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�គឹះ��ន ��យ សុី ភី ��យ�ក���យ ែនន ម.ក ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងក�ុងឆា� ២ំ០០៩ េហើយបាន

ទទួលអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចបត់ងំពីឆា� ២ំ០០៩មក េដើម្បផី�ល់េសវហិរ�� វត�ុដល់្របជាជន 

េនតមទី្រក�ងនិងបណា� លេខត�នានាេដើម្បេីលើកកម�ស់ជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជន្រគបទិ់សទីទងំអស់ៃន

្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេដយផ�ល់នូវ្របាកក់ម�្ីរគបទ់ំហំស្រមាបអ់ជីវកម�និងសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ្យម

្រពមទងំកម�ផីា� ល់ខ�ួន។

បច�ុប្បន�េនះ �គឹះ��ន ��យ សុី ភី  កំពុងផ�ល់េសវហិរ�� វត�ុតមរយៈករយិាល័យរបស់ខ�ួនេនរជធានី

ភ�េំពញ និងតមបណា� លេខត�មយួចំនួនមានដូចជា េខត�េសៀមរប និងេខត�កំពងធ់ំ េហើយ្រគឹះស� នកំពុង

្របតិបត�ិករក�ុង្រស�កចំនួន ៥៣ ឃំុចំនួន ២៤២ និងភូមចិំនួន ៨៥៤។
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ទស��នៈវិស័យ

េដើម្បកី� យេទជាជេ្រមើសដំបូងៃនេសវកម�ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុស្រមាបអ់តិថិជននិងេលើកកម�ស់កំរតិជីវភាព 

េអយកនែ់ត្របេសើរេឡើងស្រមាប្់របជាជនកម�ុជា។

េបសកកម�

េដើម្បសីេ្រមចបាននូវចក�ុវស័ិយរបស់្រគឹះស� ន េយើងខ�ុ ំបានបានេប�ជា� ចិត�ក�ុងករបេ្រមើអតិថិជនរបស់

េយើងខ�ុ ំជាមយួ នឹងគុណភាព ភាពងយ្រស�ល ភាពេជឿទុកចិត�និងភាពេពញចិត�។ ផលិតផលហិរ�� វត�ុនិង

េសវកម�របស់្រគឹះស� នបានេផា� តេលើត្រម�វករអតិថិជនែដលស�ិតេនទូទងំ២៥ េខត�្រក�ងៃន្រពះរជា

ណាច្រកកម�ុជាទងំអស់ែដល្រត�វករេសវកម�្របាកក់ម�េីដើម្បែីកលម�ជីវភាពនិងអជីវកម�េអយកនែ់ត

្របេសើរេឡើង។ 

 េ��យគុណ��ព
          រល់កិច�ករេសវកម�ទងំឡាយែដលបានបំេពញេដយ្រក�មករងរេយើងខ�ុ ំនឹងេឆ�ើយតបេទនឹង
 ស�ងដ់រែដលបានេរៀបចំទុក ឬេលើសពីកររពំឹងទុករបស់អតិថិជន។

 េ��យ��ព��យ�សួល
 ្រក�មករងរេយើងខ�ុ ំខិតខំយ៉ាងមុងឺម៉ាតេ់ដើម្បផី�ល់ជូនេលកអ�កនូវដំេណាះ្រសយែផ�កហិរ�� វត�ុ
 ែដលជួលសំរលួដល់នីតិវធិីែដល្រក�មករងរេយើងខ�ុ ំេដះ្រសយជូនេលកអ�ក។

 េ��យ��ពេជឿទុកចិត�
 ្រក�មករងរេយើងខ�ុ ំេនទីេនះេដើម្បសី�ិតេនជាមយួេលកអ�ក្រពមទងំអនុវត�តមសុចរតិភាពែដល
 ជាខ�ឹមស�ូលៃនអជីវកម�របស់េយើខ�ុ ំ។

 េ��យ��ពេពញចិត�
  ្រក�មករងរេយើងខ�ុ ំព្យោយាមយ៉ាងហ�តច់តេ់ទេលើអ�ីែដលល�បំផុតស្រមាបអ់តិថិជនរបស់េយើងខ�ុ ំ
 ្រសបតមស� នភាពនិងត្រម�វករេផ្សងៗរបស់អតិថិជន។
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គុណត ៃម�របស់�ី�ងខ��ំ

 · ភាពស�ងដ់រៃនសុចរតិភាពខ�ស់

 · ករទំនាកទ់ំនងអតិថិជនបន�បនា� បជ់ានិច�

 · ករេប�ជា� ចិត�ចំេពះ្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈនិងបទប្ប��ត�ិ

 · ករសេ្រមចចិត�រហ័សនិងករអនុវត�េលឿន

 · េផា� តេលើគុណភាពនិងសមត�ភាព

 · ទំនួលខុស្រត�វសង�ម

 ជាសរុបេសចក�ី េយើងខ�ុ ំមនិ្រតឹមែតដកប់ង� ញពក្យេស� កទងំេនះសំរបតុ់បែតងលម�េនក�ុងរល់

ករយិាល័យទងំអស់របស់េយើងខ�ុ ំេនាះេទ ប៉ុែន�េយើងខ�ុ ំែថមទងំែ្របសំរលួពក្យេស� កទងំេនាះេទជា

សកម�ភាពករងរែដលេលកអ�កអចទទួលយកបទពិេសធនជ៍ាកែ់ស�ងេនេពលែដលទំនាកទ់ំនងជាមយួ

នឹងេយើងខ�ុ ំ។

“Integrity is the
essense of everything 

Successful” 
R.Buckminster Fuller
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អគ���យិ��

អគ���យិ��រង 

��យក���ន�បតិបត�ិ��រ

គណៈក���ធិ��រ�គប់�គង��និភ័យ
និងកិច���រច�ប់ 

គណៈក���ធិ��រេសវនកម�

��រ���ល័យគណេនយ�

��រ���ល័យរត��ភិ��ល

��យក���នហិរ��វត�� ��យក���នរដ���ល
និងធន��នមនុស�

��រ���ល័យធន��នមនុស�

��រ���ល័យរដ���ល

��យក���នព័ត៌��នវ�ទ� ��យក���ន�គប់�គង��និភ័យ
និង�បតិបត�ិ��ម

��យក���នសវនកម�ៃផ�ក��ង

គណៈក���ធិ��រ�បតិបត�ិ
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�សយ��នទំ�ក់ទំនងនិងទី�ំង�រ��ល័យ

















IESBA

























Cash

Generating Units



amortised cost

amortised cost















លេខច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ 
០០០០៩៤៣១ 

25 

 

៦. ស្ថច់គបារ់រនងុថ្ៃ 
 

 
២០២០  ២០១៩ 

 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

 
    

សាចត់្បាកក់ា ងនែ  ៧.២៥២.៤៥៣ ២៩.៣៣៦.១៧២   ៤.៤៧៤.៩៦៩ 
  
សាចត់្បាកក់ា ងនែ ត្រូវបានរកាទ កលដាយភាលែ៊ែ និក និងអភបិាេម្យួរូបននត្កុម្ែ៊ែ ន។  

 

៧. សមត្ុលយនៅធ្នាោរជាត្ិថ្នរមពុជា 
 ២០២០  ២០១៩ 

 
ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

     

ត្បាករ់ម្ាេ់  ២៦៥.០០០   ១.០៧១.៩២៥   ២៦៥.០០០ 
លណនីចរនត  ៤.៦១៨   ១៨.៦៨០   ៣.២៨៤ 

 
    

 
២៦៩.៦១៨ ១.០៩០.៦០៥  ២៦៨.២៨៤ 

 
ត្បាករ់ម្ាេ់ 

អន លោម្ត្ថម្ត្បកាសលេខ ធ៧០០០០៦ត្ប.ក. ច ុះខ្ងៃទី១១ ខ្ខម្ករា ឆ្ា ២ំ០០០ និងត្បកាសលេខ    
ធ៧០៦២០៩ត្ប.ក ច ុះនងៃទី១៣ ខ្ខកញ្ជញ  ឆ្ា ២ំ០០៦ សតីពីការផ្តេ់អាជ្ាប័ណណ របស់សាា បន័ម្តី្កូែិរញ្ញ វរា  ត្កុម្ែ៊ែ ន
ត្រូវរកានូវត្បាករ់ម្ាេ់លេើលែើម្ទ នចំនួន៥%ននលែើម្ទ នច ុះបញ្ច ី។ ត្បាករ់ម្ាេ់លនុះនឹងត្រូវបងវិេឱ្យត្កុម្ែ៊ែ នវញិ លៅ
លពេខ្ែេត្កុម្ែ៊ែ នសម័ត្លចិរតបពាច បអ់ាជ្ីវកម្មរបស់ខេួន។ 

 

៨. សមត្ុលយនៅធ្នាោរនផេងៗ 

 
២០២០  ២០១៩ 

 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

 

   

 ធនាគ្នរលអស ីេីដា ភអីិេស ី ៥៨.៩៧០ ២៣៨.៥៣៤  ៧៤.១៤៨ 
ធនាគ្នរ វឌ្ឍនៈ អាស ី  ចំការ់ - -  ៤៣ 
ធនាគ្នរកាណាឌ្ីយ៉ា  ក.អ ៣.៣៩៤ ១៣.៧២៩  ២.៩៩៣ 
ធនាគ្នរពាណិជ្ជកម្មលត្ៅត្បលទសននកម្ព ជា ១.០៥៤ ៤.២៦៣  ១.០៨៤ 
ធនាគ្នរ លម្យខ្ប៊ែង ភអីិេស ី ៤.៣៤១ ១៧.៥៥៩  ២.៩៥៧ 
ត្លឹុះសាា នម្តី្កូែិរញ្ញ វរា  អិេអូអិេស ី ភអីិេស ី - -  ៤៩.០៨០ 
     

 ៦៧.៧៥៩ ២៧៤.០៨៥  ១៣០.៣០៥ 
  



លេខច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ 
០០០០៩៤៣១ 

26 

 

៩. ឥណទានអត្ិងិជ្ន 
 ២០២០  ២០១៩ 

 
ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

     

ឥណទនលៅអរិងិជ្ន  ៣.៣៦៧.៤៨៤  ១៣.៦២១.៤៧៣   ៥.៦៣៦.០១២ 
សំវធិានធនសត្មាបឥ់ណទនជាបស់ងសយ័  (៤០១.១៨៤)  (១.៦២២.៧៨៩)  (៣៨៣.៥៥៣) 

 
    

 
២.៩៦៦.៣០០ ១១.៩៩៨.៦៨៤  ៥.២៥២.៤៥៩ 

     

(ក)     សំវធិានធនសត្មាបឥ់ណទនជាបស់ងសយ័     
    

 ២០២០  ២០១៩ 
 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

  
 

  សំវធិានធនលែើម្ត្គ្ន ៣៨៣.៥៥៣  ១.៥៥១.៤៧២    ៣៤១.៤០៤  
សំវធិានធនកា ងការយិបរលិចេទ  ១៧.៦៣១   ៧១.៣១៧    ៤២.១៤៩  

 
    

សំវធិានធនច ងត្គ្ន  ៤០១.១៨៤   ១.៦២២.៧៨៩   ៣៨៣.៥៥៣ 
 

(ខ)      វភិាលត្ថម្កាេកណំរ ់
     

 ២០២០  ២០១៩ 
 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

  
 

  រិចជាង ១ឆ្ា  ំ  ៩៦៦.១៥០   ៣.៩០៨.០៧៧   ១.៣៤៩.៥០៦ 
ពី ១ឆ្ា  ំលៅ ៥ឆ្ា  ំ  ២.៤០១.៣៣៤   ៩.៧១៣.៣៩៦   ៤.២២២.៣៦០ 
លេើសពី ៥ ឆ្ា  ំ  -     -     ៦៤.១៤៦ 

     
 ៣.៣៦៧.៤៨៤ ១៣.៦២១.៤៧៣  ៥.៦៣៦.០១២ 
     
(ល)     វភិាលត្ថម្ត្បលភទរូបយិបណ័ណ  

 
 
       

 ២០២០  ២០១៩ 
 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

  

 

  ែ ោេ រអាលម្រកិ ៣.០០០.២៦៧ ១២.១៣៦.០៨០  ៤.៩១៦.៦៤៥ 
ខ្ខមរលរៀេ ៣៦៧.២១៧ ១.៤៨៥.៣៩៣  ៧១៩.៣៦៧ 

     
 ៣.៣៦៧.៤៨៤ ១៣.៦២១.៤៧៣  ៥.៦៣៦.០១២ 
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៩. ឥណទានអត្ិងិជ្ន (ត្) 
 (ឃ)    វភិាលត្ថម្កត្ថត លសែាកចិច 

 
 

       

 ២០២០  ២០១៩ 
 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

     

ត្លួសារ  ១.៨៦៩.៩៤៣   ៧.៥៦៣.៩១៩   ៣.២៨៨.៥៨២ 
កសិកម្ម  ៣៦.៨០៣   ១៤៨.៨៦៨   ៣២.៨០៧ 
ម្លធាបាយែឹកជ្ញ្ជូ ន  ១២៥   ៥០៦   ១.១៨៩ 
ជ្ំនួញ និងពាណិជ្ជកម្ម  ១.២០៧.១២៥   ៤.៨៨២.៨២១   ១.៨៦៧.២៣៩ 
លសវកម្ម  ៧២៩   ២.៩៤៩   ២.៤៦០ 
សំណង់  ២៤០.១៩៧   ៩៧១.៥៩៧   ៤៣៣.១៥៣ 
លផ្សងៗលទៀរ  ១២.៥៦២   ៥០.៨១៣   ១០.៥៨២ 

     

 
៣.៣៦៧.៤៨៤ ១៣.៦២១.៤៧៣  ៥.៦៣៦.០១២ 

     

(ង)    វភិាលត្ថម្សម្ពន័ធភាល ី
  

 
      

 ២០២០  ២០១៩ 
 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 
    

 

ឥណទនលៅអរិងិជ្នខ្នងលត្ៅ  ៣.៣៦៣.២៩០   ១៣.៦០៤.៥០៨   ៥.៥៨៨.០៣៦ 
ឥណទនលៅប លាេិក  ៤.១៩៤   ១៦.៩៦៥   ៤៧.៩៧៦ 

     

 
៣.៣៦៧.៤៨៤ ១៣.៦២១.៤៧៣  ៥.៦៣៦.០១២ 
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១៤. ្ណនីគត្ូវបង់នផេងៗ 
 

 
២០២០ 

 
២០១៩ 

 

ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ 
 

ែ ោេ រអាលម្រកិ 
     

លណនីត្រូវបង់  ៨៤.៥៧២   ៣៤២.០៩៤    ១៥៤.២៧៤  
ចំណូេម្និទនទ់ទួេសាា េ់  ៦៣.៦១០   ២៥៧.៣០២    ១៥២.៣៣០  
បំណ េពនធ  ១៨.៩៧៥   ៧៦.៧៥៤    ៩៣.៦២៦  
     
  ១៦៧.១៥៧   ៦៧៦.១៥០   ៤០០.២៣០ 

១៥. នៃើមទុន 
 

 
២០២០  ២០១៩ 

 ចនំនួ ែ ោេ រអាលម្រកិ  ចនំនួ ែ ោេ រអាលម្រកិ 
ភាលែ៊ែ នធម្មត្ថ ១ែ ោេ រអាលម្រកិកា ងម្យួ
ភាលែ៊ែ ន  

 
   

បានអន ម្រ័ ៥.៣០០.០០០ ៥.៣០០.០០០  ៥.៣០០.០០០ ៥.៣០០.០០០ 

 
     

បានលបាុះផ្ាយ និងបងរ់ចួ៖      
នានងៃទី១ ម្ករា/៣១ ធាូ  ៥.៣០០.០០០ ៥.៣០០.០០០  ៥.៣០០.០០០ ៥.៣០០.០០០ 
      
(លិរជាពានល់រៀេ)  ២១.៤៣៨.៥០០    

 

ភាលែ៊ែ នកិននត្កុម្ែ៊ែ នមានសិទធិទទួេបានភាលោភ លៅលពេខ្ែេត្បកាសលដាយត្កុម្ែ៊ែ ន លែើយមានសិទិធ
លបាុះលឆ្ា រម្យួកា ងម្យួភាលែ៊ែ នធម្មត្ថលៅកា ងការត្បជ្ ំរបស់ត្កុម្ែ៊ែ ន។ ភាលែ៊ែ នធម្មត្ថទងំអស់មានចំណារ់ថាា ក់ 
pari passu ទកទ់ងលៅនឹងត្ទពយសកម្មខ្ែេលៅសេ់របស់ត្កុម្ែ៊ែ ន។ 

 

១៦. ចាំណូលការគបារ់ 
 

 
២០២០  ២០១៩ 

 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

 
 

   ឥណទនលៅអរិងិជ្ន  ១.៤៣៣.១៧៣   ៥.៧៩៧.១៨៥   ១.៨៣៩.៣៩៦ 
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២១. ចាំណាយរនធ (ត្) 
ខ្ផ្អកលេើចាប់សតីពីសារលពើពនធរបស់ត្ពុះរាជាណាចត្កកម្ព ជា ត្កុម្ែ៊ែ នមានការពវកិចចកា ងការបងព់នធលេើត្បាក ់

ចំលណញកា ងអត្ត្ថ ២០% (២០១៩៖ ២០%) ននត្បាកច់ំលណញជាបព់នធ ឬពនធអបបបរមា១% (២០១៩៖ ១%) នន
ត្បាកច់ំណូេសរ បត្បសិនលបើម្យួណាមានរនម្េលត្ចើនជាង។ 

រួលេខសត្មាបផ់្ាូផ្ាងរវងចំណាយពនធ នឹងផ្េល ណននចំលណញលណលនយយ និងអត្ត្ថពនធដាររបស់ត្កុម្ែ៊ែ ន 
មានែូចខ្នងលត្កាម្៖ 

 

 
២០២០  ២០១៩ 

 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

  
  

 ត្បាកច់ំលណញម្ នបងព់នធ ៧២៨.៤៩៥ ២.៩៤៦.៧៦៣  ៩៥៣.៧៩៨ 
     
ពនធលណនាត្ថម្អត្ត្ថពនធត្សបចាប ់២០% 
(២០១៨៖ ២០%) ១៤៥.៦៩៩ ៥៨៩.៣៥២  ១៩០.៧៦០ 

     
ចំណាយខ្ែេម្និអាចការក់ងបាន ៣.៨៤១ ១៥.៥៣៨  ៣.៣៥១ 
ការលេើកទឹកចិរដពនធដារ (៤.៩៣៧) (១៩.៩៧១)  - 
     
 ១៤៤.៦០៣ ៥៨៤.៩១៩  ១៩៤.១១១ 
សំធានធនលេើសកា ងឆ្ា មំ្ ន     
-  ពនធលេើត្បាកច់ំលណញ (៩៦៨.០១៩) (៣.៩១៥.៦៣៧)  - 
     
ចំណាយពនធសរ ប (៨២៣.៤១៦) (៣.៣៣០.៧១៨)  ១៩៤.១១១ 

 
២២. ការសនាភត្ិសនាគបត្ិបត្តិការ 

ត្កមុ្ែ៊ែ នជាភរកិៈ 
ត្កុម្ែ៊ែ នបានច ុះកិចចសនា ជាភរិសនាត្បរិបរតិការខ្ែេម្និអាចេ បលចេបានសត្មាប់ការជ្ួេការយិេ័យ

ខ្ែេជាេទធផ្េននកិចចសនាជ្ួេនាលពេអនាលរ ខ្ែេនឹងអន លោម្ត្ថម្េកេខណឌ ម្យួចំនួនលៅកា ងកិចចសនា 
លែើយនឹងអាចត្រូវខ្ករំរូវត្ថម្អត្ត្ថទីផ្ារត្បចឆំ្ា ។ំ លៅច ងការយិបរលិចេទលនុះ ត្កុម្ែ៊ែ នលៅមានការសនាលយងត្ថម្ 
ភរិសនាត្បរិបរតិការខ្ែេម្និអាចេ បលចេបាន និងត្រូវែេ់លពេបងល់ៅកាេបរលិចេទែូចខ្នងលត្កាម្៖ 

 

 
២០២០  ២០១៩ 

 ែ ោេ រអាលម្រកិ លរិជាពានល់រៀេ  ែ ោេ រអាលម្រកិ 

 
 

   ម្និលេើសពី ១ឆ្ា  ំ  ៨៣.១៥៥   ៣៣៦.៣៦៤   ២៨.២២២ 

លេើស ១ឆ្ា  ំនិងម្និលេើសពី ៥ឆ្ា  ំ  ៨២.០៥៥   ៣៣១.៩១៤   ២១.៦៦៧ 
     

 
 ១៦៥.២១០   ៦៦៨.២៧៨  ៤៩.៨៨៩ 





















 
 

 

សម្រាប់តែបម្របើម្រាសប់ៅក្នងុធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជា 

 
ម្រ្រឹះស្ថា ៃម្ីម្រក្ូហរិញ្ញវែាុ វ៉ា យ.សុ.ីភី ម្.ក្ 

 
ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ ៃិងការបង្ហា ញបសេងៗ 

ជូៃធនាគារជាែិនៃក្ម្ពុជា 
 

 

 
អនុបាត និងពត័ម៌ានដែលមានក្នុងដននក្ននេះ ត្តូវបានយក្នេញពីទិនននយ័នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ 

ដែលបានន្វើសវនក្ម្មសត្មាប់ការយិបរនិេេទ 
ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(របាយការណ៍ជាភាសាដែមរននេះត្តូវបានបក្ដត្បនេញពីរបាយការណ៍ភាសាអង់នលេស។ ត្បសិននបើការបក្ដត្បមានភាព

ែុសគ្នន នឹងរបាយការណ៍ជាភាសាអងន់លេសសូម្យក្របាយការណ៍ជាភាសាអងន់លេសន្វើជានគ្នល។) 





ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  

2 

 

ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
១.  តែៃក្ំណែ់ 

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុបដនថម្ននេះ លឺត្តូវបាននរៀបេាំនោយលណៈត្លបត់្លងថ្នត្លឹេះសាថ នម្តី្ក្ូហិរញ្ញ វតថុ  វ៉ា យ.សីុ.ភ្ ី 
ម្.ក្ ("ត្ក្ុម្ហ ុន") សត្មាប់ការនត្បើត្បាស់របស់្នាគ្នរជាតិថ្នក្ម្ពុជា ("្នាគ្នរជាតិ") ដតប៉ាុនណាណ េះ។ វម្និត្តូវ
បាន អនុញ្ជញ តឱ្យនត្បើត្បាស់សត្មាបន់គ្នលបាំណងននេងនទៀតណាម្មយ នោយគ្នម នការយល់ត្ពម្ជាោយលក្ខណ៍
អក្េរពីអនក្ត្លបត់្លងរបស់ត្ក្ុម្ហ ុនននាេះនទ។ 

ការលណនាថ្នពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុបដនថម្ននេះ ត្តូវបាននោងតាម្និយម្នយ័ថ្នត្បកាសនិងនសេក្តីជូន
ែាំណឹង ដែលពាក្ព់ន័ធដែលត្តូវបានក្ាំណតន់ៅក្នុងក្ថាែណឌ ែូេបានបង្ហា ញខាងនត្កាម្ននេះ ដែលជាដននក្ែ៏
សាំខានថ់្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុបដនថម្ និងលមរត្តូវបានសាំនៅរមម្គ្នន ជាម្មយនឹងនសេក្ដីសនងខប។  

 
២.  ម្របែិបែតិការ 

សត្មាប់នគ្នលបាំណងថ្នពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុបដនថម្ននេះ លុេះត្តាដតបានបញ្ជា ក្់ នបើម្និែូន ន្ េះនទននាេះត្បាក្់
ែុោេ រសហរែឋអានម្រកិ្ ("ែុោេ រអានម្រកិ្") លឺជារូបិយប័ណណ សាំោបោ់យការណ៍។ ត្បាក្ន់រៀលដែមរ("នរៀល") ដែល
សម្ម្ូលត្តូវបានបង្ហា ញ លឺសត្មាបន់គ្នលបាំណងន្វើបទបង្ហា ញដតម្មយលត់នហើយនត្បើត្បាស់អត្តាបតូរត្បាក្ម់្្យម្
នេូវការដែលត្តូវបានត្បកាសនោយ្នាគ្នរជាតិដែលក្នុង ១ែុោេ រអានម្រកិ្=៤.០៤៥នរៀល (២០១៩៖ ១ែុោេ រ
អានម្រកិ្=៤.០៧៥នរៀល)។ ការបដម្េងដបបននេះម្និអាេបក្ត្សាយជាតាំណាងថាតថ្ម្េលុយនរៀលត្តូវបាន ឬអាេ
នានពលអនាលត នឹងបដម្េងជាត្បាក្ែុ់ោេ រអានម្រកិ្តាម្អត្តាបតូរត្បាក្ន់នេះ ឬអត្តាបតូរត្បាក្ែ់ថ្ទនទៀតនទ។ 

 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង 

នសេក្តីសនងខបខាងនត្កាម្ននេះជា ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុេាំបងថ្នត្ក្ុម្ហ ុននាថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ដែល 
តត្ម្ូវនោយ្នាគ្នរជាតិនៅក្នុងត្បកាស និងនសេក្តីជូនែាំណឹងដែលពាក្ព់ន័ធរបស់ពមក្នល។ 

 
នោង ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុ ត្បកាស ២០២០ ២០១៩ 

 
 

 ពានន់រៀល ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ 

 
 

 
(ត្បសិន ម្និ
ដម្នជា%) 

(ត្បសិន ម្និ
ដម្នជា%) 

(ត្បសិន ម្និ
ដម្នជា%) 

     

 

ក្ អនុបាតសាេ់ត្បាក្់      
  ង្ហយត្សួល ្៧-០២-៤៨ ត្ប.ក្ >១០០% >១០០% >១០០% 

ែ ត្ទពយសក្ម្មសុទធ ្៧-០៧-១៣២ ត្ប.ក្  ៤២.៨០៥.៩៩៤  ១០.៥៨២.៤៤៦ ៩.០៣២.០១២ 
ល អនុបាតសា្នភាព ្៧-០២-១៣៣ ត្ប.ក្ ២៩៩,៧៤% ២៩៩,៧៤% ១៥២,៤៥% 
  នែើម្ទុនអបបបរមា ្៧-០១៦-១១៧ ត្ប.ក្ ២១.៤៣៨.៥០០  ៥.៣០០.០០០ ៥.៣០០.០០០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ក្. អ្ៃុាែស្ថច់ម្រាក្់ង្ហយម្រសួល 

នោយអនុនោម្នៅតាម្នសេក្តីត្បកាសរបស់្នាគ្នរជាតិ នលែ ្៧-០០-៣៨ត្ប.ក្ េុេះថ្ងៃទី៩ 
ដែកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ និងវនិសា្នក្ម្ម ត្បកាសនលែ ្៧-០២-៤៨ត្ប.ក្ េុេះថ្ងៃទី២៥ ដែកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០២ 
ដែលតត្ម្ូវឱ្យត្លបត់្លឹេះសាថ នម្តី្ក្ូហិរញ្ញ វតថុដែលទទមលអាជ្ាប័ណណ  លណនាអនុបាតសាេត់្បាក្ង់្ហយត្សួល
ដែលមានក្ាំរតិអបបបរមា១០០%។ នសេក្តីលាំអិតថ្នការលណនាត្តូវបានបញ្ជា ក្ែូ់េខាងនត្កាម្៖ 

 

 
២០២០ ២០១៩ 

 
ែុោេ រអានម្រកិ្ ពានន់រៀល   ែុោេ រអានម្រកិ្ 

ក្. ភាលយក្     
     
ែទងឥ់ណពនធ៖     
សាេត់្បាក្ ់និងមាស ៧.២៥២.៤៥៣  ២៩.៣៣៦.១៧២   ៤.៤៧៤.៩៦៩ 
ត្បាក្ប់នញ្ញ ើនៅ្នាគ្នរជាតិថ្នក្ម្ពុជា 
  (នលើក្ដលងត្បាក្ត់ម្កល់តាម្េាប)់ ៤.៦១៨  ១៨.៦៨០   ៣.២៨៤ 

ត្បាក្ប់នញ្ញ ើនៅ្នាគ្នរននេងៗនត្ៅពី      
្នាគ្នរជាតិ ៦៧.៧៥៩  ២៧៤.០៨៥   ១៣០.៣០៥ 

 
    

ែទងឥ់ណពនធសរុប ៧.៣២៤.៨៣០ ២៩.៦២៨.៩៣៧  ៤.៦០៨.៥៥៨ 
     
ែទងឥ់ណទន៖     
លណនីត្បាក្ប់នញ្ញ ើគ្នម នកាលក្ាំណតន់ៅ
្នាគ្នរនៅ្នាគ្នរែថ្ទ ឬនៅត្លឹេះសាថ ន
ហិរញ្ញ វតថុ - -  - 

ត្បាក្ក់្ម្ចពីី្នាគ្នរជាតិ និង្នាគ្នរែថ្ទ       
រយៈនពលតិេជាងម្មយដែ - -  - 

 
    

ែទងឥ់ណទនសរុប - -  - 

 
    

សរុប ក្ ក្នុងនាម្ជាឥណទយក្ - (ឥណវនត) ៧.៣២៤.៨៣០ ២៩.៦២៨.៩៣៧  ៤.៦០៨.៥៥៨ 

 
    

ែ. ភាលដបង     
ត្បាក្ស់នេាំនោយសម័ត្លេិតត២៥% - -  - 

 
    

សរុប ែ - -  - 

 
    

អនុបាតសាេត់្បាក្ង់្ហយត្សលួ (ក្/ែ) >១០០% >១០០%  >១០០% 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ខ. ម្ូលៃិធិផ្ទា លស់ទុ្ធ 

នោយអនុនោម្នៅតាម្នសេក្តីត្បកាសរបស់្នាគ្នរជាតិ នលែ ្៧-០៧-៤៧ត្ប.ក្ េុេះថ្ងៃទី១៦ 
ដែកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០០០ និងវនិសា្នក្ម្ម ត្បកាសនលែ ្៧-០៧-១៣២ ត្ប.ក្ េុេះថ្ងៃទី២៧ ដែសីហា  
ឆ្ន ាំ២០០៧ ដែលតត្ម្ូវនអាយត្លបត់្លឹេះសាថ នម្តី្ក្ូហិរញ្ញ វតថុ ដែលទទមលអាជ្ាប័ណណ រក្ារនអាយបាននូវតថ្ម្េ 
ត្ទពយសក្ម្មសុទធអេិថ្្នតយិ៍អបបបរមានសមើនឹងនែើម្ទុនដែលបានបង។់ ការលណនាតថ្ម្េត្ទពយសក្ម្មសុទធ 
របស់ត្ក្ុម្ហ ុននាថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ មានែូេខាងនត្កាម្៖ 

 
២០២០  ២០១៩ 

 
ែុោេ រអានម្រកិ្ ពានន់រៀល   ែុោេ រអានម្រកិ្ 

ក្. េាំណាតថ់ាន ក្ែ់ទង ់ក្     
     
នែើម្ទុន ឬទយជាទនដែលបានបង ់ ៥.៣០០.០០០ ២១.៤៣៨.៥០០  ៥.៣០០.០០០ 
ទុនបត្ម្ុងដែលម្និដម្នជាទុនបត្ម្ុងដែលត្តូវ  
  វយតថ្ម្េន ើងវញិ - -   -  
ភាលហ ុនបុពវោភ្ - -   -  
សាំវធិាន្នសាំោប់ហានិភ្យ័ទូនៅរបស់្នាគ្នរ - -   -  
ត្បាក្េ់ាំនណញដែលបានក្តត់្តានៅក្នុង
ការយិបរនិេេទ  ១.៥៥១.៩១១   ៦.២៧៧.៤៨១   ៧៥៩.៦៨៧ 

ត្បាក្េ់ាំនណញរក្ាទុក្  ៣.៧៣០.៥៣៥  ១៥.០៩០.០១៣  ២.៩៧២.៣២៥ 

ែទងន់នេងៗដែលអនុញ្ជញ តិនោយ្នាគ្នរជាតិ - -  - 

 
    

សរុបរង ក្ ១០.៥៨២.៤៤៦ ៤២.៨០៥.៩៩៤  ៩.០៣២.០១២ 

 
    

ែ. េាំណាតថ់ាន ក្ែ់ទង ់ែ     

 
    

ការកាន់កាបភ់ាលហ ុនផ្ទទ ល់ែេមន - -  - 
ខាតបងគរ - -  - 
េាំណាយក្នុងការបនងកើតត្លឹេះសាថ ន - -  - 
ការខាតក្នុងត្គ្នត្បតិបតតិការ 
   នត្ៅពីការខាតនាេុងការយិបរនិេេទត្ប្ាំឆ្ន ាំ - -  - 

 
    

សរុបរង ែ - -  - 



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០  
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 

ខ ម្រទ្ពយសក្ម្មសទុ្ធ (ែ) 

 
២០២០  ២០១៩ 

 

ែុោេ រអានម្រកិ្ ពានន់រៀល   ែុោេ រអានម្រកិ្ 

 
    

ល. តថ្ម្េត្ទពយសក្ម្មសុទធ (ក្-ែ) ១០.៥៨២.៤៤៦ ៤២.៨០៥.៩៩៤  ៩.០៣២.០១២ 

 
    

 . េាំណាតថ់ាន ក្ែ់ទង ់      

 
    

ទុនបត្ម្ុងពីការវយតថ្ម្េន ើងវញិ - -  - 
អនុបាំណុល - -  - 
ែទងន់នេងៗដែលអនុញ្ជញ តិនោយ 
   ្នាគ្នរជាតិថ្នក្ម្ពុជា - -  - 

 
    

សរុបរង   - -  -- 

 
    

ង. េាំណាតថ់ាន ក្ែ់ទង ់ង     

 
    

ការេូលរមម្ភាលក្ម្មតាម្តថ្ម្េសុទធេុេះបញ្ា ីនៅ
ក្នុងត្លឹេះសាថ ន្នាគ្នរ ឬត្លឹេះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ - -  - 

ែទងន់នេងៗ - -  - 

 
    

សរុបរ ង - -  - 

 
    

េ. តថ្ម្េត្ទពយសក្ម្មសុទធសរុប (ល -ង) ១០.៥៨២.៤៤៦ ៤២.៨០៥.៩៩៤  ៩.០៣២.០១២ 
 
 
 

 



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្  
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០                     
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 

.្ អ្ៃុាែស្ថធៃភាព  
អនុនោម្នៅតាម្ នសេក្តីត្បកាសរបស់្នាគ្នរជាតិ នលែ ្៧-០០-០៦ ត្ប.ក្ េុេះថ្ងៃទី១១ ដែម្ក្ោ ឆ្ន ាំ២០០០ និង វនិសា្នក្ម្ម ត្បកាសនលែ ្៧-០៧-១៣៣ 

ត្ប.ក្ េុេះថ្ងៃទី២៧ ដែសីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ តត្ម្ូវឱ្យត្លប់ត្លឹេះសាថ នម្តី្ក្ូហិរញ្ញ វតថុដែលទទមលអាជ្ាបណ័ណ ទាំងអស់អនងកតអនុបាតសា្នភាព ដែលជានលន្ៀបរវងត្ទពយសក្ម្ម
សុទធនៅនឹងហានិភ្័យឥណទនសរុប។ លទធនលដែលរក្ន ើញម្និនអាយតិេជាង ១៥%។ នាថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ២០២០ អនុបាតសា្នភាពរបស់ត្ក្ុម្ហ ុនលឺ ២៩៩,៧៤% 
(២០១៩៖ ១៥២,៤៥%) ។ 

 

 
២០២០  ២០២០ ២០១៩ 

 
 ែុោេ រអានម្រកិ្ ងេងឹ ែុោេ រអានម្រកិ្ ពានន់រៀល  ែុោេ រអានម្រកិ្ 

ភាលយក្      
ក្. តថ្ម្េត្ទពយសក្ម្មសុទធ លតិត្តមឹ្ ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ១០.៥៨២.៤៤៦  ១០.៥៨២.៤៤៦ ៤២.៨០៥.៩៩៤ ៩.០៣២.០១២ 

 
     

ភាលដបង      
សាេត់្បាក្់ ៧.២៥២.៤៥៣   ០% - - - 
មាស - ០% - - - 
ឥណនទយយនលើ្នាគ្នរជាតិ ២៦៩.៦១៨ ០% - - - 
ត្ទពយសក្ម្មដែលមានធានានោយត្បាក្ប់នញ្ញ ើនៅ្នាគ្នរ - ០% - - - 
ឥណនទយយនលើសាថ បន័អ្ិបនតយយ េាំណាតថ់ាន ក្់ AAA នៅ AA- - ០% - - - 
ឥណនទយយនលើសាថ បន័អ្ិបនតយយ េាំណាតថ់ាន ក្់ A+ នៅ A- - ២០% - - - 
ឥណនទយយនលើ្នាគ្នរ េាំណាត់ថាន ក្ ់AAA នៅ AA- - ២០% - - - 
ឥណនទយយនលើសាថ បន័អ្ិបនតយយ េាំណាតថ់ាន ក្់ BBB+ នៅ BBB- - ៥០% - - - 
ឥណនទយយនលើ្នាគ្នរ េាំណាត់ថាន ក្ ់A+ នៅ A- - ៥០% - - - 
ត្ទពយសក្ម្មននេងៗ ៣.៥៣០.៥៧៩ ១០០% ៣.៥៣០.៥៧៩ ១៤.២៨១.១៩៣ ៥.៩២៤.៥៧១ 



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្  
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០                     
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 

.្ អ្ៃុាែស្ថធៃភាព (ែ) 

 
២០២០  ២០២០ ២០១៩ 

 
 ែុោេ រអានម្រកិ្ ងេងឹ  ែុោេ រអានម្រកិ្ ពានន់រៀល ែុោេ រអានម្រកិ្ 

ភាលដបង (ត)      
ែទងន់ត្ៅតាោងតុលយការ -  - - - 

 
     

ែ. ត្ទពយសក្ម្មសរុបដែលបានងេងឹពហីានភិ្យ័ ១១.០៥២.៦៥០  ៣.៥៣០.៥៧៩ ១៤.២៨១.១៩៣ ៥.៩២៤.៥៧១ 

 
     

អនុបាតសា្នភាព (ក្/ែ)   ២៩៩,៧៤% ២៩៩,៧៤% ១៥២,៤៥% 
 

ឃ បែើម្ទ្ុៃអ្បបបរា  
 
  នែើម្ទុនអបបបរមា (ត្បកាសនលែ ្៧.០១៦-១៧៧ត្បក្. េុេះថ្ងៃទី២២ ដែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៦) 
 

នែើម្ទុនដែលបានបងរ់បស់ត្ក្ុម្ហ ុននៅកាលបរនិេេទតាោងតុលយការលឺ ២១.៤៣៨.៥០០.០០០នរៀល (ត្បដហលនសមើនឹង ៥.៣០០.០០០ែុោេ រអានម្រកិ្) ។ 



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ង. ស្ថា ៃភាពចំហសទុ្ធនៃរបូិយប័ណណ បរបទ្ស 

អនុនោម្នៅតាម្នសេក្តីត្បកាសរបស់្នាគ្នរជាតិ នលែ ្៧-០៧-១៣៤ េុេះថ្ងៃទី២៧        ដែ
សីហា ឆ្ន ាំ២០០៧ ដែលតត្ម្ូវនអាយត្លប់ត្លឹេះសាថ នម្តី្ក្ូហិរញ្ញ វតថុដែលទទមលអាជ្ាប័ណណ រក្ាត្លបន់ពលនូវ
សាថ នភាពេាំហសុទធជារូបិយប័ណណ ណាម្មយ ឬសរុបជារូបិយប័ណណ ទាំងអស់នទេះក្នុងសាថ នភាពដវង ឬែេី ក្៏
នោយម្និឱ្យនលើសពី ២០ភាលរយថ្នម្ូលនិ្ិផ្ទទ ល់សុទធរបស់ត្លឹេះសាថ នននាេះន ើយ។ 

 
២០២០  ២០១៩ 

 ែុោេ រអានម្រកិ្  ែុោេ រអានម្រកិ្ 
ត្ទពយសក្ម្ម៖    
    ដែមរនរៀល  ៤២២.៤៩៥   ៨៣៤.៣១២ 
    ែុោេ រអានម្រកិ្  ១០.៦៣០.១៥៥   ៩.៨៣៣.៥១២ 
    
 ១១.០៥២.៦៥០  ១០.៦៦៧.៨២៤ 

 
   

(លិតជាពានន់រៀល) ៤៤.៧០៧.៩៧០  ៤៣.៤៧១.៣៨២ 
    
បាំណុល នងិម្លូ្ន៖    
    ដែមរនរៀល  (៥៤៧.៨០០)  (៩៥៤.៩២៧) 
    ែុោេ រអានម្រកិ្ (១០.៥០៤.៨៥០)  (៩.៧១២.៨៩៧) 
    
 (១១.០៥២.៦៥០)  (១០.៦៦៧.៨២៤) 
    
(លិតជាពានន់រៀល) ៤៤.៧០៧.៩៧០  ៤៣.៤៧១.៣៨២ 

 
   

សាថ នភាពនបើក្េាំហសុទធ៖    
    ដែមរនរៀល  (១២៥.៣០៥)  (១២០.៦១៥) 
    ែុោេ រអានម្រកិ្  ១២៥.៣០៥   ១២០.៦១៥ 

 
   

 -  - 
    
សាថ នភាពនបើក្េាំហសុទធ/ត្ទពយសក្ម្មសុទធ (%)៖    
    ដែមរនរៀល/ែុោេ រអានម្រកិ្ -១,២%  -១,៣% 
 ១,២%  ១,៣% 

  



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់ឥណទាៃ ៃិងការបធវើសវំិធាៃធៃបលើឥណទាៃអាម្រក្ក្់ ៃិងសងេយ័ 

អនុនោម្នៅតាម្នសេក្តីត្បកាសរបស់្នាគ្នរជាតិ នលែ ្៧-០២-១៨៦ ត្ប.ក្ េុេះ ថ្ងៃទី
១៣ ដែក្ញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០០២  និងន្វើវនិសា្នក្ម្មនោយអនុនោម្នៅតាម្ នសេក្តីត្បកាសរបស់នលែ ្៧-
០១៧-៣៤៤ ត្ប.ក្ េុេះ ថ្ងៃទ១ី ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ដែលតត្ម្ូវនអាយត្លប់ត្លឹេះសាថ នម្តី្ក្ូហិរញ្ញ វតថុដែល
ទទមលអាជ្ាប័ណណ ន្វើេាំណាត់ថាន ក្ឥ់ណទនរបស់ែេមនជាត្បាាំថាន ក្់លឺ ្ម្មតា ឃ្េ ាំនម្ើល នត្កាម្សតងោ់រ 
សងេយ័ និងបាតប់ង ់ ត្ពម្ទាំងក្តត់្តាសាំវធិាន្នដែលម្និលិតពីត្ទពយសក្ម្ម (នលើក្ដលងសាេត់្បាក្)់ 
ដែលជាវតថុបញ្ជច ាំ។ េាំណាត់ថាន ក្់ឥណទន និងសាំវធិាន្ននលើឥណទនអាត្ក្ក្ន់ិងឥណទនសងេយ័នា
ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ មានែូេខាងនត្កាម្៖ 

 ត្បាក្ន់ែើម្ 
%ថ្ន        

សាំវធិាន្ន 
សតងោ់រ 

្នាគ្នជាត ិ
សាំវធិាន្ន

របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០ 

ពានន់រៀល % ពានន់រៀល ពានន់រៀល ពានន់រៀល 

១. ឥណទន ១ឆ្ន ាំ ឬ តិេ
ជាង      

្ម្មតា                   I  ៦១១.៤៩៥  ១%  ៦.១១៥   ១៦.៤៣៥   (១០.៣២០) 
ឃ្េ ាំនម្ើល               II  ៨.៣៧៣  ៣%  ២៥១   -     ២៥១  
នត្កាម្សតងោ់រ        III  ១.៩៨៦  ២០%  ៣៩៧   ១.៦៧៥   (១.២៧៨) 
សងេយ័                IV  -    ៥០%  -     ៣.៩១៦   (៣.៩១៦) 
បាតប់ង ់               V ១៣៥.២៧៧  ១០០% ១៣៥.២៧៧   ៨៤.៩៥៧   ៥០.៣២០  

 

     
    ក្ ៧៥៧.១៣១  ១៤២.០៤០ ១០៦.៩៨៣  ៣៥.០៥៧  

 

     
សាំវធិាន្ន្ម្មតា និងជាក្់
ោក្់ (១០៦.៩៨៣)     

      

 

៦៥០.១៤៨     



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 

ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់ឥណទាៃ ៃិងការបធវើសវំិធាៃធៃបលើឥណទាៃអាម្រក្ក្់ ៃិងសងេយ័ (ែ) 

  
% ថ្ន សតងោ់រ សាំវធិាន្ន 

 
 

ត្បាក្ន់ែើម្ សាំវធិាន្ន ្នាគ្នជាត ិ របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០ 

ពានន់រៀល % ពានន់រៀល ពានន់រៀល ពានន់រៀល 

២. ឥណទននលើសពី 
១ឆ្ន ាំ 

     ្ម្មតា                VI ១០.៩៨៦.៨៥២ ១% ១០៩.៨៧២ ២៩២.២៤៧ (១៨២.៣៧៥) 
ឃ្េ ាំនម្ើល            VII ១៤៦.៨១៣ ៣% ៤.៤០៤ ២៧.៣៨៩ (២២.៩៨៥) 
នត្កាម្សតងោ់រ     VIII ១៧១.៦៣៧ ២០% ៣៤.៣២៧ ២៩.៦២២ ៤.៧០៥ 
សងេយ័              IX ៤៤៧.៣២៤ ៥០% ២២៣.៦៦២ ៥១.៦២២ ១៧២.០៤០ 
បាតប់ង ់             X ១.១១១.៧១៦ ១០០% ១.១១១.៧១៦ ១.១១៤.៩២៦ (៣.២១០) 

 
     

   ែ ១២.៨៦៤.៣៤២  ១.៤៨៣.៩៨១ ១.៥១៥.៨០៦ (៣១.៨២៥) 
      
សាំវធិាន្ន្ម្មតា និង
ជាក្ោ់ក្់ (១.៥១៥.៨០៦)     

      
 ១១.៣៤៨.៥៣៦     
      
សរុបឥណទនម្និែាំនណើ រការ (ល=III+IV+V+VIII+IX+X) ១.៨៦៧.៩៤០ 
  

អនុបាតសា្នភាព = ល/ (ក្+ែ) ១៣,៧១% 



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់ឥណទាៃ ៃិងការបធវើសវំិធាៃធៃបលើឥណទាៃអាម្រក្ក្់ ៃិងសងេយ័ (ែ) 

 

ត្បាក្ន់ែើម្ 
% ថ្ន      

សាំវធិាន្ន 
សតងោ់រ 

្នាគ្នរជាត ិ
សាំវធិាន្ន

របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៩ 

ពានន់រៀល % ពានន់រៀល ពានន់រៀល ពានន់រៀល 

១. ឥណទន ១ឆ្ន ាំ ឬ  
តិេជាង 

     ្ម្មតា                        I ២.១៨៩.៣៨៧ ១% ២១.៨៩៤  ៤០.៧៧៥   (១៨.៨៨១) 
ឃ្េ ាំនម្ើល                    II ១២០.០២៥ ៣% ៣.៦០១  -     ៣.៦០១  
នត្កាម្សតងោ់រ             III - ២០% -  -     -    
សងេយ័                     IV ៣.៧៨៦ ៥០% ១.៨៩៣  -     ១.៨៩៣  
បាតប់ង ់                    V ១១៩.០១០ ១០០% ១១៩.០១០  ៨៥.៩២៤   ៣៣.០៨៦  

 

 
 

  

                                 ក្ ២.៤៣២.២០៨  ១៤៦.៣៩៨ ១២៦.៦៩៩  ១៩.៦៩៩  

 

 
    សាំវធិាន្ន្ម្មតា និង 

ជាក្ោ់ក្់ (១២៦.៦៩៩) 
          

 

២.៣០៥.៥០៩ 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់ឥណទាៃ ៃិងការបធវើសវំិធាៃធៃបលើឥណទាៃអាម្រក្ក្់ ៃិងសងេយ័ (ែ) 

  
% ថ្ន សតងោ់រ សាំវធិាន្ន 

 
 

ត្បាក្ន់ែើម្ សាំវធិាន្ន ្នាគ្នរជាត ិ របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ពានន់រៀល % ពានន់រៀល ពានន់រៀល ពានន់រៀល 

២. ឥណទននលើសពី១
ឆ្ន ាំ 

     ្ម្មតា                 VI ១៩.០៦២. ៧៩០ ១% ១៩០.៦២៨  ៣២៩.៥០៤  (១៣៨.៨៧៦) 
ឃ្េ ាំនម្ើល              VII ១៦២.៩៤៧ ៣% ៤.៨៨៨  ១០៥.១២១   (១០០.២៣៣) 
នត្កាម្សតងោ់រ       VIII ១១០.៩៦២ ២០% ២២.១៩២  ៥០.៧៧២   (២៨.៥៨០) 
សងេយ័                IX ១២៥.៣៥៩ ៥០% ៦២.៦៨០  ៣៤.៧០៧   ២៧.៩៧៣  
បាតប់ង ់               X ១.០៧២.៤៨៣ ១០០% ១.០៧២.៤៨៣  ៩១៦.១៦៦   ១៥៦.៣១៧  

 
 

 
  

        ែ ២០.៥៣៤.៥៤១  ១.៣៥២.៨៧១ ១.៤៣៦.២៧០  (៨៣.៣៩៩) 

 
    

 សាំវធិាន្ន្ម្មតា និង
ជាក្ោ់ក្់ (១.៤៣៦.២៧០)    

       
 ១៩.០៩៨.២៧១     

 
សរុបឥណទនម្និែាំនណើ រការ (ល=III+IV+V+VIII+IX+X) ១.៤៣១.៦០០ 
  

អនុបាតសា្នភាព = ល/ (ក្+ែ) ៦,២៣% 
 
 
 
 
 
 
  



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 

ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់ឥណទាៃ ៃិងការបធវើសវំិធាៃធៃបលើឥណទាៃអាម្រក្ក្់ ៃិងសងេយ័ (ែ) 

 

ត្បាក្ន់ែើម្ 
% ថ្ន               

សាំវធិាន្ន 
សតងោ់រ 

្នាគ្នរជាត ិ
សាំវធិាន្ន

របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០ 

ែុោេ រអានម្រកិ្ % ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ 

១. ឥណទន ១ ឆ្ន ាំឬ តិេជាង 
     ្ម្មតា                        I  ១៥១.១៧៣  ១%  ១.៥១២   ៤.០៦៣   (២.៥៥១) 

ឃ្េ ាំនម្ើល                    II  ២.០៧០  ៣%  ៦២   -     ៦២  
នត្កាម្សតងោ់រ             III  ៤៩១  ២០%  ៩៨   ៤១៤   (៣១៦) 
សងេយ័                     IV  -    ៥០%  -     ៩៦៨   (៩៦៨) 
បាតប់ង ់                    V  ៣៣.៤៤៣  ១០០%  ៣៣.៤៤៣   ២១.០០៣   ១២.៤៤០  

 

     
      ក្ ១៨៧.១៧៧  ៣៥.១១៥ ២៦.៤៤៨  ៨.៦៦៧  

 

     
សាំវធិាន្ន្ម្មតា និង 
ជាក្ោ់ក្់ (២៦.៤៤៨)     

      

 

១៦០.៧២៩     



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 

ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់បំណុល ៃិង ការបធវើសវំិធាៃធៃបលើបំណុលែរងទារ ៃិងបំណុលសងេយ័ (ែ) 

 ត្បាក្ន់ែើម្ 
% ថ្ន         

សាំវធិាន្ន 
សតងោ់រ 

្នាគ្នរជាត ិ
សាំវធិាន្ន

របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០ 

ែុោេ រអានម្រកិ្ % ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ 

២. ឥណទន នលើសពី ១ 
ឆ្ន ាំ 

     ្ម្មតា                  VI  ២.៧១៦.១៥៦  ១%  ២៧.១៦២   ៧២.២៤៩   (៤៥.០៨៧) 
ឃ្េ ាំនម្ើល              VII  ៣៦.២៩៥  ៣%  ១.០៨៩   ៦.៧៧១   (៥.៦៨២) 
នត្កាម្សតងោ់រ       VIII  ៤២.៤៣២  ២០%  ៨.៤៨៦   ៧.៣២៣   ១.១៦៣  
សងេយ័               IX  ១១០.៥៨៧  ៥០%  ៥៥.២៩៤   ១២.៧៦២   ៤២.៥៣២  
បាតប់ង ់              X  ២៧៤.៨៣៧  ១០០%  ២៧៤.៨៣៧   ២៧៥.៦៣១   (៧៩៤) 

 
     

     ែ ៣.១៨០.៣០៧  ៣៦៦.៨៦៨ ៣៧៤.៧៣៦  (៧.៨៦៨) 

 
     

សាំវធិាន្ន្ម្មតា និង 
ជាក្ោ់ក្់ (៣៧៤.៧៣៦)     

      

 
២.៨០៥.៥៧១     

 
សរុបឥណទនម្និែាំនណើ រការ (ល=III+IV+V+VIII+IX+X) ៤៦១.៧៩០ 
  
អនុបាតសា្នភាព = ល/ (ក្+ែ) ១៣,៧១% 

  



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់ឥណទាៃ ៃិងការបធវើសវំិធាៃធៃបលើឥណទាៃអាម្រក្ក្់ ៃិងសងេយ័ (ែ) 

 

ត្បាក្ន់ែើម្ 
% ថ្ន  

សាំវធិាន្ន 
សតងោ់រ 

្នាគ្នរជាត ិ
សាំវធិាន្ន

របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៩ 

ែុោេ រអានម្រកិ្ % ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ 

១. ឥណទន ១ ឆ្ន ាំឬ តិេ
ជាង 

     ្ម្មតា                      I ៥៣៧.២៧៣ ១%  ៥.៣៧៣   ១០.០០៦   (៤.៦៣៣) 
ឃ្េ ាំនម្ើល                  II ២៩.៤៥៤ ៣%  ៨៨៤   -     ៨៨៤  
នត្កាម្សតងោ់រ           III - ២០%  -     -     -    
សងេយ័                   IV ៩២៩ ៥០%  ៤៦៥   -     ៤៦៥  
បាតប់ង ់                   V ២៩.២០៥ ១០០%  ២៩.២០៥   ២១.០៨៦   ៨.១១៩  

 

 
 

  

       ក្ ៥៩៦.៨៦១ 
 

៣៥.៩២៧ ៣១.០៩២  ៤.៨៣៥  

 

 
    សាំវធិាន្ន្ម្មតា និង 

ជាក្ោ់ក្់ (៣១.០៩២) 
          

 ៥៦៥.៧៦៩     



ត្លេឹះសាថ នម្តី្ក្ហិូរញ្ញ វតថុ វ៉ាយ.សីុ.ភ្ ីម្.ក្ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

16 

 

ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុបតៃាម្ 
សត្មាបក់ារយិបរនិេេទថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
៣.  ព័ែ៌ាៃហរិញ្ញវែាុចំបង (ែ) 
 ច. ចំណាែ់ថ្នន ក្់ឥណទាៃ ៃិងការបធវើសវំិធាៃធៃបលើឥណទាៃអាម្រក្ក្់ ៃិងសងេយ័ (ែ) 

  
% ថ្ន សតងោ់រ សាំវធិាន្ន 

 
 

ត្បាក្ន់ែើម្ សាំវធិាន្ន ្នាគ្នជាត ិ របស់ត្ក្មុ្ហ ុន អសទសិភាព 
លតិត្តមឹ្ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ
២០១៩ 

ែុោេ រអានម្រកិ្ % ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ ែុោេ រអានម្រកិ្ 

២. ឥណទន នលើសពី ១  
ឆ្ន ាំ 

     ្ម្មតា                       VI  ៤.៦៧៧.៩៨៥ ១%  ៤៦.៧៨០   ៨០.៨៦០   (៣៤.០៨០) 
ឃ្េ ាំនម្ើល                   VII ៣៩.៩៨៧ ៣%  ១.២០០   ២៥.៧៩៦   (២៤.៥៩៦) 
នត្កាម្សតងោ់រ            VII ២៧.២៣០ ២០%  ៥.៤៤៦   ១២.៤៦០   (៧.០១៤) 
សងេយ័                    IX ៣០.៧៦៣ ៥០%  ១៥.៣៨២   ៨.៥១៧   ៦.៨៦៥  
បាតប់ង ់                    X ២៦៣.១៨៦ ១០០%  ២៦៣.១៨៦   ២២៤.៨២៨   ៣៨.៣៥៨  

 
 

 
  

        ែ ៥.០៣៩.១៥១ 
 
៣៣១.៩៩៤ ៣៥២.៤៦១  (២០.៤៦៧) 

 
 

    សាំវធិាន្ន្ម្មតា និង 
ជាក្ោ់ក្់ (៣៥២.៤៦១) 

          
 ៤.៦៨៦.៦៩០     
      

សរុបឥណទនម្និែាំនណើ រការ (ល=III+IV+V+VIII+IX+X)  ៣៥១.៣១៣ 
  

អនុបាតសា្នភាព = ល/ (ក្+ែ) ៦,២៣% 
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