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ឥណទាន នសិ្សតិ
Student Loan

Financing education should no 
longer be your concern...

េសវាកម្មរហស័ទាន់ចិត្ត មិនត�មូវការឯកសារ
ស្មុគស្ម ាញ និងអ្រតាការ្របាក់សមរម្យ



     បំណង ្របាថ្ន ា ឱ្យ កនូ ្រសី ្របសុ ជា ទ្ីរសឡាញ់ ទទួល បាន ចំេណះ ដងឹ ខ្ពង់ខ្ពស់ 
អនាគត ្រតចះ្រតចង់ ែលង ជា ក្ត ីបារម្ភ របស់ េលាក អ្នក តេទាៃថ្ង មខុ ។
 ឥណទាន នសិ្សតិ ផ្តល់ជនូ ឪពកុ-ម្ត ាយ ឬ អាណាព�ាបាលរបស់នសិ្សតិ
ែដល �តវូ ការ សាច់្របាក់ស្រមាប់ បង់ ៃថ្ល សិក�ា ឱ្យ កនូ ឬ អ្នក េនា ក្នុង បន្ទុកអាណា
ព�ាបាល របស់ ខ្លនួ បន្ត ការ សិក�ាេទា ្រគះឹស្ថ ាន សិក�ា  បណ្តុ ះ បណ្ត ាលបេច្ចក
េទស វជិ្ជ ាជីវៈ (ែដល មាន រយៈេពល ចាប់ ពី ៣ែខ េឡងី េទា) ឬ បន្ត េទា ្រគះឹស្ថ ាន
 ឧត្តមសិក�ាេនា  ក្នុង នងិ េ្រកា ្របេទសេ្រកាយ ពី នសិ្សតិ បាន  បញ្ចប់ការសិក�ា េនា
 ថ្ន ាក់វទិ�ាលយ័ (Bac II) ។

ឥណទាន នសិ្សតិ Student Loan

Financing your children's higher education for their bright future should 

no longer be your concern.

Student Loan is offered parents or guardians who need cash to pay for  

their children’s tuition fee to continue studying at institute (a minimum of 

03 months study period) or university after high school graduated (Bac II) 

in country or abroad.

Type of Student Loan

្របេភទ ឥណ ទាន 
ឥណ ទាន នសិ្សតិ ផ្តល់ ជនូ ពីរ ្របេភទ ដចូ ខាង េ្រកាម ៖ 
• ្របេភទ េបីក ្របាក់ ែត មួយ េលីក ៖ ជា ្របេភទ ឥណ ទាន ែដល ផ្តល់ ជូន តាម រេបៀប
 េបីក ្របាក់ ែត មួយ េលីក ស្រមាប់ បង់ ៃថ្ល សិក�ា េដាយ ែផ្អក តាម វកិ្កយប្រត ឬ លិខិត
 ស្ន ាម ែដល ប�្ជ ាក់ អំព ីតៃម្ល សិក�ា របស់ ្រគះឹ ស្ថ ាន សិក�ា ។
• ្របេភទ េបកី ្របាក់ េ្រចី ន េលកី ៖ ជា ្របេភទ ឥណ ទាន ែដល ផ្តល់ ជនូ តាម រេបៀប
  េបកី ្របាក់ េ្រចីន េលកី ស្រមាប់ បង់ ៃថ្ល សិក�ា េដាយ ែផ្អក តាម វកិ្កយប្រត ឬ លខិតិ
 ស្ន ាម ែដលប�្ជ ាក់ អំព ីតៃម្ល សិក�ា របស់ ្រគះឹស្ថ ាន សិក�ា  តាម ឆមាស ឬ ឆ្ន ាំ ។ 

អត្ថ ្របេយាជន៍ 
• បំេពញ កង្វះ ខាត សាច់ ្របាក់ ក្នុង រយៈ េពល សិក�ា ។
• េផ្ទរ ពី ការ ចំណាយ ដលុ េទា ជា ការ បង្វលិ ្របាក់ សង ធនាគារ មយួ ែខ ម្តង និង 
 ចំណាយ អស់ ការ ្របាក់ តចិ ។
• មាន ភាព កក់ េក្ត ាេលីការសិក�ានាេពល អនាគត សិក�ា របស់ កូន ឬ អ្នក
 ស្ថិត េនា ក្នុង បន្ទុក អាណា ព�ា បាល របស់ ខ្លនួ ។

្របេភទ របូយិ បណ័្ណ ទំហំ ឥណទាន រយៈ េពល ខ្ច ី
និង អ្រតាការ ្របាក់
• ផ្តល់ ជនូ ជា ្របាក់ ដលុ្ល ារ អាេមរកិ ។
• ទំហំ ឥណទាន អតិបរមា ១០០.០០០ ដុល្ល ារ អាេមរកិ បុ៉ែន្ត មិន �តូវ េលីស ពី តៃម្ល
  សិក�ា សរបុ (ទំហំ ឥណទាន អតបិរមា ២.៥០០ ដុល្ល ារ អាេមរកិ ចំេពាះ អតថិិជន
  ជា និស្សតិ ែដល មាន ការងារ ស្ថិរភាព ក្នុង វសិយ័ ឯកជន សាធារណៈ ស្ថ ាបន័ េ្រកា
  រដ្ឋ ាភិបាល ជាតិ និង អន្តរជាតិ ឬ ក្នុង គេ្រមាង ណា មួយ េហីយ មាន ត�មូវ ការ
 សិក�ា បែន្ថម) ។
• រយៈ េពល ខ្ច ីអតិបរមា �តវូ បាន ផ្តល់ ជូន េដាយ ែផ្អក តាម រយៈ េពល សរបុ ៃនការសិក�ា
 បកូ នឹង រយៈ េពល មនិ េលសី ព ី១២ ែខ បែន្ថម (ចំេពាះ វគ្គ សិក�ា ែដល មាន រយៈេពល
  ចាប់ ព ី១២ែខ េឡងី េទា) ។
• រយៈេពល ខ្ច ីអតបិរមា �តូវ បាន ផ្តល់ ជនូ េស្មី នឹង ២ដង ៃន រយៈេពល សរបុ ៃន ការ 
 សិក�ា េនាះ (ចំេពាះ វគ្គ សិក�ា ែដល មាន រយៈេពល េ្រកាម ១២ែខ) ។
• អ្រតា ការ្របាក់ ចាប់ ព ី៨% ដល់ ១៨% ក្នុង មយួ ឆ្ន ាំ ។

There are two types of student loan:

• Receiving money one time based on the receipt of the institute 

   or university;

• Receiving money frequently based on the receipt of the institute

 or university in semester or year.

Benefits

• Fulfill a shortage of funds for studying period of your children 

 or someone in your responsibility;

• Transform gross expend into paying back to the bank monthly with low

 interest;

• Be confident of future study of your children or someone in your

 responsibility.

Currency Type, Loan Size, Loan Period
and Interest Rate

• Currency type in US dollar.

• Loan size up to US$100,000; but not over than a total of study fee

 (maximum loan size of US$2,500 for student customers who have

 stable employment in the private, public, national and international

 institutions or in projects and there is a need for further study).

• Loan period is based on the total period of whole course plus a  

 maximum of 12 months (for course period from 12 months).

• Loan period is offered two times of whole course (for course period

 less than 12 months).

• Interest rate from 8% to 18% per year.


