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អារម្ភកថា 
នៅឆ្ន ាំ២០២១នន្េះ ពិភពនោកនៅបន្តប្បឈមនឹ្ងវបិត្តិជាំងឺកូវដី-១៩ ប ៉ុន្ន្តមាន្ភាពប្បន ើរ

ជាងឆ្ន ាំម៉ុន្ នោយសារការចាក់វ ក់សាាំងនិ្ងការពប្ងឹងវធិាន្ការការពារ។ ជាមួយនឹ្ងលទ្ធភាពខ្ព ់
កន៉ុងការអន្៉ុវត្តនោលន្នោបាយោាំប្ទ្ ន ដឋកិច្ចប្បនទ្ អភិវឌ្ឍន៍្បាន្នងើបន ើងវញិនលឿន្ ន ើយបាន្
រួមច្ាំន្ែកនាំឱ្យកាំនែើ ន្ន ដឋកិច្ចប្បនទ្ កាំព៉ុងលូត្ោ ់និ្ងកាំព៉ុងអភិវឌ្ឍន៍្នកើន្ន ើងផងន្ដរ។ 
នោយន្ ក ប្បនទ្ កន៉ុងត្ាំបន់្អាសា៊ា ន្បាន្និ្ងកាំព៉ុងប្បឈមនឹ្ងរលកនន្ការឆ្លងជាំងឺកូវដី-១៩ ន្ដល
ន្វើឱ្យ កមមភាពន ដឋកិច្ចនកើន្ន ើងយឺត្ជាងការរ ាំពឹងទ្៉ុក។   

នៅកមព៉ុជា រលកនន្ការឆ្លងជាំងឺកូវដី-១៩ បាន្នកើត្ន ើងកាលពីនដើមឆ្ន ាំ ន ើយបាន្បងក
ផលប េះពាល់ដល់ ន្្៉ុេះនងើបន ើងនន្កាំនែើ ន្ន ដឋកិច្ច ន្ដលន្វើឱ្យច្ាំែូលប្កុម ៊ា៉ុន្-  ប្ោ 
និ្ងប្បជាជន្ធាល ក់ច្៉ុេះ ជាមួយនឹ្ងការបន្តថមថយលាំ ូរមូល្ន្បរនទ្ ។ វ ័ិយនទ្ ច្រែ៍ទ្ទួ្លរង
ផលប េះពាល់ខ្ល ាំងជាងនេ ច្ាំន្ែកឯវ ័ិយ ាំែង់  កមមភាពសាង ង់នៅន្ត្បន្តមាន្ ប ៉ុ ន្ន្ត
េនប្មាង ាំែង់ថមីៗបាន្បន្តធាល ក់ច្៉ុេះ ស្ បនឹ្ងការថមថយនន្វ ័ិយអច្លន្ប្ទ្ពយ។ វ ័ិយកាត់្នដរ
បាន្នងើបន ើងនោយសារកាំនែើ ន្ត្ប្មូវការនាំនច្ញ នបើន េះបីជារងការរ ាំខ្ន្មួយច្ាំនួ្ន្ក៏នោយ។ 
ជាមួយោន នន្េះ វ ័ិយក ិកមមបាន្ទ្ទួ្លផលវជិជមាន្ពីកត្តត អាកា ធាត្៉ុនិ្ងនោលន្នោបាយោាំប្ទ្ 
ន្ដលន្វើឱ្យផលិត្កមមនកើន្ន ើង ន េះជាកន៉ុងនលបឿន្យឺត្ក៏នោយ។   

នប្កាមការដឹកនាំប្បកបនោយទ្ សន្វ ័ិយន្វងឆ្ា យនិ្ងេិត្េូរ មត់្ច្ត់្រប ់  នមតច្អេគមហា
ន នបតី្នត្នជា  ៊ា៉ុន្ ន្ ន្ នយករដឋមន្រន្តីនន្ប្ពេះជាណាច្ប្កកមព៉ុជា រាជរោឋ ភិបាលបាន្ោក់នច្ញ
នូ្វវធិាន្ការោាំប្ទ្ជាបន្តបន្ប់និ្ងអន្៉ុវត្តយ៉ុទ្ធនការចាក់វ ក់សាាំងោ ងឆ្ប់រ ័ ។ បច្ច៉ុបបន្ន កមព៉ុជា
 ថិត្កន៉ុងច្ាំនណាមប្បនទ្ មាន្អប្ត្តប្បជាពលរដឋទ្ទួ្លបាន្វ ក់សាាំងខ្ព ់ ាំងកន៉ុងត្ាំបន់្និ្ងពិភពនោក។ 
វធិាន្ការោាំប្ទ្រប ់រាជរោឋ ភិបាលប្ត្ូវបាន្អន្៉ុវត្តប្បកបនោយប្ប ិទ្ធភាពកន៉ុងការជួយប្បជាជន្
ប្កីប្ក និ្ងប្កុម ៊ា៉ុន្-  ប្ោ ន្ដលរងផលប េះពាល់។ ស្ បត្តមន្នោបាយរប ់រាជរោឋ ភិបាល 
្នោរជាតិ្នន្កមព៉ុជាបាន្បន្តអន្៉ុវត្តន្នោបាយរូបិយវត្ថ៉ុវតិ្តថ រកមម និ្ងការបន្ធូរបន្ថយបទ្បបញ្ញតិ្ត
មួយច្ាំនួ្ន្ នោយថលឹងន្ថលងពីការរកា ថិរភាពនថល  ថិរភាព ិរញ្ញវត្ថ៉ុ និ្ងការចូ្លរួមោាំប្ទ្ កមមភាព
ន ដឋកិច្ចនិ្ង ប្មាលបន្្៉ុកប្បជាជន្ងាយរងនប្ោេះ។ 

ន េះោ ងណា ផលប េះពាល់នន្វបិត្តិនិ្ងផលរ ាំខ្ន្ (side-effects) ពីនោលន្នោបាយ
មួយច្ាំនួ្ន្ បាន្បងកផលវបិាកដល់សាថ ន្ភាពរបិូយវត្ថ៉ុនិ្ង្នោរផងន្ដរ។ នោយសារត្ប្មូវការថយច្៉ុេះ 
នប្កាមសាថ ន្ភាពទ្ន់្នខ្ាយនន្ន ដឋកិច្ចកន៉ុងស្ ុក ការបនងកើន្ច្ាំណាយសាធារែៈ និ្ងការរកាកប្មិត្
 ន្្នី្យភាពខ្ព ់កន៉ុងប្បព័ន្ធ្នោរ េួបផសាំនឹ្ងការថមថយនន្លាំ ូរមូល្ន្បរនទ្  ត្នមលប្បាក់នរៀល
បាន្បន្តរង មាព ្ធាល ក់នថល ចាប់ត្តាំងពីនពលន្ដលជាំងឺកូវដី-១៩ នកើត្មាន្នៅកមព៉ុជាននដើមឆ្ន ាំ២០២០មក។ 
្នោរជាតិ្នន្កមព៉ុជាបាន្ន្វើអន្តរាេមន៍្ត្តមសាថ ន្ភាពចាាំបាច់្ នដើមបីប្េប់ប្េង មាព ្មកនលើត្នមល
ប្បាក់នរៀល ត្តមរយៈការទិ្ញប្បាក់នរៀល (ឬលក់ប្បាក់ដ៉ុោល រអានមរកិ) និ្ងការនបាេះផាយមូលបប្ត្
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អាច្ជួញដូរបាន្ (NCD) ជាមួយនឹ្ងការបន្ថយនលបឿន្នន្ការផតល់ ន្្នី្យភាពនោយមាន្ការធាន 
(LPCO) ជាប្បាក់នរៀល។ ការនប្បើប្បា ់ឧបករែ៍ន្នោបាយរូបិយវត្ថ៉ុនិ្ងអប្ត្តបតូរប្បាក់ មស្ ប 
ជាពិន  មាន្ ងគតិ្ភាពជាមួយន្នោបាយសារនពើពន្ធ បាន្រកាអប្ត្តបតូរប្បាក់នរៀលន្ៀបនឹ្ងដ៉ុោល រ
អានមរកិឱ្យមាន្ ថិរភាព នោយន្ប្បប្បួលប្បមាែន្ត្ ១% ប ៉ុនណាណ េះ នបើន្ៀបនឹ្ងការន្ប្បប្បលួរបិូយប័ែណ
កន៉ុងត្ាំបន់្ន្ដលមាន្រ ូត្ដល់ ៥%។  ថិរភាពអប្ត្តបតូរប្បាក់បាន្រកាអាំណាច្ទិ្ញប្បាក់នរៀល និ្ង
រួមច្ាំន្ែកោ ង ាំខ្ន់្ដល់ការរកាអប្ត្តអតិ្ផរណាឱ្យនៅ បអាច្ប្េប់ប្េងបាន្។ េួររ ាំនលច្ថា 
ន េះបីជាទី្ផារ ិរញ្ញវត្ថ៉ុនិ្ងន ដឋកិច្ចពិភពនោកប្បឈមនឹ្ងភាពមិន្ច្ា ់ោ ់ក៏នោយ ទ្៉ុន្បប្មងុ
អន្តរជាតិ្បាន្បន្តមាន្កប្មិត្ខ្ព ់ប្េប់ប្ោន់្ ន្ដលបាន្ពប្ងឹងប្ប ិទ្ធភាពន្នោបាយអប្ត្តបតូរប្បាក់
និ្ងរកាជាំនន្ឿទ្៉ុកចិ្ត្តរប ់សាធារែជន្មកនលើការអន្៉ុវត្តន្នោបាយន ដឋកិច្ចនិ្ង ិរញ្ញវត្ថ៉ុកមព៉ុជា។  

ការថយច្៉ុេះច្ាំែូលរប ់ប្កុម ៊ា៉ុន្-  ប្ោ និ្ងប្បជាពលរដឋ ន្ដលប េះពាល់ដល់លទ្ធភាព
 ងនិ្ងខ្ចី ប្បាក់ពីប្េឹេះសាថ ន្្នោរនិ្ង ិរញ្ញវត្ថ៉ុ  េឺជាបញ្ហា ប្បឈមដ៏ស្ ួច្ស្សាល់មួយ។ កន៉ុង
សាថ ន្ភាពនន្េះ អប្ត្តឥែ ន្មិន្ដាំនែើ រការបាន្រង មាព ្នកើន្ន ើង ន ើយអាច្បងកជាហានិ្ភ័យ
ពាក់ព័ន្ធនផសងនទ្ៀត្ ដូច្ជានៅនលើលទ្ធភាពន្ វងរកប្បាក់ច្ាំនែញជានដើម។ នោយសារការពប្ងឹង
ប្បព័ន្ធ្ នោរកន៉ុងរយៈនពលពីរទ្ វត្សរក៍ន្លងមកនន្េះ ្ នោរជាតិ្នន្កមព៉ុជាមាន្លទ្ធភាពបន្តអន្៉ុវត្ត
វធិាន្ការោាំប្ទ្ប៉ុនរ កមម នដើមបីបនងកើន្ ន្នី្្យភាព ាំងប្បាក់នរៀលនិ្ងដ៉ុោល រអានមរកិ ន្ិងបន្ធូរបន្ថយ
បទ្បបញ្ញតិ្តមួយច្ាំនួ្ន្ ន្ដលអន្៉ុញ្ហញ ត្ឱ្យប្បព័ន្ធ្ នោររកាបាន្និ្រន្តរភាពនន្ការផតល់ឥែ ន្ោាំប្ទ្
 កមមភាពន ដឋកិច្ច និ្ងអាច្ផតល់ការអន្៉ុនប្ោេះដល់ការនរៀបច្ាំឥែ ន្ន ើងវញិប្បកបនោយ
ពិោ ។ ការចូ្លរមួច្ាំន្ែកោ ង កមមរប ់ប្េឹេះសាថ ន្្នោរនិ្ង ិរញ្ញវត្ថ៉ុ ជាពិន  ការោាំប្ទ្
រប ់រាជរោឋ ភិបាល បាន្ន្វើឱ្យការអន្៉ុវត្តវធិាន្ការ ាំងនន្េះទ្ទួ្លបាន្នជាេជ័យខ្ព ់ និ្ងបាន្
នច្ៀ វងហានិ្ភ័យចិ្ត្តសាស្ត ត (Moral Hazard)។ នលើ ពីនន្េះ វ ិ្ ីសាស្ត តប្ត្ួត្ពិនិ្ត្យន្ផែកនលើហានិ្ភ័យ
និ្ងទ្ សន្ៈអនេត្ប្ត្ូវបាន្ពប្ងឹង ន្ដលធានបាន្ ថិរភាពនិ្ងការប្េប់ប្េងបាន្ ន់្នពលនវោ
នូ្វហានិ្ភ័យន្ដលអាច្នកើត្ន ើងជាយថាន ត្៉ុ។ េួររ ាំនលច្ថា វធិាន្ការពប្ងឹងនដើមទ្៉ុន្ត្តមរយៈ
ការហាមឃាត់្បនណាត េះអា ន្ននន្ការន្បងន្ច្កភាេោភ បាន្រមួច្ាំន្ែកបនងកើន្វនិិ្នោេផ្្ទល់បរនទ្ 
នៅកន៉ុងប្បព័ន្ធ្នោរផងន្ដរ ខ្ែៈន្ដលលាំ ូរមូល្ន្បាន្ថមថយ។ 

្នោរជាតិ្នន្កមព៉ុជាបាន្ចាប់យកឱ្កា នន្ការរកីច្នប្មើន្បនច្ចកវទិ្ា ិរញ្ញវត្ថ៉ុ នោយបាន្
ន្វើទ្ាំនន្ើបកមមប្បព័ន្ធ្ នោរ ជាពិន  ប្បព័ន្ធទូ្ ត់្ ចាប់ត្តាំងពីពាក់កណាត លទ្ វត្សរឆ៍្ន ាំ២០១០មក។ 
អត្ថប្បនោជន៍្នន្ការអភិវឌ្ឍនន្េះ បាន្បងាា ញកាន់្ន្ត្ជាក់ ាន់្ នៅកន៉ុងអាំ ៉ុងនពលនន្ការរាលោល
ជាំងឺកូវដី-១៩ ន្ដលបាន្កាត់្បន្ថយការ ក់ទ្ងនោយផ្្ទល់។ ការទូ្ ត់្ត្តមប្បព័ន្ធទ្ាំនន្ើបពិត្ជាបាន្
រមួច្ាំន្ែករកានិ្រន្តរភាពនន្អាជីវកមម ពាែិជជកមម ការវនិិ្នោេ និ្ងការទូ្ ត់្ទូ្នៅរប ់ប្បជាជន្ នោយ
បាន្បន្ថយនថលច្ាំណាយប្បតិ្បត្តិការនិ្ងបនងកើន្នលបឿន្ទូ្ ត់្ប្បកបនោយ ៉ុវត្ថិភាព។ ោ ងណាមិញ 
ប្បព័ន្ធបាេងន្ដលជាប្បព័ន្ធទូ្ ត់្កននល ងមួយ បាន្ជួយ ប្មួលដល់ការត្ភាជ ប់ការទូ្ ត់្រប ់អតិ្ថិជន្
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ពីប្េឹេះសាថ ន្្នោរនិ្ង ិរញ្ញវត្ថ៉ុមួយ នៅប្េឹេះសាថ ន្មួយនទ្ៀត្នោយងាយស្ លួ ជាមួយនឹ្ងកនប្មន វ
 មរមយ។ នលើ ពីនន្េះ ប្បព័ន្ធទូ្ ត់្ទ្ាំនន្ើបន្ដលកាំព៉ុងដាំនែើ រការ ក៏បាន្បនងកើន្ការត្ភាជ ប់ប្បព័ន្ធទូ្ ត់្
ថាន ក់ត្ាំបន់្ផងន្ដរ ន្ដលន្វើឱ្យការបន្ងវរប្បាក់រវងកមព៉ុជានិ្ងត្ាំបន់្ប្បប្ពឹត្តនៅនោយងាយស្ ួល និ្ងោាំប្ទ្
ដល់ការបន្ងវរប្បាក់រប ់ប្បជាពលករនប្ៅប្បនទ្  ការនោេះដូរ និ្ងវនិិ្នោេឆ្លងន្ដន្។  

 នជាេជ័យនន្ការចាក់វ ក់សាាំង ការប្េប់ប្េងបាន្នលើការឆ្លងរាលោល និ្ងការអន្៉ុវត្ត
នោលន្នោបាយនិ្ងវធិាន្ការោាំប្ទ្ននរប ់រាជរោឋ ភិបាលបាន្ផតល់កាោន្៉ុវត្តភាពឱ្យន ដឋកិច្ច
កមព៉ុជានងើបន ើងនោយភាពនជឿជាក់នឆ្ន ាំ២០២២ ខ្ងម៉ុខ្។ វ ័ិយន ដឋកិច្ចច្មបងៗ ប្ត្ូវបាន្រ ាំពឹងថា
នឹ្ងនកើន្ន ើង នបើន េះបីជាវ ័ិយនទ្ ច្រែ៍នៅ ម រនពលនវោ នដើមបីអាច្ប្ត្ ប់មករកកាំនែើ ន្
ដូច្ម៉ុន្វបិត្តិក៏នោយ។  ថិរភាពនថលនិ្ងអប្ត្តបតូរប្បាក់រ ាំពឹងថានឹ្ងរកាបាន្ ជាមួយភាពរងឹមាាំនន្ប្បព័ន្ធ
្នោរ ន្ដលនឹ្ងផតល់  ថាមភាពដល់កាំនែើ ន្ន ដឋកិច្ច ប្បកបនោយន្វន្៉ុវត្តន៍្ បរោិបន្ន និ្ង
ចី្រភាព។ ជាមួយោន នន្េះ ន ដឋកិច្ចកមព៉ុជា ក៏អាច្ប្បឈមនឹ្ងហានិ្ភ័យមួយច្ាំនួ្ន្ផងន្ដរ ជាពិន  
ប្ប ិន្នបើមាន្រលកនន្ជាំងឺកូវដី-១៩ ជាមួយនឹ្ងនមនរាេបាំន្បលងថមី ការន្វើប្បប្កតី្កមមនលឿន្ជាងការរ ាំពឹងទ្៉ុក
នន្ន្នោបាយរូបិយវត្ថ៉ុរប ់ប្បនទ្ អភិវឌ្ឍន៍្ន្ដលបងកភាពមិន្ច្ា ់ោ ់កន៉ុងទី្ផារ ិរញ្ញវត្ថ៉ុ 
ឧប្កិដឋកមមសាយប័រ (Cybercrime) និ្ងការន្ប្បប្បួលអាកា ធាត្៉ុ។ 

នៅច្ាំនពាេះម៉ុខ្ ៉ុទិ្ដឋិនិ្យមនលើកាំនែើ ន្ន ដឋកិច្ចពិភពនោកនិ្ងកមព៉ុជា  រាជរោឋ ភិបាលបាន្
ោក់នច្ញនោលន្នោបាយសាត រ ន្កទ្ប្មង់ និ្ងពប្ងឹងភាព្ន់្នន្ន ដឋកិច្ច។ ជាមួយោន នន្េះ ្ នោរជាតិ្
នន្កមព៉ុជានឹ្ងបន្តអន្៉ុវត្តវធិាន្ការោាំប្ទ្ដល់កាំនែើ ន្ និ្ងបាន្នរៀបច្ាំយ៉ុទ្ធសាស្ត តចាកនច្ញពីវបិត្តិ (Exit 
Strategy) ន្ដលនឹ្ងប្ត្ូវន ើ្វន ើងត្តមដាំណាក់កាល ប្បកបនោយភាពប្បុងប្បយ័ត្នខ្ព ់និ្ងស្ បត្តម
ការវវិត្តនន្សាថ ន្ភាពន ដឋកិច្ចជាក់ន្ តង។ នដើមបរីកាភាព្ន់្នន្ប្បព័ន្ធ្ នោរ ប្េឹេះសាថ ន្្នោរនិ្ង
 ិរញ្ញវត្ថ៉ុក៏ប្ត្ូវបន្តពប្ងឹងន្ផន្ការនិ្រន្តរភាពអាជីវកមម (Business Continuity Plan) និ្ងន្ផន្ការអន្៉ុវត្ត
ជាយថាន ត្៉ុ (Contingency Plan) ជាមួយនឹ្ងការន្វើនស្ត ត នត្ តនលើភាពរងឹមាាំជាប្បចាាំ។ ម ាងនទ្ៀត្ 
ការបាំនពញកាត្ពវកិច្ចរួមច្ាំន្ែកអន្៉ុវត្តវធិាន្ការប្បឆ្ាំងការ មាែ ត្ប្បាក់និ្ង ិរញ្ញបប ន្នភរវកមម
ប្ត្ូវបន្តនលើកកមព ់ជាប្បចាាំ ស្ បត្តមច្ាប់ បទ្បបញ្ញត្តិ និ្ងការន្ែនាំរប ់អងគភាពន ៉ុើបការែ៍
 ិរញ្ញវត្ថ៉ុកមព៉ុជាឱ្យមាន្ប្ប ិទ្ធភាពខ្ព ់។ 

នដើមបីនលើកកមព ់ប្ប ិទ្ធភាពន្នោបាយរូបិយវត្ថ៉ុ កន៉ុងបរកិារែ៍ដ៉ុោល រូបនី្យកមមខ្ព ់ 
្នោរជាតិ្នន្កមព៉ុជាោាំប្ទ្និ្ងនប្ត្ៀមខ្លួន្រួមច្ាំន្ែកកន៉ុងដាំនែើ រការនបាេះផាយមូលបប្ត្រដឋជា
ប្បាក់នរៀល និ្ងោក់នច្ញនូ្វវធិាន្ការោាំប្ទ្ការនប្បើប្បា ់ប្បាក់នរៀលបន្ន្ថមនទ្ៀត្ ស្ បត្តមយន្តការ
ទី្ផារ។ ទ្ន្្ឹមនន្េះ ការជាំរ៉ុញការនប្បើប្បា ់ន វ ិរញ្ញវត្ថ៉ុផលូវការ ការយល់ដឹងន្ផនក ិរញ្ញវត្ថ៉ុរប ់
សាធារែជន្ និ្ងកិច្ចការពារអតិ្ថិជន្ នឹ្ងប្ត្ូវបន្តយកចិ្ត្តទ្៉ុកោក់ជាប្បចាាំ  ាំនៅអភិវឌ្ឍប្បព័ន្ធ
្នោរប្បកបនោយចី្រភាពនិ្ងបរោិបន្ន។ 
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អក្សរកាត ់

គ.ស.ហ. គណៈកម្មា ធិការសម្របសម្រួលថ្នា ក់ជាតិម្បឆាំង National Coordination Committee  

 ការសម្មា តម្ាក់និង ហិរញ្ញបបទានភេរវករា និង on Anti-Money-Laundering 

 ហិរញ្ញបបទានដល់ការរកីសាយភាយអាវធុរហា- and Combating the Financing 

 ម្បល័យ of Terrorism and Financing of 

  Proliferation of Weapons of 

  Mass Destruction 

ផ.ស.ស.  ផលិតផលកាុងស្សុកសរបុ Gross Domestic Product  

  (GDP) 

ស.ហ.ក អងគភាពភសុ៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវតថុករពុជា Cambodia Financial  

  Intelligence Unit (CAFIU) 

អ.វ.ហ អនុគណៈកម្មា ធិការវាយតម្រៃហានិេ័យថ្នា ក់ជាតិ National Risk Assessment  

 សដីពីការសម្មា តម្ាក់និងហិរញ្ញបបទានភេរវករា  Sub-Committee for Combating  

 និងហិរញ្ញបបទានដល់ការរកីសាយភាយអាវុធ Money Laundering and  

 រហាម្បល័យ Countering Financing Terrorism  

  and Financing of Proliferation   

ABIF ម្កបខ័ណឌ សម្មហរណករាវស័ិយធនាគារអាសា៊ា ន ASEAN Banking Integration  

  Framework 

ADB ធនាគារអេិវឌ្ឍន៍អាសីុ Asian Development Bank 

AFI សហព័នធបរយិាបនាហិរញ្ញវតថុ Alliance for Financial  

  Inclusion 

APG ម្កុរម្បភេសអាសីុា៉ា សីុហវិកសតីពីការសម្មា តម្ាក់ Asia/Pacific Group on Money  

  Laundering 

AMRO អងគភាពស្សាវម្ជាវម្ម៉ា ម្កូភសដឋកិច្ចអាសា៊ា ន+៣ The ASEAN+3 Macroeconomic 

  Research Office 

APRACA សម្មគរឥណទានកសិករា និងជនបេសម្ម្មប់ Asia-Pacific Rural and Agricultural 

 តាំបន់អាសីុា៉ា សីុហវិក Credit Association 

ATM ម្ម៉ា សីុនដកនិងដាក់ម្ាក់សវ័យម្បវតតិ Automated Teller Machine   

BCP ផផនការនិរនតរភាពធុរកិច្ច Business Continuity Plan 

BIS ធនាគារសម្ម្មប់ការេូទាត់អនតរជាតិ Bank for International  

  Settlements 

CBS រណឌ លសិកាបភច្ចកភេសធនាគារ Center for Banking Studies 



vi 
 

CFtP វជិាា ជីវៈផផាកបភច្ចកវេិាហិរញ្ញវតថុ Chartered Fintech Professional 

CMIM ពហុនីយករាគាំនិតផតួច្ភផត៊ើរភ ៀងម្រ៉ា Chiang Mai Initiative  

  Multilateralization 

CSS ម្បព័នធភខរបូឌានផស៊ាសវីច្ Cambodian Shared Switch 

CUFA សហព័នធឥណទានរូលដាឋ នអូស្ត្សាត លី Credit Union Foundation  

  Australia 

ECS ម្បព័នធផាត់ទាត់ភអឡិច្ម្តូនិក Electronic Clearing System 

EGMONT ម្ករុអងគភាពភសុ៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវតថុ Egmont Group of Financial  

  Intelligence Units 

ENEER អម្ាបតូ រម្ាក់ម្បសិេធភាពនារនារថ្ៃឹងារ Export-weighted Nominal  

 ការនាាំភច្ញ Effective Exchange Rate 

EREER អម្ាបតូរម្ាក់ម្បសិេធភាពពិតថ្ៃឹងារការនាាំភច្ញ Export-weighted Real  

  Effective Exchange Rate 

FATF ម្ករុការងារហិរញ្ញវតថុ Financial Action Task Force 

FAST ម្បព័នធភសវាេូទាត់រហ័ស Fast System 

FCD អនុាតម្ាក់បភញ្ញ៊ើជារបិូយប័ណណ Foreign Currency Deposit 

FICG ម្កុរការងារម្បឹកាភយាបល់ព័ត៌ម្មនភសុ៊ើបការណ៍ Financial Intelligence  

 ហិរញ្ញវតថុ Consultative Group 

FMIS ម្បព័នធព័ត៌ម្មនវេិាសម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ Financial Management  

  Information System 

FPP ករាវធីិនិងភគាលនភយាាយហិរញ្ញវតថុ Financial Programing and  

  Policies 

FSI Connect  ករាវធីិសិការបស់វេិាសាថ នសថិរភាពហិរញ្ញវតថុ Financial Stability Institute  

  Connect 

IADI សម្មគរអនតរជាតិសម្ម្មប់អងគភាពការពារម្ាក់ International Association of  

 បភញ្ញ៊ើ Deposit Insurers 

ICRG-JG ម្កុរការងារម្តួតពិនិតយរួរគាា ម្នម្បភេសអាសីុ- International Cooperation  

 ា៉ា សីុហវិកអាំពីកិច្ចសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិ Review Group- Joint Group 

IFC សាជីវករាហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ International Finance Corporation 

IMF រូលនិធិរូបិយវតថុអនតរជាតិ International Monetary Fund 

INEER អម្ាបតូ រម្ាក់ម្បសិេធភាពនារនារថ្ៃឹងារ Import-weighted Nominal  

 ការនាាំចូ្ល Effective Exchange Rate 
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IREER អម្ាបតូរម្ាក់ម្បសិេធភាពពិតថ្ៃឹងារការនាាំចូ្ល Import-weighted Real  

  Effective Exchange Rate 

LPCO ម្បតិបតតិការផតល់សនទនីយភាពភដាយម្មនការធានា Liquidity-Providing  

  Collateralized Operation 

MLF ឧបករណ៍ផតល់សនទនីយភាពរយៈភពលខៃី Marginal Lending Facility 

MPS ម្បព័នធេូទាត់ច្ល័ត Mobile Payment System 

MSDS ម្បព័នធេិនាន័យសម្ម្មប់ការារដានម្ម៉ា ម្កូភសដឋកិច្ច Macroeconomic  

  Surveillances Database  

  System 

NCD រូលបម្តអាច្ជួញដូរាន Negotiable Certificate of  

  Deposit 

NCS ម្បព័នធផាត់ទាត់ជាតិ National Clearing System 

OBS ម្បព័នធធនាគារអនឡាញ Online Banking System 

POS ម្បតិបតតិការេិញេាំនិញ Point of Sale 

QPS ម្បព័នធេូទាត់ាររយៈ QR កូដ QR Code Payment System 

RFT ម្បព័នធភផទររូលនិធិភាៃ រៗ Real Time Fund Transfer 

RPPI សនទសសន៍ម្ថ្ៃលាំភៅឋាន Residential Property Price  

  Indices 

SCCB គណៈកម្មា ធិការកសាងសរតថភាព Steering Committee on  

  Capacity Building 

SEACEN រជឈរណឌ លសា៊ា សិន South East Asian Central  

  Banks 

UNCDF រូលនិធិអេិវឌ្ឍន៍រូលធនរបស់អងគការសហ- United Nations Capital  

 ម្បជាជាតិ Development Fund 

UNDP ករាវធីិអេិវឌ្ឍន៍របស់អងគការសហម្បជាជាតិ United Nations Development  

  Programme 

UNESCAP គណៈករាការភសដឋកិច្ច និងសងគររបស់អងគការ United Nations Economic and  

 សហម្បជាជាតិ សម្ម្មប់តាំបន់អាសីុ និងា៉ា សីុហវិក Social Commission for Asia 

  and the Pacific 

WB ធនាគារពិេពភោក World Bank 
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WC-ABIF គណៈកម្មា ធិការម្កបខ័ណឌ សម្មហរណករាវស័ិយ Working Committee on ASEAN  

 ធនាគារអាសា៊ា ន Banking Integration Framework 

WC-CAL គណៈកម្មា ធិការភសរភីាវបូនីយករាគណនីរូលធន Working Committee on  

  Capital Account Liberation 

WC-CMD គណៈកម្មា ធិការអេិវឌ្ឍេីផារេុន Working Committee on  

  Capital Market Development 

WC-FINC គណៈកម្មា ធិការបរយិាបនាហិរញ្ញវតថុ Working Committee on  

  Financial Inclusion 

WC-FSL គណៈកម្មា ធិការភសរភីាវបូនីយករាភសវាហិរញ្ញវតថុ Working Committee on  

  Financial Service Liberalization 

WC-PSS គណៈកម្មា ធិការម្បព័នធេូទាត់ Working Committee on  

  Payment and Settlement  

  System 
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ខ្លឹមសារសង្ខេប 

នៅឆ្ន ាំ២០២១ នេដ្ឋកិច្ចពិភពនោកបាននងើបន ើងវញិកនុងអត្រា ៥,៩% ដដ្លត្ររូវបានគាំត្ររ
នោយននោបាយសារនពើពនធនិងរបិូយវរថុវាិថ រកម្ម និងការបនធូរបនថយវធិានការររឹរបរិនលើការន្វើដ្ាំន ើ រ
និងអាជីវកម្ម។ ប ុដនែ ភាពខុេគន ននលាំហននោបាយនេដ្ឋកិច្ចនិងលរធភាពររួលបានវ ក់សាាំង បាន
ន្វើឱ្យការនងើបន ើងវញិនននេដ្ឋកិច្ចាម្រាំបន់នានាមាននលបឿនខុេគន  នោយនេដ្ឋកិច្ចត្របនរេអភិវឌ្ឍន៍
នកើនពី -៤,៥% ដ្ល់ ៥,២% ខ ៈដដ្លនេដ្ឋកិច្ចត្របនរេកាំពុងលូរោេ់និងកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ នកើនពី 
-២,១% ដ្ល់ ៦,៤%។ នោយដ ក កាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចកនុងរាំបន់អាសា៊ា ន-៥ អាច្នកើនត្ររឹម្ ២,៩% 
នោយសារការរាលោលននជាំងឺកូវដី្-១៩ កនុងរាំបន់បានបង្អា ក់េកម្មភាពនេដ្ឋកិច្ច ជាពិនេេវេ័ិយ
នរេច្រ ៍។ 

ការនងើបន ើងនននេដ្ឋកិច្ចពិភពនោក ជាពិនេេត្របនរេអភិវឌ្ឍន៍ដដ្លជានដ្គូពា ិជជកម្ម
េាំខាន់របេ់កម្ពុជា និងយុរធនាការចាក់វ ក់សាាំងឆ្ប់រហ័េដដ្លបានបនងកើរភាពសុាាំកនុងេហគម្ន៍
ន្វើឱ្យនេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាច្េនត្រម្ច្បានកាំន ើ នវជិជមានវញិកនុងអត្រា ៣% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ បនាា ប់ពីបាន
ធាា ក់ចុ្ុះ -៣,១% កាលពីឆ្ន ាំកនាងនៅ។ ផលិរផលកម្មនែសាលេត្រមាប់ឧេាហកម្មនាាំនច្ញបាន
នកើនន ើង ១២,៧% ស្េបនពលដដ្លវេ័ិយេាំ ង់នកើនន ើងបនែិច្កនុងអត្រា ១,៤% រនាឹម្នឹងការនងើប
ន ើងវញិននលាំហូររុនវនិិនោគបរនរេនិងរត្រម្ូវការកនុងស្េុក។ វេ័ិយកេិកម្មក៏បនែមានវឌ្ឍនភាពលា 
ជាមួ្យអត្រាកាំន ើ ន ១,៤% នោយសារវធិានការគាំត្ររផលិរកម្មកេិកម្មនិងអាំនោយផលពី
អាកាេធារុ។ ច្ាំដ កឯ វេ័ិយនរេច្រ ៍បនែររួលរងផលប ុះពាល់ជាមួ្យការធាា ក់ចុ្ុះនភញៀវនរេច្រ
អនែរជារិ -៨៥% ស្េបនពលដដ្លនភញៀវនរេច្រកនុងស្េុកបានធាា ក់ចុ្ុះ -៣៥,៥%។ ច្ាំនពាុះវេ័ិយ
ខាងនត្រៅ ជញ្ជ ីងរូទារ់កម្ពុជាបនែមានអរិនរក ១៤៧ ោនដុ្ោា រអានម្រកិ នោយសារកត្រមិ្រខពេ់នន
លាំហូរចូ្លេុរធននគ នីហិរញ្ញវរថុបានផារ់ទារ់នូវការនកើនន ើងឱ្នភាពគ នីច្រនែនិងនដ្ើម្រុន 
និងបានរមួ្ច្ាំដ ករការុនបត្រមុ្ងអនែរជារិឱ្យបនែេថិរកនុងកត្រមិ្រខពេ់ ២០,៥ ប៊ាីោនដុ្ោា រអានម្រកិ 
ដដ្លអាច្ធានាការនាាំចូ្លរាំនិញនិងនេវេត្រមាប់ត្រគបនាា ប់បានត្របមា  ៨ដខ។  

អរិផរោបនែមានកត្រមិ្រទាបកនុងអត្រា ២,៩% ត្របហាក់ត្របដហលនឹងឆ្ន ាំ២០២០ (២,៩%) 
ស្េបនពលដដ្លអត្រាបែូរត្របាក់បនែមានេថិរភាពកនុងអត្រាម្្យម្ ៤.០៩៩ នរៀលកនុងមួ្យដុ្ោា រអានម្រកិ 
នោយបានថយនថាបនែិច្ន្ៀបនឹងឆ្ន ាំមុ្ន (៤.០៩៣ នរៀល)។ េថិរភាពនថានិងអត្រាបែូរត្របាក់េនត្រម្ច្បាន
នោយសារការអនុវរែននោបាយរបិូយវរថុត្របកបនោយភាពត្របុងត្របយ័រនខពេ់ និងការត្រគប់ត្រគងបាននូវ
េមាព ន្លើអត្រាបែូរត្របាក់។ របិូយវរថុរូនៅ (M2) បាននកើនន ើង ១៤,៧% ទាបជាងកាំន ើ នឆ្ន ាំមុ្ន (១៥,៣%) 
និងេថិរកនុងកត្រមិ្រេម្ស្េបនឹងរត្រម្ូវការរូបិយវរថុកនុងនេដ្ឋកិច្ច។ ្នាគរជារិននកម្ពុជាបានន្វើ
អនែរាគម្ន៍លក់ត្របាក់ដុ្ោា រអានម្រកិដ្ល់ត្រគឹុះសាថ នហិរញ្ញវរថុនិងអាជីវករបែូរត្របាក់ច្ាំនួន ៥៩១,២ ោន
ដុ្ោា រអានម្រកិ នដ្ើម្បីរកាេថិរភាពអត្រាបែូរត្របាក់។ រនាឹម្ននុះ រាំហាំរឹកត្របាក់ដដ្ល្នាគរជារិននកម្ពុជា
ឱ្យខចីដ្ល់ត្រគឹុះសាថ ន្នាគរនិងហិរញ្ញវរថុាម្រយៈត្របរិបរែិការផែល់េនានីយភាពនោយមានការធានា 
(LPCO) ត្ររវូបានការ់បនថយជិរ២ដ្ងន្ៀបនឹងឆ្ន ាំកនាងនៅ នោយថាឹងដថាងពីេមាព ្នលើរនម្ាត្របាក់នរៀល
និងអត្រាការត្របាក់ឥ ទានជាត្របាក់នរៀល។ ការនច្ញផាយមូ្លបត្ររអាច្ជួញដូ្របាន (NCD) ជានរៀល
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និងជាដុ្ោា រអានម្រកិមានច្ាំនួន ១៨,១ ត្ររីោននរៀល (នកើន ៦៦,៧%) និង ៣០,៣ ប៊ាីោនដុ្ោា រ
អានម្រកិ (នកើនន ើង ២,៥%) នរៀងគន ។ គួររ ាំនលច្ថា ដុ្ោា របូនីយកម្មបនែមានកត្រមិ្រខពេ់ នោយអនុបារ
ត្របាក់បនញ្ញើជារបិូយប័ ណន្ៀបនឹងរបិូយវរថុរូនៅ (FCD/M2) បនែេថិរកនុងកត្រមិ្រខពេ់ ៨១,៩%។ 
 ត្របព័នធ្នាគរបនែមានភាព្ន់ នបើនទាុះជារងេមាព ្ននឥរធិពលវបិរែិជាំងឺកូវដី្-១៩ ក៏នោយ 
នហើយមានលរធភាពត្រគប់ត្រគន់កនុងការបាំនពញរត្រម្ូវការហិរញ្ញបបទាន និងត្ររត្ររង់េកម្មភាពនេដ្ឋកិច្ច។ 
ត្ររពយេកម្មត្របព័នធ្ នាគរបាននកើនន ើង ១៦% ឥ ទានអរិថិជននកើន ២១,២% ត្របាក់បនញ្ញើអរិថិជន
នកើន ១៥,៤% និងនដ្ើម្រុននកើន  ១៨%។ សាថ នភាពនដ្ើម្រុនមានភាពរងឹមាាំ នោយអនុបារសា្នភាព
មានកត្រមិ្រ ២៣,៤% េត្រមាប់វេ័ិយ្នាគរ និង ២១,៣% េត្រមាប់វេ័ិយមី្ត្រកូហិរញ្ញវរថុ (ន្ៀបនឹង
កត្រមិ្រកាំ រ់ ១៥%) េនានីយភាពមានកត្រមិ្រខពេ់ ១៥៥,៩% េត្រមាប់វេ័ិយ្នាគរពា ិជជ និង 
១២៥% េត្រមាប់វេ័ិយមី្ត្រកហិូរញ្ញវរថុររួលត្របាក់បនញ្ញើ (ន្ៀបនឹងកត្រមិ្រកាំ រ់ ១០០%) នហើយអនុបារ
ឥ ទានមិ្នដ្ាំន ើ រការកនុងវេ័ិយ្នាគរនិងវេ័ិយមី្ត្រកូហិរញ្ញវរថុ មានកត្រមិ្រទាបត្របហាក់ត្របដហលគន  
ត្របមា  ២,៤%។ ម្ ាងនរៀរ ការនរៀបច្ាំឥ ទានន ើងវញិរបេ់ត្រគឹុះសាថ ន្នាគរនិងហិរញ្ញវរថុ មាន
ច្ាំនួន ៣៧០.៧៨៥ គ នី នេមើនឹង ២២,៤ ត្ររីោននរៀល (៥,៥ ប៊ាីោនដុ្ោា រអានម្រកិ) ដដ្លបាន
រួម្ច្ាំដ កេត្រមាលបនាុកត្របជាពលរដ្ឋនិងត្រកុម្ហ៊ាុន-េហត្រគេដដ្លរងផលប ុះពាល់។ បរោិបនន
ហិរញ្ញវរថុត្ររូវបាននលើកកម្ពេ់ជាត្របចាាំ នោយច្ាំនួនគ នីត្របាក់បនញ្ញើអរិថិជននកើនដ្ល់ ១២,១ ោន
គ នី និងគ នីឥ ទានអរិថិជននកើនដ្ល់ ៣,៣ ោនគ នី ជាមួ្យនឹងការពត្រងឹងការយល់ដឹ្ង
នលើនេវហិរញ្ញវរថុនិងកិច្ចការពារអរិថិជន។ ម្ ាងនរៀរ ការនរៀបច្ាំត្របព័នធការពារអនកោក់ត្របាក់បនញ្ញើ
នៅកម្ពុជាកាំពុងត្ររូវបានបនែេិកា ដដ្លនឹងរមួ្ច្ាំដ កពត្រងឹងជាំននឿរុកចិ្រែរបេ់សាធារ ជនម្កនលើ
េថិរភាពត្របព័នធ្ នាគរបដនថម្នរៀរ។ 
 កនុងបរកិា ៍ននវបិរែិជាំងឺកូវដី្-១៩ ត្របព័នធរូទារ់េងត្របាក់នអ ិច្ត្ររូនិកបាននដ្ើររួនារីោ ង
េាំខាន់កនុងការរមួ្ច្ាំដ កត្ររត្ររង់និរនែរភាពននអាជីវកម្ម។  ការបនែអភិវឌ្ឍនិងការន្វើរាំននើបកម្មត្របព័នធ
រូទារ់ ដូ្ច្ជា ត្របព័នធរដី្លនផ ត្របព័នធបាគង ត្របព័នធនខម្បូឌានដេ៊ាេវីច្ ត្របព័នធនេវរូទារ់រហ័េ 
ត្របព័នធរូទារ់រនម្ា ា្ំ និងការេត្រមួ្លដ្ល់ការនផារត្របាក់និងការរូទារ់ពា ិជជកម្មឆ្ាងដដ្ន បានពត្រងឹង
ការរូទារ់ឱ្យកាន់ដរមានេុវរថិភាព ឆ្ប់រហ័េ និងរនម្ាេម្រម្យ។ អរិថិជនចុ្ុះន ម្ ុះនត្របើត្របាេ់កម្មវ ិ្ ី
បាគងមានច្ាំនួនេរបុ ២៥៤ ពាន់គ នី ជាមួ្យត្របរិបរែិការន្វើន ើងជាត្របាក់នរៀលច្ាំនួន ១,៧ ត្ររីោន
នរៀល និងជាត្របាក់ដុ្ោា រអានម្រកិច្ាំនួន ១,៩ ប៊ាីោនដុ្ោា រអានម្រកិ។ 
 នោយដ ក ច្ាំនពាុះការត្របឆ្ាំងការេមាា រត្របាក់និងហិរញ្ញបបទាននភរវកម្ម អងគភាពនេុើបការ ៍
ហិរញ្ញវរថុកម្ពុជា (េ.ហ.ក) បានបនែពត្រងឹងការាម្ោនការអនុវរែការពវកិច្ចត្របឆ្ាំងការេមាា រត្របាក់
និងហិរញ្ញបបទាននភរវកម្មរបេ់បុគគលរាយការ ៍ ការវភិាគនិងការបញ្ជូ នរបាយការ ៍នៅអាជាញ ្រ
អនុវរែច្ាប់ ការផសពវផាយនលើកកម្ពេ់ការយល់ដឹ្ង ការចូ្លរមួ្និងេត្រម្បេត្រម្លួការអនុវរែដផនការ
េកម្មភាពរបេ់ត្រកុម្ការង្អរហិរញ្ញវរថុ  (FATF) ការង្អររបេ់ត្រកុម្អិុកម្ ុង (Egmont Group) និង
ការនរៀបច្ាំការវយរនម្ាហានិភ័យថាន ក់ជារិ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

I- ស្ថា នភាពសេដ្ឋកចិ្ចពភិពសោក  
 សេដ្ឋកិច្ចពិភពសោកបានសងើបស ើងវញិបស ត្ើ រៗកនុងស្បឿនខុេៗគ្នន សៅតាមប្បសេេនីមួយៗ 
ដដ្្គ្នាំប្េសោយនសោបាយសារសពើពនធនិងរបិូយវត្ថុវតិាថ រកមម និងការចាប់ស្តើមសបើកប្បសេេស ើងវញិ 
ស ោះបីជាមានភាពមិនច្ាេ់ោេ់ពីការវវិត្តនិងការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩ ក៏សោយ។ សោងតាម
ការពាកររបេ់មូ្និធិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ (IMF) សេដ្ឋកិច្ចពិភពសោកសកើនពី -៣,១% សៅឆ្ន ាំ២០២០ ដ្្់ 
៥,៩% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ កនុងស ោះសេដ្ឋកិច្ចប្បសេេអភិវឌ្ឍន៍សកើនពី -៤,៥% ដ្្់ ៥,២% ស្េបសព្ដដ្្
សេដ្ឋកិច្ចប្បសេេកាំពុង្ូត្ោេ់និងកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍សកើនពី -២,១% ដ្្់ ៦,៤%។ ច្ាំដ្កឯ សេដ្ឋកិច្ច
អាសា៊ា ន-៥1 សកើនពី -៣,៤% ដ្្់ ២,៩% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ដដ្្ជាកាំស ើ្ ន បជាងការរ ាំពឹងេុក សោយសារ
ការរា្ោ្ខ្ល ាំងននជាំងឺកូវដី្-១៩ កនុងត្ាំបន់។  

 េាំហាំពា្ិជជកមមពិភពសោកសកើនពី -៨,២% សៅឆ្ន ាំ២០២០ ដ្្់ ៩,៧% សៅឆ្ន ាំ២០២១ សោយសារ
ការសងើបស ើងវញិននត្ប្មូវការនិងេកមមភាពសេដ្ឋកិច្ច ស្េបសព្ដដ្្ការវនិិសោគផ្ទា ្់ប្តូ្វបាន
រ ាំពឹងថាសងើបស ើងវញិកនុងរងវង់ពី ១០% ដ្្់ ១៥%2 កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ប ា ប់ពីបានធ្លល ក់ដ្្់កប្មិត្ ប
បាំ្ុត្សៅកនុងឆ្ន ាំ២០២០ កនលងមក។ 

  
ប្កាហ្វ ១៖ កាំសណើ នសេដ្ឋកិច្ចពិភពសោក នងិតាំរន ់

(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំ២០២០ - ២០២២ព) 
ប្កាហ្វ ២ ៖ រផ្ប្ែរប្ែួលការពាករកាំសណើ នសេដ្ឋកិច្ច 

េប្ារឆ់្ែ ាំ២០២១ ររេ ់IMF  
(គិត្ជាភាគរយ) 

  

ប្បភព៖ IMF, ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១, *ព=ពាករ្៍  

 

ការសងើបស ើងវញិននសេដ្ឋកិច្ចពិភពសោកបាន ាំឱ្យត្ប្មូវការេី្ារវត្ថុធ្លតុ្សដ្ើមបានសកើនស ើង 
ប្ពម ាំងបានបសងកើននលលននប្កុមេាំនិញ ាំងសនោះ ជាពិសេេសប្បងឥនធនៈចាប់តាាំងពីប្តី្មាេេី៣មក។ 

អតិ្្រណាពិភពសោកបានសកើនស ើងពី ៣,២% សៅឆ្ន ាំ២០២០ ដ្្់ ៤,៣%3 សៅឆ្ន ាំ២០២១ កនុងស ោះ
ប្បសេេអភិវឌ្ឍន៍សកើនពី ០,៧% ដ្្់ ២,៨% ស្េបសព ដ្ដ្ ប្្បសេេកាំពុង្ូត្ោេ់និងកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍
សកើនពី ៥,១% ដ្្់ ៥,៥%។ ស ោះោ៉ាងណា ធ គ្នរកណាត ្ភាគសប្ច្ើនសៅបនតរកាអប្តាការប្បាក់

 

 
1
 រួមមាន៖ ប្បសេេឥ ឌ្ូ ស្េីុ មា៉ា ស េីុ ហវី្ ីពីន នល និងសវៀត្ណាម 
2
 របាយការ្៍វនិិសោគេក្សច្ញ្ាយដខមិលុ  ឆ្ន ាំ២០២១របេ់អងគការ UNTAD។ 
3
 របាយការ្៍េេសនវេ័ិយសេដ្ឋកិច្ចពិភពសោក របេ់ IMF សច្ញ្ាយដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១។ 
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៥,៩ ៥,២
៦,៤

២,៩

៤,៩ ៤,៥ ៥,១ ៥,៨

-៦
-៤
-២
០
២
៤
៦
៨

ពិភ
ពស
ោ
ក

ប្ប
សេ
េ
អភិ
វឌ្
ឍន៍

ប្ប
សេ
េ
កាំពុ
ង្ូ
ត្ោ

េ់
និង
ប្ប
សេ
េ

កាំពុ
ងអ
ភិវ
ឌ្ឍ
ន៍

ប្ប
សេ
េ
អា
សា
៊ាន

-៥

2020 2021e 2022p២០២០ ២០២១ប ២០២២ព

៥,៥
៦ ៦ ៥,៩

៤,៣

៥,១ ៥,៦ ៥,២

៦,៣ ៦,៧ ៦,៣ ៦,៤

៥,២
៤,៩ ៤,៣

២,៩

២

៣

៤

៥

៦

៧

ពាករកនុង ដខមករា-
២០២១

ពាករកនុង ដខសមសា-
២០២១

ពាករកនុង ដខកកកោ-
២០២១

ពាករកនុង ដខតុ្ោ-
២០២១

ពិភពសោក ប្បសេេអភិវឌ្ឍន៍
ប្បសេេកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ អាសា៊ា ន-៥
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

សគ្ន្សៅកនុងកប្មិត្ ប សដ្ើមបីជាំរុញេកមមភាពសេដ្ឋកិច្ច។ សៅប្បសេេអភិវឌ្ឍន៍ ធ គ្នរកណាត ្
អាសមរកិបនតរកាអប្តាការប្បាក់សគ្ន្ ០,២៥% ស្េបសព្ដដ្្ធ គ្នរកណាត ្អឺរ ៉ាបុ និងធ គ្នរ
កណាត ្អង់សគលេបានេសប្មច្រកាអប្តាការប្បាក់សគ្ន  ្០% និង ០,១% សរៀងគ្នន  សហើយធ គ្នរកណាត ្
ជប៉ាុន បានេសប្មច្បនតរកាអប្តាការប្បាក់សគ្ន្ -០,១%។ ច្ាំដ្កឯ ធ គ្នរកណាត ្ប្បសេេកាំពុង
្ូត្ោេ់និងកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគសប្ច្ើនបានបនតរកាអប្តាការប្បាក់សគ្ន្កនុងកប្មិត្ដ្ដដ្  ្ ស ើ្កដ្ង
ធ គ្នរកណាត ្មួយច្ាំនួនដូ្ច្ជា សប្បេីុ  ្ហុងប្គី មិុកេិុក និងរេុសុី4 ដដ្្បានដ្ាំស ើងអប្តាការប្បាក់
សគ្ន្ចាប់ពីប្តី្មាេេី៣ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ សោយសារការប្ពួយបារមភច្ាំសពាោះេមាា ធអតិ្្រណា។ 

 

 

II- ស្ថា នភាពា៉ា ប្កូសេដ្ឋកិច្ចកែពុជា 
១- កាំសណើ នសេដ្ឋកិច្ច 
កនុងឆ្ន ាំ២០២១សនោះ សេដ្ឋកិច្ចកមាុជាបនតេេួ្រង្្ប៉ាោះពា្់ពីជាំងឺកូវដី្-១៩ ជាពិសេេ 

សោយសារការអូេប ល យននការឆ្លងកនុងេហគមន៍ ២០ កុមភៈ។ ប៉ាុដនតសបើសធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០២០កនលងសៅ 
េកមមភាពសេដ្ឋកិច្ចមានភាពប្បសេើរជាង ជាពិសេេ ចាប់ពីឆ្មាេេី២ ឆ្ន ាំ២០២១សនោះមក ជាច្មបង
គ្នាំប្េសោយការសងើបមកវញិននកាំស ើ្ នសេដ្ឋកិច្ចពិភពសោក ការេប្មបខលួនសៅនឹងប្បប្កតី្ភាពលមី 
និងសជាគជ័យននការចាក់វ៉ាក់សាាំងជូនប្បជាព្រដ្ឋរបេ់រាជរោឋ ភិបា្។ សេដ្ឋកិច្ចកមាុជាប្តូ្វបាន
បា៉ា ន់សាម នថាមានកាំស ើ្ ន ៣% កនុងឆ្ន ាំ២០២១។ 
  

 
 
4 សោងតាម Trading Economics ចាប់ពីប្តី្មាេេី២ ឆ្ន ាំ២០២១ ធ គ្នរកណាត ្សប្បេុី្ បានដ្ាំស ើងការប្បាក់សគ្ន្ពី ២% ដ្្ ់៦,២៥% 
ធ គ្នរកណាត ្ហុងប្គីពី ០,៦% ដ្្់ ១,៨% ធ គ្នរកណាត ្មិុកេុិកពី ៤% ដ្្់ ៤,៧៥% និងធ គ្នរកណាត ្រុេសីុពី ៤,២៥% ដ្្ ់
៧,៥% (េិននន័យគិត្ប្តឹ្មដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២២)។ 

ប្កាហ្វ ៣៖ អប្ាការប្បាក់សោលននប្រសទេ 
កាំពុងលតូោេ ់និងកាំពុងអភវិឌ្ឍន ៍

(គិត្ជាភាគរយ, ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ - ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៤៖ អប្ាការប្បាក់សោលននប្រសទេអភវិឌ្ឍន ៍
(គិត្ជាភាគរយ, ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៨ - ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១) 

  

ប្បភព៖ Trading Economics  

០

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

នល មា៉ា ស េីុ ឥ ឌ្ូ ស្េីុ
សវៀត្ណាម ហវី្ីពីន ចិ្ន

-១

០

១

២

៣

មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ មក
រា

សម
សា

កក
កោ

ត្ោ

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

េហរដ្ឋអាសមរកិ ត្ាំបន់អឺរ ៉ាូ ច្ប្កភពអង់សគលេ ជប៉ាុន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 
 

ប្កាហ្វ ៥ ៖ ការរែួច្ាំផ្ណកកែងុកាំសណើ នសេដ្ឋកិច្ចាែវិេយ័ច្ែបងៗ 
(ឆ្ន ាំ២០០៤ - ២០២២ព) 

  ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន, ព=ពាករ្៍ 
 

ក- វិេយ័កែមនតស្ថល  
កាំស ើ្ នត្ប្មូវការពីខ្ងសប្ៅបានសធវើឱ្យសាថ នភាព្្ិត្កមមកនុងវេ័ិយកមមនតសា្ មាន

ភាពប្បសេើរស ើងវញិ។ ្្ិត្្្កមមនតសា្េប្មាប់ឧេាហកមម ាំសច្ញ (គិត្ជាត្នមល) សកើនស ើង 
១២,៧% កនុងស ោះ្្ិត្្្កាត់្សដ្រសកើនស ើង ៩% ស្េបសព្្្ិត្្្មិនដមនកាត់្សដ្របាន
សកើនស ើងខាេ់ ២១,៦%។ សោយដ ក ្្ិត្្្េប្មាប់បសប្មើេី្ារកនុងស្េុកធ្លល ក់ចុ្ោះ -២៣,៣%។ 
ច្ាំនួនសរាងច្ប្កេរបុ5បានលយចុ្ោះ ៤ សរាងច្ប្ក (សបើកលមី ១៤៤ សរាងច្ប្ក និងបិេ វ រ ១៤៨ សរាងច្ប្ក) 
មកប្តឹ្ម ១.៨៦០ សរាងច្ប្ក ដដ្្សរាងច្ប្កបិេ វ រភាគសប្ច្ើនជាសរាងច្ប្កកាត់្សដ្រ កាបូប និងដេបកសជើង 
សហើយបានសធវើឱ្យច្ាំនួនកមមករកនុងវេ័ិយសនោះលយចុ្ោះប្បមា្ ២,៣ មឺុន ក់។ 

 
ប្កាហ្វ ៦ ៖ នលតិនលេររុេសប្ែច្បាន 

(ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 
ប្កាហ្វ ៧ ៖ ច្ាំននួសោងច្ប្កេររុ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ -  ឆ្ន ាំ២០២១ប) 

  
ប្បភព៖ ប្កេួងឧេាហកមម វេិាសាស្តេត បសច្ចកវេិា និងនវនុវត្តន៍ និងការបា៉ា ន់សាម នរបេ់មន្តនតីធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 

 
 
5 សរាងច្ប្កធុនធាំេថិត្សប្កាមការប្គប់ប្គងរបេ់ប្កេួងឧេាហកមម វេិាសាស្តេត បសច្ចកវេិា និងនវនុវត្តន៍ 

១៣,៣%

០,១%

៧,៤%

-៣,១%

៣%
៤,៨%

-៤%
-២%
០%
២%
៤%
៦%
៨%
១០%
១២%
១៤%
១៦%

កេិកមម កាត់្សដ្រ េាំ្ង់
ពា្ិជជកមម អច្្នប្េពយ និងហិរញ្ញវត្ថុ េណាឋ គ្នរនិងសភាជនីយោឋ ន ស្សងៗ
កាំស ើ្ ន្.េ.េ.

០

៤

៨

១២

១៦

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ប

ឧេាហកមមបសប្មើេី្ារកនុងស្េុក
ឧេាហកមម ាំសច្ញ ស្សងៗសេៀត្
ឧេាហកមម ាំសច្ញ ្ ្ិត្្្កាត់្សដ្រ និងដេបកសជើង

០

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

៣០០

១២០០

១៤០០

១៦០០

១៨០០

២០០០

២០
១៧

២០
១៨

២០
១៩

២០
២០

២០
២១
 ប

ច្ាំនួនសរាងច្ប្កេរបុ
ច្ាំនួនសរាងច្ប្កសបើកលមី (សាដ ាំ)
ច្ាំនួនសរាងច្ប្ក្ុបសច្ញពីបញ្ជ ី (សាដ ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 

ខ- វិេយ័េាំណង់និងអច្លនប្ទពយ 
វេ័ិយេាំ្ង់ប្ត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នថាមានកាំស ើ្ នប្បមា្ ១,៤% ដដ្្គ្នាំប្េសោយគសប្មាង

េាំ្ង់កាំពុងដ្ាំស ើ្ រការ ក៏ប៉ាុដនត ច្ាំនួន ត្នមល និងន ា្ប្កឡាគសប្មាងេាំ្ង់សេនើេុាំលមីសៅបនតធ្លល ក់ចុ្ោះ 
-៧% -២៥,៩% និង -១៧,៦% សរៀងគ្នន ។ វេ័ិយអច្្នប្េពយ ជាពិសេេខុនដូ្ ដដ្្កនលងមក
បសប្មើឱ្យត្ប្មូវការអនិវេជន សៅដត្បនតេេួ្រងេមាា ធ ប៉ាុដនតកនុងកប្មិត្ ប។ ត្នមល្ក់ខុនដូ្ប្បសភេ
ប្ប្ិត្ មធយម និងេមរមយប្ត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នថាលយចុ្ោះ -១,៦%6 ស្េបសព្ដដ្្ត្នមលជួ្ក៏បាន
លយចុ្ោះ ងដដ្រ។ ច្ាំសពាោះត្នមលជួ្ការោិ្័យ ាំងកនុងនិងសប្ៅត្ាំបន់ពា្ិជជកមមពុាំេូវមានភាពដប្បប្បួ្
ខ្ល ាំងស ោះសេ។ សោយដ ក ត្នមលជួ្ហាងេាំនិញកនុងអគ្នរពា្ិជជកមមប្ត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នថាធ្លល ក់ចុ្ោះ 
-៦,១% ខ្ៈត្នមលជួ្េប្មាប់្ារដបបេហគមន៍ ហាង្ក់េាំនិញសៅតាមដ្ង្លូវធាំៗពុាំេូវមាន
ភាពដប្បប្បួ្ខ្ល ាំងសេ។ ស ោះោ៉ាងណា វេ័ិយេាំ្ង់និងអច្្នប្េពយអាច្សងើបស ើងវញិឆ្ប់រហ័េ 
សោយសារការសកើនមកវញិននការវនិិសោគ សព្ខ្ងមុខ។ 

 

ប្កាហ្វ ៨ ៖ កាំសណើ នវិេយ័េាំណង់និងអច្លនប្ទពយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 
ប្កាហ្វ ៩ ៖ ច្ាំនួននងិតនែៃគសប្ាងេាំណង ់

(ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១ប) 

  
ប្រភព៖ វទិ្យាស្ថា នជាតិស្ាតិិ, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 
 

ប្បភព៖ ប្កេងួសរៀបច្ាំដដ្នដី្ នគរូបនីយកមម និងេាំ្ង់  
 

គ- វិេយ័សទេច្រណ៍ 
 វេ័ិយសេេច្រ្៍សៅដត្បនតេេួ្រង្្ប៉ាោះពា្់ខ្ល ាំងពីការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩។ 
សភញៀវសេេច្រអនតរជាតិ្ចូ្្មកកមាុជាធ្លល ក់ចុ្ោះកនុងអប្តា -៨៥% (ប្តឹ្ម ១៩៦.៤៩៥  ក់) សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន 
(-៨០,២%)។ សភញៀវសេេច្រកនុងស្េុកដ្ែកស ើ្សគ្ន ស្ៅអាេិភាព៤7 មានច្ាំនួន ៤,៧ោន ក់ (េមាមាប្ត្ 
៩៤,៣% ននសភញៀវសេេច្រេរបុ) ធ្លល ក់ចុ្ោះ -៣៥,៥% សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន (-២៩,១%)។ ការធ្លល ក់ចុ្ោះននច្ាំនួន
សភញៀវសេេច្របានជោះឥេធិព្បនតដ្្់វេ័ិយជាសប្ច្ើនដដ្្ពឹងដ្ែកស ើ្សភញៀវសេេច្រ ជាពិសេេវេ័ិយ
េណាឋ គ្នរនិងសភាជនីយោឋ ន ដដ្្ប្ត្វូបានបា៉ា ន់សាម នថាធ្លល ក់ចុ្ោះ -៣១,២%។ ការប្បកាេេេួ្សភញៀវ

 
 
6 សោងតាម CBRE និងការគ្ របេ់មន្តនតីធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 
7 រួមមាន៖ រាជធ្លនីភនាំសពញ សខត្តសេៀមរាប សខត្តប្ពោះេហីនុ និងត្ាំបន់សអកូសេេច្រ្៍ 

-១០%

-៥%

០%

៥%

១០%

១៥%

២០%

២៥%

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

វេ័ិយេាំ្ង់ វេ័ិយអច្្នប្េពយ

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

០

១០០០

២០០០

៣០០០

៤០០០

៥០០០

៦០០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

ោនដុ្ោល រអាសមរកិច្ាំនួន

ច្ាំនួនគសប្មាង ត្នមលគសប្មាងេាំ្ង់(សាដ ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

សេេច្រវ៉ាក់សាាំង និងការសបើកប្បសេេស ើងវញិប្គប់វេ័ិយសៅសដ្ើមដខវចិ្ឆិកាបាននិងកាំពុងរមួច្ាំដ្ក
កនុងការគ្នាំប្េការសងើបស ើងវញិននវេ័ិយសេេច្រ្៍សៅកមាុជា។ 
 
 

 
 

ប្កាហ្វ ១០ ៖ សភញៀវសទេច្រអនតរជាត ិ
(ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ១១ ៖ សភញៀវសទេច្រកែងុប្េុក 
(ឆ្ន ាំ២០១៩ - ២០២១) 

  
ប្បភព៖ ប្កេងួសេេច្រ្៍   

 

ឃ- វិេយ័កេកិែម 
វេ័ិយកេិកមមបនតមានវឌ្ឍនភាព្ែ 

ជាមួយនឹងអប្តាកាំស ើ្ នប្បមា្ ១,៤% ដដ្្
គ្នាំប្េសោយវធិ្លនការជាំរុញ្្ិត្កមមកេិកមម 
គួប្សាំនឹងអាំសណាយ្្ពីកតាត អាកាេធ្លតុ្។ 
ន្ាដី្ោាំដុ្ោះ  និងបរមិា្្្ស្េូវរដូ្វវេា
មានកាំស ើ្ ន 8 ៤% និង ១៨ ,៣%  សរៀងគ្នន ។ 
េិនន្ ្សៅេ៊ាូប្ត្វូបានបា៉ា ន់សាម នថា សកើន ៨,៨% 
សោយសារកាំស ើ្ នត្ប្មូវការ េប្មាប់្្ិត្កមម 
សប្កាយការសងើបស ើងវញិននសេដ្ឋកិច្ចពិភពសោក 
សហើយត្នមលសៅេ៊ាូជាមធយមកនុងមួយសតានសកើន 
២៣,៥% (ដ្្់ ១.៦៧៦ ដុ្ោល រអាសមរកិដដ្្ជា
ត្នមលខាេ់ចាប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧មក)។ សោយដ ក 
េិនន្ ្វរវីបបកមម ជាពិសេេការចិ្ញ្ច ឹមប្តី្និងបង្គគ  ប្ត្វូបានពាករថានឹងមានកាំស ើ្ នអវជិជមាន -៤១% 
ដដ្្បណាត ្មកពីការធ្លល ក់ចុ្ោះននត្ប្មូវការេី្ារកនុងស្េុកេប្មាប់បសប្មើឱ្យវេ័ិយសេវកមម គួប្សាំនឹង
ការប្បកួត្ប្បដជងជាមួយការ ាំចូ្្ពីប្បសេេជិត្ខ្ង្ងដដ្រ។ 

 
 
8 សោងតាមេិននន័យពីប្កេងួកេិកមម រុកាា ប្បមាញ់ និងសនសាេ និងេិននន័យ គិត្ប្តឹ្ម ១១ដខឆ្ន ាំ២០២១ 

-១០០%

-៥០%

០%

៥០%

១០០%

០

១០០០

២០០០

៣០០០

៤០០០

៥០០០

៦០០០

៧០០០

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ពាន់ ក់

ច្ាំនួនសភញៀវសេេច្រអនតរជាតិ្
កាំស ើ្ នសភញៀវសេេច្រអនតរជាតិ្ (សាត ាំ)
កាំស ើ្ នសភញៀវសេេច្រចិ្ន (សាត ាំ)

០

១០០០

២០០០

៣០០០

៤០០០

៥០០០

៦០០០

៧០០០

៨០០០

៩០០០

ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០២ ១ 

ពាន់ ក់

ប្កាហ្វ ១២ ៖ ននៃដ្ដី ាំដ្ុុះ និងររាិណប្េវូរដ្ូវវេា 
(គិត្ប្តឹ្ម ១១ដខ ឆ្ន ាំ២០១៧ - ១១ដខ ឆ្ន ាំ២០២១) 

 

ប្បភព៖ ប្កេងួកេិកមម រុកាា ប្បមាញ ់និងសនសាេ 

០

១

២

៣

៤

៥

៦

០

១

២

៣

៤
ោនហិកតា ោនសតាន

ន្ាដី្ោាំដុ្ោះ េិនន្្ (សាត ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 

២- ស្ថា នភាពអតិនរណា 
 អតិ្្រណារួមបនតមានេថិរភាព កនុងកប្មិត្ជាមធយម ២,៩% ប្បហាក់ប្បដហ្នឹងឆ្ន ាំ២០២០ 
(២,៩%) ជាច្មបងសោយសារការលយស្បឿនននកាំស ើ្ ននលលប្កុមមហូបអាហារ ខ្ៈដដ្្នលលប្កមុេាំនិញ
និងសេវពាក់ព័នធនឹងសប្បងឥនធនៈបានសងើបស ើងវញិ (សោយបតូរពីបរតិ្ត្ រណាសៅអតិ្្រណា)។ 
 អតិ្្រណាប្កមុមហូបអាហារបានលយស្បឿនមក ២,៧% (៤,៦% សៅឆ្ន ាំ២០២០) ដដ្្រមួច្ាំដ្ក
ជាច្មបងសោយការបនតលយចុ្ោះននត្ប្មូវការ សោយសារការផ្ទែ កកមមវធីិជួបជុាំ  កនុងរយៈសព្ ១០ដខ
សដ្ើមឆ្ន ាំ២០២១ សហើយកាំស ើ្ ននលលមហូបអាហារសៅប្បសេេនដ្គូ ាំចូ្្មានកប្មិត្ ប។ អតិ្្រណាេនូ្
បានលយស្បឿនបនតិច្មក ១,៦% (២,១% សៅឆ្ន ាំ២០២០) ជាច្មបងសោយសារត្ប្មូវការសៅបនតមាន
ភាពេន់សខាយ។ អតិ្្រណាប្កមុេាំនិញនិងសេវពាក់ព័នធនឹងសប្បងឥនធនៈបានសកើនស ើងដ្្់ ៨,៦% 
(-៣,២% ឆ្ន ាំមុន) ស្េបតាមនិ ន ការននការសងើបស ើងវញិនននលលសប្បងសៅពិភពសោក សៅសព្ត្ប្មូវការ
សប្បងសៅស ើ្ពិភពសោកមានការសកើនស ើង។  
 

ប្កាហ្វ ១៥ ៖ អតិនរណារែួ និងការរែួច្ាំផ្ណកកែងុអតិនរណារែួ 
(ឆ្ន ាំស្ើឆ្ន ាំ, ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ - ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១) 

 

ប្កាហ្វ ១៦ ៖ អតិនរណារែួ និងអតិនរណាប្កុែទាំងរី 
(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំស្ើឆ្ន ាំ, ដខមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ - ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១) 

 
ប្បភព៖ វេិាសាថ នជាតិ្េថតិិ្ និងការគ្ របេ់មន្តនតីធ គ្នរជាតិ្
ននកមាុជា (*េិននន័យដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ជាេិននន័យបា៉ា ន់សាម ន) 

ប្បភព៖ វេិាសាថ នជាតិ្េថតិិ្ និងការគ្ របេ់មន្តនតីធ គ្នរជាតិ្
ននកមាុជា (*េិននន័យដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ជាេិននន័យបា៉ា ន់សាម ន) 

-១%

០%

១%

២%

៣%

៤%

មក
រា-
១៩

កុម
ភៈ-១
៩

មី 
-១
៩

សម
សា

-១
៩

ឧេ
ភា

-១
៩

មិលុ
 

-១
៩

កក
កោ

-១
៩

េី
ហា

-១
៩

កញ្ញ
ញ-១
៩

ត្ោ
-១
៩

វច្
ឆិកា

-១
៩

ធន ូ-
១៩

មក
រា-
២០

កុម
ភៈ-២
០

មី 
-២
០

សម
សា

-២
០

ឧេ
ភា

-២
០

មិលុ
 

-២
០

កក
កោ

-២
០

េី
ហា

-២
០

កញ្ញ
ញ-២
០

ត្ោ
-២
០

វច្
ឆិកា

-២
០

ធន ូ-
២០

មក
រា-
២១

កុម
ភៈ-២
១

មី 
-២
១

សម
សា

-២
១

ឧេ
ភា

-២
១

មិលុ
 

-២
១

កក
កោ

-២
១

េី
ហា

-២
១

កញ្ញ
ញ-២
១

ត្ោ
-២
១

វច្
ឆិកា

-២
១

ធន ូ-
២១

*
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អតិ្្រណារួម
អតិ្្រណាប្កុមមហូបអាហារ
អតិ្្រណាេនូ្
ប្កុមេាំនិញនិងសេវពាក់ព័នធនឹងសប្បងឥនធនៈ (សាត ាំ )

ប្កាហ្វ ១៣ ៖ ទិនែនលសៅេ នូិងតនែៃសៅេ ជូាែធ្យែ 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ១៤ ៖ ទិនែនលវារវីរបកែម  
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

  
ប្បភព៖ ប្កេងួកេិកមម រុកាា ប្បមាញ ់និងសនសាេ, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 
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មឺុនសតាន ដុ្ោល រអាសមរកិ/សតាន

េិនធ្្សៅេ៊ាូ ត្នមលសៅេ៊ាូជាមធយម (សាត ាំ)
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%មឺុនសតាន

េិនន្្វរវីបបកមម (ចិ្ញ្ច ឹមប្តី្និងបង្គគ ) 
កាំស ើ្ នេិនន្្វរវីបបកមម (ចិ្ញ្ច ឹមប្តី្និងបង្គគ ) (សាត ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

- អតិនរណាពាករណ៍9េប្ារ់ឆ្ែ ាំ២០២២ 
អតិ្ រ្ណារមួេប្មាប់ឆ្ន ាំ២០២២ ប្ត្ូវបានពាករថានឹងមានអប្តា ២,៦%10  បជាងឆ្ន ាំ២០២១បនតិច្ 

(២,៩%) សប្កាមការេនមត្ថា៖ i/-កាំស ើ្ ននលលមហូបអាហារនឹងបនតលយចុ្ោះ ដដ្្ជាំរុញជាច្មបងសោយ
ភាពប្បសេើរស ើងននការ្គត់្្គង់ ii/-អតិ្្រណាេនូ្នឹងសងើបស ើងវញិបនតិច្ សោយសារការសកើនស ើង
វញិននប្បាក់ច្ាំ្ូ្ និង iii/-កាំស ើ្ ននលលេាំនិញនិងសេវពាក់ព័នធនឹងសប្បងឥនធនៈនឹងលមលយមកវញិ 
ស្េបតាមនិ ន ការនលលសប្បងសៅពិភពសោក សោយសារការ្គត់្្គង់សប្បងសៅស ើ្េី្ារអនតរជាតិ្មាន
ការសកើនស ើង។ 

ប្កាហ្វ ១៧ ៖ អតិនរណាពាករណ៍ 
(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំស ើ្ឆ្ន ាំ, ឆ្ន ាំ២០១៩ - ឆ្ន ាំ២០២២) 
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ប្បភព៖ វេិាសាថ នជាតិ្េថតិិ្ និងការគ្ របេ់មន្តនតីធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  
 

៣- អប្ារដូរប្បាក ់
អប្តាបតូរប្បាក់សរៀ ស្ធៀបនឹងប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិបនតមានេថិរភាព សោយដប្បប្បួ្  បជាង ១% 

ប៉ាុសណាណ ោះ។ អប្តាបតូរប្បាក់មានកប្មិត្ជាមធយម ៤.០៩៩ សរៀ្កនុងមួយដុ្ោល រអាសមរកិ សោយប្បាក់សរៀ្
បានលយនលលបនតិច្ ០,១% សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន (៤.០៩៣ សរៀ្)។ ប្បាក់សរៀ្បានេេួ្រងេមាា ធធ្លល ក់នលល
សោយសារ៖ i/-ភាពេន់សខាយននេកមមភាពសេដ្ឋកិច្ចដដ្្សធវើឱ្យត្ប្មូវការប្បាក់សរៀ្លយចុ្ោះ ii/-កាំស ើ្ ន
ច្ាំណាយរបេ់រាជរោឋ ភិបា្តាមរយៈកញ្ច ប់អនតរាគមន៍ដដ្្បានសកើនស ើងជិត្សេវដ្ងសធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន 
និង iii/-ការលយចុ្ោះនន ា្ំហូរវនិិសោគផ្ទា ្់បរសេេ ការសកើនស ើងននឱ្នភាពជញ្ជ ីងពា្ិជជកមម និង
ការធ្លល ក់ចុ្ោះសភញៀវសេេច្រអនតរជាតិ្។ 

 
 
9 ការពាករប្ត្ូវបានសធវើស ើងសោយសប្បើម៉ាូដឌ្្៖ i/- Multiple regression ដដ្្េិកាពីេាំ ក់េាំនងរវងអតិ្្រណា និងេូច្ ករេាំខ្ន់
មួយច្ាំនួន រួមមាន អតិ្្រណាសៅប្តី្មាេមុន អតិ្្រណានដ្គូ ាំចូ្្ បដប្មបប្មួ្នលលសប្បងឥនធនៈពិភពសោក កាំស ើ្ នឥ្ ន និង
បដប្មបប្មួ្អប្តាបតូរប្បាក់សរៀ្សធៀបនឹងដុ្ោល រអាសមរកិ ii/- ARIMA (p,d,q) ដដ្្សធវើការពាករប្កុម ាំង ១២ សៅកនុងកន្តនតកេាំនិញសប្បើប្បាេ់ 
សោយដ្ែកស្ើត្នមលប្គ្នមុននិងគនលងរបេ់អសលរ ាំងស ោះ iii/- VARX ដដ្្មានអប្តាអតិ្្រណា កាំស ើ្ នឥ្ ន ការដប្បប្បួ្អប្តាបតូរប្បាក់ 
អតិ្្រណានដ្គូ ាំចូ្្ និងោក់នលលសប្បងជា exogenous variables iv/- ARIMA (៣,១,៣) អប្តាអតិ្្រណាប្គ្នមុនៗច្ាំនួន ៣ ប្តី្មាេ និង 
v/- VARX ដដ្្ពាករអតិ្្រណាេនូ្  អតិ្្រណាប្កមុមហូបអាហារ និងអតិ្្រណាប្កមុេាំនិញនិងសេវពាក់ព័នធនឹងសប្បងឥនធនៈ។ 
10 សប្កាមការេនមត្ថា i/-ត្នមលសប្បងសៅពិភពសោកនឹងលយចុ្ោះដ្្់ ៧២ ដុ្ោល រអាសមរកិកនុងមួយបាដរ ៉្ា  ii/-អប្តាបតូរប្បាក់ជាមធយមនឹងបនតមាន
េថិរភាពកនុងកប្មិត្ ៤.០៩០ iii/-្.េ.េនឹងមានកាំស ើ្ ន ៤,៨% សៅឆ្ន ាំ២០២២ សហើយនឹងបនតសងើបស ើងវញិបនតិច្មតងៗសឆ្ា ោះសៅនិ ន ការ
រយៈសព្ដវង និង iv/-និ ន ការអតិ្្រណាននប្កមុ ាំងបីនឹងវវិត្តតាមការរ ាំពឹងេុកដូ្ច្បានសរៀបរាប់ខ្ងស ើ្។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

អប្តាបតូរប្បាក់ប្បេិេធភាពពិត្លលឹងតាមការ ាំចូ្្ (IREER) បានសកើនស ើង ១% ដដ្្បង្គហ ញពី
េមាា ធអតិ្្រណាពីការ ាំចូ្្បនតិច្ សោយសារអប្តាបតូរប្បាក់ប្បេិេធភាព ម មលលឹងតាមការ ាំចូ្្ 
(INEER)11 បានសកើនស ើង សបើស ោះជាអប្តាអតិ្្រណាសៅប្បសេេនដ្គូ ាំចូ្្មានកប្មិត្ បជាង
កមាុជាក៏សោយ។ ការសកើនស ើង INEER បណាត ្មកពីរូបិយប័ ណ្មួយច្ាំនួន រួមមាន ប្បាក់យ៉ាន់ចិ្ន 
រ ៉ាពីូឥ ឌ្ូ ស្េីុ វនូកូសរ ៉ា រងីហគីត្មា៉ា ស េីុ ដុ្ោល រេិងហបុរ ីដុ្ោល រនត្វ៉ាន់ និងដុ្ងសវៀត្ណាម បានស ើងនលល
សធៀបនឹងប្បាក់សរៀ្។ 
 អប្តាបតូរប្បាក់ប្បេិេធភាពពិត្លលឹងតាមការ ាំសច្ញ (EREER) សកើនស ើង ១,៤% ដដ្្បណាត ្
មកពីការសកើនស ើងអប្តាបតូរប្បាក់ប្បេិេធភាព ម មលលឹងតាមការ ាំសច្ញ (ENEER)12  ១,៣% ខ្ៈ
អប្តាអតិ្្រណាសៅប្បសេេនដ្គូ ាំសច្ញមានកប្មិត្ប្បហាក់ប្បដហ្នឹងកមាុជា13។ ការសកើនស ើង 
ENEER បណាត ្មកពីរបិូយប័ ណ្មួយច្ាំនួនបានស ើងនលលសធៀបនឹងប្បាក់សរៀ្រមួមាន ដុ្ោល រអាសមរកិ 
សផ្ទនអង់សគលេ អឺរ ៉ា ូដុ្ោល រកាណាោ យ៉ាន់ចិ្ន និងដុ្ងសវៀត្ណាម ដដ្្ការ្៍សនោះបង្គហ ញថាឧត្តមភាព
ប្បកួត្ប្បដជងស ើ្ការ ាំសច្ញរបេ់កមាុជាមានភាពប្បសេើរជាងឆ្ន ាំមុន។  
 

ប្កាហ្វ ១៨ ៖ ស្ថា នភាពអប្ារតរូប្បាក់សរៀលសធ្ៀរនឹងដុ្ោៃ រអាសែរកិ 
(គិត្ជាសរៀ្កនុងមួយដុ្ោល រអាសមរកិ, មករា ឆ្ន ាំ២០១៨ - ធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ១៩ ៖ អប្ារតូរប្បាក់ប្រេទិធភាព 
(េនាេសន៍ ២០១៥=១០០, ឆ្ន ាំ២០១៥ - ២០២១ប) 

 

 

ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន   

 

 ៤- ស្ថា នភាពជញ្ជងីទទូត ់
ជញ្ជ ីងេូ ត់្មានអតិ្សរក ០,៥% នន្.េ.េ. (១៤៧ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ)  បជាងឆ្ន ាំមុន 

(២,៤% នន្.េ.េ.) ដដ្្បណាត ្មកពីការសកើនស ើងឱ្នភាពគ្នីច្រនតនិងសដ្ើមេុន និងកាំស ើ្ ន
 បនន ា្ំហូរចូ្្គ្នីហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 

 
 
11 ប្បសេេនដ្គូ ាំចូ្្មកកមាុជាច្មបងៗរួមមាន៖ ចិ្ន នល សវៀត្ណាម នត្វ៉ាន់ េិងហបុរ ីជប៉ាុន ហុងកុង កូសរ ៉ា ឥ ឌ្ូ ស្េីុ មា៉ា ស េីុ និង
េហរដ្ឋអាសមរកិ។ 
12 ប្បសេេសគ្ន្សៅ ាំសច្ញរបេ់កមាុជាជាច្មបងៗរួមមាន៖ េហរដ្ឋអាសមរកិ ច្ប្កភពអង់សគលេ អា ល្មឺ៉ាង់ ជប៉ាុន កាណាោ ចិ្ន នល សអេា៉ាញ 
ដប្ហសិុក បារាាំង ហូ ង់ សវៀត្ណាម ហុងកុង អីុតា្ី។ 
13 ប្បសេេនដ្គូ ាំសច្ញរបេ់កមាុជា ាំងអេ់មានអប្តាអតិ្្រណា បជាងកមាុជា ស្ើកដ្ងប្បសេេសវៀត្ណាម។ 

៣៩៤០
៣៩៦០
៣៩៨០
៤០០០
៤០២០
៤០៤០
៤០៦០
៤០៨០
៤១០០
៤១២០
៤១៤០

មក
រា

កុម
ភៈ

មី សម
សា

ឧេ
ភា

មិលុ
 

កក
កោ

េី
ហា កញ្ញ
ញ

ត្ោ វច្
ឆិកា ធន ូ

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

៩០

៩២

៩៤

៩៦

៩៨

១០០

១០២

១០៤

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

INEER IREER ENEER EREER

   ស ើងនលល 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

ក- គណនចី្រនត និងសដ្ើែទុន 
ឱ្នភាពគ្នីច្រនតនិងសដ្ើមេុនបានសកើនស ើង ៣៦,៤% នន្.េ.េ. (១០,៣ ប៊ាីោនដុ្ោល រ

អាសមរកិ) សធៀបនឹង ៧,២% នន្.េ.េ. ឆ្ន ាំមុន សោយសារការសកើនស ើងឱ្នភាពពា្ិជជកមមេាំនិញ 
ឱ្នភាពគ្នីសេវេុេធ14 ឱ្នភាពច្ាំ្ូ្បឋម15 ការលយចុ្ោះអតិ្សរកគ្នីច្ាំ្ូ្ប ា ប់បនសាំ16 

និងការលយចុ្ោះ ា្ំហូរចូ្្គ្នីសដ្ើមេុន17។ 
 

ប្កាហ្វ ២១ ៖ គណនីច្រនត នងិសដ្ើែទុន 
(គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១១ - ២០២១ប) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 

 

 
 
14 ឱ្នភាពគ្នីសេវេុេធបានសកើនស ើង ៤ដ្ង (ឆ្ន ាំស ើ្ឆ្ន ាំ) ជាច្មបងសោយសារការលយចុ្ោះច្ាំ្ូ្ពីសេវ ៦២% កនុងស ោះច្ាំ្ូ្ពី
សេវសធវើដ្ាំស ើ្ របានលយចុ្ោះ -៨៤% សោយសារការលយចុ្ោះសភញៀវសេេច្រ ៨៥%។ 
15 ឱ្នភាពច្ាំ្ូ្បឋមបានសកើនស ើង ៣១% សោយសារការសកើនស ើងការេូ ត់្សៅសប្ៅប្បសេេ ៥% កនុងស ោះច្ាំណាយការប្បាក់របេ់
រាជរោឋ ភិបា្សកើនស ើង ២៤% និងការដបងដច្កភាគោភ និងប្បាក់ច្ាំស្ញពីការវនិិសោគផ្ទា ្់កនុងស្េុកសកើនស ើង ២% ខ្ៈដដ្្ 
ច្ាំ្ូ្ពីេុនបប្មងុបរសេេបានលយចុ្ោះ -២៥%។ 
16 អតិ្សរកគ្នីច្ាំ្ូ្ប ា ប់បនសាំបានលយចុ្ោះបនតិច្ -០,៥% ជាច្មបងបណាដ ្មកពីការលយចុ្ោះប្បាក់បដងវររបេ់ព្ករពីសប្ៅប្បសេេ 
៣% ខ្ៈដដ្្ជាំនួយរបេរ់ាជរោឋ ភិបា្បានសកើនស ើង ៨%។ 
17 គ្នីសដ្ើមេុនមាន្ាំហូរចូ្្េុេធ ២៤៤ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ បានលយចុ្ោះ -៦% សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន។ 

-១.៧៦៥ -១.៩៣៣ -២.២៣៧ -២.៦៤៩
-៤.៤៤៣

-១០.៨៣០

-៥៣៣ -៨២៥ -៩៩៨ -១.១៤១
-១.៥៦៤ -១.៣៧៨

១.២៧២ ១.៤៦២ ១.៦៣៦ ១.៧៤៨ ១.៩៤៣ ១.៦៤៦

-១.០២៦ -១.២៩៦ -១.៥៩៨ -២.០៤១

-៤.០៦៥

-១០.៥៦៣

៤៥១ ៣១៥ ២៦៥ ២៧៩ ៣៥៥ ២៤៤

-១២.០០០
-១០.០០០

-៨.០០០
-៦.០០០
-៤.០០០
-២.០០០

០
២.០០០

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

េាំនិញ និងសេវ (េុេធ) ច្ាំ្ូ្បឋម ច្ាំ្ូ្ប ា ប់បនសាំ គ្នីច្រនត គ្នីសដ្ើមេុន

ប្កាហ្វ ២០ ៖ ជញ្ជងីទូទត់កែពុជា  
(គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១១ - ២០២១ប) 

 

ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 

៣០៩ ៣៥១ ៨៣១ ១.៦៣១ ២.៦៦៨ ១៤៧

-៥៧៥ -៩៨១ -១.៣៣៣ -១.៧៦៣ -៣.៧០៩

-១០.៣១៩

១.៣៩៤ ១.៨២៥ ២.៦៧៧ ៣.៣៩៣
៦.៣៧០

១០.២៦៧

-១៥.០០០

-១០.០០០

-៥.០០០

០

៥.០០០

១០.០០០

១៥.០០០

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

េមតុ្្យរមួ េមតុ្្យគ្នីច្រនត និងសដ្ើមេុន េមតុ្្យគ្នីហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

ឱ្នភាពពា្ិជជកមមេាំនិញបានសកើនស ើង ៣៤% នន្.េ.េ. សធៀបនឹង ៩,៥% នន្.េ.េ. 
ឆ្ន ាំមុន សោយសារការ ាំចូ្ ស្កើនស ើងស្ឿនជាងការ ាំសច្ញ។ ការ ាំចូ្្េរបុបានសកើនស ើង ៣៨,៧% 
(ឆ្ន ាំមុន ៥,៣%) ជាច្មបងសោយសារការសកើនស ើងការ ាំចូ្្មាេ (៣,៧ដ្ង) វត្ថុធ្លតុ្សដ្ើមេប្មាប់
វេ័ិយកាត់្សដ្រ (២៣,១%) សប្បងឥនធនៈ (៣២,២%) េមាភ រេាំ្ង់ (២៩,៣%) មហូបអាហារនិងសភេជជៈ 
(១,១%) និងោនយនត (០,៤%)។ ការ ាំសច្ញេរុបបានសកើនស ើង ៦,៤% (ឆ្ន ាំមុន ២៣,៦%) ដដ្្
គ្នាំប្េសោយការ ាំសច្ញ្្ិត្្្កាត់្សដ្រ18 (១៣,៦%) សប្គឿងសអ ិច្ប្ត្ូនិក (៦០,២%) សៅេ៊ាូ 
(៧២,២%) និងស ច្ប្កោន (២៣,២%) ខ្ៈដដ្្ការ ាំសច្ញមាេនិងអងករលយចុ្ោះ (-៨៨,៣% 
និង -១២,៤% សរៀងគ្នន )។ 

សប្ៅពីឱ្នភាពជញ្ជ ីងពា្ិជជកមមេាំនិញ ការសកើនស ើងឱ្នភាពគ្នីសេវេុេធ (៣,៧% នន
្.េ.េ.) ឱ្នភាពគ្នីច្ាំ្ូ្បឋម (១% នន្.េ.េ.) ការលយចុ្ោះអតិ្សរកគ្នីច្ាំ្ូ្
ប ា ប់បនសាំ (-០,៣% នន្.េ.េ.) និង ា្ំហូរចូ្្លយចុ្ោះគ្នីសដ្ើមេុន (-០,១% នន្.េ.េ.) ក៏បាន
រមួច្ាំដ្កកនុងការសកើនស ើងឱ្នភាពគ្នីច្រនដនិងសដ្ើមេុន្ងដដ្រ។ 
 

ខ- គណនហី្រិញ្ញវតាុ19 
េមតុ្្យគ្នីហិរញ្ញវត្ថុមាន ា្ំហូរចូ្្េមតុ្្យប្េពយអកមមបរសេេេុេធ ១០,៣ ប៊ាីោន

ដុ្ោល រអាសមរកិ ដដ្្បានសកើនស ើង ២,៤ដ្ង សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន (៣ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ ការសកើនស ើង
សនោះ បណាដ ្មកពីគ្នីវនិិសោគស្សងសេៀត្បានបដូរពីេមតុ្្យប្េពយេកមមបរសេេេុេធ ៣៨៥ ោន
ដុ្ោល រអាសមរកិ កនុងឆ្ន ាំ២០២០ មកជាេមតុ្្យប្េពយអកមមបរសេេេុេធ ៦,៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ 
កនុងឆ្ន ាំ២០២១សនោះ ខ្ៈដដ្្គ្នីវនិិសោគផ្ទា ្់េុេធបានលយចុ្ោះបនតិច្។ 

 
ប្កាហ្វ ២២ ៖ គណនីហ្រិញ្ញវតាុ 

(គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១១ - ២០២១ប) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 

 
 
18 កនុងស ោះការ ាំសច្ញេសមលៀកបាំពាក់ បានសកើនស ើង ៧,២% ដេបកសជើង ១៧,១% និង្្តិ្្្កាត់្សដ្រស្សងសេៀត្ ៤៦,៦%។ 
19 ប្េពយេកមមបរសេេេេុធមានន័យថា មាន្ាំហូរសច្ញេុេធ។ មានប្េពយអកមមបរសេេេុេធមានន័យថា មាន្ាំហូរចូ្្េុេធ។ 

៣.៤៥៧

-២៩

៦.៨៣៨

១០.២៦៧

-១.០០០

១.០០០

៣.០០០

៥.០០០

៧.០០០

៩.០០០

១១.០០០

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ប

វនិិសោគផ្ទា ្់ (េុេធ) វនិិសោគ្្បប្ត្ (េុេធ) វនិិសោគស្សងសេៀត្ (េុេធ) េមតុ្្យគ្នីហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

វនិិសោគផ្ទា ្់បរសេេេុេធមានប្េពយអកមមបរសេេេុេធ ៣,៥ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ (១២% នន
្.េ.េ.)  បជាងឆ្ន ាំមុន (១,៥%) ដដ្្បណាត ្មកពីការលយចុ្ោះវនិិសោគស ើ្វេ័ិយធ គ្នរ (-៥,៣%) 
ខ្ៈដដ្្វេ័ិយមិនដមនធ គ្នរបានសកើនស ើង ១,៦% កនុងស ោះរមួមាន៖ វេ័ិយកមមនតសា្

20 ៩% 
និងវេ័ិយេាំ្ង់ ២៦% ប៉ាុដនតវេ័ិយេាំខ្ន់ៗមួយច្ាំនួនសេៀត្បានលយចុ្ោះ ដូ្ច្ជាវេ័ិយេណាឋ គ្នរ
និងការកមានត -២៥% អច្្នប្េពយ -១១% និងកេិកមម -១៩%។ 

វនិិសោគស្សងសេៀត្មានប្េពយអកមមបរសេេេុេធ ៦,៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ ដដ្្បានបដូរពី
ប្េពយេកមមបរសេេេុេធ ៣៨៥ ោនដុ្ោល រអាសមរកិសៅឆ្ន ាំមុន សោយសារការសកើនស ើងប្េពយអកមម
បរសេេរបេ់វេ័ិយធ គ្នរ ១,៦ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ (៣,៨ដ្ង) ការខចីរបេ់រាជរោឋ ភិបា្េុេធ 
២៣៦ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (២៩%) និងខាង់វនិិសោគស្សងៗ ៥,៤ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ (៣,៣ដ្ង)។ 

 

៥- ការប្គរ់ប្គងទនុរប្ែងុអនតរជាត ិ 
  េុនបប្មុងអនតរជាតិ្មានច្ាំនួន ២០,៥ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ ដដ្្អាច្ធ្ល ការ ាំចូ្្េាំនិញ
និងសេវេប្មាប់ប្គ្នប ា ប់បាន ៨ ដខ ដដ្្ជាកប្មិត្ខាេ់េប្មាប់ប្បសេេកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (កប្មិត្គួរមាន
ប្តឹ្ម ៣ ដខ)។  
 

ប្កាហ្វ ២៣ ៖ ទុនរប្ែុងអនតរជាតិ និងច្ាំនួនផ្ខននការនាំច្លូទាំនិញនិងសេវាប្ោរនៃ រ់ 
(ឆ្ន ាំ២០១១ - ២០២១) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

  

  េី្ារហិរញ្ញវត្ថុេក្មានការដប្បប្បួ្ខ្ល ាំងសៅឆ្ន ាំ២០២១ សោយសារការបនតអនុវត្ត
សគ្ន្នសោបាយរូបិយវត្ថុវតិាថ រកមមរបេ់ធ គ្នរកណាត ្  និងវធិ្លនការបិេប្បសេេជាបនតប ា ប់
របេ់ប្បសេេអភិវឌ្ឍន៍ធាំៗ សដ្ើមបីសឆ្លើយត្បសៅនឹងឥេធិព្ននការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩។ វធិ្លនការ

 
 
20 ការសកើនស ើងសនោះសោយសារដត្ការវនិិសោគកនុងវេ័ិយកមមនតសា្ស្សងៗបានសកើនស ើង ៣ដ្ង ខ្ៈដដ្្ការវនិិសោគកនុងវេ័ិយ
េាំខ្ន់ៗបានលយចុ្ោះ ដូ្ច្ជា វេ័ិយកាត់្សដ្រេសមលៀកបាំពាក់ -៩% ដេបកសជើង -១៥% និងកាបូប -៥%។ 

២០,៥

៨

០

២

៤

៦

៨

១០

១២

០

៥

១០

១៥

២០

២៥

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ច្ាំនួនដខប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ

េុនបប្មុងអនតរជាតិ្ ច្ាំនួនដខននការ ាំចូ្្េាំនិញ និងសេវប្គ្នប ា ប់ (សាត ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 ាំងសនោះ បាន ាំឱ្យអប្តាការប្បាក់សៅស ើ្េី្ារបនតមានកប្មិត្ ប និងអវជិជមានខុេពីការរ ាំពឹងេុក
របេ់េី្ារកនលងមក ដដ្្ថាអប្តាការប្បាក់សៅស ើ្េី្ារនឹងប្ត្ ប់មករកប្បប្កតី្ភាពវញិសៅ
ឆ្ន ាំ២០២១សនោះ។ សាថ នភាពអប្តាច្ាំ្ូ្ ប និងហានិភ័យឥ្ នសកើនស ើងគឺជាបញ្ញហ ប្បឈម
ច្មបងកនុងការប្គប់ប្គងេុនបប្មងុអនតរជាតិ្របេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា សដ្ើមបីេសប្មច្បាននូវសគ្ន្សៅ
ា្ំោប់អាេិភាព តាមរយៈការរកាបាននូវការគរពូនេុនបប្មងុអនតរជាតិ្មានេនានីយភាពប្គប់ប្គ្នន់
េប្មាប់បាំសពញត្ប្មូវការបាន ន់សព្សវោ និងេេួ្បានច្ាំ្ូ្េមស្េបតាមដ្នការ។  
 សដ្ើមបីធ្ល បានការវនិិសោគេុនបប្មងុអនតរជាតិ្ប្បកបសោយប្បេិេធភាពនិងប្បេិេធ្្ខាេ់ 
ការវនិិសោគប្ត្វូបានអនុវត្តសោយមានភាពបត់្ដបន ហានិភ័យននការវនិិសោគប្ត្ូវបានប្គប់ប្គង និង
តាមោនោ៉ាងហមត់្ច្ត់្ ប្ពម ាំងធ្ល ថាការវនិិសោគប្ត្ូវេថិត្សៅកនុងដដ្នកប្មិត្ហានិភ័យដដ្្កាំ្ត់្
សៅកនុងសេច្កតីដ្ ាំការវនិិសោគរបេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា។ ស ើ្េពីសនោះ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបាន
និងកាំពុងសផ្ទត ត្ការយកចិ្ត្តេុកោក់ខាេ់ស ើ្ការអនុវត្តតាមសគ្ន្នសោបាយវនិិសោគប្បកបសោយ
ការេេួ្ខុេប្ត្ូវសៅស ើ្បរសិាថ ន េងគម និងអភិបា្កិច្ច្ែ កនុងសគ្ន្សៅពប្ងឹងចី្រភាព េុវត្ថិភាព
ការវនិិសោគេុនបប្មងុ និងស្េបតាមនិ ន ការននការវនិិសោគេក្។     
 

III- ការប្គរ់ប្គងររូយិវតាុ  
១- ស្ថា នភាពររូយិវតា ុ 

 របិូយវត្ថុេូសៅ (M2) បានសកើនស ើង ១៤,៧% (ដ្្់ ១៥៦,៦ ប្េីោនសរៀ្) សេមើនឹង ១៣៥,៩% 
នន្.េ.េ.  បជាងកាំស ើ្ នឆ្ន ាំមុនបនតិច្ (១៥,៣%) និងមធយមរយៈសព្៥ឆ្ន ាំចុ្ងសប្កាយ (២១%)។ 
កាំស ើ្ នរូបិយវត្ថុេូសៅប្ត្ូវបានគ្នាំប្េសោយកាំស ើ្ នប្បាក់បសញ្ញើេរុបរបេ់និវេជន ( ាំងជាប្បាក់
ដុ្ោល រអាសមរកិនិងប្បាក់សរៀ្) កនុងអប្តា ១៤,៨% (សធៀបនឹងកាំស ើ្ នឆ្ន ាំមុន ១៥,៥%) និងកាំស ើ្ ន
របិូយវត្ថុកនុងច្រាច្រ្៍21កនុងអប្តា ១៣,៦% (ប្បហាក់ប្បដហ្នឹងឆ្ន ាំមុន ១៣,២%)។  
 សបើស ោះបីជាេថិត្កនុងកប្មិត្ខាេ់ ដុ្ោល របូនីយកមមបានលយចុ្ោះបនតិច្ សោយអនុបាត្ប្បាក់បសញ្ញើ
ជារបិូយប័ ណ្សធៀបនឹងរបិូយវត្ថុេូសៅ (FCD/M2) មានកប្មិត្ ៨១,៩% (ឆ្ន ាំមុន ៨៣,៩%)។ ប្បាក់សរៀ្
កនុងច្រាច្រ្៍មានេមាមាប្ត្ ៩,៨% (៣,៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) ននរូបិយវត្ថុេូសៅ ប្បាក់បសញ្ញើ
ជាសរៀ្មានេមាមាប្ត្ ៩,២% ននប្បាក់បសញ្ញើេរបុ សហើយឥ្ នជាសរៀ្មានេមាមាប្ត្ ១១,២% 
ននេាំសពៀត្ឥ្ នេរបុ។ 
  

 
 
21 សេមើនឹងរូបិយវត្ថុដដ្្ធ គ្នរកណាដ ្សបាោះ្ាយ ដ្កនឹងរូបិយវត្ថុកនុងសបឡាននបណាដ ធ គ្នរេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើរួមមាន ធ គ្នរកណាដ  ្
ធ គ្នរពា្ិជជ និងប្គឹោះសាថ នមីប្កហិូរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 

ប្កាហ្វ ២៤ ៖ េាេធាតុ និងកាំសណើ នររិូយវតាុទូសៅ 
(ឆ្ន ាំ២០១០ - ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ២៥ ៖ ប្បាក់រសញ្ញ ើជាសរៀល និងររិូយវតាកុែងុច្ោច្រណ៍ 
(ឆ្ន ាំ២០១០ - ២០២១ប)  

 

 

ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន                                                

 
 ២- ការអនុវតតនសោបាយររូិយវតា ុ

 ក- ការសធ្វើអនតោគែន៍ទនីាររតូរប្បាក ់
  កនុងសគ្ន្សៅរកាេថិរភាពអប្តាបតូរប្បាក់សរៀ  ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានសធវើអនតរាគមន៍សៅស ើ្

េី្ារបតូរប្បាក់ សោយបាន្ក់ប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិេុេធ
22 ៥៥៤,២ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ កនុងស ោះ 

ការេិញមាន ៣៧ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ និង្ក់ ៥៩១,២ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ  សធៀបនឹងការ្ក់េុេធ 
 ៦៣,២ ោនដុ្ោល រអាសមរកិកា្ឆ្ន ាំមុន (េិញ ១៧ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ ការអនតរាគមន៍សនោះប្ត្ូវបាន
សធវើស ើងតាមរយៈការប្បកាេសដ្ញនលលច្ាំនួន ៤៦០ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ និងដ្លត្ហវមធ គ្នរជាតិ្
ននកមាុជា (NBCP) ច្ាំនួន ១៣១,២ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ។ ច្ាំដ្កការេិញ-្ក់ជាមួយសាថ ប័នរដ្ឋវញិ 
ការេិញប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិេុេធមានច្ាំនួន ៤៨,២ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (្ក់មាន ៧,១ ោនដុ្ោល រ
អាសមរកិ និងេិញមាន ៥៥,៣ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ) ខ្ៈឆ្ន ាំមុនមានការ្ក់ប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិេុេធ
ប្បមា្ ១៤៧,១ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ។ 

  

 
 
22 ្ក់េេុធ = ្ក់-េិញ 

០%

១០%

២០%

៣០%

៤០%

៥០%

០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

១២០

១៤០

១៦០
២០
១០

២០
១១

២០
១២

២០
១៣

២០
១៤

២០
១៥

២០
១៦

២០
១៧

២០
១៨

២០
១៩

២០
២០

២០
២១
ប

ប្េីោនសរៀ្

រូបិយវត្ថុកនុងច្រាច្រ្៍ ប្បាក់បសញ្ញើច្រនត
ប្បាក់បសញ្ញើស្សងសេៀត្ មូ្បប្ត្មិនដមនភាគហ៊ាុន
កាំស ើ្ នរូបិយវត្ថុេូសៅ (សាដ ាំ)

របិូយវត្ថុេូសៅ (M2)

-១០%

១០%

៣០%

៥០%

៧០%

០

៥

១០

១៥

២០
១០

២០
១១

២០
១២

២០
១៣

២០
១៤

២០
១៥

២០
១៦

២០
១៧

២០
១៨

២០
១៩

២០
២០

២០
២១
ប

ប្េីោនសរៀ្

ប្បាក់បសញ្ញើជាសរៀ្
រូបិយវត្ថុកនុងច្រាច្រ្៍
កាំស ើ្ នរូបិយវត្ថុកនុងច្រាច្រ្៍ (សាដ ាំ)
កាំស ើ្ នប្បាក់បសញ្ញើជាសរៀ្ (សាដ ាំ)
កាំស ើ្ នប្បាក់បសញ្ញើជារូបិយប័ ណ្ (សាដ ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 

ប្កាហ្វ ២៦ ៖ អនតោគែន៍ទញិ-លក់ប្បាក់ដ្ុោៃ រអាសែរកិ 
(គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ២៧ ៖ ការទញិលកប់្បាកដ់្ុោៃ រអាសែរកិ  
ជាែួយស្ថា រ័នរដ្ឋ 

(គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១៨ - ២០២១) 

  

ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 
 

ខ- អប្ាប្បាក់រប្ែងុកាតពវកចិ្ច 
អប្តាប្បាក់បប្មុងកាត្ពវកិច្ចប្ត្ូវបានរកាសៅប្តឹ្ម ៧%  ាំងប្បាក់បសញ្ញើជាសរៀ្ និងរបិូយប័ ណ្

និងការខចីអនិវេជន ចាប់តាាំងពីចុ្ងប្តី្មាេេី១ ឆ្ន ាំ២០២០ (លយចុ្ោះពី ៨% និង ១២,៥% សរៀងគ្នន ) 
សដ្ើមបីបនតគ្នាំប្េដ្្់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុឱ្យមានេនានីយភាពបដនថម។ កប្មិត្ បននអប្តា
ប្បាក់បប្មងុកាត្ពវកិច្ចសនោះ បាន្ត្់ភាពអាំសណាយ្្ដ្្់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុកនុងការពប្ងឹង
ការប្គប់ប្គងហានិភ័យេនានីយភាព ្ត្់្េធភាពបសងកើនឥ្ ន និង្ត្់ការអនុសប្គ្នោះ  ដ្្់
អតិ្លិជនដដ្្េេួ្រង្្ប៉ាោះពា្់ពីឥេធិព្ននជាំងឺកូវដី្-១៩។ 

 

ប្កាហ្វ ២៨ ៖ ទាំហ្ាំនិងអប្ាប្បាក់រប្ែុងកាតពវកិច្ច 
(ឆ្ន ាំ១៩៩៣ - ឆ្ន ាំ២០២១) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

  
 

-៨០០

-៤០០

០

៤០០

៨០០

១២០០

១៦០០

២០០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ធ គ្នរ អាជីវកបតូរប្បាក់

-៤០០

-៣០០

-២០០

-១០០

០

១០០

២០០

៣០០

៤០០

៥០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

េិញ ្ក់ េិញេុេធ

១២,៥%

៥%
៨%

១៦%

១២%

៧%

០

១០

២០

០%

១០%

២០%

១៩
៩៣

១៩
៩៤

១៩
៩៥

១៩
៩៦

១៩
៩៧

១៩
៩៨

១៩
៩៩

២០
០០

២០
០១

២០
០២

២០
០៣

២០
០៤

២០
០៥

២០
០៦

២០
០៧

២០
០៨

២០
០៩

២០
១០

២០
១១

២០
១២

២០
១៣

២០
១៤

២០
១៥

២០
១៦

២០
១៧

២០
១៨

២០
១៩

២០
២០

២០
២១

ប្េីោនសរៀ្

ប្បាក់បប្មុងកាត្ពវកិច្ចជារបិូយប័ ណ្ (សាដ ាំ) ប្បាក់បប្មុងកាត្ពវកិច្ចជាសរៀ្ (សាដ ាំ)
អប្តាប្បាក់បប្មុងកាត្ពវកិច្ចជាសរៀ្ អប្តាប្បាក់បប្មុងកាត្ពវកិច្ចជារបិូយប័ ណ្

14
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

គ-  ការសច្ញនាយែលូរប្តអាច្ជួញដ្ូរបាន (NCD) 
មូ្បប្ត្អាច្ជួញដូ្របាន បានបាំសពញតួ្ េីជាឧបករ្៍ស្េូបយកេនានីយភាពស ើ្េពី

ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង្ត្់ជាវត្ថុធ្ល េប្មាប់ប្បតិ្បត្តិការអនតរធ គ្នរ។ NCD ដដ្្
បានសច្ញ្ាយេរុបមាន ៣៦ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ សោយបានសកើនស ើង ៧,៧% សធៀបនឹង
ឆ្ន ាំមុន កនុងស ោះ NCD ចារកឹជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិមានប្បមា្ ៣០,៣ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ ដដ្្
សកើនស ើង ២,៥% និងការសច្ញ្ាយ NCD ចារកឹជាប្បាក់សរៀ្មាន ១៨,១ ប្េីោនសរៀ្ ដដ្្បាន
សកើនស ើង ៦៦,៧%។ 

សដ្ើមបីស ើ្កកមាេ់ប្បេិេធភាពននការអនុវត្តសគ្ន្នសោបាយរបិូយវត្ថុ និងបនតអភិវឌ្ឍ NCD ឱ្យ
កាល យជាឧបករ្៍ប្គប់ប្គងេនានីយភាពកាន់ដត្មានប្បេិេធភាព ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានេសប្មច្
បនថយគមាល ត្ននអប្តាេិញ-្ក់ NCD ចារកឹជាប្បាក់សរៀ្ ដដ្្មានឥ្ប្បតិ្ នខលីៗបដនថមសេៀត្។ 

 
 

ប្កាហ្វ ២៩ ៖ អប្ាការប្បាក់ NCD ជាប្បាក់សរៀល និងដ្ុោៃ រអាសែរកិ 
(គិត្ជាភាគរយ, ជាមធយមប្បចាាំនលៃ, ឆ្ន ាំ២០២១) 

 
ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 

 

 

ប្កាហ្វ ៣០ ៖ ច្ាំនួន និងទាំហ្ាំទឹកប្បាក់ NCD ជាដ្ុោៃ រអាសែរកិ 
ផ្ដ្លបានសច្ញនាយ និងែិនទន់ដ្លឥ់ណប្រតិទន 

(ឆ្ន ាំ២០១៣ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៣១ ៖ ច្ាំនួន និងទាំហ្ាំទឹកប្បាក់ NCD ជាសរៀល  
ផ្ដ្លបានសច្ញនាយ និងែិនទន់ដ្លឥ់ណប្រតិទន 

(ឆ្ន ាំ២០១៤ - ២០២១) 

  
ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  

 

០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០៥ ០,០៩ ០,១៥

០

១

២

៣

៧នលៃ ១៤នលៃ ២៨នលៃ ៩១នលៃ ១៨២នលៃ ៣៦៤ នលៃ

រអាសមរកិប្បាក់ដុ្ោល ប្បាក់សរៀ្

០

១០០០

២០០០

៣០០០

៤០០០

០
៥
១០
១៥
២០
២៥
៣០
៣៥

ច្ាំនួនេឹកប្បាក់សច្ញ្ាយេរបុចុ្ងប្គ្ន
ច្ាំនួនេឹកប្បាក់មិន ន់ដ្្់កា្ចុ្ងប្គ្ន
ច្ាំនួន(សាត ាំ)

ច្ាំនួនប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

០

៥

១០

១៥

២០

ច្ាំនួនេឹកប្បាក់សច្ញ្ាយេរបុចុ្ងប្គ្ន
ច្ាំនួនេឹកប្បាក់មិន ន់ដ្្់កា្ចុ្ងប្គ្ន
ច្ាំនួន(សាត ាំ)

ច្ាំនួនប្េីោនសរៀ្
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

ឃ- ប្រតរិតតិការនតលេ់នៃនីយភាពសដយានការធាន (LPCO) 
េនាឹមនឹងការស្េូបេនានីយភាពពីប្បព័នធធ គ្នរ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាក៏បានបសញ្ច ញ

េនានីយភាពជាប្បាក់សរៀ្តាមរយៈប្បតិ្បត្តិការ្ត្់េនានីយភាពសោយមានការធ្ល ។ LPCO 
ប្ត្ូវបានសធវើស ើងពីរដ្ងកនុងមួយដខ ដដ្្បាន្ត្់េនានីយភាពេរុបកនុងឆ្ន ាំ២០២១សនោះច្ាំនួន ៤,៣ 
ប្េីោនសរៀ្ ដដ្្លយចុ្ោះជិត្ ២ដ្ង សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុនជាមួយនឹងអប្តាការប្បាក់សដ្ញនលលឈនោះជាមធយម
គឺ ៤,៤៨% (៣,៤៦% សៅឆ្ន ាំ២០២០)។ ឥ្ប្បតិ្ ន៩១នលៃមានច្ាំនួន ១,២ ប្េីោនសរៀ្ កនុងអប្តា 
៤,១៥% (៣,១០% សៅឆ្ន ាំមុន) ឥ្ប្បតិ្ ន១៨២នលៃមានច្ាំនួន ១,៥ ប្េីោនសរៀ្ កនុងអប្តា ៤,៣៧% 
(៣,៤៧% សៅឆ្ន ាំមុន) និងឥ្ប្បតិ្ ន ៣៦៤នលៃមានច្ាំនួន ១,៦ ប្េីោនសរៀ្ កនុងអប្តា ៤,៩០% 
(៣,៧៨% សៅឆ្ន ាំមុន)។ េាំហាំេឹកប្បាក់ប្បតិ្បត្តិការ LPCO ដដ្្មិន ន់ដ្្់ឥ្ប្បតិ្ នមានច្ាំនួន 
២ ប្េីោនសរៀ្ លយចុ្ោះ -៤៧,៧%។ 

 

ប្កាហ្វ ៣២ ៖ ការនដលេ់នៃនយីភាពជាសរៀលាែរយៈ 
ប្រតរិតតកិារ LPCO ប្រចាំផ្ខ 

(គិត្ជាប៊ាីោនសរៀ្, ឆ្ន ាំ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៣៣ ៖ ការនដលេ់នៃនយីភាពជាសរៀលាែរយៈ 
ប្រតរិតតកិារ LPCO ប្រចាំឆ្ែ ាំ 

(គិត្ជាប៊ាីោនសរៀ្, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

  
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  

 

ង- ប្រតិរតតិការនតលេ់នៃនីយភាពរយៈសពលខៃី (MLF) 
ឧបករ្៍្ត្់េនានីយភាពរយៈសព្ខលីគឺជាឧបករ្៍នសោបាយរបិូយវត្ថុលមីមួយ ដដ្្សេើប

ោក់ឱ្យសប្បើប្បាេ់សៅចុ្ងប្តី្មាេេី៣ ឆ្ន ាំ២០២១។ MLF ប្ត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងជួយបាំសពញត្ប្មូវការ
េនានីយភាពជាប្បាក់សរៀ្របេ់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដដ្្មានត្ប្មូវការេប្មាប់រយៈសព្
មួយនលៃ និងអាច្បនតបានរយៈសព្ប្បាាំនលៃកនុងអប្តាការប្បាក់ ៤% កនុងមួយឆ្ន ាំសោយមានវត្ថុធ្ល ជា 
NCD កនុងស ោះ NCD ជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិមានអប្តា Haircut ២%។ MLF ប្ត្ូវបានចាត់្េុកជា
ប្បភពេនានីយភាពជាប្បាក់សរៀ្ ដដ្្ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុអាច្េេួ្បានភាល មៗនិងអាច្
សដ្ើរតួ្ េីោ៉ាងេកមមកនុងការកាំ្ត់្អប្តាការប្បាក់ឥ្ នកនុងេី្ារអនតរធ គ្នរ សព្អ គត្។ 

 

ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុដដ្្េេួ្បានការអនុញ្ញញ ត្ពីធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា េប្មាប់
ការសប្បើប្បាេ់ MLF មាន ២២23។  

 
 
23 ធ គ្នរ នប្បេ្ីយ៍កមាុជា ក.អ, សជ ប្តាេ ់រ ៉ាូោ៉ា្់ ម.ក, វឌ្ឍនៈអាេុ ីច្ាំកាត់្, សមយដប៊ាង (សខមបូឌា) ភីអិ្េុី, សអេុី្ ីោ ភីអិ្េុ,ី 
េុិនហាន (សខមបូឌា) ម.ក, វងី (សខមបូឌា) ម.ក, ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ អិ្អូអិ្េីុ (សខមបូឌា) ភីអិ្េីុ, ធ គ្នរ សអេ ប៊ាី អាយ ្ី ហួរ 
ម.ក, ហវី្ពី ភីអិ្េុ,ី អាយ េីុ ប៊ាី េីុ ្ីមីត្ធីត្ សាខ្ភនាំសពញ, គូកមីន កមាុជា ភីអិ្េីុ, វឌ្ឍនៈ, នត្វ៉ាន់ ខូអបសភើសរធីវ សាខ្ភនាំសពញ, ប្ពីនេ ៍
ម.ក, ពា្ិជជេីមួយ សាខ្ភនាំសពញ, សប្បដ្ ដប៊ាង (សខមបូឌា) ម.ក, សាថ ប  ភីអិ្េុី, េីុអាយអិមប៊ាី ភីអិ្េីុ, ពា្ិជជកមមសប្ៅប្បសេេ, កមាុជា
ពា្ិជជ ម.ក, និងសមហាគ  អិុនសធើស្េិន្  ្ខមសមើេេ  ្ដប៊ាង ខូអិ្ធីឌី្ សាខ្ភនាំសពញ 

០

១០០០

២០០០

៣០០០

៤០០០

៥០០០

មក
រា

កុម
ភៈ

មិ សម
សា

ឧេ
ភា

មិលុ
 

កក
កោ

េី
ហា កញ្ញ
ញ

ត្ោ វច្
ឆិកា ធន ូ

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

េឹកប្បាក់សដ្ញនលលបាន (សឆ្វង)
េឹកប្បាក់មិន ន់ដ្្់ឥ្ប្បតិ្ ន (សាត ាំ)

០

១៥០០

៣០០០

៤៥០០

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

េឹកប្បាក់សដ្ញនលលបាន (សឆ្វង)
េឹកប្បាក់មិន ន់ដ្្់ឥ្ប្បតិ្ ន (សាត ាំ)

16
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

IV- ស្ថា នភាពប្រព័នធធ្នោរសៅកែពជុា  
១- ស្ថា នភាពទូសៅ 
ប្បព័នធធ គ្នរកមាុជាមានធ គ្នរពា្ិជជ ៥៤ ធ គ្នរឯកសេេ ១០ ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ 

េេួ្ប្បាក់បសញ្ញើពីសាធ្លរ្ជន ៦ ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុមិនេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ ៧៩ ប្គឹោះសាថ ន
ឥ្ នជនបេ ២៣៤ ប្កមុហ៊ាុនភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុ ១៧ អនកដ្ាំស ើ្ រការត្តិ្យភាគី ៤ ប្គឹោះសាថ ន្ត្់
សេវេូ ត់្េងប្បាក់ ២៨ អនក្ត្់សេវប្បព័នធដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានឥ្ ន ១ ការោិ្័យត្ាំណាង 
ធ គ្នរបរសេេ ៦ និងអាជីវកមមបតូរប្បាក់ ២.៤៤៧។ 

 

ប្កាហ្វ ៣៤ ៖ ប្រព័នធធ្នោរកែពុជា 
(គិត្ជាច្ាំនួនប្គឹោះសាថ ន, ឆ្ន ាំ២០២០ - ២០២១) 

  
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

 

ប្េពយេកមមរបេ់ប្បព័នធធ គ្នរមានកាំស ើ្ ន ១៦% (ដ្្់ ២៧៨,៦ ប្េីោនសរៀ្ សេមើនឹង 
៦៨,២ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) កនុងស ោះឥ្ នអតិ្លិជនសកើន ២១,២% (ដ្្់ ១៨៦,៤ ប្េីោនសរៀ្ 
សេមើនឹង ៤៥,៧ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ ប្បាក់បសញ្ញើអតិ្លិជនមានកាំស ើ្ ន ១៥,៤% (ដ្្់ ១៥៧,១ 
ប្េីោនសរៀ្ សេមើនឹង ៣៨,៥ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) និងសដ្ើមេុនមានកាំស ើ្ ន ១៨% (ដ្្់ ៣១,២ 
ប្េីោនសរៀ្ សេមើនឹង ៧,៦ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបនតចូ្្រមួ
ស ើ្កកមាេ់បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ ដដ្្ឆ្លុោះបញ្ញច ាំងតាមរយៈការសកើនស ើងននច្ាំនួនគ្នីប្បាក់បសញ្ញើ
អតិ្លិជន ដ្្់ ១២,១ ោនគ្នី និងគ្នីឥ្ នអតិ្លិជនដ្្់ ៣,៣ ោនគ្នី។ េីសាន ក់ការ
កណាត ្និងសាខ្ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុមានច្ាំនួន ២.៦០០ េីតាាំង និងមានមា៉ា េីុនដ្ក
និងោក់ប្បាក់េវ័យប្បវត្តិ (ATM) ច្ាំនួន ៣.៥១២។ ស ើ្េពីសនោះ សដ្ើមបីរួមច្ាំដ្កជួយេប្មា្បនាុក
ប្បជាព រ្ដ្ឋ ដដ្្រង្្ប៉ាោះពា្់ពីជាំងឺកូវដី្-១៩ ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន្ត្់ការអនុសប្គ្នោះ
ដ្្់អនកខចីប្បាក់ តាមរយៈការសរៀបច្ាំឥ្ នស ើងវញិច្ាំនួន ៣៧០.៧៨៥ គ្នី សេមើនឹង ២២,៤ 
ប្េីោនសរៀ្ (៥,៥ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ 
 
  

៥២

១៣
៦ ៦

៧៥

១៥
២៤

៥៤

១០ ៦ ៦

៧៩

១៧

២៨

០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

ធ គ្នរ
ពា្ិជជ

ធ គ្នរ
ឯកសេេ

ការោិ្័យ
ត្ាំណាង

ប្គឹោះសាថ ន
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ
េេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ

ប្គឹោះសាថ ន
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ

មិនេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ

ប្កុមហ៊ាុន
ភតិ្េនា

ប្គឹោះសាថ ន
្ត្់សេវេូ ត់្
េងប្បាក់

២០២០ ២០២១

២៤៥

២.៨៨២

២៣៤

២.៤៤៧

០

៥០០

១០០០

១៥០០

២០០០

២៥០០

៣០០០

៣៥០០

ប្គឹោះសាថ ន
ឥ្ ន
ជនបេ (សាត ាំ)

អាជីវកមម
បតូរប្បាក់ (សាត ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 
 

ប្កាហ្វ ៣៥ ៖ េាាប្តប្ទពយេកែម 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្៖់ ប=បា៉ា ន់សាម ន 

 

ប្បព័នធធ គ្នរមានភាពធន់នឹងវបិត្តិ ដដ្្ឆ្លុោះបញ្ញច ាំងតាមរយៈេូច្ ករេាំខ្ន់ៗ រួមមាន៖ 
i/-ភាពរងឹមាាំននសដ្ើមេុន សោយអនុបាត្សាធនភាពមានកប្មិត្ ២៣,៤% េប្មាប់វេ័ិយធ គ្នរ និង 
២១,៣% េប្មាប់វេ័ិយមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ (កប្មិត្បេបបញ្ញត្តិអបបបរមា ១៥%) ii/-កប្មិត្ខាេ់ននអនុបាត្
ប្កបខ័ ឌ្ េនានីយភាព សោយប្គឹោះសាថ នធ គ្នរពា្ិជជមានកប្មិត្ ១៥៥,៩% និងប្គឹោះសាថ ន
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ ១២៥% (កប្មិត្បេបបញ្ញត្តិអបបបរមា ១០០%) iii/-កប្មិត្ បនន
អនុបាត្ឥ្ នមិនដ្ាំស ើ្ រការរបេ់វេ័ិយធ គ្នរនិងវេ័ិយមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ កនុងកប្មិត្ប្បហាក់ប្បដហ្
គ្នន  ប្បមា្ ២,៤% និង iv/-្េធភាពដេវងរកប្បាក់ច្ាំស្ញមានេថិរភាព្ែ សោយអនុបាត្ប្បាក់
ច្ាំស្ញសធៀបនឹងប្េពយេកមមមានកប្មិត្ ១,៨% េប្មាប់វេ័ិយធ គ្នរ និង ៣% េប្មាប់វេ័ិយ
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ។ 
 

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

៨៤,៦% ៨៣,៥% ៨៣,៥% ៨៥,០% ៨៤,៩%

១៤,៩% ១៥,៩% ១៥,៩% ១៤,៣% ១៤,៤%

០,៥% ០,៦% ០,៦% ០,៧% ០,៦%

ធ គ្នរ មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ ភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុ

ប្កាហ្វ ៣៦ ៖ អនបុាតស្ថធ្នភាព 
(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៣៧ ៖ អនបុាតប្ករខ័ណឌ េនៃនីយភាព 
(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១) 

  
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

 

០

៥

១០

១៥

២០

២៥

៣០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ វចិ្ឆិកា-២០២១

អនុបាត្សាធនភាពជាមធយម (≥១៥%, ជាភាគរយ)

ធ គ្នរ មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ

០

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

៣០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ វចិ្ឆិកា-២០២១

ធ គ្នរ មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ
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ប្កាហ្វ ៣៨ ៖ ប្បាក់រសញ្ញ ើ និងឥណទនររេ ់

ប្គឹុះស្ថា នធ្នោរ និងហ្រិញ្ញវតា ុ
                    (គិត្ជាប៊ាីោនសរៀ្, ឆ្ន ាំ២០១៤ - ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ៣៩ ៖ គណនីប្បាក់រសញ្ញ ើ នងិគណនីឥណទនររេ់
ប្គឹុះស្ថា នធ្នោរ និងហ្រិញ្ញវតា ុ
(គិត្ជាគ្នី, ឆ្ន ាំ២០១៤ - ២០២១ប) 

  
ប្បភព៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា, *សម្គា ល៖់ ប=ប៉ា ៃ់ស្មា ៃ  

 
ាោង ១ ៖ ការសរៀរច្ាំឥណទនស ើងវិញររេប់្គឹុះស្ថា នធ្នោរនិងហ្រិញ្ញវតាុ 

(ឆ្ន ាំ២០២១ប) 
     

អប្ាបតូរប្បក់ ១ ដុល្លា រអាមម្រកិ = ៤.០៧៩មរៀល 

សលខ វិេយ័ 
អាទិភាព 

វិេយ័ 
ធ្នោរ 

វិេយ័ 
ែីប្កូហ្រិញ្ញវតាុ 

ភតិេនា 
ហ្រិញ្ញវតាុ 

គិតជា 
រ ីោនសរៀល 

គិតជារ ីោន 
ដ្ុោៃ រអាសែរកិ ច្ាំនួនគណនី 

១ មេសចរណ៍ ៣.៦៤៧,៣៤  ៣៣២,០៦ ១៩,៤១ ៣.៩៩៨,៨១ ០,៩៨ ៣១.៣៧០ 
២ កាត់មដរ ៣៤៤,៣៦  ៥០២,៤៦ ៥,៩៨ ៨៥២,៨០ ០,២១ ៦១.៥១៥ 
៣ សាំណង់ ២.៩៥៧,៩៤ ៣៥១,៤៦ ៤,៦៩ ៣.៣១៤,០៩ ០,៨១ ៣២.៦៧៨ 

៤ 
ការដឹកជញ្ជូ ៃ 
ៃិងឡូជីសទីក 

៨៣០,៣៦  ២៧៥,៩៩ ២៨,៨៦ ១.១៣៥,២១ ០,២៨ ១៩.៨៨៨ 

៥ មសេងៗ ១០.៥០៩,៥២  ២.៤៦៤,៨៤ ១៣៤,០៦ ១៣.១០៨,៤១ ៣,២១ ២២៥.៣៣៤ 
សរុប ១៨.២៨៩,៥១ ៣.៩២៦,៨០ ១៩៣,០១ ២២.៤០៩,៣២ ៥,៤៩ ៣៧០.៧៨៥ 

 

 
 ២- វិេយ័ធ្នោរ  
ប្េពយេកមមរបេ់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរបានសកើនស ើង ១៥,៩% (ដ្្់ ២៣៦,៧ ប្េីោនសរៀ្ 

សេមើនឹង ៥៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) សហើយឥ្ នអតិ្លិជនសកើន ២០,៣% (ដ្្់ ១៥០,៤ ប្េីោនសរៀ  ្
សេមើនឹង ៣៦,៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) ជាមួយនឹងច្ាំនួន ១,២ ោនគ្នី។ ឥ្ នប្ត្វូបានដបងដច្ក
សៅកាន់វេ័ិយេាំខ្ន់ៗកនុងសេដ្ឋកិច្ច ដូ្ច្ជា៖ ការជួញដូ្ររាយ ១៥,៥% (មានកាំស ើ្ ន២៧,៩%) 
ការេិញ្ាោះជាកមមេិេធិផ្ទា ្់ខលួន ១៣,២% (មានកាំស ើ្ ន ៣៧,៧%) ការជួញដូ្រដុ្ាំ ៩,៧% (មានកាំស ើ្ ន 
១៣,៦%) ការឱ្យខចីជាបុគគ្  ១០% (មានកាំស ើ្ ន ១៣,៤%) េាំ្ង់ ៩,៧% (មានកាំស ើ្ ន ៣០,១%) 
ការជួញដូ្រអច្្នប្េពយ ៨,៤% (មានកាំស ើ្ ន ២៣,៥%) កេិកមម រកុាា ប្បមាញ់ និងសនសាេ ៧,៤% 

៤៦
៣
០០ ៥៩
២២
២

៦៩
១៦
៦

៨៣
៤២
១

១០
៣
៧
៦៩ ១៣
១៧
២៦ ១៥
៣
០៣
៩ ១៨
៦៤
៣
៥

៤៣
៣
៤៨

៥១
១៦
៩

៦១
៦៥
៧

៧
៧
៦៩
២

៩៩
៩៦
១

១១
៨៩
០៨

១៣
៥៧
២៦

១៥
៧
០៥
៣

០

៥០០០០

១០០០០០

១៥០០០០

២០០០០០

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

ឥ្ ន ប្បាក់បសញ្ញើ

២២
១៨
២៩
៧

២៥
៩៣
៤១
៩

២៦
៩៨
២១
៦

២៥
៩៥
៨២
៦

២៧
៥៧
៨៧
៤

៣
០៧
៩៧
៣
៧

៣
២០
៤៥
២៧

៣
៣
៣
៧
៥១
២

៣
៣
០៦
៤០
៨

៣
៩៩
០០
៨៤

៤៥
២៩
២៨
៨

៥៣
០២
៨១
៥

៦៣
២៩
១៨
៤

៧
៦២
១៨
២១

៨៩
៣
០៤
៨០

១២
០៥
២៤
២៦

០

២០០០០០០

៤០០០០០០

៦០០០០០០

៨០០០០០០

១០០០០០០០

១២០០០០០០

១៤០០០០០០

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

គ្នីអនកខចីប្បាក់ គ្នីអនកោក់ប្បាក់បសញ្ញើ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

(មានកាំស ើ្ ន ១៩,៩%) និងស្សងៗ ២៦,១% (មានកាំស ើ្ ន ២០,៥%)។ ប្បាក់បសញ្ញើបានសកើនស ើង 
១៤,៩% ដ្្់ ១៣៩,៤ ប្េីោនសរៀ្ (សេមើនឹង ៣៤,១ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) និងមានច្ាំនួន ៩,២ ោន
គ្នី។ េីសាន ក់ការកណាត ្និងសាខ្របេ់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរមាន ១.៣៤៩ េីតាាំង និងមា៉ា េីុនដ្ក
និងោក់ប្បាក់េវ័យប្បវត្តិ (ATM) មាន ៣.២៣៥។ 
 

ប្កាហ្វ ៤០ ៖ ឥណទនប្គឹុះស្ថា នធ្នោរាែវិេយ័កែងុសេដ្ឋកិច្ច 
(ឆ្ន ាំ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ៤១ ៖ កាំសណើ នឥណទនធ្នោរាែវិេយ័កែងុសេដ្ឋកិច្ច 
(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

  
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *សម្គា ល៖់ ប=ប៉ា ៃ់ស្មា ៃ  

 

អប្តាការប្បាក់បសញ្ញើជាសរៀ្របេ់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរជាមធយមបានសកើនស ើងដ្្់ ៦,១៦% 
សធៀបនឹង ៥,៩៩% កនុងឆ្ន ាំ២០២០ ខ្ៈប្បាក់បសញ្ញើជាដុ្ោល រអាសមរកិមានអប្តា ៤,៧៤%  បជាងឆ្ន ាំមុន 
(៤,៨០%)។ សោយដ ក អប្តាការប្បាក់ឥ្ នជាសរៀ្ជាមធយមបានលយចុ្ោះមក ១២,៤៨% សធៀបនឹង
ឆ្ន ាំ២០២០ (១២,៩៨%) ខ្ៈឥ្ នជាដុ្ោល រអាសមរកិមានអប្តា ១០,៦៨% សកើនស ើងពី ១០,៣១% 
សៅឆ្ន ាំ២០២០។ 

 
 

ប្កាហ្វ ៤២ ៖ អប្ាការប្បាក់ជាែធ្យែររេប់្គឹុះស្ថា នធ្នោរ 
(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំ២០១៤ - ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

   

ប្គឹោះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុ; 
៤,៤% កេិកមម រុកាា ប្បមាញ់ 

និងសនសាេ; ៧,៤%

កមមនតសា្; 
៤,១%

េាំ្ង់; ៩,៧%

ការជួញដូ្រដុ្ាំ;
៩,៧%

ការជួញដូ្ររាយ; 
១៥,៥%េណាឋ គ្នរនិង

សភាជនីយោឋ ន; ៤,៦%
អាជីវកមមជួ្ និងភតិ្េនា
ប្បតិ្បត្តិការ; ១,៧%

ការជួញដូ្រអច្្នប្េពយ; ៨,៤%

សេវកមមមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ
ស្សងៗសេៀត្; ៥,១%

ការឱ្យខចីជាបុគគ្ ; 
១០%

ការេិញ្ាោះជាកមមេិេធិផ្ទា ្់ខលួន; 
១៣,២%

០%

១០%

២០%

៣០%

០%

១០០%

២០០%

៣០០%

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប
កេិកមម កមមនតសា្
ការជួញដូ្រដុ្ាំនិងរាយ េាំ្ង់
េណាឋ គ្នរនិងសភាជនីយោឋ ន អច្្នប្េពយ
ការេិញ្ាោះជាកមមេិេធិផ្ទា ្់ខលួន ការឱ្យខចីជាបុគគ្
ស្សងៗ កាំស ើ្ នឥ្ នេរុប  (សាត ាំ)

០%

៥%

១០%

១៥%

២០%

២៥%

៣០%

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ វចិ្ឆិកា-២១

អប្តាការប្បាក់បសញ្ញើជាសរៀ្ អប្តាការប្បាក់បសញ្ញើជាដុ្ោល រអាសមរកិ
អប្តាការប្បាក់ឥ្ នជាសរៀ្ អប្តាការប្បាក់ឥ្ នជាដុ្ោល រអាសមរកិ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

៣- វិេយ័ែីប្កូហ្រិញ្ញវតាុ  
ប្េពយេកមមរបេ់ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុបានសកើនស ើង ១៧% (ដ្្់ ៤០,១ ប្េីោនសរៀ្ 

សេមើនឹង ៩,៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) ដដ្្កនុងស ោះឥ្ នអតិ្លិជនបានសកើនស ើង ២៥,៦% (ដ្្់ 
៣៤,៦ ប្េីោនសរៀ្ សេមើនឹង ៨,៥ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) ជាមួយនឹងគ្នីច្ាំនួន ២ ោនគ្នី។ 
ឥ្ ន ាំងសនោះបាន្ត្់សៅកាន់វេ័ិយេាំខ្ន់ៗកនុងសេដ្ឋកិច្ច រួមមាន៖ ប្កុមប្គួសារ ៣៣,៣% 
(មានកាំស ើ្ ន ២,៨%) ពា្ិជជកមមនិងជាំនួញ ២១,៨% (មានកាំស ើ្ ន ១៩,៩%)  កេិកមម ១៨,៨% (មាន
កាំស ើ្ ន ១៣,៦%) សេវកមម ១៤,១% (មានកាំស ើ្ ន ០,៥%) ដឹ្កជញ្ជូ ន ៥,៥% (មានកាំស ើ្ ន ១,៥%) 
េាំ្ង់ ៣,៨% (មានកាំស ើ្ ន ៨,១%) កមមនតសា្ ១,៥% (មានកាំស ើ្ ន ៧៩,៨%) និងស្សងៗ ១,២%  
(លយចុ្ោះ -២១,៣%)។ េនាឹមសនោះ ប្បាក់បសញ្ញើវេ័ិយមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុសកើន ២០,២% ដ្្់ ១៧,៧ ប្េីោន
សរៀ្ (សេមើនឹង ៤,៣ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) សោយមានគ្នីច្ាំនួន ២,៨ ោនគ្នី។ 

 
ប្កាហ្វ ៤៣ ៖ ឥណទនប្គឹុះស្ថា នែីប្កូហ្រិញ្ញវតាុាែវិេយ័ 

កែងុសេដ្ឋកិច្ច 
(ឆ្ន ាំ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ៤៤ ៖ កាំសណើ នឥណទនែីប្កូហ្រិញ្ញវតាុាែវិេយ័ 

កែងុសេដ្ឋកិច្ច 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

  
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្៖់ ប=បា៉ា ន់សាម ន  

 

ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុមានបណាត ញប្បតិ្បត្តិការប្គបដ្ ត្ ប់េូ ាំងប្បសេេ ដដ្្មាន
ការោិ្័យច្ាំនួន ១.១៩៩ េីតាាំង និងបានសធវើេាំសនើបកមមស ើ្សេវកមមរបេ់ខលួន ដូ្ច្ជា ឥ្ ន 
ប្បាក់បសញ្ញើ ការស្ារប្បាក់ ធ គ្នរច្្័ត្ និងការដ្កនិងោក់ប្បាក់តាមមា៉ា េីុន ATM ជាសដ្ើម ដដ្្
សធវើឱ្យអតិ្លិជនមាន្េធភាពសប្បើប្បាេ់សេវហិរញ្ញវត្ថុ្លូវការបានកាន់ដត្សប្ច្ើន។  

អប្តាការប្បាក់បសញ្ញើជាមធយមរបេ់ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុជាសរៀ្និងជាដុ្ោល រអាសមរកិបាន
លយចុ្ោះមក ៧,១៩% និង ៦,៩២% សរៀងគ្នន  សធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០២០ (៧,៥៩% និង ៧,៤៤%)។ េនាឹមសនោះ 
អប្តាការប្បាក់ឥ្ នជាមធយមជាសរៀ្និងដុ្ោល រអាសមរកិក៏មានការលយចុ្ោះ្ងដដ្រពី ១៧,១៣% 
និង ១៥,២៦% សៅឆ្ន ាំ២០២០ មក ១៦,៧២% និង ១៤,៧២% សរៀងគ្នន ។ 
  

កេិកមម, 
១៨,៨%

កមមនតសា្, 
១,៥%

ពា្ិជជកមមនិងជាំនួញ, ២១,៨%

សេវកមម, ១៤%

ដឹ្កជញ្ជូ ន, 
៥,៥%

េាំ្ង់, ៣,៨%

ប្កុមប្គួសារ, 
៣៣,៣%

ស្សងៗ, ១,២%

០%
៥%
១០%
១៥%
២០%
២៥%
៣០%
៣៥%
៤០%
៤៥%
៥០%

-១០០%
-៥០%
០%
៥០%
១០០%
១៥០%
២០០%
២៥០%
៣០០%
៣៥០%

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប
កេិកមម កមមនតសា្
ពា្ិជជកមមនិងជាំនួញ សេវកមម
ដឹ្កជញ្ជូ ន េាំ្ង់
ប្កុមប្គួសារ ស្សងៗ
កាំស ើ្ នឥ្ នេរុប (សាត ាំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 

ប្កាហ្វ ៤៥ ៖ អប្ាការប្បាកជ់ាែធ្យែររេប់្គឹុះស្ថា នែីប្កូហ្រិញ្ញវតាុ 
(គិត្ជាភាគរយ, ឆ្ន ាំ២០១៤ - ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២១) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

 

 ៤- វិេយ័ភតិេនាហ្រិញ្ញវតាុ  
ប្កុមហ៊ាុនភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុភាគសប្ច្ើនមានសាថ នភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការអនុវត្តច្ាប់និង

បេបបញ្ញត្តិ្ែ។ ប្េពយេកមមរបេ់ប្កមុហ៊ាុនភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុបានសកើនស ើង ៧,៣% (ដ្្់ ១,៧ ប្េីោន
សរៀ្ សេមើនឹង ៤២៤,៨ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ ឥ្ នភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុេរបុបានសកើនស ើង ៨,៥% 
(ដ្្់ ១,៥ ប្េីោនសរៀ្ សេមើនឹង ៣៥៨,៨ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ) សោយមាន ១០២.៣៨១ គ្នី សហើយ
ប្ត្ូវបាន្ដ្់សៅវេ័ិយជាសប្ច្ើនរមួមាន៖ ប្កុមប្គួសារ ២១% (លយចុ្ោះ -៥,៨%) កេិកមម ២១,៧% (មាន
កាំស ើ្ ន ៨៩%) សេវកមម ១៩,១% (មានកាំស ើ្ ន ១៥,៧%) ដឹ្កជញ្ជូ ន ១៤,៦% (មានកាំស ើ្ ន ៤,៩%) 
េាំ្ង់ ៦,៩% (មានកាំស ើ្ ន ២២,២%) ពា្ិជជកមមនិងជាំនួញ ៤,១% (លយចុ្ោះ -៦,៤%) និងវេ័ិយស្សង  ៗ
១២,៦% (លយចុ្ោះ -២៧,៣%)។ ប្បភពេុនច្មបងននឥ្ នភតិ្េនាដដ្្បានមកពីមូ្និធិ
ភាគេុនិក បានសកើនស ើង ៩,៨% (ដ្្់ ៦១៤,៦ ប៊ាីោនសរៀ្ សេមើនឹង ១៥០,៥ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ 
េីសាន ក់ការកណាត ្ និងសាខ្របេ់ប្កមុហ៊ាុនភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុមានច្ាំនួន ៥២ េីតាាំង។ 
 

ប្កាហ្វ ៤៦ ៖ ររាិណនិងកាំសណើ នប្ទពយេកែម 
ភតិេនាហ្រិញ្ញវតា ុ
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ៤៧ ៖ កាំសណើ នឥណទនភតិេនាហ្រិញ្ញវតាុាែវិេយ័ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

  
 ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន  

០%
៥%
១០%
១៥%
២០%
២៥%
៣០%
៣៥%
៤០%

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ វចិ្ឆិកា-២១

អប្តាការប្បាក់បសញ្ញើជាសរៀ្ អប្តាការប្បាក់បសញ្ញើជាដុ្ោល រអាសមរកិ
អប្តាការប្បាក់ឥ្ នជាសរៀ្ អប្តាការប្បាក់ឥ្ នជាដុ្ោល រអាសមរកិ

០%

៥%

១០%

១៥%

២០%

២៥%

៣០%

៣៥%

៤០%

៤៥%

០

៥០

១០០

១៥០

២០០

២៥០

៣០០

៣៥០

៤០០

៤៥០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

ោនដុ្ោល រអាសមរកិ

បរមិា្ប្េពយេកមម កាំស ើ្ នប្េពយេកមម (សាត ាំ)

០%

២០%

៤០%

៦០%

៨០%

-២០០%

០%

២០០%

៤០០%

៦០០%

៨០០%

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

កេិកមម ពា្ិជជកមម  និងជាំនួញ 
សេវកមម ដឹ្កជញ្ជូ ន
េាំ្ង់ ប្កុមប្គួសារ 
ស្សងៗ កាំស ើ្ នឥ្ នេរុប (សាត ាំ)

22



 
                                                                         23 

                      
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 ៥- ប្គឹុះស្ថា នឥណទនជនរទ 
ប្គឹោះសាថ នឥ្ នជនបេរមួច្ាំដ្ក្ត្់សេវឥ្ នខ្ន ត្តូ្ច្ ជាពិសេេសៅតាមត្ាំបន់

ជនបេ សដ្ើមបបីាំសពញត្ប្មូវការឥ្ នសៅតាមប្បសភេអាជីវកមមរបេ់ប្បជាព រ្ដ្ឋ។ ប្គឹោះសាថ នឥ្ ន
ជនបេបាន្ត្់ឥ្ នេរុប ២៤៤,៦ ប៊ាីោនសរៀ្ (សេមើនឹង ៦០ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ) និងមាន
គ្នីច្ាំនួន ៨០.៥៧០ គ្នី។ 

ប្គឹោះសាថ នឥ្ នជនបេ ក៏បានចូ្ រ្មួអនុវត្តតាមការដ្ ាំរបេ់រាជរោឋ ភិបា្កមាុជាសោយ
បនធូរបនថយអប្តាការប្បាក់ និងអនុសប្គ្នោះដ្្់អតិ្លិជនដដ្្រង្្ប៉ាោះពា្់សោយសារការរា្ោ្នន
ជាំងឺកូវដី្-១៩។ 

 ៦- អែកនតលស់េវាផ្ច្ករ ាំផ្លកពត័៌ានឥណទន 
ប្កុមហ៊ាុន សប្កឌី្ត្ បយួរ ៉ា ូ(សខមបូឌា) ខូ អិ្ធីឌី្ ដដ្្ជាអនក្ត្់សេវប្បព័នធដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មាន

ឥ្ នមានប្េពយេកមមេរបុប្បមា្ ៦៧,៥ ប៊ាីោនសរៀ្ (១៦,៥ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ) និងមាន
ប្គឹោះសាថ នជាេមាជិកច្ាំនួន ១៦៨24 ប្គឹោះសាថ ន។ ប្គឹោះសាថ នជាេមាជិកបានបញ្ចូ ស្ៅកនុងប្បព័នធដច្ករ ាំដ្ក
ព័ត៌្មានឥ្ នច្ាំនួន ៣.៦៤៥.៣៦០ គ្នី (ប្បមា  ្១៧៨,៥ ប្េីោនសរៀ  ្សេមើនឹង ៤៣,៧ ប៊ាីោន
ដុ្ោល រអាសមរកិ) កនុងស ោះ៖ i/-ឯកត្តបុគគ្ មាន ៣.៦៤០.៥១៤ គ្នី ជាមួយនឹងអតិ្លិជនេរបុច្ាំនួន 
៤.៥០៣.២២៦  ក់ កនុងស ោះជាបុរេច្ាំនួន ២.០៧៧.០៩៩  ក់ (៤៦%) និងជាស្េីតច្ាំនួន ២.៤២៦.១២៧ 
 ក់ (៥៤%) និង ii/-ប្កុមហ៊ាុនមាន ៤.៨៤៦ គ្នី ជាមួយនឹងអតិ្លិជនេរបុច្ាំនួន ១.៤៦២ ប្កុមហ៊ាុន។  

ប ា ប់ពីការដកេប្មួ្ ប្បកាេេតីពី ការដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានឥ្ ន សៅដខមិលុ  ឆ្ន ាំ២០២០ 
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យអនក្ត្់សេវប្បព័នធដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានឥ្ នោក់ដ្ាំស ើ្ រការ
ជា្លូវការនូវការបញ្ចូ ្េិននន័យព័ត៌្មានមូ្បប នប័ប្ត្មិនមានប្បាក់ប្គប់ប្គ្នន់កនុងគ្នីសៅកនុង
ប្បព័នធដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានឥ្ ន កនុងដខសមសា ឆ្ន ាំ២០២១។ ប្គឹោះសាថ នបានបញ្ចូ ្េិននន័យនន
មូ្បប នប័ប្ត្មិនមានប្បាក់ប្គប់ប្គ្នន់កនុងគ្នីេរបុមានច្ាំនួន ៤១៣ ប្បតិ្បត្តិការ។ ជាមួយគ្នន សនោះ 
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបនតតាមោននិងប្ត្ួត្ពិនិត្យស ើ្េិននន័យរបេ់ប្គឹោះសាថ នជាេមាជិកដដ្្
រាយការ្៍ប្បចាាំប្គ្ន សោយអនក្ត្់សេវប្បព័នធដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានឥ្ នពាក់ព័នធនឹងការអនុវត្ត
ស្េបតាមខលឹមសារបេបបញ្ញត្តិជាធរមានកនុងការធ្ល គុ្ភាពេិននន័យ និងនិរនតរភាពននដ្ាំស ើ្ រការ
ប្បព័នធដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានឥ្ នសៅកមាុជា។ 
  

 
 
24 កនុងស ោះមាន ធ គ្នរពា្ិជជ ៥៤ ធ គ្នរឯកសេេ ១០ ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើពីសាធ្លរ្ជន ៦ ប្គឹោះសាថ ន
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុមិនេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ ៧៤ ប្កមុហ៊ានុភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុ ១៦ និងប្គឹោះសាថ នឥ្ នជនបេ ៨។ 
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 ៧- ការប្តួតពនិិតយ នងិរញ្ញតតកែម 
ក-េកែមភាពប្តួតពិនតិយ 
ការប្ត្តួ្ពិនិត្យប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុ ប្ត្វូបានពប្ងឹងតាមវធីិសាស្តេតប្ត្ួត្ពិនិត្យដ្ែកស ើ្

ហានិភ័យនិងេេសនៈអ គត្ តាមរយៈការវភិាគរបាយការ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការវយត្នមលប្បេិេធភាពនន
អភិបា្កិច្ច និងការវយត្នមលហានិភ័យេាំខ្ន់ៗ រួមមាន៖ ហានិភ័យឥ្ ន ហានិភ័យេី្ារ 
ហានិភ័យយុេធសាស្តេត ហានិភ័យប្បតិ្បត្តិការ ហានិភ័យេនានីយភាព និងហានិភ័យប្បាក់ច្ាំស្ញ 
ជាសដ្ើម។ បច្ចុបបនន ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាកាំពុងសរៀបច្ាំសេច្កតីដ្ ាំ និងនីតិ្វធីិលមីកនុងការពិនិត្យ តាមោន
និងវយត្នមល (Supervisory Review and Evaluation Process) ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុសោយ
ដ្ែកស ើ្ហានិភ័យនិងេេសនៈអ គត្។ 

ការប្ត្ួត្ពិនិត្យនិងតាមោនប្ត្ូវបានសធវើស ើងជាប្បចាាំសៅស ើ្ការអនុវត្តការសរៀបច្ាំឥ្ ន
ស ើងវញិកនុងសគ្ន្បាំ្ងតាមោនសាថ នភាពរួមរបេ់ប្បព័នធធ គ្នរ ាំងមូ្ តាមរយៈការសធវើ
សស្តេតេសត្េត និងសស្តេតេសត្េតប្ត្ ប់ (Reverse Stress Test)។ ្ េធ្្ជារមួពីការសធវើសស្តេតេសត្េត 
និងសស្តេតេសត្េតប្ត្ ប់សនោះបានបង្គហ ញថា ប្បព័នធធ គ្នរសៅដត្រកាបានភាពរងឹមាាំ និងមានភាពធន់ 
តាមរយៈការរកាបាននូវអនុបាត្សាធនភាព អនុបាត្ប្កបខ័ ឌ្ េនានីយភាព និងអនុបាត្ប្បងុប្បយ័ត្ន
ស្សងៗសេៀត្ ដដ្្កាំ្ត់្សោយប្បកាេរបេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា។ 

ខ- ការសរៀរច្ាំរទរបញ្ញតតិ 
ប្បកាេ សារាច្រដ្ ាំ និងសេច្កតីដ្ ាំមួយច្ាំនួន ដដ្្ប្ត្វូបានោក់ឱ្យអនុវត្ត រមួមាន៖ 

i/-ប្បកាេេតីពី ្កាខ ឌ្ េប្មាប់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុកនុងការសធវើអាជីវកមម សប៊ាងកាេួសរន 
(Bancassurance) (សៅនលៃេី៣០ ដខមី  ឆ្ន ាំ២០២១) ii/-សារាច្រដ្ ាំេតីពី ការវយត្នមល ការសធវើ
ច្ាំណាត់្ថាន ក់ និងការសធវើេាំវធិ្លនធនច្ាំសពាោះឥ្ នសរៀបច្ាំស ើងវញិ (សៅនលៃេី២៤ ដខមិលុ  ឆ្ន ាំ២០២១) 
និង iii/-សេច្កតីដ្ ាំអាំពី ការអនុវត្តប្បកាេេតីពី ប្កបខ័ ឌ្ េនានីយភាពរបេ់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ (សៅនលៃេី២៧ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១)។  
 ស ើ្េពីសនោះ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាកាំពុងសរៀបច្ាំសេច្កតីប្ពាងប្បកាេច្ាំនួន ៥ សេៀត្ននប្កបខ័ ឌ្
សាធនភាពស្េបតាមេតង់ោបាដេ្៣ ដដ្្ជាដ្នកមួយននការអនុវត្តដ្នការប្ត្តួ្ពិនិត្យដ្ែកស ើ្ 
ហានិភ័យ កនុងស ោះរមួមាន៖ ប្បកាេ ក់េងនឹងសដ្ើមេុនបេបបញ្ញត្តិ ហានិភ័យឥ្ ន ហានិភ័យ
េី្ារ ហានិភ័យប្បតិ្បត្តិការ និងអនុបាត្សាធនភាព ឬភាពប្គប់ប្គ្នន់ននសដ្ើមេុន ប្ពម ាំងសេច្កតីប្ពាង
ប្បកាេេតីពីហាយសភើសឆ្េ (Hire Purchase) និងសេច្កតីដ្ ាំមួយច្ាំនួន ដូ្ច្ជា សេច្កតីដ្ ាំស ើ្
ហានិភ័យឥ្ ន និងសេច្កតីដ្ ាំស ើ្ប្េពយធ្ល ។  

 ៨- កិច្ចការពារអតថិិជន និងររោិរនែហ្រិញ្ញវតាុ  
ក- កិច្ចការពារអតិថជិន និងការសដុះប្ស្ថយរណតឹ ង 
យនតការេប្មបេប្មួ្ សោោះស្សាយប ត្ឹ ងអតិ្លិជន ប្ត្ូវបានបនតពប្ងឹងតាមរយៈស្ខេូរេ័ពា

ហត់្ឡាញ (Hotline) របេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា ប្បកបសោយប្បេិេធភាព  ន់សព្សវោ និងមាន
េងគតិ្ភាព សដ្ើមបីធ្ល ពីកិច្ចគ្នាំពារអតិ្លិជន។ កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ប ត្ឹ ង និងការសាកេួរព័ត៌្មានមាន
ច្ាំនួន ៥១៤ ករ្ី ដដ្្កនុងស ោះ ៥០២ ករ្ីសោោះស្សាយ រចួ្រា្់ ៧ ករ្ីកាំពុងសោោះស្សាយ និង 
៥ ករ្ីេថិត្កនុងនីតិ្វធីិតុ្ោការ។  
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ប្បព័នធការពារអនកោក់ប្បាក់បសញ្ញើសៅកមាុជាប្ត្ូវបានេិកានិងសរៀបច្ាំកនុងសគ្ន្បាំ្ង៖ i/-ការពារ
អនកោក់ប្បាក់បសញ្ញើ ii/-ពប្ងឹងជាំសនឿេុកចិ្ត្តរបេ់សាធ្លរ្ជន និង iii/-រមួច្ាំដ្កកនុងការរកាេថិរភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ។ សេច្កតីប្ពាងបេបបញ្ញត្តិ ក់េងនឹងកិច្ចការពារប្បាក់បសញ្ញើ ដដ្្ប្ត្ូវបានសរៀបច្ាំជាភាសា
ដខមរ និងអង់សគលេ ប្តូ្វបានពិនិត្យ ពិភាកា និងដកេប្មួ្សោយប្កុម្ត្់សោប្់ សហើយក៏បានឆ្លង
ការពិភាកាជាមួយគ្ៈកមមការបញ្ញត្តកមមប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា
រចួ្រា្់្ងដដ្រ។ 

ខ- ការសរៀរច្ាំប្ករខណ័ឌ ាែដននិងវាយតនែៃសលើការអនវុតតយទុធស្ថស្តេតជាតិេតពីី 
  ររោិរនែហ្រិញ្ញវតាុ ឆ្ែ ាំ២០១៩-២០២៥ 
សប្កាមកិច្ចេហការជាមួយមូ្និធិ UNCDF មូ្ោឋ នេិននន័យប្ត្ូវបានសរៀបច្ាំស ើងេប្មាប់

សធវើជាេូច្ ករកនុងការអនុវត្តនិងវេ់ដវងយុេធសាស្តេតជាតិ្ សោយសផ្ទត ត្ស ើ្ការេេួ្បាន ការសប្បើប្បាេ់ 
និងគុ្ភាពសេវហិរញ្ញវត្ថុរបេ់អនកសប្បើប្បាេ់។ ្េធ្្ននការប្បមូ្េិននន័យ តាមរយៈការេិកា
ស ើ្ដ្នក្គត់្្គង់ និងដ្នកត្ប្មូវការ ក៏នឹងប្ត្ូវបានសប្បើប្បាេ់េប្មាប់វយត្នមលស ើ្ដ្ាំស ើ្ រការជាំរញុកប្មិត្
បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុសៅកមាុជា។ េនាឹមសនោះ េិកាា សាោេតីពីការអនុវត្តយុេធសាស្តេតជាតិ្េតីពី បរោិបនន
ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ប្ត្ូវបានសរៀបច្ាំស ើងសដ្ើមបី្សពវ្ ាយឱ្យកាន់ដត្េូ ា្ំេូោយ្ងដដ្រ ។  

គ- ការសលើកកែពេច់្ាំសណុះដ្ឹងផ្នែកហ្រិញ្ញវតា ុ
- ការបន្តញ្ញជ បច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុសៅកនុងកមមវធីិេិកាច្ាំស្ោះដឹ្ងេូសៅ និងការគ្នាំប្េ
យុេធ ការ្សពវ្ាយច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ 

ការបនតកិច្ចេហការោ៉ាងជិត្េនិេធជាមួយប្កេួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា និងអងគការ Credit Union 
Foundation Australian (CUFA) បានគ្នាំប្េការបន្តញ្ញជ បច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ដ្ាំណាក់កា្េី២ 
តាមរយៈការសរៀបច្ាំឯកសារេប្មាប់ប្គនិូងេិេស និងការបសប្ងៀនសាក្បងេប្មាប់ថាន ក់េី៤ និងេី៧។ 
សេៀវសៅដ្ ាំេប្មាប់ប្គូបសប្ងៀន និងសេៀវសៅសមសរៀនេប្មាប់េិេសស ើ្មុខវជិាជ ពាក់ព័នធនឹង
ច្ាំស្ោះដឹ្ងហិរញ្ញវត្ថុ ប្ត្ូវបានេហការសរៀបច្ាំស ើង កនុងស ោះថាន ក់េី៤ មានមុខវជិាជ គ្ិត្វេិា េិកា
េងគម និងបាំ្ិនជីវតិ្ សហើយថាន ក់េី៧ មានមុខវជិាជ សគហសេដ្ឋកិច្ចវេិា េី្ធម៌ព រ្ដ្ឋវេិា គ្ិត្វេិា 
និងបាំ្ិនជីវតិ្។ បច្ចុបបនន ប្កបខ័ ឌ្ អប់រ ាំដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ សេច្កតីប្ពាង្េធ្្េិកាស ើ្ប្គប់មុខវជិាជ
ពាក់ព័នធ និងការកាំ្ត់្និងសរៀបច្ាំប្បធ្លនបេេិកាពាក់ព័នធនឹងច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ប្ត្ូវបាននិង
កាំពុងសរៀបច្ាំ។  

ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានគ្នាំប្េដ្្់យុេធ ការ្សពវ្ាយច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបេ់
គ្ៈកមាម ធិការបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុននេមាគមធ គ្នរសៅកមាុជា ដដ្្ប្ត្ូវបានអនុវត្តសៅសរៀងរា្់
នលៃច្នាននេបាត ហ៍េី១កនុងដខនីមួយៗ តាមរយៈការ្ត្់ឯកសារ និងសារគនលឹោះជាវសីដ្អូ ឬពាកយសសាល ក 
ដដ្្ពាក់ព័នធនឹងការ្សពវ្ ាយច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុដដ្្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាកាំពុងសប្បើប្បាេ់ 
សដ្ើមបីឱ្យគ្ៈកមាម ធិការបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ និងប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុដដ្្ជាេមាជិកសធវើការ
្សពវ្ាយបនតសៅកនុងយុេធ ការសនោះ។  
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- ការមលើកកម្ពស់ចាំមណេះដឹងផ្សនកហិរញ្ញវតថុសប្ម្គប់ស្តសតី ៃិងសហប្រិៃភាពស្តសតី 
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបាននិងកាំពុងបនតកិច្ចេហការជាមួយប្កេួងកិច្ចការ រ ីសដ្ើមបីបញ្ច ប់ 

គសប្មាង “ការស ើ្កកមាេ់ច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុេប្មាប់ស្តេតី និងេហប្គិនភាពស្តេតី”។ កនុងឆ្ន ាំ២០២១ 
សប្កាមកិច្ចេហការជាមួយប្កេួងកិច្ចការ រ ីសវេិកាច្ាំនួន ២ ស ើ្កប្ត្ូវបានសរៀបច្ាំស ើងេប្មាប់េហប្គិន
ស្តេតីនិងនិេសិត្ជាស្តេតីសៅតាមវេិាសាថ ននិងសាក្វេិា្័យពាក់ព័នធនឹងច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ 
េប្មាប់បសងកើនភាពអង់អាច្ដ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍេហប្គិនភាពដ្្់ស្តេតីកនុងបរកិារ្ ៍ ជាំងឺកូវដី្-១៩។  
ជាមួយគ្នន សនោះ អងគការ UNESCAP បានេហការស ើ្ការអនុវត្តគសប្មាង “ការជាំរញុេហប្គិនភាពរបេ់ស្តេតី 
(Catalyzing Women’s Entrepreneurship)” សដ្ើមបីបសងកើត្នូវវគគប ត្ុ ោះបណាត ្ដ្្់ស្តេតី និងេហប្គិន
ជាស្តេតី កនុងសគ្ន ស្ៅបសងកើនការយ្់ដឹ្ងពី្េធភាពេេួ្បាន និងសប្បើប្បាេ់សេវហិរញ្ញវត្ថុ្លូវការដដ្្
សប្គ្នងនឹងចាប់ស្តើមអនុវត្តសៅឆ្ន ាំ២០២២។ 

- យុេធនាការសេពវសាយចាំមណេះដឹងផ្សនកហិរញ្ញវតថុ “មាេះ! ៃិយាយពីលុយ” 
អងគការ Good Return បានេហការអនុវត្តគសប្មាងសរៀបច្ាំយុេធ ការ្សពវ្ ាយច្ាំស្ោះដឹ្ង

ដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ “សតាោះ! និោយពី្ុយ៖ ត្ក់ៗសពញបាំពង់” ដដ្្បានចាប់ស្តើមកនុងឆ្ន ាំ២០២០ និងបាន
ដាក់ឱ្យដំណ ើ រការជាផ្លូវការ កាលពីថ្ងៃទី្យ៣ ខែធ្នូ ឆ្ន ំ២០២១។ យុទ្យធនាការណនេះ មានណោលណៅពប្ងឹង
ការយល់ដឹងររស់្ប្រជាជនពាក់ព័នធនឹងរញ្ហា ហិរញ្ញវតាុ ដូចជា ការងលឹងខងលងជណប្រើស្ផ្លិតផ្ល និង
ណស្វាហិរញ្ញវតាុ ការយ្់ដឹ្ងអាំពីេិេធិនិងការេេួ្ខុេប្ត្ូវ ការស្ណប្រចចិតតខផ្នកហិរញ្ញវតាុ ររួោន រវាង
រុរស្ និងស្តស្តី កនុងប្រួស្ថរជាណដើរ។ បច្ចុបបនន សគហេាំព័រ “សតាោះ! និោយពី្ុយ” េប្មាប់កមមការនីិនិង
េហប្គិនស្តេតីកាំពុងប្ត្វូបានអភិវឌ្ឍ សហើយកមមវធីិេូរេ័ពា NBC-Edu េប្មាប់្ត្ ់ការអប់រ ាំច្ាំស្ោះដឹ្ង
ដ្នកហិរញ្ញវត្ថុសៅកាន់កុមារក៏កាំពុងប្ត្ូវបានសធវើេាំសនើបកមម។  
  

V- ការនគត់នគង់សេវាធ្នោរកណាដ ល 
១- ប្រព័នធទូទត់េងប្បាក់  

 ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានោក់ឱ្យដ្ាំស ើ្ រការប្បព័នធរដីធ ស្្ជា្លូវការ កា្ពីដខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ 
សដ្ើមបី្ត្់ជសប្មើេបដនថមសេៀត្ដ្្់អតិ្លិជនកនុងការសធវើប្បតិ្បត្តិការេូ ត់្ឌី្ជីល្កនុងអាំ ុងសព្នន
ការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩។ ស ើ្េពីសនោះ ប្បព័នធសេវេូ ត់្រហ័េក៏ប្ត្ូវបានសធវើបច្ចុបបននកមមជា
ប្បព័នធសេវេូ ត់្រហ័េជាំ ន់លមីតាមដ្ាំណាក់កា្ សោយមានបដនថមមុខង្គរលមីៗ និងបានោក់ឱ្យ
ប្គឹោះសាថ នេមាជិកសប្បើប្បាេ់កនុងដ្ាំណាក់កា្ដ្ាំបូងកា្ពីនលៃេី០១ ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១។ ប្បព័នធេូ ត់្
ត្នមលធាំក៏កាំពុងប្ត្ូវបានអភិវឌ្ឍសដ្ើមបីេប្មួ  ្និងកាត់្បនថយហានិភ័យច្ាំសពាោះប្បតិ្បត្តិការេូ ត់្េងប្បាក់
ត្នមលធាំអនដរធ គ្នរ ជាពិសេេប្បតិ្បត្តិការេូ ត់្កនុងេី្ារហិរញ្ញវត្ថុ។ សដ្ើមបីេប្មួ្ដ្្់ការស្ារប្បាក់ 
និងការេូ ត់្ពា្ិជជកមមឆ្លងដដ្នរវងកមាុជានិងមា៉ា ស េីុឱ្យកាន់ដត្មានប្បេិេធភាពនិងកនប្មេមរមយ 
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ជាំរញុបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេេការស្ារប្បាក់របេ់ព្ករកមាុជាដដ្្សធវើការសៅប្បសេេមា៉ា ស េីុ 
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានអភិវឌ្ឍការភាជ ប់ការេូ ត់្ឆ្លងដដ្នរវងប្បសេេ ាំងពីរតាមរយៈប្បព័នធ
បាគង និងប្បព័នធ M2U របេ់ធ គ្នរសមយដប៊ាង។ គសប្មាងេូ ត់្ឆ្លងដដ្នសនោះប្ត្ូវបានោក់ឱ្យដ្ាំស ើ្ រការ
ជា្លូវការកា្ពីនលៃេី១១ ដខេីហា ឆ្ន ាំ២០២១។  

កនុងសគ្ន្បាំ្ងជាំរញុនិងស ើ្កកមាេ់ការអភិវឌ្ឍបសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុសៅកមាុជា ធ គ្នរជាតិ្
ននកមាុជាបានសរៀបច្ាំ “ដ្នេីមគគុសេាេក៍អភិវឌ្ឍបសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០២០-២០២៥” កនុងប្កបខ័ ឌ្
វេ័ិយធ គ្នរ។ ស ើ្េពីសនោះ ពិធី CamTech Summit ក៏ប្ត្ូវបានសរៀបច្ាំសប្កាមកិច្ចេហការជាមួយ
អាជាញ ធររបិូយវត្ថុេិងហបុរ ី(កនុង មជាប្បសេេនដ្គូននកមមវធីិបសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុេិងហបុរ)ី េមាគមធ គ្នរ
សៅកមាុជា េមាគមមីប្កហិូរញ្ញវត្ថុកមាុជា និងេមាគមេហព័នធហិរញ្ញវត្ថុនិងបសច្ចកវេិាននកមាុជាកនុង
សគ្ន្បាំ្ង្ត្់ជាសវេិកាេប្មាប់ភាគីពាក់ព័នធពិភាកានិងដេវងយ្់អាំពីការអភិវឌ្ឍបសច្ចកវេិាលមីៗ 
ជាពិសេេបសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុ ាំងកនុងប្បសេេ និងេក្សោក។   
 សដ្ើមបីពប្ងឹងប្កបខ័ ឌ្ បេបបញ្ញត្តិ សារាច្រដ្ ាំេតីពី “នីតិ្វធីិសាគ ្់អត្តេញ្ញញ ្អតិ្លិជន 
និងការកាំ្ត់្េាំហាំប្បាក់ប្បតិ្បត្តិការេប្មាប់សេវេូ ត់្េងប្បាក់កនុងប្បសេេកមាុជា” ប្ត្ូវបានសរៀបច្ាំ
ស ើង ដដ្្្ដ្់ការដ្ ាំអាំពីនីតិ្វធីិរមួកនុងការកាំ្ត់្អត្តេញ្ញញ ្អនកសប្បើប្បាេ់សៅសព្ចុ្ោះស ម្ ោះ
បសងកើត្គ្នី ក៏ដូ្ច្ជាកាំ្ត់្អាំពីេាំហាំប្បាក់ប្បតិ្បត្តិការស្េបតាមកប្មិត្ហានិភ័យរបេ់អនកសប្បើប្បាេ់
នីមួយៗ សដ្ើមបីរួមច្ាំដ្កេប្មួ្ការេូ ត់្ជាសអ ិច្ប្ត្ូនិក។ ការបនតតាមោន និងប្ត្ួត្ពិនិត្យ
 ាំងប្បព័នធេូ ត់្េងប្បាក់និងប្គឹោះសាថ ន្ត្់សេវេូ ត់្េងប្បាក់ ក៏ប្ត្វូបានពប្ងឹងសដ្ើមបេីប់សាក ត់្
ហានិភ័យស្សងៗដដ្្អាច្សកើត្ស ើងជាយថាសហតុ្ និងការអនុវត្តតាមបេបបញ្ញត្តិរបេ់ធ គ្នរជាតិ្
ននកមាុជា។  

 

២- សេវាសនៃរប្បាក់ាែរយៈធ្នោរជាតិននកែពុជា 
 ក- សេវាសនៃរប្បាកក់ែងុប្េកុ 

-  សេវស្ារប្បាក់រវងគ្នីសៅេីសាន ក់ការកណាត ្  
សេវស្ារប្បាក់សៅសាន ក់ការកណាត ្ គឺជាសេវស្ារប្បាក់កនុងច្ាំសណាមគ្នីដដ្្សបើកសៅ

សាន ក់ការកណាត ្។ ប្បតិ្បត្តិការស្ារប្បាក់សៅសាន ក់ការកណាត ្មិនប្ត្ូវបានគិត្កនប្មសេវសេ។ 
ប្បតិ្បត្តិការស្ារប្បាក់សៅសាន ក់ការកណាត ្មានច្ាំនួន ៩.៧៣២ ប្បតិ្បត្តិការ កនុងស ោះការស្ារប្បាក់សរៀ្
មានច្ាំនួន ៧.១៤៧ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ១៥,៣ ប្េីោនសរៀ្ និងការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិច្ាំនួន 
២.៥៨៥ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៦,១ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ។ សបើសប្បៀបសធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០២០ ការស្ារប្បាក់
សរៀ្បានលយចុ្ោះច្ាំនួន ៣.២៤២ ប្បតិ្បត្តិការ (លយ -៣១,២%) ច្ាំនួនប្បាក់លយចុ្ោះ ១,៨ ប្េីោនសរៀ  ្
(លយ -១០,៦%)។ ច្ាំសពាោះការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិវញិ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការបានលយចុ្ោះ ៩៣៩ 
ប្បតិ្បត្តិការ (លយ -២៦,៧%) ច្ាំនួនប្បាក់សកើនស ើង ២៧៨,៥ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (សកើន ៤,៨%)។ 
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ប្កាហ្វ ៤៨ ៖ ការសនៃរប្បាក់សរៀលសៅស្ថែ ក់ការកណាត ល 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៤៩ ៖ ការសនៃរប្បាក់ដុ្ោៃ រអាសែរកិសៅស្ថែ ក់ការកណាត ល 
 (ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

  
 ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា   

 

- សេវស្ារប្បាក់ជាមួយសាខ្រាជធ្លនី-សខត្ត 
ការស្ារប្បាក់ជាមួយសាខ្រាជធ្លនី-សខត្តគឺជាការស្ារប្បាក់សៅ-មក រវងសាន ក់ការកណាត ្

ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាជាមួយនឹងសាខ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជារាជធ្លនី-សខត្ត។ ប្បតិ្បត្តិការស្ារប្បាក់ 
ជាមួយនឹងសាខ្រាជធ្លនី-សខត្ត ប្តូ្វបានគិត្កនប្មសេវកនុងមួយប្បតិ្បត្តិការច្ាំនួន ០,១% ននច្ាំនួន
ប្បាក់ស្ារ សោយយកកនប្មអបបបរមាប្តឹ្ម ១២.០០០សរៀ្ និងអតិ្បរមាមិនស ើ្េ ៤ោនសរៀ្  
សោយដ កការស្ារប្បាក់ ដដ្្ជាលវកិារដ្ឋមិនប្ត្ូវបានគិត្កនប្មសេវសេ។ ការស្ារប្បាក់ជាមួយនឹងសាខ្
រាជធ្លនី-សខត្តមាន ៣.០៩២ ប្បតិ្បត្តិការ ដដ្្កនុងស ោះប្បាក់សរៀ្មាន ១.៩៣៥ ប្បតិ្បត្តិការ និងប្បាក់
ដុ្ោល រអាសមរកិ មាន ១.១៥៧ ប្បតិ្បត្តិការ។ ច្ាំសពាោះការស ា្រប្បាក់សរៀ្សច្ញសៅសាខ្មាន ៣១៣ 
ប្បតិ្បត្តិការ (៧២,៩ ប៊ាីោនសរៀ្) សហើយការស្ារប្បាក់សរៀ្ចូ្្មាន ១.៦២២ ប្បតិ្បត្តិការ (៣,២ 
ប្េីោនសរៀ្)។ សបើសធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន ការស្ារប្បាក់សរៀ្សច្ញបានលយចុ្ោះ ៥១ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង 
៦៩,៣ ប៊ាីោនសរៀ្ (លយ -៤៨,៧%) សហើយការស្ារប្បាក់ចូ្្បានសកើនស ើង ២០២ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង 
១,៣ ប្េីោនសរៀ្ (សកើនស ើង ៦៥,៦%)។ 

ច្ាំដ្កឯ ការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិសច្ញមាន ៨០ ប្បតិ្បត្តិការ (១៦៣,៣ ោនដុ្ោល រ
អាសមរកិ) សហើយការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិចូ្្មាន ១.០៧៧ ប្បតិ្បត្តិការ (២,៣ ប៊ាីោនដុ្ោល រ
អាសមរកិ)។ សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន ការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិសច្ញបានលយចុ្ោះ ២៥១ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង 
១៦២ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (លយ -៤៩,៨%) សហើយការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិចូ្្បានលយចុ្ោះ ២៣៧ 
ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៦៨៥,៨ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (លយ -២៣%)។ 
  

០
២០០០
៤០០០
៦០០០
៨០០០
១០០០០
១២០០០
១៤០០០
១៦០០០
១៨០០០

០

៥០០០

១០០០០

១៥០០០

២០០០០

២៥០០០

៣០០០០

៣៥០០០

៤០០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ប៊ាីោនសរៀ្

ប្បាក់សរៀ្ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ

ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ

០
២០០០
៤០០០
៦០០០
៨០០០
១០០០០
១២០០០
១៤០០០
១៦០០០
១៨០០០

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

១៤០០០

១៦០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ោនដុ្ោល រ

ប្បាក់ដុ្ោល រ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ

ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 
 

 

ប្កាហ្វ ៥០ ៖ ការសនៃរប្បាក់សរៀលរវាងស្ថែ ក់ការកណាត លនិងស្ថខា 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៥១ ៖ ការសនៃរប្បាក់ដ្ុោៃ រអាសែរកិរវាងស្ថែ ក់ការកណាត លនិងស្ថខា 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 

 

ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  
 

- សេវស្ារប្បាក់តាមប្បព័នធធ គ្នរអនឡាញ (OBS)  

បច្ចុបបននេមាជិករបេ់ប្បព័នធធ គ្នរអនឡាញមានច្ាំនួន ៦៨ កនុងស ោះ មានធ គ្នរពា្ិជជ ៤៦ 
ធ គ្នរឯកសេេ ២ ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ ៧ ប្គឹោះសាថ នេូ ត់្េងប្បាក់ ១២ និង
ប្កេួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ការស្ារប្បាក់តាមប្បព័នធ OBS  មាន ៤៣.៩១០ ប្បតិ្បត្តិការ ដដ្្កនុងស ោះការស្ារប្បាក់កនុង
ច្ាំសណាមគ្នីសៅសាន ក់ការកណាត ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាមាន ៤២.១៥៥ ប្បតិ្បត្តិការ និងការស្ារ
ប្បាក់ពីគ្នីសៅសាន ក់ការកណាត ្សៅសាខ្រាជធ្លនី-សខត្តមាន ១.៧៥៥ ប្បតិ្បត្តិការ។ 

ការស្ារប្បាក់សៅសាន ក់ការកណាត ្ជាប្បាក់សរៀ្មាន ២៦.៩០៨ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៨០,៩ 
ប្េីោនសរៀ្ និងជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិមាន ១៥.២៤៧ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៤២,៩ ប៊ាីោនដុ្ោល រ
អាសមរកិ។ សបើសធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន ការស្ារប្បាក់សរៀ្សកើន ១០.៦៤០ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ២៣,៣ ប្េីោន
សរៀ្ (សកើន ៤០,៣%) សហើយការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិសកើន ១៤.៣០១ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ១២,៧ 
ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ (សកើន ៤១,៩%)។ 

ច្ាំសពាោះការស្ារប្បាក់ពីគ្នីសៅសាន ក់ការកណាត ្សៅសាខ្រាជធ្លនី-សខត្ត ជាប្បាក់សរៀ្មាន 
៩២១ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៣,៣ ប្េីោនសរៀ្ សហើយការស្ារប្បាក់ជាដុ្ោល រអាសមរកិមាន ៨៣៤ 
ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ១ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ។ សបើសធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន ការស្ារប្បាក់សរៀ្បានសកើនស ើង 
១៧៦ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើច្ាំនួនប្បាក់ ៩១១,៨ ប៊ាីោនសរៀ្ (៣៧,៧%) សហើយការស្ារប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ
បានសកើនស ើង ២៣៧ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៤៩៥,១ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (៩០,៥%)។ 
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២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ស្ារសច្ញ ស្ារចូ្្ ច្ាំនួនសច្ញ ច្ាំនួនចូ្្

ប៊ាីោនសរៀ្ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ
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ស្ារសច្ញ ស្ារចូ្្ ច្ាំនួនសច្ញ ច្ាំនួនចូ្្

ោនដុ្ោល រអាសមរកិ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 
 

ប្កាហ្វ ៥២ ៖ ការសនៃរប្បាក់សរៀលាែរយៈប្រព័នធ OBS 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 

ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  
 

ប្កាហ្វ ៥៣ ៖ ការសនៃរប្បាក់ដ្ោុៃ រអាសែរកិាែរយៈប្រព័នធ OBS 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 
ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  

 

 ខ-សេវាសនៃរប្បាក់សប្ៅប្រសទេ 
 ការស្ារប្បាក់សប្ៅប្បសេេ ប្ត្ូវបានគិត្កនប្មសេវសៅតាមបរមិា្ស្ារ25 ច្ាំដ្កការស្ារប្បាក់
ដដ្្ជាលវកិារដ្ឋ កនប្មសេវគឺគិត្យកដត្កនប្មសេវសប្ៅប្បសេេ និងកនប្ម SWIFT ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

ការស្ារប្បាក់សប្ៅប្បសេេមាន ៣.០០៤ ប្បតិ្បត្តិការ ដដ្្កនុងស ោះការស ា្រប្បាក់សច្ញមាន 
២.១៥៤ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៧,៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ និងការស្ារប្បាក់ចូ្្មាន ៨៥០ ប្បតិ្បត្តិការ 
សេមើនឹង ០,៧ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ។ សបើសធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការស្ារប្បាក់សច្ញសកើនស ើង 
៦៣២ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៥,៨ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ (សកើន ៣ដ្ង) ខ្ៈដដ្្ការស ា្រប្បាក់ចូ្្
បានលយចុ្ោះ ៣១៥ ប្បតិ្បត្តិការ សេមើនឹង ៦៥២,៤ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (លយ -៤៩,៥%) ។ 

 

 
 
25 មានបីប្បសភេគឺ Commission ច្ាំនួន ០,១២% ននបរមិា្ប្បាក់ស្ារ (អតិ្បរមា ៩ ោនសរៀ្ និងអបបបរមា ៣០.០០០សរៀ្) កនប្មសេវ
សប្ៅប្បសេេ ១០០.០០០ សរៀ្ និងកនប្ម SWIFT ១២០.០០០សរៀ្ កនុងមួយប្បតិ្បត្តិការ។ 
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២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ស្ារកនុងសាន ក់ការកណាត ្ ស្ារសច្ញសៅសាខ្
ស្ារកនុងសាន ក់ការកណាត ្របេ់ប្កេួងសេដ្ឋកិច្ច ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការសៅសាខ្
ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការសៅសាន ក់ការកណាត ្ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការសៅសាន ក់ការកណាត ្របេ់ប្កេួងសេដ្ឋកិច្ច

ឯកតាប៊ាីោនសរៀ្ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ
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ស្ារកនុងសាន ក់ការកណាត ្ ស្ារសច្ញសៅសាខ្
ស្ារកនុងសាន ក់ការកណាត ្របេ់ប្កេួងសេដ្ឋកិច្ច ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការសៅសាខ្
ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការសៅសាន ក់ការកណាត ្ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការសៅសាន ក់ការកណាត ្របេ់ប្កេួងសេដ្ឋកិច្ច

ោនដុ្ោល រអាសមរកិ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្កាហ្វ ៥៤ ៖ ការសនៃរប្បាក់សប្ៅប្រសទេ 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 
ប្បភព ៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  

 
៣- សេវាផាតទ់តឧ់រករណ៍ទទូតេ់ងប្បាក ់
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាប្គប់ប្គងស ើ្ប្បព័នធេូ ត់្េងប្បាក់ច្ាំនួន ៥ រមួមាន៖ ប្បព័នធផ្ទត់្ ត់្

ជាតិ្ (NCS) ប្បព័នធសេវេូ ត់្រហ័េ (FAST) ប្បព័នធសខមបូឌានដេ៊ាេវីច្ (CSS) ប្បព័នធរដីធ្ស្ (Retail 
Pay) និងប្បព័នធបាគង។ 

ក- ប្បព័នធផ្ទត់្ ត់្ជាតិ្៖ ប្បព័នធផ្ទត់្ ត់្ជាតិ្មានដ្ាំស ើ្ រការេូ ត់្ស ើ្ប្បតិ្បត្តិការននឧបករ្ ៍
េូ ត់្មូ្បប នប័ប្ត្ និងបញ្ញជ ស្ារឥ្ ន។ សៅសាន ក់ការកណាត ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា ប្បព័នធ
ផ្ទត់្ ត់្ជាតិ្មានេមាជិកផ្ទា ្់ ៣៦ និងេមាជិកមិនផ្ទា ្់ ១៨ និងមានេមាជិកចូ្្រមួតាមម ឌ្ ្
សោោះដូ្រមូ្បប នប័ប្ត្ ាំង ៧ ដូ្ច្ជា៖ សខត្តសេៀមរាប ២៧ កាំពង់ចាម ១៨ ប្ពោះេីហនុ ១៩ បាត់្ដ្ាំបង 
២០ ប ា យមានជ័យ ៨ សាវ យសរៀង ៧ និង កាំពង់ធាំ ៦។ សោយសារដ្ាំស ើ្ រការេូ ត់្ននប្បព័នធ
ផ្ទត់្ ត់្ជាតិ្មាន្កា្ៈមជឈការសៅសាន ក់ការកណាត ្ ដូ្សច្នោះម ឌ្ ្សោោះដូ្រមូ្បប នប័ប្ត្
 ាំង ៧ មានភារកិច្ចសោោះដូ្រមូ្បប នប័ប្ត្រូបវនតប៉ាុសណាណ ោះ។ ប្បព័នធផ្ទត់្ ត់្ជាតិ្សធវើការេូ ត់្
ប្បតិ្បត្តិការ ២ ដ្ង កនុង ១ នលៃ គឺ សព្ប្ពឹកសមា៉ាង ១១និង១៥ េី េូ ត់្ស ើ្ប្បតិ្បត្តិការបញ្ញជ ស ា្រ
ឥ្ ន និងសមា៉ា ង ៣និង១៥ េីរសេៀ្ េូ ត់្រួមគ្នន ស ើ្ប្បតិ្បត្តិការបញ្ញជ ស្ារឥ្ ន និង
ប្បតិ្បត្តិការមូ្បប នប័ប្ត្។ 

- េូ ត់្តាមមូ្បប នប័ប្ត្៖ េកមមភាពេូ ត់្មូ្បប នប័ប្ត្សៅកនុងប្បព័នធផ្ទត់្ ត់្ជាតិ្
បានដ្ាំស ើ្ រការច្ាំនួន ២៤២នលៃ។ ការេូ ត់្មូ្បប នប័ប្ត្ចារកឹជាប្បាក់សរៀ្មាន ៣១,៧ ពាន់េនលឹក 
បានលយចុ្ោះ -១០,៧% (ពី ៣៥,៥៧ ពាន់េនលឹក) និងេាំហាំប្បាក់េូ ត់្មាន ១៩,១ ប្េីោនសរៀ្បាន
លយចុ្ោះ -១៦,៨% សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន (ពី ២២,៩ ប្េីោនសរៀ្)។ ច្ាំដ្កឯការេូ ត់្មូ្បប នប័ប្ត្
ជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិមាន ១,០៧ ោនេនលឹក បានលយចុ្ោះ -១០,៣% (ពី ១,២ ោនេនលឹក) និងេាំហាំ
ប្បាក់េូ ត់្បានលយចុ្ោះ -៧,៦% (ពី ៥០,២ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ មក ៤៦,៤ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ)។ 

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

១២០០

១៤០០

០
១០០០
២០០០
៣០០០
៤០០០
៥០០០
៦០០០
៧០០០
៨០០០
៩០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ស្ារសច្ញ ស្ារចូ្្ ច្ាំនួនសច្ញ ច្ាំនួនចូ្្

ោនដុ្ោល រអាសមរកិ ច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

  ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 
 

ប្កាហ្វ ៥៧ ៖ ច្ាំននួែូលរបទនរប័្តជាប្បាក ់
ដ្ុោៃ រអាសែរកិ និងរផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៥៨ ៖ ទាំហ្ាំទឹកប្បាក់ែូលរបទនរ័ប្តជាប្បាក ់
ដ្ុោៃ រអាសែរកិ និងរផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

  

ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា   
 

- សេវេូ ត់្បញ្ញជ ស ា្រឥ្ ន៖  ការសប្បើប្បាេ់បញ្ញជ ស ា្រឥ្ នដដ្្ជាឧបករ្៍
េូ ត់្េងប្បាក់សអ ិច្ប្ត្និូក មានការសកើនស ើងគួរឱ្យកត់្េមាគ ្់។ កាំស ើ្ នសនោះបង្គហ ញពីកាំស ើ្ ន
េូ ត់្កនុងេកមមភាពសេដ្ឋកិច្ច សោយសប្បើប្បាេ់ឧបករ្៍េូ ត់្សអ ិច្ប្ត្ូនិកជាំនួេឱ្យការសប្បើប្បាេ់
មូ្បប នប័ប្ត្ និងសាច់្ប្បាក់។ ប្បតិ្បត្តិការបញ្ញជ ស្ារឥ្ នជាប្បាក់សរៀ្មានច្ាំនួន ១៥,៩ ពាន់
ប្បតិ្បត្តិការ សោយបានសកើនស ើង ៥៧,៤% (ពី ១០,១ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ) និងេាំហាំប្បាក់ស្ារមានច្ាំនួន 
៤,៩ ប្េីោនសរៀ្សោយបានសកើនស ើង ៥,២% (ពី ៤,៧ ប្េីោនសរៀ្)។ បញ្ញជ ស្ារឥ្ នជាប្បាក់
ដុ្ោល រអាសមរកិមានច្ាំនួន ៥៦៣,១ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ សោយបានសកើនស ើង ៧១,៤% (ពី ៣២៨,៤ ពាន់
ប្បតិ្បត្តិការ) ប៉ាុដនតេាំហាំប្បាក់ស្ារមានច្ាំនួន ១០,៤ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ សោយលយចុ្ោះ -១៨,១% (ពី 
១២,៧ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ) សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន។ 

  

០
១០
២០
៣០
៤០
៥០
៦០

០

៥០០០០០

១០០០០០០

១៥០០០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ច្ាំនួនមូ្បប នប័ប្ត្ជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ
Δ%បដប្មបប្មួ្ជាភាគរយ

េនលឹក ភាគរយ

០

៣០

៦០

៩០

១២០

១៥០

១៨០

០

១០០០០

២០០០០

៣០០០០

៤០០០០

៥០០០០

៦០០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ច្ាំនួនប្បាក់ Δ%បដប្មបប្មួ្ជាភាគរយ

ោនដុ្ោល រអាសមរកិ ភាគរយ

ប្កាហ្វ ៥៥ ៖ ច្ាំននួែូលរបទនរ័ប្តជាប្បាក់សរៀល  
និងរផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៥៦ ៖ ទាំហ្ាំទឹកប្បាក់ែូលរបទនរ័ប្តជាប្បាក់សរៀល 
និងរផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 

 

០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

០

១០០០០

២០០០០

៣០០០០

៤០០០០

៥០០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ច្ាំនួនមូ្បប នប័ប្ត្ជាប្បាក់សរៀ្ Δ%បដប្មបប្មួ្ជាភាគរយ

េនលឹក ភាគរយ

៣០

៩០

១៥០

២១០

២៧០

៣៣០

០

៥០០០

១០០០០

១៥០០០

២០០០០

២៥០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ច្ាំនួនប្បាក់ Δ%បដប្មបប្មួ្ជាភាគរយ

ប៊ាីោនសរៀ្ ភាគរយ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 

ប្កាហ្វ ៥៩ ៖ ច្ាំននួរញ្ជជ សនៃរឥណទនជាប្បាក់សរៀល 
និង រផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៦០ ៖ ទាំហ្ាំទឹកប្បាក់រញ្ជជ សនៃរឥណទន 
ជាប្បាក់សរៀល និង រផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

  
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា  
  

ប្កាហ្វ ៦១ ៖ ច្ាំននួរញ្ជជ សនៃរឥណទនជាប្បាក ់
ដ្ុោៃ រអាសែរកិ និងរផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 

ប្កាហ្វ ៦២ ៖ ទាំហ្ាំទឹកប្បាករ់ញ្ជជ សនៃរឥណទនជាប្បាក់
ដ្ុោៃ រអាសែរកិ និងរផ្ប្ែរប្ែួលជាភាគរយ 

(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

 

 

ខ- ប្បព័នធសេវេូ ត់្រហ័េ៖ ប្បព័នធសេវេូ ត់្រហ័េមានេមាជិកេរុប ៥៥ កនុងស ោះ 
េមាជិកកាំពុងដ្ាំស ើ្ រការ ៤៧ (មានប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ ៦)។ ប្បព័នធសេវេូ ត់្
រហ័េដ្ាំស ើ្ រការេូ ត់្ស ើ្ប្បតិ្បត្តិការស្ារមូ្និធិជាប្បាក់សរៀ្ ត្នមលតូ្ច្ ដដ្្មានេាំហាំប្បាក់អតិ្បរមា 
៤០ ោនសរៀ្ កនុងមួយប្បតិ្បត្តិការ។ ការេូ ត់្របេ់ប្បព័នធសនោះមាន្កា្ៈភាល មៗេប្មាប់អតិ្លិជន 
និងការរង់ចាាំការេូ ត់្េុេធរវងេមាជិកសៅសព្សប្កាយកនុងនលៃដត្មួយ។ ប្បព័នធសេវេូ ត់្រហ័េ
បានដ្ាំស ើ្ រការេូ ត់្ច្ាំនួន ២០២នលៃ និងបានេូ ត់្ប្បតិ្បត្តិការស្ារមូ្និធិច្ាំនួន ៦២ ពាន់
ប្បតិ្បត្តិការ សោយបានសកើនស ើង ៣២,២% (ពី ៤៦,៩ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ) និងេាំហាំប្បាក់េូ ត់្មានច្ាំនួន 
១៤៣,២ ប៊ាីោនសរៀ្ សោយបានលយចុ្ោះ -២២,៦% (ពី ១៨៥ ប៊ាីោនសរៀ្)។  

គ- ប្បព័នធសខមបូឌានដេ៊ាេវីច្ (CSS)៖ ប្បព័នធ CSS បានដ្ាំស ើ្ រការេូ ត់្ស ើ្ឧបករ្៍េូ ត់្
ប័ ណ្ឥ្ពនធ ដដ្្ប្បតិ្បត្តិការស្ារមូ្និធិននឧបករ្៍សនោះ សកើត្ស ើងសោយសប្បើប្បាេ់មា៉ា េីុនដ្ក
និងោក់ប្បាក់េវ័យប្បវត្តិ (ATM) និងមា៉ា េីុន POS ជាភាន ក់ង្គរប្បតិ្បត្តិការ។ ប្បព័នធ CSS បានដ្ាំស ើ្ រការ

១០០

១៥០

២០០

២៥០

៣០០

៣៥០

០
២០០០
៤០០០
៦០០០
៨០០០
១០០០០
១២០០០
១៤០០០
១៦០០០
១៨០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ច្ាំនួនបញ្ញជ ស្ារជាប្បាក់សរៀ្ Δ%បដប្មបប្មួ្ជាភាគរយ

ច្ាំនួនបញ្ញជ ស្ារ ភាគរយ

២០០

២៣០

២៦០

២៩០

៣២០

៣៥០

៣៨០

០
៦០០
១២០០
១៨០០
២៤០០
៣០០០
៣៦០០
៤២០០
៤៨០០
៥៤០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ច្ាំនួនប្បាក់ Δ%បដប្មបប្មួ្ ជាភាគរយ

ប៊ាីោនសរៀ្ ភាគរយ

០

១០០

២០០

៣០០

៤០០

០
៥០០០០
១០០០០០
១៥០០០០
២០០០០០
២៥០០០០
៣០០០០០
៣៥០០០០
៤០០០០០
៤៥០០០០
៥០០០០០
៥៥០០០០
៦០០០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ច្ាំនួនបញ្ញជ ស្ារជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ Δ%បដប្មបប្មួ្ជាភាគរយ

ច្ាំនួនបញ្ញជ ស្ារ ភាគរយ

៨០

១២០

១៦០

២០០

២៤០

២៨០

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

១៤០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ច្ាំនួនប្បាក់ Δ%បដប្មបប្មួ្ជាភាគរយ

ោនដុ្ោល រអាសមរកិ ភាគរយ
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េូ ត់្ស ើ្ប្បតិ្បត្តិការ ៣ ប្បសភេគឺ៖ ប្បតិ្បត្តិការស្ារប្បាក់ (ATM) ប្បតិ្បត្តិការដ្កប្បាក់ (ATM និង POS) 
ប្បតិ្បត្តិការេិញេាំនិញ (POS) និងមានប្បតិ្បត្តិការមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុ ៣ សេៀត្ ដូ្ច្ជា៖ ប្បតិ្បត្តិការ
ពិនិត្យេមតុ្្យ ប្បតិ្បត្តិការរបាយការ្៍េសងាប និងប្បតិ្បត្តិការបតូរស្ខេមាៃ ត់្។ បច្ចុបបននប្បព័នធ 
CSS មានេមាជិក ៥៣ កនុងស ោះេមាជិកផ្ទា ្់ដដ្្ជាធ គ្នរពា្ិជជមាន ៤៥ និងប្គឹោះសាថ នមីប្កូ
ហិរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើមាន ៦ ប្ពម ាំងេមាជិកមិនផ្ទា ្់ជាធ គ្នរពា្ិជជមាន ២។ ប្បព័នធ CSS 
បានដ្ាំស ើ្ រការេូ ត់្ច្ាំនួន ២៤២នលៃ សោយបានេូ ត់្ស ើ្ប្បតិ្បត្តិការជាប្បាក់សរៀ្ េរបុច្ាំនួន ៣៨៣,៥ 
ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ សោយបានសកើនស ើង ៦២,១% (ពី ២៣៦,៦ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ) និងេាំហាំប្បាក់េូ ត់្មាន
ច្ាំនួន ៧៦,២ ប៊ាីោនសរៀ្ សោយបានសកើនស ើងជាង ៧៨,៤% (ពី ៤២,៧ ប៊ាីោនសរៀ្) សធៀបនឹងឆ្ន ាំ
២០២០។ ប្បតិ្បត្តិការជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិមានច្ាំនួន ៨៦,៥ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ សោយសកើនស ើង 
៨១% (ពី ៤៧,៨ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ) និងេាំហាំប្បាក់េូ ត់្មានច្ាំនួន ១០,៤ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ សោយ
សកើនស ើង ១,១ ដ្ង (ពី ៤,៩ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ) សធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០២០។ 

ឃ- ប្បព័នធរដីធ ស្្៖ ប្បព័នធរដីធ ស្្មានប្បព័នធរងច្ាំនួន  ៣ គឺ៖ ប្បព័នធស្ារមូ្និធិភាល ម  ៗ(RFT) 
ប្បព័នធេូ ត់្ច្្័ត្ (MPS) និងប្បព័នធេូ ត់្តាមរយៈ QR Code (QPS) ដដ្្មានប្បព័នធផ្ទត់្ ត់្
សអ ិច្ប្ត្និូក (ECS) េប្មាប់សធវើការបញ្ចូ ្ច្ាំនួនប្បាក់េូ ត់្ននច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការនិងកនប្មប្បតិ្បត្តិការ
ដដ្្បានគ្ សោយប្បព័នធកណាត ្ RFT និង QPS។ ប្បព័នធរដីធ្ស្មានេមាជិកេរបុច្ាំនួន ២៣ 
ជាប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងប្ត្ូវបានោក់ឱ្យដ្ាំស ើ្ រការ្លូវការកា្ពីនលៃេី២៦ ដខមករា 
ឆ្ន ាំ២០២១ ដដ្្មានេមាជិកសាថ បនិកច្ាំនួន ១៤ កាំពុងសធវើប្បតិ្បត្តិការ។ ច្ាំដ្កឯ ប្បព័នធ QPS និង 
MPS មិន ន់ដ្ាំស ើ្ រការសៅស ើយ។ ប្បព័នធរដីធ ស្្បានដ្ាំស ើ្ រការេូ ត់្ច្ាំនួន ២៤២នលៃ។ ប្បតិ្បត្តិការ
េូ ត់្តាមប្បព័នធ RFT ជាប្បាក់សរៀ្មានការសកើនស ើង ាំងច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការនិងេឹកប្បាក់ សោយមាន 
៣២,១ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ (សកើន ២,៦ ដ្ង) និង ៣៥៦,៩ ប៊ាីោនសរៀ្ (សកើន ៧,២ ដ្ង) សរៀងគ្នន  សបើសធៀប
នឹងឆ្ន ាំមុន។ បដនថមពីសនោះ ការេូ ត់្ស ើ្ប្បតិ្បត្តិការជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ ាំងច្ាំនួនប្បតិ្បត្តិការនិង
េឹកប្បាក់សកើនស ើង ៦១,៣ ពាន់ប្បតិ្បត្តិការ (សកើន ៣ដ្ង) និង ១៨៦,១ ោនដុ្ោល រអាសមរកិ (សកើន 
២,២ដ្ង) សរៀងគ្នន ។ 

ង- ប្បព័នធបាគង៖ ចាប់តាាំងពីប្ត្ូវបានោក់ឱ្យដ្ាំស ើ្ រការ ប្បព័នធបាគងមានប្គឹោះសាថ នជាេមាជិក
េរបុច្ាំនួន ៥៥ សោយកនុងស ោះមានប្គឹោះសាថ នច្ាំនួន ២៧ បានោក់ឱ្យដ្ាំស ើ្ រការជា្លូវការ និងប្គឹោះសាថ ន
ច្ាំនួន ២៨ ស្សងសេៀត្កាំពុងសរៀបច្ាំេិកា និងសធវើេ ធ នកមមត្ភាជ ប់ប្បព័នធ។ប្បព័នធបាគងមានអតិ្លិជន
ចុ្ោះស ម្ ោះសប្បើប្បាេ់តាមរយៈកមមវធីិបាគងមានច្ាំនួន ២៥៤ ពាន់គ្នី។ សោយដ ក សៅកនុងឆ្ន ាំ២០២១ 
ប្បតិ្បត្តិការសធវើស ើងតាមប្បព័នធបាគងមានច្ាំនួនេរបុ ៥,៧ ោនប្បតិ្បត្តិការ (១,២ ោនប្បតិ្បត្តិការ
ជាប្បាក់សរៀ្ និង ៤,៥ ោនប្បតិ្បត្តិការជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ) និងេាំហាំសាច់្ប្បាក់ប្បតិ្បត្តិការជា
ប្បាក់សរៀ្ច្ាំនួន ១,៧ ប្េីោនសរៀ្ និងជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិច្ាំនួន ១,៩ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ។ 
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៤- សេវាប្គរ់ប្គងគណនី 
 

 ក- ច្ាំនួនគណន ី
 ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានប្គប់ប្គងគ្នីេរបុច្ាំនួន ២.០៧៣ គ្នី ដដ្្កនុងស ោះមាន  

សាថ ប័នរដ្ឋច្ាំនួន ៩៧៧ ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុច្ាំនួន ១.០៥៤ និងអងគភាពស្សងៗ (ដូ្ច្ជា 
ធ គ្នរកណាត ្បរសេេ ប្គឹោះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្សាធ្លរ្ៈ និងមនាីរសាការ)ី ច្ាំនួន ៤២។ 
សបើសធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន ការសបើកគ្នីរបេ់សាថ ប័នខ្ងស ើ្បានសកើន ៦,១% (១១៩ គ្នី) ដដ្្បណាត ្
មកពីការសកើនស ើងននគ្នីលមីៗ រមួមាន៖ i/-សាថ ប័នរដ្ឋ ២៨ គ្នី េប្មាប់អនុវត្តគសប្មាងជាមួយ
នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងកមមវធីិដកេប្មង់ហិរញ្ញវត្ថុកនុងការេេួ្លវកិាផ្ទា ្់ពីអគគ យកោឋ នរត្ គ្នរជាតិ្ 
និង ii/-ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុ ៨៧ គ្នី។ 

 

ប្កាហ្វ ៦៣ ៖ ច្ាំនួនគណនី 
(ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

 
   ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

ខ- ការរែួច្ាំផ្ណកអនវុតតកែមវិធ្ីផ្កទប្ែង់ការប្គរ់ប្គងហ្រិញ្ញវតាុស្ថធារណៈ 
 

 កនុងសគ្ន្សៅរួមច្ាំដ្កអនុវត្តកមមវធីិកាំដ្េប្មង់ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធ្លរ្ៈរបេ់ 
រាជរោឋ ភិបា្កនុងដ្ាំណាក់កា្េី៣ (+២) (២០២១-២០២២) ដដ្្ជាដ្ាំណាក់កា្ "ការ្ារភាជ ប់លវកិា
សៅនឹងសគ្ន្នសោបាយ" ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានបនតគ្នាំប្េ និងេហការអនុវត្តន៍ តាមរយៈការោក់ឱ្យ
សប្បើប្បាេ់សេវប្បព័នធ OBS ដដ្្បានសធវើេ ធ នកមមជាមួយប្បព័នធបសច្ចកវេិាព័ត៌្មានេប្មាប់ការ
ប្គប់ប្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធ្លរ្ៈ (FMIS)។   

 គ-សេវាទទួលប្បាក់រសញ្ញ ើ 
 ប្បាក់បសញ្ញើរបេ់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុ សាថ ប័នរដ្ឋ និងអងគភាពស្សងៗសៅធ គ្នរជាតិ្
ននកមាុជាមានការលយចុ្ោះសធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០២០ កនុងស ោះប្បាក់បសញ្ញើជាប្បាក់សរៀ្បានលយចុ្ោះច្ាំនួន ៤,៧ 
ប្េីោនសរៀ្ (លយ -៣០%) ស្េបសព្ដដ្្ប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិក៏មានការលយចុ្ោះដ្្់ ៦២១,១ ោន
ដុ្ោល រអាសមរកិ (លយ -៤,៩%)។  

០

៥០០

១០០០

១៥០០

២០០០

២៥០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១

ច្ាំនួនគ្នីេរបុ គ្នីសាថ ប័នរដ្ឋ គ្នីប្គឹោះសាថ នធ គ្នរ គ្នីស្សងៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 

ប្កាហ្វ ៦៤ ៖ ប្បាក់រសញ្ញ ើជាដុ្ោៃ រអាសែរកិសៅធ្នោរជាតិននកែពុជា 
(គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

ប្កាហ្វ ៦៥ ៖ ប្បាក់រសញ្ញ ើជាសរៀលសៅធ្នោរជាតិននកែពជុា 
(គិត្ជាប៊ាីោនសរៀ្, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១) 

  
 ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា   

   
   

៥- ការប្គរ់ប្គងច្ោច្រណ៍ធ្នរប្ត  
ក- េកែមភាពសរឡាប្រតិរតតកិារ 

 ប្បតិ្បត្តិការេេួ្និងសបើកប្បាក់សរៀ្របេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា ជាមួយប្គឹោះសាថ នធ គ្នរ
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសាថ ប័នរដ្ឋបានសកើនស ើង ១៨,៦% និង ១១,១% សរៀងគ្នន ។ ច្ាំដ្កឯការេេួ្ប្បាក់
ដុ្ោល រអាសមរកិបានសកើនស ើង ៤,២% ខ្ៈដដ្្ការសបើកប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិបានលយចុ្ោះ -៣៧,២% 
សធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

ប្កាហ្វ ៦៦ ៖ ការទទួលនងិសរើកប្បាក់សរៀល 
(គិត្ជាប៊ាីោនសរៀ្, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ៦៧ ៖ ការទទួលនងិសរើកប្បាកដ់្ុោៃ រអាសែរកិ 
(គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

  
 ប្បភព៖ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន 
 

 
 

ខ- ការងារប្គរ់ប្គងស្ថច្់ប្បាក ់
 ការ្គត់្្គង់ប្កោេប្បាក់លមីប្គប់ប្បសភេនិងការប្បមូ្ប្កោេប្បាក់ចាេ់ េក់ រដហកប្ត្ូវបាន 
អនុវត្តជាប្បចាាំ សដ្ើមបបីាំសពញត្ប្មវូការសាធ្លរ្ជន ស្េបសព្ដដ្្ការពប្ងឹងសសាភ័្ភាពនិង
គុ្ភាពប្កោេប្បាក់ប្ត្ូវបានបនតយកចិ្ត្តេុកោក់សដ្ើមបីេប់សាក ត់្ការដកលងបនលាំប្កោេប្បាក់ និង
ស ើ្កកមាេ់ការសប្បើប្បាេ់ប្បាក់សរៀ្។  

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ប្បាក់បសញ្ញើប្គឹោះសាថ នធ គ្នរ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្បាក់បសញ្ញើសាថ ប័នរដ្ឋ 
ប្បាក់បសញ្ញើអងគភាពស្សងៗ

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

១៤០០០

១៦០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១
ប្បាក់បសញ្ញើប្គឹោះសាថ នធ គ្នរ និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្បាក់បសញ្ញើសាថ ប័នរដ្ឋ 
ប្បាក់បសញ្ញើអងគភាពស្សងៗ

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

១៤០០០

១៦០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ប
ការេេួ្ប្បាក់សរៀ្ ការសបើកប្បាក់សរៀ្

០

២០០០

៤០០០

៦០០០

៨០០០

១០០០០

១២០០០

១៤០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប
ការេេួ្ប្បាក់ដុ្ោល រ ការសបើកប្បាក់ដុ្ោល រ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

ការ្គត់្្គង់ប្បាក់សរៀ្ពីសាន ក់ការកណាត ្សៅឱ្យសាខ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជារាជធ្លនី-សខត្ត 
បានសកើនស ើង ២៦,៤% ខ្ៈប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិបានលយចុ្ោះ -១៥,៥%។ ច្ាំដ្កឯការដឹ្កជញ្ជូ ន
ប្បាក់សរៀ្ចាេ់និងស ើ្េត្ប្មវូការមកសាន ក់ការកណាត ្វញិសកើនស ើង ៣៨% រឯីប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ
បានលយចុ្ោះ -១៥,៧% សធៀបនឹងឆ្ន ាំមុន។ 

ប្កាហ្វ ៦៨ ៖ ប្បាក់សរៀលដ្កឹសៅ-ែកស្ថខា 
ធ្នោរជាតិននកែពុជា 

(គិត្ជាប៊ាីោនសរៀ្, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

ប្កាហ្វ ៦៩ ៖ ប្បាកដ់្ុោៃ រអាសែរកិដ្ឹកសៅ-ែកស្ថខា 
ធ្នោរជាតិននកែពុជា 

 (គិត្ជាោនដុ្ោល រអាសមរកិ, ឆ្ន ាំ២០១៧ - ២០២១ប) 

  
   ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា, *េមាគ ្់៖ ប=បា៉ា ន់សាម ន  

 

សប្កាមកិច្ចេហការជាមួយអាជាញ ធរមានេមត្ថកិច្ច និងប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុ ការដ្ក
ហូត្ប្កោេប្បាក់ដកលងកាល យជាសរៀ្  (ប្បសភេលត្ច្មលង) និងជាប្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិបានលយចុ្ោះ -២៧,៨% 
និង -៧៣,៥% សរៀងគ្នន  សធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០២០។ សដ្ើមបីអបអរសាេរខួប ៣០ឆ្ន ាំននកិច្ចប្ពមសប្ពៀងេនតិភាព
េីប្កុងបា៉ា រេី (២៣ តុ្ោ ១៩៩១ - ២៣ តុ្ោ ២០២១) និងខួប ៣០ឆ្ន ាំននការោងនិវត្តន៍របេ់ 
ប្ពោះករណុាប្ពោះបាេេសមតច្ប្ពោះនសរាត្តម េីហនុ “ប្ពោះបរមរត្នសកាដ្ឋ” មកកាន់មាតុ្ភូមិវញិ (១៤ វចិ្ឆិកា 
១៩៩១ - ១៤ វចិ្ឆិកា ២០២១) រាជរោឋ ភិបា្បានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាសច្ញ្ាយធនបប្ត្
អនុេាវរយ៍ីប្បសភេ ៣០.០០០សរៀ  ្ សដ្ើមបីោក់ឱ្យច្រាច្រ និងសប្បើប្បាេ់េូ ាំងប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមាុជា 
កា្ពីនលៃេី១៨ ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

 

VI- ការងារប្រឆ្ាំងការេាា តប្បាកន់ិងហ្រិញ្ញរបទនសភរវកែម 
អងគភាពសេុើបការ្ ៍ ហិរញ្ញវត្ថុកមាុជា (េ.ហ.ក) អនុវត្តការង្គរជាប្បចាាំ ដដ្ រ្មួមាន ការតាមោន

ការអនុវត្តកាត្ពវកិច្ចប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមមរបេ់បុគគ្រាយការ្៍ ការវភិាគ 
ការសរៀបច្ាំនិងការបញ្ជូ នរបាយការ្ ៍ សេុើបការ្ ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និងការ្ សពវ្ ាយស ើ្កកមាេ់ការយ្់ដឹ្ង។ 
ជាមួយគ្នន សនោះដដ្រ េ.ហ.ក ក៏បាននិងកាំពុងចូ្្រមួនិងេប្មបេប្មួ្ការអនុវត្តដ្នការេកមមភាព
របេ់ប្កុមការង្គរហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) ការង្គររបេ់ប្កុមអិុកម៉ាុង (Egmont Group) និងការវយត្នមល
ហានិភ័យថាន ក់ជាតិ្ ប្ពម ាំងការពប្ងឹងនិងពប្ងីកកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការជាតិ្និងអនតរជាតិ្។ 
  

០

៥០០

១០០០

១៥០០

២០០០

២៥០០

៣០០០

៣៥០០

៤០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ប

ប្បាក់សរៀ្ដឹ្កសៅសាខ្ ប្បាក់សរៀ្ដឹ្កមកពីសាខ្

០

៥០០

១០០០

១៥០០

២០០០

២៥០០

៣០០០

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ប

ប្បាក់ដុ្ោល រដឹ្កសៅសាខ្ ប្បាក់ដុ្ោល រដឹ្កមកពីសាខ្
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១- ការពប្ងឹងប្ករខ័ណឌ និងការអនុវតតច្ារន់ិងរទរបញ្ញតតិប្រឆ្ ាំងការេាា តប្បាក់
និងហ្រិញ្ញរបទនសភរវកែម 
េ.ហ.ក បានសច្ញសេច្កតីដ្ ាំេដីពី វធិ្លនការយកចិ្ត្តេុកោក់សាគ ្់អតិ្លិជន ស្េបតាម

សគ្ន្ការ្៍ននច្ាប់េតីពីការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម ដដ្្ត្ប្មូវឱ្យបុគគ្
រាយការ្៍អនុវត្តកាត្ពវកិច្ចេាំខ្ន់ៗ ដូ្ច្ជា វធីិសាស្តេតដ្ែកស ើ្ហានិភ័យ តាមោនជាប្បចាាំនិង
ពិនិត្យស ើងវញិននវធិ្លនការយកចិ្ត្តេុកោក់សាគ ្់អតិ្លិជន ការរកាេុកកាំ្ត់្ប្តា និងការ្ ដ្់ព័ត៌្មាន
មក េ.ហ.ក។  

េ.ហ.ក បានបនតការប្ត្តួ្ពិនិត្យដ្្់េីកដនលង  ច្ាំសពាោះធ គ្នរពា្ិជជច្ាំនួន ៨ និងប្គឹោះសាថ ន
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើច្ាំនួន ២ កនុងអាំ ុងសព្ននការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩  ឆ្ន ាំសនោះ។ 
េនាឹមសនោះ េ.ហ.ក ក៏បានពប្ងឹងការតាមោនជាប្បចាាំ ដ្ែកស ើ្្េធ្្ននការវយត្នមលហានិភ័យ
េមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមមរបេ់បុគគ្រាយការ្៍ និងតាមោនអាំពី្េធ្្ការង្គរ
ប្ត្ួត្ពិនិត្យន ា្កនុង េវនកមមន ា្កនុង និងការវយត្នមលគុ្វុឌ្ឍិនិងបេពិសសាធន៍របេ់មន្តនតីប្បតិ្បត្តិ 
តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ។ 

េ.ហ.ក បានសរៀបច្ាំេិកាា សាោ្សពវ្ាយសេច្កតីដ្ ាំេតីពីវធិ្លនការយកចិ្ត្តេុកោក់
សាគ ្់អតិ្លិជន តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ ដ្្់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុច្ាំនួន ៥៦ ដដ្្មាន
អនកចូ្្រមួេរបុច្ាំនួន ៦៤របូ។ េ.ហ.ក ក៏បានេហការជាមួយធ គ្នរពិភពសោកសរៀបច្ាំេិកាា សាោ
្សពវ្ាយច្ាប់និងបេបបញ្ញត្តិេតីពីការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម  តាមរយៈ
ប្បព័នធអនឡាញច្ាំនួន ៥ស ើ្ក រមួមាន៖  i/-២ស ើ្ក េប្មាប់ប្គឹោះសាថ នធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុច្ាំនួន ១៥៦ 
រួមមាន ធ គ្នរពា្ិជជ ធ គ្នរឯកសេេ ប្គឹោះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវត្ថុេេួ្ប្បាក់បសញ្ញើ ប្គឹោះសាថ ន
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ ប្គឹោះសាថ ន្ត្ ់សេវេូ ត់្េងប្បាក់ ប្កុមហ៊ាុនភតិ្េនាហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជីវកមមបតូរប្បាក់ 
ដដ្្មានអនកចូ្្រួមេរុបច្ាំនួន ៧២០រូប ii/-២ស ើ្ក េប្មាប់ប្គឹោះសាថ នហិរញ្ញវត្ថុមិនដមនធ គ្នរ
និងមុខរបរវជិាជ ជីវៈមិនដមនហិរញ្ញវត្ថុច្ាំនួន ៣០ប្គឹោះសាថ ន រួមមាន ប្កុមហ៊ាុនធ្ល រា៉ា ប់រង ប្កុមហ៊ាុន
មូ្បប្ត្ ប្កុមហ៊ាុនបរធនបា្កិច្ច ប្កុមហ៊ាុនគ្សនយយនិងេវនកមម ប្កុមហ៊ាុនកាេីុ្ូ ប្កុមហ៊ាុន
អភិវឌ្ឍន៍ ា្ំសៅឋាន ការោិ្័យសមធ្លវ ីដដ្្មានអនកចូ្្រមួេរបុប្បមា្ ៨១របូ និង iii/-១ស ើ្ក 
ជូនប្កេួង-សាថ ប័នប្ត្ួត្ពិនិត្យមានដូ្ច្ជា និយ័ត្ករ  ននអាជាញ ធរសេវហិរញ្ញវត្ថុមិនដមនធ គ្នរ 
អគគ យកោឋ នប្តួ្ត្ពិនិត្យ និងគ្ៈសមធ្លវនីនប្ពោះរាជាណាច្ប្កកមាុជា ដដ្្មានអនកចូ្្រមួេរបុ
ច្ាំនួន ៦១របូ។ 

មន្តនតីបុគគ្ិក េ.ហ.ក បានចូ្្រមួវគគប ត្ុ ោះបណាត ្ និងេិកាា សាោពាក់ព័នធនឹងប្បធ្លនបេ
េាំខ្ន់  ៗតាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ ដូ្ច្ជា៖ បេស្មើេបសច្ចកវេិាវគគេី១ ការមសុើបអមងេតអាំមពើពុករលួយ
មៅតាំបៃ់អាសីុអាមរនយ៍ ការបណតុ េះបណ្តត លអនកវាយតនម្ាអញ្ញម្ញ្ញរបស់ប្កុម្ប្បមេសអាសីុប៉ា សីុហវិក
សតីពីការសម្គា តប្បក់ ៃិងប្េពយសកម្ាៃិម្ាិត ៃិងអនកសដល់មសវាកម្ាប្េពយសកម្ាៃិម្ាិត ជាមដើម្។ េ.ហ.ក 
ក៏បានចូ្្រមួេិកាា សាោ និង្ត្់បេឧសេាេ មជូនមន្តនតីនិងថាន ក់ដឹ្ក ាំ ប្កេួងមហាន្ា និងប្កេួង
ការបរសេេនិងេហប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ពាក់ព័នធច្ាប់និងបេបបញ្ញត្តិេតីពីការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់
និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម និងច្ាប់េតីពីការប្បឆ្ាំងហិរញ្ញបប នដ្្់ការរកីសាយភាយអាវុធ
មហាប្ប្័យ ្ងដដ្រ។  
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២-  ការងារវភិាគប្រតរិតតិការ  
បដនថមពីស ើ្ការអនុវត្តការង្គរេនូ្កនុងការេេួ្ និងវភិាគជាប្បចាាំនូវប្បតិ្បត្តិការពីបុគគ្

រាយការ្៍ និងព័ត៌្មានស្សងៗសេៀត្ េ.ហ.ក េហការជាមួយ យកោឋ នព័ត៌្មានវេិា ក៏បានភាជ ប់
ប្បព័នធរាយការ្៍តាមប្បព័នធអនឡាញ (Web-Based Reporting) ឱ្យបុគគ្រាយការ្៍ដដ្្សេើប
បសងកើត្លមីច្ាំនួន១២ ប្ពម ាំងបានសរៀបច្ាំេិកាា សាោច្ាំនួន ២ស ើ្ក ដ្្់បុគគ្រាយការ្៍ឱ្យយកចិ្ត្ត
េុកោក់អនុវត្តច្ាប់េតីពីការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភវកមម ជាពិសេេ ការប្បមូ្
ព័ត៌្មាន ការកាំ្ត់្ និងការរាយការ្៍ប្បតិ្បត្តិការឱ្យបាន ន់សព្សវោ និងមានគុ្ភាពខាេ់
មួយកប្មិត្សេៀត្។ េ.ហ.ក ក៏បានេហការជាមួយ យកោឋ នព័ត៌្មានវេិា សដ្ើមបីសរៀបច្ាំបសងកើត្ប្បព័នធ
ន្ាកនុងមួយេប្មាប់េប្មួ្ការង្គរវភិាគប្បតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័នធនឹងការេមាែ ត្ប្បាក់និង
ហិរញ្ញបប នសភរវកមមឱ្យកាន់ដត្្ែប្បសេើរ។ េ.ហ.ក ក៏បានបនតសរៀបច្ាំ និងបញ្ជូ នរបាយការ្៍
សេុើបការ្ ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ប្ពម ាំងសេនើេុាំព័ត៌្មាន និងមតិ្សឆ្លើយត្ប សដ្ើមបដីក្មែរបាយការ្ ៍ សេុើបការ្ ៍
ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានកាន់ដត្មានគុ្ភាព។ 

៣- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការររេ ់េ.ហ្.ក 
ក- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការកែងុប្េកុររេ ់េ.ហ្.ក 
េ.ហ.ក បានចុ្ោះអនុេសរ្ ៈសោគយ្់េតីពីការផ្ទល េ់បតូរព័ត៌្មានពាក់ព័នធនឹងការេមាែ ត្ប្បាក់

និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម ជាមួយរោឋ ករេឹកេវយ័ត្ប្កុងភនាំសពញ និងប្កេួងកេិកមម រកុាា ប្បមាញ់ និង
សនសាេ។ េនាឹមសនោះ េ.ហ.ក សប្គ្នងនឹងចុ្ោះហត្ថស្ខ្ស ើ្អនុេសរ្ ៈសោគយ្់ជាមួយអគគិេនីកមាុជា 
និងប្កេួង-សាថ ប័នស្សងសេៀត្្ងដដ្រ។ េ.ហ.ក បានចូ្្រួមការង្គរប្បយុេធប្បឆ្ាំងសប្គឿងសញៀន 
ស្េបតាមដ្នការយុេធសាស្តេតរបេ់រាជរោឋ ភិបា្។ 

េ.ហ.ក បានដឹ្ក ាំនិងេប្មបេប្មួ្ប្កុមការង្គរបសច្ចកសេេអនតរប្កេួងប្បឆ្ាំង
ការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម សដ្ើមបីសរៀបច្ាំរបាយការ្៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តដ្នការ
េកមមភាពរបេ់ប្កុមការង្គរហិរញ្ញវត្ថុ (FATF) និងដ្នការេកមមភាពននយុេធសាស្តេដជាតិ្េដីពី
ការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភវកមម ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ ជាមួយគ្នន សនោះ េ.ហ.ក រមួជាមួយ
ប្កុមការង្គរបសច្ចកសេេអនតរប្កេួង បានជួបប្បជុាំតាមរយៈប្បព័នធអនឡាញជាមួយប្កុមការង្គរ
ប្ត្ួត្ពិនិត្យរមួននប្បសេេអាេីុបា៉ា េីុហវិកអាំពីកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ (ICRG-JG) ច្ាំនួន ៣ស ើ្ក 
សដ្ើមបីពិភាកាអាំពី្េធ្្ននការអនុវត្តដ្នការេកមមភាពរបេ់ FATF។ េនាឹមសនោះ គ្ៈកមាម ធិការ
េប្មបេប្មួ្ថាន ក់ជាតិ្ប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និង ហិរញ្ញបប នសភរវកមម និងហិរញ្ញបប នដ្្់
ការរកីសាយភាយអាវុធមហាប្ប្័យ (គ.េ.ហ.) ដដ្្មាន េសមតច្ប្កឡាសហាម ជាប្បធ្លន និង  
ឯកឧត្តម សេសាភិបា្ ជាអនុប្បធ្លនប្បចាាំការ បានសច្ញសេច្កតីេសប្មច្បសងកើត្អនុគ្ៈកមាម ធិការ
វយត្នមលហានិភ័យថាន ក់ជាតិ្ េតីពីការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម និងហិរញ្ញបប នដ្្់
ការរកីសាយភាយអាវុធមហាប្ប្័យ (អ.វ.ហ.)។ អនុគ្ៈកមាម ធិការសនោះបាននិងកាំពុងពិភាកា
និងេប្មបេប្មួ្ជាមួយធ គ្នរពិភពសោក សដ្ើមបីអនុវត្តការង្គរវយត្នមលហានិភ័យថាន ក់ជាតិ្
ស ើ្កេី២ ដដ្្្េធ្ ្ននការវយត្នមលសនោះ នឹងឆ្លុោះបញ្ញច ាំងពីហានិភ័យេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប ន
សភរវកមមរបេ់កមាុជា េប្មាប់រយៈសព្ ៥ឆ្ន ាំមតង ប ា ប់ពីការវយត្នមលស ើ្កេី១ ឆ្ន ាំ២០១៦។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

ខ- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការអនតរជាតិររេ ់េ.ហ្.ក 
េ.ហ.ក បានចុ្ោះអនុេសរ្ ៈសោគយ្់េតីពីការផ្ទល េ់បតូរព័ត៌្មានពាក់ព័នធនឹងការេមាែ ត្ប្បាក់

និងហិរញ្ញបប នសភរវកមមជាមួយអងគភាពសេុើបការ្៍ហិរញ្ញវត្ថុសេស្ហាគ ្់ សអេដូនី និងសប្បេីុ្។ 
េនាឹមសនោះ េ.ហ.ក សប្គ្នងនឹងចុ្ោះហត្ថស្ខ្ស ើ្អនុេសរ្ៈសោគយ្់ជាមួយអងគភាពសេុើបការ្៍
ហិរញ្ញវត្ថុហាគ ណា និងេហរដ្ឋអាសមរកិ។  

ប្កមុប្បសេេអាេីុបា៉ា េីុហវិក េដីពីការេមាែ ត្ប្បាក់ (APG) ៖ កនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០២១ សនោះ េ.ហ.ក 
បានបនតេហប្បតិ្បត្តិការជាមួយ APG ស ើ្ការវយត្នមលវឌ្ឍនភាពស ើ្ការអនុវត្តអនុសាេន៍នន
ការអនុសោមតាមដ្នកបសច្ចកសេេកនុងរបាយការ្៍វយត្នមលអញ្ញមញ្ញ េដីពីការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់
និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម ឆ្ន ាំ២០១៧ សោយេេួ្បានការដ្ាំស ើងច្ាំណាត់្ថាន ក់ស ើ្អនុសាេន៍ច្ាំនួន ៦ 
គឺអនុសាេន៍េី១ អនុសាេន៍េី៧ អនុសាេន៍េី១២ អនុសាេន៍េី៣៣ អនុសាេន៍េី៣៧ និង
អនុសាេន៍េី៣៨។ េនាឹមស ោះ េ.ហ.ក ក៏បានចូ្្រមួកិច្ចប្បជុាំ   របេ់ APG ្ ងដដ្រ ពាក់ព័នធនឹង
ការង្គរអភិបា្កិច្ច ការវយត្នមលអញ្ញមញ្ញ ការពិនិត្យស ើងវញិជាយុេធសាស្តេតស ើ្េតង់ោរបេ់ FATF 
និងមហាេននិបាត្របេ់ APG និង FATF ជាសដ្ើម។ ស ើ្េពីសនោះ មន្តនតីជាំ ញរបេ់ េ.ហ.ក បាន
ចូ្្រួមវគគប ត្ុ ោះបណាត ្និងេិកាា សាោរបេ់ APG តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ សដ្ើមបីេេួ្បាន
បេពិសសាធន៍ និងឧត្តមានុវត្ត្ែៗ កនុងការពប្ងឹងវធិ្លនការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់ និងហិរញ្ញបប ន
សភរវកមម។ 

ប្កុមអិុកម៉ាុង (EGMONT Group) ៖ េ.ហ.ក បានចូ្្រួមមហាេននិបាត្ប្បចាាំឆ្ន ាំស ើ្កេី២៧ 
ដដ្្សរៀបច្ាំសោយស្ខ្ធិការោឋ ន Egmont សប្កាមប្បធ្លនបេ “ការអនុវត្តវធីិសាស្តេតដ្ែកស ើ្ហានិភ័យ
ននប្បតិ្បត្តិការរបេ់អងគភាពសេុើបការ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ” កនុងសគ្ន្បាំ្ងពិភាកា និងដច្ករ ាំដ្ក
បេពិសសាធន៍ដ្្់េមាជិកប្កុម Egmont ពាក់ព័នធនឹងការអនុវត្តវធីិសាស្តេតដ្ែកស ើ្ហានិភ័យច្ាំសពាោះ
ការង្គរេនូ្របេ់អងគភាពសេុើបការ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដូ្ច្ជា ការសរៀបច្ាំនិងការវភិាគរបាយការ្៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
និងការការពារេុវត្ថិភាពេិននន័យ។ េនាឹមសនោះ េ.ហ.ក ក៏បានចូ្្រួមកិច្ចប្បជុាំប្កុមការង្គរ និងវគគ
ប ត្ុ ោះបណាត ្បសច្ចកសេេ សដ្ើមបីតាមោនពីវឌ្ឍនភាពននគសប្មាងេិកាលមីៗ និងគសប្មាង  របេ់
ប្កមុ Egmont ដូ្ច្ជា ការដកេប្មួ្សគ្ន្នសោបាយនិងនីតិ្វធីិ ការផ្ទល េ់បដូរព័ត៌្មាន ជាំនួយបសច្ចកសេេ 
និងការចូ្្ជាេមាជិកប្កមុការង្គរផ្ទល េ់បតូរព័ត៌្មាន។  

ប្កមុការង្គរប្បឹកាសោប្់ព័ត៌្មានសេុើបការ្ ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Intelligence Consultative 
Group-FICG) ៖ េប្មាប់ប្កបខ័ ឌ្ ប្កុមការង្គរ FICG ដដ្្ជាកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការរបេ់អងគភាព
សេុើបការ្៍ហិរញ្ញវត្ថុកនុងត្ាំបន់អាសា៊ា ន+អូស្តសាត ្ីនិងនូដវ្សេ ង់ សឆ្លើយត្បនឹងបញ្ញហ ននការ្ត្់
ហិរញ្ញបប នសភរវកមម និងការគាំរាមកាំដហងស ើ្វេ័ិយហិរញ្ញវត្ថុកនុងត្ាំបន់ េ.ហ.ក បានចូ្្រួមកនុង
គសប្មាងេិកា   ដូ្ច្ជាការប្បឆ្ាំងហិរញ្ញបប នសភរវកមមកនុងត្ាំបន់អាេីុអាសគនយ៍ ការបសងកើត្ដ្លត្ហវម 
(Platform) ននការដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មាន និងការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់ ជាសដ្ើម។ េនាឹមសនោះ េ.ហ.ក ក៏
បានចូ្្រមួកិច្ចប្បជុាំប្កុមការង្គរជាប្បចាាំ សដ្ើមបីពិនិត្យ តាមោន និងដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានពីបច្ចុបបននភាព
ការង្គរប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម ដូ្ច្ជា ច្ាប់និងបេបបញ្ញត្តិលមីៗ និង្េធ្្
ននការេិកាស្សាវប្ជាវលមីៗននការង្គរប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម ជាពិសេេ
យនតការការង្គររបេ់េមាជិកនីមួយៗ កនុងសាថ នភាពននការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩  ឆ្ន ាំសនោះ។ 
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VII- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការអនតរជាត ិ
១- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការពហុ្ភាគ ី
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា បានបនតពប្ងឹងនិងពប្ងីកកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការ ជាមួយសាថ ប័នអនតរជាតិ្

និងធ គ្នរកណាត ្   សដ្ើមបីដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មាននិងច្ាំស្ោះដឹ្ង និងស ើ្កកមាេ់េមាហរ្កមម
កនុងត្ាំបន់និងអនតរជាតិ្។  

មូ្និធិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ (IMF) បានបាំសពញសបេកកមមពិសប្គ្នោះសោប្់មាប្តា IV សដ្ើមបីជួយ
តាមោនសាថ នភាពសេដ្ឋកិច្ចប្បសេេកមាុជានិង្ត្់អនុសាេន៍ស ើ្សគ្ន្នសោបាយសេដ្ឋកិច្ច។ 
IMF បនត្ត្់ជាំនួយបសច្ចកសេេស ើ្ការពប្ងឹងការច្ងប្កងេថិតិ្វេ័ិយសប្ៅប្បសេេ េថិតិ្រូបិយវត្ថុនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ េនាេសន៍នលល ា្ំសៅឋាន និងការពប្ងឹងគុ្ភាពរបាយការ្៍េថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេេ
បានជួយបសងកើនេមត្ថភាពមន្តនតីជាំ ញស ើ្ការវភិាគតាមោននិងវយត្នមលសាថ នភាពមា៉ា ប្កូសេដ្ឋកិច្ច
និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយគ្នន សនោះ IMF បានដ្ាំស ើងប្បាក់វភិាជន៍ SDR លមីដ្្់ប្បសេេជាេមាជិក សដ្ើមបី
សប្ត្ៀមសោោះស្សាយវបិត្តិននជាំងឺកូវដី្-១៩ កនុងស ោះកមាុជាក៏េេួ្បានវភិាជន៍ SDR លមី ច្ាំនួន ១៦៧,៧៣ 
ោន SDR ដដ្្សធវើឱ្យច្ាំនួនវភិាជន៍េរបុរបេ់កមាុជាមានច្ាំនួនប្បមា្ ២៥១ ោន SDR។  

ធ គ្នរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុ (ADB) បានអនុម័ត្្ត្់ឥ្ នេមប នដ្ែកស ើ្សគ្ន្នសោបាយ 
សប្កាមអនុកមមវធីិេី៣ននកមមវធីិអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយហិរញ្ញវត្ថុប្បកបសោយបរោិបនន។ ADB បាននិងកាំពុង
ពិភាកាជាមួយរាជរោឋ ភិបា្ ស ើ្សគ្ន្នសោបាយេកមមភាពេប្មាប់កមមវធីិកមចីឥ្ នេមប ន
លមីេតីពី ភាពប្បកួត្ប្បដជងនិងពា្ិជជកមម ដដ្្ដច្កជា ២ អនុកមមវធីិ។ ADB បនតេហការអនុវត្តកមមវធីិ
សឆ្លើយត្បនឹងការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩ និងការសាត រេមប នសេដ្ឋកិច្ចស ើងវញិ ដដ្្សផ្ទត ត្ស ើ្
ដ្នកគនលឹោះេាំខ្ន់ៗ ៣  រមួមាន េុខ្ភិបា្ កិច្ចគ្នាំពារេងគម និងការគ្នាំប្េដ្្់ការសងើបស ើងវញិនន
សេដ្ឋកិច្ច េាំសៅេប់សាត ត់្ការរា្ោ្ននជាំងឺកូវដី្-១៩ និងការសាត រវេ័ិយដដ្្េេួ្រង្្ប៉ាោះពា្់
ខ្ល ាំងកនុងសេដ្ឋកិច្ច។ ADB ក៏បានេហការសរៀបច្ាំេិកាា សាោ អាំពីការសោោះស្សាយឥ្ នមិនដ្ាំស ើ្ រការ 
ការដច្ករ ាំដ្កព័ត៌្មានេតីពីការពិនិត្យស ើងវញិសៅស ើ្សគ្ន្នសោបាយគ្នាំពារសេដ្ឋកិច្ច និងដ្លត្ហវម
ឌី្ជីល្និងការសាត រសេដ្ឋកិច្ចកមាុជាស ើងវញិសប្កាយវបិត្តិកូវដី្-១៩ ក៏ដូ្ច្ជាេិកាា សាោរមួជាមួយ
សាក្វេិា្័យ Cambridge  េតីពី បសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុ និងនវនុវត្តន៍បេបបញ្ញត្តិ។  

កិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការអាសា៊ា ន៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានបនតរមួច្ាំដ្កពប្ងឹងេមាហរ្កមម
ហិរញ្ញវត្ថុនិងេហការេសប្មច្ការង្គរេាំខ្ន់ៗកនុងត្ាំបន់អាសា៊ា ន រួមមាន៖ i/-ការចូ្្រួមគ្នាំប្េដ្្់
ការបសងកើត្ប្កុមប្បឹកា Taxonomy ដដ្្មានតួ្ េីសរៀបច្ាំ សប្ជើេសរ ើេ និងដកេប្មួ្ប្កបខ័ ឌ្ និង
សគ្ន្ការ្៍ពាក់ព័នធ   កនុងកិច្ចការកាំ្ត់្អត្តេញ្ញញ ្ និង/ឬនិយមន័យននហិរញ្ញវត្ថុនបត្ង 
េាំសៅេសប្មច្បាននូវការអភិវឌ្ឍវេ័ិយហិរញ្ញវត្ថុប្បកបសោយចី្រភាព ii/-សធវើជាេហប្បធ្លនជាមួយ
ធ គ្នរកណាត ្ឥ ឌ្ូ ស្េីុស ើ្គ្ៈកមាម ធិការបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ សោយបានជួយជាំរញុបរោិបនន
កនុងត្ាំបន់អាសា៊ា ន និង iii/-ចូ្្រមួជាំរញុការសធវើេមាហរ្កមមវេ័ិយធ គ្នរ សេរភីាវបូនីយកមមគ្នី
មូ្ធន ការអភិវឌ្ឍេី្ារេុន បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ សេរភីាវបូនីយកមមសេវហិរញ្ញវត្ថុ និងការកសាង
េមត្ថភាពរបេ់មន្តនតីធ គ្នរកណាត ្កនុងត្ាំបន់អាសា៊ា ន។  
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កិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការអាសា៊ា ន+៣៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានរមួច្ាំដ្ក៖ i/-ពប្ងឹងេាំណាញ់
េុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុកនុងត្ាំបន់អាសា៊ា ន+៣ សប្កាយពីការេសប្មច្ដ្ាំស ើងេាំហាំេឹកប្បាក់ CMIM ដដ្្
មិនភាជ ប់ជាមួយកមមវធីិរបេ់មូ្និធិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ពី ៣០% សៅ ៤០% ជាមួយនឹងច្ាំនួនេឹកប្បាក់ 
CMIM េរុប ២៤០ ប៊ាីោនដុ្ោល រអាសមរកិ និង ii/-បានចូ្្រួមពិភាកាស ើ្យនតការកាំ្ត់្អប្តា
ការប្បាក់សោង និងការសប្បើរបិូយវត្ថុជាតិ្កនុងយនតការ CMIM ្ងដដ្រ។ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាក៏បាន
គ្នាំប្េដ្្់ការពប្ងឹងតួ្ េីរបេ់ AMRO កនុង មសាថ ប័នអនតរជាតិ្ ជាពិសេេការវយត្នមលសាថ នភាព
សេដ្ឋកិច្ចរបេ់េមាជិកអាសា៊ា ន+៣។  

មជឈម ឌ្ ្សា៊ា េិន (SEACEN) បានចូ្្រមួប ត្ុ ោះបណាត ្េមត្ថភាពជាំ ញរបេ់មន្តនតី
បុគគ្ិកធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា តាមរយៈវគគប ត្ុ ោះបណាត ្និងេិកាា សាោ តាមប្បព័នធអនឡាញ។ 
ជាមួយគ្នន សនោះ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា កនុង មជាេមាជិកននមូ្និធិបរធនបា្របេ់សា៊ា េិន 
(SEACEN Trust Fund) ក៏បានចូ្ រ្មួច្ាំដ្កកនុងការអនុម័ត្ស ើ្ការប្គប់ប្គងនិងសប្បើប្បាេ់មូ្និធិសនោះ 
ឱ្យមានប្បេិេធភាព្ងដដ្រ។ 

សប្ៅពីសនោះ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាមានកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការ្ ែជាមួយសាថ ប័នអនតរជាតិ្ដ៏្នេសេៀត្។ 
អងគការយូអិនឌី្ភីប្បចាាំសៅកមាុជា (UNDP Cambodia) បានេហការេិកាស្សាវប្ជាវស ើ្្េធ្្នន
ការសបាោះមូ្បប្ត្រដ្ឋជាប្បាក់សរៀ្ កនុងប្កបខ័ ឌ្ សគ្ន្នសោបាយេតីពី ការអភិវឌ្ឍមូ្បប្ត្រដ្ឋ 
២០២២-២០២៨។ សាជីវកមមហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ (IFC) បានេហការស ើ្ការអភិវឌ្ឍេី្ារដខសប្ច្វក់
្គត់្្គង់ហិរញ្ញវត្ថុសៅកមាុជា និងការសរៀបច្ាំេិកាា សាោតាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ េតីពីការសរៀបច្ាំ
ឧបករ្៍ហិរញ្ញវត្ថុេវប់របិូយប័ ណ្ (Foreign Currency SWAP)។ េហព័នធបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ (AFI) 
បានេហការជាំរុញកប្មិត្បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ និងស ើ្កកមាេ់ច្ាំស្ោះដឹ្ងហិរញ្ញវត្ថុ សោយសផ្ទត ត្ស ើ្
ការស ើ្កកមាេ់ច្ាំស្ោះដឹ្ងសេវហិរញ្ញវត្ថុឌី្ជីល្ ការប្បមូ្េិននន័យបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុតាមសភេ 
និងការ ត្្់ហិរញ្ញបប នប្បកបសោយបរោិបនន សយនឌ័្រ និងនបត្ង។ អងគការ PACT Cambodia 
បានេហការស ើ្កកមាេ់ច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ  តាមរយៈការសរៀបច្ាំវសីដ្អូអប់រ ាំច្ាំស្ោះដឹ្ង
ដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងមគគុសេាេក៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ េមាគមឥ្ នកេិកមម និងជនបេេប្មាប់ត្ាំបន់អាេីុ
បា៉ា េីុហវិក (APRACA) បានេហការប ត្ុ ោះបណាត ្និងការស្សាវប្ជាវពាក់ព័នធនឹងហិរញ្ញបប ន
នបត្ង និងបដប្មបប្មួ្អាកាេធ្លតុ្។  
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ប្រអរ់ ១ ៖ កិច្ចេហ្ប្រតិរតតកិារអាស្ថ ននងិអាស្ថ ន+៣ 
សប្កាមកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការអាសា៊ា នធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានចូ្្រមួកនុងការង្គរច្មបង

រមួមានដូ្ច្ជា ៖  
i/-េមាហរ្កមមវេ័ិយធ គ្នរអាសា៊ា ន ABIF៖ គ្ៈកមាម ធិការប្កបខ័ ឌ្ េមាហរ្កមម

វេ័ិយធ គ្នរអាសា៊ា ន (WC-ABIF) បានបសងកើត្ការសរៀបច្ាំការង្គរ (ABIF arrangement) និងកិច្ចប្ពមសប្ពៀង
ប្ត្ួត្ពិនិត្យ (Supervisory Agreement) េិកាពីបរបិេហិរញ្ញវត្ថុ (Financial Landscape)  សព្
បច្ចុបបនននិងសព្អ គត្ េប្មាប់ពប្ងឹងេមាហរ្កមមធ គ្នរកនុងត្ាំបន់ ពាក់ព័នធនឹងប្បតិ្បត្តិការ
ឌី្ជីល្ ដច្ករ ាំដ្កបេពិសសាធន៍េតីពីការប្គប់ប្គង ា្ំហូរេិននន័យឆ្លងប្បសេេ និងសរៀបច្ាំកមមវធីិ
ពប្ងឹងេមត្ថភាពសដ្ើមបីពប្ងឹងភាពេីុគ្នន ននបេបបញ្ញត្តិរបេ់ធ គ្នរកនុងបណាត ប្បសេេេមាជិក
អាសា៊ា ន។  

ii/-សេរភីាវបូនីយកមមគ្នីមូ្ធន៖ គ្ៈកមាម ធិការសេរភីាវបូនីយកមមគ្នីមូ្ធន 
(WC-CAL) បានសធវើបច្ចុបបននកមមដ្នការការង្គរននការសធវើសេរភីាវបូនីយកមមគ្នីមូ្ធន ស ើ្កកមាេ់
កិច្ចពិភាកាសគ្ន្នសោបាយជាពិសេេការេិកាពីបេពិសសាធន៍ននការប្គប់ប្គង ា្ំហូរមូ្ធន
របេ់ប្បសេេេមាជិក សធវើឱ្យប្បសេើរស ើងនូវដ្នេីវយត្នមលសេរភីាវូបនីយកមមគ្នីមូ្ធន 
និងោក់របាយការ្ ៍ និងឯកសារពាក់ព័នធនឹងប្កមុការង្គរសៅកនុងសគហេាំព័រអាសា៊ា នសដ្ើមបី្ សពវ្ាយ
និងដច្ករ ាំដ្កេប្មាប់េមាជិក។  

iii/-ការអភិវឌ្ឍេី្ារេុន៖ គ្ៈកមាម ធិការអភិវឌ្ឍេី្ារេុន (WC-CMD) បានបសងកើត្ប្កបខ័ ឌ្
ពិសប្គ្នោះសដ្ើមបីចូ្្រមួជាំរញុការអភិវឌ្ឍនិងស ើ្កកមាេ់ហិរញ្ញបប នប្បកបសោយចី្រភាពកនុងត្ាំបន់ 
បសងកើត្ប្កុមប្បឹកាឧេាហកមម (Industry Advisory Panel-IAP) េប្មាប់កិច្ចប្បជុាំរមួរវងប្កុមការង្គរ
ហិរញ្ញបប នប្បកបសោយចី្រភាព និងសរៀបច្ាំកមមវធីិកសាងេមត្ថភាពនិងស ើ្កកមាេ់ច្ាំស្ោះដឹ្ង
 ក់េិននឹងហិរញ្ញបប នប្បកបសោយចី្រភាព។  

iv/-បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ៖ គ្ៈកមាម ធិការបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ (WC-FINC) បានសរៀបច្ាំ
ការវយត្នមលខលួនឯងស ើ្ការអនុវត្តតាមឯកសារដ្ ាំេតីពីប្កបខ័ ឌ្ តាមោននិងវយត្នមលស ើ្
បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ សរៀបច្ាំរបាយការ្៍បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុកនុងត្ាំបន់អាសា៊ា នឆ្ន ាំ២០២១ សធវើ
បច្ចុបបននកមមស ើ្ឯកសារនិងេហការសរៀបច្ាំកមមវធីិប ត្ុ ោះបណាត ្ពាក់ព័នធនឹងការស ើ្កកមាេ់
បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ ដច្ករ ាំដ្កច្ាំស្ោះដឹ្ងនិងគាំនិត្្តួច្ស្តើម   ក់េងនឹងសេវហិរញ្ញវត្ថុ
តាមរយៈប្បព័នធឌី្ជីល  ្និងេហការសរៀបច្ាំឯកសារសគ្ន្នសោបាយេតីពីច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
តាមរយៈប្បព័នធឌី្ជីល្។  

v/-សេរភីាវបូនីយកមមសេវហិរញ្ញវត្ថុ៖ គ្ៈកមាម ធិការសេរភីាវបូនីយកមមសេវហិរញ្ញវត្ថុ 
(WC-FSL) បានអភិវឌ្ឍដ្នការការង្គរកនុងការបតូរពីបញ្ជ ីវជិជមានសៅបញ្ជ ីអវជិជមានសដ្ើមបីពប្ងីក
វសិា្ភាពននការសធវើសេរភីាវូបនីយកមមសេវហិរញ្ញវត្ថុ និងបសងកើត្សគ្ន្ការ្៍ដ្ ាំសៅស ើ្
ការប្ត្តួ្ពិនិត្យកិច្ចប្ពមសប្ពៀងពា្ិជជកមមសេរអីាសា៊ា ន-អូស្តសាត ្ី-នូដវ ស្េ ង់ បញ្ច ប់ការពិភាកា
ស ើ្ពិធីសារេប្មាប់សេវហិរញ្ញវត្ថុកញ្ច ប់េី៩និងសប្ត្ៀមចុ្ោះហត្ថស្ខ្សៅចុ្ងឆ្ន ាំ២០២១សនោះ និង
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បញ្ច ប់ការពិភាកាស ើ្េេសន នេតីពី ការេិកាស ើ្្្ប៉ាោះពា្់ននការសធវើសេរភីាវូបនីយកមម
ច្ាំសពាោះប្បសេេជាេមាជិក។  

vi/-ប្បព័នធេូ ត់្៖ គ្ៈកមាម ធិការប្បព័នធេូ ត់្ (WC-PSS) បានកាំ្ត់្និង្ត្់អាេិភាព
ស ើ្ដ្នកពាក់ព័នធនឹងអាសា៊ា នច្ាំសពាោះរបាយការ្៍េតីពី ការស ើ្កកមាេ់ការេូ ត់្េងប្បាក់ឆ្លងដដ្ន 
ការសធវើបច្ចុបបននកមមស ើ្សគ្ន្ការ្៍ដ្ ាំេតីពីការអនុវត្តប្កបខ័ ឌ្ សគ្ន្នសោបាយភាជ ប់ប្បព័នធ
េូ ត់្រាយភាល មៗឆ្លងដដ្ន និងអនុម័ត្ប្កបខ័ ឌ្ អនតរប្បតិ្បត្តិការ QR កូដ្ អាសា៊ា នសដ្ើមបីជាំរញុការភាជ ប់
ប្បព័នធេូ ត់្កនុងត្ាំបន់ និង vii/-ការកសាងេមត្ថភាព៖ គ្ៈកមាម ធិការកសាងេមត្ថភាព (SCCB) 
បានបនតសរៀបច្ាំវគគប ត្ុ ោះបណាត ្តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ សហើយប្បសេេេមាជិកកាំពុងសរៀបច្ាំ
សហោឋ រច្ េមា័នធបសច្ចកវេិាេប្មាប់ការង្គរប ត្ុ ោះបណាត ្្ងដដ្រ។ 

សប្កាមកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការអាសា៊ា ន+៣ ្ េធ្្ការង្គរច្មបងៗដដ្្េសប្មច្បាន រមួមាន៖ 
i/-ការដកេប្មួ្សគ្ន្ការ្៍ប្បតិ្បត្តិ ននកិច្ចប្ពមសប្ពៀងពហុនីយកមមគាំនិត្្តួច្ស្តើម

សឈៀងនម៉ា (CMIM) សដ្ើមបីឱ្យការអនុវត្តកិច្ចប្ពមសប្ពៀងសនោះប្បកបសោយពិោេ ស្េបសៅតាម
ការវវិត្តលមីៗ ដូ្ច្ជា ការកាំ្ត់្អប្តាការប្បាក់សោង (Reference Rate) ការសប្បើប្បាេ់របិូយវត្ថុកនុង
ស្េុកកនុងយនតការ CMIM និងការកាំ្ត់្េិេសៅអ គត្  

ii/-ការអនុវត្តសាក្បង (Test Run) ស ើ្កេី១២ សប្កាមយនតការ CMIM ដដ្្មិនពាក់ព័នធនឹង 
IMF សដ្ើមបពីប្ងឹងការវយត្នមលសាថ នភាពសេដ្ឋកិច្ចប្បសេេេុាំខចី  

iii/-ការបសងកើត្កមមវធីិជាំនួយបសច្ចកសេេសដ្ើមបីពប្ងីកច្ាំស្ោះដឹ្ងស ើ្ដ្ាំស ើ្ រការននកិច្ចប្ពម-
សប្ពៀង CMIM  

iv/-ការកាំ្ត់្កមមវធីិការង្គរ ការដកេប្មួ្ដ្នការរយៈសព្មធយម និងការសប្ត្ៀមសរៀបច្ាំ
សប្ជើេសរ ើេថាន ក់ដឹ្ក ាំលមីេប្មាប់អងគភាព AMRO  

v/-ការបនតេិកាពីគាំនិត្្តួច្ស្តើមលមីៗសដ្ើមបពីប្ងឹងនិងពប្ងីកកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
អាសា៊ា ន+៣ និង  

vi/-ការជាំរញុការសច្ញ្ាយេញ្ញញ ប័ ណ្កនុងត្ាំបន់អាសា៊ា ន+៣ ជារបិូយវត្ថុកនុងស្េុក។ 
 

២- កចិ្ចេហ្ប្រតរិតតកិារសទវភាគ ី
 កិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការសេវភាគីប្ត្ូវបានពប្ងឹងនិងពប្ងីក សដ្ើមបីដច្ករ ាំដ្កច្ាំស្ោះដឹ្ងនិង
បេពិសសាធន៍ និងគ្នាំប្េការរកីច្សប្មើនននវេ័ិយធ គ្នរ។  កិច្ចប្បជុាំសេវភាគីដូ្ច្ជា  ជាមួយធ គ្នររដ្ឋ
សវៀត្ណាមនិងធ គ្នរកណាត ្ឡាវ ប្តូ្វបានសរៀបច្ាំស ើង សដ្ើមបីបនតពប្ងឹងកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការជា
ប្បនព្ី និងកាំ្ត់្េិេសៅននកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការ សព្អ គត្។ ធ គ្នរកណាត ្នលបាន
ដច្ករ ាំដ្កបេពិសសាធន៍ ស ើ្ការប្គប់ប្គងការបតូរប្បាក់ និងការប្គប់ប្គងប្បតិ្បត្តិការរបេ់ធ គ្នរ
កណាត ្្ងដដ្រ។ ធ គ្នរកណាត ្កូសរ ៉ាបានេហការស្សាវប្ជាវស ើ្ប្បធ្លនបេេតីពី “ប្បតិ្បត្តិការ
រូបិយវត្ថុនិងសគ្ន្នសោបាយបតូរប្បាក់”។ អាជាា ធររូបិយវតថុសិងហបុរ ីៃិងធនាគារកណ្តត លប្បសេេ
មួយច្ាំនួនសេៀត្ បានេហការសច្ញ្ាយជា្លូវការនូវឯកសារេិកាស្សាវប្ជាវេតីពី “សហោឋ រច្ -
េមា័នធឌី្ជីល្ប្គឹោះេប្មាប់សេដ្ឋកិច្ចឌី្ជីល្ប្បកបសោយបរោិបនន”។ េនាឹមសនោះ ធ គ្នរជាតិ្នន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

កមាុជាក៏បានដច្ករ ាំដ្កច្ាំស្ោះដឹ្ងនិងបេពិសសាធន៍ដ្្់ i/-ធ គ្នរកណាត ្ឡាវស ើ្ប្បធ្លនបេេតីពី 
ការអភិវឌ្ឍប្បព័នធេូ ត់្ ការពប្ងឹងការប្ត្ួត្ពិនិត្យធ គ្នរ និងការសរៀបច្ាំប្បព័នធគ្សនយយ  និង 
ii/-ធ គ្នរកណាត ្េីម័រស្េស ើ្ប្បធ្លនបេេតីពី ដ្ាំស ើ្ រការចុ្ោះកិច្ចបញ្ជ ិកា និងការសច្ញ្ាយ
មូ្បប្ត្អាច្ជួញដូ្របាន (NCD) និង iii/-ធ គ្នរកណាត ្បា៉ា គីសាថ នស ើ្ប្បធ្លនបេេតីពី ការអភិវឌ្ឍ
ប្បព័នធបាគង។  
 
VIII- ការប្គរ់ប្គងននៃកែងុធ្នោរជាតិននកែពជុា 

១- េាេភាព នងិេកែមភាពប្កុែប្រកឹាភិបាល 
 បច្ចុបបនន ប្កុមប្បឹកាភិបា្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាមានេមាេភាពដូ្ច្ខ្ងសប្កាម ៖ 

- ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ្  សេសាភិបា្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា ជាប្បធ្លន 
- សោកជាំ វ  វ ច័្នាថាណា  សេសាភិបា្រងធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា ជាេមាជិកា 
- ឯកឧត្តម ជូ គឹមស ង  ត្ាំណាងប្បមុខរាជរោឋ ភិបា្ ជាេមាជិក 
- ឯកឧត្តម អីុវ លុង ត្ាំណាងឱ្យមជឈោឋ នឧត្តមេិកា ជាេមាជិក 
- ឯកឧត្តម រេ់ េី្វ៉ា  ត្ាំណាងឱ្យប្កេួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាេមាជិក 
- ឯកឧត្តម ឡាយ សម៉ាងេ៊ាុន  ត្ាំណាងឱ្យមជឈោឋ នសធវើេកមមភាពសេដ្ឋកិច្ច ជាេមាជិក និង 
- សោក មុាំ ោសរ ៉ាត្  ត្ាំណាងឱ្យបុគគ្ិកធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា ជាេមាជិក។  

 

ប្កមុប្បឹកាភិបា្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានជួបប្បជុាំច្ាំនួន ៦ ស ើ្ក គឺកិច្ចប្បជុាំប្កមុប្បឹកាភិបា ៖្  
- ស ើ្កេី១៖ កិច្ចប្បជុាំប្កមុប្បឹកាភិបា្ស ើ្កេី១៤៤ កា្ពីនលៃច្នា ១២សកើត្ ដខមាឃ ឆ្ន ាំជូត្ 

ស េ័ក ព.េ.២៥៦៤ ប្ត្ូវនឹងនលៃេី២៥ ដខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ សដ្ើមបពិីនិត្យ និងអនុម័ត្ស ើ្សេច្កតីប្ពាង
សេច្កតីេសប្មច្េតីពី ការបសងកើត្គ្ៈកមមការប្ត្តួ្ពិនិត្យបញ្ជ ីគ ស្នយយធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា េប្មាប់
ការយិបរសិច្ឆេ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

- ស ើ្កេី២៖ កិច្ចប្បជុាំប្កមុប្បឹកាភិបា្ស ើ្កេី១៤៥ កា្ពីនលៃប្ពហេបត្ិ៍ ១៤សរាច្ ដខមាឃ 
ឆ្ន ាំជូត្ ស េ័ក ព.េ.២៥៦៤ ប្ត្ូវនឹងនលៃេី១១ ដខកុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២១ សដ្ើមបីពិនិត្យ និងអនុម័ត្ស ើ្
សេច្កតីប្ពាងរបាយការ្៍សាថ នភាពលវកិាធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាឆ្ន ាំ២០២០ និងដ្នការឆ្ន ាំ២០២១។ 

- ស ើ្កេី៣៖ កិច្ចប្បជុាំប្កមុប្បឹកាភិបា្ស ើ្កេី១៤៦ កា្ពីនលៃប្ពហេបត្ិ៍ ៦សរាច្ ដខ្្គុន 
ឆ្ន ាំជូត្ ស េ័ក ព.េ.២៥៦៤ ប្ត្វូនឹងនលៃេី៤ ដខមី  ឆ្ន ាំ២០២១ សដ្ើមបពិីនិត្យ និងអនុម័ត្ស ើ្សេច្កដីប្ពាង
សគ្ន្នសោបាយវនិិសោគេប្មាប់ការប្គប់ប្គងេុនបប្មុងវនិិសោគ។ 

- ស ើ្កេី៤៖ កិច្ចប្បជុាំប្កមុប្បឹកាភិបា្ស ើ្កេី១៤៧ កា្ពីនលៃអង្គគ រ ៧សកើត្ ដខសជេឋ ឆ្ន ាំឆ្លូវ 
ប្តី្េ័ក ព.េ.២៥៦៥ ប្ត្ូវនឹងនលៃេី១៨ ដខឧេភា ឆ្ន ាំ២០២១ សដ្ើមបីពិនិត្យ និងអនុម័ត្ស ើ្របាយការ្៍
េតីពីេកមមភាពការង្គរប្គប់ប្គងេុនបប្មងុវនិិសោគឆ្ន ាំ២០២០។ 

- ស ើ្កេី៥៖ កិច្ចប្បជុាំ ប្កុមប្បឹកាភិបា្ស ើ្កេី១៤៨ កា្ពីនលៃប្ពហេបត្ិ៍  ១៤សរាច្ 
ដខបឋមាសាឍ ឆ្ន ាំឆ្លូវ ប្តី្េ័ក ព.េ.២៥៦៥ ប្ត្ូវនឹងនលៃេី៨ ដខកកកោ ឆ្ន ាំ២០២១ សដ្ើមបពិីនិត្យ និងអនុម័ត្
ស ើ្សេច្កតីប្ពាងរបាយការ្៍ប្បចាាំឆ្មាេេី១ និងេិេសៅការង្គរឆ្មាេេី២ ឆ្ន ាំ២០២១ និង 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

- ស ើ្កេី៦៖ កិច្ចប្បជុាំប្កុមប្បឹកាភិបា្ស ើ្កេី១៤៩ កា្ពីនលៃអង្គគ រ ១០សកើត្ ដខមិគេិរ 
ឆ្ន ាំឆ្លូវ ប្តី្េ័ក ព.េ.២៥៦៥ ប្ត្ូវនឹងនលៃេី១៤ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ សដ្ើមបីពិនិត្យ និងអនុម័ត្ស ើ្សេច្កតីប្ពាង
របាយការ្៍ប្បចាាំឆ្ន ាំ២០២១ និងេិេសៅការង្គរឆ្ន ាំ២០២២។ 
 

២- ការអភិវឌ្ឍធ្នធានែនេុស 
ក- េាតិែិស្តនតីរគុគលកិ  
មន្តនតីបុគគ្ិកប្កបខ័ ឌ្ េូ ាំងប្បសេេរបេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាមានច្ាំនួន ១.៧៧៦ រូប 

(ប្បុេ ៩១៧ របូ ស្េី ៨៥៩ របូ) កនុងស ោះេីសាន ក់ការកណាត ្មានច្ាំនួន ១.២៩៥ របូ (ប្បុេ ៦៨៦ របូ 
ស្េី ៦០៩ រូប) និងសាខ្រាជធ្លនី-សខត្តមានច្ាំនួន ៤៨១ រូប (ប្បុេ ២៣១ រូប ស្េី ២៥០ រូប)។ មន្តនតី
បុគគ្ិកប្កបខ័ ឌ្ សៅេីសាន ក់ការកណាត ្សកើនស ើងច្ាំនួន ៤៣ របូ (សប្ជើេសរ ើេលមី ៥១ របូ ស្ារចូ្  ្៣ របូ 
ស្ារសច្ញ ១ របូ ចូ្្និវត្តន៍ ៤ របូ ោឈប់ ៤ របូ មរ្ភាព ២ របូ) ខ្ៈសៅសាខ្ លយចុ្ោះច្ាំនួន ៩ របូ 
(ស្ារសច្ញ ៣ របូ ចូ្្និវត្តន៍ ២ របូ ោឈប់ ៣ របូ មរ្ភាព ១ របូ)។ 

 

 

ាោង ២ ៖ េាតិិែស្តនតីរុគគលកិធ្នោរជាតិននកែពុជា ប្រចាំឆ្ែ ាំ២០២១ 
  ឆ្ែ ាំ២០១៨ ឆ្ែ ាំ២០១៩ ឆ្ែ ាំ២០២០ ឆ្ែ ាំ២០២១ ផ្ប្រប្រួល 

ទីស្ថែ ក់ការកណាត ល 
ប្បុស ៦៤២ ៦៤២ ៦៦៤ ៦៨៦ ២២ 
ស្សី  ៥៥០ ៥៦៦ ៥៨៨ ៦០៩ ២១ 
សរបុ ១១៩២ ១២០៨ ១២៥២ ១២៩៥ ៤៣ 

ស្ថខា 
ប្បុស ២៣២ ២២៤ ២៣៣ ២៣១ -២ 
ស្សី  ២៤១ ២៣៣ ២៥៧ ២៥០ -៧ 
សរបុ ៤៧៣ ៤៥៧ ៤៩០ ៤៨១ -៩ 

េររុទូទ ាំង
ប្រសទេ 

ប្បុស ៨៧៤ ៨៦៦ ៨៩៧ ៩១៧ ២០ 
ស្សី  ៧៩១ ៧៩៩ ៨៤៥ ៨៥៩ ១៤ 
សរបុ ១៦៦៥ ១៦៦៥ ១៧៤២ ១៧៧៦ ៣៤ 

 
 

 ខ- ការរណតុ ុះរណាត ល  
- ការប ត្ុ ោះបណាត ្កនុងប្បសេេ  

ការអភិវឌ្ឍេមត្ថភាពមន្តនតីបុគគ្ិកប្ត្ូវបានសធវើស ើងតាមរយៈការសបើកវគគប ត្ុ ោះបណាត ្   
ជាពិសេេតាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ។ ការចូ្្រមួេិកាា សាោច្ាំនួន ៦ ស ើ្ក សោយមានេិកាា កាម
ចូ្្រមួច្ាំនួន ៥០ របូ វគគេិកាច្ាំនួន ២ ស ើ្ក សោយមានេិកាា កាមចូ្ រ្មួច្ាំនួន ១៤០ របូ កិច្ចប្បជុាំច្ាំនួន 
១៥ ស ើ្ក ដដ្្មានមន្តនតីបុគគ្ិកចូ្្រមួច្ាំនួន ៣៤៥ របូ។ េនាឹមសនោះ កមមវធីិកមមេិកាសៅធ គ្នរជាតិ្
ននកមាុជាក៏បានេេួ្និេសិត្មកពីបណាត ប្គឹោះសាថ នឧត្តមេិកាច្ាំនួន ១៥០ របូ។  
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

 ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាក៏បានបនតប ត្ុ ោះបណាត ្ជាំ ញជូនមន្តនតីបុគគ្ិកតាមរយៈប្បព័នធ
អនឡាញ ដូ្ច្ជា៖  
 - កមមវធីិប ត្ុ ោះបណាត ្ NBC FSI Connect ជាំ ញប្ត្ួត្ពិនិត្យធ គ្នរ សប្កាមកមមវធីិរបេ់
វេិាសាថ នេថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុននធ គ្នរេប្មាប់ការេូ ត់្អនតរជាតិ្ (BIS) បានច្ាំនួន ៥ ជាំ ន់ មាន
េិកាា កាមេរបុច្ាំនួន ៣៣៥ របូ (កនុងស ោះអាហារបូករ្៍២៥របូ) និងបានសរៀបច្ាំឱ្យប្ប ងតាមរយៈ
ប្បព័នធអនឡាញជា្លូវការ សដ្ើមបីវយត្នមលគុ្ភាពេិកាជាបនតប ា ប់ច្ាំនួន ៣៩ ស ើ្ក និងមានមន្តនតី
បុគគ្ិកបញ្ច ប់ការេិកាកប្មិត្បឋមច្ាំនួន ២១៥ របូ កប្មិត្មធយមច្ាំនួន ១០៣ របូ និងកប្មិត្ខាេ់ច្ាំនួន 
៤៨ របូ។   
 - កមមវធីិប ត្ុ ោះបណាត ្ NBC-IMF េតីពីកមមវធីិនិងសគ្ន្នសោបាយហិរញ្ញវត្ថុ (FPP) របេ់
មូ្និធិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ច្ាំនួន៣ជាំ ន់ មានេិកាា កាមេរបុច្ាំនួន ២៦១ របូ កនុងស ោះ មន្តនតីបុគគ្ិក
ជាំ ន់េី១មានច្ាំនួន ៥៥ របូ និងជាំ ន់េី២មានច្ាំនួន ១០៥ របូ បានប្ប ងបញ្ច ប់កមមវធីិេិកា ាំងពីរ
កប្មិត្តាមរយៈប្បព័នធអនឡាញ  ជា្លូវការសោយសជាគជ័យ។ មា៉ាងសេៀត្ េិកាា កាមជាំ ន់េី៣មានច្ាំនួន 
១០១ របូ ដដ្ ស្េើបសប្ជើេសរ ើេ ប្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យេិកានិងប្ត្វូប្ប ងបញ្ច ប់កប្មិត្១ តាមរយៈប្បព័នធ
អនឡាញ សៅចុ្ងឆ្ន ាំ២០២១។  
 - កមមវធីិេិកា Chartered Fintech Professional (CFtP) របេ់វេិាសាថ ន Global Fintech ដដ្្
មាន២កប្មិត្ េប្មាប់េិកាា កាមច្ាំនួន ៦ របូ កនុងសគ្ន្បាំ្ងពប្ងឹងេមត្ថភាព ដ្នកបសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុ 
និងការវវិត្តលមីៗននបសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុ និង 
 - កមមវធីិប ត្ុ ោះបណាត ្ FSI Connect ជាំ ញធ្ល រា៉ាប់រងប្បាក់បសញ្ញើ ដដ្្្ត្់អាហារបូករ្៍
សោយេមាគមអនតរជាតិ្េប្មាប់អងគភាពការពារប្បាក់បសញ្ញើ (IADI) ជូនមន្តនតីបុគគ្ ិកច្ាំនួន ៣ របូ សដ្ើមបី
ពប្ងឹងេមត្ថភាពដ្នកកិច្ចការពារប្បាក់បសញ្ញើ។ 
 សដ្ើមបីបនតនិរនតរភាពននការេិការបេ់និេសិត្ កនុងអាំ ុងសព្ននការរា្ោ្ជាំងឺកូវដី្-១៩ 
ម ឌ្ ្េិកាបសច្ចកសេេធ គ្នរបានសរៀបច្ាំអភិវឌ្ឍសវេិកាឌី្ជីល្ដ្លត្ហវម និង hybrid education 
កនុងការប ត្ុ ោះបណាត ្ជូននិេសិត្ជាំ ន់េី២៨ និង២៩ តាមរយៈប្បព័នធសអ ិច្ប្ត្និូក (CBS E-Learning)។ 
េរបុនិេសិត្កាំពុងេិកាសៅម ឌ្ ្េិកាបសច្ចកសេេធ គ្នរមានច្ាំនួន ២៧៧ របូ ដដ្្កនុងស ោះនិេសិត្
ជាំ ន់េី២៩ មាន ១៣៣ រូប និងជាំ ន់េី៣០ មាន ១៤៤ រូប។ បច្ចុបបនន ម ឌ្ ្េិកាបសច្ចកសេេ
ធ គ្នរមានសាស្តសាត ចារយច្ាំនួន ៥៨ របូ (ស្េី ១១របូ) កនុងស ោះសាស្តសាត ចារយកនុងប្បព័នធធ គ្នរជាតិ្នន
កមាុជាមានច្ាំនួន៤៣របូ (ស្េី៦របូ)។ 
 

 - ការប ត្ុ ោះបណាត ្សប្ៅប្បសេេ  
 សដ្ើមបីបនតបសងកើនេមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍធនធ្លនមនុេស ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានចាត់្មន្តនតី
បុគគ្ិកឱ្យចូ្្រមួវគគេិកាអនឡាញរយៈសព្ខលី ច្ាំនួន ២២៦ ស ើ្ក (មន្តនតីបុគគ្ ិកចូ្្រមួ ៨៤៣ របូ) 
និងកិច្ចប្បជុាំអនឡាញច្ាំនួន ១៥៥ ស ើ្ក (មន្តនតីបុគគ្ិកចូ្្រមួ ៤១១ របូ) ប្ពម ាំងចាត់្បញ្ជូ នចូ្្រមួ
វគគេិការយៈសព្ដវងថាន ក់ប ឌ្ិ ត្ ច្ាំនួន ២ ស ើ្ក (មន្តនតីបុគគ្ិកចូ្ រ្មួ ២ របូ) អនុប ឌ្ិ ត្ ច្ាំនួន ២៦ 
ស ើ្ក (មន្តនតីបុគគ្ិកចូ្ រ្មួ ២៧ របូ)។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

៣- េវនកែមននៃកែងុ អធ្ិការកិច្ច និងការប្គរ់ប្គងហានភិ័យ 
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានបនតពប្ងឹងការង្គរេវនកមមនិងអធិការកិច្ចដដ្្ជាដ្នកមួយនន

អភិបា្កិច្ចរបេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាកនុងការពិនិត្យ និងវយត្នមលសៅស ើ្ការអនុវត្តរបេ់ យកោឋ ន 
និងអងគភាព   ច្ាំសពាោះការប្បតិ្បត្តិតាម បេបបញ្ញត្តិ សេច្កតីដ្ ាំ និងនីតិ្វធីិការង្គរស្សងៗ  សដ្ើមបី
ធ្ល នូវប្បេិេធភាពការង្គរ និងភាពរងឹមាាំ ននការប្ត្តួ្ពិនិត្យន្ាកនុង។  

ការង្គរេវនកមមប្ត្ូវបានអនុវត្ត ាំងដ្្់េីកដនលង្ង និងតាមអនឡាញ្ង សៅសាខ្
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា (សខត្តប្ពោះេីហនុ នប្ពដវង េាឹងដប្ត្ង កាំពង់ឆ្ន ាំង បាត់្ដ្ាំបង សកាោះកុង  និងរត្នគិរ ី
និងសៅសាន ក់ការកណាដ ្ យកោឋ នប្បតិ្ត្តិការ និង យកោឋ នប្គប់ប្គងការបតូរប្បាក់)។ រឯីការង្គរ
អធិការកិច្ចបានអនុវត្តដត្៤សាខ្ប៉ាុសណាណ ោះ (សាខ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាសខត្តកាំពត្ កាំពង់ចាម កាំពង់េាឺ 
និងតាដកវ)។ សោយដ ក ការតាមោនការអនុវត្តតាមអនុសាេន៍ប្ត្វូបានអនុវត្តតាមអនឡាញ ាំងអេ់។  
 េនាឹមសនោះ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជាបានេិកានិងសរៀបច្ាំនីតិ្វធីិេវនកមមពីច្មាៃ យ (Remote Audit) 
សដ្ើមបីរកានិរនតភាពការង្គរេវនកមមសៅកនុងសាថ នភាពដដ្្េវនករមិនអាច្សៅដ្្់េីកដនលងបាន 
ក៏ដូ្ច្ជា សដ្ើមបីពប្ងឹងប្បេិេធភាពននការសធវើេវនកមម។  

គ្ៈកមមការប្គប់ប្គងហានិភ័យប្បព័នធធ គ្នរេនូ្របេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា បានប្បជុាំ
ច្ាំនួន៥ស ើ្ក សដ្ើមបពិីនិត្យស ើ្វឌ្ឍនភាពននការសធវើបច្ចុបបននកមម ដ្នការនិរនតរភាពធុរកិច្ច (BCP) េប្មាប់
សាន ក់ការកណាត ្ និងការសរៀបច្ាំដ្នការនិរនតរភាពធុរកិច្ច េប្មាប់អនុវត្តសៅសាខ្ធ គ្នរជាតិ្នន
កមាុជា។  
 

៤- ការប្គរ់ប្គងស្ថខាធ្នោរជាតិននកែពជុា 
ប្បតិ្បត្តិការសៅតាមសាខ្រាជធ្លនី-សខត្តប្ត្ូវបានពប្ងឹងជា ា្ំោប់ សដ្ើមបីបសប្មើដ្្់ការរកីច្សប្មើន

សៅតាមត្ាំបន់។ សាខ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជារាជធ្លនី-សខត្តបានរួមច្ាំដ្កបាំសពញសេច្កតីប្ត្ូវការ
សាច់្ប្បាក់, ស ើ្កកមាេ់ការសប្បើប្បាេ់ប្បាក់សរៀ្ និងបានស ើ្កកមាេ់ការយ្់ដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ។ 
សាខ្ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជារាជធ្លនី-សខត្តបានចូ្្រមួ៖ i/-្ត្់សេវបតូរប្កោេប្បាក់សរៀ្ចាេ់ េឹក 
សរច្ រ ិ្  េក់ និងរដហក ជូនដ្្់សាធ្លរ្ជន ii/-តាមោនសាថ នភាពសេដ្ឋកិច្ចកនុងត្ាំបន់ដូ្ច្ជា 
ការដប្បប្បួ្ នលល អប្តាបតូរប្បាក់ និងេូច្ ករមា៉ា ប្កូសេដ្ឋកិច្ចដ្នេសេៀត្ដដ្្រមួច្ាំដ្កកនុងការតាមោន
សាថ នភាពសេដ្ឋកិច្ចជារមួ និងការអនុវត្តនសោបាយរបិូយវត្ថុរបេ់ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា និង iii/-្ត្់
ព័ត៌្មានអាំពីការសប្បើប្បាេ់សេវហិរញ្ញវត្ថុជូនសាធ្លរ្ជនតាមប្បព័នធហត់្ឡាញ្ងដដ្រ។ សាខ្
ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជារាជធ្លនី-សខត្ត ក៏បានចូ្្រមួោ៉ាងេាំខ្ន់កនុងការអនុវត្តការដកេប្មង់ហិរញ្ញវត្ថុ
សាធ្លរ្ៈ សដ្ើមបីស ើ្កកមាេ់ប្បេិេធភាពនិងគ្សនយយភាពរបេ់ប្បតិ្បត្តិការប្គប់ប្គងសាច់្ប្បាក់
របេ់អងគភាព  ននរាជរោឋ ភិបា្។ 
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ប្កាហ្វ ៧០ ៖ េាិតិែស្តនតីរុគគលិកស្ថខាោជធានី-សខតត 
(ឆ្ន ាំ២០២១) 

 
ប្បភព៖ ធ គ្នរជាតិ្ននកមាុជា 

 
 

២៣

១៣

៣៤ ៣៥

១៩

៣៤ ៣៣

២២ ២៤ ២៦ ២៤
២៩

២៤
២៧

២២ ២១
២៤

១៧

៣២

១៥

៨

២១ ២២

១១
១៧ ១៩

៨
១១

១៥
១១

១៦
១២ ១៤ ១២

៧
១០

៦

១៦

រាជ
ធ្ល
នីភ
នាំសព
ញ

កណា
ត្

កាំព
ង់ចា
ម

បា
ត្ដ្
ាំបង

នប្ព
ដវង

សេ
ៀម
រាប

កាំព
ង់ធ
ាំ

តា
ដក
វ

សា
វយ
សរៀ
ង

សពា
ធិ៍ សា

ត្

កាំព
ង់ឆ្
នាំង

កាំព
ង់េ
ាឺ

កាំព
ត្

ប្ព
ោះេី
ហ
នុ

សកា
ោះកុ
ង

ប្ក
សច្
ោះ

រត្
នគិ
រី

េ
ាឹងដ
ប្ត្
ង

ប 
ាយ
មា
នជ័
យ

េរបុ(៤៨៣ ក់) ប្បុេ(២៣២ ក់) ស្េី(២៥១ ក់)
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េនែដិឋ ន 
សៅឆ្ន ាំ២០២១ សេដ្ឋកិច្ចកមាុជាបានសងើបស ើងវញិ ប៉ាុដនតវេ័ិយច្មបងៗ មានស្បឿនកាំស ើ្ ន

ខុេគ្នន  ដដ្្កនុងស ោះវេ័ិយកាត់្សដ្របានចាប់ស្តើមសកើនស ើងស្ឿន ច្ាំដ្កឯវេ័ិយពាក់ព័នធនឹង
សេវកមម ជាពិសេេវេ័ិយសេេច្រ្ ៍ បនតធ្លល ក់ចុ្ោះ។ ការអនុវត្តនសោបាយរបិូយវត្ថុវតិាថ រកមមប្បកបសោយ
ភាពប្បុងប្បយ័ត្ន ជាមួយនឹងការប្គប់ប្គងបាននូវេមាា ធស ើ្ត្នមលប្បាក់សរៀ្ បានបនតរកាេថិរភាព
អប្តាបតូរប្បាក់ ដដ្្ចូ្ រ្មួោ៉ាងេកមមកនុងការរកាេថិរភាពនលលនិងការពារអាំណាច្េិញននប្បាក់ច្ាំ្ូ្
របេ់ប្បជាជន។ ជាមួយគ្នន សនោះ េុនបប្មុងអនតរជាតិ្បនតេថិត្កនុងកប្មិត្ខាេ់ប្គប់ប្គ្នន់កនុងការបសប្មើ
ដ្្់ការអនុវត្តនសោបាយរូបិយវត្ថុនិងអប្តាបតូរប្បាក់ដដ្្បានរួមច្ាំដ្ករកាជាំសនឿេុកចិ្ត្តរបេ់
សាធ្លរ្ជនមកស ើ្សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិ្។  

ការអនុវត្តវធិ្លនការគ្នាំប្េជាបនតប ា ប់កនុងវេ័ិយធ គ្នរ បានរកាភាពធន់ននប្បព័នធធ គ្នរ
និងសធវើឱ្យប្បព័នធធ គ្នរសដ្ើរតួ្ េីកាន់ដត្េាំខ្ន់ កនុងការរកានិរនតរភាពននអាជីវកមមនិងជួយេប្មួ្
ការ ា្ំបាករបេ់ប្បជាព្រដ្ឋដដ្្រង្្ប៉ាោះពា្់ពីវបិត្តិ។ ម៉ាាងសេៀត្ ការសធវើេាំសនើបកមមប្បព័នធធ គ្នរ 
ជាពិសេេប្បព័នធេូ ត់្ បានជួយេប្មួ្ដ្្់ដ្ាំស ើ្ រការសេដ្ឋកិច្ចនិងពា្ិជជកមម ាំងកនុងនិង
សប្ៅប្បសេេ សោយកាត់្បនថយច្ាំណាយប្បតិ្បត្តិការ បសងកើនស្បឿននិងប្បេិេធភាពននការេូ ត់្ និង
គ្នាំប្េការដប្បកាល យសេដ្ឋកិច្ចកមាុជាសៅជាសេដ្ឋកិច្ចឌី្ជីល្ស្េបតាមច្កាុវេ័ិយរបេ់រាជរោឋ ភិបា្។ 
សប្ៅពីសនោះ ការជាំរញុបរោិបនននិងច្ាំស្ោះដឹ្ងដ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ការពប្ងឹងយនតការការពារអនកសប្បើប្បាេ់ 
ការស ើ្កកមាេ់ការសប្បើប្បាេ់ប្បាក់សរៀ្ និងការប្បឆ្ាំងការេមាែ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបប នសភរវកមម 
បានរកាជាំសនឿេុកចិ្ត្តនិងអភិវឌ្ឍប្បព័នធធ គ្នរប្បកបសោយចី្រភាពនិងបរោិបនន។ 

ប្បឈមនឹងសាថ នភាពមិនប្បាកដ្ប្បជាននសេដ្ឋកិច្ចពិភពសោក កិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ 
ជាពិសេេការបសងកើនេមាហរ្កមមវេ័ិយហិរញ្ញវត្ថុ ការពប្ងឹងេាំណាញ់េុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុត្ាំបន់
និងការផ្ទល េ់បតូរបេពិសសាធន៍កនុងប្កបខ័ ឌ្ សេវនិងពហុភាគី បានរួមច្ាំដ្កពប្ងឹងភាពធន់និង
ការអភិវឌ្ឍវេ័ិយធ គ្នរនិងហិរញ្ញវត្ថុកមាុជា។ េនាឹមសនោះ អភិបា្កិច្ច្ែ ការអភិវឌ្ឍធនធ្លនមនុេស 
និងគុ្ភាពសេវធ គ្នរកណាត ្ ប្ត្ូវបានបនតស ើ្កកមាេ់ជាប្បចាាំ សដ្ើមបបីសងកើនប្បេិេធភាពការង្គរ
និងគ្នាំប្េដ្្់ការរកីច្សប្មើនវេ័ិយធ គ្នរនិងសេដ្ឋកិច្ច។  
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ទសសនវសិយ័និងទិសដៅការងារឆ្ែ ាំ២០២២ 
មូលនិធិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្បានព្យាករថា សេដ្ឋកិច្ចពិ្យភព្យសោកឆ្ន ាំ២០២២ មានកាំស ើ ន ៤,៩% 

ដដ្លកនុងស ោះ កាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ចប្បសេេអភិវឌ្ឍន៍មាន ៤,៥% ប្បសេេកាំពុ្យងលូត្ោេ់និងកាំពុ្យងអភិវឌ្ឍន៍
មាន ៥,១% និងអាស៊ា ន-៥1 មាន ៥,៨%។2 េនទឹមសនោះ សេដ្ឋកិច្ចពិ្យភព្យសោកក៏ប្បឈមនឹងហានិភ័យ
ច្មបងៗដូ្ច្ជា៖ i/-ការអូេប ា យននជាំងឺកូវដី្-១៩ និងការបាំដបាងននសមសោគកូវដី្-១៩ ii/-ការអនុវត្ត
នសោបាយរូបិយវត្ថុរតឹ្ត្បិត្ស ើងវញិដដ្លអាច្សធវើឱ្យមានេមាា ធដ្ល់អតិ្ផរណា iii/-ការសកើនស ើង
បាំ ុលសធារ ៈនិងឯកជន iv/-ភាព្យតានតឹ្ងភូមិសស្តេតនសោបាយ v/-ភាព្យមិនប្បាកដ្ប្បជានន
សោលនសោបាយពា ិជជកមម និង vi/-សប្ោោះមហនតោយធមមជាតិ្ដដ្លបណាត លមកពី្យការដប្បប្បួល
អាកាេធាតុ្។  

ការសងើបស ើងននសេដ្ឋកិច្ចពិ្យភព្យសោក និងការសបើកសេដ្ឋកិច្ចនិងប្បសេេស ើងវញិ នឹងោាំប្េ
វេ័ិយច្មបងៗននសេដ្ឋកិច្ចកមាុជា។ វេ័ិយកាត់្សដ្រដដ្លមានច្ាំដ កធាំជាងសគកនុងវេ័ិយឧេាហកមម
កមាុជា រ ាំពឹ្យងថាមានកាំស ើ ន ៦,៨% ដដ្លោាំប្េជាច្មបងសោយភាព្យប្បសេើរស ើងននត្ប្មូវការខាងសប្ៅ 
គួបផសាំនឹងវធិានការោាំប្េរបេ់រោឋ ភិបាល។ វេ័ិយេាំ ង់រ ាំពឹ្យងថាមានកាំស ើ ន ៥% សោយសរ
ការរ ាំពឹ្យងេុកននកាំស ើ នលាំហូរេុនវនិិសោគបរសេេនិងត្ប្មូវការកនុងស្េុក ដដ្លសតត ត្សលើេីផារ
អច្លនប្េព្យយដដ្លមានត្នមាេមរមយ។ វេ័ិយកេិកមមរ ាំពឹ្យងមានវឌ្ឍនភាព្យលអជាមួយនឹងអប្តាកាំស ើ ន 
១,១% សោយសរសោលនសោបាយោាំប្េរបេ់ោជរោឋ ភិបាលកនុងការសធវើពិ្យពិ្យធកមមសៅកាន់វេ័ិយកេិ-
ឧេាហកមមនិងភាព្យអាំសណាយផលននកតាត អាកាេធាតុ្។ វេ័ិយសេេច្រ ៍ រ ាំពឹ្យងថាសកើនស ើង 
សោយសរសោលនសោបាយោាំប្េវេ័ិយសេេច្រ ៍របេ់ោជរោឋ ភិបាល និងអាច្មានកាំស ើ នយឺត្ 
ប្តឹ្ម ១,៥% ដដ្លបណាត លមកពី្យការហូរចូ្លយឺត្ននសភញៀវសេេច្រអនតរជាតិ្។ សៅកនុងវេ័ិយហិរញ្ញវត្ថុ 
វេ័ិយធ ោរនឹងបនតរកាបានេថិរភាព្យនិងការចូ្លរួមោាំប្េកាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការផតល់
ហិរញ្ញបបទានដ្ល់វេ័ិយឯកជន, បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ និងជួយេប្មាលបនទុកប្បជាព្យលរដ្ឋដដ្ល
រងផលប ោះពាល់ពី្យវបិត្តិជាំងឺកូវដី្-១៩ ដូ្ច្ជា ការសរៀបច្ាំឥ ទានស ើងវញិ ជាសដ្ើម។ ជាមួយនឹង
បច្ច័យវជិជមានទាាំងសនោះ សេដ្ឋកិច្ចកមាុជាប្ត្ូវបានរ ាំពឹ្យងថានឹងមានអប្តាកាំស ើ ន ៤,៨%  ឆ្ន ាំ២០២២។  

 

  

 
 
1 អាស៊ា ន-៥ រួមមាន ឥ ឌូ ស េុ ីមា ស េុី ហវីលពីី្យន នៃ និង សវៀត្ណាម។ 
2 សេដ្ឋកិច្ចេហរដ្ឋអាសមរកិមានកាំស ើ ន ៥,២% េហភាព្យអឺរ  ុប ៤,៣% ច្ប្កភព្យអង់សគាេ ៥% និងចិ្ន ៥,៦%។ 
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តារាង ៣ ៖ កាំដ ើ នដសដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាតាម្វិសយ័ 

 ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០២១ប ឆ្ន ាំ២០២២ព្យ 
    

កេិកមម ០,៧៩% ១,៤១% ១,១១% 
ឧេាហកមម -២,៧៦% ៥,៦៤% ៧,៦៩% 
សេវាកមម -៥,៤២% ០,៣១% ៤,១៥% 
កាំស ើ នផ.េ.េ -៣,១៣% ២,៤២% ៤,៧៩% 
*េមាា ល់៖ ប=បា ន់សម ន, ព្យ=ព្យាករ ៍    
 

តារាង ៤ ៖ ការព្យាករកាំដ ើ នដសដ្ឋកិច្ចកម្ពជុារបសស់្ថា បន័អនតរជាត ិ

 ឆ្ន ាំ២០២១ប             ឆ្ន ាំ២០២២ព្យ 
ោជរោឋ ភិបាល 
មូលនិធិរបិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ (IMF) 

៣% 
១,៩% 

៤,៨%                            
៥,៧% 

ធ ោរពិ្យភព្យសោក (WB) ២,២%                           ៤,៥% 
ធ ោរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុ (ADB) ១,៩%              ៥,៥% 
*េមាា ល់៖ ប=បា ន់សម ន, ព្យ=ព្យាករ ៍   

 

កតាត អាំដោយនលនិងហានិភយ័ច្ាំដ ោះកាំដ ើ នដសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

 ហានិភ័យនិងបញ្ហា ប្បឈម 

- ការអូេប ា យននជាំងឺកូវដី្-១៩  
   និងការបាំដបាងននសមសោគប្បសភេៃមី 

-  កាំស ើ នទាបជាងការរ ាំពឹ្យងេុកនន 
សេដ្ឋកិច្ចពិ្យភព្យសោក និងត្ាំបន់ 

-  ការសកើនស ើងភាព្យប្បកួត្ប្បដជង  
និងនសោបាយោាំពារនិយម 

- ភាព្យមិនច្ាេ់ោេ់ននការដប្បប្បលួអាកាេធាតុ្  
 -ការសកើនស ើងបាំ ុលសជីវកមមនិងប្គួសរ 
- ការធាា ក់ចុ្ោះននសេេច្រអនតរជាតិ្ 

-

កា
រ
ៃ
យ
ចុ្ោះ
សលបឿ
ន
កាំ
ស ើ
ន
វ ិ
េ័
យ
េាំ

កតាត អាំសណាយផល 
+ ការសកើនស ើងវញិ 
ននការវនិិសោគកនុងត្ាំបន់ 

+ មានេីតាាំងភូមិសស្តេត 
           សៅច្ាំកណាត លអាស៊ា ន 

+ ការសកើនស ើងការវនិិសោគកនុង 
វេ័ិយកេិ-ឧេាហកមម 

+ លេធភាព្យខ្ាេ់ននវេ័ិយធ ោរកនុងការ 
ស្ាើយត្បនឹងត្ប្មូវការហិរញ្ញបបទាន  
កនុងសព្យលមានវបិត្តិ 

+ សេដ្ឋកិច្ចមានភាព្យសបើកេូោយ  
និងេមាហរ កមមខ្ាេ ់

+ េថិរភាព្យនសោបាយមា ប្កូសេដ្ឋកិច្ច  
និងហិរញ្ញវត្ថុ 
+ កតាត ភាគោភប្បជាសស្តេត 
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ជាមួយនឹងការព្យាករសោយេុេិដ្ឋិនិយម សេដ្ឋកិច្ចកមាុជាក៏ប្បឈមនឹងហានិភ័យមួយច្ាំនួន
ផងដដ្រ រមួមាន៖ i/-ការបនតោលោលននជាំងឺកូវដី្-១៩ និងការបាំដបាងននសមសោគប្បសភេៃមី ii/-ការសកើនស ើង
ការប្បកួត្ប្បដជងសៅសលើេីផារអនតរជាតិ្ សោយសរប្បសេេមួយច្ាំនួនដដ្ល ាំសច្ញផលិត្ផលដូ្ច្
កមាុជា េេួលបានការអនុសប្ោោះព្យនធនិងកិច្ចប្ព្យមសប្ព្យៀងពា ិជជកមមសេរជីាមួយប្បសេេដដ្លជាេីផារ
 ាំសច្ញរបេ់កមាុជា iii/-ការសកើនស ើងបាំ ុលរបេ់សជីវកមមនិងប្កមុប្គួសរប្បេិនសបើការោលោលនន
ជាំងឺកូវដី្-១៩ សៅដត្បនត iv/-កាំស ើ នយឺត្ននវេ័ិយសេេច្រ ៍ដដ្លនឹងប ោះពាល់ដ្ល់រច្ េមា័នធសេដ្ឋកិច្ច
និងេីផារការងារ និង v/-ការដប្បប្បួលអាកាេធាតុ្ដដ្លអាច្បនថយកាំស ើ នកនុងវេ័ិយកេិកមម។ េនទឹមសនោះ 
បញ្ហា ប្បឈមជារច្ េមា័នធរបេ់សេដ្ឋកិច្ចកមាុជា រមួមាន៖ i/-ភាព្យប្បកួត្ប្បដជងរបេ់កមាុជាសៅមាន
កប្មិត្ សោយសរនៃាសដ្ើមផលិត្កមមខ្ាេ់និងកងវោះសហោឋ រច្ េមា័នធ ii/-ការសធវើពិ្យពិ្យធកមមមូលោឋ នសេដ្ឋកិច្ច
មានសលបឿនយឺត្សៅស ើយ និង iii/-កប្មិត្ខ្ាេ់ននដុ្ោា រូបនីយកមម ដដ្លោក់េមាា ធសលើការអនុវត្ត
នសោបាយរបិូយវត្ថុ។ 

សដ្ើមបីោាំប្េសោលនសោបាយរបេ់ោជរោឋ ភិបាលកនុងការសត រកាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ច ធ ោរជាតិ្ 
ននកមាុជាបានកាំ ត់្េិេសៅការងារេាំខាន់ៗេប្មាប់ឆ្ន ាំ២០២២ មានដូ្ច្ខាងសប្កាម៖ 

១- ការអនុវតតនដោបាយរបូិយវតា ុ
- ប្គប់ប្គងការផាត់្ផាង់របិូយវត្ថុឱ្យេថិត្កនុងកប្មិត្េមស្េប  
- រកាេថិរភាព្យអប្តាបតូរប្បាក់ សដ្ើមបីរមួច្ាំដ កេថិរភាព្យនៃា និងជាំសនឿេុកចិ្ត្តរបេ់សធារ ជន  
- សលើកកមាេ់ការសប្បើប្បាេ់ប្បាក់សរៀលតាមយនតការេីផារ 
- អភិវឌ្ឍឧបករ ៍នសោបាយរបិូយវត្ថុៃមីៗ និង 
- ជាំរញុការអភិវឌ្ឍេីផារអនតរធ ោរ កនុងសោលសៅសលើកកមាេ់ប្បេិេធភាព្យនសោបាយរបិូយវត្ថុ។ 

 

២- ការគ្រប់គ្រងទុនបគ្ម្ុងអនតរជាត ិ
- អនុវត្តសេច្កតីដ  ាំការវនិិសោគេប្មាប់ឆ្ន ាំ២០២២ 
- េិកាស្សវប្ជាវសលើឧបករ ៍វនិិសោគៃមីៗ សដ្ើមបីេសប្មច្បានពិ្យពិ្យធកមមហានិភ័យនិងបសងកើន
ច្ាំ ូល  

- េិកាស្សវប្ជាវសលើការសរៀបច្ាំៃវកិាហានិភ័យ និងព្យប្ងឹងការវាេ់ដវងេមិេធផលេាំសព្យៀត្
វនិិសោគ តាមរយៈការេិកាស្សវប្ជាវសលើម ូដឌ្លៃមីៗ និង 

- េិកាពី្យឱ្កាេ និងលេធភាព្យព្យប្ងីកការវនិិសោគសប្កាមប្កបខ័្ ឌ ការវនិិសោគប្បកបសោយ
ការេេួលខុ្េប្ត្ូវ។ 

 

៣- ការអភិវឌ្ឍគ្បព្យន័ធទទូាត់  
- អភិវឌ្ឍសហោឋ រច្ េមា័នធប្បព័្យនធេូទាត់្េងប្បាក់កនុងស ោះរមួមានប្បព័្យនធេូទាត់្េងប្បាក់ោយ 
និងប្បព័្យនធេូទាត់្េងប្បាក់ត្នមាធាំ 

- ត្ភាជ ប់ប្បព័្យនធេូទាត់្្ាងដដ្នជាមួយប្បសេេកនុងត្ាំបន់ 
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- សលើកកមាេ់បសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុស្េបតាមដផនេីមគាុសេទេក៍អភិវឌ្ឍបសច្ចកវេិាហិរញ្ញវត្ថុ 
២០២០-២០២៥  

- សលើកកមាេ់ការសប្បើប្បាេ់ប្បព័្យនធបាគង និងបនតអភិវឌ្ឍប្បព័្យនធបាគងដ្ាំណាក់កាលប ទ ប់  
- ព្យប្ងឹងប្កបខ័្ ឌ បេបបញ្ញត្តិេប្មាប់ប្បព័្យនធេូទាត់្េងប្បាក់ និងសេវាេូទាត់្េងប្បាក់ និង 
- ប្ត្តួ្ពិ្យនិត្យនិងវាយត្នមាប្បព័្យនធេូទាត់្េងប្បាក់ និងប្គឹោះសថ នផតល់សេវាេូទាត់្េងប្បាក់។  

 

៤- ការគ្តួតព្យនិិតយគ្ររោះស្ថា នធនាគារនងិហរិញ្ញវតាុ  
- ប្បមូល ប្គប់ប្គង និងសលើកកមាេ់គុ ភាព្យេិននន័យរបេ់ប្គឹោះសថ នធ ោរនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
- វភិាគ និងតាមោនេុខុ្មាលភាព្យរបេ់ប្គឹោះសថ នធ ោរនិងហិរញ្ញវត្ថុជាប់ជាប្បចាំតាមរយៈ
ការសធវើបច្ចុបបននភាព្យសលើសថ នភាព្យនិងការវវិឌ្ឍរបេ់ប្គឹោះសថ ន និងបនតអនុវត្តការប្ត្ួត្ពិ្យនិត្យ
ប្បកបសោយឥរោិបេេន់ភាន់និងប្បងុប្បយ័ត្ន េប្មាប់ោាំប្េកាំស ើ នសេដ្ឋកិច្ច 

- សធវើបច្ចុបបននភាព្យវធីិសស្តេតប្ត្ួត្ពិ្យនិត្យប្គឹោះសថ នធ ោរនិងហិរញ្ញវត្ថុ សតត ត្សលើហានិភ័យនិង
េេសនៈអ គត្ 

- ពិ្យនិត្យ និងដកេប្មួលបេបបញ្ញត្តិទាក់េងនឹងប្កបខ័្ ឌ សធនភាព្យ/ភាព្យប្គប់ប្ោន់ននសដ្ើមេុន
េប្មាប់ប្គឹោះសថ នធ ោរនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូ្ច្ជាការសរៀបច្ាំបេបបញ្ញត្តិៃមីៗបដនថម 

- តាមោនការអនុវត្តវធិានការអនុសប្ោោះ  ដដ្លបានោក់សច្ញកនុងអាំ ុងសព្យលននការោលោល
ននជាំងឺកូវដី្-១៩ និងវាយត្នមាការអនុវត្តយុេធសស្តេតចកសច្ញពី្យវបិត្តិ (Exit Strategy) របេ់
ប្គឹោះសថ ន  

- តាមោនការអនុវត្តដផនការេកមមភាព្យននយុេធសស្តេតជាតិ្េតីពី្យបរោិបននហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន ាំ២០១៩-
២០២៥ 

- ប្ត្តួ្ពិ្យនិត្យប្កុមហ៊ាុនផតល់សេវាដច្ករ ាំដលកព័្យត៌្មានឥ ទានជាប្បចាំ និង 
- េហការជាមួយសថ ប័នជាតិ្ និងអនតរជាតិ្កនុងប្កបខ័្ ឌ ប្ត្តួ្ពិ្យនិត្យ និងប តុ ោះបណាត លការងារ
បរោិបននហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចការពារអតិ្ៃិជន   

 

៥- ការគ្បឆ្ាំងការសម្អា តគ្បាកន់ិងហរិញ្ញបបទានដភរវកម្ម 
- ផសព្យវផាយនិងព្យប្ងឹងច្ាំស ោះដឹ្ងដ្ល់បុគាលោយការ ៍និងអាជាញ ធរពាក់ព័្យនធ សដ្ើមបីបសងកើន
ប្បេិេធភាព្យននការអនុវត្តច្ាប់និងបេបបញ្ញត្តិជាធរមាន 

- សរៀបច្ាំ និងោក់ឱ្យអនុវត្តសេច្កតីដ  ាំ   តាមការត្ប្មូវននច្ាប់េតីពី្យការប្បឆ្ាំងការេមាអ ត្
ប្បាក់និងហិរញ្ញបបទានសភរវកមម 

- អនុវត្តការប្ត្ួត្ពិ្យនិត្យអាំពី្យការប្បតិ្បត្តិតាមច្ាប់និងបេបបញ្ញត្តិរបេ់បុគាលោយការ ៍ 
- បនតព្យប្ងឹងេមត្ថភាព្យននការប្ត្ួត្ពិ្យនិត្យនិងការវភិាគប្បតិ្បត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឱ្យកាន់ដត្មាន
គុ ភាព្យលអដៃមសេៀត្ 

- សរៀបច្ាំប្បព័្យនធវភិាគការេមាអ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបបទានសភរវកមមនផទកនុងជាមួយ យកោឋ ន
ព័្យត៌្មានវេិា 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

- ព្យប្ងឹងនិងព្យប្ងីកកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការជាមួយនដ្គូជាតិ្និងអនតរជាតិ្ 
- េប្មបេប្មួលការអនុវត្តដផនការេកមមភាព្យដដ្លកាំ ត់្កនុងយុេធសស្តេតជាតិ្េតីពី្យការប្បឆ្ាំង
ការេមាអ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញបបទានសភរវកមម ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣  

- េហការជាមួយ APG សដ្ើមបដី្ាំស ើងច្ាំណាត់្ថាន ក់ននការអនុសោមតាមដផនកបសច្ចកសេេរបេ់
កមាុជា 

- ដឹ្ក ាំនិងេប្មបេប្មួលការអនុវត្តដផនការេកមមភាព្យរបេ់ប្កុមការងារ ICRG-JG របេ់ 
FATF និង 

- សរៀបច្ាំ និងេប្មបេប្មលួការវាយត្នមាហានិភ័យថាន ក់ជាតិ្េតីពី្យការេមាអ ត្ប្បាក់និងហិរញ្ញ-
បបទានសភរវកមម សលើកេី២។ 

 

៦- ការងារគ្បតិបតតិការ  
- ផតល់េនទនីយភាព្យច្ាំសពាោះេមាជិកេភាតត់្ទាត់្ជាតិ្ សដ្ើមបីធា ឱ្យេភាតត់្ទាត់្ជាតិ្ប្បប្ពឹ្យត្ត
សៅប្បកបសោយប្បេិេធភាព្យ 

- ផតល់េនទនីយភាព្យសោយមានការធា  (LPCO) និងផតល់េនទនីយភាព្យរយៈសព្យលខ្ាី (MLF) កនុង
េាំហាំេមស្េប និង 

- អភិវឌ្ឍេីផារអនតរធ ោរ តាមរយៈការចូ្លរមួបសងកើត្ឧបករ ៍ហិរញ្ញវត្ថុៃមីៗ និងសលើកកមាេ់
ការសប្បើប្បាេ់មូលបប្ត្អាច្ជួញដូ្របាន (NCD)។ 

 

៧- ការងារដបាោះនាយនងិឃ្ល ាំងដបឡា 
- ព្យប្ងឹងសេវាបង់និងសបើកសច់្ប្បាក់សៅបញ្ជ រធ ោរជាតិ្ននកមាុជា 
- ព្យប្ងឹងការងារដឹ្កជញ្ជូ នធនបប្ត្ និងការោប់ស្សល់សប្ជើេប្កោេប្បាក់ 
- សលើកកមាេ់ការងារប្គប់ប្គងសច់្ប្បាក់ និងការដៃរកាេុវត្ថិភាព្យឃ្ា ាំងប្បាក់ និង 
- េហការជាមួយអាជាញ ធរមានេមត្ថកិច្ចេប់សក ត់្ការច្ោច្រប្កោេប្បាក់ដកាងកាា យ។ 

 

៨- សវនកម្មផ្នៃកែងុ អធិការកិច្ច និងការគ្រប់គ្រងហានភិ័យ 
- អនុវត្តការងារេវនកមម និងអធិការកិច្ចស្េបតាមដផនការេវនកមមឆ្ន ាំ២០២២ និងតាមការចាំបាច់្ 
- ព្យប្ងឹងេមត្ថភាព្យ សដ្ើមបីបសងកើនគុ ភាព្យេវនកមមនផទកនុងនិងអធិការកិច្ច ស្េបតាមេភាព្យការ ៍
ដដ្លប្ត្ូវអនុវត្តការងារតាមគនាងៃមី 

- សរៀបច្ាំនីតិ្វធីិៃមីេប្មាប់េវនកមមពី្យច្មាា យ និងសកលបងអនុវត្តការសធវើេវនកមមតាមនីតិ្វធីិ
ៃមីសនោះ និង 

- េិកាអាំពី្យការសធវើេវនកមមសោយដផអកសលើហានិភ័យ (Risk-based Audit) និងការប្គប់ប្គង
ហានិភ័យសោយដផអកសលើប្កបខ័្ ឌ ដខ្សការពារទាាំងបី (The Three Line of Defense)។ 

  

55



 
                                                                         56 

                      
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០២២ 

៩- ការគ្រប់គ្រងស្ថខា 
- ព្យប្ងឹងប្បតិ្បត្តិការការងារសៅតាមសខាធ ោរជាតិ្ននកមាុជាោជធានី-សខ្ត្ត ស្េបតាមការ
រកីច្សប្មើនននេកមមភាព្យសេដ្ឋកិច្ចកនុងត្ាំបន់  

- េហការជាមួយអាជាញ ធរមូលោឋ នប្បចាំសខាោជធានី-សខ្ត្ត េាំសៅជាំរញុការសប្បើប្បាេ់ប្បាក់
សរៀលឱ្យកាន់ដត្េូលាំេូោយ និង 

- ព្យប្ងឹងការតាមោនសថ នភាព្យសេដ្ឋកិច្ច និងសលើកកមាេ់ការយល់ដឹ្ងដផនកហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 

១០- រ ដនយយ 
- ពិ្យនិត្យនិងវាយត្នមាសលើការអនុវត្តដផនការៃវកិារបេ់ធ ោរជាតិ្ននកមាុជាេប្មាប់ឆ្ន ាំ២០២១ 
និងសរៀបច្ាំដផនការៃវកិាេប្មាប់ឆ្ន ាំ២០២២  

- េហការ និងព្យប្ងឹងការងារប្គប់ប្គងបញ្ជ ីប្េព្យយេមបតិ្តរបេ់ធ ោរជាតិ្ននកមាុជា  
- ចុ្ោះពិ្យនិត្យសោយតទ ល់នូវកិច្ចបញ្ជ ិកាគ សនយយ និងឯកសរគ សនយយសៅតាមបណាត សខា
ធ ោរជាតិ្ននកមាុជាោជធានី-សខ្ត្ត សដ្ើមបីធា ពី្យភាព្យប្តឹ្មប្ត្ូវរបេ់របាយការ ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របេ់សខា និង 

- សរៀបច្ាំវគាប តុ ោះបណាត លសលើការសប្បើប្បាេ់ប្បព័្យនធធ ោរេនូល Flexcube និងសេៀវសៅប្កហម 
ដ្ល់មន្តនតីបុគាលិកសៅសខាធ ោរជាតិ្ននកមាុជាោជធានី-សខ្ត្ត។ 

 

១១- ការគ្រប់គ្រង និងប តុ ោះបោត ល 
- ដកលមអកមមវធីិប តុ ោះបណាត ល និងសបើកវគាប្បតិ្បត្តិការធ ោរកណាត ល  វគាប្ត្តួ្ពិ្យនិត្យធ ោរ

 វគាភាព្យជាអនកដឹ្ក ាំ  និងសរៀបច្ាំកិច្ចប្បជុាំសផសងៗសៅធ ោរជាតិ្ននកមាុជា  
- សរៀបច្ាំនិងដកលមអសោលនសោបាយប្គប់ប្គងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុេស សដ្ើមបីធា ឱ្យបាននូវ
និរនតរភាព្យ េុវត្ថិភាព្យ និងប្បេិេធភាព្យការងារ 

- សរៀបច្ាំសោលនសោបាយសលើកេឹកចិ្ត្តមន្តនតីបុគាលិក សដ្ើមបីព្យប្ងឹងឯកសេេកមមជាំ ញប្ត្តួ្ពិ្យនិត្យ
ធ ោរ ជាំ ញសេដ្ឋកិច្ច ជាំ ញវភិាគហិរញ្ញវត្ថុ  ជាំ ញគ សនយយ  និងេវនកមមនផទកនុង 

- ជាំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេសតាមរយៈប្បព័្យនធអនឡាញ សដ្ើមបីស្ាើយត្បតាមត្ប្មូវការ
ជាក់ដេតង និងស្េបតាមការវវិត្តនិងរកីច្សប្មើនននសេដ្ឋកិច្ចជាតិ្ 

- ព្យប្ងឹងការងារចត់្តាាំងមន្តនតីបុគាលិក តាមត្ប្មូវការការងារជាក់ដេតង និងស្េបតាមសោល-
នសោបាយយុេធសស្តេតរបេ់ធ ោរជាតិ្ននកមាុជា  

- ការផតល់សេវាអប់រ ាំតាមរយៈប្បព័្យនធសអ ិច្ប្ត្ូនិក CBS E-Learning ជូននិេសិត្ថាន ក់ប្បកាេ-
នីយបប្ត្ជាន់ខ្ាេ់បសច្ចកសេេធ ោរ  

- ដ្ាំស ើ រការកមមវធីិេិកា Hybrid Education (សរៀនសៅកនុងថាន ក់ផង និងសរៀនតាមរយៈប្បព័្យនធ
អនឡាញបដនថមផង) ជូននិេសិត្ថាន ក់ប្បកាេនីយបប្ត្ជាន់ខ្ាេ់បសច្ចកសេេធ ោរ និង 

- ព្យប្ងឹងគុ ភាព្យ និងប្បេិេធភាព្យននការេិកាឱ្យស្េបតាមការអភិវឌ្ឍរកីច្សប្មើនននវេ័ិយ
ធ ោរនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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១២- កចិ្ចសហគ្បតិបតតកិារអនតរជាត ិ 
- ព្យប្ងឹងនិងព្យប្ងីកកិច្ចេហប្បតិ្បត្តិការព្យហុភាគីនិងសេវភាគី ជាមួយធ ោរកណាត ល សថ ប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុ និងនដ្គូអភិវឌ្ឍន៍  ទាាំងកនុងត្ាំបន់និងអនតរជាតិ្  

- ចូ្លរមួអនុវត្តដផនការេកមមភាព្យ  កនុងវេ័ិយហិរញ្ញវត្ថុ និងតាមោនវឌ្ឍនភាព្យននេមាហរ -
កមមសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបេ់េហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន ប្ព្យមទាាំងព្យប្ងឹងេហប្បតិ្បត្តិការ
ហិរញ្ញវត្ថុកនុងប្កបខ័្ ឌ អាស៊ា ន+៣ និង 

- សប្ត្ៀមលកខ ៈេប្មាប់សដ្ើរតួ្ េីជាប្បធាននិងេហប្បធានកិច្ចប្បជុាំថាន ក់សេសភិបាលអាស៊ា ន 
និងកិច្ចប្បជុាំពាក់ព័្យនធ   កនុងសព្យលដដ្លកមាុជាជាប្បធានអាស៊ា នឆ្ន ាំ២០២២។  

 

១៣- ការគ្ស្ថវគ្ជាវ នងិវិភារដសដ្ឋកិច្ច  
- សរៀបច្ាំេននិេីេមា ប្កូសេដ្ឋកិច្ចប្បចាំឆ្ន ាំសលើកេី៩ របេ់ធ ោរជាតិ្ននកមាុជា 
- ព្យប្ងឹងគុ ភាព្យេិកាស្សវប្ជាវឱ្យស្េបតាមេតង់ោអនតរជាតិ្ សោយេហការជាមួយសថ ប័ន
ជាតិ្និងអនតរជាតិ្  

- េហការជាមួយ JICA កនុងការេិកាស្សវប្ជាវេតីពី្យ ការព្យប្ងឹងការសប្បើប្បាេ់ប្បាក់សរៀល និង 
- សប្ជើេសរ ើេអត្ថបេេិកាស្សវប្ជាវនិងផសព្យវផាយកនុងកប្មងអត្ថបេស្សវប្ជាវរបេ់ធ ោរជាតិ្
ននកមាុជា (NBC Working Paper Series)។ 

 

១៤- ការងារសាតិិ  
- សប្ោងោក់ឱ្យសប្បើប្បាេ់េិននន័យេថិតិ្របិូយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុ សោយោប់បញ្ចូ លេិននន័យប្គឹោះសថ ន
មីប្កូហិរញ្ញវត្ថុ កនុងប្បសភេប្គឹោះសថ នហិរញ្ញវត្ថុសផសងសេៀត្ 

- ព្យប្ងីកវសិលភាព្យននការច្ងប្កងេថិតិ្របិូយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈការោក់បញ្ចូ លេិននន័យពី្យ
ប្គឹោះសថ នធា ោ ប់រង កនុងប្បសភេប្គឹោះសថ នហិរញ្ញវត្ថុសផសងសេៀត្ 

- សរៀបច្ាំវធីិសស្តេតលេធភាព្យននការសកើត្ស ើងប្បតិ្បត្តិការ (Possibilities of transaction approach) 
តាមរយៈកមមវធីិ Common Rules 

- សធវើបច្ចុបបននកមមសលើេប្មង់គាំរូរបាយការ ៍ ITRS សោយបដនថមនូវប្បសភេននប្បព័្យនធេូទាត់្ 
- សប្ោងផសព្យវផាយលេធផលននេនទេសន៍នៃាលាំសៅោឋ ន (Residential Property Price Indices = 

RPPI) ជាសធារ ៈ សដ្ើមឆ្ន ាំ២០២២ និង 
- សរៀបច្ាំេិកាខ សោប តុ ោះបណាត ល និងផសព្យវផាយេថិតិ្ជញ្ជ ីងេូទាត់្ េថិតិ្របិូយវត្ថុនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
េថិតិ្េនទេសន៍នៃាលាំសៅោឋ ន និងប្បព័្យនធរបាយការ ៍ប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ េប្មាប់អនក
ោយការ ៍ និងអនកសប្បើប្បាេ់េថិតិ្ សដ្ើមបីដេវងយល់បដនថមពី្យវឌ្ឍនភាព្យ និងវធីិសស្តេតច្ងប្កង
ៃមីៗ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

តារាង ១ ៖  ការវវិត្តនន្សន្ទសសន្៍នលៃទំន្ញិប្បើ្ាសន់្ិងបសវា 
(្ាបាល ត្ុលា-ធ្ែ ូ២០០៦=១០០) 

សន្ទសសន្៍នលៃទំន្ិញប្បើ្ ាស ់(CPI) ២០១៩ ២០២០  ២០២១ 

ន្ិង សន្ទសសន្៍នលៃតាម្្កុម្ម្ុខទំន្ិញ ធ្ែូ ធ្ែូ ម្ករា កមុ្ភៈ ម្ីនា បម្សា ឧសភា ម្ិលុនា កកកដា សហីា កញ្ញា  ត្ុលា 

មុ្ខទំនិ្ញ្រប់មុ្ខ ១៧៩,៩៥ ១៨៥,១៣ ១៨៥,៤៩ ១៨៣,៧៨ ១៨៥,២៣ ១៨៥,៣៦ ១៨៦,៩៨ ១៨៧,៣៦ ១៨៩,១១ ១៨៩,០០ ១៨៩,០០ ១៩០,៣៦ 

អាហារ និងភេសជ្ជៈមិនមមនជាតិស្សវងឹ ២១៩,៨៤ ២៣០,២៥ ២២៩,៤២ ២២៦,៧៦ ២២៩,៥៩ ២២៩,៦៤ ២៣២,៣០ ២៣១,៨០ ២៣៣,៨១ ២៣៤,២៦ ២៣៣,៩២ ២៣៤,៩៨ 

ភេសជ្ជៈមានជាតិស្សវងឹ និងថ្ន ាំជ្ក់ ១៧៣,៩៣ ១៧៧,៨២ ១៧៧,១៣ ១៧៦,៩៣ ១៧៦,៩៥ ១៧៦,៩០ ១៧៦,៩៧ ១៧៧,០៩ ១៧៧,១១ ១៧៦,៩៨ ១៧៦,៨៨ ១៧៧,២២ 
សភមលៀកបាំពាក់ និងមសែកភជ្ើង ១៥៣,៥៣ ១៥៩,៤៨ ១៥៩,៤៨ ១៥៨,៣២ ១៥៩,៦៤ ១៥៩,២៧ ១៦០,៣៧ ១៦១,៨៥ ១៦៤,១៨ ១៦៥,៥០ ១៦៥,៨៩ ១៦៧,៧១ 
ផ្ទះសមមែង ទឹក អគ្គិសនី ឧសមន័ និងឥនធនៈដទទភទៀត ១២៨,២៧ ១២៩,៩៦ ១៣០,៣០ ១៣០,៧០ ១៣១,០៥ ១៣១,០៣ ១៣១,០៧ ១៣១,៨៧ ១៣២,៩៧ ១៣៣,១១ ១៣២,៩៧ ១៣៤,០១ 
ភ្គ្ឿងសង្ហា រមិ សមាា រភ្បើ្ាស់្គ្ួសារ 
និងការមែទាំផ្ទះជា្បចាំ ១៥៣,២៤ ១៥៣,៦៦ ១៥៣,៩៦ ១៥៣,៤៩ ១៥៣,៩៩ ១៥៤,៣០ ១៥៣,៨៩ ១៥៤,៥៧ ១៥៥,៤២ ១៥៥,៥៩ ១៥៥,៣១ ១៥៥,៩២ 

សុខាេិាល ១៣៧,៦៨ ១៣៧,៦៦ ១៣៧,២០ ១៣៦,៤៩ ១៣៧,២២ ១៣៧,៧៥ ១៣៨,៣៧ ១៣៨,៩២ ១៣៩,៧៦ ១៣៩,៧៦ ១៣៩,៦២ ១៤០,៣២ 
ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ១១៤,៧០ ១០៨,៨៤ ១១៣,២៣ ១១៤,០៧ ១១៤,២៩ ១១៤,៦៥ ១១៥,៧៦ ១១៨,៥៨ ១២០,៨២ ១១៩,១៣ ១១៩,៦០ ១២២,៣៨ 
គ្មនាគ្មន៍ ៦៧,០៦ ៦៦,៤៩ ៦៦,៥៣ ៦៦,៨១ ៦៦,៤៥ ៦៦,៣៤ ៦៦,៥២ ៦៦,៤៦ ៦៦,៥២ ៦៦,៤៣ ៦៦,៥២ ៦៦,៥១ 
ការកមានត និងវបែធម៌ ១២១,០០ ១២០,៥៨ ១២០,៣៤ ១២០,៧៦ ១២០,៩១ ១២០,៣៨ ១២០,៣១ ១២០,៤០ ១២១,១០ ១២០,៦២ ១២០,៩៤ ១២២,៣៣ 

ការសិកា ១៦៣,៨៧ ១៦៥,៤៨ ១៦៥,៤៨ ១៦៤,៨៥ ១៦៥,៤៨ ១៦៥,៤៨ ១៦៤,៩១ ១៦៤,៩១ ១៦៤,៩១ ១៦៤,៩១ ១៦៤,៩១ ១៦៥,៩០ 
ភោជ្នីយដ្ឋា ន  ២៩៣,១៣ ៣០២,០៦ ៣០៤,១៩ ២៩៣,៣៧ ២៩៣,៣៧ ២៩៤,៥២ ២៩៨,៤០ ២៩៨,៦៦ ៣០១,៩៤ ២៩៩,៣១ ៣០១,២៩ ៣០៤,០៥ 

ទាំនិញ និងភសវាកមមភផ្េងៗ ១៤៩,៦៦ ១៥៦,៨២ ១៥៩,១០ ១៦០,១៣ ១៥៩,៩៨ ១៥៩,៧០ ១៦០,២២ ១៦០,៥៧ ១៦២,០២ ១៦២,២៥ ១៦១,៧៣ ១៦៣,៤៥ 

  
បផ្្ម្ប្មួ្លភាររយផ្ខបលើផ្ខ 

មុ្ខទំនិ្ញ្រប់មុ្ខ ០,៨២ ០,០១ ០,២០ -០,៩២ ០,៧៩ ០,០៧ ០,៨៨ ០,២០ ០,៩៣ -០,០៥ ០,០០ ០,៧២ 
អាហារ និងភេសជ្ជៈមិនមមនជាតិស្សវងឹ ០,៩២ -០,១៦ -០,៣៦ -១,១៦ ១,២៥ ០,០២ ១,១៦ -០,២២ ០,៨៧ ០,១៩ -០,១៥ ០,៤៥ 
ភេសជ្ជៈមានជាតិស្សវងឹ និងថ្ន ាំជ្ក់ ០,៨៣ ០,០៥ -០,៣៩ -០,១១ ០,០១ -០,០៣ ០,០៤ ០,០៧ ០,០១ -០,០៧ -០,០៦ ០,១៩ 
សភមលៀកបាំពាក់ និងមសែកភជ្ើង ១,០១ ០,៥៧ ០,០០ -០,៧៣ ០,៨៤ -០,២៤ ០,៧០ ០,៩២ ១,៤៤ ០,៨០ ០,២៣ ១,១០ 

ផ្ទះសមមែង ទឹក អគ្គិសនី ឧសមន័ និងឥនធនៈដទទភទៀត ០,២៦ ០,០៧ ០,២៦ ០,៣១ ០,២៧ -០,០២ ០,០៣ ០,៦១ ០,៨៣ ០,១០ -០,១០ ០,៧៩ 
ភ្គ្ឿងសង្ហា រមិ សមាា រភ្បើ្ាស់្គ្ួសារ 
និងការមែទាំផ្ទះជា្បចាំ ០,១៦ -០,០៣ ០,១៩ -០,៣០ ០,៣២ ០,២០ -០,២៦ ០,៤៤ ០,៥៥ ០,១១ -០,១៨ ០,៣៩ 

សុខាេិាល ០,៥៦ ០,២៧ -០,៣៤ -០,៥២ ០,៥៣ ០,៣៩ ០,៤៥ ០,៤០ ០,៦១ -០,០១ -០,១០ ០,៥០ 

ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ០,៣០ ០,០៥ ៤,០៣ ០,៧៤ ០,២០ ០,៣១ ០,៩៧ ២,៤៣ ១,៨៩ -១,៤០ ០,៣៩ ២,៣២ 
គ្មនាគ្មន៍ ០,២៥ ០,១១ ០,០៦ ០,៤២ -០,៥៣ -០,១៦ ០,២៧ -០,១០ ០,០៩ -០,១៣ ០,១៣ ០,០០ 
ការកមានត និងវបែធម៌ ១,៩៨ -០,១៧ -០,២០ ០,៣៥ ០,១៣ -០,៤៤ -០,០៥ ០,០៧ ០,៥៨ -០,៤០ ០,២៧ ១,១៥ 
ការសិកា ០,៩២ ០,០០ ០,០០ -០,៣៨ ០,៣៩ ០,០០ -០,៣៥ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,៦០ 
ភោជ្នីយដ្ឋា ន  ១,៤២ ០,៥៨ ០,៧០ -៣,៥៦ ០,០០ ០,៣៩ ១,៣២ ០,០៩ ១,១០ -០,៨៧ ០,៦៦ ០,៩២ 
ទាំនិញ និងភសវាកមមភផ្េងៗ ០,៥២ ០,៥៦ ១,៤៦ ០,៦៤ -០,០៩ -០,១៨ ០,៣៣ ០,២២ ០,៩០ ០,១៤ -០,៣២ ១,០៦ 

  
បផ្្ម្ប្មួ្លភាររយឆ្ែ បំលើឆ្ែ  ំ

មុ្ខទំនិ្ញ្រប់មុ្ខ ៣,០៧ ២,៨៨ ២,៦០ ១,៧៣ ២,០៨ ២,៧៤ ២,៩៩ ២,៧៤ ៣,៣៣ ៣,៤០ ២,៩៦ ២,៩៥ 

អាហារ និងភេសជ្ជៈមិនមមនជាតិស្សវងឹ ៣,៣៦ ៤,៧៤ ៣,៧៨ ២,៥៩ ២,៩៨ ២,១៩ ២,៧៩ ២,២១ ៣,១១ ៣,៥០ ២,៥៧ ២,០៣ 
ភេសជ្ជៈមានជាតិស្សវងឹ និងថ្ន ាំជ្ក់ ៣,៦៣ ២,២៤ ១,៦៣ ១,៦០ ១,៣៩ ១,២៣ ១,៦០ ១,៥៧ ១,៥៤ ១,៣៧ ១,២៣ -០,២៦ 

សភមលៀកបាំពាក់ និងមសែកភជ្ើង ២,៧០ ៣,៨៧ ៣,៥៩ ៣,៤១ ៣,៦៩ ៣,៣៤ ៣,៥៣ ៤,១៨ ៥,៤២ ៥,៩៧ ៥,៨០ ៦,១៩ 

ផ្ទះសមមែង ទឹក អគ្គិសនី ឧសមន័ និងឥនធនៈដទទភទៀត ១,៥៥ ១,៣១ ១,៤៩ ១,៨២ ១,៦៨ ២,២៩ ២,០៦ ២,៧០ ២,៩២ ២,៨៧ ២,៥៧ ៣,០៣ 
ភ្គ្ឿងសង្ហា រមិ សមាា រភ្បើ្ាស់្គ្ួសារ 
និងការមែទាំផ្ទះជា្បចាំ ១,៦២ ០,២៨ ០,១៩ ០,២៥ ០,៣៧ ០,២៣ -០,១២ ០,១៩ ១,៤៧ ១,៧២ ១,២៩ ១,១៥ 

សុខាេិាល ០,៦៨ -០,០២ -០,០៧ -០,៥៩ -០,៣៥ ០,៣៩ ០,៨៤ ១,២៤ ១,៩៨ ២,០៦ ១,៧៥ ២,១៦ 

ការដឹកជ្ញ្ជូ ន ១,៧០ -៥,១១ -១,៤០ -០,៥៨ ០,៤១ ១៤,២០ ១២,៧៨ ១២,៥១ ១១,៤១ ៩,៦១ ៩,៩៧ ១២,៣១ 

គ្មនាគ្មន៍ -០,៤០ -០,៨៥ -០,៨១ -០,៣៦ -០,៨៥ -០,៨៩ -០,១២ -០,៣១ -០,៤៨ -០,២៨ ០,១៥ ០,០១ 
ការកមានត និងវបែធម៌ ១,៩៥ -០,៣៤ ០,១៨ ០,៨៤ ០,៥៩ ០,៥៤ ០,៤២ ០,៥១ ១,២២ ០,០៨ -០,១៥ ១,០៧ 
ការសិកា ២,៧៤ ០,៩៨ ០,៩៨ ០,៦០ ០,៥៥ ០,៥៥ -០,១៤ ០,០០ -០,៣៥ -០,៣៥ -០,៣៥ ០,២៥ 

ភោជ្នីយដ្ឋា ន  ៦,៣៤ ៣,០៥ ២,២៤ -១,០៣ -០,៤៤ ០,៤៣ ០,៤៨ ០,២១ ០,៣៥ ០,៣៣ ១,៦២ ១,៨៥ 

ទាំនិញ និងភសវាកមមភផ្េងៗ ៣,៥៤ ៤,៧៨ ៥,៦៩ ៦,៣៦ ៦,១៧ ៥,១៣ ៥,០៩ ៤,៦៤ ៥,១៣ ៤,៨២ ៤,៣៨ ៥,០៦ 
 ការវិវត្តនន្សន្ទសសន៍្នលៃទំនិ្ញម្ធ្យម្រកិំល ៣ផ្ខ 

មុ្ខទំនិ្ញ្រប់មុ្ខ ១៧៨,៩០ ១៨៥,០៥ ១៨៥,២៤ ១៨៤,៨០ ១៨៤,៨៤ ១៨៤,៧៩ ១៨៥,៨៦ ១៨៦,៥៧ ១៨៧,៨២ ១៨៨,៤៩ ១៨៩,០៤ ១៨៩,៤៥ 
បម្មប្មួលជាោគ្រយឆ្ន ាំភលើឆ្ន ាំ ២,០៣ ៣,៤៤ ៣,០៦ ២,៤០ ២,១៣ ២,១៨ ២,៦០ ២,៨២ ៣,០២ ៣,១៦ ៣,២៣ ៣,១០ 

 ការវិវត្តនន្សន្ទសសន៍្នលៃទំនិ្ញម្ធ្យម្រកិំល ១២ផ្ខ 

មុ្ខទំនិ្ញ្រប់មុ្ខ ១៧៧,៤៣ ១៨២,៦៥ ១៨៣,០៤ ១៨៣,៣០ ១៨៣,៦១ ១៨៤,០២ ១៨៤,៤៨ ១៨៤,៨៩ ១៨៥,៤០ ១៨៥,៩២ ១៨៦,៣៧ ១៨៦,៨៣ 

បម្មប្មួលជាោគ្រយឆ្ន ាំភលើឆ្ន ាំ ១,៩៤ ២,៩៤ ២,៨៦ ២,៧៨ ២,៧២ ២,៧៨ ២,៨៤ ២,៨០ ២,៨១ ២,៩០ ២,៩១ ២,៨៤ 

្បេព: វទិាសាា នជាតិសាិតិ            
 

* ទិននន័យពាករណ៍            
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តារាង ២ ៖ ្ាក់បរៀលបធ្ៀបជាម្ួយរបូយិបណ័្ណ បនសងៗ (អ្តាទញិចុងផ្ខ) 

 

 
*ទិននន័យពាករណ៍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២០១៩ ២០២០ បម្រែបរែួល%
ធ្នូ ធ្នូ ែករា កុែភៈ ែីនា មែសា ឧសភា ែិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា តុលា តុលា-២១/ធ្នូ-២០

មេសមេម្េរ ៥.៦៣៥ ៥.៨២៦ ៥.៨៤៨ ៥.៨៨៧ ៥.៧៣១ ៥.៨០៧ ៥.៨៧៨ ៥.៨១៤ ៥.៨១៣ ៥.៨០៤ ៥.៧៦៦ ៥.៧៤៣ -១,៤

អាស ៊ី
េុលាា រ-េូស្រ្សាា លី ២.៨៥៣ ៣.០៨១ ៣.១១៩ ៣.១៩១ ៣.០៧៧ ៣.១៥៨ ៣.១៣៦ ៣.០៦៤ ៣.០១២ ២.៩៧៥ ២.៩៣២ ៣.០៥២ -០,៩
េុលាា រ-ហុងកុង ៥២៣ ៥២២ ៥២៤ ៥២៥ ៥២០ ៥២១ ៥២៥ ៥២៥ ៥២៥ ៥២៤ ៥២៤ ៥២៣ ០,២
ម ៉េន-ជប៉េនុ ៣៧,៤៣ ៣៩,០៨ ៣៨,៩៦ ៣៨,៣១ ៣៦,៦៤ ៣៧,៣១ ៣៧,០៥ ៣៦,៨៦ ៣៧,២២ ៣៧,១១ ៣៦,៤៦ ៣៥,៧៣ -៨,៦
វ ៉េនុ-កូមរ ៉េ ៣,៥២ ៣,៧១ ៣,៦៥ ៣,៦៣ ៣,៥៧ ៣,៦៤ ៣,៦៥ ៣,៦០ ៣,៥៥ ៣,៥០ ៣,៤៤ ៣,៤៧ -៦,៥
េុលាា រ-ញ៉េូ សីុម្ែន ២.៧៤៥ ២.៨៩៦ ២.៩១៥ ២.៩៨៧ ២.៨២៧ ២.៩៤៣ ២.៩៤៥ ២.៨៥១ ២.៨៥៥ ២.៨៥៥ ២.៨០៥ ២.៩១៣ ០,៦
 ៉េន់ចិន ៥៨៣ ៦១៩ ៦៣០ ៦៣០ ៦១៦ ៦២៥ ៦៤០ ៦៣០ ៦៣១ ៦៣១ ៦៣០ ៦៣៦ ២,៧
េុលាា រ-តតវ៉េន់ ១៣៦ ១៤៤ ១៤៥ ១៤៧ ១៤២ ១៤៥ ១៤៧ ១៤៦ ១៤៦ ១៤៧ ១៤៧ ១៤៦ ១,៤

អាស៊ា ន
រ ៉េពីូ-ឥណ្ឌូ មនសីុ ០,២៩៣ ០,២៨៧ ០,២៨៩ ០,២៨៩ ០,២៨០ ០,២៧៩ ០,២៨៥ ០,២៨១ ០,២៨១ ០,២៨៤ ០,២៨៥ ០,២៨៧ ០,០
រងីហគតី-ម៉េ មែសីុ ៩៩៤ ១.០០០ ១.០០៥ ១.០០៣ ៩៧៥ ៩៨៧ ៩៨៣ ៩៨១ ៩៦១ ៩៨២ ៩៧៤ ៩៨០ -២,០
មប៉េសូ-ហវលីីពីន ៨០,៥០ ៨៤,២៣ ៨៤,៥០ ៨៣,៧២ ៨៣,៣៣ ៨៣,៥២ ៨៥,២០ ៨៤,០២ ៨០,៩៥ ៨១,៨៩ ៨០,២២ ៨០,១៧ -៤,៨
េុលាា រ-សាាំងហាគ ពួរ ៣.០២៣ ៣.០៤៩ ៣.០៥៩ ៣.០៦៣ ៣.០០៣ ៣.០៥៦ ៣.០៧៥ ៣.០៣០ ៣.០១០ ៣.០៣៣ ២.៩៩៧ ៣.០១៤ -១,១
បាត-តថ ១៣៦ ១៣៥ ១៣៦ ១៣៥ ១២៩ ១២៩ ១៣០ ១២៧ ១២៤ ១២៦ ១២០ ១២២ -៩,៦
េុង-មវៀតណាែ ០,១៧៦ ០,១៧៥ ០,១៧៦ ០,១៧៧ ០,១៧៥ ០,១៧៦ ០,១៧៧ ០,១៧៧ ០,១៧៧ ០,១៧៩ ០,១៧៩ ០,១៧៩ ២,៣

អឺរ   ប
េឺរ ៉េូ ៤.៥៦៥ ៤.៩៦២ ៤.៩២៦ ៤.៩៤៤ ៤.៧៤២ ៤.៩១២ ៤.៩៦២ ៤.៨៥០ ៤.៨៤២ ៤.៨១៣ ៤.៧៣២ ៤.៧១៦ -៥,០

ផ្សេង
មោន-េង់មលាស ៥.៣៤៤ ៥.៤៦៥ ៥.៥៧៨ ៥.៦៨៦ ៥.៥៥៨ ៥.៦៤៩ ៥.៧៧២ ៥.៦៤៥ ៥.៦៨៧ ៥.៦១៣ ៥.៤៨០ ៥.៥៨៤ ២,២

របូិយប័ណ្ណ
២០២១
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តារាង ៣ ៖ សថតិ្សិាថ ន្ភាពធ្នាារកណ្ដា ល* 
(ឯកតា៖ ប ីលានភរៀល) 

  

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ផ្ខត្ុលា
២០២១ 

        

្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ២៩.៤០៣ ៣៦.៣៧១ ៤៨.៧៦៩ ៥៨.៣០៨ ៧៥.៩៨៤ ៨៥.៨០៣ ៧៨.៦២១ 

ឥណភទយយពីអនិវាសជ្ន ២៩.៨៧៥ ៣៦.៨២៨ ៤៩.២៥៤ ៥៨.៧៨០ ៧៦.៤៦០ ៨៦.២៩៦ ៨០.៤៧២ 

្ទពយអកមមចាំភពាះអនិវាសជ្ន -៤៧២ -៤៥៧ -៤៨៤ -៤៧២ -៤៧៦ -៤៩២ -១.៨៥១ 
        

ឥណ្បទយយចំប ោះ្ររោះសាថ ន្ទទួល្ាក់បប ា្ ើបនសងបទៀត្ ០ ២៩ ៩៣ ៤៧០ ៣.៨២៨ ៣.៨៦៧ ២.៦១៧ 
        

ឥណ្បទយយសទុធចំប ោះរដាា ភិាល -៥.៨០២ -៧.៤៩៥ -៩.៨៩៤ -១២.៩២៤ -១៩.៦៩០ -១៩.៤៦៧ -១២.៦៥៨ 

ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ០ ០ ០ ០ 

្ទពយអកមមរដ្ឋា េិាល -៦.០៧៣ -៧.៧៦៥ -១០.១៦៤ -១២.៩២៤ -១៩.៦៩០ -១៩.៤៦៧ -១២.៦៥៨ 
        

ឥណ្បទយយចំប ោះវិសយ័បនសងៗ ១០៦ ១៩៨ ១៩៩ ២០៤ ២០១ ១២៥ ៦៣ 

ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នហិរញ្ញវតាុភផ្េងភទៀត ០ ០ ០ ០ ១៦២ ១០២ ១៩ 

ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាលថ្ន ក់ភ្កាមជាតិ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នសាធារណៈមិនមមនហិរញ្ញវតាុ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

ឥណភទយយចាំភពាះវសិ័យឯកជ្ន ១០៦ ១៩៨ ១៩៩ ២០៤ ៣៩ ២២ ៤៤ 
        

របូិយវត្ថុម្ូលដាា ន្ ២០.៤៣៧ ២៣.៥៩១ ២៨.១៥៦ ៣២.៨៧៣ ៤៤.២០៨ ៤៣.២៦៥ ៤៥.៣៧៨ 

រូបិយវតាុកនុងចរាចរណ៍ ៦.៣០៤ ៦.៩៥៨ ៨.៩៥៧ ៩.៩៩២ ១៣.០៤៧ ១៥.០២៧ ១៦.១៩៣ 

្ទពយអកមមចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នទទួល្ាក់បភញ្ញើភផ្េងភទៀត ១៣.៨២៣ ១៦.៤១៤ ១៨.៩៩៤ ២២.៨០៧ ៣១.០៣៤ ២៨.១៨៤ ២៩.១២១ 

្ទពយអកមមចាំភពាះវសិ័យភផ្េងភទៀត ៣១០ ២២០ ២០៥ ៧៤ ១២៧ ៥៤ ៦៣ 
        

្ទពយអកម្មបនសងៗចំប ោះ្ររោះសាថ ន្ទទួល្ាក់បប ា្ ើបនសងបទៀត្ ២.៦៣៩ ៥.៣០០ ៩.៦៤២ ១២.៨០១ ១៣.៦២៤ ២០.៤៧០ ១៧.៩៣៣ 
        

្ាក់បប ា្ ើ ន្ិងម្ូលប្ត្ម្ិន្ផ្ម្ន្ភារហ ុន្ ម្ិន្រាប់ប ច្ូលកែងុ
របូិយវត្ថុម្ូលដាា ន្ ៤៦ ៦៧ ៩០ ១៧ ៥៣ ១១០ ៧៣ 

្ាក់បភញ្ញើ រាប់បញ្ចូ លកនុងរូបិយវតាុទូភៅ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

មូលប្តមិនមមនោគ្ហ ុនរាប់បញ្ចូ លកនុងរូបិយវតាុទូភៅ ០ ៦០ ០ ០ ០ ០ ០ 

្ាក់បភញ្ញើ មិនរាប់បញ្ចូ លកនុងរូបិយវតាុទូភៅ ១ ១ ៣ ១២ ៣១ ៧៧ ៤៣ 

មូលប្តមិនមមនោគ្ហ ុន មិនរាប់បញ្ចូ លកនុងរូបិយវតាុទូភៅ ៤៥ ៦ ៨៧ ៥ ២១ ៣៨ ២៩ 
        

្ាក់កម្ចី ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

ឧបករណ៍្ហរិ ា្វត្ថុន្ិសសន្ទ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

ភារហ ុន្ ន្ិង ម្ូលធ្ន្បនសងបទៀត្ ១.៥៤៩ ១.២៧៩ ២.៥៣៤ ២.១០៩ ៤.១៩៥ ៨.១៨៤ ៧.១២៥ 
        

ខទង់បនសងៗ(សទុធ) -៩៦៤ -១.១៣៥ -១.២៥៤ -១.៧៤៣ -១.៧៥៦ -១.៧០១ -១.៨៦៦ 
        

បនទៀងផ្ទទ ត្់តាម្ IFS ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
                

ក/. ទិននន័យមកស្មួល        
* រាប់បញ្ចូ លមតទិននន័យធនាគារកណ្ដា ល        
** ទិននន័យពាករណ៍ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

តារាង ៤ ៖ សថតិិ្សាថ ន្ភាព្ររោះសាថ ន្ទទលួ្ាកប់ប ា្ ើបនសងបទៀត្* 
(ឯកតា៖ ប ីលានភរៀល) 

  

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ផ្ខត្ុលា
២០២១ 

        

្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ -៧.៩១១ -១០.០២៤ -១០.៣៤៤ -៩.៤២៣ -១៥.៨០១ -១៨.៤៣៩ -២០.៧៤៣ 
ឥណភទយយពីអនិវាសជ្ន ៨.៨០៨ ១០.២១៨ ១១.៤៣៩ ១៤.៧៨១ ១៥.៣៣៩ ១៦.៦៦២ ១៨.០៦៩ 
្ទពយអកមមចាំភពាះអនិវាសជ្ន -១៦.៧១៩ -២០.២៤២ -២១.៧៨៣ -២៤.២០៤ -៣១.១៤០ -៣៥.១០០ -៣៨.៨១២ 

      
ឥណ្បទយយចំប ោះធ្នាារកណ្ដត ល ១៦.៧៤០ ២១.៨២១ ២៧.៨១៥ ៣៤.២៧០ ៤២.៩៩៧ ៤៧.៦៨៨ ៤៧.០២២ 
រូបិយវតាុ ៤៤៩ ៦៤០ ៨២២ ៩៧៩ ១.១៤១ ១.៥៥៣ ១.៩១៣ 
្ាកបភញ្ញើជាទុនប្មុង និងមូលប្តមិនមមនោគ្ហ ុន ១៦.២៩០ ២១.២១៥ ២៦.៩៩១ ៣៣.២៩០ ៤១.៨៤៨ ៤៦.១២០ ៤៥.០៩៩ 
ឥណភទយយភផ្េងភទៀតចាំភពាះធនាគារកណ្ដត ល ១ ៣ ២ ១ ៨ ១៥ ៩ 

        
ឥណ្បទយយសទុធចំប ោះរដាា ភិាល -១.៤៦៥ -១.៧៩៣ -២.៥៩៣ -៣.២៩៦ -៤.១៩៤ -៥.៥២៧ -៦.១៦៦ 
ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាល ២៦ ៣៩ ៣៦ ៥៧ ៦៦ ៨៥ ១២៧ 
្ទពយអកមមរដ្ឋា េិាល -១.៤៩១ -១.៨៣២ -២.៦២៩ -៣.៣៥៤ -៤.២៦០ -៥.៦១៣ -៦.២៩៣ 

        
ឥណ្បទយយចំប ោះវិសយ័បនសងៗ ៥៤.៩៧៣ ៦៦.៨២៣ ៧៩.១០១ ១០១.៣៥០ ១២៩.៨១៧ ១៥២.២២៣ ១៧៩.៨០៩ 
ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នហិរញ្ញវតាុភផ្េងភទៀត ៥០៩ ៦៦២ ១.៤៤២ ២.៤៣៤ ៤.២២៥ ៤.៤២៣ ៤.២២១ 
ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាលថ្ន ក់ភ្កាមជាតិ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នសាធារណៈមិនមមនហិរញ្ញវតាុ ៤ ៦ ១៩ ១ ១ ១ ១ 
ឥណភទយយចាំភពាះវសិ័យឯកជ្ន ៥៤.៤៥៩ ៦៦.១៥៥ ៧៧.៦៤១ ៩៨.៩១៦ ១២៥.៥៩១ ១៤៧.៨០០ ១៧៥.៥៨៧ 

        
្ទពយអកម្មធ្នាារកណ្ដត ល ១ ៨២ ៣៦៥ ៩៩៥ ២.៨៩៥ ២.៩៧៩ ២.៧៦៥ 

        
្ាក់បប ា្ ើចរន្ត រាប់ប ច្ូលកែងុរបូិយវត្ថុទូបៅ ៨.៨៦០ ១០.៨១៤ ១៤.៩៣៦ ១៩.៣៨៩ ២៣.៥៧៤ ២៥.៣២ ២៩.៣៨២ 

        
្ាក់បប ា្ ើបនសងបទៀត្ រាប់ប ច្ូលកែងុរបូិយវត្ថុទូបៅ ៣៨.១៣៤ ៤៦.៨៧៥ ៥៥.៩៣៣ ៧១.៧៦៤ ៨២.៨២៩ ៩៧.៦៩៤ ១១០.៨៤៧ 

        
ម្ូលប្ត្ម្ិន្ផ្ម្ន្ភារហ ុន្ រាប់ប ច្ូលកែងុរបូិយវត្ថុ
ទូបៅ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

        
្ាក់បប ា្ ើម្ិន្រាប់ប ច្ូលកែងុរបូិយវត្ថុទូបៅ ២១៧ ១៩៨ ១៨៦ ៤៣២ ១៦៦ ១៩៥ ២៨០ 

        
ម្ូលប្ត្ម្ិន្ផ្ម្ន្ភារហ ុន្ ម្ិន្រាប់ប ច្ូលកែងុរបូិយ
វត្ថុទូបៅ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

        
្ាក់កម្ចី ៨៨ ៣១៩ ៤៣៨ ៩៦៦ ១.៣៤០ ១.៥៤៧ ១.៩៥៣ 

        
ឧបករណ៍្ហរិ ា្វត្ថុន្ិសសន្ទ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

        
ភារហ ុន្ ន្ិង ម្ូលធ្ន្បនសងបទៀត្ ១៥.៥៤០ ១៨.៥៩១ ២២.៣៩៧ ២៨.១៦២ ៣៥.៥៩៤ ៤៣.២១១ ៤៩.៨៧១ 

        
ខទង់បនសងៗ (សទុធ) -៥០៤ -៥២ -២៧៤ ១.១៩៣ ៦.៤២១ ៤.៩៩៩ ៤.៨២៤ 

        

បនទៀងផ្ទទ ត្់តាម្ IFS ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
                

ក/. ទិននន័យមកស្មួល        
* រាប់បញ្ចូ លទិននន័យរបស់្គឹ្ះសាា នធនាគារពាណិជ្ជ និង្គឹ្ះសាា នមី្កូហិរញ្ញវតាុទទួល្ាក់បភញ្ញើ      
**ទិននន័យពាករណ៍        
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 

តារាង ៥ ៖  សថតិ្ិសាថ ន្ភាព្ររោះសាថ ន្ទទលួ្ាកប់ប ា្ ើ* 
(ឯកតា៖ ប ីលានភរៀល) 

  
២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ផ្ខត្ុលា 

២០២១ 
        

្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ២១.៤៩២ ២៦.៣៤៨ ៣៨.៤២៦ ៤៨.៨៨៤ ៦០.១៨៣ ៦៧.៣៦៥ ៥៧.៨៧៧ 
ឥណភទយយពីអនិវាសជ្ន ៣៨.៦៨២ ៤៧.០៤៦ ៦០.៦៩៣ ៧៣.៥៦១ ៩១.៧៩៩ ១០២.៩៥៧ ៩៨.៥៤១ 
្ទពយអកមមចាំភពាះអនិវាសជ្ន -១៧.១៩១ -២០.៦៩៩ -២២.២៦៧ -២៤.៦៧៦ -៣១.៦១៦ -៣៥.៥៩៣ -៤០.៦៦៣ 

        
ឥណ្បទយយកែងុ្សុក ៤៧.៨១២ ៥៧.៧៣៤ ៦៦.៨១៣ ៨៥.៣៣៤ ១០៦.១៣៣ ១២៧.៣៥៣ ១៦១.០៤៨ 
ឥណភទយយសុទធចាំភពាះរដ្ឋា េិាល -៧.២៦៨ -៩.២៨៧ -១២.៤៨៧ -១៦.២២០ -២៣.៨៨៤ -២៤.៩៩៥ -១៨.៨២៤០ 
ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាល ២៩៦ ៣០៩ ៣០៦ ៥៧ ៦៦ ៨៥ ១២៧ 
្ទពយអកមមរដ្ឋា េិាល -៧.៥៦៤ -៩.៥៩៧ -១២.៧៩៣ -១៦.២៧៧ -២៣.៩៥០ -២៥.០៨០ -១៨.៩៥១ 

ឥណភទយយចាំភពាះវស័ិយភផ្េងៗ ៥៥.០៧៩ ៦៧.០២១ ៧៩.៣០១ ១០១.៥៥៥ ១៣០.០១៨ ១៥២.៣៤៨ ១៧៩.៨៧២ 
ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នហិរញ្ញវតាុភផ្េងភទៀត ៥០៩ ៦៦២ ១.៤៤២ ២.៤៣៤ ៤.៣៨៨ ៤.៥២៥ ៤.២៤០ 
ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាលថ្ន ក់ភ្កាមជាតិ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នសាធារណៈមិនមមនហិរញ្ញវតាុ ៤ ៦ ១៩ ១ ១ ១ ១ 
ឥណភទយយចាំភពាះវសិ័យឯកជ្ន ៥៤.៥៦៥ ៦៦.៣៥៣ ៧៧.៨៤០ ៩៩.១២០ ១២៥.៦២៩ ១៤៧.៨២២ ១៧៥.៦៣១ 

        
្ទពយអកម្មជារបូិយវត្ថុទូបៅ (M2) ៥៣.១៦០ ៦៤.៣២៣ ៧៩.២០៩ ១០០.២៤០ ១១៨.៤៣៦ ១៣៦.៥៤២ ១៥៤.៥៧២ 
រូបិយវតាុភ្ៅ្គឹ្ះសាា នទទួល្ាក់បភញ្ញើ ៥.៨៥៥ ៦.៣៥៤ ៨.១៣៥ ៩.០១៣ ១១.៩០៦ ១៣.៤៧៤ ១៤.២៨ 
្ាក់បភញ្ញើចរនត ៩.១៥៦ ១១.០១៩ ១៥.១២៥ ១៩.៤៤៧ ២៣.៦៨៤ ២៥.៣៥៧ ២៩.៤២៧ 
្ាក់បភញ្ញើភផ្េងភទៀត ៣៨.១៤៩ ៤៦.៨៩០ ៥៥.៩៤៩ ៧១.៧៨០ ៨២.៨៤៦ ៩៧.៧១១ ១១០.៨៦៥ 
មូលប្តមិនមមនោគ្ហ ុន ០ ៦០ ០ ០ ០ ០ ០ 

កនុងភនាះជារូបិយប័ណណបរភទស (ទន M2) ៤៤.២៣៩ ៥៣.៥៨៦ ៦៦.៣៧៥ ៨៥.៨៦៩ ៩៩.៦៥១ ១១៤.៥៦៥ ១២៨.៤១៥ 
        

្ាក់បប ា្ ើម្ិន្រាប់ប ច្ូលកែងុរបូិយវត្ថុទូបៅ ២១៨ ១៩៩ ១៨៩ ៤៤៣ ១៩៧ ២៦៧ ៣២៣ 
        

ម្ូលប្ត្ម្ិន្ផ្ម្ន្ភារហ ុន្ ម្ិន្រាប់ប ច្ូលកែងុរបូិយវត្ថុ
ទូបៅ ៤៥ ៦ ៨៧ ៥ ២១ ៣៨ ២៩ 

        
្ាក់កម្ចី ៨៨ ៣១៩ ៤៣៨ ៩៦៦ ១.៣៤០ ១.៥៤៧ ១.៩៥៣ 

        
ឧបករណ៍្ហរិ ា្វត្ថុន្ិសសន្ទ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

        
ភារហ ុន្ ន្ិង ម្ូលធ្ន្បនសងបទៀត្ ១៧.០៨៩ ១៩.៨៧០ ២៤.៩៣១ ៣០.២៧១ ៣៩.៧៨៨ ៥១.៣៩៤ ៥៦.៩៩៥ 

        
ខទង់បនសងៗ (សទុធ) -១.២៩៦ -៦៣៦ ៣៨៦ ២.២៩៣ ៦.៥៣៣ ៤.៩២៩ ៥.០៥៣ 

        
បនទៀងផ្ទទ ត្់តាម្ IFS ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
                

ក/. ទិននន័យមកស្មួល        
*រាប់បញ្ចូ លទិននន័យរបស់ធនាគារកណ្ដា ល និង្គឹ្ះសាា នទទួល្ាក់បភញ្ញើភផ្េងភទៀត 
(ODCs)      
**ទិននន័យពាករណ៍        
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

 
 

តារាង ៦ ៖ សថតិ្ិសាថ ន្ភាព្ររោះសាថ ន្ហរិ ា្វត្ថុបនសងបទៀត្* 
(ឯកតា៖ ប ីលានភរៀល) 

  
២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ផ្ខត្ុលា

២០២១ 
        

្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ -១៤៦ -២៥៤ -៥៣៣ -៣៤៦ -៩៨១ -១.៣៨៥ -៩៤០ 
ឥណភទយយពីអនិវាសជ្ន ៣៩ ៤៣ ៣៨ ៤៨ ៩០ ៩៦ ១៨៤ 
្ទពយអកមមចាំភពាះអនិវាសជ្ន -១៨៥ -២៩៧ -៥៧១ -៣៩៥ -១.០៧១ -១.៤៨១ -១.១២៤ 

        
ឥណ្បទយយចំប ោះ្ររោះសាថ ន្ទទួល្ាក់បប ា្ ើបនសងបទៀត្ ៣១៤ ៣៧៩ ៥៤៦ ៣២៤ ៦៣៤ ៥២១ ៥៨៨ 

        
ឥណ្បទយយសទុធចំប ោះរដាា ភិាល -១៣៨ -២៥៨ -៤៦២ -៥២៨ -៤៩០ -៣០ -២២ 
ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាល ០ ១ ២ ១ ២ ៣ ៣ 
្ទពយអកមមរដ្ឋា េិាល -១៣៨ -២៥៩ -៤៦៤ -៥២៨ -៤៩១ -៣៤ -២៥ 

        
ឥណ្បទយយចំប ោះវិសយ័បនសងៗ ៨០១ ១.២៤៤ ១.៥៨២ ១.៩៦៨ ២.៧៩៨ ២.៥៦២ ១.៩១៨ 
ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាលថ្ន ក់ភ្កាមជាតិ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នសាធារណៈមិនមមនហិរញ្ញវតាុ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
ឥណភទយយចាំភពាះវសិ័យឯកជ្ន ៨០១ ១.២៤៤ ១.៥៨២ ១.៩៦៨ ២.៧៩៨ ២.៥៦២ ១.៩១៨ 

        
្ាក់បប ា្ ើ ៥ ៦ ១០ ១៦ ៣០ ២៩ ១៧៩ 

        
ម្ូលប្ត្ម្ិន្ផ្ម្ន្ភារហ ុន្ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

        
្ាក់កម្ចី ៦៥ ៧៣ ៥២ ១១៩ ១២៩ ២១០ ១៤៩ 

        
ឧបករណ៍្ហរិ ា្វត្ថុន្ិសសន្ទ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

        
ភារហ ុន្ ន្ិង ម្ូលធ្ន្បនសងបទៀត្ ៧៦៤ ១.០៨៩ ១.១៣៦ ១.៣៤០ ១.៨១៨ ១.៥០៧ ១.២១៩ 

        
ខទង់បនសងៗ (សទុធ) -៣ -៥៨ -៦៥ -៥៧ -១៥ -៧៨ -៣ 

        
បនទៀងផ្ទទ ត្់តាម្ IFS ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
                

ក/. ទិននន័យមកស្មួល        

* រាប់បញ្ចូ លមតទិននន័យរបស់្គឹ្ះសាា នធនាគារឯកភទស        
**ទិននន័យពាករណ៍        
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

តារាង ៧ ៖ សថតិ្សិាថ ន្ភាព្ររោះសាថ ន្ហរិ ា្វត្ថុ* 
(ឯកតា៖ ប ីលានភរៀល) 

  
២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ផ្ខត្ុលា 

២០២១ 
        

្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ២១.៣៤៦ ២៦.០៩៣ ៣៧.៨៩៣ ៤៨.៥៣៨ ៥៩.២០២ ៦៥.៩៨០ ៥៦.៩៣៧ 

ឥណភទយយពីអនិវាសជ្ន ៣៨.៧២២ ៤៧.០៨៩ ៦០.៧៣១ ៧៣.៦០៩ ៩១.៨៨៩ ១០៣.០៥៣ ៩៨.៧២៥ 

្ទពយអកមមចាំភពាះអនិវាសជ្ន -១៧.៣៧៦ -២០.៩៩៦ -២២.៨៣៨ -២៥.០៧១ -៣២.៦៨៧ -៣៧.០៧៤ -៤១.៧៨៨ 
        

ឥណ្បទយយកែងុ្សុក ៤៧.៩៦៥ ៥៨.០៥៧ ៦៦.៤៩១ ៨៤.៣៤២ ១០៤.០៥៤ ១២៥.៣៦ ១៥៨.៧០៤ 

ឥណភទយយសុទធចាំភពាះរដ្ឋា េិាល -៧.៤០៦ -៩.៥៤៥ -១២.៩៥០ -១៦.៧៤៨ -២៤.៣៧៤ -២៥.០២៥ -១៨.៨៤៦ 

ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាល ២៩៦ ៣១០ ៣០៧ ៥៨ ៦៧ ៨៩ ១៣០ 

្ទពយអកមមចាំភពាះរដ្ឋា េិាល -៧.៧០២ -៩.៨៥៦ -១៣.២៥៧ -១៦.៨០៦ -២៤.៤៤១ -២៥.១១៣ -១៨.៩៧៦ 

ឥណភទយយចាំភពាះវស័ិយភផ្េងៗ ៥៥.៣៧១ ៦៧.៦០៣ ៧៩.៤៤១ ១០១.០៨៩ ១២៨.៤២៨ ១៥០.៣៨៥ ១៧៧.៥៥០ 

ឥណភទយយចាំភពាះរដ្ឋា េិាលថ្ន ក់ភ្កាមជាតិ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

ឥណភទយយចាំភពាះ្គឹ្ះសាា នសាធារណៈមិនមមនហិរញ្ញវតាុ ៤ ៦ ១៩ ១ ១ ១ ១ 

ឥណភទយយចាំភពាះវសិ័យឯកជ្ន ៥៥.៣៦៦ ៦៧.៥៩៧ ៧៩.៤២៣ ១០១.០៨៩ ១២៨.៤២៧ ១៥០.៣៨៥ ១៧៧.៥៥០ 
        

របូិយវត្ថុប្ៅ្ររោះសាថ ន្ហរិ ា្វត្ថុ ៥.៨៥៤ ៦.៣៥២ ៨.១៣៤ ៩.០១១ ១១.៩០១ ១៣.៤៥៨ ១៤.២៣០ 
        

្ាក់បប ា្ ើ ៤៦.៨២១ ៥៧.១៥៦ ៧០.៥៤១ ៩០.៤៩៥ ១០៥.១៩៧ ១២១.២៧៧ ១៣៨.០៥៣ 
        

ម្ូលប្ត្ម្ិន្ផ្ម្ន្ពីភារហ ុន្ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
        

្ាក់កម្ចី ១៣៥ ៣៧៦ ៤៧៦ ៩៨៣ ១.៣២៩ ១.៤៦៥ ១.៩២៣ 
        

ឧបករណ៍្ហរិ ា្វត្ថុន្ិសសន្ទ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
        

ភារហ ុន្ ន្ិង ម្ូលធ្ន្បនសងបទៀត្ ១៧.៨៥៣ ២០.៩៥៩ ២៦.០៦៦ ៣១.៦១២ ៤១.៦០៦ ៥២.៩០១ ៥៨.២១៤ 
        

ខទង់បនសងៗ (សទុធ) -១.៣៥១ -៦៩២ -៨៣៣ ៧៧៩ ៣.២២២ ២.២៣៩ ៣.២២០ 
        

បនទៀងផ្ទទ ត្់តាម្ IFS ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 
                

ក/. ទិននន័យមកស្មួល        
* រាប់បញ្ចូ លទិននន័យរបស់្គឹ្ះសាា នទទួល្ាក់បភញ្ញើ និង្គឹ្ះសាា នហិរញ្ញវតាុ ភផ្េងភទៀត      
**ទិននន័យពាករណ៍        
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

តារាង ៨ ៖ ឥណ្ទាន្តាម្្បបភទជំន្ញួកែងុវសិយ័បសដ្ាកិចច 
(ឯកតា៖ ប ីលានភរៀល) 

  
២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ផ្ខត្ុលា 

២០២១ 
        

១. ្ររោះសាថ ន្ហរិ ា្វត្ថុ ១.១៦៩ ១.០០៨ ១.៨៧៧ ៣.០១៤ ៥.១០៩០ ៥.៩២០ ៦.៨៥៥ 

១.១.ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១.២. គ្រឹះស្ថា ៃហិរញ្ញ វតាុទទួលគាកប់ញញ្ញ ើ ៨៣៤ ៧៥៩ ១.១៨៩ ២.០៥៩ ៣.១០៤ ៣.៩២២ ៤.៩១៦ 

១.៣. គ្រឹះស្ថា ៃហិរញ្ញ វតាុញសេងៗញទៀត ៣៣៥ ២៤៩ ៦៨៨ ៩៥៤ ២.០០៥ ១.៩៩៧ ១.៩៤០ 

២. ្ររោះសាថ ន្ម្ិន្បប្ម្ើបសវាហរិ ា្វត្ថុ ៣៩.៨០៧ ៤៦.៧៧៩ ៥៤.៣៤៥ ៦៤.៩៧៩ ៧៩.៣១៩ ៩៤.១៣៧ ១០៩.៣២៤ 

២.១.កសិកម្មរុក្ខា គបម៉ា ញ់ ៃិងញៃស្ថទ ៤.៩៧៣ ៦.១៣៤ ៧.០៦៥ ៧.៥២៤ ៧.៩០៧ ៩.៨៥៨ ១១.២៤៥ 

២.២.ឧសាហកម្មររ ៉ា ២៥៥ ២៩៤ ២៤១ ២៣៣ ២៥៤ ៥៣៣ ៦៨៤ 

២.៣.កម្មៃតស្ថលកម្ម ៣.៧០៥ ៣.៩៣៨ ៤.២៧២ ៤.៥៣៧ ៤.៧០១ ៥.២៥៩ ៦.២៧១ 

២.៤.ក្ខរសគតស់គងញ់សវាស្ថធារណៈ ៣៥៤ ៣៦៨ ៥១៤ ៥៧១ ៩៨៥ ១.៦៤១ ១.៩៤៩ 

២.៥.សំណង់ ៣.៤៩៣ ៤.៩៦៣ ៦.៣៨១ ៧.៧៨៧ ១០.១៩៧ ១២.៧៨៣ ១៤.៨០៦ 

២.៦.ក្ខរជួញដូរដុំ ៨.២៩៧ ៨.០៧៩ ៨.៣៦៨ ៩.៦៥៥ ១១.៨១៩ ១២.៧៣៥ ១៤.៨៦០ 

២.៧.ក្ខរជួញដូររាយ ៧.៥១១ ៩.៩៥០ ១២.១៣៣ ១៣.៦៧៣ ១៦.៥៤៨ ២០.២៣០ ២៣.៩៥៥ 

២.៨.សណ្ឋា គារៃិងញោជៃីយដ្ឋា ៃ ២.៨២៨ ២.៩០៤ ៣.០៥៥ ៣.៩៩៨ ៤.៧០៥ ៥.១៦១ ៧.១០៩ 

២.៩.ដរកជញ្ជូ ៃ ៃិងសតុកបញណ្ឋត ឹះអាសៃន ៦៣៧ ១.០៥១ ១.២៦៨ ១.៦៦៨ ២.០៦០ ៣.៤៦៩ ៣.៩០៥ 

២.១០. បណ្ឋត ញពត័ម៌ៃៃិងទូរ្ម្នា្ម្ៃ ៍ ៤៦៩ ៦១៥ ៥៦០ ៧១៧ ៩៤៥ ១.១៣០ ១.២១០ 

២.១១.អាជីវកម្មជួល ៃិងភតិសៃាគបតិបតតិក្ខរម្ៃិរាប ់
៨៤៩ ១.០៩៥ ១.៥៦៧ ២.៦៦៦ ៣.៨៣៧ ៣.៥៦៧ ២.៤៩៣ 

បញ្ចូ លភតិសៃា ៃិងក្ខរជួលអចលៃគទពយ 

២.១២.ក្ខរជួញដូរអចលៃគទពយ ២.៣៤៧ ២.៨៣៨ ៤.០០៥ ៦.២១០ ៩.០០៦ ១០.៩២៥ ១៣.០៣៧ 

២.១៣. ញសវាកម្មម្ៃិរម្ៃហិរញ្ញ វតាុញសេងៗញទៀត ៤.០៨៩ ៤.៥៥ ៤.៩១៥ ៥.៧៣៩ ៦.៣៥៥ ៦.៨៤៧ ៧.៨០២ 

៣. ត្្ម្ូវការផ្ទទ លខ់ៃួន្ ៦.១១០ ៨.៣៦០ ១១.០៦១ ១៥.៧០៧ ២១.៨៧៨ ៣០.២៥៨ ៣៥.៧២៦ 

៣.១.ក្ខរឱ្យខ្ចីជាបុ្គល ២.៥៥៨ ៣.៧៩១ ៤.៦១២ ៦.៩៧៩ ៩.៤០៨ ១២.៨០៣ ១៥.៤៦៨ 

៣.២.ក្ខរឱ្យខ្ចីតាម្ប័ណណ ឥណទាៃ ៨៣ ១៣១ ១៥២ ១៨៩ ២៣០ ២៤៦ ៣១០ 

៣.៣. ក្ខរឱ្យខ្ចីទិញសទឹះជាកម្មសិទធិផ្ទទ ល់ខ្លួៃ ៣.៤៦៩ ៤.៤៣៨ ៦.២៩៧ ៨.៥៤០ ១២.២៤០ ១៧.២០៩ ១៩.៩៤៧ 

៤. ឥណ្ទាន្បនសងៗ ៨៦១ ៨៨០ ៩៨៩ ១.០៣៧ ១.២៩២ ១.១១៦ ១.៥៦៨ 

សរបុឥណ្ទាន្ដ្ុល ៤៧.៩៤៦ ៥៧.០២៧ ៦៨.២៧១ ៨៤.៧៣៦ ១០៧.៥៩៨ ១៣១.៤៣១ ១៥៣.៤៧៣ 
                

ក/. ទិននន័យមកស្មួល        
* ទិននន័យពាករណ៍        

 

  

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

តារាង ៩ ៖ សរបុ្បត្បិត្តិការ្ាកប់ប ា្ ើរបសធ់្នាារ ណិ្ជជ 
(ឯកតា៖ ប ីលានភរៀល) 

  
២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ផ្ខត្ុលា
២០២១ 

        
្ាកប់ប ា្ ើជាបរៀល        
គាកប់ញញ្ញ ើចរៃត ៨២០,៣ ៩០០,០ ១.៣៨៣,៩ ១.៦៩៤,២ ២.៥៤៥,៧ ២.៨៣០,៦ ៣.៤៣៨,៥ 

គាកប់ញញ្ញ ើសៃេ ំ ៨៩៩,០ ១.០០១,០ ១.២០៧,៣ ១.៥១៦,៣ ១.៩៧៨,១ ២.១៧៦,៤ ២.៧៥៣,៩ 

គាកប់ញញ្ញ ើមៃក្ខលកណំត ់ ៦៥៩,១ ១.៣៥៨,៨ ១.៤៩៤,២ ២.១៤៩,២ ២.៨៩០,៨ ៤.៤០៦,៩ ៦.២៨៥,០ 

គាកប់ញញ្ញ ើញសេងៗ ៣៣,៦ ៣៥,៩ ៤៦,២ ៨៦,១ ៩២,៩ ១៣៥,២ ២១៨,៣ 

សរបុ ២.៤១២,០ ៣.២៩៥,៧ ៤.១៣១,៧ ៥.៤៤៥,៩ ៧.៥០៧,៤ ៩.៥៤៩,០ ១២.៦៩៥,៧ 
        

្ាកប់ប ា្ ើជារបូិយប័ណ្ណ         
គាកប់ញញ្ញ ើចរៃត ៨.៧៤៨,៨ ១០.៤៤៤,០ ១៤.៤២១,៦ ១៩.២៤៦,៤ ២៣.១៩២,៤ ២៤.៥៨៦,១ ២៨.៩៩៤,០ 

គាកប់ញញ្ញ ើសៃេ ំ ១៣.៨៣៣,៣ ១៥.៦៤២,៤ ២០.៩៦៧,៨ ២៩.៦៩២,៦ ៣១.២០២,៤ ៣៥.៧០១,៤ ៣៨.៦២២,២ 

គាកប់ញញ្ញ ើមៃក្ខលកណំត ់ ២០.៦៣០,៨ ២៥.៥២៣,២ ២៩.១៣៥,២ ៣៣.២៦៦,៣ ៤០.៤៩៦,២ ៥០.០១៦,៦ ៥៥.៦៤៧,៧ 

គាកប់ញញ្ញ ើញសេងៗ ៧២១,២ ៧៩៤,៤ ១។០២៨,២ ១.០២៥,៨ ១.១៥៩,៩ ១.៤៥៧,៩ ១.៨៣៥,៨ 

សរបុ ៤៣.៩៣៤,១ ៥២.៤០៤,១ ៦៥.៥៥២,៨ ៨៣.២៣១,០ ៩៦.០៥០,៩ ១១១.៧៦២,១ ១២៥.០៩៩,៨ 

សរបុរមួ្ ៤៦.៣៤៦,០ ៥៥.៦៩៩,៨ ៦៩.៦៨៤,៤ ៨៨.៦៧៦,៩ ១០៣.៥៥៨,៣ ១២១.៣១១,០ ១៣៧.៧៩៥,៥ 
ក/. ទិននន័យមកស្មួល        
* ទិននន័យពាករណ៍        
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ 
តារាង ១០ ៖ ជ ជ្ ងីទទូាត្់្បបទសកម្ពុជា 

ឆ្ន ាំ២០១៧ ដល់ ឆ្ន ាំ២០២១ប 
    (គិ្តជាលានដុលាល រអាភមរកិ) 

  ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩        ២០២០ ២០២១ ប 
រណ្ន្ីចរន្ត      

ជ ជ្ងី ណិ្ជជកម្មទំន្ិញ -៤.២៧៨ -៥.៨៤៤ -៧.២៥៥ -២.៥៤៤ -៩.៥១៨ 
   ឥណទន ១១.២២៤ ១២.៩៦៣ ១៤.៩៨៦ ១៨.៥២២ ១៩.៧០៣ 
       កនុងភនាះ ៖     សភមលៀកបាំពាក់, មសែកភជ្ើង និងកាបូប ៨.០២០ ៩.៥០៧ ១០.៧៩២ ៩.៨៧១ ១១.២១២ 
                           ផ្លិតផ្លកសិកមម ៧៦៨ ៨៩២ ៨៩៤ ១.២៥២ ១.៦៧៨ 
                           បរកិាា រអគ្គិសនី, បរកិាា រយានយនត និងភទច្កយាន ៧៨៥ ៦១៣ ៧៧២ ១.៤៣២ ២.០៩៦ 
   ឥណពនធ ១៥.៥០២ ១៨.៨០៦ ២២.២៤២ ២១.០៦៦ ២៩.២២១ 
       កនុងភនាះ ៖     វតាុធាតុភដើមស្មាប់វសិ័យកាត់ភដរ ៣.៥០៣ ៤.២២៤ ៤.២៨០ ៤.០៣២ ៤.៩៦៣ 
                           វតាុធាតុភដើមនិងសមាា រៈសាំណង់ ១.០៥៥ ១.៥៦៤ ២.៣០១ ២.០២០ ២.៦១២ 
                           យានយនត ១.១៥៦ ១.៥៦៧ ២.២៦៨ ១.៥២០ ១.៥២៦ 
                           ភ្បងឥនធនៈ ១.៤០៩ ១.៧២៥ ២.៤២៧ ២.០៦៤ ២.៧៣០ 
                           អាហារនិងភេសជ្ជៈ ៨២៣ ៩៧៣ ១.១១៦ ១.១៣៥ ១.១៤៨ 
រណ្ន្ីបសវា ១.៦២៩ ២.៣៩៥ ២.៨១២ -២៥៨ -១.៣១២ 
   ឥណទន ៤.២៥១ ៥.៤៥១ ៦.០៨៦ ១.៧៦៧ ៦៦៦ 
       កនុងភនាះ ៖     ភសវាភធវើដាំភណើ រ ៣.២៨២ ៤.៣៦២ ៤.៧៧៣ ១.០២៣ ១៦៣ 
   ឥណពនធ ២.៦២១ ៣.០៥៦ ៣.២៧៤ ២.០២៥ ១.៩៧៨ 
       កនុងភនាះ ៖     ភសវាភធវើដាំភណើ រ ៦១៨ ៨៦៣ ៩១១ ១៦៩ ៣៨ 
រណ្ន្ីចំណូ្លបឋម្ -១.១៤១ -១.៣២៨ -១.៥៦៤ -១.០៥០ -១.៣៧៨ 
  ឥណទន ៤៤២ ៥៨០ ៧៣២ ៦៦៩ ៤១៩ 
       កនុងភនាះ ៖     ការ្ាក់ ១៥៧ ២២៧ ៣៦៩ ៤១១ ៣០៧ 
   ឥណពនធ ១.៥៨២ ១.៩០៨ ២.២៩៦ ១.៧១៨ ១.៧៩៧ 
       កនុងភនាះ ៖  -  ការបង់ការ្ាក់ ៩៣ ១០៥ ១១៣ ១១៥ ១៤៣ 
                        -  ចាំណូលពីហ ុន ១.២៧៩ ១.៦០៧ ២.០០២ ១.៤៥១ ១.៤៧៨ 
រណ្ន្ីចំណូ្លបនាទ ប់បន្ស ំ ១.៧៤៨ ១.៨៨១ ១.៩៤៣ ១.៦៥៤ ១.៦៤៦ 
       កនុងភនាះ ៖     រដ្ឋា េិាល ៥៥០ ៥៧៩ ៥៣២ ៤៤៩ ៤៩០ 
                           ភផ្េងៗ ១.១៩៩ ១.៣០២ ១.៤១១ ១.២០៥ ១.១៥៦ 
សម្ត្ុលយរណ្ន្ីចរន្ត -២.០៤១ -២.៨៩៦ -៤.០៦៥ -២.១៩៨ -១០.៥៦៣ 
រណ្ន្ីបដ្ើម្ទុន្ ២៧៩ ៣២៦ ៣៥៥ ២៥៩ ២៤៤ 
       កនុងភនាះ ៖    បមងវរភដើមទុន (សុទធ) ២៧៩ ៣២៦ ៣៥៥ ២៥៩ ២៤៤ 
សម្ត្ុលយរណ្ន្ីចរន្តន្ិងរណ្ន្ីបដ្ើម្ទុន្ -១.៧៦៣ -២.៥៧០ -៣.៧០៩ -១.៩៣៩ -១០.៣១៩ 

សម្ត្ុលយរណ្ន្ីហរិ ា្វត្ថុ -៣.៣៩៣ -៣.៥៦០ -៦.៣៧០ -៣.០១៧ -១០.២៦៧ 
       វនិិភយាគ្ផ្ទទ ល់ (សុទធ)* -២.៦៧៣ -៣.០៨៩ -៣.៥៦១ -៣.៤៩៨ -៣.៤៥៧ 
       វនិិភយាគ្ភលើផ្លប្ត (សុទធ)* ៥ ៤២ ១២ ៩៦ ២៩ 
       វនិិភយាគ្ភផ្េងភទៀត (សុទធ)* -៧២៥ -៥១៣ -២.៨២១ ៣៨៥ -៦.៨៣៨ 
កំហុស ន្ិងរលំង ១ ៤៥៥ ៧ -៤៤១ ១៩៩ 

សម្ត្ុលយរមួ្ -១.៦៣១ -១.៤៤៥ -២.៦៦៨ -៦៣៧ -១៤៧ 

ទុន្ប្ម្ុងន្ិងផ្នែក ក់ព័ន្ធ ១.៦៣១ ១.៤៤៥ ២.៦៦៨ ៦៣៧ ១៤៧ 
   ្ទពយសកមមជាទុនប្មុង ១.៦៣១ ១.៤៤៥ ២.៦៦៨ ៦៣៧ ១៤៧ 
   ឥណទនពីមូលនិធិរូបិយវតាុអនតរជាតិ -- -- -- -- -- 
   ហិរញ្ញបែទនពិភសស -- -- -- -- -- 
 
្បេព  : ទិននន័យទទួលានពីអាជាា ធរកមពុជា និងការា៉ា ន់សាម នរបស់មន្រនតីធនាគារជាតិទនកមពុជា     
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

តារាង ១១ ៖ បណ្ដា ញពត័្៌មាន្របស់្ ររោះសាថ ន្ធ្នាារន្ិងហរិ ា្វត្ថុពឆី្ែ ២ំ០១៦-កញ្ញា  ២០២១ 

 
  

គ្រឹះស្ថា ៃធនាគារៃិងហិរញ្ញ វតាុ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ កញ្ញញ ឆ្ន ំ
២០២១ 

្គឹ្ះសាា នធនាគារពាណិជ្ជ 

ធនាគារកនុងស្សកុ– ោគ្ទុនិកោគ្ភ្ចើនជាអនកកនុង
ស្សកុ 

      

ចាំនួនធនាគារ ៧ ៧ ៧ ១១ ១២ ១៣ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ៣៨៣ ៣៩៥ ៤០៣ ៤៤១ ៤៦៧ ៤៧៧ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ១៧.០២៣ ១៧.៦២៨ ១៨.១៧១ ១៩.១០២ ១៩.៦០៥ ២០.២៧៨ 

ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ៥៧៤ ៧១២ ៨២៥ ១.០៣២ ១.២៣៤ ១.៤៨៧ 
ធនាគារកនុងស្សកុ– ោគ្ទុនិកោគ្ភ្ចើនជាជ្នបរភទស       

ចាំនួនធនាគារ ៥ ៥ ៦ ៦ ៩ ១០ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ២២៥ ២៤៤ ២០១ ២០៧ ៤២៧ ៤៤០ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ៦.៣៨២ ៧.៦០៧ ៥.៤៧៣ ៥.៣៤១ ១១.៦៦៧ ១៣.៣២៩ 
ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ២៧៦ ៣៥២ ២០១ ៣០៧ ៥២៣ ៥៣៥ 

ធនាគារបុតតសមព័នធបរភទស       
ចាំនួនធនាគារ ១៤ ១៥ ១៧ ១៧ ១៨ ១៨ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ១៥០ ១៥៧ ២៣៩ ២៥៥ ៣៥៨ ៣៦៣ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ៣.៦៣៤ ៤.០០២ ៨.៨១៧ ១១.៥១១ ១៤.០៧១ ១៤.៦១១ 
ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ៣៩៧ ៤០៩ ៧៦៩ ៩៣៥ ១.០៣៥ ១.១៨៩ 

ធនាគារសាខាបរភទស       
ចាំនួនធនាគារ ១១ ១២ ១២ ១៣ ១២ ១២ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ២៥ ៣១ ៣៣ ៣៨ ៣៧ ៣៨ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ៥៣០ ៦២៦ ៧១៣ ៨១៨ ៨៦៩ ៩០១ 
ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ១៣ ១៧ ២៣ ២៣ ២៤ ២៤ 

ចាំនួនសរបុធនាគារពាណិជ្ជ       
ចាំនួនសរុបធនាគារ ៣៧ ៣៩ ៤៣ ៤៧ ៥១ ៥៣ 

ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត លសរុប ៧៨៣ ៨២៧ ៨៧៦ ៩៤១ ១.២៨៩ ១.៣១៨ 
ចាំនួនសរុបបុគ្គលិក ២៧.៥៦៩ ២៩.៨៦៣ ៣៣.១៧៤ ៣៦.៧៧២ ៤៦.២១២ ៤៩.១១៩ 
ចាំនួនសរុបទីតាាំងមា៉ា សុនី ATM ១.២៦០ ១.៤៩០ ១.៨១៨ ២.២៩៧ ២.៨១៦ ៣.២៣៥ 

្គឹ្ះសាា នធនាគារឯកភទស 

ធនាគារឯកភទសរបស់រដា       
ចាំនួនធនាគារ ១ ១ ១ ១ ០ ០ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ១ ១ ១ ១ ០ ០ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ៨៩ ៩៣ ១០១ ១០១ ០ ០ 
ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

ធនាគារឯកភទស– ោគ្ទុនិកោគ្ភ្ចើនជាអនកកនុង
ស្សកុ  

     

ចាំនួនធនាគារ ៥ ៥ ៦ ៦ ៧ ៦ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ១០ ១០ ១១ ១១ ១៤ ១៣ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ៥១៨ ៥១០ ៥៧៣ ៦៩៥ ២៨៦ ២៩១ 
ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ០ ០ ០ ២ ០ ០ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ១១ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២១ និងទិសដៅការងារ ឆ្ន ាំ២០២២ 

តារាង ១១ ៖ បណ្ដា ញព័ត្៌មាន្របស់្ ររោះសាថ ន្ធ្នាារន្ិងហរិ ា្វត្ថុពីឆ្ែ ២ំ០១៦-កញ្ញា  ២០២១(ត្) 

 
 

 

ធនាគារឯកភទស– ោគ្ទុនិកោគ្ភ្ចើនជាជ្នបរភទស       
ចាំនួនធនាគារ ៩ ៩ ៧ ៨ ៥ ៤ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ១៨ ១៨ ១៨ ២៧ ១៨ ១៨ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ៨៦២ ៩៧៩ ១.២៥០ ១.៦៦០ ១.៧៤១ ១.១៩៥ 
ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ០ ០ ០ ០ ២ ០ 

ចាំនួនសរបុធនាគារឯកភទស       
ចាំនួនសរុបធនាគារ ១៥ ១៥ ១៤ ១៥ ១២ ១០ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត លសរុប ២៩ ២៩ ៣០ ៣៩ ៣២ ៣១ 
ចាំនួនសរុបបុគ្គលិក ១.៤៦៩ ១.៥៨២ ១.៩២៤ ២.៤៥៦ ២.០២៧ ១.៤៨៦ 
ចាំនួនសរុបទីតាាំងមា៉ាសុនី ATM ០ ០ ០ ២ ២ ០ 

្គឹ្ះសាា នមី្កហិូរញ្ញវតាុ 

្គឹ្ះសាា នមី្កហិូរញ្ញវតាុទទួល្ាក់បភញ្ញើ       
ចាំនួន្គឹ្ះសាា ន ៧ ៧ ៧ ៧ ៦ ៦ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ១.៤៥៦ ៩៤៦ ៩២៨ ៩៤៦ ៧៥៣ ៧៦១ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ១៩.៩៨៧ ២១.៦៧១ ២៣.២៨៥ ២៧.៣៩៩ ២៤.១០៦ ២៥.៣៩០ 
ចាំនួនទីតាាំងមា៉ាសុីន ATM ៣០៧ ៣៥០ ៣៥៥ ៣៧៣ ២២៥ ២៧៧ 

្គឹ្ះសាា នមី្កហិូរញ្ញវតាុមិនទទួល្ាក់បភញ្ញើ       
ចាំនួន្គឹ្ះសាា ន ៦៤ ៦៩ ៧៤ ៧៦ ៧៥ ៧៩ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត ល ២.៦៩៨ ៤៧១ ៤៩៥ ៥០៧ ៤១៨ ៤៣៨ 
ចាំនួនបុគ្គលកិ ៦.៥៨១ ៦.៦៣១ ៦.៨៩៧ ៧.៧៧០ ៦.៤២៥ ៦.៦១១ 

ចាំនួនសរបុ្គឹ្ះសាា នមី្កហិូរញ្ញវតាុ       
ចាំនួនសរុប្គឹ្ះសាា ន ៧១ ៧៦ ៨១ ៨៣ ៨១ ៨៥ 
ចាំនួនសាខានិងទីសាន ក់ការកណ្ដត លសរុប ៤.១៥៤ ១.៤១៧ ១.៤២៣ ១.៤៥៣ ១.១៧១ ១.១៩៩ 
ចាំនួនសរុបបុគ្គលិក ២៦.៥៦៨ ២៨.៣០២ ៣០.១៨២ ៣៥.១៦៩ ៣០.៥៣១ ៣២.០០១ 
ចាំនួនសរុបទីតាាំងមា៉ាសុនី ATM ៣០៧ ៣៥០ ៣៥៥ ៣៧៣ ២២៥ ២៧៧ 

្គឹ្ះសាា នឥណទនជ្នបទ 

ចាំនួនសរុប្គឹ្ះសាា ន ១៧០ ៣១៣ ២៧៣ ២៤៥ ២៤៥ ២៣៤ 
ចាំនួនសរុបបណ្ដត ញ្បតិបតតិការ ២.០៨៣ ៣.៣៦៦ ២.៩៣៦ ២.៦៣៥ ២.២០២ ១.៨៤៥ 
ចាំនួនសរុបបុគ្គលិក ៣.៦៧០ ៥.១២៣ ៤.៤៦៨ ៤.០១០ ១.៩៥១ ១.៧៨១ 

្កមុហ ុនេតិសនាហិរញ្ញវតាុ 

ចាំនួនសរុប្កុមហ នុ ១២ ១១ ១៥ ១៥ ១៥ ១៧ 

្កមុហ ុនមចករ ាំមលកព័ត៌មានឥណទន  

ចាំនួនសរុប្កុមហ នុ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 

ការយិាល័យតាំណ្ដងធនាគារបរភទស 

ចាំនួនសរុបការយិាល័យតាំណ្ដងធនាគារបរភទស ៧ ៦ ៥ ៦ ៦ ៦ 
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