នុេល ឬការរិនប្រតិរតតិតារ 
ដ លពកើតានកនុង ំពណើ រការប្រតិរតតិការជាប្រប្កតី តាររយៈការោក់ពចញនូវដរររទ្
រាយការណ៍ឯករាជយនិងស្រស្ស្រ និងការរពងកើតវធិានការពារចំពពាះរ្នតីរុគគលិក ដ ល
រំពេញភារកិចេពោយសុ្ចរតិនិងព ើរបីទលប្រពយជន៍ររស់្ប្គឹះស្មា នទំងរូល។ 
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ជ្ំពូក ២ 
រចនាសម្ព័នធននប្រពន័ធប្តួតពិនិតយនផ្ាកនងុ 

ប្រការ ៤.- ការទទួលខុសប្តូវររសប់្កុម្ប្ររកាភិបាល និងគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស ់

៤.១. ប្កុរប្រឹកាភិាលានភារកិចេរពងកើតប្ករខ័ណឌ ទូ្ពៅស្ប្ារ់ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង
ស្រស្ស្រ អនុពលារតាររទ្របញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ។ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តពគាលនពយាយ
ប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង កនុងពគាលរំណងរពងើកតប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងរួយប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ 
ពហើយប្តូវវាយតថ្រាប្រចំាប្គា និងដកលរអ ដបើចំាាច់។ 

 ៤.២.  ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវរពងកើតគណៈករាការជាន់ខពស់្ ដ លស្ាិតពប្ការការទ្ទួ្លខុស្
ប្តូវផ្ទា ល់ររស់្ខាួន ដតងតំាងស្ាជិកភាេ កំណត់ចាស់្លាស់្នូវរុខងារភារកិចេររស់្គណៈករាការ
ទំងពនាះ និងលកខខណឌ ពទសងៗដ លប្រធានគណៈករាការប្តូវរាយការណ៍ជូនប្កុរប្រឹកាភិាល។ 
ពប្ៅេីគណៈករាការដ លានកំណត់ពៅកនុងប្រកាស្សតីពី អភិបាលកិចចរបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិង
ហិរញ្ាវរាុ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវេិចារណារពងកើតគណៈករាការពទសងពទ្ៀត ដបើចំាាច់ ឱយស្ស្រតារ
ភាេស្ាុគស្មា ញ ទំ្ហំប្រតិរតតិការ និងរចនាស្រព័នធររស់្ប្គឹះស្មា ន កនុងពគាលពៅទ្ទួ្លយកនិងប្គរ់ប្គង
ហានិភ័យពោយប្រុងប្រយ័តន។ 

៤.៣. ពគាលនពយាយប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ប្តូវានដចងទងដ រអំេីលកខខណឌ ស្ប្ារ់ការ
អនុវតតស្ករាភាេងាី ការទតល់ពស្វាករាងាី ឬការចូលរួរភាគករាដទនកហិរញ្ញវតាុងាីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើ ំពណើ រការវាយតថ្រាហានិភ័យជា ំរូងពនះ និងកនុង
ករណីចំាាច់ប្តូវេិភាកាកនុងគណៈករាការទលិតទលងាី និងស្ករាភាេងាី (New Activities and Products 
Committee) ទងដ រ កនុងពគាលពៅធានាភាេស្រស្ស្រ និងស្រតាភាេររស់្ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង 
 ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ រុខងារគណពនយយ និងការរាយការណ៍ ប្េរទំងនីតិវធីិប្រតិរតតិតារ 
រុននឹងអនុវតតស្ករាភាេងាី និងការចូលររួភាគករាងាីទំងពនះ។ 

 រាល់ការវាយតថ្រានិងអនុស្មស្ន៍ពាក់េ័នធ ប្តូវានពធវើព ើងជាទាូវការ និងោក់ជូនប្កុរប្រឹកា
ភិាល។ កំណត់ពហតុប្រជំុររស់្គណៈករាការទំងឡាយប្តូវដតានរកាទុ្កជាឯកស្មរ និងពទាើជូន
អាជាា ធរប្តួតេិនិតយ ស្វនករថ្ទាកនុង និងស្វនករឯករាជយ តារការពស្នើសំុ្។ 

 ប្រសិ្នពរើអនុស្មស្ន៍ពនាះពលើកព ើងអំេីលកខខណឌ  ំរូងដ លប្តូវរំពេញ ឬអំេី ំណាក់កាល
ស្មកលបង ពគាលនពយាយប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្តូវដតានដចងនូវនីតិវធីិពទសងៗ ស្ប្ារ់វាយតថ្រាពលើ
ប្រសិ្ទ្ធភាេ រុននឹងអនុវតតស្ករាភាេងាីនិងទតល់ពស្វាករាងាី ប្េរទំងរុននឹងអនុវតតដទនការវនិិពយគ
តាររយៈការចូលររួភាគករាហិរញ្ញវតាុ ឬរពងកើតរុតតស្រព័នធ។  ំពណើ ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យនិងនីតិវធីិ
ថ្នការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងប្តូវពធវើព ើងពៅកប្រិតគួរស្ររុ កនុងករណីរុតតស្រព័នធ និងការចូលររួភាគករា។ 
ជាេិពស្ស្ពៅពទ្ៀត ទលរ៉ាះពាល់ជាស្កាត នុេលពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងការប្គរ់ប្គងស្មធនភាេ 
និងស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ប្តូវដតានវាយតថ្រាយ៉ាងប្រុងប្រយ័តន និងទរទរការយកចិតតទុ្កោក់
ខពស់្េីប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

702



 

703 

៤.៤. ជាពគាលការណ៍ទូ្ពៅ ប្រធានគណៈករាការជាន់ខពស់្ដ លទ្ទួ្លរនាុកោរង្ហរប្តួត
េិនិតយថ្ទាកនុង ស្វនករាថ្ទាកនុង ការរពងកើតទលិតទលងាីនិងស្ករាភាេងាី ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និង
គណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ ប្តូវជាស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាលឯករាជយ ដ លរិនពាក់េ័នធ
នឹងការប្គរ់ប្គងឬការអភិវឌ្ឍអាជីវករា ឬប្រតិរតតិការប្រចំាថ្ងៃររស់្ប្គឹះស្មា ន។ រចនាស្រព័នធ និងការ
ពប្ជើស្ពរ ើស្ប្រធានគណៈករាការនីរួយៗ ប្តូវដតានពធវើព ើងពោយេិចារណាជានិចេ ល់ទំ្នាស់្
ទលប្រពយជន៍ជាស្កាត នុេល និងប្តូវរពប្រើពគាលរំណងទតល់េ័ត៌ានទន់ពេលពវលានិងប្រករ
ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេជូនប្ករុប្រឹកាភិាល និងជួយប្ទ្ប្ទ្ង់ ល់ការស្ពប្រចចិតត ៏ប្តឹរប្តវូ។  

៤.៥. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវពរៀរចំទងដ រនូវពគាលនពយាយទ្ទួ្លយកហានិភ័យ ដ ល
ប្តូវដតានេិនិតយព ើងវញិពោយដទអកពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ប្គឹះស្មា ន និងដបើចំាាច់ពោយដទអក
ពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ប្កុរប្គឹះស្មា ន ឬប្គឹះស្មា នកុងកលូដមរា៉ាហិរញ្ញវតាុ និងការអភិវឌ្ឍទី្ទារ។ 
ជាេិពស្ស្ ពគាលនពយាយទំងពនះប្តូវកំណត់អំេីស្ករាភាេហារឃ្លត់ ពគាលការណ៍ទ្ទួ្លយក
និងរពញ្េ ៀស្ហានិភ័យ (risk tolerance and aversion principles) ជារឋរពប្ការររូភាេជាដខល 
ហានិភ័យស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល និងស្មធនភាេអរបររា (solvency buffers) កប្រិតកំណត់ពលើ
ហានិភ័យប្ររូលទតុំ និងពគាលនពយាយពោះស្ស្មយស្មា នភាេវរិតតិ (ដទនការយថាភាេ)។ ពគាល
នពយាយទំងពនះប្តូវានវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គា ពហើយរ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ (compliance 
functions) ប្តវូទតល់ជូនប្ករុប្រឹកាភិាលនូវការវាយតថ្រា ដ លានពគាលពៅព ើរបីធានានូវការយល់
ចាស់្លាស់្ និងការអនុវតតានពេញពលញនូវពគាលនពយាយពនាះ។ 

៤.៦. ប្កុរប្រឹកាភិាល ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការទតល់ធនធានរនុស្សប្គរ់ប្គាន់ និងាន
គុណវុឌ្ឍិព ើរបីរំពេញតួនាទី្ប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងពនះជាអចិថ្្នតយ៍និងប្រចំាប្គា។ កនុងពគាលពៅទ្ទួ្ល
យក និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យពោយប្រុងប្រយ័តន ធនធានទំងពនះប្តូវឱយស្ស្រតារភាេស្ាុគស្មា ញ 
ទំ្ហំប្រតិរតតិការ និងរចនាស្រព័នធររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្កុរប្រឹកាភិាលក៏ប្តូវធានាដ រថា ស្វនករាថ្ទា
កនុងអាចប្រប្េឹរតិពៅពោយឯករាជយតាររយៈ ១) ការានរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ ២) ោរានលទ្ធភាេពេញ
ពលញកនុងការទ្ទួ្លានេ័ត៌ាននិងទិ្ននន័យចំាបាច់ស្ប្ារ់រំពេញពរស្កករាររស់្ខាួនកនុងប្គឹះស្មា ន
ទំងរូល និង ៣) ការរំពាក់នូវរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ានស្រស្ស្រ លទ្ធភាេពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធប្គរ់ប្គង
េ័ត៌ាន ការរណតុ ះរណាត ល ធនធានសគាប់ពរៀរចំវធីិស្មស្រស្តនិងដទនការស្វនករា។  

ប្រការ ៥.- ប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ាកនងុ៖ ការប្តួតពិនិតយអចិន្នតយ ៍និងប្រចាបំ្គា 

៥.១. ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬគណៈដ លានឋានៈពស្ាើ ប្តូវអនុរ័តពគាលនពយាយ និង
រចនាស្រព័នធជារួរ ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្រេ័នធពនះប្តូវានរញ្េូ ល
ទំងរុខងារប្តួតេិនិតយជាអចិថ្្នតយ៍ និងប្រចំាប្គា។ 

៥.២.  ការប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ប្តូវានរពងកើតនិងពរៀរចំព ើង ព ើរបីប្តួតេិនិតយជាប្រចំានូវ៖ 

ក. ការប្រតិរតតិតារចារ់និងរទ្រញ្ជា ជាធរាន រទ្ោា នវជិាា ជីវៈនិងប្ករសី្លធរ៌ 
និងរទ្រញ្ជា ពោយដ កពទសងពទ្ៀតពចញពោយអាជាា ធរទី្ទារ ដ លទក់ទ្ងនឹង
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៤.៤. ជាពគាលការណ៍ទូ្ពៅ ប្រធានគណៈករាការជាន់ខពស់្ដ លទ្ទួ្លរនាុកោរង្ហរប្តួត
េិនិតយថ្ទាកនុង ស្វនករាថ្ទាកនុង ការរពងកើតទលិតទលងាីនិងស្ករាភាេងាី ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និង
គណៈករាការដតងតំាងនិងទតល់តថ្រាការ ប្តូវជាស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាលឯករាជយ ដ លរិនពាក់េ័នធ
នឹងការប្គរ់ប្គងឬការអភិវឌ្ឍអាជីវករា ឬប្រតិរតតិការប្រចំាថ្ងៃររស់្ប្គឹះស្មា ន។ រចនាស្រព័នធ និងការ
ពប្ជើស្ពរ ើស្ប្រធានគណៈករាការនីរួយៗ ប្តូវដតានពធវើព ើងពោយេិចារណាជានិចេ ល់ទំ្នាស់្
ទលប្រពយជន៍ជាស្កាត នុេល និងប្តូវរពប្រើពគាលរំណងទតល់េ័ត៌ានទន់ពេលពវលានិងប្រករ
ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេជូនប្ករុប្រឹកាភិាល និងជួយប្ទ្ប្ទ្ង់ ល់ការស្ពប្រចចិតត ៏ប្តឹរប្តវូ។  

៤.៥. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវពរៀរចំទងដ រនូវពគាលនពយាយទ្ទួ្លយកហានិភ័យ ដ ល
ប្តូវដតានេិនិតយព ើងវញិពោយដទអកពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ប្គឹះស្មា ន និងដបើចំាាច់ពោយដទអក
ពលើស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ប្កុរប្គឹះស្មា ន ឬប្គឹះស្មា នកុងកលូដមរា៉ាហិរញ្ញវតាុ និងការអភិវឌ្ឍទី្ទារ។ 
ជាេិពស្ស្ ពគាលនពយាយទំងពនះប្តូវកំណត់អំេីស្ករាភាេហារឃ្លត់ ពគាលការណ៍ទ្ទួ្លយក
និងរពញ្េ ៀស្ហានិភ័យ (risk tolerance and aversion principles) ជារឋរពប្ការររូភាេជាដខល 
ហានិភ័យស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល និងស្មធនភាេអរបររា (solvency buffers) កប្រិតកំណត់ពលើ
ហានិភ័យប្ររូលទតុំ និងពគាលនពយាយពោះស្ស្មយស្មា នភាេវរិតតិ (ដទនការយថាភាេ)។ ពគាល
នពយាយទំងពនះប្តូវានវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គា ពហើយរ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ (compliance 
functions) ប្តវូទតល់ជូនប្ករុប្រឹកាភិាលនូវការវាយតថ្រា ដ លានពគាលពៅព ើរបីធានានូវការយល់
ចាស់្លាស់្ និងការអនុវតតានពេញពលញនូវពគាលនពយាយពនាះ។ 

៤.៦. ប្កុរប្រឹកាភិាល ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការទតល់ធនធានរនុស្សប្គរ់ប្គាន់ និងាន
គុណវឌុ្ឍិព ើរបីរំពេញតួនាទី្ប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងពនះជាអចិថ្្នតយ៍និងប្រចំាប្គា។ កនុងពគាលពៅទ្ទួ្ល
យក និងប្គរ់ប្គងហានិភ័យពោយប្រុងប្រយ័តន ធនធានទំងពនះប្តូវឱយស្ស្រតារភាេស្ាុគស្មា ញ 
ទំ្ហំប្រតិរតតិការ និងរចនាស្រព័នធររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្កុរប្រឹកាភិាលក៏ប្តូវធានាដ រថា ស្វនករាថ្ទា
កនុងអាចប្រប្េឹរតិពៅពោយឯករាជយតាររយៈ ១) ការានរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ ២) ោរានលទ្ធភាេពេញ
ពលញកនុងការទ្ទួ្លានេ័ត៌ាននិងទិ្ននន័យចំាបាច់ស្ប្ារ់រំពេញពរស្កករាររស់្ខាួនកនុងប្គឹះស្មា ន
ទំងរូល និង ៣) ការរំពាក់នូវរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ានស្រស្ស្រ លទ្ធភាេពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធប្គរ់ប្គង
េ័ត៌ាន ការរណតុ ះរណាត ល ធនធានសគាប់ពរៀរចំវធីិស្មស្រស្តនិងដទនការស្វនករា។  

ប្រការ ៥.- ប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ាកនងុ៖ ការប្តួតពនិតិយអចិន្នតយ ៍និងប្រចាបំ្គា 

៥.១. ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬគណៈដ លានឋានៈពស្ាើ ប្តូវអនុរ័តពគាលនពយាយ និង
រចនាស្រព័នធជារួរ ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្រេ័នធពនះប្តូវានរញ្េូ ល
ទំងរុខងារប្តួតេិនិតយជាអចិថ្្នតយ៍ និងប្រចំាប្គា។ 

៥.២.  ការប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ប្តូវានរពងកើតនិងពរៀរចំព ើង ព ើរបីប្តួតេិនិតយជាប្រចំានូវ៖ 

ក. ការប្រតិរតតិតារចារ់និងរទ្រញ្ជា ជាធរាន រទ្ោា នវជិាា ជីវៈនិងប្ករសី្លធរ៌ 
និងរទ្រញ្ជា ពោយដ កពទសងពទ្ៀតពចញពោយអាជាា ធរទី្ទារ ដ លទក់ទ្ងនឹង
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ស្ករាភាេធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងពគាលនពយាយ និងការដណនំា
ពទសងៗររស់្គណៈានសិ្ទ្ធិស្ពប្រច (decision-making body)។ 

ខ.  អតិាភាេនិងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ននីតិវធីិនិង ំពណើ រការ ព ើរបីពចៀស្វាង ឬពោះស្ស្មយ
ស្មា នភាេទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ ដបើចំាាច់។ 

គ. ការអនុមតិ សុ្វតិាភាេ និងោរដធវើសុពលភាពថ្នប្រតិរតតិការដ លានរញ្េ រ់ 
ស្ស្រតារពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការដ លានស្ស្មរ់ ពាក់េ័នធនឹង
សិ្ទ្ធិអំណាច ការដរងដចកភារកិចេ និងឯករាជយភាេថ្នការស្ពប្រចចិរត និងការ
េិនិតយព ើងវញិ។ 

ឃ. ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការអនុវតុតពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិថ្ទាកនុងជាក់លាក់ ពាក់េ័នធ
នឹងការកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ ការវាស់្ដវង កប្រិតកំណត់ និងការតារោន នូវរាល់
ប្រពភទ្ហានិភ័យដ លពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេនិងប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

៥.៣. ប្គឹះស្មា នប្តូវានធនធានមនុសេស្រររយទំ ងររាិណនិងគុណភាេ ររួទំងប្រេ័នធ
រពចេកវទិ្ាេ័ត៌ានទងដ រ ស្ប្ារ់ការប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ ដ លប្តូវដតានអនុវតតតាររយៈការ
ចាត់តំាង  ូចតពៅ៖ 

ក. រ្នតីរុគគលិកដ លានឋានានុប្ករសមស្ស្រនឹងរចនាស្រព័នធចាត់តំាង ពោយាន
ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវប្តួតេិនិតយចាស់្លាស់្ និងរិនានទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍
ជារួយការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវដទនកប្រតិរតតិការពទសងដទៀរររស់្ប្គឹះស្មា ន ឬ 

ខ. រ្នតីរុគគលិកដ លានភារកិចេអនុវតតខរការប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍រ៉ាុពណាណ ះ ពហើយ
ដ លប្តូវការរាយការណ៍ពោយផ្ទា ល់ ឬពោយប្រពយល ដតពោយឯករាជយភាេ
ជូនស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយាន ក់ ឬគណៈានឋានៈពស្ាើ ឬ 

គ. រ្នតីរុគគលិកដ លានភារកិចេដទនកប្រតិរតតិការ ដ លភារកិចេពនាះេំុានទំ្នាស់្
ទលប្រពយជន៍ជារួយរុខងារប្តួតេិនិតយ និងដ លានដចកោច់ពោយដ ក
និងចាស់្លាស់្េីរុខងារប្រតិរតតិការ ឬ 

ឃ. រនសំណារួយថ្នវធីិទំងរីខាងពលើដ លស្រស្ស្រតារប្រពភទ្ ភាេស្ាុគស្មា ញ និង
ទំ្ហំហានិភ័យពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការប្រចំាថ្ងៃ និងពោយអាស្ស័្យពលើរចនាស្រព័នធ
ចាត់តំាងររស់្ប្គឹះស្មា ន។  

៥.៤. ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវអនុវតតការប្តួតេិនិតយប្រចំាប្គា ដ លប្តូវានឯករាជយភាេេីរុខងារ
ប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ និងេីដទនកប្រតិរតតិការ។ ពលើស្េីពនះ ស្វនករាថ្ទាកនុងរិនប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ពលើការងារណាដ លានទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ និងអាចរខំាន ល់ឯករាជយភាេថ្នការវាយតថ្រា
ព ើយ។ ប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវរាយការណ៍ពៅប្រធានគណៈករាការស្វនករា។  

៥.៥. ប្គឹះស្មា នប្តូវពស្នើសំុ្ការយល់ប្េរជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា រុននឹងពធវើការដតង
តំាងជាទាូវការនូវប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុង និងប្រធានរុខងារប្រតិរតតិតារ ពោយប្តូវភាា រ់រកជារួយ

704



 

705 

នូវប្រវតតិររូ ការេិេណ៌នាលរអិតអំេីស្មវតា វជិាា ជីវៈ និងរទ្េិពស្មធន៍ វញិ្ជញ រនរប្តរញ្ជា ក់ការសិ្កា 
ប្េរទំងឯកស្មរពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចជូន ំណឹងអំេីការរ ិពស្ធររស់្
ខាួន ចំពពាះការដតងតំាងពនាះកនុងរយៈពេល ១៥ ( រ់ប្ាំ) ថ្ងៃពធវើការ គិតចារ់េីថ្ងៃានទ្ទួ្លឯកស្មរ
ប្តឹរប្តូវពេញពលញស្តីេីការដតងតំាង។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានសិ្ទ្ធិពធវើទំ្នាក់ទំ្នងពោយផ្ទា ល់
ជារួយ ឬពលើកសំ្ពណើ ពទសងៗពៅកាន់ប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងនិងប្រធានមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ។ រាល់
ការផ្ទា ស់្រតូរ រញ្ឈរ់ ឬរពណត ញពចញ នូវប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុង និងប្រធានរុខងារប្រតិរតតិតារ ប្តូវដត
ានជូន ំណឹងជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពហើយពស្ចកតីស្ពប្រចពនះប្តូវខរបានពធវើព ើងពោយ
ានពហតុទលស្រររយ (duly motivated) និងប្តូវរាយការណ៍ចាស់្លាស់្ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៥.៦. ចំពពាះប្កុរហិរញ្ញវតាុនិងកុងកាូពររា៉ាហិរញ្ញវតាុ រ្នតីរុគគលិកទ្ទួ្លរនាុកស្វនករាថ្ទាកនុង 
និងមុែង្ហរប្រតិរតតិតារពៅកប្រិតគួរស្ររុប្តូវានកាតេវកិចេរាយការណ៍  ូចានដចងកនុងកថាខណឌ  
៥.៥ ខាងពលើ។ រាយការណ៍ទំងពនះប្តូវដតានភាា រ់ជារួយនូវរចនាស្រព័នធចាត់តំាង ពគាលនពយាយ 
និងនីតិវធីិថ្ទាកនុង ដ លអាចងាយយល់អំេីដរររទ្រាយការណ៍ និងអំេីទំ្នាក់ទំ្នងជារួយរ្នតី
រុគគលិកទ្ទួ្លរនាុក ថ្ទ្ពទ្ៀតររស់្ស្មា រ័នពទសងៗ ដ លស្ាិតពៅកនុងប្កុរប្គឹះស្មា ន ឬកុងកលូដមរា៉ា
ហិរញ្ញវតាុជារួយគាន ។ 

ជ្ំពូក ៣ 
ដសវាកម្មផ្តលដ់ដាយតតិយភាគី  

ប្រការ ៦.- ដសវាកម្មផ្តលដ់ដាយតតិយភាគី ណ លម្ិនណម្នជាសវនកម្មនផ្ាកនងុ  
 ៦.១.  ពស្វាករាដ លទតល់ពោយតតិយភាគី (Outsourced activities and services)  ូចាន
ដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវ៖  

ក. ស្ាិតពប្ការការប្តួតេិនិតយពលើការប្រតិរតតិតារ ព ើរបីធានាថាស្ករាភាេទំងពនះ
រិនប្តូវានហារឃ្លត់ពោយចារ់ឬរទ្រញ្ជា ណារួយឬពោយពគាលនពយាយ
ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ខ.  ានកិចេប្េរពប្េៀងជាលាយលកខណ៍អកសររវាងតតិយភាគីនិងប្គឹះស្មា ន។ 
គ. ានអនុវតតកនុងប្ករខ័ណឌ ពគាលនពយាយទាូវការរួយ ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយអនក
ទតល់ពស្វាករាជាតតិយភាគីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

 ៦.២. កនុងទំ្នាក់ទំ្នងជារួយអនកទតល់ពស្វាករាជាតតិយភាគី ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា តតិយ
ភាគីពនាះ  

ក. ធានាកប្រិតគុណភាេដ លពឆាើយតរនឹងប្រតិរតតិការធរាតាថ្នពស្វាករា ពហើយកនុង
ករណីានដហរុោរណ៍ពកើតព ើង តតិយភាគីប្តូវពប្រើប្ាស់្នីតិវធីិ និងយនតការ
យថាភាេ (Contingency procedures and mechanisms) សំ្ពៅទតល់ពស្វាករា
ព ើងវញិកនងុរយៈពេលរួយដ លប្គឹះស្មា នអាចទ្ទួ្លយកាន។ 
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នូវប្រវតតិររូ ការេិេណ៌នាលរអិតអំេីស្មវតា វជិាា ជីវៈ និងរទ្េិពស្មធន៍ វញិ្ជញ រនរប្តរញ្ជា ក់ការសិ្កា 
ប្េរទំងឯកស្មរពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចជូន ំណឹងអំេីការរ ិពស្ធររស់្
ខាួន ចំពពាះការដតងតំាងពនាះកនុងរយៈពេល ១៥ ( រ់ប្ាំ) ថ្ងៃពធវើការ គិតចារ់េីថ្ងៃានទ្ទួ្លឯកស្មរ
ប្តឹរប្តូវពេញពលញស្តីេីការដតងតំាង។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានសិ្ទ្ធិពធវើទំ្នាក់ទំ្នងពោយផ្ទា ល់
ជារួយ ឬពលើកសំ្ពណើ ពទសងៗពៅកាន់ប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងនិងប្រធានមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ។ រាល់
ការផ្ទា ស់្រតូរ រញ្ឈរ់ ឬរពណត ញពចញ នូវប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុង និងប្រធានរុខងារប្រតិរតតិតារ ប្តូវដត
ានជូន ំណឹងជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពហើយពស្ចកតីស្ពប្រចពនះប្តូវខរបានពធវើព ើងពោយ
ានពហតុទលស្រររយ (duly motivated) និងប្តូវរាយការណ៍ចាស់្លាស់្ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៥.៦. ចំពពាះប្កុរហិរញ្ញវតាុនិងកុងកាូពររា៉ាហិរញ្ញវតាុ រ្នតីរុគគលិកទ្ទួ្លរនាុកស្វនករាថ្ទាកនុង 
និងមុែង្ហរប្រតិរតតិតារពៅកប្រិតគួរស្ររុប្តូវានកាតេវកិចេរាយការណ៍  ូចានដចងកនុងកថាខណឌ  
៥.៥ ខាងពលើ។ រាយការណ៍ទំងពនះប្តូវដតានភាា រ់ជារួយនូវរចនាស្រព័នធចាត់តំាង ពគាលនពយាយ 
និងនីតិវធីិថ្ទាកនុង ដ លអាចងាយយល់អំេីដរររទ្រាយការណ៍ និងអំេីទំ្នាក់ទំ្នងជារួយរ្នតី
រុគគលិកទ្ទួ្លរនាុក ថ្ទ្ពទ្ៀតររស់្ស្មា រ័នពទសងៗ ដ លស្ាិតពៅកនុងប្កុរប្គឹះស្មា ន ឬកុងកលូដមរា៉ា
ហិរញ្ញវតាុជារួយគាន ។ 

ជ្ំពូក ៣ 
ដសវាកម្មផ្តលដ់ដាយតតិយភាគី  

ប្រការ ៦.- ដសវាកម្មផ្តលដ់ដាយតតិយភាគ ីណ លម្និណម្នជាសវនកម្មនផ្ាកនងុ  
 ៦.១.  ពស្វាករាដ លទតល់ពោយតតិយភាគី (Outsourced activities and services)  ូចាន
ដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវ៖  

ក. ស្ាិតពប្ការការប្តួតេិនិតយពលើការប្រតិរតតិតារ ព ើរបីធានាថាស្ករាភាេទំងពនះ
រិនប្តូវានហារឃ្លត់ពោយចារ់ឬរទ្រញ្ជា ណារួយឬពោយពគាលនពយាយ
ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ខ.  ានកិចេប្េរពប្េៀងជាលាយលកខណ៍អកសររវាងតតិយភាគីនិងប្គឹះស្មា ន។ 
គ. ានអនុវតតកនុងប្ករខ័ណឌ ពគាលនពយាយទាូវការរួយ ស្តីេី ការប្តួតេិនិតយអនក
ទតល់ពស្វាករាជាតតិយភាគីររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

 ៦.២. កនុងទំ្នាក់ទំ្នងជារួយអនកទតល់ពស្វាករាជាតតិយភាគី ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា តតិយ
ភាគីពនាះ  

ក. ធានាកប្រិតគុណភាេដ លពឆាើយតរនឹងប្រតិរតតិការធរាតាថ្នពស្វាករា ពហើយកនុង
ករណីានដហរុោរណ៍ពកើតព ើង តតិយភាគីប្តូវពប្រើប្ាស់្នីតិវធីិ និងយនតការ
យថាភាេ (Contingency procedures and mechanisms) សំ្ពៅទតល់ពស្វាករា
ព ើងវញិកនុងរយៈពេលរួយដ លប្គឹះស្មា នអាចទ្ទួ្លយកាន។ 

 

706 

ខ.  អនុវតតយនតការរនាា ន់ (emergency mechanisms) កនុងករណីានការលំាកធៃន់ធៃរ 
រ៉ាះពាល់ ល់និរនតភាេថ្នពស្វាករា ឬប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថាដទនការនិរនតភាេររស់្
ខាួនានគិតគូរពៅ ល់ពស្ណារយី៉ាូ ដ លកនុងពនាះតតិយភាគីគាា នលទ្ធភាេទតល់
ពស្វា ល់ប្គឹះស្មា នព ើងវញិាន។ 

គ. រិនប្តូវដកដប្រធំ ំុពលើពស្វាករាររស់្ខាួន ពោយគាា នការយល់ប្េរជារុនេីប្គឹះស្មា ន
ព ើយ និងកនុងរយៈពេលស្រស្ស្ររួយដ លចំាាច់ស្ប្ារ់ចាត់វធិានការជំនួស្។ 

ឃ. ប្រតិរតតិតារនីតិវធីិររស់្ប្គឹះស្មា នពាក់េ័នធនឹងរចនាស្រព័នធ និងការអនុវតតការ
ប្តួតេិនិតយពស្វាករាដ លទតល់ពោយតតិយភាគី។ 

ង. ទតល់ ល់ប្គឹះស្មា ននូវរាល់េ័ត៌ានពាក់េ័នធទំងអស់្អំេីពស្វាករាររស់្ខាួន ពរើ
ចំាាច់ ពហើយប្គឹះស្មា នអាចចុះេិនិតយ ល់ទី្កដនាង ស្ស្រតារកាតេវកិចេពរើកចំហ
េ័ត៌ានដ លានកំណត់។ 

ច. ប្តូវរាយការណ៍ពៅប្គឹះស្មា នជាប្រចំាអំេី ំពណើ រការទតល់ពស្វាករា និងអំេី
ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ខាួន។ 

ឆ. ទតល់ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវរាល់េ័ត៌ានចំាាច់ ទក់ទិ្ននឹងការអនុវតត
ភារកិចេររស់្ខាួន ពហើយកនុងករណីចំាាច់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើការប្តួត
េិនិតយ និងស្ាៃ ស្ន៍ផ្ទា ល់ពៅទី្ស្មន ក់ការររស់្តតិយភាគី។ 

៦.៣. ដទអកពលើការវាយតថ្រាហានិភ័យររស់្ខាួន ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវពធវើស្វនករាព ើងវញិ
តារប្គា ពោយពផ្ទត តជាសំ្ខាន់ពលើពស្វាករាររស់្តតិយភាគី។ ភាពញឹកញារ់ថ្នស្វនករាពនះប្តូវ
អាស្ស័្យពៅនឹងហានិភ័យពាក់េ័នធពទសងៗររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ជាេិពស្ស្ ការប្រតិរតតិតាររទ្របញ្ញតតិ
 ូចានកំណត់ខាងពលើ ប្តូវដតានវាយតថ្រាជាក់លាក់ ររួទំងអតាិភាេ ស្ងគតិភាេ និងប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នយនតការរនាា ន់ និងដទនការយថាភាេទងដ រ។ 

ប្រការ ៧.- ដសវាក្មមតតិយភាគីចំដ ុះការដធវើសវនកម្មនផ្ាកនងុ 

៧.១. ចំពពាះប្គឹះស្មា នខាន តតូចដ លស្ាិតពៅកនុងប្កុរធនាគារ ឬប្កុរហិរញ្ញវតាុរួយ ប្កុរ
ប្រឹកាភិាលពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ខាួន អាចេិចារណាពប្ជើស្ពរ ើស្តតិយភាគីស្ប្ារ់ការងារ
ស្វនករាថ្ទាកនុង។ រ៉ាុដនតតតិយភាគីពនះរិនប្តូវជាប្កុរហ ុនស្វនករាឯករាជយដ លទ្ទួ្លរនាុកពធវើ
ស្វនករាពលើប្គឹះស្មា នពនាះ ឬជាស្រព័នធររស់្ប្កុរហ ុនពនាះព ើយ។ រុននឹងពប្ជើស្ពរ ើស្ប្កុរហ ុន
ឯកពទ្ស្ឬនាយកោា នស្វនករាថ្នប្កុរហ ុនពរររស់្ខាួនស្ប្ារ់ ំពណើ រការស្វនករា ប្គឹះស្មា នប្តូវដត
សំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយភាា រ់រកជារួយនូវទិ្ននន័យ និងេ័ត៌ានចំាាច់
ព ើរបីជារូលោា នកនុងការស្ពប្រចចិតត។ 

 ៧.២. ពៅពេលស្ពប្រចពប្ជើស្ពរ ើស្តតិយភាគីស្ប្ារ់ពធវើស្វនករាថ្ទាកនុង ស្ាជិកប្កុរ
ប្រឹកាភិាល ដ លទ្ទួ្លរនាុកប្តូវធានាថា៖ 
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ក. ពស្វាករាដ លតតិយភាគីទតល់ឱយប្គឹះស្មា នស្រស្ស្រនឹងស្ករាភាេ រចនាស្រព័នធ 
និងភាេស្ាុគស្មា ញថ្នអាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ខ. ស្វនករាប្តូវអនុវតតស្ស្រតាររទ្ោា នលអរំទុតថ្នទី្ទារ និងពោយអនកានវជិាា ជីវៈ
ដ លានការសិ្កា ជំនាញ និងរទ្េិពស្មធន៍កនុងការពធវើស្វនករា។ 

គ. ងវកិាប្គរ់ប្គាន់ ស្ប្ារ់ពធវើស្វនករាថ្ទាកនុង ព ើរបីធានាការពគារេតាររាល់
ពគាលការណ៍  ូចដ លានកំណត់កនុងប្រកាស្ពនះ ជាេិពស្ស្ ព ើរបីធានាឯករាជយ
ភាេពេញពលញថ្នស្វនករា ការវាយតថ្រា និងអនុស្មស្ន៍ និង 

ឃ. តតិយភាគីានពេលពវលាប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីពធវើស្វនករាពលើប្គរ់ដទនកទំងអស់្ថ្ន
រុខងារ និងប្រតិរតតិការ ស្ស្រតារដទនការស្វនករាប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ដ លប្គរ
 ណត រ់ពលើរាល់ហានិភ័យ និងដ លតប្រូវពោយរទ្របញ្ញតតិទំងឡាយដ លាន
ដចងកនុងប្រកាស្ពនះ ស្តីេីវ តនិងវសិ្មលភាេថ្នស្វនករា។ 

 ៧.៣. ពលើស្េីពនះ រាល់កាតេវកិចេ ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេររស់្
តតិយភាគីប្តូវដតានពគារេតារយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់ េីពប្ពាះស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានចាត់ទុ្កថាជា
ស្ករាភាេសំខាន់ ូចានដចងកនុងប្រការ ៣។ ជាេិពស្ស្ ដទនការយថាភាេស្រស្ស្រប្តូវានដចង
អំេី ំពណាះស្ស្មយ ថ្ទ្ពទ្ៀត ព ើរបីពចៀស្វាងការរងាអ ក់ ឬការេនារណារួយ កនុងការរំពេញដទនការ
ស្វនករា ពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយដ លទ្ទួ្លរនាុក។ 

ជ្ំពូក ៤ 
ការប្រតិរតតាិម្  

ប្រការ ៨.- ការណតងាងំ និងការទទួលខុសប្តូវររសម់្្នតីមុខងារប្រតិរតតាិម្ 

 ៨.១ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តរចនាស្រព័នធថ្នរុខងារប្រតិរតតិតារ (Compliance Function) 
ឱយានស្រស្ស្រ ព ើរបីគំាប្ទ្ ល់ការរំពេញភារកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ 
ស្ស្រតារទំ្ហំ ភាេស្ាុគស្មា ញ រណាត ញ ការចូលភាគករា និងហានិភ័យពាក់េ័នធនឹងអាជីវករាររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ រុខងារប្រតិរតតិតារប្តូវស្ាិតពៅពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរបស់រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ
ាន ក់ដ លរិនពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការអាជីវករា ព ើរបពីចៀស្វាងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាស្កាត នុេល។ 
រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារប្តូវរាយការណ៍ពៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក។ 

 ៨.២.  ការដតងតំាង ការផ្ទា ស់្រតូរ ការរញ្ឈរ់ ការរពណត ញពចញ ឬការលាដលងររស់្រ្នតី
មុែង្ហរប្រតិរតតិតារ ប្តូវដតានជូន ំណឹងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចានដចងកនុងចំណុច ៥.៥ 
និង ៥.៦ ថ្នប្រការ ៥។ 

 ៨.៣. រ្នតីរុគគលិកទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ពាក់េ័នធនឹងការប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់ 
និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា និងពគាលនពយាយ “ស្មគ ល់អតិងិជនររស់្ខាួន” ប្តូវស្ាិតពប្ការការ
ប្គរ់ប្គងពោយផ្ទា ល់ររស់្រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ។ អាស្ស័្យពលើរចនាស្រព័នធថ្នរុខងារប្រតិរតតិតារ
ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិ ប្តូវដតអាចជួយគំាប្ទ្យ៉ាងពេញពលញចំពពាះកិចេស្ហការរវាងរ្នតី
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ក. ពស្វាករាដ លតតិយភាគីទតល់ឱយប្គឹះស្មា នស្រស្ស្រនឹងស្ករាភាេ រចនាស្រព័នធ 
និងភាេស្ាុគស្មា ញថ្នអាជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ខ. ស្វនករាប្តូវអនុវតតស្ស្រតាររទ្ោា នលអរំទុតថ្នទី្ទារ និងពោយអនកានវជិាា ជីវៈ
ដ លានការសិ្កា ជំនាញ និងរទ្េិពស្មធន៍កនុងការពធវើស្វនករា។ 

គ. ងវកិាប្គរ់ប្គាន់ ស្ប្ារ់ពធវើស្វនករាថ្ទាកនុង ព ើរបីធានាការពគារេតាររាល់
ពគាលការណ៍  ូចដ លានកំណត់កនុងប្រកាស្ពនះ ជាេិពស្ស្ ព ើរបីធានាឯករាជយ
ភាេពេញពលញថ្នស្វនករា ការវាយតថ្រា និងអនុស្មស្ន៍ និង 

ឃ. តតិយភាគីានពេលពវលាប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីពធវើស្វនករាពលើប្គរ់ដទនកទំងអស់្ថ្ន
រុខងារ និងប្រតិរតតិការ ស្ស្រតារដទនការស្វនករាប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ ដ លប្គរ
 ណត រ់ពលើរាល់ហានិភ័យ និងដ លតប្រូវពោយរទ្របញ្ញតតិទំងឡាយដ លាន
ដចងកនុងប្រកាស្ពនះ ស្តីេីវ តនិងវសិ្មលភាេថ្នស្វនករា។ 

 ៧.៣. ពលើស្េីពនះ រាល់កាតេវកិចេ ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេររស់្
តតិយភាគីប្តូវដតានពគារេតារយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់ េីពប្ពាះស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានចាត់ទុ្កថាជា
ស្ករាភាេសំខាន់ ូចានដចងកនុងប្រការ ៣។ ជាេិពស្ស្ ដទនការយថាភាេស្រស្ស្រប្តូវានដចង
អំេី ំពណាះស្ស្មយ ថ្ទ្ពទ្ៀត ព ើរបីពចៀស្វាងការរងាអ ក់ ឬការេនារណារួយ កនុងការរំពេញដទនការ
ស្វនករា ពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយដ លទ្ទួ្លរនាុក។ 

ជ្ពំកូ ៤ 
ការប្រតិរតតាិម្  

ប្រការ ៨.- ការណតងាងំ នងិការទទួលខុសប្តូវររសម់្្នតីមុខងារប្រតិរតតាិម្ 

 ៨.១ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តរចនាស្រព័នធថ្នរុខងារប្រតិរតតិតារ (Compliance Function) 
ឱយានស្រស្ស្រ ព ើរបីគំាប្ទ្ ល់ការរំពេញភារកិចេ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ 
ស្ស្រតារទំ្ហំ ភាេស្ាុគស្មា ញ រណាត ញ ការចូលភាគករា និងហានិភ័យពាក់េ័នធនឹងអាជីវករាររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ រុខងារប្រតិរតតិតារប្តូវស្ាិតពៅពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរបស់រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ
ាន ក់ដ លរិនពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការអាជីវករា ព ើរបពីចៀស្វាងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាស្កាត នុេល។ 
រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារប្តូវរាយការណ៍ពៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក។ 

 ៨.២.  ការដតងតំាង ការផ្ទា ស់្រតូរ ការរញ្ឈរ់ ការរពណត ញពចញ ឬការលាដលងររស់្រ្នតី
មុែង្ហរប្រតិរតតិតារ ប្តូវដតានជូន ំណឹងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចានដចងកនុងចំណុច ៥.៥ 
និង ៥.៦ ថ្នប្រការ ៥។ 

 ៨.៣. រ្នតីរុគគលិកទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ពាក់េ័នធនឹងការប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់ 
និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា និងពគាលនពយាយ “ស្មគ ល់អតិងិជនររស់្ខាួន” ប្តូវស្ាិតពប្ការការ
ប្គរ់ប្គងពោយផ្ទា ល់ររស់្រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ។ អាស្ស័្យពលើរចនាស្រព័នធថ្នរុខងារប្រតិរតតិតារ
ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិ ប្តូវដតអាចជួយគំាប្ទ្យ៉ាងពេញពលញចំពពាះកិចេស្ហការរវាងរ្នតី
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មុែង្ហរប្រតិរតតិតារនិងរ្នតីរុគគលិក ប្េរទំងដទនក ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធនឹងការប្តួតេិនិតយការ
ប្រតិរតតិតារ  ូចជានាយកោា នហិរញ្ញវតាុ និងការរាយការណ៍គណពនយយ និងគតិយុតត ជាព ើរ។ 
រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារប្តូវដតចូលររួជាប្រេ័នធកនុងការអនុវតតនីតិវធីិ វសីេលរ៉ាាូវងី (whistle blowing) 
 ូចានដចងកនុងប្រការ ១១។  

ប្រការ ៩.- ប្រព័នធប្តតួពិនិតយការប្រតិរតតាិម្ 

 ៩.១. ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយការប្រតិរតតិតារប្តូវដតានរពងកើត និងពរៀរចំឱយស្ស្រតារពគាល
នពយាយ ដ លអនុរ័តពោយប្កុរប្រឹកាភិាល និងប្តូវដតាន ំពណើ រការ និងនីតិវធីិស្រស្ស្រ
ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្រ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារ  ូចានដចងកនុង
ប្រការ ៨។ 

៩.២. ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ការរណតុ ះរណាត លប្គរ់ប្គាន់ ល់រ្នតីរុគគលិកដ លពាក់េ័នធស្តីេី
នីតិវធីិប្តួតេិនិតយការប្រតិរតតិតារឱយស្ស្រតារប្រតិរតតិការ និងការប្តួតេិនិតយដ លរ្នតីទំងពនាះ
អនុវតត។ 

៩.៣. ប្រេ័នធនិងនីតិវធីិប្តួតេិនិតយការប្រតិរតតិតារទំងឡាយ ប្តូវដតានពរៀរចំព ើងព ើរបី
ទ្រ់ស្មក ត់ហានិភ័យថ្នការរិនប្រតិរតតិតារ  ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ និងព ើរបីពោះស្ស្មយឱយាន
ឆ្រ់រំទុតនូវរញ្ជា  ឬការាររៃអំេីការរិនប្រតិរតតិតារជាស្កាត នុេលណារួយ។ កនុងពគាលរំណង
ពនះ គ រ្ឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនីតិវធីិនិង ំពណើ រការស្ប្ារ់វាយតថ្រាការប្រតិរតតិតារដ លររួាន៖ 

- នីតិវធីិស្ប្ារ់ការទតល់ការអនុរតិជារុននិងជាប្រេ័នធ ររួទំងពស្ចកតីជូន ំណឹង
ជាលាយលកខណ៍អកសរេីរ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតិតតារ ឬេីរុគគលទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិេីរ្នតី
មុែង្ហរប្រតិរតតិតារកនុងពគាលរំណងពនះ ចំពពាះទលិតទលងាីនិងស្ករាភាេងាី 
ការអនុវតត ឬការដកដប្រសំ្ខាន់ ពៗៅពលើទលិតទលនិងពស្វាករាដ លានស្ស្មរ់ និង 

- នីតិវធីិស្ប្ារ់ប្តួតេិនិតយប្រតិរតតិការ ដ លានរញ្េ រ់រចួពហើយ។ 

៩.៤. ជាដទនករួយថ្នប្រេ័នធប្តតួេិនិតយការប្រតិរតតិតារ ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតប្រេ័នធតារោន
រួយអំេីការដកដប្ររទ្រញ្ជា  ឬវធិានទំងឡាយដ លប្តូវអនុវតតពៅពលើប្រតិរតតិការររស់្ប្គឹះស្មា ន 
ដ លាន ំពណើ រការជាប្រប្កតី និងជាញឹកញារ់តារដ លអាចអនុវតតាន ពហើយកនុងររកិារណ៍ពនះ 
ជូន ំណឹងភាា រ ល់រ្នតីរុគគលិកពាក់េ័នធស្តីេីការដកដប្រទំងពនាះ។ 

ជ្ំពូក ៥ 
ទំនាសផ់្លប្រដោជ្ន៍៖  ការទរ់ស្ថក ត់ និង ំដណាុះប្ស្ថយ 

ប្រការ ១០.- នីតិវធិី និងយនតការទរ់ស្ថក ត់ទំនាសផ់្លប្រដោជ្ន៍ 

 ១០.១.  ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនីតិវធីិនិងយនតការព ើរបីទ្រ់ស្មក ត់ស្មា នភាេទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍។ 
នីតិវធីិនិងយនតការទំងពនះប្តូវេឹងខផាកជាពិដសសដលើវធិាន និងពគាលការណ៍ ៏ចាស់្លាស់្ដ លប្តូវ
ានរពងកើតព ើង  ូចជាឯករាជយភាពថ្នការប្តួតេិនិតយ ការដរងដចករុខងារភារកិចេ ការប្រគល់សិ្ទ្ធិ
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និង្ណដនយយភាពសមស្សប ឯករាជយភាពថ្ន ំពណើ រការពទាៀងផ្ទា ត់្ណនី ឬការពចៀស្វាងការពលើក
ទឹ្កចិតតជាអវជិជានពប្ការរូរភាេជាការទតល់ប្ាក់ឧរតារៃរដនារដ លអាចពធវើឱយានឥទ្ធិេលរិនលអ
 ល់ការប្គរ់ប្គងនិងការពប្ជើស្ពរ ើស្ហានិភ័យពោយប្រុងប្រយ័តន ោរោន់ោប់មូលបគរ ការប្តួតេិនិតយ
ដលើគុណភាេប្ទ្េយស្ករា/ស្ថា នភាពស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលនិងអស្មធនភាេ ជាព ើរ។ 

 ១០.២. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តពគាលនពយាយទ្រ់ស្មក ត់ស្មា នភាេទំ្នាស់្ទល
ប្រពយជន៍ជាសោត នុពល និងប្តូវវាយតថ្រាដគាលនដយបាយដនាឹះព ើងវញិប្រចំាប្គា។ ពរើចំាាច់
ពគាលនពយាយពនះប្តូវានេិនិតយព ើងវញិ និងដកលរអស្ស្រតារការវាយតថ្រាប្រចំាប្គាពនាះ។ 

 ១០.៣. រុខងារប្រតិរតតិតារប្តូវធានាោរអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេនូវពគាលនពយាយ 
និងនីតិវធីិទំាងដនាឹះ និងប្តូវរាយការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរពៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយ
ទ្ទួ្លរនាុក នូវរាល់កំហុស្ឬរញ្ជា ដ លានរកពឃើញ។ ដហរុោរណ៍ដកើរដ ើង ប្តូវានកំណរ់គតា
ជាឯកស្មរ ដហើយគរូវានោរទតល់អនុស្មស្ន៍ស្ប្ារ់ជាវធិានការដកតប្រូវទងដ រ។ រាល់វធិានការ
ដកតប្រូវដ លានោក់ពចញប្តូវដតានអនុវតតតារភាា រពោយគាា នបងាង់។ 

ប្រការ ១១.- នីតិវិធីវសីេលរា ៉ូវីង  

 ១១.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនីតិវធីិវសីេលប៉ាលូវងី “Whistle Blowing Procedures”  ូចានដចង
កនុងប្រការ ៣ ដ លប្តូវប្កពស្មរនូវតួនាទី្ររស់្រ្នតីរុខងារប្រតិរតតិតារផងខ រ ដ លប្តូវដតរកា
រាយការណ៍ជាការស្ាៃ ត់ ជូន ំណឹង ល់ស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក និងចាត់
វធិានការពោះស្ស្មយស្រស្ស្រ។ 

១១.២. រ្នតីរុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា នប្តូវយល់ ឹងចាស់្លាស់្អំេី ំពណើ រការ និងនីតិវធីិ
វសីេលប៉ាលូវងី និងប្តូវ ឹងថា នីតិវធីិពនាះទតល់ការការពារចំពពាះខាួន រ៉ាុដនត ក៏ទរទរនូវការរំពេញភារកិចេ
ពោយសុ្ចរតិទងដ រ។ 

ជ្ំពូក ៦ 
សវនកម្មនផ្ាកនងុ 

ប្រការ ១២.- រចនាសម្ព័នធននសវនកម្មនផ្ាកនងុ 

 ១២.១. ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវស្ាិតពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ស្វនករថ្ទាកនុង ដ លប្តូវាន
ចាត់តំាងស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិនិងកាតេវកិចេ ូចានដចងកនុងចំណុច ៥.៥ និង ៥.៦ ថ្នប្រការ ៥ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះ។ ប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានឯករាជយភាេពេញពលញ រាយការណ៍ផ្ទា ល់ពៅស្ាជិក
ប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក និងរិនប្តូវានភារកិចេប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ ឬការងារ
ប្រតិរតតិការព ើយ។ ជាេិពស្ស្ ប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងរិនប្តូវទ្ទួ្លរនាុកពលើរុខងារប្រតិរតិតតារពទ្ 
ពហើយ ូចពនះគ៉ឺេំុអាចានតួនាទី្េីរទ្នាឹរគាន ជារ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារររស់្ប្គឹះស្មា នព ើយ។ 

១២.២. គបសិនពរើស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានពធវើព ើងពោយតតិយភាគី រាល់លកខខណឌ ថ្នការ
ពប្រើប្ាស់្តតិយភាគីពនាះ ប្តូវដតពគារេតារកាតេវកិចេ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ និងពគាលការណ៍
 ូចានដចងកនុងជំេូកពនះ។ 
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និង្ណដនយយភាពសមស្សប ឯករាជយភាពថ្ន ំពណើ រការពទាៀងផ្ទា ត់្ណនី ឬការពចៀស្វាងការពលើក
ទឹ្កចិតតជាអវជិជានពប្ការរូរភាេជាការទតល់ប្ាក់ឧរតារៃរដនារដ លអាចពធវើឱយានឥទ្ធិេលរិនលអ
 ល់ការប្គរ់ប្គងនិងការពប្ជើស្ពរ ើស្ហានិភ័យពោយប្រុងប្រយ័តន ោរោន់ោប់មូលបគរ ការប្តួតេិនិតយ
ដលើគុណភាេប្ទ្េយស្ករា/ស្ថា នភាពស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលនិងអស្មធនភាេ ជាព ើរ។ 

 ១០.២. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តពគាលនពយាយទ្រ់ស្មក ត់ស្មា នភាេទំ្នាស់្ទល
ប្រពយជន៍ជាសោត នុពល និងប្តូវវាយតថ្រាដគាលនដយបាយដនាឹះព ើងវញិប្រចំាប្គា។ ពរើចំាាច់
ពគាលនពយាយពនះប្តូវានេិនិតយព ើងវញិ និងដកលរអស្ស្រតារការវាយតថ្រាប្រចំាប្គាពនាះ។ 

 ១០.៣. រុខងារប្រតិរតតិតារប្តូវធានាោរអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេនូវពគាលនពយាយ 
និងនីតិវធីិទំាងដនាឹះ និងប្តូវរាយការណ៍ជាលាយលកខណ៍អកសរពៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយ
ទ្ទួ្លរនាុក នូវរាល់កំហុស្ឬរញ្ជា ដ លានរកពឃើញ។ ដហរុោរណ៍ដកើរដ ើង ប្តូវានកំណរ់គតា
ជាឯកស្មរ ដហើយគរូវានោរទតល់អនុស្មស្ន៍ស្ប្ារ់ជាវធិានការដកតប្រូវទងដ រ។ រាល់វធិានការ
ដកតប្រូវដ លានោក់ពចញប្តូវដតានអនុវតតតារភាា រពោយគាា នបងាង់។ 

ប្រការ ១១.- នតីិវិធីវសីេលរា ៉ូវីង  

 ១១.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនីតិវធីិវសីេលប៉ាលូវងី “Whistle Blowing Procedures”  ូចានដចង
កនុងប្រការ ៣ ដ លប្តូវប្កពស្មរនូវតួនាទី្ររស់្រ្នតីរុខងារប្រតិរតតិតារផងខ រ ដ លប្តូវដតរកា
រាយការណ៍ជាការស្ាៃ ត់ ជូន ំណឹង ល់ស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក និងចាត់
វធិានការពោះស្ស្មយស្រស្ស្រ។ 

១១.២. រ្នតីរុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា នប្តូវយល់ ឹងចាស់្លាស់្អំេី ំពណើ រការ និងនីតិវធីិ
វសីេលប៉ាលូវងី និងប្តូវ ឹងថា នីតិវធីិពនាះទតល់ការការពារចំពពាះខាួន រ៉ាុដនត ក៏ទរទរនូវការរំពេញភារកិចេ
ពោយសុ្ចរតិទងដ រ។ 

ជ្ំពកូ ៦ 
សវនកម្មនផ្ាកនងុ 

ប្រការ ១២.- រចនាសម្ព័នធននសវនកម្មនផ្ាកនងុ 

 ១២.១. ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវស្ាិតពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ស្វនករថ្ទាកនុង ដ លប្តូវាន
ចាត់តំាងស្ស្រតាររទ្របញ្ញតតិនិងកាតេវកិចេ ូចានដចងកនុងចំណុច ៥.៥ និង ៥.៦ ថ្នប្រការ ៥ ថ្ន
ប្រកាស្ពនះ។ ប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានឯករាជយភាេពេញពលញ រាយការណ៍ផ្ទា ល់ពៅស្ាជិក
ប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក និងរិនប្តូវានភារកិចេប្តួតេិនិតយអចិថ្្នតយ៍ ឬការងារ
ប្រតិរតតិការព ើយ។ ជាេិពស្ស្ ប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងរិនប្តូវទ្ទួ្លរនាុកពលើរុខងារប្រតិរតិតតារពទ្ 
ពហើយ ូចពនះគ៉ឺេំុអាចានតួនាទី្េីរទ្នាឹរគាន ជារ្នតីមុែង្ហរប្រតិរតតិតារររស់្ប្គឹះស្មា នព ើយ។ 

១២.២. គបសិនពរើស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានពធវើព ើងពោយតតិយភាគី រាល់លកខខណឌ ថ្នការ
ពប្រើប្ាស់្តតិយភាគីពនាះ ប្តូវដតពគារេតារកាតេវកិចេ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ និងពគាលការណ៍
 ូចានដចងកនុងជំេូកពនះ។ 
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 ១២.៣. រុខងារស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវដតានរ្នតីរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ទំងររាិណនិងគុណភាេ
ស្ស្រតារទំ្ហំ ភាេស្ាុគស្មា ញថ្នអាជីវករា និងរចនាស្រព័នធររស់្ប្គឹះស្មា ន។ តាមករណីចាំបាច់ 
ខបបបទរាយការណ៍ ោរវាយរថ្មលការអនុវតត ោរចាត់ដចងរ្នតីរុគគលិក ការរណតុ ះរណាត ល ប្េរទំង
វធីិស្មស្រស្ត និងនីតិវធីិស្វនករា ប្តូវពធវើព ើងកនុងកប្រិតជាប្កុរ។ 

ប្រការ ១៣.- ដគាលរំណងននម្ុខងារសវនកម្មនផ្ាកនងុ 

 ១៣.១. ស្វនករាថ្ទាកនុង ានភារកិចេអនុវតតការងារស្វនករា និងដធវើការអពងកតប្រចំាប្គា និង
ប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ កនុងដគាលបំណងទតល់ ល់ប្កុរប្រឹកាភិាលនិងគណៈប្គរ់ប្គងនូវការវាយតថ្រា
និងអនុស្មស្ន៍ ពោយានឯកស្មរគំាប្ទ្ពលើចំណុច ូចខាងពប្ការ៖ 

-  ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នោរកំណត់អតតស្ញ្ញា ណ វាស់្ដវង តារោន ប្គរ់ប្គង ោក់កប្រិត
កំណត់ និងដបើចំាបាច់ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការកាត់រនាយហានិភ័យ។ 

-  ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ននីតិវធីិនិង ំពណើ រការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង និងភាេស្រស្ស្រថ្ន
 ំពណើ រការខ លបានបដងកើរដ ើងដ ើមបីទ្រ់ស្មក ត់ស្មា នភាេទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 
ឬដបើចំាបាច់ ដ ើមបីដោឹះស្ស្មយស្មា នភាេពនាះពោយប្រុងប្រយ័តន និង 

-  ភាេសមស្ស្រនិងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការប្តួតេិនិតយការប្រតិរតតិតាម និងការពគារេ
ពេញពលញ នូវពគាលនពយាយររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

 ១៣.២. ការងារស្វនករា ប្តូវានខផនោរប្រចំាឆ្ន ំ និងប្តូវកំណរ់អាទិ្ភាេស្ស្រតារការ
វាយតថ្រាហានិភ័យររស់្ស្វនករាថ្ទាកនុង។ ខផនកហានិភ័យនិងអាទិ្ភាេខ លបានកំណរ់ ប្តូវករ់គតា
ទុកជាឯកស្មរ និងគំាប្ទ្ពោយវធីិស្មស្រស្តវាយតថ្រាហានិភ័យ ៏ស្រស្ស្រ ដ លប្តូវោក់ជូននិងអនុរ័ត
ពោយប្កុរប្រឹកាភិាល ឬគណៈករាការស្វនករា។ ការងារស្វនករា ប្តូវគបគពររតិដៅកនុងអំ ុងវ ត
ស្វនករារួយដ លានរយៈពេលខាីតារដ លអាចពធវើាន និងគរូវគ្ប ណត ប់រាល់ដទនកហានិភ័យ
ទំងអស់្ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ កនុងអំ ុងវ តស្វនករា រាល់ដទនកហានិភ័យទំងអស់្ប្តូវដតានពធវើស្វនករា។ 
ពលើស្េីពនះ ដទនកដ លានហានិភ័យខពស់្គរូវរងស្វនករាពប្ចើន ងពៅកនុងវ តស្វនករាទំងរូល។ 

១៣.៣. រាល់រញ្ជា  និងកងវល់សំខាន់ៗពាក់េ័នធនឹងស្វនករា ប្តូវានករ់គតាជាឯកស្មរ
ចាស់្លាស់្ ពោយានភាា រ់ជារួយនូវអនុស្មស្ន៍ចំដ ឹះប្កុរប្រឹកាភិាល និងគណៈប្គរ់ប្គង
សំដៅពោះស្ស្មយបញ្ញា ដនាឹះប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ និងពោយគាា នការេនារមិនសមដហរុផល។ 
ការអនុវតតប្រករដោយប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នវធិានការដកតប្រូវតារអនុស្ថសន៍ប្តូវស្ាិតពៅពប្ការយនតការ
តារោនរួយ និងតាមករណីចាំបាច់ប្តូវអនុវតតជាបនតដ ើរបីវាយតថ្រាប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នវធិានការណ៍
ដកតប្រូវទំងពនះ។ អនុស្មស្ន៍ដ លរិនទន់បានអនុវតត ចំាាច់ប្តូវរាយការណ៍ប្រចំាប្គា និងយ៉ាង
ពហាចណាស់្េីរ ងកនុងរួយឆ្ន ំ ដៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុកខ លជាគបធាន
ស្វនករថ្ផាកនុង និងដៅសាជិក្ណៈកមមោរសវនកមមឯដទៀរតារការពស្នើសំុ្ររស់្ប្រធាន្ណៈ
កមមោរស្វនករា។ 
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ប្រការ ១៤.- ធនធាន យទុធស្ថ្សត និងនីតវិិធីសវនកម្ម 
១៤.១. ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានរ្នតីរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ស្ប្ារ់អនុវតតវ តស្វនករាប្រករ

ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ ស្វនករថ្ទាកនុងប្តូវានងវកិាស្ាិតពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ខាួនសគាប់
ចំណាយទាំងអស់ទាក់ទិននរងការរណតុ ះរណាត លខផនកស្វនករា  ំពណើ រដបសកកមម និងចំណាយ
ដគបើគបាស់ររិយភា្ីស្ប្ារ់រំពេញភារកិចចររស់្ខាួន។ 

១៤.២. ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នរ្នដីរុគគលិកនិងទ្ប្រង់ស្វនករាជាក់លាក់ ប្តូវានវាយតថ្រាប្រចំាប្គា
ស្ស្រតារកំពណើ នអាជីវករា ភាេស្ាុប្គស្មា ញនិងទំ្ហំថ្នប្រតិរតដិការ រចនាស្រព័នធចាត់តំាងស្ថជីវកមម 
រពចេកវទិ្ាខ លបានអនុវរតនិងហានិភ័យពាក់េ័នធពទសងៗ។ ការវាយតថ្រាពនះប្តូវពធវើព ើងជាទាូវការ 
និងប្តូវរាយការណ៍ពៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទទួលបនាុក។ 

១៤.៣. ការវាយតថ្រាហានិភ័យនិងស្វនករា ប្តូវដធវើដ ើងស្ស្រតាររទ្ោា នវជិាា ជីវៈ និងតាម
ករណីចំាាច់ ប្តូវេិនិតយព ើងវញិស្ស្រតារការអនុវតដ ៏លអរំទុត និងប្តូវានគទគទង់ដោយវធីិស្មស្រស្ដ 
នីតិវធីិ និងកបួនដណនំាពទសងៗជាលាយលកខណ៍អកសរ។ ឯកស្មរ និងវធីិស្មស្រស្ដទំងពនះអាចគរូវផតល់
ជូនប្កុរប្រឹកាភិាល ស្ាជិកគណៈករាការស្វនករា ស្វនករឯករាជយ និងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ តាម
ោរដសនើសំុ។ 

ជ្ំពូក ៧ 
ដគាលនដោបាយ នីតិវិធី និង ំដណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

ប្រការ ១៥.- ការទទួលខុសប្តូវររសប់្កុម្ប្ររកាភិបាល និងគណៈប្គរ់ប្គង 
១៥.១. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យ សគាប់ទប់ទល់

ប្រពភទ្ហានិភ័យសំ្ខាន់ៗពកើតព ើងេីស្ករាភាេ ភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ការ
ពគារេតារពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យពនះជាប្រចំា គរូវខរជាដទនករួយថ្នការប្តួតេិនិតយ
ររស់្រុខងារប្រតិរតដិតាម ពហើយពគាលនពយាយពនះក៏ជាដទនករួយដៅកនុងប្រេ័នធរកាទុ្កឯកស្មរ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន  ូចានខចងកនុងជំេូក ១០ ទងដ រ។ 

១៥.២. គណៈប្គរ់ប្គងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរពងកើតនីតិវធីិ និងោរអនុវតដគបកបដោយប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្ន ំពណើ រការស្រស្ស្រ សំដៅកំណត់អរតសញ្ញា ណ វាស់្ដវង តារោន ោក់កប្រិតកំណត់ ប្គរ់ប្គង 
និងតាមករណីចាំបាច់ កាត់រនាយហានិភ័យពទសងៗពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតដិការ និងរចនាសមព័នធររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការទំងពនះប្តូវានវាយតថ្រា និងេិនិតយព ើងវញិប្រចំាប្គា ស្ស្រតារការ
អនុវតដ ៏លអរំទុត ការអភិវឌ្ឍន៍ទី្ទារ និងអាជីវកមមងាី។ ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្ននីតិវធីិនិង ំពណើ រការជាក់លាក់
ដ លបានអនុវតដប្តូវ ានវាយតថ្រាព ើងវញិជាប្រេ័នធ រុននឹងអនុវតដស្ករាភាេងាី ចូលររួភាគករាងាី 
ប្េរទំងរុននឹងទដល់ទលិតទលនិងពស្វាករាងាី ល់អតិងិជន និងសមភាគីទី្ទារររស់្ប្គឹះស្មា ន។  
ប្រការ ១៦.- ប្រសទិធភាពនននតីិវិធី  ំដណើ រការ និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ត៌មាន 

១៦.១. នីតិវធីិ  ំពណើ រការ និងប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ាន ប្តូវានពរៀរចំនិងរពងកើតព ើង ស្ស្រ
តារពគាលការណ៍ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ដៅកនុងពគាលនពយាយពាក់េ័នធពទសងៗ និងប្តូវសាិរ
ដគោមោរវាយតថ្រាការប្រតិរតដិតាម និងកនុងករណីចំាាច់ ប្តូវានេិនិតយព ើងវញិទងដ រ។ 
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ប្រការ ១៤.- ធនធាន យទុធស្ថ្សត នងិនីតវិិធីសវនកម្ម 
១៤.១. ស្វនករាថ្ទាកនុងប្តូវានរ្នតីរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់ស្ប្ារ់អនុវតតវ តស្វនករាប្រករ

ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ ស្វនករថ្ទាកនុងប្តូវានងវកិាស្ាិតពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ខាួនសគាប់
ចំណាយទាំងអស់ទាក់ទិននរងការរណតុ ះរណាត លខផនកស្វនករា  ំពណើ រដបសកកមម និងចំណាយ
ដគបើគបាស់ររិយភា្ីស្ប្ារ់រំពេញភារកិចចររស់្ខាួន។ 

១៤.២. ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នរ្នដីរុគគលិកនិងទ្ប្រង់ស្វនករាជាក់លាក់ ប្តូវានវាយតថ្រាប្រចំាប្គា
ស្ស្រតារកំពណើ នអាជីវករា ភាេស្ាុប្គស្មា ញនិងទំ្ហំថ្នប្រតិរតដិការ រចនាស្រព័នធចាត់តំាងស្ថជីវកមម 
រពចេកវទិ្ាខ លបានអនុវរតនិងហានិភ័យពាក់េ័នធពទសងៗ។ ការវាយតថ្រាពនះប្តូវពធវើព ើងជាទាូវការ 
និងប្តូវរាយការណ៍ពៅស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទទួលបនាុក។ 

១៤.៣. ការវាយតថ្រាហានិភ័យនិងស្វនករា ប្តូវដធវើដ ើងស្ស្រតាររទ្ោា នវជិាា ជីវៈ និងតាម
ករណីចំាាច់ ប្តូវេិនិតយព ើងវញិស្ស្រតារការអនុវតដ ៏លអរំទុត និងប្តូវានគទគទង់ដោយវធីិស្មស្រស្ដ 
នីតិវធីិ និងកបួនដណនំាពទសងៗជាលាយលកខណ៍អកសរ។ ឯកស្មរ និងវធីិស្មស្រស្ដទំងពនះអាចគរូវផតល់
ជូនប្កុរប្រឹកាភិាល ស្ាជិកគណៈករាការស្វនករា ស្វនករឯករាជយ និងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ តាម
ោរដសនើសំុ។ 

ជ្ពំូក ៧ 
ដគាលនដោបាយ នីតិវិធ ីនិង ដំណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 

ប្រការ ១៥.- ការទទួលខសុប្តវូររសប់្កុម្ប្ររកាភបិាល និងគណៈប្គរ់ប្គង 
១៥.១. ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យ សគាប់ទប់ទល់

ប្រពភទ្ហានិភ័យសំ្ខាន់ៗពកើតព ើងេីស្ករាភាេ ភាេស្ាុគស្មា ញ និងទំ្ហំររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ការ
ពគារេតារពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យពនះជាប្រចំា គរូវខរជាដទនករួយថ្នការប្តួតេិនិតយ
ររស់្រុខងារប្រតិរតដិតាម ពហើយពគាលនពយាយពនះក៏ជាដទនករួយដៅកនុងប្រេ័នធរកាទុ្កឯកស្មរ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន  ូចានខចងកនុងជំេូក ១០ ទងដ រ។ 

១៥.២. គណៈប្គរ់ប្គងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវរពងកើតនីតិវធីិ និងោរអនុវតដគបកបដោយប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្ន ំពណើ រការស្រស្ស្រ សំដៅកំណត់អរតសញ្ញា ណ វាស់្ដវង តារោន ោក់កប្រិតកំណត់ ប្គរ់ប្គង 
និងតាមករណីចាំបាច់ កាត់រនាយហានិភ័យពទសងៗពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតដិការ និងរចនាសមព័នធររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការទំងពនះប្តូវានវាយតថ្រា និងេិនិតយព ើងវញិប្រចំាប្គា ស្ស្រតារការ
អនុវតដ ៏លអរំទុត ការអភិវឌ្ឍន៍ទី្ទារ និងអាជីវកមមងាី។ ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្ននីតិវធីិនិង ំពណើ រការជាក់លាក់
ដ លបានអនុវតដប្តូវ ានវាយតថ្រាព ើងវញិជាប្រេ័នធ រុននឹងអនុវតដស្ករាភាេងាី ចូលររួភាគករាងាី 
ប្េរទំងរុននឹងទដល់ទលិតទលនិងពស្វាករាងាី ល់អតិងិជន និងសមភាគីទី្ទារររស់្ប្គឹះស្មា ន។  
ប្រការ ១៦.- ប្រសទិធភាពនននតីិវិធ ី ដំណើ រការ និងប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ត៌មាន 

១៦.១. នីតិវធីិ  ំពណើ រការ និងប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ាន ប្តូវានពរៀរចំនិងរពងកើតព ើង ស្ស្រ
តារពគាលការណ៍ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ដៅកនុងពគាលនពយាយពាក់េ័នធពទសងៗ និងប្តូវសាិរ
ដគោមោរវាយតថ្រាការប្រតិរតដិតាម និងកនុងករណីចំាាច់ ប្តូវានេិនិតយព ើងវញិទងដ រ។ 
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១៦.២. ព ើរបីធានាប្រសិ្ទ្ធភាេ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការគ្ ប់គ្ ងហានិភ័យ និងប្រេ័នធេ័ត៌ាន ប្តូវ 

ក. អាចកំណត់អរតសញ្ញា ណ វាស់្ដវង ឬវាយតថ្រាហានិភ័យានប្តឹរប្តូវ។ 

ខ. គទគទង់ដសចកតីស្ពប្រច ស្ស្រតារពវទ្យិតភាេថ្នហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន 
ជាេិពស្ស្ចំពពាះការវវិរតជាអវជិជានថ្នទី្ទារ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុរិនលអររស់្
កូនរំណុល ឬររស់្សមភាគី និងជាទូ្ពៅចំពពាះការយកចិតដទុ្កោក់ ដ លគរូវ
ានកនុងពគាលរំណងប្គរ់ប្គង ៏ប្រុងប្រយ័តន ជាដ ើម។ 

គ. ្ួបសរុបហានិភ័យទំងពនាះ (Consolidation of such risks) ព ើរបីកំណត់អរតសញ្ញា ណ 
តារោន និងប្គរ់ប្គងរញ្ជា ហានិភ័យប្ររូលទដុំប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ឃ. ានពរៀរចំនិងអនុវតដតារខ លអាចគទគទង់ពេញពលញនូវការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ 
និង្ណដនយយភាព ស្ស្រតារសិទធអំណាច ការប្រគល់សិ្ទ្ធ និងកប្រិតកំណត់
ដ លអនុវតដាន និង 

ង. ទតល់ស្ញ្ជញ អាស្ននតាមឋានានុប្ករ និងជូនប្កុរប្រឹកាភិាល អំេីោរមិនអនុវរត
កប្រិតកំណរ់ ឬោរដគបើគបាស់សិទ្ធិអំណាច និងការប្រគល់សិ្ទ្ធពលើស្ខ នកំណត់ 
សំដៅចាត់វធិានការដកតប្រូវរនាា ន់ តាមករណីចំាបាច់។ 

១៦.៣. ប្រសិ្ទ្ធភាេ និងភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្ននីតិវធីិនិង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងប្រេ័នធ
េ័ត៌ានប្តូវានវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គាជាឯករាជយពោយស្វនករថ្ទាកនុង ពប្ការការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ររស់្គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ តាមករណីចំាបាច់ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការ និងប្រេ័នធេ័ត៌ានទំងពនះ
ប្តូវជួយ ល់ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេពៅកប្រិត្ួបសរបុទងដ រ។ 

១៦.៤. ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្ននីតិវធីិនិង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងប្រេ័នធេ័ត៌ាន ប្តវូាន
វាយតថ្រាព ើងវញិជាប្រេ័នធ រុននឹងអនុវតដស្ករាភាេងាី ចូលរួរភាគករាងាី ប្េរទំងរុននឹងទដល់
ទលិតទលនិងពស្វាករាងាី ល់អតិងិជននិងសមភាគីទី្ទារររស់្ប្គឹះស្មា ន។  

១៦.៥. ឯកស្មរស្ដីេីនីតិវធីិនិង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងប្រេ័នធេ័ត៌ាន ប្តូវដតាន
ពធវើរចេុរបននករា និងជាដទនករួយថ្នប្រេ័នធរកាទុ្កឯកស្មរ  ូចានខចងកនុងជំេូក ១០ ខាងពប្ការ។  

ជ្ំពូក ៨ 
ប្រព័នធគណដនយយនិងព័ត៌មាន  

 ប្រការ ១៧.- ការប្រត្ិរត្តិាម្រទដាឋ នចារ់និងរទរបញ្ញតដ ិនិងការរកាទុកឯកស្ថរ  

១៧.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវប្រតិរតតិតាររទ្ោា នចារ់និងរទ្របញ្ញតដិខ លអនុវតដ ចំពពាះកិចេរញ្ា ិកា
គណពនយយ រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ និងការពរើកចំហរេ័ត៌ានហិរញ្ញវតាុ  ប្េរទំងប្តូវានោរប្តួត
េិនិតយសមស្សប ព ើរបីវាយតថ្រាប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នោរប្រតិរតដិតាររទ្ោា នទំងពនះ។ គណៈករាការ
ស្វនករាប្តូវេិភាកា និងអនុរ័តពោយប្រុងប្រយ័តននូវជពប្រើស្ពទសងៗ គបសិនពរើាន ពហើយជពប្រើស្
ពនាះប្តូវានទុកោក់ជាឯកស្មរប្តឹរប្តូវ និងប្តូវពគារេតាមយ៉ាងហាត់ចត់។ 
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១៧.២. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនិងរកាទុ្កឱយានប្គរ់ប្គាន់ នូវឯកស្មរអំេីរាង់គណនីខ ល
បានអនុវរត កិចេរញ្ា ិកាគណពនយយស្ប្ារ់កត់ប្តាប្រតិរតដិការ និងពហតុការណ៍ខ លនំាឱ្យានកិចេ
រញ្ា ិកាគណពនយយ គពមទំាងប្រេ័នធេ័ត៌ានគណពនយយដ លានអនុវតដ។ 

ប្រការ ១៨.-  ំដណើ រការនិងនីតវិិធីននលនំាសំវនកម្ម ប្រករដដាយប្រសទិធភាព 

១៨.១. ចំពពាះេ័ត៌ានខ លបានរងាា ញកនុងតារាងតុលយការ ពប្ៅតារាងតុលយការ រាយការណ៍
ចំណូល-ចំណាយ និងកំណត់ស្ាគ ល់ថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ការពរៀរចំ ំពណើ រការគណពនយយ
ប្តូវបដងកើរនូវសំ្ណំុនីតិវធីិនិង ំពណើ រការ ពៅថាលំនំាស្វនករា (audit trail) ព ើរបីអាច៖ 

ក. បដងកើរព ើងវញិនូវរាល់ប្រតិរតដិការតារលំោរ់លំពោយថ្នពេលពវលា។ 

ខ. គាំប្ទ្រាល់េ័ត៌ានពោយឯកស្មរចារ់ព ើរ ខ លអនុញ្ញា ត ល់ោររកោន
ប្រតិរតដិការពោយផ្ទា ល់ តាំងេីឯកស្មរព ើររហូរ ល់ឯកស្មរស្ពងខរ និងទាុយ
មកវញិ។ 

គ. គិតគូរអំេីរខគមបគមួលថ្នស្រតុលយ េីកាលររពិចឆទ្រិទ្រញ្ា ីពៅថ្ងៃរនាា រ់ពោយ
រកាទុ្កពេញពលញនូវកំណត់ប្តាថ្នប្រតិរតតិការ ដ លនំាឱយានរខគមបគមួល
ដលើស្រតុលយគណនីទំងពនាះ។ 

១៨.២. ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នលំនំាស្វនករា ប្តូវដតានស្មកលបង និងវាយតថ្រាប្រចំាប្គា។ 

ប្រការ ១៩.- សននធិិប្ទពយសកម្មណ លប្គរុះស្ថា នកាន់ការ់ក្នងុនាមអតិថ្ិជ្ន និងតតយិភាគី 

១៩.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនីតិវធីិ និងរកាកំណត់ប្តាប្តឹរប្តូវ រងាា ញអំេីស្ននិធិ លំហូរពចញ 
និងលំហូរចូលថ្នប្ទ្េយស្ករា ដ លប្គឹះស្មា នបានកាន់ការ់កនុងនាមអតិងិជននិងតតិយភាគី  ូពចនះ
ប្ទ្េយស្របតដិទំងពនាះរិនប្តូវានកត់ប្តា ឬរាយការណ៍ជាប្ទ្េយស្របតតិផ្ទា ល់ររស់្ប្គឹះស្មា នពទ្។ 

១៩.២. ប្គឹះស្មា នប្តូវដញកប្ទ្េយស្ករាខាងពលើ រវាងប្ទ្េយស្ករាជាប្ាក់រពញ្ញើ និងប្ទ្េយស្ករា
ជាវតាុរញ្ជេ សំ្ប្ារ់ធានាការស្នាដ លបានដធវើដ ើងកនុងពគាលរំណងជាក់លាក់ណាមួយ ឬសគាប់
កិចេប្េរពប្េៀងដ លជាប្រពយជន៍ ល់ាេ ស់្ប្ាក់រពញ្ញើ។ 

ប្រការ ២០.- ការប្តួតពិនិតយឯករាជ្យ ការណរងណចកម្ុខងារភារកិចច និងការដផ្ាៀងផ្ទា ត់
ប្រចាបំ្គា 

២០.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតដនីតិវធីិ និង ំពណើ រការ ខ លគទគទង់ ល់ោរដរងដចកប្រករពោយ
ប្រសិ្ទ្ធភាេនូវភារកិចេ ការប្តួតេិនិតយឯករាជយ និងការពទាៀងផ្ទា ត់ប្រចំាប្គា សំដៅការពារប្ទ្េយស្ករា
ររស់្ប្គឹះស្មា ន និងព ើរបកំីណត់អរតសញ្ញា ណានឆ្រ់រហ័ស្នូវរាល់ភាេខុស្គាន សំខាន់ៗ។ 

២០.២. នីតិវធីិនិង ំពណើ រការទំងពនាះប្តូវរញ្ជា ក់ជាេិពស្ស្ អំេីការដរងដចកចាស់្លាស់
នូវភារកិចេពាក់េ័នធនឹងការស្នា ការចំណាយរូលនិធិ និងកិចេរញ្ា ិកាប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា
ររស់្ប្គឹះស្មា ន។  ំពណើ រការពនះប្តូវដតានពទាៀងផ្ទា ត់ និងវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គា។ 
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១៧.២. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនិងរកាទុ្កឱយានប្គរ់ប្គាន់ នូវឯកស្មរអំេីរាង់គណនីខ ល
បានអនុវរត កិចេរញ្ា ិកាគណពនយយស្ប្ារ់កត់ប្តាប្រតិរតដិការ និងពហតុការណ៍ខ លនំាឱ្យានកិចេ
រញ្ា ិកាគណពនយយ គពមទំាងប្រេ័នធេ័ត៌ានគណពនយយដ លានអនុវតដ។ 

ប្រការ ១៨.-  ំដណើ រការនិងនីតវិិធីននលនំាសំវនកម្ម ប្រករដដាយប្រសទិធភាព 

១៨.១. ចំពពាះេ័ត៌ានខ លបានរងាា ញកនុងតារាងតុលយការ ពប្ៅតារាងតុលយការ រាយការណ៍
ចំណូល-ចំណាយ និងកំណត់ស្ាគ ល់ថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ការពរៀរចំ ំពណើ រការគណពនយយ
ប្តូវបដងកើរនូវសំ្ណំុនីតិវធីិនិង ំពណើ រការ ពៅថាលំនំាស្វនករា (audit trail) ព ើរបីអាច៖ 

ក. បដងកើរព ើងវញិនូវរាល់ប្រតិរតដិការតារលំោរ់លំពោយថ្នពេលពវលា។ 

ខ. គាំប្ទ្រាល់េ័ត៌ានពោយឯកស្មរចារ់ព ើរ ខ លអនុញ្ញា ត ល់ោររកោន
ប្រតិរតដិការពោយផ្ទា ល់ តាំងេីឯកស្មរព ើររហូរ ល់ឯកស្មរស្ពងខរ និងទាុយ
មកវញិ។ 

គ. គិតគូរអំេីរខគមបគមួលថ្នស្រតុលយ េីកាលររពិចឆទ្រិទ្រញ្ា ីពៅថ្ងៃរនាា រ់ពោយ
រកាទុ្កពេញពលញនូវកំណត់ប្តាថ្នប្រតិរតតិការ ដ លនំាឱយានរខគមបគមួល
ដលើស្រតុលយគណនីទំងពនាះ។ 

១៨.២. ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នលំនំាស្វនករា ប្តូវដតានស្មកលបង និងវាយតថ្រាប្រចំាប្គា។ 

ប្រការ ១៩.- សននធិបិ្ទពយសកម្មណ លប្គរុះស្ថា នកាន់ការ់ក្នងុនាមអតិថ្ជិ្ន នងិតតយិភាគី 

១៩.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតនីតិវធីិ និងរកាកំណត់ប្តាប្តឹរប្តូវ រងាា ញអំេីស្ននិធិ លំហូរពចញ 
និងលំហូរចូលថ្នប្ទ្េយស្ករា ដ លប្គឹះស្មា នបានកាន់ការ់កនុងនាមអតិងិជននិងតតិយភាគី  ូពចនះ
ប្ទ្េយស្របតដិទំងពនាះរិនប្តូវានកត់ប្តា ឬរាយការណ៍ជាប្ទ្េយស្របតតិផ្ទា ល់ររស់្ប្គឹះស្មា នពទ្។ 

១៩.២. ប្គឹះស្មា នប្តូវដញកប្ទ្េយស្ករាខាងពលើ រវាងប្ទ្េយស្ករាជាប្ាក់រពញ្ញើ និងប្ទ្េយស្ករា
ជាវតាុរញ្ជេ សំ្ប្ារ់ធានាការស្នាដ លបានដធវើដ ើងកនុងពគាលរំណងជាក់លាក់ណាមួយ ឬសគាប់
កិចេប្េរពប្េៀងដ លជាប្រពយជន៍ ល់ាេ ស់្ប្ាក់រពញ្ញើ។ 

ប្រការ ២០.- ការប្តួតពិនិតយឯករាជ្យ ការណរងណចកម្ុខងារភារកិចច និងការដផ្ាៀងផ្ទា ត់
ប្រចាបំ្គា 

២០.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតដនីតិវធីិ និង ំពណើ រការ ខ លគទគទង់ ល់ោរដរងដចកប្រករពោយ
ប្រសិ្ទ្ធភាេនូវភារកិចេ ការប្តួតេិនិតយឯករាជយ និងការពទាៀងផ្ទា ត់ប្រចំាប្គា សំដៅការពារប្ទ្េយស្ករា
ររស់្ប្គឹះស្មា ន និងព ើរបកំីណត់អរតសញ្ញា ណានឆ្រ់រហ័ស្នូវរាល់ភាេខុស្គាន សំខាន់ៗ។ 

២០.២. នីតិវធីិនិង ំពណើ រការទំងពនាះប្តូវរញ្ជា ក់ជាេិពស្ស្ អំេីការដរងដចកចាស់្លាស់
នូវភារកិចេពាក់េ័នធនឹងការស្នា ការចំណាយរូលនិធិ និងកិចេរញ្ា ិកាប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា
ររស់្ប្គឹះស្មា ន។  ំពណើ រការពនះប្តូវដតានពទាៀងផ្ទា ត់ និងវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គា។ 
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២០.៣. នីតិវធីិនិង ំពណើ រការទំងពនះប្តូវគកដស្ថបនូវតារាងប្តួតេិនិតយ ការពទាៀងផ្ទា ត់គណនី 
ការេិនិតយនិងងលរងខងលង (ការប្តួតេិនិតយពទ្វ ង ការពធវើសុ្េលភាេពោយឯករាជយថ្នការចុះរញ្ា ិកា
គណពនយយ ការចុះហតាពលខាេីររួរគាន  ឬ ំពណើ រការគបហាក់គបខហលពទសងដទៀរដៅកនុងប្រេ័នធ
គណពនយយ) ការប្តួតេិនិតយព ើងវញិពោយលអិតលអន់ដលើប្ទ្េយស្ករាជាស្ននិធិ គពមទំាងេ័ត៌ានអំពី
លទ្ធទលថ្នការប្តួតេិនិតយព ើងវញិពនាះ ដ លប្តូវទដល់ជូនគណៈប្គរ់ប្គង។ រាល់ភាេខុស្គាន ប្តូវដត
ានអពងកតភាា រ ករ់គតាទុ្កជាឯកស្មរ និងពោះស្ស្មយពោយប្រុងប្រយ័តន។ ពរើចំាាច់ ប្គឹះស្មា នប្តូវ
េិចារណាភាា រអំេីទលរ៉ាះពាល់ថ្នភាេខុស្គាន ពនះ ដៅដលើចំណូលដ លានរាយការណ៍ និងរូលនិធិ
ផ្ទា ល់សុ្ទ្ធដ លប្តូវដតដកតប្រូវជាបនាា ន់។ 

ជ្ំពូក ៩ 
ប្រព័នធវាសណ់វងហានិភ័យនងិលទធផ្ល និងការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ២១.- ប្រសទិធភាពននប្រព័នធវាសណ់វងហានិភ័យនិងលទធផ្ល និងការប្តួតពិនតិយ 

២១.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតប្រេ័នធវាស់្ដវងនិងវភិាគហានិភ័យ ស្ស្រតារប្រពភទ្និងទំ្ហំ
ប្រតិរតដិការ និងភាេស្ាុគស្មា ញថ្នស្ករាភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្រេ័នធពនះប្តូវដតអាចវាយតថ្រាឱ្យ
ានទន់ពេលពវលានិងពជឿទុ្កចិតដាន ចំដ ឹះរាល់ប្រពភទ្ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ជាេិពស្ស្
ហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ហានិភ័យអប្តាការប្ាក់ ហានិភ័យអប្តារដូរ
ប្ាក់ និងដបើចំាបាច់ ហានិភ័យទី្ទារ ហានិភ័យអនដរការយិករា ហានិភ័យប្រគល់ និងហានិភ័យទូទត់។ 

២១.២. ដបើចំាបាច់ ប្រេ័នធដនឹះប្តូវានពរៀរចំ និងរពងកើតព ើងព ើរបីជួយ ល់ការវាយតថ្រា និង
ការវភិាគហានិភ័យពៅកប្រិត្ួបសរុប ពហើយជាពិដសស អាចកំណត់អរតសញ្ញា ណ និងតារោនាន
ស្រស្ស្រនូវហានិភ័យប្ររូលទដុំ និងអាចគំាគទ ល់ដសចកតីស្ពប្រចទន់ពេលពវលា និងប្រករពោយ
ប្រសិ្ទ្ធភាេអំពីការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ។ 

២១.៣. ប្រេ័នធទំងដនឹះ និងនីតិវធីិគទគទង់ពទសងៗ ប្តូវសាិរដគោមការេិនិតយថ្ទាកនុងព ើងវញិ
ពោយពទ្ៀងទត់ ព ើរបីធានាភាេប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ និងភាពសមស្សបពៅនឹងប្រពភទ្ ទំ្ហំ ភាេ
ស្ាុគស្មា ញថ្នស្ករាភាេ និងរចនាស្រព័នធស្មជីវករាររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

ប្រការ ២២.-  ំដណើ រការប្តួតពិនិតយអចិន្នដយ ៍ ដ ើម្បធីានាការប្រតិរតដិាម្កាតពវកិចច 
និងកប្ម្ិតកំណត់ 

ប្រេ័នធវាស់្ខវងហានិភ័យនិងលទ្ធទល និងការប្តួតេិនិតយររស់្ប្គឹះស្មា ន ប្តូវានលទ្ធភាេ
តារោនជាអចិថ្្នដយ៍នូវរាល់កាតេវកិចេ ឬកប្រិតកំណត់ពទសងៗ។ រាល់កំហុស្ដ លបានរកពឃើញ
ប្តូវដតានដោឹះស្ស្ថយ និងរាយការណ៍ភាា រពៅប្រធានរុខងារប្រតិរតដិតាម។ របាយោរណ៍ដនាឹះប្តូវ
ានបញ្ញជ ក់អំពីព ើរដហរុថ្នកំហុស្ ប្េរទំងវធិានការដកតប្រូវទំងឡាយព ើរបីដោឹះស្ស្ថយហានិភ័យ
ថ្នការរិនប្រតិរតដិតារ។ វធិានការដកតប្រូវពនះក៏ប្តូវានពគាលរំណងពចៀស្វាងនូវកំហុស្ ដ លៗ
ផងខ រ និងសំដៅេិនិតយព ើងវញិនូវរាល់ការប្តួតេិនិតយកនាងរក ពរើានការវាយតថ្រាថា ការ
ប្តួតេិនិតយកនាងរកពនាះរិនស្រស្ស្រនិងគាា នប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 
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ជ្ំពូក ១០ 
ប្រព័នធរកាទុកឯកស្ថរ 

ប្រការ ២៣.- ដគាលនដោបាយ នីតិវធិី សម្តាកិចច ការប្រគលស់ទិធិ និងរបាយការណ៍ 
២៣.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុរ័ត វាយតថ្រាព ើងវញិ និងពធវើរចេុរបននករាជាប្រចំានូវពគាលនពយាយ 

នីតិវធីិ ការកំណត់សិ្ទ្ធិអំណាចនិងោរប្រគល់សិ្ទ្ធិ រចនាស្រព័នធចាត់តំាង ប្រេ័នធេ័ត៌ាន ស្ករាភាេ 
អភិាលកិចេ និងរចនាស្រព័នធស្មជីវករា គបសិនពរើជាប្គឹះស្មា នដ លរងោរ្ួបសរបុ (Consolidated 
Entity) ឬគ រ្ឹះស្ថា នខ លគរូវដធវើោរ្ួបសរបុ (Consolidated Entity) ។ 

២៣.២. ោរកំណរ់សិទធិអំណាចនិងោរប្រគល់សិ្ទ្ធិ ប្តូវានពរៀរចំជាឯកស្មរចាស់្លាស់្ 
សគាប់ឱ្យភាគីពាក់េ័នធទំាងអស់្ ររួាន អតាគាហកៈ រុខងារប្គរ់ប្គងហានិភ័យនិងប្តួតេិនិតយ រមួ
ទំាងមុែង្ហរប្រតិរតដិតាមទងដ រ។ ប្រេ័នធេ័ត៌ានររស់្ប្គឹះស្មា ន និងដបើចំាបាច់ររស់្ប្កុរប្គឹះស្មា ន
ប្តូវដតអាចធានាថា ភាគីពាក់េ័នធទំងអស់្ទទួលានព័ត៌ានចាស់្លាស់្អំេីវធិានថ្នោរស្ពប្រច
ថ្ទាកនុងដនឹះ។ ប្គឹះស្មា នក៏ប្តូវាន ំពណើ រការប្តួតេិនិតយប្គរ់ប្គាន់ផងខ រ ព ើរបីធានាថា ស្រតាកិចេ និង
ោរប្រគល់សិ្ទ្ធិ រិនប្តូវានពប្រើប្ាស់្ពលើស្ដ នកំណត់ ឬខុស្ដគាលដៅ។  

២៣.៣.  ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិប្តូវដតានទដល់ពៅគណៈប្គរ់ប្គងនិងរ្នដីរុគគលិកជា
លាយលកខណ៍អកសរ ពរើចំាាច់ ោរអនុវតដពគាលនពយាយ និងនីតិវធីីទំងពនាះប្តូវដតានគទគទង់
ដោយការរណដុ ះរណាដ លស្រស្ស្រទងដ រ។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនាះ ប្តូវដតានោរ
ប្តួតេិនិតយការប្រតិរតដិតាមរុននឹងោក់ឱយអនុវតដ។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនាះ ប្តូវាន
រញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្អំេី ំពណើ រការខ លគរូវបានអនុវតដ សំ្ពៅធានាការដរងដចកភារកិចេ ឯករាជយភាេ
ថ្នការប្តួតេិនិតយ និងការទ្រ់ស្មក ត់ ឬ ំពណាះស្ស្មយទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាសោត នុពល។ 

២៣.៤. ពប្ការលកខខណឌ  ូចានខចងកនុងកថាខណឌ  ២៣.១  ល់កថាខណឌ  ២៣.៣ ខាងពលើ 
ជាពិដសស ប្គឹះស្មា នប្តូវបដងកើរ វាយតថ្រា និងពធវើរចេុរបននករាជាប្រចំា នូវរាល់ឯកស្មរពទសងៗ សំដៅ
គទគទង់ ល់គបរិបរតិការប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងទំងរូល ស្ស្រតារ
ពគាលនពយាយររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ ឯកស្មរទំងពនាះ អាចផតល់ជូនភា្ី ក់ព័នធទំងអស់្
សគាប់ដគបើគបាស់ ខ លររួាន៖ 

ក. ការេិេណ៌នាអំេីការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវដៅប្គរ់កប្រិតទំាងអស់្  
ខ. ការកំណរ់រុខងារ តួនាទី្ និងធនធានខ លបានដរងដចក ស្ប្ារ់ោរបំដពញ
រុខងារ និងតួនាទី្ទំងពនាះ  

គ. ការេិេណ៌នាអំេីខបបបទ និងយនដការថ្នខបបបទរាយការណ៍ សំ្ពៅធានា
ឯករាជយភាេ ប្រសិ្ទ្ធភាេ និងភាពគាា នទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍  

ឃ. ការេិេណ៌នាអំេីប្រេ័នធនិង ំពណើ រការវាស់្ដវងហានិភ័យ។ ពរើចំាបាច់ វធីិស្មស្រស្ដ
វាស់្ដវងហានិភ័យជាក់លាក់  ូចជារង្ហវ ស់សាិរិដលើហានិភ័យ ចំណាយសគាប់
ផ្ទល ស់បតូរ ការចុះរញ្ា ិកាតាមថ្ងលទី្ទារ ជាដ ើម ប្តូវានករ់គតាទុកជាឯកស្មរ 
និងគរូវអនុរ័តពោយឯករាជយេីប្រតិរតដិការអាជីវករា  
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ជ្ពំកូ ១០ 
ប្រព័នធរកាទុកឯកស្ថរ 

ប្រការ ២៣.- ដគាលនដោបាយ នីតិវធិ ីសម្តាកចិច ការប្រគលស់ទិធិ នងិរបាយការណ៍ 
២៣.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុរ័ត វាយតថ្រាព ើងវញិ និងពធវើរចេុរបននករាជាប្រចំានូវពគាលនពយាយ 

នីតិវធីិ ការកំណត់សិ្ទ្ធិអំណាចនិងោរប្រគល់សិ្ទ្ធិ រចនាស្រព័នធចាត់តំាង ប្រេ័នធេ័ត៌ាន ស្ករាភាេ 
អភិាលកិចេ និងរចនាស្រព័នធស្មជីវករា គបសិនពរើជាប្គឹះស្មា នដ លរងោរ្ួបសរបុ (Consolidated 
Entity) ឬគ រ្ឹះស្ថា នខ លគរូវដធវើោរ្ួបសរបុ (Consolidated Entity) ។ 

២៣.២. ោរកំណរ់សិទធិអំណាចនិងោរប្រគល់សិ្ទ្ធិ ប្តូវានពរៀរចំជាឯកស្មរចាស់្លាស់្ 
សគាប់ឱ្យភាគីពាក់េ័នធទំាងអស់្ ររួាន អតាគាហកៈ រុខងារប្គរ់ប្គងហានិភ័យនិងប្តួតេិនិតយ រមួ
ទំាងមុែង្ហរប្រតិរតដិតាមទងដ រ។ ប្រេ័នធេ័ត៌ានររស់្ប្គឹះស្មា ន និងដបើចំាបាច់ររស់្ប្កុរប្គឹះស្មា ន
ប្តូវដតអាចធានាថា ភាគីពាក់េ័នធទំងអស់្ទទួលានព័ត៌ានចាស់្លាស់្អំេីវធិានថ្នោរស្ពប្រច
ថ្ទាកនុងដនឹះ។ ប្គឹះស្មា នក៏ប្តូវាន ំពណើ រការប្តួតេិនិតយប្គរ់ប្គាន់ផងខ រ ព ើរបីធានាថា ស្រតាកិចេ និង
ោរប្រគល់សិ្ទ្ធិ រិនប្តូវានពប្រើប្ាស់្ពលើស្ដ នកំណត់ ឬខុស្ដគាលដៅ។  

២៣.៣.  ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិប្តូវដតានទដល់ពៅគណៈប្គរ់ប្គងនិងរ្នដីរុគគលិកជា
លាយលកខណ៍អកសរ ពរើចំាាច់ ោរអនុវតដពគាលនពយាយ និងនីតិវធីីទំងពនាះប្តូវដតានគទគទង់
ដោយការរណដុ ះរណាដ លស្រស្ស្រទងដ រ។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនាះ ប្តូវដតានោរ
ប្តួតេិនិតយការប្រតិរតដិតាមរុននឹងោក់ឱយអនុវតដ។ ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនាះ ប្តូវាន
រញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្អំេី ំពណើ រការខ លគរូវបានអនុវតដ សំ្ពៅធានាការដរងដចកភារកិចេ ឯករាជយភាេ
ថ្នការប្តួតេិនិតយ និងការទ្រ់ស្មក ត់ ឬ ំពណាះស្ស្មយទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាសោត នុពល។ 

២៣.៤. ពប្ការលកខខណឌ  ូចានខចងកនុងកថាខណឌ  ២៣.១  ល់កថាខណឌ  ២៣.៣ ខាងពលើ 
ជាពិដសស ប្គឹះស្មា នប្តូវបដងកើរ វាយតថ្រា និងពធវើរចេុរបននករាជាប្រចំា នូវរាល់ឯកស្មរពទសងៗ សំដៅ
គទគទង់ ល់គបរិបរតិការប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងទំងរូល ស្ស្រតារ
ពគាលនពយាយររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល។ ឯកស្មរទំងពនាះ អាចផតល់ជូនភា្ី ក់ព័នធទំងអស់្
សគាប់ដគបើគបាស់ ខ លររួាន៖ 

ក. ការេិេណ៌នាអំេីការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវដៅប្គរ់កប្រិតទំាងអស់្  
ខ. ការកំណរ់រុខងារ តួនាទី្ និងធនធានខ លបានដរងដចក ស្ប្ារ់ោរបំដពញ
រុខងារ និងតួនាទី្ទំងពនាះ  

គ. ការេិេណ៌នាអំេីខបបបទ និងយនដការថ្នខបបបទរាយការណ៍ សំ្ពៅធានា
ឯករាជយភាេ ប្រសិ្ទ្ធភាេ និងភាពគាា នទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍  

ឃ. ការេិេណ៌នាអំេីប្រេ័នធនិង ំពណើ រការវាស់្ដវងហានិភ័យ។ ពរើចំាបាច់ វធីិស្មស្រស្ដ
វាស់្ដវងហានិភ័យជាក់លាក់  ូចជារង្ហវ ស់សាិរិដលើហានិភ័យ ចំណាយសគាប់
ផ្ទល ស់បតូរ ការចុះរញ្ា ិកាតាមថ្ងលទី្ទារ ជាដ ើម ប្តូវានករ់គតាទុកជាឯកស្មរ 
និងគរូវអនុរ័តពោយឯករាជយេីប្រតិរតដិការអាជីវករា  
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ង. ការេិេណ៌នាអំេីប្រេ័នធតារោនហានិភ័យដ លបានអនុវតដស្ប្ារ់ការតាមោន
ហានិភ័យ  ូចានដចងកនុងប្រការ ៣ ថ្នប្រកាស្ពនះ ការេិេណ៌នាអំេីប្រេ័នធ
ប្តួតេិនិតយ វធិានការខកតប្រូវចំាាច់ពរើាន និងការេិេណ៌នាអំេីស្ញ្ជញ អាស្នន 
ព ើរបីទក់ទញការយកចិតតទុ្កោក់េីប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

ប្រការ ២៤.- ការដរៀរចំប្រព័នធព័ត៌មាន និងរកាទុកឯកស្ថរ  

២៤.១. ប្រេ័នធេ័ត៌ានររស់្ប្គឹះស្មា នប្តូវដតធានាោររកាទុកជាឯកស្មរឱ្យបានប្តឹរប្តូវនូវ
រាល់ពស្ចកដីស្ពប្រច ឬពហតុការណ៍សំ្ខាន់ៗពាក់េ័នធនឹងអាជីវករា ប្រតិរតដិការ និងរចនាស្រព័នធ ព ើរបី
ងាយស្ស្ួលរក និងពប្រើប្ាស់្េ័ត៌ានទំាងដនាឹះ។ 

២៤.២. ប្រេ័នធេ័ត៌ានររស់្ប្គឹះស្មា នក៏ប្តូវគទគទង់ ល់ការខបងខចកេ័ត៌ានានសមស្សប
ដៅកនុងប្គឹះស្មា នទំងរូលទងខ រ ពហើយការខបងខចកពនះប្តូវដផ្ទត រជាចរបងពលើព័រ៌ានពាក់េ័នធនឹង
រញ្ជា ប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង និងជាេិពស្ស្ កាតេវកិចេនិងរទ្របញ្ញតដិសតីពីោរប្រតិរតដិតារ។ 

២៤.៣. ដទនការយថាភាេ និងនីតិវធីិពាក់េ័នធពទសងៗ ប្តូវដតជាដទនករួយថ្នប្រេ័នធរកាទុ្ក
ឯកស្មរររស់្ប្គឹះស្មា ន ដហើយពរើចាំបាច់ ប្តូវដតានដចងចាស់្លាស់្ស្ស្រតារដទនការយថាភាេ 
និងនីតិវធីិស្ប្ារ់កប្រិតប្កុរប្គឹះស្មា ន និងនីតិវធីិ ូចានខចងកនុងកថាខណឌ  ៦.៣ ថ្នប្រការ ៦ ស្ដីេី
ពស្វាករាទដល់ពោយតតិយភាគី។ 

២៤.៤. រាល់ពគាលនពយាយ នីតិវធីិ ោរកំណរ់សិទធអំណាច ោរប្រគល់សិ្ទ្ធិ រាយការណ៍ 
និងកំណត់ដហរុ ប្តូវដតទដល់ឱយស្វនករថ្ទាកនុង រ្នដីមុែង្ហរប្រតិរតដិតាម អាជាា ធរប្តួតេិនិតយ គពមទំាង
ស្វនករឯករាជយ ព ើរបីពប្រើប្ាស់្តារការពស្នើសំុ្ ។ 

ប្រការ ២៥.- របាយការណ៍ប្រចានំន សំ ដពីីរចនាសម្ព័នធ និងប្រសទិធភាព ននប្រព័នធប្តួតពិនិតយ
នផ្ាកនងុ 

២៥.១. ប្គឹះស្មា នប្តូវដតពរៀរចំរាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំ ខ លពិពណ៌នាអំពីរចនាស្រព័នធថ្នប្រេ័នធ
ប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងនិងពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និងយនដការពាក់េ័នធពទសងៗ។ រាយការណ៍ពនះក៏
ប្តូវវាយតថ្រាផងខ រដៅដលើប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង ស្ស្រតារកំពណើ ននិងពិពិធកមម
ថ្នអាជីវករា និងោរខកខគបពទសងៗ ដៅកនុងប្គឹះស្មា ន។ 

២៥.២. ពរើចំាបាច់ រាយការណ៍ពនះក៏ប្តូវានដចងចាស់្លាស់្អំេីការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងដនាឹះ 
ពោយានពគាលនពយាយនិងរចនាស្រព័នធ ខ លបានបដងកើរដ ើងពៅកប្រិត្ួបសរបុផងខ រ។ 

២៥.៣. ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក ប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវដរៀបចំរាយការណ៍
ប្រចំាឆ្ន ំ ខ លនរងគរូវានេិភាកាពៅកនុងគណៈករាការស្វនករា។ ពរើសមស្សប ឬចំាាច់ អនុស្មស្ន៍
អំេីវធិានោរដកតប្រូវ ឬដកលរអ ប្តូវានដលើកដ ើងជូនប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

២៥.៤. គ្រឹះស្ថា នគរូវផតល់រាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំពនះជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដោយាន
ហតាពលខារបស់ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលឯករាជយទ្ទួ្លរនាុក យ៉ាងយូររំទុតពៅថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា 
ថ្នឆ្ន ំរនាា រ់។ 
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ជ្ំពូក ១១ 
ណផ្នការយថ្នភាព និងការស្ថកលបង  

ប្រការ ២៦.- កាតពវកិចចចំដ ឹះណផ្នការយថ្នភាព  
២៦.១. ប្គឹះស្មា នានោរពវកិចចវាយតថ្រាហានិភ័យប្រចំាប្គា កនុងដគាលបំណងកំណត់

អរតសញ្ញា ណហានិភ័យ ហានិភ័យប្ររូលទដុំ ពវទ្យិតភាេសំ្ខាន់ៗ ចំពពាះគពររតិោរណ៍និងោរវវិរត
ជាអវជិជានដ លអាចរណាដ លឱ្យានការរអាក់រអួលធៃន់ធៃរ  ូចជាការខកខានរិនបានស្ង ឬរិន
ានគប្ល់ឱ្យទន់ពេលពវលា ដ ើមបីរំពេញកាតេវកិចេរបស់ែលួន ការរិនប្រតិរតដិតាមចរបងៗ ឬការ
ឈប់ ំពណើ រោរថ្នប្រេ័នធ។ 

២៦.២. ការវាយតថ្រាប្រចំាប្គាខាងពលើ នំាឱ្យពកើតាន ំពណើ រការប្គរ់ប្គងគគាអាសនន និង
 ំពណើ រការពចញដសចកតីសដគមច ស្ប្ារ់ពោះស្ស្មយស្មា នភាេវរិតដិ ជាេិពស្ស្ តាមរយៈោរដោឹះ
ស្ស្ថយពស្ណារយី៉ាូអវជិាានដ លស្រស្ស្រ និងដ លប្តូវពោះស្ស្មយឱយានកនុងដពលដវលា ៏ខាី។ 
ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តពគាលនពយាយសគាប់ដោឹះស្ស្ថយស្មា នភាេវរិតដិ ដទនការយថាភាេ 
និងការស្មកលបង និងទំ្នាក់ទំ្នងជារួយអាជាា ធរ និងស្មធារណជន ខ លនរងគរូវអនុវរតពប្ការការ
ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលាន ក់ឬពប្ចើននាក់ ដ លានការចាត់តំាងចាស់្លាស់្។ 

២៦.៣. ប្គឹះស្មា នានោរពវកិចចរពងកើតដទនការនិរនដភាេអាជីវករា  ូចានខចងកនុងប្រការ ៣ 
ស្ស្រតារហានិភ័យខ លបានកំណរ់អរតសញ្ញា ណ ពោយការវាយតថ្រាប្រចំាប្គា  ូចានខចងកនុង
ចំណុច ២៦.២ ខាងពលើ។ យ៉ាងពហាចណាស់្ ដទនការនិរនដភាេអាជីវករាពនះនិងនីតិវធីិនានា ប្តូវាន
ដចងអំពីោរផតល់រូលនិធិយថាភាេ (contingency funding) និងការប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល
គគាអាសនន ក៏ ូចជា ំពណាះស្ស្មយ និង ំពណើ រការខប កអាប់ (Back up) ព ើរបីពោះស្ស្មយការខូចខាត
ប្រេ័នធរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ាន។ 

២៦.៤. ដទនការយថាភាពនិង ំពណើ រការ ប្តូវានវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គា ស្សបតាមការ
វវិតតទី្ទារនិងអាជីវករា ភាេស្ាុគស្មា ញថ្នរចនាស្រព័នធនិងរពចេកវទិ្ា ក់ព័នធ ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្ននីតិវធីិ
និង ំពណើ រការជំនួស្ដ លានកប្រិតទរជាងោរពវកិចចអបបបរា ដ ើមបីប្គរ់ប្គង និងប្តួតេិនិតយ
ហានិភ័យប្រចំាថ្ងៃឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ និងជាទូ្ពៅ ពោយេិចារណាអំេីទលរ៉ាះពាល់ថ្នយថាភាេ
ដ លអាចពរើលពឃើញជារុនថាជាសោត នុពលចំពពាះការប្រតិរតដិតាម និងហានិភ័យកិរតិសពា។  

ជ្ំពូក ១២ 
ពិន័យ និងកាតពវកិចចរដងកើនស្ថធនភាព 

ប្រការ ២៧.- ពិន័យក្នងុក្រណី្ម្ិនប្រតិរតដិាម ឬអប្រសទិធភាពននប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ាក្នងុ  
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានសិ្ទ្ធិអំណាចោក់ពិន័យចំពពាះប្គឹះស្មា នណាដ លរិនប្រតិរតដិតារ 

ឬពលាើស្នរងរទ្របញ្ញតដិពទសងៗថ្នប្រកាស្ពនះ ពយងតារចារ់ស្ដីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ពលើស្េីពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ក៏ប្តវូយកចិតតទុ្កោក់ ល់ការរពំលាភ និងកងវឹះខារ ប្េរទំងទល
រ៉ាះពាល់ជាស្កាត នុពលពៅពលើការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យជារួមររស់្ប្គឹះស្មា ន ទំងដៅកប្រិតោច់
ដោយខ ក និងដៅកប្រិត្ួបសរបុទងដ រ។ 
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ជ្ំពូក ១១ 
ណផ្នការយថ្នភាព និងការស្ថកលបង  

ប្រការ ២៦.- កាតពវកិចចចំដ ឹះណផ្នការយថ្នភាព  
២៦.១. ប្គឹះស្មា នានោរពវកិចចវាយតថ្រាហានិភ័យប្រចំាប្គា កនុងដគាលបំណងកំណត់

អរតសញ្ញា ណហានិភ័យ ហានិភ័យប្ររូលទដុំ ពវទ្យិតភាេសំ្ខាន់ៗ ចំពពាះគពររតិោរណ៍និងោរវវិរត
ជាអវជិជានដ លអាចរណាដ លឱ្យានការរអាក់រអួលធៃន់ធៃរ  ូចជាការខកខានរិនបានស្ង ឬរិន
ានគប្ល់ឱ្យទន់ពេលពវលា ដ ើមបីរំពេញកាតេវកិចេរបស់ែលួន ការរិនប្រតិរតដិតាមចរបងៗ ឬការ
ឈប់ ំពណើ រោរថ្នប្រេ័នធ។ 

២៦.២. ការវាយតថ្រាប្រចំាប្គាខាងពលើ នំាឱ្យពកើតាន ំពណើ រការប្គរ់ប្គងគគាអាសនន និង
 ំពណើ រការពចញដសចកតីសដគមច ស្ប្ារ់ពោះស្ស្មយស្មា នភាេវរិតដិ ជាេិពស្ស្ តាមរយៈោរដោឹះ
ស្ស្ថយពស្ណារយី៉ាូអវជិាានដ លស្រស្ស្រ និងដ លប្តូវពោះស្ស្មយឱយានកនុងដពលដវលា ៏ខាី។ 
ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវអនុរ័តពគាលនពយាយសគាប់ដោឹះស្ស្ថយស្មា នភាេវរិតដិ ដទនការយថាភាេ 
និងការស្មកលបង និងទំ្នាក់ទំ្នងជារួយអាជាា ធរ និងស្មធារណជន ខ លនរងគរូវអនុវរតពប្ការការ
ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលាន ក់ឬពប្ចើននាក់ ដ លានការចាត់តំាងចាស់្លាស់្។ 

២៦.៣. ប្គឹះស្មា នានោរពវកិចចរពងកើតដទនការនិរនដភាេអាជីវករា  ូចានខចងកនុងប្រការ ៣ 
ស្ស្រតារហានិភ័យខ លបានកំណរ់អរតសញ្ញា ណ ពោយការវាយតថ្រាប្រចំាប្គា  ូចានខចងកនុង
ចំណុច ២៦.២ ខាងពលើ។ យ៉ាងពហាចណាស់្ ដទនការនិរនដភាេអាជីវករាពនះនិងនីតិវធីិនានា ប្តូវាន
ដចងអំពីោរផតល់រូលនិធិយថាភាេ (contingency funding) និងការប្គរ់ប្គងស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល
គគាអាសនន ក៏ ូចជា ំពណាះស្ស្មយ និង ំពណើ រការខប កអាប់ (Back up) ព ើរបីពោះស្ស្មយការខូចខាត
ប្រេ័នធរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ាន។ 

២៦.៤. ដទនការយថាភាពនិង ំពណើ រការ ប្តូវានវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គា ស្សបតាមការ
វវិតតទី្ទារនិងអាជីវករា ភាេស្ាុគស្មា ញថ្នរចនាស្រព័នធនិងរពចេកវទិ្ា ក់ព័នធ ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្ននីតិវធីិ
និង ំពណើ រការជំនួស្ដ លានកប្រិតទរជាងោរពវកិចចអបបបរា ដ ើមបីប្គរ់ប្គង និងប្តួតេិនិតយ
ហានិភ័យប្រចំាថ្ងៃឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ និងជាទូ្ពៅ ពោយេិចារណាអំេីទលរ៉ាះពាល់ថ្នយថាភាេ
ដ លអាចពរើលពឃើញជារុនថាជាសោត នុពលចំពពាះការប្រតិរតដិតាម និងហានិភ័យកិរតិសពា។  

ជ្ពំូក ១២ 
ពនិ័យ នងិកាតពវកិចចរដងកើនស្ថធនភាព 

ប្រការ ២៧.- ពិន័យក្នងុក្រណី្ម្ិនប្រតរិតដិាម ឬអប្រសទិធភាពននប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ាក្នងុ  
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានសិ្ទ្ធិអំណាចោក់ពិន័យចំពពាះប្គឹះស្មា នណាដ លរិនប្រតិរតដិតារ 

ឬពលាើស្នរងរទ្របញ្ញតដិពទសងៗថ្នប្រកាស្ពនះ ពយងតារចារ់ស្ដីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ពលើស្េីពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ក៏ប្តវូយកចិតតទុ្កោក់ ល់ការរពំលាភ និងកងវឹះខារ ប្េរទំងទល
រ៉ាះពាល់ជាស្កាត នុពលពៅពលើការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យជារួមររស់្ប្គឹះស្មា ន ទំងដៅកប្រិតោច់
ដោយខ ក និងដៅកប្រិត្ួបសរបុទងដ រ។ 
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ប្រការ ២៨.- កាតពវកិចចរដងកើនស្ថធនភាព 
២៨.១. កនុងករណីានកងវះខាតធៃន់ធៃរដៅកនុង ំពណើ រការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ឬជាទូ្ពៅដៅ

កនុងប្រេ័នធប្តតួេិនិតយថ្ទាកនុង ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នដ លានទ្ប្រង់ហានិភ័យ
ខពស់្ពោយស្មរដតកងវះខាតពនាះ ព ើរបីរពងកើនោរពវកិចចស្មធនភាេខងមពទ្ៀត។ 

២៨.២. កាតេវកិចេរពងកើនស្មធនភាេពនះ តប្រូវជាពិដសសចំពពាះប្គឹះស្មា នណាដ លរិនអនុវតដ
តារវធិានការដកតប្រូវចំាបាច់ រនាា រ់េីានអធិរញ្ជា េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

២៨.៣. កាតេវកិចេរពងកើនស្មធនភាេរិនប្តូវពលើស្េីស្មរសិ្រ (៣០) ភាគរយថ្នអនុាត
ស្មធនភាេអរបររាព ើយ និងរិនប្តូវានដលើកខលងេីកាតេវកិចេពនះវញិ ប្រសិ្នពរើធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជារិនពេញចិតតទំងស្ស្ុងចំពពាះប្រសិ្ទធភាពថ្នការអនុវតតវធិានការដកតប្រូវខ លបានអនុវតដ
ពនាះដ ើយ។ ខផាកដលើកគមិរោរពវកិចចស្ថធនភាពអរបររានាបចចុបបននចំនួន ប់គបំា (១៥) ភា្រយ 
ោរពវកិចចរពងកើនស្ថធនភាពអរិររាគរូវានកគមិរ ប់គបំាបួនដកបៀសគបំា (១៩,៥) ភា្រយ។   

២៨.៤. កាតេវកិចេរពងកើនស្មធនភាេ និងការដលើកខលងេីការអនុវតតវធិានោរគរួរពិនិរយគបុង
គបយ័រនដនឹះ ប្តូវានជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរពៅប្គឹះស្មា ន។ 

ជ្ំពូក ១៣ 
អនដររបញ្ញតដ ិ

ប្រការ ២៩.- ការអនុវតដប្រកាសដនុះ 
 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវដតអនុវតដឱ្យានពេញពលញតាររទ្របញ្ញតដិថ្នប្រកាស្ពនះ 
យ៉ាងយូររំទុតដៅថ្ងៃទី្០១ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០១១ តពៅ។ ការអនុវតដប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេប្តូវាន
ការវាយតថ្រាជារួរពលើប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងដ លានស្ស្មរ់ររស់្ប្គឹះស្មា ន និងដលើការកំណត់
ជំហានដ លប្តូវអនុវតដព ើរបីស្ពប្រចតារប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ៣០.- ការវាយតនម្ា និងណផ្នការសកម្មភាព 
៣០.១. ដទអកពលើការវាយតថ្រាចំាាច់ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណ

នូវដទនកទំងឡាយ  ូចជាពគាលនពយាយ នីតិវធីិ  ំពណើ រការវាយតថ្រា ប្ករខ័ណឌ រចនាស្រព័នធ 
ប្រេ័នធេ័ត៌ានប្គរ់ប្គង ជាព ើរ ដ លទរទរនូវស្ករាភាេចំាាច់ព ើរបីប្រតិរតតិតាររទ្របញ្ញតតិថ្ន
ប្រកាស្ពនះ និងរពងកើតដទនការស្ករាភាេលរអិតអំេីជំហានដ លប្តូវប្រកាន់យក និងរពធាាយ
រដនារស្ប្ារ់ពធវើស្ករាភាេពនាះ។ 

៣០.២. ពរើចំាបាច់ ដទនការស្ករាភាេពនះប្តូវានដចងអំេីស្ករាភាេដ លប្តូវអនុវតដព ើរបី
ប្រតិរតតិតារពៅកប្រិត្ួបសរបុ។ 

៣០.៣.  ដទនការស្ករាភាេពនះប្តូវដចងលរអិតអំេីលំហូរោរង្ហរ (flow charts) រចនាស្រព័នធ
ចារ់តំាងរបស់ប្គឹះស្មា ន ការេិេណ៌នាអំេីមុែងារ លកខែណឌ ការង្ហរររស់្គណៈករាការនានា ពគាល
នពយាយនិងនីតិវធីិក៏ ូចជាស្ាស្ធាតុងវកិា ព ើរបីគទគទង់ោរអនុវតដប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ
នូវដទនការស្ករាភាេទំាងពនាះ យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១១។ 
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៣០.៤. ចារ់ងតចរាងថ្នដទនការស្ករាភាេ និងឯកស្មរភស្ដុតាងពទសងៗ  ូចានដចងកនុង
ចំណុច ៣០.៣ ខាងពលើ ឬឯកស្មរចំាាច់រដនារពទ្ៀត ប្តូវរញ្ាូ នរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា យ៉ាងយូរ
រំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១១។ ប្គឹះស្មា នដ លានោរយឺតយ៉ា វកនុងការផតល់ដទនការស្ករាភាេ
ពនះរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងពិន័យ។ 

ជ្ំពូក ១៤ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៣១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា អងគភាព និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៣២.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវរតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 
                        រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៨ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១០ 

    ដទស្ថភិបាល 
        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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៣០.៤. ចារ់ងតចរាងថ្នដទនការស្ករាភាេ និងឯកស្មរភស្ដុតាងពទសងៗ  ូចានដចងកនុង
ចំណុច ៣០.៣ ខាងពលើ ឬឯកស្មរចំាាច់រដនារពទ្ៀត ប្តូវរញ្ាូ នរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា យ៉ាងយូរ
រំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្៣១ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១១។ ប្គឹះស្មា នដ លានោរយឺតយ៉ាវកនុងការផតល់ដទនការស្ករាភាេ
ពនះរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងពិន័យ។ 

ជ្ពំកូ ១៤ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៣១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា អងគភាព និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៣២.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវរតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 
                        រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៨ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១០ 

    ដទស្ថភិបាល 
        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចានត់្ ូ
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ធ៧-០០-៥០ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 
សតពីី 

  ំដណើ រការគណដនយយកម្មសប្មារ់ប្រតិរតតកិារររូិយរ័ណណ  

3 
ប្រការ ១.- 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយរួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយរន័យ ូចខាងពប្ការ៖ 
១- រូរិយវតាុរាយការណ៍ ានន័យថា រូរិយវតាុដ លានពប្រើស្ប្ារ់កត់ប្តាគណនី និង

ស្ប្ារ់ពធវើរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ ស្ាិតពៅកនុងរយៈពេលរពណាត ះអាស្ននថ្នការងារ
គណពនយយ ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិប្តូវានពប្រើជាររិូយវតាុរាយការណ៍ រហូត ល់ពេលណា
ដ ល ំពណើ រការរ ិ ុលាា ររូនីយករាពស្ ាកិចេករពុជាានពជឿនពលឿនស្រស្ស្រ។  

២- រូរិយរ័ណណ ានន័យថា រូរិយរ័ណណពប្ៅេីរូរិយវតាុរាយការណ៍ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ។  

៣- អប្តារតូរប្ាក់ ានន័យថា អនុាតរវាងរួយឯកតាថ្នរូរិយវតាុរួយ និងចំនួនទឹ្កប្ាក់
ជារូរិយវតាុរួយពទ្ៀត ដ លកនុងពនាះ ឯកតាពនះអាចប្តូវានរតូរេីរួយពៅរួយកនុងពេល
កំណត់រួយ។ 

៤- អប្តារតូរប្ាក់ ល់ថ្  (spot rate) ានន័យថា អប្តារតូរប្ាក់ដ លានកំណត់ស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការរតូរពោយប្រគល់ប្ាក់ ល់ថ្ ភាា រ។ 

៥- អប្តារតូរប្ាក់ានកាលកំណត់ (forward rate) ានន័យថា អប្តារតូរប្ាក់ដ លានកំណត់ 
ពៅកនុងកិចេស្នារតូរប្ាក់នាកាលររពិចឆទ្ចាស់្លាស់្រួយពៅអនាគត។ 

៦- អប្តារតូរប្ាក់ពៅពេលរិទ្ (closing rate) ានន័យថា អប្តារតូរប្ាក់ ល់ថ្ នាកាលររពិចឆទ្ 
ថ្នការពធវើតារាងតុលយការ។ 

៧- ប្រតិរតតិការជាររិូយរ័ណណ ានន័យថា ប្រតិរតតិការរួយដ លប្តូវចារកិឬទរទរឱយទូ្ទត់
ជាររិូយរ័ណណ ររួរញ្េូ លទំងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ដ លរពងកើតឱយានស្មា នភាេរតូរប្ាក់ 
(foreign exchange position)។ 

ប្រការ ២.-  
ប្រតិរតតិការជារូរិយរ័ណណប្តូវានកត់ប្តាស្ស្រតាររញ្ញតតិដ លានដចងកនុងប្រកាស្ពនះ។ 

 ូពចនះ ប្រេ័នធគណពនយយពប្រើប្ាស់្ពោយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវដតានពរៀរចំយ៉ាងណា 
ព ើរបីអាចទតល់េ័ត៌ានដ លតប្រូវពោយប្រកាស្ពនះ។  

ពលាហៈធាតុានតថ្រា ូចជា ាស្ និងប្ាក់ ដ លប្តូវានរកាទុ្កតារទ្ប្រង់ដ លអាច
ជួញ ូរាន ប្តូវអនុវតតតារវធិានថ្នការវាយតថ្រា ដ លានដចងពៅកនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ប្រការ ៣.-   

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវកត់ប្តាប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ល់ថ្  ឬានកាលកំណត់
កនុងគណនីដ លានពរើក និងចារកិតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណនីរួយៗដ លានពប្រើ។ 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ រាល់ការទិ្ញឬការលក់ររិូយរ័ណណដ លភាគីទំងអស់្
រិនានេនារពេល ឬានេនារដតកនុងរយៈពេលជាទ្ាា រ់ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាកិចេស្នារតូរប្ាក់
 ល់ថ្ ។  ូពចនះ កិចេស្នារតូរប្ាក់ ល់ថ្  (Spot Contract) ប្តូវានឱយនិយរន័យថាជាកិចេស្នារតូរ
ប្ាក់ណារួយ កនុងរយៈ ពេល ២ ថ្ងៃពធវើការ (2 business days) ថ្នកាលវស្មន (maturity) ពលើកដលងដត
រយៈពេលខាីជាងរយៈពេលជាទ្ាា រ់ ឬទរទរពោយទី្ទារកនុងស្ស្ុក។ 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ រាល់ការទិ្ញ ឬការលក់ររិូយរ័ណណដ លភាគីទំងអស់្
ស្ពប្រចេនាររយៈពេលជាទ្ាា រ់ដវងជាង២ថ្ងៃពធវើការ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាកិចេស្នារតូរប្ាក់ាន
កាលកំណត់ (forward contracts)។ 

ប្រការ ៤.-  

រ ិភាគថ្នការកត់ប្តាគណពនយយរូរិយរ័ណណទក់ទ្ងពៅនឹងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់  ូចជា
ប្រតិរតតិការដ លជារ់ទក់ទ្ង ល់ស្មា នភាេររិូយរ័ណណ (foreign currency position) ប្តូវានកត់ប្តា
កនុងគណនីស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅកនុងតារាងតុលយការ ឬពប្ៅតារាងតុលយការ និងចារកិពៅតារប្រពភទ្
ររិូយរ័ណណដ លានពប្រើ។ 

ការកត់ប្តាគណពនយយជាររិូយវតាុរាយការណ៍ដ លទក់ទ្ងជារួយប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ប្តូវ
ានចុះរញ្ា ិកាកនុងគណនីរ ិភាគស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅកនុងតារាងតុលយការ ឬពប្ៅតារាងតុលយការ។ 

ជាលទ្ធទល ប្រតិរតតិការជារូរិយរ័ណណនិងជារូរិយវតាុរាយការណ៍ប្តូវានកត់ប្តាចូលកនុង
ពស្ៀវពៅធំ (Ledger) ស្រស្ស្រ ពហើយពស្ៀវពៅធំនីរួយៗប្តូវានតុលយភាេពោយពប្រើគណនីឆាុះ
រញ្ជេ ំង (mirror accounts)  ូចខាងពប្ការ៖ 

* ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាររិូយរ័ណណដចកជា៖ 

- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅកនុងតារាងតុលយការ 
- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅពប្ៅតារាងតុលយការ 

 * ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាររិូយវតាុរាយការណ៍ស្ររូល (ឬតថ្រារ ិភាគ) ដចកជា៖ 

- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ស្ររូលពៅកនុងតារាងតុលយការ 
- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ស្ររូលពៅពប្ៅតារាងតុលយការ ។  

ប្រការ ៥.-  

ព ើរទុ្នដ លានរកេីការទិ្ញ ឬលក់កនុងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ល់ថ្  (foreign exchange 
transactions) ដ លានកាលវស្មន (maturity) ជាទ្ាា រ់ ២ ថ្ងៃពធវើការ និងកនុងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់
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ប្រការ ៣.-   

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវកត់ប្តាប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ល់ថ្  ឬានកាលកំណត់
កនុងគណនីដ លានពរើក និងចារកិតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណនីរួយៗដ លានពប្រើ។ 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ រាល់ការទិ្ញឬការលក់ររិូយរ័ណណដ លភាគីទំងអស់្
រិនានេនារពេល ឬានេនារដតកនុងរយៈពេលជាទ្ាា រ់ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាកិចេស្នារតូរប្ាក់
 ល់ថ្ ។  ូពចនះ កិចេស្នារតូរប្ាក់ ល់ថ្  (Spot Contract) ប្តូវានឱយនិយរន័យថាជាកិចេស្នារតូរ
ប្ាក់ណារួយ កនុងរយៈ ពេល ២ ថ្ងៃពធវើការ (2 business days) ថ្នកាលវស្មន (maturity) ពលើកដលងដត
រយៈពេលខាីជាងរយៈពេលជាទ្ាា រ់ ឬទរទរពោយទី្ទារកនុងស្ស្ុក។ 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ រាល់ការទិ្ញ ឬការលក់ររិូយរ័ណណដ លភាគីទំងអស់្
ស្ពប្រចេនាររយៈពេលជាទ្ាា រ់ដវងជាង២ថ្ងៃពធវើការ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាកិចេស្នារតូរប្ាក់ាន
កាលកំណត់ (forward contracts)។ 

ប្រការ ៤.-  

រ ិភាគថ្នការកត់ប្តាគណពនយយរូរិយរ័ណណទក់ទ្ងពៅនឹងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់  ូចជា
ប្រតិរតតិការដ លជារ់ទក់ទ្ង ល់ស្មា នភាេររិូយរ័ណណ (foreign currency position) ប្តូវានកត់ប្តា
កនុងគណនីស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅកនុងតារាងតុលយការ ឬពប្ៅតារាងតុលយការ និងចារកិពៅតារប្រពភទ្
ររិូយរ័ណណដ លានពប្រើ។ 

ការកត់ប្តាគណពនយយជាររិូយវតាុរាយការណ៍ដ លទក់ទ្ងជារួយប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ប្តូវ
ានចុះរញ្ា ិកាកនុងគណនីរ ិភាគស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅកនុងតារាងតុលយការ ឬពប្ៅតារាងតុលយការ។ 

ជាលទ្ធទល ប្រតិរតតិការជារូរិយរ័ណណនិងជារូរិយវតាុរាយការណ៍ប្តូវានកត់ប្តាចូលកនុង
ពស្ៀវពៅធំ (Ledger) ស្រស្ស្រ ពហើយពស្ៀវពៅធំនីរួយៗប្តូវានតុលយភាេពោយពប្រើគណនីឆាុះ
រញ្ជេ ំង (mirror accounts)  ូចខាងពប្ការ៖ 

* ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាររិូយរ័ណណដចកជា៖ 

- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅកនុងតារាងតុលយការ 
- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពៅពប្ៅតារាងតុលយការ 

 * ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាររិូយវតាុរាយការណ៍ស្ររូល (ឬតថ្រារ ិភាគ) ដចកជា៖ 

- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ស្ររូលពៅកនុងតារាងតុលយការ 
- ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ស្ររូលពៅពប្ៅតារាងតុលយការ ។  

ប្រការ ៥.-  

ព ើរទុ្នដ លានរកេីការទិ្ញ ឬលក់កនុងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ល់ថ្  (foreign exchange 
transactions) ដ លានកាលវស្មន (maturity) ជាទ្ាា រ់ ២ ថ្ងៃពធវើការ និងកនុងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់

 

722 

ានកាលកំណត់ ប្តូវដតកត់ប្តាកនុងគណនីពប្ៅតារាងតុលយការស្រស្ស្រ នាកាលររពិចឆទ្ដ ល
ប្រតិរតតិការពកើតព ើង។ ពៅពេលប្រគល់រូរិយរ័ណណ ប្រតិរតតិការប្តូវានកត់ប្តាចូលកនុងតារាង
តុលយការររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ប្រការ ៦.-  

នាកាលររពិចឆទ្ថ្នរាយការណ៍គណពនយយនីរួយៗ ប្ទ្េយស្ករា ប្ទ្េយអករា ឬខាង់ពប្ៅតារាង
តុលយការ ប្តូវានឱយតថ្រាតារថ្ងាទី្ទារ។ អប្តាទី្ទារដ លអនុវតតចំពពាះខាង់ប្ទ្េយស្ករា និងខាង់
ប្ទ្េយអករា និងចំពពាះការស្នារតូរប្ាក់ ល់ថ្  គ៉ឺជាអប្តារតូរប្ាក់ពៅពេលរិទ្ថ្នររិូយរ័ណណដ ល
ពាក់េ័នធ។ 

អប្តារតូរប្ាក់ទី្ទារដ លអនុវតតចំពពាះការស្នារតូរប្ាក់ានកាលកំណត់ គ៉ឺជាអប្តារតូរប្ាក់
ានកាលកំណត់ថ្នររិូយរ័ណណពាក់េ័នធស្ប្ារ់រយៈកាលដ លពៅស្ល់  ូចជាអប្តារតូរប្ាក់ាន
កាលកំណត់ពៅទី្ទារប្តូវស្ស្រពៅនឹងកាលវស្មនថ្នការស្នា។  

ប្រការ ៧.-   

នាកាលររពិចឆទ្រាយការណ៍គណពនយយនីរួយៗ វសិ្រភាេថ្នចំនួនប្ាក់ជារូរិយវតាុ
រាយការណ៍ដ លានរកេីការវាយតថ្រាគណនីស្មា នភាេរតូរប្ាក់ ស្ស្រតាររញ្ញតតិថ្នប្រការ ៥ រ៉ាាង 
និងរ៉ាាងពទ្ៀតចំនួនប្ាក់ដ លានរងាា ញកនុងគណនីរ ិភាគស្មា នភាេរតូរប្ាក់ ប្តូវានកត់ប្តា
ចូលកនុងគណនីចំពណញ-ខាត។ រ ិភាគថ្នការកត់ប្តាពនះ ប្តូវានកត់ប្តាចូលកនុងគណនីរ ិភាគ
ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ចារកិជាររិូយវតាុរាយការណ៍។ 

ពៅពេលដ លរិនទន់អាចកត់ប្តាឥណេនធពលើគណនីកនុងតារាងតុលយការាន ពោយកត់ប្តា
ឥណទនថ្នគណនីពប្ៅតារាងតុលយការ និងទាុយរកវញិ ប្ាក់ចំពណញនិងខាតដ លានកត់ប្តា
កនុងគណនីចំពណញ-ខាត និងដ លពកើតពចញេីស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពប្ៅតារាងតុលយការ ប្តូវដតាន
តុលយភាេ ពោយពប្រើគណនីរួយដ លពធវើឱយានតុលយភាេថ្នតារាងតុលយការ។ 

វសិ្រភាេទំងឡាយដ លទក់ទ្ង ល់ប្រតិរតតិការ ដ លកនុងពនាះហានិភ័យថ្នការរតូរប្ាក់
រា៉ា រ់រងពោយរ ា ប្តូវដតកត់ប្តាចូលកនុងគណនីដកតប្រូវ។ 

ប្រការ ៨.-  

ចំណូលនិងចំណាយរងគរជារូរិយរ័ណណដ លទក់ទ្ង ល់ឥណទននិងករេី រូលរប្ត ឬ  
ប្រតិរតតិការពប្ៅតារាងតុលយការ ប្តូវានឱយតថ្រាតារអប្តារតូរប្ាក់ ល់ថ្ ថ្នររិូយរ័ណណដ លពាក់េ័នធ 
ពហើយប្តូវកត់ប្តាចូលកនុងគណនីចំពណញ-ខាតតារប្គាដ លកំណត់ពោយប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ និងយ៉ាងយ៉ឺតរំទុត ល់កាលររពិចឆទ្ថ្នរាយការណ៍គណពនយយ។ 

ចំណូលដ លប្តូវទ្ទួ្ល និងចំណាយដ លប្តូវស្ងជារូរិយរ័ណណរិនរងគរ ទក់ទ្ង ល់
ប្រតិរតតិការកនុងតារាងតុលយការឬពប្ៅតារាងតុលយការ ប្តូវដតរងាា ញពៅកនុងគណនីពោយដ ក 
ពៅពេលណាដ លចំណូលនិងចំណាយទំងពនះ ប្តូវានការពារការខាតរង់ (hedged)។ 
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ប្រការ ៩.-  

ព ើរបីធានាឱ្យការពធវើរាយការណ៍េីហានិភ័យរតូរប្ាក់សីុ្ស្ងាវ ក់គាន ទូ្ទំងប្រេ័នធធនាគារ
យ៉ាងពហាចណាស់្ ការវាយតថ្រាព ើងវញិប្តូវដតអនុវតតនាកាលររពិចឆទ្រិទ្រញ្ា ីពៅដខនីរួយៗ។ 
ប្រសិ្នពរើកាលររពិចឆទ្ពនះរិនដរនជាថ្ងៃពធវើការ ការវាយតថ្រារិទ្រញ្ា ីប្តូវពធវើពៅថ្ងៃពធវើការរុនពនាះ។  

ប្រការ ១០.-   

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

                   រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៧ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ 
         ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ប្រការ ៩.-  

ព ើរបីធានាឱ្យការពធវើរាយការណ៍េីហានិភ័យរតូរប្ាក់សីុ្ស្ងាវ ក់គាន ទូ្ទំងប្រេ័នធធនាគារ
យ៉ាងពហាចណាស់្ ការវាយតថ្រាព ើងវញិប្តូវដតអនុវតតនាកាលររពិចឆទ្រិទ្រញ្ា ីពៅដខនីរួយៗ។ 
ប្រសិ្នពរើកាលររពិចឆទ្ពនះរិនដរនជាថ្ងៃពធវើការ ការវាយតថ្រារិទ្រញ្ា ីប្តូវពធវើពៅថ្ងៃពធវើការរុនពនាះ។  

ប្រការ ១០.-   

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១១.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១២.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

                   រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៧ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០ 
         ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៧-០៥-០៣ ស្.រ.ណ.ន                         

ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការអនុវតតគណដនយយររូិយវតាុចប្ម្ុុះាម្រាង់គណនីឯកភាព 

3 

ពស្ចកតីដណនំាពនះ ជាការដណនំាប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ អំេីរពរៀរពធវើគណពនយយករា
រូរិយវតាុពប្ចើនប្រពភទ្ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការរូរិយរ័ណណពទសងៗ ដ លរួរាននីតិវធីិថ្នការវាយតថ្រា
ព ើងវញិ និងគណពនយយករាប្រចំាថ្ងៃ ស្ប្ារ់ចំពណញឬខាតេីការវាយតថ្រាព ើងវញិ ក៏ ូចជាការ
ទ្ទួ្លស្មគ ល់ស្មា នភាេរតូរប្ាក់េីការទតល់ឥណទនជាររិូយរ័ណណ និងការប្ាក់រងគរជាររិូយរ័ណណ។ 

ពស្ចកតីដណនំាប្តូវអនុពលារតារប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-៥០ ស្តីេី  ំពណើ រការគណពនយយករា
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការររិូយរ័ណណ ចុះថ្ងៃទី្១៧ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០០។ 

គណដនយយកម្មររូិយរ័ណណ ដប្ចើនប្រដភទ 
រាង់គណនីឯកភាេ ដ លានអនុវតតជារាង់គណនីឯកភាេានរូរិយរ័ណណពប្ចើនប្រពភទ្។ 

គណនីពស្ៀវពៅធំ (General Ledger) នីរួយៗានពលខកូ រូរិយរ័ណណរួយពៅខាង់ចុងពប្កាយ។ 
ប្រេ័នធពលខកូ ពនះអនុវតតចំពពាះប្ទ្េយស្ករា ប្ទ្េយអករា ចំណូលនិងចំណាយ និងខាង់ពប្ៅតារាង
តុលយការ។  ូពចនះ ការចុះរញ្ា ិកាប្រតិរតតិការណារួយ សុ្ទ្ធដតានចុះឥណេនធ និងឥណទនកនុង
គណនីពស្ៀវពៅធំពៅតារប្រពភទ្ររិូយរ័ណណនីរួយៗ។ ឧទហរណ៍ ការពទារប្ាក់ពចញជាអ៉ឺរ ៉ា ូពោយ
ចុះឥណេនធគណនីររស់្អតិងិជនរួយ អាចចុះរញ្ា ីស្មរញ្ញ ូចខាងពប្ការ ប្រសិ្នអតិងិជនាន
គណនីចរនតជាអ៉ឺរ ៉ា៖ូ 

ឥណេនធ  គណនីអតិងិជន ជាអ៉ឺរ ៉ា ូ
ឥណទន គណនី Nostro ជាអ៉ឺរ ៉ា ូ
(រិនគិតកថ្ប្រពជើងស្ម) 

ករណីស្ស្ព ៀងគាន  ឥណទនានកាលកំណត់រួយ ជាថ្ងាត អាចកត់ប្តា៖ 
ឥណេនធ  ឥណទនានកាលកំណត់ ជាាតថ្ង 
ឥណទន គណនីអតិងិជន ជាាតថ្ង 

 ូចគាន ពនះដ រ ឥណទនានកាលកំណត់រួយជាាតថ្ង អាចកត់ប្តាកនុងទិ្នាន នុរបវតតិ 
“Journalized”៖ 

ឥណេនធ  ឥណទនានកាលកំណត់ ជាាតថ្ង 
ឥណទន គណនីអតិងិជន ជាាតថ្ង 

ឧទហរណ៍ខាងពលើពនះ រិនានជារ់ទក់ទ្ងនឹងការរតូរររិូយរ័ណណពទ្។ រាល់ហានិភ័យរតូរ
ប្ាក់ជាប្ាក់អ៉ឺរ ៉ាូ ឬជាាតថ្ង ខាងដទនកប្ទ្េយស្ករានិងប្ទ្េយអករា ដលងពកើតានពោយស្មរាន
ចុះរញ្ា ីទំងខាងឥណេនធនិងខាងឥណទនថ្នប្ទ្េយស្ករាទងនិងប្ទ្េយអករាទង។ 
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រ៉ាុដនត ប្រសិ្នពរើអតិងិជនានគណនីចរនតជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពហើយចង់ឱយធនាគារពទារ
ប្ាក់ជាអ៉ឺរ ៉ា ូធនាគារនឹងរតូរប្ាក់អ៉ឺរ ៉ា ូ ពៅជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពហើយប្តូវចុះខាងឥណេនធថ្នគណនី
អតិងិជន។ ប្រតិរតតិការពនះរពងកើតជាស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាអ៉ឺរ ៉ាពូធៀរជារួយររិូយរ័ណណពគាលជាប្ាក់
 ុលាា រអាពររកិ។ ការចុះរញ្ា ីគណពនយយ គ៉ឺ៖  

ឥណេនធ  គណនីអតិងិជន ជា ុលាា រអាពររកិ 
ឥណទន គណនីរតូរប្ាក់ស្ររូលជា ុលាា រអាពររកិ 
ឥណេនធ  ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ ជាអ៉ឺរ ៉ា ូ
ឥណទន គណនី Nostro ជាអ៉ឺរ ៉ា ូ
(ររិូយរ័ណណពគាលជា ុលាា រអាពររកិ) 

ពៅកនុងតារាងតុលយភាេររិូយរ័ណណពប្ចើនប្រពភទ្រួយ ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ និងប្ាក់អ៉ឺរ ៉ា ូនឹង
ានស្រតុលយ ទំងខាង់ឥណេនធ និងឥណទន។ កនុងការរងាា ញនិងរាយការណ៍ការរតូរប្ាក់ ុលាា រ
អាពររកិនិងប្ាក់អ៉ឺរ ៉ាូជាប្ាក់ពរៀល េំុាននំាឱយានចំពណញ ឬខាតកនុងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ឬ
ចំពណញ ឬខាតេីការរតូរប្ាក់ពទ្។ 

កនុងឧទហរណ៍ខាងពលើ ធនាគារានស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាប្ាក់អ៉ឺរ ៉ាូពធៀរនឹងប្ាក់ ុលាា រ
អាពររកិ។ គណៈប្គរ់ប្គងធនាគារប្តូវកំណត់ពគាលនពយាយថ្ទាកនុងអំេីដ នកំណត់ថ្នហានិភ័យ
រតូរប្ាក់។ ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ប្តូវដតានវាយតថ្រាព ើងវញិជាប្រចំាថ្ងៃ ឬគំលាតពទសងៗពទ្ៀតពោយ
ពប្រើអប្តារតូរប្ាក់ទី្ទារ និងចំពណញ ឬខាតណាដ លចុះកនុងរាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ។ 
ចំពណញនិងខាតានេីការវាយតថ្រាព ើងវញិថ្នរូរិយរ័ណណររស់្ធនាគារ រិនប្តូវចុះកនុងគណនី
ប្ាក់រប្រុងកនុងតារាងតុលយការពទ្។ 

គណដនយយររូិយរ័ណណ ដទវភាគ 

ងាីៗពនះ ធនាគារជាពប្ចើនពប្រើប្ាស់្គណពនយយករារូរិយរ័ណណពទ្វភាគ ពទះរីានយករាង់
គណនីឯកភាេរកពប្រើពហើយក៏ពោយ ប្រការពនះានរូរភាេេីរគ៉ឺ៖ ការអនុវតតានរូរភាេេីរគ៉ឺ៖  
ទី្១ ធនាគារេំុានគណនីទំ្នាក់ទំ្នងពៅពប្ៅប្រពទ្ស្ស្ប្ារ់ពទារររិូយរ័ណណ។ ឧរាថា អតិងិជន
ធនាគារាន ក់ានគណនីចរនតជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពហើយគាត់រញ្ជា ធនាគារកិររស់្គាត់ឱយពទារ
ប្ាក់ជាអ៉ឺរ ៉ា។ូ កនុងករណីពនះ ធនាគារកិរញ្ាូ នស្មា នភាេរតូរប្ាក់ទំងស្ស្ុងពៅធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង
ររស់្ខាួនពៅស្ហរ ាអាពររកិ ពហើយរញ្ជា ធនាគារកិ (ពៅអាពររកិ) ឱយពទារប្ាក់អ៉ឺរ ៉ា ូ និងកាត់ពចញេី
គណនីររស់្គាត់ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ។ ធនាគារកនុងស្ស្ុកទ្ទួ្លយកអប្តារតូរប្ាក់ដ លកាត់ពចញ
ពោយធនាគារអាពររកិ ពហើយធនាគារកនុងស្ស្ុករិនានស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពទ្។ គុណវរិតតិថ្នរពរៀរ
ពនះគ៉ឺថា វាានចំណាយខពស់្ចំពពាះធនាគារកនុងស្ស្ុក និងអតិងិជនររស់្ខាួន។ 

ររូភាេទី្២ ថាអតិងិជនានគណនីចរនតជាប្ាក់ពរៀល រ៉ាុដនតចង់ពទារប្ាក់ជា ុលាា រអាពររកិ។ 
កនុងករណីពនះ កិចេរញ្ា ិកាគណពនយយកនុងគណនីររិូយរ័ណណពទ្វភាគប្តូវកត់ប្តា  ូចខាងពប្ការ៖ 
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រ៉ាុដនត ប្រសិ្នពរើអតិងិជនានគណនីចរនតជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពហើយចង់ឱយធនាគារពទារ
ប្ាក់ជាអ៉ឺរ ៉ា ូធនាគារនឹងរតូរប្ាក់អ៉ឺរ ៉ា ូ ពៅជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពហើយប្តូវចុះខាងឥណេនធថ្នគណនី
អតិងិជន។ ប្រតិរតតិការពនះរពងកើតជាស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាអ៉ឺរ ៉ាពូធៀរជារួយររិូយរ័ណណពគាលជាប្ាក់
 ុលាា រអាពររកិ។ ការចុះរញ្ា ីគណពនយយ គ៉ឺ៖  

ឥណេនធ  គណនីអតិងិជន ជា ុលាា រអាពររកិ 
ឥណទន គណនីរតូរប្ាក់ស្ររូលជា ុលាា រអាពររកិ 
ឥណេនធ  ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ ជាអ៉ឺរ ៉ា ូ
ឥណទន គណនី Nostro ជាអ៉ឺរ ៉ា ូ
(ររិូយរ័ណណពគាលជា ុលាា រអាពររកិ) 

ពៅកនុងតារាងតុលយភាេររិូយរ័ណណពប្ចើនប្រពភទ្រួយ ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ និងប្ាក់អ៉ឺរ ៉ា ូនឹង
ានស្រតុលយ ទំងខាង់ឥណេនធ និងឥណទន។ កនុងការរងាា ញនិងរាយការណ៍ការរតូរប្ាក់ ុលាា រ
អាពររកិនិងប្ាក់អ៉ឺរ ៉ាូជាប្ាក់ពរៀល េំុាននំាឱយានចំពណញ ឬខាតកនុងប្រតិរតតិការរតូរប្ាក់ ឬ
ចំពណញ ឬខាតេីការរតូរប្ាក់ពទ្។ 

កនុងឧទហរណ៍ខាងពលើ ធនាគារានស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាប្ាក់អ៉ឺរ ៉ាូពធៀរនឹងប្ាក់ ុលាា រ
អាពររកិ។ គណៈប្គរ់ប្គងធនាគារប្តូវកំណត់ពគាលនពយាយថ្ទាកនុងអំេីដ នកំណត់ថ្នហានិភ័យ
រតូរប្ាក់។ ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ប្តូវដតានវាយតថ្រាព ើងវញិជាប្រចំាថ្ងៃ ឬគំលាតពទសងៗពទ្ៀតពោយ
ពប្រើអប្តារតូរប្ាក់ទី្ទារ និងចំពណញ ឬខាតណាដ លចុះកនុងរាយការណ៍ចំណូល-ចំណាយ។ 
ចំពណញនិងខាតានេីការវាយតថ្រាព ើងវញិថ្នរូរិយរ័ណណររស់្ធនាគារ រិនប្តូវចុះកនុងគណនី
ប្ាក់រប្រុងកនុងតារាងតុលយការពទ្។ 

គណដនយយររូិយរ័ណណ ដទវភាគ 

ងាីៗពនះ ធនាគារជាពប្ចើនពប្រើប្ាស់្គណពនយយករារូរិយរ័ណណពទ្វភាគ ពទះរីានយករាង់
គណនីឯកភាេរកពប្រើពហើយក៏ពោយ ប្រការពនះានរូរភាេេីរគ៉ឺ៖ ការអនុវតតានរូរភាេេីរគ៉ឺ៖  
ទី្១ ធនាគារេំុានគណនីទំ្នាក់ទំ្នងពៅពប្ៅប្រពទ្ស្ស្ប្ារ់ពទារររិូយរ័ណណ។ ឧរាថា អតិងិជន
ធនាគារាន ក់ានគណនីចរនតជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពហើយគាត់រញ្ជា ធនាគារកិររស់្គាត់ឱយពទារ
ប្ាក់ជាអ៉ឺរ ៉ា។ូ កនុងករណីពនះ ធនាគារកិរញ្ាូ នស្មា នភាេរតូរប្ាក់ទំងស្ស្ុងពៅធនាគារទំ្នាក់ទំ្នង
ររស់្ខាួនពៅស្ហរ ាអាពររកិ ពហើយរញ្ជា ធនាគារកិ (ពៅអាពររកិ) ឱយពទារប្ាក់អ៉ឺរ ៉ា ូ និងកាត់ពចញេី
គណនីររស់្គាត់ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ។ ធនាគារកនុងស្ស្កុទ្ទួ្លយកអប្តារតូរប្ាក់ដ លកាត់ពចញ
ពោយធនាគារអាពររកិ ពហើយធនាគារកនុងស្ស្ុករិនានស្មា នភាេរតូរប្ាក់ពទ្។ គុណវរិតតិថ្នរពរៀរ
ពនះគ៉ឺថា វាានចំណាយខពស់្ចំពពាះធនាគារកនុងស្ស្ុក និងអតិងិជនររស់្ខាួន។ 

ររូភាេទី្២ ថាអតិងិជនានគណនីចរនតជាប្ាក់ពរៀល រ៉ាុដនតចង់ពទារប្ាក់ជា ុលាា រអាពររកិ។ 
កនុងករណីពនះ កិចេរញ្ា ិកាគណពនយយកនុងគណនីររិូយរ័ណណពទ្វភាគប្តូវកត់ប្តា  ូចខាងពប្ការ៖ 

 

 

726 

ឥណេនធ គណនីអតិងិជន ជាពរៀល  
ឥណទន គណនី Nostro ជាអ៉ឺរ ូនិងជាពរៀល (ររិូយរ័ណណពទ្វភាគ) 
(រិនគិតកថ្ប្រពជើងស្ម និងស្នាតថាររិូយវតាុពគាលជាពរៀល) 

ប្ាក់អ៉ឺរ ៉ាពូៅកនុងគណនី Nostro និងប្ាក់ស្ររូលជាពរៀល នឹងដប្រប្រួលតារតថ្រាទី្ទារថ្ន
ប្ាក់អ៉ឺរ ៉ា ូ ពធៀរនឹងប្ាក់ពរៀល។ ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារគួរដតវាយតថ្រាររិូយរ័ណណព ើងវញិពធៀរនឹង
រូរិយវតាុពគាលយ៉ាងតិចរំទុតរតងកនុងរួយដខ ពហើយយកចំពណញ ឬខាតពៅចុះកនុងរាយការណ៍
ចំណូល-ចំណាយ។ 

ខាង់ចណូំល និងចំណាយពរីរូិយរ័ណណ ររដទស 

ាប្តា ៨ ថ្នប្រកាស្ខាងពលើដចងថា ចំណូលនិងចំណាយរងគរជាររិូយរ័ណណ ដ លទក់ទ្ង
 ល់ការឱយខេី និងឥណទនជាររិូយរ័ណណ រូលរប្ត ឬប្រតិរតតិការពប្ៅតារាងតុលយការ ប្តូវានវាយ
តថ្រាព ើងវញិតារអប្តារតូរប្ាក់ ល់ថ្  (Spot rate) ពហើយប្តូវកត់ប្តាចូលកនុងគណនីចំពណញ-ខាត។ 

កនុងប្រេ័នធគណពនយយករាររិូយរ័ណណពប្ចើនប្រពភទ្ខាងពលើ ការងារពនះានភាេងាយស្ស្ួល។ 
ពៅដខនីរួយៗ រាយការណ៍ចំពណញនិងខាតនឹងានពប្ចើនពៅពេលានរូរិយវតាុពទសងៗពៅកនុង
ធនាគារ។ ព ើរបីឱយាប្តា ៨ ានប្រសិ្ទ្ធភាេ ធនាគារចំាាច់ប្គាន់ដតទ្ទួ្លយកស្មា នភាេរតូរប្ាក់
រវាងចំណូលសុ្ទ្ធ  កចំណាយតារររិូយរ័ណណនីរួយៗ ពហើយចុះរញ្ា ីគណនី៖ 

ស្នាតថា ានចំណូលសុ្ទ្ធជាាតថ្ង 

ឥណេនធ  ចំណូលជាាតថ្ង 
ឥណទន ស្មា នភាេរតូរប្ាក់ជាាតថ្ង 
ឥណេនធ  ស្ររូលជា ុលាា រអាពររកិ (ស្នាតររិូយរ័ណណពគាលជា ុលាា រអាពររកិ) 
ឥណទន ចំណូលជា ុលាា រអាពររកិ 

(អាស្ស័្យពោយប្រតិរតតិការពនះ ស្មា នភាេធនាគារនឹងវាយតថ្រាព ើងវញិនូវចំណូលេី
ការរតូរររិូយរ័ណណទ្ទួ្លានេីការឱយខេីជាររិូយរ័ណណររស់្ខាួន) 

ពៅកនុងប្រេ័នធគណពនយយករាររិូយរ័ណណពទ្វភាគ ការប្ាក់រងគររិនអាចពធវើការវាយតថ្រាព ើង
វញិពោយងាយស្ស្លួព ើយ ពៅពេលណាការប្ាក់រងគរប្តូវទ្ទួ្លជាររិូយរ័ណណ និងចំណូលការប្ាក់
ប្តូវានចុះរញ្ា ីតារអប្តាចុះរញ្ា ី ូចគាន ។ ការវាយតថ្រាព ើងវញិណាក៏រិនានទលរ៉ាះពាល់ ល់
ចំនួនប្ាក់ចំណូលដ រ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០០៥ 
   នាយកដាឋ នប្តតួពិនិតយ 

          ផ្ទន់ ហូរ    គិម្ វា ដា 
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ធ៧-០៧-១៦៤ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដប្រើប្បាសភ់ាស្ថ ឯកាត ររូិយវតាុ និងអប្ារតូរប្បាក់សប្មារ់ចុុះកិចចរញ្ជកិា 

គណដនយយ និងរាយការណ៍ 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវចុះកិចេរញ្ា ិកាគណពនយយររស់្ខាួនជាប្ាក់ពរៀល ឬ
ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពោយពប្រើអប្តារតូរប្ាក់រធយរទាូវការដ លប្រកាស្ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា
តារប្គានីរួយៗ។  

ប្រការ ២.-  

រាល់លិខិតរទ្ោា ននានាដ លពធវើព ើងស្ប្ារ់ទំ្នាក់ទំ្នងជារួយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវដតពប្រើជាភាស្មដខារ។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុណាដ លរិនពគារេតារប្រកាស្ពនះនឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាង
វន័ិយ  ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ប្រការ ៤.- 

ប្រកាស្ពលខ ធ៥-៩៣-២០៨ ប្រក ចុះថ្ងៃទី្២២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៣ ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្ភាស្ម 
និងឯកតាត ររិូយវតាុស្ប្ារ់ចុះកិចេរញ្ា ិកាគណពនយយ និងរាយការណ៍ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៥.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។   

ប្រការ ៦.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ 
ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១៩-១២២ ស.ជ.ណ 

នែាស ប្ក ១១នកើត ដខ្មាឃ ឆ្ន ំច សំរទឹធិស័ក រ.ស.២៥៦២ 
រាជធា ីេនំនរញ នែាទី១៥ ដខ្ក ម្ៃៈ ឆ្ន ំ២០១៩ 

ជ្ប្មារម្ក 
ដោក ដោកប្ស ីអគគនាយក អគគនាយកិា នាយក នាយកិា 

ប្គរ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

កម្មវតាុ  ៖ កាតរវកិចេនរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្រចំប្ោររស់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។ 
ដោង  ៖ - ចារ់សតីរី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ច េះនែាទី១៨ ដខ្វចិេិកា ឆ្ន ំ១៩៩៩  ិង 

- ្រាចរដណនំានលខ្ ០០៤ ក.ជ.រ ច េះនែាប្រហសបតិ៍ ១២នរាច ដខ្មិ្រសិរ ឆ្ន ំច សំរទឹធិស័ក 
រ.ស.២៥៦២ ប្តូវ ឹងនែាទី០៣ ដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ សតីរី ការអ  វតតនសចកតីជូ ែំណឹង
សតីរីការោក់ឱ្យអ  វតតសតង់ោររណន យយសប្មារ់ប្រឹេះ ថ្  ហិរញ្ញវតថ  ររស់ប្កុម្
ប្រឹកាជ្ញតិរណន យយន ប្កសួងនសែឋកិចេ ិងហិរញ្ញវតថ ។  

តរតម្កម្មវតថ   ិងនយងខាងនលើ ខ្ា ំ  សូម្ជប្មារម្ក នលាក នលាកស្សី អរគនាយក 
អរគនាយិកា នាយក នាយិកា ប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  ឱ្យា ប្ជ្ញរថា នែើម្បីសប្ម្ួលែល់
ការនរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ   ិងការច េះកិចេរញ្ា ិការណន យយ ស្សរតម្សតង់ោររណន យយ
ដែលមា ជ្ញធរមា នៅកន ងប្រេះរាជ្ញណាចប្កកម្ព ជ្ញ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ សូម្ដណនំាែល់ប្រឹេះ ថ្  
ទំងអស់ែូចខាងនប្កាម្៖ 

១. ធនាោរ ណិជា ធនាោរឯកនទស  ិងប្រឹេះ ថ្  មី្ប្កហិូរញ្ញវតថ ទទួលប្ាក់រនញ្ញើ៖ 

- ប្តូវអ  វតតតម្សតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ (CIFRS) 
- ប្តូវនរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្រចំដខ្តម្ទប្ម្ង់រាយការណ៍  ិងរៃង់រណ ី
ឯកភាររចេ រប ន សប្មារ់រាយការណ៍ចរ់រីដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩ រហូតែល់មា 
ការជូ ែំណឹងជ្ញែមី  ិង 

- ប្តូវចរ់នផ្តើម្អ  វតតតម្រៃង់រណ ីឯកភារ  ិងរាយការណ៍តម្ទប្ម្ង់រាយការណ៍
ែមី ចរ់រីដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០១៩ តនៅ ទ េឹម្ោន  ឹងរៃង់រណ ីឯកភារ  ិងទប្ម្ង់
រាយការណ៍រចេ រប ន។ 

២. ប្រឹេះ ថ្  មី្ប្កហិូរញ្ញវតថ  ប្កមុ្ហ   េតិស ាហិរញ្ញវតថ   ិងប្រឹេះ ថ្  ឥណទ ជ រទ៖ 

- អាចមា ជនប្ម្ើសកន ងការអ  វតតតម្សតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ 
អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ (CIFRS) ឬ សតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ អ តរជ្ញតិ
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ធ៧-០៧-១៦៤ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដប្រើប្បាសភ់ាស្ថ ឯកាត ររូិយវតាុ និងអប្ារតូរប្បាក់សប្មារច់ុុះកចិចរញ្ជកិា 

គណដនយយ និងរាយការណ៍ 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវចុះកិចេរញ្ា ិកាគណពនយយររស់្ខាួនជាប្ាក់ពរៀល ឬ
ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពោយពប្រើអប្តារតូរប្ាក់រធយរទាូវការដ លប្រកាស្ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា
តារប្គានីរួយៗ។  

ប្រការ ២.-  

រាល់លិខិតរទ្ោា ននានាដ លពធវើព ើងស្ប្ារ់ទំ្នាក់ទំ្នងជារួយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវដតពប្រើជាភាស្មដខារ។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុណាដ លរិនពគារេតារប្រកាស្ពនះនឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាង
វន័ិយ  ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

ប្រការ ៤.- 

ប្រកាស្ពលខ ធ៥-៩៣-២០៨ ប្រក ចុះថ្ងៃទី្២២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ១៩៩៣ ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្ភាស្ម 
និងឯកតាត ររិូយវតាុស្ប្ារ់ចុះកិចេរញ្ា ិកាគណពនយយ និងរាយការណ៍ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៥.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងអងគភាេ
ពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។   

ប្រការ ៦.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៧ 
ដទស្ថភបិាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ន កម្ព ជ្ញសប្មារ់សហប្ោសធ  តូច ិងម្ធយម្ (CIFRS for SMEs)។ រ  ដ ត ចំន េះ
កាតរវកិចេរាយការណ៍ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវអ  វតតតម្សតង់ោរ
រាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញសប្មារ់សហប្ោសធ  តូច
 ិងម្ធយម្  ិង 

- ប្តូវនរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្រចំប្ោតម្ទប្ម្ង់រាយការណ៍  ិងរៃង់រណ ី
ឯកភាររចេ រប ន សប្មារ់រាយការណ៍ចរ់រីដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩។ ទ េឹម្ន េះ 
ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវនរៀរចំរាយការណ៍ប្រចំប្ោតម្ទប្ម្ង់រាយការណ៍រចេ រប ន នោយ
នប្រើប្ាស់ទិ ន ័យអ  នលាម្តម្សតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ 
អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញសប្មារ់សហប្ោសធ  តូច ិងម្ធយម្ ចរ់រីដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០១៩ 
រហូតែល់មា ការជូ ែំណឹងជ្ញែមីអំរីការអ  វតតរៃង់រណ ីឯកភារ  ិងទប្ម្ង់
រាយការណ៍ែមី។ 

នសចកតីែូចា ជប្មារជូ ខាងនលើ សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
នាយក នាយិកា ប្ជ្ញរ  ិងចត់ដចងអ  វតតឱ្យមា ប្រសិទធភារខ្ពស់។ 

សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា នាយក នាយិកា ទទួល ូវការរារ់អា 
អំរីខ្ា ំ។ 

 

ដទស្ថភិបាល 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 

 

 

 

 

សប្មារ់រ័ត៌មា រដ ថម្សូម្ទំនាក់ទំ ង៖ cifrs@nbc.org.kh 
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ន កម្ព ជ្ញសប្មារ់សហប្ោសធ  តូច ិងម្ធយម្ (CIFRS for SMEs)។ រ  ដ ត ចំន េះ
កាតរវកិចេរាយការណ៍ម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវអ  វតតតម្សតង់ោរ
រាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញសប្មារ់សហប្ោសធ  តូច
 ិងម្ធយម្  ិង 

- ប្តូវនរៀរចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវតថ ប្រចំប្ោតម្ទប្ម្ង់រាយការណ៍  ិងរៃង់រណ ី
ឯកភាររចេ រប ន សប្មារ់រាយការណ៍ចរ់រីដខ្ម្ករា ឆ្ន ំ២០១៩។ ទ េឹម្ន េះ 
ប្រឹេះ ថ្  ប្តូវនរៀរចំរាយការណ៍ប្រចំប្ោតម្ទប្ម្ង់រាយការណ៍រចេ រប ន នោយ
នប្រើប្ាស់ទិ ន ័យអ  នលាម្តម្សតង់ោររាយការណ៍ទក់ទង ឹងហិរញ្ញវតថ 
អ តរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញសប្មារ់សហប្ោសធ  តូច ិងម្ធយម្ ចរ់រីដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០១៩ 
រហូតែល់មា ការជូ ែំណឹងជ្ញែមីអំរីការអ  វតតរៃង់រណ ីឯកភារ  ិងទប្ម្ង់
រាយការណ៍ែមី។ 

នសចកតីែូចា ជប្មារជូ ខាងនលើ សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
នាយក នាយិកា ប្ជ្ញរ  ិងចត់ដចងអ  វតតឱ្យមា ប្រសិទធភារខ្ពស់។ 

សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា នាយក នាយិកា ទទួល ូវការរារ់អា 
អំរីខ្ា ំ។ 

 

ដទស្ថភិបាល 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ

 

 

 

 

សប្មារ់រ័ត៌មា រដ ថម្សូម្ទំនាក់ទំ ង៖ cifrs@nbc.org.kh 
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ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការណចករណំលកព័ត៌មានឥណទាន 

3 
ជ្ំពូកទ ី១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- ដគាលរំណង 

ប្រកាសន េះមា នោលរំណងរនងកើតប្ករខ័្ណឌ  ិងកិចេសហប្រតិរតតិការសប្មារ់ការដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ  នែើម្បីនលើកកម្ពស់ការផ្ដល់ឥណទ ប្រករនោយការទទួលខ្ សប្តូវ ិង
ប្រសិទធភារខ្ពស់  ិងការប្រកួតប្រដជងនសមើភារ សំនៅកាត់រ ថយហា ិេ័យឥណទ ររស់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ   ិងរមួ្ចំដណកកន ងការរនងកើ ររយិរ នហិរញ្ញវតថ នៅកម្ព ជ្ញ។  

ប្រការ ២.- វិស្ថលភាព  

ប្រកាសន េះមា វ ិ្ លភារអ  វតតចំន េះ អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  
អនកផ្តល់ទិ ន ័យ អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងប្រឹេះ ថ្  /ប្កុម្ហ   នផ្េងនទៀត ដែលទទួលា ការ
អ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ៣.- និយម្ន័យ 

- ការយល់ប្រម្ សំនៅែល់ការប្រម្នប្រៀងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរ  ិង/ឬ ទប្ម្ង់ែនទនផ្េងនទៀត
ដែលរញ្ជា ក់រីការយល់ប្រម្ នែើម្បីផ្ដល់សិទធិែល់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យកន ងការរញ្េូ លរ័ត៌មា 
ឥណទ  ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី នៅកន ងប្ររ័ ធដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងដចករដំលករ័ត៌មា ទំងន េះជ្ញមួ្យអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ 
សប្មារ់នោលរំណងនប្រើប្ាស់ ែូចមា ដចងកន ងប្រកាសន េះ។ 

- កាលររនិចេទចរ់នផ្ដើម្ សំនៅែល់នែាដែលប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ចរ់នផ្ដើម្នធវើ
សកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ែល់អនកផ្តល់ទិ ន ័យ  ិងអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ
ររស់ខ្ៃួ ។ 

- ប្កម្ប្រតិរតដិ  សំនៅែល់វធិា  ិងរទរញ្ជា សប្មារ់ប្ររ់ប្រងប្រតិរតដិការន ប្ររ័ ធដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ តម្ការប្រម្នប្រៀងរវាងធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ិងអនកនប្រើប្ាស់
ប្រតិស្សុតិ។ 
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- ប្កុម្ប្រឹកាេិាល សំនៅែល់ប្កុម្រ រគលដែលទទួលរ េ កប្តួតរិ ិតយនលើរណៈប្ររ់ប្រង 
 ិងទទួលខ្ សប្តូវរមួ្នលើប្កុម្ហ   ផ្តល់នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។  

- ប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ សំនៅែល់រណៈកម្មការផ្តល់នយរល់ដែលប្តូវា រនងកើតន ើង
នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ នែើម្បីផ្តល់នយរល់ ក់រ័ ធ ឹងែំនណើ រការប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ ។ 

- ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្   ែូចមា ដចងនៅកន ងចារ់សដីរី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ
 ិងហិរញ្ញវតថ ។ 

- ប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្  ដែលមិ្ សថិតនៅនប្កាម្ចារ់សដីរី ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។  

- រហារក័ សំនៅែល់រ រគលដែលនចញរញ្ជា ឱ្យទូទត់សងមូ្លរបទ រប្ត ឬររិូយណតតិ។  

- ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្   រទរញ្ជា  ិងសតង់ោរ រនចេកវទិា 
 ិងទិ ន ័យ ដែលផ្តល់លទធភារឱ្យមា ការផ្ទៃ ស់រដូររ័ត៌មា ឥណទ ។ 

- រ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី សំនៅែល់រ័ត៌មា ទក់ទង ឹង
ការនចញមូ្លរបទ រប្តដែលមិ្ មា សម្ត លយ ឬមា សម្ត លយមិ្ ប្ររ់ប្ោ ់នៅកន ង
រណ ី សប្មារ់ការទូទត់។  

- រ័ត៌មា ឥណទ  សំនៅែល់រ័ត៌មា ទក់ទង ឹងកាតរវកិចេខាងនសែឋកិចេ ិងហិរញ្ញវតថ ររស់
អតិែិជ  រួម្ទំង្វតរទូទត់សងប្ាក់ ការធានា រ័ត៌មា ដែលអាចនប្រើប្ាស់ា ជ្ញ
្ធារណៈ  ិងទិ ន ័យ ក់រ័ ធនផ្េងនទៀតដែលអាចនប្រើប្ាស់កន ងការនធវើនសចកតីសនប្ម្ច
ផ្តល់ឥណទ ។ 

- រ័ត៌មា ឥណទ វជិាមា  សំនៅែល់រ័ត៌មា ឬទិ ន ័យររស់អតិែិជ   ក់រ័ ធ ឹង កយ
នសនើស ំឥណទ  ិងរ ណភារឥណទ  ែូចជ្ញ ទំហំប្ាក់កម្េី កាលវ្  លកខខ្ណឌ ន 
ការសងប្ាក់  ិងវតថ រញ្ជេ ំ ជ្ញនែើម្។ 

- រ័ត៌មា ឥណទ អវជិាមា  សំនៅែល់រ័ត៌មា ទក់ទង ឹងការហួសនរលកំណត់សង ឬការ
មិ្ ា សងប្ាក់កម្េីរយៈនរល ៩០ (នៅសិរ) នែា ឬការល រនចលប្ាក់កម្េី។ 

- វធិា រែិការ សំនៅែល់សំណ ំ វធិា ដែលកំណត់កប្មិ្តន ការផ្ទៃ ស់រដូររ័ត៌មា នៅវញិនៅ
ម្ក ិងកិចេសហប្រតិរតតិការរវាងអនកផ្តល់ទិ ន ័យ។ 

- សកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  សំនៅែល់សកម្មភារទំងឡាយណាដែលសថិត
នៅនប្កាម្វ ិ្ លភារន ប្រកាសន េះ រួម្មា ការផ្ដល់រាយការណ៍ឥណទ   ិងការផ្តល់
នសវា ក់រ័ ធនផ្េងៗនទៀត។ 
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- ប្កុម្ប្រឹកាេិាល សំនៅែល់ប្កុម្រ រគលដែលទទួលរ េ កប្តួតរិ ិតយនលើរណៈប្ររ់ប្រង 
 ិងទទួលខ្ សប្តូវរមួ្នលើប្កុម្ហ   ផ្តល់នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។  

- ប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ សំនៅែល់រណៈកម្មការផ្តល់នយរល់ដែលប្តូវា រនងកើតន ើង
នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ នែើម្បីផ្តល់នយរល់ ក់រ័ ធ ឹងែំនណើ រការប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ ។ 

- ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្   ែូចមា ដចងនៅកន ងចារ់សដីរី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ
 ិងហិរញ្ញវតថ ។ 

- ប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្  ដែលមិ្ សថិតនៅនប្កាម្ចារ់សដីរី ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។  

- រហារក័ សំនៅែល់រ រគលដែលនចញរញ្ជា ឱ្យទូទត់សងមូ្លរបទ រប្ត ឬររិូយណតតិ។  

- ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្   រទរញ្ជា  ិងសតង់ោរ រនចេកវទិា 
 ិងទិ ន ័យ ដែលផ្តល់លទធភារឱ្យមា ការផ្ទៃ ស់រដូររ័ត៌មា ឥណទ ។ 

- រ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី សំនៅែល់រ័ត៌មា ទក់ទង ឹង
ការនចញមូ្លរបទ រប្តដែលមិ្ មា សម្ត លយ ឬមា សម្ត លយមិ្ ប្ររ់ប្ោ ់នៅកន ង
រណ ី សប្មារ់ការទូទត់។  

- រ័ត៌មា ឥណទ  សំនៅែល់រ័ត៌មា ទក់ទង ឹងកាតរវកិចេខាងនសែឋកិចេ ិងហិរញ្ញវតថ ររស់
អតិែិជ  រួម្ទំង្វតរទូទត់សងប្ាក់ ការធានា រ័ត៌មា ដែលអាចនប្រើប្ាស់ា ជ្ញ
្ធារណៈ  ិងទិ ន ័យ ក់រ័ ធនផ្េងនទៀតដែលអាចនប្រើប្ាស់កន ងការនធវើនសចកតីសនប្ម្ច
ផ្តល់ឥណទ ។ 

- រ័ត៌មា ឥណទ វជិាមា  សំនៅែល់រ័ត៌មា ឬទិ ន ័យររស់អតិែិជ   ក់រ័ ធ ឹង កយ
នសនើស ំឥណទ  ិងរ ណភារឥណទ  ែូចជ្ញ ទំហំប្ាក់កម្េី កាលវ្  លកខខ្ណឌ ន 
ការសងប្ាក់  ិងវតថ រញ្ជេ ំ ជ្ញនែើម្។ 

- រ័ត៌មា ឥណទ អវជិាមា  សំនៅែល់រ័ត៌មា ទក់ទង ឹងការហួសនរលកំណត់សង ឬការ
មិ្ ា សងប្ាក់កម្េីរយៈនរល ៩០ (នៅសិរ) នែា ឬការល រនចលប្ាក់កម្េី។ 

- វធិា រែិការ សំនៅែល់សំណ ំ វធិា ដែលកំណត់កប្មិ្តន ការផ្ទៃ ស់រដូររ័ត៌មា នៅវញិនៅ
ម្ក ិងកិចេសហប្រតិរតតិការរវាងអនកផ្តល់ទិ ន ័យ។ 

- សកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  សំនៅែល់សកម្មភារទំងឡាយណាដែលសថិត
នៅនប្កាម្វ ិ្ លភារន ប្រកាសន េះ រួម្មា ការផ្ដល់រាយការណ៍ឥណទ   ិងការផ្តល់
នសវា ក់រ័ ធនផ្េងៗនទៀត។ 
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- សកម្មភារមិ្ អំនណាយផ្ល សំនៅែល់ការរែិនសធឥណទ  ឬការដកដប្រលកខខ្ណឌ
ឥណទ នោយដផ្ែកនលើរ័ត៌មា នៅកន ងរាយការណ៍ឥណទ ។  

- អតិែិជ  សំនៅែល់ ីតិរ រគល ឬរូរវ ដរ រគលមួ្យឬនប្ចើ ដែលទិ ន ័យ/រ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ 
ប្តូវា ឬអាចប្តូវា ោក់រញ្េូ លនៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  នទេះកន ង
ទំនាក់ទំ ងជ្ញកិចេស ាជ្ញមួ្យ ឹងអនកឱ្យខ្េី ឬ កយស ំខ្េីប្ាក់ដែលច េះហតថនលខានោយ
អតិែិជ  ឬកន ងនោលរំណងស្សរចារ់ណាមួ្យនផ្េងនទៀត។ 

- អនកធានា សំនៅែល់ ីតិរ រគល ឬររូវ តរ រគលទំងឡាយណាដែលធានា ឬនប្រើម្នធាាយ
ណាមួ្យ នែើម្បីធានាការសងរំណ ល ឬរំនរញកាតរវកិចេណាមួ្យែល់មាេ ស់រំណ ល កន ង
ករណីដែលកូ រំណ លមិ្ ា សងរំណ ល ឬរំនរញកាតរវកិចេណាមួ្យតម្កិចេស ា។  

- អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សតិុ (Authorized user) សំនៅែល់រ រគលទំងឡាយណាដែលទទួល
ា ការអ  ញ្ជញ តឱ្យមា សិទធិរញ្េូ ល ិងទញយកទិ ន ័យរីោតនរសេ (Database)។ អនក
នប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ រួម្មា   ិនយជិតដែលចត់តំងនោយអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិនយជិត
ររស់អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ម្រ តី-រ រគលិកដែលា ចត់តំង
នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ិង ីតិរ រគលែនទនផ្េងៗនទៀត ដែលទទួលា ការអ  ញ្ជញ តរី
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

- អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ សំនៅែល់ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់  ិងប្រឹេះ ថ្  /ប្កុម្ហ   ែនទនទៀតដែល
ទទួលា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ កន ងការផ្ដល់រ័ត៌មា ចូលកន ងប្ររ័ ធដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

- អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  សំនៅែល់អងគភារដែលនធវើសកម្មភារ
ដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នហើយទទួលា អាជ្ញា រណណរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
ការរដងកើតប្រព័នធណចករណំលកព័ត៌មានឥណទាន និងការផ្តលអ់ាជាា រណណ  

ប្រការ ៤.- ការរដងកើតប្រព័នធណចករណំលកព័ត៌មានឥណទាន 

ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ដែល ឹងរនងកើតនទបើងប្តូវមា ប្រសិទធភារ ស វតថិភារ  ិង
ភារអាចនជឿទ កចិតដា  នែើម្បីធានាប្រប្រឹតតកម្មនសមើភារ ិងប្តឹម្ប្តូវ សប្មារ់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិង
អនកចូលរមួ្កន ងទីផ្ារឥណទ នផ្េងនទៀត។ 

ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវសថិតនប្កាម្ការប្តួតរិ ិតយររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 
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ប្រការ ៥.- ការហាម្ឃាត់  

ក. ោម  រ រគលណាអាចនធវើសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ឬរងាា ញែល់្ធារណជ 
ថាខ្ៃួ នធវើសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នោយរ ំមា អាជ្ញា រណណរីធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញន ើយ។ 

ខ្. ោម  រ រគលណា ប្តូវា ផ្ដល់អាជ្ញា រណណឱ្យអ  វតដសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ 
ា ន ើយ នលើកដលងដត ីតិរ រគលដែលប្តូវា រនងកើតន ើងតម្ចារ់សតីរី សហប្ោស
 ណិជាកម្ម។ 

រ. ប្រការន េះរ ំអ  វតតចំន េះធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ដែលនធវើប្រតិរតដិការដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ ន ើយ។ 

ប្រការ ៦.- ការដាក់ កយដសនើសុអំាជាា រណណ   

 ីតិរ រគលណាដែលមា រំណងចង់ប្រករអាជីវកម្មនលើសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ ប្តូវោក់ កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ តម្រំរូ កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណ
ដែលា កំណត់។ 

ប្រការ ៧.- ឯកស្ថរសប្មារ់ដាក់ កយដសនើសុអំាជាា រណណ   

រាល់ កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណប្តូវភាា រ់ម្កជ្ញមួ្យ ូវរ័ត៌មា   ិងឯក រ្ ក់រ័ ធ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក. ឯក្រ ក់រ័ ធទំងឡាយណាដែលទក់ទង ឹង ថ្  ភារស្សរចារ់ររស់ប្កុម្ហ    

ខ្. រាយការណ៍ទក់ទង ឹងរទរិន្ធ ៍រីម្  ៗររស់ ថ្ រ ិកប្កុម្ហ    នៅកន ងវស័ិយ
ធនាោរ ិងឥណទ  រួម្ទំងរញ្ា ីន ម្ េះររស់ភារទ  ិក ចំ ួ ប្ាក់ដែលា ោក់
វ ិិនយរ  ិងការវ ិិនយរនៅប្កុម្ហ   នផ្េងនទៀត 

រ. សមាសភារររស់ប្កុម្ប្រឹកាេិាលប្តូវដតមា រ ណវ ឌឍិប្ររ់ប្ោ ់ 

ឃ. ប្កុម្អនកប្ររ់ប្រងប្តូវមា សញ្ជញ រប្ត្កលវទិាល័យ  ិងមា រទរិន្ធ ៍ប្ររ់ប្ោ ់
 ក់រ័ ធកន ងទីផ្ារឥណទ  វស័ិយធនាោរឬហិរញ្ញវតថ  

ង . រចនាសម្ព័ ធអងគភារ ដផ្ ការអាជីវកម្ម ៣ (រី) ឆ្ន ំសប្មារ់ប្រតិរតដិការររស់ប្ររ័ ធដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្ររ័ ធរ័ត៌មា វទិា  ីតិវធីិនផ្េកន ង  ិងនសៀវនៅដណនំាប្រតិរតដិការ 

ច. ការសិការីភារអាចនធវើា តម្ដផ្ ការអាជីវកម្ម នហោឋ រចនាសម្ព័ ធសប្មារ់ោំប្ទែល់
អាជីវកម្ម ឬកិចេប្រម្នប្រៀង ក់រ័ ធនានាជ្ញមួ្យអនកផ្តល់ទិ ន ័យនផ្េងនទៀត 

ឆ. រចនាសម្ព័ ធកម្មសិទធិ  ិងអេិាលកិចេ រួម្ទំងសមាសភារន ប្កុម្ប្រឹកាេិាល  ិង
លកខណៈវ ិិចេ័យ 
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ប្រការ ៥.- ការហាម្ឃាត ់ 

ក. ោម  រ រគលណាអាចនធវើសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ឬរងាា ញែល់្ធារណជ 
ថាខ្ៃួ នធវើសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នោយរ ំមា អាជ្ញា រណណរីធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញន ើយ។ 

ខ្. ោម  រ រគលណា ប្តូវា ផ្ដល់អាជ្ញា រណណឱ្យអ  វតដសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ 
ា ន ើយ នលើកដលងដត ីតិរ រគលដែលប្តូវា រនងកើតន ើងតម្ចារ់សតីរី សហប្ោស
 ណិជាកម្ម។ 

រ. ប្រការន េះរ ំអ  វតតចំន េះធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ដែលនធវើប្រតិរតដិការដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ ន ើយ។ 

ប្រការ ៦.- ការដាក់ កយដសនើសុអំាជាា រណណ   

 ីតិរ រគលណាដែលមា រំណងចង់ប្រករអាជីវកម្មនលើសកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ ប្តូវោក់ កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ តម្រំរូ កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណ
ដែលា កំណត់។ 

ប្រការ ៧.- ឯកស្ថរសប្មារ់ដាក់ កយដសនើសុអំាជាា រណណ   

រាល់ កយនសនើស ំអាជ្ញា រណណប្តូវភាា រ់ម្កជ្ញមួ្យ ូវរ័ត៌មា   ិងឯក រ្ ក់រ័ ធ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក. ឯក្រ ក់រ័ ធទំងឡាយណាដែលទក់ទង ឹង ថ្  ភារស្សរចារ់ររស់ប្កុម្ហ    

ខ្. រាយការណ៍ទក់ទង ឹងរទរិន្ធ ៍រីម្  ៗររស់ ថ្ រ ិកប្កុម្ហ    នៅកន ងវស័ិយ
ធនាោរ ិងឥណទ  រួម្ទំងរញ្ា ីន ម្ េះររស់ភារទ  ិក ចំ ួ ប្ាក់ដែលា ោក់
វ ិិនយរ  ិងការវ ិិនយរនៅប្កុម្ហ   នផ្េងនទៀត 

រ. សមាសភារររស់ប្កុម្ប្រឹកាេិាលប្តូវដតមា រ ណវ ឌឍិប្ររ់ប្ោ ់ 

ឃ. ប្កុម្អនកប្ររ់ប្រងប្តូវមា សញ្ជញ រប្ត្កលវទិាល័យ  ិងមា រទរិន្ធ ៍ប្ររ់ប្ោ ់
 ក់រ័ ធកន ងទីផ្ារឥណទ  វស័ិយធនាោរឬហិរញ្ញវតថ  

ង . រចនាសម្ព័ ធអងគភារ ដផ្ ការអាជីវកម្ម ៣ (រី) ឆ្ន ំសប្មារ់ប្រតិរតដិការររស់ប្ររ័ ធដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្ររ័ ធរ័ត៌មា វទិា  ីតិវធីិនផ្េកន ង  ិងនសៀវនៅដណនំាប្រតិរតដិការ 

ច. ការសិការីភារអាចនធវើា តម្ដផ្ ការអាជីវកម្ម នហោឋ រចនាសម្ព័ ធសប្មារ់ោំប្ទែល់
អាជីវកម្ម ឬកិចេប្រម្នប្រៀង ក់រ័ ធនានាជ្ញមួ្យអនកផ្តល់ទិ ន ័យនផ្េងនទៀត 

ឆ. រចនាសម្ព័ ធកម្មសិទធិ  ិងអេិាលកិចេ រួម្ទំងសមាសភារន ប្កុម្ប្រឹកាេិាល  ិង
លកខណៈវ ិិចេ័យ 
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ជ. ដផ្ ការ ិរ ដរភារ 

ឈ.សំនណើ នោល នយាយកំណត់នែៃ 

ញ. ប្កម្ប្រតិរតតិ ិងវធិា  ក់រ័ ធនផ្េងនទៀតសប្មារ់ែំនណើ រការប្ររ័ ធ  ិង 

ែ. នសចកដីប្រកាសររស់ភារី ក់រ័ ធ នែើម្បីអ  វតដតម្ប្កម្ប្រតិរតតិន េះ។ 

ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញអាចតប្ម្ូវឱ្យផ្តល់ឯក្រចំាច់នផ្េងនទៀតសប្មារ់ការវាយតនម្ៃ
នលើ កយនសនើស ំន េះ។ 

ប្រការ ៨.- នីតិវិធីសប្មារ់ការដាក់ កយដសនើសុ ំ 

អនកោក់ កយនសនើស ំទំងអស់ប្តូវោក់ កយនសនើស ំជ្ញលាយលកខណ៍អកេរ រមួ្ជ្ញមួ្យឯក្រ
 ក់រ័ ធែនទនទៀតម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

នៅកន ងរយៈនរល ៩០ (នៅសិរ) នែា រនាេ រ់រីា ទទួល កយនសនើស ំប្ររ់ប្ោ ់រមួ្ទំងឯក្រ
 ក់រ័ ធ ឹងការរង់ន្ហ  យសិកាសំណ ំ លិខិ្ត ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឹងជូ ែំណឹងែល់អនកោក់
 កយនសនើស ំជ្ញលាយលកខណ៍អកេរនោយរញ្ជា ក់រីការឯកភារ ឬការរែិនសធនលើ កយនសនើស ំននាេះ។  

ជ្ំពូកទី ៣ 
ដគាលការណ៍ននការដប្រើប្បាសព់័ត៌មាន 

ប្រការ ៩.- ទិសដៅននដសវាណចករណំលកព័តម៌ាន 

ការផ្ដល់នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ មា ទិសនៅ ែូចខាងនប្កាម្៖  

ក. វាយតនម្ៃអំរីលទធភារសង ិងការជំ ក់រំណ លររស់អតិែិជ  ឬអនកធានា នៅនរល
ោក់ កយនសនើស ំខ្េីឥណទ   

ខ្. ោំប្ទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ដែលមា តួនាទីប្តួតរិ ិតយ នែើម្បីតម្ោ លំហូរឥណទ 
កន ងប្ររ័ ធហិរញ្ញវតថ  វភិារទិ ន ័យសប្មារ់នធវើរាយការណ៍អំរីសថិរភារហិរញ្ញវតថ   ិងប្តតួ
រិ ិតយប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  

រ. វាយតនម្ៃហា ិេ័យឥណទ   ិង/ឬ រិ ិតយឥណទ ន ើងវញិ  

ឃ. វាយតនម្ៃហា ិេ័យន ប្រតិរតតិការដែលមា ការខ្កខា ទូទត់សងប្ាក់ ឬតម្រយៈការ
នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  

ង. ផ្តល់សិទធិឱ្យអតិែិជ  ឬអនកធានា មា លទធភារនផ្េៀងផ្ទេ ត់ភារប្តឹម្ប្តូវន រ័ត៌មា ររស់
ខ្ៃួ ផ្ទេ ល់ ដែលមា កន ងរាយការណ៍ឥណទ  
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ច. វាយតនម្ៃ ឬនធវើសវ កម្មអំរីប្រសិទធភារ ិងភារអាចទ កចិតដា ន ប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  ិងការប្រតិរតតិតម្រទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា  

ឆ. ជួយោំប្ទការ គ្ ល់អតិែិជ ឱ្យកា ់ដតចាស់ រមួ្ទំងកំណត់អតតសញ្ជញ ណរ រគលដែល
អាច ក់រ័ ធ ឹងសកម្មភារ ដកៃងរ ៃំអតតសញ្ជញ ណ នចរកម្ម  ិងការសមាែ តប្ាក់ ិង
ហិរញ្ញរបទ នេរវកម្ម  ិង 

ជ. ជួយសប្ម្ួលឱ្យអតិែិជ មា លទធភារទទួលា នសវាហិរញ្ញវតថ ទំងនៅកន ង ិងនប្ៅ
ប្រនទស។ 

រ័ត៌មា ដែលមា នៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ន េះ មិ្ ប្តូវា អ  ញ្ជញ តឱ្យ
នប្រើប្ាស់នប្ៅរីទិសនៅែូចមា ដចងកន ងប្រការន េះន ើយ នលើកដលងដតទទួលា ការយល់ប្រម្
ជ្ញក់លាក់ជ្ញម្  រីអតិែិជ ។ 

ប្រការ ១០.- កាតពវកិចចររសភ់ាគី ក់ព័នធកនងុការធានាគុណភាពទិននន័យ 

អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ប្តូវប្រឹងដប្រងឱ្យ
អស់រីលទធភារនែើម្បីឱ្យប្ាកែថា រ័ត៌មា អតិែិជ ដែលា ប្រមូ្ល នប្រើប្ាស់  ិងនរើកចំហ រឺជ្ញ
រ័ត៌មា ដែលប្តឹម្ប្តូវនរញនលញ ិងដែលា នធវើរចេ រប នកម្ម។ ទិ ន ័យ ឹងប្តូវប្រមូ្លនោយនប្រើ
ប្ាស់ម្នធាាយប្តឹម្ប្តូវ ិងស្សរចារ់ នហើយប្តូវរញ្េូ លដតរ័ត៌មា ចំាច់ ែូចជ្ញ អតតសញ្ជញ ណ
ដែលមា ស រលភារ ្វតរសងឥណទ ររស់អតិែិជ   ិងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់
ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី។ អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងអនកផ្តល់ទិ ន ័យមា 
កាតរវកិចេ ែូចខាងនប្កាម្៖  

ក. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ៖ 

១. ប្តូវរនងកើត ីតិវធីិសម្ស្សរ នែើម្បីធានាឱ្យា  ូវភារនរញនលញ  ិងភារប្តឹម្ប្តូវ
ន រ័ត៌មា   

២. ប្តូវធានាថាទិ ន ័យ ឹងប្តូវា នធវើរចេ រប នកម្មជ្ញប្រចំ ស្សរតម្ប្កម្ប្រតិរតតិ  

៣. ប្តូវរនងកើតយ ដការសម្ស្សរសប្មារ់ដកតប្ម្ូវ  ិងល រទិ ន ័យនែើម្បីធានាថា រាល់
អនកនប្រើប្ាស់ទំងអស់ ដែលា ចូលយកទិ ន ័យមិ្ ប្តឹម្ប្តូវកន ងរយៈនរល ៣ (រី) ដខ្ 
ក ៃងម្ក ប្តូវា ជូ ែំណឹងប្ររ់ប្ោ ់អំរីកំហ ស ិងដកតប្ម្ូវទិ ន ័យ នោយស្សរនៅ
តម្នរលកំណត់ជ្ញក់លាក់ែូចមា ដចងនៅកន ងប្កម្ប្រតិរតតិ  ិងប្តូវរនងកើតយ ដការ
សម្ស្សរនែើម្បីធានាថាអនកនប្រើប្ាស់ទំងអស់ ដែលមា សិទធិនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យ 
កន ងរយៈនរល ៣ (រី) ដខ្ច ងនប្កាយន េះ ា ែឹងរីកំហ ស ិងទទួលា រ័ត៌មា 
ប្តឹម្ប្តូវវញិ នហើយចារ់ចម្ៃងន ទិ ន ័យននាេះក៏ ឹងប្តូវនផ្ាើនៅឱ្យអតិែិជ ផ្ងដែរ  
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ច. វាយតនម្ៃ ឬនធវើសវ កម្មអំរីប្រសិទធភារ ិងភារអាចទ កចិតដា ន ប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  ិងការប្រតិរតតិតម្រទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា  

ឆ. ជួយោំប្ទការ គ្ ល់អតិែិជ ឱ្យកា ់ដតចាស់ រមួ្ទំងកំណត់អតតសញ្ជញ ណរ រគលដែល
អាច ក់រ័ ធ ឹងសកម្មភារ ដកៃងរ ៃំអតតសញ្ជញ ណ នចរកម្ម  ិងការសមាែ តប្ាក់ ិង
ហិរញ្ញរបទ នេរវកម្ម  ិង 

ជ. ជួយសប្ម្ួលឱ្យអតិែិជ មា លទធភារទទួលា នសវាហិរញ្ញវតថ ទំងនៅកន ង ិងនប្ៅ
ប្រនទស។ 

រ័ត៌មា ដែលមា នៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ន េះ មិ្ ប្តូវា អ  ញ្ជញ តឱ្យ
នប្រើប្ាស់នប្ៅរីទិសនៅែូចមា ដចងកន ងប្រការន េះន ើយ នលើកដលងដតទទួលា ការយល់ប្រម្
ជ្ញក់លាក់ជ្ញម្  រីអតិែិជ ។ 

ប្រការ ១០.- កាតពវកចិចររសភ់ាគី ក់ព័នធកនងុការធានាគុណភាពទិននន័យ 

អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ប្តូវប្រឹងដប្រងឱ្យ
អស់រីលទធភារនែើម្បីឱ្យប្ាកែថា រ័ត៌មា អតិែិជ ដែលា ប្រមូ្ល នប្រើប្ាស់  ិងនរើកចំហ រឺជ្ញ
រ័ត៌មា ដែលប្តឹម្ប្តូវនរញនលញ ិងដែលា នធវើរចេ រប នកម្ម។ ទិ ន ័យ ឹងប្តូវប្រមូ្លនោយនប្រើ
ប្ាស់ម្នធាាយប្តឹម្ប្តូវ ិងស្សរចារ់ នហើយប្តូវរញ្េូ លដតរ័ត៌មា ចំាច់ ែូចជ្ញ អតតសញ្ជញ ណ
ដែលមា ស រលភារ ្វតរសងឥណទ ររស់អតិែិជ   ិងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់
ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី។ អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងអនកផ្តល់ទិ ន ័យមា 
កាតរវកិចេ ែូចខាងនប្កាម្៖  

ក. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ៖ 

១. ប្តូវរនងកើត ីតិវធីិសម្ស្សរ នែើម្បីធានាឱ្យា  ូវភារនរញនលញ  ិងភារប្តឹម្ប្តូវ
ន រ័ត៌មា   

២. ប្តូវធានាថាទិ ន ័យ ឹងប្តូវា នធវើរចេ រប នកម្មជ្ញប្រចំ ស្សរតម្ប្កម្ប្រតិរតតិ  

៣. ប្តូវរនងកើតយ ដការសម្ស្សរសប្មារ់ដកតប្ម្ូវ  ិងល រទិ ន ័យនែើម្បីធានាថា រាល់
អនកនប្រើប្ាស់ទំងអស់ ដែលា ចូលយកទិ ន ័យមិ្ ប្តឹម្ប្តូវកន ងរយៈនរល ៣ (រី) ដខ្ 
ក ៃងម្ក ប្តូវា ជូ ែំណឹងប្ររ់ប្ោ ់អំរីកំហ ស ិងដកតប្ម្ូវទិ ន ័យ នោយស្សរនៅ
តម្នរលកំណត់ជ្ញក់លាក់ែូចមា ដចងនៅកន ងប្កម្ប្រតិរតតិ  ិងប្តូវរនងកើតយ ដការ
សម្ស្សរនែើម្បីធានាថាអនកនប្រើប្ាស់ទំងអស់ ដែលមា សិទធិនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យ 
កន ងរយៈនរល ៣ (រី) ដខ្ច ងនប្កាយន េះ ា ែឹងរីកំហ ស ិងទទួលា រ័ត៌មា 
ប្តឹម្ប្តូវវញិ នហើយចារ់ចម្ៃងន ទិ ន ័យននាេះក៏ ឹងប្តូវនផ្ាើនៅឱ្យអតិែិជ ផ្ងដែរ  
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៤. ប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងអតិែិជ   ូវ
កំហ សទិ ន ័យនានា ដែលា នកើតន ើងកន ងនរលែំនណើ រការ ឬដចកចយទិ ន ័យ
ឥណទ  ដែលរណាដ លម្ករីការនធវសប្រដហស ឬការប្រប្រឹតដនោយមិ្ យកចិតដ
ទ កោក់។ អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវ៖  

- ដកតប្ម្ូវទិ ន ័យភាៃ ម្ៗ  ិងប្តូវរនងកើតយ ដការសម្ស្សរនែើម្បីធានាថា អនកនប្រើ
ប្ាស់ទំងអស់ដែលា នប្រើប្ាស់ទិ ន ័យកន ងរយៈនរល ៣ (រី) ដខ្ច ងនប្កាយា 
ែឹងរីកំហ សន េះ ិងទទួលា រ័ត៌មា ប្តឹម្ប្តូវវញិរនាេ រ់រីា នធវើរចេ រប នកម្ម 

- ទទួលរាយការណ៍ដែលា នធវើរចេ រប នកម្មននាេះ នហើយប្តូវប្ររល់នៅឱ្យអតិែិជ  

- ទទួលខ្ សប្តូវចំន េះការរដឹងទម្ទរររស់អតិែិជ រីកំហ ស ដែលអាចរងកឱ្យ
មា ការខូ្ចខាតយ ងធា ់ធារែល់កិតដិសរេហិរញ្ញវតថ ររស់អតិែិជ  ដែលជ្ញនហត 
រណាដ លម្ករីការនធវសប្រដហស ឬការប្រប្រឹតដនោយមិ្ យកចិតដទ កោក់  

- ប្រឹងដប្រងតម្ដែលអាចនធវើា  នែើម្បីកាត់រ ថយការខូ្ចខាតនានាដែលទទួល
រងនោយអតិែិជ នោយ្រដតទិ ន ័យមិ្ ប្តឹម្ប្តូវន េះ។ 

៥. ប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ ធនាោរជ្ញតិន 
កម្ព ជ្ញ ឬតតិយជ ណាមួ្យ សប្មារ់រាល់ការទម្ទរ ក់រ័ ធ ឹងការរ ារនរល 
ការរខំា  ឬការខ្កខា មិ្ ា ផ្ដល់រ័ត៌មា ឥណទ  ឬរាយការណ៍សថិតិ នលើក
ដលងដតនហត ការណ៍ទំងននាេះរណាដ លម្ករីការរងាគ រ់រញ្ជា ររស់រាជរោឋ េិាល 
ការនធវើវទិធងេនា ក រកម្ម ការរំផ្ទៃ ញប្ទរយសម្បតដិជ្ញ្ធារណៈ ការរែិនសធនសវារី
អនកផ្ដល់នសវាអ ី ធឺណិត ឬរាល់មូ្លនហត ែនទនទៀត ដែលហួសរីសម្តថកិចេររស់
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  

៦. មិ្ ប្តូវនផ្េរ លក់ ឬជួលរាល់រ័ត៌មា ឥណទ ដែលប្តូវា រញ្េូ លកន ងប្ររ័ ធនោយ
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ នលើកដលងការអ  ញ្ជញ តទំងឡាយដែល
សថិតនប្កាម្ប្រកាសន េះ  ិង 

៧. អាចដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ឆៃងប្រនទសកន ងប្ករខ័្ណឌ កិចេសហប្រតិរតតិការកន ង
ការផ្តល់រ័ត៌មា ឥណទ  នោយប្តូវមា ការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 
 ិងប្តូវយកចិតតទ កោក់ជ្ញរិនសសនលើ៖  

- ការការ រសិទធិឯកជ ររស់អតិែិជ  

- ការរញ្ជា ក់អំរីែំនណាេះស្្យនលើវវិាទ  ិងការដកដប្រទិ ន ័យ 
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- ការរកាស វតថិភារទិ ន ័យ  ិង 

- ការទទួលា ការយល់ប្រម្ជ្ញម្  រីអតិែិជ ។  

ខ្. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះ៖ 

១. រ័ត៌មា មិ្ ប្តឹម្ប្តូវណាដែលខ្ៃួ ា ផ្ដល់ឱ្យអនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ  

២. ការរដឹងទម្ទរររស់អតិែិជ អំរីកំហ សនានា ដែលអាចរងកឱ្យមា ការខូ្ចខាតយ ង
ធា ់ធារែល់កិតដិសរេហិរញ្ញវតថ ររស់អតិែិជ  ដែលជ្ញនហត រណាដ លម្ករីការនធវស
ប្រដហសធា ់ធារ ឬការប្រប្រឹតដនោយមិ្ យកចិតដទ កោក់ ស្សរតម្ការសនប្ម្ចដែល
នធវើន ើងនប្កាម្យ ដការនោេះស្្យវវិាទ ែូចមា ដចងកន ងប្រការ ២៨ ន ប្រកាសន េះ  ិង 

៣. ការខិ្តខំ្កាត់រ ថយការខូ្តខាតររស់អតិែិជ ដែលរណាដ លម្ករីទិ ន ័យមិ្ ប្តឹម្
ប្តូវតម្រយៈការរនងកើតឱ្យមា  ូវនោល នយាយ  ិងតប្ម្ូវការ ីតិវធីិចំាច់នានា។ 

រ័ត៌មា ឥណទ  ិងនសវាែនទនទៀតដែលផ្ដល់នោយអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ  ប្តូវចត់ទ កជ្ញឧរករណ៍មួ្យសប្មារ់ែំនណើ រការន ការសនប្ម្ចនលើហា ិេ័យឥណទ  
រ  ដ ដការសនប្ម្ចកន ងការផ្តល់ឥណទ មិ្ ប្តូវនធវើន ើងនោយប្ោ ់ដតដផ្ែកនៅនលើមូ្លោឋ  រ័ត៌មា 
ឥណទ  ដែលា ទទួលរីអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ មួ្យរ  នណាណ េះនទ។ 
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ីមួ្យៗប្តូវមា វធិា កន ងការសនប្ម្ចផ្តល់ឥណទ ររស់ខ្ៃួ ។  

ប្រការ ១១.- សវុតាិភាពទិននន័យ 

អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ិងអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ប្តូវធានាស វតថិភារ
 ិងភារប្តឹម្ប្តូវន ោតនរសេ (Database) ឱ្យា ប្ររ់នរលនវលា។ នែើម្បីរងាក រការនប្រើប្ាស់
មិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ឬការចូលយករ័ត៌មា ទិ ន ័យនប្រើប្ាស់នោយោម  ការអ  ញ្ជញ ត ការាត់រង់ ឬការ
ខូ្ចខាតទិ ន ័យ រាល់ែំនណើ រការចំាច់នានាប្តូវមា វធិា ការ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវមា ប្ររ័ ធ កិចេែំនណើ រការ  ិង
 ីតិវធីិកន ងការទញយកទិ ន ័យម្កវញិ  ិងប្តូវមា ដផ្ ការ ត្ រនប្ោេះម្ហ ដរាយ នែើម្បី
ទរ់ ក្ ត់ការាត់រង់ ឬការខូ្ចខាតទិ ន ័យែូចជ្ញ៖  

១.  ប្តូវអ  ញ្ជញ តឱ្យចូលនៅកន ងោតនរសេ (Database) ចំន េះដតអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ
រ  នណាណ េះ  

២. ប្តូវមា យ ដការសម្ស្សរនែើម្បីធានាថា ទិ ន ័យប្តូវា ឱ្យនប្រើប្ាស់សប្មារ់ដត
ទិសនៅដែលា អ  ញ្ជញ តរ  នណាណ េះ ឬសប្មារ់ទិសនៅស្សរចារ់នផ្េងនទៀត នោយ
មា ការយល់ប្រម្រីអតិែិជ  ស្សរតម្ប្រការ ៩ ន ប្រកាសន េះ។  
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- ការរកាស វតថិភារទិ ន ័យ  ិង 

- ការទទួលា ការយល់ប្រម្ជ្ញម្  រីអតិែិជ ។  

ខ្. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះ៖ 

១. រ័ត៌មា មិ្ ប្តឹម្ប្តូវណាដែលខ្ៃួ ា ផ្ដល់ឱ្យអនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ  

២. ការរដឹងទម្ទរររស់អតិែិជ អំរីកំហ សនានា ដែលអាចរងកឱ្យមា ការខូ្ចខាតយ ង
ធា ់ធារែល់កិតដិសរេហិរញ្ញវតថ ររស់អតិែិជ  ដែលជ្ញនហត រណាដ លម្ករីការនធវស
ប្រដហសធា ់ធារ ឬការប្រប្រឹតដនោយមិ្ យកចិតដទ កោក់ ស្សរតម្ការសនប្ម្ចដែល
នធវើន ើងនប្កាម្យ ដការនោេះស្្យវវិាទ ែូចមា ដចងកន ងប្រការ ២៨ ន ប្រកាសន េះ  ិង 

៣. ការខិ្តខំ្កាត់រ ថយការខូ្តខាតររស់អតិែិជ ដែលរណាដ លម្ករីទិ ន ័យមិ្ ប្តឹម្
ប្តូវតម្រយៈការរនងកើតឱ្យមា  ូវនោល នយាយ  ិងតប្ម្ូវការ ីតិវធីិចំាច់នានា។ 

រ័ត៌មា ឥណទ  ិងនសវាែនទនទៀតដែលផ្ដល់នោយអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ  ប្តូវចត់ទ កជ្ញឧរករណ៍មួ្យសប្មារ់ែំនណើ រការន ការសនប្ម្ចនលើហា ិេ័យឥណទ  
រ  ដ ដការសនប្ម្ចកន ងការផ្តល់ឥណទ មិ្ ប្តូវនធវើន ើងនោយប្ោ ់ដតដផ្ែកនៅនលើមូ្លោឋ  រ័ត៌មា 
ឥណទ  ដែលា ទទួលរីអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ មួ្យរ  នណាណ េះនទ។ 
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ីមួ្យៗប្តូវមា វធិា កន ងការសនប្ម្ចផ្តល់ឥណទ ររស់ខ្ៃួ ។  

ប្រការ ១១.- សវុតាិភាពទិននន័យ 

អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ិងអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ប្តូវធានាស វតថិភារ
 ិងភារប្តឹម្ប្តូវន ោតនរសេ (Database) ឱ្យា ប្ររ់នរលនវលា។ នែើម្បីរងាក រការនប្រើប្ាស់
មិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ឬការចូលយករ័ត៌មា ទិ ន ័យនប្រើប្ាស់នោយោម  ការអ  ញ្ជញ ត ការាត់រង់ ឬការ
ខូ្ចខាតទិ ន ័យ រាល់ែំនណើ រការចំាច់នានាប្តូវមា វធិា ការ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវមា ប្ររ័ ធ កិចេែំនណើ រការ  ិង
 ីតិវធីិកន ងការទញយកទិ ន ័យម្កវញិ  ិងប្តូវមា ដផ្ ការ ត្ រនប្ោេះម្ហ ដរាយ នែើម្បី
ទរ់ ក្ ត់ការាត់រង់ ឬការខូ្ចខាតទិ ន ័យែូចជ្ញ៖  

១.  ប្តូវអ  ញ្ជញ តឱ្យចូលនៅកន ងោតនរសេ (Database) ចំន េះដតអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ
រ  នណាណ េះ  

២. ប្តូវមា យ ដការសម្ស្សរនែើម្បីធានាថា ទិ ន ័យប្តូវា ឱ្យនប្រើប្ាស់សប្មារ់ដត
ទិសនៅដែលា អ  ញ្ជញ តរ  នណាណ េះ ឬសប្មារ់ទិសនៅស្សរចារ់នផ្េងនទៀត នោយ
មា ការយល់ប្រម្រីអតិែិជ  ស្សរតម្ប្រការ ៩ ន ប្រកាសន េះ។  
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ខ្. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវធានាឱ្យមា ជ្ញនស្សច ូវ ីតិវធីិ នោល នយាយ  ិងវធិា ការ
ស វតថិភារប្ររ់ប្ោ ់។ នោល នយាយ  ិងវធិា ការស វតថិភារសប្មារ់ប្រតិរតដិការ
ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ប្តូវដតអ  ម័្តនោយប្កុម្ប្រឹកាេិាលន អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធ
ដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ វធិា ការដែលា អ  ម័្តប្តូវឆៃ េះរញ្ជេ ំងរីលកខណៈ
រនចេកនទស រចនាសម្ព័ ធចត់តំង  ិងរនចេកវទិា។ 

រ. កន ងករណីមា ការាត់រង់ ឬដរកធាៃ យទិ ន ័យ អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា 
ឥណទ  ឬអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ មា កាតរវកិចេចំាច់កន ងការចត់វធិា ការទរ់ ក្ ត់ជ្ញ
រនាេ  ់  ិងប្តូវជូ ែំណឹងភាៃ ម្ៗម្កធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។  

ប្រការ ១២.- រយៈដពលរកាទុកនិងរងាា ញទិននន័យ  
ក. រ័ត៌មា ប្រមូ្លនោយប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវា រកាទ ក ិងដរងដចក
កន ងចំនណាម្អនកផ្ដល់ទិ ន ័យសប្មារ់រយៈនរល ១០ (ែរ់) ឆ្ន ំ រិតរីនែាឥណទ ប្តូវា 
ទូទត់សងប្ររ់ចំ ួ កន ងករណីរ័ត៌មា វជិាមា ។ 

ខ្. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវរងាា ញទិ ន ័យ ែូចខាងនប្កាម្៖ 

១. រ័ត៌មា ឥណទ វជិាមា ប្តូវរងាា ញកន ងរយៈនរល ១០ (ែរ់) ឆ្ន ំ រិតរីនែាឥណប្រតិទ  

២. រ័ត៌មា ឥណទ អវជិាមា ប្តូវរងាា ញកន ងរយៈនរល ៣ (រី) ឆ្ន ំរិតរីនែាឥណប្រតិទ  

៣. រ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីប្តូវរងាា ញកន ងរយៈនរល 
២ (រីរ) ឆ្ន ំ រិតរីនែាដែលមូ្លរបទ រប្តននាេះប្តូវា ប្ររល់ប្ត រ់នៅប្រឹេះ ថ្  វញិ 

៤. ទិ ន ័យអំរីការកេ័យធ  ិងការជប្ម្េះរញ្ា ីររស់អងគភារតម្ផ្ៃូវចារ់ប្តូវរងាា ញកន ង
រយៈនរល ៥ (ប្ាំ) ឆ្ន ំ នោយរិតរីកាលររនិចេទន នសចកដីប្រកាសអំរីការកេ័យធ  
ឬការជប្ម្េះរញ្ា ី។ 

រ. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវរកាទ កទិ ន ័យទំងអស់ជ្ញ
កាលរបវតតិយ ងតិច ១៥ (ែរ់ប្ាំ) ឆ្ន ំ។ 

ប្រការ ១៣.- សទិធិអតិថ្ិជ្ន 
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងភារី ក់រ័ ធ ប្តូវធានាថា៖ 

ក.  សិទធិររស់អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់
កន ងរណ ី ប្តូវា នោររចំន េះការនប្រើប្ាស់ ការដចករដំលក ការាត់រង់  ិងការដរក
ធាៃ យទិ ន ័យ។ កន ងករណីមា ការាត់រង់ ឬដរកធាៃ យទិ ន ័យ អតិែិជ  អនកធានា  ិង
រហារក័នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីមា សិទធិទទួលា 
រ័ត៌មា ទំងននាេះ។ 
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ខ្. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវរនងកើតឱ្យមា ដផ្នកមួ្យដែលមា 
 ីតិវធីិ  ិងវធិា ចាស់លាស់នែើម្បីនោេះស្្យការតវា   ិងសំនណើ ររស់រ រគលដែល
 ក់រ័ ធ ឹងទិ ន ័យររស់ខ្ៃួ ។ 

រ. ទិ ន ័យ ក់រ័ ធ ឹង ិនាន ការ នយាយ ជំន ឿ្សនា រណ៌សម្ប រ រូជ្ស ៍  ិង
រ័ត៌មា ឯកជ ររស់រ រគល មិ្ ប្តូវា ប្រមូ្ល ឬរកាទ កនៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ ន ើយ។ 

ឃ. ទិ ន ័យប្តូវា ប្រមូ្លសប្មារ់ដតនប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងែូចមា ដចងកន ងប្រការ ៩ 
ន ប្រកាសន េះ។ ទិ ន ័យដែលា ប្រមូ្ល ឬនប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងនផ្េងនប្ៅរី
មា ដចងកន ងប្រការ ៩ ន េះ ប្តូវមា ការយល់ប្រម្ចាស់លាស់រីអតិែិជ  អនកធានា  ិង
រហារក័នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
អនកផ្ដលទ់ិននន័យ 

ប្រការ ១៤.- ប្គរុះស្ថា នចំណុុះចារ់ 

ក. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ប្តូវចូលរួម្ផ្តល់រាល់រ័ត៌មា ឥណទ ទំងវជិាមា  ិងអវជិាមា  
ប្រម្ទំងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី នៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ យ ងតិច ១ (មួ្យ) ែង កន ង ១ (មួ្យ) ដខ្។  

ខ្. ការយល់ប្រម្ររស់អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់
ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី រឺជ្ញការចំាច់សប្មារ់ការផ្តល់ ិងនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យ នហើយការ
យល់ប្រម្ននាេះនៅដតមា ស រលភារសប្មារ់ការរ តឥណទ  ឬការរិ ិតយឥណទ 
ន ើងវញិ ឬការនសនើស ំឥណទ រដ ថម្ រហូតែល់ការរញ្េ រ់ន ឥណទ ននាេះ។ ធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញ ឹងរនងកើតទប្ម្ង់សតង់ោរយល់ប្រម្ជ្ញរំរូ នែើម្បីឱ្យប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ទំង
អស់នប្រើប្ាស់។ ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់អាចនប្រើប្ាស់សតង់ោរនផ្េងៗនទៀតា  ឱ្យដត
អតថ ័យ ិងអតថរទមា ភារចាស់លាស់នហើយមា សងគតិភារនៅ ឹងទប្ម្ង់សតង់ោរ
ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

រ. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យដែលនទើរទទួលា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញប្តូវនរៀរចំ
 ីតិវធីិ ែំនណើ រការ  ិងប្ររ័ ធររស់ខ្ៃួ ឱ្យស្សរតម្លកខខ្ណឌ ែូចមា ដចងនៅកន ងប្រកាស
ន េះ កន ងរយៈនរលយ ងយូរ ៣ (រី) ដខ្ រិតចរ់រីនែាទទួលា ការអ  ញ្ជញ ត។  

ឃ. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវផ្ដល់នសវានសមើភារចំន េះអនកចូល
រមួ្ទំងអស់ នោយោម  ការនរ ើសនអើងចំន េះអនកផ្ដល់ទិ ន ័យន ើយ។  
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ខ្. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវរនងកើតឱ្យមា ដផ្នកមួ្យដែលមា 
 ីតិវធីិ  ិងវធិា ចាស់លាស់នែើម្បីនោេះស្្យការតវា   ិងសំនណើ ររស់រ រគលដែល
 ក់រ័ ធ ឹងទិ ន ័យររស់ខ្ៃួ ។ 

រ. ទិ ន ័យ ក់រ័ ធ ឹង ិនាន ការ នយាយ ជំន ឿ្សនា រណ៌សម្ប រ រូជ្ស ៍  ិង
រ័ត៌មា ឯកជ ររស់រ រគល មិ្ ប្តូវា ប្រមូ្ល ឬរកាទ កនៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ ន ើយ។ 

ឃ. ទិ ន ័យប្តូវា ប្រមូ្លសប្មារ់ដតនប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងែូចមា ដចងកន ងប្រការ ៩ 
ន ប្រកាសន េះ។ ទិ ន ័យដែលា ប្រមូ្ល ឬនប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងនផ្េងនប្ៅរី
មា ដចងកន ងប្រការ ៩ ន េះ ប្តូវមា ការយល់ប្រម្ចាស់លាស់រីអតិែិជ  អនកធានា  ិង
រហារក័នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី។ 

ជ្ំពូកទ ី៤ 
អនកផ្ដលទ់ិននន័យ 

ប្រការ ១៤.- ប្គរុះស្ថា នចំណុុះចារ់ 

ក. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ប្តូវចូលរួម្ផ្តល់រាល់រ័ត៌មា ឥណទ ទំងវជិាមា  ិងអវជិាមា  
ប្រម្ទំងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី នៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ យ ងតិច ១ (មួ្យ) ែង កន ង ១ (មួ្យ) ដខ្។  

ខ្. ការយល់ប្រម្ររស់អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់
ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី រឺជ្ញការចំាច់សប្មារ់ការផ្តល់ ិងនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យ នហើយការ
យល់ប្រម្ននាេះនៅដតមា ស រលភារសប្មារ់ការរ តឥណទ  ឬការរិ ិតយឥណទ 
ន ើងវញិ ឬការនសនើស ំឥណទ រដ ថម្ រហូតែល់ការរញ្េ រ់ន ឥណទ ននាេះ។ ធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញ ឹងរនងកើតទប្ម្ង់សតង់ោរយល់ប្រម្ជ្ញរំរូ នែើម្បីឱ្យប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ទំង
អស់នប្រើប្ាស់។ ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់អាចនប្រើប្ាស់សតង់ោរនផ្េងៗនទៀតា  ឱ្យដត
អតថ ័យ ិងអតថរទមា ភារចាស់លាស់នហើយមា សងគតិភារនៅ ឹងទប្ម្ង់សតង់ោរ
ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

រ. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យដែលនទើរទទួលា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញប្តូវនរៀរចំ
 ីតិវធីិ ែំនណើ រការ  ិងប្ររ័ ធររស់ខ្ៃួ ឱ្យស្សរតម្លកខខ្ណឌ ែូចមា ដចងនៅកន ងប្រកាស
ន េះ កន ងរយៈនរលយ ងយូរ ៣ (រី) ដខ្ រិតចរ់រីនែាទទួលា ការអ  ញ្ជញ ត។  

ឃ. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវផ្ដល់នសវានសមើភារចំន េះអនកចូល
រមួ្ទំងអស់ នោយោម  ការនរ ើសនអើងចំន េះអនកផ្ដល់ទិ ន ័យន ើយ។  
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ប្រការ ១៥.- អនកដប្រើប្បាសន់ិងអនកផ្ដលទ់ិននន័យដផ្េងដទៀត 

ក. ប្រឹេះ ថ្  នប្ៅរីប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អាចចូលរួម្ផ្តល់ ិងចូលនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យនៅ
កន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  នៅនរលដែលទទួលា ការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រី
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ិងមា ការយល់ប្រម្ជ្ញម្  រីអតិែិជ ។ 

 ខ្. អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងអនកផ្ដល់ទិ ន ័យទំងអស់ នទេះរីសថិត ឬមិ្ សថិតនៅនប្កាម្
ការប្តួតរិ ិតយររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវសថិតនៅនប្កាម្វធិា  កាតរវកិចេ  ិងទណឌ កម្ម 
ែូចមា ដចងនៅកន ងប្រកាសន េះ។  

 រ. នយងតម្វធិា រែិការ ប្រឹេះ ថ្  ដែលមិ្ ា រាយការណ៍រាល់រ័ត៌មា ដែលតប្ម្ូវ 
មិ្ ប្តូវា អ  ញ្ជញ តឱ្យទទួលរ័ត៌មា ទំងឡាយណាដែលា រញ្េូ លកន ងប្ររ័ ធដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ នោយអនកផ្ដល់ទិ ន ័យនផ្េងនទៀតន ើយ។ 

 ឃ. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញអាចតប្ម្ូវឱ្យមា ការចូលរួម្ររស់អនកផ្តល់ទិ ន ័យែមី នៅនរល
ដែលធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញយល់នឃើញថាសកម្មភារររស់នរមា ភារចំាច់នៅកន ង
ទីផ្ារឥណទ កម្ព ជ្ញ។ 

ជ្ំពូកទី ៥ 
ការប្គរ់ប្គងប្រព័នធណចករណំលកព័ត៌មានឥណទាន 

ប្រការ ១៦.- អភិបាលកិចចស្ថជ្ីវកម្ម 

ក. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវែឹកនំានោយប្កុម្ប្រឹកាេិាល 
ដែលមា សមាជិកយ ងតិចចំ ួ  ៧ (ប្ាំរីរ) ររូ ដែលកន ងននាេះសមាជិក ១ (មួ្យ) រូរ 
ជ្ញតំណាងម្ករីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ិង ១ (មួ្យ) ររូនទៀត ជ្ញអេិាលឯករាជយ។ 

ខ្. សមាជិកប្កមុ្ប្រឹកាេិាលប្តូវមា រ ណវ ឌឍិប្ររ់ប្ោ ់អំរីប្ររ័ ធធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។ 
ោម  ជ ណាមាន ក់ ប្តូវដតងតំងជ្ញសមាជិកប្កុម្ប្រឹកាេិាលន អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ ន ើយ ប្រសិ នរើជ ននាេះប្តូវា ផ្តនាេ នទសរី៖ 

១. រទឧប្កិែឋណាមួ្យ 

២. រទលួច រទដកៃងរ ៃំ ឬរទរនំលាេនលើនសចកដីទ កចិតដ 

៣. រទនររំាត់ 

៤. ប្រឹទធិកម្ម 

៥. ការសមាែ តប្ាក់ ិងហិរញ្ញរបទ នេរវកម្ម 

៦. ការនចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី 
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៧. ការកេ័យធ ផ្ទេ ល់ខ្ៃួ  ការោក់ប្ទរយសម្បតដិនប្កាម្អេិាលរនណាត េះអាស ន ឬការ
ជប្ម្េះរញ្ា ីប្ទរយសម្បតដិ។ 

រ. នាយកប្រតិរតដិ ប្តូវដតងតំងនោយប្កុម្ប្រឹកាេិាល។ ោម  ជ ណាមាន ក់ប្តូវា 
ដតងតំងជ្ញនាយកប្រតិរតដិនទ ប្រសិ នរើជ ននាេះជ្ញ៖  

១. ជ ដែលទទួលនទសរីរទឧប្កិែឋណាមួ្យ 

២. អ ីតិជ  ឬអសម្តថជ តម្ផ្ៃូវចារ់ 

៣. ជ ដែលទទួលនទសរីរទលួច ឬដកៃងរ ៃំដែលរណាដ លឱ្យមា ការខាតរង់ដផ្នក
ហិរញ្ញវតថ  

៤. ជ ដែលប្តូវា រនណដ ញនចញរីម្ ខ្តំដណង នោយ្រដតា យកម្ ខ្តំដណងនៅ
នប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងមិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ឬា ប្រប្រឹតដអំនរើរ ករលួយកន ងអំ  ងនរល 
១០ (ែរ់) ឆ្ន ំច ងនប្កាយន េះ 

៥. ជ ដែលប្តូវា ផ្តនាេ នទសរីរទរនំលាេនលើនសចកតីទ កចិតត  ិង 

៦. នាយកប្រតិរតតិ ឬសមាជិកប្កុម្ប្រឹកាេិាលររស់អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងអនក
ផ្តល់ទិ ន ័យ។  

ឃ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវរនងកើតដផ្នកមួ្យនែើម្បីអ  វតដការ
នោររសិទធិអតិែិជ  ប្រតិរតដិការររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងវធិា ការ
ស វតថិភារ។ 

ង. ប្កុម្ប្រឹកាេិាលប្តូវធានាថា ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវា ប្ររ់ប្រង
នោយប្រុងប្រយ័តន ិងអ  នលាម្តម្រទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា ។ 

ជ្ំពូកទ ី៦ 

 ំដណើ រការននប្រព័នធ 

ប្រការ ១៧.- ប្រភពទិននន័យ  

ក. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវប្រមូ្ល រញ្េូ ល  ិងដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  រ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  ិង
ទិ ន ័យ ក់រ័ ធ ឹងអតិែិជ រីប្រេរែូចខាងនប្កាម្៖  

១. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងអនកផ្តល់ទិ ន ័យនផ្េងនទៀតដែល
ទទួលា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 

២ . រ័ត៌មា រីប្រេរនផ្េងនទៀតដែលមា ជ្ញ្ធារណៈតម្ម្នធាាយស្សរចារ់។ 
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៧. ការកេ័យធ ផ្ទេ ល់ខ្ៃួ  ការោក់ប្ទរយសម្បតដិនប្កាម្អេិាលរនណាត េះអាស ន ឬការ
ជប្ម្េះរញ្ា ីប្ទរយសម្បតដិ។ 

រ. នាយកប្រតិរតដិ ប្តូវដតងតំងនោយប្កុម្ប្រឹកាេិាល។ ោម  ជ ណាមាន ក់ប្តូវា 
ដតងតំងជ្ញនាយកប្រតិរតដិនទ ប្រសិ នរើជ ននាេះជ្ញ៖  

១. ជ ដែលទទួលនទសរីរទឧប្កិែឋណាមួ្យ 

២. អ ីតិជ  ឬអសម្តថជ តម្ផ្ៃូវចារ់ 

៣. ជ ដែលទទួលនទសរីរទលួច ឬដកៃងរ ៃំដែលរណាដ លឱ្យមា ការខាតរង់ដផ្នក
ហិរញ្ញវតថ  

៤. ជ ដែលប្តូវា រនណដ ញនចញរីម្ ខ្តំដណង នោយ្រដតា យកម្ ខ្តំដណងនៅ
នប្រើប្ាស់កន ងនោលរំណងមិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ឬា ប្រប្រឹតដអំនរើរ ករលួយកន ងអំ  ងនរល 
១០ (ែរ់) ឆ្ន ំច ងនប្កាយន េះ 

៥. ជ ដែលប្តូវា ផ្តនាេ នទសរីរទរនំលាេនលើនសចកតីទ កចិតត  ិង 

៦. នាយកប្រតិរតតិ ឬសមាជិកប្កុម្ប្រឹកាេិាលររស់អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងអនក
ផ្តល់ទិ ន ័យ។  

ឃ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវរនងកើតដផ្នកមួ្យនែើម្បីអ  វតដការ
នោររសិទធិអតិែិជ  ប្រតិរតដិការររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងវធិា ការ
ស វតថិភារ។ 

ង. ប្កុម្ប្រឹកាេិាលប្តូវធានាថា ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវា ប្ររ់ប្រង
នោយប្រុងប្រយ័តន ិងអ  នលាម្តម្រទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា ។ 

ជ្ំពកូទ ី៦ 

 ដំណើ រការននប្រព័នធ 

ប្រការ ១៧.- ប្រភពទិននន័យ  

ក. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវប្រមូ្ល រញ្េូ ល  ិងដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  រ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  ិង
ទិ ន ័យ ក់រ័ ធ ឹងអតិែិជ រីប្រេរែូចខាងនប្កាម្៖  

១. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងអនកផ្តល់ទិ ន ័យនផ្េងនទៀតដែល
ទទួលា ការអ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 

២ . រ័ត៌មា រីប្រេរនផ្េងនទៀតដែលមា ជ្ញ្ធារណៈតម្ម្នធាាយស្សរចារ់។ 
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ខ្. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ អាចមា លទធភាររញ្េូ ល ិងនប្រើប្ាស់
រ័ត៌មា ដែលអាចរកា ជ្ញ្ធារណៈរីប្រេរនផ្េងនទៀត ែូចខាងនប្កាម្៖ 

១. ថ្ រ័  ឬអងគភារទទួលរ េ កនលើការច េះរញ្ា ី ណិជាកម្ម ចល វតថ  អចល វតថ   ិង
សិទធិនលើប្ទរយសម្បតដិនផ្េងនទៀត 

២ . ថ្ រ័  ឬអងគភារទទួលរ េ ករកាទ កឯក្រសមាគ ល់អតដសញ្ជញ ណ ែូចជ្ញ 
អតដសញ្ជញ ណរណណ នសៀវនៅប្រួ្រ លិខិ្តឆៃងដែ   ិងរ័ត៌មា រ ធោរ ជ្ញនែើម្ 

៣. ទិ ន ័យនសចកតីសនប្ម្ចររស់ត លាការ ិងែំនណើ រការកេ័យធ ប្រសិ នរើមា   ិង
អាចប្រមូ្លា តម្នធាាយស្សរចារ់។ 

រ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អាចប្រមូ្លទិ ន ័យរីរណាដ ថ្ រ័  
ឬអងគភារនផ្េងៗនទៀត ដែលផ្តល់នសវា អរគិស ី ផ្គត់ផ្គង់ទឹក ទូរស័រេ អ ី ធឺណិត  ិងនសវា
នផ្េងនទៀតដែលមា ទប្ម្ង់ជ្ញឥណទ  ឱ្យដតមា ការអ  ញ្ជញ តជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញ។ 

ប្រការ ១៨.- ការប្រម្ូលនិងការណចករណំលក  

ក. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវប្រមូ្ល នរៀរចំ  ិងរកាទ ករ័ត៌មា 
ឥណទ  ិងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី ដែលទទួលា រី
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិងរីប្រេរនផ្េងៗនទៀតតម្ដែលអាចនធវើនៅា  រារ់រញ្េូ លទំង
នសចកដីដណនំាអំរីប្រតិរតដិការកន ងការការ រទិ ន ័យរីការនប្រើប្ាស់មិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ការ
នប្រើប្ាស់នោយោម  ការអ  ញ្ជញ ត ការាត់រង់ ឬការខូ្ចខាតន ប្ររ័ ធ។ អនកផ្ដល់នសវា
ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវមា  ីតិវធីិប្តួតរិ ិតយរ ណភារនែើម្បីធានាឱ្យ
ា  ូវ ិរ ដរភារនសវាកម្ម។ 

ខ្. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវផ្ដល់សំនរៀតឥណទ  ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់
ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីទំងអស់ នោយអ  នលាម្តម្ទប្ម្ង់ ិងរំរូដែលកំណត់នោយ
អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នោយមា ការប្រម្នប្រៀងជ្ញមួ្យប្កុម្
ប្រឹកាផ្តល់នយរល់។ ទប្ម្ង់ែំរូង ឹងប្តូវយកតម្ទប្ម្ង់ដែលមា កន ងឧរសម្ព័ ធ ១ 
(ទប្ម្ង់ឯក្រ)។ ទប្ម្ង់ឯក្រន េះដចកនចញជ្ញរីរដផ្នក៖ ដផ្នកទី១ ដចងរីរ័ត៌មា 
សដីរីអតដសញ្ជញ ណររស់អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័នចញមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា 
ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  ិងដផ្នកទី២ ដចងរីទិ ន ័យន ប្រតិរតដិការឥណទ   ិង
មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី។ 
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រ. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវផ្ដល់ឯក្រែំរូងកន ងរយៈនរល ៩០ (នៅសិរ) នែា រិតចរ់រីនែា
ដែលា ទទួលែំណឹងអំរីកាលររនិចេទចរ់នផ្ដើម្។ 

១. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវរញ្េូ លទិ ន ័យ ក់រ័ ធស្សរ
តម្ទប្ម្ង់ឯក្រដែលា ទទួលរីអនកផ្ដល់ទិ ន ័យកន ងរយៈនរល ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ 
រនាេ រ់រីា ទទួលទិ ន ័យននាេះ 

២ . អនកផ្ដល់ទិ ន ័យទំងអស់ ប្តូវផ្ដល់រ័ត៌មា ឥណទ  ិងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា 
ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី ដែលា នធើវរចេ រប នកម្មររស់ខ្ៃួ ជ្ញនរៀងរាល់ដខ្ យ ង
យូររំផ្ តប្តឹម្នែាទី៥ ន ដខ្រនាេ រ់  

៣. សំណ ំ ឯក្រដែលផ្តល់នោយអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិប្តូវផ្ដល់ជូ តម្ទប្ម្ង់ដែល
រនងកើតនោយប្កុម្ប្រឹកាេិាល  ិងឯកភារនោយប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់។ 

ឃ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះោតនរសេ 
(Database) ររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងប្តូវផ្ដល់នសវារ័ត៌មា ឥណទ 
ែល់ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិងអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត អ  នលាម្តម្
ប្រកាសន េះ ប្កម្ប្រតិរតដិ ឬរទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ង. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះការនលចធាៃ យ
ទិ ន ័យនោយ្រការខូ្ចខាតន ប្ររ័ ធ ឬការនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យមិ្ សម្ស្សររីសំណាក់
 ិនយជិតររស់ខ្ៃួ ។ 

ច. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត មិ្ ប្តូវលក់ ឬលាត
ប្តោងរ័ត៌មា ឥណទ  ិងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីែល់
តតិយជ ន ើយ។ ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត 
មិ្ ប្តូវនប្រើប្ាស់រ័ត៌មា ដែលទទួលា រីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បី
ផ្ដល់នសវាកម្មឱ្យតតិយជ  ឬនធវើយ ទធនាការដសវងរកទីផ្ារនប្ៅរីអតិែិជ ររស់ខ្ៃួ ន ើយ។ 

ឆ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ អាចដកដប្រលកខខ្ណឌ នសវាកម្ម នែើម្បី
ធានា ឬនលើកកម្ពស់រ ណភារនសវាកម្ម។ អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ 
ប្តូវនផ្ាើនសចកដីជូ ែំណឹងែល់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យកន ងរយៈនរល ៦០ (ហ កសិរ) នែា ម្  
លកខខ្ណឌ ែមីចូលជ្ញធរមា ។ 

ប្រការ ១៩.- ការចូលដប្រើប្បាសប់្រព័នធណចករណំលកព័ត៌មានឥណទាន 

ក. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ទំងអស់ប្តូវនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បី
វភិារនលើឥរយិរទន ការសងប្ាក់ររស់អតិែិជ   ិងអនកធានា នៅនរលដែលប្រឹេះ ថ្  
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រ. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវផ្ដល់ឯក្រែំរូងកន ងរយៈនរល ៩០ (នៅសិរ) នែា រិតចរ់រីនែា
ដែលា ទទួលែំណឹងអំរីកាលររនិចេទចរ់នផ្ដើម្។ 

១. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវរញ្េូ លទិ ន ័យ ក់រ័ ធស្សរ
តម្ទប្ម្ង់ឯក្រដែលា ទទួលរីអនកផ្ដល់ទិ ន ័យកន ងរយៈនរល ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ 
រនាេ រ់រីា ទទួលទិ ន ័យននាេះ 

២ . អនកផ្ដល់ទិ ន ័យទំងអស់ ប្តូវផ្ដល់រ័ត៌មា ឥណទ  ិងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា 
ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី ដែលា នធើវរចេ រប នកម្មររស់ខ្ៃួ ជ្ញនរៀងរាល់ដខ្ យ ង
យូររំផ្ តប្តឹម្នែាទី៥ ន ដខ្រនាេ រ់  

៣. សំណ ំ ឯក្រដែលផ្តល់នោយអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិប្តូវផ្ដល់ជូ តម្ទប្ម្ង់ដែល
រនងកើតនោយប្កុម្ប្រឹកាេិាល  ិងឯកភារនោយប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់។ 

ឃ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះោតនរសេ 
(Database) ររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងប្តូវផ្ដល់នសវារ័ត៌មា ឥណទ 
ែល់ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិងអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត អ  នលាម្តម្
ប្រកាសន េះ ប្កម្ប្រតិរតដិ ឬរទរបញ្ញតតិជ្ញធរមា ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ 

ង. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវទទួលខ្ សប្តូវចំន េះការនលចធាៃ យ
ទិ ន ័យនោយ្រការខូ្ចខាតន ប្ររ័ ធ ឬការនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យមិ្ សម្ស្សររីសំណាក់
 ិនយជិតររស់ខ្ៃួ ។ 

ច. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត មិ្ ប្តូវលក់ ឬលាត
ប្តោងរ័ត៌មា ឥណទ  ិងមូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីែល់
តតិយជ ន ើយ។ ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត 
មិ្ ប្តូវនប្រើប្ាស់រ័ត៌មា ដែលទទួលា រីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បី
ផ្ដល់នសវាកម្មឱ្យតតិយជ  ឬនធវើយ ទធនាការដសវងរកទីផ្ារនប្ៅរីអតិែិជ ររស់ខ្ៃួ ន ើយ។ 

ឆ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ អាចដកដប្រលកខខ្ណឌ នសវាកម្ម នែើម្បី
ធានា ឬនលើកកម្ពស់រ ណភារនសវាកម្ម។ អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ 
ប្តូវនផ្ាើនសចកដីជូ ែំណឹងែល់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យកន ងរយៈនរល ៦០ (ហ កសិរ) នែា ម្  
លកខខ្ណឌ ែមីចូលជ្ញធរមា ។ 

ប្រការ ១៩.- ការចូលដប្រើប្បាសប់្រព័នធណចករណំលកព័តម៌ានឥណទាន 

ក. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ទំងអស់ប្តូវនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បី
វភិារនលើឥរយិរទន ការសងប្ាក់ររស់អតិែិជ   ិងអនកធានា នៅនរលដែលប្រឹេះ ថ្  
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ចំណ េះចារ់ន េះទទួលា  កយស ំខ្េីប្ាក់ែមី ឬ កយស ំរ ដ ឬរ ារឥណទ ចស់នោយ
មិ្ រិតរីទំហំន ឥណទ ន ើយ។ 

១. សិទធិចូលនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវា ផ្ដល់ឱ្យដតអនកផ្ដល់
ទិ ន ័យឬអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិដែលសថិតនប្កាម្លកខខ្ណឌ ែូចមា ដចងនៅកន ង
ប្កម្ប្រតិរតដិ ឬលកខខ្ណឌ នផ្េងនទៀតដែលកំណត់នោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 

២ . អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវនរៀរចំ ែំនណើ រការ  ីតិវធីិ  ិង
វធិា នែើម្បីកំណត់អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិដែល ឹងប្តូវា អ  ញ្ជញ ត។ 

ខ្. អនកផ្តល់ទិ ន ័យនផ្េងនទៀត ដែលមិ្ សថិតនៅនប្កាម្ការប្តួតរិ ិតយររស់ធនាោរជ្ញតិន 
កម្ព ជ្ញប្តូវផ្តល់រ័ត៌មា ឥណទ   ិងចូលនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  
នោយឈរនលើមូ្លោឋ  សម័ប្រចិតដ  ិងអ  នលាម្តម្វធិា រែិការ  ិងប្កម្ប្រតិរតដិ។ 

រ. អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវធានាថា នសវាកម្មមា ស វតថិភារ 
សថិរភារ  ិងអាចនប្រើប្ាស់ា  នហើយប្តូវធានាថា ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ 
មា សម្តថភារនរញនលញកន ងការផ្ដល់នសវាកម្មែល់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិងអនកនប្រើប្ាស់
ប្រតិស្សុតិ។ 

ឃ. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ មិ្ ទទួលខ្ សប្តូវចំន េះការចូលនប្រើ
ប្ាស់នោយោម  ការអ  ញ្ជញ ត នោយ រ្ដតអនកផ្ដល់ទិ ន ័យឬអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិា 
ដចករដំលក ឬា នរើកចំហនលខ្កូែ ឬ កយសមាា ត់ររស់ខ្ៃួ ឱ្យតតិយជ ចូលនប្រើប្ាស់។ 

ង. អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិទំងអស់ប្តូវនោររតម្ ីតិវធីិ  ិងវធិា ការ រ
ស វតថិភារដែលា អ  ម័្ត  ិងមា ដចងនៅកន ងប្កម្ប្រតិរតដិ។ 

ប្រការ ២០.- ដសវាកម្មដផ្េងដទៀត  

អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវនសនើស ំការដណនំារីប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់
នយរល់ម្  នរលោក់ឱ្យនប្រើប្ាស់នសវាកម្ម ឬផ្លិតផ្លែមី។ ប្កុម្ប្រឹកាន េះ ប្តូវនធវើរាយការណ៍
ដែលមា នសចកដីស និោឋ  ររស់ខ្ៃួ  នោយដផ្ែកនលើភារប្តឹម្ប្តូវន ផ្លិតផ្លចំន េះឥណទយក
ទំងអស់  ិងផ្លរ េះ ល់ចំន េះអតិែិជ ។ ប្កុម្ប្រឹកា ប្តូវប្ររល់រាយការណ៍ន េះឱ្យអនកផ្ដល់
នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ កន ងរយៈនរល ៣០ (្ម្សិរ) នែា រិតរីនែានសនើស ំ។ 

ប្រការ ២១.- ដគាលនដោបាយកំណត់នថ្ា  

ក. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ អាចយក ន្ហ  យ កនប្ម្ ឬរិ ័យ
ចំន េះការនប្រើប្ាស់នសវាកម្មររស់ខ្ៃួ  នោយដផ្ែកនលើនោល នយាយមួ្យប្រករ
នោយតមាៃ ភារ  ិងសម្ស្សរតម្នសវាកម្មដែលា ផ្ដល់។ 
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ខ្. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវនសនើស ំការយល់ប្រម្រីធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញចំន េះការដកដប្រនោល នយាយកំណត់នែៃ  ម្  នរលោក់ឱ្យអ  វតដ។ 
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឹងរិ ិតយរិចរណា កយនសើនស ំ ិងសំណ ំ លិខិ្ត ក់រ័ ធ នោយ
អ  ម័្តយល់ប្រម្ ឬរែិនសធកន ងរយៈនរល ១៥ (ែរ់ប្ាំ) នែានធវើការ។ 

ជ្ំពូកទី ៧ 
សទិធិអតិថ្ិជ្ន 

ប្រការ ២២.- ដសចកដីជ្ូន ំណរ ងអំពីសទិធិឯកជ្ន  

ក. ដផ្ែកនលើលកខខ្ណឌ យល់ប្រម្ររស់អតិែិជ  អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវជូ ែំណឹងែល់អតិែិជ  
អនកធានា  ិងរហារក័  ូវរាល់ការរញ្េូ លរ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្ត
មិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីនៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ទំងនៅ
នរលោក់ កយស ំខ្េី ស ំរ ដ ឬស ំរ ារនរលឥណទ  ឬស ំទិញនសៀវនៅមូ្លរបទ រប្ត។ 
លកខខ្ណឌ ន េះប្តូវមា រ័ត៌មា យ ងតិច ែូចខាងនប្កាម្៖ 

១. ន ម្ េះអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ 

២. នោលរំណងន ការប្រមូ្លរ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា 
ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  

៣. ន ម្ េះ  ិងអាសយោឋ  ន អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិង 

៤. ម្នធាាយនែើម្បីទទួលា រ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា 
ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី ប្រសិ នរើមា តប្ម្ូវការដកដប្រឬដកសប្ម្ួល។ 

ខ្. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់  ិងប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ នៅនរលា កាៃ យជ្ញអនកផ្តល់
ទិ ន ័យ ប្តូវរញ្េូ លកំណត់សមាគ ល់អំរីសិទធិឯកជ កន ង កយស ំខ្េីឥណទ   កយនសនើស ំ
នរើករណ ីមូ្លរបទ រប្ត  ិង កយនសនើស ំនប្រើនសវានផ្េងៗ។ 

រ. ប្រសិ នរើមា សកម្មភារមិ្ អំនណាយផ្ល រ េះ ល់ែល់អតិែិជ  ិងអនកធានា នោយ រ្
លទធផ្លន ការវភិាររ័ត៌មា រីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ
ប្តូវជូ ែំណឹងែល់អតិែិជ  ិងអនកធានាកន ងរយៈនរល ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ។ 

ប្រការ ២៣.- ការផ្ទា កការណចករណំលកព័ត៌មាន  

ក. អតិែិជ  អនកធានា ឬរហារក័ អាចនសនើស ំអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  
ផ្ទែ កការដចករដំលករ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ  កន ងករណីមា ការដកៃងរ ៃំ ឬលួចនប្រើអតតសញ្ជញ ណ
ររស់អតិែិជ  អនកធានា ឬរហារក័។ 
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ខ្. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវនសនើស ំការយល់ប្រម្រីធនាោរជ្ញតិ
ន កម្ព ជ្ញចំន េះការដកដប្រនោល នយាយកំណត់នែៃ  ម្  នរលោក់ឱ្យអ  វតដ។ 
ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឹងរិ ិតយរិចរណា កយនសើនស ំ ិងសំណ ំ លិខិ្ត ក់រ័ ធ នោយ
អ  ម័្តយល់ប្រម្ ឬរែិនសធកន ងរយៈនរល ១៥ (ែរ់ប្ាំ) នែានធវើការ។ 

ជ្ំពូកទ ី៧ 
សទិធិអតិថ្ជិ្ន 

ប្រការ ២២.- ដសចកដីជ្ូន ំណរ ងអំពីសទិធិឯកជ្ន  

ក. ដផ្ែកនលើលកខខ្ណឌ យល់ប្រម្ររស់អតិែិជ  អនកផ្ដល់ទិ ន ័យប្តូវជូ ែំណឹងែល់អតិែិជ  
អនកធានា  ិងរហារក័  ូវរាល់ការរញ្េូ លរ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្ត
មិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីនៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ទំងនៅ
នរលោក់ កយស ំខ្េី ស ំរ ដ ឬស ំរ ារនរលឥណទ  ឬស ំទិញនសៀវនៅមូ្លរបទ រប្ត។ 
លកខខ្ណឌ ន េះប្តូវមា រ័ត៌មា យ ងតិច ែូចខាងនប្កាម្៖ 

១. ន ម្ េះអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ 

២. នោលរំណងន ការប្រមូ្លរ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា 
ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  

៣. ន ម្ េះ  ិងអាសយោឋ  ន អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិង 

៤. ម្នធាាយនែើម្បីទទួលា រ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា 
ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី ប្រសិ នរើមា តប្ម្ូវការដកដប្រឬដកសប្ម្ួល។ 

ខ្. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់  ិងប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ នៅនរលា កាៃ យជ្ញអនកផ្តល់
ទិ ន ័យ ប្តូវរញ្េូ លកំណត់សមាគ ល់អំរីសិទធិឯកជ កន ង កយស ំខ្េីឥណទ   កយនសនើស ំ
នរើករណ ីមូ្លរបទ រប្ត  ិង កយនសនើស ំនប្រើនសវានផ្េងៗ។ 

រ. ប្រសិ នរើមា សកម្មភារមិ្ អំនណាយផ្ល រ េះ ល់ែល់អតិែិជ  ិងអនកធានា នោយ រ្
លទធផ្លន ការវភិាររ័ត៌មា រីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ
ប្តូវជូ ែំណឹងែល់អតិែិជ  ិងអនកធានាកន ងរយៈនរល ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ។ 

ប្រការ ២៣.- ការផ្ទា កការណចករណំលកព័ត៌មាន  

ក. អតិែិជ  អនកធានា ឬរហារក័ អាចនសនើស ំអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  
ផ្ទែ កការដចករដំលករ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ  កន ងករណីមា ការដកៃងរ ៃំ ឬលួចនប្រើអតតសញ្ជញ ណ
ររស់អតិែិជ  អនកធានា ឬរហារក័។ 
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ខ្. អតិែិជ  អនកធានា ឬរហារក័ ប្តូវផ្តល់េសត តងប្ររ់ប្ោ ់សប្មារ់ការនសនើស ំផ្ទែ កការដចក
រដំលករ័ត៌មា ែល់អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  កន ងរយៈនរល
យ ងយូរ ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ រិតចរ់រីនែានសនើស ំ។ 

រ. កន ងករណីការនសនើស ំផ្ទែ កការដចករដំលករ័ត៌មា មា លកខណៈប្តឹម្ប្តូវ ិងប្ររ់ប្ោ ់ 
អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវជូ ែំណឹងែល់អតិែិជ  អនកធានា 
ឬរហារក័ អំរី៖ 

១. ការផ្ទែ កការដចករដំលករ័ត៌មា ររស់អនកនសនើស ំកន ងរយៈនរល ៣០ (្ម្សិរ) នែា 
រិតចរ់រីនែាជូ ែំណឹង។ 

២. ប្រសិ នរើផ្ តកំណត់ន រយៈនរលផ្ទែ កន េះ អតិែិជ  អនកធានា ឬរហារក័ អាចនសនើស ំ
រ ារនរលរដ ថម្នទៀតយ ងយូរប្តឹម្ ៣០ (្ម្សិរ) នែា។ ការរ ារនរលន េះអាច
នធវើា ដត ១ (មួ្យ) ែងរត់។  

៣. កន ងករណីមិ្ មា ការនសនើស ំរ ារនរលម្  នែាផ្ តកំណត់ ឬការនសនើស ំរ ារនរល
ប្តូវា រែិនសធ អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ អាចែំនណើ រ
ការដចករដំលករ័ត៌មា ន ើងវញិ រិតចរ់រីនែាផ្ តកំណត់ន ការផ្ទែ កននាេះ។ 

ឃ. កន ងករណីអតិែិជ  អនកធានា ឬរហារក័ មិ្ មា េសត តង ឬមិ្ ា ផ្តល់េសត តងប្ររ់
ប្ោ ់តម្នរលកំណត់កន ងការនសនើស ំការផ្ទែ កការដចករដំលករ័ត៌មា  អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធ
ដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អាចែំនណើ រការការដចករដំលករ័ត៌មា ជ្ញធម្មត។ 

ង. ប្រសិ នរើអតិែិជ មា រំណងនសនើស ំឥណទ រីប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ នៅនរលដែល
រ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ ប្តូវា ផ្ទែ ក អតិែិជ អាចនធវើសំនណើ ជ្ញលាយលកខណ៍អកេរនសនើស ំ
រាយការណ៍រ័ត៌មា ឥណទ រីអនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  នែើម្បី
រងាា ញរ័ត៌មា ននាេះែល់ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់។  

ប្រការ ២៤.- ការសមាា ត់វិជាជ ជ្ីវៈ  

ក. រ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីជ្ញ
រ័ត៌មា សមាា ត់ដែលប្តូវា នប្រើប្ាស់សប្មារ់ដតទិសនៅែូចា អ  ញ្ជញ តកន ងប្រការ ៩ 
ន ប្រកាសន េះ។ អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិង
អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ ប្តូវរកាការសមាា ត់ន េះឱ្យា ម្ ឺងមា ត់ នហើយមិ្ ប្តូវលក់ ឬ
ផ្ដល់រ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី
ែល់តតិយជ ណាមាន ក់ា ន ើយ។  
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ខ្. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងអនកនប្រើប្ាស់
ប្រតិស្សុតិ អាចចូលនប្រើប្ាស់រ័ត៌មា  សប្មារ់ដតការរំនរញតួនាទីររស់ខ្ៃួ រ  នណាណ េះ។  

រ. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវអ  វតដរាល់វធិា ការចំាច់នានា 
នែើម្បីធានាថា អេិាល រណៈប្ររ់ប្រង  ិង ិនយជិតររស់ខ្ៃួ រកាា ជ្ញប្រចំ ូវការ
សមាា ត់ន រ័ត៌មា  ិងប្តូវមា វធិា ការសម្ស្សរនែើម្បីរងាក រការចូលនៅយករ័ត៌មា នោយ
ោម  ការអ  ញ្ជញ ត នហើយប្តូវនរៀរចំ ិងអ  វតដនោល នយាយ  ិង ីតិវធីិរកាស វតថិភារ
សប្មារ់ការប្ររ់ប្រងការចូលនៅយករ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្ត
មិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី។  

ឃ. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ មា សិទធិចូលយករ័ត៌មា រីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ 
នោយរ ំមា រង់ន្ហ  យ ិងកនប្ម្ នែើម្បីរំនរញម្ ខ្ងារររស់ខ្ៃួ ជ្ញអាជ្ញា ធរប្តួតរិ ិតយ
នលើប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ ិងមា សិទធិចូលយករ័ត៌មា ែនទនទៀតដែលទក់ទងនៅ ឹង
ប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ នែើម្បីតម្ោ សថិរភារជ្ញទូនៅន វស័ិយហិរញ្ញវតថ ។ 

ង. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ មា សិទធិប្តួតរិ ិតយប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បីរំនរញ
ម្ ខ្ងារប្តួតរិ ិតយររស់ខ្ៃួ កន ងការរកាឱ្យា  ូវប្រសិទធភារ តមាៃ ភារ ភារប្តឹម្ប្តូវ ិង
ស្សរចារ់ន ប្រតិរតតិការររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ច. អេិាល ិង ិនយជិតន អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អនកនប្រើប្ាស់
ប្រតិស្សុតិ ិង ិនយជិតន អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ប្តូវច េះហតថនលខាជ្ញម្  នលើកិចេប្រម្នប្រៀង
សដីរីការរកាការសមាា ត់ ម្  មា សិទធិចូលនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ប្រការ ២៥.- សទិធកិនងុការទទួលបានព័ត៌មាន  

ក. អតិែិជ មា សិទធិនសនើស ំរាយការណ៍រ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ  ១ (មួ្យ) ចារ់ ១ (មួ្យ) ែង 
កន ង ១ (មួ្យ) ឆ្ន ំ នោយប្តូវរងាា ញអតតសញ្ជញ ណររស់ខ្ៃួ ឱ្យា ចាស់លាស់។  

ខ្. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវផ្តល់រាយការណ៍ជូ អតិែិជ  
នោយឥតរិតនែៃ កន ងរយៈនរលយ ងយូរ ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ រិតចរ់រីនែាទទួលសំនណើ ។ 
រាយការណ៍ន េះប្តូវមា  រ័ត៌មា ររស់អតិែិជ  ន ម្ េះររស់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិងរញ្ា ី
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យទំងអស់ កន ងអំ  ងនរល ៦ (ប្ាំមួ្យ) ដខ្ច ងនប្កាយ។  

រ. អតិែិជ អាចនសនើស ំរាយការណ៍នលើសរី ១ (មួ្យ) ែង កន ង ១ (មួ្យ) ឆ្ន ំ រ  ដ តប្តូវរង់
កនប្ម្តម្អប្តកំណត់នោយអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។  

ឃ. អតិែិជ មា សិទធិនសនើស ំដកដប្ររ័ត៌មា  ដែលមិ្ ប្តឹម្ប្តូវឬមិ្ ប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយនៅ
នរលណាក៏ា ។ 
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ខ្. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងអនកនប្រើប្ាស់
ប្រតិស្សុតិ អាចចូលនប្រើប្ាស់រ័ត៌មា  សប្មារ់ដតការរំនរញតួនាទីររស់ខ្ៃួ រ  នណាណ េះ។  

រ. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវអ  វតដរាល់វធិា ការចំាច់នានា 
នែើម្បីធានាថា អេិាល រណៈប្ររ់ប្រង  ិង ិនយជិតររស់ខ្ៃួ រកាា ជ្ញប្រចំ ូវការ
សមាា ត់ន រ័ត៌មា  ិងប្តូវមា វធិា ការសម្ស្សរនែើម្បីរងាក រការចូលនៅយករ័ត៌មា នោយ
ោម  ការអ  ញ្ជញ ត នហើយប្តូវនរៀរចំ ិងអ  វតដនោល នយាយ  ិង ីតិវធីិរកាស វតថិភារ
សប្មារ់ការប្ររ់ប្រងការចូលនៅយករ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្ត
មិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី។  

ឃ. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ មា សិទធិចូលយករ័ត៌មា រីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ 
នោយរ ំមា រង់ន្ហ  យ ិងកនប្ម្ នែើម្បីរំនរញម្ ខ្ងារររស់ខ្ៃួ ជ្ញអាជ្ញា ធរប្តួតរិ ិតយ
នលើប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ ិងមា សិទធិចូលយករ័ត៌មា ែនទនទៀតដែលទក់ទងនៅ ឹង
ប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ នែើម្បីតម្ោ សថិរភារជ្ញទូនៅន វស័ិយហិរញ្ញវតថ ។ 

ង. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ មា សិទធិប្តួតរិ ិតយប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បីរំនរញ
ម្ ខ្ងារប្តួតរិ ិតយររស់ខ្ៃួ កន ងការរកាឱ្យា  ូវប្រសិទធភារ តមាៃ ភារ ភារប្តឹម្ប្តូវ ិង
ស្សរចារ់ន ប្រតិរតតិការររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ច. អេិាល ិង ិនយជិតន អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អនកនប្រើប្ាស់
ប្រតិស្សុតិ ិង ិនយជិតន អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ប្តូវច េះហតថនលខាជ្ញម្  នលើកិចេប្រម្នប្រៀង
សដីរីការរកាការសមាា ត់ ម្  មា សិទធិចូលនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ប្រការ ២៥.- សទិធកិនងុការទទួលបានព័ត៌មាន  

ក. អតិែិជ មា សិទធិនសនើស ំរាយការណ៍រ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ  ១ (មួ្យ) ចារ់ ១ (មួ្យ) ែង 
កន ង ១ (មួ្យ) ឆ្ន ំ នោយប្តូវរងាា ញអតតសញ្ជញ ណររស់ខ្ៃួ ឱ្យា ចាស់លាស់។  

ខ្. អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវផ្តល់រាយការណ៍ជូ អតិែិជ  
នោយឥតរិតនែៃ កន ងរយៈនរលយ ងយូរ ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ រិតចរ់រីនែាទទួលសំនណើ ។ 
រាយការណ៍ន េះប្តូវមា  រ័ត៌មា ររស់អតិែិជ  ន ម្ េះររស់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិងរញ្ា ី
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យទំងអស់ កន ងអំ  ងនរល ៦ (ប្ាំមួ្យ) ដខ្ច ងនប្កាយ។  

រ. អតិែិជ អាចនសនើស ំរាយការណ៍នលើសរី ១ (មួ្យ) ែង កន ង ១ (មួ្យ) ឆ្ន ំ រ  ដ តប្តូវរង់
កនប្ម្តម្អប្តកំណត់នោយអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។  

ឃ. អតិែិជ មា សិទធិនសនើស ំដកដប្ររ័ត៌មា  ដែលមិ្ ប្តឹម្ប្តូវឬមិ្ ប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយនៅ
នរលណាក៏ា ។ 
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ង.  ីតិវធីិលម្ែិតអំរីសិទធិអតិែិជ អាចរកា រីអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ិងអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធ
ដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ទំងអស់នោយផ្ទេ ល់ឬតម្នរហទំរ័រររស់អនកទំងននាេះ។  

ជ្ំពូកទី ៨ 
ការប្តួតពិនិតយ 

ប្រការ ២៦.- តួនាទីររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា 

ក. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ មា តួនាទីនរៀរចំរទរបញ្ញតតិសប្មារ់ការប្ររ់ប្រង  ិងប្តួតរិ ិតយ
រាល់សកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  រួម្ទំងការទំនាក់ទំ ងជ្ញមួ្យអនកផ្ដល់
នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ឬអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ  ិងអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ 
 ក់រ័ ធ ឹងប្រសិទធភារ ិងែំនណើ រការប្តឹម្ប្តូវន ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។  

ខ្. ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ មា សិទធិ៖ 

១. ផ្តល់ រយួរ  ិងែកហូតអាជ្ញា រណណររស់អនកផ្ដល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  

២ . តម្ោ ការប្រតិរតតិតម្វធិា  រទរបញ្ញតតិ ប្កម្ប្រតិរតតិ  លកខខ្ណឌ   ីតិវធីិ  ិង
ប្ររ័ ធប្រតិរតដិការនានា 

៣ . ប្តួតរិ ិតយភារសម្ស្សរន យ ដការ កន ងការធានា ិរ ដរភារន អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធ
ដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ រារ់ទំងលកខខ្ណឌ ន ការនរើកែំនណើ រការ ិងការ
រញ្ឈរ់អាជីវកម្ម ិងលកខខ្ណឌ នផ្េងៗនទៀត 

៤. តម្ោ ការអ  វតតរាល់នសចកដីសនប្ម្ចដែលា អ  ម័្តនោយប្កមុ្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ 

៥. តប្ម្ូវឱ្យអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ អ  ម័្តវធិា ការចំាច់ 
នែើម្បីឱ្យមា ការចូលរមួ្ដចករដំលករ័ត៌មា ជ្ញកាតរវកិចេរីប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់  ិង
អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ ិងការចូលរួម្នោយសម័ប្រចិតដរីប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់
ដែលនធវើប្រតិរតដិការនៅកន ងទីផ្ារឥណទ  

៦. ោក់រិ ័យ   ិងទណឌ កម្មខាងវ ័ិយ ែូចមា ដចងកន ងជំរូកទី ៩ ន ប្រកាសន េះ នៅនលើ
ភារីទំងអស់ដែលចូលរមួ្កន ងសកម្មភារប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នោយ
មិ្ កប្មិ្តប្តឹម្អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ  ិងអតិែិជ ននាេះនទ  ិង 

៧. តប្ម្ូវឱ្យអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ រាយការណ៍តម្ប្ោ  ិង
តម្យថានហត ។ 
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ប្រការ ២៧.- ប្កុម្ប្ររកាផ្ដលដ់ោរល ់ 

ក. ប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ប្តូវមា សមាជិករី ៥ (ប្ាំ) រូរ ែល់ ១១ (ែរ់មួ្យ) រូរ។ 
សមាសភារន ប្កុម្ប្រឹកាន េះប្តូវមា សមាជិកតំណាងឱ្យ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 
ប្កុម្ប្រឹកាេិាល ិងអរគនាយកររស់អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ អនកជំនាញឯករាជយ  ិងអាជ្ញា ធរដែល ក់រ័ ធែនទនទៀត។   

ខ្. ប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ប្តូវសថិតនប្កាម្ការែឹកនំាររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ិងប្តូវ
នកាេះប្រជ ំយ ងតិច ២ (រីរ) ែង កន ង ១ (មួ្យ) ឆ្ន ំ ឬនប្ចើ ជ្ញងន េះ តម្ការចំាច់។  

រ. នែើម្បីធានាា  ូវប្រសិទធភារ ភារអាចនជឿទ កចិតដា   ិងស វតថិភារន ប្ររ័ ធ ប្កុម្
ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ប្តូវនកាេះប្រជ ំឱ្យា នទៀងទត់នែើម្បីអ  ម័្តចំណ ចែូចខាងនប្កាម្៖ 

១. ចកខ វស័ិយជ្ញយ ទធ្ស្រសតន ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នៅកម្ព ជ្ញ 

២. ទប្ម្ង់ ិងខ្ៃឹម្្រន សំណ ំ ឯក្ររ័ត៌មា ឥណទ   ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្ត
មិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  

៣. វធិា ប្រតិរតដិការសប្មារ់ការប្ររ់ប្រង នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា 
មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  

៤. រចេ រប នកម្មរយៈនរលរញ្េូ ល ិងនរើកចំហទិ ន ័យ រ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា 
មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី 

៥. ផ្លិតផ្ល ិងនសវាទំងអស់ររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងវធីិ្ស្រសដ
រញ្ាូ  ែនទនទៀត រារ់រញ្េូ លទំងរនចេកវទិា ិងវធិា ការស វតថិភារផ្ង 

៦.  ការចូលរមួ្ររស់សមាជិកែមី 

៧. ភារប្ររ់ប្ោ ់ន រនចេកវទិា ិងភារស ីសងាវ ក់ោន  (Homogenization) ន នសវា
រ័ត៌មា វទិាកន ងការផ្ដល់ទិ ន ័យ 

៨. ខ្ៃឹម្្រន នសៀវនៅដណនំារីប្រតិរតដិការ  ិងរនចេកនទសទក់ទង ឹងស វតថិភារ 
ប្រតិរតដិការ សិទធិអតិែិជ  ការនោេះស្្យវវិាទ  ិងរាល់ការដកដប្រខ្ៃឹម្្រន េះ 

៩. ខ្ៃឹម្្រន ប្កម្ប្រតិរតដិ 

១០. ភារសម្ស្សរន នសវា ិងផ្លិតផ្លដែលា ផ្ដល់  ិងនោល នយាយកំណត់នែៃ 

១១. កម្មវធីិអរ់រសំប្មារ់ម្រ ដីឥណទ  នែើម្បីនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យឱ្យា ប្តឹម្ប្តូវ  ិង 

១២. ផ្ដល់អ  ្ស ៍ែល់អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ទក់ទង ឹង
ការផ្តល់នសវា ឬការប្រប្រឹតដនៅររស់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត។ 
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ប្រការ ២៧.- ប្កុម្ប្ររកាផ្ដលដ់ោរល ់ 

ក. ប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ប្តូវមា សមាជិករី ៥ (ប្ាំ) រូរ ែល់ ១១ (ែរ់មួ្យ) រូរ។ 
សមាសភារន ប្កុម្ប្រឹកាន េះប្តូវមា សមាជិកតំណាងឱ្យ ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ 
ប្កុម្ប្រឹកាេិាល ិងអរគនាយកររស់អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  
អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ អនកជំនាញឯករាជយ  ិងអាជ្ញា ធរដែល ក់រ័ ធែនទនទៀត។   

ខ្. ប្កុម្ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ប្តូវសថិតនប្កាម្ការែឹកនំាររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ិងប្តូវ
នកាេះប្រជ ំយ ងតិច ២ (រីរ) ែង កន ង ១ (មួ្យ) ឆ្ន ំ ឬនប្ចើ ជ្ញងន េះ តម្ការចំាច់។  

រ. នែើម្បីធានាា  ូវប្រសិទធភារ ភារអាចនជឿទ កចិតដា   ិងស វតថិភារន ប្ររ័ ធ ប្កុម្
ប្រឹកាផ្តល់នយរល់ប្តូវនកាេះប្រជ ំឱ្យា នទៀងទត់នែើម្បីអ  ម័្តចំណ ចែូចខាងនប្កាម្៖ 

១. ចកខ វស័ិយជ្ញយ ទធ្ស្រសតន ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នៅកម្ព ជ្ញ 

២. ទប្ម្ង់ ិងខ្ៃឹម្្រន សំណ ំ ឯក្ររ័ត៌មា ឥណទ   ិងរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្ត
មិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  

៣. វធិា ប្រតិរតដិការសប្មារ់ការប្ររ់ប្រង នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា 
មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  

៤. រចេ រប នកម្មរយៈនរលរញ្េូ ល ិងនរើកចំហទិ ន ័យ រ័ត៌មា ឥណទ  ិងរ័ត៌មា 
មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី 

៥. ផ្លិតផ្ល ិងនសវាទំងអស់ររស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងវធីិ្ស្រសដ
រញ្ាូ  ែនទនទៀត រារ់រញ្េូ លទំងរនចេកវទិា ិងវធិា ការស វតថិភារផ្ង 

៦.  ការចូលរមួ្ររស់សមាជិកែមី 

៧. ភារប្ររ់ប្ោ ់ន រនចេកវទិា ិងភារស ីសងាវ ក់ោន  (Homogenization) ន នសវា
រ័ត៌មា វទិាកន ងការផ្ដល់ទិ ន ័យ 

៨. ខ្ៃឹម្្រន នសៀវនៅដណនំារីប្រតិរតដិការ  ិងរនចេកនទសទក់ទង ឹងស វតថិភារ 
ប្រតិរតដិការ សិទធិអតិែិជ  ការនោេះស្្យវវិាទ  ិងរាល់ការដកដប្រខ្ៃឹម្្រន េះ 

៩. ខ្ៃឹម្្រន ប្កម្ប្រតិរតដិ 

១០. ភារសម្ស្សរន នសវា ិងផ្លិតផ្លដែលា ផ្ដល់  ិងនោល នយាយកំណត់នែៃ 

១១. កម្មវធីិអរ់រសំប្មារ់ម្រ ដីឥណទ  នែើម្បីនប្រើប្ាស់ទិ ន ័យឱ្យា ប្តឹម្ប្តូវ  ិង 

១២. ផ្ដល់អ  ្ស ៍ែល់អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ទក់ទង ឹង
ការផ្តល់នសវា ឬការប្រប្រឹតដនៅររស់អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់នផ្េងនទៀត។ 
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ប្រការ ២៨.- យនដការដដាុះប្ស្ថយវិវាទ  

ក. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់ ប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័ 
ប្តូវរញ្ាូ  រាល់ការោក់ កយតវា  ក់រ័ ធ ឹងស ប្កឹតភាររ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា 
មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  នៅអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បីរិ ិតយនោេះស្្យ។ 

ខ្. នៅនរលទទួលា  កយតវា  អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវ
រិ ិតយនោេះស្្យចំន េះវវិាទននាេះ  ិងប្តូវនឆៃើយតរនៅអនកោក់ កយតវា កន ងរយៈនរល
យ ងយូរ ១៥ (ែរ់ប្ាំ) នែានធវើការ ចរ់រីនែាទទួល កយតវា នោយ៖  

១. ប្រសិ នរើ ក់រ័ ធ ឹងសំនណើ ដកតប្ម្ូវរ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្ត
មិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ីដែលមិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ឬមិ្ ប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយ អនកផ្តល់
នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវជូ ែំណឹងនៅឱ្យអនកផ្ដល់ទិ ន ័យយ ង
យូរ ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ។ អនកផ្តល់ទិ ន ័យប្តូវរិ ិតយ ិងដកតប្ម្ូវរ័ត៌មា ឥណទ  
ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី កន ងរយៈនរលយ ងយូរ 
៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ រនាេ រ់រីា ទទួលនសចកតីជូ ែំណឹង។ 

២ . អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ប្តូវជូ ែំណឹងនៅអនកតវា  កន ង
រយៈនរលយ ងយូរ ៥ (ប្ាំ) នែានធវើការ រនាេ រ់រីទទួលា ការនឆៃើយតរនរញនលញ
រីអនកផ្ដល់ទិ ន ័យអំរីលទធផ្លន ការតវា ។  

រ. អនកតវា ដែលមិ្ នរញចិតដចំន េះការសនប្ម្ចន េះ អាចរ តតវា នៅធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ
កន ងរយៈនរល ១០ (ែរ់) នែានធវើការ រនាេ រ់រីទទួលា នសចកតីសនប្ម្ច។ 

ឃ. ប្រសិ នរើអនកតវា មិ្ នរញចិតដចំន េះការសនប្ម្ចររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ អនកតវា 
អាចរដឹងនៅត លាការ។ 

ជ្ំពូកទី ៩ 
នីតវិិធរី ឋបាល 

ប្រការ ២៩.- ការប្រប្ពរតតដលមើស 

អនកផ្ដល់ទិ ន ័យ អនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិ ឬប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ដែលនប្រើប្ាស់រ័ត៌មា 
រីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  កន ងនោលរំណងនផ្េងនប្ៅរីនោលរំណងន ប្រកាសន េះ ប្តវូ
ទទួលខ្ សប្តូវចំន េះការរនំលាេនលើរញ្ញតដិន ការសមាា ត់វជិ្ញា ជីវៈ  ិងទទួលនទសែូចមា ដចងកន ង
ចារ់សដីរី ប្រឹេះ ថ្  ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ ។ 
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ប្រការ ៣០.- ការពិន័យអនតរការណ៍  

រ រគលណាដែលា ប្រប្រឹតតនលើមស ឹងខ្ៃឹម្្រន ប្រកាសន េះប្តូវរងការរិ ័យអ តរការណ៍
ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក. ជ ណាដែលប្រតិរតតិសប្មារ់ខ្ៃួ ឯង ឬប្រតិរតតិជំ ួសឱ្យររូវ តរ រគល ឬ ីតិរ រគលកន ង
សកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នោយមិ្ មា អាជ្ញា រណណ ប្តូវរងការរិ ័យ
អ តរការណ៍ជ្ញប្ាក់រី ៥.០០០.០០០ (ប្ាំលា ) នរៀល ែល់ ២៥០.០០០.០០០ (រីររយ
ហាសិរលា ) នរៀល នោយមិ្ រិតែល់ការរិទប្រឹេះ ថ្  ននាេះន ើយ។ 

ខ្. រ រគល ឬអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិណាដែលនប្រើប្ាស់រ័ត៌មា ទទួល
ា ម្ករីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ កន ងនោលរំណងនប្ៅរីទិសនៅដែលមា 
ដចងនៅកន ងប្រកាសន េះ ប្តូវរងការរិ ័យអ តរការណ៍ជ្ញប្ាក់រី ៥.០០០.០០០ (ប្ាំលា ) 
នរៀលែល់ ២៥០.០០០.០០០ (រីររយហាសិរលា ) នរៀល។ 

រ. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់  ិងប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ប្តូវរងការរិ ័យអ តរការណ៍ជ្ញប្ាក់រី 
១០.០០០.០០០ (ែរ់លា ) នរៀល ែល់ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិរលា ) នរៀល កន ងករណី៖ 

១. ប្រប្រឹតតនលមើស ឹងប្កម្ប្រតិរតដិ  

២. មិ្ ា រញ្េូ លរ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់
កន ងរណ ីឱ្យា ប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយ ិងប្តឹម្ប្តូវ  

៣. មិ្ ា ចូលនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ សប្មារ់ការងារវាយតនម្ៃ
ឥណទ  

៤. មិ្ ា នឆៃើយតរតម្ការនសនើស ំរ័ត៌មា  ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញកន ងរយៈនរល
កំណត់ជ្ញក់លាក់ណាមួ្យ 

៥. មា នចតនាផ្ដល់រ័ត៌មា មិ្ រិត ឬមិ្ ប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយទក់ទង ឹងការតវា ម្កឱ្យ
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បីរិ ិតយនោេះស្្យ 

៦. មិ្ ា អ  វតដតម្នរលកំណត់ស្សរតម្សិទធិអតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័ 

៧. មិ្ ា នសនើស ំការយល់ប្រម្ជ្ញម្  រី អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័   

៨. រញ្េូ លរ័ត៌មា មិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ឬនធវសប្រដហស ដែលរងកឱ្យរ េះ ល់ែល់កិតដិសរេ
ហិរញ្ញវតថ ររស់អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័។  
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ប្រការ ៣០.- ការពិន័យអនតរការណ៍  

រ រគលណាដែលា ប្រប្រឹតតនលើមស ឹងខ្ៃឹម្្រន ប្រកាសន េះប្តូវរងការរិ ័យអ តរការណ៍
ែូចខាងនប្កាម្៖ 

ក. ជ ណាដែលប្រតិរតតិសប្មារ់ខ្ៃួ ឯង ឬប្រតិរតតិជំ ួសឱ្យររូវ តរ រគល ឬ ីតិរ រគលកន ង
សកម្មភារដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នោយមិ្ មា អាជ្ញា រណណ ប្តូវរងការរិ ័យ
អ តរការណ៍ជ្ញប្ាក់រី ៥.០០០.០០០ (ប្ាំលា ) នរៀល ែល់ ២៥០.០០០.០០០ (រីររយ
ហាសិរលា ) នរៀល នោយមិ្ រិតែល់ការរិទប្រឹេះ ថ្  ននាេះន ើយ។ 

ខ្. រ រគល ឬអនកផ្ដល់ទិ ន ័យ ឬអនកនប្រើប្ាស់ប្រតិស្សុតិណាដែលនប្រើប្ាស់រ័ត៌មា ទទួល
ា ម្ករីប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ កន ងនោលរំណងនប្ៅរីទិសនៅដែលមា 
ដចងនៅកន ងប្រកាសន េះ ប្តូវរងការរិ ័យអ តរការណ៍ជ្ញប្ាក់រី ៥.០០០.០០០ (ប្ាំលា ) 
នរៀលែល់ ២៥០.០០០.០០០ (រីររយហាសិរលា ) នរៀល។ 

រ. ប្រឹេះ ថ្  ចំណ េះចារ់  ិងប្រឹេះ ថ្  មិ្ ចំណ េះចារ់ប្តូវរងការរិ ័យអ តរការណ៍ជ្ញប្ាក់រី 
១០.០០០.០០០ (ែរ់លា ) នរៀល ែល់ ៥០.០០០.០០០ (ហាសិរលា ) នរៀល កន ងករណី៖ 

១. ប្រប្រឹតតនលមើស ឹងប្កម្ប្រតិរតដិ  

២. មិ្ ា រញ្េូ លរ័ត៌មា ឥណទ  ឬរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់
កន ងរណ ីឱ្យា ប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយ ិងប្តឹម្ប្តូវ  

៣. មិ្ ា ចូលនប្រើប្ាស់ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ សប្មារ់ការងារវាយតនម្ៃ
ឥណទ  

៤. មិ្ ា នឆៃើយតរតម្ការនសនើស ំរ័ត៌មា  ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញកន ងរយៈនរល
កំណត់ជ្ញក់លាក់ណាមួ្យ 

៥. មា នចតនាផ្ដល់រ័ត៌មា មិ្ រិត ឬមិ្ ប្ររ់ប្ជុងនប្ជ្ញយទក់ទង ឹងការតវា ម្កឱ្យ
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ នែើម្បីរិ ិតយនោេះស្្យ 

៦. មិ្ ា អ  វតដតម្នរលកំណត់ស្សរតម្សិទធិអតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័ 

៧. មិ្ ា នសនើស ំការយល់ប្រម្ជ្ញម្  រី អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័   

៨. រញ្េូ លរ័ត៌មា មិ្ ប្តឹម្ប្តូវ ឬនធវសប្រដហស ដែលរងកឱ្យរ េះ ល់ែល់កិតដិសរេ
ហិរញ្ញវតថ ររស់អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័។  
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ឃ. កន ងករណីអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ មិ្ អ  វតតប្តឹម្ប្តូវតម្
ខ្ៃឹម្្រន ប្រកាសន េះ  ឹងប្តូវរងការរិ ័យអ តរការណ៍ជ្ញប្ាក់រី ៥.០០០.០០០ (ប្ាំលា ) នរៀល 
ែល់ ២៥០.០០០.០០០ (រីររយហាសិរលា ) នរៀល។  

ង. នប្ៅរីការរិ ័យអ តរការណ៍ខាងនលើ រ រគលដែលប្រប្រឹតតនលមើស ឹងខ្ៃឹម្្រន ប្រកាសន េះ 
ឬកន ងប្កម្ប្រតិរតដិ អាចរងទណឌ កម្មខាងវ ័ិយ  ិងទណឌ កម្មខាងប្រហមទណឌ  តម្ចារ់ជ្ញធរមា ។ 

ជ្ំពូកទី ១០ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ៣១.- និរាករណ៍  

ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០១១-១៤៥ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៤ ដខ្ឧសភា ឆ្ន ំ២០១១ សតីរី ការដចក
រដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ប្តូវចត់ទ កជ្ញ ិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៣២.- ការអនុវតដ  

អរគនលខាធិការ អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនាយករនចេកនទស អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្រធា 
នាយកោឋ  -អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ិងភារី ក់រ័ ធ
ទំងអស់ ប្តូវអ  វតដម្ ឺងមា ត់ ូវប្រកាសន េះតម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 

ប្រការ ៣៣.- ការចូលជាធរមាន  

ប្រកាសន េះមា ប្រសិទធភារចរ់រីនែាច េះហតថនលខាន េះតនៅ។ 

 

 នែាស ប្ក ៦នកើត ដខ្អា្ឍ ឆ្ន ំជូត នទស័ក រ.ស.២៥៦៤ 
 រាជធា ីេនំនរញ នែាទី២៦ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០២០ 

       ដទស្ថភិបាល 
ហតថនលខា ិងប្ត៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៦ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០២០ សតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  

ឧរសម្ពន័ធ ១ 

ក) ទិននន័យសមាគ លអ់តដសញ្ញញ ណអតិថ្ិជ្ន អនកធានា និងរហារក័  

ររូវនដរគុគល 

(១) នាម្ប្តកូល  ិងនាម្ខ្ៃួ    
(២) នេទ  
(៣) នែា ដខ្ ឆ្ន ំកំនណើ ត  
(៤) អាសយោឋ  ន្ ក់នៅ 
(៥) ឯក្រសមាគ ល់អតដសញ្ជញ ណ (អតដសញ្ជញ ណរ័ណណ ឬរណណ ន្ ក់នៅ ឬនសៀវនៅប្រួ្រ 

ឬលិខិ្តឆៃងដែ )  ិង 
(៦) នលខ្សមាគ ល់អតដសញ្ជញ ណកម្មរង់រ ធ 

នីតិរុគគល 

(១) ន ម្ េះអងគភារ 
(២) រចនាសម្ព័ ធចត់តំង ិងររូភាររតិយ តត 
(៣) ទីតំង 
(៤) នលខ្ ិងកាលររនិចេទច េះរញ្ា ីជ្ញ ីតិរ រគល  
(៥) នលខ្អតដសញ្ជញ ណកម្មរង់រ ធ  
(៦) នាម្ប្តកូល  ិងនាម្ខ្ៃួ ររស់នាយកប្រតិរតដិ អេិាល  ិងមាេ ស់ភារហ     ិង  
(៧) នលខ្អតដសញ្ជញ ណកម្មរង់រ ធ ន នាយកប្រតិរតដិ អេិាល  ិងមាេ ស់ភារហ    

ខ) ទិននន័យឥណទាន 

(១)  កាលររនិចេទផ្តល់ឥណទ   ិងទូទត់សងប្ាក់នែើម្ ិងការប្ាក់ តម្ការប្រម្នប្រៀង 
(២)  ឥណទ សរ រ ឬឥណទ ែនទនទៀតដែលា ផ្តល់ឱ្យអតិែិជ  
(៣) ររិូយវតថ   
(៤) សម្ត លយែក់សល់រចេ រប ន 
(៥) ចំណាត់ថាន ក់ឥណទ តម្ប្រនេទហា ិេ័យ 
(៦) កាលររនិចេទន សកម្មភារទូទត់សងប្ាក់ច ងនប្កាយ 
(៧) ប្រនេទវតថ រញ្ជេ ំ សប្មារ់ធានាឥណទ  ប្រសិ នរើមា  
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ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៦ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០២០ សតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  

ឧរសម្ពន័ធ ១ 

ក) ទិននន័យសមាគ លអ់តដសញ្ញញ ណអតិថ្ិជ្ន អនកធានា និងរហារក័  

ររូវនដរគុគល 

(១) នាម្ប្តកូល  ិងនាម្ខ្ៃួ    
(២) នេទ  
(៣) នែា ដខ្ ឆ្ន ំកំនណើ ត  
(៤) អាសយោឋ  ន្ ក់នៅ 
(៥) ឯក្រសមាគ ល់អតដសញ្ជញ ណ (អតដសញ្ជញ ណរ័ណណ ឬរណណ ន្ ក់នៅ ឬនសៀវនៅប្រួ្រ 

ឬលិខិ្តឆៃងដែ )  ិង 
(៦) នលខ្សមាគ ល់អតដសញ្ជញ ណកម្មរង់រ ធ 

នីតិរុគគល 

(១) ន ម្ េះអងគភារ 
(២) រចនាសម្ព័ ធចត់តំង ិងររូភាររតិយ តត 
(៣) ទីតំង 
(៤) នលខ្ ិងកាលររនិចេទច េះរញ្ា ីជ្ញ ីតិរ រគល  
(៥) នលខ្អតដសញ្ជញ ណកម្មរង់រ ធ  
(៦) នាម្ប្តកូល  ិងនាម្ខ្ៃួ ររស់នាយកប្រតិរតដិ អេិាល  ិងមាេ ស់ភារហ     ិង  
(៧) នលខ្អតដសញ្ជញ ណកម្មរង់រ ធ ន នាយកប្រតិរតដិ អេិាល  ិងមាេ ស់ភារហ    

ខ) ទនិនន័យឥណទាន 

(១)  កាលររនិចេទផ្តល់ឥណទ   ិងទូទត់សងប្ាក់នែើម្ ិងការប្ាក់ តម្ការប្រម្នប្រៀង 
(២)  ឥណទ សរ រ ឬឥណទ ែនទនទៀតដែលា ផ្តល់ឱ្យអតិែិជ  
(៣) ររិូយវតថ   
(៤) សម្ត លយែក់សល់រចេ រប ន 
(៥) ចំណាត់ថាន ក់ឥណទ តម្ប្រនេទហា ិេ័យ 
(៦) កាលររនិចេទន សកម្មភារទូទត់សងប្ាក់ច ងនប្កាយ 
(៧) ប្រនេទវតថ រញ្ជេ ំ សប្មារ់ធានាឥណទ  ប្រសិ នរើមា  
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(៨)  ប្រនេទឥណទ  ( ិនកខរ កម្េីអតិែិជ   ិងឥណទ វាិររូ ៍។ល។)  
(៩)  ន ម្ េះឥណទយក/ឬនលខ្រិនសស (Unique) ររស់ឥណទយក  
(១០)  មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី 
(១១)  ឥណទ ោម  លទធភារសង សម្ត លយនៅជំ ក់  
(១២) នសចកតីសនប្ម្ចត លាការ ក់រ័ ធ ឹងកាតរវកិចេដផ្នកហិរញ្ញវតថ   ិង  
(១៣)  រ័ត៌មា ែនទនទៀតដែលតប្ម្ូវនោយធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ សប្មារ់ការប្តួតរិ ិតយ។ 

កន ងករណី អនកផ្ដល់ឥណទ ដែលលក់ទំ ិញ ឬផ្ដល់នសវានប្កាម្រូរភារជ្ញឥណទ  ឬ
នោយមា លកខខ្ណឌ រ ារការទូទត់សងប្ាក់៖  

(១) ររមិាណទំ ិញ  ិងនសវាដែលផ្ដល់នប្កាម្ររូភារជ្ញឥណទ    ិងកាតរវកិចេចំាច់
មួ្យចំ ួ  

(២) កាលររនិចេទន ការផ្តល់នសវា 
(៣) កាលវភិារន ការទូទត់សងប្ាក់ ដែលា ប្រម្នប្រៀង  ិង 
(៤) រ័ត៌មា សដីរីសមាសភារ  ិងប្រនេទវតថ រញ្ជេ ំដែលធានា កាតរវកិចេទូទត់សងប្ាក់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

754



 

755 

រំរ ូ

ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៦ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០២០ សតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  

ឧរសម្ពន័ធ ២ 
កំណត់សមាគ លអ់ំពីសទិធិឯកជ្ន 

(កំណត់សមាគ ល់អំរីសិទធិឯកជ ប្តូវមា នៅកន ង កយស ំឥណទ ររស់អនកផ្តល់ទិ ន ័យ។)  

កំណត់សមាគ លអ់ំពីសទិធិឯកជ្ន 

ប្រឹេះ ថ្   (ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )  ឹងប្រមូ្លរ័ត៌មា ររស់ (អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័) 
នែើម្បីរញ្េូ លនៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ជ្ញ
ប្ររ័ ធដែលសថិតនប្កាម្ការប្តួតរិ ិតយ ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ រ័ត៌មា ដែលប្រមូ្លា  ឹង
ប្តូវា នប្រើប្ាស់នែើម្បីវាយតនម្ៃកន ងការផ្តល់ឥណទ  នហើយរ័ត៌មា ន េះ ឹងប្តូវា ដចករដំលក
ែល់ប្រឹេះ ថ្  ែនទនទៀតដែលចូលរមួ្កន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អ  នលាម្តម្ប្រកាស
សតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងប្កម្ប្រតិរតដិ។ ប្រសិ នរើនលាកអនក (អតិែិជ  អនកធានា 
 ិងរហារក័) ចង់ា  ឬចង់ដកតប្ម្ូវរ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ  នលាកអនក (អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័) 
អាចនសនើស ំជ្ញលាយលកខណ៍អកេរនៅអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  នោយភាា រ់
ជ្ញមួ្យឯក្រសមាគ ល់អតដសញ្ជញ ណ នហើយអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ឹង
នឆៃើយតរជូ នលាកអនក (អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័) វញិ។ 
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រំរ ូ

ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៦ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០២០ សតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  

ឧរសម្ពន័ធ ២ 
កំណត់សមាគ លអ់ំពីសទិធិឯកជ្ន 

(កំណត់សមាគ ល់អំរីសិទធិឯកជ ប្តូវមា នៅកន ង កយស ំឥណទ ររស់អនកផ្តល់ទិ ន ័យ។)  

កំណត់សមាគ លអ់ំពីសទិធិឯកជ្ន 

ប្រឹេះ ថ្   (ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )  ឹងប្រមូ្លរ័ត៌មា ររស់ (អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័) 
នែើម្បីរញ្េូ លនៅកន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ ប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ជ្ញ
ប្ររ័ ធដែលសថិតនប្កាម្ការប្តួតរិ ិតយ ររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ។ រ័ត៌មា ដែលប្រមូ្លា  ឹង
ប្តូវា នប្រើប្ាស់នែើម្បីវាយតនម្ៃកន ងការផ្តល់ឥណទ  នហើយរ័ត៌មា ន េះ ឹងប្តូវា ដចករដំលក
ែល់ប្រឹេះ ថ្  ែនទនទៀតដែលចូលរមួ្កន ងប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  អ  នលាម្តម្ប្រកាស
សតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ   ិងប្កម្ប្រតិរតដិ។ ប្រសិ នរើនលាកអនក (អតិែិជ  អនកធានា 
 ិងរហារក័) ចង់ា  ឬចង់ដកតប្ម្ូវរ័ត៌មា ររស់ខ្ៃួ  នលាកអនក (អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័) 
អាចនសនើស ំជ្ញលាយលកខណ៍អកេរនៅអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  នោយភាា រ់
ជ្ញមួ្យឯក្រសមាគ ល់អតដសញ្ជញ ណ នហើយអនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ  ឹង
នឆៃើយតរជូ នលាកអនក (អតិែិជ  អនកធានា  ិងរហារក័) វញិ។ 
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រំរ ូ

ប្រកាសនលខ្ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច េះនែាទី២៦ ដខ្មិ្ែ នា ឆ្ន ំ២០២០ សតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ  

 
ឧរសម្ព័នធ ៣ 

លកខខណឌ ននការយលប់្ពម្សប្មារ់ររូវនតរុគគល 

(លកខខ្ណឌ ន ការយល់ប្រម្ន េះប្តូវមា នៅកន ង កយស ំឥណទ ររស់អនកផ្តល់ទិ ន ័យ។) 

ការយលប់្ពម្ 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំ...............(ន ម្ េះអតិែិជ ).................ដែលមា អាសយោឋ  .......................
(អាសយោឋ  ររស់អតិែិជ ).............. ិងមា អតតសញ្ជញ ណ................(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ 
រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ )......................យល់ប្រម្ឱ្យប្រឹេះ ថ្  ................
(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )..............ប្រមូ្លរ័ត៌មា ដែលមា នៅកន ង កយស ំ ិងរ័ត៌មា ែនទនទៀតដែល
 ក់រ័ ធ ឹង កយស ំន េះ ប្រម្ទំងដចករដំលករ័ត៌មា ទំងន េះ នៅឱ្យតតិយជ សប្មារ់នោលរំណង
ែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំយល់ថា អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ........(ន ម្ េះអនកផ្តល់
នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ).............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..............(អាសយោឋ  ររស់
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ )............. ិងប្រឹេះ ថ្  .................(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )
................ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..................(អាសយោឋ  ររស់ប្រឹេះ ថ្  )...........ទទួលខ្ សប្តូវ
នលើការប្រមូ្ល ការោក់ឱ្យែំនណើ រការ  ិងការដចករដំលកទិ ន ័យ។ ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំមា សិទធិទទួល
រ័ត៌មា  ិងទិ ន ័យររស់ខ្ា ំ  ិងមា សិទធិតវា  នែើម្បីនសនើស ំដកតប្ម្ូវ ឬល រនចលទិ ន ័យទំងននាេះ
ប្រសិ នរើមា នហត ផ្លប្ររ់ប្ោ ់ស្សរតម្ ីតិវធីិែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ   ិង/ឬ ប្កម្ប្រតិរតតិ។ 
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លកខខណឌ ននការយលប់្ពម្សប្មារ់អនកធានា 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំ..............(ន ម្ េះអនកធានា).............ដែលមា អាសយោឋ  ............................ 
(អាសយោឋ  ររស់អនកធានា)...................... ិងមា អតតសញ្ជញ ណ...................(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ 
រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ )................ជ្ញអនកធានាចំន េះឥណទ  ដែលា 
នសនើស ំនោយ................(ន ម្ េះអតិែិជ )................ដែលមា អាសយោឋ  ................(អាសយោឋ  
ររស់អតិែិជ ).......... ិងមា អតតសញ្ជញ ណ................(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅ
ប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ )................សូម្ផ្តល់សិទធិឱ្យប្រឹេះ ថ្  ..............(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )..............
ប្រមូ្លរ័ត៌មា ដែលមា នៅកន ង កយនសនើស ំ  ិងរ័ត៌មា ែនទនទៀតដែល ក់រ័ ធ ឹង កយនសនើស ំន េះ 
ប្រម្ទំងដចករដំលករ័ត៌មា ទំងន េះនៅឱ្យតតិយជ  សប្មារ់នោលរំណងែូចមា ដចងកន ងប្រកាស
សតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំយល់ថា អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ........(ន ម្ េះអនកផ្តល់
នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ).............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..............(អាសយោឋ  ររស់
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ )............. ិងប្រឹេះ ថ្  ................(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )
...............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..................(អាសយោឋ  ររស់ប្រឹេះ ថ្  )...........ទទួលខ្ សប្តូវ
នលើការប្រមូ្ល ការោក់ឱ្យែំនណើ រការ  ិងការដចករដំលកទិ ន ័យ។ ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំមា សិទធិទទួល
រ័ត៌មា  ិងទិ ន ័យររស់ខ្ា ំ  ិងមា សិទធិតវា  នែើម្បីនសនើស ំដកតប្ម្ូវ ឬល រនចលទិ ន ័យទំងននាេះ
ប្រសិ នរើមា នហត ផ្លប្ររ់ប្ោ ់ស្សរតម្ ីតិវធីិែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ   ិង/ឬ ប្កម្ប្រតិរតតិ។ 
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លកខខណឌ ននការយលប់្ពម្សប្មារ់អនកធានា 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំ..............(ន ម្ េះអនកធានា).............ដែលមា អាសយោឋ  ............................ 
(អាសយោឋ  ររស់អនកធានា)...................... ិងមា អតតសញ្ជញ ណ...................(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ 
រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ )................ជ្ញអនកធានាចំន េះឥណទ  ដែលា 
នសនើស ំនោយ................(ន ម្ េះអតិែិជ )................ដែលមា អាសយោឋ  ................(អាសយោឋ  
ររស់អតិែិជ ).......... ិងមា អតតសញ្ជញ ណ................(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅ
ប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ )................សូម្ផ្តល់សិទធិឱ្យប្រឹេះ ថ្  ..............(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )..............
ប្រមូ្លរ័ត៌មា ដែលមា នៅកន ង កយនសនើស ំ  ិងរ័ត៌មា ែនទនទៀតដែល ក់រ័ ធ ឹង កយនសនើស ំន េះ 
ប្រម្ទំងដចករដំលករ័ត៌មា ទំងន េះនៅឱ្យតតិយជ  សប្មារ់នោលរំណងែូចមា ដចងកន ងប្រកាស
សតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំយល់ថា អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ........(ន ម្ េះអនកផ្តល់
នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ).............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..............(អាសយោឋ  ររស់
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ )............. ិងប្រឹេះ ថ្  ................(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )
...............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..................(អាសយោឋ  ររស់ប្រឹេះ ថ្  )...........ទទួលខ្ សប្តូវ
នលើការប្រមូ្ល ការោក់ឱ្យែំនណើ រការ  ិងការដចករដំលកទិ ន ័យ។ ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំមា សិទធិទទួល
រ័ត៌មា  ិងទិ ន ័យររស់ខ្ា ំ  ិងមា សិទធិតវា  នែើម្បីនសនើស ំដកតប្ម្ូវ ឬល រនចលទិ ន ័យទំងននាេះ
ប្រសិ នរើមា នហត ផ្លប្ររ់ប្ោ ់ស្សរតម្ ីតិវធីិែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ   ិង/ឬ ប្កម្ប្រតិរតតិ។ 
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លកខខណឌ ននការយលប់្ពម្សប្មារ់នីតិរុគគល 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំ................(ន ម្ េះ)..............មា អាសយោឋ  ........................................មា 
អតតសញ្ជញ ណ............(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ ).............
ដែលមា តួនាទីជ្ញ ភារទ  ិក អេិាល ឬអនកតំណាងររស់..............(ន ម្ េះប្កុម្ហ   ដែលជ្ញអតិែិជ )
.............ដែលមា អាសយោឋ  .....................(អាសយោឋ  ររស់ប្កុម្ហ   )...................នហើយមា 
វញិ្ជញ រ រប្តច េះរញ្ា ី ណិជាកម្មនលខ្................(នលខ្ច េះរញ្ា ីររស់ប្កុម្ហ   )...............សូម្ផ្ដល់
សិទធិឱ្យប្រឹេះ ថ្  ................(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )...............ប្រមូ្លរ័ត៌មា ដែលមា នៅកន ង កយនសនើស ំ
នោយ..............(ន ម្ េះររស់ប្កុម្ហ   ដែលជ្ញអតិែិជ )......................រួម្ទំងរ័ត៌មា ផ្ទេ ល់ខ្ៃួ 
ររស់ខ្ា ំ ិងរ័ត៌មា ែនទនទៀតដែល ក់រ័ ធ ឹង កយនសនើស ំន េះ ប្រម្ទំងដចករដំលករ័ត៌មា ទំងន េះ
នៅឱ្យតតិយជ  សប្មារ់នោលរំណងែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំយល់ថា អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ........(ន ម្ េះអនកផ្តល់
នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ).............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..............(អាសយោឋ  ររស់
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ )............. ិងប្រឹេះ ថ្  .................(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )
................ដែលមា អាសយោឋ  នៅ................(អាសយោឋ  ររស់ប្រឹេះ ថ្  )...........ទទួលខ្ សប្តូវ
នលើការប្រមូ្ល ការោក់ឱ្យែំនណើ រការ  ិងការដចករដំលកទិ ន ័យ។ ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំមា សិទធិទទួល
រ័ត៌មា  ិងទិ ន ័យររស់ខ្ា ំ  ិងមា សិទធិតវា  នែើម្បីនសនើស ំដកតប្ម្ូវ ឬល រនចលទិ ន ័យទំងននាេះ
ប្រសិ នរើមា នហត ផ្លប្ររ់ប្ោ ់ស្សរតម្ ីតិវធីិែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ   ិង/ឬ ប្កម្ប្រតិរតតិ។ 
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លកខខណឌ ននការយលប់្ពម្សប្មារ់រហារក័  

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំ...........(ន ម្ េះរហារក័)...........ដែលមា អាសយោឋ  ..................................
(អាសយោឋ  ររស់រហារក័)................. ិងមា អតតសញ្ជញ ណ......................(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ 
រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ )................ជ្ញអនកនចញមូ្លរបទ រប្ត សូម្ផ្តល់
សិទធិឱ្យប្រឹេះ ថ្  ..............(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )..............រញ្េូ លរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់
ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  ិងដចករដំលករ័ត៌មា ទំងន េះនៅឱ្យតតិយជ  សប្មារ់នោលរំណងែូច
មា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំយល់ថា អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ........(ន ម្ េះអនកផ្តល់
នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ).............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..............(អាសយោឋ  ររស់
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ )............. ិងប្រឹេះ ថ្  ..............(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )
...............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ................(អាសយោឋ  ររស់ប្រឹេះ ថ្  )...........ទទួលខ្ សប្តូវ
នលើការប្រមូ្ល ការោក់ឱ្យែំនណើ រការ  ិងការដចករដំលកទិ ន ័យ។ ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំមា សិទធិទទួល
រ័ត៌មា  ិងទិ ន ័យររស់ខ្ា ំ  ិងមា សិទធិតវា  នែើម្បីនសនើស ំដកតប្ម្ូវ ឬល រនចលទិ ន ័យទំងននាេះ
ប្រសិ នរើមា នហត ផ្លប្ររ់ប្ោ ់ស្សរតម្ ីតិវធីិែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ   ិង/ឬ ប្កម្ប្រតិរតតិ។ 
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លកខខណឌ ននការយលប់្ពម្សប្មារ់រហារក័  

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំ...........(ន ម្ េះរហារក័)...........ដែលមា អាសយោឋ  ..................................
(អាសយោឋ  ររស់រហារក័)................. ិងមា អតតសញ្ជញ ណ......................(អតតសញ្ជញ ណរ័ណណ 
រណណ ន្ ក់នៅ នសៀវនៅប្រួ្រ ឬលិខិ្តឆៃងដែ )................ជ្ញអនកនចញមូ្លរបទ រប្ត សូម្ផ្តល់
សិទធិឱ្យប្រឹេះ ថ្  ..............(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )..............រញ្េូ លរ័ត៌មា មូ្លរបទ រប្តមិ្ មា ប្ាក់
ប្ររ់ប្ោ ់កន ងរណ ី  ិងដចករដំលករ័ត៌មា ទំងន េះនៅឱ្យតតិយជ  សប្មារ់នោលរំណងែូច
មា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ។ 

ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំយល់ថា អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ........(ន ម្ េះអនកផ្តល់
នសវាដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ ).............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ..............(អាសយោឋ  ររស់
អនកផ្តល់នសវាប្ររ័ ធដចករដំលករ័ត៌មា ឥណទ )............. ិងប្រឹេះ ថ្  ..............(ន ម្ េះប្រឹេះ ថ្  )
...............ដែលមា អាសយោឋ  នៅ................(អាសយោឋ  ររស់ប្រឹេះ ថ្  )...........ទទួលខ្ សប្តូវ
នលើការប្រមូ្ល ការោក់ឱ្យែំនណើ រការ  ិងការដចករដំលកទិ ន ័យ។ ខ្ា ំាទ/នាងខ្ា ំមា សិទធិទទួល
រ័ត៌មា  ិងទិ ន ័យររស់ខ្ា ំ  ិងមា សិទធិតវា  នែើម្បីនសនើស ំដកតប្ម្ូវ ឬល រនចលទិ ន ័យទំងននាេះ
ប្រសិ នរើមា នហត ផ្លប្ររ់ប្ោ ់ស្សរតម្ ីតិវធីិែូចមា ដចងកន ងប្រកាសសតីរី ការដចករដំលក
រ័ត៌មា ឥណទ   ិង/ឬ ប្កម្ប្រតិរតតិ។ 
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ធ៥-០៣-០០៧ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់អប្ាការប្បាក់រដញ្ញ ើមានកាលកំណត់ 

3 
ប្រការ ១.- 
 កំណត់អប្តាការប្ាក់រពញ្ញើានរយៈពេលកំណត់ជាពរៀល និងជា ុលាា រអាពររកិស្ប្ារ់ទតល់
ជូនអតិងិជនដ លានពទាើប្ាក់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពប្ៅេីអតិងិជនជាស្មា រ័នរ ាដ លពាក់េ័នធ
ជារួយងវកិា ូចតពៅ៖ 
 ក-  អប្តាការប្ាក់រពញ្ញើជាពរៀល  

- ប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់រយៈពេល ៣ ដខ ១.០០% កនុងរួយឆ្ន ំ 

- ប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់រយៈពេល ៦ ដខ ១.២០% កនុងរួយឆ្ន ំ 

- ប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់រយៈពេល ១ ឆ្ន ំ ២.០០% កនុងរួយឆ្ន ំ 
 ខ- (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រការ ១ ថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា 
ឆ្ន ំ២០០៩ ស្តីេី ការកំណត់អប្តាការប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ និង
ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្នជាររិូយរ័ណណ ុលាា រអាពររកិ។) 
ប្រការ ២.-  
 អប្តាការប្ាក់ ូចានដចងកនុងប្រការ ១ ប្តូវអនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៣ តពៅ
រហូត ល់ានការដកដប្រជាងាី។  
ប្រការ ៣.- 
 រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវទុ្កជា
និរាករណ៍។  
ប្រការ ៤.- 
  អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន ប្គរ់ស្មខា
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពខតត-ប្កុង និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ
តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  
ប្រការ ៥.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។  

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៣ 
 ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៥-០៩-០១១ គប.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់អប្ាការប្បាក់ដលើប្បាក់រដញ្ញ ើមានកាលកំណត ់ប្បាក់រដញ្ញ ើទុនរប្ម្ុង 
កាតពវកិចច និងប្បាកត់ម្តលធ់ានាដលើដ ើម្ទុនជាររូិយរ័ណណ  ុោា រអាដម្រកិ 

3 
ប្រការ ១.- 
 អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ១ដខ ៣ដខ ៦ដខ ១ឆ្ន ំ ដ លប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ោក់ពទាើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ប្តូវានទតល់ជូនតារអប្តា 
១/២ ថ្ន SIBOR (Singapore Inter-Bank Offered Rate)។ 

(SIBOR ប្តូវជំនួស្ពោយ LIBOR ដោយដយងតារប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៤-០០២ ប្រ.ក 
ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្អប្តា LIBOR ជំនួស្ SIBOR។) 
ប្រការ ២.-  
 អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ (Reserve Requirement) ដ លប្តូវទ្ទួ្ល
ការប្ាក់ ប្តូវានទតល់ជូនតារាប្តា ១/២ ថ្ន SIBOR គិតពលើរូលោា នរួយដខ។ 

(SIBOR ប្តូវជំនួស្ពោយ LIBOR ដោយដយងតារប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៤-០០២ ប្រ.ក  
ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្អប្តា LIBOR ជំនួស្ SIBOR។) 
ប្រការ ៣.- 
 អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន (Capital Guarantee) ប្តូវានទតល់ជូនតារ
អប្តា ១/៤ ថ្ន SIBOR គិតពលើរូលោា ន ៦ដខ។ 

(SIBOR ប្តូវជំនួស្ពោយ LIBOR ដោយដយងតារប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៤-០០២ ប្រ.ក 
ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្អប្តា LIBOR ជំនួស្ SIBOR។) 
ប្រការ ៤.- 
 លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ៥.- 
 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱ្វាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់ នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៦.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ 
                  ដទស្ថភិបាល 

           ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៥-០៩-០១១ គប.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់អប្ាការប្បាកដ់លើប្បាក់រដញ្ញ ើមានកាលកំណត់ ប្បាក់រដញ្ញ ើទនុរប្ម្ុង 
កាតពវកចិច នងិប្បាកត់ម្តលធ់ានាដលើដ ើម្ទុនជាររូិយរ័ណណ  ុោា រអាដម្រកិ 

3 
ប្រការ ១.- 
 អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ ១ដខ ៣ដខ ៦ដខ ១ឆ្ន ំ ដ លប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ោក់ពទាើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ប្តូវានទតល់ជូនតារអប្តា 
១/២ ថ្ន SIBOR (Singapore Inter-Bank Offered Rate)។ 

(SIBOR ប្តូវជំនួស្ពោយ LIBOR ដោយដយងតារប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៤-០០២ ប្រ.ក 
ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្អប្តា LIBOR ជំនួស្ SIBOR។) 
ប្រការ ២.-  
 អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់រពញ្ញើទុ្នរប្រុងកាតេវកិចេ (Reserve Requirement) ដ លប្តូវទ្ទួ្ល
ការប្ាក់ ប្តូវានទតល់ជូនតារាប្តា ១/២ ថ្ន SIBOR គិតពលើរូលោា នរួយដខ។ 

(SIBOR ប្តូវជំនួស្ពោយ LIBOR ដោយដយងតារប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៤-០០២ ប្រ.ក  
ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្អប្តា LIBOR ជំនួស្ SIBOR។) 
ប្រការ ៣.- 
 អប្តាការប្ាក់ពលើប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន (Capital Guarantee) ប្តូវានទតល់ជូនតារ
អប្តា ១/៤ ថ្ន SIBOR គិតពលើរូលោា ន ៦ដខ។ 

(SIBOR ប្តូវជំនួស្ពោយ LIBOR ដោយដយងតារប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៤-០០២ ប្រ.ក 
ស្តីេី ការពប្រើប្ាស់្អប្តា LIBOR ជំនួស្ SIBOR។) 
ប្រការ ៤.- 
 លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ៥.- 
 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱ្វាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់ នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៦.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ 
                  ដទស្ថភបិាល 

           ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៥-០១៤-០០២ គប.ក 

ប្រកាស 
សតពីី  

ការដប្រើប្បាសអ់ប្ា LIBOR ជំនួសអប្ា SIBOR 

3 
ប្រការ ១.-  

ដគបើគបាស់អគតា LIBOR ជាគបាក់ ុលាល រអាដមរកិជំនួសអគតា SIBOR ជាគបាក់ ុលាល រអាដមរកិ 
សគាប់គបរិបរតិោរទំាងឡាយខ លទាក់ទង់នរងអគតា SIBOR ដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។  

ប្រការ ២.-  

រាល់គបោស ឬលិែិរបទោា នទំាងឡាយណា ខ លានែលរមស្ថរផាុយេីស្ថម ររីថ្នគបោសដនឹះ 
គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៣.-  

អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គនាយកោា នបដចចកដទស អ្គនាយកោា នគរួរពិនិរយ អគាគ ធិោរោា ន 
អ្គដបឡា គ្ប់នាយកោា នអងគភាពដគោមឱ្វាទធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នគបរិស្សុតិ
ដៅដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវអនុវរតមុឺងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះ តាមភារកិចច
ដរៀងៗែលួន។  

ប្រការ ៤.-  

 គបោសដនឹះានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។  

 

        រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៨ ដខមករា ឆ្ន ំ២០១៤ 
                                                                                                ដទស្ថភិបាល 

         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០៩-២១៣ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដរើក្ទូលាយក្នងុការក្ំណ្ត្់អប្ាការប្បាក្់ 

3 
ប្រការ ១ .- 

គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ានសិទធិកនុងោរកំណរ់នូវអគតាោរគបាក់ដលើគបាក់បដញ្ាើ និង
ោរផតល់ឥណទានជាគបាក់ដរៀលនិងជារបិូយប័ណណ ដយងតាមលទធភាព និងដគាលនដយបាយអគតា
ោរគបាក់របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុនីមួយៗ។ 

ប្រការ ២ .- 

រាល់ ំណាច់ដខនីរួយៗ គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ប្តូវរាយការណ៍ជាលាយលកខណ៍
អកសរ ស្តីេីអប្តាការប្ាក់ជារធយរដ លានអនុវតតពលើប្ាក់រពញ្ញើ និងការទតល់ឥណទនរកធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា។  

ប្រការ ៣ .- 

គបោសដលែ ធ៥-៩៥-៤៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី្១៦ ដខរីនា ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្តីេី ការពរើកទូ្លាយកនុង
ការកំណត់អប្តាការប្ាក់ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៤ .- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា គ្ប់នាយកោា ន អងគភាព 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៥ .- 

ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាដនឹះតពៅ។  

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៩ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៩ 
 ដទស្ថភិបាល 

         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ ូ
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ធ៧-០៩-២១៣ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដរើក្ទូលាយក្នងុការក្ំណ្ត្់អប្ាការប្បាក្ ់

3 
ប្រការ ១ .- 

គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ានសិទធិកនុងោរកំណរ់នូវអគតាោរគបាក់ដលើគបាក់បដញ្ាើ និង
ោរផតល់ឥណទានជាគបាក់ដរៀលនិងជារបិូយប័ណណ ដយងតាមលទធភាព និងដគាលនដយបាយអគតា
ោរគបាក់របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុនីមួយៗ។ 

ប្រការ ២ .- 

រាល់ ំណាច់ដខនីរួយៗ គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ប្តូវរាយការណ៍ជាលាយលកខណ៍
អកសរ ស្តីេីអប្តាការប្ាក់ជារធយរដ លានអនុវតតពលើប្ាក់រពញ្ញើ និងការទតល់ឥណទនរកធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា។  

ប្រការ ៣ .- 

គបោសដលែ ធ៥-៩៥-៤៧ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី្១៦ ដខរីនា ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្តីេី ការពរើកទូ្លាយកនុង
ការកំណត់អប្តាការប្ាក់ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៤ .- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា គ្ប់នាយកោា ន អងគភាព 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៥ .- 

ប្រកាស្ពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាដនឹះតពៅ។  

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៩ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០៩ 
 ដទស្ថភិបាល 

         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ ូ
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ធ៧-០១៧-១០៩ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់ពិដានអប្ាការប្បាក់ឥណទាន 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់េិោនអប្តាការប្ាក់ឥណទនររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពហើយពធវើប្រតិរតតិការ
ឥណទនជនរទ្ តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។  

ប្រការ ២.- 
ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅការពារអតិងិជនេីការគិតអប្តាការប្ាក់ខពស់្ពេកេីប្គឹះស្មា ន និង

ជំរញុការពប្រើប្ាស់្ឥណទនឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្រការ ៣.- 
ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញ វតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ េី

ស្មធារណជន ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករឥណទនជនរទ្ ដ លស្ាិតពៅពប្ការ
អាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវកំណត់អប្តាការប្ាក់ឥណទន រិនឱយពលើស្េី ១៨% ( រ់ប្ាំរីភាគរយ) កនុង

រួយឆ្ន ំស្ប្ារ់ប្គរ់ឥណប្រតិទនថ្នឥណទន។  
ប្រការ ៥.- 

ការកំណត់អប្តាការប្ាក់ឥណទន ូចានដចងកនុងប្រការ ៤ ខាងពលើពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេ
អនុវតតចំពពាះកិចេស្នាឥណទនងាី រួរទំង ឥណទនពរៀរចំព ើងវញិ (Restructured Loan) និង
រុនហិរញ្ញរបទន (Refinancing) ពោយានចុះហតាពលខា និង/ឬ ស្មន រទតិតពរថ្  ចារ់េីថ្ងៃទី្០១ 
ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០១៧ តពៅ។  

ប្រការ ៦.- 
 ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ  ូចាន
ដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ៧.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណា ដ លានខាឹរស្មរទាុយេីខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តវូចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
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ប្រការ ៨.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្
ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៧ 
                  ដទស្ថភិបាល  

         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រការ ៨.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្
ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.-  

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៧ 
                  ដទស្ថភិបាល  

         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ធ៧-០២-២២០ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ប្រតិរតតកិារដលើម្ូលរប្តររសធ់នាគារ 
ណ លមានអាជាា រណណ  ដៅកនងុប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 

3 
ប្រការ ១.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាគំាប្ទ្ និងរងកលកខណៈអំពណាយទល ល់ការរកីលូតលាស់្ និងកិចេ
អភិវឌ្ឍន៍ថ្នទី្ទាររូលរប្តពៅកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា ស្ស្រតារពគាលការណ៍សុ្វតាិភាេ ភាេ
រងឹាំ និងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុ។ កនុងន័យពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងស្ប្ររស្ប្រួល
នីតិវធីិគណពនយយ និងប្រតិរតតិការររស់្ខាួនកនុងពគាលរំណងស្ប្រួលការទតល់ឥណទន និងការជួញ
 ូររូលរប្តជាអនតរធនាគារ។ ពលើស្េីពនះពទ្ៀត ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងអនុវតតនូវស្តង់ោរេិពស្ស្
ស្ប្ារ់ពធវើការប្តួតេិនិតយធនាគារទំងឡាយដ លព ើរតួជាពជើងស្មរការ ីឬជាប្រតិរតតិកររូលរប្ត។ 

ប្រការ ២.- 

ធនាគារប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាប្រតិរតតិករពជើងស្មរការឬីជាប្រតិរតតិកររូលរប្ត ពរើធនាគារ
ពនាះទតល់ការធានា ឬជួញ ូរ ឬពធវើប្រប្េឹតតិករារូលរប្ត។ ប្រសិ្នពរើការទិ្ញនិងលក់រូលរប្តរយៈពេល
ខាីតារររូភាេ ដ លៗរងាា ញឱយប្រតិរតតិកររូលរប្ត ឬវនិិពយគិន ថ្ទ្ពទ្ៀតយល់ពឃើញថា ធនាគារ
ពធវើប្រតិរតតិការពលើរូលរប្ត ធនាគារពនាះប្តូវានចាត់ទុ្កថាពធវើស្ករាភាេជួញ ូររូលរប្ត ពោយ
េំុគិត ល់ដទនកណារួយថ្នធនាគារជាអនកចាត់ដចង ំពណើ រប្រតិរតតិការទំងពនាះព ើយ។  

ប្រការ ៣.-  

ការស្ប្ររស្ប្រួលនីតិវធីិប្រតិរតតិការនិងគណពនយយររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ររួានការ
អនុញ្ជញ តឱយធនាគារពទាររូលនិធិេីគណនីចរនតររស់្ខាួនពៅកាន់គណនីចរនតររស់្ធនាគារ ថ្ទ្ពៅ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា តារវធីិពប្រើរញ្ជា ទូ្ទត់តារទូ្រស័្េាជាពលើក ំរូងពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ពោយានការសួ្ររញ្ជា ក់តរវញិ។ ព ើរបីអនុវតតវធីិពនះ ធនាគាររញ្ជា ពទារប្ាក់ និងធនាគារទ្ទួ្ល
ប្ាក់ចំាាច់ប្តូវពធវើកិចេប្េរពប្េៀងពគាលដ លប្តូវពទាើជូនរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាជារុន។ កិចេប្េរ
ពប្េៀងពនះប្តូវដចងអំេីប្រការទំងឡាយរងាា ញេីការស្ស្ុះស្ស្ួលគាន ពធវើប្រតិរតតិការដររពនះ និងាន
ការអនុញ្ជញ តេីប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ស្មរីធនាគារពរៀងៗខាួនទងដ រ។ 

ពលើស្េីពនះពទ្ៀត ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងរពងកើតប្រេ័នធចុះរញ្ា ីស្ប្ារ់រូលរប្តររស់្
រោា ភិាល ពៅពេលណាដ លរូលរប្តពនះប្តូវានពចញទាយ។ កិចេប្េរពប្េៀងពទារតារទូ្រស័្េា
 ូចគាន ខាងពលើស្ប្ារ់ការជួញ ូររូលរប្តររស់្រោា ភិាលកនុងចំពណារធនាគារ នឹងប្តវូរពងកើតព ើង
ពៅពេលពនាះ។  
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ប្រការ ៤.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពធវើការប្តួតេិនិតយពលើស្ករាភាេររស់្ធនាគារ ដ លពធវើស្ករាភាេ
ជួញ ូររូលរប្ត។ នីតិវធីិថ្នការប្តួតេិនិតយរួរានការប្តួតេិនិតយពរើលប្កុរប្រឹកាភិាលនិងការ
ប្គរ់ប្គង ការប្តួតេិនិតយពលើពគាលនពយាយនិងកប្រិតហានិភ័យ ការដងរកាឯកស្មរកត់ប្តានិង
ភាេប្តឹរប្តូវថ្នប្រតិរតតិការ ការអនុវតតការជួញ ូរនិងការដរងដចកភារកិចេ ការងាររណតុ ះរណាត ល 
និងករាវធីិទតល់កថ្ប្រ ល់ប្រតិរតតិករនិងរុគគលិក ការកាន់ការ់រូលរប្តនិងការកត់ប្តាការជួញ ូរ 
និងទិ្ ាភាេ ថ្ទ្ពទ្ៀតថ្នប្រតិរតតិការទំងឡាយដ លពាក់េ័នធ។ ការប្តួតេិនិតយដររពនះអាចជា
ដទនករួយថ្នការប្តួតេិនិតយជារួរពៅពលើធនាគារ ឬអាចានលកខណៈពោយដ កេីការប្តួតេិនិតយ
 ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៥.- 

រាល់រាយការណ៍ប្តួតេិនិតយទំងអស់្ដ លពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា គ៉ឺជា
ករាសិ្ទ្ធិផ្ទត ច់រុខររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពហើយរិនអាចងតចរាង ឬរញ្ាូ នពោយគាា នការឯកភាេ
េីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ ពលើកដលងដតកនុងករណីដ លចារ់អនុញ្ជញ ត។ 

ប្រការ ៦.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៧.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា នររស់្ធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាល
ថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៨.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០២ 
ដទស្ថភិបាល 

            ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រការ ៤.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពធវើការប្តួតេិនិតយពលើស្ករាភាេររស់្ធនាគារ ដ លពធវើស្ករាភាេ
ជួញ ូររូលរប្ត។ នីតិវធីិថ្នការប្តួតេិនិតយរួរានការប្តួតេិនិតយពរើលប្កុរប្រឹកាភិាលនិងការ
ប្គរ់ប្គង ការប្តួតេិនិតយពលើពគាលនពយាយនិងកប្រិតហានិភ័យ ការដងរកាឯកស្មរកត់ប្តានិង
ភាេប្តឹរប្តូវថ្នប្រតិរតតិការ ការអនុវតតការជួញ ូរនិងការដរងដចកភារកិចេ ការងាររណតុ ះរណាត ល 
និងករាវធីិទតល់កថ្ប្រ ល់ប្រតិរតតិករនិងរុគគលិក ការកាន់ការ់រូលរប្តនិងការកត់ប្តាការជួញ ូរ 
និងទិ្ ាភាេ ថ្ទ្ពទ្ៀតថ្នប្រតិរតតិការទំងឡាយដ លពាក់េ័នធ។ ការប្តួតេិនិតយដររពនះអាចជា
ដទនករួយថ្នការប្តួតេិនិតយជារួរពៅពលើធនាគារ ឬអាចានលកខណៈពោយដ កេីការប្តួតេិនិតយ
 ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៥.- 

រាល់រាយការណ៍ប្តួតេិនិតយទំងអស់្ដ លពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា គ៉ឺជា
ករាសិ្ទ្ធិផ្ទត ច់រុខររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពហើយរិនអាចងតចរាង ឬរញ្ាូ នពោយគាា នការឯកភាេ
េីធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ ពលើកដលងដតកនុងករណីដ លចារ់អនុញ្ជញ ត។ 

ប្រការ ៦.- 

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៧.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា នររស់្ធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាល
ថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៨.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០២ 
ដទស្ថភិបាល 

            ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ធ៧-០៤-០៣៨ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 

សតពីី 
កាតពវកិចចអនុវតតាម្ខារម្ស្ថរនិងការពិត 

3 
ប្រការ ១.- 

គណពនយយករាររស់្ធនាគារប្តូវរងាា ញេីទ្ស្សនៈេិតនិងប្តឹរប្តូវថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
និងកាតេវកិចេពរើកចំហេ័ត៌ាន ស្ស្រពៅតារពគាលការណ៍គណពនយយថ្នស្តង់ោរគណពនយយ
អនតរជាតិនិងស្តង់ោរគណពនយយករពុជា។ វធិានទូ្ពៅពនះប្តូវដតានអនុវតតជាេិពស្ស្ពលើេីរចំណុចគ៉ឺ 
ពគាលការណ៍ថ្នខាឹរស្មរានទ្រៃន់ពលើទ្ប្រង់ និងការទ្ទួ្លស្មគ ល់កថ្ប្រការប្ាក់ពលើរូលោា នរងគរ។  

ប្រការ ២.- 
េ័ត៌ានពៅកនុងរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្តូវឆាុះរញ្ជេ ំងេីខាឹរស្មរពស្ ាកិចេថ្នប្េឹតតិការណ៍និង

ប្រតិរតតិការ ពោយរិនប្គាន់ដតរំពេញឱយប្តឹរប្តូវតារពគាលការណ៍ថ្នទ្ប្រង់រ៉ាុពណាណ ះពទ្ ានន័យថា
ការកត់ប្តាគណពនយយប្តូវទតល់ស្មរសំ្ខាន់ពលើខាឹរស្មរជាជាងពលើទ្ប្រង់។ 
ប្រការ ៣.- 

ជាទូ្ពៅ ធនាគាររិនប្តូវពប្រើប្ាស់្គណពនយយស្ប្ារ់លាក់ាំងប្រតិរតតិការខាះ ពោយ
ប្គាន់ដតពប្រើប្ាស់្ទ្ប្រង់ឱយស្ស្រតារចារ់និងប្រកាស្រ៉ាុពណាណ ះពទ្ ចំដណកឯខាឹរស្មរថ្នប្រតិរតតិការ
ដររជាអនុវតតរិនានប្តឹរប្តូវតារចារ់និងប្រកាស្ពៅវញិ។  

ជាក់ដស្តង ប្រតិរតតិការដ លរ៉ាះពាល់ ល់ពគាលការណ៍ខាឹរស្មរានទ្រៃន់ពលើទ្ប្រង់ប្តូវាន
អនុវតតតាររូរភាេជាកិចេស្នាជួលឬទិ្ញអចលនប្ទ្េយ ពោយទូ្ទត់រុនរយៈពេលដវង រ៉ាុដនតតារ
ខាឹរស្មរ ានន័យថា ាេ ស់្ធនាគារាន កព ើរទុ្នររស់្ខាួនពចញពៅវញិ។  

ប្រការ ៤.- 
កនុងករណីដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជារកពឃើញប្រតិរតតិការណារួយដ លរញ្ា ិកាគណពនយយ

រិនានឆាុះរញ្ជេ ំងេីពគាលការណ៍ខាឹរស្មរពស្ ាកិចេ ក៏រ៉ាុដនតពោយប្គាន់ដតតប្រូវតារពគាលការណ៍
ទ្ប្រង់ឬកាតេវកិចេពនាះ ប្រតិរតតិការពនះនឹងប្តូវានតប្រូវឱយពរៀរចំចុះរញ្ា ិកាគណពនយយព ើងវញិ
តារខាឹរស្មរេិត។  
ប្រការ ៥.- 

កនុងករណីភាគទុ្និក កព ើរទុ្នពោយដទអកពលើពគាលការណ៍ទ្ប្រង់ព ើរបីរពងកើនប្ាក់ចំពណញ 
ឬប្ទ្េយស្ករា ឬកាត់រនាយការខាតរង់ ឬប្ទ្េយអករា ចំនួនប្ាក់ថ្នប្រតិរតតិការទំងពនាះនឹងប្តូវាន
 កពចញេីព ើរទុ្នផ្ទា ល់និងរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ ពហើយពរើចំាាច់ ធនាគារប្តូវដតរង់រំពេញព ើរទុ្ន
ព ើងវញិ។ 
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ប្រការ ៦.- 
ពោយរិនគិត ល់ប្រការ ៥ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចោក់ទ្ណឌ ករាតារាប្តាទី្ ៣៣ ថ្ន

ចារ់ស្តីេី ការពរៀរចំនិងការប្រប្េឹតតិពៅថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងាប្តាទី្ ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ៧.- 

គណពនយយករាចំណាយនិងចំណូលររស់្ធនាគារប្តូវដតអនុវតតស្ស្រតារស្តង់ោរគណពនយយ
ករពុជាដ ល ូចគាន ពៅនឹងស្តង់ោរគណពនយយអនតរជាតិ។ 

គណពនយយករាការប្ាក់ប្តូវានកំណត់ ូចតពៅ៖                                                   

- ចំណូលប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ពៅពេលដ លទលប្រពយជន៍ពស្ ាកិចេពៅអនាគតរេឹំងថា 
អាចហូរចូលពៅកនុងស្ហប្គាស្ ពហើយការរេឹំងទុ្កេីទលប្រពយជន៍ទំងពនះប្តូវាន
វាស់្ស្ាង់ថាអាចពជឿទុ្កចិតតាន។ 

- ការប្ាក់ប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ពលើរូលោា នស្ាាប្តពេលពវលាដ លប្តូវយករក
គិតគូរេីប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នទលចំណូលេីប្ទ្េយស្ករា។ 

- ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ចំណូលនិងចំណាយការប្ាក់ានស្មរសំ្ខាន់កនុងការកំណត់លទ្ធភាេ
ចំពណញររស់្ធនាគារ។  

- ចំណូលការប្ាក់ប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ពលើរូលោា នរងគរ ពលើកដលងដតកនុងករណី
ឥណទនរិន ំពណើ រការ និងឥណទនរិនានពរៀរចំព ើងវញិ។ 

ប្រការ ៨.- 
ព ើរបីទតល់នូវេ័ត៌ានប្រករពោយគុណភាេកប្រិតខពស់្ ធនាគារប្តូវកត់ប្តាជាប្រចំាថ្ងៃនូវ៖ 

- ការប្ាក់ដ លានស្ងនិងានទ្ទួ្លេីអតិងិជន ធនាគារ អនកជំពាក់រំណុល និង
ឥណទយក ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

- ការរលំស់្អចលនប្ទ្េយនិងប្ទ្េយស្ករាពទសងៗពទ្ៀត ប្រសិ្នពរើចំាាច់។  
ប្រការ ៩.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  
ប្រការ ១០.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៩ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៤ 
ដទស្ថភិបាល 
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ប្រការ ៦.- 
ពោយរិនគិត ល់ប្រការ ៥ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចោក់ទ្ណឌ ករាតារាប្តាទី្ ៣៣ ថ្ន

ចារ់ស្តីេី ការពរៀរចំនិងការប្រប្េឹតតិពៅថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងាប្តាទី្ ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ៧.- 

គណពនយយករាចំណាយនិងចំណូលររស់្ធនាគារប្តូវដតអនុវតតស្ស្រតារស្តង់ោរគណពនយយ
ករពុជាដ ល ូចគាន ពៅនឹងស្តង់ោរគណពនយយអនតរជាតិ។ 

គណពនយយករាការប្ាក់ប្តូវានកំណត់ ូចតពៅ៖                                                   

- ចំណូលប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ពៅពេលដ លទលប្រពយជន៍ពស្ ាកិចេពៅអនាគតរេឹំងថា 
អាចហូរចូលពៅកនុងស្ហប្គាស្ ពហើយការរេឹំងទុ្កេីទលប្រពយជន៍ទំងពនះប្តូវាន
វាស់្ស្ាង់ថាអាចពជឿទុ្កចិតតាន។ 

- ការប្ាក់ប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ពលើរូលោា នស្ាាប្តពេលពវលាដ លប្តូវយករក
គិតគូរេីប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នទលចំណូលេីប្ទ្េយស្ករា។ 

- ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ចំណូលនិងចំណាយការប្ាក់ានស្មរសំ្ខាន់កនុងការកំណត់លទ្ធភាេ
ចំពណញររស់្ធនាគារ។  

- ចំណូលការប្ាក់ប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ពលើរូលោា នរងគរ ពលើកដលងដតកនុងករណី
ឥណទនរិន ំពណើ រការ និងឥណទនរិនានពរៀរចំព ើងវញិ។ 

ប្រការ ៨.- 
ព ើរបីទតល់នូវេ័ត៌ានប្រករពោយគុណភាេកប្រិតខពស់្ ធនាគារប្តូវកត់ប្តាជាប្រចំាថ្ងៃនូវ៖ 

- ការប្ាក់ដ លានស្ងនិងានទ្ទួ្លេីអតិងិជន ធនាគារ អនកជំពាក់រំណុល និង
ឥណទយក ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

- ការរលំស់្អចលនប្ទ្េយនិងប្ទ្េយស្ករាពទសងៗពទ្ៀត ប្រសិ្នពរើចំាាច់។  
ប្រការ ៩.- 

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  
ប្រការ ១០.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៩ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៤ 
ដទស្ថភិបាល 
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ស្ថរាចរណណនា ំ
សតពីី 

ការដរៀរចំប្រព័នធប្តួតពិនិតយតមាា ភាពដៅាម្ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតា ុ
3 

 ស្មរាចរដណនំាពនះ ជាការដណនំាេីការចំាាច់ឱយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុានប្រេ័នធ
ប្តួតេិនិតយតាា ភាេពៅកនុងប្រេ័នធគណពនយយ ព ើរបីអាចពលើកករពស់្ភាេប្តឹរប្តូវថ្នការកត់ប្តារញ្ា ី
គណពនយយ ពហើយអាចរពំលចនិងដកតប្រូវកំហុស្ឆគងទំងឡាយានឆ្រ់រហ័ស្។ ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយ
តាា ភាេជាចំដណករួយថ្នប្រេ័នធប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងទំងរូលររស់្ធនាគារ និងកាត់រនាយហានិភ័យ
ប្រតិរតតិការជាអរបររាពៅកនុងប្រតិរតតិការធនាគារ។ ជាស្តង់ោរអរបររា ធនាគារនីរួយៗប្តូវ
ធានាថាចំណុច ូចខាងពប្ការពនះ ានចំដណកកនុងប្រេ័នធប្តតួេិនិតយតាា ភាេ៖ 
 ការណរងណចកតួនាទីររសរ់ុគគលកិ 

 ប្គរ់ធនាគារ រិនប្តូវអនុញ្ជញ តឱយរុគគលិកដតាន ក់អនុវតតប្គរ់ដទនកទំងអស់្ថ្នប្រតិរតតិការ
ធនាគារពទ្។ ឧទហរណ៍ រុគគលិកដតាន ក់រិនប្តូវទតល់អនុស្មស្ន៍ អនុរ័ត វភិាគ ចំណាយប្ាក់ 
កត់ប្តារញ្ា ី និងប្តួតេិនិតយវតាុធានាពៅកនុងប្រតិរតតិការឥណទនពទ្។ រុគគលិកទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ប្រតិរតតិការកំេយូទ័្ររិនប្តូវឱយរពងកើតករាវធីិទង ឬដកដប្រករាវធីិទងពទ្។ ពរឡាធិការដ លជាអនកទ្ទួ្ល
ប្ាក់រពញ្ញើស្ប្ារ់រញ្េូ លកនុងគណនីអតិងិជនរិនប្តូវឱយទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះពស្ៀវពៅធំពទ្។ 
ជាទូ្ពៅ រុខងារកត់ប្តា រកាទុ្ក និងអនុញ្ជញ តប្តូវកំណត់ពោយដ កេីគាន ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការ
ធនាគារនីរួយៗ។  

 ធនាគារប្តូវពចៀស្វាងស្មា នភាេទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ ពៅពេលចាត់តំាងភារកិចេឱយរុគគលិក
ព ើរបីធានាឱយានប្រេ័នធតាា ភាេ ៏ប្តឹរប្តូវ។ 

 ការកត់ប្ានិងកិចចរញ្ជកិាគណដនយយ 

 កនុងករណីានការចុះរញ្ា ីទិ្នាន នុរបវតតិពោយថ្  ការចុះរញ្ា ីទំងពនាះប្តូវដតានការអនុញ្ជញ ត
ប្តឹរប្តូវេីរ្នតីធនាគារ។ រ្នតីធនាគារពនះប្តូវចុះហតាពលខាពលើស្កខីរប្តគណពនយយទុ្កជាភស្តុតាង
ថ្នការអនុញ្ជញ តរុនពេលប្រតិរតតិការអាចចុះរញ្ា ីពៅកនុងពស្ៀវពៅធំ។ កនុងការចុះរញ្ា ីកុំេយូទ័្រ ការ
អនុញ្ជញ តជានិចេកាលពធវើព ើងពៅពលើពអប្កង់កំុេយូទ័្រពោយផ្ទា ល់។ ពទះយ៉ាងណាក៏ពោយ សិ្ទ្ធិពប្រើ
ប្ាស់្និងអនុញ្ជញ តររស់្រុគគលិកប្តូវរកាទុ្កពៅកនុងសំ្នំុឯកស្មរកំុេយូទ័្រ ពហើយប្តូវដតានការេិនិតយ
ព ើងវញិយ៉ាងប្តឹរប្តូវេីសំ្ណាក់គណៈប្គរ់ប្គងកនុងការរញ្េូ លការអនុញ្ជញ តនិងការដកដប្រទិ្ននន័យ។ 

គណនីដៅដសាៀម្ ឬ គាម នសកម្មភាព 

 ធនាគារប្តូវដរងដចកគណនីពៅពស្ៃៀរនិងគាា នស្ករាភាេេីគណនីានស្ករាភាេ ព ើរបី
ងាយស្ស្ួលកនុងការប្តួតេិនិតយគណនីទំងពនាះ។ គណនីរួយប្តូវានចាត់ទុ្កថាពៅពស្ៃៀរ ប្រសិ្នពរើ
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គណនីពនះគាា នស្ករាភាេពលើស្េី ១២ ដខ។ ធនាគារប្តូវយកចិតតទុ្កោក់ជាេិពស្ស្ចំពពាះគណនី
ចរនតនិងគណនីស្នសំររស់្អតិងិជនដ លគាា នស្ករាភាេ។ ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយតាា ភាេតប្រូវឱយាន
ការអនុញ្ជញ តជាក់លាក់េីរ្នតីជាន់ខពស់្ធនាគារ កនុងករណីដ លគណនីរិនានស្ករាភាេេីរុនរក
ស្ស្មរ់ដតានស្ករាភាេព ើងវញិ។  

 ប្គរ់ធនាគារប្តូវពទារស្រតុលយឥណទនររស់្គណនីអតិងិជន ដ លរិនានស្ករាភាេ
រយៈពេល ១០ ឆ្ន ំ ជារ់គាន ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីពធវើអភិាលកិចេពោយអនុពលារពៅតារ
ាប្តា ៧១ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

សម្តុលយប្រចាណំខននគណនីស្ថខា 
 រាល់ប្គាកំណត់ណារួយធនាគារប្តូវពទាៀងផ្ទា ត់ថាស្រតុលយគណនីស្មខា និងការកត់ប្តា
ពៅកនុងគណនីស្មខាសីុ្គាន ពៅនឹងគណនីពរនិងពស្ៀវពៅធំ។ ការពទាៀងផ្ទា ត់ពនះប្តូវពធវើព ើងយ៉ាង
ពហាចណាស់្រួយ ងកនុងរួយដខ។ 

ការរារ់ប្ទពយសកម្មជាក់ណសតង 
 ធនាគារប្តូវាននីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរ ព ើរបីរារ់ប្ទ្េយស្ករាជាក់ដស្តងរាល់ប្គាកំណត់
ណារួយ ឱយវាសីុ្ពៅនឹងគណនីពរនិងពស្ៀវពៅធំ។ ចំណុច ូចខាងពប្ការរងាា ញភាេញឹកញារ់
អរបររាថ្នការរារ់៖ 

 ប្ទ្េយស្ករាជាក់ដស្តង ភាេញឹកញារ់ 
ស្មច់ប្ាក់ពៅកនុងថ្      ប្រចំាដខ 
រូលរប្ត      ប្រចំាដខ 
វញិ្ជញ រនរប្តប្ាក់រពញ្ញើ    ប្រចំាដខ 
វតាុធានា      ប្រចំាឆាស្ 
រ័ណណឥណពទ្យយ     ប្រចំាប្តីាស្ 
រ័ណណទូ្ទត់ានកាលកំណត់    ប្រចំាប្តីាស្ 
លិខិតឥណទនរិនទន់ទូ្ទត់    ប្រចំាឆាស្ 
ការធានា      ប្រចំាឆាស្ 
ប្ទ្េយស្របតតិ      ប្រចំាឆាស្ 
អចលនប្ទ្េយ      ប្រចំាឆាស្ 

ការដផ្ាៀងផ្ទា ត់ស្ថច់ប្បាក់ជាម្ួយធនាគារ 
ធនាគារប្តូវធានាថា ការពទាៀងផ្ទា ត់ស្មច់ប្ាក់ប្តូវអនុវតតចំពពាះប្គរ់គណនីប្ាក់រពញ្ញើពៅ

ររពទ្ស្ (គណនី Nostro) យ៉ាងតិចរួយដខរតង។ ប្រតិរតតិការដ លរិនអាចពទាៀងផ្ទា ត់ាន ប្តូវពធវើការ
ពសុ្ើរអពងកតឱយានប្តឹរប្តូវ និង្នពៅស្ននិោា នឱយានប្តឹរប្តូវ។ ការពទាៀងផ្ទា ត់ស្មច់ប្ាក់ជារួយ
ធនាគារប្តូវានការប្តួតេិនិតយពោយរ្នតីធនាគារដ លប្តូវអនុរ័តទង។ 
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គណនីពនះគាា នស្ករាភាេពលើស្េី ១២ ដខ។ ធនាគារប្តូវយកចិតតទុ្កោក់ជាេិពស្ស្ចំពពាះគណនី
ចរនតនិងគណនីស្នសំររស់្អតិងិជនដ លគាា នស្ករាភាេ។ ប្រេ័នធប្តួតេិនិតយតាា ភាេតប្រូវឱយាន
ការអនុញ្ជញ តជាក់លាក់េីរ្នតីជាន់ខពស់្ធនាគារ កនុងករណីដ លគណនីរិនានស្ករាភាេេីរុនរក
ស្ស្មរ់ដតានស្ករាភាេព ើងវញិ។  

 ប្គរ់ធនាគារប្តូវពទារស្រតុលយឥណទនររស់្គណនីអតិងិជន ដ លរិនានស្ករាភាេ
រយៈពេល ១០ ឆ្ន ំ ជារ់គាន ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីពធវើអភិាលកិចេពោយអនុពលារពៅតារ
ាប្តា ៧១ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

សម្តលុយប្រចាណំខននគណនីស្ថខា 
 រាល់ប្គាកំណត់ណារួយធនាគារប្តូវពទាៀងផ្ទា ត់ថាស្រតុលយគណនីស្មខា និងការកត់ប្តា
ពៅកនុងគណនីស្មខាសីុ្គាន ពៅនឹងគណនីពរនិងពស្ៀវពៅធំ។ ការពទាៀងផ្ទា ត់ពនះប្តូវពធវើព ើងយ៉ាង
ពហាចណាស់្រួយ ងកនុងរួយដខ។ 

ការរារ់ប្ទពយសកម្មជាក់ណសតង 
 ធនាគារប្តូវាននីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរ ព ើរបីរារ់ប្ទ្េយស្ករាជាក់ដស្តងរាល់ប្គាកំណត់
ណារួយ ឱយវាសីុ្ពៅនឹងគណនីពរនិងពស្ៀវពៅធំ។ ចំណុច ូចខាងពប្ការរងាា ញភាេញឹកញារ់
អរបររាថ្នការរារ់៖ 

 ប្ទ្េយស្ករាជាក់ដស្តង ភាេញឹកញារ់ 
ស្មច់ប្ាក់ពៅកនុងថ្      ប្រចំាដខ 
រូលរប្ត      ប្រចំាដខ 
វញិ្ជញ រនរប្តប្ាក់រពញ្ញើ    ប្រចំាដខ 
វតាុធានា      ប្រចំាឆាស្ 
រ័ណណឥណពទ្យយ     ប្រចំាប្តីាស្ 
រ័ណណទូ្ទត់ានកាលកំណត់    ប្រចំាប្តីាស្ 
លិខិតឥណទនរិនទន់ទូ្ទត់    ប្រចំាឆាស្ 
ការធានា      ប្រចំាឆាស្ 
ប្ទ្េយស្របតតិ      ប្រចំាឆាស្ 
អចលនប្ទ្េយ      ប្រចំាឆាស្ 

ការដផ្ាៀងផ្ទា តស់្ថច់ប្បាក់ជាម្យួធនាគារ 
ធនាគារប្តូវធានាថា ការពទាៀងផ្ទា ត់ស្មច់ប្ាក់ប្តូវអនុវតតចំពពាះប្គរ់គណនីប្ាក់រពញ្ញើពៅ

ររពទ្ស្ (គណនី Nostro) យ៉ាងតិចរួយដខរតង។ ប្រតិរតតិការដ លរិនអាចពទាៀងផ្ទា ត់ាន ប្តូវពធវើការ
ពសុ្ើរអពងកតឱយានប្តឹរប្តូវ និង្នពៅស្ននិោា នឱយានប្តឹរប្តូវ។ ការពទាៀងផ្ទា ត់ស្មច់ប្ាក់ជារួយ
ធនាគារប្តូវានការប្តួតេិនិតយពោយរ្នតីធនាគារដ លប្តូវអនុរ័តទង។ 
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គណនីពយរួទុក 

 ប្រតិរតតិការដ លានកត់ប្តាពៅកនុងគណនីេយួរទុ្កប្តូវពធវើការពសុ្ើរអពងកតជារនាា ន់ ពហើយ
ពទារយ៉ាងប្តឹរប្តូវពៅកាន់ពលខគណនីថ្នរាង់គណនីឯកភាេ។ ខាង់េយួរទុ្ករិនប្តូវរកាទុ្កឱយពលើស្េី 
២-៣ថ្ងៃពទ្។ គណៈប្គរ់ប្គងធនាគារប្តូវលុរពចាលខាង់ថ្នគណនីេយួរទុ្កប្រសិ្នពរើរិនអាចរកពលខ
គណនីណារួយកនុងរាង់គណនីឯកភាេរកោក់ានពទ្។ គណនីពនះ រិនប្តូវយករកពប្រើប្ាស់្
ពៅពេលរាង់គណនីឯកភាេានពលខគណនីស្ប្ារ់កត់ប្តាប្រតិរតតិការ។ 

 នីតិវិធីកនងុការផ្ាុកទិននន័យ និងនីតិវិធីប្រម្ូលទិននន័យម្កវិញកនងុករណីមាន
អនតរាយ 

ធនាគារប្តូវាននីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរ ទក់ទ្ងនឹងការទាុកទិ្ននន័យថ្នកំណត់ប្តា
គណពនយយ កំណត់ប្តាអតិងិជន ថាស្និងដខសអាត់កំុេយូទ័្រ រញ្ា ីវតាុធានា និងឯកស្មរ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ ល
ានតថ្រា។ កនុងចំពណារខាង់ានរញ្ជា ដ លប្តូវេិចារណាពទសងពទ្ៀត ូចជា ភាេញឹកញារ់ថ្នការ
ទាុកទិ្ននន័យ ទី្តំាងរកាទុ្កឯកស្មរ ឧរករណ៍ទាុកឯកស្មរនិងនីតិវធីិ។ ធនាគារប្តូវាននីតិវធីិជា
លាយលកខណ៍អកសរស្តីេីការប្ររូលទិ្ននន័យរកវញិ កនុងករណីានអនតរាយ និងដទនការរនតអាជីវករា
ព ើងវញិ។  

នីតិវធីិកនុងការទាុកទិ្ននន័យនិងនីតិវធីិប្ររូលទិ្ននន័យរកវញិកនុងករណីានអនតរាយ ប្តូវាន
ការស្មកលបង យ៉ាងពហាចណាស់្រួយ ងកនុងរួយឆ្ន ំ។ ឯកស្មរប្តូវរកាទុ្កឱយានប្តឹរប្តូវ។  

សវនកម្មនផ្ាកនងុ 

ប្គរ់ធនាគារប្តូវរពងកើតឱយានដទនកស្វនករាថ្ទាកនុង។ ស្វនករថ្ទាកនុងប្តូវរាយការណ៍ពៅកាន់
គណៈប្គរ់ប្គងខពស់្រំទុត ដ លានឯករាជយភាេេីរុខងារប្រតិរតតិព ើរបីរកាឯករាជយភាេនិង
ប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្គរ់ធនាគារប្តូវចងចំាេីប្រកាស្ពលខ ធ៧-០០-០៤ ស្តីេី ការទតល់អាជាា រណណចំពពាះប្គឹះស្មា ន
ធនាគារ ប្តង់ាប្តាទី្ ១ ស្តីេី ស្វនករាថ្ទាកនុង។ 

 
          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៥ 

 នាយកដាឋ នប្តួតពនិិតយ 
    ហតាពលខា៖ ផ្ទន់ ហូរ     គិម្ វា ដា          

772



 

773 

ធ៧-០៥-០៥៤ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ដគាលនដោបាយឥណទាន នីតិវិធី និងសទិធអិំណាចផ្តលឥ់ណទាន 

3 
ប្រការ ១.- 

រាល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអនុវតតឱយានស្ស្រតារពគាលនពយាយឥណទន
ប្តឹរប្តូវនិងប្រុងប្រយ័តន ការប្រតិរតតិជាទូ្ពៅនិងនីតិវធីិកនុងការទតល់ឥណទនដ លប្តវូដតានអនុរ័ត
និងេិនិតយព ើងវញិពោយប្តឹរប្តូវេីគណៈប្គរ់ប្គង និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល។  

ប្រការ ២.- 
រាល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរពងកើត៖ 

១. ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរស្ប្ារ់ោក់ពចញនូវពគាលនពយាយ 
ឥណទន នីតិវធីិនិងកំណត់សិ្ទធិអំណាចឱយខេីររស់្រ្នតីឥណទន និង/ឬ គណៈករាការ
ឥណទន និងប្កុរប្រឹកាភិាល ពហើយពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនាះប្តូវដតាន
រញ្ាូ នពៅរុគគលិកដ លពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេទតល់ឥណទន។ 

២. សំ្ណំុឯកស្មរឥណទនររស់្អនកសំុ្ខេីទំងអស់្ប្តូវដតានេ័ត៌ានងាីៗប្គរ់ប្គាន់ និង
អាចពជឿទុ្កចិតតាន  ូចានកនុងឧរស្រព័នធភាា រ់ជារួយពនះ។ 

ប្រការ ៣.- 
ពគាលនពយាយឥណទន នីតិវធីិ និងសិ្ទ្ធិអំណាចឱយខេីប្តូវានការវភិាគឥណទន  ំពណើ រការ

អនុរ័តឥណទន នីតិវធីិេិនិតយឥណទនព ើងវញិតារប្គា កប្រិតកំណត់អនុរ័តឥណទនររស់្រ្នតី 
និង/ឬ គណៈករាការឥណទន វតាុធានា និងេ័ត៌ានចំាាច់ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៤.- 
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៥.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៥ 
                ដទស្ថភិបាល 

                                                                                          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០៥-០៥៤ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ដគាលនដោបាយឥណទាន នីតិវិធី និងសទិធអិំណាចផ្តលឥ់ណទាន 

3 
ប្រការ ១.- 

រាល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវអនុវតតឱយានស្ស្រតារពគាលនពយាយឥណទន
ប្តឹរប្តូវនិងប្រុងប្រយ័តន ការប្រតិរតតិជាទូ្ពៅនិងនីតិវធីិកនុងការទតល់ឥណទនដ លប្តវូដតានអនុរ័ត
និងេិនិតយព ើងវញិពោយប្តឹរប្តូវេីគណៈប្គរ់ប្គង និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល។  

ប្រការ ២.- 
រាល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរពងកើត៖ 

១. ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរស្ប្ារ់ោក់ពចញនូវពគាលនពយាយ 
ឥណទន នីតិវធីិនិងកំណត់សិ្ទធិអំណាចឱយខេីររស់្រ្នតីឥណទន និង/ឬ គណៈករាការ
ឥណទន និងប្កុរប្រឹកាភិាល ពហើយពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិទំងពនាះប្តូវដតាន
រញ្ាូ នពៅរុគគលិកដ លពាក់េ័នធនឹងស្ករាភាេទតល់ឥណទន។ 

២. សំ្ណំុឯកស្មរឥណទនររស់្អនកសំុ្ខេីទំងអស់្ប្តូវដតានេ័ត៌ានងាីៗប្គរ់ប្គាន់ និង
អាចពជឿទុ្កចិតតាន  ូចានកនុងឧរស្រព័នធភាា រ់ជារួយពនះ។ 

ប្រការ ៣.- 
ពគាលនពយាយឥណទន នីតិវធីិ និងសិ្ទ្ធិអំណាចឱយខេីប្តូវានការវភិាគឥណទន  ំពណើ រការ

អនុរ័តឥណទន នីតិវធីិេិនិតយឥណទនព ើងវញិតារប្គា កប្រិតកំណត់អនុរ័តឥណទនររស់្រ្នតី 
និង/ឬ គណៈករាការឥណទន វតាុធានា និងេ័ត៌ានចំាាច់ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៤.- 
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគាគ ធិការោា ន អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ
អនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។  

ប្រការ ៥.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៥ 
                ដទស្ថភិបាល 

                                                                                          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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ឧរសម្ព័នធ 
ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៥-០៥៤ ប្រ.ក 

                                                                                           ចុះថ្ងៃទី្១០ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០០៥ 

ព័ត៌មានណ លប្តូវរកាទុកកនងុសណំុំឯកស្ថរឥណទាន 
I- ព័ត៌មានអំពីអនកសុខំចី 

ក-  ររូវនតរុគគល៖ អាស្យោា ន អាស្យោា នទំ្នាក់ទំ្នង រុខរររ និពយជិក ពរៀវតស និង/ឬ ចំណូល 
ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និង/ឬ រូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ និងេ័ត៌ានពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត។ 

ខ-  នីតិរុគគល៖ លកខនិតកៈប្កុរហ ុនឯកករាសិ្ទ្ធ ឬស្ហករាសិ្ទ្ធ ប្រវតតិនិងស្មវតារអាជីវករា 
រចនាស្រព័នធចាត់តំាងប្កុរហ ុន គណៈប្គរ់ប្គង នាយក ភាគទុ្និក ាេ ស់្ករាសិ្ទ្ធ ស្ហករាសិ្ទ្ធ 
ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុនិងលទ្ធទល និងេ័ត៌ានពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត។ 

II- ព័ត៌មានអំពីការផ្តលឥ់ណទាន 
ក- េិេណ៌នាេីប្រពភទ្ឥណទន (ឥណទនវាិររូន៍ ឥណទនរងវិលជំុ ឥណទនស្ងរលំស់្ 

ចំនួនប្ាក់ ប្រពភទ្ររិូយរ័ណណ) 

ខ- ពគាលរំណងឥណទន 

គ- លកខខណឌ ឥណទន៖ កប្រិតកំណត់ អប្តាការប្ាក់ តារាងពេលពវលាស្ងប្ាក់ រយៈពេល 
កាលកំណត់ និងកាលររពិចឆទ្ទុតកំណត់ 

ឃ- វតាុធានា៖ ពលខរ័ណណករាសិ្ទ្ធវតាុធានា ទី្តំាង ប្រពភទ្ ចំនួនប្ាក់ដ លានវាយតថ្រា កាលររពិចឆទ្
និងទី្កដនាងវាយតថ្រា ព ា្ ះអនកវាយតថ្រា 

ង- អនកធានា៖ ព ា្ ះ ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងរូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធ 

III- ព័ត៌មានសប្មារ់វាយតនម្ា កយដសនើសុឥំណទាន 
 (េ័ត៌ានរួយចំនួនអាចរិនអនុវតតចំពពាះអនកសំុ្ខេីដ លជាររូវនតរុគគល) 

ក-  ការវាយតថ្រានិងអនុស្មស្ន៍ររស់្រ្នតីប្គរ់ប្គងគណនីឥណទន និងនាយកចាត់ការ 

ខ-  ការអនុរតិ និងរូលោា នថ្នការអនុរតិពោយគណៈប្គរ់ប្គង ឬគណៈករាការឥណទន 

គ-  ការវភិាគគុណភាេដទអកពលើ៖ 

i- េ័ត៌ានររស់្អនកសំុ្ខេី 

ii- ស្មវតារស្តីេីទំ្នាក់ទំ្នងជារួយអតិងិជន 

iii- ស្មវតារស្តីេីទំ្នាក់ទំ្នងប្រតិរតតិការថ្នប្កុរពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀតររស់្អនកសំុ្ខេីជារួយ
ធនាគារ 

iv- េ័ត៌ានអំេីអនកសំុ្ខេីដ លទ្ទួ្លានេីប្គឹះស្មា ននិងប្រភេពទសងៗ ររួានការយិល័យ
ទំ្នាក់ទំ្នងររស់្ធនាគារ 
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v- ការវភិាគហានិភ័យកនុងវស័ិ្យ និងអាជីវករាថ្នការទតល់ឥណទន 

vi- ការប្ររូលទតុំឥណទនពៅពលើអតិងិជនដតរួយ (ពរើស្រស្ស្រ) 

ឃ- ការវភិាគររាិណដទអកពលើ៖ 

i- ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងការអនុវតត (ប្គារុន ប្គារចេុរបនន និងតារគពប្ាង) 

ii- ដទនការអាជីវករា ប្រភេ និងការេាករណ៍លំហូរស្មច់ប្ាក់ស្ប្ារ់រំពេញតប្រូវការ
ស្ងប្ាក់ 

iii- ប្រភេព ើរទុ្ន 

iv- កិចេស្នាពទសងៗ 

v- ការវាយតថ្រានិងតថ្រាវតាុធានា 

IV- ព័ត៌មានសប្មារ់ពនិិតយឥណទានដ ើងវិញាម្ប្គា 
 (េ័ត៌ានរួយចំនួនអាចរិនអនុវតតចំពពាះអនកសំុ្ខេីដ លជាររូវនតរុគគល) 

ក-  ការវាយតថ្រានិងអនុស្មស្ន៍ររស់្រ្នតីេិនិតយឥណទនព ើងវញិររួាន៖ 

i- ចំណាត់ថាន ក់និងកប្រិតឥណទនដ លានយល់ប្េរ 

ii- សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការខាតរង់ 

iii- ការប្ាក់ដ លេយួរទុ្ក 

ខ-  ការអនុរតិនិងរូលោា នថ្នការអនុរតិស្ប្ារ់ការទតល់ឥណទនជាងាី ការដកតប្រូវខាឹរស្មរ
និងលកខខណឌ  និងការផ្ទា ស់្រតូរចំណាត់ថាន ក់ឥណទន 

គ-  េ័ត៌ានដ លអាចទ្ទួ្លានចុងពប្កាយស្តីេី៖ 

i- ឥណទនកំេុងពប្រើប្ាស់្ររួាន ប្ទ្េយអករាយថាពហតុ កិចេស្នា និងប្រតិរតតិការពប្ៅ
តារាងតុលយការ ថ្ទ្ពទ្ៀត 

ii-  ំពណើ រការនិងការទតល់ពស្វាករាគណនី 

iii- ឯកស្មរទំ្នាក់ទំ្នងនិងរាយការណ៍លទ្ធទលថ្នការប្រជំុ (call report) ជារួយអនកសំុ្ខេី 
និងការេិនិតយ ល់ទី្កដនាង 

iv- ការវភិាគជាប្រចំាតារគុណភាេដទអកពលើេ័ត៌ានងាីៗរំទុត រួរានការទតល់ពយរល់េី
ស្វនករថ្ទាកនុង និងេីខាងពប្ៅដ លអាចទ្ទួ្លានអំេីអនកសំុ្ខេី 

ឃ- ការវភិាគតារដររររាិណដទអកពលើេ័ត៌ានហិរញ្ញវតាុ ការវាយតថ្រា និងការកប្រិតតថ្រាងាីៗរំទុត 

ង-  េ័ត៌ានស្តីេី ំពណើ រការគណនីររស់្ប្កុរ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធជារួយអនកសំុ្ខេី 

ច-  វភិាគហានិភ័យកនុងវស័ិ្យនិងអាជីវករាថ្នការទតល់ឥណទន 
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v- ការវភិាគហានិភ័យកនុងវស័ិ្យ និងអាជីវករាថ្នការទតល់ឥណទន 

vi- ការប្ររូលទតុំឥណទនពៅពលើអតិងិជនដតរួយ (ពរើស្រស្ស្រ) 

ឃ- ការវភិាគររាិណដទអកពលើ៖ 

i- ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុ និងការអនុវតត (ប្គារុន ប្គារចេុរបនន និងតារគពប្ាង) 

ii- ដទនការអាជីវករា ប្រភេ និងការេាករណ៍លំហូរស្មច់ប្ាក់ស្ប្ារ់រំពេញតប្រូវការ
ស្ងប្ាក់ 

iii- ប្រភេព ើរទុ្ន 

iv- កិចេស្នាពទសងៗ 

v- ការវាយតថ្រានិងតថ្រាវតាុធានា 

IV- ពត័៌មានសប្មារ់ពនិតិយឥណទានដ ើងវញិាម្ប្គា 
 (េ័ត៌ានរួយចំនួនអាចរិនអនុវតតចំពពាះអនកសំុ្ខេីដ លជាររូវនតរុគគល) 

ក-  ការវាយតថ្រានិងអនុស្មស្ន៍ររស់្រ្នតីេិនិតយឥណទនព ើងវញិររួាន៖ 

i- ចំណាត់ថាន ក់និងកប្រិតឥណទនដ លានយល់ប្េរ 

ii- សំ្វធិានធនស្ប្ារ់ការខាតរង់ 

iii- ការប្ាក់ដ លេយួរទុ្ក 

ខ-  ការអនុរតិនិងរូលោា នថ្នការអនុរតិស្ប្ារ់ការទតល់ឥណទនជាងាី ការដកតប្រូវខាឹរស្មរ
និងលកខខណឌ  និងការផ្ទា ស់្រតូរចំណាត់ថាន ក់ឥណទន 

គ-  េ័ត៌ានដ លអាចទ្ទួ្លានចុងពប្កាយស្តីេី៖ 

i- ឥណទនកំេុងពប្រើប្ាស់្ររួាន ប្ទ្េយអករាយថាពហតុ កិចេស្នា និងប្រតិរតតិការពប្ៅ
តារាងតុលយការ ថ្ទ្ពទ្ៀត 

ii-  ំពណើ រការនិងការទតល់ពស្វាករាគណនី 

iii- ឯកស្មរទំ្នាក់ទំ្នងនិងរាយការណ៍លទ្ធទលថ្នការប្រជំុ (call report) ជារួយអនកសំុ្ខេី 
និងការេិនិតយ ល់ទី្កដនាង 

iv- ការវភិាគជាប្រចំាតារគុណភាេដទអកពលើេ័ត៌ានងាីៗរំទុត រួរានការទតល់ពយរល់េី
ស្វនករថ្ទាកនុង និងេីខាងពប្ៅដ លអាចទ្ទួ្លានអំេីអនកសំុ្ខេី 

ឃ- ការវភិាគតារដររររាិណដទអកពលើេ័ត៌ានហិរញ្ញវតាុ ការវាយតថ្រា និងការកប្រិតតថ្រាងាីៗរំទុត 

ង-  េ័ត៌ានស្តីេី ំពណើ រការគណនីររស់្ប្កុរ ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធជារួយអនកសំុ្ខេី 

ច-  វភិាគហានិភ័យកនុងវស័ិ្យនិងអាជីវករាថ្នការទតល់ឥណទន 
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ធ៧-០១១-០៨២ ប្រ.ក                             
ប្រកាស 

សតពីី  
ការអនុវតដការប្តួតពិនិតយដលើម្ូលដាឋ នហានិភ័យ និងទសេនៈអនាគត 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន” ប្តូវប្រតិរតតិតារជាអចិថ្្នដយ៍នូវរាល់
កាតេវកិចេដ លកំណត់ពោយរទ្រញ្ជា ជាធរាន។ ការប្រតិរតតិតារជាអចិថ្្នដយ៍ពនះអាចនឹងស្ពប្រច
ានតាររយៈពគាលនពយាយចាស់្លាស់្ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការស្រស្ស្រ និងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន
ការប្គរ់ប្គងនិងប្តួតេិនិតយហានិភ័យ។ ការគួរទសំគាន ថ្នចំណុចពខាយចរបងៗ ររួជារួយការទ្ទួ្ល
យកហានិភ័យហិរញវតាុ អាចនំាឱយានទ្ប្រង់ហានិភ័យេីការពប្រើប្ាស់្ដទនកប្ទ្េយអករាដ លជា
រំណុល និងកំពណើ នខាា ំងថ្នភាេងាយរងពប្គាះ ប្េរទំងពធវើឱយអនតរាយ ល់ស្រតាភាេទ្រ់ទ្ល់នឹង
ការវវិតតអវជិាានដ លអាចា៉ា ន់ប្រាណជារុន។ ព ើរបីវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យានពេញពលញ
ពៅកប្រិតប្គឹះស្មា នធនាគារ និងពរើចំាាច់ពៅកប្រិតគួរស្ររុ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងអនុវតតការ
ប្តួតេិនិតយពលើរូលោា នហានិភ័យ និងទ្ស្សនៈអនាគត កនុងពគាលរំណងា៉ា ន់ប្រាណជារុននូវការ
វវិតតអវជិាានជាស្កាដ នុេល និងពោះស្ស្មយទន់ពេលពវលា ពោយោក់ពចញអធិរញ្ជា ស្រស្ស្រ 
ព ើរបីអនុវតដស្ករាភាេដកតប្រូវចំាាច់ ប្រករពោយការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និងប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្រការ ២.- 

 ការប្តួតេិនិតយពលើរូលោា នហានិភ័យនិងទ្ស្សនៈអនាគត សំ្ពៅ ល់ ំពណើ រការតារោន
ប្តួតេិនិតយអចិថ្្នដយ៍ពលើរូលោា នថ្នការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យ ការា៉ា ន់ប្រាណនិងពស្រស្ដស្ពតស្ដ 
(Stress-testing) ដទអកពលើររកគំពហើញថ្នការប្តួតេិនិតយ ព ើរបីកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណកតាត ថ្នភាេងាយ
រងពប្គាះនិងភាេចុះពខាយររស់្ប្គឹះស្មា នឬប្កុរគ រ្ឹះស្ថា នដ លរងការប្តួតេិនិតយ និងា៉ា ន់ប្រាណ
អំេីរញ្ជា និងកងវល់ថ្នការប្តួតេិនិតយឱយានទន់ពេលពវលា សំ្ពៅពោះស្ស្មយជារនាា ន់ ទ្រ់ស្មក ត់
ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុចុះពខាយជាលំោប់និងេប្ងឹងស្រតាភាេទ្រ់ទ្ល់ស្មា នភាេអវជិាានររស់្ទី្ទារ
តាររយៈស្ករាភាេប្តួតេិនិតយស្រស្ស្រ។   

ប្រការ ៣.- 

 ការអនុវតតនិងស្ករាភាេប្តួតេិនិតយពលើរូលោា នហានិភ័យនិងទ្ស្សនៈអនាគតេឹងដទអកពលើ
លទ្ធទលថ្នការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យប្រចំាប្គា និងប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយពៅកប្រិតប្គឹះស្មា ននិងកប្រិត
គួរស្ររុ ពរើចំាាច់។ 

ការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យ សំ្ពៅ ល់ការវភិាគប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ អំេីស្មា នភាេររស់្
ប្គឹះស្មា នពោយដទអកពលើរាល់ទិ្ននន័យនិងេ័ត៌ាន ដ លប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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ការវាយតថ្រាពនះ ានពគាលរំណងវាយតថ្រារាល់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ជាេិពស្ស្ហានិភ័យ
ស្មធនភាេ ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ឥណទន/ស្រភាគី ទី្ទារនិងអប្តាការប្ាក់ និងប្រសិ្ទ្ធភាេ
និងឯករាជយភាេថ្នស្វនករានិងការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង រញ្ជា ហានិភ័យ/អាជីវករា/និងការទតល់រូលនិធិ
ប្ររូលទតុំ េិេិធករាសំ្ពេៀតឥណទន ការកំណត់អតដស្ញ្ជញ ណថ្នភាេទ្ន់ពខាយចំពពាះស្រតាភាេ
ររស់្ប្គឹះស្មា នកនុងការទ្រ់ទ្ល់នឹងការវវិតតអវជិាានថ្នទី្ទារឬអាជីវករា ការពរៀរចំនិងប្រសិ្ទ្ធភាេ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ការចាត់ដចងរុគគលិក ការដរងដចកភារកិចេ និងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាស្កាដ នុេល 
ឯករាជយភាេថ្នរុខងារ “គនាឹះ”  ូចជាការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងឬការប្រតិរតដិតារ ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នដរររទ្
រាយការណ៍ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការប្រគល់សិ្ទ្ធិ/គណពនយយភាេ ពហោា រចនាស្រព័នធនិង ំពណើ រការ
ប្រេ័នធរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ាន ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ាន អភិាលកិចេស្មជីវករា និងប្រសិ្ទ្ធភាេររស់្
គណៈករាការដ លានរពងកើត ការគំាប្ទ្ររស់្ភាគទុ្និក ដទនការយថាភាេស្ប្ារ់ពោះស្ស្មយ
ហានិភ័យធំៗ នីតិវធីិនិងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន ំពណាះស្ស្មយដរ កអារ់ (Back up) ដ លគំាប្ទ្ពោយការដធវើ
ដរសតដទៀងទារ់គបចំាគគា។ 

ជាេិពស្ស្ ការវាយតថ្រាពនះអាចអនុញ្ជញ តឱយានការកំណត់អតដស្ញ្ជញ ណានទន់ពេលពវលា
នូវចំណុចពខាយចរបងៗ និងរញ្ជា ជាស្កាដ នុេល ដ លពកើតព ើងពោយស្មរការគួររញ្េូ លគាន នូវ
ហានិភ័យដ លអាចនំាឱយានកតាដ ងាយរងពប្គាះេីការពប្រើប្ាស់្ដទនកប្ទ្េយអករាជារំណុល។ 

ប្រការ ៤.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានរងពប្រើប្ាស់្ពស្ណារយូី (Scenarios) និងរងាវ ស់្ថ្នោរដធវើពស្រស្ដស្ពតសត 
(Stress-testing measures) ក៏ ូចជាការា៉ា ន់ប្រាណដទអកពលើររកគំពហើញថ្នការប្តួតេិនិតយ ព ើរបីពធវើ
ឱយប្រពស្ើរព ើងនូវការវាយតថ្រាដទអកពលើរងាវ ស់្ពស្រស្ដស្ពរប្ទិ្ក (Stress Metrics)។ ោរដធវើពស្រស្ដស្ពតសត 
(Stress-testing) និងការា៉ា ន់ប្រាណពនះក៏ប្តូវានយករកពប្រើប្ាស់្ទងដ រ ព ើរបីេិនិតយអំេី
ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នដទនការយថាភាេ ជាេិពស្ស្  ូចជា ដទនការទតល់រូលនិធិយថាភាេ និងដទនការស្មដ រ
ស្មធនភាេពៅពប្ការស្មា នភាេឬការវវិតតទី្ទារជាអវជិាាន ជាព ើរ។ 

កនុងការអនុវតតការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងេិចារណាទងដ រអំេី
ការពរដជាា ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្គឹះស្មា ន កនុងការវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គាពលើប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នពគាលនពយាយទ្ទួ្លយកហានិភ័យ រចនាស្រព័នធចាត់តំាង ការពរៀរចំ និងឯករាជយភាេថ្នការ
ប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង។ ការវាយតថ្រាព ើងវញិពនះ ប្តូវានអនុវតតជាេិពស្ស្ កនុងករណី៖ 

ក. ានការដប្រប្រួលចរបងចំពពាះស្ករាភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន  ូចជា ស្ករាភាេងាី ហានិភ័យងាី 
និងប្រតិរតដិការងាី  

ខ. ានការដប្រប្រួលចរបងពៅកនុងរចនាស្រព័នធស្មជីវករា  ូចជា ការចូលភាគករា ឬការរពងើកត
រុតតស្រព័នធឯកពទ្ស្ងាី និង 

គ. ានការវវិតតអវជិាានថ្នទី្ទារ និងការដប្រប្រួលររសិ្មា នប្រកួតប្រដជង ដ លនំាឱយាន
ការពោះស្ស្មយនូវចំណុចពខាយជាស្កាដ នុេលពៅកនុងដទនការយថាភាេ។ 

777



 

777 

ការវាយតថ្រាពនះ ានពគាលរំណងវាយតថ្រារាល់ហានិភ័យររស់្ប្គឹះស្មា ន ជាេិពស្ស្ហានិភ័យ
ស្មធនភាេ ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ឥណទន/ស្រភាគី ទី្ទារនិងអប្តាការប្ាក់ និងប្រសិ្ទ្ធភាេ
និងឯករាជយភាេថ្នស្វនករានិងការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង រញ្ជា ហានិភ័យ/អាជីវករា/និងការទតល់រូលនិធិ
ប្ររូលទតុំ េិេិធករាសំ្ពេៀតឥណទន ការកំណត់អតដស្ញ្ជញ ណថ្នភាេទ្ន់ពខាយចំពពាះស្រតាភាេ
ររស់្ប្គឹះស្មា នកនុងការទ្រ់ទ្ល់នឹងការវវិតតអវជិាានថ្នទី្ទារឬអាជីវករា ការពរៀរចំនិងប្រសិ្ទ្ធភាេ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ការចាត់ដចងរុគគលិក ការដរងដចកភារកិចេ និងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ជាស្កាដ នុេល 
ឯករាជយភាេថ្នរុខងារ “គនាឹះ”  ូចជាការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងឬការប្រតិរតដិតារ ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នដរររទ្
រាយការណ៍ នីតិវធីិនិង ំពណើ រការប្រគល់សិ្ទ្ធិ/គណពនយយភាេ ពហោា រចនាស្រព័នធនិង ំពណើ រការ
ប្រេ័នធរពចេកវទិ្ាេ័ត៌ាន ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងេ័ត៌ាន អភិាលកិចេស្មជីវករា និងប្រសិ្ទ្ធភាេររស់្
គណៈករាការដ លានរពងកើត ការគំាប្ទ្ររស់្ភាគទុ្និក ដទនការយថាភាេស្ប្ារ់ពោះស្ស្មយ
ហានិភ័យធំៗ នីតិវធីិនិងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន ំពណាះស្ស្មយដរ កអារ់ (Back up) ដ លគំាប្ទ្ពោយការដធវើ
ដរសតដទៀងទារ់គបចំាគគា។ 

ជាេិពស្ស្ ការវាយតថ្រាពនះអាចអនុញ្ជញ តឱយានការកំណត់អតដស្ញ្ជញ ណានទន់ពេលពវលា
នូវចំណុចពខាយចរបងៗ និងរញ្ជា ជាស្កាដ នុេល ដ លពកើតព ើងពោយស្មរការគួររញ្េូ លគាន នូវ
ហានិភ័យដ លអាចនំាឱយានកតាដ ងាយរងពប្គាះេីការពប្រើប្ាស់្ដទនកប្ទ្េយអករាជារំណុល។ 

ប្រការ ៤.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានរងពប្រើប្ាស់្ពស្ណារយូី (Scenarios) និងរងាវ ស់្ថ្នោរដធវើពស្រស្ដស្ពតសត 
(Stress-testing measures) ក៏ ូចជាការា៉ា ន់ប្រាណដទអកពលើររកគំពហើញថ្នការប្តួតេិនិតយ ព ើរបីពធវើ
ឱយប្រពស្ើរព ើងនូវការវាយតថ្រាដទអកពលើរងាវ ស់្ពស្រស្ដស្ពរប្ទិ្ក (Stress Metrics)។ ោរដធវើពស្រស្ដស្ពតសត 
(Stress-testing) និងការា៉ា ន់ប្រាណពនះក៏ប្តូវានយករកពប្រើប្ាស់្ទងដ រ ព ើរបីេិនិតយអំេី
ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នដទនការយថាភាេ ជាេិពស្ស្  ូចជា ដទនការទតល់រូលនិធិយថាភាេ និងដទនការស្មដ រ
ស្មធនភាេពៅពប្ការស្មា នភាេឬការវវិតតទី្ទារជាអវជិាាន ជាព ើរ។ 

កនុងការអនុវតតការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងេិចារណាទងដ រអំេី
ការពរដជាា ររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ប្គឹះស្មា ន កនុងការវាយតថ្រាព ើងវញិប្រចំាប្គាពលើប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នពគាលនពយាយទ្ទួ្លយកហានិភ័យ រចនាស្រព័នធចាត់តំាង ការពរៀរចំ និងឯករាជយភាេថ្នការ
ប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង។ ការវាយតថ្រាព ើងវញិពនះ ប្តូវានអនុវតតជាេិពស្ស្ កនុងករណី៖ 

ក. ានការដប្រប្រួលចរបងចំពពាះស្ករាភាេររស់្ប្គឹះស្មា ន  ូចជា ស្ករាភាេងាី ហានិភ័យងាី 
និងប្រតិរតដិការងាី  

ខ. ានការដប្រប្រួលចរបងពៅកនុងរចនាស្រព័នធស្មជីវករា  ូចជា ការចូលភាគករា ឬការរពងើកត
រុតតស្រព័នធឯកពទ្ស្ងាី និង 

គ. ានការវវិតតអវជិាានថ្នទី្ទារ និងការដប្រប្រួលររសិ្មា នប្រកួតប្រដជង ដ លនំាឱយាន
ការពោះស្ស្មយនូវចំណុចពខាយជាស្កាដ នុេលពៅកនុងដទនការយថាភាេ។ 
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ប្រការ ៥.- 

 ដទអកពលើការវាយតថ្រាទ្ប្រង់ហានិភ័យ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងពធវើការវនិិចឆ័យដទអកពលើទ្ស្សនៈ
អនាគតនិងពោះស្ស្មយជារនាា ន់នូវរញ្ជា ជាស្កាដ នុេលពៅកនុងកប្រិតប្គឹះស្មា ន និងកនុងកប្រិតគួរ
ស្ររុ ពរើចំាាច់។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងោក់ពចញវធិានការដកតប្រូវជារនាា ន់ចំពពាះប្គឹះស្មា ន 
ពរើចំាាច់។ ការរងាគ រ់ឱយអនុវតតអធិរញ្ជា ស្ប្ារ់ការអនុវតដឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេនូវវធិានការដកតប្រូវ
ស្រស្ស្រ ចំាាច់ប្តូវេិចារណាស្ស្រតារទលរ៉ាះពាល់ជាស្កាត នុេលចំពពាះស្ាិរភាេហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងេិចារណាោក់ឱយអនុវតតកាតេវកិចេរពងកើនអនុាតស្មធនភាេចំពពាះ
ប្គឹះស្មា ន ឬប្កុរប្គឹះស្មា នដ លានទ្ប្រង់ហានិភ័យកនុងការពប្រើប្ាស់្ដទនកប្ទ្េយអករាជារំណុល
ដ លានកតាត ងាយរងពប្គាះធៃន់ធៃរ និង/ឬ ដ លអាចានការគំរារកំដហងធៃន់ធៃរចំពពាះាេ ស់្ប្ាក់
រពញ្ញើ និងប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុទំងរូល។ 

 កាតេវកិចេរពងកើនអនុាតស្មធនភាេពនះជាការស្ពប្រចររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា រ៉ាុដនដ 
រិនប្តូវពលើស្េី ៣០ (ស្មរសិ្រ) ភាគរយ ថ្នកាតេវកិចេអនុាតស្មធនភាេអរបបរា ដ លអនុវតដ
ចំពពាះប្គឹះស្មា នព ើយ។ 

ប្រការ ៧.- 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពលើកដលងកាតេវកិចេរពងកើនអនុាតស្មធនភាេ លុះប្តាដតទ្ប្រង់
ហានិភ័យដ លានវាយតថ្រាព ើងវញិពនាះដលងជាកងវល់ថ្នការប្តួតេិនិតយពប្កាយេីានេិចារណា
ពលើប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការអនុវតតវធិានការដកតប្រូវ។  

កាតេវកិចេរពងកើនអនុាតស្មធនភាេពៅកប្រិតគួរស្ររុប្តូវានជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍
អកសរចំពពាះប្គឹះស្មា ន និងរិនប្តូវជាដទនករួយថ្នកាតេវកិចេពរើកចំហេ័ត៌ានពនាះពទ្។ 

ប្រការ ៨.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា 
អគាគ ធិការោា ន អងគភាេ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដៅពប្ការឱ្វាទ្ និងពប្ការអាណា
េាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ ។ 

                 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៣ ដខកុរៃៈ ឆ្ន ំ២០១១ 
                                                                                             ដទស្ថភិបាល 

     ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណត់ដស្ថហ ុយសប្មារ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់ ពស្មហ ុយអាជាា រណណ ពស្មហ ុយលិខិតអនុញ្ជញ ត 
ពស្មហ ុយស្មកសួ្រេ័ត៌ាន ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត ពស្មហ ុយដកដប្រលកខនតិកៈ ពស្មហ ុយ
ពទារភាគហ ុន ពស្មហ ុយរពងកើនព ើរទុ្ន និងពស្មហ ុយរនាយព ើរទុ្ន ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.- 

 ពាកយរពចេកពទ្ស្ដ លពប្រើកនុងប្រកាស្ពនះាន ូចតពៅ៖ 

- ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្ សំ្ពៅ ល់រជឈរណឌ លប្គរ់ប្គងររួររស់្
ប្គឹះស្មា នដ លានចុះរញ្ា ីពាណិជាករា និងានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា   

- ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង សំ្ពៅ ល់ការយិល័យដ លពធវើប្រតិរតតិការកនុងរាជធានី ពខតត 
ឬប្កុង ពហើយដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ស្មខាស្ស្ុក សំ្ពៅ ល់ការយិល័យដ លពធវើប្រតិរតតិការកនុងស្ស្ុក ពហើយដ លានទ្ទួ្ល
អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ស្មខារងរាជធានី-ពខតត-ប្កុង សំ្ពៅ ល់ការយិល័យររស់្ប្គឹះស្មា នររពទ្ស្ដ លពធវើ
ប្រតិរតតិការតាររាជធានី ពខតត ប្កុង ពហើយស្ាិតពប្ការការប្គរ់ប្គងររស់្រជឈរណឌ ល
ប្គរ់ប្គងររួកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា និងានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា   

- រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា សំ្ពៅ ល់ការយិល័យដ លានស្ករាភាេេ័ត៌ាន ស្រព័នធការ ឬជាតំណាង
ររស់្ប្គឹះស្មា នពៅតារប្កុង ស្ស្ុក ឃំុ ភូរិ ពហើយានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា រិនប្តូវអនុញ្ជញ តឱយពធវើប្រតិរតតិការធនាគារានពទ្។ 

ប្រការ ៣.- 

 ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំ  ូចខាងពប្ការ៖  

 ១-  ស្មខាធនាគារពាណិជាររពទ្ស្    
 ក-  ស្មខា  ១៥០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារងរាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧  
       កនុង ១ ស្មខារង 

 
១០០.០០០.០០០ ពរៀល 
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ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការកំណតដ់ស្ថហ ុយសប្មារប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតា ុ

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់ ពស្មហ ុយអាជាា រណណ ពស្មហ ុយលិខិតអនុញ្ជញ ត 
ពស្មហ ុយស្មកសួ្រេ័ត៌ាន ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត ពស្មហ ុយដកដប្រលកខនតិកៈ ពស្មហ ុយ
ពទារភាគហ ុន ពស្មហ ុយរពងកើនព ើរទុ្ន និងពស្មហ ុយរនាយព ើរទុ្ន ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.- 

 ពាកយរពចេកពទ្ស្ដ លពប្រើកនុងប្រកាស្ពនះាន ូចតពៅ៖ 

- ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្ សំ្ពៅ ល់រជឈរណឌ លប្គរ់ប្គងររួររស់្
ប្គឹះស្មា នដ លានចុះរញ្ា ីពាណិជាករា និងានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា   

- ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង សំ្ពៅ ល់ការយិល័យដ លពធវើប្រតិរតតិការកនុងរាជធានី ពខតត 
ឬប្កុង ពហើយដ លានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ស្មខាស្ស្ុក សំ្ពៅ ល់ការយិល័យដ លពធវើប្រតិរតតិការកនុងស្ស្ុក ពហើយដ លានទ្ទួ្ល
អាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

- ស្មខារងរាជធានី-ពខតត-ប្កុង សំ្ពៅ ល់ការយិល័យររស់្ប្គឹះស្មា នររពទ្ស្ដ លពធវើ
ប្រតិរតតិការតាររាជធានី ពខតត ប្កុង ពហើយស្ាិតពប្ការការប្គរ់ប្គងររស់្រជឈរណឌ ល
ប្គរ់ប្គងររួកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា និងានទ្ទួ្លអាជាា រណណេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា   

- រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា សំ្ពៅ ល់ការយិល័យដ លានស្ករាភាេេ័ត៌ាន ស្រព័នធការ ឬជាតំណាង
ររស់្ប្គឹះស្មា នពៅតារប្កុង ស្ស្ុក ឃំុ ភូរិ ពហើយានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា រិនប្តូវអនុញ្ជញ តឱយពធវើប្រតិរតតិការធនាគារានពទ្។ 

ប្រការ ៣.- 

 ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំ  ូចខាងពប្ការ៖  

 ១-  ស្មខាធនាគារពាណិជាររពទ្ស្    
 ក-  ស្មខា  ១៥០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារងរាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧  
       កនុង ១ ស្មខារង 

 
១០០.០០០.០០០ ពរៀល 
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 គ-  ស្មខារងរាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េីស្មខាទី្៨  
       ព ើងពៅ កនុង ១ ស្មខារង 

    
៤០.០០០.០០០ ពរៀល 

២-  ស្មខាធនាគារឯកពទ្ស្ររពទ្ស្  
 ក-  ស្មខា  ៧០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារងរាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧  
       កនុង ១ ស្មខារង 

 
៤០.០០០.០០០ ពរៀល 

 គ-  ស្មខារងរាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េីស្មខាទី្៨  
       ព ើងពៅ កនុង ១ ស្មខារង 

    
២០.០០០.០០០ ពរៀល 

 ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ រិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយពរើកស្មខាស្ស្ុក និងរ៉ាុស្តិ៍ពស្វាានពទ្។ 

ប្រការ ៤.- 
ប្គឹះស្មា ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំ  ូចខាងពប្ការ៖ 

១- ធនាគារពាណិជា   
 ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល  ១៥០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧ កនុង ១ ស្មខា       ១០០.០០០.០០០ ពរៀល 

គ- ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េីស្មខាទី្៨ ព ើងពៅ 
  កនុង ១ ស្មខា 

 
៤០.០០០.០០០ ពរៀល 

 ឃ- ស្មខាស្ស្ុក កនុង ១ ស្មខា ១០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ង- រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា ១.០០០.០០០ ពរៀល   
 ២- ការយិល័យតំណាងធនាគារររពទ្ស្ ១០០.០០០.០០០ ពរៀល 

៣- ធនាគារឯកពទ្ស្  
 ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល  ៧០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧ កនុង ១ ស្មខា ៤០.០០០.០០០ ពរៀល 
 គ-  ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េីស្មខាទី្៨ ព ើងពៅ  
              កនុង ១ ស្មខា 

 
២០.០០០.០០០ ពរៀល 

 ឃ- ស្មខាស្ស្ុក កនុង ១ ស្មខា ៥.០០០.០០០ ពរៀល 
 ង-  រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា ៥០០.០០០ ពរៀល 
 ៤- ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ  
 ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ៧០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧ កនុង ១ ស្មខា ៤០.០០០.០០០ ពរៀល 
 គ-  ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េីស្មខាទី្៨ ព ើងពៅ  
   កនុង ១ ស្មខា 

 
២០.០០០.០០០ ពរៀល 
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 ឃ- ស្មខាស្ស្ុក កនុង ១ ស្មខា ៥.០០០.០០០ ពរៀល 
 ង-  រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា ៥០០.០០០ ពរៀល 

៥- ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ  
 ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧ កនុង ១ ស្មខា ៥.០០០.០០០ ពរៀល 
 គ- ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េីស្មខាទី្៨ ព ើងពៅ 
    កនុង ១ ស្មខា  

 
១.០០០.០០០ ពរៀល 

 ឃ- ស្មខាស្ស្ុក កនុង ១ ស្មខា ៥០០.០០០ ពរៀល 
 ង-  រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា ២០០.០០០ ពរៀល 

៦- ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ  
 ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ- ស្មខាប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ កនុង ១ ស្មខា ៥.០០០.០០០ ពរៀល 
 ៧- ការយិល័យដចករដំលកេ័ត៌ានឥណទន ៤០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ៨- អាជាា រណណរតូរប្ាក់          
  ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ១០.០០០.០០០ ពរៀល 
  ខ-  ស្មខា ១.០០០.០០០ ពរៀល 
 ៩-  លិខិតអនុញ្ជញ តរតូរប្ាក់ ២០០.០០០ ពរៀល 
 ១០- ស្នងការគណនីឯករាជយ     ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ១១- អនក ំពណើ រការតតិយភាគី                                             ២០.០០០.០០០ ពរៀល 

ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

ប្គឹះស្មា នដ លទ្ទួ្លានអាជាា រណណ ឬលិខិតអនុញ្ជញ តកនុងឆ្ន ំ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- កនុងប្តីាស្ទី្១  ៖  ប្តូវរង់ពេញរួយឆ្ន ំ 
- កនុងប្តីាស្ទី្២ ៖  ប្តូវរង់រីប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៣ ៖  ប្តូវរង់េីរប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៤ ៖  ប្តូវរង់រួយប្តីាស្ 

ប្រការ ៦.- 
រាល់ការស្មកសួ្រេ័ត៌ាន និងសិ្កាសំ្ណំុលិខិតទក់ទ្ងនឹងនីតិវធីិថ្នការសំុ្អាជាា រណណនិង

លិខិតអនុញ្ជញ តប្តូវរង់ពស្មហ ុយជារុន  ូចខាងពប្ការ៖ 
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 ឃ- ស្មខាស្ស្ុក កនុង ១ ស្មខា ៥.០០០.០០០ ពរៀល 
 ង-  រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា ៥០០.០០០ ពរៀល 

៥- ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ  
 ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ-  ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េី ១  ល់ ៧ កនុង ១ ស្មខា ៥.០០០.០០០ ពរៀល 
 គ- ស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កុង ចារ់េីស្មខាទី្៨ ព ើងពៅ 
    កនុង ១ ស្មខា  

 
១.០០០.០០០ ពរៀល 

 ឃ- ស្មខាស្ស្ុក កនុង ១ ស្មខា ៥០០.០០០ ពរៀល 
 ង-  រ៉ាុស្តិ៍ពស្វា ២០០.០០០ ពរៀល 

៦- ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ  
 ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ- ស្មខាប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ កនុង ១ ស្មខា ៥.០០០.០០០ ពរៀល 
 ៧- ការយិល័យដចករដំលកេ័ត៌ានឥណទន ៤០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ៨- អាជាា រណណរតូរប្ាក់          
  ក-  ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ១០.០០០.០០០ ពរៀល 
  ខ-  ស្មខា ១.០០០.០០០ ពរៀល 
 ៩-  លិខិតអនុញ្ជញ តរតូរប្ាក់ ២០០.០០០ ពរៀល 
 ១០- ស្នងការគណនីឯករាជយ     ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
 ១១- អនក ំពណើ រការតតិយភាគី                                             ២០.០០០.០០០ ពរៀល 

ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណប្រចំាឆ្ន ំឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

ប្គឹះស្មា នដ លទ្ទួ្លានអាជាា រណណ ឬលិខិតអនុញ្ជញ តកនុងឆ្ន ំ ប្តវូរង់ពស្មហ ុយអាជាា រណណ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- កនុងប្តីាស្ទី្១  ៖  ប្តូវរង់ពេញរួយឆ្ន ំ 
- កនុងប្តីាស្ទី្២ ៖  ប្តូវរង់រីប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៣ ៖  ប្តូវរង់េីរប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៤ ៖  ប្តូវរង់រួយប្តីាស្ 

ប្រការ ៦.- 
រាល់ការស្មកសួ្រេ័ត៌ាន និងសិ្កាសំ្ណំុលិខិតទក់ទ្ងនឹងនីតិវធីិថ្នការសំុ្អាជាា រណណនិង

លិខិតអនុញ្ជញ តប្តូវរង់ពស្មហ ុយជារុន  ូចខាងពប្ការ៖ 
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១-  ធនាគារពាណិជា ស្មខាធនាគារររពទ្ស្ ការយិល័យតំណាងធនាគារររពទ្ស្ និង
ធនាគារឯកពទ្ស្  

 ក- ស្មកសួ្រេ័ត៌ាន ១.០០០.០០០ ពរៀល 
 ខ- សិ្កាសំ្ណំុលិខិត ៥.០០០.០០០ ពរៀល 

២-  ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនភតិស្នា
ហិរញ្ញវតាុ  

 ក- ស្មកសួ្រេ័ត៌ាន     ៥០០.០០០ ពរៀល 
 ខ- សិ្កាសំ្ណំុលិខិត ២.៥០០.០០០ ពរៀល  

៣-  អាជីវករារតូរប្ាក់ 
 ក- សិ្កាសំ្ណំុលិខិតសំុ្អាជាា រណណ     ២០០.០០០ ពរៀល 
 ខ- សិ្កាសំ្ណំុលិខិតសំុ្លិខិតអនុញ្ជញ ត     ១០០.០០០ ពរៀល 
 ៤-  ស្នងការគណនីឯករាជយ 
 ក- ស្មកសួ្រេ័ត៌ាន     ៥០០.០០០ ពរៀល 
 ខ- សិ្កាសំ្ណំុលិខិត ៤.០០០.០០០ ពរៀល   
 ៥-  អនក ំពណើ រការតតិយភាគី 
 ក- ស្មកសួ្រេ័ត៌ាន     ៥០០.០០០ ពរៀល 
 ខ- សិ្កាសំ្ណំុលិខិត ២.០០០.០០០ ពរៀល   
ប្រការ ៧.-    
 ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ពស្មហ ុយជារុនចំពពាះការសិ្កាសំ្ណំុលិខិតពរើកស្មខា ស្មខារង រាជធានី 
ពខតត ប្កុង និងស្ស្ុក  ូចានដចងកនុងប្រការ ៦ ថ្នប្រកាស្ពនះ ។ 

ប្រការ ៨.- 
ប្គឹះស្មា ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយដកដប្រលកខនតិកៈ  ូចខាងពប្ការ៖ 
ក- ធនាគារពាណិជា  

- ស្ប្ារ់ ១ ទំ្េ័រ ២.០០០.០០០ ពរៀល 

ខ- ធនាគារឯកពទ្ស្ 
- ស្ប្ារ់ ១ ទំ្េ័រ ១.៥០០.០០០ ពរៀល 

គ- ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើ 
- ស្ប្ារ់ ១ ទំ្េ័រ ១.០០០.០០០ ពរៀល  

ឃ- ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ 
- ស្ប្ារ់ ១ ទំ្េ័រ     ៥០០.០០០ ពរៀល 

ង- ប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ 
- ស្ប្ារ់ ១ ទំ្េ័រ     ៥០០.០០០ ពរៀល 
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ប្រការ ៩.- 

រាល់ការពស្នើសំុ្រតូរអាជាា រណណ ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន ២.០០០.០០០ ពរៀល កនុង
រួយពលើក។ 

ប្រការ ១០.- 
រាល់ការពស្នើសំុ្លិខិតរញ្ជា ក់ អាជាា រណណ ព ើរទុ្ន និងភាគទុ្និក ប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន 

១.០០០.០០០ ពរៀល កនុងរួយពលើក ពលើកដលងដតចំពពាះអាជាា ធរពាក់េ័នធតារការចំាាច់។  

ប្រការ ១១.- 
រាល់ការពទារភាគហ ុនររស់្ប្គឹះស្មា ន ភាគីពទារភាគហ ុន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួនសូ្នយពកបៀស្

ប្ាំភាគរយ (០,៥%) ថ្នតថ្រាចារកិភាគហ ុនដ លានពទារ។  

ប្រការ ១២.- 
រាល់ការរពងកើនព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា ន ភាគីរពងកើនព ើរទុ្ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួនសូ្នយពកបៀស្

សូ្នយរីភាគរយ (០,០៣%) ពលើចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លសំុ្រពងកើន។ 

ប្រការ ១៣.- 
រាល់ការរនាយព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា ន ភាគីរនាយព ើរទុ្ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយរួយភាគរយ 

(១%) ពលើចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លសំុ្រនាយ។ 

ប្រការ ១៤.-  
ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាតារចារ់ជាធរាន។ 

ប្រការ ១៥.- 
រទ្របញ្ញតតិទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយនឹងប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១៦.- 
អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 

អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នប្រតិស្ស្ុតិ
ពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេ
ពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៧.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 
                      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៣០ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
 ដទស្ថភិបាល 

        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ប្រការ ៩.- 

រាល់ការពស្នើសំុ្រតូរអាជាា រណណ ប្គឹះស្មា នប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន ២.០០០.០០០ ពរៀល កនុង
រួយពលើក។ 

ប្រការ ១០.- 
រាល់ការពស្នើសំុ្លិខិតរញ្ជា ក់ អាជាា រណណ ព ើរទុ្ន និងភាគទុ្និក ប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួន 

១.០០០.០០០ ពរៀល កនុងរួយពលើក ពលើកដលងដតចំពពាះអាជាា ធរពាក់េ័នធតារការចំាាច់។  

ប្រការ ១១.- 
រាល់ការពទារភាគហ ុនររស់្ប្គឹះស្មា ន ភាគីពទារភាគហ ុន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួនសូ្នយពកបៀស្

ប្ាំភាគរយ (០,៥%) ថ្នតថ្រាចារកិភាគហ ុនដ លានពទារ។  

ប្រការ ១២.- 
រាល់ការរពងកើនព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា ន ភាគីរពងកើនព ើរទុ្ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយចំនួនសូ្នយពកបៀស្

សូ្នយរីភាគរយ (០,០៣%) ពលើចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លសំុ្រពងកើន។ 

ប្រការ ១៣.- 
រាល់ការរនាយព ើរទុ្នររស់្ប្គឹះស្មា ន ភាគីរនាយព ើរទុ្ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយរួយភាគរយ 

(១%) ពលើចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លសំុ្រនាយ។ 

ប្រការ ១៤.-  
ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតាររញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាតារចារ់ជាធរាន។ 

ប្រការ ១៥.- 
រទ្របញ្ញតតិទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយនឹងប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១៦.- 
អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 

អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នប្រតិស្ស្ុតិ
ពៅពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេ
ពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៧.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 
                      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៣០ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៣ 
 ដទស្ថភិបាល 

        ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១៣-០០១ ស.រ.ច.ណ 
                                                    រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៣ 

ស្ថរាចរដណ្នា ំ
សតពីី 

ការអនុវត្តប្រកាសសតពីីការកំ្ណ្ត់្ដស្ថហ ុយសប្ារ់ប្ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្តុ 

3 
 គបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយសគាប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ គរូវបានធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាោក់ឱយដគបើគបាស់ោលពីថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣។ ដ ើមបីឱយោរអនុវរតគបោសដនឹះ
ាន ំដណើ រោរគបកបដោយគបសិទធភាពនិងសដគមចបានដគាលដៅ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាសូមដធវើោរ
ខណនាំអំពីោរអនុវរតែលរមស្ថរថ្នគបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយសគាប់គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិង
ហិរញ្ាវរាុ  ូចខាងដគោម៖  

 ១- ធនាគារ ណិជជ ស្ថខាធនាគារបរដទស និង ធនាគារឯកដទស 

- ទីស្ថន ក់ោរកណាក ល ស្ថខារង ស្ថខារាជធានី ស្ថខាដែរត ខ លានអាជាា បណណ 

ទីស្ថន ក់ោរកណាត ល ស្ថខារង ស្ថខារាជធានី ស្ថខាដែរត ខ លានអាជាា បណណរួចដហើយ 
គរូវបង់ស្ថហ ុយអាជាា បណណគបចាំឆ្ន ំស្សបតាមគបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយសគាប់គ រ្ឹះស្ថា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ចាប់ពីខែមករា ឆ្ន ំ២០១៤ រដៅ។ 

- ស្ថខាគកងុ ស្ថខាស្សកុ និងប៉ាុសតិ៍ដសវា ខ លានលិែិរអនុញ្ញា រ 

 ស្ថខាគកុង ស្ថខាស្សុក គរូវោក់ កយសុំអាជាា បណណចាប់ពីថ្ងៃជូន ំណរ ងដនឹះរដៅ រហូរ
 ល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០១៣។ ស្ថខាគកុង ស្ថខាស្សុក និងប៉ាុសតិ៍ដសវា គរូវបង់ដស្ថហ ុយអាជាា បណណ 
ឬដស្ថហ ុយលិែិរអនុញ្ញា រគបចាំឆ្ន ំស្សបតាមគបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយសគាប់គ រ្ឹះស្ថា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ចាប់ពីខែមករា ឆ្ន ំ២០១៤ រដៅ។  

  - ទីស្ថន ក់ោរកណាត ល ស្ថខារង ស្ថខារាជធានី ស្ថខាដែរត ខ លនរងបដងកើរងមី 

 គ្រឹះស្ថា នធនាគារ ខ លានបំណងដបើកទីស្ថន ក់ោរកណាត ល ស្ថខារង ស្ថខារាជធានី 
ស្ថខាដែរត គរូវោក់ កយសុំអាជាា រណណពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងគរូវបង់ដស្ថហ ុយស្សបតាម
គបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយសគាប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។ 

  - ស្ថខាប្កងុ ស្មខាស្ស្កុ និងរ៉ាុស្តិ៍ពស្វា ខ លនរងបដងកើរងមី 

 គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ខ លានបំណងដបើកស្ថខាប្កងុ ស្មខាស្ស្ុក និងរ៉ាុស្តិ៍ពស្វា គរូវោក់ កយ
សំុអាជាា រណណ ឬលិខិតអនុញ្ជញ តេីធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងគរូវបង់ដស្ថហ ុយស្សបតាមគបោសសតីពី
ោរកំណរ់ដស្ថហ ុយសគាប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។ 
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785 

 ២- គ រ្ឹះស្ថា នមីគកហិូរញ្ាវរាុ 

 គ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុខ លដបើក ំដណើ រោរអាជីវកមមជាស្ថខារាជធានី ស្ថខាដែរត ស្ថខាគកុង 
និងស្ថខាស្សុក ឬប៉ាុសតិ៍ដសវា ដោយពំុទាន់ានអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ឬលិខិតអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាចាប់ពីថ្ងៃជូន ំណរ ងដនឹះ
រហូរ ល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ និងគរូវបង់ដស្ថហ ុយស្សបតាមគបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយ
សគាប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។  

 ៣- គ រ្ឹះស្ថា នដផេៀងដទៀរ  

 គ រ្ឹះស្ថា នដផេងដទៀរ គរូវអនុវរតោរបង់ដស្ថហ ុយដផេងៗស្សបតាមគបោសសតីពីោរកំណរ់
ដស្ថហ ុយសគាប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។ 

 ស្ថរាចរដណនំាដនឹះ ានគបសិទាភាពអនុវរតចាប់ពីថ្ងៃហរាដលខាដនឹះរដៅ។  

 
   ដទស្ថភិបាល 

         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ ូ
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785 

 ២- គ រ្ឹះស្ថា នមីគកហិូរញ្ាវរាុ 

 គ រ្ឹះស្ថា នមីគកូហិរញ្ាវរាុខ លដបើក ំដណើ រោរអាជីវកមមជាស្ថខារាជធានី ស្ថខាដែរត ស្ថខាគកុង 
និងស្ថខាស្សុក ឬប៉ាុសតិ៍ដសវា ដោយពំុទាន់ានអាជាា បណណ ឬលិែិរអនុញ្ញា រពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្អាជាា រណណ ឬលិខិតអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាចាប់ពីថ្ងៃជូន ំណរ ងដនឹះ
រហូរ ល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ និងគរូវបង់ដស្ថហ ុយស្សបតាមគបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយ
សគាប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។  

 ៣- គ រ្ឹះស្ថា នដផេៀងដទៀរ  

 គ រ្ឹះស្ថា នដផេងដទៀរ គរូវអនុវរតោរបង់ដស្ថហ ុយដផេងៗស្សបតាមគបោសសតីពីោរកំណរ់
ដស្ថហ ុយសគាប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។ 

 ស្ថរាចរដណនំាដនឹះ ានគបសិទាភាពអនុវរតចាប់ពីថ្ងៃហរាដលខាដនឹះរដៅ។  
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ធ៧-០១៤-០០១ ស.រ.ច 
   រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ 

ស្ថរាចរដណ្នា ំ
សតពីី 

ការផ្តលដ់សវាស្ថធារណ្ៈររសអ់ ា្នាយក្ដាា នប្តួ្ត្ពិនិត្យ 
ននធនាគារជ្ញតិ្ននក្មពុជ្ញ  

3 
 អនុដលាមតាមចាប់សតីពីគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ និងគបោសសតីពីោរកំណរ់ដស្ថហ ុយ
សគាប់គ្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ស្ថរាចរដនឹះគរូវបានដរៀបចំដ ើងកនុងដគាលបំណងធានា
គបសិទធិភាព រាល ភាព និង្ណដនយយភាព កនុងោរផតល់ដសវាជូនស្ថធារណជន។ ធនាគារជារិថ្ន
កមពុជា បានោក់ឱយអនុវរតនូវតារាងបញ្ញជ ក់លមាិរអំពីរំថ្មលដសវា រយៈដពលផតល់ដសវា និងសុពលភាព
ដៅតាមដសវាស្ថធារណៈនីមួយៗ  ូចខចងដៅកនុងឧបសមព័នធថ្នស្ថរាចរខណនំាដនឹះ។  

 ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដរៀបចំឱយានកខនលងជាក់លាក់ខ លជាលកខណៈគចកដចញចូលខរមួយ
កនុងោរផតល់ដសវា និងទីកខនលងទទួល កយបណតរ ងរវា៉ា ខ លអាចដកើរានដ ើងជាយថាដហរុ ជាេិដសស
កនុងករណីានោរអនុវរតែុសពីសតង់ោរដសវា ឬានោរយកកថ្គមដលើសោរកំណរ់ ឬានោរយក
កថ្គមដលើសកំណរ់ ឬានោរយឺរយ៉ា វជាដ ើម។ រាល់ោរបង់កថ្គមដសវាស្ថធារណៈរបស់អ គ្យកោា ន
គរួរពិនិរយគរវូបានដគបើគបាស់បង្ហក ន់ថ្ បង់គបាក់ផលូវោររបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។  

 ស្ថរាចរខណនំាដនឹះ ានគបសិទធភាពអនុវរតចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាដនឹះរដៅ ។  
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0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

6 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម
ខា
រង
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុង 
ចា
រ់េី
១ 
 ល់

 ៧
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា
រង

 
  4

0,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម
ខា
រង
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុង 
ចា
រ់េី
ស្ម
ខា
ទ្៨
 ព 
ើងព
ៅ

 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា
រង

 
  2

0,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

០៣
 
កា
រយិ
ល័
យ
តំណា

ងស្ម
ខា
ធនា
គា
ររ
រពទ្
ស្

 
10

0,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ  

6 ដ
ខ 

2 ឆ្
នំ 

០៤
 
ធនា
គា
រពា
ណិ
ជា 

 
ទ្ស្ម
នក់
កា
រក
ណា
តល

  
15

0,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

6 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

 

 

ស្ម
ខា
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុងចា
រ់េី
១ 
 ល់

 ៧
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
10

0,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុង 
ចា
រ់េី
ស្ម
ខា
ទ្៨
 ព 
ើងព
ៅ

 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
  4

0,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
ស្ស្
ុកក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
  1

0,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

រ៉ាុស្
តិ៍ ពស្
វា 

 
    

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

20
-45

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

2 ឆ្
នំ 

០៥
 
ធនា
គា
រឯ
កព
ទ្ស្

 

 

ទ្ស្ម
នក់
កា
រក
ណា
តល

  
70

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

6 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុង 
ចា
រ់េី
១ 
 ល់

 ៧
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
40

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុង 
ចា
រ់េី
ស្ម
ខា
ទ្៨
 ព 
ើងព
ៅ

 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
20

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
ស្ស្
ុកក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
5,0

00
,00

0.0
0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

រ៉ាុស្
តិ៍ ពស្
វា 

 
50

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

20
-45

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

2 ឆ្
នំ 

០៦
 
ប្គឹ
ះស្ម
ាន
រីប្
កូហិ
រញ្
ញវត
ា ុទ្ទ្
ល
ប្ា
ក់រ
ពញ្
ញើ 

 

ទ្ស្ម
នក់
កា
រក
ណា
តល

  
70

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

6 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុង 
ចា
រ់េី
១ 
 ល់

 ៧
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
40

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
រាជ
ធា
នី-
ពខ
តត-
ប្ក
ុង 
ចា
រ់េី
ស្ម
ខា
ទ្៨
 ព 
ើងព
ៅ

 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
20

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

ស្ម
ខា
ស្ស្
ុកក
ន ុង 
១ 
ស្ម
ខា

 
5,0

00
,00

0.0
0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

អចិ
ថ្្ន
តយ៍

 

រ៉ាុស្
តិ៍ ពស្
វា 

 
50

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

20
-45

 ថ្ន
ថ្ង
ៃពធ
វើកា
រ 

2 ឆ្
នំ 

788



 

 

០៧
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ 

 

ទ្ស្ម
នក់

កា
រក

ណា
តល

  
20

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

6 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន

តយ៍
 

ស្ម
ខា

រាជ
ធា

នី-
ពខ

តត-
ប្ក

ុង 
ចា

រ់េី
១ 
 ល់

 ៧
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម

ខា
 

  5
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម

ខា
រាជ

ធា
នី-
ពខ

តត-
ប្ក

ុង 
ចា

រ់េី
ស្ម

ខា
ទ្៨

 ព 
ើងព

ៅ
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម

ខា
 

  1
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម

ខា
ស្ស្

ុកក
ន ុង 
១ 
ស្ម

ខា
 

    
 50

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
រ៉ាុស្

តិ៍ ពស្
វា 

 
    

 20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

20
-45

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
2 ឆ្

នំ 

០៨
 

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុ 

 
ទ្ស្ម

នក់
កា

រក
ណា

តល
  

20
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

5 ឆ្
នំ 

ស្ម
ខា

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុកន ុង
 ១

 ស្ម
ខា

  
  5

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

20
-45

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
5 ឆ្

នំ 

០៩
 

កា
រយិ

ល័
យ

ដច
ករ

ដំល
កេ៌

ត័ា
នឥ

ណ
ទ

ន 
40

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន

តយ៍
 

១០
 

អា
ជាា

រណ
ណរត ូរ

ប្ា
ក់ 

 
ទ្ស្ម

នក់
កា

រក
ណា

តល
  

10
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

10
-20

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម

ខា
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

10
-20

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 

១១
 

លិ
ខិត

អនុ
ញ្ជ
ញត

រត ូរ
ប្ា

ក់ 
 

20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

10
-20

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 

១២
 

ស្
នងកា

រគ
ណ

នីឯ
ករា

ជយ
  

20
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន

តយ៍
 

១៣
 

អនក
 ំព

ណ
ើរកា

រត
តិយ

ភា
គី 

20
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

3 ឆ្
នំ 

១៤
 

ប្រ
តិរ

តតិក
រឥ

ណ
ទ

នជ
នរ

ទ្ 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

ចុះ
រញ្

ាី) 
    

    
    

    
    

  0
.00

 ពរ
ៀល

 
20

-45
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

3 ឆ្
នំ 

 

 

ស្ម
កស្

រេ័
ត៌ា

នស្
ប្ា

រ់ប្
គឹះ

ស្ម
ាន

ធនា
គា

រនិ
ងហិ

រញ្
ញវត

ា ុពរ
ើកង

ាី 

០១
 

ធនា
គា

រពា
ណិ

ជា 
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០២
 

ស្ម
ខា

ធនា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៣
 

កា
រយិ

ល័
យ

តំណា
ងធ

នា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៤
 

ធនា
គា

រឯ
កព

ទ្ស្
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៥
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុទ្ទ្

ល
ប្ា

ក់រ
ពញ្

ញើ  
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
  

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៦
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

   5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៧
 

ប្រ
តិរ

តតិក
រឥ

ណ
ទ

នជ
នរ

ទ្ 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

ចុះ
រញ្

ាី) 
 0.

00
 ពរ
ៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៨
 

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុ 
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
០៩

 
ស្

នងកា
រគ

ណ
នីឯ

ករា
ជយ

 
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

១០
 

អនក
 ំព

ណ
ើរកា

រត
តិយ

ភា
គី 

 
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

ស្
កា

ស្
ណុំ

លិ
ខិត

ស្
ប្ា

រ់ប្
គឹះ

ស្ម
ាន

ធនា
គា

រនិ
ងហិ

រញ្
ញវត

ា ុពរ
ើកង

ាី 

០១
 

ធនា
គា

រពា
ណិ

ជា 
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០២
 

ស្ម
ខា

ធនា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០៣
 

កា
រយិ

ល័
យ

តំណា
ងធ

នា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០៤
 

ធនា
គា

រឯ
កព

ទ្ស្
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០៥
 

ស្ម
ខា

ធនា
គា

រ រា
ជធា

នី 
ពខ

តត 
ប្ក

ុង 
ស្ស្

ុក 
ខណ

ឌ (
ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ស្ម

ខា
) 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល
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០៧
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ 

 

ទ្ស្ម
នក់

កា
រក

ណា
តល

  
20

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

6 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន

តយ៍
 

ស្ម
ខា

រាជ
ធា

នី-
ពខ

តត-
ប្ក

ុង 
ចា

រ់េី
១ 
 ល់

 ៧
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម

ខា
 

  5
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម

ខា
រាជ

ធា
នី-
ពខ

តត-
ប្ក

ុង 
ចា

រ់េី
ស្ម

ខា
ទ្៨

 ព 
ើងព

ៅ
 ក
ន ុង 
១ 
ស្ម

ខា
 

  1
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម

ខា
ស្ស្

ុកក
ន ុង 
១ 
ស្ម

ខា
 

    
 50

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
រ៉ាុស្

តិ៍ ពស្
វា 

 
    

 20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

20
-45

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
2 ឆ្

នំ 

០៨
 

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុ 

 
ទ្ស្ម

នក់
កា

រក
ណា

តល
  

20
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

5 ឆ្
នំ 

ស្ម
ខា

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុកន ុង
 ១

 ស្ម
ខា

  
  5

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

20
-45

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
5 ឆ្

នំ 

០៩
 

កា
រយិ

ល័
យ

ដច
ករ

ដំល
កេ៌

ត័ា
នឥ

ណ
ទ

ន 
40

,00
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន

តយ៍
 

១០
 

អា
ជាា

រណ
ណរត ូរ

ប្ា
ក់ 

 
ទ្ស្ម

នក់
កា

រក
ណា

តល
  

10
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

10
-20

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 
ស្ម

ខា
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

/ឆ្
នំ 

10
-20

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 

១១
 

លិ
ខិត

អនុ
ញ្ជ
ញត

រត ូរ
ប្ា

ក់ 
 

20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

10
-20

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
អចិ

ថ្្ន
តយ៍

 

១២
 

ស្
នងកា

រគ
ណ

នីឯ
ករា

ជយ
  

20
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

អចិ
ថ្្ន

តយ៍
 

១៣
 

អនក
 ំព

ណ
ើរកា

រត
តិយ

ភា
គី 

20
,00

0,0
00

.00
 ពរ
ៀល

/ឆ្
នំ 

3 ដ
ខ 

3 ឆ្
នំ 

១៤
 

ប្រ
តិរ

តតិក
រឥ

ណ
ទ

នជ
នរ

ទ្ 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

ចុះ
រញ្

ាី) 
    

    
    

    
    

  0
.00

 ពរ
ៀល

 
20

-45
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

3 ឆ្
នំ 

 

 

ស្ម
កស្

រេ័
ត៌ា

នស្
ប្ា

រ់ប្
គឹះ

ស្ម
ាន

ធនា
គា

រនិ
ងហិ

រញ្
ញវត

ា ុពរ
ើកង

ាី 

០១
 

ធនា
គា

រពា
ណិ

ជា 
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០២
 

ស្ម
ខា

ធនា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៣
 

កា
រយិ

ល័
យ

តំណា
ងធ

នា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៤
 

ធនា
គា

រឯ
កព

ទ្ស្
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៥
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុទ្ទ្

ល
ប្ា

ក់រ
ពញ្

ញើ  
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
  

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៦
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

   5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៧
 

ប្រ
តិរ

តតិក
រឥ

ណ
ទ

នជ
នរ

ទ្ 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

ចុះ
រញ្

ាី) 
 0.

00
 ពរ
ៀល

 
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៨
 

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុ 
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
០៩

 
ស្

នងកា
រគ

ណ
នីឯ

ករា
ជយ

 
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

១០
 

អនក
 ំព

ណ
ើរកា

រត
តិយ

ភា
គី 

 
   5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

ស្
កា

ស្
ណុំ

លិ
ខិត

ស្
ប្ា

រ់ប្
គឹះ

ស្ម
ាន

ធនា
គា

រនិ
ងហិ

រញ្
ញវត

ា ុពរ
ើកង

ាី 

០១
 

ធនា
គា

រពា
ណិ

ជា 
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០២
 

ស្ម
ខា

ធនា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០៣
 

កា
រយិ

ល័
យ

តំណា
ងធ

នា
គា

ររ
រពទ្

ស្
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០៤
 

ធនា
គា

រឯ
កព

ទ្ស្
 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  

 
 

០៥
 

ស្ម
ខា

ធនា
គា

រ រា
ជធា

នី 
ពខ

តត 
ប្ក

ុង 
ស្ស្

ុក 
ខណ

ឌ (
ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ស្ម

ខា
) 

5,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 

790



 

 

០៦
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុទ្ទ្

ល
ប្ា

ក់រ
ពញ្

ញើ  
2,5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

 
 

០៧
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

2,5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 

0៨
 

ស្ម
ខា

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ រា
ជធា

នី 
ពខ

តត 
ប្ក

ងុ 
ស្ស្

ុក 
ខណ

ឌ  
(ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ស្ម

ខា
) 

2,5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 

០៩
 

ប្រ
តិរ

តតិក
រឥ

ណ
ទ

នជ
នរ

ទ្ 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

ចុះ
រញ្

ាី) 
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 

១០
 

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុ 
2,5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

 
 

១១
 

អា
ជីវ

ករ
ារត ូរ

ប្ា
ក់ 

 

 
អា

ជាា
រណ

ណរត ូរ
ប្ា

ក់ 
(ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

 
 

 
អា

ជាា
រណ

ណរត ូរ
ប្ា

ក់ 
១ស្ម

ខា
 (ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

 
 

 
លិ

ខិត
អនុ

ញ្ជ
ញត

 (ស្
ប្ា

រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

10
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

 
 

 
១២

 
ស្

នងកា
រគ

ណ
នីឯ

ករា
ជយ

  
4,0

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

 
 

១៣
 

អនក
 ំព

ណ
ើរកា

រត
តិយ

ភា
គី 
(ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

2,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  
 

 
១៤

 
រ៉ាុស្

តិ៍ ពស្
វា 
(ធ
នា

គា
រ) 

    
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 
១៥

 
រ៉ាុស្

តិ៍ ពស្
វា 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

រីប្
កូហិ

រញ្
ញវត

ា ុ) 
   0

.00
 ពរ
ៀល

 
 

 

ដក
ដប្រ

ល
កខន

តិកៈ
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  ក
ន ុងរួ

យ
ទ្េ័

រ 

០១
 

ធនា
គា

រពា
ណិ

ជា 
 

2,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
០២

 
ធនា

គា
រឯ

កព
ទ្ស្

 
1,5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៣
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុទ្ទ្

ល
ប្ា

ក់រ
ពញ្

ញើ 
1,0

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

 

 

០៤
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

   5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
០៥

 
ប្ក

ុរហ
 ុនភ

តិស្
នា

ហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

   5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
ពស្

វាព
ទស

ងៗ
 

០១
 

កា
ររ

ពង
កើនព

 ើរ
ទ្ន

 
0.0

3%
 ពល

ើទ្ក
ប្ា

ក់ស្
រព
ងកើន

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០២
 

កា
ររ

នាយ
ព 

ើរទ្
ន 

1%
 ពល

ើទ្ក
ប្ា

ក់ស្
រន

ាយ
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៣
 

កា
រពទ

ារភា
គហ

 ុន 
0.5

% 
ថ្ន

តថ្
រាចា

រកិ
ភា

គហ
 ុន 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៤
 

កា
រពស្

នើស្
រត ូរ

អា
ជាា

រណ
ណ (ស្

ប្ា
រ់អា

ជាា
រណ

ណ ១
 ក
ន ុង 
១ 
ពល

ើក)
 

2,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  
20

-45
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៥
 

កា
រពស្

នើស្
លិ

ខិត
រញ្ជ

ាក់
 អា

ជាា
រណ

ណ លិ
ខិត

អនុ
ញ្ជ
ញត

 ព 
ើរទ្

ន 
និង

 
ភា

គទ្
និក

 (ស្
ប្ា

រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  
10

-20
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៦
 

កា
រផ្ទ

ាស្
រត ូរ

ស្
ា

ស្
ភា

េភា
គទ្

និក
 

    
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៧
 

កា
ររ

ដន
ារស្

ា
ស្

ភា
េភា

គទ្
និក

ងាី 
   0

.00
 ពរ
ៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៨
 

កា
រផ្ទ

ាស្
រត ូរ

ស្
ា

ស្
ភា

េប្
កុរ

ប្រឹ
កា

ភិា
ល

 
  0

.00
 ពរ
ៀល

 
15

-25
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៩
 

កា
ររ

ដន
ារស្

ា
ស្

ភា
េប្

កុរ
ប្រឹ

កា
ភិា

ល
ងាី 

0.0
0 ព

រៀល
 

15
-25

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

១0
 

កា
រផ្ទ

ាស្
រត ូរ

អនក
ប្គ

រ់ប្
គង

ជា
ន់ខ

ពស្
 (រ
រួទំ

ងថា
នក់

 ឹក
នា

លំ
ោ

រ់ស្ម
ខា

)  
0.0

0 ព
រៀល

 
15

-25
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

១១
 

កា
រដត

ងតា
ងអ

នកប្
គរ់

ប្គ
ងជា

ន់ខ
ពស្

 (រ
រួទំ

ងថា
នក់

 ឹក
នា

លំ
ោ

រ់ស្ម
ខា

) 
0.0

0 ព
រៀល

 
15

-25
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

១២
 

កា
រពស្

នើស្
ពធ

វើប្រ
តិរ

តតិកា
រទ

លិ
តទ

ល
ងាី 

0.0
0 ព

រៀល
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
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០៦
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុទ្ទ្

ល
ប្ា

ក់រ
ពញ្

ញើ  
2,5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

 
 

០៧
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

2,5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 

0៨
 

ស្ម
ខា

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ រា
ជធា

នី 
ពខ

តត 
ប្ក

ងុ 
ស្ស្

ុក 
ខណ

ឌ  
(ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ស្ម

ខា
) 

2,5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 

០៩
 

ប្រ
តិរ

តតិក
រឥ

ណ
ទ

នជ
នរ

ទ្ 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

ចុះ
រញ្

ាី) 
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 

១០
 

ប្ក
ុរហ

 ុនភ
តិស្

នា
ហិ

រញ្
ញវត

ា ុ 
2,5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

 
 

១១
 

អា
ជីវ

ករ
ារត ូរ

ប្ា
ក់ 

 

 
អា

ជាា
រណ

ណរត ូរ
ប្ា

ក់ 
(ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

 
 

 
អា

ជាា
រណ

ណរត ូរ
ប្ា

ក់ 
១ស្ម

ខា
 (ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

20
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

 
 

 
លិ

ខិត
អនុ

ញ្ជ
ញត

 (ស្
ប្ា

រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

10
0,0

00
.00

 ពរ
ៀល

 
 

 
១២

 
ស្

នងកា
រគ

ណ
នីឯ

ករា
ជយ

  
4,0

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

 
 

១៣
 

អនក
 ំព

ណ
ើរកា

រត
តិយ

ភា
គី 
(ស្

ប្ា
រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

2,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  
 

 
១៤

 
រ៉ាុស្

តិ៍ ពស្
វា 
(ធ
នា

គា
រ) 

    
0.0

0 ព
រៀល

 
 

 
១៥

 
រ៉ាុស្

តិ៍ ពស្
វា 
(ប្គឹ

ះស្ម
ាន

រីប្
កូហិ

រញ្
ញវត

ា ុ) 
   0

.00
 ពរ
ៀល

 
 

 

ដក
ដប្រ

ល
កខន

តិកៈ
   

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  ក
ន ុងរួ

យ
ទ្េ័

រ 

០១
 

ធនា
គា

រពា
ណិ

ជា 
 

2,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
០២

 
ធនា

គា
រឯ

កព
ទ្ស្

 
1,5

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៣
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុទ្ទ្

ល
ប្ា

ក់រ
ពញ្

ញើ 
1,0

00
,00

0.0
0 ព

រៀល
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

 

 

០៤
 

ប្គឹ
ះស្ម

ាន
រីប្

កូហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

   5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
០៥

 
ប្ក

ុរហ
 ុនភ

តិស្
នា

ហិ
រញ្

ញវត
ា ុ  

   5
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 
ពស្

វាព
ទស

ងៗ
 

០១
 

កា
ររ

ពង
កើនព

 ើរ
ទ្ន

 
0.0

3%
 ពល

ើទ្ក
ប្ា

ក់ស្
រព
ងកើន

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០២
 

កា
ររ

នាយ
ព 

ើរទ្
ន 

1%
 ពល

ើទ្ក
ប្ា

ក់ស្
រន

ាយ
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៣
 

កា
រពទ

ារភា
គហ

 ុន 
0.5

% 
ថ្ន

តថ្
រាចា

រកិ
ភា

គហ
 ុន 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

០៤
 

កា
រពស្

នើស្
រត ូរ

អា
ជាា

រណ
ណ (ស្

ប្ា
រ់អា

ជាា
រណ

ណ ១
 ក
ន ុង 
១ 
ពល

ើក)
 

2,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  
20

-45
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៥
 

កា
រពស្

នើស្
លិ

ខិត
រញ្ជ

ាក់
 អា

ជាា
រណ

ណ លិ
ខិត

អនុ
ញ្ជ
ញត

 ព 
ើរទ្

ន 
និង

 
ភា

គទ្
និក

 (ស្
ប្ា

រ់ 
១ 
ពល

ើក)
 

1,0
00

,00
0.0

0 ព
រៀល

  
10

-20
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៦
 

កា
រផ្ទ

ាស្
រត ូរ

ស្
ា

ស្
ភា

េភា
គទ្

និក
 

    
0.0

0 ព
រៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៧
 

កា
ររ

ដន
ារស្

ា
ស្

ភា
េភា

គទ្
និក

ងាី 
   0

.00
 ពរ
ៀល

 
45

-60
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៨
 

កា
រផ្ទ

ាស្
រត ូរ

ស្
ា

ស្
ភា

េប្
កុរ

ប្រឹ
កា

ភិា
ល

 
  0

.00
 ពរ
ៀល

 
15

-25
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

០៩
 

កា
ររ

ដន
ារស្

ា
ស្

ភា
េប្

កុរ
ប្រឹ

កា
ភិា

ល
ងាី 

0.0
0 ព

រៀល
 

15
-25

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
 

១0
 

កា
រផ្ទ

ាស្
រត ូរ

អនក
ប្គ

រ់ប្
គង

ជា
ន់ខ

ពស្
 (រ
រួទំ

ងថា
នក់

 ឹក
នា

លំ
ោ

រ់ស្ម
ខា

)  
0.0

0 ព
រៀល

 
15

-25
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

១១
 

កា
រដត

ងតា
ងអ

នកប្
គរ់

ប្គ
ងជា

ន់ខ
ពស្

 (រ
រួទំ

ងថា
នក់

 ឹក
នា

លំ
ោ

រ់ស្ម
ខា

) 
0.0

0 ព
រៀល

 
15

-25
 ថ្ន

ថ្ង
ៃពធ

វើកា
រ 

 

១២
 

កា
រពស្

នើស្
ពធ

វើប្រ
តិរ

តតិកា
រទ

លិ
តទ

ល
ងាី 

0.0
0 ព

រៀល
 

45
-60

 ថ្ន
ថ្ង

ៃពធ
វើកា

រ 
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793 

ធ៧-០១៤-២២៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

កិចចការ រណផ្នកគតិយតុតសប្មារ់មន្រនតីទទួលរនាុកប្ត្ួត្ពិនិត្យ  
ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ  

3 
ប្រការ ១.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងការពារដទនកគតិយុតតស្ប្ារ់រ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយ
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ កនុងការរំពេញរុខងារ-ភារកិចេប្តួតេិនិតយ។  

ប្រការ ២.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅរពងកើនទំ្នុកចិតត និងេប្ងឹងប្រសិ្ទ្ធភាេការងារររស់្រ្នតីទ្ទួ្ល
រនាុកប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្រករពោយតាា ភាេ គណពនយយភាេ និងការទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវខពស់្។ 

ប្រការ ៣.- 

ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះរ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុដតរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ប្រការ ៤.- 

 រ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ររួាន៖  

- ថាន ក់ ឹកនំាធនាគារជាតិថ្នករពុជា  
- រ្នតី-រុគគលិកថ្នអគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ 
- រុគគលដ លប្តូវានដតងតំាងឱយរំពេញការងារប្តួតេិនិតយ   
- ជំនាញការ ឬទី្ប្រឹកាដ លពាក់េ័នធនឹងការងារប្តួតេិនិតយ  
- រុគគលដ លរំពេញរុខងារជាអភិាលរពណាត ះអាស្នន។  

ប្រការ ៥.- 

រ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយ ដ លប្តូវានការពារដទនកគតិយុតត កនុងការរំពេញរុខងារ-ភារកិចេ
ប្តួតេិនិតយ ជាឯកតតជន ឬជាប្កុរ ប្តូវរំពេញតារលកខខណឌ   ូចខាងពប្ការ៖  

- រំពេញរុខងារ-ភារកិចេពោយសុ្ចរតិ 
- រំពេញរុខងារ-ភារកិចេប្រករពោយវជិាា ជីវៈ ូចានដចងកនុងប្ករប្រតិរតតិររស់្ធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជា 
- ពគារេតារប្ករសី្លធរ៌ស្ប្ារ់រ្នតីប្តួតេិនិតយ    
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ធ៧-០១៤-២២៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

កិចចការ រណផ្នកគតិយតុតសប្មារម់ន្រនតីទទួលរនាុកប្ត្ួត្ពិនិត្យ  
ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ  

3 
ប្រការ ១.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងការពារដទនកគតិយុតតស្ប្ារ់រ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយ
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ កនុងការរំពេញរុខងារ-ភារកិចេប្តួតេិនិតយ។  

ប្រការ ២.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅរពងកើនទំ្នុកចិតត និងេប្ងឹងប្រសិ្ទ្ធភាេការងារររស់្រ្នតីទ្ទួ្ល
រនាុកប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្រករពោយតាា ភាេ គណពនយយភាេ និងការទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវខពស់្។ 

ប្រការ ៣.- 

ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះរ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុដតរ៉ាុពណាណ ះ។ 

ប្រការ ៤.- 

 រ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ររួាន៖  

- ថាន ក់ ឹកនំាធនាគារជាតិថ្នករពុជា  
- រ្នតី-រុគគលិកថ្នអគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ 
- រុគគលដ លប្តូវានដតងតំាងឱយរំពេញការងារប្តួតេិនិតយ   
- ជំនាញការ ឬទី្ប្រឹកាដ លពាក់េ័នធនឹងការងារប្តួតេិនិតយ  
- រុគគលដ លរំពេញរុខងារជាអភិាលរពណាត ះអាស្នន។  

ប្រការ ៥.- 

រ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តតួេិនិតយ ដ លប្តូវានការពារដទនកគតិយុតត កនុងការរំពេញរុខងារ-ភារកិចេ
ប្តួតេិនិតយ ជាឯកតតជន ឬជាប្កុរ ប្តូវរំពេញតារលកខខណឌ   ូចខាងពប្ការ៖  

- រំពេញរុខងារ-ភារកិចេពោយសុ្ចរតិ 
- រំពេញរុខងារ-ភារកិចេប្រករពោយវជិាា ជីវៈ ូចានដចងកនុងប្ករប្រតិរតតិររស់្ធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជា 
- ពគារេតារប្ករសី្លធរ៌ស្ប្ារ់រ្នតីប្តួតេិនិតយ    
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- ពគារេពគាលការណ៍រកាការស្ាៃ ត់វជិាា ជីវៈ   
- រំពេញរុខងារ-ភារកិចេតារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា   
- ពចៀស្វាងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍  
- ពចៀស្វាងការពធវើឱយរ៉ាះពាល់ ល់ពករ តិ៍ព ា្ ះររស់្អាជាា ធរប្តួតេិនិតយ  
- ពចៀស្វាងការពធវើឱយរ៉ាះពាល់ ល់ពករ តិ៍ព ា្ ះ និងទលប្រពយជន៍ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារ

និងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.- 

 កនុងករណីរ្នតីទ្ទួ្លរនាុកប្តួតេិនិតយ រងការរតឹងតវា៉ាតារទាូវតុលាការ កនុងការរំពេញរុខងារ-
ភារកិចេប្តួតេិនិតយ ជាឯកតតជន ឬជាប្កុរ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវ៖ 

- ទ្ទួ្លរនាុករាល់ការចំណាយទំងអស់្ ដ លទក់ទ្ងនឹងនីតិវធីិ ំពណើ រការថ្នរណតឹ ង  
- ពប្ជើស្ពរ ើស្ និងទ្ទួ្លរនាុកចំណាយពលើពស្វាពរធាវ ី 
- ទតល់កិចេការពារសុ្វតាិភាេ ល់រ្នតីដ លទ្ទួ្លរងការពចាទ្ប្រកាន់  
- ស្ហការកនុងការទតល់ភស្តុតាង និងេ័ត៌ាននានា តារការតប្រូវររស់្តុលាការ។ 

ប្រការ ៧.- 

រទ្របញ្ញតតិទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយនឹងប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៨.- 

អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គនាយកោា នគរួរពិនិរយ អ្គនាយកោា នបដចចកដទស អ្គដបឡា 
អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន អងគភាពដគោមឱវាទធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរតឱយាន
គបសិទធភាពនូវគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។  

ប្រការ ៩.- 

គបោសដនឹះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាដនឹះរដៅ។ 

 រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី០៨ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៤ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១៥-១៥៤ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការណចករណំលកព័ត៌មានប្តួតពិនិតយរវាងអាជាា ធរប្តួតពិនិតយ 
និងរញ្ញតតិករកនងុនងិដប្ៅប្រដទស 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងរពងកើតប្ករខ័ណឌ កិចេស្ហប្រតិរតតិការដចករដំលកេ័ត៌ាន
ប្តួតេិនិតយរវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្។ 

ប្រការ ២.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅ៖ 

- េប្ងឹងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការប្តួតេិនិតយប្កុមនិងស្រព័នធប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង 
- រពងកើតយនតការការពារនិងពោះស្ស្មយវរិតតិ។ 

ប្រការ ៣.- 

 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតប្ករខ័ណឌ ដចករដំលកេ័ត៌ានប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ រវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្។ 

ប្រការ ៤.- 

ប្ករខ័ណឌ ដចករដំលកេ័ត៌ានអាចប្តូវានពរៀរចំព ើងតារទ្ប្រង់ ូចខាងពប្ការ៖ 

(១) កិចេប្រជំុពទ្វភាគីរវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ 
(២) អនុស្ារណៈយល់គាន រវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ 
(៣) កិចេប្រជំុរវាងរ្នតីប្តួតេិនិតយនិងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ និង 
(៤) កិចេទំ្នាក់ទំ្នងពទសងពទ្ៀត តារការចំាាច់។ 

ប្រការ ៥.- 

 ការដចករដំលកេ័ត៌ានប្តតួេិនិតយប្តូវស្ស្រតារលកខខណឌ ថ្នកិចេស្ហប្រតិរតតិការ ពគារេតារ
ពគាលការណ៍ថ្នការរកាការស្ាៃ ត់វជិាា ជីវៈ និងចារ់ជាធរាន។ 

 អាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ ដ លទ្ទួ្លានេ័ត៌ានប្តូវរកាការ
ស្ាៃ ត់ ពលើកដលងដតានការយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរេីអាជាា ធរដ លានទតល់េ័ត៌ាន។ 
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ធ៧-០១៥-១៥៤ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការណចករណំលកព័ត៌មានប្តួតពនិិតយរវាងអាជាា ធរប្តួតពិនិតយ 
និងរញ្ញតតិករកនងុនងិដប្ៅប្រដទស 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងរពងកើតប្ករខ័ណឌ កិចេស្ហប្រតិរតតិការដចករដំលកេ័ត៌ាន
ប្តួតេិនិតយរវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្។ 

ប្រការ ២.-  

 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅ៖ 

- េប្ងឹងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការប្តួតេិនិតយប្កុមនិងស្រព័នធប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង 
- រពងកើតយនតការការពារនិងពោះស្ស្មយវរិតតិ។ 

ប្រការ ៣.- 

 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតប្ករខ័ណឌ ដចករដំលកេ័ត៌ានប្តួតេិនិតយប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ រវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្។ 

ប្រការ ៤.- 

ប្ករខ័ណឌ ដចករដំលកេ័ត៌ានអាចប្តូវានពរៀរចំព ើងតារទ្ប្រង់ ូចខាងពប្ការ៖ 

(១) កិចេប្រជំុពទ្វភាគីរវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ 
(២) អនុស្ារណៈយល់គាន រវាងអាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ 
(៣) កិចេប្រជំុរវាងរ្នតីប្តួតេិនិតយនិងរញ្ញតតិករទំងកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ និង 
(៤) កិចេទំ្នាក់ទំ្នងពទសងពទ្ៀត តារការចំាាច់។ 

ប្រការ ៥.- 

 ការដចករដំលកេ័ត៌ានប្តតួេិនិតយប្តូវស្ស្រតារលកខខណឌ ថ្នកិចេស្ហប្រតិរតតិការ ពគារេតារ
ពគាលការណ៍ថ្នការរកាការស្ាៃ ត់វជិាា ជីវៈ និងចារ់ជាធរាន។ 

 អាជាា ធរប្តួតេិនិតយ និងរញ្ញតតិករកនុងនិងពប្ៅប្រពទ្ស្ ដ លទ្ទួ្លានេ័ត៌ានប្តូវរកាការ
ស្ាៃ ត់ ពលើកដលងដតានការយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរេីអាជាា ធរដ លានទតល់េ័ត៌ាន។ 
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ប្រការ ៦.- 

អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គនាយកោា នគរួរពិនិរយ អ្គនាយកោា នបដចចកដទស អគាគ ធិោរោា ន 
អ គ្ដបឡា គ្ប់នាយកោា ន អងគភាពដគោមឱវាទធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរតឱយានគបសិទធភាព
នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។  

ប្រការ ៧.- 

គបោសដនឹះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាដនឹះរដៅ។ 

 

 រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១៧ ខែរីនា ឆ្ន ំ២០១៥ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៧-០១៦-២១០ ស្.ជ.ណ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៦ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

ការហាម្ឃាត់ទទួលយកអតតសញ្ញញ ណរណណ  ឬដសៀវដៅប្គួស្ថរ  
ឬដសៀវដៅស្ថន ក់ដៅ សប្មារ់ការធានាដលើការផ្តលឥ់ណទាន 

3 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានកិតតិយស្សូ្រជប្ារជូន ពលាក ពលាកស្សី្ អគគនាយក អគគនាយិកា 

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករឥណទនជនរទ្ទំងអស់្ ពរតាត ប្ជារថា កនាងរក 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានេិនិតយពឃើញថា ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុរួយចំនួន ជាេិពស្ស្ 
ប្រតិរតតិករឥណទនជនរទ្ ាននិងកំេុងទតល់ឥណទន ល់អតិងិជនររស់្ខាួនពោយទ្ទួ្លយកនូវ
អតតស្ញ្ជញ ណរណណ ឬពស្ៀវពៅប្គួស្មរ ឬពស្ៀវពៅស្មន ក់ពៅ ស្ប្ារ់ជាវតាុធានាកនុងការទតល់ឥណទន 
ដ លជាការអនុវតតរិនប្តឹរប្តូវតារប្កររ ារបពវណី និងរទ្របញ្ញតតិធរាន។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
សូ្ររញ្ជា ក់ថា អតតស្ញ្ជញ ណរណណ ឬពស្ៀវពៅប្គួស្មរ ឬពស្ៀវពៅស្មន ក់ពៅ ជាប្រពភទ្លិខិតយថាភូត
ដ លពចញពោយអាជាា ធរានស្រតាកិចេស្ប្ារ់រញ្ជា ក់អតតស្ញ្ជញ ណរុគគល និងស្ប្រង់ស្ាិតិប្រជា-
េលរ ាដតរ៉ាុពណាណ ះ។ លិខិតយថាភូតរិនដរនជាប្ទ្េយស្ប្ារ់ការោក់រញ្ជេ ំ ឬជាប្ទ្េយធានាកនុង
ប្រតិរតតិការទតល់ឥណទនព ើយ េីពប្ពាះថា លិខិតទំងពនាះរិនានតថ្រាពស្ ាកិចេស្ប្ារ់ស្ករាភាេ
ពាណិជាករា។  ូពចនះ ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករឥណទនជនរទ្ទំងអស់្ប្តូវ
រញ្ឈរ់ជារនាា ន់ ចំពពាះការទ្ទួ្លយកនូវ អតតស្ញ្ជញ ណរណណ ឬពស្ៀវពៅប្គួស្មរ ឬពស្ៀវពៅស្មន ក់ពៅ 
ស្ប្ារ់ជាវតាុធានាពលើការទតល់ឥណទន។ កនុងករណី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករ
ឥណទនជនរទ្ណារិនអនុវតតតារចារ់ និងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន ប្គឹះស្មា ននឹងប្តូវរងការេិន័យ
តារចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

អាស្ស័្យ ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រ ពលាក ពលាកស្សី្ អគគនាយក អគគនាយិកា ប្ជារ
និងចាត់ដចងអនុវតតឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្ ចារ់េីថ្ងៃជូន ំណឹងពនះតពៅ។ 

ត.រ. ដទស្ថភិបាល 
អគគនាយកប្តួតពិនិតយ 

ហតាពលខានិងប្តា៖ គិម្ វា ដា 
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ធ៧-០១៦-២១០ ស្.ជ.ណ 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៦ 

ដសចកតីជ្នូ ំណរ ង 
សតពីី 

ការហាម្ឃាត់ទទួលយកអតតសញ្ញញ ណរណណ  ឬដសៀវដៅប្គួស្ថរ  
ឬដសៀវដៅស្ថន ក់ដៅ សប្មារ់ការធានាដលើការផ្តលឥ់ណទាន 

3 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានកិតតិយស្សូ្រជប្ារជូន ពលាក ពលាកស្សី្ អគគនាយក អគគនាយិកា 

ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករឥណទនជនរទ្ទំងអស់្ ពរតាត ប្ជារថា កនាងរក 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានេិនិតយពឃើញថា ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុរួយចំនួន ជាេិពស្ស្ 
ប្រតិរតតិករឥណទនជនរទ្ ាននិងកំេុងទតល់ឥណទន ល់អតិងិជនររស់្ខាួនពោយទ្ទួ្លយកនូវ
អតតស្ញ្ជញ ណរណណ ឬពស្ៀវពៅប្គួស្មរ ឬពស្ៀវពៅស្មន ក់ពៅ ស្ប្ារ់ជាវតាុធានាកនុងការទតល់ឥណទន 
ដ លជាការអនុវតតរិនប្តឹរប្តូវតារប្កររ ារបពវណី និងរទ្របញ្ញតតិធរាន។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
សូ្ររញ្ជា ក់ថា អតតស្ញ្ជញ ណរណណ ឬពស្ៀវពៅប្គួស្មរ ឬពស្ៀវពៅស្មន ក់ពៅ ជាប្រពភទ្លិខិតយថាភូត
ដ លពចញពោយអាជាា ធរានស្រតាកិចេស្ប្ារ់រញ្ជា ក់អតតស្ញ្ជញ ណរុគគល និងស្ប្រង់ស្ាិតិប្រជា-
េលរ ាដតរ៉ាុពណាណ ះ។ លិខិតយថាភូតរិនដរនជាប្ទ្េយស្ប្ារ់ការោក់រញ្ជេ ំ ឬជាប្ទ្េយធានាកនុង
ប្រតិរតតិការទតល់ឥណទនព ើយ េីពប្ពាះថា លិខិតទំងពនាះរិនានតថ្រាពស្ ាកិចេស្ប្ារ់ស្ករាភាេ
ពាណិជាករា។  ូពចនះ ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករឥណទនជនរទ្ទំងអស់្ប្តូវ
រញ្ឈរ់ជារនាា ន់ ចំពពាះការទ្ទួ្លយកនូវ អតតស្ញ្ជញ ណរណណ ឬពស្ៀវពៅប្គួស្មរ ឬពស្ៀវពៅស្មន ក់ពៅ 
ស្ប្ារ់ជាវតាុធានាពលើការទតល់ឥណទន។ កនុងករណី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករ
ឥណទនជនរទ្ណារិនអនុវតតតារចារ់ និងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន ប្គឹះស្មា ននឹងប្តូវរងការេិន័យ
តារចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។  

អាស្ស័្យ ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រ ពលាក ពលាកស្សី្ អគគនាយក អគគនាយិកា ប្ជារ
និងចាត់ដចងអនុវតតឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្ ចារ់េីថ្ងៃជូន ំណឹងពនះតពៅ។ 

ត.រ. ដទស្ថភិបាល 
អគគនាយកប្តួតពនិតិយ 

ហតាពលខានិងប្តា៖ គមិ្ វា ដា 

 

798 

ធ៧-០១៦-៣៣៤ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការផ្តលឥ់ណទានជាររូិយវតាុជាតិររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនងិហរិញ្ញវតា ុ

3 
ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងជំរញុការទតល់ឥណទនជាររិូយវតាុជាតិពោយប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅរពងកើនការពប្រើប្ាស់្រូរិយវតាុជាតិពៅកនុងពស្ ាកិចេស្ប្ារ់ជា

យនតការកនុងការអនុវតតពគាលនពយាយររិូយវតាុររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៣.- 

ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពប្ការអាណាេាាលររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 
ប្គឹះស្មា នទំងអស់្ប្តូវានឥណទនជាររិូយវតាុជាតិ យ៉ាងតិច ១០% ( រ់ភាគរយ) ថ្នសំ្ពេៀត

ឥណទនស្រុរ ពោយប្តូវអនុវតតចារ់េីថ្ងៃប្រកាស្ពនះចូលជាធរាន និងឱយានពេញពលញយ៉ាង
យូរប្តឹរថ្ងៃទី្៣១ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩។ 
ប្រការ ៥.- 

ការទតល់ឥណទនជារូរិយវតាុជាតិប្តូវានដចងពៅកនុងយុទ្ធស្មស្រស្ត និងពគាលនពយាយ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
ប្រការ ៦.- 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នរពងកើនការទតល់ឥណទនជារូរិយវតាុជាតិ
រដនារពទ្ៀត ស្ស្រតារការចំាាច់។ 
ប្រការ ៧.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ
តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៨.-  
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០១ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៦ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១៧-២៩៩ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី  
ការដដាុះប្ស្ថយរណតរ ងអតថិ្ិជ្នររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់យនតការពោះស្ស្មយរណដឹ ងអតិងិជនររស់្ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។  
ប្រការ ២.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅពលើកករពស់្កិចេការពារអតិងិជនព ើរបីការពារសិ្ទ្ធិ និងទលប្រពយជន៍
ររស់្អតិងិជនចំពពាះការពប្រើប្ាស់្ទលិតទលនិងពស្វាររស់្ប្គឹះស្មា ន តាររយៈការពោះស្ស្មយ
រណតឹ ងឱយានស្រស្ស្រ និងានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 
ប្រការ ៣.- 

ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៤.- 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ និយរន័យរួយចំនួនប្តូវានកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 
អតិងិជន សំ្ពៅ ល់ររូវនតរុគគល ដ លកំេុងដស្វងរកទលិតទលនិងពស្វាេីប្គឹះស្មា ន ឬដ ល

កំេុងានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយប្គឹះស្មា ន។ 
រណតឹ ង សំ្ពៅ ល់ការរពញ្េញរតិររស់្អតិងិជនដ លរងាា ញេីការរិនពេញចិតតពលើទលិតទល 

ឬពស្វា ដ លានទតល់ពោយប្គឹះស្មា ន។ 
រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នងអតិងិជន សំ្ពៅ ល់គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ររស់្ប្គឹះស្មា ន

ដ លដតងតំាងពោយប្កុរប្រឹកាភិាលព ើរបីទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការអនុវតតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ង
អតិងិជនររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវទ្ទួ្ល និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងដ លទ្ទួ្លានផ្ទា ល់េីអតិងិជន និង/ឬ រុគគល
តំណាងអតិងិជន ររួទំងរណតឹ ងអតិងិជនដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាទ្ទួ្លាន រចួរញ្ាូ នរនតពៅ
ប្គឹះស្មា ន។ 
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ធ៧-០១៧-២៩៩ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី  
ការដដាុះប្ស្ថយរណតរ ងអតថិ្ិជ្នររសប់្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតា ុ

3 
ជ្ំពូកទ ី១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់យនតការពោះស្ស្មយរណដឹ ងអតិងិជនររស់្ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លតពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។  
ប្រការ ២.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅពលើកករពស់្កិចេការពារអតិងិជនព ើរបីការពារសិ្ទ្ធិ និងទលប្រពយជន៍
ររស់្អតិងិជនចំពពាះការពប្រើប្ាស់្ទលិតទលនិងពស្វាររស់្ប្គឹះស្មា ន តាររយៈការពោះស្ស្មយ
រណតឹ ងឱយានស្រស្ស្រ និងានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 
ប្រការ ៣.- 

ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៤.- 

ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ និយរន័យរួយចំនួនប្តូវានកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 
អតិងិជន សំ្ពៅ ល់ររូវនតរុគគល ដ លកំេុងដស្វងរកទលិតទលនិងពស្វាេីប្គឹះស្មា ន ឬដ ល

កំេុងានទំ្នាក់ទំ្នងជារួយប្គឹះស្មា ន។ 
រណតឹ ង សំ្ពៅ ល់ការរពញ្េញរតិររស់្អតិងិជនដ លរងាា ញេីការរិនពេញចិតតពលើទលិតទល 

ឬពស្វា ដ លានទតល់ពោយប្គឹះស្មា ន។ 
រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នងអតិងិជន សំ្ពៅ ល់គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ររស់្ប្គឹះស្មា ន

ដ លដតងតំាងពោយប្កុរប្រឹកាភិាលព ើរបីទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការអនុវតតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ង
អតិងិជនររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 
ប្រការ ៥.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវទ្ទួ្ល និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងដ លទ្ទួ្លានផ្ទា ល់េីអតិងិជន និង/ឬ រុគគល
តំណាងអតិងិជន ររួទំងរណតឹ ងអតិងិជនដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាទ្ទួ្លាន រចួរញ្ាូ នរនតពៅ
ប្គឹះស្មា ន។ 

 

800 

អតិងិជនប្តូវោក់ពាកយរណតឹ ងកនុងរយៈពេល ៦០ (ហុកសិ្រ) ថ្ងៃ រនាា រ់េីាន ឹងអំេីរញ្ជា
ដ លចង់តវា៉ា។ រណតឹ ងអាចពធវើព ើងពោយផ្ទា ល់ាត់ និង/ឬ ស្រពស្រជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

ប្គឹះស្មា នរិនប្តូវរារាំង ឬរតឹតបិតសិ្ទ្ធិររស់្អតិងិជនកនុងការោក់ពាកយរណតឹ ង រួរទំងការ
យកពស្មហ ុយពលើការោក់ពាកយ ការ ំពណើ រការ និងការរញ្េ រ់រណតឹ ង។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
ប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតរ ងអតិថ្ិជ្ន 

ប្រការ ៦.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជនពោយររួានចំណុចរួយចំនួនយ៉ាង
តិច ូចខាងពប្ការ៖  

១. តួនាទី្ររស់្រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នងអតិងិជន ទ្ទួ្លរនាុកអនុវតតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គង
រណតឹ ងអតិងិជន 

២.  ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិជាលាយលកខណ៍អកសរចាស់្លាស់្ ពេញពលញ និងាន
ការទសេវទាយទូ្លំទូ្លាយ ល់រុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា ន 

៣.  ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិស្ប្ារ់៖ 

ក. កំណត់ ំពណើ រការរណតឹ ងអតិងិជនររស់្ប្គឹះស្មា ន 
ខ. រកាការស្ាៃ ត់េ័ត៌ានទក់ទ្ងនឹងរណតឹ ងអតិងិជន 
គ. រកាទុ្កឯកស្មររណតឹ ងអតិងិជនពោយសុ្វតាិភាេយ៉ាងតិចរយៈពេល ៣ (រី) ឆ្ន ំ 
ឃ. រណតុ ះរណាត លគណៈប្គរ់ប្គង និងរុគគលិកដ លពាក់េ័នធនឹងការអនុវតតប្ករខ័ណឌ

ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន។ 

៤. ពធវើរជឈការកនុងការតារោននិងប្តួតេិនិតយប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន 

៥.  រពរៀររាយការណ៍ជាប្រចំា ល់គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្អំេី ការប្គរ់ប្គង និងពោះស្ស្មយ
រណតឹ ង 

៦.  ប្ករប្រតិរតតិថ្នការរាយការណ៍ ការពចៀស្វាង និងការប្គរ់ប្គងការពោះស្ស្មយរណតឹ ង
ដ លពាក់េ័នធនឹងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍ 

៧. ការកំណត់ចាស់្លាស់្អំេី តួនាទី្ ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និងការទតល់សិ្ទិ្ធអំណាចររស់្
ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គង និងរុគគលិក កនុងប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន និង 

៨. នីតិវធីិស្ប្ារ់ពធវើការេិនិតយ និងរាយការណ៍ប្រចំាឆ្ន ំជូនប្កុរប្រឹកាភិាលអំេីលទ្ធទល
ថ្នការអនុវតតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន រួរទំង រយៈពេលថ្ន ំពណើ រការពោះស្ស្មយ 
កប្រិតថ្នការពេញចិតតររស់្អតិងិជន និងលទ្ធទលថ្នរណតឹ ងអតិងិជនដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ានរញ្ាូ នពៅ។ 
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ប្រការ ៧.- 
ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវធានាការអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ង

អតិងិជន ូចានដចងកនុងប្រការ ៦។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវ
ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១. អនុរ័ត និងធានាការអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេនូវប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន 
២.  កំណត់តួនាទី្ ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និងទតល់សិ្ទ្ធិអំណាច ល់រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នង

អតិងិជន 
៣. ទតល់ការរណតុ ះរណាត លស្រស្ស្រជាប្រចំា និងពទ្ៀងទត់ ល់ថាន ក់ប្គរ់ប្គងនិងរុគគលិក

ដ លពាក់េ័នធនឹងប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន និង 
៤.  ពធវើការេិនិតយព ើងវញិប្រចំាឆ្ន ំអំេីប្រសិ្ទ្ធភាេនិងលទ្ធទលថ្នការអនុវតតប្ករខ័ណឌ

ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន។ 

ប្រការ ៨.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតដទនកប្គរ់ប្គងរណតឹ ង ដ លទ្ទួ្លរនាុកពោយរ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់

ទំ្នងអតិងិជនព ើរបីទ្ទួ្ល និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងររស់្អតិងិជន។ ដទនកប្គរ់ប្គងរណតឹ ង ប្តូវទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ទ្ទួ្លនិងពោះស្ស្មយរណតឹ ងស្ស្រតារពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិររស់្ប្គឹះស្មា ន 
២.  តារោន និងប្តួតេិនិតយលទ្ធទលថ្នការអនុវតតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន 
៣.  ប្រតិរតតិតារប្រកាស្ពនះ និងានកាតេវកិចេរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា និង 
៤.  រាយការណ៍ជាប្រចំាអំេីរណតឹ ងពៅគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្និងប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នងអតិងិជន និងរុគគលិកដ លទ្ទួ្លរនាុកពោះស្ស្មយរណតឹ ងប្តូវ
រងាា ញអំេីរញ្ជា ទក់ទ្ងនឹងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍រវាងប្គឹះស្មា នជារួយអនករតឹង ឬករាវតាុថ្នរណតឹ ង 
ពៅគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្ាូ នព ា្ ះ និងេ័ត៌ានទំ្នាក់ទំ្នងររស់្រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នង
អតិងិជន រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ កនុងករណីានការផ្ទា ស់្រតូររ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នង
អតិងិជន ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងភាា រ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ំពូកទី ៣ 
ការដដាុះប្ស្ថយរណតរ ង 

ប្រការ ៩.- 

រណតឹ ងផ្ទា ល់ាត់ប្តូវពោះស្ស្មយកនុងអំ ុងពេល ២ (េីរ) ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើការ។ កនុងករណីរណតឹ ង
ផ្ទា ល់ាត់រិនអាចពោះស្ស្មយានតារពេលកំណត់ ប្គឹះស្មា នប្តូវដណនំា ល់អតិងិជន និង/ឬ រុគគល
តំណាងអតិងិជនឱយោក់រណតឹ ងជាលាយលកខណ៍អកសរ។  
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ប្រការ ៧.- 
ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវធានាការអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ង

អតិងិជន ូចានដចងកនុងប្រការ ៦។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្តូវ
ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១. អនុរ័ត និងធានាការអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេនូវប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន 
២.  កំណត់តួនាទី្ ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និងទតល់សិ្ទ្ធិអំណាច ល់រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នង

អតិងិជន 
៣. ទតល់ការរណតុ ះរណាត លស្រស្ស្រជាប្រចំា និងពទ្ៀងទត់ ល់ថាន ក់ប្គរ់ប្គងនិងរុគគលិក

ដ លពាក់េ័នធនឹងប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន និង 
៤.  ពធវើការេិនិតយព ើងវញិប្រចំាឆ្ន ំអំេីប្រសិ្ទ្ធភាេនិងលទ្ធទលថ្នការអនុវតតប្ករខ័ណឌ

ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន។ 

ប្រការ ៨.- 
ប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតដទនកប្គរ់ប្គងរណតឹ ង ដ លទ្ទួ្លរនាុកពោយរ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់

ទំ្នងអតិងិជនព ើរបីទ្ទួ្ល និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងររស់្អតិងិជន។ ដទនកប្គរ់ប្គងរណតឹ ង ប្តូវទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ទ្ទួ្លនិងពោះស្ស្មយរណតឹ ងស្ស្រតារពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិររស់្ប្គឹះស្មា ន 
២.  តារោន និងប្តួតេិនិតយលទ្ធទលថ្នការអនុវតតប្ករខ័ណឌ ប្គរ់ប្គងរណតឹ ងអតិងិជន 
៣.  ប្រតិរតតិតារប្រកាស្ពនះ និងានកាតេវកិចេរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា និង 
៤.  រាយការណ៍ជាប្រចំាអំេីរណតឹ ងពៅគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្និងប្កុរប្រឹកាភិាល។ 

រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នងអតិងិជន និងរុគគលិកដ លទ្ទួ្លរនាុកពោះស្ស្មយរណតឹ ងប្តូវ
រងាា ញអំេីរញ្ជា ទក់ទ្ងនឹងទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍រវាងប្គឹះស្មា នជារួយអនករតឹង ឬករាវតាុថ្នរណតឹ ង 
ពៅគណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្។ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្ាូ នព ា្ ះ និងេ័ត៌ានទំ្នាក់ទំ្នងររស់្រ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នង
អតិងិជន រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ កនុងករណីានការផ្ទា ស់្រតូររ្នតីជាន់ខពស់្ដទនកទំ្នាក់ទំ្នង
អតិងិជន ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងភាា រ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ជ្ពំូកទី ៣ 
ការដដាុះប្ស្ថយរណតរ ង 

ប្រការ ៩.- 

រណតឹ ងផ្ទា ល់ាត់ប្តូវពោះស្ស្មយកនុងអំ ុងពេល ២ (េីរ) ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើការ។ កនុងករណីរណតឹ ង
ផ្ទា ល់ាត់រិនអាចពោះស្ស្មយានតារពេលកំណត់ ប្គឹះស្មា នប្តូវដណនំា ល់អតិងិជន និង/ឬ រុគគល
តំណាងអតិងិជនឱយោក់រណតឹ ងជាលាយលកខណ៍អកសរ។  
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កនុងករណី អតិងិជនរិនានរំណងចង់រនតរណតឹ ងជាលាយលកខណ៍អកសរ ប្គឹះស្មា នប្តូវពធវើ
កំណត់ប្តានូវការរិនពេញចិតតររស់្អតិងិជននិងរកាទុ្កពៅប្គឹះស្មា ន។ កំណត់ប្តាប្តូវានរញ្ជា ក់
អំេី កាលររពិចឆទ្ រញ្ជា  និងលទ្ធទលថ្ន ំពណាះស្ស្មយ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចពស្នើសំុ្កំណត់ប្តា
ពនះានតារការចំាាច់។ 

កនុងករណីអតិងិជនចង់ោក់ពាកយរណតឹ ងជាលាយលកខណ៍អកសរ រ៉ាុដនតរិនអាចពធវើានពោយ
ពហតុទលណារួយ ប្គឹះស្មា នប្តូវពរៀរចំពាកយរណតឹ ងកនុងនារអតិងិជន និងោក់ពាកយរណតឹ ងពនះ 
ស្ស្រតារ ំពណើ រការប្គរ់ប្គងរណតឹ ងររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់ចារ់ចរាងថ្នពាកយរណតឹ ង
រួយចារ់ ល់អតិងិជន។ 

ចំពពាះរណតឹ ងជាលាយលកខណ៍អកសរ ប្គឹះស្មា នប្តូវប្រតិរតតិតារពេលកំណត់ស្ប្ារ់រញ្េ រ់
 ំណាក់កាលនីរួយៗ កនុង ំពណើ រការពោះស្ស្មយរណតឹ ង  ូចខាងពប្ការ៖ 

 ំណាក់កាលទី្១៖ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពចញលិខិតទ្ទួ្លស្មគ ល់រណតឹ ងជាលាយលកខណ៍អកសរពៅអតិងិជន និង/ឬ 
រុគគលតំណាងអតិងិជនរនាា រ់េីានទ្ទួ្លរណតឹ ងេីអតិងិជន។ លិខិតទ្ទួ្លស្មគ ល់រណតឹ ង
ប្តូវានរញ្ជា ក់ យ៉ាងតិចនូវចំណុច ូចខាងពប្ការ៖ 

- ពលខចុះរញ្ា ី 
- កាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្លរណតឹ ង 
- ព ា្ ះអតិងិជន និង/ឬ រុគគលតំណាងអតិងិជន 
- ព ា្ ះ និងពលខទូ្រស័្េារុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា នដ លទ្ទួ្លរណតឹ ង និង 
- ពស្ចកតីស្ពងខរថ្នរណតឹ ង។ 

លិខិតទ្ទួ្លស្មគ ល់រណតឹ ងប្តូវចុះហតាពលខាពោយរុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា នដ លទ្ទួ្ល
រណតឹ ង។ 

 ំណាក់កាលទី្២៖ 

ប្គឹះស្មា នប្តូវដស្វងរកអងគពហតុ និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងរិនឱយពលើស្េី ៣០ (ស្មរសិ្រ) ថ្ងៃ
រនាា រ់េីថ្ងៃទ្ទួ្លពាកយរណតឹ ង។ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹង ល់អតិងិជនជាលាយលកខណ៍
អកសរអំេីលទ្ធទលថ្ន ំពណាះស្ស្មយរណតឹ ងពោយានរញ្ជា ក់អំេីរូលពហតុចាស់្លាស់្។  

 ំណាក់កាលទី្៣៖ 

កនុងករណីរណតឹ ងពាក់េ័នធនឹងរញ្ជា ធៃន់ធៃរដទនកហិរញ្ញវតាុ រញ្ជា ជាប្រេ័នធ ឬរញ្ជា ដទនក
ចារ់ ប្គឹះស្មា នប្តូវរញ្ាូ នរនតពៅអនកជំនាញព ើរបីទតល់ពយរល់ ល់គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ 
ឬប្កុរប្រឹកាភិាលពធវើពស្ចកតីស្ពប្រចចុងពប្កាយ។ 
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ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរាយការណ៍ប្តីាស្រនាា រ់នូវរាល់
ការស្ពប្រចនិងរូលពហតុថ្នរណតឹ ងដ លរិនអាចពោះស្ស្មយានកនុងអំ ុងពេល ៣០ (ស្មរសិ្រ) ថ្ងៃ។ 
រាយការណ៍ពនះប្តូវេនយល់អំេីរូលពហតុថ្នការេនារពេលនិងកំណត់កាលររពិចឆទ្ដ លប្តូវពោះ
ស្ស្មយរញ្េ រ់រណតឹ ង។ កនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងពៅអតិងិជនអំេីការេនារពេលថ្ន
 ំពណើ រការពោះស្ស្មយរណតឹ ងពោយរញ្ជា ក់អំេីរូលពហតុចាស់្លាស់្។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
កាតពវកិចចរាយការណ៍ 

ប្រការ ១០.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរាយការណ៍ប្គរ់ប្គងនិងពោះស្ស្មយរណតឹ ងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ពរៀងរាល់ប្តីាស្យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ( រ់ប្ាំ) ថ្នដខទី្១ (រួយ) ថ្នប្តីាស្រនាា រ់។ 
រាយការណ៍ពនះប្តូវរងាា ញនូវេ័ត៌ានយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

- ចំនួនរណតឹ ងដ លទ្ទួ្លានកនុងប្គារាយការណ៍ 
- រណតឹ ងដ លានពោះស្ស្មយចរ់កនុងប្គារាយការណ៍ 
- ទលិតទល និងពស្វាពាក់េ័នធនឹងរណតឹ ង 
- រញ្ជា ជាប្រេ័នធកនុងប្គឹះស្មា ន 
- រយៈពេលជារធយរស្ប្ារ់ការពោះស្ស្មយរណតឹ ង 
- វធិានការដកតប្រូវ ព ើរបីកាត់រនាយចំនួនរណតឹ ងដ លពកើតព ើងញឹកញារ់ និងាន
ស្មរៈសំ្ខាន់ជាប្រេ័នធ និង 

- រណតឹ ងកំេុង ំពណើ រការពោះស្ស្មយកនុងប្គារាយការណ៍។ 

ប្រការ ១១.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាកំណត់ប្តាថ្នរណតឹ ងនីរួយៗកនុងឃ្លា ំងទិ្ននន័យ (Database) រយៈពេល ៣ (រី) ឆ្ន ំ 
ចារ់េីពេលដ លរណតឹ ងប្តូវានរញ្េ រ់ ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ១៣ និង ១៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
ទិ្ននន័យរណតឹ ងនីរួយៗប្តូវរញ្េូ លេ័ត៌ានយ៉ាងតិច ូចានពរៀររារ់កនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ជ្ំពូកទី ៥ 
ឯកស្ថរផ្តលព់័ត៌មាន 

ប្រការ ១២.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់រងាា ញជាស្មធារណៈនូវឯកស្មរទតល់េ័ត៌ាន ល់អតិងិជនអំេី៖ 

-  ំពណើ រការប្គរ់ប្គង និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងដ លានលកខណៈងាយយល់  ពោយាន
រញ្ជា ក់អំេីពេលពវលាពោះស្ស្មយចាស់្លាស់្ ទំងជាភាស្មដខារ និងអង់ពគាស្ ពៅប្គរ់
ទី្តំាងទតល់ទលិតទលនិងពស្វា 
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ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា កនុងរាយការណ៍ប្តីាស្រនាា រ់នូវរាល់
ការស្ពប្រចនិងរូលពហតុថ្នរណតឹ ងដ លរិនអាចពោះស្ស្មយានកនុងអំ ុងពេល ៣០ (ស្មរសិ្រ) ថ្ងៃ។ 
រាយការណ៍ពនះប្តូវេនយល់អំេីរូលពហតុថ្នការេនារពេលនិងកំណត់កាលររពិចឆទ្ដ លប្តូវពោះ
ស្ស្មយរញ្េ រ់រណតឹ ង។ កនុងករណីពនះ ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងពៅអតិងិជនអំេីការេនារពេលថ្ន
 ំពណើ រការពោះស្ស្មយរណតឹ ងពោយរញ្ជា ក់អំេីរូលពហតុចាស់្លាស់្។ 

ជ្ំពកូទី ៤ 
កាតពវកិចចរាយការណ៍ 

ប្រការ ១០.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរាយការណ៍ប្គរ់ប្គងនិងពោះស្ស្មយរណតឹ ងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ពរៀងរាល់ប្តីាស្យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ( រ់ប្ាំ) ថ្នដខទី្១ (រួយ) ថ្នប្តីាស្រនាា រ់។ 
រាយការណ៍ពនះប្តូវរងាា ញនូវេ័ត៌ានយ៉ាងតិច ូចខាងពប្ការ៖ 

- ចំនួនរណតឹ ងដ លទ្ទួ្លានកនុងប្គារាយការណ៍ 
- រណតឹ ងដ លានពោះស្ស្មយចរ់កនុងប្គារាយការណ៍ 
- ទលិតទល និងពស្វាពាក់េ័នធនឹងរណតឹ ង 
- រញ្ជា ជាប្រេ័នធកនុងប្គឹះស្មា ន 
- រយៈពេលជារធយរស្ប្ារ់ការពោះស្ស្មយរណតឹ ង 
- វធិានការដកតប្រូវ ព ើរបីកាត់រនាយចំនួនរណតឹ ងដ លពកើតព ើងញឹកញារ់ និងាន
ស្មរៈសំ្ខាន់ជាប្រេ័នធ និង 

- រណតឹ ងកំេុង ំពណើ រការពោះស្ស្មយកនុងប្គារាយការណ៍។ 

ប្រការ ១១.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាកំណត់ប្តាថ្នរណតឹ ងនីរួយៗកនុងឃ្លា ងំទិ្ននន័យ (Database) រយៈពេល ៣ (រី) ឆ្ន ំ 
ចារ់េីពេលដ លរណតឹ ងប្តូវានរញ្េ រ់ ូចានដចងពៅកនុងប្រការ ១៣ និង ១៤ ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
ទិ្ននន័យរណតឹ ងនីរួយៗប្តូវរញ្េូ លេ័ត៌ានយ៉ាងតិច ូចានពរៀររារ់កនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។  

ជ្ពំូកទី ៥ 
ឯកស្ថរផ្តលព់័ត៌មាន 

ប្រការ ១២.- 

ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់រងាា ញជាស្មធារណៈនូវឯកស្មរទតល់េ័ត៌ាន ល់អតិងិជនអំេី៖ 

-  ំពណើ រការប្គរ់ប្គង និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងដ លានលកខណៈងាយយល់  ពោយាន
រញ្ជា ក់អំេីពេលពវលាពោះស្ស្មយចាស់្លាស់្ ទំងជាភាស្មដខារ និងអង់ពគាស្ ពៅប្គរ់
ទី្តំាងទតល់ទលិតទលនិងពស្វា 

 

804 

-  ំពណើ រការប្គរ់ប្គង និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងពៅកនុងពគហទំ្េ័រដ លរងាា ញឱយពឃើញចាស់្
នូវ ICON/LINK ស្ប្ារ់អតិងិជនទញយកាន និង 

- រ័ណណេ័ត៌ានស្ប្ារ់ទំ្នាក់ទំ្នង ដ លប្តូវរងាា ញឱយចាស់្លាស់្អំេី Hotline ពោយ
ានពលខទូ្រស័្េា អីុដរ៉ាល និងអាស្យោា នស្ប្ារ់ទ្ទួ្លរណតឹ ង។ 

ជ្ំពូកទី ៦ 
ការរញ្ចរ់រណតរ ង និងការតវា ម្កធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

ប្រការ ១៣.- 

ពៅពេលដ លអតិងិជនស្ពប្រច ករណតឹ ង ប្គឹះស្មា នប្តូវចងប្កងឯកស្មរ ករណតឹ ងកនុង
រាយការណ៍ប្រចំាប្តីាស្ដ លពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាពោយរញ្ជា ក់េីរូលពហតុថ្នការ ក
រណតឹ ង។ 

កនុងករណីដ លអតិងិជនទ្ទួ្លយកពស្ចកតីស្ពប្រចពលើរណតឹ ងររស់្ប្គឹះស្មា នដ លានការ
ទតល់សំ្ណង និង/ឬ ការស្ងប្ាក់ប្ត រ់វញិ ប្គឹះស្មា នប្តូវរំពេញកាតេវកិចេពនាះ កនុងរយៈពេល 
៥ (ប្ាំ) ថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើការ។ 

កនុងករណីដ លពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្គឹះស្មា នានរញ្ជា ក់អំេីស្ករាភាេដកតប្រូវ ប្គឹះស្មា ន
ប្តូវពធវើការដកតប្រូវឱយានចរ់ប្តឹរកាលររពិចឆទ្ដ លានរញ្ជា ក់ពៅកនុងពស្ចកតីស្ពប្រចពនាះ។ 

ពៅពេលរណតឹ ងប្តូវានពោះស្ស្មយរចួ ប្គឹះស្មា នប្តូវអនុវតតស្ករាភាេដកតប្រូវចំពពាះរញ្ជា
ដ លជារូលពហតុថ្នរណតឹ ងជាទូ្ពៅ។ 

ប្រការ ១៤.- 

កនុងករណីអតិងិជនរិនយល់ស្ស្រតារពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្គឹះស្មា ន អតិងិជន និង/ឬ 
ប្គឹះស្មា នអាចពស្នើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើរបីេិនិតយព ើងវញិពលើ ំពណើ រការ និងពស្ចកតីស្ពប្រច
ថ្នរណតឹ ង កនុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ (ស្មរសិ្រ) ថ្ងៃ គិតចារ់េីកាលររពិចឆទ្ថ្នការទ្ទួ្លាន
ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

អតិងិជន និង/ឬ ប្គឹះស្មា ន ប្តូវពធវើសំ្ពណើ តវា៉ាជាលាយលកខណ៍អកសររកដទនកទ្ទួ្លរណតឹ ង
អតិងិជនររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយភាា រ់ជារួយនូវចារ់ងតចរាងថ្នរណតឹ ង និងពស្ចកតី
ស្ពប្រចររស់្ប្គឹះស្មា ន។ សំ្ពណើ តវា៉ាររស់្អតិងិជនប្តូវរញ្ជា ក់េីរូលពហតុថ្នការតវា៉ា និងរូលពហតុ
ដ លអតិងិជនរិនប្េរទ្ទួ្លយកពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្គឹះស្មា ន។ 

រនាា រ់េីទ្ទួ្លានសំ្ពណើ តវា៉ាររស់្អតិងិជន និង/ឬ ប្គឹះស្មា ន ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹង
េិនិតយ និងពោះស្ស្មយពលើសំ្ពណើ តវា៉ាពនាះ តាររយៈការេិនិតយព ើងវញិនូវរណតឹ ងររស់្អតិងិជន 
និង ំពណាះស្ស្មយររស់្ប្គឹះស្មា ន។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចទតល់អនុស្មស្ន៍ស្ប្ារ់ការពោះ
ស្ស្មយរណតឹ ងពនាះ។ កនុងករណីរិនអាចពោះស្ស្មយាន ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹងជា
លាយលកខណ៍អកសរអំេីសិ្ទ្ធិររស់្ភាគីថ្នរណតឹ ងកនុងការរតឹងរនតពៅតុលាការ ឬរជឈតករា។ 
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ជ្ំពូកទី ៧ 
ការពិន័យ 

ប្រការ ១៥.- 

ប្គឹះស្មា នណាដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាង
វន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ១៦.- 

រដនារពលើទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់េិន័យអនតរការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ប្គឹះស្មា នណាដ លរិនពគារេតាររញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពនះ នឹង
ប្តូវទ្ទួ្លរងេិន័យជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ១.០០០.០០០ (រួយលាន) ពរៀល កនុងរួយថ្ងៃ។ 

២. ប្គឹះស្មា នណាដ លពលាើស្នឹងរញ្ញតតិជាធរានថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវេិន័យជាទឹ្កប្ាក់
ចំនួន ៣.០០០.០០០ (រីលាន) ពរៀល កនុងរួយថ្ងៃ គិតចារ់េីកាលររពិចឆទ្ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជា
កំណត់ឱយដកតប្រូវ។ 

ជ្ំពូកទី ៨ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៧.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៨.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៧ 
               ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ជ្ំពូកទ ី៧ 
ការពិន័យ 

ប្រការ ១៥.- 

ប្គឹះស្មា នណាដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាង
វន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ១៦.- 

រដនារពលើទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់េិន័យអនតរការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ប្គឹះស្មា នណាដ លរិនពគារេតាររញ្ញតតិ ូចានដចងកនុងប្រការ ១០ ថ្នប្រកាស្ពនះ នឹង
ប្តូវទ្ទួ្លរងេិន័យជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ១.០០០.០០០ (រួយលាន) ពរៀល កនុងរួយថ្ងៃ។ 

២. ប្គឹះស្មា នណាដ លពលាើស្នឹងរញ្ញតតិជាធរានថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវេិន័យជាទឹ្កប្ាក់
ចំនួន ៣.០០០.០០០ (រីលាន) ពរៀល កនុងរួយថ្ងៃ គិតចារ់េីកាលររពិចឆទ្ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជា
កំណត់ឱយដកតប្រូវ។ 

ជ្ពំូកទី ៨ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៧.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៨.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៧ 
               ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរសម្ព័នធ 

កំណត់ប្ាននរណតរ ង 

ព័ត៌មានននរណតរ ង ការប្ររូលេ័ត៌ានរណតឹ ង៖ 

១.  ពលខចុះរញ្ា ី 

២. ព ា្ ះអនករតឹង 

៣.  េ័ត៌ានទំ្នាក់ទំ្នង 

៤. ពតើរុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា នានទតល់េ័ត៌ានអំេី ំពណើ រការ
ថ្នរណតឹ ងជូនអតិងិជនដ រឬពទ្? (ាន/គាា ន) 

៥.  កាលររពិចឆទ្សំ្ខាន់ៗថ្ន ំពណើ រការរណតឹ ង៖ 

ក.  កាលររពិចឆទ្ថ្នការទ្ទួ្លរណតឹ ង 
ខ.  កាលររពិចឆទ្ថ្នការពចញលិខិតទ្ទួ្លស្មគ ល់រណតឹ ង 
គ.  កាលររពិចឆទ្រញ្េ រ់ការដស្វងរកអងគពហតុ 
ឃ. កាលររពិចឆទ្ដ លប្គឹះស្មា នានជូន ំណឹង ល់អតិងិជន

អំេីពស្ចកតីស្ពប្រចពលើរណតឹ ង 

៦.  ពស្ចកតីស្ពងខរថ្នរណតឹ ង 

៧.  ព ា្ ះ និងតួនាទី្រ្នតីទ្ទួ្លរនាុកចាត់ដចងរណតឹ ង 

៨.  ពតើប្គឹះស្មា នយល់ស្ស្រពលើរូលោា នថ្នរណតឹ ងដ រឬពទ្? 

(យល់ស្ស្រ / រិនយល់ស្ស្រ) 

៩.  ការរញ្េ រ់រណតឹ ង៖ 

ក.  រណតឹ ងប្តូវាន កនិងពោះស្ស្មយរចួ 
ខ.  រណតឹ ងប្តូវាន ក រ៉ាុដនតរិនអាចពោះស្ស្មយ 
គ.  រណតឹ ងប្តូវានពោះស្ស្មយ និងទ្ទួ្លយកពោយ

អតិងិជន 
ឃ.  រណតឹ ងានពោះស្ស្មយ រ៉ាុដនតរិនទ្ទួ្លយកពោយ

អតិងិជន 

១០. ពតើរណតឹ ងប្តូវានរាយការណ៍កនុងរាយការណ៍ប្រចំាប្តី
ាស្ ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ រឬពទ្ ? (ាន / រិនាន) 
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កំណត់ប្ាននរណតរ ង 

វិធីននការដរៀរចំរណតរ ង ពតើរណតឹ ងប្តវូោក់ពៅកដនាងណា? ពោយរពរៀរណា? 

១.  ទី្តំាងស្មខា ឬកដនាងពទសងៗពទ្ៀតដ លអតិងិជនានរតឹង 

២.  វធីិរតឹង៖ 

ក.  ទំ្នាក់ទំ្នងផ្ទា ល់ជារួយរុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា ន 
- ទូ្រស័្េា 
- ជួរផ្ទា ល់ 

ខ.  ទំ្នាក់ទំ្នងតារប្រេ័នធពអ ិចប្តូនិច 
- អីុដរ៉ាល 
- ពគហទំ្េ័រ 
- ពទាើស្មរ 
- ទូ្រស្មរ 

គ.  ពទាើលិខិត 

កម្មវតាុននរណតរ ង កំណត់េីរញ្ជា ដ លប្តវូរតឹង៖ 

១.  កំហុស្ដទនកគណពនយយ (េិេ័ណ៌នាអំេីកំហុស្) 

២.  េនារពេលកនុងការរញ្េ រ់ប្រតិរតតិការ៖ 

ក.   ំពណើ រការឥណទន 
ខ.  ពចញរូលរបទនរប្ត 
គ.  ប្ាក់រពញ្ញើ 
ឃ. ដកតប្រូវគណនី 
ង.  ពទារប្ាក់ 
ច.  ពចញវកិកយរប្ត / រាយការណ៍ប្រចំាដខ 

៣.  ពេលរងាា ញេ័ត៌ាន-រិនានទតល់រុនពេលពធវើប្រតិរតតិការ 

៤.  ការរងាា ញេ័ត៌ានរិនប្គរ់ប្គាន់អំេី៖ 

ក.  ពស្មហ ុយ 
ខ.  លកខខណឌ ថ្នកិចេស្នា 
គ.  អប្តាការប្ាក់ / វធីិស្មស្រស្តគណនា 

៥. េ័ត៌ាននំាឱយានការភាន់ប្ច ំ 

807



 

808 

កំណត់ប្ាននរណតរ ង 

៦. ស្ករាភាេប្ររូលឥណទនពោយការរពំលាភរំពាន 

៧. ការគណនាអប្តាការប្ាក់ (ស្នសំ និងឥណទន) 

៨. ការថ្គរនាំ 

៩. គុណភាេថ្នពស្វាករាទតល់ពោយរុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា ន 

១០. ការរពំលាភរំពាន 

១១. ពលាើស្នឹងការស្ាៃ ត់អតិងិជន 

១២. ស្ករាភាេលក់ទលិតទលនិងពស្វា ពោយ៖ 

ក. គំរារកំដហង 
ខ. រិនានការអនុញ្ជញ ត 
គ. ទតល់េ័ត៌ាននំាឱយានការភាន់ប្ច ំ 

១៣. រិនានជូន ំណឹងប្តឹរប្តូវេីពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិ 
ររស់្ប្គឹះស្មា ន  

១៤.  ពទសងៗ (រញ្ជា ក់) 

ប្រដភទផ្លតិផ្ល ឬ 
ដសវាណ លរងការរតរង 

 

ប្រពភទ្ទលិតទល/ពស្វា៖ 

១. ឥណទនឯកតតជន 

២. ឥណទនអាជីវករាខាន តតូច 

៣. ភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ 

៤. រ័ណណទូ្ទត់ប្ាក់ 

៥. រ័ណណឥណទន 

៦. គណនីស្នសំ 

៧. គណនីចរនត 

៨. ការពទារប្ាក់ 

៩. ការវនិិពយគ 

១០. ប្រតិរតតិការធនាគារចល័ត 

១១. ពទសងៗ (រញ្ជា ក់) 
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ធ៧-០១៧-៣០០ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

លកខខណឌ សប្មារ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតា ុ
ដាក់ កយសុចំុុះរញ្ជលីក់ម្ូលរប្តកនងុផ្ារម្ូលរប្តកម្ពុជា 

3 
ប្រការ ១.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់លកខខណឌ ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ ល
តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន” ស្ប្ារ់ការោក់ពាកយសំុ្ចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តកនុងទាររូលរប្តករពុជា។ 

ប្រការ ២.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅទតល់លទ្ធភាេ ល់ប្គឹះស្មា នកនុងការពកៀរគរ និងរពងកើនរូលនិធិ
សគាប់ពគងីកអាជីវកមម ព ើរបីររួចំដណក ល់ការអភិវឌ្ឍពស្ ាកិចេករពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្រការ ៤.- 

ប្គឹះស្មា នដ លានរំណងចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តកនុងទាររូលរប្តករពុជា ប្តូវានលកខណៈ
ស្របតតិ ូចតពៅ៖  

- ប្តូវសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- ប្តូវានមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធយ៉ាងរិច ៦០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ហុកសិ្ររ ីលានពរៀល) 
- ប្តូវានស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុលអ និងអភិាលកិចេរងឹាំ តាររយៈការពធវើចំណាត់ថាន ក់ពោយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តឹរកប្រិតសុ្វតាិភាេ ចារ់េី ២ (េីរ) ឆ្ន ំ ព ើងពៅ និង 

- ប្តូវអនុវតតពេញពលញតាររទ្របញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តននានាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

រនាា រ់េីទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តកនុងទាររូលរប្តករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវ
ពគារេតារលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- អាចចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តករាសិ្ទ្ធិកនុងទាររូលរប្តករពុជា រិនពលើស្េី ២០% (ថ្រៃភាគរយ) 
ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តពៅកនុងប្គឹះស្មា ន និង/ឬ 
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ធ៧-០១៧-៣០០ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

លកខខណឌ សប្មារ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតា ុ
ដាក់ កយសុចំុុះរញ្ជលីកម់្លូរប្តកនងុផ្ារម្ូលរប្តកម្ពុជា 

3 
ប្រការ ១.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់លកខខណឌ ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ ល
តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន” ស្ប្ារ់ការោក់ពាកយសំុ្ចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តកនុងទាររូលរប្តករពុជា។ 

ប្រការ ២.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅទតល់លទ្ធភាេ ល់ប្គឹះស្មា នកនុងការពកៀរគរ និងរពងកើនរូលនិធិ
សគាប់ពគងីកអាជីវកមម ព ើរបីររួចំដណក ល់ការអភិវឌ្ឍពស្ ាកិចេករពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ប្រការ ៤.- 

ប្គឹះស្មា នដ លានរំណងចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តកនុងទាររូលរប្តករពុជា ប្តូវានលកខណៈ
ស្របតតិ ូចតពៅ៖  

- ប្តូវសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- ប្តូវានមូលនិធិផ្ទា ល់សុទធយ៉ាងរិច ៦០.០០០.០០០.០០០ ពរៀល (ហុកសិ្ររ ីលានពរៀល) 
- ប្តូវានស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុលអ និងអភិាលកិចេរងឹាំ តាររយៈការពធវើចំណាត់ថាន ក់ពោយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តឹរកប្រិតសុ្វតាិភាេ ចារ់េី ២ (េីរ) ឆ្ន ំ ព ើងពៅ និង 

- ប្តូវអនុវតតពេញពលញតាររទ្របញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តននានាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

រនាា រ់េីទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តកនុងទាររូលរប្តករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវ
ពគារេតារលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- អាចចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តករាសិ្ទ្ធិកនុងទាររូលរប្តករពុជា រិនពលើស្េី ២០% (ថ្រៃភាគរយ) 
ថ្នសិ្ទ្ធិពាះពឆ្ន តពៅកនុងប្គឹះស្មា ន និង/ឬ 
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- អាចពាះទាយស្ញ្ជញ រណណស្ថជីវកមមលក់កនុងទាររូលរប្តករពុជា រិនពលើស្េី ២០% 
(ថ្រៃភាគរយ) ថ្នប្ទ្េយស្ករាស្ររុ។ 

ប្រការ ៦.- 

 ការចុះរញ្ា ីលក់រូលរប្តកនុងទាររូលរប្តករពុជារិនប្តូវានពប្រើប្ាស់្ជារូលពហតុពគចពវស្
េីកាតេវកិចេរំពេញព ើរទុ្នចុឹះបញ្ជ ីអរបររាដ លានកំណត់ចំពពាះភាគទុ្និកព ើយ។  

 ប្គឹះស្មា នពៅដតានកាតេវកិចេអនុវតតតារចារ់ និងរទ្របញ្ញតតិររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៧.- 

 ប្គឹះស្មា នណារួយដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករា
ខាងវន័ិយ ូចានដចងកនុង ាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៨.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់
នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខកញ្ជញ   ឆ្ន ំ២០១៧ 
               ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៧-០១៧-៣៣៥ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

សវនកម្ម ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារនងិហរិញ្ញវតាុ 

3 
ជ្ំពូកទី ១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.-  

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់លកខខណឌ  ព ើរបីទ្ទួ្លស្មគ ល់ប្កុរហ ុនស្វនករាដ ល
ពធវើស្វនករាប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងកំណត់កាតេវកិចេររស់្ប្កុរហ ុនស្វនករាដ លប្តូវ
ានទ្ទួ្លស្មគ ល់  តពៅពនះ ពៅថា “ប្កុរហ ុន” និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លប្តូវានពធវើ
ស្វនករា តពៅពនះពៅថា “ស្វនោា ន”។ 

ប្រការ ២.-  

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅ ព ើរបី៖ 

- ធានានូវភាេប្តឹរប្តូវនិងសុ្ចរតិថ្នេ័ត៌ាននិងទិ្ននន័យហិរញ្ញវតាុ ដ លស្វនោា នទតល់ជូន 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងភាគីពាក់េ័នធ  

- ពលើកករពស់្ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការប្តួតេិនិតយ ពោយអនុពលារតាររទ្ោា ននិងឧតតានុវតត
ជាតិនិងអនតរជាតិ និង 

- េប្ងឹងគុណភាេការងារស្វនករាររស់្ប្កុរហ ុន។ 

ប្រការ ៣.-  

 ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្កុរហ ុន ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា និងស្វនោា ន ដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

 ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយរពចេកពទ្ស្រួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយរន័យ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

 ស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ (Competence) សំ្ពៅ ល់ស្រតាភាេររស់្ស្វនករ កនុងការវនិិចឆ័យប្រករ
ពោយវជិាា ជីវៈ និងអនុវតតការងារស្វនករាសំ្ខាន់ៗ ូចជា ការកំណត់និងវាយតថ្រាហានិភ័យថ្នកំហុស្
ឆគងជាស្មរវនត ការពរៀរចំ និងអនុវតតយនតការស្រស្ស្រព ើរបីប្គរ់ប្គងហានិភ័យទំងពនាះ។ 

 ភាេរិនលំពអៀង (Objectivity) សំ្ពៅ ល់ការវនិិចឆ័យររស់្ស្វនករ ពោយរិនានទំ្នាស់្
ទលប្រពយជន៍។ ស្វនករប្តូវានឯករាជយភាេទំងស្ស្ុងកនុងការរំពេញរុខងារ-ភារកិចេស្វនករា។ 
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ធ៧-០១៧-៣៣៥ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

សវនកម្ម ចដំ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារនងិហរិញ្ញវតា ុ

3 
ជ្ំពូកទ ី១ 

រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.-  

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងកំណត់លកខខណឌ  ព ើរបីទ្ទួ្លស្មគ ល់ប្កុរហ ុនស្វនករាដ ល
ពធវើស្វនករាប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងកំណត់កាតេវកិចេររស់្ប្កុរហ ុនស្វនករាដ លប្តូវ
ានទ្ទួ្លស្មគ ល់  តពៅពនះ ពៅថា “ប្កុរហ ុន” និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លប្តូវានពធវើ
ស្វនករា តពៅពនះពៅថា “ស្វនោា ន”។ 

ប្រការ ២.-  

 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅ ព ើរបី៖ 

- ធានានូវភាេប្តឹរប្តូវនិងសុ្ចរតិថ្នេ័ត៌ាននិងទិ្ននន័យហិរញ្ញវតាុ ដ លស្វនោា នទតល់ជូន 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងភាគីពាក់េ័នធ  

- ពលើកករពស់្ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការប្តួតេិនិតយ ពោយអនុពលារតាររទ្ោា ននិងឧតតានុវតត
ជាតិនិងអនតរជាតិ និង 

- េប្ងឹងគុណភាេការងារស្វនករាររស់្ប្កុរហ ុន។ 

ប្រការ ៣.-  

 ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្កុរហ ុន ដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា និងស្វនោា ន ដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

 ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយរពចេកពទ្ស្រួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយរន័យ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

 ស្រតាភាេវជិាា ជីវៈ (Competence) សំ្ពៅ ល់ស្រតាភាេររស់្ស្វនករ កនុងការវនិិចឆ័យប្រករ
ពោយវជិាា ជីវៈ និងអនុវតតការងារស្វនករាសំ្ខាន់ៗ ូចជា ការកំណត់និងវាយតថ្រាហានិភ័យថ្នកំហុស្
ឆគងជាស្មរវនត ការពរៀរចំ និងអនុវតតយនតការស្រស្ស្រព ើរបីប្គរ់ប្គងហានិភ័យទំងពនាះ។ 

 ភាេរិនលំពអៀង (Objectivity) សំ្ពៅ ល់ការវនិិចឆ័យររស់្ស្វនករ ពោយរិនានទំ្នាស់្
ទលប្រពយជន៍។ ស្វនករប្តូវានឯករាជយភាេទំងស្ស្ុងកនុងការរំពេញរុខងារ-ភារកិចេស្វនករា។ 
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 ឯករាជយភាេ (Independence) សំ្ពៅ ល់ការរិនរារាងំេីស្មា នភាេ និងេីទំ្នាក់ទំ្នងទំងឡាយ
ណាដ លពធវើឱយរ៉ាះពាល់ ល់ការវនិិចឆ័យពោយឯករាជយ និងរិនលំពអៀងររស់្ស្វនករ។ ឯករាជយភាេ
ពនះប្តូវានប្គរ់ពេលកនុងការទំ្នាក់ទំ្នងជារួយស្វនោា ន និងជារួយស្មា រ័នពទសងពទ្ៀតដ លពាក់េ័នធ
នឹងស្វនោា ន។ 

 ប្ករសី្លធរ៌ (Code of Ethics) សំ្ពៅ ល់ប្ករសី្លធរ៌វជិាា ជីវៈ ដ លប្រកាស្ឱយពប្រើពោយ
ស្មា រ័នានស្រតាកិចេពៅកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 

 ថ្ គូស្វនករា (Engagement Partner) សំ្ពៅ ល់ររូវនតរុគគលកនុងប្កុរហ ុនស្វនករា ដ លជា
អនកទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរាល់កិចេការពាក់េ័នធការពធវើស្វនករា និងចំពពាះការពចញទាយរាយការណ៍
ស្វនករាកនុងនារប្កុរហ ុន។ 

 ស្ាជិកប្គសួ្មរផ្ទា ល់ (Immediate Family Member) សំ្ពៅ ល់ទំ្នាក់ទំ្នងជា រតី ប្រេនធ កូន 
ឳេុក ាត យ រងរអូនរពងកើត ឬរុគគលពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្រុគគលណាាន ក់។ 

ជ្ំពូកទី ២ 

លកខខណឌ ននការទទួលស្ថគ ល ់ 

ប្រការ ៥.-  

ប្កុរហ ុន ដ លានរំណងពធវើស្វនករាពលើប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវោក់ពាកយ
ពស្នើសំុ្ការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ប្កុរហ ុន ដ លោក់ពាកយពស្នើសំុ្ការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តវូានគុណវឌុ្ឍិ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១. ានចុះរញ្ា ីពាណិជាករា 
 ២.  ជាស្ាជិកវទិ្ាស្មា នគណពនយយករជំនាញនិងស្វនករករពុជា (វ.គ.ស្.ក.) 

៣.  ានអាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេីប្កុរប្រឹកាជាតិគណពនយយថ្នប្កសួ្ង
ពស្ ាកិចេនិងហិរញ្ញវតាុ 

៤.  ានថ្ គូស្វនករា និងស្វនករ ជាស្ាជិកស្ករា ពៅ វ.គ.ស្.ក. យ៉ាងតិច ០២ (េីរ) ររូ 
ដ លានគុណវឌុ្ឍិ ូចានដចងកនុងប្រការ ៧ 

៥.  ានស្ករាភាេធុរកិចេស្វនករា និងានពករ តិ៍ព ា្ ះលអ យ៉ាងតិច ០៣ (រី) ឆ្ន ំ គិតរក
 ល់ថ្ងៃោក់ពាកយពស្នើសំុ្ 

៦.  ានការេិនិតយគុណភាេការងារស្វនករាជាប្រចំា និង 
៧.  រំពេញលកខខណឌ ពទសងពទ្ៀត ដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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ប្រការ ៦.-  

 ប្កុរហ ុន ដ លោក់ពាកយពស្នើសំុ្ ប្តូវភាា រ់រកជារួយនូវឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

  ១. ស្មវតារប្កុរហ ុន 
  ២.  វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីពាណិជាករា 
  ៣.  វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិកររស់្ វ.គ.ស្.ក. 
  ៤. អាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេីប្កុរប្រឹកាជាតិគណពនយយថ្នប្កសួ្ងពស្ ាកិចេ

និងហិរញ្ញវតាុ 
  ៥. រញ្ា ីព ា្ ះថ្ គូស្វនករា និងស្វនករដ លជាស្ាជិកស្ករាពៅ វ.គ.ស្.ក. ពោយ

ភាា រ់រកជារួយនូវវញិ្ជញ រនរប្តចុះព ា្ ះជាស្ាជិកស្ករា លិខិតពថាក លពទស្ និង
ប្រវតតិររូដ លានរញ្ជា ក់អំេី គុណវឌុ្ឍិ រទ្េិពស្មធន៍ និងរយៈពេលរំពេញការងារ 

  ៦. នីតិវធីិថ្នការពធវើស្វនករា 
  ៧. េ័ត៌ានស្តីេីការទតល់ពស្វាស្វនករា កនុងអំ ុងពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំ ចុងពប្កាយ 
  ៨. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររស់្ប្កុរហ ុនស្មរីដ លប្តូវានពធវើស្វនករា កនុងរយៈពេល 

០៣ (រី) ឆ្ន ំ ចុងពប្កាយ និង 
  ៩.  ឯកស្មរពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៧.-  

 ថ្ គូស្វនករា និងស្វនករ ដ លជាស្ាជិកស្ករាររស់្ វ.គ.ស្.ក. ប្តូវានគុណវឌុ្ឍិរដនារ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

  ១. ជារុគគលដ លានលកខណៈស្របតតិស្ស្រតារលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ 
  ២. រំពេញលកខខណឌ ថ្នភាេរិនលំពអៀងនិងឯករាជយភាេ ស្ស្រតារប្ករសី្លធរ៌ដ ល

ប្រកាស្ឱយពប្រើពោយស្មា រ័នានស្រតាកិចេពៅកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
 ៣.  ានរទ្េិពស្មធន៍យ៉ាងតិច ០៣ (រី) ឆ្ន ំ កនុងការងារស្វនករាពៅកនុងវស័ិ្យធនាគារ និង 

៤.  ានចំពណះ ឹង និងស្រតាភាេប្គរ់ប្គាន់ពាក់េ័នធនឹងប្ករខ័ណឌ រទ្របញ្ញតតិ និងការ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យកនុងវស័ិ្យធនាគារ។   

ប្រការ ៨.-  

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ អំេីការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ឬរិនទ្ទួ្ល
ស្មគ ល់ប្កុរហ ុន កនុងរយៈពេល ០៣ (រី) ដខ រនាា រ់េីទ្ទួ្លានឯកស្មរប្គរ់ប្គាន់។ 
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ប្រការ ៦.-  

 ប្កុរហ ុន ដ លោក់ពាកយពស្នើសំុ្ ប្តូវភាា រ់រកជារួយនូវឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

  ១. ស្មវតារប្កុរហ ុន 
  ២.  វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីពាណិជាករា 
  ៣.  វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិកររស់្ វ.គ.ស្.ក. 
  ៤. អាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេីប្កុរប្រឹកាជាតិគណពនយយថ្នប្កសួ្ងពស្ ាកិចេ

និងហិរញ្ញវតាុ 
  ៥. រញ្ា ីព ា្ ះថ្ គូស្វនករា និងស្វនករដ លជាស្ាជិកស្ករាពៅ វ.គ.ស្.ក. ពោយ

ភាា រ់រកជារួយនូវវញិ្ជញ រនរប្តចុះព ា្ ះជាស្ាជិកស្ករា លិខិតពថាក លពទស្ និង
ប្រវតតិររូដ លានរញ្ជា ក់អំេី គុណវឌុ្ឍិ រទ្េិពស្មធន៍ និងរយៈពេលរំពេញការងារ 

  ៦. នីតិវធីិថ្នការពធវើស្វនករា 
  ៧. េ័ត៌ានស្តីេីការទតល់ពស្វាស្វនករា កនុងអំ ុងពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំ ចុងពប្កាយ 
  ៨. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររស់្ប្កុរហ ុនស្មរីដ លប្តូវានពធវើស្វនករា កនុងរយៈពេល 

០៣ (រី) ឆ្ន ំ ចុងពប្កាយ និង 
  ៩.  ឯកស្មរពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៧.-  

 ថ្ គូស្វនករា និងស្វនករ ដ លជាស្ាជិកស្ករាររស់្ វ.គ.ស្.ក. ប្តូវានគុណវឌុ្ឍិរដនារ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

  ១. ជារុគគលដ លានលកខណៈស្របតតិស្ស្រតារលកខខណឌ វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ 
  ២. រំពេញលកខខណឌ ថ្នភាេរិនលំពអៀងនិងឯករាជយភាេ ស្ស្រតារប្ករសី្លធរ៌ដ ល

ប្រកាស្ឱយពប្រើពោយស្មា រ័នានស្រតាកិចេពៅកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
 ៣.  ានរទ្េិពស្មធន៍យ៉ាងតិច ០៣ (រី) ឆ្ន ំ កនុងការងារស្វនករាពៅកនុងវស័ិ្យធនាគារ និង 

៤.  ានចំពណះ ឹង និងស្រតាភាេប្គរ់ប្គាន់ពាក់េ័នធនឹងប្ករខ័ណឌ រទ្របញ្ញតតិ និងការ
ប្គរ់ប្គងហានិភ័យកនុងវស័ិ្យធនាគារ។   

ប្រការ ៨.-  

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ អំេីការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ឬរិនទ្ទួ្ល
ស្មគ ល់ប្កុរហ ុន កនុងរយៈពេល ០៣ (រី) ដខ រនាា រ់េីទ្ទួ្លានឯកស្មរប្គរ់ប្គាន់។ 
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ជ្ំពូកទី ៣ 
កាតពវកិចចររសប់្កុម្ហ ុន និងសវនដាឋ ន 

ប្រការ ៩.-  
 ប្កុរហ ុន ប្តូវានកាតេវកិចេ  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ពធវើស្វនករាពលើរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររស់្ស្វនោា ន 
២. វាយតថ្រាពលើរាយការណ៍ពទសងពទ្ៀតររស់្ស្វនោា ន ដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជា 
៣. រាយការណ៍ជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាអំេីភាេរិនប្រប្កតី ដ លទក់ទ្ង

ពៅនឹងអស្មធនភាេ ឬហានិភ័យធៃន់ធៃរដ លអាចនំាឱយស្វនោា ន្នពៅរក
អស្មធនភាេ ការរិនអនុវតតតារចារ់ និងរទ្របញ្ញតតិជាធរាន និងស្ករាភាេ
រចេុរបនន ឬដទនការអនាគតដ លអាចរ៉ាះពាល់ធៃន់ធៃរ ល់កិចេការពារទលប្រពយជន៍
ររស់្អនកោក់ប្ាក់រពញ្ញើ និងភាគីពាក់េ័នធ 

 ៤. រិនប្តូវទតល់ ល់ស្វនោា ននូវ េ័ត៌ាន និងឯកស្មរ  ូចានដចងកនុងចំណុច ៣ ខាងពលើ  
៥. រាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា អំេីការផ្ទា ស់្រតូររុគគលិកដ លពាក់េ័នធនឹង

ការងារស្វនករាររស់្ស្វនោា នពោយរិនានពប្គាងទុ្ក កនុងអំ ុងពេលពធវើស្វនករា  
៦. ទតល់ឯកស្មរលទ្ធទលថ្នការេិនិតយគុណភាេការងារស្វនករា ជូនរកធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជា តារការតប្រូវ  
៧. ជូន ំណឹងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវេ័ត៌ាន ដ លានពធវើរចេុរបននករាទក់ទ្ង

ពៅនឹងការផ្ទា ស់្រតូរសំ្ខាន់ៗ ររួាន ការផ្ទា ស់្រតូរថ្ គូស្វនករា ស្ាជិកស្ករា និង
គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្  និង 

៨. ទតល់ឯកស្មរ ឬេ័ត៌ានពទសងពទ្ៀតដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
 ប្កុរហ ុន ប្តូវរំពេញពាកយពស្នើសំុ្ការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ស្ស្រតារឧរស្រព័នធ
ថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ១០.-  
កនុងករណីានការពធវើស្វនករាេិពស្ស្ ប្កុរហ ុនប្តូវទតល់រាយការណ៍ស្វនករាេិពស្ស្ពនះ 

ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្កុរប្រឹកាភិាលររស់្ស្វនោា ន។ 

ពរើគាា នការកំណត់ពទសងេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្កុរហ ុនប្តូវទតល់ការធានាស្រស្ស្រ 
(Reasonable Assurance) ពលើរាយការណ៍ស្វនករាេិពស្ស្ និងជូន ំណឹងពៅស្វនោា នជា
លាយលកខណ៍អកសរ។ 

ប្រការ ១១.-   
កនុងពគាលរំណងេប្ងឹងគុណភាេស្វនករា  និងតារោនេីភាេរងឹាំថ្នប្រតិរតតិការនិងការ

អនុវតតតាររទ្របញ្ញតតិររស់្ស្វនោា ន ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពរៀរចំកិចេប្រជំុររួជារួយស្វនោា ន 
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និងប្កុរហ ុន ព ើរបីេិភាកាពលើរាយការណ៍ស្វនករា ការរកពឃើញេីភាេរិនប្រប្កតី និងរញ្ជា ពទសង
ពទ្ៀត។ ពប្ៅេីកិចេប្រជំុពនះ  កិចេប្រជំុរវាងធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជារួយប្កុរហ ុន អាចពធវើព ើងតារ
ការចំាាច់។ 
ប្រការ ១២.-  

ប្កុរហ ុន ប្តូវពគារេតាររទ្របញ្ញតតិ  ូចខាងពប្ការ៖  
១. ស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិស្ប្ារ់ករពុជា ដ លានអនុរ័ត

ឱយពប្រើពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
២. ស្តង់ោរស្វនករាដ លានអនុរ័តឱយពប្រើពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
៣. ប្ករសី្លធរ៌ និង 
៤. ចារ់និងរទ្របញ្ញតតិពាក់េ័នធពទសងៗ។ 

ប្រការ ១៣.-  
ប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនប្តូវពធវើស្វនករាចំពពាះស្វនោា ន 

ប្រសិ្នពរើប្កុរហ ុន៖ 
 ១.  ានទំ្នាក់ទំ្នងសំ្ខាន់ដទនកហិរញ្ញវតាុ និង/ឬ ពស្ ាកិចេ ពោយផ្ទា ល់និងពោយប្រពយល

ជារួយស្វនោា ន 
 ២. ានស្ាជិកប្គួស្មរផ្ទា ល់ជា ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គង ប្រធានស្វនករា

ថ្ទាកនុង ប្រធានរុខងារប្រតិរតតិតារ ប្រធានហិរញ្ញវតាុ និងរុគគលិកជាន់ខពស់្ពាក់េ័នធ
ពទសងពទ្ៀតររស់្ស្វនោា ន ឬ 

៣. ទ្ទួ្លអតាប្រពយជន៍ផ្ទា ល់ ឬប្រពយលេីស្វនោា ន និង/ឬ ានទំ្នាក់ទំ្នងពទសង
ពទ្ៀតដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថា អាចរងកឱយានទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍។ 

ប្រការ ១៤.-  
 ប្កុរហ ុន រិនប្តូវទតល់ ល់ស្វនោា ននូវពស្វា  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការចុះកិចេរញ្ា ិកា ឬពស្វាពទសងពទ្ៀតទក់ទ្ងនឹងការកត់ប្តាគណពនយយ ឬរាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុ 

២. ការរពងកើតនិងការោក់ឱយ ំពណើ រការប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ាដទនកហិរញ្ញវតាុ 
៣. ពស្វាស្វនករាថ្ទាកនុង  
៤. ពស្វាប្រឹកាដទនកេនធ និង 
៥. ពស្វាពទសង ដៗ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថា អាចរងកឱយានទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍។ 

 កនុងករណី ប្កុរហ ុនានទតល់ពស្វាណារួយ ូចពរៀររារ់ខាងពលើ ល់ស្វនោា ន ប្ករុហ ុនរិន
ប្តូវចុះកិចេស្នាស្វនករាជារួយស្វនោា នពនាះព ើយ ពលើកដលងដតការទតល់ពស្វាខាងពលើប្តូវាន
រញ្េ រ់ពៅកនុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ០៣ (រី) ឆ្ន ំ ស្ប្ារ់ចំណុច ១ និង ០១ (រួយ) ឆ្ន ំ ស្ប្ារ់ចំណុច
ពទសងពទ្ៀតថ្នប្រការពនះ។ 
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និងប្កុរហ ុន ព ើរបីេិភាកាពលើរាយការណ៍ស្វនករា ការរកពឃើញេីភាេរិនប្រប្កតី និងរញ្ជា ពទសង
ពទ្ៀត។ ពប្ៅេីកិចេប្រជំុពនះ  កិចេប្រជំុរវាងធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជារួយប្កុរហ ុន អាចពធវើព ើងតារ
ការចំាាច់។ 
ប្រការ ១២.-  

ប្កុរហ ុន ប្តូវពគារេតាររទ្របញ្ញតតិ  ូចខាងពប្ការ៖  
១. ស្តង់ោររាយការណ៍ទក់ទ្ងនឹងហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិស្ប្ារ់ករពុជា ដ លានអនុរ័ត

ឱយពប្រើពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
២. ស្តង់ោរស្វនករាដ លានអនុរ័តឱយពប្រើពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
៣. ប្ករសី្លធរ៌ និង 
៤. ចារ់និងរទ្របញ្ញតតិពាក់េ័នធពទសងៗ។ 

ប្រការ ១៣.-  
ប្កុរហ ុនដ លទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនប្តូវពធវើស្វនករាចំពពាះស្វនោា ន 

ប្រសិ្នពរើប្កុរហ ុន៖ 
 ១.  ានទំ្នាក់ទំ្នងសំ្ខាន់ដទនកហិរញ្ញវតាុ និង/ឬ ពស្ ាកិចេ ពោយផ្ទា ល់និងពោយប្រពយល

ជារួយស្វនោា ន 
 ២. ានស្ាជិកប្គួស្មរផ្ទា ល់ជា ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គង ប្រធានស្វនករា

ថ្ទាកនុង ប្រធានរុខងារប្រតិរតតិតារ ប្រធានហិរញ្ញវតាុ និងរុគគលិកជាន់ខពស់្ពាក់េ័នធ
ពទសងពទ្ៀតររស់្ស្វនោា ន ឬ 

៣. ទ្ទួ្លអតាប្រពយជន៍ផ្ទា ល់ ឬប្រពយលេីស្វនោា ន និង/ឬ ានទំ្នាក់ទំ្នងពទសង
ពទ្ៀតដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថា អាចរងកឱយានទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍។ 

ប្រការ ១៤.-  
 ប្កុរហ ុន រិនប្តូវទតល់ ល់ស្វនោា ននូវពស្វា  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ការចុះកិចេរញ្ា ិកា ឬពស្វាពទសងពទ្ៀតទក់ទ្ងនឹងការកត់ប្តាគណពនយយ ឬរាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុ 

២. ការរពងកើតនិងការោក់ឱយ ំពណើ រការប្រេ័នធេ័ត៌ានវទិ្ាដទនកហិរញ្ញវតាុ 
៣. ពស្វាស្វនករាថ្ទាកនុង  
៤. ពស្វាប្រឹកាដទនកេនធ និង 
៥. ពស្វាពទសង ដៗ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថា អាចរងកឱយានទំ្នាស់្ទលប្រពយជន៍។ 

 កនុងករណី ប្កុរហ ុនានទតល់ពស្វាណារួយ ូចពរៀររារ់ខាងពលើ ល់ស្វនោា ន ប្ករុហ ុនរិន
ប្តូវចុះកិចេស្នាស្វនករាជារួយស្វនោា នពនាះព ើយ ពលើកដលងដតការទតល់ពស្វាខាងពលើប្តូវាន
រញ្េ រ់ពៅកនុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ០៣ (រី) ឆ្ន ំ ស្ប្ារ់ចំណុច ១ និង ០១ (រួយ) ឆ្ន ំ ស្ប្ារ់ចំណុច
ពទសងពទ្ៀតថ្នប្រការពនះ។ 
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ប្រការ ១៥.- 
 ប្កុរហ ុន រិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយពធវើស្វនករាជារនតរនាា រ់ពលើស្វនោា នដតរួយ ពលើស្េី
រយៈពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំព ើយ។ រ៉ាុដនតស្វនោា នទំងឡាយណាដ លជាស្មខា ឬជារុតតស្រព័នធររស់្
ធនាគារររពទ្ស្អាចពប្ជើស្ពរ ើស្ប្កុរហ ុន ូចទី្ស្មន ក់ការកណាត លររស់្ខាួនាន ពោយប្គាន់ដតផ្ទា ស់្
រតូរថ្ គូស្វនករាពរៀងរាល់ ០៣ (រី) ឆ្ន ំរតង។ ប្កុរហ ុន ដ លប្តូវានរតូរពចញេីការពធវើស្វនករាពៅ
ស្វនោា នណារួយ អាចប្ត រ់ពៅរំពេញស្វនករាពលើស្វនោា ន ដ លពនាះវញិ រនាា រ់េីរយៈពេល 
០២ (េីរ) ឆ្ន ំ ពប្កាយរញ្េ រ់ការរំពេញស្វនករាពលើកចុងពប្កាយ។ 
ប្រការ ១៦.-  

១. ស្វនោា ន ប្តូវានកាតេវកិចេ  ូចខាងពប្ការ៖  
ក. រងការពធវើស្វនករាប្រចំាឆ្ន ំ ពោយប្កុរហ ុន  
ខ. ពប្ជើស្ពរ ើស្ប្កុរហ ុន និងពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយភាា រ់រក

ជារួយនូវព ា្ ះថ្ គូស្វនករាឱយានរុនថ្ងៃទី្៣១ ដខធនូ ថ្នឆ្ន ំប្រតិទិ្ននីរួយៗ 
គ. ទតល់កិចេស្នាស្វនករាជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានយ៉ាងតិច ៣០ (ស្មរសិ្រ) ថ្ងៃ 

រុនពេលចារ់ពទតើរពធវើស្វនករា 
ឃ. ទតល់ឱយប្កុរហ ុននូវទិ្ននន័យនិងេ័ត៌ានទំងអស់្ររស់្ស្វនោា នពៅតារវសិ្មលភាេ

ថ្នការពធវើស្វនករានិងកាតេវកិចេដទនករទ្របញ្ញតិត ប្េរទំងការដណនំាទក់ទ្ងនឹង
ការពធវើស្វនករាេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ស្វនោា នរិនប្តូវទតល់រាយការណ៍ប្តួត
េិនិតយ ល់ទី្កដនាងររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ល់ប្កុរហ ុន ពលើកដលងដតានការ
អនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

ង. អនុញ្ជញ តឱយប្កុរហ ុនស្មកសួ្រេ័ត៌ានេី ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈករាការ ស្វនករ
ថ្ទាកនុង រុគគលិកពាក់េ័នធតារការចំាាច់ និងអាចទ្ទួ្លេ័ត៌ានសំ្ខាន់ៗពទសងពទ្ៀត 
ព ើរបីរំពេញការងារររស់្ខាួន ស្ស្រតារប្រកាស្ពនះ 

ច. ធានាថាគណៈករាការស្វនករាររស់្ខាួន ប្តូវេិនិតយព ើងវញិពលើកិចេស្នាស្វនករា
ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ររួទំងការវាយតថ្រាេីឯករាជយភាេររស់្ប្កុរហ ុន 

ឆ. ធានាថាប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងររស់្ខាួន ប្តូវចូលររួកិចេប្រជំុររួរវាង ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ស្វនោា ន និងប្កុរហ ុន ពលើកដលងដតានការកំណត់ពទសងពទ្ៀតេីធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា និង 

ជ. ទតល់ជូនប្កុរប្រឹកាភិាលនិងគណៈករាការស្វនករាររស់្ស្វនោា ន និងធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានូវរាយការណ៍ស្វនករា ប្េរទំងឯកស្មរពាក់េ័នធសំ្ខាន់ៗពទសងពទ្ៀត។ 

២. កនុងករណីចំាាច់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចពស្នើស្វនោា នឱយដតងតំាងប្កុរហ ុន ដ ល
អាចជាប្កុរហ ុនកំេុងពធវើស្វនករា  ឬជាប្កុរហ ុនពទសងពទ្ៀត ឱយពធវើស្វនករាេិពស្ស្ពលើដទនកណារួយ
ថ្នប្រតិរតតិការ រាយការណ៍តប្រូវពោយរទ្របញ្ញតតិ រាយការណ៍ប្រេ័នធប្គរ់ប្គងហានិភ័យ ឬ
ស្មា នភាេហិរញ្ញវតាុររស់្ស្វនោា ន ជាព ើរ។ 
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៣. ការចំណាយពលើរាល់ការពធវើស្វនករានិងចំណាយពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត ជារនាុកររស់្
ស្វនោា ន។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
កនប្ម្ និងដស្ថហ ុយ 

ប្រការ ១៧.- 
ប្កុរហ ុនស្វនករាដ លកំេុងោក់ពាកយពស្នើសំុ្ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយស្មកសួ្រ

េ័ត៌ាន និងពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត ពៅពេលោក់ពាកយពស្នើសំុ្  ូចខាងពប្ការ៖ 
១. ពស្មហ ុយស្មកសួ្រេ័ត៌ាន  ៖ ៥០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរយពាន់ពរៀល) 
២. ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត ៖ ៤.០០០.០០០ ពរៀល (រួនលានពរៀល) 

 ប្កុរហ ុន ដ លប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយ ប្រចំាឆ្ន ំចំនួន ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
(ថ្រៃលានពរៀល) ឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

ប្កុរហ ុន ដ លប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់កនុងឆ្ន ំ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយ  ូចខាងពប្ការ៖ 
- កនុងប្តីាស្ទី្១  ៖ ប្តូវរង់ពេញរួយឆ្ន ំ 
- កនុងប្តីាស្ទី្២  ៖ ប្តូវរង់រីប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៣ ៖ ប្តូវរង់េីរប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៤  ៖ ប្តូវរង់រួយប្តីាស្ 

ជ្ំពូកទី ៥ 
អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៨.- 
ប្កុរហ ុន ដ លានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជារចួពហើយ ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្

ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាងាីស្ស្រតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ០៦ 
(ប្ាំរួយ) ដខគិតចារ់េីថ្ងៃដ លប្រកាស្ពនះ ចូលជាធរាន។  

ជ្ំពូកទី ៦ 
ដទាសរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៩.-  
 ប្កុរហ ុន ដ លប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងរទ្របញ្ញតិថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងវធិានការរ ាាល  ូចជា 
ការប្េានការដណនំាឱយដកតប្រូវកំហុស្ និងការ កហូតការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ជាព ើរ។ 
ប្រការ ២០.-  
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាច កហូតការទ្ទួ្លស្មគ ល់ប្កុរហ ុន កនុងករណីប្កុរហ ុន៖ 
  ១.  ប្តូវាន កហូតវញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីពាណិជាករា វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិក 

វ.គ.ស្.ក. និង/ឬ អាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេីប្កសួ្ងពស្ ាកិចេនិងហិរញ្ញវតាុ  
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៣. ការចំណាយពលើរាល់ការពធវើស្វនករានិងចំណាយពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត ជារនាុកររស់្
ស្វនោា ន។ 

ជ្ំពូកទ ី៤ 
កនប្ម្ និងដស្ថហ ុយ 

ប្រការ ១៧.- 
ប្កុរហ ុនស្វនករាដ លកំេុងោក់ពាកយពស្នើសំុ្ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយស្មកសួ្រ

េ័ត៌ាន និងពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត ពៅពេលោក់ពាកយពស្នើសំុ្  ូចខាងពប្ការ៖ 
១. ពស្មហ ុយស្មកសួ្រេ័ត៌ាន  ៖ ៥០០.០០០ ពរៀល (ប្ាំរយពាន់ពរៀល) 
២. ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត ៖ ៤.០០០.០០០ ពរៀល (រួនលានពរៀល) 

 ប្កុរហ ុន ដ លប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយ ប្រចំាឆ្ន ំចំនួន ២០.០០០.០០០ ពរៀល 
(ថ្រៃលានពរៀល) ឱយានរុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ 

ប្កុរហ ុន ដ លប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់កនុងឆ្ន ំ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយ  ូចខាងពប្ការ៖ 
- កនុងប្តីាស្ទី្១  ៖ ប្តូវរង់ពេញរួយឆ្ន ំ 
- កនុងប្តីាស្ទី្២  ៖ ប្តូវរង់រីប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៣ ៖ ប្តូវរង់េីរប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៤  ៖ ប្តូវរង់រួយប្តីាស្ 

ជ្ំពកូទ ី៥ 
អនតររបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៨.- 
ប្កុរហ ុន ដ លានទ្ទួ្លការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជារចួពហើយ ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្

ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាងាីស្ស្រតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល ០៦ 
(ប្ាំរួយ) ដខគិតចារ់េីថ្ងៃដ លប្រកាស្ពនះ ចូលជាធរាន។  

ជ្ំពកូទ ី៦ 
ដទាសរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ១៩.-  
 ប្កុរហ ុន ដ លប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងរទ្របញ្ញតិថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវរងវធិានការរ ាាល  ូចជា 
ការប្េានការដណនំាឱយដកតប្រូវកំហុស្ និងការ កហូតការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ជាព ើរ។ 
ប្រការ ២០.-  
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាច កហូតការទ្ទួ្លស្មគ ល់ប្កុរហ ុន កនុងករណីប្កុរហ ុន៖ 
  ១.  ប្តូវាន កហូតវញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីពាណិជាករា វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិក 

វ.គ.ស្.ក. និង/ឬ អាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេីប្កសួ្ងពស្ ាកិចេនិងហិរញ្ញវតាុ  
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  ២. ប្រប្េឹតតខុស្ធៃន់ធៃរេីពគាលការណ៍គណពនយយ និង/ឬ ស្វនករា  ូចានដចងកនុងចារ់
ស្តីេី គណពនយយ និងស្វនករា ឬចារ់ និងរទ្របញ្ញតតិពទសងពទ្ៀត និង/ឬ 

  ៣.  រិនានអនុវតតកាតេវកិចេ ូចានដចងពៅកនុងប្រកាស្ពនះ និងការតប្រូវពទសងពទ្ៀតេី
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្កុរហ ុនណារួយដ លប្តូវាន កហូតការទ្ទួ្លស្មគ ល់ ប្តូវរញ្េ រ់ស្ករាភាេស្វនករាររស់្
ខាួនទំងស្ស្ុង គិតចារ់េីថ្ងៃទ្ទួ្លានលិខិត កហូតជាលាយលកខណ៍អកសរ េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចេិចារណាការោក់ពាកយពស្នើសំុ្ការទ្ទួ្លស្មគ ល់ជាងាី រនាា រ់េីការ
ទ្ទួ្លស្មគ ល់ប្កុរហ ុនប្តូវាន កហូត កនុងរយៈពេល ០៣ (រី) ឆ្ន ំ។ 

ប្រការ ២១.- 

ប្កុរហ ុន ដ លប្រប្េឹតតពលាើស្នឹងរទ្របញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លេិន័យអនតរការណ៍
ជាទឹ្កប្ាក់េី ១០.០០០.០០០ ពរៀល ( រ់លានពរៀល) ពៅ ២០.០០០.០០០ ពរៀល (ថ្រៃលានពរៀល)។ 

ប្រការ ២២.- 

ស្វនោា នណា ដ លរិនពគារេតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាង
វន័ិយ ូចានដចងកនុងាប្តា ៥២ ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ជ្ំពូកទី ៧ 
អវស្ថនរបញ្ញតតិ 

ប្រការ ២៣.-  

 ស្មរាចរដណនំាពលខ ធ៧-០១០-០០២ ស្.រ.ណ ស្តីេី ការពប្ជើស្ពរ ើស្ស្នងការគណនីឯករាជយ 
ស្ប្ារ់ពធវើស្វនករាប្រចំាឆ្ន ំររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ចុះថ្ងៃទី្២៩ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១០ និង
រាល់រទ្របញ្ញតតិទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយនឹងប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ២៤.-   

 អគគពលខាធិការ  អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ លានការពាក់េ័នធ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្កុរហ ុនស្វនករាដ ល
ប្តូវានទ្ទួ្លស្មគ ល់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ២៥.-  

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  
 

               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៤ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ 
                ដទស្ថភិបាល 

ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរសម្ព័នធ 
 Appendix 

 កយដសនើសុ ំ
ការទទួលស្ថគ លប់្កុម្ហ ុនសវនកម្ម 
ចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតា ុ

Application for Accreditation of 
External Audit Firm for Banking and Financial Institutions 

 3 
ណផ្នកទ ី១: ព័ត៌មានប្កុម្ហ ុនសវនកម្ម 

SECTION 1: Information of Audit Firm 

១-ព ា្ ះរុគគលតំណាងប្កុរហ ុនដ លោក់ពាកយពស្នើសំុ្: ...............................................................  

1- Name of Authorized Person for the Applying Firm: ..............................................................  

២-តួនាទី្រុគគលតំណាងប្កុរហ ុនដ លោក់ពាកយពស្នើសំុ្: ...............................................................  

2- Position of the Authorized Person for the Applying Firm: .....................................................  

៣-ព ា្ ះប្កុរហ ុនស្វនករា: .......................................................................................................  

3- Name of Audit Firm: ..............................................................................................................  

៤- វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីពាណិជាករាពលខ: ....................................................................................  

4- Company Registration No:  ....................................................................................................  

៥- វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិកររស់្ វ.គ.ស្.ក ពលខ: ............................................................  

5- Certificate of Active Membership with KICPAA No:  .............................................................  

៦- អាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេី ក.ជ.គ ថ្នប្កសួ្ងពស្ ាកិចេនិងហិរញ្ញវតាុពលខ: ......................  

6- License for Audit Firm from the NAC of the MEF No:  ..........................................................  

៧-អាស្យោា នទី្ស្មន ក់ការកណាត លប្កុរហ ុន: ..............................................................................  

7- Company Address:  ..............................................................................................................  

៨-ទូ្រស័្េា/ទូ្រស្មរ: ........................................................... អីុដរ៉ាល: ..............................................  

8- Phone/Fax:  ............................................................... E-mail: ...............................................  
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៣-ព ា្ ះប្កុរហ ុនស្វនករា: .......................................................................................................  

3- Name of Audit Firm: ..............................................................................................................  

៤- វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីពាណិជាករាពលខ: ....................................................................................  
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៥- វញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិកររស់្ វ.គ.ស្.ក ពលខ: ............................................................  

5- Certificate of Active Membership with KICPAA No:  .............................................................  

៦- អាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេី ក.ជ.គ ថ្នប្កសួ្ងពស្ ាកិចេនិងហិរញ្ញវតាុពលខ: ......................  

6- License for Audit Firm from the NAC of the MEF No:  ..........................................................  

៧-អាស្យោា នទី្ស្មន ក់ការកណាត លប្កុរហ ុន: ..............................................................................  

7- Company Address:  ..............................................................................................................  

៨-ទូ្រស័្េា/ទូ្រស្មរ: ........................................................... អីុដរ៉ាល: ..............................................  

8- Phone/Fax:  ............................................................... E-mail: ...............................................  
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ណផ្នកទ ី២: ការផ្តលដ់សវាកម្មររសប់្កុម្ហ ុនសវនកម្ម 

SECTION 2: Services of the Audit Firm 

៩- ការទតល់ពស្វាស្វនករានិងពស្វាពទសងពទ្ៀតពលើវស័ិ្យធនាគារកនុងរយៈពេល ០៣ ឆ្ន ំចុងពប្កាយ: 

9- Audit and other services conducted for banking sector for the last 3 years 

កាលររពិចឆទ្ ប្រពភទ្ថ្នការទតល់ពស្វាករា  ព ា្ ះនិងប្រពភទ្ស្មា រ័នទ្ទួ្លពស្វាករា 
Date Type of Services   Name and type of audited institutions 

…………………   …………………………………………       ……………………………………………………… 

…………………   …………………………………………       ……………………………………………………… 

…………………   …………………………………………       ……………………………………………………… 

…………………   …………………………………………       ……………………………………………………… 

…………………   …………………………………………       ……………………………………………………… 

ណផ្នកទ ី៣: ឯកស្ថរភាជ រ់ជាម្ួយ កយដសនើសុ ំ

SECTION 3: Enclosed Documents 

   ចារ់ចរាងវញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីពាណិជាករា / Copy of Company Registration 

 ចារ់ចរាងវញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិកស្ករា វ.គ.ស្.ក / Copy of Certificate of 
Active Membership with KICPAA 

 ចារ់ចរាងអាជាា រណណប្រករវជិាា ជីវៈស្វនករាេី ក.ជ.គ ថ្នប្កសួ្ងពស្ ាកិចេនិងហិរញ្ញវតាុ /  

Copy of License for Audit Firm from the NAC of the MEF 

  េ័ត៌ានររស់្ប្កុរហ ុននិងដទនការអាជីវករា / Company Profile and Business Plan 

 រញ្ា ីព ា្ ះថ្ គូស្វនករាដ លជាស្ាជិកស្ករា វ.គ.ស្.ក / List of Audit Partners as 
Active Members with KICPAA  

 ចារ់ចរាងវញិ្ជញ រនរប្តចុះរញ្ា ីជាស្ាជិកស្ករា វ.គ.ស្.ក ររស់្ថ្ គូស្វនករា និង
នាយក / អនកប្គរ់ប្គង / Copy of certificate of active membership with KICPAA of 
Audit Partners and Directors / Managers 

 ប្រវតតិររូររស់្ថ្ គូស្វនករា និងនាយក/អនកប្គរ់ប្គង ដ លានរញ្ជា ក់អំេីគុណវឌុ្ឍិ និង
រទ្េិពស្មធន៍ការងារ / Curriculum Vitae of Audit Partners and Directors / Managers 
specifying qualifications and work experiences 
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 លិខិតពថាក លពទស្ររស់្ថ្ គូស្វនករា និងនាយក / អនកប្គរ់ប្គង / Criminal record of 
Audit Partners and Directors / Managers 

 នីតិវធីិស្វនករា / Audit Manual 

 រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដ លពធវើស្វនករាពោយស្វនករឯករាជយស្ប្ារ់រយៈពេល ០៣ ឆ្ន ំ 
ចុងពប្កាយ / Audited Financial Statements for the last 3 years 

 រញ្ា ីការងារស្វនករានិងពស្វាពទសងពទ្ៀត ដ លានពធវើកនុងរយៈពេល ០៣ ឆ្ន ំចុងពប្កាយ /  

List of audit and other services that have been performed for the last 3 years 

 រាយការណ៍ថ្នការដប្រប្រួលជាស្មរវនតរយៈពេល ០៣ ឆ្ន ំ ចុងពប្កាយ ដ លានឬអាច
រ៉ាះពាល់ ល់ប្រតិរតតិការ និងលទ្ធទលអាជីវករាររស់្ប្កុរហ ុនស្វនករា / Statement of 
material changes during the last 3 years that have affected or may affect the 
operation and business result of the audit firm 

 ឯកស្មរភាា រ់ពទសងៗ (ប្រសិ្នពរើាន) / Other documents (If applicable) 

ណផ្នកទ ី៤: ដសចកតីរញ្ញជ ក់ 

SECTION 4: Declarations 

កនុងនារប្កុរហ ុនស្វនករា ខាុំាទ្/នាងខាុំ សូ្រពធវើការរញ្ជា ក់ថា៖ 

On behalf of the Audit Firm, I would like to declare that: 

-  ប្កុរហ ុននឹងទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះរុខចារ់ថ្នប្េះរាជាណាចប្កករពុជា កនុងករណីេ័ត៌ាន
ដ លានទតល់កនុងពាកយពស្នើសំុ្ពនះខុស្េីការេិត។ 

- The Audit firm will take full responsibility under Cambodian Law in case there is any 
misleading information provided in this application. 

- ប្កុរហ ុននឹងទតល់េ័ត៌ានជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា នូវរាល់ពហតុការណ៍ផ្ទា ស់្រតូរណារួយ
ដ លពកើតានកនុងអំ ុងពេលសិ្កាសំ្ណំុលិខិត។ 

-  The Audit firm will undertake to inform the NBC of any change material to this 
application which arises during the application being considered. 

 

រាជធានីភនំពេញថ្ងៃទី្_______/_______/_________ 
           Phnom Penh, Date:  ថ្ងៃ/dd    ដខ/mm     ឆ្ន ំ/yyyy    

ហតាពលខា និងប្តា 
Signature and Seal 
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-  The Audit firm will undertake to inform the NBC of any change material to this 
application which arises during the application being considered. 

 

រាជធានីភនំពេញថ្ងៃទី្_______/_______/_________ 
           Phnom Penh, Date:  ថ្ងៃ/dd    ដខ/mm     ឆ្ន ំ/yyyy    

ហតាពលខា និងប្តា 
Signature and Seal 
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ធ៧-០២០-១៥៤៩ ឆ.ត 

    នែារ ធ ៥នកើត ដខ្កតតិក ឆ្ន ំជូត ដោស័ក រ.ស.២៥៦៤ 
រាជធា ីេនំនរញ នែាទី២១ ដខ្ត លា ឆ្ន ំ២០២០ 

ជ្ប្មារម្ក 
ដោក ដោកប្ស ីអគគនាយក អគគនាយកិា ប្្រ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

កម្មវតាុ ៖ ដសចកតីជូន្ដំណឹងអំពីបញ្ជ ីរាយនាមឯកសារ ដដលរ្ឹេះសាថ ន្ធនាគារន្ិង ិរញ្ាវតថុ 
រតូវភ្ជជ ប់ឯកសារជូន្ជាមួយសំដណើ សំុដសេងៗ មកធនាគារជាតិនន្កមពុជា។ 

តតម្កម្មវតថ ខាងនលើ ខ្ា ំសូម្ជប្មារ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា ឱ្យា 
ប្ជ្ញរថា ដដើមបីសតល់ភ្ជពងាយស្សួល និ្ងជាមូលដាា ន្សរម្គប់រ្ឹេះសាថ ន្ធនាគារនិ្ង ិរញ្ាវតថុ ដរៀបចំ
ឯកសារឱ្យបាន្ដពញដលញ និ្ងរ្ប់រគាន់្ ដដើមបីគំារទដល់សំដណើ សំុដសេងៗ មុន្នឹ្ងដាក់ពាកយដសនើសំុ 
ធនាគារជាតិនន្កមពុជា សូមសតល់ជូន្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា ន្ូវបញ្ជ ីរាយនាម
ឯកសារ ែូចមា ភាា រ់កន ងតារាងឧរសម្ព័ ធ។ ធនាគារជាតិនន្កមពុជា សងឃឹមយ៉ាងមុតម្គំថា នលាក 
នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា នឹ្ងសេពវសាយនូ្វបញ្ជ ីរាយនាមឯកសារដន្េះ ឱ្យបាន្ទូលំទូលាយ
ដល់បុ្ាលិកពាក់ព័ន្ធោំងអស់។ 

នសចកតីែូចា ជប្មារជូ ខាងនលើ សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា 
ប្ជ្ញរ  ិងចត់ដចងអនុ្វតតឱ្យមា ប្រសិទធភារខ្ពស់។ 

សូម្ នលាក នលាកស្សី អរគនាយក អរគនាយិកា ទទួល ូវការរារ់អា អំរីខ្ា ំ។ 
 

       ត.រ.ដទស្ថភិបាល               
       អគគនាយកប្តួតពិនិតយ 

       ហតាពលខានិងប្តា៖ រត័ន សវុណណ នរៈ 
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ារាងឧរសម្ពន័ធននលខិិតដលខ ធ៧-០២០-១៥៤៩ ឆ្.ត 
រញ្ជរីាយនាម្ឯកស្ថរ 

សំ្ពណើ ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវភាា រ់ជារួយនូវរាល់ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងការ
ពស្នើសំុ្ឱយានពេញពលញនិងប្គរ់ប្គាន់តារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចខាងពប្ការ៖ 

I. សំ្ពណើ សំុ្ពរើកស្មខាកនុងប្រពទ្ស្ និងពប្ៅប្រពទ្ស្ និងប្រតិរតតិការរ៉ាុស្តិ៍ពស្វា 

១. សំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ តពរើកស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កងុ-ស្ស្កុ ប្តវូដរងដចកជាេីរ ំណាក់កាល 
និងប្តវូទតល់ឯកស្មរ ូចខាងពប្ការ៖ 

 ំណាក់កាលទី្១៖ លិខិតអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ 

- ពាកយពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការ

រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ដទនការអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំថ្នស្មខាងាី 
- រាយការណ៍សិ្កាេីស្កាត នុេលថ្នស្មខាងាី 
- រចនាស្រព័នធប្គរ់ប្គងររស់្ស្មខាងាី 
- កិចេស្នាជួលទី្តំាង (ប្រសិ្នពរើជួលទី្តំាង)  
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិតពស្ើនសំុ្ពរើកស្មខា និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

 ំណាក់កាលទី្២៖ អាជាា រណណ 

- ពាកយពស្នើសំុ្ 
- ររូងតថ្នទី្តំាងស្មខាងាី 
- រញ្ា ីព ា្ ះរុគគលិកស្មខាងាី 
- កិចេស្នាជួលទី្តំាង (ប្រសិ្នពរើរិនទន់ទតល់ ពេលសំុ្ពគាលការណ៍) 
- លិខិតដតងតំាងនាយក/ប្រធានស្មខាងាី និងប្តូវរំពេញឯកស្មរគំាប្ទ្ ូចកនុងចំណុចទី្ I.៤ 
- លិខិតពគាលការណ៍ (ចារ់ចរាង) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ពរើកស្មខាពៅពប្ៅប្រពទ្ស្ប្តូវទតល់ឯកស្មរ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការ

រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
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ារាងឧរសម្ពន័ធននលខិិតដលខ ធ៧-០២០-១៥៤៩ ឆ្.ត 
រញ្ជរីាយនាម្ឯកស្ថរ 

សំ្ពណើ ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តវូភាា រ់ជារួយនូវរាល់ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងការ
ពស្នើសំុ្ឱយានពេញពលញនិងប្គរ់ប្គាន់តារការតប្រូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចខាងពប្ការ៖ 

I. សំ្ពណើ សំុ្ពរើកស្មខាកនុងប្រពទ្ស្ និងពប្ៅប្រពទ្ស្ និងប្រតិរតតិការរ៉ាុស្តិ៍ពស្វា 

១. សំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ តពរើកស្មខារាជធានី-ពខតត-ប្កងុ-ស្ស្កុ ប្តវូដរងដចកជាេីរ ំណាក់កាល 
និងប្តវូទតល់ឯកស្មរ ូចខាងពប្ការ៖ 

 ំណាក់កាលទី្១៖ លិខិតអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ 

- ពាកយពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការ

រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ដទនការអាជីវករារយៈពេលរីឆ្ន ំថ្នស្មខាងាី 
- រាយការណ៍សិ្កាេីស្កាត នុេលថ្នស្មខាងាី 
- រចនាស្រព័នធប្គរ់ប្គងររស់្ស្មខាងាី 
- កិចេស្នាជួលទី្តំាង (ប្រសិ្នពរើជួលទី្តំាង)  
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិតពស្ើនសំុ្ពរើកស្មខា និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

 ំណាក់កាលទី្២៖ អាជាា រណណ 

- ពាកយពស្នើសំុ្ 
- ររូងតថ្នទី្តំាងស្មខាងាី 
- រញ្ា ីព ា្ ះរុគគលិកស្មខាងាី 
- កិចេស្នាជួលទី្តំាង (ប្រសិ្នពរើរិនទន់ទតល់ ពេលសំុ្ពគាលការណ៍) 
- លិខិតដតងតំាងនាយក/ប្រធានស្មខាងាី និងប្តូវរំពេញឯកស្មរគំាប្ទ្ ូចកនុងចំណុចទី្ I.៤ 
- លិខិតពគាលការណ៍ (ចារ់ចរាង) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ពរើកស្មខាពៅពប្ៅប្រពទ្ស្ប្តូវទតល់ឯកស្មរ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការ

រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
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- លិខិតដតងតំាងនិងឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងនាយកស្មខា (ប្រវតតិររូតារគំររូរស់្ធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក លិខិតពថាក លពទស្
ដ លានសុ្េលភាេ ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ លិខិតឆាងដ ន ឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ ជាព ើរ) 

- ដទនការស្តីេីការរពងកើតស្មខា (រាយការណ៍សិ្កាេីទី្ទារ ដទនការអាជីវករាស្ប្ារ់ 
០៣ ឆ្ន ំខាងរុខ ការសិ្កាេីចារ់និងរទ្របញ្ញតតិពាក់េ័នធ ការសិ្កាេីហានិភ័យ 
និងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ) និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៣. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើប្រតិរតតិការរ៉ាុស្តិ៍ពស្វាប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការ

រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- រចនាស្រព័នធរ៉ាុស្តិ៍ពស្វា 
- លិខិតដតងតំាង និងឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងប្រធានរ៉ាុស្តិ៍ពស្វា 
- ឯកស្មរងតចរាងកិចេស្នាជួលទី្តំាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវនិងរូរងត

ទី្តំាង និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៤. សំ្ពណើ សំុ្ដតងតំាងប្រធានស្មខារាជធានី/ពខតត/ប្កងុ/ស្ស្កុ ប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- លិខិតដតងតំាង ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាង

ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ប្រវតតិរូរ (តារគំរូររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់រូរងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ 

ចំនួន ១ ស្នាឹក 
- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណ ឬលិខិតឆាងដ ន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) និង 
- លិខិតពថាក លពទស្ដ លពៅានសុ្េលភាេ(ចារ់ព ើរ(។  

II. សំ្ពណើ សំុ្រនតសុ្េលភាេ រញ្េ រ់សុ្េលភាេ  ផ្ទា ស់្រតូរអាជាា រណណ អាជាា រណណអនក ំពណើ រការ
តតិយភាគី និងវញិ្ជញ រនរប្តររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 

១. សំ្ពណើ សំុ្រនតសុ្េលភាេអាជាា រណណ ឬវញិ្ជញ រនរប្ត  

ក. ចំពពាះប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ និងប្កុរហ ុនភតិស្នាហិរញ្ញវតាុប្តូវទតល់ឯកស្មរ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 
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- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ 

ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ដទនការអាជីវករាស្ប្ារ់ ០៣ ឆ្ន ំខាងរុខ 
- ឯកស្មរងតចរាងកិចេស្នាជួលទី្តំាងនិងររូងតទី្តំាង 
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិតថ្នការរនតសុ្េលភាេអាជាា រណណ 
- អាជាា រណណចាស់្ (យករកផ្ទា ស់្រតូរ) 
- រាយការណ៍ចុះប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង (ប្រសិ្នពរើចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

ខ. ចំពពាះប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការ

រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ដទនការអាជីវករាស្ប្ារ់ ០៣ ឆ្ន ំខាងរុខ 
- តារាងរញ្ា ីឥណទន (Loan Listing) 
- ឯកស្មរងតចរាងកិចេស្នាជួលទី្តំាងនិងររូងតទី្តំាង 
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត 
- វញិ្ជញ រនរប្តចាស់្ (យករកផ្ទា ស់្រតូរ) 
- រាយការណ៍ចុះប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង (ប្រសិ្នពរើចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

គ. ចំពពាះអនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត 
- រាយការណ៍ស្វនករាប្គាចុងពប្កាយររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី 
- រញ្ា ីទី្តំាងដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើប្រតិរតតិការ 
- កិចេស្នារវាងធនាគារនិងអនក ំពណើ រការតតិយភាគី 
- វញិ្ជញ រនរប្តចាស់្ (យករកផ្ទា ស់្រតូរ)  
- ការដកដប្រេ័ត៌ានសំ្ខាន់ៗ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ 

ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ដទនការអាជីវករាស្ប្ារ់ ០៣ ឆ្ន ំខាងរុខ 
- ឯកស្មរងតចរាងកិចេស្នាជួលទី្តំាងនិងររូងតទី្តំាង 
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិតថ្នការរនតសុ្េលភាេអាជាា រណណ 
- អាជាា រណណចាស់្ (យករកផ្ទា ស់្រតូរ) 
- រាយការណ៍ចុះប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង (ប្រសិ្នពរើចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

ខ. ចំពពាះប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការ

រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ដទនការអាជីវករាស្ប្ារ់ ០៣ ឆ្ន ំខាងរុខ 
- តារាងរញ្ា ីឥណទន (Loan Listing) 
- ឯកស្មរងតចរាងកិចេស្នាជួលទី្តំាងនិងររូងតទី្តំាង 
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត 
- វញិ្ជញ រនរប្តចាស់្ (យករកផ្ទា ស់្រតូរ) 
- រាយការណ៍ចុះប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង (ប្រសិ្នពរើចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

គ. ចំពពាះអនក ំពណើ រការតតិយភាគីប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ស្កខីរប្តថ្នការរង់ពស្មហ ុយសិ្កាសំ្ណំុលិខិត 
- រាយការណ៍ស្វនករាប្គាចុងពប្កាយររស់្អនក ំពណើ រការតតិយភាគី 
- រញ្ា ីទី្តំាងដ លអនក ំពណើ រការតតិយភាគីពធវើប្រតិរតតិការ 
- កិចេស្នារវាងធនាគារនិងអនក ំពណើ រការតតិយភាគី 
- វញិ្ជញ រនរប្តចាស់្ (យករកផ្ទា ស់្រតូរ)  
- ការដកដប្រេ័ត៌ានសំ្ខាន់ៗ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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២. សំ្ពណើ សំុ្ផ្ទា ស់្រតូរអាជាា រណណ ឬវញិ្ជញ រនរប្ត តាររយៈការផ្ទា ស់្រតូរទី្តំាង ឬនារករណ៍ 
ប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ភាគទុ្និក ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ 
និង/ឬ ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្អគគនាយក (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការ
រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ឯកស្មរងតចរាងកិចេស្នាជួលទី្តំាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ និងរូរងត
ទី្តំាង (ស្ប្ារ់សំ្ពណើ ផ្ទា ស់្រតូរទី្តំាង) 

- លិខិតរប្រុងទុ្កនារករណ៍ពៅប្កសួ្ងពាណិជាករាដ លពៅានសុ្េលភាេ 
(ស្ប្ារ់សំ្ពណើ រតូរនារករណ៍) 

- អាជាា រណណ ឬវញិ្ជញ រនរប្តចាស់្ (យករកផ្ទា ស់្រតូរ) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៣. សំ្ពណើ សំុ្ការរញ្េ រ់សុ្េលភាេអាជាា រណណ ឬវញិ្ជញ រនរប្តប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 
- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលនិងភាគទុ្និក ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្
ធនាគារពរ និង/ឬ ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្អគគនាយក (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ ល
ានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- អាជាា រណណ ឬវញិ្ជញ រនរប្តចាស់្ (ប្រគល់ប្ត រ់រកវញិ) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

III. សំ្ពណើ សំុ្ផ្ទា ស់្រតូររូរភាេគតិយុតតិររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់ឯកស្មរ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ាេ ស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬធនាគារពរ 
(ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- លិខិតអនុញ្ជញ ត ឬលិខិតរិនជំទស់្េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ (ស្ប្ារ់
ធនាគាររុតតស្រព័នធររពទ្ស្ និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្) (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាង
ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ដទនការអាជីវករា ០៣ ឆ្ន ំខាងរុខ 
- លកខនតិកៈងាីដ លចុះហតាពលខាពោយាេ ស់្ភាគទុ្និក ឬតំណាងាេ ស់្ភាគទុ្និក 
(ពលើកដលងស្មខាធនាគារររពទ្ស្) 

- រចនាស្រព័នធប្គរ់ប្គងងាី និងឯកស្មរពាក់េ័នធ (ព ើរបីឆាងកាត់ការវភិាគលកខខណឌ
វនិិចឆ័យប្តឹរប្តូវនិងស្រស្ស្រ) និង  

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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IV. សំ្ពណើ សំុ្ពាក់េ័នធព ើរទុ្ន 

១. សំ្ពណើ សំុ្រពងកើន ឬរនាយព ើរទុ្នប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និកនិងប្កុរប្រឹកាភិាល ឬធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬ 

ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ពទារភាគហ ុនររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  

ក. សំ្ពណើ សំុ្ពទារភាគហ ុន ១០០% ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តវូពធវើជាេីរ
 ំណាក់កាលគ៉ឺ ១. ពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ និង ២. ពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ ត
ជាទាូវការ (ពលើកដលងប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្) 

ក.១. សំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្

ធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- លិខិតចំណារ់អាររាណ៍ររស់្វនិិពយគិនងាី 
- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជាររូវនតរុគគល៖ 

• ប្រវតតិររូ (តារគំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ 
៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក 

• លិខិតឆាងដ ន ឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ)  
- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជានីតិរុគគល (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់

ប្តឹរប្តូវ)៖ 
• លកខនតិកៈប្កុរហ ុន  
• រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ឬរាយការណ៍ស្វនករាប្គាចុងពប្កាយ 
• ឯកស្មរចុះរញ្ា ីអាជីវករា 

- ការពធវើរទ្រងាា ញ (កនុងករណីចំាាច់) 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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IV. សំ្ពណើ សំុ្ពាក់េ័នធព ើរទុ្ន 

១. សំ្ពណើ សំុ្រពងកើន ឬរនាយព ើរទុ្នប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និកនិងប្កុរប្រឹកាភិាល ឬធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬ 

ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ពទារភាគហ ុនររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ  

ក. សំ្ពណើ សំុ្ពទារភាគហ ុន ១០០% ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្តវូពធវើជាេីរ
 ំណាក់កាលគ៉ឺ ១. ពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ និង ២. ពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ ត
ជាទាូវការ (ពលើកដលងប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្) 

ក.១. សំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ តជាពគាលការណ៍ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្

ធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- លិខិតចំណារ់អាររាណ៍ររស់្វនិិពយគិនងាី 
- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជាររូវនតរុគគល៖ 

• ប្រវតតិររូ (តារគំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ 
៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក 

• លិខិតឆាងដ ន ឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ)  
- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជានីតិរុគគល (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់

ប្តឹរប្តូវ)៖ 
• លកខនតិកៈប្កុរហ ុន  
• រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ឬរាយការណ៍ស្វនករាប្គាចុងពប្កាយ 
• ឯកស្មរចុះរញ្ា ីអាជីវករា 

- ការពធវើរទ្រងាា ញ (កនុងករណីចំាាច់) 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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ក.២. សំ្ពណើ សំុ្ការអនុញ្ជញ តជាទាូវការប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្

ធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ចារ់ចរាងលិខិតយល់ប្េរជាពគាលការណ៍េីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- ឯកស្មររដនារពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជាររូវនតរុគគល៖ 

• លិខិតពថាក លពទស្ដ លានសុ្េលភាេ (ចារ់ព ើរ) 
• ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ឯកស្មររដនារពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជានីតិរុគគល៖ 
• លិខិតអនុញ្ជញ ត ឬលិខិតរិនជំទស់្េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ 

(ស្ប្ារ់ធនាគាររុតតស្រព័នធររពទ្ស្ និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្) (ចារ់ព ើរ 
ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

• រចនាស្រព័នធររស់្ប្គុរ 
• លិខិតដតងតំាង និងឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងអនកតំណាងភាគទុ្និក (ប្រវតតិររូតារ

គំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក 
លិខិតពថាក លពទស្ដ លានសុ្េលភាេ ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ លិខិតឆាងដ ន
ឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ ជាព ើរ) 

- កិចេស្នាពទារ ឬទិ្ញ-លក់ភាគហ ុន (ពោយានប្តាររស់្ស្មការ ីឬពរធាវ)ី 
- ដទនការអាជីវករាស្ប្ារ់ ០៣ ឆ្ន ំខាងរុខ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
ខ. សំ្ពណើ សំុ្ពទារភាគហ ុនរួយដទនក ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ (ពលើក

ដលងប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្) ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្

ធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- លិខិតអនុញ្ជញ ត ឬលិខិតរិនជំទស់្េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ (ស្ប្ារ់

ធនាគាររុតតស្រព័នធររពទ្ស្ និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្) (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាង
ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជាររូវនតរុគគល៖ 
• ប្រវតតិររូ (តារគំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ 

៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក 
• លិខិតឆាងដ ន ឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
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• លិខិតពថាក លពទស្ដ លានសុ្េលភាេ (ចារ់ព ើរ) 
• ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជានីតិរុគគល៖ 
• លកខនតិកៈប្កុរហ ុន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
• រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ឬរាយការណ៍ស្វនករាប្គាចុងពប្កាយ (ចារ់ចរាង

ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
• ឯកស្មរចុះរញ្ា ីអាជីវករា (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
• លិខិតអនុញ្ជញ ត ឬលិខិតរិនជំទស់្េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ (ស្ប្ារ់

ធនាគាររុតតស្រព័នធររពទ្ស្ និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្) (ចារ់ព ើរ ឬចារ់
ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

• រចនាស្រព័នធររស់្ប្គុរ 
• លិខិតដតងតំាង និងឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងអនកតំណាងភាគទុ្និក (ប្រវតតិររូតារ

គំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក 
លិខិតពថាក លពទស្ ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ លិខិតឆាងដ នឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ 
ជាព ើរ) 

- កិចេស្នាពទារ ឬទិ្ញ-លក់ភាគហ ុន (ពោយានប្តាររស់្ស្មការឬីពរធាវ)ី 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

គ. សំ្ពណើ សំុ្ពទារភាគហ ុនររស់្ប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាង

ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងាេ ស់្ភាគទុ្និកងាី  ឬអនកតំណាង (ប្រវតតិ រូរតារគំរូររស់្

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ភាា រ់រូរងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក លិខិត
ពថាក លពទស្ ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ លិខិតឆាងដ នឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ លកខនតិកៈ
ប្កុរហ ុន រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្គាចុងពប្កាយ ជាព ើរ)  

- កិចេស្នាពទារ ឬទិ្ញ-លក់ភាគហ ុន (ពោយានប្តាររស់្ស្មការ ីឬពរធាវ)ី 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

*ចំណំា ៖ ពៅពេលទ្ទួ្លានការអនុរតិយល់ប្េរពលើការពស្នើសំុ្ពទារភាគហ ុនេីធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរង់េនធពៅអគគនាយកោា នេនធោរ រនាា រ់រក
ប្តូវប្រគល់ឯកស្មរអំេីកាតេវកិចេេនធោរជូនរ ាពនាះរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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• លិខិតពថាក លពទស្ដ លានសុ្េលភាេ (ចារ់ព ើរ) 
• ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងវនិិពយគិនងាីជានីតិរុគគល៖ 
• លកខនតិកៈប្កុរហ ុន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
• រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ឬរាយការណ៍ស្វនករាប្គាចុងពប្កាយ (ចារ់ចរាង

ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
• ឯកស្មរចុះរញ្ា ីអាជីវករា (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
• លិខិតអនុញ្ជញ ត ឬលិខិតរិនជំទស់្េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ (ស្ប្ារ់

ធនាគាររុតតស្រព័នធររពទ្ស្ និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្) (ចារ់ព ើរ ឬចារ់
ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

• រចនាស្រព័នធររស់្ប្គុរ 
• លិខិតដតងតំាង និងឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងអនកតំណាងភាគទុ្និក (ប្រវតតិររូតារ

គំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក 
លិខិតពថាក លពទស្ ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ លិខិតឆាងដ នឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ 
ជាព ើរ) 

- កិចេស្នាពទារ ឬទិ្ញ-លក់ភាគហ ុន (ពោយានប្តាររស់្ស្មការឬីពរធាវ)ី 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

គ. សំ្ពណើ សំុ្ពទារភាគហ ុនររស់្ប្គឹះស្មា នឥណទនជនរទ្ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬប្កុរប្រឹកាភិាល (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាង

ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងាេ ស់្ភាគទុ្និកងាី  ឬអនកតំណាង (ប្រវតតិ រូរតារគំរូររស់្

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ភាា រ់រូរងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក លិខិត
ពថាក លពទស្ ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ លិខិតឆាងដ នឬអតតស្ញ្ជញ ណរណណ លកខនតិកៈ
ប្កុរហ ុន រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្គាចុងពប្កាយ ជាព ើរ)  

- កិចេស្នាពទារ ឬទិ្ញ-លក់ភាគហ ុន (ពោយានប្តាររស់្ស្មការ ីឬពរធាវ)ី 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងធនាគារព ើរបីយករករពងកើនព ើរទុ្ន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

*ចំណំា ៖ ពៅពេលទ្ទួ្លានការអនុរតិយល់ប្េរពលើការពស្នើសំុ្ពទារភាគហ ុនេីធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវរង់េនធពៅអគគនាយកោា នេនធោរ រនាា រ់រក
ប្តូវប្រគល់ឯកស្មរអំេីកាតេវកិចេេនធោរជូនរ ាពនាះរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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៣. សំ្ពណើ សំុ្ចូលភាគករាប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្

ធនាគារពរររស់្ភាគីទំងេីរ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- កិចេស្នា ឬលកខនតិកៈចូលភាគករា (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់

ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ 

- ដទនការអាជីវករាររស់្ប្កុរហ ុនដ លនឹងប្តូវចូលររួភាគករា 
- ឯកស្មរពាក់េ័នធនឹងអតតស្ញ្ជញ ណររស់្ភាគទុ្និក ដ លប្តូវចូលភាគករាជារួយ 

ររួាន លកខនតិកៈ អាជាា រណណ លិខិតអនុញ្ជញ តអាជីវករា និងរាយការណ៍ស្វនករា
ប្គាចុងពប្កាយ ប្រសិ្នពរើាន (ចំពពាះភាគទុ្និកជានីតិរុគគល) និងប្រវតតិររូ (តារ
គំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ ចំនួន ១ ស្នាឹក 
លិខិតពថាក លពទស្ (ពៅានសុ្េលភាេ) ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ លិខិតឆាងដ ន ឬ
អតតស្ញ្ជញ ណរណណ (ចំពពាះភាគទុ្និកជាររូវនតរុគគល) 

- លិខិតអនុញ្ជញ ត ឬលិខិតរិនជំទស់្េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយប្រពទ្ស្ព ើរ (ចារ់ព ើរ ឬ 
ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៤. សំ្ពណើ សំុ្រញ្េូ ល និងទូ្ទត់រំណុលរនាា រ់រនសពំៅកនុងព ើរទុ្នថាន ក់ទី្២ 
ក. សំ្ពណើ សំុ្រញ្េូ លរំណុលរនាា រ់រនសំប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្  
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ពស្ចកតី

ស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ 

- កិចេស្នារំណុលរនាា រ់រនសំដ លប្តូវានរញ្ជា ក់ចាស់្េីលំោរ់ថ្នាេ ស់្រំណុល
ដ លពៅខពស់្រនាា រ់េីភាគទុ្និកធរាតា កាលវស្មន និងលកខខណឌ ពទសងពទ្ៀត និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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ខ. សំ្ពណើ សំុ្ទូ្ទត់រំណុលរនាា រ់រនសបំ្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬប្ករុប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ធនាគារពរ 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៥. សំ្ពណើ សំុ្ពទារប្ាក់ចំពណញរកាទុ្កពៅគណនីទុ្នរប្រងុដ លរិនប្តូវដរងដចក ប្តវូទតល់
ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្ករុប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ធនាគារពរ 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៦. សំ្ពណើ សំុ្ដរងដចកភាគលាភ ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចភាគទុ្និកនិងប្កុរប្រឹកាភិាល ឬធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់

ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ធនាគារ និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

V. សំ្ពណើ សំុ្ដតងតំាង និង/ឬ ផ្ទា ស់្រតូរ ស្ាស្ភាេប្ករុប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ 
រ្នតីប្រតិរតតិតារ និងស្វនករថ្ទាកនុង ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហរញិ្ញវតាុ   

១. អនកតំណាងភាគទុ្និកប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬប្កុរប្រឹកាភិាល ស្តីេីការដតងតំាង 

(ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
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ខ. សំ្ពណើ សំុ្ទូ្ទត់រំណុលរនាា រ់រនសបំ្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬប្ករុប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ធនាគារពរ 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៥. សំ្ពណើ សំុ្ពទារប្ាក់ចំពណញរកាទុ្កពៅគណនីទុ្នរប្រងុដ លរិនប្តូវដរងដចក ប្តវូទតល់
ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្ករុប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ធនាគារពរ 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្ធនាគារ

ជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្ធនាគារ 
និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៦. សំ្ពណើ សំុ្ដរងដចកភាគលាភ ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចភាគទុ្និកនិងប្កុរប្រឹកាភិាល ឬធនាគារពរ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់

ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការពធវើពតស្តស្មកលបង (Simulation) េីទលរ៉ាះពាល់ ល់ប្រកាស្នានាររស់្

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជាេិពស្ស្ប្រកាស្ស្តីេីការគណនារូលនិធិផ្ទា ល់សុ្ទ្ធររស់្
ធនាគារ និងអនុាតស្មធនភាេ និង 

- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

V. សំ្ពណើ សំុ្ដតងតំាង និង/ឬ ផ្ទា ស់្រតូរ ស្ាស្ភាេប្ករុប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ 
រ្នតីប្រតិរតតិតារ និងស្វនករថ្ទាកនុង ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហរញិ្ញវតាុ   

១. អនកតំណាងភាគទុ្និកប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬប្កុរប្រឹកាភិាល ស្តីេីការដតងតំាង 

(ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
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- ប្រវតតិរូរ (តារគំរូររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់រូរងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ 
ចំនួន ១ ស្នាឹក 

- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណ ឬលិខិតឆាងដ ន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) និង 
- លិខិតពថាក លពទស្ដ លពៅានសុ្េលភាេ(ចារ់ព ើរ) ។ 

២. ប្រធាន និងស្ាជិកប្ករុប្រឹកាភិាលប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល ស្តីេីការដតងតំាង 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលធនាគារពរ ស្ប្ារ់ករណីរុតតស្រព័នធ

ធនាគារររពទ្ស្ (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ប្រវតតិររូ (តារគំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ 

ចំនួន ១ ស្នាឹក 
- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណ ឬលិខិតឆាងដ ន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) និង 
- លិខិតពថាក លពទស្ដ លពៅានសុ្េលភាេ (ចារ់ព ើរ) ។ 

៣. នាយកប្រតិរតតិ និងនាយករងប្រតិរតតិប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ាេ ស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាល ស្តីេីការដតងតំាង 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ប្រវតតិររូ (តារគំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ 

ចំនួន ១ ស្នាឹក 
- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណ ឬលិខិតឆាងដ ន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ)  
- លិខិតពថាក លពទស្ដ លពៅានសុ្េលភាេ (ចារ់ព ើរ)  និង 
- ការស្ាៃ ស្ន៍ (ប្រសិ្នពរើចំាាច់)។  

៤. ប្រធានរុខងារប្រតិរតតិតារ និងប្រធានស្វនករាថ្ទាកនុងប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល និង/ឬ លិខិតដតងតំាង 
- ប្រវតតិររូ (តារគំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា) ភាា រ់ររូងតរចេុរបននភាេទំ្ហំ ៤×៦ 

ចំនួន ១ ស្នាឹក 
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- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណ ឬលិខិតឆាងដ ន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- លិខិតពថាក លពទស្ដ លពៅានសុ្េលភាេ(ចារ់ព ើរ)  និង 
- ការស្ាៃ ស្ន៍ (ប្រសិ្នពរើចំាាច់)។ 

VI. សំ្ពណើ សំុ្ស្ហការជារួយប្កុរហ ុនទតល់ពស្វាទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ប្រតិរតតិការធនាគារចល័ត 
ពស្វាធនាគារតាររយៈអិុនពធើដណត និង E-Wallet 

១. សំ្ពណើ សំុ្ស្ហការជារួយប្កុរហ ុនទតល់ពស្វាទូ្ទត់ស្ងប្ាក់  ប្តូវទតល់ឯកស្មរ 
 ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈករាការពាក់េ័នធ និង/ឬ រុគគលដ ល

ានសិ្ទ្ធិ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- កិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ននិងប្គឹះស្មា នទតល់ពស្វាទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
- នីតិវធីិកនុងការការពារហានិភ័យ និងកិចេការពារអតិងិជន 
- ការពធវើរទ្រងាា ញអំេីប្រតិរតតិការពនះ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើប្រតិរតតិការធនាគារចល័ត ពស្វាធនាគារតាររយៈអិុនពធើដណត ប្តូវទតល់
ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈករាការពាក់េ័នធ និង/ឬ រុគគលដ ល

ានសិ្ទ្ធិ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- នីតិវធីិថ្នការការពារអតិងិជន 
- ពគាលការណ៍និងនីតិវធីិស្តីេីការប្គរ់ប្គង និងការអនុវតតប្រតិរតតិការពនះ 
- ដទនការអាជីវករាដ លពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការពនះ 
- នីតិវធីិប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា 
- ពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យ/ស្តង់ោរសុ្វតាិភាេប្រេ័នធ 
- ការសិ្កាពលើហានិភ័យប្រតិរតតិការ និងេ័ត៌ានវទិ្ា 
- ការពធវើរទ្រងាា ញអំេីប្រតិរតតិការពនះ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណ ឬលិខិតឆាងដ ន (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ស្ញ្ជញ រប្តជំនាញ (ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- លិខិតពថាក លពទស្ដ លពៅានសុ្េលភាេ(ចារ់ព ើរ)  និង 
- ការស្ាៃ ស្ន៍ (ប្រសិ្នពរើចំាាច់)។ 

VI. សំ្ពណើ សំុ្ស្ហការជារួយប្កុរហ ុនទតល់ពស្វាទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ប្រតិរតតិការធនាគារចល័ត 
ពស្វាធនាគារតាររយៈអិុនពធើដណត និង E-Wallet 

១. សំ្ពណើ សំុ្ស្ហការជារួយប្កុរហ ុនទតល់ពស្វាទូ្ទត់ស្ងប្ាក់  ប្តូវទតល់ឯកស្មរ 
 ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈករាការពាក់េ័នធ និង/ឬ រុគគលដ ល

ានសិ្ទ្ធិ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- កិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ននិងប្គឹះស្មា នទតល់ពស្វាទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
- នីតិវធីិកនុងការការពារហានិភ័យ និងកិចេការពារអតិងិជន 
- ការពធវើរទ្រងាា ញអំេីប្រតិរតតិការពនះ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើប្រតិរតតិការធនាគារចល័ត ពស្វាធនាគារតាររយៈអិុនពធើដណត ប្តូវទតល់
ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈករាការពាក់េ័នធ និង/ឬ រុគគលដ ល

ានសិ្ទ្ធិ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- នីតិវធីិថ្នការការពារអតិងិជន 
- ពគាលការណ៍និងនីតិវធីិស្តីេីការប្គរ់ប្គង និងការអនុវតតប្រតិរតតិការពនះ 
- ដទនការអាជីវករាដ លពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការពនះ 
- នីតិវធីិប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា 
- ពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យ/ស្តង់ោរសុ្វតាិភាេប្រេ័នធ 
- ការសិ្កាពលើហានិភ័យប្រតិរតតិការ និងេ័ត៌ានវទិ្ា 
- ការពធវើរទ្រងាា ញអំេីប្រតិរតតិការពនះ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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៣. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើប្រតិរតតិការធនាគារ E-Wallet ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈករាការពាក់េ័នធ និង/ឬ រុគគល ដ ល

ានសិ្ទ្ធិ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- នីតិវធីិថ្នការការពារអតិងិជន 
- ពគាលការណ៍ និងនីតិវធីិស្តីេីការប្គរ់ប្គង និងការអនុវតតប្រតិរតតិការពនះ 
- ដទនការអាជីវករា E-Wallet 
- នីតិវធីិប្រឆំ្ងការស្ាអ តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទនពភរវករា 
- ពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យ/ស្តង់ោរសុ្វតាិភាេប្រេ័នធ 
- ការសិ្កាពលើហានិភ័យប្រតិរតតិការ និងេ័ត៌ានវទិ្ា 
- ការពធវើរទ្រងាា ញអំេីប្រតិរតតិការពនះ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

VII. សំ្ពណើ សំុ្ពាះទាយរូលរប្ត និងប្រតិរតតិការពាក់េ័នធនឹងរូលរប្ត 

១. សំ្ពណើ សំុ្ពាះទាយរូលរប្ត ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្ករុប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ធនាគារពរ  

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- កិចេប្េរពប្េៀងរវាងប្គឹះស្មា ន និងប្កុរហ ុនរូលរប្ត 
- នីតិវធីិពាក់េ័នធនឹងការពាះទាយរូលរប្ត 
- នីតិវធីិពាក់េ័នធនឹងការកំណត់អប្តា Coupon  
- ការពធវើរទ្រងាា ញស្តីេីការពាះទាយរូលរប្ត  
- លិខិតរញ្ជា ក់េីសុ្េលភាេររស់្ប្កុរហ ុនរូលរប្តដ លពចញពោយអាជាា ធរស្មរី និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើប្រតិរតតិការពាក់េ័នធនឹងរូលរប្ត (Cash Settlement Agent, Security Registrar, 
Underwriter…) ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈករាការពាក់េ័នធ និង/ឬ រុគគលដ ល

ានសិ្ទ្ធិ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- វភិាគស្មា នភាេររស់្ប្គឹះស្មា នដ លប្រឈរ 

834



 

835 

- នីតិវធីិកនុងការការពារហានិភ័យ និងកិចេការពារអតិងិជន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

VIII. សំ្ពណើ សំុ្ពទសងៗ 

១  .  សំ្ពណើ សំុ្ទូ្ទត់ររិូយរ័ណណររពទ្ស្ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ឯកស្មរស្តីេីយនតការ និងនីតិវធីិទូ្ទត់ររិូយរ័ណណររពទ្ស្ដ លោក់ពស្នើ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ  

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- យុទ្ធស្មស្រស្តនិងពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យររស់្ធនាគារទក់ទ្ងនឹង

ប្រតិរតតិការពស្នើសំុ្ 
- ការពធវើរទ្រងាា ញេីការពធវើប្រតិរតតិការពនះ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើជាភាន ក់ងារដណនំាពស្វាធានារា៉ា រ់រង ឬភាន ក់ងារដណនំាពស្វាធានារា៉ា រ់រង
ខាន តតូចប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល និង/ឬ គណៈករាការពាក់េ័នធ (ចារ់ព ើរ 

ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- កិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ននិងប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង 
- នីតិវធីិថ្នការពោះស្ស្មយរណតឹ ងអតិងិជន 
- ពគាលការណ៍និងនីតិវធីិស្តីេីការប្គរ់ប្គង និងការអនុវតតប្រតិរតតិការពនះ 
- េ័ត៌ានដ លរញ្ជា ក់េីអតតស្ញ្ជញ ណររស់្ប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង  ូចជា លកខនតិកៈ 

អាជាា រណណអាជីវករាធានារា៉ារ់រងេីប្កសួ្ងស្មរី ជាព ើរ 
- នីតិវធីិប្គរ់ប្គងហានិភ័យដ លពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការពនះ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៣.  សំ្ពណើ សំុ្ កប្ាក់េីគណនីចរនតររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លានពរើកពៅ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជារុនពេលទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តឱយរពងកើនព ើរទុ្នជាទាូវការប្តូវ
ទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងគណនីចរនត និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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- នីតិវធីិកនុងការការពារហានិភ័យ និងកិចេការពារអតិងិជន និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

VIII. សំ្ពណើ សំុ្ពទសងៗ 

១  .  សំ្ពណើ សំុ្ទូ្ទត់ររិូយរ័ណណររពទ្ស្ប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ឯកស្មរស្តីេីយនតការ និងនីតិវធីិទូ្ទត់ររិូយរ័ណណររពទ្ស្ដ លោក់ពស្នើ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ  

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- យុទ្ធស្មស្រស្តនិងពគាលនពយាយប្គរ់ប្គងហានិភ័យររស់្ធនាគារទក់ទ្ងនឹង

ប្រតិរតតិការពស្នើសំុ្ 
- ការពធវើរទ្រងាា ញេីការពធវើប្រតិរតតិការពនះ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

២. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើជាភាន ក់ងារដណនំាពស្វាធានារា៉ា រ់រង ឬភាន ក់ងារដណនំាពស្វាធានារា៉ា រ់រង
ខាន តតូចប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល និង/ឬ គណៈករាការពាក់េ័នធ (ចារ់ព ើរ 

ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- កិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ននិងប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង 
- នីតិវធីិថ្នការពោះស្ស្មយរណតឹ ងអតិងិជន 
- ពគាលការណ៍និងនីតិវធីិស្តីេីការប្គរ់ប្គង និងការអនុវតតប្រតិរតតិការពនះ 
- េ័ត៌ានដ លរញ្ជា ក់េីអតតស្ញ្ជញ ណររស់្ប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង  ូចជា លកខនតិកៈ 

អាជាា រណណអាជីវករាធានារា៉ារ់រងេីប្កសួ្ងស្មរី ជាព ើរ 
- នីតិវធីិប្គរ់ប្គងហានិភ័យដ លពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការពនះ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៣.  សំ្ពណើ សំុ្ កប្ាក់េីគណនីចរនតររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លានពរើកពៅ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជារុនពេលទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តឱយរពងកើនព ើរទុ្នជាទាូវការប្តូវ
ទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ឯកស្មររញ្ជា ក់អំេីស្រតុលយទឹ្កប្ាក់កនុងគណនីចរនត និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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៤.  សំ្ពណើ សំុ្ដកដប្រលកខនតិកៈប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្  
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក ឬអនកតំណាងភាគទុ្និក (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាង

ដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) ឬ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលធនាគារពរ ស្ប្ារ់ករណីរុតតស្រព័នធ

ធនាគារររពទ្ស្ (ចារ់ព ើរ ឬ ចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) និង 
- ទំ្េ័រដ លប្តូវដកដប្រ ឬលកខនតិកៈងាី។  

៥.  សំ្ពណើ សំុ្ពប្ជើស្ពរ ើស្ប្ករុហ ុនស្វនករាប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង/ឬ ប្កុរប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ពស្ចកតី

ស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ និង/ឬ គណៈករាការស្វនករា និង/ឬ រុគគលានសិ្ទ្ធិ
ស្ពប្រចចំពពាះស្មខាធនាគារររពទ្ស្ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការ
រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ពស្ចកតីប្ពាង ឬកិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ននិងប្កុរហ ុនស្វនករា និង  
- ព ា្ ះថ្ គូស្វនករាងាី រញ្ា ីព ា្ ះប្កុរការងារស្វនករា ប្េរទំងពលខទូ្រស័្េា

ទំ្នាក់ទំ្នង និងអីុដរ៉ាល។ 

៦. សំ្ពណើ សំុ្រនតពប្ជើស្ពរ ើស្ប្កុរហ ុនស្វនករា ដ លពប្កាយរយៈពេល ០៣ ឆ្ន ំ ប្តូវទតល់
ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្  
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ភាគទុ្និក និង ប្កុរប្រឹកាភិាលប្គឹះស្មា ន និង/ឬ ពស្ចកតី

ស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ និង/ឬគណៈករាការស្វនករា និង/ឬ រុគគលានសិ្ទ្ធិ
ស្ពប្រចចំពពាះស្មខាធនាគារររពទ្ស្ (ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការ
រញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 

- ពស្ចកតីប្ពាង ឬកិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ននិងប្កុរហ ុនស្វនករា និង 
- ព ា្ ះថ្ គូស្វនករាងាី រញ្ា ីព ា្ ះប្កុរការងារស្វនករា ប្េរទំងពលខទូ្រស័្េា

ទំ្នាក់ទំ្នង និងអីុដរ៉ាល។ 

៧. សំ្ពណើ សំុ្ពធវើប្រតិរតតិការភតិស្នាហិរញ្ញវតាុ ប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖  

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល និង/ឬ គណៈករាការពាក់េ័នធ (ចារ់ព ើរ 

ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ដទនការអាជីវករារយៈពេល ០៣ឆ្ន ំខាងរុខ 
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- ពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការពនះ 
- ការពធវើរទ្រងាា ញអំេីប្រតិរតតិការពនះ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៨.  សំ្ពណើ សំុ្ដចករដំលកទិ្ននន័យអតិងិជន និងអនុវតតទ្ប្រង់រាយការណ៍ររួជារួយធនាគារពរ 
(អនុវតតចំពពាះធនាគាររុតតស្រព័នធររពទ្ស្ និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្ដតរ៉ាុពណាណ ះ) ប្តវូទតល់
ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការវភិាគហានិភ័យកនុងការអនុវតតទ្ប្រង់រាយការណ៍ររួ ពោយានការចូលររួេី

គណៈករាការកប្រិតប្កុរប្រឹកាភិាលដ លពាក់េ័នធ 
- ពស្ៀវពៅដណនំាការពប្រើប្ាស់្ទ្ប្រង់ 
- កិចេប្េរពប្េៀងរវាងប្គឹះស្មា ន និងធនាគារពរ ពាក់េ័នធនឹងការរកាការស្ាៃ ត់ររស់្

អតិងិជន 
- ការអនុរតិ ឬការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយធនាគារពរ 
- ព ា្ ះ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្រុគគលិកធនាគារពរនិងប្គឹះស្មា ន ដ ល

ានសិ្ទ្ធិចូលពរើលទិ្ននន័យ និង/ឬ ប្គរ់ប្គងទិ្ននន័យ ពោយានហតាពលខាទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវ 

- ឯកស្មររញ្ជា ក់េីការពធវើពតស្តស្មកលបងកនុងការអនុវតត 
- ការរញ្ជា ក់េី ំពណើ រការពទាើទិ្ននន័យ និង ំពណើ រការទញយករាយការណ៍ 
- ការពធវើរទ្រងាា ញ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៩.  សំ្ពណើ សំុ្ពទារប្ាក់ដ លានរង់ខុស្គណនីឬរង់ពលើស្ ពចញេីគណនីពៅធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ និង 
- ចារ់ចរាងប្រកាស្ឥណទនដ លរងាា ញេីការរង់ប្ាក់ពៅនាយកោា នប្រតិរតតិការ

ថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

១០. សំ្ពណើ សំុ្ឈរ់ស្ប្ាកររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ (ពប្ៅេីការអនុញ្ជញ តឈរ់
ស្ប្ាកររស់្ប្កសួ្ងការងារ) ប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

837



 

837 

- ពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការពនះ 
- ការពធវើរទ្រងាា ញអំេីប្រតិរតតិការពនះ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៨.  សំ្ពណើ សំុ្ដចករដំលកទិ្ននន័យអតិងិជន និងអនុវតតទ្ប្រង់រាយការណ៍ររួជារួយធនាគារពរ 
(អនុវតតចំពពាះធនាគាររុតតស្រព័នធររពទ្ស្ និងស្មខាធនាគារររពទ្ស្ដតរ៉ាុពណាណ ះ) ប្តវូទតល់
ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ 
- ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាល ឬពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារពរ 

(ចារ់ព ើរ ឬចារ់ចរាងដ លានការរញ្ជា ក់ប្តឹរប្តូវ) 
- ការវភិាគហានិភ័យកនុងការអនុវតតទ្ប្រង់រាយការណ៍ររួ ពោយានការចូលររួេី

គណៈករាការកប្រិតប្កុរប្រឹកាភិាលដ លពាក់េ័នធ 
- ពស្ៀវពៅដណនំាការពប្រើប្ាស់្ទ្ប្រង់ 
- កិចេប្េរពប្េៀងរវាងប្គឹះស្មា ន និងធនាគារពរ ពាក់េ័នធនឹងការរកាការស្ាៃ ត់ររស់្

អតិងិជន 
- ការអនុរតិ ឬការទ្ទួ្លស្មគ ល់េីអាជាា ធរប្តួតេិនិតយធនាគារពរ 
- ព ា្ ះ តួនាទី្ និងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្រុគគលិកធនាគារពរនិងប្គឹះស្មា ន ដ ល

ានសិ្ទ្ធិចូលពរើលទិ្ននន័យ និង/ឬ ប្គរ់ប្គងទិ្ននន័យ ពោយានហតាពលខាទ្ទួ្ល
ខុស្ប្តូវ 

- ឯកស្មររញ្ជា ក់េីការពធវើពតស្តស្មកលបងកនុងការអនុវតត 
- ការរញ្ជា ក់េី ំពណើ រការពទាើទិ្ននន័យ និង ំពណើ រការទញយករាយការណ៍ 
- ការពធវើរទ្រងាា ញ (កនុងករណីចំាាច់) និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 

៩.  សំ្ពណើ សំុ្ពទារប្ាក់ដ លានរង់ខុស្គណនីឬរង់ពលើស្ ពចញេីគណនីពៅធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាប្តវូទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ និង 
- ចារ់ចរាងប្រកាស្ឥណទនដ លរងាា ញេីការរង់ប្ាក់ពៅនាយកោា នប្រតិរតតិការ

ថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

១០. សំ្ពណើ សំុ្ឈរ់ស្ប្ាកររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ (ពប្ៅេីការអនុញ្ជញ តឈរ់
ស្ប្ាកររស់្ប្កសួ្ងការងារ) ប្តូវទតល់ឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- លិខិតពស្នើសំុ្ និង 
- ឯកស្មរពទសងៗពាក់េ័នធនឹងសំ្ពណើ សំុ្។ 
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ធ៧-០២១-១០៥ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

លកខខណឌ សប្មារ់ប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 
កនងុការដធវើអាជ្ីវកម្មដរ ងកាសដួរន  

3   
 

ជ្ំពូកទី ១ 
រទរបញ្ញតតិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ប្ករខ័ណឌ រទ្របញ្ញតិត ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ ប្រករអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន (Bancassurance) កនុងពគាលពៅចូលររួពលើកករពស់្ររយិរនន
ហិរញ្ញវតាុតាររយៈការរពងកើនលទ្ធភាេឱយស្មធារណជនទ្ទួ្លានពស្វាធានារា៉ា រ់រង និងេប្ងឹង
កិចេការពារអតិងិជន។ 

ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លស្ាិតពៅពប្ការ
អាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ៣.- 

 ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយរពចេកពទ្ស្រួយចំនួនប្តូវានកំណត់និយរន័យ 
 ូចខាងពប្ការ៖ 

- ពរ ងកាសួ្ពរន សំ្ពៅ ល់កិចេស្ហការរវាងប្គឹះស្មា ន និងប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រងកនុងការ
ដចកចាយ និងទសេវទាយទលិតទលធានារា៉ា រ់រងតាររយៈការពប្រើប្ាស់្រណាត ញររស់្
ប្គឹះស្មា ន។ 

- អាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន សំ្ពៅ ល់ការទតល់ទលិតទលធានារា៉ារ់រងពោយប្គឹះស្មា នកនុងនារ
ប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង រ៉ាុដនតរិនចូលរួររពងកើតទលិតទលធានារា៉ារ់រងពទ្។ ប្គឹះស្មា នអាច
ពប្ជើស្ពរ ើស្យករ៉ាូដឌ្លដណនំាអតិងិជន (Referral) ឬរ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ (Corporate agent) 
ដ លប្គឹះស្មា នទ្ទួ្លានប្ាក់កថ្ប្រពជើងស្ម រ៉ាុដនតរិនទ្ទួ្លហានិភ័យេីទលិតទលធានា
រា៉ារ់រងពទ្។ 

- ប្ករុហ ុនធានារា៉ា រ់រង សំ្ពៅ ល់ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រងអាយុជីវតិ ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង
ទូ្ពៅ ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រងខាន តតូច និងប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រងរនត ដ លទ្ទួ្លអាជាា រណណ 
េីអាជាា ធរានស្រតាកិចេ។ 
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- កិចេប្េរពប្េៀងពរ ងកាសួ្ពរន សំ្ពៅ ល់កិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ន និងប្កុរហ ុនធានា
រា៉ា រ់រង។ 

- រ៉ាូដឌ្លដណនំាអតិងិជន សំ្ពៅ ល់ការដណនំា ល់អតិងិជនពោយប្គឹះស្មា នពៅឱយ
ប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រងជាថ្ គូ រ៉ាុដនតប្គឹះស្មា នរិនពាក់េ័នធនឹងការលក់ទលិតទលធានា
រា៉ារ់រងពោយផ្ទា ល់ពទ្។  

- រ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ សំ្ពៅ ល់ការពប្រើប្ាស់្រុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា នព ើរបីទសេវទាយ និង
លក់ទលិតទលធានារា៉ារ់រងពោយផ្ទា ល់ ល់អតិងិជន។  

ជ្ំពូកទី ២ 
លកខណៈវិនិចេ័យ 

ប្រការ ៤.- 

 ប្គឹះស្មា នដ លានរំណងពធវើអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន ប្តូវរំពេញលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

 ក. ពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
 ខ. ប្តូវានវាយតថ្រាពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជាថាានស្មា នភាេហិរញ្ញ វតាុលអ និង

អភិាលកិចេរងឹាំកនុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ៣ (រី) ឆ្ន ំចុងពប្កាយ និង 
 គ. អនុវតតពេញពលញតាររទ្របញ្ញតិតប្រុងប្រយ័តននានាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

 ព ើរបីទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្ពោយ
ភាា រ់រកជារួយឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលកនុងការប្រករអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន ពោយ
រញ្ជា ក់េីការពប្ជើស្ពរ ើស្យករ៉ាូដឌ្លដណនំាអតិងិជន ឬរ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ 

ខ. ការសិ្កាស្រិទ្ធិលទ្ធភាេ (Feasibility Study) និងការវាយតថ្រាហានិភ័យពលើអាជីវករា
ពរ ងកាសួ្ពរន ររួទំងវធីិកាត់រនាយហានិភ័យ និងការប្រករអាជីវករាពោយប្រុងប្រយ័តន 

គ. ដទនការអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន 
ឃ. កិចេប្េរពប្េៀងពរ ងកាសួ្ពរន រវាងប្គឹះស្មា ន និងប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង 
ង. ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិប្គរ់ប្គងអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន ររួទំងនីតិវធីិពោះស្ស្មយ  

រណតឹ ងអតិងិជន និងពគាលការណ៍ដណនំាប្រតិរតតិការ 
ច. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំដ លានពធវើស្វនករា រាយការណ៍ស្មា នភាេស្មធនភាេ 

និងរាយការណ៍ស្នានីយភាេររស់្ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង និង 
ឆ. េ័ត៌ានពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត ដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  
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- កិចេប្េរពប្េៀងពរ ងកាសួ្ពរន សំ្ពៅ ល់កិចេស្នារវាងប្គឹះស្មា ន និងប្កុរហ ុនធានា
រា៉ា រ់រង។ 

- រ៉ាូដឌ្លដណនំាអតិងិជន សំ្ពៅ ល់ការដណនំា ល់អតិងិជនពោយប្គឹះស្មា នពៅឱយ
ប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រងជាថ្ គូ រ៉ាុដនតប្គឹះស្មា នរិនពាក់េ័នធនឹងការលក់ទលិតទលធានា
រា៉ារ់រងពោយផ្ទា ល់ពទ្។  

- រ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ សំ្ពៅ ល់ការពប្រើប្ាស់្រុគគលិកររស់្ប្គឹះស្មា នព ើរបីទសេវទាយ និង
លក់ទលិតទលធានារា៉ារ់រងពោយផ្ទា ល់ ល់អតិងិជន។  

ជ្ពំូកទ ី២ 
លកខណៈវិនិចេ័យ 

ប្រការ ៤.- 

 ប្គឹះស្មា នដ លានរំណងពធវើអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន ប្តូវរំពេញលកខខណឌ  ូចខាងពប្ការ៖ 

 ក. ពស្នើសំុ្ការអនុញ្ជញ តជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
 ខ. ប្តូវានវាយតថ្រាពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជាថាានស្មា នភាេហិរញ្ញ វតាុលអ និង

អភិាលកិចេរងឹាំកនុងរយៈពេលយ៉ាងតិច ៣ (រី) ឆ្ន ំចុងពប្កាយ និង 
 គ. អនុវតតពេញពលញតាររទ្របញ្ញតិតប្រុងប្រយ័តននានាររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

 ព ើរបីទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្ពោយ
ភាា រ់រកជារួយឯកស្មរ  ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ប្កុរប្រឹកាភិាលកនុងការប្រករអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន ពោយ
រញ្ជា ក់េីការពប្ជើស្ពរ ើស្យករ៉ាូដឌ្លដណនំាអតិងិជន ឬរ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ 

ខ. ការសិ្កាស្រិទ្ធិលទ្ធភាេ (Feasibility Study) និងការវាយតថ្រាហានិភ័យពលើអាជីវករា
ពរ ងកាសួ្ពរន ររួទំងវធីិកាត់រនាយហានិភ័យ និងការប្រករអាជីវករាពោយប្រុងប្រយ័តន 

គ. ដទនការអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន 
ឃ. កិចេប្េរពប្េៀងពរ ងកាសួ្ពរន រវាងប្គឹះស្មា ន និងប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង 
ង. ពគាលនពយាយនិងនីតិវធីិប្គរ់ប្គងអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន ររួទំងនីតិវធីិពោះស្ស្មយ  

រណតឹ ងអតិងិជន និងពគាលការណ៍ដណនំាប្រតិរតតិការ 
ច. រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំដ លានពធវើស្វនករា រាយការណ៍ស្មា នភាេស្មធនភាេ 

និងរាយការណ៍ស្នានីយភាេររស់្ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង និង 
ឆ. េ័ត៌ានពាក់េ័នធពទសងពទ្ៀត ដ លតប្រូវពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  
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ប្រការ ៦.- 

 ប្គឹះស្មា នអាចចុះកិចេប្េរពប្េៀងពរ ងកាសួ្ពរន ជារួយប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រងយ៉ាងពប្ចើនចំនួន
៣ (រី)។ កិចេប្េរពប្េៀងប្តូវានដចងជាអរបររា  ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. កាតេវកិចេររស់្ប្គឹះស្មា ននិងប្កុរហ ុនធានារា៉ា រ់រង ជាេិពស្ស្កាតេវកិចេររស់្ប្កុរហ ុន 
ធានារា៉ារ់រងកនុងការរណតុ ះរណាត លរុគគលិកប្គឹះស្មា ន 

ខ. ការទតល់េ័ត៌ានអតិងិជន និងការចាត់ដចងប្ររូលនិងទូ្ទត់រុេវលាភធានារា៉ារ់រង 
គ. កថ្ប្រពជើងស្មររស់្ប្គឹះស្មា ន ររួទំងអប្តានិងរពរៀរគណនាកថ្ប្រពជើងស្ម 
ឃ.  ំពណើ រការទរទរសំ្ណង និងកិចេការពារអតិងិជន និង 
ង. ការរញ្ជា ក់េីភាេរិនពាក់េ័នធគាន រវាងពស្វាធនាគារនិងទលិតទលធានារា៉ា រ់រង ព ើរបី

ពចៀស្វាងទលរ៉ាះពាល់រកពលើអាជីវករាធនាគារ ដ លរណាត លរកេីហានិភ័យររស់្
ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង។ 

ប្រការ ៧.- 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរអំេីពស្ចកតីស្ពប្រចទតល់ ឬរិន 
ទតល់ការអនុញ្ជញ តជូនប្គឹះស្មា ន កនុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣ (រី) ដខ ចារ់េីពេលានទ្ទួ្លពាកយ
ពស្នើសំុ្ពេញពលញ។ ការអនុញ្ជញ តររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានសុ្េលភាេ ៣ (រី) ឆ្ន ំ និងអាច
ពស្នើសំុ្រនតជាងាីពទ្ៀតាន។ ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្រនតសុ្េលភាេការអនុញ្ជញ ត កនុងរយៈពេល 
៣ (រី) ដខ រុនការអនុញ្ជញ តទុតសុ្េលភាេ។ 

ប្រការ ៨.- 

 ប្គឹះស្មា ន ដ លទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តឱយពធវើអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរនតាររ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ
ប្តូវរង់ពស្មហ ុយប្រចំាឆ្ន ំ រុនថ្ងៃទី្១៥ ដខរករា ពរៀងរាល់ឆ្ន ំ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ស្ប្ារ់ទី្ស្មន ក់ការកណាត ល ៖ ៤.០០០.០០០ ពរៀល (រួនលានពរៀល) 
- ស្ប្ារ់រួយស្មខា ៖ ២.០០០.០០០ ពរៀល (េីរលានពរៀល) 

ប្គឹះស្មា នដ លទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តកនុងឆ្ន ំ ប្តូវរង់ពស្មហ ុយ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- កនុងប្តីាស្ទី្១ ៖ ប្តូវរង់ពេញរួយឆ្ន ំ 
- កនុងប្តីាស្ទី្២ ៖ ប្តូវរង់រីប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៣ ៖ ប្តូវរង់េីរប្តីាស្ 
- កនុងប្តីាស្ទី្៤ ៖ ប្តូវរង់រួយប្តីាស្។   
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ជ្ំពូកទី ៣ 
កាតពវកិចចណផ្នកប្រតិរតតិការ និងកិចចការ រអតិថ្ិជ្ន 

ប្រការ ៩.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលការណ៍ដណនំាប្រតិរតិតការព ើរបីប្រករអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន និង
ប្តូវធានាថា៖  
 ក. រុគគលិកទ្ទួ្លានការរណតុ ះរណាត ល និងានស្រតាភាេកនុងការេនយល់ឱយានចាស់្

លាស់្អំេីទលិតទលធានារា៉ារ់រង ល់អតិងិជន 
 ខ. រិនប្តូវរងខិតរងខំឬរញ្េុ ះរញ្េូ លអតិងិជនឱយទិ្ញទលិតទលធានារា៉ារ់រងព ើយ  
 គ. រុេវលាភរិនប្តូវាន កពចញពោយផ្ទា ល់េីគណនីធនាគារររស់្អតិងិជន ពោយគាា ន

ការអនុញ្ជញ ត ឬយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរេីអតិងិជនព ើយ 
 ឃ. ប្គឹះស្មា នប្តូវទសេវទាយជូនអតិងិជនឱយយល់ចាស់្ថា ប្គឹះស្មា នរិនដរនជាប្កុរហ ុន

ធានារា៉ារ់រង និងរិនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើហានិភ័យទលិតទលធានារា៉ារ់រងព ើយ។ ទលិតទល
ធានារា៉ារ់រងនិងការទូ្ទត់សំ្ណង គ៉ឺជាការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងររស់្ប្កុរហ ុនធានា
រា៉ារ់រង និង 

 ង. យនតការកិចេការពារអតិងិជន និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងស្រស្ស្រពាក់េ័នធនឹងធានារា៉ា រ់រង 
ោច់ពោយដ ក ប្តូវានោក់ឱយអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

 កនុងករណីប្គឹះស្មា នពប្ជើស្ពរ ើស្យករ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ ប្គឹះស្មា នប្តូវ៖ 

 ក. ដតងតំាងរុគគលិករពងាគ លដ លានគុណវុឌ្ឍិ ១ (រួយ) រូរ និងានរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់
កនុងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវប្រតិរតតិការនិងពោះស្ស្មយរាល់រញ្ជា ពាក់េ័នធនឹងពរ ងកាសួ្ពរន 

 ខ. ានដទនកទ្ទួ្លរនាុក និងប្រេ័នធោច់ពោយដ កដ លប្តូវានរាំងេ័ត៌ាន (Chinese wall) 
ស្រស្ស្រ រវាងអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន និងប្គឹះស្មា ន និង 

 គ. រងាា ញជូនអតិងិជនេីរុេវលាភររស់្ទលិតទលធានារា៉ារ់រង ដ លកំណត់ពោយប្កុរហ ុន
ធានារា៉ារ់រង។ 

ប្រការ ១០.- 

 ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នកិចេការពារអតិងិជន ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា៖  

 ក. ានការពគារេសិ្ទ្ធិររស់្អតិងិជន កនុងការពប្ជើស្ពរ ើស្ភាន ក់ងារពរ ងកាសួ្ពរនពទសងពទ្ៀត 
ឬទក់ទ្ងពៅប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រងពោយផ្ទា ល់ 

 ខ. រិនានការទតល់េ័ត៌ានខុស្ ឬការេនយល់រិនប្តឹរប្តូវ ល់អតិងិជន ពោយរុគគលិក
លក់ទលិតទលធានារា៉ារ់រងអំេីអតាប្រពយជន៍ថ្នទលិតទលពនះព ើយ 

 គ. រាល់ទិ្ននន័យនិងេ័ត៌ានររស់្អតិងិជនប្តូវានរកាជាការស្ាៃ ត់ 
 ឃ. រិនប្តូវយកពស្មហ ុយ និង/ឬ ោក់លកខខណឌ រដនារពប្ៅេីលកខខណឌ ដ លកំណត់ពោយ

ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង និង 
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ជ្ំពូកទ ី៣ 
កាតពវកចិចណផ្នកប្រតិរតតិការ និងកិចចការ រអតិថ្ិជ្ន 

ប្រការ ៩.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវានពគាលការណ៍ដណនំាប្រតិរតិតការព ើរបីប្រករអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន និង
ប្តូវធានាថា៖  
 ក. រុគគលិកទ្ទួ្លានការរណតុ ះរណាត ល និងានស្រតាភាេកនុងការេនយល់ឱយានចាស់្

លាស់្អំេីទលិតទលធានារា៉ារ់រង ល់អតិងិជន 
 ខ. រិនប្តូវរងខិតរងខំឬរញ្េុ ះរញ្េូ លអតិងិជនឱយទិ្ញទលិតទលធានារា៉ារ់រងព ើយ  
 គ. រុេវលាភរិនប្តូវាន កពចញពោយផ្ទា ល់េីគណនីធនាគារររស់្អតិងិជន ពោយគាា ន

ការអនុញ្ជញ ត ឬយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍អកសរេីអតិងិជនព ើយ 
 ឃ. ប្គឹះស្មា នប្តូវទសេវទាយជូនអតិងិជនឱយយល់ចាស់្ថា ប្គឹះស្មា នរិនដរនជាប្កុរហ ុន

ធានារា៉ារ់រង និងរិនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពលើហានិភ័យទលិតទលធានារា៉ារ់រងព ើយ។ ទលិតទល
ធានារា៉ារ់រងនិងការទូ្ទត់សំ្ណង គ៉ឺជាការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវទំងស្ស្ុងររស់្ប្កុរហ ុនធានា
រា៉ារ់រង និង 

 ង. យនតការកិចេការពារអតិងិជន និងពោះស្ស្មយរណតឹ ងស្រស្ស្រពាក់េ័នធនឹងធានារា៉ា រ់រង 
ោច់ពោយដ ក ប្តូវានោក់ឱយអនុវតតប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

 កនុងករណីប្គឹះស្មា នពប្ជើស្ពរ ើស្យករ៉ាូដឌ្លភាន ក់ងារ ប្គឹះស្មា នប្តូវ៖ 

 ក. ដតងតំាងរុគគលិករពងាគ លដ លានគុណវុឌ្ឍិ ១ (រួយ) រូរ និងានរុគគលិកប្គរ់ប្គាន់
កនុងការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវប្រតិរតតិការនិងពោះស្ស្មយរាល់រញ្ជា ពាក់េ័នធនឹងពរ ងកាសួ្ពរន 

 ខ. ានដទនកទ្ទួ្លរនាុក និងប្រេ័នធោច់ពោយដ កដ លប្តូវានរាំងេ័ត៌ាន (Chinese wall) 
ស្រស្ស្រ រវាងអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន និងប្គឹះស្មា ន និង 

 គ. រងាា ញជូនអតិងិជនេីរុេវលាភររស់្ទលិតទលធានារា៉ារ់រង ដ លកំណត់ពោយប្កុរហ ុន
ធានារា៉ារ់រង។ 

ប្រការ ១០.- 

 ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នកិចេការពារអតិងិជន ប្គឹះស្មា នប្តូវធានាថា៖  

 ក. ានការពគារេសិ្ទ្ធិររស់្អតិងិជន កនុងការពប្ជើស្ពរ ើស្ភាន ក់ងារពរ ងកាសួ្ពរនពទសងពទ្ៀត 
ឬទក់ទ្ងពៅប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រងពោយផ្ទា ល់ 

 ខ. រិនានការទតល់េ័ត៌ានខុស្ ឬការេនយល់រិនប្តឹរប្តូវ ល់អតិងិជន ពោយរុគគលិក
លក់ទលិតទលធានារា៉ារ់រងអំេីអតាប្រពយជន៍ថ្នទលិតទលពនះព ើយ 

 គ. រាល់ទិ្ននន័យនិងេ័ត៌ានររស់្អតិងិជនប្តូវានរកាជាការស្ាៃ ត់ 
 ឃ. រិនប្តូវយកពស្មហ ុយ និង/ឬ ោក់លកខខណឌ រដនារពប្ៅេីលកខខណឌ ដ លកំណត់ពោយ

ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង និង 
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 ង. ប្គឹះស្មា ន និងប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង រិនប្តូវពប្រើប្ាស់្នារករណ៍ យីពហា ពាណិជាស្ញ្ជញ   
ការទាយ ំណឹងពាណិជាករា ឬពាកយពេចន៍ ថ្ទ្ពទ្ៀត ដ លនំាឱយានការយល់ប្ច ំថា 
ប្គឹះស្មា ននិងប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រងគ៉ឺជាប្កុរហ ុនដតរួយ។ 

ប្រការ ១១.- 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរាយការណ៍ប្រចំាប្តីាស្យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១៥ ( រ់ប្ាំ) ថ្នដខទី្១ 
(រួយ) ថ្នប្តីាស្រនាា រ់ រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចខាងពប្ការ៖ 

- រាយការណ៍ស្ករាភាេពរ ងកាសួ្ពរន (ចំនួនប្រតិរតតិការ ចំនួនប្ាក់រុេវលាភ កថ្ប្រ
ពជើងស្ម ជាព ើរ) និង 

- រាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ រាយការណ៍ស្មធនភាេ និងរាយការណ៍ស្នានីយភាេររស់្ 
ប្កុរហ ុនធានារា៉ារ់រង។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវពទាើរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្រចំាឆ្ន ំដ លានពធវើស្វនករាររស់្ប្កុរហ ុនធានា
រា៉ារ់រង យ៉ាងយូររំទុតប្តឹរថ្ងៃទី្១០ ( រ់) ដខពរស្ម រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ១២.- 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវរកាទុ្កកំណត់ប្តា និងទិ្ននន័យឱយានប្គរ់ប្គាន់អំេីអាជីវករាពរ ងកាសួ្ពរន  
ដ លអាចទតល់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាតារការពស្នើសំុ្។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជារនាា រ់េីានការដកដប្រ ការរនត 
ឬការរញ្េ រ់កិចេប្េរពប្េៀងពរ ងកាសួ្ពរន។ 

 ប្គឹះស្មា នប្តូវជូន ំណឹងជារនាា ន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា នូវរញ្ជា ពាក់េ័នធនឹងអាជីវករា  
ពរ ងកាសួ្ពរន ដ លអាចរងកឱយានរ៉ាះពាល់ពៅពលើប្គឹះស្មា នជាយថាពហតុ។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
ការពិន័យ 

ប្រការ ១៣.- 

ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតារប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លទ្ណឌ ករាពយងតារាប្តា ៥២ និង ៥៥ 
ថ្នចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ១៤.- 

រដនារពលើទ្ណឌ ករាខាងពលើ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់េិន័យអនតរការណ៍  ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. ប្គឹះស្មា នដ លរិនពគារេតាររញ្ញតិត ូចានដចងកនុងប្រការ ១១ ថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវ
ទ្ទួ្លរងេិន័យជាទឹ្កប្ាក់ចំនួន ១.០០០.០០០ (រួយលាន) ពរៀល កនុង ១ (រួយ) ថ្ងៃ 

ខ. ប្គឹះស្មា នដ លពលាើស្នឹងរញ្ញតតិជាធរានថ្នប្រកាស្ពនះ នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងេិន័យជា
ទឹ្កប្ាក់ចំនួន ៣.០០០.០០០ (រីលាន) ពរៀល កនុង ១ (រួយ) ថ្ងៃ គិតចារ់េីកាលររពិចឆទ្
ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាកំណត់ឱយដកតប្រូវ។ 
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ជ្ំពូកទី ៥ 
អវស្ថនរបញ្ញតិត 

ប្រការ ១៥.-  

អរគនលខាធិការ អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនាយករនចេកនទស អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្រធា 
នាយកោឋ  -អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតដម្ ឺងមា ត់
 ូវប្រកាសន េះតម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 

ប្រការ ១៦.- 

ប្រកាសន េះមា ប្រសិទធភារចរ់រីនែាច េះហតថនលខាន េះតនៅ។ 

 

 នែាអងាគ រ ២នរាច ដខ្នចប្ត ឆ្ន ំជូត នទស័ក រ.ស.២៥៦៤ 
 រាជធា ីេនំនរញ នែាទី៣០ ដខ្មី្នា ឆ្ន ំ២០២១ 
      ដទស្ថភិបាល 
       ហតថនលខា ិងប្ត៖ ជា ចាន់ត ូ
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ជ្ពំកូទី ៥ 
អវស្ថនរបញ្ញតិត 

ប្រការ ១៥.-  

អរគនលខាធិការ អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនាយករនចេកនទស អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្រធា 
នាយកោឋ  -អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតដម្ ឺងមា ត់
 ូវប្រកាសន េះតម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 

ប្រការ ១៦.- 

ប្រកាសន េះមា ប្រសិទធភារចរ់រីនែាច េះហតថនលខាន េះតនៅ។ 

 

 នែាអងាគ រ ២នរាច ដខ្នចប្ត ឆ្ន ំជូត នទស័ក រ.ស.២៥៦៤ 
 រាជធា ីេនំនរញ នែាទី៣០ ដខ្មី្នា ឆ្ន ំ២០២១ 
      ដទស្ថភិបាល 
       ហតថនលខា ិងប្ត៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៥-០៩-២២៩ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដាក់ឱយអនុវតតកិចចសនាដម្សប្មារ់ប្រតិរតតិការទទួលទញិវិញ 
ដ ើម្បធីានា លប់្រតិរតតកិារអនតរធនាគារដៅកនងុទីផ្ារររូិយវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

ោក់ឱយពប្រើប្ាស់្កិចេស្នាពរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ព ើរបីទតល់ ល់អនកចូលររួកនុង
ទី្ទារនូវប្ករខ័ណឌ កិចេស្នាដ លានការធានា កនុងពគាលរំណងជំរញុប្រតិរតតិការករេីអនតរធនាគារ 
ពោយានវតាុរញ្ជេ ំ ូចានឧរស្រព័នធភាា រ់ជារួយពនះ។ ពៅកនុងន័យថ្នប្រកាស្ពនះ ពាកយថាទ្ទួ្ល
ទិ្ញវញិ (Repos) សំ្ពៅ ល់ពាកយរ៉ាង់ស្យុង  ូចានដចងពៅកនុងាប្តា ២៦ ថ្នចារ់ស្តីេីការពរៀរចំ
និងការប្រប្េឹតតពៅថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

ពៅពេលដ លចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នាពរ ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងថា ប្រតិរតតិការទ្ទួ្ល
ទិ្ញវញិទំងអស់្ដ លប្តវូានពធវើរវាងភាគីទំងេីរ ប្តូវដតអនុពលារតារពគាលការណ៍ដ លានដចង
កនុងកិចេស្នាពរពនះពលើកដលងដតភាគីទំងេីរានប្េរពប្េៀងជាក់លាក់ពទសងេីពនះ។ ពលើស្េីពនះ
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិនីរួយៗដ ល ពធវើរវាងភាគីទំងេីរ ប្តូវដតានរញ្ជា ក់ពោយរពធាាយ
ស្រស្ស្រ និងជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

តារកាលៈពទ្ស្ៈតប្រូវ កិចេស្នាពររពងកើនភាេទ្ន់ភាន់កនុងការប្គរ់ប្គងហានិភ័យថ្នស្រតុលយ
ឥណទនតាររយៈការគណនាចំនួនសុ្ទ្ធថ្នឥណទនដ លពៅស្ល់ពោយររួរញ្េូ លនូវរាល់ស្មា នភាេ
ហានិភ័យថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិទំងអស់្ ដ លស្ាិតពប្ការវធិានថ្នកិចេស្នាពរ។ 

ប្រការ ២.- 

ពប្ការកាលៈពទ្ស្ៈធរាតា កិចេស្នាពរថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ប្តូវចាត់ទុ្កជាសំ្ខាន់
ថាជារពធាាយព ើរបីប្គរ់ប្គងហានិភ័យគូភាគី ពោយប្រពរើលទុ្កជារុននូវកប្រិតកំណត់ដ ល
ពរើសិ្នជាថ្ងាទី្ទារព ើង ឬចុះ ល់ ឬហួស្កប្រិតកំណត់ពនាះ នឹងអាចនំាឱយភាគីដ លទ្ទួ្លរងហា
និភ័យទរទរវតាុរញ្ជេ ំរដនារ ឬរួយកនុងទ្ប្រង់ជា Margin Calls ជារូលរប្ត ឬ Margin Calls ជា
ស្មច់ប្ាក់។ ពៅពេលស្រស្ស្រនិងពៅពេលដ លភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងគាន ពលើដរររទ្ខាងពលើ 
ការកាត់រនាយហានិភ័យគូភាគី អាចនឹងានរកពោយស្មរការទគួបគាន នូវការរដនារ Margin Calls ជា
រូលរប្តនិង Margin Calls ជាស្មច់ប្ាក់។ 

ពរើគាា នពហតុការណ៍ខកខានពទ្ភាគីទំងេីរនឹងរំពេញរាល់កាតេវកិចេទក់ទ្ងនឹងប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិនីរួយៗពប្ការកិចេស្នាពរ ពោយអនុពលារតារលកខខណឌ ជាក់លាក់ថ្នការរញ្ជា ក់
ពៅវញិពៅរកដ លពចញ ពោយភាគីទំងេីរ។ 
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 ូពចនះ ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិនីរួយៗដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរគ៉ឺជាការទគួរគាន នូវ
ប្រតិរតតិការេីរ ដ លប្តូវដតានពធវើព ើងប្េរគាន កនុងពេលដតរួយ។ ប្រតិរតតិការាខ ង គ៉ឺភាគីឱយខេីប្ាក់
ទតល់ឥណទន ល់ភាគីខេីប្ាក់ និងប្រតិរតតិការាខ ងពទ្ៀត ភាគីខេីប្ាក់លក់ករាសិ្ទ្ធិពេញពលញថ្ន
រូលរប្តពៅឱយភាគីឱយខេីប្ាក់ពោយពរតជាា ទ្ទួ្លទិ្ញរូលរប្តវញិនាកាលវស្មនតារថ្ងាប្េរពប្េៀងគាន  
ដ លានរញ្ជា ក់ជារុនកនុងកិចេស្នា។ ដទនកាខ ងៗថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិប្តូវានចាត់ទុ្កថា
ជាការទតល់ការធានា ល់ភាគីនីរួយៗថ្នកិចេស្នា។ 
ប្រការ ៣.- 

ភាគីទំងេីរថ្នកិចេស្នាពរ ប្តូវដតប្េរពប្េៀងគាន ពលើរូលរប្តស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្ល
ទិ្ញវញិ។ ពយងពៅពលើការវវិតតររស់្ទី្ទារ ភាគីទំងេីរប្តូវដតពធវើរញ្ា ីរូលរប្ត ពហើយរញ្ា ីពនាះប្តូវ
ចាត់ទុ្កជាកិចេស្នារដនារពៅពលើកិចេស្នាពរ។ 

រូលរប្តទំងពនាះអាចកាា យជាករាវតាុថ្នហានិភ័យថ្ងា  ូពចនះវាប្តូវដតពឆាើយតរ និងអនុពលារ
ពៅនឹងការរារាំងនិងការហារឃ្លត់ដ លានកំណត់ពៅកនុងកិចេស្នាពរ ជាេិពស្ស្ចំពពាះការ
ផ្ទា ស់្រតូរអប្តាការប្ាក់ពៅកនុងទី្ទារ។  ូពចនះ ភាគីទំងេីរប្តូវដតប្េរពប្េៀងគាន ពលើប្គាដ លប្តូវ
ពធវើការវាយតថ្រាវតាុរញ្ជេ ំតារតថ្រាទី្ទារនិងប្រភេេ័ត៌ានថ្ងា ដ លប្តូវពប្រើស្ប្ារ់វាយតថ្រាពនាះ។ 
ពលើស្េីពនះ ស្មា នភាេហានិភ័យគូភាគីប្តូវដតានប្េរពប្េៀងគាន  ពហើយរូលរប្តដ លពាក់េ័នធ និង/ឬ 
Margin Calls ជាស្មច់ប្ាក់ប្តូវដតានរញ្ជា ក់។ 

ចំពពាះស្មា នភាេហានិភ័យឥណទនដ លពៅស្ល់ដ លគាា នការធានា អនកចូលរួរទី្ទារ
ប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិស្រស្ស្រក៏ ូចជា ំពណើ រការឱយានប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីេិនិតយ
និងប្គរ់ប្គងស្មា នភាេហានិភ័យ និង ំពណើ រការរញ្ជា ក់ររស់្ភាគីទំងស្ងខាង។ 
ប្រការ ៤.- 

អនកចូលររួទី្ទារប្តូវដតរពងកើតនីតិវធីិ និង ំពណើ រការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងឱយានប្គរ់ប្គាន់ព ើរបី
ការពារការខកខានរិនានអនុវតតកាតេវកិចេទន់ពេលពវលាពៅពេលពធវើប្រតិរតតិការ។ ក៏រ៉ាុដនត ប្រសិ្ន
ពរើភាគីណារួយខកខានរិនានទូ្ទត់ឬប្រគល់រូលរប្តពោយស្មរដតរញ្ជា ប្រតិរតតិការ ភាគីពនាះ
ប្តូវដតជូន ំណឹងភាា រពៅភាគីាខ ងពទ្ៀតអំេីរញ្ជា ដ លានពកើតព ើង ពហើយទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះ
ការខូចខាតដទនកហិរញ្ញវតាុដ លពកើតព ើងពោយស្មរដតការខកខានរិនានទូ្ទត់ឬប្រគល់ឱយទន់
ពេលពវលាពនាះ តារលកខខណឌ និងខដចងថ្នកិចេស្នា។ 

កនុងករណីាន ឹងរុននូវពហតុការណ៍ខកខានអនុវតតកិចេស្នាពរ ភាគីាខ ងពទ្ៀតប្តូវដតជូន
 ំណឹងពៅភាគីខកខានអំេីការរញ្េ រ់រុនពេលកំណត់ នូវប្រតិរតតិការទំងអស់្ពប្ការកិចេស្នាពរ 
និងគណនាចំនួនរំណុលសុ្ទ្ធតារតថ្រាទី្ទារថ្នប្គរ់កាតេវកិចេពាក់េ័នធទំងអស់្ររស់្ប្រតិរតតិការ 
ដ លកំេុងអនុវតតពៅថ្ងៃខកខាន។ រំណុលសុ្ទ្ធដ លពៅស្ល់ពនះ ប្តូវដតប្រគល់ពៅឱយអភិាល
រពណាត ះអាស្នន ឬអនកជប្រះរញ្ា ីនិងតុលាការព ើរបីពោះស្ស្មយពោយពយងពៅពលើកាលៈពទ្ស្ៈថ្ន
ការខកខានពនាះ។ ប្រសិ្នពរើភាគីាខ ងពទ្ៀតប្តូវស្ងរំណុលសុ្ទ្ធចុងពប្កាយពៅឱយភាគីខកខាន 
ការទូ្ទត់ស្ងប្តូវដតពធវើពៅឱយកាតេវកិចេសុ្ទ្ធពៅវញិពៅរក ពោយស្មរការរញ្េ រ់រុនពេលកំណត់
រណាត លរកេីការខកខាន។ 
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ប្រការ ៥.- 
ព ើរបីធានាកំុឱយានការជំទស់្ពលើការគណនាស្រតុលយសុ្ទ្ធចុងពប្កាយ និងយនតការថ្នការ

ជំនួស្រូលរប្តកនុងប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពប្ការកិចេស្នាពរ អនកចូលរួរកនុងទី្ទារប្តូវដតពប្រើ
ប្ាស់្គំរកិូចេស្នាពរ ដ លជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះទំងស្ស្ុង។ 

ប្រការ ៦.- 
ព ើរបីអនុវតតពគាលនពយាយរូរិយវតាុ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងតប្រូវឱយអនកចូលរួរកនុង

ទី្ទារចុះហតាពលខាជារុនពលើកិចេស្នាពរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិជារួយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ព ើរបីពធវើប្រតិរតតិការទី្ទារចំហ ឬប្រតិរតតិការអរបហារ។ 

ប្រការ ៧.- 
រុនពេលចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នាពរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ អនកចូលររួកនុង

ទី្ទារប្តូវដតធានាថា េួកពគានរពងកើតពគាលនពយាយ នីតិវធីិ និង ំពណើ រការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុង
ប្គរ់ប្គាន់កនុងការវាយតថ្រាទី្ទារ េិនិតយនិងប្គរ់ប្គងហានិភ័យគូភាគីររស់្ខាួន ដ លពាក់េ័នធនឹង
កិចេស្នាពរឱយានប្គរ់ប្ជុងពប្ជាយ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពចញទាយទងដ រ នូវពស្ចកតីដណនំាពលើរទ្របញ្ញតិតស្តីអំេីការចុះ
កិចេរញ្ជ ិកាគណពនយយ និងរាយការណ៍ចំាាច់ដ លពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និង
ពធវើរចេុរបននករាជារនតរនាា រ់ពលើទ្ប្រង់រាយការណ៍តាររទ្របញ្ញតតិ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងពចញទាយពស្ចកតីដណនំារដនារស្តីេីការគណនាស្មា នភាេងាឹង
ហានិភ័យ ដ លពាក់េ័នធពោយស្មា នភាេហានិភ័យថ្នឥណទនពៅស្ល់ដ លានធានា ពាក់េ័នធ
នឹងប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ 

ប្រការ ៨.- 
អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ 

និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លពៅពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៩.- 
រាល់ប្រកាស្ ឬលិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ

ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ១០.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 
 

                 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០០៩ 
                  ដទស្ថភិបាល 
                                                               ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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 ូពចនះ ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិនីរួយៗដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរគ៉ឺជាការទគួរគាន នូវ
ប្រតិរតតិការេីរ ដ លប្តូវដតានពធវើព ើងប្េរគាន កនុងពេលដតរួយ។ ប្រតិរតតិការាខ ង គ៉ឺភាគីឱយខេីប្ាក់
ទតល់ឥណទន ល់ភាគីខេីប្ាក់ និងប្រតិរតតិការាខ ងពទ្ៀត ភាគីខេីប្ាក់លក់ករាសិ្ទ្ធិពេញពលញថ្ន
រូលរប្តពៅឱយភាគីឱយខេីប្ាក់ពោយពរតជាា ទ្ទួ្លទិ្ញរូលរប្តវញិនាកាលវស្មនតារថ្ងាប្េរពប្េៀងគាន  
ដ លានរញ្ជា ក់ជារុនកនុងកិចេស្នា។ ដទនកាខ ងៗថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិប្តូវានចាត់ទុ្កថា
ជាការទតល់ការធានា ល់ភាគីនីរួយៗថ្នកិចេស្នា។ 
ប្រការ ៣.- 

ភាគីទំងេីរថ្នកិចេស្នាពរ ប្តូវដតប្េរពប្េៀងគាន ពលើរូលរប្តស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្ល
ទិ្ញវញិ។ ពយងពៅពលើការវវិតតររស់្ទី្ទារ ភាគីទំងេីរប្តូវដតពធវើរញ្ា ីរូលរប្ត ពហើយរញ្ា ីពនាះប្តូវ
ចាត់ទុ្កជាកិចេស្នារដនារពៅពលើកិចេស្នាពរ។ 

រូលរប្តទំងពនាះអាចកាា យជាករាវតាុថ្នហានិភ័យថ្ងា  ូពចនះវាប្តូវដតពឆាើយតរ និងអនុពលារ
ពៅនឹងការរារាំងនិងការហារឃ្លត់ដ លានកំណត់ពៅកនុងកិចេស្នាពរ ជាេិពស្ស្ចំពពាះការ
ផ្ទា ស់្រតូរអប្តាការប្ាក់ពៅកនុងទី្ទារ។  ូពចនះ ភាគីទំងេីរប្តូវដតប្េរពប្េៀងគាន ពលើប្គាដ លប្តូវ
ពធវើការវាយតថ្រាវតាុរញ្ជេ ំតារតថ្រាទី្ទារនិងប្រភេេ័ត៌ានថ្ងា ដ លប្តូវពប្រើស្ប្ារ់វាយតថ្រាពនាះ។ 
ពលើស្េីពនះ ស្មា នភាេហានិភ័យគូភាគីប្តូវដតានប្េរពប្េៀងគាន  ពហើយរូលរប្តដ លពាក់េ័នធ និង/ឬ 
Margin Calls ជាស្មច់ប្ាក់ប្តូវដតានរញ្ជា ក់។ 

ចំពពាះស្មា នភាេហានិភ័យឥណទនដ លពៅស្ល់ដ លគាា នការធានា អនកចូលរួរទី្ទារ
ប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយ និងនីតិវធីិស្រស្ស្រក៏ ូចជា ំពណើ រការឱយានប្គរ់ប្គាន់ ព ើរបីេិនិតយ
និងប្គរ់ប្គងស្មា នភាេហានិភ័យ និង ំពណើ រការរញ្ជា ក់ររស់្ភាគីទំងស្ងខាង។ 
ប្រការ ៤.- 

អនកចូលររួទី្ទារប្តូវដតរពងកើតនីតិវធីិ និង ំពណើ រការប្តួតេិនិតយថ្ទាកនុងឱយានប្គរ់ប្គាន់ព ើរបី
ការពារការខកខានរិនានអនុវតតកាតេវកិចេទន់ពេលពវលាពៅពេលពធវើប្រតិរតតិការ។ ក៏រ៉ាុដនត ប្រសិ្ន
ពរើភាគីណារួយខកខានរិនានទូ្ទត់ឬប្រគល់រូលរប្តពោយស្មរដតរញ្ជា ប្រតិរតតិការ ភាគីពនាះ
ប្តូវដតជូន ំណឹងភាា រពៅភាគីាខ ងពទ្ៀតអំេីរញ្ជា ដ លានពកើតព ើង ពហើយទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះ
ការខូចខាតដទនកហិរញ្ញវតាុដ លពកើតព ើងពោយស្មរដតការខកខានរិនានទូ្ទត់ឬប្រគល់ឱយទន់
ពេលពវលាពនាះ តារលកខខណឌ និងខដចងថ្នកិចេស្នា។ 

កនុងករណីាន ឹងរុននូវពហតុការណ៍ខកខានអនុវតតកិចេស្នាពរ ភាគីាខ ងពទ្ៀតប្តូវដតជូន
 ំណឹងពៅភាគីខកខានអំេីការរញ្េ រ់រុនពេលកំណត់ នូវប្រតិរតតិការទំងអស់្ពប្ការកិចេស្នាពរ 
និងគណនាចំនួនរំណុលសុ្ទ្ធតារតថ្រាទី្ទារថ្នប្គរ់កាតេវកិចេពាក់េ័នធទំងអស់្ររស់្ប្រតិរតតិការ 
ដ លកំេុងអនុវតតពៅថ្ងៃខកខាន។ រំណុលសុ្ទ្ធដ លពៅស្ល់ពនះ ប្តូវដតប្រគល់ពៅឱយអភិាល
រពណាត ះអាស្នន ឬអនកជប្រះរញ្ា ីនិងតុលាការព ើរបីពោះស្ស្មយពោយពយងពៅពលើកាលៈពទ្ស្ៈថ្ន
ការខកខានពនាះ។ ប្រសិ្នពរើភាគីាខ ងពទ្ៀតប្តូវស្ងរំណុលសុ្ទ្ធចុងពប្កាយពៅឱយភាគីខកខាន 
ការទូ្ទត់ស្ងប្តូវដតពធវើពៅឱយកាតេវកិចេសុ្ទ្ធពៅវញិពៅរក ពោយស្មរការរញ្េ រ់រុនពេលកំណត់
រណាត លរកេីការខកខាន។ 
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ឧរសម្ព័នធ ថ្នប្រកាស្ដលែ ធ៥-០៩-២២៩ ប្រ.ក ស្តីេី 
ការោក់ឱយអនុវតតកិចេស្នាពរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ 
ព ើរបីធានា ល់ប្រតិរតតិការអនតរធនាគារពៅកនុងទី្ទារររិូយវតាុ 

កិចចសនាដម្ 
សប្មារ់ប្រតិរតតកិារទទួលទិញវិញ 

ររសធ់នាគារជាតិ នន កម្ពុជា 

ភាគី ក ៖ …………………………….. 

តំណាងពេញសិ្ទ្ធិពោយពលាក ...................................... ានឋានៈជា ……………………….. និង 

ភាគី ខ ៖ …………………………….. 

តំណាងពេញសិ្ទ្ធិពោយពលាក ...................................... ានឋានៈជា  ……………………….. 

 ភាគី ក និង ភាគី ខ ានយល់ប្េរចុះហតាពលខាពៅពលើកិចេស្នាពរកនុងពគាលរំណងព ើរបី
ធានាថា ប្គរ់ប្រតិរតតិការឱយខេី/សំុ្ខេីប្តូវានវតាុធានា។ វតាុធានាទំងពនះប្តូវានទ្ប្រង់ជាឧរករណ៍
រំណុលអាចជួញ ូរាន ានកំណត់កាលវស្មន  ូចជា រ័ណណ រូលរប្ត និងស្ញ្ជញ រ័ណណ ពោយរិន
រារ់រញ្េូ លនូវភាគហ ុននិងឧរករណ៍កូនកាត់ (Hybrid) អាចជួញ ូរាន ប្េរទំងឧរករណ៍រំណុល
អាចជួញ ូរានរិនានកំណត់កាលវស្មន ឬរូលរប្តដ លាន កការប្ាក់រួយចំដណករចួពហើយ 
(Stripped or perpetual debt instrument) ។  

 កិចេស្នាពរពនះនឹងអនុវតតពោយស័្វយប្រវតតិចំពពាះរាល់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លនឹង
ប្តូវពធវើពោយភាគីថ្នកិចេស្នា ពលើកដលងដតភាគីទំងេីរយល់ប្េរ កពចញនូវប្រតិរតតិការជាក់លាក់
ណារួយកនុងពេលអនាគត ឬក៏លុរពចាលនូវសុ្េលភាេថ្នកិចេស្នាពរ។ កិចេស្នាពររិនប្តូវ
ានលុរពចាលពោយឯកពតាភាគីពទ្ ពលើស្េីពនះពទ្ៀត កិចេស្នាពរនឹងពៅដតានសុ្េលភាេ
ពេញពលញ  រារណាប្រតិរតតិការទំងឡាយពៅពប្ការកិចេស្នាពនះពៅដតានរនត។ 

ប្រការ ១.- កម្មវតាុ និង ដគាលការណ៏ទូដៅ 

១-១ កនុងការចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នាពរថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពនះ ភាគីទំងេីរ
យល់ប្េរអនុវតតតារករាវតាុចាស់្លាស់្ទំងឡាយ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- កនុងករណីដ លកិចេស្នាពរប្តូវានរញ្េ រ់រុនកាលកំណត់ ប្គរ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញ
វញិនីរួយៗ ដ លប្តូវានពធវើរវាងភាគីទំងេីរពៅពប្ការកិចេស្នាពនះ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាធាតុរួយ
ថ្នសំ្ណំុប្រតិរតតិការទំងរូល និងព ើរបីគណនាចំនួនទូ្ទត់សុ្ទ្ធថ្នស្រតុលយ ដ លភាគីរួយជំពាក់
ភាគីរួយពទ្ៀត។  

- ពៅពេលដ លភាគីណារួយគាា នលទ្ធភាេស្ង ភាគីាខ ងពទ្ៀតានសិ្ទ្ធិពេញពលញកនុង
ការរញ្េ រ់រាល់ប្រតិរតតិការពប្ការកិចេស្នាពរ និងផ្ទត់ទត់រកចំនូនប្ាក់ជំពាក់សុ្ទ្ធពោយភាគី
ណារួយ គិតប្តឹរថ្ងៃដ លគាា នលទ្ធភាេស្ងពនាះ។ 
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- ចំនួនប្ាក់ជំពាក់សុ្ទ្ធពោយភាគីណារួយខាងពលើពនះ នឹងប្តូវកំណត់ពោយតថ្រាពស្ ាកិចេ 
ដទអកពលើរូលោា នថ្នតថ្រាទី្ទារររស់្រូលរប្ត ពលើរាល់ដទនកទិ្ញ ឬលក់ថ្នប្រតិរតតិការ រួរទំង
ា៉ា ជីនខល (Margin Call) ដ លានរង់ពោយភាគីទំងេីរពៅពេលចារ់ពទតើរអនុវតតកិចេស្នា។ 

- ពៅពេលភាគីណារួយកស័យធន ភាគីទំងេីរយល់ប្េរថា ចំនួនប្ាក់ជំពាក់សុ្ទ្ធពោយ
ភាគីណារួយ គ៉ឺជារំណុលដតរួយគត់ដ លប្តូវយកពៅទរទរពៅតុលាការ ឬជារំណុលដតរួយគត់ 
ដ លប្តូវទរទរេីភាគីាខ ងពទ្ៀត ពោយអភិាលរពណាត ះអាស្ននររស់្ភាគីដ លកស័យធន ឬពោយ
តុលាការ។ ស្រតុលយរញ្េ រ់ចុងពប្កាយគ៉ឺជារំណុលដតរួយគត់ដ លប្តូវទរទរពោយភាគីណារួយ។ 
រាល់រំណុលថ្នប្រតិរតតិការនីរួយៗពប្ការកិចេស្នាពរ ប្តូវានទុតរលត់ពៅពេលដ លានទូ្ទត់ 
ឬដ លរកពឃើញចំនួនប្ាក់រំណុលសុ្ទ្ធពនាះ។  

១-២ ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងថា ការដកដប្រលកខខណឌ និងខដចងថ្នកិចេស្នាពរ អាចនឹងពធវើពៅ
ាន ក៏រ៉ាុដនតការដកដប្រពនះប្តូវដតអនុពលារតារពគាលការណ៍ និងករាវតាុដ លានដចងកនុងប្រការ ១ 
ថ្នកិចេស្នាពរពនះ ។ 

១-៣ ពៅពេលដ លានការប្េរពប្េៀងគាន ដកដប្រ ភាគីទំងេីរប្តូវចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នា
រដនារភាា រ់ជារួយកិចេស្នាពរ។ កនុងករណីពនះ លកខខណឌ និងខដចងដ លានពៅកនុងកិចេស្នា
រដនារពនះប្តូវចាត់ទុ្កជាអាទិ្ភាេពៅពលើលកខខណឌ និងខដចងពៅកនុងកិចេស្នាពរ។ 

១-៤ ពៅពេលចុះកិចេស្នាពរ ភាគីទំងេីរដ លសុ្ទ្ធដតអនកានវជិាា ជីវៈ ានយល់ ឹងអំេី
ទលវាិកទំងឡាយដ លពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លប្គរ់ប្គងពោយកិចេស្នាពរ 
និងប្រកាស្ថាប្តូវដតពធវើស្ករាភាេពោយសុ្ចរតិពទ្ៀងប្តង់។ ពលើស្េីពនះពទ្ៀត តំណាងទំងអស់្
ដ លានចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នាពរប្តូវដតទ្ទួ្លានការពទារសិ្ទ្ធិអំណាចចំាាច់ ព ើរបីរំពេញ
តួនាទី្ជួស្រុខភាគីណារួយដ លខាួនតំណាងឱយ។ កនុងន័យពនះ ភាគីទំងេីររិនអាចរតឹងពៅតុលាការ 
ឬតាររពធាាយពទសងពទ្ៀតព ើរបីជំទស់្សុ្េលភាេ ឬលុរពចាលកិចេស្នាពរានព ើយ ពលើក
ដលងដតានការប្េរពប្េៀងគាន រវាងភាគីទំងេីរ ។ 

ប្រការ ២.- និយម្ន័យ 

 ពាកយរួយចំនួនថ្នកិចេស្នាពរពនះ ប្តូវាននិយរន័យ ូចខាងពប្ការ៖ 

 - ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ៖ ជាប្រតិរតតិការណារួយដ លប្តូវានប្េរពប្េៀងពោយពទ្វភាគី 
ដ លកនុងពនាះ ភាគីអនកលក់យល់ប្េរលក់រូលរប្តដ លអាចទ្ទួ្លយកានឱយភាគីអនកទិ្ញ ពហើយ
យល់ប្េរពទារករាសិ្ទ្ធិពេញពលញពលើរូលរប្តពនាះឱយអនកទិ្ញព ើរបីធានាប្ាក់ដ លខាូនានខេី 
ពោយានការស្នាយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់ថា នឹងទិ្ញយកវញិនូវរូលរប្តពនាះនាកាលវស្មនថ្នកិចេស្នា 
(កាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្លទិ្ញវញិ) ពៅតារថ្ងាដ លានប្េរពប្េៀងគាន  (ថ្ងាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ) ពៅពេលចារ់
ពទតើរប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ ប្រតិរតតិការទិ្ញនិងលក់ពនះរិនអាចផ្ទត ច់ពចញេីគាន ានព ើយ 
ពោយស្មរដតប្រតិរតតិការទំងេីរពនះ ជាការធានាឱយគាន ពៅវញិពៅរក កនុងពគាលរំណងកាត់រនាយ
ជាអតិររា ឬលុររំាត់ពចាលនូវហានិភ័យថ្នគូភាគី ដ លពកើតព ើងេីភាគីណារួយកនុងចំពណារ
ភាគីទំងេីរ។ 
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ឧរសម្ព័នធ ថ្នប្រកាស្ដលែ ធ៥-០៩-២២៩ ប្រ.ក ស្តីេី 
ការោក់ឱយអនុវតតកិចេស្នាពរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ 
ព ើរបីធានា ល់ប្រតិរតតិការអនតរធនាគារពៅកនុងទី្ទារររិូយវតាុ 

កចិចសនាដម្ 
សប្មារ់ប្រតរិតតកិារទទួលទិញវិញ 

ររសធ់នាគារជាតិ នន កម្ពុជា 

ភាគី ក ៖ …………………………….. 

តំណាងពេញសិ្ទ្ធិពោយពលាក ...................................... ានឋានៈជា ……………………….. និង 

ភាគី ខ ៖ …………………………….. 

តំណាងពេញសិ្ទ្ធិពោយពលាក ...................................... ានឋានៈជា  ……………………….. 

 ភាគី ក និង ភាគី ខ ានយល់ប្េរចុះហតាពលខាពៅពលើកិចេស្នាពរកនុងពគាលរំណងព ើរបី
ធានាថា ប្គរ់ប្រតិរតតិការឱយខេី/សំុ្ខេីប្តូវានវតាុធានា។ វតាុធានាទំងពនះប្តូវានទ្ប្រង់ជាឧរករណ៍
រំណុលអាចជួញ ូរាន ានកំណត់កាលវស្មន  ូចជា រ័ណណ រូលរប្ត និងស្ញ្ជញ រ័ណណ ពោយរិន
រារ់រញ្េូ លនូវភាគហ ុននិងឧរករណ៍កូនកាត់ (Hybrid) អាចជួញ ូរាន ប្េរទំងឧរករណ៍រំណុល
អាចជួញ ូរានរិនានកំណត់កាលវស្មន ឬរូលរប្តដ លាន កការប្ាក់រួយចំដណករចួពហើយ 
(Stripped or perpetual debt instrument) ។  

 កិចេស្នាពរពនះនឹងអនុវតតពោយស័្វយប្រវតតិចំពពាះរាល់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លនឹង
ប្តូវពធវើពោយភាគីថ្នកិចេស្នា ពលើកដលងដតភាគីទំងេីរយល់ប្េរ កពចញនូវប្រតិរតតិការជាក់លាក់
ណារួយកនុងពេលអនាគត ឬក៏លុរពចាលនូវសុ្េលភាេថ្នកិចេស្នាពរ។ កិចេស្នាពររិនប្តូវ
ានលុរពចាលពោយឯកពតាភាគីពទ្ ពលើស្េីពនះពទ្ៀត កិចេស្នាពរនឹងពៅដតានសុ្េលភាេ
ពេញពលញ  រារណាប្រតិរតតិការទំងឡាយពៅពប្ការកិចេស្នាពនះពៅដតានរនត។ 

ប្រការ ១.- កម្មវតា ុនងិ ដគាលការណ៏ទូដៅ 

១-១ កនុងការចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នាពរថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពនះ ភាគីទំងេីរ
យល់ប្េរអនុវតតតារករាវតាុចាស់្លាស់្ទំងឡាយ  ូចខាងពប្ការ៖ 

- កនុងករណីដ លកិចេស្នាពរប្តូវានរញ្េ រ់រុនកាលកំណត់ ប្គរ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញ
វញិនីរួយៗ ដ លប្តូវានពធវើរវាងភាគីទំងេីរពៅពប្ការកិចេស្នាពនះ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាធាតុរួយ
ថ្នសំ្ណំុប្រតិរតតិការទំងរូល និងព ើរបីគណនាចំនួនទូ្ទត់សុ្ទ្ធថ្នស្រតុលយ ដ លភាគីរួយជំពាក់
ភាគីរួយពទ្ៀត។  

- ពៅពេលដ លភាគីណារួយគាា នលទ្ធភាេស្ង ភាគីាខ ងពទ្ៀតានសិ្ទ្ធិពេញពលញកនុង
ការរញ្េ រ់រាល់ប្រតិរតតិការពប្ការកិចេស្នាពរ និងផ្ទត់ទត់រកចំនូនប្ាក់ជំពាក់សុ្ទ្ធពោយភាគី
ណារួយ គិតប្តឹរថ្ងៃដ លគាា នលទ្ធភាេស្ងពនាះ។ 
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 - ពហតុការណ៍ខកខានកនុងការរំពេញកាតេវកិចេ (Event of Default)៖ ប្តូវានចាត់ទុ្កថា 
ពហតុការណ៍ខកខានកនុងការអនុវតតកិចេស្នាពរ ពៅពេលដ លានករណី ូចខាងពប្ការ៖  

• តុលាការានស្ពប្រចោក់ភាគីណារួយឱយស្ាិតពៅពប្ការនីតិវធីិកស័យធន 
• អាជាា ធរប្តួតេិនិតយស្ពប្រច កហូតអាជាា រណណររស់្ភាគីណារួយ 
• ការរិនអាចស្ងរំណុលានររស់្អនកពាះទាយរូលរប្តដ លានលក់ពចញ 
• ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬការប្រគល់រូលរប្ត រិនទន់ពេលពវលា ដ លពកើតរកេី

ទំ្នាក់ទំ្នងធុរៈកិចេរវាងភាគីទំងេីរ ពទះជាស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរពនះ ឬពប្ការ
ប្រតិរតតិការ ថ្ទ្ពទ្ៀតក៏ពោយ ពលើកដលងដតការខកខានពនះពកើតពចញេីកំហុស្
ដទនករពចេកពទ្ស្ដ លប្តវូានពោះស្ស្មយពលឿនរំទុត និងភាគីទំងេីររិនានរញ្ជា
ខាងទាូវចារ់កនុងការរំពេញកាតេវកិចេររស់្ខាួន 

• ការេយួរ ឬការ កភាគីណារួយេីស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬេីប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
• ការខកខានរិនទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លពកើតពចញេីទំ្នាក់ទំ្នងធុរៈកិចេរវាងភាគីណា

រួយថ្នភាគីទំងេីរជារួយនឹងតតិយភាគីពលើកដលងដតការរិនានទូ្ទត់ស្ងប្ាក់
ពនាះពកើតពចញេីកំហុស្ដទនករពចេកពទ្ស្ ភាគីទំងេីររិនានរញ្ជា ខាងទាូវចារ់
កនុងការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ និងការរិនទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពនះជាស្ញ្ជញ ថ្នការចុះងយថ្ន
ស្មា នភាេស្មធនភាេ និង 

• ករណីប្រធានស្កតិ ថ្ទ្ពទ្ៀតកំណត់ពោយភាគីទំងេីរ ដ លភាេធៃន់ធៃរថ្នករណី
ប្រធានស្កតិពនាះ នំាឱយានរញ្េ រ់រុនកាលកំណត់នូវប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិទំង
អស់្ពប្ការកិចេស្នាពរ ប្េរទំងកិចេស្នាពរខាួនឯងទងដ រ និងផ្ទត់ទត់រញ្េ រ់
នូវរាល់កាតេវកិចេហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគីទំងេីរ។ 

- ការរញ្ជា ក់ (Confirmation) ៖ ជាឯកស្មរលាយលកខណ៍អកសរពចញពោយភាគីណារួយ
ព ើរបីទ្ទួ្លស្មគ ល់ការស្នាររស់្ខាួនពៅឱយភាគីរួយពទ្ៀត និងពរតជាា រំពេញរាល់កាតេវកិចេដ ល
ពកើតពចញេីប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពប្ការកិចេស្នាពរ។ ការរញ្ជា ក់ប្តូវដតានព ើង ពោយភាគី
នីរួយៗព ើរបីរញ្ជា ក់អំេីការប្េរពប្េៀងគាន  ជាេិពស្ស្ ពៅពេលដ លានប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញ
វញិងាី ការដកដប្រចរតិលកខណៈធំៗណារួយ ការជំនួស្នូវរូលរប្តដ លានលក់ ឬការប្េរពប្េៀង
ណារួយ ព ើរបីដកតប្រូវតថ្រាពស្ ាកិចេថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និងរនាា រ់រកា៉ា ជីនដ លានរង់ 
ឬប្តូវទ្ទួ្ល ឬដហ ខាត់ (Haircut)។ ចរតិលកខណៈធំៗប្តូវានជាេិពស្ស្នូវកាលវស្មនកាលររពិចឆទ្
ប្រតិរតតិការ ថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេ អប្តាការប្ាក់ ររិូយរ័ណណ ររិូយរ័ណណពគាល អតតស្ញ្ជញ ណថ្នរូលរប្ត 
រូលរប្តដ លតប្រូវឱយរដនារដហ ខាត់ (Haircut) កប្រិតកំណត់ថ្នា៉ា ជីនខល (Margin Calls) និង
ា៉ា ជីនខលដ លប្តូវរង់ ឬប្តូវទ្ទួ្លពប្ការកិចេស្នាពរ និងថ្ងាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ ភាគីនីរួយៗ ប្តូវ
រញ្ជា ក់ឱយានចាស់្លាស់្ អំេីប្រតិរតតិការងាី និងពយងកិចេស្នាពរ ឬការដកដប្រណារួយដ លាន
ប្េរពប្េៀងជារួយភាគីាខ ង ពទ្ៀតពោយយកចិតតទុ្កោក់។ កិចេស្នាពរអាចចាត់ទុ្កថាានលកខណៈ
ពេញពលញស្ប្ារ់ភាគីទំងេីរ លុះប្តាដតលកខខណឌ ថ្នការរញ្ជា ក់ដ លប្តូវានពចញពឆាើយតរពេញ
ពលញពៅនឹងលកខខណឌ ថ្នការរញ្ជា ក់ ដ លានទ្ទួ្ល។ 
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- កិចេស្នារំពេញរដនារ ៖ ជាការដកដប្រណារួយពៅពលើកិចេស្នាពរ ដ លានប្េរ
ពប្េៀងរវាងភាគីទំងេីរ។ ការដកដប្រពនះប្តូវដតអនុពលារតារពគាលការណ៍ទូ្ពៅ និងករាវតាុនានា
ដ លានដចងកនុងប្រការ ១ ថ្នកិចេស្នាពរពនះ។ ការដកដប្រដ លប្តូវានពធវើព ើងជាទាូវការ ពោយ
ានហតាពលខាររស់្ភាគីទំងេីរពលើកិចេស្នារំពេញរដនារពនាះប្តូវដតានអនុវតតជាអាទិ្ភាេ 
ពោយស្មរថាកិចេស្នារំពេញរដនារពនាះានអានុភាេពលើ ឬនំាឱយានការពលើកដលងរញ្ញតតិទូ្ពៅ
ថ្នកិចេស្នាពរ។ 

- ដហ ខាត់ (Haircut) ៖ គ៉ឺជាការតប្រូវឱយោក់រូលរប្តរដនារស្ប្ារ់ធានាប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ពហើយការោក់រដនារពនះប្តូវានគិតជាភាគរយ។ ដហ ខាត ានពគាលរំណងធានា
 ល់ការដប្រប្រួលថ្ងាថ្នរូលរប្តដ លានលក់កនុងរយៈពេលថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និងព ើរបី
ពចៀស្វាងការដកតប្រូវខាស្ា៉ា ជីនញឹកញារ់។  ូពចនះ ដហ ខាត់ គ៉ឺជាការោក់វតាុធានាពលើស្េីពេល
ចារ់ពទតើរថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និងនំាពៅដកតប្រូវថ្ងារូលរប្ត។  

- ការដកតប្រវូថ្ងារូលរប្ត (Adjusted Securities’ Price) ៖ ថ្ងារូលរប្ត គ៉ឺជាថ្ងាពគាលដ ល
ពយងតារពនាះ រូលរប្តអាចទ្ទួ្លយកានថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ប្តូវានជួញ ូរពៅកនុង
ទី្ទារ។ ស្ប្ារ់ពគាលរំណងថ្នកិចេស្នាពនះ ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងគាន ពប្រើប្ាស់្ថ្ងារធយរទី្ទារ 
(រធយរភាគថ្នថ្ងាទិ្ញ-លក់)។ ការដកតប្រូវថ្ងារូលរប្តឆាុះរញ្ជេ ំងអំេីដហ ខាត់ដ លភាគីទំងេីរាន
ប្េរពប្េៀងគាន ានពគាលរំណងធានា ល់ការដប្រប្រួលថ្នថ្ងារូលរប្តដ លានលក់ កនុងរយៈពេល
ថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និងព ើរបីពចៀស្វាងការដកតប្រូវខាស្ា៉ា ជីនញឹកញារ់។  

- ា៉ា ជីន (Margin) ៖ គ៉ឺជាទលរូកថ្នប្ាក់តរកល់ជារូលរប្ត (Securities Margin) និង
ខាស្ា៉ា ជីន (Cash Margin) កនុងចំណុចណារួយថ្នរយៈពេលប្រតិរតតិការ។ ប្ាក់តរកល់ជារូលរប្ត 
(Securities Margin) ស្ររូលពៅនឹងតថ្រាពស្ ាកិចេ ឬតថ្រាទី្ទារ ថ្នដហ ខាត់ (Haircut) នាពេលពទតើរ
ប្រតិរតិតការ។  

 - ខាស្ា៉ា ជីន (Cash Margin) ៖ ជាចំនួនប្ាក់ដ លទូ្ទត់ស្ងពោយភាគីរួយឱយភាគីរួយ
ពទ្ៀតព ើរបីរពងកើតព ើងវញិនូវស្រតុលយថ្នស្មា នភាេហានិភ័យឥណទន ឬហានិភ័យគូភាគី រនាា រ់េី
ានចំពណញឬខាត ពោយស្មរដតការវាយតថ្រាព ើងវញិថ្នរូលរប្តដ លានលក់ពប្ការប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ 

 - ា៉ា ជីនខល (Margin Calls) ៖ ជាប្ាក់តរកល់ជាស្មច់ប្ាក់ដ លានទរទរពោយភាគី
ណារួយ ព ើរបីដកតប្រូវព ើងវញិនូវា៉ា ជីន។ អាស្ស័្យពៅពលើការប្េរពប្េៀងរវាងភាគីទំងេីរ ា៉ា ជីនខល
អាចជាស្មច់ប្ាក់ឬជាការលក់រដនារនូវរូលរប្តដ លានលកខណៈ ូចគាន ។ ជាទូ្ពៅ ា៉ា ជីនខល
ប្តូវានកប្រិតកំណត់ដ លាន ប្េរពប្េៀងពោយភាគីទំងេីរ។ 

 - កាលររពិចឆទ្ជួញ ូរ ៖ ជាកាលររពិចឆទ្ដ លភាគីទំងេីរ ប្េរពប្េៀងពធវើប្រតិរតតិការទ្ទួ្ល
ទិ្ញវញិងាី ពហើយក៏ជាកាលររពិចឆទ្ដ លភាគីទំងេីរប្តូវពធវើការរញ្ជា ក់ទងដ រ។ 

 - កាលររពិចឆទ្ទិ្ញ ៖ ជាកាលររពិចឆទ្ថ្នកិចេស្នាដ លរូលរប្តប្តូវានលក់ពៅឱយភាគី
អនកឱយខេីប្ាក់ ពហើយក៏ជាពេលចារ់ពទតើរគិតការប្ាក់រងគរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិទងដ រ។ 
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 - ពហតុការណ៍ខកខានកនុងការរំពេញកាតេវកិចេ (Event of Default)៖ ប្តូវានចាត់ទុ្កថា 
ពហតុការណ៍ខកខានកនុងការអនុវតតកិចេស្នាពរ ពៅពេលដ លានករណី ូចខាងពប្ការ៖  

• តុលាការានស្ពប្រចោក់ភាគីណារួយឱយស្ាិតពៅពប្ការនីតិវធីិកស័យធន 
• អាជាា ធរប្តួតេិនិតយស្ពប្រច កហូតអាជាា រណណររស់្ភាគីណារួយ 
• ការរិនអាចស្ងរំណុលានររស់្អនកពាះទាយរូលរប្តដ លានលក់ពចញ 
• ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬការប្រគល់រូលរប្ត រិនទន់ពេលពវលា ដ លពកើតរកេី

ទំ្នាក់ទំ្នងធុរៈកិចេរវាងភាគីទំងេីរ ពទះជាស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរពនះ ឬពប្ការ
ប្រតិរតតិការ ថ្ទ្ពទ្ៀតក៏ពោយ ពលើកដលងដតការខកខានពនះពកើតពចញេីកំហុស្
ដទនករពចេកពទ្ស្ដ លប្តវូានពោះស្ស្មយពលឿនរំទុត និងភាគីទំងេីររិនានរញ្ជា
ខាងទាូវចារ់កនុងការរំពេញកាតេវកិចេររស់្ខាួន 

• ការេយួរ ឬការ កភាគីណារួយេីស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬេីប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
• ការខកខានរិនទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លពកើតពចញេីទំ្នាក់ទំ្នងធុរៈកិចេរវាងភាគីណា

រួយថ្នភាគីទំងេីរជារួយនឹងតតិយភាគីពលើកដលងដតការរិនានទូ្ទត់ស្ងប្ាក់
ពនាះពកើតពចញេីកំហុស្ដទនករពចេកពទ្ស្ ភាគីទំងេីររិនានរញ្ជា ខាងទាូវចារ់
កនុងការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ និងការរិនទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពនះជាស្ញ្ជញ ថ្នការចុះងយថ្ន
ស្មា នភាេស្មធនភាេ និង 

• ករណីប្រធានស្កតិ ថ្ទ្ពទ្ៀតកំណត់ពោយភាគីទំងេីរ ដ លភាេធៃន់ធៃរថ្នករណី
ប្រធានស្កតិពនាះ នំាឱយានរញ្េ រ់រុនកាលកំណត់នូវប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិទំង
អស់្ពប្ការកិចេស្នាពរ ប្េរទំងកិចេស្នាពរខាួនឯងទងដ រ និងផ្ទត់ទត់រញ្េ រ់
នូវរាល់កាតេវកិចេហិរញ្ញវតាុររស់្ភាគីទំងេីរ។ 

- ការរញ្ជា ក់ (Confirmation) ៖ ជាឯកស្មរលាយលកខណ៍អកសរពចញពោយភាគីណារួយ
ព ើរបីទ្ទួ្លស្មគ ល់ការស្នាររស់្ខាួនពៅឱយភាគីរួយពទ្ៀត និងពរតជាា រំពេញរាល់កាតេវកិចេដ ល
ពកើតពចញេីប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពប្ការកិចេស្នាពរ។ ការរញ្ជា ក់ប្តូវដតានព ើង ពោយភាគី
នីរួយៗព ើរបីរញ្ជា ក់អំេីការប្េរពប្េៀងគាន  ជាេិពស្ស្ ពៅពេលដ លានប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញ
វញិងាី ការដកដប្រចរតិលកខណៈធំៗណារួយ ការជំនួស្នូវរូលរប្តដ លានលក់ ឬការប្េរពប្េៀង
ណារួយ ព ើរបីដកតប្រូវតថ្រាពស្ ាកិចេថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និងរនាា រ់រកា៉ា ជីនដ លានរង់ 
ឬប្តូវទ្ទួ្ល ឬដហ ខាត់ (Haircut)។ ចរតិលកខណៈធំៗប្តូវានជាេិពស្ស្នូវកាលវស្មនកាលររពិចឆទ្
ប្រតិរតតិការ ថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេ អប្តាការប្ាក់ ររិូយរ័ណណ ររិូយរ័ណណពគាល អតតស្ញ្ជញ ណថ្នរូលរប្ត 
រូលរប្តដ លតប្រូវឱយរដនារដហ ខាត់ (Haircut) កប្រិតកំណត់ថ្នា៉ា ជីនខល (Margin Calls) និង
ា៉ា ជីនខលដ លប្តូវរង់ ឬប្តូវទ្ទួ្លពប្ការកិចេស្នាពរ និងថ្ងាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ ភាគីនីរួយៗ ប្តូវ
រញ្ជា ក់ឱយានចាស់្លាស់្ អំេីប្រតិរតតិការងាី និងពយងកិចេស្នាពរ ឬការដកដប្រណារួយដ លាន
ប្េរពប្េៀងជារួយភាគីាខ ង ពទ្ៀតពោយយកចិតតទុ្កោក់។ កិចេស្នាពរអាចចាត់ទុ្កថាានលកខណៈ
ពេញពលញស្ប្ារ់ភាគីទំងេីរ លុះប្តាដតលកខខណឌ ថ្នការរញ្ជា ក់ដ លប្តូវានពចញពឆាើយតរពេញ
ពលញពៅនឹងលកខខណឌ ថ្នការរញ្ជា ក់ ដ លានទ្ទួ្ល។ 
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- កាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ឬកាលវស្មនថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ៖ ជាកាលវស្មន
ថ្នកិចេស្នាដ លប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិប្តូវានរញ្េ រ់ ការប្ាក់រងគរប្តូវានរញ្ឈរ់ ភាគីខេីប្ាក់
ស្នាទិ្ញយកវញិនូវរូលរប្តដ លានលក់ ពោយទូ្ទត់ស្ងវញិនូវប្ាក់ដ លានខេី (ប្ាក់ព ើរ) 
និងការប្ាក់រងគរតារអប្តាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។  

- កាលររពិចឆទ្វាយតថ្រា ៖ ជាកាលររពិចឆទ្ដ លភាគីទំងេីរស្ពប្រច៖ 
 ១) ពធវើការវាយតថ្រាពស្ ាកិចេពៅពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ព ើរបីកំណត់នូវតថ្រាថ្ន

ា៉ា ជីន និងព ើរបីដកតប្រូវតថ្រាពនះតាររយៈា៉ា ជីនខល និងការទូ្ទត់ ឬ 
 ២) ព ើរបីគណនាតថ្រាសុ្ទ្ធនូវរាល់ឥណពទ្យយ និងរំណុល ដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរ

ពនះ កនុងពគាលរំណងរញ្េ រ់រុនកាលវស្មន ឬពោយស្មរដតការខកខានរិនានស្ង
រំណុលពោយភាគីណារួយ។ 

 - ររិូយរ័ណណ ៖ ជាររិូយរ័ណណដ លអាចពទាររតូរ និងជួញ ូរានពោយពស្រ ីររួទំងររិូយវតាុ
កនុងស្ស្ុកទង។ កនុងករណីដ លរូលរប្តប្តូវានពចញទាយជារូរិយរ័ណណពទសងខុស្េីរូរិយរ័ណណ
ដ លានខេី ភាគីទំងេីរប្តូវដតពប្រើរូរិយរ័ណណពគាលរួយព ើរបីវាយតថ្រាព ើងវញិនូវរូលរប្ត និង
ការទូ្ទត់ា៉ា ជីនខល។ ការគណនា និង ំពណើ រការទូ្ទត់ពនះប្តូវដតពធវើព ើងពោយពប្រើអប្តារតូរប្ាក់
ទាូវការប្រចំាថ្ងៃ ដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- រូរិយរ័ណណពគាល ៖ ជារូរិយរ័ណណដ លភាគីទំងេីរានប្េរពប្េៀងពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់
 ំពណើ រការវាយតថ្រា ការទូ្ទត់ស្ងនូវប្ាក់តរកល់ជាស្មច់ប្ាក់ និងការកំណត់នូវការផ្ទត់ទត់
ស្រតុលយសុ្ទ្ធ កនុងករណីដ លានការខកខានរិនានទូ្ទត់ ឬការរញ្េ រ់ពោយភាគីទំងេីរនូវរាល់
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លស្ាិតពៅពប្ការកិចេស្នាពរ ឬការរញ្េ រ់នូវកិចេស្នាពរខាូនឯង។ 

- អប្តាការប្ាក់ប្រតិរតិតការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ៖ ជាអប្តាការប្ាក់ដ លប្តូវរង់ពោយភាគីខេី
ប្ាក់ “អនកលក់រូលរប្ត” ឱយពៅភាគីឱយខេី “អនកទិ្ញរូលរប្ត” គិតពលើប្ាក់ព ើរដ លានឱយខេី ចារ់េី
ថ្ងៃពទតើរប្រតិរតតិការរហូត ល់កាលវស្មន។ 

- អប្តាការប្ាក់ពគាល ៖ ជាអប្តាការប្ាក់ដ លភាគីទំងេីរានប្េរពប្េៀងគាន  ពហើយដ ល
ប្តូវានអនុវតតតារស្ាាប្តពលើរាល់ការទូ្ទត់ស្ងខាស្ា៉ា ជីន ពោយភាគីណារួយពៅភាគីរួយ
ពទ្ៀត។ ប្រសិ្នពរើគាា នការកំណត់អប្តាការប្ាក់ពគាលពនះពៅកនុងកិចេស្នាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ពប្ការ
កិចេស្នាពរពនះពទ្ ខាស្ា៉ា ជីនានចាត់ទុ្កថាគាា នការប្ាក់។ 

- រូលរប្ត ៖ ជារាល់ឧរករណ៍រំណុលអាចជួញ ូរាន ដ លភាគីទំងេីរានប្េរពប្េៀង
ពប្រើស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ ពយងតារលកខខណឌ ដ លានប្េរពប្េៀង ភាគីទំងេីរអាច
ប្េរពប្េៀងទងដ រថា រូលរប្តរួយអាចប្តូវានជំនួស្ពោយរូលរប្តពទសងពទ្ៀត កនុងកំ ុងពេល
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ ក៏រ៉ាុដនត ការជំនួស្ប្តវូដតានការរញ្ជា ក់េីភាគីទំងេីរ ពហើយសិ្ទ្ធិថ្នការ
ជំនួស្រិនប្តវូកំណត់ពោយភាគីដ លទតួចពទតើរ ការជំនួស្ពនាះព ើយ។ 

- ការជំនួស្រូលរប្ត ៖ កនុងអំ ុងពេលអនុវតតប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លស្ាិតពប្ការ
កិចេស្នាពរ ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងថា រូលរប្តដ លប្តូវប្រគល់អាចជារូលរប្តពទសងពប្ៅេី
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រូលរប្តដ លានលក់ ំរូង។ ការជំនួស្ពនះ រិនប្តូវពធវើព ើងពោយអនកលក់រូលរប្តជាឯកពតាភាគី
ព ើយ។ ភាគីទំងេីរ ប្តូវយល់ប្េរ និងរញ្ជា ក់ថារូលរប្តដ លប្តូវជំនួស្ពនាះអាចទ្ទួ្លយកាន។ 
តារវធិានជាទូ្ពៅ ការជំនួស្ដររពនះនឹងពធវើឱយានការវាយតថ្រាព ើងវញិនូវប្រតិរតតិការ និងដកតប្រវូ
ព ើងវញិនូវា៉ា ជីន។  

- ការប្រគល់រូលរប្ត ៖ ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរ នំាឱយ
ានការពទារករាសិ្ទ្ធិពេញពលញពោយគាា នការរារាងំពលើរូលរប្តពៅឱយភាគីឱយខេី ចារ់េីកាលររពិចឆទ្
ទិ្ញរហូត ល់កាលវស្មនថ្នប្រតិរតតិការ។ ការពទារករាសិ្ទ្ធិពនះ ប្តូវដតកត់ប្តាកនុងរញ្ា ីភាគីលក់
រូលរប្ត។ ជាទូ្ពៅ ការពទារករាសិ្ទ្ធិពនះ នំាឱយានការពទាររូលរប្តពៅកនុងគណនីរការូលរប្តររស់្
អនកឱយខេីដ លចងអុលរងាា ញពោយភាគីទិ្ញរូលរប្ត។ ក៏រ៉ាុដនត ពោយស្មរប្រតិរតតិការទិ្ញយកវញិាន
រយៈពេលខាី ពហើយការពទាររូលរប្តពាក់េ័នធនឹងចំណាយប្រតិរតតិការ ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងថា 
ភាគីខេីប្ាក់អាចរកាទុ្ករូលរប្ត កនុងនារភាគីឱយខេីដ លទិ្ញរូលរប្តពនាះ។ កនុងករណីពនះ ភាគីខេី
ប្ាក់ព ើរតួនាទី្ជាអនកដងរការូលរប្តររស់្ភាគីទិ្ញ។ ភាគីខេីប្ាក់ប្តូវានហារឃ្លត់រិនឱយលក់
នូវរូលរប្តពនាះរតងពទ្ៀត ភាគីខេីប្ាក់ប្តូវចុះកិចេរញ្ា ិកាពៅកនុងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ និងកត់ប្តា
ជាប្ទ្េយស្របតតិពេញពលញររស់្ភាគីឱយខេី។ កនុងអំ ុងពេលអនុវតតប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ភាគី
ឱយខេីអាចតប្រូវឱយភាគីខេីប្ាក់ប្រគល់រូលរប្តតារសំ្ពណើ ររស់្ខាួន។ ពរើអនកខេីប្ាក់រិនអាចប្រគល់
រូលរប្តពៅឱយភាគីឱយខេីពនាះពទ្ ករណីពនះប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាពហតុការណ៍ខកខាន។ ប្តូវាន
ចាត់ទុ្កថាជាពហតុការណ៍ខកខានរិនានអនុវតតតារកិចេស្នាទងដ រ ប្រសិ្នពរើភាគីឱយខេីរកពឃើញ
ថាគាា នរូលរប្ត ដ លានលក់ ពហើយការអះអាងររស់្ភាគីខេីប្ាក់ជាពចតនារិនពស្មា ះប្តង់ កនុង
ពគាលរំណងឆពាកភាគីឱយខេីប្ាក់ និងពចតនារំភាន់អំេីចរតិលកខណៈតថ្រា ឬអតាិភាេររស់្រូលរប្ត
ដ លានលក់។ 

- ហានិភ័យថ្នការទូ្ទត់ ៖ ជាហានិភ័យដ លពកើតព ើងចំពពាះភាគីលក់រូលរប្ត ពោយ
រិនានទ្ទួ្លការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ពៅពេលដ លខាួនានពធវើការពទារពោយរិនអាចលុរពចាលាន
នូវរូលរប្តជាស្មា េរ ពៅឱយភាគីទិ្ញរូលរប្តរចួពហើយ។ 

- ហានិភ័យថ្នការប្រគល់ ៖ ជាហានិភ័យដ លពកើតព ើងចំពពាះភាគីទិ្ញរូលរប្ត ពោយ
រិនានទ្ទួ្លរូលរប្តពៅពេលដ លខាួនានពចញរញ្ជា ទូ្ទត់ដ លរិនអាចលរ់ពចាលាន ព ើរបី
ស្ងប្ាក់ជាស្មា េរពៅឱយភាគីលក់រូលរប្តរចួពហើយ។ 

 - ការទូ្ទត់ទ្ល់នឹងការប្រគល់ ៖ ជាការតប្រូវររស់្ភាគីទំងេីរ ដ លានប្េរពប្េៀងព ើរបី
ោក់លកខខណឌ ពលើការទូ្ទត់ទ្ល់នឹងការប្រគល់ពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ ព ើរបីលរ់រំាត់នូវហានិភ័យថ្ន
ការទូ្ទត់ និងហានិភ័យថ្នការប្រគល់ពាក់េ័នធនឹងប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ 

 - អនកដងរកា ៖ ជាអនតរការហិីរញ្ញវតាុ ឬស្មា រ័នហិរញ្ញវតាុ ដ លទតល់ពស្វាដងរកាសុ្វតាិភាេ
ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន។ អនកដងរការំពេញតួនាទី្កនុងនារ និងអនុវតតតាររញ្ជា ររស់្ាេ ស់្ឧរករណ៍។ 
អនកដងរការិនប្តូវលក់ឧរករណ៍អាចជួញ ូរានដ លានោក់ពទាើ ពោយគាា នរញ្ជា ជាទាូវការេីាេ ស់្
គណនីព ើយ ។ 
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- កាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ឬកាលវស្មនថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ៖ ជាកាលវស្មន
ថ្នកិចេស្នាដ លប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិប្តូវានរញ្េ រ់ ការប្ាក់រងគរប្តូវានរញ្ឈរ់ ភាគីខេីប្ាក់
ស្នាទិ្ញយកវញិនូវរូលរប្តដ លានលក់ ពោយទូ្ទត់ស្ងវញិនូវប្ាក់ដ លានខេី (ប្ាក់ព ើរ) 
និងការប្ាក់រងគរតារអប្តាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។  

- កាលររពិចឆទ្វាយតថ្រា ៖ ជាកាលររពិចឆទ្ដ លភាគីទំងេីរស្ពប្រច៖ 
 ១) ពធវើការវាយតថ្រាពស្ ាកិចេពៅពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ព ើរបីកំណត់នូវតថ្រាថ្ន

ា៉ា ជីន និងព ើរបីដកតប្រូវតថ្រាពនះតាររយៈា៉ា ជីនខល និងការទូ្ទត់ ឬ 
 ២) ព ើរបីគណនាតថ្រាសុ្ទ្ធនូវរាល់ឥណពទ្យយ និងរំណុល ដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរ

ពនះ កនុងពគាលរំណងរញ្េ រ់រុនកាលវស្មន ឬពោយស្មរដតការខកខានរិនានស្ង
រំណុលពោយភាគីណារួយ។ 

 - ររិូយរ័ណណ ៖ ជាររិូយរ័ណណដ លអាចពទាររតូរ និងជួញ ូរានពោយពស្រ ីររួទំងររិូយវតាុ
កនុងស្ស្ុកទង។ កនុងករណីដ លរូលរប្តប្តូវានពចញទាយជារូរិយរ័ណណពទសងខុស្េីរូរិយរ័ណណ
ដ លានខេី ភាគីទំងេីរប្តូវដតពប្រើរូរិយរ័ណណពគាលរួយព ើរបីវាយតថ្រាព ើងវញិនូវរូលរប្ត និង
ការទូ្ទត់ា៉ា ជីនខល។ ការគណនា និង ំពណើ រការទូ្ទត់ពនះប្តូវដតពធវើព ើងពោយពប្រើអប្តារតូរប្ាក់
ទាូវការប្រចំាថ្ងៃ ដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- រូរិយរ័ណណពគាល ៖ ជារូរិយរ័ណណដ លភាគីទំងេីរានប្េរពប្េៀងពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់
 ំពណើ រការវាយតថ្រា ការទូ្ទត់ស្ងនូវប្ាក់តរកល់ជាស្មច់ប្ាក់ និងការកំណត់នូវការផ្ទត់ទត់
ស្រតុលយសុ្ទ្ធ កនុងករណីដ លានការខកខានរិនានទូ្ទត់ ឬការរញ្េ រ់ពោយភាគីទំងេីរនូវរាល់
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លស្ាិតពៅពប្ការកិចេស្នាពរ ឬការរញ្េ រ់នូវកិចេស្នាពរខាូនឯង។ 

- អប្តាការប្ាក់ប្រតិរតិតការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ៖ ជាអប្តាការប្ាក់ដ លប្តូវរង់ពោយភាគីខេី
ប្ាក់ “អនកលក់រូលរប្ត” ឱយពៅភាគីឱយខេី “អនកទិ្ញរូលរប្ត” គិតពលើប្ាក់ព ើរដ លានឱយខេី ចារ់េី
ថ្ងៃពទតើរប្រតិរតតិការរហូត ល់កាលវស្មន។ 

- អប្តាការប្ាក់ពគាល ៖ ជាអប្តាការប្ាក់ដ លភាគីទំងេីរានប្េរពប្េៀងគាន  ពហើយដ ល
ប្តូវានអនុវតតតារស្ាាប្តពលើរាល់ការទូ្ទត់ស្ងខាស្ា៉ា ជីន ពោយភាគីណារួយពៅភាគីរួយ
ពទ្ៀត។ ប្រសិ្នពរើគាា នការកំណត់អប្តាការប្ាក់ពគាលពនះពៅកនុងកិចេស្នាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ពប្ការ
កិចេស្នាពរពនះពទ្ ខាស្ា៉ា ជីនានចាត់ទុ្កថាគាា នការប្ាក់។ 

- រូលរប្ត ៖ ជារាល់ឧរករណ៍រំណុលអាចជួញ ូរាន ដ លភាគីទំងេីរានប្េរពប្េៀង
ពប្រើស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ ពយងតារលកខខណឌ ដ លានប្េរពប្េៀង ភាគីទំងេីរអាច
ប្េរពប្េៀងទងដ រថា រូលរប្តរួយអាចប្តូវានជំនួស្ពោយរូលរប្តពទសងពទ្ៀត កនុងកំ ុងពេល
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ ក៏រ៉ាុដនត ការជំនួស្ប្តវូដតានការរញ្ជា ក់េីភាគីទំងេីរ ពហើយសិ្ទ្ធិថ្នការ
ជំនួស្រិនប្តវូកំណត់ពោយភាគីដ លទតួចពទតើរ ការជំនួស្ពនាះព ើយ។ 

- ការជំនួស្រូលរប្ត ៖ កនុងអំ ុងពេលអនុវតតប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លស្ាិតពប្ការ
កិចេស្នាពរ ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងថា រូលរប្តដ លប្តូវប្រគល់អាចជារូលរប្តពទសងពប្ៅេី
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ប្រការ ៣.- ម្ូលរប្តអាចទទួលយកបាន / ការជ្ំនួសម្ូលរប្ត 

 ៣-១ រូលរប្តអាចទ្ទួ្លាន (Eligible Security) 

 ព ើរបីអាចពធវើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពប្ការវធិានកិចេស្នាពរាន រូលរប្តដ លប្តូវលក់ 
ឬទិ្ញប្ត រ់វញិប្តូវដតសិ្ាតកនុងទ្ប្រង់ជាឧរករណ៍រំណុលអាចជួញ ូរាន ពោយានកំណត់នូវ
កាលវស្មន ូចជា លិខិតដ លពចញពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា រ័ណណរំណុលរយៈពេលរធយរ 
រូលរប្ត និងស្ញ្ជញ រ័ណណ ដតរិនរារ់រញ្េូ លនូវភាគហ ុន និងឧរករណ៍ជួញ ូរានលកខណៈជាកូនកាត់ 
(Hybrid) ប្េរទំងឧរករណ៍រំណុលអាចជួញ ូរានរិនានកំណត់កាលវស្មន ឬរូលរប្តដ ល
ាន កការប្ាក់រួយចំដណក (Stripped or perpetual debt instrument)។ 

 រូលរប្តអាចជួញ ូរានពនាះ ប្តូវដតានជួញ ូរពៅកនុងទី្ទារស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល 
អាចជាទី្ទារដ លានពរៀរចំ ឬទី្ទាររលំងរញ្ា រ (OTC) ពោយានការកំណត់ថ្ងា (Price quotation) 
ប្រចំាថ្ងៃដ លពធវើឱយងាយស្ស្ួលទ្ទួ្លានពោយភាគីទំងេីរ។ ភាគីទំងេីរ អាចរពងកើតរញ្ា ីស្ពងខរ
ថ្នរូលរប្តអាចជួញ ូរានដ លប្តូវភាា រ់ជារួយកិចេស្នាពរ និងប្តូវានចុះហតាពលខាពោយភាគី
ទំងេីរ។ 

 ៣-២ ការជំនួស្រូលរប្ត 

  ពៅអំ ុងពេលអនុវតតប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងជំនួស្រូលរប្ត
រួយពោយរូលរប្តរួយពទ្ៀតាន។ ការប្េរពប្េៀងពនះប្តូវដតានរញ្ជា ក់ជាលាយលកខណ៍អកសរ
ពោយភាគីទំងេីរ ពហើយោច់ខាតរិនប្តូវស្នាតពោយភាគីដតាខ ងព ើយ។ 

  ក៏រ៉ាុដនត ការជំនួស្ពនះគ៉ឺជាការផ្ទា ស់្រតូររូលរប្តដ លានលក់េី ំរូង ពោយរូលរប្តដ ល
ានលកខណៈនិងតថ្រាពស្ ាកិចេប្រហាក់ប្រដហលគាន  យ៉ាងពហាចណាស់្ក៏ស្ររូលពៅនឹងរូលរប្ត
ដ លប្តូវានផ្ទា ស់្រតូរពនាះដ រ។ 

 ការជំនួស្ប្តូវានពធវើព ើងពោយការប្រគល់រូលរប្តងាីពៅឱយភាគីឱយខេីដ លប្តូវប្រគល់វញិ
នូវរូលរប្តដ លានលក់ពលើក ំរូងពៅភាគីខេីប្ាក់។ ការជំនួស្រូលរប្តរិនានការរ៉ាះពាល់ខាង
ទាូវចារ់ ឬខាងកិចេស្នាពៅពលើកាតវកិចេររស់្ភាគីទំងេីរព ើយ។ ក៏រ៉ាុដនត ការជំនួស្ពនះអាចនំាឱយ
ភាគីទំងេីរវាយតថ្រាព ើងវញិនូវប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និងដកតប្រូវា៉ា ជីនពៅតារពនាះ។ 

ប្រការ ៤.- ដហតុការណ៍ណ លមានឥទធិពលដលើម្ូលរប្ត កនងុដពលដធវើប្រតិរតតិការទទួល
ទិញវិញ 

  ជាវធិានការទូ្ពៅ ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងនិងស្នាថារិនលក់ ឬរិនទិ្ញវញិនូវរូលរប្ត 
ដ លអាចប្តូវានស្ងរលំស់្ ឬស្ងជាគូរ៉ាុងពៅកនុងរយៈកាលថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពប្ការ
កិចេស្នាពរពនះព ើយ។ 

 ក៏រ៉ាុដនត ពរើរូលរប្តប្តូវានស្ងជាគូរ៉ាុងពៅកនុងអំ ុងពេលថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ 
គូរ៉ាុងពនាះប្តូវដតានស្ងពៅឱយភាគីខេីប្ាក់វញិ ពលើកដលងដតានខដចងពទសងេីពនះ។ 
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 ពរើរូលរប្តប្តូវានស្ងរលំស់្រុនកាលវស្មនថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ភាគីខេីប្ាក់
ប្តូវជំនួស្រូលរប្តអាចជួញ ូរានស្ប្ារ់ការរង់រលំស់្ពនាះ។ រដនារពលើពនះ ប្រសិ្នពរើភាគីឱយខេី
ប្ាក់ប្តូវដតស្ងរូលរប្តវញិ ភាគីឱយខេីប្ាក់ពនាះប្តូវពទារចំនួនប្ាក់រលំស់្ដ លទ្ទួ្លានពនាះពៅ
ឱយភាគីខេីប្ាក់ពៅពេលដ លការជំនួស្រូលរប្តប្តូវានប្េរពប្េៀងគាន ។ 

ប្រការ ៥.- ការសដប្ម្ចដពញដលញ / ការរញ្ញជ ក់ននប្រតិរតតិការទទួលទិញវិញ 

  ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាស្ពប្រចពេញពលញពៅពេលដ លភាគីទំង
េីរានប្េរពប្េៀងគាន ពលើរាល់ចរតិលកខណៈថ្នប្រតិរតតិការពនះ។ ក៏រ៉ាុដនត ប្រតិរតតិការពនះប្តូវដតាន
រញ្ជា ក់ជាលាយលកខណ៍អកសរពោយភាគីទំងេីរ។ កាលររពិចឆទ្ដ លកនុងពនាះប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញ
វញិប្តូវានចរចានិងស្ពប្រច គ៉ឺជាកាលររពិចឆទ្ថ្នប្រតិរតតិការ (Transaction Date)។ 

  ភាគីទំងេីរប្តូវប្តួតេិនិតយឱយានពលឿនរំទុតពលើការរញ្ជា ក់ ដ លពចញពោយភាគីាខ ងពទ្ៀត 
ព ើរបីរកឱយពឃើញនូវភាេខុស្គាន  និងកំហុស្ជាស្កាត នុេល។ ភាគីទំងេីរពរតជាា ពោះស្ស្មយភាេខុស្គាន  
និងកំហុស្ទំងពនាះជារនាា ន់ ពោយសុ្ចរតិនិងរិតតភាេ។ ភាគីដ លពចញការរញ្ជា ក់ខុស្ប្តូវដត
ពចញការរញ្ជា ក់ងាីព ើងវញិភាា រ កនុងករណីដ លរញ្ជា អាចប្តូវានពោះស្ស្មយពោយភាគីទំងេីរ។ 
ព ើរបីស្ប្រួល ល់ការពោះស្ស្មយទំ្នាស់្ ភាគីទំងេីរពរតជាា នឹងទតល់និងផ្ទា ស់្រតូរប្គរ់រពធាាយជា
ភស្តុតាងទំងអស់្ ូចជា ស្កខីរប្តជួញ ូរ កំណត់ប្តា ការងតស្ពរាង រញ្ជា ររស់្ការយិល័យជួររុខ
ពចញឱយពៅការយិល័យជួរពប្កាយ និងឯកស្មរពទសងៗពទ្ៀតដ លយល់ថាចំាាច់។ 

  ភាគីទំងេីរចាត់ទុ្កថា រាល់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិប្តូវដតស្ាិតពៅពប្ការកិចេស្នាពរ 
ពលើកដលងដតានការរញ្ជា ក់ពទសងេីពនះ។ រាល់ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិរវាងភាគីទំងេីរប្តូវចាត់
ទុ្កថាជាស្ាស្ធាតុថ្នសំ្ណំុប្រតិរតតិការដ លប្តូវដតានទូ្ទត់ស្ររុ ពៅកនុងករណីថ្នការរញ្េ រ់
កិចេស្នារុនកាលកំណត់ និងព ើរបគីណនាចំនួនរំណុលសុ្ទ្ធស្ររុ កនុងពគាលរំណងកំណត់នូវ
ស្រតុលយចុងពប្កាយដ លភាគីរួយជំពាក់ភាគីរួយពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៦.- ការប្រគលន់ិងការដផ្ារ ម្ូលរប្ត 

  ចារ់េីថ្ងៃទិ្ញរហូត ល់កាលវស្មន ភាគីឱយខេីប្ាក់ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាាេ ស់្ករាសិ្ទ្ធិដតរួយ
គត់ថ្នរូលរប្តដ លប្តូវានលក់ឱយខាួន ដ លជាករាសិ្ទ្ធិគាា នការរារាងំពលើរូលរប្តដ លានទិ្ញ។ 
ជាវធិានទូ្ពៅ ភាគីខេីប្ាក់ប្តូវពទាររូលរប្តពៅកនុងគណនីដងរការូលរប្តររស់្ភាគីឱយខេីប្ាក់ ឬ
ពៅកនុងគណនីពទសងពទ្ៀតដ លកំណត់ពោយភាគីឱយខេីប្ាក់។ 

 ពៅកាលវស្មន ភាគីឱយខេីប្ាក់ប្តូវប្រគល់រូលរប្តពៅឱយភាគីខេីប្ាក់វញិ រឯីភាគីខេីប្ាក់ប្តូវ
ទូ្ទត់ស្ងនូវចំនួនប្ាក់ថ្ងាទិ្ញវញិ ូចដ លានប្េរពប្េៀង ររួទំងការប្ាក់រងគរកនុងអំ ុងពេល
ពធវើប្រតិរតតិការពៅភាគីឱយខេីប្ាក់។ 

 ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងថា រូលរប្តរិនចំាាច់ពទារពៅឱយភាគីឱយខេីក៏ាន។ កនុងកាលៈ
ពទ្ស្ៈពនះ ភាគីខេីប្ាក់អាចព ើរតួជាអនកដងរការូលរប្តជំនួស្ភាគីឱយខេីប្ាក់ ឬភាគីទិ្ញរូលរប្ត។ 
រ៉ាុដនត ការពទារករាសិ្ទ្ធិប្តូវដតកត់ប្តាពៅកនុងរញ្ា ីររស់្ភាគីខេីប្ាក់ឬភាគីលក់រូលរប្ត និងកត់ប្តា
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ប្រការ ៣.- ម្លូរប្តអាចទទលួយកបាន / ការជ្ំនួសម្ូលរប្ត 

 ៣-១ រូលរប្តអាចទ្ទួ្លាន (Eligible Security) 

 ព ើរបីអាចពធវើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពប្ការវធិានកិចេស្នាពរាន រូលរប្តដ លប្តូវលក់ 
ឬទិ្ញប្ត រ់វញិប្តូវដតសិ្ាតកនុងទ្ប្រង់ជាឧរករណ៍រំណុលអាចជួញ ូរាន ពោយានកំណត់នូវ
កាលវស្មន ូចជា លិខិតដ លពចញពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា រ័ណណរំណុលរយៈពេលរធយរ 
រូលរប្ត និងស្ញ្ជញ រ័ណណ ដតរិនរារ់រញ្េូ លនូវភាគហ ុន និងឧរករណ៍ជួញ ូរានលកខណៈជាកូនកាត់ 
(Hybrid) ប្េរទំងឧរករណ៍រំណុលអាចជួញ ូរានរិនានកំណត់កាលវស្មន ឬរូលរប្តដ ល
ាន កការប្ាក់រួយចំដណក (Stripped or perpetual debt instrument)។ 

 រូលរប្តអាចជួញ ូរានពនាះ ប្តូវដតានជួញ ូរពៅកនុងទី្ទារស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល 
អាចជាទី្ទារដ លានពរៀរចំ ឬទី្ទាររលំងរញ្ា រ (OTC) ពោយានការកំណត់ថ្ងា (Price quotation) 
ប្រចំាថ្ងៃដ លពធវើឱយងាយស្ស្ួលទ្ទួ្លានពោយភាគីទំងេីរ។ ភាគីទំងេីរ អាចរពងកើតរញ្ា ីស្ពងខរ
ថ្នរូលរប្តអាចជួញ ូរានដ លប្តូវភាា រ់ជារួយកិចេស្នាពរ និងប្តូវានចុះហតាពលខាពោយភាគី
ទំងេីរ។ 

 ៣-២ ការជំនួស្រូលរប្ត 

  ពៅអំ ុងពេលអនុវតតប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងជំនួស្រូលរប្ត
រួយពោយរូលរប្តរួយពទ្ៀតាន។ ការប្េរពប្េៀងពនះប្តូវដតានរញ្ជា ក់ជាលាយលកខណ៍អកសរ
ពោយភាគីទំងេីរ ពហើយោច់ខាតរិនប្តូវស្នាតពោយភាគីដតាខ ងព ើយ។ 

  ក៏រ៉ាុដនត ការជំនួស្ពនះគ៉ឺជាការផ្ទា ស់្រតូររូលរប្តដ លានលក់េី ំរូង ពោយរូលរប្តដ ល
ានលកខណៈនិងតថ្រាពស្ ាកិចេប្រហាក់ប្រដហលគាន  យ៉ាងពហាចណាស់្ក៏ស្ររូលពៅនឹងរូលរប្ត
ដ លប្តូវានផ្ទា ស់្រតូរពនាះដ រ។ 

 ការជំនួស្ប្តូវានពធវើព ើងពោយការប្រគល់រូលរប្តងាីពៅឱយភាគីឱយខេីដ លប្តូវប្រគល់វញិ
នូវរូលរប្តដ លានលក់ពលើក ំរូងពៅភាគីខេីប្ាក់។ ការជំនួស្រូលរប្តរិនានការរ៉ាះពាល់ខាង
ទាូវចារ់ ឬខាងកិចេស្នាពៅពលើកាតវកិចេររស់្ភាគីទំងេីរព ើយ។ ក៏រ៉ាុដនត ការជំនួស្ពនះអាចនំាឱយ
ភាគីទំងេីរវាយតថ្រាព ើងវញិនូវប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ និងដកតប្រូវា៉ា ជីនពៅតារពនាះ។ 

ប្រការ ៤.- ដហតុការណ៍ណ លមានឥទធិពលដលើម្ូលរប្ត កនងុដពលដធវើប្រតិរតតិការទទួល
ទញិវញិ 

  ជាវធិានការទូ្ពៅ ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងនិងស្នាថារិនលក់ ឬរិនទិ្ញវញិនូវរូលរប្ត 
ដ លអាចប្តូវានស្ងរលំស់្ ឬស្ងជាគូរ៉ាុងពៅកនុងរយៈកាលថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពប្ការ
កិចេស្នាពរពនះព ើយ។ 

 ក៏រ៉ាុដនត ពរើរូលរប្តប្តូវានស្ងជាគូរ៉ាុងពៅកនុងអំ ុងពេលថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ 
គូរ៉ាុងពនាះប្តូវដតានស្ងពៅឱយភាគីខេីប្ាក់វញិ ពលើកដលងដតានខដចងពទសងេីពនះ។ 
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ទងដ រពៅកនុងរញ្ា ីររស់្ភាគីឱយខេីឬភាគីទិ្ញរូលរប្ត។ ពលើស្េីពនះ ការស្នាថាទិ្ញរកវញិឬ
លក់ពៅវញិ នូវរូលរប្តប្តូវដតកត់ប្តាកនុងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ តារថ្ងាទិ្ញនិងលក់វញិដ លាន
ប្េរពប្េៀង។ 

 កនុងនារជាអនកដងរការូលរប្តឱយភាគីឱយខេីប្ាក់ ភាគីខេីប្ាក់ប្តូវានហារឃ្លត់រិនឱយលក់
រូលរប្តពនាះរតងពទ្ៀត ពោយគាា នការប្េរពប្េៀងជារុនជារួយភាគីឱយខេីប្ាក់ កនុងការជំនួស្រូលរប្ត
ពនាះព ើយ។ កនុងអំ ុងពេលថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ភាគីឱយខេីប្ាក់អាចទរទរឱយប្រគល់
រូលរប្តពៅពេលណាក៏ាន ពោយជូន ំណឹងអំេីការទរទរពនាះ និងទតល់រញ្ជា ចាស់្លាស់្អំេី
គណនីដ លរូលរប្តពនាះប្តូវពទារចូល។ 

ប្រការ ៧.- ការម្ិនទូទាត់ ការម្ិនប្រគល ់ ការប្រគលទ់លន់រងការទូទាត់ ការពិន័យាម្
កិចចសនា 

ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងគាន ពប្រើប្ាស់្ពស្វាប្រគល់ទ្ល់នឹងការទូ្ទត់ពៅទី្កដនាង និងពៅ
ពេលណាដ លានពស្វាពនាះ ព ើរបីការពារហានិភ័យថ្នការប្រគល់ឬការទូ្ទត់។ 

រាល់ការរិនទូ្ទត់ ឬរិនប្រគល់រូលរប្តឱយទន់ពេល និងអនុពលារតារលកខខណឌ ដ លាន
ប្េរពប្េៀងេីរុន ឬពស្ចកតីជូន ំណឹងសំុ្ឱយប្រគល់ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាពហតុការណ៍ថ្នការខកខាន។ 
ពហតុការណ៍ថ្នការខកខានណារួយនឹងនំាពៅ ល់ការរញ្េ រ់រុនកាលកំណត់នូវរាល់ប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរ ពហើយនឹងនំា ល់ការវាយតថ្រាព ើងវញិនូវប្រតិរតតិការ
ទំងអស់្ពៅថ្ងៃដ លខកខាន ព ើរបីកំណត់ចំនួនស្រតុលយសុ្ទ្ធចុងពប្កាយ ដ លប្តូវទូ្ទត់រពធាាយ
ស្រស្ស្រណារួយដ លអាចពធវើពៅាន រួរទំងរពធាាយទរទររំណុលរុនពេល ំពណើ រការ
កស័យធនពៅតុលាការ។ 

ក៏រ៉ាុដនត ពរើការរិនទូ្ទត់ ឬការរិនប្រគល់រូលរប្តពកើតព ើងេីកំហុស្ ឬការភាន់ប្ច ំណារួយ 
ភាគីទំងេីរប្តូវពធវើការស្ស្មវប្ជាវជារនាា ន់ ព ើរបីរករូលពហតុថ្នការខកខានពនាះ និងពោះស្ស្មយ
រញ្េ រ់រញ្ជា ពោយពធវើការទូ្ទត់ ឬការប្រគល់ភាា រ។ ភាគីព ើរពហតុ ថ្នការខកខាន ប្តូវជូន ំណឹង
ជារនាា ន់ពៅភាគីាខ ងពទ្ៀត រញ្ជា ក់អំេីរូលពហតុថ្នការខកខាន និងទតល់េ័ត៌ានអំេីថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នការទូ្ទត់ ឬការប្រគល់រូលរប្ត។ 

ពៅពេលដ លការខកខានដ លរណាត លរកេីរញ្ជា ប្រតិរតតិការរងកឱយានការយ៉ឺតយ៉ា វ 
និងការខាតរង់ខាងហិរញ្ញវតាុជារនតរនាា រ់ ឬថ្ងាឱកាស្ ភាគីទំងេីរប្តូវប្រឹងដប្រងពោះស្ស្មយរញ្ជា  
និងប្េរពប្េៀងគាន ពលើការេិន័យស្រស្ស្រ សំ្ពៅទូ្ទត់ស្ងការខូចខាតដ លពកើតព ើងចំពពាះភាគី
ណារួយ។ 

 ភាគីទំងេីរអាចគិតទុ្ករុននូវការេិន័យដ លប្តូវស្ងគាន ពៅវញិពៅរកពៅកនុងកិចេស្នារំពេញ
រដនារ កនុងករណីការខកខានរណាត លរកេីរញ្ជា ប្រតិរតតិការពោយរិនគិត ល់រញ្ជា អស្មធនភាេ 
ឬស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ដ លភាគីណារួយជួរប្រទ្ះ។ 
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ប្រការ ៨.- ការាម្ដានហានិភ័យឥណទាន ឬ ហានិភ័យគូភាគី មា ជ្ីន (Margins) ណហ ខាត់ 
(Haircuts) ខាសមា ជ្ីន (Cash Margins) មា ជ្នីខល (Margin Calls) 

 ពោយរូលរប្តជាករាវតាុថ្នហានិភ័យថ្ងា តថ្រាថ្នរូលរប្តដ លានលក់អាចនឹងដប្រប្រួលកនុង
អំ ុងពេលពធវើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លរណាត លឱយានការដប្រប្រួលនូវស្មា នភាេហានិភ័យ
ឥណទនឬហានិភ័យគូភាគី។ 

 ព ើរបីកាត់រនាយជាអតិររានូវហានិភ័យថ្នការខាតរង់ខាងពស្ ាកិចេពលើប្ាក់ព ើរ កនុងករណី
ដ លានពហតុការណ៍ថ្នការខកខាន ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងគាន ពប្រើប្ាស់្នូវ ំពណើ រការកាត់រនាយ
ហានិភ័យពោយពទារា៉ា ជីន ដហ ខាត់ ខាស្ា៉ា ជីន ា៉ាយជីនខល និងពធវើសំ្វធិានធនរូលរប្តរដនារ
ដ លតប្រូវពោយការដកតប្រូវដហ ខាត់  ូចានដចងកនុងប្រការ ១ ថ្នកិចេស្នាពរពនះ។ 

 រុននឹងពធវើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ភាគីទំងេីរប្តូវប្េរពប្េៀងគាន ពលើលកខខណឌ  វធីិស្មស្រស្ត 
កំណត់ថ្ងា ថ្ងាពគាល ឬការកំណត់តថ្រា (Quotation) ភាេញឹកញារ់ (Frequency) កប្រិតកំណត់ 
(Threshold) ជំរុញប្រសិ្ទ្ធភាេទូ្ទត់ថ្នា៉ា ជីនខល និងធាតុសំ្ខាន់ៗ ថ្ទ្ពទ្ៀត កនុងពគាលរំណង
ប្គរ់ប្គងប្រតិរតតិការការប្េរពប្េៀង និងការរញ្ជា ក់ចំាាច់កនុងការអនុវតតពគាលពៅកាត់រនាយ
ហានិភ័យប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

 តថ្រាពស្ ាកិចេររស់្ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរ ប្តូវដតានកំណត់
រួយៗពោយដ កេីគាន  និងប្តូវដតានប្េរពប្េៀងពោយភាគីទំងេីរ។ ចំនួនថ្នា៉ា ជីនចុងពប្កាយ ប្តូវ
ានកំណត់ពោយរូកស្ររុនូវតថ្រាអវជិាាន និងតថ្រាពស្ ាកិចេររស់្ប្រតិរតតិការនីរួយៗ ព ើរបីទ្ទួ្ល
ាននូវចំនួនដតរួយចុងពប្កាយ ដ លប្តូវទូ្ទត់តាររយៈា៉ា ជីនរដនារកនុងទ្ប្រង់ជាការលក់រូលរប្ត
រដនារ ឬការទូ្ទត់ជាខាស្ា៉ា ជីន។ 

 ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងគាន ពលើកប្រិតកំណត់ពៅកនុងកិចេស្នា ពរើហួស្កប្រិតកំណត់ពនះ
ភាគីទំងេីរនឹងជំរញុការទូ្ទត់ប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេនូវា៉ា ជីនខល។ 

 ការខកខានរិនានទូ្ទត់ខាស្ា៉ា ជីន ឬការប្រគល់រូលរប្តរដនារ ពោយពយងពៅពលើ
ការដកតប្រូវថ្នខាស្ា៉ា ជីន និង/ឬ ា៉ា ជីនរូលរប្តឱយទន់ពេល ពោយអនុពលារតារលកខខណឌ  ដ ល
ានប្េរពប្េៀងេីរុន ឬពស្ចកតីជូន ំណឹងសំុ្ឱយប្រគល់ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាពហតុការណ៍ខកខាន។ 

  ក៏រ៉ាុដនត ពរើការរិនទូ្ទត់ ឬការរិនប្រគល់រូលរប្តពកើតព ើងេីកំហុស្ ឬការភាន់ប្ច ំ
ណារួយ ភាគីទំងេីរប្តូវពធវើការស្ស្មវប្ជាវជារនាា ន់ ព ើរបីរករូលពហតុថ្នការខកខានពនាះ និងពោះ
ស្ស្មយរញ្េ រ់រញ្ជា ពោយពធវើការទូ្ទត់ ឬការប្រគល់ភាា រ។ ភាគីព ើរពហតុថ្នការខកខានប្តូវជូន
 ំណឹងជារនាា ន់ពៅភាគីាខ ងពទ្ៀត រញ្ជា ក់អំេីរូលពហតុថ្នការខកខាន និងទតល់េ័ត៌ានអំេីថ្ងៃ
ប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការទូ្ទត់ ឬការប្រគល់រូលរប្ត។ 

 ភាគីទំងេីរអាចគិតទុ្ករុននូវការេិន័យដ លប្តូវស្ងគាន ពៅវញិពៅរកពៅកនុងកិចេស្នា
រំពេញរដនារ កនុងករណីការខកខានរណាត លរកេីរញ្ជា ប្រតិរតតិការ ពោយរិនគិត ល់រញ្ជា
អស្មធនភាេ ឬស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ដ លភាគីណារួយជួរប្រទ្ះ។ 
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ទងដ រពៅកនុងរញ្ា ីររស់្ភាគីឱយខេីឬភាគីទិ្ញរូលរប្ត។ ពលើស្េីពនះ ការស្នាថាទិ្ញរកវញិឬ
លក់ពៅវញិ នូវរូលរប្តប្តូវដតកត់ប្តាកនុងខាង់ពប្ៅតារាងតុលយការ តារថ្ងាទិ្ញនិងលក់វញិដ លាន
ប្េរពប្េៀង។ 

 កនុងនារជាអនកដងរការូលរប្តឱយភាគីឱយខេីប្ាក់ ភាគីខេីប្ាក់ប្តូវានហារឃ្លត់រិនឱយលក់
រូលរប្តពនាះរតងពទ្ៀត ពោយគាា នការប្េរពប្េៀងជារុនជារួយភាគីឱយខេីប្ាក់ កនុងការជំនួស្រូលរប្ត
ពនាះព ើយ។ កនុងអំ ុងពេលថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ភាគីឱយខេីប្ាក់អាចទរទរឱយប្រគល់
រូលរប្តពៅពេលណាក៏ាន ពោយជូន ំណឹងអំេីការទរទរពនាះ និងទតល់រញ្ជា ចាស់្លាស់្អំេី
គណនីដ លរូលរប្តពនាះប្តូវពទារចូល។ 

ប្រការ ៧.- ការម្ិនទូទាត់ ការម្ិនប្រគល ់ ការប្រគលទ់លន់រងការទទូាត ់ ការពនិ័យាម្
កិចចសនា 

ភាគីទំងេីរអាចប្េរពប្េៀងគាន ពប្រើប្ាស់្ពស្វាប្រគល់ទ្ល់នឹងការទូ្ទត់ពៅទី្កដនាង និងពៅ
ពេលណាដ លានពស្វាពនាះ ព ើរបីការពារហានិភ័យថ្នការប្រគល់ឬការទូ្ទត់។ 

រាល់ការរិនទូ្ទត់ ឬរិនប្រគល់រូលរប្តឱយទន់ពេល និងអនុពលារតារលកខខណឌ ដ លាន
ប្េរពប្េៀងេីរុន ឬពស្ចកតីជូន ំណឹងសំុ្ឱយប្រគល់ ប្តូវានចាត់ទុ្កថាជាពហតុការណ៍ថ្នការខកខាន។ 
ពហតុការណ៍ថ្នការខកខានណារួយនឹងនំាពៅ ល់ការរញ្េ រ់រុនកាលកំណត់នូវរាល់ប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លស្ាិតពប្ការកិចេស្នាពរ ពហើយនឹងនំា ល់ការវាយតថ្រាព ើងវញិនូវប្រតិរតតិការ
ទំងអស់្ពៅថ្ងៃដ លខកខាន ព ើរបីកំណត់ចំនួនស្រតុលយសុ្ទ្ធចុងពប្កាយ ដ លប្តូវទូ្ទត់រពធាាយ
ស្រស្ស្រណារួយដ លអាចពធវើពៅាន រួរទំងរពធាាយទរទររំណុលរុនពេល ំពណើ រការ
កស័យធនពៅតុលាការ។ 

ក៏រ៉ាុដនត ពរើការរិនទូ្ទត់ ឬការរិនប្រគល់រូលរប្តពកើតព ើងេីកំហុស្ ឬការភាន់ប្ច ំណារួយ 
ភាគីទំងេីរប្តូវពធវើការស្ស្មវប្ជាវជារនាា ន់ ព ើរបីរករូលពហតុថ្នការខកខានពនាះ និងពោះស្ស្មយ
រញ្េ រ់រញ្ជា ពោយពធវើការទូ្ទត់ ឬការប្រគល់ភាា រ។ ភាគីព ើរពហតុ ថ្នការខកខាន ប្តូវជូន ំណឹង
ជារនាា ន់ពៅភាគីាខ ងពទ្ៀត រញ្ជា ក់អំេីរូលពហតុថ្នការខកខាន និងទតល់េ័ត៌ានអំេីថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នការទូ្ទត់ ឬការប្រគល់រូលរប្ត។ 

ពៅពេលដ លការខកខានដ លរណាត លរកេីរញ្ជា ប្រតិរតតិការរងកឱយានការយ៉ឺតយ៉ា វ 
និងការខាតរង់ខាងហិរញ្ញវតាុជារនតរនាា រ់ ឬថ្ងាឱកាស្ ភាគីទំងេីរប្តូវប្រឹងដប្រងពោះស្ស្មយរញ្ជា  
និងប្េរពប្េៀងគាន ពលើការេិន័យស្រស្ស្រ សំ្ពៅទូ្ទត់ស្ងការខូចខាតដ លពកើតព ើងចំពពាះភាគី
ណារួយ។ 

 ភាគីទំងេីរអាចគិតទុ្ករុននូវការេិន័យដ លប្តូវស្ងគាន ពៅវញិពៅរកពៅកនុងកិចេស្នារំពេញ
រដនារ កនុងករណីការខកខានរណាត លរកេីរញ្ជា ប្រតិរតតិការពោយរិនគិត ល់រញ្ជា អស្មធនភាេ 
ឬស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួល ដ លភាគីណារួយជួរប្រទ្ះ។ 
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ប្រការ ៩.- អប្ាការប្បាក់ាម្កិចចសនា / ររូិយរ័ណណ ដគាល 

 ចំពពាះប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិនីរួយៗដ លស្ាិតពៅពប្ការវធិានកិចេស្នាពរ ភាគីទំងេីរ
ប្តូវកំណត់អប្តាការប្ាក់ដ លគរូវអនុវរតកនុងគបរិបរតិោរដនាឹះ ដោយខផាកដៅដលើោលវស្ថន ចររិ
លកខណៈ និង្ុណភាពរបស់មូលបគរខ លបានលក់ ព ើរបីធានា ល់ប្រតិរតតិការ និងលកខខណឌ ទូ្ពៅ
ថ្នទី្ទារ។ 

 ពលើស្េីពនះ ភាគីទំងេីរប្តូវកំណត់អប្តាពគាល ដ លប្តូវពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់អនុវតតស្ងវញិ 
ចំពពាះស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលដ លានតាររយៈការទូ្ទត់ស្ងខាស្ា៉ា ជីន។ 

 កនុងករណីដ លភាគីទំងេីរានរំណងពធវើប្រតិរតតិការពោយពប្រើប្ាស់្ររិូយរ័ណណពប្ចើនប្រពភទ្ 
និងស្ពប្រចពធវើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ពទះរីានរូរិយរ័ណណដ លានប្េរពប្េៀងេីរុនរកកតី 
ភាគីទំងេីរប្តូវកំណត់ររិូយរ័ណណពគាល  ូចានដចងកនុងប្រការ ១ ថ្នកិចេស្នាពរ។ ររិូយរ័ណណពគាល
ពនាះប្តូវយកពៅពប្រើព ើរបីកំណត់ស្រតុលយផ្ទត់ទត់សុ្ទ្ធចុងពប្កាយ កនុងករណីដ លានការរញ្េ រ់
ប្រតិរតតិការរុនកាលកំណត់ដ លរងកព ើងពោយពហតុការណ៍ខកខាន។ 

ប្រការ ១០.- សពុលភាពននកិចចសនាដម្ / កិចចសនារំដពញរណនាម្ 

 កិចេស្នាពរប្តូវដតប្គរ់ប្គងពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិទំងអស់្ ដ លប្តូវានពធវើព ើង 
រវាងភាគីទំងេីរ។ កិចេស្នាពរប្តូវដតានប្រសិ្ទ្ធភាេរហូត ល់ភាគីទំងេីរស្ពប្រចរញ្េ រ់។ រ៉ាុដនត 
ការរញ្េ រ់កិចេស្នាពរពនាះប្តូវចូលជាធរាន ពប្កាយេីានការេនារពេលស្រស្ស្រយ៉ាងតិចរំទុត 
៥ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើការ។ 

 កនុងករណីានពហតុការណ៍ខកខានពកើតព ើងកនុងអំ ុងពេលអនុវតតកិចេស្នាពរ កិចេស្នា
ពនះនឹងពៅដតានសុ្េលភាេពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លានចារ់ពទតើរអនុវតតរួចពហើយ 
ក៏រ៉ាុដនតរិនអនុវតតពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លពកើតព ើងពប្កាយេីថ្ងៃថ្នពហតុការណ៍ខកខាន 
ជាេិពស្ស្ កនុងអំ ុងពេលថ្នការអភិាលរពណាត ះអាស្ននថ្នភាគីណារួយ។ 

ប្រការ ១១.- ការសនា 

ភាគីទំងេីរអាចរដនារ ឬរញ្ជា ក់ឱយចាស់្នូវកិចេស្នាពរ ពោយការចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នា
រំពេញរដនារ។ ខដចងកនុងកិចេស្នារំពេញរដនារប្តូវដតានអនុវតតជាអាទិ្ភាេ ពោយស្មរដតខដចង
កនុងកិចេស្នាពនះ ប្គរ ណត រ់ពលើរញ្ញតិតទូ្ពៅថ្នកិចេស្នាពរ។ ក៏រ៉ាុដនតកិចេស្នារំពេញរដនារពនះ 
ប្តូវដតអនុពលារតារពគាលការណ៍ទូ្ពៅ ដ លដចងកនុងកិចេស្នាពរ។ 

 ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងគាន រពងកើតកិចេស្នារំពេញរដនារភាា រ់ជារួយកិចេស្នាពរ។ 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងថា រិនរំពេញរដនារកិចេស្នាពរពោយការស្នា ពហើយស្ពប្រច
ពោះស្ស្មយរាល់រញ្ជា ស្កាត នុេលដ លពកើតព ើងពាក់េ័នធនឹងការអនុវតតកិចេស្នា។ 
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  ពៅពេលដ លការអនុវតតកិចេស្នារំពេញរដនារដ លានចុះហតាពលខា រពងកើតឱយាន
ការរកស្ស្មយពទសងៗគាន  ឬវវិាទ្ ភាគីទំងេីរយល់ប្េរថា ការរកស្ស្មយទំងពនះប្តូវដតពធវើតារ
ពគាលការណ៍ថ្នកិចេស្នាពរ ពហើយអនុពលារយ៉ាងពេញពលញតារពគាលការណ៍ទូ្ពៅដ លាន
ដចង ជាេិពស្ស្ពគាលការណ៍ដ លានពលើកព ើងកនុងប្រការ ១។ 

ប្រការ ១២.- ការដាក់ឱយអនុវតត និងប្រសទិធភាព 

  កិចេស្នាពរ ប្តូវានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពោយភាគីទំងេីរ។ រាល់ប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លពធវើព ើងរវាងភាគីទំងេីរ ប្តូវស្ាិតពៅពប្ការកិចេស្នាពរ ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខា
ពលើកដលងដតប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិណា ដ លរិនប្តូវានរារ់រញ្េូ លយ៉ាងជាក់លាក់ពៅពប្ការ
កិចេស្នាពរ ដ លចំាាច់ប្តូវានការរញ្ជា ក់េីភាគីទំងេីរ។ 
 
 

      រាជធានីភនំពេញ   ថ្ងៃទី្          ដខ          ឆ្ន ំ  
  

 
 
 
 

ភាគី ខ 
តំណាងពោយ 
  ណា  ោ  

ភាគី ក 
តំណាងពោយ 
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ប្រការ ៩.- អប្ាការប្បាក់ាម្កិចចសនា / ររូិយរ័ណណ ដគាល 

 ចំពពាះប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិនីរួយៗដ លស្ាិតពៅពប្ការវធិានកិចេស្នាពរ ភាគីទំងេីរ
ប្តូវកំណត់អប្តាការប្ាក់ដ លគរូវអនុវរតកនុងគបរិបរតិោរដនាឹះ ដោយខផាកដៅដលើោលវស្ថន ចររិ
លកខណៈ និង្ុណភាពរបស់មូលបគរខ លបានលក់ ព ើរបីធានា ល់ប្រតិរតតិការ និងលកខខណឌ ទូ្ពៅ
ថ្នទី្ទារ។ 

 ពលើស្េីពនះ ភាគីទំងេីរប្តូវកំណត់អប្តាពគាល ដ លប្តូវពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់អនុវតតស្ងវញិ 
ចំពពាះស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលដ លានតាររយៈការទូ្ទត់ស្ងខាស្ា៉ា ជីន។ 

 កនុងករណីដ លភាគីទំងេីរានរំណងពធវើប្រតិរតតិការពោយពប្រើប្ាស់្ររិូយរ័ណណពប្ចើនប្រពភទ្ 
និងស្ពប្រចពធវើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ពទះរីានរូរិយរ័ណណដ លានប្េរពប្េៀងេីរុនរកកតី 
ភាគីទំងេីរប្តូវកំណត់ររិូយរ័ណណពគាល  ូចានដចងកនុងប្រការ ១ ថ្នកិចេស្នាពរ។ ររិូយរ័ណណពគាល
ពនាះប្តូវយកពៅពប្រើព ើរបីកំណត់ស្រតុលយផ្ទត់ទត់សុ្ទ្ធចុងពប្កាយ កនុងករណីដ លានការរញ្េ រ់
ប្រតិរតតិការរុនកាលកំណត់ដ លរងកព ើងពោយពហតុការណ៍ខកខាន។ 

ប្រការ ១០.- សពុលភាពននកចិចសនាដម្ / កចិចសនារំដពញរណនាម្ 

 កិចេស្នាពរប្តូវដតប្គរ់ប្គងពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិទំងអស់្ ដ លប្តូវានពធវើព ើង 
រវាងភាគីទំងេីរ។ កិចេស្នាពរប្តូវដតានប្រសិ្ទ្ធភាេរហូត ល់ភាគីទំងេីរស្ពប្រចរញ្េ រ់។ រ៉ាុដនត 
ការរញ្េ រ់កិចេស្នាពរពនាះប្តូវចូលជាធរាន ពប្កាយេីានការេនារពេលស្រស្ស្រយ៉ាងតិចរំទុត 
៥ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើការ។ 

 កនុងករណីានពហតុការណ៍ខកខានពកើតព ើងកនុងអំ ុងពេលអនុវតតកិចេស្នាពរ កិចេស្នា
ពនះនឹងពៅដតានសុ្េលភាេពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លានចារ់ពទតើរអនុវតតរួចពហើយ 
ក៏រ៉ាុដនតរិនអនុវតតពលើប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដ លពកើតព ើងពប្កាយេីថ្ងៃថ្នពហតុការណ៍ខកខាន 
ជាេិពស្ស្ កនុងអំ ុងពេលថ្នការអភិាលរពណាត ះអាស្ននថ្នភាគីណារួយ។ 

ប្រការ ១១.- ការសនា 

ភាគីទំងេីរអាចរដនារ ឬរញ្ជា ក់ឱយចាស់្នូវកិចេស្នាពរ ពោយការចុះហតាពលខាពលើកិចេស្នា
រំពេញរដនារ។ ខដចងកនុងកិចេស្នារំពេញរដនារប្តូវដតានអនុវតតជាអាទិ្ភាេ ពោយស្មរដតខដចង
កនុងកិចេស្នាពនះ ប្គរ ណត រ់ពលើរញ្ញតិតទូ្ពៅថ្នកិចេស្នាពរ។ ក៏រ៉ាុដនតកិចេស្នារំពេញរដនារពនះ 
ប្តូវដតអនុពលារតារពគាលការណ៍ទូ្ពៅ ដ លដចងកនុងកិចេស្នាពរ។ 

 ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងគាន រពងកើតកិចេស្នារំពេញរដនារភាា រ់ជារួយកិចេស្នាពរ។ 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 ភាគីទំងេីរប្េរពប្េៀងថា រិនរំពេញរដនារកិចេស្នាពរពោយការស្នា ពហើយស្ពប្រច
ពោះស្ស្មយរាល់រញ្ជា ស្កាត នុេលដ លពកើតព ើងពាក់េ័នធនឹងការអនុវតតកិចេស្នា។ 
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ធ៥-០១០-១៨៣ គប.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដចញផ្ាយម្ូលរប្តអាចជ្ួញ ូរបានដដាយធនាគារជាតិននកម្ពុជា  

3 
ប្រការ ១.- ដគាលរំណង 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដចញទាយរូលរប្តអាចជួញ ូរានកនុងពគាលរំណង ូចខាងពប្ការ៖ 

- ជំរុញការអភិវឌ្ឍទី្ទាររូរិយវតាុ និងការទតល់ឥណទនអនតរធនាគារ ដទអកពលើរូលោា ន
សុ្វរាិភាព ដោយរូលរប្តខ លប្តូវានដចញទាយអាចយកមកពប្រើប្ាស់្ជាវតាុរញ្ជេ ំ
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការ ទ្ទួ្លទិ្ញវញិ (Repo)។ 

- ទតល់ឱ្យអនកចូលររួកនុងទី្ទារនូវជដគមើសប្ទ្េយស្ករាជាស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលមួយដទៀរ
រដនារពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា និង 

- រពងកើតឧរករណ៍រដនារកនុងពគាលពៅជួយគំាប្ទ្ ល់ ំពណើ រការអនុវតតពគាលនពយាយ
រូរិយវតាុនិងបតូរគបាក់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ដៅដពលានោរដសនើសំុពីអនកកាន់រូលរប្តនរងអាចគរូវដផារពៅឱយអនកចូលររួកនុងទី្ទារណា
រួយពទសងពទ្ៀតបាន លុឹះគតាខរអនកទទួលមូលបគរបានពរើកគណនីបដញ្ាើស្មច់ប្ាក់ និងគណនីបដញ្ាើ
រូលរប្តពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាខ លានរួនាទីជាអនកដងរការូលរប្តដ លែលួនានដចញទាយ។  
ប្រការ ២.- លកខណៈនិងប្រដភទម្ូលរប្តណ លបានដចញផ្ាយ 

១- រូលរប្តនឹងប្តូវបានពចញទាយតាមសំ្ពណើ ររស់្អនកទិញ  ូចជាប្ាក់រពញ្ញើានកាល
កំណត់ដ លោក់ពទាើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ រ។ រូលរប្តខ លបានដចញផាយនឹងទ្ទួ្លាន
អគតាការប្ាក់ពងរដ ល កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជាពៅពេលានការបញ្ញជ ទិញ។ ការប្ាក់
នឹងប្តូវានរងគរតាររូលោា នចំនួនថ្ងៃ ជាក់ខសតងថ្នឆ្ន ំនីមួយៗ។ គូរ៉ាុង (Coupon) ខ លប្តូវានគិត
រងគរតារអាយុកាលថ្នរូលរប្តនរងគរូវបានទូ្ទត់ សងរួមគាន ជារួយរថ្មលចារកឹររស់្រូលរប្តពៅ
កាលវស្មនពៅឱ្យអនកកាន់រូលរប្ត  ូចានកំណត់កនុងប្រការ ៦.២ ថ្នគបោសដនឹះ។ 

២- រូលរប្តប្តូវានពចញទាយជាអរូរិយ (Dematerialize)  ូដចនឹះប្តូវដតបានោក់ដផាើកនុង
គណនីរពញ្ញើរូលរប្តដ លពរើកពោយអនកទិ្ញពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជារុនពេលបញ្ញជ ទិញ។ គំរូ
ហតាពលខាអនកានសិ្ទ្ធិស្ប្ារ់ការទិ្ញ និងការពទាររូលរប្តប្តូវរមកល់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៣- ការទិ្ញនរងប្តូវានរញ្ជា ក់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ការកាន់ការ់រូលរប្តពនះ 
ប្តូវានរងាា ញដោយដទៀងទារ់ផងខ រដៅកនុងរាយការណ៍គណនីរូលរប្ត។  

៤- រូលរប្តរបស់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងប្តូវានដចញផាយជារូបិយវរាុជារិ និងជា
របិូយប័ណណ។ រូលរប្តទំាងពនះ នឹងប្តវូានសាគ ល់ពោយពលខាលារូលរប្ត និងដលែសាគ ល់
អរតសញ្ញា ណដៅកនុងពលខាលាពនះាន ូចជា រថ្មលចាររក ររិូយរ័ណណ អប្តាការប្ាក់ និងកាលវស្មន។ 
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៥- (ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៧-១៤៨ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១៨ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៧ 
ស្តីេី ការដកស្ប្រួលចំណុច ៥ ប្រការ ២ ថ្នប្រកាស្ស្តីេីការពចញទាយរូលរប្តអាចជួញ ូរាន
ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។) 

ចំណុច ៥ ងាី ដចង ូចខាងពប្ការ៖ 

រូលរប្តអាចជួញ ូរានានឥណប្រតិទនគិតជាថ្ងៃពលើរូលោា នស្ាត ហ៍ ៧ថ្ងៃ ១៤ថ្ងៃ 
២៨ថ្ងៃ ៩១ថ្ងៃ ១៨២ថ្ងៃ និង ៣៦៤ថ្ងៃ។  ឥណប្រតិទនអាចនឹងប្តូវានដកតប្រូវពោយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ពៅថ្ងៃរញ្ជា ទិ្ញ កនុងករណីដ លឥណប្រតិទនពនះប្តូវចំថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាកការងារដ ល
កំណត់ពោយរាជរោា ភិាលករពុជា។ 

ប្រការ ៣.- ការណថ្រកា និងការចុុះរញ្ជមី្ូលរប្ត 

១-  ូចានដចងកនុងប្រការ ២ កថាខណឌ  ២ ខាងពលើ រូលរប្តប្តូវពចញទាយជាអរូរិយ 
(Dematerialize)។ រូលរប្តទាំងពនះ ចាំបាច់ប្តូវោក់ពទាើកនុងគណនីរពញ្ញើរូលរប្ត ដ លបានពរើក
ពៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២- ខបបបទថ្នោរចុះរញ្ា ី និងការពទារករាសិ្ទ្ធិមូលបគរប្តូវពធវើពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- មាច សក់ម្មសិទធិដលើម្ូលរប្ត 

១- ករាសិ្ទ្ធិពលើរូលរប្តអរូរិយ (Dematerialize) ប្តូវានរញ្ជា ក់ជាភស្តុតាងពោយការ
ដធវើដលខាចាររកដោយដទៀងទារ់ដៅកនុងគណនីរពញ្ញើរូលរប្ត ដ លានពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ដ លជាអនកពចញទាយ និងជាអនកដងរកាមូលបគរ។  

 ូពចនះ រាល់ការផ្ទា ស់្រតូរករាសិ្ទ្ធិចំាបាច់ប្តូវជូន ំណឹងមកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ខ លាន
រួនាទីបញ្ញជ ក់ដលើោរដផារកមមសិ្ទ្ធិដនឹះឱ្យពៅអនកលក់និងអនកទិ្ញរូលរប្ត។ 

២- ការរញ្ជា ក់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅឱ្យអនកទិ្ញខរាខ ងមិនខមននិងរិនអាចចាត់
ទុ្កជាប័ណណស្ាគ ល់ករាសិ្ទ្ធិអាចជួញ ូរានដនាឹះដទ និង ូចដនឹះអនកចូលរួមកនុងទីផារ រិនអាចពធវើ
រិ ាិពលខដ ើមបីពទារករាសិ្ទ្ធិរូលរប្តទំាងដនាឹះបានព ើយ។  

ការពទារករាសិ្ទ្ធិពនះ អាចពធវើព ើងស្ស្រចារ់បានលុឹះគតាខរធនាគារជារិថ្នកមពុជា ទ្ទួ្លាន
រញ្ជា ពីភា្ីទំាងពីរ កនុងោរដធវើប្រតិរតតិការទិ្ញ-លក់ផ្ទត ច់ ឬប្រតិរតតិការោក់វរាុធានា ជាពិដសសកនុង
ទ្ប្រង់ជាប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ឬោក់បញ្ញច ំជាវរាុធានាខរប៉ាុដណាណ ឹះ។  

ប្រការ ៥.- ប្រតិរតតកិារទទួលទញិវិញ (Repo) 

១- រូលរប្តដ លពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចប្តូវានទ្ទួ្លយកស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពៅកនុងទី្ទារររិូយវតាុ។ ក៏រ៉ាុដនត ព ើរបីធានាសុ្វតាិភាេតាមកិចចសនា និង
តាមទាូវចារ់ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការទំងពនាះ អនកចូលររួកនុងទី្ទារទំាងឡាយគរូវខរចុះហតាពលខាពលើ
កិចេស្នាពរសគាប់គបរិបរតិោរទ្ទួ្លទិ្ញវញិររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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ធ៥-០១០-១៨៣ គប.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដចញផ្ាយម្ូលរប្តអាចជ្ួញ ូរបានដដាយធនាគារជាតនិនកម្ពុជា  

3 
ប្រការ ១.- ដគាលរំណង 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាដចញទាយរូលរប្តអាចជួញ ូរានកនុងពគាលរំណង ូចខាងពប្ការ៖ 

- ជំរុញការអភិវឌ្ឍទី្ទាររូរិយវតាុ និងការទតល់ឥណទនអនតរធនាគារ ដទអកពលើរូលោា ន
សុ្វរាិភាព ដោយរូលរប្តខ លប្តូវានដចញទាយអាចយកមកពប្រើប្ាស់្ជាវតាុរញ្ជេ ំ
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការ ទ្ទួ្លទិ្ញវញិ (Repo)។ 

- ទតល់ឱ្យអនកចូលររួកនុងទី្ទារនូវជដគមើសប្ទ្េយស្ករាជាស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលមួយដទៀរ
រដនារពលើប្ាក់រពញ្ញើានកាលកំណត់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា និង 

- រពងកើតឧរករណ៍រដនារកនុងពគាលពៅជួយគំាប្ទ្ ល់ ំពណើ រការអនុវតតពគាលនពយាយ
រូរិយវតាុនិងបតូរគបាក់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ដៅដពលានោរដសនើសំុពីអនកកាន់រូលរប្តនរងអាចគរូវដផារពៅឱយអនកចូលររួកនុងទី្ទារណា
រួយពទសងពទ្ៀតបាន លុឹះគតាខរអនកទទួលមូលបគរបានពរើកគណនីបដញ្ាើស្មច់ប្ាក់ និងគណនីបដញ្ាើ
រូលរប្តពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាខ លានរួនាទីជាអនកដងរការូលរប្តដ លែលួនានដចញទាយ។  
ប្រការ ២.- លកខណៈនិងប្រដភទម្ូលរប្តណ លបានដចញផ្ាយ 

១- រូលរប្តនឹងប្តូវបានពចញទាយតាមសំ្ពណើ ររស់្អនកទិញ  ូចជាប្ាក់រពញ្ញើានកាល
កំណត់ដ លោក់ពទាើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាដ រ។ រូលរប្តខ លបានដចញផាយនឹងទ្ទួ្លាន
អគតាការប្ាក់ពងរដ ល កំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជាពៅពេលានការបញ្ញជ ទិញ។ ការប្ាក់
នឹងប្តូវានរងគរតាររូលោា នចំនួនថ្ងៃ ជាក់ខសតងថ្នឆ្ន ំនីមួយៗ។ គូរ៉ាុង (Coupon) ខ លប្តូវានគិត
រងគរតារអាយុកាលថ្នរូលរប្តនរងគរូវបានទូ្ទត់ សងរួមគាន ជារួយរថ្មលចារកឹររស់្រូលរប្តពៅ
កាលវស្មនពៅឱ្យអនកកាន់រូលរប្ត  ូចានកំណត់កនុងប្រការ ៦.២ ថ្នគបោសដនឹះ។ 

២- រូលរប្តប្តូវានពចញទាយជាអរូរិយ (Dematerialize)  ូដចនឹះប្តូវដតបានោក់ដផាើកនុង
គណនីរពញ្ញើរូលរប្តដ លពរើកពោយអនកទិ្ញពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជារុនពេលបញ្ញជ ទិញ។ គំរូ
ហតាពលខាអនកានសិ្ទ្ធិស្ប្ារ់ការទិ្ញ និងការពទាររូលរប្តប្តូវរមកល់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៣- ការទិ្ញនរងប្តូវានរញ្ជា ក់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ ការកាន់ការ់រូលរប្តពនះ 
ប្តូវានរងាា ញដោយដទៀងទារ់ផងខ រដៅកនុងរាយការណ៍គណនីរូលរប្ត។  

៤- រូលរប្តរបស់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា នរងប្តូវានដចញផាយជារូបិយវរាុជារិ និងជា
របិូយប័ណណ។ រូលរប្តទំាងពនះ នឹងប្តវូានសាគ ល់ពោយពលខាលារូលរប្ត និងដលែសាគ ល់
អរតសញ្ញា ណដៅកនុងពលខាលាពនះាន ូចជា រថ្មលចាររក ររិូយរ័ណណ អប្តាការប្ាក់ និងកាលវស្មន។ 
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២- ជាពគាលការណ៍ ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដៅកនុងទីផាររូបិយវរាុ ប្តូវរួមបញ្ចូ លនូវ
 ំណាក់ោលដពញដលញខ លអនុវរតដោយភា្ីទំាងពីរ កនុងោររញ្ជា រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបី
ពធវើការពទារករាសិ្ទ្ធិថ្នរូលរប្តដ លានលក់ពប្ការកិចេស្នាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ 

៣- ចំពពាះប្រតិរតតិការខ លានរយៈពេលខាី ភាគីថ្នកិចចសនាអាចរិនចំាាច់រញ្ជា រកធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីពធវើការពទារករាសិ្ទ្ធិមូលរប្តដ លានលក់ពប្ការកិចេស្នាទ្ទួ្លទិ្ញវញិដនាឹះ
ដ ើយ។ កនុងករណីពនះ អនកលក់រូលរប្ត (ភាគីខេីប្ាក់) ប្តូវដតព ើរតួជាអនកដងរការូលរប្តបនាា ប់ឱ្យ
អនកទិ្ញរូលរប្ត (ភាគីឱយខេីប្ាក់) និងចុះរញ្ា ិកាគណពនយយជាបនតបនាា ប់ព ើរបីជាភស្តុតាងថ្នការ
ពទារករាសិ្ទ្ធិ។ 

៤- ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិអាចពធវើបានពោយដគបើររិូយប័ណណែុសៗគាន  ដយងតាមកិចចស្នា
ពទ្វភាគីរបស់ភា្ីទាំងពីរ។ កនុងករណីពនះ ភា្ីខេីប្ាក់ជាអនកទ្ទួ្លរងហានិភ័យថ្នអគតាបតូរគបាក់ 
(អនកលក់រូលរប្តសនាថានឹងទិ្ញមូលបគរវញិតាររថ្មលដ លានប្េរពប្េៀងទុ្កជារុន)។ ពលើស្
េីពនះ ភា្ីខ លទទួលរងហានិភ័យថ្នអប្តារតូរប្ាក់នឹងប្តូវានបង្ហា ញ និងទទួលរដនារា៉ា ជីនែល
ស្ថច់គបាក់ (Cash Margin Calls) ប្រសិ្នពរើចំាបាច់។ 

ប្រការ ៦ .- ការរញ្ញជ ក់ និងការរញ្ញជ ដផ្ារ 

១- ការរញ្ជា ក់ពលើការទិ្ញ ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនរួមបញ្ចូ លកមមសិ្ទ្ធិភាពដលើ
រូលរប្ត ដ លានទិ្ញដនាឹះដទ។  ូពចនះការរញ្ជា ក់ពនះ រិនអាចចាត់ទុ្កជាវញិ្ជញ រនរប្ត  ដ លអាច
ពធវើបិ ាិពលខពោយអនកចូលររួទី្ទារ ដគ ឹះថាោរដធវើបិ ិាដលែដនាឹះនរងមិនរួមបញ្ចូ លសិទិធោន់ោប់ដលើ
មូលបគរដនាឹះដ ើយ។ 

២- រូលរប្តដ លពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជារូលរប្តអរបិូយ (Dematerialize) 
ភាពជាាច ស់ករាសិ្ទ្ធិដលើមូលបគរ ្ឺជាលទ្ធទលថ្នោរដធវើដលខាចារ រកដោយដទៀងទារ់ដលើមូលបគរ
ទំាងដនាឹះដៅកនុង គណនីរពញ្ញើរូលរប្ត ខ លបានដបើកដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ ពៅកាលវស្មន 
តថ្រាចារកឹថ្នមូលបគរ និងគូរ៉ាុងដ លានរងគរ ប្តូវានពទារពោយស្វ័យប្រវតតិចូលកនុងគណនីចរនត
ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ ល ក់ព័នធជាមួយគណនីរពញ្ញើរូលរប្តពនាះ។ ក៏រ៉ាុដនត កនុងករណីដ ល
អនកចូលរួរទី្ទារានរំណងវនិិពយគព ើងវញិនូវចំនួនប្ាក់ទំងអស់្ ឬរួយដទនកថ្នចំនួនគបាក់
ខ លបានទទួលអនកចូលរួមដនាឹះប្តូវទតល់រញ្ជា ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានរុនកាលវស្មន
ចំនួនេីរថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើការ។ 

៣- ពៅពេលពចញទាយរូលរប្ត ពប្កាយេីទ្ទួ្លានរញ្ជា ទិ្ញជាលាយលកខណ៍អកសរ 
ដ លចុះហតាពលខាពោយអនកទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងចុះឥណេនធកនុងគណនីចរនត
ពោយស្វ័យប្រវតតិនិងចុឹះឥណទាន្ណនីរពញ្ញើរូលរប្តខ ល ក់ព័នធររស់្អនកកាន់ការ់រូលរប្ត 
ពៅថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេដ លកំណត់ពៅពលើរញ្ជា ទិញ។ អនកទិញ និងអនកចូលរួមដ ញថ្ងលគរូវធានាថា 
ានសមរុលយស្ថច់គបាក់គ្ប់គគាន់ដៅកនុង្ណនីដ ើមបីទូទារ់សងថ្ងលមូលបគរខ លបានទិញ ឬ
ដ ញថ្ងលបាន។ 
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៤- ព ើរបីអនុវតតការពទារករាសិ្ទ្ធិរូលរប្តដ លគរូវានលក់និងទិ្ញយកវញិ តាររយៈ
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាតប្រូវឱយភាគីទំងេីររញ្ជា ក់ដលើបញ្ញជ ជាលាយ
លកខណ៍អកសរចំនួនេីរពោយដ កេីគាន ទក់ទ្ងនឹងប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិពនាះ។ ព ើរបីពចៀស្វាង
ការយឺរយ៉ា វ ភាគីទំងេីរគរូវដធវើោររញ្ជា ក់ឱ្យគាន ពៅវញិពៅរកនូវរញ្ជា ររស់្ខាួន ពហើយប្តូវធានាថា 
ការរញ្ជា ក់ទំាងពនាះានែលរមស្ថរស្ស្រគាន ទំងស្ស្ុង។ 

៥- កនុង ំពណើ រការថ្នប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដទាឹះបីភាគីទំងេីរយល់ប្េរទូ្ទត់ា៉ា ជីន
ជាស្មច់ប្ាក់ ឬោក់រដនារា៉ា ជីនជារូលរប្តក៏ដោយ ក៏ភា្ីទំាងពីរប្តូវរញ្ជា ក់ដលើបញ្ញជ ជាលាយ
លកខណ៍អកសរចំនួនេីរ ខ លានែលរមស្ថរស្សបគាន ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយអនុពលារពៅតារ
បទបបញ្ារតិ ដ លានដចងកនុងកថាខណឌ ទី ៤ ខាងពលើ។ 

៦- ដទាឹះបីជាភាគីទំងេីរស្ពប្រចចិតតទិ្ញលក់ផ្ទត ច់ជាមួយគាន នូវមូលបគរក៏ដោយ ក៏ភាគីទំង
េីរប្តូវរញ្ជា ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ទាំងការពទាររូលរប្តដ លានទិ្ញ ឬលក់ពនាះផង និងោរ
ទូ្ទត់ស្មច់ប្ាក់ ពោយរញ្ជា ក់អំេីថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេ និងចំនួនគបាក់ដ លប្តូវបានទូ្ទត់សងផងខ រ។ 
ចរតិលកខណៈថ្នរូលរប្តដ លប្តូវានទិ្ញ ឬលក់ ប្តូវដតបានរញ្ជា ក់ដលើបញ្ញជ ជាលាយលកខណ៍
អកសរឱយចាស់្លាស់្ដោយភា្ីទំាងពីរដៅដលើគបរិបរតិោរខ លបានដធវើ។  

ប្រការ ៧.- ឥណ្ទានអូដវើណាយដ លានការធានា និងឌីសដោនវិន  ូ 
 (Overnight Secured Facilities and Discount Window) 

១- ពប្ការលកខខណឌ ខ លនរងគរូវានដចងកនុងប្រកាស្ពោយខ ករបស់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
រូលរប្តដ លានដចញផាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចគរូវបានពប្រើប្ាស់្ជាវតាុធានា
ស្ប្ារ់ោរផតល់ឥណទានអូដវ ើណាយ (Overnight) កនុងពគាលរំណងទតល់ភាេទ្ន់ភាន់ឱយអនកចូលររួ
ទី្ទារកនុងការរំពេញស្រតុលយផ្ទត់ទត់អវជិាានរបស់ែលួនរយៈដពលមួយថ្ងៃ។ ឥណទានដនឹះ រិន
ប្តូវបានចាត់ទុ្កជាប្រភេទុ្នអចិថ្្នតយ៍ររស់្ស្ាជិកសភាផ្ទត់ទត់ព ើយ ពហើយធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជានរងផតល់ឥណទានដនឹះតាមអគតាោរគបាក់ផ្ទកពិន័យ។ 

២- ឥណទានអូដវ ើណាយ (Overnight) ប្តូវានធានាពោយរូលបគរោន់ោប់ដោយសាជិក
សភាផ្ទរ់ទារ់តាមរថ្មលចារ រកសមមូល ឬខពស់្ជាងកប្រិតឥណទាន។ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា នរងពទារ
ករាសិ្ទ្ធិថ្នវតាុធានា ពប្កាយពីរញ្ជា ក់អំេីោរផតល់ឥណទនអូដវើណាយ (Overnight) ពនាះ ល់អរាគាហក។ 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងស្ងរូលរប្តប្ត រ់វញិពៅថ្ងៃរនាា រ់ពប្កាយេីគណនីផ្ទត់ទត់ានស្រតុលយ
វជិាានដ ើងវញិ។  

៣- រូលរប្តដ លកាន់ការ់ពោយអនកចូលររួទី្ទារអាចពប្រើប្ាស់្ស្ប្ារ់បំដពញតប្រូវការ
ស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលរពណាត ះអាស្នននិងរយៈពេលខាី។ ប្រតិរតតិការពនះប្តូវខរានការយល់ប្េរ
ជារុនេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្តូវានទតល់ស្ប្ារ់ចពនាា ះពេលពី ២ថ្ងៃរហូរ ល់ ២ស្ាត ហ៍ថ្ន
ថ្ងៃពធវើការ។ ការចូលដៅពប្រើឥណទានអបបហារ នឹងរិនប្តូវានជំនួស្ពោយឥណទនវាិររូន៍ព ើយ 
ពោយឥណទានទំាងពីរដនឹះានលកខណៈខុស្គាន ។ ការដធវើប្រតិរតតិការអរបហារ ជារួយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានឹងប្តូវស្ាិតពៅពប្ការលកខខណឌ  ដ លថារូលរប្តពនាះានរថ្មលអាចទទួលយកាន 
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២- ជាពគាលការណ៍ ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិដៅកនុងទីផាររូបិយវរាុ ប្តូវរួមបញ្ចូ លនូវ
 ំណាក់ោលដពញដលញខ លអនុវរតដោយភា្ីទំាងពីរ កនុងោររញ្ជា រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបី
ពធវើការពទារករាសិ្ទ្ធិថ្នរូលរប្តដ លានលក់ពប្ការកិចេស្នាទ្ទួ្លទិ្ញវញិ។ 

៣- ចំពពាះប្រតិរតតិការខ លានរយៈពេលខាី ភាគីថ្នកិចចសនាអាចរិនចំាាច់រញ្ជា រកធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីពធវើការពទារករាសិ្ទ្ធិមូលរប្តដ លានលក់ពប្ការកិចេស្នាទ្ទួ្លទិ្ញវញិដនាឹះ
ដ ើយ។ កនុងករណីពនះ អនកលក់រូលរប្ត (ភាគីខេីប្ាក់) ប្តូវដតព ើរតួជាអនកដងរការូលរប្តបនាា ប់ឱ្យ
អនកទិ្ញរូលរប្ត (ភាគីឱយខេីប្ាក់) និងចុះរញ្ា ិកាគណពនយយជាបនតបនាា ប់ព ើរបីជាភស្តុតាងថ្នការ
ពទារករាសិ្ទ្ធិ។ 

៤- ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិអាចពធវើបានពោយដគបើររិូយប័ណណែុសៗគាន  ដយងតាមកិចចស្នា
ពទ្វភាគីរបស់ភា្ីទាំងពីរ។ កនុងករណីពនះ ភា្ីខេីប្ាក់ជាអនកទ្ទួ្លរងហានិភ័យថ្នអគតាបតូរគបាក់ 
(អនកលក់រូលរប្តសនាថានឹងទិ្ញមូលបគរវញិតាររថ្មលដ លានប្េរពប្េៀងទុ្កជារុន)។ ពលើស្
េីពនះ ភា្ីខ លទទួលរងហានិភ័យថ្នអប្តារតូរប្ាក់នឹងប្តូវានបង្ហា ញ និងទទួលរដនារា៉ា ជីនែល
ស្ថច់គបាក់ (Cash Margin Calls) ប្រសិ្នពរើចំាបាច់។ 

ប្រការ ៦ .- ការរញ្ញជ ក់ និងការរញ្ញជ ដផ្ារ 

១- ការរញ្ជា ក់ពលើការទិ្ញ ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនរួមបញ្ចូ លកមមសិ្ទ្ធិភាពដលើ
រូលរប្ត ដ លានទិ្ញដនាឹះដទ។  ូពចនះការរញ្ជា ក់ពនះ រិនអាចចាត់ទុ្កជាវញិ្ជញ រនរប្ត  ដ លអាច
ពធវើបិ ាិពលខពោយអនកចូលររួទី្ទារ ដគ ឹះថាោរដធវើបិ ិាដលែដនាឹះនរងមិនរួមបញ្ចូ លសិទិធោន់ោប់ដលើ
មូលបគរដនាឹះដ ើយ។ 

២- រូលរប្តដ លពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជារូលរប្តអរបិូយ (Dematerialize) 
ភាពជាាច ស់ករាសិ្ទ្ធិដលើមូលបគរ ្ឺជាលទ្ធទលថ្នោរដធវើដលខាចារ រកដោយដទៀងទារ់ដលើមូលបគរ
ទំាងដនាឹះដៅកនុង គណនីរពញ្ញើរូលរប្ត ខ លបានដបើកដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ ពៅកាលវស្មន 
តថ្រាចារកឹថ្នមូលបគរ និងគូរ៉ាុងដ លានរងគរ ប្តូវានពទារពោយស្វ័យប្រវតតិចូលកនុងគណនីចរនត
ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ ល ក់ព័នធជាមួយគណនីរពញ្ញើរូលរប្តពនាះ។ ក៏រ៉ាុដនត កនុងករណីដ ល
អនកចូលរួរទី្ទារានរំណងវនិិពយគព ើងវញិនូវចំនួនប្ាក់ទំងអស់្ ឬរួយដទនកថ្នចំនួនគបាក់
ខ លបានទទួលអនកចូលរួមដនាឹះប្តូវទតល់រញ្ជា ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយានរុនកាលវស្មន
ចំនួនេីរថ្ងៃថ្នថ្ងៃពធវើការ។ 

៣- ពៅពេលពចញទាយរូលរប្ត ពប្កាយេីទ្ទួ្លានរញ្ជា ទិ្ញជាលាយលកខណ៍អកសរ 
ដ លចុះហតាពលខាពោយអនកទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងចុះឥណេនធកនុងគណនីចរនត
ពោយស្វ័យប្រវតតិនិងចុឹះឥណទាន្ណនីរពញ្ញើរូលរប្តខ ល ក់ព័នធររស់្អនកកាន់ការ់រូលរប្ត 
ពៅថ្ងៃប្រសិ្ទ្ធភាេដ លកំណត់ពៅពលើរញ្ជា ទិញ។ អនកទិញ និងអនកចូលរួមដ ញថ្ងលគរូវធានាថា 
ានសមរុលយស្ថច់គបាក់គ្ប់គគាន់ដៅកនុង្ណនីដ ើមបីទូទារ់សងថ្ងលមូលបគរខ លបានទិញ ឬ
ដ ញថ្ងលបាន។ 
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(អាចជួញ ូរាន)។ រញ្ា ីរូលរប្តខ លអាចទទួលយកបានស្ប្ារ់ពធវើប្រតិរតតិការអរបហារ និង
អប្តាអរបហារ ប្តូវានពធវើរចេុរបននករា និងពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៤- ប្រតិរតតិការដ ល ំពណើ រការកនុងឌី្សដខានវនី ូ នឹងប្តូវគំាប្ទ្ពោយកិចេស្នាពរ ស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លចុះហតាពលខាពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងអតាគាហកមូលបគរ។ 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងដផារមូលបគរ ខ លគរូវបានដគជើសដរ ើស និងគពមទទួលយក ដៅថ្ងៃចារ់ពទតើរ 
និងដៅកាលវស្មនថ្នប្រតិរតតិការ។ 

ប្រការ ៨.- ប្រតិរតតកិារទីផ្ារចំហ និងការដ ញនថ្ា 

១- ទ្នាឹរនឹងការបញ្ញជ ទិញជាធរាតាថ្នរូលរប្តពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
តារអប្តាដ លានកំណត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ក៏អាចពរៀរចំោក់ឱយព ញថ្ងាមូលបគរ ដោយោរ
ជូន ំណរ ងជាមុនតារចំនួនដ លានកំណត់ពៅឱយអនកចូលររួព ញថ្ងា។ 

២- ការព ញថ្ងាពនះ នឹងប្តូវានពរៀរចំព ើរបីគំាប្ទ្ការអនុវតតឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេនូវប្រតិរតតិការ
ទី្ទារចំហនិងពធវើឱយស្ពប្រចដគាលដៅថ្នពគាលនពយាយររិូយវតាុនិងបតូរគបាក់ ររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៩.- អនកចូលរមួ្កនងុការដ ញនថ្ា និងការអនុវតតប្រតិរតតិការទផី្ារចំហ 

១- ការពរៀរចំ និងលកខខណឌ ពទសងៗស្ប្ារ់ការចូលររួព ញថ្ងា នឹងប្តូវានរញ្ជា ក់ដៅកនុង
ដសចកតជូីន ំណរ ងដោយខ កៗពីគាន  ដរៀងរាល់ការព ញថ្ងានីមួយៗ ខ លនរងគបគពររតដៅតាមោរផតួច
ដផតើមរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដ ើមបីអដញ្ជ ើញអនកចូលរមួ ូចានខចងកនុងកថាែណឌ  ២ ខាងដគោម
ឱ្យចូលរមួដ ញថ្ងល។ 

២- ការព ញថ្ងា នឹងប្តូវអនុញ្ជញ តចំពពាះអនកចូលរួរកនុងទី្ទាររូរិយវតាុជាប្រប្កតី។ ក៏រ៉ាុដនត 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចអនុញ្ជញ តឱ្យអនកពទសងពទ្ៀតចូលររួដ ញថ្ងល  ូចជាអាជីវករបតូរគបាក់ ប្កុរហ ុន
រូលរប្ត និងស្មា រ័នហិរញ្ញវតាុ ថ្ទ្ពទ្ៀតជាដ ើម។ អនកខ លគរូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួដ ញថ្ងល គរូវ
ានបញ្ញជ ក់ដៅកនុងដសចកតីជូន ំណរ ងសតីពីោរដ ញថ្ងលនីមួយៗ ខ លដរៀបចំដោយធនាគារជារិថ្ន
កមពុជារួមជាមួយនរងព័រ៌ានដផេងៗដទៀរខ លចំាបាច់ ឬសមស្សបសគាប់ោរដរៀបចំែលួន និងោរោក់
 កយសំុចូលដ ញថ្ងល។ 

ប្រការ ១០.- ការដប្រើប្បាសម់្ូលរប្តររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជាសប្មារ់ជាវតាុធានាកនងុ
  ប្រតិរតតិការការទូទាត់្ ុលាមដពលដវលាពិត្ (RTGS)   

រូលរប្តដ លានពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងប្តូវានទ្ទួ្លយកជាវតាុធានា 
ព ើរបីធានា ំពណើ រការថ្នប្រេ័នធទូ្ទត់ ុលតាមដពលដវលាពិរ។ ខបបបទបដងកើរឱ្យានជាគបគករីនូវ
វតាុធានាពនាះ នឹងប្តូវានដចងពៅកនុងបទបញ្ញជ សតីពី ប្រតិរតតិការប្រេ័នធទូទារ់ ុលតាមដពលដវលាពិរ។  
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ប្រការ ១១.-  

អ្គនាយកោា ន អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គដបឡា អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន អងគភាព 
និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ដៅដគោមឱ្វាទនិងដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្ន
កមពុជា គរូវអនុវរតមឺុងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។ 

ប្រការ ១២.-  

គបោសដនឹះានគបសិទធភាព ចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៥ ដខរុលា ឆ្ន ំ២០១០ 
                 ដទស្ថភិបាល 

                                 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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(អាចជួញ ូរាន)។ រញ្ា ីរូលរប្តខ លអាចទទួលយកបានស្ប្ារ់ពធវើប្រតិរតតិការអរបហារ និង
អប្តាអរបហារ ប្តូវានពធវើរចេុរបននករា និងពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៤- ប្រតិរតតិការដ ល ំពណើ រការកនុងឌី្សដខានវនី ូ នឹងប្តូវគំាប្ទ្ពោយកិចេស្នាពរ ស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ដ លចុះហតាពលខាពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងអតាគាហកមូលបគរ។ 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងដផារមូលបគរ ខ លគរូវបានដគជើសដរ ើស និងគពមទទួលយក ដៅថ្ងៃចារ់ពទតើរ 
និងដៅកាលវស្មនថ្នប្រតិរតតិការ។ 

ប្រការ ៨.- ប្រតរិតតកិារទផី្ារចំហ និងការដ ញនថ្ា 

១- ទ្នាឹរនឹងការបញ្ញជ ទិញជាធរាតាថ្នរូលរប្តពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
តារអប្តាដ លានកំណត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ក៏អាចពរៀរចំោក់ឱយព ញថ្ងាមូលបគរ ដោយោរ
ជូន ំណរ ងជាមុនតារចំនួនដ លានកំណត់ពៅឱយអនកចូលររួព ញថ្ងា។ 

២- ការព ញថ្ងាពនះ នឹងប្តូវានពរៀរចំព ើរបីគំាប្ទ្ការអនុវតតឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេនូវប្រតិរតតិការ
ទី្ទារចំហនិងពធវើឱយស្ពប្រចដគាលដៅថ្នពគាលនពយាយររិូយវតាុនិងបតូរគបាក់ ររស់្ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៩.- អនកចូលរមួ្កនងុការដ ញនថ្ា និងការអនុវតតប្រតិរតតិការទផី្ារចំហ 

១- ការពរៀរចំ និងលកខខណឌ ពទសងៗស្ប្ារ់ការចូលររួព ញថ្ងា នឹងប្តូវានរញ្ជា ក់ដៅកនុង
ដសចកតីជូន ំណរ ងដោយខ កៗពីគាន  ដរៀងរាល់ការព ញថ្ងានីមួយៗ ខ លនរងគបគពររតដៅតាមោរផតួច
ដផតើមរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដ ើមបីអដញ្ជ ើញអនកចូលរមួ ូចានខចងកនុងកថាែណឌ  ២ ខាងដគោម
ឱ្យចូលរមួដ ញថ្ងល។ 

២- ការព ញថ្ងា នឹងប្តូវអនុញ្ជញ តចំពពាះអនកចូលរួរកនុងទី្ទាររូរិយវតាុជាប្រប្កតី។ ក៏រ៉ាុដនត 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចអនុញ្ជញ តឱ្យអនកពទសងពទ្ៀតចូលររួដ ញថ្ងល  ូចជាអាជីវករបតូរគបាក់ ប្កុរហ ុន
រូលរប្ត និងស្មា រ័នហិរញ្ញវតាុ ថ្ទ្ពទ្ៀតជាដ ើម។ អនកខ លគរូវបានអដញ្ជ ើញឱ្យចូលរមួដ ញថ្ងល គរូវ
ានបញ្ញជ ក់ដៅកនុងដសចកតីជូន ំណរ ងសតីពីោរដ ញថ្ងលនីមួយៗ ខ លដរៀបចំដោយធនាគារជារិថ្ន
កមពុជារួមជាមួយនរងព័រ៌ានដផេងៗដទៀរខ លចំាបាច់ ឬសមស្សបសគាប់ោរដរៀបចំែលួន និងោរោក់
 កយសំុចូលដ ញថ្ងល។ 

ប្រការ ១០.- ការដប្រើប្បាសម់្ូលរប្តររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជាសប្មារ់ជាវតាុធានាកនងុ
  ប្រតរិតតិការការទូទាត់្ ុលាមដពលដវលាពិត្ (RTGS)   

រូលរប្តដ លានពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា នឹងប្តូវានទ្ទួ្លយកជាវតាុធានា 
ព ើរបីធានា ំពណើ រការថ្នប្រេ័នធទូ្ទត់ ុលតាមដពលដវលាពិរ។ ខបបបទបដងកើរឱ្យានជាគបគករីនូវ
វតាុធានាពនាះ នឹងប្តូវានដចងពៅកនុងបទបញ្ញជ សតីពី ប្រតិរតតិការប្រេ័នធទូទារ់ ុលតាមដពលដវលាពិរ។  
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ធ៥-០១៤-២៣០ ប្រ.ក 
 ប្រកាស 

 សតពីី  
  ការផ្តលស់នននីយភាពចំដ ឹះសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្់ជ្ញត្ិ 

 3 
ប្រការ ១.- 

គបោសដនឹះានដគាលបំណងផតល់សនានីយភាពកនុងរូបភាពឥណទានវបិារូបន៍  ល់សាជិក
សភាផ្ទរ់ទារ់ជារិ រដៅដនឹះដៅថា “សាជិក” ដ ើមបីសគមួល ល់កងវឹះសនានីយភាពចាំបាច់
សគាប់បំដពញោរពវកិចចទូទារ់កនុងថ្ងៃ។ 

ប្រការ ២.- 

ោរផតល់ឥណទានវបិារូបន៍ ានដគាលដៅធានាោរទូទារ់ដៅកនុងថ្ងៃឱ្យគបគពររតដៅគបកប
ដោយគបសិទធភាពនិងសុវតាិភាពែពស់។ 

ប្រការ ៣.- 

គបោសដនឹះានវសិ្ថលភាពអនុវរតចំដ ឹះសាជិកខ លានស្ថធនភាព។ សាជិកគរូវ
ដសនើសំុឥណទានវបិារូបន៍ជាលាយលកខណ៍អកេរទុកជាមុនពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដោយគរូវបំដពញ
នូវឯកស្ថរចំាបាច់ ូចខាងដគោម៖  

 - លិែិរដសនើសំុឥណទានវបិារបូន៍សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំ 
 - កិចចសនាឥណទានវបិារបូន៍ចំដ ឹះសាជិក 
 - កិចចសនាោក់ធានាដលើឥណទនវបិារបូន៍របស់សាជិក  

ប្រការ ៤.- 

សាជិកគរូវដសនើសុំឥណទានវបិារូបន៍សគាប់មួយឆ្ន ំមតង ដោយបង់ដស្ថហ ុយទគមង់ោរ
ចំនួន ១.០០០.០០០ ដរៀល (មួយលានដរៀល)។ 

កិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍ និងកិចចសនាោក់ធានាឥណទានវបិារូបន៍ ានសុពលភាព
បីខែ និងគរូវដសនើសំុបនតដ ើងវញិដរៀងរាល់បីខែមតង។  

ប្រការ ៥.- 

 សាជិកអាចដសនើសំុឥណទានវបិារបូន៍យ៉ាងរិចដសមើនរង ៣០% (ស្ថមសិបភា្រយ) ថ្នោរ
ទូទារ់ខ លែពស់ជាងដ្ដៅថ្ងៃណាមួយកនុងរយៈដពលបីខែចុងដគោយមុនដពលដសនើសំុ។ ទំហំឥណទាន
វបិារូបន៍ដសនើនរង ១០០% (មួយរយភា្រយ) ថ្នរថ្មលដ ើមថ្នវរាុធានា។ ោរផតល់ឥណទានវបិារូបន៍ពនះ 
នរងគរូវអនុវរតដៅដពលខ ល្ណនីទូទារ់ានសមរុលយមិនគ្ប់គគាន់សគាប់បំដពញោរពវកិចច
ទូទារ់កនុងថ្ងៃប៉ាុដណាណ ឹះ ដោយសាជិកគរូវដសនើសំុដផារគបាក់ពី្ណនីចរនតដៅ្ណនីទូទារ់។  
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ប្រការ ៦.- 

វរាុធានាសគាប់ឥណទានវបិារបូន៍របស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាខ លអាចទទួលបាន រមួាន
វញិ្ញា បនបគរគបាក់បដញ្ាើានោលកំណរ់ និងមូលបគរអាចជួញ ូរបាន (NCD) ដចញផាយដោយ
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

វរាុធានាគរូវានឥណគបរិទានដវងជាងឥណគបរិទានរបស់ឥណទានវបិារូបន៍យ៉ាងរិចចំនួន
ពីរថ្ងៃថ្នថ្ងៃដធវើោរ។    

ប្រការ ៧.- 

ឥណទានវបិារូបន៍អាចផតល់ជូនជាគបាក់ដរៀល និងគបាក់ ុលាល រអាដមរកិ។ ោរគបាក់គរូវបាន្ិរ
ដលើចំនួនគបាក់ខ លបានដគបើគបាស់ ្ិរចាប់ពីដពលបានទទួលឥណទាន កនុងអគតាខ លកំណរ់ដោយ
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។  

ប្រការ ៨.- 

ឥណគបរិទានថ្នោរដគបើគបាស់ឥណទានវបិារបូន៍ានរយៈដពលមួយថ្ងៃ ដោយគរូវសងវញិ
ដៅថ្ងៃបនាា ប់ជាកំហិរ។ ករណីថ្ងៃសងវញិគរូវចំថ្ងៃពៅរ ៍ឬថ្ងៃឈប់សគាកបុណយជារិ កថ្គមោរគបាក់
នរងគរូវបាន្ណនាតាមចំនួនថ្ងៃជាក់ខសតង។ 

ប្រការ ៩.- 

សាជិកខ លទទួលបានឥណទានវបិារូបន៍ដហើយែកខានមិនបានសងដៅថ្ងៃឥណប្រតិទន
នរងគរូវរងពិន័យដទវ ងថ្នអគតាោរគបាក់ខ លបានកំណរ់ តាមចំនួនថ្ងៃដគបើគបាស់ជាក់ខសតង។ 

ប្រការ ១០.- 

រាល់គបោស ឬលិែិរបទោា នទាំងឡាយខ លានែលរមស្ថរផាុយពីស្ថម ររីថ្នគបោសដនឹះ 
គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍។  

ប្រការ ១១.- 

អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គនាយកោា នបដចចកដទស អ្គនាយកោា នគរួរពិនិរយ អគាគ ធិោរោា ន 
អ្គដបឡា គ្ប់នាយកោា ន អងគភាពដគោមឱ្វាទធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នគបរិស្សុត
ដៅដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវអនុវរតរុ៉ឺងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះ តាមភារកិចច
ដរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១២.- 

គបោសពនះានគបសិទធភាព ចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 
 

         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ 
  ដទស្ថភិបាល 
 ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៥-០១៤-២៣០ ប្រ.ក 
 ប្រកាស 

 សតពីី  
  ការផ្តលស់នននយីភាពចដំ ឹះសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្ជ់្ញត្ិ 

 3 
ប្រការ ១.- 

គបោសដនឹះានដគាលបំណងផតល់សនានីយភាពកនុងរូបភាពឥណទានវបិារូបន៍  ល់សាជិក
សភាផ្ទរ់ទារ់ជារិ រដៅដនឹះដៅថា “សាជិក” ដ ើមបីសគមួល ល់កងវឹះសនានីយភាពចាំបាច់
សគាប់បំដពញោរពវកិចចទូទារ់កនុងថ្ងៃ។ 

ប្រការ ២.- 

ោរផតល់ឥណទានវបិារូបន៍ ានដគាលដៅធានាោរទូទារ់ដៅកនុងថ្ងៃឱ្យគបគពររតដៅគបកប
ដោយគបសិទធភាពនិងសុវតាិភាពែពស់។ 

ប្រការ ៣.- 

គបោសដនឹះានវសិ្ថលភាពអនុវរតចំដ ឹះសាជិកខ លានស្ថធនភាព។ សាជិកគរូវ
ដសនើសំុឥណទានវបិារូបន៍ជាលាយលកខណ៍អកេរទុកជាមុនពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដោយគរូវបំដពញ
នូវឯកស្ថរចំាបាច់ ូចខាងដគោម៖  

 - លិែិរដសនើសំុឥណទានវបិារបូន៍សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំ 
 - កិចចសនាឥណទានវបិារបូន៍ចំដ ឹះសាជិក 
 - កិចចសនាោក់ធានាដលើឥណទនវបិារបូន៍របស់សាជិក  

ប្រការ ៤.- 

សាជិកគរូវដសនើសុំឥណទានវបិារូបន៍សគាប់មួយឆ្ន ំមតង ដោយបង់ដស្ថហ ុយទគមង់ោរ
ចំនួន ១.០០០.០០០ ដរៀល (មួយលានដរៀល)។ 

កិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍ និងកិចចសនាោក់ធានាឥណទានវបិារូបន៍ ានសុពលភាព
បីខែ និងគរូវដសនើសំុបនតដ ើងវញិដរៀងរាល់បីខែមតង។  

ប្រការ ៥.- 

 សាជិកអាចដសនើសំុឥណទានវបិារបូន៍យ៉ាងរិចដសមើនរង ៣០% (ស្ថមសិបភា្រយ) ថ្នោរ
ទូទារ់ខ លែពស់ជាងដ្ដៅថ្ងៃណាមួយកនុងរយៈដពលបីខែចុងដគោយមុនដពលដសនើសំុ។ ទំហំឥណទាន
វបិារូបន៍ដសនើនរង ១០០% (មួយរយភា្រយ) ថ្នរថ្មលដ ើមថ្នវរាុធានា។ ោរផតល់ឥណទានវបិារូបន៍ពនះ 
នរងគរូវអនុវរតដៅដពលខ ល្ណនីទូទារ់ានសមរុលយមិនគ្ប់គគាន់សគាប់បំដពញោរពវកិចច
ទូទារ់កនុងថ្ងៃប៉ាុដណាណ ឹះ ដោយសាជិកគរូវដសនើសំុដផារគបាក់ពី្ណនីចរនតដៅ្ណនីទូទារ់។  
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រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ 

ដសចក្តីដណ្នា ំ
អនុវត្តប្រកាស 

សតពីី 
ការផ្តលស់នានីយភាពចំដ ឹះសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្់ជ្ញត្ិ  

ដ ើមបីឱ្យោរអនុវរតគបោសដលែ ធ៥-០១៤-២៣០ គប.ក សតីពី “ោរផតល់សនានីយភាពចំពពាះ
ស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ” ប្រប្េឹតតពៅប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ និងរពញ្េ ៀស្ាននូវហានិភ័យជា
ប្រេ័នធ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាសូមខណនំា ល់សាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ជារិទំាងអស់ ូចរដៅ៖ 

- គរូវោក់ កយដសនើសំុឥណទានវបិារបូន៍ជាលាយលកខណ៍អកេរមកធនាគារជារិថ្នកមពុជា
សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំ ដោយគរូវបង់ដស្ថហ ុយទគមង់ោរចំនួន ១.០០០.០០០ ដរៀល 
(មួយលានដរៀល) សគាប់ោរដសនើសំុដនឹះ។ 

-  ោរដសនើសុំឥណទានវបិារបូន៍ដនឹះ គរូវភាជ ប់ជាមួយនូវកិចចសនាតាម្ំរូខ លានស្ស្ថប់
ចំនួន ២ (ពីរ) ្ឺ (១) កិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍ និង (២) កិចចសនាោក់ធានាដលើ
ឥណទានវបិារបូន៍។ កិចចសនាទំាងពីរគបដភទដនឹះានសុពលភាពបីខែ នរងគរូវដធវើដ ើង
វញិដរៀងរាល់បីខែ។  

-  សាជិកអាចដគបើគបាស់មូលបគរអាចជួញ ូរបាន (NCD) ឬ/និង វញិ្ញា បនបគរគបាក់បដញ្ាើ
ានោលកំណរ់ដចញដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា សគាប់ធានាដលើឥណទានវបិារូបន៍។ 
វរាុធានាគរូវានោលវស្ថនខវងជាងោលវស្ថនរបស់ឥណទានវបិារបូន៍យ៉ាងរិចបំផុរ
ពីរថ្ងៃថ្នថ្ងៃដធវើោរ។ រថ្មលវរាុធានាគរូវដសមើនរងទំហំឥណទានវបិារូបន៍។ កនុងករណី វរាុធានា
ានរថ្មលចាររកជារូបិយប័ណណដផេងគាន ពីរូបិយប័ណណឥណទានវបិារបូន៍ នរងគរូវបាន្ណនាតាម
អគតាបតូរគបាក់កំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា នាថ្ងៃចុឹះកិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍។  

-  អគតាោរគបាក់ឥណទានវបិារបូន៍នរងគរូវកំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដហើយនិង
ានខចងលរអិតកនុងកិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍។ ោរគបាក់ឥណទានវបិារូបន៍នរងគរូវ
បាន្ណនាខផាកដលើទំហំឥណទាន និងចំនួនថ្ងៃខ លដគបើគបាស់។ 

សាជិកខ លមិនអាចអនុវរតតាមលកខែណឌ ខចងថ្នគបោសសតីពី “ោរផតល់សនានីយភាព
ចំដ ឹះសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ជារិ” ដនឹះ នរងគរូវដសនើឱ្យ កែលួនដចញពីសាជិកផ្ទា ល់ (Direct member) 
មកជាសាជិកមិនផ្ទា ល់វញិ (Indirect member) ដោយអនុដលាមតាមវធិាននិងនីរិវធីិសភាផ្ទរ់
ទារ់ជារិ។ 

សាជិកទាំងអស់គរូវអនុវរតតាមែលរមស្ថរខណនាំខាងដលើដនឹះជាកំហិរ យ៉ាងយូរបំផុរគររម
ថ្ងៃទី៣១ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០១៤ ដនឹះជាោច់ខារ។ 

ដសចកតីខណនំាពនះ ានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។     

 អ្ានាយក្រដចចក្ដទស 
                                                                                       ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី
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ធ៧-០១៥-១៥៣ ប្រ.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការផ្តលស់នានីយភាពចំដ ុះប្គរុះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវតាុ 

3 
ប្រការ ១.- 

 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងរពងកើតយនដការពោះស្ស្មយតប្រូវការស្នានីយភាេចំាាច់ ព ើរបី
ឱយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅរនត ំពណើ រការជាប្រប្កតី។ 
ប្រការ ២.- 
 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅទ្រ់ស្មក ត់ហានិភ័យជាប្រេ័នធពកើតព ើងពោយស្មរការផ្ទា ស់្រតូរ
ស្មា នភាេ ឬនិនាន ការទី្ទារដ លរិនអាចេាករណ៍ទុ្ករុនាន ដ លនំាឱយានកងវះស្នានីយភាេ
ជាយថាពហតុ។ 
ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លទ្ទួ្លប្ាក់
រពញ្ញើេីស្មធារណជន និងស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា តពៅពនះ
ពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 
 ប្គឹះស្មា នប្តូវានស្មា នភាេ ូចខាងពប្ការ៖ 

- ានស្មធនភាេ ានចំពណញ និងអនុវតតានពេញពលញតាររទ្របញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តន  
- ានវតាុធានាដ លអាចទ្ទួ្លយកានពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 
 គណៈប្គរ់ប្គងប្គឹះស្មា នប្តូវរពងកើតពគាលនពយាយប្រុងប្រយ័តន ពោយកំណត់ឱយានចាស់្
លាស់្េីកប្រិតហានិភ័យស្នានីយភាេដ លអាចទ្ទួ្លយកាន ពរៀរចំដទនការរំពេញស្នានីយភាេ 
(Contingency Liquidity Plan) ស្ស្រតារកប្រិតហានិភ័យពនាះ និងពធវើរចេុរបននករាពគាលនពយាយ
និងដទនការជាប្រចំាដ លឆាុះរញ្ជេ ំងេីស្មា នភាេផ្ទា ស់្រតូរររស់្ទី្ទារ។ 

 ការពស្នើសំុ្ស្នានីយភាេេីធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវចាត់ទុ្កថាជាជពប្រើស្ចុងពប្កាយររស់្
ប្គឹះស្មា ន រនាា រ់េីានពប្រើប្ាស់្អស់្លទ្ធភាេនូវជពប្រើស្ពទសងៗពទ្ៀត។ 

ប្រការ ៥.- 
 ស្នានីយភាេប្តូវានទតល់កនុងកាលៈពទ្ស្ៈេិពស្ស្ ដ លប្គឹះស្មា នរិនប្តូវចាត់ទុ្កស្នានីយភាេ
ពនះជាការទតល់ឥណទនជាលកខណៈប្រេ័នធព ើយ ពហើយរិនប្តូវេឹងដទអកទំងស្ស្ុងពៅពលើឥណទន
ទំងពនះ ព ើរបីជារពធាាយប្គរ់ប្គងកងវះស្នានីយភាេព ើយ។ ការទតល់ស្នានីយភាេ ប្តូវាន
កំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 
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ធ៥-០១៤-00៤ ស.ក.ណ.ន 
រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៤ 

ដសចក្តីដណ្នា ំ
អនុវត្តប្រកាស 

សតពីី 
ការផ្តលស់នានីយភាពចដំ ឹះសាជកិ្សភាផ្ទត្ទ់ាត្ជ់្ញត្ ិ 

ដ ើមបីឱ្យោរអនុវរតគបោសដលែ ធ៥-០១៤-២៣០ គប.ក សតីពី “ោរផតល់សនានីយភាពចំពពាះ
ស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ” ប្រប្េឹតតពៅប្រករពោយប្រសិ្ទ្ធភាេ និងរពញ្េ ៀស្ាននូវហានិភ័យជា
ប្រេ័នធ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាសូមខណនំា ល់សាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ជារិទំាងអស់ ូចរដៅ៖ 

- គរូវោក់ កយដសនើសំុឥណទានវបិារបូន៍ជាលាយលកខណ៍អកេរមកធនាគារជារិថ្នកមពុជា
សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំ ដោយគរូវបង់ដស្ថហ ុយទគមង់ោរចំនួន ១.០០០.០០០ ដរៀល 
(មួយលានដរៀល) សគាប់ោរដសនើសំុដនឹះ។ 

-  ោរដសនើសុំឥណទានវបិារបូន៍ដនឹះ គរូវភាជ ប់ជាមួយនូវកិចចសនាតាម្ំរខូ លានស្ស្ថប់
ចំនួន ២ (ពីរ) ្ឺ (១) កិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍ និង (២) កិចចសនាោក់ធានាដលើ
ឥណទានវបិារបូន៍។ កិចចសនាទំាងពីរគបដភទដនឹះានសុពលភាពបីខែ នរងគរូវដធវើដ ើង
វញិដរៀងរាល់បីខែ។  

-  សាជិកអាចដគបើគបាស់មូលបគរអាចជួញ ូរបាន (NCD) ឬ/និង វញិ្ញា បនបគរគបាក់បដញ្ាើ
ានោលកំណរ់ដចញដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា សគាប់ធានាដលើឥណទានវបិារូបន៍។ 
វរាុធានាគរូវានោលវស្ថនខវងជាងោលវស្ថនរបស់ឥណទានវបិារបូន៍យ៉ាងរិចបំផុរ
ពីរថ្ងៃថ្នថ្ងៃដធវើោរ។ រថ្មលវរាុធានាគរូវដសមើនរងទំហំឥណទានវបិារូបន៍។ កនុងករណី វរាុធានា
ានរថ្មលចាររកជារូបិយប័ណណដផេងគាន ពីរូបិយប័ណណឥណទានវបិារបូន៍ នរងគរូវបាន្ណនាតាម
អគតាបតូរគបាក់កំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា នាថ្ងៃចុឹះកិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍។  

-  អគតាោរគបាក់ឥណទានវបិារបូន៍នរងគរូវកំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដហើយនិង
ានខចងលរអិតកនុងកិចចសនាឥណទានវបិារូបន៍។ ោរគបាក់ឥណទានវបិារបូន៍នរងគរូវ
បាន្ណនាខផាកដលើទំហំឥណទាន និងចំនួនថ្ងៃខ លដគបើគបាស់។ 

សាជិកខ លមិនអាចអនុវរតតាមលកខែណឌ ខចងថ្នគបោសសតីពី “ោរផតល់សនានីយភាព
ចំដ ឹះសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ជារិ” ដនឹះ នរងគរូវដសនើឱ្យ កែលួនដចញពីសាជិកផ្ទា ល់ (Direct member) 
មកជាសាជិកមិនផ្ទា ល់វញិ (Indirect member) ដោយអនុដលាមតាមវធិាននិងនីរិវធីិសភាផ្ទរ់
ទារ់ជារិ។ 

សាជិកទាំងអស់គរូវអនុវរតតាមែលរមស្ថរខណនាំខាងដលើដនឹះជាកំហិរ យ៉ាងយូរបំផុរគររម
ថ្ងៃទី៣១ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០១៤ ដនឹះជាោច់ខារ។ 

ដសចកតីខណនំាពនះ ានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។     

 អ្ានាយក្រដចចក្ដទស 
                                                                                       ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី
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 (១)  ស្នានីយភាេប្តូវានទតល់ពោយដទអកពលើវតាុធានា 

 (២)  ឥណប្រតិទនររស់្វតាុធានាប្តូវដតានរយៈពេលដវងជាងឥណប្រតិទនររស់្ស្នានីយភាេ 

 (៣) ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទតល់ស្នានីយភាេដ លានឥណប្រតិទនយ៉ាងយូរ៣០ថ្ងៃ។ 
កនុងករណីចំាាច់ ប្គឹះស្មា នអាចពស្នើសំុ្េនារពេលាន។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអនុញ្ជញ តឱយេនារពេល
ប្តឹរ ២ ពលើករ៉ាុពណាណ ះ ដ លកនុង ១ ពលើកអាចានរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ ថ្ងៃ 

 (៤) ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចទតល់ស្នានីយភាេប្តឹរហុកសិ្រភាគរយ (៦០%) ថ្នតថ្រាវតាុ
ធានា និងអាចរពងកើនឬរនាយពៅតារទំ្ហំហានិភ័យជាក់ដស្តងថ្នវតាុធានា  

 (៥) ស្នានីយភាេានទំ្ហំខពស់្រំទុតប្តឹរហាសិ្រភាគរយ (៥០%) ថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

 (៦) អប្តាការប្ាក់ប្តូវដតខពស់្ជាងអប្តាការប្ាក់ថ្នស្នានីយភាេចំពពាះស្ាជិកស្ភាផ្ទត់
ទត់ជាតិ (Standing Liquidity Facilities)។ ការប្ាក់ប្តូវគិតពលើរូលោា នរងគរប្រចំាថ្ងៃថ្នស្រតុលយ
 ក់ស្ល់ ចារ់េីថ្ងៃទ្ទួ្លានស្នានីយភាេរហូត ល់ឥណប្រតិទន។ ប្គឹះស្មា នអាចទូ្ទត់ស្ង
ដទនកខាះ ឬទំងស្ស្ុងថ្នស្នានីយភាេរុនឥណប្រតិទន។ កនុងករណីប្គឹះស្មា នរិនានទូ្ទត់ស្ង
ស្នានីយភាេតារកាលកំណត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងអនុវតតអប្តាការប្ាក់េិន័យពៅពលើប្ាក់
ព ើររូកនឹងរូលធនករាការប្ាក់ (Capitalized Interest) រហូត ល់ានការទូ្ទត់ស្ងទំងស្ស្ុង 
និង/ឬចាត់វធិានការ ថ្ទ្ពទ្ៀតតារចារ់ជាធរាន។ 

ប្រការ ៦.- 

 ប្គឹះស្មា នដ លានតប្រូវការស្នានីយភាេប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្ជារុន ពោយភាា រ់រកជារួយនូវ៖ 

 (១) កិចេស្នាពស្នើសំុ្ស្នានីយភាេ និងកិចេស្នាោក់វតាុធានា 

 (២) ការវាយតថ្រាស្មា នភាេររួររស់្ប្គឹះស្មា នព ើរបីរងាា ញថាប្គឹះស្មា នកំេុងានស្មធនភាេ 
និងានចំពណញ 

 (៣) ការេាករណ៍ស្នានីយភាេពោយានស្រាតិករាចាស់្លាស់្ និងា៉ា ន់ស្មា នកាលររពិចឆទ្
កងវះស្នានីយភាេររួទំងការស្មកលបងពស្ណារយី៉ាូ (Stress Test Scenario) ទងដ រ 

 (៤) ការវភិាគអំេីការផ្ទា ស់្រតូរនិនាន ការ និង/ឬស្មា នភាេទី្ទារដ លអាចា៉ា ន់ស្មា នាននូវកងវះ
ស្នានីយភាេ 

 (៥) ដទនការស្ករាភាេដ លអាចទុ្កចិតតានកនុងការពោះស្ស្មយកងវះស្នានីយភាេពោយ
ានការា៉ា ន់ស្មា ន និងពោយប្រុងប្រយ័តននូវពេលពវលាចំាាច់ស្ប្ារ់អនុវតតដទនការស្ករាភាេពនាះ  
និងទូ្ទត់ស្ងរកវញិនូវស្នានីយភាេ 

 (៦) ការេាករណ៍អំេីទលរ៉ាះពាល់និងរចេ័យដ លអាចពកើតានព ើងកនុងការអនុវតតដទនការ
ស្ករាភាេពលើលទ្ធភាេចំពណញ (តថ្រាថ្នរូលនិធិ ប្រភេពទសងពទ្ៀតថ្នរូលនិធិ ការជប្រះប្ទ្េយស្ករា) 
និងស្មធនភាេ។ 
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 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើសំុ្េ័ត៌ាន ឬទិ្ននន័យរដនារពទ្ៀតេីប្គឹះស្មា ន ភាគទុ្និក 
ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាល គណៈប្គរ់ប្គងជាន់ខពស់្ ស្វនករថ្ទាកនុង ស្វនករឯករាជយ រុគគល ឬ
អងគភាេពទសងពទ្ៀត តារការចំាាច់។ 
ប្រការ ៧ .- 
 ប្គឹះស្មា ន ប្តូវរង់ពស្មហ ុយទ្ប្រង់ការ សូ្នយពកបៀស្ប្ាំភាគរយ (០,៥%) ថ្នទំ្ហំស្នានីយភាេ
ដ លានអនុរ័ត។ 
ប្រការ ៨.- 
 រនាា រ់េីទ្ទួ្លានស្នានីយភាេ ប្គឹះស្មា នប្តូវរាយការណ៍រកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ូចតពៅ៖ 
 (១) រាល់ប្េឹតតិការណ៍ដ លពកើតាន និងការផ្ទា ស់្រតូរចំណាត់ថាន ក់ចំពពាះវតាុធានាពោយរិន
កំណត់ប្តឹរដតការរិនស្ងប្ាក់ ឬការទូ្ទត់ស្ងរុនកាលកំណត់។ កនុងករណីានការផ្ទា ស់្រតូរ 
ប្គឹះស្មា នប្តូវោក់សំ្ពណើ ពាក់េ័នធនឹងការោក់វតាុធានាងាីជំនួស្វតាុធានាចាស់្ 
 (២) ការវវិតតថ្នការអនុវតតដទនការស្ករាភាេ និងទលរ៉ាះពាល់ពលើស្មា នភាេស្នានីយភាេ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 
 (៣) ការលំាកនិងរញ្ជា ប្រឈរពទសងៗពទ្ៀត ដ លអាចពកើតានកនុងការអនុវតតដទនការ
ស្ករាភាេ។ 
 កនុងករណីានកងវះស្នានីយភាេកាន់ដតធៃន់ធៃរ ប្គឹះស្មា នប្តូវទតល់រាយការណ៍ប្រចំាថ្ងៃស្តីេី
លំហូរស្មច់ប្ាក់ពចញ-ចូល រាយការណ៍ស្តីេីការេាករណ៍គាា តស្នានីយភាេពៅថ្ងៃរនាា រ់ និង/ឬ
អាចប្តូវានប្តួតេិនិតយ ល់ទី្កដនាង។ 
ប្រការ ៩.- 

ប្រកាស្ពលខ ធ៧-០៩-០១៣ ប្រក ចុះថ្ងៃទី្២០ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៩ ស្តីេី ការទតល់ឥណទន
វាិរូរន៍ចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លខវះស្មច់ប្ាក់ងាយស្ស្ួលរពណាត ះអាស្នន ប្តូវ
ចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 
ប្រការ ១០.- 

អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើពប្ការអាណាេាាលររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវ
ប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ១១.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៧ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៥ 

 ដទស្ថភិបាល 
 ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ ូ
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 (១)  ស្នានីយភាេប្តូវានទតល់ពោយដទអកពលើវតាុធានា 

 (២)  ឥណប្រតិទនររស់្វតាុធានាប្តូវដតានរយៈពេលដវងជាងឥណប្រតិទនររស់្ស្នានីយភាេ 

 (៣) ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទតល់ស្នានីយភាេដ លានឥណប្រតិទនយ៉ាងយូរ៣០ថ្ងៃ។ 
កនុងករណីចំាាច់ ប្គឹះស្មា នអាចពស្នើសំុ្េនារពេលាន។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអនុញ្ជញ តឱយេនារពេល
ប្តឹរ ២ ពលើករ៉ាុពណាណ ះ ដ លកនុង ១ ពលើកអាចានរយៈពេលយ៉ាងយូរ ៣០ ថ្ងៃ 

 (៤) ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចទតល់ស្នានីយភាេប្តឹរហុកសិ្រភាគរយ (៦០%) ថ្នតថ្រាវតាុ
ធានា និងអាចរពងកើនឬរនាយពៅតារទំ្ហំហានិភ័យជាក់ដស្តងថ្នវតាុធានា  

 (៥) ស្នានីយភាេានទំ្ហំខពស់្រំទុតប្តឹរហាសិ្រភាគរយ (៥០%) ថ្នប្ាក់រប្រុងកាតេវកិចេ
ររស់្ប្គឹះស្មា ន 

 (៦) អប្តាការប្ាក់ប្តូវដតខពស់្ជាងអប្តាការប្ាក់ថ្នស្នានីយភាេចំពពាះស្ាជិកស្ភាផ្ទត់
ទត់ជាតិ (Standing Liquidity Facilities)។ ការប្ាក់ប្តូវគិតពលើរូលោា នរងគរប្រចំាថ្ងៃថ្នស្រតុលយ
 ក់ស្ល់ ចារ់េីថ្ងៃទ្ទួ្លានស្នានីយភាេរហូត ល់ឥណប្រតិទន។ ប្គឹះស្មា នអាចទូ្ទត់ស្ង
ដទនកខាះ ឬទំងស្ស្ុងថ្នស្នានីយភាេរុនឥណប្រតិទន។ កនុងករណីប្គឹះស្មា នរិនានទូ្ទត់ស្ង
ស្នានីយភាេតារកាលកំណត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងអនុវតតអប្តាការប្ាក់េិន័យពៅពលើប្ាក់
ព ើររូកនឹងរូលធនករាការប្ាក់ (Capitalized Interest) រហូត ល់ានការទូ្ទត់ស្ងទំងស្ស្ុង 
និង/ឬចាត់វធិានការ ថ្ទ្ពទ្ៀតតារចារ់ជាធរាន។ 

ប្រការ ៦.- 

 ប្គឹះស្មា នដ លានតប្រូវការស្នានីយភាេប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្ជារុន ពោយភាា រ់រកជារួយនូវ៖ 

 (១) កិចេស្នាពស្នើសំុ្ស្នានីយភាេ និងកិចេស្នាោក់វតាុធានា 

 (២) ការវាយតថ្រាស្មា នភាេររួររស់្ប្គឹះស្មា នព ើរបីរងាា ញថាប្គឹះស្មា នកំេុងានស្មធនភាេ 
និងានចំពណញ 

 (៣) ការេាករណ៍ស្នានីយភាេពោយានស្រាតិករាចាស់្លាស់្ និងា៉ា ន់ស្មា នកាលររពិចឆទ្
កងវះស្នានីយភាេររួទំងការស្មកលបងពស្ណារយី៉ាូ (Stress Test Scenario) ទងដ រ 

 (៤) ការវភិាគអំេីការផ្ទា ស់្រតូរនិនាន ការ និង/ឬស្មា នភាេទី្ទារដ លអាចា៉ា ន់ស្មា នាននូវកងវះ
ស្នានីយភាេ 

 (៥) ដទនការស្ករាភាេដ លអាចទុ្កចិតតានកនុងការពោះស្ស្មយកងវះស្នានីយភាេពោយ
ានការា៉ា ន់ស្មា ន និងពោយប្រុងប្រយ័តននូវពេលពវលាចំាាច់ស្ប្ារ់អនុវតតដទនការស្ករាភាេពនាះ  
និងទូ្ទត់ស្ងរកវញិនូវស្នានីយភាេ 

 (៦) ការេាករណ៍អំេីទលរ៉ាះពាល់និងរចេ័យដ លអាចពកើតានព ើងកនុងការអនុវតតដទនការ
ស្ករាភាេពលើលទ្ធភាេចំពណញ (តថ្រាថ្នរូលនិធិ ប្រភេពទសងពទ្ៀតថ្នរូលនិធិ ការជប្រះប្ទ្េយស្ករា) 
និងស្មធនភាេ។ 
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ធ១-០១៦-០៥៤ េិពស្ស្ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៦ 
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សតពីី 

ការដាក់ឱយអនុវតតប្រតិរតិតការផ្តលស់នានីយភាពដដាយមានការធានា 
ររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានកតីពស្មរនស្សរកីរាយសូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងរីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ឱយានប្ជារថា ដទអកពលើប្រកាស្ស្តីេីការោក់ឱយអនុវតតកិចេស្នាពរស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ព ើរបីធានា ល់ប្រតិរតតិការអនតរធនាគារកនុងទី្ទារររិូយវតាុ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានឹងោក់ឱយ ំពណើ រការប្រតិរតតិការទតល់ស្នានីយភាេពោយានការធានា (Liquidity-Providing 
Collateralized Operation - LPCO)។ 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាាននិងកំេុងពលើកករពស់្ការប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ តាររយៈការពធវើ
ទំ្ពនើរករាការតារោននិងេាករណ៍ស្នានីយភាេ និងការរនតអភិវឌ្ឍរូលរប្តអាចជួញ ូរាន 
(Negotiable Certificate of Deposit - NCD)។ កនុងររកិារណ៍ពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានស្ពប្រច
ោក់ឱយ ំពណើ រការនូវប្រតិរតតិការងាីរួយគ៉ឺការទតល់ស្នានីយភាេពោយានការធានា (LPCO) ព ើរបី
ទតល់ស្នានីយភាេជាប្ាក់ពរៀលតារការចំាាច់ ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លជាភាគី
ពាក់េ័នធនឹងការអនុវតតពគាលនពយាយររិូយវតាុ។ 

 លកខខណឌ ចំាាច់ថ្នប្រតិរតតិការងាីពនះររួាន៖ 

- ប្រតិរតតិការនឹងប្តូវពធវើ ព ើងព ើរបីទតល់ស្នានីយភាេជាប្ាក់ពរៀល ពហើយប្តូវធានា
ពេញពលញពោយការោក់រញ្ជេ ំរូលរប្តអាចជួញ ូរានជាប្ាក់ពរៀលឬប្ាក់ ុលាា រ
អាពររកិ។ វធិានការប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្រស្ស្រនឹងប្តូវអនុវតតចំពពាះរូលរប្តអាច
ជួញ ូរានជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យថ្នការរតូរររិូយរ័ណណររពទ្ស្ 
(haircut ១០% ពលើរូលរប្តអាចជួញ ូរានចារកឹជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ) 

- ប្រតិរតតិការនឹងប្តូវអនុវតតប្រចំាដខ 

- ប្រតិរតតិការនីរួយៗប្តូវានកាលវស្មន ៣ដខ និងអាចរនតានអាស្ស័្យពលើប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នការពប្រើប្ាស់្ស្នានីយភាេដ លានទ្ទួ្ល 

- អប្តាការប្ាក់ព ញថ្ងាអរបររាស្រស្ស្រនិងររាិណទឹ្កប្ាក់ដ លពប្គាងទតល់ នឹង
ប្តូវប្រកាស្ពៅពេលចារ់ពទតើរប្រតិរតតិការ LPCO នីរួយៗ ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា
នឹងកំណត់ររាិណទតល់ស្រស្ស្រពៅតារស្មា នភាេតប្រូវការជាក់ដស្តង ជាេិពស្ស្
ពៅតារការទ្ទួ្លសំ្ពណើ ព ញថ្ងាពៅប្រតិរតតិការនីរួយៗ និង 
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- ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុនីរួយៗដ លចូលរួរកនុងប្រតិរតតិការ LPCO នឹង
តប្រូវឱយានការរងាា ញេីចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លានរំណងចង់ព ញថ្ងាជារួយនឹងអប្តា
ការប្ាក់រួយ។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពប្គាងនឹងពធវើប្រតិរតតិការ LPCO ជាពលើកទី្១ ពៅថ្ងៃអងាគ រ ទី្១៨ 
ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៦។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពធវើការវភិាគពោយប្រុងប្រយ័តនេីលទ្ធទលនិងឥទ្ធិេល
ថ្នប្រតិរតតិការនីរួយៗ និងដកស្ប្រួលលកខខណឌ នានាតារការចំាាច់ ព ើរបីធានាប្រសិ្ទ្ធភាេថ្ន
ប្រតិរតតិការងាីពនះ។ 

ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុដ លានរំណង
ចង់ចូលរួរកនុងប្រតិរតតិការ LPCO ពនះ រកទ្ទួ្លយកេ័ត៌ានលរអិតេីនាយកោា នប្រតិរតតិការថ្ន
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពរៀងរាល់ពា៉ាងពធវើការ។ 

  

  ប្តា 
 
 
 
 
 
 
សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ 
នាយកោា នប្រតិរតតិការ 
ទូ្រស័្េា៖ ០១២ ៩៦ ៩៦ ៤៤ / ០១១ ៦១ ៤៨ ៣៤ 
អីុដរ៉ាល៖ sveatiny@nbc.org.kh / veatiny@gmail.com 
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សតពីី 

ការដាកឱ់យអនុវតតប្រតិរតិតការផ្តលស់នានីយភាពដដាយមានការធានា 
ររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានកតីពស្មរនស្សរកីរាយសូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងរីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ឱយានប្ជារថា ដទអកពលើប្រកាស្ស្តីេីការោក់ឱយអនុវតតកិចេស្នាពរស្ប្ារ់
ប្រតិរតតិការទ្ទួ្លទិ្ញវញិ ព ើរបីធានា ល់ប្រតិរតតិការអនតរធនាគារកនុងទី្ទារររិូយវតាុ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានឹងោក់ឱយ ំពណើ រការប្រតិរតតិការទតល់ស្នានីយភាេពោយានការធានា (Liquidity-Providing 
Collateralized Operation - LPCO)។ 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាាននិងកំេុងពលើកករពស់្ការប្គរ់ប្គងស្នានីយភាេ តាររយៈការពធវើ
ទំ្ពនើរករាការតារោននិងេាករណ៍ស្នានីយភាេ និងការរនតអភិវឌ្ឍរូលរប្តអាចជួញ ូរាន 
(Negotiable Certificate of Deposit - NCD)។ កនុងររកិារណ៍ពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានស្ពប្រច
ោក់ឱយ ំពណើ រការនូវប្រតិរតតិការងាីរួយគ៉ឺការទតល់ស្នានីយភាេពោយានការធានា (LPCO) ព ើរបី
ទតល់ស្នានីយភាេជាប្ាក់ពរៀលតារការចំាាច់ ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លជាភាគី
ពាក់េ័នធនឹងការអនុវតតពគាលនពយាយររិូយវតាុ។ 

 លកខខណឌ ចំាាច់ថ្នប្រតិរតតិការងាីពនះររួាន៖ 

- ប្រតិរតតិការនឹងប្តូវពធវើ ព ើងព ើរបីទតល់ស្នានីយភាេជាប្ាក់ពរៀល ពហើយប្តូវធានា
ពេញពលញពោយការោក់រញ្ជេ ំរូលរប្តអាចជួញ ូរានជាប្ាក់ពរៀលឬប្ាក់ ុលាា រ
អាពររកិ។ វធិានការប្គរ់ប្គងហានិភ័យស្រស្ស្រនឹងប្តូវអនុវតតចំពពាះរូលរប្តអាច
ជួញ ូរានជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិព ើរបីកាត់រនាយហានិភ័យថ្នការរតូរររិូយរ័ណណររពទ្ស្ 
(haircut ១០% ពលើរូលរប្តអាចជួញ ូរានចារកឹជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ) 

- ប្រតិរតតិការនឹងប្តូវអនុវតតប្រចំាដខ 

- ប្រតិរតតិការនីរួយៗប្តូវានកាលវស្មន ៣ដខ និងអាចរនតានអាស្ស័្យពលើប្រសិ្ទ្ធភាេ
ថ្នការពប្រើប្ាស់្ស្នានីយភាេដ លានទ្ទួ្ល 

- អប្តាការប្ាក់ព ញថ្ងាអរបររាស្រស្ស្រនិងររាិណទឹ្កប្ាក់ដ លពប្គាងទតល់ នឹង
ប្តូវប្រកាស្ពៅពេលចារ់ពទតើរប្រតិរតតិការ LPCO នីរួយៗ ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា
នឹងកំណត់ររាិណទតល់ស្រស្ស្រពៅតារស្មា នភាេតប្រូវការជាក់ដស្តង ជាេិពស្ស្
ពៅតារការទ្ទួ្លសំ្ពណើ ព ញថ្ងាពៅប្រតិរតតិការនីរួយៗ និង 
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ធ៥-០១៧-៤១៥ ស្.ជ.ណ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

ការរដងកើនឥណប្រតិទានប្រតិរតិតការផ្តលស់នានីយភាពដដាយមានការធានា (LPCO) 

3 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានកិតិតយស្សូ្រជប្ារជូនជា ំណឹង ល់ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង   

រីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ប្ជារថា ឥណប្រតិទនប្រតិរតិតការ LPCO នឹងានការរពងកើន េី ៣ដខ ពៅ ១ឆ្ន ំ 
(៣៦៤ថ្ងៃ) ព ើរបីពឆាើយតរពៅនឹងតប្រូវការស្នានីយភាេរយៈពេលដវង ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
រីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ LPCO ដ លានឥណប្រតិទនរយៈពេល១ឆ្ន ំពនះ នឹងអនុវតតចារ់េីថ្ងៃជូន ំណឹង
ពនះតពៅ។ 

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លានរំណងចូលរួរកនុងប្រតិរតិតការ LPCO សូ្រ
ពប្តៀរលកខណៈចូលររួព ញថ្ងាពៅថ្ងៃទី្២៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៧ ខាងរុខពនះ។ 

ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ប្ជារ
ជាេ័ត៌ាន។ 

 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៧ 
អគគនាយករដចចកដទស 

           ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី
 
 
 
 
 

សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ 

នាយកោា នប្រតិរតតិការ 
អីុដរល៖ lpco_info@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៨-២៣០ ស្.ជ.ណ 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ៧ពកើត ដខពចប្ត ឆ្ន ំរកា នេវស័្ក េ.ស្.២៥៦១ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៣ ដខរីនា ឆ្ន ំ២០១៨ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

ការរណនាម្ឥណប្រតិទានប្រតិរតិតការផ្តលស់នានីយភាពដដាយមានការធានា (LPCO) 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានកិតិតយស្សូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូ-
ហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ប្ជារថា ព ើរបីពឆាើយតរពៅនឹងពស្ចកដីប្តូវការពប្រើប្ាស់្ស្នានីយភាេររស់្
ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងរពងកើតឱយានឥណប្រតិទន ៣ដខ 
(៩១ថ្ងៃ) និង ៦ដខ (១៨២ថ្ងៃ) រដនារពលើឥណប្រតិទន ១ឆ្ន ំ (៣៦៤ថ្ងៃ) ដ លកំេុងាន។ ឥណប្រតិទន
រដនារទំងេីរប្រពភទ្ខាងពលើពនះ នឹងអនុវតតចារ់េីថ្ងៃជូន ំណឹងពនះតពៅ។ 

 ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ប្ជារ
ជាេ័ត៌ាន និងពប្តៀរលកខណៈចូលររួការព ញថ្ងាប្រតិរតតិការ LPCO តារឥណប្រតិទនដ លចង់
ានតារការគួរ។ 

 
ប្តា 

 
 
 
 
សូ្រទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
- អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ 
- នាយកោា នប្រតិរតតិការ 
- ទូ្រស្េាពលខ ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣ ឬ (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១ EXT. ១០៤៨ 
- ស្មរពអ ិចប្តនិូក ៖ lpco_info@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៧-៤១៥ ស្.ជ.ណ 

ដសចកតីជ្នូ ំណរ ង 
សតពីី 

ការរដងកើនឥណប្រតិទានប្រតិរតិតការផ្តលស់នានីយភាពដដាយមានការធានា (LPCO) 

3 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានកិតិតយស្សូ្រជប្ារជូនជា ំណឹង ល់ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង   

រីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ប្ជារថា ឥណប្រតិទនប្រតិរតិតការ LPCO នឹងានការរពងកើន េី ៣ដខ ពៅ ១ឆ្ន ំ 
(៣៦៤ថ្ងៃ) ព ើរបីពឆាើយតរពៅនឹងតប្រូវការស្នានីយភាេរយៈពេលដវង ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
រីប្កូហិរញ្ញវតាុ។ LPCO ដ លានឥណប្រតិទនរយៈពេល១ឆ្ន ំពនះ នឹងអនុវតតចារ់េីថ្ងៃជូន ំណឹង
ពនះតពៅ។ 

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ដ លានរំណងចូលរួរកនុងប្រតិរតិតការ LPCO សូ្រ
ពប្តៀរលកខណៈចូលររួព ញថ្ងាពៅថ្ងៃទី្២៣ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៧ ខាងរុខពនះ។ 

ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ប្ជារ
ជាេ័ត៌ាន។ 

 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៧ 
អគគនាយករដចចកដទស 

           ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី
 
 
 
 
 

សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ 

នាយកោា នប្រតិរតតិការ 
អីុដរល៖ lpco_info@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៨-០០២ ស្.ក.ណ.ន 

 
ថ្ងៃសុ្ប្ក ៦ពរាច ដខពចប្ត ឆ្ន ំរកា នេវស័្ក េ.ស្. ២៥៦១ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៦ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០១៨ 

ដសចកតីណណនា ំ
ដលើការអនុវតតប្រតរិតតិការ 

ផ្តលស់នានីយភាពដដាយមានការធានា (LPCO) 

3 
ពយងពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ ធ១-០១៦-០៥៤ េិពស្ស្ ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៦ ស្តីេី 

ការោក់ឱយអនុវតតប្រតិរតតិការ LPCO ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រជប្ារជូនប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
រីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្អំេីលកខខណឌ ចំាាច់ និងនីតិវធីិរួយចំនួនកនុងការចូលរួរព ញថ្ងាប្រតិ
រតតិការ LPCO  ូចតពៅ៖ 

ក- លកខខណឌ ចំាាច់រុនពេលព ញថ្ងា 

- ប្តូវចុះកិចេស្នាជារួយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពលើកិចេស្នាពរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្ពប្រើប្ាស់្ដទាតហវរធនាគារជាតិថ្នករពុជា (NBCP)។ 

- ពប្តៀររប្រុងរូលរប្តអាចជួញ ូរាន (NCD) ស្ប្ារ់ធានាប្រតិរតតិការ LPCO ដ ល
ទ្ទួ្លានពជាគជ័យកនុងការព ញថ្ងា។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពចញទាយ NCD 
ពៅពរៀងរាល់ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍រនាា រ់េីទ្ទួ្លានពាកយសំុ្ជាវពៅថ្ងៃេុធ។  

- ឥណប្រតិទនររស់្ NCD ប្តូវដតធំជាង ឬពស្ាើនឹងឥណប្រតិទនររស់្ប្រតិរតតិការ 
LPCO។ NCD ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដ លានោក់ធានា នឹងប្តូវអនុវតត Haircut ពលើ
តថ្រាចារកឹ កនុងកប្រិតរួយដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ- នីតិវធីិកនុងការោក់ព ញថ្ងា 

- ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ោក់ឱយព ញថ្ងារួយពលើកៗ នឹងប្តូវានជូន ំណឹងរួយស្ាត ហ៍រុនថ្ងៃ
ព ញថ្ងា 

- ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ព ញថ្ងាអតិររា/អរបរាកនុងរួយប្គឹះស្មា ន កប្រិត Haircut ពលើ NCD 
ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដ លោក់ធានា អប្តាការប្ាក់ស្ប្ារ់ឥណប្រតិទននីរួយៗ 
ប្េរទំងនីតិវធីិ ថ្ទ្ពទ្ៀតពាក់េ័នធនឹងការោក់ព ញថ្ងា នឹងប្តូវានជូន ំណឹងពៅ
ពវលាពា៉ាង ៨៖០០ នាទី្ប្េឹក ថ្នថ្ងៃព ញថ្ងា។ 
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- ការោក់ព ញថ្ងាប្តូវពធវើព ើងតារប្រេ័នធ NBCP ចារ់េីពា៉ាង ៨៖០០ នាទី្ប្េឹក រហូត
 ល់ពា៉ាង ១២៖០០ ថ្ងៃប្តង់។ កនុងករណីប្រេ័នធ NBCP រិនអាចអនុវតតាន ការោក់
ព ញថ្ងាប្តូវពធវើតារស្មរពអ ិចប្តូនិក bod_lpco@nbc.org.kh ឬោក់កនុងពស្ស្មរ
សំ្រុប្តរិទ្ជិត ពហើយពទាើពៅនាយកោា នប្រតិរតិតការ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។  

- លទ្ធទលថ្នការព ញថ្ងានឹងប្រកាស្ពៅពា៉ាង ២៖០០ នាទី្រពស្ៀល នាថ្ងៃព ញថ្ងា។ 

- ប្គឹះស្មា នដ លោក់ព ញថ្ងាតារប្រេ័នធ NBCP ពហើយទ្ទួ្លពជាគជ័យ នឹងប្តូវទ្ទួ្ល
ានលិខិតរញ្ជា ក់លទ្ធទលថ្នការព ញថ្ងាប្េរទំងេ័ត៌ានពាក់េ័នធេីប្រេ័នធ NBCP 
ចំដណកប្គឹះស្មា នដ លោក់ព ញថ្ងាតារស្មរពអ ិចប្តូនិក ឬតារពស្ស្មរសំ្រុប្ត 
ប្តូវចុះកិចេស្នារំពេញរដនារជារួយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- ពៅថ្ងៃទូ្ទត់ (២ថ្ងៃរនាា រ់េីថ្ងៃព ញថ្ងា) ប្គឹះស្មា នដ លទ្ទួ្លពជាគជ័យកនុងការព ញ
ថ្ងានឹងទ្ទួ្លានស្នានីយភាេ រនាា រ់េីានចុះកិចេស្នាប្រគល់សិ្ទ្ធិកាន់ការ់ NCD 
ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ កនុងករណីរិនានប្រគល់ NCD តារកាលកំណត់ លទ្ធទល
ព ញថ្ងាដ លទ្ទួ្លពជាគជ័យនឹងប្តូវទុ្កជាពាឃៈ។ 

- ពៅឥណប្រតិទនថ្នប្រតិរតតិការ LPCO ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពទារសិ្ទ្ធិកាន់ការ់ 
NCD ជូនភាគីខេីប្ាក់វញិ រនាា រ់េីភាគីពនះានទូ្ទត់ចរ់ស្េវប្គរ់នូវទឹ្កប្ាក់ានខេី 
និងការប្ាក់ ររួទំងកាតេវកិចេពទសងៗពទ្ៀត ប្រសិ្នពរើាន។ 

- ការប្ាក់រងគរនឹងប្តូវានគណនាអាស្ស័្យពលើទំ្ហំប្ាក់ រយៈពេលខេីប្ាក់ អប្តា
ការប្ាក់ និងពលើរូលោា នចំនួនថ្ងៃជាក់ដស្តងកនុងឆ្ន ំនីរួយៗ។ 

ពស្ចកដីដណនំាការអនុវតតប្រតិរតតិការទដល់ស្នានីយភាេពោយានការធានាពលខ ធ៥-០១៦-០០៥ 
ស្.ក.ណ ចុះថ្ងៃទី្១១ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៦ ប្តូវចាត់ទុ្កជាពាឃៈចារ់េីថ្ងៃពចញពស្ចកតីដណនំាពនះ
តពៅ។ 

ពស្ចកតី  ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុ ប្ជារ និង
ស្ហការអនុវតតឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្។ 

 

ប្តា 

 
សូ្រទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
-ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
-អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ 
-នាយកោា នប្រតិរតតិការ 
-ពលខទូ្រស្េា ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣   
  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១ EXT. ១០៤៨ 
-ស្មរពអ ិចប្តនិូក ៖ lpco_info@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៨-០០២ ស្.ក.ណ.ន 

 
ថ្ងៃសុ្ប្ក ៦ពរាច ដខពចប្ត ឆ្ន ំរកា នេវស័្ក េ.ស្. ២៥៦១ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៦ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០១៨ 

ដសចកតីណណនា ំ
ដលើការអនុវតតប្រតរិតតិការ 

ផ្តលស់នានីយភាពដដាយមានការធានា (LPCO) 

3 
ពយងពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ ធ១-០១៦-០៥៤ េិពស្ស្ ចុះថ្ងៃទី្២៣ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៦ ស្តីេី 

ការោក់ឱយអនុវតតប្រតិរតតិការ LPCO ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រជប្ារជូនប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
រីប្កូហិរញ្ញវតាុទំងអស់្អំេីលកខខណឌ ចំាាច់ និងនីតិវធីិរួយចំនួនកនុងការចូលរួរព ញថ្ងាប្រតិ
រតតិការ LPCO  ូចតពៅ៖ 

ក- លកខខណឌ ចំាាច់រុនពេលព ញថ្ងា 

- ប្តូវចុះកិចេស្នាជារួយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពលើកិចេស្នាពរស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការ
ទ្ទួ្លទិ្ញវញិររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

- ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្ពប្រើប្ាស់្ដទាតហវរធនាគារជាតិថ្នករពុជា (NBCP)។ 

- ពប្តៀររប្រុងរូលរប្តអាចជួញ ូរាន (NCD) ស្ប្ារ់ធានាប្រតិរតតិការ LPCO ដ ល
ទ្ទួ្លានពជាគជ័យកនុងការព ញថ្ងា។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងពចញទាយ NCD 
ពៅពរៀងរាល់ថ្ងៃប្េហស្បតិ៍រនាា រ់េីទ្ទួ្លានពាកយសំុ្ជាវពៅថ្ងៃេុធ។  

- ឥណប្រតិទនររស់្ NCD ប្តូវដតធំជាង ឬពស្ាើនឹងឥណប្រតិទនររស់្ប្រតិរតតិការ 
LPCO។ NCD ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដ លានោក់ធានា នឹងប្តូវអនុវតត Haircut ពលើ
តថ្រាចារកឹ កនុងកប្រិតរួយដ លកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ខ- នីតិវធីិកនុងការោក់ព ញថ្ងា 

- ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ោក់ឱយព ញថ្ងារួយពលើកៗ នឹងប្តូវានជូន ំណឹងរួយស្ាត ហ៍រុនថ្ងៃ
ព ញថ្ងា 

- ទំ្ហំទឹ្កប្ាក់ព ញថ្ងាអតិររា/អរបរាកនុងរួយប្គឹះស្មា ន កប្រិត Haircut ពលើ NCD 
ជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដ លោក់ធានា អប្តាការប្ាក់ស្ប្ារ់ឥណប្រតិទននីរួយៗ 
ប្េរទំងនីតិវធីិ ថ្ទ្ពទ្ៀតពាក់េ័នធនឹងការោក់ព ញថ្ងា នឹងប្តូវានជូន ំណឹងពៅ
ពវលាពា៉ាង ៨៖០០ នាទី្ប្េឹក ថ្នថ្ងៃព ញថ្ងា។ 
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ធ៥-០១៧-៧០០ ស្.ជ.ណ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១៧ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសណ់ផ្ាតហវម្ររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា (NBCP) 

3 
  ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានពស្ចកដីពស្មរនស្ស សូ្រជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង

ហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ឱយានប្ជារថា កនុងពគាលរំណងជំរញុការអភិវឌ្ឍទី្ទារអនតរធនាគារ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានឹងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ដទាតហវរររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ចារ់េីថ្ងៃទី្១៨ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១៧ 
តពៅ។ ដទាតហវរររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពនះ ានលទ្ធភាេអាចឱយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ
(អនកទ្ទួ្លពស្វា) ពធវើ ប្រតិរតតិការជួញ ូរអនឡាញជារួយអនកទ្ទួ្លពស្វា ថ្ទ្ពទ្ៀត ឬជារួយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លានរំណងពប្រើប្ាស់្ដទាតហវរររស់្ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាពនះ សូ្រទក់ទ្ងចុះព ា្ ះតារអាស្យោា ន ូចខាងពប្ការ ប្េរទំងចុះហតាពលខាពលើ
លកខខណឌ  និងខដចងទូ្ពៅររស់្ដទាតហវរពនះ។ 

 

ប្តា 

 
 
 
 

អាស្យោា នទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា (នាយកោា នប្រតិរតតិការ) 
អគារពលខ ២២-២៤ រហាវងីិប្េះនពរាតតរ 
រាជធានីភនំពេញ ប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
ទូ្រស័្េា៖ ០២៣ ៧២៤ ៩៦៣ (Ext: ១០៤៨) 
អីុដរ៉ាល៖ banking@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៧-៧០០ ស្.ជ.ណ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១៧ 

ដសចកតីជ្ូន ណំរ ង 
សតពីី 

ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសណ់ផ្ាតហវម្ររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា (NBCP) 

3 
  ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានពស្ចកដីពស្មរនស្ស សូ្រជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង

ហិរញ្ញវតាុទំងអស់្ឱយានប្ជារថា កនុងពគាលរំណងជំរញុការអភិវឌ្ឍទី្ទារអនតរធនាគារ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជានឹងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ដទាតហវរររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ចារ់េីថ្ងៃទី្១៨ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១៧ 
តពៅ។ ដទាតហវរររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពនះ ានលទ្ធភាេអាចឱយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ
(អនកទ្ទួ្លពស្វា) ពធវើ ប្រតិរតតិការជួញ ូរអនឡាញជារួយអនកទ្ទួ្លពស្វា ថ្ទ្ពទ្ៀត ឬជារួយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លានរំណងពប្រើប្ាស់្ដទាតហវរររស់្ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាពនះ សូ្រទក់ទ្ងចុះព ា្ ះតារអាស្យោា ន ូចខាងពប្ការ ប្េរទំងចុះហតាពលខាពលើ
លកខខណឌ  និងខដចងទូ្ពៅររស់្ដទាតហវរពនះ។ 

 

ប្តា 

 
 
 
 

អាស្យោា នទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា (នាយកោា នប្រតិរតតិការ) 
អគារពលខ ២២-២៤ រហាវងីិប្េះនពរាតតរ 
រាជធានីភនំពេញ ប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
ទូ្រស័្េា៖ ០២៣ ៧២៤ ៩៦៣ (Ext: ១០៤៨) 
អីុដរ៉ាល៖ banking@nbc.org.kh 
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ធ៩-០៦-២៣៤ គប.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ប្រព័នធផ្ទត់ទាត់ននការទូទាត់សងប្បាក់ 

3 
ប្រការ ១.- 

និយរន័យថ្នពាកយដ លានដចងកនុងាប្តា ២ ថ្នចារ់ស្តីេី ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាននិង
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្តូវានរញ្េូ លកនុងប្រកាស្ពនះ ដលើកដលងដតពាកយរួយចំនួន ូចខាង
ពប្ការ ឬពៅកនុងររកិារណ៍ណាដ លតប្រូវឱ្យានន័យពទសងេីពនះ៖ 

១. ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាង  សំ្ពៅ ល់ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់
ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាងពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ។ 

២.  ពស្ចកដីដណនំា សំ្ពៅ ល់ខាឹរស្មរថ្នរញ្ជា ទូ្ទត់។ 

៣. អនកចាត់ការ ររួានស្ាជិកថ្នប្កុរប្រឹកាភិាល និងសំ្ពៅ ល់រុគគលរួយចំនួនដ ល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថាស្ាិតកនុងឋានៈជាអនកប្តួតេិនិតយពហើយដ លទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ពលើការប្គរ់ប្គងអាជីវករា និងកិចេការររស់្អនកទតល់ពស្វា។ ពស្ចកតីជូន ំណឹងពៅពប្ការ
ប្រការពនះប្តូវានទតល់ឱ្យអនកចាត់ការ  ូចដ លអនកទតល់ពស្វាានជូន ំណឹងចំពពាះ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពលើកដលងដតធនាគារជាតិថ្នករពុជាានចាត់តំាងជាក់លាក់នូវ
រុគគលរួយពទសងពទ្ៀតថាជាអនកចាត់ការ។ 

៤. តថ្រាររិូយវតាុ សំ្ពៅ ល់រពធាាយពោះ ូរ ពទះរីជាអាចរដូរជាប្ាក់ឬរិនអាចកតី ររួទំង
ពប្ការររូភាេជាតថ្រាស្នសំ ជាឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬជាការចុះឥណទនចូលកនុង
គណនីទងដ រ។ 

៥. រូរិយវតាុ សំ្ពៅ ល់ឯកតារូរិយវតាុ ឬរពធាាយពោះ ូរដ លប្តូវានពចញទាយ 
រពងកើតព ើង អនុញ្ជញ ត ឬអនុរ័តពោយប្រពទ្ស្ករពុជា ឬរោា ភិាលររពទ្ស្។ ពាកយពនះ
ររួរញ្េូ លទំងឯកតាររិូយវតាុ ឬរពធាាយពោះ ូរដ លានពចញទាយ រពងកើតព ើង 
អនុញ្ជញ ត ឬអនុរ័ត ពោយអងគការអនតររោា ភិាល ឬពោយកិចេប្េរពប្េៀងរវាងរោា ភិាល 
េីរ ឬប្ចីនទងដ រ។ 

៦. ការរញ្ាូ នប្ាក់ សំ្ពៅ ល់ការលក់ ឬពចញទាយតថ្រារូរិយវតាុ ឬការទ្ទួ្លប្ាក់ ឬ
តថ្រាររិូយវតាុពាក់េ័នធនឹងការរញ្ាូ នប្ាក់ ឬតថ្រាររិូយវតាុ ពទះរីេីអនករញ្ាូ ន ឬស្ប្ារ់
អតាគាហកកតី ពហើយររួទំងការទតល់ពស្វាករាស្ប្ារ់ការ កប្ាក់ ការពទារតថ្រាររិូយវតាុ
រវាងគណនី ឬស្ប្ារ់ការទូ្ទត់ស្ងតថ្រាររិូយវតាុភាគីទី្រីទងដ រ។ ពាកយពនះររួរញ្េូ ល
ទំងការចូលរួរកនុងប្រតិរតតិការ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលពាក់េនធ័នឹងការអនុវតត ការរញ្ាូ ន
ប្ាក់េីអនករញ្ាូ នពៅអតាគាហក ពទះរីជាអនករញ្ាូ ន ឬអតាគាហកពនាះេំុដរនជាភាគី ឬ
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អនកចូលររួផ្ទា ល់ ពៅកនុងប្រតិរតតិការពនាះកតី។ ការរញ្ាូ នប្ាក់អាចពធវើព ើងពីកដនាងរួយ
ពៅកដនាងរួយពៅកនុង ពៅកាន់ ឬពចញេីប្រពទ្ស្ករពុជា ឬប្រពទ្ស្ណារួយពទសងពទ្ៀត។ 

៧. អនកចូលររួ សំ្ពៅ ល់ភាគីរួយថ្នកិចេស្ប្ររស្ប្រួលពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការ
ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ រុគគលពនាះអាចជាធនាគារ ជាអនកផតល់ពស្វារញ្េូ លប្ាក់ ឬរុគគល ថ្ទ្
ពទសងពទ្ៀត ដតរិនររួរញ្េូ លអនកពប្រើប្ាស់្ ឬអតិងិជនររស់្អនកចូលររួ ដ លជាអនកពចញ
រញ្ជា  ឬទ្ទួ្លការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់តាររយៈប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ព ើយ។ 

៨.  រណណទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់រណណ ស្នាឹករណណ ពស្ៀវពៅគូរ៉ាុង ឬឧរករណ៍ពទសងពទ្ៀត 
ដ លររួានទំងពលខកូ  ឬរពធាាយពទសងពទ្ៀតស្ប្ារ់ចូលររួពៅពប្រើប្ាស់្គណនី 
ឬតថ្រាស្នសំដ លអាចប្តូវានពប្រើប្ាស់្េីពេលរួយពៅពេលរួយ ព ើរបីទ្ទួ្លានប្ាក់ 
ឬពធើវការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពហើយររួរញ្េូ លទំងរណណឥណេនធ កថ្ប្រ រណណឥណទន និង
រណណថ្នតថ្រាស្នសំទងដ រ។ 

៩. ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់ប្រេ័នធ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលស្ប្ារ់
ទំ្នាក់ទំ្នង  ំពណើ រការ ការរតូរ ការផ្ទត់ទត់ឬទូ្ទត់ នូវរញ្ជា ទូ្ទត់និងស្មរពទសងៗ
ដ លជឹះឥទិ្ធេលរញ្ជា  រងកលកខណៈ ឬស្ប្រួល ល់ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ការរញ្ាូ នប្ាក់ 
ការ កប្ាក់ ឬការពទារតថ្រាររិូយវតាុ។ 

១០. វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់វធិាន ដ លពទះជាានព ា្ ះ
 ូចពរតចកតីពប្ៅេីវធិានពចញពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា គ៉ឺជាវធិានដ លប្គរ់ប្គងពលើ
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររួទំងពលើប្រតិរតតិការ ការផ្ទត់ទត់ និងការទូ្ទត់
ថ្នប្រេ័នធពនាះទងដ រ។ វធិានពនាះរួររញ្េូ លទំងវពិស្មធនករា ឬការលុរពចាលវធិាន
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ទងដ រ។ 

១១. ឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់រូលរបទនរប្ត ររិូយណតតិ អាណតតិពទារប្ាក់ 
រូលរបទនរប្តពទ្ស្ចរណ៍ រណណទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬឧរករណ៍ពទសងពទ្ៀត ស្ប្ារ់ការ
រញ្ាូ ន ឬការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬតថ្រាររិូយវតាុ ដ លអាចជួញ ូរាន ឬរិនានកតី។ ពាកយ
ពនះរិនររួរញ្េូ ល វកិកយរប្ត រណណឥណទន លិខិតឥណទន ឬឧរករណ៍ដ លអាច
ស្ងវញិ ពោយអនកពចញទាយជាទំ្និញ ឬពស្វាពទ្។ 

១២. រុគគល សំ្ពៅ ល់ឯកតតជន ស្មជីវករា ឯកាធិករាអាជីវករា ប្កុរហ ុនអចលនប្ទ្ពយ 
រូលនិធិរួរភាេជាថ្ គូ ប្កុរហ ុនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវានកប្រិត ស្ាគរ ស្រព័នធស្មជីវករា 
រោា ភិាល អងគភាេណារួយថ្នរោា ភិាល ទី្ភាន ក់ងារ ឬអងគភាេស្មជីវករាស្មធារណៈ 
ឬស្មា រ័នស្មធារណៈណារួយ ប្កុរហ ុនឯកជន ឬអងគភាេពាណិជាករា ការយិល័យ ឬ
អងគភាេដ លាន ឬគាា នភាេជានីតិរុគគលពោយដ ក។ 

១៣. កំណត់ប្តា សំ្ពៅ ល់េ័ត៌ាន ដ លានកត់ប្តាពលើរពធាាយរូរិយ ឬដ លប្តូវាន
រកាទុ្កកនុងរពធាាយពអ ិកប្តូនិក ឬរពធាាយពទសងពទ្ៀត ពហើយដ លអាចយក
រកពប្រើានកនុងទ្ប្រង់ជាក់ដស្តង។ 
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អនកចូលររួផ្ទា ល់ ពៅកនុងប្រតិរតតិការពនាះកតី។ ការរញ្ាូ នប្ាក់អាចពធវើព ើងពីកដនាងរួយ
ពៅកដនាងរួយពៅកនុង ពៅកាន់ ឬពចញេីប្រពទ្ស្ករពុជា ឬប្រពទ្ស្ណារួយពទសងពទ្ៀត។ 

៧. អនកចូលររួ សំ្ពៅ ល់ភាគីរួយថ្នកិចេស្ប្ររស្ប្រួលពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការ
ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ រុគគលពនាះអាចជាធនាគារ ជាអនកផតល់ពស្វារញ្េូ លប្ាក់ ឬរុគគល ថ្ទ្
ពទសងពទ្ៀត ដតរិនររួរញ្េូ លអនកពប្រើប្ាស់្ ឬអតិងិជនររស់្អនកចូលររួ ដ លជាអនកពចញ
រញ្ជា  ឬទ្ទួ្លការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់តាររយៈប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ព ើយ។ 

៨.  រណណទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់រណណ ស្នាឹករណណ ពស្ៀវពៅគូរ៉ាុង ឬឧរករណ៍ពទសងពទ្ៀត 
ដ លររួានទំងពលខកូ  ឬរពធាាយពទសងពទ្ៀតស្ប្ារ់ចូលររួពៅពប្រើប្ាស់្គណនី 
ឬតថ្រាស្នសំដ លអាចប្តូវានពប្រើប្ាស់្េីពេលរួយពៅពេលរួយ ព ើរបីទ្ទួ្លានប្ាក់ 
ឬពធើវការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពហើយររួរញ្េូ លទំងរណណឥណេនធ កថ្ប្រ រណណឥណទន និង
រណណថ្នតថ្រាស្នសំទងដ រ។ 

៩. ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់ប្រេ័នធ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលស្ប្ារ់
ទំ្នាក់ទំ្នង  ំពណើ រការ ការរតូរ ការផ្ទត់ទត់ឬទូ្ទត់ នូវរញ្ជា ទូ្ទត់និងស្មរពទសងៗ
ដ លជឹះឥទិ្ធេលរញ្ជា  រងកលកខណៈ ឬស្ប្រួល ល់ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ការរញ្ាូ នប្ាក់ 
ការ កប្ាក់ ឬការពទារតថ្រាររិូយវតាុ។ 

១០. វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់វធិាន ដ លពទះជាានព ា្ ះ
 ូចពរតចកតីពប្ៅេីវធិានពចញពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា គ៉ឺជាវធិានដ លប្គរ់ប្គងពលើ
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររួទំងពលើប្រតិរតតិការ ការផ្ទត់ទត់ និងការទូ្ទត់
ថ្នប្រេ័នធពនាះទងដ រ។ វធិានពនាះរួររញ្េូ លទំងវពិស្មធនករា ឬការលុរពចាលវធិាន
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ទងដ រ។ 

១១. ឧរករណ៍ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ សំ្ពៅ ល់រូលរបទនរប្ត ររិូយណតតិ អាណតតិពទារប្ាក់ 
រូលរបទនរប្តពទ្ស្ចរណ៍ រណណទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬឧរករណ៍ពទសងពទ្ៀត ស្ប្ារ់ការ
រញ្ាូ ន ឬការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬតថ្រាររិូយវតាុ ដ លអាចជួញ ូរាន ឬរិនានកតី។ ពាកយ
ពនះរិនររួរញ្េូ ល វកិកយរប្ត រណណឥណទន លិខិតឥណទន ឬឧរករណ៍ដ លអាច
ស្ងវញិ ពោយអនកពចញទាយជាទំ្និញ ឬពស្វាពទ្។ 

១២. រុគគល សំ្ពៅ ល់ឯកតតជន ស្មជីវករា ឯកាធិករាអាជីវករា ប្កុរហ ុនអចលនប្ទ្ពយ 
រូលនិធិរួរភាេជាថ្ គូ ប្កុរហ ុនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវានកប្រិត ស្ាគរ ស្រព័នធស្មជីវករា 
រោា ភិាល អងគភាេណារួយថ្នរោា ភិាល ទី្ភាន ក់ងារ ឬអងគភាេស្មជីវករាស្មធារណៈ 
ឬស្មា រ័នស្មធារណៈណារួយ ប្កុរហ ុនឯកជន ឬអងគភាេពាណិជាករា ការយិល័យ ឬ
អងគភាេដ លាន ឬគាា នភាេជានីតិរុគគលពោយដ ក។ 

១៣. កំណត់ប្តា សំ្ពៅ ល់េ័ត៌ាន ដ លានកត់ប្តាពលើរពធាាយររិូយ ឬដ លប្តូវាន
រកាទុ្កកនុងរពធាាយពអ ិកប្តូនិក ឬរពធាាយពទសងពទ្ៀត ពហើយដ លអាចយក
រកពប្រើានកនុងទ្ប្រង់ជាក់ដស្តង។ 
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១៤. អនកទតល់ពស្វា សំ្ពៅ ល់រុគគលដ ល ំពណើ រការ ឬចូលរួរពៅកនុងប្រតិរតតិការប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។  

១៥. តថ្រាស្នសំ សំ្ពៅ ល់តថ្រាររិូយវតាុដ លរងាា ញភស្តុតាងតារកំណត់ប្តាពអ ិកប្តូនិក។ 

ប្រការ ២.- 

១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពចញវធិានព ើរបី៖  

ក. កំណត់លកខខណឌ  កាតេវកិចេ និងស្តង់ោរដ លពៅពប្ការពនាះប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការ
ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់អាចនឹងប្តូវាន ំពណើ រការ និងានចាត់តំាង 

ខ. តប្រូវឱយានការចុះរញ្ា ី ឬការសំុ្អាជាា រណណចំពពាះអនកទតល់ពស្វា កំណត់លកខខណឌ
និងកាតេវកិចេស្ប្ារ់ការចុះរញ្ា ី ឬការទតល់អាជាា រណណ និងដចងអំេីកាលៈពទ្ស្ៈដ ល
អាជាា រណណ ឬការចុះរញ្ា ីពនះអាចប្តូវានរ ិពស្ធពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

គ. កំណត់កថ្ប្រ និងពស្មហ ុយស្ប្ារ់ការចុះរញ្ា ី ឬការទតល់អាជាា រណណចំពពាះអនកទតល់
ពស្វា 

ឃ. ប្តួតេិនិតយ ោក់រញ្ញតតិករា និងពរើលការខុស្ប្តូវពលើការអនុវតតររស់្អនកទតល់ពស្វា 

ង. កំណត់លកខខណឌ  និងកាតេវកិចេ ដ លពៅពប្ការពនាះ រុគគលទំងឡាយ ររួទំងអនក
ទតល់ពស្វារញ្ាូ នប្ាក់ អាចជាអនកចូលររួពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
ឬានគណនីនិងរកាប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

ច. ោក់អនកទតល់ពស្វាឱយស្ាិតពៅពប្ការកាតេវកិចេប្រុងប្រយ័តន ររួទំងកាតេវកិចេរាយការណ៍ 
និងគណពនយយ 

ឆ. កំណត់កាតេវកិចេ ស្តង់ោរ និងពស្ចកតីដណនំាស្តីេីរញ្ជា ស្មជីវករាររស់្អនកទតល់ពស្វា 
 ូចជា រញ្ជា ទក់ទ្ងនឹងទ្ប្រង់ថ្នការរពងកើតព ើង ឬការពរៀរចំ ការប្គរ់ប្គង ការចាត់
ដចង អភិាលកិចេ ការប្តួតេិនិតយ ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នព ើរទុ្ន និងកាតេវកិចេព ើរទុ្ន
ពទសងៗពទ្ៀត រចនាស្រព័នធករាសិ្ទ្ធិ គុណវុឌ្ឍិររស់្ភាគទុ្និកនិងអភិាល ប្េរទំង
អំណាចអាជីវករានិងការវនិិពយគ 

ជ. តប្រូវចំពពាះអនកទតល់ពស្វានូវកាតេវកិចេ ស្តង់ោរនិងពស្ចកតីដណនំា ដ លានពរៀរចំ
ព ើង ព ើរបីជួយស្ប្រួល ល់ការប្តួតេិនិតយេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ររួទំងកាតេវកិចេ 
ស្តង់ោរ និងពស្ចកតីដណនំាពាក់េ័នធនឹងការប្ររូល ការរកាកំណត់ប្តា និងការទតល់
រាយការណ៍ ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា នូវេ័ត៌ានពលើរញ្ជា ជាក់លាក់ និងេ័ត៌ាន
អំេីអនកចូលររួររស់្ខាួន និងអនកទំ្នាក់ទំ្នងជារួយប្រតិរតតិការ ឬប្រពភទ្ណារួយ
ថ្នអនកទំងពនាះ កនុងទ្ប្រង់ និងភាេលរអិត តារការកំណត់ពៅកនុងវធិាន និង 

ឈ.កំណត់ឱយអនកទតល់ពស្វាស្ាិតពៅពប្ការរទ្របញ្ញតតិទី្ទារកនុងពគាលរំណងការពារ
អតិងិជន និងអនកចូលររួ ឬប្រពភទ្ណារួយថ្នអនកទំងពនាះ និងជាេិពស្ស្កំណត់នូវ
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កាតេវកិចេពរើកចំហេ័ត៌ាន និងពធវើរញ្ញតតិករាចំពពាះលកខខណឌ កិចេស្នាថ្នប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់និងអនកចូលររួកនុងប្រេ័នធពនាះ។ 

២. វធិានកនុងប្រការពនះ ប្េរទំងលកខខណឌ  កាតេវកិចេ និងស្តង់ោរ ដ លដចងខាងពប្ការពនះ
អំេីរញ្ជា ណារួយររួទំងការទតល់អាជាា រណណ ការចុះរញ្ា ី ឬការចាត់តំាង និងស្តីេីកថ្ប្រ
និងពស្មហ ុយ អាចដប្រប្រួលេីប្រពភទ្រួយពៅប្រពភទ្រួយពទ្ៀត ក៏ ូចជាេីប្រពភទ្រង ឬ
ដររដទនថ្នអនកទតល់ពស្វា ូចដ លានចាត់ថាន ក់ និងកំណត់ពោយប្រុងប្រយ័តនពោយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 

១. ប្រសិ្នពរើានការយល់ថាជាទលប្រពយជន៏ស្មធារណៈកនុងការពធវើ ូពចនះ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចចាត់តំាងឱ្យានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រួយឱ្យពៅពប្ការ
រទ្របញ្ញតតិ ការប្តួតេិនិតយ និងការតារោនការអនុវតតពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ។ 

២. ព ើរបីកំណត់ថា ពតើការចាត់តំាងឱ្យានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ជាទល
ប្រពយជន៍ ស្មធារណៈ ឬយ៉ាងណា គរបីប្តូវេិចារណាពលើកតាត រួយចំនួន ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. កប្រិតសុ្វតាិភាេហិរញ្ញវតាុដ លប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ទតល់ចំពពាះ
អនកចូលររួ និងអនកពប្រើប្ាស់្ 

ខ. ប្រសិ្ទ្ធភាេនិងការប្រកួតពប្រដជងថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់កនុង
ប្រពទ្ស្ករពុជា និង 

គ. ទលប្រពយជន៍ខពស់្រំទុតររស់្អនកចូលរួរ និងអតិងិជនថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការ
ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬថ្នប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុកនុងប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

៣. រុននឹងពធើវការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវ
េិភាកាជារួយអនកចាត់ការ និងអនកចូលរួរកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
ក៏ ូចជាអាចេិភាកាជារួយភាគីានចំណារ់អាររាណ៍ ថ្ទ្ពទ្ៀតអំេីទលរ៉ាះពាល់ថ្ន
ការចាត់តំាងពនាះ។ 

៤. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវទតល់ ំណឹង ល់អនកចាត់ការ និងអនកចូលររួអំេីប្រេ័នធផ្ទត់ទត់
ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ដ លានចាត់តំាងតារវធីិណាកតីដ លខាួនគិតថាស្រស្ស្រ។ 

៥. ការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្តូវទសេវទាយពៅកនុងរាជកិចេ។ 

ប្រការ ៤.- 

១. ចារ់ចរាងថ្នរាល់វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការស្ងប្ាក់ ដ លប្គរ់ប្គងពលើប្រេ័នធផ្ទត់
ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាង នឹងប្តូវានទតល់ពោយអនកចាត់ការប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពនាះ ឬពរើគាា នអនកចាត់ការពទ្ ចារ់ចរាងពនះនឹងប្តូវាន
ទតល់ពោយអនកចូលររួពៅឱ្យធនាគារជាតិថ្នករពុជា៖ 
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ក. កនុងករណីដ លវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លប្តូវានពធវើព ើង
រុនការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ វធិានពនះប្តូវទតល់កនុងរយៈពេល 
៣០ ថ្ងៃ ពប្កាយការចាត់តំាង និង 

ខ. កនុងករណីដ លវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ប្តូវានពធវើព ើងពប្កាយ
ការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ កនុងរយៈពេល ១០ ថ្ងៃ ពប្កាយ
ការរពងកើតវធិានពនាះ។ 

២. វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ពប្ៅេីវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ ដ លានដចងកនុងកថាខណឌ ទី្ ១ ក រិនចូលជាធរានរុនរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ 
រនាា រ់េីានទតល់ចារ់ចរាងវធិានពនះជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា ូចានដចងកនុងកថាខណឌ
ទី្១ ពទ្ រ៉ាុដនតធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចប្រកាស្ឱ្យប្រធានពនាះចូលជាធរានពៅពេលណា
ក៏ានរុនពេលទុតរយៈពេលកំណត់។ 

៣. ពរើធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថាការេនាររយៈពេលកំណត់ ដ លានពលើកព ើងពៅ
កនុងកថាខណឌ ទី្២ ជាការចំាាច់ព ើរបីអាចេិនិតយព ើងវញិឱ្យានស្រស្ស្រនូវវធិានប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់កនុងរវាង ១០ ថ្ងៃ រនាា រ់េីានទ្ទួ្លវធិានពនាះ តារការ
ជូន ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ  ល់អនកពទាើវធិានពនាះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាច
េនារពេលកំណត់រហូត ល់ ៣០ ថ្ងៃ។ 

៤. ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចរិនអនុញ្ជញ តទំងស្ស្ុង ឬពលើដទនកណារួយថ្នវធិានប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លប្គរ់ប្គងពលើប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់
ដ លានចាត់តំាងពៅរុន ឬពៅពេលណារួយ ពប្កាយវធិានពនះចូលជាធរាន ឬកំេុង
ពៅជាធរាន។ វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លកំេុងានសុ្េលភាេ 
ដតរិនប្តូវានអនុញ្ជញ តវញិ នឹងប្តូវាត់រង់សុ្េលភាេចារ់េីពេលដ លពស្ចកតីស្ពប្រច
េីការរិនអនុញ្ជញ តពនាះប្តូវានជូន ំណឹងពៅអនកចាត់ការប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ ដ លានចាត់តំាងពនាះ ឬពៅពេលណារួយពប្កាយរកពទ្ៀត  ូចដ លធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជាានដណនំាពៅកនុងពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ខាួនអំេីការរិនអនុញ្ជញ តនូវវធិាន
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពនាះ។ 

៥. ពៅពេលណាដ លវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លកំេុងានសុ្េលភាេ 
រិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱ្យអនុវតតទំងស្ស្ុង ឬរួយដទនកេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ូចាន
ដចងកនុងកថាខណឌ ទី្៤ ដ លនំាឱយានការចំាាច់ប្តូវពធវើវពិស្មធនករា ឬពធវើការជំនួស្
ព ើងវញិនូវប្រធានផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ព ើរបីស្ប្រួល ល់ប្រតិរតតិការថ្ន
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាងឱ្យានភាេរលូនរនតពទ្ៀត 
ពស្ចកតីស្ពប្រចររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអំេីការរិនអនុញ្ជញ តឱ្យអនុវតតវធិានពនះ ចំាាច់
ប្តូវោក់រញ្េូ លកនុងពស្ចកតីដណនំាដ លពចញទាយអនុពលារតារប្រការ ៥ ដ លដណនំា
ចំពពាះអនកចាត់ការថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាងពនាះអំេី
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កាតេវកិចេពរើកចំហេ័ត៌ាន និងពធវើរញ្ញតតិករាចំពពាះលកខខណឌ កិចេស្នាថ្នប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់និងអនកចូលររួកនុងប្រេ័នធពនាះ។ 

២. វធិានកនុងប្រការពនះ ប្េរទំងលកខខណឌ  កាតេវកិចេ និងស្តង់ោរ ដ លដចងខាងពប្ការពនះ
អំេីរញ្ជា ណារួយររួទំងការទតល់អាជាា រណណ ការចុះរញ្ា ី ឬការចាត់តំាង និងស្តីេីកថ្ប្រ
និងពស្មហ ុយ អាចដប្រប្រួលេីប្រពភទ្រួយពៅប្រពភទ្រួយពទ្ៀត ក៏ ូចជាេីប្រពភទ្រង ឬ
ដររដទនថ្នអនកទតល់ពស្វា ូចដ លានចាត់ថាន ក់ និងកំណត់ពោយប្រុងប្រយ័តនពោយ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 

១. ប្រសិ្នពរើានការយល់ថាជាទលប្រពយជន៏ស្មធារណៈកនុងការពធវើ ូពចនះ ធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាអាចចាត់តំាងឱ្យានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រួយឱ្យពៅពប្ការ
រទ្របញ្ញតតិ ការប្តួតេិនិតយ និងការតារោនការអនុវតតពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ។ 

២. ព ើរបីកំណត់ថា ពតើការចាត់តំាងឱ្យានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ជាទល
ប្រពយជន៍ ស្មធារណៈ ឬយ៉ាងណា គរបីប្តូវេិចារណាពលើកតាត រួយចំនួន ូចខាងពប្ការ៖ 

ក. កប្រិតសុ្វតាិភាេហិរញ្ញវតាុដ លប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ទតល់ចំពពាះ
អនកចូលររួ និងអនកពប្រើប្ាស់្ 

ខ. ប្រសិ្ទ្ធភាេនិងការប្រកួតពប្រដជងថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់កនុង
ប្រពទ្ស្ករពុជា និង 

គ. ទលប្រពយជន៍ខពស់្រំទុតររស់្អនកចូលរួរ និងអតិងិជនថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការ
ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬថ្នប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុកនុងប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

៣. រុននឹងពធើវការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវ
េិភាកាជារួយអនកចាត់ការ និងអនកចូលរួរកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
ក៏ ូចជាអាចេិភាកាជារួយភាគីានចំណារ់អាររាណ៍ ថ្ទ្ពទ្ៀតអំេីទលរ៉ាះពាល់ថ្ន
ការចាត់តំាងពនាះ។ 

៤. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវទតល់ ំណឹង ល់អនកចាត់ការ និងអនកចូលររួអំេីប្រេ័នធផ្ទត់ទត់
ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ដ លានចាត់តំាងតារវធីិណាកតីដ លខាួនគិតថាស្រស្ស្រ។ 

៥. ការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្តូវទសេវទាយពៅកនុងរាជកិចេ។ 

ប្រការ ៤.- 

១. ចារ់ចរាងថ្នរាល់វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការស្ងប្ាក់ ដ លប្គរ់ប្គងពលើប្រេ័នធផ្ទត់
ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាង នឹងប្តូវានទតល់ពោយអនកចាត់ការប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពនាះ ឬពរើគាា នអនកចាត់ការពទ្ ចារ់ចរាងពនះនឹងប្តូវាន
ទតល់ពោយអនកចូលររួពៅឱ្យធនាគារជាតិថ្នករពុជា៖ 
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វពិស្មធនករា ឬការជំនួស្ ៏ចំាាច់ពនាះ និងដងរទំងទតល់នូវអតារទ្វធិានស្ប្ារ់ប្រេ័នធ
ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រពណាត ះអាស្នន ដ លប្តូវអនុវតតរហូត ល់វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់
ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លប្តូវពធវើវពិស្មធនករា ឬជំនួស្ប្តូវានអនុរ័តពោយប្រេ័នធ
ពនាះ។ វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រពណាត ះអាស្នន ប្តូវចូលជាធរាន
ភាា រពៅពេលដ លវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លប្តូវពធវើវពិស្មធនករា 
ឬប្តូវានជំនួស្អស់្សុ្េលភាេ។ 

៦. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើការពលើកដលងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ ល
ានចាត់តំាងពនាះអនុពលារតារកថាខណឌ ទី្២។ 

ប្រការ ៥.- 

១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពចញទាយពស្ចកតីដណនំាពៅកាន់អនកចាត់ការ ឬអនកចូលរមួ
ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាង ូចខាងពប្ការ៖  

ក. លកខខណឌ ទំងឡាយដ លរុគគលាន ក់ចំាាច់ប្តូវរំពេញព ើរបីពប្រើប្ាស់្ ឬកាា យជា
អនកចូលររួកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាង។ 

ខ. ប្រតិរតតិការថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រួរានការផ្ទត់ទត់ និងការ
ទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធពនាះ។ 

គ. អនតរករាថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពនាះជារួយប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្ន
ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពទសងពទ្ៀត។ 

ឃ. ទំ្នាក់ទំ្នងថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ជារួយអនកចូលររួររស់្ខាួន។ 

២. រុននឹងទតល់ពស្ចកតីដណនំា ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវេិពប្គាះជារួយរុគគលដ លប្តូវទ្ទួ្ល
ពស្ចកតីដណនំាពនាះ ពហើយក៏អាចេិពប្គាះជារួយភាគីានចំណារ់អាររាណ៍ពទសងពទ្ៀតដ រ 
អំេីខាឹរស្មរ និងទលរ៉ាះពាល់ថ្នពស្ចកតីដណនំាពនាះ។ 

៣. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចរញ្ជា ក់កនុងពស្ចកតីដណនំាថា កនុងអំ ុងពេលដ លធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាយល់ថាចំាាច់ អនកចាត់ការ និងអនកចូលរួរប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ង
ប្ាក់ពនាះប្តូវ 

ក. រពាឈរ់ ឬផ្ទអ កស្ករាភាេ ឬការប្រប្េឹតត 

ខ. ពធវើស្ករាភាេទំងពនាះដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថាជាការចំាាច់ស្ប្ារ់
រពប្រើឱ្យទលប្រពយជន៍ស្មធារណៈ ឬ 

គ.  រពងកើត ពធវើវពិស្មធនករា ឬលុរពចាលវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ 

៤. កនុងពេលយ៉ាងឆ្រ់តារដតអាចពៅាន ពប្កាយេីការអនុវតតពស្ចកតីដណនំា និងរំពេញ
រាល់ស្ករាភាេដ លានតប្រូវកនុងទំ្នាក់ទំ្នងជារួយពស្ចកតីដណនំាពនាះ រុគគលដ ល
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ានទ្ទួ្លការដណនំាប្តូវជូន ំណឹង ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាថា រញ្ជា ដណនំាប្តូវាន
អនុវតតនិងានរំពេញស្ករាភាេរចួរាល់ពហើយ។ 

៥.  ពស្ចកតីដណនំាប្តូវទសេវទាយពៅកនុងរាជកិចេ។ 

៦. ពស្ចកតីដណនំាគ៉ឺជាចំណងកាតេវកិចេចំពពាះរុគគលដ លស្ាិតពៅពប្ការពស្ចកតីដណនំាពនាះ។ 

ប្រការ ៦.- 

១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើស្វនករា អធិការកិចេ និងតប្រូវឱ្យរងាា ញនូវគណនី កំណត់ប្តា 
រញ្ា ី និងឯកស្មរនានា ពធវើការេិនិតយតារការយិល័យ និងពស្នើសំុ្េ័រ៌ានេីរុគគលណាដ ល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានរំណងកំណត់ ពទះជារុគគលពនាះពធវើប្រតិរតតិការឬពាក់េ័នធ
កនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ស្ងប្ាក់ដ លប្តូវពលើកយករកេិចារណាស្ប្ារ់ការចាត់តំាងដ ល
ានដចងកនុងប្រការពនះ។ 

២. រុគគល និងនិពយជិត ភាន ក់ងារ ឬអនកចាត់ការររស់្បុ គ្លដ លទ្ទួ្លសំ្ពណើ សំុ្ពៅពប្ការ
កថាខណឌ ទី្១ ប្តូវដតពគារេតារសំ្ពណើ ពនាះ។ 

៣. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចប្រគល់ឱយស្វនករឯករាជយខាងពប្ៅពធវើស្វនករា និងអធិការកិចេ
ទំងស្ស្ុង ឬរួយដទនក កនុងនារររស់្ខាួន  ូចានដចងកនុងកថាខណឌ ទី្១ ពហើយប្តូវ
រាយការណ៍ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៤. កនុងពគាលរំណងទ្ទួ្លានភស្តុតាងប្តឹរប្តូវពប្ការការស្ចាេ ប្រណិធានពាក់េ័នធនឹងការ
ពធវើស្វនករា ឬ អធិការកិចេពប្ការកថាខណឌ ទី្១ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានសិ្ទិ្ធអំណាច
ជារុគគលដ លប្តូវានដតងតំាងជាស្នងការគណនីពប្ការកថាខណឌ ទី្១ ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាានសិ្ទ្ធិអំណាចជារុគគលដ លប្តូវានដតងតំាងជាស្នងការគណនីពប្ការចារ់
ស្តីេីការពរៀរចំ និងការប្រប្េឹតតពៅររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៥. អនកចូលរួរប្តូវពគារេតាររាល់កាតេវកិចេដ លានតប្រូវចំពពាះអនកចាត់ការថ្នប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពៅពប្ការប្រការ ៦ ពនះ។ 

៦. ពរើអនកចាត់ការថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ខកខានរិនានអនុវតតកាតេវកិចេ
ររស់្ខាួនពៅពប្ការប្រការពនះ អនកចូលរួរទំងអស់្ប្តូវរួរគាន អនុវតតកាតេវកិចេទំងពនាះ 
និងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះការរំពានពលើកាតេវកិចេទំងពនាះកនុងលកខណៈ និងកប្រិត
 ូចគាន  ូចអនកចាត់ការដ រ។ 

ប្រការ ៧.- 

 ការពស្នើសំុ្ការេិនិតយពោយហមត់ចត់ពលើការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់
ណារួយ ឬពស្ចកតីដណនំាដ លពចញទាយពប្ការប្រការពនះ រិនប្តូវានការេនារពេលចាត់តំាង 
ឬទតល់ការដណនំាព ើរបីរង់ចំាពស្ចកតីស្ពប្រចចុងពប្កាយពលើការពស្នើសំុ្ពនាះព ើយ។ 
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វពិស្មធនករា ឬការជំនួស្ ៏ចំាាច់ពនាះ និងដងរទំងទតល់នូវអតារទ្វធិានស្ប្ារ់ប្រេ័នធ
ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រពណាត ះអាស្នន ដ លប្តូវអនុវតតរហូត ល់វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់
ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លប្តូវពធវើវពិស្មធនករា ឬជំនួស្ប្តូវានអនុរ័តពោយប្រេ័នធ
ពនាះ។ វធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រពណាត ះអាស្នន ប្តូវចូលជាធរាន
ភាា រពៅពេលដ លវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លប្តូវពធវើវពិស្មធនករា 
ឬប្តូវានជំនួស្អស់្សុ្េលភាេ។ 

៦. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើការពលើកដលងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ ល
ានចាត់តំាងពនាះអនុពលារតារកថាខណឌ ទី្២។ 

ប្រការ ៥.- 

១. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពចញទាយពស្ចកតីដណនំាពៅកាន់អនកចាត់ការ ឬអនកចូលរមួ
ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាង ូចខាងពប្ការ៖  

ក. លកខខណឌ ទំងឡាយដ លរុគគលាន ក់ចំាាច់ប្តូវរំពេញព ើរបីពប្រើប្ាស់្ ឬកាា យជា
អនកចូលររួកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លានចាត់តំាង។ 

ខ. ប្រតិរតតិការថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រួរានការផ្ទត់ទត់ និងការ
ទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធពនាះ។ 

គ. អនតរករាថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពនាះជារួយប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្ន
ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពទសងពទ្ៀត។ 

ឃ. ទំ្នាក់ទំ្នងថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ជារួយអនកចូលររួររស់្ខាួន។ 

២. រុននឹងទតល់ពស្ចកតីដណនំា ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវេិពប្គាះជារួយរុគគលដ លប្តូវទ្ទួ្ល
ពស្ចកតីដណនំាពនាះ ពហើយក៏អាចេិពប្គាះជារួយភាគីានចំណារ់អាររាណ៍ពទសងពទ្ៀតដ រ 
អំេីខាឹរស្មរ និងទលរ៉ាះពាល់ថ្នពស្ចកតីដណនំាពនាះ។ 

៣. ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចរញ្ជា ក់កនុងពស្ចកតីដណនំាថា កនុងអំ ុងពេលដ លធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាយល់ថាចំាាច់ អនកចាត់ការ និងអនកចូលរួរប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ង
ប្ាក់ពនាះប្តូវ 

ក. រពាឈរ់ ឬផ្ទអ កស្ករាភាេ ឬការប្រប្េឹតត 

ខ. ពធវើស្ករាភាេទំងពនាះដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ថាជាការចំាាច់ស្ប្ារ់
រពប្រើឱ្យទលប្រពយជន៍ស្មធារណៈ ឬ 

គ.  រពងកើត ពធវើវពិស្មធនករា ឬលុរពចាលវធិានប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ 

៤. កនុងពេលយ៉ាងឆ្រ់តារដតអាចពៅាន ពប្កាយេីការអនុវតតពស្ចកតីដណនំា និងរំពេញ
រាល់ស្ករាភាេដ លានតប្រូវកនុងទំ្នាក់ទំ្នងជារួយពស្ចកតីដណនំាពនាះ រុគគលដ ល
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ប្រការ ៨.- 

១. េ័ត៌ាន និងឯកស្មរដ លទ្ទួ្លានពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ ប្តូវរកាជាការស្ាៃ រ់ និង
ប្តូវទុ្កោក់ឱយានប្តឹរប្តូវ។ 

២. គាា នចំណុចណាពៅកនុងកថាខណឌ ទី្១ ហារឃ្លត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជារិនឱ្យទសេវទាយ
េ័ត៌ាន ឬឯកស្មរណារួយពៅអាជាា ធរានស្ររាកិចេ ឬស្មា រ័នរញ្ញតតិករាដ លទ្ទួ្ល
រនាុកប្គរ់ប្គងពលើប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុព ើយ ពៅកនុងលកខខណឌ ដ លថាធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាានទំ្នុកចិតតថាេ័ត៌ាន ឬឯកស្មរទំងពនាះប្តូវានរកាទុ្កជាការស្ាៃ ត់ពោយ
ស្មា រ័ន អងគភាេ ឬរុគគលទំងពនាះ។ 

ប្រការ ៩.- 

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា នអងគភាេ
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱ្វាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១០.- 

 ប្រកាស្ពនះចូលជាធរានចារ់េីដងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

 រាជធានីភំនពេញ ថ្ងៃទី្០៤ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៦ 
                          ដទស្ថភបិាល  
                                                                                       ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ៩-០៦-២៣៥ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យមានលកខណៈជាប្រព័នធននប្រព័នធទូទាត់សងប្បាក់ 

3 

ប្រការ ១.- 
 និយរន័យថ្នពាកយដ លានដចងកនុងាប្តា ២ ថ្នចារ់ស្តីេីឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និង 
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្តូវានរញ្េូ លកនុងប្រកាស្ពនះ ពលើកដលងដតពាកយរួយចំនួន  ូចខាង 
ពប្ការ ឬពៅកនុងររកិារណ៍ណាដ លតប្រូវឱយានន័យពទសងេីពនះ៖ 

១- ភាគីរ ិភាគចរបង សំ្ពៅ ល់ស្មជីវករា ស្ាគរ ភាេជាថ្ គូ ភាន ក់ងារ ឬអនកទតល់
ពស្វាករា ថ្ទ្ពទ្ៀត ឬរុគគលកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លជារួយភាគីទំងឡាយ
ពនាះ សិ្ទ្ធិ និងកាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ររស់្អនកចូលររួកនុងប្រេ័នធប្តូវានផ្ទត់ទត់សុ្ទ្ធ 
ព ើរបីគណនាប្ាក់ជំពាក់សុ្ទ្ធដតរួយ រវាងអនកចូលររួនីរួយៗនិងភាគីរ ិភាគចរបង។ 

២- ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ សំ្ពៅ ល់ប្រេ័នធរួយ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលស្ប្ារ់ការផ្ទត់ទត់ 
ឬទូ្ទត់រំណុលកនុងប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុជាររិូយរ័ណណណារួយ និងដ លកនុងពនាះយ៉ាងពហាច
ណាស់្ក៏ានអនកចូលររួចំនួនរី ពហើយយ៉ាងតិចរំទុតរួយគ៉ឺប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ។ ព ើរបីឱយ
ានការប្ាក ជាងពនះ ប្រេ័នធពនះានរារ់រញ្េូ លទងដ រនូវប្រេ័នធ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួល 
ស្ប្ារ់ការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ជាររិូយវតាុជាតិររស់្ប្រពទ្ស្ករពុជា ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួល 
ស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការរូលរប្ត ប្រតិរតតិការររិូយរ័ណណររពទ្ស្ ឬប្រតិរតតិការ ថ្ទ្ពទ្ៀត 
ឬកិចេស្នាហិរញ្ញវតាុ ពៅពេលណាដ លប្រេ័នធ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលពនាះពធវើការផ្ទត់ទត់ 
ឬទូ្ទត់កាតេវកិចេស្ងប្ាក់ដ លពកើតពចញេីប្រតិរតតិការនិងកិចេស្នាទំងពនាះ។ 

៣- ស្ភាផ្ទត់ទត់ សំ្ពៅ ល់ស្មជីវករា ស្ាគរ ភាេជាថ្ គូ ភាន ក់ងារ ឬអងគភាេ ថ្ទ្ពទ្ៀត 
អងគការ ឬ រុគគលដ លទតល់ពស្វាផ្ទត់ទត់ ឬទូ្ទត់ស្ប្ារ់ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ 
រ៉ាុដនតរិនរារ់រញ្េូ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើយ។ 

៤- ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង សំ្ពៅ ល់ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ ល
ានចាត់តំាងពប្ការប្រការ ២ កថាខណឌ ទី្១។ 

៥- ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ សំ្ពៅ ល់៖ 
ក- ធនាគារពាណិជាដ លទ្ទួ្លានអាជាា រណណ 
ខ- រុគគល ថ្ទ្ពទ្ៀត អងគភាេ ឬរុគគល ឬអងគភាេកនុងប្កុររុគគល ឬអនកទតល់ពស្វាករា 
ដ លប្រកររររជាចរបងកនុងការទតល់ពស្វាករាហិរញ្ញវតាុ ដ លអាចប្តូវានចាត់តំាង
ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ថាជាប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុព ើរបីរពប្រើឱយពគាលរំណង
កនុងប្រកាស្ពនះ។ 
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ប្រការ ៨.- 

១. េ័ត៌ាន និងឯកស្មរដ លទ្ទួ្លានពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ ប្តូវរកាជាការស្ាៃ រ់ និង
ប្តូវទុ្កោក់ឱយានប្តឹរប្តូវ។ 

២. គាា នចំណុចណាពៅកនុងកថាខណឌ ទី្១ ហារឃ្លត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជារិនឱ្យទសេវទាយ
េ័ត៌ាន ឬឯកស្មរណារួយពៅអាជាា ធរានស្ររាកិចេ ឬស្មា រ័នរញ្ញតតិករាដ លទ្ទួ្ល
រនាុកប្គរ់ប្គងពលើប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុព ើយ ពៅកនុងលកខខណឌ ដ លថាធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាានទំ្នុកចិតតថាេ័ត៌ាន ឬឯកស្មរទំងពនាះប្តូវានរកាទុ្កជាការស្ាៃ ត់ពោយ
ស្មា រ័ន អងគភាេ ឬរុគគលទំងពនាះ។ 

ប្រការ ៩.- 

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា នអងគភាេ
និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱ្វាទ្ និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១០.- 

 ប្រកាស្ពនះចូលជាធរានចារ់េីដងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

 រាជធានីភំនពេញ ថ្ងៃទី្០៤ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៦ 
                          ដទស្ថភបិាល  
                                                                                       ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ

886



 

887 

៦- ប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុ សំ្ពៅ ល់ប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុររស់្ប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

៧- ពស្ចកតីដណនំា សំ្ពៅ ល់ខាឹរស្មរថ្នរញ្ជា ទូ្ទត់។ 

៨- អនកចូលរួរ សំ្ពៅ ល់ស្ាជិកថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីថ្នកិចេស្ប្ររស្ប្រួលដ ល
រពងកើតប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់។ 

៩- ហានិភ័យជាប្រេ័នធ សំ្ពៅ ល់ហានិភ័យដ លអស្រតាភាេររស់្អនកចូលររួាន ក់កនុងការ
រំពេញកាតេវកិចេរំណុលកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ ពៅពេលដ លរំណុលពនាះ ល់
កាលកំណត់ ឬរាងំស្ាះណារួយកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់តាររយៈការរញ្ាូ នរញ្ជា
ហិរញ្ញវតាុ តាររយៈប្រេ័នធដ លអាចរណាត លឱយ៖ 

ក- អនកចូលរួរ ថ្ទ្ពទ្ៀតកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់គាា នលទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេ
ស្ងរំណុលររស់្ខាួនពៅពេល ល់កាលកំណត់ 

ខ- ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុកនុងដទនក ថ្ទ្ពទ្ៀតថ្នប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុករពុជា គាា នលទ្ធភាេរំពេញ
កាតេវកិចេស្ងរំណុលររស់្ខាួនានពៅពេល ល់កាលកំណត់ ឬ 

១០- ស្ភាផ្ទត់ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ ឬស្ភាផ្ទត់ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
ពទសងពទ្ៀតកនុងប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុករពុជា គាា នលទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេស្ងរំណុលររស់្
ខាួនពៅពេល ល់កាលកំណត់។ 

ប្រការ ២.- 

១- ពៅពេលដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថា ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រួយពធវើ
ស្ករាភាេកនុងលកខណៈ ដ លអាចរងកឱយានហានិភ័យជាប្រេ័នធពនាះ ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាអាចចាត់ថាន ក់ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ពនះជាប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ាន
ស្មរៈសំ្ខាន់ជាប្រេ័នធដ លប្តូវស្ាិតពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ។ 

២-  ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹង ល់ស្ភាផ្ទត់ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
ដ លានចាត់តំាងអំេីការចាត់ថាន ក់ពនះ ពហើយប្តូវទសេវទាយេ័ត៌ានពនះកនុងរាជកិចេ។ 

៣-  ការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រួយថា ានស្មរៈសំ្ខាន់ជាប្រេ័នធពៅពប្ការ
ប្រកាស្ពនះអាចនឹងប្តូវានទតល់ជារដនារពៅពលើការចាត់តំាងថ្នប្រេ័នធ ូចគាន ពនះពប្ការ
ប្រកាស្ស្តីេីប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ រុគគលដ លស្ាិតពប្ការប្រកាស្
ស្តីេីការប្គរ់ប្គងហានិភ័យានលកខណៈជាប្រេ័នធថ្នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ និងប្រកាស្
ស្តីេីប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្តូវដតអនុវតតតាររាល់កាតេវកិចេដ លប្តូវ
ានតប្រូវពប្ការប្រកាស្ទំងេីរពនះ។ 

ប្រការ ៣.- 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើកិចេប្េរពប្េៀងជារួយ ឬពចញពស្ចកតីដណនំា ល់ស្ភាផ្ទត់ទត់ 
ឬអនកចូលររួកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ឬប្រេ័នធទំងេីរចំពពាះ៖ 
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 ក- កិចេស្ប្ររស្ប្រួលផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់សុ្ទ្ធ 
 ខ-  យនតការដរងដចកហានិភ័យនិងប្គរ់ប្គងហានិភ័យ 
 គ- ភាេប្ាក ប្រជាថ្នការទូ្ទត់ និងការរញ្េ រ់ជាស្មា េរថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
 ឃ- លកខណៈថ្នកិចេស្ប្ររស្ប្រួលហិរញ្ញវតាុកនុងចំពណារអនកចូលររួ 
 ង- ប្រេ័នធប្រតិរតតិការនិងភាេរងឹាំខាងហិរញ្ញវតាុថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ 
 ច- ការងារពទសងពទ្ៀតដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថា អាចពាក់េ័នធនឹងហានិភ័យ

ជាប្រេ័នធ។ 

ប្រការ ៤.- 

១- ពៅពេលណាដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថា៖ 

ក- ស្ភាផ្ទត់ទត់ស្ប្ារ់ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងកំេុងពធវើ ឬពរៀរ
នឹងពធវើស្ករាភាេ ពធវើការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតណារួយ  

ខ- អនកចូលរួរកំេុងពធវើ ឬពរៀរនឹងពធវើស្ករាភាេ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតណារួយ
ពាក់េ័នធនឹងការចូលររួររស់្ខាួនកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ឬ 

គ- ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់ដ លចាត់តំាង កំេុងអនុវតត ឬពរៀរនឹងអនុវតតតាររពរៀរ
រួយដ លរណាត លឱយ ឬទំ្នងជារណាត លឱយានហានិភ័យជាប្រេ័នធ ពោយស្មររិន
ប្តូវានប្គរ់ប្គងពោយប្តឹរប្តូវ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពចញពស្ចកតីដណនំា
 ល់ស្ភាផ្ទត់ទត់ ពោយតប្រូវឱយភាគីទំងឡាយពនាះ កនុងរយៈពេលរួយដ ល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថាចំាាច់៖ 

- រញ្ឈរ់ ឬផ្ទអ កស្ករាភាេ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតត ឬឱយអនកចូលររួរញ្ឈរ់ ឬ
ផ្ទអ កស្ករាភាេ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតត និង 

- ពធវើស្ករាភាេ ឬឱយអនកចូលរួរពធវើស្ករាភាេ ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់
ពឃើញថាចំាាច់ ព ើរបីពោះស្ស្មយរញ្ជា ។ 

២- ពៅពេលណាដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាានការយល់ពឃើញពៅពប្ការកថាខណឌ ទី្១ ថា 
ហានិភ័យជាប្រេ័នធរិនប្តវូានប្គរ់ប្គងប្តឹរប្តូវពទ្ពនាះ ពហើយ៖ 

ក- ស្ភាផ្ទត់ទត់រិនានអនុវតតតារពស្ចកតីដណនំាដ លប្តូវានោក់ពចញចំពពាះខាួន
ពៅពប្ការកថាខណឌ ទី្១  

ខ- ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងេំុានស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លានទី្តំាង
ពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជា ឬ 

គ- តារពយរល់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
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៦- ប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុ សំ្ពៅ ល់ប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុររស់្ប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

៧- ពស្ចកតីដណនំា សំ្ពៅ ល់ខាឹរស្មរថ្នរញ្ជា ទូ្ទត់។ 

៨- អនកចូលរួរ សំ្ពៅ ល់ស្ាជិកថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីថ្នកិចេស្ប្ររស្ប្រួលដ ល
រពងកើតប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់។ 

៩- ហានិភ័យជាប្រេ័នធ សំ្ពៅ ល់ហានិភ័យដ លអស្រតាភាេររស់្អនកចូលររួាន ក់កនុងការ
រំពេញកាតេវកិចេរំណុលកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ ពៅពេលដ លរំណុលពនាះ ល់
កាលកំណត់ ឬរាងំស្ាះណារួយកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់តាររយៈការរញ្ាូ នរញ្ជា
ហិរញ្ញវតាុ តាររយៈប្រេ័នធដ លអាចរណាត លឱយ៖ 

ក- អនកចូលរួរ ថ្ទ្ពទ្ៀតកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់គាា នលទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេ
ស្ងរំណុលររស់្ខាួនពៅពេល ល់កាលកំណត់ 

ខ- ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុកនុងដទនក ថ្ទ្ពទ្ៀតថ្នប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុករពុជា គាា នលទ្ធភាេរំពេញ
កាតេវកិចេស្ងរំណុលររស់្ខាួនានពៅពេល ល់កាលកំណត់ ឬ 

១០- ស្ភាផ្ទត់ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ ឬស្ភាផ្ទត់ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
ពទសងពទ្ៀតកនុងប្រេ័នធហិរញ្ញវតាុករពុជា គាា នលទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេស្ងរំណុលររស់្
ខាួនពៅពេល ល់កាលកំណត់។ 

ប្រការ ២.- 

១- ពៅពេលដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថា ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រួយពធវើ
ស្ករាភាេកនុងលកខណៈ ដ លអាចរងកឱយានហានិភ័យជាប្រេ័នធពនាះ ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាអាចចាត់ថាន ក់ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ពនះជាប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ាន
ស្មរៈសំ្ខាន់ជាប្រេ័នធដ លប្តូវស្ាិតពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ។ 

២-  ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវជូន ំណឹង ល់ស្ភាផ្ទត់ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
ដ លានចាត់តំាងអំេីការចាត់ថាន ក់ពនះ ពហើយប្តូវទសេវទាយេ័ត៌ានពនះកនុងរាជកិចេ។ 

៣-  ការចាត់តំាងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រួយថា ានស្មរៈសំ្ខាន់ជាប្រេ័នធពៅពប្ការ
ប្រកាស្ពនះអាចនឹងប្តូវានទតល់ជារដនារពៅពលើការចាត់តំាងថ្នប្រេ័នធ ូចគាន ពនះពប្ការ
ប្រកាស្ស្តីេីប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ រុគគលដ លស្ាិតពប្ការប្រកាស្
ស្តីេីការប្គរ់ប្គងហានិភ័យានលកខណៈជាប្រេ័នធថ្នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ និងប្រកាស្
ស្តីេីប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ថ្នការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ប្តូវដតអនុវតតតាររាល់កាតេវកិចេដ លប្តូវ
ានតប្រូវពប្ការប្រកាស្ទំងេីរពនះ។ 

ប្រការ ៣.- 

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើកិចេប្េរពប្េៀងជារួយ ឬពចញពស្ចកតីដណនំា ល់ស្ភាផ្ទត់ទត់ 
ឬអនកចូលររួកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ឬប្រេ័នធទំងេីរចំពពាះ៖ 
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- ហានិភ័យជាប្រេ័នធពនាះរិនប្តូវានប្គរ់ប្គងប្តឹរប្តូវពោយស្មរដតស្ករាភាេ
ណារួយ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតររស់្អនកចូលររួពាក់េ័នធនឹងការចូលររួររស់្
អនកទំងពនាះពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង និង  

- ស្ករាភាេ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតពនាះរិនស្ាិតពៅពប្ការចារ់ កិចេស្ប្ររ
ស្ប្រួល វធិាន នីតិវធីិ ពស្ចកតីដណនំា ឬរទ្រញ្ជា  ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លប្គរ់ប្គងប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចពចញពស្ចកតីដណនំា ល់អនកចូលរួរ កនុងរយៈពេល
រួយដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថាចំាាច់ ពហើយអាចរញ្ជា ក់ពៅកនុងពស្ចកតី
ដណនំាពនាះថាអនកចូលររួ៖ 

- រញ្ឈរ់ ឬផ្ទអ កស្ករាភាេ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតជាក់លាក់ណារួយពាក់េ័នធ
នឹងការចូលររួររស់្ខាួនពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង និង 

- ពធវើស្ករាភាេពាក់េ័នធនឹងការចូលររួររស់្ខាួន ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់
ពឃើញថាចំាាច់ ព ើរបីពោះស្ស្មយរញ្ជា ។ 

៣- ពស្ចកតីដណនំាស្ាិតពប្ការប្រការពនះ អាចប្តូវានពធវើព ើងចំពពាះរញ្ជា ណារួយដ ល
ពាក់េ័នធផ្ទា ល់ពៅនឹងការចូលររួកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង។ ព ើរបី
ឱយានការប្ាក ជាងពនះ ពស្ចកតីដណនំាពប្ការប្រការពនះអាចរិនប្តូវានពធវើព ើង
ចំពពាះរញ្ជា  ូចខាងពប្ការពទ្៖ 

 ក- ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នព ើរទុ្នររស់្អនកចូលររួ 
 ខ- ការប្គរ់ប្គងពលើវនិិពយគររស់្អនកចូលររួ 
 គ- អភិាលកិចេស្មជីវករាររស់្អនកចូលររួ 
 ឃ- ទំ្នាក់ទំ្នងររស់្អនកចូលររួជារួយអតិងិជនដ លរិនដរនជាអនកចូលររួពោយផ្ទា ល់

កនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ឬ 
 ង- រចនាស្រព័នធករាសិ្ទ្ធិររស់្អនកចូលររួ។ 

៤- ពស្ចកតីដណនំាអាចតប្រូវថា កាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លពកើតពចញេីការផ្ទត់ទត់
ពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ប្តូវដតានទូ្ទត់តាររយៈការដក
តប្រូវចំពពាះគណនីរួយ ឬ ពប្ចើនររស់្អនកចូលររួរួយ ឬពប្ចើនពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៥- ពស្ចកតីដណនំា ប្រសិ្នពរើានដចង ូពចនះ នឹងអនុវតតចំពពាះប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់
ដ លានចាត់តំាងដ លប្តូវានរពងកើតព ើងពោយ ឬពប្ការចារ់ណារួយ។ 

៦- ពស្ចកតីដណនំាប្តូវទសេវទាយពៅកនុងរាជកិចេ។ 

៧- ពស្ចកតីដណនំាគ៉ឺជាចំណងកាតេវកិចេចំពពាះរុគគលដ លស្ាិតពប្ការពស្ចកតីដណនំាពនាះ។ 
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ប្រការ ៥.- 
 ១- ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចដធវើអវីៗទាំងអស់ ឬអវីមួយ ូចខាងដគោម កនុងទំនាក់ទំនង

ជាមួយគបព័នធផ្ទរ់ទារ់និងទូទារ់ខ លបានចារ់តំាង និងសភាផ្ទរ់ទារ់ថ្នគបព័នធដនាឹះ៖ 
  ក- ផតល់ោរធានាដោយាន ឬគាម នវរាុបញ្ញច ំចំដ ឹះោរទូទារ់សងគបាក់ពីអនកចូលរមួ 
  ែ- ផតល់ឥណទានស្ថច់គបាក់ង្ហយស្សួល ល់សភាផ្ទរ់ទារ់ និងភា្ីប ិភា្ចមបង និង  
  ្- ដ ើររួជាភា្ីប ិភា្ចមបងចំដ ឹះអនកចូលរមួ។ 
 ២- គបសិនដបើធនាគារជារិថ្នកមពុជាយល់ដ ើញថា ោរចូលរួមដៅកនុងគបព័នធផ្ទរ់ទារ់ និង

ទូទារ់ ខ លបានចារ់តំាងដោយអនកចូលរួមដធវើឱ្យ ឬទំនងជាដធវើឱុ្យានហានិភ័យជាគបព័នធ
ខ លមិនអាចទទួលយកបាន ឬហានិភ័យខ លមិនអាចទទួលយកបានចំដ ឹះធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាកនុងោរធានាោរទូទារ់សងបំណុលរបស់អនកចូលរួមដនាឹះ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា
អាចពនារោរចូលរមួរបស់អនកចូលររួពនាះ ហារឃ្លត់រិនឱយចូលររួ ឬអាចទរទរឱយ
អនកចូលររួរំពេញតារលកខខណឌ ពាក់េ័នធនឹងការចូលររួររស់្ខាួនតារដ លធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាយល់ពឃើញថាជាការចំាាច់។ 

ប្រការ ៦.- 
 ១- កនុងប្រការ ៦ និងប្រការ ៧ រណតឹ ងអំេីអស្មធនភាេ សំ្ពៅ ល់វធិានការររួដ លកំណត់

ពោយចារ់ ព ើរបីរញ្េ រ់ស្ករាភាេររស់្អនកចូលររួ ឬព ើរបីពរៀរចំអនកចូលររួពនាះព ើង
វញិ ពទះពោយស្ា័ប្គចិតត ឬរិនស្ា័ប្គចិតតកតី ដ លវធិានការទំងពនាះ ររួានការេយួរ ឬ
ការោក់កំហិតពលើរញ្ជា ទូ្ទត់ និងការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ 

 ២- រញ្ជា ទូ្ទត់ដ លចូលពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង និងកនុងការ
ទូ្ទត់សុ្ទ្ធថ្នប្រេ័នធពនាះ ប្តូវដតអនុវតតានពោយស្ស្រចារ់ ពទះរីជាកនុងករណីាន
រណតឹ ងអំេីអស្មធនភាេទ្ល់នឹងអនកចូលររួកតី និងប្តូវដតជាចំណងនីតានុកូលពលើភាគី
ទី្រីពៅកនុងលកខខណឌ ថារញ្ជា ទូ្ទត់ប្តូវានចូលពៅកនុងប្រេ័នធរុនពេលានពរើករណតឹ ង
អំេីអស្មធនភាេពនាះ។ 

 ៣- ពៅពេលណាដ លរញ្ជា ទូ្ទត់ប្តូវានចូលពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លាន
ចាត់តំាងពប្កាយពេលពរើករណតឹ ងអំេីអស្មធនភាេ និងប្តូវានអនុវតតពៅថ្ងៃពរើករណតឹ ង
ដររពនះ រញ្ជា ទូ្ទត់ទំងពនាះប្តូវដតអាចអនុវតតពោយស្ស្រចារ់ និងប្តូវដតជាចំណង
នីតានុកូលពលើភាគីទី្រីដតរ៉ាុពណាណ ះ ប្រសិ្នពរើពប្កាយពេលទូ្ទត់ ភាគីរ ិភាគចរបង 
ឬស្ភាផ្ទត់ទត់អាចរញ្ជា ក់អះអាងថា េួកពគរិនាន ឹង ឬរិនប្តូវានឱយ ឹងអំេីការ
ពរើករណតឹ ងដររពនះ។ 

 ៤- ពេលពវលាដ លរញ្ជា ទូ្ទត់ចូលរកកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង 
ប្តូវដតានកំណត់ពោយវធិានថ្នប្រេ័នធពនះ។ 

 ៥- ចំពពាះពគាលរំណងថ្នប្រការពនះ ពេលពវលាថ្នការពរើករណតឹ ងអំេីអស្មធនភាេប្តូវដត
ជាពេលពវលា ដ លអាជាា ធរានស្រតាកិចេ ឬតុលាការានពធវើពស្ចកតីស្ពប្រច។ 

 

889 

- ហានិភ័យជាប្រេ័នធពនាះរិនប្តូវានប្គរ់ប្គងប្តឹរប្តូវពោយស្មរដតស្ករាភាេ
ណារួយ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតររស់្អនកចូលររួពាក់េ័នធនឹងការចូលររួររស់្
អនកទំងពនាះពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង និង  

- ស្ករាភាេ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតពនាះរិនស្ាិតពៅពប្ការចារ់ កិចេស្ប្ររ
ស្ប្រួល វធិាន នីតិវធីិ ពស្ចកតីដណនំា ឬរទ្រញ្ជា  ថ្ទ្ពទ្ៀតដ លប្គរ់ប្គងប្រេ័នធ
ផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង។ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចពចញពស្ចកតីដណនំា ល់អនកចូលរួរ កនុងរយៈពេល
រួយដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់ពឃើញថាចំាាច់ ពហើយអាចរញ្ជា ក់ពៅកនុងពស្ចកតី
ដណនំាពនាះថាអនកចូលររួ៖ 

- រញ្ឈរ់ ឬផ្ទអ កស្ករាភាេ ការពភាចភាា ំង ឬការប្រប្េឹតតជាក់លាក់ណារួយពាក់េ័នធ
នឹងការចូលររួររស់្ខាួនពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង និង 

- ពធវើស្ករាភាេពាក់េ័នធនឹងការចូលររួររស់្ខាួន ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់
ពឃើញថាចំាាច់ ព ើរបីពោះស្ស្មយរញ្ជា ។ 

៣- ពស្ចកតីដណនំាស្ាិតពប្ការប្រការពនះ អាចប្តូវានពធវើព ើងចំពពាះរញ្ជា ណារួយដ ល
ពាក់េ័នធផ្ទា ល់ពៅនឹងការចូលររួកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង។ ព ើរបី
ឱយានការប្ាក ជាងពនះ ពស្ចកតីដណនំាពប្ការប្រការពនះអាចរិនប្តូវានពធវើព ើង
ចំពពាះរញ្ជា  ូចខាងពប្ការពទ្៖ 

 ក- ភាេប្គរ់ប្គាន់ថ្នព ើរទុ្នររស់្អនកចូលររួ 
 ខ- ការប្គរ់ប្គងពលើវនិិពយគររស់្អនកចូលររួ 
 គ- អភិាលកិចេស្មជីវករាររស់្អនកចូលររួ 
 ឃ- ទំ្នាក់ទំ្នងររស់្អនកចូលររួជារួយអតិងិជនដ លរិនដរនជាអនកចូលររួពោយផ្ទា ល់

កនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ឬ 
 ង- រចនាស្រព័នធករាសិ្ទ្ធិររស់្អនកចូលររួ។ 

៤- ពស្ចកតីដណនំាអាចតប្រូវថា កាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ដ លពកើតពចញេីការផ្ទត់ទត់
ពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ប្តូវដតានទូ្ទត់តាររយៈការដក
តប្រូវចំពពាះគណនីរួយ ឬ ពប្ចើនររស់្អនកចូលររួរួយ ឬពប្ចើនពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

៥- ពស្ចកតីដណនំា ប្រសិ្នពរើានដចង ូពចនះ នឹងអនុវតតចំពពាះប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់
ដ លានចាត់តំាងដ លប្តូវានរពងកើតព ើងពោយ ឬពប្ការចារ់ណារួយ។ 

៦- ពស្ចកតីដណនំាប្តូវទសេវទាយពៅកនុងរាជកិចេ។ 

៧- ពស្ចកតីដណនំាគ៉ឺជាចំណងកាតេវកិចេចំពពាះរុគគលដ លស្ាិតពប្ការពស្ចកតីដណនំាពនាះ។ 
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 ៦- ពៅពេលណាដ លពស្ចកតីស្ពប្រចប្តូវានពធវើព ើងអនុពលារតារកថាខណឌ ទី្៥ អាជាា ធរ
ានស្រតាកិចេ ឬតុលាការប្តូវជូន ំណឹងអំេីពស្ចកតីស្ពប្រចពនះជារនាា ន់ ល់ធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា។ 

 ៧- រណតឹ ងអំេីអស្មធនភាេ រិនប្តូវានឥទ្ធិេលប្រតិស្ករាពៅពលើសិ្ទ្ធិនិងកាតេវកិចេររស់្
អនកចូលរួរដ លពកើតព ើងេីការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រំណុលតារប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និង
ទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងពៅប្គារុនពេលពរើករណតឹ ងពនះព ើយ។ 

ប្រការ ៧.- 
 ១- កនុងប្រការពនះ វធិានទូ្ទត់ សំ្ពៅ ល់វធិានដ លប្តូវានរពងកើតព ើងតារវធីិណារួយ

ដ លទតល់ជារូលោា នស្ប្ារ់គណនាកាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ចំនួនសុ្ទ្ធ ឬប្តូវាន
ទូ្ទត់ និងដ លររួរញ្េូ លទងដ រនូវវធិានចារ់ព ើរបីចាត់វធិានការកនុងប្េឹតតិការណ៍ដ ល
អនកចូលររួគាា នលទ្ធភាេ ឬទំ្នងជាគាា នលទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងររស់្ខាួន
ចំពពាះស្ភាផ្ទត់ទត់ ភាគីរ ិភាគចរបង ឬអនកចូលររួ ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

 ២- ពទះរីជាានរទ្របញ្ញតតិពទសងពទ្ៀតដចងទាុយេីពនះ៖ 

  ក- វធិានទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងានសុ្េលភាេ និងជា
ចំណងកាតេវកិចេចំពពាះស្ភាផ្ទត់ទត់ អនកចូលររួ ភាគីរ ិភាគចរបង និងធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា។ ស្ករាភាេណារួយ ឬការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ណារួយអាចនឹងប្តូវាន
ពធវើព ើងពោយអនុពលារតារវធិានទូ្ទត់ពនះ។ 

  ខ- កាតេវកិចេររស់្អនកចូលររួ ស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបងកនុងការទូ្ទត់ស្ង
ប្ាក់ឱយអនកចូលររួាន ក់ និងសិ្ទ្ធិររស់្អនកចូលររួស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបង
ព ើរបីទ្ទួ្លានការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់េីអនកចូលររួ ស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបង
ប្តូវដតានគណនាជាចំនួនសុ្ទ្ធ ពហើយចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់រិទ្រញ្ា ី 
ប្តូវដតានកំណត់ស្ស្រតារវធិានទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់
តំាងប្រសិ្នពរើានដចងដររពនះ និង 

  គ- ពៅពេលដ លវធិានទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងានដចងថា 
ការទូ្ទត់កាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់តាររយៈការទូ្ទត់ចូល ឬការទូ្ទត់ពចញេី
គណនីររស់្អនកចូលរួរស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបងពៅធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាប្តូវានរញ្េ រ់ជាស្មា េរ និងរិនអាចរ ិពស្ធាន ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ចូល 
ឬពចញពនាះនឹងរិនប្តូវានចុះរ្ញ្ជេ ស្ទូ្ទត់ស្ងប្ត រ់វញិ ឬទុ្កពោយដ ក
សិ្នានព ើយ។ 

 ៣- ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ចូល ឬពចញេីគណនីររស់្អនកចូលររួ ស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគ
ចរបងពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីទូ្ទត់កាតេវកិចេរំណុលកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និង
ទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងរិនប្តូវស្ាិតពៅពប្ការរទ្របញ្ញតតិ ឬរញ្ជា ណារួយដ លាន
លកខណៈជាការេនារពេលថ្នស្ករាភាេពនាះពទ្។ 
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 ៤- សិ្ទ្ធិនិង ំពណាះស្ស្មយររស់្អនកចូលររួ ស្ភាផ្ទត់ទត់ ភាគីរ ិភាគចរបង ឬធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ចំពពាះប្ាតិពភាគដ លទតល់ការធានាចំពពាះការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ឬការអនុវតត
កាតេវកិចេដ លពកើតានពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង អាចរិនប្តូវ
ានទ្ទួ្លរងឥទ្ធិេលេីរណតឹ ងអស្មធនភាេព ើយ។ ជាេិពស្ស្ សិ្ទ្ធិនិង ំពណាះស្ស្មយ
ទំងពនះ អាចរិនប្តូវស្ាិតពៅពប្ការរទ្របញ្ញតិតេនារពេល ឬ រញ្ជា ណារួយ ដ លាន
ទលរ៉ាះពាល់ ល់លទ្ធភាេររស់្ឥណទយកកនុងការអនុវតតសិ្ទ្ធិនិង ំពណាះស្ស្មយររស់្
ខាួនពាក់េ័នធ ល់ប្ាតិពភាគពនាះព ើយ។ 

 ៥- ពទះរីជាការប្គរ់ប្គង ឬប្រតិរតតិការទំងអស់្ ឬរួយដទនកថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
ដ លានចាត់តំាង ប្តូវានពធវើព ើងពៅពប្ៅប្រពទ្ស្ករពុជា ឬវធិានទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធពនាះ
ប្តូវានប្គរ់ប្គងពោយចារ់ថ្នយុតាា ធិការររពទ្ស្កតី ពៅពេលដ លកនុងរណតឹ ងណារួយ
កនុងប្រពទ្ស្ករពុជា តុលាការកំណត់ថា សិ្ទ្ធិនិងកាតេវកិចេររស់្រុគគលណារួយដ លពកើត
ពចញ ឬានពាក់េ័នធជារួយប្រតិរតតិការររស់្ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់
តំាងប្តូវានប្គរ់ប្គងទំងរូល ឬរួយដទនកពោយចារ់ររស់្ករពុជា រទ្របញ្ញតតិថ្នប្រការ
ពនះប្តូវដតអនុវតតកនុងកប្រិតរួយដ លចារ់ករពុជាានអនុវតតកនុងការកំណត់សិ្ទ្ធិ និង
កាតេវកិចេទំងពនាះ។ 

 ប្រការ ៨.- 
 ១- ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ស្ភាផ្ទត់ទត់នីរួយៗប្តូវ

ទតល់ ំណឹងជារុន ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អំេីការដកដប្រទំងឡាយណាដ លពធវើព ើង
ពោយស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លានលកខណៈសំ្ខាន់ចំពពាះប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លាន
ចាត់តំាងពនាះ និងពោយេំុានកំណត់ដតចំពពាះការដកដប្រជាទូ្ពៅពទ្ ពស្ចកតីជូន ំណឹង
ប្តូវដតានពធវើព ើង ចំពពាះរាល់ការដកដប្រទំងឡាយណាដ លានទលរ៉ាះពាល់ពៅពលើ៖ 

  ក-  ឯកស្មរទំងឡាយណាដ លពាក់េ័នធនឹងការកស្មង រពងកើត ពរៀរចំ អភិាលកិចេ 
និងប្រតិរតតិការររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ រួរទំងដទនកទំងឡាយថ្នឯកស្មរពនាះ ឬ
អនុស្ារណៈស្ាគរ ប្រកាស្ និងពស្ចកតីស្ពប្រចសំ្ខាន់ៗ និងកិចេស្ប្ររស្ប្រួល 
វធិាន និងនីតិវធីិទងដ រ 

  ខ-  ប្រតិរតតិការថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ឬ 

  គ- ប្រកាស្ កិចេស្ប្ររស្ប្រួល វធិាន នីតិវធីិ ពស្ចកតីដណនំា ឬឯកស្មរពទសងៗពទ្ៀត
ដ លប្គរ់ប្គងពលើប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង។ 

 ២- រនាា រ់េីានពធវើការដកដប្រពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងពនាះ 
ស្ភាផ្ទត់ទត់នីរួយៗប្តូវដតទតល់ ំណឹងជាលាយលកខណ៍អកសរ ល់ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាអំេីការដកដប្រពនះ និងពោយេំុានកំណត់ដតចំពពាះការដកដប្រជាទូ្ពៅពទ្ ពស្ចកតី
ជូន ំណឹងប្តូវដតានពធវើព ើងចំពពាះរាល់ការដកដប្រទំងឡាយណាដ លានទលរ៉ាះ
ពាល់ពៅពលើ៖ 
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 ៦- ពៅពេលណាដ លពស្ចកតីស្ពប្រចប្តូវានពធវើព ើងអនុពលារតារកថាខណឌ ទី្៥ អាជាា ធរ
ានស្រតាកិចេ ឬតុលាការប្តូវជូន ំណឹងអំេីពស្ចកតីស្ពប្រចពនះជារនាា ន់ ល់ធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា។ 

 ៧- រណតឹ ងអំេីអស្មធនភាេ រិនប្តូវានឥទ្ធិេលប្រតិស្ករាពៅពលើសិ្ទ្ធិនិងកាតេវកិចេររស់្
អនកចូលរួរដ លពកើតព ើងេីការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រំណុលតារប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និង
ទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងពៅប្គារុនពេលពរើករណតឹ ងពនះព ើយ។ 

ប្រការ ៧.- 
 ១- កនុងប្រការពនះ វធិានទូ្ទត់ សំ្ពៅ ល់វធិានដ លប្តូវានរពងកើតព ើងតារវធីិណារួយ

ដ លទតល់ជារូលោា នស្ប្ារ់គណនាកាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ចំនួនសុ្ទ្ធ ឬប្តូវាន
ទូ្ទត់ និងដ លររួរញ្េូ លទងដ រនូវវធិានចារ់ព ើរបីចាត់វធិានការកនុងប្េឹតតិការណ៍ដ ល
អនកចូលររួគាា នលទ្ធភាេ ឬទំ្នងជាគាា នលទ្ធភាេរំពេញកាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងររស់្ខាួន
ចំពពាះស្ភាផ្ទត់ទត់ ភាគីរ ិភាគចរបង ឬអនកចូលររួ ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

 ២- ពទះរីជាានរទ្របញ្ញតតិពទសងពទ្ៀតដចងទាុយេីពនះ៖ 

  ក- វធិានទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងានសុ្េលភាេ និងជា
ចំណងកាតេវកិចេចំពពាះស្ភាផ្ទត់ទត់ អនកចូលររួ ភាគីរ ិភាគចរបង និងធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា។ ស្ករាភាេណារួយ ឬការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ណារួយអាចនឹងប្តូវាន
ពធវើព ើងពោយអនុពលារតារវធិានទូ្ទត់ពនះ។ 

  ខ- កាតេវកិចេររស់្អនកចូលររួ ស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបងកនុងការទូ្ទត់ស្ង
ប្ាក់ឱយអនកចូលររួាន ក់ និងសិ្ទ្ធិររស់្អនកចូលររួស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបង
ព ើរបីទ្ទួ្លានការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់េីអនកចូលររួ ស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបង
ប្តូវដតានគណនាជាចំនួនសុ្ទ្ធ ពហើយចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់រិទ្រញ្ា ី 
ប្តូវដតានកំណត់ស្ស្រតារវធិានទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់
តំាងប្រសិ្នពរើានដចងដររពនះ និង 

  គ- ពៅពេលដ លវធិានទូ្ទត់ថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងានដចងថា 
ការទូ្ទត់កាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់តាររយៈការទូ្ទត់ចូល ឬការទូ្ទត់ពចញេី
គណនីររស់្អនកចូលរួរស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគចរបងពៅធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាប្តូវានរញ្េ រ់ជាស្មា េរ និងរិនអាចរ ិពស្ធាន ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ចូល 
ឬពចញពនាះនឹងរិនប្តូវានចុះរ្ញ្ជេ ស្ទូ្ទត់ស្ងប្ត រ់វញិ ឬទុ្កពោយដ ក
សិ្នានព ើយ។ 

 ៣- ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ចូល ឬពចញេីគណនីររស់្អនកចូលររួ ស្ភាផ្ទត់ទត់ ឬភាគីរ ិភាគ
ចរបងពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីទូ្ទត់កាតេវកិចេរំណុលកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និង
ទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាងរិនប្តូវស្ាិតពៅពប្ការរទ្របញ្ញតតិ ឬរញ្ជា ណារួយដ លាន
លកខណៈជាការេនារពេលថ្នស្ករាភាេពនាះពទ្។ 
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  ក- ស្ាស្ភាេររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលស្ភាផ្ទត់ទត់ ពោយស្មរការលាឈរ់
េី ំដណង ឬេីរូលពហតុពទសងពទ្ៀត ឬ 

  ខ- ស្វនករស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លប្តូវានដតងតំាង។ 

 ៣- ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ស្ភាផ្ទត់ទត់នីរួយៗប្តូវទតល់
 ំណឹង ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវេ័ត៌ានទំងពនាះ តារពេលពវលានិងទ្ប្រង់ដរររទ្
ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាានតប្រូវឱយពធវើព ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

ប្រការ ៩.- 

 ១- កនុងពគាលរំណងអនុវតតភារកិចេ ូចដ លានដចងកនុងប្រការពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ានសិ្ទ្ធិពធវើស្វនករា និងអធិការកិចេពលើស្ភាផ្ទត់ទត់ ពហើយស្ភាផ្ទត់ទត់នីរួយៗ
ប្រសិ្នពរើានការពស្នើសំុ្ ប្តូវដតជួយ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាតារការចំាាច់ ព ើរបីរងក
លកខណៈឱយធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើស្វនករា និងអធិការកិចេាន។ 

 ២- ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចប្រគល់ឱយស្វនករឯករាជយខាងពប្ៅពធវើស្វនករានិងអធិការកិចេ
ទំងស្ស្ុង ឬរួយដទនកកនុងនារររស់្ខាួន  ូចដ លានដចងកនុងកថាខណឌ ទី្១ ពហើយប្តូវ
រាយការណ៍ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ៣- កនុងពគាលរំណងទ្ទួ្លានភស្តុតាងប្តឹរប្តូវពាក់េ័នធនឹងការពធវើស្វនករា ឬអធិការកិចេ
ពប្ការកថាខណឌ ទី្១ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានសិ្ទ្ធិអំណាចជារុគគលដ លប្តូវានដតង
តំាងជាស្នងការគណនីពប្ការចារ់ស្តីេីការពរៀរចំ និងការប្រប្េឹតតពៅថ្នធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា។ 

 ៤- ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចអនុវតតនូវរុខងារទំងអស់្ ឬរុខងាររួយដ លពាក់េ័នធនឹង
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ និងស្ភាផ្ទត់ទត់ ូចខាងពប្ការ៖ 

  ក- ជាអនកចូលររួ ចូលររួនិងពធវើស្ករាភាេជាភាគីរ ិភាគចរបង ររួទំងពៅកនុងយនតការ
ដរងដចកការខាតរង់  

  ខ- ពធវើស្ករាភាេជាអនករកាទុ្កប្ទ្េយស្ករាហិរញ្ញវតាុ ឬជាភាន ក់ងារទូ្ទត់ ឬពធវើទំងេីរ និង 

  គ- ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្ភាផ្ទត់ទត់ អនកចូលរួរ ឬភាគីរ ិភាគចរបង ឬទូ្ទត់ស្ង
ការប្ាក់។ 

 ៥- ពៅពេលណាដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាានរូលពហតុស្រស្ស្រនឹងពជឿជាក់ថាប្រេ័នធ
រួយ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលរួយប្តូវានរពងកើតព ើងស្ប្ារ់ការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
កាតេវកិចេ ឬស្មរស្ប្ារ់ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ រ៉ាុដនតធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវការេ័ត៌ាន
រដនារពទ្ៀតព ើរបីកំណត់ថាប្រេ័នធ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលពនាះជាប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និង
ទូ្ទត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើពៅរុគគលណាាន ក់ដ លជាភាគីថ្នប្រេ័នធ ឬ
កិចេស្ប្ររស្ប្រួលពនាះឱយទតល់េ័ត៌ាន និងឯកស្មរពទសងៗដ លទក់ទ្ងនឹងប្រេ័នធ ឬ

893



 

894 

កិចេស្ប្ររស្ប្រួលពនាះ តារដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវការព ើរបីពធវើការកំណត់។ 
រាល់រុគគលទំងឡាយណាដ លទ្ទួ្លានសំ្ពណើ ពប្ការកថាខណឌ ពនះប្តូវដតពគារេតារ
សំ្ពណើ ពនាះ។ 

 ៦- ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ររស់្ខាួន ស្ភាផ្ទត់ទត់នីរួយៗ ប្តូវទតល់េ័ត៌ាន
និងឯកស្មរទំងឡាយ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា តារដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាច
តប្រូវជាក់ដស្តង ព ើរបីទតល់លទ្ធភាេ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាឱយអាចកំណត់ានថា 
ពតើប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ពនាះរងកឱយានហានិភ័យជាប្រេ័នធដ រឬពទ្ ពោយេំុានការ
កំណត់ ចំពពាះដតេ័ត៌ានជាទូ្ពៅពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ ស្ភាផ្ទត់ទត់
ចំាាច់ប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវេ័ត៌ាន ូចខាងពប្ការ៖ 

  ក- ព ា្ ះអនកចូលររួររស់្ខាួន 

  ខ- ចារ់ចរាងថ្នឯកស្មរទំងឡាយណាពាក់េ័នធនឹងការកស្មង រពងកើត ពរៀរចំ អភិាលកិចេ 
និងប្រតិរតតិការររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់រួរទំងដទនកទំងឡាយថ្នឯកស្មរពនាះ ឬ
អនុស្ារណៈស្ាគរ ប្រកាស្ និងពស្ចកតីស្ពប្រចសំ្ខាន់ៗររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ 
កិចេស្ប្ររស្ប្រួល វធិាន និងនីតិវធីិទងដ រ  

  គ- ព ា្ ះររស់្នាយកចាត់ដចង ស្ាជិកគណៈករាការ និងស្វនករ 

  ឃ- ចារ់ចរាងថ្នរាយការណ៍ ពស្ចកតីដងាងការណ៍ ឬឯកស្មរ ថ្ទ្ពទ្ៀតររស់្ខាួនដ ល
ប្តូវានទរទរឱយរកាទុ្កពៅនឹងស្មា រ័នរោា ភិាលឬអងគភាេរញ្ញតតិករានិង 

  ង- ចារ់ចរាងថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 

 ៧- ពៅកនុងប្រការពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជារិនតប្រូវឱយអនកចូលរួរណារួយទតល់េ័ត៌ាន
ពាក់េ័នធនឹងអនកចូលររួ ថ្ទ្រួយពទ្ៀតថ្នប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ណារួយពទ្ ប្រសិ្នពរើេ័ត៌ាន
ពនាះរិនានស្ប្ារ់ការពប្រើប្ាស់្ររស់្អនកចូលររួទំងអស់្គាន ។ 

ប្រការ ១០.- 

 ១- ពៅកនុងប្រការពនះ៖ 

 ក- តថ្រារញ្េ រ់សុ្ទ្ធ សំ្ពៅ ល់ចំនួនប្ាក់សុ្ទ្ធដ លទ្ទួ្លានេីការកាត់កង ឬការ
ផ្ទត់ទត់កាតេវកិចេសុ្ទ្ធរវាងភាគីនានាថ្នកិចេប្េរពប្េៀងផ្ទត់ទត់សុ្ទ្ធ អនុពលារ
តាររទ្របញ្ញតតិថ្នកិចេប្េរពប្េៀងពនាះ។ 

 ខ- កិចេប្េរពប្េៀងផ្ទត់ទត់សុ្ទ្ធ សំ្ពៅ ល់កិចេប្េរពប្េៀងរវាងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុេីរ ឬ
ពប្ចើន ឬរវាងធនាគារជាតិថ្នករពុជានិងប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុរួយ ឬពប្ចើនដ លទតល់នូវ
ការផ្ទត់ទត់ ឬកាត់កងកាតេវកិចេទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រចេុរបនន ឬអនាគតទ្ល់នឹងសិ្ទ្ធិ
រចេុរបនន ឬអនាគតកនុងការទ្ទួ្លការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ 
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  ក- ស្ាស្ភាេររស់្ស្ាជិកប្កុរប្រឹកាភិាលស្ភាផ្ទត់ទត់ ពោយស្មរការលាឈរ់
េី ំដណង ឬេីរូលពហតុពទសងពទ្ៀត ឬ 

  ខ- ស្វនករស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លប្តូវានដតងតំាង។ 

 ៣- ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ស្ភាផ្ទត់ទត់នីរួយៗប្តូវទតល់
 ំណឹង ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវេ័ត៌ានទំងពនាះ តារពេលពវលានិងទ្ប្រង់ដរររទ្
ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាានតប្រូវឱយពធវើព ើងជាលាយលកខណ៍អកសរ។ 

ប្រការ ៩.- 

 ១- កនុងពគាលរំណងអនុវតតភារកិចេ ូចដ លានដចងកនុងប្រការពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ានសិ្ទ្ធិពធវើស្វនករា និងអធិការកិចេពលើស្ភាផ្ទត់ទត់ ពហើយស្ភាផ្ទត់ទត់នីរួយៗ
ប្រសិ្នពរើានការពស្នើសំុ្ ប្តូវដតជួយ ល់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាតារការចំាាច់ ព ើរបីរងក
លកខណៈឱយធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពធវើស្វនករា និងអធិការកិចេាន។ 

 ២- ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចប្រគល់ឱយស្វនករឯករាជយខាងពប្ៅពធវើស្វនករានិងអធិការកិចេ
ទំងស្ស្ុង ឬរួយដទនកកនុងនារររស់្ខាួន  ូចដ លានដចងកនុងកថាខណឌ ទី្១ ពហើយប្តូវ
រាយការណ៍ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

 ៣- កនុងពគាលរំណងទ្ទួ្លានភស្តុតាងប្តឹរប្តូវពាក់េ័នធនឹងការពធវើស្វនករា ឬអធិការកិចេ
ពប្ការកថាខណឌ ទី្១ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានសិ្ទ្ធិអំណាចជារុគគលដ លប្តូវានដតង
តំាងជាស្នងការគណនីពប្ការចារ់ស្តីេីការពរៀរចំ និងការប្រប្េឹតតពៅថ្នធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា។ 

 ៤- ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចអនុវតតនូវរុខងារទំងអស់្ ឬរុខងាររួយដ លពាក់េ័នធនឹង
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ និងស្ភាផ្ទត់ទត់ ូចខាងពប្ការ៖ 

  ក- ជាអនកចូលររួ ចូលររួនិងពធវើស្ករាភាេជាភាគីរ ិភាគចរបង ររួទំងពៅកនុងយនតការ
ដរងដចកការខាតរង់  

  ខ- ពធវើស្ករាភាេជាអនករកាទុ្កប្ទ្េយស្ករាហិរញ្ញវតាុ ឬជាភាន ក់ងារទូ្ទត់ ឬពធវើទំងេីរ និង 

  គ- ទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើេីស្ភាផ្ទត់ទត់ អនកចូលរួរ ឬភាគីរ ិភាគចរបង ឬទូ្ទត់ស្ង
ការប្ាក់។ 

 ៥- ពៅពេលណាដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាានរូលពហតុស្រស្ស្រនឹងពជឿជាក់ថាប្រេ័នធ
រួយ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលរួយប្តូវានរពងកើតព ើងស្ប្ារ់ការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
កាតេវកិចេ ឬស្មរស្ប្ារ់ទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ រ៉ាុដនតធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវការេ័ត៌ាន
រដនារពទ្ៀតព ើរបីកំណត់ថាប្រេ័នធ ឬកិចេស្ប្ររស្ប្រួលពនាះជាប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និង
ទូ្ទត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចពស្នើពៅរុគគលណាាន ក់ដ លជាភាគីថ្នប្រេ័នធ ឬ
កិចេស្ប្ររស្ប្រួលពនាះឱយទតល់េ័ត៌ាន និងឯកស្មរពទសងៗដ លទក់ទ្ងនឹងប្រេ័នធ ឬ
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២- ពទះរីជាានរទ្របញ្ញតតិកនុងចារ់ណារួយដ លពាក់េ័នធ ឬរិនពាក់េ័នធកតីពៅនឹងចារ់
កស័យធន ឬក៏ ីការររស់្តុលាការដ លពធវើព ើងពោយអនុពលារពៅតារការប្គរ់ប្គងថ្ន
ការពរៀរចំព ើងវញិ កិចេប្េរពប្េៀង ឬភាេជាអនកទ្ទួ្លសំ្ណងពាក់េ័នធនឹងអស្មធនភាេ 
ដ លពៅកនុងពនាះប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ឬធនាគារជាតិថ្នករពុជាជាភាគីមួយថ្នកិចេប្េរពប្េៀង
ផ្ទត់ទត់សុ្ទ្ធ ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ឬធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចរញ្េ រ់កិចេប្េរពប្េៀង ឬ
កំណត់តថ្រារញ្េ រ់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធ អនុពលារតាររទ្របញ្ញតតិដ លានដចង
កនុងកិចេប្េរពប្េៀង។ ភាគីដ លានសិ្ទ្ធិទ្ទួ្លានតថ្រារញ្េ រ់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់
សុ្ទ្ធ ប្តូវដតជាឥណទយកថ្នភាគីដ លជំពាក់តថ្រារញ្េ រ់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធ
កនុងតថ្រា ឬចំនួនប្ាក់ពនាះ។ 

ប្រការ ១១.- 

 - ពៅពេលណាស្ភាផ្ទត់ទត់ខកខានរិនានអនុវតតកាតេវកិចេដ លតប្រូវពោយប្រកាស្ពនះ 
ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ររស់្ខាួន ឬរិនពគារេតារប្រកាស្ពនះ អនកចូលររួ
ទំងអស់្ប្តូវររួគាន អនុវតតកាតេវកិចេទំងពនាះ ពហើយអនកចូលររួទំងពនាះប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ចំពពាះការរិនពគារេកាតេវកិចេទំងពនាះកនុងលកខណៈ និងកប្រិត ូចជាស្ភាផ្ទត់ទត់ដ រ។ 

២- ពៅពេលណាប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រួយរិនានស្ភាផ្ទត់ទត់ ដ លានទី្តំាង
ពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជាពទ្ពនាះ អនកចូលររួដ លានទី្តំាងពៅប្រពទ្ស្ករពុជា  

 ក- ប្តូវពគារេតារកាតេវកិចេទំងឡាយដ លានោក់ពចញពៅពប្ការប្រការពនះអំេី
ស្ភាផ្ទត់ទត់ចំពពាះការងារពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ និង  

 ខ- ានសិ្ទ្ធិប្គរ់យ៉ាងដ លប្តូវានទតល់ឱយពៅកនុងប្រការពនះស្តីពីស្ភាផ្ទត់ទត់ ចំពពាះ
ការងារពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់  

 កនុងលកខណៈនិងកប្រិត ូចគាន   ូចជាអនកចូលរួរដ លានទី្តំាងពៅកនុងប្រពទ្ស្
ករពុជាជាស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លកនុងពនះកាតេវកិចេ និងសិ្ទ្ធិទំងពនាះប្តូវានតប្រូវ និងកនុង
ពគាលរំណងពនះ វធិានការនានាដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចោក់ចុះពាក់េ័នធនឹង
ស្ភាផ្ទត់ទត់អាចនឹងប្តូវានអនុវតតដតចំពពាះអនកចូលររួដ លានទី្តំាងពៅកនុងប្រពទ្ស្
ករពុជារ៉ាុពណាណ ះ។ ព ើរបីពគាលរំណងថ្នកថាខណឌ ពនះ អនកចូលររួប្តូវានចាត់ទុ្កថាាន
ទី្តំាងពៅករពុជាពៅពេលណា េួកពគប្តូវានរពងកើតព ើងពៅពប្ការចារ់ថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

៣- ធនាគារររពទ្ស្ដ លជាអនកចូលររួ ឬានរំណងពធវើជាអនកចូលររួពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់
និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវេ័ត៌ានដ លទក់ទ្ង
ពៅនឹងការអនុវតតចារ់ររពទ្ស្ចំពពាះធនាគារររពទ្ស្ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់
ពឃើញថាចំាាច់។ 
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ប្រការ ១២.- 

១- ការពគារេតាររទ្របញ្ញតតិថ្នប្រកាស្ពនះ ឬពស្ចកតីដណនំាពចញពោយធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាពាក់េ័នធនឹងរញ្ជា ណារួយពៅពប្ការរទ្របញ្ញតិតខាងពលើ ឬការពស្នើសំុ្េ័ត៌ាន
ពោយស្ស្រចារ់ពៅពប្ការប្រកាស្ពនះ អាចនឹងប្តូវានអនុវតតតាររយៈការពស្នើសំុ្ររស់្
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពៅកាន់តុលាការានស្រតាកិចេឱ្យពចញ ីការងាគ រ់ឱយពគារេតារ
រទ្របញ្ញតតិ វធិាន ពស្ចកតីដណនំា ឬសំ្ពណើ ពនាះ។ ពោយដទអកពលើការពស្នើសំុ្ពនះ តុលាការ
អាចពចញ ីកាតារពនាះ ឬ ីការដនារពទ្ៀត ប្រសិ្នពរើយល់ថាចំាាច់។ 

២- ចំពពាះការពស្នើសំុ្ការប្តួតេិនិតយពោយតុលាការពលើការចាត់តំាងណារួយពប្ការប្រកាស
ពនះ ឬពស្ចកតីដណនំាពាក់េ័នធដ លប្តូវានពចញទាយ រិនប្តូវានការទតល់ឱយនូវការ
េនារពេលការចាត់តំាង ឬពស្ចកតីដណនំាព ើរបីរង់ចំាពស្ចកតីស្ពប្រចចុងពប្កាយពលើការ
ពស្នើសំុ្ពស្ចកតីដណនំាព ើយ។ 

ប្រការ ១៣.- 

១- េ័ត៌ាននិងឯកស្មរដ លទ្ទួ្លានពៅពប្ការប្រកាស្ពនះប្តូវរកាជាការស្ាៃ ត់ និង
ប្តូវចាត់ដចងជាការស្ាៃ ត់ ូចគាន ។ 

២- ខាឹរស្មរកនុងកថាខណឌ ទី្១ រិនហារឃ្លត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងការទសេវទាយេ័ត៌ាន 
ឬឯកស្មរណារួយពៅអាជាា ធរានស្រតាកិចេ ឬស្មា រ័នរញ្ញតតិករាដ លទ្ទួ្លរនាុកប្គរ់
ប្គងពលើប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុព ើយ ពៅកនុងលកខខណឌ ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាានទំ្នុក
ចិតតថា េ័ត៌ាន ឬឯកស្មរ ទំងពនាះប្តូវានរកាទុ្កជាការស្ាៃ ត់ពោយស្មា រ័ន អងគភាេ
និងរុគគលទំងពនាះ។ 

ប្រការ ១៤.- 

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេ និង
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១៥.- 

 ប្រកាស្ពនះចូលជាធរានចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ ។ 

 

  ពធវើពៅរាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៤ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៦
                      ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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២- ពទះរីជាានរទ្របញ្ញតតិកនុងចារ់ណារួយដ លពាក់េ័នធ ឬរិនពាក់េ័នធកតីពៅនឹងចារ់
កស័យធន ឬក៏ ីការររស់្តុលាការដ លពធវើព ើងពោយអនុពលារពៅតារការប្គរ់ប្គងថ្ន
ការពរៀរចំព ើងវញិ កិចេប្េរពប្េៀង ឬភាេជាអនកទ្ទួ្លសំ្ណងពាក់េ័នធនឹងអស្មធនភាេ 
ដ លពៅកនុងពនាះប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ឬធនាគារជាតិថ្នករពុជាជាភាគីមួយថ្នកិចេប្េរពប្េៀង
ផ្ទត់ទត់សុ្ទ្ធ ប្គឹះស្មា នហិរញ្ញវតាុ ឬធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចរញ្េ រ់កិចេប្េរពប្េៀង ឬ
កំណត់តថ្រារញ្េ រ់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធ អនុពលារតាររទ្របញ្ញតតិដ លានដចង
កនុងកិចេប្េរពប្េៀង។ ភាគីដ លានសិ្ទ្ធិទ្ទួ្លានតថ្រារញ្េ រ់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់
សុ្ទ្ធ ប្តូវដតជាឥណទយកថ្នភាគីដ លជំពាក់តថ្រារញ្េ រ់សុ្ទ្ធ ឬចំនួនប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធ
កនុងតថ្រា ឬចំនួនប្ាក់ពនាះ។ 

ប្រការ ១១.- 

 - ពៅពេលណាស្ភាផ្ទត់ទត់ខកខានរិនានអនុវតតកាតេវកិចេដ លតប្រូវពោយប្រកាស្ពនះ 
ពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ររស់្ខាួន ឬរិនពគារេតារប្រកាស្ពនះ អនកចូលររួ
ទំងអស់្ប្តូវររួគាន អនុវតតកាតេវកិចេទំងពនាះ ពហើយអនកចូលររួទំងពនាះប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
ចំពពាះការរិនពគារេកាតេវកិចេទំងពនាះកនុងលកខណៈ និងកប្រិត ូចជាស្ភាផ្ទត់ទត់ដ រ។ 

២- ពៅពេលណាប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់រួយរិនានស្ភាផ្ទត់ទត់ ដ លានទី្តំាង
ពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជាពទ្ពនាះ អនកចូលររួដ លានទី្តំាងពៅប្រពទ្ស្ករពុជា  

 ក- ប្តូវពគារេតារកាតេវកិចេទំងឡាយដ លានោក់ពចញពៅពប្ការប្រការពនះអំេី
ស្ភាផ្ទត់ទត់ចំពពាះការងារពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់ និង  

 ខ- ានសិ្ទ្ធិប្គរ់យ៉ាងដ លប្តូវានទតល់ឱយពៅកនុងប្រការពនះស្តីពីស្ភាផ្ទត់ទត់ ចំពពាះ
ការងារពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់  

 កនុងលកខណៈនិងកប្រិត ូចគាន   ូចជាអនកចូលរួរដ លានទី្តំាងពៅកនុងប្រពទ្ស្
ករពុជាជាស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លកនុងពនះកាតេវកិចេ និងសិ្ទ្ធិទំងពនាះប្តូវានតប្រូវ និងកនុង
ពគាលរំណងពនះ វធិានការនានាដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចោក់ចុះពាក់េ័នធនឹង
ស្ភាផ្ទត់ទត់អាចនឹងប្តូវានអនុវតតដតចំពពាះអនកចូលររួដ លានទី្តំាងពៅកនុងប្រពទ្ស្
ករពុជារ៉ាុពណាណ ះ។ ព ើរបីពគាលរំណងថ្នកថាខណឌ ពនះ អនកចូលររួប្តូវានចាត់ទុ្កថាាន
ទី្តំាងពៅករពុជាពៅពេលណា េួកពគប្តូវានរពងកើតព ើងពៅពប្ការចារ់ថ្នប្រពទ្ស្ករពុជា។ 

៣- ធនាគារររពទ្ស្ដ លជាអនកចូលររួ ឬានរំណងពធវើជាអនកចូលររួពៅកនុងប្រេ័នធផ្ទត់ទត់
និងទូ្ទត់ដ លានចាត់តំាង ប្តូវទតល់ជូនធនាគារជាតិថ្នករពុជានូវេ័ត៌ានដ លទក់ទ្ង
ពៅនឹងការអនុវតតចារ់ររពទ្ស្ចំពពាះធនាគារររពទ្ស្ដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាយល់
ពឃើញថាចំាាច់។ 
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ធ៩-០៦-២៤០ គប.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ប្រត្ិរត្តិការនន្ណ្នីទូទាត្់ 

3 
ប្រការ ១.- 
 និយមន័យថ្ន កយខ លានខចងកនុងាគតា ២ ថ្នចាប់សតីពីឧបរណ៍អាចជួញ ូរបាននិង
គបរិបរតិោរទូទារ់សង់គបាក់គរូវបានបញ្ចូ លកនុងគបោសដនឹះ ដលើកខលងខរ កយមួយចំនួន ូចខាង
ដគោម ឬដៅកនុងបរោិរណ៍ណាខ លរគមូវឱ្យានន័យដផេង៖ 
 ១. ធនាគារ សំដៅ ល់ធនាគារ  ូចានខចងកនុងាគតា ២ ចាប់សតីពីឧបរណ៍អាចជួញ ូរបាន

និងគបរិបរតិោរទូទារ់សងគបាក់ ប៉ាុខនតមិនរាប់បញ្ចូ លធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
២. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារដទវភា្ី សំដៅ ល់ោរទូទារ់ពីធនាគារមួយពៅធនាគាររួយ
ដផេងដទៀរ។ 

 ៣. ោរទូទារ់ សំដៅ ល់ោរទូទារ់ដចញពី ឬចូលកនុង្ណនីទូទារ់។ 
 ៤. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ សំដៅ ល់ោរទូទារ់គបាក់រវាងធនាគារ និងធនាគារ

ជារិថ្នកមពុជា។ 
 ៥. អនក ំដណើ រោរររិយភា្ី សំដៅ ល់អនកផតល់មដធាបាយសគាប់ ំដណើ រោរបញ្ញជ ទូទារ់

កនុងនាមធនាគារ។ 
ប្រការ ២.- 
 ១. ោរផ្ទរ់ទារ់និងោរទូទារ់នរងដធើវរាល់ថ្ងៃដធវើោរ របស់ធនាគារដៅកនុងគបដទសកមពុជា ដ ើមបី
ដោឹះ ូរបញ្ញជ ទូទារ់ខ ល ក់ព័នធនរងោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ និងដទវភា្ី។ 
 ២. ដ ើមបីចូលរមួកនុងោរផ្ទរ់ទារ់និងោរទូទារ់ បញ្ញជ ទូទារ់អនតរធនាគារមួយនរង្លុឹះបញ្ញច ំង
ពីគបរិបរតិោរទូទារ់កនុងនាមអរិងិជនាន ក់ ឬធនាគារចូលរមួមួយ។ បញ្ញជ ទូទារ់ខ លបានគប្ល់
ដោយផ្ទា ល់ពីអរិងិជនដៅអនក ំដណើ រោរររិយភា្ីតាមោរបញ្ញជ របស់ធនាគារែលួន គរូវបានចារ់ទុក
ជាបញ្ញជ ទូទារ់ផ្ទា ល់របស់ធនាគារខ លអនុវរតតាមបញ្ញជ របស់អរិងិជន។ 
 ៣. អនកចូលរួមកនុងោរផ្ទរ់ទារ់និងោរទូទារ់្ឺជាធនាគារ។ ោរទូទារ់អនតរធនាគារថ្នោរ
ផ្ទរ់ទារ់ដធើវដ ើងដៅដលើ្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារខ លរកាដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
 ៤. ធនាគារគរូវដគារពតាមគបោសដនឹះ និងនីរិវធីិគបរិបរតិោរនានាក៏ ូចជាបទបបញ្ារតិខ ល
ានខចងដៅកនុងគបោរជាបនតបនាា ប់ដៅដនឹះ។ 

 ៥. គបោសដនឹះអនុវរតខរចំដ ឹះោរដផារឥណទាន និងគបរិបរតិោរទូទារ់សងគបាក់ និង
្ណនីទូទារ់ជាគបាក់ដរៀល ឬគបាក់ ុលាល រអាដមរកិខរប៉ាុដណាណ ឹះ។ 
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ប្រការ ៣.- 

 ១. ដ ើមបីអាចបញ្ចូ លដៅកនុងោរទូទារ់បាន បញ្ញជ ទូទារ់នីមួយៗគរូវខរសគាប់ោរទូទារ់
សងគបាក់ធនាគារខរមួយ ឬដទវភា្ី និង/ឬ ចូលកនុង្ណនីទូទារ់។ បញ្ញជ ទូទារ់គរូវានខចងដសចកតី
ខណនាំដោយគាម នលកខែណឌ និងមិនអាចប ិដសធបានចំដ ឹះោរទូទារ់ជាគបាក់ដរៀល និងគបាក់
 ុលាល រអាដមរកិ ដហើយមិនគរូវសាិរដៅដគោមោររ រររបិរ ឬោរោក់កគមិរណាដ ើយ ដលើកខលងខរ
បញ្ញជ ទូទារ់ដនឹះានកំណរ់ថ្ងៃគបសិទធភាព  ូចបានកំណរ់ដៅកនុងនីរិវធីិគបរិបរតិោរ។ បញ្ញជ ទូទារ់
គរូវដគារពតាមលកខណៈជាក់លាក់ ូចខ លបានកំណរ់ដៅកនុងនីរិវធីិគបរិបរតិោរ និងគរូវបញ្ជូ នដៅ
ធនាគារណាមួយ ឬធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

 ២. ដគោមបទបបញ្ារតិថ្នគបោសដនឹះ បញ្ញជ ទូទារ់ខ លដគារពតាមកថាែណឌ ទី១ ថ្នគបោរដនឹះ 
នរងគរូវអនុវរតដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា តាមោរចុឹះឥណពនធនិង/ឬឥណទានកនុង្ណនីទូទារ់។ 
បញ្ញជ ទូទារ់ខ លមិនដគារពតាមថាែណឌ ទី១ ថ្នគបោរដនឹះ ឬមិនអាចបញ្ជូ នបានដោយស្ថរទិននន័យ
មិនគ្ប់គគាន់ ឬមិនគររមគរូវ មិនអាចបញ្ញជ ក់យថាភូរបាន ឬដហរុផលដផេងដទៀរ គពមទាំងបញ្ញជ
ទូទារ់នីមួយៗ ខ លបានដផាើែុសអាសយោា ន គរូវបញ្ជូ នគរ រ់ដៅធនាគារដផាើវញិដោយអនុដលាម
តាមដលែកូ ខរមួយខ លបានដគជើសយកសគាប់ដផាើគរ រ់វញិដនឹះ ខ លផតល់ដោយធនាគារចូលរួម
នីមួយៗ។ 

ប្រការ ៤.- 

 រាល់ធនាគារកំពុងគបរិបរតិោរកនុងគបដទសកមពុជាខ លានបំណងចូលរួមោរទូទារ់បញ្ញជ
ទូទារ់កនុងស្សុក គរូវដបើកនិងរកា្ណនីទូទារ់កនុងបញ្ជ ីរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដហើយគរូវដបើក
និងោក់ឱ្យ ំដណើ រោរនូវ្ណនីដនាឹះតាមលកខែណឌ  និងោរកំណរ់ ូចខ លបានសដគមចដោយ
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

១. ចំដ ឹះរាល់ធនាគារ ោរទូទារ់សងគបាក់នីមួយៗ ូចខាងដគោមខ លដផតើមដ ើងដោយបញ្ញជ
ទូទារ់អាចគរូវបានដធវើដ ើងដោយបញ្េូ លដៅកនុង និង កដចញពី្ណនីទូទារ់៖ 

 ក. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ 
 ែ. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារដទវភា្ី 

២. ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងមិនចុឹះឥណេនធទូទារ់ ឬអនុញ្ញា រឱ្យ កស្ថច់គបាក់ដចញពី្ណនី
ដនឹះដទ លុឹះគតាខរានសមរុលយគ្ប់គគាន់ដ ើមបីធានាចំនួនឥណេនធ ឬោរ កគបាក់។ 

៣. ោរទូទារ់ស្ងគបាក់ធនាគារខរមួយ  ូចជាោរ កស្ថច់គបាក់ ឬោរោក់គបាក់បញ្ាីនរងគរូវ
បានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជាដៅកនុង្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារ។ ោរទូទារ់
សងគបាក់ដចញពី្ណនីទូទារ់របស់ដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវបានដធវើដ ើងតាមរយៈ
ោរចុឹះឥណពនធចំដ ឹះ្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារ។ ោរទូទារ់សងគបាក់ដោយធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាចូលកនុង្ណនីទូទារ់គរូវដធវើដ ើងតាមរយៈោរចុឹះឥណទានចំដ ឹះ្ណនីទូទារ់
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ធ៩-០៦-២៤០ គប.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ប្រត្ិរត្តិការនន្ណ្នីទូទាត្់ 

3 
ប្រការ ១.- 
 និយមន័យថ្ន កយខ លានខចងកនុងាគតា ២ ថ្នចាប់សតីពីឧបរណ៍អាចជួញ ូរបាននិង
គបរិបរតិោរទូទារ់សង់គបាក់គរូវបានបញ្ចូ លកនុងគបោសដនឹះ ដលើកខលងខរ កយមួយចំនួន ូចខាង
ដគោម ឬដៅកនុងបរោិរណ៍ណាខ លរគមូវឱ្យានន័យដផេង៖ 
 ១. ធនាគារ សំដៅ ល់ធនាគារ  ូចានខចងកនុងាគតា ២ ចាប់សតីពីឧបរណ៍អាចជួញ ូរបាន

និងគបរិបរតិោរទូទារ់សងគបាក់ ប៉ាុខនតមិនរាប់បញ្ចូ លធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
២. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារដទវភា្ី សំដៅ ល់ោរទូទារ់ពីធនាគារមួយពៅធនាគាររួយ
ដផេងដទៀរ។ 

 ៣. ោរទូទារ់ សំដៅ ល់ោរទូទារ់ដចញពី ឬចូលកនុង្ណនីទូទារ់។ 
 ៤. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ សំដៅ ល់ោរទូទារ់គបាក់រវាងធនាគារ និងធនាគារ

ជារិថ្នកមពុជា។ 
 ៥. អនក ំដណើ រោរររិយភា្ី សំដៅ ល់អនកផតល់មដធាបាយសគាប់ ំដណើ រោរបញ្ញជ ទូទារ់

កនុងនាមធនាគារ។ 
ប្រការ ២.- 
 ១. ោរផ្ទរ់ទារ់និងោរទូទារ់នរងដធើវរាល់ថ្ងៃដធវើោរ របស់ធនាគារដៅកនុងគបដទសកមពុជា ដ ើមបី
ដោឹះ ូរបញ្ញជ ទូទារ់ខ ល ក់ព័នធនរងោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ និងដទវភា្ី។ 
 ២. ដ ើមបីចូលរមួកនុងោរផ្ទរ់ទារ់និងោរទូទារ់ បញ្ញជ ទូទារ់អនតរធនាគារមួយនរង្លុឹះបញ្ញច ំង
ពីគបរិបរតិោរទូទារ់កនុងនាមអរិងិជនាន ក់ ឬធនាគារចូលរមួមួយ។ បញ្ញជ ទូទារ់ខ លបានគប្ល់
ដោយផ្ទា ល់ពីអរិងិជនដៅអនក ំដណើ រោរររិយភា្ីតាមោរបញ្ញជ របស់ធនាគារែលួន គរូវបានចារ់ទុក
ជាបញ្ញជ ទូទារ់ផ្ទា ល់របស់ធនាគារខ លអនុវរតតាមបញ្ញជ របស់អរិងិជន។ 
 ៣. អនកចូលរួមកនុងោរផ្ទរ់ទារ់និងោរទូទារ់្ឺជាធនាគារ។ ោរទូទារ់អនតរធនាគារថ្នោរ
ផ្ទរ់ទារ់ដធើវដ ើងដៅដលើ្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារខ លរកាដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
 ៤. ធនាគារគរូវដគារពតាមគបោសដនឹះ និងនីរិវធីិគបរិបរតិោរនានាក៏ ូចជាបទបបញ្ារតិខ ល
ានខចងដៅកនុងគបោរជាបនតបនាា ប់ដៅដនឹះ។ 

 ៥. គបោសដនឹះអនុវរតខរចំដ ឹះោរដផារឥណទាន និងគបរិបរតិោរទូទារ់សងគបាក់ និង
្ណនីទូទារ់ជាគបាក់ដរៀល ឬគបាក់ ុលាល រអាដមរកិខរប៉ាុដណាណ ឹះ។ 
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របស់ធនាគារ។ ោរទូទារ់សងគបាក់កនុងធនាគារខរមួយនរងោល យជាស្ថា ពរ មិនអាចគរ ប់វញិ 
និងរិនអាចប ិដសធបាន ដៅដពលណាបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោែាង់ឥណទានដនាឹះចូលកនុង្ណនី
ទូទារ់របស់ធនាគារ។ 

៤. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារដទវភា្ីអាចផតួចដផតើមដ ើងដោយបញ្ញជ ទូទារ់ដៅោន់ធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជា ដ ើមបីចុឹះឥណពនធ្ណនីទូទារ់សងគបាក់ និងចុឹះឥណទាន្ណនីទូទារ់របស់
ធនាគារមួយដទៀរ។ ោរទូទារ់សងគបាក់គរូវបានដធវើដ ើងតាមរយៈោរចុឹះឥណពនធ្ណនី
ទូទារ់របស់ធនាគារទូទារ់សងគបាក់ និងចុឹះឥណទានគពមគាន ដលើ្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារ
មួយដផេងដទៀរ។ ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារដទវភា្ីនិងោល យជាស្ថា ពរ មិនអាចគរ រ់វញិ 
និងមិនអាចប ិដសធបាន ដៅដពលណាបានចុឹះបញ្ជ ិោែាង់ឥណពនធ និងឥណទានដនាឹះចូល
កនុង្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារ។ 

៥. លិែិរបញ្ញជ ក់តាមរយៈោរជូន ំណរ ងោរចុឹះកិចចបញ្ជ ិោែាង់ឥណពនធ ឬឥណទានដៅកនុង
្ណនីទូទារ់ដៅដគោមកថាែណឌ ដនឹះ គរូវដផាើដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជាដៅោន់ធនាគារ 
ខ លចូលរួមដៅកនុងោរទូទារ់សង់គបាក់ធនាគារខរមួយ ឬដទវភា្ីដនាឹះ។ ោរជូន ំណរ ង
គរូវដធវើដ ើងភាល មបនាា ប់ពីោរបញ្ច ប់ោរផ្ទរ់ទារ់គបចាំថ្ងៃ ូចខ លបានកំណរ់កនុងនីរិវធិី
គបរិបរតិោរ។ 

៦. ែាង់ឥណពនធចំដ ឹះោរ កស្ថច់គបាក់ដោយធនាគារ គរូវខរបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោជាបនាា ន់
ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដៅកនុង្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារដនាឹះភាល មបនាា ប់ពីោរ ក
ស្ថច់គបាក់។ 

៧. ចំដ ឹះរាល់គបរិបរតិោរទូទារ់សងគបាក់ ោរទូទារ់គរូវបានបញ្ច ប់ដៅដពលណាខ ល
លទធផលថ្នែាង់ឥណពនធ ឬែាង់ឥណទានថ្នោរទូទារ់ដនាឹះគរូវបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោ្ណនី
ទូទារ់របស់ធនាគារជាភា្ីថ្នោរទូទារ់សងគបាក់បានោល យជាស្ថា ពរ មិនអាចគរ រ់វញិ 
និងមិនអាចប ិដសធបាន។ 

ប្រការ ៦.- 
១. បញ្ញជ ទូទារ់ខ លបញ្ញជ ឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជាអនុវរតោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ
ឬដទវភា្ីអាចគរូវបានគប្ល់ដោយធនាគារដៅឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជា ជាបញ្ញជ ទូទារ់
មួយៗដោយខ ក ឬជាខផនកថ្នសំណំុមួយ។ 

២. ធនាគារជារិថ្នកមពុជា នរងអនុវរតោរទូទារ់ចំដ ឹះបញ្ញជ ទូទារ់នីមួយៗ ខ លបានបញ្ជូ នមក៖ 
- ខរដៅដពលណាខ ល្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារទូទារ់សងគបាក់ានមូលនិធិគ្ប់គគាន់
ប៉ាុដណាណ ឹះ និង 

- ដៅដពលណាមួយមុនដពលបញ្ច ប់ោរផ្ទរ់ទារ់គបចាំខងៃ  ូចខ លបានកំណរ់ដៅកនុង
នីរិវធីិគបរិបរតិោរ។ 
ចំដ ឹះបញ្ញជ ទូទារ់ានថ្ងៃគបសិទធភាព ូចខ លបានខចងកនុងនីរិវធីិគបរិបរតិោរ ដពលដវលា

ថ្នោរអនុវរតបញ្ញជ ទូទារ់ដនាឹះគរូវខរដៅថ្ងៃគបសិទធភាព។ 
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៣. ដៅដពលណាខ លមូលនិធិថ្ន្ណនីធនាគារទូទារ់សងគបាក់ពំុានគ្ប់គគាន់សគាប់ទូទារ់ 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចប ិដសធ ឬោក់បញ្ញជ ទូទារ់ឱ្យសាិរកនុងោររង់ចំា ដហើយផតល់ ំណរ ង
 ល់ធនាគារបញ្ញជ ដនាឹះ។ បញ្ញជ ទូទារ់ខ លបានោក់ឱ្យសាិរកនុងោររង់ចំានរងគរូវអនុវរតដោយ
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដៅតាមលំោប់ថ្នោររង់ចំា និងដោយគាម នោរជូន ំណរ ងជាមុន លុឹះគតា
ខរ្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារទូទារ់សងគបាក់ានមូលនិធិគ្ប់គគាន់។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា
អាចរ ិពស្ធរញ្ជា ទូ្ទត់ដ លរិនទន់ប្តូវានអនុវតតពៅពេលណាក៏ាន រុនពេលរញ្ជា
ទូ្ទត់ពនះប្តូវានអនុវតត ពហើយនឹងទតល់ ំណឹង ល់ធនាគាររញ្ជា ពនាះ។ រញ្ជា ទូ្ទត់ររស់្
ធនាគារដ លរិនប្តូវានអនុវតតនឹងរ ិពស្ធកនុងអំ ុងពេលផ្ទត់ទត់ប្រចំាថ្ងៃ និងប្តវូាន
លុរពចាលតារការកំណត់ពោយចារ់ពៅចុងរញ្េ រ់ថ្នការផ្ទត់ទត់ប្រចំាថ្ងៃ ូចានដចង
កនុងនីតិវធីិប្រតិរតតិការ។   

៤. ចំដ ឹះដគាលបំណងថ្នកថាែណឌ ខាងដលើដៅដពលណាានមូលនិធិរិនគ្ប់គគាន់សគាប់
សំណំុបញ្ញជ ទូទារ់ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចចារ់ទុកបញ្ញជ ទូទារ់នីមួយៗកនុងសំណំុដនាឹះ
ជាបញ្ញជ ទូទារ់ខ លបញ្ជូ នមកោច់ដោយខ កៗពីគាន ។ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវចារ់ខចង
បញ្ញជ ទូទារ់នីមួយៗ ដនាឹះសគាប់អនុវរតដៅតាមមូលនិធិខ លានដោយោរោក់បនតគាន  ឬ
ប ិដសធដៅតាមលំោប់សមស្សប។ 

៥. ដលើកខលងខរានោរប ិដសធ ឬោរោក់ឱ្យសាិរកនុងោររង់ចំាបនតគាន ដោយធនាគារជារិថ្ន
កមពុជា  ូចានខចងកនុងកថាែណឌ ទី៣ ខាងដលើ បញ្ញជ ទូទារ់របស់ធនាគារខ លបានគប្ល់
ឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងមិនអាចប ិដសធបាន និងលុបដចាលបានដោយធនាគារដនាឹះ
ដ ើយ។ ចំដ ឹះបញ្ញជ ទូទារ់ខ លសាិរកនុងោររង់ចំា ោរលុបដចាលដោយធនាគារបញ្ញជ នរង
ានគបសិទធភាព លុឹះគតាខរបានជូន ំណរ ង ល់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាតាមរដបៀប ដពលដវលា 
និងអនុដលាមតាមវធីិខ លបានខចង និងអនុម័រដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជាខរប៉ាុដណាណ ឹះ ខ ល
បងកលកខណៈឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចចារ់វធិានោរមុនានោរចុឹះឥណពនធ្ណនីទូទារ់
របស់ធនាគារ។ 

៦. ធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវប ិដសធចំដ ឹះបញ្ញជ ទូទារ់ណាខ លគាម នយថាភាពគររមគរូវ 
មិនានព័រ៌ានលរអិតអំពីធនាគារឬអរាគាហកគ្ប់គគាន់ ឬដលមើសនរងគបោសដនឹះ ឬគបោស
សតីពីនីរិវធីិគបរិបរតិការ ឬបញ្ញជ ណាដផេងៗដទៀរ។ 

៧. បញ្ញជ ទូទារ់របស់ធនាគារខ លគរូវបានលុបដចាលឬប ិដសធមិនអាចយកមកអនុវរតបានដ ើយ
ដលើកខលងខរានោររញ្ាូ នរកវញិជាបញ្ញជ ទូទារ់ងមីពីសំណាក់ធនាគារបញ្ញជ ។ 

ប្រការ ៧.- 

 នីរិវធីិគបរិបរតិោរអាចអនុញ្ញា រឱ្យធនាគារដផាើ ចារ់ថាន ក់បញ្ញជ ទូទារ់មួយដៅដគោមវធិានដនឹះ
ជាោរទូទារ់សងគបាក់អាទិភាព។ ជាកមមវរាុថ្នោរានមូលនិធិកនុង្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារទូទារ់
សងគបាក់ ធនាគារជារិថ្នកមពជុានរងពាយម ំដណើ រោរ ោរទូទារ់សងគបាក់អាទិភាពដនឹះដៅដពល
បានទទួលបញ្ញជ ទូទារ់ខ លគរូវបានចារ់ថាន ក់ដនឹះ។ 
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របស់ធនាគារ។ ោរទូទារ់សងគបាក់កនុងធនាគារខរមួយនរងោល យជាស្ថា ពរ មិនអាចគរ ប់វញិ 
និងរិនអាចប ិដសធបាន ដៅដពលណាបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោែាង់ឥណទានដនាឹះចូលកនុង្ណនី
ទូទារ់របស់ធនាគារ។ 

៤. ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារដទវភា្ីអាចផតួចដផតើមដ ើងដោយបញ្ញជ ទូទារ់ដៅោន់ធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជា ដ ើមបីចុឹះឥណពនធ្ណនីទូទារ់សងគបាក់ និងចុឹះឥណទាន្ណនីទូទារ់របស់
ធនាគារមួយដទៀរ។ ោរទូទារ់សងគបាក់គរូវបានដធវើដ ើងតាមរយៈោរចុឹះឥណពនធ្ណនី
ទូទារ់របស់ធនាគារទូទារ់សងគបាក់ និងចុឹះឥណទានគពមគាន ដលើ្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារ
មួយដផេងដទៀរ។ ោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារដទវភា្ីនិងោល យជាស្ថា ពរ មិនអាចគរ រ់វញិ 
និងមិនអាចប ិដសធបាន ដៅដពលណាបានចុឹះបញ្ជ ិោែាង់ឥណពនធ និងឥណទានដនាឹះចូល
កនុង្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារ។ 

៥. លិែិរបញ្ញជ ក់តាមរយៈោរជូន ំណរ ងោរចុឹះកិចចបញ្ជ ិោែាង់ឥណពនធ ឬឥណទានដៅកនុង
្ណនីទូទារ់ដៅដគោមកថាែណឌ ដនឹះ គរូវដផាើដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជាដៅោន់ធនាគារ 
ខ លចូលរួមដៅកនុងោរទូទារ់សង់គបាក់ធនាគារខរមួយ ឬដទវភា្ីដនាឹះ។ ោរជូន ំណរ ង
គរូវដធវើដ ើងភាល មបនាា ប់ពីោរបញ្ច ប់ោរផ្ទរ់ទារ់គបចាំថ្ងៃ ូចខ លបានកំណរ់កនុងនីរិវធិី
គបរិបរតិោរ។ 

៦. ែាង់ឥណពនធចំដ ឹះោរ កស្ថច់គបាក់ដោយធនាគារ គរូវខរបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោជាបនាា ន់
ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដៅកនុង្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារដនាឹះភាល មបនាា ប់ពីោរ ក
ស្ថច់គបាក់។ 

៧. ចំដ ឹះរាល់គបរិបរតិោរទូទារ់សងគបាក់ ោរទូទារ់គរូវបានបញ្ច ប់ដៅដពលណាខ ល
លទធផលថ្នែាង់ឥណពនធ ឬែាង់ឥណទានថ្នោរទូទារ់ដនាឹះគរូវបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោ្ណនី
ទូទារ់របស់ធនាគារជាភា្ីថ្នោរទូទារ់សងគបាក់បានោល យជាស្ថា ពរ មិនអាចគរ រ់វញិ 
និងមិនអាចប ិដសធបាន។ 

ប្រការ ៦.- 
១. បញ្ញជ ទូទារ់ខ លបញ្ញជ ឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជាអនុវរតោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ
ឬដទវភា្ីអាចគរូវបានគប្ល់ដោយធនាគារដៅឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជា ជាបញ្ញជ ទូទារ់
មួយៗដោយខ ក ឬជាខផនកថ្នសំណំុមួយ។ 

២. ធនាគារជារិថ្នកមពុជា នរងអនុវរតោរទូទារ់ចំដ ឹះបញ្ញជ ទូទារ់នីមួយៗ ខ លបានបញ្ជូ នមក៖ 
- ខរដៅដពលណាខ ល្ណនីទូទារ់របស់ធនាគារទូទារ់សងគបាក់ានមូលនិធិគ្ប់គគាន់
ប៉ាុដណាណ ឹះ និង 

- ដៅដពលណាមួយមុនដពលបញ្ច ប់ោរផ្ទរ់ទារ់គបចាំខងៃ  ូចខ លបានកំណរ់ដៅកនុង
នីរិវធីិគបរិបរតិោរ។ 
ចំដ ឹះបញ្ញជ ទូទារ់ានថ្ងៃគបសិទធភាព ូចខ លបានខចងកនុងនីរិវធីិគបរិបរតិោរ ដពលដវលា

ថ្នោរអនុវរតបញ្ញជ ទូទារ់ដនាឹះគរូវខរដៅថ្ងៃគបសិទធភាព។ 
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ប្រការ ៨.- 
១. ចំដ ឹះោរទូទារ់គបាក់ជំ ក់រវាងធនាគារដៅទីបញ្ច ប់ថ្នវ តផ្ទរ់ទារ់ពហុភា្ីអនតរធនាគារ 

បញ្ជ ីអំពីស្ថា នភាពឥណពនធនិងឥណទានរបស់ធនាគារនីមួយៗ គរូវគប្ល់ដៅឱ្យធនាគារជារិថ្ន
កមពុជាកនុងនាមធនាគារចូលរមួទំាងអស់។ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវអនុវរតោរទូទារ់ដោយ៖ 

- ដធវើោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ ពីធនាគារខ លានស្ថា នភាពឥណទាននូវចំនួន
គបាក់ឥណពនធរបស់ធនាគារ និងបនាា ប់មក 

- ដធើវោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយដៅឱ្យធនាគារខ លានស្ថា នភាពឥណទាននូវ
ចំនួនទរកគបាក់ឥណទានរបស់ធនាគារ។ 
គាម នែាង់ឥណពនធ ឬឥណទានចំដ ឹះ្ណនីទូទារ់ដៅដគោមគបោរដនឹះនរងោល យជា

ស្ថា ពរមិនអាចគរ រ់វញិ និងមិនអាចប ិដសធបានដៅមុនដពលខ លរាល់ែាង់ឥណពនធ
សមស្សបគរូវបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោដលើ្ណនីទូទារ់ របស់ធនាគារទាំងអស់ខ លសាិរកនុង
ស្ថា នភាពឥណពនធ និងរាល់ែាង់ឥណទានសមស្សបគរូវបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោដលើ្ណនីទូទារ់
របស់ធនាគារទាំងអស់ខ លសាិរកនុងស្ថា នភាពឥណទានដ ើយ។ ោរទូទារ់សងគបាក់
ធនាគារខរមួយដៅដគោមកថាែណឌ ដនាឹះអាចគរូវបានដធវើដ ើង ដ ើមបីបញ្ចូ ល ឬទូទារ់ដចញពី
្ណនីហាមឃារ់ខ លបានរកាដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

 ២. ធនាគារជារិថ្នកមពុជា មិនគរូវអនុវរតោរទូទារ់ដគោមកថាែណឌ ទី១ដទ និងគរូវសវឹះខសវងរក
ោរបញ្ញជ ក់បខនាមដ ើមបីបញ្ច ប់ោរទូទារ់ដគោមកថាែណឌ ទី១ ដលើកខលងខរ៖ 

ក. ធនាគារជារិថ្នកមពុជាបានដធវើោរបញ្ញជ ក់ ំបូងថា ចំនួនគបាក់សរុបជំ ក់ដោយធនាគារ
ទំាងអស់កនុងស្ថា នភាពឥណពនធ ដសមើនរងចំនួនគបាក់សរបុជំ ក់ចំដ ឹះធនាគារទំាង
អស់កនុងស្ថា នភាពឥណទាន និង 

ែ. ចំដ ឹះធនាគារខ លសាិរកនុងស្ថា នភាពឥណពនធ មូលនិធិានចំនួនគ្ប់គគាន់សគាប់
ទូទារ់ដចញពី្ណនីទូទារ់ដ ើមបីអនុវរតោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយកនុងចំនួន
គបាក់ឥណពនធ។ 

៣. វធិានគ្ប់គ្ងោរផ្ទរ់ទារ់ពហុភា្ីអនតរធនាគារខ លគរូវបានទូទារ់ដៅដគោមគបោរដនឹះ 
រួមទំាងនីរិវធីិសគាប់ដគបើដៅដពលខ លានោរមិនដគារពតាមលកខែណឌ នានាដគោមកថាែណឌ ទី២ ែ 
គរូវកំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ឬដោយោរសគមបសគមួលរវាងធនាគារចូលរមួខ លាន
ោរយល់គពមពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
ប្រការ ៩.- 
១. ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចអនុម័រនីរិវធីិគបរិបរតិោរ រមួទំាងោរកំណរ់លកខណៈជាក់លាក់
សគាប់បញ្ញជ ទូទារ់ តារាងដពលដវលា និងនីរិវធិីសគាប់គ្ប់គ្ងដលើោរផ្ទរ់ទារ់ និង
ោរទូទារ់។ 

២. ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងដចញផាយជាបនតបនាា ប់ នូវតារាងកថ្ប្រនិងដស្ថហ ុយដសវាដៅ
ដគោមគបោសដនឹះ។ 
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ប្រការ ១០.- 

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន នាយកោា នអងគភាេ និង
ប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ពៅពប្ការឱ្វាទ្និងពប្ការអាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១១.- 

ប្រកាស្ពនះចូលជាធរានចារ់េីដងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

  ពធវើពៅរាជធានីភំនពេញ ថ្ងៃទី្១៣ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០៦ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ប្រការ ៨.- 
១. ចំដ ឹះោរទូទារ់គបាក់ជំ ក់រវាងធនាគារដៅទីបញ្ច ប់ថ្នវ តផ្ទរ់ទារ់ពហុភា្ីអនតរធនាគារ 

បញ្ជ ីអំពីស្ថា នភាពឥណពនធនិងឥណទានរបស់ធនាគារនីមួយៗ គរូវគប្ល់ដៅឱ្យធនាគារជារិថ្ន
កមពុជាកនុងនាមធនាគារចូលរមួទំាងអស់។ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវអនុវរតោរទូទារ់ដោយ៖ 

- ដធវើោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយ ពីធនាគារខ លានស្ថា នភាពឥណទាននូវចំនួន
គបាក់ឥណពនធរបស់ធនាគារ និងបនាា ប់មក 

- ដធើវោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយដៅឱ្យធនាគារខ លានស្ថា នភាពឥណទាននូវ
ចំនួនទរកគបាក់ឥណទានរបស់ធនាគារ។ 
គាម នែាង់ឥណពនធ ឬឥណទានចំដ ឹះ្ណនីទូទារ់ដៅដគោមគបោរដនឹះនរងោល យជា

ស្ថា ពរមិនអាចគរ រ់វញិ និងមិនអាចប ិដសធបានដៅមុនដពលខ លរាល់ែាង់ឥណពនធ
សមស្សបគរូវបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោដលើ្ណនីទូទារ់ របស់ធនាគារទាំងអស់ខ លសាិរកនុង
ស្ថា នភាពឥណពនធ និងរាល់ែាង់ឥណទានសមស្សបគរូវបានចុឹះកិចចបញ្ជ ិោដលើ្ណនីទូទារ់
របស់ធនាគារទាំងអស់ខ លសាិរកនុងស្ថា នភាពឥណទានដ ើយ។ ោរទូទារ់សងគបាក់
ធនាគារខរមួយដៅដគោមកថាែណឌ ដនាឹះអាចគរូវបានដធវើដ ើង ដ ើមបីបញ្ចូ ល ឬទូទារ់ដចញពី
្ណនីហាមឃារ់ខ លបានរកាដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

 ២. ធនាគារជារិថ្នកមពុជា មិនគរូវអនុវរតោរទូទារ់ដគោមកថាែណឌ ទី១ដទ និងគរូវសវឹះខសវងរក
ោរបញ្ញជ ក់បខនាមដ ើមបីបញ្ច ប់ោរទូទារ់ដគោមកថាែណឌ ទី១ ដលើកខលងខរ៖ 

ក. ធនាគារជារិថ្នកមពុជាបានដធវើោរបញ្ញជ ក់ ំបូងថា ចំនួនគបាក់សរុបជំ ក់ដោយធនាគារ
ទំាងអស់កនុងស្ថា នភាពឥណពនធ ដសមើនរងចំនួនគបាក់សរបុជំ ក់ចំដ ឹះធនាគារទំាង
អស់កនុងស្ថា នភាពឥណទាន និង 

ែ. ចំដ ឹះធនាគារខ លសាិរកនុងស្ថា នភាពឥណពនធ មូលនិធិានចំនួនគ្ប់គគាន់សគាប់
ទូទារ់ដចញពី្ណនីទូទារ់ដ ើមបីអនុវរតោរទូទារ់សងគបាក់ធនាគារខរមួយកនុងចំនួន
គបាក់ឥណពនធ។ 

៣. វធិានគ្ប់គ្ងោរផ្ទរ់ទារ់ពហុភា្ីអនតរធនាគារខ លគរូវបានទូទារ់ដៅដគោមគបោរដនឹះ 
រួមទំាងនីរិវធីិសគាប់ដគបើដៅដពលខ លានោរមិនដគារពតាមលកខែណឌ នានាដគោមកថាែណឌ ទី២ ែ 
គរូវកំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ឬដោយោរសគមបសគមួលរវាងធនាគារចូលរមួខ លាន
ោរយល់គពមពីធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
ប្រការ ៩.- 
១. ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចអនុម័រនីរិវធីិគបរិបរតិោរ រមួទំាងោរកំណរ់លកខណៈជាក់លាក់
សគាប់បញ្ញជ ទូទារ់ តារាងដពលដវលា និងនីរិវធិីសគាប់គ្ប់គ្ងដលើោរផ្ទរ់ទារ់ និង
ោរទូទារ់។ 

២. ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងដចញផាយជាបនតបនាា ប់ នូវតារាងកថ្ប្រនិងដស្ថហ ុយដសវាដៅ
ដគោមគបោសដនឹះ។ 
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ធ៩-០១០-១៥០ ប្រ.ក 

ប្រកាស  
សតពីី 

ការដាក់ឱយដប្រើគំររូញ្ញជ ទូទាត់សប្មារ់ការដផ្ារឥណទាន 

3 
ប្រការ ១.- 

 ោក់ឱយពប្រើឯកភាេគាន ពៅកនុងប្រេ័នធធនាគារនូវគំររូញ្ជា ទូ្ទត់ ស្ប្ារ់ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់
ជាលាយលកខណ៍អកសរ ឬពអ ិកប្តូនិក ដ លានទ្ប្រង់ជាការពទារឥណទន។  

 រញ្ជា ទូ្ទត់ដនឹះនឹងប្តូវានពប្រើ ព ើរបីពទារប្ាក់េីគណនីររស់្អនកស្ងប្ាក់ពៅគណនីររស់្
អនកទ្ទួ្លប្ាក់ដ លគណនីទំងពនះអាចាន ឬរិនានពៅកនុងធនាគារ ឬស្ថខាធនាគារជារួយគាន ។ 

ប្រការ ២.- 

 រញ្ជា ទូ្ទត់ប្តូវានពប្រើជាឧរករណ៍ស្ស្រចារ់ អនុពលារតារាប្តា ១៩៩, ២០០, ២០១ និង 
២០២ ថ្នចារ់ស្តីេីឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ រញ្ជា ទូ្ទត់ស្ប្ារ់
ការពទារឥណទនប្តូវានពរៀរចំឱយានលកខណៈស្តង់ោរចាស់្លាស់្ និងប្គរ់ប្គាន់ អំេីទ្ប្រង់ 
ទិ្ននន័យ និងេ័ត៌ាន ូចានដចងពៅកនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ៣.- 

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន គ្ប់ស្ថខា
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា អងគភាេ និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ដៅពប្ការឱ្វាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតយ៉ាងមឺុងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៤.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១០ 
 ដទស្ថភិបាល 

                                                              ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរសម្ព័នធ 

ប្រកាស្ពលខ ធ៩-០១០-១៥០ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១០ 

លកខណៈសតង់ដារននរញ្ញជ ទូទាត់ 

 ទ្ប្រង់ ទិននន័យ និងព័រ៌ានខ លគរូវបំដពញដៅកនុងបញ្ញជ ទូទារ់សគាប់ោរដផារឥណទាន 
ជាលាយលកខណ៍អកេរ និងដអ ិកគរូនិក គរូវបានដរៀបចំដោយខផាកដលើមូលោា នបី  ូចខាងដគោម៖ 

- SWIFT 

- ស្ថរប័ណណ (Card Message) 
- រូលរបទនរប្តស្តង់ោរ  ូចានខចងដៅកនុងគបោសដលែ ធ៩-០៨-១៨៦ និងឧបសម័ពនធ
ថ្នគបោសពនះ។ 

១- ារាងទិននន័យ និងព័ត្៌ានននការដផ្ារឥណ្ទាន 

ដ ម្ ឹះែលរមស្ថរ ទគមង់ែលរមស្ថរ ោរពនយល់ 

ដលែកូ ថ្នគបដភទថ្នោរទូទារ់
សងគបាក់ 

៦ ែាង់ ដលែកូ រំណាងឱ្យ “ោរដផារឥណទាន” 
(ជាោរពវកិចច) 

ោលបរដិចឆទ ៨ ែាង់ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្ន ំ (00-00-0000) (ជាោរពវកិចច) 

ដលែសាគ ល់អរតសញ្ញា ណធនាគារ
សងគបាក់ 

៦ ែាង់ ៣ែាង់ ំបូង ជាដលែអរតសញ្ញា ណ 
ធនាគារ ៣ែាង់បនាា ប់ ជាដលែ 
អរតសញ្ញា ណទីស្ថន ក់ោរកណាត ល 
ឬស្ថខា (ជាោរពវកិចច) 

ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ ១ ែាង់ សគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ដលែសាគ ល់ 
អរតសញ្ញា ណធនាគារសងគបាក់ 
(ជាោរពវកិចច) 

ដលែ្ណនីអនកសងគបាក់ ៣៤ ែាង់ អរិបរា៣៤ែាង់ (ជាោរពវកិចច) 
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ  
ធ១៤-០១៦-១៣៥ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១២  
ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ ស្តីេី ការោក់ឱយ 
ពប្រើវធិាននិងនីតិវធីិស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ។) 

ដ ម្ ឹះអនកសងគបាក់ ៣៥ អកេរ 
និង/ឬ ដលែ 

(ជាោរពវកិចច) 
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ធ៩-០១០-១៥០ ប្រ.ក 

ប្រកាស  
សតពីី 

ការដាកឱ់យដប្រើគរំរូញ្ញជ ទទូាត់សប្មារ់ការដផ្ារឥណទាន 

3 
ប្រការ ១.- 

 ោក់ឱយពប្រើឯកភាេគាន ពៅកនុងប្រេ័នធធនាគារនូវគំររូញ្ជា ទូ្ទត់ ស្ប្ារ់ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់
ជាលាយលកខណ៍អកសរ ឬពអ ិកប្តូនិក ដ លានទ្ប្រង់ជាការពទារឥណទន។  

 រញ្ជា ទូ្ទត់ដនឹះនឹងប្តូវានពប្រើ ព ើរបីពទារប្ាក់េីគណនីររស់្អនកស្ងប្ាក់ពៅគណនីររស់្
អនកទ្ទួ្លប្ាក់ដ លគណនីទំងពនះអាចាន ឬរិនានពៅកនុងធនាគារ ឬស្ថខាធនាគារជារួយគាន ។ 

ប្រការ ២.- 

 រញ្ជា ទូ្ទត់ប្តូវានពប្រើជាឧរករណ៍ស្ស្រចារ់ អនុពលារតារាប្តា ១៩៩, ២០០, ២០១ និង 
២០២ ថ្នចារ់ស្តីេីឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។ រញ្ជា ទូ្ទត់ស្ប្ារ់
ការពទារឥណទនប្តូវានពរៀរចំឱយានលកខណៈស្តង់ោរចាស់្លាស់្ និងប្គរ់ប្គាន់ អំេីទ្ប្រង់ 
ទិ្ននន័យ និងេ័ត៌ាន ូចានដចងពៅកនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ៣.- 

 អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន គ្ប់ស្ថខា
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា អងគភាេ និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ដៅពប្ការឱ្វាទ្ និងពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតយ៉ាងមឺុងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៤.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៥ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០១០ 
 ដទស្ថភិបាល 

                                                              ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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អរាន័យដយងរបស់អនកសងគបាក់ ៣០ អកេរ 
និង/ឬ ដលែ 

(ជាជដគមើស) 

ចំនួនគបាក់ ១៥ ែាង់ ១៥ែាង់ ឬដបើរិចជាងគរូវបំដពញែាង់ជាប់
គាន ជាបនតបនាា ប់ (ជាោរពវកិចច) 

ដលែកូ របិូយប័ណណ ៣ ែាង់ ៣ែាង់រំណាងឱ្យរបិូយប័ណណ ឧទាហរណ៍ 
KHR ឬ USD (ជាោរពវកិចច) 

ដលែកូ សុវរាិភាព ១៨ ែាង់ រំណាងឱ្យដលែកូ សគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ 
គបរិបរតិោរ (ា៉ា សីុន្ណនាដោយ
ស័វយគបវរតិ) 

ដលែសាគ ល់អរតសញ្ញា ណធនាគារ
ទទួលោរគបាក់ 

៦ ែាង់ ៣ែាង់ ំបូង ជាដលែអរតសញ្ញា ណ 
ធនាគារ  ៣ែាង់បនាា ប់ ជាដលែ 
អរតសញ្ញា ណទីស្ថន ក់ោរកណាត ល 
ឬស្ថខា (ជាោរពវកិចច) 

ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ ១ ែាង់ សគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ដលែសាគ ល់ 
អរតសញ្ញា ណ ធនាគារទទួលគបាក់ 
(ជាោរពវកិចច) 

ដលែ្ណនីរបស់អនកទទួលគបាក់ ៣៤ ែាង់ អរិបរា៣៤ែាង់ (ជាោរពវកិចច) 
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ  
ធ១៤-០១៦-១៣៥ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១២  
ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ ស្តីេី ការោក់ឱយ 
ពប្រើវធិាននិងនីតិវធីិស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ។) 

ដ ម្ ឹះអនកទទួលគបាក់ ៣៥ អកេរ 
និង/ឬ ដលែ 

(ជាោរពវកិចច) 

អរាន័យដយងរបស់អនកទទួលគបាក់ ៣០ អកេរ 
និង/ឬ ដលែ 

(ជាជដគមើស) 
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២- ទប្មង់និងររូភាព ននរញ្ញជ ទូទាត្់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ការដផ្ារឥណ្ទាន 

 

                     កាលបរឈិច្ឆទៈ                 

ត្បភ្េននត្ាកឈ់សារៈ ស្ថច្ត់្ាក ់     ឈសារេីគណនីៈ   

ឈលខកូដននត្បឈភ្ទននការទូទាតស់ងត្ាកៈ់             

ឈ ម្ ោះអនកសងត្ាកៈ់                                                                       

ឈលខអតតសញ្ញញ ណធនាគារសងត្ាកៈ់             

ឈលខគណនីអនកសងត្ាកៈ់                           

អតែនយ័ឈោងរបស់អនកសងត្ាកៈ់                                                               

ចំ្ននួត្ាកៈ់                                 

ឈលខកូដរូបិយបណ័ណ ៈ        

ឈ ម្ ោះអនកទទលួត្ាកៈ់                                                                        

ឈលខអតតសញ្ញញ ណធនាគារទទលួត្ាកៈ់             

ឈលខគណនីអនកទទលួត្ាកៈ់                           

អតែនយ័ឈោងរបស់អនកទទលួត្ាកៈ់                                                           

   

 ហតែឈលខាអនកសងត្ាក ់    ហតែឈលខារបស់ភាន កង់ារ 

 

......................................................................   ................................................................ 

 

 

ឡូហាូ 
ធនាគារ 
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អរាន័យដយងរបស់អនកសងគបាក់ ៣០ អកេរ 
និង/ឬ ដលែ 

(ជាជដគមើស) 

ចំនួនគបាក់ ១៥ ែាង់ ១៥ែាង់ ឬដបើរិចជាងគរូវបំដពញែាង់ជាប់
គាន ជាបនតបនាា ប់ (ជាោរពវកិចច) 

ដលែកូ របិូយប័ណណ ៣ ែាង់ ៣ែាង់រំណាងឱ្យរបិូយប័ណណ ឧទាហរណ៍ 
KHR ឬ USD (ជាោរពវកិចច) 

ដលែកូ សុវរាិភាព ១៨ ែាង់ រំណាងឱ្យដលែកូ សគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ 
គបរិបរតិោរ (ា៉ា សីុន្ណនាដោយ
ស័វយគបវរតិ) 

ដលែសាគ ល់អរតសញ្ញា ណធនាគារ
ទទួលោរគបាក់ 

៦ ែាង់ ៣ែាង់ ំបូង ជាដលែអរតសញ្ញា ណ 
ធនាគារ  ៣ែាង់បនាា ប់ ជាដលែ 
អរតសញ្ញា ណទីស្ថន ក់ោរកណាត ល 
ឬស្ថខា (ជាោរពវកិចច) 

ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ ១ ែាង់ សគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ដលែសាគ ល់ 
អរតសញ្ញា ណ ធនាគារទទួលគបាក់ 
(ជាោរពវកិចច) 

ដលែ្ណនីរបស់អនកទទួលគបាក់ ៣៤ ែាង់ អរិបរា៣៤ែាង់ (ជាោរពវកិចច) 
(ប្តូវានជំនួស្ពោយប្រកាស្ពលខ  
ធ១៤-០១៦-១៣៥ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្១២  
ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ ស្តីេី ការោក់ឱយ 
ពប្រើវធិាននិងនីតិវធីិស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ។) 

ដ ម្ ឹះអនកទទួលគបាក់ ៣៥ អកេរ 
និង/ឬ ដលែ 

(ជាោរពវកិចច) 

អរាន័យដយងរបស់អនកទទួលគបាក់ ៣០ អកេរ 
និង/ឬ ដលែ 

(ជាជដគមើស) 
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ធ៥-០១៤-០៦៨ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដផ្ារប្បាក្់ដប្ៅប្រដទសររសប់្្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ាុ 

ាមរយៈធនាគារជ្ញត្ិននក្មពុជ្ញ 

3 
ប្រការ ១.- 

គបោសដនឹះានដគាលបំណងកំណរ់នីរិវធីិ និងកថ្គមដសវាថ្នោរដផារគបាក់ដគៅគបដទស
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ តាមរយៈធនាគារថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ២.- 

គបោសដនឹះអនុវរតចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ខ លទទួលបានអាជាា បណណពីធនាគារ
ជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 

គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុអាចដផារគបាក់ជារបិូយប័ណណតាមរយៈធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងចារ់ខចងដធវើគបរិបរតិោរដផារគបាក់ដៅតាមដពលដវលា ូចខាងដគោម៖  

- មុនដា៉ាង ១១ គពរក៖ ឯកស្ថរដផារគបាក់នរងគរូវចារ់ខចងដធវើគបរិបរតិោរកនុងថ្ងៃ 
- ដគោយដា៉ាង ១១ គពរក៖ ឯកស្ថរដផារគបាក់នរងគរូវរកាទុកសគាប់ដធវើគបរិបរតិោរនាថ្ងៃដធវើោរ
បនាា ប់។  

ប្រការ ៥.- 

 ោរដផារគបាក់ដៅធនាគារទទួលផលខរមួយ គរូវអនុដលាមដៅតាមបរាិណគបាក់ថ្នគបរិបរតិោរ
ជាក់ខសតងនិងានថ្ងៃគបសិទធភាព  ូចខាងដគោម៖ 

- ទំហំគបាក់ដផាររូចជាង ៨០  ន់លានដរៀល ឬ សមមូល ថ្ងៃគបសិទធភាពថ្នគបរិបរតិោរ
ដផារគបាក់ ្ឺមួយថ្ងៃបនាា ប់ពីបានចុឹះឥណពនធ្ណនីចរនត (t+1) 

- ទំហំគបាក់ដផារចាប់ពី ៨០  ន់លានដរៀល ឬ សមមូល ថ្ងៃគបសិទធភាពថ្នគបរិបរតិោរដផារ
គបាក់ ្ឺពីរថ្ងៃបនាា ប់ពីបានចុឹះឥណពនធ្ណនីចរនត (t+2) ។   

ប្រការ ៦.- 

ឯកស្ថរដផារគបាក់ខ លគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុគរូវគប្ល់ជូនធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ាន ូចខាងដគោម៖ 
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- បញ្ញជ ដផារគបាក់ដគៅគបដទស (Oversea Transfer Order) (ទគមង់្ំរ ូឧបសមព័នធ ១) 
- តារាងគបភពនិងោរដគបើគបាស់ទុនកនុងស្សុក (Local Sources and Uses of Fund) (ទគមង់
្ំរូឧបសមព័នធ ២) និង 

-  ឯកស្ថរ ក់ព័នធ តាមោរចំាបាច់។   

ប្រការ ៧.- 

កថ្គមដសវាដផារគបាក់របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ គរូវ្ិរដលើចំនួនគបាក់ខ លគរូវដផារ 
ដោយោរ់ដចញពី្ណនីចរនត ដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា តាមោរកំណរ់ ូចខាងដគោម៖  

ក- គបាក់ដផារពីបរដទស 

 - ០,១២% ថ្នគបាក់ដផារចូល 
 - អបបបរា ៣០.០០០ ដរៀល ឬសមមូល 
 - អរិបរា ៩.០០០.០០០ ដរៀល ឬសមមូល  

ែ- គបាក់ដផារដៅបរដទស  

 - ០,១២% ថ្នគបាក់ដផារដចញ 
 - អបបបរា ៣០.០០០ ដរៀល ឬសមមូល និង 
 - ថ្ងា SWIFT ១២០.០០០ដរៀល កនុងមួយគបរិបរតិោរ  

ប្រការ ៨.- 

គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ មិនគរូវបានអនុញ្ញា រឱយនំាដចញស្ថច់គបាក់ជា ុលាល រអាដមរកិ
ដៅដគៅគបដទសដោយែលួនឯងដ ើយ។  

ប្រការ ៩.- 

គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍នូវ៖ 

- គបោសដលែ ធ៩-៩៨-៤១១ គបក ចុឹះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្ន ំ១៩៩៨ សតីពី ោរដផារគបាក់
របស់ធនាគារ ណិជជតាមរយៈធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

- ដសចកតីជូន ំណរ ងដលែ ធ៥-០៧-១៨៦ សជណ ចុឹះថ្ងៃទី០៤ ខែដមស្ថ ឆ្ន ំ២០០៧ សតីពី 
ខបបបទដផារគបាក់ដៅដគៅគបដទស  

- ដសចកតីជូន ំណរ ងដលែ ធ៥-០៨-៥៦១ សជណ ចុឹះថ្ងៃទី១១ ខែមិងុនា ឆ្ន ំ២០០៨ សតីពី 
កថ្គមដសវាដផារគបាក់ជារបិូយប័ណណតាមរយៈធនាគារជារិថ្នកមពុជា  

- ដសចកតីជូន ំណរ ងបខនាមដលែ ធ៥-១១-០២៨៩ សជណ ចុឹះថ្ងៃទី១៧ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០១១ 
គពមទំាងរាល់ែលរមស្ថរទំាងឡាយណាខ លផាុយពីស្ថម ររីថ្ន គបោសដនឹះ។  
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ធ៥-០១៤-០៦៨ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដផ្ារប្បាក្ដ់ប្ៅប្រដទសររសប់្្រឹះស្ថា នធនាគារនិងហរិញ្ញវត្ាុ 

ាមរយៈធនាគារជ្ញត្ិននក្មពជុ្ញ 

3 
ប្រការ ១.- 

គបោសដនឹះានដគាលបំណងកំណរ់នីរិវធីិ និងកថ្គមដសវាថ្នោរដផារគបាក់ដគៅគបដទស
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ តាមរយៈធនាគារថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ២.- 

គបោសដនឹះអនុវរតចំដ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ខ លទទួលបានអាជាា បណណពីធនាគារ
ជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៣.- 

គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុអាចដផារគបាក់ជារបិូយប័ណណតាមរយៈធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងចារ់ខចងដធវើគបរិបរតិោរដផារគបាក់ដៅតាមដពលដវលា ូចខាងដគោម៖  

- មុនដា៉ាង ១១ គពរក៖ ឯកស្ថរដផារគបាក់នរងគរូវចារ់ខចងដធវើគបរិបរតិោរកនុងថ្ងៃ 
- ដគោយដា៉ាង ១១ គពរក៖ ឯកស្ថរដផារគបាក់នរងគរូវរកាទុកសគាប់ដធវើគបរិបរតិោរនាថ្ងៃដធវើោរ
បនាា ប់។  

ប្រការ ៥.- 

 ោរដផារគបាក់ដៅធនាគារទទួលផលខរមួយ គរូវអនុដលាមដៅតាមបរាិណគបាក់ថ្នគបរិបរតិោរ
ជាក់ខសតងនិងានថ្ងៃគបសិទធភាព  ូចខាងដគោម៖ 

- ទំហំគបាក់ដផាររូចជាង ៨០  ន់លានដរៀល ឬ សមមូល ថ្ងៃគបសិទធភាពថ្នគបរិបរតិោរ
ដផារគបាក់ ្ឺមួយថ្ងៃបនាា ប់ពីបានចុឹះឥណពនធ្ ណនីចរនត (t+1) 

- ទំហំគបាក់ដផារចាប់ពី ៨០  ន់លានដរៀល ឬ សមមូល ថ្ងៃគបសិទធភាពថ្នគបរិបរតិោរដផារ
គបាក់ ្ឺពីរថ្ងៃបនាា ប់ពីបានចុឹះឥណពនធ្ណនីចរនត (t+2) ។   

ប្រការ ៦.- 

ឯកស្ថរដផារគបាក់ខ លគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុគរូវគប្ល់ជូនធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ាន ូចខាងដគោម៖ 
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ប្រការ ១០.- 

អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គនាយកោា នបដចចកដទស អ្គនាយកោា នគរួរពិនិរយ អគាគ ធិោរោា ន 
អ គ្ដបឡា គ្ប់នាយកោា នអងគភាពដគោមឱ្វាទធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នគបរិស្សុតិដៅ
ដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវអនុវរតរុ៉ឺងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះ តាមភារកិចចដរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១១.- 

គបោសពនះានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 

         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៤ ដខកុមៃៈ ឆ្ន ំ២០១៤ 
  ដទស្ថភបិាល 

              ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ឧរសម្ព័នធ ១                  

រញ្ញជ ដផ្ារប្បាក់ដប្ៅប្រដទស 
Oversea Transfer Order 

------------------ 

 

- ចំនួនប្ាក់ / Amount:  .....................................................................................................  
- អនកទ្ទួ្លប្ាក់ / Beneficiary’s Name:  ...........................................................................  
- ពលខគណនី / Account Number:  ...................................................................................  
- ធនាគារអនកទ្ទួ្លប្ាក់ / Beneficiary’s Bank:  ................................................................  

អាស្យោា ន / Address:  .................................................................................................  
Swift Code:  ...................................................................................................................  

- ធនាគារអនតរការ ីឬធនាគារទំ្នាក់ទំ្នងររស់្ធនាគារអនកទ្ទួ្លប្ាក់ / Intermediary Bank or 
Correspondent Bank:  ...................................................................................................  
អាស្យោា ន / Address:  .................................................................................................  
Swift Code:  ...................................................................................................................  

- ពគាលរំណងថ្នការទូ្ទត់ / Purpose of payment:  ..........................................................  
- សូ្រចុះឥណេនធកថ្ប្រពស្វាធនាគារេី / Deduct Bank Charge from: 

 អនកពទារប្ាក់/ Debit from drawer’s account 

 អនកទ្ទួ្លទល/ Debit from beneficiary amount 
 

 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្         ដខ        ឆ្ន ំ 

Phnom Penh, Date            
ធនាគារ ………………… 

Bank………………………. 
 

 
 

 
Bank 
Logo 
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ប្រការ ១០.- 

អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គនាយកោា នបដចចកដទស អ្គនាយកោា នគរួរពិនិរយ អគាគ ធិោរោា ន 
អ គ្ដបឡា គ្ប់នាយកោា នអងគភាពដគោមឱ្វាទធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នគបរិស្សុតិដៅ
ដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវអនុវរតរុ៉ឺងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះ តាមភារកិចចដរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ១១.- 

គបោសពនះានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 

         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៤ ដខកុមៃៈ ឆ្ន ំ២០១៤ 
  ដទស្ថភបិាល 

              ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចានត់្ ូ

910



 

911 

 
 

 
 

ឧរសម្ព័នធ ២ 

ារាងប្រភពនិងការដប្រើប្បាសទ់ុនកនងុប្សុក 

Local Source and Use of Fund 

ថ្ងៃទី្         ដខ          ឆ្ន ំ 

------------------ 

ការដប្រើប្បាសទ់ុនកនងុប្សុក (Fund Used Locally) ចំនួនប្បាក់ 

១. ស្មច់ប្ាក់ (Cash)  

២. ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា (Deposits with NBC)  

   ក ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន (Minus capital guarantee)  

៣. ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារកនុងស្ស្ុក (Deposits with local banks)  

៤. ប្ាក់ឱយខេីចងការនិងរុពរប្រទនសុ្ទ្ធ (Net loans and advances)  

ស្ររុទុ្នដ លពប្រើប្ាស់្ I (Total I)  

ប្រភពទុនកនងុប្សកុ (Fund Collected Locally)  

១. ប្ាក់រពញ្ញើទ្ទួ្លេីអតិងិជនកនុងស្ស្ុក  (Deposits from local customer)  

២. ប្ាក់រពញ្ញើររស់្ធនាគារកនុងស្ស្ុក (Deposits from local bank)  

ស្ររុប្រភេទុ្ន II (Total II)  

  

រណប្ម្រប្ម្ួល (Change) = I - II  

អនុបាត (Ratio) = I / II  
 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្         ដខ        ឆ្ន ំ 
Phnom Penh, Date 

ធនាគារ ………………… 

Bank 
 

 
Bank 
Logo 

911



 

912 

ធ៥-០១៦-០១៥ ស្.ជ.ណ  
ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 

សតពីី 
ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសដ់សវា Online Banking System ររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាានកិតតិយស្ សូ្រជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ
ប្ជារថា កនុងពគាលរំណងជំរញុការទូ្ទត់ជាពអ ិចប្តូនិកឱយកាន់ដតទូ្លំទូ្លាយនិងានប្រសិ្ទ្ធភាេ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ពស្វា Online Banking System ស្ប្ារ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ចារ់េីថ្ងៃទី្០៦ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៦ ពនះតពៅ។ 

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លានរំណងចង់ពប្រើប្ាស់្ពស្វា Online Banking System 
ពនះ សូ្រអពញ្ា ើញរកទំ្នាក់ទំ្នងចុះព ា្ ះរំពេញសំ្ណំុដរររទ្ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពៅពរៀង
រាល់ពា៉ាងពធវើការតារអាស្យោា ន ូចខាងពប្ការ៖ 

 នាយកោា នប្រតិរតតិការ 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
 ២២-២៤ រហាវងីិប្េះនពរាតតរ 
 រាជធានីភនំពេញ ប្េះរាជាណាចប្កករពុជា 
 ទូ្រស្េា ៖ ០២៣ ៧២២ ៥៦៣ (១០៨៦ ឬ ១០៥៨) 
 អីុដរ៉ាល ៖ nbcobs@nbc.org.kh 
 
 
                          រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៦ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៦ 

អគគនាយករដចចកដទស 
         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី

 

911 

 
 

 
 

ឧរសម្ព័នធ ២ 

ារាងប្រភពនិងការដប្រើប្បាសទ់ុនកនងុប្សុក 

Local Source and Use of Fund 

ថ្ងៃទី្         ដខ          ឆ្ន ំ 

------------------ 

ការដប្រើប្បាសទ់ុនកនងុប្សុក (Fund Used Locally) ចំនួនប្បាក់ 

១. ស្មច់ប្ាក់ (Cash)  

២. ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា (Deposits with NBC)  

   ក ប្ាក់តរកល់ធានាពលើព ើរទុ្ន (Minus capital guarantee)  

៣. ប្ាក់រពញ្ញើពៅធនាគារកនុងស្ស្កុ (Deposits with local banks)  

៤. ប្ាក់ឱយខេីចងការនិងរុពរប្រទនសុ្ទ្ធ (Net loans and advances)  

ស្ររុទុ្នដ លពប្រើប្ាស់្ I (Total I)  

ប្រភពទុនកនងុប្សកុ (Fund Collected Locally)  

១. ប្ាក់រពញ្ញើទ្ទួ្លេីអតិងិជនកនុងស្ស្កុ  (Deposits from local customer)  

២. ប្ាក់រពញ្ញើររស់្ធនាគារកនុងស្ស្កុ (Deposits from local bank)  

ស្ររុប្រភេទុ្ន II (Total II)  

  

រណប្ម្រប្ម្ួល (Change) = I - II  

អនុបាត (Ratio) = I / II  
 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្         ដខ        ឆ្ន ំ 
Phnom Penh, Date 

ធនាគារ ………………… 

Bank 
 

 
Bank 
Logo 

912



 

913 

ធ៥-០១៦-០០២ ស.រ.ច.ណ.ន 
ស្ថរាចរណណនា ំ

សតពីី 
ការពប្ងរងការអនុវតតចារ់ 

ឧរករណ៍អាចជ្ួញ ូរបាន និងប្រតិរតតិការទូទាត់សងប្បាក់ 

3 
ព ើរបីអនុវតតចារ់ស្តីេីឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ដ ល

ប្រកាស្ឱយពប្រើពោយប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/១០០៥/០៣០ ចុះថ្ងៃទី្២៤ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០០៥ ឱយ
ានរុ៉ឺងា៉ា ត់និងពេញពលញ ធានាាននូវប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការទូ្ទត់ រពងកើនភាេពជឿជាក់ពលើឧរករណ៍
ទូ្ទត់ ការពារទលប្រពយជន៍អនកទ្ទួ្លទល ប្េរទំងព ើរបីកាត់រនាយឱយានជាអតិររានូវររាិណ
រូលរបទនរប្តរងវិលវញិ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រដណនំា ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ
ទំងអស់្  ូចតពៅ៖ 

- ទសេវទាយ ល់រុគគលិកនូវចារ់ស្តីេីឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ ជាេិពស្ស្ាប្តានានាដ លពាក់េ័នធនឹងការពចញទាយ ការពប្រើប្ាស់្ ការទូ្ទត់
រូលរបទនរប្ត និងពប្កើនរលឹំករុគគលិកដ លានភារកិចេពាក់េ័នធឱយយកចិតតទុ្កោក់
េិនិតយពោយប្រុងប្រយ័តនអំេីភាេប្តឹរប្តូវ និងប្គរ់ប្គាន់ថ្ននិពទ្ាស្ពលើរូលរបទនរប្ត។  

- ដណនំាអតិងិជនឱយានយល់ចាស់្អំេីលកខខណឌ  នីតិវធីិថ្នថ្នការពចញទាយ និងការ
ពប្រើប្ាស់្រូលរបទនរប្ត។  រូលរបទនរប្តប្តូវដតទូ្ទត់ស្ងពៅពេលរងាា ញ ពទះរីជា
រូលរបទនរប្តពនាះរងាា ញពៅរុនកាលររពិចឆទ្ពចញទាយក៏ពោយ។ 

- ធនាគាររហារតិប្តូវកត់ប្តាពហតុការណ៍ និងរាយការណ៍អំេីរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ 
ពោយស្មររូលនិធិរិនប្គរ់ប្គាន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល២ថ្ងៃរនាា រ់ 
ព ើរបីធនាគារជាតិថ្នករពុជាអនុវតតសិ្ទ្ធិទតនាា ពទស្ខាងវន័ិយ  ូចានដចងកនុងចារ់ស្តីេី
ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។  

ករណីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុទំងអស់្រិនានអនុវតតឱយានរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវស្មរាចរ
ដណនំាពនះ ប្េរទំងវធិាននិងនីតិវធីិពាក់េ័នធនឹងឧរករណ៍ទូ្ទត់ និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងនូវការេិន័យ ូចានដចងកនុងចារ់ រទ្របញ្ញតតិរួយចំនួនជាធរាន។  

ស្មរាចរដណនំាពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខកុមៃៈ ឆ្ន ំ២០១៦ 
         ដទស្ថភបិាល 
                         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 

913



 

914 

ធ១៤-០១៦-១៣៥ គប.ក  
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដាក់ឱយដប្រើវិធាននិងនីតិវធិីសភាផ្ទត់ទាត់ជាតិ 

3 
ប្រការ ១.-  
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ឯកស្មរ “វធិាននិងនីតិវធីិស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ” 
 ូចានភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះព ើរបីជារូលោា ន ថ្នការអនុវតតការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់តារ
រយៈប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ជាតិ និងប្រេ័នធទូ្ទត់រាយភាា រៗ ដ លរពប្រើ ល់កិចេ ំពណើ រការនិងការប្គរ់ប្គង
ររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ២.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅទតល់េ័ត៌ានលរអិតអំេីប្រតិរតតិការស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ និងទតល់
ការដណនំាអំេីសិ្ទ្ធិនិងកាតេវកិចេររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ និងស្ាជិកនីរួយៗ។ “វធិាននិងនីតិវធីិ
ស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ” ពនះជាចំណងទាូវចារ់ចំពពាះប្គរ់ស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ។ 
ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះអនុវតតចំពពាះប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងរីប្កូហិរញ្ញវតាុទ្ទួ្លប្ាក់រពញ្ញើដ លទតល់
ស្ករាភាេផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់ទំងស្ាជិកផ្ទា ល់ និងរិនផ្ទា ល់ររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ។ 
ប្រការ ៤.- 
 ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍នូវ៖  

- ប្រកាស្ពលខ ធ៩-០១៣-១២៥ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្០៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០១៣ ស្តីេី ការោក់ឱយ
ពប្រើវធិាននិងនីតិវធីិស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ 

- ប្រកាស្ពលខ ធ៩-០១៥-០០៦ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្០៩ ដខរករា ឆ្ន ២ំ០១៥ ស្តីេី ការដកស្ប្រួល 
វធិាននិងនីតិវធីិស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ 

- ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពលខ ធ៩-០១០-១៥០ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខសី្ហា ឆ្ន ំ២០០៨ ស្តីេី 
ការោក់ឱយពប្រើគំររូញ្ជា ទូ្ទត់ស្ប្ារ់ការពទារឥណទន ប្តង់ចំណុច ពលខគណនីររស់្
អនកស្ងប្ាក់ និងអនកទ្ទួ្លប្ាក់។ 

ប្រការ ៥.- 
 អគគពលខាធិការ អគគពរឡា  អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅ ពប្ការឱវាទ្ និងពប្ការ
អាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៦.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 ដធវើដៅរាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១២ ដខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ 
                                                                                      ដទស្ថភិបាល 
                                                                                ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ៥-០១៦-០០២ ស.រ.ច.ណ.ន 
ស្ថរាចរណណនា ំ

សតពីី 
ការពប្ងរងការអនវុតតចារ់ 

ឧរករណ៍អាចជ្ួញ ូរបាន និងប្រតិរតតិការទូទាតស់ងប្បាក ់

3 
ព ើរបីអនុវតតចារ់ស្តីេីឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ ដ ល

ប្រកាស្ឱយពប្រើពោយប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/១០០៥/០៣០ ចុះថ្ងៃទី្២៤ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០០៥ ឱយ
ានរុ៉ឺងា៉ា ត់និងពេញពលញ ធានាាននូវប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការទូ្ទត់ រពងកើនភាេពជឿជាក់ពលើឧរករណ៍
ទូ្ទត់ ការពារទលប្រពយជន៍អនកទ្ទួ្លទល ប្េរទំងព ើរបីកាត់រនាយឱយានជាអតិររានូវររាិណ
រូលរបទនរប្តរងវិលវញិ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រដណនំា ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ
ទំងអស់្  ូចតពៅ៖ 

- ទសេវទាយ ល់រុគគលិកនូវចារ់ស្តីេីឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់
ស្ងប្ាក់ ជាេិពស្ស្ាប្តានានាដ លពាក់េ័នធនឹងការពចញទាយ ការពប្រើប្ាស់្ ការទូ្ទត់
រូលរបទនរប្ត និងពប្កើនរលឹំករុគគលិកដ លានភារកិចេពាក់េ័នធឱយយកចិតតទុ្កោក់
េិនិតយពោយប្រុងប្រយ័តនអំេីភាេប្តឹរប្តូវ និងប្គរ់ប្គាន់ថ្ននិពទ្ាស្ពលើរូលរបទនរប្ត។  

- ដណនំាអតិងិជនឱយានយល់ចាស់្អំេីលកខខណឌ  នីតិវធីិថ្នថ្នការពចញទាយ និងការ
ពប្រើប្ាស់្រូលរបទនរប្ត។  រូលរបទនរប្តប្តូវដតទូ្ទត់ស្ងពៅពេលរងាា ញ ពទះរីជា
រូលរបទនរប្តពនាះរងាា ញពៅរុនកាលររពិចឆទ្ពចញទាយក៏ពោយ។ 

- ធនាគាររហារតិប្តូវកត់ប្តាពហតុការណ៍ និងរាយការណ៍អំេីរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ 
ពោយស្មររូលនិធិរិនប្គរ់ប្គាន់រកធនាគារជាតិថ្នករពុជាកនុងរយៈពេល២ថ្ងៃរនាា រ់ 
ព ើរបីធនាគារជាតិថ្នករពុជាអនុវតតសិ្ទ្ធិទតនាា ពទស្ខាងវន័ិយ  ូចានដចងកនុងចារ់ស្តីេី
ឧរករណ៍អាចជួញ ូរាន និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់។  

ករណីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុទំងអស់្រិនានអនុវតតឱយានរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវស្មរាចរ
ដណនំាពនះ ប្េរទំងវធិាននិងនីតិវធីិពាក់េ័នធនឹងឧរករណ៍ទូ្ទត់ និងប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ 
នឹងប្តូវទ្ទួ្លរងនូវការេិន័យ ូចានដចងកនុងចារ់ រទ្របញ្ញតតិរួយចំនួនជាធរាន។  

ស្មរាចរដណនំាពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខកុមៃៈ ឆ្ន ំ២០១៦ 
         ដទស្ថភបិាល 
                         ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ១៤-០១៦-១៤៧ គប.ក 
ប្រកាស  

សតពីី 
សមាជ្ិកភាពប្រព័នធ FAST និង ប្រព័នធ Central Shared Switch 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុចូលរួរជាស្ាជិក 
ប្រេ័នធ FAST និង ប្រេ័នធ Central Shared Switch ជាកាតេវកិចេ។  

ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅជំរញុការទូ្ទត់រាយឱយកាន់ដតងាយស្ស្ួល រហ័ស្ ប្រសិ្ទ្ធភាេ 
សុ្វតាិភាេ និងពជឿទុ្កចិតតាន ព ើរបីពលើកករពស់្ការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងពស្ ាកិចេ
ជាតិ។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះ ធនាគារពាណិជា និងប្គឹះស្មា នរីប្កហិូរញ្ញវតាុ ទ្ទួ្ល
ប្ាក់រពញ្ញើ តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ៤.-  

ប្រេ័នធ FAST (Fast And Secure Transfers) គ៉ឺជាប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រាយ ដ ល ំពណើ រការ
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រវាងប្គឹះស្មា នជាស្ាជិក។ ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ តាររយៈប្រេ័នធ
ពនះពធវើព ើងជាប្ាក់ពរៀល និងអនុញ្ជញ តឱយអតិងិជនររស់្ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកទ្ទួ្លាននូវរូលនិធិ
ភាា រៗ។  

ប្រេ័នធ Central Shared Switch គ៉ឺជាប្រេ័នធកណាត លស្ប្ារ់ ភាា រ់រណាត ញា៉ា សីុ្ន កប្ាក់
ស្វ័យប្រវតតិ (ATM - Automated Teller Machine) និងា៉ា សីុ្នឆូតកាត (EFTPOS - Electronic Fund 
Transfer Point of Sale) ររស់្ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិក។ 

ប្រការ ៥.-  

ប្រតិរតតិការទក់ទ្ងប្រេ័នធ FAST និង ប្រេ័នធ Central Shared Switch ានដចងកនុងវធិាន និង
នីតិវធីិពោយដ ក ។  

ប្រការ ៦.-  

ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិក ានកាតេវកិចេពរៀរចំប្រេ័នធធនាគារស្នូល និងពហោា រចនាស្រព័នធស្រស្ស្រ
ស្ប្ារ់តភាា រ់ជារួយប្រេ័នធ FAST និង ប្រេ័នធ Central Shared Switch។  
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ប្រការ ៧.-  

ប្គឹះស្មា ន ានកាតេវកិចេចូលររួជាស្ាជិកពៅកនុងប្រេ័នធ FAST ឱយានរុនថ្ងៃទី្០១ ដខរករា 
ឆ្ន ំ២០១៧ និងជាស្ាជិកពៅកនុងប្រេ័នធ Central Shared Switch ឱយានរុនថ្ងៃទី្០១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០១៨ 
ជាកំហិត។  

ប្រការ ៨.-  

ការខកខានរិនានចូលររួតារខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះ ប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករា ូចានដចងកនុង 
ាប្តាទី្៥២ ថ្នចារ់ស្តីេីប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៩.-  

អគគពលខាធិការ អគគពរឡា អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន ។ 

ប្រការ ១០.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

                                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៩ ដខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៦ 
                                                                                                 ដទស្ថភបិាល 

               ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ធ១៤-០១៦-១៤៧ គប.ក 
ប្រកាស  

សតពីី 
សមាជ្កិភាពប្រពន័ធ FAST និង ប្រពន័ធ Central Shared Switch 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលរំណងតប្រូវឱយប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុចូលរួរជាស្ាជិក 
ប្រេ័នធ FAST និង ប្រេ័នធ Central Shared Switch ជាកាតេវកិចេ។  

ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅជំរញុការទូ្ទត់រាយឱយកាន់ដតងាយស្ស្ួល រហ័ស្ ប្រសិ្ទ្ធភាេ 
សុ្វតាិភាេ និងពជឿទុ្កចិតតាន ព ើរបីពលើកករពស់្ការអភិវឌ្ឍវស័ិ្យធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងពស្ ាកិចេ
ជាតិ។ 

ប្រការ ៣.-  

ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះ ធនាគារពាណិជា និងប្គឹះស្មា នរីប្កហិូរញ្ញវតាុ ទ្ទួ្ល
ប្ាក់រពញ្ញើ តពៅពនះពៅថា “ប្គឹះស្មា ន”។ 

ប្រការ ៤.-  

ប្រេ័នធ FAST (Fast And Secure Transfers) គ៉ឺជាប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រាយ ដ ល ំពណើ រការ
ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់រវាងប្គឹះស្មា នជាស្ាជិក។ ប្រតិរតតិការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ តាររយៈប្រេ័នធ
ពនះពធវើព ើងជាប្ាក់ពរៀល និងអនុញ្ជញ តឱយអតិងិជនររស់្ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកទ្ទួ្លាននូវរូលនិធិ
ភាា រៗ។  

ប្រេ័នធ Central Shared Switch គ៉ឺជាប្រេ័នធកណាត លស្ប្ារ់ ភាា រ់រណាត ញា៉ា សីុ្ន កប្ាក់
ស្វ័យប្រវតតិ (ATM - Automated Teller Machine) និងា៉ា សីុ្នឆូតកាត (EFTPOS - Electronic Fund 
Transfer Point of Sale) ររស់្ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិក។ 

ប្រការ ៥.-  

ប្រតិរតតិការទក់ទ្ងប្រេ័នធ FAST និង ប្រេ័នធ Central Shared Switch ានដចងកនុងវធិាន និង
នីតិវធីិពោយដ ក ។  

ប្រការ ៦.-  

ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិក ានកាតេវកិចេពរៀរចំប្រេ័នធធនាគារស្នូល និងពហោា រចនាស្រព័នធស្រស្ស្រ
ស្ប្ារ់តភាា រ់ជារួយប្រេ័នធ FAST និង ប្រេ័នធ Central Shared Switch។  
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ធ១៤-០១៧-៣០៧ ប្រ.ក  

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដាក់ឱយដប្រើ 
វិធាននិងនីតិវិធ ីCambodian Shared Switch 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ឯកស្មរ “វធិាននិងនីតិវធីិ Cambodian Shared 
Switch”  ូចានភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះព ើរបីជារូលោា នថ្នការអនុវតតការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
តាររយៈប្រេ័នធ Cambodian Shared Switch ដ លរពប្រើ ល់កិចេ ំពណើ រការ និងការប្គរ់ប្គងររស់្
ប្រេ័នធ Cambodian Shared Switch ថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅទតល់េ័ត៌ានលរអិតអំេីប្រតិរតតិការប្រេ័នធ Cambodian Shared Switch 

ទតល់ការដណនំាអំេីសិ្ទ្ធិនិងកាតេវកិចេររស់្ស្ាជិកនីរួយ  ៗ និង ំពណើ រការ ំពណាះស្ស្មយរណដឹ ង។ 
“វធិាននិងនីតិវធីិ Cambodian Shared Switch” ពនះជាចំណងទាូវចារ់ចំពពាះប្គរ់ស្ាជិកប្រេ័នធ 
Cambodian Shared Switch។ 

ប្រការ ៣.-    

ប្រកាស្ពនះអនុវតតចំពពាះប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 
អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគេិនិតយ អគគពរឡា ប្រធាន

នាយកោា នអងគភាេពប្ការឱវាទ្ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការ
អាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៤ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 

 

កំណត់ស្ាគ ល់៖ សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងនាយកោា នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ស្ប្ារ់ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ធ១៤-០១៨-១៩៤ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ  
សប្មារ់ប្រព័នធដសវាទូទាត់រហស័ (Fast Payment) 

 និងប្រព័នធដខម្រូឌានណស សវចី (Cambodian Shared Switch) 

3 
ប្រការ ១.- 

 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ស្មា កស្ញ្ជញ ររស់្ប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) 
និងប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch) ជាទាូវការស្ប្ារ់ពប្រើប្ាស់្ពៅកនុង
ប្រេ័នធធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុព ើរបីជាស្ញ្ជញ ស្ាគ ល់កនុងការពធវើប្រតិរតតិការ និងអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា ន
ជាស្ាជិកប្រេ័នធ ពប្រើស្ប្ារ់អនុវតតការងារពាក់េ័នធ។ 

ប្រការ ២.- 

 ការកំណត់ស្មា កស្ញ្ជញ ពនះកនុងពគាលពៅរកាស្ងគតភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ជាស្មធារណៈ 
ធានាេីសិ្ទ្ធិនិងប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ និងការពារទលប្រពយជន៍ររស់្ប្គឹះស្មា នជា
ស្ាជិកប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) និងប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian 
Shared Switch)។ 

ប្រការ ៣.- 

 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គរ់ប្រតិរតតិការនិងការពប្រើប្ាស់្ស្មា កស្ញ្ជញ  
ដ លពាក់េ័នធនឹងប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) និងប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian 
Shared Switch) ពៅកនុងប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លជាស្ាជិកថ្នប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) 
និងប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch) ប្តូវពរៀរចំ ពាះេុរព និងពប្រើប្ាស់្
ស្មា កស្ញ្ជញ ឱយានប្តឹរប្តូវនិងានលកខណៈស្តង់ោរ  ូចានដចងកនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ៥.- 

 រាល់ការដកៃងរ ៃំ ការនប្រើប្ាស់ ៃ្ កសញ្ជញ ទំងន េះមិ្ ា ប្តឹម្ប្តូវ  ិង/ឬនោយោម  ការ
អ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឹងប្តូវទទួលនទសតម្ចារ់ជ្ញធរមា ។  
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ធ១៤-០១៧-៣០៧ ប្រ.ក  

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដាកឱ់យដប្រើ 
វិធាននងិនីតវិិធ ីCambodian Shared Switch 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ឯកស្មរ “វធិាននិងនីតិវធីិ Cambodian Shared 
Switch”  ូចានភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះព ើរបីជារូលោា នថ្នការអនុវតតការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់
តាររយៈប្រេ័នធ Cambodian Shared Switch ដ លរពប្រើ ល់កិចេ ំពណើ រការ និងការប្គរ់ប្គងររស់្
ប្រេ័នធ Cambodian Shared Switch ថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ២.- 
ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅទតល់េ័ត៌ានលរអិតអំេីប្រតិរតតិការប្រេ័នធ Cambodian Shared Switch 

ទតល់ការដណនំាអំេីសិ្ទ្ធិនិងកាតេវកិចេររស់្ស្ាជិកនីរួយ  ៗ និង ំពណើ រការ ំពណាះស្ស្មយរណដឹ ង។ 
“វធិាននិងនីតិវធីិ Cambodian Shared Switch” ពនះជាចំណងទាូវចារ់ចំពពាះប្គរ់ស្ាជិកប្រេ័នធ 
Cambodian Shared Switch។ 

ប្រការ ៣.-    

ប្រកាស្ពនះអនុវតតចំពពាះប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 
អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគេិនិតយ អគគពរឡា ប្រធាន

នាយកោា នអងគភាេពប្ការឱវាទ្ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការ
អាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៤ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៧ 
 ដទស្ថភបិាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 

 

កំណត់ស្ាគ ល់៖ សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងនាយកោា នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ស្ប្ារ់ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ប្រការ ៦.- 

 អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគាគ ធិការោា ន   
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៧.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ១២ពរាច ដខេិស្មខ ឆ្ន ំច សំ្រទឹ្ធិស័្ក េ.ស្.២៥៦២ 
  រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៨ 

        ដទស្ថភិបាល 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 

 

 
 

919



 

920 

ឧរសម្ព័នធ 
លកខណៈសមាគ លស់្ថា កសញ្ញញ  

ប្រព័នធដសវាទូទាត់រហស័(Fast Payment) និងប្រព័នធដខម្រូឌានណស សវចី  
(Cambodian Shared Switch)  

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រដណនំា ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអំេីការពរៀរចំប្ទ្ង់ប្ទយ 
ស្ណាា ន និងេណ៌ររស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ស្ប្ារ់ប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) និងប្រេ័នធ    
ពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch)  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ស្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធដសវាទូទាត់រហស័ (Fast Payment) 

១.១. លកខណៈសមាគ ល ់

ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) ានរាងចតុពកាណដកងថ្ទាេណ៌
ប្កហរប្កពៅ ដ លានររូ “ធនូនិងប្េួញ” េណ៌ស្ ពៅចំកណាត លដទនកខាងពលើ និងានចារកឹអកសរ    
“ដសវាទូទាត់រហស័”ពៅដទនកខាងពប្ការថ្ននិរិតតស្ញ្ជញ ។  ងធនូប្តូវានរចនាព ើងជាអកសរ“៛” 
តំណាងឱយប្ាក់ពរៀលដ លជាររិូយវតាុជាតិ និងរពំលចពោយកាច់រុរាណដខារ។ ចំដណកឯ ររូស្ញ្ជញ  
“ប្េួញ” ានអតាន័យសំ្ពៅ ល់ការរញ្ាូ នរូលនិធិយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស្េីភាគីពទាើពៅភាគីទ្ទួ្ល។  

ររូភាេទី្១ ៖ ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) 
 

 
 

១.២. ពណ៌ននស្ថា កសញ្ញញ  
េណ៌ថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះគ៉ឺេណ៌ប្កហរប្កពៅ ដ លានេណ៌ពគាល ូចខាងពប្ការ៖ 

- េណ៌ប្កហរប្កពៅ   C: 28     M: 99     Y: 89     K: 32 
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ប្រការ ៦.- 

 អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគាគ ធិការោា ន   
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតតរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៧.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ១២ពរាច ដខេិស្មខ ឆ្ន ំច សំ្រទឹ្ធិស័្ក េ.ស្.២៥៦២ 
  រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១១ ដខឧស្ភា ឆ្ន ំ២០១៨ 

        ដទស្ថភិបាល 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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២. ស្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធដខម្រូឌានណស សវចី (Cambodian Shared Switch ) 

២.១. លកខណៈសមាគ ល ់

 ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch) ានរាងចតុពកាណ 
ថ្ទាេណ៌ស្ និងានរនាា ត់ជំុវញិេណ៌ពខៀវ ដ លានអកសរ“CSS”ពៅចំកណាត ល លរអពោយចាា ក់
ជារចនារទ្អងគរេណ៌ប្រពទះស្ស្មលពៅដគរខាងពលើនិងខាងពប្ការ។ អកសរ“ C”ានេណ៌ពខៀវ  
អកសរ“S”រនាា រ់ានេណ៌ប្កហរ និងអកសរ“S”ចុងពប្កាយានេណ៌ពខៀវ។ 

ររូភាេទី្២ ៖ ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch) 

 
២.២. ពណ៌ននស្ថា កសញ្ញញ  

 េណ៌ថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះគ៉ឺេណ៌ពខៀវ ប្កហរ និងប្រពទះដ លានេណ៌ពគាល ូចខាងពប្ការ៖ 

- េណ៌ពខៀវ     C: 100   M: 90     Y: 00     K: 00 

 
- េណ៌ប្កហរ   C: 00   M: 100   Y: 100    K: 00 

 
- េណ៌ប្រពទះ   C: 00     M: 00     Y: 00     K: 25 

 
២.៣. ការដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ  

២.៣.១. ការដបាុះពុម្ពដលើរ័ណណ ទូទាត់សងប្បាក់ 

ចំពពាះការពចញទាយរ័ណណ Proprietary Card ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្តូវពាះេុរព
ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ CSS ពៅថ្ទាខាងរុខដទនកខាងពប្ការប្ជុងខាងស្មត ំថ្នរ័ណណ។ ចំដណកឯប្រពភទ្រ័ណណ 
Co-badge ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ CSS នឹងស្ាិតពៅថ្ទាខាងពប្កាយដទនកខាងពប្ការប្ជុងខាងស្មត ំថ្នរ័ណណ។  

២.៣.២. ការរិទស្ថា កសញ្ញញ ដៅាម្មា សុនី ATM និង/ឬ POS 

 ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្តូវរិទ្ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian 
Shared Switch)  ូចានកំណត់ខាងពលើ តារា៉ា សីុ្ន ATM និង/ឬ POS ពៅទី្តំាងដ លងាយកត់ស្ាគ ល់។ 

921



 

922 

៣. ទប្ម្ង់ននស្ថា កសញ្ញញ  
ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) និងប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian 

Shared Switch) នឹងប្តូវេប្ងីកឬរប្ងួរទំ្ហំតារស្ាាប្តទ្ប្រង់ររស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ដ លានកំណត់
ខាងពលើ។ 

៣.១. ស្ថា កសញ្ញញ ននប្រព័នធ (Fast Payment) 
 ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពស្វាទូ្ទត់រហ័ស្ (Fast Payment) ប្តូវានកំណត់ទ្ប្រង់ស្ដង់ោរ ូច
ខាងពប្ការ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ទ្ប្រង់ស្ាាប្តស្ដង់ោរថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះប្តូវានដរងដចកពោយានប្រដវងទ្ទឹ្ងពស្ាើនឹង
5X និងប្រដវងរពណាដ យពស្ាើ (6 + ) X ចំដណកឯ អកសរ “៛”ានប្រដវង (4 + ) X កនុងពនាះ X = 1។ 

៣.២. ស្ថា កសញ្ញញ ននប្រព័នធដខម្រូឌានណស សវចី (Cambodian Shared Switch) 
  ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch) ប្តវូានកំណត់ទ្ប្រង់
ស្ដង់ោរ ូចខាងពប្ការ៖ 

 
       
 
 
 
 
 

ទ្ប្រង់ស្ាាប្តស្តង់ោរថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះប្តូវានដរងដចកពោយានប្រដវងទ្ទឹ្ងពស្ាើនឹង 
(4 + ) X និងប្រដវងរពណាដ យពស្ាើនឹង (8 + ) X ចំដណកឯ X = 1។ 
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២. ស្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធដខម្រឌូានណស សវចី (Cambodian Shared Switch ) 

២.១. លកខណៈសមាគ ល ់

 ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch) ានរាងចតុពកាណ 
ថ្ទាេណ៌ស្ និងានរនាា ត់ជំុវញិេណ៌ពខៀវ ដ លានអកសរ“CSS”ពៅចំកណាត ល លរអពោយចាា ក់
ជារចនារទ្អងគរេណ៌ប្រពទះស្ស្មលពៅដគរខាងពលើនិងខាងពប្ការ។ អកសរ“ C”ានេណ៌ពខៀវ  
អកសរ“S”រនាា រ់ានេណ៌ប្កហរ និងអកសរ“S”ចុងពប្កាយានេណ៌ពខៀវ។ 

ររូភាេទី្២ ៖ ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian Shared Switch) 

 
២.២. ពណ៌ននស្ថា កសញ្ញញ  

 េណ៌ថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះគ៉ឺេណ៌ពខៀវ ប្កហរ និងប្រពទះដ លានេណ៌ពគាល ូចខាងពប្ការ៖ 

- េណ៌ពខៀវ     C: 100   M: 90     Y: 00     K: 00 

 
- េណ៌ប្កហរ   C: 00   M: 100   Y: 100    K: 00 

 
- េណ៌ប្រពទះ   C: 00     M: 00     Y: 00     K: 25 

 
២.៣. ការដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ  

២.៣.១. ការដបាុះពុម្ពដលើរ័ណណ ទូទាត់សងប្បាក់ 

ចំពពាះការពចញទាយរ័ណណ Proprietary Card ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្តូវពាះេុរព
ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ CSS ពៅថ្ទាខាងរុខដទនកខាងពប្ការប្ជុងខាងស្មត ំថ្នរ័ណណ។ ចំដណកឯប្រពភទ្រ័ណណ 
Co-badge ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ CSS នឹងស្ាិតពៅថ្ទាខាងពប្កាយដទនកខាងពប្ការប្ជុងខាងស្មត ំថ្នរ័ណណ។  

២.៣.២. ការរិទស្ថា កសញ្ញញ ដៅាម្មា សុនី ATM និង/ឬ POS 

 ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្តូវរិទ្ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធពខររូឌានដស្ ស្វីច (Cambodian 
Shared Switch)  ូចានកំណត់ខាងពលើ តារា៉ា សីុ្ន ATM និង/ឬ POS ពៅទី្តំាងដ លងាយកត់ស្ាគ ល់។ 
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ធ១៤-០១៩-៤២៥ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដាក់ឱយដប្រើវិធាននិងនីតិវធិី Retail Pay 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ឯកស្មរ “វធិាននិងនីតិវធីិ Retail Pay”  
ដ លរួរាន ប្រេ័នធពទាររូលនិធិភាា រៗ ប្រេ័នធទូ្ទត់ចល័ត ប្រេ័នធទូ្ទត់តាររយៈ QR Code និង
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ពអ ិចប្តូនិក  ូចានភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅទតល់េ័ត៌ានលរអិតអំេី ំពណើ រការប្រេ័នធ ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្
ស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ Processors និងស្ាជិកនីរួយៗ  យនតការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់   ំពណើ រការ
ពោះស្ស្មយវវិាទ្  និងរញ្ជា ពាក់េ័នធពទសងៗពទ្ៀត។  វធិាននិងនីតិវធីិដ លជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ
ជាចំណងទាូវចារ់ចំពពាះប្គរ់ស្ាជិកប្រេ័នធនីរួយៗថ្ន Retail Pay  ូចានដចងកនុងប្រការ១ខាងពលើ។ 

ប្រការ ៣.-    

ប្រកាស្ពនះអនុវតតចំពពាះប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគេិនិតយ អគគពរឡា ប្រធាន
នាយកោា នអងគភាេពប្ការឱវាទ្ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការ
អាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 ថ្ងៃសុ្ប្ក ៩ពរាច ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំកុរ ឯកស័្ក េ.ស្.២៥៦៣ 
                                                                         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២០ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដទស្ថភបិាល 

  ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ

 
 

កំណត់ស្ាគ ល់៖ សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងនាយកោា នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ស្ប្ារ់ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ធ១៤-០២០-០៤៦ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ សប្មារ់ប្រព័នធ Retail Pay 

3 
ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ស្មា កស្ញ្ជញ ររស់្ប្រេ័នធ “Retail Pay” ស្ប្ារ់ជា
ស្ញ្ជញ ស្ាគ ល់ទាូវការស្ប្ារ់ពប្រើប្ាស់្ពៅកនុងប្រេ័នធធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
ប្រការ ២.- 
 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅរកាស្ងគតភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ស្មា កស្ញ្ជញ  “Retail Pay” ជា
ស្មធារណៈ ធានាេីសិ្ទ្ធិនិងប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ និងការពារទលប្រពយជន៍ររស់្
ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្រេ័នធ “Retail Pay” ។ 
ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្រតិរតតិករ
ពាក់េ័នធដ លចូលររួកនុងប្រេ័នធ “Retail Pay” ។ 
ប្រការ ៤.- 
 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុដ លជាស្ាជិកថ្នប្រេ័នធ “Retail Pay” ប្តវូពរៀរចំ ពាះេុរព 
និងពប្រើប្ាស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ឱយានប្តឹរប្តូវនិងានលកខណៈស្តង់ោរ  ូចានដចងកនុងឧរស្រព័នធថ្ន
ប្រកាស្ពនះ។ 
ប្រការ ៥.- 
 រាល់ការដកៃងរ ៃំ ការនប្រើប្ាស់ ៃ្ កសញ្ជញ មិ្ ប្តឹម្ប្តូវ  ិង/ឬ ការនប្រើប្ាស់នោយោម  ការ
អ  ញ្ជញ តរីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ឹងប្តូវទទួលនទសតម្ចារ់ជ្ញធរមា ។  
ប្រការ ៦.- 
 អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគពរឡា អគគេិនិតយ ប្រធាន
នាយកោា ន អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវអនុវតត
រុ៉ឺងា៉ា ត់នូវខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 
ប្រការ ៧.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ៧ពកើត ដខាឃ ឆ្ន ំកុរ ឯកស័្ក េ.ស្.២៥៦៣ 
                                                                រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៣១ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០ 

   ដទស្ថភិបាល 
     ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ១៤-០១៩-៤២៥ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដាក់ឱយដប្រើវធិាននិងនីតិវធិ ីRetail Pay 

3 
ប្រការ ១.-  

ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ឯកស្មរ “វធិាននិងនីតិវធីិ Retail Pay”  
ដ លរួរាន ប្រេ័នធពទាររូលនិធិភាា រៗ ប្រេ័នធទូ្ទត់ចល័ត ប្រេ័នធទូ្ទត់តាររយៈ QR Code និង
ប្រេ័នធផ្ទត់ទត់ពអ ិចប្តូនិក  ូចានភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅទតល់េ័ត៌ានលរអិតអំេី ំពណើ រការប្រេ័នធ ការទ្ទួ្លខុស្ប្តូវររស់្
ស្ភាផ្ទត់ទត់ជាតិ Processors និងស្ាជិកនីរួយៗ  យនតការផ្ទត់ទត់និងទូ្ទត់   ំពណើ រការ
ពោះស្ស្មយវវិាទ្  និងរញ្ជា ពាក់េ័នធពទសងៗពទ្ៀត។  វធិាននិងនីតិវធីិដ លជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ
ជាចំណងទាូវចារ់ចំពពាះប្គរ់ស្ាជិកប្រេ័នធនីរួយៗថ្ន Retail Pay  ូចានដចងកនុងប្រការ១ខាងពលើ។ 

ប្រការ ៣.-    

ប្រកាស្ពនះអនុវតតចំពពាះប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លស្ាិតពៅពប្ការអាណាេាាល
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

អគគពលខាធិការ អគគនាយករពចេកពទ្ស្ អគគនាយកប្តួតេិនិតយ អគគេិនិតយ អគគពរឡា ប្រធាន
នាយកោា នអងគភាេពប្ការឱវាទ្ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការ
អាណាេាាលធនាគារជាតិថ្នករពុជា  ប្តូវអនុវតតយ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះតារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៥.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 ថ្ងៃសុ្ប្ក ៩ពរាច ដខរិគសិ្រ ឆ្ន ំកុរ ឯកស័្ក េ.ស្.២៥៦៣ 
                                                                         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២០ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ដទស្ថភបិាល 

  ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ

 
 

កំណត់ស្ាគ ល់៖ សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងនាយកោា នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ស្ប្ារ់ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ឧរសម្ព័នធ 
លកខណៈសមាគ លស់្ថា កសញ្ញញ  

ប្រព័នធ Retail Pay 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រដណនំា ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអំេីការពរៀរចំប្ទ្ង់ប្ទយ 
ស្ណាា ន និងេណ៌ររស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ស្ប្ារ់ប្រេ័នធ “ Retail Pay ”  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ស្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធ (Retail Pay) 

 ១.១. លកខណៈសមាគ ល ់

ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ “ Retail Pay ” ានរាងចតុពកាណដកងដ លាន ២ ថាន ក់ ពហើយថាន ក់ទី្១ 
ានថ្ទាេណ៌ពខៀវនិងានអកសរ “ RETAIL ” េណ៌ស្ ពៅចំកណាត ល ដ លានអកសរ “ R ”  រចនាព ើង
ពោយនិរិតតស្ញ្ជញ លុយពរៀល “ ៛ ” ។ ចំដណកឯថាន ក់ទី្២ ានថ្ទាេណ៌ស្ គ៉ឺជារចនាភាីពទ្ស្ស្ស្មលៗ
ចំនួន ៣ពៅពលើថ្ទានិងអកសរ “ PAY ” ដ លានេណ៌ប្កហរ និងហ ុ៊ុំេ័ទ្ធពោយរនាា ត់េណ៌ប្កហរ។ 

 
 

១.២. ទប្ម្ង់ននស្ថា កសញ្ញញ  
ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ “Retail Pay” នឹងប្តូវេប្ងីកឬរប្ងួរទំ្ហំតារស្ាាប្តទ្ប្រង់ររស់្ស្មា ក

ស្ញ្ជញ ដ លានកំណត់ប្រដវងទ្ទឹ្ងពស្ាើនឹង x និងប្រដវងរពណាដ យពស្ាើនឹង ២x។ 
១.៣. ពណ៌ននស្ថា កសញ្ញញ  

 េណ៌ថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះគ៉ឺេណ៌ប្កហរ ពខៀវ  និងេណ៌ស្ ដ លានេណ៌ពគាល ូចខាងពប្ការ៖ 
- េណ៌ប្កហរ   R: 229     G: 33     B: 52   

 
- េណ៌ពខៀវ       R: 7         G: 64     B: 249       

 
- េណ៌ស្          R: 251     G: 246     B: 24      

 
 

១.៤. ការដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ  
ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្តូវរិទ្ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ “Retail Pay”  ូចានកំណត់ខាងពលើពៅ

តារទី្តំាងដ លងាយកត់ស្ាគ ល់។ 
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ធ១៤-០២០-៣៤៩ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដាក់ឱយដប្រើប្បាស ់វិធាននិងនីតិវិធ ីប្រព័នធបាគង 

3 
ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយដគបើគបាស់ វធិាននិងនីតិវធីិប្រេ័នធាគង  ូចានភាា រ់ជា 
ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ ជាឯកស្ថរគតិយុតតិស្ប្ារ់អនុវរតកនុងការដធវើគបរិបរតិោរប្រេ័នធាគង។ 
ប្រការ ២.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានពគាលពៅោក់ពចញនូវពគាលការណ៍ដណនំាអំេីប្រតិរតតិការប្រេ័នធាគង 
ការកំណត់សិ្ទ្ធិនិងកាតេវកិចេររស់្ភាគីពាក់េ័នធ ក៏ ូចជាវធិានការប្រុងប្រយ័តននានា ព ើរបីធានា 
និរនតរភាេនិងសុ្វតាិភាេប្រេ័នធាគង។ 
ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេទំងឡាយណាដ លជា 
ស្ាជិកប្រេ័នធាគង។ 
ប្រការ ៤.- 
 ប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេដ លជាស្ាជិកប្រេ័នធាគងប្តូវពគារេតារ វធិាននិងនីតិវធីិប្រេ័នធាគង 
ឱយានប្តឹរប្តូវ។ 
ប្រការ ៥.- 
 រុគគលណាដ លពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធាគងស្ប្ារ់ពធវើប្រតិរតតិការណារួយពោយេំុានការ
អនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងប្តូវទ្ទួ្លពទស្តារចារ់ជាធរាន។ 
ប្រការ ៦.- 
 អរគនលខាធិការ អរគនាយករនចេកនទស អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្ររ់
ប្រធា នាយកោឋ   អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតតយ ង
ម្ ឺងមា ត់ ូវប្រកាសន េះ តម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 

ប្រការ ៧.- 
ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ៦ពកើត ដខអាស្មឍ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 

                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០ 
                                                                                      ដទស្ថភបិាល 

        ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ

កំណត់ស្ាគ ល់៖ សូ្រទំ្នាក់ទំ្នងនាយកោា នប្រេ័នធទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ស្ប្ារ់ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ឧរសម្ព័នធ 
លកខណៈសមាគ លស់្ថា កសញ្ញញ  

ប្រព័នធ Retail Pay 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រដណនំា ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអំេីការពរៀរចំប្ទ្ង់ប្ទយ 
ស្ណាា ន និងេណ៌ររស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ស្ប្ារ់ប្រេ័នធ “ Retail Pay ”  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. ស្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធ (Retail Pay) 

 ១.១. លកខណៈសមាគ ល ់

ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ “ Retail Pay ” ានរាងចតុពកាណដកងដ លាន ២ ថាន ក់ ពហើយថាន ក់ទី្១ 
ានថ្ទាេណ៌ពខៀវនិងានអកសរ “ RETAIL ” េណ៌ស្ ពៅចំកណាត ល ដ លានអកសរ “ R ”  រចនាព ើង
ពោយនិរិតតស្ញ្ជញ លុយពរៀល “ ៛ ” ។ ចំដណកឯថាន ក់ទី្២ ានថ្ទាេណ៌ស្ គ៉ឺជារចនាភាីពទ្ស្ស្ស្មលៗ
ចំនួន ៣ពៅពលើថ្ទានិងអកសរ “ PAY ” ដ លានេណ៌ប្កហរ និងហ ុ៊ុំេ័ទ្ធពោយរនាា ត់េណ៌ប្កហរ។ 

 
 

១.២. ទប្ម្ង់ននស្ថា កសញ្ញញ  
ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ “Retail Pay” នឹងប្តូវេប្ងីកឬរប្ងួរទំ្ហំតារស្ាាប្តទ្ប្រង់ររស់្ស្មា ក

ស្ញ្ជញ ដ លានកំណត់ប្រដវងទ្ទឹ្ងពស្ាើនឹង x និងប្រដវងរពណាដ យពស្ាើនឹង ២x។ 
១.៣. ពណ៌ននស្ថា កសញ្ញញ  

 េណ៌ថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះគ៉ឺេណ៌ប្កហរ ពខៀវ  និងេណ៌ស្ ដ លានេណ៌ពគាល ូចខាងពប្ការ៖ 
- េណ៌ប្កហរ   R: 229     G: 33     B: 52   

 
- េណ៌ពខៀវ       R: 7         G: 64     B: 249       

 
- េណ៌ស្          R: 251     G: 246     B: 24      

 
 

១.៤. ការដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ  
ប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្តូវរិទ្ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ “Retail Pay”  ូចានកំណត់ខាងពលើពៅ

តារទី្តំាងដ លងាយកត់ស្ាគ ល់។ 
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ធ១៤-០២០-៣៥០ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធបាគង 

3 
ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ស្មា កស្ញ្ជញ ររស់្ប្រេ័នធទូ្ទត់ “ាគង” តពៅពនះពៅថា 
ប្រេ័នធាគង ស្ប្ារ់ជាស្ញ្ជញ ស្ាគ ល់ព ើរបីពប្រើប្ាស់្ពៅកនុងវស័ិ្យធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងកនុង
ការពធវើប្រតិរតតិការប្រេ័នធាគង ពហើយអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្រេ័នធពប្រើស្ប្ារ់អនុវតត
ការងារពាក់េ័នធ  ូចានភាា រ់ពៅកនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។  
ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅរកាស្ងគតិភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ររស់្ប្រេ័នធាគង     
ជាស្មធារណៈ ធានាេីសិ្ទ្ធិ និងប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ និងការពារទលប្រពយជន៍
ររស់្ប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេជាស្ាជិកប្រេ័នធាគង។ 
ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេដ លជាស្ាជិកថ្នប្រេ័នធ
ាគង ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៤.- 
 ប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេដ លជាស្ាជិកថ្នប្រេ័នធាគង ប្តូវពរៀរចំពាះេុរព និងពប្រើប្ាស់្
ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធាគងឱយានប្តឹរប្តូវតារលកខណៈស្ាគ ល់ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធាគង។ 
ប្រការ ៥.- 
 រាល់ការដកៃងរ ៃំ ការនប្រើប្ាស់ ៃ្ កសញ្ជញ ប្ររ័ ធារងមិ្ ា ប្តឹម្ប្តូវ ឬោម  ការអ  ញ្ជញ ត
ជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ឹងប្តូវផ្តនាេ នទសតម្ចារ់ជ្ញធរមា ។  
ប្រការ ៦.- 
 អរគនលខាធិការ អរគនាយករនចេកនទស អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្ររ់
ប្រធា នាយកោឋ   អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតតយ ង
ម្ ឺងមា ត់ ូវប្រកាសន េះ តម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 
ប្រការ ៧.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ៦ពកើត ដខអាស្មឍ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 
                                                             រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០  

                                                         ដទស្ថភិបាល 
             ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពលខ ធ១៤-០២០-៣៥០ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០ 

ស្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធបាគង 

      ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រដណនំា អំេីការពរៀរចំប្ទ្ង់ប្ទយ ស្ណាា ន និងេណ៌ររស់្ស្មា ក
ស្ញ្ជញ ស្ប្ារ់ប្រេ័នធាគង  ូចខាងពប្ការ៖ 

១. លកខណៈសមាគ លស់្ថា កសញ្ញញ  

ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធាគង ដ លានររូ ូចរាង់ប្ាស្មទ្ាគងពរើលេីពលើ ឬស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ
ាគងានទគុំពាកយជាពខររៈភាស្ម “ាគង” ជារួយនិងអកសរឡាតំាង “BAKONG”។ 

ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធ ាគង ាន ២ ទ្ប្រង់ ូចខាងពប្ការ៖ 

• ស្មា កស្ញ្ជញ ទ្ប្រង់ទី្១ ៖ ស្មា កស្ញ្ជញ េណ៌ប្កហរ និងានថ្ទាខាងពប្កាយថាា  (Transparent)។ 
 

       ឬ        
 

• ស្មា កស្ញ្ជញ ទ្ប្រង់ទី្២ ៖ ស្មា កស្ញ្ជញ េណ៌ស្ និងានថ្ទាខាងពប្កាយេណ៌ប្កហរ។ 
 

      ឬ        

 

២. ទប្ម្ង់ននស្ថា កសញ្ញញ  

ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធាគង នឹងប្តូវេប្ងីក ឬរប្ងរួទំ្ហំតារស្ាាប្តទ្ប្រង់ររស់្ស្មា កស្ញ្ជញ
ដ លានកំណត់ប្រដវងទ្ទឹ្ងពស្ាើនឹង X និងប្រដវងរពណាដ យពស្ាើនឹង X  ឬ  

ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធាគងានទគុំពាកយជាពខររៈភាស្ម “ាគង” ជារួយនិងអកសរឡាតំាង 
“BAKONG” នឹងប្តូវេប្ងីក ឬរប្ងួរទំ្ហំតារស្ាាប្តទ្ប្រង់ររស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ដ លានកំណត់
ប្រដវងទ្ទឹ្ងពស្ាើនឹង X និងប្រដវងរពណាដ យពស្ាើនឹង X។ 

៣. ពណ៌ននស្ថា កសញ្ញញ  

 េណ៌ថ្នស្មា កស្ញ្ជញ ពនះគ៉ឺេណ៌ប្កហរ និងេណ៌ស្ ដ លានេណ៌ពគាល ូចខាងពប្ការ៖ 
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ធ១៤-០២០-៣៥០ ប្រ.ក 
ប្រកាស 

សតពីី 
ការដាកឱ់យដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ ប្រព័នធបាគង 

3 
ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងកំណត់ស្មា កស្ញ្ជញ ររស់្ប្រេ័នធទូ្ទត់ “ាគង” តពៅពនះពៅថា 
ប្រេ័នធាគង ស្ប្ារ់ជាស្ញ្ជញ ស្ាគ ល់ព ើរបីពប្រើប្ាស់្ពៅកនុងវស័ិ្យធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និងកនុង
ការពធវើប្រតិរតតិការប្រេ័នធាគង ពហើយអនុញ្ជញ តឱយប្គឹះស្មា នជាស្ាជិកប្រេ័នធពប្រើស្ប្ារ់អនុវតត
ការងារពាក់េ័នធ  ូចានភាា រ់ពៅកនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។  
ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅរកាស្ងគតិភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ស្មា កស្ញ្ជញ ររស់្ប្រេ័នធាគង     
ជាស្មធារណៈ ធានាេីសិ្ទ្ធិ និងប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងការពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ និងការពារទលប្រពយជន៍
ររស់្ប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេជាស្ាជិកប្រេ័នធាគង។ 
ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេដ លជាស្ាជិកថ្នប្រេ័នធ
ាគង ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៤.- 
 ប្គឹះស្មា ន និងអងគភាេដ លជាស្ាជិកថ្នប្រេ័នធាគង ប្តូវពរៀរចំពាះេុរព និងពប្រើប្ាស់្
ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធាគងឱយានប្តឹរប្តូវតារលកខណៈស្ាគ ល់ស្មា កស្ញ្ជញ ប្រេ័នធាគង។ 
ប្រការ ៥.- 
 រាល់ការដកៃងរ ៃំ ការនប្រើប្ាស់ ៃ្ កសញ្ជញ ប្ររ័ ធារងមិ្ ា ប្តឹម្ប្តូវ ឬោម  ការអ  ញ្ជញ ត
ជ្ញម្  រីធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ  ឹងប្តូវផ្តនាេ នទសតម្ចារ់ជ្ញធរមា ។  
ប្រការ ៦.- 
 អរគនលខាធិការ អរគនាយករនចេកនទស អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្ររ់
ប្រធា នាយកោឋ   អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតតយ ង
ម្ ឺងមា ត់ ូវប្រកាសន េះ តម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 
ប្រការ ៧.- 
 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតត ចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ៦ពកើត ដខអាស្មឍ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 
                                                             រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០  

                                                         ដទស្ថភិបាល 
             ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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- េណ៌ស្           R: 255      G: 255      B: 255       

 
 

៤. ការដប្រើប្បាសស់្ថា កសញ្ញញ  
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ធ១៤-០២០-៣៥១ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសគ់ំររូរចិេិនភាពរដចចកដទសដខដអចឃ្យអូរកតូ (KHQR Code) 
សប្មារ់ការទូទាតស់ងប្បាក់ 

3 
ប្រការ ១.- 

 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយដគបើគបាស់ឯកស្មរស្តីេី គំរូររចិឆិនភាេរពចេកពទ្ស្ 
(Specification) ដខារឃវីកពរ ៉ាស្ស្៉ាបុនកូត (KHMER QUICK RESPONSE CODE) ពៅកាត់ថា 
ពខពអចឃយូអរកូត “KHQR Code” ស្ប្ារ់ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា  ូចាន
ភាា រ់ជាឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ។ 

ប្រការ ២.- 

 ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅ ទតល់ជាឯកស្មររូលោា នកនុងការពរៀរចំគំររូរចិឆិនភាេរពចេកពទ្ស្
ពខពអចឃយូអរកូត ស្ប្ារ់ការទូ្ទត់ឱយានស្ណាត រ់ធាន រ់ សុ្វតាិភាេ និងទូ្ទត់ឆាងប្គឹះស្មា នាន
ប្រប្េឹតតពៅពោយរលូននិងានប្រសិ្ទ្ធភាេ។ 

ប្រការ ៣.- 

 ប្រកាស្ពនះ ានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុទំងឡាយណា
ដ លពប្រើប្ាស់្ឃយូអរកូតស្ប្ារ់ការទូ្ទត់ស្ងប្ាក់ពៅប្េះរាជាណាចប្កករពុជា។ 

ប្រការ ៤.- 

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្តូវពរៀរចំ និងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្ពខពអចឃយូអរកូតពៅតារគំរូ
ររចិឆិនភាេរពចេកពទ្ស្  ូចានដចងកនុងឧរស្រព័នធថ្នប្រកាស្ពនះ យ៉ាងយូរប្តឹរ ំណាច់ឆ្ន ំ២០២០។ 

ប្រការ ៥.- 

 ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លរិនអនុវតតតារគំររូរចិឆិនភាេរពចេកពទ្ស្ពខពអចឃយូអរកូត
ពនះនឹងប្តូវទ្ទួ្លរងទ្ណឌ ករាខាងវន័ិយ ូចានដចងពៅកនុងចារ់ស្តីេី ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្រការ ៦.- 

 អរគនលខាធិការ អរគនាយករនចេកនទស អរគនាយកប្តួតរិ ិតយ អរគនរឡា អរគរិ ិតយ ប្រធា 
នាយកោឋ   អងគភារនប្កាម្ឱ្វាទធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញដែលមា ការ ក់រ័ ធ  ិងប្ររ់ប្រឹេះ ថ្  
ធនាោរ ិងហិរញ្ញវតថ  សថិតនៅនប្កាម្អាណារាាលររស់ធនាោរជ្ញតិន កម្ព ជ្ញ ប្តូវអ  វតតយ ង
ម្ ឺងមា ត់ ូវប្រកាសន េះ តម្ភារកិចេនរៀងៗខ្ៃួ ។ 
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ប្រការ ៧.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ៦ពកើត ដខអាស្មឍ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 

                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០ 
                                                                                      ដទស្ថភិបាល 

        ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 

931



 

932 

 

 

931 

ប្រការ ៧.- 

ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

ថ្ងៃសុ្ប្ក ៦ពកើត ដខអាស្មឍ ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 

                                           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០២០ 
                                                                                      ដទស្ថភិបាល 

        ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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Legal Notice 
 

The KHQR specification is adapted from EMV® QR Code specification for Payment System – 
Merchant-Presented Mode (EMV QRCPS), QR Technical teams (QR Working Group-
QRWG) from various Banks, MDIs and PSI had reviewed and changed follow Cambodia’s 
requirement, after that submitted to Payment Committee in The Association of Banks in 
Cambodia (ABC) for endorsement. KHQR Code is created for Retail Payment in Cambodia 
and cross-border payment within ASEAN countries.  The EMV® QR Code specifications are 
provided “AS IS” without warranties of any kind, and the QR Working Group and its 
Members neither assume nor accept any liability for any errors or omissions contained in 
these specifications. The QRWG and its Members DISCLAIMS ALL REPRESENTATIONS 
AND WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT, AS TO THESE SPECIFICATIONS. 

The QRWG and its Members make no representations or warranties with respect to 
intellectual property rights of any third parties in or in relation to this specification. The 
QRWG and its Members undertake no responsibility to determine whether any 
implementation of these specifications may violate, infringe, or otherwise exercise the 
patent, copyright, trademark, trade secret, know-how, or other intellectual property rights of 
third parties, and thus any person who implements any part of this specification should 
consult an intellectual property attorney before any such implementation. 

Without limiting the foregoing, this specification may provide for the use of public key 
encryption and other technology, which may be the subject matter of patents in several 
countries. Any party seeking to implement this specification is solely responsible for 
determining whether its activities require a license to any such technology, including for 
patents on public key encryption technology. The WG and its Members shall not be liable 
under any theory for any party’s infringement of any intellectual property rights in connection 
with this specification. 
 

 

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE. 
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1. Introduction 

With guidance from the National Bank of Cambodia, the Association of Banks in Cambodia, 
established the Working Group (the “WG”) on the Common QR Code Standard in Cambodia 
in September 2019, to develop national QR Code standard. 

The WG aims to develop a common QR code specification in Cambodia, which will facilitate 
merchants, especially SMEs, in using a single QR code to accept payments via different 
payment service operators. Members of the WG include representatives from Banks, MDIs, 
Payment Service Providers, and International Card Schemes.   

A full list of the WG Members is at Annex A. 

The standardization of QR code specification will help promote wider use of mobile retail 
payments in Cambodia and provide consistent user experience for merchants and consumers. 
It can enable interoperability in the payment industry. By prescribing a QR code standard, it 
will enable the use of a single common QR code that can encompass QR code payment 
solutions from multiple payment service operators. A common QR code would facilitate 
payments among different payment schemes, e-wallets and banks and would encourage 
small merchants to adopt QR code as a payment method. 

The WG agreed to focus the work on a common merchant-presented QR code. Having 
studied various options, the WG agreed to develop a common QR code specification by using 
the EMV® Merchant-Presented QR Code Specification for Payment Systems (EMV QRCPS) 
published by EMVCo8 as a basis, as it offers an effective solution to ensure interoperability. 
This specification should be read in conjunction with the EMV QRCPS. The notational 
conventions used in this specification are the same as those used in EMV QRCPS. 

2. Overview of EMV® QR Code Specification for Payment Systems (EMV QRCPS) 

An EMV Merchant-Presented QR Code Payment transaction enables consumers to make 
purchases using a merchant generated and displayed QR Code based on the merchant’s 
details. Following the design of the EMV QRCPS, the data within a QR code are organized 
in a tree-like structure of data objects.  A data object may be a primitive data object or a 
template. A template may include other primitive data objects and templates. 

Each data object is made up of three individual fields. The first field is an identifier (ID) by 
which the data object can be referenced. The second field is a length field that explicitly 
indicates the number of characters included in the third field, i.e. the value field. A data 
object therefore comprises the following: 

▪ ID field, which is coded as a two-digit numeric value, with a value ranging from "00" to "99"; 

▪ Length field, which is coded as a two-digit numeric value, with a value ranging from  
"01" to "99"; and 

▪ Value field, which has a minimum length of one character and maximum length of    
99 characters. 

A common QR code may support multiple payment operators, where individual payment 
operators may define their own structures of merchant account information and make use of 
the common data fields, such as transaction currency and amount, contained in the common 
QR code.  

 
8 EMVCo is the global technical body that facilitates the worldwide interoperability and acceptance of secure 
payment transactions by managing and evolving EMV® Specification and related testing processes. 
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Specifically, the EMV Merchant-Presented QR Code supports EMVCo and non-EMVCo 
payment operators through the use of IDs “02” to “25” for the EMVCo payment operators and 
IDs “26” to “51” for any payment operators. Individual payment operators may also include 
some proprietary data in the Additional Merchant Information data objects (See Section 4). 

2.1  Notational Conventions 

The abbreviations listed in Table 2.1, which is extracted from the EMV QRCPS, are used in 
this specification. 

Table 2.1: Abbreviations 

Abbreviation Description 

AID Application Identifier 

ans Alphanumeric Special 

API Application Programming Interface 

C Conditional 

CRC Cyclic Redundancy Check 

EMV Europay, MasterCard, Visa 

ID Identifier of the data object 

IEC International Electrotechnical Commission  

ISO International Standards Organization 

M Mandatory 

N Numeric 

O Optional 

QR Code Quick Response Code 

QR-CPS Quick Response Code Specification for Payment 
Systems 

RFU Reserved for Future Use 

S String 

UUID Universally Unique Identifier 

var. Variable 

3.   Common use cases 

Merchant-Presented QR code enables a merchant presenting a request for payment to a 
payer, who can then verify the associated information and make a payment to the payee, or 
reject the request for payment. It supports various payment types, including bill payments, 
online payments and point-of-sale payments. QR codes are classified into static and dynamic 
QR codes. The information encoded in a static QR code is fixed and used for multiple 
transactions while a dynamic QR code contains additional transaction details such as payment 
amount and is used for specific transactions. 
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3.1  Static QR Code 

A typical use case of static QR code is payment to small merchants. A florist shop may 
display a static QR code with merchant account information. Consumers may then scan the 
QR code with a mobile application to initiate the payment. The merchant’s information, such 
as the shop name, is displayed on the mobile device for verification. The consumer will be 
prompted to enter a payment amount. Figure 3.1 shows a typical transaction flow of using 
static QR code to make merchant payment. 

Figure 3.1: Transaction flow of Static QR code merchant payment 

 

 [1] Merchant displays QR Code with merchant details. 

 [2] Consumer scans QR Code using a mobile application and inputs the amount to 
initiate the transaction. 

 [3] Mobile application sends the transaction initiation request to the payment service 
operator. 

[4] The payment service operator processes the transaction and informs the merchant 
and the consumer of the transaction outcome. 

3.2  Dynamic QR Code 

Dynamic QR codes are commonly used in online payments, delivery payments, bill payments 
as well as payments at self-service kiosks. A typical use case of dynamic QR code is 
payment for online shopping. When a consumer checks out at an online shop, the merchant 
generates and presents the dynamic QR code, embedded with the essential transaction 
details, for the consumer to scan with a mobile application to initiate the payment. The 
merchant’s information (such as Merchant Name) and variable invoice information (such as 
payment amount) are displayed on the mobile device for verification. 
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ans Alphanumeric Special 

API Application Programming Interface 

C Conditional 

CRC Cyclic Redundancy Check 

EMV Europay, MasterCard, Visa 

ID Identifier of the data object 

IEC International Electrotechnical Commission  

ISO International Standards Organization 

M Mandatory 

N Numeric 

O Optional 

QR Code Quick Response Code 

QR-CPS Quick Response Code Specification for Payment 
Systems 

RFU Reserved for Future Use 

S String 

UUID Universally Unique Identifier 

var. Variable 

3.   Common use cases 

Merchant-Presented QR code enables a merchant presenting a request for payment to a 
payer, who can then verify the associated information and make a payment to the payee, or 
reject the request for payment. It supports various payment types, including bill payments, 
online payments and point-of-sale payments. QR codes are classified into static and dynamic 
QR codes. The information encoded in a static QR code is fixed and used for multiple 
transactions while a dynamic QR code contains additional transaction details such as payment 
amount and is used for specific transactions. 
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4. QR Code Payload Data Objects 

As described in the EMV QRCPS, the content of the QR Code includes the following 5 
groups of data objects: 

•  QR Code Conventions (Table 4.1) 

•  Merchant Account Information (Table 4.2) 

•  Additional Merchant Information (Table 4.3) 

•  Transaction Value (Table 4.4) 

•  Additional Data Template (Table 4.5) 

4.1 QR Code Conventions 

The QR Code Conventions (Table 4.1) specify conventions used for the QR Code content, 
such as Payload Format indicator, which defines the version of the QR Code template and 
hence the conventions on the identifiers, lengths and values. 

Table 4.1: QR Code Conventions 

ID Name Length Presence Remarks 

“00” Payload Format Indicator “02” M A fixed value of “01” 

“01” Point of Initiation Method “02” O “11” for static QR Codes; “12” 
for dynamic QR Codes 

“63” Cyclic Redundancy 
Check (CRC) 

“04” M Checksum calculated over all 
the data objects included in 
the QR code 

The Payload Format Indicator (ID “00”) shall contain a value of "01". All other values are RFU. 

The Point of Initiation Method (ID “01”) shall contain a value of "11" or "12". All other values 
are RFU. The value of "11" should be used when the same QR Code is shown for more than 
one transaction and the value of “12” should be used when a new QR Code is shown for 
each transaction. 

The CRC (ID “63”) shall be calculated according to [ISO/IEC 13239] using the polynomial 
'1021' (hex) and initial value 'FFFF' (hex). The data over which the checksum is calculated 
shall cover all data objects, including their ID, Length and Value, to be included in the QR 
Code, in their respective order, as well as the ID and Length of the CRC itself (but excluding 
its Value). Following the calculation of the checksum, the resulting 2-byte hexadecimal value 
shall be encoded as a 4-character Alphanumeric Special value by converting each nibble to 
an Alphanumeric Special character. For example, a CRC with a two-byte hexadecimal value 
of '007B' is included in the QR Code as "6304007B". 

4.2 Merchant Account Information 

The Merchant Account Information specifies the identity of a merchant. Each payment 
operator may define its own format of the Merchant Account Information IDs. Table 4.2A 
shows the allocation of Merchant Account Information IDs among various payment operators. 
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Table 4.2A: Merchant Account Information 

ID Name Length Presence Remarks 

“02” - “03” Reserved for Visa Var. up to 
“99” 

M One or 
more 
data 

objects 
(IDs “02” 
to “51”) 
shall be 
included 

 

“04” - “05” Reserved for Mastercard  

“06” - “08” Reserved by EMVCo  

“09” - “10” Reserved for Discover  

“11” - “12” Reserved for Amex  

“13” - “14” Reserved for JCB  

“15” - “16” Reserved for UnionPay  

“17” - “25” Reserved by EMVCo  

“26” Reserved for Local Debit 
Card (CSS) for use in KH 

 

“27” - “28” Reserved by the ABC for 
use in Cambodia 

  These IDs are reserved for 
future use 

“29” - “30” Reserved for National 
Payment (Bakong/     
KHQR) for use in Cambodia 

“29” Reserved For Remittance 

“30” Reserved For Payment 

“31” Reserved by the ABC for 
Payment Innovation (API)  

  These IDs are reserved for 
future use 

“32” - “33” Reserved by the Retail Pay     “32” Reserved For Remittance 

“33” Reserved For Payment 

“34” - “38” Reserved for additional 
payment network for use in 
Cambodia 

  These IDs are reserved for 
future use 

“39” - “51” Reserved for non-bank 
payment network for use in 
Cambodia 

  Dynamically used by non-bank 
payment operators for use in 
Cambodia 

The IDs ”26” to “51” are Merchant Account Information templates, which may include primitive 
data objects and other templates that can be defined by individual payment operators.  

The Merchant Account Information template shall contain a primitive Globally Unique Identifier 
data object with a data object ID "00" to identify the payment operator and the corresponding 
merchant account information specific to that payment operator (Table 4.2B). 
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Table 4.2B: Data Object ID Allocation in Merchant Account Information 

Template (IDs "26" to "51") 
 

ID Name Format Length Presence Remarks 

"00" Globally Unique 
Identifier 

ans Var. up to 
“32” 

M An identifier to identify the 
payment operator which uses 
this template to define the 
Merchant Account Information 

The value is one of the following: 

• an Application Identifier (AID); 

• a [UUID] without the 
hyphen (-) separators; or 

• a reverse domain name. 

"01"- 
“99” 

Payment network 
specific 

S  O Additional data objects to define 
the Merchant Account Information 
specific to the payment operator 

The value of the Globally Unique Identifier field shall contain one of the following: 

• An Application Identifier (AID) consisting of a RID registered with ISO and, optionally, 
a PIX, as defined by [ISO 7816-4]. For example, "D840000000". 

• A [UUID] without the hyphen (-) separators. For example,  
“581b314e257f41bfbbdc6384daa31d16”. 

• A reverse domain name. For example, “com.merchant.name”. 

The value of the Globally Unique Identifier field sets the context for the remainder of the 
template and the meaning of the other data objects in the template are context specific and 
outside of the scope of this specification. 

4.3 Additional Merchant Information 

The Additional Merchant Information (Table 4.3A) specifies the information about a merchant 
such as merchant name and business location. 

Table 4.3A: Additional Merchant Information 

ID Name Format Length Presence Remarks 

"52" Merchant Category 
Code 

N "04" M Put a dummy code of “0000” in 
this field if the payment operator 
does not use this information 

"58" Country Code ans "02" M For Cambodia is “KH” 

"59" Merchant Name ans var. up 
to "25" 

M  
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"60" Merchant City ans var. up 
to "15" 

M  

"61" Postal Code ans var. up 
to "10" 

O  

"64" Merchant Information - 
Language Template 

S var. up 
to "99" 

O A template with other primitive 
data objects (See EMV QRCPS 
for details) 

The Merchant Category Code (MCC) (ID “52”) shall contain an MCC as defined by [ISO 18245]. 
The MCC should indicate the Merchant Category Code of the merchant. Put a dummy code 
of “0000” in the MCC field if the payment operator does not use this information. 

The Country Code (ID “58”) shall contain a value as defined by [ISO 3166-1 alpha 2]. The 
Country Code should indicate the country in which the merchant transacts. Put “KH” in the 
Country Code field if the merchant transacts in Cambodia. 

The Merchant Name (ID “59”) shall be present. The Merchant Name should indicate the 
“doing business as” name for the merchant. If the QR code information supports only 
payment operators who supply merchant information via the payment operator’s centralized 
database, this field may be populated with a dummy code of “NA” in the Merchant Name 
field. In all other instances, the Merchant Name field must indicate the “doing business as” 
name for the merchant. 

The Merchant City shall be present (ID “60”). The Merchant City should indicate the city of 
the merchant's physical location. Put the physical real name, “Phnom Penh” in the Merchant 
City Code field if the merchant is located in Phnom Penh, Cambodia. 

The Merchant Information – Language Template (ID “64”) is a template, which contains 
other data fields, which may be used by a mobile application to present the merchant 
information in an alternate language (Table 4.3B). 

Table 4.3B: Data Fields for Merchant Information – Language Template (ID “64”) 

ID Name Format Length Presence Remarks 

"00" Language Preference 

 

ans "02" M  

"01" Merchant Name—
Alternate Language 

S Var. up 
to “25 

M  

"02" Merchant City—
Alternate Language 

S var. up 
to "15" 

O  

"03"- “99” RFU for EMVCo S var. up 
to "99" 

 Data objects reserved 
for EMVCo 

If the Merchant Information – Language Template (ID “64”) is present, the template shall   
contain the Language Preference field (ID "00") and Merchant Name — Alternate Language 
field (ID "01"). It may contain the Merchant City — Alternate Language field (ID "02"). All 
other IDs within the Merchant Information—Language Template are RFU for EMVCo. 
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Table 4.2B: Data Object ID Allocation in Merchant Account Information 

Template (IDs "26" to "51") 
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The Additional Merchant Information (Table 4.3A) specifies the information about a merchant 
such as merchant name and business location. 

Table 4.3A: Additional Merchant Information 

ID Name Format Length Presence Remarks 

"52" Merchant Category 
Code 

N "04" M Put a dummy code of “0000” in 
this field if the payment operator 
does not use this information 

"58" Country Code ans "02" M For Cambodia is “KH” 

"59" Merchant Name ans var. up 
to "25" 

M  
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The data fields with IDs "01" and "02" are used as an addition to the merchant information 
under the root. While the equivalent data objects under the root are defined with a format of 
Alphanumeric Special, and as such can only contain the Common Character Set, the data 
fields with IDs “01” and “02”, if present, are defined with a format of String, so therefore may 
contain a different character set. 

The Language Preference field (ID “00”) shall contain 2 alphabetical characters coded to a 
value defined by [ISO 639]. The value should represent the single language used to encode 
the Merchant Name—Alternate Language field (ID “01”) and the optional Merchant City—
Alternate Language field (ID “02”). 

4.4 Transaction Value 

The Transaction Value data objects (Table 4.4) specify the currency and amount of a 
transaction. They also include tip or convenience indicators, which allow merchants or 
customers to specify the convenience fee in fixed value or percentage. 

Table 4.4: Transaction Value 

ID Name Format Length Presence Remarks 

“53” Transaction Currency N “03” M A numeric code based on [ISO 
4217], e.g. put “116” for KHR. 

“54” Transaction Amount ans Var. up 
to “13” 

C  

“55” Tip or Convenience 
Indicator 

N “02” O  

“56” Value of Convenience 
Fee Fixed 

ans Var. up 
to “13” 

C  

“57” Value of Convenience 
Fee Percentage 

ans Var. up 
to “05” 

C  

The Transaction Currency (ID “53”) shall conform to [ISO 4217] and shall contain the 3-digit 
numeric representation of the currency. For example, KHR is represented by the value "116". 
The value should indicate the transaction currency in which the merchant transacts. 

The Transaction Amount (ID “54”), if present, shall be different from zero, shall only include 
(numeric) digits "0" to "9" and may contain a single "." character as the decimal mark. When 
the amount includes decimals, the "." character shall be used to separate the decimals from 
the integer value and the "." character may be present even if there are no decimals. The 
Transaction Amount shall not be included if the mobile application should prompt the 
consumer to enter the amount to be paid to the Merchant. 

The payment system operators should follow the rules and format in accordance with the 
EMV QRCPS to process the Transaction Value IDs of the QR Code. 

4.5   Additional Data Template 

The ID “62” is a template which includes common additional data objects such as Bill 
Number and Reference Label. It also allows payment operators to define their own additional 
data objects. 
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Table 4.5: Additional Data 

ID Sub- ID Name Format Length Pre-sence Remarks 

 

“62” 

“01” Bill Number ans var. up to “25” O  

“02” Mobile Number ans var. up to “25” O  

“03” Store Label ans var. up to “25” O  

“04” Loyalty Number ans var. up to “25” O  

“05” Reference Label ans var. up to “25” O  

“06” Customer Label ans var. up to “25” O  

“07” Terminal Label ans var. up to “25” O  

“08” Purpose of Transaction ans var. up to “25” O  

“09” Additional Consumer 
Data Request 

ans var. up to “25” O  

“10” – “49” Reserved for EMVCo S  O  

“50” Reserved for FPS S  O  

“51” – “55” Reserved for the WG S  O  

“56” – “99” Reserved for Cambodia 
payment system 
operators 

S  O Dynamically 
used by payment 
operators for use 
in Cambodia 

The payment operators should follow the rules and format in accordance with the EMV 
QRCPS to process the Data Objects for Additional Data Field Template of the QR Code. As 
the maximum data size of this Additional Data Field Template (ID “62”) is only 99 characters, 
it is highly recommended that the operators make use of the pre-defined additional data 
objects (Sub-IDs “01” – “09”) and avoid defining their own additional data objects in this 
template so as to prevent data overflow when QR codes of several payment system 
operators are combined into one common QR Code. 

 

943 

The data fields with IDs "01" and "02" are used as an addition to the merchant information 
under the root. While the equivalent data objects under the root are defined with a format of 
Alphanumeric Special, and as such can only contain the Common Character Set, the data 
fields with IDs “01” and “02”, if present, are defined with a format of String, so therefore may 
contain a different character set. 

The Language Preference field (ID “00”) shall contain 2 alphabetical characters coded to a 
value defined by [ISO 639]. The value should represent the single language used to encode 
the Merchant Name—Alternate Language field (ID “01”) and the optional Merchant City—
Alternate Language field (ID “02”). 

4.4 Transaction Value 

The Transaction Value data objects (Table 4.4) specify the currency and amount of a 
transaction. They also include tip or convenience indicators, which allow merchants or 
customers to specify the convenience fee in fixed value or percentage. 

Table 4.4: Transaction Value 

ID Name Format Length Presence Remarks 

“53” Transaction Currency N “03” M A numeric code based on [ISO 
4217], e.g. put “116” for KHR. 

“54” Transaction Amount ans Var. up 
to “13” 

C  

“55” Tip or Convenience 
Indicator 

N “02” O  

“56” Value of Convenience 
Fee Fixed 

ans Var. up 
to “13” 

C  

“57” Value of Convenience 
Fee Percentage 

ans Var. up 
to “05” 

C  

The Transaction Currency (ID “53”) shall conform to [ISO 4217] and shall contain the 3-digit 
numeric representation of the currency. For example, KHR is represented by the value "116". 
The value should indicate the transaction currency in which the merchant transacts. 

The Transaction Amount (ID “54”), if present, shall be different from zero, shall only include 
(numeric) digits "0" to "9" and may contain a single "." character as the decimal mark. When 
the amount includes decimals, the "." character shall be used to separate the decimals from 
the integer value and the "." character may be present even if there are no decimals. The 
Transaction Amount shall not be included if the mobile application should prompt the 
consumer to enter the amount to be paid to the Merchant. 

The payment system operators should follow the rules and format in accordance with the 
EMV QRCPS to process the Transaction Value IDs of the QR Code. 

4.5   Additional Data Template 

The ID “62” is a template which includes common additional data objects such as Bill 
Number and Reference Label. It also allows payment operators to define their own additional 
data objects. 

944



 

945 

Annex A 

Members of Working Group on KHQR Code Standard in Cambodia consist of 
representatives from the following institutions: 

The Association of Banks in Cambodia:  

ACLEDA Bank  

CIMB Bank  

Angkor Capital Specialized Bank  

Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB)  

Phnom Penh Commercial Bank (PPCBank) 

Wing (Cambodia) Limited Specialised Bank 

The Cambodian Association of Finance and Technology (CAFT):  

Bongloy 

Microfinance deposit taking institutions (MDI): 

AMK 

Card schemes:  

MasterCard 

UnionPay 

Visa 
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ធ៥-០០-១៥០ ប្រ.ក                                
ប្រកាស 
សតពី ី

សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្លូរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ លុាែ រអាដមរកិ្ 

3 
ជំពកូ្ទ ី១ 

រទរបញ្ញត្តិទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

១. បដងកើរសភាផ្ទរ់ទារ់សគាប់រូលរបទនរប្តចារ រកជា ុលាល រអាដមរកិរដៅដនឹះដៅថា 
“សភាផ្ទរ់ទារ់” ដ ើមបីផតល់នូវដសវាចំដ ឹះអរិងិជនថ្នគបព័នធធនាគារ ខ លានសំណូមពរ
ទូទារ់គបចំាថ្ងៃនូវមូលបបទានបគរកនុងចំដណាមសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ដបើក្ណនីគបាក់
បដញ្ាើរបស់ែលួន ខ លបានដបើកដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២. ោក់ដចញនូវបទបញ្ញជ ថ្នសភាផ្ទរ់ទារ់រដៅដនឹះដៅថា “បទបញ្ញជ ” ខ លកំណរ់អំពី
លកខែណឌ ទំាងឡាយសគាប់អនុវរតចំដ ឹះដសវាដនឹះកនុងគបោរបនតបនាា ប់ ូចខាងដគោម។ 

ប្រការ ២.- អពំសីាជកិ្ភាព 

១. ធនាគារខ លានដគាលបំណងចូលជាសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់គរូវោក់ កយដសនើសំុតាម
្ំរកូនុងឧបសមព័នធ១។ គបសិនដបើានលកខណៈសមបរតិគ្ប់គគាន់ ធនាគារស្មរីនរងគរូវ
បានធនាគារជារិថ្នកមពុជាបញ្ចូ លជាសាជិកដៅថ្ងៃដធវើោរទីមួយថ្នខែបនាា ប់។ សាជិក
សភាផ្ទរ់ទារ់គរូវបានរាយដ ម្ ឹះកនុងបញ្ជ ីរាយនាម ូចានកនុងឧបសមព័នធ ២។ 

២. ធនាគារខ លមិនខមនជាសាជិកគរូវបានអនុញ្ញា រឱ្យានរំណាងកនុងសភាផ្ទរ់ទារ់
ជំនួសែលួនដោយធនាគារជាសាជិក ចំដ ឹះសំណូមពរផ្ទរ់ទារ់និងទូទារ់រូលរបទនរប្ត។ 
ោរសំុឱ្យានរំណាងដនឹះគរូវបានយល់គពមជាលាយលកខណ៍អកេរដោយធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាជាមុន។ 

ប្រការ ៣.- លក្ខណ្ៈសមបត្តិជ្ញសាជកិ្ 

១. ធនាគារខ លធនាគារជារិថ្នកមពុជាដចញអាជាា រណណឱ្យគបកបអាជីវកមមអាចសុំចូលជា
សាជិក។ ខបបបទថ្នោរដសនើសំុរមួាន៖ 

-   កយសំុចូលជាសាជិកខ លានចុឹះហរាដលខានាយកធនាគារ ឬអនកខ លទទួល
សិទធិគបទាន 

-  ចាប់ងរចមលងថ្នអាជាា រណណខ លដចញដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
-  លិែិរឧដទាសនាមនិង្ំរហូរាដលខា។ 
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 ដលើសពីដនឹះដទៀរធនាគារជាសាជិកគរូវ៖ 

- ាន្ណនីចរនតនិង្ណនីគបាក់បគមុងោរពវកិចចជា ុលាល រអាដមរកិដៅធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជា 

- បង់ដស្ថហ ុយដសវាតាមោរកំណរ់របស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២. ធនាគារជាសាជិកគរូវានទីស្ថន ក់ោរដធវើគបរិបរតិោរដៅភនំដពញ។ 

ប្រការ ៤.- ការបាត្់រង់សាជិក្ភាព 

១.  ធនាគារខ លគរូវបានធនាគារជារិថ្នកមពុជា កហូរអាជាា រណណពុំអាចចូលរួមកនុង
សភាផ្ទរ់ទារ់បានដទ។ 

២. ធនាគារអាច កែលួនដចញដោយសម័គ្ចិរតពីសភាផ្ទរ់ទារ់ឱ្យខរធនាគារដនាឹះបានដធវើោរ
សគមបសគមួលគររមគរូវជាមួយនរងធនាគារជាសាជិកមួយដទៀរឱ្យោន់ោប់រូលរបទនរប្ត 
ដ ើមបីផ្ទរ់ទារ់ជំនួសែលួនដោយានោរយល់គពមជាមុនជាលាយលកខណ៍អកេរពីធនាគារ
ជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៥.- ធនាគារទូទាត្់ 

ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ទទួលែុសគរូវកនុងោរដរៀបចំរបាយោរណ៍គបចំាថ្ងៃអំពីទរកគបាក់សរបុ
ថ្នរូលរបទនរប្តខ លសភាផ្ទរ់ទារ់បានបញ្ជូ នដៅនិងទទួលយក និង្ណនីទរកគបាក់សុទធខ ល
គរូវចុឹះឥណពនធ ឬចុឹះឥណទាន្ណនីចរនតរបស់ធនាគារសាជិកនីមួយៗ។ 

ប្រការ ៦.- អំពីការប្្រ់ប្្ង 

១. ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវដគជើសដរ ើសគបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ ខ លទទួលបនាុកគបរិបរតិោរ
សភាផ្ទរ់ទារ់។ គបធានអាចគប្ល់ភារកិចចគរួរពិនិរយ និងតាមោនមុែង្ហរគបចំាថ្ងៃដៅ
ឱ្យអនក រកនាំផ្ទរ់ទារ់។ គបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ និងអនក រកនាំផ្ទរ់ទារ់គរូវខរជាម្នតី
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២. ករណីដកើរានវវិាទរវាងរំណាងរបស់ធនាគារសាជិកកនុងដពលគប្ល់ ឬទទួលោរទូទារ់ 
ឬ ក់ព័នធជាមួយទរកគបាក់គរូវទូទារ់ ោរសដគមចរបស់អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់ អាចគរូវទទួល
យកជាបដណាត ឹះអាសននដោយានទិោា ោររបស់គបធានសភាផ្ទរ់ទារ់។ កនុងករណីដៅ
បនតានោរជំទាស់ដគោយោរសដគមចោរដោឹះស្ស្ថយគរូវដធវើដោយផ្ទា ល់រវាងធនាគារ
ខ ល ក់ព័នធ។ 

ប្រការ ៧.- ្ណ្ៈក្ាម ធិការប្រត្ិរត្តកិារ 

១. ោរង្ហរសភាផ្ទរ់ទារ់អាចគរូវបខនាមដោយ្ណៈកាម ធិោរគបរិបរតិោរខ លរួមាន
រំណាងមួយរូបរបស់ធនាគារសាជិកនីមួយៗ និង រកនំាដោយគបធានមួយរូបដគជើសដរ ើស
ដោយសាជិក។ គបធានគរូវបដគមើោររយៈដពលមួយឆ្ន ំ។ អនក រកនំាបនាា ប់នរងគរូវខរងតំាង 
និងដបាឹះដឆ្ន រដគជើសដរ ើសដោយសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់។ 
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២. ្ណៈកាម ធិោរគបរិបរតិោរានមុែង្ហរ ូចរដៅ៖ 

- ពិដគគាឹះផតល់ដយបល់ដ ើមបីដលើកកមពស់្ុណភាពគបរិបរតិោរផ្ទរ់ទារ់ 
- ពគងរងសណាត ប់ធាន ប់និងវន័ិយរបស់រំណាងសាជិក 
- អនុវរតឱ្យបានគបដសើរដ ើងនូវភារកិចចខ លបានកំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ឬដោយ្ណៈកាម ធិោរ។ 

៣. ្ណៈកាម ធិោរគបរិបរតិោរគរូវជួបគបជំុយ៉ាងដហាចណាស់ ៤  ង កនុងមួយឆ្ន ំ។ ោរគបជំុ
បខនាមអាចដធវើដ ើងតាមោរដោឹះអដញ្ជ ើញរបស់គបធាន ឬដៅដពលានសំណូមពរជា
លាយលកខណ៍អកេររបស់សាជិកពីររូបយ៉ាងរិចដោយានបញ្ញជ ក់ចាស់លាស់នូវ
កមមវរាុខ លគរូវពិភាកា។ 

ប្រការ ៨.- ការដក្ដប្ររទរញ្ញជ  

ែលរមស្ថរ និងលកខែណឌ ថ្នបទបញ្ញជ ផ្ទរ់ទារ់អាចនរងគរូវខកខគបពីដពលមួយដៅដពលមួយតាម
ោរកំណរ់របស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ឬដោយានោរគពមដគពៀងជាមួយ្ណៈកាម ធិោរគបរិបរតិោរ។ 
ដលើសពីដនឹះ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាអាចពគងីកគបរិបរតិោរផ្ទរ់ទារ់ដៅដែរត-គកុង ថ្ទទូទំាងគបដទស
បខនាមដសវាដផេងៗដទៀរដបើយល់ថាចំាបាច់ដ ើមបីដធវើឱ្យគបដសើរដ ើងនូវគបព័នធទូទារ់។ 

ជំពូក្ទី ២ 
និយមន័យនន ក្យរដចចក្ដទស 

ប្រការ ៩.- 

  កយបដចចកដទសខ លបានដគបើកនុងបទបញ្ញជ ាននិយមន័យ ូចរដៅ៖ 

១. ថ្ងៃដធវើោរ (Business Day) ្ឺថ្ងៃចនា ល់ថ្ងៃសុគក ឬថ្ងៃបខនាមណាមួយខ លធនាគារជារិថ្ន
កមពុជាបានកំណរ់ដបើកដធវើោរ។ ថ្ងៃដធវើោរមិនរាប់បញ្ចូ លថ្ងៃឈប់សគាកជាស្ថធារណៈដទ។ 

២. សភាផ្ទរ់ទារ់ (Clearing House) ្ឺជាមណឌ លសគមួលោរផ្ទរ់ទារ់ខ លដធវើដ ើងដោយ
ធនាគារជារិថ្នកមពុជាដៅទីស្ថន ក់ោរកណាត លរបស់ែលួនដៅភនំដពញ។ 

៣. ឧបករណ៍ទូទារ់ (Payment or item) ្ឺជារូលរបទនរប្តដចញផាយដលើ្ណនីចរនត
របស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។ រូលរបទនរប្ត្ឺជាបញ្ញជ របស់ាច ស់្ណនីដៅ
ធនាគារមួយឱ្យទូទារ់គបាក់្ណនីដនាឹះដៅឱ្យអរាគាហក។ 

៤. ឧបករណ៍បងវិលវញិឬមិនទូទារ់ (Returned or unpaid item) ្ឺជារូលរបទនរប្ត
ខ លមិនអាចទូទារ់ដោយសាជិកទទួលដោយមូលដហរុទំាងឡាយខ លានខចងកនុង
ឧបសមព័នធ៣។ មូលបបទានប័គរគរូវចារ់ទុកថាបានទូទារ់បញ្ច ប់ជាមួយនរងមូលនិធិខ ល
បានសងដៅអរាគាហក លុឹះគតាខរគគាផ្ទរ់ទារ់ថ្នរូលរបទនរប្តបងវិលវញិគរូវបិទ។ 

៥. ឧបករណ៍ខ លអាចទទួលយកបាន (Eligible items) ដៅសភាផ្ទរ់ទារ់រមួាន៖ 
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 ដលើសពីដនឹះដទៀរធនាគារជាសាជិកគរូវ៖ 

- ាន្ណនីចរនតនិង្ណនីគបាក់បគមុងោរពវកិចចជា ុលាល រអាដមរកិដៅធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជា 

- បង់ដស្ថហ ុយដសវាតាមោរកំណរ់របស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២. ធនាគារជាសាជិកគរូវានទីស្ថន ក់ោរដធវើគបរិបរតិោរដៅភនំដពញ។ 

ប្រការ ៤.- ការបាត្់រង់សាជិក្ភាព 

១.  ធនាគារខ លគរូវបានធនាគារជារិថ្នកមពុជា កហូរអាជាា រណណពុំអាចចូលរួមកនុង
សភាផ្ទរ់ទារ់បានដទ។ 

២. ធនាគារអាច កែលួនដចញដោយសម័គ្ចិរតពីសភាផ្ទរ់ទារ់ឱ្យខរធនាគារដនាឹះបានដធវើោរ
សគមបសគមួលគររមគរូវជាមួយនរងធនាគារជាសាជិកមួយដទៀរឱ្យោន់ោប់រូលរបទនរប្ត 
ដ ើមបីផ្ទរ់ទារ់ជំនួសែលួនដោយានោរយល់គពមជាមុនជាលាយលកខណ៍អកេរពីធនាគារ
ជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៥.- ធនាគារទូទាត្ ់

ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ទទួលែុសគរូវកនុងោរដរៀបចំរបាយោរណ៍គបចំាថ្ងៃអំពីទរកគបាក់សរបុ
ថ្នរូលរបទនរប្តខ លសភាផ្ទរ់ទារ់បានបញ្ជូ នដៅនិងទទួលយក និង្ណនីទរកគបាក់សុទធខ ល
គរូវចុឹះឥណពនធ ឬចុឹះឥណទាន្ណនីចរនតរបស់ធនាគារសាជិកនីមួយៗ។ 

ប្រការ ៦.- អំពីការប្្រប់្្ង 

១. ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវដគជើសដរ ើសគបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ ខ លទទួលបនាុកគបរិបរតិោរ
សភាផ្ទរ់ទារ់។ គបធានអាចគប្ល់ភារកិចចគរួរពិនិរយ និងតាមោនមុែង្ហរគបចំាថ្ងៃដៅ
ឱ្យអនក រកនាំផ្ទរ់ទារ់។ គបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ និងអនក រកនាំផ្ទរ់ទារ់គរូវខរជាម្នតី
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

២. ករណីដកើរានវវិាទរវាងរំណាងរបស់ធនាគារសាជិកកនុងដពលគប្ល់ ឬទទួលោរទូទារ់ 
ឬ ក់ព័នធជាមួយទរកគបាក់គរូវទូទារ់ ោរសដគមចរបស់អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់ អាចគរូវទទួល
យកជាបដណាត ឹះអាសននដោយានទិោា ោររបស់គបធានសភាផ្ទរ់ទារ់។ កនុងករណីដៅ
បនតានោរជំទាស់ដគោយោរសដគមចោរដោឹះស្ស្ថយគរូវដធវើដោយផ្ទា ល់រវាងធនាគារ
ខ ល ក់ព័នធ។ 

ប្រការ ៧.- ្ណ្ៈក្ាម ធិការប្រត្ិរត្តកិារ 

១. ោរង្ហរសភាផ្ទរ់ទារ់អាចគរូវបខនាមដោយ្ណៈកាម ធិោរគបរិបរតិោរខ លរួមាន
រំណាងមួយរូបរបស់ធនាគារសាជិកនីមួយៗ និង រកនំាដោយគបធានមួយរូបដគជើសដរ ើស
ដោយសាជិក។ គបធានគរូវបដគមើោររយៈដពលមួយឆ្ន ំ។ អនក រកនំាបនាា ប់នរងគរូវខរងតំាង 
និងដបាឹះដឆ្ន រដគជើសដរ ើសដោយសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់។ 
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ក. រូលរបទនរប្ត និងរូបិយណរតិជា ុលាល រអាដមរកិរបស់ធនាគារខ លបានដចញផាយ
ដោយររិយជនគរូវសងឱ្យររិយជនដៅទីស្ថន ក់ោរធនាគារគបរិស្សុរិដៅភនំដពញ 

ែ. រូលរបទនរប្តដចញផាយដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

្. ឧបករណ៍ឥណពនធែលឹះដទៀរខ លធនាគារជារិថ្នកមពុជាកំណរ់ថាអាចទទួលយកបាន។ 
មូលបបទានបគរបានដចញផាយតាមគទង់គទាយអនុញ្ញា រ ខ លបានផតល់ដោយ
ធនាគារានលំនាំសតង់ោរ ូចខ លបានោក់ដចញដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
រូលរបទនរប្តអាចគរូវដចញផាយជាភាស្ថខែមរ អង់ដ្លស ឬបារាងំ។ 

៦. សាជិក (Participant) ្ឺជាធនាគារខ លបានយល់គពមចូលរួមកនុងសភាផ្ទរ់ទារ់ដគោម
ែលរមស្ថរនិងលកខែណឌ ថ្នបទបញ្ញជ ដនឹះ។ 

៧. ោរចូលរមួ (Participation) ្ឺជាវរតានកនុងគគាផ្ទរ់ទារ់គបចំាថ្ងៃរបស់សភាផ្ទរ់ទារ់។ 
សាជិកគរូវចូលរមួរាល់គគាផ្ទរ់ទារ់ដទាឹះបីាន ឬគាម នរូលរបទនរប្តដ ើមបីបញ្ជូ នដៅ
សាជិក ថ្ទកតី។ 

៨. សាជិកទទួល (Receiving Participant) ្ ឺជាសាជិកខ លទទួលោរទូទារ់ជារូលរបទនរប្ត
តាមរយៈសភាផ្ទរ់ទារ់។ សាជិកដនឹះក៏អាចដៅផងខ រថាជាធនាគារចំណាយសង 
(Paying Bank)។ 

៩. សាជិកគប្ល់ (Sending Participant) ្ឺជាសាជិកខ លគប្ល់រូលរបទនរប្ត
សគាប់ោរទូទារ់តាមរយៈសភាផ្ទរ់ទារ់។ 

១០. កិចចបញ្ជ ិោ (Books) ្ឺជាោរករ់គតា្ណដនយយដលើ្ណនីអរិងិជន ខ លដបើកដៅធនាគារ 
និង្ណនីចរនតរបស់ធនាគារខ លដបើកដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

១១. ោរករ់គតា (Posting) ្ឺជាោរចុឹះឥណពនធ្ណនីអរិងិជនសគាប់រូលរបទនរប្តដោយ
ធនាគារទទួល។ 

១២. ោរទូទារ់ (Settlement) ្ឺជាដលែនាថ្នឥណពនធសុទធ ឬឥណទានសុទធកនុង្ណនីផ្ទរ់ទារ់
របស់ធនាគារជាសាជិកសគាប់ោរផ្ទរ់ទារ់គបចំាថ្ងៃ។ ោរទូទារ់ទំាងអស់គរូវបានដធវើ
ជាបដណាត ឹះអាសនននិងអាច កហូរមកវញិចំដ ឹះោរទូទារ់ណាខ លគរូវប ិដសធដោយ
សាជិកទទួល ដហើយបងវិលវញិ ូចខ លបានខចងកនុងបទបញ្ញជ ។ 

១៣. ដលែអរតសញ្ញា ណ (Routing Number) ្ឺជាដលែសាគ ល់របស់សាជិក ូចខ លបាន
រាយកនុងដសៀវដៅរាយដ ម្ ឹះរបស់ធនាគារខ លោន់ោប់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
ដលែអរតសញ្ញា ណគរូវបានដគបើដ ើមបីដគជើសដរ ើសនូវោរទូទារ់កនុងចំដណាមសាជិកថ្ន
សភាផ្ទរ់ទារ់ និងគរូវដបាឹះពុមពគរង់កខនលងសមស្សបដលើរូលរបទនរប្តដោយអនុដលាម
តាម្ំររូបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

949



 

949 

ក. រូលរបទនរប្ត និងរូបិយណរតិជា ុលាល រអាដមរកិរបស់ធនាគារខ លបានដចញផាយ
ដោយររិយជនគរូវសងឱ្យររិយជនដៅទីស្ថន ក់ោរធនាគារគបរិស្សុរិដៅភនំដពញ 

ែ. រូលរបទនរប្តដចញផាយដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

្. ឧបករណ៍ឥណពនធែលឹះដទៀរខ លធនាគារជារិថ្នកមពុជាកំណរ់ថាអាចទទួលយកបាន។ 
មូលបបទានបគរបានដចញផាយតាមគទង់គទាយអនុញ្ញា រ ខ លបានផតល់ដោយ
ធនាគារានលំនាំសតង់ោរ ូចខ លបានោក់ដចញដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
រូលរបទនរប្តអាចគរូវដចញផាយជាភាស្ថខែមរ អង់ដ្លស ឬបារាងំ។ 

៦. សាជិក (Participant) ្ឺជាធនាគារខ លបានយល់គពមចូលរួមកនុងសភាផ្ទរ់ទារ់ដគោម
ែលរមស្ថរនិងលកខែណឌ ថ្នបទបញ្ញជ ដនឹះ។ 

៧. ោរចូលរមួ (Participation) ្ឺជាវរតានកនុងគគាផ្ទរ់ទារ់គបចំាថ្ងៃរបស់សភាផ្ទរ់ទារ់។ 
សាជិកគរូវចូលរមួរាល់គគាផ្ទរ់ទារ់ដទាឹះបីាន ឬគាម នរូលរបទនរប្តដ ើមបីបញ្ជូ នដៅ
សាជិក ថ្ទកតី។ 

៨. សាជិកទទួល (Receiving Participant) ្ ឺជាសាជិកខ លទទួលោរទូទារ់ជារូលរបទនរប្ត
តាមរយៈសភាផ្ទរ់ទារ់។ សាជិកដនឹះក៏អាចដៅផងខ រថាជាធនាគារចំណាយសង 
(Paying Bank)។ 

៩. សាជិកគប្ល់ (Sending Participant) ្ឺជាសាជិកខ លគប្ល់រូលរបទនរប្ត
សគាប់ោរទូទារ់តាមរយៈសភាផ្ទរ់ទារ់។ 

១០. កិចចបញ្ជ ិោ (Books) ្ឺជាោរករ់គតា្ណដនយយដលើ្ណនីអរិងិជន ខ លដបើកដៅធនាគារ 
និង្ណនីចរនតរបស់ធនាគារខ លដបើកដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

១១. ោរករ់គតា (Posting) ្ឺជាោរចុឹះឥណពនធ្ណនីអរិងិជនសគាប់រូលរបទនរប្តដោយ
ធនាគារទទួល។ 

១២. ោរទូទារ់ (Settlement) ្ឺជាដលែនាថ្នឥណពនធសុទធ ឬឥណទានសុទធកនុង្ណនីផ្ទរ់ទារ់
របស់ធនាគារជាសាជិកសគាប់ោរផ្ទរ់ទារ់គបចំាថ្ងៃ។ ោរទូទារ់ទំាងអស់គរូវបានដធវើ
ជាបដណាត ឹះអាសនននិងអាច កហូរមកវញិចំដ ឹះោរទូទារ់ណាខ លគរូវប ិដសធដោយ
សាជិកទទួល ដហើយបងវិលវញិ ូចខ លបានខចងកនុងបទបញ្ញជ ។ 

១៣. ដលែអរតសញ្ញា ណ (Routing Number) ្ឺជាដលែសាគ ល់របស់សាជិក ូចខ លបាន
រាយកនុងដសៀវដៅរាយដ ម្ ឹះរបស់ធនាគារខ លោន់ោប់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
ដលែអរតសញ្ញា ណគរូវបានដគបើដ ើមបីដគជើសដរ ើសនូវោរទូទារ់កនុងចំដណាមសាជិកថ្ន
សភាផ្ទរ់ទារ់ និងគរូវដបាឹះពុមពគរង់កខនលងសមស្សបដលើរូលរបទនរប្តដោយអនុដលាម
តាម្ំររូបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
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១៤. គគាផ្ទរ់ទារ់ (Session) ្ឺជាោរគបជំុរបស់សាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ដ ើមបីបតូររូលរបទនរប្ត
ដៅវញិដៅមក។ គគាផ្ទរ់ទារ់សំខាន់នរងគបគពររតដៅដៅដា៉ាង ១០:០០ គពរក ដហើយគគា
ផ្ទរ់ទារ់បនាា ប់បនេំសគាប់បងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តគបគពររតដៅដៅដា៉ាង ៣:០០ 
រដសៀល។ ប៉ាុខនតគបធានអាចសដគមចយកគគាផ្ទរ់ទារ់បខនាមកនុងថ្ងៃណាមួយគបសិនដបើ
យល់ថាចំាបាច់។ 

១៥. ្ណនីផ្ទរ់ទារ់ (Clearing Account) ្ឺជា្ណនីខ លដបើកដោយសាជិកនីមួយៗដៅ
ធនាគារជារិថ្នកមពុជាសគាប់ោរទូទារ់ោរពវកិចចគបចំាថ្ងៃរបស់ែលួនដៅសភាផ្ទរ់ទារ់។ 
្ណនីដនឹះគរូវបានដគបើសគាប់ទូទារ់ោរពវកិចចរបស់សភាផ្ទរ់ទារ់ដោយសាជិក។ 

១៦. ្ណនីគបាក់បគមុងោរពវកិចច (Reserve Requirement Account) ្ឺជា្ណនីខ លដបើក
ដោយសាជិកនីមួយៗដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដ ើមបីអនុវរតតាមគបោសសតីពីគបាក់
បគមុងោរពវកិចចខ លដចញផាយដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ ្ណនីដនឹះមិនអាចដគបើ
សគាប់ោរទូទារ់ោរពវកិចចរបស់សភាផ្ទរ់ទារ់ដោយសាជិកបានដទ។ 

១៧. ្ណនីគបាក់រមកល់ធានា (Deposit Guaranty Account) ្ឺជា្ណនីខ លដបើកដោយ
សាជិកនីមួយៗដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជាដោយគរូវរមកល់គបាក់ចំនួនដសមើនរង ប់ភា្រយ 
(១០%) ថ្នដ ើមទុនចុឹះកនុងលកខនតិកៈ។ ្ណនីដនឹះមិនអាចដគបើសគាប់ទូទារ់ោរពវកិចច
របស់សភាផ្ទរ់ទារ់ដោយសាជិកបានដទ។ 

ជំពូក្ទ ី៣ 
ការទទួលខុសប្ត្ូវររសធ់នាគារប្រ្ល ់

ប្រការ ១០.- 
ធនាគារទំាងឡាយគរូវដគបើគបាស់សភាផ្ទរ់ទារ់ ដ ើមបីគប្ល់រូលរបទនរប្តដៅឱ្យសាជិក

 ថ្ទ។ ោរគប្ល់រូលរបទនរប្តដទវភា្ីដគៅពីគគាគបជំុថ្នសភាផ្ទរ់ទារ់ គរូវបានអនុញ្ញា រខរដលើ
ោរគពមដគពៀងពិដសសដៅវញិដៅមករវាងសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ផ្ទា ល់។ 

ប្រការ ១១.- 
 សាជិកគប្ល់គរូវ៖ 

១. អនុញ្ញា រនិងកំណរ់អរតសញ្ញា ណថ្នោរគប្ល់ 

រូលរបទនរប្តទំាងអស់គរូវដបាឹះគតារបស់សាជិក គប្ល់និងោលបរដិចឆទថ្នោរបញ្ជូ ន
ដៅខាងែនងថ្នរូលរបទនរប្តនីមួយៗ។ 

២. ដរៀបចំោរគប្ល់ឱ្យបានគររមគរវូ 

សាជិកគប្ល់ាន ក់ៗគរូវដរៀបចំតារាងថ្នរូលរបទនរប្តជាពីរចាប់្ំរូ PPC001 បង្ហា ញ
នូវទរកគបាក់ថ្នរូលរបទនរប្តនីមួយៗ និងរថ្មលសរបុថ្នរូលរបទនរប្តខ លគរូវ ក
គបាក់ (Draw on) ពីសាជិក ថ្ទ។ ឧទាហរណ៍ថ្ន្ំរទំូាងអស់បង្ហា ញកនុងឧបសមព័នធ៤។ 
តារាង្ំរ ូPPC001 គរូវបានដរៀបចំសគាប់សាជិកនីមួយៗដោយបង្ហា ញនូវ៖ 
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ក. ទរកគបាក់សរុប និងចំនួនថ្នរូលរបទនរប្តដចញផាយដៅបណាត ទីស្ថន ក់ោរភនំដពញ
ខ លបានបង្ហា ញ ល់សាជិកទំាងដនាឹះនិង 

ែ. រូលរបទនរប្តមិនទូទារ់បងវិលវញិនិងមិនអាចទទួលយកបាន។  

សាជិកគប្ល់ាន ក់ៗគរូវគប្ល់ថាសកំុពយូទ័រមួយខ លានផាុកនូវតារាងថ្ន្ំរូ PPC001។ 

៣. ចូលរមួដទៀងទារ់កនុងគគាផ្ទរ់ទារ់ 

រូលរបទនរប្តគរូវបានយកដៅសភាផ្ទរ់ទារ់ដៅដា៉ាងកំណរ់ ឬមុនដា៉ាងកំណរ់ថ្ន
ថ្ងៃដធវើោរនីមួយៗសាជិកខ លរំណាងរបស់ែលួនមក ល់យឺរដគោយដពលកំណរ់គគា
ផ្ទរ់ទារ់ដលើសពី៥នាទី អាចគរូវផ្ទា កមិនឱ្យចូលរួមគគាផ្ទរ់ទារ់ដនាឹះដោយអនក រកនំាផ្ទរ់
ទារ់។ សាជិកខ លគរូវផ្ទា កមិនឱ្យចូលរួមកនុងគគាផ្ទរ់ទារ់មិនអាចគប្ល់រូលរបទន
រប្តដៅសាជិក ថ្ទដ ើយ។ ប៉ាុខនតសាជិកដនាឹះគរូវទទួលយកដហើយ្ណនីរបស់ែលួន
គរូវបានចុឹះឥណពនធនូវរូលរបទនរប្តខ លសាជិក ថ្ទគប្ល់ឱ្យែលួន។ 

៤. អនុញ្ញា រឱ្យចុឹះឥណពនធ្ណនីចំដ ឹះរូលរបទនរប្តបងវិលវញិ 

កនុងករណីានោលបងវិលវញិថ្នរូលរបទនរប្ត ខ លបានប ិដសធដោយសាជិក
ទទួល សាជិកគប្ល់គរូវអនុញ្ញា រឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជាចុឹះឥណពនធ្ណនីចរនត
របស់ែលួនវញិ។ 

៥. រកាទុកនូវោរករ់គតា 

សាជិកគប្ល់គរូវរកាទុកនូវោរករ់គតា ក់ព័នធទំាងអស់ខ លចំាបាច់ដ ើមបីបដងកើរដ ើង
វញិនូវោរដផាើឬោរទូទារ់ោច់ពីគាន សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំដគោយោលបរដិចឆទបង្ហា ញ
 ំបូង។ ប៉ាុខនតដនឹះមិនបញ្ញជ ក់នូវោរពវកិចចដ ើមបីស្ស្ថវគជាវផតល់នូវោរទាក់ទងអរិងិជន ឬ
ដោឹះស្ស្ថយនូវោរខករគមូវោរទូទារ់យឺរជាងរយៈដពលដនឹះដទ។ 

ជំពូក្ទី ៥ 

ការទទួលខុសប្ត្ូវររសធ់នាគារក្ណាត ល 

ប្រការ ១២.- 

ធនាគារទទួលគរូវទទួលយករូលរបទនរប្ត ខ លបានគប្ល់ឱ្យែលួនដៅសភាផ្ទរ់ទារ់ដរៀង
រាល់ថ្ងៃដោយរួមបញ្ចូ លទំាងរូលរបទនរប្តមិនទូទារ់ ូចានខចងកនុងគបោរ ១១។ រូលរបទនរប្ត
ខ លគរូវគប្ល់ឱ្យសាជិកទទួលក៏ប៉ាុខនតមិនបានទទួលយក ដោយស្ថរខរោរមិនបានចូលរមួកនុង
គគាផ្ទរ់ទារ់ឬគរូវបានផ្ទា កមិនឱ្យចូលរមួដោយស្ថរោរមក ល់យឺរកនុងថ្ងៃដនាឹះគរូវចារ់ទុកថាបាន
គប្ល់ដៅថ្ងៃដនាឹះដ ើមបីសំណូមពរទូទារ់និងបងវិលវញិទាន់ដពលនូវរូលរបទនរប្តមិនទូទារ់។ 
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ប្រការ ១៣.- 
 សាជិកទទួលគរូវ៖ 
 ១. បញ្ញជ ក់នូវោរយល់គពមទទួល (Certify Acceptance) 

សាជិកទទួលគរូវចុឹះហរាដលខាដលើចាប់ចមលងថ្នតារាង PPC001 ដ ើមបីទទួលស្ថគ ល់
ោរទទួលមូលបបទានបគរដៅសភាផ្ទរ់ទារ់។ សាជិកទទួលនីមួយៗគរូវចុឹះហរាដលខា
ដលើចាប់ចមលងថ្នតារាង PPC002 ខ លដរៀបចំដ ើងដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដ ើមបី
ទទួលស្ថគ ល់នូវចំនួនទរកគបាក់គរូវចុឹះឥណពនធឬឥណទានកនុង្ណនីផ្ទរ់ទារ់របស់ែលួន
ជាលទធផលថ្នគគាផ្ទរ់ទារ់។ 

 ២. ទូទារ់សងឬបងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្ត (Settlement for or return payment) 
រូលរបទនរប្តដៅខរជាកមមសិទធិរបស់សាជិកគប្ល់រហូរ ល់គរូវបានទូទារ់សង 
ឬគរូវបានបងវិលវញិ។ សាជិកទទួលោន់ោប់រូលរបទនរប្តជាោរដផាើទុក (In trust) 
រហូរ ល់ដ្បានទទួលឥណទានពីបហារក័ (Drawer) ថ្នរូលរបទនរប្តដោយចុឹះចូល
្ណនីរបស់អរិងិជនែលួន។ សាជិកទទួលគរូវានមូលនិធិគ្ប់គគាន់កនុង្ណនីផ្ទរ់ទារ់
របស់ែលួនដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដ ើមបីទូទារ់ោរពវកិចចគបចំាថ្ងៃ។ 

 ៣. បងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តមិនទូទារ់ (Return unpaid or dishonored payment) 
 ក. បទបបញ្ារតិទូដៅ (General Provision) 

រូលរបទនរប្តមិនទូទារ់ ឬប ិដសធគរូវបានបងវិលមកវញិតាមរយៈសភាផ្ទរ់ទារ់។ 
សាជិកទទួលគរូវបញ្ញជ ក់ឱ្យចាស់ដលើរូលរបទនរប្តបងវិលវញិនូវមូលដហរុ ខ ល
បានគពមដគពៀង ូចានរាយនាមកនុងឧបសមព័នធ៣ និងដ ម្ ឹះរបស់សាជិកទទួល។ 

 ែ. បងវិលវញិឱ្យទាន់ដពល (Timely Return) 
រូលរបទនរប្តខ លគរូវបងវិលវញិតាមរយៈសភាផ្ទរ់ទារ់ គរូវដធវើោរបងវិលវញិឱ្យ
ទាន់ដពលដហើយសាជិកទទួលមិនគរូវបានបងខំឱ្យទទួលែុសគរូវចំដ ឹះរូលរបទនរប្ត
ដនាឹះដទគបសិនដបើរូលរបទនរប្តដនាឹះគរូវបានបងវិលវញិមិនយឺរជាងដា៉ាង ៣:០០ 
រដសៀលថ្នថ្ងៃផ្ទរ់ទារ់។ រូលរបទនរប្ត មិនគរូវបានចារ់ទុកថាទូទារ់បញ្ច ប់ជាមួយ
នរងោរសងជគមឹះជាស្ថច់គបាក់ដទរហូរ ល់ដគោយដពលបិទគគាបងវិលវញិ។ 

 ្. ោរទូទារ់សគាប់ោរបងវិលវញិ (Settlement for return) 
សាជិកទទួលគរូវបងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តមិនទូទារ់ ខ លបានបញ្ញជ ក់ចាស់ជា 
មូលបបទានបគរបងវិលវញិ (Return item) តាម្ំរូស្តង់ោរកំណរ់។ ចំនួនទរកគបាក់គរូវ
បាន កដចញវញិពីកនុងទរកគបាក់ទូទារ់សុទធសគាប់សាជិកទទួល (្ំរ ូPPC001)។ 

  . ោរផុរកំណរ់ថ្នសិទធិបងវិលវញិ (Expiration of return privilege) 
រូលរបទនរប្តអាចមិនទូទារ់និងបងវិលវញិបានខរពីរដលើកប៉ាុដណាណ ឹះ។ រូលរបទនរប្ត
ខ លដៅខរមិនទូទារ់បនាា ប់ពីោរប ិដសធ (Dishonor) ដលើកទីពីរគរូវខរ កដចញពី
បណាត ញថ្នសភាផ្ទរ់ទារ់ដោយទុកឱ្យដធវើដបឡានិច័យផ្ទា ល់រវាងធនាគារខ ល ក់ព័នធ។ 
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ក. ទរកគបាក់សរុប និងចំនួនថ្នរូលរបទនរប្តដចញផាយដៅបណាត ទីស្ថន ក់ោរភនំដពញ
ខ លបានបង្ហា ញ ល់សាជិកទំាងដនាឹះនិង 

ែ. រូលរបទនរប្តមិនទូទារ់បងវិលវញិនិងមិនអាចទទួលយកបាន។  

សាជិកគប្ល់ាន ក់ៗគរូវគប្ល់ថាសកំុពយូទ័រមួយខ លានផាុកនូវតារាងថ្ន្ំរូ PPC001។ 

៣. ចូលរមួដទៀងទារ់កនុងគគាផ្ទរ់ទារ់ 

រូលរបទនរប្តគរូវបានយកដៅសភាផ្ទរ់ទារ់ដៅដា៉ាងកំណរ់ ឬមុនដា៉ាងកំណរ់ថ្ន
ថ្ងៃដធវើោរនីមួយៗសាជិកខ លរំណាងរបស់ែលួនមក ល់យឺរដគោយដពលកំណរ់គគា
ផ្ទរ់ទារ់ដលើសពី៥នាទី អាចគរូវផ្ទា កមិនឱ្យចូលរួមគគាផ្ទរ់ទារ់ដនាឹះដោយអនក រកនំាផ្ទរ់
ទារ់។ សាជិកខ លគរូវផ្ទា កមិនឱ្យចូលរួមកនុងគគាផ្ទរ់ទារ់មិនអាចគប្ល់រូលរបទន
រប្តដៅសាជិក ថ្ទដ ើយ។ ប៉ាុខនតសាជិកដនាឹះគរូវទទួលយកដហើយ្ណនីរបស់ែលួន
គរូវបានចុឹះឥណពនធនូវរូលរបទនរប្តខ លសាជិក ថ្ទគប្ល់ឱ្យែលួន។ 

៤. អនុញ្ញា រឱ្យចុឹះឥណពនធ្ ណនីចំដ ឹះរូលរបទនរប្តបងវិលវញិ 

កនុងករណីានោលបងវិលវញិថ្នរូលរបទនរប្ត ខ លបានប ិដសធដោយសាជិក
ទទួល សាជិកគប្ល់គរូវអនុញ្ញា រឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជាចុឹះឥណពនធ្ណនីចរនត
របស់ែលួនវញិ។ 

៥. រកាទុកនូវោរករ់គតា 

សាជិកគប្ល់គរូវរកាទុកនូវោរករ់គតា ក់ព័នធទំាងអស់ខ លចំាបាច់ដ ើមបីបដងកើរដ ើង
វញិនូវោរដផាើឬោរទូទារ់ោច់ពីគាន សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំដគោយោលបរដិចឆទបង្ហា ញ
 ំបូង។ ប៉ាុខនតដនឹះមិនបញ្ញជ ក់នូវោរពវកិចចដ ើមបីស្ស្ថវគជាវផតល់នូវោរទាក់ទងអរិងិជន ឬ
ដោឹះស្ស្ថយនូវោរខករគមូវោរទូទារ់យឺរជាងរយៈដពលដនឹះដទ។ 

ជំពកូ្ទ ី៥ 

ការទទួលខុសប្ត្ូវររសធ់នាគារក្ណាត ល 

ប្រការ ១២.- 

ធនាគារទទួលគរូវទទួលយករូលរបទនរប្ត ខ លបានគប្ល់ឱ្យែលួនដៅសភាផ្ទរ់ទារ់ដរៀង
រាល់ថ្ងៃដោយរួមបញ្ចូ លទំាងរូលរបទនរប្តមិនទូទារ់ ូចានខចងកនុងគបោរ ១១។ រូលរបទនរប្ត
ខ លគរូវគប្ល់ឱ្យសាជិកទទួលក៏ប៉ាុខនតមិនបានទទួលយក ដោយស្ថរខរោរមិនបានចូលរមួកនុង
គគាផ្ទរ់ទារ់ឬគរូវបានផ្ទា កមិនឱ្យចូលរមួដោយស្ថរោរមក ល់យឺរកនុងថ្ងៃដនាឹះគរូវចារ់ទុកថាបាន
គប្ល់ដៅថ្ងៃដនាឹះដ ើមបីសំណូមពរទូទារ់និងបងវិលវញិទាន់ដពលនូវរូលរបទនរប្តមិនទូទារ់។ 
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 ៤. ោររកាទុកនូវោរករ់គតា 
សាជិកទទួលគរូវរកាទុកនូវថាសកុំពយូទ័រ ឬគកោសតារាងនិងវរាុសំអាងជាក់ខសតង
ដផេងៗដទៀរខ លចាំបាច់ដ ើមបីបដងកើរដ ើងវញិនូវោរករ់គតាសគាប់គបរិបរតិោររបស់
សភាផ្ទរ់ទារ់ សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំដគោយោលបរដិចឆទទទួល។ សាជិកទទួល
មិនសាិរដគោមោរពវកិចចដទ ប៉ាុខនតអាចជួយសាជិកគប្ល់កនុងោរដោឹះស្ស្ថយរគមូវោរ
សតីពីគបរិបរតិោរ ខ លដកើរានដ ើងបនាា ប់ពីរយៈដពលរកាទុកថ្នោរករ់គតាចាំបាច់
បានផុរកំណរ់។ 

 ៥. ោរបងវិលវញិថ្នរូលរបទនរប្តមិនបានករ់គតាកនុងករណីានកំហុស 
កនុងករណីសាជិកមិនានមូលនិធិគ្ប់គគាន់កនុង្ណនីចរនតរបស់ែលួនដៅធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាសគាប់ោរទូទារ់គបចំាថ្ងៃនិងគរូវបាននាយកោា នគរួរពិនិរយធនាគារគបោស
ថាានអស្ថធនភាព ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងគរូវជូន ំណរ ង ល់សាជិក ថ្ទ និង
ទាមទារឱ្យសាជិកមិនបានទូទារ់ដនាឹះបងវិលវញិជាបនាា ន់នូវរូលរបទនរប្តមិនបាន
ករ់គតាកនុងកមមសិទធិរបស់ែលួនដៅឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ បនាា ប់មកធនាគារជារិថ្ន
កមពុជានរងបងវិលរូលរបទនរប្តដនាឹះដៅឱ្យសាជិកខ លគប្ល់ពី ំបូងវញិ។ 

 ៦. ោរធានានូវសិទិធគបទានរបស់អរិងិជន 
សាជិកទំាងឡាយគរូវបានរឭំកថា៖ 
ក. ោរចុឹះឥណពនធ្ណនីរបស់អរិងិជនទាមទារគរូវានសិទធិគបទានរបស់អរិងិជន។ 
មូលបបទានប័គរខ លានហរាដលខាខកលងោល យ ្ឺគាម នសិទធិគបទានដនាឹះដទ ដហើយ
ជាធមមតាមិនអាចគរូវចុឹះឥណពនធ្ណនីរបស់អរិងិជនដ ើយ។ 

ែ. អនកោន់ឬអនកដធវើបិ ាិដលែ (ចារពីែនង) រូលរបទនរប្តមិនអាចគរូវចារ់ទុកជាមដធាបាយ
ខ លគាម នោរខកលងោល យដ ើយ។  ូដចនឹះ សាជិកអាចទទួលខររូលរបទនរប្តពីបុ គ្ល
ណាខ លែលួនស្ថគ ល់ ឬខ លគរូវបានសាគ ល់អរតសញ្ញា ណគររមគរូវ។ 

ជំពូក្ទ ី៥ 
ការទទួលខុសប្ត្ូវររសធ់នាគារជ្ញត្ិននក្មពុជ្ញ 

ប្រការ ១៤.- 
 ធនាគារជារិថ្នកមពុជា្ឺជាសាជិកមួយថ្នសភាផ្ទរ់ទារ់ខ លអាចទទួល និងគប្ល់
រូលរបទនរប្ត ូចគាន នរងសាជិក ថ្ទសគាប់សងឱ្យដ្ឬទារយកពីដ្។ ដលើសពីដនឹះ ធនាគារ
ជារិថ្នកមពុជាសគមួល ល់គគាផ្ទរ់ទារ់ និងទូទារ់្ណនីទាំងឡាយកនុងបញ្ជ ីរបស់ែលួនខ លបាន
ដបើកឱ្យសាជិកទំាងអស់។ 
ប្រការ ១៥.- ោរដរៀបចំ្ំរ ូ(Preparation of form) 
 អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់គរូវដរៀបចំនូវ្ំរូ PPC002 និង PPC003 ដោយឧបករណ៍ដអ ិកគរូនិក ូច
ខ លបានបង្ហា ញកនុងឧបសមព័នធ៤ ដោយបញ្ចូ លកនុងតារាងកិចចោរកំុពយូទ័ររបស់សាជិក (្ំរូ PPC001) 
ពីថាសខ លបានយកមកកនុងគគាផ្ទរ់ទារ់។ 
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ប្រការ ១៦.- ោរទូទារ់ (Settlement) 

 ១. ោរទូទារ់នរងគរូវបានអនុវរតចប់សពវគ្ប់ដៅថ្ងៃដធវើោរនីមួយៗដោយោរចុឹះឥណពនធ 
និងចុឹះឥណទាន ្ណនីចរនតរបស់សាជិកខ លដបើកដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ ដៅ
ដពលខ លចំនួនទរកគបាក់សរបុថ្នរូលរបទនរប្តគប្ល់ដលើសចំនួនទរកគបាក់សរបុថ្ន
រូលរបទនរប្តទទួល ្ណនីរបស់សាជិកនរងគរូវចុឹះឥណទាន។ ដៅដពលខ លចំនួន
ទរកគបាក់សរបុថ្នរូលរបទនរប្តទទួលដលើសចំនួនទរកគបាក់ថ្នរូលរបទនរប្តគប្ល់ 
្ណនីរបស់សាជិកនរងគរូវចុឹះឥណពនធ។ ដៅដពលខ លអនក រកនាំផ្ទរ់ទារ់ពិនិរយ
ដ ើញថា ្ំរូទូទារ់របស់សភាផ្ទរ់ទារ់ានរុលយភាពដហើយដនាឹះអនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់គរូវ
ចុឹះហរាដលខាដលើចាប់ចមលងឬតារាងដបាឹះពុមពដចញថ្ន្ំរូ PPC002 របស់សាជិកនីមួយៗ
ទុកជាគបោសឥណពនធ ឬឥណទានកនុង្ណនីចរនតរបស់សាជិកដនាឹះ។ បនាា ប់មក 
អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់គរូវគបោសថាគគាផ្ទរ់ទារ់គរូវបញ្ច ប់។ សាជិកណាក៏មិនអាចចាក
ដចញមុនដពលគបោសបញ្ច ប់គគាផ្ទរ់ទារ់បានដ ើយ។ 

 ២. កនុងករណីខ លសាជិកទទួលានមូលនិធិមិនគ្ប់គគាន់កនុង្ណនីចរនតដ ើមបីទូទារ់
សាជិកដនាឹះានរយៈដពល ២ដា៉ាង ដ ើមបីសគមបសគមួលមូលនិធិពីធនាគារដផេងមួយ
ដទៀរដ ើមបីោក់បញ្ចូ លកនុង្ណនីចរនតរបស់ែលួនដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ ដនឹះ្ឺជា
គបភពចរបង និងរពំរងបានថ្នមូលនិធិសគាប់ោរទូទារ់។ 

ប្រការ ១៧.- សមរុលយខ លបានរមកល់ដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា (Balance maintained at NBC) 

 សាជិកទាំងអស់គរូវអនុញ្ញា រឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជាចុឹះឥណពនធដលើ្ណនីចរនតរបស់
ពួកដ្ នូវចំនួនទរកគបាក់ខ លជាលទធផលថ្នោរផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្ត និងគរូវរមកល់មូលនិធិ
កនុង្ណនីចរនតទំាងដនាឹះឱ្យានគ្ប់គគាន់ដ ើមបីចុឹះឥណពនធ។ ជាវធិានោរគបុងគបយ័រន ធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជា អាចទាមទារឱ្យធនាគារសាជិករមកល់ឱ្យបានគ្ប់គគាន់នូវគបាក់បដញ្ាើជារូបិយប័ណណកនុង 
្ណនីដផេង ដ ើមបីធានាកនុងោរចុឹះឥណពនធសុទធធំបំផុរខ លដកើរានកនុងគរីាសមុន។ 

ប្រការ ១៨.- ោរទូទារ់មិនបាន (Failure to settle) 

 ១. គបសិនដបើសាជិកមិនផតល់នូវោរធានាចំដ ឹះោរពវកិចចចុឹះឥណពនធសុទធរបស់ែលួនកនុង
សភាផ្ទរ់ទារ់កនុងរយៈដពលអនុញ្ញា រ ២ ដា៉ាង ដនាឹះដទ អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់នរងជូន ំណរ ង
ចំដ ឹះគបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ខ លនរងកំណរ់នូវវធិានោរខកលរអ។ គបសិនដបើធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាបានគបោសថា សាជិកដនាឹះ “ានកំហុស (In Default)˝ គបធានសភាផ្ទរ់ទារ់
នរងជូន ំណរ ងចំដ ឹះសាជិក ថ្ទដទៀរ។ គគាផ្ទរ់ទារ់មិនគរូវបានគបោសបិទដទដលើក
ខលងខរ្ណនីទំាងអស់ គរូវបានចុឹះឥណពនធជាស្ថា ពរដៅថ្ងៃផ្ទរ់ទារ់ដនាឹះ។ 

 ២. កនុងករណីកំហុសគរូវបានគបោសកនុងគគាផ្ទរ់ទារ់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវដធវើនិយ័រកមម 
(Unwind) នូវោរទូទារ់ ដ ល្ឺចុឹះប្ញ្ញច សនូវឥណទាន ខ លបានផតល់ឱ្យធនាគារ
ទទួលចំដ ឹះមូលបបទានបគររបស់ែលួនខ លយកដៅឱ្យសភាផ្ទរ់ទារ់ និងចុឹះប្ញ្ញច ស
នូវឥណពនធ ចំដ ឹះរូលរបទនរប្ត ខ លបានយកដោយធនាគារ ថ្ទ ដហើយ្ណនា
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 ៤. ោររកាទុកនូវោរករ់គតា 
សាជិកទទួលគរូវរកាទុកនូវថាសកុំពយូទ័រ ឬគកោសតារាងនិងវរាុសំអាងជាក់ខសតង
ដផេងៗដទៀរខ លចាំបាច់ដ ើមបីបដងកើរដ ើងវញិនូវោរករ់គតាសគាប់គបរិបរតិោររបស់
សភាផ្ទរ់ទារ់ សគាប់រយៈដពលមួយឆ្ន ំដគោយោលបរដិចឆទទទួល។ សាជិកទទួល
មិនសាិរដគោមោរពវកិចចដទ ប៉ាុខនតអាចជួយសាជិកគប្ល់កនុងោរដោឹះស្ស្ថយរគមូវោរ
សតីពីគបរិបរតិោរ ខ លដកើរានដ ើងបនាា ប់ពីរយៈដពលរកាទុកថ្នោរករ់គតាចាំបាច់
បានផុរកំណរ់។ 

 ៥. ោរបងវិលវញិថ្នរូលរបទនរប្តមិនបានករ់គតាកនុងករណីានកំហុស 
កនុងករណីសាជិកមិនានមូលនិធិគ្ប់គគាន់កនុង្ណនីចរនតរបស់ែលួនដៅធនាគារជារិ
ថ្នកមពុជាសគាប់ោរទូទារ់គបចំាថ្ងៃនិងគរូវបាននាយកោា នគរួរពិនិរយធនាគារគបោស
ថាានអស្ថធនភាព ធនាគារជារិថ្នកមពុជានរងគរូវជូន ំណរ ង ល់សាជិក ថ្ទ និង
ទាមទារឱ្យសាជិកមិនបានទូទារ់ដនាឹះបងវិលវញិជាបនាា ន់នូវរូលរបទនរប្តមិនបាន
ករ់គតាកនុងកមមសិទធិរបស់ែលួនដៅឱ្យធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ បនាា ប់មកធនាគារជារិថ្ន
កមពុជានរងបងវិលរូលរបទនរប្តដនាឹះដៅឱ្យសាជិកខ លគប្ល់ពី ំបូងវញិ។ 

 ៦. ោរធានានូវសិទិធគបទានរបស់អរិងិជន 
សាជិកទំាងឡាយគរូវបានរឭំកថា៖ 
ក. ោរចុឹះឥណពនធ្ណនីរបស់អរិងិជនទាមទារគរូវានសិទធិគបទានរបស់អរិងិជន។ 
មូលបបទានប័គរខ លានហរាដលខាខកលងោល យ ្ឺគាម នសិទធិគបទានដនាឹះដទ ដហើយ
ជាធមមតាមិនអាចគរូវចុឹះឥណពនធ្ណនីរបស់អរិងិជនដ ើយ។ 

ែ. អនកោន់ឬអនកដធវើបិ ាិដលែ (ចារពីែនង) រូលរបទនរប្តមិនអាចគរូវចារ់ទុកជាមដធាបាយ
ខ លគាម នោរខកលងោល យដ ើយ។  ូដចនឹះ សាជិកអាចទទួលខររូលរបទនរប្តពីបុ គ្ល
ណាខ លែលួនស្ថគ ល់ ឬខ លគរូវបានសាគ ល់អរតសញ្ញា ណគររមគរូវ។ 

ជពំកូ្ទ ី៥ 
ការទទួលខុសប្ត្ូវររសធ់នាគារជ្ញត្និនក្មពុជ្ញ 

ប្រការ ១៤.- 
 ធនាគារជារិថ្នកមពុជា្ឺជាសាជិកមួយថ្នសភាផ្ទរ់ទារ់ខ លអាចទទួល និងគប្ល់
រូលរបទនរប្ត ូចគាន នរងសាជិក ថ្ទសគាប់សងឱ្យដ្ឬទារយកពីដ្។ ដលើសពីដនឹះ ធនាគារ
ជារិថ្នកមពុជាសគមួល ល់គគាផ្ទរ់ទារ់ និងទូទារ់្ណនីទាំងឡាយកនុងបញ្ជ ីរបស់ែលួនខ លបាន
ដបើកឱ្យសាជិកទំាងអស់។ 
ប្រការ ១៥.- ោរដរៀបចំ្ំរ ូ(Preparation of form) 
 អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់គរូវដរៀបចំនូវ្ំរូ PPC002 និង PPC003 ដោយឧបករណ៍ដអ ិកគរូនិក ូច
ខ លបានបង្ហា ញកនុងឧបសមព័នធ៤ ដោយបញ្ចូ លកនុងតារាងកិចចោរកំុពយូទ័ររបស់សាជិក (្ំរូ PPC001) 
ពីថាសខ លបានយកមកកនុងគគាផ្ទរ់ទារ់។ 
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ជាងមីនូវស្ថា នភាពសុទធរបស់សាជិកទំំាងអស់ស្សបតាមដនាឹះ។ អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់គរូវ
ដរៀបចំ្ំរូជាងមីដ ើមបី្លុឹះបញ្ញច ំងនូវស្ថា នភាពងមីរបស់សាជិកទាំងអស់។ ធនាគារាន
កំហុសនរងមិនគរូវបានអនុញ្ញា រឱ្យចូលរមួកនុងោរផ្ទរ់ទារ់ដ ើយ។ 

ប្រការ ១៩.- គពំខ នថ្នោរទទួលែុសគរវូ (Limited of Liability) 

 ធនាគារជារិថ្នកមពុជាមិនទទួលែុសគរូវ និងមិនទទួលសងដ ើយកនុងករណីខ លសាជិក
ានោរខារបង់កនុងទំនាក់ទំនងជាមួយសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ដលើកខលងខរកនុងករណីថ្នោរដធវស
គបខហស និងោរ រកនាំមិនគររមគរូវរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាផ្ទា ល់។ ោររវា៉ាទាំងអស់អំពីោរ
ខបងខចកមិនគររមគរូវ ោរបងវិលវញិមិនទាន់ដពល ោរែកខានមិនបានបងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្ត 
កំហុសរបស់សាជិក។ល។ គរូវខរដោឹះស្ស្ថយដោយផ្ទា ល់រវាងអនកចូលរមួទំាងអស់ ដលើកខលងខរ
សាជិកទាំងដនាឹះយល់គពមដគបើគបាស់បញ្ជ ីរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាដ ើមបីករ់គតាគបរិបរតិោរ។ 
ប៉ាុខនត ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវទទួលែុសគរូវដៅនរងែលរមស្ថរនិងលកខែណឌ ថ្នបទបញ្ញជ សគាប់
រូលរបទនរប្តរបស់ែលួនផ្ទា ល់ ខ លបានបញ្ចូ លដ ើមបីផ្ទរ់ទារ់និងទូទារ់តាមរដបៀប ូចគាន នរង
សាជិក ថ្ទដទៀរ។ 

ជំពូក្ទី៦ 
រទរបញ្ញត្តិដផ្េងៗ 

ប្រការ ២០.- អាសយោា នសគាប់ោរជូន ំណរ ង (Address for notices) 
១. ោរជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍អកេរដៅសភាផ្ទរ់ទារ់ ូចខ លរគមូវដោយបទបញ្ញជ
គរូវខរបញ្ញជ ក់អាសយោា ន ូចរដៅដនឹះ៖ 

  គបធាន 
  សភាផ្ទរ់ទារ់ថ្នរូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិ 
  ធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
  ២២-២៤ មហាវងីិគពឹះនដរារតម 
  គបអប់សំបុគរ២៥ 
  ភនំដពញ កមពុជា 
២. ោរជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍អកេររវាងសាជិក ខ លរគមូវដោយបទបញ្ញជ ដនឹះគរូវ
បញ្ជូ នដៅអាសយោា នខ លសាជិកបានចងាុលបង្ហា ញជាដរៀងរាល់ដពល។ ោរបញ្ញជ ក់ពី
អាសយោា នសមស្សបនរងគរូវានគបសិទធភាព ចាប់ពីដពលបានទទួលឬដៅដពលផុរ
កំណរ់ថ្នដពលដវលាខ លបានកំណរ់ពីមុនមក កនុងករណីដនឹះោរជូន ំណរ ងជាមុន្ឺ
ជាោរចំាបាច់។ 

ប្រការ ២១.- រំណាងទទួលសិទធិ (Authorized representatives) 
 សាជិកគរូវផតល់តារាងថ្នរំណាងទទួលសិទធិទាំងអស់ ដោយាន្ំរូហរាដលខាគ្ប់គាន
បញ្ជូ នដៅអាសយោា ន ូចានខចងកនុងគបោរ ២០ ខាងដលើ។ 
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ប្រការ ២២.- ចាប់សគាប់គ្ប់គ្ង (Governing Law) 

 គបរិបរតិោរខ លសាិរដៅដគោមបទបញ្ញជ ដនឹះគរូវខរអនុដលាមតាមចាប់ថ្នគពឹះរាជាណា
ចគកកមពុជានិងបទបញ្ញជ ដផេងដទៀររបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាខ លបានផេពវផាយឱ្យអនុវរតនូវ
គ្ប់ករណី។ 

ប្រការ ២៣.- លកខែណឌ ភាពអាសនន (Emergency Condition) 

 ោរ រកនាំគបរិបរតិោរផ្ទរ់ទារ់គបចាំថ្ងៃអាចគរូវពនារដពលដពញមួយថ្ងៃដធវើោរ ឬអាចគរូវ
ដលើកដៅថ្ងៃបនាា ប់កនុងករណីខ លសាជិកមិនានលទធភាពអាចចូលរមួបានដោយស្ថរខរានភាព
អាសនន ូចជា អាោសធារុ ោរោច់ចរនតអ្គិសនី ទូរ្មនា្មន៍ ោរចលាចលធំៗកនុងទីគកុង ឬកនុង
គបដទស។ កនុងោលៈដទសៈដនឹះ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា នរងផតល់ោរខណនំាជាក់លាក់ចំដ ឹះសាជិក
ទាំងអស់ទាក់ទងនរងនីរិវធិីសគាប់អនុវរតកនុងោរផ្ទរ់ទារ់ ឬគរូវបងវិលវញិ។ ដទាឹះយ៉ាងណាកតី
សាជិកនីមួយៗ្ួរដោឹះស្ស្ថយតាមលទធភាពរបស់ែលួនចំដ ឹះោររខំាន និងគរូវទទួលែុសគរូវកនុង
ោររកា្ដគាងោរនិងទីកខនលង ំដណើ រោរដោយានសាៃ រៈបរោិខ រចាំបាច់ដ ើមបីបនតគបរិបរតិោរ
សគាប់រយៈដពលបនាា ន់ៗ។ 

ប្រការ ២៤.- អំពីសាិរិ (Statistics) 

 ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវចងគកង និងផេពវផាយនូវសាិរិគបចំាខែសតីពីចំនួននិងទរកគបាក់ថ្ន
មូលបបទានបគរខ លបានផ្ទរ់ទារ់គបចំាថ្ងៃដពញមួយខែដោយបញ្ចូ លព័រ៌ានសតីពីរូលរបទនរប្ត
បងវិលវញិ (រូលរបទនរប្តមិនទូទារ់)។ លំោប់លំដោយថ្នសាិរិគរូវដគបៀបដធៀបមធយមគបចាំខែ
សគាប់ឆ្ន ំដនឹះ និងឆ្ន ំមុន។ ព័រ៌ានសតីពីោរផ្ទរ់ទារ់របស់ធនាគារសាជិកនីមួយៗមិនគរូវបាន
ផេពវផាយជាស្ថធារណៈដទដលើកខលងខរចំដ ឹះធនាគារស្ថមី។ 

ប្រការ ២៥.- 

រាល់លិែិរបទោា នទំាងឡាយខ លានែលរមស្ថរផាុយពីគបោសដនឹះ គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ២៦.- 

អ្គនាយកោា ន អ្គដលខាធិោរោា ន អ្គដបឡា អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន អងគភាព
ដគោមឱវាទ ធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងធនាគារជាសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា
 ុលាល រអាដមរកិគរូវអនុវរតនូវែលរមស្ថរថ្នគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួនឱ្យានគបសិទធភាពែពស់។ 

ប្រការ ២៧.- 

គបោសដនឹះានគបសិទធភាពអនុវរតចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 

        រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៤ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០០០ 
  ដទស្ថភបិាល 

          ហរាដលខានិងគតា៖ ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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ជាងមីនូវស្ថា នភាពសុទធរបស់សាជិកទំំាងអស់ស្សបតាមដនាឹះ។ អនក រកនំាផ្ទរ់ទារ់គរូវ
ដរៀបចំ្ំរូជាងមីដ ើមបី្លុឹះបញ្ញច ំងនូវស្ថា នភាពងមីរបស់សាជិកទាំងអស់។ ធនាគារាន
កំហុសនរងមិនគរូវបានអនុញ្ញា រឱ្យចូលរមួកនុងោរផ្ទរ់ទារ់ដ ើយ។ 

ប្រការ ១៩.- គពំខ នថ្នោរទទួលែុសគរវូ (Limited of Liability) 

 ធនាគារជារិថ្នកមពុជាមិនទទួលែុសគរូវ និងមិនទទួលសងដ ើយកនុងករណីខ លសាជិក
ានោរខារបង់កនុងទំនាក់ទំនងជាមួយសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ដលើកខលងខរកនុងករណីថ្នោរដធវស
គបខហស និងោរ រកនាំមិនគររមគរូវរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាផ្ទា ល់។ ោររវា៉ាទាំងអស់អំពីោរ
ខបងខចកមិនគររមគរូវ ោរបងវិលវញិមិនទាន់ដពល ោរែកខានមិនបានបងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្ត 
កំហុសរបស់សាជិក។ល។ គរូវខរដោឹះស្ស្ថយដោយផ្ទា ល់រវាងអនកចូលរមួទំាងអស់ ដលើកខលងខរ
សាជិកទំាងដនាឹះយល់គពមដគបើគបាស់បញ្ជ ីរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជាដ ើមបីករ់គតាគបរិបរតិោរ។ 
ប៉ាុខនត ធនាគារជារិថ្នកមពុជាគរូវទទួលែុសគរូវដៅនរងែលរមស្ថរនិងលកខែណឌ ថ្នបទបញ្ញជ សគាប់
រូលរបទនរប្តរបស់ែលួនផ្ទា ល់ ខ លបានបញ្ចូ លដ ើមបីផ្ទរ់ទារ់និងទូទារ់តាមរដបៀប ូចគាន នរង
សាជិក ថ្ទដទៀរ។ 

ជំពូក្ទ៦ី 
រទរបញ្ញត្តិដផ្េងៗ 

ប្រការ ២០.- អាសយោា នសគាប់ោរជូន ំណរ ង (Address for notices) 
១. ោរជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍អកេរដៅសភាផ្ទរ់ទារ់ ូចខ លរគមូវដោយបទបញ្ញជ
គរូវខរបញ្ញជ ក់អាសយោា ន ូចរដៅដនឹះ៖ 

  គបធាន 
  សភាផ្ទរ់ទារ់ថ្នរូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិ 
  ធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
  ២២-២៤ មហាវងីិគពឹះនដរារតម 
  គបអប់សំបុគរ២៥ 
  ភនំដពញ កមពុជា 
២. ោរជូន ំណរ ងជាលាយលកខណ៍អកេររវាងសាជិក ខ លរគមូវដោយបទបញ្ញជ ដនឹះគរូវ
បញ្ជូ នដៅអាសយោា នខ លសាជិកបានចងាុលបង្ហា ញជាដរៀងរាល់ដពល។ ោរបញ្ញជ ក់ពី
អាសយោា នសមស្សបនរងគរូវានគបសិទធភាព ចាប់ពីដពលបានទទួលឬដៅដពលផុរ
កំណរ់ថ្នដពលដវលាខ លបានកំណរ់ពីមុនមក កនុងករណីដនឹះោរជូន ំណរ ងជាមុន្ឺ
ជាោរចំាបាច់។ 

ប្រការ ២១.- រំណាងទទួលសិទធិ (Authorized representatives) 
 សាជិកគរូវផតល់តារាងថ្នរំណាងទទួលសិទធិទាំងអស់ ដោយាន្ំរូហរាដលខាគ្ប់គាន
បញ្ជូ នដៅអាសយោា ន ូចានខចងកនុងគបោរ ២០ ខាងដលើ។ 



 

957 

ឧបសមព័នធ ១-ក                                                                                               

ប្ពឹះរាជ្ញណាចប្ក្ក្មពុជ្ញ 
  ជាតិ   ស្ថសនា   គពឹះមហាកេគរ 

 ក្យសុចំូលជ្ញសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្់ 

ដ ម្ ឹះអនកសំុ៖.............................................................................................................................. 

ឋានៈ៖......................................................................................................................................... 

អាសយោា ន៖.............................................................................................................................. 

អាសយោា នថ្គបសណីយ៍៖........................................................................................................... 

ទូរសពា៖...................................................................................................................................... 

ជូនចំដ ឹះដលាកគបធានសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិទីគកងុភនំដពញ 

 ដគោយពីបានខសវងយល់គបោសសតីពីសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិ
ដលែ...................ចុឹះថ្ងៃទី.........ខែ........ឆ្ន ំ..........និងដ ើមបីសគមួល ល់ោរដគបើគបាស់រូលរបទន
រប្តរវាងធនាគារដយើងែាុំ និងធនាគារ ថ្ទដទៀរកនុងទីគកុងភនំដពញ។ 

 ដយើងែាុំសំុដសនើដលាកគបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ដមតាត ពិនិរយ និងសដគមចឱ្យធនាគារដយើងែាុំបានចូល
ជាសាជិកថ្នសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិដោយអនុដគគាឹះ។ 

 សូមជូនភាជ ប់ជាមួយនូវ៖ 

- ចាប់ងរចមលងថ្នអាជាា រណណដធវើអាជីវកមមធនាគារ  ១ ចាប់ 
- លិែិរឧដទាសនាមនិង្ំរហូរាដលខា   ៣ ចាប់ 

 ដយើងែាុំសនាថានរងដគារពអនុវរតនូវែលរមស្ថរគបោសខាងដលើដោយមឺុងា៉ា រ់។ 

 សូមដលាកគបធានទទួលនូវោរដគារព ៏ដស្ថម ឹះសម័គ្ពីដយើងែាុំ។ 

                                                              រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី..........ខែ..........ឆ្ន ំ២០០ 

 ហរាដលខា 
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ឧបសមព័នធ ១-ែ                                                                                               

ប្ពឹះរាជ្ញណាចប្ក្ក្មពុជ្ញ 
             ជារិ  ស្ថសនា   គពឹះមហាកេគរ 

 
ធនាគារ.......................................................  

 សូមឧដទាសនាមនូវដ ម្ ឹះនិង្ំរហូរាដលខារបស់ដលាក-ដលាកស្សីកនុងធនាគារដយើងែាុំខ ល
ានសិទធិចុឹះហរាដលខាជាផលូវោរដលើលិែិរយុរតិោរ និងសំបុគរស្ថន មផ្ទរ់ទារ់របស់ធនាគារដយើងែាុំ
ដៅធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដ ើមបីបដគមើោរង្ហរផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិទីគកុង
ភនំដពញ។ 

ក/-្ណៈកាម ធិោរសភាផ្ទរ់ទារ់៖ 

 នាយកធនាគារ 
 ដ ម្ ឹះ.............................................. 

  

 រំណាងទទួលសិទធិ 
 ឋានៈ................................................ 
 ដ ម្ ឹះ............................................... 

  

ែ/-រំណាងចូលរមួគគាផ្ទរ់ទារ់ (វរតានចំាបាច់ ១របូ) 

 រំណាង 
 ឋានៈ............................................... 
 ដ ម្ ឹះ............................................. 

  

 រំណាងទទួលសិទធិ 
 ឋានៈ............................................... 
 ដ ម្ ឹះ............................................. 

  

 ដពលខ លដលាក-ដលាកស្សីខាងដលើានោរផ្ទល ស់បតូរភារកិចច ដយើងែាុំនរងឧដទាសនាមនិង
្ំរូហរាដលខាជាងមីដ ើងវញិ។ 

 ្ំរហូរាដលខាដនឹះានគបសិទធភាពដគបើគបាស់ចាប់ 

 ពីថ្ងៃទី........................ ល់............................    ភនំដពញ ថ្ងៃទី........ខែ............ឆ្ន ំ២០០ 

         ភនំដពញ ថ្ងៃទី.......ខែ...........ឆ្ន ំ២០០ ហរាដលខា 

 គបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ 

958

 

957 

ឧបសមព័នធ ១-ក                                                                                               

ប្ពឹះរាជ្ញណាចប្ក្ក្មពុជ្ញ 
  ជាតិ   ស្ថសនា   គពឹះមហាកេគរ 

 ក្យសុចំូលជ្ញសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្ ់

ដ ម្ ឹះអនកសំុ៖.............................................................................................................................. 

ឋានៈ៖......................................................................................................................................... 

អាសយោា ន៖.............................................................................................................................. 

អាសយោា នថ្គបសណីយ៍៖........................................................................................................... 

ទូរសពា៖...................................................................................................................................... 

ជូនចំដ ឹះដលាកគបធានសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិទីគកងុភនំដពញ 

 ដគោយពីបានខសវងយល់គបោសសតីពីសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិ
ដលែ...................ចុឹះថ្ងៃទី.........ខែ........ឆ្ន ំ..........និងដ ើមបីសគមួល ល់ោរដគបើគបាស់រូលរបទន
រប្តរវាងធនាគារដយើងែាុំ និងធនាគារ ថ្ទដទៀរកនុងទីគកុងភនំដពញ។ 

 ដយើងែាុំសំុដសនើដលាកគបធានសភាផ្ទរ់ទារ់ដមតាត ពិនិរយ និងសដគមចឱ្យធនាគារដយើងែាុំបានចូល
ជាសាជិកថ្នសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិដោយអនុដគគាឹះ។ 

 សូមជូនភាជ ប់ជាមួយនូវ៖ 

- ចាប់ងរចមលងថ្នអាជាា រណណដធវើអាជីវកមមធនាគារ  ១ ចាប់ 
- លិែិរឧដទាសនាមនិង្ំរហូរាដលខា   ៣ ចាប់ 

 ដយើងែាុំសនាថានរងដគារពអនុវរតនូវែលរមស្ថរគបោសខាងដលើដោយមឺុងា៉ា រ់។ 

 សូមដលាកគបធានទទួលនូវោរដគារព ៏ដស្ថម ឹះសម័គ្ពីដយើងែាុំ។ 

                                                              រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី..........ខែ..........ឆ្ន ំ២០០ 

 ហរាដលខា 
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ឧបសមព័នធ ២ (១) 

រញ្ជរីាយនាមសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្ូលរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 

 
ដលខដរៀង ដ ម្ ឹះធនាគារ អក្េរសាា ល ់ ដលខអត្តសញ្ញញ ណ្ 

១    
២    
៣    
៤    
៥    
៦    
៧    
៨    
៩    
១០    
១១    
១២    
១៣    
១៤    
១៥    
១៦    
១៧    
១៨    
១៩    
២០    

 

 
(១ )  បញ្ជ ីរាយនាមសាជិកដនឹះនរងគរូវបានករ់គតាខរធនាគារខ លធនាគារជារិថ្នកមពុជាបានយល់គពមឱ្យចូលជាសាជិក
សភាផ្ទរ់ទារ់។ 
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ឧបសមព័នធ ៣ 

 មូលដហរុខ លបានគពមដគពៀងសគាប់ោរបងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្ត 

 ១- សំវធិានវរាុគាម នឬមិនគ្ប់គគាន់ 

 ២- សំវធិានវរាុមិនទាន់បានជគមឹះ 

 ៣- បញ្ឈប់ោរទូទារ់ 

 ៤- បុដរបរដិចឆទនិងោលបរដិចឆទមិនគររមគរូវ 

 ៥- ហួសោលបរដិចឆទ (ដលើសពី ៦ ខែ) 

 ៦- ចំនួនជាអកេរនិងជាដលែែុសគាន  

 ៧- ែវឹះចំនួនទរកគបាក់ជាអកេរ 

 ៨- ហរាដលខារបស់បហារក័ែុសពី្ំរហូរាដលខា 

 ៩- ែវឹះហរាដលខារបស់បហារក័ 

 ១០- ែវឹះហរាដលខារបស់បហារក័ចំដ ឹះោរផ្ទល ស់បតូរ 

 ១១- មិនដចញផាយតាម្ំរធូនាគារ 

 ១២- រូលរបទនរប្តដែាចែាី 

 ១៣- ្ណនីគរូវបានបិទ 

 ១៤- គាម ន្ណនី 

 ១៥- បហារក័ទទួលមរណភាព 

 ១៦- បហារក័ធនកេ័យគរូវជគមឹះបញ្ជ ី 

 ១៧- ែវឹះគតារបស់បហារក័ (កនុងករណីខ លានខចងកនុង្ំរហូរាដលខា) 

 ១៨- ្ណនីឃារ់ទុក 
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959 

ឧបសមព័នធ ២ (១) 

រញ្ជរីាយនាមសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្ម់្ូលរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ 

 
ដលខដរៀង ដ ម្ ឹះធនាគារ អក្េរសាា ល ់ ដលខអត្តសញ្ញញ ណ្ 

១    
២    
៣    
៤    
៥    
៦    
៧    
៨    
៩    
១០    
១១    
១២    
១៣    
១៤    
១៥    
១៦    
១៧    
១៨    
១៩    
២០    

 

 
(១ )  បញ្ជ ីរាយនាមសាជិកដនឹះនរងគរូវបានករ់គតាខរធនាគារខ លធនាគារជារិថ្នកមពុជាបានយល់គពមឱ្យចូលជាសាជិក
សភាផ្ទរ់ទារ់។ 



 

961 

ឧបសមព័នធ ៤  ្ំរ ូPPC001៖ ករ់គតារូលរបទនរប្តរបស់ធនាគារនីមួយៗគប្ល់ឱ្យសភាផ្ទរ់ទារ់ 

សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្ូលរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ទបី្ក្ុងភនំដពញ 

រូលរបទនរប្តគប្ល់ដោយធនាគារ....................................................ចំដ ឹះធនាគារ............................. 
ថ្ងៃទី............................................ 

  រូលរបទនរប្តដលែ ចំនួនទរកគបាក់ជា ុលាល រ   រូលរបទនរប្តដលែ ចំនួនទរកគបាក់ជា ុលាល រ 
1     35     
2     36     
3     37     
4     38     
5     39     
6     40     
7     41     
8     42     
9     43     
10     44     
11     45     
12     46     
13     47     
14     48     
15     49     
16     50     
17     51     
18     52     
19     53     
20     54     
21     បូកសរបុរូលរបទនរប្តងមី   22     
23     រូលរបទនរប្តបងវិលវញិ  
24     
25      រូលរបទនរប្តដលែ ចំនួនទរកគបាក់ជា ុលាល រ 26     
27     1     
28     2     
29     3     
30     4     
31     5     
32     6    
33     7    
34     8    
  សរបុ   សរបុរូលរបទនរប្តបងវិលវញិ   

      សរបុរូលរបទនរប្តងមី និងរូលរបទនរប្តបងវិលវញិ 

សគាប់ដគបើគបាស់កនុងសភាផ្ទរ់ទារ់ 

ហរាដលខា................................. 

961



 

962 

សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្ូលរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ទីប្ក្ងុភនដំពញ 

សគមង់រូលរបទនរប្តចាររកជា ុលាល រអាដមរកិមិនអាចទូទារ់បាន 

 រូលរបទនរប្តថ្នគគាផ្ទរ់ទារ់ ថ្ងៃទី............................................... 

 ពីធនាគារ........................................................................................ 

 ចំដ ឹះធនាគារ................................................................................ 

 សគាប់គគាផ្ទរ់ទារ់ថ្ងៃទី................................................................ 

 
ដលែដរៀង រូលរបទនរប្តដលែ ចំនួនទរកគបាក់ជា ុលាល រអាដមរកិ 

   

                                       សរបុ៖  
 

រូលរបទនរប្តទំាងដនឹះនរងគរូវបានរាយរាប់កនុង្ំរូ PPC001ថ្នគគាផ្ទរ់ទារ់ថ្ងៃទី...................... 

សគាប់រូលរបទនរប្តមិនអាចទូទារ់ គរូវបងវិលវញិ។ 

ហរាដលខា “ធនាគារគប្ល់˝................................. 

ហរាដលខា “ធនាគារទទួល˝.................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

962

 

961 

ឧបសមព័នធ ៤  ្ំរ ូPPC001៖ ករ់គតារូលរបទនរប្តរបស់ធនាគារនីមួយៗគប្ល់ឱ្យសភាផ្ទរ់ទារ់ 

សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្លូរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ទបី្ក្ុងភនំដពញ 

រូលរបទនរប្តគប្ល់ដោយធនាគារ....................................................ចំដ ឹះធនាគារ............................. 
ថ្ងៃទី............................................ 

  រូលរបទនរប្តដលែ ចំនួនទរកគបាក់ជា ុលាល រ   រូលរបទនរប្តដលែ ចំនួនទរកគបាក់ជា ុលាល រ 
1     35     
2     36     
3     37     
4     38     
5     39     
6     40     
7     41     
8     42     
9     43     
10     44     
11     45     
12     46     
13     47     
14     48     
15     49     
16     50     
17     51     
18     52     
19     53     
20     54     
21     បូកសរបុរូលរបទនរប្តងមី   22     
23     រូលរបទនរប្តបងវិលវញិ  
24     
25      រូលរបទនរប្តដលែ ចំនួនទរកគបាក់ជា ុលាល រ 
26     
27     1     
28     2     
29     3     
30     4     
31     5     
32     6    
33     7    
34     8    
  សរបុ   សរបុរូលរបទនរប្តបងវិលវញិ   

      សរបុរូលរបទនរប្តងមី និងរូលរបទនរប្តបងវិលវញិ 

សគាប់ដគបើគបាស់កនុងសភាផ្ទរ់ទារ់ 

ហរាដលខា................................. 



 

963 

្ំរ ូPPC002៖ ករ់គតាសដងខបតាមធនាគារនូវរូលរបទនរប្តបានគប្ល់ឱ្យសភាផ្ទរ់ទារ់ 

សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្ូលរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ទីប្ក្ុងភនដំពញ 

រូលរបទនរប្តគប្ល់ដោយ.................................... “ដ ម្ ឹះធនាគារ˝  ឥណពនធ្ ណនី៖......................... 

ដៅ............. “ដា៉ាង˝ នាគគាផ្ទរ់ទារ់.......................... “ោលបរដិចឆទ˝ ឥណទាន្ណនី៖........................ 

 
ល.រ 

ដលែសាគ ល់  
ធនាគារ 

 
ធនាគារ 

រូលរបទនរប្តគប្ល់ 
“សំវធិានវរាុគរូវទទួល˝ 

 
ចំនួន 

រូលរបទនរប្តទទួល 
“សំវធិានវរាុគរូវសងធនាគារ ថ្ទ˝ 

 
ចំនួន 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16 

 
      

                       សរបុ៖     

 ហរាដលខា............................. “ធនាគារគប្ល់ឬទទួល˝ 

 ហរាដលខា..............................“ធនាគារជារិថ្នកមពុជា˝ 

 
 

963



 

964 

្ំរ ូPPC003៖ ករ់គតានូវលទធផលផ្ទរ់ទារ់សរបុតាមធនាគារនីមួយៗ 

សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្ូលរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ទីប្ក្ុងភនដំពញ 

ដៅ............. “ដា៉ាង˝ នាគគាផ្ទរ់ទារ់.......................... “ោលបរដិចឆទ˝ 

ល.រ 
ដលែសាគ ល់ 
ធនាគារ 

ធនាគារ “សំវធិានវរាុគរូវសងធនាគារ ថ្ទ˝ ចំនួន “សំវធិានវរាុគរូវទទួលពីធនាគារ ថ្ទ˝ ចំនួន 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16 

 
      

 សរបុ៖     

ហរាដលខា.............................. “ធនាគារជារិថ្នកមពុជា˝ 
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963 

្ំរ ូPPC002៖ ករ់គតាសដងខបតាមធនាគារនូវរូលរបទនរប្តបានគប្ល់ឱ្យសភាផ្ទរ់ទារ់ 

សភាផ្ទត្់ទាត្់ម្ូលរបទានរប្តចារ រក្ជ្ញ ុលាែ រអាដមរកិ្ទីប្ក្ុងភនដំពញ 

រូលរបទនរប្តគប្ល់ដោយ.................................... “ដ ម្ ឹះធនាគារ˝  ឥណពនធ្ ណនី៖......................... 

ដៅ............. “ដា៉ាង˝ នាគគាផ្ទរ់ទារ់.......................... “ោលបរដិចឆទ˝ ឥណទាន្ណនី៖........................ 

 
ល.រ 

ដលែសាគ ល់  
ធនាគារ 

 
ធនាគារ 

រូលរបទនរប្តគប្ល់ 
“សំវធិានវរាុគរូវទទួល˝ 

 
ចំនួន 

រូលរបទនរប្តទទួល 
“សំវធិានវរាុគរូវសងធនាគារ ថ្ទ˝ 

 
ចំនួន 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16 

 
      

                       សរបុ៖     

 ហរាដលខា............................. “ធនាគារគប្ល់ឬទទួល˝ 

 ហរាដលខា..............................“ធនាគារជារិថ្នកមពុជា˝ 

 
 



 

965 

ធ៥-០០-១៧០ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

សភាផ្ទត់ទាត់ម្ូលរបទានរប្តចារ រកជាប្បាក់ដរៀល 

3 
ជ្ំពូកទ ី១ 

រទរបញ្ញតិតទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ោក់ពចញនូវរទ្រញ្ជា ស្ភាផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្តចារកឹជាប្ាក់ពរៀល ដ លកំណត់
អំេីលកខខណឌ ទំងឡាយ ស្ប្ារ់អនុវតតចំពពាះការងារទូ្ទត់ប្រចំាថ្ងៃ នូវរូលរបទន
រប្តកនុងចំពណារស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ពលើគណនីប្ាក់រពញ្ញើររស់្ខាួន ដ លាន
ពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា តារប្រការជារនតរនាា រ់ ូចខាងពប្ការ។ 

ប្រការ ២.- អំេីស្ាជិកភាេ 

១- ធនាគារដ លានរំណងចូលជាស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្តារ
គំរូកនុងឧរស្រព័នធ ១។ ប្រសិ្នពរើានលកខណៈស្របតតិប្គរ់ប្គាន់ ធនាគារស្មរីនឹង
ប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជា រញ្េូ លជាស្ាជិកពៅថ្ងៃពធវើការទី្រួយថ្នដខរនាា រ់។ 
ស្ាជិកថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវានរាយព ា្ ះកនុងរញ្ា ីរាយនារ  ូចានកនុង
ឧរស្រព័នធ ២។ 

២- ធនាគារដ លរិនដរនជាស្ាជិក ប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយានតំណាងកនុងស្ភាផ្ទត់
ទត់ជំនួស្ខាួនពោយធនាគារជាស្ាជិក ចំពពាះសំ្ណូរេរផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់
រូលរបទនរប្ត។ ការសំុ្ឱយានតំណាងពនះ ប្តូវានយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍
អកសរពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជារុន។ 

ប្រការ ៣.- លកខណៈស្របតតិជាស្ាជិក 

១- ធនាគារដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាពចញអាជាា រណណឱយប្រករអាជីវករាអាចសំុ្ចូល
ជាស្ាជិក។ ដរររទ្ថ្នការពស្នើសំុ្ររួាន៖ 

- ពាកយសំុ្ចូលជាស្ាជិកដ លានចុះហតាពលខានាយកធនាគារ ឬអនកដ ល
ទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិប្រទន 

- ចារ់ងតចរាងថ្នអាជាា រណណដ លពចញពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- លិខិតឧពទ្ាស្នារ និង គំរហូតាពលខា។ 
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ពលើស្េីពនះពទ្ៀត ធនាគារជាស្ាជិកប្តូវ៖ 

- ានគណនីចរនតជាប្ាក់ពរៀល ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- រង់ពស្មហ ុយពស្វា តារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

២- ធនាគារជាស្ាជិក ប្តូវានទី្ស្មន ក់ការពធវើប្រតិរតិតការពៅភនំពេញ។ 

ប្រការ ៤.- ការាត់រង់ស្ាជិកភាេ 

១- ធនាគារដ លប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជា កហូតអាជាា រណណ េំុអាចចូលរួរកនុង
ស្ភាផ្ទត់ទត់ានពទ្។ 

២- ធនាគារ អាច កខាួនពចញពោយស្ា័ប្គចិតតេីស្ភាផ្ទត់ទត់ ឱយដតធនាគារពនាះាន
ពធវើការស្ប្ររស្ប្រួលប្តឹរប្តូវជារួយនឹងធនាគាររួយពទ្ៀតជាស្ាជិក ឱយកាន់ការ់
រូលរបទនរប្តព ើរបីផ្ទត់ទត់ជំនួស្ខាួន ពោយានការយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍
អកសរេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជារុន។ 

ប្រការ ៥.- ធនាគារទូ្ទត់ 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ទ្ទួ្លខុស្ប្តូវកនុងការពរៀរចំរាយការណ៍ប្រចំាថ្ងៃ អំេីទឹ្ក
ប្ាក់ស្រុរថ្នរូលរបទនរប្ត ដ លស្ភាផ្ទត់ទត់ានរញ្ាូ នពៅ និងទ្ទួ្លយក 
និងគណនាទឹ្កប្ាក់សុ្ទ្ធ ដ លប្តូវចុះឥណេនធ ឬ ចុះឥណទន គណនីចរនតររស់្
ធនាគារស្ាជិកនីរួយៗ។ 

ប្រការ ៦.- អំេីការប្គរ់ប្គង 

១- ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវពប្ជើស្តំាងប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់ ដ លទ្ទួ្លរនាុក
ប្រតិរតតិការស្ភាផ្ទត់ទត់។ ប្រធានអាចប្រគល់ភារកិចេប្តួតេិនិតយ និងតារោន
រុខងារប្រចំាថ្ងៃពៅឱយអនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់។ ប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់ និងអនក ឹកនំា
ផ្ទត់ទត់ប្តូវដតជារ្នតីធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

២- ករណីពកើតានវវិាទ្រវាងតំណាងររស់្ធនាគារស្ាជិក កនុងពេលប្រគល់ ឬទ្ទួ្ល
ការទ្ទួ្លការទូ្ទត់ ឬពាក់េ័នធជារួយទឹ្កប្ាក់ប្តូវទូ្ទត់ ការស្ពប្រចររស់្អនក ឹក
នំាផ្ទត់ទត់ អាចប្តូវទ្ទួ្លយកជារពណាត ះអាស្ននពោយានទិ្ោា ការររស់្ប្រធាន
ស្ភាផ្ទត់ទត់។ កនុងករណីពៅរនតានការជំទស់្ពប្កាយការស្ពប្រច ការពោះស្ស្មយ
ប្តូវពធវើពោយផ្ទា ល់រវាងធនាគារដ លពាក់េ័នធ។ 

ប្រការ ៧.- គណៈកាា ធិការប្រតិរតតិការ 

១- ការងារស្ភាផ្ទត់ទត់អាចប្តូវរដនារពោយគណៈកាា ធិការប្រតិរតតិការដ លររួាន
តំណាងរួយររូររស់្ធនាគារស្ាជិកនីរួយៗ និង ឹកនំាពោយប្រធានរួយររូពប្ជើស្
ពរ ើស្ពោយស្ាជិក។ ប្រធានប្តូវរពប្រើការរយៈពេលរួយឆ្ន ំ។ អនក ឹកនំារនាា រ់នឹង
ប្តូវដតងតំាង និងពាះពឆ្ន តពប្ជើស្ពរ ើស្ពោយស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់។ 
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ធ៥-០០-១៧០ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

សភាផ្ទត់ទាតម់្លូរបទានរប្តចារ រកជាប្បាក់ដរៀល 

3 
ជ្ំពកូទ ី១ 

រទរបញ្ញតិតទូដៅ 

ប្រការ ១.- 

ោក់ពចញនូវរទ្រញ្ជា ស្ភាផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្តចារកឹជាប្ាក់ពរៀល ដ លកំណត់
អំេីលកខខណឌ ទំងឡាយ ស្ប្ារ់អនុវតតចំពពាះការងារទូ្ទត់ប្រចំាថ្ងៃ នូវរូលរបទន
រប្តកនុងចំពណារស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ពលើគណនីប្ាក់រពញ្ញើររស់្ខាួន ដ លាន
ពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា តារប្រការជារនតរនាា រ់ ូចខាងពប្ការ។ 

ប្រការ ២.- អំេីស្ាជិកភាេ 

១- ធនាគារដ លានរំណងចូលជាស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវោក់ពាកយពស្នើសំុ្តារ
គំរូកនុងឧរស្រព័នធ ១។ ប្រសិ្នពរើានលកខណៈស្របតតិប្គរ់ប្គាន់ ធនាគារស្មរីនឹង
ប្តូវានធនាគារជាតិថ្នករពុជា រញ្េូ លជាស្ាជិកពៅថ្ងៃពធវើការទី្រួយថ្នដខរនាា រ់។ 
ស្ាជិកថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវានរាយព ា្ ះកនុងរញ្ា ីរាយនារ  ូចានកនុង
ឧរស្រព័នធ ២។ 

២- ធនាគារដ លរិនដរនជាស្ាជិក ប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយានតំណាងកនុងស្ភាផ្ទត់
ទត់ជំនួស្ខាួនពោយធនាគារជាស្ាជិក ចំពពាះសំ្ណូរេរផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់
រូលរបទនរប្ត។ ការសំុ្ឱយានតំណាងពនះ ប្តូវានយល់ប្េរជាលាយលកខណ៍
អកសរពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ជារុន។ 

ប្រការ ៣.- លកខណៈស្របតតិជាស្ាជិក 

១- ធនាគារដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជាពចញអាជាា រណណឱយប្រករអាជីវករាអាចសំុ្ចូល
ជាស្ាជិក។ ដរររទ្ថ្នការពស្នើសំុ្ររួាន៖ 

- ពាកយសំុ្ចូលជាស្ាជិកដ លានចុះហតាពលខានាយកធនាគារ ឬអនកដ ល
ទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិប្រទន 

- ចារ់ងតចរាងថ្នអាជាា រណណដ លពចញពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
- លិខិតឧពទ្ាស្នារ និង គំរហូតាពលខា។ 
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២- គណៈកាា ធិការប្រតិរតតិការ ានរុខងារ ូចតពៅ៖ 

- េិពប្គាះទតល់ពយរល់ព ើរបីពលើកករពស់្គុណភាេប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់ 

- េប្ងឹងស្ណាត រ់ធាន រ់ និងវន័ិយររស់្តំណាងស្ាជិក 

- អនុវតតឱយានប្រពស្ើរព ើងនូវភារកិចេដ លានកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ឬពោយគណៈកាា ធិការ។ 

៣- គណៈកាា ធិការប្រតិរតតិការប្តូវជួរប្រជំុយ៉ាងពហាចណាស់្៤ ងកនុងរួយឆ្ន ំ។ ការ
ប្រជំុរដនារ អាចពធវើព ើងតារការពកាះអពញ្ា ើញររស់្ប្រធាន ឬពៅពេលានសំ្ណូរេរ
ជាលាយលកខណ៍អកសរររស់្ស្ាជិកេីរររូយ៉ាងតិចពោយានរញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្
នូវករាវតាុដ លប្តូវេិភាកា។ 

ប្រការ ៨.- ការដកដប្ររទ្រញ្ជា  

ខាឹរស្មរនិងលកខខណឌ ថ្នរទ្រញ្ជា ផ្ទត់ទត់អាចនឹងប្តូវដកដប្រេីពេលរួយពៅពេល
រួយតារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឬពោយានការប្េរពប្េៀងជារួយ
គណៈកាា ធិការប្រតិរតិតការ។ ពលើស្េីពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចេប្ងីក
ប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់ពៅពខតត-ប្កុង ថ្ទ្ទូ្ទំងប្រពទ្ស្ រដនារពស្វាពទសងៗពទ្ៀតពរើ
យល់ថាចំាាច់ ព ើរបីពធវើឱយប្រពស្ើរព ើងនូវប្រេ័នធទូ្ទត់។ 

ជ្ំពូកទី ២ 
និយម្ន័យនន កយរដចចកដទស 

ប្រការ ៩.-  

 ពាកយរពចេកពទ្ស្ដ លានពប្រើកនុងរទ្រញ្ជា ាននិយរន័យ ូចតពៅពនះ៖ 

១-  ថ្ងៃពធវើការ (Business day) គ៉ឺេីថ្ងៃច័នា ល់ថ្ងៃសុ្ប្ក ឬ ថ្ងៃរដនារណារួយដ លធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជាានកំណត់ពរើកពធវើការ។ ថ្ងៃពធវើការរិនរារ់រញ្េូ លថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាកជា
ស្មធារណៈពទ្។ 

២- ស្ភាផ្ទត់ទត់ (Clearing House) គ៉ឺជារណឌ លស្ប្រួលការផ្ទត់ទត់ ដ លពធវើព ើង
ពោយ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅទី្ស្មន ក់ការកណាត លររស់្ខាួនពៅភនំពេញ។ 

៣- ឧរករណ៍ទូ្ទត់ (Payment or Item) គ៉ឺជារូលរបទនរប្តពចញទាយពលើគណនីចរនត
ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ រូលរបទនរប្តគ៉ឺជារញ្ជា ររស់្ាេ ស់្គណនី
ពៅធនាគាររួយឱយទូ្ទត់ប្ាក់េីគណនីពនាះពៅឱយអតាគាហក។ 

៤- ឧរករណ៍រងវិលវញិ ឬ រិនទូ្ទត់ (Returned or unpaid item) គ៉ឺជារូលរបទនរប្ត
ដ លរិនអាចទូ្ទត់ពោយស្ាជិកទ្ទួ្ល ពោយរូលពហតុទំងឡាយដ លានដចង
កនងុឧរស្រព័នធ ៣។ 
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៥- ឧរករណ៍ដ លអាចទ្ទួ្លយកាន (Eligible items) ពៅស្ភាផ្ទត់ទត់ររួាន៖ 

ក-  រូលរបទនរប្តររស់្ធនាគារ ដ លានពចញទាយពោយតតិយជន ប្តូវស្ង
ពៅឱយតតិយជនពៅទី្ស្មន ក់ការធនាគារប្រតិស្ស្ុតិពៅភនំពេញ 

ខ- រូលរបទនរប្តពចញទាយពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

គ- ឧរករណ៍ឥណេនធខាះពទ្ៀតដ លធនាគារជាតិថ្នករពុជា កំណត់ថាអាចទ្ទួ្ល
យកាន។ រូលរបទនរប្តប្តូវានពចញទាយតារប្ទ្ង់ប្ទយអនុញ្ជញ ត ដ លាន
ទតល់ពោយធនាគារ ានលំនំាស្តង់ោរ ូចដ លានោក់ពចញពោយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ រូលរបទនរប្តអាចប្តូវពចញទាយជាភាស្មដខារ អង់ពគាស្ ឬ ារាងំ។ 

៦- ស្ាជិក (Participant) គ៉ឺជាធនាគារដ លានយល់ប្េរចូលររួកនុងស្ភាផ្ទត់ទត់
ពប្ការខាឹរស្មរ និងលកខខណឌ ថ្នរទ្រញ្ជា ពនះ។ 

៧- ការចូលររួ (Participation) គ៉ឺជាវតតានកនុងប្គាផ្ទត់ទត់ប្រចំាថ្ងៃររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់។ 
ស្ាជិកប្តូវចូលររួរាល់ប្គាផ្ទត់ទត់ ពទះរីាន ឬគាា នរូលរបទនរប្តព ើរបីរញ្ាូ ន
ពៅស្ាជិក ថ្ទ្កតី។ 

៨- ស្ាជិកទ្ទួ្ល (Receiving Participant) គ៉ឺជាស្ាជិកដ លទ្ទួ្លការទូ្ទត់ជា
រូលរបទនរប្តតាររយៈស្ភាផ្ទត់ទត់។ ស្ាជិកពនះក៏អាចពៅទងដ រថាជា
ធនាគារចំណាយស្ង (Paying Bank)។ 

៩- ស្ាជិកប្រគល់ (Sending Participant) គ៉ឺជាស្ាជិកដ លប្រគល់រូលរបទនរប្ត
ស្ប្ារ់ការទូ្ទត់តាររយៈស្ភាផ្ទត់ទត់។ 

១០- កិចេរញ្ា ិកា (Books) គ៉ឺជាការកត់ប្តាគណពនយយពលើគណនីអតិងិជន ដ លពរើកពៅ
ធនាគារ និងគណនីចរនតររស់្ធនាគារ ដ លពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 

១១- ការកត់ប្តា (Posting) គ៉ឺជាការចុះឥណេនធគណនីអតិងិជនស្ប្ារ់រូលរបទនរប្ត
ពោយធនាគារទ្ទួ្ល។ 

១២- ការទូ្ទត់ (Settlement) គ៉ឺជាពលខនាថ្នឥណេនធសុ្ទ្ធ ឬឥណទនសុ្ទ្ធកនុងគណនី
ផ្ទត់ទត់ ររស់្ធនាគារជាស្ាជិក ស្ប្ារ់ការផ្ទត់ទត់ប្រចំាថ្ងៃ។ ការទូ្ទត់ទំង
អស់្ប្តូវានពធវើជារពណាត ះអាស្នន និងអាចប្តូវ កហូតរកវញិចំពពាះការទូ្ទត់
ណាដ លប្តូវរ ិពស្ធពោយស្ាជិកទ្ទួ្ល ពហើយរងវិលវញិ ូចដ លានដចង
កនុងរទ្រញ្ជា ។ 

១៣- ពលខអតតស្ញ្ជញ ណ (Routing number) គ៉ឺជាពលខស្ាគ ល់ររស់្ស្ាជិក  ូចដ ល
ានរាយកនុងពស្ៀវពៅរាយព ា្ ះររស់្ធនាគារដ លកាន់ការ់ពោយធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជា។ ពលខអតតស្ញ្ជញ ណប្តូវានពប្រើព ើរបីពប្ជើស្ពរ ើស្នូវការទូ្ទត់កនុងចំពណារ
ស្ាជិកថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ និងប្តូវពាះេុរពប្តង់កដនាងស្រស្ស្រពលើរូលរបទនរប្ត 
ពោយអនុពលារតារគំររូរស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
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២- គណៈកាា ធិការប្រតិរតតិការ ានរុខងារ ូចតពៅ៖ 

- េិពប្គាះទតល់ពយរល់ព ើរបីពលើកករពស់្គុណភាេប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់ 

- េប្ងឹងស្ណាត រ់ធាន រ់ និងវន័ិយររស់្តំណាងស្ាជិក 

- អនុវតតឱយានប្រពស្ើរព ើងនូវភារកិចេដ លានកំណត់ពោយធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ឬពោយគណៈកាា ធិការ។ 

៣- គណៈកាា ធិការប្រតិរតតិការប្តូវជួរប្រជំុយ៉ាងពហាចណាស់្៤ ងកនុងរួយឆ្ន ំ។ ការ
ប្រជំុរដនារ អាចពធវើព ើងតារការពកាះអពញ្ា ើញររស់្ប្រធាន ឬពៅពេលានសំ្ណូរេរ
ជាលាយលកខណ៍អកសរររស់្ស្ាជិកេីរររូយ៉ាងតិចពោយានរញ្ជា ក់ចាស់្លាស់្
នូវករាវតាុដ លប្តូវេិភាកា។ 

ប្រការ ៨.- ការដកដប្ររទ្រញ្ជា  

ខាឹរស្មរនិងលកខខណឌ ថ្នរទ្រញ្ជា ផ្ទត់ទត់អាចនឹងប្តូវដកដប្រេីពេលរួយពៅពេល
រួយតារការកំណត់ររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឬពោយានការប្េរពប្េៀងជារួយ
គណៈកាា ធិការប្រតិរតិតការ។ ពលើស្េីពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាអាចេប្ងីក
ប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់ពៅពខតត-ប្កុង ថ្ទ្ទូ្ទំងប្រពទ្ស្ រដនារពស្វាពទសងៗពទ្ៀតពរើ
យល់ថាចំាាច់ ព ើរបីពធវើឱយប្រពស្ើរព ើងនូវប្រេ័នធទូ្ទត់។ 

ជ្ពំកូទី ២ 
នយិម្ន័យនន កយរដចចកដទស 

ប្រការ ៩.-  

 ពាកយរពចេកពទ្ស្ដ លានពប្រើកនុងរទ្រញ្ជា ាននិយរន័យ ូចតពៅពនះ៖ 

១-  ថ្ងៃពធវើការ (Business day) គ៉ឺេីថ្ងៃច័នា ល់ថ្ងៃសុ្ប្ក ឬ ថ្ងៃរដនារណារួយដ លធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជាានកំណត់ពរើកពធវើការ។ ថ្ងៃពធវើការរិនរារ់រញ្េូ លថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាកជា
ស្មធារណៈពទ្។ 

២- ស្ភាផ្ទត់ទត់ (Clearing House) គ៉ឺជារណឌ លស្ប្រួលការផ្ទត់ទត់ ដ លពធវើព ើង
ពោយ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅទី្ស្មន ក់ការកណាត លររស់្ខាួនពៅភនំពេញ។ 

៣- ឧរករណ៍ទូ្ទត់ (Payment or Item) គ៉ឺជារូលរបទនរប្តពចញទាយពលើគណនីចរនត
ររស់្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ។ រូលរបទនរប្តគ៉ឺជារញ្ជា ររស់្ាេ ស់្គណនី
ពៅធនាគាររួយឱយទូ្ទត់ប្ាក់េីគណនីពនាះពៅឱយអតាគាហក។ 

៤- ឧរករណ៍រងវិលវញិ ឬ រិនទូ្ទត់ (Returned or unpaid item) គ៉ឺជារូលរបទនរប្ត
ដ លរិនអាចទូ្ទត់ពោយស្ាជិកទ្ទួ្ល ពោយរូលពហតុទំងឡាយដ លានដចង
កនុងឧរស្រព័នធ ៣។ 
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១៤- ប្គាផ្ទត់ទត់ (Session) គ៉ឺជាការប្រជំុររស់្ស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ព ើរបីរតូររូលរបទន
រប្តពៅវញិពៅរក។ ប្គាផ្ទត់ទត់សំ្ខាន់នឹងប្រប្េឹតតពៅពៅពា៉ា ង ១០:០០ ប្េឹក 
ពហើយប្គាផ្ទត់ទត់រនាា រ់រនសំស្ប្ារ់រងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តប្រប្េឹតតពៅពៅ
ពា៉ា ង ៣:០០ រពស្ៀល។ រ៉ាុដនត ប្រធានអាចស្ពប្រចយកប្គាផ្ទត់ទត់រដនារកនុងថ្ងៃ
ណារួយ ប្រសិ្នពរើយល់ថាចំាាច់។ 

១៥- គណនីផ្ទត់ទត់ (Clearing Account) គ៉ឺជាគណនីដ លពរើកពោយស្ាជិកនីរួយៗ
ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ស្ប្ារ់ទូ្ទត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃររស់្ខាួនពៅស្ភាផ្ទត់
ទត់។ គណនីពនះប្តូវានពប្រើស្ប្ារ់ទូ្ទត់កាតេវកិចេររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់។ 

ជ្ំពូកទ ី៣ 
ការទទួលខុសប្តូវររសធ់នាគារប្រគល ់

ប្រការ ១០. - 

ធនាគារទំងឡាយប្តូវពប្រើប្ាស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ ព ើរបីប្រគល់រូលរបទនរប្តពៅឱយស្ាជិក
 ថ្ទ្។ ការប្រគល់រូលរបទនរប្តពទ្វភាគី ពប្ៅេីប្គាប្រជំុថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវានអនុញ្ជញ ត
ដតពលើការប្េរពប្េៀងពៅវញិពៅរក េិពស្ស្រវាងស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ផ្ទា ល់។ 

ប្រការ ១១.- 

  ស្ាជិកប្រគល់ប្តូវ៖ 

 ១- អនុញ្ជញ ត និងកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណថ្នការប្រគល់ 

 រូលរបទនរប្តទំងអស់្ប្តូវពាះប្តាររស់្ស្ាជិកប្រគល់ និងកាលររពិចឆទ្ថ្ន
ការរញ្ាូ នពៅខាងខនងថ្នរូលរបទនរប្តនីរួយៗ។ 

២- ពរៀរចំការប្រគល់ឱយានប្តឹរប្តវូ 

 ស្ាជិកប្រគល់ាន ក់ៗ ប្តូវពរៀរចំតារាងថ្នរូលរបទនរប្តជាេីរចារ់ គំរ ូPPC001 
រងាា ញនូវទឹ្កប្ាក់ថ្នរូលរបទនរប្តនីរួយៗ និងតថ្រាស្រុរថ្នរូលរបទនរប្ត
ដ លប្តូវ កប្ាក់ (Draw on) េីស្ាជិក ថ្ទ្។ ឧទហរណ៍ថ្នគំរូទំងអស់្រងាា ញ
កនុងឧរស្រព័នធ ៤។ តារាងគំរ ូPPC001 ប្តូវានពរៀរចំស្ប្ារ់ស្ាជិកនីរួយៗ ពោយ
រងាា ញនូវ៖ 

ក-  ទឹ្កប្ាក់សុ្ររ និងចំនួនថ្នរូលរបទនរប្តពចញទាយពៅរណាត ទី្ស្មន ក់ការ
ភនំពេញ ដ លានរងាា ញ ល់ស្ាជិកទំងពនាះ និង 

ខ- រូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ រងវិលវញិ និងរិនអាចទ្ទួ្លយកាន។  

ស្ាជិកប្រគល់ាន ក់ៗ ប្តូវប្រគល់ថាស្កំុេយូទ័្ររួយដ លានទាុកនូវតារាងថ្នគំរូ 
PPC001។ 
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 ៣- ចូលររួពទ្ៀងទត់កនុងប្គាផ្ទត់ទត់ 
 រូលរបទនរប្តប្តូវានយកពៅស្ភាផ្ទត់ទត់ពៅពា៉ាងកំណត់ ឬរុនពា៉ាងកំណត់

ថ្នថ្ងៃពធវើការនីរួយ  ៗស្ាជិកដ លតំណាងររស់្ខាួនរក ល់យ៉ឺតពប្កាយពេលកំណត់
ប្គាផ្ទត់ទត់ពលើស្េី៥នាទី្ អាចប្តូវផ្ទអ ករិនឱយចូលររួប្គាផ្ទត់ទត់ពនាះ ពោយអនក
 ឹកនំាផ្ទត់ទត់។ ស្ាជិក ដ លប្តូវផ្ទអ ករិនឱយចូលរួរកនុងប្គាផ្ទត់ទត់ រិនអាច
ប្រគល់រូលរបទនរប្តពៅស្ាជិក ថ្ទ្ព ើយ។ រ៉ាុដនត ស្ាជិកពនាះប្តូវទ្ទួ្លយក 
ពហើយគណនីររស់្ខាួនប្តូវានចុះឥណេនធនូវរូលរបទនរប្តដ លស្ាជិក ថ្ទ្
ប្រគល់ឱយខាួន។ 

៤- អនុញ្ជញ តឱយចុះឥណេនធគណនីចំពពាះរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ 
 កនុងករណីានការរងវិលវញិថ្នរូលរបទនរប្តដ លានរ ិពស្ធពោយស្ាជិក

ទ្ទួ្ល ស្ាជិកប្រគល់ប្តូវអនុញ្ជញ តឱយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ចុះឥណេនធគណនី
ចរនតររស់្ខាួនវញិ។ 

៥- រកាទុ្កនូវការកត់ប្តា 
 ស្ាជិកប្រគល់ប្តូវរកាទុ្កនូវការកត់ប្តាពាក់េ័នធទំងអស់្ដ លចំាាច់ ព ើរបីរពងកើត

ព ើងវញិនូវការពទាើ ឬការទូ្ទត់ោច់េីគាន  ស្ប្ារ់រយៈពេលរួយឆ្ន ំពប្កាយកាលររពិចឆទ្
រងាា ញ ំរូង។ រ៉ាុដនត ពនះរិនរញ្ជា ក់នូវកាតេវកិចេព ើរបីស្ស្មវប្ជាវ ទតល់នូវការទក់ទ្ង
អតិងិជន ឬពោះស្ស្មយនូវការទូ្ទត់យ៉ឺតជាងរយៈពេលពនះពទ្។ 

ជ្ំពូកទី ៤ 
ការទទួលខុសប្តូវររសធ់នាគារទទួល 

ប្រការ ១២.- 
ធនាគារទ្ទួ្ល ប្តូវទ្ទួ្លយករូលរបទនរប្តដ លានប្រគល់ឱយខាួនពៅស្ភា
ផ្ទត់ទត់ពរៀងរាល់ថ្ងៃពោយរួររញ្េូ លទំងរូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ ូចានដចង
កនុងប្រការ ១១។ រូលរបទនរប្តដ លប្តូវប្រគល់ឱយស្ាជិកទ្ទួ្ល ក៏រ៉ាុដនតរិនាន
ទ្ទួ្លយកពោយស្មរដតការរិនានចូលរួរកនុងប្គាផ្ទត់ទត់ ឬប្តូវានផ្ទអ ករិនឱយ
ចូលររួ ពោយស្មរការរក ល់យ៉ឺតកនុងថ្ងៃពនាះ ប្តូវចាត់ទុ្កថាានប្រគល់ពៅថ្ងៃពនាះ 
ព ើរបីសំ្ណូរេរទូ្ទត់និងរងវិលវញិទន់ពេលនូវរូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់។ 

ប្រការ ១៣.- ស្ាជិកទ្ទួ្លប្តូវ៖ 
 ១- រញ្ជា ក់នូវការយល់ប្េរទ្ទួ្ល (Certify Acceptance) 

ស្ាជិកទ្ទួ្ល ប្តូវចុះហតាពលខាពលើចារ់ចរាងថ្នតារាង PPC001 ព ើរបីទ្ទួ្ល
ស្មគ ល់ការទ្ទួ្លរូលរបទនរប្តពៅស្ភាផ្ទត់ទត់។ ស្ាជិកទ្ទួ្លនីរួយៗ ប្តូវចុះ
ហតាពលខាពលើចារ់ចរាងថ្នតារាង PPC002 ដ លពរៀរចំព ើងពោយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា ព ើរបីទ្ទួ្លស្មគ ល់នូវចំនួនទឹ្កប្ាក់ប្តូវចុះឥណេនធ ឬ ឥណទនកនុងគណនី
ផ្ទត់ទត់ររស់្ខាួនជាលទ្ធទលថ្នប្គាផ្ទត់ទត់។ 
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១៤- ប្គាផ្ទត់ទត់ (Session) គ៉ឺជាការប្រជំុររស់្ស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ព ើរបីរតូររូលរបទន
រប្តពៅវញិពៅរក។ ប្គាផ្ទត់ទត់សំ្ខាន់នឹងប្រប្េឹតតពៅពៅពា៉ា ង ១០:០០ ប្េឹក 
ពហើយប្គាផ្ទត់ទត់រនាា រ់រនសំស្ប្ារ់រងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តប្រប្េឹតតពៅពៅ
ពា៉ា ង ៣:០០ រពស្ៀល។ រ៉ាុដនត ប្រធានអាចស្ពប្រចយកប្គាផ្ទត់ទត់រដនារកនុងថ្ងៃ
ណារួយ ប្រសិ្នពរើយល់ថាចំាាច់។ 

១៥- គណនីផ្ទត់ទត់ (Clearing Account) គ៉ឺជាគណនីដ លពរើកពោយស្ាជិកនីរួយៗ
ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ស្ប្ារ់ទូ្ទត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃររស់្ខាួនពៅស្ភាផ្ទត់
ទត់។ គណនីពនះប្តូវានពប្រើស្ប្ារ់ទូ្ទត់កាតេវកិចេររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់។ 

ជ្ពំកូទ ី៣ 
ការទទួលខុសប្តូវររសធ់នាគារប្រគល ់

ប្រការ ១០. - 

ធនាគារទំងឡាយប្តូវពប្រើប្ាស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ ព ើរបីប្រគល់រូលរបទនរប្តពៅឱយស្ាជិក
 ថ្ទ្។ ការប្រគល់រូលរបទនរប្តពទ្វភាគី ពប្ៅេីប្គាប្រជំុថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវានអនុញ្ជញ ត
ដតពលើការប្េរពប្េៀងពៅវញិពៅរក េិពស្ស្រវាងស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ផ្ទា ល់។ 

ប្រការ ១១.- 

  ស្ាជិកប្រគល់ប្តូវ៖ 

 ១- អនុញ្ជញ ត និងកំណត់អតតស្ញ្ជញ ណថ្នការប្រគល់ 

 រូលរបទនរប្តទំងអស់្ប្តូវពាះប្តាររស់្ស្ាជិកប្រគល់ និងកាលររពិចឆទ្ថ្ន
ការរញ្ាូ នពៅខាងខនងថ្នរូលរបទនរប្តនីរួយៗ។ 

២- ពរៀរចំការប្រគល់ឱយានប្តឹរប្តវូ 

 ស្ាជិកប្រគល់ាន ក់ៗ ប្តូវពរៀរចំតារាងថ្នរូលរបទនរប្តជាេីរចារ់ គំរ ូPPC001 
រងាា ញនូវទឹ្កប្ាក់ថ្នរូលរបទនរប្តនីរួយៗ និងតថ្រាស្រុរថ្នរូលរបទនរប្ត
ដ លប្តូវ កប្ាក់ (Draw on) េីស្ាជិក ថ្ទ្។ ឧទហរណ៍ថ្នគំរទំូងអស់្រងាា ញ
កនុងឧរស្រព័នធ ៤។ តារាងគំរ ូPPC001 ប្តូវានពរៀរចំស្ប្ារ់ស្ាជិកនីរួយៗ ពោយ
រងាា ញនូវ៖ 

ក-  ទឹ្កប្ាក់សុ្ររ និងចំនួនថ្នរូលរបទនរប្តពចញទាយពៅរណាត ទី្ស្មន ក់ការ
ភនំពេញ ដ លានរងាា ញ ល់ស្ាជិកទំងពនាះ និង 

ខ- រូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ រងវិលវញិ និងរិនអាចទ្ទួ្លយកាន។  

ស្ាជិកប្រគល់ាន ក់ៗ ប្តូវប្រគល់ថាស្កំុេយូទ័្ររួយដ លានទាុកនូវតារាងថ្នគំរូ 
PPC001។ 
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 ២- ទូ្ទត់ស្ង ឬរងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្ត (Settle for or return payment) 

រូលរបទនរប្តពៅដតជាករាសិ្ទ្ធិររស់្ស្ាជិកប្រគល់រហូត ល់ប្តូវានទូ្ទត់ស្ង 
ឬប្តូវានរងវិលវញិ។ ស្ាជិកទ្ទួ្លកាន់ការ់រូលរបទនរប្តជាការពទាើទុ្ក (In Trust) 
រហូត ល់ពគានទ្ទួ្លឥណទនេីរហារក័ (Drawer) ថ្នរូលរបទនរប្ត ពោយចុះ
ចូលគណនីររស់្អតិងិជនខាួន។ ស្ាជិកទ្ទួ្លប្តូវានរូលនិធិប្គរ់ប្គាន់កនុងគណនី
ផ្ទត់ទត់ររស់្ខាួនពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីទូ្ទត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ។ 

 ៣- រងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ (Return unpaid or dishonored payment) 

ក- រទ្របញ្ញតតិទូ្ពៅ (General Provision) 

 រូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ ឬរ ិពស្ធ ប្តូវានរងវិលរកវញិតាររយៈស្ភា
ផ្ទត់ទត់។ ស្ាជិកទ្ទួ្ល ប្តូវរញ្ជា ក់ឱយចាស់្ពលើរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ
នូវរូលពហតុដ លានប្េរពប្េៀង ូចានរាយកនុងឧរស្រព័នធ ៣ និងព ា្ ះររស់្
ស្ាជិកទ្ទួ្ល។ 

ខ- រងវិលវញិឱយទន់ពេល (Timely return) 

 រូលរបទនរប្តដ លប្តវូរងវិលវញិតាររយៈស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវពធវើការរងវិលវញិ
ឱយទន់ពេល ពហើយស្ាជិកទ្ទួ្លរិនប្តូវានរងខំឱយទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះ
រូលរបទនរប្តពនាះពទ្ ប្រសិ្នពរើរូលរបទនរប្តពនាះប្តូវានរងវិលវញិ រិន
យ៉ឺតជាងពា៉ា ង ៣:០០ រពស្ៀល ថ្នថ្ងៃផ្ទត់ទត់។ រូលរបទនរប្តរិនប្តូវាន
ចាត់ទុ្កថា ទូ្ទត់រញ្េ រ់ជារួយនឹងការស្ងជប្រះ ជាស្មច់ប្ាក់ពទ្រហូត ល់
ពប្កាយពេលរិទ្ប្គារងវិលវញិ ។ 

គ- ការទូ្ទត់ស្ប្ារ់ការរងវិលវញិ (Settlement for return) 

 ស្ាជិកទ្ទួ្ល ប្តូវរងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ដ លានរញ្ជា ក់
ចាស់្ថារូលរបទនរប្តរងវិលវញិ (Return item) តារគំរូស្តង់ោរកំណត់។ 
ចំនួនទឹ្កប្ាក់ប្តូវាន កពចញវញិេីកនុងទឹ្កប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធស្ប្ារ់ស្ាជិក
ទ្ទួ្ល (គំរ ូPPC001) ។ 

ឃ- ការទុតកំណត់ថ្នសិ្ទ្ធិរងវិលវញិ (Expiration of return privilege) 

 រូលរបទនរប្តអាចរិនទូ្ទត់ និងរងវិលវញិានដតេីរពលើករ៉ាុ ពណាណ ះ។ 
រូលរបទនរប្តដ លពៅដតរិនទូ្ទត់រនាា រ់េីការរ ិពស្ធ (Dishonor) ពលើក
ទី្េីរ ប្តូវដត កពចញេីរណាត ញថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ពោយទុ្កឱយពធវើពរឡានិច័យ
ផ្ទា ល់រវាងធនាគារដ លពាក់េ័នធ។ 
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៤- ការរកាទុ្កនូវការកត់ប្តា 

ស្ាជិកទ្ទួ្ល ប្តូវរកានូវថាស្កំុេយូទ័្រ ឬប្កោស្តារាង និងវតាុសំ្អាងជាក់ដស្តង
ពទសងពទ្ៀត ដ លចំាាច់ព ើរបីរពងកើតព ើងវញិនូវការកត់ប្តាស្ប្ារ់ប្រតិរតតិការររស់្
ស្ភាផ្ទត់ទត់ ស្ប្ារ់រយៈពេលរួយឆ្ន ំពប្កាយកាលររពិចឆទ្ទ្ទួ្ល។ ស្ាជិកទ្ទួ្ល 
រិនស្ាិតពប្ការកាតេវកិចេពទ្ រ៉ាុដនតអាចជួយស្ាជិកប្រគល់កនុងការពោះស្ស្មយតប្រូវការ
ស្តីេីប្រតិរតតិការ ដ លពកើតានព ើងរនាា រ់េីរយៈពេលរកាទុ្កថ្នការកត់ប្តាចំាាច់
ានទុរកំណត់។ 

 ៥- ការរងវិលវញិថ្នរូលរបទនរប្តរិនានកត់ប្តាកនុងករណីានកំហុស្ 

កនុងករណីស្ាជិករិនានរូលនិធិប្គរ់ប្គាន់កនុងគណនីចរនតររស់្ខាួនពៅធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជា ស្ប្ារ់ការទូ្ទត់ប្រចំាថ្ងៃ និងប្តូវាននាយកោា នប្តួតេិនិតយធនាគារ
ប្រកាស្ថាានអស្មធនភាេ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងប្តូវជូន ំណឹង ល់ស្ាជិក
 ថ្ទ្ និងទរទរឱយស្ាជិករិនានទូ្ទត់ពនាះរងវិលវញិជារនាា ន់នូវរូលរបទនរប្ត
រិនានកត់ប្តាកនុងករាសិ្ទ្ធិររស់្ខាួនពៅឱយធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ រនាា រ់រក ធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជានឹងរងវិលរូលរបទនរប្តពនាះពៅឱយស្ាជិកដ លប្រគល់េី ំរូងវញិ។ 

ជ្ំពូកទ ី៥ 
ការទទួលខុសប្តូវររសធ់នាគារជាតិ ននកម្ពុជា 

ប្រការ ១៤.- 

ធនាគារជាតិថ្នករពុជា គ៉ឺជាស្ាជិករួយថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ដ លអាចទ្ទួ្ល និង
ប្រគល់រូលរបទនរប្ត ូចគាន នឹងស្ាជិក ថ្ទ្ស្ប្ារ់ស្ងឱយពគឬទរយកេីពគ។ 
ពលើស្េីពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្ប្រួល ល់ប្គាផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់គណនី
ទំងឡាយកនុងរញ្ា ីររស់្ខាួនដ លានពរើកឱយស្ាជិកទំងអស់្។ 

ប្រការ ១៥.- ការពរៀរចំគំរ ូ(Preparation of form) 

អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់ប្តូវពរៀរចំនូវគំរ ូPPC002 និង PPC003 ពោយឧរករណ៍ពអ ិក
ប្តូនិក ូចដ លានរងាា ញកនុងឧរស្រព័នធ ៤ ពោយរញ្េូ លកនុងតារាងកិចេការកំុេយូទ័្រ
ររស់្ស្ាជិក (គំរ ូPPC001) េីថាស្ដ លានយករកកនុងប្គាផ្ទត់ទត់។ 

ប្រការ ១៦.- ការទូ្ទត់ (Settlement) 
១- ការទូ្ទត់នឹងប្តូវានអនុវតតចរ់ស្េវប្គរ់ពៅថ្ងៃពធវើការនីរួយៗ ពោយការចុះឥណេនធ 

និងចុះឥណទន គណនីចរនតររស់្ស្ាជិកដ លពរើកពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ពៅពេលដ លចំនួនទឹ្កប្ាក់ស្ររុថ្នរូលរបទនរប្តប្រគល់ ពលើស្ចំនួនទឹ្កប្ាក់
ស្រុរថ្នរូលរបទនរប្តទ្ទួ្ល គណនីររស់្ស្ាជិកនឹងប្តូវចុះឥណទន។ ពៅ
ពេលដ លចំនួនទឹ្កប្ាក់ស្រុរថ្នរូលរបទនរប្តទ្ទួ្ល ពលើស្ចំនួនទឹ្កប្ាក់ថ្ន
រូលរបទនរប្តប្រគល់ គណនីររស់្ស្ាជិកនឹងប្តូវចុះឥណេនធ។ ពៅពេលដ ល
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 ២- ទូ្ទត់ស្ង ឬរងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្ត (Settle for or return payment) 

រូលរបទនរប្តពៅដតជាករាសិ្ទ្ធិររស់្ស្ាជិកប្រគល់រហូត ល់ប្តូវានទូ្ទត់ស្ង 
ឬប្តូវានរងវិលវញិ។ ស្ាជិកទ្ទួ្លកាន់ការ់រូលរបទនរប្តជាការពទាើទុ្ក (In Trust) 
រហូត ល់ពគានទ្ទួ្លឥណទនេីរហារក័ (Drawer) ថ្នរូលរបទនរប្ត ពោយចុះ
ចូលគណនីររស់្អតិងិជនខាួន។ ស្ាជិកទ្ទួ្លប្តូវានរូលនិធិប្គរ់ប្គាន់កនុងគណនី
ផ្ទត់ទត់ររស់្ខាួនពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីទូ្ទត់កាតេវកិចេប្រចំាថ្ងៃ។ 

 ៣- រងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ (Return unpaid or dishonored payment) 

ក- រទ្របញ្ញតតិទូ្ពៅ (General Provision) 

 រូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ ឬរ ិពស្ធ ប្តូវានរងវិលរកវញិតាររយៈស្ភា
ផ្ទត់ទត់។ ស្ាជិកទ្ទួ្ល ប្តូវរញ្ជា ក់ឱយចាស់្ពលើរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ
នូវរូលពហតុដ លានប្េរពប្េៀង ូចានរាយកនុងឧរស្រព័នធ ៣ និងព ា្ ះររស់្
ស្ាជិកទ្ទួ្ល។ 

ខ- រងវិលវញិឱយទន់ពេល (Timely return) 

 រូលរបទនរប្តដ លប្តវូរងវិលវញិតាររយៈស្ភាផ្ទត់ទត់ ប្តូវពធវើការរងវិលវញិ
ឱយទន់ពេល ពហើយស្ាជិកទ្ទួ្លរិនប្តូវានរងខំឱយទ្ទួ្លខុស្ប្តូវចំពពាះ
រូលរបទនរប្តពនាះពទ្ ប្រសិ្នពរើរូលរបទនរប្តពនាះប្តូវានរងវិលវញិ រិន
យ៉ឺតជាងពា៉ា ង ៣:០០ រពស្ៀល ថ្នថ្ងៃផ្ទត់ទត់។ រូលរបទនរប្តរិនប្តូវាន
ចាត់ទុ្កថា ទូ្ទត់រញ្េ រ់ជារួយនឹងការស្ងជប្រះ ជាស្មច់ប្ាក់ពទ្រហូត ល់
ពប្កាយពេលរិទ្ប្គារងវិលវញិ ។ 

គ- ការទូ្ទត់ស្ប្ារ់ការរងវិលវញិ (Settlement for return) 

 ស្ាជិកទ្ទួ្ល ប្តូវរងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់ដ លានរញ្ជា ក់
ចាស់្ថារូលរបទនរប្តរងវិលវញិ (Return item) តារគំរូស្តង់ោរកំណត់។ 
ចំនួនទឹ្កប្ាក់ប្តូវាន កពចញវញិេីកនុងទឹ្កប្ាក់ទូ្ទត់សុ្ទ្ធស្ប្ារ់ស្ាជិក
ទ្ទួ្ល (គំរ ូPPC001) ។ 

ឃ- ការទុតកំណត់ថ្នសិ្ទ្ធិរងវិលវញិ (Expiration of return privilege) 

 រូលរបទនរប្តអាចរិនទូ្ទត់ និងរងវិលវញិានដតេីរពលើករ៉ាុ ពណាណ ះ។ 
រូលរបទនរប្តដ លពៅដតរិនទូ្ទត់រនាា រ់េីការរ ិពស្ធ (Dishonor) ពលើក
ទី្េីរ ប្តូវដត កពចញេីរណាត ញថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់ ពោយទុ្កឱយពធវើពរឡានិច័យ
ផ្ទា ល់រវាងធនាគារដ លពាក់េ័នធ។ 
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អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់េិនិតយពឃើញថា គំរូទូ្ទត់ររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ានតុលយភាេ
ពហើយពនាះ អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់ប្តូវចុះហតាពលខាពលើចារ់ចរាង ឬតារាងពាះេុរព
ពចញថ្នគំរូ PPC002 ររស់្ស្ាជិកនីរួយៗ ទុ្កជាប្រកាស្ឥណេនធ ឬឥណទន
កនុងគណនីចរនតររស់្ស្ាជិកពនាះ។ រនាា រ់រកអនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់ប្តូវប្រកាស្ថា
ប្គាផ្ទត់ទត់ប្តូវរញ្េ រ់។ ស្ាជិកណាក៏រិនអាចចាកពចញរុនពេលប្រកាស្រញ្េ រ់
ប្គាផ្ទត់ទត់ានព ើយ។ 

២- កនុងករណីដ លស្ាជិកទ្ទួ្ល ានរូលនិធិរិនប្គរ់ប្គាន់កនុងគណនីចរនតព ើរបីទូ្ទត់ 
ស្ាជិកពនាះានរយៈពេល២ពា៉ា ងព ើរបីស្ប្ររស្ប្រួលរូលនិធិេីធនាគារពទសង
រួយពទ្ៀត ព ើរបីោក់រញ្េូ លកនុងគណនីចរនតររស់្ខាួនពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ពនះគ៉ឺជាប្រភេចរបង និងរេឹំងានថ្នរូលនិធិស្ប្ារ់ការទូ្ទត់។ 

ប្រការ ១៧.- ស្រតុលយដ លានតរកល់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា (Balance maintained at NBC) 

ស្ាជិកទំងអស់្ប្តូវអនុញ្ជញ តឱយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ចុះឥណេនធពលើគណនីចរនត
ររស់្េួកពគ នូវចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លជាលទ្ធទលសុ្ទ្ធថ្នការផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្ត 
និងប្តូវតរកល់រូលនិធិកនុងគណនីចរនតទំងពនាះឱយានប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីចុះឥណេនធ។ 
ជាវធិានការប្រុងប្រយ័តន ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចទរទរឱយធនាគារស្ាជិក
តរកល់ឱយានប្គរ់ប្គាន់នូវប្ាក់រពញ្ញើជារូរិយរណណកនុងគណនីពទសងព ើរបីធានាកនុង
ការចុះឥណេនធសុ្ទ្ធធំរំទុតដ លពកើតានកនុងប្តីាស្រុន។ 

ប្រការ ១៨.- ការទូ្ទត់រិនាន (Failure to settle) 

១- ប្រសិ្នពរើស្ាជិករិនទតល់នូវការធានាចំពពាះកាតេវកិចេចុះឥណេនធររស់្ខាួនកនុង
ស្ភាផ្ទត់ទត់កនុងរយៈពេលអនុញ្ជញ ត២ពា៉ា ងពនាះពទ្ អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់នឹងជូន
 ំណឹងចំពពាះប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លនឹងកំណត់នូវវធិានការដកលរអ។ ប្រសិ្នពរើ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានប្រកាស្ថា ស្ាជិកពនាះ “ានកំហុស្ (In Default)” 
ប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់នឹងជូន ំណឹងចំពពាះស្ាជិក ថ្ទ្ពទ្ៀត។ ប្គាផ្ទត់ទត់រិន
ប្តូវានប្រកាស្រិទ្ពទ្ ពលើកដលងដតគណនីទំងអស់្ប្តូវានចុះឥណេនធជាស្មា េរ
ពៅថ្ងៃផ្ទត់ទត់ពនាះ។ 

២- កនុងករណីកំហុស្ប្តូវានប្រកាស្កនុងប្គាផ្ទត់ទត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវពធវើ
និយ័តករា (Unwind) នូវការទូ្ទត់ ពពាលគ៉ឺចុះរ្ញ្ជេ ស្នូវឥណទនដ លានទតល់
ឱយធនាគារទ្ទួ្ល ចំពពាះរូលរបទនរប្តររស់្ខាួនដ លយកពៅឱយស្ភាផ្ទត់ទត់ 
និងចុះរ្ញ្ជេ ស្នូវឥណេនធចំពពាះរូលរបទនរប្តដ លានយកពោយធនាគារ
 ថ្ទ្ ពហើយគណនាជាងាីនូវស្មា នភាេសុ្ទ្ធររស់្ស្ាជិកទំងអស់្ស្ស្រតារពនាះ។ 
អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់ប្តូវពរៀរចំគំរជូាងាី ព ើរបីឆាុះរញ្ជេ ំងនូវស្មា នភាេងាីររស់្ស្ាជិក
ទំងអស់្។ ធនាគារានកំហុស្នឹងរិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយចូលររួកនុងការផ្ទត់ទត់
ពទ្ៀតព ើយ។ 
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ប្រការ ១៩.- ប្េំដ នថ្នការទ្ទួ្លខុស្ប្តវូ (Limit of liability) 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ និងរិនទ្ទួ្លស្ងព ើយ កនុងករណីដ ល
ស្ាជិកានការខាតរង់កនុងទំ្នាក់ទំ្នងជារួយស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ ពលើកដលង
កនុងករណីថ្នការពធវស្ប្រដហស្និងការ ឹកនំារិនប្តឹរប្តូវររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា
ផ្ទា ល់។ ការតវា៉ាទំងអស់្អំេីការដរងដចករិនប្តឹរប្តូវ ការរងវិលវញិរិនទន់ពេល 
ការខកខានរិនានរងវិលវញិនូវរូលរបទនរប្ត កំហុស្ររស់្ស្ាជិក។ល។ ប្តវូដត
ពោះស្ស្មយពោយផ្ទា ល់រវាងអនកចូលរួរទំងអស់្ ពលើកដលងដតស្ាជិកទំងពនាះ
យល់ប្េរពប្រើប្ាស់្រញ្ា ីររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាព ើរបីកត់ប្តាប្រតិរតតិការ។ រ៉ាុដនត 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវពៅនឹងខាឹរស្មរនិងលកខខណឌ ថ្នរទ្រញ្ជា
ស្ប្ារ់រូលរបទនរប្តររស់្ខាួនផ្ទា ល់ ដ លានរញ្េូ លព ើរបីផ្ទត់ទត់ និងទូ្ទត់
តាររពរៀរ ូចគាន នឹងស្ាជិក ថ្ទ្ពទ្ៀត។ 

ជ្ំពូកទី ៦ 
រទរបញ្ញតតិដផ្េងៗ 

ប្រការ ២០.- ចារ់ស្ប្ារ់ប្គរ់ប្គង (Governing Law) 
ប្រតិរតតិការដ លឋិតពៅពប្ការរទ្រញ្ជា ពនះ ប្តវូដតអនុពលារតារចារ់ថ្នប្េះរាជា
ណាចប្កករពុជា និងរទ្រញ្ជា ពទសងៗពទ្ៀតររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ លាន
ទសេវទាយឱយអនុវតតនូវប្គរ់ករណី។ 

ប្រការ ២១.- លកខខណឌ ភាេអាស្នន (Emergency Conditions) 
ការ ឹកនំាប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់ប្រចំាថ្ងៃអាចប្តវូេនារពេលពេញរួយថ្ងៃពធវើការ ឬអាច
ប្តូវពលើកពៅថ្ងៃរនាា រ់ កនុងករណីដ លស្ាជិករិនានលទ្ធភាេអាចចូលរួរាន 
ពោយស្មរដតានភាេអាស្នន  ូចជា អាកាស្ធាតុ ការោច់ចរនតអគគិស្នី ទូ្រគរនាគរន៍ 
ការចលាចលធំៗកនុងទី្ប្កុង ឬកនុងប្រពទ្ស្។ កនុងកាលៈពទ្ស្ៈពនះ ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជានឹងទតល់ការដណនំាជាក់លាក់ ចំពពាះស្ាជិកទំងអស់្ទក់ទ្ងនឹងនីតិវធីិ
ស្ប្ារ់អនុវតតកនុងការផ្ទត់ទត់ ឬប្តូវរងវិលវញិ។ ពទះយ៉ាងណាកតី ស្ាជិកនីរួយៗ 
គួរពោះស្ស្មយតារលទ្ធភាេររស់្ខាួនចំពពាះការរខំានពនាះ និងប្តូវទ្ទួ្លខុស្ប្តូវ
កនុងការរកាគពប្ាងការ និងទី្កដនាង ំពណើ រការពោយានស្ាៃ រៈររកិាខ រចំាាច់
ព ើរបីរនតប្រតិរតតិការស្ប្ារ់រយៈពេលរនាា រ់ៗ។ 

ប្រការ ២២.- អំេីស្ាិតិ (Statistics) 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវចងប្កង និងទសេវទាយនូវស្ាិតិប្រចំាដខស្តីេីចំនួននិងទឹ្ក
ប្ាក់ថ្នរូលរបទនរប្តដ លានផ្ទត់ទត់ប្រចំាថ្ងៃពេញរួយដខពោយរញ្េូ លេ័ត៌ាន 
ស្តីេីរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ (រូលរបទនរប្តរិនទូ្ទត់)។ លំោរ់លំពោយថ្ន
ស្ាិតិប្តូវពប្រៀរពធៀររធយរប្រចំាដខស្ប្ារ់ឆ្ន ំពនះ និងឆ្ន ំរុន។ េ័ត៌ានស្តីេីការ
ផ្ទត់ទត់ររស់្ធនាគារស្ាជិកនីរួយៗ រិនប្តូវានទសេវទាយជាស្មធារណៈពទ្ 
ពលើកដលងដតចំពពាះធនាគារស្មរី។ 
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អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់េិនិតយពឃើញថា គំរូទូ្ទត់ររស់្ស្ភាផ្ទត់ទត់ានតុលយភាេ
ពហើយពនាះ អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់ប្តូវចុះហតាពលខាពលើចារ់ចរាង ឬតារាងពាះេុរព
ពចញថ្នគំរូ PPC002 ររស់្ស្ាជិកនីរួយៗ ទុ្កជាប្រកាស្ឥណេនធ ឬឥណទន
កនុងគណនីចរនតររស់្ស្ាជិកពនាះ។ រនាា រ់រកអនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់ប្តូវប្រកាស្ថា
ប្គាផ្ទត់ទត់ប្តូវរញ្េ រ់។ ស្ាជិកណាក៏រិនអាចចាកពចញរុនពេលប្រកាស្រញ្េ រ់
ប្គាផ្ទត់ទត់ានព ើយ។ 

២- កនុងករណីដ លស្ាជិកទ្ទួ្ល ានរូលនិធិរិនប្គរ់ប្គាន់កនុងគណនីចរនតព ើរបីទូ្ទត់ 
ស្ាជិកពនាះានរយៈពេល២ពា៉ា ងព ើរបីស្ប្ររស្ប្រួលរូលនិធិេីធនាគារពទសង
រួយពទ្ៀត ព ើរបីោក់រញ្េូ លកនុងគណនីចរនតររស់្ខាួនពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា។ 
ពនះគ៉ឺជាប្រភេចរបង និងរេឹំងានថ្នរូលនិធិស្ប្ារ់ការទូ្ទត់។ 

ប្រការ ១៧.- ស្រតុលយដ លានតរកល់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា (Balance maintained at NBC) 

ស្ាជិកទំងអស់្ប្តូវអនុញ្ជញ តឱយធនាគារជាតិថ្នករពុជា ចុះឥណេនធពលើគណនីចរនត
ររស់្េួកពគ នូវចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លជាលទ្ធទលសុ្ទ្ធថ្នការផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្ត 
និងប្តូវតរកល់រូលនិធិកនុងគណនីចរនតទំងពនាះឱយានប្គរ់ប្គាន់ព ើរបីចុះឥណេនធ។ 
ជាវធិានការប្រុងប្រយ័តន ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អាចទរទរឱយធនាគារស្ាជិក
តរកល់ឱយានប្គរ់ប្គាន់នូវប្ាក់រពញ្ញើជាររិូយរណណកនុងគណនីពទសងព ើរបីធានាកនុង
ការចុះឥណេនធសុ្ទ្ធធំរំទុតដ លពកើតានកនុងប្តីាស្រុន។ 

ប្រការ ១៨.- ការទូ្ទត់រិនាន (Failure to settle) 

១- ប្រសិ្នពរើស្ាជិករិនទតល់នូវការធានាចំពពាះកាតេវកិចេចុះឥណេនធររស់្ខាួនកនុង
ស្ភាផ្ទត់ទត់កនុងរយៈពេលអនុញ្ជញ ត២ពា៉ា ងពនាះពទ្ អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់នឹងជូន
 ំណឹងចំពពាះប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់ដ លនឹងកំណត់នូវវធិានការដកលរអ។ ប្រសិ្នពរើ 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានប្រកាស្ថា ស្ាជិកពនាះ “ានកំហុស្ (In Default)” 
ប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់នឹងជូន ំណឹងចំពពាះស្ាជិក ថ្ទ្ពទ្ៀត។ ប្គាផ្ទត់ទត់រិន
ប្តូវានប្រកាស្រិទ្ពទ្ ពលើកដលងដតគណនីទំងអស់្ប្តូវានចុះឥណេនធជាស្មា េរ
ពៅថ្ងៃផ្ទត់ទត់ពនាះ។ 

២- កនុងករណីកំហុស្ប្តូវានប្រកាស្កនុងប្គាផ្ទត់ទត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្តូវពធវើ
និយ័តករា (Unwind) នូវការទូ្ទត់ ពពាលគ៉ឺចុះរ្ញ្ជេ ស្នូវឥណទនដ លានទតល់
ឱយធនាគារទ្ទួ្ល ចំពពាះរូលរបទនរប្តររស់្ខាួនដ លយកពៅឱយស្ភាផ្ទត់ទត់ 
និងចុះរ្ញ្ជេ ស្នូវឥណេនធចំពពាះរូលរបទនរប្តដ លានយកពោយធនាគារ
 ថ្ទ្ ពហើយគណនាជាងាីនូវស្មា នភាេសុ្ទ្ធររស់្ស្ាជិកទំងអស់្ស្ស្រតារពនាះ។ 
អនក ឹកនំាផ្ទត់ទត់ប្តូវពរៀរចំគំរជូាងាី ព ើរបីឆាុះរញ្ជេ ំងនូវស្មា នភាេងាីររស់្ស្ាជិក
ទំងអស់្។ ធនាគារានកំហុស្នឹងរិនប្តូវានអនុញ្ជញ តឱយចូលររួកនុងការផ្ទត់ទត់
ពទ្ៀតព ើយ។ 
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ប្រការ ២៣.-  

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ២៤.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន 
អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងធនាគារជាស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់
រូលរបទនរប្តចារកឹជាពរៀល ប្តូវអនុវតតនូវខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះតារភារកិចេ
ពរៀងៗខាួន ឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្។ 

ប្រការ ២៥.-  

  ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០០ 
  ដទស្ថភិបាល 
  ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ឧរស្រ័ពនធ ១-ក 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ប្ពុះរាជាណាចប្កកម្ពុជា 
ជាតិ ស្មស្នា ប្េះរហាកសប្ត 

--------------------------- 
 កយសុចំូលជាសមាជ្ិកសភាផ្ទត់ទាត់ 

---------------------- 
 

 ព ា្ ះអនកសំុ្ ៖  ..............................................................................................................  
 ឋានៈ ៖  ..........................................................................................................................  
 អាស្យោា ន ៖  ...............................................................................................................  
 អាស្យោា នថ្ប្រស្ណីយ៍ ៖ .............................................................................................  
 ទូ្រស័្េា ៖ ........................................................................................................................  

ជូនចំពពាះ ពលាកប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្តចារកឹជាប្ាក់ពរៀល 

ពប្កាយេីានដស្វងយល់ ប្រកាស្ស្តីេី ស្ភាផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្តចារកឹជាប្ាក់ពរៀល
ពលខ...................ចុះថ្ងៃទី្........ដខ..........ឆ្ន ំ...........និងព ើរបីស្ប្រួល ល់ការពប្រើប្ាស់្
រូលរបទនរប្តរវាងធនាគារពយើងខាុំ និងធនាគារ ថ្ទ្ពទ្ៀតកនុងទី្ប្កុងភនំពេញ 

ពយើងខាុំសំុ្ពស្នើពលាកប្រធានស្ភាផ្ទត់ទត់ ពរតាត េិនិតយនិងស្ពប្រចឱយធនាគារពយើងខាុំ
ានចូលជាស្ាជិកថ្នស្ភាផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្តជាប្ាក់ពរៀល ពោយអនុពប្គាះ។ 

សូ្រជូនភាា រ់ជារួយនូវ៖ 

- ចារ់ងតចរាងថ្នអាជាា រណណពធវើអាជីវករាធនាគារ ១ចារ់ 
- លិខិតឧពទ្ាស្នារ និងគំរហូតាពលខា   ៣ចារ់ 

ពយើងខាុំស្នាថា នឹងពគារេអនុវតតនូវខាឹរស្មរប្រកាស្ខាងពលើពោយរុ៉ឺងា៉ា ត់។ 

សូ្រពលាកប្រធានទ្ទួ្លនូវការពគារេ ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីពយើងខាុំ។ 

             រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្ .......... ដខ ......... ឆ្ន ំ២០០ 

         ហតាពលខា 
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ប្រការ ២៣.-  

រាល់លិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីប្រកាស្ពនះ ប្តូវចាត់ទុ្ក
ជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ២៤.-  

អគគនាយកោា ន អគគពលខាធិការោា ន អគគពរឡា អគាគ ធិការោា ន ប្គរ់នាយកោា ន 
អងគភាេពប្ការឱវាទ្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងធនាគារជាស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់
រូលរបទនរប្តចារកឹជាពរៀល ប្តូវអនុវតតនូវខាឹរស្មរថ្នប្រកាស្ពនះតារភារកិចេ
ពរៀងៗខាួន ឱយានប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្។ 

ប្រការ ២៥.-  

  ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។ 

 

រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៧ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០០០ 
  ដទស្ថភិបាល 
  ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរស្រ័ពនធ  ២ 

សភាផ្ទត់ទាត់ម្ូលរបទានរប្តចារ រកជាប្បាក់ដរៀល 

 

ដលខដរៀង ដ ម្ ុះធនាគារ អកេរសមាគ ល ់ ដលខអតតសញ្ញញ ណ 

១ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា NBC  

២ រតនាគារជាតិ NTG T001 

៣ ធនាគារ ពាណិជាករាពប្ៅប្រពទ្ស្ថ្នករពុជា FTB B001 

៤ ធនាគារ ករពុជាពាណិជា ចំកាត់ CCB B003 

៥ ធនាគារ ករពុជាស្មធារណៈ ចំកាត់ CPB  B004 

៦ ធនាគារ កាណាឌី្យ៉ា  CNB  B005 

៧ ធនាគារ ប្កុងថ្ង KTB B009 

៨ ធនាគារ កសិ្ករថ្ង TFB B012 

៩ ធនាគារ ពប្កឌី្តអា្ហគីកូលឥណឌូ ស្ ុយពអស៍្ CAI B013 

១០ ធនាគារ ករពុជាអាសីុ្ CAB B016 

១១ ស្មជីវករាធនាគារសឹ្ងារូរ ី SBC B018 

១២ ធនាគារ ពរយដរ ង MBB B020 

១៣ ធនាគារ សឹ្ងារូរពីាណិជា SCB B021 

១៤ ធនាគារ ស្មត ន់ោរឆ្ពទ្ើដរ ៉ាត SCB1 B025 

១៥ ធនាគារ ស្ហពាណិជា UCB B026 

១៦ ធនាគារ ពប្ៅប្រពទ្ស្ទី្១ FOB B031 
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978 

ឧរស្រ័ពនធ ៣ 

ម្ូលដហតុណ លបានប្ពម្ដប្ពៀងសប្មារ់ការរងវិលវិញនូវម្ូលរបទានរប្ត 

១-  សំ្វធិានវតាុគាា ន ឬរិនប្គរ់ប្គាន់ 

២-  សំ្វធិានវតាុរិនទន់ានជប្រះ 

៣-  រញ្ឈរ់ការទូ្ទត់ 

៤-  រុពរររពិចឆទ្ និងកាលររពិចឆទ្រិនប្តឹរប្តូវ 

៥-  ហួស្កាលររពិចឆទ្ (ពលើស្េី ៦ដខ) 

៦-  ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាអកសរ និងជាពលខខុស្គាន  

៧-  ខវះចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាអកសរ 

៨-  ហតាពលខាររស់្រហារក័ខុស្េីគំរហូតាពលខា 

៩-   ខវះហតាពលខាររស់្រហារក័ 

១០- ខវះហតាពលខាររស់្រហារក័ចំពពាះការផ្ទា ស់្រតូរ 

១១- រិនពចញទាយតារគំរធូនាគារ 

១២- រូលរបទនរប្តពខាចខាី 

១៣- គណនីប្តូវានរិទ្ 

១៤- គាា នគណនី 

១៥- រហារក័ទ្ទួ្លររណភាេ 

១៦- រហារក័ធនកស័យប្តូវជប្រះរញ្ា ី 
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ឧរស្រ័ពនធ  ២ 

សភាផ្ទត់ទាតម់្លូរបទានរប្តចារ រកជាប្បាកដ់រៀល 

 

ដលខដរៀង ដ ម្ ុះធនាគារ អកេរសមាគ ល ់ ដលខអតតសញ្ញញ ណ 

១ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា NBC  

២ រតនាគារជាតិ NTG T001 

៣ ធនាគារ ពាណិជាករាពប្ៅប្រពទ្ស្ថ្នករពុជា FTB B001 

៤ ធនាគារ ករពុជាពាណិជា ចំកាត់ CCB B003 

៥ ធនាគារ ករពុជាស្មធារណៈ ចំកាត់ CPB  B004 

៦ ធនាគារ កាណាឌី្យ៉ា  CNB  B005 

៧ ធនាគារ ប្កុងថ្ង KTB B009 

៨ ធនាគារ កសិ្ករថ្ង TFB B012 

៩ ធនាគារ ពប្កឌី្តអា្ហគីកូលឥណឌូ ស្ ុយពអស៍្ CAI B013 

១០ ធនាគារ ករពុជាអាសីុ្ CAB B016 

១១ ស្មជីវករាធនាគារសឹ្ងារូរ ី SBC B018 

១២ ធនាគារ ពរយដរ ង MBB B020 

១៣ ធនាគារ សឹ្ងារូរពីាណិជា SCB B021 

១៤ ធនាគារ ស្មត ន់ោរឆ្ពទ្ើដរ ៉ាត SCB1 B025 

១៥ ធនាគារ ស្ហពាណិជា UCB B026 

១៦ ធនាគារ ពប្ៅប្រពទ្ស្ទី្១ FOB B031 
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ឧរស្រព័នធ ៤  

គំរ ូPPC001 ៖ កត់ប្តារូលរបទនរប្តររស់្ធនាគារនីរួយៗប្រគល់ឱយស្ភាផ្ទត់ទត់ 
សភាផ្ទត់ទាត់ម្ូលរបទានរប្តចារ រកជាប្បាក់ដរៀល 

រូលរបទនរប្តប្រគល់ពោយធនាគារ.................................ចំពពាះធនាគារ................................... 
ថ្ងៃទី្ ............................................... 
  រូលរបទនរប្តពលខ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាពរៀល  រូលរបទនរប្តពលខ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាពរៀល 

1     35     
2     36     
3     37     
4     38     
5     39     
6     40     
7     41     
8     42     
9     43     
10     44     
11     45     
12     46     
13     47     
14     48     
15     49     
16     50     
17     51     
18     52     
19     53     
20     54     
21     

រូកស្ររុរូលរបទនរប្តងាី   
22     
23     

រូលរបទនរប្តរងវិលវញិ   
24     
25     

  រូលរបទនរប្តពលខ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាពរៀល 
26     
27     1     
28     2     
29     3     
30     4     
31     5     
32     6     
33     7     
34     8     

  ស្ររុ៖   ស្ររុរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ   

    ស្ររុរូលរបទនរប្តងាីនិងរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ  

ស្ប្ារ់ពប្រើប្ាស់្កនុងស្ភាផ្ទត់ទត់ 
ហតាពលខា.................... 
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980 

សភាផ្ទត់ទាត់ម្ូលរបទានរប្តចារ រកជាប្បាក់ដរៀល 

ស្ប្រង់រូលរបទនរប្តចារកឹជាពរៀលរិនអាចទូ្ទត់ាន 

រូលរបទនរប្តថ្នប្គាផ្ទត់ទត់ ថ្ងៃទី្..................................................... 

េីធនាគារ ............................................................................................ 

ចំពពាះធនាគារ ..................................................................................... 

ស្ប្ារ់ប្គាផ្ទត់ទត់ថ្ងៃទី្....................................................................... 

ពលខពរៀង រូលរបទនរប្តពលខ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាពរៀល 

      

ស្ររុ៖   

 

រូលរបទនរប្តទំងពនះនឹងប្តូវានរាយរារ់កនុងគំរ ូPPC001 ថ្នប្គាផ្ទត់ទត់ថ្ងៃទី្................... 

ស្ប្ារ់រូលរបទនរប្តរិនអាចទូ្ទត់ ប្តូវរងវិលវញិ។ 

ហតាពលខា “ធនាគារប្រគល់” ..................... 

       ហតាពលខា “ធនាគារទ្ទួ្ល” ...................... 
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ឧរស្រព័នធ ៤  

គំរ ូPPC001 ៖ កត់ប្តារូលរបទនរប្តររស់្ធនាគារនីរួយៗប្រគល់ឱយស្ភាផ្ទត់ទត់ 
សភាផ្ទត់ទាតម់្លូរបទានរប្តចារ រកជាប្បាក់ដរៀល 

រូលរបទនរប្តប្រគល់ពោយធនាគារ.................................ចំពពាះធនាគារ................................... 
ថ្ងៃទី្ ............................................... 
  រូលរបទនរប្តពលខ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាពរៀល  រូលរបទនរប្តពលខ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាពរៀល 

1     35     
2     36     
3     37     
4     38     
5     39     
6     40     
7     41     
8     42     
9     43     
10     44     
11     45     
12     46     
13     47     
14     48     
15     49     
16     50     
17     51     
18     52     
19     53     
20     54     
21     

រូកស្ររុរូលរបទនរប្តងាី   
22     
23     

រូលរបទនរប្តរងវិលវញិ   
24     
25     

  រូលរបទនរប្តពលខ ចំនួនទឹ្កប្ាក់ជាពរៀល 
26     
27     1     
28     2     
29     3     
30     4     
31     5     
32     6     
33     7     
34     8     

  ស្ររុ៖   ស្ររុរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ   

    ស្ររុរូលរបទនរប្តងាីនិងរូលរបទនរប្តរងវិលវញិ  

ស្ប្ារ់ពប្រើប្ាស់្កនុងស្ភាផ្ទត់ទត់ 
ហតាពលខា.................... 
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គំរ ូPPC002 ៖ កត់ប្តាស្ពងខរតារធនាគារនូវរូលរបទនរប្តានប្រគល់ឱយស្ភាផ្ទត់ទត់ 
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ល.រ 
ពលខស្ាគ ល់ 
ធនាគារ ធនាគារ 

រូលរបទនរប្តប្រគល់ 
"សំ្វធិានវតាុប្តូវទ្ទួ្ល" ចំនួន 
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ចំនួនទឹ្កប្ាក់ 

ប្តូវទ្ទួ្ល ប្តូវស្ង 

1 
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3 
4 
5 
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16 
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ធ៩-០៨-១៨៦ គប.ក  
ប្រកាស 
សតពីី 

ម្ូលរបទានរប្តសតង់ដារ 

3 
ប្រការ ១.- 
 កំណរ់ឱ្យានោរឯកភាពជាលកខណៈសដង់ោរនូវរូលរបទនរប្តខ លដគបើគបាស់កនុងគបព័នធ
ធនាគារ ដ ើមបីឱ្យោរទូទារ់និងផ្ទរ់ទារ់អនដរធនាគារគបគពររដដៅដោយរលូន និងានគបសិទធភាព។ 
ប្រការ ២.- 
  គ្រឹះស្ថា នធនាគារគរូវដរៀបចំ និងដបាឹះពុមពរូលរបទនរប្តសគាប់ដគបើគបាស់ ឬផដល់ជូន
អរិងិជនរបស់ែលួនឱ្យបានគររមគរូវស្សបតាមែលរមស្ថរាគតា ៤ ថ្នចាប់សដីពីឧបករណ៍អាចជួញ ូរបាន 
និងគបរិបរដិោរទូទារ់សងគបាក់ និងឱ្យានលកខណៈសដង់ោរ ទំាងដលែកូ  ទំហំ និដទាស គពមទំាង
ានចាររករួដលែ និងសញ្ញា ពិដសសខ លអាចអានបានដោយា៉ា សីុន  ូចានខចងកនុងដសចកដីខណនំា
សដីពីលកខណៈសដង់ោរថ្នមូលបបទានបគរខ លជាឧបសមព័នធថ្នគបោសដនឹះ។ 
ប្រការ ៣.- 
 ោរដគបើគបាស់រូលរបទនរប្តសដង់ោរនរងចាប់ដផដើមអនុវរដដគោយពីគបោសដនឹះចុឹះហរាដលខា 
ដហើយបានគបាំមួយខែ (៦ខែ)។  
 កនុងរយៈដពល ៦ ខែបនាា ប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាថ្នគបោសដនឹះ គ្រឹះស្ថា នធនាគារគរូវដរៀបចំ
ដបាឹះពុមពរូលរបទនរប្តសដង់ោរ ូចានខចងកនុងគបោរ ២ ដ ើមបីជំនួសមូលបបទានបគរខ លកំពុង
ដគបើគបាស់បចចុបបនន។ 
ប្រការ ៤.- 
 គបោសដលែ ធ៥-០១-៦៥ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០០១ សដីពី ោរោក់ឱ្យដគបើគបាស់
មូលបបទានបគរងមី នរងគរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃោក់ឱ្យដគបើគបាស់រូលរបទនរប្តសដង់ោរ
រដៅ។ 
ប្រការ ៥.- 
 អ គ្នាយកោា ន អ គ្ដលខាធិោរោា ន អ គ្ដបឡា អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន គ្ប់ស្ថខា
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា អងគភាព និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ខ លដៅដគោមឱ្វាទនិងដគោមអាណា
ពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរដមឺុងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។ 
ប្រការ ៦.- 
 គបោសដនឹះានគបសិទធភាពអនុវរដចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 ដធវើដៅរាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ឧរសមព័នធ 
គបោសដលែ ធ៩-០៨-១៨៦ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ 

ដសចក្ដីដណ្នា ំ
សដពីី 

លក្ខណ្ៈសដង់ដារននម្ូលរបទានរប្ត 

 ធនាគារជារិថ្នកមពុជាសូមខណនំា ល់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ  អំពីោរដរៀបចំគទង់គទាយ សណាា ន 
និងព័រ៌ាន ដៅដលើរូលរបទនរប្តឱ្យានលកខណៈសដង់ោរ ូចខាងដគោម៖ 

១-  លក្ខណ្ៈសដង់ដារ 
១.១. ត្ប្មូវការោងដផ្នក្្ត្ិយតុ្ដ 
 ដយងតាមាគតាទី៤ ថ្នចាប់សដីពីឧបករណ៍អាចជួញ ូរបាននិងគបរិបរដិោរទូទារ់សងគបាក់ 
មូលបបទានបគរ ខ លដចញផាយអាចគរូវបានសរដសរជាអកេរខែមរ ឬជាអកេរបរដទស និងគរូវាន
និដទាស ូចខាងដគោម៖  

 -  កយថា រូលរបទនរប្ត ខ លចាររកជាភាស្ថណាមួយខ លដគបើកនុងោរដចញឧបករណ៍ដនឹះ 
 -  បញ្ញជ ដោយឥរលកខែណឌ ឱ្យទូទារ់សងចំនួនគបាក់ជាកំណរ់មួយ 
 -  ដ ម្ ឹះរបស់បហាររិខ លជាធនាគារគរូវទូទារ់សងគបាក់ 
 -  កខនលងខ លគរូវដធវើោរទូទារ់សងគបាក់ 
 -  ោលបរដិចឆទ និងកខនលងខ លរូលរបទនរប្តគរូវបានដចញ 
 -  ហរាដលខារបស់បហារក័ ខ លជាបុ្គលដចញបញ្ញជ ដលើរូលរបទនរប្ត  

១.២. ទំហមំ្ូលរបទានរប្ត និងនផ្ាសប្ារ់រនាា ត្់ដលខក្ ូ 
 ១.២.១. ទំហំរូលរបទនរប្ត 

 ោររគមូវឱ្យទំហំរូលរបទនរប្តានលកខណៈសដង់ោរ ្ឺដ ើមបីសគមួល ល់ោរដចញផាយ 
ោរដគបើគបាស់ ោរទទួល  ំដណើ រោរទូទារ់ និងោររកាទុករូលរបទនរប្តជាលកខណៈរូបវនដ។ ទំហំ
មូលបបទានបគរសដង់ោរ (ដោយមិន្ិរបញ្ចូ ល្ល់សនលរក) គរូវបានកំណរ់ឱ្យានបដណាដ យគបខវង 
១៨០មម និងទទរងគបខវង ៩០មម។ 

 ១.២.២. សណាា នថ្នរូលរបទនរប្ត 

 ថ្ផាលារសគាប់ធនាគារគរូវសាិរដៅខផនកខាងដគោមថ្នរូលរបទនរប្ត ខ លានគបខវង
១៦មមពីខ្ម ខាងដគោម និងានបដណាដ យដសមើនរងគបខវងបដណាដ យរូលរបទនរប្ត។ ខផនកខាងមុែ
និងខាងដគោយថ្នថ្ផាលារ ខ លគរូវបានរកាទុកសគាប់ោក់ដលែកូ គរូវានសណាា ន ូចគាន
ដបឹះបិទ។ ខផនកខាងមុែថ្នថ្ផាលារដនឹះគរូវបានដគបើសគាប់ចុឹះព័រ៌ានលរអិតរបស់រូលរបទនរប្ត
ខ លានលកខណៈជារួដលែ និងសញ្ញា ពិដសសដោយដគបើពុមពអកេរ E13B ខ លរគមូវឱ្យចុឹះដៅដលើ
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ធ៩-០៨-១៨៦ គប.ក  
ប្រកាស 
សតពីី 

ម្ូលរបទានរប្តសតង់ដារ 

3 
ប្រការ ១.- 
 កំណរ់ឱ្យានោរឯកភាពជាលកខណៈសដង់ោរនូវរូលរបទនរប្តខ លដគបើគបាស់កនុងគបព័នធ
ធនាគារ ដ ើមបីឱ្យោរទូទារ់និងផ្ទរ់ទារ់អនដរធនាគារគបគពររដដៅដោយរលូន និងានគបសិទធភាព។ 
ប្រការ ២.- 
  គ្រឹះស្ថា នធនាគារគរូវដរៀបចំ និងដបាឹះពុមពរូលរបទនរប្តសគាប់ដគបើគបាស់ ឬផដល់ជូន
អរិងិជនរបស់ែលួនឱ្យបានគររមគរូវស្សបតាមែលរមស្ថរាគតា ៤ ថ្នចាប់សដីពីឧបករណ៍អាចជួញ ូរបាន 
និងគបរិបរដិោរទូទារ់សងគបាក់ និងឱ្យានលកខណៈសដង់ោរ ទំាងដលែកូ  ទំហំ និដទាស គពមទំាង
ានចាររករួដលែ និងសញ្ញា ពិដសសខ លអាចអានបានដោយា៉ា សីុន  ូចានខចងកនុងដសចកដីខណនំា
សដីពីលកខណៈសដង់ោរថ្នមូលបបទានបគរខ លជាឧបសមព័នធថ្នគបោសដនឹះ។ 
ប្រការ ៣.- 
 ោរដគបើគបាស់រូលរបទនរប្តសដង់ោរនរងចាប់ដផដើមអនុវរដដគោយពីគបោសដនឹះចុឹះហរាដលខា 
ដហើយបានគបាំមួយខែ (៦ខែ)។  
 កនុងរយៈដពល ៦ ខែបនាា ប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាថ្នគបោសដនឹះ គ្រឹះស្ថា នធនាគារគរូវដរៀបចំ
ដបាឹះពុមពរូលរបទនរប្តសដង់ោរ ូចានខចងកនុងគបោរ ២ ដ ើមបីជំនួសមូលបបទានបគរខ លកំពុង
ដគបើគបាស់បចចុបបនន។ 
ប្រការ ៤.- 
 គបោសដលែ ធ៥-០១-៦៥ គប.ក ចុឹះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០០១ សដីពី ោរោក់ឱ្យដគបើគបាស់
មូលបបទានបគរងមី នរងគរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍ ចាប់ពីថ្ងៃោក់ឱ្យដគបើគបាស់រូលរបទនរប្តសដង់ោរ
រដៅ។ 
ប្រការ ៥.- 
 អ គ្នាយកោា ន អ គ្ដលខាធិោរោា ន អ គ្ដបឡា អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន គ្ប់ស្ថខា
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា អងគភាព និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ខ លដៅដគោមឱ្វាទនិងដគោមអាណា
ពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរដមឺុងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។ 
ប្រការ ៦.- 
 គបោសដនឹះានគបសិទធភាពអនុវរដចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 ដធវើដៅរាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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បនាា រ់ដលែកូ ។ ដៅដលើខផនកខាងមុែ និងខាងដគោយថ្នថ្ផាលារមិនគរូវានស្ថរធារុ្ីមី ឬសញ្ញា
អវីមួយខ លអាចដធវើឱ្យរខំាន ល់ោរអានរបស់ា៉ា សីុនអានដលែកូ ដ ើយ។  

របូភាព១៖ ទីតំាងថ្ផាលារដៅដលើខផនកខាងមុែនិងខាងដគោយថ្នរូលរបទនរប្ត  

 

១.៣. រនាា ត្់ដលខក្ ូសប្ារ់ ំដណ្ើ រការសវយ័ប្រវត្ដិក្មម 

 ១.៣.១. ទីតំាងដបាឹះពុមពបនាា រ់ដលែកូ  

 បនាា រ់ដលែកូ គរូវខរដបាឹះពុមពតាមបដណាដ យថ្ផាលារដលើខផនកខាងមុែថ្នរូលរបទនរប្ត។ 
កនុងករណី ខ លខផនកខាងមុែដនឹះមិនអាចដគបើដ ើមបីដបាឹះពុមពដលែកូ ដនឹះបាន ដោយស្ថរខរែូច ឬ 
ានោរសរដសរជាន់គាន  ឬោរជំនួសរួដលែ  ដនាឹះបនាា រ់ដលែកូ គរូវខរដបាឹះពុមពដៅដលើថ្ផាលារថ្ន
ខផនកខាងដគោយរបស់មូលបបទានបគរ។ 

 ១.៣.២. ពុមពអកេរដលើបនាា រ់ដលែកូ  

 បនាា រ់ដលែកូ ដនឹះគរូវខរដបាឹះពុមពដោយដគបើពុមពអកេរ E13B ដ ើមបីសគមួលឱ្យា៉ា សីុនអាន
ដលែកូ  អាចអានរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសសបានដលឿន និងគររមគរូវ។   

 ១.៣.៣. ោរោរ រថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ 

 ដៅដលើខផនកទាំងសងខាងថ្នមូលបបទានគប័រកនុងថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ មិនគរូវានោរ
ដបាឹះពុមព ដោយទរកដមម ដផេងៗ ឬោររដំលចពណ៌ណាមួយ ខ លអាចប៉ាឹះ ល់ ល់ោរអានដោយ
សវ័យគបវរដិដៅដលើរួដលែ និង សញ្ញា ពិដសស  ូចជា ោរដបាឹះពុមពរូបបណដុ ឹះ ោរដបាឹះពុមពផុស ឬ
សញ្ញា ណាដផេងៗដទៀរ ដគៅពីពុមពអកេរ E13B ដ ើយ។ 

 ១.៣.៤. ទីតំាងសគាប់បនាា រ់ដលែកូ  

 បនាា រ់ដលែកូ គរូវានកមពស់ ៣,១៧៥មម ដហើយគរូវសាិរដៅខាងកនុងនិងចំកណាដ លថ្ន
ថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ គពមទំាងគរវូបានែណឌ ខផនកខាងដលើ និងខាងដគោមដោយចដនាល ឹះលារពីរ 
ខ លានទទរងដសមើនរង ១,៥៨៧៥មម។ ថ្ផាបនាា រ់ដលែកូ បូកនរងចដនាល ឹះលារទំាងពីរខ លសាិរដៅ
ខាងដលើនិងខាងដគោម ្ឺជាថ្ផាសគាប់ា៉ា សីុនអាន (Read Band)។ 

 ពុមពអកេរ E13B គរូវខរដបាឹះពុមពដៅកនុងថ្ផាបនាា រ់ដលែកូ ខរប៉ាុដណាណ ឹះ។ 
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បនាា រ់ដលែកូ ។ ដៅដលើខផនកខាងមុែ និងខាងដគោយថ្នថ្ផាលារមិនគរូវានស្ថរធារុ្ីមី ឬសញ្ញា
អវីមួយខ លអាចដធវើឱ្យរខំាន ល់ោរអានរបស់ា៉ា សីុនអានដលែកូ ដ ើយ។  

របូភាព១៖ ទីតំាងថ្ផាលារដៅដលើខផនកខាងមុែនិងខាងដគោយថ្នរូលរបទនរប្ត  

 

១.៣. រនាា ត្់ដលខក្ ូសប្ារ់ ំដណ្ើ រការសវយ័ប្រវត្ដិក្មម 

 ១.៣.១. ទីតំាងដបាឹះពុមពបនាា រ់ដលែកូ  

 បនាា រ់ដលែកូ គរូវខរដបាឹះពុមពតាមបដណាដ យថ្ផាលារដលើខផនកខាងមុែថ្នរូលរបទនរប្ត។ 
កនុងករណី ខ លខផនកខាងមុែដនឹះមិនអាចដគបើដ ើមបីដបាឹះពុមពដលែកូ ដនឹះបាន ដោយស្ថរខរែូច ឬ 
ានោរសរដសរជាន់គាន  ឬោរជំនួសរួដលែ  ដនាឹះបនាា រ់ដលែកូ គរូវខរដបាឹះពុមពដៅដលើថ្ផាលារថ្ន
ខផនកខាងដគោយរបស់មូលបបទានបគរ។ 

 ១.៣.២. ពុមពអកេរដលើបនាា រ់ដលែកូ  

 បនាា រ់ដលែកូ ដនឹះគរូវខរដបាឹះពុមពដោយដគបើពុមពអកេរ E13B ដ ើមបីសគមួលឱ្យា៉ា សីុនអាន
ដលែកូ  អាចអានរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសសបានដលឿន និងគររមគរូវ។   

 ១.៣.៣. ោរោរ រថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ 
 ដៅដលើខផនកទាំងសងខាងថ្នមូលបបទានគប័រកនុងថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ មិនគរូវានោរ
ដបាឹះពុមព ដោយទរកដមម ដផេងៗ ឬោររដំលចពណ៌ណាមួយ ខ លអាចប៉ាឹះ ល់ ល់ោរអានដោយ
សវ័យគបវរដិដៅដលើរួដលែ និង សញ្ញា ពិដសស  ូចជា ោរដបាឹះពុមពរូបបណដុ ឹះ ោរដបាឹះពុមពផុស ឬ
សញ្ញា ណាដផេងៗដទៀរ ដគៅពីពុមពអកេរ E13B ដ ើយ។ 

 ១.៣.៤. ទីតំាងសគាប់បនាា រ់ដលែកូ  

 បនាា រ់ដលែកូ គរូវានកមពស់ ៣,១៧៥មម ដហើយគរូវសាិរដៅខាងកនុងនិងចំកណាដ លថ្ន
ថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ គពមទំាងគរវូបានែណឌ ខផនកខាងដលើ និងខាងដគោមដោយចដនាល ឹះលារពីរ 
ខ លានទទរងដសមើនរង ១,៥៨៧៥មម។ ថ្ផាបនាា រ់ដលែកូ បូកនរងចដនាល ឹះលារទំាងពីរខ លសាិរដៅ
ខាងដលើនិងខាងដគោម ្ឺជាថ្ផាសគាប់ា៉ា សីុនអាន (Read Band)។ 

 ពុមពអកេរ E13B គរូវខរដបាឹះពុមពដៅកនុងថ្ផាបនាា រ់ដលែកូ ខរប៉ាុដណាណ ឹះ។ 
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របូភាពទី២៖ ថ្ផាលារសគាប់ធនាគារៈ ថ្ផាសគាប់ា៉ា សីុនអាន និងបនាា រ់ដលែកូ  

 

 ១.៤. ការក្ំណ្ត្់ប្ទង់ប្ទាយរនាា ត្់ដលខក្ ូ 
 ១.៤.១. សដង់ោរទូដៅ 
 បនាា រ់ដលែកូ សដង់ោរថ្នរូលរបទនរប្តរបស់កមពុជា ានលកខណៈស្សបតាមបនាា រ់ដលែកូ 
សដង់ោរអនដរជារិ  ូចបានកំណរ់ចាស់ដៅកនុងសដង់ោរ ANSI X91 និង ISO2។  ដយងតាមដសចកដី
កំណរ់ថ្នសដង់ោរទំាងដនឹះ ទីតំាងជាក់លាក់ថ្នរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសសដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ គរូវ
បានោក់ដលែដរៀងពីខាងស្ថដ ំបំផុរថ្នបនាា រ់ដលែកូ ដោយដផដើមពីដលែ១។ បនាា រ់ដលែកូ មិនគរូវ
ានកខនលងចុឹះទិននន័យដលើសពីគបំា (៥) ដហើយកខនលងនីមួយៗមិនគរូវានរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសស
ដលើសពី១៥រួដ ើយ។ 

រូបភាពទី៣៖ រចនាសមព័នធបនាា រ់ដលែកូ ថ្នរូលរបទនរប្ត 

 

 

 

 

 

 
 

 ១.៤.២. ោរដបាឹះពុមពបនាា រ់ដលែកូ និងោរកំណរ់ដលែកូ  
 ទិននន័យទំាងឡាយ  ូចជាដលែរូលរបទនរប្ត ដលែកូ ធនាគារនិងស្ថខា និងដលែ្ណនី 
គរូវខរបញ្ចូ លដោយធនាគារខ លដចញផាយរូលរបទនរប្ត ដោយដគបើ Software សមស្សប និង
គរូវខរដបាឹះពុមពជាដស្សចមុននរងដធវើោរខបងខចកដសៀវដៅរូលរបទនរប្តដៅឱ្យអរិងិជន។ 

 
1 ANSI X9: American National Standard ស្តង់ោរដលែកូ សគាប់ដគបើកនុងវស័ិយហិរញ្ាវរាុ ូចជា រូលរបទនរប្ត ោរដផារតាមដអ ិកគរូនិក 
និងដលែសាគ ល់អរតសញ្ញា ណ (PIN)។ 
2 ISO: Internatioanl Standard Organization ស្តង់ោរទទួលស្ថគ ល់អនតរជារិ។ 

ថ្ផាលារសគាប់
ធនាគារ 

កដនាង៖ 

986



 

987 

 សញ្ញា ពិដសសថ្នទិននន័យដៅកនុងគកុមនីមួយៗ គរូវខរដបាឹះពុមពកនុងដពលជាមួយគាន នរងទិននន័យ
ខ លដៅកនុងគកុមដនាឹះ។ ឧទាហរណ៍ សញ្ញា ពិដសសថ្នចំនួនគបាក់គរូវខរដបាឹះពុមពកនុងដពលជាមួយគាន
នរងចំនួនគបាក់។ 

 ពីខាងដលើនិងខាងដគោមថ្នបនាា រ់ដលែកូ  គរូវានបគមុងទុកថ្ផាទំដនរ ដ ើមបីសគមួល ល់
ោរពគងីក  ំដណើ រោរថ្នោរផ្ទរ់ទារ់កនុងដពលអនា្រ  ូចជាដលែកូ របស់សភាផ្ទរ់ទារ់ជាដ ើម។  
គបសិនដបើានោររគមូវឱ្យបញ្ចូ លដលែកូ  ដលែកូ ដនាឹះគរូវខរដបាឹះពុមពដៅកនុងកខនលងខ លបាន
បគមុងទុកដនឹះ។ 

 ចំដ ឹះកខនលងចុឹះទិននន័យខ លដៅជាប់គាន ដហើយគាម នចដនាល ឹះទំដនររវាងកខនលងទំាងដនាឹះ ដលែកូ 
គរូវខរបញ្ចូ លកនុងដពលជាមួយគាន  ដ ើមបីពចៀស្វាងកំហុស្គងនានាដោយស្ថរខរលំដអៀងថ្នរួដលែ 
និងចដនាល ឹះបនាា រ់ ខ លដធវើឱ្យា៉ា សីុនអានដលែកូ មិនអាចអានពុមពអកេរ E13B បានគររមគរូវ។ 

 ១.៤.៣. ទីតំាង និងកខនលងចុឹះទិននន័យដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ  

 ទិននន័យដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ គរូវបានខចកដចញជាគបំាខផនក ដោយរាប់ពីស្ថដ ំដៅដ្វង។ 

 ក. កខនលងចុឹះចំនួនគបាក់  

 កខនលងចុឹះចំនួនគបាក់ានរួដលែចំនួន ១៥ែាង់ និងានសញ្ញា ពិដសសចំនួន២ខ លគបាប់ពី
ចំណុចដផដើមនិងចំណុចបញ្ច ប់ថ្នកខនលងចុឹះចំនួនគបាក់។  

- ទីតំាងទី១៖ ានសញ្ញា ពិដសសចំនួន១ែាង់ ខ លតាងដោយនិមិរដសញ្ញា  ( ) សាគ ល់
ដ នៀបដបើកថ្នចំនួនគបាក់។ ចាៃ យពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្តដៅខ្មខាងស្ថដ ំថ្ន
សញ្ញា ពិដសសានគបខវង៨មម។ 

- ទីតាំងទី២  ល់ ១៦៖ ចំនួនគបាក់ថ្នរូលរបទនរប្តជា ុលាល រ ឬជាដរៀល (ចំដ ឹះ
រូលរបទនរប្តជា ុលាល រ ែាង់ដសនាន២ែាង់ខ លសាិរដៅខផនកខាងស្ថដ ំបំផុរ ដទាឹះបីជា
មិនគរូវចំណាយជាដសនក៏ដោយ)។ 

- ទីតំាងទី១៧៖ សញ្ញា ពិដសសរំណាងដោយនិមិរដសញ្ញា  ( ) សាគ ល់ដ នៀបបិទថ្នចំនួន
គបាក់។ ចាៃ យពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្ត ដៅខ្មខាងដ វ្ងថ្នកខនលងចុឹះចំនួនគបាក់ 
គរូវានគបខវង ៦២មម។ 

ឧទាហរណ៍៖ ចំនួនគបាក់ ៩៩.៩៨៨.៨០០,០០ ដរៀល ដៅដលើបនាា រ់ដលែកូ ានទគមង់  ូច
ខាងដគោម៖ 

 

សាគ ល់ ៖ ោរខករួដលែគរូវដធវើដ ើងដោយគកោសខករគមូវខ លានកគាស់មិនដលើសពី 
០,២៣មម ោក់បិទភាជ ប់ដៅខាងែនងរូលរបទនរប្ត ដហើយរួដលែគរូវខរចុឹះដៅដលើគកោសបិទភាជ ប់ដនឹះ
តាមចំនួនគបាក់ខ លគរូវទូទារ់សង។  
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 សញ្ញា ពិដសសថ្នទិននន័យដៅកនុងគកុមនីមួយៗ គរូវខរដបាឹះពុមពកនុងដពលជាមួយគាន នរងទិននន័យ
ខ លដៅកនុងគកុមដនាឹះ។ ឧទាហរណ៍ សញ្ញា ពិដសសថ្នចំនួនគបាក់គរូវខរដបាឹះពុមពកនុងដពលជាមួយគាន
នរងចំនួនគបាក់។ 

 ពីខាងដលើនិងខាងដគោមថ្នបនាា រ់ដលែកូ  គរូវានបគមុងទុកថ្ផាទំដនរ ដ ើមបីសគមួល ល់
ោរពគងីក  ំដណើ រោរថ្នោរផ្ទរ់ទារ់កនុងដពលអនា្រ  ូចជាដលែកូ របស់សភាផ្ទរ់ទារ់ជាដ ើម។  
គបសិនដបើានោររគមូវឱ្យបញ្ចូ លដលែកូ  ដលែកូ ដនាឹះគរូវខរដបាឹះពុមពដៅកនុងកខនលងខ លបាន
បគមុងទុកដនឹះ។ 

 ចំដ ឹះកខនលងចុឹះទិននន័យខ លដៅជាប់គាន ដហើយគាម នចដនាល ឹះទំដនររវាងកខនលងទំាងដនាឹះ ដលែកូ 
គរូវខរបញ្ចូ លកនុងដពលជាមួយគាន  ដ ើមបីពចៀស្វាងកំហុស្គងនានាដោយស្ថរខរលំដអៀងថ្នរួដលែ 
និងចដនាល ឹះបនាា រ់ ខ លដធវើឱ្យា៉ា សីុនអានដលែកូ មិនអាចអានពុមពអកេរ E13B បានគររមគរូវ។ 

 ១.៤.៣. ទីតំាង និងកខនលងចុឹះទិននន័យដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ  

 ទិននន័យដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ គរូវបានខចកដចញជាគបំាខផនក ដោយរាប់ពីស្ថដ ំដៅដ្វង។ 

 ក. កខនលងចុឹះចំនួនគបាក់  

 កខនលងចុឹះចំនួនគបាក់ានរួដលែចំនួន ១៥ែាង់ និងានសញ្ញា ពិដសសចំនួន២ខ លគបាប់ពី
ចំណុចដផដើមនិងចំណុចបញ្ច ប់ថ្នកខនលងចុឹះចំនួនគបាក់។  

- ទីតំាងទី១៖ ានសញ្ញា ពិដសសចំនួន១ែាង់ ខ លតាងដោយនិមិរដសញ្ញា  ( ) សាគ ល់
ដ នៀបដបើកថ្នចំនួនគបាក់។ ចាៃ យពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្តដៅខ្មខាងស្ថដ ំថ្ន
សញ្ញា ពិដសសានគបខវង៨មម។ 

- ទីតាំងទី២  ល់ ១៦៖ ចំនួនគបាក់ថ្នរូលរបទនរប្តជា ុលាល រ ឬជាដរៀល (ចំដ ឹះ
រូលរបទនរប្តជា ុលាល រ ែាង់ដសនាន២ែាង់ខ លសាិរដៅខផនកខាងស្ថដ ំបំផុរ ដទាឹះបីជា
មិនគរូវចំណាយជាដសនក៏ដោយ)។ 

- ទីតំាងទី១៧៖ សញ្ញា ពិដសសរំណាងដោយនិមិរដសញ្ញា  ( ) សាគ ល់ដ នៀបបិទថ្នចំនួន
គបាក់។ ចាៃ យពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្ត ដៅខ្មខាងដ វ្ងថ្នកខនលងចុឹះចំនួនគបាក់ 
គរូវានគបខវង ៦២មម។ 

ឧទាហរណ៍៖ ចំនួនគបាក់ ៩៩.៩៨៨.៨០០,០០ ដរៀល ដៅដលើបនាា រ់ដលែកូ ានទគមង់  ូច
ខាងដគោម៖ 

 

សាគ ល់ ៖ ោរខករួដលែគរូវដធវើដ ើងដោយគកោសខករគមូវខ លានកគាស់មិនដលើសពី 
០,២៣មម ោក់បិទភាជ ប់ដៅខាងែនងរូលរបទនរប្ត ដហើយរួដលែគរូវខរចុឹះដៅដលើគកោសបិទភាជ ប់ដនឹះ
តាមចំនួនគបាក់ខ លគរូវទូទារ់សង។  
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ែ.  កខនលងចុឹះដលែកូ គបរិបរដិោរ 

 កខនលងចុឹះដលែកូ គបរិបរដិោរានដលែ ២ ែាង់ ខ លសាិរដៅែាង់ទី១៩ និងែាង់ទី២០ សគាប់
សាគ ល់គបដភទរបិូយប័ណណ៖ 

-   ០០ ៖ សគាប់រូលរបទនរប្តជាគបាក់ដរៀល 

-   ០១ ៖ សគាប់រូលរបទនរប្តជាគបាក់ ុលាល រអាដមរកិ 

សាគ ល់ ៖  ្ណៈកាម ធិោរទូទារ់ថ្នសា្មធនាគារ អាចពិភាកាជាមួយសាជិករបស់ែលួន
ដលើោរដគបើគបាស់ដលែកូ គបរិបរដិោរទាំង ២ ែាង់ដនឹះសគាប់សាគ ល់គបដភទគបរិបរដិោរទូទារ់
ដផេងៗដទៀរ ូចជា គបដភទគបរិបរដិោរឥណពនធ ឬឥណទានជាដ ើម។ 

- ទីតំាងទី១៨ ៖ ជាចដនាល ឹះទំដនរសគាប់ែណឌ កខនលងចុឹះចំនួនគបាក់ និងកខនលងចុឹះដលែកូ 
គបរិបរដិោរ ដ ើមបីផដល់ភាពង្ហយស្សួល ល់ោរអានទិននន័យដោយសវ័យគបវរដិឱ្យបាន
សុប្កឹរ។ ចាៃ យពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្ត ដៅខ្មខាងស្ថដ ំថ្នកខនលងចុឹះដលែ
កូ ដនឹះ គរូវានគបខវង ៧១,៥មម។  

ឧទាហរណ៍៖ ចំនួនគបាក់ ៩៩.៩៨៨.៨០០,០០ ដរៀល និងដលែកូ សាគ ល់គបដភទរបិូយប័ណណ
ខ លរូលរបទនរប្តគរូវទូទារ់សងានបង្ហា ញដៅដលើបនាា រ់ដលែកូ   ូចខាងដគោម៖ 

 

្. កខនលងចុឹះដលែ្ណនី 

 កខនលងចុឹះដលែ្ណនីានដលែ ១២ ែាង់ ខ លសាិរដៅែាង់ទី២២  ល់ែាង់ទី៣៣។ កខនលង
ចុឹះដលែ្ណនីដនឹះានសញ្ញា ពិដសស ( ) ខ លសាិរដៅែាង់ទី២១ សគាប់សាគ ល់ដលែ្ណនី។ 

ឧទាហរណ៍៖ ដលែ្ណនី ១១១២២២៣៣៣៤៤៤ កនុងបនាា រ់ដលែកូ ានបង្ហា ញ  ូច
ខាងដគោម៖ 

 

  . កខនលងចុឹះដលែកូ ធនាគារ និងស្ថខាធនាគារ   

 ដលែកូ ធនាគារនិងដលែកូ ស្ថខាធនាគារ គរូវបានដគបើដ ើមបីកំណរ់អរដសញ្ញា ណធនាគារ
ឬស្ថខាធនាគារ ខ លដផដើមគបរិបរដិោរ និងធនាគារឬស្ថខាធនាគារដគាលដៅ។ 

 កខនលងចុឹះដលែដនឹះរមួាន ដលែកូ សាគ ល់ធនាគារចំនួន ៣ ែាង់ ដលែកូ សាគ ល់ស្ថខា
ធនាគារចំនួន ៣ ែាង់ ចដនាល ឹះទំដនរចំនួន ១ ែាង់ និងដលែកូ សគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ចំនួន១ែាង់ គពមទំាង
ានសញ្ញា ពិដសស ( )។ 
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- ទីតំាងទី៣៤៖ ជាសញ្ញា ពិដសស ( ) ខ លជាដ នៀបដបើកកខនលងចុឹះដលែធនាគារ ឬស្ថខា
ធនាគារ 

- ទីតំាងទី៣៥៖ ជាដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ 
- ទីតំាងទី៣៦៖ ជាចដនាល ឹះទំដនរ 
- ទីតំាងទី៣៧  ល់ ៣៩៖ ជាដលែកូ ស្ថខាធនាគារ 
- ទីតំាងទី៤០៖ ជាសញ្ញា ពិដសស ( ) 
- ទីតំាងទី ៤១  ល់ ៤៣៖ ជាដលែកូ ធនាគារ 

 ឧទាហរណ៍៖ ដលែកូ ធនាគារនិងដលែកូ ស្ថខាធនាគារ និងដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ខ លគរូវ
បានបញ្ចូ លដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ ្ឺ (១) ដលែកូ ធនាគារ = ១០០ (២) ដលែកូ ស្ថខាធនាគារ = ០០១  
និង (៣) ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ = ៧ 

  

ង. កខនលងចុឹះដលែដរៀងរូលរបទនរប្ត 

 ដលែរូលរបទនរប្តានចំនួន ៦ ែាង់ គពមទំាងសញ្ញា ដ នៀបដបើកនិងបិទ ( ) ដៅអមសងខាង។ 
ចាៃ យពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្តដៅចុងខាងដ្វងថ្នកខនលងចុឹះដលែដរៀងរូលរបទនរប្ត
ានគបខវង១៧០មម។ 

 ឧទាហរណ៍៖ ដលែរូលរបទនរប្តខ លោក់ដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ ្ឺដលែ១។ 

  

 ១.៤.៤. ទីតំាងជារបូវនដថ្នរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសស 

 ដ ើមបីជាឯកស្ថរដយងនិងដ ើមបីសគមួល ល់ោរដរៀបចំទីកខនលង និងទីតំាងជារូបវនដថ្នរួដលែ 
និង សញ្ញា ពិដសសរបស់ដលែកូ ខ លដបាឹះពុមព និងកខនលងចុឹះទិននន័យនានាគរូវបានសដងខបកនុង
របូភាព៤។  

របូភាព៤៖ ទីតំាងសគាប់ចុឹះទិននន័យនីមួយៗដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ  
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- ទីតំាងទី៣៤៖ ជាសញ្ញា ពិដសស ( ) ខ លជាដ នៀបដបើកកខនលងចុឹះដលែធនាគារ ឬស្ថខា
ធនាគារ 

- ទីតំាងទី៣៥៖ ជាដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ 
- ទីតំាងទី៣៦៖ ជាចដនាល ឹះទំដនរ 
- ទីតំាងទី៣៧  ល់ ៣៩៖ ជាដលែកូ ស្ថខាធនាគារ 
- ទីតំាងទី៤០៖ ជាសញ្ញា ពិដសស ( ) 
- ទីតំាងទី ៤១  ល់ ៤៣៖ ជាដលែកូ ធនាគារ 

 ឧទាហរណ៍៖ ដលែកូ ធនាគារនិងដលែកូ ស្ថខាធនាគារ និងដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ខ លគរូវ
បានបញ្ចូ លដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ ្ឺ (១) ដលែកូ ធនាគារ = ១០០ (២) ដលែកូ ស្ថខាធនាគារ = ០០១  
និង (៣) ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ = ៧ 

  

ង. កខនលងចុឹះដលែដរៀងរូលរបទនរប្ត 

 ដលែរូលរបទនរប្តានចំនួន ៦ ែាង់ គពមទំាងសញ្ញា ដ នៀបដបើកនិងបិទ ( ) ដៅអមសងខាង។ 
ចាៃ យពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្តដៅចុងខាងដ្វងថ្នកខនលងចុឹះដលែដរៀងរូលរបទនរប្ត
ានគបខវង១៧០មម។ 

 ឧទាហរណ៍៖ ដលែរូលរបទនរប្តខ លោក់ដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ ្ឺដលែ១។ 

  

 ១.៤.៤. ទីតំាងជារបូវនដថ្នរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសស 

 ដ ើមបីជាឯកស្ថរដយងនិងដ ើមបីសគមួល ល់ោរដរៀបចំទីកខនលង និងទីតំាងជារូបវនដថ្នរួដលែ 
និង សញ្ញា ពិដសសរបស់ដលែកូ ខ លដបាឹះពុមព និងកខនលងចុឹះទិននន័យនានាគរូវបានសដងខបកនុង
របូភាព៤។  

របូភាព៤៖ ទីតំាងសគាប់ចុឹះទិននន័យនីមួយៗដៅកនុងបនាា រ់ដលែកូ  
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 ១.៤.៥. ដសចកដីលរអិតអំពីលកខណៈសដង់ោរថ្នគបដភទរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសស E13B 

 លកខណៈសដង់ោរថ្នរបូរាង ទំហំ និងចររិលកខណៈរបស់ពុមពអកេរ E13B (រួដលែនិងសញ្ញា
ពិដសស) រួមទំាងលកខណៈដមើលស្ថគ ល់ដោយសវ័យគបវរដិថ្នពុមពអកេរ E13B ផង គរូវខរដបាឹះពុមពដ ើមបី
ឱ្យអាចដមើលដ ើញចាស់។  

 ក. ដគាលបំណងនិងោរដគបើគបាស់ 

 ពុមពអកេរដនឹះគរូវបានដគបើជាអនដរជារិ ដហើយគរូវបានដរៀបចំដ ើងដ ើមបីពចៀស្វាងនូវកំហុស គ្ង
កនុងោរដបាឹះពុមព និងោរអាន គពមទំាងដ ើមបីសគមួល ល់ ំដណើ រោរសវ័យគបវរដិកមមថ្នរូលរបទនរប្ត 
ឬដធវើជាឯកស្ថរសដង់ោរ ថ្ទដទៀរ ជាពិដសសកនុងវស័ិយធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ។ 

 ែ. របូរាងថ្នរួដលែ និងសញ្ញា ពិដសស 

 ពុមពអកេរ E13B ខ លដគបើសគាប់ដបាឹះពុមពកនុងបនាា រ់ដលែកូ ដៅដលើរូលរបទនរប្តាន
ចំនួន ១០រួ ជាដលែ និង ៤រួ ជាសញ្ញា ពិដសស  ូចានបង្ហា ញ ូចខាងដគោម៖ 

 
 

 

  

 

 

 

២- អនុស្ថសន៍អំពីម្ូលរបទានរប្តសដង់ដារ 

២.១ នផ្ាោងមុខននម្ូលរបទានរប្ត 

 ថ្ផាខាងមុែថ្នរូលរបទនរប្តគរូវបានខបងខចកជាពីរខផនក៖ (១) ថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ 
(២) សគាប់ធុរកិចច។ ព័រ៌ានខ លានដៅកនុងខផនកសគាប់ធុរកិចចគរូវបានកំណរ់ដោយរគមូវោរ
ថ្នខផនក្រិយុរដ  ូចានខចងដោយសដងខបកនុងចំណុច ១.១ ខាងដលើ។ 
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 ោរបញ្ញជ ក់លរអិតបខនាមចំដ ឹះថ្ផាខ លគរូវដគបើគបាស់ និងទីតំាងថ្នព័រ៌ានដផេងៗានជា
អនុស្ថសន៍  ូចរដៅ៖ 

 ២.១.១ ពណ៌ថ្ផាខាងដគោយ 

 ពណ៌ថ្ផាខាងដគោយដៅគរង់កខនលងសគាប់ធុរកិចច គរូវានពណ៌ស ឬពណ៌ស្ស្ថលដ ើមបីឱ្យ
អាចដមើលដ ើញទិននន័យចាស់។ ពណ៌ថ្នថ្ផាខាងដគោយនិងោររដំលចពណ៌គរូវដគារពតាមលកខណៈ 
វនិិចឆ័យ ូចខាងដគោម៖ 

 (១) សគាប់ោរដបាឹះពុមពអុបសិរ (offset) ខ លោក់ពណ៌ដោយោរដបាឹះពុមពអុបសិរ 

សាាគរជាភា្រយថ្នោរោក់ពណ៌កនុងោរដបាឹះពុមពអុបសិរមិនគរូវដលើសពីចំនួន
 ូចខាងដគោមដនឹះ៖ 

 
  

 

 

 

 

  (២) សគាប់ោរដបាឹះពុមពអុបសិរ ឬោរដបាឹះពុមពដផេងដទៀរខ លមិនានោរោក់ពណ៌ 
ដោយោរដបាឹះពុមព 

ពណ៌ថ្នថ្ផាខាងដគោយនិងោររដំលចពណ៌ មិនគរូវ ិរជាងពណ៌លាយខ លអនុវរដតាម
លកខណៈ វនិិចឆ័យសគាប់ោរដបាឹះពុមព ូចានខចងកនុងតារាងខាងដលើចំណុច ២.២.១ (១)។ 

 ២.១.២ ទីតំាងចុឹះោលបរដិចឆទ  

 កខនលងចុឹះោលបរដិចឆទគរូវសាិរដៅខាងដលើខផនកខាងស្ថដ ំ សាគ ល់ដោយបនាា រ់ចុចៗខ ល
ានគបខវង ៤៤មម ដហើយចុងខាងស្ថដ ំថ្នបនាា រ់ចុចៗដនឹះានចាៃ យ៦មម ពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្ន
រូលរបទនរប្ត និងចាៃ យ ៧៧មម ពីខ្មខាងដគោមថ្នរូលរបទនរប្ត។  កយថា “ោលបរដិចឆទ” 
គរូវសាិរដៅខាងដ្វង និងដៅដសមើនរងបនាា រ់ចុចៗខ លបញ្ញជ ក់ថាជាទីតំាងសគាប់ចុឹះោលបរដិចឆទ។ 

 ២.១.៣ ទីតំាងសគាប់ចុឹះចំនួនគបាក់ 

 ទីតំាងសគាប់ចុឹះចំនួនគបាក់គរូវសាិរដៅខាងដគោមកខនលងចុឹះោលបរដិចឆទ។ ទីតំាងសគាប់
ចុឹះចំនួនគបាក់ដនឹះជាគបអប់រាងចរុដោណខកងខ លានទទរងគបខវង ១០មម និងបដណាដ យគបខវង 
៦៧មម។  ចុងខាងស្ថដ ំថ្នគបអប់ដនឹះានចាៃ យ ៦មម ពីខ្មខាងស្ថដ ំ និងចាៃ យ ៤៧មម ពីខ្ម
ខាងដគោមថ្នមូលបបទានបគរ។  ដៅកនុងគបអប់ដនឹះ គរូវានអកេរកូ សាគ ល់របិូយរ័ណណជា “KHR” 
សគាប់រូលរបទនរប្តខ លទូទារ់សងជាគបាក់ដរៀល ឬជា “USD” សគាប់រូលរបទនរប្តខ ល

ពណ៌ ោរោក់ពណ៌កនុងោរដបាឹះពុមពអុបសិរ 

ដលឿង    ( Yellow-Y ) 100% 

កំដបារ ( Magenta-M ) 20% 

ដែៀវទរកសមុគទ ( Cyan-C ) 20% 

ដមម  ( Black-B ) 0 % 
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 ោរបញ្ញជ ក់លរអិតបខនាមចំដ ឹះថ្ផាខ លគរូវដគបើគបាស់ និងទីតាំងថ្នព័រ៌ានដផេងៗានជា
អនុស្ថសន៍  ូចរដៅ៖ 

 ២.១.១ ពណ៌ថ្ផាខាងដគោយ 

 ពណ៌ថ្ផាខាងដគោយដៅគរង់កខនលងសគាប់ធុរកិចច គរូវានពណ៌ស ឬពណ៌ស្ស្ថលដ ើមបីឱ្យ
អាចដមើលដ ើញទិននន័យចាស់។ ពណ៌ថ្នថ្ផាខាងដគោយនិងោររដំលចពណ៌គរូវដគារពតាមលកខណៈ 
វនិិចឆ័យ ូចខាងដគោម៖ 

 (១) សគាប់ោរដបាឹះពុមពអុបសិរ (offset) ខ លោក់ពណ៌ដោយោរដបាឹះពុមពអុបសិរ 

សាាគរជាភា្រយថ្នោរោក់ពណ៌កនុងោរដបាឹះពុមពអុបសិរមិនគរូវដលើសពីចំនួន
 ូចខាងដគោមដនឹះ៖ 

 
  

 

 

 

 

  (២) សគាប់ោរដបាឹះពុមពអុបសិរ ឬោរដបាឹះពុមពដផេងដទៀរខ លមិនានោរោក់ពណ៌ 
ដោយោរដបាឹះពុមព 

ពណ៌ថ្នថ្ផាខាងដគោយនិងោររដំលចពណ៌ មិនគរូវ ិរជាងពណ៌លាយខ លអនុវរដតាម
លកខណៈ វនិិចឆ័យសគាប់ោរដបាឹះពុមព ូចានខចងកនុងតារាងខាងដលើចំណុច ២.២.១ (១)។ 

 ២.១.២ ទីតំាងចុឹះោលបរដិចឆទ  

 កខនលងចុឹះោលបរដិចឆទគរូវសាិរដៅខាងដលើខផនកខាងស្ថដ ំ សាគ ល់ដោយបនាា រ់ចុចៗខ ល
ានគបខវង ៤៤មម ដហើយចុងខាងស្ថដ ំថ្នបនាា រ់ចុចៗដនឹះានចាៃ យ៦មម ពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្ន
រូលរបទនរប្ត និងចាៃ យ ៧៧មម ពីខ្មខាងដគោមថ្នរូលរបទនរប្ត។  កយថា “ោលបរដិចឆទ” 
គរូវសាិរដៅខាងដ្វង និងដៅដសមើនរងបនាា រ់ចុចៗខ លបញ្ញជ ក់ថាជាទីតំាងសគាប់ចុឹះោលបរដិចឆទ។ 

 ២.១.៣ ទីតំាងសគាប់ចុឹះចំនួនគបាក់ 

 ទីតំាងសគាប់ចុឹះចំនួនគបាក់គរូវសាិរដៅខាងដគោមកខនលងចុឹះោលបរដិចឆទ។ ទីតំាងសគាប់
ចុឹះចំនួនគបាក់ដនឹះជាគបអប់រាងចរុដោណខកងខ លានទទរងគបខវង ១០មម និងបដណាដ យគបខវង 
៦៧មម។  ចុងខាងស្ថដ ំថ្នគបអប់ដនឹះានចាៃ យ ៦មម ពីខ្មខាងស្ថដ ំ និងចាៃ យ ៤៧មម ពីខ្ម
ខាងដគោមថ្នមូលបបទានបគរ។  ដៅកនុងគបអប់ដនឹះ គរូវានអកេរកូ សាគ ល់របិូយរ័ណណជា “KHR” 
សគាប់រូលរបទនរប្តខ លទូទារ់សងជាគបាក់ដរៀល ឬជា “USD” សគាប់រូលរបទនរប្តខ ល

ពណ៌ ោរោក់ពណ៌កនុងោរដបាឹះពុមពអុបសិរ 

ដលឿង    ( Yellow-Y ) 100% 

កំដបារ ( Magenta-M ) 20% 

ដែៀវទរកសមុគទ ( Cyan-C ) 20% 

ដមម  ( Black-B ) 0 % 
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ទូទារ់សងជាគបាក់ ុលាល រអាដមរកិ ដហើយអកេរកូ សាគ ល់របិូយរ័ណណដនឹះ គរូវសាិរដៅចាៃ យ ៦មម 
ពីខ្មខាងដ្វងថ្នគបអប់។ 

 ២.១.៤ ទីតំាងសគាប់ចុឹះហរាដលខា  

 ទីតាំងសគាប់ចុឹះហរាដលខាគរូវសាិរដៅខាងដគោមខផនកខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្ត ខ ល
ានចាៃ យ ៦មម ពីខ្មខាងស្ថដ ំថ្នរូលរបទនរប្ត និងចាៃ យ ១០មម ពីខាងដលើថ្ផាលារសគាប់
ធនាគារ។ ោរកំណរ់ទីតាំងដនឹះ្ឺដ ើមបីសគមួល ល់គបព័នធដផាៀងផ្ទា រ់ហរាដលខាដោយសវ័យគបវរដិ 
និងា៉ា សីុនអានដលែកូ  E13B ផងខ រ។ 

 ២.១.៥ ដ ម្ ឹះនិងអាសយោា នរបស់ធនាគារដចញផាយរូលរបទនរប្ត  

 កខនលងសគាប់ដ ម្ ឹះនិងអាសយោា នរបស់ធនាគារដចញផាយរូលរបទនរប្ត ( ូដហាគ
របស់ធនាគារ និងស្ថខា) គរូវសាិរដៅខផនកខាងដលើគជុងខាងដ វ្ង ខ លានបដណាដ យគបខវង ៤៨មម 
និងកមពស់គបខវង ១៨មម ដហើយានចាៃ យ ៦មម ពីខ្មខាងដ្វង និងចាៃ យ ៧២មម ពីខ្មខាង
ដគោមថ្នរូលរបទនរប្ត។ 

 ២.១.៦ ដ ម្ ឹះ (និងអាសយោា ន) របស់បហារក័ 

 កខនលងសគាប់ដ ម្ ឹះ (និងអាសយោា ន) របស់បហារក័ គរូវសាិរដៅពីដគោមខផនកខាងដ្វង
ថ្ន កយ “ចំនួនគបាក់” ថ្នរូលរបទនរប្ត។  

 គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារអាចោក់ ឬមិនោក់បញ្ចូ លនូវអាសយោា នរបស់បហារក័ដៅដលើរូលរប-
ទនរប្ត។ 

របូភាព៥៖ លកខណៈលរអិតថ្នរូលរបទនរប្ត្ំរ ូ 
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២.២ ដផ្នក្ោងខនងននម្ូលរបទានរប្ត  

 ខផនកខាងែនងថ្នរូលរបទនរប្តគរូវបានខចកដចញជាបីខផនកសំខាន់ៗ៖ 

របូភាព៦៖ ខផនកខាងែនងថ្នរូលរបទនរប្ត 

   

 ២.២.១ ខផនកទី១៖ ថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ (Clear Band)  

 ថ្ផាលារដនឹះសាិរដៅខផនកខាងដគោមបំផុរថ្នរូលរបទនរប្ត ខ លានទទរងគបខវង ១៦មម ពី
ខ្មខាងដគោម និងានបដណាដ យដសមើនរងគបខវងបដណាដ យរូលរបទនរប្ត។ ថ្ផាលារដនឹះានទីតំាង 
និងទំហំដសមើនរងថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ ខ លសាិរដៅថ្ផាខាងមុែរូលរបទនរប្តខ រ។  

 ២.២.២ ខផនកទី២៖ សគាប់ធនាគារនិងអរិងិជន 

 ថ្ផាថ្នខផនកដនឹះានបដណាដ យដសមើនរងគបខវងបដណាដ យរូលរបទនរប្ត និងានទទរងគបខវង 
៧៤មម ចាប់ពីខាងដលើថ្នថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ ល់ខ្មខាងដលើថ្នរូលរបទនរប្ត ដោយ ក
ដចញនូវថ្ផាសគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់ ូចានខចងកនុងចំណុច ២.២.៣ ខាងដគោម។  

 ២.២.៣ ខផនកទី៣៖ សគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់ 

 ថ្ផាថ្នខផនកដនឹះសាិរដៅខាងដលើគជុងខាងស្ថដ ំខ លានទទរងគបខវង ៤២មម និងបដណាដ យ
គបខវង ៨៥មម។ 

 ខផនកខាងដគោយថ្នរូលរបទនរប្តអាចានបនាា រ់ែណឌ ខចកខផនកនីមួយៗខ លានោក់
អកេរសាគ ល់ ដោយពណ៌ស្ស្ថលៗថា “សគាប់ធនាគារនិងអរិងិជន” និង “សគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់”។  

 ោរដបាឹះពុមពគរូវខរដគារពតាមោរកំណរ់កនុងចំណុច ២.២ ដនឹះ ឬក៏អាចោក់កំណរ់សាគ ល់
សគាប់ខបងខចកខផនកនីមួយៗដៅដលើគកបខផនកខាងកនុងថ្នដសៀវដៅរូលរបទនរប្ត។ 
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២.២ ដផ្នក្ោងខនងននម្ូលរបទានរប្ត  

 ខផនកខាងែនងថ្នរូលរបទនរប្តគរូវបានខចកដចញជាបីខផនកសំខាន់ៗ៖ 

របូភាព៦៖ ខផនកខាងែនងថ្នរូលរបទនរប្ត 

   

 ២.២.១ ខផនកទី១៖ ថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ (Clear Band)  

 ថ្ផាលារដនឹះសាិរដៅខផនកខាងដគោមបំផុរថ្នរូលរបទនរប្ត ខ លានទទរងគបខវង ១៦មម ពី
ខ្មខាងដគោម និងានបដណាដ យដសមើនរងគបខវងបដណាដ យរូលរបទនរប្ត។ ថ្ផាលារដនឹះានទីតំាង 
និងទំហំដសមើនរងថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ ខ លសាិរដៅថ្ផាខាងមុែរូលរបទនរប្តខ រ។  

 ២.២.២ ខផនកទី២៖ សគាប់ធនាគារនិងអរិងិជន 

 ថ្ផាថ្នខផនកដនឹះានបដណាដ យដសមើនរងគបខវងបដណាដ យរូលរបទនរប្ត និងានទទរងគបខវង 
៧៤មម ចាប់ពីខាងដលើថ្នថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ ល់ខ្មខាងដលើថ្នរូលរបទនរប្ត ដោយ ក
ដចញនូវថ្ផាសគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់ ូចានខចងកនុងចំណុច ២.២.៣ ខាងដគោម។  

 ២.២.៣ ខផនកទី៣៖ សគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់ 

 ថ្ផាថ្នខផនកដនឹះសាិរដៅខាងដលើគជុងខាងស្ថដ ំខ លានទទរងគបខវង ៤២មម និងបដណាដ យ
គបខវង ៨៥មម។ 

 ខផនកខាងដគោយថ្នរូលរបទនរប្តអាចានបនាា រ់ែណឌ ខចកខផនកនីមួយៗខ លានោក់
អកេរសាគ ល់ ដោយពណ៌ស្ស្ថលៗថា “សគាប់ធនាគារនិងអរិងិជន” និង “សគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់”។  

 ោរដបាឹះពុមពគរូវខរដគារពតាមោរកំណរ់កនុងចំណុច ២.២ ដនឹះ ឬក៏អាចោក់កំណរ់សាគ ល់
សគាប់ខបងខចកខផនកនីមួយៗដៅដលើគកបខផនកខាងកនុងថ្នដសៀវដៅរូលរបទនរប្ត។ 
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៣- អនុស្ថសន៍ដលើការការ រការដក្ែងរនែ ំ 

 រូលរបទនរប្តគរូវានលកខណៈពិដសសខ លអាចទប់ស្ថក រ់ោរខកលងបនលំ និងោរខកខគប
ព័រ៌ាន ូចខាងដគោម៖ 

៣.១ ប្ក្ដាសដបាឹះពុមពម្ូលរបទានរប្ត  

 គកោសដគបើសគាប់ដបាឹះពុមពរូលរបទនរប្តគរូវានលកខណៈពិដសស និងគបកបដោយ
្ុណភាព។ 

៣.២ ការការ រការដក្ដប្រព័ត្៌ាន 

 កខនលងសគាប់ចុឹះព័រ៌ានសំខាន់ៗកនុងរូលរបទនរប្តខ លអាចជាកមមវរាុថ្នោរខកខគប  ូចជា
ដ ម្ ឹះបហាររិ ចំនួនគបាក់គរូវទូទារ់សង (ជាដលែនិងជាអកេរ) គរូវខរដបាឹះពុមពដៅពីដលើពណ៌
ថ្នថ្ផាខាងដគោយ ឬដៅពីដលើពណ៌រដំលចដោយទរកដមម ខ លមិនង្ហយរលុបដ ើមបីោរ រោរខកខគប 
 ូចជាោរដគបើទរកដមម ពិដសសខ ល នរងអាចដមើលដ ើញដោយោំរសមីពណ៌ស្ថវ យ (អ ុលគតាវយូីដ ) 
ឬទរកដមម ខ លមិនង្ហយរលុបបារ់បនាា ប់ពីគរូវបានលុប ឬខកដោយទរកលុប។ល។ 

៣.៣ ការការ រការថត្ចមែងពណ៌្ធមមជ្ញត្ិ 

 រូលរបទនរប្តគរូវដបាឹះពុមពដោយដគបើបដចចកដទសពិដសស ដ ើមបីោរ រោរខកលងបនលំដោយ
ដគបើា៉ា សីុនងរចមលងពណ៌ធមមជារិ។  

 គ្រឹះស្ថា នធនាគារ គរូវកំណរ់ដគាលនដយបាយ និងគបព័នធគរួរពិនិរយថ្ផាកនុងរបស់ែលួន
ចំដ ឹះគបរិបរដិោររូលរបទនរប្ត។ 

៤- ការដប្រើម្ូលរបទានរប្ត 

 ដសចកដីខណនំាកនុងោរដគបើគបាស់រូលរបទនរប្ត គរូវខរដបាឹះពុមពដៅដលើគកបខផនកខាងកនុង
ថ្នដសៀវដៅរូលរបទនរប្ត និងគរូវានដគាលោរណ៍ខណនំា ូចខាងដគោម៖  

ក- ទាំងថ្ផាខាងមុែនិងថ្ផាខាងដគោយថ្នថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ មិនគរូវានសរដសរ 
ស្ថន មោរ់ ឬ រខហក ស្ថន មបិទឬកិប ឬគបឡាក់ជារិ្ីមីដផេងៗ ខ លនំាឱ្យរខំាន ល់ោរ
អានរបស់ា៉ា សីុនអានដលែកូ ដ ើយ។ 

ែ- ោរ្ូរបនាា រ់ ហរាដលខារបស់បហារក័ ឬោរដបាឹះគតាណាមួយ ឬចំណារ មិនគរូវដធវើដ ើង
ដៅដលើខផនកខាងដគោមខ លជាថ្ផាលារសគាប់ធនាគារ ខ លដគបើសគាប់ចាររកដលែកូ 
ដ ើយ។ 

-្ មិនគរូវដោស ឬលុបរួដលែនិងសញ្ញា ពិដសសដៅដលើបនាា រ់ដលែកូ ដៅកនុងថ្ផាលារដ ើយ។ 

 - ដ ើមបីខកខគបព័រ៌ានណាមួយដលើរូលរបទនរប្ត អនកដគបើរូលរបទនរប្តគរូវ្ូស្ូរដចាល 
ព័រ៌ានទំាងមូល ដហើយចុឹះហរាដលខារបស់ែលួនដៅពីដលើខផនកខ លគរូវបានខកខគបដនាឹះ 
ពចៀស្វាងោរដគបើទរកលុប។ 
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ង- ោរដគបើគបាស់ខផនកខាងែនងថ្នរូលរបទនរប្ត គរូវបានអនុញ្ញា រខរចំដ ឹះខផនកសគាប់
 ធនាគារ និងអរិងិជនខរប៉ាុដណាណ ឹះ។ 

ច- មិនគរូវបរ់ និងដធវើឱ្យរខហករូលរបទនរប្ត ជាពិដសសដៅខផនកសគាប់បនាា រ់ដលែកូ ។ 

• ធនាគារគរូវខរគបាក ថាស្ថន មដចាឹះៗសគាប់ខហកសនលរករូលរបទនរប្ត គរូវបាន
ដធវើដ ើងគបកបដោយ្ុណភាពនិង្ួរឱ្យទុកចិរដ ដ ើមបីសគមួលឱ្យោរខហកសនលរក
មូលបបទានបគរដចញពីដសៀវដៅមូលបបទានបប្តដធវើបានគររមគរូវ។ 

• ព័រ៌ានខ លសរដសរដោយថ្ គរូវខរចាស់និងអាចអានបានតាមខ លអាចដធវើដៅបាន 
គពមទំាងគរូវសរដសរដោយដគបើទរកដមម ពណ៌ដមម  ឬទរកដមម ពណ៌ដែៀវចាស់ខ លមិន
រលុប។  ពចៀស្វាងោរដគបើទរកដមម ខ លានលកខណៈចំាងពនលឺ និងឧបករណ៍សរដសរ
ខ លអាចលុបបាន ូចជាដមម ថ្ ជាដ ើម។ 

• ព័រ៌ានខ លសរដសរដោយថ្ គរូវសរដសរបញ្ចូ លឱ្យចំទីតំាងខ លបានកំណរ់ដោយ 
មិនទុកឱ្យានសល់ចដនាល ឹះទំដនរខ លដធវើឱ្យអាចខកខគបចំនួនគបាក់ដ ើយ ជាពិដសស
ចដនាល ឹះពីសញ្ញា សាគ ល់របិូយវរាុ និងចំនួនគបាក់ជារួដលែ។ 
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ង- ោរដគបើគបាស់ខផនកខាងែនងថ្នរូលរបទនរប្ត គរូវបានអនុញ្ញា រខរចំដ ឹះខផនកសគាប់
 ធនាគារ និងអរិងិជនខរប៉ាុដណាណ ឹះ។ 

ច- មិនគរូវបរ់ និងដធវើឱ្យរខហករូលរបទនរប្ត ជាពិដសសដៅខផនកសគាប់បនាា រ់ដលែកូ ។ 

• ធនាគារគរូវខរគបាក ថាស្ថន មដចាឹះៗសគាប់ខហកសនលរករូលរបទនរប្ត គរូវបាន
ដធវើដ ើងគបកបដោយ្ុណភាពនិង្ួរឱ្យទុកចិរដ ដ ើមបីសគមួលឱ្យោរខហកសនលរក
មូលបបទានបគរដចញពីដសៀវដៅមូលបបទានបប្តដធវើបានគររមគរូវ។ 

• ព័រ៌ានខ លសរដសរដោយថ្ គរូវខរចាស់និងអាចអានបានតាមខ លអាចដធវើដៅបាន 
គពមទំាងគរូវសរដសរដោយដគបើទរកដមម ពណ៌ដមម  ឬទរកដមម ពណ៌ដែៀវចាស់ខ លមិន
រលុប។  ពចៀស្វាងោរដគបើទរកដមម ខ លានលកខណៈចំាងពនលឺ និងឧបករណ៍សរដសរ
ខ លអាចលុបបាន ូចជាដមម ថ្ ជាដ ើម។ 

• ព័រ៌ានខ លសរដសរដោយថ្ គរូវសរដសរបញ្ចូ លឱ្យចំទីតំាងខ លបានកំណរ់ដោយ 
មិនទុកឱ្យានសល់ចដនាល ឹះទំដនរខ លដធវើឱ្យអាចខកខគបចំនួនគបាក់ដ ើយ ជាពិដសស
ចដនាល ឹះពីសញ្ញា សាគ ល់របិូយវរាុ និងចំនួនគបាក់ជារួដលែ។ 
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ធ៩-០៨-១៨៧ គប.ក  
ប្រកាស 
សតពីី 

ការក្ំណ្ត្់ដលខអត្ដសញ្ញញ ណ្ធនាគារ 

3 
ប្រការ ១.- 

 កំណរ់ដលែអរដសញ្ញា ណសគាប់សាគ ល់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ដ ើមបីចារ រកដលែកូ ធនាគារ 
ដៅដលើរូលរបទនរប្ត ខ លអាចអានបានដោយា៉ា សីុន ស្សបតាមរូលរបទនរប្តសដង់ោរ។ 

 គ្ប់រូលរបទនរប្តទំាងអស់ គរូវខរចារ រកនូវដលែអរដសញ្ញា ណសគាប់សាគ ល់ ូចរដៅ៖ 

ក- ដលែកូ ធនាគារខ លដបាឹះផាយរូលរបទនរប្ត 
ែ- ដលែកូ ស្ថខារបស់ធនាគារខ លដចញផាយរូលរបទនរប្ត និង  
្- ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ Check digit។  

 @@@@@@  @ 
 

 ដលែកូ ធនាគារ    ដលែកូ ស្ថខា      ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ 

ប្រការ ២.- 

 ដលែកូ សគាប់សាគ ល់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា និងគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ គរូវបានកំណរ់ ូចរដៅ៖ 

ដ ម្ ឹះគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ដលែកូ  

ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ១០០ 

ធនាគារ ណិជជកមមដគៅគបដទសថ្នកមពុជា ០០១ 

ធនាគារកមពុជា ណិជជចំោរ់ ០០៣ 

ធនាគារកមពុជាស្ថធារណៈ ចំោរ់ ០០៤ 

ធនាគារោណាឌី្យ៉ា  គកុមហ ុនអនាមិក ០០៥ 

ធនាគារគកុងថ្ង មហាជន ស្ថខាភនំដពញ ០០៩ 

ធនាគារកមពុជាអាសីុចំោរ់ ០១៦ 

ស្ថជីវកមមធនាគារសរងាបូរ ីចំោរ់់ ០១៨ 
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ធនាគារដមយខប ង  ស្ថខាភនំដពញ ០២០ 

ធនាគារសហ ណិជជ គកុមហ ុនអនាមិក ០២៦ 

ធនាគារ ដម្ងគកមពុជា មហាជនទទួលែុសគរូវានកគមិរ ០៣២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសីុ ចំោរ់ ០៣៦ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទ ០៣៨ 

ធនាគារ ណិជជទី១ ស្ថខាភនំដពញ ០៤០ 

ធនាគារដអសីុលីោ  ភីអិលសីុ ០៤១ 

ធនាគារឯកដទស ដប៉ាង ដហង ដអស អរម អីុ ០៤២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈ ០៤៣ 

ធនាគារ ដអ អិុន ហេិរ រ ៉ាយូ៉ា ល់កមពុជា ០៤៤ 

ធនាគារឯកដទស  វនិិដយ្ទី១ ០៤៧ 

ធនាគារ ដែមែូលីមីធីរ ០៥២ 

ធនាគារ សិុនហានខែមរ ០៥៣ 

ធនាគារ វ.ី អាយ . ភី ០៥៤ 

ធនាគារ វនិិដយ្រងុដរឿង ០៥៥ 

ធនាគារជប៉ាុន ា៉ា រហូាន់ ០៥៦ 

ធនាគារ ប ូយ៉ាុង ខែមរ ០៦១ 

ធនាគារ ភនំដពញ ណិជជ ០៥៨ 

ធនាគារ អូ. ដអស. ដែ អិន ូឆ្យណាលីមីធីរ ០៥៧ 

ធនាគារ ខែមរយូដញៀន ០៥៩ 

ធនាគារឯកដទស ដប ស ០៦០ 

ធនាគារ អងគរោពីតាល់ ០៦៣ 

ប្រការ ៣.- 

 ក- ដលែកូ សគាប់សាគ ល់ទីស្ថន ក់ោរកណាដ ល និងស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជាដៅតាម
បណាដ ដែរដ-គកុង គរូវបានកំណរ់ ូចខាងដគោម៖  
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ធនាគារដមយខប ង  ស្ថខាភនំដពញ ០២០ 

ធនាគារសហ ណិជជ គកុមហ ុនអនាមិក ០២៦ 

ធនាគារ ដម្ងគកមពុជា មហាជនទទួលែុសគរូវានកគមិរ ០៣២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាសីុ ចំោរ់ ០៣៦ 

ធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទ ០៣៨ 

ធនាគារ ណិជជទី១ ស្ថខាភនំដពញ ០៤០ 

ធនាគារដអសីុលីោ  ភីអិលសីុ ០៤១ 

ធនាគារឯកដទស ដប៉ាង ដហង ដអស អរម អីុ ០៤២ 

ធនាគារវឌ្ឍនៈ ០៤៣ 

ធនាគារ ដអ អិុន ហេិរ រ ៉ាយូ៉ា ល់កមពុជា ០៤៤ 

ធនាគារឯកដទស  វនិិដយ្ទី១ ០៤៧ 

ធនាគារ ដែមែូលីមីធីរ ០៥២ 

ធនាគារ សិុនហានខែមរ ០៥៣ 

ធនាគារ វ.ី អាយ . ភី ០៥៤ 

ធនាគារ វនិិដយ្រងុដរឿង ០៥៥ 

ធនាគារជប៉ាុន ា៉ា រហូាន់ ០៥៦ 

ធនាគារ ប ូយ៉ាុង ខែមរ ០៦១ 

ធនាគារ ភនំដពញ ណិជជ ០៥៨ 

ធនាគារ អូ. ដអស. ដែ អិន ូឆ្យណាលីមីធីរ ០៥៧ 

ធនាគារ ខែមរយូដញៀន ០៥៩ 

ធនាគារឯកដទស ដប ស ០៦០ 

ធនាគារ អងគរោពីតាល់ ០៦៣ 

ប្រការ ៣.- 

 ក- ដលែកូ សគាប់សាគ ល់ទីស្ថន ក់ោរកណាដ ល និងស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជាដៅតាម
បណាដ ដែរដ-គកុង គរូវបានកំណរ់ ូចខាងដគោម៖  
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ដ ម្ ឹះធនាគារ ដលែកូ  

ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ០០១ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដកណាដ ល  ០០២ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដកំពង់ចាម ០០៣ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដបារ់ ំបង ០០៤ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដថ្គពខវង ០០៥ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដដសៀមរាប ០០៦ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដកំពង់ធំ ០០៧ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដតាខកវ ០០៨ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដស្ថវ យដរៀង ០០៩ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដដ ធិ៍ស្ថរ់ ០១០ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដកំពង់ឆ្ន ំង ០១១ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដកំពង់សពឺ  ០១២ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដកំពរ ០១៣ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា គកុងគពឹះសីហនុ ០១៤ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដដោឹះកុង  ០១៥ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដគពឹះវហិារ ០១៦ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដគកដចឹះ  ០១៧ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដររន្ីរ ី  ០១៨ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដមណឌ ល្ីរ ី ០១៩ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដសារងខគរង ០២០ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ដែរដបនាា យានជ័យ ០២១ 

ស្ថខា ធនាគារជារិថ្នកមពុជា គកុងភនំដពញ  ០២៣ 

           ែ- ចំដ ឹះដលែកូ សាគ ល់ស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ នរងគរូវបានកំណរ់ដោយស្ថមីគ រ្ឹះស្ថា ន
នីមួយៗដហើយស្ថមីគ រ្ឹះស្ថា នគរូវដផាើបញ្ជ ីដលែកូ សាគ ល់ស្ថខារបស់ែលួនខ លបានកំណរ់ 
ដហើយដនាឹះមកធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 
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ប្រការ ៤.- 

 ចំដ ឹះដលែកូ សគាប់សាគ ល់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងសាគ ល់ស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ខ លគរូវបដងកើរងមី នរងគរូវបានកំណរ់ដោយដសចកដីជូន ំណរ ងរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

 ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ (Check digit) គរូវបានដគបើសគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ពីភាពគររមគរូវថ្នដលែកូ 
អរដសញ្ញា ណធនាគារខ លខចងកនុងគបោរ ១។ វធីិស្ថស្រសដោក់ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ដនឹះ នរងគរូវបាន
កំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៦.- 

 កនុងករណីានោរផ្ទល ស់បដូរទីតំាងស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ឬបដងកើរស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ
បខនាមដទៀរ ស្ថមីគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារគរូវផដល់ ំណរ ងជាមុនមកធនាគារជារិថ្នកមពុជាកនុងរយៈដពល 
១០ ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃដធវើោរ។   

 កនុងករណីខ លស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារណាមួយបិទទាវ របញ្ឈប់សកមមភាពអាជីវកមម ដលែកូ 
ស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារដនាឹះ មិនអនុញ្ញា រឱ្យយកដៅដគបើសគាប់សាគ ល់ស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ
ខ លដបើកងមីដ ើយ។  ស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារងមីគរូវកំណរ់ដលែកូ ងមី។ 

ប្រការ ៧.- 

 ោរដគបើគបាស់ដលែអរដសញ្ញា ណសគាប់សាគ ល់គ្រឹះស្ថា នធនាគារ ូចានខចងខាងដលើ 
នរងចាប់ដផដើមអនុវរដដៅដពលខ លរូលរបទនរប្តសដង់ោរគរូវបានោក់ឱ្យដគបើគបាស់។ 

ប្រការ ៨.- 

 លិែិរបទោា នទំាងឡាយណាខ ល ក់ព័នធនរងោរោក់ដលែអរដសញ្ញា ណធនាគារ  គរូវចារ់
ទុកជានិរាករណ៍ចាប់ពីថ្ងៃខ លរូលរបទនរប្តសដង់ោរគរវូបានោក់ឱ្យដគបើគបាស់។ 

ប្រការ ៩.- 

 អ គ្នាយកោា ន អ គ្ដលខាធិោរោា ន អ គ្ដបឡា អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន អងគភាព និង
គ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារដៅដគោមឱ្វាទ និងដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរដ
មឺុងា៉ា រ់នូវ គបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។ 

ប្រការ ១០.- 

 គបោសដនឹះានគបសិទធភាពអនុវរដចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

      ដធវើដៅរាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ 
          ដទស្ថភិបាល 

          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ប្រការ ៤.- 

 ចំដ ឹះដលែកូ សគាប់សាគ ល់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងសាគ ល់ស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ខ លគរូវបដងកើរងមី នរងគរូវបានកំណរ់ដោយដសចកដីជូន ំណរ ងរបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៥.- 

 ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ (Check digit) គរូវបានដគបើសគាប់ដផាៀងផ្ទា រ់ពីភាពគររមគរូវថ្នដលែកូ 
អរដសញ្ញា ណធនាគារខ លខចងកនុងគបោរ ១។ វធីិស្ថស្រសដោក់ដលែកូ ដផាៀងផ្ទា រ់ដនឹះ នរងគរូវបាន
កំណរ់ដោយធនាគារជារិថ្នកមពុជា។ 

ប្រការ ៦.- 

 កនុងករណីានោរផ្ទល ស់បដូរទីតំាងស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ ឬបដងកើរស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ
បខនាមដទៀរ ស្ថមីគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារគរូវផដល់ ំណរ ងជាមុនមកធនាគារជារិថ្នកមពុជាកនុងរយៈដពល 
១០ ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃដធវើោរ។   

 កនុងករណីខ លស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារណាមួយបិទទាវ របញ្ឈប់សកមមភាពអាជីវកមម ដលែកូ 
ស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារដនាឹះ មិនអនុញ្ញា រឱ្យយកដៅដគបើសគាប់សាគ ល់ស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ
ខ លដបើកងមីដ ើយ។  ស្ថខាគ រ្ឹះស្ថា នធនាគារងមីគរូវកំណរ់ដលែកូ ងមី។ 

ប្រការ ៧.- 

 ោរដគបើគបាស់ដលែអរដសញ្ញា ណសគាប់សាគ ល់គ្រឹះស្ថា នធនាគារ ូចានខចងខាងដលើ 
នរងចាប់ដផដើមអនុវរដដៅដពលខ លរូលរបទនរប្តសដង់ោរគរូវបានោក់ឱ្យដគបើគបាស់។ 

ប្រការ ៨.- 

 លិែិរបទោា នទំាងឡាយណាខ ល ក់ព័នធនរងោរោក់ដលែអរដសញ្ញា ណធនាគារ  គរូវចារ់
ទុកជានិរាករណ៍ចាប់ពីថ្ងៃខ លរូលរបទនរប្តសដង់ោរគរូវបានោក់ឱ្យដគបើគបាស់។ 

ប្រការ ៩.- 

 អ គ្នាយកោា ន អ គ្ដលខាធិោរោា ន អ គ្ដបឡា អគាគ ធិោរោា ន គ្ប់នាយកោា ន អងគភាព និង
គ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារដៅដគោមឱ្វាទ និងដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរដ
មឺុងា៉ា រ់នូវ គបោសដនឹះតាមភារកិចចដរៀងៗែលួន។ 

ប្រការ ១០.- 

 គបោសដនឹះានគបសិទធភាពអនុវរដចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

      ដធវើដៅរាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០០៨ 
          ដទស្ថភិបាល 

          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៥-០៩-២២៨ គប.ក 
ប្រកាស 
សតពីី 

ការដាក្់ឱ្យដប្រើប្បាសម់្ូលរប្តសតង់ដារ 
ររសធ់នាគារជ្ញត្ិននក្មពុជ្ញ 

3 
ប្រការ ១.- 

 ោក់ឱ្យដគបើគបាស់រូលរបទនរប្តស្តង់ោរងមី ចំនួន ២ (ពីរ) គបដភទ ្ឺរូលរបទនរប្តចាររក 
ជាគបាក់ដរៀល និងចារ រកជាគបាក់ ុលាល រអាដមរកិ ជំនួសរូលរបទនរប្តខ លកំពុងដគបើបចចុបបននដនឹះ។ 

ប្រការ ២.- 

 រូលរបទនរប្តស្តង់ោរងមីដនឹះ ានលកខណៈសាគ ល់ ូចរដៅ៖ 

 ១.  លកខណៈទូដៅ 

 ក. ទំហំរូលរបទនរប្តាន៖ បដណាត យ ១៨០មម ទទរង ៩០មម 

 ែ. ពណ៌ថ្នមូលបបទានប័គរ៖ 

- រូលរបទនរប្តចាររកជាគបាក់ដរៀល ានពណ៌ាសស្ស្ថល 
- រូលរបទនរប្តចាររកជាគបាក់ ុលាល រ ានពណ៌មរករស្ស្ថល 

 ្. រូលរបទនរប្តស្តង់ោររបស់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ស្ថន ក់ោរកណាត ល និងស្ថខា 
ានលកខណៈ ូចគាន ទំាងស្សុង ដលើកខលងខរអាសយោា នប៉ាុដណាណ ឹះ។ 

 ២. លកខណៈពិដសស 

 សនលរករូលរបទនរប្ត គរូវបានដបាឹះពុមពដោយគកោសពិដសស និងានលកខណៈពិដសស
 ូចខាងដគោម៖ 

- ានរបូបណតុ ឹះ (Watermark) ជារបូផ្ទក ច័នាគរបកមូល ពគង្ហយ សដពញថ្ផាគកោស  

- ដលើថ្ផាគកោសទំាងសងខាង ានរាយបងកប់កំណារ់សថ្សអំដបាឹះពិដសស (Tissue)  
ចំនួនពីរគបដភទ កនុងដនាឹះមួយគបដភទដមើលដ ើញានពណ៌ទរកគកូច និងពណ៌ថ្បរង 
គាម នចំណំាងពនលឺដគោមរសមីពណ៌ស្ថវ យដទ និងមួយគបដភទដទៀរដមើលមិនដ ើញាន
ចំណំាងពនលឺដគោមរសមីពណ៌ស្ថវ យដចញជាពណ៌ទរកគកូច និងពណ៌ថ្បរង 

- ថ្ផាខាងដ្វងថ្នរូលរបទនរប្ត រួមទាំងសញ្ញា ធនាគារផង (របូធំគ លៗ) គរូវបាន
ដបាឹះពុមពដោយទរកដមម ទិសេាន ានចំណំាងពនលឺដគោមរសមីពណ៌ស្ថវ យដចញជា
ពណ៌ាសចំដ ឹះរូលរបទនរប្តចារ រកជាគបាក់ដរៀល ានចំណំាងពនលឺដគោមរសមី
ពណ៌ស្ថវ យដចញជាពណ៌មរករចំដ ឹះរូលរបទនរប្តចាររកជាគបាក់ ុលាល រអាដមរកិ 
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- ខផនកកណាត លថ្នថ្ផាខាងស្ថត ំរបស់សនលរករូលរបទនរប្ត គរង់គបអប់រាងបួនគជុង
គទខវងទាំងពីរគរូវបានដបាឹះពុមពដោយទរកដមម ពិដសស ានចំណំាងពនលឺដគោមរសមី
ពណ៌ស្ថវ យដចញជាពណ៌សីុជមពូ 

- ្ំនូសបនាា រ់ទំាង ៦ កំណារ់ដលើរូលរបទនរប្ត សុទធខរគរូវបានផគុំដ ើងដោយអកេរ
រូចលាិរ “NATIONAL BANK OF CAMBODIA” និង  

- ដលែរូលរបទនរប្ត ដៅគជុងដលើខាងស្ថត ំ គរូវបានដបាឹះពុមពដោយទរកដមម ពិដសស
ពណ៌គកហម ានចំណំាងពនលឺដគោមរសមីពណ៌ស្ថវ យ។ 

ប្រការ ៣.- 

អ្គនាយកោា ន អ្គដលខាធិោរោា ន អគាគ ធិោរោា ន អ្គដបឡា គ្ប់នាយកោា ន និងគ្ប់ 
ស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជា អងគភាព និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ខ លដៅដគោមឱ្វាទ 
និងដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរតមុឺងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចច
ដរៀងៗែលួន។ 

ប្រការ ៤.- 

រាល់គបោស ឬលិែិរបទោា នទំាងឡាយណាខ លានែលរមស្ថរផាុយពីស្ថម ររីថ្នគបោសដនឹះ 
គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៥.- 

 គបោសដនឹះ ានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាដនឹះរដៅ។ 

 

 រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១៩ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០៩ 
         ដទស្ថភិបាល 

          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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- ខផនកកណាត លថ្នថ្ផាខាងស្ថត ំរបស់សនលរករូលរបទនរប្ត គរង់គបអប់រាងបួនគជុង
គទខវងទាំងពីរគរូវបានដបាឹះពុមពដោយទរកដមម ពិដសស ានចំណំាងពនលឺដគោមរសមី
ពណ៌ស្ថវ យដចញជាពណ៌សីុជមពូ 

- ្ំនូសបនាា រ់ទំាង ៦ កំណារ់ដលើរូលរបទនរប្ត សុទធខរគរូវបានផគុំដ ើងដោយអកេរ
រូចលាិរ “NATIONAL BANK OF CAMBODIA” និង  

- ដលែរូលរបទនរប្ត ដៅគជុងដលើខាងស្ថត ំ គរូវបានដបាឹះពុមពដោយទរកដមម ពិដសស
ពណ៌គកហម ានចំណំាងពនលឺដគោមរសមីពណ៌ស្ថវ យ។ 

ប្រការ ៣.- 

អ្គនាយកោា ន អ្គដលខាធិោរោា ន អគាគ ធិោរោា ន អ្គដបឡា គ្ប់នាយកោា ន និងគ្ប់ 
ស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជា អងគភាព និងគ្ប់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ាវរាុ ខ លដៅដគោមឱ្វាទ 
និងដគោមអាណាពាបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា គរូវអនុវរតមុឺងា៉ា រ់នូវគបោសដនឹះតាមភារកិចច
ដរៀងៗែលួន។ 

ប្រការ ៤.- 

រាល់គបោស ឬលិែិរបទោា នទំាងឡាយណាខ លានែលរមស្ថរផាុយពីស្ថម ររីថ្នគបោសដនឹះ 
គរូវចារ់ទុកជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៥.- 

 គបោសដនឹះ ានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាដនឹះរដៅ។ 

 

 រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១៩ ខែរុលា ឆ្ន ំ២០០៩ 
         ដទស្ថភិបាល 

          ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៥-០១៨-៣០២ ប្រ.ក 

ប្រកាស 
សតពីី 

ការដាក់ឱយដប្រើប្បាសម់្ូលរបទានរប្តគំរថូ្មី 
ររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
ប្រការ ១.- 
 ប្រកាស្ពនះានពគាលរំណងោក់ឱយពប្រើប្ាស់្រូលរបទនរប្តគំរូងាីររស់្ធនាគារជាតិថ្ន
ករពុជាចំនួន ២ (េីរ) ប្រពភទ្គ៉ឺរូលរបទនរប្តចារកឹជាប្ាក់ពរៀល និងរូលរបទនរប្តចារកឹជាប្ាក់
 ុលាា រអាពររកិ ព ើរបរីពងកើនគុណភាេ ប្រសិ្ទ្ធភាេ និងសុ្វតាិភាេថ្នការទូ្ទត់តាររយៈរូលរបទនរប្ត។ 
ប្រការ ២.- 

ប្រកាស្ពនះានពគាលពៅកំណត់លកខណៈស្ាគ ល់ថ្នរូលរបទនរ័ប្តគំរងូាីររស់្ ធនាគារ
ជាតិថ្នករពុជាដ លនឹងប្តូវជំនួស្រូលរបទនរ័ប្តដ លកំេុងពប្រើរចេុរបនន។ 
ប្រការ ៣.- 
 ប្រកាស្ពនះានវសិ្មលភាេអនុវតតចំពពាះអតិងិជនដ លានគណនីចរនតពៅធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជា។ 
ប្រការ ៤.- 
 រូលរបទនរប្តគំរងូាីពនះ ានលកខណៈស្ាគ ល់ ូចតពៅ៖ 
  ក- លកខណៈទូ្ពៅ 
  ១- ទំ្ហំរូលរបទនរប្ត៖ រពណាត យ ១៨០ររ ទ្ទឹ្ង ៩០ររ 
  ២- េណ៌ថ្នរូលរបទនរប្ត 
  ២.១. ប្រពភទ្ប្ាក់ពរៀល 
   - ថ្ទាខាងពឆវង៖ េណ៌ទ្ង់ដ ងស្ស្មល និងថ្ទាខាងស្មត ំ៖ េណ៌ររកតស្ស្មល 
    - ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះចំនួនប្ាក់៖ េណ៌ពលឿង 
    - ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះហតាពលខារហារក័៖ េណ៌ពលឿងស្ស្មល 
 ២.២. ប្រពភទ្ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ 
  - ថ្ទាខាងពឆវង៖ េណ៌ររកតស្ស្មល និងថ្ទាខាងស្មត ំ៖ េណ៌ទ្ង់ដ ងស្ស្មល 
  - ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះចំនួនប្ាក់៖ េណ៌ថ្ទាពរឃ 
  - ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះហតាពលខារហារក័៖ េណ៌ថ្ទាពរឃស្ស្មល 
 ៣- រូលរបទនរប្តគំរងូាីររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាស្មន ក់ការកណាត ល និងស្មខា គ៉ឺាន
លកខណៈ ូចគាន ទំងស្ស្ុង ពលើកដលងដតអាស្យោា នរ៉ាុពណាណ ះ។ 

1002



 

1003 

 ខ- លកខណៈេិពស្ស្ 

 ស្នាឹករូលរបទនរប្ត ប្តូវានពាះេុរពពោយប្កោស្េិពស្ស្ និងានលកខណៈ េិពស្ស្
 ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  ថ្ទាប្កោស្ានរូររណតុ ះេប្ងាយស្េវ និងានរងករ់កនុងប្កោស្នូវ កំណាត់ដខស
សុ្វតាិភាេឆ្ា រៗ ានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការរស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាេនា៉ឺេណ៌ពលឿង 
ប្កហរ និងេណ៌ថ្ទាពរឃ។ 

២.  ដទនកកនាុយស្នាឹកានគំនូស្រនាា ត់េិពស្ស្រិនពរៀររយ និងានកប្ាស់្រនាា ត់
ដប្រប្រួលរិនពស្ាើគាន  ។ 

៣.  ដទនកកណាត លានររូ ូពហាគ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្ពាលៗ ទគុំពោយគំនូស្រនាា ត់
េិពស្ស្រិនពរៀររយ ដ លានកប្ាស់្ដប្រប្រួលរិនពស្ាើគាន ។ 

៤.  ថ្ទាជំុវញិររូ ូពហាគ ានររូភាេថ្ទាលរអ រពងកើតពោយគំនូស្រនាា ត់េិពស្ស្រិនពរៀររយ។ 

៥.  ថ្ទាកណាត លានេណ៌ឥនាធនូេីរេណ៌ កនុងពនាះេណ៌រួយានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការ
រស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាេណ៌ពលឿង។ 

៦.  ពលខាលាេណ៌ប្កហរ ានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការរស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាេណ៌
ទឹ្កប្កូច។ 

៧. ចំណុចខាងពលើទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះចំនួនប្ាក់ប្តូវានពាះេុរពពោយទឹ្កពមា
អទិ្ស្សាន ានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការរស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាររូេណ៌ពលឿងថ្ន ូពហាគ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អកសរ “CHECK NBC” និងថ្ទាេិពស្ស្ប្រឆំ្ងការពកាស្លុរ។ 

៨.  ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះកាលររពិចឆទ្ដ លានអកសរនិងស្ ុរេ័ទ្ធជំុវញិ ពរើលពឃើញប្ពាល  ៗ
រពងកើតព ើងពោយកំណាត់រនាា ត់ខាីៗ។ 

៩.  ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះហតាពលខារហារក័ានថ្ទាពាះេុរពលរអ រពងកើតព ើងពោយគំនូស្
រនាា ត់េិពស្ស្រិនពរៀររយនិងានកប្ាស់្រនាា ត់ពទសងៗគាន ។ 

១០.  ពៅដទនកខាងពឆវងប្ជុងពលើានរូរ ូពហាគ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពាះេុរពពោយ
ទឹ្កពមា ានធាតុពលាហៈ េណ៌ប្ាក់ និងេណ៌ទ្ង់ដ ង។ 

១១. អកសរ ៏តូចលអិត “NATIONAL BANK OF CAMBODIA” ទគុំរពងកើតជា រនាា ត់ឆ្ា រៗ 
អាចពរើលពឃើញចាស់្ពោយដកវេប្ងីក។ 

១២. ពៅដទនកខាងពប្ការានរូរភាេកាច់លំអ ពាះេុរពពោយគំនូស្រនាា ត់េិពស្ស្ 
ប្រណិត និងានការរតូរេីេណ៌រួយពៅេណ៌រួយពទ្ៀតពោយរលូន។ 

ប្រការ ៥.- 
 អតិងិជនររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវយករូលរបទនរប្តគំរចូាស់្រករតូរយករូលរបទនរប្ត
គំរងូាីយ៉ាងយូររំទុតប្តឹររយៈពេល ១ដខ រនាា រ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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 ខ- លកខណៈេិពស្ស្ 

 ស្នាឹករូលរបទនរប្ត ប្តូវានពាះេុរពពោយប្កោស្េិពស្ស្ និងានលកខណៈ េិពស្ស្
 ូចខាងពប្ការ៖ 

១.  ថ្ទាប្កោស្ានរូររណតុ ះេប្ងាយស្េវ និងានរងករ់កនុងប្កោស្នូវ កំណាត់ដខស
សុ្វតាិភាេឆ្ា រៗ ានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការរស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាេនា៉ឺេណ៌ពលឿង 
ប្កហរ និងេណ៌ថ្ទាពរឃ។ 

២.  ដទនកកនាុយស្នាឹកានគំនូស្រនាា ត់េិពស្ស្រិនពរៀររយ និងានកប្ាស់្រនាា ត់
ដប្រប្រួលរិនពស្ាើគាន  ។ 

៣.  ដទនកកណាត លានររូ ូពហាគ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាប្ពាលៗ ទគុំពោយគំនូស្រនាា ត់
េិពស្ស្រិនពរៀររយ ដ លានកប្ាស់្ដប្រប្រួលរិនពស្ាើគាន ។ 

៤.  ថ្ទាជំុវញិររូ ូពហាគ ានររូភាេថ្ទាលរអ រពងកើតពោយគំនូស្រនាា ត់េិពស្ស្រិនពរៀររយ។ 

៥.  ថ្ទាកណាត លានេណ៌ឥនាធនូេីរេណ៌ កនុងពនាះេណ៌រួយានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការ
រស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាេណ៌ពលឿង។ 

៦.  ពលខាលាេណ៌ប្កហរ ានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការរស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាេណ៌
ទឹ្កប្កូច។ 

៧. ចំណុចខាងពលើទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះចំនួនប្ាក់ប្តូវានពាះេុរពពោយទឹ្កពមា
អទិ្ស្សាន ានចំណំាងេនា៉ឺពប្ការរស្ាីេណ៌ស្មវ យពចញជាររូេណ៌ពលឿងថ្ន ូពហាគ
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា អកសរ “CHECK NBC” និងថ្ទាេិពស្ស្ប្រឆំ្ងការពកាស្លុរ។ 

៨.  ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះកាលររពិចឆទ្ដ លានអកសរនិងស្ ុរេ័ទ្ធជំុវញិ ពរើលពឃើញប្ពាល  ៗ
រពងកើតព ើងពោយកំណាត់រនាា ត់ខាីៗ។ 

៩.  ទី្តំាងស្ប្ារ់ចុះហតាពលខារហារក័ានថ្ទាពាះេុរពលរអ រពងកើតព ើងពោយគំនូស្
រនាា ត់េិពស្ស្រិនពរៀររយនិងានកប្ាស់្រនាា ត់ពទសងៗគាន ។ 

១០.  ពៅដទនកខាងពឆវងប្ជុងពលើានរូរ ូពហាគ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពាះេុរពពោយ
ទឹ្កពមា ានធាតុពលាហៈ េណ៌ប្ាក់ និងេណ៌ទ្ង់ដ ង។ 

១១. អកសរ ៏តូចលអិត “NATIONAL BANK OF CAMBODIA” ទគុំរពងកើតជា រនាា ត់ឆ្ា រៗ 
អាចពរើលពឃើញចាស់្ពោយដកវេប្ងីក។ 

១២. ពៅដទនកខាងពប្ការានរូរភាេកាច់លំអ ពាះេុរពពោយគំនូស្រនាា ត់េិពស្ស្ 
ប្រណិត និងានការរតូរេីេណ៌រួយពៅេណ៌រួយពទ្ៀតពោយរលូន។ 

ប្រការ ៥.- 
 អតិងិជនររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវយករូលរបទនរប្តគំរចូាស់្រករតូរយករូលរបទនរប្ត
គំរងូាីយ៉ាងយូររំទុតប្តឹររយៈពេល ១ដខ រនាា រ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាថ្នប្រកាស្ពនះ។ 
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ប្រការ ៦.- 

 រាល់ប្រកាស្ ឬលិខិតរទ្ោា នទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយេីស្មា រតីថ្នប្រកាស្ពនះ 
ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ប្រការ ៧.- 

 អគគពលខាធិការោា ន អគគនាយកោា នរពចេកពទ្ស្ អគគនាយកោា នប្តួតេិនិតយ អគាគ ធិការោា ន 
អគគពរឡា ប្គរ់នាយកោា ន និងប្គរ់ស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជា អងគភាេ និងប្គរ់ប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុ ដ លពៅពប្ការឱវាទ្និងពប្ការអាណាេាាល ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវអនុវតត
យ៉ាងរុ៉ឺងា៉ា ត់នូវប្រកាស្ពនះ តារភារកិចេពរៀងៗខាួន។ 

ប្រការ ៨.- 

 ប្រកាស្ពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។    
        

     ថ្ងៃេុធ ២ពរាច ដខភប្ទ្រទ្ ឆ្ន ំច សំ្រទឹ្ធិស័្ក េ.ស្.២៥៦២ 
           រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៨ 

 ដទស្ថភិបាល 
                                                                    ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់ត ូ
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ធ៥-០១៨-៧៤២ ស្.ជ.ណ  

ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 
សតពីី 

ម្ូលរបទានរប្តគំរថូ្មីររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 ពយងប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៨-៣០២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៦ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០២០ ស្តីេី ការោក់
ឱយពប្រើប្ាស់្រូលរបទនរប្តគំរងូាីររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រជូន ំណឹង
 ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងអតិងិជនទំងអស់្ដ លានគណនីចរនតពៅធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាឱយានប្ជារថា រូលរបទនរប្តគំរូងាីជាប្ាក់ពរៀល និងជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិនឹងាន
ប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃជូន ំណឹងពនះតពៅ។  

 អតិងិជនររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវយករូលរបទនរប្តគំរចូាស់្រករតូរយករូលរបទនរប្ត
គំរងូាី ចារ់េីថ្ងៃពនះរហូត ល់ថ្ងៃទី្២៦ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៨ ជាកំហិត។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងរិន
គិតកថ្ប្រពស្វាពលើការផ្ទា ស់្រតូរពនះពទ្។ ការទូ្ទត់រូលរបទនរប្តគំរចូាស់្នឹងប្តូវអស់្សុ្េលភាេ
ពៅប្តឹរថ្ងៃទី្២៦ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៨។  

 ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងអតិងិជន
ទំងអស់្ប្ជារជាេ័ត៌ាន និងស្ហការអនុវតតពោយប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្។ 

 

ថ្ងៃេុធ ២ពរាច ដខភប្ទ្រទ្ ឆ្ន ំច សំ្រទឹ្ធិស័្ក េ.ស្.២៥៦២ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៨ 

   ជ្. អគគនាយករដចចកដទស 
   ហតាពលខានិងប្តា៖ ឃ្ ូវុឍ្ឍ ី

 
 
 
 
សូ្រទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
ពលខទូ្រស្េា៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣ EXT. ១០៥២ 
  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១ EXT. ១០៥២ 
ស្មរពអ ិចប្តូនិក៖ banking@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៨-៧៤២ ស្.ជ.ណ  

ដសចក្តីជូន ណំ្រ ង 
សតពីី 

ម្លូរបទានរប្តគំរថូ្មីររសធ់នាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 ពយងប្រកាស្ពលខ ធ៥-០១៨-៣០២ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី្២៦ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០២០ ស្តីេី ការោក់
ឱយពប្រើប្ាស់្រូលរបទនរប្តគំរងូាីររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសូ្រជូន ំណឹង
 ល់ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងអតិងិជនទំងអស់្ដ លានគណនីចរនតពៅធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាឱយានប្ជារថា រូលរបទនរប្តគំរូងាីជាប្ាក់ពរៀល និងជាប្ាក់ ុលាា រអាពររកិនឹងាន
ប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃជូន ំណឹងពនះតពៅ។  

 អតិងិជនររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ប្តូវយករូលរបទនរប្តគំរចូាស់្រករតូរយករូលរបទនរប្ត
គំរងូាី ចារ់េីថ្ងៃពនះរហូត ល់ថ្ងៃទី្២៦ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៨ ជាកំហិត។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងរិន
គិតកថ្ប្រពស្វាពលើការផ្ទា ស់្រតូរពនះពទ្។ ការទូ្ទត់រូលរបទនរប្តគំរចូាស់្នឹងប្តូវអស់្សុ្េលភាេ
ពៅប្តឹរថ្ងៃទី្២៦ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៨។  

 ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ប្េរទំងអតិងិជន
ទំងអស់្ប្ជារជាេ័ត៌ាន និងស្ហការអនុវតតពោយប្រសិ្ទ្ធភាេខពស់្។ 

 

ថ្ងៃេុធ ២ពរាច ដខភប្ទ្រទ្ ឆ្ន ំច សំ្រទឹ្ធិស័្ក េ.ស្.២៥៦២ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្២៦ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១៨ 

   ជ្. អគគនាយករដចចកដទស 
   ហតាពលខានិងប្តា៖ ឃ្ ូវុឍ្ឍ ី

 
 
 
 
សូ្រទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
ពលខទូ្រស្េា៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣ EXT. ១០៥២ 
  (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១ EXT. ១០៥២ 
ស្មរពអ ិចប្តូនិក៖ banking@nbc.org.kh 
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ធ៥-០៣-០១៦ ស្.ជ.ណ 
ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង  

សតពីី 
ការដផ្ារដៅ-ម្ក ដខតត-ប្កុង និងការកំណត់កនប្ម្ដសវា 

3 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានកិតតិយស្សូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់អតិងិជនដ លានពរើក

គណនីពៅស្មន ក់ការកណាត លធនាគារជាតិថ្នករពុជា និងតារស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជាពខតត-ប្កុង
ប្ជារថា ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទតល់ពស្វាពទារប្ាក់ពៅ-រកពខតតប្កុង តាររយៈនាយកោា នប្រតិរតតិការ 
និងស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជាពខតត-ប្កុងចារ់េីពេលជូន ំណឹងពនះតពៅ។  

I. អតិថ្ិជ្នណ លទទួលបាននូវការផ្តលដ់សវា  
 ១- ពទារប្ាក់េីធនាគារជាតិថ្នករពុជាពៅស្មខាធនាគារជាតិពខតត-ប្កុង៖ 

- ប្កសួ្ង ស្មា រ័ន អងគភាេ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ដ លានពរើកគណនីពៅ
នាយកោា នប្រតិរតតិការ  

 ២- ពទារប្ាក់េីស្មខាធនាគារពខតត-ប្កុងរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា  
- រតនាគារពខតត-ប្កុង  
- រនាីរស្មា រ័នពខតត-ប្កុង កំេង់ដទ អគគិស្នី រោា ករទឹ្ក 
- ស្មខាប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ 
- ប្គឹះស្មា នរីប្កូហិរញ្ញវតាុ 
- អងគការពប្ៅរោា ភិាល អងគការស្ងគរ  
- អាជីវកររតូរប្ាក់ និងពលាហធាតុានតថ្រាដ លានការអនុញ្ជញ តេីធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

II. ណរររទដផ្ារប្បាក់ 
អតិងិជនប្តូវរំពេញនូវរញ្ជា ពទារប្ាក់តារគំរពូលខ ១១ ចំពពាះអតិងិជនជានីតិរុគគល ឬតារ

គំរពូលខ ១២ ចំពពាះ អតិងិជនជាឯកតតជន ពោយភាា រ់ជារួយនូវរូលរបទនរប្ត កប្ាក់េីគណនី
ររស់្ខាួន។ (សូ្រភាា រ់ជារួយពនះនូវគំរពូលខ ១១ និងគំរពូលខ ១២) 

III.  កនប្ម្ដសវា  
- កថ្ប្រពស្វាប្តូវគិតពលើចំនួនប្ាក់ពទារ ០.១០%  (ជាប្ាក់ពរៀល ឬប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ) 
- កប្រិតអរបររា ១២.០០០ ពរៀល ឬ ៣  ុលាា រ កនុងប្រតិរតតិការពទារប្ាក់១ពលើក ការពទារ
ប្ាក់ ដ លជាងវកិារ ារិនគិតកថ្ប្រពស្វាពទ្។ 

កថ្ប្រពស្វាប្តូវានគិតយកេីអតិងិជនពៅធនាគារពទតើរប្រតិរតតិការ ពហើយអតិងិជនរិនាន
ការចំណាយកថ្ប្រពស្វាពៅពេលទ្ទួ្លប្ាក់ពទ្ៀតព ើយ។  

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាតពៅ។  

             រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខរករា ឆ្ន ំ២០០៣ 
               អគគនាយក 

            ហតាពលខានិងប្តា៖ ាល ់នណអុីម្ 
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គំរពូលខ១១ 
ថ្ងៃទី្       ដខ        ឆ្ន ំ 

...................Date................. 

រញ្ញជ ដផ្ារប្បាក ់
   Transfer Order 

សមូ្ជ្ប្មារជ្ូន 
នាយក / នាយកិា ស្ថខាធនាគារជាតិននកម្ពជុា 
 TO: Manager of the National Bank of Cambodia 

ដខតត-ប្កុង 
Branch................................... 

- អងគភាេ/ស្មា រ័ន/ប្គឹះស្មា ន៖ 
   Equity/Institution....................................................................................................... 
- អនកដ លទ្ទួ្លសិ្ទ្ធិ៖  
  Authorized Person..................................................................................................... 
- ពយងលិខិតពទារសិ្ទ្ធិពលខ                          ចុះថ្ងៃទី្ 
 Reference the Proxy No.............................Date........................................................ 
- ចំនួនប្ាក់៖ 
  Amount.................................................................................................................... 

- អនកទ្ទួ្លប្ាក់៖ 
  Beneficiary Name.................................................................................................... 
- ពលខគណនី៖ 
  Account Number....................................................................................................... 
- ធនាគារអនកទ្ទួ្លប្ាក់៖ 
  Beneficiary Bank...................................................................................................... 
- អាស្យោា ន៖  
  Address of Beneficiary Bank...................................................................................... 
- រញ្ជា េិពស្ស្ ៖ សូ្រចុះឥណេនធពលើគណនីររស់្ពយើងខាុំពលខ 
  ដ លានពរើកពៅធនាគារពលាក/ពលាកស្សី្ 

 Special Instruction : please debit our account n....................................................... 
 opened with your bank. 
           
          ហតាដលខា 
           Signature  
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         គំរពូលខ១២                                                                                            
               ថ្ងៃទី្       ដខ      ឆ្ន ំ 
          ..................Date................. 

រញ្ញជ ដផ្ារប្បាក់ 
   Transfer Order 

សមូ្ជ្ប្មារជ្ូន 
នាយក / នាយកិា ស្ថខាធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
TO: Manager of the National Bank of Cambodia 

                      ដខតត-ប្កុង 
            Branch................................... 

- អនកពទារប្ាក់៖ 
Name of transferor..................................................................................................... 

- អាស្យោា ន៖ 
Address...................................................................................................................... 

- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណ / លិខិតឆាងដ ន៖ 
ID Card or Passport No............................................................................................. 

- ចំនួនប្ាក់៖ 
Amount....................................................................................................................... 

- អនកទ្ទួ្លប្ាក់៖ 
Beneficiary Name....................................................................................................... 

- ពលខគណនី៖ 
Account Number........................................................................................................ 

- ធនាគារអនកទ្ទួ្លប្ាក់៖ 
Beneficiary Bank........................................................................................................ 

- រញ្ជា េិពស្ស្ ៖ សូ្រចុះឥណេនធពលើគណនីររស់្ពយើងខាុំពលខ 
ដ លានពរើកពៅធនាគារពលាក / ពលាកស្សី្ 

- Special Instruction : please debit our account n......................................................... 
opened with your bank      

 
          ហតាដលខា 

           Signature 
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 ធ៥-០៩-៦៣៨ ស.ជ.ណ 

ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 
អំពី 

ការក្ំណ្ត្់កនប្ម្ដសវាដផ្ារប្បាក្់ដៅ-មក្ក្នងុប្រដទស 
ាមរយៈធនាគារជ្ញត្ិននក្មពុជ្ញ 

3 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ានកិរតិយស សូមជូន ំណរ ង ល់អរិងិជនខ លដបើក្ណនីដៅ

ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ខ លានរគមូវោរដផារគបាក់តាម្ណនីដៅ-មក រវាងនាយកោា នគបរិបរតិោរ 
និងស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជា គជាប ូចខាងដគោម៖ 

- អរិងិជនគរូវដធវើបញ្ញជ ដផារគបាក់ ( ូច្ំរជូូនភាជ ប់) ដោយភាជ ប់ជាមួយនូវរូលរបទនរប្ត
  កគបាក់ពី្ណនីរបស់ែលួន។ 

- កថ្ប្រដសវាគរូវបាន្ិរ ០.១០% ដលើទរកគបាក់ដផារ (មិនគរូវបាន្ិរចំដ ឹះោរដផារងវោិរ ា) 
- កប្រិតអបបបរា ១២.០០០ ដរៀល ឬ ៣  ុលាល រអាដមរកិ កនុងមួយគបរិបរតិោរ 
- កប្រិតអរិបរា ៤.០០០.០០០ ដរៀល ឬ ១.០០០  ុលាល រអាដមរកិ កនុងមួយគបរិបរតិោរ 

កថ្ប្រដសវាគរូវបាន្ិរដោយធនាគារដផតើមដធវើគបរិបរតិោរ អរិងិជនមិនានោរចំណាយ
កថ្ប្រដសវាដៅដពលទទួលគបាក់ដទៀរដ ើយ។ 

ដសចកតីជូន ំណរ ងដនឹះ  ានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 

 រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ 
 ដទស្ថភិបាល 
 ជ្ញ ចាន់ត្ូ 
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 ធ៥-០៩-៦៣៨ ស.ជ.ណ 

ដសចក្តីជូន ណំ្រ ង 
អពំ ី

ការក្ំណ្ត្់កនប្ម្ដសវាដផ្ារប្បាក្់ដៅ-មក្ក្នងុប្រដទស 
ាមរយៈធនាគារជ្ញត្ិននក្មពជុ្ញ 

3 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ានកិរតិយស សូមជូន ំណរ ង ល់អរិងិជនខ លដបើក្ណនីដៅ

ធនាគារជារិថ្នកមពុជា ខ លានរគមូវោរដផារគបាក់តាម្ណនីដៅ-មក រវាងនាយកោា នគបរិបរតិោរ 
និងស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជា គជាប ូចខាងដគោម៖ 

- អរិងិជនគរូវដធវើបញ្ញជ ដផារគបាក់ ( ូច្ំរជូូនភាជ ប់) ដោយភាជ ប់ជាមួយនូវរូលរបទនរប្ត
  កគបាក់ពី្ណនីរបស់ែលួន។ 

- កថ្ប្រដសវាគរូវបាន្ិរ ០.១០% ដលើទរកគបាក់ដផារ (មិនគរូវបាន្ិរចំដ ឹះោរដផារងវោិរ ា) 
- កប្រិតអបបបរា ១២.០០០ ដរៀល ឬ ៣  ុលាល រអាដមរកិ កនុងមួយគបរិបរតិោរ 
- កប្រិតអរិបរា ៤.០០០.០០០ ដរៀល ឬ ១.០០០  ុលាល រអាដមរកិ កនុងមួយគបរិបរតិោរ 

កថ្ប្រដសវាគរូវបាន្ិរដោយធនាគារដផតើមដធវើគបរិបរតិោរ អរិងិជនមិនានោរចំណាយ
កថ្ប្រដសវាដៅដពលទទួលគបាក់ដទៀរដ ើយ។ 

ដសចកតីជូន ំណរ ងដនឹះ  ានគបសិទធភាពចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខារដៅ។ 

 

 រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្ន ំ២០០៩ 
 ដទស្ថភបិាល 
 ជ្ញ ចានត់្ ូ
 

 
 
 

 

1010 

ធ៥-០៩-៨៦០ ស.ជ.ណ 
  រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១៤ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០០៩ 

ជប្ារមក្ 
ដលាក្ ដលាក្ប្ស ីអ្ានាយក្ប្្រ់ធនាគារ 

ជ្ញសាជិក្សភាផ្ទត្់ទាត្់ធនាគារជ្ញត្ិននក្មពុជ្ញ 

ក្មមវត្ាុ ៖ ោរបង់កថ្គមដសវាសភាផ្ទរ់ទារ់គបចំាឆ្ន ំ 

ដោង  ៖ វធិាននិងនីរិវធីិសគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា 

  របតាមកមមវរាុនិងដយងខាងដលើ ែាុំានកិរតិយសសូមជគាបដលាក-ដលាកស្សី អ គ្នាយក 
គ្ប់ធនាគារជាសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តជាគបាក់ដរៀល និងគបាក់ ុលាល រអាដមរកិឱ្យ
បានគជាបថា ដ ើមបីឱ្យស្សបតាមវធិាន និងនីរិវធិីសគាប់សភាផ្ទរ់ទារ់ធនាគារជារិថ្នកមពុជា 
ឧបសមព័នធ ៧ សតីពីោរយកកថ្គមដសវាសភាផ្ទរ់ទារ់ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាកំណរ់កថ្គមដសវាោរង្ហរ
ផ្ទរ់ទារ់រូលរបទនរប្តជា គបាក់ដរៀល និងគបាក់ ុលាល រអាដមរកិចំនួន ៣.២០០.០០០ដរៀល កនុង ១ ឆ្ន ំ។ 

  កថ្គមដសវាងមីដនឹះ នរងគរូវបានអនុវរតពីឆ្ន ំ២០១០ រដៅ រហូរ ល់ានោរជូន ំណរ ងជាងមី។ 

  ដសចកតី ូចបានជគាបជូនខាងដលើ សូមដលាក ដលាកស្សីអ្គនាយក ដមតាត គជាប និង
អនុវរតតាមោរ្ួរ។ 

  សូម ដលាក-ដលាកស្សី ទទួលនូវោររាប់អាន ៏ដស្ថម ឹះអំពីែាុំ។ 

 

      អ ា្នាយក្ 
    ាល ់នណ្អីុម 
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ធ៥-០១០-៤៨៦ ស្.ជ.ណ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០២ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១០ 

ជ្ប្មារម្ក 
ដោកនាយក ស្ថខាធនាគារជាតិននកម្ពុជាដខតត ណ លមានសភាផ្ទត់ទាត់ 

កម្មវតាុ ៖ ការយកកថ្គមពស្វាស្ភាផ្ទត់ទត់ប្រចំាឆ្ន ំ និងប្ាក់ផ្ទកេិន័យរូលរបទនរប្តរញ្ាូ ន
ប្ត រ់ពៅស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជាពខតត 

ដោង ៖ វធិាននិងនីតិវធីិស្ប្ារ់ស្ភាផ្ទត់ទត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

 តរតារករាវតាុនិងពយងខាងពលើ ខាុំានកិតតិយស្សូ្រជប្ារជូន ពលាកនាយកស្មខា
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពខតត ដ លានស្ភាផ្ទត់ទត់ឱយានប្ជារថា ព ើរបីឱយស្ស្រតារវធិាន និង
នីតិវធីិស្ប្ារ់ស្ភាផ្ទត់ទត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឧរស្រព័នធ ៧ ស្តីេីការយកកថ្គមពស្វាស្ភា
ផ្ទត់ទត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកំណត់យកកថ្គមពស្វាស្ភាផ្ទត់ទត់ប្រចំាឆ្ន ំ និងប្ាក់ផ្ទកេិន័យ
រូលរបទនរប្តរញ្ាូ នប្ត រ់ជាប្ាក់ពរៀល និងប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ គ៉ឺ៖ 

១- កថ្គមពស្វាស្ភាផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្តជាប្ាក់ពរៀល និងប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ចំនួន 
៣.២០០.០០០ ពរៀល កនុងរួយឆ្ន ំ  ូចគាន ។ 

២-  ការផ្ទកេិន័យរូលរបទនរប្តរញ្ាូ នប្ត រ់ជាប្ាក់ពរៀល និងប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ គ៉ឺ 
៨.០០០ ពរៀល កនុងរួយស្នាឹក  ូចគាន ។ 

កថ្គមពស្វាប្រចំាឆ្ន ំ និងប្ាក់ផ្ទកេិន័យរូលរបទនរប្តរញ្ាូ នប្ត រ់ពនះ នឹងចារ់អនុវតត
េីឆ្ន ំ២០១១ តពៅ។  

ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រពលាកនាយកប្ជារ និងពធវើការជូន ំណឹង ល់
ស្មខាធនាគារពាណិជាជាស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ព ើរបីស្ហការអនុវតត។ 

សូ្រ ពលាកនាយក ទ្ទួ្លនូវការរារ់អាន ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីខាុំ។  

 

អគគនាយក 

         ាល ់នណអុីម្ 
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ធ៥-០១០-៤៨៦ ស្.ជ.ណ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០២ ដខកញ្ជញ  ឆ្ន ំ២០១០ 

ជ្ប្មារម្ក 
ដោកនាយក ស្ថខាធនាគារជាតិននកម្ពជុាដខតត ណ លមានសភាផ្ទត់ទាត់ 

កម្មវតាុ ៖ ការយកកថ្គមពស្វាស្ភាផ្ទត់ទត់ប្រចំាឆ្ន ំ និងប្ាក់ផ្ទកេិន័យរូលរបទនរប្តរញ្ាូ ន
ប្ត រ់ពៅស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជាពខតត 

ដោង ៖ វធិាននិងនីតិវធីិស្ប្ារ់ស្ភាផ្ទត់ទត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 

 តរតារករាវតាុនិងពយងខាងពលើ ខាុំានកិតតិយស្សូ្រជប្ារជូន ពលាកនាយកស្មខា
ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពខតត ដ លានស្ភាផ្ទត់ទត់ឱយានប្ជារថា ព ើរបីឱយស្ស្រតារវធិាន និង
នីតិវធីិស្ប្ារ់ស្ភាផ្ទត់ទត់ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ឧរស្រព័នធ ៧ ស្តីេីការយកកថ្គមពស្វាស្ភា
ផ្ទត់ទត់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាកំណត់យកកថ្គមពស្វាស្ភាផ្ទត់ទត់ប្រចំាឆ្ន ំ និងប្ាក់ផ្ទកេិន័យ
រូលរបទនរប្តរញ្ាូ នប្ត រ់ជាប្ាក់ពរៀល និងប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ គ៉ឺ៖ 

១- កថ្គមពស្វាស្ភាផ្ទត់ទត់រូលរបទនរប្តជាប្ាក់ពរៀល និងប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ចំនួន 
៣.២០០.០០០ ពរៀល កនុងរួយឆ្ន ំ  ូចគាន ។ 

២-  ការផ្ទកេិន័យរូលរបទនរប្តរញ្ាូ នប្ត រ់ជាប្ាក់ពរៀល និងប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ គ៉ឺ 
៨.០០០ ពរៀល កនុងរួយស្នាឹក  ូចគាន ។ 

កថ្គមពស្វាប្រចំាឆ្ន ំ និងប្ាក់ផ្ទកេិន័យរូលរបទនរប្តរញ្ាូ នប្ត រ់ពនះ នឹងចារ់អនុវតត
េីឆ្ន ំ២០១១ តពៅ។  

ពស្ចកតី ូចានជប្ារជូនខាងពលើ សូ្រពលាកនាយកប្ជារ និងពធវើការជូន ំណឹង ល់
ស្មខាធនាគារពាណិជាជាស្ាជិកស្ភាផ្ទត់ទត់ព ើរបីស្ហការអនុវតត។ 

សូ្រ ពលាកនាយក ទ្ទួ្លនូវការរារ់អាន ៏ពស្មា ះស្ា័ប្គអំេីខាុំ។  

 

អគគនាយក 

         ាល ់នណអុីម្ 

 

1012 

ធ៥-០១១-១៣៦ ស.ជ.ណ 

    រាជធានីភនំដពញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០១១ 

ជប្ារមក្ 
ដលាក្នាយក្ ស្ថោធនាគារជ្ញតិ្ននក្មពុជ្ញដខត្ត 

ក្មមវត្ាុ ៖ ោរយកកថ្គមដសវាសភាផ្ទរ់ទារ់គបចំាឆ្ន ំ ដៅស្ថខាធនាគារជារិថ្នកមពុជាដែរត 
ដោង ៖ ចំណារឯកភាពរបស់ឯកឧរតមដទស្ថភិបាលធនាគារជារិថ្នកមពុជា ចុឹះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា  
  ឆ្ន ំ២០១១ 

របតាមកមមវរាុ និងដយងខាងដលើ ែាុំានកិរតិយសសូមជគាបដលាកនាយកស្ថខា 
ធនាគារជារិថ្នកមពុជាដែរត ឱ្យបានគជាបថា ដ ើមបីជំរញុនិងដលើកទរកចិរតកនុងោរដគបើគបាស់រូលរបទនរប្ត
ដៅតាមបណាត ដែរតឱ្យោន់ខរដគចើនខងមដទៀរដនាឹះ ធនាគារជារិថ្នកមពុជាបានដធវើោរខកសគមួលោរ
យកកថ្គមដសវាសភាផ្ទរ់ទារ់គបចំាឆ្ន ំ ដលើរូលរបទនរប្តជាគបាក់ដរៀល និងគបាក់ ុលាល រអាដមរកិ ្ឺ 
២.០០០.០០០ ដរៀល កនុងមួយឆ្ន ំ ូចគាន ។ 

  កថ្គមដសវាគបចំាឆ្ន ំដនឹះ នរងចាប់អនុវរតចាប់ពីថ្ងៃចុឹះហរាដលខាដនឹះរដៅ។ 

  ដសចកតី ូចបានជគាបជូនខាងដលើ សូមដលាកនាយកគជាប និងដធវើោរជូន ំណរ ង ល់
ស្ថខាធនាគារ ណិជជជាសាជិកសភាផ្ទរ់ទារ់ដ ើមបីសហោរអនុវរត។ 

  សូមដលាកនាយក ទទួលនូវោររាប់អាន ៏ដស្ថម ឹះសម័គ្អំពីែាុំ។  

 

      អ្ានាយក្រដចចក្ដទស 
         ងនួ សោុ 
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1013 

ធ៥-០១៨-៧៥៩ ស្.ជ.ណ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

កនប្ម្ដសវាគណនី និងដសវាសប្មារ់ការផ្ទា សរ់តូរអនកដប្រើប្បាសប់្រព័នធ  
ដៅធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់អតិងិជនដ លានគណនីពៅធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជាឱយានប្ជារថា កថ្ប្រពស្វាគណនី និងពស្វាស្ប្ារ់ការផ្ទា ស់្រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ 
NBC Online Banking System (NBC OBS) និងប្រេ័នធ NBC Platform (NBCP) ពៅធនាគារជាតិ 
ថ្នករពុជា ប្តូវានកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 

១) កថ្ប្រពស្វាគណនី 

- រញ្ជា ក់ស្រតុលយគណនី   រតងចំនួន ៨០.០០០ ពរៀល 
- ទលិតរាយការណ៍គណនីរដនារ  រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 
- រតូររ័ណណគំរហូតាពលខា    រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 

២) កថ្ប្រពស្វាស្ប្ារ់ការផ្ទា ស់្រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ 

- រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ NBC OBS  រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 
- រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ NBCP   រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 

កថ្ប្រពស្វាខាងពលើគ៉ឺប្តូវពលើកដលងចំពពាះអតិងិជនដ លជាស្មា រ័នរ ា។ 

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

ថ្ងៃអងាគ រ ៨ពរាច ដខភប្ទ្រទ្ ឆ្ន ំច សំ្រទឹ្ធិស័្ក េ.ស្.២៥៦២ 
                                                         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០២ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៨ 

   អគគនាយករដចចកដទស 
  ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី

 
 
 
សូ្រទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
ពលខទូ្រស្េា ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣ EXT. ១០៥២ 

        (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១ EXT. ១០៥២ 
ស្មរពអ ិចប្តូនិក ៖ banking@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៨-៧៥៩ ស្.ជ.ណ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

កនប្ម្ដសវាគណនី និងដសវាសប្មារក់ារផ្ទា សរ់តរូអនកដប្រើប្បាសប់្រព័នធ  
ដៅធនាគារជាតិននកម្ពជុា 

3 
ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់អតិងិជនដ លានគណនីពៅធនាគារជាតិ

ថ្នករពុជាឱយានប្ជារថា កថ្ប្រពស្វាគណនី និងពស្វាស្ប្ារ់ការផ្ទា ស់្រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ 
NBC Online Banking System (NBC OBS) និងប្រេ័នធ NBC Platform (NBCP) ពៅធនាគារជាតិ 
ថ្នករពុជា ប្តូវានកំណត់ ូចខាងពប្ការ៖ 

១) កថ្ប្រពស្វាគណនី 

- រញ្ជា ក់ស្រតុលយគណនី   រតងចំនួន ៨០.០០០ ពរៀល 
- ទលិតរាយការណ៍គណនីរដនារ  រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 
- រតូររ័ណណគំរហូតាពលខា    រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 

២) កថ្ប្រពស្វាស្ប្ារ់ការផ្ទា ស់្រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ 

- រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ NBC OBS  រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 
- រតូរអនកពប្រើប្ាស់្ប្រេ័នធ NBCP   រតងចំនួន ៤០.០០០ ពរៀល 

កថ្ប្រពស្វាខាងពលើគ៉ឺប្តូវពលើកដលងចំពពាះអតិងិជនដ លជាស្មា រ័នរ ា។ 

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

 

ថ្ងៃអងាគ រ ៨ពរាច ដខភប្ទ្រទ្ ឆ្ន ំច សំ្រទឹ្ធិស័្ក េ.ស្.២៥៦២ 
                                                         រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០២ ដខតុលា ឆ្ន ំ២០១៨ 

   អគគនាយករដចចកដទស 
  ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី

 
 
 
សូ្រទំ្នាក់ទំ្នង៖ 
ពលខទូ្រស្េា ៖ (៨៥៥-២៣) ៧២៤ ៩៦៣ EXT. ១០៥២ 

        (៨៥៥-២៣) ៧២២ ២២១ EXT. ១០៥២ 
ស្មរពអ ិចប្តូនិក ៖ banking@nbc.org.kh 
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ធ៥-០១៩-១០៤៩ ស្.ជ.ណ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

ការរង់កនប្ម្ពីការដប្រើប្បាស ់
ដសវា NBC Online Banking System (OBS) 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់ប្គឹះស្មា នដ លជាស្ាជិកថ្នប្រេ័នធ OBS 

ទំងអស់្ប្ជារថា ព ើរបីេប្ងឹងប្រសិ្ទ្ធភាេថ្នការរង់កថ្ប្រេីការពប្រើប្ាស់្ពស្វា OBS ចារ់េីឆ្ន ំ២០២០ 
ពនះតពៅ នីតិវធីិថ្នការរង់កថ្ប្រនឹងប្តូវអនុវតត ូចខាងពប្ការ៖ 

 ១- ការរង់កថ្ប្រប្រចំាឆ្ន ំ 

-  ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងកាត់កថ្ប្រប្រចំាឆ្ន ំ ពោយស្វ័យប្រវតតិពៅកនុងស្ាត ហ៍ទី្២ ថ្ន
ដខរករាថ្នឆ្ន ំនីរួយៗ។ 

- ចំពពាះស្ាជិកងាី កថ្ប្រប្រចំាឆ្ន ំ ំរូងនឹងប្តូវានកាត់ពោយស្វ័យប្រវតតិ ពៅពេលទ្ទួ្ល
ានការអនុញ្ជញ តចូលជាស្ាជិកប្រេ័នធ OBS។ 

 ២- ការជាវ E-Token 

- ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងកាត់កថ្ប្រជាវ E-Token ដ លប្តូវពប្រើប្ាស់្ជារួយប្រេ័នធ OBS 
ពោយស្វ័យប្រវតតិ តារចំនួន Authorizer ដ លពស្នើសំុ្រដនារជាក់ដស្តង។ 

- ចំពពាះស្ាជិកងាី កថ្ប្រពនះនឹងប្តូវានកាត់ពោយស្វ័យប្រវតតិ តារចំនួន Authorizer 
ពៅពេលទ្ទួ្លានការអនុញ្ជញ តចូលជាស្ាជិក OBS។ 

 លិខិតររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជាពលខ ធ៥-០១៨-៣៤៩ ស្.ជ.ណ ចុះថ្ងៃទី្០៤ ដខឧស្ភា 
ឆ្ន ំ២០១៨ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍ចារ់េីថ្ងៃទី្០២ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០ តពៅ។ 

 ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃទី្០២ ដខរករា ឆ្ន ំ២០២០ តពៅ។ 

 

 ថ្ងៃអងាគ រ ៦ពកើត ដខរុស្ស ឆ្ន ំកុរ ឯកស័្ក េ.ស្.២៥៦៣ 
 រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្៣១ ដខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
 ជ្.អគគនាយករដចចកដទស 
 អគគនាយករងរដចចកដទស 
  ហតាពលខានិងប្តា៖ ាន់ សខុាន់ 
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ធ៣-៩៧-៤៧៦ ស្.ជ.ណ  

ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 

3 
 កនុងពេលងាីៗពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានទ្ទួ្លេ័ត៌ានថា៖ ានរងរអូនពយើងខាះានយក
ប្ាក់គំរ ូ(SPECIMEN) ដ លពគទុ្កពរើល ឬទុ្កជាអនុស្ាវរយ៍ី ពៅចាយវាយទិ្ញទំ្និញពទសងៗពធវើ
ឱយានការភាន់ប្ច ំកនុងទី្ទារ។ 

 ព ើរបីពចៀស្វាងភាេរិនស្រស្ស្រពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្ររញ្ជា ក់ជូនស្មធារណជន
ឱយានប្ជារថា៖ រណាត ប្ាក់គំរូប្គរ់ប្រពភទ្គ៉ឺប្គាន់ដតដចកជូន ល់វរៈជន និងអនកស្មរេ័ត៌ាន
រួយចំនួនកនុងេិធីប្រកាស្ចាយប្ាក់ងាីកាលេីថ្ងៃទី្២៥ ដខរីនា ឆ្ន ំ១៩៩៥ ស្ប្ារ់ទសេវទាយនិង
េនយល់ ល់ប្រជារាស្រស្តឱយស្មគ ល់េីភិនភាគររស់្ប្ាក់ពរៀលងាីដតរ៉ាុពណាណ ះ គ៉ឺរិនានអនុញ្ជញ តឱយយក
ពៅចាយវាយព ើយ។ ប្ាក់គំរចូារ់េីប្រពភទ្ ១.០០០ ពរៀល  ល់ ៥០.០០០ ពរៀល គ៉ឺានពាះអកសរ
ឡាតំាង េណ៌ប្កហរ SPECIMEN ពលើថ្ទាទំងស្ងខាង។ ចំពពាះប្ាក់គំរបូ្រពភទ្ ១០០.០០០ ពរៀល 
វញិ គ៉ឺានជាអកសរឡាតំាង SPECIMEN ដ រ ដតពចាះរនធេីាខ ងពៅាខ ង អកសរពនះពរើលពឃើញចាស់្
រិនអាចភាន់ប្ច ំានព ើយ។ រ៉ាាងពទ្ៀត ប្ាក់គំរបូ្គរ់ប្រពភទ្ទំងពនះ ានពលខពស្ រសុី្ទ្ធដតពលខ
សូ្នយៗទំង៧ខាង់។ 

 ធនគារជាតិ សូ្ររេំាកថា ប្ាក់គំរ ូូចានពរៀររារ់ខាងពលើ េំុានតថ្រាអាចចាយវាយានពទ្។ 
ជនណាយកប្ាក់គំរ ូ(SPECIMEN) ពៅចាយវាយតារទី្ទារ គ៉ឺចាត់ទុ្កជាជនប្រប្េឹតតអំពេើថ្គរនាំ
ពហើយជនជំេូកពនាះ នឹងប្តូវជារ់េិរទុ្ធយ៉ាងតឹងរុងឹរំទុត។ 

 ពហតុពនះ សូ្រស្មធារណជន េិនិតយឱយានចាស់្លាស់្រុននឹងចាយ ឬទ្ទួ្លយកប្កោស្
ប្ាក់ប្គរ់ប្រពភទ្ ពចៀស្វាងការភាន់ប្ច ំទ្ទួ្លយកប្ាក់គំរ ូ ូចានពរៀររារ់ខាងពលើ ពប្ពាះធនាគារ
ជាតិប្តូវ កហូតទុ្កពោយគាា នងនូរព ើយ។ 

     
                       រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៣ ដខកកកោ ឆ្ន ំ១៩៩៧ 

                   ដទស្ថភិបាល 
     ហតាពលខានិងប្តា៖ ដថ្ន ដរ ងោត 
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ធ១-០៩-៥៣៥ ស្.ជ.ណ  

ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់ស្មធារណជនឱយានប្ជារថា ពោយស្មរ
ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិប្តូវានពប្រើប្ាស់្យ៉ាងទូ្លំទូ្លាយពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជា រចេុរបននពនះ ប្ាក់
 ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យប្តូវានយករកចាយវាយពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជាជាពប្ចើន ដ លជាពហតុនំាឱយ
ានការខាតរង់ ល់អនកដ លានទ្ទួ្លយកប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យទំងពនាះ។ ព ើរបីទ្រ់ស្មក ត់
រញ្ជា ពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹង កហូតយកប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យទំងឡាយណា ដ ល
ប្តូវានយករករង់ចូលពរឡាធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយរិនប្រគល់ឱយអនករង់ប្ាក់វញិព ើយ 
ប្េរទំងពាះប្តាដ លានពាកយថា “ប្ាក់ដកាងកាា យ” ពលើប្រោស្ប្ាក់ពនាះពទ្ៀតទង។  

 ទ្នាឹរពនះ ព ើរបីររួចំដណកកនុងការទ្រ់ស្មក ត់ពនះ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ក៏ប្តូវស្ហការ
 កហូតប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យេីអតិងិជនររស់្ខាួន ពហើយយករកប្រគល់ឱយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាទងដ រ។ 

 អាស្ស័្យពហតុពនះ ព ើរបីពចៀស្វាងការខាតរង់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសំុ្ឱយស្មធារណជន
េិនិតយេិច័យឱយានរ៉ាត់ចត់រុននឹងទ្ទួ្លយកប្កោស្ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ។ 

     
                    រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៨ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០០៩ 

ដទស្ថភបិាល 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចាន់តូ 
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ធ១-០៩-៥៣៥ ស្.ជ.ណ  

ដសចក្តីជូន ណំ្រ ង 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូន ំណឹង ល់ស្មធារណជនឱយានប្ជារថា ពោយស្មរ
ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិប្តូវានពប្រើប្ាស់្យ៉ាងទូ្លំទូ្លាយពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជា រចេុរបននពនះ ប្ាក់
 ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យប្តូវានយករកចាយវាយពៅកនុងប្រពទ្ស្ករពុជាជាពប្ចើន ដ លជាពហតុនំាឱយ
ានការខាតរង់ ល់អនកដ លានទ្ទួ្លយកប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យទំងពនាះ។ ព ើរបីទ្រ់ស្មក ត់
រញ្ជា ពនះ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹង កហូតយកប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យទំងឡាយណា ដ ល
ប្តូវានយករករង់ចូលពរឡាធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពោយរិនប្រគល់ឱយអនករង់ប្ាក់វញិព ើយ 
ប្េរទំងពាះប្តាដ លានពាកយថា “ប្ាក់ដកាងកាា យ” ពលើប្រោស្ប្ាក់ពនាះពទ្ៀតទង។  

 ទ្នាឹរពនះ ព ើរបីររួចំដណកកនុងការទ្រ់ស្មក ត់ពនះ ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ ក៏ប្តូវស្ហការ
 កហូតប្ាក់ ុលាា រអាពររកិដកាងកាា យេីអតិងិជនររស់្ខាួន ពហើយយករកប្រគល់ឱយធនាគារជាតិ
ថ្នករពុជាទងដ រ។ 

 អាស្ស័្យពហតុពនះ ព ើរបីពចៀស្វាងការខាតរង់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាសំុ្ឱយស្មធារណជន
េិនិតយេិច័យឱយានរ៉ាត់ចត់រុននឹងទ្ទួ្លយកប្កោស្ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ។ 

     
                    រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៨ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០០៩ 

ដទស្ថភបិាល 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា ចានត់ ូ
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០៥០-១៦ អ.រ  

ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 
សតពីី 

ការទទួលរារ់ប្កដាសប្បាក់ជាររូិយវតាុជាតិនិងររូិយរ័ណណ  

3 
 ព ើរបីពរៀរចំឱយានស្ណាត រ់ធាន រ់ រពរៀរពរៀររយលអ កនុងការរារ់ប្កោស្ប្ាក់ជា ររិូយវតាុជាតិ
និងររិូយរ័ណណ ពៅរញ្ា រពរឡា និងការយិល័យរារ់-ស្ស្មល់ពប្ជើស្ថ្ននាយកោា នពាះទាយនិងឃ្លា ំង
ពរឡា និងស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជារាជធានី-ពខតត ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូន ំណឹង
 ល់អតិងិជនទំងអស់្ឱយានប្ជារថា៖ 

 ១- ធនាគារជាតិថ្នករពុជាទី្ស្មន ក់ការកណាត ល និងស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជារាជធានី-ពខតត 
ចារ់ពទតើរទ្ទួ្លចំណូលេីអតិងិជនចារ់េីពា៉ាង ៧:៣០ នាទី្ប្េឹក  ល់ពា៉ាង ២:០០ រពស្ៀល ចំដណក
ប្រតិរតតិការពទសងពទ្ៀត ពៅ ំពណើ រការរហូត ល់ពា៉ាង ៣:០០ រពស្ៀល ពរៀងរាល់ថ្ងៃពធវើការ។ ពោយ
ដ ក ការយិល័យរារ់-ស្ស្មល់ពប្ជើស្ ចារ់ពទតើរទ្ទួ្លចំណូលេីអតិងិជនចារ់េីពា៉ាង ៧:៣០ នាទី្ប្េឹក 
និងរញ្េ រ់ពៅពា៉ាង ១២:០០ ថ្ងៃប្តង់ 

 ២- ប្កោស្ប្ាក់ប្គរ់ប្រពភទ្ ប្តូវដតពរៀរចំពៅតារប្កោស្ប្ាក់នីរួយៗ ពោយរូរភាេ
ប្តួតសីុ្គាន  ប្តូវចងជាធាន រ់ (១០០ ស្នាឹក) និងចងជា ំុ (១០០០ ស្នាឹក) ពោយរុបំ្គីរឱយានប្តឹរប្តូវ 
រុននឹងរង់ចូលរញ្ា រពរឡា 

 ៣- ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ទ្ទួ្លយកររិូយរ័ណណេីអតិងិជនររស់្ខាួន (ប្គឹះស្មា នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតាុ) ដ លានគណនីពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពៅពេលដ លប្កោស្ប្ាក់ពនាះ ជាប្កោស្
ប្ាក់េិតប្ាក  រិនដកាងកាា យ ពហើយានគុណភាេស្រស្ស្រ។ ធនាគារជាតិថ្នករពុជា រិនាន
កាតេវកិចេទ្ទួ្លប្កោស្ប្ាក់ជាររិូយរ័ណណររពទ្ស្ចាស់្ ទ្ក់ រដហក ានស្មន រប្រឡាក់ ពឆះពរាល
ពោយប្រការណារួយ ពហើយរតូរយកប្កោស្ប្ាក់ងាីានព ើយ 

 ៤- ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ពធវើរ័ណណរង់ប្ាក់ជូនអតិងិជនកនុងថ្ងៃ នូវចំនួនទឹ្កប្ាក់ដ លាន
ពធវើការរារ់និងស្ស្មល់ពប្ជើស្រចួ ចំដណកប្ាក់ដ លពៅស្ល់ រិនពធវើរ័ណណរង់ប្ាក់ជូនព ើយ ដតអាច
រិទ្ទាុំពរពទាើទុ្កពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពោយពធវើជាលិខិតប្រគល់-ទ្ទួ្លឱយានចាស់្លាស់្ ព ើរបី
ពធវើការរារ់-ស្ស្មល់ពប្ជើស្ពៅថ្ងៃពធវើការរនាា រ់ ពលើកដលងថ្ងៃឈរ់ស្ប្ាករុណយជាតិពទសងៗ 

 ៥- ពេលពរើកប្ាក់ អតិងិជនប្តូវរារ់េិនិតយស្មច់ប្ាក់ឱយានប្តឹរប្តូវ រុននឹងចាកពចញេី
រញ្ា រពរឡា រាល់ករណីាត់រង់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជានឹងរិនទ្ទួ្លខុស្ប្តូវព ើយ។  
 

                       រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១៦ ដខរិងុនា ឆ្ន ំ២០១៦ 
អគគដរឡា 

  ហតាពលខា៖ ថ្ន ោ វ 
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ធ៥-០១៧-២៩២ ស្.ជ.ណ  

ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 
សតពីី 

នីតិវិធីននការដរើកប្បាក់ដៅធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 ព ើរបីរពងកើនសុ្វតាិភាេ និងប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងប្រតិរតតិការពរើកប្ាក់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាាន
កិតតិយស្សូ្រជប្ារ ឯកឧតតរ ពលាកជំទវ ពលាក ពលាកស្សី្ ជាាេ ស់្គណនីទំងអស់្ពរតាត ប្ជារថា 
រាល់ការពរើកប្ាក់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា គ៉ឺប្តូវពប្រើរូលរបទនរប្តររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ពោយភាា រ់រកជារួយនូវឯកស្មរដ លានសុ្េលភាេរួយចំនួន តារករណី ូចខាងពប្ការ៖ 

ក.  កនុងករណីអនកពរើកប្ាក់ជាអតាគាហកពលើរូលរបទនរប្ត អនកពរើកប្ាក់ប្តូវរងាា ញ
រ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ (ចារ់ព ើរ) ដ លានសុ្េលភាេ  ូចជា៖ 

- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណស្ញ្ជា តិដខារ ឬ 
- រ័ណណស្ាគ ល់ខាួនរ្នតីរាជការ ឬ 
- លិខិតឆាងដ ន (Passport) ឬ 
- លិខិតរ ាាលទាូវការររស់្ស្មា រ័នរ ា ឬអាជាា ធរានស្រតាកិចេដ លានរិទ្

ររូងត និងរញ្ជា ក់អាស្យោា នចាស់្លាស់្។ 
ខ. កនុងករណីអតាគាហកពទារសិ្ទ្ធិពោយពធវើរិ ាិពលខពលើខនងរូលរបទនរប្ត ឬពទារសិ្ទ្ធិពោយ

អនុរ័ប្ត អនកពរើកប្ាក់ប្តូវានរ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ  ូចកនុងចំណុច (ក) ខាងពលើ។ 
គ. កនុងករណីអតាគាហកជាព ា្ ះអងគភាេរ ា អនកពរើកប្ាក់ប្តូវានរ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ

 ូចកនុងចំណុច (ក) ខាងពលើ ប្េរទំងលិខិតឧពទ្ាស្នារអនកពរើកប្ាក់ ឬលិខិតប្រគល់សិ្ទ្ធិ
ពរើកប្ាក់។ 

ឃ.កនុងករណីអតាគាហកជាព ា្ ះប្កុរហ ុន អនកពរើកប្ាក់ប្តូវានរ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ
 ូចកនុងចំណុច (ក) ខាងពលើ និងលិខិតពទារសិ្ទ្ធិពរើកប្ាក់ (ករណីអនកពរើកប្ាក់រិនដរន
ជាប្រធានប្កុរហ ុន) ប្េរទំងរ័ណណា៉ាតង់ ឬលិខិតអនុញ្ជញ តឱយពធវើអាជីវករា (ពរើជាចារ់
ចរាងប្តូវានការរញ្ជា ក់េីអាជាា ធរានស្រតាកិចេ)។  

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ ធ៥-០១១-៥៩២ ស្ជណ ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១១ ប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

                      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៣ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០១៧ 
          អគគនាយករដចចកដទស 
         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី
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ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 
សតពីី 

នតីវិធិីននការដរើកប្បាក់ដៅធនាគារជាតិននកម្ពជុា 

3 
 ព ើរបីរពងកើនសុ្វតាិភាេ និងប្រសិ្ទ្ធភាេកនុងប្រតិរតតិការពរើកប្ាក់ ធនាគារជាតិថ្នករពុជាាន
កិតតិយស្សូ្រជប្ារ ឯកឧតតរ ពលាកជំទវ ពលាក ពលាកស្សី្ ជាាេ ស់្គណនីទំងអស់្ពរតាត ប្ជារថា 
រាល់ការពរើកប្ាក់ពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជា គ៉ឺប្តូវពប្រើរូលរបទនរប្តររស់្ធនាគារជាតិថ្នករពុជា 
ពោយភាា រ់រកជារួយនូវឯកស្មរដ លានសុ្េលភាេរួយចំនួន តារករណី ូចខាងពប្ការ៖ 

ក.  កនុងករណីអនកពរើកប្ាក់ជាអតាគាហកពលើរូលរបទនរប្ត អនកពរើកប្ាក់ប្តូវរងាា ញ
រ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ (ចារ់ព ើរ) ដ លានសុ្េលភាេ  ូចជា៖ 

- អតតស្ញ្ជញ ណរ័ណណស្ញ្ជា តិដខារ ឬ 
- រ័ណណស្ាគ ល់ខាួនរ្នតីរាជការ ឬ 
- លិខិតឆាងដ ន (Passport) ឬ 
- លិខិតរ ាាលទាូវការររស់្ស្មា រ័នរ ា ឬអាជាា ធរានស្រតាកិចេដ លានរិទ្

ររូងត និងរញ្ជា ក់អាស្យោា នចាស់្លាស់្។ 
ខ. កនុងករណីអតាគាហកពទារសិ្ទ្ធិពោយពធវើរិ ាិពលខពលើខនងរូលរបទនរប្ត ឬពទារសិ្ទ្ធិពោយ

អនុរ័ប្ត អនកពរើកប្ាក់ប្តូវានរ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ  ូចកនុងចំណុច (ក) ខាងពលើ។ 
គ. កនុងករណីអតាគាហកជាព ា្ ះអងគភាេរ ា អនកពរើកប្ាក់ប្តូវានរ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ

 ូចកនុងចំណុច (ក) ខាងពលើ ប្េរទំងលិខិតឧពទ្ាស្នារអនកពរើកប្ាក់ ឬលិខិតប្រគល់សិ្ទ្ធិ
ពរើកប្ាក់។ 

ឃ.កនុងករណីអតាគាហកជាព ា្ ះប្កុរហ ុន អនកពរើកប្ាក់ប្តូវានរ័ណណស្ាគ ល់អតតស្ញ្ជញ ណ
 ូចកនុងចំណុច (ក) ខាងពលើ និងលិខិតពទារសិ្ទ្ធិពរើកប្ាក់ (ករណីអនកពរើកប្ាក់រិនដរន
ជាប្រធានប្កុរហ ុន) ប្េរទំងរ័ណណា៉ាតង់ ឬលិខិតអនុញ្ជញ តឱយពធវើអាជីវករា (ពរើជាចារ់
ចរាងប្តូវានការរញ្ជា ក់េីអាជាា ធរានស្រតាកិចេ)។  

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ ធ៥-០១១-៥៩២ ស្ជណ ចុះថ្ងៃទី្២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០១១ ប្តូវចាត់
ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 
 

                      រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្០៣ ដខពរស្ម ឆ្ន ំ២០១៧ 
          អគគនាយករដចចកដទស 
         ហតាពលខានិងប្តា៖ ជា សរិ ី

 

1019 

០៩៩-២០ អ.រ 

ដសចកតីជ្ូន ំណរ ង 
សតពីី 

ការដរើកស្ថច់ប្បាក់ជាររូិយរ័ណណ ពីធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

3 
 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា ានកិតតិយស្ សូ្រជប្ារជូនប្គរ់ប្កសួ្ង-ស្មា រ័ន និងប្គឹះស្មា នធនាគារ
និងហិរញ្ញវតាុដ លានគណនីពៅធនាគារជាតិថ្នករពុជាពរតាត ប្ជារថា ព ើរបីឱយការស្ប្ររស្ប្រួល
ស្មច់ប្ាក់ជាររិូយរ័ណណ ទំងពៅស្មន ក់ការកណាត លនិងពៅស្មខាធនាគារជាតិ ថ្នករពុជារាជធានី-ពខតត
ប្រប្េឹតតពៅពោយរលូន ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រកំណត់ការពរើកស្មច់ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ  ូច
ខាងពប្ការ៖ 

 ក. ពៅស្មន ក់ការកណាត ល 

- ការពរើកស្មច់ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ខពស់្រំទុតប្តឹរចំនួនស្ររុ ២.០០០.០០០  ុលាា រអាពររកិ 
(េីរលាន ុលាា រអាពររកិ) អាច ំពណើ រការានកនុងថ្ងៃ។ 

- ការពរើកស្មច់ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ពលើស្េីចំនួន ២.០០០.០០០  ុលាា រអាពររកិ (េីរលាន
 ុលាា រអាពររកិ) ប្តូវជូន ំណឹងរកនាយកោា នពាះទាយនិងឃ្លា ំងពរឡាជារុនយ៉ាងតិច២ថ្ងៃ ថ្ន
ថ្ងៃពធវើការ។ 

ខ. ពៅស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជារាជធានី-ពខតត 

ការពរើកស្មច់ប្ាក់ ុលាា រអាពររកិ ប្តូវអនុវតតពោយដទអកពលើទំ្ហំប្រតិរតតិការជាក់ដស្តង
ររស់្ស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជារាជធានី-ពខតត នីរួយៗ។ កនុងករណី ការពរើកស្មច់ប្ាក់ ុលាា រ
អាពររកិានចំនួនពប្ចើន ប្តូវជូន ំណឹងរកនាយក-នាយិកា ស្មខាធនាគារជាតិថ្នករពុជារាជធានី-ពខតត  
ជារុនយ៉ាងតិច២ថ្ងៃ ថ្នថ្ងៃពធវើការ។  

ពស្ចកតីជូន ំណឹងទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។ 

ថ្ងៃអងាគ រ ១០ពរាច ដខកតតិក ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 
រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ 

អគគដរឡា 
ហតាពលខានិងប្តា៖ ថ្ន ោ វ 
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1020 

១០០-២០ អ.រ 
ដសចក្តីជូន ំណ្រ ង 

3 
 ពយងតារចារ់ស្តីេី ការពរៀរចំនិងការប្រប្េឹតតពៅថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ លប្រកាស្
ឱយពប្រើពោយប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/០១៩៦/២៧ ចុះថ្ងៃទី្២៦ ដខរករា ឆ្ន ំ១៩៩៦។  

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូនស្មធារណជនឱយានប្ជារថា ពៅកនុងជំេូកទី្៩ ស្តីេី 
រូរិយវតាុ ប្តង់ាប្តា ៥២ ានដចងថា៖ ប្កោស្ប្ាក់ដកាងកាា យដ លយករករង់ ឬរតូរប្តូវររឹអូស្
ពោយគាា នសំ្ណង ពហើយប្តូវជូនេ័ត៌ានពៅអាជាា ធរានស្រតាកិចេ។ 

 អាស្ស័្យពហតុពនះ សូ្រស្មធារណជន ជាេិពស្ស្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្ជារជា
េ័ត៌ាន និងចូលរួរស្ហការអនុវតត ពហើយកនុងករណីានការស្ងស័យថា ប្កោស្ប្ាក់ដកាងកាា យ 
សូ្រពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីពស្នើសំុ្ពធវើពកាស្លយវច័ិយ។ 

 ពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ ២០៧/៩៧ អ.រ ចុះថ្ងៃទី្០៣ ដខកកកោ ឆ្ន ំ១៩៩៧ និងពស្ចកតីជូន ំណឹង
ទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

 ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  

    
                ថ្ងៃអងាគ រ ១០ពរាច ដខកតតិក ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 
               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ 

                    អគគដរឡា 
           ហតាពលខានិងប្តា៖ ថ្ន ោ វ 

 
 

 

1020



 

1020 

១០០-២០ អ.រ 
ដសចក្តីជនូ ំណ្រ ង 

3 
 ពយងតារចារ់ស្តីេី ការពរៀរចំនិងការប្រប្េឹតតពៅថ្នធនាគារជាតិថ្នករពុជា ដ លប្រកាស្
ឱយពប្រើពោយប្េះរាជប្ករពលខ នស្/រករ/០១៩៦/២៧ ចុះថ្ងៃទី្២៦ ដខរករា ឆ្ន ំ១៩៩៦។  

 ធនាគារជាតិថ្នករពុជា សូ្រជប្ារជូនស្មធារណជនឱយានប្ជារថា ពៅកនុងជំេូកទី្៩ ស្តីេី 
រូរិយវតាុ ប្តង់ាប្តា ៥២ ានដចងថា៖ ប្កោស្ប្ាក់ដកាងកាា យដ លយករករង់ ឬរតូរប្តូវររឹអូស្
ពោយគាា នសំ្ណង ពហើយប្តូវជូនេ័ត៌ានពៅអាជាា ធរានស្រតាកិចេ។ 

 អាស្ស័្យពហតុពនះ សូ្រស្មធារណជន ជាេិពស្ស្ប្គឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុប្ជារជា
េ័ត៌ាន និងចូលរួរស្ហការអនុវតត ពហើយកនុងករណីានការស្ងស័យថា ប្កោស្ប្ាក់ដកាងកាា យ 
សូ្រពទាើរកធនាគារជាតិថ្នករពុជា ព ើរបីពស្នើសំុ្ពធវើពកាស្លយវច័ិយ។ 

 ពស្ចកតីជូន ំណឹងពលខ ២០៧/៩៧ អ.រ ចុះថ្ងៃទី្០៣ ដខកកកោ ឆ្ន ំ១៩៩៧ និងពស្ចកតីជូន ំណឹង
ទំងឡាយណាដ លានខាឹរស្មរទាុយ ប្តូវចាត់ទុ្កជានិរាករណ៍។ 

 ពស្ចកតីជូន ំណឹងពនះ ានប្រសិ្ទ្ធភាេអនុវតតចារ់េីថ្ងៃចុះហតាពលខាពនះតពៅ។  

    
                ថ្ងៃអងាគ រ ១០ពរាច ដខកតតិក ឆ្ន ំជូត ពទស័្ក េ.ស្.២៥៦៤ 
               រាជធានីភនំពេញ ថ្ងៃទី្១០ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ំ២០២០ 

                    អគគដរឡា 
           ហតាពលខានិងប្តា៖ ថ្ន ោ វ 

 
 

 





1021 

តារាងបទបបញ្ញត្ដិពីឆ្ន ាំ២០១៧ ដល ់ពាក់កណ្តា លឆ្ន ាំ២០២១ 

១. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-១០៩ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ការកាំណត់ពិដាន
អប្ាការប្ាក់ឥណទាន។ 

២. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០១៧-២៩២ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃទី០៣ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី 
នីតិវធីិថ្នការលរើកប្ាក់លៅធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

៣. ប្រកាសលេខ ធ៥-០១៧-១៤៨ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ការខកសប្មួេ
ចាំណ ច ៥ ប្រការ ២ ថ្នប្រកាសសតីពីការលចញផ្សាយមូេរប្តអាចជួញដូរានលដាយធនាគារជាតិ
ថ្នកមព ជា។ 

៤. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០១៧-១៦១ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៤ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ការប្ររ់ប្រង
ប្រឹុះសាា នផ្សតេ់លសវាទូទាត់សងប្ាក់។ 

៥.  លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០១៧-៧០០ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃទី១១ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី 
ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់ខផ្សែតហ្វមររស់ធនាគារជាតិថ្នកមព ជា (NBCP)។ 

៦. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-២៩៩ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពី ការលដាុះស្រសាយ
រណតឹ ងអតិងិជនររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

៧. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣០០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពី េកខខណឌ សប្ារ់
ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ដាក់ពាកយស ាំច ុះរញ្ជ ីេក់មូេរប្តកន ងផ្សារមូេរប្តកមព ជា។ 

៨. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣០១ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ប្ករខ័ណឌ ប្ររ់ប្រង
ហានិភ័យសនទនីយភាពររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

៩. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០១៧-៣០៧ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី០៤ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើ
វធិាននិងនីតិវធីិ Cambodian Shared Switch។ 

១០. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣២៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ការផ្សតេ់
វញិ្ញា រនរប្តចាំលពាុះប្រឹុះសាា នឥណទានជនរទ។ 

១១. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣៣៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពី សវនកមម ចាំលពាុះ
ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

១២. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ១៣លកើត ខខមិរសិរ ឆ្ន ាំរកា ព.ស ២៥៦១ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពី ចាំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវធិានធនលេើ
អ ីមខភរមិន។ 
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១៣. សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ច ុះថ្ងៃស ប្ក ២លកើត ខខផ្សេគ ន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការអន វតតប្រកាសស្តីពីចាំណាត់ថ្នន ក់
ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវធិានធនលេើអ ីមខភរមិន។ 

១៤. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៨-០៦៨ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៨លកើត ខខផ្សេគ ន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពី ការកាំណត់ប្ទនារ់លដើមទ នររស់
ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

១៥. សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.ក.ណ ច ុះថ្ងៃព ធ ៦លរាច ខខផ្សេគ ន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការអន វតតប្រកាសស្តីពីការកាំណត់
ប្ទនារ់លដើមទ នររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

១៦.  លសចកតីខណនាាំលេខ ធ៥-០១៨-០០២ ស.ក.ណ.ន ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លរាច ខខលចប្ត ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ លេើការអន វតតប្រតិរតតិការផ្សតេ់សនទនីយភាព
លដាយានការធានា (LPCO)។ 

១៧. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០១៨-១៩៤ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ១២លរាច ខខពិសាខ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់សាែ កសញ្ញា សប្ារ់ប្រព័នធ
លសវាទូទាត់រហ័្ស (Fast Payment) និងប្រព័នធលខមរូឌានខស៊ែសវីច (Cambodian Shared Switch)។ 

១៨.  ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៨-២៨២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃព ធ ៣លរាច ខខស្រសាពណ៍ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចច ថ្នប្ាក់រលញ្ាើនិងប្ាក់កមចី
ររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

១៩. ប្រកាសលេខ ធ៥-០១៨-៣០២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃព ធ ២លរាច ខខភប្ទរទ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់មូេរបទានរប្តរាំរូងមីររស់
ធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

២០. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០១៨-៧៤២ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃព ធ ២លរាច ខខភប្ទរទ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក 
ព.ស.២៥៦២ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី មូេរបទានរប្តរាំរងូមីររស់ធនាគារជាតិ
ថ្នកមព ជា។ 

២១. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០១៨-៧៥៩ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ៨លរាច ខខភប្ទរទ ឆ្ន ាំច 
សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី កថ្ប្មលសវារណនី និង
លសវាសប្ារ់ការផ្លែ ស់រតូរអនកលប្រើប្ាស់ប្រព័នធលៅធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 
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១៣. សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ច.ណ ច ុះថ្ងៃស ប្ក ២លកើត ខខផ្សេគ ន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១៦ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការអន វតតប្រកាសស្តីពីចាំណាត់ថ្នន ក់
ហានិភ័យឥណទាន និងសាំវធិានធនលេើអ ីមខភរមិន។ 

១៤. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៨-០៦៨ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៨លកើត ខខផ្សេគ ន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្តីពី ការកាំណត់ប្ទនារ់លដើមទ នររស់
ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

១៥. សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.ក.ណ ច ុះថ្ងៃព ធ ៦លរាច ខខផ្សេគ ន ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការអន វតតប្រកាសស្តីពីការកាំណត់
ប្ទនារ់លដើមទ នររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

១៦.  លសចកតីខណនាាំលេខ ធ៥-០១៨-០០២ ស.ក.ណ.ន ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លរាច ខខលចប្ត ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០១៨ លេើការអន វតតប្រតិរតតិការផ្សតេ់សនទនីយភាព
លដាយានការធានា (LPCO)។ 

១៧. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០១៨-១៩៤ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ១២លរាច ខខពិសាខ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១១ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់សាែ កសញ្ញា សប្ារ់ប្រព័នធ
លសវាទូទាត់រហ័្ស (Fast Payment) និងប្រព័នធលខមរូឌានខស៊ែសវីច (Cambodian Shared Switch)។ 

១៨.  ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៨-២៨២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃព ធ ៣លរាច ខខស្រសាពណ៍ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចច ថ្នប្ាក់រលញ្ាើនិងប្ាក់កមចី
ររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

១៩. ប្រកាសលេខ ធ៥-០១៨-៣០២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃព ធ ២លរាច ខខភប្ទរទ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់មូេរបទានរប្តរាំរូងមីររស់
ធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

២០. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០១៨-៧៤២ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃព ធ ២លរាច ខខភប្ទរទ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក 
ព.ស.២៥៦២ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី មូេរបទានរប្តរាំរងូមីររស់ធនាគារជាតិ
ថ្នកមព ជា។ 

២១. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០១៨-៧៥៩ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ៨លរាច ខខភប្ទរទ ឆ្ន ាំច 
សាំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី កថ្ប្មលសវារណនី និង
លសវាសប្ារ់ការផ្លែ ស់រតូរអនកលប្រើប្ាស់ប្រព័នធលៅធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 
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២២. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៧-០១៩-១២២ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃស ប្ក ១១លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក 
ព.ស.២៥៦២ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី កាតពវកិចចលរៀរចាំរាយការណ៍ហិ្រញ្ាវតា 
ប្រចាំប្គាររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

២៣. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៩-៤២០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ១០លកើត ខខមិរសិរ ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី ការខកសប្មួេប្រការ ២២ ថ្នប្រកាសសតីពី អនកដាំលណើ រការ
តតិយភារី។ 

២៤. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០១៩-៤២៥ ប្រ.ក ថ្ងៃស ប្ក ៩លរាច ខខមិរសិរ ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២០ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើវធិាននិងនីតិវធីិ Retail Pay។ 

២៥. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០១៩-១០៤៩ ស.ជ.ណ ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ៦លកើត ខខរ សស ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក 
ព.ស.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី ការរង់កថ្ប្មពីការលប្រើប្ាស់លសវា NBC 
Online Banking System (OBS)។ 

២៦. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៧-០២០-១៣៤ ឆ.ត ច ុះថ្ងៃព ធ ១៣លរាច ខខរ សស ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក 
ព.ស.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២២ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី លសចកតីរញ្ញជ ក់រខនាមលេើការលធវើ
សាំវធិានធនចាំលពាុះហាវ ស ីេីធីររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ខដេរកាលៅធនាគារជាតិ
ថ្នកមព ជា។ 

២៧. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០២០-០៤៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៧លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី៣១ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់សាែ កសញ្ញា សប្ារ់ប្រព័នធ 
Retail Pay។ 

២៨.  លសចកតីខណនាាំលេខ ធ៧-០២០-៤១៧ ឆ.ត ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ២លរាច ខខផ្សេគ ន ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក 
ព.ស.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការរណនាព័ត៌ានហិ្រញ្ាវតា រខនាម 
និងនិយមន័យ “សមព័នធញាតិ”។ 

២៩. ប្រកាស្លេែ ធ៧-០២០-២៣០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃព ធ ១០លរាច ខខផេគុន ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចច ថ្នប្ាក់រលញ្ាើនិងប្ាក់កមចី
ររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

៣០. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៧-០២០-៨៦៨ ឆ.ត ច ុះថ្ងៃព ធ ៥លរាច ខខលជសឋ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ករណីលេើកខេងកប្មិតកាំណត់លេើ
សាា នភាពចាំហ្ស ទធចាំលពាុះររិូយវតា ជាតិ។ 
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៣១.  សារាចរខណនាាំរខនាមលេខ ធ៧-០២០-០០២ ស.រ.ណ.ន ច ុះថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៥លកើត ខខអាសាឍ 
ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការអន វតតប្រកាស
ស្តីពីការកាំណត់ប្ទនារ់លដើមទ នររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

៣២. សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០២០-០០៣ ស.រ.ណ.ន ច ុះថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៥លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត 
លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី លសចកតីពនយេ់រខនាមលៅលេើ
ឧរសមព័នធ ២ ថ្នប្រកាសសតីពីអន ាតប្ករខ័ណឌ ស្នទនីយភាព។ 

៣៣. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០២០-៣៤៩ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់ វធិាននិងនីតិវធីិ 
ប្រព័នធារង។ 

៣៤. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០២០-៣៥០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់សាែ កសញ្ញា
ប្រព័នធារង។ 

៣៥. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០២០-៣៥១ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់រាំររូរចិឆិនភាព
រលចចកលទសលខលអចឃយូអរកូត (KHQR Code) សប្ារ់ការទូទាត់សងប្ាក់។ 

៣៦. ប្រកាសលេខ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សដីពី ការខចករ ាំខេកព័ត៌ានឥណទាន។ 

៣៧. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៧-០២០-១៥៤៩ ឆ.ត ច ុះថ្ងៃព ធ ៥លកើត ខខកតតិក ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ថ្ងៃទី២១ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី រញ្ជ ីរាយនាមឯកសារ ខដេប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា  ប្តូវភាជ រ់ឯកសារជូនជាមួយសាំលណើ ស ាំលផ្សសងៗ មកធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

៣៩. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ០៩៩-២០ អ.រ ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ១០លរាច ខខកតតិក ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការលរើកសាច់ប្ាក់ជារូរិយរ័ណណពី
ធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

៣៩. លសចកតី ជូនដាំណឹងលេខ ១០០-២០ អ.រ ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ១០លរាច ខខកតតិក ឆ្ន ាំ ជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដកហូតយកប្កដាស្ប្ាក់លរៀេ
ខកែងកាែ យ។ 

៤០. ប្រកាសលេខ ធ៩-០២១-០៥២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ១៣លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ សតីពី ការផ្សតេ់អាជាា រណណប្រករអាជីវកមមនាាំលចញ-នាាំចូេ
លលាហ្ធាត  និងតបូងងមានតថ្មែ។ 
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៣១.  សារាចរខណនាាំរខនាមលេខ ធ៧-០២០-០០២ ស.រ.ណ.ន ច ុះថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៥លកើត ខខអាសាឍ 
ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខែមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការអន វតតប្រកាស
ស្តីពីការកាំណត់ប្ទនារ់លដើមទ នររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

៣២. សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០២០-០០៣ ស.រ.ណ.ន ច ុះថ្ងៃប្ពហ្សបតិ៍ ៥លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត 
លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៥ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី លសចកតីពនយេ់រខនាមលៅលេើ
ឧរសមព័នធ ២ ថ្នប្រកាសសតីពីអន ាតប្ករខ័ណឌ ស្នទនីយភាព។ 

៣៣. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០២០-៣៤៩ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់ វធិាននិងនីតិវធីិ 
ប្រព័នធារង។ 

៣៤. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០២០-៣៥០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់សាែ កសញ្ញា
ប្រព័នធារង។ 

៣៥. ប្រកាសលេខ ធ១៤-០២០-៣៥១ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់រាំររូរចិឆិនភាព
រលចចកលទសលខលអចឃយូអរកូត (KHQR Code) សប្ារ់ការទូទាត់សងប្ាក់។ 

៣៦. ប្រកាសលេខ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២០ សដីពី ការខចករ ាំខេកព័ត៌ានឥណទាន។ 

៣៧. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៧-០២០-១៥៤៩ ឆ.ត ច ុះថ្ងៃព ធ ៥លកើត ខខកតតិក ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ថ្ងៃទី២១ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី រញ្ជ ីរាយនាមឯកសារ ខដេប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា  ប្តវូភាជ រ់ឯកសារជូនជាមួយសាំលណើ ស ាំលផ្សសងៗ មកធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

៣៩. លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ០៩៩-២០ អ.រ ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ១០លរាច ខខកតតិក ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការលរើកសាច់ប្ាក់ជារូរិយរ័ណណពី
ធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

៣៩. លសចកតី ជូនដាំណឹងលេខ ១០០-២០ អ.រ ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ១០លរាច ខខកតតិក ឆ្ន ាំ ជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ការដកហូតយកប្កដាស្ប្ាក់លរៀេ
ខកែងកាែ យ។ 

៤០. ប្រកាសលេខ ធ៩-០២១-០៥២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ១៣លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ សតីពី ការផ្សតេ់អាជាា រណណប្រករអាជីវកមមនាាំលចញ-នាាំចូេ
លលាហ្ធាត  និងតបូងងមានតថ្មែ។ 
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៤១. ប្រកាសលេខ ធ៧-០២១-១០៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃអង្គគ រ ២លរាច ខខលចប្ត ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក ព.ស.២៥៦៤ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០២១ សតីពី េកខខណឌ សប្ារ់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា 
កន ងការលធវើអាជីវកមមលរ៊ែងកាសួលរន។ 

៤២. ប្រកាសលេខ ធ៦-០២១-១៨៤ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃចនទ ១២លរាច ខខលជសឋ ឆ្ន ាំឆែូវ ប្តីស័ក ព.ស.២៥៦៥ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០២១ សតីពី ប្រព័នធរាយការណ៍ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ។ 
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តារាងបទបបញ្ញត្ដិដែលដកសម្រួលលលើបទបបញ្ញត្ដិលសេងៗ 

១. ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៤៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី០៧ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០២ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសលេខ ធ៧-០១-១៣៧ ប្រ.ក សដីពី ឥណទានចាំលពាុះសមព័នធញាតិ។ 

២. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៤-២០៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសដីពីអន ាតសាធនភាពររស់ធនាគារ។ 

៣. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៥-២១២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៩ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៥ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសដីពីនីតិវធីិជារទដាឋ នសប្ារ់សកមមភាពខកតប្មូវរនាទ ន់ចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិង
ហិ្រញ្ាវតា ។ 

៤. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២០៧ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសដីពីការផ្សដេ់អាជាា រណណចាំលពាុះធនាគារពាណិជជ។ 

៥. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២០៨ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសដីពីការផ្សដេ់អាជាា រណណចាំលពាុះធនាគារឯកលទស។ 

៦. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២០៩ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសតីពីការផ្សតេ់អាជាា រណណចាំលពាុះប្រឹុះសាា នមីប្កូហិ្រញ្ាវតា ។ 

៧. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២១០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសតីពីលសាហ្៊ែ យរលងកើនលដើមទ នសប្ារ់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

៨. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៣៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសដីពីអន ាតសាធនភាពររស់ធនាគារ។ 

៩. ប្រកាសលេខ ធ៥-០១៧-១៤៨ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ការខកសប្មួេ
ចាំណ ច ៥ ប្រការ ២ ថ្នប្រកាសសតីពីការលចញផ្សាយមូេរប្តអាចជួញដូរានលដាយធនាគារជាតិ
ថ្នកមព ជា។ 

១០. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៩-៤២០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ១០លកើត ខខមិរសិរ ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី ការខកសប្មួេប្រការ ២២ ថ្នប្រកាសសតីពី អនកដាំលណើ រការ
តតិយភារី។ 
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តារាងបទបបញ្ញត្ដិដែលដកសម្រួលលលើបទបបញ្ញត្ដិលសេងៗ 

១. ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៤៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី០៧ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០២ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសលេខ ធ៧-០១-១៣៧ ប្រ.ក សដីពី ឥណទានចាំលពាុះសមព័នធញាតិ។ 

២. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៤-២០៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសដីពីអន ាតសាធនភាពររស់ធនាគារ។ 

៣. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៥-២១២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៩ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៥ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសដីពីនីតិវធីិជារទដាឋ នសប្ារ់សកមមភាពខកតប្មូវរនាទ ន់ចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិង
ហិ្រញ្ាវតា ។ 

៤. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២០៧ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសដីពីការផ្សដេ់អាជាា រណណចាំលពាុះធនាគារពាណិជជ។ 

៥. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២០៨ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសដីពីការផ្សដេ់អាជាា រណណចាំលពាុះធនាគារឯកលទស។ 

៦. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២០៩ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសតីពីការផ្សតេ់អាជាា រណណចាំលពាុះប្រឹុះសាា នមីប្កូហិ្រញ្ាវតា ។ 

៧. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២១០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការខកសប្មួេ
ប្រកាសសតីពីលសាហ្៊ែ យរលងកើនលដើមទ នសប្ារ់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

៨. ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៣៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសដីពីអន ាតសាធនភាពររស់ធនាគារ។ 

៩. ប្រកាសលេខ ធ៥-០១៧-១៤៨ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៨ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី ការខកសប្មួេ
ចាំណ ច ៥ ប្រការ ២ ថ្នប្រកាសសតីពីការលចញផ្សាយមូេរប្តអាចជួញដូរានលដាយធនាគារជាតិ
ថ្នកមព ជា។ 

១០. ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៩-៤២០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃស ប្ក ១០លកើត ខខមិរសិរ ឆ្ន ាំក រ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ 
ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពី ការខកសប្មួេប្រការ ២២ ថ្នប្រកាសសតីពី អនកដាំលណើ រការ
តតិយភារី។ 
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តារាងបទបបញ្ញត្ដិម្ត្ូវបាននិរាករណ៍ និងបទបបញ្ញត្ាិមានម្បសទិធភាពអនុវត្ា 

បទបបញ្ញត្ដិម្ត្ូវបាននិរាករណ៍ បទបបញ្ញត្ដិមានម្បសទិធភាពអនវុត្ា 

- រទរបញ្ាតតិលេខ ធ៧-៩៤-០០១ រ.រ៣ 
ច ុះថ្ងៃទី០១ ខខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សដីពី 
េកខខណឌ សប្ារ់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-៩៧-១៤៧ ប្រ.ក 
ច ុះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សដីពី េកខខណឌ
សប្ារ់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- រទរបញ្ាតតិលេខ ធ៥-៩៣-០១ រ.រ១ 
ច ុះថ្ងៃទី១៨ ខខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សដីពី 
ការតមកេ់ប្ាក់រលញ្ាើលដើមទ នសប្ារ់ធានា
លៅធនាគារជាតិថ្នកមព ជាររស់ធនាគារ
 ពាណិជជខដេានទទួេអាជាា រណណ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក 
ច ុះថ្ងៃទី១០ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី 
ការផ្សដេ់អាជាា រណណចាំលពាុះធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០១-១៣៦ ប្រ.ក 
ច ុះថ្ងៃទី១៥ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០០១ សដីពី 
ប្ាក់តមកេ់ធានាលេើលដើមទ ន។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៣៤ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃ
ទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សដីពី ការប្តួត
ពិនិតយសាា នភាពចាំហ្ស ទធថ្នររិូយរ័ណណ 
ចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-៩៦-១៥៣ ប្រ.ក ច ុះ   
ថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ាំ១៩៩៦ សដីពី អាជាា រណណ
ររស់ធនាគារខដេរលងកើតល ើងលប្កាមទប្មង់
ជាប្កុមហ្៊ែ នថ្នចារ់កន ងស្រសុក។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-០៤ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១០ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី ការផ្សដេ់
អាជាា រណណចាំលពាុះធនាគារពាណិជជ។ 

- ធ៧-៩៥-០៣ រ.រ ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា 
ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពី អន ាតរង្គក ហានិភ័យ។  

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-៩៥-០៣ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពី អន ាត
រង្គក ហានិភ័យ។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៤៦ ប្រ.ក 
ច ុះថ្ងៃទី១៦ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី 
អន ាតសាធនភាពររស់ធនាគារ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-៩៥-៧៣ ប្រ.ក    
ច ុះថ្ងៃទី១៦ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពី 
អប្ាជាលគាេសប្ារ់រ នហិ្រញ្ារបទាន។ 

 

- ប្រកាសលេខ ធ៥-០១-២០១ ប្រ.ក          
ច ុះថ្ងៃទី២៥ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០១ សដីពី    
ការកាំណត់អប្ាការប្ាក់ជាលគាេ   
សប្ារ់រ នហិ្រញ្ារបទាន។ 
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- រទរញ្ញជ លេខ ធ៧-៩៥-០២ រ.រ.ជ         
ច ុះថ្ងៃទី៣០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សតីពី ការលផ្សាើ
រាយការណ៍ររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-៩៥-០២ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សតីពី កាេ
ររលិចឆទថ្នការលផ្សាើរាយការណ៍ររស់ធនាគារ
ពាណិជជមកធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២១១ ប្រ.ក          
ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី 
កាេររលិចឆទលផ្សាើរាយការណ៍ររស់ធនាគារ
ពាណិជជ និងធនាគារឯកលទស។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៥២ ប្រ.ក ច ុះ        
ថ្ងៃទី១៧ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី ការប្តួត  
ពិនិតយហានិភ័យធាំៗររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២២៦ ប្រ.ក       
ច ុះថ្ងៃទី០៣ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី 
ការប្តួតពិនិតយហានិភ័យថ្នឥណទានធាំ
ររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- រទរញ្ញជ លេខ ធ៧-៩៥-០១ រ.រ.ជ 
ច ុះថ្ងៃទី១៦ ខខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពី 
ការប្តួតពិនិតយសាា នភាពររិូយរ័ណណ
ចាំហ្ស ទធររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-៩៥-០០១ 
ស.រ.ណ.ន ច ុះថ្ងៃទី២០ ខខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ 
សដីពី ការប្តួតពិនិតយសាា នភាពររិូយរ័ណណ
ចាំហ្ស ទធររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៣៤ ប្រ.ក        
ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សដីពី 
ការប្តួតពិនិតយសាា នភាពចាំហ្ស ទធថ្ន
ររិូយរ័ណណចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិង
ហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៥-៩៣-២០៨ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២២ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សដីពី ការលប្រើ
ប្ាស់ភាសា និងឯកាដ ររិូយវតា  សប្ារ់ច ុះ
កិចចរញ្ជ ិការណលនយយ និងរាយការណ៍។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៦៤ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ 
ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧ សដីពី ការលប្រើប្ាស់ភាសា 
ឯកាដ ររិូយវតា  និងអប្ារដូរប្ាក់សប្ារ់
ច ុះកិចចរញ្ជ ីការណលនយយ និងរាយការណ៍។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៥-០១-៦៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី៣០ 
ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់
មូេរបទានរប្តរាំរងូមី។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-០៨-១៨៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១០ 
ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៨ សដីពី មូេរបទានរប្ត
សតង់ដារ។ 

- លស្ចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០២-៥៩៣ សជណ 
ចុុះថ្ងៃទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០២ ស្តីពី ការផ្លែ ស់្
រតូរអប្ាការប្ាក់លេើប្ាក់រល្ញ ើមាន
កាេកាំណត់ជាប្ាក់ដុល្លែ រអាលមរកិ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុុះថ្ងៃទី១៩ 
ខែមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពី ការកាំណត់អប្ាការ
ប្ាក់លេើប្ាក់រល ញ្ើមានកាេកាំណត់ ប្ាក់
រល ញ្ើទុនរប្មុងកាតពវកិចច និងប្ាក់តមកេ់ធានា
លេើលដើមទុនជាររិូយរ័ណណដុល្លែ រអាលមរកិ។ 
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- រទរញ្ញជ លេខ ធ៧-៩៥-០២ រ.រ.ជ         
ច ុះថ្ងៃទី៣០ ខខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សតីពី ការលផ្សាើ
រាយការណ៍ររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-៩៥-០២ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី៣១ ខខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សតីពី កាេ
ររលិចឆទថ្នការលផ្សាើរាយការណ៍ររស់ធនាគារ
ពាណិជជមកធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២១១ ប្រ.ក          
ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី 
កាេររលិចឆទលផ្សាើរាយការណ៍ររស់ធនាគារ
ពាណិជជ និងធនាគារឯកលទស។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៥២ ប្រ.ក ច ុះ        
ថ្ងៃទី១៧ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី ការប្តួត  
ពិនិតយហានិភ័យធាំៗររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-២២៦ ប្រ.ក       
ច ុះថ្ងៃទី០៣ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៦ សដីពី 
ការប្តួតពិនិតយហានិភ័យថ្នឥណទានធាំ
ររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- រទរញ្ញជ លេខ ធ៧-៩៥-០១ រ.រ.ជ 
ច ុះថ្ងៃទី១៦ ខខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពី 
ការប្តួតពិនិតយសាា នភាពររិូយរ័ណណ
ចាំហ្ស ទធររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-៩៥-០០១ 
ស.រ.ណ.ន ច ុះថ្ងៃទី២០ ខខមករា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ 
សដីពី ការប្តួតពិនិតយសាា នភាពររិូយរ័ណណ
ចាំហ្ស ទធររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៣៤ ប្រ.ក        
ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ សដីពី 
ការប្តួតពិនិតយសាា នភាពចាំហ្ស ទធថ្ន
ររិូយរ័ណណចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិង
ហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៥-៩៣-២០៨ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២២ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សដីពី ការលប្រើ
ប្ាស់ភាសា និងឯកាដ ររិូយវតា  សប្ារ់ច ុះ
កិចចរញ្ជ ិការណលនយយ និងរាយការណ៍។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៦៤ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ 
ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៧ សដីពី ការលប្រើប្ាស់ភាសា 
ឯកាដ ររិូយវតា  និងអប្ារដូរប្ាក់សប្ារ់
ច ុះកិចចរញ្ជ ីការណលនយយ និងរាយការណ៍។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៥-០១-៦៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី៣០ 
ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០០១ សតីពី ការដាក់ឱ្យលប្រើប្ាស់
មូេរបទានរប្តរាំរងូមី។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-០៨-១៨៦ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១០ 
ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៨ សដីពី មូេរបទានរប្ត
សតង់ដារ។ 

- លស្ចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០២-៥៩៣ សជណ 
ចុុះថ្ងៃទី២៧ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០២ ស្តីពី ការផ្លែ ស់្
រតូរអប្ាការប្ាក់លេើប្ាក់រល្ញ ើមាន
កាេកាំណត់ជាប្ាក់ដុល្លែ រអាលមរកិ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៥-០៩-០១១ ប្រ.ក ចុុះថ្ងៃទី១៩ 
ខែមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពី ការកាំណត់អប្ាការ
ប្ាក់លេើប្ាក់រល ញ្ើមានកាេកាំណត់ ប្ាក់
រល ញ្ើទុនរប្មុងកាតពវកិចច និងប្ាក់តមកេ់ធានា
លេើលដើមទុនជាររិូយរ័ណណដុល្លែ រអាលមរកិ។ 
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- រទរបញ្ាតតិលេខ ធ៧-៩៣-២៨២ ច ុះ  
ថ្ងៃទី៣០ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៣ សដីពី ការតមកេ់ 
ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចចលេើប្ាក់រលញ្ាើ និង 
ប្ាក់ស ាំខចីចងការលផ្សសងៗលដាយសាា រ័ន
ររិូយវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-០៧៥ ប្រ.ក ច ុះ   
ថ្ងៃទី២៥ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០៩ សដីពី ការតមកេ់
ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចចអរបររាររស់
ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ ារាង
ខណនាាំ សដីពី រយៈលពេមូេដាឋ នខដេប្តូវ
តមកេ់ និងថ្ងៃប្តូវរាយការណ៍ ប្តូវានជាំនួស
លដាយារាងខណនាាំងមីលៅលរៀងរាេ់ច ងឆ្ន ាំ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៥-៩៥-៤៧ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១៦ ខខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៩៥ សដីពី ការលរើក
ទូលាយកន ងការកាំណត់អប្ាការប្ាក់។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-២១៣ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី០៩ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០៩ សដីពី ការលរើក
ទូលាយកន ងការកាំណត់អប្ាការប្ាក់។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-៩៨-៣៩៣ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី០៥ ខខសីហា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សតីពី ការប្ររ់
ប្រងការរតូរប្ាក់ចាំលពាុះអាជីវកររតូរប្ាក់។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-០៩-២៣០ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៩ 
ខខត លា ឆ្ន ាំ២០០៩ សដីពី ការផ្សតេ់អាជាា រណណ 
ឬេិខិតអន ញ្ញា តសប្ារ់អាជីវកមមរតូរប្ាក់។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៣៩ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី០៩ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី លដើមទ ន
អរបររាររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៤៧ ប្រក ច ុះថ្ងៃទី១៦ 
ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី ការរណនាមូេនិធិ
ផ្លទ េ់ស ទធររស់ធនាគារ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០១០-១៨២ ប្រ.ក ច ុះ  
ថ្ងៃទី១៥ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១០ សដីពី ការរណនា
មូេនិធិផ្លទ េ់ស ទធររស់ធនាគារ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៤-២០៥ ប្រ.ក ចុុះថ្ងៃទី២៩ 
ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ ស្តីពី លសាហ្៊ែ យអាជាា រណណ
ររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-០១២ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី២០ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពី លសាហ្៊ែ យ
អាជាា រណណររស់ប្រឹុះសាា នមីប្កូហិ្រញ្ាវតា 
ទទួេប្ាក់រលញ្ាើ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៧-០១៣-១២២ ប្រ.ក     
ចុុះថ្ងៃទី៣០ ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្តីពី  
ការកាំណត់លសាហ្៊ែ យសប្ារ់ប្រឹុះសាា ន
ធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-៩៨-៣៦៦ ប្រ.ក        
ច ុះថ្ងៃទី១៥ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សដីពី កប្មិត
កាំណត់ថ្នការយកកថ្ប្មលសវាលផ្សទរប្ាក់
សប្ារ់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៥-០១៤-០៦៨ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី២៤ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៤ ស្តីពី ការលផ្សទរ
ប្ាក់លប្ៅប្រលទសររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា ាមរយៈធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 
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- ប្រកាសលេខ ធ៩-៩៨-៣៨៦ ប្រ.ក ច ុះ 
ថ្ងៃទី២៣ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សដីពី ការយក
កថ្ប្មលសវាសប្ារ់ការលផ្សទរប្ាក់ររស់
ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-៩៨-៤១១ ប្រ.ក        
ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ស្តីពី 
ការលផ្សទរប្ាក់ររស់ធនាគារពាណិជជ ាម
រយៈធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

- លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០៧-១៨៦ 
ស្.ជ.ណ ចុុះថ្ងៃទី០៤ ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០០៧ 
ស្តីពី ខរររទលផទរប្ាក់លៅលប្ៅប្រលទស្។ 

- លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០៨-៥៦១ 
ស្.ជ.ណ ចុុះថ្ងៃទី១១ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០០៨ 
ស្តីពី កថ្ប្មលស្វាលផទរប្ាក់ជាររិូយរ័ណណាម
រយៈធនាគារជាតិថ្នកមពុជា។ 

- លសចកតីជូនដាំណឹងរខនាមលេខ ធ៥-០១១-០២៨៩ 
ស្.ជ.ណ ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១១ 
ស្តីពី ការលសនើស ាំលផ្សទរប្ាក់លៅលប្ៅប្រលទស 
ាមរយៈធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-០១៣ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី២០ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពី ការផ្សតេ់
ឥណទានវាិររូន៍ចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា  ខដេខវុះសាច់ប្ាក់ង្គយស្រសួេ
រលណាត ុះអាសនន។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៧-០១៥-១៥៣ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ស្តីពី ការផ្សតេ់
សនទនីយភាពចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិង
ហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៣៨ ប្រ.ក ចុុះថ្ងៃទី០៩ 
ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ ស្តីពី សាច់ប្ាក់ង្គយស្រសួេ
ររស់ធនាគារនិងប្រឹុះសាា នហិ្រញ្ាវតា ។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៧ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ 
ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០២ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសតីពីសាច់ប្ាក់ង្គយស្រសួេររស់
ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក      
ចុុះថ្ងៃទី២៣ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ស្តីពី អន ាត
ប្ករខ័ណឌ សនទនីយភាព។ 
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- ប្រកាសលេខ ធ៩-៩៨-៣៨៦ ប្រ.ក ច ុះ 
ថ្ងៃទី២៣ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ សដីពី ការយក
កថ្ប្មលសវាសប្ារ់ការលផ្សទរប្ាក់ររស់
ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-៩៨-៤១១ ប្រ.ក        
ចុុះថ្ងៃទី១៩ ខខសីហា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ ស្តីពី 
ការលផ្សទរប្ាក់ររស់ធនាគារពាណិជជ ាម
រយៈធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

- លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០៧-១៨៦ 
ស្.ជ.ណ ចុុះថ្ងៃទី០៤ ខែលមសា ឆ្ន ាំ២០០៧ 
ស្តីពី ខរររទលផទរប្ាក់លៅលប្ៅប្រលទស្។ 

- លសចកតីជូនដាំណឹងលេខ ធ៥-០៨-៥៦១ 
ស្.ជ.ណ ចុុះថ្ងៃទី១១ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០០៨ 
ស្តីពី កថ្ប្មលស្វាលផទរប្ាក់ជាររិូយរ័ណណាម
រយៈធនាគារជាតិថ្នកមពុជា។ 

- លសចកតីជូនដាំណឹងរខនាមលេខ ធ៥-០១១-០២៨៩ 
ស្.ជ.ណ ចុុះថ្ងៃទី១៧ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១១ 
ស្តីពី ការលសនើស ាំលផ្សទរប្ាក់លៅលប្ៅប្រលទស 
ាមរយៈធនាគារជាតិថ្នកមព ជា។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-០១៣ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី២០ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពី ការផ្សតេ់
ឥណទានវាិររូន៍ចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា  ខដេខវុះសាច់ប្ាក់ង្គយស្រសួេ
រលណាត ុះអាសនន។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៧-០១៥-១៥៣ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី១៧ ខខមីនា ឆ្ន ាំ២០១៥ ស្តីពី ការផ្សតេ់
សនទនីយភាពចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិង
ហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៣៨ ប្រ.ក ចុុះថ្ងៃទី០៩ 
ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ ស្តីពី សាច់ប្ាក់ង្គយស្រសួេ
ររស់ធនាគារនិងប្រឹុះសាា នហិ្រញ្ាវតា ។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៧ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៣ 
ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០២ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសសតីពីសាច់ប្ាក់ង្គយស្រសួេររស់
ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៧-០១៥-៣៤៩ ប្រ.ក      
ចុុះថ្ងៃទី២៣ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៥ ស្តីពី អន ាត
ប្ករខ័ណឌ សនទនីយភាព។ 
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- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៤-២០៧ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៤ សដីពី វលិសាធនកមម
លេើប្រកាសសតីពីសាច់ប្ាក់ង្គយស្រសួេ
ររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-០១៣-១២៥ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី០៦ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្តីពី ការដាក់
ឱ្យលប្រើវធិាននិងនីតិវធីិសភាផ្លត់ទាត់ជាតិ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-០១៥-០០៦ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី០៩ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០១៥ ស្តីពី ការខក
សប្មួេវធិាននិងនីតិវធីិសភាផ្លត់ទាត់ជាតិ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ១៤-០១៦-១៣៥ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១២ ខែឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្តីពី ការដាក់
ឱ្យលប្រើវធិាននិងនីតិវធីិសភាផ្លត់ទាត់ជាតិ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០១០-០០១ ស្.រ.ណ 
ច ុះថ្ងៃទី០៧ ខខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១០ ស្តីពី     
ការកាំណត់ចាំណាត់ថ្នន ក់វនិិលោរ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០១៦-០០៣ 
ស.រ.ច.ណ.ន ចុុះថ្ងៃទី១៦ ខខមិងុនា ឆ្ន ាំ២០១៦ 
ស្តីពី ការអន វតតប្រកាសសតីពីលដើមទ នច ុះរញ្ជ ី
អរបររាររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-៤៩ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី២៥ 
ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពី កាតពវកិចចច ុះរញ្ជ ី
ររស់ប្រតិរតតិករមីប្កូហិ្រញ្ាវតា  និងការលសនើស ាំ
អាជាា រណណររស់ប្រឹុះសាា នមីប្កូហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣២៦ ប្រ.ក 
ច ុះថ្ងៃទី២៥ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៧ សតីពី 
ការផ្សតេ់វញិ្ញា រនរប្តចាំលពាុះប្រឹុះសាា ន
ឥណទានជនរទ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០៥-០០១ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី១៥ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការ
លប្ជើសលរ ើសសនងការរណនីឯករាជយសប្ារ់
លធវើសវនកមមប្រចាំឆ្ន ាំររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារ
និងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០១០-០០២ ស.រ.ណ 
ច ុះថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០១០ សតីពី ការលប្ជើស
លរ ើសសនងការរណនីឯករាជយសប្ារ់សវនកមម
ប្រចាំឆ្ន ាំររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតថុ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣៣៥ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១៤ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពី សវនកមម 
ចាំលពាុះប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-៩៤-៧៨ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សដីពី ចាំណាត់ថ្នន ក់ 
និងនលោាយកន ងការលធវើសាំវធិានវតា ថ្ន
រាំណ េររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃស ប្ក ១៣លកើត ខខមិរសិរ ឆ្ន ាំរកា ព.ស 
២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ស្តីពី ចាំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណទាន និង
សាំវធិានធនលេើអ ីមខភរមិន។ 
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- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-៩៤-០០២ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សដីពី ចាំណាត់
ថ្នន ក់និងនលោាយកន ងការលធវើសាំវធិានវតា ថ្ន
រាំណ េថ្នធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៥១ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៧ 
ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី ចាំណាត់ថ្នន ក់និង
សាំវធិានធនលេើរាំណ េអាប្កក់ និងរាំណ េ
សងស័យ រមួទាាំងការប្ាក់ខដេានពយួរ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៤៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី០៧ 
ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០២ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៥១ ប្រ.ក សដីពី 
ចាំណាត់ថ្នន ក់ និងសាំវធិានធនលេើរាំណ េ
អាប្កក់និងរាំណ េសងស័យ រមួទាាំងការប្ាក់
ខដេានពយួរ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០៤-០១ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី០៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៤ សតីពី ឥណទាន
មិនដាំលណើ រការ សាំវធិានធន និងកិចចរញ្ជ ីកា
រណលនយយការប្ាក់។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០៥-០១ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី២១ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៥ សតីពី ការលធវើ
ចាំណាត់ថ្នន ក់និងសាំវធិានធនចាំលពាុះឥណទាន
សងរ ាំេស់។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-០៧៤ ប្រ.ក ច ុះ    
ថ្ងៃទី២៥ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពី ការលធវើ
ចាំណាត់ថ្នន ក់ និងសាំវធិានធនលេើប្ទពយសកមម
ររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៦ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពី ចាំណាត់ថ្នន ក់ 

និងសាំវធិានធនលេើឥណទានអន វតតចាំលពាុះ
ធនាគារឯកលទសឥណទានជនរទនិង
ប្រឹុះសាា នមីប្កូហិ្រញ្ាវតា ។ 
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- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-៩៤-០០២ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី៣១ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សដីពី ចាំណាត់
ថ្នន ក់និងនលោាយកន ងការលធវើសាំវធិានវតា ថ្ន
រាំណ េថ្នធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៥១ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី១៧ 
ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី ចាំណាត់ថ្នន ក់និង
សាំវធិានធនលេើរាំណ េអាប្កក់ និងរាំណ េ
សងស័យ រមួទាាំងការប្ាក់ខដេានពយួរ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៤៥ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃទី០៧ 
ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០២ សដីពី វលិសាធនកមមលេើ
ប្រកាសលេខ ធ៧-០០-៥១ ប្រ.ក សដីពី 
ចាំណាត់ថ្នន ក់ និងសាំវធិានធនលេើរាំណ េ
អាប្កក់និងរាំណ េសងស័យ រមួទាាំងការប្ាក់
ខដេានពយួរ។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០៤-០១ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី០៨ ខខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៤ សតីពី ឥណទាន
មិនដាំលណើ រការ សាំវធិានធន និងកិចចរញ្ជ ីកា
រណលនយយការប្ាក់។ 

- សារាចរខណនាាំលេខ ធ៧-០៥-០១ ស.រ.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃទី២១ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៥ សតីពី ការលធវើ
ចាំណាត់ថ្នន ក់និងសាំវធិានធនចាំលពាុះឥណទាន
សងរ ាំេស់។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-០៧៤ ប្រ.ក ច ុះ    
ថ្ងៃទី២៥ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០៩ សតីពី ការលធវើ
ចាំណាត់ថ្នន ក់ និងសាំវធិានធនលេើប្ទពយសកមម
ររស់ប្រឹុះសាា នធនាគារនិងហិ្រញ្ាវតា ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៦ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០០២ សតីពី ចាំណាត់ថ្នន ក់ 

និងសាំវធិានធនលេើឥណទានអន វតតចាំលពាុះ
ធនាគារឯកលទសឥណទានជនរទនិង
ប្រឹុះសាា នមីប្កូហិ្រញ្ាវតា ។ 
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- លសចកតីខណនាាំលេខ ធ៥-០១៦-០០៥ ស.ក.ណ 
ច ុះថ្ងៃទី១១ ខខត លា ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពី ការ
អន វតតប្រតិរតតិការផ្សតេ់សនទនីយភាពលដាយ
ានការធានា។ 

- លសចកតីខណនាាំលេខ ធ៥-០១៨-០០២ ស.ក.ណ.ន 
ច ុះថ្ងៃស ប្ក ៦លរាច ខខលចប្ត ឆ្ន ាំរកា នពវស័ក 
ព.ស.២៥៦១ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៦ ខខលមសា 
ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ការអន វតតប្រតិរតតិការផ្សតេ់
សនទនីយភាពលដាយានការធានា (LPCO)។ 

- រទរបញ្ាតតិលេខ ធ៧-៩៧-០២ រ.រ ច ុះ
ថ្ងៃទី២៦ ខខធនូ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ សតីពី វលិសាធនកមម
លេើេកខខណឌ ថ្នការតមកេ់ប្ាក់រប្មុង
កាតពវកិចចលេើប្ាក់រលញ្ាើ និងប្ាក់ស ាំខចី
ចងការលផ្សសងៗលដាយសាា រ័នររិូយវតា ។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៨-០៦៣ ប្រ.ក ច ុះ    
ថ្ងៃទី២៥ ខខលមសា ឆ្ន ាំ២០០៨ សដីពី ការតមកេ់
ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចចលេើប្ាក់រល ញ្ើ និង 
ប្ាក់កមចីររស់្ធនាគារ។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៩-០២០ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី២៦ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពី ការតមកេ់
ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចចលេើប្ាក់រលញ្ាើ និង
ប្ាក់កមចីររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៧-០១២-១៤០ ប្រ.ក ចុុះ
ថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១២ ស្តីពី ប្ាក់
រប្មុងកាតពវកិចច ថ្នប្ាក់រលញ្ាើនិងប្ាក់កមចី
ររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០១៨-២៨២ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃព ធ ៣លរាច ខខស្រសាពណ៍ ឆ្ន ាំច សាំរទឹធិស័ក 
ព.ស.២៥៦២ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៩ ខខសីហា    
ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី ប្ាក់រប្មងុកាតពវកិចច ថ្នប្ាក់
រលញ្ាើនិងប្ាក់កមចីររស់ធនាគារពាណិជជ។ 

- ប្រកាស្លេែ ធ៧-០២០-២៣០ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃព ធ ១០លរាច ខខផេគុន ឆ្ន ាំកុរ ឯកស័ក 
ព.ស.២៥៦៣ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី១៨ ខខមីនា 
ឆ្ន ាំ២០២០ សតីពី ប្ាក់រប្មុងកាតពវកិចច 
ថ្នប្ាក់រលញ្ាើនិងប្ាក់កមចីររស់ធនាគារ
ពាណិជជ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-០៧៣ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១៧ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ សដីពី ការលប្រើ
ប្ាស់និងការការពារព័ត៌ានឥណទាន។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-១០១ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២២ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការដាក់
ឱ្យអន វតតនូវលគាេការណ៍ខណនាាំររស់ប្រព័នធ
ខចករ ាំខេកព័ត៌ានឥណទាន។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០២០-៣៥២ ប្រ.ក ច ុះ 
ថ្ងៃស ប្ក ៦លកើត ខខអាសាឍ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមិង នា    
ឆ្ន ាំ២០២០ សដីពី ការខចករ ាំខេកព័ត៌ាន 
ឥណទាន។ 
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- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-១០២ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២២ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការរលងកើត
ប្កុមប្រឹកាភិាេថ្នប្រព័នធខចករ ាំខេក
ព័ត៌ានឥណទាន។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-១០៣ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២២ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការរលងកើត
រណៈកាម ធិការប្ររ់ប្រងថ្នប្រព័នធខចករ ាំខេក
ព័ត៌ានឥណទាន។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០៦-១០៤ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២២ ខខមិង នា ឆ្ន ាំ២០០៦ សតីពី ការរលងកើត
ប្កុមប្រតិរតតិនិងលេខាធិការដាឋ នថ្នប្រព័នធ
ខចករ ាំខេកព័ត៌ានឥណទាន។  

- ប្រកាសលេខ ធ៧-០១១-១៤៥ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២៤ ខខឧសភា ឆ្ន ាំ២០១១ សតីពី ការខចក
រ ាំខេកព័ត៌ានឥណទាន។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-៩៤-០១ ប្រ.ក ច ុះ       
ថ្ងៃទី០១ ខខក មភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៤ សតីពី ការនាាំចូេ
លលាហ្ធាត  និងតបូងងមានតថ្មែ និងការ
នាាំលចញររិូយរ័ណណ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-៩៩-១០០ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី១០ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ាំ១៩៩៩ សតីពី ការប្ររ់ប្រង
អាជីវកមមតបូងងម និងលលាហ្ធាត ានតថ្មែ។ 

- ប្រកាស្លេខ ធ៩-០៩-២៦២ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃទី២៩ ខខធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ ស្តីពី ការផតេ់    
អាជាា រណណប្រករអាជីវកមមនាាំលចញ-នាាំចូេ 
លលាហ្ធាត  និងតបូងងមានតថ្មែ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៩-០២១-០៥២ ប្រ.ក ច ុះថ្ងៃ
អង្គគ រ ១៣លកើត ខខាឃ ឆ្ន ាំជូត លទាស័ក 
ព.ស.២៥៦៤ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី២៦ ខខមករា 
ឆ្ន ាំ២០២១ សតីពី ការផ្សតេ់អាជាា រណណប្រករ
អាជីវកមមនាាំលចញ-នាាំចូេលលាហ្ធាត  និង
តបូងងមានតថ្មែ។ 

- ប្រកាស្ប្រកាសលេខ ធ៦-០៣-០១២ ប្រ.ក 
ច ុះថ្ងៃទី១៦ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០០៣ សតីពី ប្រព័នធ
រាយការណ៍ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ។ 

- ប្រកាសលេខ ធ៦-០២១-១៨៤ ប្រ.ក ច ុះ
ថ្ងៃចនទ ១២លរាច ខខលជសឋ ឆ្ន ាំឆែូវ ប្តីស័ក 
ព.ស.២៥៦៥ ប្តូវនឹងថ្ងៃទី០៧ ខខមិង នា 
ឆ្ន ាំ២០២១ សតីពី ប្រព័នធរាយការណ៍
ប្រតិរតតិការអនតរជាតិ។ 
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