
សេចក្ដីថ្លែងអំណរគណុ 

  យ ើងខ្ញុំយ ម្ ោះ បក៉្់ ពធុមិនា និង សេន រដ្ឋា  ជានិស្សិតថ្នា ក់បរញិ្ញប័ត្តផ្នាក ធនាគារ និង

ហិរញ្ញវតថញ ននសាកលវទិ្យាល័ ភូមិនទនីតិសាស្រស្ត និងវទិ្យាសាស្រស្តយស្ដ្ឋកិច្ច សូ្មលុំឱនកា យគារព 

និងផ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងត្ជាលយត្ៅបុំនញតច្ុំយ ោះ ៖ 

  យោកឪពញក អាកម្ដា   ផ្ដ្លបានចិ្ញ្ច ឹមបីបាច់្ផ្លរកា និងនាល់នូវយស្ច្កាីស្ស្ឡាញ់ យមត្តត កញរ

ណា អប់រ ុំទូ្យនាម នយម ម្ដនយស្ច្កាីពាយមអុំណត់កាែ ហាន ត្ពមទុំងបានយធវើពលិកមមត្គប់យ៉ាងដ្ល់

កូនរហូតបានបញ្ច ប់ការសិ្កាយោ ទ្យទួ្យលបាននូវច្ុំយណោះដឹ្ងនលែថ្នែ រហូតដ្ល់ច្ប់ច្ញងច្ប់យដ្ើម។ កូន

សូ្មត្កាបត្បណិបតតិ និងស្ុំផ្ដ្ងកតតញ្ញូត្តធម៌យ៉ាងត្ជាលយត្ៅបុំនញតច្ុំយ ោះអាកម្ដនគញណទុំងពីរ

ផ្ដ្លម្ដនច្ុំយ ោះកូន។  

  ផ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងត្ជាលយត្ៅច្ុំយ ោះ ឯកឧតាមសាកលវទិ្យាធិការ យោកសាកលវទិ្យាធិការ

រង យោក-យោកស្សី្ត្បធានយដ្បា៉ា តឺម៉ាង់ យោក-យោកស្សី្ត្បធានការយិល័  យោក-យោកស្សី្អនញ

ត្បធានយដ្បា៉ា តឺម៉ាង់ យោក-យោកស្សី្សាស្រសាត ចារយននសាកលវទិ្យាល័ ភូមិនទនីតសាស្រស្ត និងវទិ្យា

សាស្រស្តយស្ដ្ឋកិច្ច និងបញគគលិកទុំងអស់្រមួទុំងផ្នាកស្នតិស្ញខ និងអាកអនាម័  ផ្ដ្លបានខិតខុំត្បឹង

ផ្ត្បង កអស់្ពីស្មតថភាពទុំងកុំោុំងកា  កុំោុំងចិ្តត និងកុំោុំងត្បាថ្នា កាញងការស្រយស្ររបា 

ការណ៍បញ្ច ប់សិ្កាយនោះកាន់ផ្តទ្យទួ្យលបានលទ្យធនលលអផ្លមយទ្យៀត។ 

  ជាពិយស្ស្ យ ើងខ្ញុំសូ្មផ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងត្ជាលយត្ៅបុំនញតច្ុំយ ោះ យោកសាស្រសាត ចារយ      

ងួន សេង ផ្ដ្លបានដឹ្កនាុំត្កមុយ ើងខ្ញុំយោ នាល់នូវវធីិសាស្រស្តកាញងការច្ញោះស្សាវត្ជាវ និងត្បមូល
ព័ត៌ម្ដន កមកច្ងត្កងយទ្យើបស្រយស្របានជារបា ការណ៍កមមសិ្កាមួ ច្ាប់យនោះ។ 

  សូ្មយគារព និងផ្លែងអុំណរគញណយ៉ាងត្ជាលយត្ៅបុំនញតនងផ្ដ្រ ច្ុំយ ោះយោកត្បធាននា ក 

ត្គឹោះសាថ នមីត្កូហិរញ្ញវតថញយត្កឌីត និងត្ពមទុំងបញគគលិកទុំងអស់្ននត្គឹោះសាថ នមីត្កូហិរញ្ញវតថញយត្កឌីត 

ផ្ដ្លបានអនញញ្ញញ ត និងនាល់លទ្យធភាពយោ បង្កា ភាពង្ក ស្សួ្លត្គប់ផ្បបយ៉ាង កាញងការច្ញោះកមម

សិ្កាយនោះត្ពមទុំងនាល់នូវឯកសារយនសងៗ យដ្ើមបបីុំយពញបផ្នថម និងអនញវតតយលើត្បធានបទ្យយនោះរហូត

ដ្ល់ទ្យទួ្យលបាននូវយជាគជ័ ជាសាថ ពរ។ 



អារមភក្ថា 

  បនាទ ប់ពីបានសិ្កាផ្នាកត្ទឹ្យស្ាីអស់្រ ៈយពលបួនឆ្ា ុំកនែងមកយនោះ សាកលវទិ្យាល័ បានតុំរវូ

យម និស្សតិស្រយស្ររបា ការណ៍កមមសិ្កា ឬសារណាយៅយពលបញ្ច ប់ឆ្ា ុំសិ្កាកាញងយគាលបុំណង 

ច្ង់យម និស្សតិសិ្កាផ្ស្វង ល់ពីការអនញវតតន៏ផ្ទទ ល់យធៀបនឹងត្ទឹ្យស្ាី ផ្ដ្លបានសិ្កាកនែងមក និង

ម្ដនបទ្យពិយសាធន៍កាញងការង្ករយពលបញ្ច ប់ការសិ្កា។ 

  មស្ស័្ យហតញយនោះយហើ បានយ ើងខ្ញុំ ផ្ដ្លម្ដនជុំនាញហរញិ្ញវតថញ និងធនាគារយហើ ច្ង់យច្ោះ 

ច្ង់ដឹ្ង និងច្ង់ផ្ស្វង ល់យម កាន់ផ្តច្ាស់្ពីដ្ុំយណើ រការននត្បាក់បយញ្ញើននត្គឹោះសាថ នមីត្កូហិរញ្ញវតថញ 

យទ្យើបយ ើងខ្ញុំទុំងពីរនាក់បានស្ុំយរច្ចិ្តតយត្ជើស្យរ ើស្ កត្បធានបទ្យមួ  “ការត្គប់ត្គងត្បាក់បយញ្ញើនន

ត្គឹោះសាថ នមីត្កហិូរញ្ញវតថញយត្កឌីត” យោ យ ើងខ្ញុំ ល់យ ើញថ្នវស័ិ្ ហិរញ្ញវតថញយត្កឌីតននត្បយទ្យស្កមពញ
ជាកុំពញងម្ដនដ្ុំយណើ ការយ៉ាងម៉ាត់ច្ត់កាញងការយត្បើត្បាស់្នូវយស្វាកមម ត្បាក់បយញ្ញើ និងកមចី។ មា៉ាងវញិ

យទ្យៀតត្គប់សាថ ប័នហិរញ្ញវតថញមិនថ្នមីត្កូហិរញ្ញវតថញ ឬធនាគារយនាោះយទ្យ ស្ញទ្យធផ្តម្ដនដ្ុំយណើ រការននការ

ត្គប់ត្គងត្បាក់បយញ្ញើ ផ្ដ្លជាយហតញតុំរវូយម យ ើងខ្ញុំច្ង់ផ្ស្វង ល់យម បានច្ាស់្អុំពីសារៈ

ស្ុំខាន់ និងការយត្បើត្បាស់្ត្បាក់បយញ្ញើននត្គឹោះសាថ នមីត្កូហិរញ្ញវតថញ។ កាល ល់យ ើញផ្បបយនោះ គឺច្ង់

ជុំរញញយម ត្បជាពលរដ្ឋននត្បយទ្យស្កមពញជាផ្ដ្លយៅស្ល់ទ្យញនមកយត្បើត្បាស់្យស្វាត្បាក់បយញ្ញើ យដ្ើមបី

យត្បើត្បាស់្ត្បាក់បយញ្ញើទុំងយនោះយៅនាល់កមចីយម អាកផ្ដ្លខវោះយដ្ើមទ្យញន យហើ មិនត្តឹមផ្តប៉ាញយណាណ ោះការ

 កលញ ោក់ស្នសុំនឹងយធវើយម ទឹ្យកត្បាក់របស់្យ ើងម្ដនការយកើនយ ើងត្តមរ ៈការទ្យទួ្យលបាននូវ

ការត្បាក់។ យលើស្ពីយនោះយៅយទ្យៀត ការយធវើផ្បបយនោះនឹងយធវើយម ម្ដនលុំហូរសាច់្ត្បាក់យៅកាញងយស្ដ្ឋ

កិច្ចននត្បយទ្យស្កមពញជា ផ្ដ្លស្ត្មួលរាល់ត្បតិបតតិការនានាយៅកាញងយស្ដ្ឋកិច្ច។ 

  យោ យហតញនលទុំងយនោះយ ើងខ្ញុំបានខិតខុំត្បឹងផ្ត្បងយ៉ាងអស់្ពីស្មតថភាពកាញងការច្ងត្កង

នូវរបា ការណ៍កមមសិ្កាយនោះយ ើងរហូតបានស្ុំយរច្ជាសាថ ពរ យទោះបីជាម្ដនការលុំបាកខែោះៗក៏   

យោ ។ យ ើងខ្ញុំស្ងឃឹមថ្នរបា ការណ៍កមមសិ្កាយនោះនឹងមច្ជាជុំនួ ដ្ល់និស្សិតជុំនាន់យត្កា 

កាញងការស្សាត្ជាវបនត និងវភិាគបផ្នថម។ 

  ជាច្ញងបញ្ច ប់យ ើងខ្ញុំ អភ័ យទស្រាល់កុំហញស្ខញស្ឆ្គងយោ ត្បការណាមួ ដូ្ច្ជា អតថបទ្យ 

ខែឹមសារ និងអកខរាវរិញទ្យធ យហើ រង់ចាុំទ្យទួ្យលនូវការោិះគន់ផ្កលមអរបស់្មិតតអាកមន និងសាស្រសាត ចារយទុំង 

អស់្។ 
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សេចក្ដីស្ដើម 

១.លនំបំញ្ហា   

  សត្ោយពីទ្យទួ្យលបាន្នូ្វ្ន្តិភាពសពញបរបូិរែ៏ និ្ងោរសលច្មុេជាថ្មីកនុងឆាកអន្តរជាតិនូ្វត្រប់

វ ិ្ ័យបន្តិច្មដងៗចាប់តាំងពីឆាន ាំ១៩៩៣ មក ត្ពះរាជាណាច្ត្កកមពុជាបាន្ត្បឹងណត្បងសាដ រ និ្ងអភិវឌ្ឍ

ស្ដ្ឋកិច្ចរប្់េលួន្ពីត្បព័ន្ធណបបណែន្ោរសឆាព ះសៅរកស្ដ្ឋកិច្ចណបបទី្យែារស្រ ី ណដ្លជាសហតុសធវើសោយ 

ត្បសទ្យ្កមពុជាឈាន្ចូ្លនូ្វដ្ាំណាក់ោលលូតោ្់ និ្ង្កមមភាពស្ដ្ឋកិច្ចោន់្ណត រកីច្ាំសរ ើន្ដុ្ះ 

ដ្ឋលស ើង។ សដ្ឋយសោងតមជីវភាពរ្់សៅរប្់ត្បជាពលរដ្ឋកមពុជាសៅតមបណាដ សេតតនានានូ្វ

មាន្កត្មិតទាបសៅស ើយ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបាន្ដ្ឋក់សច្ញនូ្វសគាលោរែ៏ជាំរញុ និ្ងសលើកទឹ្យកចិ្តត

ោ៉ងខ្ល ាំងច្ាំស ះ ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្ោមោរជួយសត្ជាមណត្ជងពី ា្ំណាក់ធនាគារពិភពសោក

ដូ្ច្ជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏្ោ្ីុ បាន្សធវើសោយវ ិ្ ័យមីត្កូហិរញ្ាវតថុជាសត្ច្ើន្បាន្បសងកើតស ើងជាណែនក

មួយ ា្ំរលួដ្ល់ោរេវះខ្តរប្់ត្បជាពលរដ្ឋកនុងោរត្បកបរបរោជីវកមមរប្់ពួកសរ។ ស្្បសពល

សន្ះែងណដ្រ សៅកនុងឆាន ាំ ២០១១ ោរប៉ាន់្សាម ន្រប្់មូលនិ្ធិរបិូយវតថុអន្តរជាតិ (IMF)១ បាន្បង្ហា ញថា

កាំសែើ ន្ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពសោកបាន្ថ្យចុ្ះពី ៥,១% សៅកនុងឆាន ាំ ២០១០ មកត្តឹម ៤% សៅកនុងឆាន ាំ 

២០១១ សន្ះ កនុងសនាះស្ដ្ឋកិច្ចត្បសទ្យ្អភិវឌ្ឍន៏្ដូ្ច្ជា ្ហរដ្ឋោសមរកិមាន្អត្តកាំសែើ ន្ ១,៥% 

និ្ងអឺរ ៉បុ ១,៦% េែៈណដ្លស្ដ្ឋកិច្ចតាំបន់្ោ្ីុមាន្មូលដ្ឋឋ ន្រងឹមាាំកនុងោររមួច្ាំណែកដ្ល់កាំសែើ ន្

ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពសោក កនុងសនាះត្បសទ្យ្ចិ្ន្មាន្អត្តកាំសែើ ន្ ៩,៥% ឥណាា  ៧,៨% និ្ងោសា៊ា ន្ធាំ

ត្បាាំ ៥,៣% សទាះបីស្ដ្ឋកិច្ចជបុ៉ន្មាន្កាំសែើ ន្ -០,៥% ក៏សដ្ឋយ។ 

  ច្ាំស ះត្បសទ្យ្កមពុជាឆាន ាំ ២០១១ បាន្បង្ហា ញលទ្យធែលលអរួរសោយកត់ ា្ំគាល់ សដ្ឋយសាថ ន្

ភាពម៉ាត្កសូ្ដ្ឋកិច្ចរកាស្ថរភាពបាន្ោ៉ងលអត្បស ើ្រ សទាះបីជាមាន្ែលប៉ះ ល់ពីសត្គាះទឹ្យកជាំន្ន់្

សៅកនុងតាំបន់្េលះកដី។ ្ថិតកនុងត្កបេ័ែា នន្ោរត្រប់ត្រង និ្ងោរអនុ្វតតន៏្ន្សោបាយសារសពើពន្ធ និ្ង

របិូយវតថុ្មស្្បរប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ស្ដ្ឋកិច្ចកមពុជាត្តវូបាន្រ ាំពឹងថា នឹ្ងមាន្កាំសែើ ន្ត្បមាែ 
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៦,៩% ណដ្លត្ទ្យត្ទ្យង់សដ្ឋយោររកីច្ាំសរ ើន្នន្វ ិ្ ័យក្ិកមម ៣,៣% ឧ្ាហកមម ១៤,៣% (វ ិ្ ័យោត់

សដ្រ ២០,២%) និ្ងស្វាកមម ៥%។ 

  បច្ចុបបន្នវ ិ្ ័យធនាគារសៅត្បសទ្យ្កមពុជាមាន្ោរអភិឌ្ឍន៏្ជាលាំដ្ឋប់ ទាាំងវសិាលភាព និ្ង

ទ្យាំហាំ ត្បតិបតតិោរ។ សៅឆាន ាំ ២០១១ សន្ះ សាខ្ធនាគារបរសទ្យ្ខ្ន តអន្តរជាតិច្ាំនួ្ន្ ៤ បាន្ទ្យទួ្យល

ោជាា     ប័ែណសធវើត្បតិបតតិោរធនាគារសៅកមពុជា។ បណាដ ញសាខ្រប្់ត្រឹះសាថ ន្ធនាគារ បាន្សកើន្

ស ើងពី ៣៦១ សៅឆាន ាំ ២០១០ ដ្ល់ ៤០៧ កនុងឆាន ាំ ២០១១ សហើយត្បាក់បសញ្ាើធនាគារ និ្ង ឥែទាន្

ច្ាំស ះ     វ ិ្ ័យឯកជន្បាន្សកើន្ស ើងដ្ល់ ២១,៤% និ្ង៣១,៧% សរៀងគាន សធៀបនឹ្ងឆាន ាំ ២០១០ 

សហើយវ ិ្ ័យ ណដ្លមាន្កាំសែើ ន្ឥែទាន្េព្់ជាងសររឺវ ិ្ ័យកមម ៦៤% ឧ្ាហកមម៣៧% និ្ង

ា្ំែង់៣៩%។ លទ្យធែលទាាំងសន្ះ បាន្បង្ហា ញនូ្វោរយកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់នន្វ ិ្ ័យធនាគារកនុងោរ

សលើកកមព្់វ ិ្ ័យ ក្ិកមមស្្បតមោរច្ងអុលទិ្យ្ដ៏្ត្តឹមត្តូវរប្់រដ្ឋឋ ភិបាល២។ ទ្យន្ទឹមនឹ្ងសន្ះ វ ិ

្័យមីត្កូហិរញ្ាវតថុក៏មាន្ោររកីច្ាំសរ ើន្ជាលាំដ្ឋប់ និ្ងមាន្បណាដ ញស្វាទូ្យលាំទូ្យោយដ្ល់ជន្បទ្យ។ វ ិ

្័យសន្ះបាន្សដ្ើរតួនាទី្យោ៉ង ា្ំខ្ន់្កនុងោររមួច្ាំណែកអនុ្វតតកមមវធីិោត់បន្ថយភាពត្កីត្ករប្់រដ្ឋឋ

ភិបាល។ ឥែទាន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុបាន្សកើន្ដ្ល់ ២.២៩៧  ន់្ោន្សរៀល មាន្កាំសែើ ន្ ៣៣% 

សធៀបនឹ្ងឆាន ាំកន្លងសៅ   េែៈច្ាំនួ្ន្អតិថិ្ជន្បាន្សកើន្ស ើងដ្ល់ជាង១ោន្នាក់។ 

  វ ិ្ ័យមីត្កូហិរញ្ាវតថុកនុងត្បសទ្យ្កមពុជាបន្តអភិវឌ្ឍជាលាំដ្ឋប់ទាាំងច្ាំនួ្ន្ ទ្យាំហាំ និ្ងត្បតិបតតិោរ

កនុងោរែដល់នូ្វស្វាកមមហិរញ្ាវតថុដ្ល់្ហត្គា្ធុន្តូច្ និ្ងមធយម ក៏ដូ្ច្ជាត្បជាជន្តមតាំបន់្

ដ្ឋច់្ស្្ោល ណដ្លមិន្ទាន់្ោច្ទ្យទួ្យលបាន្នូ្វស្វាកមមហិរញ្ាវតថុពីធនាគារ ែិជជ។ រិតត្តឹមនថ្ៃទី្យ 

៣១ ណេធនូ ឆាន ាំ ២០១១ ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុច្ាំនួ្ន្ ៣២ បាន្ទ្យទួ្យលោជាា ប័ែណពីធនាគារជាតិនន្កមពុ

ជា ណដ្លកនុងសនាះ ៧ជាត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុមាន្ោជាា ប័ែណទ្យទួ្យលត្បាក់បសញ្ាើ។ ោររកីច្ាំសរ ើន្សន្ះ 

ឆលុះបញ្ញច ាំងតមរយៈោរសកើន្ស ើងនន្ត្ទ្យពយ្កមម្របុកនុងវ ិ្ ័យទាាំងមូលច្ាំនួ្ន្ ៤៧,៩៧% ណដ្ល

សកើន្ស ើងពីច្ាំនួ្ន្ ២.០៥១.៤៨៤ ោន្សរៀល (៥០៦,១៦ោន្ដុ្ោល ោសមរកិ) នាដ្ាំណាច់្ឆាន ាំ ២០១០ 

                                            
២

 របាយោរែ៏ត្បចាាំឆាន ាំ ២០១១ និ្ងទិ្យ្សៅោរង្ហរឆាន ាំ ២០១២ រប្់ធនាគារជាតិនន្កមពុជា 



 
សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                    បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -3-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

រហូតដ្ល់ ៣.០២៥.០៨៣ ោន្សរៀល (៧៤៨,៩៧ោន្ដុ្ោល ោសមរកិ)នាដ្ាំណាច់្ឆាន ាំ ២០១១។ សបើ

សយើងនិ្ោយអាំពីឆាន ាំ ២០១០កន្លងសៅ វ ិ្ ័យមីត្កហិូរញ្ាវតថុបាន្រកានូ្វតួនាទី្យចាាំបាច់្កនុងោរជាំរញុកាំ

សន្ើន្ស្ដ្ឋកិច្ច និ្ងជីវភាពរប្់ត្បជាពលរដ្ឋសៅតមជន្បទ្យ។ ោររកីច្ាំសរ ើន្ថ្មីៗរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិ 

-ញ្ាវតថុ ត្តូវបាន្សមើលស ើញតមរយៈោរពត្ងឹង្មតថភាពកនុងោរបសងកើន្ជាំសន្ឿទុ្យកចិ្តត និ្ងពត្ងីក

រច្នា ្មព័ន្ធត្បតិបតតិោរ ា្ំរាប់ទ្យទួ្យលត្បាក់បសញ្ាើពីសាធារែៈជន្។ សហើយអត្តកាំសែើ ន្ត្បាក់បសញ្ាើ 

បាន្សកើន្ស ើងសលើ្ឥែទាន្ត្បមាែ ៦ដ្ង សបើសធៀបកនុងឆាន ាំ ២០០៩ សៅឆាន ាំ ២០១០ ណតសទាះជា

ោ៉ងណាក៏សដ្ឋយកត្មិតត្បាក់បសញ្ាើពុាំទាន់្មាន្ោរសឆលើយតបសៅនឹ្ងទ្យាំហាំឥែទាន្នូ្វស ើយ។ សហតុ

សន្ះសហើយបាន្ជាត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសៅពឹងណែអកសត្ច្ើន្សលើត្បភពសដ្ើមទុ្យន្ពីបរសទ្យ្ ណដ្លជា    

កតដ នាាំ សោយមាន្ោរត្បឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យអត្តបដូរត្បាក់។ ដូ្សច្នះោរត្បមូលត្បាក់បសញ្ាើជារបិូយវតថុ

ជាតិ រឺនឹ្ងោច្ោត់បន្ថយហានិ្ភ័យអត្តបដូរត្បាក់ សហើយពិស្្ ែដល់ជាត្បភពទុ្យន្ោ៉ង ា្ំខ្ន់្

ដ្ល់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ។ 

  កនុងឆាន ាំ ២០១១ សដ្ឋយ្មលឹងសមើលស ើញ មាន្ោររកីច្សត្មើន្ោ៉ងខ្ល ាំង និ្ងមាន្សហដ្ឋឋ រច្នា     

្មព័ន្ធរងឹមាាំដ្ល់តាំបន់្ជន្បទ្យ វ ិ្ ័យសន្ះត្តូវបាន្ចាត់ទុ្យកជា វ ិ្ ័យរន្លឹះកនុងោររមួច្ាំណែកសលើក     

កាំព្់កត្មិតជីវភាពរ្់សៅរប្់ត្បជាពលរដ្ឋកនុងោរោត់បន្ថយភាពត្កីត្ក។ ច្ាំស ះឥែទាន្សៅ

កនុងវ ិ្ ័យមីត្កូហិរញ្ាវតថុបាន្សកើន្ស ើងរួរសោយកត់្មាា ល់ សដ្ឋយច្ាំនួ្ន្អតិថិ្ជន្សកើន្ស ើងដ្ល់ 

១.១៤១.៩១៣ នាក់ និ្ងឥែទាន្្របុមាន្ច្ាំនួ្ន្ ២.៥៩១,២៦  ន់្ោន្សរៀល រឺបាន្សកើន្ស ើង

ត្បមាែ ៤៦% សធៀបនឹ្ងរយៈសពលដូ្ច្គាន សៅឆាន ាំ ២០១០។ ឯត្បាក់បសញ្ាើមាន្ច្ាំនួ្ន្ ៤៥៩,៤៧  ន់្

ោន្សរៀល ពីអនកសែាើត្បាក់ច្ាំនួ្ន្ ២៤២.១១៦នាក់ ណដ្លត្បាក់បសញ្ាើមាន្ោរសកើន្ស ើង ១១.៥%៣។

សដ្ឋយស ើញនូ្វមុេង្ហរោ៉ង ា្ំខ្ន់្ណបបសន្ះ ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត ណដ្លជាសាថ ប័ន្ហិរញ្ា

វតថុមួយណដ្លមាន្ោររកីច្សត្មើន្ោ៉ងខ្ល ាំងោល  បាន្ចូ្លរមួច្ាំណែកកនុងោរអភិវឌ្ឍត្បសទ្យ្កមពុជា   

សោយមាន្ោររកីច្សត្មើន្ែងណដ្រ និ្ងេិតេាំត្បឹងណត្បងកនុងោរសលើកកមព្់ជីវភាពត្បជាពលរដ្ឋសជៀ្

                                            
៣្ុន្ទកថាឯកឧតដម ជា ចាន់្តូ សទ្យសាភិបាលធនាគារជាតិនន្កមពុជា្ន្និបាតបូក្របុោរង្ហរឆាន ាំ២០១១ និ្ងទិ្យ្សៅោរង្ហរឆាន ាំ ២០១២
រប្់ធនាគារជាតិនន្កមពុជា។ 



 
សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                    បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -4-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ែុតពីភាពេវះខ្តដូ្ច្ជា តាំណហរទាាំ្ុេភាព ច្ាំសន្ះដឹ្ង ោរត្បកបោជីវកមម។ល។ កនុងសនាះែងណដ្រ 

ស្វាត្បាក់បសញ្ាើរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ណដ្លជាស្វាកមមមួយណដ្លបាន្បសងកើតស ើងសៅឆាន ាំ

២០១០ និ្ងដ្ឋក់អនុ្វតតែលិតែលរប្់េលួន្កនុងឆាន ាំ ២០១១។ មា៉ងវញិសទ្យៀត សដ្ឋយសមើលស ើញនូ្វ

ទ្យាំហាំនន្ោរសកើន្ស ើង និ្ងោរយល់ដឹ្ងពីោរសត្បើត្បា្់សាច់្ត្បាក់រប្់ត្បជាពលរដ្ឋកមពុជា កនុងោរវ ិ

និ្សោរ និ្ងោរ្ន្សាំែងសនាះសត្កឌី្តបាន្សរៀបច្ាំនូ្វណែន្ោរថ្មីសៅសលើស្វាត្បាក់បសញ្ាើ្ន្សាំែដល់ជូន្

សាធារែៈជន្ កនុងោរយកទឹ្យកត្បាក់ណដ្លទ្យាំសន្រ មកសធវើោរ្ន្សាំជាមួយនឹ្ងសត្កឌី្តណដ្លទ្យទួ្យលបាន្

នូ្វអត្តោរត្បាក់េព្់ និ្ង្មរមយោស្្័យលកខេែា ទី្យែារនាសពលបច្ចុបបន្ន។ សហតុសន្ះសហើយសទ្យើប

ត្កមុសយើងេាុាំសត្ជើ្សរ ើ្ យកនូ្វ ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តសដ្ើមបចុី្ះកមម្ ិកា និ្ងច្ងត្កងជា

របាយោរែ៏កមម្ិកាសត្ោម ត្បធាន្បទ្យ “ការគ្រប់គ្រងគ្ាក្់បស ញ្ ើរបេគ់្ររឹះស្ថា នមីគ្ក្ូហរិ ញ្វត្ាុ

សគ្ក្ឌីត្ ទីស្ថា ក្់ការក្ណ្ដដ ល”។ 

២. ចំសនទបញ្ហា  

  ជាោរពិតណា្់សារៈ ា្ំខ្ន់្កនុងោរ្ន្សាំត្បាក់ោ្់ បនាទ ប់ពីសធវើោរោត់កងរាល់ោរច្ាំនាយ 

ជាត្បចាាំណេរប្់ត្បជាពលរដ្ឋនី្មួយៗ នឹ្ងជួយសធវើសោយជីវភាពរប្់ពួកសរសោយមាន្ោររកីច្ាំសរ ើន្ 

លូតោ្់ជាលាំដ្ឋប់ សត្ ះថាោរ្ន្សាំត្បាក់ នឹ្ងសធវើសោយពួកសរមាន្លទ្យធភាពត្រប់ត្គាន់្កនុងោរ 

សដ្ឋះស្សាយបញ្ញា  ណដ្លនឹ្ងោច្នឹ្ងោរសកើតមាន្ ឬក៏សដ្ើមបីយកលុយទាាំងអ្់សនាះសៅវនិិ្សោរសៅ 

សលើោជីវកមម ឬដ្ឋក់្ន្សាំសដ្ើមបីទ្យទួ្យលនូ្វទិ្យន្នែលមកវញិ តមរយៈែលច្ាំសែញពីោរត្បាក់ និ្ងោរ

រក្ីុ។ សត្កឌី្តក៏បាន្ពត្ងឹង និ្ងពត្ងីកនូ្វស្វាត្បាក់បសញ្ាើ្ន្សាំរប្់េលួន្ សដ្ើមបីែដល់ជូន្ដ្ល់អតិថិ្

ជន្ កនុងោរមកយកលុយមកសែាើនឹ្ងត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត សដ្ើមបទី្យទួ្យលបាន្នូ្វែលច្ាំសែញ

សៅសលើោរត្បាក់។ សដ្ឋយសោងសៅសលើោរចុ្ះកមម្ិកាសៅត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ សៅសលើត្បធាន្

បទ្យ “ោរត្រប់ត្រងត្បាក់បសញ្ាើរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត ទី្យសាន ក់ោរកណាដ ល” ណដ្លកនុង

នាមជាសាថ ប័ន្មួយទ្យទួ្យលស្វាត្បាក់បសញ្ាើ សធវើសោយសយើងមាន្ច្ាំសនាទ្យបញ្ញា ដូ្ច្តសៅ ៖ 

- សតើត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្នី្តិវធីិោ៉ងណាកនុងោរទ្យទួ្យលត្បាក់បសញ្ាើ? 
- សតើត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្នី្តិវធីិនិ្ងយុទ្យធសាស្រ្តអវីេលះកនុងោរត្រប់ត្រងត្បាក់បសញ្ាើ? 



 
សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                    បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -5-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

៣. សោលបណំងននការគ្ស្ថវគ្ាវ 

  សដ្ឋយមាន្ោររកីច្ាំសរ ើន្ខ្ងណែនកវ ិ្ ័យហិរញ្ាវតថុ និ្ងោរយល់ដឹ្ងពីោរសត្បើត្បា្់នូ្វស្វាកមម

ធនាគារ និ្ង ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ជាមួយនឹ្ងអតថត្បសោជន៏្កនុងោរដ្ឋក់ត្បាក់បសញ្ាើ។ ត្រឹះសាថ ន្មី

ត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត បាន្ទ្យទួ្យលបសត្មើនូ្វែលិតែលត្បាក់បសញ្ាើសែសងៗគាន  សដ្ើមបជីាជាំសរ ើ្ កនុងោរដ្ឋក់ 

្ន្សាំ ជាមួយនឹ្ងអត្តោរត្បាក់លអត្បស ើ្រជាងសរែងសនាះ ក៏បាន្ជាំរញុសោយអតិថិ្ជន្ជាសត្ច្ើន្បាន្

សត្ជើ្សរ ើ្ យកត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត កនុងោរដ្ឋក់ត្បាក់បសញ្ាើជាមួយនឹ្ងសត្កឌី្ត។ សដ្ឋយ

ស ើញនូ្វមូលសហតុទាាំងសន្ះ ត្កមុសយើងេាុាំបាន្សធវើោរ្ុាំោរអនុ្ញ្ញា តពីត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត 

សដ្ើមបីសធវើោរ្ិកានូ្វច្ាំនុ្ច្ដូ្ច្ខ្ងសត្ោម ៖ 

- សាថ ន្ភាពទូ្យសៅរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត 

- ោរែសពវែាយ និ្ងជាំរញុស្វាត្បាក់បសញ្ាើ 

- នី្តិវធីិកនុងោរទ្យទួ្យលត្បាក់បសញ្ាើ 

- សគាលោរែ៏ដ្ឋក់ និ្ងដ្កត្បាក់បសញ្ាើ 

- សគាលោរែ៍សបើក និ្ងបិទ្យរែនី្ 

- ត្បសភទ្យត្បាក់បសញ្ាើរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត 

- អត្តោរត្បាក់នន្ស្វាត្បាក់បសញ្ាើរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត 

- ោរកាំែត់រយៈសពលនន្ោរដ្ឋក់ត្បាក់បសញ្ាើ 

- យុទ្យធសាស្រ្តកនុងោរត្រប់ត្រងត្បាក់បសញ្ាើ 

- ច្ាំនុ្ច្ខ្ល ាំង និ្ងច្ាំនុ្ច្សេាយកនុងោរែដល់ស្វាត្បាក់បសញ្ាើ 

៤. ស្ថរៈេខំាន់ននការគ្ស្ថវគ្ាវ 

  ច្ាំស ះសារៈ ា្ំខ្ន់្នន្ោរចុ្ះកមម្ិកា្ដីអាំពី “ោរត្រប់ត្រងត្បាក់បសញ្ាើរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូ

ហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត ទី្យសាន ក់ោរកណាដ ល” បាន្ែដល់អតថត្បសោជន៏្ដូ្ច្ជា៖ 

- ពត្ងីកច្ាំសែះដឹ្ងបណន្ថមសដ្ឋយែារភាជ ប់ត្ទឹ្យ្តីជាមួយោរអនុ្វតតន៏្ជាក់ណ្តង 



 
សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                    បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -6-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

- ោច្ឲ្យយល់ដឹ្ងច្ា្់អាំពីដ្ាំសែើ រោររប្់ស្វាត្បាក់បសញ្ាើ 

- យល់ដឹ្ងពីកងវះខ្ត និ្ងបញ្ញា ណដ្លសកើតមាន្ស ើង និ្ងណ្វងរកវធិាន្ោរែ៍ទ្យប់សាក ត់

តមរយៈដ្ាំសណាះស្សាយនានាសៅត្បាក់បសញ្ាើ 

- យល់អាំពីសាថ ន្ភាពទូ្យសៅនន្ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត 

- ជាមូលដ្ឋឋ ន្ត្រឹះ ា្ំរាប់សយើងេាុាំសរៀបច្ាំោរង្ហរនាសពលអនារតឲ្យលអត្បស ើ្រ 

- ទុ្យកជាឯកសារ ា្ំរាប់និ្្សតិជាំនាន់្សត្ោយ សដ្ើមបីសធវើោរស្សាវត្ជាវសៅសលើច្ាំែុច្េវះខ្ត

រប្់េលួន្ 

៥. ដែនក្ណំត្់ និងវសិ្ថលភាពននការគ្ស្ថវគ្ាវ 

  សដ្ឋយត្កមុសយើងេាុាំ្មលឹងស ើញថាត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្តាំបន់្ត្បតិបតិតោរសត្ច្ើន្

សៅតមបណាដ សេតតត្កងុទាាំង ១៣ សាខ្ ណដ្លកនុងសនាះ ១១ ជាតាំបន់្កាំពុងត្បតិបតតិោរ និ្ង២សទ្យៀត

ជាតាំបន់្សត្តៀមសបើកត្បតិបតតិោរ។ ជាមូលសហតុសធវើសោយត្កុមសយើងេាុាំមាន្ោរលាំបាកកនុងោរណ្វង

យល់ និ្ងសធវើោរវាយតនមលបាន្ត្រប់ត្គាន់្សៅសលើត្រឹះសាថ ន្បាន្ទាាំងអ្់សនាះសទ្យ និ្ងរយៈសពលពុាំមាន្

ឱោ្ត្រប់ត្គាន់្ែងសនាះ ណដ្លជាសហតុតាំរវូសោយសយើងេាុាំបាន្្សត្មច្ចិ្តតសត្ជើ្សរ ើ្ ោរចុ្ះកមម

្ិកាត្តឹមណត ត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត ទី្យសាន ក់ោរកណាដ ល ណតបុ៉សណាណ ះ។ ច្ាំស ះទ្យាំហាំោរង្ហរ

នន្ោរចុ្ះកមម្ិការឺ ត្កមុសយើងេាុាំបាន្សធវើោរ្ិកា និ្ងណ្វងយល់អាំពី សាថ ន្ភាពទូ្យសៅរប្់សត្កឌី្ត 

និ្ងោរអនុ្វតតន៏្ោរង្ហរសៅសលើត្បាក់បសញ្ាើ រប្់សត្កឌី្ត ណតបុ៉សណាណ ះ។ 

៦. វធិីស្ថស្តេរននការគ្ស្ថវគ្ាវគ្បមលូទនិានយ័ 

 ក្. គ្បភពទិនាន័យ 

កនុងោរ្ិកា និ្ងោរចុ្ះកមម្ិការប្់ត្កមុសយើងេាុាំសៅសលើត្បធាន្បទ្យ “ោរត្រប់ត្រងត្បាក់

បសញ្ាើរប្់ត្រឹះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត ទី្យសាន ក់ោរកណាដ ល”  សដ្ឋយត្កុមសយើងេាុាំបាន្សធវើោរ

សរៀបច្ាំនូ្វណែន្ោរ  និ្ង  សធវើជាបលង់រាំសរាងោ៉ងច្ា្់ោ្់     សដ្ើមបី្សត្មច្បាន្នូ្វសគាលសៅនន្កិច្ច 

ោរង្ហរបាន្លអត្បស ើ្រ។ កនុងសនាះត្កុមសយើងេាុាំបាន្សធវើោរកាំែត់ទិ្យន្នន័្យដូ្ច្ខ្ងសត្ោម៖ 



 
សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                    បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 
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  ១. ទិ្យន្នន័្យទី្យ១ ៖  

- សធវើោរសាក្ួរព័ត៌មាន្សដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាមួយនឹ្ងបុរាលិករប្់សត្កឌី្ត 

- សធវើោរចុ្ះសដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាមួយនឹ្ងបុរាលិកជាំនាញ និ្ងណែនក ក់ព័ន្ធ។ 

២. ទិ្យន្នន័្យទី្យ២ ៖ 

- ឯកសារខ្ងសត្ៅមាន្ដូ្ច្ជា ៖ សរហទ្យាំព័រ របាយោរែ៍ត្បចាាំឆាន ាំរប្់សត្កឌី្ត របាយ

ោរែ៍ត្បចាាំឆាន ាំរប្់ធនាគារជាតិនន្កមពុជា ្ុន្ទកថាថាន ក់ដឹ្កនាាំនន្ធនាគារជាតិនន្កមពុជា 

ស្ៀវសៅសារណាសរៀមច្បង ស្ៀវសៅនី្តិវធីិធនាគារ និ្ងឯកសារមួយច្ាំនួ្ន្ និ្ងោរ

ណែនាាំពីសាស្រ្តចារយជាំនាញ។ 

- បាន្មកពីោរស្នើ្ុាំឯកសារពី ា្ំណាក់បុរាលិករប្់សត្កឌី្ត 

- េិតប័ែណែសពវែាយ និ្ងរបាយោរែ៍ត្បចាាំឆាន ាំនានារប្់សាថ ប័ន្សែសងៗ។ 

ខ. ការគ្បមូលទិនាន័យ 

បនាទ ប់ពីបាន្ណបងណច្កនូ្វត្បភពព័ត៌មាន្រចួ្សហើយ ត្កុមសយើងេាុាំក៏បាន្សធវើោរវភិារសៅសលើ

ទិ្យន្នន័្យទាាំងសនាះជា ពីរត្បសភទ្យរឺតមណបបរុែភាព និ្ងបរមិាែ។ និ្ងសរៀបច្ាំវធីិសាស្រ្តមួយច្ាំនួ្ន្

ដូ្ច្ខ្ងសត្ោម ៖ 

- សធវើោរសរៀបច្ាំនូ្វកត្មង ា្ំនួ្រ ដ្ឋក់ជូន្បុរាលិកជាំនាញ និ្ងបុរាលិកទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវកនុងោរ

ណែនាាំកនុងោរចុ្ះកមម្ិកា 

- សធវើោរ្មាា ្ន៏្សដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាមួយនឹ្ងបុរាលិកជាំនាញរប្់សត្កឌី្ត 

- ស្នើ្ុាំឯកសារនានា ណដ្ល ក់ព័ន្ធនឹ្ងត្បធាន្បទ្យ ពីត្រឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត 

- ចុ្ះអនុ្វតតោរង្ហរជាមួយនឹ្ងបុរាលិកសត្កឌី្ត និ្ងអតិថិ្ជន្រប្់សត្កឌី្ត 

៧. រចនេមព័នធននការគ្ស្ថវគ្ាវ 

សដ្ើមបីសោយោរចុ្ះកមម្ិកាទ្យទួ្យលបាន្នូ្វលទ្យធែលលអត្បស ើ្ររប្់ត្កមុសយើងេាុាំ បាន្សធើវ

ោរសរៀបច្ាំណែន្ោរ និ្ងរាំសរាងស្សាវត្ជាវដូ្ច្ខ្ងសត្ោម ៖ 
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រចនេមព័នធននការគ្ស្ថវគ្ាវ 

 
   សេចក្រីស្រើម 

 ជំពូក្ទ១ី   ៖  ការេកិ្ាដ្ាក្គ្ទរេរ ី

 ជំពូក្ទ២ី ៖ ស្ថា នភាពទូសៅរបេគ់្ររឹះស្ថា នមីគ្ក្ូហរិ ញ្វត្ាុសគ្ក្ឌតី្ ទសី្ថា ក្់

ការក្ណ្ដរ ល 

 ជំពូក្ទ៣ី  ៖ ការគ្រប់គ្រងគ្ាក្់បស ញ្ ើរបេគ់្ររឹះស្ថា នមីគ្ក្ហូរិ ញ្វត្ាុសគ្ក្ឌីត្ 

ទីស្ថា ក្ក់ារក្ណ្ដរ ល 

េនាដិ្ឋា ន និងអនុស្ថេន៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ជំពកូទី១ 

ករសកិ ែផនក្រទឹស្ដ ី
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ជំពូកទី១ 

ការសកិាផ្នែកទ្ទឹសត ី

១.១. ទ្្ឹឹះស្ថា នមីទ្កូហរិញ្ញវត្ាុ 

  ១.១. ១. និយមន័យ 

  ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ្ឺជាការផ្តល់នូ្វស្វាហិរញ្ាវតថុសៅដ្ល់អតិថិជន្ ណដ្លមាន្ត្ាក់

ច្ាំែូលទាបរាប់បញ្ចូ លទាាំងអនកសត្បើត្ា្់ និ្ងអនកណដ្លត្បកបអាជីវកមមផ្ទទ ល់ ណដ្លជាទូ្យសៅ ្ឺពួក

គាត់ពុាំមាន្លទ្យធភាពត្្ប់ត្គាន់្សដ្ើមបីភាា ប់ទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងឬេវឹះមសធាាយកនុងការទ្យទួ្យលនូ្វកមចីពីធនាគារ

ពាែិជានានា សត្ពាឹះត្បជាជន្ត្កីត្កទាាំងសនាឹះពុាំមាន្លកខែៈ្មបតតិត្្ប់ត្គាន់្កនុងការទ្យទួ្យលាន្នូ្វ

ស្វាកមមសនាឹះ។ សលើ្ពីសន្ឹះសទ្យៀត វាក៏ជាបាំោ្់បតូរមួយណដ្លមាន្សគាលបាំែង ា្ំខាន់្ ្ឺសធវើយ៉ង

ណាជួយដ្ល់ត្្ួសារត្កីត្កជាសត្ច្ើន្ឲ្យទ្យទួ្យលាន្នូ្វស្វាកមមហិរញ្ាវតថុជាអចិ្ន្រ្ន្តយ៍មួយណដ្លត្បកប

សៅសដ្ឋយ្ុែភាពេព្់។ កនុងសនាឹះណដ្រ MFI (Microfinance Institution) មិន្ត្តរមណតផ្តល់ជូន្នូ្វស្វា

កមមឥែទាន្ណតមួយបុ៉សណាណ ឹះសទ្យ ្ឺណថមទាាំងផ្តល់នូ្វស្វាធានារ៉ាប់រង ស្វាត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងស្វាសផ្ទរ

ត្ាក់ផ្ងណដ្រ៤។ 

  ១.១ .២. ការកកកើត្ក ើងនូវទ្្ឹឹះស្ថា នមីទ្កូហរិញ្ញវត្ាុកៅកមពុជា 

បរសិាថ ន្ន្សយាយសៅកមពុជានាាំមកនូ្វត្បតិបតតិការមីត្កូហិរញ្ាវតថុ។ រាជរដ្ឋឋ ភិាលាន្សធវើឲ្យ

ា្ំសរច្ាន្នូ្វអត្ាអតិផ្រណាទាប និ្ងអនុ្ញ្ញា តិឲ្យធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាត្បកាន់្យកត្បតិបតតិការទី្យ

ផ្ារស្រណីដ្លន្រងនាាំឲ្យមាន្ការ្ិតាមអត្ាការត្ាក់ពិតច្ាំសពាឹះឥែទាន្ និ្ងត្ាក់្ន្សាំសៅ

ជន្បទ្យ ការសធវើបដិ្ដុ្ោា របូនី្យកមមសៅកនុងស្ដ្ឋកិច្ច និ្ងការសលើកទ្យរកចិ្តតដ្ល់ការកាន់្កាប់ត្ទ្យពយ

្កមមរបិូយវតថុត្ពមទាាំងទី្យផ្ារជាអនកកាំែត់អត្ាការត្ាក់។ 

  អងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិាលមាន្វតតមាន្សៅកមពុជាាាំងពីចុ្ងទ្យ្សវតសឆ្ន ាំ ១៩៧០ មកសមា៉ឹះសដ្ឋយសធវើ

្កមមភាពជា អងគការមនុ្្សធម៌កនុងច្ាំសណាមជន្សភៀ្េាួន្សៅត្ពាំត្បទ្យល់ត្បសទ្យ្ន្រថ។ សៅកនុង        

                                            
៤
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -10-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ទ្យ្សវតស ១៩៩០ សដ្ឋយមាន្ការចុ្ឹះហតថសលខាសលើកិច្ចត្ពមសត្ពៀង្ន្តិភាព និ្ងការវលិត្តឡប់រប្់

ជន្សភៀ្េាួន្មកមាតុភូមិវញិ រាជរដ្ឋឋ ភិាល និ្ង្ហ្មន៍្អន្តរជាតិាន្ត្បឈមមុេន្រងបញ្ញា ដ៏្ធាំ

សធង ា្ំរាប់ការសាត រ និ្ងកសាងសឡើងវញិជន្សភៀ្េាួន្ទាាំងសនាឹះសដ្ឋយលាំាក សហើយសដ្ឋយរដ្ឋឋ ភិ- 

ាលក៏ពុាំទាន់្មាន្ស្ថរភាពណដ្រសនាឹះ NGOs មាន្តួនាទី្យ និ្ងសារៈ ា្ំខាន់្ណា្់កនុងការអនុ្វតតន៏្នូ្វ

ភារកិច្ចជាបន្តបនាទ ប់ទាាំងសនាឹះ។ 

  សៅឆ្ន ាំ១៩៧៥ ត្បព័ន្ធធនាគារសៅកមពុជាត្តូវាន្បាំផ្ទា ញទាាំងស្្ុង សហើយពុាំមាន្ស្វាហិរញ្ាវតថុ 

រហូតមកដ្ល់ឆ្ន ាំ ១៩៧៩ ត្បព័ន្ធធនាគារមួយថ្នន ក់ត្តូវាន្បសងកើតសឡើងសដ្ឋយមាន្ធនាគារជាតិណត

មួយ្ត់សធវើត្បតិបតតិការ និ្ងអនុ្វតតមុេរជរជាធនាគារកណាត លផ្ង និ្ងជាធនាគារពាែិជាផ្ងាមរ

យៈធនាគារឯកសទ្យ្ទាាំងសេតត-ត្កុង។ 

  សៅឆ្ន ាំ ១៩៨៩ រាជរដ្ឋឋ ភិាលាន្ដ្ឋក់សច្ញនូ្វសគាលន្សយាយណកទ្យត្មង់ស្ដ្ឋកិច្ចសដ្ឋយបតូរ

ពីស្ដ្ឋកិច្ចណផ្ន្ការមកជាស្ដ្ឋកិច្ចទី្យផ្ារស្រ ី ណដ្លមាន្ការត្បកួតត្បណជង។ សពលសនាឹះត្បព័ន្ធ

ធនាគារពីរថ្នន ក់ត្តូវាន្បសងកើតសឡើង សដ្ឋយមាន្ធនាគារជាតិកមពុជា ជាធនាគារ-កណាត ល និ្ងជា

ធនាគារពាែិជាណដ្លាន្ចូ្លរមូសធវើការវនិិ្សយ្សៅសលើវ ិ្ ័យធនាគារសៅកមពុជា។ 

  ទ្យន្ទរមសនាឹះណដ្រ អងគការអន្តរជាតិនានាាន្ ា្ំឡរងស ើញថ្ន កមពុជា ជាត្បសទ្យ្ត្កីត្កមួយសៅ

អា្ីុអាស្នយ៍ដូ្ច្សន្ឹះ អងគការទាាំងសនាឹះាន្ចូ្លមកកមពុជា សហើយាន្បសងកើតជាអងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិ-

ាលណដ្លមាន្ការគាាំត្ទ្យពីបណាត ត្បសទ្យ្អនកផ្តល់ជាំនួ្យដ្ល់់កមពុជា ា្ំរាប់ជួយសាត រ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្

ជីវភាពរ្់សៅរប្់ត្បជាជន្កមពុជាជាពិស្្្ឺ ត្បជាជន្សៅតាំបន់្ជន្បទ្យ។ 

  ស្្បាមសគាលន្សយាយរប្់រដ្ឋឋ ភិាលសដ្ឋយមាន្សគាលសៅកាត់បន្ថយភាពត្កីត្កសៅទី្យ

ជន្បទ្យ ការវវិតតន៍្វ ិ្ ័យធនាគារ និ្ងអងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិាលសដ្ើមបីបន្ត្កមមភាពមនុ្្សធម៌ និ្ង

ឥែទាន្ជន្បទ្យសៅសទ្យៀត។ អងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិាលកនុងស្្ុកទ្យទួ្យលាន្ការគាាំត្ទ្យពីអងគការសត្ៅរដ្ឋឋ

ភិាលអន្តរជាតិាមរយៈការណែនាាំកនុងការត្្ប់ត្្ង សហើយជួន្កាលផ្តល់ការគាាំត្ទ្យខាងហិរញ្ាវតថុ ា្ំ

រាប់ការកសាងសាថ ប័ន្ និ្ងផ្តល់ឥែទាន្ ា្ំរាប់បងវិលមូលនិ្ធិសទ្យៀតផ្ង។ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -11-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

  ចាប់ពីអាំឡុង ១៩៩៨ រហូតមកសដ្ឋយមាន្កិច្ច្ហការជាមួយត្កុមជាំនួ្យបសច្ចកសទ្យ្ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍្អា្ីុាម ា្ំសរាងដូ្ច្ជា ឥែទាន្ជន្បទ្យ និ្ង្ន្សាំការកសាង្មតថភាពស្វាហិរញ្ាវតថុ

សៅជន្បទ្យ និ្ងកមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍្វ ិ្ ័យហិរញ្ាវតថុ ា្ំរាប់ត្បសទ្យ្កមពុជា ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាាន្     

បែតុ ឹះបណាត លម្ន្តី បុ្គលិកាម ា្ំសរាងនី្មួយៗពិស្្ការបែតុ ឹះបណាត លសៅសលើត្បធាន្បទ្យ្តីពី

នី្តិវធីិន្រន្ការត្តតួពិនិ្តយធនាគារពាែិជា ធនាគារឯកសទ្យ្ និ្ងត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុ ណដ្លកាំពុង

សធវើ្កមមភាពសៅជន្បទ្យណដ្លមាន្អងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិាលត្បណហល ៦០ ជាត្បតិបតតិករសហើយកនុង

សនាឹះ ៧ ជាអងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិាលកាំពុងសដ្ើរតួនាទី្យ ា្ំខាន់្ កនុងការផ្តល់ស្វាហិរញ្ាវតថុជន្បទ្យ៥។ 

  សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៩ ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាាន្សច្ញច្ាប់ និ្ងបញ្ញា សដ្ើមបីណែនាាំ ក៏ដូ្ច្ជាការត្តតួ

ពិនិ្តយនូ្វ្កមមភាពហិរញ្ាវតថុ។ ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាាន្ទាមទារសអាយត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ

មួយច្ាំនួ្ន្សៅចុ្ឹះបញ្ា ី និ្ងេាឹះសទ្យៀតទ្យទួ្យលាន្អាជាា ប័ែណអាស្្័យាមលកខេែឌ ច្ាប់។ បទ្យបញ្ញា

សន្ឹះាន្សលើកទ្យរកចិ្តតដ្ល់ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុទាាំងអ្់សអាយណត្បកាា យេាួន្សៅជាត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូ

ហិរញ្ាវតថុមាន្អាជាា ប័ែណសត្កាមរបូភាពជាត្កុមហ ុន្ទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវមាន្កាំរតិាមរយៈការសៅចុ្ឹះបញ្ា ី

សៅត្ក្ួងពាែិជាកមម សហើយបនាទ ប់មកទ្យទួ្យលអាជាា ប័ែណពីធនាគារជាតិន្រន្កមពុជា។ សគាលបាំែង

កនុងការត្តតួពិនិ្តយ និ្ងការដ្ឋក់បញ្ាតតិកមម សៅសលើត្បតិបតតិករទាាំងអ្់សនាឹះណត្បកាា យេាួន្សៅជា

ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ណដ្លអាច្ផ្ដល់នូ្វស្វាហិរញ្ាវតថុត្បកបសដ្ឋយនិ្រន្តភាព និ្ងកាត់បន្ថយហានិ្

ភ័យន្រន្ការាត់បង់ត្ាក់បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្ និ្ងការដួ្លរលាំសដ្ឋយសារការត្្ប់ត្្ងមិន្លអ។ 

  មីត្កូហិរញ្ាវតថុសៅត្បសទ្យ្កមពុជា ាន្កសកើតសឡើងដ្ាំបូងសៅឆ្ន ាំ១៩៩២ ្ថិតសៅសត្កាមការត្្ប់ 

ត្្ងរប្់ត្ក្ួងមហាន្រផ្ទជាមួយន្រងអងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិាលណដ្លកនុងសនាឹះរមួបញ្ចូ លនូ្វ្កមមភាព

សផ្សងៗជាសត្ច្ើន្។ កាំឡុងសពលការចាប់សផ្តើមដ្ាំបូងនាសពលសនាឹះមិន្ទ្យទួ្យលាន្សជា្ជ័យសទ្យ សដ្ឋយ 

សារណតមូលសហតុបីយ៉ង ា្ំខាន់្ៗ្ឺ៖ 

                                            
៥

 ដ្កស្្ង់សច្ញពីស្ៀវសៅ  “្កមមភាពមីត្កូហិរញ្ាវតថុសៅកមពុជា” ឆ្ន ាំ ២០០៣ ទ្យាំព័រ ២៣-២៤ 

 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -12-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 ត្បតិបតតិករមីត្កូហិរញ្ាវតថុពុាំមាន្បទ្យពិសសាធន៍្ត្្ប់ត្គាន់្ និ្ងច្ាំសន្ឹះដ្រងពីវ ិ្ ័យសន្ឹះ 

 អតិថិជន្គាម ន្ការយល់ដ្រងពីតួនាទី្យ និ្ងសារៈ ា្ំខាន់្រប្់មីត្កូហិរញ្ាវតថុ 

 បរយិកា្ន្រន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសៅកមពុជាមាន្លកខែៈថមីសពក ា្ំរាប់ត្បជាជន្សៅកមពុជា៦ 

១.១.៣. មុខងារ និងតួ្នាទីរបសស់្ថា ប័នមីទ្កូហរិញ្ញវត្ា ុ

ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុមាន្លកខែៈស្្សដ្ៀងគាន ន្រងធនាគារណដ្រ ត្គាន់្ណត MFIs មាន្ត្បតិបតតិ

ការតិច្ជាងធនាគារ សហើយអតិថិជន្សគាលសៅ ្ឺជាត្បជាជន្ត្កីត្ក។ មីត្កហិូរញ្ាវតថុពិតជាសដ្ើរតួនាទី្យ

យ៉ង ា្ំខាន់្កនុងការចូ្លរមួច្ាំណន្កកាត់បន្ថយភាពត្កីត្កាមរយៈស្វាកមមហិរញ្ាវតថុ។ 

ក. មុេរជររប្់ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុ 

 ផ្គត់ផ្គង់ស្វាមីត្កូឥែទាន្ដ្ល់ន្រដ្ត្បជាត្កីត្កសដ្ើមបីសធវើជាទុ្យន្ត្បកបមុេរបរ  

 កាត់បន្ថយការរក្ីុច្ងការណដ្លមាន្ការត្ាក់េព្់ហួ្សហតុ 

 ផ្តល់ច្ាំសន្ឹះដ្រង ណដ្លទាក់ទ្យងន្រងការវនិិ្សយ្រប្់ត្បជាជន្ាមជន្បទ្យ។ 

 ផ្ទា ្់បតូរផ្នត់ ា្ំនិ្តបសែតើ រៗកនុងការទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវ និ្ងការត្បរងណត្បង ា្ំរាប់សជា្វា្នា

រប្់េាួន្ 

 ទ្យទួ្យលត្ាក់្ន្សាំមាន្កាំរតិ 

 បាំសរ ើស្វាសផ្សងៗសទ្យៀត ណដ្លទាក់ទ្យងន្រងត្បតិបតតិការរប្់េាួន្ ដូ្ច្ជា ការបែតុ ឹះបណាត ល 

ការផ្តល់ព័ត៌មាន្ពីយន្តការទី្យផ្ារដ្ល់ជន្ត្កីត្ក ផ្តល់ជាំនួ្យបសច្ចកសទ្យ្ដ្ល់ត្បជាក្ិករ 

និ្ងអាជីវករ។ល។ 

េ.តួនាទី្យរប្់ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុមាន្ដូ្ច្ជា៖ 

 ផ្តល់ទុ្យន្ដ្ល់ក្ិករ ា្ំរាប់ទិ្យញឧបករែ៍ និ្ងមសធាយាយក្ិកមម 

 ផ្តល់ទុ្យន្ដ្ល់ក្ិករ ា្ំរាប់រកាទុ្យក និ្ងអាច្លក់ក្ិផ្លរប្់េាួន្សៅសពលណដ្លមាន្
តន្រមា្មស្្ប 

                                            
៦ ដ្កស្្ង់សច្ញពីស្ៀវសៅ ‘Cambodia Microfinance Association’ ឆ្ន ាំ ២០០៧ ទ្យាំព័រទី្យ៥ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -13-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 ផ្តល់ធន្ធាន្ហិរញ្ាវតថុ ា្ំរាប់បសងកើត ពត្ងីក និ្ងណកលាំអមុេរបររប្់ក្ិករឲ្យាន្ត្បស ើ្រ

សឡើង 

 ផ្តល់ការហវរកហវឺន្វជិាា ជីវៈសលើកមមវធីិផ្លិតក្ិកមម សដ្ើមបីឲ្យក្ិករសច្ឹះសរៀបច្ាំ និ្ងអនុ្វតតន៏្

ា្ំសរាងអាជីវកមមាន្ត្តរមត្តូវ ណដ្លាមរយៈសន្ឹះអាច្បសងកើន្ត្ប្ិទ្យធិភាពន្រន្ការសត្បើត្ា្់

ឥែទាន្ាមត្្ួសារ៧។ 

១.១.៤. សកមមភាពរបសទ់្្ឹឹះស្ថា នមីទ្កូហរិញ្ញវត្ាកុៅកមពជុា 

  បនាទ ប់ពីរដ្ឋ្ភាាន្អនុ្ម័តតច្ាប់្តីពីត្ រ្ឹះសាថ ន្ធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ ចុ្ឹះសៅន្រថៃទី្យ១៨ ណេ      

វឆិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០០០ សដ្ើមបីផ្តល់លទ្យធភាពឲ្យដ្ល់សៅអងគការជាតិ និ្ងអន្តរជាតិណដ្លជាត្បតិបតតិករ ឥែ

ទាន្ឲ្យណត្បេាួន្សៅជាត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសដ្ឋយមាន្ការទ្យទួ្យលសាគ ល់ាមនី្តិវធីិន្រន្ច្ាប់្តីពីការ

សរៀបច្ាំ និ្ងការត្បត្ពរតតសៅរប្់ ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាសហើយអាច្សធវើ្កមមភាពដ្ល់បណាត ត្បតិបតតិ

ករទាាំងអ្់សនាឹះ ឲ្យមាន្លទ្យធភាព្ុាំេចីទុ្យន្ជាឥែទាន្កនុងការពត្ងីក្កមមភាពរប្់េាួន្សៅរកចី្រ

ភាព និ្ងនិ្រន្តភាពយូរអណងវង។ 

 លកខេ័ែឌ ន្រន្ការផ្តល់វញិ្ញា បន្បត្តពីធនាគារជាតិន្រន្កមពុជា 

ា្ំរាប់លកខេែឌ ន្រន្ការផ្តល់វញិ្ញា បន្បត្តពីធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាផ្តល់ឲ្យត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ា

វតថុ និ្ងផ្តល់ឲ្យដ្ល់ត្្ប់អងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិាលជាតិ និ្ងអន្តរជាតិ ្មា្មនានាណដ្លសធវើ្កមមភាព

ត្បតិបតតិការមីត្កូហិរញ្ាវតថុណដ្លាន្បាំសពញលកខេែឌ ដូ្ច្ខាងសត្កាម្ឺៈ៨ 

 ឥែទាន្ត្តវូមាន្ចាប់ពីច្ាំនួ្ន្ទ្យរកត្ាក់ត្បមាែជា ១០០ោន្សរៀលសឡើងសៅ 

 ត្ាក់្ពាា ័យសដ្ឋយ្មត្្័ចិ្តតណដ្លាន្ត្បមូលាន្ពីអតិថិជន្យ៉ងតិច្ច្ាំនួ្ន្ ១ោន្

សរៀល 

 ច្ាំនួ្ន្អតិថិជន្ណដ្លត្តូវមកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើយ៉ងតិច្ត្តូវមាន្ច្ាំនួ្ន្ ១០០នាក់ 

                                            
៧ សាស្រសាត ចារយ ្ួន្ ច្ាំសរ ើន្ ស្ៀវសៅ សាថ ប័ន្ហិរញ្ាវតថុ និ្ងទី្យផ្ារ (២០០៩) ទ្យាំព័រ ១ 
៨  សបកខជន្បែឌិ តច្ាប់ ហីុ ្ុេនី្ ស្ៀវសៅនី្តិធនាគារ(២០១២) ទ្យាំព័រ ៣៦ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -14-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

១.១.៥. ទ្បភព និងការកទ្បើទ្ាសមូ់លនិធិរបសស់្ថា ប័នមីទ្កូហរិញ្ញវត្ា ុ

 ត្បភពមូលនិ្ធិរប្់សាថ ប័ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុអាច្ាន្មកពីៈ 

 កមចីពីសាថ ប័ន្សផ្សងៗសទ្យៀត 

 ត្ាក់្ន្សាំរប្់អតិថិជន្ 

 ការផ្តល់មូលនិ្ធិរប្់សាថ ប័ន្សដ្ឋយមាច ្់ត្កមុហ ុន្ ឬអនកផ្តល់ជាំនួ្យ។ 

 ការសត្បើត្ា្់មូលនិ្ធិរប្់សាថ ប័ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ្ឺសផ្ទត តស្ទើរណតទាាំងស្្ុងសៅសលើការផ្តល់

ឥែទាន្សៅឲ្យត្បជាជន្ណដ្លត្បកបរបរចិ្ញ្ច រមជីវតិសៅាមបណាត សេតតជន្បទ្យ។ 

១.១.៦. កសវាកមមរបសស់្ថា ប័នមីទ្កូហរិញ្ញវត្ា ុ

    ក. ស្វាត្ាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំ 

  សាថ ប័ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើពីអតិថិជន្រប្់េាួន្សដ្ើមបីយកត្ាក់បសញ្ាើទាាំងសនាឹះសធវើ

ជាឥែទាន្ផ្តល់ឲ្យអនកណដ្លមាន្តាំរវូការសដ្ើមទុ្យន្។ ដូ្ច្សន្ឹះស្វា្ន្សាំ ជាស្វាមួយមាន្តួនាទី្យ

ា្ំខាន់្ ទ្យន្ទរមន្រងស្វាឥែទាន្ផ្ងណដ្រ។ មុេរជរស្វា្ន្សា្ំ ឺ ៖ 

 សដ្ើមបីឲ្យត្បជាជន្សៅជន្បទ្យ អាច្ទ្យទួ្យលាន្នូ្វការត្ាក់ពីទ្យរកត្ាក់ ណដ្លសៅ្ល់រប្់

ពួកគាត់ 

 សដ្ើមបី្ុវតថិភាពទ្យរកត្ាក់រប្់ពួកគាត់ 

េ. ស្វាឥែទាន្ 

  ឥែទាន្រមួច្ាំណែកកនុងការអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចជាតិ សដ្ឋយផ្តល់ជាសដ្ើមទុ្យន្ជូន្ដ្ល់សាធារែៈ

ជន្ ា្ំរាប់សត្បើត្ា្់ជាត្បសយជន៍្ដ្ល់ការបសងកើន្ត្ាក់ច្ាំែូល និ្ងការរជរជូន្្ងគមជាតិ។ ្ត្មាប់

សាថ ប័ន្ឥែទាន្ ្ឺជាត្បភពច្ាំែូលដ៏្ច្ាំបងរប្់សាថ ប័ន្ាមរយៈការយកត្ាក់ពីឥែទាន្ទ្យ



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -15-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

សនាឹះ។ ក៏បុ៉ណន្តសាថ ប័ន្ចាាំាច់្ត្តវូត្តួតពិនិ្តយឲ្យាន្ដិ្តដ្ល់សលើស្វាឥែទាន្ សដ្ើមបីធានាថ្នកត្មិត

ហានិ្ភ័យឥែទាន្ ្ឺអាច្ទ្យទួ្យលយកាន្៨។ 

  ១.១.៧. ស្ថរៈសខំាន់របសទ់្្ឹឹះស្ថា នមីទ្កូហរិញ្ញវត្ា ុ

  មីត្កូហិរញ្ាវតថុមាន្សារៈ ា្ំខាន់្ណា្់ច្ាំសពាឹះ្ងគមជាតិ និ្ង ជាពិស្្ ា្ំរាប់ត្បសទ្យ្កាំពុង 

អភិវឌ្ឍន៏្្ឺវាាន្ជួយ ា្ំរលួដ្ល់បញ្ញា ្ងគម ក៏ដូ្ច្ជាជួយ ា្ំរលួបន្ទុករប្់រដ្ឋឋ ភិាលាន្ដូ្ច្ជាៈ 

 កាត់បន្ថយភាពត្កីត្ក 

មីត្កូហិរញ្ាវតថុជួយត្បជាជន្សៅាមជន្បទ្យឲ្យចាកផុ្តពីភាពត្កីត្ក និ្ងការសស្្កឃ្លា ន្សដ្ឋយ

បសងកើន្នូ្វត្បភពច្ាំែូលរប្់ពួកស្ ាមរយៈការផ្តល់នូ្វត្ាក់កមចីសៅឲ្យពួកស្ សហើយពួកស្អាច្

សត្បើត្ា្់កមចីទាាំងសនាឹះ ា្ំរាប់ត្បកបរបរចិ្ញ្ច រមជីវតិ និ្ងពត្ងីកអាជីវកមម។ ត្បជាជន្សៅាមជន្បទ្យ

អាច្យកច្ាំែូលណដ្លរកាន្ពីការសត្បើត្ា្់ឥែទាន្សៅផ្គត់ផ្គង់ត្្ួសាររប្់េាួន្ និ្ងបាំសពញតាំរវូ

ការេវឹះខាតសផ្សងៗណដ្លសន្ឹះ្ឺជាជាំហា ន្ដ្ាំបូងកនុងការកាត់បន្ថយភាពត្កីត្កសៅកនុង្ងគម។ សលើ្ពី

សន្ឹះសៅសទ្យៀត ាមរយៈស្វាហិរញ្ាវតថុរប្់ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសន្ឹះ ត្បជាជន្ក៏អាច្យកត្ាក់

សៅដ្ឋក់្ន្សាំសដ្ើមបទី្យទួ្យលាន្ការត្ាក់ផ្ងណដ្រ ដូ្ច្សន្ឹះពួកស្មិន្ចាាំាច់្រ្់សៅកនុងភាពខាា ច្ថ្ន

គាម ន្ត្ាក់បញ្ចូ ន្សៅសាោ គាម ន្ត្ាក់ពាាលជាំងឺ និ្ងច្ាំណាយសលើបញ្ញា ចាាំាច់្ណដ្លសកើតសឡើង 

ភាា មៗសនាឹះសទ្យ។ 

 បសងកើន្ច្ាំសែឹះដ្រងដ្ល់កុមារ 

ត្បជាជន្ជាសត្ច្ើន្សៅសលើពិភពសោក ាន្យកត្ាក់ច្ាំែូលខាន តតូច្រប្់ពួកស្សៅវនិិ្សយ្

សលើការ្ិការប្់កូន្ៗ។ ការ្ិកាបរជា ញថ្នសកមងៗណដ្លាន្ចូ្ល្ិកាសដ្ឋយសារឪពុកមាត យេចី

លុយពីត្ រ្ឹះសាថ ន្្ឺមាន្ទ្យាំសនារសៅ្ិកា និ្ងេិតេាំយកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់្ិកាសៅសាោសរៀន្ត្ពមទាាំង

ច្ាំណាយសពលយូរសៅសាោមិន្ច្ង់សៅផ្ទឹះ។ ស្្សងកតស ើញថ្ន ត្្ួសារណដ្លេចីលុយពីត្ រ្ឹះសាថ ន្មី

ត្កូហិរញ្ាវតថុយកសៅឲ្យកូន្្ិកា ្ឺអត្ាន្រន្ការសាឹះបង់សចាលសាោពុាំ្ូវមាន្សទ្យ។ ជា្ិទ្យធិអាទិ្យ

                                            
៨ សាស្រសាត ចារយ ្ួន្ ច្ាំសរ ើន្ ស្ៀវសៅ សាថ ប័ន្ហិរញ្ាវតថុ និ្ងទី្យផ្ារ (២០០៩) សមសរៀន្ទី្យ៥ ទ្យាំព័រទី្យ១ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -16-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ភាពកមមវធីិមីត្កហិូរញ្ាវតថុជាសត្ច្ើន្ត្តូវាន្អភិវឌ្ឍន៏្នូ្វឥែទាន្ថមីៗ និ្ងការ្ន្សាំជាពិស្្ ា្ំរាប់

ការច្ាំណាយសៅសលើការ្ិកាសលើការកាត់សដ្រ។ 

 ពត្ងរង្ុេភាពស្រ្ត ីនិ្ងកុមារ 

ជាំងឺជាទូ្យសៅ ្ឺជាវបិតតិយ៉ង ា្ំខាន់្ច្ាំសពាឹះសាថ ន្ភាពត្កុមត្្ួសារត្កីត្ក។ សៅសពលណដ្លមាន្ 

្មាជិកណាមាន ក់សៅកនុងត្្ួសារមាន្ជាំងឺ ្ឺសយើងត្តូវច្ាំណាយសពលសវោ និ្ងលុយកាក់ជាសត្ច្ើន្  

ា្ំរាប់ពាាលរហូតដ្ល់សពលេាឹះ អាច្សាឹះបង់ការរជរសចាលមួយរយៈសពល្ិន្ណដ្លវាអាច្សធវើឲ្យ

សយើងាត់បង់ត្ាក់ច្ាំែូល និ្ង្ន្សាំ។ សហើយវាអាច្នាាំឲ្យសយើងលក់នូ្វត្ទ្យពយ្មបតតិអ្់។ ា្ំរាប់

អតិថិជន្រប្់ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កហិរញ្ាវតថុបញ្ញា ជាំងឺជាមូលសហតុច្ាំបងណដ្លសធវើសអាយពួកស្មិន្អាច្្ង

ត្តឡប់នូ្វត្ាក់កមចីមកត្ រ្ឹះសាថ ន្វញិាន្។ ត្ រ្ឹះសាថ ន្ណដ្លាន្េចីឥែទាន្ពីត្ រ្ឹះសាថ ន្ ្ឺគាត់

្ងឃរមថ្នន្រងទ្យទួ្យលាន្នូ្វអាហារបូតថមភ ការគាាំពារ្ុេភាពជាងត្្ួសារណដ្លពុាំណមន្ជាអតិថិជន្

រប្់ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ។ ការទ្យទួ្យលាន្នូ្វច្ាំែូលសថរ ឬសត្ច្ើន្ជាងមុន្ ជាទូ្យសៅណតងណតនាាំឲ្យ

អតិថិជន្ទ្យទួ្យលាន្របបអាហារលអៗ មាន្ជីវជាតិ។ សធវើឲ្យការរ្់សៅមាន្ភាពលអត្បស ើ្រ និ្ងធានានូ្វ

ការការពារ្ុេភាព។ ការសកើន្សឡើងនូ្វត្ាក់្ន្សាំ និ្ងជាំសរ ើ្ កនុងការត្្ប់ត្្ងហិរញ្ាវតថុណតងណតផ្តល់

ឲ្យអតិថិជន្ទ្យទួ្យលាន្ការពាាល្ុេភាពទាន់្សពលសវោជាងការទ្យន្ទរងរង់ចាាំរហូតដ្ល់បាំផ្ទា ញ

អាយុជីវតិ និ្ងត្ទ្យពយ្មបតតិ។ 

ជាមួយស្វាកមមហិរញ្ាវតថុត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុជាសត្ច្ើន្ាន្ផ្តល់ការអប់រ ាំសៅសលើ្ុេភាពកនុង  

រយៈសពលេាី ការទ្យទួ្យលទាន្ទ្យរកសអាយមាន្អនាម័យ និ្ងការការពារសផ្សងៗ កមមវធីិេាឹះផ្តល់ផ្លិតផ្ល

ឥែទាន្ ា្ំរាប់ទ្យរក ភាពអនាម័យ និ្ងផ្ទឹះ។ ការសកើន្សឡើងនូ្វត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុណដ្លមាន្ការ

្ហការជាមួយន្រងត្កុមហ ុន្ធានារ៉ាប់រង ាន្ផ្តល់នូ្វស្វាធានារ៉ាប់រង្ុេភាពសៅដ្ល់អតិថិជន្

រប្់េាួន្។ 

 

 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -17-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 សលើកកាំព្់ស្រ្ត ី

កមមវធីិមីត្កូហិរញ្ាវតថុ ជាទូ្យសៅសលើកទ្យរកចិ្តតដ្ល់អតិថិជន្ជាស្រ្តី។ ស្រ្តីជាសត្ច្ើន្មាន្ទ្យាំនួ្លេុ្

ត្តូវសៅសលើការ្ងត្តឡប់នូ្វត្ាក់កមចីជាជាងបុរ្។ មា៉ងវញិសទ្យៀតវាជួយទ្យាំនុ្កបាំរងុដ្ល់ការចូ្ល

រមួច្ាំណន្កណផ្នកស្ដ្ឋកិច្ចរប្់ស្រ្តីជួយសលើកតាំន្រលស្រ្តីសអាយមាន្ភាពស្មើគាន ជាមួយបុរ្ និ្ងបសងកើន្កាំ

រតិជីវភាពរ្់សៅកនុងត្្សួារ៩។ ស្រ្តីមាន្តួនាទី្យរ៉ាប់រងសៅសលើការសមើលណថត្្សួារ និ្ងកូន្ៗ្ឺគាត់

ហា ន្សត្បើលុយច្ាំែូលជាសត្ច្ើន្ កនុងការច្ាំណាយសៅសលើការសរៀបច្ាំត្្សួារ្ឺ ន្រលយ៉ងណាសអាយ

ត្្ួសារមាន្្ុភមងគល រឯីបុរ្វញិមិន្្ូវេវល់ខាវ យ ឬច្ាំណាយ ា្ំរាប់ត្្សួារសត្ច្ើន្ដូ្ច្ស្រ្តីសនាឹះ

សទ្យ។ ពិស្្ជាងសន្ឹះសៅសទ្យៀតស្វាកមមហិរញ្ាវតថុអាច្សលើកទ្យរកចិ្តតដ្ល់ស្រ្តីជាក់ណ្តងស្រ្តីជាសត្ច្ើន្

ហា ន្ចូ្លរមួបសញ្ចញមតិសយបល់សៅកនុងត្្ួសារ និ្ងការ ា្ំសរច្ចិ្តតសផ្សងៗ សៅកនុង្ហ្មន៏្១០។ 

១.២. លកខណៈទូកៅរបសទ់្ាកប់កញ្ញ ើ 

កនុងច្ាំសណាមមុេរជររប្់សាថ ប័ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ណដ្លសត្ៅពីស្វាផ្តល់ឥែទាន្សនាឹះ ស្វា

ត្ាក់បសញ្ាើ្ឺជា ស្វាមួយណដ្លវាជាត្បភពច្ាំបងកនុងការត្បមូលសដ្ើមទុ្យន្។ ដូ្ច្សន្ឹះស្ត្តូវ្ិកាពី

និ្យមន័្យរប្់ត្ាក់បសញ្ាើជាមុន្្ិន្ សទ្យើបត្តវូ្ិកាណ្វងយល់បណន្ថមសទ្យៀតអាំពីលកខែៈពិស្្

រប្់ត្ាក់បសញ្ាើ។ 

  ១.២.១. និយមន័យ 

  ត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ ្ឺជាណផ្នកមួយន្រន្ត្ាក់ច្ាំែូលណដ្លត្តូវរកាទុ្យកសដ្ឋយមិន្ទាន់្ច្ាំណាយសៅ

វញិភាា មៗ។ 

  បសញ្ាើ ្ឺជាកិច្ច្ន្ាណដ្លបុ្គលមាន ក់សៅថ្ន “អនកសផ្ាើ” យកច្លន្វតថុសៅដ្ឋក់សផ្ាើន្រងបុ្គលមាន ក់

សទ្យៀតសៅថ្ន “អនកទ្យទួ្យលបសញ្ាើ” ណដ្លយល់ត្ពមទ្យទួ្យលទុ្យកច្លន្វតថុសនាឹះ សហើយ្ន្ាថ្នន្រងត្ប្ល់

្ងសអាយវញិសៅសពលអនកសផ្ាើស្នើ្ុាំ។ ទាក់ទ្យងន្រងវ ិ្ ័យធនាគារ ច្លន្ វតថុទាាំងសនាឹះរមួមាន្ ត្ាក់ 

                                            
៩
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សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -18-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

មូលប័ត្ត ឬត្ទ្យពយដ្ន្រទ្យសទ្យៀតណដ្លមាន្តាំន្រល។ ន័្យមា៉ងសទ្យៀត ត្ាក់បសញ្ាើ ្ឺជាឥែសទ្យយយហិរញ្ាវតថុ

រប្់ត្កុមហ ុន្ជាំនួ្ញ ត្កមុត្្ួសារ និ្ងរដ្ឋឋ ភិាលត្តវូទារពីធនាគារ ឬត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ១១។ 

  ១.២.២. ទ្បកភទននទ្ាកប់កញ្ញ ើ 

ត្ រ្ឹះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើជាពិស្្្ឺជាត្ាក់សរៀល និ្ងជាត្ាក់ដុ្ោា រ ពីត្្ប់

មុេ្ញ្ញា ន្រន្សាធារែៈជន្ទាាំងអ្់។ 

  បច្ចុបបន្នធនាគារជាតិន្រន្កមពុជា ្ឺជាអាជាា ធរ និ្ងជាអាណាពាាលសលើត្ រ្ឹះសាថ ន្ធនាគារ និ្ង

ហិរញ្ាវតថុណដ្លមាន្ភារកិច្ចច្ាំបងកនុងការកាំែត់អត្ាការត្ាក់ជាសដ្ើម។សដ្ឋយសយងាមច្ាប់្តីពី

ការសរៀបច្ាំ និ្ងការត្បត្ពរតតសៅន្រន្ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជានាឆ្ន ាំ ១៩៩៦ ក៏បុ៉ណន្តការអនុ្វតតន៏្សដ្ឋយណផ្អក

សៅសលើសគាលន្សយាយស្ដ្ឋកិច្ចទី្យផ្ារស្រ ី្ឺាន្សបើកទូ្យោយឲ្យធនាគារទាាំងឡាយត្តូវផ្តល់ការ

ត្ាក់សៅសលើត្ាក់បសញ្ាើក៏ដូ្ច្ជាឥែទាន្ណដ្រសៅាមការត្ពមសត្ពៀងគាន រវាងអតិថិជន្ និ្ងធនាគារ

សដ្ឋយផ្ទទ ល់។ ត្ាក់បសញ្ាើត្តូវាន្ណបងណច្កជាពីរត្បសភទ្យៈ១២ 

    ក. ត្ាក់បសញ្ាើមិន្មាន្កាលកាំែត់ (Saving Deposit) 

  ត្ាក់បសញ្ាើមិន្មាន្កាលកាំែត់ជាត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លសាធារែៈជន្យកសៅសផ្ាើសៅធនាគារ

សហើយអាច្ដ្កយកមកវញិសពលណាក៏ាន្។ ត្ាក់បសញ្ាើត្បសភទ្យសន្ឹះស្សៅថ្នជាត្ាក់បសញ្ាើ ា្ំន្រច្ 

ឬ្ន្សាំ ឬ្ញ្ា ័យ។ 

    េ. ត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ (Fixed Deposit)  

ត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ជាត្ាក់បសញ្ាើណដ្លសាធារែៈជន្យកសៅសផ្ាើសៅធនាគារសដ្ឋយ

មាន្ការកាំែត់រយៈសពលច្ា្់ោ្់អាច្មាន្រយៈសពលណវង ឬេាីសៅាមការត្ពមសត្ពៀងគាន រវាង

ធនាគារ និ្ងអនកសផ្ាើត្ាក់ សដ្ឋយមាច ្់ត្ាក់អាច្ដ្កត្ាក់សន្ឹះវញិាន្ទាល់ណតដ្ល់ន្រថៃណដ្លត្តូវដ្ល់

កាលកាំែត់។ ត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់សន្ឹះ កាលណាសផ្ាើមាន្រយៈសពលកាន់្ណតណវង ្ឺកាន់្ណត

                                            
១១ ដ្កស្្ង់សច្ញពីស្ៀវសៅពន្យល់ពាកយ្ន្ារឹះច្ាប់្តីពីត្ រ្ឹះសាថ ន្ធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 
១២ សរៀបសរៀងសដ្ឋយ សបកខជន្បែឌិ តច្ាប់ ហីុ ្ុេនី្, ស្ៀវសៅនី្តិធនាគារ (២០១២) ទ្យាំព័រ ៤២  



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -19-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ទ្យទួ្យលាន្ការត្ាក់កាន់្ណតេព្់សឡើងណដ្រ សហើយជាទូ្យសៅត្ាក់បសញ្ាើ មាន្កាលកាំែត់ទ្យទួ្យលាន្

ការត្ាក់សត្ច្ើន្ជាងត្ាក់បសញ្ាើគាម ន្កាលកាំែត់។ 

  ១.២.៣. កោលការណ៍ការពារអតិ្ថិជនកោយច្បាប់ 

សដ្ើមបីឲ្យអតិថិជន្មាន្ជាំសន្ឿទុ្យកចិ្តតកាន់្ណតខាា ាំងសលើត្បព័ន្ធធនាគារ សហើយហា ន្យកត្ាក់រប្់

េាួន្សៅសផ្ាើសៅធនាគារ។ ច្ាប់រប្់ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាណដ្លជាធនាគារកណាត លាន្កាំែត់នូ្វ

សគាលការែ៍មួយច្ាំនួ្ន្្រាប់កាំែត់ច្ាំសពាឹះធនាគារពាែិជានី្មួយៗដូ្ច្ខាងសត្កាមៈ១៣ 

    ក. ការកាំែត់នូ្វច្ាំនួ្ន្ភា្រយៈន្រន្ការតាំកល់ត្ាក់បាំរងុកាតពវកិច្ច 

ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជា ណដ្លជាធនាគារកណាត លាន្កាំែត់ឲ្យធនាគារពាែិជាត្តូវមាន្ត្ាក់ 

៨ភា្រយ ា្ំរាប់របិូយប័ែណជាតិ និ្ង១២ភា្រយ ា្ំរាប់របិូយប័ែណអន្តរជាតិ ន្រន្ទ្យរកត្ាក់បសញ្ាើយក

មកតាំកល់ដ្ឋក់សៅកនុងធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាទុ្យកជាត្ាក់បាំរងុកាតពវកិច្ច។ 

  ច្ាំសពាឹះត្ាក់ ៨ភា្រយ ា្ំរាប់ជារបិូយប័ែណជាតិ ្ឺត្ាក់សរៀលមិន្មាន្ការត្ាក់សទ្យសដ្ឋយណឡក

ត្ាក់បាំរងុកាតពវកិច្ច ១២ភា្រយ ា្ំរាប់របិូយប័ែណអន្តរជាតិជាត្ាក់ដុ្ោា រវញិ ្ឺ៦ភា្រយទ្យទួ្យល

ាន្ការត្ាក់ស្មើន្រង ០.៧៨ ឬ ៣ភា្៤ន្រន្ SIBOR ្ិតសលើមូលដ្ឋឋ ន្១ណេ។  

  ករែីណដ្លមិន្យល់ត្ពមអនុ្វតតន៏្សៅាមការណែនាាំត្តូវមាន្ការផ្តនាទ សទា្ដូ្ច្ជាៈ 

 ត្ពមាន្ 

 ផ្ទា ្់បតូរសមដ្រកនាាំ 

 ផ្ទអ ក្កមមភាពមួយរយៈសដ្ឋយដ្កហូតអាជាា ប័ែណ ឬបញ្ឈប់ណលងឲ្យមាន្ធវ្កមមភាព

ណតមតង 

 ករែីធៃន់្ធៃរ ត្តវូផ្ទកពិន័្យជាទ្យរកត្ាក់ស្មើន្រង សដ្ើមទុ្យន្ អបបបរមាណដ្លតត្មូវឲ្យ

ត្ រ្ឹះសាថ ន្សនាឹះអនុ្វតត។ 

 

                                            
១៣ស្ៀវសៅ នី្តិធនាគារ សរៀបសរៀងសដ្ឋយ សបកខជន្បែឌិ តច្ាប់ ហីុ ្ុេនី្ )២០១២ ( ទ្យាំព័រ ៤៣ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -20-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

េ. ការបសងកើត និ្ងភា្ទុ្យនិ្ក 

សៅសពលបសងកើតធនាគារច្ាប់តត្មូវឲ្យ ត្ រ្ឹះសាថ ន្ធនាគារមាន្អនកកាន់្កាប់ភា្ហ ុន្ចាប់ពី ២០

ភា្រយសឡើងន្រន្សដ្ើមទុ្យន្ ណដ្លសៅថ្នភា្ទុ្យនិ្កមាន្ឥទ្យធិពល សដ្ើមបឲី្យភា្ទុ្យនិ្កមាន្ឥទ្យធិពលសន្ឹះ 

មាន្កាតពវកិច្ចពួតន្រដ្គាន ប្ងគប់មូលនិ្ធិ ករែីណដ្លសាថ ន្ភាពហិរញ្ាវតថុរប្់ធនាគារមាន្បញ្ញា េវឹះ

ខាតសបើ្ិន្ជាមិន្ាន្បាំសពញបណន្ថមសនាឹះសទ្យត្តូវផ្តនាទ សទា្ដ្ឋក់ពន្ធនាគារពី ១ឆ្ន ាំដ្ល់ ៥ឆ្ន ាំ និ្ង

ពិន័្យជាត្ាក់ពី៥ោន្សរៀល ដ្ល់ ២៥០ោន្សរៀល១៤។ 

    ្. ការកាំែត់សដ្ើមទុ្យន្ 

  សដ្ើមទុ្យន្ត្តូវណតមាន្ច្ាំនួ្ន្សត្ច្ើន្សដ្ឋយធនាគារពាែិជា   ត្តវូកាំែត់ឲ្យមាន្សដ្ើមទុ្យន្អបបបរមា 

មាន្រហូតដ្ល់ ១៥០ ០០០ោន្សរៀល។    ច្ាំណែកធនាគារឯកសទ្យ្វញិត្តូវមាន្សដ្ើមទុ្យន្អបបបរមា 

ច្ាំនួ្ន្ ៣០ ០០០ោន្សរៀល១៥។ 

     . ការកាំែត់នូ្វទ្យរកត្ាក់ ា្ំរាប់តាំកល់សដ្ើមទុ្យន្ទុ្យកសៅធនាគារជាតិន្រន្កមពុជា 

  សដ្ើមទុ្យន្រប្់ត្ រ្ឹះសាថ ន្ធនាគារត្តូវតាំកល់ជាអចិ្ន្រ្ន្តយ៏សៅធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាសដ្ឋយច្ាំសពាឹះ

ធនាគារពាែិជាត្តវូតាំកល់ ១០ភា្រយន្រន្សដ្ើមទុ្យន្ និ្ងធនាគារឯកសទ្យ្ត្តវូតាំកល់ ៥ភា្រយន្រន្

សដ្ើមទុ្យន្។ ធនាគារជាតិន្រន្កមពុជាត្តូវត្ប្ល់ត្ាក់តាំកល់ធានាសដ្ើមទុ្យន្សន្ឹះសៅឲ្យត្ រ្ឹះសាថ ន្ធនាគារ

វញិណតករែីជាំរឹះបញ្ា ីធនាគារណតបុ៉សណាណ ឹះ១៦។ 

    ង. ច្ាំនួ្ន្ភា្រយន្រន្ឥែទាន្ណដ្លត្តវូផ្ដល់ច្ាំសពាឹះអតិថិជន្មាន ក់ៗ 

  ត្ រ្ឹះសាថ ន្ធនាគារត្តវូផ្តល់ឥែទាន្យ៉ងសត្ច្ើន្បាំផុ្ត ២០ភា្រយន្រន្សដ្ើមទុ្យន្ច្ាំសពាឹះអតិថិជន្

មាន ក់។ 

   

 

                                            
១៤ ស្ៀវសៅ នី្តិធនាគារ(២០១២) សរៀបសរៀងសដ្ឋយសបកខជន្បែឌិ តច្ាប់ ហីុ ្ុេនី្ ទ្យាំព័រ៤៤ 
១៥ ស្ៀវសៅ នី្តិធនាគារ(២០១២) សរៀបសរៀងសដ្ឋយសបកខជន្បែឌិ តច្ាប់ ហីុ ្ុេនី្ ទ្យាំព័រ ៤៤ 
១៦ ស្ៀវសៅ នី្តិធនាគារ(២០១២) សរៀបសរៀងសដ្ឋយសបកខជន្បែឌិ តច្ាប់ ហីុ ្ុេនី្ ទ្យាំព័រ ៤៥ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -21-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

១.២.៤. ស្ថរៈសខំាន់ននទ្ាក់បកញ្ញ ើ 

  ត្ាក់បសញ្ាើ ្ឺមាន្សារៈ ា្ំខាន់្ ា្ំរាប់ការវនិិ្សយ្ ឬ ា្ំរាប់ការត្ាក់សៅសលើតាំរវូការអវីមួយ 

ណដ្លវាអាច្ន្រង្ត្មួលសៅដ្ល់ស្ច្កដីត្តូវការរប្់សយើង។ការយល់ដ្រងពីត្ាក់បសញ្ាើនិ្ងការ ា្ំសរច្ 

ចិ្តតកនុងដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ វាក៏ផ្ដល់មកសយើងវានូ្វ ការត្ាក់ ្ុវតថិភាព និ្ងភាពសៅដ សៅសលើត្ាក់បសញ្ាើ។ 

ដូ្ច្សន្ឹះត្ាក់បសញ្ាើ ្ឺមាន្សារៈ ា្ំខាន់្ណា្់សៅដ្ល់អតិថិជន្ដូ្ច្ជា ៖ 

 ច្ាំសពាឹះ្ហត្គា្ 

សៅសពល្ហត្គា្ច្ង់ពត្ងីក ឬពត្ងរងអាជីវកមមរប្់េាួន្ ណតសដ្ឋយសារេវឹះមូលធន្សនាឹះ

្ហត្គា្ាន្រជកសៅរកសាថ ប័ន្ហិរញ្ាវតថុ ណដ្លមាន្តួនាទី្យផ្តល់នូ្វមូលធន្ដ្ល់្ហត្គា្វនិិ្

សយ្ទាាំងសនាឹះ។ ច្ាំសពាឹះមូលធន្ណដ្ល្ហត្គា្ាន្ទ្យទួ្យលពីត្ រ្ឹះធនាគារសនាឹះ្ឺភា្សត្ច្ើន្ាន្ពី

បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្រប្់ធនាគារ។ 

 ច្ាំសពាឹះឯកតតជន្ 
ការដ្ឋក់ត្ាក់សៅធនាគារ ក៏ដូ្ច្ជា  ត្ រ្ឹះសាថ ន្ហិរញ្ាវតថុសផ្សងៗ     ្ឺមាន្សារៈ ា្ំខាន់្ណា្់ 

ា្ំរាប់ឯកតតជន្ ជាជាងទុ្យកត្ាក់សៅកនុងផ្ទឹះ។ ច្ាំសពាឹះសារៈ ា្ំខាន់្ទាាំងសនាឹះមាន្ដូ្ច្តសៅៈ 

 មាន្្ុវតថិភាពជាងការទុ្យកត្ាក់សៅផ្ទឹះ 

 ទ្យទួ្យលាន្ការត្ាក់ 

 ភាពរជយស្្ួលកនុងការទូ្យទាត់ 

 ភាពរជយស្្ួលកនុងការសផ្ទរ ពីកណន្ាងមួយ សៅកណន្ាងមួយសដ្ឋយមិន្ាច់្ដ្ឋក់លុយ

ាមេាួន្ 

 បាំណលងច្ាំែូលបច្ចុបបន្នសអាយសៅជាច្ាំែូលសពលអនា្ត 

 ច្ាំសពាឹះស្ដ្ឋកិច្ចកនុងស្្ុក 

ត្ាក់បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្មិន្ត្តរមណតមាន្សារៈ ា្ំខាន់្ ច្ាំសពាឹះ្ហត្គា្ និ្ងបុ្គលផ្ទទ ល់

សនាឹះសទ្យ វាណថមទាាំងមាន្សារៈ ា្ំខាន់្ច្ាំសពាឹះស្ដ្ឋកិច្ចសទ្យៀតផ្ង សត្ពាឹះវាអាច្សធវើសអាយស្ដ្ឋកិច្ចកនុង

ត្បសទ្យ្មួយរកីច្ាំសរ ើន្សដ្ឋយសារណតអនកណដ្លលមាន្សាច់្ត្ាក់យកត្ាក់ទ្យាំសន្រសៅដ្ឋក់សៅធនាគារ 

ឬត្ រ្ឹះសាថ ន្ហិរញ្ាវតថុ សហើយកណន្ាងសនាឹះន្រងសធវើការផ្តល់ឥែទាន្បន្តឲ្យដ្ល់្ហត្គា្ណដ្លេវឹះទុ្យន្



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច                                      បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ                               -22-                    សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

កនុងការពត្ងីកអាជីវកមមរប្់េាួន្។ សៅសពលណដ្លមាន្ការវនិិ្សយ្បណន្ថមសន្ឹះ សធវើសអាយច្ាំែូល

រប្់ត្្ួសារមាន្ការសកើន្សឡើង និ្ងនិ្កមមភាពអាច្មាន្ការធាា ក់ចុ្ឹះ។ 

  ១.២.៥. ការធានារ៉ា ប់រងកលើទ្ាក់បកញ្ញ ើ 

ច្ាំសពាឹះការធានារ៉ាប់រងសលើត្ាក់បសញ្ាើសដ្ើមបីការពារផ្លត្បសយជន៍្ និ្ងការត្ពយួារមភច្ាំសពាឹះ

មាច ្់ត្ាក់បសញ្ាើ សលើការសាម ន្មិន្ដ្ល់រប្់ធនាគារ និ្ងលទ្យធភាពកនុងការដ្កត្ាក់ពីធនាគារ សហតុ

សន្ឹះសហើយស្ាន្ដ្ឋក់សច្ញនូ្វកមមវធីិមួយច្ាំនួ្ន្ សដ្ើមបីសធវើការធានាការការពារនូ្វត្ពរតតិការែ៍ ណដ្ល

ន្រកសាម ន្មិន្ដ្ល់រប្់ធនាគារ និ្ងត្ រ្ឹះសាថ ន្ហិរញ្ាវតថុសផ្សងៗ សដ្ើមបីធានាដ្ល់មាច ្់ត្ាក់បសញ្ាើ។ 

ត្ប្ិន្សបើមាច ្់ត្ាក់បសញ្ាើសជឿជាក់ថ្នត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្មាន្ការធានាសពញសលញ ពីធនាគារ ឬ

មួយពីសាថ ប័ន្ហិរញ្ាវតថុ សនាឹះត្បណហលជាស្មិន្ថ្នចាាំាច់្មកដ្កត្ាក់ពីធនាគារសឡើយសបើសទាឹះបីជា 

ធនាគារធាា ក់កនុងសាថ ន្ភាពសត្គាឹះថ្នន ក់យ៉ងណាក៏សដ្ឋយ។ ការធានារ៉ាប់រងសលើត្ាក់បសញ្ាើសន្ឹះ្ឺសដ្ើមបី

ការពារត្ពរតតិការែ៍ណដ្លសាម ន្មិន្ដ្ល់រប្់ធនាគារ និ្ងការពារត្ពរតតិការែ៍ភ័យខាា ច្កនុងស្ដ្ឋកិច្ច 

ជាពិស្្កនុងករែី bankrupt   ្ឺធនាគារកណាត លជាអនកបង់បុពវោភ  សដ្ើមបទី្យទួ្យលការរ៉ាប់រងសលើ 

ត្ាក់បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្១៧។ 

                                            
១៧ ស្ៀវសៅ នី្តិធនាគារ សរៀបសរៀងសដ្ឋយ សបកខជន្បែឌិ តច្ាប់ ហីុ ្ុេនី្(២០១២) ទ្យាំព័រ៤៥  



 

 

 

 

ជំពូកទី២ 

ថ នភពទូេទរបស្់រគឹះ ថ នមី្រកូ 

ហរិញញវតថេុ្រកឌតី ទី ន ក់ករ

ក ្ដ ល 

  



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -22- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

ជំពូកទី២ 

ស្ថា នភាពទូទៅរបស ់គ្រឹះស្ថា នមីគកូហរិញ្ញវត្ាុទគកឌីត្ទីស្ថា ក់ការកណ្ដា ល 

២.១. គបវត្តិននគ្រឹះស្ថា នមីគកូហរិញ្ញវត្ាុទគកឌីត្ 

  ជាទូ្យសៅរាល់ការបសងកើតត្កមុហ ុន្ អងគភាពអាជីវកមមសៅសលើពិភពសោកគឺ្ុទ្យធណតមាន្ត្បវតតិ 

ឬសាវតារប្់េលួន្យ៉ងច្ា្់ោ្់។ សដ្ឋយណែកសៅត្បសទ្យ្កមពុជា ណដ្លជាត្បសទ្យ្មួយកាំពុង 

មាន្ការអភិវឌ្ឍន៏្ សហើយមាន្នូ្វត្កមុហ ុន្ជាសត្ច្ើន្បាន្រកីដុ្ុះដ្ឋលទាំងសៅទី្យត្កុង និ្ងសៅតាម 

ទី្យជន្បទ្យ ណដ្លកនុងសនាុះក៏មាន្ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តបាន្មាន្ដ្ាំសែើ រការ ចាប់តាាំងពីឆ្ន ាំ 

១៩៩៣ ណដ្លដ្ាំបូងមកវាត្គាន់្ណតជាគសត្មាងមួយនន្អងគការ្សរ គ្ ុះពិភពសោកណដ្លសៅថា World 

Relief US-1944សៅត្បសទ្យ្កមពុជាសដ្ើមបបីាំសរ ើស្វាកមមណននកហិរញ្ាវតថុ ណដ្លបាន្យកចិ្តតទុ្យក 

ដ្ឋក់សលើណននកច្ាំសែុះដ្រងសដ្ឋយសដោ តសៅសលើត្បជាជន្ណដ្លមាន្ជីវភាពត្កីត្ក និ្ងតាមជន្បទ្យដ្ឋច់្ 

ស្្យ៉ល ្ហគមន៏្ជន្បទ្យ និ្ងតាមទី្យត្កងុដូ្ច្ជា សេតតកាំពង់ចាម កាំពង់្ពឺ កណ្ដោ ល ភនាំសពញ 

ស្ៀមរាប កាំពង់ឆ្ន ាំង   តាណកវ នត្ពណវង បាត់ដ្ាំបង បនាទ យមាន្ជ័យជាសដ្ើម។ 

  សៅកនុងឆ្ន ាំ១៩៩៣ ជាគសត្មាងនន្អងគការ្សរ គ្ ុះពិភពសោក សត្កឌី្តបាន្ចាប់សនោើមមាន្ 

វតតមាន្សៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជាសៅថា (ការចាប់សនោើមអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចជន្បទ្យកមពុជាសដ្ើមបីការដល ្់បោូរ) 

ណដ្ល្រស្រជាភាសាបរសទ្យ្ថា Credit Co., Ltd (Cambodia Rural Economic Development 

Initiative for Transformation Co., Ltd) ណដ្លបសងកើតដ្ាំបូងតាមរយៈការចុ្ុះកិច្ចត្ពមសត្ពៀងរវាង 

អងគការ្សរ គ្ ុះពិភពសោក និ្ងត្ក្ួងពាែិជជកមម សហើយការបាន្កាល យេលួន្សៅជាត្កុមហ ុន្ឯកជន្ 

ទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវមាន្កាំែត់សៅឆ្ន ាំ ២០០៣។ សដ្ឋយសយងតាមជាំនួ្យណននកបសច្ចកសទ្យ្ 

ណដ្លបាន្នោល់ពីអងគការ្សរ គ្ ុះ ពិភពសោក្ហរដ្ឋអាសមរកិនិ្ងកាណ្ដដ្ឋសៅកនុងឆ្ន ាំ២០០០ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -23- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

នងណដ្រសនាុះសៅកនុង២០០៣ សត្កឌី្តមាន្មាច ្់ភាគហ ុន្ពីរគឺ World Relief US 83% និ្ង World 

Relief Canada 17%១៨។ 

  សៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៤ បនាទ ប់ពីបាន្ពិនិ្តយយ៉ងម៉ត់ច្ត់ ធនាគារជាតិនន្កមពុជាបាន្នោល់ជាអាជាា  

ប័ែណសអាយសត្កឌី្តកនុងការត្បតិបតតិការហិរញ្ាវតថុស្្បច្ាប់។  

  សដ្ឋយមាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្រប្់សត្កឌី្ត សៅឆ្ន ាំ ២០០៥ សត្កឌី្តបាន្បន្តនូ្វត្បតិបតតិការរប្់េលួន្ 

កនុងការនោលនូ្វស្វាហិរញ្ាវតថុសៅដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៏្ជីវភាពរ្់សៅរប្់អនកត្កីត្ក ណដ្លកនុងសនាុះ 

នងណដ្រក៏មាន្នូ្វភាគហុនិ្កថ្មីចូ្លរមួវនិិ្សយគទុ្យន្គឺ World Hope International 9% 

ជាមួយន្រងការត្គប់ត្គង់ដ៏្លអ និ្ងមាន្បុគគលិកច្ាំនួ្ន្ ១៣១នាក់ សត្កឌី្តបាន្បាំសរ ើស្វាជូន្អតិថិ្ជន្ 

សៅដ្ល់ ១១,៤៥១ នាក់១៩។ 

  កនុងឆ្ន ាំ២០០៦ សដ្ឋយមាច ្់ភាគហុនិ្កទាំង៣បាន្បសងកើន្នូ្វសដ្ើមទុ្យន្ពី$៦៥,២០០-$៥០០,០០០ 

សត្កឌី្តបាន្សធវើការដល ្់បោូរត្បព័ន្ធសត្បើត្បា្់ននទកនុងសៅជាត្បព័ន្ធតាមដ្ឋន្ឥែទន្ Kredit។ 

  សយងតាមការសកើន្សែើងឥតឈប់ឈរនន្ការនោល់នូ្វកមចី 

និ្ងលាំហូរកមចីពីខាងសត្ៅកាន់្ណតមាន្ដ្ាំសន្ើរការលអនងសនាុះ ណដ្លមាន្កាំសន្ើន្ចាប់ពី $៤.៦ោន្ 

សៅដ្ល់$១០.៣ោន្ (សកើន្១២៣%) និ្ងអតិថិ្ជន្មាន្ការសកើន្សែើងចាប់ពី ១០,៧៩៦-

១៨,១២៦នាក់ (សកើន្៦៨%) សៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៧ សត្កឌី្ត បាន្អភិវឌ្ឍ និ្ងដ្ឋក់ឲ្យសត្បើត្បា្់គាំសរាង 

VSU២០ (Vulnerable Service Unit) និ្ងទ្យទួ្យលបាន្នូ្វអាជាា ប័ែណអចិ្នរន្តយ៍្ត្មាប់ត្បកប 

អាជីវកមមមីត្កូហិរញ្ាវតថុពីធនាគារជាតិនន្កមពុជា។ 

  ចាប់តាាំងពីទ្យទួ្យលបាន្នូ្វអាជាា ប័ែណពីធនាគារជាតិនន្កមពុជា សត្កឌី្តបាន្ន្រងបន្តការអភិវឌ្ឍ 

ឥតឈប់ឈរ និ្ងបាន្ទ្យទួ្យលការវាយតាំនលពី ា្ំណ្ដក់អនកជាំនាញរប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា 

                                            
១៨ដ្កស្្ង់សច្ញពីសារណ្ដបញ្ច ប់ការ្ិកាកត្មិតបរញិ្ាបត្តនន្និ្្សិតជាំនាន់្ទី្យ៧នន្សាកលវទិ្យាល័យធន្ធាន្មនុ្្ស 
១៩ដ្ក់ស្្ង់ពីស្ៀវសៅគាំសរាងរប្់សោក ROM VANARA សៅសាកលវទិ្យាល័យBuild Bright 
២០VSUជាគសត្មាងណដ្លបាន្សរៀបច្ាំយ៉ងពិស្្្ត្មាប់នោល់ស្វាហិរញ្ាវតថុ និ្ងវគគបែោុ ុះបណ្ដោ លពាក់ព័ន្ធន្រងហិរញ្ាវតថុដ្ល់អតិថិ្ជន្។ 
ការនោល់វគគបាំពាក់បាំប៉ន្មាន្ដូ្ច្ជា ការណថ្ទាំ្ុេភាពច្ាំបង ការយល់ដ្រងពីជាំងឺសអដ្្៍ និ្ងការកសាងច្រតិលកខែៈ។ល។ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -24- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

និ្ងអនកជាំនាញអន្តរជាតិ។ លុុះដ្ល់ណេតុោ ឆ្ន ាំ២០០៨ សត្កឌី្តបាន្បសត្មើស្វាកមមជូន្អតិថិ្ជន្ 

សៅកនុងសេតតត្កងុច្ាំនួ្ន្ ៩ ណដ្លមាន្អតិថិ្ជន្្របុសត្ច្ើន្ជាង ៣០,០០០នាក់ និ្ងមាន្ទ្យរកត្បាក់កមចី 

ណដ្លបាន្នោល់កមចីសត្ច្ើន្ជាង $១៨ោន្សដ្ឋយគិតចាប់ពីនថ្ៃទី្យ ៣០ណេកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០០៨។ 

  សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ សត្កឌី្តបាន្ពិនិ្តយសែើងវញិនូ្វគសត្មាងសាកលបងការសធវើជានដ្គូរអភិវឌ្ឍ 

តាម VSU (វសីអ្យូ) ប ា្ ញលទ្យធនលជាវជិជមាន្ សហើយសត្កឌី្តបាន្បញ្ច ប់ការសធវើវ ិ្ ហវមិឈការសលើ 

ត្បព័ន្ធដ្ល់ត្គប់ការយិល័យសាខា។ 

  គិតត្តរមណេធនូ ឆ្ន ាំ ២០១០ សត្កឌី្តបាន្នោល់នូ្វកមចីត្បមាែ ៥០,០០០ត្គួសារ 

ណដ្លមាន្ទ្យរកត្បាក់ឥែទន្្របុច្ាំនួ្ន្ $៣៣ោន្សដ្ឋយនោល់តាមរយៈការបញ្ជ រការយិល័យ 

និ្ងមរន្តីបុគគលិក្របុច្ាំនួ្ន្ ៥៨៦នាក់ សពាលគឺសកើន្សែើងច្ាំនួ្ន្គឺ ២៦.៩៥% និ្ង ៤៦.៤១%។ 

គុែភាពឥែទន្កាន់្ណតមាន្ភាពត្បស ើ្រសែើង 

ណដ្លឥែទន្មិន្ដ្ាំសែើ រការថ្យចុ្ុះមាន្ត្តរមណតច្ាំនួ្ន្ ១.៤៧% និ្ងឥែទន្លុបសចាលមាន្ 

ត្តរមណតច្ាំនួ្ន្ ០.៣%។ អតិថិ្ជន្រប្់សត្កឌី្ត ១៨%បាន្ទ្យទួ្យលបាន្នូ្វឥែទន្ និ្ងវគគបែោុ ុះ 

បណ្ដោ លបណន្ថមជាសត្ច្ើន្្ោីពី្ុេភាព ការកសាងច្រតិលកខែៈ ការយល់ដ្រងពីជាំងឺសអ្ដ៍្ 

និ្ងជាំនាញក្ិកមម។ បណន្ថមជាងសន្ុះសៅសទ្យៀត ស្វាត្បាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ សគាលន្សយបាយ នី្តិវធីិ 

និ្ងទ្យត្មង់ និ្ងយុទ្យធសាស្រ្តណដ្លមាន្ស្សាប់រប្់េលួន្ សត្កឌី្តបាន្ទ្យទួ្យលនូ្វអាជាា ប័ែណ 

ត្បកបអាជីវកមមមីត្កូហិរញ្ាវតថុទ្យទួ្យលត្បាក់បសញ្ាើពីសារធារែៈជន្នងណដ្រ។ ស្វាកមមសនសងៗ 

សទ្យៀតន្រងត្តូវនោល់សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១១។ ឯកសារពី្កមមភាពន្រងត្តវូបាន្សរៀបច្ាំ និ្ងបាន្អនុ្ម័ត 

សដ្ឋយត្កមុត្បរកាភិបាលរប្់ត្គរុះសាថ ន្ សហើយត្កមុហ ុន្ PlaNetនិ្ង្មាគមមីត្កូហិរញ្ាវតថុកមពុជា 

ក៏បាន្សត្ជើ្សរ ើ្ យកសត្កឌី្តជានដ្គូមួយ្ត្មាប់អនុ្វតត្កមមភាព្ងគម និ្ងបសងកើតនលក្ិកមម។ 

  ា្ំរាប់ឆ្ន ាំ ២០១១ សត្ៅពីមាន្ការសកើន្សែើងនូ្វអតិថិ្ជន្ នលប័ត្តឥែទន្ ការយិល័យ 

និ្ងបុគគលិក សត្កឌី្តទ្យទួ្យលនូ្វសជាគជ័យនងណដ្រ កនុងការដល ្់បោូរជាសត្ច្ើន្កាំរតិត្គរុះសាថ ន្ដូ្ច្ជា 

ស ម្ ុះថ្មី សាល ក្ញ្ញា ថ្មី ពាកយសសាល ក ទ្យ្សន្ៈវ ិ្ ័យ សប្កមម និ្ងគុែតាំនល។ 

សត្កឌី្តបាន្កាំពុងដ្ឋក់ពាកយស្នើរ្ុាំសៅធនាគារជាតិនន្កមពុជា សដ្ើមបឲី្យPhillip MFIs Pte Ltd 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -25- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

កាល យជាភាគទុ្យនិ្កថ្មីរប្់េលួន្។ បនាទ ប់ពីទ្យទួ្យលបាន្នូ្វអាជាា ប័ែណទ្យទួ្យលត្បាក់បសញ្ាើ្ន្សាំពីធនាគារ 

ជាតិនន្កមពុជា សត្កឌី្តចាប់សនោើមទ្យទួ្យល ស្វាត្បាក់បសញ្ាើ និ្ងនោល់ស្វាសនទរត្បាក់កនុងស្្ុកដ្ល់ 

សាធារែៈជន្។ ការត្បមូលត្បាក់បសញ្ាើន្រងសធវើសអាយសត្កឌី្តមាន្ធន្ធាន្ហរញិ្ាវតថុកនុងស្្ុកសដ្ើមប ី

គាាំត្ទ្យដ្ល់ការលូតោ្់នូ្វការនោល់នូ្វស្វាត្បាក់កមចីរប្់េលួន្។ សាធារែៈជន្ក៏អាច្សនទរ 

ត្បាក់សៅសាច់្ញ្ញា តិរប្់ពួកសគណដ្ល្ថិតសៅកនុងតាំបន់្ត្បតិបតតិការរប្់សត្កឌី្តនងណដ្រ។ មកដ្ល់ 

ណេ កញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១១ សត្កឌី្តបាន្សធវើត្បតិបតតិការកនុងសេតតច្ាំនួ្ន្១២ មាន្អតិថិ្ជន្េចីត្បាក់ច្ាំនួ្ន្ 

៥៥,៧១០នាក់ជាមួយន្រងនលបត្តឥែទន្្របុ $៣៩.៣៦ោន្ និ្ងច្ាំសពាុះស្វាត្បាក់បសញ្ាើ-

្ន្សាំ សត្កឌី្តបាន្ទ្យទួ្យលការដ្ឋក់ត្បាក់្ន្សាំ ១,០៦៣ នាក់ ណដ្លមាន្ត្បាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំ្របុច្ាំនួ្ន្ 

$២.៥៨ ោន្។ 

  សៅបច្ចុបបន្នសន្ុះ ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្តាំបន់្ត្បតិបតតិការរប្់េលួន្រហូតដ្ល់សៅ 

១៣សេតតត្កុង រមួមាន្ៈ ភនាំសពញ កណ្ដោ ល កាំពង់ចាម នត្ពណវង ស្ៀមរាប កាំពង់ឆ្ន ាំង បាត់ដ្ាំបង 

បនាទ យមាន្ជ័យ កាំព្់្ពឺ តាណកវ កាំពត ណកប និ្ងត្កសច្ុះ។ សាខាមាន្ច្ាំនួ្ន្្របុច្ាំនួ្ន្ ១១៖ ភនាំសពញ 

កាំពង់ចាម តបូងឃមុាំ កាំពង់ឆ្ន ាំង ស្ៀមរាប នត្ពណវង អនកសលឿង បាត់ដ្ាំបង តាណកវ កណ្ដោ ល និ្ងត្កសច្ុះ 

ណដ្លកនុងសនាុះមាន្អនុ្សាខាច្ាំនួ្ន្ ៤៧ និ្ងការយិល័យតាំណ្ដង ៤។ មិន្ត្តរមណតបុ៉សណ្ដណ ុះ 

សត្កឌី្តកាំពុងត្តរមសបើកតាំបន់្ត្បតិបតតិការច្ាំនួ្ន្ ៥សេតតត្កងុបណន្ថមសទ្យៀតសៅនថ្ៃខាងមុេ។ 

២.២. ភា្ហ ុន ទ ើមទនុ និងភា្ទុនកិរបសគ់្រឹះស្ថា នមីគកូហរិញ្ញវត្ាុទគកឌីត្ 

  ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្ភាគហ ុន្្របុទាំងអ្់គិតចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០១១ គឺច្ាំនួ្ន្ 

៧៧,៣៦៤ ភាគហ ុន្២១ 

ណដ្លកនុងសនាុះភាគហ ុន្អាច្នោល់្ិទ្យធិមួយ ា្ំសលងសៅកនុងការ្សត្មច្ចិ្តតរប្់មាច ្់ភាគហ ុន្ 

សហើយមាន្តនមលស្មើន្រង ៥០ដុ្ោល អាសមរកិកនុងមួយភាគហ ុន្។ ច្ាំសពាុះអងគការ្សរ គ្ ុះពិភព 

សោកអាសមរកិ ជាមាច ្់្របុច្ាំនួ្ន្ ៦១,១៤៨ ភាគហ ុន្ ណដ្លមាន្តនមលស្មើន្រង           

$៣,០៥៧,៤០០សដ្ើមទុ្យន្ ណដ្លបាន្ដ្ឋក់ចូ្ល្របុស្មើន្រង ៣,៨៦៨,២០០ដុ្ោល អាសមរកិសដ្ើមទុ្យន្។ 

                                            
២១របាយការែ៍ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តត្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១១ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -26- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

  ភាគទុ្យនិ្ករប្់ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តសៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១០-២០១១ មាន្ច្ាំនួ្ន្ ៣គឺ៖ 

    ១. World Relief US     ៧៩.០៤% 

    ២. World Relief Canada   ១៥.៥៩% 

    ៣. World Hope International  ៥.៣៧% 

២.៣. នាមករណ៏ ផ្លា កសញ្ញញ  និងពាកយទស្ថា ក 

  ២.៣.១. នាមករណ៏ 

ទគកឌីត្ 
KREDIT 

  ២.៣.២. ផ្លា កសញ្ញញ  

 

 

 

 

 

 

  របូ្ញ្ញា      ត្កា្់ណដ្លមាន្ពន្លក្លរកសឈើរ រងមាាំដុ្ុះសច្ញពីដី្ និ្ងត្ទ្យសដ្ឋយជន្ទល់មុាំ ៤៥ដឺ្សត្ក 

ឆលុុះបញ្ញច ាំងពីសប្កមមរប្់សត្កឌី្តកនុងការជួយ ជន្ត្កីត្ក 

ជាពិស្្តាម្ហគមន៏្ជន្បទ្យកនុងត្បសទ្យ្ សដ្ើមបីឲ្យពួកសគទ្យទួ្យលបាន្នូ្វស្រភីាពហិរញ្ាវតថុ 

សហើយអាច្មាន្ឱកា្ពត្ងីកមុេរបររប្់េលួន្។ 

  របូ្លរកសឈើពែ៏នបតងស្្្់តាំណ្ដងឲ្យភាពរកីច្ាំសរ ើន្នូ្វស្រភាពហិរញ្ាវតថុ 

សហើយសត្ៅពីសនាុះរបូ្ញ្ញា ណដ្លមាន្ពែ៏ទ្យរត្កូច្តាំណ្ដងឲ្យតួនាទី្យសត្កឌី្តកនុងការនោល់ស្វាហិរញ្ាវ

តថុត្បកបសដ្ឋយភាពនច្នត្បឌិ្ត និ្ងរួ្ រាយរាក់ទក់ជូន្ដ្ល់អតិថិ្ជន្។ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -27- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

២.៣.៣. ពាកយទស្ថា ក 

ជួយឲ្យរកីចំទរ ើន! 

Supporting you to grow! 

២.៤. ទីទងំភមូិស្ថស្រសតរបសគ់្រឹះស្ថា នមីគកូហរិញ្ញវត្ាុទគកឌីត្ ទីស្ថា កក់ារកណ្ដា ល 

  អា្យដ្ឋឋ ន្អាគារសលេៈ ៧១ នលូវសលេ ១៦៣ ្ ក្ ត់ទួ្យលសាវ យនត្ព១ េែឌ ច្ាំការមន្  

    រាជធានី្ភនាំសពញ ត្ពុះរាជាណ្ដច្ត្កកមពុជា 

  ទូ្យរ្័ពទទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងៈ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៩៤២ / (៨៥៥)២៣ ៦៣៨ ០០០២ 

  ទូ្យរសារសលេៈ (៨៥៥)២៣ ២១៧ ៩៤២ 

  អីុណម៉លៈ info@credit.com.kh 

  វបិសាយៈ www.kredit.com.kh 

របូភាពទតីងំទីស្ថា ក់ការកណ្ដា ល 

ននគ្រឹះស្ថា នមីគកូហរិញ្ញវត្ាុទគកឌតី្ 

  

mailto:info@credit.com.kh
http://www.kredit.com.kh/


 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -28- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

២.៥. រចនាសមពន័ធរបសគ់្រឹះស្ថា នមីគកូហរិញ្ញវត្ាុទគកឌីត្ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -29- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

  ២.៥.១. ្ណៈគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស ់

     ១. សោក ចាន់្ ម៉ាច្ (ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ) 

  សោក ចាន់្ ម៉ាច្ ត្តូវបាន្តសមលើងឋាន្ៈពីនាយកត្បតិបតតិមកជាអគគនាយកកនុងឆ្ន ាំ ២០០៦។ 

សោកបាន្បញ្ច ប់ការ្ិការថាន ក់បរញិ្ញា បត្តណននកគែិតវទិ្យា និ្ងជាត្គូបសត្ងៀន្គែិតវទិ្យានងណដ្រ។ 

សោកបាន្ចូ្លបាំសរ ើការ្រនូ្វត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តសៅឆ្ន ាំ ១៩៩៩ កនុងតួនាទី្យជា្វន្ករ 

និ្ងជាត្គបូ ា្ ត់។ សដ្ឋយមាន្្កាោ នុ្ពលនន្ការត្គប់ត្គង សោកត្តវូបាន្តសមលើងឋាន្ៈជានាយក 

សាខាភនាំសពញសៅឆ្ន ាំ ២០០១។ សដ្ឋយមាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្សត្កាមការដ្រងនាាំរប្់សោក សៅឆ្ន ាំ ២០០៣ 

សោកត្តូវបាន្តសមលើងជាត្បធាន្នាយកដ្ឋឋ ន្ត្បតិបតតិការ។ ្ថិតសៅសត្កាមការដ្រងនាាំរប្់គាត់ត្គរុះ 

សាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្និ្រន្តភាព សហើយ ា្ំសពៀតឥែទន្សកើន្សែើងបីដ្ង។ 

សលើ្ពីសន្ុះសៅសទ្យៀតសោកបាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាថាន ក់អនុ្បែឌិ តត្គប់ត្គងពាែិជជកមម 

និ្ងអនុ្បែឌិ តណននកធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុនងណដ្រ។ 

     ២. សោក ហរម វបុិល (ត្បធាន្នាយកត្បតិបតិតហិរញ្ាវតថុ) 

  សោកសកើតសៅឆ្ន ាំ ១៩៨០ និ្ងជានិ្្សតិសឆនើមកនុងមហាវទិ្យាល័យ ្ត្មាប់ទាំងថាន ក់បរញិ្ញា បត្ត 

និ្ងថាន ក់អនុ្បែឌិ ត។ សៅពាក់កណ្ដោ លឆ្ន ាំ ២០០២ សោកបាន្បញ្ច ប់បរញិ្ញា បត្តណននកស្ដ្ឋកិច្ច 

ជាំនាញត្គប់ត្គង្ហត្គា្។ បនាទ ប់មកកនុងណេធនូ ឆ្ន ាំ ២០០៤ សោកបាន្បញ្ច ប់ការ 

្ិកាថាន ក់អនុ្បែឌិ តជាំនាញហិរញ្ាវតថុ និ្ងគែសន្យយ។ សោកបសត្មើការ្រសៅកនុងសត្កឌី្ត 

ដ្ាំបូងកនុងតួនាទី្យជា្វន្ករននទកនុង សៅណេ មករា ឆ្ន ាំ ២០០៣ សហើយបាន្តសមលើងឋាន្ៈគែសន្យយករ 

សហើយមិន្យូរបុ៉នាម ន្ សោកបាន្តសមលើងឋាន្ៈជាមរន្តីហិរញ្ាវតថុ ណដ្លទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវសលើការ 

ត្គប់ត្គងនាយកដ្ឋឋ ន្ហិរញ្ាវតថុ។ កនុងណេ មករា ឆ្ន ាំ ២០០៦ សដ្ឋយសាន នដ្សោកមាន្កាន់្ណតសត្ច្ើន្ 

សោកត្តូវបាន្តសមលើងជាត្បធាន្នាយកហិរញ្ាវតថុ 

សហើយសោកក៏បាន្តសមោើងឋាន្ៈជាត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិហិរញ្ាវតថុ កនុងណេ តុោ ឆ្ន ាំ ២០១០។ 

     ៣. សោក ហ យុ ប ុន្ហួត នាយក នាយកដ្ឋឋ ន្ធន្ធាន្មនុ្្ស 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -30- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

  សោកសកើតកនុងឆ្ន ាំ ១៩៧៥ និ្ងជានិ្្សិតអាហារបូករែ៏សៅសាោច្ាប់ និ្ងសៅចុ្ងឆ្ន ាំ 

១៩៩៩សោកបាន្ទ្យទួ្យលនូ្វភាពសជាគជ័យកនុងការ្ិកាថាន ក់បរញិ្ញា បត្តណននកច្ាប់ 

សៅសាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច។ កនុងឆ្ន ាំ ២០០៦ សោកបាន្បញ្ច ប់ 

ការ្ិការអាហារបូករែ៏ជាំនាញអប់រ ាំ ពីសាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទភនាំសពញ។ សោកបាន្បសត្មើការ្រ 

កនុងត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តកនុងឆ្ន ាំ ២០០០ កនុងមុេតាំណែងជាជាំនួ្យការរដ្ឋបាល និ្ងកនុងឆ្ន ាំ 

២០០៣ សោកបាន្តសមលើងជាមរន្តីរដ្ឋបាល។ សោកត្តវូបាន្តសមលើងឋាន្ៈជាត្បធាន្នាយក 

ធន្ធាន្មនុ្្ស កនុងណេ តុោ ឆ្ន ាំ ២០០៦។ 

     ៤. សោក ្ួង សអងឆ្យ នាយក នាយកដ្ឋឋ ន្្វន្កមមននទកនុង 

  សោកចូ្លបសត្មើការ្រកនុងសត្កឌី្ត សៅឆ្ន ាំ ១៩៩៦ សៅសាខាសេតតកាំពង់ចាម សហើយសោក 

បាន្ចាប់សនោើមដ្ាំបូងតាំណែងជាអនកបកណត្បភាសា បនាទ ប់មកក៏កាល យជាអនកកត់ត្តាបញ្ជ ីរប្់សាខា 

ជាអនុ្ត្បធាន្សាខា ជាត្បធាន្សាខា ជាអគគនាយករង និ្ងកនុងឆ្ន ាំ ២០០៦ ត្តូវបាន្ណតងតាាំង 

ជាត្បធាន្នាយកដ្ឋឋ ន្្វន្កមមននទកនុង។ 

សោកបាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាថាន ក់បរញិ្ញា បត្តអាជីវកមមជាំនាញត្គប់ត្គង និ្ង្ញ្ញា បត្តថាន ក់អនុ្បែឌិ ត 

ជាំនាញត្គប់ត្គង។ 

     ៥. សោក បូ៉ យ៉ត នាយក នាយកដ្ឋឋ ន្ត្បតិបតតិការ 

  សោកសកើតសៅឆ្ន ាំ ១៩៧៦ និ្ងបាន្ចូ្លបសត្មើការ្រកនុងត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត កនុងណេ 

្ីហា ឆ្ន ាំ ២០០៦ សហើយសោកបាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាថាន ក់បរញិ្ញា បត្តណននក គែសន្យយ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

ពីសាកលវទិ្យាល័យជាតិត្គប់ត្គង កនុងឆ្ន ាំ ១៩៩៩ និ្ងថាន ក់អនុ្បែឌិ តជាំនាញត្គប់ត្គង 

ពីមហាវទិ្យាល័យត្ពីន្្ោនុ្្ហរដ្ឋអាសមរកិ កនុងឆ្ន ាំ ២០០៤។  

     ៦. សោក ហា ង គីម នាយក នាយកដ្ឋឋ ន្ទី្យនារ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -31- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

  សោកសកើតសៅឆ្ន ាំ ១៩៨០ សហើយសោកបាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាថាន ក់បរញិ្ញា បត្តជាំនាញទី្យនារ 

និ្ងអនុ្បែឌិ តណននកត្គប់ត្គង។ សោកបាន្បទ្យពិសសាធន៏្ការ្រច្ាំនួ្ន្ ៩ឆ្ន ាំ សលើការត្គប់ត្គងទី្យនារ 

និ្ងការស្សាវត្ជាវ។ គាត់បាន្បសងកើត និ្ងត្គប់ត្គងនាយកដ្ឋឋ ន្ទី្យនារ សៅត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ 

សត្កឌី្ត កនុងឆ្ន ាំ ២០០៨។ 

     ៧. សោក ្ុេ គីមឆ្យ នាយក នាយកដ្ឋឋ ន្ត្គប់ត្គងព័ត៌មាន្វទិ្យា 

  សោកសកើតសៅឆ្ន ាំ ១៩៨១ និ្ងសោកបាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាថាន ក់បរញិ្ញា បត្តពីសាកលវទិ្យាល័យ 

ភូមិន្ទភនាំសពញជាំនាញវទិ្យាសាស្រ្តកុាំពយូទ័្យរ និ្ងវ ិ្ វកមម។ សោកបសត្មើការសៅកនុងត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ា 

វតថុសត្កឌី្តកនុងមុេតាំណែងជាសត្ច្ើន្ណដ្លទក់ទ្យងន្រងព័ត៌មាន្វទិ្យា សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០០៤។ សៅកនុងណេ 

មករា ឆ្ន ាំ ២០០៨ សោកត្តវូបាន្តសមលើងឋាន្ៈជាត្បធាន្នាយកដ្ឋឋ ន្ត្គប់ត្គងព័ត៌មាន្វទិ្យា។ 

២.៦. គកុមគបរកាភបិាល 

  ២.៦.១. TIMOTHY MARKAMSTUTZ គបធានគកុមគបរកាភិបាល 

  TIM 

មាន្តួនាទី្យជាត្បធាន្ត្បរកាភិបាលចាប់តាាំងពីសោកបាន្ចូ្លរមួកនុងត្កមុត្បរកាភិបាលរប្់សត្កឌី្ត

កនុងឆ្ន ាំ ២០០៣ មកសមលុះ។ សោកជាជន្ជាតិអាសមរកិាាំង ចាប់កាំសែើ ត និ្ងធាំដ្រងកោីសៅត្បសទ្យ្ឥណ្ដឌ ។ 

សោកបាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាថាន ក់មហាវទិ្យាល័យសៅវទិ្យាសាថ ន្ Wheaton សៅ្ហរដ្ឋអាសមរកិ។ 

សោកបាន្បាំសរ ើការ្រជាមួយ World Relief ចាប់ពីឆ្ន ាំ ១៩៨២ កនុងមុេតាំណែងជាសត្ច្ើន្ 

និ្ងសោកទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវណននកអនុ្វតតន៍្ និ្ងដ្រកនាាំកមមវធីិ ground-breaking សៅWorld Relief 

ទី្យត្កុងឈីកាសហាគ  មាន្ដូ្ច្ជា កមមវធីិអសនាោ ត្បសវ្ន៍្ និ្ងគតិយុតតិ កមមវធីីស្វាកមមអប់រ ាំ 

ជាពិស្្បណ្ដោ ញធន្ធាន្អសនាត ត្បសវ្ន៍្ជាតិរប្់ World Relief កនុងតាំណែងជាត្បធាន្ 

សាថ បនិ្ក។ សោកក៏បាន្បសត្មើការ្រជានាយកត្បចាាំតាំបន់្ខាងលិច្កណ្ដោ លរប្់World Relief។ 

សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០០១ សោក និ្ងត្កមុត្គួសារបាន្មករ្់សៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជា កនុងនាមជាត្បធាន្ 

World ReliefCambodia។ ចាប់ពីឆ្ន ាំ ២០០៧ សោកបាន្បាំសរ ើការ្រជាត្បធាន្ត្បចាាំតាំបន់្អា្ីុរប្់ 

World Relief សដ្ឋយត្គប់ត្គងការ្ររប្់World Relief សៅត្បសទ្យ្កមពុជា ឥែឌូ សន្្ីុ ឥណ្ដឌ  



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -32- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

និ្ងចិ្ន្។ តាមបទ្យពិសសាធន៏្យ៉ងទូ្យលាំទូ្យោយរប្់សោក សោកបាន្សធវើជាអនក ឧសទ្យទ្នាម 

និ្ងដ្រកនាាំ្កាខ សាោកនុងកិច្ចត្បជុាំជាសត្ច្ើន្ តាាំងពីអភិវឌ្ឍន៍្ត្កមុត្បរកាភិបាលរប្់ត្គរុះសាថ ន្មិន្រក 

ត្បាក់ច្ាំសែញ និ្ងត្គប់ត្គងរហូតដ្ល់ការអភិវឌ្ឍន៍្ភាពជាអនកដ្រកនាាំ និ្ងមីត្កហិូរញ្ាវតថុ។ 

  ២.៦.២. ទ ចាន់សទុធ រ ី(សមាជិកគកុមគបរកាភិបាល) 

  ្ុទធ រ ី បាន្បសត្មើការ្រកនុងវ ិ្ ័យហិរញ្ាវតថុកមពុជាអ្់រយៈសពលជាង ១៥ឆ្ន ាំមកសហើយ 

សដ្ឋយបាន្បសត្មើការ្រស្ទើរណតត្គប់មុេតាំណែងទាំងអ្់តាាំងពីអនកបែោុ ុះបណ្ដោ លត្បធាន្ហរញិ្ាវតថុ  

ត្បធាន្ត្បតិបតតិការ អនកត្គប់ត្គងគាំសរាងសត្កឌី្ត និ្ងជា្ហត្បធាន្ដ្រកនាាំ សហើយក៏បាន្បសត្មើការ្រ 

កនុងតួនាទី្យជាសត្ច្ើន្សៅកនុងអងគការហាហាគ  អ្់រយៈសពលជាង ២ឆ្ន ាំកន្លងមក។ សោកស្្ីបាន្ 

បសត្មើការ្រ ជាអនកពិសត្គាុះសយបល់ សលើការអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ងមីត្កូហិរញ្ាវតថុទាំងសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជា 

និ្ងអន្តរជាតិ កនុងអងគការមួយច្ាំនួ្ន្ដូ្ច្ជា PACT JICA UNDP World Vision និ្ងWorld Relief។ 

បច្ចុបបន្ន សោកស្្ីបាន្បសត្មើការ្រសត្ៅសម៉ាងកនុងតាំណែងជានាយកកមមវធីិត្បចាាំត្បសទ្យ្កមពុជា 

រប្់អងគការ Ratanak Foundation ណដ្លមាន្ទី្យសាន ក់ការសៅទី្យត្កុង Vancouverត្បសទ្យ្កាណ្ដដ្ឋ។ 

សោកស្្ីជាជន្ជាតិកមពុជា 

ណដ្លបាន្បញ្ច ប់ការ្ិកាថាន ក់បរញិ្ាបត្តវទិ្យាសាស្រ្តណននកគីមីវទិ្យាពីវទិ្យាសាថ ន្បសច្ចកវទិ្យាកមពុជា-

រុ្ សី កនុងឆ្ន ាំ១៩៩២ និ្ងថាន ក់សត្តៀមអនុ្បែឌិ តណននកត្គប់ត្គងអាជីវកមមសៅវទិ្យាសាថ ន្ស្ដ្ឋកិច្ច 

និ្ងហិរញ្ាវតថុសៅទី្យត្កងុភនាំសពញ។ 

  ២.៦.៣. អុរង វ៉ា រនីូ (សមាជិកគកុមគបរកា) 

  វ៉ារនីូ្ ជាជន្ជាតិកមពុជា និ្ងមាន្បទ្យពិសសាធន៍្ការ្រជាមួយន្រងអងគការសត្ៅរដ្ឋឋ ភិបាល 

និ្ងត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុកមពុជាសត្ច្ើន្ជាង ១៥ឆ្ន ាំមកសហើយ។ កន្លងមក 

សោកស្្ីបាន្បសត្មើការ្រសៅកនុងណននកត្គប់ត្គងស្ដ្ឋកិច្ច និ្ងកាត់បន្ថយភាពត្កីត្ក។ សោក 

ស្្ីមាន្បទ្យពិសសាធន៍្៦ ឆ្ន ាំជាមួយសាថ ប័ន្រដ្ឋឋ បាលកមពុជាសដ្ឋយបាន្ជួយអភិវឌ្ឍន៍្វ ិ្ ័យ ឧ្ា 

ហកមម។ បច្ចុបបន្ន សោកស្្ីបសត្មើការ្រកនុងមុេតាំណែងមរន្តីត្គប់ត្គងជាន់្េព្់រប្់ The 

HarpswellFondation។ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -33- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

  ២.៦.៤. គសហីហម រហូប ត្ (សមាជិកគកុមគបរកា) 

  ស្្ីណហម មាន្ជាំនាញ និ្ងបទ្យពិសសាធន៍្ទាំងសលើអាជីវកមមមិន្រកត្បាក់ច្ាំសែញ និ្ងរកត្បាក់ 

ច្ាំសែញ សដ្ឋយបាន្បសត្មើការ្រអ្់រយៈសពល ២០ឆ្ន ាំមកសហើយសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជាសលើ 

ណននករដ្ឋឋ បាល ត្គប់ត្គងធន្ធាន្មនុ្្ស គែសន្យយ ការអភិវឌ្ឍន៍្អាជីវកមម និ្ងការត្គប់ត្គង 

គាំសរាង។ សោកស្្ីក៏ជានាយកត្គប់ត្គងទូ្យសៅរប្់ First Trust ណដ្លជាត្កុមហ ុន្សមរក្ីុណននក 

អច្លន្ត្ទ្យពយ។ កនុងនាមជាសាថ បនិ្ក សោកស្្ីបាន្ជួយបសងកើតត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ First 

Finance 

ណដ្លជាត្គរុះសាថ ន្មួយជួយនោល់ហិរញ្ាបបទន្ដ្ល់ត្បជាជន្កមពុជាណដ្លមាន្ច្ាំែូលទប ា្ំរាប់ទិ្យញ

លាំសៅដ្ឋឋ ន្។ សោកស្្ី មាន្្ញ្ញជ តិកមពុជា និ្ង្ញ្ញជ តិកាណ្ដដ្ឋ ដូ្ច្សន្ុះសោកស្្ីអាច្នារភាជ ប់ 

ទ្យ្សន្ៈវ ិ្ ័យ សោកខាងលិច្ និ្ងអា្ីុកនុងការបាំសពញការ្រ។ 

  ២.៦.៥. FONG KUM CHOY(សមាជិកគកុមគបរកា) 

  FONG KUM CHOY(Philip) មាន្បទ្យពិសសាធន៍្ការ្រជាង ៣៥ឆ្ន ាំ សលើការត្គប់ត្គងជាន់្ 

េព្់សនសងៗសៅត្កមុហ ុន្ និ្ងវ ិ្ ័យឧ្ាហកមម។ បច្ចុបបន្នសោកមាន្តាំណែង ជានាយកត្គប់ត្គង 

ត្កមុហ ុន្សជអរមកមពុជា (JM Cambodia) ណដ្លជាត្កុមហ ុន្ពិសត្គាុះសយបល់សលើសាល កយីសហា 

និ្ងណ្វងរកទី្យនារ មាន្ទី្យសាន ក់ការសៅត្បសទ្យ្្ិងាបុរ ី ម៉ាសែ្ីុ ចិ្ន្ និ្ងទី្យត្កុងញូវយ៉ក 

និ្ងធាល ប់បសត្មើការ្រសៅត្កុមហ ុន្ជាសត្ច្ើន្ ដូ្ច្ជា Kriste Light Co Ltd, CMB Corporation Ltd, 

Hagar International online… កនុងមុេតាំណែងជាសត្ច្ើន្ដូ្ច្ជា នាយកត្បចាាំត្បសទ្យ្ នាយកត្គប់ 

ត្គងទូ្យសៅ នាយកណននកណ្វងរកទី្យនារ នាយកសាល កយីសហា មរន្តីជាន់្េព្់ណននកណ្វងរកទី្យនារ។ 

២.៧. ទសសនៈវិសយ័ ទបសកកមម ្ណុត្នមា នងិទោលទៅ 

  ២.៧.១. ទសសនៈវិសយ័ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -34- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

  “ចូ្លរមួច្ាំណែកកនុងការអភិវឌ្ឍន៏្្ងគម និ្ងស្ដ្ឋកិច្ច្ហគមន៏្ តាមរយៈការនោល់ 

លទ្យធភាពដ្ល់ត្បជាជន្ត្កីត្ក ណដ្ល្កមមកនុងណននកស្ដ្ឋកិច្ច សដ្ើមបីសលើកកាំព្់កត្មិតជីវភាព 

រប្់ពួកសគ។” 

  ២.៧.២. ទបសកកមម 

  “ជាត្គរុះសាថ ន្ហិរញ្ាវតថុមួយ ណដ្លអាច្សជឿទុ្យកចិ្តតបាន្ និ្ងមាន្សករ ្ តស ម្ ុះលបីលាញ 

កនុងការនោល់នូ្វដ្ាំសណ្ដុះស្សាយហិរញ្ាវតថុសត្ច្ើន្ត្បសភទ្យដ្ល់្ហគមន៍្ សដ្ឋយបសត្មើ និ្ងការពារ 

អតិថិ្ជន្រប្់សយើង និ្ងរកានិ្រន្តរភាពរប្់ត្គរុះសាថ ន្ជាមួយការសបតជាា ចិ្តតជួយជន្ត្កីត្ក។” 

  ២.៧.៣. ្ុណត្នមា 

  សបើនិ្យយអាំពីគុែតនមល ណដ្លត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុនោល់ ា្ំខាន់្កនុងការអភិវឌ្ឍន៏្ 

និ្ងនោល់នូ្វភាពសជឿទុ្យកចិ្តតមកសលើេលួន្មាន្ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

 ការសបតជាា ចិ្តត     :េិតេាំសដ្ើមបី្សត្មច្ឧតតមភាពណននកស្វា។ 

 ្ុច្រតិភាព     :សធវើអវីណដ្លត្តរមត្តូវ។ 

 ការ្រជាត្កមុ     :រមួគាន ្សត្មច្សគាលបាំែងណតមួយ។ 

 ការទ្យទួ្យលេុ្ត្តវូ   :មាន្គែសន្យយភាពច្ាំសពាុះ្កមមភាពរប្់សយើង។ 

 ស្ច្កោីនថ្លថ្នូរ     :្ណមោងការសគារពច្ាំសពាុះមនុ្្សត្គប់របូ។ 

 តមាល ភាព      :សធវើការសដ្ឋយមាន្ភាពច្ា្់ោ្់ 

និ្ងសគារពតាមត្កម្ីលធម៌។ 

 ការត្បាស្្័យទក់ទ្យង  :ត្បាស្្័យទក់ទ្យងជាមួយមនុ្្សត្គប់របូសដ្ឋយសបើកច្ាំហ 

និ្ងរួ្ រាយរាក់ទក់។ 

 ជាំសន្ឿសលើត្គិ្តសា្នា  :ត្បត្ពរតតេលួន្តាមស្ច្កោីស្្ោញ់រប្់ត្ពុះសយ  ្ូ។ 

២.៧.៤. ទោលទៅ 

  សត្កឌី្តមាន្សគាលសៅ ណដ្លជាយុទ្យធសាស្រ្តច្ាំបងពីរយ៉ង៖ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -35- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

   ១. សបាុះជាំហា ន្យ៉ងពិតត្បាកដ្ត្បកបសដ្ឋយត្ប្ិទ្យធភាពសៅកនុងទី្យនារ 

ណដ្លមាន្អតថត្បសយជន៏្ជាវជិាជ មាន្ និ្ងមាន្តត្មូវការទី្យនាររ រងមាាំ សដ្ើមបីឲ្យសត្កឌី្តមាន្ 

បរមិាែភាពទី្យនារ និ្ងធានាបាន្និ្រន្តភាពយូរអណងវង។ 

   ២. នោល់ស្វាកមមហិរញ្ាវតថុ និ្ងការដល ្់បោូរត្បកបសដ្ឋយត្ប្ិទ្យធភាពច្ាំសពាុះត្បជាជន្ 

ណដ្លមាន្ភាពត្បថុ្យត្បថាន្េព្់ និ្ង្យរងសត្គាុះដូ្ច្ជា ជន្ត្កីត្ក ជន្ណដ្លមាន្នទុក 

សមសរាគសអដ្្៏ ជន្រងសត្គាុះសដ្ឋយការជួញដូ្រសនសងៗ។ 

២.៨. វបបធមក៌ារងារកាងុទគកឌីត្ 

  ២.៨.១ អត្តចរកិមិនលអហ លគត្ូវជំរឹុះទចញឲ្យអស ់

 បងករជាំសោុះ ចូ្លចិ្តតស ល្ ុះទ្់ណទ្យងគាន  ឬវាយតប់គាន  

 ត្ច្ណែន្ ន្ នី្្ និ្ងសមើលបាំណ្ដាំគាន  

 ការញុុះញង់បាំណបកបាំបាក់សាមគគីភាពននទកនុងសត្កឌី្ត 

 ការសបាកត្បា្់ ការកុហក ឬសបាកបសញ្ញជ ត (បុគគលិក ឬអតិថិ្ជន្) 

 ការសៅេចីបុលត្បាក់ពីអតិថិ្ជន្ ឬណច្ករ ាំណលកទុ្យន្ជាមួយអតិថិ្ជន្ 

 ការនិ្យយសដ្ើមថាន ក់ដ្រងនាាំ ឬនិ្យយសដ្ើមបុគគលិកណដ្លបាំសពញការ្រជាមួយគាន  

 ការនិ្យយបកអាត្កាតសាថ ប័ន្ដ្ល់មជឍដ្ឋឋ ន្ទូ្យសៅ 

 ការនិ្យយបន្ោុុះប អ្ ប់ និ្ងនិ្យយបងខូច្អាំពីត្ពុះនាមត្ពុះសយ  ្ូ 

២.៨.២. ទចត្នាទុចចរតិ្កាងុការបំទពញការងារ 

 ការយកត្កដ្ឋ្ត្បាក់ណកលងកាល យមកបន្លាំសត្កឌី្ត ឬអតិថិ្ជន្រប្់សត្កឌី្ត 

 ការមាន្គាំនិ្តសោភលន់្ហួ្ត្បមាែ 

 ការសកងច្ាំសន្ញពីអត្តាបោូរត្បាក់ណដ្លសត្កឌី្តបាន្កាំែត់ជាមួយអតិថិ្ជន្ 

 ការកិបសកង ឬសកងបាំបាត់នូ្វត្បាក់ ណដ្លត្បមូលបាន្ពីត្បាក់ណដ្លបាន្ 

លប់សច្ញពីបញ្ជ ី 

២.៨.៣. ការមិនមានការទបាជាា ចិត្តចំទពាឹះការងារ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -36- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

 ការបាំសពញការ្រកនុងលកខែៈបរងគប់កិច្ច 

 មិន្ ា្ំភី មិន្្ វ្ ត មិន្េវល់ខាវ យច្ាំសពាុះការ្ររប្់េលួន្ 

 បាំសពញការ្រទល់ណតមាន្ការប គ្ ប់បញ្ញជ ទាំងអ្់ 

២.៨.៤. ការខ្ជឹះខ្ជជ យទពលទវលារបសទ់គកឌីត្ 

 ការមកបាំសពញការ្រមិន្ទន់្សពលសម៉ាងសហើយសច្ញមុន្សម៉ាងសដ្ឋយគាម ន្ការអនុ្

ញ្ញា ត 

 ការសកងសម៉ាងសត្កឌី្តសៅសធវើការ្រសនសង សដ្ឋយ ា្ំអាងថាអនកត្គប់ត្គងមិន្ដ្រង 

 ការចុ្ុះបាំសពញការ្រសដ្ឋយមិន្សគារពតាមការអនុ្ញ្ញា តរប្់ត្បធាន្ត្គប់ត្គង 

២.៨.៥. ការមិនទធវើទទងវើហ លនាឲំ្យប៉ាឹះពាល ់លក់ារងារ និងទករ តិ៍ទ ម្ ឹះទគកឌីត្ 

 ការសដ្ើរនរក្ីុត្ជុលហួ្សហតុសពករហូតដ្ល់ស្្វ រងសដ្កដួ្លសលងដ្រងេលួន្ 

 ការសត្បើត្បា្់សត្គឿងសញ្ាៀន្ស្្វ រង 

 ការមាន្ស្្ី មាន្ញី សហើយស្្ីញីមកតាមដ្ល់ការយិល័យ 

 ការនាាំស្្ីមកសដ្កកនុងការយិល័យ 

 ការលួច្ឈរស ម្ ុះជាសបកខជន្សៅគែបកសន្សយបាយ 

 ការយករប្់ត្ទ្យពយរប្់សាថ ប័ន្សៅបញ្ញា ាំ 

២.៨.៦. ការផ្ាលន់ទោបលហ់កលអំរ 

 ការណកលាំអរសដ្ឋយដទ ល់ៈ អនកដ៏្នទ្យនោល់ការទិ្យសទ្យៀន្សដ្ឋយដទ ល់មាត់ ណភនក ទ្យរកមុេ 

និ្ងសត្បើ អារមមែ៍មកសលើសយើងសដ្ឋយបញ្ញជ ក់ថាសអាយមាន្ការដល ្់បោូរ។ 

 ការណកលាំអរសដ្ឋយត្បសយលៈ ជា្កមមភាពណដ្លសយើងសធវើ សហើយវាឆលុុះបញ្ញច ាំង 

ឬនោល់ជាលទ្យធនលត្តែប់មកវញិសដ្ឋយគាម ន្អនកត្បាប់។ 

២.៨.៧. ការទោរព លអ់ាករមួការងារ និងបុ គ្លកិចាស ់ 

 ការសគារព 

 ការ្រសដ្ើមបរីកត្បាក់ច្ាំែូលរមួ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -37- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

 ត្ទ្យពយ្មបតតិរមួ 

 កិតតិយ្កនុង្ងគម (ខាងកនុង និ្ងខាងសត្ៅត្កុមហ ុន្) 

 ការជុាំនុ្ាំពិភាការ និ្ងពិសត្គាុះសយបល់។ល។ 

២.៩. អត្ថិិជនទោលទៅ 

  អតិថិ្ជន្សគាលសៅរប្់ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត គឺជាត្បជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណ្ដ 

ណដ្លរ្់សៅកនុងតាំបន់្ត្បតិបតតិការស្្ុក ឬទី្យរមួសេតត មាន្ស្ដ្ឋកិច្ចត្គសួាររប្់េលួន្តាមរយៈការ 

សត្បើត្បា្់ត្បាក់ឥែទន្ ា្ំរាប់ត្គួសារ និ្ង្ហត្គា្អាជីវកមមខាន តតូច្ ឬធមយម។ កនុងសនាុះ 

ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តបាន្ណបងណច្កអតិថិ្ជន្សគាលសៅជាបីនននកធាំៗដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

   ១. ្ហត្គិន្ខាន តតូច្ ៖ អតិថិ្ជន្ណដ្លមាន្លទ្យធភាពេចីពីសាថ ប័ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុ 

និ្ងអាច្មាន្ត្ទ្យពយ ា្ំរាប់ធានាបាំែុលនូ្វទ្យរកត្បាក់កមចីចាប់ពី USD 1,000 រហូតដ្ល់ USD 10,000។ 

   ២. ត្បជាពលរដ្ឋត្កីត្ក្កមមណដ្លមាន្កត្មិតជីវភាព្ថិតសលើ 

ឬត្បហាក់ត្បណហលន្រងណេសបនាទ ត់ត្កីត្ក ៖ អតិថិ្ជន្ទាំងឡាយណ្ដណដ្លអាច្នោល់ត្ទ្យពយធានា 

សដ្ើមបីេចីត្បាក់ចាប់ពី USD 300 រហូតដ្ល់ USD 1,000។ 

   ៣. ត្បជាពលរដ្នត្កីត្ក្កមមណដ្លមាន្កត្មិតជីវភាព្ថិតសៅសត្កាមណេសបនាទ ត់ត្កីត្ក 

និ្ងជន្ណដ្ល្យរងសត្គាុះ ៖ ជាអតិថិ្ជន្ណដ្លមិន្អាច្មាន្ត្ទ្យពយ ា្ំរាប់ធានាបាំែុលបាន្ 

ណដ្លអតិថិ្ជន្ទាំងសន្ុះន្រងអាច្សត្បើត្បា្់ឥែទន្កនុងច្សនាល ុះចាប់ពី USD 25 រហូតដ្ល់ USD 

300។ 

២.១០. បរោិកាសអាជវីកមម និងសកមមភាពអាជីវកមម 

  ២.១០.១. បរោិកាសអាជីវកមម 

     ១. ការត្បកួតត្បណជង 

 

 សបើសយើង ា្ំលរងសមើលសៅដ្ល់ការត្បកួតត្បណជងទី្យនារស្រសីៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជាត្គប់បណ្ដោ ត្កុម

ហ ុន្ទាំងអ្់ណតងណតមាន្ការត្បឈរមុេសៅន្រងគូរត្បកួតត្បណជង 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -38- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

ណដ្លមាន្លកខែៈត្បហាក់ត្បណហលគាន សៅសលើនលិតនល និ្ងស្វាកមម។ សន្ុះជាសហតុសធវើឲ្យ 

បណ្ដោ ត្កមុហ ុន្នី្មួយៗេិតេាំរុិះរកនូ្វត្គប់មសធាបាយជាសត្ច្ើន្ សដ្ើមបីវាយលុកទី្យនាររប្់េលួន្ 

ឲ្យមាន្ការសពញនិ្យម និ្ងរកីច្ាំសរ ើន្។ ត្កមុហ ុន្មួយច្ាំនួ្ន្សធវើការត្បកួតត្បណជងនូ្វ នលិតនល តនមល 

គុែភាព ស្វាកមម បសច្ចកវទិ្យា សដ្ើមបដី្សែោើ មទី្យនារសរៀងៗេលួន្ ក៏បុ៉ណន្ោសបើសយើង 

និ្យយអាំពីការត្កកួតត្បណជងទី្យនាររប្់សាថ ប័ន្ហរញិ្ាវតថុវញិសនាុះ គឺការត្បកួតត្បណជងរប្់ 

ពួកសគសនាុះគឺ អត្តាការត្បាក់ នលិតនលស្វា និ្ងស្វាកមមហិរញ្ាវតថុនានា។ ច្ាំសពាុះត្គរុះសាថ ន្ 

មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តណដ្លជាសាថ ប័ន្កាំពុងមាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្ជាលាំដ្ឋប់សនាុះ ក៏ជួបត្បទ្យុះន្រងការត្បកួត 

ត្បណជងន្រងត្គរុះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុ និ្ងធនាគារមួយច្ាំនួ្ន្ ្ថិតសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជានងណដ្រ។ 

សហតុសន្ុះសហើយត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តបាន្សត្បើត្បា្់នូ្វវធីីសាស្រ្តកនុងការត្បកួតត្បណជងសដ្ឋ

យមាន្ត្ប្ិទ្យធភាព និ្ងស្្បច្ាប់នងសនាុះ សត្កឌី្តបាន្អនុ្វតតយុទ្យធសាស្រ្តដូ្ច្ជា៖ 

 ស្វាកមមរប្់ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្លកខែៈទន់្ចិ្តត 

 ការនោល់នូ្វអត្តាការត្បាក់ទបសៅសលើស្វាឥែទន្ដ្ល់អតិថិ្ជន្ 

 ការនោល់នូ្វអត្តាការត្បាក់េព្់សៅសលើស្វាត្បាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំដ្ល់អតិថិ្ជន្ 

 បងកលកខែៈ្យស្្ួលដ្ល់អតិថិ្ជន្ 

 បុគគលិករប្់ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្ភាពរហ័្រហួន្ រួ្ រាយរាក់ទក់ 

និ្ងនោល់ភាពយកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់ច្ាំសពាុះអតិថិ្ជន្។ 

២. ការសរៀបច្ាំណនន្ការអនាគត 

សដ្ើមបីឲ្យត្កុមហ ុន្មាន្ដ្ាំសន្ើរការលអត្បស ើ្រ និ្ង មាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្្ន្សៅមុេសទ្យៀតសនាុះត្គរុះ 

សាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត បាន្សរៀបច្ាំសគាលសៅរប្់េលួន្យ៉ងច្ា្់ោ្់ ណដ្លបាន្ដ្ឋក់ 

ជាណនន្ការទុ្យន្ជាមុន្ជានិ្ច្ច មិន្ថាជាណនន្ការណដ្លសត្បើត្បា្់រយៈសពលេលី ឬជាណនន្ការណដ្ល 

សត្បើត្បា្់រយៈសពលណវងសនាុះសែើយ។ ជាការពិតណ្ដ្់ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត បាន្សធវើការ 

្ិកាស្សាវ ត្ជាវត្ពមទាំងបាន្សធវើការ្ិកាអាំពីទី្យតាាំងភូមិសាស្រ្ត និ្ងតាំបន់្ត្បតិបតតិការ 

សដ្ើមបីសអាយមាន្ត្ប្ិទ្យធភាព និ្ងមាន្លកខែៈទូ្យលាំទូ្យោយណថ្មសទ្យៀតនង។ ច្ាំសពាុះណនន្ការរ 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -39- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

យៈសពលេលីណដ្លត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតតុសរៀបច្ាំ និ្ង ា្ំសរច្ឲ្យបាន្សនាុះ គឺបសងកើតសាខាសៅ 

តាមបណ្ដោ តាំបន់្ និ្ងត្កងុសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជាកនុងសពលឆ្ប់ៗសន្ុះ ដូ្ច្ជា សេតតសពាធ៏សាត់ 

សេតតកាំពង់ធាំ សេតតត្ពុះ្ីហនុ្ និ្ងសេតតសាវ យសរៀង។ សហើយច្ាំសពាុះណនន្ការរយៈសពលណវងសនាុះ 

ជាមួយន្រងដ្ាំសន្ើរការអាជីវកមមកាន់្ណតមាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្ សប្កកមម ទ្យ្សន្ៈវ ិ្ ័យ និ្ងការសបោជាា ចិ្តត 

រមួទាំងការេិតេាំត្បរងណត្បងពី ា្ំណ្ដក់ត្កុមត្បរកាភិបាល គែៈត្គប់ត្គងជាន់្េព្់ ការនោល់ជាំនួ្ញ 

និ្ងបុគគលិកថាន ក់សត្កាមណថ្មសទ្យៀតសនាុះ 

ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តន្រងកាល យសៅជាត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុណដ្ល្ន្មុេសគសៅកនុងត្ប

សទ្យ្កមពុជា។ 

  ២.១០.២. សកមមភាពអាជីវកមម 

     ១. ការនសពវនាយ 

  សដ្ើមបីឲ្យអតិថិ្ជន្កាន់្ណតយល់ច្ា្់អាំពីនលិតនល ស្វាកមម ត្គរុះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត 

បាន្សធវើការនសពវនាយនលិតនល ស្វាកមមរប្់េលួន្កនុងច្ាំសណ្ដមកមមករ និ្សយជិកកនុង្ហគមន៏្ 

ក្ិករ នូ្វបណ្ដោ តាំបន់្ជន្បទ្យ និ្ងសៅទី្យត្កុង។ កនុងសនាុះនងណដ្រ តាមរយៈការចុ្ុះអនុ្វតតការ្រ 

សដ្ឋយដទ ល់ជាមួយន្រងការភាន ក់្រនសពវនាយ ស្វាត្បាក់បសញ្ាើ បាន្ទ្យទួ្យលនូ្វព័ត៌មាន្ជាសត្ច្ើន្ 

ណដ្លទក់ទ្យងន្រងការនសពវនាយនលិតនលស្វាជូន្ដ្ល់អតិថិ្ជន្។ សលើ្ពីសន្ុះសៅសទ្យៀត 

មរន្តីបាំសរ ើស្វាកមមអតិថិ្ជន្ មរន្តីឥែទន្ និ្ងភាៃ ក់្រណដ្លជាប់ពាក់ព័ន្ធ ត្តូវយល់ដ្រងពីនលិតនល 

ស្វាកមមរប្់សត្កឌី្តសអាយបាន្្ីុជសត្ៅ។ កនុងសនាុះត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្ត បាន្សត្បើត្បា្់ 

នូ្វយុទ្យធសាស្រ្តដូ្ច្ជា៖ 

 សធវើការនសពវនាយពាែិជជកមមតាមរយៈរថ្យន្តតាក់្ីុ 

 តាមរយៈសពលមូ៉តូតុកតុក (មូ៉តូកង់បី) 

 នសពវនាយតាមរយៈកមមវធីិទូ្យរទ្យ្សន៏្ និ្ងវទិ្យយុ 

 តាមរយៈសដ្ឋយដទ ល់ពី ា្ំណ្ដក់បុគគលិកសត្កឌី្ត 

 ការចុ្ុះណច្កនូ្វលិេិតប័ែណនសពវនាយ និ្ងពិព័ែនាអាំពីនលិតនលស្វាសត្កឌី្ត 



 

សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ងវទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច  បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ងហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -40- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖សោក ងួន្ សហង 

  

 សធវើការទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងជាមួយអតិថិ្ជន្រប្់សត្កឌី្តកនុងការនសពវនាយ 

 សធវើការនសពវនាយជាសាធារែៈ 

 ការនសពវនាយតាមរយៈត្បព័ន្ធអិុន្ធឺណែត 

២. ការបសត្មើស្វាកមម 

  ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តមាន្នលិតនល 

និ្ងស្វាកមមណដ្លកាំពុងឲ្យអតិថិ្ជន្សត្បើត្បា្់សៅសលើទី្យនារ 

សហើយកាំពុងណតបន្តេិតេាំអភិវឌ្ឍន៏្នូ្វនលិតនលស្វាថ្មីបណន្ថមសទ្យៀត 

សដ្ើមបីសឆលើយតបសៅន្រងតត្មវូការរប្់អតិថិ្ជន្។ ច្ាំសពាុះនលិតនល និ្ងស្វាកមមទាំងសនាុះ 

មាន្ដូ្ច្ជា៖ 

 ស្វានោល់ឥែទន្ 

 ស្វាត្បាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ 

 ស្វាសនទរត្បាក់កនុងស្្ុក 

៣. ត្បាក់ច្ាំសែញ 
  ត្គរុះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌី្តទ្យទួ្យលបាន្នូ្វច្ាំនូ្លច្ាំបងសនាុះ គឺជាអត្តាការត្បាក់ ណដ្លបាន្ 
មកពីការនោល់កមចីសៅសអាយអតិថិ្ជន្។ សលើ្ពីសន្ុះសៅសទ្យៀតសត្កឌី្តបាន្ទ្យទួ្យលច្ាំនូ្លបាន្ពីជាំនួ្ញ 
និ្ងច្ាំនូ្លពីត្បតិបតតិស្វាហិរញ្ាវតថុដូ្ច្ជា ការសនទរត្បាក់ និ្ងត្បតិបតតិការសនសងៗសទ្យៀត។ 



 

 

 

ជំពូកទី៣ 

ករ្រគប់្រគង្របក់បេញញ ើរបស់

្រគះឹ ថ ន 

មី្រកូហរិញញវតថេុ្រកឌតី ទី ន ក់ករ

ក ្ដ ល 

  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -40- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

   ជំពូកទី៣ 

ការគ្រប់គ្រងគ្ាក់បញ ញ្ ើរបសគ់្ររឹះស្ថា នមីគ្កហូរិ ញ្វត្ាុញគ្កឌីត្  

៣.១. គ្បញេទគ្ាកប់ញ ញ្ ើ 

  ៣.១.១. រណនីមានកាលកំណត់្ 

គែនី្មាន្កាលកាំែត់ គឺជាកិច្ច្ន្ាត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លមាន្បញ្ញា ក់ពីច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់្ន្សាំ      

រយៈសពល និ្ងអត្ាការត្ាក់ជាក់ោក់ ណដ្លសធវើស ើងរវាងសត្កឌីត និ្ងអតិថិជន្។ គែនី្សន្េះត្តវូ

ាន្បសងកើតស ើង ា្ំរាប់អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើទាំងឡាយណា ណដ្លមាន្បាំែងណ្វងរកអត្ាការត្ាក់

េព្់។ 

   + លកខេែឌ ច្ាំស េះគែនី្មាន្កាលកាំែត់៖ 

 ការត្ាក់ដ្កសរៀងរាល់ណេ( CD-Wealthy Return) 

 គែនី្មាន្កាលកាំែត់អាច្សបើកាន្ត្តូវមាន្ទឹ្យកត្ាក់អបបបរមា ១,២០០,០០០ 

សរៀល ឬ ៣០០ដុ្ោា អាសមរកិ និ្ងច្ាំនួ្ន្អតិបរមា ៤០០,០០០,០០០ សរៀល ឬ 

១០០,០០០ដុ្ោា អាសមរកិ។ 

 ការត្ាក់ត្តូវាន្ដ្កសៅសរៀងរាល់សដ្ើមណេនី្មួយៗ 

 ត្ាក់សដ្ើមត្តវូាន្ដ្កសៅថ្ថៃផុតកាំែត់ថ្ន្ប័ែណត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់។ 

 អតិថិជន្តាំរវូឲ្យសបើកគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្កនុងសពលណតមួយ(គែនី្ងាយស្្ួល) 

 ការត្ាក់ដ្កសៅចុ្ងការយិបរសិច្េទ្យ (CD-Wealthy Growth) 

 គែនី្មាន្កាលកាំែត់អាច្សបើកាន្ត្តូវមាន្ទឹ្យកត្ាក់អបបបរមា ១,២០០,០០០ 

សរៀល ឬ ៣០០ដុ្ោា អាសមរកិ និ្ងច្ាំនួ្ន្អតិបរមា ៤០០,០០០,០០០ សរៀល ឬ 

១០០,០០០ដុ្ោា អាសមរកិ។ 

 ការត្ាក់ និ្ងត្ាក់សដ្ើមត្តូវាន្ដ្ក សៅថ្ថៃផុតកាំែត់ថ្ន្ប័ែណត្ាក់បសញ្ាើមាន្
កាលកាំែត់ 
 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -41- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 អតិថិជន្ត្តូវាន្សលើកទឹ្យកចិ្តត ឲ្យសបើកគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ (មិន្តាំរវូ)។ 

៣.១.២. រណនីបញ ញ្ ើសចំៃ (រណនីងាយគ្សួល) 

  គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ ឬគែនី្ងាយស្្ួលជាគែនី្មួយ ណដ្លដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើអាច្ទ្យទួ្យលាន្

ការត្ាក់ សហើយអាច្សធវើការដ្ក និ្ងដ្ឋក់ាន្ត្គប់សពលសវោ )ពុាំមាន្កាលវសាន្តសនាេះសទ្យ( ។  គែនី្

សន្េះ  គឺជាគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ សហើយត្បតិបតតិការដ្ឋក់ និ្ងដ្កត្ាក់បសញ្ាើពីគែនី្សន្េះត្តវូាន្

កត់ត្ាកនុងស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ។ 

+ លកខេែឌ ច្ាំស េះគែនី្បសញ្ាើ្ ាំថ្ច្៖ 

  កនុងការសបើកគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ អនកសផញើត្ាក់យល់ត្ពមាមលកខេែឌ ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

 គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្អតិថិជន្អាច្សបើកាន្សដ្ឋយ្ន្សាំពីច្ាំនួ្ន្តិច្តួច្បាំផុត គឺចាប់ពី

អបបបរមា ២០,០០០ សរៀល ឬ ៥ដុ្ោា អាសមរកិ និ្ងច្ាំនួ្ន្អតិថិបរមា ១០០,០០០,០០០ 

សរៀល ឬ ៣៥,០០០ដុ្ោា អាសមរកិ។ 

 អតិថិជន្អាច្សបើកគែនី្សន្េះាន្យ៉ងសត្ច្ើន្បាំផុត ច្ាំនួ្ន្ ២ គឺ គែនី្ជាលុយសរៀល 

និ្ងលុយដុ្ោា រ។ 

 គែនី្្ន្សាំណដ្លាន្សបើករចួ្សហើយត្តូវរកា្មតុលយយ៉ងតិច្បាំផុតត្តឹម ២០,០០០

សរៀល ឬ ៥ដុ្ោា អាសមរកិ។ 

៣.១.៣. រណនីបញ ញ្ ើសចំៃស្ថា ប័នជាចៃរូ 

គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្សាថ ប័ន្ជាថ្ដ្គូ គឺជាត្បសភទ្យគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំណដ្លតាំរវូឲ្យសាថ ប័ន្ ឬ

អងគការនានាណដ្លមាន្បាំែងច្ង់ដ្ឋក់ត្ាក់្ន្សាំ ឬក៏ត្ាក់បាំណាច់្បុគគលិករប្់េាួន្ជាសរៀងរាល់ណេ 

សហើយតាំកល់រកាទុ្យករហូតដ្ល់បុគគលិកចូ្លនិ្វតតន៏្ ឬក៏ោឈប់ពីការងារ។ 

+ លកខេែឌ ច្ាំស េះគែនី្បសញ្ាើ្ ាំថ្ច្សាថ ប័ន្ជាថ្ដ្គូ៖ 

 អតិថិជន្ត្តូវជាសាថ ប័ន្ ឬ ត្កមុហ ុន្ណដ្លស្្បច្ាប់ត្តឹមត្តូវពីរដ្ឋឋ ភិាល 

 បុគគលិកមិន្អាច្ដ្កត្ាក់មុន្សពលចូ្លនិ្វតតន៏្ ឬក៏មុន្ោឈប់ពីការងារាន្សទ្យ សលើក 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -42- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ណលងណតមាន្ករែីពិស្្ណាមួយសទ្យើបអាច្ដ្កាន្។ 

 តាំរវូសអាយមាន្អនកតាំណាងរប្់អងគការ សាថ ប័ន្ សដ្ើមបីធានា និ្ងបញ្ញា ក់ សៅសពល

្សត្មច្ចិ្តតសបើកគែនី្ ា្ំរាប់ត្កមុហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ 

 ៣.១.៤. រណនីបញ ញ្ ើសចំៃសរំាប់បុរកលកិ 

  គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ ា្ំរាប់បុគគលិក គឺជាត្បសភទ្យគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំណដ្លត្បតិបតតិការដ្ឋក់ 

ឬដ្កត្ាក់បសញ្ាើពីគែនី្សន្េះ ត្តូវាន្កត់ត្ាកនុងស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សា្ំ ាំរាប់បុគគលិកសត្កឌីត

ជាមួយអត្ាការត្ាក់េព្់។ 

+ លកខេែឌ ច្ាំស េះគែនី្បសញ្ាើ្ ាំថ្ច្ ា្ំរាប់បុគគលិក៖ 

 តាំរវូសអាយណតបុគគលិករប្់សត្កឌីតណតបុ៉ន្សនាេះ 

 អាច្សធវើការ្ន្សាំណតត្បសភទ្យលុយដុ្ោា អាសមរកិ 

 សធវើការដ្ក និ្ងដ្ឋក់ាន្សដ្ឋយមិន្កាំែត់ និ្ងទ្យទួ្យលាន្ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ 

៣.២. អគ្ាការគ្ាក់ញលើគ្ាកប់ញ ញ្ ើ 

  ៣.២. ១. អគ្ាការគ្ាក់រណនីមានកាលកំណត់្ 

  សដ្ឋយសារណតគែនី្មាន្កាលកាំែត់រប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតមាន្ការណបងណច្ក

ជាពីរត្បសភទ្យសផសងគាន  ណដ្លសធវើឲ្យរាល់អត្ាការត្ាក់ណដ្លត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតផដល់សៅ

សអាយអតិថិជន្មាន្លកខែៈេុ្គាន  រមូទាំងត្បសភទ្យសាច់្ត្ាក់ និ្ងរយៈសពលថ្ន្ការដ្ឋក់ត្ាក់្

ន្សាំ។ ម៉ាងវញិសទ្យៀត ច្ាំស េះការសរៀបសរៀងារាងបងាា ញអាំពីត្បសភទ្យគែនី្មាន្កាលកាំែត់ រយៈ

សពលថ្ន្ការដ្ឋក់ត្ាក់្ន្សាំ ត្បសភទ្យសាច់្ត្ាក់ និ្ងអត្ាការត្ាក់ គឺត្កមុសយើងេញុាំសគារពសៅាម

ច្ាប់សដ្ើមរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ណដ្លាន្ផដល់ជូន្សាធារែៈជន្ទាំងអ្់សៅកនុង

ត្បសទ្យ្កមពុជា គឺមាន្ខាងសត្កាមសន្េះជាារាងអត្ាការត្ាក់ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ ា្ំរាប់គែនី្មាន្កាល

កាំែត់ត្បចាាំឆ្ន ាំ (គិតជាភាគរយ) ៖ 

ារាងអត្ាការត្ាក់ថ្ន្គែនី្មាន្កាលកាំែត់ 

គិតជាត្បចាាំឆ្ន ាំ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -43- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ត្បសភទ្យ រយៈសពល 
អត្ាការត្ាក់កនុង១ឆ្ន ាំ 

សរៀល ដុ្ោា រ 

ការត្ាក់ដ្កសរៀងរាល់ណេ 

៣ណេ ៦.៥% ៤.៥% 

៦ណេ ៧.៥% ៥% 

១២ណេ ៨% ៦.៥% 

២៤ណេ ៨.៥% ៧.៥% 

 

ការត្ាក់ដ្កសៅចុ្ង

ការយិបរសិច្េទ្យ 

៣ណេ ៧% ៥% 

៦ណេ ៨.៥% ៦% 

១២ណេ ១០% ៧.៥% 

២៤ណេ ១១% ៨.៥% 

ក. ការគែនាការត្ាក់ 

 

 

 

 

ឧទហរែ៍៖ អនកមីង្ុេមាន្បាំែងច្ង់ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាមួយសត្កឌីតជាលុយសរៀលនូ្វទឹ្យកត្ាក់ 

៤០,០០០,០០០សរៀល រយៈសពល ៣ណេ សៅថ្ថៃទី្យ០១ ណេមករា ឆ្ន ាំ ២០១២។ សត្កឌីតាន្ផដល់នូ្វអត្ា

ការត្ាក់ជូន្អនក មីង្ុេត្បចាាំឆ្ន ាំ ៧%។ សតើសៅចុ្ងកាលបរសិច្េទ្យថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ មីង

្ុេទ្យទួ្យលាន្ការត្ាក់្របុច្ាំនួ្ន្បុ៉នាា ន្? 

ការគែនាការត្ាក់ណដ្លអនកមីង្ុេទ្យទួ្យលាន្រយៈសពល ៣ណេ 

អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំថ្ថៃ =  ៧% / ៣៦៥ថ្ថៃ = ០.០១៩% 

ការត្ាក់   ត្ាក់សដ្ើម  = X អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំថ្ថៃ X ច្ាំនួ្ន្ថ្ថៃថ្ន្រយៈសពលដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ 

អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំថ្ថៃ = អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំឆ្ន ាំ / ៣៦៥ថ្ថៃ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -44- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

  ការត្ាក់ = ៤០,០០០,០០០សរៀល x ០.០១៩% x ៩០ថ្ថៃ = ៦៨៤,០០០ សរៀល 

    េ. ពន្ធកាត់ទុ្យកសលើគែនី្មាន្កាលកាំែត់ 

  ច្ាំស េះកាតពវកិច្ចរប្់សត្កឌីតកនុងការកាត់ពន្ធសលើត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់រប្់អតិថិជន្ 

សដ្ឋយសយងាមស្ច្កដីជូន្ដ្ាំែឹងសលេ ៦៣៤ ត្ក្ួងស្ដ្ឋកិច្ច និ្ងហិរញ្ាវតថុ ចុ្េះថ្ថៃទី្យ២៧ ណេកុមភៈ 

ឆ្ន ាំ២០០២ ្ដីអាំពីពន្ធកាត់ទុ្យក ច្ាំស េះគែនី្មាន្កាលកាំែត់ គឺ ៦%។ 

ឧទហរែ៍ខាងសលើ៖ ការត្ាក់ = ៤០,០០០,០០០សរៀល x ០.០១៩% x ៩០ = ៦៨៤,០០០ សរៀល 

  ពន្ធកាត់ទុ្យក =  ៦៨៤,០០០សរៀល x  ៦% = ៤១,០០០សរៀល 

ដូ្ច្សន្េះ ការត្ាក់ពិតណដ្លមីង្ុេទ្យទួ្យលាន្ = ៦៨៤,០០០ - ៤១,០០០ = ៦៤៣,០០០សរៀល 

    គ. គែនី្ដ្កការត្ាក់សរៀងរាលណេ (CD-Wealthy Return) 

សៅសរៀងរាល់សដ្ើមណេនី្មួយៗការត្ាក់ត្តូវាន្សផទរពីគែនី្ដ្កការត្ាក់សរៀងរាល់ណេ)CD-

Wealthy Return) សៅគែនី្ ា្ំថ្ច្ )គែនី្ងាយស្្ួល (រប្់មាច ្់គែនី្។  

ឧទហរែ៍ខាងសលើ ៖ សដ្ឋយសយងាមសគាលន្សយាយកនុងការផដល់នូ្វអត្ាការត្ាក់រប្់     

សត្កឌីត សៅសលើគែនី្មាន្កាលកាំែត់ដ្កការត្ាក់សរៀងរាល់ណេ កនុងរយៈសពល ៣ណេ គឺ ៦.៥%

ត្បចាាំឆ្ន ាំ។ 

ការគែនាការត្ាក់ត្បចាាំណេណដ្លមីង្ុេទ្យទូ្យលាន្ 

អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំថ្ថៃ = ៦.៥% / ៣៦៥ថ្ថៃ = ០.០១៧៨% 

  ការត្ាក់ត្បចាាំណេទី្យ១ = ៤០,០០០,០០០សរៀល x ០.០១៧៨% x ៣១ថ្ថៃ = ២២០,៧០០សរៀល 

  ពន្ធកាត់ទុ្យកណេទី្យ១  = ២២០,៧០០សរៀល x ៦% = ១៣,២០០សរៀល 

ការត្ាក់បនាទ ប់ពីកាត់ពន្ធ =  ២២០,៧០០សរៀល - ១៣,២០០សរៀល = ២០៧,៥០០សរៀល 

  ការត្ាក់ត្បចាាំណេទី្យ២ = ៤០,០០០,០០០សរៀល x ០.០១៧៨% x ២៨ថ្ថៃ = ១៩៩,៤០០សរៀល 

  ពន្ធកាត់ទុ្យកណេទី្យ២  = ១៩៩,៤០០សរៀល x ៦% = ១២,០០០សរៀល 

ការត្ាក់បនាទ ប់ពីកាត់ពន្ធ =  ១៩៩,៤០០សរៀល - ១២,០០០សរៀល = ១៨៧,៤០០សរៀល 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -45- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ការត្ាក់ត្បចាាំណេទី្យ៣ = ៤០,០០០,០០០សរៀល x ០.០១៧៨% x ៣១ថ្ថៃ = ២២០,៧០០សរៀល 

ពន្ធកាត់ទុ្យកណេទី្យ៣ = ២២០,៧០០សរៀល x ៦% = ១៣,២០០សរៀល 

ការត្ាក់បនាទ ប់ពីកាត់ពន្ធ =  ២២០,៧០០សរៀល - ១៣,២០០សរៀល = ២០៧,៥០០សរៀល 

  ត្ប្ិន្សបើសយើងបូក្របុច្ាំនួ្ន្ការត្ាក់ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ ា្ំរាប់រយៈសពល ៣ណេ គឺ៖ 

ការត្ាក់ពិតណេទី្យ១ =  ២២០,៧០០សរៀល - ១៣,២០០សរៀល = ២០៧,៥០០សរៀល 

ការត្ាក់ពិតណេទី្យ២ =  ១៩៩,៤០០សរៀល - ១២,០០០សរៀល  = ១៨៧,៤០០សរៀល 

ការត្ាក់ពិតណេទី្យ៣ =  ២២០,៧០០សរៀល - ១៣,២០០សរៀល = ២០៧,៥០០សរៀល ៦០២,៤០០សរៀល 

ារាងទី្យ១ គែនាការត្ាក់(CD Wealthy Return) 

ត្បចាាំណេ មករា កុមភៈ មីនា 

ត្ាក់សដ្ើម ៤០,០០០,០០០សរៀល ៤០,០០០,០០០សរៀល ៤០,០០០,០០០សរៀល 

អត្ាការត្ាក់ ៦.៥% / ៣៦៥ថ្ថៃ ៦.៥% / ៣៦៥ថ្ថៃ ៦.៥% / ៣៦៥ថ្ថៃ 

រយៈសពល ៣០ថ្ថៃ ២៩ថ្ថៃ ៣១ថ្ថៃ 

ការត្ាក់ ២២០,៧០០សរៀល ១៩៩,៤០០សរៀល ២២០,៧០០សរៀល 

អត្ាពន្ធ ៦% ៦% ៦% 

បង់ពន្ធ ១៣,២០០សរៀល ១២,០០០សរៀល ១៣,២០០សរៀល 

ការត្ាក់ទ្យទួ្យលាន្ ២០៧,៥០០សរៀល ១៨៧,៤០០សរៀល ២០៧,៥០០សរៀល 

្របុ   ៦០២,៤០០សរៀល 

 

  ៣.២.២. អគ្ាការគ្ាករ់ណនីសចំៃ (រណនីងាយគ្សួល) 

អត្ាការត្ាក់រប្់គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ មាន្ភាពេុ្ណបាកគាន សៅាមត្បសភទ្យថ្ន្របិូយបែណ

ណដ្លាន្ដ្ឋក់សផញើ។ ច្ាំស េះត្ាក់សរៀល សដ្ើមបីជាំរញុឲ្យមាន្ការដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាលុយសរៀលឲ្យាន្

សត្ច្ើន្សនាេះ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្ផតល់អត្ាការត្ាក់សលើត្ាក់បសញ្ាើជាសរៀលេព្់ជាង 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -46- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

អាត្ាការត្ាក់ណដ្លជារបិូយប័ែណត្ាក់ដុ្ោា រ។ 

ខាងសត្កាមសន្េះជាារាងអត្ាការត្ាក់ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ ា្ំរាប់គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ 

 

រយៈសពល 

 
ការត្ាក់កនុង១ឆ្ន ាំ 

សរៀល ដុ្ោា រ 

សរៀងរាល់ថ្ថៃ ៤.៥% ៣% 

 

    ក. ការគែនាការត្ាក់ 

 

 

 

 ការត្ាក់ត្តូវគែនាជាត្បចាាំថ្ថៃសដ្ឋយគិតសៅាម្មតុលយសាច់្ត្ាក់ណដ្លមាន្សៅកនុង

គែនី្។ 

 ការបងគរការត្ាក់ជាត្ាក់សដ្ើមត្តូវាន្សធវើស ើងសរៀងរាល់ដ្ាំណាច់្ណេ។ 

ឧទហរែ៍៖ ្ន្ាតថាសយើងយកនូ្វច្ាំនួ្ន្ការត្ាក់ណដ្លមីង្ុេទ្យទួ្យលាន្ពីការ្ន្សាំសលើគែនី្ 

មាន្កាលកាំែត់ដ្កសរៀងរាល់ណេ (CD-Wealthy Return) សហើយអនកមីង្ុេមាន្ត្បតិបតិតការដ្ក

សាច់្ត្ាក់មកសត្បើត្ា្់ពីគែនី្ងាយស្្ួល ៣០%ថ្ន្ការត្ាក់ណដ្លទ្យទួ្យលាន្សរៀងរាល់ ១០ថ្ថៃ។ 

សយើងនឹ្ងសធវើការគែនារកការត្ាក់ ណដ្លមីង្ុេទ្យទូ្យលាន្នូ្វណេទី្យមួយ។ 

ការគែនាការត្ាក់ណដ្លមីង្ុេទ្យទួ្យលាន្នូ្វណេទី្យមួយ 

សយើងមាន្៖   

- សៅថ្ថៃទី្យ០១ មករា- ១១ មករា,  ២០៧,៥០០សរៀល(១-០.៣) x ១០ថ្ថៃ = ១,៤៥២,៥០០សរៀល 

- សៅថ្ថៃទី្យ១១ មករា- ២១ មករា, ១៤៥,២៥០សរៀល(១-០.៣) x ១០ថ្ថៃ = ១,០១៦,៧៥០សរៀល 

- សៅថ្ថៃទី្យ២១ មករា- ៣១ មករា, ១០១,៦៧៥សរៀល(១-០.៣) x ១០ថ្ថៃ = ៧១១,៧២៥សរៀល 

ការត្ាក់  = មធយមភាគ្មតុលយត្ាក់បសញ្ាើកនុងណេ (ាមច្ាំនួ្ន្ថ្ថៃ)  X អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំថ្ថៃ 
X ច្ាំនួ្ន្ថ្ថៃកនុងមួយណេ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -47- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

មធយមភាគ្មតុលយត្ាក់បសញ្ាើ            = ១០២,៦០០សរៀល 

  ការត្ាក់ = ១០២,៦០០សរៀល x (៤.៥% / ៣៦៥ថ្ថៃ) x ៣១ថ្ថៃ = ៤០០សរៀល 

ដូ្ច្សន្េះ មីង្ុេទ្យទួ្យលាន្ការត្ាក់ត្បចាាំណេទី្យ១ គឺ ៤០០សរៀល៕ 

    េ. ពន្ធកាត់ទុ្យកសលើគែនី្ ា្ំថ្ច្(គែនី្ងាយស្្ួល) 

  ច្ាំស េះកាតពវកិច្ចរប្់សត្កឌីតកនុងការកាត់ពន្ធសលើត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ (គែនី្ងាយស្្ួល) រប្់

អតិថិជន្ សដ្ឋយសយងាមស្ច្កដីជូន្ដ្ាំែឹងសលេ ៦៣៤ ត្ក្ួងស្ដ្ឋកិច្ច និ្ងហិរញ្ាវតថុ ចុ្េះថ្ថៃទី្យ

២៧ ណេកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០០២ ្ដីអាំពីពន្ធកាត់ទុ្យក ច្ាំស េះគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ គឺ ៤%។ 

ឧទហរែ៍ខាងសលើ៖ មីង្ុេទ្យទួ្យលាន្ការត្ាក់ត្បចាាំណេទី្យ១ គឺ ៤០០សរៀល 

  ពន្ធកាត់ទុ្យក = ៤០០សរៀល x ៤% = ១៦ សរៀល  

  ៣.២.៣. អគ្ាការគ្ាករ់ណនីបញ ញ្ ើសចំៃសរំាប់ចៃរូ 

  ច្ាំស េះគែនី្សាថ ប័ន្ជាថ្ដ្គូ សោកអនក ឬ ្ហគមន៍្រប្់អនក នឹ្ងទ្យទួ្យលាន្នូ្វអតថ

ត្បសយជន៍្ពីគែនី្សន្េះ សដ្ឋយនឹ្ងទ្យទួ្យលាន្អត្ាការត្ាក់ដ៏្្មរមយ សលើ្ពីសន្េះសទ្យៀតសត្កឌីត

នឹ្ងផតល់ត្ាក់កមចីដ្ល់សាថ ប័ន្ នឹ្ងបុគគលិករប្់សាថ ប័ន្មួយអត្ាការត្ាក់ពិស្្បាំផុត។ 

រយៈសពល ្មតុលយ អត្ាការត្ាក់កនុង១ឆ្ន ាំ 
  អបបបរមា អតិបរមា ដុ្ោា  

សរៀងរាល់ថ្ថៃ ៥ ដុ្ោា  
៣%ថ្ន្សដ្ើមទុ្យន្ផ្ទទ ល់ 
្ុទ្យធរប្់សត្កឌីត ៥% 

 ការត្ាក់ត្តូវគែនាជាត្បចាាំថ្ថៃសដ្ឋយគិតសៅាម្មតុលយសាច់្ត្ាក់ ណដ្លមាន្

សៅកនុងគែនី្ 

 ការបងគរការត្ាក់សដ្ើម ត្តវូាន្សធវើស ើងសរៀងរាល់ដ្ាំណាច់្ណេ។ 

 ការត្ាក់នឹ្ងត្តវូាន្គិតជូន្ជា្វ័យត្បវតតិពីត្បព័ន្ធ Kredit ដ្ល់អតិថិជន្ជាសរៀងរាល់

សដ្ើមណេនី្មួយៗ 

 កាតពវកិច្ចកាត់ទុ្យកពីការត្ាក់ទ្យទួ្យលាន្រប្់អតិថិជន្ គឺ៤% ថ្ន្ការត្ាក់ទ្យទួ្យល 
ាន្។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -48- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 កនុងការករែីអតិថិជន្ស្នើ្ុាំបិទ្យគែនី្កនុងកាំ ុងណេសនាេះមិន្ទ្យទួ្យលាន្ការត្ាក់

កនុងកាំ ុងណេណដ្លស្នើ្ុាំបិទ្យសនាេះស ើយ។ 

ក/ ការគែនាការត្ាក់ 

  

   

  

អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំថ្ថៃ =  អត្ាការត្ាក់ត្បចាាំឆ្ន ាំ / ៣៦៥ថ្ថៃ 

៣.២.៤. អគ្ាការគ្ាក់រណនីបញ ញ្ ើសចំៃសរំាប់បុរគលកិ 

ច្ាំស េះគែនី្ត្បសភទ្យសន្េះ គឺផដល់ជូន្ពិស្្ ា្ំរាប់បុគគលិករប្់សត្កឌីត សៅសលើអត្ាការ

ត្ាក់ណដ្លផដល់ជូន្ដ្ល់បុគគលិក កនុងការដ្ឋក់្ន្សាំជាលុយដុ្ោា អាសមរកិ សហើយជាស្វាកមាត្ាក់

បសញ្ាើមួយ ណដ្លពុាំទ្យទួ្យលជាលកខែៈសាធារែៈសទ្យ។ 

ខាងសត្កាមសន្េះជាារាងអត្ាការត្ាក់សលើគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ ា្ំរាប់បុគគលិក 

រយៈសពល ្មតុលយ អត្ាការត្ាក់កនុង១ឆ្ន ាំ 
  អបបបរមា អតិបរមា ដុ្ោា  

សរៀងរាល់ថ្ថៃ ៥ ដុ្ោា  ៣៥,០០០ដុ្ោា  ៦% 
 ការត្ាក់ត្តូវគែនាជាត្បចាាំថ្ថៃសដ្ឋយគិតសៅាម្មតុលយសាច់្ត្ាក់ ណដ្លមាន្

សៅកនុងគែនី្ 

 ការបងគរការត្ាក់សដ្ើម ត្តវូាន្សធវើស ើងសរៀងរាល់ដ្ាំណាច់្ណេ។ 

 ការត្ាក់នឹ្ងត្តវូាន្គិតជូន្ជា្វ័យត្បវតតិពីត្បព័ន្ធ Kredit ដ្ល់អតិថិជន្ជាសរៀងរាល់

សដ្ើមណេនី្មួយៗ 

 កាតពវកិច្ចកាត់ទុ្យកពីការត្ាក់ទ្យទួ្យលាន្រប្់បុគគលិក គឺ៤% ថ្ន្ការត្ាក់ទ្យទួ្យល   
ាន្។ 

 កនុងការករែីអតិថិជន្ស្នើ្ុាំបិទ្យគែនី្កនុងកាំ ុងណេសនាេះមិន្ទ្យទួ្យលាន្ការត្ាក់

កនុងកាំ ុងណេណដ្លស្នើ្ុាំបិទ្យសនាេះស ើយ។ 

ការត្ាក់  =មធយមភាគ្មតុលយត្ាក់បសញ្ាើកនុងណេ (ាមច្ាំនួ្ន្ថ្ថៃ ) X អត្ាការត្ាក់
ត្បចាាំថ្ថៃ X ច្ាំនួ្ន្ថ្ថៃកនុងមួយណេ 

 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -49- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

៣.៣. នីត្វិិធីចនការញបើករណនី និងបទិរណនីគ្ាកប់ញ ញ្ ើ 

  ៣.៣.១. នីតិ្វិធីចនការញបើករណនីគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  កនុងការសបើកគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើសៅសាថ ប័ន្ណដ្លទ្យទួ្យលស្វាត្ាក់បសញ្ាើ គឺមាន្លកខែៈេុ្

ណបាកគាន សៅាមសគាលន្សយាយ នី្តិវធីិ និ្ងសគាលការែ៍ សដ្ើមបតី្គប់ត្គងនូ្វរាល់ត្ាក់បសញ្ាើណដ្ល

ទ្យទួ្យលាន្ពីបណាដ សាធារែៈជន្ឲ្យមាន្លកខែៈច្ា្់ោល់ ត្តឹមត្តូវ ជូន្សៅដ្ល់អតិថិជន្ កនុង

សគាលបាំែងធានាច្ាំស េះសាច់្ត្ាក់រប្់អតិថិជន្សៅ សពលពួកសគ្ត្មច្ចិ្តតដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើសៅ

សាថ ប័ន្ទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើ។ កនុងសនាេះត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ាន្សត្បើត្ា្់នូ្វនី្តិវធីិកនុងការ

ត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្ ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីសាធារែៈជន្ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

    ក. នី្តិវធីិថ្ន្ការសបើកគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ្ ាំរាប់ឯកតតជន្ 

  ដ្ាំសន្ើរការកនុងការសបើកគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ ា្ំរាប់ឯកតតជន្ គឺសធវើស ើងសដ្ឋយមន្តន្តីបសត្មើស្វាកមា

អតិថិជន្ (Customer Service Officer) កនុងការសរៀបច្ាំផដល់នូ្វឯកសារ ណដ្លសត្កឌីតតាំរវូឲ្យអតិថិជន្

បាំសពញនូ្វទ្យាំរង់ណបបបទ្យរាល់ព័ត៌មាន្ដូ្ច្ជា៖  

១. ព័ត៌មាន្មាច ្់គែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំឯកតតជន្ 

  សៅកនុងឯកសារបាំសពញព័ត៌មាន្មាច ្់គែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំ ត្តូវាន្បងាា ញនូ្វកនុងទ្យាំរង់ណដ្លសត្ក

ឌីតាន្សរៀបសរៀងស ើង ជូន្សៅដ្ល់អតិថិជន្ សដ្ើមបបីាំសពញព័ត៌មាន្រប្់េាួន្មុន្សពលឈាន្បាំសពញ

នូ្វនី្តិវធីិបន្តបនាទ ប់សទ្យៀតណដ្លសត្កឌីតតាំរវូ កនុងសនាេះអតិថិជន្ត្តវូបាំសពញព័ត៌មាន្ គឺ៖ 

 សឈាា េះរប្់អតិថិជន្ណដ្លស្នើ្ុាំសបើកគែនី្ (ជាភាសាណេារ និ្ង ភាសាអង់សគា្ ) 

 លិេិត ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែ (អតត្ញ្ញា ែប័ែណ ា្ំគាល់េាួន្ លិេិតឆ្ាងណដ្ន្ ស្ៀវសៅ

ត្គួសារ ប័ែណ ា្ំគាល់មន្តន្តីរាជការ ប័ែណសបើកបរ ា្ំបុត្តបញ្ញា ក់កាំសែើ ត(ស្ច្កដីច្ាំលង

ា្ំបុត្តកាំសែើ ត) ប័ែណ ា្ំគាល់េាួន្បុគគលិក( ា្ំរាប់បុគគលិកសត្កឌីត) ឆ្យ ( ា្ំបុត្ត 

ា្ំគាល់េាួន្រប្់ភិកខុ្ងឃ) 

 សាថ ន្ភាពត្គសួារ និ្ងមុេរបរ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -50- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 អា្យដ្ឋឋ ន្ទ្យាំនាក់ទ្យន្ង និ្ងសលេទូ្យរ្័ពទ 

បនាទ ប់មកសៅកនុងទ្យាំរង់ណបបបទ្យសន្េះ មន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ត្តូវបាំសពញនូ្វព័ត៌មាន្មួយច្ាំនួ្ន្

បណន្ថមសទ្យៀតសដ្ើមបីសធវើការបញ្ញា ក់សៅឲ្យអតិថិជន្ ដូ្ច្ជា ថ្ថៃសបើកគែនី្ បញ្ចូ លសលេកូដ្អតិថិជន្ 

(សលេ ា្ំគាល់ ា្ំរាប់អតិថិជន្) និ្ងកាំែត់នូ្វត្បសភទ្យអតិថិជន្ណដ្លមាន្បាំែងសបើកគែនី្។ 

២.  កយ្ុាំសបើកគែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំឯកតតជន្ 

   កយ្ុាំសបើកគែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំឯកតតជន្ គឺបសងកើតស ើងសដ្ឋយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីត 

កនុងការត្បមូលនូ្វត្គប់ព័ត៌មាន្ ណដ្លអតិថិជន្មាន្បាំែងកនុងការសបើកគែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំរប្់េាួន្។ 

ច្ាំស េះទ្យាំរង់ណបបបទ្យ ណដ្លតាំរវូឲ្យអតិថិជន្បាំសពញនូ្វព័ត៌មាន្អាំពីគែនី្សៅាមលកខេែឌ មាន្ដូ្ច្

ខាងសត្កាម៖  

 សឈាា េះគែនី្ 

 សលេកូដ្អតិថិជន្ (សលេ ា្ំគាល់ ា្ំរាប់អតិថិជន្សបើកគែនី្) 

 ្ិទ្យធិសលើគែនី្ (គែនី្ឯកតតជន្ ឬ គែនី្រមួ) 

 ត្បសភទ្យគែនី្ 

 ត្បសភទ្យរបិូយប័ែណ (របិូយប័ែណជាតិ ឬ របិូយប័ែណជាដុ្ោា ) 

កនុងករែីអតិថិជន្មាន្បាំែងច្ង់សបើកគែនី្បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ សត្កឌីតតាំរវូឲ្យអតិថិជន្ 

បងាា ញនូ្វព័ត៌មាន្បណន្ថមសទ្យៀត ដូ្ច្ជា ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើ កាលបរសិច្េទ្យដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ រយៈសពល

ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងការបន្ដជា្វ័យត្បវតតិ (បន្ដណតត្ាក់សដ្ើម ឬ ទាំងត្ាក់សដ្ើម និ្ងការត្ាក់ ឬ មិន្ 

បន្ដ និ្ងច្ាំនួ្ន្ដ្ងណដ្លត្តវូបន្ត)។ 

បនាទ ប់មកមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ត្តូវចុ្េះសលេគែនី្សអាយាន្ច្ា្់ោ្់ ាមរយៈ

ការសត្បើត្ា្់ត្បព័ន្ធសត្កឌីត កនុងការកាំែត់នូ្វសលេគែនី្ដ្ឋក់ជូន្អតិថិជន្។ 

     ៣. គាំរហូតថសលខា ា្ំរាប់គែនី្រមួ 

  កនុងករែីអតិថិជន្មាន្បាំែងច្ង់សបើកគែនី្រមួគាន ជាមួយថ្ដ្គូរប្់េាួន្សត្កឌីតក៏ាន្សរៀបច្ាំ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -51- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

នូ្វទ្យាំរង់ណបបបទ្យ សដ្ើមបសីអាយអតិថិជន្បាំសពញសៅាមលកខេែឌ មួយច្ាំនួ្ន្សទ្យៀត៖ 

 ព័ត៌មាន្គែនី្ (សឈាា េះគែនី្ និ្ង សលេគែនី្) 

 ព័ត៌មាន្ និ្ងលកខេែឌ ា្ំរាប់អនករមួគែនី្ (មាន្ដូ្ច្ជា មាន ក់កនុងច្ាំសណាមអនកទាំងពីរ

មាន្្ិទ្យធិ ឬ ទល់ណតពីរនាក់សទ្យើបមាន្្ិទ្យធិ) 

 សឈាា េះអនករមួគែនី្ 

 សលេ ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែ 

 គាំរហូតថសលខាអនករមួគែនី្ 

៤. ព័ត៌មាន្អនកទ្យទួ្យលមរតកសា្ន៏្ 

  សត្កឌីតមិន្ត្តឹមណតមាន្នី្តិវធីិកនុងសបើកគែនី្ណតបុ៉ន្សនាេះសទ្យ គឺត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិួរញ្ាវតថុសត្កឌីត 

ាន្សធវើការសរៀបច្ាំនូ្វសគាលការែ៍ និ្ងលកខេែឌ យ៉ងច្ា្់ោល់ច្ាំស េះត្ាក់បសញ្ាើរប្់អតិថិ    

ជន្។ កនុងសនាេះផងណដ្រ សត្កឌីតាន្បសងកើតនូ្វទ្យាំរង់ណបបបទ្យមួយណផនកសទ្យៀត សដ្ើមបីត្គប់ត្គងនូ្វត្ាក់

បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្ឲ្យកាន់្ណតមាន្ភាពទុ្យកចិ្តតផងសនាេះគឺព័ត៌មាន្អនកទ្យទួ្យលមរតកសា្ន៍្។ ច្ាំស េះ

អតិថិជន្ណដ្លមាន្បាំែងច្ង់រកាត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្សៅសអាយអនកណាមាន ក់សនាេះ គឺអតិថិជន្ត្តូវ

បាំសពញនូ្វព័ត៌មាន្ដូ្ច្ជា៖ 

 ព័ត៌មាន្គែនី្ (សឈាា េះគែនី្ និ្ងសលេអតិថិជន្) 

 មរតកសា្ន៍្ គឺតាំរវូសអាយអតិថិជន្សធវើការបាំសពញព័ត៌មាន្បុគគលណាមាន ក់សអាយាន្

ច្ា្់ោ្់សៅាមលាំដ្ឋប់លាំសដ្ឋយ និ្ងសធើវការណបងណច្កភាគរយណដ្លផដល់សអាយសៅ

បុគគលនី្មួយៗ ណដ្លអតិថិជន្ាន្បាំសពញសៅកនុងទ្យាំរង់ណបបបទ្យ។ 

បនាទ ប់ពីាន្បាំសពញច្ប់្ពវត្គប់អ្់សហើយនូ្វត្គប់ព័ត៌មាន្ ណដ្លសត្កឌីតាន្តាំរវូ ត្តូវាន្

យកសៅបញ្ចូ លសៅកនុងត្បព័ន្ធសត្កឌីត (Kredit System) និ្ងសធវើការ Print ព័ត៌មាន្មាច ្់គែនី្ឯក

តតជន្ និ្ង កយ្ុាំសបើកគែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំឯកតតជន្ពីត្បព័ន្ធជាំនួ្យ (Sub System for Deposit) សដ្ើមបី

សអាយអតិថិជន្ចុ្េះហតថសលខា ឬ ផដិតសាន មសមថ្ដ្។ អតិថិជន្ត្តូវាន្ថតរបូថាីមួយ សដ្ើមបីបញ្ញា ក់



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -52- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

អេះអាង និ្ងធានាថាជាមាច ្់គែនី្ សហើយនឹ្ងសធវើការ Scan គាំរហូតថសលខា ឬសាន មសមថ្ដ្ និ្ងថត    

ច្ាំលងលិេិត ា្ំគាល់អតត្ ញ្ញា ែរប្់អតិថិជន្។ 

    េ. នី្តិវធីិថ្ន្ការសបើកគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ-្ន្សា្ំ ាំរាប់ត្កមុហ នុ្(សាថ ប័ន្) 

  ច្ាំស េះការសបើកគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំ ា្ំរាប់ត្កមុហ ុន្ ត្តវូសធើវស ើងសដ្ឋយអនកតាំណាងណដ្ល

មាន្្ិទ្យធិកនុងការ្សត្មច្សត្បើត្ា្់ស្វាត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងមាន្្ិទ្យធិត្បតិបតតិការគែនី្ត្កុមហ ុន្។ នី្តិ

វធីិកនុងការសបើកគែនី្ ា្ំរាប់ត្កុមហ ុន្ ណដ្លអនកតាំណាងត្កមុហ ុន្(សាថ ប័ន្) មាន្ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

     ១. ព័ត៌មាន្គែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំត្កមុហ នុ្ ឬសាថ ប័ន្ 

  អនកតាំណាងត្តូវបាំសពញនូ្វព័ត៌មាន្សលើទ្យាំរង់ឯកសារណដ្លសត្កឌីតតាំរវូ សដ្ឋយបសងកើតស ើងសដ្ឋយ

ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត កនុងការបញ្ញា ក់បងាា ញអាំពីត្បវតតិ្សងខបសផសងៗដូ្ច្ខាង៖ 

 ព័ត៌មាន្ត្កុមហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ (សឈាា េះគែនី្ ត្បសភទ្យត្កមុហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ ត្បសភទ្យអាជីវ

កមា ថ្ថៃណេឆ្ន ាំបសងកើតត្កុមហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ អា្យដ្ឋឋ ន្ទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ង និ្ងលិេិត ា្ំគាល់) 

 បញ្ា ីរាយនាមអនកមាន្្ិទ្យធិចុ្េះហតថសលខាកនុងនាមត្កមុហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ (កនុងសនាេះសត្កឌីត

តាំរវូសអាយមាន្អនកតាំណាង ២ សៅ ៥នាក់ កនុងការមកចុ្េះបញ្ា ីអនកមាន្្ិទ្យធិសលើគែនី្

រប្់ត្កុមហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្។ ច្ាំស េះអនកតាំណាងត្តវូបាំសពញ សឈាា េះ តួនាទី្យ លិេិត

ា្ំគាល់េាួន្ និ្ងហតថសលខា។ 

 មន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ត្តូវកាំែត់នូ្វសលេអតិថិជន្ ា្ំរាប់សបើកគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ-

្ន្សាំ ណដ្លមាន្សៅកនុងឯកសារព័ត៌មាន្គែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំត្កមុហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ពីកនុង

ត្បព័ន្ធសត្កឌីត (Kredit System) និ្ងកាំែត់នូ្វកាលបរសិច្េទ្យសបើកគែនី្។ 

២.  កយ្ុាំសបើកគែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំត្កមុហ នុ្ ឬសាថ ប័ន្ 

   កយ្ុាំសបើកគែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំត្កុមហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ គឺបសងកើតស ើងសដ្ឋយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ា

វតថុសត្កឌីត កនុងការត្បមូលនូ្វត្គប់ព័ត៌មាន្ ណដ្លអតិថិជន្មាន្បាំែងកនុងការសបើកគែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំ

រប្់េាួន្។ច្ាំស េះទ្យាំរង់ណបបបទ្យណដ្លតាំរវូឲ្យអតិថិជន្បាំសពញនូ្វព័ត៌មាន្អាំពីគែនី្សៅាមលកខេែឌ  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -53- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

មាន្ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖  

 សឈាា េះគែនី្ 

 សលេកូដ្អតិថិជន្ (សលេ ា្ំគាល់ ា្ំរាប់អតិថិជន្សបើកគែនី្) 

 ត្បសភទ្យគែនី្ 

 ត្បសភទ្យរបិូយប័ែណ (របិូយប័ែណជាតិ ឬ របិូយប័ែណជាដុ្ោា ) 

កនុងករែីអតិថិជន្មាន្បាំែងច្ង់សបើកគែនី្បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ សត្កឌីតតាំរវូឲ្យអតិថិជន្ 

បងាា ញនូ្វព័ត៌មាន្បណន្ថមសទ្យៀត ដូ្ច្ជា ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើ កាលបរសិច្េទ្យដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ រយៈសពល

ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងការបន្ដជា្វ័យត្បវតតិ (បន្ដណតត្ាក់សដ្ើម ឬ ទាំងត្ាក់សដ្ើម និ្ងការត្ាក់ ឬ មិន្ 

បន្ដ និ្ងច្ាំនួ្ន្ដ្ងណដ្លត្តវូបន្ត)។ 

បនាទ ប់មកមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ត្តូវចុ្េះសលេគែនី្សអាយាន្ច្ា្់ោ្់ ាមរយៈ

ការសត្បើត្ា្់ត្បព័ន្ធសត្កឌីត កនុងការកាំែត់នូ្វសលេគែនី្ដ្ឋក់ជូន្អតិថិជន្។ 

     ៣. គាំរហូតថសលខាអនកមាន្្ិទ្យធិត្បតិបតតិការគែនី្ត្កមុហ នុ្ ឬសាថ ប័ន្ 

  សត្កឌីតតាំរវូសអាយអគគនាយកត្កុមហ ុន្ ឬអនកតាំណាងសធើវការបញ្ញា ក់ឲ្យាន្ច្ា្់ោល់នូ្វអនក

ណដ្លមាន្្ិទ្យធិត្បតិបតតិការគែនី្រប្់ត្កមុហ ុន្ ឬសាថ ប័ន្ សដ្ឋយសធវើការរាយនាមអនកមាន្្ិទ្យធិ គាំរូ

ហតថសលខា និ្ងសលេលិេិត ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែរប្់អនកតាំណាងនី្មួយៗឲ្យាន្ច្ា្់ោ្់ត្តឹម

ត្តូវស្្បច្ាប់ និ្ងមាន្្ុពលភាពសត្បើត្ា្់។ បនាទ ប់មកអគគនាយក ឬអនកតាំណាងត្កុមហ ុន្ត្តវូ

កាំែត់នូ្វលកខេែឌ កនុងការ្សត្មច្មួយច្ាំនួ្ន្ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

 មាន ក់កនុងច្ាំសណាមអនកមាន្្ិទ្យធិត្បតិបតិតការគែនី្ 

 ពីរនាក់កនុងច្ាំសណាមអនកមាន្្ិទ្យធិត្បតិបតិតការគែនី្ 

 ទល់ណតទាំងអ្់គាន សទ្យើបមាន្្ិទ្យធិត្បតិបតតិការគែនី្ 

 តាំរវូសអាយមាន្ត្ាបញ្ញា ក់ពីត្កុមហ ុន្ 

បនាទ ប់ពីាន្ទ្យទួ្យលត្គប់ព័ត៌មាន្ពីអតិថិជន្ (គែនី្ឯកតតជន្ ឬគែនី្ត្កមុហ ុន្    ណដ្លាន្ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -54- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

បាំសពញាមលកខេែឌ រប្់សត្កឌីតរចួ្សហើយ មន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ (Customer Service 

Officer)ាន្សធវើការពិនិ្តយព័ត៌មាន្រប្់តិថិជន្កនុងរាយការែ៍អតិថិជន្ណដ្លឋិតកនុងបញ្ា ីសមា  ៖ 

 ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្មាន្សឈាា េះកនុងបញ្ា ីសមា  ត្បធាន្អនុ្សាខាត្តូវបញ្ាូ ន្ព័ត៌មាន្ទាំង
សនាេះសៅត្បធាន្ណផនកហានិ្ភ័យ និ្ងត្បតិបតតិការភាា មៗ និ្ងអនុ្វតតដ្ាំសែើ រការសបើក
គែនី្ជូន្អតិថិជន្ជាធមាា។ 

 កនុងករែីមិន្មាន្សឈាា េះកនុងបញ្ា ីសមា  CSO ត្តវូសាេះត្ាត្តតួពិនិ្តយព័ត៌មាន្អតិថិជន្

សៅសលើទ្យាំរង់ព័ត៌មាន្គែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំឯកតតជន្ ឬព័ត៌មាន្គែនី្បសញ្ាើ-្ន្សាំត្កុម

ហ ុន្ សហើយគូ្កនុងត្បអប់ (NBC Black List Checked)។ 

CSO / OT ត្តូវត្បគល់បងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជូន្អតិថិជន្បាំសពញ និ្ងសធវើការពិនិ្តយ និ្ងរាប់

ត្ាក់ពីអតិថិជន្ឲ្យាន្ត្តឹមត្តូវសដ្ឋយសផទៀងផ្ទទ ត់ជាមួយនឹ្ងបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងបញ្ចូ ល

ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើចូ្លកនុងត្បព័ន្ធសត្កឌីត និ្ងត្ពីន្បងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ។ បនាទ ប់មកត្តវូបញ្ាូ ន្

ឯកសារសបើកគែនី្រប្់អតិថិជន្សៅឲ្យត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើសដ្ើមបពិីនិ្តយ សផទៀតផ្ទទ ត់ និ្ង

ា្ំសរច្សបើកគែនី្ ចុ្េះហតថសលខាសលើបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ សហើយត្បគល់ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ ឬ

វញិ្ញា បន្បត្តត្ាក់បសញ្ាើសៅឲ្យមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ (OT)។ OT សធវើការត្ពីន្ ព័ត៌មាន្សលើគាំរបស្ៀវសៅ

ត្បតិបតតិការត្ាក់បសញ្ាើ ឬវញិ្ញា ែបន្បត្តត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងត្បគល់ឲ្យត្បធាន្អនុ្សាខា ឬត្បធាន្

សាខាសដ្ើមបពិីនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត។ កនុងករែីជាក់ណ្ដង គឺ ា្ំរាប់ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើត្តូវផដល់ជូន្អតិថិ

ជន្ភាា មៗ សៅសពលមកសបើកគែនី្ និ្ងដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លជាសហតុតាំរវូឲ្យត្បធាន្អនុ្សាខាសធវើ

ការចុ្េះហតថសលខាទុ្យកជាមុន្។ 

  ៣.៣.២. នីតិ្វិធីចនការបិទរណនីគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ជាឯកតតជន្ ឬត្កុមហ ុន្រប្់សត្កឌីតមាន្បាំែងច្ង់បិទ្យគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ

សទេះជាត្បសភទ្យណាក៏សដ្ឋយ គឺតាំរវូឲ្យអតិថិជន្សធវើការផដល់នូ្វដ្ាំែឹងជូន្សត្កឌីតជាមុន្ និ្ងតាំរវូឲ្យ

អតិថិជន្មកដ្ល់ទី្យកណន្ាងសដ្ឋយផ្ទទ ល់សៅាមតាំបន់្ត្បតិបតតិការ ណដ្លេាួន្ាន្សបើកគែនី្ត្ាក់      

បសញ្ាើ។ បនាទ ប់មកអតិថិជន្ត្តូវសធើវការផដល់ដ្ាំែឹងសៅឲ្យមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ សដ្ើមបីស្នើ្ុាំនូ្វ

ឯកសារ ឬទ្យាំរង់ណបបបទ្យបងាគ ប់ការពីមាច ្់គែនី្។ សៅកនុងលិេិត ឬទ្យាំរង់ណបបបទ្យបងាគ ប់ការពីមាច ្់



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -55- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

គែនី្ អតិថិជន្ត្តវូបាំសពញលកខេែឌ  ណដ្លសត្កឌីតាន្សរៀបសរៀង និ្ងបសងកើតស ើងសដ្ឋយត្គឹេះសាថ ន្មី

ត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

 បាំសពញសឈាា េះអនកស្នើ្ុាំបិទ្យ 

 អតត្ញ្ញា ែប័ែណសលេ ា្ំគាល់េាួន្ 

 សឈាា េះគែនី្ និ្ងសលេគែនី្ 

 ស្ច្កដីបងាគ ប់សអាយ (ផ្ទា កត្បតិបតតិការគែនី្ សបើកត្បតិបតតិការគែនី្វញិ និ្ងសមាឃ

ភាពគែនី្) 

 កាំែត់រយៈសពល 

 មូលសហតុកនុងការបងាគ ប់ការ 

ក. ដ្ាំសែើ រការបិទ្យគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើ 

សៅសពលណដ្លអតិថិជន្ាន្បាំសពញនូ្វព័ត៌មាន្ត្គប់ត្គាន់្ថ្ន្ទ្យាំរង់ណបបបទ្យសលើលិេិតបងាគ ប់ការ

ពីមាច ្់គែនី្រចួ្សហើយ មន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ត្តូវបញ្ាូ ន្សៅត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់សដ្ើមបីពិនិ្

តយដូ្ច្ជា៖ 

 ត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើត្តូវពិនិ្តយឯកសារ គាំរហូតថសលខា សាន មសមថ្ដ្ របូថត និ្ង

លិេិត ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែជាមួយនឹ្ង (Sub System for Deposit)។ 

 ត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើត្តូវបញ្ាូ ន្ឯកសារសន្េះសៅឲ្យអនុ្សាខា សដ្ើមបពិីនិ្តយ និ្ង

អនុ្ម័តសអាយបិទ្យគែនី្ បុ៉ណន្តច្ាំស េះការត្ាក់ណដ្លអតិថិជន្ទ្យទួ្យលាន្ ត្តូវតាំរវូសអាយ

កាត់ពន្ធកាត់ទុ្យក ណដ្លជាកាតពវកិច្ច។ 

 កនុងករែីបិទ្យគែនី្ត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់មុន្កាលបរសិច្េទ្យ មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់

ត្តូវអនុ្វតតនី្តិវធីិដូ្ច្តសៅ៖ 

1. បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ដ្កការត្ាក់សរៀងរាល់ណេ 

 សផទរការត្ាក់ពីបសញ្ា ើមាន្កាលកាំែត់សៅគែនី្ងាយស្្ួលសៅសដ្ើមណេ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -56- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 Manual posted Accrued interest សៅសពលអតិថិជន្មកដ្កត្ាក់សដ្ើមទុ្យន្

មុន្សដ្ើមកាំែត់។ 

 សធវើការពិនិ្តយ forfeit interest & print រាយការែ៍សៅសពល break term ពី

ត្បព័ន្ធជាំនួ្យ Sub system។ 

 ត្ប្ិន្សបើការត្ាក់ណដ្លាន្ផដល់ជូន្ាមអត្ាការត្ាក់គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្

តិច្ជាងការត្ាក់ណដ្លផដល់ឲ្យពីមុន្សត្កឌីតនឹ្ងកាត់សច្ញពី្មតុលយសៅ

កនុងគែនី្រប្់អតិថិជន្។ 

2. បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ដ្កការត្ាក់សៅចុ្ងកាលកាំែត់ 

 Manual posted Accrued interest សៅសពលអតិថិជន្មកដ្កត្ាក់សដ្ើមទុ្យន្

មុន្សដ្ើមកាំែត់។ 

 ពិនិ្តយ forfeit interest & print រាយការែ៍សៅសពល break term ពីត្បព័ន្ធ

ជាំនួ្យ Sub system។ 

 សធវើការបិទ្យគែនី្ និ្ងទ្យទួ្យលការត្ាក់ និ្ងត្ាក់សដ្ើមជូន្អតិថិជន្។ 

េ. នី្តិវធីិកនុងការសបើកគែនី្ស ើងវញិ 

ត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់សធវើការាមដ្ឋន្ និ្ងត្តតួពិនិ្តយជាត្បចាាំនូ្វរាល់ថ្ថៃផុតកាំែត់រប្់

គែនី្បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ សហើយត្ប្ិន្សបើគែនី្បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ច្ង់បន្តជា្វ័យត្បវតតិ 

សនាេះត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ ជាអនកទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវកនុងការសបើកគែនី្រប្់អតិថិជន្ទាំងសនាេះស ើង 

វញិ។ 

 កនុងករែីអតិថិជន្មាន្បាំែងច្ង់សបើកគែនី្ស ើងវញិ សដ្ឋយេាួន្ឯងសនាេះ មន្តន្តីបាំសរ ើ

ស្វាកមាអតិថិជន្ត្តូវផដល់ជូន្នូ្វឯកសារមកបាំសពញស ើងវញិ រចួ្មកបញ្ាូ ន្សៅឲ្យ 

ត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ និ្ងអនុ្សាខា សដ្ើមបពិីនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័ត។ 

 គែនី្អតិថិជន្នឹ្ងត្តូវាន្ដ្ាំសែើ រការស ើងវញិបនាទ ប់មកត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្ពីន្

ត្បតិបតតិការសលើស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងត្បគល់ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើសៅឲ្យអតិថិជន្។ 

 សគាលការែ៍ត្តូវាន្អនុ្វតតដូ្ច្សដ្ើម។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -57- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

គ. ការាត់បង់ និ្ងស្នើទិ្យញស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ ឬវញិ្ញា ែបន្បត្ត 

 អតិថិជន្ត្តូវមកកាន់្សត្កឌីត សហើយសធវើការជួបនឹ្ងមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ និ្ងសធវើការ

ផដល់ព័ត៌មាន្អាំពីសគាលបាំែងរប្់េាួន្ កនុងការាត់បង់ ឬស្នើទិ្យញស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ 

ឬវញិ្ញា ែបន្បត្ត។ បនាទ ប់មកមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ផដល់ជូន្នូ្វឯកសារឲ្យអតិថិ

ជន្បាំសពញ។ 

 មន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ត្តូវបញ្ាូ ន្ឯកសារទាំងសនាេះសៅឲ្យមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ សដ្ើមបីកត់

ត្ាទុ្យកកនុងបងាក ន់្ថ្ដ្បង់ត្ាក់សដ្ឋយគិតថ្ថា ១២,០០០សរៀល។ 

 មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តវូត្ពីន្ព័ត៌មាន្ និ្ងត្បតិបតតិការសលើ ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ ឬវញិ្ញា ែ  

បន្បត្ត និ្ងបញ្ាូ ន្ឯកសារស្នើ្ុាំ ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ ឬ វញិ្ញា ែបន្បត្តឲ្យអនុ្សាខា 

ឬត្បធាន្សាខាចុ្េះហតថសលខា។ 

 មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តវូផដល់នូ្វស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ និ្ង វញិ្ញា ែបន្បត្តជាមួយនឹ្ង

បងាក ន់្ថ្ដ្បង់ត្ាក់សៅឲ្យអតិថិជន្។ 

៣.៤. នតី្ិវិធីចនការដាក់គ្ាកប់ញ ញ្ ើ នងិៃកគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  ៣.៤.១. នីតិ្វិធីចនការដាក់គ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  ច្ាំស េះការដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ អតិថិជន្ត្តូវអនុ្វតតសៅាមស្ច្កដីណែនាាំ ណដ្លបុគគលិករប្់សត្ក

ឌីតផដល់ដូ្ច្ជា៖  

 អតិថិជន្ត្តូវសៅជួបនឹ្ងមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្ និ្ងត្ាក់អាំពីសគាលបាំែង សដ្ើមបី

សអាយមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាកមាអតិថិជន្សធវើការត្តួតពិនិ្តយឯកសារចាាំាច់្ត្តូវមាន្កនុងការដ្ឋក់

ត្ាក់បសញ្ាើ។ 

 មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តវូសាក្ួរពីច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់ណដ្លអតិថិជន្ច្ង់ដ្ឋក់បសញ្ាើ សហើយការ

អនុ្ម័តសៅាមច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់ដូ្ច្ណដ្លាន្កាំែត់កនុងសគាលន្សយាយត្ាក់បសញ្ាើ។ 

 មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តវូត្បគល់នូ្វបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើសៅឲ្យអតិថិជន្    សដ្ើមបីសអាយ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -58- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 គាត់បាំសពញ ឬបាំសពញជាំនួ្្អតិថិជន្។ កនុងសនាេះបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ អតិថិជន្

ត្តូវបាំសពញព័ត៌មាន្ដូ្ច្ជា ( សឈាា េះគែនី្ សលេគែនី្ ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់ជាសលេ និ្ង

អកសរ ត្បសភទ្យរបិូយប័ែណ និ្ងត្បសភទ្យត្កដ្ឋ្ត្ាក់) 

 មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់សធវើការពិនិ្តយ និ្ងសផទៀតផ្ទទ ត់ស្ៀវសៅដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងបងាក ន់្ថ្ដ្

ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើឲ្យាន្ត្តឹមត្តូវ។ សបើអតិថិជន្ពុាំមាន្យកមកនូ្វស្ៀវសៅបសញ្ាើមកជា 

មួយមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តូវសាក្ួរពីអតិថិជន្អាំពីសឈាា េះ ឬ សលេគែនី្រប្់អតិថិ    

ជន្។ 

 មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តវូត្តួតពិនិ្តយសៅសពលទ្យទួ្យល និ្ងរាប់សាច់្ត្ាក់ឲ្យាន្ត្តឹមត្តូវមុន្

បញ្ចូ លច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់ចូ្លកនុងត្បព័ន្ធ បនាទ ប់មកត្ពីន្បងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងត្ពីន្

ត្បតិបតតិការសលើស្ៀវសៅដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើពីត្បព័ន្ធ Sub System for Deposit និ្ងសធវើ

្ញ្ញា ា្ំគាល់ពីសលើស្ៀវសៅបញ្ញា ក់ពី្ុពលភាព។ 

 មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តវូបញ្ាូ ន្ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់ជូន្ត្បធាន្មន្តន្តី

ទ្យទួ្យលត្ាក់ ពិនិ្តយ និ្ងអនុ្ម័តសលើបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើសដ្ឋយសធវើការសផទៀងផ្ទទ ត់

ជាមួយនឹ្ងត្បព័ន្ធជាំនួ្យ។ ចុ្ងសត្កាយត្តវូផដល់ជូន្ស្ៀវសៅ និ្ងបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ឋក់ត្ាក់

បសញ្ាើសៅសអាយអតិថិជន្។ 

៣.៤.២. នីត្ិវីធីចនការៃកគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  សៅកនុងការដ្កត្ាក់បសញ្ាើ ា្ំរាប់សត្បើត្ា្់ ឬដ្កត្ាក់បសញ្ាើ សដ្ឋយសហតុណាមួយសនាេះ គឺ

ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតតាំរវូឲ្យ អតិថិជន្សធវើការទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងសដ្ឋយផ្ទទ ល់ ជាមួយនឹ្ងណផនកណដ្ល

 ក់ព័ន្ធកនុងការមកស្នើ្ុាំដ្កត្ាក់បសញ្ាើពីគែនី្រប្់េាួន្។ ច្ាំស េះត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត

ាន្សធវើការអនុ្វតតន៏្នូ្វនី្តិវធីិកនុងការដ្កត្ាក់បសញ្ាើ សដ្ើមបីត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើឲ្យកាន់្ណតច្ា្់ោ្់ 

និ្ងត្តឹមត្តូវជាទី្យបាំផុតសនាេះ គឺសត្កឌីតាន្កាំែត់នី្តិវធីិទាំងសនាេះដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -59- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

    ក. នី្តិវធីិថ្ន្ការដ្កត្ាក់បសញ្ាើ្ ាំរាប់គែនី្ឯកតតជន្ 

 កនុងករែីមាច ្់គែនី្ ឬអនករមួគែនី្មកសធវើការដ្កត្ាក់បសញ្ាើសដ្ឋយផ្ទទ ល់ ត្តូវកាន់្

មកនូ្វជាមួយស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ ឬ វញិ្ញា ែបន្បត្តដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ង លិេិត

ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែ។ 

 ករែីមាច ្់គែនី្សធវើលិេិតសផទរ្ិទ្យធិ មាច ្់គែនី្ត្តូវបាំសពញព័ត៌មាន្សលើបងាក ន់្ថ្ដ្

ដ្កត្ាក់បសញ្ាើ សដ្ើមបីឲ្យអនកតាំណាងមកដ្កជាំនួ្្ សហើយអនកតាំណាងត្តូវនាាំមកនូ្វ 

ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ ឬ វញិ្ញា ែបន្បត្ត បងាក ន់្ថ្ដ្ដ្កត្ាក់ និ្ង លិេិត ា្ំគាល់អតត

្ញ្ញា ែផ្ទទ ល់េាួន្។ 

 ច្ាំស េះលិេិតសផទរ្ិទ្យធិ អតិថិជន្ត្តវូសធវើការបាំសពញនូ្វព័ត៌មាន្ដូ្ច្ជា (សឈាា េះមាច ្់

គែនី្ សឈាា េះអនកត្តវូាន្សផទរ្ិទ្យធ សលេ ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែ ្ុពលភាពកនុងការ

ដ្កត្ាក់បសញ្ាើ ហតថសលខាអនកតាំណាង និ្ងហតថសលខាមាច ្់គែនី្។ 

 ច្ាំស េះបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្កត្ាក់បសញ្ាើ អតិថិជន្ត្តូវបាំសពញសៅលកខេែឌ ណដ្លសត្កឌីតាន្

សរៀបសរៀងស ើង និ្ងបសងកើតសដ្ឋយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ដូ្ច្ជា (សឈាា េះគែនី្ 

សលេគែនី្ ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់ជាសលេ ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់ជាអកសរ ត្បសភទ្យរបិូយប័ែណ 

ត្បសភទ្យត្កដ្ឋ្ត្ាក់។ បងាក ន់្ថ្ដ្ត្តវូាន្អនុ្ម័តសដ្ឋយមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ និ្ងត្បធាន្  

មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ចុ្េះហតថសលខា។ 

េ. នី្តិវធីិថ្ន្ការដ្កត្ាក់បសញ្ាើ្ ាំរាប់ត្កមុហ នុ្(សាថ ប័ន្) 

 អនកមាន្្ិទ្យធិដ្កត្ាក់បសញ្ាើត្តូវកាន់្មកជាមួយនូ្វ ស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ ឬវញិ្ញា ែ     

បន្បត្ត លិេិត ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែ និ្ងបងាក ន់្ថ្ដ្ត្ាក់បសញ្ាើ។ 

 ច្ាំស េះត្កុមហ ុន្គាត់ត្តវូ ា្ំគាល់ថា សៅសពលណដ្លត្កមុហ ុន្ាន្បញ្ាូ ន្អនកតាំណាងមក

ត្បតិបតតិការគែនី្ ណដ្លាន្ចុ្េះសឈាា េះនូ្វកនុងគាំរហូតថសលខាអនកតាំណាងមាន្្ិទ្យធិកនុង

ការត្បតិបតតិការគែនី្ត្កមុហ ុន្ សធវើការធានាកនុងការដ្កត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លពួកសគាន្



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -60- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

អនុ្ម័ត្សត្មច្លកខេែឌ  (មាន ក់កនុងច្ាំសណាមអនកមាន្្ិទ្យធិត្បតិបតតិការ ឬពីរនាក់កនុង

ច្ាំសណាមអនកមាន្្ិទ្យធិ ឬ  ទល់ណតទាំងអ្់សទ្យើបមាន្្ិទ្យធិ)     ឲ្យាន្ត្តឹមត្តូវ និ្ង 

បញ្ា ក់អាំពីលិេិត ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែរប្់ពួកសគ។ 

 អតិថិជន្ណដ្លជាសាថ ប័ន្ត្កុមហ ុន្ ត្តូវសធវើលិេិតស្នើ្ុាំដ្កត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងមូលសហតុ 

សៅសអាយអនកតាំណាង និ្ងសធវើការចុ្េះហតថសលខារប្់មាច ្់ត្កុមហ ុន្ និ្ងត្ាត្កមុហ ុន្ 

សដ្ើមបីបញ្ញា ក់។ 

 កនុងករែីពិស្្ណាមួយ ការដ្កត្ាក់បសញ្ាើយ៉ងសហាច្ណា្់ត្តូវមាន្វតតមាន្អនក

មាន្្ិទ្យធិកនុងការត្បតិបតិការគែនី្ណាមាន ក់ មកចូ្លរមូកនុងការដ្កត្ាក់បសញ្ាើ និ្ង

ច្ាំស េះអនកអវតតមាន្ពុាំាន្ចូ្លរមួសនាេះ គឺត្តវូសធវើលិេិតសផទរ្ិទ្យធិ សៅកនុងបងាក ន់្ថ្ដ្ដ្ក

ត្ាក់សទ្យើបអាច្ដ្កាន្។ 

បនាទ ប់ពីាន្សគារពាមលកខេែឌ ខាងសលើរចួ្រាល់សហើយ មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តូវពិនិ្តយ ស្ៀវសៅ

ត្ាក់បសញ្ាើ ណត្កងមាន្ភាពមិន្ត្បត្កតី និ្ងសផទៀងផ្ទទ ត់ភាពត្តឹមត្តូវថ្ន្អនកមាន្្ិទ្យធិដ្កត្ាក់បសញ្ាើ ដូ្ច្

ជា គាំរហូតថសលខា សាន មសមថ្ដ្ លិេិត ា្ំគាល់អតត្ញ្ញា ែ របូថតសដ្ឋយសធវើការសផទៀងផ្ទទ ត់ជាមួយនឹ្ង 

ត្បព័ន្ធ Sub System for Deposit និ្ងត្ពីន្បងាក ន់្ថ្ដ្ដ្កត្ាក់។ មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តូវបញ្ាូ ន្ ា្ំែុាំ ឯក

សារកនុងការដ្កត្ាក់បសញ្ាើសៅឲ្យត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ សដ្ើមបពិីនិ្តយជាមួយនឹ្ង Sub System for 

Deposit។ ចុ្ងសត្កាយសធវើការកត់ត្ាទុ្យក និ្ងកាំែត់ ា្ំគាល់ពី្ុពលភាព និ្ងចុ្េះហតថសលខាសលើ

បងាក ន់្ថ្ដ្ដ្កត្ាក់។ 

៣.៥. បទបប ញ្ត្តិកនងុការគ្រប់គ្រងគ្ាកប់ញ ញ្ ើ 

  សដ្ឋយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត គឺជាត្គឹេះសាថ ន្មួយណដ្លទ្យទួ្យលបាំសរ ើស្វាកមាត្ាក់បសញ្ាើ-

្ន្សាំ និ្ងទ្យទួ្យលាន្្ិទ្យធិអនុ្វតតត្បតិបតតិការទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំពីបណាដ សាធារែៈ ពីធនាគារ

ជាតិថ្ន្កមពុជា សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១០ និ្ងាន្អនុ្វតតការងារទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំជាសាធារែៈកនុង

ឆ្ន ាំ២០១១ ថាីៗសន្េះ។ យ៉ងណាមិញ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្ពាយមពត្ងឹងយ៉ងខាា ាំង

កាា ច្ាំស េះស្វាត្ាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំរប្់េាួន្ឲ្យកាន់្ណតរកីច្ាំសរ ើន្ និ្ង ផដល់នូ្វត្បជាត្បិយភាពកនុងការសជឿ

ទុ្យកចិ្តតនឹ្ងត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីត   ណដ្លជាសហតុតាំរវូសអាយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -61- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

េិតេាំត្បឹងណត្បងរេិះរកមសធាាយកនុងការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្សអាយាន្កាន់្ត្បស ើ្រ។ 

  ៣.៥.១. បទបប ញ្ តិ្តសខំាន់ៗរបសធ់នាគារជាតិ្ចនកមពុជាញៅញលើគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  សយងាមត្បកា្សលេ ឆ្៧.០៧.១៦៣ត្បក ្ដីពីការផដល់អាជាញ ប័ែណទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើពី 

សាធារែៈជន្រប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ ត្តង់ត្បការ ០៣ ណច្ងថា៖ 

  ១. ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុអាច្ទ្យទួ្យលាន្ត្ាក់បសញ្ាើ-្ន្សាំ និ្ងត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ 

ណតបុ៉សណាណ េះ សហើយច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើពីអតិថិជន្មាន ក់មិន្សលើ្ពី ៣% ថ្ន្មូលធន្ផ្ទទ ល់្ុទ្យធ

រប្់េាួន្ស ើយ។ 

  ២. ត្គឹេះសាថ ន្ត្តូវមាន្អនុ្ាតសាច់្ត្ាក់ងាយស្្លួ យ៉ងតិច្បាំផុត ៥០%។ 

 ៣.  ត្គឹេះសាថ ន្ត្តូវតាំកល់ត្ាក់បាំរងុកាតពវកិច្ចច្ាំនួ្ន្ ៨% ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើអតិថិជន្រប្់េាួន្កនុង 

គែនី្ណដ្លាន្សបើកសៅធនាគារជាតិថ្ន្កមពុជា។ 

  ៣.៥.២. បទបប ញ្ តិ្តញលើរណនីគ្ាក់បញ ញ្ ើមានកាលកំណត់្ 

  គែនី្មាន្កាលកាំែត់ គឺជាគែនី្ណដ្លផដល់ ា្ំខាន់្សលើ អត្ាការត្ាក់ និ្ងរយៈសពល

ច្ា្់ោ្់។ អនកសត្បើត្ា្់គែនី្មាន្កាលកាំែត់ត្តូវសគារពាមបទ្យបបញ្ញា តតិសលើគែនី្មាន្

កាលកាំែត់ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

    ក. គែនី្មាន្កាលកាំែត់ដ្កការត្ាក់សរៀងរាល់ណេ 

 តាំរវូសអាយអតិថិជន្សធវើការសបើកគែនី្ ា្ំថ្ច្ជាមុន្្ិន្ ឬសៅសពលត្ពមគាន ជាមួយនឹ្ង

ការសបើកគែនី្មាន្កាលកាំែត់។ 

 អតិថិជន្អាច្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើបណន្ថម គឺអាច្ណថមាន្សៅសលើគែនី្មាន្កាលកាំែត់

សៅថ្ថៃផុតកាំែត់។ បុ៉ណន្ដត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ច្ង់ដ្ឋក់តមកល់ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បណន្ថមមុន្

គែនី្ផុតកាំែត់ អតិថិជន្អាច្សបើគែនី្បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ថាី សហើយគែនី្ថាី

នឹ្ងមាន្ប័ែណ និ្ងថ្ថៃផុតកាំែត់សដ្ឋយដ្ឋច់្សដ្ឋយណ កពីគែនី្សដ្ើម។ 

 ករែីអតិថិជន្ច្ង់ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើបណន្ថម បុ៉ណន្តមិន្អាច្សបើកគែនី្មាន្កាលកាំន្ត់ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -62- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ាន្ត្តវូាន្សលើកទឹ្យកចិ្តតឲ្យដ្ឋក់បណន្ថមសៅសលើគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ជាមុន្្ិន្ រហូត 

ដ្ល់គែនី្មាន្កាលកាំែត់ផុតកាំែត់។ 

 អតិថិជន្ ណដ្លច្ង់សផទរត្ាក់បសញ្ាើសៅកនុងគែនី្ ា្ំថ្ច្រប្់សគសៅកនុងគែនី្មាន្

កាលកាំែត់ ត្តូវមកការយិល័យឲ្យាន្មុន្ពីរថ្ថៃ ថ្ន្ថ្ថៃផុតកាំែត់ សដ្ើមបបីាំសពញ

ា្ំែុាំ ឯកសារសផទរទឹ្យកត្ាក់។ អតិថិជន្អាច្ ា្ំសរច្ចិ្តតអាំពីច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បុ៉នាា ន្ ណដ្ល

ត្តូវរកាកនុងគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ សហើយច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បុ៉នាា ន្ ណដ្លត្តូវសផទរសៅកនុង

គែនី្មាន្កាលកាំែត់។ 

 អតិថិជន្មាន្្ិទ្យធិបន្តគែនី្រប្់េាួន្មដង សហើយមដងសទ្យៀតសៅាមការបងាគ ប់រប្់

អតិថិជន្សដ្ឋយពុាំមាន្ការកាំែត់។ មាន្ន័្យថាអតិថិជន្ាន្ត្ពមសត្ពៀងគាន  ជាមួយ

នឹ្ងសត្កឌីតកនុងការបន្ត សនាេះសត្កឌីតនឹ្ងគិតការត្ាក់ជូន្អតិថិជន្ាមអត្ាការត្ាក់

ណដ្លាន្សត្បើត្ា្់ជាផាូវការចុ្ងសត្កាយ។ សហើយច្ាំស េះករែីពិស្្កនុងការត្ពម

សត្ពៀងគាន រវាងអតិថិជន្ និ្ងសត្កឌីត សនាេះអត្ាការត្ាក់ត្តវូផដល់ឲ្យាមការត្ពមសត្ពៀង 

រហូតដ្ល់ច្ប់កិច្ច្ន្ាពុាំមាន្ការណត្បត្បួលស ើយ។ 

 ការបន្ដកិច្ច្ន្ាថាីនឹ្ងបន្ដជា្វ័យត្បវតតិ សៅសពលណដ្លអតិថិជន្ាន្បងាគ ប់សៅសពល

សបើកគែនី្ ឬសៅសពលណាមួយកនុងសពលថ្ន្កិច្ច្ ន្ាសបើអតិថិជន្ច្ង់បន្ដ បុ៉ណន្តយ៉ង

តិច្បាំផុត ២ថ្ថៃថ្ន្កិច្ច្ន្ា។ 

 ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ពុាំាន្ផដល់ដ្ាំែឹងកនុងការបន្ដគែនី្រប្់េាួន្កនុងរយៈសពល ៧ថ្ថៃ 

សនាេះគែនី្រប្់អតិថិជន្ត្តូវាន្បន្ដជា្វ័យត្បវតតិ។  

 ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ស្នើ្ុាំបិទ្យ ឬដ្កត្ាក់មុន្កាលកាំែត់ ត្តូវផដល់ព័ត៌មាន្ជូន្ដ្ាំែឹង

សៅសត្កឌីតសអាយ ២ថ្ថៃមុន្។ សត្កឌីតនឹ្ងផដល់ការត្ាក់ាមគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ (ការ

ត្ាក់នឹ្ងផដល់ជូន្គិតចាប់ពីថ្ថៃមាន្ត្ប្ិទ្យធិភាពរហូតដ្ល់ថ្ថៃស្នើ្ុាំបិទ្យគែនី្)។ 

 ត្ប្ិន្សបើការត្ាក់ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីគែនី្មាន្កាលកាំែត់ដ្កការត្ាក់សរៀងរាល់ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -63- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ណេ សលើ្ការត្ាក់ណដ្លគិតកនុងគែនី្ ា្ំថ្ច្ សនាេះសត្កឌីតត្តូវកាត់ទឹ្យកត្ាក់ពី្ម 
តុលយរប្់អតិថិជន្សដ្ើមបទូី្យទត់្ងសត្កឌីតវញិ។ 

េ. គែនី្មាន្កាលកាំែត់ដ្កចុ្ងការយិបរសិច្េទ្យ 

 ការត្ាក់ និ្ងត្ាក់សដ្ើមអាច្ដ្កាន្សៅថ្ថៃផុតកាំែត់ថ្ន្ប័ែណត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាល

កាំែត់។ 

 អតិថិជន្អាច្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើបណន្ថម គឺអាច្ណថមាន្សៅសលើគែនី្មាន្កាលកាំែត់

សៅថ្ថៃផុតកាំែត់។ បុ៉ណន្ដត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ច្ង់ដ្ឋក់តមកល់ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បណន្ថមមុន្

គែនី្ផុតកាំែត់ អតិថិជន្អាច្សបើគែនី្បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ថាី សហើយគែនី្ថាី

នឹ្ងមាន្ប័ែណ និ្ងថ្ថៃផុតកាំែត់សដ្ឋយដ្ឋច់្សដ្ឋយណ កពីគែនី្សដ្ើម។ 

 អតិថិជន្ច្ង់ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើបណន្ថម បុ៉ណន្តមិន្អាច្សបើកគែនី្មាន្កាលកាំន្ត់ាន្ ត្តូវ

ាន្សលើកទឹ្យកចិ្តតសអាយសបើកគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ សដ្ើមបីដ្ឋក់បណន្ថមសៅសលើគែនី្បសញ្ាើ

ា្ំថ្ច្ជាមុន្្ិន្ រហូតដ្ល់គែនី្មាន្កាលកាំែត់ផុតកាំែត់។ 

 អតិថិជន្ ណដ្លច្ង់សផទរត្ាក់បសញ្ាើសៅកនុងគែនី្ ា្ំថ្ច្រប្់សគ សៅកនុងគែនី្មាន្

កាលកាំែត់ ត្តូវមកការយិល័យសអាយាន្មុន្ពីរថ្ថៃ ថ្ន្ថ្ថៃផុតកាំែត់ សដ្ើមបបីាំសពញ

ា្ំែុាំ ឯកសារសផទរទឹ្យកត្ាក់។  អតិថិជន្អាច្្សត្មច្ចិ្តតអាំពីច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បុ៉នាា ន្ 

ណដ្លត្តូវរកាកនុងគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ សហើយច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បុ៉នាា ន្ ណដ្លត្តូវសផទរសៅកនុង

គែនី្មាន្កាលកាំែត់។ 

 អតិថិជន្មាន្្ិទ្យធិបន្តគែនី្រប្់េាួន្មដង សហើយមដងសទ្យៀតសៅាមការបងាគ ប់រប្់

អតិថិជន្សដ្ឋយពុាំមាន្ការកាំែត់។ មាន្ន័្យថាអតិថិជន្ាន្ត្ពមសត្ពៀងគាន ជាមួយ

នឹ្ងសត្កឌីតកនុងការបន្តសនាេះ សត្កឌីតនឹ្ងគិតការត្ាក់ជូន្អតិថិជន្ាមអត្ាការត្ាក់ 

ណដ្លាន្សត្បើត្ា្់ជាផាូវការចុ្ងសត្កាយ។ សហើយច្ាំស េះករែីពិស្្កនុងការត្ពម

សត្ពៀងគាន រវាងអតិថិជន្ និ្ងសត្កឌីត សនាេះអត្ាការត្ាក់ត្តវូផដល់ឲ្យាមការត្ពមសត្ពៀង 

  រហូតដ្ល់ច្ប់កិច្ច្ន្ាពុាំមាន្ការណត្បត្បួលស ើយ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -64- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

 ការបន្ដកិច្ច្ន្ាថាីនឹ្ងបន្ដជា្វ័យត្បវតតិ សៅសពលណដ្លអតិថិជន្ាន្បងាគ ប់សៅសពល

សបើកគែនី្ ឬសៅសពលណាមួយកនុងសពលថ្ន្កិច្ច្ ន្ាសបើអតិថិជន្ច្ង់បន្ដ បុ៉ណន្តយ៉ង 

តិច្បាំផុត ២ថ្ថៃថ្ន្កិច្ច្ន្ា។ 

 ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ពុាំាន្ផដល់ដ្ាំែឹងកនុងការបន្ដគែនី្រប្់េាួន្កនុងរយៈសពល ៧ថ្ថៃ 

សនាេះគែនី្រប្់អតិថិជន្ត្តូវាន្បន្ដជា្វ័យត្បវតតិ។ 

 ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ស្នើ្ុាំបិទ្យ ឬដ្កត្ាក់មុន្កាលកាំែត់ ត្តូវផដល់ព័ត៌មាន្ជូន្ដ្ាំែឹង

សៅសត្កឌីតឲ្យាន្ ២ថ្ថៃមុន្។ សត្កឌីតនឹ្ងផដល់ការត្ាក់ាមគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ (ការ

ត្ាក់នឹ្ងផដល់ជូន្គិតចាប់ពីថ្ថៃមាន្ត្ប្ិទ្យធិភាពរហូតដ្ល់ថ្ថៃស្នើ្ុាំបិទ្យគែនី្)។ 

គ. ការកាំែត់ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់កនុងការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើ 

  ច្ាំស េះត្បសភទ្យត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាលកាំែត់ ត្តវូាន្ណបងណច្កនូ្វទ្យាំហាំទឹ្យកត្ាក់ណដ្លទ្យទួ្យលាន្

ពីការ្ន្សាំរប្់អតិថិជន្សផសងៗគាន  ដូ្ច្សន្េះច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើក៏មាន្លកខែៈេុ្គាន ផងណដ្រ។ 

សដ្ើមបីត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើឲ្យាន្ត្តឹមត្តូវសលើគែនី្មាន្កាលកាំែត់ សត្កឌីតាន្កាំែត់ដូ្ច្ខាង

សត្កាម៖ 

 ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្ដ្ឋក់្ន្សាំត្តឹមណត ២០,០០០,០០០សរៀល ឬ ៥,០០០ដុ្ោា  ចុ្េះសត្កាម 

ត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ ជាអនក ា្ំសរច្។ 

 ចាប់ពី ២០,០០០,០០០សរៀល ឬ ៥,០០០ដុ្ោា  ដ្ល់ ៤០,០០០,០០០សរៀល ឬ ១០,០០០

ដុ្ោា  ត្បធាន្អនុ្សាខា ជាអនក ា្ំសរច្។ 

 ចាប់ពី ៤០,០០០,០០០សរៀល ឬ ១០,០០០ដុ្ោា  ដ្ល់ ២០០,០០០,០០០សរៀល ឬ 

៥០,០០០ដុ្ោា  ត្បធាន្រតនាភិាលជាអនក ា្ំសរច្។ 

 ចាប់ពី ២០០,០០០,០០០សរៀល ឬ ៥០,០០០ដុ្ោា  ស ើងសៅ ត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិការ

ហរញិ្ាវតថុ ជាអនក ា្ំសរច្។ 

 ត្ប្ិន្សបើច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើឬអត្ាការត្ាក់េុ្ពីការកាំែត់សៅកនុងសគាលន្សយាយ  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -65- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

គឺត្បធាន្នាយត្បតិបតតិហិរញ្ាវតថុ និ្ងត្បធាន្នាយកត្បតិបតតិ២២។ 

៣.៥.៣. បទបបញ្ញញ ត្តិញលើរណនីបញ ញ្ ើសចំៃ 

 អតិថិជន្អាច្ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំ ាន្េព្់បាំផុតត្តឹម ១០០,០០០,០០០សរៀល ឬ 

២៥,០០០ដុ្ោា អាសមរកិ ា្ំរាប់ឯកតតជន្ និ្ង េព្ ់បាំផុតត្តឹម ៣%ថ្ន្សដ្ើមទុ្យន្ផ្ទទ ល់

រប្់សត្កឌីត ា្ំរាប់សាថ ប័ន្ត្កុមហ ុន្។ 

 អតិថិជន្តាំរវូសអាយសបើកគែនី្ជាត្ាក់ដុ្ោា  និ្ងត្ាក់សរៀលណតបុ៉សណាណ េះ។ ា្ំរាប់អតិថិ

ជន្ជាសាថ ប័ន្ត្កុមហ ុន្ អនុ្ញ្ញា តិតត្តឹមណតត្ាក់ដុ្ោា ណតបុ៉សណាណ េះ ( ា្ំរាប់គែនី្ ា្ំថ្ច្ថ្ដ្

គូ)។ 

 កនុងការដ្ឋក់ និ្ង ដ្កត្ាក់បសញ្ាើ ត្តវូសធវើស ើងាន្សៅណតទី្យាាំងណដ្លេាួន្ាន្សបើក

គែនី្ណតបុ៉សណាណ េះ។ 

 ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្មាន្បាំែងដ្កត្ាក់បសញ្ាើចាប់ពី ២០,០០០,០០០សរៀល ឬ ៥,០០០

ដុ្ោា  ត្តូវផដល់ព័ត៌មាន្មុន្សពល ១ថ្ថៃសៅសពលដ្កត្ាក់។ អតិថិជន្មិន្អាច្ដ្កត្ាក់

សលើ្ពី្មតុលយអបបបរមាណដ្លសត្កឌីតតាំរវូសលើត្បសភទ្យគែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្។ 

 ា្ំរាប់គែនី្រមួត្តវូអនុ្វតតសៅាមលកខេែឌ  និ្ងសគាលការែ៍ ណដ្លអតិថិជន្ាន្

បងាគ ប់សៅសពលសបើកគែនី្។ 

 ា្ំរាប់គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ ា្ំរាប់ថ្ដ្គូ សៅសពលដ្ក និ្ងដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើត្តូវអនុ្វតតសៅ

ាមការបងាគ ប់រប្់អតិថិជន្សពលសបើកគែនី្ដ្ាំបូង។ បុ៉ណន្តអតិថិជន្អាច្សធវើការសផទរ

្ិទ្យធិសៅឲ្យបុគគលណាណដ្លតាំណាង ា្ំរាប់ត្កុមហ ុន្ សដ្ឋយត្តូវភាា ប់ជាមួយនឹ្ង លិេិត

ពី ា្ំណាក់ត្បធាន្ត្កមុហ ុន្ និ្ងឯកសារស្នើ្ុាំសផទរ្ិទ្យធិ។ 

 ា្ំរាប់គែនី្ ា្ំថ្ច្ថ្ដ្គូ ាន្តាំរវូសអាយបុគគលិកមិន្អាច្ដ្កត្ាក់មុន្សពលចូ្លនិ្វតតន៏្ 

ឬក៏មុន្ោឈប់ពីការងារាន្ស ើយ សលើកណលងមាន្ករែីពិស្្ណាមួយសទ្យើបអាច្ 
ដ្កាន្។ 

                                            
២២ស្ៀវសៅនី្តិវធីិត្ាក់បសញ្ាើរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត

 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -66- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

៣.៥.៤. ការទទួលខុសគ្តូ្វ និងអនុម័ត្ញលើការដាក់ និងៃកគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  ការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើ ត្តូវាន្ទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវកនុងការដ្ឋក់ និ្ងដ្កត្ាក់បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្ 

និ្ងការងារសផសងៗថ្ន្ស្វាត្ាក់បសញ្ាើរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតគឺសធវើស ើងសដ្ឋយបុគគលិក

រប្់សត្កឌីតយ៉ងតិច្ច្ាំនួ្ន្ ២នាក់ណដ្លមាន្ការទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវេព្់ និ្ងត្បចាាំសៅទី្យាាំងនី្មួយៗ 

ដូ្ច្ជា៖ 

ក. ការយិល័យកណាដ ល  

ច្ាំស េះអនកណដ្លទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវេព្់សៅសលើការដ្ឋក់ និ្ងដ្កត្ាក់បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្ គឺ 

នាយក ឬនាយករងថ្ន្នាយកដ្ឋឋ ន្ហិរញ្ាវតថុជាអនកអនុ្ម័ត និ្ងសបឡាជាអនកទ្យទួ្យលត្ាក់។ 

េ. អនុ្សាខា 

ា្ំរាប់ាមបណាដ អនុ្សាខា កនុងការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើ សលើការដ្ឋក់ និ្ងដ្កត្ាក់បសញ្ាើរប្់

អតិថិជន្ត្តូវទ្យទួ្យលេុ្ត្តវូេព្់បាំផុត គឺត្បធាន្អនុ្សាខា និ្ងត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ជាអនកអនុ្ម័ត 

និ្ងមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ជាអនកទ្យទួ្យលត្ាក់។ 

គ. ហតថសលខាទ្យទួ្យលេុ្ត្តវូ និ្ងអនុ្ម័តសៅសលើត្បសភទ្យត្ាក់បសញ្ាើ្ ន្សាំ 

  សដ្ើមបីត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើសអាយមាន្លកខែៈត្តឹមត្តវូច្ា្់ោ្់ សត្កឌីតាន្សរៀបច្ាំឋានុ្

ត្កម កនុងការចុ្េះហតថសលខា និ្ងអនុ្ម័តដឹ្ងលឺសៅសលើត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំរប្់អតិថិជន្ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

 ត្បធាន្សាខា និ្ងត្បធាន្អនុ្សាខា ជាអនកមាន្្ិទ្យធិចុ្េះហតថសលខាទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវ

សលើគែនី្មាន្កាលកាំែត់ សលើវញិ្ញា បន្បត្តត្ាក់បសញ្ាើ២៣។ 

 ត្បធាន្អនុ្សាខា ជាអនកមាន្្ិទ្យធិចុ្េះហតថសលខាទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវសលើគែនី្បសញ្ាើ

ា្ំថ្ច្ សលើស្ៀវសៅត្ាក់បសញ្ាើ២៤។ 

៣.៦. ការសកិារញៅញលើញៃើមទុន 

                                            
២៣ ាន្ពីការ ា្ំភា្ន៏្ផ្ទទ ល់ជាមួយមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់រប្់សត្កឌីត 
២៤ ាន្ពីការ ា្ំភា្ន៏្ផ្ទទ ល់ពីមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់រប្់សត្កឌីត 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -67- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

  ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ជាត្គឹេះសាថ ន្មួយណដ្លមាន្ការទ្យទួ្យលេុ្ត្តវូេព្ ់ច្ាំស េះអតិថិ

ជន្រប្់េាួន្ណដ្លមកសធវើការដ្ក និ្ងដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ក៏សត្ េះណតត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតមាន្

សដ្ើមទុ្យន្ផ្ទទ ល់ និ្ង ភាគហ ុនិ្កត្គប់ត្គាន់្កនុងការត្គប់ត្គងត្បតិបតតិការដ្ក និ្ង ដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ។ 

បច្ចុបបន្ន សដ្ឋយសារមាន្ភាពទុ្យកចិ្តតពី ា្ំណាក់អតិថិជន្មាន្មកសលើសត្កឌីត ាន្សធវើឲ្យសត្កឌីត

ទ្យទួ្យលាន្សដ្ើមទុ្យន្បណន្ថមជាបសែដើ ៗរប្់មាច ្់ត្ាក់បសញ្ាើ។ ត្បភពសដ្ើមទុ្យន្ ា្ំខាន់្ណដ្លសត្កឌីត

ាន្មក ដូ្ច្ជា ៖ 

     ១. សដ្ើមទុ្យន្ផ្ទទ ល់រប្់សត្កឌីត និ្ងភាគហ ុនិ្ក 

     ២. សដ្ើមទុ្យន្ទ្យាំសន្រណដ្លត្បមូលាន្ពីអតិថិជន្ 

     ៣. ជាំនួ្យឧបតតមពីត្បសទ្យ្ខាងសត្ៅ  (អងគការ ្បបុរ្...) 

៣.៧. ការសកិាញៅញលើយទុធស្ថស្រសតចនការគ្រប់គ្រងគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  ាមរយៈការណ្វងយល់ពីត្បតិបតតិ ណដ្លជាប់ ក់ព័ន្ធសៅនឹ្ងត្ាក់បសញ្ាើទ្យទួ្យលាន្ពីត្បភព

នី្មួយៗ សធវើសអាយសត្កឌីតអនុ្វតតសៅាមសគាលការែ៍រប្់េាួន្ គឺមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តូវាន្ផដល់នូ្វ

ទឹ្យកត្ាក់តមកល់ កនុងថ្ដ្ត្តឹមណត ១០,០០០ដុ្ោា អាសមរកិ សដ្ើមបីសធវើសអាយត្ទ្យពយ្កមា ណដ្លមាន្ភាព

ងាយស្្ួលកនុងការបងវិលសាច់្ត្ាក់រប្់េាួន្មាន្សអាយមាន្កាំរតិេព្់ កនុងសគាលបាំែងបសងកើន្លទ្យធ

ភាពទូ្យទត់ងាយស្្ួលណដ្លអាច្សកើតមាន្ស ើងជាយថាសហតុ២៥។ ត្ប្ិន្សបើកកនុងថ្ដ្មន្តន្តីទ្យទួ្យល 

ត្ាក់មាន្ការសលើ្នូ្វច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់ណដ្លាន្កាំែត់ មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ត្តវូសធវើការបញ្ាូ ន្ព័ត៌មាន្

សៅ  សអាយត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ដឹ្ងជាព័ត៌មាន្សៅសលើទ្យាំហាំសាច់្ត្ាក់ណដ្លសលើ្។ ត្បធាន្មន្តន្តី

ទ្យទួ្យលត្ាក់សធវើការកាដ ប់ឲ្យាន្នូ្វច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើ ឬទឹ្យកត្ាក់ណដ្លត្តូវត្បតិបតតិការជាត្បចាាំថ្ថៃ 

សហើយសធវើការកត់ត្ាត្បតិបតតិដ្ឋក់ ដ្ក បិទ្យ និ្ងសបើកគែនី្ សដ្ើមបផីដល់ព័ត៌មាន្ទាំងសន្េះសៅឲ្យត្បធាន្

អនុ្សាខា។ សលើ្ពីសន្េះសៅសទ្យៀត ត្ាក់បសញ្ាើណដ្លទ្យទួ្យលាន្ សត្កឌីតាន្សធវើការកាំែត់យ៉ង

ច្ា្់ោ្់ នូ្វច្ាំនួ្ន្សាច់្ត្ាក់្ុទ្យធណដ្លមាន្សៅកនុងថ្ដ្ សដ្ើមបបីណងវលសាច់្ត្ាក់ណដ្លសលើ្ សៅ

                                            
២៥ ាមរយៈការចុ្េះកមា្ិកាសដ្ឋយផ្ទទ ល់ជាមួយណផនកមន្តន្តីទ្យទួ្យលត្ាក់ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -68- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

សធវើត្បតិបតតិការសផសងសទ្យៀត យ៉ងញាប់រហ័្ សជៀ្វាងការខាតបង់ផលច្ាំសន្ញ។ សត្កឌីតាន្សធវើការ

្ិកាសៅសលើកាំរតិលាំហូរសាច់្ត្ាក់សច្ញ និ្ងចូ្ល ជាត្បចាាំ    សដ្ើមបកីាំែត់សៅសលើទ្យាំហាំសាច់្ត្ាក់ 

ណដ្លមាន្សៅកនុងសាថ ប័ន្សត្កឌីត កុាំសអាយមាន្ការេវេះ ឬក៏សលើ្សាច់្ត្ាក់។ 

  កនុងករែីត្បតិបតតិការថ្ន្ការដ្ក និ្ងផដល់ឥែទន្មាន្ទ្យាំហាំសត្ច្ើន្េុ្ពីធមាា សត្កឌីតាន្

សធវើការទ្យប់សាក ត់ សដ្ឋយសត្បើត្ា្់មសធាាយណដ្លាន្ណច្ងសៅកនុងបទ្យបបញ្ញា តិតសលើត្ាក់បសញ្ាើរប្់

អតិថិជន្ សដ្ឋយសធវើការផដល់នូ្វដ្ាំែឹងជាមុន្យ៉ងសហាច្ណា្់ ១ថ្ថៃ ា្ំរាប់គែនី្បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ និ្ង២

ថ្ថៃ ា្ំរាប់គែនី្មាន្កាលកាំែត់។ សលើ្ពីសន្េះសៅសទ្យៀត សត្កឌីតក៏មាន្គែនី្សៅកនុងធនាគារ

ជាតិថ្ន្កមពុជា ត្ាក់បសញ្ាើសៅបណាដ ធនាគារដ៏្ថ្ទ្យសទ្យៀត និ្ងទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើណដ្លតាំរវូឲ្យដ្ឋក់តមកល់ 

៨%ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើអតិថិជន្សៅកនុងគែនី្សៅធនាគារជាតិថ្ន្កមពុជា។ សត្កឌីតសធវើការ្ងកត់ធៃន់្យ៉ង

ខាា ាំងកាា បាំផុតកនុងការបងវិលសដ្ើមទុ្យន្ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីអតិថិជន្ សធវើយ៉ងណា សជៀ្វាងកនុងការេវេះ

ខាតនូ្វសាច់្ត្ាក់ ា្ំរាប់អតិថិជន្ ណដ្លសធវើឲ្យមាន្ផលប៉េះ ល់សៅដ្ល់ភាពទុ្យកចិ្តតសៅសលើការដ្ឋក់

ត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំជាមួយសត្កឌីត។ សទេះបីជាការត្គប់ត្គងបសញ្ាើមាន្ការលាំាកយ៉ងក៏សដ្ឋយ  សត្កឌីត

នូ្វណតអាច្សដ្ឋេះស្សាយជូន្ច្ាំស េះអតិថិជន្យ៉ងសពញចិ្តត និ្ងទន់្សពលសវោ។ 

  ការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើ គឺជាការចាត់ណច្ងនូ្វធន្ធាន្ណដ្លត្បមូលាន្ឲ្យមាន្ត្ប្ិទ្យធិភាព 

ស លគឺត្ាក់ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីសដ្ើមទុ្យន្ទ្យាំសន្រពីបណាដ សាធារែៈជន្ ណដ្លមកដ្ឋក់្ន្សាំជាមួយ

សត្កឌីត សដ្ើមបទី្យទួ្យលាន្នូ្វការត្ាក់េព្់ ត្បស ើ្រជាងត្គឹេះសាថ ន្សផសងៗ ត្តូវាន្យកមកណបងណច្ក

សៅាមសគាលការែ៍នានា ណដ្លសត្កឌីតាន្កាំែត់សគាលសៅជាត្បចាាំ។ សដ្ឋយសារលាំហូរចូ្លនូ្វ

សដ្ើមទុ្យន្ពី ា្ំណាក់អតិថិជន្រប្់សត្កឌីត ាន្ជាំរញុឲ្យសត្កឌីតសរៀបច្ាំណបងណច្កត្ាក់បសញ្ាើទាំងសនាេះ 

សៅសធវើការវនិិ្សយគ ដូ្ច្ជាការផដល់ឥែទន្  ការវនិិ្សយគសដ្ឋយផ្ទទ ល់សលើត្បតិបតតិការសផសងៗ  សធវើ

ការណបងណច្កសដ្ើមទុ្យន្សៅត្គប់ទី្យកណន្ាងសផសងៗសទ្យៀតសៅាមសគាលន្សយាយរប្់សត្កឌីត និ្ងរកា

ទុ្យកជាទុ្យន្បាំរងុ។ ការត្គប់ត្គងាន្ណបបសន្េះ នឹ្ងអាច្សធវើឲ្យសត្កឌីត ក៏ដូ្ច្ជាសាថ ប័ន្ហិរញ្ាវតថុដ៏្ថ្ទ្យ

សទ្យៀតផងណដ្រ ទ្យទួ្យលាន្នូ្វការសរៀបច្ាំត្ាក់បសញ្ាើឲ្យកាន់្ណតមាន្ត្ប្ិទ្យធភាព និ្ងច្ាំសគាលសៅ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -69- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 
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ឥណទានប្រើ្ ាស់តាមបោលបៅ 
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៣.៨. គ្បត្ិបត្តកិារគ្ាកប់ញ ញ្ ើរបសគ់្ររឹះស្ថា នមីគ្កូហរិ ញ្វត្ាុញគ្កឌតី្ កនងុឆ្ន  ំ២០១១ 
  ៣.៨.១. គ្បតិ្បតិ្តការគ្ាក់បញ ញ្ ើ កនងុឆ្ន  ំ២០១១ 
  ត្ាក់បសញ្ាើណដ្លទ្យទួ្យលាន្គិតចាប់ពី ណេកកកដ្ឋ ដ្ល់ណេធនូ កនុងឆ្ន ាំ២០១១ ត្តវូាន្បងាា ញថា 
ច្ាំនួ្ន្ទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើទ្យទួ្យលាន្្របុសៅចុ្ងឆ្ន ាំ២០១១ គឺ ៣,៤៣៤.៣២៨ ដុ្ោា អាសមរកិ ត្តវូនឹ្ង
ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាមួយសត្កឌីតច្ាំនួ្ន្ ៨៥០នាក់។ សន្េះឆ្ាុេះបញ្ញា ាំងថា ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុ
សត្កឌីត ណដ្លសទ្យើបនឹ្ងដ្ាំសែើ រការអាជីវកមាទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើកនុងឆ្ន ាំដ្ាំបូង ២០១១ ទ្យទួ្យលាន្នូ្វលទ្យធ
ផលលាត្បស ើ្រ។ សៅកនុងសនាេះ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្ពត្ងីកតាំបន់្ត្បតិបតតិការត្ាក់
បសញ្ាើរហូតដ្ល់ ១០ការយិល័យ ( ៤ ការយិល័យសៅទី្យត្កុងភនាំសពញ ៤ការយិល័យសៅសេតតកាំពង់
ចាម និ្ង២ ការយិល័យសៅស្្ុកតបូងឃាុាំ)។ សដ្ឋយ្មាឹងសឃើញលទ្យធផលគួរសអាយកត់ ា្ំគាល់កនុង
ឆ្ន ាំ២០១១ សន្េះ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្សធវើត្បតិបតតិការត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្សៅណបងណច្ក
សដ្ើមបីសធវើការវនិិ្សយគដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 
    ក. ឥែទន្សត្បើត្ា្់ាមសគាលសៅ 
  សៅកនុងឥែទន្សត្បើត្ា្់ាមសគាលសៅ សត្កឌីតាន្្សត្មច្ាន្ជាលទ្យធផលសៅចុ្ងឆ្ន ាំ 
២០១១ សៅសលើត្បសភទ្យឥែទន្នី្មួយៗដូ្ច្ជា២៦៖ 

1. ឥែទន្ក្ិកមា (Agriculture) ២៤.៩៥% 
2. ឥែទន្អាជីវកមា (Trade & Commerce) ២៦.០២% 
3. ឥែទន្ផលិតកមា (Production) ៣.៨៤% 
4. ឥែទន្អច្លន្ត្ទ្យពយ (Real Estate) ៥.២០% 
5. ឥែទន្ចិ្ញ្ច ឹម្តវ ( Animal Husbandry) ៤.៣៧% 
6. ឥែទន្អនកសត្បើត្ា្់ (Consumption) ១០.១៩% 
7. ឥែទន្ស្វាកមា (Services) ១៤.៩៥% 
8. ឥែទន្សផសងៗ (Other) ១០.៤៨% 

ត្កាហិវកទី្យ១ ឥែទន្សត្បើត្ា្់ាមសគាលសៅ 
 
 

 
 

 
 

 

                                            
២៦ ព័ត៌មាន្ទ្យទួ្យលាន្ពីការរាយការែ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១១រប្់សត្កឌីត 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -70- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

  សៅចុ្ងឆ្ន ាំ២០១១ ត្ាក់បសញ្ាើណដ្លត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្សធវើការណបងណច្កសត្ច្ើន្

ជាងសគសៅសលើណផនកឥែទន្សត្បើត្ា្់ាមសគាលសៅធាំៗ រមួមាន្ ឥែទន្អនកសត្បើត្ា្់ ១០% 

ឥែទន្ចិ្ញ្ច ឹម្តវ ១៥% ឥែទន្ក្ិកមា ២៥% និ្ង ឥែទន្អាជីវកមា ២៦%។ 

    េ/ សធវើការ្ន្សាំជាមួយធនាគារ 

  កនុងករែីត្ាក់បសញ្ាើរប្់សត្កឌីតយឺតយ៉វកនុងការបសញ្ចញសៅសលើណផនកឥែទន្ ឬក៏សដ្ើមបី

រកាត្ទ្យពយ្កមាណដ្លមាន្ភាពងាយស្្ួលកនុងការបងវិលសាច់្ត្ាក់ និ្ង ា្ំរាប់រកានូ្វសាថ ន្ភាព

សដ្ើមទុ្យន្ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ឲ្យមាន្លាំហូរចូ្លត្ាក់ច្ាំសែញាមរយៈការត្ាក់្ន្សាំ។ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូ

ហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្សធវើការត្បតិបតតិការត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្ ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីពិភពខាងសត្ៅ  (សា

ធារែៈជន្) បនាទ ប់ពីាន្សធវើការណបងណច្កសៅសលើណផនកឥែទន្រចួ្សហើយ សត្កឌីតពាយមរកានូ្វ

ត្ាក់បសញ្ាើឲ្យមាន្លាំហូរចូ្លត្ាក់ច្ាំសែញ សជៀ្វាងការខាតបង់ ាមរយៈការដ្ឋក់្ន្សាំ សៅ

បណាដ ធនាគារកណាដ ល ឬធនាគារជាតិ និ្ង ធនាគារជាថ្ដ្គូ សដ្ើមបទី្យទួ្យលាន្នូ្វត្ាក់ច្ាំសែញពី

ការត្ាក់។ សយងាមរាយការែ៍លទ្យធផលត្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១១ សត្កឌីតាន្អនុ្វតតត្បតិបតតិការរប្់

េាួន្ សៅសលើការដ្ឋក់្ន្សាំសៅធន្គារជាតិ (រមួបញ្ចូ លទាំងសដ្ើមទុ្យន្សផសងៗសទ្យៀត) ត្បមាែ 

១,០០៦,៨៩៥ដុ្ោា អាសមរកិ និ្ងធនាគារថ្ដ្គូ (រមួបញ្ចូ លទាំងសដ្ើមទុ្យន្សផសងៗសទ្យៀត) មាន្ច្ាំនួ្ន្ 

១,៣៩៥,២០៧ដុ្ោា អាសមរកិ២៧។  

  ៣.៨.២. វាយតំ្ចលគ្បតិ្បត្តិការគ្ាក់បញ ញ្ ើរបសគ់្ររឹះស្ថា នមីគ្កូហរិ ញ្វត្ាញុគ្កឌីត្ 

  ាមលទ្យធផលជាក់ណ្តងណដ្លាន្បងាា ញនូ្វច្ាំនុ្ច្ខាងសលើ(ត្កាហវិកទី្យ១) សយើងេញុាំអាច្សធវើការ

វាយតាំថ្លអាំពីសាថ ន្ភាពត្បតិបតតិការត្ាក់បសញ្ាើរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្ថា រាល់

ត្ាក់បសញ្ាើណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីសាធារែៈជន្ សត្កឌីតសធវើការអនុ្វតតវធីិសាស្រ្តសៅាមសគាលការែ៍ 

និ្ងសគាលសៅរប្់េាួន្ាន្យ៉ងត្តឹមត្តូវ។ សត្ េះថាត្គប់ត្ាក់បសញ្ាើទាំងអ្់ គឺសត្កឌីតសធវើការរកា

សាថ ន្ភាពាន្យ៉ងលាត្បស ើ្រ សដ្ឋយពាយមបសញ្ចញត្ាក់បសញ្ាើទាំងសនាេះឲ្យាន្ច្ាំសគាលសៅកនុង  

                                            
២៧ រាយការែ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ២០១១រប្់សត្កឌីតទ្យាំព័រ៤២ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -71- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

រយៈសពលមួយច្ា្់ោ្់ត្តឹមត្តវូ ដូ្ច្ជា ការផដល់ឥែទន្ស្្បាមសគាលសៅណដ្លច្ង់ាន្ 

ជាមួយនឹ្ងការត្គប់ត្គងនូ្វសពលសវោយ៉ងម៉ត់ច្ត់សដ្ើមបីត្បមូលមកវញិនូ្វត្ាក់សដ្ើម និ្ងការត្ាក់

(រមួបញ្ចូ លនឹ្ងស្វាកមាសផសងៗ)សអាយាន្ទន់្សពលសវោ។ មា៉ងវញិសទ្យៀត សត្កឌីតាន្េិតេាំសធវើ

យ៉ងណារកាសាថ ន្ភាពហិរញ្ាវតថុរប្់េាួន្ឲ្យាន្ត្គប់ត្គាន់្កនុងការរកាត្ទ្យពយ្កមាណដ្លមាន្ភាព

ងាយស្្ួលកនុងការបងវិលឲ្យាន្ទន់្សពលសវោសជៀ្វាងការរាាំង្ទេះកនុងករែីណាមួយ ឬក៏ សត្កឌី

តេិតេាំពាយមត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្ណដ្លមាន្ភាពយឺតយ៉វកនុងការបសញ្ចញសៅសអាយ

ណផនកឥែទន្សអាយាន្យ៉ងឆ្ប់រហ័្។ សន្េះជាសហតុឲ្យសត្កឌីត្សត្មច្ចិ្តតដ្ឋក់ត្ាក់្ន្សាំ

ជាមួយនឹ្ងបណាដ ធនាគារថ្ដ្គូ សដ្ើមបីទ្យប់សាក ត់ការរាា្ំ ទេះលាំហូរសាច់្ត្ាក់រប្់េាួន្ បណាដ លឲ្យមាន្

ការខាតបង់។ 

៣.៩. ការគ្រប់គ្រងគ្ាក់បញ ញ្ ើដៃលានយកញៅដបងដៃកាមញគាលការណ៏ 

  ាមការណ្វងយល់ និ្ងទ្យទួ្យលាន្នូ្វព័ត៌មាន្អាំពីត្ាក់បសញ្ាើណដ្លត្តូវាន្អនុ្វតតសលើត្បតិបតិត

ការណបងណច្កត្ាក់បសញ្ាើសៅាមសគាលការែ៏ និ្ងសគាលសៅរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត 

សត្កឌីតាន្សត្បើត្ា្់នី្តិវធីិកនុងការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្យ៉ងត្តឹមត្តវូ។ ដូ្ច្ណដ្រសយើងាន្

បងាា ញអាំពីសគាលការែ៏ និ្ងបទ្យបបញ្ាតតិថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើខាងសលើមកថា ត្ប្ិន្សបើអតិថិជន្សត្ជើ្សរ ើ្

ដ្ឋក់ត្ាក់្ន្សាំជាមួយសត្កឌីត អតិថិជន្ត្តូវណតបងាា ញនូ្វព័ត៌មាន្សអាយច្ា្់ោ្់ត្តឹមត្តូវ ដូ្ច្ជា

គែនី្មាន្កាលកាំែត់ជាសដ្ើម គឺអតិថិជន្ត្តូវផដល់នូ្វសគាលបាំែងរប្់េាួន្អាំពីច្ាំនួ្ន្សាច់្ត្ាក់

្ន្សាំ រយៈសពល្ន្សាំ និ្ងត្បវតតិរបូ្សងខបឲ្យត្តឹមត្តូវ សន្េះជាច្ាំនុ្ច្ណដ្ល ា្ំខាន់្កនុងការរកាាន្នូ្វ

្កាដ នុ្ពលថ្ន្ការសត្បើត្ា្់ត្ាក់បសញ្ាើ ា្ំរាប់វនិិ្សយគ។ បុ៉ណន្តសបើនិ្យយអាំពីច្ាប់រប្់ធនាគារ

ជាតិសៅសលើត្ាក់បសញ្ាើណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីសាធារែៈជន្ គឺតាំរវូឲ្យត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតសធវើ

ការតមកល់ ៨%ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើអតិថិជន្សៅធនាគារជាតិ សដ្ើមបផីដល់ការធានាកនុងការបងវិលត្ទ្យពយ្កមា

ណដ្លមាន្ភាពងាយស្្ួលសៅឲ្យអតិថិជន្វញិកនុងករែីមាន្ដ្កត្ាក់េុ្ត្បត្កតី។ សត្កឌីតាន្

កាំែត់នូ្វច្ាប់ដ្ថ្ទ្យសទ្យៀតសៅសលើត្ាក់បសញ្ាើ ដូ្ច្ជា ការផតល់ព័ត៌មាន្ជូន្ភាន ក់ងារសត្កឌីត កនុងករែី



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -72- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ច្ង់ដ្ឋក់ ឬដ្កត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងត្តូវផដល់ព័ត៌មាន្ជូន្ភាន ក់ងារសត្កឌីតអាំពីការសផទរគែនី្ ឬសធវើការសផទរ

្ិទ្យធិសៅសអាយបុគគលណាមាន ក់។ 

  ច្ាំស េះការណបងណច្កត្ាក់បសញ្ាើសៅាមសគាលការែ៏នី្មួយៗ គឺសត្កឌីតាន្រកានូ្វសដ្ើមទុ្យន្ ឬ

ត្ាក់បាំរងុណដ្លមាន្នូ្វកនុងថ្ដ្ ឬមាន្សៅធនាគារដ្ថ្ទ្យសទ្យៀត សដ្ើមបទូី្យទត់ ឬ ា្ំរាប់បងវិលកនុងករែី

ណាមួយ។ សលើ្ពីសន្េះសៅសទ្យៀត នាយកដ្ឋឋ ន្ហិរញ្ាវតថុ និ្ងភាន ក់ងារត្ាក់បសញ្ាើ (ត្បធាន្មន្តន្តីទ្យទួ្យល

ត្ាក់បសញ្ាើ) ត្តូវសធវើការសរៀបច្ាំនូ្វ Cash Projection / Cash Management ជាត្បចាាំ ដូ្ច្ជា រាយការ

ែ៏ត្បចាាំថ្ថៃ រាយការែ៏ត្បចាាំ្ាដ ហ៏ និ្ងរាយការែ៏ត្បចាាំណេជាសដ្ើម។ សដ្ឋយកនុងសនាេះគាត់

ាន្សត្បើត្ា្់នី្តិវធីិ និ្ងវធីិសាស្រ្តសដ្ើមបីវភិាគនូ្វលាំហូរចូ្ល និ្ងលាំហូរសច្ញនូ្វសាច់្ត្ាក់រប្់សត្ក

ឌីត ា្ំរាប់សធវើការសរៀបច្ាំនូ្វណផន្ការត្គប់ត្គង់ត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្ឲ្យាន្ច្ា្់ោ្់ និ្ងលាត្បស ើ្

រ។ មា៉ងវញិសទ្យៀត សត្កឌីតមាន្បុគគលិកណដ្លមាន្ជាំនាញវជិាា ជីវៈ និ្ងមាន្ទ្យាំនួ្លេុ្ត្តវូយ៉ងខាា ាំង

ច្ាំស េះការងារ ណដ្លជាសហតុសធវើការឲ្យដ្ាំសែើ រការថ្ន្ការត្គប់ត្គងសាច់្ត្ាក់មាន្ភាពរងឹមាាំ និ្ងរលូន្

សៅមុេាន្យ៉ងលា សធវើឲ្យហានិ្ភ័យមាន្ការធាា ក់ចុ្េះ២៨។  

៣.១០. ការវិភារទិនននយ័គ្ាកប់ញ ញ្ ើរបសគ់្ររឹះស្ថា នមីគ្កូហរិ ញ្វត្ាុញគ្កឌីត្ 

  សៅកនុងច្ាំែុច្សន្េះសយើងនឹ្ងសធវើការ្ិកាសៅសលើត្ប្ិទ្យធិភាពកនុងការទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើរប្់

ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត។ សដ្ឋយសយងសៅាមការផដល់អាជាញ ប័ែណ ត្បកបអាជីវកមាទ្យទួ្យល

ត្ាក់បសញ្ាើពី ធនាគារជាតិថ្ន្កមពុជាសៅសអាយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត សៅថ្ថៃទី្យ ២២ ណេកញ្ញា  

ឆ្ន ាំ ២០១១ ាន្សធវើឲ្យសយើងេញុាំសលើកយកនូ្វទិ្យន្នន័្យជាត្បចាាំត្តីមា្ថ្ន្ទ្យាំហាំត្ាក់បសញ្ាើណដ្លសត្ក ឌីត

ទ្យទួ្យលាន្ជាត្បចាាំណេ យកមកសធវើការវភិាគអាំពីដ្ាំសែើ រការ និ្ងការណត្បត្បលួថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើណដ្ល

ទ្យទួ្យលាន្ពីបណាដ សាធារែៈជន្ថ្ន្ត្បសទ្យ្កមពុជាសដ្ឋយសយងសៅាមទិ្យន្នន័្យជាក់ណ្ដង។ កនុង

ការវភិាគសៅសលើទិ្យន្នន័្យថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ សយើងេញុាំនឹ្ងសធវើការណបងណច្កសៅត្បសភទ្យថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើនី្មួយៗ

ដូ្ច្សត្កាម៖ 

                                            
២៨ ាន្ពីការ ា្ំភា្ន៏្ផ្ទទ ល់មាត់ជាមួយមន្តន្តីត្ាក់បសញ្ាើថ្ន្នាយកដ្ឋឋ ន្ត្បតិបតតិការ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -73- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

  ៣.១០.១. វិភារទិននន័យញលើលទធផលគ្ាក់បញ ញ្ ើ 

  ខាងសត្កាមសន្េះ គឺជាារាងត្បចាាំណេ២៩ កនុងការទ្យទួ្យលាន្នូ្វច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងទ្យាំហាំ

សាច់្ត្ាក់ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីអតិថិជន្សៅកនុងឆ្ន ាំ ២០១១ និ្ង ឆ្ន ាំ២០១២។ ច្ាំស េះទិ្យន្នន័្យខាង

សត្កាមសន្េះ គឺសយើងទ្យទួ្យលាន្ជាទឹ្យកត្ាក់ត្បចាាំណេនី្មួយជាលុយដុ្ោា អាសមរកិ និ្ងមិន្គិតពីច្ាំនួ្ន្

ទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើសៅាមផលិតផលនី្មួយៗសនាេះសទ្យ។ 

ារាងទី្យ២. ទិ្យន្នន័្យថ្ន្កាំសែើ ន្ទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើត្បចាាំណេនី្មួយៗ 

ការបរសិច្េទ្យ ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ(USA) 

ណេកកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១១ ៥៩៩ នាក់ ២,៥២៣,០៦៨.៤៥ 

ណេកញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០១១ ៦៤៥ នាក់ ២,៥៨៨,០២៩.៧១ 

ណេតុោ ឆ្ន ាំ ២០១១ ៧០៧ នាក់ ២,៨៤៤,៥៧៥.០០ 

ណេវចិ្េិកា ឆ្ន ាំ ២០១១ ៧៧១ នាក់ ៣,១១០,៨៩២.៧០ 

ណេធនូ ឆ្ន ាំ ២០១១ ៨៥០ នាក់ ៣,៤៣៤,៣២៧.៧២ 

ណេមករា ឆ្ន ាំ ២០១២ ៨៨៥ នាក់ ៣,៤៣៩,៦០៤.១៥ 

ណេកុមភៈ ឆ្ន ាំ ២០១២ ៩៣៣ នាក់ ៣,៨១៦,៤៦៧.៨២ 

ណេមិនា ឆ្ន ាំ ២០១២ ១,៦៣០ នាក់ ៤,៥២២,៩៥០.៨៧ 

ណេសមសា ឆ្ន ាំ ២០១២ ១,៦៩៤ នាក់ ៥,៣៣៥,៦៧០.០៨ 

ារាងទី្យ៣. លទ្យធផលត្ាក់បសញ្ាើត្បចាាំត្តីមា្ទី្យ១ 

ត្បចាាំណេ ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ(ដុ្ោា ) 

ទី្យ១ ៥៩៩ នាក់ ២,៥២៣,០៦៨.៤៥ 

ទី្យ២ ៦៤៥ នាក់ ២,៥៨៨,០២៩.៧១ 

ទី្យ៣ ៧០៧ នាក់ ២,៨៤៤,៥៧៥.០០ 

                                            
២៩ ទិ្យន្នន័្យទ្យទួ្យលាន្ពីបុគគលិកណផនកមន្តន្តីត្ាក់បសញ្ាើកនុងនាយកដ្ឋឋ ន្ត្បតិបតតិការ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -74- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ត្កាហវិកទី្យ២ លទ្យធផលត្ាក់បសញ្ាើត្តីមា្ទី្យ១ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បកស្សាយៈ កនុងទិ្យន្នផលថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើណដ្លទ្យទួ្យលាន្ជាត្បចាាំណេនី្មួយ គឺមាន្ការសកើន្ស ើងជា

លាំដ្ឋប់ពីមួយណេសៅមួយណេ។ ត្ាក់បសញ្ាើសៅកនុងណេកកកដ្ឋ សយើង ា្ំលឹងសឃើញថាមាន្អតិថិជន្ដ្ឋក់

ត្ាក់្ន្សាំជាមួយសត្កឌីតរហូតដ្ល់សៅ ៥៩៩ នាក់ ត្តូវនឹ្ងត្ាក់បសញ្ាើ្របុ ២,៥២៣,០៦៨.៤៥ 

ដុ្ោា អាសមរកិ សហើយសបើសធៀបនឹ្ងណេកញ្ញា  គឺមាន្ការសកើន្ស ើងនូ្វច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើដ្ល់សៅ 

៦៤៥ នាក់ ត្តូវនឹ្ងទ្យាំហាំត្ាក់បសញ្ាើ ២.៥៨៨.០២៩.៧១ដុ្ោា អាសមរកិ គិតជាភាគរយថ្ន្កាំសន្ើន្ត្ាក់

បសញ្ាើគឺ ២.៥៧% និ្ងសធៀបសៅនឹ្ងណេតុោ ណដ្លមាន្ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើរហូតដ្ល់ ៧០៧នាក់ 

ត្តូវនឹ្ងទ្យាំហាំត្ាក់បសញ្ាើ ២,៨៤៤,៥៧៥.០០ដុ្ោា អាសមរកិ គិតជាភាគរយថ្ន្កាំសន្ើន្ត្ាក់បសញ្ាើគឺ 

១២.៧៤%។ ្ថិតសៅកនុងកាំសន្ើន្ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើមាន្ការសកើន្ស ើងណបបសន្េះ សធវើឲ្យសយើងអាច្វាយតាំថ្ល

ាន្ថា កនុងត្តីមា្ទី្យ១ ចាប់ពីណេកកកដ្ឋដ្ល់ណេតុោសធៀបនឹ្ងណេសគាល គឺត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាំសន្ើន្ 

សៅដ្ល់ ៣២១,៥០៦.៥៥ដុ្ោា អាសមរកិ ជាមួយនឹ្ងកាំសន្ើន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ គឺ១០៨នាក់។ 

២,៣៥០,០០០.០០ 
២,៤០០,០០០.០០ 
២,៤៥០,០០០.០០ 
២,៥០០,០០០.០០ 
២,៥៥០,០០០.០០ 
២,៦០០,០០០.០០ 
២,៦៥០,០០០.០០ 
២,៧០០,០០០.០០ 
២,៧៥០,០០០.០០ 
២,៨០០,០០០.០០ 
២,៨៥០,០០០.០០ 

ខែទី១ ៥៩៩នាក់ ខែទី២ ៦៤៥នាក់ ខែទី៣ ៧០៧នាក់ 

្ាក់រប្ញើ (USD) ២,៥២៣,០៦៨.៤៥ ២,៥៨៨,០២៩.៧១ ២,៨៤៤,៥៧៥.០០ 

្ាករ់ប្ញើ  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -75- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ារាងទី្យ៤. លទ្យធផលត្ាក់បសញ្ាើត្បចាាំត្តីមា្ទី្យ២ 

ត្បចាាំណេ ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ(ដុ្ោា ) 

ទី្យ១ ៧៧១ នាក់ ៣,១១០,៨៩២.៧០ 

ទី្យ២ ៨៥០ នាក់ ៣,៤៣៤,៣២៧.៧២ 

ទី្យ៣ ៨៨៥ នាក់ ៣,៤៣៩,៦០៤.១៥ 

  សដ្ឋយទិ្យន្នន័្យណដ្លត្កុមសយើងេញុាំទ្យទួ្យលាន្ជាត្បចាាំណេនី្មួយៗ សហើយមាន្លកខែៈឆ្ាងឆ្ន ាំពី 

២០១១ សៅដ្ល់ណេសមសា ឆ្ន ាំ ២០១២ ណដ្លជាសហតុមាន្ការលាំាកកនុងការវភិាគឲ្យាន្ត្តឹមត្តូវសៅ

ាមសគាលការែ៍។ បុ៉ណន្តាមរយៈការណ្វងយល់ និ្ងការ្ន្ាត្សត្មច្សធវើការវភិាគទិ្យន្នន័្យត្បចាាំ

ណេសន្េះ សអាយមាន្លកខែៈមួយងាយស្្ួលផងសនាេះ ត្កមុសយើងេញុាំាន្សធវើការដ្កយកណេនី្មួយៗ 

មកវភិាគាមត្តីមា្ សដ្ឋយ្ន្ាតមិន្គិតពីដ្ាំសែើ រការ និ្ងទិ្យន្នផលពីឆ្ន ាំមុន្ និ្ងឆ្ន ាំថាី។ 

ត្កាហវិកទី្យ៣ លទ្យធផលត្ាក់បសញ្ាើត្តីមា្ទី្យ២

 
បាំែកស្សាយៈ សបើសយើងនិ្យយអាំពីកាំសែើ ន្ថ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ គឺមាន្ការសកើន្ស ើងដ្ណដ្ល 

សហើយច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើក៏មាន្ការសកើន្ស ើងសៅាមនឹ្ងណដ្រ។ មា៉ងសទ្យៀតសបើសយើង្មាឹងសមើលសឃើញ

២,៩០០,០០០.០០ 
២,៩៥០,០០០.០០ 
៣,០០០,០០០.០០ 
៣,០៥០,០០០.០០ 
៣,១០០,០០០.០០ 
៣,១៥០,០០០.០០ 
៣,២០០,០០០.០០ 
៣,២៥០,០០០.០០ 
៣,៣០០,០០០.០០ 
៣,៣៥០,០០០.០០ 
៣,៤០០,០០០.០០ 
៣,៤៥០,០០០.០០ 

ខែទី១ ៧៧១ នាក់ ខែទី២ ៨៥០ នាក់ ខែទី៣ ៨៨៥ នាក់ 

្ាក់រប្ញើ (USD)  ៣,១១០,៨៩២.៧០ ៣,៤៣៤,៣២៧.៧២ ៣,៤៣៩,៦០៤.១៥ 

្ាករ់ប្ញើ   



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -76- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ថា ត្ាក់បសញ្ាើសៅកនុងណេទី្យ១ មាន្ការវវិតតន៏្ពីណេមុន្មកថ្ន្ត្តីមា្ទី្យ១ គឺ ៣,១១០,៨៩២.៧០ដុ្ោា

អាសមរកិ ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើសកើន្រហូតដ្ល់ ៧៧១នាក់ សធៀបនឹ្ងណេមុន្ត្តឹមណត ៧០៧នាក់។ 

ច្ាំស េះកាំសែើ ន្សៅកនុងណេទី្យ២ មាន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើច្ាំនួ្ន្ ៨៥០នាក់ ត្តូវនឹ្ងត្ាក់បសញ្ាើ្របុច្ាំនួ្ន្ 

៣,៤៣៤,៣២៧.៧២ដុ្ោា អាសមរកិ សធៀបនឹ្ងណេទី្យ១ មាន្កាំសែើ ន្ដ្ល់ ១០.៤០% ជាមួយនឹ្ងកាំសន្ើន្

អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ៧៩នាក់។ ឯសៅកនុងណេទី្យ៣ ក៏មាន្ការសកើន្ស ើងផងណដ្រ បុ៉ណន្តមាន្ការណត្បត្បួល

សកើន្ស ើងបន្តិច្សបើសធៀបនឹ្ងណេទី្យ២ នូ្វច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ៣៥នាក់ ត្តវូនឹ្ងច្ាំនួ្ន្សាច់្ត្ាក់ 

៥,២៧៦.៤៣ដុ្ោា អាសមរកិ គិតជាភាគរយៈគឺ ០.១៥% សធៀបនឹ្ងច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ៤.១១%។ 

ដូ្សច្នេះសៅកនុងត្តីមា្ទី្យ២ សយើងអាច្វាយតាំថ្លាន្ថា ត្ាក់បសញ្ាើមាន្ការសកើន្ស ើងជាបន្តបនាទ ប់ 

សហើយច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាំសែើ ន្ដ្ល់១១៤នាក់ត្តូវនឹ្ងត្ាក់បសញ្ាើច្ាំនួ្ន្៣២៨,៧១១.៤៥ 

ដុ្ោា អាសមរកិ សធៀបនឹ្ងណេសគាលថ្ន្ត្តីមា្ទី្យ២។ 

ារាងទី្យ៥. លទ្យធផលត្ាក់បសញ្ាើត្បចាាំត្តីមា្ទី្យ៣ 

ត្បចាាំណេ ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ(ដុ្ោា ) 

ទី្យ១ ៩៣៣ នាក់ ៣,៨១៦,៤៦៧.៨២ 

ទី្យ២ ១,៦៣០ នាក់ ៤,៥២២,៩៥០.៨៧ 

ទី្យ៣ ១,៦៩៤ នាក់ ៥,៣៣៥,៦៧០.០៨ 

ត្កាហវិកទី្យ៤ លទ្យធផលត្ាក់បសញ្ាើត្បចាាំត្តីមា្ទី្យ៣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

០.០០ 

១,០០០,០០០.០០ 

២,០០០,០០០.០០ 

៣,០០០,០០០.០០ 

៤,០០០,០០០.០០ 

៥,០០០,០០០.០០ 

៦,០០០,០០០.០០ 

ខែទី១ ៩៣៣ នាក់ ខែទី២ ១,៦៣០ នាក់ ខែទី៣ ១,៦៩៤ នាក់ 

្ាក់រប្ញើ(USD) ៣,៨១៦,៤៦៧.៨២ ៤,៥២២,៩៥០.៨៧ ៥,៣៣៥,៦៧០.០៨ 

្ាករ់ប្ញើ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -77- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

បាំែកស្សាយៈ  សៅកនុងត្កាហវិកសន្េះាន្បងាា ញថាកាំសែើ ន្សៅណតបន្តសកើន្ស ើងបណន្ថតសទ្យៀត សៅសលើ

ត្ាក់បសញ្ាើរប្់សត្កឌីត។ ណេទី្យ១ ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់មាន្ការណត្បត្បួលពី ណេមុន្ច្ាំនួ្ន្ ៨៨៥នាក់ 

ដ្ល់ ៩៣៣នាក់ ត្តូវនឹ្ងទ្យាំហាំទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើ ច្ាំនួ្ន្ ៣,៨១៦,៤៦៧.៨២ដុ្ោា អាសមរកិ។ ច្ាំស េះកាំសន្ើន្ 

ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើសៅណេទី្យ២ សធៀបនឹ្ងណេទី្យ១ គឺមាន្កាំសែើ ន្សកើន្ស ើងយ៉ងខាា ាំងគួរសអាយកត់ ា្ំគាល់ គឺ

មាន្ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើកនុងត្តីមា្សន្េះមាន្កាំសែើ ន្ រហូតដ្ល់ ១,៦៣០នាក់ ជាមួយនឹ្ងត្ាក់

បសញ្ាើ្របុដ្ល់ ៤,៥២២,៩៥០.៨៧ដុ្ោា អាសមរកិ សបើគិតជាភាគរយៈ សៅកនុងណេទី្យ២មាន្កាំសែើ ន្សៅ

ដ្ល់ ១៨.៥១%ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ង ៧៤.៧០%ថ្ន្ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាមួយសត្កឌីត។ វាគឺជា

កាំសែើ ន្មួយណដ្លសកើន្ស ើងយ៉ងខាា ាំងកនុងការទ្យទួ្យលាន្នូ្វត្ាក់បសញ្ាើពីបណាដ អតិថិជន្ និ្ងសាធារ

ែៈជន្។ សហើយនិ្យយអាំពីណេទី្យ៣ថ្ន្ត្តីមា្ទី្យ៣ គឺអនកដ្ឋក់ត្ាក់នូ្វណតមាន្ការណត្បត្បួលសកើន្

ស ើងដ្ណដ្ល ១,៦៩៤នាក់ ត្តូវនឹ្ងត្ាក់បសញ្ាើ ៥ ,៣៣៥,៦៧០.០៨ ដុ្ោា អាសមរកិ។ ណតសបើសធៀបនឹ្ងណេ

ទី្យ២វញិសដ្ឋយ្មាឹងសឃើងថាអត្ាថ្ន្ការសកើន្ស ើងថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើមាន្ការសកើន្ស ើងយ៉ងខាា ាំងរហូត

ដ្ល់ ១៧.៩៦% កនុងច្ាំសណាមអនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ត្តឹមណត ៣.៩៣%បុ៉សណាណ េះ។ សៅកនុងត្តីមា្ទី្យ៣

ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើរប្់សត្កឌីតាន្បងាា ញថា សៅកនុងណេកុមភៈ មីនា និ្ងសមសា ឆ្ន ាំ ២០១២ អត្ាសកើន្

ស ើងកនុងការទ្យទួ្យល  ត្ាក់បសញ្ាើពីបណាដ សាធារែៈជន្ មាន្សលបឿន្ថ្ន្ការសកើន្ស ើងយ៉ងខាា ាំង សបើ

សធៀបនឹ្ងណេសគាលថ្ន្ត្តីមា្ទី្យ៣ គឺអនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើមាន្ច្ាំនួ្ន្ ៧៦១នាក់ និ្ងត្ាក់បសញ្ាើវញិ

មាន្ច្ាំនួ្ន្ ១,៥១៩,២០២.២៦ដុ្ោា អាសមរកិ។ 

ារាងទី្យ៦. កាំសែើ ន្ត្ាក់បសញ្ាើត្បចាាំត្តីមា្ 

ត្បចាាំត្តីមា្ ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ(ដុ្ោា ) 

ទី្យ១ ១០៨ នាក់ ៣២១,៥០៦.៥៥ 

ទី្យ២ ១១៤ នាក់ ៣២៨,៧១១.៤៥ 

ទី្យ៣ ៧៦១ នាក់ ១,៥១៩,២០២.២៦ 

 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -78- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ត្កាហវិកទី្យ៥ កាំសន្ើន្ត្ាក់បសញ្ាើត្បចាាំត្តីមា្នី្មួយៗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
បាំែកស្សាយៈ  ទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងថ្ន្ការសត្បៀបសធៀបត្តីមា្នី្មួយ គឺពឹងណផាកសៅកាំសែើ ន្រយៈសពលបីណេ 

ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើទ្យទួ្យលាន្ និ្ងការដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើពីសាធារែៈជន្។ សដ្ឋយសយើងាន្ណ្វងយល់ថា 

សៅកនុងត្កាហវិកថ្ន្ត្តីមា្ទី្យ១ គឺត្ាក់បសញ្ាើមាន្កាំសែើ ន្សៅដ្ល់ ១២.៧៤%  និ្ងអនកដ្ឋក់ត្ាក់

បសញ្ាើ គឺ ១៨.០៣%។ សៅត្តីមា្ទី្យ២វញិ ត្ាក់បសញ្ាើក៏មាន្ការសកើន្ស ើងផងណដ្រ សដ្ឋយអតិថិជន្

ាន្ ា្ំសរច្ចិ្តតដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាមួយសត្កឌីត ណដ្លជាសហតុសធវើឲ្យច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើមាន្ការ

សកើន្ស ើងសៅដ្ល់ ១៤.៧៨% ត្តវូនឹ្ងត្ាក់បសញ្ាើណដ្លទ្យទួ្យលាន្គិតជាភាគរយៈគឺ ១០.៥៧%។  

ឯត្តីមា្ចុ្ងសត្កាយត្តីមា្ទី្យ៣ គឺាមរយៈត្កាហិវកាន្បងាា ញថាសត្កឌីតាន្ទ្យទួ្យលការសពញ

និ្យមសៅសលើស្វាកមាត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លកនុងសនាេះទ្យាំហាំសាច់្ត្ាក់ណដ្លទ្យទួ្យលាន្គិតជាភាគរយៈ គឺ 

៣៩.៨០% និ្ងអនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើក៏មាន្កាំសែើ ន្សៅដ្ល់ ៨១.៥៦% ។ 

៣.១០.២. ការវាយត្ចំលញលើលទធផលគ្ាក់បញ ញ្ ើគ្បចគំ្តី្មាស 

  ាមការ្ិកាសៅសលើទិ្យន្នន័្យនី្មួយៗត្បចាាំត្តីមា្ទាំងបី អាច្ឲ្យសយើងសធវើការវាយតថ្មាាន្

ថា ត្គប់ត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លសត្កឌីតទ្យទួ្យលាន្្ុទ្យធណតមាន្ការសកើន្ស ើងជាលាំដ្ឋប់ពីមួយត្តីមា្សៅ

មួយត្តីមា្។ ការសកើន្ស ើងណបបសន្េះាន្សឆ្ា េះបញ្ញា ាំងថា ស្វាត្ាក់បសញ្ាើរប្់សត្កឌីតពិតជាមាន្

ដ្ាំសន្ើរការលាត្បស ើ្របាំផុត។ សត្ េះថាាមរយៈការវភិាគពីកាំរតិគាំោតពីមួយណេសៅមួយណេ ត្ាក់

០.០០ 
២០០,០០០.០០ 
៤០០,០០០.០០ 
៦០០,០០០.០០ 
៨០០,០០០.០០ 

១,០០០,០០០.០០ 
១,២០០,០០០.០០ 
១,៤០០,០០០.០០ 
១,៦០០,០០០.០០ 

១០៨ នាក់ ១១៤ នាក់ ៧៦១ នាក់ 

្ាក់រប្ញើ (USD)  ៣២១,៥០៦.៥៥ ៣២៨,៧១១.៤៥ ១,៥១៩,២០២.២៦ 

្ាករ់ប្ញើ   



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -79- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

បសញ្ាើ គឺមាន្ការណត្បត្បួលសកើន្ស ើង និ្ងច្ាំនួ្ន្អនកណដ្លមកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាមួយសត្កឌីតក៏ចាប់សផដើម

យល់ដឹ្ងពីអតតត្បសយជន៍្ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត។ 

  ត្ប្ិន្សបើសយើងសធវើការ្ិកាពីត្តីមា្នី្មួយៗ អាច្សធវើឲ្យសយើងសធវើការណ្វងយល់រតិណតច្ា្់

ណថមសទ្យៀតសៅសលើបាំណរបាំរលួរប្់វា ដូ្ច្ជា សៅត្តីមា្ទី្យ១ មាន្ការសកើន្ស ើង គឺត្ាក់បសញ្ាើមាន្

កាំសែើ ន្សៅដ្ល់១២.៧៤%  និ្ងអនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ គឺ ១៨.០៣%។ ណតសបើសយើងសធៀបត្តីមា្ទី្យ១ 

និ្ង ត្តីមា្ទី្យ២ ណដ្លមាន្កាំសែើ ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើណដ្រសនាេះ គឺសកើន្ស ើងសៅដ្ល់ ១៤.៧៨% ត្តវូ

នឹ្ងត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លទ្យទួ្យលាន្គិតជាភាគរយៈគឺ ១០.៥៧%។ ត្តង់ច្ាំែុច្សន្េះសយើងអាច្វាយតថ្មា

ាន្ថាត្តីមា្ទី្យ២ មាន្កាំសែើ ន្ទបជាងត្តីមា្ទី្យ១ ថ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ 

។ សទេះបីជា្ន្ទុេះថ្ន្ការសកើន្ស ើងមាន្ការធាា ក់ចុ្េះក៏ពិតណមន្ បុ៉ណន្តច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើណដ្លសត្កឌីត

ទ្យទួ្យលាន្គឺសៅណតមាន្ណត្បត្បួលសកើន្ស ើងជាលាំដ្ឋប់។ កនុងសនាេះសបើសយើងសធវើការ្ិកាសៅសលើត្តី

មា្ទី្យ៣ វញិមដង សយើង្សងកតសឃើញថា កាំសែើ ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើមាន្ការសកើន្ស ើងយ៉ងខាា ាំង 

រហូតដ្ល់ ៥៦៧.៥៤% គឺមាន្កាំសែើ ន្ជាង ៣៨ដ្ង សធៀបនឹ្ងត្តីមា្ទី្យ២ ត្តវូនឹ្ងច្ាំនួ្ន្ត្ាក់បសញ្ាើ

ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ពីសាធារែៈជន្ គឺសកើន្ស ើងដ្ល់ ៣៦២.២០% មាន្កាំសែើ ន្ជាង ៣៤ដ្ង។ 

  ដូ្ច្សន្េះ ាមរយៈការបកស្សាយបងាា ញអាំពីសាថ ន្ភាពត្ាក់បសញ្ាើ ណដ្លសត្កឌីតទ្យទួ្យលាន្

ពីសាធារែៈជន្រវាងត្តីមា្នី្មួយៗ គឺទ្យទួ្យលាន្នូ្វការគាាំត្ទ្យយ៉ងខាា ាំងពី ា្ំណាក់អតិថិជន្ 

ណដ្លមាន្ជាំសន្ឿទុ្យកចិ្តតច្ាំស េះត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតកនុងការដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាមួយសត្កឌីត។ 

សលើ្ពីសន្េះសៅសទ្យៀត ត្គប់ត្បសភទ្យគែនី្នី្មួយៗ គឺាន្ផដល់នូ្វអត្ាការត្ាក់្ន្សាំេព្់ជាង និ្ង

ការផដល់ស្វាកមាលាត្បស ើ្រជាងបណាដ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុដ្ថ្ទ្យសទ្យៀត។ សន្េះជាសហតុសធវើឲ្យអតិថិ

ជន្ជាសត្ច្ើន្ាន្្សត្មច្ចិ្តតសត្ជើ្សរ ើ្ សត្កឌីត ជាទូ្យណដ្កដ៏្លា មាន្្ុវតតិភាព និ្ងផដល់អតថ

ត្បសយជន៍្េព្់ជូន្ដ្ល់អតិថិជន្។ 

  ៣.១០.៣. ទិននន័យគ្ាកប់ញ ញ្ ើសនសាំមផលតិ្ផល 

    ក. ទិ្យន្នន័្យត្ាក់បសញ្ាើណដ្លទ្យទួ្យលាន្ាមផលិតផល 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -80- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

  ត្តូវច្ាំនុ្ច្សន្េះសយើងនឹ្ងសធវើការ្ិកាអាំពីសាថ ន្ភាពថ្ន្ត្បសភទ្យត្ាក់បសញ្ាើនី្មួយៗសៅាម

ផលិតផលណដ្លត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត្សត្មច្ាន្ត្បចាាំណេ ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១២ ដូ្ច្ខាង

សត្កាម៣០៖ 

ច្ាំណាត់ថាន ក់ត្កាហវិកទី្យ៦ 

 
បកស្សាយៈ បាំណែងណច្កជាថាន ក់ៗថ្ន្ត្បសភទ្យត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំនី្មួយៗ ត្បចាាំណេឧ្ភា ឆ្ន ាំ២០១២ 

ាន្បងាា ញថា ស្វាផលិតផល ណដ្លទ្យទួ្យលាន្ការដ្ឋក់្ន្សាំសត្ច្ើន្ជាងសគ គឺ គែនី្មាន្កាល

កាំែត់ដ្កការត្ាក់សៅចុ្ងកាលបរសិច្េទ្យ (CD-Wealthy Growth) ជាលុយដុ្ោា  និ្ង (CD-Wealthy 

Growth) ជាលុយសរៀលគឺ ៦៨% និ្ង ១២%។ 

    េ/ ទិ្យន្នន័្យច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ្ន្សាំាមផលិតផល 

  ត្តង់ច្ាំនុ្ច្សយើងនឹ្ង្ិកាពីច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើាមផលិតផលនី្មួយៗគិតត្តឹមណេ   

ឧ្ភា ឆ្ន ាំ ២០១២ ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

                                            
៣០ ទិ្យន្នន័្យទ្យទួ្យលាន្ពីមន្តន្តីត្ាក់បសញ្ាើថ្ន្នាយកដ្ឋឋ ន្ត្បតិបតតិការ 

PBS-Staff-USD 8%, 
$295,278.99  PBS-Easy-KHR 1%, 

$39,042.45  

PBS-Easy-USD 5%, 
$186,982.06  

CD-WG-KHR 12%, 
$464,528.83  

CD-WG-USD 68%, 
$2,653,743.46  

CD-WR-KHR 0%, 
$21,147.36  

CD-WR-USD 1%, 
$21,613.74  

Partnership Saving 
5%, $215,212.04  

ចំខណកថ្នា ក់នន្របេទគណនី្ ាករ់ប្ញើសនសំ 
គិតជាចំនួនទកឹ្ាក់។ 

(ខែឧសភា ឆ្ា ំ២០១២) 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -81- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ច្ាំណាត់ថាន ក់ត្កាហិវកទី្យ៧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
បាំែកស្សាយៈ សៅកនុងការណបងណច្កជាច្ាំណែកថាន ក់នី្មួយៗថ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើសៅាមត្បសភទ្យ

ផលិតផល សធវើឲ្យសយើងសឃើញថា ត្ាក់បសញ្ាើ ា្ំថ្ច្ (គែនី្ងាយស្្ួល) ជាលុយសរៀលគឺមាន្ ច្ាំនួ្ន្

អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើសត្ច្ើន្ជាងសគ និ្ងការដ្ឋក់្ន្សាំជាលុយសរៀលសៅគែនី្មាន្កាលកាំែត់ដ្កការ

ត្ាក់ចុ្ងកាលបរសិច្េទ្យក៏មាន្ច្ាំនួ្ន្សត្ច្ើន្ផងណដ្រ។ សដ្ឋយសហតុថាអតិថិជន្រប្់សត្កឌីត យល់សឃើញ

ថា ការដ្ឋក់្ន្សាំជាលុយសរៀលជាមួយសត្កឌីត ទ្យទួ្យលាន្នូ្វអត្ាការត្ាក់េព្់ជាងការដ្ឋក់្ន្សាំ

ជាលុយដុ្ោា ។ 

  

PBS-Easy-KHR, 324 

PBS-Easy-USD, 245 
CD-WG-KHR, 280 

CD-WG-USD, 77 

CD-WR-KHR, 202 

CD-WR-USD, 3 Partnership Saving, 
4 

ច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់
បសញ្ាើណបងណច្កសៅ
ាមផលិតផល 

(ខែឧសភា ឆ្ា ំ២០១២) 



 

 

 

 

 

េសចក្ដសីននិ ្ឋ ន នងិ  

អនុ សន ៍
  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -82- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ញសៃកតីសននិដាា ន និងការផតលអ់នុស្ថសន៍ 

មុន្នឹ្ងឈាន្ដ្ល់ការសធវើការ្ន្និដ្ឋឋ ន្ និ្ងការផតល់អនុ្សា្ន៍្សយើងេញុាំ្ូមបងាា ញអាំពីច្ាំែុច្

ខាា ាំង និ្ងសេាយរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ការយិល័យកណាត ល ជាមុន្្ិន្ណដ្លមាន្

ដូ្ច្ខាងសត្កាមសន្េះ៖ 

១. ៃណុំៃខាល ងំ 

-   ត្កម្ីលធម៌ៈ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត គឺជាសាថ ប័ន្មួយណដ្លមាន្ការទ្យទួ្យល

សាគ ល់សត្ច្ើន្សៅកនុង្ហគមន៍្ ជាពិស្្ច្ាំស េះ ត្បជាជន្ណដ្លមាន្កាំរតិជីវភាពមធយម។ សដ្ើមបី

ធានាាន្ថា ត្គឹេះសាថ ន្អាច្រកាសករ តិ៍សឈាា េះដ៏្លាសន្េះាន្ ត្គឹេះសាថ ន្ាន្េិតេាំត្បឹងណត្បងបងាា ញនូ្វ

កត្មិតេព្់បាំផុតថ្ន្ត្កម្ីលធម៌រប្់េាួន្ និ្ងបងាា ញពីច្រតិលកខែៈកនុងការជួយឲ្យរកីច្ាំសរ ើន្ សៅ

ត្គប់សពលទាំងអ្់។ ជាងសន្េះសទ្យៀត សដ្ើមបជួីយឲ្យបុគគលិកផារភាា ប់សៅនឹ្ងសគាលការែ៍ទាំងសន្េះ

សៅកនុងការងារត្បចាាំថ្ថៃរប្់េាួន្ សត្កឌីតាន្សរៀបច្ាំសគាលន្សយាយ និ្ងនី្តិវធីិអនុ្វតតការងារដ៏្លា

បាំផុត ា្ំរាប់ឲ្យបុគគលិកអនុ្វតតាម។ នី្តិវធីិទាំងសន្េះគូបញ្ញា ក់ពីការអនុ្វតតការងារត្តឹមត្តូវាមបទ្យ

បញ្ញា និ្ងត្កម្ីលធម៌រប្់សត្កឌីត។ 

-   ឯករាជយភាព និ្ង តមាា ភាពៈ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតជាសាថ ប័ន្មាន្ឯករាជយសពញ      

សលញ។ ត្គឹេះសាថ ន្បាំសពញការងារជាត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុមួយ សហើយកនុងនាមជាត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូ

ហិរញ្ាវតថុរាល់្កមាភាពអាជីវកមារប្់េាួន្ត្តូវ្ថិត សៅសត្កាមការត្តតួពិនិ្តយជាត្បចាាំត្គាដ្ល់ទី្យ

កណន្ាង និ្ងសលើឯកសារពីធនាគារជាតិថ្ន្កមពុជា។ សដ្ើមបីធានាតមាា ភាពត្បតិបតតិការ ត្គឹេះសាថ ន្ត្តូវាន្

ត្តតួពិនិ្តយពី ា្ំណាក់្វន្ករថ្ផទកនុងរប្់េាួន្ផ្ទទ ល់។ សលើ្ពីសន្េះ ក៏សៅមាន្ការត្តតួពិនិ្តយត្បចាាំឆ្ន ាំ

ពី ា្ំណាក់្វន្ករឯករាជយ (Price Water House Cooper) សដ្ើមបីបញ្ញា ក់ថារាល់ត្បតិបតតិការរប្់

េាួន្ពិតជាសគារពសៅាមតត្មូវការថ្ន្ច្ាប់។ 

-   អតិថិជន្ៈ ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតេិតេាំត្បឹងណត្បងត្គប់ណបបយ៉ងសដ្ើមបីផតល់ស្វា

ជាទី្យទុ្យកចិ្តត និ្ងត្បកបសដ្ឋយត្ប្ិទ្យធិភាពជូន្សៅឲ្យអតិថិជន្ត្គប់សពលសវោ។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -83- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

  បណន្ថមពីសន្េះសៅសទ្យៀត សទេះបីជាស្វាត្ាក់បសញ្ាើសទ្យើបនឹ្ងបសងកើតក៏សដ្ឋយក៏មាន្៖ 

-   ្កមាភាពថ្ន្ការដ្ឋក់ត្ាក់ ដ្កត្ាក់ត្តូវាន្អតិថិជន្ទ្យទួ្យលសាគ ល់ថាមាន្្ុវតថិភាព    

ផតល់ភាពកក់សៅ ត  ងាយស្្លួ និ្ងមិន្ភ័យត្ពួយពីការាត់ទឹ្យកត្ាក់ ឬដ្កត្ាក់មិន្ាន្។ 

-   ផតល់នូ្វជាំសន្ឿទុ្យកចិ្តតេព្់ដ្ល់អតិថិជន្កនុងការសបើកគែនី្ការដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើ ជាពិស្្ 

គឺត្គឹេះសាថ ន្ផតល់អត្ាការត្ាក់េព្់។  

-  ត្គឹេះសាថ ន្សត្កឌីត មាន្សាខាទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងសត្ច្ើន្សៅកនុងត្បសទ្យ្ សដ្ើមបជួីយ ា្ំរលួកនុងការសផទរ

ត្ាក់សអាយាន្ឆ្ប់រហ័្។ 

-   អតិថិជន្អាច្សបើកគែនី្សលើ្ពីមួយនិ្ងអាច្សធវើការសផទរត្ាក់ពីគែនី្មាន្កាលកាំែត់

សៅគែនី្ងាយស្្ួល និ្ងគែនី្ងាយស្្ួលសៅគែនី្មាន្កាលកាំែត់ាមសគាលការែ៍ណដ្ល

ាន្កាំែត់ សដ្ឋយពុាំមាន្ការគិតថ្ថាស្វា។ 

-   ការត្តតួពិនិ្តយថ្ផទកនុងរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មាន្លកខែៈឯករាជយ ត្តឹមត្តវូ និ្ងធានាាន្នូ្វ

ត្ប្ិទ្យធភាពកនុងដ្ាំសែើ រត្បតិបតតិការទូ្យសៅរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត។ 

-   ការដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើអាច្សធវើសៅាន្ជាសាច់្ត្ាក់ផ្ទទ ល់ )លុយសរៀល និ្ងលុយដុ្ោា(។  

២ .ៃណុំៃញខាយ 

  សទេះបីជាមាន្ភាពរងឹមាាំយ៉ងណាក៏សដ្ឋយ ក៏ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតសៅណតទ្យទួ្យល

សាគ ល់នូ្វភាពទ្យន់្សេាយរប្់េាួន្មួយច្ាំនួ្ន្ ណដ្លតត្មវូឲ្យមាន្ការគិតគូរពិចារណាសដ្ើមបណីកណត្ប

ច្ាំែុច្សេាយអ្់ទាំងសន្េះ សហើយច្ាំែុច្ណដ្លត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតកាំពុងណតពត្ងឹងសនាេះ

មាន្ដូ្ច្ជា៖ 

-   ច្ាំនួ្ន្សាខាៈ សៅពុាំទន់្មាន្ការត្គបដ្ែដ ប់ត្គប់បណាត សេតតត្កងុទាំងអ្់សៅកនុងត្បសទ្យ្ 

កមពុជាសៅស ើយសទ្យ ស លគឺមាន្ណត ១៣ សេតតត្កងុណតបុ៉សណាណ េះ។ សដ្ឋយសារណតបណាត ញរប្់សត្កឌីត

សៅមាន្កាំរតិសៅស ើយ សទ្យើបសពលេាេះក៏សធវើអតិថិជន្មាន្ការពិាកកនុងការ ទ្យទួ្យលយកាន្នូ្វស្វា

កមារប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត។ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -84- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

-   ស្វាកមាណដ្លផតល់ឲ្យអតិថិជន្ៈ សទេះបីជាត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតសន្េះពាយម

យកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់សលើការបសត្មើស្វាកមាយ៉ងណាក៏សដ្ឋយ សៅណតទ្យទួ្យលសាគ ល់ថាសៅមាន្ច្ាំែុច្េវេះ

ច្សនាា េះមួយច្ាំនួ្ន្ណដ្លត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ដូ្ច្ជា ស្វាកមាកនុងការដ្ឋក់ត្ាក់ និ្ងដ្ក

ត្ាក់ គឺពុាំទន់្មាន្លកខែៈងាយស្្ួល ា្ំរាប់អតិថិជន្នូ្វស ើយ និ្ងមាន្ការលាំាកកនុងការត្បមូល

សដ្ើមទុ្យន្ពីអនកណដ្លមាន្ទុ្យន្ទ្យាំសន្រ សត្ េះរាល់ត្បតិបតតិការដ្ឋក់ និ្ងដ្ក គឺតត្មូវសអាយអតិថិជន្សធវើ

ត្បតិបតតិការាន្ណតសាខាណាមួយណដ្លេាួន្ាន្សបើកគែនី្។ 

៣ . ឱកាស 

ា្ំរាប់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត សៅណតមាន្ភាពវសិ្្វសិា្សដ្ឋយសារណតត្គឹេះសាថ ន្

មាន្មូលនិ្ធិ ភាគហ ុន្ កនុងការនាាំឲ្យមាន្ការពត្ងីកនូ្វ្កាត នុ្ពលភាពេាួន្ឯងបណន្ថមសទ្យៀត និ្ង

ពត្ងឹងនូ្វ   ស្វាកមាសៅាមបណាត សេតតត្កងុនានាសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជា។ 

ជាមួយគាន សន្េះផងណដ្រត្កុមត្បឹកាភិាលរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ាន្សបតជាញ ណក

លមា និ្ងអភិវឌឍន៍្ផលិតផល ស្វាកមា និ្ងបុគគលិករប្់េាួន្ ត្ពមទាំងបន្តការណកលមាសៅសទ្យៀត

សដ្ើមបីណថរកា្មិទ្យធិផល និ្ងទី្យាាំងដ៏្ ា្ំខាន់្រប្់េាួន្សៅកនុងវ ិ្ ័យហិរញ្ាវតថុនិ្ងធនាគារសៅកមពុជា។ 

សដ្ើមបី ា្ំសរច្សគាលសៅទាំងសន្េះត្កុមត្បឹកាភិាល គែៈត្គប់ត្គង និ្ងបុគគលិកត្គឹេះសាថ ន្ាន្ 

នឹ្ងកាំពុងអនុ្វតតដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

 

-   ការសរៀបច្ាំយុទ្យធនាការផសពវផាយ ែិជាកមាសដ្ើមបីរកាផលិតផលស្វាកមា និ្ង្មតថ

ភាពកនុងការច្ងចាាំរប្់សាធារែៈជន្ និ្ងសដ្ើមបីជូន្ព័ត៌មាន្ដ្ល់អតិថិជន្បច្ចុបបន្ន និ្ងអនាគត

រប្់េាួន្អាំពីមាន្អាំពីផលិតផល និ្ងស្វាកមាថាីរប្់េាួន្។ 

-   ការបសងកើតសាខាថាី សដ្ើមបី្ ត្មួលស្វារប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតឲ្យកាន់្ណតជិត 

 និ្ងងាយស្្ួល ា្ំរាប់អតិថិជន្។ 

៤.  ការរគ្មាមកំដហង 
ជាការពិតណា្់អតិថិជន្ មាន្ទ្យាំសនារសាទ ក់ស្ទើរបន្តិច្សលើការសផញើត្ាក់ជាមួយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូ 



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -85- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

ហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត សដ្ឋយសាសត្កឌីតនាសពលបច្ចុបបន្នសទ្យើបណតពត្ងឹងនូ្វត្បតិបតតិការ ពត្ងីកតាំបន់្

ត្បតិបតតិ និ្ងសទ្យើបណតទ្យទួ្យលាន្នូ្វ្ិទ្យធិត្បកបអាជីវកមាទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើពីសាធារែៈជន្។ មា៉ង

វញិសទ្យៀត ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្ផ្ទា ្់មុេមាត់ថាី គឺសាា ក្ញ្ញា  និ្ងបដូរតួអកសថាី ណដ្ល

សហតុសធវើឲ្យអតិថិជន្មួយច្ាំនួ្ន្មាន្ការភាន ន់្ត្ច្លាំថាសាថ ប័ន្ហិរញ្ាវតថុមួយថាី ណដ្លជាសហតុសធវើឲ្យអតិថិ

ជន្ពុាំមាន្ជាំសន្ឿទុ្យកចិ្តត។ មួយវញិសទ្យៀតវ ិ្ ័យធនាគារ និ្ងហរញិ្ាវតថុ និ្ងវ ិ្ ័យមីត្កូហិរញ្ាវតថុនា

សពលបុ៉នាា ន្ឆ្ន ាំចុ្ងសត្កាយសន្េះមាន្ការរកីច្សត្មើន្យ៉ងខាា ាំង ណដ្លនាាំឲ្យត្គឹេះសាថ ន្សត្កឌីតមាន្ថ្ដ្គូ 

ត្បកួតត្បណជងយ៉ងសត្ច្ើន្គួរកត់្មាគ ល់។ សត្ េះថាបណាដ សាថ ប័ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុណដ្លត្បកបអាជីវកមា

ទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើ គឺកាំពុងមាន្ត្បតិបតតិការយ៉ងខាា ាំងកាា  ដូ្ច្ជា ពត្ងីកតាំបន់្ត្បតិបតតិការ ពត្ងឹង

ត្បព័ន្ធត្គប់ត្គង ផដល់ស្វាកមាលាៗ  ្ត្មួលរាល់ត្បតិបតតិនានាជូន្អតិថិជន្ អត្ាការត្ាក់ ការ

ផសពវផាយ និ្ងភាពលបីលាញ។ 

៥. ញសៃកតសីននដិាា ន 

សត្កាយពីណ្វងយល់អាំពីច្ាំែុច្ខាា ាំង និ្ងច្ាំែុច្សេាយដ៏្ដូ្ច្ជា វភិាគសលើការត្គប់ត្គងត្ាក់

បសញ្ាើ និ្ង ពិនិ្តយសៅសលើរាយការែ៍ត្បចាាំឆ្ន ាំ ២០១១ រហូតដ្ល់បច្ចុបបន្នរប្់សត្កឌីតសៅ

ការយិល័យ  កណាត លរចួ្មក សយើងេញុាំអាច្្ន្និដ្ឋឋ ន្ាន្ថា ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីត ជា

ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុមួយណដ្លមាន្ដ្ាំសែើ រការលាត្តឹមត្តវូ សគារពសៅាមសគាលការែ៍ និ្ងច្ាប់

ណដ្លធនាគារជាតិថ្ន្កមពុជាាន្កាំែត់។ ាមរយៈការចុ្េះកមា្ិកាសដ្ឋយផ្ទទ ល់សៅថ្ថៃទី្យ០៤ ណេសម

សា ឆ្ន ាំ២០១២ និ្ងការច្ាំណាយសពលសវោយ៉ងសត្ច្ើន្កនុងការស្សាវត្ជាវរកនូ្វបណាដ ត្ទឹ្យ្ដីនានាពី

ា្ំណាក់ឯកសារសយងណដ្លជាប់ ក់ព័ន្ធសៅនឹ្ងត្បធាន្បទ្យ និ្ងស្ច្កដីត្តវូការកនុងការណ្វងយល់

ដឹ្ងពីសាថ ន្ភាពរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត សៅកនុងស្ដ្ឋកិច្ចនាសពលបច្ចុបបន្នសន្េះផងសនាេះ 

ត្កមុសយើងេញុាំាន្ណ្វងយល់ដឹ្ងអាំពីដ្ាំសែើ រការការងារ និ្ងតួនាទី្យ ភារៈកិច្ច និ្ងការចូ្លរមួច្ាំណែក

សៅកនុង្ងគមរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជា។ សយងាមការ្ិកាសដ្ឋយ

ផ្ទទ ល់សៅត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត សៅទី្យសាន ក់ការកណាដ លកន្ាងមក អាច្ឲ្យសយើងេញុាំសធវើការ



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -86- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

្ន្និដ្ឋឋ ន្សៅសលើសាថ ន្ភាពទូ្យសៅរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្ថា ចាប់ាាំងពីភាន ក់ងារ 

បុគគិល្ន្តិ្ុេ រហូតដ្ល់គែៈត្គប់ត្គងជាន់្េព្ ់រប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត គឺមាន្

្មតថភាព មាន្ទ្យាំនួ្លេុ្ត្តូវ ការបាំសរ ើស្វា ការយកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់ ភាពរួ្ រាយរាក់ទក់ ត្បតិបតតិការ

ការងារមាន្ភាពរហ័្ត្តឹមត្តូវ សគារពតួនាទី្យាន្យ៉ងលា និ្ងសគារពបញ្ញា ថ្ផទកនុងាន្យ៉ងលា

ត្បស ើ្រផងសនាេះ ាន្សធវើសអាយរាល់្កមាភាពការងារជាត្បចាាំមាន្លកខែៈរលូន្សៅមុេាន្យ៉ង

លា ណដ្លជាសហតុសធវើឲ្យសត្កឌីតឈាន្សជើងសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជាមកដ្ល់នាសពលឥលូវ គឺមាន្ភាព

ខាា ាំងកាា  ការទ្យទួ្យលសាគ ល់ថាជាត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុណដ្លផដល់នូ្វស្វាហិរញ្ាវតថុាន្យ៉ងត្តឹមត្តូវ 

ជាសាថ ប័ន្មួយណដ្លផដល់ភាពយកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់យ៉ងខាា ាំងសៅឲ្យអតិថិជន្ ដូ្ច្ជា ការផដល់ត្បឹកា

សយបល់ ការណែនាាំអប់រ ាំ ផដល់នូ្វភាគបាំ ក់បាំប៉ន្ ការាមដ្ឋន្សដ្ឋយយកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់ ការរកា

ាន្នូ្វទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងលាជាមួយនឹ្ងអតិថិជន្ និ្ងការផដល់នូ្វអតតត្បសយជន៏្សផសងៗសទ្យៀត។ មា៉ងវញិ

សទ្យៀត ការផដល់នូ្វស្វាកមាត្ាក់បសញ្ាើជូន្សៅដ្ល់សាធារែៈជន្ សត្កឌីតាន្េិតេាំត្បឹងណត្បងពត្ងឹង

ស្វាកមាត្ាក់បសញ្ាើរប្់េាួន្ឲ្យមាន្ភាពរកីច្ាំសរ ើន្ និ្ង េិតេាំពត្ងីកបណន្ថមតាំបន់្ត្បតិបតតិការ ក៏ដូ្ច្

សៅនឹ្ងការអភិវឌឍន៏្ត្បព័ន្ធត្គប់ត្គងឲ្យាន្លាត្បស ើ្រផងសនាេះ ាន្សធវើឲ្យស្វាកមាត្ាក់បសញ្ាើរប្់

ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតមាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្គួរឲ្យកត់ ា្ំគាល់យ៉ងខាា ាំង សត្ េះថាសៅកនុងអាំលុង

សពលយ៉ងេាី ណដ្លសត្កឌីតសទ្យើបណតនឹ្ងទ្យទួ្យលាន្្ិទ្យធិត្បកបអាជីវកមាទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើពីធនាគារ

ជាតិថ្ន្កមពុជា គឺច្ាំនួ្ន្អនកដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើគឺមាន្ការសកើន្ស ើងជាលាំដ្ឋប់ពីមួយណេសៅមួយណេ និ្ង

ទ្យាំហាំទឹ្យកត្ាក់បសញ្ាើក៏មាន្ច្ាំនួ្ន្សកើន្ស ើង និ្ងត្បភពសដ្ើមទុ្យន្មាន្ការសកើន្ស ើង រមួទាំងមាន្ការចូ្ល

រមួថាីថ្ន្ភាគទុ្យនិ្ក Phillip MFIs Pte Ltd ណដ្លជាសាថ ប័ន្មួយត្គប់ដ្ែដ ប់សលើស្វាកមារប្់ត្គឹេះសាថ ន្

មីត្កូហិរញ្ាវតថុ និ្ង សាថ ប័ន្ហិរញ្ាវតថុសផសងៗសទ្យៀត។ 

  ការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត សយងាមការចុ្េះកមា្ិកា ការ

វកឹហាត់ការងារ ការ្មាភ ្ន៏្ផ្ទទ ល់ជាមួយបុគគលិករប្់សត្កឌីត ការត្បមូលទិ្យន្នន័្យ និ្ងឯកសារ

សយងសផសងៗ ាន្បងាា ញថា ការត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើរប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កហិូរញ្ាវតថុសត្កឌីតមាន្  



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -87- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

លកខែៈច្ា្់ោ្់ ត្តឹមត្តូវ សគារពាម្តង់ដ្ឋរ ច្ាប់ថ្ផទកនុង និ្ងសគាលការែ៍ពីធនាគារជាតិថ្ន្

កមពុជាាន្យ៉ងលា។ រាល់សាច់្ត្ាក់ណដ្លសត្កឌីតទ្យទួ្យលាន្ពីបណាដ សាធារែៈជន្ទាំងឯកតតជន្ 

ឬសាថ ប័ន្ត្កមុហ ុន្ គឺសត្កឌីតាន្យកសៅសត្បើត្ា្់ជាសដ្ើមទុ្យន្មួយ ា្ំរាប់សធវើការណបងណច្កសៅាម

សគាលការែ៍ និ្ងសគាលសៅរប្់េាួន្ាន្យ៉ងត្តឹមត្តូវដូ្ច្សៅកនុង(ត្កាហវិកទី្យ១ ទ្យាំព័រ៧៣)ជាសដ្ើម។

ច្ាំស េះត្ាក់បសញ្ាើរប្់អតិថិជន្ សត្កឌីតាន្ផដល់នូ្វភាពកក់សៅ ដ  និ្ងច្ា្់ោ្់សដ្ើមបីធានា និ្ង

ផដល់ភាពទុ្យកចិ្តតសៅឲ្យអតិថិជន្ាមរយៈ្កមាភាពផ្ទទ ល់ គឺការពន្យល់ណែនាាំអាំពីសត្កឌីត អតត

ត្បសយជន៍្កនុងការដ្ឋក់្ន្សាំជាមួយសត្កឌីត ការផដល់នូ្វឯកសារត្គប់ត្គាន់្ពីមន្តន្តីបាំសរ ើស្វាអតិថិជន្ 

ការរកុរាយរាក់ទក់សដ្ឋយភាពយកចិ្តតទុ្យកដ្ឋក់សៅសលើអតិថិជន្។ រឯីការផដល់នូ្វភាពសជឿជាក់ច្ាំស េះ

ការដ្ឋក់ត្ាក់បសញ្ាើជាមួយសត្កឌីត គឺសត្កឌីតមាន្សគាលន្សយាយ និ្ងសគាលការែ៍យ៉ងត្តឹមត្តូវ 

ច្ាំស េះការរកានូ្វត្ទ្យពយ្កមា ណដ្លមាន្ភាពងាយស្្ួល ា្ំរាប់អតិថិជន្ សៅសពលណដ្លអតិថិជន្

មាន្បាំែងមកត្បតិបតតិការត្ាក់បសញ្ាើដូ្ច្ជា ដ្ក សផទរគែនី្ សផៃើត្ាក់ និ្ងការផដល់ឥែទន្ជា   

សដ្ើម។ សលើ្ពីសន្េះសៅសទ្យៀត ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតាន្ពត្ងឹងនូ្វស្ច្កដីថ្ថាថនូរ និ្ងយកចិ្តត

ទុ្យកដ្ឋក់សៅឲ្យអតិថិជន្ាមរយៈការបែដុ េះបណាដ លវគគេាីៗសដ្ើមបីឲ្យអតិថិជន្មាន្ការណ្វងយល់ដឹ្ង

អាំពីច្ាំសែេះដឹ្ងទូ្យសៅដូ្ច្ជា បញ្ញា ្ុេភាព ការអប់រ ាំ ភាពសជាគជ័យកនុងជីវតិ ការត្គប់ត្គងសាច់្ត្ាក់ 

និ្ងច្ាំសែេះដឹ្ងដ្ថ្ទ្យសទ្យៀត។ កនុងសនាេះបុគគលិកសត្កឌីត គឺ្ុទ្យធណតជាអនកណដ្លមាន្្មតថភាពត្គប់ត្គាន់្

កនុងការត្បតិបតតិការការងារ ការទ្យទួ្យលេុ្ត្តូវ មាន្ទ្យាំនាក់ទ្យាំន្ងលាជាមួយអតិថិជន្ ណដ្លជាសហតុសធវើ

សអាយត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតកាា យជាសាថ ប័ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុណដ្លមាន្ភាពរកីច្ាំសរ ើន្ និ្ងមាន្

្កាដ នុ្ពលជាងសគសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជា។ 

៦. ការផដលអ់នសុ្ថសន ៍

  សយងាមការចុ្េះកមា្ិកាស្សាវត្ជាវសៅកនុងត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីត ាន្មួយរយៈ

កន្ាងមកសន្េះត្កមុសយើងេញុាំ្សងកតសឃើងថាផលិតផល និ្ងស្វាកមារប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្ក 

ឌីតមាន្ការរកីច្ាំសរ ើន្យ៉ងខាា ាំង សហើយក៏ទ្យទួ្យលាន្ការគាាំត្ទ្យយ៉ងសត្ច្ើន្ពី ា្ំណាក់អតិថិជន្ត្គប់



សាកលវទិ្យាល័យភូមិន្ទនី្តិសាស្រ្ត និ្ង វទិ្យាសាស្រ្តស្ដ្ឋកិច្ច បរញិ្ញា បត្តធនាគារ និ្ង ហិរញ្ាវតថុ 

និ្្សិត៖ ប៉ក់ ពុធមិនា និ្ង សេន្ រដ្ឋឋ  -88- សាស្រសាត ចារយណែនាាំ៖ សោក ងួន្ សហង 

 

មជឈដ្ឋឋ ន្ទូ្យសៅ។ សដ្ើមបជីាំរញុឲ្យទី្យផាររប្់ត្គឹេះសាថ ន្មីត្កូហិរញ្ាវតថុសត្កឌីតសអាយកាន់្ណតមាន្វសិាល

ភាព និ្ង ឧតដមភាពសលើផលិតផល និ្ង ស្វាកមា ជាពិស្្សលើស្វាត្ាក់បសញ្ាើសអាយមាន្ភាព

ត្បជាត្បិយសៅកនុងច្ាំសណាមសាថ ប័ន្ទ្យទួ្យលត្ាក់បសញ្ាើទាំងអ្់សៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជា ត្កមុសយើងេញុាំ

្ូមផដល់នូ្វមតិសយបល់ក៏ដូ្ច្ជា អនុ្សា្ន៍្មួយច្ាំនួ្ន្បនាទ ប់ពីាន្ណ្វងយល់រមួមក និ្ងការាម 

ដ្ឋន្សឃើញនូ្វភាពជាក់ណ្ដងមួយច្ាំនួ្ន្ដូ្ច្ខាងសត្កាម៖ 

- ពត្ងឹងការផសពវផាយអាំពីស្វាត្ាក់បសញ្ាើជូន្សៅដ្ល់អតិថិជន្សគាលសៅណដ្ល្ថិតសៅ

កនុងតាំបន់្ត្បតិបតតិការ 

- បសងកើន្ភាន ក់ងារផសពវផាយស្វាត្ាក់បសញ្ាើ និ្ងបែដុ េះបណាដ ច្ាំសែេះដឹ្ង្ដីពីទី្យផាមីត្កូ

ហិរញ្ាវតថុសៅកនុងត្បសទ្យ្កមពុជា 

- បសងកើតត្បព័ន្ធត្គប់ត្គងត្ាក់បសញ្ាើ សដ្ើមបី្ត្មួលជូន្អតិថិជន្កនុងការត្បតិបតតិការត្ាក់

បសញ្ាើ 



ឯក្សារសោង 

១. យរៀបយរៀងយោ  យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី យស្ៀវយៅនីតិធនាគារ (២០១២), ទ្យុំព័រ ៤២ 
២. យរៀបយរៀងយោ  យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី យស្ៀវយៅ នីតិធនាគារ )២០១២(  ,ទ្យុំព័រ ៤៣ 
៣. យរៀបយរៀងយោ យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី យស្ៀវយៅ នីតិធនាគារ(២០១២) ,ទ្យុំព័រ៤៤ 
៤. យរៀបយរៀងយោ យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី យស្ៀវយៅ នីតិធនាគារ(២០១២) ,ទ្យុំព័រ ៤៤ 
៥. យរៀបយរៀងយោ យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី យស្ៀវយៅ នីតិធនាគារ(២០១២)  ,ទ្យុំព័រ ៤៥ 
៦. យរៀបយរៀងយោ  យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី យស្ៀវយៅ នីតិធនាគារ(២០១២)  ,ទ្យុំព័រ៤៥  
៧. យរៀបយរៀងយោ  យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី, យស្ៀវយៅនីតិធនាគារ (២០១២) 
៨. របា ការណ៍ត្បចាុំឆ្ា ុំ ២០១១ របស់្ត្គឹោះសាថ នមីត្កូហិរញ្ញវតថញយត្កឌីត 
៩. ដ្កស្ស្ង់យច្ញពីស្ញនទកថ្នឯកឧតតម ជា ចាន់តូ យទ្យសាភិបាលធនាគារជាតិននកមពញជាស្នាិបាតបូក
ស្រញបការង្ករឆ្ា ុំ២០១១ និងទិ្យស្យៅការង្ករឆ្ា ុំ ២០១២របស់្ធនាគារជាតិននកមពញជា 
១០. ដ្កស្ស្ង់យច្ញពីយស្ៀវយៅ “ស្កមមភាពមីត្កូហិរញ្ញវតថញយៅកមពញជា ឆ្ា ុំ២០០៣ ទ្យុំព័រ ២៤,២៥” 
១១. ដ្កស្ស្ង់យច្ញពីយស្ៀវយៅពនយល់ កយគនែឹោះច្ាប់ស្តីពីត្គឹោះសាថ នធនាគារ និងហិរញ្ញវតថញ 
១២. របា ការណ៍ត្បចាុំឆ្ា ុំ ២០១១ និងទិ្យស្យៅការង្ករឆ្ា ុំ ២០១២ របស់្ធនាគារជាតិននកមពញជា 

១៣. ដ្កស្ស្ង់យច្ញពីយស្ៀវយៅ ‘Cambodia Microfinance Association’ ឆ្ា ុំ ២០០៧ ទ្យុំព័រទី្យ៥ 
១៤. សាស្រសាត ចារយ សួ្ន ច្ុំយរ ើន យស្ៀវយៅ សាថ ប័នហិរញ្ញវតថញ និងទី្យនារ (២០០៩) ទ្យុំព័រ ១ 
១៥. យបកខជនបណឌិ តច្ាប់ ហញី ស្ញខនី យស្ៀវយៅនីតិធនាគារ(២០១២) ទ្យុំព័រ ៣៦ 
 ១៦.សាស្រសាត ចារយ សួ្ន ច្ុំយរ ើន យស្ៀវយៅសាថ ប័នហិរញ្ញវតថញ និងទី្យនារ(២០០៩) យមយរៀនទី្យ៥ទ្យុំព័រទី្យ១ 

១៧.ទិ្យនាន័ ទ្យទួ្យលបានពីមន្តនតីត្បាក់បយញ្ញើនននា កោឋ នត្បតិបតតិការ 
១៨. បានពីការស្ុំភាស្ន៏ផ្ទទ ល់ម្ដត់ជាមួ មន្តនតីត្បាក់បយញ្ញើនននា កោឋ នត្បតិបតតិការ 
១៩.ត្តមរ ៈការច្ញោះកមមសិ្កាយោ ផ្ទទ ល់ជាមួ ផ្នាកមន្តនតីទ្យទួ្យលត្បាក់ 
២០.យស្ៀវយៅនីតិវធីិត្បាក់បយញ្ញើរបស់្ត្គឹោះសាថ នមីត្កហិូរញ្ញវតថញយត្កឌីត 
២១.www.microfinance.com, CGAP, Microfinance Gateway 2012 

២២. Consultative Group to Assist the Poor’ (CGAP),2004 
២៣. www.microfinance.com, CGAP, Microfinance Gateway 2012 
២៤. World Economic Outlook (IMF) in September 2011  

http://www.microfinance.com/
http://www.microfinance.com/
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