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អរម�កថា 

យិត្តឹមឆងសេី១ ឆ� ២ំ០១១ េាះ េសដ�កិច�ពិភពេលកកំពុងឈាេទរកកំេណ ា្បកបេដយចីរភាព 

ខ�មាឯង
(1

្បេេសអភិវឌ្ានជេ្ចាេនែត្បឈមប�� មមយចំាមាដូចជ ករយរពូាបំណុលធារណៈក្មិតខ�សក 

ជបាាុកដធ៏�ាកធ�រចំេពះ្បជជា/្យឹះ� ាហិរ�� វត�ុាិងមាិែមាហិរ�� វត�ុ អតុលឲភាពហិរ�� វត�ុកំពុងេលចេឡង 

ជថី់ � ាភាពរេពពានេនងាភាពេាកេខកយ ករបាាអាុវតាាេេបយរបូិយវត�ុបានូរបា�យយូរេពកកំពុង 

យំរមកំែហងដលកស�ិរភាពឡថ� ាិងករេធ�កំែណេ្មងក្ បពវានហិរ�� វត�ុមាិទាកបាប��បក ាិងមាិទាកបាអាុវតា 

េពញេលញេនេឡយ ។ េន្បេេសកំពុងអភវិឌ្ានវញិ កំេណ ាត្មតវករ ាិងឡថ�្េពឲសកម់េកាេឡងេលឿា 

េពក អចេធ�រឲ្បេេសមមយចំាមាជមបាឹងហាិភវយឡាអតុលឲភាព ែដល្បេេសអភវិឌ្ានធា� បកជមប្បេះមុា 

េពលងាវបិតាិេសដ�កិច� ។ កំេណ ាដ៏េលឿាេាះអចបផា លរឲេសដ�កិច�ឈាេទរកករេកាេឡងកេមា  

(overheating) ។ េាាឹមាឹងេនះ សង� ធឡាករេឡងឡថ�េំាិញ ាិងម�ូបអហរ យមបត្ាឹំងករេកាេឡងឡថ�

េ្បងេនេដមឆ� ២ំ០១១ ែដលបផា លមកពីភាពរាតឹងខងាេេបយ ាិងេសដ�កិច�េនតំបាកអ�ហ�ិកខង

េជង ាិងមជ្ឈមិបូព៌ បាបង�រឲងាករ្ព�យបរម�េប ងខ� ងំចំេពះ្បេេសកំពុងអភវិឌ្ាន ។ 

) ។ ្បេេសកំពុងអភវិឌ្ានងាកំេណ ារងឹង ំ េហយេសដ�កិច�្ បេេសអភវិឌ្ានកំពុងេងបេឡងវញិជ 

បេណា រៗ ។ បបែុាា េទះបីជ� ាភាពេសដ�កិច�ពិភពេលកបាបង� ញស�� ណរងឹងកំេ៏ដយ កេ៏នងាប��  

្បឈមមមយចំាមាែដលត្មតវរឲអ�កេរៀបចំេសលាេេបយ ាិងអ�កសេ្មចចិតាែត�កាេេបយបាាយកចិតាេុក 

ដកក ាិងខិតខំែស�ងរកដំេផះ្យទាកេពលេវល ាិង្បកបេដយ្បសិេនភាពបែា�មេេៀត ។  

រមករព្យោកររបសកមលូាធិិរបូិយវត�ុអាារជតិ (IMF) េនែខមថុិន ឆ� ២ំ០១១ កំេ ណ ាេសដ�កិច� 

ពិភពេលក្តតវបារពឹំងថ ាឹងថយចុះមក្តមឹ ៤,៣% ក�ុងឆ� ២ំ០១១ េធៀបាឹង ៥,៥% ក�ុងឆ� ២ំ០១០ ។ 

េនឆ� ២ំ០១១ េាះ ្បេេសអភវិឌ្ានរពំឹងថាឹងងាកំេណ ាេសដ�កិច�ក�ុងក្មតិ ២,២% ាិងអ្រអតតិរផរ

២,៦% ខណៈែដលបផា ្បេេសកំពុងេងបេឡង ាិងកំពុងអភវិឌ្ាន ងាកំេណ ាេសដ�កិច� ៦,៦% ាិង 

អ្រអតិតរផរ ៦,៩% ។ ចែំណកឯ្បេេសចិារ ្តតវបារពឹំងថាឹងងាកំេណ ា ៩,៦% ឥផា រ ៨,២% 

ាិងអស ាធំ៥ ៥,៤% ។ 

េដយែឡករេសដ�កិច�កម�ុជបាបាាេកាេឡងក�ុងេល្បាមមយយមររឲកតកសងស លករែដល្តតវបាឆ�ុះប��ងំ  

រមរយៈសូចនករសំខាកៗ មមយចំាមារបនា បកពីរងករថយចុះេដយរវបិតាិក�ុងឆ� ២ំ០០៩ ។ េនឆ� ២ំ០១១ 

េាះរ កំេណ ាេសដ�កិច�្តតវបាបប ាក់ាថ ាឹងេកាេឡង្បងណជងរ៦% េបេធៀបាឹងក្មតិរ៦% នឆ�  ំ

២០១០ ែដលបា្េ្េងកេដយកេំណ ាក�ុងវសិវយកសិកម់ េេសចរណន រកតកេដររាិងវាិិេេយាា លកបរេេស ។ 

ចំែណកឯអតិតរផេនឆ� ២ំ០១១រ្តតវបារពំឹងថាឹងស�ិតក�ុងក្មតិមមយខាងករ។  

ក�ុងនមជអជ� ធររូបិយវត�ុ ធនសរជតិឡាកម�ុជបាខិតខំបាាបំេពញតមនេីរបសកខ�មាក�ុងកររកក 

ស�ិរភាពឡថ� រមរយៈករអាុវតាាេេបយរបូិយវត�ុេដយ្ប�ង្បយវត� ាិងខិតខចូំលរមមព្ងឹងស�ិរភាព្បពវាន

ហិរ�� វត�ុាិងងប ្កតេសដ�កិច� េឆ� ះេទរកករអភវិឌ្េសដ�កិច�ជតិ្បកបេដយចីរភាព ។ េនក�ុងឆងសេី ១ 

                                                           

(1) ឯកររបសកធនសរស្ងបកករេូទតកអាារជតិ (BIS) ចុះឡថ�េ ី២៦ ែខមថុិន ឆ� ២ំ០១១ 
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ឆ� ២ំ០១១ អ្រអតិតរផបាេកាេឡងសា្មឹៗពី ៣,៣% េនែខមករ ដលក ៥,១% េនែខមថុិន ែដលស�ិត 

េនក�ុងក្មតិអច្យបក្ យងបា ។ េដយែតផកេលអ្របាូរ្បកកេីតករចុង្ស េនក�ុងអំឡុងេពលដូចស� េាះ 

្បកកេរៀលបាេឡងឡថ�រ៤% េធៀបាឹងែខមថុិន ឆ� ២ំ០១០រាិងចុះឡថ� ១,១% េធៀបាឹងែខធ�ូ ឆ� ២ំ០១០ ។ 

 យិត្តឹមឆងសេី ១ ឆ� ២ំ០១១ េុាប្ម�ងអាារជតិដុលបាេកាេឡងរហូតដលកចំាមា ២.៩១២,៧ 

លាដុល� រអេមរកិ ែដលអចធានករនចូំលបា្បងណ ៤ ែខ ។ ចេំពះករ្យបក្ យងេុាប្ម�ងអាារជតិ 

ធនសរជតិឡាកម�ុជបាអាុវតាេដយឈរេលមូលដ� ា្ប�ង្បយវត� យឺសុវត�ិភាព ាិងចក្ បកកងយ្ស�ល 

ជចម្ង ។  

 េាាឹមាឹងកររមមចំែណកព្ងឹងស�ិរភាពងប ្កតេសដ�កិច�  ធនសរជតិឡាកម�ុជកប៏ាចូលរមមេប ងសកម់ 

ក�ុងករអាុវតាែតាករយុេន�សាអភវិឌ្ានវសិវយហិរ�� វត�ុឆ� ២ំ០០៦-២០១៥ របសករជរដ� ភបិល ាិងសេ្មច

បាលេនតលលផ្បេសរ ។ លេនតលេាះ្តតវបាឆ�ុះប�� ំងរមរយៈកររកីចេ្មាឡាវសិវយធនសរ ទងំ

វិលភាព ាិងេំហំ្បតិបតាកិរ េហយបាបេង�ាជំេាឿេុកចិតារបសកធារណជាមកេល្បពវានធនសរ ។  

 វធិាាករព្ងឹងយុណភាព្បពវានធនសរ ែដលបាតាមចេតាមេឡងេនឆ� ២ំ០០៩-២០១០ សេ្មចបា

លេនតលជេីេពញចិតា ។ ករបេង�ាេដមេុាអប្បរងរបសក្យឹះ� ាធនសរ្តតវបាប��បកេដយរលូា ។ រឯី

យាាករជំរុញអភិបលកិច�ជីវកម់ក�ុង្បពវានធនសរក៏្តតវបាេរៀបចំេឡង ។ េាាឹមេនះ សមត�ភាព្ត�តពិាិតឲ

ធនសរក៏្តតវបាព្ងឹងបែា�មេេៀត េដម្េីឆ�យតបាឹងកររកីចេ្មាឡាវសិវយធនសរក�ុង្បេេស ។ ក�ុងករ 

ព្ងឹងករ្យបក្ យងហាិភវយ ាិងករជំរុញករតាលកឥណទាក�ុងេសដ�កិច� ធនសរជតិឡាកម�ុជក៏បាេរៀបចំ 

េហយតងែដរាូវ្កបខវណា បេប្��តាិសំខាកៗ ស្ងបកដំេណ រករ “ករេិលវយឥណទា” ឯកជាេនក�ុង 

្បេេសកម�ុជ ។ ករេិលវយេាះរពឹំងថាឹងអចដំេណ រករក�ុងឆ� ខំងមុខ ។ 

 ក�ុងរយៈេពល៦ែខេដមឆ� េំាះ របូិយវត�ុេូេទងាកេំណ ា ១២,៩% ខណៈែដល្េពឲសកម់បរេស

សុេនរបសក្បពវានធនសរបាេកា ៨,៣% ាិង្េពឲសកម់ក�ុង្ស�កសុេនរបសក្បពវានធនសរបាេកា ៤១%  ។ 

ចំែណកឯេំហំ្បតិបតាិករវញិ ឥណទាសរបុាិង្បកកបេ�� បាេកាេឡង ២៤,៨% ាិង ១៨,៩% េរៀងស�  

េនែខេម ឆ� ២ំ០១១ េធៀបាឹងែខធ�ូ ឆ� ២ំ០១០ ។ ករវវិតារកីចេ្មាេាះយមបត្ាំឹងករអាុវតាវធិាាករ

្ប�ង្បយវត� បាេធ�រឲឥណទាមាិដំេណ រករ (NPL) ថយចុះជលំដបក ពី ៦% មក្តឹម ្បែហល ៣% 

ឡាឥណទាសរបុ ។  

 វសិវយមី្កតហិរ�� វត�ុ ជវសិវយយា�ឹះក�ុងកររមមចំែណកកតកបា�យភាព្កី្ករបសក្បជជាកម�ុជ ។ វសិវយ 

េាះងាកររកីចេ្មាេប ងខ� ងំ ាិងងាេហដ� រចនសម�វានែដល្តតវបាព្ងីកជលំដបកេទដលកជាបេ ។ 

ឥណទាតាលកេដយវសិវយមី្ កតហិរ�� វត�ុងាករេកាេឡងយមររឲកតកសងស លកក�ុងឆងសេី ១ ឆ� ២ំ០១១ េដយ

ឥណទាសរុបបាេកាេឡង ១១,៨% ាិងចំាមាអតិថិជាេកាេឡង ១% េធៀបាឹងឆ� ២ំ០១០ ។ ចំេពះ 

្បកកបេ�� វញិ បាេកាេឡង ១១,៥% ាិងចំាមាអ�កេត�្បកកេកាេឡង ១១,២% ។ ករេកាេឡងេាះបារមម

ចំែណកអភវិឌ្ានអជីវកម់ធុាតូចាិងមធឲម ាិងវសិវយកសិកមេ់នកម�ុជ េហយបង� ញថ ្បជពលរដ�កម�ុជ

ងាករយលកដឹងពីរៈសំខាកឡាករេ្ប្បសកេសវមី្ កតហិរ�� វត�ុ ាិងវប្ធមឥ៌ណទាកាកែត្បេសរេឡង ។ 



iii 

 ក�ុងនមជអជ� ធរ្ត�ត ពិាិតឲ ធនសរជតិឡាកម�ុជ បាសហករជមមយអងសភាពេសុបករណន ហិរ�� វត�ុ 

កម�ុជចុះ្ត�តពិាិតឲដលកេីកែា�ង ាិងេលឯករ សំេដជមយរព្ងឹងអភបិលកិច�លផ ាិងភាពរងឹងឡំា្បពវាន 

ធនសរ ។ េនឆងសេី១ ឆ� ២ំ០១១  ធនសរជតិឡាកម�ុជបាប��បកករ្ត�តពិាិតឲដលកេីកែា�ងចំេពះ្យឹះ� ា 

ធនសរាិងហិរ�� វត�ុចំាមា ២៥ ។ ជរមម ្បពវានធនសរងា� ាភាពហិរ�� វត�ុលផ្ បេសរ េដយបាអាុវតា 

រមបេប្��តាិ ាិងវធិាាករ្ប�ង្បយវត� េទះបីជងាធនសរមមយចំាមាេនងាចំណុ ចខ�ះខតកេ៏ដយ ក ៏

េយងបាតាលកអាុសានរឲែកត្មតវរមចេហយ ។   

 េដយវសិវយេសដ�កិច� ហិរ�� វត�ុ ាិង្បពវានធនសរងាកររកីចេ្មាជបាាបនា បកពមីមយឆ� េំទមមយ

ឆ�  ំាិងេដម្រីឲ្សបរមាិន� ករឡាសងហរណកម់េសដ�កិច�ាិងហិរ�� វត�ុក�ុងតំបាកាិងអាារជតិ  ធនសរជតិ

ឡាកម�ុជបាសេ្មចែកស្ម�លរចនសម�វានរបសកខ�មា េដយបេង�តអយសនយកដ� ាបេច�កេេស ាិងអយសនយក 

ដ� ា្ត�តពិាិតឲ សំេដព្ងឹងយាាករករងរបេច�កេេស ាិងករងរ្ត�តពិាិតឲ្បពវានធនសរាិងហិរ�� វត�ុ   

រឲកាកែតសីុជេ្ម ាិងងា្បសិេនភាពែថមេេៀត ។ 

 េដយែឡក ចេំពះករព្ងឹង្បតិបតាិករេនរមខធនសរជតិឡាកម�ុជរជធាាី-េខតា ធនសរ

ជតឡិាកម�ុជបាាចូលរមមកមវ់ធិីកែំណេ្មងកករ្យបក្ យងហិរ�� វត�ុធារណៈរបសករជរដ� ភបិលជហំាេី ២

រឲកាកែតងា្បសិេនភាព ាិងបាដកករឲអាុវតាកម់វធិី្ បពវានធនសរស�ូល (Core banking system) េន 

រមខែដលេនសលកចំាមា ១០ េដម្ពី្ងឹងតង� ភាព ជមយរស្ម�លាិងពេា�បា្បតិបតាិករេបក-ដកក្ បកក 

ករបងកពាន ាិងករេតាររវងយណា ី។ 

េ្រពីេាះរ យេ្ងងអភិវឌ្ាន្បពវានជតិេូទតកសង្បកក្តតវបាបាាអភិវឌ្ េ្កមជំាមយរបសក 

ធនសរអភវិឌ្ានអសីុរ (ADB) េដម្េីរៀបចំ្បពវានេូទតកាិងាតកទតក េហយេ្សងាឹងដកករឲេ្ប្បសកេន 

េដមឆ� ២ំ០១២ ។ រមរយៈយេ្ងងអភិវឌ្ាន្បពវានេពញេលញេាះ ពវត៌ងាឡាករាតកទតកាិងេូទតក 

ឧបករណន ហិរ�� វត�ុេត្ងៗ ដូចជ មូលប្ទាប្ត ាិងប�� េូទតក ាឹង្តតវបា្បមូលតាុ ំេនេី� កកករ 

កផា លរបសកធនសរជតិឡាកម�ុជ ។  

េដម្េីលកកម�សកកិច�សហ្បតិបតាិករវសិវយធនសរាិងហិរ�� វត�ុ ធនសរជតិឡាកម�ុជបាបាាព្ងឹង 

េំនកកេំាងេប ងជិតស�ិេនជមមយបផា ធនសរកផា ល ាិង� បវាហិរ�� វត�ុអាារជតិនន ។ ធនសរជតិ
ឡាកម�ុជបាេធ�ជង� សកតាះេរៀបចំកិច�្ បជំុអាារជតិចំាមា ២ យឺ ១)-កិច�្ បជំុថ� កកេេភបិលរង ាិងអាុរដ�ម�ាាី
ហិរ�� វត�ុអស ាេលកេី ៤ ាិង ២)-កិច�្ បជំុយណៈកង់ធិករ្បតិបតាិស សិា (SEACEN EXCO) េលកេី ៥ 

ែដលធនសរជតិឡាកម�ុជេធ�ជ្បធាាដឹកនអំងស្បជុ ំ។ េនក�ុងឆងសេី ១ េាះែដរ ធនសរជតិឡាកម�ុជ 

កប៏ាេេមលេធ�ជង� សកតាះេរៀបចសំា�ិសីេ្បចឆំ� ថំ� កកេេភបិលធនសរកផា លឡា្ក�ម្បេេសាេិយ

ភាបរងំេលកេី ១៨ េនេខតាេសៀមរប េដយងា្បេេសចំាមា ២០ មកពីេ�ីបអឺរ បបុ អ�ហ�ិក ាិងអសីុ 

បាចូលរមមក�ុងេសលបំណងរតឹចំណងមតិាភាព ាិងសហ្បតិបតាកិរជមមយធនសរកផា លឡា្ក�ម្បេេស

ាិេយភាបរងំ ។ មូលាិធិរបូ ិយវត�ុអាារជតិ ធនសរអភវិឌ្ានអសីុ ាិងធនសរពិភពេលក េនែតជ

� បវាសំខាកក�ុងករតាលកជំាមយបេច�កេេស ាិងបណាុ ះបផា លដលកធនសរជតិឡាកម�ុជែដល្កេបេទ 

េលែត�កសំខាកៗ  ដូចជ ករ្ត�តពិាិតឲធនសរ ករ្យបក្ យងេុាប្ម�ងអាារជតិ ាិង្បពវានេូទតក ជេដម ។   



iv 

 េលសពីេាះេេៀត ក�ុងនមជអជ� ធររូបិយវត�ុជតិ ធនសរជតិឡាកម�ុជបាាិងកំពុងសិកក ាិង

េរៀបចំវធីិ�សា េសលាេេបយ ាិងយាាករសហ្បតិបតាិករ េដម្ជំីរុញករេ្ប្បសក្បកកេរៀល សំេដ 

ចូលរមមអាុវតាេសលាេេបយេធ�បដិដុល� របូាីយកម់របសករជរដ� ភបិល ។ េដម្ពី្ងឹង្បសិេនភាពករងរ 

ាិងភារកិច�ធនសរកផា លរឲកាកែតងា្បសិេនភាព ាិងសេ្មចបាេសលេដែដលបាេ្សង ធនសរ 

ជតិឡាកម�ុជបាេរៀបចំែតាករសកម់ភាពរយៈេពល ៥ ឆ�  ំ េលែត�ក្ត�តពិាតិឲ្យឹះ� ាធនសរ ករព្ងឹង 

ករអាុវតាាេេបយរបិូយវត�ុ ាិងករអភវិឌ្េីតកររបិូយវត�ុាិងអាារធនសរ ។ េាាឹមេនះ ធនសរជតិ 

ឡាកម�ុជ ក�ុងនមជភា� កកងរ្បតិបតាិឡាយេ្ងងជំាមយរបសកធនសរអភវិឌ្ានអសីុ (ADB) េដយងាកិច� 

សហករដជិ៏តស�ិេន ាិងករចូលរមមដស៏កម់ពីសំផកក� បវាពកកពវានទងំឡាយ ជពិេសស ្កសមងេសដ�កិច� 

ាិងហិរ�� វត�ុ ្កសមងពណិជ�កម់ ាិងយណៈកម់ករមូលប្តកម�ុជ បាាិងកំពុងេរៀបចំេធ�បច�ុប្ា�កម់ “ែតាករ

យុេន�សាអភវិឌ្ានវសិវយហិរ�� វត�ុឆ� ២ំ០១១-២០២០” របសករជរដ� ភបិល េដម្េីឆ�យតបាឹងដំេណ រករ 

រកីចេ្មាឡាវសិវយហិរ�� វត�ុក�ុង្បេេស  ្ពមទងំត្មតវករថី់ក�ុងកលៈេេសៈឡាសងហរណកម់េសដ�កិច�តបំាក 

ាិងពិភពេលក ។  

ជរមម ជមមយាឹងករខិតខំ្បកបេដយករេបាជ� ចិតារបសកម�ាាីបុយសលិក្យបកជាកថ� កក ាិងករសំ្ េ 

្បកបេដយ្បសិេនភាពរបសក្ក�ម្បឹកកភបិលឡាធនសរជតិឡាកម�ុជ ជពិេសស រជរដ� ភបិល ាិងកិច�

សហករពីសំផកកឡដយូអភវិឌ្ានទងំឡាយ ្បតិបតិាក រឆងសេី១ ឆំ� ២០១១ េាះ បាសេ្មចលេនតលលផ

្បេសរ ។ ខ�ុសំ ូមសែមាងករអរយុណដ៏្ ជលេ្ជដលក្ក�ម្បឹកកភបិល ម�ាាីបុយសលិកធនសរជតិឡាកម�ុជ 

ាិង្យបក� បវាពកកពវាន ្ពមទងំឡដយូអភវិឌ្ាន ែដលបាចូលរមមវភិាយទាដង៏ាតឡម� ក�ុងករសេ្មចបា 

ាូវេជយជវយទងំអសកេាះ ។  

 េទសភិ ប 



មាតិ  

*** 

ក- របាិររ ្របចមឆមា១  ឆា ច២០១១ ១ 

េឆចក�ាេផ�ម  ២ 

I- ិររអនុា�េេគអេនបារ បរតាុាិន អតុ ្រាតរា�តិរត�េរជាតៃអកម�នជ ៣ 

    ១-  សិអនភៃពៃ អតុាៃមៃ្បករេរកគ ៣ 

      ១.១-   ិរុតុា�ៃពៃមចអតញ អតុរាតផរគ ៣ 

      ១.២- សិអនភរ្អរ�បរ្បករ ៥ 

        ១.២.១-  សិអនភរ្អរ�បរ្បករេរកគេតករអលុ្បករដនលៃ ររេមរ តក ៥ 

        ១.២.២- សិអនភរ្អរ�បរ្បករេរកគេតករអលុរ បរតារយ័មួាចចអួអ ៧ 

        ១.២.៣- សិអនភរ្អរ�បរ្បករដនលៃ រេតករអលុរ បរតារយ័មួាចចអួអ ៨ 

   ២-  ិរុតុា�រ បរតាុាិន ៨ 

       ២.១- ិរផផារផផុររ បរតាុាិន ៩ 

          ២.២- កអ� �ជះមទតភគដគរររ តមរ បរតាុាិន ១០ 

              ២.២.១-  ្មភពឆកមកកានុ ្ឆ្កឆនមទ អតុ្មភពឆកមកររេមឆឆនមទររឆរត�េរជាតៃអកម�នជ ១០ 

                  ២.២.២- ្មភពឆកមកកានុ ្ឆ្កឆនមទ អតុ្មភពឆកមកររេមឆឆនមទររឆរត�េរាត �ណ  ១២ 

       ២.៣- រ្អិរ្បករេគ្ បករកមរា អតុ្បកររេង្ររឆរត�េរាត �ណ ១២ 

   ៣-  �ងណ ាុ មបទារ ១៤ 

       ៣.១- គអាចរអ� (មនិរបប�� ូបែង�រផ�ូវ�) ១៤ 

          ៣.២- គអារទុទរផៃបុិរ អតុហតរង្ុាិន ១៥ 

    ៤-  ិរ្គររ្គុមនអរ្ម្ុរអ�រជាត ១៦ 

       ៤.១- ិរររុតអតេនគមនអរ្ម្ុរអ�រជាត ១៦ 

       ៤.២- េេគិររ ុតអតេនគមនអរ្ម្ុរអ�រជាត ១៦ 



       ៤.៣- ឆនភិររ មាផ្រុតអតេនគមនអរ្ម្ុរអ�រជាត ១៦ 

    ៥-  ឆម�យអទិរជមួា្គលជសិអត�េរ អតុហតរង្ុាិន ១៧ 

       ៥.១- ិរ្ារាភតអតាព្គលជ សិអត�េរ អតុហតរង្ុាិន ១៨ 

                ៥.១.១-  ិរ្ារាភតអតាពេគេកសរ ១៨ 

      ៥.១.២-  ិរ្ារាភតអតាពដគរមាកទអៃុ ១៩ 

      ៥.១.៣-  ិរ្ារាភតអតាព្គលជសិអមា្កនហតរង្ុាិន ១៩ 

       ៥.២- ិរររអាាតកមក ២០ 

       ៥.៣- ិរររផ�គររជជ រយ័ អតុ�្មជរងណ ា                                                                           ២០ 

    ៦-  ិរផផារផផ រុេឆសកមកត�េរកគា គ ២០ 

       ៦.១- េឆសកមក្គររ្គុគអា ២០ 

         ៦.១.១- ចចេាជសិរយអរដរ ២១ 

         ៦.១.២- ចចេាជ្គលជសិអត�េរ អតុហតរង្ុាិន ២១ 

       ៦.២- េឆសកមកេផផរ្បករកានុ ្រេមឆ ២១ 

       ៦.៣- េឆសកមក�ារទារមបគរ្ទអរ្ា ២១ 

         ៦.៣.១- ិរ�ារទារមបគរ្ទអរ្ាបរ លកជ្បករេរកគ ២១ 

         ៦.៣.២- ិរ�ារទារមបគរ្ទអរ្ាបរ លកជ្បករដនលៃ ររេមរ តក                                    ២២ 

           ៦.៤- ិរររះទអ                                                                                                                          ២២ 

      ៦.៥-   ិររររអនុា�ហតរង្រ្ទអ អតុកមរាក�រ រី តបគ                                                       ២២ 

 ៧-  ិរ្គររ្គុចកចររ តអរ្ា                                                                                     ២៣ 

 ៨-  ិររតុវឌ្រភយអទមបទារ                  ២៤ 

 ៩-  ិរររភយា៌មអុតមទ                   ២៥ 

II-  ិរ្គររ្គុៃផផកានុ ត�េរជាតៃអកម�នជ                                                                  ២៥ 

    ១-  ឆកមកនភ្ក្ម្រលក្តបគ ២៥ 



     ២- ិរររ្គររ្គុ អតុរតុវឌអរតអធអមអនឆស ២៦ 

       ២.១- ឆិតាតម�អ�ារនគផគតក ២៦ 

       ២.២- ិររររ�ន ជរគ� គ ២៦ 

      ៣-  ិរររឆុអកមកៃផផកានុ  អតុរតតិរកតចរ ២៧ 

     ៤-  ិរររ្គររ្គុសរត�េរជាតៃអកម�នជ ២៨ 

III- មច�ករមចអុរអ�រជាត ២៨ 

    ១- មច�ករមចអុភហននគា ២៨ 

       ១.១- មច�ករមចអុជមួាមបគអតតតរ បរតាុាិនរអ�រជាត ២៨ 

       ១.២- មច�ករមចអុជមួាត�េររតុវឌអររឆនា ២៩ 

       ១.៣- មច�ករមចអុជមួារសអ អ ២៩ 

  ១.៣.១-  ឆហ្រាតរា�តិរហតរង្ុាិនរសអ អ ២៩ 

   ១.៣.២- ឆហ្រាតរា�តិរហតរង្ុាិនរសអ អ+៣ ៣០ 

   ១.៤- មច�ករមចអុជមួាម�មមឈ គត�េរកគ� គរឆនារេគាារ (សអ ឆតអ - SEACEN)                   ៣០ 

   ១.៥- មច�ករមចអុជមួាឆមគមត�េរកគ� គៃអរគ� ្រេមឆអតនានសបកចុ   

   (�ហទុរកបហទបអ - Francophone)                                                                                     ៣១                            

  ២- មច�ករមចអុេមទនគា ៣១ 

ឆអាត រី អ  ៣៣ 

ខ- មតឆេដិរររមឆមា២ ឆា ច២០១១ ៣៥ 

    ១-  ិររររ បរតាុាិន  ៣៦ 

    ២- ិររររ�បរ្បករ អតុិរ្គររ្គុមនអរ្ម្ុ ៣៦ 

     ៣-  ិររររតុវឌអរ្រភយអទមបទារ ៣៦ 

  ៤-  ិរររ្ារាភតអតាព ៣៧ 

     ៥-  ិរររ្រាតរា�តិរ                                                                                                                  ៣៧ 



     ៦-  ិរររេបជផ្ា អតុឃៃ ចុ េរប ៣៧ 

     ៧-  ិរររឆុអកមកៃផផកានុ  អតុរតតិរកតចរ ៣៧ 

     ៨-  ិរររភយា៌មអុតមទ ៣៧ 

     ៩-  ិររររ�ន ជរគ� គ ៣៨ 

 ១០- មច�ករមចអុរអ�រជាត ៣៨ 

ឧរឆម�យអទ ៣៩ 

ឧរឆម�យអទ ១  ិរុតុា�ៃអឆអផឆសអរៃពៃមចអតញេ្រ្បឆរ អតុេឆស  ៤០ 

ឧរឆម�យអទ ២  ្បករេរកគេតករជមាួរ បរតារយ័េផសុៗ (អ្រតទិញចុែបខ) ៤១ 

ឧរឆម�យអទ ៣  សិអនភរ បរតាុាិន (គិតជាពនបលនេ�ៀូ) ៤២ 

ឧរឆម�យអទ ៤  សិអនភរ បរតាុាិន (ប្រម្រម�ូ ្រចបំខជាភាគ�យ) ៤៣ 

ឧរឆម�យអទ ៥  អកុគអាុ តនគត�េរជាតៃអកម�នជ ៤៤ 

ឧរឆម�យអទ ៦  អកុគអាុ តនគត�េរាត �ណ ៤៥ 

ឧរឆម�យអទ ៧  ះទអអម្រេម�ចអួញកានុ តុឆយាេឆដរកតចរ                                                ៤៦ 

ឧរឆម�យអទ ៨  �ងណ ាុ មបទារ្រេមឆកម�នជ (ឆា� ២ំ០០៨ ដ បូ ឆមាសទ ី១ ឆា� ២ំ០១១) ៤៧ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

េចក�ឆេផ�ម 
 

េនក�ុងឆមាទី ១ ឆ� �២០១១ ស �នភេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុភ�ភភេលក ក�ភុងប��ម�នភពបេាេរ  

េទបីីជ��ទ�នប�ពតឡបនជករកកពជ�តេូកពគជុ�េភលម�វ �បត��កេ៏ដ ។ បរ �បទេ� ប�ឆឆុប�ិ�ង ឲ្

េឃេញ�ូវា�� ណីវ �ិ ជម���ងូរប��េងេបេឡេងវ �ញក�េពេាេសក�កកិជ�ុីាងងេរ ។ ីជមគ� េ�ងេរ រិ 

រដស ភ�បលប�ប�តប�ពបងំងពបងដកនេកញ�ូវវ �ញ�ូរីពបភព�នជមក��ម� ា�េដទបនស តនវ �បត��េា្ងង ��ងប� 

អ�ុវត�េគល�េលបមា ពកាេាេសក�កិេព៏បបងពបពត� េេេជ្សី� រេឡេងវ �ញ�ូវា�រនភមា ពកាេាេសក�ក ិ េពូភី 

ប�ទទមលរងាលបាពលនភីវ �បត��ហ�រ�� វតុ ។ 
 

 េនឆមាទី១ េ� េាេសក�កិកជ�ុីប�ប��រក្ស �នភលមពបេាេរងេលគមរកតនាមង លនត�ងភីឆ� �

២០១០ ជក ��ងម�ា�រនភីបងងមរ ។ េបេតជូរភរកររបានរិរដស ភ�បល ក�េណេ �េាេសក�កិពតាវប�

រ �ភំងថ�ំងេកេ�េឡេងេលេាភ ី ៦% េបេេធៀប�ងំ ៦% នឆ� �២០១០ បណៈងេលជលូ��ធ�របូ�វតុអ��រីត� 

(IMF) ប�ភរករថ ក�េណេ �េាេសក�កិកជ�ុី�ំងម� ៦,៨% ។ ក�េណេ �េ�ពទពទងនេដក�េ ណេ �វ �ាព

េទាករណ៍ ូរន�េកញ វ ���េលគ ន់ លនបរេទា ��ងវ �ាពកា�កជ� ។  
 

េបេភ���ត្ីរមជេទេលេអពតអត�ារណឆ� �េលេឆ� �រៈេភល ៦ងប កុងេពូេ� េឃេញថម�ល��ំង 

ាជរជ្បងងមរ េដអពតអត�ារណជធ្ជឆ� �េលេឆ� �ម�កពជ�តជមបនងន ។ ស �នភអពតប�ូរពបកនេរៀលេធៀប

�ំងពបកនេុលឆ របេជរ �ក ក�ុងរៈេភល ៦ ងប េេេជឆ� �២០១១ េ� ប�រក្ា�រនភគមរឲ្កតនាមង លន េដ

ប�ងពបពបរលក�ុងរងងន ១%  ។ 
 

េបេេទបីស �នភមា ពកាេាេសក�កិម�នភលមពបេាេរេឡេងវ �ញកេ៏ដ ក៏រិរដស ភ�បលេនងតប�� 

ចតនវ �ញ�ូរ ��ងេគល�េលបពបបងពបពត� ា�េដូតនប�បកិពបពកកនភីវ �បត��េា្ងងងេលបក�ំង 

េកេតម�េឡេងីថេហតុ ។ ក�ុងបរ �ូ រណ៍េ� ក�ុងនជីប អី ធររបូ�វតុ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ប��

អ�ុវត�េគល�េលបរបូ�វតុលា ងពបបងពបពត�េដងាមកេលេទា្�វ �ាពអនគតា�េាេសក�កិ ��ន� ូរ

អត�ារណ ��ងូរាពជបាពជរលីជម�េលបសរេភេភ�ន ។ េលេាភីេ�េទៀត ធនគរីត�ា�កជ�ុី

េនងតប��ភពងំង ��ងងកទពជងនពកបបពណណ កចបន េេេជ្ភីពងងំេគល�េលបអភ�បលក�ក ិ��ងាុបនភរបាន

ពគំស �ធនគរ��ងហ�រ�� វតុឲ្ូ�នងតរងំម� ��ងម�ពបា�ទននភ ។ ីកនងា�ង ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�

េកញពបូា ��ងបទប្��ត��ជមក��ម�េូកី ូរតជដ�ហ��ភពឥណទ�ធ� ូរេរៀបក�ក�កពិភជេពភតងេជ 

(Master Agreement) ាពមបនពបត�បត��ូរទ�ញកវ �ញ (Repo) ��ងក�ភុងេរៀបក�អភ�វឌ្�ព៍បភព�នទូទតន 

ីត� ។ ទ�នំជេ�ងេរ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប���ងក�ភុងប��ភពងំងូរបណ�ុ បណ� លជូ��ីពតរតភ���ត្ ��ង 

ប��ត��ករ េេេជ្េីឆឆេតបេទ�ំងូរវ �វឌ្ីាកលា�បទដស �អ��រីត�ក�ុងពបភព�នធនគរ��ងហ�រ�� វតុ ។  
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

I- យរាំមរវ�េ�ដំេិបារ ត៍ នារវម ំនងណ៍វន៍វ�នយរបេ�រងវនៃំកម�មង 

១- ស ំនភៃថ� ំនងវៃម�ណបករេរៀដ 

១.១- យររនរវ�ៃថ�ំរំនិ ំនងាវនផររ 

ពាបេភលងេលេាេសក�កិភ�ភភេលកនឆ� �២០១១ េ� ពតាវប�រ �ភំងថ�ំងម�ក�េណេ � ៤,៣% 

បនន បនភីម�ក�េណេ � ៥,៣% េនឆ� �២០១០ តពជាវូរេពបេពបានីាកល ក៏ម� រូេកេ�េឡេងាងងេរ ងេលី

ជូលេហតុេធេឲ្អពតអត�ារណក�ុងត�ប�ននន រមជទ�ងត�ប�នបាីុម�ូរេកេ�េឡេង ីភ�េាាក�េណេ �ាថឆ

េា្តងបហរ ��ងេពបងឥ�ន�ៈក�ុងទាី្រភ�ភភេលកន៦ងបេេេជឆ� �េ� ។ េដងឡក ពបេទាកជ�ុីងេល

ម�េាេសក�កិតូក��ងេបេកក�ហ េហេទ���ញេពបេពបានជមនគធ�ី ទ���ញន�កូលាងេន ភ�តីជ��បកេគក

ាុតភីូរទទមលរង�ូវាម� ធអត�ារណេនប�េឡេ  ។ ទ�នជំេន ពបេទាងេលីាេគូពណ� ជិកជ�ា�ស�នង 

របានកជ�ុីក៏ម�អពតអត�ារណប�ានាងងេរ េូកី ពបេទាេវៀតណជ ២០,៨% ក�� ៥,៥% កូេរ ាសងត្ូង 

៤,៤% ��ងាថ ៤,១% ។ បាុង�� េដប�អ�ុវត�េគល�េលបមា ពកាេាេសក�កិាជពាប ភ�េាា 

េគល�េលបរូប�វតុពបបងពបពត�របានធនគរីត�ា�កជ�ុី ាម� ធអត�ារណទ�ងេ�ពតាវប�ូតនប� 

េហេា�តក�ុងកពជ�តងេលបកពគបនពគងប� េដរក្ប��ូវអពតអត�ារណពតំជកពជ�ត ១បនងន ពភជទ�ង 

ម���ន� ូរ�ំង�របងងមរេទៀតាង ។  

 

 
 

ភ���ត្េលេបងពជបពជរលឆ� �េលេឆ� �េឃេញថ នេ�ណកនឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� អត�ារណម� 

អពត ៦,៤% ងេលីអពតប�ានីងពគេូកគ� នឆ� �២០១០ ��ងឆ� �២០០៩ ងេលម�កពជ�តពតំជ ២,៦% 

��ង -៤,៩% េរៀងគ�  ។ បាងុ�� េទបីីនេ�ណកនឆមាទី១ េ� អត�ារណម�អពតប�ានីងពគេូកគ� ន 

២ឆ� �ជុ�កេ៏ដ កអ៏ពតជធ្ជ ៦ងប េេេជឆ� �េ� ម�កពជ�តពតំជ ៤,៩% គអទបីងអពតជធ្ជ ៦ងប នេេេជ 

ឆ� �២០១០ ងេលម�កពជ�ត ៥,៥% ។   

 

ពូហា�ត� ១ : ាវនផ ររឆា រេដឆា រ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

 

 ��ន� ូរេកេ�េឡេងា�អពតអត�ារណឆ� �េលេឆ� �នឆមាទី១េ� ឆឆុប�ិ�ង�ូវូរេកេ�េឡេងលា ងសឆ �ង 

ា�ា�នា្�ា៍ថឆពកបជេនិ�ីដស �ក��ម� ១១,២% ��ងេំកិ�ជូ �ក��ម� ៨,៥% គមបា្�ី ជម�ំងូរេកេ� 

េឡេងា�នា្�ា៍ថឆពកបជទ���ញ��ងេា៍េា្ងងក��ម� ៨,៤% ានាងជ្ង ទំក អគង�ា�ី ឧា�ព� ��ងឥ�ន�ៈេាទ

េទៀតក��ម� ៦,១% ជ�ូបបហរ��ងេភាិជៈជ��ងជ�ីត�ពាវងំក��ម� ៦,១% គជនគជ�៍ក��ម� ២,២% េពគ�ង

ារ� រ �ជ ាមម រៈេពបេពបានពគរសរ ��ងូរងថទ�ានីពបច� ២,៤% ាេជឆតកប�ពកន ��ងងា្កេ េិងក��ម� ២,៤% 

ាុសភ�បលក��ម� ១,៩% ��ងពកបជេភា ជិៈម�ីត�ពាវងំ��ងថ� �ិ កនក��ម� ០,៥% ��ងពកបជូរា�ក្ក��ម� ០,២% 

បណៈងេលា�នា្�ា៍ថឆពកបជូរកជ្����ងវប្ធជថ៌កុក��ម�១,៦% ។ ូរេកេ�េឡេងា�ា�នា្�ា៍ថឆពកបជ 

េំកិ�ជូ �ពតាវប�ឆឆុប�ិ�ងេដូរេឡេងាថឆេពបងស�ង េពបងមា ាមូត េពបងមា ាីុ� ��ងេា៍េំកិ�ជូ � ។ 

ក�ងណកឯូរេកេ�េឡេងា�ា�នា្�ា៍ថឆពកបជជ�ូបបហរ ��ងេភាិជៈជ��ងជ�ីត�ពាវងំងេលម�េជគុណធ� 

ីងេគក�ុងក�េណជពកបជទ���ញទ�ងអាន គអបណ� លជកភីូរេកេ�េឡេងាថឆពតី សកនពិាក សកនម�ន អងរ 

��ងបង�ឆ ។ 

 

ពូហា�ត� ២ :  ណកកមមមុំរ នំិញែដេឡងៃថ�ខ� រងងងេងកាមងបចំឆ១ ឆា រ២០១១ (ឆ� �េលេឆ� �) 
 

ពូហា�ត� ៣ : យររ ាមចរញកកាមងាវនផររ (ឆ� �េលេឆ� �) 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ក�ុងឆមាទី១េ� អត�ារណម�អពត ៦,៤% ក�ុងេនពកបជជ�ូបបហរ��ងេភាិជៈជ��ងជ� 

ីត�ពាវងំម�ក�ងណក ៣,១% (ពតាវ�ំងាមមពត ៤៧,៧% ា�អត�ារណរមជ) ពកបជានាងជ្ង ទំក អគង�ា�ី 

ឧា�ព� ��ងឥ�ន�ៈេាទេទៀតម�ក�ងណក ១% (ពតាវ�ំងាមមពត ១៦,២% ា�អត�ារណរមជ) ពកបជេំកិ�ជូ � 

ម�ក�ងណក ១% (ពតាវ�ំងាមមពត ១៦,១% ា�អត�ារណរមជ) ��ងពកបជេនិ�ីដស � ម�ក�ងណក ០,៧% 

(ពតាវ�ំងាមមពត ១០,២% ា�អត�ារណរមជ) បណៈងេល ៨ ពកបជេទៀតងេលេនាលនម�ពតំជងត ០,៤% 

បាុេ ណ�  (ពតាវ�ំងាមមពត ៥,៧% ា�អត�ារណរមជ) ។ 

 
 

 
 

នេ�ណកនឆមាទី១ េ�  អពតអត�ារណជ��របនប�ូិលពកបជជ�ូបបហរម�កពជ�ត ៤,៧% បណៈ 

ងេលអពតអត�ារណរមជម� ៦,៤% ងេលបរ� ញថ បងពជបពជរលាថឆទ���ញពកបជជ�ូបបហរម�ឥទន�ភលីបងងមរ 

េទេលេក�េណេ �អត�ារណរមជេធៀប�ំងពកបជេាទេទៀត  េពលគអពកបជជ�ូបបហរប�រុញឲ្អត�ារណេកេ�េឡេង ។ 

ក�ងណកឯអត�ារណជ��របនប�ូិលពកបជេំកិ�ជូ � (ម�ប�ូិលទ�ងាថឆេពបងឥ�ន�ៈ) ម�កពជ�ត ៦% គអទប 

ីងអត�ារណរមជប���កប��មក ងេលឆឆុប�ិ�ងឲ្េឃេញថ ាថឆទ���ញពកបជេំកិ�ជូ �ជ��ាូវម�ឥទន�ភលេធេឲ្

អត�ារណរមជប�ានេឡេងេនេទ ។  

១.២- ស ំនភាណអ៍�តរណបករ 

១.២.១- ស ំនភាណអ៍�តរណបករេរៀដេបៀ៍ំ្ងណបករែមល� រឌេមរ នក 

 េនក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� អពតប�ូរពបកនេរៀលេធៀប�ំងពបកនេុលឆ របេជរ �កគ�តីជធ្ជ

ពបច�ងប ប�ញឆ កនកុីប��ប នន បន ភី ៤.១៩៨ េរៀល ក�ុង ១េុលឆ របេជរ �ក នងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ជក ៤.០១១

េរៀល ក�ុង ១េុលឆ របេជរ �ក នងបេជស ។ េ�ារឲ្េឃេញថ ពបកនេរៀលប�េឡេងាថឆេធៀប�ំងពបកនេុលឆ រ 

បេជរ �ក ។ ូរេឡេងាថឆា�ពបកនេរៀលក�ុងអ�ឡុង ៤ងប េេេជឆ� �២០១១ េ� បណ� លជកភីតាជឆពបកនេុលឆ រ 

េនេលេទីា្រអ��រីត�ប�កុេថកេធៀប�ំងរបូ�បពណ� េា្ងង ីភ�េាាេធៀប�ំងរូប�បពណ� ា�ពបេទាី 

ពូហា�ត� ៤ :  ាវនផររមនំក៍រ៍ងរតដណកកមំរ នំិរខំរៗ (ឆ� �េលេឆ� �) 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ាេគូពណ� ជិកជ�របានកជ�ុី គមបា្��ំងក�េណេ �តពជាវូរពបកនេរៀលាពមបនូ រររពបជូលកា�ាល ��ងតពជាវ 

ូរច៍ក�ុងភ�ធីបុណ្កូលឆ� �ងប�រ ។ បនន បនជកពបកនេរៀលប�ញឆ កនាថឆា�្ជំងរហូតេលន ៤.១០៥ េរៀល 

ក�ុង ១េុលឆ របេជរ �ក នងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ ។ េ�បណ� លជកភីតពជាវូរពបកនេរៀលប�ថជកវ �ញ 

បនន បនភីរេូវពបជូលាលប�ក�ឆងាុត ។  

 ងាមកេលេអពតទ�ញទីា្រកុងពគ អពតប�ូរពបកនេរៀលេធៀប�ំងពបកនេុលឆ របេជរ �កប�ញឆ កនកុភី 

៤.២៦៦ េរៀល ក�ុង ១ េុលឆ របេជរ �ក នេ�ណកនងបជ�ថុន ឆ� �២០១០ ជក ៤.១២២ េរៀល ក�ុង ១ េុលឆ រ

បេជរ �ក នេ�ណកនឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ េពលគអពបកនេរៀលប�េឡេងាថឆ  ៣,៤% (អពតឆ� �េលេឆ� �) បាងុ�� 

េបេេធៀប�ំងងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ពបកនេរៀលប�កុាថឆ ១,៨% ។ 

 អពតប�ូរពបកនពបច�ងប (កុងងប) 

 អពតទាី្រ អពតាឆូវូរ 

 អពតទ�ញ អពតលកន អពតជធ្ជ អពតទ�ញ អពតលកន អពតជធ្ជ 

ជ�ថុន-១០  
 

៤.២៦៦ ៤.២៧៥ ៤.២៧១ ៤.២២២ ៤.២៣០ ៤.២២៦ 

កកដ-១០ ៤.២៦០ ៤.២៧៣ ៤.២៦៧ ៤.២៣៧ ៤.២៤៥ ៤.២៤១ 

ាីហ-១០ ៤.២៥៧ ៤.២៦៧ ៤.២៦២ ៤.២៣៥ ៤.២៤៣ ៤.២៣៩ 

ក�� -១០ ៤.២៤៥ ៤.២៥៣ ៤.២៤៩ ៤.២២៧ ៤.២៣៥ ៤.២៣១ 

តុល-១០ ៤.២១៦ ៤.២២៤ ៤.២២០ ៤.២២២ ៤.២៣០ ៤.២២៦ 

វ �ក��ូ-១០ ៤.០៧៤ ៤.០៨១ ៤.០៧៨ ៤.០៧៥ ៤.០៨៣ ៤.០៧៩ 

ធ�ូ-១០ ៤.០៤៨ ៤.០៥៣ ៤.០៥១ ៤.០៥១ ៤.០៥៥ ៤.០៥៣ 

ជករ-១១ ៤.០៥២ ៤.០៥៩ ៤.០៥៦ ៤.០៥០ ៤.០៥៤ ៤.០៥២ 

កុជមៈ-១១ ៤.០៣៤ ៤.០៣៨ ៤.០៣៦ ៤.០៣៦ ៤.០៤២ ៤.០៣៩ 

ជនី-១១ ៤.០០៤ ៤.០១០ ៤.០០៧ ៤.០០៧ ៤.០១៣ ៤.០១០ 

េជស-១១ ៤.០៦០ ៤.០៦៩ ៤.០៦៥ ៤.០២០ ៤.០២៨ ៤.០២៤ 

ឧាន-១១ ៤.០៩៤ ៤.១០៣ ៤.០៩៩ ៤.០៨០ ៤.០៨៨ ៤.០៨៤ 

ជ�ថុន-១១ ៤.១២២ ៤.១២៧ ៤.១២៥ ៤.១១៥ ៤.១២៣ ៤.១១៩ 

េបេភ���ត្េលេអពតជធ្ជពបច�ឆមា ពបកនេរៀលប�េឡេងាថឆ ៣,៧% នឆមាទី១ ឆ� �េ� េធៀប

�ំងពគេូកគ� ា�ឆ� �ក�ឆងេទ បាុង��េបេេធៀប�ំងឆមាទី២ ា�ឆ� �២០១០ ពបកនេរៀលប�េឡេងាថឆ ៣,៣% ។ 

ក�ុងឆមាទី១ េ� អពតប�ូរជធ្ជពបច�ងបម�កពជ�តទបប�ាុតេនងបេជស (៤.០១១េរៀល) ��ងប�ានប�ាុតេន

ងបជ�ថុន (៤.១២២េរៀល) ។ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

២០១១

២០០៩

២០១០

 

១.២.២- ស ំនភាណអ៍�តរណបករេរៀដេបៀ៍ំ្ងរ ត៍ នា៍័� មាាចរំាំ 

ូរេពបតបេធៀបអពតប�ូរពបកនេរៀលីជមរបូ�បពណ� ជមក��ម� ីភ�េាារបូ�បពណ� ា�ពបេទាីាេ 

គូពណ� ជិកជ�របានកជ�ុី េដងាមកេលេអពតប�ូរពបកនងបងប�បរ� ញថ ក�ុងឆមាទី ១ ឆ� �២០១១ ពបកនេរៀល 

ប�ញឆ កនាថឆេធៀប�ំងពបកនអអរ ា ូ១០,៥៤% ពបកនេុលឆ រអូូ ស� លី ៧,១០% ពបកនវ ា�ុកូេរ ា ៦,៩៦% ពបកនេុលឆ រ 

ា�ង�បុរ ី៦,២៤% ពបកនរភូីឥណណូ េណាីុ ៦,២២% ពបកនា�នក�� ៣,៩២% ពបកនរងីហងីតមា េឡាីុ ៣,៣៤% 

ពបកនេា�ិបាុ� ២,៦២% ពបកនេបាាូហីលីភី� ២,២៩% ��ងពបកនេុលឆ រាត ា៍ �ន ២,១៦% ពបកនេុលឆ រ 

ហុងកុង ១,៥៤% បាុង��ប�េឡេងាថឆេធៀប�ំងពបកនេុងេវៀតណជ ៣,៨៥%  ។ 

92
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១
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ភា
-១

១

មិ
ថុ

នា
-១

១

ស
ន្ទ

ស្
សន៍

ធ្នូ
-២

០
១

០
= ១

០
០

ប៉េសូ-ហ្វី លីពីន ហុងកុង-ដុល្លារ ដុល្លារ-សិង្ហបុរី រីងហ្គិត-ម៉ាឡេ សី៊ វុ៉ន-កូរ៉េ អឹរូ៉

បា ត-ថៃ យ៉ន់-ចិន ដុង-វៀតណា ម យ៉េ ន-ជបុ៉ន រូ៉ពី-ឥណ្ឌូណេ សី៊

 

ពូហា�ត� ៦ : យររនរវ�ៃំវៃម�ណបករេរៀដេបៀ៍ំ្ងរ ត៍ នា៍័� មាាចរំាំ 
% 

ពូហា�ត� ៥ : យររនរវ�ៃំាណអ៍�តរណបករេរៀដេបៀ៍ំ្ងណបករែមល� រឌេមរ នក 

(ឆមាទី១ ឆ� �២០១១) 

 

 

 

 

មករ កុម�ៈ មីនា េមស ឧសភា មិថុនា កក�ដ សីហ ក��  តុល វចិ�ិក ធ�ូ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

១.២.៣- ស ំនភាណអ �៍តរណបករែមល� រេបៀ៍ំ្ងរ ត៍ នា៍័� មាាចរំ ាំ  
 

ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� ពបកនេុលឆ របេជរ �កប�កុាថឆេធៀប�ំងរបូ�បពណ� ជមក��ម� េូកី 

ពបកនអអរ ាូ ៨,១០% ពបកនេុលឆ រអូូស� លី ៥,១៣% ពបកនវ ា�ុកូេរ ា ៤,៩៩% ពបកនេុលឆ រាំង�បុរ ី ៤,៤១% 

ពបកនរភូីឥណណូ េ�ាីុ ៤,២៨% ពបកនេ់�អងនេគឆា ៣,៩៥% ពបកនា�នក�� ២,២២% ពបកនរងីហងីតមា េឡាីុ 

១,៧៦% ពបកនេា�ិបា�ុ ១,០១% ពបកនេបាាូហីលីភី� ០,៩៩% ពបកនេុលឆ រាត ា៍ �ន ០,៨២% ��ងពបកន 

េុលឆ រហុងកុង ០,០១% ។ ទ�នំជ�ំងេនងេរ ពបកនេុលឆ របេជរ �កប�េឡេងាថឆេធៀប�ំងពបកនេុងេវៀតណជ 

៥,៥៤% ��ងពបកនបតាថ ២,០៩% ។ 
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១
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០

ប៉េសូ-ហ្វី លីពីន ដុល្លារ-ហុងកុង ដុល្លារ-សឹង្ហបូរី រីងហ្គីត-ម៉ាឡេ សី៊ វុ៉ន-កូរ៉េ អឺរូ៉

បា ត-ថៃ យ៉ន់-ចិន ដុង-វៀតណា ម យ៉េ ន-ជបុ៉ន រូ៉ពី-ឥណ្ឌូនេ សី៊

«

 
   
 ២- យររនរវ�រ ត៍ នារវម 

េាេសក�កិពបេទាកជ�ុីក�ុងឆ� �២០១១ េ� រ �ភំងថ�ំងម�អពតក�េណេ �េលេាភ ី៦% បនន បនភីប� 

េកេ�ជកវ �ញេលនកពជ�ត ៦% ូលភីឆ� �២០១០ ។ ូររ �ភំងា�ក�េណេ �េាេសក�កិនឆ� �េ� បកឆឆុប�ិ�ងប� 

តជរៈនភរកីកេពជេ�ា�ពបភព�នធនគរ ��ងអ��រូរ �កជ�ហ�រ�� វតុក�ុងអ�ឡុងឆមាទី១ េ� ាងងេរ ។ 

ីកនងា�ង បរ �មណឥណទ�ក�េពវ �ាពឯកិ�ម�ក�េណេ �ីបេណ�េ រងេឡេងវ �ញ   បណៈអពតក�េណេ �ា� 

រូប�វតុទូេទ (M2) ម�កពជ�តគមរឲ្កតនាមង លន ងេលក�ុងេនម�ពបកនបេ�� េរបាន��៍ ាិ�េនក�ុងពបភព�ន

ធនគរ ីក�ងណកេា៏�ស�នាងងេរ ។ ជរាងវ �ញេទៀត ពទភ្ាកជ�បរេទាាុទន ពភជទ�ងេេេជទុ�របាន 

ពបភព�នធនគរេនងតប��រក្ប�ក�េ ណេ �ីបងងមរតេទេទៀត ។ ទ�ងអានេ� ីូរឆឆុប�ិ�ង�ូវក�េណេ � �ិេ�� 

ទុកក�ត�របានសញរណិ�ជកេលេពបភព�នធនគរទ�ងជូល ។   

ពូហា�ត� ៧ : យររនរវ�ៃំវៃម�ណបករែមល� រេបៀ៍ំ្ងរ ត៍ នា៍័� មាាចរំាំ 
% 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

 

២.១- យរផផវរផផងររ ត៍ នារវម 

ក�ុងអ�ឡុងឆមាទ១ី េ� របូ�វតុទូេទ (M2) របានពបភព�នធនគរប�េកេ�េឡេងក��ម� ២.៥៣០,៨

ព�នល�េរៀល (១៣%) េពលគអេកេ�ភី ១៩.៤៧៦,៨ ព�នល�េរៀល ក�ុងងបធ�ូ ឆ� �២០១០ េទ 

២២.០០៧,៦ ព�នល�េរៀល ក�ុងងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ ។ ូរេកេ�េឡេងា�របូ�វតុទូេទ (M2) ីកជ្ងគអ 

បណ� លជកភីក�េ ណេ �ា�ពបកនបេ�� េីរូប�បពណ� របាន��៍ាិ�ក��ម� ២.១៩០,១ ព�នល�េរៀល (១៣,៨%) 

របូ�វតុក�ុងករករណ៍ក��ម� ២៣៩,៥ ព�នល�េរៀល (៧,៧%) ពបកនបេ�� េម�ូលក�ណតន��ងា�្�ក��ម� 

២១,៨ ព�នល�េរៀល (៥,៣%) ��ងពបកនបេ�� េករ��ក��ម� ៧៩,៥ ព�នល�េរៀល (៦៥%) ។ គមរកតន

ាមង លនាងងេរថ េនក�ុងពបកនបេ�� េីរបូ�បពណ� ារបុ ម� ៤៥% ីពបកនបេ�� េម�ូលក�ណតន ៣៥% 

ីពបកនបេ�� េា�្� ១៩%  ីពបកនបេ�� េករ�� ��ង ១%  ីពបកនបេ�� េេា្ងង ។  ពបកនបេ�� េីរបូ�បពណ�

ម�ូរេកេ�េឡេងីេរៀងរលនងបក�ុងអ�ឡ ុងឆមាទី១ េ� ។ 
 

ពូហា�ត� ៨ : ស ំនភរ ត៍ នារវម 

ពូហា�ត� ៩ : ចធវមៃំយរផផវរផផងររ ត៍ នារវម 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

       អកង៍ញណម៍ណម�ដងនងរាៃំនវនរ ត៍ នារវមរខ រំៗ នំង ងំស រំៃថ�ំ រំ និ នំងេស 

 (បងពជបពជរលពបច�ឆ� �ី នគរ) 

 បាត-១០ មកក-១១ កមម�ៈ-១១ មឆេ-១១ េមស-១១ ឧន-១១ មនថមេ-១១ 

ឥណេទ្ាុទនរិរដស ភ�បល ៥,៦ ៤,៥ ៧,៨ ៩,៣ ៨,០ ៧,៩ ៧,៦ 

ឥណទ�ងា�កឯកិ� ២៦,៦ ២៤,៤ ២៣,៩ ២៤,៨ ២៤,៤ ២៧,៤ ២៨,៩ 

រូប�វតុទូេទ (M2) ២០,០ ២០,០ ១៦,៥ ១៧,៧ ១៨,២ ១៩,៦ ២០,៥ 

របូ�វតុក�ុងករករណ៍ ៣,២ ៣,៥ ៦,៥ ១១,៧ ១៤,១ ១៤,៦ ១៣,៥ 

អត�ារណពបច�ឆ� � ៣,១ ៣,៣ ៣,៨ ៣,៨ ៥,២ ៦,៥ ៥,២ 
 

២.២- កអ� សរំ�នភដែដរ៍ រ នចរ ត៍ នារវម 

 ក�ុងឆមាទី១ េ�  រូប�វតុទូេទម�ក�េណេ � ១៣% ប��ភីក�េណេ � ១២,៦% ��ង ៦,៦% ក�ុង

ឆមាទី១ ��ងឆមាទី២ េរៀងគ� ក�ុងឆ� �២០១០ ។ ូរេកេ�េឡេងា�រូប�វតុទូេទេ�ឆឆុប�ិ�ងភីក�ណី�ា�

ពទភ្ាកជ�បរេទាាុទនរបានពបភព�នធនគរក��ម� ១.៤០២ ព�នល�េរៀល (៨,៤%) ��ងពទភ្ាកជ�ក�ុង

ពាបកាុទនរបានពបភព�នធនគរក��ម� ១.១២៨,៨ ព�នល�េរៀល (៤០,៦%) ។ ក�េណេ �ា�ពទភ្ាកជ�បរេទា  

ាុទនរបានពបភព�នធនគរេ�  ី កជ្ងគអបណ� លជកភីូរេកេ�េឡេងា�ពទភ្ាកជ�បរេទាាុទនរបានធនគរីត� 

ា�កជ�ុីក��ម� ១.១៨២,៤ ព�នល�េរៀល (៧,៩%)  បណៈងេលពទភ្ាកជ�បរេទាាុទនរបានបណ� ធនគរពណ� ជិ 

��ងធនគរឯកេទាេកេ�េឡេងងតក��ម� ២១៩,៦ ព�នល�េរៀល (១២,៨%) ។ ក�ងណកឯូរវ �វឌ្ា�ពទភ្ 

ាកជ�ក�ុងពាបកាុទនវ �ញ គអបណ� លជកភីូរេកេ�េឡេងា�ឥណទ�ក�េពវ �ាពឯកិ�(២)1

២.២.១- ណំភ្យកម�កាមងណកកមំ � ំនងណំភ្យកម�៍រេំមំ �រ៍របេ�រងវនៃំកម�មង 

 ក��ម� ១.៩៥៩,៤ 

ព�នល�េរៀល (១៤,៧%) បណៈងេលឥណេទ្ាុទនក�េពរ រិដស ភ�បលថកុ ក��ម� ៥៧,៦ ព�នល�េរៀល 

(២,៧%) េហេេេេជទុ���ងទុ�បពជបងរបានពបភព�នធនគរេកេ�េឡេងក��ម� ៨៣៣,៦ ព�នល�េរៀល (៩,៦%) ។ 

េនក�ុងក�េណេ �ឥណទ�ក�េពវ �ាពឯកិ�ារុប វ �ាពងេលរមជក�ងណកធ�ី ងេគម� ឥណទ�ក�េព 

វ �ាព មិញេូរេុ���ងរ ៣៥% េា៍កជ�ជ��ងជ�ហ�រ�� វតុេា្ងង ១០%  កជ���សល ៩% ាណស គរ��ងេនិ-  

�ីដស � ៩% កា�កជ�រុ �ូ ពបមា ញន��ងេ�សទ ៧% ា�ណងន ៧% អកល�ៈពទភ្ ៥%  ូរឲ្បីិីបុគងល ៥% 

ូរឲ្បីិទ�ញានីកជ�ា�ទន់ ន លនបឆម� ៤% ��ងេា្ងេទៀត ៩% ។ 

 ពទភ្ាកជ�ក�ុងពាបកាុទនរបានធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ថកុក��ម� ៥៧១,៦ ព�នល�េរៀល (១២,១%) 

េពលគអ ថកុភី -៤.៧៣៧,៦ ព�នល�េរៀល ក�ុងងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ជក -៥.៣០៩,១ ព�នល�េរៀល ក�ុង

ងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ បនន បនភីប�េកេ�េឡេងក��ម� ១៤៤,៤ ព�នល�េរៀល (៣%) ក�ុងឆមាទី២ ឆ� �២០១០ ។ 

ូរថកុា�ពទភ្ាកជ�ក�ុងពាបកាុទនបណ� លជកភីូរថកុា�បនងនេា្ងងាុទនក��ម� ៤៤៤,៩ ព�នល�េរៀល 

(១៧,៧%) ឥណេទ្ាុទនភបីណ� ធនគរពណ� ជិក��ម� ៦៥,៣ ព�នល�េរៀល (១៤,៩%) ��ងឥណេទ្ាុទន 

ក�េពរិរដស ភ�បលក��ម� ៦១,៤ ព�នល�េរៀល (៣,៤%) ។   

                                                 
(២) ឥណទ�េុល=ឥណទ�ារុប+ូរពបកនបងងរ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

អកងវមដ្យយរបេ�រងវនៃំកម�មង 

ាថ�ទ ី៣០ ងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ 
ណំភ្យកម�                   (ឯកតល�េរៀល) 

អត� ធិ៍្បោា ចរនួនំឹកណ�ក់ 

ាថ�ទ ី៣១ ងបធ�ូ ឆ� �២០១០ 

ចរនួនំឹកណ�ក់ 

ាថ�ទ ី៣0 ងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ 

សកនពបកនី េរៀល ��ងីរូប�បពណ�  

ពបកនបេ�� េីរូប�បពណ�  េនស បព�ហ�រ�� វតុ��ងធនគរបរេទា 

រូប�វតុីត�េន IMF 

ឲ្បិី ��ងបុេរពបទ�ៈ 

- ក�េពធនគរពណ� ជិ 

- ក�េពរិរដស ភ�បល 

SDR Holding 

វ ���េលគេលេជូលបពត 

េលហញតុម�តាជឆ េាអេេនបរេទា 

អកល�ពទភ្ 

ពទភ្ាកជ�េា្ងង 

រ ម៍  

៦១៥.៣៥៨ 

៩.១៨៣.៨២៨ 

៥៥៦.២៦២ 

 

៣០.៦៧២ 

២៧០.២៤៤ 

៤២៧.៣១៨ 

៣.២៤០.៧៤៤ 

២.២១៩.៨៧២ 

៧៤៦.២៩៤ 

២២.៣៨៨១ 

១៧.៣១២.៩៧៣ 

១.០៣៤.៣០០ 

៩.៣៨៧.៧៨៨ 

៥៧០.៧៣៩ 

 

៣៨.២០៧ 

២៧០.២៤៤ 

៤៥០.២២២ 

៣.៨២២.២០៦ 

២.៤៩០.៥៧៧ 

៧៥១.៣០៨ 

២២.៨៣២ 

១៨.៨៣៨.៤២៣ 

 

ណំភ្យាកម�                   (ឯកតល�េរៀល) 

អត� ធិ៍្បោា ចរនួនំឹកណ�ក់ 

ាថ�ទ ី៣១ ងបធ�ូ ឆ� �២០១០ 

ចរនួនំឹកណ�ក់ 

ាថ�ទ ី៣0 ងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ 

រូប�វតុេបា្ 

ពបកនបេ�� េរបានធនគរពណ� ជិ 

ប�ណុលក�េពជូល��ធ�អ��រីត� 

ពបកនបេ�� េរបានរិរដស ភ�បល 

រ �េលបងងរទុក 

ា�វ �ញ�ធ� 

េេេជទុ� 

ទុ�បពជបង 

លទនាលីជូលដស � (ពបកនក�េណញឆ� �ជ��ទ�នងបងងកក) 

ពទភ្អកជ�េា្ងង 

រ ម៍  

៣.៥២៣.៧៣៩ 

៧.៤១៨.១០៨ 

១.០៨៤.៤១១ 

២.០៥២.៨៤៩ 

១៦២.៩៨៦ 

២៦៤.៤២៦ 

១០០.០០០ 

២.៧៤៨.១៩៨ 

-៣៥.៥៥៨ 

៦.១៨៦ 

១៧.៣១២.៩៧៣ 

៤.០៧៣.៣១១ 

៧.៧៥០.០៩០ 

១.១២៧.១៨៩ 

២.១១៣.៤០៣ 

១៧៦.០២៤ 

២៦៤.៦០៧ 

១០០.០០០ 

៣.២១៦.២៩៩ 

-១.៣៣៥ 

១១៧.៨៣៥ 

១៨.៨៣៨.៤២៣ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ូរថកុា�ឥណេទ្ាុទនក�េពរិរដស ភ�បលីរមជ  ឆឆុប�ិ�ង�ូវូរេកេ�េឡេងា�ពបកនបេ�� េរបានរិ-

រដស ភ�បល ក��ម� ៦១,៤ ព�នល�េរៀល (៣%) បណៈងេលឥណទ�ក�េពរិរដស ភ�បលជ��ម�ូរងពប

ពបរល ។    

ក�ុងអ�ឡុងឆមាទី១ េ�ងេរ ពទភ្ាកជ�បរេទាាុទនប�េកេ�េឡេងក��ម� ១.១៨២,៤ ព�នល�េរៀល 

(៧,៩%) ។ ូរវ �វត�េ� បណ� លជកភីក�េណេ �ា�ពទភ្ាកជ�បរេទាក��ម� ១.២០៦,៥ ព�នល�េរៀល 

(៧,៨%) បណៈងេលពទភ្អកជ�បរេទាេកេ�េឡេងក��ម� ២៤ ព�នល�េរៀល (៥,៦%) ។ 

២.២.២- ណំភ្យកម�កាមងណកកមំ � នំងណំភ្យកម�៍រេំមំ �រ៍របេ�រន ស់ 

 ពទភ្ាកជ�ារុបរបានបណ� ធនគរពណ� ជិ ��ងធនគរឯកេទាប�េកេ�េឡេងក��ម� ៣.៥៦០,៤ 

ព�នល�េរៀល (១៣,៥%) បណៈងេលពទភ្អកជ�ក�ុងរូបនភីពបកនបេ�� េប�េកេ�េឡេងក��ម� ២.២៣៧,៨ ព�ន 

ល�េរៀល (១៣,៧%) ឆឆុប�ិ�ងឲ្េឃេញ�ូវក�េណេ �សកនពបកនរពារល ងេលីកត� ា�ស�នជមគ�ពទ

េលនាកជ�នភឥណទ�របានធនគរ េហេរមជក�ងណកេលនូរាពជរលូរវ ���េលគេនក�ុងេាេសក�ក ិ។ 

 ពទភ្ាកជ�ក�ុងពាបកាុទនប�េកេ�េឡេងក��ម� ១.៥៩៥,១ ព�នល�េរៀល (២២,២%)  ។ បងពជបពជរល 

េ�  ីកជ្ងបណ� លជកភីូរេកេ�េឡេងា�បនងនឥណទ�ក�េពវ �ាពឯកិ�ក��ម� ១.៩៥៩,៤ ព�នល�

េរៀល (១៤,៧%) រមជីជម�ំងូរេកេ�េឡេងា�បនងនឥណេទ្ាុទនក�េពរិរដស ភ�បលក��ម� ៣,៧ ព�ន

ល�េរៀល (១,១%) បណៈងេលពទភ្ាកជ�េា្ងងាុទនប�ប�ថកុក��ម� ៣៥៦,៣ ព�នល�េរៀល 

(៦,១%) ។ ូរថកុា�ពទភ្ាកជ�េា្ងងាុទនីលទនាលា�ូរេកេ�េឡេងា�ពទភ្អកជ�េា្ងងក��ម� ៧៤៤ 

ព�នល�េរៀល (៩,៤%) បណៈងេលពទភ្ាកជ�េា្ងងេកេ�េឡេងក��ម�ងត ៣៨៧,៧ ព�នល�េរៀល 

(១៨,៦%) ។ ទ�នំជេ�ងេរ  ពបកនបពជបងរបានបណ� ធនគរពណ� ជិងេលរមជម� ពបកនបេ�� េេនធនគរីត� 

ា�កជ�ុី សកនពបកនក�ុងេប ប�េកេ�េឡេងក��ម� ៤២៣,១ ព�នល�េរៀល (៥,៧%) ។ 

 ពទភ្ាកជ�បរេទាាុទនរបានបណ� ធនគរពណ� ិជ ប�េកេ�េឡេងក��ម� ២១៩,៦ ព�នល�េរៀល 

(១២,៨%) េពលគអេកេ�ភី ១.៧១៥,៥ ព�នល�េរៀល ក�ុងងបធ�ូ ឆ� �២០១០ េទ ១.៩៣៥ ព�នល�េរៀល 

ក�ុងងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ ។ ក�េណេ �េ�បណ� លជកភីូរេកេ�េឡេងា�ពទភ្ាកជ�បរេទាក��ម� ៧៩០,៤ 

ព�នល�េរៀល (២២,៥%) បណៈងេលពទភ្អកជ�បរេទាេកេ�ក��ម� ៥៧០,៨ ព�នល�េរៀល (៣១,៨%) ។ 

 ពទភ្អកជ�ក�ុងពាបកក�ុងរូបនភីពបកនបេ�� េារុប ម�ក�េណេ �ក��ម� ២.២៣៧,៨ ព�នល�

េរៀល (១៣,៧%) ក�ុងេនពបកនបេ�� េីរបូ�បពណ� េកេ�ក��ម� ២.១៩០,១ ព�នល�េរៀល (១៣,៨%) 

បណៈងេលពបកនបេ�� េីេរៀលេកេ�េឡេងក��ម� ៤៧,៨ ព�នល�េរៀល (៩,៥%) ។ 

២.៣- ាណអយរណបករេដណបករកមរឆ ំនងណបករ៍េង្រ៍របេ�រន ស់ 

 េាេសក�កិកជ�ុីពតាវប�បា �នស� �ថ�ំងម�ក�េណេ �ប�ានីង ៦% េនឆ� �២០១១ េហេអពតអត�ារណ 

ឆ� �េលេឆ� � ម�កពជ�តជមបនងន បណៈងេលអពតប�ូរពបកនេរៀលេធៀប�ំងេុលឆ រម�ា�រនភីបងងមរ ។ ធនគរ 

ីត�ា�កជ�ុី ប�ាេពជកប��រក្អពតទុ�បពជបងូតភក�កិី របូ�បពណ� ក�ុងកពជ�ត ១២% ��ងអពតទុ� 

បពជបងូតភក�កិីេរៀលពតាវប�រក្ក�ុងកពជ�ត ៨% ។ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

 េដភ���ត្េលេកលនអពតូរពបកនកជិ�ី�ងពបកនបេ�� េរបានធនគរពណ� ិជប�បរ� ញឱ្េឃេញ 

ថ ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� អពតូរពបកនបេ�� េរៈេភល ៦ងប ងេល៍ានេដកពជ�តជធ្ជ ថឆំងតជ

ទ�ហ�ា�ពបត�បត��ូរធនគរ ម���ន� ូរថកុប���ក ចបនត�ងភីេេេជឆ� �ជក ។ អពតូរពបកនបេ�� េីេរៀល 

��ងីេុលឆ របេជរ �ក ប�ថកុក��ម� ០,០៦% េពលគអអពតូរពបកនបេ�� េីេរៀលប�ថភី ៥,៤៩% 

ក�ុងងបធ�ូ ឆ� �២០១០ េលន ៥,៤៣% នងបជ�ថុន ឆ� �២០១១  ��ងអពតូរពបកនបេ�� េីេុលឆ រប�ថកុភី 

៣,៤៨% នងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ជក ៣,៤២% នងបជ�ថុន ឆ� � ២០១១ ។ 

 ទ�នំជ�ងំេន អពតូរពបកនកជិីី េរៀល ��ងីេុលឆ រ ងេល៍ានេដកពជ�តជធ្ជថឆងំតជទ�ហ�ា�

ពបត�បត��ូ រធនគរាពមបនរៈេភល ៦ងប ប�ថកុភី ២២,០៤% ��ង ១៨,៩៦% នងបធ�ូ ឆ� �២០១០ 

ជក ២១,៣៤% ��ង ១៧,៣៦% នងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ េរៀងគ�  ។  
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អត្រាកា រប្រាក់បញ្ញើជា រ ៀល អត្រាកា រប្រាក់កម្ចីជា រ ៀល អត្រាកា រប្រាក់បញ្ញើជា ដុល្លារ អត្រាកា រប្រាក់កម្ចីជា ដុល្លារ

 

 ក�ុងអ�ឡុងឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ េ� គមឆ តអពតូរពបកនី េរៀល ប�ថកុភី ១៦,៥៥% ន 

ងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ជក ១៥,៩១% េនងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ ។ ក�ងណកឯគមឆ តអពតូរពបកនី េុលឆ រ ប� 

ថកុភី ១៥,៦៦% នងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ជក ១៣,៩៤% េនងបជ�ថុន ឆ� �២០១១ ។ ទ�ហ�ា�គមឆ តេ� 

បរ� ញភីូរថកុប���កា�ក�ណពបត�បត��ូររបានពបភព�នធនគរ ។ 

អកងាណអយរណបករេដណបករកមរឆ ំនងណបករ៍េង្ (ាណអមប្យម ៦ញុ - ងនងរា) 
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២០១១ 

កជមៈ 

២០១១ 

ជនី 

២០១១ 

េជស 

២០១១ 

ឧាន 

២០១១ 

ជ�ថុន 

២០១១ 

អពតូរពបកន 

បេ�� េីេរៀល 

៥,១៤ ៥,១២ ៥,១៣ ៥,៤៧ ៥,៤៨ ៥,៥០ ៥,៤៩ ៥,៤៩ ៥,៤៩ ៥,៤៣ ៥,៤៣ ៥,៤៣ ៥,៤២ 

អពតូរពបកន 

កជិីី េរៀល 
២២,៧០ ២២,៧០ ២២,៦៨ ២២,៦៥ ២២,៤២ ២២,៣៩ ២២,០៤ ១៧,៤៥ ១៧,៤៥ ២១,៤៤ ២១,៣៤ ២១,៤៤ ១៤,៨០ 

គមឆ ត ១៧,៥៦ ១៧,៥៨ ១៧,៥៥ ១៧,១៨ ១៦,៩៤ ១៦,៨៩ ១៦,៥៥ ១២,៩៦ ១២,៩៦ ១៦,០១ ១៥,៩១ ១៦,០១ ៩,៣៨ 

              

អពតូរពបកន 

បេ�� េីេុលឆ រ 
៤,១៤ ៤,១៤ ៤,០៧ ៤,០១ ៣,៨៥ ៣,៨៦ ៣,៤៨ ៣,៤៧ ៣,៤០ ៣,៤៣ ៣,៤២ ៣,៤២ ៣,៤៤ 

អពតូរពបកន 

កជិីី េុលឆ រ 
១៧,២១ ១៧,២២ ១៧,២៦ ១៧,១៧ ១៧,១៧ ១៧,១៣ ១៩,១៤ ១៥,៤០ ១៥,២៣ ១៦,៦៩ ១៧,៣៦ ១៨,៨១ ១៥,៣៧ 

គមឆ ត ១៣,០៧ ១៣,០៨ ១៣,១៩ ១៣,១៦ ១៣,១២ ១៣,២៧ ១៥,៦៦ ១១,៩៣ ១១,៨៣ ១៣,២៦ ១៣,៩៤ ១៤,៩៩ ១១,៩៣ 

ពូហា�ត� ១០: ាណអយរណបករកមរឆ ំនងណបករ៍េង្ 

                                    (ាណអមប្យម ៦ ញុ) 

 
 

(%) 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

៣- សង់ឆងំតបវរ 

េូកបណ� ពបេទាទ�ងអានក�ុងភ�ភភេលកាងងេរ ពបេទាកជ�ុីក�ភុងា�តក�ុងស �នភេពូវ �បត�� 

ហ��� វតុភ�ភភេលក ។ ទ�នំជេ�ងេរ េាេសក�កិភ�ភភេលកប�ចបនេា�េជេងេបេទ្េងវ �ញ ងេលេធេឲ្ពបត�បត��ូរ 

ិ�ជ ីងទូទតនពបេទាកជ�ុី ម�នភពបេាេរេទ្េងចបនភីឆមាទី១ ឆ� �២០១០ រហូតេលនឆមាទី១ ឆ� �២០១១។ 

េលងតជូរបា �នស� �ិ�ហ�េ�បូង ាជតុល្រមជា�ិ�ជ ីងទូទតនរបានពបេទាកជ�ុី ម�អត�េរកក��ម� 

១១០,៣ ល�េុលឆ របេជរ �ក ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ ប�េកេ�េទ្េង ៤០,១ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៥៧,១%) 

េធៀប�ំងឆមាេូកគ� ា�ឆ� �២០១០ ។ ូរេកេ�េទ្េងេ� បណ� លជកភីក�េណេ �ា�បងងរាឆូវូរពបមណ ១១% 

បណៈងេលឱ�នភគណ�ីករ��ប�េកេ�េទ្េង ១០% ងតបាុេណ�  ។ ក�ុងអ�ទ្ុងេភលេ�ងេរ ាលេធៀបា� 

គណ�ីករ��   (ជ��របនប�ូិលបងងរាឆូវូរ) ��ងាល�តាលក�ុងពាបការបុម�កពជ�ត ១២,៤% ។  

៣.១- ងំឆចរំ� (ជ��របនប�ូិលបងងរាឆូវូរ) 

គណ�កីរ�� ម�ឱ�នភពបមណ ៧៧៥,៨ ល�េុលឆ របេជរ �ក ប�េកេ�េទ្េង ៧០,៦ ល� 

េុលឆ របេជរ �ក (១០%) េធៀប�ំងឆមាេូកគ� ា�ឆ� �២០១០ ។ ជូលេហតុកជ្ងា�ូរេកេ�េទ្េងេ� គអូរ 

េកេ�េឡេងឱ�នភិ�ជ ីងពណ� ជិកជ�ពបមណ ៥១,៧ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៥,៨%) ��ងូរេកេ�េឡេងឱ�នភ 

គណ�ីពបកនក�ណូលាុទនពបមណ ៦៩,៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក  (២៦,៦%) ងេលប�់តនទតនេដ ូរេកេ� 

េឡេងអត�េរកគណ�ីេា៍ាុទនពបមណ ២៦ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៧,៥%) ��ងូរេកេ�េឡេងអត�េរកគណ�ី 

បងងរឯកិ�ពបមណ ២៥,១ ល�េុលឆ របេជរ �ក (២៤,៧%) ។ 

តាជឆា�ូរន�េកញាល�តាលក�ុងពាបកម�ពបមណ ២.៥៥៨,៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក ប�េកេ� 

េទ្េង ១៦២,១ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៦,៨%) េធៀប�ំងឆមាទ១ី ា�ឆ� �ក�ឆងេទ ។ កត� រមជក�ងណកលា ង 

ា�ស�នក�ុងូរេកេ�េទ្េងតាជឆន�េកញាល�តាលក�ុងពាបកេ� គអូ រន�េកញាេជឆតកប�ពកន  ��ងាល�តាល 

៍�ភពណណ ងេលប�េកេ�េទ្េងពបមណ  ៣៨៤,២  ល�េុលឆ របេជរ �ក  (២៨,៥%) ។  ូរន�េកញាេជឆតកប�ពកន 

��ងាល�តាល៍�ភពណណ របានពបេទាកជ�ុី ប�ប��េកេ�េទ្េងីល�ដបន េពលគអម�ពបមណ ១.៧៣២,២ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពូហា�ត� ១១ : សង់ឆងន ស់កម�  
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ល�េុលឆ របេជរ �ក ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េធៀប�ំង ១.៣៤៨ ល�េុលឆ របេជរ �ក ក�ុងឆមាទ១ី ឆ� � 

២០១០ ងេលូរន�េកញេ�ម�ក��ម� ១.១៤២,៨ ល�េុលឆ របេជរ �ក ក�ុងឆមាេូកគ� ា�ឆ� �២០០៩ ។ 

តាជឆា�ូរន�កូលទ���ញាពមបនេពបេពបានក�ុងពាបកម�ពបមណ ៣.៥៣០ ល�េុលឆ របេជរ �ក ប� 

េកេ�េទ្េង ២១៨,៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៦,៦%) េធៀប�ំងឆមាេូកគ� ា�ឆ� �ក�ឆងេទ ។ កត� ងេលបណ� ល 

ឱ្ម�ូរេកេ�េទ្េងេ� គអូរេកេ�េទ្េងតាជឆន�កូលវតុញតុេេេជាពមបនឧា្ហកជ�ូតនេេរាេជឆតកប�ពកន 

ពបមណ ៤៨,៤ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៧,៦%) ូរេកេ�េទ្េងតាជឆន�កូលេពបងឥ�ន�ៈពបមណ ៩៣,៦ ល� 

េុលឆ របេជរ �ក (៧,៥%) ��ង រូេកេ�េទ្េងតាជឆន�កូលទ���ញាពមបនេពបេពបានក�ុងពាបកេា្ងេទៀតពបមណ  ៧៦,៧ 

ល�េុលឆ របេជរ �ក (៥,៤%) ។ ូរេកេ�េទ្េងតាជឆន�កូលទ���ញទ�ងេ� ីកជ្ងបណ� លជកភីក�េណេ �ា� 

ាថឆជុបទ���ញ�ីជមង ីភ�េាា ាថឆេពបងក�ុងជមឯកតប�េកេ�ពបមណ ២៥% េធៀប�ំងឆមាេូកគ� ា� 

ឆ� �២០១០ ។ 

ក�ុងអ�ទ្ុងេភលេូកគ� េ� អត�េរកគណ�ីេា៍ាុទនម�ពបមណ ៣៧១,៣ ល�េុលឆ របេជរ �ក 

ប�េកេ�េទ្េង ២៦ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៧,៥%) េធៀប�ំងឆមាទី១ ឆ� �២០១០ ។ អត�េរកេ� ីលទនាល 

ា�ក�េណេ �ពបកនក�ណូលភីងា�កេា៍ បនន បនភី់តនទតនក�ណេលេងា�កេា៍ងេលា�លនេដអ��៍ាិ� ។ 

ូរេកេ�េទ្េងក�ណូលភីេា៍េទាករណ៍ពបមណ ៧០,១ ល�េុលឆ របេជរ �ក (១១,៣%) ��ងូរេកេ�េទ្េង 

ក�ណូលភីេា៍េំកិ�ជូ �តជាឆូវបូាពបមណ ៧,៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក (៧,៣%) ប�រមជក�ងណកលា ង 

ា�ស�នក�ុងក�េណេ �ពបកនក�ណូលភីងា�កេា៍េ� ។ េដសរបរ �ស �ាងងជ ូរេធេភ�ភ�ធកជ� ��ងូរា�លន 

េា៍ឲ្េភអតវេទាករបរេទា ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� ក�ណូលភីងា�កេា៍េទាករណ៍ពតាវប�រ �ភំង 

ថេកេ�េទ្េង ១០% េធៀប�ំង ៦ងប េេេជឆ� �២០១០ ។ គណ�ីពបកនក�ណូលាុទន ម�ឱ�នភពបមណ 

៣៣២,៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក ប�េកេ�េទ្េង ៦៩,៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក (២៦,៦%) េធៀប�ំងឆមាទី១ 

ឆ� �២០១០ ។ ូរេកេ�េទ្េងឱ�នភេ� បណ� លជកភីូរេកេ�េទ្េងូរេានរពបកនេកញេទឱ្អ��៍ាិ� ៧២ 

ល�េុលឆ របេជរ �ក (២៥%) ។ គណ�ីបងងរឯកិ�ាុទនម�អត�េរកពបមណ ១២៦,៦ ល�េុលឆ របេជរ �ក 

ប�េកេ�េទ្េង ២៥,១ ល�េុលឆ របេជរ �ក (២៤,៧%) េធៀប�ំងឆមាេូកគ� ា�ឆ� �ក�ឆងេទ េដសរូរ 

េកេ�េទ្េងូរេានរពបកនជកភីេពរពបេទារបានិ�ីត�កជ�ុី ។  

៣.២- ងំឆ៍ញង�រផ�តរយរ ំនងតនរង្រវម 

 ល�ហូរបងងរាឆូវូរាុទនេពូជរូបនភីហ�រ��ប្ទ�ាហពបត�បត��ូរឥតា�ណងម�ពបមណ ៤៣០ 

ល�េុលឆ របេជរ �ក ប�េកេ�េទ្េង ៤២,៥ ល�េុលឆ របេជរ �ក (១១%) េធៀប�ំងឆមាទី១ ឆ� �២០១០ ។ 

ក�ុងអ�ទ្ុងេភលេ�ងេរ ល�ហូរីិ��មពបកនកជិាីឆូវូរាុទន (ជ��របនប�ូិលពបកនកជីិភីជូល��ធ�រូប�វតុអ��រ 

ីត�) ម�ពបមណ ១៣៤,៧ ល�េុលឆ របេជរ �ក ប�ថកុ ២៣,៥% េធៀប�ំងឆមាេូកគ� ា�ឆ� �ជុ� ។ 

ក�ងណកល�ហូរវ ���េលគ ន់ លនបរេទាាុទនម�ក��ម�ពបមណ ៣៧៥ ល�េុលឆ របេជរ �ក ប�េកេ�េទ្េង 

៧៦,៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក (២៥,៨%) ងេលបរ� ញភីបរ �លូាវ ���េលគបរេទាម�នភពបេាេរេទ្េង 

វ �ញ េធៀប�ំងឆមាេូកគ� ា�ឆ� �ក�ឆងេទ ។  
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ក�ុងអ�ទ្ុងេភល ៦ងប េេេជឆ� �២០១១ េ� ល�ហូរកូលា�គណ�ីបងងរាឆូវូរ ��ងគណ�ីហ�រ�� វតុ ប� 

បរ� ញភីក�េណេ �រូប�បពណ� របានពបេទាកជ�ុីងេលា�លនលទននភពគបនពគ�នាពមបនពទពទងន ��ង់តនទតនឲ្ 

ឱ�នភគណ�ីករ�� ។ លទនាលេ� បរ� ញឲ្េឃេញថ ាជតុល្រមជា�ពបត�បត��ូរិ�ជ ីងទូទតនក�ុងឆមា 

ទី១ ឆ� �២០១១ េ� ម�អត�េរក ១១០,៣ ល�េុលឆ របេជរ �ក ។ គ�តេលនកុងងបជ�ថុន ទុ�បពជបងអ��រីត� 

េុល បកញនេលនូរទូទតនទ���ញន�កូលប�ពបមណ ៤ងប ។  

៤- យរណង រ៍ណងងំមំ៍ណមកងាំ�រងវន 

៤.១- យររររនំនេិងំមំ៍ណមកងាំ�រងវន  
 ធនគរីត�ា�កជ�ុី វ ���េលគទុ�បពជបងអ��រីត�េពូជរបូនភីអូេវ េណ (Overnight) បពណ�  

រតនគរបេជរ �ក (US Treasury Bills) ឧបករណ៍ហ�រ�� វតុរៈូលជធ្ជ (MTI) ��ងពបកនបេ�� េរៈូល 

បឆីីជមស បព�ហ�រ�� វតុអ��រីត� ធនគរកណ� លា�ពបេទាអភ�វឌ្� ៍��ងពគំស �ធនគរពណ� ិជងេល 

ម�ា�ងនដរ��ងេពកឌីតេរ ាទីង (Credit Rating) ប�ាន ។ 

៤.២. េ�ដយររ រនំនេិងំមំ៍ណមកងាំ�រងវន 

 តជេគលូរណ៍ក�ណតនេដគណៈកជ�ូ រវ ���េលគ ជូ��ីពគបនពគងទុ�បពជបងអ��រីត�ពតាវចតនងកង 

ូរវ ���េលគេដពបបងពបពត� េដពបូ�នកល�ដបនបទ�នភ ទី១-ាុវត�នភ ទី២-សកនពបកនរពារល 

��ងទ៣ី-ពបកនក�ណូ ល ។ ូរក�ណតនឥណពបត�ទ� ូរេព េិាេរ េាាេគូ ��ងូរក�ណតនឧបករណ៍វ ���េលគ 

កព៏តាវេធេេដពបបងពបពត�េលងតជេាកក�ីងណន�ូ រវ ���េលគងេលអ�ុជពតេដគណៈកជ�ូ រវ ���េលគ ។ 

៤.៣. នភយររ ំឆផីររនំនេិងំមំ៍ណមកងាំ�រងវន 

 េាេសក�កាិហរេសបេជរ �កជ��ទ�នម�នភពបេាេរេឡេងវ �ញទ�ងពាបងេនេឡេេទ េដសរអពត 

អតនូ រររេធេេនម�កពជ�តប�ាន ទីា្រល�េនដស �ជ��ទ�នរកីកេពជេ�ីកនលកន េហេតាជឆេពបងេនប��េឡេង 

ាថឆីប��បនន បន ងេលីកត� ិ�រញុឲ្អពតអត�ារណបេជរ �កេកេ�េឡេងប�ាន ។ ប�� ទ�ងេ�ប�បងីក� ី

បរជមេក៏ជ្ងក�េពធនគរកណ� លាហរេសបេជរ �ក (FED) ក�ុងូរក�ណតនេគល�េលបរបូ�វតុឲ្ 

ពូហា�ត� ១២ : សង់ឆងំតបវរកម�មង  



                                                                             17 

                     

របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ប�ាជពាប ��ងម�ពបា�ទននភ ។ FED ប�រក្អពតូរពបកនេគលពបកនេុលឆ របេជរ �កេនពតំជកពជ�ត 

ទបប�ាុត ០,២៥% ��ងជ��ម�ូររ �ភំងថ អពតូរពបកនេគល េ�បក�ំងពតាវេ�េឡេងេនក�ុងឆមាទ២ី 

ឆ� �២០១១ សងជុបេ�េទ ។ ស �នភេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុេនត�ប�នអអរ ាបុ ហកនម�នភលមពបេាេរប���ក 

េបេេធៀប�ំងឆមាទ២ី ឆ� �២០១០ េទបីីវ �បត��ប�ណុលជ��ទ�នបកពតាវប�េដពសេដេីគិព 

ទ�ងពាបងកេ៏ដ ។ អពតូរពបកនេគលពបកនអអរ ាកូព៏តាវប�បេងេ�ជមេលេកក��ម� ២៥ ភ��នុ គអភី ១% េទ 

១,២៥% េេេជ្ទីបនទលន�ំងូរេកេ�េឡេងប�ានា�អពតអត�ារណ េហេម�ូររ �ភំងទុកថ អពតូរពបកន 

េគលេ�បក�ំងពតាវប�បេងេ�េទៀតេនក�ុងឆមាទី២ ឆ� �២០១១ ។ ទ�នំជេ� េនពបេទាអងនេគឆា អពត 

អត�ារណប�េកេ�េឡេងប�ានេនក�ុងឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ ងេលីក�ីកងលនេក៏ជ្ងរបានពបេទាអងនេគឆា 

បាុង��ធនគរកណ� លអងនេគឆា ជ��ប�បរ� ញិ�ហរីកនលកនរបានបឆម�ក�ុងូរបេងេ�អពតូរពបកនេគល 

ា�ពបកនេ់�ងានរលីងេទ គអេនរក្ពតំជ ០,៥% េងេលេនក�ុងឆមាទី២ ។ ានុេទវ �ញ ស �នភ 

េាេសក�ក�ិ�ងហ�រ�� វតុរបានពបេទាអូូ ស� លីេនងតម�នភរងំម� េដសរា�នុរកីកេពជេ�ា�ឧា្ហកជ�ងរ ា 

��ងូររកីកេពជេ�ងា�កេាេសក�កិពបេទាក��ងេលីាេគូពណ� ិជកជ�េ៏ធ�របានពបេទាអូូស� លី ។ េនក�ុង 

ឆមាេ� ធនគរកណ� លអូូ ស� លីជ��ម�េ�េឡេងអពតូរពបកនេគលពបកនេុលឆ រអូូ ស� លីេទ គអេនរក្ 

ពតំជ ៤,៧៥% េងេល បាុង��បក�ំងពតាវប�បេងេ�េនក�ុងឆមាទី២ ឆ� �២០១១ េេេជ្ទីបនទលន�ងំូរេកេ� 

េឡេងប�ានា�អពតអត�ារណបកិុប្�� ។ 

៥- ម�័ំ�យរងមាាណង្រស ំបេ�រ ំនងតនរង្រវម 

 គ�តពតំជឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ ពបភព�នធនគរេនកជ�ុីម�ធនគរពណ� ិជក��ម� ២៩ ធនគរ 

ឯកេទាក��ម� ៦ ូរ �លលពត�ណងធនគរបរេទាក��ម� ២ ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុក��ម� ២៧ ក�ុងេន 

ពគំស �ក��ម� ៧ ទទមលពបកនបេ�� េភីសញរណិ� ��ងពបត�បត��ករឥណទ�ិ�បទក��ម� ២៨ ។ េពរភី 

េ� ម�ពបត�បត��ករា�លនេា៍ហ�រ�� វតុម�ពបមណ ៦០ ។ ក��ម�ពបត�បត��ករ ��ងជូលដស �អត�ថ�ិ� របាន 

ពគំស �ធនគរ ម�ូររកីេុដលពាេភញក�ុងាានពបេទា ។ ក��ម�អ�កដកនពបកនបេ�� េ ��ងអ�កទទមល 

ឥណទ�េកេ�េឡេងេលន ១.១៧៣.៤៤៦ នកន ��ង ២៨៥.៨៥៥ នកន ។ បណ� ញសសរបានពគំស � 

ធនគរេកេ�េឡេងសឆ �ង ីភ�េាាេនក�ុងអ�ឡុងឆ�� កុងេពូេ� ។ ជូលដស �េហដស រកនាជ�ព�ន ��ងបេកិក 

វ �ទរេនក�ុងវ �ាព ម�ូររកីលូតលានីល�ដបន េូកីម� មា ាីុ�េកពបកនាពពបវត�� បពណ� ឥណទ� 

បពណ� ឥណភ�ន ាល�តាល ��ងេា៍កជ�ធនគរេា្ងងេទៀត ។ ក�េពូរអ�ុវត�បទប�ជ ពបបងពបពត� ម� 

នភពបេាេរេឡេងាងងេរ ។ េនេ�ណកនឆមាទី១ ឆ� �២០១១េ� អ�ុបតសធ�នភ ីជធ្ជម� 

ពបមណ ៣១% ប�ានីងកពជ�តអប្បរម ១៥% ក�ងណកអ�ុបតសកនពបកនរពារលម� ក��ម� ៩២% 

េលេាភីកពជ�តតពជាវូរ ៥០% ។ ឥណទ�ជ��េ�េណេ រូរ េងេបេឡេងប���កជកពតជំ ៣,១៥% េធៀប�ំងងបធ�ូ 

ឆ� �២០១០ ម�ក��ម� ៣,០៥%។ ីរមជ ពគំស �ធនគរ ��ងហ�រ�� វតុអ�ុវត�ប�លមពបេាេរ�ូវបទប�ជ  

ពបបងពបពត�ងេលដកនេកញេដប អី ធរបណភរបល ។ 

ីជមគ� េ�ងេរ ធនគរីត�ា�កជ�ុី ប�កក�ត�ទុកដកន ��ងតជដ�ពបត�បត��ូរេនក�ុង 

ពបភព�នធនគរ ូរពគបនពគងទ����ព ��ងូរអភ�វឌ្ូរ �លលពឥណទ� ។ ូរតជដ�េលេពបត�បត��ូរ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

េនក�ុងពបភព�នធនគរទ�ងជលូ ពតាវប�ភពងំងបង�ជេទៀត េដេ �់ តេលេពបេភទពបត�បត��ូររបានធនគរ 

��ងភ���ត្េលេពបត�បត��ករេេេជ្ីិ �រុញឲ្ម�ូរពបកមតពបងិងបង�ជេទៀត ។ ូរតជដ�េ�េធេេឡេងតជរៈ 

ូរភ���ត្េលេហ��ភព ��ងូរអ�ុវត�បទប�ជ ពបបងពបពត�របានពគំស �ធនគរីរមជ ។ ីជម គ� េ� 

��ូ រ ��ងាូកនករជមក��ម�េទៀត ពតាវប�េរៀបក�េឡេងេេេជ្ភីពងំងូរតជដ� េូកីូរសកល្ង 

(Stress-Test) ាូកនករា�ីភីា�រនភហ�រ�� វតុ (Financial Soundness Indicators) ��ងភពតម៌�ា�ីភី 

ហ��ភពអ��រធនគរ ��ងពគំស �ហ�រ�� វតុេា្ងេទៀត ីភ�េាា េនក�ុងេ�ណកនូ លងេលពបេទាកជ�ុី 

េពតតជបេងេតទីា្រហមុ � ។ ក�េពូរពគបនពគងទ����ពពតាវប�អភ�វឌ្បង�ជេទៀតតជរៈូរងកាពជរលគ�រ ូ

របូរណ៍ពតរតភ���ត្ េេេជ្ីូ តនប�ប�នុកក�ុងូររូរណ៍ ��ងូរចបនកភពតម៌�េា្ងេទៀតងេល 

ច�បកន ��ងងកល�អពបភព�នភពតម៌�ពគបនពគងទ����ពបង�ជេទៀត ។ 

 ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�េរៀបក� ��ងដកនេកញឲ្េពបេពបានពបូាា�ីភីពបភព�នងកករ �ងលកភពតម៌� 

ឥណទ�េនកជ�ុី េេេជ្េីលេកកជ�ានូរា�លនឥណទ�ពបកបេដូរេិ�ទុកក�ត� ូរពបកមតពបងិង 

ូរទទមលបុាពតាវ ��ងពបា�ទននភប�ាន ។ បកិុប្េ�  ូរ �លលពេពកឌីតបមុរ ាូកជ�ុី (Credit Bureau 

Cambodia) ប�េ�េណេ រូរសកល្ងពបជូលទ����ព ១០% ា�ាម� ធឥណទ�របានសជពីគំស �ធនគរ 

��ងហ�រ�� វតុ ��ងក�ភុងេ�េណេ រូរេរៀបក�ាុ�ប អី បពណ� ភីធនគរីត�ា�កជ�ុី ។ 

៥.១. យរណវ�វភន នំវ្យណង្រស ំបេ�រ ំនងតនរង្រវម 

៥.១.១. យរណវ�វភនំនវ្យេដឯកសរ 

ូរដកនឲ្អ�ុវត�ពបូាភីរពកនភព�ន�ំងេេេជទុ�របានពគំស �ធនគរ ប�តពជាវឲ្បេងេ�េេេជទុ�

តជលក�បណណ របានធនគរីត�ា�កជ�ុី ��ងតពជាវឲ្ងបងងកកេេេជទុ�ីភីរពបេភទធ�ងពាបតជូរអ�ុវត�

ីអ��រីត� គអេេេជទុ�ា�ូល ល េេេជទុ�ថ� កនទជីម ��ងេេេជទុ�បនន បនប�្� ល េេេជទុ�ថ� កនទីភីរ ។ ជូលដស �

ា�េេេជទុ�របានពគំស �ធនគរូ�នងតម�នភរងំម� ��ងម�ធនគរជមក��ម�ប�េា�េាុ�បេងេ�េេេជទុ�

កុប�ជ ីបង�ជេទៀតេទីម�េេេជទុ�ពគបនពគ�នពាបតជលក�បណណ កេ៏ដ ។ ទ�នំជ�ំងេ� ធនគរពណ� ជិ 

ជមក��ម�ប�ាេពជកងពប ឆូ បឆម�ីធនគរឯកេទាវ �ញ ។ 

ូរេបេកសសេនតជទីពបិុ�ិ� ��ងេនតជបណ� េបត�-ពកបងនន ូ�នងតម�ាកជ�នភាុលាុា ។ 

ក��ម�សសម�ូរេកេ�េឡេងីល�ដបន ។ េដងឡក ក�ុងអ�ឡុងឆមាទ១ី េ� សសថ�ីក��ម� ៥ ពតាវប� 

េបេកេ�េណេ រូរ េហេធនគរជមក��ម�ម�ងា�ូរេបេកសសក��ម� ៧ បង�ជេទៀត ។ េពរភីសសងេល 

ប�េបេកេនក�ុងពបេទា ម�ធនគរភីរងេលម�សសេនេពរពបេទា ក�ុងេនម�សសថ�ជីមពតាវប� 

េបេកក�ុងអ�ឡុងឆមាទី១ េ�ាងងេរ ។ េដម�ាុទ�េស���ជក�េពនភរកីកេពជេ�ា�េាេសក�កិកជ�ុី 

��ងេេេជ្ាីពជរលេលនពបត�បត��ូរូ�នងតឆបនរហពា ធនគរងេលីសសបរេទាជមក��ម�ប�ដកនពក្

េា�េាុ� ��ងម�ងា�ូរេា�េាុ�ងពប ឆូ បឆម�ជកីធនគរងេលបេងេតេឡេងេពូជកចបនក�ុងពាបកវ �ញ ។  

ូរវ �នគស �នភធនគរ េដងាមកេលេវ �ធីសូា� CAMEL ប�បរ� ញថ េេេជទុ�របានពគំស � 

ធនគរម�ស �នភលមពបេាេរ ��ងូ�នងតម�នភរងំម� ក�េពស �នភពទភ្ាកជ���ងពបកនក�េណញ 

របានធនគរម�ស �នភជធ្ជ ក�ងណកឯសកនពបកនរពារលម�ស �នភលមពបេាេរ ។  
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

៥.១.២ យរររណវ�វភនំនវ្យែដរំ ឆកញំ�ង 

េលងតជងា�ូរពតរតភ���ត្េលនទីកង�ឆងពបច�ឆ� �២០១១ ធនគរីត�ា�កជ�ុីម�គេពមងកុពតរត 

ភ���ត្េលនទីកង�ឆងក�េពធនគរពណ� ិជក��ម� ២៥ ធនគរឯកេទាក��ម� ៣ ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុ ក��ម� 

១៦ ��ងពបត�បត��ករឥណទ�ិ�បទក��ម� ៤ េដម�ជូ��ីក��ម� ២១ រូប ក�ភុងបេពជេូ រ��ងទទមលនរក�កិក�ុង 

ូរអ�ុវត�ងា�ូរេ�េដ ន់ លន ។ គ�តពតំជឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�អ�ុវត�ូ រ 

ពតរតភ���ត្េលនទីកង�ឆងក�េពធនគរពណ� ជិក��ម� ១០ ធនគរឯកេទាក��ម� ៣ ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុ 

ក��ម� ១០ (ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុទទមលពបកនបេ�� េក��ម� ៣) ��ងពបត�បត��ករឥណទ�ិ�បទក��ម� ២ ។ 

តជរៈូរពតរតភ���ត្សងេលេប�បរ� ញថ ស �នភហ�រ�� វតុ ��ងូរអ�ុវត�តជកចបន��ងបទប្��ត�� 

របានពគំស �ធនគរ��ងជពីកាហ�រ�� វតុម�លក�ណៈលមពបេាេរ ។ បាងុ��ពគំស �ធនគរ��ងជពីកាហ�រ�� វតុ 

ជមក��ម�តូកេនម�ប�� ពបឈជេូកី ូរអ�ុវត�ងា�ូរុទនសូា� ូរពតរតភ���ត្ាានក�ុង ��ងូរពបូ�ន 

សជ បនតជេគល�េលប��ង�ីត�វ �ធីីលលក�ណ៍អក្រ ។ រលនក�ណុកបសតងេលប�រកេឃេញទ�ងេ� 

ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ា�លនអ�ុសា�េ៍លនពគំស �សជេីេេជ្ងីកតពជាវ ��ងម�វ �ញ�ូរេដពស 

តជស �នភីកនងា�ង ។ 

៥.១.៣. យរណវ�វភនំនវ្យណង្រស ំមឆណក�តនរង្រវម 

គ�តពតំជេ�ណកនឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុារបុម�ក��ម� ២៧ (ក�ុងេន ពគំ

ស �ជពីកាហ�រ�� វតុទទមលពបកនបេ�� េភីសញរណិ�ម�ក��ម� ៧) ។ ាជតុល្ឥណទ�ារុបប�ា�លនម� 

ក��ម�ពបមណ ២.១២១ ព�នល�េរៀល េកេ�េឡេងពបមណក��ម� ១២% េធៀប�ំងេ�ណកនពតីមាទ១ី 

ឆ� �២០១១ ងេលប�ា�លនិូ�អត�ថ�ិ �ក��ម�ពបមណ ១.០១៩.៤១១ នកន ក�ុងេនពបមណ ៨២% ីូា�ី
រានេនតជិ�បទ ។ ីជមគ� េ�ងេរ ពបត�បត��ករឥណទ�ិ�បទម�ក��ម� ២៨ ��ងប�ា�លនឥណទ�

ក��ម�ពបមណ ៣៥,៤៥ ព�នល�េរៀល ។  

 ូរពតរតភ���ត្ទ�ងេលេឯកសរ��ងេលនទកីង�ឆង ប�បរ� ញថ ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុប�ប��លា ង 

កក�ត�ទុកដកន��ងេដពបបងពបពត�ក�ុងូរតជដ�ឥណទ� ទ�ងឥណទ�ងេលប�ដកនេកញ ��ងឥណទ� 

ងេលម�គេពមង�ំងដកនេកញ ងេលីលទនាលេធេឲ្គុណនភឥណទ�របានពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុក�ុង

រៈេភលជមឆមាក�ឆងជកេ� ម�នភូ�នងតពបេាេរេឡេង ។ គ�តពតំជេ�ណកនឆមាទី១ ឆ� �២០១១ 

អ�ុបតឥណទ�ជ��េ�េណេ រូរម�ក��ម� ១,៣% ។ 

 ទ�នំជ�ំងូររកីកេពជេ�ងា�កេា៍កជ�ឥណទ� េា៍កជ�ពបកនា�្�កក៏�ភុងរកីកេពជេ�លា ងឆបនរហពា 

ាងងេរ ។ បកិុប្�� ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុទទមលពបកនបេ�� េភីសញរណិ�ារបុម�ក��ម� ៧ រមជម� 

ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុ ស បន អពជតំ ហត កា�ករ ពបសកន អងងរជពីកាហ�រ�� វតុ េពកឌីត ��ងវាី��ហ �ន ។ 

គ�តពតំជេ�ណកនឆមាទី១ ឆ� �២០១១ ពបកនា�្�ារុបពបជូលេដពគំស �ជីពកាហ�រ�� វតុម�ក��ម�ពបមណ 

២៧៣ ព�នល�េរៀល ។ 

 េទីវ �ាពជពីកាហ�រ�� វតុេនកជ�ុីក�ភុងងតប��ូ ររកីកេពជេ�លូតលានីល�ដបន េពូជបរ �លូា 

ា�រនភ�េលប ��ងក�េណេ �ទ��ុកក�ត�របានសញរណិ� ទ�ងវ ���េលគ��ក�ុងពាបក��ងអ��រីត�ក�ី  ធនគរ 
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ីត�ា�កជ�ុីេនងតប��ភរលជភពងំង  ��ងរក្ា�រនភក�េ ណេ �ា�វ �ាពេ�  តជរៈូរេធេបកុិប្��កជ� 

��ងដកនេកញ�ូវបទប�ជ នន ា�េដបេងេតជូលដស �កចានលានាពជរលេលនូរអ�ុវត�ពបត�បត��ូរបិីវកជ�

របានពគំស � ។ េលេាភីេ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីកប៏�ប��ភពងំងពបភព�នពតរតភ���ត្របានបឆម� ទ�ងូរ

ពតរតភ���ត្េលេឯកសរ��ងេលនទីកង�ឆង ក�ុងេគលប�ណងរក្តមឆ នភា�ពបត�បត��ូ រហ�រ�� វតុ ��ងូរពរ

ាលពបេលិ�៍សញរណិ�ីបទ�នភ ។ ទ�នំជេន ពបភព�នភពត៌ម�វ �ទរពគំស �ជីពកាហ�រ�� វតុ (Microfinance 

Information System) ងេលីពបភព�នរូរណ៍េអឡ�កពតា��ក ពតាវប�ដកនឲ្អ�ុវត�សកល្ងេេេជ្ញីន

ពបា�ទននភរបូរណ៍ក�ុងទពជងនបទដស �ងតជម ។ ធនគរីត�ា�កជ�ុីេពគង�ំង តពជាវឲ្ពគបនពគំស � 

ជពីកាហ�រ�� វតុអ�ុវត�ពបភព�នេ�ីាឆូវូរេភញេលញ ក�ុងេភលឆបនងសងជុប ។  

 ធនគរីត�ា�កជ�ុីកក៏�ភុងប��ូ រអភ�វឌ្ធ�ញ�ជ�ុា្របានបឆម� េលេូរពតរតភ���ត្ពគំស �ជពីកា- 

ហ�រ�� វតុ េដប�ាហូរីជមាេគូអភ�វឌ្�ន៍ន ីភ�េាាធនគរអភ�វឌ្�ប៍ាីុ េេេជ្ាី�លនិ��ម

បេកិកេទាក�ុងូរភពងំងាជតនភជូ��ីបុគងល�ក ា�េដិ�រញុគុណនភពបភព�នជពីកាហ�រ�� វតុទ�ងជូល ។ 

៥.២.យរររំឆវនកម� 

េពូភីប�េធេវ �េសធ�កជ�ពបូាា�ីភីរកនាជ�ព�ន ��ងជុបររនរក�កិ របាននកដស �ពតរតភ���ត្ 

ជកីអគងនកដស �ពតរតភ���ត្កូលីធរម�រមកជក ូរររងបងងកកតមនទី ��ងនរក�កិរបានជូ��ីបុគងល�ក 

តជនកដស ��ីជមង ប�េានរនរក�កិេដាហូរគ� ប�លម េេេជ្ាីេពជកប�េីគិព ��ងេ�េណេ រ 

ូររលូ�េទជបុ ។  

បពាពេទ�ំងស �នភ ា�ូររកីកេពជេ���ងូរវ �វឌ្ា�ពបភព�នធនគរ��ងហ�រ�� វតុ ធនគរីត�
ា�កជ�ុីប�ភ���ត្េជេលេឡេងវ �ញ ��ងេធេបកិុប្��កជ� កចបន ពបូា បទប្��ត�� សរករងណន�ជមក��ម� 

េេេជ្េីធេឲ្ូរររពតរតភ���ត្ូ�នងតពបេាេរេឡេងងថជេទៀត ��ងពបភព�នធនគរូ�នងតម�នភរងំម� ��ងម� 

ាុវត�នភាពមបនសញរណិ� ។ 

៥.៣. យរររផ�ដរឌង� ៍័�  ំនងសណមរ៍ង់ឆ  

 ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�េកញល�ប�តលនពភជីេគលូរណ៍ិូ�ពគំស �ធនគរក��ម� ១ ��ង 

ពគំស �ជពីកាហ�រ�� វតុក��ម� ១ ។ េពរភីេ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ប�� ��ងា�លនល�ប�តអ�ុ�� តប�ូរពបកន 

ថ�ីរបានបិីវករក��ម� ១៥ ប អី បពណ� ប�ូរពបកនរបានពគំស �ធនគរ ��ងហ�រ�� វតុក��ម� ១៤ ��ងប អី បពណ�  

អ�កេ�េណេ រូរតត�នគីក��ម� ៩ ។ ក�េពូរិពជប�ជ ី ធនគរីត�ា�កជ�ុីាហូរីជមា�ងូរ 

គណេ�្ឯករិ្ Ernst & Young ក�ភុងេ�េណេ រូរិពជប�ជ ីេលេធនគរឯកេទាេបជបូឌឌីេវឡុបេជ� ។ 

៦- យរផផវរផផងរេសកម�បេ�រករក ដ 

៦.១- េសកម�ណង៍រណងងងំឆ 

បកិុប្��េ� នកដស �ពបត�បត��ូរពគបនពគងគណ�ីីរបូ�វតុីត���ងីេុលឆ របេជរ �កម�ក��ម� 

១.២៥០ គណ� ី។  គណ�ទី�ងេនីរបានស បព�រេស ��ងអងងនភរេសបលកណ� ល ពគំស �ធនគរ��ង 

ហ�រ�� វតុងេលទទមលប�ូរអ�ុ�� តឲ្េធេបិីវកជ� ��ងស បព�ហ�រ�� វតុអ��រីត� ។  
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៦.១.១- ចរេរស ៍័ំរែរ 

 េេេជ្ីរមជក�ងណកអ�ុវត�េគល�េលបរបានរិរដស ភ�បលក�ុងូរបេងេ�ពបា�ទននភក�ងណ 

ទពជងនូ រពគបនពគងហ�រ�� វតុសញរណៈ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�េបេកគណ�ីិូ�ស បព�រេស ��ងា�លនេា៍

ទូទតនម�េូកី េកសកនពបកន េានរពបកន េបេកពបកនេបៀវត្ិូ�ជូ��ីរិូរាីុវ �ល��ងកងកមឆ �ងពបដបនបវុធ 

��ងចតនាពជរលសកនពបកនតជរៈូរបងងរពបកនរបានរតនគរីត� ។ 

 ូរបងនភ�នដរ ��ងភ�នគេដ ន់ លនេនធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ពបពភំត�េទេដរលូ�ម�

បរ �មណ ១.៧៣៨ ព�នល�េរៀល ។ 

 ធនគរីត�ា�កជ�ុី ប�ទ�ញពបកនេុលឆ របេជរ �កភីពកាមងេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុក��ម� ៤២,៣៣ 

ល�េុលឆ របេជរ �ក ��ងលកនិ ូ�ពកាមងេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុវ �ញក��ម� ៤៩,៥០ ល�េុលឆ របេជរ �ក ។  ទ�នំជ

�ំងេន ធនគរីត�ា�កជ�ុីកប៏�ទ�ញពបកនេុលឆ របេជរ �កភីអគង�ា�ីកជ�ុីក��ម� ១០,៥០ ល�េុលឆ រ

បេជរ �ក ��ងប�លកនិ ូ�អគង�ា�ីកជ�ុីក��ម� ៣០ ល�េុលឆ របេជរ �កាងងេរ ។ 

   ៦.១.២- ចរេរណង្រស ំបេ�រ ំនងតនរង្រវម 

 គណ�ីងេលពគំស �ធនគរ��ងហ�រ�� វតុប�េបេកេនធនគរីត�ា�កជ�ុី រមជម� គណ�ីករ�� 

គណ�ីពបកនបេ�� េម�ូលក�ណតន គណ�ីពបកនបេ�� េញនេលេេេេជទុ� ��ងគណ�ីពបកនបពជបងូតភក�កិ ។ 

ាជតុល្ារុបា�ពបកនបេ�� េទ�ងេនម�ក��ម� ៩៧៩ ព�នល�េរៀល ��ង ៣.១៤២ ល�េុលឆ របេជរ �ក ។ 

៦.២- េសកម�េផងរណបករកាមងណ៍េំ 

 + ូរេានរកូលជកទីស� កនូ រកណ� ល    

-ីពបកនេរៀលម�ក��ម� ៣២១ ព�នល�េរៀល 

  -ីពបកនេុលឆ រម�ក��ម� ២៩១ ល�េុលឆ របេជរ �ក 

 + ូរេានរេកញេទសសរិញ�ី-េបត�  

-ីពបកនេរៀលម�ក��ម� ៦២៧ ព�នល�េរៀល 

  -ីពបកនេុលឆ រម�ក��ម� ៥៩ ល�េុលឆ របេជរ �ក ។ 

៦.៣- េសកម�ផាវរបវរមតដ៍�បំ៍ណវ 

ពបត�បត��ូរ់តនទតនជូលប្ទ�បពតចរកំីពបកនេរៀល ��ងីពបកនេុលឆ របេជរ �កពតាវប�អ�ុវត�

ីេរៀងរលនាថ�េធេូរ ។  ូរទូទតនតជរៈាន់តនទតនេ� ប�េ�េណេ រូរពបកបេដពបា�ទននភ ។ 

៦.៣.១- យរផាវរបវរមតដ៍�បំ៍ណវ្រក្ងណបករេរៀដ 

 ាន់តនទតនជូលប្ទ�បពតចរកំីពបកនេរៀលម�ាម �ិកក��ម� ២៨        ក�ុងេនម�ធនគរពណ� ជិ 

ក��ម� ២៥ ធនគរឯកេទាក��ម� ២ ��ងធនគរីត�ា�កជ�ុី ។ 

ូរ់តនទតនប�េ�េណេ រូរក��ម� ១១៥ ាថ� េហេប�់តនទតនជូលប្ទ�បពតក��ម� ១៦.៧០០ 

ា�ឆំក េា�េ�ំង ៨៨០ ព�នល�េរៀល ។  េពបតបេធៀប�ំងឆមាទី២ ឆ� �២០១០ ក��ម�ជូលប្ទ�បពតម� 
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ក��ម�ពបហកនពបងហលគ�  ��ងក��ម�ពបកនប�េកេ�ពបមណ ៤ % ។ 

៦.៣.២- យរផាវរបវរមតដ៍�បំ៍ណវ្រក្ងណបករែមល� រឌេមរ នក 

ាន់តនទតនជូលប្ទ�បពតីពបកនេុលឆ របេជរ �កម�ាម �ិកក��ម� ៣៤ ក�ុងេនម�ធនគរ

ពណ� ជិក��ម� ២៩ ធនគរឯកេទា ៤ ��ងធនគរីត�ា�កជ�ុី ។ 

ូរ់តនទតនប�េ�េណេ រូរក��ម� ១១៥ ាថ� េហេប�់តនទតនជូលប្ទ�បពតក��ម� ២៦៣.៨០០ 

ា�ឆំក េា�េ�ំង ៤.៤១៤ ល�េុលឆ របេជរ �ក ។  េបេេពបតបេធៀប�ំងឆមាទី២ ឆ� �២០១០ ក��ម�ជូលប្ទ� 

បពតប�េកេ� ២% ��ងក��ម�ពបកនប�េកេ� ១៩% ។ 

៦.៤- យរររបំ 

ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ា�លនឥណទ�ក�េពពគំស �ហ�រ�� វតុ ��ងពបជូលប�ណុលងេល 

េលនូលទូទតនាងេូកសងេពូជ៖ 

- ាជតុល្េេេជពគ   ៣០,៥២ ព�នល�េរៀល 

- ឥណទ�ងេលប�ា�លន  ៥២,០២ ព�នល�េរៀល 

- ឥណទ�ងេលប�ទូទតនាង ៣៨,៥២ ព�នល�េរៀល 

- ាជតុល្កុងពគ   ៤៧,០២ ព�នល�េរៀល ។ 

៦.៥- យរររាំមរវ�តនរង្៍�បំ ំនងកមរឆកសរ រី នបដ 

ក- តនរង្៍�បំវរងភឆរ រី នបដស៍ាមំ 

   ក.១- តនរង្៍�បំវរងងងេណចង 

េនក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ រដស ភ�បលិបា�ុប�ា�លនហ�រ��ប្ទ�ឥតា�ណងក�ុងគេពមងបី បង�ជ 

េទៀត ១)-គេពមងូរពរទំកិ���នក�ុងទីពកបងភ��េភញ �ិហ�ទី៣  ម�ទំកពបកនក��ម� ៣.៧០០ ល�េា� 

២)-គេពមងប�ពកនឧបករណ៍ាពមបនាកជ�នភេបាាមម តជ�ីិ�ហ�ទ៦ី ម�ទំកពបកនក��ម� ១.២៩៨ ល� 

េា� ��ង ៣)-គេពមងិមាិុល ��ងភពងីកពបភព�នាងតនាងងនទំកសម តេនទីរមជេបត�នន ម�ទំកពបកន ក��ម� 

២.៧៦០ ល�េា� ។ េេេជ្ាីពជរលេលនូរអ�ុវត�គេពមងសងេលេេ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�កុ 

ហតេលស Banking Arrangement ីជមធនគរ The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., ាពមបន

េធេូរទូទតន បាងុ��ហ�រ��ប្ទ�ាពមបនគេពមងទ�ងបសីងេលេេ�ភុ�ទ�នេពបេពបានេនេឡេេទ ។ 
 

ក�េពគេពមងងេលប�ា�លននឆ� �ក�ឆងជក ��ងក�ភ ុងអ�ុវត�ជ��ទ�នកបនម�េូកសងេពូជ៖ 
 

១- គេពមងិមាិុលទ រទកំរល�ងាពិេបត�ក�ភងនា�អ  ម�ទកំពបកនក��ម� ៨១៩ ល�េា� (ភុ�ទ�នប� 

េពបេពបាន)  

២- គេពមងបហរបូករណ៍អភ�វឌ្�ធ៍�ញ�ជ�ុា្  SCHOLARSHIP0811 ម�ទំកពបកនក��ម� 

៣៥៣ ល�េា� ��ង SCHOLARSHIP1012 ម�ទំកពបកនក��ម� ៣០៦ ល�េា�  

៣- គេពមងសងាងនស� �អ�កេល�ង (Bridge 2014) ម�ទំកពបកនក��ម� ១១.៩៤០ ល�េា� ។  
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

រឯីគេពមងងេលប�ា�លននឆ� �ក�ឆងជក ��ងប�ប�ិបនក�ុងឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ ម�៖ 

១- គេពមងអភ�វឌ្�ជ៍�ីនរេភទ្េបត�ក�ភងនចជ  

២- គេពមងិីកអណ�ូ ងទំកសម តពាបកេជជតន េបត�ក�ភងនចជ 

៣- គេពមងសងាងនសលបសជា�ក្េនរិញ�ីភ��េភញ  

៤- គេពមងបហរបូករណ៍អភ�វឌ្�ធ៍�ញ�ជ�ុា្ SCHOLARSHIP 0710  

៥- គេពមងសងាងនជិ់ជណណ លអភ�វឌ្�៍៍ រវីប្កជ�ាជុពទ ��ង 

៦- គេពមងស� រេឡេងវ �ញក�ណតនាឆូវីត�េលប១ (ិ�ហ�ទី៣) ។ 

ក.២- តនរង្៍�បំវរងេណេងេណចង 

      េនក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ រដស ភ�បលិបាុ�ភុ�ប�ា�លនហ�រ��ប្ទ�ឥតា�ណងេពរគេពមង 

េលនរិរដស ភ�បលកជ�ុីេទ ។ 

 ុ- កមរឆម�បំកសរ រី នបដស៍ាមំ 

េនក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ រិរដស ភ�បលកជ�ុីភុ�ប�ទទមលកជិាីជ្ទ�ភរីិរដស ភ�បលិបា�ុ

េទ ។  ក�េពកជិាីជ្ទ�ងេលប�ា�លនក�ឆងជកេហេក�ភុងអ�ុវត�ជ��ទ�នកបនម�៖ 

១- គេពមងអភ�វឌ្�ង៍ាភហុប�ណងរបានក�ភងនងាពកបងពភាីហ�ុ (L/A No.CP-P10) ម�ទំកពបកន

ក��ម� ៧.១៧៦ ល�េា� (កុហតេលសឆ� �២០១០)  

២- គេពមងាងតនាងងនទំកសម តេន��េរធ (L/A No.CP-P9) ម�ទំកពបកនក��ម� ៣.៥១៣ ល�េា�  

(កុហតេលសឆ� �២០១០)  

៣- គេពមងអភ�វឌ្�ត៍�ប�នេាេសក�កភិ�េាាពកបងពភាីហ�ុ (L/A No.CP-P8)  ម�ទំកពបកនក��ម� 

៣.៦៥១ ល�េា� (កុហតេលសឆ� �២០០៨)  

៤- គេពមងអភ�វឌ្�៍ងប្បណ� ញថជភលអគង�ា�ីជហអ�ុត�ប�នទេ�ឆេជគងង (L/A No.CP-P7) 

ម�ទំកពបកនក��ម� ២.៦៣២ ល�េា� (កុហតេលសឆ� �២០០៧)  

៥- គេពមងអភ�វឌ្�ត៍�ប�នេាេសក�កិភ�េាាពកបងពភាីហ�ុ  (L/A No.CP-P6)  ម�ទំកពបកនក��ម� 

៣១៨ ល�េា� (កុហតេលសឆ� �២០០៦)  

៦- គេពមងបេងេតបណ� ញទូរគជនគជ�ជ៍ហអ�ុត�ប�នទេ�ឆេជគងង (L/A No.CP-P5) ម�ទំកពបកន 

ក��ម� ៣.០២៩ ល�េា� (កុហតេលសឆ� �២០០៥) ។ 
 

៧- យរណង៍រណងងចកចររ បំ៍ណវ 

ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១  ក�ណូលសកនពបកនេរៀលតជេប ពបត�បត��ូរម�ក��ម� ៣.២៧៤,៣ 

ព�នល�េរៀល េបេេធៀប�ំងពគេូកគ� ឆ� �២០១០ េកេ�េឡេង ១,៥% ក�ុងេន ក�ណូ លភីឃាឆ �ងាពជបាពជរល

េបា្េកេ�េឡេង ១៥៩,៨ ព�នល�េរៀល (១០,៥%) ពបកនបេ�� េអគងីា�កីជ�ុីេកេ�េឡេង ៨,១ ព�ន 

ល�េរៀល (២,៩%) ក�ណូ លភីសសធនគរីត�ា�កជ�ុីេកេ�េឡេង ១៤,៧ ព�នល�េរៀល (៨,៥%) ��ង 

ក�ណូ លេា្ងងេកេ�េឡេង ៥៣,៧ ព�នល�េរៀល (៥៩,៨%) ។ បាងុ��កម៏�ក�ណូ លជមក��ម�ថកុងេរ 

េូកី ពបកនបេ�� េករ��ពគំស �ហ�រ�� វតុថកុ ១៤៤,២ ព�នល�េរៀល (១៥,៥%) ក�ណូលភ�នដរ-



                                                                             24 

                     

របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ភ�នគ ថកុ ៣៥,១ ព�នល�េរៀល (១៥,២%) ��ងក�ណូលភីពបកនកកនេេញាថឆ� �ងលកនេុលឆ រថកុ 

៧,២ ព�នល�េរៀល (១០០%) ។   

 រឯីក�ណសកនពបកនតជេប ពបត�បត��ូរវ �ញ ម�ក��ម� ៣.២១៦,៤ ព�នល�េរៀល េបេេធៀប

�ំងពគេូកគ� ឆ� �២០១០ េកេ�េឡេង ០,៩% ក�ុងេន ក�ណឱ្រតនគរីត�េកេ�េឡេង ១០៦ ព�នល�

េរៀល (១២,៦%) ក�ណេកពបកនបេ�� េករ��ពគំស �ហ�រ�� វតុេកេ�េឡេង ៧១,៣ ព�នល�េរៀល (៣០,៨%) 

��ងក�ណេា្ងងេកេ�េឡេង ៥៧,២ ព�នល�េរៀល (៥៤,១%) ។ បាុង��កម៏�ក�ណជមក��ម�ថកុ

ងេរ េូកី ក�ណបេ�ិញេទឃាឆ �ងាពជបាពជរលេបា្ថកុ ១៥៤,៧ ព�នល�េរៀល (១០,៣%)  

ក�ណឱ្សសធនគរីត�ា�កជ�ុីថកុ ៤១,៧ ព�នល�េរៀល (៨,៥%) ក�ណេកពបកនបេ�� េ
អគងីា�ីកជ�ុីថកុ ៨,២ ព�នល�េរៀល (១០០%) ��ងក�ណេកពបកនកកនេេញាថឆេុលឆ រថកុ ២,៦ 

ព�នល�េរៀល (១០០%) ។  

 ក�ុងពគេ�ងេរ ាកជ�នភពបកនេុលឆ របេជរ �កបងនកូលតជេប ពបត�បត��ូរ ម�ក��ម� ១.៤២៨,៦ 

ល�េុលឆ របេជរ �ក េកេ�េឡេង ១៣,៤ ល�េុលឆ របេជរ �ក (០,៩%) េហេក�ណតជេប ពបត�បត��ូរ 

ម�ក��ម� ១.៤២៨,៨ ល�េុលឆ រ េកេ�េឡេង ១៣,១ ល�េុលឆ រ (០,៩%) េបេេធៀប�ំងពគេូកគ� ឆ� �២០១០។ 

 េេេជ្ាីពជរលេលនករករណ៍ពកដាពបកនេរៀល ធនគរីត�ា�កជ�ុី ��ងសសធនគរីត�ា�

កជ�ុី ប�េូរកពកដាពបកន ចាន ទកន រងហកក��ម� ១៤៧,៥ ព�នល�េរៀល េបេេធៀប�ំងពគេូកគ� ឆ� � 

២០១០ េកេ�េឡេង ១៩,៥ ព�នល�េរៀល (១៥,២%) េហេប�េធេូរូតនកេជនក ��ងប�់ ឆ ញេចល 

ពកដាពបកនចាន ទកន រងហក េដមា ាីុ�ធជ�ត ក��ម� ៣៦២,២ ព�នល�េរៀល េកេ�េឡេង ៩,៣ ព�ន 

ល�េរៀល (២,៦%) ��ងសកនពបកនងេលប�ូតនកេជនកេដមា ាីុ�ាពពបវត��ក��ម� ១៨០,១ ព�នល�

េរៀល ថកុ ២២,៨ ព�នល�េរៀល (១១,២%) េបេេធៀប�ំងពគេូកគ� ឆ� �២០១០ ។ 

 ក�េពូរររពគបនពគងសកនពបកន ��ងូររររ�ងបនបនពកដាពបកនងកឆង ឆូ  ធនគរីត�ា�កជ�ុី 

ងតងងតតជដ� ��ងេធេូរអេងតីពបច� ។ ធនគរីត�ា�កជ�ុី ប�េកហូតពកដាពបកនេរៀល ងកឆង ឆូ   

(ថតកជឆង) ក��ម� ១២៨ ា�ឆំក ��ងប�ាហូរីជមធនគរ UOB (United Overseas Bank Limited) 

េរៀបក�ា� �ូ សលា�ីភី ូរភ���ត្ពកដាពបកនេុលឆ របេជរ �កងកឆង ឆូ ក��ម� ១ េលេក ងេលពបពភំត�េទេន

ាថ�ទ ី៣០ ងបជនី ឆ� �២០១១ ម�អ�កកូលរមជក��ម� ៤៩ នកន ងេលីជូ��ីបុគងល�កជកភីជ�នីរស បព�រេស  ��ង 

ពគំស �ធនគរហ�រ�� វតុ េនសសធនគរីត�ា�កជ�ុីេបត�បតនេ�បង ។ 

៨- យរានរវឌណ៍ភ័ំ� តំបវរ 
 

េនក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ប��អ�ុវត�គេពមងអភ�វឌ្�ព៍បភព�នី ត�ទូទតន 

ាងពបកន ងេលប�ចបនេា�េជូលភីពតីមាទី៣ ា�ឆ� �២០១០ េដេ �់ តីា�ស�នេទេលេ រូប�ពកនហេងវរ 

(hardware) ាពមបនពបភព�ន ��ងូរររា�ក្��ងរកនាូវងវរ (software) ីជមពកបជហមុ�ាីុអុំជេអ (CMA 

Small System AB) េេេជ្េីរៀបក�ពបភព�នទូទតន��ង់តនទតន ងេលេពគង�ំងដកនឲ្េពបេពបានេនេេេជ 

ឆ� �២០១២ ។ តជរៈគេពមងអភ�វឌ្�ព៍បភព�នេភញេលញេ� ឧបករណ៍ហ�រ�� វតុេា្ងង េូក  ីជលូប្ទ�បពត 
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��ងប�ជ ទូទតន ីេេេជ �ំងបកពតាវប�េពបេពបានាពមបនូ រទូទតនាងពបកន ងេលូរ់តនទតន ��ងទូទតន 

ឧបករណ៍ទ�ងេ��ងំពតាវប�ពបជលូា�ុ �េនទីស� កនូ រកណ� លរបានធនគរីត�ា�កជ�ុ  ី។ ពបភព�នេភញេលញ 

េ� �ំងពតាវប�េពបេិ��មាពបភព�នបេណ� បា��ងេលក�ភុងេពបេពបានបកិុប្�� ។ នបកិុប្��េ� ធនគរីត� 

ា�កជ�ុីេពតតជងកលជម Client Module ងេលក�ភុងពតាវប�េពបេពបានេដពគំស �ធនគរីាមិ�កាន 

់តនទតន េេេជ្ឲី ព្ាបតជតពជាវ រូថ�ីា�ពបភព�នងេលម�លក�ណៈេភញេលញេ� ា�េដេលេកកជ�ានពបា�ទននភ 

ា� រូ់ តនទតន ��ងទូទតន ។ 

ទ�នំជេ�ងេរ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ាហូរីជមសិីវកជ�ហ�រ�� វតុអ��រីត� (IFC) េរៀបក� 

េាកក�ីពពងកចបនា�ីភីពបភព�នី ត�ទូទតនាងពបកន ។ 

៩- យរររភ័វ៌ចំរនំទ 

 ូរររភពត៌ម�វ �ទរក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�េ �់ តា�ស�នេលេគេពមង 

ធ�ងភីរ ទីជមគអ ូរដកនឲ្េ�េណេ រូរពបភព�នធនគរា�ូលេនពគបនសសធនគរីត�ា�កជ�ុីទូទ�ងពបេទា 

��ងទីភីរគអ ូរអ�ុវត�គេពមងពបភព�នី ត�ទូទតនាងពបកន ។ ក�េពូរដកនឲ្េ�េណេ រូរពបភព�នធនគរា�ូល 

ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�េ�េឡេងពបភព�នេ�េនសសធនគរីត�ា�កជ�ុីងេលេនាលន ក��ម� ១០ គអសស 

េបត�កណ� ល តងកវ ាពភងវង ក�ភងនា�អ ក�ភត ពកេក ានំងងពតង ក�ភងនធ� េពធិ៍សតន ��ងរត�គីរ ី។ 

ក�ងណកឯគេពមងពបភព�នី ត�ទូទតនាងពបកន ពកបជូរររធនគរីត�ា�កជ�ុីប�េរៀបក�េហដស រកនាជ�ព�ន 

ងេលរមជម� Network Infrastructure ��ងពបភព�នជណណ លទ����ពាេូរង ក�ុងពគបា�� ។ ាពមបនេ�េណេ រូរ 

ពបភព�នេ�ពកបជូរររកក៏�ភុងា�ក្  Functional Specifications របានពបភព�នេ� ។ 
 

II- យរណង៍រណងងៃផងកាមងបេ�រងវនៃំកម�មង 

១- កម�នភណកកមណ៍្កីនបដ  

   ពកបជពបំក្ភ�បលធនគរីត�ា�កជ�ុីនេភលបកិុប្�� ម�ាមានភេូកសងេពូជ៖ 

- ឯកឧត�ជ ី ច�នតូ   េទសភ�បលធនគរីត�ា�កជ�ុី ីពបញ� 

- េលកិ�ទវ នវ កព�នថណ  េទសភ�បលរងធនគរីត�ា�កជ�ុី ីាមិ�ក 

- ឯកឧត�ជ អូ� ភព�នជ�ុីរ ពត�  ត�ណងពបជបុរិរដស ភ�បល  ីាមិ�ក

 -  ឯកឧត�ជ អុីវ ថុង   ត�ណងជិ់ដស �ឧត�ជា�ក្  ីាមិ�ក

 -  ឯកឧត�ជ ិូ គជំេឡង   ត�ណងពកាមងេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុ ីាមិ�ក

 -  េលក   េជាងាមុ�   ត�ណងជិ់ដស �េធេាកជ�នភេាេសក�ក ិ ីាមិ�ក

 -  េលកពាី េ ា  ាុ�   ត�ណងបគុងល�កធនគរីត�ា�កជ�ុី ីាមិ�ក ។ 
 

 ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� ពកបជពបំក្ភ�បលប�ពបិុ�ក��ម� ៣ េលេក េេេជ្ភី�នក្ ��ងអ�ុជពត 

េលេូរររជមក��ម� េូកសងេពូជ៖ 

- ក�កិពបិុ�ពកបជពបំក្ភ�បលេលេកទី៨៤ នាថ�ទ ី២៣ ងបកុជមៈ ឆ� �២០១១ អ�ភ  ី (១) របូរណ៍ា�ីភ ី
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ូរងកាពជរល ��ងបង�ជាមានភពកបជេលសធ�ូរពកបជពបំក្ភ�បលធនគរីត�ា�កជ�ុី (២) 

ភ���ត្ ��ងអ�ុជពតេលេេាកក�ីពពងេាកក�ីាេពជកា�ីភី ូរបេងេតគណៈកជ�ូ រពតរតភ���ត្ប�ជ ីគណ- 

េ�្ធនគរីត�ា�កជ�ុីាពមបនូ រ �បរ �េក�ទឆ� �២០១០ ��ង (៣) របូរណ៍ា�ីភីូរភពងំង 

ូរេពបេពបានពបកនេរៀល  

-  ក�កិពបិុ�ពកបជពបំក្ភ�បលេលេកទី៨៥ នាថ�ទ ី៣១ ងបជនី ឆ� �២០១១ េេេជ្ភី���ត្��ងអ�ុជពតេាកក�ី 

ពពងរបូរណ៍ា�ីភី  ស �នភថវ �ូ ធនគរីត�ា�កជ�ុីឆ� �២០១០  ��ងងា�ូរឆ� �២០១១ 

- ក�កិពបិុ�ពកបជពបំក្ភ�បលេលេកទី៨៦ នាថ�ទ ២ី៦ ងបកកដ ឆ� �២០១១ ភ���ត្��ងអ�ុជពតេាកក� ី

ពពងរបូរណ៍ពបច�ឆមាទី១ ��ងទ�ាេដូរររឆមាទី២ ឆ� �២០១១ របានធនគរីត� 

ា�កជ�ុី ។ 

២- យរររណង៍រណងង ំនងានរវឌំរបំធំមំមស 

២.១- នវនម�ំ�ឆ៍មងផដនក 

-  ពកបបពណណ ធនគរីត�ា�កជ�ុី (ទីស� កនូ រកណ� ល) ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ ម�ក��ម�  ៨៧0រូប    

   (ពបបា ៤៩២របូ ពាី ៣៧៨របូ) 

- ពកបបពណណ សសធនគរីត�ា�កជ�ុីរិញ�ី-េបត� ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១  ម�ក��ម� ៣៩២រូប      

(ពបបា ២២៦រូប ពាី ១៦៦រូប) ។ 

 េូេក�ារុបពកបបពណណ ជូ��ីបុគងល�កធនគរីត�ា�កជ�ុីទូទ�ងពបេទាក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១េ�

ម�ក��ម� ១២៦២រូប (ពបបា ៧១៨រូប ពាី ៥៤៤រូប) េបេេពបតបេធៀបីជមពកបបពណណ ក�ុងងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ងេល 

ម�ក��ម� ១២៥៥របូ (ពបបា ៧១០របូ ពាី ៥៤៥របូ) ម�ូរងពបពបរលេូកតេទ៖ 

+ ទីស� កនូ រកណ� ល គអេកេ�ក�� ម�  ០១របូ (កូល ០៩របូ េកញ ០៨របូ) 

+ សសធនគរីត�ា�កជ�ុីរិញ�ី-េបត� គអេកេ�ក��ម� ០៦រូប ( កូល ២០រូប េកញ ១៤រូប) ។   

២.២- យរររ៍�ម រ៍រ� ដ  

ក- យរររ៍�ម រ៍រ� ដកាមងណ៍េំ 

ូរអភ�វឌ្ធ�ញ�ជ�ុា្ក�ុងឆមាទ១ី ឆ� �២០១១េ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ប��េបេកវគងបណ�ុ  

បណ� លនសអងនេគឆាេនតជបណ� សសធនគរីត�ា�កជ�ុីក��ម� ២ (ជូ��ីបុគងល�កកូលរមជក��ម�២៧ 

នកន) វគងបណ�ុ បណ� ល��ងា� �ូ សលក��ម� ៤េលេក (ជូ��ីបុគងល�កកូលរមជក��ម� ១៨១នកន) វគងា�ក្រៈ

េភលងវងេនសលភជូ��នរេសបល (ជូ��ីកូលរមជក��ម� ២របូ) វគងបណ�ុ បណ� លេនជណណ លា�ក្បេកិកេទា

ធនគរ (ជូ��ីបុគងល�កក�ភុងា�ក្ារបុក��ម� ១៣របូ ាពមបនិ �ន�នទ១ី៩ ក��ម� ៥របូ ��ងិ�ន�នទី២០ ក��ម� 

៨រូប) ��ងកូលរមជា� �ូ សល វគងបណ�ុ បណ� ល ��ងក�កិពបិុ�េា្ងង តជូរអេ�ជ េញភីបណ� ពកាមង-

ស បព�ននក��ម� ២េលេក (ជូ��ីបុគងល�កកូលរមជក��ម� ៣រូប) ។ 

ុ- យរររ៍�ម រ៍រ� ដេណេណ៍េំ 

ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ប��បេងេ�ាជតនភ ��ងអភ�វឌ្ធ�ញ�ជ�ុា្េនេពរពបេទាតជរៈ 
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ា� �ូ សលក��ម� ៥១េលេក (ជូ��ីបុគងល�កកូលរមជក��ម� ៨៤រូប) ទា្�ក�កិា�ក្ក��ម� ០៤េលេក (ជូ��ី 

បុគងល�កកូលរមជក��ម� ២០របូ) វគងា�ក្រៈេភលបឆីក��ម� ៨េលេក (ជូ��ីបុគងល�កកូលរមជក��ម� ១២របូ) វគង 

ា�ក្រៈេភលងវងថ� កនបរ ��� បពតី�នប�ានក��ម� ២េលេក េនពបេទាញូេហ្ងឡ� ��ងអូូស� លី (ជូ��ី
បុគងល�កកូលរមជក��ម� ២របូ) ��ងក�កិពបិុ�ននក��ម� ៣៩េលេក (ជូ��ីបុគងល�កកូលរមជក��ម� ៧៨របូ) តជូរ 

អេ�ជ េញ��ងឧបតជមរបានពបេទា ��ងស បព�អ��រីត� េូកី ជូល��ធ�របូ�វតុអ��រីត� ធនគរភ�ភភេលក 

ធនគរកណ� លមា េឡាីុ ធនគរអភ�វឌ្�ប៍ាីុ រដស ភ�បលា�ពបេទាឥណណ  រដស ភ�បលា�សញរណរេស 

កូេរ ា ទីន� កនររាហពបត�បត��ូ រអ��រីត�ិបា�ុ ជិ់ជណណ ល SEACEN  ធនគរកណ� លសញរណរេសងឆក 

ធនគរកណ� លបលឆអជាងន ��ងស បព�េា្ងងេទៀត ។ 
 

៣- យររររំកម�ៃផងកាមង ំនងាបនយរកនចរ 

ក�ុងឆមាទ១ី ឆ� �២០១១េ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ប��ភពងំងូរររាវ�កជ�ាានក�ុងឲ្ូ�នងត 

ម�ពបា�ទននភងថជេទៀត េដប�ប��ប�ពកនប�បា��ូវេគលូរណ៍ពតរតភ���ត្ាានក�ុងេលនជូ��ីបុគងល�ក 

បណ� សសធនគរីត�ា�កជ�ុីឲ្ូ�នងតលនកចានងថជេទៀត ។ ទ�នំជ�ំងេ� ជូ��ីាវ�កជ�ប�កុ 

ពបជូលភពតម៌�អ�ភ លី�ហូរូរររងេលពកនភព�ន�ំងពបភព�នធនគរា�ូលេននកដស �ពបត�បត��ូរ នកដស �

គណេ�្ ��ងនកដស �ពគបនពគងូរប�ូរពបកនា�ធនគរីត�ា�កជ�ុី េលេពបត�បត��ូរវ ���េលគទុ�បពជបង 

ូរេានរពបកនភីធនគរីត�េទសសេបត� ូរេានរពបកនភីសសជកធនគរីត�ា�កជ�ុី ��ងូរេបេក-ប�ទ

គណ� ី។ ជរាងវ �ញេទៀត ជូ��ីាវ�កជ�ប�កុេធេាវ�កជ�េនសសធនគរីត�ា�កជ�ុី រមជម�៖ េបត� 

ស េរៀង ក�ភងនឆ� �ង ��ងសសធនគរីត�ា�កជ�ុីរិញ�ីភ��េភញ ។ បនន បនភីូរេធេាវ�កជ� របូរណ៍ 

ងេលរមជម�អ�ុសា�ជ៍មក��ម�ាង  ពតាវប�ដកនេកញេេេជ្េីធេូ រងកលជម ។ 

េពរភីូរកុេធេាវ�កជ� ជូ��ីាវ�កជ�ប�កុតជដ�ូរអ�ុវត�តជអ�ុសា�ង៍េលប�ដកនកុ 

េនតជសសធនគរីត�ា�កជ�ុីីពបច� ។ បកិុប្�� ជូ��ីាវ�កជ�ប���ងក�ភុងភ���ត្េលេពបត�បត��ូរ េន

នកដស �ជមក��ម���ងេនសសធនគរីត�ា�កជ�ុីទកនទង�ំងូរររពគបនពគងសកនពបកន ��ងតជដ� 

េ�េណេ រូរពបភព�នធនគរា�ូល េេេជ្ភី���ត្ពបភព�នពតរតភ���ត្ាានក�ុងរបានពបត�បត��ូ រ�ីជមងឲ្ប�លម បរ រ

ហ��ភព ពភជទ�ងា�លន�ូវេា៍កជ�េល៏មពបេាេរ ��ងបេងេ�ិ�េ��ទុកក�ត�ក�េពពបភព�នធនគរេលនអត�ថ�ិ� ។ 

ីលទនាល សសធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ងកលជមតជអ�ុសា�ប៍�លមជមក��ម�ធ� ។ 

 ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១េ� ូរររអធ�ូរក�កពិតាវប�េ�េណេ រូរតជរៈូរកុឆ�កនពតរតភ���ត្ 

េដជ��ិូ�េ�ណំងជ�ុេលេសសធនគរីត�ា�កជ�ុីក��ម� ៧ ងេលូរកុពតរតភ���ត្ប�េ �់ តីា�ស�ន 

េលេូរររញនាុវត�នភឃាឆ �ងពបកន ូរររពគបនពគងសកនពបកន ��ងូរអ�ុវត�រលនេាកក�ីងណន�របាន 

នកដស �ិ�នញងេលប�ដកនកុ ពភជទ�ងភពងងំគុណវឌុ្���ងវ ��ពូរររជូ��បីុគងល�កេនតជសសឲ្ 

ប�ូ�នងតពបេាេរ។ 

ទ�នំជ�ងំេ� ូរពតរតភ���ត្េនកង�ឆងកប៏�េ�េណេ រូរីពបច�តជរៈរបូរណ៍ពបច�ងបរបាន 

បណ� នកដស �េនទីស� កនូរកណ� ល ��ងេនសសធនគរីត�ា�កជ�ុី េដប�ភ���ត្េឡេងវ �ញ 

អ�ភីូរអ�ុវត�តជជុបររនរក�កិ ��ងេានតង ន់ តន�ូវទ����ពរបានបណ� អងងនភពកនភព�ន េេេជ្រីកឲ្េឃេញ�ូវ 
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នភពតំជពតាវពបកេពបី ។ 

៤- យរររណង៍រណងងសខបេ�រងវនៃំកម�មង 

 ក�ុងឆមាទី១ ឆ� �២០១១ េ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�ក�ភុងប��ភពងំងពបត�បត��ូររបានបឆម� ីជម

ពកាមងេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុ ក�ុងក�កិាហពបត�បត��ូរតជកជ�វ �ធីក�ងណទពជងនូ រពគងនពគងហ�រ�� វតុសញរណៈ

របានរិរដស ភ�បល �ិហ�ទី២ ឲ្ូ�នងតម�ពបា�ទននភ��ងប�ដកនឲ្អ�ុវត�កជ�វ �ធីពបភព�នធនគរា�ូល

(CBS) ប�ពគបនសសរិញ�ី-េបត� ពភជទ�ងប�បណ�ុ បណ� ល��ងាងតនាងងនធ�ញ�ជ�ុា្េេេជ្អី�ុវត�

នរក�កេិ� ។ េដងឡកពកាមងេាេសក�កិ ��ងហ�រ�� វតុ ប���ងក�ភុងប��សកល្ងិ�ហ�ទី១ េលេូរ

ពគបនពគងក�ណូល-ក�ណថវ �ូ រេស ងេលតពជាវឲ្រតនគរេបត�ទ�ងភីរ គអេបត�កណ� ល ��ងេបត�បនន 

ម�ិព េបេកគណ�ីពបត�បត��ូរក�ណូល-ក�ណថវ �ូ រេសេនធនគរេអាីុលីដ ��ងកប៏�សកល្ង

ិ�ហ�ទី២ គអធនគរេអាីុលីដ ប��ទទមលករតនគរេបត�ក�ភងនចជ ជណណ លគ�រ ីានំងងពតង េូកុង 

ពភវ �ហរ ឧត�រម�ិព ��ងធនគរូណឌីលា  ទទមលករតនគរេបត�េាៀជរប បតនេ�បង ��ងពភាីហ�ុ 

េហេរតនគរេបត�ប�ប�ទគណ�េីនសសធនគរេបត�  ។ 

 ក�ុងេេេជឆមាទី១ េ�ងេរ ពកាមងេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុប�អ�ុ�� តឲ្សលពាបក-ពកបង ទ�ង ៣ 

រមជម� ពាបកពជរក៍ (េបត�ាពភងវង) ពកបងានំងងា� (េបត�ក�ភងនធ�) ��ងពកបងពកេក (េបត�ពកេក) េបេកគណ�ីពបកន

បេ�� េេនសសធនគរីត�ា�កជ�ុី ។  

III- ំរេករ រំំ ងាំ�រងវន 

១- ំរេករ រំំងភតមនងឆ 

១.១- ំរេករំរំងងមាាមតដំនបនរ ត៍ នារវមាំ�រងវន 

េនក�ុងអ�ឡុងឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ េ� ជលូ��ធ�របូ�វតុអ��រីត� ប�ជកប�េភញទា្�ក�កិេន 

ធនគរីត�ា�កជ�ុី ក��ម� ២េលេក ងេលេលេកទី១ េនាថ�ទ២ី១-២៨ ងបជនី ឆ� �២០១១ ា�ីភី ូរ៍តាជឆ 
�ិ�មបេកិកេទាេលនធនគរីត�ា�កជ�ុី ��ងេលេកទី២ េនាថ�ទី០៩ ងបឧាន ឆ� �២០១១ ា�ីភី ស �នភ 

េាេសក�ក ិ��ងូរភ�នក្េគល�េលបមា ពកាេាេសក�ក ិ។ េគលប�ណងា�េបាកកជ� គអប�េ �់ តា�ស�ន 

េលេ ូរ៍តាជឆេលេស �នភបកុិប្��ា�ា�រនភវ �ាពហ�រ�� វតុ ពបា�ទននភពបភព�នពតរតភ���ត្ាវ�កជ�ាានក�ុង 

��ងពកបបពណណ បទប្��ត�� ពភជទ�ងពបា�ទននភា�ជូល��ធ�ងេលប�ា�លនេដជូល��ធ�របូ�វតុអ��រីត�តជ

រៈិ��មបេកិកេទាននាពមបនធនគរីត�ា�កជ�ុី ។ ីរមជ ពកបជេបាកកជ�ប�៍តាជឆប�ានក�េព

ាជ�ទនាលនន ងេលេកេតេកញភីូរប�តប�ពបំងងពបងរបានធនគរីត�ា�កជ�ុី ក�ុងូររក្ប�ា�រនភ 

ហ�រ�� វតុ ��ងូរទបនទលនទ�នេភលេវលក�េពវ �បត��ហ�រ�� វតុាកលនេភលថ�ីងក�ឆងេទេ� ។   

ក�ងណកេគលប�ណងា�ពកបជេបាកកជ�េលេកទី២ គអប�េ �់ តា�ស�នេលេ: (១) ទ�ាេដមា ពកាេាេសក�កិ 

ឆ� �២០១១ (២) �េលបរបូ�វតុ��ងប�ូរពបកន (៣) ប�� ននទកនទង�ំងពបត�បត��ូររបូ�វតុ េូកី 

េ�េណេ រូរភពងំងពកបបពណណ រូប�វតុបកិុប្�� (៤) ូរពតរតភ���ត្ពបភព�នធនគរ នភរងំម�វ �ាពហ�រ�� វតុ 

��ងូរអ�ុវត�ពបឆ�ងូរា�បតពបកន ��ង (៥) ពបញ�បទទកនទង�ំងមពតទី៤ ា�ជូល��ធ�រូប�វតុអ��រីត� 
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ឆ� �២០១១ ។ ីរមជ ពកបជេបាកកជ�ប�េូតារេាេរស �នភមា ពកាេាេសក�កិកជ�ុី ងេលរក្ប�ក�េ ណេ � 

េាេសក�កិបងងមរ ទ�នំជ�ំងា�រនភអត�ារណ ពភជទ�ងូររកីេុដលវ �ាពហ�រ�� វតុ ូរេកេ�េឡេងបរ �មណ 

ធនគរ ��ងនភរងំម�វ �ាពហ�រ�� វតុតជរៈកជ�វ �ធីបេងេ�េេេជទុ�របានធនគរ ក�ុងបរ �ូ រណ៍វ �បត��េាេសក�ក ិ

ាកល ។  

១.២- ំរេករំរំងងមាាបេ�រានរវឌំរឌមឆ 

ក�ុងពកបបពណណ ា�ក�កិាហពបត�បត��ូររ៍ងរិរដស ភ�បលកជ�ុីីជមធនគរអភ�វឌ្�ប៍ាីុ កជ�វ �ធ ី

ឥណទ�អភ�វឌ្�វ៍ �ាពហ�រ�� វតុិ�ហ�ទី២ (FSPL II) ា�ងា�ូរ “ុទនសូា�អភ�វឌ្�វ៍ �ាពហ�រ�� វតុ 

២០០៦-២០១៥”  ពតាវប�ប�ិបនពបកបេដេីគិពូលភីងបធ�ូ ឆ� �២០១០ ក�ឆងជកេ� ។ ធនគរ 

អភ�វឌ្�ប៍ាីុ ប�ា�លនិ��មបេកិកេទាាពមបនេធេបកិុប្��កជ�ងា�ូរុទនសូា�អភ�វឌ្�វ៍ �ាពហ�រ�� វតុ
ឆ� �២០០៦-២០១៥ េទីងា�ូរុទនសូា�អភ�វឌ្�វ៍ �ាពហ�រ�� វតុ ២០១១-២០២០ ��ងេរៀបក�ា�ណុ�

កជ�វ �ធីឥណទ�អភ�វឌ្�វ៍ �ាពហ�រ�� វតុ ិ�ហ�ទី៣ (FSPL III) ប��េទៀត ។ ស បព�ពកនភព�នក�ុងូរេរៀបក� 

េធេបកិុប្��កជ�ងា�ូរុទនសូា�េ�រមជម� ធនគរីត�ា�កជ�ុី ពកាមងេាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុ ពកាមង 

ពណ� ិជកជ� ��ងគណៈកជ�ូ រជូលបពតកជ�ុី ។ ពកបជូរររិ��មបេកិកេទាប�ចបនេា�េជេរៀបក�េាកក� ី

ពពងឯកសរុទនសូា�េ�េនងបតុល ឆ� �២០១០ ��ងប�ដកនិ ូ�ភ���ត្ីេលេកេ�បូងូលភីងបជករ 

ឆ� �២០១១ ។ បកុិប្�� េាកក�ីពពងឯកសរុទនសូា�េ�ក�ភុងា�តក�ុងូរា�ក្ ��ងក�ុងូរភ�នក្ា�លន 

េលបលនភីស បព�ពកនភព�នេនេឡេ េហេេពគង�ំងប�ិបនេេេជ្ដីកនិ ូ�គណៈរេសជូ��ី េេេជ្ាុី�ូរអ�ុជពត ន 

ងបាីហ សងជុបេ� ។ 

១.៣- ំរេករំរំងងមាាឌស ំ 

១.៣.១- តណ៍វន៍វ�នយរតនរង្រវមឌស ំ 

ក�ុងក�កិាហពបត�បត��ូរហ�រ�� វតុបសម � ធនគរីត�ា�កជ�ុីប��កូលរមជលា ងាកជ� េេេជ្ី់ ឆ ាន 

ប�ូរបទភ�េសធ�េ៍លេវ �ាពេាេសក�ក/ិហ�រ�� វតុ ��ងកូលរមជលា ងកក�ត�ទុកដកនក�ុងូរភពងំងវឌ្�នភាហ- 

ពបត�បត��ូរហ�រ�� វតុក�ុងត�ប�ន ។ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប�េធេីមិានានេរៀបក�ក�កិពបិុ�ថ� កនេទសភ�បលរង ��ង

ថ� កនអ�ុរេសជូ��ីហ�រ�� វតុបសម �េលេកទ៤ី អ�ភីាមហរណកជ�ហ�រ�� វតុបសម � េនាថ�ទី១៨ ងបជករ ឆ� �

២០១១ េនពបេទាកជ�ុីពបកបេដេីគិព ។ ក�ុងឆមាេ�ងេរ គណៈពបត�ភូី �នប�ានា�ធនគរីត�
ា�កជ�ុីប�កូលរមជក�កិពបិុ�ថ� កនេទសភ�បលធនគរកណ� លបសម �េលេកទី៧ ក�កិពបិុ�ថ� កនេទសភ�បល

រងធនគរកណ� ល��ងថ� កនអ�ុរេសជូ��ីហ�រ�� វតុបសម �េលេកទី១៩  ��ងក�កិពបិុ�ពកនភព�នេា្ងងេទៀត េពូជ

ពកបបពណណ ក�កិាហពបត�បត��ូរក�ុងក�េណជបសម �១០ ពភជទ�ងបសម �+៣ (ក�� ិបា�ុ ��ងកូេរ ា) ងេលប�

េរៀបក�េឡេង េនាថ�ទី៥-៨ ងបេជស ឆ� �២០១១ េនពបេទាឥណណូ េណាីុ ។ 

ីលទនាល ក�កិពបិុ�ម�េគលប�ណង �ិរុញ��ូ រាមហរណកជ�របូ�វតុ��ងហ�រ�� វតុបសម �ឲ្ 

ប�ាីុិេព ងថជេទៀត េេេជ្ឈី�េទរកូរេបេកក�ហវ �ាពរបូ�វតុ��ងហ�រ�� វតុ េនឆ� �២០១៥ សងជុប 

ពាបតជងា�ូរុទនសូា�ាមហរណកជ�បសម � ងេលេ �់ តេទេលេវ �ាពីបទ�នភក��ម� ៤ គអ៖ ូរ

អភ�វឌ្ទីា រ្ទុ� េារនីវូប�ីកជ�គណ�ីេេេជទុ� េារនីវូប�ីកជ�េា៍ហ�រ�� វតុ ��ង ពបភព�នទូទតន��ង់តនទតន ។  
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ទ�នំជេន ូរករចិុ�ទី៥ា�ូរេបេកក�ហវ �ាពហ�រ�� វតុពតាវប�ប�ិបន ��ងកុហតេលសេដពបេទា 

ីាម �ិកបសម � េនាថ�ទី៤ ងបឧាន ឆ� �២០១១ េនពបេទាេវៀតណជ បនន បនភីប�ពបូាីាឆូវូរ 

េេេជ្ចីបនេា�េជេ�េណេ រូរករចិុ�ទី៦ា�ូរេបេកក�ហវ �ាពហ�រ�� វតុ ងេលេំកន�េដពបេទាមា េឡាីុ ។ 

េលេាភីេ� បសម �ក�ភុងេរៀបក� “ងា�ូរុទនសូា�រៈូល ១០ឆ� � ាពមបនាមហរណកជ� 

បសម � ២០១១-២០២០” េលេវ �ាពហ�រ�� វតុ រមជទ�ងពបភព�នទូទតនក�ុងត�ប�នាងងេរ េហេងា�ូរុទនសូា�

េ� រ �ភំងថ�ំងពតាវប�អ�ុជពតេនឆ� �២០១១ េ� ។ 
 

១.៣.២- តណ៍វន៍វ�នយរតនរង្រវមឌស ំ+៣ 

ាហពបត�បត��ូរហ�រ�� វតុបសម �+៣ ជកទលនបកិុប្��េ� ម�វឌ្�នភគមរឲ្កតនាមង លន ។ ក�កិ

ពភជេពភតង “ភហុ�ីកជ�គ���តា�មកេា�េជេឈៀងាជា (CMIM)” ងេលីជូល��ធ�រមជក�ុងត�ប�នម�ទំកពបកនារុប

ក��ម� ១២០ ព�នល�េុលឆ របេជរ �ក ពតាវប�កូលីធរម�ូលភីាថ�ទី២៤ ងបជីន ឆ� �២០១០ ��ងប�

ពបូាឲ្ម�េ�េណេ រូរីាឆូវូរេនងបឧាន ឆ� �២០១០ ។ គ���តា�មកេា�េជេ�  ម�តមនទីលា ងា�ស�ន

ក�ុងូររក្ា�រនភហ�រ�� វតុក�ុងត�ប�ន ា�េដ មិ េលនពបេទាីាម �ិកណងេល មិបប�� ិ�ជ ីងទូទតន ��ង 

សកនពបកនរពារលរៈេភលបឆ ី ក�ុងេភលម�វ �បត��េាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុ ។ ូរ �លលពពសវពីវមា ពកា 

េាេសក�កិ��ងហ�រ�� វតុ (AMRO) ងេលម�ទីត�ងេនពបេទាា�ង�បុរ ី ពតាវប�បេងេតេឡេង ��ងេេេរតមន ទីលា ង

ា�ស�នក�ុងូរតជដ� ពតរត ភ���ត្ ��ងវ �នគស �នភមា ពកាេាេសក�កិក�ុងត�ប�ន ា�េដកូលរមជបរ រហ��ភព 

ីជ�ុ ចតនវ �ញ�ូរទ�នេភលេវល ��ងិម េលនូរេធេេាកក�ីាេពជកក�ត�ា�េ�េណេ រូរាបនរបាន CMIM 

ពបកបេដពបា�ទននភ ។ 

េលេាភីេ� ពបេទាបសម �+៣ កប៏�កូលរមជអភ�វឌ្ ��ងភពងងំគ���តា�មកេា�េជទីា្រា�� បពណ�  

បសម � (ABMI) ពបកបេដេីគិពាងងេរ ។ គ�� �តា�មកេា�េជេ�ប�កូលរមជអភ�វឌ្ទីា្រា�� បពណ�  

ក�ុងត�ប�ន ពបកបេដពបា�ទននភ ��ងសកនពបកនរពារល េេេជ្អី�ុ�� តឲ្ម�ូរេពបេពបានា�ជ ព 

ាពមបនវ ���េលគទុ�េនក�ុងពបេទាបាីុ ន់ លន ។ េេេជ្គី�ពទូរេកញា្ា�� បពណ� សិីវកជ���ងូរ 

អភ�វឌ្ទីា្រា�� បពណ� ក�ុងត�ប�នឲ្ូ�នងតទូល�ទូល ពបេទាបសម �រមជីជម�ំងធនគរអភ�វឌ្�ប៍ាីុ 

ប�បេងេត�ូវ��ូ រញនេលេឥណទ���ងវ ���េលគ ងេលម�ទំកពបកនក��ម� ៧០០ ល�េុលឆ របេជរ �ក ។ 

បឆំជសរា�ក�កិពភជេពភតងបេងេត��ូ រេ�ប�ឯកនភ ��ងពបូាីាឆូវូររមកេហេ េនក�ុងក�កិពបិុ�ថ� កនរេស-

ជូ��ីហ�រ�� វតុេនទីពកបងតា្ក�� ូលភីងបឧាន ឆ� �២០១០ ក�ឆងជកេ� ងេលរ �ភំងថ�ំងកុហតេលស 

ក�ុងេភលបឆីសងជុបេ� ។ ទ�នំជ�ំងេន េវទ�ូទីា្រា�� បពណ� បសម �+៣ កប៏�បេងេតេឡេងេេេជ្ីិ ម េលន

ូរអ�ុវត�ទីា្រពបកបេដា�ងនដរ ��ងាពជបាពជរលបទប្��ត��ទកនទង�ំងពបត�បត��ូរា�� បពណ� ឆឆង

ូតនពភ�ងេ�ក�ុងត�ប�ន ។ 
 

១.៤- ំរេករំរំងងមាាមស្ឈម� ដបេ�រករ� ដឌមឆឌេងាា(៏ស នំ  - SEACEN) 

 ាមិ�កនភរបានធនគរីត�ា�កជ�ុីេនក�ុងជិ់ជណណ លសម ា�� (SEACEN) ប�ា�លនឱូា 

ីេពកេ�ក�េពធនគរីត�ា�កជ�ុីក�ុងូរបណ�ុ បណ� លធ�ញ�ជ�ុា្ ��ងូរពសវពីវេលេវ �ាព 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ហ�រ�� វតុ��ងធនគរ ក�ុងេគលប�ណងបេងេ�ពបា�ទនន ភ ��ង �ិេ��ទុកក�ត�េលេពបត�បត��ូររបានធនគរកណ� ល 

ក�ុងូរអ�ុវត�េគល�េលបរបូ�វតុ ��ងូរភពងំងវ �ាពធនគរ ។ 

េេេជ្ភីពងំងក�កិាហពបត�បត��ូរីជមបណ� ាម �ិកា�ជិ់ជណណ លសម ា�� ធនគរីត�ា�កជ�ុី 

ម�ក�ត��ាទទមលេធេី មិានានក�ុងូរេរៀបក�ា� �ូ សលថ� កននកពបត�បត�� SEACEN-BIS េពូជពបញ� 

បទា�ីភ ី “ទ�នកនទ��ងមា ពកាហ�រ�� វតុ: ា�រនភហ�រ�� វតុ��ងក�េណេ �េាេសក�ក”ិ ��ងក�កិពបិុ�គណៈកម� ធ�ូរ 

ពបត�បត��ា�ជិ់ជណណ លសម ា�� (EXCO) េលេកទី៩ ូលភីាថ�ទ ី១៩ េលនាថ�ទី២១ ងបជករ ឆ� �២០១១ េន 

រិញ�ីភ��េភញពបកបេដេីគិព ។ ក�កិពបិុ�ម�េគលប�ណងភ�នក្េលេៈ (i) ភ���ត្េលេវឌ្�នភា� 

ូរអ�ុវត�ទ�ាេដុទនសូា�របានជិ់ជណណ លសម ា�� ��ងភ�នក្ភីថវ �ូ ាពមបនឆ� �េពូ (ii) អ�ុជពត

េលេា�េណេ កជ�វ �ធីាកជ�នភ ថវ �ូ  ��ងក�កាិហពបត�បត��ូរពបច�ឆ� � ��ង (iii) ភ�នក្េលេប�� ��ងេគល

�េលបា�ុទនសូា� ងេលម�សរៈា�ស�នាពមបនជិ់ជណណ លសម ា�� ងេល�ំងពតាវប�ា�លនី

អ�ុសា� ៍��ងេំកន�េដា� �ូ សលេលេពបញ�បទងេលពតាវក�ណតនក�ុងក�កិភ�នក្ីជម EXCO ។ 

ធនគរីត�ា�កជ�ុី កប៏�ប�ជូ �ជូ��ីីប��បនន បនឲ្កូលរមជក�ុងវគងបណ�ុ បណ� ល ��ងក�កិពបិុ� 

ា�ស�នងននេនក�ុងពកបបពណណ ាហពបត�បត��ូ រសម ា�� ងេលប�ពបពភំត�េទេនបណ� ពបេទាាម �ិកសម ា�� 

ាងងេរ ។ 
 

១.៥- ំរេករំរំងងមាាចងមបេ�រករ� ដៃំ៍រ� ណ៍េំំនិានសបករង  
         (�ត�ងរកតត�តំ - Francophone) 

បនន បនភីប�កូលីាម �ិកន ឆ� �១៩៩៣ ជក ក�កិាហពបត�បត��ូរីជមាមគជធនគរកណ� ល 

ា�បណ� ពបេទា��លនសបរ�ង (ូហងនកូហូ�) ូ�នងតម�ពបា�ទននភ ��ងិ�តា��ទនបង�ជេទៀត ី 

ភ�េាា ូរ ឆ់ ានប�ូរបទភ�េសធ��៍�ងភពតម៌�េទវ �ញេទជក ��ងងាងរកិ��មឧបតជមភីា�ណកនធនគរ 

កណ� លីាេគូ ។ 

េេេជ្ភីពងំង�ូវក�កិាហពបត�បត��ូរីជមបណ� ាម �ិកា�ូហងនកូហូ� ធនគរីត�ា�កជ�ុី ម� 

ក�ត��ាទទមលេធេីមិានានក�ុងក�កិពបិុ�ពបច�ឆ� �េលេកទី១៨ ងេលប�ពបពភំត�េទចបនភីាថ�ទ  ី១១-១៣  ងបឧាន 

ឆ� �២០១១ េនេបត�េាៀជរប ។ 

២- ំរេករ រំំងេំ�នងឆ 

ទ�នំជ�ំងិ��មភហុនគី ាជ�ទនាលទ�ង ងេលីក�ងណកជមា�ក�កិាហពបត�បត��ូរេ៏ិ �ត 

ា��ទនរ៍ងធនគរីត�ា�កជ�ុី ��ងបណ� ធនគរកណ� លេាទេទៀត េេេជ្ាីេពជកប��ូវេគលេដរមជ គអ 

ូរភពងំងពបភព�នធនគរីទូេទេនក�ុងបរ �ស �េាេសក�កិភ�ភភេលកជមងេលូ�នងតម�លក�ណៈីាកល ។ 

ក�ុងពកបបពណណ ក�កាិហពបត�បត��ូរេទនគី ធនគរីត�ា�កជ�ុីងតងងតប�ទទមល �ិ�មបេកិកេទា 

ភីា�ណកនធនគរកណ� លបលឆអជាងន េលេងា�កបណ�ុ បណ� លធ�ញ�ជ�ុា្ េេេជ្រីមជក�ងណកេលេកកជ�ាន 

ាជតនភជូ��ីរបានធនគរីត�ា�កជ�ុី ក�ុងទ�ាេដអភ�វឌ្ពបភព�នធនគរឲ្ូ�នងតរងំម�ងថជេទៀត ។ 

ីកនងា�ង ក�ុងឆមាទ១ី ឆ� �២០១១ េ� ធនគរកណ� លបលឆអជាងនប�ា�លនូរបណ�ុ បណ� លេលនជូ�� ី
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

បុគងល�កធនគរីត�ា�កជ�ុីក��ម�ភីរេលេក េលេពបញ�បទពកនភព�ន�ំងូរពតរតភ���ត្ធនគរ ��ងេគល 

�េលបរបូ�វតុ ។ 

 េលេាភីេ�េទៀត ក�កិពបិុ�េទនគីរ៍ងធនគរីត�ា�កជ�ុី ��ងធនគរកណ� លជាងុេហង លី ប�

ពបពភំត�េទូលភីាថ�ទ២ី៥-២៨ ងបឧាន ឆ� �២០១១ េនពបេទាជាងុេហង លី ក�ុងេគលប�ណងភពងំងក�កិ 

ាហពបត�បត��ូរ ឆ់ ានប�ូរបទភ�េសធ�ក៍�ុងវ �ាពហ�រ�� វតុមា ពកាេាេសក�ក ិ��ងអភ�វឌ្�ធ៍�ញ�ជ�ុា្ ។ 

  ីជមគ� េ�ងេរ  ក�កិាហពបត�បត��ូរីជមធនគរកណ� លាថពតាវប�ភពងំងបង�ជេទៀត តជរៈ 

ូរា�លន �ិ�មងា�កបណ�ុ បណ� លធ�ញ�ជ�ុា្ ។ ីកនងា�ង ូលភីាថ�ទ ២ី៥-២៦ ងបឧាន ឆ� �២០១១ 

ធនគរកណ� លាថប�េរៀបក�វគងបណ�ុ បណ� លា�ីភ ីពបភព�ន់តនទតន��ងទូទតន េនធនគរីត�ា�កជ�ុី។  
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ំាន រី ំ 

េាេសក�កិភ�ភភេលកប�បរ� ញភីូរេងេបេឡេងវ �ញភីវ �បត�� េទបីូរេងេបេឡេងវ �ញេ�េនម�លក�ណៈ 

ជ��េា�េតជត�ប�ន��ងជ��ទ�នម�នភរងំម�េនេឡេ ។ ក�េណេ �នគេពកេ�េនភងំងាមកេលេវ �ញ�ូរវ �ត រកជ� 

េដសរតពជាវូររបានវ �ាពឯកិ�េនម�នភទ�នេប្ េហេអពត��កជ�នភម�កពជ�តប�ា នេនេឡេ ។ 

េាេសក�កិកជ�ុីប�េងេបេឡេងវ �ញីថ�ី េហេរ �ភំងថ�ំងប��ា�នុក�េណេ �េព៏បេាេរ បពាពេដ 

អ�េណាលា�ទា្�វ �ាពេាេសក�កិភ�ភភេលក ។ កជ�ុីម�ា �ូ �ុភលេេ៏ពកេ�ាពមបនូ ររកីកេពជេ� ។ 

េេេជ្ាីេពជកា �ូ �ុភលេ� ីា�ស�នពតាវា�ក្េកពាងនបទភ�េសធ�ភ៍ីវ �បត��ថ�ងីេ� េហេ �ិរុញូរអ�ុវត� 

ក�ងណទពជងនច�បកនទ�ង  បេងេ�ូរកសង��ងងកលជមពបភព�នេហដស រកនាជព��នងេលពទពទងនេលនាកជ�នភ 

វ �ាពឯកិ� ��ងភ�ភ�ធកជ�េាេសក�ក ិ ពភជទ�ងេលេកកជ�ានាជតនភធ�ញ�ជ�ុា្ ។ េដងឡក េនក�ុង

ពបភព�នធនគរ ថីេបេវ �ាពេ�ភុ�ទទមលរងេពគេដ ន់ លនភីវ �បត��ក�ី ងតេេងកព៏តាវកក�ត�ទុកដកនក�េពេជេរៀ� 

ភីវ �បត��ហ�រ�� វតុភ�ភភេលកាងងេរ ។ បកិុប្�� ធនគរីត�ា�កជ�ុីក�ភុងប��អ�ុវត�ក�ងណទពជងនតជទ�ា

េដកងមុលក�ុង “ុទនសូា�អភ�វឌ្�វ៍ �ាពហ�រ�� វតុ ២០០៦-២០១៥”  ពបកបេដលក�ណៈបតនងប�ទ�នភឆ�ន 

តជា�នុា�ូរងពបពបរលបរ �ស �េាេសក�ក ិហ�រ�� វតុាានក�ុង��ងេពរពបេទា េដេ �់ តីកជ្ងេលេូរដកន 

េកញ�ូវវ �ញ�ូរាជពាប េេេជ្េីលេកកជ�ានា�រនភហ�រ�� វតុ ាពជរលឲ្វ �ាពេ�ម�ូរវ �វឌ្ពបកបេដ 

កីរនភ ��ងេេេជ្ញីនថពបភព�នធនគររមជក�ងណកក�ុងូរអភ�វឌ្េាេសក�កិីត� ។ 

េគល�េលបរបានធនគរីត�ា�កជ�ុី គអ�ំងប��ពទពទងនក�េពូរប�តប�របានរិរដស ភ�បល 

ា�េដ �ិរុញក�េណេ �េាេសក�កិប�ានពបកបេដកីរនភ ទ�នំជ�ំងូរប��ពបូ�នសជ បន�ូវនរក�កិរបានបឆម�ក�ុងូរ 

រក្ា�រនភាថឆ ។ េគល�េលបរូប�វតុ�ំងពតាវប��អ�ុវត�េដងាមកេលេេគលូរណ៍ទីា្រ េូេក�េហេ 

�េលបប�ូរពបកនងេលីាមាញតុេ៏ា�ស�នជមា�េគល�េលបរូប�វតុ ពតាវងតម�លក�ណ ៈអងណ� ត 

ទ�នភឆ�ន តមឆ នភ ��ងាពជបតជជូលដស �ពគំា�េាេសក�កិ េេេជ្ញីនពបា�ទននភក�ុងូរងបងងកកធ�ញ� 

ក�ុងេាេសក�កិ  ��ងញនងថរក្ទុ�បពជបងអ��រីត�ក�ុងកពជ�តជមាជពាប េេេជ្ីី ងបលូរពរេាេសក�កិ ��ង 

វ �ាពហ�រ�� វតុក�ុងពគម�វ �បត��ីថេហតុ ។ ីេគលេដ ធនគរីត�ា�កជ�ុី�ំងប�តប�រក្កពជ�ត 

អត�ារណនឆ� �េ���ងឆ� �សងជុបក�ុងអពតជមបនងន ពភជទ�ងរក្ា�រនភពបកនេរៀល ពាប�ំងូរ �ិរុញេលេក 

កជ�ានូរេពបេពបានរបូ�វតុីត�ឲ្ប�ទូលងថជេទៀត ។  

រិរដស ភ�បលកជ�ុីប�ក�ណតនទ�ាេដេនក�ុង “ុទនសូា�អភ�វឌ្�៍វ �ាពហ�រ�� វតុ ២០១១-

២០១៥”  អ�ភីូរេលេកកជ�ានូរេពបេពបានរូប�វតុីត�េនក�ុងេាេសក�កិ  ។ ីជម�ំងូររកីកេពជេ�ីល�ដបន 
ា�េាេសក�កិពណ� ជិកជ� ��ងូរេលកេឡេងា�ទីា្រហ�រ�� វតុេនកជ�ុី េ�គអីេភលេវលាជពាបាពមបន 

ភ�ចរណអ�ភីវ �ញ�ូរ ក�ុងូរភពងំងពកបបពណណ រូប�វតុ ា�េដញនកីរនភ ��ងពបា�ទននភា�ូរអភ�វឌ្ 

េាេសក �កិី ត� ។  េូេក� ូរ �ិរុញូរេពបេពបានរូប�វតុីត�ក�ុងទីា្រហ�រ�� វតុភីពគេ�បូង គអីឱូាេព៏បេាេរ 

ាពមបនភពងំងពកបបពណណ ា�ូរពគបនពគងមា ពកាេាេសក�កិ ូរេលេកតេជេងអត�ា�� ណីត� ��ងក៏ី កត� េា៏�ស�ន 

ាងងេរក�ុងូររក្ា�រនភាថឆ ា�រនភពបកនេរៀល ��ងូរេលេកកជ�ាន តមនទីីអ�កឲ្បីិកុងេពូបងមានរបាន 

ធនគរីត�ា�កជ�ុីងេលីធនគរកណ� ល ��ងីប អី ធរប��ត��កជ�ា�ូលទទមលនរៈរក្ា�រនភវ �ាព
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ហ�រ�� វតុ ។ េនក�ុងស� រតីេ� ធនគរីត�ា�កជ�ុីាូជស គជ�ក៍�េពូរេពីជងពិងភីា�ណកនស បព� 

ពកនភព�នទ�ងអានក�ុង មិររិរដស ភ�បល ពភជទ�ងន� កនររេាេសក�កិទ�ង េនក�ុងវ �ាពឯកិ� ក�ុងូរបេងេ� 

ូរេពបេពបានពបកនេរៀល ។ 

ទ�នំជេន ក�េពជុប ធនគរីត�ា�កជ�ុី�ំងប��ភពងំងពកបបពណណ ប��ត��កជជ្ ��ងពតរតភ���ត្ងថជ 

េទៀត ពភជទ�ងេលេកកជ�ានូរតជដ�ពបត�បត��ូររបានពគំស �ធនគរ េេេជ្ញីនថ ពគំស �ទ�ងេន 

ម�ាុវត�នភ នភរងំម� ��ងគុណនភលម ងេលបេងេ�ូរកូលរមជក�ងណករបានភមកេគក�ុងូរពទពទងនាេពជក 

េគលេដមា ពកាេាេសក�ករិបានរិរដស ភ�បលីទូេទ ��ងេគលេដ�េលបរបូ�វតុីភ�េាា ។ 
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ុ- ំនេដយរររបចំឆ២ ឆា រ

២០១១ 
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ំនេដយរររបចំឆ២ ឆា រ២០១១ 

 បកុិប្��េ� ស �នភេាេសក�កភិ�ភភេលកម�នភពបេាេរេឡេងវ �ញ បាងុ��ក�េណេ �េ�េនជ��ទ�ន
ម�នភរងំម� ��ងគតនជតនេូកូលភីជ�ុេភលម�វ �បត��េនេឡេ េដងឡក ស �នភេាេសក�កិរបាន 
ពបេទាកជ�ុីកប៏�ប��េងេបេឡេងវ �ញីបេណ�េ រងគមរឲ្កតនាមង លន ។ ងាមកតជស �នភបកិុប្�� េាេសក�ក ិ
កជ�ុីពតាវប�រ �ភំងថ�ំងម�ក�េណេ �ក�ុងកពជ�តីង ៦% ។ ក�ុងឆមាទី១េ� េេេជ្រីក្ឲ្ប��ូវក�េណេ �

េាេសក�កិឲ្ម�កីរនភ ធនគរីត�ា�កជ�ុីប���ងប��អ�ុវត�េគល�េលបរបូ�វតុលា ងពបបងពបពត�ឲ្
ាជពាបេទតជូរវ �វត�ីកនងា�ងា�េាេសក�ក ិ។ េលេាភីេ�េទៀត ធនគរីត�ា�កជ�ុី�ំងប��កូលរមជ
ក�ងណករក្ា�រនភពបភព�នហ�រ�� វតុ តជរៈូរភពងំងូរពគបនពគងហ��ភពឲ្ប�ាជពាប ��ងេធេឲ្

ពបេាេរេឡេង�ូវនភេិ�ី កនក�ុង រូេធេេតា�េលេនភទ�នេប្ា�ពបភព�នធនគរ ��ង រូងកលជមពកបបពណណ គត�ុត�� 

េេេជ្ាីពជរលេលនូរពតរតភ���ត្ពបភព�នធនគរឲ្ូ�នងតម�ពបា�ទននភ ។ េនក�ុងបរ �ូ រណ៍េ� ធនគរ

ីត�ា�កជ�ុីប�ក�ណតនទ�ាេដាពមបនឆមាទី២ ឆ� �២០១១ ា�ស�នងេូកសងេពូជ៖ 

១. យររររ ត៍ នារវម  (បងពជបពជរលីនគរពបច�ឆ� �) 

 - របូ�វតុទូេទ (M2)    ១៨,៦% 

  - របូ�វតុក�ុងករករណ៍    ១៤,៨% 

 - ពបកនបេ�� េីរបូ�បពណ�     ១៩,៨% 

 - ពទភ្ាកជ�ក�ុងពាបកាុទនរបានធនគរីត�ា�កជ�ុី -៥,៩% 

 - ឥណទ�ាុទនក�េពរិរដស ភ�បលភីវ �ាពឯកិ� -១០,១% 

 - ទុ�បពជបងាឆូវូរាុទន     ១០,០% ។ 

២. យរររ៍�តរណបករ ំនងណង៍រណងងំមំ៍ណមកង  

 - ា�ក្ងាងលនអ�ភីកត� េា្ងងងេលម�ឥទន�ភលេលេស �នភអពតប�ូរពបកន 

 - ប��ភពងំងាជតនភក�ុងូរររពគបនពគងទុ�បពជបងតជលក�ណៈបេកិកេទា ��ង 

 - េពតតជលក�ណៈសកល្ងវ ���េលគេលេា�� បពណ� េា្ងងេេេជ្បីេងេ�ក�ណូល ។ 

៣. យរររានរវឌំរណ៍ភ័ំ� តំបវរ  

- ប��អ�ុវត�គេពមងអភ�វឌ្�ព៍បភព�នទូទតន  ��ង់តនទតន ឲ្ប�កបនេនកុងឆ� �២០១១ េេេជ្បីកដកនឲ្ 

េពបេពបានេនេេេជ ឆ� �២០១២  

- ា�ក្ ��ងរកវ �ធសីូា�េេេជ្ាីពជរលូរទូទតនសកនពបកនេនាន់តនទតនឲ្ម�ពបា�ទននភ 

- ភ���ត្េឡេងវ �ញ�ូវវ �ញ� ��ង�ីត�វ �ធីាពមបនូ រទូទតនាងពបកន 

- ប��េរៀបក�េាកក�ីពពងកចបនា�ីភីពបភព�នីត�ទូទតនាងពបកន 

- េរៀបក�បេងេតពកបជពបំក្ីត�ទូទតនាងពបកន េេេជ្ាីពជរលេលនូរភ�នក្ពកនភព�ន�ំងពបភព�ន់តនទតន 

  ��ងទូទតនាងពបកន ។ 
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៤. យរររណវ�វភន នំវ្យ 

- ប��ភពងំងឲ្ម�នភាុពកំត្បង�ជេទៀតេលេូរា�លនប អី បពណ� េលនពគំស �ធនគរ��ងហ�រ�� វតុ 

- ប��អភ�វឌ្ពបភព�នពគបនពគងទ����ពភពតម៌�ឥណទ� េេេជ្ាី�លន�ូវភពតម៌�បង�ជាពមបនូ រតជដ� 

េលេពបភព�នធនគរ 

-  ប��អ�ុវត�ូ រវ �នគស �នភពគំស �ធនគរតជពបភព�ន COBRA ឲ្ូ�នងតម�ពបា�ទននភប�ាន 

- ប��អ�ុវត�ូ រកុពតរតភ���ត្េលនទីកង�ឆងេលេពគំស �ធនគរតជងា�ូរក�ណតន 

-  ប��េរៀបក�ងកលជមកចបន  ពបូា បទប្��ត�� ��ងសរករងណន�នន 

-  ប��េរៀបក�ចតនងកងូរររ��ងកជ�វ �ធីបណ�ុ បណ� លាពមបនជូ��ី-បុគងល�ក ។ 

៥. យរររណ៍វន៍វ�នយរ 

- ា�ក្េរៀបក�ពបភព�នកុប�ជ ី��ងពគបនពគងជូលបពតេកញា្េដធនគរីត�ា�កជ�ុី 

- ប��េរៀបក�បេងេតាន់តនទតនេនតជបណ� សសធនគរីត�ា�កជ�ុីេបត� 

- ប��ភពងំងូរអ�ុវត�ពបភព�ន់តនទតនក�ុងេ�ណកនូ លជធ្ជ (Interim Solution) េេេជ្អី�ុវត�កជ�វ �ធី 

់តនទតនេ�ណកនូ លេភញេលញ (Full Solution) នេភលសងជុប ។ 

៦. យរររេបរផីា ំនងឃា� រងេ៍ឡា 

- ប��ភពងំងូរររបេពជេអត�ថ�ិ�ក�ុងូរេបេក��ងបងនសកនពបកនេនប�ជ រេប ឱ្ប�េល�� ��ងូ�នងត 

ពបេាេរេឡេង 

- ប��ងណន�អ�ភីូរររពគបនពគងសកនពបកន ូរងថរក្ូរពរឃាឆ �ងពបកន  េដតជដ�ីពបច��ូវ

ាជតុល្សកនពបកន ��ងតពជាវូរសកនពបកនរបានសសធនគរីត�ា�កជ�ុី 

- ាហូរីជមប អី ធរម�ាជតក�កិពគបនល�ដបនថ� កន  េេេជ្រី�ងបនបនករករណ៍ពកដាពបកនងកឆង ឆូ  

- បេងេ�ូរពបជូលពកដាពបកនចានងងេលភ�បកេធេករករណ៍  េដបេ�ិញ�ូវពកដាពបកនថ �ី 

ិ��មាវ �ញ តជពបេភទឱ្ប�ាជពាបេទ�ំងតពជាវូរទីា្រ  

- ប��ភពងំងូរររេំកិ�ជូ �ធ�បតរ្ ។  

៧. យររររំកម�ៃផងកាមង ំនងាបនយរកនចរ 

- កុេធេាវ�កជ�េននកដស �េបា្��ងឃាឆ �ងេបទច នកដស �ពបត�បត��ូរ នកដស �ពគបនពគង  

ូរប�ូរពបកន ��ងេនសសធនគរីត�ា�កជ�ុីេបត�ក�ភត េបត�តងកវ ��ងេបត�ពកេក ពភជទ�ងកុតជ 

ដ�ូរអ�ុវត�តជអ�ុសា�េ៍នតជសសធនគរីត�ា�កជ�ុី ងេលប�កុេធេាវ�កជ�ក�ុងឆ� � 

២០១០  

- ប��កុភពងងំូរររ ��ងេធេអធ�ូរក�កិេនសសធនគរីត�ា�កជ�ុី ។ 

៨. យរររភ័វ៌ចំរនំទ 

  -  ងថរក្ពបភព�នធនគរា�ូលទ�ងេនទីស� កនូ រកណ� ល��ងតជបណ� សសេបត�ឲ្ម�េ�េណេ រូររលូ� 

  - ប��អ�ុវត�គេពមងអភ�វឌ្�ព៍បភព�នីត�ទូទតនាងពបកន ។ 
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៩. យរររ៍�ម រ៍រ� ដ 

- កូលរមជាហូរ ��ងេរៀបក�កជ�វ �ធីបណ�ុ បណ� ល ា� �ូ សល ��ងពបិុ�េា្ងងេនធនគរីត�ា�កជ�ុី  

- ចតនប�ជូ �ជូ��ីបគុងល�កេទកូលរមជា� �ូ សល វគងា�ក្ននេនក�ុង��ងេពរពបេទា 

- េរៀបក�េពតតជពបឡងឆឆងកូលពកបបពណណ ជូ��ីពកជូរ  

- េរៀបក�វគងាុពកំត្ូរជូ��ីបុគងល�កធនគរីត�ា�កជ�ុី ។ 

១០. ំរេករ រំំងាំ�រងវន 

- ប��ភពងំងក�កាិហពបត�បត��ូ រីជមសម ា�� (SEACEN)  
- ប��ភពងំងក�កិាហពបត�បត��ូ ីជមបសម � 

- ប��ភពងំងក�កិាហពបត�បត��ូ ីជមពបេទាក�ុងត�ប�ន ��ងាកលេលក 

- ប��ភពងំងក�កិាហពបត�បត��ូ ីជមជលូ��ធ�របូ�វតុអ��រីត� (IMF) ធនគរភ�ភភេលក (WB) 

ធនគរអភ�វឌ្�ប៍ាីុ (ADB) ��ងធនគរទូទតនអ��រីត� (BIS) ។  
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ឧ៍ម�័ �ំ ១ 
អកង ១ -  យររនរវ�ៃំំងសំរៃថ�ំ រ និំ េណ៍ណបរ ំនងេស 

មន ថម ាំ កក្កែា ឆ តា កិ្ិា វម ដា រន ច្បន កា ប្ំត មករា កម ម្ៈ មឆ ាំ មេ ា ឧា មន ថម ាំ

មម ុ រំ នំ ិង្រ រ៍ មម ុ ១៣៥,១៥ ១៣៥,៨៤ ១៣៧,០ ១៣៧,៩៩ ១៣៩,៩៣ ១៣៨,៤៦ ១៣៨,២៥ ១៣៨,៥០ ១៣៩,៤៦ ១៤០,៤១ ១៤១,៩៣ ១៤៣,៩៧ ១៤២,១០

១៤៩,៩៤ ១៥១,៣៩ ១៥៣,៦៥ ១៥៥,៣១ ១៥៨,៥០ ១៥៦,២៥ ១៥៤,១១ ១៥៣,៧៥ ១៥៤,៦៩ ១៥៥,៨១ ១៥៧,៧៤ ១៦២,១២ ១៥៦,១៥

១២២,៦៤ ១២២,២២ ១២៣,៣៦ ១២២,៥២ ១២៣,២៨ ១២២,៥៥ ១២១,៨៩ ១២២,៦៩ ១២២,៩២ ១២៣,០៦ ១២៣,២៧ ១២២,៧២ ១២៣,៨០

១៣៣,៧១ ១១៣,៦០ ១១៤,៣៣ ១១៥,៣៨ ១១៥,១៥ ១១៤,៦៧ ១១៤,៦១ ១១៤,៩៥ ១១៤,១៣ ១១៥,៤៧ ១១៥,៦៦ ១១៦,០៩ ១១៥,៥០

១១៩,២០ ១១៨,៨៦ ១១៨,៧៣ ១១៧,៤៥ ១១៨,៩២ ១១៨,១៣ ១២១,០៣ ១២២,០៧ ១២៣,០៧ ១២៣,៤៨ ១២៤,៦៣ ១២៤,៦២ ១២៧,០៨

១២០,៣៥ ១២០,៨៥ ១២១,៤២ ១២១,៨៥ ១២១,៨៦ ១២១,៧៧ ១២១,៧៦ ១២២,៥៧ ១២២,២៣ ១២២,៥១ ១២៣,០០ ១២២,៩៩ ១២២,៩៩

១១៥,៧៨ ១១៥,៩៩ ១១៥,៥៥ ១១៦,២៤ ១១៦,៥៣ ១១៦,៦៥ ១១៧,០៩ ១១៦,៦៦ ១១៦,៩៨ ១១៧,២៣ ១១៧,៥៥ ១១៨,០៦ ១១៧,៥៣

១១៨,៥៥ ១១៨,៦៩ ១១៨,៤០ ១១៩,២០ ១២០,១៣ ១១៨,៨៤ ១២០,៥៩ ១២១,៤២ ១២២,៤៩ ១២៤,៣១ ១២៧,១០ ១២៦,៤៦ ១២៧,៩៨

៧១,៤៦ ៧១,៤៣ ៧០,៤១ ៧៤,៤៤ ៧៤,៤៦ ៧៣,៧៤ ៧៣,៣៥ ៧៣,៨៤ ៧៣,៥១ ៧៣,២៩ ៧២,៩៩ ៧៣,១៩ ៧៣,០៦

១០៣,៩១ ១០៤,១០ ១០៣,៥៧ ១០៤,៣៧ ១០៣,៩២ ១០៣,០៦ ១០៣,៥៧ ១០៣,៣៥ ១០២,៩០ ១០២,៦៩ ១០២,៦២ ១០២,៣៧ ១០២,១០

១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,១៦ ១៤០,៥១ ១៤០,៤៥ ១៤០,១៦

១៦៩,៤៨ ១៧០,៦០ ១៧៤,០៩ ១៧៧,៤០ ១៧៨,១៩ ១៧៥,៨១ ១៧៦,១២ ១៧៨,៥៣ ១៨២,៤៦ ១៨៣,៣៨ ១៨៤,៤៤ ១៨៦,២១ ១៩០,៥៩

១៣២,៧៧ ១៣២,៨៦ ១៣៣,២៩ ១៣៤,៥០ ១៣៨,៣៦ ១៣៩,៥៥ ១៣៩,៤០ ១៣៨,២៤ ១៣៩,៩០ ១៤១,៥៩ ១៤២,៧៧ ១៤៣,៨៥ ១៤៣,២២

                                          

មម ុ រំ នំ ិង្រ រ៍ មម ុ -០,០៣ ០,៥១ ០,៨៧ ០,៧១ ១,៤០ -១,០៥ -០,១៦ ០,១៩ ០,៦៩ ០,៦៧ ១,០៩ ១,៤៣ ០,៥២

០,១៩ ០,៩៦ ១,៤៩ ១,០៨ ២,០៦ -១,៤២ -១,៣៧ -០,២៣ ០,៦១ ០,៧២ ១,២៤ ២,៧៨ ០,៣១

-០,២១ -០,៣៤ ០,៩៤ -០,៦៨ ០,៦២ -០,៥៩ -០,៥៥ ០,៦៦ ០,១៩ ០,១១ ០,១៧ -០,៤៥ ០,១០

-០,១៤ -០,១០ ០,៦៥ ០,៩១ -០,២០ -០,៤២ -០,០៥ ០,៣០ -០,៧២ ១,១៨ ០,១៦ ០,៣៧ ០,១៧

-០,៣៨ -០,២៨ -០,១១ -១,០៨ ១,២៥ -០,៦៦ ២,៤៥ ០,៨៦ ០,៨២ ០,៣៤ ០,៩៣ -០,០១ ០,៨២

-០,២៤ ០,៤១ ០,៤៧ ០,៣៦ ០,០១ -០,០៧ -០,០១ ០,៦៧ -០,២៨ ០,២៣ ០,៤០ -០,០១ ០,០៣

០,១៥ ០,១៨ -០,៣៨ ០,៦០ ០,២៥ ០,១០ ០,៣៨ -០,៣៧ ០,២៨ ០,២១ ០,២៨ ០,៤៣ ០,២១

០,១១ ០,១១ -០,២៤ ០,៦៧ ០,៧៨ -១,០៨ ១,៤៨ ០,៦៩ ០,៨៨ ១,៤៨ ២,២៥ -០,៥០ ១,១២

-០,៦៥ -០,០៤ -១,៤៣ ៥,៧២ ០,០៣ -០,៩៧ -០,៥៣ ០,៦៦ -០,៤៤ -០,៣១ -០,៤១ ០,២៨ -០,៣១

-០,៨៣ ០,១៨ -០៥១ ០,៧៧ -០,៤៣ -០,៨២ ០,៤៩ -០,២១ -០,៤៤ -០,២០ -០,០៦ -០,២៥ -០,២១

០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,២៥ -០,០៥ ០,០០

-០,៩៥ ០,៦៦ ២,០៤ ១,៩០ ០,៤៤ -១,៣៣ ០,១៨ ១,៣៧ ២,២១ ០,៥០ ០,៥៨ ០,៩៦ ១,១៥

០,៨២ ០,០៧ ០,៣២ ០,៩១ ២,៨៧ ០,៨៦ -០,១១ -០,៨៣ ១,២០ ១,២០ ០,៨៤ ០,៧៦ ០,៨៣

មម ុ រំ នំ ិង្រ រ៍ មម ុ ២,៥៨ ១,៦២ ១,៧៥ ១,៩៣ ៣,៦៩ ៣,២១ ៣,១៤ ៣,៣១ ៣,៧៩ ៣,៨០ ៥,២៤ ៦,៤៩ ៥,១៥

១,៧៥ ១,៤០ ២,០៣ ២,២៦ ៤,៥៩ ៤,០៣ ៣,៦៣ ៣,៦២ ៣,៩០ ៤,១១ ៥,៧១ ៨,៣៣ ៤,១៤

២,៥៧ ១,១៦ ១,៧០ -០,២៦ ០,២៦ -០,៤៥ -០,៤៨ ០,៤០ -០,២៦ ០,០៨ ០,១០ -០,១៤ ០,៩៥

២,៦០ -០,៤០ -០,៣០ ០,១៣ ០,៥២ ២,៣៥ ២,៥៦ ១,៩១ ០,២៦ ១,២៨ ១,៧៦ ១,៩៥ ១,៥៨

៤,១០ ៣,៣២ ២,៩៤ ២,០៥ ៣,៦០ ២,៧០ ២,៩០ ២,៧៧ ៣,៣១ ៣,០៥ ៤,៣៧ ៤,១៦ ៦,៦១

០,៥១ ០,៦៥ -០,០៧ -០,៦៥ ០,៦៤ ១,៨៦ ១,៤៦ ១,៤៥ ០,៦១ ០,៨២ ១,៩៩ ១,៩៥ ២,១៩

០,៤០ -២,៦៧ -២,២៧ -១,៧២ -០,១៧ ០,២៦ ០,៦៧ ១,៤០ ១,០១ ១,២៨ ១,១៥ ២,១២ ១,៥១

៦,២០ ៤,៧៨ ២,១៣ ២,៧២ ៣,៨៥ ២,១៨ ៣,៣៧ ៤,៥៧ ៥,៥៤ ៥,១២ ៧,៦៣ ៦,៧៩ ៧,៩៦

-៥,៣៨ -៤,១៣ -៤,៦៧ ០,៣៥ ០,៧៤ ០,២១ ០,៤៩ ១,៣១ ១,៩៦ ២,៦៦ ២,២៤ ១,៧៦ ២,២៤

០,៤៣ ១,៦៨ -០,១៤ ០,៥៦ -០,៤៣ -១,៩១ ០,៤៦ -០,៤៩ ០,០០ -១,៦៤ -១,៩៩ -២,៣០ -១,៧៤

២,៦៤ ១,០១ ១,០១ ១,០១ ១,០១ ១,០១ ១,០១ ០,៥៦ ០,០០ ០,៥៦ ០,២៥ ០,២០ ០,០០

១,១១ -២,១៩ -០,០៩ ១,០៥ ២,៤៩ ៣,៣៦ ២,៤១ ៣,៦៨ ៦,៩៩ ៦,៣២ ៨,១៥ ៨,៨២ ១២,៤៥

១០,៦៩ ៨,៩៣ ៩,៥៨ ៩,៩២ ១១,២៥ ១១,១៤ ៩,៩៨ ៨,៤៨ ៧,៨៧ ៨,៧៤ ៩,៥៣ ៩,២៤ ៧,៨៧

មម ុ រំ នំ ិង្រ រ៍ មម ុ ១៣៥,០៧ ១៣៥,៣៩ ១៣៦,០០ ១៣៦,៩៥ ១៣៨,៣១ ១៣៨,៧៩ ១៣៨,៨៨ ១៣៨,៤០ ១៣៨,៧៤ ១៣៩,៤៦ ១៤០,៦០ ១៤២,១០ ១៤១,៣៤

៤,១០ ២,៨៧ ១,៩៨ ១,៧៧ ២,៤៦ ២,៩៤ ៣,៣៥ ៣,២២ ៣,៤២ ៣,៦៤ ៤,២៨ ៥,១៨ ៤,៦៤

មម ុ រំ នំ ិង្រ រ៍ មម ុ ១៣៤,៦៤ ១៣៤,៨២ ១៣៥,០២ ១៣៥,២៤ ១៣៥,៦៥ ១៣៦,០១ ១៣៦,៣៦ ១៣៦,៧៤ ១៣៧,១៦ ១៣៧,៥៩ ១៣៨,១៨ ១៣៨,៩១ ១៣៩,១៦

២,២៧ ២,៧៦ ៣,១៧ ៣,៥៥ ៤,០១ ៤,១៨ ៤,០០ ៣,៧១ ៣,៤៣ ៣.២១ ៣,២១ ៣,៣៨ ៣,៣៥

ទ� �� ញ �� ងាេ វាកជ្ជាេ្ ាង

បជ្រងបជ្រម លប្រកា� បង ាិ ភា គរ

បជ្រងបជ្រម លប្រកា� បង ាិ ភា គរ

គជ�ាគជ�៍

កា រកជ្ាា�្ត �� ងវប្បធជ៌

កា រា� ក្ាា

ភោិ�ីេ្សា� �� ងាណ្សាគា រ

ា្ទាជង្ បង ទំក អគ្គ�ា�ី ឧា្ជព � �� ងឥ�្ធ�ៈេទាទៀត

គ្ រឿងាង្ហារំជ ាជ្ការៈប្រើប្រាាន គ្រម ាា រ�� ងកា រថង ទា� ា្ទិ ា ប្រកា�

ភោិ�ីេ្សា� �� ងាណ្សាគា រ

ាុបាភ� បាល

កា រេំកិញូ្ិ�

ទ� �� ញ �� ងាេ វាកជ្ជាេ្ ាង

អាហា រ�� ងភេាិ្ិៈជ� �ជង� ាិ ត� ា្រ វំង

ភេាិ្ិៈជា� ាិ ត� ា្រ វំង �� ងថ្�ា� ិកន

ាជ្លៀកប� ភា កន  �� ងាង ្ បក ើិង

គ្ រឿងាង្ហារំជ ាជ្ការៈប្រើប្រាាន គ្រម ាា រ�� ងកា រថង ទា� ា្ទិ ា ប្រកា�

ាុបា ភ� បាល

កា រេំកិញូ្ិ�

គជ�ាគជ�៍

កា រកជ្ាា�្ត �� ងវប្បធជ៌

កា រា� ក្ាា

កា ររន រវ្វំៃ ំ្ំ្ំរ ថ្ដៃំ រ នំ ិមប្ាមររ កន ដ១២ ញុ

អាហា រ�� ងភេាិ្ិៈជ� �ជង� ាិ ត� ា្រ វំង

ភេាិ្ិៈជា� ាិ ត� ា្រ វំង �� ងថ្�ា� ិកន

ាជ្លៀកប� ភា កន  �� ងាង ្ បក ើិង

ា្ទាជង្ បង ទំក អគ្គ�ា�ី ឧា្ជព � �� ងឥ�្ធ�ៈេទាទៀត

គជ�ាគជ�៍

កា រកជ្ាា�្ត �� ងវប្បធជ៌

កា រា� ក្ាា

ភោិ�ីេ្សា� �� ងាណ្សាគា រ

ទ� �� ញ �� ងាេ វាកជ្ជាេ្ ាង

គ្ រឿងាង្ហារំជ ាជ្ការៈប្រើប្រាាន គ្រម ាា រ�� ងកា រថង ទា� ា្ទិ ា ប្រកា�

ាុបា ភ� បាល

កា រេំកិញូ្ិ�

៍ម្រញ៍ម្រា ដា ងរា៍្រចារ ញុ

៍ម្រញ៍ម្រា ដា ងរាប្ំារ ដើប្ំារ

កា ររន រវ្វំៃ ំ្ំ្ំរ ថ្ដៃំ រ នំ ិមប្ាមររ កន ដ៣ ញុ

អាហា រ�� ងភេាិ្ិៈជ� �ជង� ាិ ត� ា្រ វំង

ភេាិ្ិៈជា� ាិ ត� ា្រ វំង �� ងថ្�ា� ិកន

ាជ្លៀកប� ភា កន  �� ងាង ្ បក ើិង

ា្ទាជង្ បង ទំក អគ្គ�ា�ី ឧា្ជព � �� ងឥ�្ធ�ៈេទាទៀត

២០១១២០១០
ំ្ំ្ំរ ថៃ្ ដំរ នំ ិ
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ឧ៍ម�័ �ំ ៣ 
អកង ៣ - ស ំនភរ ត៍ នារវម 

                (គ�តីព�នល�េរៀល) 

មករា កម ម្ៈ មឆ ាំ មេ ា ឧា មន ថម ាំ

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ ម ំ្ប ១៦.៦៩៨ ១៦.៩៥៨ ១៧.១០៨ ១៧.០៧៩ ១៨.៣៨៩ ១៨.២៩៦ ១៨.០៧៦

     ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា ១៨.៩១៨ ១៩.២៨៣ ១៩.៤៨៩ ១៩.៦២៤ ២០.៨១១ ២០.៨៤៥ ២០.៦៤៤

     ទ្រភ្អកជ្ជបរទេា -២.២២០ -២.៣២៥ -២.៣៨២ -២.៥៤៤ -២.៤២២ -២.៥៤៩ -២.៥៦៩

ំ្រភ្ាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប ២.៧៧៩ ២.៧២៦ ២.៧៦២ ៣.១៩៩ ២.៦៧៩ ៣.២៥៨ ៣.៩១៨

   ាំ ំក្ំម ង្រម ក ១១.២០៦ ១១.២៥៤ ១១.៤៨៦ ១១.៦៥៨ ១១.៨៤៦ ១២.៣៣៧ ១២.៤៦៩

    ឥណទេ ្ាុទ្ធក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល -២.១២៧ -២.២៦៤ -២.២១៩ -២.២៥៣ -២.៣១៣ -២.៣៦២ -២.៣២៥

      ឥណទេ ្ក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

      ប្រាកន បញ្ញើរាិរេ្សាភ� បាល -២.៣៩៧ -២.៥៣៤ -២.៤៨៩ -២.៥២៣ -២.៥៨៤ -២.៦៣២ -២.០៥៥

   ឥណទា�ាង្ �កជ� �ជង �រាិរេ្សាភ� បាល ១៣.៣៣៣ ១៣.៥១៧ ១៣.៧០៤ ១៣.៩១១ ១៤.១៦០ ១៤.៦៩៩ ១៤.៧៩៥

      ាហគ្រាារេ្ស ១,៧៧ ១,៧៣ ១,៦៩ ១,៦៥ ១,៦២ ១,៦១ ១,៦

      ាង្ �កឯកិ� ១៣.៣៣១ ១៣.៥១៥ ១៣.៧០៣ ១៣.៩០៩ ១៤.១៥៧ ១៤.៦៩៧ ១៤.៧៩៣

             ក្�ុង�ោ រូប� បព ណ្ណបរទេា ១២.៨៨៦ ១៣.២៤២ ១៣.៣០៩ ១៣.៥១៥ ១៣.៧៦៣ ១៤.២៣០ ១៤.០៥៣

   ុ្ំងរ ផេ្ ងៗម ំ្ប -៨.៤២៨ -៨.៥២៨ -៨.៧២៤ -៨.៤៥៩ -៩.១៦៨ -៩.០៧៩ -៨៥៥១

      ប្រាកន បញ្ញើហា ជឃា តន -៤៧៦ -៤៩០ -៤៩៣ -៤៩៩ -៥៣១ -៥៤០ -៥០៦

      ជូលធ��� ងធ�បជ្រុ ង -៨.៦៧៤ -៨.៧២៩ -៨.៨៧០ -៨.៨៤៦ -៩.២២៤ -៩.៤០០ -៩.០១១

      ាេ្ ាងង ៧២២ ៦៩១ ៦៣៩ ៨៨៦ ៥៨៧ ៨៦២ ៩៦៦

រត ន៍ ារវ្ថម តំ ំៅ (M2) ១៩.៤៧៧ ១៩.៦៨៤ ១៩.៨៧០ ២០.២៧៨ ២១.០៦៨ ២១.៥៥៤ ២១.៩៩៤

   រត ន៍ ារវ្ថម  (M1) ៣.២២១ ៣.២១៧ ៣.៣៤៧ ៣.៤៩៧ ៣.៦១៨ ៣.៥៥៣ ៣.៦៥៧

      រូប� វត្ថុក្ រៅធ�ាគា រ ៣.០៩៩ ៣.០៨១ ៣.១៨៣ ៣.៣៨៣ ៣.៤៨៧ ៣.៣៨៨ ៣.៥២៣

      ប្រាកន បញ្ញើករ�្ត ១២២ ១៣៥ ១៦៤ ១១៥ ១៣០ ១៦៥ ១៣៤

   រត ន៍ ារវ្ថម ផេ្ ងៗ ១៦.២៥៦ ១៦.៤៦៨ ១៦.៥២២ ១៦.៧៨១ ១៧.៤៤៥ ១៨.០០០ ១៨.៣៣៧

      ប្រាកន បញ្ញើជា�កាលក� ណតន �� ងា�្ា� ៤០៨ ៣៨៩ ៤៤០ ៣៩២ ៤០១ ៤២៨ ៤២៨

      ប្រាកន បញ្ញើិា រូប� បព ណ្ណ ១៥.៨៤៨ ១៦.០៧៨ ១៦.០៨២ ១៦.៣៩០ ១៧.០៤៨ ១៧.៥៧២ ១៧.៩០៩

ា មំ ្រៈ

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ ម ំ្ប ( ាិលា �េុល្លារ) ៤.១២០ ៤.១៨៥ ៤.២៣៦ ៤.២៥៩ ៤.៥៧០ ៤.៤៨០

      ធ�ាគា រ ាិ ត� �ា កជ្ភុិ ា ៣.៦៩៧ ៣.៦៥៦ ៣.៧៣៦ ៣.៧៥៤ ៣.៩៤២ ៣.៩៥៨

      ធ�ាគា រភាណ� ិ្ិ ៤២៣ ៥២៩ ៥០០ ៥០៥ ៦២៨ ៥២២

រង្រន ដសម រ ៃំ រត ន៍ ារវ្ថម ១៣,៥ ១៣,៥ ១៤,៥ ១៥,៥ ១៥,៥ ១៥,៥

២០១១ប្ំត        

២០១០
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ឧ៍ម�័ �ំ ៤ 
អកង ៤ - ស ំនភរ ត៍ នារវម 

          (បងពជបពជរលពបច�ងបីនគរ) 

ប្ំត -១០ មករា-១១ កម ម្ៈ-១១ មឆ ាំ -១១ មេ ា -១១ ឧា -១១ មន ថម ាំ -១១

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ ម ំ្ប -១,៤ ១,៦ ០,៩ -០,២ ៧,៧ -០,៥ -១,២

     ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា -០,៣ ១,៩ ១,១ ០,៧ ៦.១ ០,២ -១,៨

     ទ្រភ្អកជ្ជបរទេា ៩,៥ ៤,៨ ២,៤ ៦,៨ -៤,៨ ៥,២ ០,៩

ំ្រភ្ាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប ២៨,៣ -១,៩ ១,៣ ១៥,៨ -១៦,៣ ២១,៦ ២០,៣

   ាំ ំក្ំម ង្រម ក ៧,០ ០,៤ ២,១ ១,៥ ១,៦ ៤,១ ១,១

    ឥណទេ ្ាុទ្ធក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល ៣,៣ -៦,៤ ២,០ -១,៥ -២,៧ -២,១ -១,៦

            ឥណទេ ្ក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០

           ប្រាកន បញ្ញើរាិរេ្សាភ� បាល -៣,០ ៥,៧ -១,៨ ១,៤ ២,៤ ១,៩ ២,១

   ឥណទា�ាង្ �កជ� �ជង �រាិរេ្សាភ� បាល ៥,២ ១,៤ ១,៤ ១,៥ ១,៨ ៣,៨ ០,៧

          ាហគ្រាារេ្ស -២,៥ -១,៩ -២,៤ -២,៦ -១,៧ -០,៦ ២,៤

          ាង្ �កឯកិ� ៥,២ ១,៤ ១,៤ ១,៥ ១,៨ ៣,៨ ០,៦

                 ក្�ុង�ោ -  រូប� បព ណ្ណបរទេា ៥,១ ២,៨ ០,៥ ១,៥ ១,៨ ៣,៤ -១,២

   ប្ទងន ាេ្ ាងងាុទ្ធ -១,៤ -១,២ -២,៣ ៣,០ -៨,៤ ១,០ ៥,៨

          ប្រាកន បញ្ញើហា ជឃា តន -១៦,៦ -២,៨ -១៦,៦ ១,១ ៦,៥ ១,៧ ៦,២

          ជូលធ��� ងធ�បជ្រុ ង ១,០ ០,៦ ១,៦ -០,៣ ៤,៣ ១,៩ ៤,១

          ាេ្ ាងង -២,៧ -៤,៣ -៧,៥ ៣៨,៧ -៣៣,៧ ៤៦,៧ ១២,២

រត ន៍ ារវ្ថម តំ ំៅ (M2) ១,៩ ១,១ ០,៩ ២,១ ៣,៩ ២,៣ ២,០

   រត ន៍ ារវ្ថម  (M1) ៥,១ -០,១ ៤,១ ៤,៥ ៣,៤ -១,៨ ២,៩

          រូប� វត្ថុក្ រៅធ�ាគា រ ៦,២ -០,៦ ៣,៣ ៦,៣ ៣,១ -២,៩ ៤,០

         ប្រាកន បញ្ញើករ�្ត -១៥,៩ ១០,៧ ២១,៣ -៣០,៣ ១៣,៨ ២៧ -១៨,៨

   រត ន៍ ារវ្ថម ផេ្ ងៗ ១,៣ ១,៣ ០,៣ ១,៦ ៤,០ ៣,២ ១,៩

        ប្រាកន បញ្ញើជា�កាលក� ណតន �� ងា�្ា� ១,៧ -៤,៦ ១៣,១ -១១,១ ២,៥ ៦,៦ ០,០

        ប្រាកន បញ្ញើិា រូប� បព ណ្ណ ១,៣ ១,៥ ០,០២ ១,៩ ៤,០ ៣,១ ១,៩

ា មំ ្រៈ

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ  (សា ដា ំែម ដ្ដារ) ៣៣,៧ ១,៦ ១,២ ០,៦ ៧,៣ -២,០

        ធ�ាគា រ ាិ ត� �ា កជ្ភុិ ា ៣១,០ -១,១ ២,២ ០,៥ ៥,០ ០,៤

        ធ�ាគា រភាណ� ិ្ិ ៤៥,៦ ២៤,៩ ឥ៥,៥ ១,៦ ២៤,២ -១៦,៩

រង្រន ដសម រ ៃំ រត ន៍ ារវ្ថម -៩,៩ ០,០ ៧,៤ ៦,៩ ០,០ ០,០
 



                                                                             44 

                     

របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ឧ៍ម�័ �ំ ៥ 
អកង ៥ - អកងងំឆរននងបេ�រងវនៃំកម�មង 

មករា កម ម្ៈ មឆ ាំ មេ ា ឧា មន ថម ាំ

រត ន៍ ារវ្ថម ៍ម្រម ង ១០.២៤៥ ១០.០០៤ ១០.១៥៦ ១០.១០៧ ១០.៦១៧ ១០,៧៩៣ ១០.៨៣០

    រត ន៍ ារវ្ថម ក្ រៅប ាំ ងា រ ៣.០៩៩ ៣.០៨១ ៣.១៨៣ ៣.៣៨៣ ៣.៤៨៧ ៣.៣៨៨ ៣.៥២៣

    េ៍ ឡា ប ាំ ងា រភា ន ស្ស ១៤០ ១៥៧ ១៦០ ១៣៩ ១៤៥ ១៦៩ ១៤១

    ៍្រាករ ៍ិ្ិើប ាំ ងា រ ៦.៩៧៨ ៦.៧២២ ៦.៧៥៣ ៦.៥៥៩ ៦.៩៥៨ ៧.១៩១ ៧.១២៦

         ប្រាកន បជ្រុ ងកា តភ្វក� ក្ក ២.១៣៤ ២.១៨១ ២.២២៩ ២.២៥១ ២.៣២២ ២.៣៩៣ ២.៣៤៣

         ប្រាកន បញ្ញើា្ាេងង ៤.៨៤៤ ៤.៥៤១ ៤.៥២៤ ៤.៣០៨ ៤.៦៣៧ ៤.៧៩៩ ៤.៧៨៤

    ផ្េងៗ ២៨ ៤៤ ៦០ ២៦ ២៦ ៤៥ ៤០

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ ម ំ្ប ១៤.៩៨២ ១៤.៨១៥ ១៥.០៨៨ ១៥.០៥២ ១៥.៨៦២ ១៦.១៦៤ ១៥.៩៩៩

        ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា ១៥.៤១០ ១៥.២៤៨ ១៥.៥២៣ ១៥.៤៨៨ ១៦.៣០៩ ១៦.៦១២ ១៦.៤៤៦

        ទ្រភ្អកជ្ជបរទេា ៤២៧ ៤៣៣ ៤៣៥ ៤៣៥ ៤៤៧ ៤៤៧ ៤៥៥

ំ្រភ្ាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប -៤.៧៣៨ -៤.៨១១ -៤.៩៣២ -៤.៩៤៥ -៥.២៤៥ -៥.៣៧១ -៥.១៧០

 េំ ា្ាម ំ្បចរ ភោរ រាសរែ្ឋាន ា៍ ដ -១.៧៨៥ -១.៩០២ -១.៨៧៥ -១.៩១០ -១.៩២២ -១.៩៤២ -១.៩៩៣

        ឥណទេ ្ក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

        ប្រាកន បញ្ញើរាិរេ្សាភ� បាល -២.០៥៥ ២.១៧២ ២.១៤៥ ២.១៨១ ២.១៩២ ២.២១២ ២.២៦៣

 ាំ ំម ំ្បចរ ភោរ ប ាំ ងា រភា ន ស្ស -៤៣៩ -៤៣៧ -៤៥៧ -៤៥៣ -៤៤៤ -៤៧៧ -៤៤៩

    ាំ ំចរ ភោរ ផញ្ កំឯកសំ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០

   ុ្ំងរ ផ្េងៗម ំ្ប -២.៥១៤ -២.៤៧២ -២.៦០១ -២.៥៨២ -២.៨៨០ -២.៩៥២ -២.៧២៨

រត ន៍ ារវ្ថម ៍ម្រម ង -០,២ -២,៣ ១,៥ -០,៥ ៥,០ ១,៧ ០,៣

    រត ន៍ ារវ្ថម ក្ រៅប ាំ ងា រ ៦,២ -០,៦ ៣,៣ ៦,៣ ៣,១ -២,៩ ៤,០

    េ៍ ឡា ប ាំ ងា រភា ន ស្ស ៩,៧ ១១,៦ ២,១ -១៣,១ ៤,២ ១៦,៧ -១៦,៦

    ៍្រាករ ៍ិ្ិើប ាំ ងា រ -២,៩ -៣,៧ ០,៥ -២,៩ ៦,១ ៣,៣ -០,៩

         ប្រាកន បជ្រុ ងកា តភ្វក� ក្ក ០,៨ ២,២ ២,២ ១,០ ៣,១ ៣,១ -២,១

         ប្រាកន បញ្ញើា្ាេងង -៤,៤ -៦,៣ -០,៤ -៤,៨ ៧,៦ ៣,៥ -០,៣

    ផ្េងៗ -២៦,១ ៦០,១ ៣៥,៤ -៥៧,៣ ២,២ ៧១,៣ -១០,៩

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ ម ំ្ប -០,១ -១,១ ១,៨ -០,២ ៥,៤ ១,៩ -១,០

        ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា -០,១ -១,០ ១,៨ -០,២ ៥,៣ ១,៩ -១,០

        ទ្រភ្អកជ្ជបរទេា ០,៣ ១,៤ ០,៤ ០,១ ២,៦ ០,២ -១,៨

ំ្រភ្ាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប -០,២ -១,៥ -២,៥ -០,៣ -៦,៤ -២,៤ ៣,៧

 េំ ា្ាម ំ្បចរ ភោរ រាសរែ្ឋាន ា៍ ដ ១,៨ -៦,៦ ១,៤ -១,៩ -០,៦ -១,១ -២៦

        ឥណទេ ្ក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០

        ប្រាកន បញ្ញើរាិរេ្សាភ� បាល -១,៦ ៥,៧ -១,២ ១,៧ ០,៥ ០,៩ ២,៣

 ាំ ំម ំ្បចរ ភោរ ប ាំ ងា រភា ន ស្ស ៥,២ -០,៥ ៤,៦ -០,៩ -២,០ ៧.៤ -៥,៩

    ាំ ំចរ ភោរ ផញ្ កំឯកសំ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០

   ុ្ំងរ ផ្េងៗម ំ្ប ០,៨ -១,៧ ៥,២ -០,៧ ១១,៥ ២,៥ -២១,៩

ងន វសា ភា រំ ដា ំរៀដ

៍ម្រញ៍ម្រា ដសា ា ងរា

ប្ំត         

២០១០

២០១១
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ឧ៍ម�័ �ំ ៦ 
អកង ៦ - អកងងំឆរននងបេ�រន ស់ 

ប្ំត -១០ មករា-១១ កម ម្ៈ-១១ មឆ ាំ -១១ មេ ា -១១ ឧា -១១ មន ថម ាំ -១១

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ ម ំ្ប ១.៧១៥ ២.១៤៣ ២.០១៩ ២.០២៧ ២.៥២៧ ២.១៣២ ២.០៧៦

      ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា ៣.៥០៨ ៤.០៣៥ ៣.៩៦៦ ៤.១៣៦ ៤.៥០២ ៤.២៣៣ ៤.១៩៨

      ទ្រភ្អកជ្ជបរទេា -១.៧៩២ ១.៨៩២ ១.៩៤៦ ២.១០៩ ១.៩៧៥ ២.១០១ ២.១២២

ំ្រភ្ាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប ៧.១៨៥ ៧.១៨៦ ៧.៣១៨ ៧.៧០៣ ៧.៥៩១ ៨.១៤៧ ៨.៨៩៥

    ាំ ំក្ំម ង្រម កម ំ្ប ១២.៩៩១ ១៣.១៥៥ ១៣.៣៦១ ១៣.៥៦១ ១៣.៧៤៩ ១៤.២៥៩ ១៤,៤៥៥

     ឥណទេ ្ាុទ្ធក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល -៣៤២ -៣៦២ -៣៤៤ -៣៤២ -៣៩១ -៤២០ -៣៣២

     ឥណទា�ក� ភោាហគ្រាារេ្ស ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២

     ឥណទា�ក� ភោា្�ងកឯកិ� ១៣.៣៣១ ១៣.៥១៥ ១៣.៧០៣ ១៣.៩០៩ ១៤.១៥៨ ១៤.៦៩៧ ១៤.៧៩៣

     ឥណទេ ្ាុទ្ធក� ភោធ�ាគា រ ាិ ត� �ា កជ្ភុិ ា ០ ០ ០ -៨ -២០ -២០ -៨

   ុ្ំងរ ផ្េងៗម ំ្ប -៥.៨០៦ -៥.៩៦៩ -៦.០៤២ -៥.៨៥៧ -៦.១៥៨ -៦.១១៣ -៥.៥៦០

មំ ំ៍ម្រម ង ៧.៤៥០ ៧.២៣០ ៧.២៨៩ ៧.១៤០ ៧.៤៣៦ ៧.៨៤២ ៧.៤៦០

     ាា កន ប្រាកន �ៅធ�ាគា រភាណ� ិ្ិ ១៤០ ១៥៧ ១៦០ ១៣៩ ១៤៥ ១៦៩ ១៣៩

     ប្រាកន បញ្ញើ�ៅធ�ាគា រ ាិ ត� �ា កជ្ភុិ ា ៧.៣០៩ ៧.០៧៣ ៧.១២៩ ៧.០០១ ៧.២៩១ ៧.៦៧៣ ៧.៣២១

៍្រាករ ៍ិ្ិើ (ំ្រភ្ាាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប) ១៦.៣៥១ ១៦.៥៥៩ ១៦.៦២៧ ១៦.៨៧០ ១៧.៥៥៤ ១៨.១២១ ១៨.៤៣២

     ប្រាកន បញ្ញើករ�្ត ៩៥ ៩១ ១០៤ ៨៩ ១០៤ ១២១ ៩៤

     ប្រាកន បញ្ញើជា�កាលក� ណតន �� ងា�្ា� ៤០៨ ៣៨៩ ៤៤០ ៣៩២ ៤០២ ៤២៨ ៤២៨

     ប្រាកន បញ្ញើិា រូប� បព ណ្ណ ១៥.៨៤៨ ១៦.០៧៨ ១៦.០៨២ ១៦.៣៩០ ១៧.០៤៩ ១៧.៥៧៣ ១៧.៩០៩

ំ្រភ្ាកម្មរម ៍ = ំ្រភ្ាាកម្មរម ៍ ២៦.៣៧២ ២៦.៨៣០ ២៧.០៣៤ ២៧.៣៦៨ ២៨.៤៣៦ ២៩.០៩២ ២៨.៦៤៧

ំ្រភ្ាកម្ម៍ រ េំ ម ំ្ប -១១,៨ ២៥,០ -៥,៨ ០,៤ ២៤,៧ -១៥,៦ -២,៦

      ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា -១,០ ១៥,០ -១,៧ ៤,៣ ៨,៨ -៦,០ -០,៨

      ទ្រភ្អកជ្ជបរទេា -១១,៩ -២០៥,៦ ២,៩ ៨,៤ -៦,៤ ៦,៤ ១,០

ំ្រភ្ាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប ៨,៩ ០,០ ១,៨ ៥,៣ -១,៥ ៧,៣ ៩,២

    ាំ ំក្ំម ង្រម កម ំ្ប ៥,៧ ១,៣ ១,៦ ១,៥ ១,៤ ៣,៧ ១,៤

     ឥណទេ ្ាុទ្ធក� ភោរាិរេ្សាភ� បាល -១០,៧ ៥,៨ -៥,០ -០,៦ ១៤,៣ ៧,៤ -២១,០

     ឥណទា�ក� ភោាហគ្រាារេ្ស ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

     ឥណទា�ក� ភោា្�ងកឯកិ� ៥,២ ១,៤ ១,៤ ១,៥ ១,៨ ៣,៨ ០,៧

     ឥណទេ ្ាុទ្ធក� ភោធ�ាគា រ ាិ ត� �ា កជ្ភុិ ា ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០

   ុ្ំងរ ផ្េងៗម ំ្ប -១,៩ -២,៨ -១,២ ៣,១ -៥,១ ០,៧ ៩,០

មំ ំ៍ម្រម ង -២,១ -៣,០ ០,៨ -២,០ ៤,១ ៥,៥ -៤,៩

     ាា កន ប្រាកន �ៅធ�ាគា រភាណ� ិ្ិ ៩,៤ ១២,១ ១,៩ -១៣,១ ៤,៣ ១៦,៦ -១៧,៨

     ប្រាកន បញ្ញើ�ៅធ�ាគា រ ាិ ត� �ា ជ្ភុិ ា -២,៣ -៣,២ ០,៨ -១,៨ ៤,១ ៥,២ -៤,៦

៍្រាករ ៍ិ្ិើ (ំ្រភ្ាាកម្មក្ំម ង្រម កម ំ្ប) ១,២ ១,៣ ០,៤ ១,៥ ៤,១ ៣,២ ១,៧

     ប្រាកន បញ្ញើករ�្ត -១២,០ -៤,២ ១៤,៣ -១៤,៤ ១៦,៩ ១៦,៣ -២២,៣

     ប្រាកន បញ្ញើជា�កាលក� ណតន �� ងា�្ា� ១,៦ -៤,៧ ១៣,១ -១០,៩ ២,៦ ៦,៥ ០,០

     ប្រាកន បញ្ញើិា រូប� បព ណ្ណ ១,៣ ១,៥ ០,០ ១,៩ ៤,០ ៣,១ ១,៩

ំ្រភ្ាកម្មរម ៍ = ំ្រភ្ាាកម្មរម ៍ ២,៥ ១,៧ ០,៨ ១,២ ៣,៩ ២,៣ -១,៥

៍ម្រញ៍ម្រា ដ៍្រចារ ញុ សា ា ងរា

ងន វសា ភា រំ ដា ំរៀដ
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ឧ៍ម�័ �ំ ៧ 
អកង ៧ - បំអមណ៍េំសរំាិ កាមងរនា័េែរកនចរ 

(ឯកត :  ព�នល�េរៀល) 

១- ង្រ្ រ្ថាំ តន រិ្ិរវ្ថម ១៧៧ ១៨២ ១៦៥ ១៨០ ១៨១ ១៨៦

ធ�ា គា រ ាិ ត� �ា កជ្ភុិ ា ០ ០ ០ ០ ០ ០

គ្រំ ា្ថា�ហ� រញ្ញវត្ថុទទម លប្រាកន បញ្ញើ ១៨ ២៤ ២៥ ៣១ ៣៥ ៣០

គ្រំ ា្ថា�ហ� រញ្ញវត្ថុាេ្ ាង ងទៀត ១៦០ ១៥៨ ១៤០ ១៤៩ ១៤៦ ១៥៦

២- ង្រ្ រ្ថាំ មន ំ៍ម្រើេ រា តន រិ្ិរវ្ថម ១១.៦៩៥ ១១.៨៩៤ ១២.០៥៨ ១២.២១២ ១២.៤០១ ១២.២២២

កា� កជ្ជ រុក្បាប្រជា ាញន  �� ង�េាា ទ ៨៨៤ ៩២៤ ៩៥២ ១.០០២ ១.០៣៩ ១.០០៥

ឧា្ាាហកជ្ជរា ង ៥៥ ៥៥ ៥៦ ៥៩ ៥៩ ៥៩

កជ្ជ�្តាា លកជ្ជ ១.១៥០ ១.១៩៤ ១.២២៩ ១.២៥០ ១.២៨៤ ១.២៥០

កា រា្គតន ា្គងន ាេ វាាា ធា រណៈ ៧៣ ៦៧ ៧១ ១១៣ ១០៦ ១១៣

ា� ណងន ៩៣១ ៩៤៨ ៩៦៧ ៩៤៧ ៩៦៨ ៩៤២

កា រ មិ ញេូរេុ� ២.៣១៦ ២.៣៧៤ ២.៤៣៩ ២.៤៥១ ២.៤៨៣ ២.៤៦៤

កា រ មិ ញេូររា ២.៣៧០ ២.៣២៨ ២.៣៥៤ ២.៤០០ ២.៤០៩ ២.៤០៣

ាណ្សាគា រ�� ងភោិ�ីេ្សា� ១.២៨៨ ១.២៨៦ ១.២៥៤ ១.២៣៨ ១.២៥៨ ១.២៣៨

េំកិញូ្ិ��� ងា្តុកបណ្តោអាា�្� ២៥២ ២៦១ ២៥៥ ២៥៧ ២៦៣ ២៥៧

បណ្តាញភព ត៌ជា ��� ងទូរគជ�ា គជ�៌ ៣៥៦ ៣៨៥ ៣៨៤ ៣៨២ ៣៧៧ ៣៨២
អា ិីវកជ្ជិម ល�� ងភត� ា�្ាប្រត� បត្ត� កា រ ជ� �រាបន

  បញ្កូលភត� ា�្ា �� ងកា រ មិ លអកល�ទ្រភ្

កា រ មិ ញេូរអកល�ទ្រភ្ ៦១៣ ៦០៣ ៦២១ ៦២១ ៦២៩ ៦២១

ាេ វាកជ្ជជ� �ជង �ហ� រញ្ញវត្ថុា្ាេងងទៀត ១.៣០៩ ១.៣៥៨ ១.៣៦១ ១.៣៦៦ ១.៣៨៦ ១.៣៦២

៣- វម្រត រកា រផ្ំាដរ ុ្ដា ំផ្េងៗំៀវ ១.១៨៣ ១.២០៧ ១.២២៨ ១.២៥៨ ១.៣១២ ១.២៥៨

កា រឲ្ប្កីិ ា បុគ្គល ៦៨៤ ៦៨៣ ៦៨៦ ៦៨១ ៦៩៨ ៦៨១

កា រឲ្ប្កីតា ជបព ណ្ណឥណទា� ២៤ ២៥ ២២ ២២ ២៥ ២២

កា រឲ្ប្កីទ� ញា្ទិ ា កជ្ជា� ទ្ធា្ទាលន ប្លម � ៤៧៦ ៤៩៨ ៥២១ ៥៥៥ ៥៨៩ ៥៥៥

៤-  ាំ ំផ្េងៗ ១៦៦ ១៦៨ ១៨៤ ១៩១ ២០២ ១៩១

រម ៍ ាំ ំែម ដ ១៣.២២១ ១៣.៤៥១ ១៣.៦៣៥ ១៣.៨៤១ ១៤.០៩៦ ១៣.៨៥៧

ជករា-១១ ឧាភា -១១ធ្�ូ-១០ ជ� ថុ�ា -១១កុជ្ភៈ-១១ ជី�ា -១១ ជេាា -១១

១១២ ១១៥៩៩ ១២៨១២៨ ១៤១

 

អកង ៨ - រ ម៍ ណ៍វន៍ វន�យរណបករ៍ េង្រ៍របេ�រន ស ់
(ឯកត :  ព�នល�េរៀល) 

៍្រាករ ៍ិ្ិើសា រៀដ

ប្រាកន បញ្ញើិា រៀល ១៤១ ១៧២ ១៧០ ១៥២ ១៧៨

ប្រាកន បញ្ញើា�្ា� ១៩៨ ១៩១ ២៣៥ ១៨១ ១៩២

ប្រាកន បញ្ញើជា�កាលក� ណតន ២០១ ១៩០ ១៩២ ១៩៥ ១៩៥

ប្រាកន បញ្ញើា្ាេងង ១ ១ ១ ១ ១

      រម ៍ ៥៤១ ៥៥៥ ៥៩៩ ៥៣០ ៥៦៦

៍្រាករ ៍ិ្ិើសា រត ន៍ ា៍័្

ប្រាកន បញ្ញើិា រៀល ៣.២១៩ ៣.២៦០ ៣.១៧៩ ៣.២៧៨ ៦.៥២២

ប្រាកន បញ្ញើា�្ា� ៦.០៧៤ ៦.១៣៧ ៦.២៤៨ ៦.៤០៦ ៦.៥២២

ប្រាកន បញ្ញើជា�កាលក� ណតន ៧.៥៦៥ ៧.៧១០ ៧.៥៧៦ ៧.៧២៤ ៧.៩៧០

ប្រាកន បញ្ញើា្ាេងង ៨០ ៩៥ ១៤៤ ៨៧ ១០២

      រម ៍ ១៦.៩៣៨ ១៧.២០០ ១៧.១៤៧ ១៧.៤៩៥ ១៨.២៣០

រម ៍រា ម ១៧.៤៧៩ ១៧.៧៥៥ ១៧.៧៤៦ ១៨.០២៥ ១៨.៧៩៦

ជី�ា -១១ជករា-១១ កុជ្ភៈ-១១ធ្�ូ-១០ ជេាា -១១ ឧាភា -១១ ជ� ថុ�ា -១១
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របាយររ ណ៍្រ�ចំឆ១ និងំិេដយរងរ�ចំឆ២ ឆ រ២០១១ 

ឧ៍ម�័ �ំ ៨ 
ជញ្ជីងទូទា ត់ប្រទេ សកម្ពុជា  
ឆ្�ា� ២០០៨ េលន  ឆជាាទី១ ឆ្�ា� ២០១១ 

 (គ� ត ាិលា �េុល្លារអា ជេ រ� ក) 

 ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ភ 

   ឆជាាទី១ ឆជាាទី២ ឆជាាទី១ 
ជញ្ជីងពា ណិជ្ជកម្ម -១.៨០០,៤ -១.៦៣៤,២ -៨៨៩,១ -៨២៥,៨ -៩៤០,៨ 

 �ា� កេញ (FOB)   ៤.៧០៨,០ ៤.១៩៦,២ ២.៥៥៥,០ ២.៥១៣,០ ២.៧២៤,១ 

  �ា� កេញាល� តាលក្�ុងា្រុ ក  ៤.៤២៣,៧ ៣.៨៧៩,៤ ២.៣៩៦,៨ ២.៣៥០,៤ ២.៥៥៨,៩ 

   �ា� កេញតាជប្រភព �្ធ GSP ( ភាគក្រើ�ាជ្លៀកប� ភា កន  )  ៣.០០៦,៤ ២.៥១៤,៨ ១.៣៤៨,០ ១.៨៦០,៩ ១.៧៣២,២ 

   �ា� កេញាល� តាលក្�ុងា្រុ កាេ្ ាងង  ១.៤១៧.៣ ១.៣៦៤,៦ ១.០៤៨,៧ ៤៨៩,៥ ៨២៦,៦ 

  �ា� កេញប�្ត ( រាបន បញ្កូលក� ណេ ញ �� ងក� ណា េំកិញូ្ិ� ) ២៨៤,៣ ៣១៦,៨ ១៥៨,២ ១៦២,៦ ១៦៥,២ 

 �ា� កូល (FOB)  -៦.៥០៨,៤ -៥.៨៣០,៥ -៣.៤៤៤,១ -៣.៣៣៨,៨ -៣.៦៦៤,៩ 

  �ា� កូលាជ្រាបន ប្រើប្រាាន ក្�ុងា្រុ ក -៦.២៧១,០ -៥.៥៦៥,៤ -៣.៣១១,១ -៣.២០២,១ -៣.៥៣០,០ 

   ាជ្លៀកប� ភា កន  -១.៤០៤,១ -១.១៩១,៨ -៦៣៦,៨ -៨៨១,៤ -៦៨៥,២ 

   ប្រេងឥ�្ធ�ៈ   -១.៩២៤,៣ -១.៨០៥,៤ -១.២៤២,៩ -៧៤៩,៣ -១.៣៣៦,៥ 

   �ា� កូលាជ្រាបន ប្រើប្រាាន ក្�ុងា្រុ កា្ាេងង -២.៩៤២,៦ -២.៥៦៨,១ -១.៤៣១,៥ -១.៥៧១,៤ -១.៥០៨,២ 

  �ា� កូលាជ្រាបន �ា� កេញប�្ត -២៣៧,៤ -២៦៥,១ -១៣២,៩ -១៣៦,៧ -១៣៤,៩ 

សេ វា  (សុទ្ធ)    ៦០៩,៤ ៦០៦,៤ ៣៤៥,៣ ៣១៧,៤ ៣៧១,៣ 

 ក� ណូល    ១.៦៤៥,១ ១.៦២៤,៩ ៨៦៣,៨ ៨៨០,១ ៩៤១,២ 

  ក្�ុង�ោ   :   ាេ វាធ្វើេ� ណើរ ១.២១៨,៨ ១.១៨៤,៦ ៦២២,៧ ៦៣៧,៣ ៦៩២,៨ 

 ក� ណា     -១.០៣៥,៨ -១.០១៨,៤ -៥១៨,៦ -៥៦២,៧ -៥៦៩,៩ 

  ក្�ុង�ោ   :   ាេ វាធ្វើេ� ណើរ -៩៦,៨ -១០៣,៥ -៩១,៧ -១០៦,០ -៩៩,១ 

ប្រាក់ចំណូល (សុទ្ធ)  -៤៧៤,៦ -៤៧៧,២ -២៦៣,០ -៣១៣,៥ -៣៣២,៩ 

 ក� ណូល    ១០៨,៤ ៥៥,៦ ២៥,១ ២៨,៦ ២៧,១ 

  ក្�ុង�ោ   :   កា រប្រាកន   ៦២,៦ ២៦,២ ១០,៣ ១៣,៦ ១២,០ 

 ក� ណា     -៥៨៣,០ -៥៣២,៨ -២៨៨,០ -៣៤២,១ -៣៦០,០ 

  ក្�ុង�ោ   :  - កា របងន កា រប្រាកន  -៤៦,៥ -៤៨,៨ -២៥,១ -២៦,៩ -២៧,៦ 

             - ក� ណូលភីហម ុ � -៣៨៩,៩ -៣៤៤,២ -១៦៨,៨ -២១៥,៦ -២៣៤,៥ 

បង្វែរឯកជន (សុទ្ធ)   ២៨៤,៣ ២៩៣,១ ១០១,៥ ១៤៤,៤ ១២៦,៦ 

 ក� ណូល    ៣៧១,៨ ៣៧០,៤ ១៥៥,៥ ១៩៨,៩ ១៨២,៥ 

 ក� ណា     ៨៧,៤ ៧៧,២ ៥៤,០ ៥៤,៥ ៥៥,៩ 

សមតុល្យគណនីចរន្ត (ជ� �រាបន បញ្កូលបង្វងរា្លូវកា រ) -១.៣៨១,៣ -១.២១១,៩ -៧០៥,២ -៦៧៧,៤ -៧៧៥,៨         

បង្វែរផ្លូវកា រ (សុទ្ធ)  ៥៦៣,៣ ៥៩២,៦ ៣៨៧,៥ ៤១២,២ ៤៣០,០ 
 ក� ណូល    ៥៦៣,៦ ៥៩២,៩ ៣៨៧,៦ ៤១២,៤ ៤៣០,០ 

 ក� ណា     -០,៣ -០,៣ -០,១ -០,១ -- 

សមតុល្យគណនីចរន្ត និងបង្វែរដើមទុន -៦១៨,០ -៦១៩,៣ -៣១៧,៧ -២៦៥,២ -៣៤៥,៨ 

គណនីហិរញ្ញវត្ថុ  ១.៣៨៦,៣ ៦០៨,៣ ៤៧១,៥ ៣១៦,៦ ៤៩០,៩ 

 ឥណទេ យ្យផ្លូវកា រ (ជ� �រាបន បញ្កូល IMF) សុទ្ធ* ២៣៤,៧ ១៥៣,១ ១៧៦,០ ៦៨,៩ ១៣៤,៧ 

  េកប្រាកន    ២២៤,៩ ១៦៤,១ ១៧៩,៦ ៧៧,៥ ១៤១,៤ 

  ទូទា តន     -១០,២ -១១,០ -៣,៦ -៨,៦ -៦,៧ 

 វិនិយោគមិនផ្លូវកា រ  ១.១៥១,៧ ៤៥៥,២ ២៩៥,៤ ២៤៧,៧ ៣៥៦,២ 

   វ� �� ោគា្ទាលន  (ាុទ្ធ) * ៧៩៤,៧ ៥២០,៣ ២៩៨,១ ៤៧១,៣ ៣៧៥,០ 

   វ� �� ោគលើាលបព ត្រ (ាុទ្ធ) * -១១,៦ -៧,៦ -៣,៧ -៣,៩ -៣,៨ 

   វ� �� ោគា្ាេងទៀត (ាុទ្ធ) * ៣៦៨,៦ -៥៧,៥ ១,១ -២១៩,៨ -១៥,០ 

កំហុស និងរំលង  -៤៦,៣ ៦,៣ -៨៣,៥ ២៨,៧ -៣៤,៨ 

សមតុល្យរួម    ៥២២,០ -៤,៧ ៧០,២ ៨០,០ ១១០,៣ 

ហិរញ្ញប្បទា ន   -៥២២,០ ៤,៧ -៧០,២ -៨០,០ -១១០,៣ 

  ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេាាុទ្ធរបាន ធ�ា គា រ ាិ ត�  * -៥៣៤,៨ -៨,១ -៧៣,៣ -៨៩,៧ -១១០,៣ 

   បជ្រងបជ្រម លទ្រភ្ាកជ្ជិា ទុ�បជ្រុ ងបរទេា -៥៣៤,៨ -១១៦,៦ -៧៣,៣ -៨៩,៧ -១១០,៣ 

   កា រប្រើប្រាាន ឥណទា�របាន  IMF -- -- -- -- -- 

   កា របង ងកងក SDR -- ១០៨,៥ -- -- -- 

  ហ� រញ្ញប្បទា�ភ� ាេ ា ១២,៨ ១២,៨ ៣,១ ៩,៧ -- 

* តជ្លាវ� ិ្ិជា �ត� ណា ងឲ្ក� ណើ�ទ្រភ្អកជ្ជបរទេា លថកុទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា �� ងតជ្លាអវ� ិ្ិជា �ត� ណា ងឲ្ក� ណើ�ទ្រភ្ាកជ្ជបរទេា លកា រថកុទ្រភ្អកជ្ជបរទេា 
ប្រភភ  : ទ����ពទទមលប�ភីប អី ធរកជ�ុី��ងូរបា �នស� �របានជូ��ីធនគរីត�ា�កជ�ុី  

ក� ណតន ា� គាលន    : - ទ����ពបេណ� បា��ាពមបនឆ� �២00៨-២០១០  ( ទ����ពទ�ងេ�បក�ំងពតាវប�ងកងពបេឡេងវ �ញក�ុងេភលអនគត )  

   - ភ = ភរករណ៍ទ����ពាពមបនឆមាទ១ី-២០១១   
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