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នៅក្នុងឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១២ននេះ ស្ថា នភាពនសដឋក្ិច្ចពិភពនោក្មានសាិរភាពជាបងគួរ នោយស្ថរការ 
នងើបនឡើងវញិបនតិច្មតងៗនននសដឋក្ិច្ចសហរដឋអានមរកិ្ រមួជាមយួការខិតខាំយ៉ា ងសក្មមក្នុងការរក្ដាំន េះរស្ថយ 
ច្ាំន េះវបិតតិបាំណុលនៅតាំបនអ់ឺរ ៉ាបុ ខណៈសមាា ធអតិផរ សក្លបានថយចុ្េះបនតិច្ ។ ទនទឹមន េះ របពន័ធ
ហិរញ្ញ វតាុសក្លក្ប៏ានធូរនសបើយមយួក្រមតិ ប ទ បព់ីភាពច្ោច្លទីផារហិរញ្ញ វតាុដធ៏ងនធ់ងរនៅឆ្ន ាំ២០១១ ។  

ន េះបីសក្មមភាពនសដឋក្ិច្ច នដើមឆ្ន ាំ២០១២ ជារមួនៅមាននលបឿនយឺត ប៉ាុន្នតមានការរ ាំពឹងទុក្នូវ 
លទធផលរបនសើរជាងននេះ ឆមាសទី២ ។ តាមការពាក្ររបស់       រ           រ    ក្ាំនណើ ននសដឋកិ្ច្ច
ពិភពនោក្នៅឆ្ន ាំ២០១២ មានក្រមតិរតឹម ៣,៥% នធៀបនងឹ ៤% នៅឆ្ន ាំ២០១១ ។ ស្ថា នភាពនសដឋក្ិច្ចនៅ
សហគម  អឺរ ៉ាបុអាច្មាននិ ន ការធ្លល ក្ចុ់្េះក្នុងក្រមតិ បមយួ ខណៈន្ដលរបនទសន ឿននលឿនដនទនទៀតនៅនរៅ 
តាំបន់អឺរ ៉ាុប រួម ាំងរបនទស ប៉ាុនផងន្ដរ របឈមនឹងក្ាំនណើ ន         ។ ការពាក្រក្ាំនណើ ននសដឋក្ិច្ច 
ឆ្ន ាំ២០១២ ច្ាំន េះសហរដឋអានមរកិ្មាន ២% (១,៧% ឆ្ន ាំ២០១១)    អាឡឺម៉ាង ់១% (៣,១% ឆ្ន ាំ២០១១) ។ 
នោយន្ឡក្ របនទសឧសាហក្មមនៅអាសីុ អាច្នឹងមានក្ាំនណើ ន ២,២% នៅឆ្ន ាំ២០១២ ន្ដលខាស់ជាងក្រមតិ  
-០,២% នៅឆ្ន ាំ២០១១ ក្នុងន េះ របនទសអូស្ត្ស្ថត លី ៣% (២% ឆ្ន ាំ២០១១) និង ប៉ាុន ២,៤% (-០,៧%    
ឆ្ន ាំ២០១១) ។ ច្ាំន្ណក្ឯរបនទសក្ាំពុងអភវិឌ្ឍន ៍និងក្ាំពុងនងើបនឡើង មានក្ាំនណើ ន ៥,៦% (៦,២% ឆ្ន ាំ២០១១) 
ក្នុងន េះ នសដឋក្ិច្ចរបនទសច្ិនរតូវបានរ ាំពឹងថានឹងមានក្ាំនណើ ន ៨% (៩,២% ឆ្ន ាំ២០១១) និងឥ ា  ៦,១% 
(៧,១% ឆ្ន ាំ២០១១) ។ ទនទឹមន េះ របនទសកូ្នរ ៉ា និងនតវ៉ា ន ់ ន្ដលជានដគូ ណិ ជក្មមនិងវនិិនយគសាំខាន់
សរមាបក់្មាុជា រតូវបានរ ាំពឹងថាមានក្ាំនណើ ន ៣,៥% និង ៣,៦% នរៀងគ្នន  ។ 

ការពាក្ររបស់       រ           រ    ក្ប៏ានបង្ហា ញផងន្ដរនូវក្ាំនណើ ននសដឋក្ិច្ចរបនទសអាស្ថ៊ា ន 
របមាណ ៥,២% នៅឆ្ន ាំ២០១២ ពី ៤,៦% ឆ្ន ាំ២០១១ ក្នុងន េះ របនទសវមវមានក្ាំនណើ នខាស់ជាងនគដល់ 
៨,៤% ក្មាុជា ៦,៣% នហើយសិងាបុរមីានក្ាំនណើ នរតឹម ២,៧% ។ មក្ទល់បច្ចុបបនន មូលោឋ ននសដឋក្ិច្ចនងិ
ននយបាយដរ៏ងឹមាាំនៅតាំបនអ់ាសីុ គឺជារ ាំងទបស់្ថា តក់ារឆលងរាលោលនន      ទីផារហិរញ្ញ វតាុ និងកាតប់នាយ
ផលប៉ាេះ ល់ពីការ    នលវុរឺចិ្1   តាំបនអ់ឺរ ៉ាបុ ។ ច្ាំន្ណក្ឯអតផិរ ក្នុងតាំបនរ់តូវបានរ ាំពឹងថានឹងថយចុ្េះ
មក្រតឹម ៥% ក្នុងឆ្ន ាំ២០១២ ។ ន េះបីជាដូនច្នេះក្ត ីបរសិ្ថា ននសដឋក្ិច្ច និងហិរញ្ញ វតាុពិភពនោក្ន្ដលពុាំ នរ់ងឹមាាំ 
នៅនឡើយ នៅន្តជាហានិភ័យខាស់សរមាប់តាំបន់អាសីុ   ង  បងាផលប៉ាេះ ល់អវ ិជមានដល់សមាា ធ 
អតិផរ ផងន្ដរ ។ អនុស្ថសនន៍គ្នលននយបាយច្ាំន េះអាស្ថ៊ា ន រមួមាន ការបនត ាំរញុតរមូវការក្នុងរសុក្ 
នលើក្ក្មាស់វនិិនយគស្ថ រណៈនលើនហោឋ រច្ សមាន័ធរបូ    នដើមបរីទរទងវ់និិនយគឯក្ ន និងពរងីក្មូលោឋ ន 
នសដឋក្ិច្ច រមួ ាំងរក្ាច្ីរភាពស្ថា នភាពស្ថរនពើពនធ និងននយបាយរបូិយវតាុរតឹតបតិតាមការចាំបាច្ ់។  

ច្ាំន េះរបនទសក្មាុជាវញិ រា រោឋ ភបិាលបានពាក្រថា នៅឆ្ន ាំ២០១២ នសដឋក្ិច្ចអាច្មានក្ាំនណើ ន
របមាណ ៦,៩% (៧,១% ឆ្ន ាំ២០១១) ន្ដលរទរទងន់ោយនគ្នលននយបាយស្ថរនពើពនធ និងនគ្នលននយបាយ
របូិយវតាុទនភ់លន ់ នងិ រ     របស់រា រោឋ ភបិាល   ងការ ួយ ស្ថត រស្ថា នភាពវស័ិយក្សិក្មមពីនរគ្នេះទកឹ្ ាំនន ់
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 ន់នពលនវោ ។ វស័ិយឧសាហក្មមរតូវបានរ ាំពឹងថានងឹនក្ើននឡើង ១១,៨% និងបនតរមួច្ាំន្ណក្ជាច្មបងនៅ
ក្នុងក្ាំនណើ ននសដឋក្ិច្ច ខណៈវស័ិយនសវក្មមមានក្ាំនណើ ន ៦,៨%     វស័ិយក្សិក្មម ២,៤% ។  រ      
                     រតូវបានរ ាំពងឹថានឹងបនាយនលបឿនបនតិច្       ក្ាំនណើ នរបមាណ ១០%     រ 
សក្មមភាពនសដឋក្ិច្ច  របនទសនដគូ ាំចូ្ល          ។ ច្ាំន េះវស័ិយធ គ្នរវញិ            រ 
រ                         រ                              រ            ររ     រ      
  រ   រ           រ                           រ               រ          រ       
                 សាំនៅ  រ ញ រ                          រ   ។  

           ១    ២០១២        រ   បង្ហា ញនូវនិ ន ការថយចុ្េះគួរក្តស់មាគ ល់ គ ឺ  
៥,៨% នៅន្ខមក្រា មក្ ១,៨% នៅន្ខមថុិ  ។                      របាក្ន់រៀលរក្ាបានសាិរភាព
យ៉ា ងរបនសើរ នោយន្របរបួលក្នុងគមាល តមយួតូច្ជាងឆ្ន ាំក្នលងនៅ នហើយមានអរតាមធយម ៤.០៤៤ នរៀល ក្នុង
១ដុោល រអានមរកិ្ នឹងនឡើងនថល ០,២% នធៀបនឹងរគ្នដូច្គ្នន ននឆ្ន ាំ២០១១ ។ ននេះគឺជាសាិរភាពដ៏លអនធៀបនឹង
រ ូ      ដនទនទៀតក្នុងតាំបន ់   អាំន យផល   ការបនងាើន ាំននឿទុក្ច្ិតតរបស់  រ  នមក្នលើរបាក្់
នរៀលន្ថមនទៀត ។ 

            រ     បនត         បនតប ទ ប ់        ៣.២៣១       រ   រ        
     រ            ៤,៥    ។  ររគបរ់គងទុនបរមុង            នោយ           ន ិ
ន្ផអក្នលើនគ្នលការណ៍                          រសបតាមភាពរងឹមាាំជាលាំោប់ននមូលោឋ ន  
នសដឋក្ិច្ច ។  

         ធ គ្នរជាតិននក្មាុជាបនត  រ     រ រ         រ ពរងឹងសុ  មាលភាព    រ   
និងបនងាើនរបសិទធភាពរបពន័ធធ គ្នរ ។ លទធផលលអគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់រតូវបានន្សតង   តាមរយៈភាពរបនសើរ
នឡើងននសូច្ ក្រសាំខាន់ៗ        ។ របូិយវតាុទូនៅមានក្ាំនណើ នឆ្ន ាំនលើឆ្ន ាំ ២១,១% នហើយ      នរៅវស័ិយ 
ហិរញ្ញ វតាុមានក្រមតិរបមាណ ៤៣% នៅន្ខមថុិ  ឆ្ន ាំ២០១២ នធៀបនងឹ ៤០%  រគ្នដូច្គ្នន ននឆ្ន ាំមុន ។ 
ឥណ នច្ាំន េះវស័ិយឯក្ ន និងរបាក្ប់នញ្ញ ើក្នុងវស័ិយធ គ្នរមានក្ាំនណើ នរបចាំឆ្ន ាំ ៣១,៣% នងិ ២៣,៣% 
នរៀងគ្នន  ន្ដល ាំឲ្យអនុបាតឥណ ននធៀបនឹងរបាក្ប់នញ្ញ ើនក្ើនដល់ ៨៥,៧%  ដាំ ច្ឆ់មាសទី១ ននេះ ។ 
នដើមបគី្នាំរទ        រ   រា រោឋ ភបិាលក្នុងការ ាំរុញផលិតក្មមក្សិក្មម ន្ដលជាវស័ិយ  សកាត នុ ល 
ខាស់ក្នុងនសដឋក្ចិ្ច ធ គ្នរជាតិននក្មាុជាបានបនតនលើក្ទកឹ្ច្ិតតរគឹេះស្ថា នធ គ្នរ     រ               
វស័ិយក្សិក្មម ។        ឥណ ន             បាននក្ើននឡើងរបមាណ ៧៤% ឆ្ន ាំនលើឆ្ន ាំ  ន្ខមថុិ  
ឆ្ន ាំ២០១២ នងិមានច្ាំន្ណក្ ១០% ននឥណ នសរបុ នធៀបនឹងក្ាំនណើ ន ៥៦%  ន្ខមថុិ   ឆ្ន ាំ២០១១ ។ 
           រ             ួយ នោេះរស្ថយតរមូវការឥណ នខាន តធាំ ធ គ្នរជាតិននក្មាុជាបាន    
រគឹេះស្ថា នធ គ្នរឲ្យផតល់        2 ន្ដលអាច្ន្បងន្ច្ក្ហានិភយ័ច្ាំន េះរបតិបតតកិារធាំៗ ។ 

ទនទឹមនងឹការពរងឹងអនតរការយិក្មមធ គ្នរ ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតាុននរបពន័ធធ គ្នរក្នុងឆមាសននេះ រតូវបាន 
វយតនមលថាមានលក្ខណៈលអសមរសប និងមនិទទួលរងផលប៉ាេះ ល់ពីវបិតតិបាំណុលនៅតាំបនអ់ឺរ ៉ាុបនឡើយ ។ 
                                                      
2
  loan syndicate 



iii 

 

លក្ខខណា ស្ថធនភាពននរបពន័ធធ គ្នររតូវបានបនតរក្ាយ៉ា ងហមតច់្ត ់ នោយរគឹេះស្ថា នធ គ្នរ ាំងអស់នគ្នរព 
  កាតពវក្ិច្ចអបបបរមាន្ដលបានក្ាំណត់ ។ ជាមួយគ្នន ននេះន្ដរ របពន័ធធ គ្នរ          សមរសប    
ខណៈរទពយសក្មម  គុណភាព  របនសើរ ។ អនុបាតឥណ នមនិដាំនណើ រការបានថយចុ្េះគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់
ពី ៣,២% នៅន្ខមថុិ  ឆ្ន ាំ២០១១ មក្ ២,៥% នៅន្ខមថុិ  ឆ្ន ាំ២០១២ ន្ដលឆលុេះបញ្ច ាំងជាបឋមនូវដាំនណើ រការ 
លអននវស័ិយឯក្ ន ក្ដូ៏ច្ជាសាិរភាពននអរតាការរបាក្ក់្មច ី។ 

ក្នុងបរកិារណ៍របនទសក្ាំពុងអភវិឌ្ឍន ៍ការ ាំរញុវស័ិយឯក្ នរតូវរមួបញ្ចូ លផងន្ដរនូវការអភវិឌ្ឍវស័ិយ 
មរីក្ូហិរញ្ញ វតាុ នហើយធ គ្នរជាតិននក្មាុជាសនរមច្បាននូវវឌ្ឍនភាពដរ៏បនសើរក្នុងវស័ិយននេះ        ការ
ពរងឹងរក្បខណ័ា រតួតពិនិតយ និងបញ្ញតតកិ្មម រមួ ាំងបទបបញ្ញតតិសរមាបរ់គឹេះស្ថា នមរីក្ូហិរញ្ញ វតាុទទួលរបាក្ប់នញ្ញ ើ
ផងន្ដរ ។ យុទធស្ថស្ត្សតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយមរីក្ូហិរញ្ញ វតាុ គឺជាន្ផនក្ដស៏ាំខានម់យួននយុទធស្ថស្ត្សតអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយ 
ហិរញ្ញ វតាុរយៈកាលន្វងរ     រ       ។ បច្ចុបបនន ការ                ននេះ   រ         
  រ                  ៧%                        ១៦%             ១    ២០១១ ។  

            រ      នធ       រ                             ។  រ រ         
        រ      របពន័ធទូ តន់ិងផាត ់ត ់             រ         រ   រ           រ   
                                                             រ      ។    ខ ័  
                               រ រ                      រ     ។           របពន័ធន្ច្ក្រ ាំន្លក្
ពត័ម៌ានឥណ នក្រ៏តូវបានោក្ឲ់្យដាំនណើ រការ នហើយ                                 រ             
             រ   រ   រ រ    របពន័ធនផញើរបាយការណ៍របស់រគឹេះស្ថា នធ គ្នរតាមប ា ញ   នធឺន្ណត 
មក្ធ គ្នរជាតិននក្មាុជា ។ 

      រ  រ   រ          រ   រ   រ   រ         ធ គ្នរជាតិននក្មាុជា   រ              
                             រ   ផាយមូលបរតអាច្ ួញដូរបានរបស់ធ គ្នរជាតិននក្មាុជា 
និង      រ          រ                 រ               រ                      
      តិ              រ             រ       ។  

                         រ                       រ                          “    រ
                       រ         ២០១១-២០២០”     ២០១១ ។ ន្ផនការននេះរតូវបានរបកាសផសពវ- 
ផាយជាផលូវការនៅនថងទី៦ ន្ខក្ក្ាោ ឆ្ន ាំ២០១២ ។            រ                  រ      រ 
                រ                រ                                   រ       
 រ រ                                             ។  រ រ                   
   រ      រ             រ                  រ                    រ                 
             រ           រ                        រ       រ      
រ            រ           រ                      ។  

            រ រ          ការណ៍  រ                ររ                         
           រ រ        រ      មតា            ។            រ    រ            
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              រ    រ                                រ              រ       រ 
           រ      រ             រ        រ            ២៨          ២០១២ ។       
             រ                      រ    "     រ រហិរញ្ញ វតាុ"                     
  រ                           រ                                                ។        
   រ                 រ              រ ។ 

                 រ        រ     រ                     រ       រ             
                                            រ               រ         រ      ។ 
ក្នុងឆមាសទ១ីននេះ    រ                         រ                រ   មយួ       ាំងក្នុងរក្បខណ័ា  
អាស្ថ៊ា ន អាស្ថ៊ា នបូក្បី និងស្ថ៊ា សិន                 ក្ិច្ចរប ុាំថាន ក្ន់ទស្ថភបិាលធ គ្នរក្ ត លអាស្ថ៊ា ន
នលើក្ទ៨ី នងិក្ិច្ចរប ុាំ ក្ព់ន័ធ រ             ច                                    
              (APRACA)    ក្ិច្ចរប ុាំ                   រ               ៣១ ។  

 ច្ាំន េះមុខ ធ គ្នរជាតិននក្មាុជានឹងបនតខិតខាំរក្ា   រ  រ                   អរតាអតិផរ ឲ្យ
សាិតក្នុង     មយួខទង ់ទនទឹមនឹងការផគតផ់គងស់នទនីយភាពសមរសបសរមាបក់ាររកី្ច្នរមើននននសដឋក្ិច្ច តាមរយៈ 
ការអនុវតតនគ្នលននយបាយរូបិយវតាុទនភ់លន ់។ នលើសពីននេះ ចាំបាច្ក់្រ៏តូវពរងឹងការយក្ច្ិតតទុក្ោក្ប់ន្នាមនទៀត 
នដើមបធី្ល សាិរភាព          វស័ិយធ គ្នរនិងហិរញ្ញ វតាុ របក្បនោយច្ីរភាព រ     អភិវឌ្ឍវស័ិយមីរកូ្
ហិរញ្ញ វតាុមានលក្ខណៈទូោយ              រ     រ       ។ 

 រ           រ             រ         រ                      ថ្ន        រ     
               រ                     រ                    រ              
   រ                      ឡា     រ                             រ       
       ១    ។              រ រ          ៅ                                  រ 
                                                         រ                    
 រ                           ។  

 ទេសាភបិាល 

 



មាតិកា 

*** 

ក- របាយការណ៍របចាំឆមាសទី១  ឆ្ប ាំ២០១២ ១ 

សសចកថីសផថើម  ២ 

I- ការអនុវតថសោលនសោបាយរបូយិវតទុ នងិរបតបិតថិការធនាោរជាតិននកមពុជា ៣ 

    ១-  ស្ថទ នភាពនថល និងតនមលរបាក់សរៀល ៣ 

      ១.១-   ការវិវតថន៍នថលទាំនញិ និងអតិផរណា ៣ 

      ១.២- ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់ ៥ 

        ១.២.១-  ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ដុល្លល រអាសមរកិ ៥ 

        ១.២.២- ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន ៧ 

        ១.២.៣- ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់ដុល្លល រអាសមរកិសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន ៨ 

   ២-  ការវិវតថន៍របូិយវតទុ ៨ 

       ២.១- ការផគត់ផគង់របូិយវតទុ ៩ 

          ២.២- កាថ ជះឥទនិពលដលប់រមិាណរបូិយវតទុ ១០ 

              ២.២.១-  រទពយសកមមកបងុរសុកសទុន និងរទពយសកមមបរសទសសទុនរបសធ់នាោរជាតិននកមពុជា ១០ 

                  ២.២.២- រទពយសកមមកបងុរសុកសទុន និងរទពយសកមមបរសទសសទុនរបសរ់គឹះស្ថទ នធនាោរ  ១១ 

       ២.៣- អរាការរបាក់សលើរបាក់បស ដ្ ើ និងរបាក់កមចីរបសរ់គឹះស្ថទ នធនាោរ ១១ 

   ៣-  ជ ជ្ងីទូទាត់ ១៣ 

       ៣.១- គណនីចរនថ (មនិរាបប់ញ្ចូ លបង្វែរផលូវការ) ១៣ 

          ៣.២- គណនីបង្ងវរផលូវការ និងហរិ ដ្វតទុ ១៤ 

    ៤-  ការរគប់រគងទុនបរមុងអនថរជាតិ ១៥ 

       ៤.១- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនថរជាតិ ១៥ 

       ៤.២- អនថរាគមន៍សៅសលើទីផារបថូររបាក់ ១៦ 



       ៤.៣- ការរគប់រគងអាជីវកមមមាស និងបថូររបាក់ ១៦ 

    ៥-  សមព័ននការជាមួយរគឹះស្ថទ នធនាោរ និងហរិ ដ្វតទុ ១៦ 

       ៥.១- ការរតួតពិនិតយរគឹះស្ថទ នធនាោរ និងហរិ ដ្វតទុ ១៧ 

                ៥.១.១-  ការរតួតពិនិតយសលើឯកស្ថរ ១៧ 

      ៥.១.២-  ការរតួតពិនិតយដលទ់ីកង្នលង ១៧ 

      ៥.១.៣-  ការរតួតពិនិតយរគឹះស្ថទ នមីរកូហរិ ដ្វតទុ ១៧ 

       ៥.២- ការងារនីតិកមម ១៨ 

       ៥.៣- ការងារផថលអ់ាជាញ ប័ណត  និងជរមះប ជ្  ី                                                                          ១៩ 

    ៦-  ការផគត់ផគង់សសវាធនាោរកណាឋ ល ១៩ 

       ៦.១- សសវារគប់រគងគណនី ១៩ 

         ៦.១.១- ស្ថទ ប័នរដឌ ១៩ 

         ៦.១.២- រគឹះស្ថទ នធនាោរ និងហរិ ដ្វតទុ                                                              ១៩ 

       ៦.២- សសវាសផធររបាក់កបងុរបសទស                                                                                        ២០ 

       ៦.៣- សសវាផាត់ទាត់មូលបផទានបរត                                                                               ២០ 

         ៦.៣.១- ការផាត់ទាត់មូលបផទានបរតចរកឹជារបាក់សរៀល                                                            ២០ 

         ៦.៣.២- ការផាត់ទាត់មូលបផទានបរតចរកឹជារបាក់ដុល្លល រអាសមរកិ                                    ២០ 

           ៦.៤- ការងារឥណទាន                                                                                                                          ២០ 

   ៦.៥- ការងាររគប់រគងមូលបរត                                                                                                             ២០ 

      ៦.៦-   ការងារអនុវតថហរិ ដ្បផទាន និងកមចីពីរដ្ឋឌ ភិបាលជប ុន                                                  ២១ 

 ៧-  ការរគប់រគងចរាចរណ៍ធនបរត                                                                                     ២២ 

 ៨-  ការអភិវឌ្ណរបព័ននទូទាត់                             ២៣ 

 ៩-  ការងារព័ត៌មានវិទា                 ២៣ 

 



II-  ការរគប់រគងនផធកបងុធនាោរជាតិននកមពុជា                                                                 ២៤ 

    ១-  សកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល ២៤ 

     ២- ការងាររគប់រគង និងអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុសស ២៤ 

       ២.១- សទតិិមន្តនថីបុគគលកិ ២៤ 

       ២.២- ការងារបណថុ ះបណាថ ល ២៥ 

      ៣-  ការងារសវនកមមនផធកបងុ និងអធិការកិចច ២៥ 

     ៤-  ការងាររគប់រគងស្ថខាធនាោរជាតិននកមពុជា ២៦ 

III- ទាំនាក់ទាំនងអនថរជាតិ ២៧ 

    ១- ទាំនាក់ទាំនងពហុភាគី ២៧ 

       ១.១- មូលនិធិរបូិយវតទុអនថរជាតិ ២៧ 

       ១.២- ធនាោរអភិវឌ្ណន៍អាសុ ី ២៧ 

       ១.៣- អាស្ថ៊ា ន និងអាស្ថ៊ា ន+៣ ២៧ 

  ១.៤-   មជឈមណឍ លធនាោរកណាថ លអាសុអីាសគបយ ៍(ស្ថ៊ា សនិ - SEACEN)                  ២៩ 

  ១.៥- សមាគមធនាោរកណាថ លននបណាថ របសទសនិោយភាស្ថបារាាំង (ន្តហវង់កហូវូន - Francophone)  ២៩                                                                  

   ១.៦-  សមាគមឥណទានកសកិមមជនបទននរកុមរបសទសអាសុបីា សុហីវកិ (APRACA)         ២៩ 

  ២-  ទាំនាក់ទាំនងសទវភាគី ៣០ 

សនបដិ្ឋឌ ន  ៣១ 

ខ- ទិសសៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ប ាំ២០១២ ៣៣ 

    ១-  ការងាររបូិយវតទ ុ ៣៤ 

    ២- ការងាររគប់រគងអរាបថូររបាក់ និងទុនបរមុង ៣៤ 

     ៣-  ការងារអភិវឌ្ណន៍របព័ននទូទាត់ ៣៤ 

  ៤-  ការងាររតួតពិនិតយ ៣៤ 

     ៥-  ការងាររបតិបតថិការ                                                                                                                  ៣៥ 



     ៦-  ការងារសបាះផាយ និងឃ្ល ាំងសបឡា ៣៥ 

     ៧-  ការងារសវនកមមនផធកបងុ និងអធិការកិចច ៣៥ 

 ៨- ការងាររគប់រគងស្ថខា ៣៥ 

  ៩-  ការងារព័ត៌មានវិទា ៣៥ 

     ១០-  ការងារបណថុ ះបណាថ ល ៣៥ 

 ១១- ការងារទាំនាក់ទាំនងអនថរជាតិ ៣៦ 

ឧបសមព័នន ៣៧ 

ឧបសមព័នន ១  ការវិវតថន៍ននសនធសសន៍នថលទាំនិញសរបើរបាស ់និងសសវា  ៣៨ 

ឧបសមព័នន ២  របាក់សរៀលសធៀបជាមយួរបូិយបណ័ត សផសងៗ (អត្រាទិញចុវង្ែ) ៣៩ 

ឧបសមព័នន ៣  ស្ថទ នភាពរបូិយវតទ ុ(ឯកា : ពានល់ានររៀល) ៤០ 

ឧបសមព័នន ៤  ស្ថទ នភាពរបូិយវតទ ុ(បង្ត្រមបត្រមួលជាភាគរយត្របចាំង្ែ) ៤១ 

ឧបសមព័នន ៥  ារាងគណនវីិភាគធនាោរជាតិននកមពជុា ៤២ 

ឧបសមព័នន ៦  ារាងគណនវីិភាគធនាោរពាណិជជ ៤៣ 

ឧបសមព័នន ៧  ឥណទានាមរបសភទជាំនួញកបងុវិសយ័សសដឌកចិច                                               ៤៤ 

ឧបសមព័នន ៨  ជ ជ្ងីទទូាត់របសទសកមពុជា (ឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១២)                     ៤៥ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 
 

 
 
 
 
 

ក- របាយការណ៍របច ាំឆមាសទី១  
ឆ្ប ាំ២០១២ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

សសចកថីសផថើម 
 

រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦឡាកឥថា នៅឆ្ប ាំ២០១២នឞេះ នេដឌកិ្ចកឣពុុាមាឞឣូឦដ្ឋឌ ឞកាំន ើ ឞឥងឹមាាំ ឞិងមាឞ 
ោរាកាំន ើ ឞរសហាករ់សហែឦឆ្ប ាំឣុឞ ។ កាំន ើ ឞនឞេះ ររូឧបាឞគាំរវនដ្ឋឤកាឥនឝវើឡិឡិឝកឣមនេដឌកិ្ចនឦើឧេ័ិឤ 
កេិកឣម ឞិងនវេ្ឥ ៍ ឞិងកាឥសឞថនងើសនៃើងេឞសឣឹៗនឞឧេ័ិឤឧេាែកឣម ការន់ដឥ ឞិងេាំ ង ់។ ភាឡឥងឹ 
មាាំនឞឧេ័ិឤឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងកាឥឥកី្នរឣើឞនឞនែដ្ឋឌ ឥ្នាេឣពុឞ័ននេដឌកិ្ចាឥសូឧឞ័ថវូទាំងរសនវេ គួសហសាំ 
ឞឹងជាំនឞឿវុក្ិរថឥសេ់ឧឞិិនោគិឞារ-ិោឞថឥារិ បាឞជួឤ គាំរវដឦ់េទិឥភាឡមា៉ា រកូនេដឌកិ្ចារ ិ។  

 ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា កបុងនាឣាអាាញ ឝឥឥសូិឤឧរទុឞិងររួរឡិឞិរយ បាឞឥឣួ្ាំហ កោ៉ា ងេកឣមកបុងកាឥ 
េនរឣ្បាឞេឣវនិហឦនឞេះ នដ្ឋឤបាឞោឞុឧរថឞនោបាឤឥូសិឤឧរទុរសកសនដ្ឋឤភាឡវឞ់អលឞ់ ឞិងរសុងរសឤ័រប 
នដើឣផឥីកាេទិឥភាឡនលល ឞិងឡរងឹងេទិឥភាឡរសឡឞ័នឝនាគឥឞងិែិឥញ្ដ ឧរទុ រេសាឣនគឦឞនោបាឤឥសេ់រាជ- 
ឥដ្ឋឌ អបិាឦ ។ កបុងសឥកិាឥ ៍នឞនេដឌកិ្ចដុល្លល ឥសូឞីឤកឣមខ្ពុេ់ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞខ្ិរខ្ាំឡរងឹងឤឞថកាឥ 
នរសើរបាេ់របាកន់ឥៀឦ ។ ោរាសថូឥរបាកន់ៅហរាឧសកឥ ៍្ឣផង នែើឤឥសសោរាសថូឥរបាកោ់ហ ថ រមាឞកាឥ 
រគសរ់គងបាឞោឞុញ្ញដ រឲ្យកាឥោឞុឧរថឞនោបាឤឥសូិឤឧរទុមាឞភាឡវឞអ់លឞឦ់អ ។ ាឦវនហឦ ស្ចុសផឞប ោរាសថូឥ 
របាកន់ឥៀឦនឝៀសឞឹងដុល្លល ឥអានឣឥកិររូឧបាឞឥកាឲ្យមាឞេទិឥភាឡឦអរសនេើឥ នែើឤបាឞឥឣួ្ាំហ កនឝវើឲ្យោរា 
ោរិហឥណាេទិរនៅកបុងករឣរិទសអា្រគសរ់គងបាឞ  ។ 

ាឣឤួគប នឞេះ រសឡឞ័នឝនាគឥររូឧបាឞឡរងឹង ឞិងឥកាឲ្យមាឞេុឧរទិភាឡ ខ្ ៈហដឦរសឡឞ័នែិឥញ្ដ ឧរទុ 
ោឞថឥារិនៅឡុាំទឞម់ាឞភាឡឞឹងឞឥ ។ ឧឌ្ណឞភាឡនឞេះអា្ឆលុេះសញ្ញច ាំងាឣឥឤៈកាំន ើ ឞនឞភាឡេីុជនរៅែិឥញ្ដ ឧរទុ 
ោឞថឥកាឥឤិកឣមែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិង្ាំឞួឞរសរសិរថិកឥរសឡឞ័នឝនាគឥ ។ នឦើេឡីនឞេះនៅនវៀរ កបុងនគឦសាំ ងោអឧិឌ្ណ 
រសឡឞ័នឝនាគឥឲ្យរសរឡឹរថនៅនដ្ឋឤឥឦូឞ ឥងឹមាាំ ឞិងមាឞេុឧរទិភាឡ មាឞឦកខ ៈរសកួររសហជង ឞិងេមាែឥ  
ាឣឤួរសនវេកបុងរាំសឞ ់ឞិងឡិអឡនល្លក ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞខ្រិខ្ាំឡរងងឹរកសខ្ ័ឍ សវសផញ្ដរថ ិឞិងកាឥ 
ររួរឡិឞិរយឲ្យកាឞហ់រមាឞរសេិវនភាឡរេសាឣកាឥឧឧិរថឞឥ៍កី្នរឣើឞនឞឧេ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុកបុងរាំសឞ ់ ឞិងឤុវនសាស្តេថ 
ោអឧិឌ្ណឞឧ៍េ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុឆ្ប ាំ២០១១-២០២០ ឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ។ នរៅឡីនឞេះ រសឡឞ័នហ្កឥ ាំហឦកឡរ័ម៌ាឞ 
ឥ ទឞររូឧបាឞសនងកើរនៃើងនដើឣផនីឦើកកឣពុេ់កាឥរគស់រគង ឞិងការ់សឞទឤហាឞិអឤ័រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិង 
ែិឥញ្ដ ឧរទុ ។   

វឞធឹឣឞងឹនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាកប៏ាឞសឞថឡរងឹងឞងិឡរងីកកិ្ចេែរសរិសរថិកាឥាឣឤួឝនាគឥ 
កណាថ ឦនឞរសនវេកបុងរាំសឞ ់ឞិងសាទ សឞ័ែិឥញ្ដ ឧរទុោឞថឥារិ នដើឣផផី្លល េ់សថូឥឡរ័ម៌ាឞឞិងសវឡិនសាឝឞល៍មីៗ  ហដឦ 
ទកវ់ងឞឹងសញ្ញា រសឈឣ ឞងិកាឥហេវងឥកដាំនណាេះរសាឤកបុងកាឥរគសរ់គងរសរិសរថិកាឥឝនាគឥកណាថ ឦ ឞិង 
កាឥោអឧិឌ្ណរសឡឞ័នឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុឲ្យកាឞហ់រេីុជនរៅហលឣនវៀរ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

I-ការអនុវត្ថសោលនសោបាយរបូិយវត្ទ ុនិងរបត្ិបត្ថិការធនាោរជាត្ិននកមពជុា 
១-ស្ថទ នភាពនលល និងត្នមលរបាក់សរៀល 

១.១-ការវិវត្ថន៍នលលទាំនញិ និងអត្ិផរណា 

 េមាពុ ឝោរិហឥណានឞរសនវេនដគូពា ិជជកឣមកបុងរាំសឞ់ ឞិងកាឥហរសរសួឦនឞរនឣលនរសងឥឞនឞៈនឦើវីហាឥ 
ោឞថឥារ ិ គសួហសាំឞងឹកាឥោអឧិឌ្ណគួឥឲ្យករេ់មាគ ឦ់នឞោឞថឥកាឥឤិកឣមែិឥញ្ដ ឧរទុឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥកបុងរេុក 
ហងននាេះ បាឞជេះឥវនិឡឦដឦ់ោរិហឥណានៅកឣពុុា ។ស៉ាុហឞថនដ្ឋឤបាឞសឞថោឞុឧរថឞនោបាឤឥសូិឤឧរទុេឣរេស 
វឞអ់លឞ ់ឞិងរសុងរសឤរ័ប ោរិហឥណាកបុងរេុកររូឧបាឞឥកាឲ្យេទិរនៅកបុងករឣរិទសេឣឥឣយ ។ ោរាោរិហឥណា 
ឣឝយឣរសចាំឆ្ប ាំនាឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១២ នឞេះ មាឞករឣិរ ៤,២% នឝៀសឞឹង ៤,៩% នារគដូ្គប នឞ 
ឆ្ប ាំ២០១១។ 

 
 

  ឡិឞិរយនឦើសហរឣសរឣួឦឆ្ប ាំនឦើឆ្ប ាំន ើញថា នាដាំណា្ឆ់មាេវី១នឞេះ ោរិហឥណាមាឞោរា ១,៨% 
ទសាង ៧,១% នៅឆ្ប ាំ២០១១ ឞងិ ២,៦% នាឆ្ប ាំ២០១០ ។ ាឥឣួ ោរហិឥណាមាឞឞិនាប កាឥលឤ្ុេះាសឞថ 
សនាធ សច់សឡ់ីហខ្កុឣភៈឥែូរដឦ់ហខ្ឣលុិនា ។ គួឥសញ្ញជ កថ់ា កាឥលឤ្ុេះាសឞថសនាធ សក់បុងោាំៃុងឆមាេវ១ី នឞេះ 
សណាថ ឦឣឤួហហបកឣកឡីកាឥនកើឞនៃើងខ្ពុេ់នឞករឣរិោរហិឥណានៅរគដូ្គប ឆ្ប ាំ២០១១ ហដឦាឆ្ប ាំឣូឦដ្ឋឌ ឞ 
នឞកាឥគ នាោរហិឥណាឆ្ប ាំនឦើឆ្ប ាំ ។ 
 

   
 

រកាែវ ១ : អត្ិផរណាឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 

្ឦនាលឤ្ុេះនឞោរាោរិហឥណាឆ្ប ាំនឦើឆ្ប ាំនាឆមាេវី១នឞេះ ឆលុេះសញ្ញច ាំងនដ្ឋឤកាឥលឤ្ុេះនឞេឞធេសឞ ៍
នលលរកុឣគឣនាគឣឞ ៍០,៨% ឞិងរកុឣេុខាអបិាឦ ០,៣% រកុឣដឹកជញ្ជូ ឞ ០,៣% ឥឣួាឣឤួឞឹងកាឥនកើឞនៃើង 
កបុងករឣរិទសាងរគដូ្គប ឆ្ប ាំឣុឞនឞេឞធេសឞ៍នលលរកុឣវាំឞិញឣួឤ្ាំឞួឞនវៀរ ឥឣួមាឞរកុឣ ហធេះេហឣផង វកឹ 
ោគគិេឞី ឧេម័ឞឞិងឥឞនឞៈដនវនវៀរ ០,៦% ឣាូសអាហាឥឞិងនអេជជៈឣឞិហឣឞារិរេឧងឹ ២,៣% នភាជឞីឤដ្ឋឌ ឞ 
៣,៦% ឞិង វាំឞិញឞិងនេវាកឣមនហសងៗ ៤,២% េនឣលៀកសាំពាកឞ់ិងហេផកនជើង ៤,៣% ។ កាឥនកើឞនៃើងនឞ 
េឞធេសឞន៍លលរកុឣឣាូសអាហាឥឞិងនអេជជៈឣឞិហឣឞារិរេឧងឹ ហដឦារកុឣមាឞនឣគុ ខ្ពុេ់ាងនគសាំហុរននាេះ 
ា្ឣផងសណាឋ ឦឣកឡីកាឥនៃើងនលលសា្ន់គ ១៤,២% សហឞល ១១,៨% នរសងឆ្ឞិងខាល ញ់ ៨,៣% សា្ទ់ 
៤,៥% ោងកឥ ៤,៤% ឞិងហហលនឈើ ១,១% ខ្ ៈហដឦ សា្រ់ជូកបាឞធ្លល កន់លល ០,៩% ។ នដ្ឋឤហៃក កាឥលឤ 
្ុេះនឞេឞធេសឞន៍លលរកុឣកាឥដកឹជញ្ជូ ឞហដឦរាសស់ញ្ចូ ឦទាំងនលលនរសងឥឞនឞៈហងននាេះ ា្ឣផងគឺសណាថ ឦឣកឡី
កាឥលឤ្ុេះនលល នរសងសាាំង ៤,៤% នរសងមា៉ា េ ូរ ៣,៧% ឞងិនរសងមា៉ា េីុឞ ១,២% ។ 

  រកាែវ ២ : រកុមមុខទាំនិញដែលសឡើងនលលខ្ល ាំងជាងសគកបងុឆមាសទី១ ឆ្ប ាំ២០១២ (ឆ្ប ាំនឦើឆ្ប ាំ) 
 

រកាែវ ៣ : ការរមួចាំដណកកបងុអត្ិផរណា (ឆ្ប ាំនឦើឆ្ប ាំ) 



                                                                             5 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

កាថ ឣឤួ្ាំឞួឞហដឦបាឞឥឣួ្ាំហ កកបុងោរិហឥណាឥឣួរសចាំឆមាេហដឦនេមើ ១,៨% នឞេះ ឥឣួមាឞ រកុឣ
ឣាូសអាហាឥឞិងនអេជជៈឣិឞហឣឞារិរេឧងឹ ១% (ររូឧឞឹងេមាមាររ ៥៦% នឞោរាោរិហឥណាឥួឣ) រកុឣ   
នភាជឞីឤដ្ឋឌ ឞ ០,២% (ររូឧឞឹងេមាមាររ ១១,៦% នឞោរាោរិហឥណាឥឣួ) រកុឣេនឣលៀកសាំពាកឞ់ិងហេផកនជើង 
០,១% (ររូឧឞឹងេមាមាររ ៦,៣% នឞោរាោរិហឥណាឥឣួ) រកុឣហធេះេហឣផង វកឹ ោគគេិឞី ឧេម័ឞឞិងឥឞនឞៈ 
ដនវនវៀរ ០,១% (ររូឧឞឹងេមាមាររ ៥,៥% នឞោរាោរិហឥណាឥឣួ) រកុឣេង្ហា ឥឣិ ឞិងេមាភ ឥៈនរសើរបាេ់ 
រគួសាឥឞិងកាឥហលទាំហធេះារសចាំ ០,១% (ររូឧឞឹងេមាមាររ ៥,៣% នឞោរាោរិហឥណាឥឣួ) ឞងិ ៧រកុឣនវៀរ 
ហដឦនៅេឦ់បាឞ្ូឦឥឣួ្ាំហ កហរ ០,១% ស៉ាុនណាត េះ (ររូឧឞឹងេមាមាររ ៧,៨% នឞោរាោរិហឥណាឥឣួ) ។ 

 

 

  ខ្ ៈហដឦោរហិឥណាឥឣួមាឞករឣរិ ១,៨% ោរាោរិហឥណាឣឞិរាសស់ញ្ចូ ឦរកុឣឣាូសអាហាឥមាឞ 
ករឣរិ ០,៩% ហដឦសញ្ញជ កឲ់្យន ើញថា នលលវាំឞិញរកុឣឣាូសអាហាឥមាឞឥវនិឡឦខាល ាំងកបុងកាឥជាំឥញុឲ្យោរិហឥណា 
ឥួឣនកើឞនៃើង ។ នដ្ឋឤហៃក  ោរាោរិហឥណាឣិឞរាស់សញ្ចូ ឦរកុឣវាំឞិញឞិងនេវាពាក់ឡ័ឞនឞិងនរសងឥឞនឞៈ 
ហដឦសញ្ចូ ឦទាំងនលលនេវាដឹកជញ្ជូ ឞហងននាេះ មាឞោរា ២,៣% វិឞបឞឤ័នឞេះសង្ហា ញថា នលលនរសងឥឞនឞៈ ឞិង 
នេវាដឹកជញ្ជូ ឞឣឞិបាឞជាំឥញុឲ្យោរិហឥណាេឥសុនកើឞនៃើងនវ ហរហធុឤនៅឧញិ វាំឞិញរកុឣនឞេះបាឞទញឲ្យោរា 
ោរិហឥណាឥឣួលឤ្ុេះនៅឧញិ ។ 

១.២-ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់ 

១.២.១-ស្ថទ នភាពអរាបថូ ររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ 

កបុងឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១២ នឞេះ ោរាសថូ ឥរបាក់នឥៀឦនឝៀសឞឹងរបាក់ដុល្លល ឥអានឣឥកិមាឞេទិឥភាឡឦអ 
រសនេើឥកបុងោាំៃុង ៤ហខ្នដើឣឆ្ប ាំ ឞិងបាឞធ្លល កន់លលសឞថិ្ នាហខ្ឧេភា ឞិងហខ្ឣលុិនា ។ ាឣកាឥេនងករ្ឦនា 
ោរាសថូឥរបាករ់សចាំហខ្ ោរាវិញវីហាឥ្ុងរគមាឞឞិនាប កាឥធ្លល ក់្ ុេះាសឞថសនាធ ស ់ ឡី ៤.០៥៧ នឥៀឦ កបុង១ 
ដុល្លល ឥអានឣឥកិ នាហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ឣក ៤.០៤២ នឥៀឦ កបុង១ដុល្លល ឥអានឣឥកិ នាហខ្នឣសា ឆ្ប ាំ២០១២ នពាឦ 
គឺរបាកន់ឥៀឦបាឞនៃើងនលល ០,៤% សនាធ សឣ់កបាឞនកើឞនៃើងឥែូរដឦ់ ៤.០៩០ នឥៀឦ កបុង១ដុល្លល ឥអានឣឥកិ 
នៅដាំណា្ឆ់មាេវ១ី នឞេះ ។   

រកាែវ ៤ : អត្ិផរណាមិនរាប់បញ្ចូលរកុមទាំនិញមួយចាំនួន (ឆ្ប ាំនឦើឆ្ប ាំ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

    ហហអកនឦើោរាឣឝយឣរសចាំហខ្ កបុងោាំៃុងឡីហខ្ឣករា ដឦ់ហខ្នឣសា របាកន់ឥៀឦបាឞនៃើងនលល ០,៦% 
នដ្ឋឤោរាវិញវីហាឥបាឞធ្លល ក់្ុេះឡី ៤.០៣៦ នឥៀឦ នាហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ឣក ៤.០១៣ នឥៀឦ នាហខ្នឣសា 
ឆ្ប ាំ២០១២ ។ កាឥនៃើងនលលរបាកន់ឥៀឦ កបុងោាំៃុងសឞួហខ្នដើឣឆ្ប ាំ សណាថ ឦឣកឡីកាំន ើ ឞររឣូឧកាឥរបាកន់ឥៀឦ
េរមាសក់ាឥង្ហឥរសឣូឦកេិហឦ កាឥចឤវាឤកបុងឡិឝីសុ យ្ូឦឆ្ប ាំហខ្មឥ គួសហសាំឞឹងកាឥនរសើរបាេ់របាកន់ឥៀឦកបុង
វីហាឥែ ុឞហដឦនវើសឞឹងចសដ់ាំន ើ ឥកាឥជួញដូឥនៅនលងវី១៨ ហខ្នឣសា ឆ្ប ាំ២០១២នឞេះ ។ វឞធឹឣឞងឹននាេះ រនឣល 
របាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិនឝៀសឞងឹឥសូិឤស ័ត នហសងៗកប៏ាឞ្ុេះនលលហងហដឥ ។ ស៉ាុហឞថ នៅហខ្ឧេភា ឞិងហខ្ឣលុិនា របាក ់
នឥៀឦបាឞធ្លល កន់លលសឞថិ្ឣកឧញិ នដ្ឋឤសាឥររឣូឧកាឥរបាកន់ឥៀឦបាឞលឤ្ុេះសឞថិ្ សនាធ សឡ់ីឥដូឧរសឣូឦហឦបាឞ 
កឞលងហុរ ។  

គួឥករេ់មាគ ឦ់ហងហដឥថា កបុងឆមាេវី១ នឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞវិញរបាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិ្ាំឞួឞ 
៨៤,៥ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ នដ្ឋឤ្ាំណាឤរបាកន់ឥៀឦោេ់្ាំឞួឞ ៣៣៨,៧ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ ។ ហរនទេះា 
ោ៉ា ងនឞេះកថ ី ករ៏បាកន់ឥៀឦនៅហរឥកាបាឞភាឡខាល ាំងឥសេ់ខ្លួឞ នដ្ឋឤមាឞេទិឥភាឡរសឈឣឞឹងកាឥហរសរសួឦរនឣល 
របាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិនៅនឦើវីហាឥោឞថឥារិ ។ 
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រកាែវ ៥ : ការវិវត្ថន៍ននអរាបថូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ 
(ោរាវញិវហីាឥ្ុងរគ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១.២.២- ស្ថទ នភាពអរាបថូ ររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន 

របាកន់ឥៀឦាឣឤួឥសូិឤស ័ត នឞរសនវេនដគូពា ិជជកឣមឥសេ់កឣពុុាកបុងឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១២ នឞេះ 

បាឞសង្ហា ញថា របាក់នឥៀឦបាឞ្ុេះនលលនឝៀសឞឹង របាកន់ស៉ាេូែវីឦីឡីឞ ៤,១% របាកដុ់ល្លល ឥឞូនែសហឦឞ ២,៤% 
របាកដុ់ល្លល ឥនរវា៉ា ឞ ់២,៣% របាកដុ់ល្លល ឥេិងាសុឥ ី២,១% របាកដុ់ងនឧៀរណាឣ ១% របាកដុ់ល្លល ឥែុងកុង ០,៨% 
ឞិងរបាកឧ់ ៉ាឞុកូនឥ ៉ា ០,១% ។ វឞធឹឣឞឹងននាេះ របាកន់ឥៀឦបាឞនៃើងនលលនឝៀសឞឹង  របាកឥ់ឡូីឥ ឍូ នឞេីុ ៣,៩% របាក់
ោឺឥ ៉ា ូ៣,៣% របាកន់ឤ៉ាឞជស៉ាុឞ ១,៤% របាកដុ់ល្លល ឥោូស្តសាថ ឦី ០,៦% ឞិងរបាកឥ់ងីែគរីមា៉ា នៃេីុ ០,២% ខ្ ៈ
ហដឦឡុាំមាឞកាឥហរសរសួឦនឝៀសឞឹង របាកឤ់៉ាឞ់្ ិឞ ឞិងរបាកប់ារនល ។ 

 
 

 ោរាវហីាឥ ោរាហលូឧកាឥ 
 ោរាវិញ ោរាឦក ់ ោរាឣឝយឣ ោរាវិញ ោរាឦក ់ ោរាឣឝយឣ 
ឣលុិនា-១១ ៤.១២២ ៤.១២៧ ៤.១២៥ ៤.១១៥ ៤.១២៣ ៤.១១៩ 
កកកដ្ឋ-១១ ៤.០៩៨ ៤.១០៦ ៤.១០២ ៤.១០០ ៤.១០៨ ៤.១០៤ 
េីហា-១១ ៤.០៩៦ ៤.១០៣ ៤.១០០ ៤.០៩៣ ៤.១០១ ៤.០៩៧ 
កញ្ញដ -១១ ៤.០៨៤ ៤.០៩៨ ៤.០៩១ ៤.០៨០ ៤.០៨៨ ៤.០៨៤ 
រុល្ល-១១ ៤.០៩២ ៤.០៩៨ ៤.០៩៥ ៤.១០០ ៤.១០៨ ៤.១០៤ 
ឧ ិ្ ឆិកា-១១ ៤.០៣០ ៤.០៣៧ ៤.០៣៤ ៤.០៣១ ៤.០៣៩ ៤.០៣៥ 
ឝបូ-១១ ៤.០៥៧ ៤.០៦៦ ៤.០៦២ ៤.០៣៩ ៤.០៣៩ ៤.០៣៩ 
ឣករា-១២ ៤.០៧៣ ៤.០៨២ ៤.០៧៨ ៤.០៦៤ ៤.០៦៤ ៤.០៦៤ 
កុឣភៈ-១២ ៤.០១៣ ៤.០១៨ ៤.០១៦ ៤.០១៥ ៤.០១៥ ៤.០១៥ 
ឣនីា-១២ ៣.៩៩៥ ៤.០០៥ ៤.០០០ ៣.៩៩៥ ៣.៩៩៥ ៣.៩៩៥ 
នឣសា-១២ ៤.០៤២ ៤.០៥៦ ៤.០៤៩ ៤.០២៥ ៤.០២៥ ៤.០២៥ 
ឧេភា-១២ ៤.០៩៥ ៤.១០៥ ៤.១០០ ៤.០៦៥ ៤.០៦៥ ៤.០៦៥ 
ឣលុិនា-១២ ៤.០៩០ ៤.០៩៦ ៤.០៩៣ ៤.០៦៥ ៤.០៦៥ ៤.០៦៥ 
 

ារាង ១: អរាបថូររបាក់របចាំដខ (ចុងដខ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 
១.២.៣- ស្ថទ នភាពអរាបថូ ររបាក់ែុល្លល រអាសមរកិសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន 
 

កាឥនរសៀសនឝៀសោរាសថូ ឥរបាក់ដុល្លល ឥអានឣឥកិាឣួឤឞឹងឥូសិឤស័ ត នឞរសនវេនដគូពា ិជជកឣម
ឥសេ់កឣពុុាកបុងឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១២នឞេះ បាឞសង្ហា ញថា របាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិបាឞ្ុេះនលលនឝៀសឞឹង របាកន់ស៉ាេូ
ែវីឦីឡីឞ ៣,៤% របាកដុ់ល្លល ឥនរវា៉ា ឞ ់ ១,៥% របាកដុ់ល្លល ឥេិងាសុឥ ី ១,៤% របាកដុ់ងនឧៀរណាឣ ០,៥% ឞិង 
របាកដុ់ល្លល ឥែុងកុង ០,២% ។ វឞធឣឹឞឹងននាេះ របាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិបាឞនៃើងនលលនឝៀសឞឹង របាកឥ់ឡូីឥ ឍូ នឞេីុ 
៤,៧% របាកោ់ឺឥ ៉ា ូ ៤,១% របាកន់ឤ៉ាឞជស៉ាុឞ ២,១% របាកដុ់ល្លល ឥោូស្តសាថ ឦី ១,២% របាកឥ់ងីែគីរមា៉ា នៃេីុ 
០,៨% របាកឤ់៉ាឞ់្ ិឞ ០,៦% របាកប់ារនល ០,៤% ឞងិរបាកឧ់ ៉ាឞុកូនឥ ៉ា ០,២% ។  

 
 ២- ការវិវត្ថន៍របូិយវត្ទុ 

 នេដឌកិ្ចកឣពុុានៅឆ្ប ាំ២០១២នឞេះ ររូឧបាឞឥ ាំឡងឹថាឞឹងសឞថមាឞោរាកាំន ើ ឞរសហាករ់សហែឦឆ្ប ាំឣុឞ 
ហដឦគាំរវនដ្ឋឤឧេ័ិឤកេិកឣម ឧេាែកឣម ឞិងនេវា រឡឣទាំងឧេ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុហងហដឥ ។ ាក់ហេថង
សឥមិា ឥ ទឞ្ាំនពាេះឧេ័ិឤឯកជឞ ឞិងឥូសិឤឧរទុ វូនៅ (M2) បាឞសឞថនកើឞនៃើងគួឥឲ្យករ់េមាគ ឦ់  ។ 
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រកាែវ ៧ : ការវិវត្ថន៍ននត្នមលរបាក់ែុល្លល រអាសមរកិសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន 

(េឞធេសឞៈ៍ ្ុងហខ្ឝបូ ២០១១ = ១០០) 
 

រកាែវ ៦ : ការវិវត្ថន៍ននត្នមលរបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន  
(េឞធេសឞៈ៍ ្ុងហខ្ឝបូ ២០១១ = ១០០) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

នឦើេឡីនឞេះនវៀរ រវឡយេកឣមសឥនវេេុវន ឞិងនដើឣវុឞឥសេ់រសឡឞ័នឝនាគឥនៅហរសឞថឥកាកាំន ើ ឞឦអរសនេើឥ ។ 
កាឥ ៍នឞេះ បាឞឆលុេះសញ្ញច ាំងឡជីាំនឞឿវុក្ិរថឥសេ់សាធ្លឥ ជឞឣកនឦើរសឡឞ័នឝនាគឥ  ។ 

២.១- ការផគត្់ផគង់របូិយវត្ទុ 

កបុងោាំៃុងឆមាេវី១នឞេះ ឥសូិឤឧរទុវូនៅ (M2) ឥសេ់រសឡឞ័នឝនាគឥបាឞនកើឞនៃើង្ាំឞួឞ ២.៩៩៧ពាឞ់
ល្លឞនឥៀឦ (១២,៧%) នពាឦគឺនកើឞឡី ២៣.៦៥៥ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ នៅហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ នៅ ២៦.៦៥២ ពាឞ់
ល្លឞនឥៀឦ នៅហខ្ឣលុិនា ឆ្ប ាំ២០១២ ។ កាឥនកើឞនៃើងនឞេះា្ឣផងសណាថ ឦឣកឡ ី កាំន ើ ឞនឞរបាកស់នញ្ដ ើា
ឥសូិឤស ័ត ឥសេ់ឞវិាេជឞ ៣.០១៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១៥,៧%) របាកស់នញ្ដ ើានឥៀឦ ១២៤ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
(១៦,៧%) ខ្ ៈហដឦឥសូិឤឧរទុកបុង្រា្ឥ ៍លឤ្ុេះ្ាំឞួឞ ១៤០ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៣,៧%) ។ គួឥករេ់មាគ ឦ់
ហងហដឥថា នៅកបុងរបាកស់នញ្ដ ើាឥសូិឤស ័ត េឥសុមាឞ ៤៤% ារបាកស់នញ្ដ ើមាឞកាឦកាំ រ ់ ៣៣% ារបាក់
សនញ្ដ ើេឞសាំ ១៨% ារបាកស់នញ្ដ ើ្ឥឞថ ឞិង ៥% ារបាកស់នញ្ដ ើនហសងៗ ។ របាកស់នញ្ដ ើាឥសូិឤស ័ត មាឞកាឥនកើឞ
នៃើងានឥៀងរាឦ់ហខ្កបុងោាំៃុងឆមាេវ១ី នឞេះ ។ 

 

 
 
 

 

ារាង ២ : បដរមបរមួលជាភាគរយននសិទត្ិរបូិយវត្ទុសាំខ្ន់ៗនិងសនធសសន៍នលលទាំនិញនិងសសវា 

(សហរឣសរឣួឦឆ្ប ាំនឦើឆ្ប ាំាភាគឥឤ) 
 មករា-១២ កមុភៈ-១២ មីនា-១២ សមស្ថ-១២ ឧសភា-១២ មិលុនា-១២ 

ឥ នវឤយេុវនរាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ២,៨ ០,៨ -១២,៩ -៤,០ ២,២ -៩,៩ 

ឥ ទឞហហបកឯកជឞ ៣៥,៦ ៣៤,៦ ៣៥,១ ៣៥,៦ ៣៣,៩ ៣១,៣ 

ឥសិូឤឧរទុវូនៅ (M2) ២២,៧ ២៤,៧ ២២,៦ ២០,២ ២០,១ ២១,១ 

ឥសិូឤឧរទុកបុង្រា្ឥ ៍ ២១,៨ ១៨,៦ ១៣,៩ ៧,៣ ១២,២ ៨,៨ 

ោរិហឥណារសចាំឆ្ប ាំ ៥,៨ ៥,៤ ៥,៤ ៤,៨ ២,២ ១,៨ 
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                                  របាកស់នញ្ដ ើាឥូសិឤស ័ត

រកាែវ ៨ : សមាសធាត្ុននការផគត្់ផគង់របូិយវត្ទុ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

២.២- កាថ ជះឥទនិពលែលប់រមិាណរបូិយវត្ទ ុ

កបុងឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១២ ឥូសិឤឧរទុវូនៅមាឞកាំន ើ ឞ ២១,១% នឝៀសឞឹង ១៣% នៅឆមាេវ១ី ឞិង 
៧,៥% នៅឆមាេវី២ ឆ្ប ាំ២០១១ ។ កាឥនកើឞនៃើងនឞេះ ឆលុេះសញ្ញច ាំងាឣឥឤៈកាំន ើ ឞនឞរវឡយេកឣមសឥនវេ
េុវនឥសេ់រសឡ័ឞនឝនាគឥ្ាំឞួឞ ៨៣៦ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ (៤,៧%) ឞិងរវឡយេកឣមកបុងរេុកេុវន ២.១៦២ 
ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៣៧,៥%) ។ កាឥនកើឞនៃើងនឞរវឡយេកឣមសឥនវេេុវននឞេះសណាថ ឦឣកឡីកាំន ើ ឞនឞរវឡយ
េកឣមសឥនវេេុវនឥសេ់ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា្ាំឞឞួ ១.៦៦៥ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១០,៤%) ខ្ ៈហដឦរវឡយ
េកឣមសឥនវេេុវនឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥលឤ្ុេះ ៨២៩ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៤៤%) ។ ្ាំហ កឯកាឥឧឧិឌ្ណនឞ

រវឡយេកឣមកបុងរេុកេុវនឧញិ សណាថ ឦឣកឡីកាឥនកើឞនៃើងនឞឥ ទឞ្ាំនពាេះឧេ័ិឤឯកជឞ3 ២.៥២៩ ពាឞ់
ល្លឞនឥៀឦ (១៤,៤%) ខ្ ៈហដឦនដើឣវុឞឞិងវុឞសរឣុងឥសេ់រសឡ័ឞនឝនាគឥនកើឞនៃើង ១.៣២៤ ពាឞ់
ល្លឞនឥៀឦ (១៣,៦%) ឞិងឥ នវឤយេុវន្ ាំនពាេះរាជឥដ្ឋឌ អបិាឦលឤ្ុេះ ២៧៧ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១៣%) ។ 
នៅកបុងឦាំែូឥឥ ទឞ្ាំនពាេះឧេ័ិឤឯកជឞេឥសុ ឧេ័ិឤហដឦឥឣួ្ាំហ កឝាំាងនគមាឞឥ ទឞ្ាំនពាេះឧេ័ិឤ
ជួញដូឥដុាំឞិងរាឤ ៣៣% នេវាកឣមឣឞិហឣឞែិឥញ្ដ ឧរទុនហសងៗនវៀរ ១៨% កេិកឣម ឥុកាខ រសមា៉ា ញ់ ឞិងនឞសាវ 
១៨% កឣមឞថសាឦ ១១% ឞងិ េាំ ងឞ់ិងកាឥជួញដូឥោ្ឦឞរវឡយ ៧% ។ 
 

 
 

២.២.១- រទពយសកមមកបុងរសុកសទុន និងរទពយសកមមបរសទសសទុនរបសធ់នាោរជាត្ិននកមពុជា 

រវឡយេកឣមកបុងរេុកេុវនឥសេ់ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞលឤ្ុេះ្ាំឞួឞ ១៤៦ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ 
(២,៩%) នពាឦគឺលឤ្ុេះឡ ី -៤.៩៧៧ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ កបុងហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ឣក -៥.១២៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
កបុងហខ្ឣិលុនា ឆ្ប ាំ២០១២ សនាធ ស់ឡីបាឞនកើឞនៃើង ៣៣២ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ (៦,៣%) កបុងឆមាេវី២ 
ឆ្ប ាំ២០១១ ។ កាឥលឤ្ុេះនឞេះ សណាថ ឦឣកឡីកាឥលឤ្ុេះនឞឥ នវឤយេុវនឡីរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥ ៤៦ ពាឞល់្លឞ

                                                 

 
3
 ឥណទានដុល=ឥណទានសរបុ+ការប្រាក់បង្គរ 
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រកាែវ ៩ : ស្ថទ នភាពរបូិយវត្ទុ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

នឥៀឦ (៨%) ឞិងឥ នវឤយេុវន្ាំនពាេះរាជឥដ្ឋឌ អិបាឦ ១៦៣ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ (៩,១%) ខ្ ៈហដឦខ្ធង់
នហសងៗេុវននកើឞនៃើងរិ្រួ្ ្ាំឞួឞ ៦២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២,៤%) ។ កាឥលឤ្ុេះនឞឥ នវឤយេុវន្ ាំនពាេះ
រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ាឥឣួសណាថ ឦឣកឡីកាំន ើ ឞនឞរបាកស់នញ្ដ ើឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ។ 

 ្ ាំហ កឯរវឡយេកឣមសឥនវេេុវនឧញិ បាឞនកើឞនៃើង្ាំឞួឞ ១.៦៦៥ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១០,៤%) ។ 
កាឥឧឧិឌ្ណនឞេះសណាថ ឦឣកឡីកាំន ើ ឞនឞរវឡយេកឣមសឥនវេ ១.៦៦៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១០,១%) គួសហសាំឞិង
កាឥលឤ្ុេះនឞរវឡយោកឣមសឥនវេ ២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (០,៥%) ។ 

២.២.២- រទពយសកមមកបុងរសុកសទុន និងរទពយសកមមបរសទសសទុនរបសរ់គឹះស្ថទ នធនាោរ 

 រវឡយេកឣមេឥុសឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥមាឞ្ាំឞួឞ ៣៩.៩០៨ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ នពាឦគឺនកើឞ 
៧.៦៩៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២៣,៩%)  ហដឦជួឤ រវរវងដ់ឦ់កាំន ើ ឞឥ ទឞឥសេ់ឝនាគឥ ឞិងឥឣួ្ាំហ ក 
ដឦ់កាឥនឝវើែិឥញ្ដ សផទឞេកឣមភាឡឧឞិិនោគនៅកបុងរសនវេ ។  កាំន ើ ឞនឞេះ ឆលុេះសញ្ញច ាំងឣួឤហហបកាឣឥឤៈ 
នដើឣវុឞឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥហដឦនសើកលមី កាឥសនងកើឞនដើឣវុឞឥសេ់ឝនាគឥហដឦមាឞរសាស ់ ឞិងកាឥនកើឞនៃើង
របាក់សនញ្ដ ើឥសេ់ោរិលិជឞ ។ របាក់សនញ្ដ ើេឥុសមាឞ្ាំឞួឞ ២២.៩៥៦ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ នកើឞនៃើង ៣.១២៦ 
ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ (១៥,៨%) ហដឦកបុងននាេះរបាក់សនញ្ដ ើាឥូសិឤស័ ត មាឞេមាមាររ ៩៦% នឞរបាក់សនញ្ដ ើ
េឥសុ ។ 

 រវឡយេកឣមកបុងរេុកេុវនបាឞនកើឞនៃើង្ាំឞឞួ ១.៨៨២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១៧,៦%) ។ កាឥហរសរសួឦ 
នឞេះ ា្ឣផងសណាថ ឦឣកឡីកាឥនកើឞនៃើងនឞឥ ទឞ្ាំនពាេះឧេ័ិឤឯកជឞ ២.៥២៩ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ 
(១៤,៤%) ខ្ ៈហដឦមាឞកាឥលឤ្ុេះនឞខ្ធងន់ហសងៗេុវន ៤៩៦ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៧,៦%) ឞិងឥ នវឤយ 
េុវន្ាំនពាេះរាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ១១៤ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៣៣,៦%) ។ កាឥលឤ្ុេះនឞខ្ធងន់ហសងៗេុវនាឦវនហឦ
ឡីកាឥនកើឞនៃើងនឞនដើឣវុឞ ១.៣៧០ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២១,៣%) ឞិងសាំ ុឦោឞថឥឝនាគឥ ១.០៧០ ពាឞ់
ល្លឞនឥៀឦ (៧៩,២%) ខ្ ៈហដឦរវឡយេកឣមនហសងៗនកើឞនៃើង ១.៩៣៨ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៥៩,៥%) ។ 
វឞធឹឣនឞេះហដឥ របាកស់នញ្ដ ើឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥនៅឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ហដឦាធ្លរុហសាំនឞវុឞសរឣុងោឞថឥ-
ារិ បាឞនកើឞនៃើង ១.៩៨៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២៨,១%) ។ 

រវឡយេកឣមសឥនវេេុវនឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥបាឞលឤ្ុេះ្ាំ ឞួឞ ៨២៩ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៤៤%)  
គឺឡី ១.៨៨៤ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ នាដាំណា្់ឆ្ប ាំ២០១១ ឣក ១.០៥៥ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ នាឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ
២០១២ ។ កាឥលឤ្ុេះនឞេះ សណាថ ឦឣកឡីកាំន ើ ឞរវឡយោកឣមសឥនវេ្ាំឞួឞ ១.៩៧៨ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ 
(៨៦,១%) ខ្ពុេ់ាងកាំន ើ ឞរវឡយេកឣមសឥនវេហដឦមាឞ្ាំឞួឞ ១.១៤៩ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២៧,៥%) ។ 

២.៣- អរាការរបាក់សលើរបាក់បសញ្ដ ើ និងរបាក់កមចីរបសរ់គឹះស្ថទ នធនាោរ 

 ្ឦនាោរាកាឥរបាកស់នញ្ដ ើឥឤៈនឡឦ៦ហខ្4 ឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥមាឞឞិនាប កាឥលឤ្ុេះសឞថិ្ ចស ់
ាាំងឡីនដើឣឆ្ប ាំឣក ។ ោរាកាឥរបាកស់នញ្ដ ើានឥៀឦបាឞលឤ្ុេះ្ាំឞឞួ ០,៤៣% នពាឦគឺលឤឡ ី៥,២៨% កបុង 
ហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ឣក ៤,៨៥% នាហខ្ឣលុិនា ឆ្ប ាំ២០១២ ។ ្ាំហ កឯោរាកាឥរបាកស់នញ្ដ ើាដុល្លល ឥអានឣឥកិ 

                                                 

 
4
ោរាកាឥរបាកវ់ាេ់នដ្ឋឤករឣរិឣឝយឣលលឹងាឣវាំែាំនឞរសរិសរថិកាឥឝនាគឥ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

មាឞករឣរិ ៣,៤១% គឺបាឞលឤ្ុេះរិ្ រួ្ ០,០២% នឝៀសឞឹងហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១  ។ 

 វឞធឹឣឞឹងននាេះ ោរាកាឥរបាកក់ឣចាីនឥៀឦឥឤៈនឡឦ៦ហខ្ បាឞលឤ្ុេះឡី ១៦,៩៩% នាហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ 
ឣក ១១,៧៣% នាហខ្ឣលុិនា ឆ្ប ាំ២០១២ នពាឦគឺលឤ្ុេះ ៥,២៦% ។ ្ាំហ កឯ ោរាកាឥរបាកក់ឣចាីដុល្លល ឥ
អានឣឥកិមាឞករឣរិ ១២,១៣% បាឞលឤ្ុេះ្ាំឞួឞ ៤,២៥% នឝៀសឞឹងហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១  ។ 
 

  

 កបុងោាំៃុងឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១២នឞេះ គមាល រោរាកាឥរបាកា់នឥៀឦបាឞលឤ្ុេះឡ ី ១១,៧១% នា
ហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ឣក ៦,៨៨% នៅហខ្ឣិលុនា ឆ្ប ាំ២០១២ ។ ្ាំហ កឯគមាល រោរាកាឥរបាក់ាដុល្លល ឥ
អានឣឥកិ បាឞលឤ្ុេះឡី ១២,៩៥% នាហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ឣក ៨,៧២% នៅហខ្ឣលុិនា ឆ្ប ាំ២០១២ ។ 

 

ារាង ៣ : អរាការរបាក់សលើរបាក់កមចី និងរបាក់បសញ្ដ ើ (អរាមធយម៦ដខ - ជាភាគរយ) 
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° 

រកាែវ ១០: អរាការរបាក់កមចី និងរបាក់បសញ្ដ ើ 
(ោរាឣឝយឣ ៦  ហខ្) 

  

ឣលុិនា 
២០១១ 

    ឝបូ 
២០១១ 

ឣករា 
២០១២ 

កុឣភៈ 
២០១២ 

ឣនីា 
២០១២ 

នឣសា 
២០១២ 

ឧេភា 
២០១២ 

ឣលុិនា 
២០១២ 

ោរាកាឥរបាក ់
សនញ្ដ ើានឥៀឦ 

៥,៤២ ៥,២៨ ៥,២៩ ៥,២៣ ៥,០៣ ៥,០៩ ៥,០៧ ៤,៨៥ 

ោរាកាឥរបាក ់
កឣចាីនឥៀឦ 

១៤,៨០ ១៦,៩៩ ១៦,៩៦ ១៧,៦៧ ១៧,៦៧ ១៣,២៥ ១១,៦៧ ១១,៧៣ 

គមាល រ ៩,៣៨ ១១,៧១ ១១,៦៧ ១២,៤៤ ១២,៦៤ ៨,១៦ ៦,៦០ ៦,៨៨ 
         
ោរាកាឥរបាក ់
សនញ្ដ ើាដុល្លល ឥ 

៣,៤៤ ៣,៤៣ ៣,៤៣ ៣,៤២ ៣,៤២ ៣,៤៣ ៣,៤៣ ៣,៤១ 

ោរាកាឥរបាក ់
កឣចាីដុល្លល ឥ 

១៥,៣៧ ១៦,៣៨ ១៣,៨៦ ១៤,០០ ១៤,០៦ ១២,៦៤ ១១,៩៨ ១២,១៣ 

គមាល រ ១១,៩៣ ១២,៩៥ ១០,៤០ ១០,៥៨ ១០,៦៤ ៩,២១ ៨,៥៥ ៨,៧២ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 ៣- ជញ្ជងីទូទាត្់ 

វិឞបឞ័ឤបា៉ា ឞ់សាម ឞដាំសូងនឞរសរិសរថិកាឥជញ្ជ ីងវូទរ់កឣពុុាបាឞសង្ហា ញថា េឣរុឦយឥួឣមាឞោរិនឥក 
្ាំឞួឞ ២០២ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ នដ្ឋឤបាឞលឤ្ុេះ ៣ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (១,៣%) នឝៀសឞឹងឆមាេវ១ី 
ឆ្ប ាំ២០១១ ។ កាថ ្ឣផងហដឦសណាថ ឦឲ្យមាឞកាឥលឤ្ុេះនឞេះគឺ កាឥលឤ្ុេះេឣរុឦយគ ឞីែិឥញ្ដ ឧរទុ  
រសមា  ១១៥ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (២០,៥%) ឞិងេឣរុឦយគ ឞី្ឥឞថ ២៤២ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ 
(៣២,៧%) ។ ហឦនឝៀសឥវាងឱឞភាឡេឣរុឦយគ ឞី្ ឥឞថ (ឣឞិរាសស់ញ្ចូ ឦសហងវឥហលូឧកាឥ) ឞិងហ.េ.េ មាឞ
ករឣរិ ៦,៩% ។ 

៣.១- គណនីចរនថ (ឣឞិរាសស់ញ្ចូឦសហងវឥហលូឧកាឥ) 

េឣរុឦយគ ឞី្ឥឞថមាឞឱឞភាឡរសមា  ៤៩៩ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞលឤ្ុេះ ២៤២ ល្លឞ
ដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៣២,៧%) នឝៀសឞងឹឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១១ នដ្ឋឤសាឥកាឥលឤ្ុេះនឞឱឞភាឡជញ្ជ ីងពា ិជជកឣម 
១១ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ ឞិងឱឞភាឡគ ឞីរបាក់្ាំ ូឦេុវន ៨ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ រឡឣទាំងកាំន ើ ឞ
ោរិនឥកនឞគ ឞីនេវាេុវន ២២៧ ល្លឞដុល្លល ឥអាឣឥកិ (៦៦,៤%) ។ ឱឞភាឡគ ឞី្ ឥឞថនឞេះ ររូឧបាឞផ្លរទ់រ់
នដ្ឋឤកាឥលឤ្ុេះនឞគ ឞសីហងវឥឯកជឞេុវន ៤ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ  (៤,៤%) ។  

កាឥនាាំន្ញេឥុសមាឞ្ាំឞួឞរសមា  ២.៨៦៥ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞនកើឞនវផើង ៤២៤ ល្លឞ 
ដុល្លល ឥអានឣឥកិ (១៧,៤%) នឝៀសឞឹងឆមាេវ១ីនឞឆ្ប ាំកឞលងនៅ ។ កាថ ឥឣួ្ាំហ កោ៉ា ងេាំខាឞក់បុងកាឥនកើឞ 
នវផើងនឞេះគឺកាឥនាាំន្ញាឣរសឡ័ឞនោឞុនរគេះឡឞនវូនៅ (GSP) ហដឦបាឞនកើឞនវផើងរសមា  ៣៩៩ ល្លឞ 
ដុល្លល ឥអានឣឥកិ (១៨,៥%) ។ នសើនឝៀសឞឹងឆមាេវ១ីដូ្គប  កាឥនាាំន្ញាឣរសឡឞ័នោឞុនរគេះឡឞនវូនៅបាឞ 
សឞថនកើឞនវផើងាឦាំដ្ឋសគ់ឺមាឞ ១.៤៧៦ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ កបុងឆ្ប ាំ២០១០  ២.១៥៣ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ 
កបុងឆ្ប ាំ២០១១ ឞិង ២.៥៥២ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ កបុងឆ្ប ាំ២០១២ ។ រេសនឡឦនឞេះហដឥ កាឥនាាំន្ញនហសង 
នវៀរមាឞកាំន ើ ឞរសមា  ១៣,៥% ។ 

 

រកាែវ ១១: ជញ្ជងីពាណិជជកមម 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

កាឥនាាំ្ូឦវាំឞិញេរមាស់នរសើរបាេ់កបុងរេុកមាឞ  ៣.៦០៧ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞនកើឞនវផើង 
៤០៩ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (១២,៨%) នឝៀសឞឹងឆមាេវី១នឞឆ្ប ាំកឞលងនៅ ។ កាំន ើ ឞនឞេះសណាថ ឦឣកឡីកាឥ 
នកើឞនវផើងនឞកាឥនាា្ំ ូឦឧរទុធ្លរុនដើឣេរមាសឧ់េាែកឣមការន់ដឥេនឣលៀកសាំពាក ់ ១៦០ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ 
(១៩,៧%) នរសងឥឞនឞៈ ៧៣ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (១៥,៥%) វាំឞញិេរមាសន់រសើរបាេ់កបុងរេុកនហសងនវៀរ 
១៧២ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៩,២%) ឞិងោគគិេឞ ី៥ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៧,៧%) ។ 

គ ឞីនេវាេុវនមាឞោរិនឥក ៥៦៩ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞនកើឞនវផើង ២២៧ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ 
(៦៦,៤%) នឝៀសឞឹងឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១១ ។ កាឥនកើឞនៃើងនឞោរិនឥកនឞេះ ាឦវនហឦនឞកាំន ើ ឞរបាក ់
្ាំ ូឦឡីហហបកនេវា សនាធ សឡ់ីផ្លរទ់រក់ាឥ្ាំណាឤនឦើហហបកនេវាហដឦហថឦ់នដ្ឋឤោឞិវាេជឞ ។ ្ាំ ូឦឡ ី
នេវានវេ្ឥ ៍មាឞ ៨៧១ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞនកើឞនៃើង ១៨៦ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (២៧,១%) 
ឞិង្ាំ ូឦឡីនេវាដឹកជញ្ជូ ឞបាឞនកើឞនវផើង ៩ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៦,៧%) ហដឦារសអឡដេ៏ាំខាឞ ់សណាថ ឦ
ឲ្យរបាក់្ ាំ ូឦហហបកនេវាមាឞកាឥនកើឞនៃើង ។ 

គ ឞរីបាក់្ ាំ ូឦេុវនមាឞឱឞភាឡរសមា  ៣០១ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞលឤ្ុេះ ៨ ល្លឞ
ដុល្លល ឥអានឣឥកិ (២,៧%) នឝៀសឞឹងឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១១ ។ កាឥលឤ្ុេះឱឞភាឡនឞេះសណាថ ឦឣកឡីកាឥលឤ
្ុេះកាឥនហធឥរបាកន់្ញនៅឱយោឞិវាេជឞ ១០ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (២,៨%) ។ គ ឞីសហងវឥឯកជឞេុវនមាឞ
ោរិនឥករសមា  ៩១ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞលឤ្ុេះ ៤ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៤,៤%) នឝៀសឞឹងឆមាេដូ្គប
នឞឆ្ប ាំកឞលងនៅ ។ 

៣.២- គណនីបដងវរផលូវការ និងហរិញ្ដវត្ទុ 

សហងវឥហលូឧកាឥេុវននរកាឣឥសូភាឡាែិឥញ្ដសផទឞេែរសរិសរថិកាឥឥរេាំ ងមាឞរសមា  ៣០១ ល្លឞ
ដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞលឤ្ុេះ ៣១ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៩,៥%) នឝៀសឞឹងឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១១ ។ គ ឞី
ែិឥញ្ដ ឧរទុបាឞសង្ហា ញថាមាឞោរិនឥក ៤៤៦ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞលឤ្ុេះ ២០,៥% ហដឦឆលុេះសញ្ញច ាំងឡី
ឦាំែូឥកឣចីហលូឧកាឥ ឞិងឧឞិិនោគឯកជឞ ។ របាកក់ឣចហីលូ ឧកាឥេុវនមាឞ ១១៧ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞនកើឞ 
នៃើង ៤ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៣,៣%) នឝៀសឞឹងឆមាេវី១នឞឆ្ប ាំឣឞុ ។ ្ាំហ កឦាំែូឥឧឞិិនោគឯកជឞររូឧ 
បាឞឆលុេះសញ្ញច ាំងា្ឣផងឡឦីាំែូឥឧឞិិនោគផ្លធ ឦ់សឥនវេេុវន ហដឦមាឞ្ាំឞួឞ ៤៤៤ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ បាឞ 
នកើឞនវផើង ១១០ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៣២,៨%) នឝៀសឞងឹឆមាេវ១ី នឞឆ្ប ាំកឞលងនៅ ហដឦសង្ហា ញឡីសឥោិ- 
កាេរសនេើឥនវផើងឧញិនឞឦាំែូឥឧឞិិនោគសឥនវេនៅកឣពុុា ។ 

 



                                                                             15 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

  
  កបុងោាំវផុងឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១២ នឞេះ រសរិសរថិកាឥជញ្ជ ីងវូទរ់ បាឞសង្ហា ញឡីឦវនភាឡរគស់រគឞ់

េរមាសផ់្លរទ់រឲ់្យឱឞភាឡគ ឞី្ ឥឞថ នទេះសីមាឞកាឥលឤ្ុេះឦាំែូឥ្ូឦនឞគ ឞសីហងវឥហលូឧកាឥ ឞិងគ ឞី
ែិឥញ្ដ ឧរទុកន៏ដ្ឋឤ ។ ាឦវនហឦ េឣរុឦយឥឣួនឞរសរិសរថិកាឥជញ្ជ ីងវូទរម់ាឞោរិនឥក ២០២ ល្លឞដុល្លល ឥ 
អានឣឥកិ ។ គិរដឦ់្ុងហខ្ឣលុិនា វុឞសរឣុងោឞថឥារិដុឦអា្រវរវង ់ ឞិងវូទរក់ាឥនាា្ំ ូឦវាំឞិញឞិងនេវា 
បាឞរសមា  ៤,៥ ហខ្ ។ 

៤- ការរគប់រគងទុនបរមុងអនថរជាត្ិ 

៤.១- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនថរជាត្ិ  
 ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាឧឞិិនោគវុឞសរឣងុោឞថឥារិនរកាឣឥសូភាឡោូនឧ ើណាឤ ស ័ត ឥរនាគឥអានឣឥកិ 

ឧសកឥ ៍ែិឥញ្ដ ឧរទុ ឥឤៈកាឦឣឝយឣ (MTI) េញ្ញដ ស័ ត ឥឤៈនឡឦហឧង ឞិងរបាក់សនញ្ដ ើឥឤៈកាឦខ្លីាឣួឤ 
សាទ ស័ឞែិឥញ្ដ ឧរទុោឞថឥារិ ឝនាគឥកណាថ ឦនឞរសនវេោអិឧឌ្ណឞ៍ ឞិងរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥពា ិជជហដឦមាឞ 
េថងដ់្ឋឥ ឞិងនរកឌ្ីរនឥ ៉ារវីងខ្ពុេ់ ។ វឞធឹឣនឞេះ វុឞសរឣងុោឞថឥារិឣឤួ្ាំឞួឞករ៏រូឧបាឞឧឞិិនោគាឣឥឤៈោបក
ចរក់ាឥខាងនរៅហងហដឥ ។  

 នៅកបុងឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១២ ោរាកាឥរបាកន់គឦរបាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិររូឧបាឞឥកានៅររឹឣ ០,២៥% 
ោរាកាឥរបាកន់គឦរបាកោ់ឺឥ ៉ា ូ១% ឞិងោរាកាឥរបាកន់គឦរបាកន់ផ្លឞហេធឥឦីង ០,៥% ។ នដ្ឋឤហៃក ោរា
កាឥរបាកន់គឦរបាកដុ់ល្លល ឥោូស្តសាថ ឦីររូឧបាឞការស់ឞទឤ្ាំឞួឞ ២ដង ្ាំឞួឞ ៧៥ឡិឞធុ ឡី ៤,២៥% ឣកររឹឣ 
៣,៥០% នែើឤអា្ឞឹងររូឧបាឞការស់ឞទឤហលឣនវៀរនៅកបុងឆមាេវ២ី ឆ្ប ាំ២០១២ នដើឣផវីសវ់ឦ់ឞឹងកាឥ
ធ្លល ក់្ ុេះនឞោរាោរិហឥណា ។ 

កបុងសឥកិាឥ ៍នឞេះ ោឞុនល្លឣាឣនេ្កថហី នាាំេថីឡីកាឥឧឞិិនោគហដឦកាំ រន់ដ្ឋឤគ ៈកឣមកាឥ 
ឧឞិិនោគឝនាគឥារិនឞកឣពុុា កាឥឧឞិិនោគវុឞសរឣុងោឞថឥារិ ររូឧបាឞោឞុឧរថនដ្ឋឤហហអកនឦើនគឦកាឥ ៍ 
េុឧរទិភាឡ ឞិងេឞធឞីឤភាឡាសា់រសចាំ ។ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞ្ឦ័រវុឞសរឣុងនៅឧឞិិនោគាឣឤួ 

រកាែវ១២: ជញ្ជងីទូទាត្់កមពុជា 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

នដគូហដឦមាឞនឥ ៉ារវីងខ្ពុេ់ ឞងិហថឦ់្ាំ ូឦកាឥរបាកេ់ឣរេស ឞិងបាឞសនងកើឞកាឥឧឞិិនោគនៅនឦើេញ្ញដ ស ័ត  
នហសងៗ ។ ស្ចុសផឞប វុឞសរឣុងោឞថឥារិេឥសុហដឦបាឞឧឞិិនោគគិរារបាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិ3 មាឞ្ាំឞួឞ ៣.៤៥០ 
ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ នកើឞនៃើង ៧,៤% នឝៀសឞឹង្ុងហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ (៣.២១៣ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ) ។ 
 ៤.២. អនថរាគមន៍សៅសលើទីផារបថូររបាក់ 

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞោឞថរាគឣវិញរបាក់ដុល្លល ឥអានឣឥកិ្ាំឞួឞ  ១៧ នឦើក ហដឦមាឞវឹករបាក់ 
េឥសុ្ាំឞឞួ ៨៤,៥ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ ឞិងបាឞ្ាំណាឤរបាកន់ឥៀឦ្ាំឞួឞ ៣៣៨,៧ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ ។ 
 ៤.៣. ការរគប់រគងអាជីវកមមមាស និងបថូររបាក ់

 រកុឣែ ុឞនាាំន្ញ-នាា្ំ ូឦមាេ្ាំឞួឞឡីឥបាឞសញ្ឈសេ់កឣមភាឡ ។ ស្ចុសផឞប អាាញ ស ័ត រសកសអាជីឧកឣម 
នាាំន្ញ-នាាំ្ូឦមាេមាឞ្ាំឞួឞ ១៦ ្ាស់ ។ នៅកបុងឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១២ កាឥនាាំ្ូឦមាេមាឞ ា្ំឞួឞ 
៣៩២ គីៃូរកាឣ ។  

៥- សមព័ននការជាមួយរគឹះស្ថទ នធនាោរ និងហរិញ្ដវត្ទុ 

 ស្ចុសផឞប រសឡឞ័នឝនាគឥនៅកឣពុុាមាឞឝនាគឥពា ិជជ្ាំឞឞួ ៣២ ឝនាគឥឯកនវេ ៧ កាឥោិឦ័ឤ 
រាំណាងឝនាគឥសឥនវេ ៤ រគឹេះសាទ ឞឣរីកែិូឥញ្ដ ឧរទុ ៣២ (កបុងននាេះមាឞរគឹេះសាទ ឞ ៧ ររូឧបាឞោឞុញ្ញដ រឲ្យ 
វវួឦរបាកស់នញ្ដ ើឡសីាធ្លឥ ជឞ) រសរិសរិថកឥឥ ទឞជឞសវហដឦបាឞ្ុេះសញ្ជ ី្ាំឞួឞ ៣០ រកុឣែ ុឞអរ-ិ
េឞាែិឥញ្ដ ឧរទុ ១ ររិឤភាគី ១ កាឥោិឦ័ឤឡ័រ៌មាឞឥ ទឞ ១ ឞិងមាឞអាជីឧកឣមសថូ ឥរបាក់ ១.៥១២ 
(កបុងននាេះ មាឞអាាញ ស ័ត ្ាំឞឞួ ៤៧)  ។  

 សណាថ ញសាខា ឞិងរសរិសរថិកឥនៅកបុងរសឡ័ឞនឝនាគឥមាឞឧឌ្ណឞភាឡគួឥឲ្យករ់េមាគ ឦ់នានឡឦ 
ស្ចុសផឞបនឞេះ ។ ាកហ់េថង កាឥឥកី្នរឣើឞនឞរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥអា្ឆលុេះសញ្ញច ាំងាឣឥឤៈោបកដ្ឋករ់បាកស់នញ្ដ ើ បាឞ 
នកើឞនៃើងដឦ់ ១.៣៦៨.៦៣១ នាក ់ ឞិងោបកវវួឦឥ ទឞបាឞនកើឞដឦ់ ៣២១.២៩៦ នាក ់។ ហឦិរហឦ 
ែិឥញ្ដ ឧរទុ នៅកបុងឧេ័ិឤឝនាគឥមាឞកាឥឥកីឦូរល្លេ់ាឦាំដ្ឋស់ដូ្ា មា៉ា េីុឞដករបាក់េ័វឤរសឧរថិ (មាឞ 
្ាំឞួឞ ៦១៣) ស ័ត ឥ ទឞ ស ័ត ឥ ឡឞន នេវាេឞសាំាមាេ នេវាឝនាគឥនោៃិ្ររូឞិក (E-Banking) 
ឞិងរសរិសរិថកាឥឝនាគឥ្ឦ័រ ានដើឣ ។  

ោឞុបារសាឝឞភាឡាឣឝយឣមាឞ ២៨,៦% ខ្ពុេ់ាងករឣរិោសផសឥមា១៥% នែើឤោឞុបារសា្ ់
របាកង់្ហឤរេួឦមាឞ ៨៩,២% នឦើេឡីករឣរិោសផសឥមា ៥០% ។ ោឞុបារឥ ទឞឣឞិដាំន ើ ឥកាឥបាឞលឤ 
្ុេះឡ ី៣,២% នៅឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១១ ឣកររឹឣ ២,៤% ។ ាឥឣួ រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞងិែិឥញ្ដ ឧរទុបាឞោឞុឧរថ 
ឞូឧសវសញ្ញជ រសុងរសឤរ័បោ៉ា ងខាជ សខ់្ជួឞ ។  

វឞធឹឣឞងឹនឞេះ នដើឣផឡីរងឹងគុ ភាឡវឞិបឞឤ័ ឞិងេរឣឦួកាឥង្ហឥឲ្យបាឞឥែ័េ េុរកិរយ ឞិងរសកស 
នដ្ឋឤរសេិវនភាឡខ្ពុេ់ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞនឥៀស្ាំវរឣង់ឥបាឤកាឥ ៍ែិឥញ្ដ ឧរទុលមី ឞិងររឣូឧឲ្យរគស់ 
                                                 

 
3
ឣឞិរាសស់ញ្ចូ ឦមាេ ា្ំឞួឞ១២.៤៣៦,០៧៩៥១គីៃូរកាឣឞិងរបាក ់SDR ា្ំឞឞួ ៦៨,៤៦ល្លឞSDR ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥនហញើឥបាឤកា ៍ែិឥញ្ដ ឧរទុាឣរគឞីឣួឤៗឥសេ់ខ្លួឞ ឣកឝនាគឥារិនឞកឣពុុាាឣឥឤៈ 
រសឡឞ័នោុិឞឝឺហ រ ។ 
 ៥.១.  ការរត្ួត្ពិនិត្យរគឹះស្ថទ នធនាោរ និងហរិញ្ដវត្ទុ 
 ៥.១.១. ការរត្ួត្ពិនិត្យសលើឯកស្ថរ 

រេសនឡឦហដឦឧេ័ិឤឝនាគឥមាឞកាឥឥកី្នរឣើឞទាំងហហបកឧសិាឦភាឡ ឞិងវាំែាំរសរិសរថិកាឥ កាឥ 
ររួរឡិឞិរយនឦើឯកសាឥររូឧបាឞឡរងឹងាស់ារសចាំ ។ ាក់ហេថងកបុងឆមាេវី១ នឞេះ សនាធ ស់ឡីបាឞឡិឞិរយឡី 
ភាឡឥងឹមាាំាឣសវសផញ្ដ រថិរសុងរសឤ័របឥួ្ ឣក  ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞោឞុញ្ញដ រឲ្យរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥនសើក
សាខា្ាំឞួឞ ១១ កហឞលងនៅកបុងរសនវេ ឞិងកាឥោិឦ័ឤរាំណាងនៅរសនវេឡាឧ ឞិងឣោី៉ា ឞម់ា៉ា ហងហដឥ ។ 
វឞធឹឣឞឹងនឞេះ សាខាឝនាគឥសឥនវេឣួឤនវៀរបាឞហរសកាល ឤខ្លួឞឣកាឝនាគឥសុររេឣពុ័ឞនកបុងរេុក នដ្ឋឤ 
សហឞទឣនដើឣវុឞ នដើឣផឡីរងីករសរិសរថិកាឥរេសាឣហហឞកាឥឤុវនសាស្តេថឥសេ់ខ្លួឞ។  

្ាំនពាេះកាឥង្ហឥររួរឡិឞិរយរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថកាឥាឣដ្ឋឞ ឞិងឧភិាគាស ់
ារសចាំនឦើឥបាឤកាឥ ៍ែិឥញ្ដ ឧរទុាឣឧឝិីសាស្តេថ COBRA នដើឣផឡីិឞិរយឡីភាឡឥងឹមាាំ សាទ ឞភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិង
កាឥោឞុឧរថាឣ្ាស់ឞិងសវសផញ្ដ រថិ កបុងនគឦសាំ ងឥកឲ្យន ើញកាំែុេឆគងឞិងភាឡឣិឞរសរករី េាំនៅចរ់
ឧធិ្លឞកាឥជួឤ នដ្ឋេះរសាឤឲ្យទឞន់ឡឦនឧល្ល ។ ាឦវនហឦ សាទ ឞភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥ ឞិងកាឥ
ោឞុឧរថាឣ្ាសឞ់ងិសវសផញ្ដរថិមាឞភាឡឦអរសនេើឥ ។ ាឣឤួគប នឞេះហដឥ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាកាំឡុងោអឧិឌ្ណ
រសឡឞ័នឧភិាគឥបាឤកាឥ ៍ COBRA នៅារសឡឞ័នលមីឣឤួហដឦមាឞន ម្ េះថា “រសឡឞ័នររួរឡិឞិរយនឦើឯកសាឥ 
(Off-Site Surveillance System)” ។ រសឡឞ័ននឞេះ ារសឡឞ័នររួរឡឞិិរយហហអកនឦើហាឞិអឤ័ហដឦមាឞធ្លរុេាំខាឞ់ៗ  
ដូ្ា វិឞបឞ័ឤែិឥញ្ដ ឧរទុ កាឥឧភិាគឡីសាទ ឞភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុឞិងហាឞិអ័ឤ សាឧាឝនាគឥ ឞិងឧឌ្ណឞភាឡនឞ
េកឣមភាឡហកររឣូឧសនាធ ឞ ់។  
  ៥.១.២. ការងាររត្ួត្ពិនិត្យែលទ់ីកដនលង 

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞនឝវើកាឥររួរឡិឞិរយដឦ់វីកហឞលង្ាំនពាេះឝនាគឥពា ិជជ្ាំឞួឞ ១១ ឝនាគឥ
ឯកនវេ ២ រគឹេះសាទ ឞឣរីកែិូឥញ្ដ ឧរទុវវួឦរបាកស់នញ្ដ ើ ៤ រគឹេះសាទ ឞឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុ ៥ ឞិងរសរិសរថិកឥឥ ទឞ 
ជឞសវ ៣ ។ 

ឦវនហឦនឞកាឥររួរឡិឞរិយដឦ់វីកហឞលងបាឞសង្ហា ញថា សាទ ឞភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងកាឥោឞុឧរថាឣ្ាស ់
ឞិងសវសផញ្ដរថឥិសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុមាឞឦកខ ៈឦអរសនេើឥ ។ ស៉ាុហឞថ រគឹេះសាទ ឞឣឤួ្ាំឞួឞរូ្ 
នៅមាឞសញ្ញា រសឈឣទក់វងនៅឞឹងកាឥោឞុឧរថាឣរសកាេេថីឡី កាឥររួរឡិឞិរយនហធកបុង ឞិងរសកាេេថីឡី
ោអបិាឦកិ្ចឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ ។ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞហថឦ់ោឞុសាេឞ៍្ ាំនពាេះរគឹេះសាទ ឞ 

សាឣ ី នដើឣផនីឝវើកាឥហកររឣូឧរាឦ់្ាំ ុ្ខ្វេះ្ននាល េះ ឞិងាឣដ្ឋឞរាឦ់កាឥោឞុឧរថាឣោឞុសាេឞ ៍។ ាឦវនហឦ 
រគឹេះសាទ ឞសាឣបីាឞខ្ិរខ្ាំោឞុឧរថាឣោឞុសាេឞហ៍ដឦបាឞហថឦ់នដ្ឋឤឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ។ 
 ៥.១.៣. ការរត្ួត្ពិនិត្យរគឹះស្ថទ នមីរកូហរិញ្ដវត្ទុ 

ឧេ័ិឤឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុនៅកឣពុុាសឞថឥកី្នរឣើឞឦូរល្លេ់ាឦាំដ្ឋស ់នរកាឣសឥោិកាេេទិឥភាឡឞនោបាឤ 
ឞិងកាំន ើ ឞនឞជាំនឞឿវុក្ិរថឡសីាធ្លឥ ជឞទាំងឧឞិិនោគឞិកបុងរេុក ឞិងសឥនវេ រេសនឡឦហដឦហឦិរហឦ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុកាឞហ់រេាំសូឥហសស ។ េឣរុឦយឥ ទឞេឥុសមាឞ ២.៩៩២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ បាឞនកើឞ ៤៥,១% 
នឝៀសឞឹងឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១១ នដ្ឋឤបាឞហថឦ់ជូឞោរិលជិឞ្ាំឞួឞ ១.១៩៤.៥០៧ នាក ់កបុងននាេះ ៨២% ា
ស្តេថីនៅាឣជឞសវ ។ កបុងោាំៃុងនឡឦនឞេះហដឥ រសរិសរថកិឥឥ ទឞជឞសវមាឞ្ាំឞួឞ ២៩ ហដឦ បាឞហថឦ់
ឥ ទឞ ៦៣,៥ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ ដឦ់ោរិលិជឞ ៣៤.១៥២ នាក ់។ 

 ាឣឥឤៈកាឥររួរឡិឞិរយនឦើឯកសាឥ ឞិងដឦ់វីកហឞលងបាឞសង្ហា ញថា រគឹេះសាទ ឞឣរីកែិូឥញ្ដ ឧរទុបាឞសឞថ 
ោឞុឧរថោ៉ា ងរសុងរសឤរ័ប ឞិងនគឥឡាឣ្ាស ់ រសកាេ ឞិងសវសផញ្ដរថិនានា ឥឣួទាំងរសកាេហដឦបាឞដ្ឋកឲ់្យ 
ោឞុឧរថនានឡឦលមីៗនឞេះ ដូ្ា រសកាេ េថីឡីកាឥររួរឡឞិិរយនហធកបុងឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ េថីឡី 
កាឥហ្កឥ ាំហឦកឡ័រ៌មាឞឥ ទឞ  ឞិងេថីឡីរមាល ភាឡកបុងកាឥហថឦ់នេវាឥ ទឞឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិង 
ែិឥញ្ដ ឧរទុានដើឣ ។ ាឣឤួគប នឞេះហដឥ រគឹេះសាទ ឞបាឞសឞថោឞុឧរថកាឥរគសរ់គងហាឞិអឤ័រសរិសរថិកាឥោ៉ា ងរសុង 
រសឤរ័ប ាឡិនេេរសរិសរថកិាឥឥ ទឞ ។ ាឦវនហឦ គុ ភាឡឥ ទឞកាឞហ់រមាឞភាឡរសនេើឥនៃើង 
ហដឦឆលុេះសញ្ញច ាំងាឣឥឤៈកាឥលឤ្ុេះនឞោឞុបារឥ ទឞឣឞិដាំន ើ ឥកាឥឡី ០,៨% នៅឆមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១១ 
ឣក ០,៣% ។ វឞធឹឣឞងឹនឞេះ កាឥនក ឍ រសឣូឦរបាកេ់ឞសាំឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុ បាឞនកើឞ នៃើង ១៥៦
% ឞិងរសរិសរថកិឥឥ ទឞជឞសវ ៧២% នឝៀសឞឹងរគដូ្គប ឆ្ប ាំឣុឞ ។  

នដើឣផសីឞថឡរងឹង ឞិងោអឧិឌ្ណឧេ័ិឤនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞនឝវើស្ចុសផឞបកឣម ឞិងដ្ឋកន់្ញឞូឧ
សវសផញ្ដរថិនានា េាំនៅេរឣួឦដឦ់រសរិសរថិកាឥអាជីឧកឣមឥសេ់រគឹេះសាទ ឞ ។ ាកហ់េថង  រសកាេេថីឡីកាឥោឞុឧរថ
កាឥររួរឡិឞិរយនឦើឣូឦដ្ឋឌ ឞហាឞិអឤ័ឞិងវេសឞៈនឆ្ពុ េះនៅោនាគរ ររូឧបាឞដ្ឋកឲ់្យោឞុឧរថកបុងនគឦសាំ ង បា៉ា ឞ់
រសមា ាឣុឞឞូឧហឦស៉ាេះពាឦ់ោឧជិជមាឞាឤថានែរុ ឞងិន្ញោឝិសញ្ញជ េឣរេស នដើឣផនីដ្ឋេះរសាឤឲ្យបាឞ
ទឞន់ឡឦនឧល្ល ។ នឦើេឡីនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថឡរងឹងរសឡឞ័នររួរឡិឞិរយទាំងកាឥររួរឡិឞិរយនឦើ
ឯកសាឥ ឞិងដឦ់វីកហឞលង នដើឣផឥីកាឞូឧរមាល ភាឡនឞរសរិសរថិកាឥែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងកាឥពាឥហឦរសនោជឞស៍ាធ្លឥ -
ជឞ ។ វឞធឹឣននាេះ រសឡឞ័នឡរ័ម៌ាឞរគឹេះសាទ ឞឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុ (Microfinance Information System) ហដឦា
រសឡឞ័នរាឤកាឥ ៍នោៃិ្ររឞូិក ររូឧបាឞដ្ឋកឲ់្យរគសរ់គឹេះសាទ ឞឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុោឞុឧរថាហលូឧកាឥ ចសឡ់ីនដើឣឆ្ប ាំ
២០១២ នដើឣផធី្លនាឞូឧរសេិវនភាឡឥបាឤកាឥ ៍ មាឞវរឣងស់វដ្ឋឌ ឞហរឣឤួ ជួឤ ការស់ឞទឤទាំងនលល្ាំណាឤ  
ឞិងនឡឦនឧល្លឥសេ់រគឹេះសាទ ឞ ។  ាឣឤួគប នឞេះហដឥ  ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាសឞថោអឧិឌ្ណឝឞធ្លឞឣឞុេសឥសេ់ខ្លួឞ
នឦើកាឥររួរឡិឞិរយរគឹេះសាទ ឞឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុ នដ្ឋឤបាឞេែកាឥាឣឤួនដគូោអឧិឌ្ណឞន៍ានា ាឡិនេេ ឝនាគឥ
ោអឧិឌ្ណឞអ៍ាេីុ ។  
 ៥.២.  ការងារនីត្ិកមម 

 ខ្ ៈហដឦឧេ័ិឤឝនាគឥឥកី្នរឣើឞទាំងហហបកសណាថ ញនេវា ឞងិហឦិរហឦែិឥញ្ដ ឧរទុ ាឡិនេេ 
វីហាឥែ ុឞហដឦនវើសឞឹងសនងកើរនៃើង ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាសឞថឡរងឹងរកសខ្ ័ឍ សវសផញ្ដរថិរសុងរសឤរ័បនដើឣផ ី
ឲ្យរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុរសរឡឹរថនៅនដ្ឋឤឥឦូឞ រសកសនដ្ឋឤេុឧរទិភាឡ ឞងិរសេិវនភាឡ រេសាឣ 
កាឥឥកី្នរឣើឞនឞឧេ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុ ។ វឞធឹឣនឞេះ រកសខ្ ័ឍ សវសផញ្ដរថិនឞកាឥររួរឡិឞរិយរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិង 
ែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងកាឥស ថុ េះសណាថ ឦេឣរទភាឡឣស្តឞថីសុគគឦិកររូឧបាឞឡរងឹង ឲ្យរេសាឣកាឥហរសរសួឦនឞសាទ សរយ 
កឣមែិឥញ្ដ ឧរទុោឞថឥារិ ោអរិកឣោឞថឥារិ ឞងិកាឥោអឧិឌ្ណឥកី្នរឣើឞនឞឧេ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុនៅកឣពុុា ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 ាកហ់េថង លមីៗនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞដ្ឋកឲ់្យនរសើរបាេ់ាហលូឧកាឥឞូឧនេៀឧនៅ "ករឣង្ាស ់
ឞិងសវសផញ្ដរថិោឞុឧរថ្ាំនពាេះរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ ស្ចុសផឞបកឣមឆ្ប ាំ២០១១" េាំនៅឡរងឹងកាឥោឞុឧរថ 
្ាសឞ់ិងសវសផញ្ដរថិរសកសនដ្ឋឤភាឡឥឦូឞ ឞិងរសេិវនភាឡខ្ពុេ់ ។ 
 ៥.៣. ការងារផថលអ់ាជាញ ប័ណត  និងជរមះបញ្ជ  ី

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞហថឦ់អាាញ ស័ ត ជូឞដឦ់ឝនាគឥពា ិជជ ា្ំឞួឞ  ១ ន្ញឦិខ្ិរោឞុញ្ញដ រលមី 
េរមាសក់ាឥោិឦ័ឤរាំណាងឝនាគឥសឥនវេ្ាំឞួឞ ២ រសរិសរថកិឥឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុហដឦបាឞ្ុេះសញ្ជ ី្ាំឞួឞ ១ 
ររិឤភាគី្ ាំឞួឞ ១ ឦិខ្ិរោឞុញ្ញដ រអាជីឧកឣមសថូឥរបាក់្ ាំឞួឞ ១១ ឞិងសញ្ជ ឥសថូឥរបាកឲ់្យរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥ្ាំឞួឞ ១។  

ោឞុឧរថាឣរសកាេេថីឡីកាឥហ្កឥ ាំហឦកឡរ័ម៌ាឞឥ ទឞ ឞិងនដើឣផកីារស់ឞទឤហាឞិអឤ័ឥ ទឞនៅ
កបុងរសឡឞ័នឝនាគឥ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞហថឦ់អាាញ ស ័ត ដឦ់រកឣុែ ុឞនរកឌ្ីរសយួឥ ៉ា ូ (នខ្ឣសូឌា) ហដឦា
ោបកដាំន ើ ឥកាឥរសឡឞ័នហ្កឥ ាំហឦកឡរ័ម៌ាឞឥ ទឞឥសេ់ោរិលិជឞ េាំនៅជាំឥញុកាឥហថឦ់ឥ ទឞឲ្យកាឞហ់រមាឞ
រសេិវនភាឡ រមាល ភាឡ ឞិងកាឥវវួឦខុ្េររូឧ ។  រកុឣែ ុឞនឞេះ ររូឧធ្លនាឲ្យមាឞរសរឡឹរថកឣមនេមើភាឡ ឥកាកាឥ
េមាង រ ់ឞិងហ្កឥ ាំហឦកឡរ័ម៌ាឞររឹឣររូឧឥវាងរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុាេមាជិក ។   

្ាំនពាេះកាឥង្ហឥជរឣេះសញ្ជ ី  ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞេែកាឥាឣួឤរកុឣែ ុឞេឧឞកឣមឯករាជយ 
Ernst & Young សញ្ចសក់ាឥជរឣេះសញ្ជ ីឝនាគឥឯកនវេ១ ាសាទ ឡឥ ។ 
 ៦- ការផគត្់ផគង់សសវាធនាោរកណាឋ ល 

៦.១- សសវារគប់រគងគណនី 

 ស្ចុសផឞបនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុារគសរ់គងគ ឞីាឥសូឤិឧរទុារិ ឞិងាដុល្លល ឥអានឣឥកិមាឞ្ាំឞឞួ 
៩៤៨ គ ឞី ។  គ ឞីទាំងននាេះាឥសេ់សាទ ស័ឞឥដឌឞិងោងគភាឡឥដឌបាឦកណាថ ឦ រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិង 
ែិឥញ្ដ ឧរទុ ហដឦវវួឦបាឞកាឥោឞុញ្ញដ រឲ្យនឝវើអាជីឧកឣម ឞងិសាទ សឞ័ែិឥញ្ដ ឧរទុោឞថឥារ ិ។  

៦.១.១- ស្ថទ ប័នរែឌ 

 នដើឣផឥីឣួ្ាំហ កកបុងកាឥោឞុឧរថនគឦឞនោបាឤឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦកបុងកាឥសនងកើឞរសេិវនភាឡកាំហ  
វរឣងក់ាឥរគសរ់គងែិឥញ្ដ ឧរទុសាធ្លឥ ៈដាំណាកក់ាឦវ២ី ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞវវួឦនសើកគ ឞជូីឞ
សាទ សឞ័ឥដឌ ឞិងហថឦ់នេវាវូទរម់ាឞដូ្ា ដកសា្រ់បាក ់ នហធឥរបាក ់ នសើករបាកន់សៀឧរសជូឞឣស្តឞថីរាជកាឥេីុឧឦិ 
ឞិងកងកមាល ាំងរសដ្ឋសអ់ាឧឝុ ឞងិចរេ់រឣួឦសា្រ់បាកា់ឣឥឤៈកាឥសហងវឥរបាកឥ់សេ់ឥរនាគឥារិ ។ 

 កាឥសង់ឡឞនដ្ឋឥ ឞិងឡឞនគឤនដ្ឋឤផ្លធ ឦ់នៅឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞរសរឡឹរថនៅនដ្ឋឤឥឦូឞ ឞិង 
មាឞវាំែាំវឹករបាកេ់ឥសុ្ាំឞួឞ ២.២០៤ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ ។ 
 ៦.១.២- រគឹះស្ថទ នធនាោរ និងហរិញ្ដវត្ទុ  

 គ ឞីហដឦរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុបាឞនសើកនៅឝនាគឥារិនឞកឣពុុាឥឣួមាឞ គ ឞី្ឥឞថ 
គ ឞីរបាកស់នញ្ដ ើធ្លនានឦើនដើឣវុឞ គ ឞីរបាក់សរឣុងការឡវកិ្ច ឞិងគ ឞីរបាកស់នញ្ដ ើមាឞកាឦកាំ រ់ ។ 
េឣរុឦយេឥសុនឞរបាកស់នញ្ដ ើទាំងននាេះមាឞ្ាំឞួឞ ៥៧៩ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ ឞិង ១.៨៩០ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

៦.២- សសវាសផធររបាក់កបងុរបសទស 

. កាឥនហធឥ្ូឦឣកវីសាប កក់ាឥកណាថ ឦៈ   
- ារបាកន់ឥៀឦមាឞ្ាំឞួឞ  ៤២២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
- ារបាកដុ់ល្លល ឥមាឞ្ាំឞួឞ  ៣៥៤ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ ។ 

. កាឥនហធឥន្ញនៅសាខារាជធ្លឞ-ីនខ្រថៈ 
- ារបាកន់ឥៀឦមាឞ្ាំឞួឞ ៥៣៧ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
- ារបាកដុ់ល្លល ឥមាឞ្ាំឞួឞ ៦២ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ ។ 

៦.៣- សសវាផាត្់ទាត្់មូលបផទានបរត្ 
រសរិសរថិកាឥផ្លរទ់រឣ់ូឦសផទឞសររចឥកឹារបាកន់ឥៀឦ ឞិងារបាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិ ររូឧបាឞោឞុឧរថ

ានឥៀងរាឦ់នលងនឝវើកាឥ ។  កាឥវូទរា់ឣឥឤៈេភាផ្លរទ់រន់ឞេះ បាឞដាំន ើ ឥកាឥរសកសនដ្ឋឤរសេិវនភាឡ ។ 
៦.៣.១- ការផាត្់ទាត្់មូលបផទានបរត្ចរកឹជារបាក់សរៀល 

 េភាផ្លរ់ទរ់ឣូឦសផទឞសររចឥកឹារបាក់នឥៀឦមាឞេមាជិក្ូឦឥួឣ្ាំឞួឞ  ៣១  កបុងននាេះមាឞ 
ឝនាគឥពា ិជជ្ាំឞួឞ ២៨ ឝនាគឥឯកនវេ្ាំឞួឞ ២ ឞិងឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ។   

កបុងឆមាេវ១ីនឞេះ កាឥផ្លរទ់រប់ាឞដាំន ើ ឥកាឥ្ាំឞឞួ ១១៦នលង នែើឤបាឞផ្លរទ់រឣ់ូឦសផទឞសររ 
្ាំឞួឞ ១៩.៣១០ េឞលឹក នេមើឞឹងវឹករបាក ់១.១៨២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ ។ នសើនឝៀសឞឹងឆមាេវី២ ឆ្ប ាំ២០១១ 
្ាំឞួឞឣូឦសផទឞសររនកើឞ ៩% ឞិង្ាំឞួឞវឹករបាកន់កើឞ ២៩% ។ 

៦.៣.២- ការផាត្់ទាត្់មូលបផទានបរត្ចរកឹជារបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ 

េភាផ្លរទ់រឣ់ូឦសផទឞសររារបាកដុ់ល្លល ឥអានឣឥកិ មាឞេមាជិក្ូឦឥឣួ្ាំឞួឞ ៣៨ កបុងននាេះមាឞ
ឝនាគឥពា ិជជ្ាំឞួឞ ៣២ ឝនាគឥឯកនវេ្ាំឞួឞ ៥ ឞិងឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ។ 

កបុងឆមាេវី១ កាឥផ្លរ់ទរ់បាឞដាំន ើ ឥកាឥ្ាំឞួឞ ១១៦នលង នែើឤបាឞផ្លរ់ទរ់ឣូឦសផទឞសររ 
្ាំឞួឞ ៣១១.៤៧២ េឞលឹក នេមើឞឹងវឹករបាក ់៦.៣៨២,៥ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ ។ នសើនឝៀសនៅឞឹងឆមាេវ២ី 
ឆ្ប ាំ២០១១ ្ាំឞួឞឣូឦសផទឞសររនកើឞ ៧% ឞងិ្ាំឞឞួវឹករបាកន់កើឞ ២៦% ។  

៦.៤- ការងារឥណទាន 

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞហថឦ់ឥ ទឞ្ាំនពាេះរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងរសឣូឦសាំ ុឦ 
ហដឦដឦ់កាឦវូទរេ់ង ដូ្ខាងនរកាឣ៖ 

- េឣរុឦយនដើឣរគ  ១៨,៥ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
- ឥ ទឞហដឦបាឞហថឦ់  ៤៧,២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
- ឥ ទឞហដឦបាឞវូទរេ់ង  ១៨,៥ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
- េឣរុឦយ្ុងរគ  ៤៧,២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ ។ 

 ៦.៥- ការងាររគប់រគងមូលបរត្ 

្ាំនពាេះកាឥរគសរ់គងឣូឦសររ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞេែកាឥវូទរ់្ ុេះសញ្ជ ីរគសរ់គងស ័ត េង 
ាឣសញ្ញជ  ហដឦន្ញហាឤនដ្ឋឤរកេួងនេដឌកិ្ចឞងិែិឥញ្ដ ឧរទុ ជូឞឝនាគឥោអឧិឌ្ណឞអ៍ាេីុ ឞិងឝនាគឥឡិអឡ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

នល្លក ឞិងេរឣសេរឣួឦកាឥង្ហឥពាកឡ់ឞ័នឞឹងកាឥរគសរ់គងស ័ត េងាឣសញ្ញជ ននាេះបាឞោ៉ា ងឦអរសនេើឥ ។ 
វឞធឹឣឞឹងននាេះ រសរិសរថិកាឥរគសរ់គងស័ ត ឥរនាគឥឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អិបាឦររូឧបាឞផ្លអ កដាំន ើ ឥកាឥា

សនណាថ េះអាេឞប ។  ហរនទេះាោ៉ា ងណា ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞនររៀឣឦកខ ៈេរមាសស់នរឣើរសរិសរថិកាឥ
នឞេះរសេិឞនសើរាជឥដ្ឋឌ អបិាឦមាឞររឣូឧកាឥន្ញហាឤ ។ 

 ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាកាំឡុងនឥៀស្ាំគនរមាងោអឧិឌ្ណឞវ៍ីហាឥោឞថឥឝនាគឥ ឞិងឣូឦដ្ឋឌ ឞគរិឤុរថិ សនងកើរ 
ឞីរិឧឝិីរសរិសរថិកាឥេរមាសន់្ញហាឤឣូឦសររ រឡឣទាំងសាកឦផងរសឡ័ឞន្ុេះសញ្ជ ីឣូឦសររ នដើឣផហីេវងឥក 
្ាំ ុ្ខ្វេះខារឣឤួ្ាំឞួឞ េាំនៅធ្លនាដឦ់ដាំន ើ ឥកាឥន្ញហាឤ ឞិងរគស់រគងឣូឦសរររសរឡឹរថនៅរសកស 
នដ្ឋឤរសេិវនភាឡខ្ពុេ់ ។  

៦.៦- ការងារអនុវត្ថហរិញ្ដបផទាន និងកមចពីរីដ្ឋឌ ភិបាលជប៉ុន 
ក- ហរិញ្ដបផទានឥត្សាំណង 
   ក.១- ហរិញ្ដបផទានឥត្សាំណងជាគសរមាង 

 ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាឡុាំបាឞ្ុេះែរទនឦខា Banking Arrangement េរមាសវូ់ទរែិ់ឥញ្ដសផទឞ 
ឥរេាំ ងកបុងគនរមាងលមីនវ ។  ្ាំនពាេះែិឥញ្ដសផទឞហដឦវវួឦឡីឣុឞឣកឞិងកាំឡុងហរនរសើរបាេ់  ឥឣួមាឞ ៖   

១- គនរមាងកាឥពាឥវឹកជាំឞឞក់បុងវីរកុងអបាំនឡញជាំហាឞវី៣ មាឞវឹករបាក ់៣.៧០០ ល្លឞនឤ៉ាឞ 
២-  គនរមាងសាំពាកឧ់សកឥ ៍េរមាសេ់កឣមភាឡនបាេេមាអ រឣឞីជាំហាឞវ៦ី មាឞវឹករបាក ់១.២៩៨ 

ល្លឞនឤ៉ាឞ 
៣- គនរមាងជួេជុឦ  ឞងិឡរងីករសឡឞ័នហគរហ់គងវ់ឹកសាអ រនៅវីឥឣួនខ្រថនានា មាឞវឹករបាក ់ ២.៧៦០ 

ល្លឞនឤ៉ាឞ 
៤- គនរមាងអាហាឥសូកឥ ៍ោអឧិឌ្ណឞឝ៍ឞធ្លឞឣឞុេស (Scholarship 1113) មាឞវឹករបាក ់ ២៧៣ 

ល្លឞនឤ៉ាឞ 
៥-  គនរមាងសាំពាកឧ់សឥ ៍ោសឥ់ ាំនៅនដបា៉ា រឺឣ៉ាងន់វឡយនកាេឦយឝឞធ្លឞហឥ ៉ាឞិងអូគឡភសាស្តេថនឞឧវិាសាទ ឞ 

សន្ចកឧវិាកឣពុុា មាឞវឹករបាក ់៥៥,៧ ល្លឞនឤ៉ាឞ 
៦- គនរមាងអាហាឥសូកឥ ៍ោអឧិឌ្ណឞឝ៍ឞធ្លឞឣឞុេស ( Scholarship 0811) មាឞវកឹរបាក ់ ៣៥៣ 

ល្លឞនឤ៉ាឞ ឞិង 
៧- គនរមាងសាងេងស់ាពុ ឞោបកនឦឿង (Bridge 2014) មាឞវឹករបាក ់១១.៩៤០ ល្លឞនឤ៉ាឞ ។ 
ក.២- ហរិញ្ដបផទានឥត្សាំណងសរៅគសរមាង 

ឥដ្ឋឌ អបិាឦជស៉ាុឞ បាឞហថឦ់ែិឥញ្ដសផទឞឥរេាំ ងនរៅគនរមាងដឦ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦកឣពុុាឞូឧវឹករបាក់
េឥសុ្ាំឞួឞ ៦០០ ល្លឞនឤ៉ាឞ េរមាសក់ាឥពាឥនរគេះឝឣមារិហដឦសណាថ ឦឣកឡីវឹកជាំឞឞ ់។ នដើឣផេីរឣួឦដឦ់
កាឥវូទរ ់ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞ្ុេះែរទនឦខា Banking Arrangement ាឣឤួឝនាគឥ The Bank of 

Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ឥួ្ នែើឤ ។ 
 ខ- កមចីសមផទាន 

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាឡុាំបាឞ្ុេះែរទនឦខា Banking Arrangement ាឣឤួឝនាគឥ Bank of Tokyo-

Mitsubishi UFJ, Ltd. េរមាសក់ឣចេីឣផទឞលមនីវៀរនវ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

គនរមាងហដឦបាឞសញ្ច ស់នៅឆមាេវី១នឞេះ មាឞ គនរមាងោអិឧឌ្ណឞ៍រាំសឞ់នេដឌកិ្ចឡិនេេនខ្រថ 
រឡេះេីែឞុ (L/A No.CP-P6) ហដឦមាឞវឹករបាក់្ ាំឞួឞ ៣១៨ ល្លឞនឤ៉ាឞ ។ គនរមាងកាំឡុងោឞុឧរថមាឞដូ្ 
ខាងនរកាឣ ៖ 

១-  គនរមាងោអិឧឌ្ណឞ៍កាំឡុងហហឡែុសាំ ងនខ្រថរឡេះេីែឞុ (L/A No.CP-P10) មាឞវឹករបាក់ 
៧.១៧៦ ល្លឞនឤ៉ាឞ (្ុេះែរទនឦខាឆ្ប ាំ២០១០) 

២- គនរមាងហគរហ់គងវ់ឹកសាអ រឞិនរាឝ (L/A No.CP-P9) មាឞវឹករបាក ់៣.៥១៣ ល្លឞនឤ៉ាឞ 
(្ុេះែរទនឦខាឆ្ប ាំ២០១០) 

៣-  គនរមាងោអិឧឌ្ណឞ៍រាំសឞ់នេដឌកិ្ចឡិនេេនខ្រថរឡេះេីែឞុ (L/A No.CP-P8) មាឞវឹករបាក់ 
៣.៦៥១ ល្លឞនឤ៉ាឞ (្ុេះែរទនឦខាឆ្ប ាំ២០០៨) 

៤-  គនរមាងោអឧិឌ្ណឞហ៍ខ្សសណាថ ញថាឣឡឦោគគិេឞីឣហាោឞុរាំសឞវ់នឞលនឣគងគ (L/A No.CP-P7) មាឞ 
វឹករបាក ់២.៦៣២ ល្លឞនឤ៉ាឞ (្ុេះែរទនឦខាឆ្ប ាំ២០០៧) ឞិង 

៥-  គនរមាងសនងកើរសណាថ ញវូឥគឣនាគឣឞឣ៍ហាោឞុរាំសឞវ់នឞលនឣគងគ (L/A No.CP-P5) មាឞវឹករបាក់
៣.០២៩ ល្លឞនឤ៉ាឞ (្ុេះែរទនឦខាឆ្ប ាំ២០០៥) ។ 

៧- ការរគប់រគងចរាចរណ៍ធនបរត្ 

 កបុងឆមាេវ១ី ឆ្ប ាំ២០១២ ្ាំ ូឦសា្រ់បាកន់ឥៀឦាឣនសឡារសរិសរថិកាឥមាឞ្ាំឞឞួ ៣.៧៧៣,៤ 
ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ នសើនឝៀសឞឹងរគដូ្គប ឆ្ប ាំ២០១១ នកើឞនៃើង ១៥,២% កបុងននាេះ្ាំ ូឦឡីឃ្ល ាំងេរឣស
េរឣួឦនបាេះហាឤ នកើឞនៃើង ១៣៧ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៨,២%) របាកស់នញ្ដ ើរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ 
នកើឞនៃើង ១៤៤,៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៣០,៩%) របាកស់នញ្ដ ើឥរនាគឥារិ នកើឞនៃើង ៤៦,២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
(២៣,៧%) របាកស់នញ្ដ ើោគគិេឞីកឣពុុា នកើឞនៃើង ៣៦ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១២,៥%) ឡីសាខាឝនាគឥារិនឞ
កឣពុុា នកើឞនៃើង ៤៣,៨ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២៣,៣%) របាកស់នញ្ដ ើអាជីឧកឥ នកើឞនៃើង ៦២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
(១៩,៦%) ឞិងសា្រ់បាកន់ហសងៗ នកើឞនៃើង ២៩,៧ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២០,៧%) ។ 
 ្ាំនពាេះកាឥ្ាំណាឤសា្រ់បាកា់ឣនសឡារសរិសរថិកាឥឧញិមាឞ្ាំឞួឞ ៣.៧៣៧,៤ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ នសើ
នឝៀសឞឹងរគដូ្គប ឆ្ប ាំ២០១១ នកើឞនៃើង ១៦,២% កបុងននាេះ្ាំណាឤសនញ្ចញនៅឃ្ល ាំងេរឣសេរឣួឦ
នបាេះហាឤ នកើឞនៃើង ៣១៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២៣%) ្ាំណាឤឲ្យឥរនាគឥារ ិនកើឞនៃើង ១៦៧,៨ ពាឞ់
ល្លឞនឥៀឦ (១៧,៧%) ្ាំណាឤនឦើកាឥដករបាកស់នញ្ដ ើរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ នកើឞនៃើង ៦៧,២ ពាឞ់
ល្លឞនឥៀឦ (៥៤%) ឞិង្ាំណាឤនហសងៗ នកើឞនៃើង ៣០,៦ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (១៨,៨%) ។ ហធុឤនៅឧញិ 
្ាំណាឤអាជីឧកឥដករបាកស់នញ្ដ ើ លឤ្ុេះ ៤៩,៨ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២៧,៩%)  ឞិង្ាំណាឤឲ្យសាខាឝនាគឥ
ារិនឞកឣពុុា លឤ្ុេះ ៧,៩ ពាឞ់ល្លឞនឥៀឦ (១,៨%)  ។  
 កបុងរគនឞេះហដឥ េកឣមភាឡរបាក់ដុល្លល ឥអានឣឥកិសង់្ូឦាឣនសឡារសរិសរថិកាឥេឥុសមាឞ្ាំឞួឞ 
១.៩៦២,២ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ នកើឞនៃើង ៥៣៣,៦ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ (៣៧,៤%) នែើឤ្ាំណាឤ
ាឣឥឤៈនសឡារសរិសរថិកាឥមាឞ្ាំឞួឞ ១.៩៦២,៣ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ នកើឞនៃើង ៥៣៣,៥ ល្លឞដុល្លល ឥ 
អានឣឥកិ (៣៧,៣%) នសើនឝៀសឞឹងរគដូ្គប ឆ្ប ាំ២០១១ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 នដើឣផេីរឣួឦដឦ់្រា្ឥ ៍រកដ្ឋេរបាកន់ឥៀឦ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា បាឞហថឦ់រកដ្ឋេរបាកល់មីឲ្យ
សាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុា្ាំឞួឞ ២០១,៣ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ េរមាសដូ់ឥឤករកដ្ឋេរបាក ់ចេ់ វក ់ឥហែក 
នសើនឝៀសឞឹងរគដូ្គប ឆ្ប ាំ ២០១១ នកើឞនៃើង ៥៣,៨ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៣៦,៥%) នែើឤបាឞនឝវើកាឥការ ់
កនឣធ្ ឞិងសាំផ្លល ញនចឦរកដ្ឋេរបាក ់ចេ់ វក ់ឥហែក នដ្ឋឤមា៉ា េីុឞឝឣមា្ាំឞួឞ ៤៦១,២ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ 
នកើឞនៃើង ៩៨,៩ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (២៧,៣%) ឞិងសា្រ់បាកហ់ដឦបាឞការក់នឣធ្នដ្ឋឤមា៉ា េីុឞេវ័ឤរសឧរថ 
្ាំឞួឞ ៣០៤,១ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ នកើឞនៃើង ១២៣,៩ ពាឞល់្លឞនឥៀឦ (៦៨,៨%) នសើនឝៀសឞឹងរគដូ្គប
ឆ្ប ាំ២០១១ ។ 
 ្ាំនពាេះកាឥង្ហឥរគសរ់គងសា្រ់បាក ់ ឞិងកាឥង្ហឥរាាំងខ្ធស់្ រា្ឥ ៍រកដ្ឋេរបាកហ់កលងកាល ឤ ឝនាគឥារិ
នឞកឣពុុាហរងហរាឣដ្ឋឞ ឞិងេែកាឥាឣឤួអាាញ ឝឥមាឞេឣរទកិ្ចារសចាំ នែើឤបាឞដកែូររកដ្ឋេរបាក់
នឥៀឦហកលងកាល ឤរសនអវលរ្ឣលង្ាំឞឞួ ៣៦៩េឞលកឹ នកើឞនៃើង ២ដង  នសើនឝៀសឞឹងរគដូ្គប ឆ្ប ាំ២០១១  ។ 
 ៨- ការអភិវឌ្ណរបព័ននទូទាត្់ 

 ាឣឥឤៈជាំឞួឤសន្ចកនវេឥសេ់ឝនាគឥោអិឧឌ្ណឞ៍អាេីុ ឞិងកាឥគាំរវឡីេមាគឣឝនាគឥកឣពុុា 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞោអឧិឌ្ណរសឡឞ័នារិវូទរេ់ងរបាកហ់ដឦមាឞឦកខ ៈឣជឈកាឥ នដើឣផេីរឣួឦដឦ់
កាឥវូទរា់ឣឥឤៈកាឥនរសើរបាេ់ឧសកឥ ៍វូទរន់ហសងៗ ដូ្ា ឣូឦសផទឞសររ ឞិងកាឥនហធឥនោៃិ្ររូឞកិ 
ានដើឣ ។ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសាំពាករ់សឡឞ័ន Client Module េរមាសរ់សឡឞ័នវូទរហ់ដឦមាឞឦកខ ៈ 
ឣជឈកាឥ ឞិងស ថុ េះសណាថ ឦឡីកាឥនរសើរបាេ់រសឡឞ័ននឞេះ ដឦ់រគសឝ់នាគឥាេមាជិកេភាផ្លរទ់រទ់ាំង ៣៨ 
ឞិងសាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុាហដឦមាឞេភាផ្លរទ់រ ់ ។ កាឥនឝវើនរេថនឦើរសឡឞ័នលមីនឞេះររូឧបាឞោឞុឧរថឥឣួគប
ាឣួឤឝនាគឥេមាជិក នែើឤរសឡ័ឞនលមីនឞេះឞឹងដ្ឋក់ឲ្យោឞុឧរថាហលូឧកាឥនៅកបុងឆមាេវី២ ឆ្ប ាំ២០១២ ។ 
វឞធឹឣនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាកាំឡុងនឥៀស្ាំនៃើងឧញិឞូឧឯកសាឥេថីឡី “ឧធិ្លឞ ឞិងឞីរិឧឝិីេរមាស់េភា 
ផ្លរទ់រ”់ នដើឣផេីរឣួឦដឦ់កាឥនរសើរបាេ់រសឡឞ័នលមីនឞេះ ។ 

៩- ការងារព័ត្៌មានវិទា 

 ្ ាំនពាេះកាឥង្ហឥឡ័រ៌មាឞឧវិា ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាកាំឡុងនឥៀស ា្ំរសឡ័ឞនវូទរ់ឞិងផ្លរ់ទរ់ថាប ក់ារិ 
(CNCSS), រសឡឞ័នឡរ័ម៌ាឞឧវិាេរមាសរ់គសរ់គងកាឥន្ញហាឤឣូឦសររអា្ជួញដូឥបាឞឥសេ់ឝនាគឥារ ិ
នឞកឣពុុា (NCD BES) ឞងិរសឡឞ័ននហញើឥបាឤកាឥ ៍ឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥពា ិជជឞិងឝនាគឥឯកនវេាឣ 
សណាឋ ញោុីឞឝឺ ិរឣកឝនាគឥារិនឞកឣពុុា (BSRS) ។ ទកវ់ងឞឹងគនរមាងរសឡឞ័នវូទរឞ់ិងផ្លរទ់រថ់ាប ក ់
ារិ (CNCSS) ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞេែកាឥាឣឤួរកុឣែ ុឞ CMA នសើកឧគគស ថុ េះសណាថ ឦេថីឡីកាឥ
នរសើរបាេ់រសឡឞ័នផ្លរទ់រល់មី ឞិង្ុេះសាំពាករ់សឡឞ័ននឞេះដឦ់ឝនាគឥេមាជិកេភាផ្លរទ់រទ់ាំងោេ់ រឡឣទាំង 
សាខាឝនាគឥារនិឞកឣពុុារាជធ្លឞ-ីនខ្រថហដឦមាឞេភាផ្លរទ់រ ់ឥឣួមាឞ នខ្រថនេៀឣរាស បារដ់ាំសង រឡេះេីែឞុ 
ឞិងកាំឡង់ចឣ ។  ា្ំហ កឯរសឡ័ឞនឡ័រ៌មាឞឧវិាេរមាស់គាំរវដឦ់កាឥន្ញហាឤឣូឦសររអា្ជួញដូឥបាឞ 
(NCDBES) ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាកាំឡុងនឥៀស្ាំឞីរិឧឝិីេរមាសក់ាឥន្ញហាឤនានឡឦខាងឣុខ្ ។ វឞធឣឹឞឹង 
នឞេះហដឥ រសឡ័ឞននហញើឥបាឤកាឥ ៍ឥសេ់រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥាឣសណាឋ ញោុីឞឝឺ ិរ (BSRS) ក៏បាឞដ្ឋក់ឲ្យ 
នរសើរបាេ់សាកឦផងចសឡ់ីនដើឣហខ្នឣសា ឆ្ប ាំ២០១២ ឣក ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

II-ការរគប់រគងនផធកបងុធនាោរជាត្ិននកមពជុា 
១- សកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល  

រកុឣរសឹកាអបិាឦឝនាគឥារិនឞកឣពុុានានឡឦស្ចុសផឞប មាឞេមាេភាឡដូ្ខាងនរកាឣ៖ 
- ឯកឧរថឣ ា ចឞរូ់ នវសាអបិាឦឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ារសធ្លឞ 
- នល្លកជាំទឧ នាឧ ្ឞ័ធថាណា នវសាអបិាឦឥងឝនាគឥារនិឞកឣពុុា ាេមាជិកា 
- ឯកឧរថឣ ោូឞ ឡឞ័នឣឞុីឥរ័ប រាំណាងរសឣខុ្រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ាេមាជិក 
- ឯកឧរថឣ ោុីឧ លុង រាំណាងឣជឈដ្ឋឌ ឞឧរថឣេិកា ាេមាជិក  
- ឯកឧរថឣ ជូ គឣឹនៃង រាំណាងរកេួងនេដឌកិ្ចឞងិែិឥញ្ដ ឧរទុ ាេមាជិក  
- នល្លក ឡាឤ នឣ៉ាងេ ុឞ  រាំណាងឣជឈដ្ឋឌ ឞនឝវើេកឣមភាឡនេដឌកិ្ច ាេមាជិក 
- នល្លករេី នៅ៉ា  េុឞ រាំណាងសគុគឦិកឝនាគឥារនិឞកឣពុុា ាេមាជិកា ។ 

 កបុងោាំៃុងឆមាេវ១ីនឞេះ រកុឣរសឹកាអបិាឦបាឞរសជុាំ្ាំឞឞួ ៣ នឦើក នដើឣផឡីិភាកាឞិងោឞុឣរ័នឦើ
កាឥង្ហឥឣឤួ្ាំឞួឞដូ្ខាងនរកាឣ៖ 

- កិ្ចរសជុាំរកុឣរសឹកាអបិាឦនឦើកវី៩០ នានលងវី២៥ ហខ្ឣករា ឆ្ប ាំ២០១២ េថីឡី៖ 
(១) កាឥឡិឞិរយឞិងេនរឣ្នឦើនេ្កថីរពាងនេ្កថីេនរឣ្េថីឡកីាឥសនងកើរគ ៈកឣមកាឥររួរឡិឞិរយ 

សញ្ជ ីគ នឞឤយឝនាគឥារិនឞកឣពុុាេរមាសក់ាឥឤិសឥនិ្ឆវឆ្ប ាំ២០១១ 
(២) ឥបាឤកាឥ ៍ររួរឡិឞិរយនហធកបុងេរមាសដ់ាំណា្ឆ់្ប ាំ នលងវី៣១ ហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១០ ឥសេ់េឧឞកឥ

ឯករាជយ PWC 
(៣) ឥបាឤកាឥ ៍េឧឞកឣមនៅឝនាគឥារិនឞកឣពុុា េរមាសក់ាឥឤិសឥនិ្ឆវឆ្ប ាំ២០០៧ ។ 

- កិ្ចរសជុាំរកុឣរសឹកាអបិាឦនឦើកវី៩១ នានលងវី១៥ ហខ្ឣនីា ឆ្ប ាំ២០១២ នដើឣផឡីឞិិរយ ឞិងោឞុឣរ័នឦើ 
នេ្កថីរពាងឥបាឤកាឥ ៍េថីឡី សាទ ឞភាឡលឧកិាឝនាគឥារិនឞកឣពុុាឆ្ប ាំ២០១១ ឞិងហហឞកាឥ
លឧកិាឆ្ប ាំ២០១២ ។ 

- កិ្ចរសជុាំរកុឣរសកឹាអបិាឦនឦើកវី៩២ នានលងវី១២ ហខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២ នដើឣផឡីិឞិរយឞិងោឞុឣរ័ 
នឦើនេ្កថីរពាងឥបាឤកាឥ ៍រសចាំឆមាេវី១ ឞិងវេិនៅកាឥង្ហឥឆមាេវី២ ឆ្ប ាំ២០១២ ឥសេ់ 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ។ 

២- ការងាររគប់រគង និងអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុសស 
២.១- សទតិ្ិមន្តនថីបុគគលកិ 

 - រកសខ្ ័ឍ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា (វីសាប កក់ាឥកណាថ ឦ) មាឞ្ាំឞួឞ ៨៦៣ឥសូ  (រសុេ ៤៩០ឥសូ រេី 
៣៧៣ឥសូ) 

 - រកសខ្័ ឍ សាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុារាជធ្លឞី-នខ្រថ មាឞ្ាំឞួឞ ៣៨៦ឥូស (រសុេ ២២២ឥូស រេី
១៦៤ឥសូ) 

 ដូន្បេះ េឥុសរកសខ្័ ឍ ឣស្តឞថីសុគគឦិកឝនាគឥារិនឞកឣពុុាវូទាំងរសនវេ មាឞ្ាំឞួឞ ១.២៤៩ឥូស 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

(រសុេ ៧១២ឥសូ រេី ៥៣៧ឥសូ) នសើនឝៀសឞឹងរកសខ្ ័ឍ កបុងហខ្ឝបូ ឆ្ប ាំ២០១១ ហដឦមាឞ្ាំឞួឞ ១.២៦០ឥសូ 
(រសុេ ៧១៨ឥសូ រេី ៥៤២ឥសូ) មាឞកាឥហរសរសួឦដូ្រនៅ៖ 

- វីសាប កក់ាឥកណាថ ឦ : លឤ្ុេះ ១១ឥសូ (្ូឦ ២ឥសូ ន្ញ ១៣ឥសូ) 

- សាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុារាជធ្លឞី-នខ្រថ : ឡុាំមាឞកាឥហរសរសួឦ (្ូឦ ២ឥសូ ន្ញ ២ឥសូ) ។  
២.២- ការងារបណថុ ះបណាថ ល  

ក-  កាឥង្ហឥស ថុ េះសណាថ ឦកបុងរសនវេ 
  ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞនសើកឧគគស ថុ េះសណាថ ឦឞិងេិកាខ សាល្ល្ាំឞួឞ ១០ នឦើក (ឣស្តឞថីសុគគឦិក 
្ូឦឥឣួ ២៧០ឥសូ) ឧគគឧនវធេនាឣេរមាសឣ់ស្តឞថីហដឦបាឞររៃសឣ់កឡសី ថុ េះសណាថ ឦនៅនរៅរសនវេ្ាំឞួឞ 
១២ នឦើក (ឣស្តឞថីសុគគឦិក្ូឦឥឣួ ៤៣១ឥសូ) ។  
 ឧគគេិកានៅសាល្លអូឣឞិធឥដឌបាឦ ២ឥសូ ឧគគស ថុ េះសណាថ ឦនៅឣ ឍ ឦេិកាសន្ចកនវេឝនាគឥ  
១៤ឥសូ (ជាំនាឞវ់ី ២០ ្ាំឞួឞ ៨ឥសូ ឞិងជាំនាឞវ់ី ២១ ្ាំឞួឞ ៦ឥសូ) ឧគគស ថុ េះសណាថ ឦភាសាោងន់គលេនៅសាខា 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុានខ្រថកាំឡងឝ់ាំ្ាំឞួឞ១ឧគគ (ឣស្តឞថីសុគគឦិកេិកា ១១ឥសូ) េិកាភាសាោងន់គលេនៅ ACE 
្ាំឞួឞ ១២ឥសូ ឞងិ្ូឦឥឣួេិកាខ សាល្លឧគគស ថុ េះសណាថ ឦឞិងកិ្ចរសជុាំនហសងៗាឣកាឥោនញ្ជ ើញឡីសណាថ រកេួង-
សាទ សឞ័នានា្ាំឞួឞ ៥ នឦើក (ឣស្តឞថីសុគគឦិក្ូឦឥឣួ ២០ឥសូ) ។ 
 ខ្- កាឥង្ហឥស ថុ េះសណាថ ឦនរៅរសនវេ  

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថសនងកើឞេឣរទភាឡ ឞិងោអឧិឌ្ណឝឞធ្លឞឣឞុេសាឣឥឤៈេិកាខ សាល្ល ឞិង
ឧគគស ថុ េះសណាថ ឦនៅនរៅរសនវេ្ាំឞួឞ ៤០ នឦើក (ឣស្តឞថីសុគគឦិក្ូឦឥឣួ ៥៧ឥសូ) វេសឞកិ្ចេិកា្ាំឞឞួ ៣ 
នឦើក (ឣស្តឞថសីុគគឦិក្ូឦឥឣួ ១៤ឥសូ) ឧគគេិកាឥឤៈនឡឦខ្លី្ាំឞួឞ ២២ នឦើក (ឣស្តឞថីសុគគឦិក្ូឦឥឣួ ៤៦ឥសូ) ឧគគ
េិកាឥឤៈនឡឦហឧងថាប កស់ឥញិ្ញដ សរ័រាឞខ់្ពុេ់្ាំឞួឞ ២នឦើក នៅរសនវេោូស្តសាថ ឦី (ឣស្តឞថីសុគគឦិក្ូឦឥឣួ ២ឥសូ) 
ឞិងកិ្ចរសជុាំនានា្ាំឞឞួ ២៨ នឦើក (ឣស្តឞថីសុគគឦិក្ូឦឥឣួ ៧២ឥសូ) ាឣកាឥោនញ្ជ ើញឞិងឧសរទឣភឥសេ់រសនវេ
ឞិងសាទ សឞ័ោឞថឥារិដូ្ា ឣូឦឞិឝិឥសូិឤឧរទុោឞថឥារិ ឝនាគឥឡិអឡនល្លក ឝនាគឥកណាថ ឦមា៉ា នៃេីុ ឝនាគឥ
ោអឧិឌ្ណឞអ៍ាេីុ ឝនាគឥកណាថ ឦបា៉ា គីសាទ ឞ ឝនាគឥកណាថ ឦកូនឥ ៉ា ឥដ្ឋឌ អបិាឦឥណាឍ  ឥដ្ឋឌ អបិាឦ សាធ្លឥ ឥដឌ
កូនឥ ៉ា វីភាប កង់្ហឥេែរសរិសរថកិាឥោឞថឥារិជស៉ាុឞ ឣជឈឣ ឍ ឦ SEACEN ឝនាគឥកណាថ ឦ សាធ្លឥ ឥដឌហឆក 
ឝនាគឥកណាថ ឦអាៃឺឣ៉ាង ់ឞងិសាទ សឞ័នហសងៗនវៀរ ។ 

 

៣- ការងារសវនកមមនផធកបងុ និងអធិការកិចច 

រេសាឣហហឞកាឥឆ្ប ាំ២០១២ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថឡរងឹងរសឡឞ័នររួរឡិឞិរយនហធកបុងាឣសណាថ
ោងគភាឡនរកាឣឱវាវ នែើឤបាឞន្ញហាឤឥបាឤកាឥ ៍េឧឞកឣមេនរឣ្ នឦើនាឤកដ្ឋឌ ឞឣឤួ្ាំឞួឞ នៅវី
សាប កក់ាឥកណាថ ឦឥឣួមាឞ នាឤកដ្ឋឌ ឞនបាេះហាឤឞិងឃ្ល ាំងនសឡា នាឤកដ្ឋឌ ឞរគសរ់គងកាឥសថូឥរបាក ់ រឡឣទាំង
សាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុានខ្រថសាវ ឤនឥៀង កាំឡរ ាហកឧ រកន្េះ ឞិងកាំឡងឆ់្ប ាំង នដ្ឋឤបាឞកាំ រោ់ាំឡី្ ាំ ុ្
ឥកន ើញ ឞិងហថឦ់ោឞុសាេឞហ៍កឦឣអនដើឣផកីារស់ឞទឤហាឞិអឤ័ហដឦអា្នកើរនៃើងាឤថានែរុ ។ វឞធឹឣ
ឞឹងនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថ្ុេះនឝវើេឧឞកឣមនៅកាឥោិឦ័ឤរគសរ់គងឞិងហគរហ់គងន់ឞខុ្វធកាឦ័ឤ ឞងិ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

នឝវើេឧឞកឣមនឦើកាឥោឞុឧរថកាឥង្ហឥកិ្ចដាំន ើ ឥកាឥនឞរសឡឞ័ន Flexcube នៅសាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុានខ្រថ 
នពាឝិ៍សារ ់ នរឡហឧង េធឹងហររង ឞិងនេៀឣរាស ។ ាងនឞេះនៅនវៀរ រកុឣេឧឞកឥបាឞ្ុេះឡិឞិរយាឣដ្ឋឞ កាឥ
ោឞុឧរថាឣោឞុសាេឞន៍ៅនាឤកដ្ឋឌ ឞនរាងឡុឣពុ ឞិងសាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុារាជធ្លឞីអបាំនឡញ នខ្រថកាំឡងច់ឣ 
ឞិងបារដ់ាំសង ពាកឡ់ឞ័នឞឹងឞរីិឧឝិីនឞកាឥរគសរ់គងសា្រ់បាក ់ កាឥរគសរ់គងវូនៅ ឞិងកាឥ្ាំណាឤនហធកបុង កបុង
នគឦសាំ ងនដើឣផធី្លនាថា េឧឞដ្ឋឌ ឞបាឞឞឹងកាំឡុងចរឧ់ធិ្លឞកាឥហកររឣូឧាឣោឞុសាេឞឥ៍សេ់រកុឣេឧឞកឥ ។ 

 នរៅឡីកាឥង្ហឥេឧឞកឣម េឧឞកឥបាឞ្ូឦឥឣូកបុងកាឥឡឞិិរយនហធៀងផ្លធ រន់ឦើារាងសថូឥរបាករ់សចាំនលង ោរា 
សថូឥរបាករ់សចាំហខ្ េទិរិឥសូិឤឧរទុរសចាំហខ្ ឞិងេឞធេសឞន៍លលវាំឞិញនរសើរបាេ់រសចាំហខ្ ឥសេ់នាឤកដ្ឋឌ ឞេទិរិេរមាស់
នហញើជូឞឣូឦឞឝិិឥសូិឤឧរទុោឞថឥារិ ។ 

កាឥង្ហឥោឝិកាឥកិ្ចររូឧបាឞដាំន ើ ឥកាឥាឣឥឤៈកាឥ្ុេះឆមករ់រួរឡិឞរិយនដ្ឋឤឣឞិជូឞដាំ ឹងឣុឞ នឦើ
សាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុា្ាំឞួឞ ៩  ហដឦកាឥ្ុេះររួរឡិឞិរយបាឞនផ្លថ រាេាំខាឞ់នឦើកាឥង្ហឥធ្លនាេុឧរទិភាឡ 
ឃ្ល ាំងរបាក ់ កាឥង្ហឥរគសរ់គងសា្រ់បាក ់ ឞិងកាឥោឞុឧរថរាឦ់នេ្កថីហ នាាំឥសេ់នាឤកដ្ឋឌ ឞជាំនាញហដឦបាឞ 
ដ្ឋក់្ ុេះ រឡឣទាំងឡរងងឹគុ ឧឌុ្ណ ិឞិងឧឞិឤ័កាឥង្ហឥឣស្តឞថីសុគគឦិកនៅាឣសាខាឲ្យបាឞកាឞហ់ររសនេើឥ ។ 

 វឞធឹឣឞឹងនឞេះ កាឥររួរឡិឞិរយបាឞដាំន ើ ឥកាឥារសចាំនឦើឥបាឤកាឥ ៍រសចាំហខ្ឥសេ់សណាថ នាឤកដ្ឋឌ ឞ 
នៅវីសាប កក់ាឥកណាថ ឦ ឞងិសាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុា នដ្ឋឤបាឞឡិឞិរយនៃើងឧញិោាំឡីកាឥោឞុឧរថឣខុ្ង្ហឥ-
ភាឥកិ្ច ឞិងនហធៀងផ្លធ រវ់ិឞបឞឤ័ នដើឣផឥីកឲ្យន ើញឞូឧភាឡររឹឣររូឧរបាកដរសា ។ 

៤- ការងាររគប់រគងស្ថខ្ធនាោរជាត្ិននកមពុជា 

 ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថឡរងឹងកិ្ ចេែរសរិសរថិកាឥាឣឤួរកេួងនេដឌកិ្ចឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ នឦើ 
កឣមឧឝិីកាំហ វរឣងក់ាឥរគសរ់គងែិឥញ្ដ ឧរទុសាធ្លឥ ៈឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦជាំហាឞវី២ ឲ្យកាឞហ់រមាឞរសេិវន- 
ភាឡ ឞិងសឞថាឣដ្ឋឞកាឥោឞុឧរថកឣមឧឝិីរសឡឞ័នឝនាគឥេបូឦ (CBS) នៅាឣសាខារាជធ្លឞី-នខ្រថ រឡឣទាំងសឞថ
ស ថុ េះសណាថ ឦឞិងហគរ់ហគង់ឝឞធ្លឞឣឞុេសសហឞទឣនវៀរ នដើឣផីឡរងឹងកាឥោឞុឧរថរសឡ័ឞននឞេះ ឲ្យកាឞ់ហរមាឞ 
រសេិវនភាឡ ។ នដ្ឋឤហៃក រកេួងនេដឌកិ្ចឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុបាឞសឞថសាកឦផងជាំហាឞវី៣ នឦើកាឥរគសរ់គង 
្ាំ ូឦ-្ាំណាឤលឧកិាឥដឌ នដ្ឋឤបាឞនសើកគ ឞីរសរសិរថិកាឥ្ាំ ូឦ-្ាំណាឤលឧកិាឥដឌ នៅឝនាគឥនោេីុឦីដ្ឋ 
ឞិងឝនាគឥកាណាឌ្ីោ៉ា  ឥឣួមាឞ រាជធ្លឞីអបាំនឡញ កាំឡងឝ់ាំ នពាឝិ៍សារ ់កាំឡរ រកន្េះ ឞិងឥរឞគិឥ ី ឞិងោឞុញ្ញដ រ
ានគឦកាឥ ៍ឲ្យឣឞធីឥ-ោងគភាឡជាំនាញឞិងឥរនាគឥរាជធ្លឞ-ីនខ្រថទាំងនឞេះ សិវគ ឞីនៅសាខាឝនាគឥារិ
នឞកឣពុុា ។ 
 រកេួងនេដឌកិ្ចឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុបាឞោឞុញ្ញដ រឲ្យរកុង រេុក ខ្ ឍ  ្ាំ ុេះនខ្រថទាំង ៦ ឥួឣមាឞនខ្រថ 
នរឡហឧង សាវ ឤនឥៀង ាហកឧ កាំឡងឆ់្ប ាំង កាំឡងេ់ពុឺ ឞងិនស៉ាឦិឞ នសើកគ ឞីរបាកស់នញ្ដ ើនៅសាខាឝនាគឥារ ិ
នឞកឣពុុា ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

III- ទាំនាក់ទាំនងអនថរជាត្ិ 

១- ទាំនាក់ទាំនងពហុភាគី 

១.១- មូលនិធិរបូិយវត្ទុអនថរជាត្ិ 

ឣូឦឞិឝិឥូសិឤឧរទុោឞថឥារិបាឞឣកសាំនឡញវេសឞកិ្ចនៅឝនាគឥារិនឞកឣពុុា្ាំឞួឞ ២ នឦើក ។ 
នសេកកឣមនឦើកវ១ី នឝវើនៃើងចសឡ់ីនលងវី២៣ ហខ្នឣសា ដឦ់នលងវី០៤ ហខ្ឧេភា ឆ្ប ាំ២០១២ េថីឡី កាឥង្ហឥសន្ចក-
នវេាឣួឤនាឤកដ្ឋឌ ឞេទិរិ កបុងនគឦសាំ ងឡិភាកា ឞិងាឣដ្ឋឞោឞុសាេឞ៍ ឞិងហហឞកាឥេកឣមភាឡ
ហដឦនឥៀស្ាំនៃើងនដ្ឋឤរកុឣនសេកកឣមនៅឆ្ប ាំ២០១០ ពាក់ឡឞ័នឞឹងកាឥឡរងឹង ឞិង្ងរកងេទិរិជញ្ជ ីងវូទរ ់
រឡឣទាំងសាទ ឞភាឡឧឞិិនោគោឞថឥារ ិឲ្យរេសាឣឥសូឣឞថនឞនឦើកវី ៦ ឥសេ់ឣូឦឞិឝិឥសូិឤឧរទុោឞថឥារិ ។ 

នសេកកឣមនឦើកវ២ី នឝវើនៃើងចសឡ់ីនលងវ២ី៣-២៩ ហខ្ឧេភា ឆ្ប ាំ២០១២ េថីឡី សាទ ឞភាឡនេដឌកិ្ ច 
ឞងិកាឥឡភិាកានគឦឞនោបាឤមា៉ា រកនូេដឌកិ្ ច ហដឦមាឞនគឦសាំ ងនផ្លថ រនៅនឦើ (១) សាទ ឞភាឡឥសូិឤឧរទុ 
ស្ចុសផឞប ឞងិកាឥឡាកឥសាទ ឞភាឡឥសូិឤឧរទុោនាគរ (២) វិដឌភាឡនឞកាឥគឥឡូឞវុឞសរឣងុោឞថឥារិឆ្ប ាំ២០១២-
២០១៣ (៣) រកសខ្ ័ឍ មា៉ា រកូនេដឌកិ្ចឆ្ប ាំ២០១២-២០១៣ ឞិង (៤) សាទ ឞភាឡស្ចុសផឞបនឞរកសខ្ ័ឍ ឡាកឥ 
េឞធឞីឤភាឡនឞរសឡឞ័នឝនាគឥ ។ 

១.២- ធនាោរអភិវឌ្ណន៍អាសុ ី

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាហដឦាភាប កង់្ហឥរសរិសរថិគនរមាង បាឞឥឣួេែកាឥាឣឤួរកេួងនេដឌកិ្ ច 
ឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ រកេួងពា ិជជកឣម ឞិងគ ៈកឣមកាឥឣូឦសររកឣពុុា ហដឦាភាប កង់្ហឥោឞុឧរថគនរមាង នដើឣផសីឞថ 
ោឞុឧរថកឣមឧឝិកីាំហ វរឣងក់បុងោឞុកឣមឧឝិវីី២ នឞកឣមឧឝិឥី ទឞេរមាសោ់អឧិឌ្ណឞឧ៍េ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុជាំហាឞវី III 
(FSPL III) នវៀរ ។ ឝនាគឥោអឧិឌ្ណឞអ៍ាេីុកប៏ាឞោឞុឣរ័ហថឦ់ឥ ទឞ ឞិងជាំឞួឤសន្ចកនវេេរមាសក់ាឥ 
ោឞុឧរថកាំហ វរឣងន់ៅកបុងោឞុកឣមឧឝិីវី២ នវៀរ ហដឦមាឞវឹករបាក់្ ាំឞួឞ ១៥ ល្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ កបុងោរា
កាឥរបាក ់១,៥% ។ ោឞុកឣមឧឝិីវី២ មាឞហហឞកាឥេកឣមភាឡ្ាំឞួឞ ៣២  ហដឦកបុងននាេះមាឞ ១២ ពាកឡ់ឞ័នឞងឹ 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ។ ាឣគនរមាងហហឞកាឥេកឣមភាឡនៅកបុងោឞុកឣមឧឝិីវី២ ររូឧសាំនឡញសញ្ចសន់ៅ្ុង 
ឆ្ប ាំ២០១២ នដើឣផឲី្យឝនាគឥោអឧិឌ្ណឞអ៍ាេីុេុាំកាឥោឞុឣរ័ឡីរកុឣរសឹកាអបិាឦឥសេ់ខ្លួឞ ហថឦ់របាកា់ឣេឞា 
នៅនដើឣររីមាេវី១ ឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 

នឦើេឡីនឞេះនវៀរ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថេែកាឥាឣឤួរកេួង-សាទ សឞ័ពាកឡ់ឞ័ននានា នដើឣផី
នឥៀស្ាំកាឥសកហរសឯកសាឥស្ចុសផឞបកឣម “ឤុវនសាស្តេថោអឧិឌ្ណឞឧ៍េ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុឆ្ប ាំ២០១១-២០២០” ាភាសា
ោងន់គលេឲ្យបាឞេុរកិរយាឣខ្លឹឣសាឥនឞឯកសាឥាភាសាហខ្មឥ នែើឤឯកសាឥឤុវនសាស្តេថនឞេះររូឧបាឞរសកាេ
ហសឡវហាឤាហលូឧកាឥនៅនលងវី៦ ហខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១២ ។ 

១.៣- អាស៊្ថន និងអាស៊្ថន+៣ 

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថឥឣួ្ាំហ កោ៉ា ងេកឣម កបុងកិ្ចេែរសរិសរថិកាឥែិឥញ្ដ ឧរទុអាសា ឞ ឞិង 
អាសា ឞ+៣ នដើឣផឡីរងឹងេែរសរិសរថិកាឥែិឥញ្ដ ឧរទុកបុងរាំសឞ ់ រឡឣទាំងផ្លល េ់សថូឥសវឡិនសាឝឞន៍ឦើឧធិ្លឞកាឥ 
នគឦឞនោបាឤនានា ឞិងកាឥោអឧិឌ្ណនេដឌកិ្ចលមីៗទាំងកបុងរាំសឞឞ់ិងោឞថឥារ ិ។ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

នឝវើាមាច េ់ហធេះនឞកិ្ចរសជុាំថាប កន់វសាអបិាឦឝនាគឥកណាថ ឦអាសា ឞនឦើកវី ៨ ឞិងកិ្ចរសជុាំថាប កន់វសាអបិាឦ
ឥងឝនាគឥកណាថ ឦ ឞិងថាប កោ់ឞុឥដឌឣស្តឞថីែិឥញ្ដ ឧរទុអាសា ឞនឦើកវី២០ រឡឣទាំងបាឞ្ូឦឥឣួកិ្ចរសជុាំពាកឡ់ឞ័ន
នហសងៗនវៀរ នៅរាជធ្លឞីអបាំនឡញ ចសឡ់ីនលងវី២៦ ដឦ់នលងវី២៩ ហខ្ឣនីា ។ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞ្ូឦឥឣួ
កិ្ចរសជុាំថាប កឥ់ដឌឣស្តឞថីែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងថាប កន់វសាអបិាឦឝនាគឥកណាថ ឦអាសា ឞ+៣ នឦើកវី ១៥ កាឦឡីនលងវ៣ី 
ហខ្ឧេភា ឆ្ប ាំ២០១២ នៅវីរកុងមា៉ា ឞីឦ រសនវេែវីឦីឡីឞ ។ នឞេះាកិ្ ចរសជុាំនឦើកដាំសូងកបុងរសឧរថិសាស្តេថ
អាសា ឞ ហដឦឥដឌឣស្តឞថីែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងនវសាអបិាឦអាសា ឞ+៣ បាឞជួសឡិភាកាឥឣួគប  នដើឣផហី្កឥ ាំហឦកជាំនាញ 
ឞិងសវឡិនសាឝឞគ៍ប នៅឧញិនៅឣកកបុងកាឥឡរងងឹេែរសរិសរថិកាឥែិឥញ្ដ ឧរទុកបុងរាំសឞ ់។  

កិ្ចរសជុាំទាំងនឞេះមាឞនគឦនៅជាំឥញុេមាែឥ កឣមែិឥញ្ដ ឧរទុអាសា ឞឲ្យបាឞេីុជនរៅ ហដឦនផ្លថ រ
នៅនឦើឧេ័ិឤអាវិភាឡ ៤ គឺកាឥោអឧិឌ្ណវីហាឥវុឞ នេឥភីាឧសូឞីឤកឣមគ ឞីនដើឣវុឞ នេឥភីាឧសូឞីឤកឣមនេវា
ែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងរសឡឞ័នវូទរឞ់ងិផ្លរទ់រ ់។ នឦើេឡីនឞេះ គ ៈកឣមកាឥាឞខ់្ពុេ់ (Senior Level Committee - 
SLC) េថីឡីកាឥោឞុឧរថសនង្ហគ ឦ្ឥ (milestones) េរមាសេ់មាែឥ កឣមអាសា ឞ ហដឦដឹកនាាំនដ្ឋឤឝនាគឥ
កណាថ ឦែវីឦីឡីឞ ឞិងមា៉ា នៃេីុ បាឞនដើឥរួនាវីោ៉ា ងេាំខាឞន់ដើឣផជីាំឥញុេមាែឥ កឣមនឦើឧេ័ិឤអាវិភាឡទាំង 
៤ ឞិងជួឤ ដឹកនាាំកាឥង្ហឥឥសេ់គ ៈកឣមកាឥនឦើឧេ័ិឤទាំង ៤ ខាងនឦើ ឲ្យកាឞហ់រឥឦូឞ ឞិងមាឞរសេិវនភាឡ ។ 

ស្ចុសផឞបនឞេះ ឧឌ្ណឞភាឡនឞកិ្ ចេែរសរិសរថិកាឥែិឥញ្ដ ឧរទុអាសា ឞ+៣ កវ៏វួឦបាឞឦវនហឦគួឥាវី
នមាវឞៈហងហដឥ ។ េឣវិនហឦ្ឣផងៗ ហដឦេនរឣ្បាឞឡីឤឞថកាឥេវ័ឤកាឥពាឥកបុងរាំសឞន់រកាឣរកសខ្ ័ឍ  
ឡែុឞីឤកឣមគាំឞិរហថួ្នហថើឣនឈៀងនឣ៉ា (CMIM) ឥឣួមាឞ កាឥសនងកើឞវាំែាំឣូឦឞិឝិឡែុឞីឤកឣមគាំឞិរហថួ្នហថើឣ 
នឈៀងនឣ៉ា ឡី១២០ ពាឞល់្លឞដុល្លល ឥ នៅ ២៤០ ពាឞល់្លឞដុល្លល ឥអានឣឥកិ កាឥសនងកើឞឥឤៈនឡឦឥ រសរិទឞ 
ឡី៦ហខ្ នៅ ១ឆ្ប ាំ កាឥសនងកើឞវាំែាំេមាមាររឣឞិភាជ សឦ់កខខ្ ឍ ឣូឦឞឝិិឥសូិឤឧរទុោឞថឥារឡិី ២០% នៅ ៣០% 
ឞិងកាឥដ្ឋកន់ ម្ េះ “CMIM Precautionary Line” េរមាសឤ់ឞថកាឥវសស់ាក រឧ់សិរថ ិ (CPF) ។ នរៅឡីនឞេះ 
កាឥោិឦ័ឤរសាឧរាឧមា៉ា រកូនេដឌកិ្ចអាសា ឞ+៣ (AMRO) កម៏ាឞឧឌ្ណឞភាឡគួឥឲ្យករេ់មាគ ឦ់ហងហដឥ កបុង 
ននាេះឥឣួមាឞ កាឥេនមាភ ឝាហលូឧកាឥឞូឧកាឥោិឦ័ឤ AMRO នៅរសនវេេិងាសុឥនីានដើឣហខ្ឣករា ឆ្ប ាំ២០១២ 
កាឥឯកភាឡ្ាំនពាេះហហឞកាឥឥឤៈនឡឦឣឝយឣឥសេ់ AMRO កាឥគាំរវជាំហាឞចាំបា្់នានាកបុងកាឥនឥៀស្ាំ 
េឣរទភាឡគរិឤុរថិឥសេ់កាឥោិឦ័ឤនឞេះាសាទ សឞ័ោឞថឥារិ ឞិងកាឥនឥៀស្ាំនេ្កថីរពាងវី១ នឞេឞនិេញ្ញដ ឥសេ់ 
AMRO ។  

នដ្ឋឤហៃក រសនវេេមាជកិអាសា ឞ+៣ បាឞឯកភាឡាឯកឆឆឞធនឦើហហឞវីនគ្ឥលមេីរមាសគ់ាំឞិរ
ហថួ្នហថើឣវហីាឥេញ្ញដ ស ័ត អាសា ឞ (ABMI) នដើឣផោីអឧិឌ្ណវីហាឥេញ្ញដ ស ័ត កបុងរាំសឞឲ់្យកាឞហ់រវូឦាំវូល្លឤ
ឞិងរសកសនដ្ឋឤរសេិវនភាឡ ាឣឥឤៈកាឥហកឞរសឣូឦេឞសាំកបុងរាំសឞន់ដើឣផគីាំរវកាឥឧឞិនិោគកបុងរាំសឞឧ់ញិ ។ 
នឦើេឡីនឞេះ រសនវេអាសា ឞឥឣួាឣឤួឞឹងឝនាគឥោអឧិឌ្ណឞអ៍ាេីុបាឞសញ្ចសក់ាឥង្ហឥនររៀឣសរឣុងនហសងៗ ទក់
វងឞឹងឤឞថកាឥធ្លនានឦើឥ ទឞ ឞិងឧឞិិនោគ (CGIF) ហដឦមាឞវឹករបាកេ់ឥសុ្ាំឞួឞ ៧០០ ល្លឞដុល្លល ឥ
អានឣឥកិ នែើឤឤឞថកាឥនឞេះររូឧបាឞឥ ាំឡឹងថាឞឹងដ្ឋកឲ់្យដាំន ើ ឥកាឥរសរិសរថិកាឥដាំសូងឥសេ់ខ្លួឞកបុងនឡឦឆ្ស់ៗ
ខាងឣុខ្នឞេះ ។ វឞធឣឹឞឹងនឞេះ នឧវិកាវីហាឥេញ្ញដ ស ័ត អាសា ឞ+៣ ករ៏រូឧបាឞសនងកើរនៃើងហងហដឥ នដើឣផជីួឤ 
ដឦ់កាឥេរឣសេរឣួឦេថងដ់្ឋឥ ឞិងសវសផញ្ដរថិទកវ់ងឞងឹរសរិសរថិកាឥេញ្ញដ ស ័ត ឆលងហដឞកបុងរាំសឞ ់។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

១.៤- មជឈមណឍ លធនាោរកណាថ លអាសុអីាសគបយ(៏ស៊្ថសនិ - SEACEN) 

 ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថឡរងឹងកិ្ ចេែរសរិសរិថកាឥាឣឤួសណាថ េមាជកិនឞឣជឈឣ ឍ ឦសា -
េិឞ នដ្ឋឤបាឞ្ូឦឥឣួេិកាខ សាល្លថាប កន់ាឤករសរិសរថិ SEACEN-BIS នរកាឣរសធ្លឞសវេថីឡ ី “Global 
Imbalance: Implications for SEACEN Economic and Moving Forward Asia as a 
Region” ឞិងកិ្ ចរសជុាំគ ៈកមាម ឝិកាឥរសរិសរថិនឞឣជឈឣ ឍ ឦសា េិឞ (EXCO) នឦើកវ១ី០ កាឦឡីនលងវី
១២ ដឦ់នលងវ១ី៥ ហខ្ឣករា ឆ្ប ាំ២០១២ នៅវីរកុងកូៃុាំស ូ រសនវេរេីឦង្ហក  ។ វឞធឣឹននាេះហដឥ ឝនាគឥារិនឞ 
កឣពុុាមាឞកិរថិឤេវវួឦនឝវើាមាច េ់ហធេះកបុងកាឥនឥៀស្ាំេិកាខ សាល្លនឦើកវី ៥ ឥសេ់ឣជឈឣ ឍ ឦសា េិឞ 
េែកាឥាឣឤួឣជឈឣ ឍ ឦេិកាឝនាគឥកណាថ ឦោងន់គលេ េថីឡី “កាឥរគសរ់គងនគឦឞនោបាឤឥសូិឤឧរទុ 
ឞិងមា៉ា រកូនេដឌកិ្ច” ចសឡ់ីនលងវី១៨-២៤ ហខ្ឣនីា ឆ្ប ាំ២០១២ នៅនខ្រថនេៀឣរាស រសកសនដ្ឋឤនាគជឤ័ ។ 

១.៥- សមាគមធនាោរកណាថ លននបណាថ របសទសនិោយភាស្ថបារាាំង 
         (ន្តហវង់កហូវូន - Francophone) 

សនាធ សឡ់ីបាឞ្ូឦាេមាជិកនាឆ្ប ាំ១៩៩៣ ឣក កិ្ចេែរសរិសរថិកាឥាឣឤួេមាគឣឝនាគឥកណាថ ឦ 
នឞរកុឣរសនវេឞិោឤភាសាបារាាំង (ស្តែវងកូ់ែវូឞ) កាឞហ់រមាឞរសេិវនភាឡ ឞិងជិរេបិវនសហឞទឣនវៀរ ា 
ឡិនេេ កាឥផ្លល េ់សថូឥសវឡិនសាឝឞឞ៍ិងឡរ័ម៌ាឞនៅឧញិនៅឣក ឞិងហេវងឥកជាំឞួឤឧសរទឣភឡីេាំណាកឝ់នាគឥ 
កណាថ ឦានដគូ ។ 

នដើឣផឡីរងឹងឞូឧកិ្ចេែរសរសិរថិកាឥាឣឤួសណាថ េមាជកិនឞស្តែវងកូ់ែវូឞ គ ៈរសរិអូាឞខ់្ពុេ់នឞ 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ហដឦដឹកនាាំនដ្ឋឤឯកឧរថឣនវសាអបិាឦ បាឞនៅ្ូឦឥឣួេឞបេីិវថាប កន់វសាអបិាឦ 
ឝនាគឥកណាថ ឦនឞរកុឣរសនវេឞិោឤភាសាបារាាំង (ស្តែវងកូ់ែវូឞ) រសចាំឆ្ប ាំនឦើកវ១ី៩ ហដឦបាឞរសរឡរឹថ 
នៅចសឡ់ីនលងវ២ី៣-២៦ ហខ្ឧេភា ឆ្ប ាំ២០១២ នៅរសនវេឣ៉ាូឥេី ។ 

១.៦- សមាគមឥណទានកសកិមមជនបទននរកុមរបសទសអាសុប៉ីាសុហីវកិ (APRACA) 

ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា បាឞ្ូឦាេមាជិកឥសេ់េមាគឣឥ ទឞកេិកឣមជឞសវអាេីុបា៉ា េីុែវិក 
ាាំងឡីឆ្ប ាំ១៩៩៩ ។ កាឥ្ូឦាេមាជិកភាឡនៅកបុងេមាគឣឥ ទឞកេិកឣមជឞសវអាេីុបា៉ា េីុែវិក បាឞ 
ហថឦ់ឱកាេានរ្ើឞដឦ់ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាកបុងកាឥ្ូឦឥឣួេឞបិេីវ នឧវិកាឡិភាកា ឞិងកាឥស ថុ េះសណាថ ឦ 
ានរ្ើឞ នៅកបុងឧេ័ិឤឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុ ។ កាឦឡីនលងវី៣០ ហខ្ឧេភា ដឦ់នលងវី១ ហខ្ឣលុិនា ឆ្ប ាំ២០១២ ឝនាគឥ
ារិនឞកឣពុុាមាឞកិរថិឤេនឝវើាមាច េ់ហធេះនឥៀស្ាំេឞបិេីវថាប ករ់ាំសឞេ់ថីឡ ី “កាឥឡរងឹងេឣរទភាឡកេិកឥខាប ររូ្
ាឣឥឤៈភាឡន្បរសឌ្ិរនឞែិឥញ្ដ ឧរទុជឞសវ” ហដឦមាឞកាឥ្ូឦឥឣួឡីនអញៀឧារិ ឞិងោឞថឥារិ ឣកឡីរគឹេះសាទ ឞឣរីក-ូ
ែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងនដគូោអឧិឌ្ណឞ ៍ រសមា  ២០០ នាក ់។ ាឣឤួគប នឞេះ កម៏ាឞកាឥនឥៀស្ាំកិ្ចរសជុាំគ ៈកឣមកាឥ
រសរិសរថិនឦើកវី ៦១ ឞិងឣហាេឞបិបារនឦើកវី  ១៨ ឥសេ់េមាគឣឥ ទឞកេិកឣមជឞសវអាេីុបា៉ា េីុែវកិ
ហងហដឥ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ាឣកាឥោឞុឣរ័ឥសេ់ឣហាេឞបិបារនឦើកវី ១៨ ឥសេ់េមាគឣឥ ទឞកេិកឣមជឞសវអាេីុបា៉ា េីុែវិក 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាររូឧបាឞនរជើេាាំងារសធ្លឞឥសេ់េមាគឣនឞេះ កបុងោ រថិឥឤៈនឡឦ២ឆ្ប ាំ គិរចសឡ់ី
ហខ្ឣលុិនា ឆ្ប ាំ២០១២ ដឦ់ហខ្ឧេភា ឆ្ប ាំ២០១៤ ។ 

២- ទាំនាក់ទាំនងសទវភាគី 

វឞធឹឣឞឹងជាំឞួឤឡែុភាគីឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞឤក្ិរថវុកដ្ឋក់នឦើកាឥកសាង ឞិងឡរងឹងឞូឧ
វាំនាកវ់ាំឞងនវវភាគីាឣឤួសណាថ ឝនាគឥកណាថ ឦ ឞិងសណាថ សាទ សឞ័ោឞថឥារឣិឤួ្ាំឞឞួនវៀរ នដើឣផេីនរឣ្ 
បាឞឞូឧនគឦនៅឥឣួគឺ កាឥឡរងឹងរសឡឞ័នឝនាគឥាវូនៅនៅកបុងសឥសិាទ ឞនេដឌកិ្ចឡិអឡនល្លកឣឤួហដឦកាឞហ់រ 
មាឞឦកខ ៈាេកឦ ។ 

កបុងរកសខ្ ័ឍ កិ្ចេែរសរិសរថិកាឥនវវភាគី ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាហរងហរបាឞវវួឦជាំឞឤួសន្ចកនវេ 
ឡីេាំណាកឝ់នាគឥកណាថ ឦអាៃឺឣ៉ាង ់ នឦើហហបកស ថុ េះសណាថ ឦឝឞធ្លឞឣឞុេស នដើឣផឥីឣួ្ាំហ កនឦើកកឣពុេ់ 
េឣរទភាឡឣស្តឞថីឥសេ់ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា កបុងវិេនៅោអឧិឌ្ណរសឡឞ័នឝនាគឥឲ្យកាឞហ់រឥងឹមាាំហលឣនវៀរ ។ 
ាកហ់េថង កបុងឆមាេវី១ ឆ្ប ាំនឞេះ ឝនាគឥកណាថ ឦអាៃឺឣ៉ាងប់ាឞហថឦ់កាឥស ថុ េះសណាថ ឦដឦ់ឣស្តឞថីសុគគឦិក 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុានឦើរសធ្លឞសវេថីឡី “កាឥឥកាេទិឥភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុកបុងសឥសិវនេដឌកិ្ចវាំែាំរូ្  ឞិងនសើក្ាំែ” 
ហដឦបាឞរសរឡឹរថនៅនៅឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ឡីនលងវី២១-២៣ ហខ្កុឣភៈ ឆ្ប ាំ២០១២ ។ 

កិ្ចេែរសរិសរថិកាឥាឣឤួឝនាគឥនឧៀរណាឣររូឧបាឞឡរងឹងសហឞទឣនវៀរ ាឣឥឤៈកិ្ ចរសជុាំនវវភាគ ី
ឞិងកាឥ្ុេះែរទនឦខានឦើោឞុេសឥ ៈនោគឤឦ់្ាំឞួឞឡីឥ គឺ ១- ោឞុេសឥ ៈនោគឤឦ់េថីឡី កាឥផ្លល េ់សថូឥ 
ឡរ័ម៌ាឞទកវ់ងឞងឹកាឥេមាអ ររបាកឞ់ិងែិឥញ្ដសផទឞនអឥឧកឣម ឞងិ ២- ោឞុេសឥ ៈនោគឤឦ់េថីឡី កាឥ 
ស ថុ េះសណាថ ឦ  ហដឦបាឞនឝវើនៅរាជធ្លឞីអបាំនឡញ កាឦឡនីលងវី២៨ ហខ្ឣនីា ឆ្ប ាំ២០១២ ។ 

ាឣឤួគប នឞេះហដឥកាឥសនងកើឞវាំនាកវ់ាំឞងាឣឤួអាាញ ឝឥឥសូឤិឧរទុេិងាសុឥរីរូឧបាឞនឝវើនៃើងាឣឥឤៈកិ្ច
រសជុាំឡិភាកាកាឥង្ហឥាឦកខ ៈនវវភាគី កាឦឡីនលងវី២៩ ហខ្ឣីនា ឆ្ប ាំ២០១២ នៅេណាឌ គឥេូែវីហរឦ 
រាជធ្លឞីអបាំនឡញ ។  
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

សនបដិ្ឋឌ ន 

 ាឥឣួ សាទ ឞភាឡនេដឌកិ្ចកឣពុុាមាឞភាឡឦអរសនេើឥ សនាធ សឡ់ីឥងឥវនិឡឦនឞឧសិរថិឡិអឡនល្លកកាឦឡីឆ្ប ាំ
២០០៨-២០០៩ កឞលងនៅ នែើឤនៅោនាគរកឞ៏ឹងមាឞឣូឦដ្ឋឌ ឞកាំន ើ ឞឥងឹមាាំរសកសនដ្ឋឤេុវិដឌិឞិឤឣហង 
ហដឥ ខ្ ៈហដឦនេដឌកិ្ចឡិអឡនល្លកកាំឡុងរសឈឣឞងឹហាឞិអឤ័នឞកាឥធ្លល ក់្ ុេះ ឞិងមាឞកាំន ើ ឞទស ។  ភាឡ 
ឥងឹមាាំនឞេះេនរឣ្បាឞនដ្ឋឤសាឥរាជឥដ្ឋឌ អបិាឦបាឞដ្ឋកន់្ញឞូឧនគឦឞនោបាឤនេដឌកិ្ចោ៉ា ងររឹឣររូឧ កបុង 
កាឥនឝវើឡិឡិឝកឣមឧេ័ិឤហឦិរកឣម ឡិនេេ ឧេ័ិឤកេិកឣម ឞិងឡិឡិឝកឣមវហីាឥនាាំន្ញ គួសហសាំឞឹងនគឦ- 
ឞនោបាឤមា៉ា រកូនេដឌកិ្ច ឞិងកាឥកសាងនែដ្ឋឌ ឥ្នាេឣពុ័ឞនឥូសឧឞ័ថវូទាំងរសនវេ ។ សាទ ឞភាឡនឞេះឡិរា 
បាឞជួឤ ឥឣួ្ាំហ កគាំរវដឦ់កាឥឥកីឦូរល្លេ់នឦើរគសឧ់េ័ិឤ ។ េឣវិនហឦទាំងនឞេះ គួសហសាំឞឹងសឥោិកាេ 
ឞនោបាឤឦអ ឞិងេុឧរទិភាឡេឞថិេុខ្េងគឣហង ោាំនណាឤហឦឦអដឦ់កាឥោឞុឧរថនគឦឞនោបាឤនេដឌកិ្ ច 
នដើឣផជីាំឥញុកាំន ើ ឞ េឣឝឣក៌ាឥង្ហឥ ឞិងរសេិវនភាឡ រេសាឣឤុវនសាស្តេថ្ រុនកា ឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ។ 
នេដឌកិ្ចកឣពុុាររូឧបាឞឥ ាំឡឹងថាឞឹងសឞថមាឞកាំន ើ ឞឦអនៅឆមាេវី២ ឆ្ប ាំ២០១២ នឞេះ ឞិងកបុងឥឤៈនឡឦ 
ឣឝយឣ ។ 

 នៅកបុងសឥកិាឥ ៍នឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាហដឦាឝនាគឥកណាថ ឦឥសេ់រសនវេ បាឞឤក្ិរថវុក 
ដ្ឋកោ់៉ា ងឣ៉ារ់្ រ ់កបុងកាឥគាំរវនគឦឞនោបាឤឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ នដើឣផនីឦើកកឣពុេ់កាំន ើ ឞនេដឌកិ្ ចខ្ពុេ់ 
រសកសនដ្ឋឤ្ីឥភាឡ នដ្ឋឤឥកាបាឞឞូឧេទិឥភាឡោរាសថូឥរបាក ់េទិឥភាឡនលល ឞិងរគសរ់គងោរិហឥណាឲ្យេទិរកបុង 
ករឣិរទស ។ នែរុដូ្នឞេះ កាំន ើ ឞកាឥហថរ់ហថង់ឥូសិឤឧរទុឞឹងររូឧឥកាកបុងករឣិរហដឦោាំនណាឤហឦដឦ់ 
កាំន ើ ឞនេដឌកិ្ច ខ្ ៈធ្លនាកាឥេនរឣ្បាឞឞូឧោរាោរិហឥណាទស ។ ាឣឤួគប នឞេះ នៅកបុងឦកខខ្ ឍ  
ហដឦនេដឌកិ្ចមាឞដុល្លល ឥសូឞឤីកឣម កាឥឥការនឣលឥសូិឤឧរទុារិ នៅហរាឤឞថកាឥដេ៏ាំខាឞឥ់ឣួ្ាំហ ក្ាំនពាេះ 
េទិឥភាឡមា៉ា រកូនេដឌកិ្ច ។ ឣា៉ាងនវៀរ នៅ្ាំនពាេះឣុខ្កាឥឧឧិរថឞវ៍ីហាឥែិឥញ្ដ ឧរទុឡិអឡនល្លកដរ៏ឹងហរងនៅនៃើឤ 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាសឞថរគសរ់គងវុឞសរឣុង នដ្ឋឤឈឥនឦើនគឦកាឥ ៍ េុឧរទិភាឡ ឞិងេឞធឞីឤភាឡ រឡឣ 
ទាំងបាឞគឥឡូឞឲ្យមាឞវាំែាំេឣរេសេរមាសស់នរឣើនគឦឞនោបាឤឥសូិឤឧរទុ ឞិងរេសាឣររឣូឧកាឥឥកា 
សាទ ឞភាឡឦអនឞជញ្ជ ីងវូទរ ់។ 

 វឞធឹឣនឞេះ ឧេ័ិឤឝនាគឥនៅកឣពុុា បាឞសង្ហា ញេទិឥភាឡគឥួឲ្យករេ់មាគ ឦ់ ឞិងេនរឣ្បាឞឞូឧឧឌ្ណឞ- 
ភាឡឣួឤករឣិរនវៀរ ហដឦឆលុេះសញ្ញច ាំងាអាវិ៍ ាឣឥឤៈកាំន ើ ឞាសឞថសនាធ ស់នឞេកឣមភាឡឧេ័ិឤឝនាគឥ 
េទិឥភាឡវីហាឥសថូឥរបាក ់ កាឥសនងកើឞរសេិវនភាឡរសឡឞ័នវូទរឞ់ិងផ្លរទ់រ ់ កាឥនឦើកកឣពុេ់រកសខ្ ័ឍ ្ាស ់ ឞងិ 
កាឥឡរងឹងរសរិសរថិកាឥាឣសវសផញ្ដរថិាឝឥមាឞ ។ កាឥឥកី្នរឣើឞនឞេកឣមភាឡឧេ័ិឤឝនាគឥ រសេិវនភាឡ 
រសឡឞ័នវូទរឞ់ិងផ្លរទ់រ ់កាឥឡរងឹងកាឥោឞុឧរថ្ាសឞ់ិងសវសផញ្ដរថិហដឦឝនាគឥារិនឞកឣពុុាដ្ឋកន់្ញ គឺា 
កញ្ចកឆ់លុេះសញ្ញច ាំងឡីកិ្ ចខ្ិរខ្ាំរសឹងហរសងោឞុឧរថភាឥកិ្ ចរសកសនដ្ឋឤរសេិវនភាឡ ឞិងមាឞកាឥវវួឦខុ្េររូឧឥសេ់ 
ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា កបុងនាឣាសញ្ដរថិកឥ ឞិងាអាាញ ឝឥនឦើរសឡឞ័នឝនាគឥ រសឡឞ័នវូទរឞ់ិងផ្លរទ់រ ់រេស 
ាឣឤុវនសាស្តេថោអឧិឌ្ណឞឧ៍េ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុឥឤៈនឡឦហឧងឥសេ់រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ ។  
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នដ្ឋឤហៃក ្ាំនពាេះេុខុ្មាឦភាឡឝនាគឥឧញិ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាសឞថខ្ិរខ្ាំនឦើកកឣពុេ់េឣរទភាឡ 
នឞកាឥររួរឡិឞិរយាស់ារសចាំ ឞិងបាឞនឥៀស្ាំរកសខ្័ ឍ សវសផញ្ដ រថិមា៉ា រកូឞិងឣីរកូរសុងរសឤ័រប រេសាឣ 
ឧសិាឦភាឡ ឞិងវាំែាំេកឣមភាឡឝនាគឥនានឡឦស្ចុសផឞប នដើឣផធី្លនាឞូឧកាឥ្ូឦឥួឣឲ្យឥឦូឞ រសកសនដ្ឋឤ 
រសេិវនភាឡ ឞិងេុឧរទិភាឡនឞរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុ កបុងខ្ ៈហដឦវីហាឥវុឞ ររូឧបាឞនសើកដាំន ើ ឥ 
កាឥកាឦឡីនឡឦលមីៗកឞលងនៅនឞេះហងហដឥ ។   

 វឞធឹឣនឞេះ រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុឞឹងជួឤ សនងកើឞកាឥឥឣួ្ាំហ កាឦាំដ្ឋស់្ ាំនពាេះកាឥឥកី្នរឣើឞ 
នឞនេដឌកិ្ចារិ ាឣឥឤៈកាឥឡរងីកកាឥហថឦ់នេវាដឦ់ោបកនរសើរបាេ់កាឞ់ហរវូឦាំវូល្លឤ ។ ាឡិនេេ 
រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុចាំបា្រ់រូឧមាឞនគឦឞនោបាឤ ឞិងឤឞថកាឥរគសរ់គងនហធកបុងេឣរេសហង 
ហដឥេរមាសរ់គសរ់គងហាឞអិឤ័ ឡីនរពាេះកាឥឥកាេទិឥភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុឣឞិហឣឞមាឞឞឤ័ររឣឹហរាកាឥដ្ឋកន់្ញឞូឧ 
ឧធិ្លឞកាឥ ឞិងសវសញ្ញជ រសុងរសឤ័រប នដ្ឋឤអាាញ ឝឥររួរឡិឞិរយឞិងសញ្ដ រថិកឥស៉ាុនណាត េះនវ ស៉ាុហឞថររូឧទឣទឥឞូឧ 
ឥឥោិសវឦអឞិងរសរសិរថិកាឥដរ៏សុងរសឤរ័បឡេីាំណាករ់គឹេះសាទ ឞែិឥញ្ដ ឧរទុផ្លធ ឦ់ហងហដឥ ។ កបុងឞឤ័នឞេះ ឝនាគឥ 
ារិនឞកឣពុុាេងឃឣឹោ៉ា ងឣរុមាាំថា រគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុឞឹងសាំនឡញរួនាវោីឞថឥកាឥឤិកឣមឥសេ់ខ្លួឞ 
បាឞោ៉ា ងឦអ ខ្ ៈហដឦឝនាគឥារិនឞកឣពុុាឞឹងខ្ិរខ្ាំសហឞទឣនវៀរ នដើឣផនីឝវើឲ្យសឥសិាទ ឞែិឥញ្ដ ឧរទុកាឞ់ហរ 
មាឞភាឡោាំនណាឤហឦ្ាំនពាេះរសរិសរថកិឥ ឞងិោបក្ូឦឥឣួទាំងឡាឤកបុងឧេ័ិឤនឞេះ ។ នឦើេឡីនឞេះ នៅ្ាំនពាេះ 
ឣុខ្កាឥឧឧិរថដន៏ឦឿឞ ឞិងភាឡកាឞហ់ររសទករ់កឡានឞឧេ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុនៅកឣពុុា ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាឞឹងខ្ិរខ្ាំ 
សហឞទឣនវៀរកបុងកាឥឡរងឹង ឞិងឡរងីកកិ្ចេែរសរិសរថិកាឥនវវភាគី ឞិងឡែុភាគីាឣួឤឝនាគឥកណាថ ឦ 
សឥនវេកបុងរាំសឞ ់ ឞិងសាទ សឞ័ែិឥញ្ដ ឧរទុោឞថឥារិនឦើឧេ័ិឤែិឥញ្ដ ឧរទុ នដើឣផឡីរងឹងសណាថ ញេុឧរទិភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុ 
េាំនៅឥកាេុឧរទិភាឡែិឥញ្ដ ឧរទុកបុងរាំសឞ ់គាំរវដឦ់េទិឥភាឡមា៉ា រកូនេដឌកិ្ច ឞងិោអឧិឌ្ណកាំន ើ ឞនេដឌកិ្ ច រសកស 
នដ្ឋឤ្ីឥភាឡ ។  
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ខ- ទិសសៅការងារឆមាសទ២ី 
ឆ្ប ាំ២០១២ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ទិសសៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ប ាំ២០១២ 

នទេះសីាសាទ ឞភាឡនេដឌកិ្ចឡិអឡនល្លកនៅឣឞិទឞម់ាឞភាឡឞឹងឞឥនដ្ឋឤសាឥសាទ ឞភាឡនេដឌកិ្ចនៅ 
រាំសឞោ់ឺឥ ៉ាសុនៅាសគ់ាំងកបុងឧសិរថិសាំ ុឦោឝិសនរឤយ ឞិងោរាឞិកឣមភាឡមាឞករឣរិខ្ពុេ់ កន៏េដឌកិ្ចកឣពុុានៅ 
ឥកាបាឞកាំន ើ ឞនេដឌកិ្ចឥងឹមាាំគួឥឲ្យករេ់មាគ ឦ់នៅកបុងឆមាេវី១នឞេះ ។ នៅកបុងសឥកិាឥនឞេះ រាជឥដ្ឋឌ អបិាឦ 
បាឞឡាកឥកាំន ើ ឞនេដឌកិ្ ចនៅឆ្ប ាំ២០១២ កបុងករឣរិ ៧% ។ នដើឣផឥីឣួ្ាំហ កឲ្យេនរឣ្វិេនៅ ឞិងឥកា 
ឲ្យបាឞឞូឧកាំន ើ ឞរសកសនដ្ឋឤ្ីឥភាឡនឞេះ ឝនាគឥារិនឞកឣពុុាបាឞសឞថោឞុឧរថនគឦឞនោបាឤឥសូិឤឧរទុ 
ោ៉ា ងរសុងរសឤរ័ប នដើឣផឥីកាេទិឥភាឡនលល ។ វិេនៅនឞកាឥង្ហឥេាំខាឞ់ៗ េរមាសឆ់មាេវី២ ឆ្ប ាំ២០១២ មាឞ 
ដូ្ខាងនរកាឣ ៖ 

១. ការងាររបូិយវត្ទុ  (សហរឣសរឣួឦាភាគឥឤរសចាំឆ្ប ាំ) 
- ឥសូិឤឧរទុវូនៅ (M2) ១៨% 
- ឥសូិឤឧរទុកបុង្រា្ឥ ៍   ៧% 
- របាកស់នញ្ដ ើាឥសូិឤស ័ត   ១៩% 
- រវឡយេកឣមកបុងរេុកេុវនឥសេ់ឝនាគឥារិនឞកឣពុុា -១៥% 
- ឥ ទឞេុវន្ាំនពាេះរាជឥដ្ឋឌ អបិាឦឡីឧេ័ិឤឯកជឞ -២៧% 
- វុឞសរឣុងហលូឧកាឥេុវន ១៣% ។ 

២. ការងាររគប់រគងអរាបថូររបាក់ និងទុនបរមុង 

- ឡិឞិរយនៃើងឧញិឞូឧរសកាេពាកឡ់ឞ័នឞឹងកាឥរគសរ់គងអាជីឧកឣមនាាំន្ញ-នាា្ំ ូឦនល្លែធ្លរុ ឞិងរផូងលមមាឞ 
រនឣល 

- ឡរងឹងកាឥាឣដ្ឋឞឡរ័ម៌ាឞឡរីសអឡនហសងៗនដើឣផាីឣូឦដ្ឋឌ ឞកបុងកាឥកាំ រោ់រាសថូឥរបាកហ់លូឧកាឥ   
- សឞថនឥៀស្ាំ “នគឦឞនោបាឤឧឞិិនោគ” ឞិង “នេ្កថីហ នាាំកាឥឧឞិិនោគ”  ឞិង 
- នឥៀស្ាំឦាំែូឥកាឥង្ហឥេរមាសក់ាឥរគសរ់គងវុឞសរឣងុ ។ 

៣. ការងារអភិវឌ្ណន៍របព័ននទូទាត្់ 

- ជាំឥញុកាឥនឥៀស្ាំនៃើងឧញិឞូឧ “ឧធិ្លឞឞិងឞីរិឧឝិីេរមាសេ់ភាផ្លរទ់រ”់ រេសាឣរសឡឞ័នលម ី
- នឥៀស្ាំសវសផញ្ដរថិពាកឡ់ឞ័នឞឹងរសរិសរថិកាឥ ឞិងនេវាវូទរេ់ងរបាក ់ឞិង 
- នឥៀស្ាំឯកសាឥេថីឡនីគឦកាឥ ៍េរមាសក់ាឥវូទរា់ឣវូឥេ័ឡធ្ឦ័រ ។ 

៤. ការងាររត្ួត្ពិនិត្យ 
- សឞថកាឥ្ុេះររួរឡិឞិរយដឦ់វីកហឞលងនឦើរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥ ឞងិឣរីកូែិឥញ្ដ ឧរទុាឣហហឞកាឥកាំ រ ់
- សឞថនឥៀស្ាំហកឦឣអ្ាសរ់សកាេ សវសផញ្ដរថិឞងិសារា្ឥហ នាាំនានា ឞិង 
- សឞថឡិឞិរយ ឞិងាឣដ្ឋឞឞូឧកាឥោឞុឧរថសវសផញ្ដ រថិាឝឥមាឞកបុងកាឥររួរឡិឞិរយរគឹេះសាទ ឞឝនាគឥឞិង 
ែិឥញ្ដ ឧរទុ ឞិងសឞថេិការសាឧរាឧឞិងនឥៀស្ាំឞូឧសវសផញ្ដរថិលមីោឞុនល្លឣាឣេថងដ់្ឋឥ Basel ឞិងឞោិឣ 
ាោឞថឥារ ិ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

៥. ការងាររបត្ិបត្ថិការ 

- េិកានឥៀស្ាំរសឡឞ័ន្ុេះសញ្ជ ីឞិងរគសរ់គងឣូឦសររអា្ជួញដូឥបាឞន្ញហាឤនដ្ឋឤឝនាគឥារិនឞកឣពុុា 
(Tradable Securities) 

- សឞថកាឥោអឧិឌ្ណឞូឧកឣមឧឝិីរសឡឞ័នផ្លរទ់រក់បុងដាំណាកក់ាឦនឡញនឦញ (Full Solution) ហដឦឞឹងដ្ឋកឲ់្យ 
ោឞុឧរថនានឡឦដខ៏្លីខាងឣុខ្ ។ 

៦. ការងារសបាះផាយ និងឃ្ល ាំងសបឡា 

- សឞថឡរងឹងកាឥង្ហឥសនរឣើោរលិជិឞកបុងកាឥនសើកសា្រ់បាកឞ់ងិសងស់ា្រ់បាកន់ៅសញ្ជ ឥនសឡាឲ្យបាឞកាឞហ់រ
រសនេើឥនៃើង 

- សឞថឡរងឹងកាឥង្ហឥហលឥកាឞងិកាឥពាឥឃ្ល ាំងរបាក ់ 
- េែកាឥាឣឤួអាាញ ឝឥមាឞេឣរទកិ្ច រាាំងខ្ធស់្ រា្ឥ ៍រកដ្ឋេរបាកហ់កលងកាល ឤ ឞិង 
- សឞថឡរងឹងកាឥង្ហឥដឹកជញ្ជូ ឞឝឞសររ  ។ 

៧. ការងារសវនកមមនផធកបងុ និងអធិការកិចច 

- សឞថ្ុេះនឝវើេឧឞកឣមនៅនាឤកដ្ឋឌ ឞនបាេះហាឤឞិងឃ្ល ាំងនសឡា នាឤកដ្ឋឌ ឞរសរិសរថិកាឥ នាឤកដ្ឋឌ ឞ
គ នឞឤយ ឞិងសាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុានខ្រថកាំឡងច់ឣ រឡឣទាំង្ុេះឡិឞិរយាឣដ្ឋឞកាឥោឞុឧរថាឣ
ោឞុសាេឞហ៍ដឦបាឞនឦើកនៃើងកបុងឆ្ប ាំ២០១១ 

- សឞថ្ុេះឡរងឹងកាឥង្ហឥ ឞិងនឝវើោឝិកាឥកិ្ចនៅសាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ។ 
៨. ការងាររគប់រគងស្ថខ្ 

- ឡរងឹងរសរិសរថិកាឥសាខាឝនាគឥារិនឞកឣពុុារាជធ្លឞី-នខ្រថឲ្យរេសាឣកាឥឥកី្នរឣើឞនឞេកឣមភាឡ 
នេដឌកិ្ចកបុងរាំសឞទ់ាំងននាេះ 

- េែកាឥាឣឤួអាាញ ឝឥឣូឦដ្ឋឌ ឞរសចាំសាខារាជធ្លឞី-នខ្រថ នដើឣផជីាំឥញុកាឥនរសើរបាេ់របាកន់ឥៀឦឲ្យកាឞ ់
ហរវូឦាំវូល្លឤ ។ 

៩. ការងារព័ត្៌មានវិទា 

- ឡរងឹងរសឡឞ័នឝនាគឥេបូឦទាំងនៅវីសាប កក់ាឥកណាថ ឦ ឞិងាឣសណាថ សាខានខ្រថ ឲ្យមាឞដាំន ើ ឥកាឥ 
នដ្ឋឤឥឦូឞ មាឞេុឧរទិភាឡ ឞិងមាឞរសេិវនភាឡ 

-  សឞថោឞុឧរថគនរមាងោអឧិឌ្ណឞរ៍សឡឞ័នារវូិទរេ់ងរបាក ់។ 

១០. ការងារបណថុ ះបណាថ ល 
- េែកាឥ ឞិងនឥៀស្ាំកឣមឧឝិីស ថុ េះសណាថ ឦេិកាខ សាល្លឞងិកិ្ចរសជុាំនហសងៗនៅឝនាគឥារិនឞកឣពុុា 
- សឞថឡរងឹងេឣរទភាឡឣស្តឞថីសុគគឦិក ាឣឥឤៈកាឥចរស់ញ្ជូ ឞឣស្តឞថីសុគគឦិកនៅ្ូឦឥឣួេិកាខ សាល្ល ឞងិ 
ឧគគេិកានានានៅកបុង ឞងិនរៅរសនវេ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

- នររៀឣនឥៀស្ាំរសៃងនរជើេនឥ ើេសុគគឦិកហដឦមាឞគុ ឧឌុ្ណ ិ រេសាឣកាឥឥកី្នរឣើឞឥសេ់ឝនាគឥារ ិ
នឞកឣពុុា 

- នឥៀស្ាំហកឦឣអកឣមឧឝិីេិកា ឞិងនឝវើស្ចុសផឞបកឣមនឦើឣខុ្ឧាិជ េិកាឲ្យរេសាឣកាឥោអឧិឌ្ណឥកី្នរឣើឞឥសេ់ 
រសឡឞ័នឝនាគឥ 

- នឦើកកឣពុេ់កាឥកសាងេឣរទភាឡឥសេ់ឣស្តឞថី-សុគគឦិកឝនាគឥារិនឞកឣពុុា ឲ្យរេសឞឹងឞិនាប កាឥនឞ 
េមាែឥ កឣមឧេ័ិឤឝនាគឥឞិងែិឥញ្ដ ឧរទុកបុងរាំសឞ ់ឞងិឡិអឡនល្លក ។ 

១១. ការងារទាំនាក់ទាំនងអនថរជាត្ិ 

- សឞថឡរងឹងកិ្ចេែរសរសិរថកិាឥាឣឤួនដគូឥឡែុភាគី ឞងិនវវភាគ ី។  
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

 
 
 
 

ឧបសមព័នន 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ឧបសមព័នន ១ 
ារាង១ -  ការវិវត្ថន៍ននសនធសសន៍នលលទាំនិញសរបើរបាស ់និងសសវា 

 

សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ិញបររើរាស ់(CPI) ន្ិងសន្ទសសន្ថ៍្លលតាមររុមមុខទំន្ិញ

( តុលា-ធ្នូ២០០៦=១០០) មិលុនា ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិលុនា

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៤៤,៦៩ ១៤៥,០៣ ១៤៦,៥០ ១៤៧,០២ ១៤៧,៩២ ១៤៨,៧២ ១៤៧,១២ ១៤៧,៣៣

អាហារនិងភភសជ្ជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ ១៦៣,២៨ ១៦៣,៦០ ១៦៥,៦៣ ១៦៥,០៩ ១៦៥,៤៧ ១៦៦,៩០ ១៦៥,៥៧ ១៦៧,០២

ភភសជ្ជៈមានជាតិរសវងឹនិងថ្ន ាំជ្ក់ ១២៣,១៨ ១២៣,៧២ ១២៤,៦៤ ១២៤,៣៣ ១២៤,៣២ ១២៤,៤៨ ១២៥,៦៦ ១២៦,២៤

សភមលៀកបាំពាក់និងមសបកភជ្ើង ១១៧,០០ ១១៨,០៩ ១១៨,៧៥ ១១៩,៩២ ១២០,៥៨ ១២១,៣៣ ១២០,៨៣ ១២១,៤៨

ផទះសមមបងទឹកអគ្គិសនីឧសម័ននិងឥនធនៈដយទភទៀត ១២៤,៦១ ១២៣,៦១ ១២៤,៤៤ ១២៥,២៩ ១២៧,៩៥ ១២៧,៩១ ១២៦,៤២ ១២៥,៣៥

ភរគ្ឿងសង្ហា រមិសមាា រៈភរបើរាស់រគួ្សារនិងការមែទាំផទះជារបចាំ ១២៣,០៣ ១២៤,៤៧ ១២៥,៣៧ ១២៧,២៤ ១២៧,៣០ ១២៦,៩៧ ១២៧,០៧ ១២៧,៤០

សុខាភាិល ១១៦,៨៧ ១១៥,៤០ ១១៦,១១ ១១៥,៦៥ ១១៦,៥៩ ១១៦,២៤ ១១៦,៦១ ១១៦,៤៨

ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ១២៧,៣៩ ១២៨,២២ ១២៩,៧៣ ១៣២,៦៤ ១៣៤,៤៩ ១៣៤,៥៣ ១៣១,០៧ ១២៧,០១

គ្មនាគ្មន៍ ៧២,៦០ ៧២,៩៨ ៧២,២២ ៧២,១៤ ៧១,៧២ ៧១,៨៣ ៧១,៩៥ ៧១,៩៩

ការកមានតនិងវបបធ្ម៌ ១០២,០៨ ១០២,៣៤ ១០២,៣៤ ១០១,៩៩ ១០២,៥១ ១០២,៦៥ ១០២,៨៧ ១០៣,៦២

ការសិកា ១៣៩,៥៦ ១៤២,៦៩ ១៤២,៦៩ ១៤២,៦៩ ១៤២,៦៩ ១៤២,៦៩ ១៤២,៦៩ ១៤២,៦៩

ភោជ្នីយដ្ឋា ន ១៨៨,០២ ១៨៩,៣៤ ១៩១,៥១ ១៩៤,៨០ ១៩៤,០៦ ១៩៦,៣៣ ១៩១,២៩ ១៩៤,៨១

ទាំនិញនិងភសវាកមមភផេងៗ ១៤៥,១១ ១៥១,២៩ ១៥២,១១ ១៥៣,៣៣ ១៥៣,៦៣ ១៥៤,៧៦ ១៥២,១៨ ១៥១,១៨
                                          

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ០,៥០ -០,៨៨ ១,០១ ០,៣៦ ០,៦១ ០,៥៤ -១,០៨ ០,១៤
អាហារនិងភភសជ្ជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ ០,៧២ -១,៤៧ ១,២៤ -០,៣៣ ០,២៣ ០,៨៧ -០,០៨ ០,៨៨
ភភសជ្ជៈមានជាតិរសវងឹនិងថ្ន ាំជ្ក់ ០,៣៧ -០,១៧ ០,៧៥ -០,២៥ -០,០១ ០,១៣ ០,៩៥ ០,៤៦
សភមលៀកបាំពាក់និងមសបកភជ្ើង ០,៧៩ -០,៧៩ ០,៥៦ ០,៩៩ ០,៥៥ ០,៦២ -០,៤២ ០,៥៤
ផទះសមមបងទឹកអគ្គិសនីឧសម័ននិងឥនធនៈដយទភទៀត -០,០១ ០,០៩ ០,៦៧ ០,៦៨ ២,១៣ -០,០៣ -១,១៧ -០,៨៤
ភរគ្ឿងសង្ហា រមិសមាា រៈភរបើរាស់រគួ្សារនិងការមែទាំផទះជារបចាំ ០,០៣ -០,២៧ ០,៧៣ ១,៤៩ ០,០៤ -០,២៥ ០,០៨ ០,២៦
សុខាភាិល -១,០០ -១,៣៤ ០,៦១ -០,៣៩ ០,៨១ -០,៣០ ០,៣២ -០,១២
ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ០,៧៤ ០,២៤ ១,១៨ ២,២៤ ១,៤០ ០,០៣ -២,៥៧ -៣,១០
គ្មនាគ្មន៍ -០,៨១ ០,៥៩ -១,០៤ -០,១២ -០,៥៨ ០,១៦ ០,១៦ ០,០៦
ការកមានតនិងវបបធ្ម៌ -០,២៨ ០,១៩ ០,០០ -០,៣៤ ០,៥១ ០,១៤ -០,២១ ០,៧៣
ការសិកា -០,៦៣ ០,៣៦ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០
ភោជ្នីយដ្ឋា ន ០,៩៨ -០,៧៥ ១,១៥ ១,៧២ -០,៣៨ ១,១៧ -២,៥៧ ១,៨៤
ទាំនិញនិងភសវាកមមភផេងៗ ០,៨៨ -១,៦០ ០,៥៤ ០,៨០ ០,២០ ០,៧៣ -១,៦៦ -០,៦៥

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ៧,០៦ ៤,៩១ ៥,៧៧ ៥,៤២ ៥,៣៥ ៤,៧៨ ២,១៩ ១,៨៣
អាហារនិងភភសជ្ជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ ៨,៩០ ៦,១៦ ៧,៧៣ ៦,៧២ ៦,២០ ៥,៨១ ២,១២ ២,២៩
ភភសជ្ជៈមានជាតិរសវងឹនិងថ្ន ាំជ្ក់ ០,៤៤ ១,៥០ ១,៥៩ ១,១៥ ១,០៣ ០,៩៨ ២,៤០ ២,៤៩
សភមលៀកបាំពាក់និងមសបកភជ្ើង ២,៩០ ៣,០៤ ៣,៣០ ៥,០៨ ៤,៤២ ៤,៩០ ៤,០៨ ៣,៨២
ផទះសមមបងទឹកអគ្គិសនីឧសម័ននិងឥនធនៈដយទភទៀត ៤,៥៥ ២,១៣ ១,៩៤ ១,៨០ ៣,៦២ ២,៦៣ ១,៤៤ ០,៥៩
ភរគ្ឿងសង្ហា រមិសមាា រៈភរបើរាស់រគួ្សារនិងការមែទាំផទះជារបចាំ ២,២៣ ២,២២ ២,២៩ ៤,១០ ៣,៩០ ៣,២៣ ៣,៣២ ៣,៥៥
សុខាភាិល ០,៩៥ -១,៤៤ -០,៤៧ -១,១៣ -០,៥៤ -១,១២ -១,២៣ -០,៣៤
ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ៧,៤៦ ៦,៣២ ៦,៨៥ ៨,២៨ ៨,១៩ ៥,៨៥ ៣,៦៥ -០,៣០
គ្មនាគ្មន៍ ១,៥៩ -០,៥១ -២,១៩ -១,៨៧ -២,១៤ -១,៥៨ -១,៧០ -០,៨៤
ការកមានតនិងវបបធ្ម៌ -១,៧៦ -១,១៩ -០,៩៨ -០,៨៨ -០,១៨ ០,០៣ ០,៤៩ ១,៥០
ការសិកា -០,៤៣ ១,៨០ ១,៨០ ១,៨០ ១,៨០ ១,៥៥ ១,៥៩ ២,២៤
ភោជ្នីយដ្ឋា ន ១០,៩៤ ៧,៥១ ៧,២៧ ៦,៧៦ ៥,៨៣ ៦,៤៥ ២,៧៣ ៣,៦១
ទាំនិញនិងភសវាកមមភផេងៗ ៩,៣០ ៨,៥៣ ១០,០៣ ៩,៦០ ៨,៥១ ៨,៣៩ ៥,៧៩ ៤,១៩

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៤៣,៥៣ ១៤៦,២១ ១៤៥,៩៥ ១៤៦,១៨ ១៤៧,១៥ ១៤៧,៨៩ ១៤៧,៩២ ១៤៧,៧៣

បមរមបរមួលរបចាំមែជាោគ្រយ ៦,២៧ ៥,២៨ ៥,៤៥ ៥,៣៧ ៥,៥១ ៥,១៨ ៤,០៩ ២,៩២

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៣៩,៧០ ១៤៣,៨៤ ១៤៤,៥០ ១៤៥,១៣ ១៤៥,៧៦ ១៤៦,៣២ ១៤៦,៥៩ ១៤៦,៨១

បមរមបរមួលរបចាំមែជាោគ្រយ ៣,៧៦ ៥,៤៨ ៥,៦៨ ៥,៨១ ៥,៩៤ ៥,៩០ ៥,៥៣ ៥,០៨
របភព: វទិាសាថ នជាតិសថិ តិ

សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ិញបររើរាសរ់ិតជាមធ្យមររំិលដរ់ពីរខខ

២០១១ ២០១២

រខរមររមួលជាភាររយឆ្ន បំលើឆ្ន ំ

សន្ទសសន្ថ៍្លលទំន្ិញបររើរាសរ់ិតជាមធ្យមររំិលរីខខ

រខរមររមួលជាភាររយររចខំខ
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ឧបសមព័នន ២ 
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ឧបសមព័នន ៣ 
ារាង៣ - ស្ថទ នភាពរបូយិវត្ទ ុ

(ឯកា : ពាឞល់្លឞនឥៀឦ) 

 

មិលុនា ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិលុនា

រទពយសរមមររបទសសទុធ ១៨.១០០ ១៧.៨៩៤ ១៨.៤៦៧ ១៨.៧៦២ ១៨.៦៥២ ១៨.៦៤៤ ១៨.១២៥ ១៨,៧៣០

រទពយសកមមបរភទស ២០.៩១៥ ២០.៦១៧ ២១.៦២៩ ២២.១៨៨ ២២.៦៣២ ២៣.០៦៩ ២២.៦៩៩ ២៣.៤២៩

រទពយអកមមបរភទស -២.៨១៥ -២.៧២៣ -៣.១៦២ -៣.៤២៥ -៣.៩៨០ -៤.៤២៥ -៤.៥៧៤ -៤,៦៩៩

រទពយសរមមរនងុរសុរសទុធ ៣.៩០៨ ៥.៧៦១ ៥.៦៧៩ ៦.០១១ ៦.២១១ ៦.៦៦៩ ៧.៧៥៧ ៧.៩២២

ឥណ្ទាន្រនងុរសុរ ១៣.១០៨ ១៥.៤៣០ ១៥.៩៨៦ ១៦.២៤៥ ១៦.២៤៧ ១៦.៧៩០ ១៧.៣៧៣ ១៧.៦៨៦

ឥណ្ភទយយសុទធច្ាំភពាះរដ្ឋា ភាិល -២.១៨៤ -២.១២៣ -២.២០០ -២.២០១ -២.៥៤២ -២.៤០៦ -២.៣១០ -២.៤០០

ឥណ្ភទយយច្ាំភពាះរដ្ឋា ភាិល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

រាកប់ភញ្ា ើរដ្ឋា ភាិល -២.៤៥៥ -២.៣៩៣ -២.៤៧១ -២.៤៧១ -២.៨១៣ -២.៦៧៧ -២.៥៨០ -២.៦៧០

មផនកមនិមមនរដ្ឋា ភាិល ១៥.២៩២ ១៧.៥៥៣ ១៨.១៨៦ ១៨.៤៤៥ ១៨.៧៨៩ ១៩.១៩៦ ១៩.៦៨២ ២០.០៨៦

ច្ាំភពាះសហរាសរដា ២ 0 0 0 0 ០ ០ ៤

ច្ាំភពាះមផនកឯកជ្ន ១៥.២៩១ ១៧.៥៥៣ ១៨.១៨៦ ១៨.៤៤៥ ១៨.៧៨៩ ១៩.១៩៦ ១៩.៦៨២ ២០.០៨១

កនុងភនាះជារូបិយបណ័្ណ បរភទស ១៤.៨៩៨ ១៧.១១៥ ១៨.០០០ ១៨.២៦០ ១៨.៦០៦ ១៩.០០៩ ១៩.៤៩៤ ១៩.៨៩៣

ខទងប់សសងៗសទុធ -៩.២០០ -៩.៦៦៩ -១០.៣០៧ -១០.២៣៤ -១០.០៣៥ -១០.១២១ -៩.៦១៦ -៩.៧៦៤

រាកប់ភញ្ា ើរតឹតបតិ -៥៦៩ -៦០៨ -៦២១ -៧១២ -៦៧៦ -៧១១ -៧៣៥ -៦៨៦

ភដើមទុននិងទុនបរមុង -៩.៥០៧ -៩.៧០៣ -១០.៧២៣ -១០.៩១១ -១០.៧៩៨ -១១.០០៧ -១០.៨៦០ -១១.០២៦

ភផេងៗ ៨៧៥ ៦៤១ ១.០៣៧ ១.៣៨៩ ១.៤៣៩ ១.៥៩៧ ១.៩៧៩ ១.៩៤៩

ររូិយវតថុទូបៅ (M2) ២២.០០៨ ២៣.៦៥៥ ២៤.១៤៦ ២៤.៧៧៣ ២៤.៨៦៤ ២៥.៣១៣ ២៥.៨៨២ ២៦.៦៥២

ររូិយវតថុ (M1) ៣.៥៤០ ៣.៩៥៦ ៣.៩១៦ ៣.៩៧១ ៣.៩៨៥ ៤.០២៩ ៤.០៨៥ ៣.៨៧២

រូបិយវតថុភរៅធ្នាារ ៣.៣៣៨ ៣.៧៧២ ៣.៦៦៧ ៣.៧៥៦ ៣.៨១១ ៣.៧៤៤ ៣.៨០០ ៣.៦៣២

រាកប់ភញ្ា ើច្រនត ២០២ ១៨៥ ២៤៩ ២១៥ ១៧៤ ២៨៦ ២៨៥ ២៤០

ររូិយវតថុបសសងៗ ១៨.៤៦៨ ១៩.៦៩៨ ២០.២៣០ ២០.៨០៣ ២០.៨៧៩ ២១.២៨៤ ២១.៧៩៧ ២២.៧៨០

រាកប់ភញ្ា ើមានកាលកាំណ្តនិ់ងសនេាំ ៤៣០ ៥៥៧ ៧២០ ៥៥៦ ៨៩៦ ៨៦៧ ៧៣០ ៦២៥

រាកប់ភញ្ា ើជារូបិយបណ័្ណ ១៨.០៣៨ ១៩.១៤១ ១៩.៥១០ ២០.២៤៧ ១៩.៩៨៣ ២០.៤១២ ២១.០៦៧ ២២.១៥៥

២០១១ ២០១២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ឧបសមព័នន ៤ 
ារាង៤ - ស្ថទ នភាពរបូយិវត្ទ ុ
          (សហរឣសរឣួឦាភាគឥឤរសចាំហខ្) 

 

មិលុនា ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិលុនា

រទពយសរមមររបទសសទុធ -១,១ ០,៥ ៣,២ ១,៦ -០,៦ ០,០ -២,៨ ៣,៣

រទពយសកមមបរភទស ០,៣ -០,២ ៤,៩ ២,៦ ២,០ ១,៩ -១,៦ ៣,២

រទពយអកមមបរភទស ១០,៤ -៤,១ ១៦,១ ៨,៣ ១៦,២ ១១,២ ៣,៤ ២,៧

រទពយសរមមរនងុរសុរសទុធ ១៩,៩ ១២,៤ -១,៤ ៥,៨ ៣,៣ ៧,៤ ១៦,៣ ២,១

ឥណ្ទាន្រនងុរសុរ ៦,៣ ៤,៤ ៣,៦ ១,៦ ០,០ ៣,៣ ៣,៥ ១,៨

ឥណ្ភទយយសុទធច្ាំភពាះរដ្ឋា ភាិល ៧,៥ -១,៣ -៣,៦ ០,០ -១៥,៥ ៥,៤ ៤,០ -៣,៩

ឥណ្ភទយយច្ាំភពាះរដ្ឋា ភាិល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០

រាកប់ភញ្ា ើរដ្ឋា ភាិល -៦,៨ ១,២ ៣,២ ០,០ ១៣,៨ -៤,៨ -៣,៦ ៣,៥

មផនកមនិមមនរដ្ឋា ភាិល ៤,០ ៤,០ ៣,៦ ១,៤ ១,៩ ២,២ ២,៥ ២,០

ច្ាំភពាះសហរាសរដា -១,៣ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ១០០

ច្ាំភពាះមផនកឯកជ្ន ៤,០ ៤,០ ៣,៦ ១,៤ ១,៩ ២,២ ២,៥ ២,០

កនុងភនាះជារូបិយបណ័្ណ បរភទស ៤,៧ ៣,៧ ៥,២ ១,៤ ១,៩ ២,២ ២,៥ ២,០

ខទងប់សសងៗសទុធ -១,៣ -០,១ -៦,៦ ០,៧ ១,៩ -០,៨ ៥,០ -១,៥

រាកប់ភញ្ា ើរតឹតបតិ ៥,៣ ៣,៨ ២,៣ ១៤,៥ -៥,០ ៥,១ -៣,៤ -៦,៦

ភដើមទុននិងទុនបរមុង ១,១ -០,៦ ១០,៥ ១,៨ -១,០ ១,៩ -១,៣ ១,៥

ភផេងៗ ១,៦ -៦,៦ ៦១,៨ ៣៣,៩ ៣,៦ ១១,០ ២៣,៩ -១,៥

ររូិយវតថុទូបៅ (M2) ២,១ ៣,១ ២,១ ២,៦ ០,៤ ១,៨ ២,២ ៣,០

ររូិយវតថុ (M1) -០,៤ ៥,០ -១,០ ១,៤ ០,៤ ១,១ ១,៤ -៥,២

រូបិយវតថុភរៅធ្នាារ -១,៥ ៤,៧ -២,៨ ២,៤ ១,៥ -១,៨ ១,៥ -៤,៤

រាកប់ភញ្ា ើច្រនត ២២,០ ១២,២ ៣៥,១ -១៤,០ -១៩,០ ៦៤,៤ ០,០ -១៥,៩

ររូិយវតថុបសសងៗ ២,៦ ២,៨ ២,៧ ២,៨ ០,៤ ១,៩ ២,៤ ៤,៥

រាកប់ភញ្ា ើមានកាលកាំណ្តនិ់ងសនេាំ ០,៥ -០,៦ ២៩,៣ -២២,៨ ៦១,២ -៣,៣ -១៥,៨ -១៤,៣

រាកប់ភញ្ា ើជារូបិយបណ័្ណ ២,៦ ២,៩ ១,៩ ៣,៨ -១,៣ ២,២ ៣,២ ៥,២

២០១១ ២០១២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ឧបសមព័នន ៥ 
ារាង៥ - ារាងគណនវីិភាគធនាោរជាត្ិននកមពុជា 

 

មិលុនា ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិលុនា

ររូិយវតថុររមុង ១០.៨៥៦ ១១.០៣៣ ១១.១៨៤ ១១.៥៧៤ ១១.៦៧៧ ១១.៧៣៧ ១១.៩៥៧ ១២.៥៥២

    ររូិយវតថុបរៅធ្នាគារ ៣.៣៣៨ ៣.៧៧២ ៣,៦៦៧ ៣.៧៥៦ ៣.៨១១ ៣.៧៤៤ ៣.៨០០ ៣.៦៣២

    បរឡាធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ ១៥៧ ១៧៦ ២៣៣ ២១៣ ២៣០ ២៨៦ ២២៤ ២៦៦

    រារ់រប ញ្ ើធ្នាគារ ៧.២៧៩ ៧.០៣២ ៧.២០៤ ៧.៥៦១ ៧.៦០១ ៧.៦៣៦ ៧.៨៤៤ ៨.៥៩០

រាកប់រមុងកាតពវកិច្ច ២.៤៦៩ ២.៦៣៤ ២.៧២៤ ២.៧៨៩ ២.៨៧៥ ២.៩៣៤ ៣.០០៩ ៣.០៥៧

រាកប់ភញ្ា ើភផេងៗ ៤.៨១០ ៤.៣៩៨ ៤.៤៨០ ៤.៧៧២ ៤.៧២៦ ៤.៧០២ ៤.៨៣៥ ៥.៥៣២

    បសសងៗ ៨១ ៥៣ ៨១ ៤៥ ៣៥ ៧១ ៨៨ ៦៤

រទពយសរមមររបទសសទុធ ១៦.១៦៥ ១៦.០១០ ១៦.៥៥៤ ១៧.០៥១ ១៧.១២៧ ១៧.១៤៦ ១៧.០៣៧ ១៧.៦៧៥

រទពយសកមមបរភទស ១៦.៦១៦ ១៦.៤៣៥ ១៦.៩៨៥ ១៧.៤៧៩ ១៧.៥៥១ ១៧.៥៧៤ ១៧.៤៥៧ ១៨.០៩៨

រទពយអកមមបរភទស ៤៥២ ៤២៥ ៤៣២ ៤២៨ ៤២៤ ៤២៨ ៤២១ ៤២៣

រទពយសរមមរនងុរសុរសទុធ -៥.៣០៩ -៤៩៧៧ -៥៣៧០ -៥.៤៧៦ -៥.៤៤៩ -៥.៤០៩ -៥.០៨០ -៥.១២៣

ឥណ្បទយយសទុធចបំពាោះរាជ្រដ្ឋា ភិាល -១.៨៤៦ -១.៧៨៣ -១.៨១០ -១.៨១៥ -២.០៨៥ -១,៩៥២ -១.៨៨៤ -១.៩៤៦

ឥណ្ភទយយច្ាំភពាះរាជ្រដ្ឋា ភាិល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

រាកប់ភញ្ា ើរាជ្រដ្ឋា ភាិល ២.១១៦ ២.០៥៤ ២.០៨០ ២.០៨៦ ២.៣៥៥ ២.២២២ ២.១៥៤ ២.២១៦

ឥណ្ទាន្សទុធចបំពាោះធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ -៥០៥ -៥៧៦ -៥៤៥ -៦០៨ -៦១៤ -៦៥០ -៦៧៣ -៦២៣

   ខទងប់សសងៗសទុធ -២៩៥៩ -២.៦១៧ -៣.០១៥ -៣.០៥៨ -២.៧៥០ -២.៨០៨ -២.៥២៣ -២.៥៥៥

ររូិយវតថុររមុង ០,៦ ២,៥ ១,៤ ៣,៥ ០,៩ ០,៥ ១,៩ ៥,០
    ររូិយវតថុបរៅធ្នាគារ -១,៥ ៤,៧ -២.៨ ២,៤ ១,៥ -១,៨ ១,៥ -៤,៤
    បរឡាធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ -៧,១ -២,៥ ៣២,២ -៨,៦ ៨,៤ ២៤,១ -២១,៦ ១៨,៩
    រារ់រប ញ្ ើធ្នាគារ ១,២ ១,៣ ២,៤ ៥,០ ០,៥ ០,៥ ២,៧ ៩,៥
រាកប់រមុងកាតពវកិច្ច ៣,២ ១,៧ ៣,៤ ២,៤ ៣,១ ២,០ ២,៦ ១,៦
រាកប់ភញ្ា ើភផេងៗ ០,២ ១,០ ១,៩ ៦,៥ -១,០ -០,៥ ២,៨ ១៤,៤
    បសសងៗ ៨០,៩ ៤០,៧ ៥១,១ -៤៣,៩ -២៣,០ ១០៤,៣ ២៤,៥ -២៧,៤

រទពយសរមមររបទសសទុធ ០,០ ០,២ ៣,៤ ៣,០ ០,៤ ០,១ -០,៦ ៣,៧
រទពយសកមមបរភទស ០,០ ០,២ ៣,៤ ២,៩ ០,៤ ០,១ -០,៧ ៣,៧
រទពយអកមមបរភទស ០,៨ -១,០ ១,៧ -០,៩ -០,៩ ០,៨ -១,៦ ០,៥
រទពយសរមមរនងុរសុរសទុធ ១,១ ៤,៦ -៧,៩ -២,០ ០,៥ ០,៧ ៦,១ -០,៨
ឥណ្បទយយសទុធចបំពាោះរាជ្រដ្ឋា ភិាល ៥,០ -១,១ -១,៥ -០,៣ -១៤,៩ ៦,៤ ៣,៥ -៣,៣
ឥណ្ភទយយច្ាំភពាះរាជ្រដ្ឋា ភាិល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០
រាកប់ភញ្ា ើរាជ្រដ្ឋា ភាិល -៤,៤ ១,០ ១,៣ ០,៣ ១២,៩ -៥,៧ -៣,១ ២,៩
ឥណ្ទាន្សទុធចបំពាោះធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ -៥,៩ -៧,២ ៥,៥ -១១,៧ -១,០ -៥,៨ -៣,៦ ៧,៥
   ខទងប់សសងៗសទុធ -០,២ ១០,២ -១៥,២ -១,២ ៩,៩ -២,១ ១០,១ -១,៣

រិតជាពាន្់លាន្បរៀល

រខរមររមលួររចខំខជាភាររយ

២០១១ ២០១២



                                                                             43 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ឧបសមព័នន ៦ 
ារាង៦ - ារាងគណនវីិភាគធនាោរពាណិជជ 

 

មិលុនា ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិលុនា

រទពយសរមមររបទសសទុធ ១.៩៣៥ ១.៨៨៤ ១.៩១៤ ១.៧១២ ១.៥២៦ ១.៤៩៨ ១.០៨៨ ១.០៥៥

រទពយសកមមបរភទស ៤.២៩៨ ៤.១៨២ ៤.៦៤៤ ៤.៧០៩ ៥.០៨២ ៥.៤៩៥ ៥.២៤១ ៥.៣៣១

រទពយអកមមបរភទស ២.៣៦៣ ២.២៩៨ ២.៧៣០ ២.៩៩៧ ៣.៥៥៦ ៣.៩៩៧ ៤.១៥៣ ៤.២៧៧

រទពយសរមមរនងុរសុរសទុធ ៨.៧៨០ ១០.៧៧២ ១០.៦១០ ១១.០២៨ ១១.០៩៦ ១១.៥០៩ ១២.៣១៥ ១២.៦០៤

   ឥណ្ទាន្រនងុរសុរសទុធ ១៤,៤៥៥ ១៧.២១៣ ១៧.៧៥៥ ១៨.០២០ ១៨.២៩១ ១៨.៧០១ ១៩.២១៦ ១៩.៥៩១
ឥណ្ភទយយសុទធច្ាំភពាះរាជ្រដ្ឋា ភាិល -៣៣២ -៣៤០ -៣៩០ -៣៨៥ -៤៥៧ -៤៥៤ -៤២៦ -៤៥៤
ឥណ្ទនច្ាំភពាះសហរាសរដា ២ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ៤
ឥណ្ទនច្ាំភពាះមផនកឯកជ្ន ១៥.២៩១ ១៧.៥៥៣ ១៨.១៨៦ ១៨.៤៤៥ ១៨.៧៨៩ ១៩,១៩៦ ១៩.៦៨២ ២០.០៨១
ឥណ្ភទយយសុទធច្ាំភពាះធ្នាារជាតិយនកមពុជា -១២ ០ -៤១ -៤១ -៤១ -៤១ -៤១ -៤១

   ខទង់បសសងៗសទុធ -៦.១៦២ -៦.៤៩២ -៧.១៤៦ -៦.៩៩២ -៧.១៩៥ -៧.១៩២ -៦.៩០១ -៦.៩៨៧
ទុន្ររមុង ៧.៨៧៣ ៧.២២៤ ៧.៨៧៥ ៨.២៣២ ៨.៣៩៦ ៨.៤៩១ ៨.៥៩១ ៩.២៩៨

សាច្រ់ាកភ់ៅធ្នាារពាណិ្ជ្ជ ១៥៧ ១៧៦ ២៣៣ ២១៣ ២៣០ ២៨៦ ២២៤ ២៦៦
រាកប់ភញ្ា ើភៅធ្នាារជាតិយនកមពុជា ៧.៧១៦ ៧.០៤៨ ៧.៦៤៣ ៨.០២០ ៨.១៦៦ ៨,២០៦ ៨.៣៦៧ ៩.០៣១

រាររ់ប ញ្ ើ (រទពយអរមមរនងុរសុរសទុធ) ១៨.៥៨៨ ២១.៤៩៩ ២០.៣៩៩ ២០.៩៧២ ២១.០១៨ ២១.៤៩៩ ២២.២៧៧ ២២.៩៥៦

រាកប់ភញ្ា ើច្រនត ១២១ ២១៥ ១៦៩ ១៦៩ ១៣៩ ២១៥ ១៩៧ ១៧៦
រាកប់ភញ្ា ើមានកាលកាំណ្តនិ់ងសនេាំ ៤៣០ ៨៦៧ ៧២០ ៥៥៦ ៨៩៦ ៨៦៧ ៧៣០ ៦២៥
រាកប់ភញ្ា ើជារូបិយបណ័្ណ ១៨.០៣៨ ២០.៤១៧ ១៩.៥១០ ២០.២៤៧ ១៩.៩៨៣ ២០.៤១៧ ២១.០៦៧ ២២.១៥៥

រទពយសរមមសររុ = រទពយអរមមសររុ ២៩.៩៣៣ ៣២,២១៦ ៣៤.៦២៨ ៣៥.៦៦២ ៣៦.៧១២ ៣៧,៥៨០ ៣៨,៥២១ ៣៩.៩០៨

រទពយសរមមររបទសសទុធ -៩,២ ២,៨ ១,៦ -១០,៦ -១០,៩ -១,៨ -២៧,៤ -៣,១

រទពយសកមមបរភទស ១,៥ -១,៥ ១១,០ ១,៤ ៧,៩ ៨,១ -៤,៦ ១,៧

រទពយអកមមបរភទស ១២,៥ -៤,៧ ១៨,៨ ៩,៨ ១៨,៦ ១២,៤ ៣,៩ ៣,០

រទពយសរមមរនងុរសុរសទុធ ៧,៨ ៨,២ -១,០ ៣,៩ ០,៦ ៣,៧ ៧,០ ២,៣

   ឥណ្ទាន្រនងុរសុរសទុធ ៤,៨ ៤,០ ៣,១ ១,៥ ១,៥ ២,២ ២,៨ ២,០

ឥណ្ភទយយសុទធច្ាំភពាះរាជ្រដ្ឋា ភាិល ១៩,៤ -២,៦ -១៤,៨ ១,២ -១៨,៧ ០,៧ ៦,៣ -៦,៦

ឥណ្ទនច្ាំភពាះសហរាសរដា -១,៣ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០

ឥណ្ទនច្ាំភពាះមផនកឯកជ្ន ៤,០ ៤,០ ៣,៦ ១,៤ ១,៩ ២,២ ២,៥ ២,០

ឥណ្ភទយយសុទធច្ាំភពាះធ្នាារជាតិយនកមពុជា -៤១,០ ០ ០ ០ ០ ០,១ -០,១ ០

   ខទង់បសសងៗសទុធ -០,៨ ២,២ -១០,១ ២,២ -២,៩ ០,០ ៤,០ -១,២

ទុន្ររមុង ០,៤ -៤,៤ ៩,០ ៤,៥ ២,០ ១,១ ១,២ ៨,២
សាច្រ់ាកភ់ៅធ្នាារពាណិ្ជ្ជ -៧,១ -២,៥ ៣២,២ -៨,៦ ៨,៤ ២៤,១ -២១,៦ ១៨,៩
រាកប់ភញ្ា ើភៅធ្នាារជាតិយនកមពុជា ០,៦ -៤,៤ ៨,៤ ៤,៩ ១,៨ ០,៥ ២,០ ៧,៩

រាររ់ប ញ្ ើ (រទពយអរមមរនងុរសុរសទុធ) ២,៦ ២,៨ ២,៩ ២,៨ ០,២ ២,៣ ២,៣ ៤,៤
រាកប់ភញ្ា ើច្រនត ០,០ ៣,៦ ២៨,៦ ០,៣ -១៧,៩ ៥៤,៤ -៨,១ -១០,៨
រាកប់ភញ្ា ើមានកាលកាំណ្តនិ់ងសនេាំ ០,៥ -០,៦ ២៩,៣ -២២,៨ ៦១,២ -៣,៣ -១៥,៨ -១៤,៣
រាកប់ភញ្ា ើជារូបិយបណ័្ណ ២,៦ ២,៩ ១,៩ ៣,៨ -១,៣ ២,២ ៣,២ ៥,២

រទពយសរមមសររុ = រទពយអរមមសររុ ២,៩ ១,៩ ៧,៥ ៣,០ ២,៩ ២,៤ ២,៥ ៣,៦

២០១១

រិតជាពាន្់លាន្បរៀល

រខរមររមួលររចខំខជាភាររយ

២០១២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ឧបសមព័នន ៧ 
ារាង៧ - ឥណទានាមរបសភទជាំនញួកបងុវសិយ័សសែឌកិចច 

(ឯកា :  ពាឞល់្លឞនឥៀឦ) 

 

ារាង៨ - សរបុរបត្ិបត្ិថការរបាក់បសញ្ដ ើរបសធ់នាោរពាណិជជ 
(ឯកា :  ពាឞល់្លឞនឥៀឦ) 

 

 

មិលុនា ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិលុនា
១- ររឹោះសាថ ន្ហរិ ញ្វតថុ ២២៩ ៣២៤ ៣១៣ ៣០៤ ៣២៧ ៣៦៣ ៦១០ ៣៤៦

ធ្នាារជាតិយនកមពុជា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០

រគឹ្ះសាថ នហិរញ្ា វតថុទទលួរាកប់ភញ្ា ើ ៣៤ ១០៥ ១០៥ ៩៩ ១២០ ១៦៤ ៤២០ ១៦២

រគឹ្ះសាថ នហិរញ្ា វតថុភផេងៗ ភទៀត ១៩៤ ២១៩ ២០៧ ២០៦ ២០៧ ១៩៩ ១៩១ ១៨៤

២- ររឹោះសាថ ន្មិន្របរមើបសវាហរិ ញ្វតថុ ១៣.៤៦២ ១៥.០៥៧ ១៥.៥៦៧ ១៥.៩០៩ ១៦.២០៣ ១៦.៦៦៧ ១៧.១៦៧ ១៧.៦៣៧

កសិកមមរុកាា របម៉ាញ់និងភនសាទ ១.១៧៦ ១.៥៦៩ ១.៦៨៩ ១.៧៧៤ ១.៨១៩ ១.៨៧៣ ១.៩៦៥ ២.០៤៤
ឧសាហកមមមរ ៉ ៦៥ ១៣ ៧៤ ៦៩ ៧៦ ៧៨ ១៦១ ៧៩
កមមនតសាលកមម ១.៥០៨ ១.៦២២ ១.៦៩៦ ១.៧១៩ ១.៧០៣ ១.៧៣២ ១.៧៥៩ ១.៩១៨
ការផគតផ់គងភ់សវាសាធារណ្ៈ ១២៥ ២០៩ ២០៣ ២១០ ២១២ ២១៣ ២២០ ២០៩
សាំណ្ង់ ១.១៣១ ១.៣១៧ ១.២០៧ ១.២៨០ ១.៤២៦ ១.៣២៥ ១.៤០១ ១.៤២៥
ការជ្ញួដូរដុាំ ២.៧០៣ ២.៥៤៥ ២.៥៦២ ២.៦៨១ ២.៨៣៣ ៣.១០២ ៣.០១១ ៣.២៨៧
ការជ្ញួដូររាយ ២.៦២៤ ៣១៨៧ ៣.២៦៥ ៣.១៩៩ ៣.១១២ ៣.២០៨ ៣.២៦១ ៣.៣២៩
សណាា ារនិងភោជ្នីយដ្ឋា ន ១.៣៣៥ ១.៣១២ ១.៣៣៣ ១.៣៩៥ ១.៣៩៦ ១.៤៥៧ ១.៥៣៩ ១.៥៣៣
ដឹកជ្ញ្ជូ ននិងសតុកបភណាត ះអាសនន ២៨៤ ២៧២ ២៨៥ ២៨១ ២៨៣ ២៨៧ ២៩៩ ២៩៤
បណាត ញពត័ម៌ាននិងទូរគ្មនាគ្មន៌ ៣៩៩ ៥២៨ ៥៨០ ៥៥៧ ៥៥៨ ៥៤៩ ៥៣៥ ៥១៣
អាជី្វកមមជ្លួនិងភតិសនារបតិបតតិការមនិរាប់
បញ្ចូ លភតិសនានិងការជ្លួអច្លនរទពយ

១៥៧ ២៩៣ ២៩២ ២៨៦ ២៨០ ២៧៤ ២៩២ ២៦០

ការជ្ញួដូរអច្លនរទពយ ៥៥១ ៥៦៥ ៥៦២ ៥៥៥ ៥៦៦ ៥៧៣ ៦៥៦ ៦៣៥
ភសវាកមមមនិមមនហិរញ្ា វតថុភផេងៗភទៀត ១.៤០៣ ១.៦២៤ ១.៨១៨ ១.៩០៣ ១.៩៤១ ១.៩៩៦ ២.០៦៧ ២.១១៣

៣- តរមូវការផ្ទទ លខ់លនួ្បសសងៗបទៀត ១.៤២៨ ២.០០២ ២.០៥២ ២.០១៤ ២.០៣២ ២.០៨៥ ២.០១២ ២.០៧៨

ការឲ្យែចជីាបុគ្គល ៧៣៣ ៨៧៤ ៨៩៣ ៨៥១ ៨៦០ ៨៨១ ៧៦២ ៧៩២
ការឲ្យែចតីាមបណ័្ណ ឥណ្ទន ៣០ ៣៣ ៣២ ២៩ ២៩ ៣៥ ៣៥ ៣៣
ការឲ្យែចទិីញផទះជាកមមសិទធោទ ល់ែលួន ៦៦៥ ១.០៩៦ ១.១២៧ ១.១៣៥ ១.១៤៣ ១.១៧០ ១.២១៦ ១.២៥៣

៤- ឥណ្ទាន្បសសងៗ ២២២ ២៩៧ ២៨៣ ២១៧ ២១០ ១៩៧ ២១៥ ៣១៣
សររុឥណ្ទាន្ដុល ១៥,៣៤២ ១៧.៦៨០ ១៨.២១៤ ១៨.៤៤៤ ១៨.៧៧៣ ១៩.៣១២ ២០.០០៤ ២០.៣៧៥

២០១២២០១១

មិលុនា ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិលុនា
រារ់រប ញ្ ើជាបរៀល

រាកប់ភញ្ា ើជាភរៀល ១៨៥ ១៧៦ ២៥១ ២៥៧ ២៩៥ ៣៧២ ៣០៤ ៣២៣

រាកប់ភញ្ា ើសនេាំ ១៩៨ ២៦៧ ២៦៧ ២៤៨ ៣៣៨ ៣៤៦ ៣៨៧ ៣៣៩

រាកប់ភញ្ា ើមានកាលកាំណ្ត់ ២១៨ ២៨២ ២៦៥ ២៧៧ ២៨២ ២៦៧ ២៧៨ ២៩៣
រាកប់ភញ្ា ើភផេងៗ ០,៤ ០,៣ ៦ ៦ ៦ ៧ ៧ ៧
សររុ ៦០១ ៧២៥ ៧៨៨ ៧៨៩ ៩២១ ៩៩១ ៩៧៦ ៩៦២

រារ់រប ញ្ ើជាររូិយរ័ណ្ណ
រាកប់ភញ្ា ើជាភរៀល ៣.៤៨៣ ៣.៨៣៥ ៤.១៤១ ៤.៣៩៥ ៤.១៦២ ៤.៣៦៨ ៤.៥០៥ ៤.២៩៦
រាកប់ភញ្ា ើសនេាំ ៦.៦៦៩ ៧.០១០ ៧.២៩៩ ៧.៤៩៦ ៧.៥០៨ ៧.៦០៤ ៧.៥៨៥ ៧.៧៦៤
រាកប់ភញ្ា ើមានកាលកាំណ្ត់ ៨.៩២8 ៨.៨៩៨ ៩.០៥៣ ៩.១៩៤ ៩.៤៦៤ ៩.៦៤៩ ១០.០៣៤ ១០.២៦៤
រាកប់ភញ្ា ើភផេងៗ ១០៣ ៤១២ ៤៥០ ៤៥៣ ៤០៦ ៣៥៤ ៣៦៦ ១.១៨៩
សររុ ១៩.១៨៣ ២០.១៥៦ ២០.៩៤៣ ២១.៥៣៨ ២១.៥៤០ ២១.៩៧៥ ២២.៤៨៩ ២៣.៥១២

សររុរមួ ១៩.៧៨៤ ២០.៨៨១ ២១.៧៣១ ២២.៣២៧ ២២.៤៦១ ២២.៩៦៦ ២៣.៤៦៥ ២៤.៤៧៤

២០១១ ២០១២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១និងទិសដៅការងារឆមាសទ២ី ឆ្ន ាំ២០១២ 

ឧបសមព័នន ៨ 

 

ជញ្ជ ីងទទូាតរ់រទទសកម្ពុជា 
ឆ្ន ាំ២០០៩ ដល់ ឆមាសទី១  ឆ្ន ាំ២០១២ 

 ( គិ្តជាលានដុលាល រអាភមរកិ ) 
 ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ព 
   ឆមាសទី១ ឆមាសទី២ ឆមាសទី១ 
ជញ្ជ ីងពាណិជជកម្ម -១.៤៩៤,២ -១.៥៨១,៦ -៨៦៨,៤ -៦២១,៧ -៨៥៧,៥ 
 នាាំភច្ញ (FOB)   ២.៩៩៥,៧ ៣.៨៨៤,៣ ២.៤៤០,៨ ២.៧៧៨,៧ ២.៨៦៥,០ 
  នាាំភច្ញផលិតផលកនុងរសុក  ២.៧៣៣,៧ ៣.៦២០,២ ២.២៩៣,៥ ២.៦៣៣,៥ ២.៧១១,៥ 
   នាាំភច្ញតាមរបពន័ធ GSP ( ោគ្ភរច្ើនសភមលៀកបាំពាក់)  ២.៦២៦,៧ ៣.៤៣៥,៧ ២.១៥២,៦ ២.៤៨៦,៦ ២.៥៥១,៦ 
   នាាំភច្ញផលិតផលកនុងរសកុភផេងៗ  ១០៧,០ ១៨៤,៥ ១៤០,៨ ១៤៧,០ ១៥៩,៩ 
  នាាំភច្ញបនត ( រាបប់ញ្ចូ លច្ាំភណ្ញ និងច្ាំណាយដឹកជ្ញ្ជូ ន) ២៦២,០ ២៦៤,១ ១៤៧,៣ ១៤៥,១ ១៥៣,៥ 

 នាាំចូ្ល (FOB)  -៤.៤៨៩,៩ -៥.៤៦៦,០ -៣.៣០៩,២ -៣.៤០០,៤ -៣.៧២២,៥ 
  នាាំចូ្លសរមាបភ់របើរាស់កនុ ងរសុក -៤.២៨៨,៨ -៥.២៦២,២ -៣.១៩៧,៨ -៣.២៩១,៥ -៣.៦០៦,៧ 
   សភមលៀកបាំពាក់ -១.០៤៩,៩ -១.៣៥៨,៨ -៨១០,៥ -៩១៥,៣ -៩៧០,៣ 
   ភរបងឥនធនៈ  -៤១៣,៧ -៤៦៥,៩ -៤៦៧,០ -៥០១,៧ -៥៣៩,៥ 
   អគ្គិសនី  -៥៤,៥ -១០៤,៩ -៦១,០ -៦៤,២ -៦៥,៧ 
   នាាំចូ្លសរមាបភ់របើរាស់កនុងរសុកភផេងៗ  -២.៧៧០,៦ -៣.៣៣២,៦ -១.៨៥៩,៤ -១.៨១០,៣ -២.០៣១,១ 
  នាាំចូ្លសរមាបន់ាាំភច្ញបនត -២០១,១ -២០៣,៧ -១១១,៤ -១០៨,៩ -១១៥,៨ 

ទសវា (សទុធ)    ៦១៥,៣ ៦៩៧,៣ ៣៤២,១ ៥៤៧,១ ៥៦៩,៣ 
 ច្ាំណូ្ល    ១.៥២៤,៧ ១.៦៦៩,០ ៩៧៣,៣ ១.២៣៩,៣ ១.១៧៤,៦ 
  កនុងភនាះ  :   ភសវាភធ្វើដាំភណ្ើ រ ១.០៨១,៥ ១.១៧៩,៦ ៦៨៥,៣ ៩៣១,១ ៨៧០,៨ 
 ច្ាំណាយ    -៩០៩,៤ -៩៧១,៧ -៦៣១,២ -៦៩២,២ -៦០៥,៤ 
  កនុងភនាះ  :   ភសវាភធ្វើដាំភណ្ើ រ -១០៣,៥ -១៩៧,៨ -១០០,០ -១៥៣,៤ -១៣៦,៨ 

រាកច់ំណូល (សទុធ)  -៤៧៧,២ -៥២៩,៨ -៣០៩,១ -៣៨៥,៧ -៣០០,៧ 
 ច្ាំណូ្ល    ៥៥,៦ ៥៨,៧ ៣០,៣ ៣១,០ ២៩,២ 
  កនុងភនាះ  :   ការរាក ់ ២៦,២ ២៨,៤ ១៤,៥ ១៤,៨ ១៣,៩ 
 ច្ាំណាយ    -៥៣២,៨ -៥៨៨,៥ -៣៣៩,៤ -៤១៦,៨ -៣២៩,៩ 
  កនុងភនាះ  :  - ការបងក់ាររាក់ -៤៨,៨ -៥២,០ -២៨,២ -២៦,០ -២៩,០ 
             - ច្ាំណូ្លពីហុ៊ន -៣៤៤,២ -៣៨៥,៦ -២៤៦,៤ -៣២៥,៩ -២៣១,៨ 

បង្ងវរឯកជន (សទុធ)   ២៩០,៤ ២៤៣,០ ៩៤,៦ ៧៨,៩ ៩០,៥ 
 ច្ាំណូ្ល    ៣៦៧,៦ ៣៥១,៥ ១៤៧,១ ១៣១,៣ ១៣៣,២ 
 ច្ាំណាយ    ៧៧,២ ១០៨,៥ ៥២,៤ ៥២,៤ ៤២,៧ 

សម្តលុយគណនីចរនត (មនិរាបប់ញ្ចូ លបមងវរផលូវការ) -១.០៦៥,៧ -១.១៧១,២ -៧៤០,៨ -៣៨១,៤ -៤៩៨,៥         
បង្ងវរផលវូការ (សទុធ)  ៥៩២,៦ ៧៣០,៥ ៣៣១,៩    ៣០០,៧ ៣០០,៥ 
 ច្ាំណូ្ល    ៥៩២,៩ ៧៣០,៨ ៣៣២,០ ៣០០,៨ ៣០០,៦ 
 ច្ាំណាយ    -០,៣ -០,៣ -០,១ -០,១ -០,១ 

សម្តលុយគណនីចរនត និងបង្ងវរផលវូការ -៤៧៣,០ -៤៤០,៧ -៤០៨,៩ -៨០,៧ -១៩៨,១ 
គណនីហរិញ្ញវតថុ  ៤៧៦,៧ ៦២០,៤ ៥៦១,៦ ២៦៣,២ ៤៤៦,២ 
 ឥណទទយ្យផលូវការ (មនិរាបប់ញ្ចូ ល IMF) សទុធ* ១៥៣,១ ២៤៤,៩ ១១៣,៣ ១០៨,៥ ១១៧,០ 
  ដករាក ់   ១៦៤,១ ២៥៧,១ ១១៦,៥ ១១៦,៨ ១២១,០ 
  ទូទត ់   -១១,០ -១២,១ -៣,២ -៨,២ -៤,០ 
 វិនិទោគឯកជន  ៣២៣,៦ ៣៧៥,៤ ៤៤៨,៣ ១៥៤,៦ ៣២៩,២ 
   វនិិភោគ្ោទ ល់(សុទធ) * ៥២០,២ ៧៦២,០ ៣៣៤,៥ ៥៣៨,០ ៤៤៤,២ 
   វនិិភោគ្ភលើផលបរ័ត(សុទធ) * -៧,៦ -៣៦,៧ -២២,៥ ១៦,៣ -១៥,០ 
   វនិិភោគ្ភផេងភទៀត(សុទធ) * -១៨៩,០ -៣៤៩,៩ ១៣៦,២ -៣៩៩,៧ -១០០,០ 

កំហសុ និងរលំង  -៨,៤ -២៩,៤ ៥១,៧ -៧៨,១ -៤៦,៤ 
សម្តលុយរមួ្    -៤,៧ ១៥០,៣ ២០៤,៣ ១០៤,៤ ២០១,៧ 
ហរិញ្ញរបទាន   ៤,៧ -១៥០,៣ -២០៤,៣ -១០៤,៤ -២០១,៧ 
  រទពយសកមមបរភទសសុទធរបស់ធ្នាារជាតិ* -៨,១ -១៦៣,០ -២០៧,៤ -១១៤,១ -២០៤,៧ 
   បមរមបរមួលរទពយសកមមជាទុនបរមុងបរភទស -១១៦,៦ -១៦៣,០ -២០៧,៤ -១១៤,១ -២០៤,៧ 
   ការភរបើរាស់ឥណ្ទនរបស់  IMF -- -- -- -- -- 
   ការមបងមច្ក SDR ១០៨,៥ -- -- -- -- 
  ហរិញ្ាបបទនពិភសស ១២,៨ ១២,៨ ៣,១ ៩,៧ ៣,០ 

* តយមលវជិ្ជមានតាំណាងឲ្យកាំភណ្ើ នរទពយអកមមបរភទស ឬែយចុ្ះរទពយសកមមបរភទស និងតយមលអវជិ្ជមានតាំណាងឲ្យកាំភណ្ើ នរទពយសកមមបរភទស  ឬការែយចុ្ះរទពយអកមមបរភទស 
របភព  : វិឞបឞឤ័វវួឦបាឞឡីអាាញ ឝឥកឣពុុាឞិងកាឥបា៉ា ឞស់ាម ឞឥសេ់ឣស្តឞថីឝនាគឥារិនឞកឣពុុា  
កាំណ្តស់ាំាល់   : - វិឞបឞឤ័សនណាថ េះអាេឞបេរមាសឆ់្ប ាំ២០០៩-២០១១  ( វិឞបឞឤ័ទាំងនឞេះអា្ឞឹងររូឧបាឞហកហរសនៃើងឧញិកបុងនឡឦោនាគរ )  
   - ឡ = ឡាកឥ ៍វិឞបឞឤ័េរមាសឆ់មាេវី១-២០១២  
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