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ឧបសម្ព័នធ 
ឧរសម្ព័នធ ១   តារាង ១ - ការវវិតតននសនទសសន៍នលលវាំនិញទ្ប្រើប្បាស់និងទ្សវា 

ឧរសម្ព័នធ ២  តារាង ២ - ប្បាក់ទ្រៀលទ្ធៀរជាមួ្យររិូយរ័ណណទ្ផ្សសងៗ (អប្តាវិញចុ្ងខខ) 

ឧរសម្ព័នធ ៣ តារាង ៣ - សាថ នភាពររិូយវតថុ (រ ីលានទ្រៀល) 
ឧរសម្ព័នធ ៤ តារាង ៤ - សាថ នភាពររិូយវតថុ (រខប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយប្រចាំឆន ាំ) 
ឧរសម្ព័នធ ៥ តារាង ៥ - គណនីវភិាគធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

ឧរសម្ព័នធ ៦ តារាង ៦ - គណនីវភិាគធនាគារពាណិជ្ជ  
ឧរសម្ព័នធ ៧  តារាង ៧ - ឥណទានតាម្ប្រទ្ភវជ្ាំនួញកនុងវស័ិយទ្សដ្ឋកិច្ច 
ឧរសម្ព័នធ ៨ តារាង ៨ - សររុប្រតិរតិតការប្បាក់រទ្ញ្ញើររស់ធនាគារពាណិជ្ជ 
ឧរសម្ព័នធ ៩ តារាង ៩ - ជ្ញ្ជ ីងវូទាត់ប្រទ្វសកម្ពុជា  
ឧរសម្ព័នធ ១០ តារាង ១០ - រណ្តត ញននប្គឹុះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុពីឆន ាំ២០១២-២០១៧ 
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អារម្ភកថា 

នៅឆ្ន ាំ២០១៧ នេដ្ឋកិច្ចពិភពនោកមានភាពល្អប្រនេើរជាងរយៈនពល្ប្រាំឆ្ន ាំចុ្ងនប្ោយ 
នោយសារកាំន ើ ននល្បឿននងើរន ើងនៅកនុងប្រនេេអភិវឌ្ឍន៍ និងកាំន ើ នខ្ពេ់កនុងប្រនេេកាំពុង
លូ្តោេ់ ដដ្ល្អាំនោយផល្ជារួមនោយោរនកើនន ើងពា ិជ្ជកមមពិភពនោក និងភាពរងឹមាាំនន
តប្មូវោរកនុងស្េុក។ នៅេហរដ្ឋអានមរកិ ប្រប្កតីកមមនោល្ននោរយររិូយវតថុប្តូវរនរនតន្វើន ើង
េនសឹម  ៗកនុងនពល្ដដ្ល្េកមមភាពនេដ្ឋកិច្ចប្តូវរនោាំប្េនោយសាថ នភាពល្អននេីផារហិរញ្ញវតថុ េីផារ
ោរងារ និងជ្ាំននឿេុកចិ្តតររេ់អនកនប្រើប្រេ់និង្ុរជ្ន។ នៅតាំរន់អឺរ   ូនេដ្ឋកិច្ចនងើរន ើងនោយសារ
ោររនតអនុវតតនោល្ននោរយររិូយវតថុវតិ្ថថ រកមម និងោរនកើនន ើងោរនាំនច្ញ ខ្ ៈដដ្ល្ហានិភ័យ
ននោរយនិងភាពមិនប្រកដ្ប្រជារនថយចុ្ុះ។ នៅប្រនេេជ្រ ុន នោល្ននោរយសារនពើពនធ
វតិ្ថថ រកមមរនផតល់្ផល្វជិ្ជមានដ្ល់្េកមមភាពនេដ្ឋកិច្ច គួរផសាំនឹងោរោាំប្េពីកាំន ើ នតប្មូវោរពិភព-
នោក។ ោរអនុវតតកាំដ េប្មង់ផលិ្តកមម និងនោល្ននោរយវតិ្ថថ រកមមច្ប្មុុះរនជ្ាំរញុកាំន ើ ន 
នេដ្ឋកិច្ចចិ្នឱ្យនកើនន ើងរនតិច្មកវញិ រនា រ់ពីរនថមថយេនសឹមៗកនុងរយៈនពល្ប្រាំឆ្ន ាំកនលងនៅ។ 
ច្ាំនពាុះអាសា៊ា ន ភាពរងឹមាាំននតប្មវូោរកនុងស្េុក ល្ាំហូរចូ្ល្មូល្្ន និងកាំន ើ នតប្មវូោរខាងនប្ៅ 
រនោាំប្េនេដ្ឋកិច្ចឱ្យនកើនន ើងកនុងអប្ត្ថខ្ពេ់ន្ៀរនឹងតាំរន់ដ្នេនល្ើពិភពនោក។ 

សាថ នភាពអាំនោយផល្នននេដ្ឋកិច្ចពិភពនោកនិងតាំរន់ រនរួមច្ាំដ កកនុងកិច្ចអភិវឌ្ឍ
វេ័ិយនេដ្ឋកិច្ចច្មបងៗនៅកមពុជាដដ្ល្រននិងកាំពុងរនតោរន្វើកាំដ េប្មង់េីុជ្នប្ៅ និងអនុវតត
នោល្ននោរយនេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ប្រករនោយប្រេិេធភាព។ កនុងររោិរ ៍ននុះ នេដ្ឋកិច្ចកមពុជា
នឆ្ន ាំ២០១៧ ប្តូវរនរ ាំពឹងថានឹងរនតមានកាំន ើ នល្អប្រនេើរកនុងអប្ត្ថ ៦,៩% ដដ្ល្ោាំប្េនោយ
កាំន ើ នកនុងវេ័ិយោត់នដ្រ េាំ ង់ និងនេេច្រ ៍។ វេ័ិយោត់នដ្រមានកាំន ើ នរងឹមាាំនិងរមួច្ាំដ ក
ោ ងេាំខាន់កនុងកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ច ដដ្ល្ោាំប្េនោយកាំន ើ នតប្មូវោរររេ់េហរដ្ឋអានមរកិនិងអឺរ  រុ 
និងោរនកើនន ើងននតប្មូវោរររេ់ប្រនេេជ្រ ុននិងោោោ ដដ្ល្ជាេីផារនេើរនល្ច្ន ើងេប្មារ់
ោរនាំនច្ញររេ់កមពុជា។ គួររ ាំនល្ច្ផងដដ្រថា ោរនាំនច្ញផលិ្តផល្ឧេាហកមមនផសងនេៀត ដូ្ច្ជា 
នប្គឿងនអ ិច្ប្តូនិក រនល េ់រថយនត និងររោិា រ មានេនាុុះគួរឱ្យកត់េមាា ល់្នឆ្ន ាំននុះ ដដ្ល្រន
រមួច្ាំដ កកនុងកាំន ើ ននាំនច្ញេររុររេ់កមពុជាផងដដ្រ។ វេ័ិយេាំ ង់េេួល្រនកាំន ើ នខ្ពេ់ ថវីតបតិ 
រនថមថយរនតិច្ន្ៀរនឹងរ ុនម នឆ្ន ាំកនលងនៅ នោយសារកាំន ើ នវនិិនោគររនេេនិងតប្មូវោរររេ់ 
ប្រជាជ្នកនុងស្េុក ដដ្ល្ជ្ាំរុញនោយកត្ថត េនតិភាពនិងេថិរភាពននោរយ កាំន ើ នប្រក់ច្ាំ ូល្ 
និងល្េធភាពេេួល្រនហិរញ្ញរបទានេប្មារ់េិញអច្ល្នប្េពយពីវេ័ិយ្នោរ។ ច្ាំនពាុះវេ័ិយ 
នេេច្រ ៍ េនាុុះកាំន ើ នមានកប្មិតខ្ពេ់ល្អប្រនេើរ នោយច្ាំនួននភញៀវនេេច្រ ជាពិនេេនេេច្រចិ្ន 
រននកើនន ើងខាល ាំង ចារ់ពីនដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៧មក។ នោយដ ក វេ័ិយកេិកមមរនចូ្ល្រមួកនុងកាំន ើ ន
តិច្តួច្ រ ុដនតនកើនន ើងជាងឆ្ន ាំមុនៗរនតិច្ នោយសារោរនកើនន ើងននផលិ្តកមម នប្ោមភាព
អាំនោយផល្ ននអាោេធាតុនិងកាំន ើ នោរវនិិនោគររេ់វេ័ិយឯកជ្ននិងរាជ្រោឋ ភិរល្នល្ើវេ័ិយ
ននុះ។ កាំន ើ នផលិ្តកមមស្េូវ-អងករក៏រនជ្ាំរញុឱ្យោរនាំនច្ញអងករនកើនន ើងគួរឱ្យកត់េមាា ល់្ផងដដ្រ។
ោររនតេេួល្រនកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចខ្ពេ់រងឹមាាំននុះរនន្វើឱ្យកមពុជាឈរនល្ខ្នរៀងេី៦ ជាប្រនេេ
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ដដ្ល្មានកាំន ើ ននល្ឿនជាងនគនល្ើពិភពនោក នោងត្ថមររយោរ ៍្នោរពិភពនោកដខ្តុោ 
ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

 េមិេធផល្ដដ្ល្រនតេនប្មច្រនអាស្េ័យនល្ើកត្ថត ច្មបង ៣ គឺ៖ i/- េថិរភាពននោរយ 
ii/-នោល្ននោរយទាក់ទាញោរវនិិនោគនិងនេេច្រ ៍ និង iii/- េថិរភាពមា ប្កូនេដ្ឋកិច្ច។ 
គួររញ្ជជ ក់ដដ្រថា េនតិភាពនៅេូទាាំងប្រនេេនិងេថិរភាពននោរយចារ់ត្ថាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៩៩ មក គឺជា
មូល្ោឋ នេប្មារ់ោរអភិវឌ្ឍ នោយសារោរពប្ងឹងរនជ្ាំននឿេុកចិ្តតនិងេុេិដ្ឋិនិយមពីេាំោក់
វនិិនោគិនកនុងនិងនប្ៅប្រនេេ និងនភញៀវនេេច្រ មកនល្ើោរអភិវឌ្ឍនិងេុវតថិភាពនៅកមពុជា។ ោររកា
រនេនតិភាពនិងេថិរភាពកនុងប្រនេេក៏រនអនុញ្ជញ តឱ្យកមពុជាអនុវតតនោល្ននោរយោត់រនថយ
ភាពប្កីប្ក ពីអប្ត្ថ ៥៣,៥% កនុងឆ្ន ាំ ២០០៤ មក ១៣,៥% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ នោងត្ថមររយោរ ៍
្នោរពិភពនោក និងប្តូវរនរ ន់សាម នថារនតធាល ក់ចុ្ុះជាង ១% កនុងមួយឆ្ន ាំ។ ោរធាល ក់ចុ្ុះោ ង
ឆ្រ់រហ័េននុះរនន្វើឱ្យកមពុជាជារ់ច្ាំោត់ថាន ក់េី៤នល្ើពិភពនោក ជាប្រនេេដដ្ល្េេួល្រន
នជាគជ័្យនល្ើោរោត់រនថយភាពប្កីប្ក ដដ្ល្ជានោល្នៅច្មបងមួយកនុងច្ាំនោមនោល្នៅអភិវឌ្ឍន៍
េហេវតសរ ៍(MDG) ររេ់អងាោរេហប្រជាជាតិ។ នល្ើេពីននុះ ោរេេួល្រនច្ាំោត់ថាន ក់ប្រនេេ
មានច្ាំ ូល្ម្យម កនុងរយៈនពល្ដ៏្ខ្លីននោរអភិវឌ្ឍននុះ ក៏េររញ្ជជ ក់ពីោរនរុះជ្ាំហានោ ងប្តឹមប្តូវ
ររេ់រាជ្រោឋ ភិរល្។ 

កត្ថត េាំខាន់មួយនេៀតននោរអភិវឌ្ឍនេដ្ឋកិច្ចប្រករនោយនមាេនភាព គឺភាពទាក់ទាញនន
ររសិាថ នវនិិនោគនៅកមពុជាដដ្ល្រមួមាន ោរេេួល្រនោរអនុនប្ោុះពនធពីេីផារននប្រនេេអភិវឌ្ឍន៍ 
ោរអនុនប្ោុះពនធររេ់រាជ្រោឋ ភិរល្ ភាគោភប្រជាសាស្រេត តនមលទារននកមាល ាំងពល្កមម និងភាព
អាំនោយផល្ននេីត្ថាំងភូមិសាស្រេតដដ្ល្េថិតនៅកោត ល្តាំរន់អាសា៊ា ន។ គិតប្តឹមឆ្ន ាំ២០១៧ វនិិនោគ
ផ្ទា ល់្ររនេេមានច្ាំនួន ៨១,១ ប្េីោននរៀល្ (នេមើនឹង ២០,៣ រ៊ាីោនដុ្ោល រអានមរកិ) ដដ្ល្រននកើនន ើង 
១៤ ដ្ង ន្ៀរនឹងឆ្ន ាំ១៩៩៩។ ោរវនិិនោគទាាំងននុះនផ្ទត តេាំខាន់នល្ើវេ័ិយ្នោរ (២០% ននវនិិនោគ
ផ្ទា ល់្ររនេេ) វេ័ិយោត់នដ្រ (១៧%) វេ័ិយកេិកមម (១៤%) វេ័ិយវារអីគាិេនី (១១%) និងវេ័ិយ 
េោឋ ោរ (១០%)។ ោរវនិិនោគផ្ទា ល់្ររនេេនៅកមពុជារនតនាំមុខ្នោយប្រនេេចិ្ន (៣៥% នន
ោរវនិិនោគផ្ទា ល់្េររុ) រនា រ់មកនវៀតោម (៨%) កូនរ   (៨%) និងមា ន េីុ (៧%)។  

ម ាងនេៀត កាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចកមពុជាប្តូវរនេនប្មច្ន ើង កនុងសាថ នភាពដដ្ល្កមពុជារនត
រការនេថិរភាពមា ប្កូនេដ្ឋកិច្ចោ ងរងឹមាាំ។ ោរអនុវតតនោល្ននោរយរូរិយវតថុប្រករនោយ
ភាពប្រុងប្រយ័តននិងេងាតិភាពជាមួយនោល្ននោរយសារនពើពនធ មានសារៈេាំខាន់ោេ់កនុង
ោររកាេថិរភាពមា ប្កូនេដ្ឋកិច្ច។ ត្ថមរយៈោរន្វើអនតរាគមន៍នល្ើេីផាររតូរប្រក់ដផអកត្ថមតប្មូវោរ
និងមូល្ោឋ នមា ប្កូនេដ្ឋកិច្ច តនមលប្រក់នរៀល្ប្តូវរនរកាឱ្យមានេថិរភាពល្អប្រនេើរ ជាម្យមមាន
កប្មិត ៤.០៥០ នរៀល្ កនុងមួយដុ្ោល រអានមរកិ ដដ្ល្កត្ថត ននុះរនរមួច្ាំដ កដ្ល់្ោររកាេថិរភាពនថល។ 
និនន ោរអប្ត្ថអតិផរោរនថមថយចារ់ពីនដ្ើមប្តីមាេេី២ មក នោយសារោរថយនល្បឿនកាំន ើ ន
នថលមហូរអាហារ រនា រ់ពីរននកើនន ើងកនុងរ ុនម នដខ្នដ្ើមឆ្ន ាំ ដដ្ល្ន្វើឱ្យអប្ត្ថអតិផរោជាម្យមេប្មារ់
ឆ្ន ាំ២០១៧ មានកប្មិតទារអាច្ប្គរ់ប្គងរន ប្រមា  ២,៩%។ នប្ៅពីននុះ ្នោរជាតិននកមពុជា 
រនរនតគរពូនេុនរប្មុងអនតរជាតិឱ្យនកើនន ើងជារនតរនា រ់ ដដ្ល្អាំនោយផល្ពីោររនតេេួល្



iii 

 

រនអតិនរកេមតុល្យជ្ញ្ជ ីងេូទាត់ និងកាំន ើ នតប្មូវោរប្រក់នរៀល្ គួរផសាំនឹងោររកានិងវនិិនោគ
េុនរប្មុងអនតរជាតិប្រករនោយប្រេិេធភាព។ រច្ចុរបនន ររមិា េុនរប្មុងអនតរជាតិដុ្ល្អាច្មាន
ល្េធភាពេូទាត់េាំនិញនិងនេវារនប្រមា  ៦ដខ្ ដដ្ល្ជាកប្មិតខ្ពេ់ច្ាំនពាុះប្រនេេកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ 
នោយកប្មិតគួរមានច្ាំនពាុះប្រនេេទាាំងននុះមានប្តឹម ៣ដខ្រ ុនោណ ុះ។ 

ប្រឈមនឹងដុ្ោល រូរនីយកមមខ្ពេ់ ឧរករ ៍នោល្ននោរយរូរិយវតថុរនតនៅមានកប្មិត 
ដដ្ល្ទាមទារឱ្យមានោរយកចិ្តតេុកោក់ជាពិនេេនល្ើប្រេិេធភាពននឧរករ ៍ដដ្ល្មានស្សារ់ 
និងោរោក់ឱ្យអនុវតតនូវឧរករ ៍ថមីនេៀតដដ្ល្ជាជ្ាំនួយដ្ល់្ោរអនុវតតនោល្ននោរយររិូយវតថុ។ 
ច្ាំនពាុះប្រេិេធភាពននឧរករ ៍ដដ្ល្មានស្សារ់ ្នោរជាតិននកមពុជារនោក់ឱ្យនប្រើ ប្រេ់
ដផលតហវម្នោរជាតិននកមពុជា (NBCP) ដដ្ល្ជាប្រព័នធនអ ិច្ប្តូនិកមួយផតល់្ភាពងាយស្េួល្ តមាល ភាព 
និងភាពឆ្រ់រហ័េ ដ្ល់្ប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុកនុងោរេិញ/ល្ក់រូរិយរ័ ណនដ្ើមបីនល្ើក-
កមពេ់ប្រេិេធភាពេីផាររតូរប្រក់ និងមូល្រប្តអាច្ជួ្ញដូ្ររន (NCD) េាំនៅជ្ាំរុញោរអភិវឌ្ឍ
េីផារេិញប្ត រ់វញិ (Repo) និងអនតរ្នោរ។ នល្ើេពីននុះ ោរោក់ឱ្យមានប្រតិរតតិោរផតល់្
េនានីយភាពនោយមានោរធាន (LPCO) ដដ្ល្ជាោរផតល់្េនានីយភាពជាប្រក់នរៀល្កនុងអប្ត្ថ
ប្រកួតប្រដជ្ងដ្ល់្ប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុ ក៏រននាំមកនូវដផលផ្ទក កនុងោរចូ្ល្រួមច្ាំដ ក
ោត់រនថយគមាល តអប្ត្ថោរប្រក់រវាងឥ ទានជាប្រក់នរៀល្និងប្រក់ដុ្ោល រអានមរកិផងដដ្រ។ កនុង
រយៈនពល្ដវង ប្រតិរតតិោរននុះនឹងរនងកើតឱ្យមានអប្ត្ថោរប្រក់នោល្មួយររេ់្នោរកោត ល្ ដដ្ល្
្នោរជាតិននកមពុជាអាច្នប្រើប្រេ់នដ្ើមបតីប្មង់េិេអប្ត្ថោរប្រក់េីផារ និងរមួច្ាំដ ករដនថមមួយ
កប្មិតនេៀតកនុងោរជ្ាំរុញកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចប្រករនោយនិរនតរភាព។ ោ ងោកតី ប្រេិេធភាពនន
ឧរករ ៍ននុះ ក៏ដូ្ច្ជានោល្ននោរយររិូយវតថុទាាំងមូល្គឺអាស្េ័យនៅនល្ើតប្មវូោរររិូយវតថុជាតិ
នៅនល្ើេីផារ។ ដូ្ច្ននុះ ោររកាជ្ាំននឿេុកចិ្តតនល្ើប្រក់នរៀល្ត្ថមរយៈោររកាេថិរភាពអប្ត្ថរតូរប្រក់
និងអតិផរោ ជាកត្ថត ច្មបង រ ុដនតោររតូរផនត់គាំនិតសាធារ ជ្នកនុងោរនប្រើប្រេ់ប្រក់នរៀល្កនុង
ប្រតិរតតិោរប្រចាាំនថៃររេ់ខ្លួនដដ្ល្ជាកត្ថត គនលឹុះ អាច្នឹងទាមទារនូវនពល្នវោនប្ច្ើន។ កនុងន័យននុះ 
វធិានោរនល្ើកកមពេ់ោរនប្រើប្រេ់ប្រក់នរៀល្ ដផអកនល្ើយនតោរេីផារប្តូវរនរនតអនុវតតជាល្ាំោរ់ 
ត្ថមរយៈោរផសពវផាយដ្ល់្សាធារ ជ្នពីសារៈេាំខាន់ននតួនេីររិូយវតថុជាតិនៅកនុងនេដ្ឋកិច្ចនិង
េងាម ប្ពមទាាំងោរនល្ើកេឹកចិ្តតឱ្យប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុ និងប្កមុហ៊ាុន-េហប្ោេនប្រើប្រេ់
ប្រក់នរៀល្កនុងប្រតិរតតិោរររេ់ខ្លួន។ នោងត្ថមល្េធផល្រឋមននោរអនងកតររេ់វេិាសាថ ន
ស្សាវប្ជាវននភាន ក់ងារេហប្រតិរតតិោរអនតរជាតិជ្រ ុន (JICA Research Institute) ឆ្ន ាំ២០១៧ 
រនរងាហ ញថា ប្កុមហ៊ាុន-េហប្ោេោន់ដតនប្ច្ើនន ើងរនរិេនថលេាំនិញជាប្រក់នរៀល្ នហើយមួយ
ច្ាំនួនរនចារ់នផតើមផតល់្ប្រក់ដខ្ជាប្រក់នរៀល្ នទាុះរីជាប្រតិរតតិោរ ា្ំៗនិងកនុងវេ័ិយឧេាហកមម
នៅរនតន្វើន ើងជាររិូយរ័ ណោ ងនប្ច្ើនក៏នោយ។ ោរអនងកតក៏រនរងាហ ញផងដដ្រថា ប្រជាពល្រដ្ឋ
ដខ្មរភាគនប្ច្ើននល្ើេល្រ់រនេដមតងោរោាំប្េច្ាំនពាុះោរនល្ើកកមពេ់ោរនប្រើប្រេ់ប្រក់នរៀល្ររេ់
រាជ្រោឋ ភិរល្។ ដផអកនល្ើោរវវិតតជាវជិ្ជមានននុះ កាំន ើ នប្រក់នរៀល្កនុងច្រាច្រ ៍និងប្រក់រនញ្ញើ
កនុងវេ័ិយ្នោររនរនតនកើនន ើងកនុងអប្ត្ថ ១៥% និង ៣៧% នរៀងោន ។ នទាុះោ ងោ ោររនត



iv 

 

រួមច្ាំដ កពីប្កេួង-សាថ រ័ន វេ័ិយឯកជ្ន និងប្រជាជ្នេូនៅនៅដតចាាំរច់្ នដ្ើមបីឱ្យប្រក់នរៀល្ប្តវូ
រននប្រើប្រេ់ោន់ដតេូល្ាំេូោយ ប្រករនោយចី្រភាព ននពល្ខាងមុខ្។ 

ោររកាេថិរភាពមា ប្កូនេដ្ឋកិច្ច ក៏ទាមទារឱ្យមានេថិរភាពនិងោរអភិវឌ្ឍវេ័ិយហិរញ្ញវតថុ
ដ៏្រងឹមាាំផងដដ្រ នោយសារវេ័ិយហិរញ្ញវតថុនដ្ើរតួោ ងេាំខាន់នៅកនុងនខ្ឿននេដ្ឋកិច្ចមួយ នដ្ើមបីន្វើ
អនតរោរយិកមម្ នធានហិរញ្ញវតថុពីអនកដដ្ល្មានេុននល្ើេនៅអនកដដ្ល្ខ្វុះេុន នដ្ើមបីប្រករអាជី្វកមមនិង
រនងកើតោរងារ។ កនុងសាថ នភាពដដ្ល្នេដ្ឋកិច្ចកមពុជានៅមានេោត នុពល្កនុងោរអភិវឌ្ឍវេ័ិយហិរញ្ញវតថុ
នដ្ើមបីោាំប្េកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ច ដូ្ច្ដដ្ល្រននល្ើកន ើងនោយោរេិការរេ់្នោរពិភពនោកនិង
មូល្និ្ិរូរិយវតថុអនតរជាតិ ខ្ ៈដដ្ល្សាថ នភាពេីផារហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិនៅប្រឈមនឹងភាពមិន
ប្រកដ្ប្រជា ោរងារច្មបងកនុងោរអភិវឌ្ឍវេ័ិយ្នោរនៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ននុះ គឺោររនតពប្ងឹង
តុល្យភាពរវាងោរនល្ើកកមពេ់ររោិរ័ននហិរញ្ញវតថុនិងោររកាភាពរងឹមាាំននេថិរភាពហិរញ្ញវតថុ ម ាង 
នដ្ើមបរីនតរមួច្ាំដ កកនុងោរអភិវឌ្ឍវេ័ិយនេដ្ឋកិច្ចច្មបងៗ ដដ្ល្រននរុះជ្ាំហាននៅមុខ្ឥតឈរ់ឈរ 
និងរនតមានតប្មូវោរ្នធានហិរញ្ញវតថុពីវេ័ិយ្នោរ ម ាងនេៀតនដ្ើមបីពប្ងឹងេថិរភាពននប្រព័នធ
្នោរនិងហិរញ្ញវតថុ ដដ្ល្ជាររសិាថ នរកានិរនតរភាពននកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ច។ ននុះគឺរញ្ជហ ប្រឈមដ៏្
ស្េួច្ស្សាល់្មួយ ដដ្ល្ប្រនេេនននល្ើពិភពនោកនិងតាំរន់កាំពុងជ្មនុះផងដដ្រ ជាពិនេេកនុង
ប្រនេេកាំពុងលូ្តោេ់និងប្រនេេកាំពុងអភិវឌ្ឍន៍។  កនុងសាម រតីននុះ ប្រព័នធ្នោរេនប្មច្រន
នោល្នៅទាាំងពីរ គួរជាេីនមាេនៈ។ ោរដរងដច្ក្នធានហិរញ្ញវតថុប្តវូរនន្វើន ើងនោយប្រងុប្រយ័តន
នៅត្ថមតប្មូវោរេីផារ នោយរននជ្ៀេផុតពីោរគរពូនប្ជ្ុល្ននឥ ទាននៅោន់វេ័ិយោមួយ 
ជាពិនេេច្ាំនពាុះវេ័ិយមិនដមនផលិ្តកមម។ ប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុរនពប្ងឹងមូល្ោឋ ន
នដ្ើមេុនជារនតរនា រ់ត្ថមោរនប្ោងេុក  នោយនៅនដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៧ ននុះ ប្គឹុះសាថ នទាាំងអេ់រន
រាំនពញោតពវកិច្ចរនងកើននដ្ើមេុនច្ាំនួន ៥០% នននដ្ើមេុនប្តូវរដនថម នោយរលូ្ន និងរនតរនងកើន
រដនថម ៥០% នេៀតននដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៨ ខាងមុខ្។ ប្រព័នធ្នោរក៏ប្តូវរនពប្ងឹងភាព្ន់នឹងហានិភ័យ
េនានីយភាព នោយរនរនងកើនគុ ភាពនិងកប្មិតេនានីយភាពររេ់ប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុ
នៅត្ថមដ្ាំោក់ោល្ ជាមួយនឹងោរពប្ងឹងយនតោរប្គរ់ប្គងេនានីយភាព អនុនោមត្ថមនោល្-
ោរ ៍រដេល្ III ដដ្ល្មានល្កា ៈប្រុងប្រយ័តនខ្ពេ់។ ម ាងនេៀត នោល្ោរ ៍តមាល ភាព ោរ
ប្រកួតប្រដជ្ងនោយេមភាពនិងកិច្ចោរពារអតិថិជ្ន ក៏ប្តូវរននល្ើកកមពេ់ផងដដ្រ ត្ថមរយៈប្រព័នធ
ដច្ករ ាំដល្កព័ត៌មានឥ ទាន ោរប្តួតពិនិតយ និងត្ថមោននល្ើោរអនុវតតត្ថមប្កមេីល្្ម៌វជិាជ ជី្វៈ
ររេ់ប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុ។ 

នៅកនុងវេ័ិយមីប្កូហិរញ្ញវតថុ ្នោរជាតិននកមពុជារនោក់ឱ្យអនុវតតពិោនអប្ត្ថោរប្រក់
ច្ាំនពាុះប្គឹុះសាថ នមីប្កូហិរញ្ញវតថុនិងឥ ទានជ្នរេ កនុងអប្ត្ថ ១៨% កនុងនោល្រាំ ងរងកល្កា ៈ
អាំនោយផល្ដ្ល់្ប្រជាកេិករ និងេហប្ោេ្ុនតូច្និងម្យម ឱ្យេេួល្រនហិរញ្ញរបទានកនុង
តនមលទារជាងមុន េប្មារ់រនងកើនេកមមភាពអាជី្វកមម។ ោរអនុវតតពិោនអប្ត្ថោរប្រក់រនប្រប្ពឹតត
នៅនោយរលូ្ន នោយមិនរ ុះពាល់្ដ្ល់្និរនតរភាពននោរអភិវឌ្ឍវេ័ិយមីប្កូហិរញ្ញវតថុនេ។ ស្េរោន
ននុះ យុេធនោរពប្ងឹងោរយល់្ដឹ្ងពីនេវាហិរញ្ញវតថុដ្ល់្សាធារ ជ្ននិងអាជាញ ្រមូល្ោឋ នក៏ប្តូវ
រនរនតន្វើន ើង ត្ថមរយៈោរនរៀរច្ាំេិោា សាោេតីពីវេ័ិយមីប្កូហិរញ្ញវតថុនៅរោត នខ្តត-ស្េុក-ឃុាំ 



v 

 

ប្រព័នធផសពវផាយ និងរោត ញេងាមនន នដ្ើមបឱី្យោរនប្រើប្រេ់នេវាហិរញ្ញវតថុច្ាំនោល្នៅ មាន
ប្រេិេធភាព និងោត់រនថយរញ្ជហ រាំ ុល្វ ័ឌ ក ជាពិនេេពប្ងឹងេថិរភាពហិរញ្ញវតថុទាាំងមូល្។ ដខ្ស
េូរេ័ពាសាកេួរព័ត៌មាននោយផ្ទា ល់្ច្ាំនួន ២៦ រនរនប្មើដ្ល់្សាធារ ជ្ននៅប្គរ់រាជ្ធានី-នខ្តត 
េប្មារ់សាកេួរព័ត៌មានពាក់ព័នធោរនប្រើប្រេ់នេវាហិរញ្ញវតថុ និងជូ្នដ្ាំ ឹងមក្នោរជាតិនន
កមពុជា េតីពីរញ្ជហ ននដដ្ល្រននកើតមានន ើងនៅត្ថមមូល្ោឋ ន។  េនាឹមនឹងោរន្លើយរាំភលឺ ជូ្ន
សាធារ ជ្ន ព័ត៌មានទាាំងននុះក៏ជាធាតុចូ្ល្ដ៏្េាំខាន់េប្មារ់ពប្ងឹងរេរបញ្ញតិត ក៏ដូ្ច្ជាោរោក់
នច្ញវធិានោរ ឱ្យទាន់េភាពោរ ៍ផងដដ្រ។ អនុវតតត្ថមអនុសាេន៍ដ៏្ខ្ពង់ខ្ពេ់ររេ់េនមតច្ 
អគាមហានេនរតីនតនជា ហ៊ាុន ដេន នយករដ្ឋមន្តនតីននប្ពុះរាជាោច្ប្កកមពុជា កនុងនោល្រាំ ង
ពប្ងឹងនិរនតរភាពររេ់ប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុ និងរាំរត់ោរនោេននកងប្រវញ័្ច  និងនរកប្រេ់
ប្រជាពល្រដ្ឋពីេាំោក់ជ្នន្លៀតឱ្ោេមួយច្ាំនួន ្នោរជាតិននកមពុជារនរនងកើនោរយល់្ដឹ្ង
ររេ់សាធារ ជ្ននល្ើកមមេិេធិភាពររេ់ប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុទាាំងអេ់ជាររេ់ឯកជ្ន 
មិនដមនជាររេ់រដ្ឋ ប្រករនោយនជាគជ័្យ ត្ថមរយៈោរផសពវផាយដ្ល់្សាធារ ជ្ន ោររតូរនិមិតត
េញ្ជញ  (Logo) និងកិច្ចេហោរជាមួយប្គឹុះសាថ ន្នោរនិងហិរញ្ញវតថុ នដ្ើមបពីប្ងីកោរផសពវផាយឱ្យ
ោន់ដតេូល្ាំេូោយ។ េប្មារ់រយៈោល្ដវង ្នោរជាតិននកមពុជារនេហោរជាមួយប្កេួង
អរ់រ ាំ យុវជ្ននិងកីឡា នដ្ើមបោីក់រញ្ចូ ល្ច្ាំន ុះដឹ្ងដផនកហិរញ្ញវតថុនៅកនុងកមមវ ិ្ ីេិកាច្ាំន ុះដឹ្ងេូនៅ។ 
ម ាងនេៀត ្នោរជាតិននកមពុជាក៏កាំពុងរញ្ច រ់ោរនរៀរច្ាំយុេធសាស្រេតេតីពីររោិរ័ននហិរញ្ញវតថុេប្មារ់
កមពុជា ដដ្ល្នឹងោល យជាដផនេីមគាុនេាេក៍េប្មារ់ោររនងកើនររោិរ័ននហិរញ្ញវតថុប្រករនោយចី្រភាព។ 

ជាល្េធផល្ននកិច្ចខិ្តខ្ាំប្រឹងដប្រងទាាំងអេ់ខាងនល្ើ នៅឆ្ន ាំ២០១៧ ននុះ វេ័ិយ្នោររន
អភិវឌ្ឍប្រករនោយភាពរងឹមាាំនិងររោិរ័នន នោយរនរនតនដ្ើរតួនេីោ ងេកមមោាំប្េនោល្ននោរយ
ររេ់រាជ្រោឋ ភិរល្ កនុងោរជ្ាំរុញកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចនិងោត់រនថយភាពប្កីប្ក។ វេ័ិយ្នោររន
រនប្មើនេវាហិរញ្ញវតថុដ្ល់្ប្រជាជ្ននពញវយ័រដនថមច្ាំនួនប្រមា  ៦០ មឺុននក់ ដដ្ល្ន្វើឱ្យអប្ត្ថ
ររោិរ័ននហិរញ្ញវតថុនកើនដ្ល់្ ៥៦% នេមើនឹងច្ាំនួនប្រជាជ្ននពញវយ័ប្រមា  ៦,២ ោននក់។ 
កាំន ើ នររោិរ័ននហិរញ្ញវតថុេនប្មច្រន កនុងររោិរ ៍ដដ្ល្ោរេេួល្រននេវាហិរញ្ញវតថុមានភាព
ោន់ដតងាយស្េួល្ ដូ្ច្ដដ្ល្ររយោរ ៍ននោរន្វើ្ុរកិច្ចឆ្ន ាំ២០១៧ ររេ់្នោរពិភពនោក
រនផតល់្ច្ាំោត់ថាន ក់េី៧ដ្ល់្កមពុជា ជាប្រនេេដដ្ល្មានភាពងាយស្េួល្េេួល្រននេវាហិរញ្ញវតថុ
នល្ើពិភពនោក។ នទាុះោ ងោ កាំន ើ នឥ ទាននៅោន់វេ័ិយឯកជ្នរនរនថយនល្បឿនជារនត
រនា រ់មកដ្ល់្កប្មិតប្រមា  ១៨% ដដ្ល្ជាកប្មិតទារន្ៀរនឹងរយៈនពល្ ៥ ឆ្ន ាំមុន (៣០%)។ 
ឥ ទានទាាំងននុះប្តូវរនដរងដច្កនៅោន់វេ័ិយនននៅត្ថមតប្មវូោរ ដដ្ល្មួយច្ាំដ ក ា្ំរន
មកពីប្រភពប្រក់រនញ្ញើកនុងស្េុក (នេមើនឹង ៧៣% ននប្រភពេុនេរុរ)។ ថវីតបិតដតរច្ចុរបននច្ាំដ ក
ននេាំនពៀតឥ ទាននៅោន់វេ័ិយអច្ល្នប្េពយនៅមានកប្មិតទារ ក៏នល្បឿនកាំន ើ នមានកប្មិត
ខ្ពេ់នៅន ើយ។ រញ្ជហ ននុះ ្ នោរជាតិននកមពុជារនប្តួតពិនិតយនិងត្ថមោនោ ងយកចិ្តតេុកោក់ 
ដូ្ច្ជា នៅនល្ើអនុរតប្រក់កមចីន្ៀរនឹងតនមលប្េពយរញ្ជច ាំ និងនល្ើហានិភ័យររេ់ប្គឹុះសាថ នដដ្ល្ផតល់្
ឥ ទាននប្ច្ើននៅោន់វេ័ិយអច្ល្នប្េពយ ប្ពមទាាំងរនន្វើអនងកតជាប្រចាាំជាមួយភាន ក់ងារវាយតនមល



vi 

 

អច្ល្នប្េពយនល្ើោរវវិតតនថល តប្មូវោរនិងោរផាត់ផាង់កនុងវេ័ិយអច្ល្នប្េពយ នហើយដថមទាាំងរន
េហោរជាមួយប្កេួង-សាថ រ័នពាក់ព័នធកនុងោរន្វើឱ្យប្រនេើរន ើងនូវព័ត៌មាននិងេិននន័យកនុងវេ័ិយ
អច្ល្នប្េពយ ដដ្ល្នឹងរនប្មើជាមូល្ោឋ នកនុងោរពប្ងឹងរេរបញ្ញតិតប្រងុប្រយ័តននន ននពល្ខាងមុខ្។ 
គួររញ្ជជ ក់ផងដដ្រថា នោយសារដតភាពទាក់ទាញនននេដ្ឋកិច្ចនិងភាពរងឹមាាំននវេ័ិយ្នោរកមពុជា 
មូល្្នជានប្ច្ើនរនហូរចូ្ល្មកកនុងវេ័ិយ្នោរ ត្ថមរយៈោរនរើកសាខា្នោរររនេេថមីររេ់
្នោរ ា្ំៗល្ាំោរ់ពិភពនោក និងោរផតល់្កមចីរយៈនពល្ដវងររេ់្នោរនមនិងភាគេុនិក (ដដ្ល្
មានេមាមាប្តប្រមា ជាងពីរភាគរីននប្រក់កមចីេររុ) នទាុះរីជានដ្ើមេុនចុ្ុះរញ្ជ ីអរបររមាប្តូវ
រនរនងកើននេវដ្ងក៏នោយ។ 

កនុងនោល្នៅនល្ើកកមពេ់ោរចូ្ល្រួមររេ់វេ័ិយហិរញ្ញវតថុដ្ល់្ោររកីច្នប្មើននេដ្ឋកិច្ច និង
រកាេថិរភាពហិរញ្ញវតថុ ្នោរជាតិននកមពុជារនរនតអភិវឌ្ឍនហោឋ រច្នេមព័នធហិរញ្ញវតថុ, េិកានល្ើ
ោររនងកើតឱ្យមានប្រព័នធោរពារប្រក់រនញ្ញើ និងពប្ងឹងោរត្ថមោនសាថ នភាពមា ប្កូនេដ្ឋកិច្ចនិងេថិរភាព
ហិរញ្ញវតថុ។ េនាឹមនឹងោរពប្ងឹងប្រព័នធេប្មារ់នេវាេូទាត់រហ័េ (Fast Payment) នៅឆ្ន ាំ២០១៧ននុះ 
្នោរជាតិននកមពុជារនោក់ឱ្យនប្រើប្រេ់ប្រព័នធ Cambodian Shared Switch (CSS) ប្ពមទាាំង
កាំពុងេិការនងកើតប្រព័នធេូទាត់ដុ្ល្ភាល មៗ និងល្េធភាពនប្រើប្រេ់ររិូយរ័ ណឌី្ជី្ថល្ (Digital Currency) 
េប្មារ់ប្រតិរតតិោរអនតរ្នោរ។ នប្ៅពីននុះ យុេធសាស្រេតេតីពីោរអភិវឌ្ឍប្រព័នធេូទាត់នៅកមពុជាក៏
ប្តូវរននរៀរច្ាំន ើង នហើយប្រព័នធេូទាត់រាយក៏កាំពុងប្តូវរនរនតន្វើេាំននើរកមមនោយមានជ្ាំនួយ-
រនច្ចកនេេពីភាន ក់ងារេហប្រតិរតតិោរអនតរជាតិកូនរ   (KOICA) នដ្ើមបីន្វើឱ្យោរេូទាត់ោន់ដតមាន
ប្រេិេធភាព ច្ាំោយតិច្ ឆ្រ់រហ័េ និងមានេមាហរ កមមខ្ពេ់នៅកនុងតាំរន់និងពិភពនោក។     
ោរនប្រើប្រេ់រនច្ចកវេិាហិរញ្ញវតថុថមីៗទាាំងននុះរននិងកាំពុងជ្ាំរុញឱ្យវេ័ិយហិរញ្ញវតថុកមពុជាមាន 

េមាហរ កមមខ្ពេ់នៅកនុងតាំរន់ និងរនរួមច្ាំដ កោត់រនថយច្ាំោយនល្ើោរនប្រើប្រេ់នេវា
ហិរញ្ញវតថុ ប្ពមទាាំងពប្ងឹងប្រេិេធភាពននោរផតល់្នេវាហិរញ្ញវតថុនេៀតផង។ ម ាងនេៀត ្នោរជាតិ
ននកមពុជារនរមួច្ាំដ កកនុងោរពប្ងឹងគុ ភាពេិននន័យ ដូ្ច្ជាេថិតិជ្ញ្ជ ីងេូទាត់ េថិតិររិូយវតថុ និង
នល្ើកកមពេ់ោរស្សាវប្ជាវ នហើយរនោក់េិននន័យនិងល្េធផល្ស្សាវប្ជាវនៅនល្ើនគហេាំព័រររេ់
្នោរជាតិននកមពុជា។ ោរេេួល្រនព័ត៌មាននិងេិននន័យទាន់នពល្នវោទាាំងននុះមានសារៈេាំខាន់
ោេ់េប្មារ់ោរស្សាវប្ជាវ ោរនរៀរច្ាំគនប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ឬអាជី្វកមមនន ជាពិនេេោរោក់នច្ញ
នូវនោល្ននោរយប្រករនោយប្រេិេធភាពនិងភាពប្គរ់ប្ជ្ងុនប្ជាយ។  

ន្លើយតរនឹងោររកីច្នប្មើនវេ័ិយ្នោរ អងាភាពនេុើរោរ ៍ហិរញ្ញវតថុកមពុជា រនពប្ងឹង
េមតថភាព្នធានមនុេសជាល្ាំោរ់ និងរនរនងកើនកិច្ចេហប្រតិរតតិោរជាមួយប្កេួង-សាថ រ័ននិង
ភាគីពាក់ព័នធទាាំងកនុងនិងនប្ៅប្រនេេ នដ្ើមបីរងាក រនិងេរ់សាក ត់ប្រតិរតតិោរេមាអ តប្រក់និងហិរញ្ញ-
របទាននភរវកមម ប្រករនោយប្រេិេធភាព។ ច្ាំន ុះដឹ្ងររេ់រុគាល្រាយោរ ៍កនុងោរប្រតិរតតិត្ថម
ោតពវកិច្ចរាយោរ ៍ពីប្រតិរតតិោរេងស័យ ក៏ប្តូវរននល្ើកកមពេ់ ដដ្ល្រនោាំប្េដថមនេៀតដ្ល់្
យនតោរត្ថមោនោរប្រតិរតតិនិងវភិាគឱ្យរនទាន់នពល្នវោ។ ោល្ពីឆ្ន ាំ២០១៦ ោរវាយតនមលអញ្ញ-
មញ្ញររេ់ប្កុមប្រនេេអាេីុរ េីុហវិកេតីពីោរេមាអ តប្រក់ (APG) រនផតល់្ច្ាំោត់ថាន ក់ហានិភ័យ
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កប្មិតទារច្ាំនពាុះកមពុជានល្ើោរផតល់្ហិរញ្ញរបទាននភរវកមម។ រនា រ់មក ប្កុមោរងាររនច្ចកនេេ
អនតរប្កេួងប្រឆ្ាំងោរេមាអ តប្រក់និងហិរញ្ញរបទាននភរវកមមប្តូវរនរនងកើតន ើង នដ្ើមបីត្ថមោន
ោរអនុវតតអនុសាេន៍វាយតនមលននុះឱ្យប្រប្ពឹតតនៅនោយនជាគជ័្យ។  

នៅច្ាំនពាុះមុខ្ នេដ្ឋកិច្ចកមពុជាអាច្មានរញ្ជហ ប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយច្ាំនួន ជាពិនេេ
ហានិភ័យពីខាងនប្ៅ រមួមាន៖ i/- កាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចតាំរន់អឺរ  អូាច្នឹងថយនល្បឿនមកវញិ នោយសារ
ហានិភ័យននភាពមិនប្រកដ្ប្រជាននជ្ាំហរនោល្ននោរយច្ាំនពាុះនដ្គូពា ិជ្ជកមម នប្ោយពីោរ
ចាកនច្ញររេ់អង់នគលេ (Brexit) និងហានិភ័យកនុងវេ័ិយ្នោរនិងរាំ ុល្សាធារ ៈដដ្ល្មិនទាន់
រនរញ្ច រ់នៅន ើយ។ ោរថយចុ្ុះកាំន ើ នតាំរន់អឺរ  នឹូងអាច្មានផល្រ ុះពាល់្ដ្ល់្ោរនាំនច្ញររេ់
កមពុជា ជាពិនេេផលិ្តផល្ោត់នដ្រ នោយសារកមពុជានាំនច្ញនៅេីផារអឺរ  ុរនល្ើេពីមួយភាគរី
ននោរនាំនច្ញេររុ ii/- ភាពមិនច្ាេ់ោេ់នល្ើោរអនុវតតនោល្ននោរយររេ់េហរដ្ឋអានមរកិ 
ដដ្ល្រងកឱ្យមានភាពមិនប្រកដ្ប្រជាកនុងេីផារហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិនិងតាំរន់ ដដ្ល្ជាប្រភពល្ាំហូរ
មូល្្នេប្មារ់កមពុជា iii/- ោររ ាំពឹងេុកថាប្រក់ដុ្ោល រអានមរកិនឹងនកើននថល ដដ្ល្អាច្រ ុះពាល់្ដ្ល់្
ភាពប្រកួតប្រដជ្ងននផលិ្តផល្នាំនច្ញររេ់កមពុជា នោយសារដតកមពុជាមានកប្មិតដុ្ោល ររូនីយកមម
ខ្ពេ់ iv/- ោរនកើនន ើងភាពគាំរាមកាំដហងនល្ើេីផារនាំនច្ញកនុងវេ័ិយោត់នដ្រររេ់កមពុជា នោយសារ
នោល្ននោរយោាំពារនិយម និងកិច្ចប្ពមនប្ពៀងនេវភាគីររេ់េហភាពអឺរ  រុនិងេហរដ្ឋអានមរកិ 
ជាមួយប្រនេេដដ្ល្នាំនច្ញផលិ្តផល្ោត់នដ្រ នហើយប្រេិននរើកិច្ចប្ពមនប្ពៀងអនតររ េីុហវិកមិនមាន
េហរដ្ឋអានមរកិ (TPP minus US) អាច្នឹងប្តូវអនុវតតននពល្អនគត ននុះោរគាំរាមកាំដហងអាច្
នឹងនកើនន ើងដថមនេៀត និង v/- ហានិភ័យននោរថយចុ្ុះនល្ឿនជាងោររ ាំពឹងេុកននកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ច
ចិ្ន ដដ្ល្អាច្រងកផល្រ ុះពាល់្មួយច្ាំនួនដ្ល់្នេដ្ឋកិច្ចកមពុជា ដូ្ច្ជា វេ័ិយនេេច្រ ៍ ពា ិជ្ជកមម 
និងវនិិនោគ ជានដ្ើម។ ម ាងនេៀត កមពុជាក៏រនតមានរញ្ជហ ប្រឈមនឹងហានិភ័យខាងកនុងផងដដ្រ រមួមាន ៖ 
i/- ោរអាច្រនតថយនល្បឿនកាំន ើ នវេ័ិយេាំ ង់ រនា រ់ពីមានកាំន ើ នោរផាត់ផាង់ខ្ពេ់កនុងរយៈនពល្
រ ុនម នឆ្ន ាំចុ្ងនប្ោយ ii/- ោរដ្ាំន ើងប្រក់ដខ្កនុងវេ័ិយោត់នដ្រ ដដ្ល្អាច្មានផល្រ ុះពាល់្ដ្ល់្ោរ
ប្រកួតប្រដជ្ងោរនាំនច្ញររេ់កមពុជា និង iii/- កងវុះេីផារផលិ្តផល្កេិកមម ដដ្ល្អាច្ន្វើឱ្យតនមល
កេិផល្ចុ្ុះទារខាល ាំង។ េនាឹមននុះ នេដ្ឋកិច្ចកមពុជាក៏រនតមានរញ្ជហ ប្រឈមរច្នេមព័នធ ដូ្ច្ជា៖ 
i/- នហោឋ រច្នេមព័នធនៅដតទាមទារោរអភិវឌ្ឍរដនថម ii/- នថលខ្ពេ់ននអគាិេនីន្ៀរនឹងប្រនេេកនុងតាំរន់ 
ដដ្ល្ន្វើឱ្យនថលនដ្ើមផលិ្តកមមខ្ពេ់ iii/- ដុ្ោល រូរនីយកមមេថិតកនុងកប្មិតខ្ពេ់ ដដ្ល្រនតោក់កាំហិតនល្ើ
ប្រេិេធភាពនោល្ននោរយររិូយវតថុ និង iv/- កងវុះេមតថភាពជ្ាំនញ ដដ្ល្ចាាំរច់្កនុងោរន្វើពិពិ្កមម
ផលិ្តកមម។ 

នទាុះោ ងោ ហានិភ័យនិងរញ្ជហ ប្រឈមទាាំងននុះ ប្តូវរនរាជ្រោឋ ភិរល្រននិងកាំពុង
យកចិ្តតេុកោក់ ប្ពមទាាំងោក់នច្ញនូវនោល្ននោរយនិងវធិានោរនោុះស្សាយជារនតរនា រ់។ 
ដផអកនល្ើដផលផ្ទក ដដ្ល្េេួល្រនននពល្រច្ចុរបនននិងោររ ាំពឹងេុកននពល្អនគត គួរផសាំនឹងររសិាថ ន
អាំនោយផល្ពីខាងនប្ៅ នឆ្ន ាំ២០១៨ ននុះ នេដ្ឋកិច្ចកមពុជារ ាំពឹងថានឹងរនតេនប្មច្រនកាំន ើ ន
ខ្ពេ់រងឹមាាំប្រមា  ៦,៩%។ កត្ថត ខាងនប្ៅដដ្ល្ោាំប្េោររកីច្នប្មើនេកមមភាពនេដ្ឋកិច្ចកមពុជារមួមាន 
៖ i/-ោររនតនងើរន ើងននកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចពិភពនោកនិងភាពរងឹមាាំននកាំន ើ នកនុងតាំរន់ ដដ្ល្នឹងោាំប្េ
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ដ្ល់្ោរវនិិនោគ ោរនាំនច្ញ និងវេ័ិយនេេច្រ ៍ ii/- កាំន ើ នោរនាំនច្ញេនមលៀករាំពាក់និង
ដេបកនជ្ើង ដដ្ល្ោាំប្េនោយោររនតេេួល្រនប្រព័នធអនុនប្ោុះពនធពីេហភាពអឺរ  រុនិងេហរដ្ឋអានមរកិ 
និងកាំន ើ នោរនាំនច្ញនៅោន់ប្រនេេជ្រ ុននិងោោោ និង iii/- ោរន្វើពិពិ្កមមផលិ្តផល្
នាំនច្ញ ដូ្ច្ជាោររនងកើនោរនាំនច្ញអងករ នប្គឿងនអ ិច្ប្តនិូក និងនប្គឿងរនល េ់រថយនត ជានដ្ើម។ 
េនាឹមននុះ កត្ថត ថាមវនតខាងកនុងច្មបងៗជ្ាំរញុកាំន ើ ននេដ្ឋកិច្ចមានដូ្ច្ជា៖ i/- ោររនតរការនេថិរភាព
មា ប្កូនេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ ii/- ោររកីច្នប្មើនវេ័ិយ្នោរប្រករនោយររោិរ័នន iii/- កាំន ើ ននន
ច្ាំ ូល្ថវោិរដ្ឋនិងោររនងកើនប្រក់ដខ្ររេ់មន្តនតីរាជ្ោរ និង iv/-ោររនតេេួល្រនដផលផ្ទក ននោរដកេប្មង់
េីុជ្នប្ៅនិងោរអនុវតតនោល្ននោរយោាំប្េនននល្ើប្គរ់វេ័ិយ។ កនុងររោិរ ៍ននុះ សាថ នភាពនថល
អាច្នឹងរនតេេួល្រងេមាព ្ននកាំន ើ នតប្មូវោរ  ដដ្ល្ន្វើឱ្យមានកាំន ើ ននថលប្កុមមហូរអាហារ 
នភាជ្នីយោឋ ន និងដឹ្កជ្ញ្ជូ ន គួរផសាំនឹងោររ ន់សាម នថានថលនប្រងឥនធនៈនឹងនកើនន ើង រ ុដនតកនុង
នល្បឿនយឺត នោយសារោរផាត់ផាង់រ ាំពឹងថានឹងនកើនន ើង។ នទាុះោ ងោ អប្ត្ថអតិផរោម្យម
េប្មារ់ឆ្ន ាំ២០១៨ ប្តូវរនរ ាំពឹងថានឹងរនតមានកប្មិតទារប្រមា  ៣% ប្រហាក់ប្រដហល្នឹង
ឆ្ន ាំ២០១៧ នោយោររកាេថិរភាពអប្ត្ថរតូរប្រក់ ប្រមា  ៤.០៣៧ នរៀល្កនុងមួយដុ្ោល រអានមរកិ 
ស្េរនពល្ដដ្ល្អប្ត្ថអតិផរោននប្រនេេនាំេាំនិញចូ្ល្ច្មបងៗមកកមពុជារ ាំពឹងថាមានេថិរភាព 
នហើយកាំន ើ នឥ ទានរនតមានកប្មិតេមស្េរប្រមា  ១៧% ដដ្ល្ជាល្េធផល្ននោរអនុវតត
នោល្ននោរយមា ប្កូប្រងុប្រយ័តននិងស្េរត្ថមសាថ នភាពេីផារ។  

នដ្ើមបីោាំប្េោរេនប្មច្ត្ថមនោល្នៅររេ់រាជ្រោឋ ភិរល្ កនុងោរេេួល្រនកាំន ើ នប្រករ 
នោយចី្រភាព េម្ម៌និងររោិរ័នន ្នោរជាតិននកមពុជានឹងរនតរមួច្ាំដ កកនុងោររកាេថិរភាព
នថល ជ្ាំរញុភាពេីុជ្នប្ៅនិងររោិរ័ននហិរញ្ញវតថុ ពប្ងឹងេថិរភាពហិរញ្ញវតថុ រនងកើនេមាហរ កមមវេ័ិយ
ហិរញ្ញវតថុនៅកនុងតាំរន់ និងអនុវតតត្ថមនោល្ននោរយកនុងប្ករខ័្ ឌ មា ប្កនូេដ្ឋកិច្ច ស្េរត្ថមយុេធ-
សាស្រេតច្តុនោ ដ្ាំោក់ោល្េី៣ និងយុេធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយហិរញ្ញវតថុឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ ររេ់
រាជ្រោឋ ភិរល្។ េថិតនល្ើេិេនៅននុះ ោរអភិវឌ្ឍ្នធានមនុេសប្រករនោយជ្ាំនញនិងឯកនេេកមម
វជិាជ ជី្វៈ នៅដតជាោរងារអាេិភាព ដដ្ល្្នោរជាតិននកមពុជាដតងដតយកចិ្តតេុកោក់ជាប្រចាាំ 
ជាពិនេេោររ តុ ុះរោត ល្នល្ើភាពជាអនកដឹ្កនាំ ោរប្តួតពិនិតយ ោរប្គរ់ប្គងេុនរប្មុងអនតរជាតិ 
ោរប្គរ់ប្គងសាច់្ប្រក់ ោរត្ថមោនសាថ នភាពមា ប្កូនេដ្ឋកិច្ចនិងេថិរភាពហិរញ្ញវតថុ និងោរងារច្មបងៗ
ដ្នេនេៀត។ ម ាងនេៀត ្នោរជាតិននកមពុជានឹងរនតពប្ងឹងនិងពប្ងីកេោត នុពល្ននកិច្ចេហ-
ប្រតិរតតិោរអនតរជាតិកនុងវេ័ិយហិរញ្ញវតថុ ជាមួយសាថ រ័នហិរញ្ញវតថុ ្នោរកោត ល្ អាជាញ ្រររិូយវតថុ 
និងសាថ រ័នននទាាំងកនុងតាំរន់និងពិភពនោក នដ្ើមបផី្ទល េ់រតូរព័ត៌មាននិងរេពិនសា្ន៍ និងេេួល្រន
ជ្ាំនួយរនច្ចកនេេ ក៏ដូ្ច្ជាោរកសាងេមតថភាពមន្តនតី-រុគាលិ្ក។ េាំខាន់ដូ្ច្ោន ដដ្រ ្នោរជាតិនន
កមពុជានឹងរនតនដ្ើរតួនេីោ ងេកមមកនុងោររមួច្ាំដ កពប្ងឹងេមាហរ កមមហិរញ្ញវតថុកមពុជា ត្ថមរយៈ
កិច្ចេហោរអនុវតតគាំនិតផតួច្នផតើមនន េាំនៅោាំប្េដ្ល់្ដ្ាំន ើ រោរននេហគមន៍នេដ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ន 
(AEC) កនុងប្ករខ័្ ឌ អាសា៊ា ន និងពប្ងឹងេាំោញ់េុវតថិភាពហិរញ្ញវតថុតាំរន់េរ់េល់្នឹងោររ ុះេងាិច្
និងវរិតតិដដ្ល្អាច្នកើតន ើងជាយថានហតុ កនុងប្ករខ័្ ឌ អាសា៊ា ន+៣។ នប្ៅពីននុះ ្ នោរជាតិនន
កមពុជានឹងរនតោាំប្េដ្ល់្គាំនិតផតួច្នផតើមដខ្សប្កវាត់មួយ-ផលូវមួយ ត្ថមរយៈោររនងកើនោរនប្រើប្រេ់ប្រក់នរៀល្
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អក្សរកាត់ 

ផ.ស.ស (GDP) ផលិតផលក្នុងស្សុក្សរបុ Gross Domestic Product 
ស.ហ.ក្ អងគភាពសសុ៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវតថុក្ម្ពុជា Cambodian Financial Intelligence 

Unit 
គ.ស.ហ គណៈក្ម្មា ធិការសម្ម្បសម្ម្ួលថ្នន ក់្ជាតិម្បឆាំង

ការសម្មា តម្ាក់្និងហិរញ្ញបបទានសេរវក្ម្ា 
 

ក្.ប.ស.ហ ម្ក្ុម្ការងារបសចេក្សេសអនតរម្ក្សួងម្បឆាំងការ
សម្មា តម្ាក់្និងហិរញ្ញបបទានសេរវក្ម្ា 

 

ABC សម្មគម្ធនាគារសៅក្ម្ពុជា  
ABIF ម្ក្បខ័ណឌ សម្មហរណក្ម្ាវស័ិយធនាគារអាស៊ា ន ASEAN Banking Integration 

Framework  
ABMI គាំនិតផតួចសផត៊ើម្េីផារសញ្ញញ ប័ណណអាសីុ Asian Bond Markets Initiative 
ADB ធនាគារអេិវឌ្ឍន៍អាសីុ Asian Development Bank 
AEC សហគម្ន៍សសដ្ឋកិ្ចេអាស៊ា ន ASEAN Economic Community 
AECC ម្ក្ុម្ម្បឹក្ាសហគម្ន៍សសដ្ឋកិ្ចេអាស៊ា ន ASEAN Economic Community 

Council 
AFAS កិ្ចេម្ពម្សម្ពៀងសល៊ើម្ក្បខ័ណឌ អាស៊ា នសតីពីសសវាក្ម្ា ASEAN Framework Agreement on 

Services  
AFI សហព័នធបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថុ Alliance for Financial Inclusion 
AICB  Asian Institute of Chartered 

Bankers 
AIM  Asset and Investment Manager 
AMRO ការយិាល័យស្សវម្ជាវម្ម៉ា ម្ក្ូសសដ្ឋកិ្ចេអាស៊ា ន+៣ ASEAN+3 Macroeconomic 

Research Office 
APG ម្ក្ុម្អាសីុា៉ា សីុហវិក្សតីពីការសម្មា តម្ាក់្ Asia/Pacific Group on Money 

Laundering 
APRACA
  

សម្មគម្ឥណទានក្សិក្ម្ាជនបេននម្ក្ុម្ម្បសេស
អាសីុា៉ា សីុហវិក្ 

Asia-Pacific Rural and Agricultural 
Credit Association 

ASEAN-5 ម្បសេសអាស៊ា នធាំទាាំង៥ រួម្ម្មន ឥណឌូ សណសីុ  
នៃ ម្ម៉ា សេសីុ ហវីលីពីន និងសវៀតណាម្ 

 

ASA ម្បតិបតតិការសវប់អាស៊ា ន ASEAN Swap Arrangement 
ATM ម្ម៉ា សីុនដ្ក្និងដាក់្ម្ាក់្សវ័យម្បវតតិ Automated Teller Machine   
BCLMV ម្បសេសម្ពុយសណ ក្ម្ពុជា ឡាវ មី្យា៉ា ន់ម្ម៉ា  សវៀតណាម្ Brunei, Cambodia, Laos, 

Myanmar, and Vietnam 
BIS ធនាគារសម្ម្មប់ការេូទាត់អនតរជាតិ Bank for International Settlements 
BCP ផផនការនិរនតរភាពអាជីវក្ម្ា Business Continuity Plan 
Brexit ការចាក្សចញរបស់អង់សគលសពីសហភាពអឺរ ៉ាបុ British exit from European Union 



xii 

 

CGIF ក្ម្ាវធីិធានាសល៊ើឥណទាននិងការវនិិសយាគ Credit Guarantee and Investment 
Facility  

CIFRS  Certified International Financial 
Reporting Standard 

CLMV ម្បសេសក្ម្ពុជា ឡាវ  មី្យា៉ា ន់ម្ម៉ា  សវៀតណាម្ 
 

Cambodia, Laos, Myanmar, and 
Vietnam    

CMIM ពហុភាវបូនីយក្ម្ាគាំនិតផតួចសផត៊ើម្ស ៀងនម្៉ា Chiang Mai Initiative 
Multilateralization 

CSS  Cambodia Shared Switch 
CMS ម្បព័នធម្គប់ម្គងសច់ម្ាក់្ Cash Management System 
EFTPOS  Electronic funds transfer at point 

of sale  
EU-COMPASS គសម្ម្មងក្សងសម្តថភាពផផនក្សថិតិននសហភាព

អឺរ ៉ាបុ-អាស៊ា ន 
EU-ASEAN Capacity Building 
Project for Monitoring Integration 
Progress and Statistics 

EIA រដ្ឋាលព័ត៌ម្មនថ្នម្ពលសហរដ្ឋអាសម្រកិ្ Energy Information Administration 

FAO អងគការម្ហូបអាហារនិងក្សិក្ម្ា Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 

FAST ម្បព័នធសម្ម្មប់សសវាេូទាត់រហ័ស Fast payment  
FDI វនិិសយាគផ្ទា ល់បរសេស Foreign Direct Investment 
FDIEs សហម្គាសវនិិសយាគផ្ទា ល់បរសេស Foreign Direct Investment 

Enterprises 
FinTech បសចេក្វេិាហិរញ្ញវតថុ Financial Technology 
FMIS ម្បព័នធព័ត៌ម្មនវេិាសម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុ

សធារណៈ 
Financial Management Information 
System 

FOMC គណៈក្ម្មា ធិការេីផារចាំហរបស់ធនាគារក្ណាត ល
អាសម្រកិ្ 

Federal Open Market Operation 
Committee 

FSAP ក្ម្ាវធីិវាយតនម្លវស័ិយហិរញ្ញវតថុ Financial Sector Assessment 
Program 

FSB-RCG for 
Asia 

ម្ក្ុម្ម្បឹក្ាពិសម្គាោះសយាបល់សថិរភាពហិរញ្ញវតថុម្បចាាំ
តាំបន់អាសីុ 

Financial Stability Board-Regional 
Consultative Group 

FSDS យុេធសស្តសតអេិវឌ្ឍន៍វស័ិយហិរញ្ញវតថុ Financial Sector Development 
Strategy 

FSI Connect   Financial Stability Institute 
Connect 

GDDS ម្បព័នធផសពវផាយេិននន័យេូសៅ General Data Dissemination 
System 
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IBF វេិាសថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថុ Institute of Banking and Finance  
IEA ភាន ក់្ងារថ្នម្ពលអនតរជាតិ International Energy Agency 
IFRS សតង់ដាររាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ International Financial Reporting 

Standards 
IMF មូ្លនិធិរូបិយវតថុអនតរជាតិ International Monetary Fund 
IFC សជីវក្ម្ាហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិ International Financial Corporation 
IFC គណៈក្ម្ាការសថិតិធនាគារក្ណាត ល Irving Fisher Irving Fisher Committee on 

Central Bank Statistics 
IFSD-SP2 អនុក្ម្ាវធីិេី២ ននក្ម្ាវធីិអេិវឌ្ឍន៍វស័ិយហិរញ្ញវតថុ

ម្បក្បសដាយបរយិាប័នន 
Inclusive Financial Sector 
Development Program 
Subprogram 2 

ITC  International Trade Center 
ITRS ម្បព័នធរាយការណ៍ម្បតិបតតិការអនតរជាតិ International Transactions 

Reporting System 
JICA េីភាន ក់្ងារកិ្ចេសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ាុន Japanese International 

Cooperation Agency 
KOICA េីភាន ក់្ងារកិ្ចេសហម្បតិបតតិការអនតរជាតិកូ្សរ ៉ា Korea International Cooperation 

Agency 
LCR អនុាតម្ក្បខ័ណឌ សនានីយភាព Liquidity Coverage Ratio 
LPCO ម្បតិបតតិការផតល់សនានីយភាពសដាយម្មនការធានា Liquidity Providing Collateralized 

Operation 
LOLR ប្រតិរតតិការជាអ្នកផ្ដល់កម្ចីចុងក្ប្កាយ Lender of Last Resort 

MDI ម្គឹោះសថ នមី្ម្ក្ូហិរញ្ញវតថុេេួលម្ាក់្បសញ្ញ៊ើ Microfinance Deposit Taking 
Institution 

MBI គសម្ម្មងអេិវឌ្ឍន៍គាំនិតផតួចសផត៊ើម្ធុរកិ្ចេសម្គងគ Mekong Business Initiative 

MEF ម្ក្សួងសសដ្ឋកិ្ចេនិងហិរញ្ញវតថុ Ministry of Economy and Finance 
MOP ម្ក្សួងផផនការ Ministry of Planning 
MOU អនុសសរណៈសយាគយល់ Memorandum of Understanding 
MLF ប្រតិរតតិការផ្ដល់សន្ទនី្យភាពរយៈក្ពលខ្លី   Marginal Lending Facilities  
NBC ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា National Bank of Cambodia 
NBCP ផផលតហវម្ធនាគារជាតិននក្ម្ពុជា National Bank of Cambodia 

Platform 
NCDs មូ្លបម្តអាចជួញដូ្រាន Negotiable Certificates of Deposit 
NEER អម្ាបតូរម្ាក់្ម្បសិេធភាពនាម្នាម្ Nominal Effective Exchange Rate 
NIS វេិាសថ នជាតិសថិតិ National Institute of Statistics 
NSDP េិននន័យសសងេបថ្នន ក់្ជាតិ National Summary Data Page 
OBOR ផខសម្ក្វា៉ាត់មួ្យ ផលូវមួ្យ One Belt, One Road   
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OBS  Online Banking System 
OPEC អងគការននម្បសេសនាាំសចញសម្បង Organization of the Petroleum 

Exporting Countries 
PAT  Portfolio Analytic Tool 
PFMI សគាលការណ៍សម្ម្មប់សហដាឋ រចនាសម្ព័នធហិរញ្ញវតថុ Principles for Financial Market 

Infrastructures 
POS  Point of Sale 
RBS ការម្តួតពិនិតយសដាយផផាក្សល៊ើហានិេ័យ Risk Based Supervision 
REER អម្ាបតូរម្ាក់្ម្បសិេធភាពពិត Real Effective Exchange Rate 
Repo ម្បតិបតតិការេិញម្តេប់វញិ Repurchase Agreement  
RMB ម្ាក់្យ៉ាន់ចិន Yuan Renminbi  
RPG ម្ក្ុម្ការងារម្តួតពិនិតយសេ៊ើងវញិ Review Panel Group 
RTGS  ម្បព័នធេូទាត់ដុ្លភាល ម្ៗ  Real Time Gross Settlement 
SCCB  គណៈក្ម្មា ធិការក្សងសម្តថភាព Steer Committee on Capacity Building 
SDRs សអសសដ្ផអ៊ារ Special Drawing Rights 
SEACEN  South East Asian Central Banks 
SHIFT

 
 

 Shaping Inclusive Finance 
Transformations Program 

SD&MTIP ផផនការអនុវតតន៍សម្ម្មប់រយៈសពលម្ធយម្ និង
សគាលសៅរយៈសពលផវង  

Strategies Direction & Mid-Term 
Implementation Plan 

TAOLAM ការយិាល័យជាំនួយបសចេក្សេសរបស់មូ្លនិធិរបិូយ វតថុ 
អនតរជាតិសម្ម្មប់ម្បសេសឡាវនិងមី្យា៉ា ន់ម្ម៉ា  

IMF's Technical Assistance Office 
for the Lao PDR and the Republic 
of the Union of Myanmar 

TPP ភាពជានដ្គូអនតរា៉ា សីុហវិក្ Trans-Pacific Partnership 
UNCDF មូ្លនិធិអេិវឌ្ឍន៍មូ្លធនរបស់អងគការសហម្បជាជាតិ United Nations Capital 

Development Fund 
UOB ធនាគារ UOB United Overseas Bank Limited 
WB ធនាគារពិេពសោក្ World Bank 
WC-CAL គណៈក្ម្មា ធិការសសរភីាវបូនីយក្ម្ាគណនីមូ្លធន Working Committee on Capital 

Account Liberalization 
WC-PSS គណៈក្ម្មា ធិការម្បព័នធេូទាត់ Working committee on payment 

and settlement system  
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ខ្លឹមសារសង្ខេប 

ស្ថិតក្នុងបរសិ្ថថ នល្អប្បសស្ើរននសស្ដ្ឋកិ្ច្ចពិភពសោក្ សស្ដ្ឋកិ្ច្ចក្ម្ពុជាបនតរកី្ច្សប្ម្ើនរងឹមាំ សោយ

ស្សប្ម្ច្បានអប្ាក្ាំស ើ ន ៦,៩% ប្រប្រង់ជាច្ម្បងសោយក្ាំស ើ នក្នុងវស័ិ្យកាត់សដ្រ ស្ាំ ង់ 

សរស្ច្រ ៍ និងភាពប្បសស្ើរស ើងវញិជាស្នសមឹ្ៗននវស័ិ្យក្សិ្ក្ម្ម។ អតិផរណាបនតមនក្ប្មិ្តទាប

ស្ម្ស្ស្ប ក្នុងអប្ា ២,៩% ប្បហាក់្ប្បហែល្នឹងឆ្ន ាំមុ្ន និងអប្ាម្ធ្យម្ក្នុងរយៈសពល្ ៥ ឆ្ន ាំចុ្ងសប្កាយ។ 

ក្ាត ច្ម្បងននអតិផរណា គឺការបនតស ើងនលៃម្ហូបអាហារ (សទាោះជាមនក្ប្មិ្តលម្លយបនតិច្) ហដ្ល្

ឆៃុោះបញ្ច ាំងពីក្ាំស ើ នតប្ម្ូវការសប្បើប្បាស់្ គួបផសាំនឹងក្ាំស ើ ននលៃរាំនិញនិងសស្វាពាក់្ព័នធនឹងសប្បងឥនធនៈ 

ហដ្ល្បណាត ល្ម្ក្ពីការកាត់បនថយបរមិ ផគត់ផគង់របស់្ប្បសរស្នាំសច្ញមួ្យច្ាំនួន។ ជាមួ្យគ្នន សនោះ

ហដ្រ អប្ាបតូរប្បាក់្សរៀល្សធ្ៀបនឹងដុ្ោៃ រអាសម្រកិ្បនតមនស្ថិរភាពក្នុងរងវង់ ៤.០៥០ សរៀល្ក្នុងមួ្យ

ដុ្ោៃ រអាសម្រកិ្ សោយហប្បប្បួល្ក្នុងច្សនៃ ោះពី -០,៨% សៅ ០,១% សៅាម្រដូ្វកាល្ជាប្បប្ក្តី។ 

ការប្គប់ប្គងស្ថិរភាពអប្ាបតូរប្បាក់្បានយ៉ាងរងឹមាំសនោះ បានរួម្ច្ាំហ ក្រក្ាស្ថិរភាពនលៃនិងពប្ងឹង

ជាំសនឿរុក្ចិ្តតរបស់្ស្ថធារ ជនម្ក្សល្ើរបិូយវតថុជាតិ។  

របិូយវតថុរូសៅ (M2) មនក្ាំស ើ ន ២៣% ឆ្ន ាំសល្ើឆ្ន ាំ ខ្ពស់្ជាងក្ាំស ើ នឆ្ន ាំមុ្ន (១៨%) និងក្ាំស ើ ន

ម្ធ្យម្ប្បចាំឆ្ន ាំក្នុងរយៈសពល្មួ្យរស្វតសរចុ៍្ងសប្កាយសនោះ (២០%) ហដ្ល្រួម្ច្ាំហ ក្ច្ម្បងសោយ

ក្ាំស ើ នប្បាក់្បស ញ្ើរបស់្ស្ថធារ ជន។ ក្ាំស ើ នរបិូយវតថុរូសៅបានបសងកើនភាពសីុ្ជសប្ៅហផនក្ែិរ ញ្វតថុ
ពី ៧១% សៅឆ្ន ាំ២០១៦ ដ្ល់្ ៧៩% សៅឆ្ន ាំ២០១៧ ហដ្ល្បង្ហហ ញពីតួនរីកាន់ហតស្ាំខាន់របស់្វស័ិ្យ

ធ្នគ្នរក្នុងការរមួ្ច្ាំហ ក្អភិវឌ្ឍសស្ដ្ឋកិ្ច្ចជាតិ។ ស្នទនីយភាពក្នុងប្បព័នធធ្នគ្នរបនតស្ថិតក្នុងក្ប្មិ្ត

ខ្ពស់្ ហដ្ល្ក្នុងសនោះស្នទនីយភាពសល្ើស្ជាដុ្ោៃ រអាសម្រកិ្មនក្ប្មិ្ត ៧៨% ននប្បាក់្បប្ម្ងុកាតពវកិ្ច្ច 

និងស្នទនីយភាពសល្ើស្ជាសរៀល្មនក្ប្មិ្ត ៤៥០% ននប្បាក់្បប្ម្ុងកាតពវកិ្ច្ច។ ការសបាោះផាយ

មូ្ល្បប្តអាច្ជួញដូ្របាន (NCD) តបាម្តប្ម្ូវការប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរនិងែិរ ញ្វតថុ បានសក្ើនស ើង

ប្បម  ៩៣% ច្ាំសពាោះប្បាក់្ដុ្ោៃ រអាសម្រកិ្ និង ២៩% ច្ាំសពាោះប្បាក់្សរៀល្ ។ រនទឹម្សនោះ ធ្នគ្នរជាតិនន

ក្ម្ពុជាបានបនតផគត់ផគង់ស្នទនីយភាពជាប្បាក់្សរៀល្ ាម្រយៈប្បតិបតតិការផតល់្ស្នទនីយភាពសោយមន

ការធាន (LPCO) ប្បម  ១៣៤ ប ីោនសរៀល្ ហដ្ល្បានរមួ្ច្ាំហ ក្កាត់បនថយគមៃ តអប្ាការប្បាក់្

រវាងឥ ទានជាសរៀល្និងដុ្ោៃ រអាសម្រកិ្។ 

ច្ាំសពាោះស្ថថ នភាពវស័ិ្យសប្ៅប្បសរស្ ជ ជ្ ីងរូទាត់ក្ម្ពុជាមនស្ថថ នភាពប្បសស្ើរ សោយមន

អតិសរក្ប្បម  ៦,៩% នន ផ.ស្.ស្ សធ្ៀបនឹង ៤,៣% សៅឆ្ន ាំ២០១៦ សោយស្ថរក្ាំស ើ នល្ាំែូរចូ្ល្

ននមូ្ល្ធ្ន  និងភាពប្បសស្ើរស ើងននឱនភាពគ នីច្រនត។ ឱនភាពគ នីច្រនតបានបនតលយចុ្ោះម្ក្

ប្តឹម្ ៧,១% នន ផ.ស្.ស្ សោយស្ថរក្ាំស ើ នការនាំសច្ញ (៩,១%) ក្ាំស ើ នច្ាំ ូល្ពីសរស្ច្រ ៍ 
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(១២,៥%)  និងក្ាំស ើ នននការសផញើប្បាក់្ចូ្ល្សោយប្បជាជនក្ម្ពុជាសៅបរសរស្ (៦%)។ ស្ម្តុល្យ

គ នីសដ្ើម្រុននិងែិរ ញ្វតថុ បានសក្ើនស ើងដ្ល់្ ១២,៦% ននផ.ស្.ស្ សធ្ៀបនឹង ១១,៨% ឆ្ន ាំ២០១៦ 

ហដ្ល្គ្នាំប្រសោយល្ាំែូរចូ្ល្វនិិសយគផ្ទទ ល់្ពីបរសរស្ ជាពិសស្ស្ក្នុងវស័ិ្យធ្នគ្នរនិងក្ម្ចីពីបរសរស្។ 

អតិសរក្ជ ជ្ ីងរូទាត់បានរមួ្ច្ាំហ ក្បសងកើនរុនបប្ម្ងុអនតរជាតិដុ្ល្ដ្ល់្ ៨,៧ ប ីោនដុ្ោៃ រអាសម្រកិ្

ហដ្ល្អាច្ធានការនាំចូ្ល្រាំនិញនិងសស្វាបានប្បម ៦ហខ្។ 

សៅក្នុងវស័ិ្យធ្នគ្នរ ការអភិវឌ្ឍបនតស្សប្ម្ច្បានប្បក្បសោយភាពរងឹមាំ។ ប្រពយស្ក្ម្ម

របស់្ប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរនិងែិរ ញ្វតថុបានសក្ើនស ើង ២០,២% (ឆ្ន ាំសល្ើឆ្ន ាំ) ហដ្ល្គ្នាំប្រសោយក្ាំស ើ ន

សដ្ើម្រុន ២៣,៦% ក្ាំស ើ នមូ្ល្និធិ្ក្ម្ចី ២៥,៧% និងក្ាំស ើ នប្បាក់្បស ញ្ើអតិលិជន ២៤,៥%។ 

ប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរនិងមី្ប្ក្ែិូរ ញ្វតថុបានបនតពប្ងឹងភាពប្គប់ប្គ្នន់ននសដ្ើម្រុននិងស្នទនីយភាព សោយ

អនុបាតស្ថធ្នភាពជាម្ធ្យម្មនប្បម  ២៣% និង ២២% សរៀងគ្នន  និងអនុបាតស្នទនីយភាពប្បម  

១៣៩% (ប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរពា ិជជ) និង ១៧២% (ប្គឹោះស្ថថ នមី្ប្ក្ូែិរ្ ញវតថុររួល្ប្បាក់្បស ញ្ើ) ខ្ ៈហដ្ល្

ឥ ទានមិ្នដ្ាំស ើ រការបនតមនក្ប្មិ្តទាបប្បម  ២,៤% ច្ាំសពាោះប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរ និង ២% ច្ាំសពាោះ

ប្គឹោះស្ថថ នមី្ប្ក្ូែិរ ញ្វតថុ។ ស្ស្បាម្ការរកី្ច្សប្ម្ើនយ៉ាងឆ្ប់រែ័ស្ននបសច្ចក្វរិាែិរ ញ្វតថុ ប្គឹោះស្ថថ ន

ធ្នគ្នរនិងមី្ប្ក្ូែិរ្ ញវតថុជាសប្ច្ើនបាននិងក្ាំពុងអភិវឌ្ឍសស្វាែិរ្ ញវតថុឌី្ជីលល្ហដ្ល្ផតល់្ភាពង្ហយស្ស្ួល្ 

និងល្រធភាពកាន់ហតសប្ច្ើនដ្ល់្អតិលិជនក្នុងការសប្បើប្បាស់្សស្វាធ្នគ្នរាម្រយៈប្បព័នធអីុនសធ្ើហ ត 

និងរូរស័្ពទច្ល័្ត ជាសដ្ើម្ ហដ្ល្ទាាំងសនោះរួម្ច្ាំហ ក្ក្នុងការជាំរុញបរយិប័ននែិរ ញ្វតថុសៅក្ម្ពុជាឱយ

សក្ើនស ើងដ្ល់្ ៥៥%។  

ការសល្ើក្ក្ម្ពស់្កិ្ច្ចគ្នាំពារអតិលិជន និងការជាំរញុបរយិប័ននែិរ ញ្វតថុ ក៏្ជាការង្ហរអារិភាពហដ្ល្

ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាបាននិងក្ាំពុងយក្ចិ្តតរុក្ោក់្ ាម្រយៈការោក់្សច្ញបរបប ញ្តតិនិងយនតការ

សោោះស្ស្ថយប តឹ ងរបស់្អតិលិជនជាមួ្យប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរនិងែិរ ញ្វតថុ, ការក្ាំ ត់ពិោនអប្ា

ការប្បាក់្ឥ ទានមិ្នឱយសល្ើស្ពី ១៨% ក្នុងមួ្យឆ្ន ាំស្ប្មប់ប្គឹោះស្ថថ នមី្ប្ក្ូែិរ ញ្វតថុនិងឥ ទាន

ជនបរ, ការប ច្ ប់ការចុ្ោះប ជ្ ីប្គឹោះស្ថថ នឥ ទានជនបរ, ការផសពវផាយនិងបញ្ជ្ញ្ជ បច្ាំស ោះដឹ្ង

ែិរ ញ្ វតថុឱយបានរូល្ាំរូោយដ្ល់្ស្ថធារ ជន និងការសរៀបច្ាំហផនការយុរធស្ថស្តស្តជាតិស្តីពី

បរយិប័ននែិរ ញ្វតថុសៅក្ម្ពុជា។ ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាក៏្ក្ាំពុងសិ្ក្ាសល្ើការអភិវឌ្ឍប្បព័នធការពារ

ប្បាក់្បស ញ្ើសៅក្ម្ពុជា សដ្ើម្បីបសងកើនជាំសនឿរុក្ចិ្តតម្ក្សល្ើប្បព័នធធ្នគ្នរបហនថម្សរៀតផងហដ្រ។  

 រនទឹម្សនោះ ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាបនតអភិវឌ្ឍសែោឋ រច្នស្ម្ព័នធែិរ ញ្វតថុាម្រយៈការសធ្វើ

រាំសនើបក្ម្មប្បព័នធរូទាត់ស្ងប្បាក់្ សដ្ើម្បីឱយការរូទាត់ប្បប្ពឹតតសៅសោយសុ្វតថិភាព ឆ្ប់រែ័ស្ និង 

ច្ាំណាយស្ម្ស្ស្ប ក្នុងសនោះប្បព័នធស្ប្មប់សស្វារូទាត់រែ័ស្ប្តូវបានបនតអភិវឌ្ឍបហនថម្ សែើយប្បព័នធ 



xvii 
 

Cambodian Shared Switch ហដ្ល្ជាប្បព័នធរមួ្តភាជ ប់ម៉ា សីុ្ន ATM និងម៉ា សីុ្ន POS របស់្ប្គឹោះស្ថថ ន

ែិរ ញ្វតថុខុ្ស្ៗគ្នន  ក៏្បានោក់្ឱយដ្ាំស ើ រការ។ ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាក៏្ក្ាំពុងសិ្ក្ាបសងកើតប្បព័នធ

រូទាត់ដុ្ល្ភាៃ ម្ៗ ស្ប្មប់ស្ប្ម្ួល្ដ្ល់្ប្បតិបតតិការរូទាត់ស្ងប្បាក់្តនម្ៃធ្ាំ។ 

 សោយហ ក្ អងគភាពសសុ្ើបការ ៍ែិរ ញ្វតថុក្ម្ពុជា (ស្.ែ.ក្) បានបនតការាម្ោនជាប្បចាំ

អាំពីការអនុវតតកាតពវកិ្ច្ចរាយការ ៍ប្បតិបតតិការស្ថច់្ប្បាក់្ និងប្បតិបតតិការស្ងស័យាម្សអ ិច្ប្តនិូក្ 

របស់្បុគគល្រាយការ ៍ជាប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរនិងែិរ ញ្វតថុ ប្ពម្ទាាំងបានចុ្ោះប្តតួពិនិតយដ្ល់្រីក្ហនៃងសល្ើ

ប្បសិ្រធភាពននការប្បឆ្ាំងការស្មអ តប្បាក់្និងែិរ ញ្បបទានសភរវក្ម្ម។  ស្.ែ.ក្ បានបនតកិ្ច្ចស្ែ-

ប្បតិបតតិការជាមួ្យនដ្គូទាាំងក្នុងស្សុ្ក្និងអនតរជាតិ សដ្ើម្បីប្បឆ្ាំងការស្មអ តប្បាក់្និងែិរ ញ្បបទាន

សភរវក្ម្ម។ សល្ើស្ពីសនោះ គ ៈក្មម ធិ្ការស្ប្ម្បស្ប្មួ្ល្ថ្នន ក់្ជាតិប្បឆ្ាំងការស្មអ តប្បាក់្និង

ែិរ ញ្បបទានសភរវក្ម្ម (គ.ស្.ែ) បានបសងកើតប្ក្មុ្ការង្ហរបសច្ចក្សរស្អនតរប្ក្សួ្ងប្បឆ្ាំងការស្មអ ត

ប្បាក់្និងែិរ ញ្បបទានសភរវក្ម្ម (ក្.ប.ស្.ែ) សដ្ើម្បីាម្ោនការអនុវតតាម្អនុស្ថស្ន៍វាយតនម្ៃ

អ ញ្ម្ ញ្របស់្ APG និងជាយនតការអចិ្នញ្ជ្នតយ៍ថ្នន ក់្ប្បតិបតតិការរបស់្ គ.ស្.ែ។ 

ច្ាំសពាោះការប្គប់ប្គងស្ថច់្ប្បាក់្ ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាបានសធ្វើរាំសនើបក្ម្មប្បព័នធប្គប់ប្គង

ស្ថច់្ប្បាក់្ សដ្ើម្បឱីយការាម្ោន ការក្ត់ប្ា និងការហបងហច្ក្ស្ថច់្ប្បាក់្រវាងស្ថន ក់្ការក្ណាត ល្និង

ស្ថខាធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាកាន់ហតមនភាពង្ហយស្សួ្ល្និងប្បសិ្រធភាព។ ជាមួ្យគ្នន សនោះ សស្វា

ធ្នគ្នរក្ណាត ល្ហដ្ល្មនដូ្ច្ជា ការរូទាត់ ការសផទរប្បាក់្ ការប្គប់ប្គងគ នី ប្តូវបានពប្ងឹងជា

ល្ាំោប់ ស្ាំសៅសឆៃើយតបនិងគ្នាំប្រដ្ល់្ប្បតិបតតិការរបស់្ប្គឹោះស្ថថ នធ្នគ្នរនិងែិរ ញ្វតថុ រាជរោឋ ភិបាល្ 

និងភាគីពាក់្ព័នធដ្នរសរៀត។ សដ្ើម្បពីប្ងឹងអភិបាល្កិ្ច្ចល្អនិងប្បសិ្រធភាពការង្ហរ ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជា

បានបនតបសងកើនការយក្ចិ្តតរុក្ោក់្សល្ើការការពារហានិភ័យ និងការរក្ានិរនតរភាពការង្ហរ ាម្រយៈ

ការសរៀបច្ាំសគ្នល្ការ ៍ហ នាំសផសងៗស្ប្មប់ការប្បតិបតតិការង្ហរ ការសធ្វើស្វនក្ម្មនិងអធិ្ការកិ្ច្ច និង

ការពិនិតយស ើងវញិនូវហផនការនិរនតរភាពធុ្រកិ្ច្ច។ ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាក៏្បានរមួ្ច្ាំហ ក្គ្នាំប្រក្ម្មវធីិ្

ហក្រប្ម្ង់ការប្គប់ប្គងែិរ្ ញវតថុស្ថធារ ៈដ្ាំណាក់្កាល្រី៣ ាម្រយៈការសធ្វើស្នធ នក្ម្មប្បព័នធព័ត៌មន-

វរិាស្ប្មប់ការប្គប់ប្គងែិរ ញ្វតថុស្ថធារ ៈជាមួ្យប្បព័នធធ្នគ្នរអនឡាញ (Online Banking)។ 

សដ្ើម្បីបាំសពញមុ្ខ្ង្ហរនិងភារកិ្ច្ចរបស់្ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាឱយកាន់ហតមនប្បសិ្រធភាព ស្ស្បាម្

ការរកី្ច្សប្ម្ើនននរាំែាំការង្ហរ ធ្នធានម្នុស្សសៅធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាប្តូវបានអភិវឌ្ឍជាបនតបនទ ប់ 

ស្ាំសៅពប្ងឹងស្ម្តថភាពជាំនញនិងឯក្សរស្ក្ម្ម ាម្រយៈការប តុ ោះបណាត ល្ទាាំងក្នុងនិងសប្ៅប្បសរស្។ 

ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាបានសប្ជើស្សរ ើស្ម្ញ្ជ្នតី-បុគគលិ្ក្លមីច្ាំនួន ១១៦រូប ចូ្ល្បសប្ម្ើការង្ហរ និងសរៀបច្ាំ

វគគប តុ ោះបណាត ល្សល្ើជាំនញនន ដូ្ច្ជា ភាពជាអនក្ដឹ្ក្នាំ ប្បតិបតតិការធ្នគ្នរក្ណាត ល្ ការវភិាគ
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ែិរ ញ្វតថុ និងការសិ្ក្ាាម្ប្បព័នធអនឡាញ (Online) សល្ើការប្តួតពិនិតយធ្នគ្នរសប្កាម្ក្ម្មវធីិ្ FSI 

Connect ជាសដ្ើម្។  

ស្ស្បសពល្ហដ្ល្វស័ិ្យសស្ដ្ឋកិ្ច្ចនិងែិរ ញ្វតថុក្ម្ពុជាកាន់ហតមនស្មែរ ក្ម្មសៅក្នុងតាំបន់

និងពិភពសោក្ ធ្នគ្នរជាតិននក្ម្ពុជាក៏្បានបនតពប្ងឹងនិងពប្ងីក្ការង្ហរស្ែប្បតិបតតិការល្អហលម្សរៀត

ទាាំងក្នុងប្ក្បខ័្ ឌ សរវភាគីនិងពែុភាគី សោយបានបនតពប្ងឹងរាំនក់្រាំនងល្អនិងស្ែការយ៉ាងជិតស្និរធ

ជាមួ្យនដ្គូពាក់្ព័នធ សដ្ើម្បរីរួល្បានបរពិសស្ថធ្ន៍និងច្ាំស ោះដឹ្ងលមីៗ ជាំនួយបសច្ចក្សរស្ ការប តុ ោះ-

បណាត ល្ស្ប្មប់ម្ញ្ជ្នតី-បុគគលិ្ក្ ប្ពម្ទាាំងសល្ើក្ក្ម្ពស់្កិ្តានុភាពរបស់្ស្ថថ ប័ននិងប្បសរស្ក្ម្ពុជាសៅ

ក្នុងតាំបន់និងសល្ើឆ្ក្អនតរជាតិផងហដ្រ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

I- ស្ថា នភាពម៉ា ប្កូសេដ្ឋកចិ្ច 

១-  ររសិ្ថា នសេដ្ឋកចិ្ចអនតរជាត ិ

កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកកនុងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ មានភាពល្អប្រណេើរ ដដ្ល្គំប្រណោយការរនត
ណកើនណ ើងននពា ិជ្ជកម្មអនតរជាតិនិងការវនិិណោគ រួម្នឹងភាពប្រណេើរណ ើងននជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់
អនកណប្រើប្ាេ់និងររសិ្ថា នវនិិណោគ។ កំណ ើ នប្តូវានរពឹំងថានឹងរនតណកើនណ ើងដ្ល់្ ៣,៦% ណៅ
ឆ្ន ំ២០១៧ និង ៣,៧% ណៅឆ្ន ំ២០១៨1។ រំហំពា ិជ្ជកម្មអនតរជាតិក៏ប្តូវានា៉ា ន់ស្ថម នថានឹងមាន
កំណ ើ ន ៤,២% ណៅឆ្ន ំណនេះ និង ៤% ណៅឆ្ន ំ២០១៨ ណ ៀរនឹងកប្មិ្ត ២,៤% កាល្ពីឆ្ន ំ២០១៦។ 

ណេដ្ឋកិច្ចប្រណរេអភិវឌ្ឍន៍មានកំណ ើ នរងឹមំាណ ើងវញិប្រមា  ២,២% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ណ ៀរនឹង
អប្ា ១,៧% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ រ៉ាុដនតអាច្រកាលំ្នឹងប្តឹម្ ២% ណៅឆ្ន ំ២០១៨។ េកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ចរនត
ណកើនណ ើងគួរឱ្យកត់េមាា ល់្ណៅេហរដ្ឋអាណម្រកិ តំរន់អឺរ ៉ា៉ូ និងជ្រ៉ាុន ដដ្ល្គំប្រណោយភាពប្រណេើរណ ើង
ននការណប្រើប្ាេ់ ការវនិិណោគ និងតប្មូ្វការខាងណប្ៅ។ ជាមួ្យគន ណនេះដដ្រ ណេដ្ឋកិច្ចប្រណរេកំពុង
ល្៉ូតោេ់និងប្រណរេកំពុងអភិវឌ្ឍន៍រនតណកើនណ ើងពី ៤,៣% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ ដ្ល់្ ៤,៦% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ 
ណោយស្ថរការណកើនណ ើងននតប្មូ្វការកនុងស្េុកនិងការនំណច្ញ ណហើយរពឹំងថានឹងណកើន ៤,៩% ណៅ
ឆ្ន ំ២០១៨។ ប្រណរេចិ្នដដ្ល្ជាប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់ឈានមុ្ខណគ ណៅរនតរកាកំណ ើ នប្រមា  
៦,៨% ខពេ់ជាងការពាករនណពល្កនលងម្ករនតិច្ ណោយស្ថរកំណ ើ នការណប្រើប្ាេ់និងការនំណច្ញ។ 
រនទឹម្ណនេះ ណេដ្ឋកិច្ចណៅតំរន់អាស្ថ៊ា ន-៥2ណៅដតរកាានកំណ ើ នខពេ់ដ្ល់្ ៥,២% េប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៧
និងឆ្ន ំ២០១៨ ពីកប្មិ្ត ៤,៩% កាល្ពីឆ្ន ំ២០១៦ ណោយស្ថរភាពរងឹមំាននការវនិិណោគនិងតប្ម្ូវការ
ខាងណប្ៅ។  

ស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិមានភាពល្អរងាួរ ដដ្ល្អាច្ជួ្យគំប្រដ្ល់្ការណកើនណ ើងនន
េកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ច។ ជំ្ណនឿរុកចិ្តតកនុងរីផ្សារហិរញ្ញវតាុមានភាពរងឹមំា ណោយរីផ្សារភាគហ៊ាុនទំង
ណៅប្រណរេអភិវឌ្ឍន៍ និងប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់កំពុងដតរនតររួល្ានផ្សល្ចំ្ណ ញ។ ចំ្ដ កឯ
ជំ្ហរណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុណៅប្រណរេអភិវឌ្ឍន៍មានភាពច្ប្ម្ុេះ ណោយកនុងណនេះ  នគរកណ្តត ល្
េហរដ្ឋអាណម្រកិ3

 អង់ណគលេ និងកាណ្តោ ានដំ្ណ ើងអប្ាការប្ាក់ណគល្េនសឹម្ៗ ខ ៈដដ្ល្
 នគរកណ្តត ល្អឺរ ៉ារុ និងជ្រ៉ាុន ានរនតអនុវតតណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុវាិា រកម្មាម្រយៈការរកា
អប្ាការប្ាក់ណគល្កនុងកប្មិ្តទរ និងចាក់រញ្ច៉ូ ល្េនទនីយភាពណៅកនុងណេដ្ឋកិច្ច។ រឯី នគរ
កណ្តត ល្ននប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់និងប្រណរេកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគណប្ច្ើនានអនុវតតណគល្នណោាយ
រ៉ូរិយវតាុវាិា រកម្ម ណោយានរនទ រអប្ាការប្ាក់ណគល្ (ឥណ្តា  ឥ ា៉ូ ណ េីុ និងណវៀតណ្តម្) ឬកាត់
រនាយអប្ាប្ាក់រប្ម្ុងកាតពវកិច្ច (ចិ្ន) ខ ៈដដ្ល្ នគរកណ្តត ល្មួ្យចំ្នួនានេណប្ម្ច្រកា
អប្ាការប្ាក់ណគល្កនុងកប្មិ្តដ្ដដ្ល្ (មា៉ា ណ េីុ ហវីលី្ពីន និងនៃ)។ ចំ្ដ កឯលំ្ហ៉ូរម្៉ូល្ នណៅ
ប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់ មានភាពរងឹមំាណ ើងវញិ រនទ រ់ពីានធ្លល ក់ចុ្េះខាល ំងកាល្ពីចុ្ងឆ្ន ំ២០១៥

                                                 
1  រាយការ ៍រេសនវេ័ិយណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោក ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ 

2 ប្រណរេអាស្ថ៊ា ន-៥ រមួ្មាន៖ ប្រណរេឥ ា៉ូ ណ េីុ មា៉ា ណ េីុ ហវីលី្ពីន នៃ និងណវៀតណ្តម្ 
3 អប្ាការប្ាក់ណគល្ររេ់ នគរកណ្តត ល្អាណម្រកិប្តូវានដំ្ណ ើង ៣ដ្ង ណៅឆ្ន ំណនេះ រហ៉ូតដ្ល់្ ១,៥% ណហើយរពឹំងថានឹងរនតដំ្ណ ើង 
០,៧៥% រដនាម្ណរៀតណៅឆ្ន ំ២០១៨ រហ៉ូតឈានដ្ល់្ប្រមា  ៣% ណៅឆ្ន ំ២០២០ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

និងណដ្ើម្ឆ្ន ំ២០១៦ ណោយស្ថរការដំ្ណ ើងអប្ាការប្ាក់ណគល្ររេ់ នគរកណ្តត ល្េហរដ្ឋអាណម្រកិ
ជាណល្ើកដំ្រ៉ូងណៅដខ ន៉ូ ឆ្ន ំ២០១៥។ 
 

              
ប្រភព ៖ រាយការ ៍រេសនវេ័ិយណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ 
 

   
ប្រភព ៖ Trading Economics 
 
 រនទឹម្នឹងភាពវជិ្ជមានននរេសនវេ័ិយកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោក ស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ច
ពិភពណោកក៏ប្រឈម្នឹងហានិភ័យច្ម្បងមួ្យចំ្នួនដដ្ល្រមួ្មាន ៖ i/- រដប្ម្រប្ម្លួ្កនុងរីផ្សារហិរញ្ញវតាុ
អនតរជាតិ ii/- និនន ការគំពារនិយម្ និង iii/- ភាពានតឹងននភ៉ូមិ្ស្ថស្តេតនណោាយ។ ការណកើនណ ើង
ខពេ់ជាងការរពឹំងរុកននេមាព  អតិផ្សរណ្ត អាច្រណ្តត ល្ឱ្យមានការរតឹរនតឹងស្ថា នភាពរីផ្សារហិរញ្ញវតាុ
អនតរជាតិណល្ឿនជាងការរពឹំងរុក ដដ្ល្អាច្រងកឱ្យមានភាពមិ្នប្ាកដ្ប្រជាកនុងស្ថា នភាពរីផ្សារ
ហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ ជាពិណេេណៅប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់។ ចំ្ដ កឯស្ថា នភាពពា ិជ្ជកម្មអនតរជាតិ
អាច្ប្រឈម្នឹងការៃម្ៃយផ្សងដដ្រ ប្រេិនណរើប្រណរេអភិវឌ្ឍន៍មួ្យចំ្នួនអនុវតតវធិ្លនការគំពារ-
និយម្។ ណល្ើេពីណនេះ ម្៉ូល្ នអាច្នឹងហ៉ូរណច្ញពីណេដ្ឋកិច្ចប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់ណៅកាន់ប្រណរេ
អភិវឌ្ឍន៍វញិ ណោយស្ថរនិនន ការអនុវតតណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុរតឹតបិត និងការៃម្ៃយកំណ ើ ន
េកម្មភាពពា ិជ្ជកម្មអនតរជាតិ។ 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

២- កាំសណើ នសេដ្ឋកចិ្ចកម្ពុជា 

 េាិតកនុងររសិ្ថា នអំណណ្តយផ្សល្ពីកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោក ណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្តវូានរពឹំងថា
នឹងេណប្ម្ច្ានកំណ ើ ន ៦,៩% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ប្រហាក់ប្រដហល្នឹងឆ្ន ំ២០១៦ (៧%) ណហើយ
ផ្សលិ្តផ្សល្កនុងស្េុកេររុ (GDP) ាម្នៃលរច្ចុរបននមានចំ្នួនប្រមា  ៨៩ ប្រីោនណរៀល្ (២២ រ៊ាីោន
ដុ្ោល រអាណម្រកិ) ដដ្ល្នំឱ្យចំ្ ៉ូ ល្េប្មារ់ប្រជាជ្នមាន ក់ៗណកើនដ្ល់្ ១.៤៣៤ ដុ្ោល រអាណម្រកិ (មាន
កំណ ើ នណរវដ្ងកនុងរយៈណពល្១រេវតសរចុ៍្ងណប្កាយ)។ កំណ ើ នខពេ់ណនេះគំប្រជាច្ម្បងណោយកំណ ើ ន
វេ័ិយកាត់ណដ្រ េំ ង់ និងណរេច្រ ៍រងឹមំា ស្េរណពល្ដដ្ល្ច្ល្នការននពិពិ កម្មផ្សលិ្តផ្សល្និង
ណគល្ណៅនំណច្ញកំពុងប្តវូានណល្ើកកម្ពេ់។ 

 ក- វ្ិេយ័កេកិម្ម 
 វេ័ិយកេិកម្មមានស្ថា នភាពល្អជាងឆ្ន ំកនលងណៅ ណោយមានកំណ ើ នប្រមា  ១,៥% ណ ៀរនឹង
ឆ្ន ំ២០១៦ (១,៤%) រនទ រ់ពីមានកំណ ើ នទររំផុ្សតណៅឆ្ន ំ២០១៥ (០,២%) កនុងអំ ុងណពល្ដ្រ់ឆ្ន ំ
ចុ្ងណប្កាយ រ៉ាុដនតណៅរនតរមួ្ចំ្ដ កតិច្តួច្កនុងកំណ ើ ន ផ្ស.េ.េ (០,៣%)។ កំណ ើ នណនេះេណប្ម្ច្ាន
ណោយស្ថរភាពអំណណ្តយផ្សល្ជាងមុ្នននកាត អាកាេធ្លតុ និងការណកើនណ ើងននផ្សលិ្តកម្មដំ្ណំ្ត 
(ជាពិណេេស្េូវ) និងជ្ល្ផ្សល្ គួរផ្សសំនឹងការរណងកើនចំ្ណ្តយណល្ើវេ័ិយណនេះររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ 
(ណកើន ១៧%) និងលំ្ហ៉ូរវនិិណោគផ្ទទ ល់្ររណរេ4 (ណកើន ៤%)។ ររមិា ផ្សល្ស្េូវដដ្ល្មានចំ្ដ ក ំ
ជាងណគកនុងវេ័ិយកេិកម្ម (៥៩%) ានណកើនណ ើង ៦,៦% ដ្ល់្ប្រមា  ៨៦០ ពាន់ណាន ណ ៀរនឹង ៤% 
កនុងឆ្ន ំ២០១៦ ណហើយផ្សល្ណនស្ថរមានកំណ ើ នប្រហាក់ប្រដហល្នឹងឆ្ន ំ២០១៦ កនុងអប្ា ៧%។ 

 
ប្រភព៖ ច្ារ់ៃវកិា 

    

                                                 
4 លំ្ហ៉ូរវនិិណោគផ្ទទ ល់្ររណរេណៅកាន់វេ័ិយកេិកម្មានណកើន ៤% ដ្ល់្ ១៧៥ ោនដុ្ោល រអាណម្រកិកនុងឆ្ន ំ២០១៧ ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន (-៧%) 
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ប្កាហ្វ ៥ ៖ កាំសណើ នវ្ិភាជន៍ថវ្ិកាសៅកាន វ្ិេយ័កេកិម្ម
(ឆ្ន ំ២០១៤-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន, ២០១៨ពាករ ៍)

ចំ្ណ្តយៃវកិារដ្ឋ (ស្ថត )ំ កំណ ើ នវេ័ិយកេិកម្ម
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ខ- វ្ិេយ័ឧេាហ្កម្ម 
វេ័ិយឧេាហកម្មេណប្ម្ច្ានកំណ ើ ន ១០,៥% គំប្រជាច្ម្បងណោយកំណ ើ នកនុងវេ័ិយ

កាត់ណដ្រ (រមួ្ចំ្ដ ក ១,៤% ននកំណ ើ ន ផ្ស.េ.េ) វេ័ិយេំ ង់ (រមួ្ចំ្ដ ក ១,៥% ននកំណ ើ ន ផ្ស.េ.េ) 
និងការរមួ្ចំ្ដ កណប្ច្ើនជាងមុ្នននផ្សលិ្តផ្សល្ឧេាហកម្មមិ្នដម្នេណម្លៀករំពាក់។ កនុងវេ័ិយកាត់ណដ្រ 
ការនំណច្ញេណម្លៀករំពាក់ (េមាមាប្ត ៦៤% ននការនំណច្ញេររុ) ានណកើនដ្ល់្ប្រមា ជិ្ត ៦ រ៊ាីោន
ដុ្ោល រអាណម្រកិ មានណល្បឿនកំណ ើ ន ៨% យឺតជាងឆ្ន ំមុ្នរនតិច្ (៩%) ខ ៈដដ្ល្ការនំណច្ញដេបកណជ្ើង 
(េមាមាប្ត ៨% ននការនំណច្ញេរុរ) ានណកើនណ ើងគួរឱ្យកត់េមាា ល់្ដ្ល់្ប្រមា  ៧០០ ោន
ដុ្ោល រអាណម្រកិ ជាមួ្យនឹងអប្ាកំណ ើ ន ២៥% ណ ៀរនឹងណពល្ណវោដ្៉ូច្គន  ១៦%។ កំណ ើ នននការ
នំណច្ញេណម្លៀករំពាក់ានគំប្រណោយការណកើនណ ើងការនំណច្ញណៅេហរដ្ឋអាណម្រកិ (ណកើន ២% 
ណ ៀរនឹងកំណ ើ នអវជិ្ជមាន ៩% កាល្ពីឆ្ន ំមុ្ន) និងប្រណរេជ្រ៉ាុន (ណកើន ១៥%) ណទេះជាការនំណច្ញ
ណៅេហភាពអឺរ ៉ារុដដ្ល្ជារីផ្សារ ំជាងណគររេ់កម្ពុជាៃយចុ្េះ (១៦%) ក៏ណោយ។ គួររឭំកថា ចារ់ពី
ឆ្ន ំ២០១១ម្ក េមាមាប្តរីផ្សារនំណច្ញេណម្លៀករំពាក់ររេ់កម្ពុជាានផ្ទល េ់រត៉ូរពីអាណម្រកិម្កកាន់
េហភាពអឺរ ៉ារុ ណប្កាយពីកម្ពុជាររួល្ានការអនុណប្គេះពនធណប្កាម្កម្មវ ីិ “អវីៗប្គរ់ោ៉ាងណល្ើកដល្ង
អាវុ ” ណោយរច្ចុរបននេមាមាប្តនំណច្ញណៅេហភាពអឺរ ៉ាុរមាន ៤៦% និងណៅអាណម្រកិ ២៤% នន
ការនំណច្ញេណម្លៀករំពាក់េររុ ណហើយៃមីៗណនេះ ប្រណរេជ្រ៉ាុននិងកាណ្តោានកាល យជារីផ្សារ ំរី៣
និងរី៤ កនុងេមាមាប្ត ១៦% និង ៩% ណរៀងគន ។ រនទឹម្ណនេះ កនុងរយៈណពល្ពីរឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយ ប្ាក់ឈនួល្
អរបររមាណកើនណ ើងជាម្ យម្ ៩% ដ្ល់្ ១៥៣ ដុ្ោល រអាណម្រកិកនុងឆ្ន ំ២០១៧ ក៏រ៉ាុដនតការណកើនណ ើងនន
ប្ាក់ឈនួល្អរបររមាណនេះ ហាក់មិ្នទន់មានផ្សល្រ៉ាេះពាល់្គួរឱ្យកត់េមាា ល់្ណៅណល្ើវេ័ិយកាត់ណដ្រ
ណៅណ ើយណរ។  

 
ប្រភព៖ អគានយកោឋ នគយនិងរោឋ ករ 

សមម្េៀកបំពាក់, ៦៤%ស្សែកមជើង, ៨%

អងករ, ២%
មៅស ូ, ២%

មសេងៗ, ១៥%

មក្លឿងមអេិចក្តនិូក បនាេ ស់
រថយនត និងកង់, ៩%

ប្កាហ្វ ៦ ៖ ច្ាំផ្ណកននការនាំសច្ញ ឆ្ែ ាំ២០១៧បា៉ា ន ស្ថម ន
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កំណ ើ នការវនិិណោគររណរេ គួរផ្សសនឹំងការណ វើេមាហរ កម្មដខសេង្វវ ក់ផ្សលិ្តកម្ម កម្ពុជា
ក៏ចារ់ណផ្សតើម្រណងកើនការនំណច្ញផ្សលិ្តផ្សល្ឧេាហកម្មមិ្នដម្នវាយនភ ា  ដ្៉ូច្ជា ណប្គឿងណអ ិច្ប្តនិូក 
ររកិាា រ និងរនល េ់ោនយនត ជាណដ្ើម្។ ណរាងច្ប្កកនុងវេ័ិយកម្មនតស្ថល្មិ្នដម្នវាយនភ ា ានណកើនណ ើង
ដ្ល់្ចំ្នួន១២៧ ណេមើនឹង ៨% ននចំ្នួនណរាងច្ប្កេរុរកនុងឆ្ន ំ២០១២ ស្េរណពល្ដដ្ល្ការនំណច្ញ
ផ្សលិ្តផ្សល្កនុងវេ័ិយណនេះណកើនដ្ល់្ ៤៥៤ ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ដដ្ល្មានកំណ ើ ន ៧៤% ណ ៀរនឹង
រយៈណពល្ដ្៉ូច្គន ។ ការនំណច្ញផ្សលិ្តផ្សល្ទំងណនេះមានេមាមាប្តណេមើនឹងប្រមា  ៨% ននការនំណច្ញ
េររុ។ 
 ណៅកនុងវេ័ិយេំ ង់ ការហ៉ូរច្៉ូល្ននការវនិិណោគនិងកំណ ើ នតប្ម្ូវការ ជាពិណេេពីប្រជាជ្ន
ដដ្ល្មានចំ្ ៉ូ ល្ម្ យម្ ានរមួ្ចំ្ដ កជំ្រញុឱ្យវេ័ិយណនេះរនតមានកំណ ើ នខពេ់ រ៉ាុដនតកនុងណល្បឿនយឺត
ជាងមុ្ន។ ណរើពិនិតយណម្ើល្ណល្ើេ៉ូច្នករដដ្ល្រង្វា ញពីកំណ ើ នននវេ័ិយេំ ង់ណ ើញថា ការនំច្៉ូល្
េមាា រេំ ង់មានកំណ ើ ន ៣៦% យឺតជាងឆ្ន ំមុ្ន (៤២%) ណោយស្ថរេំ ង់ភាគណប្ច្ើនាន
ឈានដ្ល់្ដំ្ណ្តក់កាល្រញ្ច រ់គណប្មាង ដដ្ល្រណ្តត ល្ឱ្យការនំច្៉ូល្េមាា រររកិាា រណប្រើប្ាេ់ណផ្សសងៗ 
ដ្៉ូច្ជាមា៉ា េីុនប្តជាក់ និងមា៉ា េីុនណភលើង ជាណដ្ើម្ ានណកើនណ ើងជារនតរនទ រ់ ជាម្ យម្កនុងអប្ា ៤០%។ 
ម្៉ាាងណរៀត កំណ ើ នកនុងវេ័ិយេំ ង់ក៏ានរមួ្ចំ្ដ កគំប្រណោយកំណ ើ នឥ ទនចំ្ណពាេះវេ័ិយណនេះ 
ដដ្ល្រនតមានកប្មិ្តខពេ់កនុងអប្ា ៣៥% ប្រហាក់ប្រដហល្នឹងកប្មិ្តជាម្ យម្៥ឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយ 
ណទេះរីកំណ ើ នឥ ទនជារមួ្ានៃម្ៃយក៏ណោយ។ 
 

 
ប្រភព៖ អគានយកោឋ នគយនិងរោឋ ករ 

គ. វ្ិេយ័សេវាកម្ម 
 វេ័ិយណេវាកម្មមានកំណ ើ ន ៦,២% គំប្រណោយកំណ ើ នណភញៀវណរេច្រអនតរជាតិដដ្ល្ណកើនណ ើង
ដ្ល់្ ៥,៥ោននក់ ជាមួ្យនឹងអប្ាកំណ ើ ន ១២% ខពេ់ជាងពីរដ្ងននកំណ ើ នម្ យម្កនុងរយៈណពល្
រីឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយ (៦%)។ ចំ្ ៉ូ ល្ពីវេ័ិយណរេច្រានណកើនណ ើងដ្ល់្ ៣,៨ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ 
មានកំណ ើ ន ១៧% ដដ្ល្រមួ្ចំ្ដ កណោយកំណ ើ នខពេ់ននណភញៀវណរេច្រចិ្ន (៤៦%) ឡាវ (៤៨%) 

-៤០
-២០

០
២០
៤០
៦០
៨០

១០០

២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

%

ប្កាហ្វ ៧ ៖ កាំសណើ នននការនាំច្ូលេមា រេាំណំ 
(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧ប៉ា ន់សាា ន)

សមភ រសំណ្ង់ សីុម្៉ាង់ត៍ ស្ែក ម៉ា សីុនមភេើងនិងម៉ា សីុនក្តជាក់
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និងជ្រ៉ាុន (៧%) ខ ៈណភញៀវណរេច្រម្កពីប្រណរេដដ្ល្ធ្លល រ់ដតរួម្ចំ្ដ ក ំានៃយចុ្េះ ដ្៉ូច្ជា 
ប្រណរេណវៀតណ្តម្ (-១៥%) ក៉ូណរ ៉ាខាងតប៉ូង (-៣%) និងនៃ (-៥%)។ កំណ ើ នខពេ់ននណភញៀវណរេច្រចិ្ន 
អំណណ្តយផ្សល្ណោយការអភិវឌ្ឍណគល្ណៅណរេច្រ ៍ណៅតំរន់ណននរ កំណ ើ នពា ិជ្ជកម្មនិងការវនិិណោគ
ចិ្ន ជាពិណេេណៅណល្ើវេ័ិយេំ ង់និងអច្ល្នប្រពយ រនទ រ់ពីមានការតភាជ រ់ណជ្ើងណហាេះណហើរប្តង់
រវាងកម្ពុជានឹងរីប្កងុ ំៗររេ់ប្រណរេចិ្ន។ កំណ ើ នខពេ់ននណរេច្រចិ្នានណ វើឱ្យណភញៀវណរេច្រចិ្ន
ជារ់ចំ្ណ្តត់ថាន ក់រី១ កនុងចំ្ណណ្តម្ណភញៀវណរេច្រដដ្ល្ម្ករេសនកម្ពុជា (ណោយមានេមាមាប្តប្រមា  
២២% ននណភញៀវណរេច្រអនតរជាតិេររុ និងមានចំ្នួនប្រមា  ១ ោននក់) ណហើយណភញៀវណរេច្រណវៀតណ្តម្
ានរត៉ូរចំ្ណ្តត់ថាន ក់ពីណល្ខមួ្យម្កណល្ខពីរវញិ ណៅឆ្ន ំ២០១៧។ ណទេះោ៉ាងណ្ត តំរន់ប្ាស្ថរ
រុរា ណខតតណេៀម្រារណៅដតជាណគល្ណៅណរេច្រ ៍េំខាន់ជាងណគ កនុងការទក់ទញណភញៀវណរេច្រ 
ណោយានស្េូរយកប្រមា ជាម្ យម្ ៥៥% ននណភញៀវណរេច្រេររុ ដដ្ល្ណនេះនលុេះរញ្ច ំងផ្សងដដ្រពី
ភាពមានកប្មិ្តននការណ វើពិពិ កម្មណគល្ណៅណរេច្រ ៍ណៅកម្ពុជា។ 
 

 
ប្រភព៖ ប្កេួងណរេច្រ ៍ 
 

 
ប្រភព៖ ប្កេួងណរេច្រ ៍  
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(ឆ្ន ំ២០០៩-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន, ២០១៨ពាករ ៍)
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ប្កាហ្វ ៩ ៖ កាំសណើ នសភញៀវ្សទេច្រាម្រយៈម្សយោបាយសយវើដ្ាំសណើ រសនេំៗ
(ឆ្ន ំ២០១១-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន)

ចំនួនមភញៀ មេសចរ សេូ មោក សេូ េឹក សេូ អាកាស
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

៣- អតិនរណា និំអប្ារតូរប្បាក  
ក- ស្ថា នភាពអតិនរណា  
អប្ាអតិផ្សរណ្តណៅឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ រនតេាិតកនុងកប្មិ្តទរអាច្ប្គរ់ប្គងាន ប្រមា  ២,៩% 

ប្រហាក់ប្រដហល្នឹងឆ្ន ំ២០១៦ (៣%) និងអប្ាម្ យម្កនុងរយៈណពល្៥ឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយណនេះ (២,៨%)។ 
ម្៉ូល្ណហតុច្ម្បងដដ្ល្ជំ្រញុឱ្យមានអតិផ្សរណ្តកនុងកប្មិ្តណនេះរមួ្មាន ការណ ើងនៃលម្ា៉ូរអាហារកនុងណល្បឿន
ទរជាមុ្ន និងការណកើនណ ើងនៃលណប្រងឥនធនៈដដ្ល្រមួ្ចំ្ដ ករដនាម្េមាព  រនតិច្ដ្ល់្អតិផ្សរណ្ត។  

 
ប្រភព៖ វរិាស្ថា នជាតិេាិតិ និងការគ នររេ់ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជា 

អប្ាអតិផ្សរណ្តចារ់ពីដខម្ករា ដ្ល់្ ដខមី្ន ឆ្ន ំ២០១៧ មានកប្មិ្តខពេ់រនតិច្ប្រមា  ៤,២% 
រណ្តត ល្ម្កពីការណ ើងនៃលម្ា៉ូរអាហារនិងណប្រងឥនធនៈ កនុងណនេះនៃលម្ា៉ូរអាហារានណកើនណ ើងស្េរាម្
កំណ ើ នតប្ម្ូវការ ណហើយនៃលណប្រងឥនធនៈណកើនណ ើងណោយស្ថរការកាត់រនាយផ្សលិ្តកម្មណប្រងណៅរណ្តត
ប្រណរេេមាជិ្កអងាការននប្រណរេនំណច្ញណប្រង (OPEC) ដដ្ល្ានណ វើឱ្យនៃលណប្រងណៅពិភពណោក
ណងើរណ ើងវញិ។ រ៉ាុដនត អប្ាអតិផ្សរណ្តានចារ់ណផ្សតើម្ៃម្ៃយម្កវញិចារ់ាំងពីដខណម្ស្ថ ជាច្ម្បង
ណោយស្ថរការៃយណល្បឿនននការណ ើងនៃលម្ា៉ូរអាហារនិងនៃលណប្រងណៅពិភពណោក ណៅណពល្េហរដ្ឋអាណម្រកិ
ានរណងកើនផ្សលិ្តកម្មណប្រងណដ្ើម្បីផ្សាត់ផ្សាង់ណៅណល្ើរីផ្សារ។
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២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ពា.

ប្កាហ្វ ១០  ៖ អតិនរណា
(គិតជាភាគរយ, អប្ាម្ យម្,ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន)

២០១៧ប៉ា ន់ស្មា ន 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖ វរិាស្ថា នជាតិេាិតិ និងការគ នររេ់ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជា 

នៃលប្កុម្ម្ា៉ូរអាហារ (េមាមាប្ត ៤៤,៨%  ំជាងណគកនុងកន្តនតកអតិផ្សរណ្ត) ណៅដតជាកាត ជំ្រញុ
ច្ម្បងដ្ល់្អតិផ្សរណ្ត ណោយានរមួ្ចំ្ដ កប្រមា  ២% ណៅកនុងអតិផ្សរណ្តរមួ្ (២,៩%)។ កនុងឆ្ន ំណនេះ 
នៃលម្ា៉ូរអាហាររនតណកើនណ ើងកនុងអប្ា ៤% រ៉ាុដនតទរជាងនៃលម្ា៉ូរអាហារឆ្ន ំ២០១៦ (៥,៦%) ដដ្ល្ជាច្ម្បង
ជំ្រញុណោយការណ ើងនៃលរដនល ប្តីរឹកស្ថរ និងអងករដដ្ល្េររុមានេមាមាប្ត ១៨,៤% ននអតិផ្សរណ្ត
រមួ្។ នៃលរំនិញទំងណនេះមានរំនក់រំនងជាមួ្យនឹងកាត អាកាេធ្លតុ និងនៃលនំច្៉ូល្ពីប្រណរេជិ្តខាង 
ណោយស្ថរការផ្សាត់ផ្សាង់កនុងស្េុកណៅមានកប្មិ្តណៅណ ើយ។ នៃលប្តីរឹកស្ថរមានកំណ ើ នជាម្ យម្ ៧,៧% 
រដនល ៦,៦% និងអងករ ២,៤% ដដ្ល្ជំ្រញុឱ្យនៃលម្ា៉ូរអាហារណៅរនតណកើនណ ើង។ ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន កំណ ើ ន
នៃលប្តីនិងអងករានៃម្ៃយ ដដ្ល្គំប្រណោយភាពអំណណ្តយផ្សល្ពីអាកាេធ្លតុ និងការរណងកើនចំ្ណ្តយ
ររេ់រោឋ ភិាល្ណៅណល្ើការអភិវឌ្ឍវេ័ិយកេិកម្ម។ 

នៃលរំនិញនិងណេវាពាក់ព័នធនឹងណប្រងឥនធនៈ (េមាមាប្ត ១៥,៦% ននកន្តនតកអតិផ្សរណ្ត) ានរមួ្
ចំ្ដ ករនតិច្រនតួច្ប្តឹម្ ០,២% ណៅកនុងអតិផ្សរណ្តរមួ្ (២,៩%)។ នៃលរំនិញទំងណនេះមានកំណ ើ ន ០,៤% 
ណ ៀរនឹងកំណ ើ នអវជិ្ជមាន -៧,៩% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ ដដ្ល្រណ្តត ល្ម្កពីការកាត់រនាយការផ្សាត់ផ្សាង់ណប្រង
ររេ់ប្រណរេេមាជិ្ក OPEC។ េមាេធ្លតុដដ្ល្ណកើនណ ើងគួរឱ្យកត់េមាា ល់្រមួ្មាន ណប្រងសំ្ថងាន
ណកើន ៩,២% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន (-១៤,៧%) និងនៃលណេវាដឹ្កជ្ញ្ជ៉ូ នណកើនណ ើង ៨,៤% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ 
(-២០,៨%) រ៉ាុដនតនៃលឧេម័នណៅរនតធ្លល ក់ចុ្េះ -៧,៨% តិច្ជាងឆ្ន ំមុ្ន (-១៣%) ដដ្ល្ានជួ្យរនាយេមាព  
នៃលរនតិច្។  

នៃលរំនិញកនុងេមាេធ្លតុអតិផ្សរណ្តេន៉ូល្ (ដដ្ល្មានេមាមាប្ត ៣៩,៦% កនុងកន្តនតកអតិផ្សរណ្ត) 
ានរមួ្ចំ្ដ ក ០,៧% កនុងអតិផ្សរណ្តរមួ្ (២,៩%)។ កំណ ើ ននៃលននប្កុម្រំនិញទំងណនេះមានេាិរភាព 
កនុងអប្ាទរប្រមា  ២,៤%  ណរើណ ៀរនឹងនៃលម្ា៉ូរអាហារ និងនៃលរំនិញនិងណេវាពាក់ព័នធនឹងណប្រងឥនធនៈ។ 
អប្ាកំណ ើ នណនេះមានកប្មិ្តប្រហាក់ប្រដហល្នឹងអប្ាម្ យម្ ៥ឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយ (២,៥%)។ អតិផ្សរណ្ត
េន៉ូល្មានកប្មិ្តទរ នលុេះរញ្ច ំងពីកំណ ើ នេម្ស្េរននការផ្សាត់ផ្សាង់រ៉ូរិយវតាុ និងកំណ ើ នប្ាក់ចំ្ ៉ូ ល្
ររេ់អងាភាពប្គួស្ថរ ដដ្ល្ជំ្រញុឱ្យមានកំណ ើ នតប្ម្ូវការណប្រើប្ាេ់ជារមួ្។ 
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ប្កាហ្វ ១១ ៖ អតិនរណា
(គិតជាភាគរយ, ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ,ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

អតិសរណារមួ្ ម្ហូបអាហារ អតិសរណាសនូល េំនិញនិងមសវាពាក់ព័នធនឹងមក្បងឥនធនៈ(សាត )ំ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖ វរិាស្ថា នជាតិេាិតិ និងការគ នររេ់ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជា 
 

ខ- អតិនរណាពិភពសោកនិំតាំរន  

ការរនតអនុវតតណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុវាិា រកម្ម គួរផ្សសនឹំងការណ ើងនៃលម្ា៉ូរអាហារនិងណប្រងណៅ
ពិភពណោក ានណ វើឱ្យអតិផ្សរណ្តណៅរណ្តត ប្រណរេមួ្យចំ្នួនណកើនណ ើង ណៅឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ។ ណោង
ាម្រាយការ ៍រេសនវេ័ិយណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ 
អតិផ្សរណ្តររេ់ប្រណរេអភិវឌ្ឍន៍ានណកើនពី ០,៨% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ ណៅ ១,៧% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ កនុងណនេះ
េហរដ្ឋអាណម្រកិណកើនពី ១,៣% ណៅ ២,១% តំរន់អឺរ ៉ា៉ូ ពី ០,២% ណៅ ១,៥% ជ្រ៉ាុនពី -០,១% ណៅ ០,៤% 
និងច្ប្កភពអង់ណគលេពី ០,៧% ណៅ ២,៦%។ ចំ្ណពាេះប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់វញិ អប្ាអតិផ្សរណ្ត
ានៃយចុ្េះរនតិច្ម្ក ៤,២% (៤,៣% ណៅឆ្ន ំ២០១៦) កនុងណនេះប្រណរេចិ្នានៃយពី ២% ម្ក ១,៨% 
ណហើយឥណ្តា ពី ៤,៥% ម្ក ៣,៨%។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា និងរាយការ ៍រេសនវេ័ិយណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ 
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*

ប្កាហ្វ ១២ ៖ ការរមួ្ច្ាំផ្ណកកែុំ អតិនរណារមួ្
(គិតជាភាគរយ, ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ, ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ម្ហូបអាហារ សទះសស្ម្ែង ែឹកជញ្ជូ ន ក្កុម្មសេងៗ អតិសរណារមួ្
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ប្កាហ្វ ១៣ ៖ អតិនរណាកម្ពុជា ពិភពសោក និំតាំរន 
(គិតជាភាគរយ, ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ, ឆ្ន ំ២០១៤-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន, ២០១៨ពាករ ៍)

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ព. ២០១៨ព.២០១៧
ប៉ា ន់សាា ន

២០១៨
ពាករណ៍្
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

អប្ាអតិផ្សរណ្តររេ់ប្រណរេនំច្៉ូល្រំនិញេំខាន់ៗម្កកម្ពុជា ណៅឆ្ន ំណនេះណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន ដ្៉ូច្ជា 
ប្រណរេណវៀតណ្តម្ និងនៃ ានណកើនណ ើងពី ២,៧% ណៅ ៤,៤% និងពី ០,២% ណៅ ០,៦% ណរៀងគន  
ខ ៈអតិផ្សរណ្តណៅប្រណរេចិ្នានៃយចុ្េះពី ២% ម្ក ១,៨% ហុងកុងពី ២,៦% ម្ក ២% និងនតវា៉ាន់
ពី ១,៤% ម្ក ១%។ រនទឹម្ណនេះ អប្ារត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ានណ ើងនៃលណ ៀរនឹងប្ាក់យ៉ាន់ចិ្ន ដុ្ងណវៀតណ្តម្ 

និងដុ្ោល រហុងកុង រ៉ាុដនតានចុ្េះនៃលណ ៀរនឹងប្ាក់ាតនៃនិងដុ្ោល រនតវា៉ាន់។ ជារមួ្ អតិផ្សរណ្តដកតប្ម្ូវ5

មានកប្មិ្ត ០,១% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ណ ៀរនឹង -០,៣% នឆ្ន ំកនលងណៅ ណោយស្ថរការៃយណល្បឿននន
ការណ ើងនៃលននប្ាក់ណរៀល្ណ ៀរនឹងរ៉ូរិយរ័ ណទំងណនេះ ណទេះរីជាអតិផ្សរណ្តរមួ្ននប្រណរេទំងណនេះ
មានកប្មិ្តទរជាងឆ្ន ំមុ្នក៏ណោយ ដដ្ល្រង្វា ញពីេមាព  រនតិច្រនតួច្ររេ់រំនិញនំច្៉ូល្ណល្ើអតិផ្សរណ្ត
កម្ពុជា។ 

 
ប្រភព៖ Trading Economics និងការគ នររេ់ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជា  

                                                 
5 អតិផ្សរណ្តដកតប្ម្ូវនលុេះរញ្ច ងំពីឥរធិពល្ននអតិផ្សរណ្តប្រណរេនំរំនិញច្៉ូល្កម្ពុជាច្ម្បងៗនិងអប្ារត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ណ ៀរនឹងរ៉ូរិយរ័ ណ
ននប្រណរេទំងណនេះម្កណល្ើអតិផ្សរណ្តកម្ពុជា។ 
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*

ប្កាហ្វ ១៤ ៖ អតិនរណាផ្កតប្ម្ូវ្សោយអប្ារតូរប្បាក 
(គិតជាភាគរយ, ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ, ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ម ៀតណាម្ ថថ ចិន ហុ្ងកុង ថតវា៉ាន់
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ប្រអរ  ១ ៖ ឥទធិពលពីខាំសប្ៅម្កសលើអតិនរណាកម្ពុជា 

ក/- នៃលណប្រងណៅពិភពណោក និងនៃលណប្រងសំ្ថងណៅកម្ពុជា 
រនទ រ់ពីការផ្សាត់ផ្សាង់ណល្ើេណៅណល្ើរីផ្សារណប្រង នៃលណប្រងណៅពិភពណោកានៃយចុ្េះជារនតរនទ រ់ចារ់ពី

នមាេរី២ ឆ្ន ំ២០១៤ ណហើយានធ្លល ក់ចុ្េះដ្ល់្កប្មិ្តអរបររមា ៣០,៣ ដុ្ោល រអាណម្រកិកនុងមួ្យាដរល្ ណៅដខកុម្ាៈ 
ឆ្ន ំ២០១៦។ ការអនុវតតកិច្ចប្ពម្ណប្ពៀងកាត់រនាយផ្សលិ្តកម្មណប្រងណៅរណ្តត ប្រណរេេមាជិ្ក OPEC ណល្ើកដល្ង
ប្រណរេនីណហសរោី៉ា និងលី្រ៊ាី ានណ វើឱ្យតនម្លណប្រងណៅណៅណល្ើរីផ្សារអនតរជាតិណកើនណ ើងវញិ។ ណទេះជាោ៉ាងណ្ត 
កំណ ើ នផ្សលិ្តកម្មណប្រងណៅេហរដ្ឋអាណម្រកិានជួ្យកាត់រនាយឥរធិពល្ពីការរ៉ាេះរងាិច្ការផ្សាត់ផ្សាង់ណប្រងមួ្យ
ដផ្សនក ដដ្ល្មិ្នានណ វើឱ្យនៃលណប្រងណកើនណ ើងជាគំហុក។ ណរើគិតាម្តនម្លចុ្ងដខ នៃលណប្រងណៅពិភពណោកជាម្ យម្
ានណកើនពី ១.១២៩ ណរៀល្កនុងមួ្យលី្ប្ត ណៅឆ្ន ំ២០១៦ ដ្ល់្ ១.២៨៥ ណរៀល្កនុងមួ្យលី្ប្ត ណពាល្គឺមានកំណ ើ ន 
២១% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ)។ រនទឹម្ណនេះ នៃលណប្រងសំ្ថងកម្ពុជាានណកើនពី ៣.៣២៥ ណរៀល្កនុងមួ្យលី្ប្ត ដ្ល់្ ៣.៦៧៥ ណរៀល្
កនុងមួ្យលី្ប្ត (១០,៥%) ដដ្ល្រងកឱ្យមានេមាព  ដ្ល់្អតិផ្សរណ្តាម្រយៈការណ ើងនៃលននប្កុម្ដឹ្កជ្ញ្ជ៉ូ ន។ 
ការកាត់រនាយការផ្សាត់ផ្សាង់ណប្រងររេ់រណ្តត ប្រណរេេមាជិ្ក OPEC នឹងប្តូវអនុវតតរនតកនុងរយៈណពល្ ៩ដខណរៀត 
រហ៉ូតដ្ល់្ចុ្ងឆ្ន ំ២០១៨ ាម្រយៈកិច្ចប្រជំុ្នៃៃរី៣០ ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ ណនេះ។ រដ្ឋាល្ព័ត៌មានថាម្ពល្េហរដ្ឋ-
អាណម្រកិ រពឹំងថាកំណ ើ នននការផ្សាត់ផ្សាង់ណប្រងពិភពណោកនឹងណល្ឿនជាងកំណ ើ នននតប្ម្ូវការណប្រងពិភពណោក
ណៅឆ្ន ំ២០១៨។ ភាពរងឹមំាននកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកណៅឆ្ន ំ២០១៨ នឹងណ វើឱ្យតប្ម្ូវការណប្រងណកើនណ ើង 
ស្េរណពល្ដដ្ល្ការនំណច្ញណប្រងពីប្រណរេអីុរា៉ា ក់ណកើនណ ើង ណោយស្ថរការពប្ងីកណហោឋ រច្នេម្ព័នធកនុងការ
រណងកើនេម្តាភាពនំណច្ញ គួរផ្សសំនឹងកំណ ើ នផ្សលិ្តកម្មណប្រងណៅេហរដ្ឋអាណម្រកិ។ កំណ ើ នទំងណនេះនឹងអាច្
រំណពញការៃយចុ្េះេននិ ិណប្រងណល្ើរីផ្សារពិភពណោក ដដ្ល្រណ្តត ល្ម្កពីការកាត់រនាយផ្សលិ្តកម្មណប្រងររេ់
ប្រណរេជាេមាជិ្ក OPEC ណហើយណ វើឱ្យនៃលណប្រងមានេាិរភាពជាងឆ្ន ំណនេះ។ 

 
ប្រភព ៖ រដ្ឋាល្ព័ត៌មានថាម្ពល្េហរដ្ឋអាណម្រកិ (EIA) កាដេតណកាេះេនតិភាព និងការគ នររេ់ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជា 

ខ/- នៃលម្ា៉ូរអាហារពិភពណោក 
េនទេសន៍នៃលម្ា៉ូរអាហារានណកើនណ ើងវញិជារនតរនទ រ់ចារ់ពីដខមី្ន ឆ្ន ំ២០១៦ម្ក។ ណរើគិតពីរដប្ម្រប្ម្ួល្

ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ ណ ើញថា ណៅណដ្ើម្ឆ្ន ំ២០១៧ នៃលម្ា៉ូរអាហារពិភពណោកានណកើនណ ើង ណហើយៃយណល្បឿនម្កវញិចារ់ពី
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លី
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ថថេមក្បងមៅពិភពមលាក ថថេមក្បងសាងំកម្ពុជា
កំមណ្ើ នថថេមក្បងមៅពិភពមលាក(សាត )ំ កំមណ្ើ នថថេមក្បងសាងំកម្ពុជា(សាត )ំ

ប្កាហ្វ ១៥ ៖ នថៃសប្រំសៅពិភពសោកនិំនថៃសប្រំស្ថាំំ កម្ពុជា និំកាំសណើ នឆ្ែ ាំសលើឆ្ែ ាំ 
(West Texas Intermediate-WTI, តនម្លចុ្ងដខ, ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ដខេីហា ណោយស្ថរការណ ើងនៃលម្ា៉ូរអាហារណៅនមាេរី២ ឆ្ន ំ២០១៦ កាល យជាម្៉ូល្ោឋ នមួ្យខពេ់ស្ស្ថរ់។ ជារួម្ 
ណៅឆ្ន ំ២០១៧ នៃលម្ា៉ូរអាហារពិភពណោកានណកើនណ ើងកនុងអប្ាម្ យម្ ៩,៩% ណ ៀរនឹង -១,១% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ 
ណោយស្ថរការណ ើងនៃលស្ថច់្ ស្េូវស្ថលី្ និងផ្សលិ្តផ្សល្ណ វើពីរឹកណោេះណគ ជាពិណេេរ័រ។ ការណ ើងនៃលស្ថច់្រណ្តត ល្
ម្កពីកំណ ើ នតប្ម្ូវការស្ថច់្ពីប្រណរេចិ្ន ណោយស្ថរចំ្ ៉ូ ល្ររេ់អងាភាពប្គួស្ថរណកើនណ ើង និងកំណ ើ ន
ចំ្ ង់ចំ្ ៉ូ ល្ចិ្តតណៅណល្ើរេជាតិម្ា៉ូរដររអឺរ ៉ារុ។ ផ្សលិ្តផ្សល្ណ វើពីរឹកណោេះណគានណ ើងនៃលណេទើរប្គរ់មុ្ខ ជាពិណេេ
រ័រានណ ើងនៃលខាល ំងជាងណគណោយស្ថរកងវេះការនំណច្ញផ្សលិ្តផ្សល្ទំងណនេះពីប្រណរេអនកផ្សលិ្ត។ រនទឹម្ណនេះ ស្េូវ
ស្ថលី្ក៏ានណ ើងនៃលផ្សងដដ្រណោយស្ថរណប្គេះរាងំេៃួតណៅេហរដ្ឋអាណម្រកិនិងកាណ្តោ។ 

  
 

 
ប្រភព៖ អងាការម្ា៉ូរអាហារនិងកេិកម្ម (FAO) និងការគ នររេ់ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជា 
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ប្កាហ្វ ១៦ ៖ រផ្ប្ម្រប្ម្ួលនថៃម្ហូរអាហារពិភពសោក
(គិតជាភាគរយ, ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ, ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)
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(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ឆ្ន ំមលើឆ្ន ំ ស្មមលើស្ម
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

គ- អតិនរណាពោករណ៍ 

ណៅឆ្ន ំ២០១៨ អប្ាអតិផ្សរណ្តប្តូវានរពឹំងថានឹងណកើនរនតិច្រនតួច្រ៉ាុណណ្តណ េះប្រមា  ៣%6

ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៧ ណោយដផ្សអកណល្ើការេនមតដ្៉ូច្តណៅ៖  
- នៃលម្ា៉ូរអាហារប្តវូានរពឹំងថាណកើនណ ើងខពេ់ជាងឆ្ន ំ២០១៧រនតិច្ ណោយស្ថរការណកើនណ ើងនន

នៃលម្ា៉ូរអាហារររេ់ប្រណរេនដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្មនំច្៉ូល្ច្ម្បង  ៗ ជាពិណេេ ណវៀតណ្តម្ និងនៃ ស្េរាម្
និនន ការននការណ ើងនៃលម្ា៉ូរអាហារពិភពណោកណៅឆ្ន ំណប្កាយ ដដ្ល្នឹងរមួ្ចំ្ដ ករណងកើនណល្បឿនននការ
ណ ើងនៃលម្ា៉ូរអាហារកនុងស្េុកផ្សងដដ្រ 

- នៃលណប្រងប្តូវានរពឹំងថាណៅរនតណកើនណ ើងប្រមា  ២% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ) រ៉ាុដនតមានណល្បឿនយឺត
ជាងឆ្ន ំ២០១៧ (១៩%) ណោយស្ថរកំណ ើ នផ្សលិ្តកម្មណប្រងណៅេហរដ្ឋអាណម្រកិ អីុរា៉ា ក់ នីណហសរោី៉ា  
និងលី្រ៊ាីនឹងជួ្យរំណពញកំណ ើ នតប្ម្វូការណល្ើរីផ្សារ កនុងររកិារ ៍ដដ្ល្ប្រណរេជាេមាជិ្ក OPEC 
ភាគណប្ច្ើនណៅរនតកាត់រនាយការផ្សាត់ផ្សាង់ណប្រង។ រដ្ឋាល្ព័ត៌មានថាម្ពល្េហរដ្ឋអាណម្រកិ (EIA) 
ណៅដខវចិ្ឆិកាណនេះានពាករថា នៃលណប្រងមានកប្មិ្តជាម្ យម្ ៥១ ដុ្ោល រអាណម្រកិកនុងមួ្យាដរល្ណៅ
ឆ្ន ំ២០១៨ (៤៩,៧ដុ្ោល រអាណម្រកិកនុងមួ្យាដរល្ណៅឆ្ន ំ២០១៧)។ ការរនតណ ើងនៃលណប្រងណៅពិភពណោក
នឹងោក់េមាព  ម្កណល្ើនៃលណប្រងសំ្ថងកម្ពុជា និងណេវាដឹ្កជ្ញ្ជ៉ូ ន ដដ្ល្នឹងរនតមានេមាព  រនតិច្រនតួច្ម្ក
ណល្ើអតិផ្សរណ្តរមួ្ និងកនុងកប្មិ្តទរជាងេមាព  ណៅឆ្ន ំ២០១៧ 

- កំណ ើ ននៃលននប្កុម្រំនិញនិងណេវាណផ្សសងៗ ជាពិណេេ ប្កុម្ណភាជ្នីយោឋ ន រពឹំងថារនត
ណកើនណ ើង ស្េរាម្និនន ការណកើនណ ើងននប្ាក់ចំ្ ៉ូ ល្ប្រជាជ្ននិងចំ្ណ្តយស្ថធ្លរ ៈ កំណ ើ ន
ប្រជាជ្នណពញវយ័ និងណភញៀវណរេច្រ ដដ្ល្ជំ្រញុតប្ម្ូវការណកើនណ ើង។ ការប្រប្ពឹតតណៅននការណាេះណឆ្ន ត
ណៅឆ្ន ំ២០១៨ នឹងរណងកើនតប្ម្ូវការណប្រើប្ាេ់ទំងវេ័ិយស្ថធ្លរ ៈនិងឯកជ្ន ណហើយនឹងអាច្រមួ្ចំ្ដ ក
កនុងេមាព  អតិផ្សរណ្តផ្សងដដ្រ និង 

- ប្ាក់ណរៀល្ប្តូវានរពឹំងថានឹងរនតមានេាិរភាព ណហើយកំណ ើ នឥ ទនរពឹំងថារនតរកា
ណល្បឿនប្រមា  ១៧% ណៅឆ្ន ំ២០១៨ ដដ្ល្នឹងមិ្នរងកេមាព  ខាល ំងដ្ល់្អតិផ្សរណ្ត។  

ការរនតរកាានកប្មិ្តទរននអតិផ្សរណ្តនឹងរនតរមួ្ចំ្ដ ករកាេាិរភាពមា៉ា ប្កណូេដ្ឋកិច្ច និង
រងកររសិ្ថា នអំណណ្តយផ្សល្ដ្ល់្ការរកីច្ណប្ម្ើនននេកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ចណៅឆ្ន ំ២០១៨ ខាងមុ្ខណនេះ។ 

                                                 
6 ការពាករប្តូវានណ វើណ ើងណោយណប្រើម្៉ា៉ូដឌ្ល្ ១/- multiple regression ដដ្ល្េិកាពីរំនក់រំនងរវាងអតិផ្សរណ្ត និងេ៉ូច្នករេំខាន់
មួ្យចំ្នួន រួម្មាន អតិផ្សរណ្តណៅប្តីមាេមុ្ន អតិផ្សរណ្តនដ្គ៉ូនំច្៉ូល្ រដប្ម្រប្មួ្ល្នៃលណប្រងឥនធនៈពិភពណោក កំណ ើ នឥ ទន និង
រដប្ម្រប្ម្ួល្អប្ារត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ណ ៀរនឹងដុ្ោល រអាណម្រកិ។ ២/- AR(p) ដដ្ល្ណ វើការពាករប្កុម្ទំង១២ ណៅកនុងកន្តនតករំនិញណប្រើប្ាេ់ ណោយ
ដផ្សអកណល្ើតនម្លប្គមុ្ននិងគនលងររេ់អណៃរទំងណនេះ។ ៣/- VARX ដដ្ល្មានអប្ាអតិផ្សរណ្ត កំណ ើ នឥ ទន រដប្ម្រប្ម្ួល្អប្ារត៉ូរប្ាក់ 
អតិផ្សរណ្តនដ្គ៉ូនំច្៉ូល្ និងោក់នៃលណប្រង (exogenous variables)។ ៤/- ARIMA (៣,១,៣) អប្ាអតិផ្សរណ្តប្គមុ្នៗចំ្នួន ៣ ប្តីមាេ និង  
៥/- VARX ដដ្ល្ពាករអតិផ្សរណ្តេន៉ូល្ អតិផ្សរណ្តប្កុម្ម្ា៉ូរអាហារ និងអតិផ្សរណ្តប្កុម្រំនិញនិងណេវាពាក់ព័នធនឹងណប្រងឥនធនៈ។ ប្កុម្ការង្វរ
េនមតថា ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន ណៅឆ្ន ំ២០១៨ អតិផ្សរណ្តនំច្៉ូល្ណកើនពី ១,៧% ណៅ  ២,២% កំណ ើ នឥ ទនៃយពី ១៨% ណៅ ១៧% ខ ៈ
នៃលណប្រងឥនធនៈពិភពណោកៃយពី ១៩% ម្ក ២% ណហើយអប្ារត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ណ ៀរនឹងដុ្ោល រអាណម្រកិ ៃយពី ៤.០៥១ ម្ក ៤.០៣៧ ណរៀល្
កនុងមួ្យដុ្ោល រអាណម្រកិ 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

ឃ- ស្ថា នភាពអប្ារតូរប្បាក  
 អប្ារត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ណ ៀរនឹងដុ្ោល រអាណម្រកិរនតមានេាិរភាព ណោយអប្ាានដប្រប្រួល្កនុង
ច្ណនល េះ -០,៨% ណៅ ០,១% រ៉ាុណណ្តណ េះ ដដ្ល្ជាច្ម្បងណោយស្ថរអនតរាគម្ន៍ណល្ើរីផ្សាររត៉ូរប្ាក់ររេ់
 នគរជាតិននកម្ពុជា ដផ្សអកណល្ើតប្ម្ូវការរីផ្សារ។ ររមិា ប្ាក់ណរៀល្ដដ្ល្រីផ្សារមានតប្ម្ូវការាន
ណកើនណ ើង ១១,៤% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន។ អប្ារត៉ូរប្ាក់មានកប្មិ្តជាម្ យម្ ៤.០៥០ ណរៀល្កនុងមួ្យ
ដុ្ោល រអាណម្រកិ ានណ ើងនៃល ០,២% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន ដដ្ល្រណ្តត ល្ម្កពីកំណ ើ នតប្ម្ូវការប្ាក់ណរៀល្។ 
ការណកើនណ ើងណនេះគំប្រណោយ i/- ការណកើនណ ើងននការរិញកេិផ្សល្ ណោយស្ថរកំណ ើ នរិននផ្សល្កេិកម្ម 
ii/- កំណ ើ នននការរង់ពនធ ដដ្ល្ចំ្ ៉ូ ល្ពនធានណកើនណ ើងប្រមា  ១៥% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន និង 
iii/- តប្ម្ូវការប្ាក់ណរៀល្េប្មារ់ចំ្ណ្តយស្ថធ្លរ ៈ កនុងដំ្ណ ើ រការណាេះណឆ្ន ត ំុ-េង្វក ត់។  

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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ប្កាហ្វ ២០ ៖ អប្ារតូរប្បាក សរៀលសយៀរនឹំដ្ុោៃ រអាសម្រកិ
(គិតជាណរៀល្កនុងមួ្យដុ្ោល រអាណម្រកិ, អប្ាម្ យម្រីផ្សារ, ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)
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ប្កាហ្វ ១៩ ៖ អតិនរណាពោករណ៍ 
(ឆ្ន ំ២០១៧-២០១៨) 

 



   15 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ការដប្រប្រួល្អប្ារត៉ូរប្ាក់មានស្ថរៈេំខាន់ណ្តេ់ចំ្ណពាេះភាពប្រកួតប្រដជ្ងននរំនិញនំណច្ញ
ររេ់កម្ពុជា។ ណោយស្ថររញ្ា ដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្មខពេ់ ការដប្រប្រួល្តនម្លប្ាក់ណរៀល្និងប្ាក់ដុ្ោល រ
អាណម្រកិណ ៀរនឹងរ៉ូរិយរ័ ណននប្រណរេដដ្ល្កម្ពុជានំរំនិញណច្ញ ឬប្រណរេនំរំនិញណច្ញដ្៉ូច្កម្ពុជា
ណល្ើរីផ្សារដតមួ្យ េុរធដតអាច្រងកផ្សល្រ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ការនំណច្ញររេ់កម្ពុជា ពីណប្ពាេះដតអប្ារត៉ូរប្ាក់
អាច្ណ វើឱ្យនៃលរំនិញនំណច្ញដប្រប្រួល្ាន ណទេះរីជាអប្ាអតិផ្សរណ្តកនុងស្េុកណៅណៃរក៏ណោយ។ េនទុេះ
អប្ារត៉ូរប្ាក់ដដ្ល្គ នណ ៀរណៅនឹងរ៉ូរិយរ័ ណប្រណរេទំងណនេះ ៃលឹងាម្រំហំពា ិជ្ជកម្ម មាន
ណឈាម េះថា អប្ារត៉ូរប្ាក់ប្រេិរធភាពនម្នម្ (NEER)។ ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ណនេះ អប្ា NEER ានណកើនរនតិច្ 
(ប្ាក់ណរៀល្ធ្លល ក់នៃល) ប្រមា  ០,៣% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន (-២,២%) ណោយស្ថរការណ ើងនៃលននរ៉ូរិយរ័ ណ
ររេ់នដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្មមួ្យចំ្នួនណ ៀរនឹងប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ ដ្៉ូច្ជា ប្ាក់អឺរ ៉ា៉ូ វ ៉ានុក៉ូណរ ៉ា ាតនៃ និងដុ្ោល រ
នតវា៉ាន់។ 

ណល្ើេពីណនេះ ណដ្ើម្បីវាេ់ពីឥរធិពល្េររុណល្ើនៃលរំនិញនំណច្ញ េ៉ូច្នករមួ្យណរៀតមានណឈាម េះថា 
អប្ារត៉ូរប្ាក់ប្រេិរធភាពពិត (REER) ប្តវូានគ នណោយគិតរញ្ច៉ូ ល្ទំងអប្ារត៉ូរប្ាក់ៃលឹងាម្
រំហំពា ិជ្ជកម្មផ្សង និងភាពខុេគន ននអតិផ្សរណ្តរវាងកម្ពុជានិងនដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្មផ្សង។ ណៅកនុងឆ្ន ំណនេះ 
ណទេះជាប្ាក់ណរៀល្មានការៃយនៃល កប្មិ្តខពេ់ននអប្ាអតិផ្សរណ្តណៅកម្ពុជាណ ៀរនឹងរណ្តត ប្រណរេ
នដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្ម (រួម្មាន េហរដ្ឋអាណម្រកិ ចិ្ន តំរន់អឺរ ៉ា៉ូ នៃ និងេិងារុរ )ី ានណ វើឱ្យអប្ា REER 
ៃយចុ្េះ ១% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ (-៣,៩%)។ ការៃយចុ្េះននអប្ា REER រង្វា ញពីការៃម្ៃយនន
ឧតតម្ភាពប្រកួតប្រដជ្ងេប្មារ់រំនិញនំណច្ញររេ់កម្ពុជាណៅណល្ើរីផ្សារអនតរជាតិ រដនាម្ណល្ើកំណ ើ ន
ប្ាក់ដខររេ់កម្មករកនុងវេ័ិយណនេះ។ ណទេះោ៉ាងណ្ត កម្ពុជាក៏ររួល្ានអតាប្រណោជ្ន៍ពីការៃយចុ្េះ
ននអប្ា REER ផ្សងដដ្រ ណោយតនម្លរំនិញនំច្៉ូល្ម្កកម្ពុជាមានកប្មិ្តទរជាងមុ្ន។  

 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ប្កាហ្វ ២១ ៖ ប្បាក សរៀលសយៀរនឹំររូិយរ័ណណ នដ្គូពាណិជជកម្មច្ម្ ំៗ
(គិតជាភាគរយ, ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ, ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

អឺរ ៉ាូ  ៉ានុកូមរ ៉ា បតថថ ែុលាេ រថតវា៉ាន់
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
 

ប្រអរ  ២ ៖ អប្ារតូរប្បាក ប្រេទិធភាព 
អប្ារត៉ូរប្ាក់ប្រេិរធភាពនម្នម្ (Nominal Effective Exchange Rate – NEER) គឺជាអប្ារត៉ូរប្ាក់

ណរៀល្ណ ៀរនឹងរ៉ូរិយរ័ ណប្រណរេនដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្មច្ម្បងៗររេ់កម្ពុជា ៃលឹងាម្រំហំពា ិជ្ជកម្ម  ដដ្ល្មានរ៉ូរម្នត
ដ្៉ូច្ខាងណប្កាម្ ៖ 
 
 

ដដ្ល្    ∏ ជាផ្សល្គុ  
Ei ជាអប្ារត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ណ ៀរនឹងរ៉ូរិយរ័ ណប្រណរេ i  
wi ជារំហំពា ិជ្ជកម្ម (នំណច្ញនិងនំច្៉ូល្) ររេ់ប្រណរេ i ណ ៀរនឹងរំហំពា ិជ្ជកម្មេរុរររេ់នដ្គ៉ូ

ពា ិជ្ជកម្មកម្ពុជារមួ្មាន៖ េហរដ្ឋអាណម្រកិ ចិ្ន នៃ ណវៀតណ្តម្ េិងារុរ ីចិ្ននតវា៉ាន់ អង់ណគលេ ក៉ូណរ ៉ា កាណ្តោ ជ្រ៉ាុន
អាល្លឺម្៉ាង់ មា៉ា ណ េីុ ហ៉ូ ង់ ណអេា៉ាញ ារាងំ ដរល្ហសិុក អីុាលី្ អ៉ូស្តស្ថត លី្ និងមិុ្កេិុក។ 

ការណកើនណ ើង (ធ្លល ក់ចុ្េះ) នន  NEER រង្វា ញថារ៉ូរិយវតាុកនុងស្េុកធ្លល ក់នៃល (ណ ើងនៃល) ណ ៀរនឹងរ៉ូរិយរ័ ណនន
ប្រណរេនដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្មច្ម្បងៗ។ 

អប្ារត៉ូរប្ាក់ប្រេិរធភាពពិត (Real Effective Exchange Rate – REER) គឺជាអប្ារត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ណ ៀរនឹង
រ៉ូរិយរ័ ណប្រណរេនដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្មេំខាន់ៗ គិតរញ្ច៉ូ ល្ភាពខុេគន រវាងអតិផ្សរណ្តប្រណរេនដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្ម និង
អតិផ្សរណ្តកម្ពុជា ណោយៃលឹងាម្រំហំពា ិជ្ជកម្ម ដដ្ល្មានរ៉ូរម្នតដ្៉ូច្ខាងណប្កាម្ ៖ 
 
 

ដដ្ល្  P ជាេនទេសន៍នៃលរំនិញណប្រើប្ាេ់ររេ់កម្ពុជា (ឆ្ន ំណគល្ ២០១០)  
 P i ជាេនទេសន៍នៃលរំនិញណប្រើប្ាេ់ររេ់ប្រណរេ i (ឆ្ន ំណគល្ ២០១០)  
ការណកើនណ ើង (ធ្លល ក់ចុ្េះ) នន REER នលុេះរញ្ច ំងពីការណកើនណ ើង (ធ្លល ក់ចុ្េះ) ននឧតតម្ភាពប្រកួតប្រដជ្ងណល្ើការ

នំណច្ញររេ់កម្ពុជាណ ៀរនឹងប្រណរេនដ្គ៉ូពា ិជ្ជកម្ម។ 
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* ធ្ន ូ*

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ប្កាហ្វ ២២ ៖ អប្ារតូរប្បាក កម្ពុជា
(លិតជាសនទសេន៍, សនទសេន៍មោល ស្មធ្នូ ឆ្ន ំ២០១០, ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

អក្ាបតូរក្បក់ក្បសិេធភាពនាម្នាម្ (NEER)

អក្ាបតូរក្បក់ក្បសិេធភាពពិត (REER)

អក្ាបតូរក្បក់មរៀលមធ្ៀបនឹងែុលាេ រអាមម្រកិ

NEER = ១០០*∏ (Ei)
wi 

REER= ១០០* ∏ [Ei(Pi /P)]wi 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

៤- ស្ថា នភាពររូយិវ្តា ុ

ក- ររូយិវ្តាុទូសៅ 

រ៉ូរិយវតាុរ៉ូណៅ (M2) មានកំណ ើ ន ២៣% ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ ខពេ់ជាងកំណ ើ នឆ្ន ំមុ្ន (១៨%) និង
កំណ ើ នម្ យម្ប្រចំាឆ្ន ំកនុងរយៈណពល្មួ្យរេវតសរចុ៍្ងណប្កាយណនេះ (២០%)។ កំណ ើ នណនេះរនតគំប្រណោយ
កំណ ើ នប្រពយេកម្មររណរេេុរធ ដដ្ល្រមួ្ចំ្ដ កច្ម្បងណោយកំណ ើ នប្ាក់រណញ្ញើររេ់ស្ថធ្លរ ជ្ន 
ខ ៈដដ្ល្កំណ ើ នឥ ទនរនតៃយណល្បឿន។ ប្ាក់រណញ្ញើជារ៉ូរិយរ័ ណមានកំណ ើ នប្រមា  ២៣% 
និងមានេមាមាប្តប្រមា  ៨៣% ននរ៉ូរិយវតាុរ៉ូណៅ និងប្រមា  ៩៤% ននប្ាក់រណញ្ញើេររុដដ្ល្
រង្វា ញថា ដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្មរនតមានកប្មិ្តខពេ់។ ចំ្ណពាេះការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ រ៉ូរិយវតាុកនុងច្រាច្រ ៍
មានកំណ ើ នខពេ់ប្រមា  ២៥% ណ ៀរនឹង ៩% ណៅឆ្ន ំមុ្ន រមួ្ចំ្ដ កច្ម្បងណោយស្ថរកំណ ើ នននការ
ណ វើអនតរាគម្ន៍ផ្សាត់ផ្សាង់ប្ាក់ណរៀល្ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា ណដ្ើម្បណីនលើយតរនឹងកំណ ើ នតប្ម្ូវការកនុង
រីផ្សារ និងការរណងកើនចំ្ណ្តយររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ ជាពិណេេ ណៅណល្ើការរណងកើនប្ាក់ដខម្ន្តនតីរាជ្ការ
និងកងកមាល ំងប្រោរ់អាវ ុ។ ចំ្ដ កឯប្ាក់រណញ្ញើជាណរៀល្មានកំណ ើ នយឺត (១៨%) ណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន 
(៣៣%)។ គួររពំញកថា កនុងរយៈណពល្មួ្យរេវតសរចុ៍្ងណប្កាយណនេះ រ៉ូរិយវតាុកនុងច្រាច្រ ៍និងប្ាក់រណញ្ញើ
ជាណរៀល្មានកំណ ើ នជាម្ យម្ប្រមា  ១៥% និង ៣៧% កនុងមួ្យឆ្ន ំណរៀងគន ។ កំណ ើ នននការណប្រើប្ាេ់
ប្ាក់ណរៀល្ណនេះ នលុេះរញ្ច ំងពីការណកើនណ ើងននជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់ស្ថធ្លរ ជ្នម្កណល្ើប្ាក់ណរៀល្ និង
ពីស្ថរៈេំខាន់ននតួនរីររេ់ប្ាក់ណរៀល្ណៅកនុងណេដ្ឋកិច្ច។ កំណ ើ នតប្ម្វូការប្ាក់ណរៀល្ណនេះានណ វើឱ្យ
កប្មិ្តដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្មមិ្នរនតណកើនណ ើង ណហើយេាិតកនុងកប្មិ្តណៃរណៅរយៈណពល្ ៥ ឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយណនេះ។ 
 

 

 
ប្រភព៖ ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
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ប្រីោនណរៀល្ ប្កាហ្វ ២៣ ៖  េមេធាតុ និំកាំសណើ នររិូយវ្តាុទូសៅ
(ឆ្ន ំ២០០៨-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន, ២០១៨ពាករ ៍)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖ ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
 

កំណ ើ នរ៉ូរិយវតាុរ៉ូណៅានរណងកើនភាពេីុជ្ណប្ៅដផ្សនកហិរញ្ញវតាុពី ៧១% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ ដ្ល់្ ៧៩% 
ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ណពាល្គឺណកើនប្រមា  ៨% ខពេ់ជាងកំណ ើ នម្ យម្ប្រចំាឆ្ន ំកនុងរយៈណពល្ ១០ឆ្ន ំ
ចុ្ងណប្កាយ (៤%) ជាច្ម្បងណោយស្ថរកំណ ើ នននលំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ននម្៉ូល្ នពីណប្ៅប្រណរេ ជាពិណេេម្ក
កនុងវេ័ិយ នគរ ដដ្ល្ានណកើនណ ើង ៣២% ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ រនទ រ់ពីមានការណរើកស្ថខា នគរររណរេៃមី 
និងការដំ្ណ ើងណដ្ើម្រុនររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ។ គួរកត់េមាា ល់្ថា ភាពេីុជ្ណប្ៅដផ្សនក
ហិរញ្ញវតាុានណកើនណ ើងពីប្រមា ប្តឹម្ ២៨% កាល្ពីមួ្យរេវតសរមុ៍្ន ដដ្ល្ណនេះរង្វា ញពីតួនរី
កាន់ដតេំខាន់ររេ់វេ័ិយ នគរកនុងការរមួ្ចំ្ដ កអភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ 
 

 
ប្រភព៖ ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
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ប្កាហ្វ ២៤ ៖ កប្ម្ិតដ្ុោៃ ររូនីយកម្ម
(ឆ្ន ំ២០០៨-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន, ២០១៨ពាករ ៍)
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ប្កាហ្វ ២៥  ៖ ភាពេុជីសប្ៅផ្នែកហ្រិញ្ញវ្តាុ
(ឆ្ន ំ២០០៧-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ខ- ស្ថា នភាពេនទនយីភាព 

េនទនីយភាពកនុងប្រព័នធ នគររនតេាិតកនុងកប្មិ្តខពេ់ ដដ្ល្កនុងណនេះេនទនីយភាពណល្ើេ
ជាដុ្ោល រអាណម្រកិមានកំណ ើ ន ៣% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ) ដ្ល់្ប្រមា  ១,៦ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ណេមើនឹង ៧៨% 
ននប្ាក់រប្ម្ុងកាតពវកិច្ច និងេនទនីយភាពជាណរៀល្មានកំណ ើ ន ២៦% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ) ដ្ល់្ប្រមា  
២ ប្រីោនណរៀល្ ណេមើនឹង ៤៥០% ននប្ាក់រប្ម្ងុកាតពវកិច្ច។ េនទនីយភាពណល្ើេជាដុ្ោល រអាណម្រកិមាន
កំណ ើ នទរជាងឆ្ន ំមុ្ន (១៨%) ណោយស្ថរប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុានណប្រើប្ាេ់ប្ាក់រប្ម្ុង
ណល្ើេជាដុ្ោល រអាណម្រកិមួ្យចំ្នួន ំណដ្ើម្បីជាវម្៉ូល្រប្តអាច្ជួ្ញដ្៉ូរាន។ ចំ្ណពាេះកំណ ើ នេនទនីយភាព
ណល្ើេជាណរៀល្មានកប្មិ្តខពេ់ជាងឆ្ន ំមុ្នរនតិច្ (២៤%) ណោយស្ថរកំណ ើ នតប្ម្វូការទរនន NCD ចារកឹ
ជាប្ាក់ណរៀល្ គួរផ្សសំនឹងការៃយណល្បឿនឥ ទនជាណរៀល្។ ការរកាកប្មិ្តខពេ់ននេនទនីយភាព
ណល្ើេណនេះ ានពប្ងឹងភាព ន់ននប្រព័នធ នគររល់្នឹងហានិភ័យេនទនីយភាពដដ្ល្អាច្ណកើតណ ើង
ជាយថាណហតុ ណហើយក៏ានរង្វា ញពីេកាត នុពល្ននប្រភពរុនដដ្ល្ណៅរំណនរ េប្មារ់ផ្សតល់្ហិរញ្ញរបទន
ដ្ល់្ណេដ្ឋកិច្ចផ្សងដដ្រ។ 

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិននកម្ពុជា ប្រភព៖ ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិននកម្ពុជា 
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(ឆ្ន ំ២០០៨-២០១៧ប៉ា ន់សាា ន, ២០១៨ពាករណ៍្)
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ប្បាក រប្ម្ុំកាតពវកិច្ច

(ឆ្ន ំ២០០៨-២០១៧ប៉ា ន់សាា ន, ២០១៨ពាករណ៍្)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

៥- ស្ថា នភាពជញ្ជ ីំ ទទូាត និំទនុរប្ម្ុំអនតរជាត ិ

ក- ស្ថា នភាពជញ្ជ ីំ ទទូាត  

ស្ថា នភាពជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់មានភាពប្រណេើរជាងឆ្ន ំមុ្ន ដដ្ល្គំប្រណោយររសិ្ថា នអំណណ្តយផ្សល្
ននណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោក និងភាពរងឹមំាននេកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ចកនុងស្េុក។ អតិណរកជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ប្តវូាន
ា៉ា ន់ស្ថម នថាមានកប្មិ្ត ប្រមា  ៦,៩% នន ផ្ស.េ.េ ខពេ់ជាងឆ្ន ំ២០១៦ (៤,៣%) និងកប្មិ្តម្ យម្
កនុងរយៈណពល្ ៥ឆ្ន ំ ចុ្ងណប្កាយ (៣,៦%) ជាច្ម្បងរណ្តត ល្ម្កពីភាពប្រណេើរណ ើងននឱ្នភាពគ នី
ច្រនត គួរផ្សសំនឹងភាពរងឹមំាននលំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ម្៉ូល្ ន ដដ្ល្ានរនតរមួ្ចំ្ដ ករណងកើនរុនរប្ម្ងុអនតរជាតិដុ្ល្
ដ្ល់្ ៨,៧ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ណោយអាច្ធ្លនការនំច្៉ូល្រំនិញនិងណេវាានប្រមា  ៦ដខ។ 
 

 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

-  គ នីច្រនត 
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ប្កាហ្វ ៣០ ៖ ជញ្ជ ីំ ទូទាត កម្ពុជា
(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន)

សមរុល្យរមួ គណនីចរនត គណនីដ ើមទុននិងហិរញ្ញ វរថុ

លានដុលាា រអាមម្រកិ 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
 

ជ្ញ្ជ ីងពា ិជ្ជកម្មរំនិញមានឱ្នភាព ១៥,៨% ននផ្ស.េ.េ ទរជាងឆ្ន ំ២០១៦ (១៦,៩%) 
និងកប្មិ្តម្ យម្ ៥ឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយ (១៨,៨%)។  ភាពប្រណេើរណ ើងណនេះ ណោយស្ថរការនំណច្ញរំនិញ7

ណកើនណ ើង ៩,១% ដដ្ល្អំណណ្តយផ្សល្ពីកំណ ើ នតប្ម្ូវការននប្រណរេអភិវឌ្ឍន៍។ ការនំណច្ញេណម្លៀករំពាក់
និងដេបកណជ្ើងណកើនណ ើង ៧,៣% ណហើយការនំណច្ញរំនិញដ្នរណរៀតក៏ានណកើនណ ើងគួរឱ្យកត់េមាា ល់្
ផ្សងដដ្រ ជាពិណេេ ការនំណច្ញណប្គឿងណអ ិច្ប្តនិូកនិងអងករ។ រដនាម្ណល្ើរីផ្សារអឺរ ៉ារុនិងេហរដ្ឋអាណម្រកិ 
ការនំណច្ញររេ់កម្ពុជាក៏ប្តូវានពប្ងីកដ្ល់្រីផ្សារជ្រ៉ាុន កាណ្តោ អ៉ូស្តស្ថត លី្ ចិ្ន។ល្។ រនទឹម្ណនេះ 
ការនំច្៉ូល្8 មានកំណ ើ ន ៧,២% កនុងណនេះ ការនំច្៉ូល្េមាា រេំ ង់មានកំណ ើ ន ១៥% និងការនំច្៉ូល្
ោនយនតមានកំណ ើ ន ២,៥% ចំ្ដ កឯការនំច្៉ូល្វតាុធ្លតុណដ្ើម្េប្មារ់វេ័ិយកាត់ណដ្រេណម្លៀករំពាក់
មានកំណ ើ ន ៦,៩% ណហើយណប្រងឥនធនៈណកើនណ ើង ៥%។ 

គ នីណេវាេុរធមានអតិណរកប្រមា  ៩,៦% នន ផ្ស.េ.េ ណោយស្ថរការណកើនណ ើងចំ្ ៉ូ ល្
ណេវាណ វើដំ្ណ ើ រ9 (១២,៥%) ដដ្ល្មានេមាមាប្តប្រមា  ៨០% ននចំ្ ៉ូ ល្ណេវាេររុ។ ចំ្ដ កឯ
គ នីប្ាក់ចំ្ ៉ូ ល្េុរធមានឱ្នភាពប្រមា  ៥,៨% ននផ្ស.េ.េ ណោយស្ថរការណកើនណ ើងនន
ការណផ្សទរប្ាក់ចំ្ណ ញររេ់េហប្គេវនិិណោគផ្ទទ ល់្ររណរេណៅកម្ពុជាណៅណប្ៅប្រណរេ។ រនទឹម្ណនេះ 
គ នីរដងវរច្រនតេុរធមានអតិណរក ៥% ននផ្ស.េ.េ កនុងណនេះរមួ្ចំ្ដ កណោយលំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ននការណផ្សទរប្ាក់
ច្៉ូល្ររេ់ពល្ករណកើនណ ើង ៦% និងជំ្នួយរាជ្រោឋ ភិាល្ណកើនណ ើង ៣៦,៣%។ 

  

                                                 
7  ការនំណច្ញ ៩១% ននការនំណច្ញេររុ ប្តូវានណ វើណ ើងណប្កាម្ប្រព័នធអនុណប្គេះពនធរ៉ូណៅ 
8  េមាមាប្តននការនំច្៉ូល្៖ វតាុធ្លតុណដ្ើម្េប្មារ់វេ័ិយកាត់ណដ្រ ២៥,៤% ណប្រងឥនធនៈ ៩,១% េមាា រេំ ង់ ៤,៩% ោនយនត ៤,១% ម្ា៉ូរអាហារ
និងណភេជ្ជៈ ៣,៦%។ 
9 ចំ្នួនណភញៀវណរេច្រម្កពីប្រណរេចិ្នានឈរលំ្ោរ់ថាន ក់រីមួ្យ (២១,៥% ននណភញៀវណរេច្រេររុ) ស្េរណពល្ដដ្ល្ណភញៀវណរេច្រម្កពីប្រណរេ
ណវៀតណ្តម្ (១៥,២%) ានៃយម្កលំ្ោរ់ថាន ក់រីពីរវញិ ណហើយរនទ រ់ម្កគឺ ប្រណរេ ឡាវ (៨,៧%) ក៉ូណរ ៉ាខាងតប៉ូង (៦,៦%) និងនៃ (៦,២%)។ 
រនទឹម្ណនេះ ណភញៀវណរេច្រកម្ពុជាណៅណប្ៅប្រណរេានរនតណកើនណ ើងប្រមា  ១៨,៣% ស្េរណពល្ដដ្ល្កប្មិ្តជី្វភាពររេ់ប្រជាពល្រដ្ឋ
កម្ពុជាណកើនណ ើង។ 
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ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ក្រាហ្វ ៣១ ៖ គណនីចរនត
(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន)

េំនិញ (សុេធ) មសវា  (សុេធ) ចំណូ្ល (សុេធ) បស្ងវរចរនត (សុេធ) សម្តុលយលណ្នីចរនត
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- គ នីណដ្ើម្រុននិងហិរញ្ញវតាុ 

លំ្ហ៉ូរច្៉ូល្េម្តុល្យគ នីណដ្ើម្រុននិងហិរញ្ញវតាុានណកើនដ្ល់្ ១២,៦% ននផ្ស.េ.េ ដដ្ល្
គំប្រណោយលំ្ហ៉ូរច្៉ូល្វនិិណោគផ្ទទ ល់្ររណរេ (កនុងកំណ ើ ន ១០%) ជាពិណេេកនុងវេ័ិយ នគរ។ 
លំ្ហ៉ូរច្៉ូល្វនិិណោគផ្ទទ ល់្ររណរេណល្ើវេ័ិយ នគរមានកំណ ើ ន ៣១,៨% ណោយស្ថរការណរើក 
 នគរៃមីចំ្នួនពីរ (BRED និង MIZUHO) គួរផ្សសំនឹងការរដនាម្ណដ្ើម្រុនររេ់ នគរ។ លំ្ហ៉ូរច្៉ូល្
វនិិណោគផ្ទទ ល់្ររណរេណល្ើវេ័ិយមិ្នដម្ន នគរមានកំណ ើ ន ០,៨% ដដ្ល្គំប្រណោយកំណ ើ នវេ័ិយ
អច្ល្នប្រពយ ខ ៈដដ្ល្ការវនិិណោគវេ័ិយផ្សលិ្តកម្មេណម្លៀករំពាក់និងដេបកណជ្ើងានរនតៃយចុ្េះ។ 
គួរកត់េមាា ល់្ថា វនិិណោគិនររណរេ ភាគណប្ច្ើនគឺម្កពីប្រណរេកនុងតំរន់អាេីុ ដ្៉ូច្ជា ប្រណរេចិ្ន 
ណវៀតណ្តម្ ក៉ូណរ ៉ាខាងតប៉ូង មា៉ា ណ េីុ និងេិងារុរ។ី ជាមួ្យគន ណនេះ ប្ាក់កម្ចីររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ណប្កាម្
រប្ម្ង់កម្ចីេម្បទនពីប្រភពណរវភាគីនិងពហុភាគីក៏ណកើនណ ើងប្រមា  ៦,៥% ដដ្ល្រួម្ចំ្ដ កកនុង
អតិណរកេម្តុល្យគ នីណដ្ើម្រុននិងហិរញ្ញវតាុ។  

ជារមួ្ េម្តុល្យគ នីណដ្ើម្រុននិងហិរញ្ញវតាុណៅដតអាច្ផ្ទត់ទត់ានទំងស្េុងន៉ូវឱ្នភាព
គ នីច្រនត ណហើយានណ វើឱ្យអតិណរកេម្តុល្យជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ណកើនណ ើង។ ណៅឆ្ន ំ២០១៨ ខាងមុ្ខ 
េម្តុល្យជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់រពឹំងថានឹងរនតណកើនដ្ល់្ ៧% ននផ្ស.េ.េ ណហើយរុនរប្ម្ុងអនតរជាតិដុ្ល្
អាច្នឹងគរព៉ូនដ្ល់្ ១០ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ដដ្ល្អាច្ធ្លនការនំច្៉ូល្រំនិញនិងណេវាានប្រមា  
៦,៥ដខ។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា  
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បស្ងវរមែើម្េុន  និិមោលផ្ទទ ល់ (សុេធ)  និិមោលសលបក្ត (សុេធ)  និិមោលមសេងមេៀត (សុេធ)

ក្រាហ្វ ៣២ ៖ គណនីដ ើមទនុនិងហ្ិរញ្ញវត្ថុ
(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន)

លានែុលាេ រអាមម្រកិ
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ខ- ការប្គរ ប្គំទនុរប្ម្ុំអនតរជាត ិ

ណគល្រំ ងច្ម្បងននការរការុនរប្ម្ុងអនតរជាតិ គឺណដ្ើម្បីឱ្យ នគរជាតិននកម្ពុជាមាន
ល្រធភាពប្គរ់ប្គន់កនុងការប្គរ់ប្គងអប្ារត៉ូរប្ាក់ ណោេះស្ស្ថយរញ្ា ជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ ពប្ងឹងេាិរភាពវេ័ិយ
ហិរញ្ញវតាុ គរព៉ូនប្រពយេម្បតតិជាតិ និងរណងកើនជំ្ណនឿរុកចិ្តតម្កណល្ើប្រណរេ។ 

- ការង្វរវនិិណោគរុនរប្ម្ងុអនតរជាតិ 

 នគរជាតិននកម្ពុជាានប្គរ់ប្គងរុនរប្ម្ងុអនតរជាតិស្េរណៅាម្ណេច្កតីដ នំការវនិិណោគ
រុនរប្ម្ងុអនតរជាតិឆ្ន ំ២០១៧ និងនិនន ការរីផ្សារហិរញ្ញវតាុនណពល្រច្ចុរបនន។ ណៅឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ ចំ្ដ ក
រុនវនិិណោគ និងេមាេភាគេំណពៀតវនិិណោគមួ្យចំ្នួន ប្តូវានដកេប្ម្ួល្ ណដ្ើម្បីឱ្យការវនិិណោគ
រុនរប្ម្ុងអនតរជាតិប្រប្ពឹតតណៅណោយណជាគជ័្យនិងមានប្រេិរធភាពខពេ់។ 

រច្ចុរបនន រុនរប្ម្ុងវនិិណោគប្តវូានវនិិណោគណប្កាម្រ៉ូរភាពជា អ៉ូណវ ើណ្តយ ឧរករ ៍ហិរញ្ញវតាុ
រយៈណពល្ម្ យម្ េញ្ញ រ័ ណ (រោឋ ភិាល្ ភាន ក់ង្វររោឋ ភិាល្ និងស្ថា រ័នហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ) មាេ 
និងប្ាក់រណញ្ញើរយៈកាល្ខលីជាមួ្យ នគរកណ្តត ល្ននប្រណរេអភិវឌ្ឍន៍ ំៗ និងប្គឹេះស្ថា ន នគរ
ពា ិជ្ជអនតរជាតិ ំៗដដ្ល្មានណប្កឌី្តណរ ៉ាតរីងខពេ់។  ណៅឆ្ន ំ២០១៧  រុនរប្ម្ងុវនិិណោគេររុគិតជា
ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិានណកើនណ ើងប្រមា  ៣៣,៥% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ (២៧,៥%)។  

- ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យវនិិណោគ 

ការប្គរ់ប្គងហានិភ័យវនិិណោគ គឺជាមុ្ខង្វរេំខាន់មួ្យកនុងការប្គរ់ប្គងរុនរប្ម្ុងអនតរជាតិ 
ណដ្ើម្បីធ្លនថារុនរប្ម្ុងអនតរជាតិប្តូវានវនិិណោគណោយប្រុងប្រយ័តន ណជ្ៀេផុ្សតពីហានិភ័យនន 
និងអនុណោម្ណៅាម្ណគល្នណោាយវនិិណោគនិងណេច្កតីដ នំការវនិិណោគ ជាពិណេេណគរព
ាម្ណគល្ការ ៍លំ្ោរ់អារិភាព i/- ការរកាណដ្ើម្រុន ii/- េនទនីយភាព និង iii/- ចំ្ ៉ូ ល្។  
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ប្រអរ  ៣ ៖ ទុនរប្ម្ុំអនតរជាតិ 

រុនរប្ម្ុងអនតរជាតិណដ្ើរតួនរីោ៉ាងេំខាន់ណៅកនុងណេដ្ឋកិច្ច ណោយអនុញ្ញ តឱ្យ នគរកណ្តត ល្មាន
ល្រធភាពប្គរ់ប្គន់កនុងការប្គរ់ប្គងអប្ារត៉ូរប្ាក់ ណោេះស្ស្ថយរញ្ា ជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ ពប្ងឹងេាិរភាពវេ័ិយហិរញ្ញវតាុ 
និងជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់ប្រណរេ ប្ពម្ទំងគរព៉ូនប្រពយេម្បតតិជាតិ។ ណដ្ើម្បីអនុវតតកិច្ចការណនេះប្រករណោយប្រេិរធភាព 
 នគរកណ្តត ល្ប្តូវមានរុនរប្ម្ុងអនតរជាតិកនុងកប្មិ្តប្គរ់ប្គន់ស្េរាម្ស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ច ជាពិណេេេប្មារ់
ប្រណរេកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ណោយស្ថរការររួល្ានប្រភពរ៉ូរិយរ័ ណររណរេពីខាងណប្ៅណៅមានកប្មិ្ត និងេប្មារ់
ប្រណរេដដ្ល្ប្រកាន់រររអប្ារត៉ូរប្ាក់ណៃរ គឺតប្ម្ូវឱ្យមានរ៉ូរិយរ័ ណររណរេប្គរ់ប្គន់ណដ្ើម្បីណ វើអនតរាគម្ន៍កនុង
រីផ្សាររត៉ូរប្ាក់។  

ណោងាម្ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ (IMF)10 រុនរប្ម្ុងអនតរជាតិររេ់ប្រណរេមួ្យ េំណៅណល្ើ “ប្រពយេកម្ម
ខាងណប្ៅទំងឡាយណ្តដដ្ល្មានេនទនីយភាពខពេ់ ណហើយប្តូវានប្គរ់ប្គងណោយអាជាញ  ររ៉ូរិយវតាុេប្មារ់
រំណពញតប្ម្ូវការហិរញ្ញរបទនដ្ល់្ជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ ណ វើអនតរាគម្ន៍ណល្ើរីផ្សាររត៉ូរប្ាក់ណដ្ើម្បីប្គរ់ប្គងនិងរកាេាិរភាព
អប្ារត៉ូរប្ាក់ និងេប្មារ់ណប្រើប្ាេ់កនុងណគល្រំ ងណផ្សសងៗណរៀតដ្៉ូច្ជា ការរកាជំ្ណនឿរុកចិ្តតណល្ើរ៉ូរិយវតាុនិង
ស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការណ វើជាម្៉ូល្ោឋ នេប្មារ់ការខចីរំ ុល្ពីររណរេ”។ រុនរប្ម្ុងអនតរជាតិរារ់រញ្ច៉ូ ល្ 
មាេ ប្រពយេកម្មជារ៉ូរិយរ័ ណររណរេ (ស្ថច់្ប្ាក់កនុងណរឡា ប្ាក់រណញ្ញើ និងេញ្ញ រ័ ណ ជាណដ្ើម្) ប្បក់មេសមដអេ៊ែរ 
(SDR)11 និងរុនរប្ម្ុងជាមួ្យ IMF (reserve position with the IMF)។  

ទុនរប្ម្ុងេនតជាតិអាចប្តូវបនអរងអចកជា ៣ ប្រមភទ ដូចជា៖ 
១/. ទុនរប្ម្ុងេនតរជាតិដុល (gross international reserves)៖ រួម្មាន ស្មច់ប្បក់ជាររិូយរ័ណ្ណររមទស

កនុងមរឡាធនាគារកណ្តត ល មាស ប្បក់មេសមដអេ៊ែរ ទុនរប្ម្ុងវនិិមោគមប្ៅប្រមទស រ៉ាុអនតមិ្នរារ់រញ្ចូ លប្បក់រមញ្ញើ
ជាររិូយរ័ណ្ណររស់ប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអដលដាក់ជាគណ្នីចរនត និងគណ្នីទូទាត់មៅធនាគារកណ្តត ល
មនាឹះមទ។ 

២/. ទុនរប្ម្ុងេនតរជាតិសុទធ (net international reserve)៖ គឺមសាើនរងទុនរប្ម្ុងេនតរជាតិដុលដករំណុ្ល
ររមទស (ដូចជា កម្ចីពីស្មា រ័នហិរញ្ញវតាុឬធនាគារកណ្តត លររមទស)។ 

៣/. ទុនរប្ម្ុងវនិិមោគមប្ៅប្រមទស (foreign reserve investment)៖ គឺជាប្ទពយសកម្ាគិតជាររិូយរ័ណ្ណ
ររមទសអដលធនាគារកណ្តត លអាចយកមៅវនិិមោគ ឬរកាទុកជាប្បក់រមញ្ញើ ជាមួ្យស្មា រ័នហិរញ្ញវតាុេនតរជាតិ 
ធនាគារកណ្តត លននប្រមទសេភិវឌ្ឍន៍ធំ  ៗ និងប្គរឹះស្មា នធនាគារពាណិ្ជ្ជអដលមានសតង់ដារនិងចំណ្តត់ថ្នន ក់វនិិមោគ 
(credit rating) ខ្ពស់។  

 
   

                                                 
10 មៅកនុងរបយការណ៍្សតីពី ធីិ្សាស្រសតចងក្កងសថិតិជញ្ជ ីងេូទាត់ មបះពុម្ពមលើកេី៦ (BPM6) 
11 SDR លឺជាក្េពយសកម្ាេុនបក្ម្ងុអនតរជាតិមួ្យស្ែលក្តូ បនបមងកើតមេើងមដាយ IMF មៅឆ្ន ំ១៩៦៩ មែើម្ែីបំមពញបស្នថម្
ែល់េុនបក្ម្ុងអនតរជាតិរបស់ក្បមេសជាសមជិក។ SDR អាចបតូរជាមួ្យរបិូយប័ណ្ណនានាមដាយមសរ ីមហ្ើយតថម្េរបស់វាលឺ
ស្សែកមលើក្កុម្របិូយប័ណ្ណធំ្ ៥ លឺ ក្បក់ែុលាេ រអាមម្រកិ អឺរ ៉ា ូមផ្ទន មយ៉ាន និងយ៉ាន់ (ក្បក់យ៉ាន់ក្តូ បនរាប់បញ្ចូ លមៅកនុង SDR 
basket ចាប់ពីស្មតុលា ឆ្ន ំ២០១៦ម្ក)។ លិតក្តឹម្ស្មកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០១៧មនះ SDR ចំនួន ២០៤,២ ប ីលាន (ក្បមណ្ ២៩១ ប ីលាន
ែុលាេ រអាមម្រកិ) ក្តូ បនបមងកើត  មហ្ើយក្តូ បនស្បងស្ចកឱ្យក្បមេសជាសមជិកស្សែកាម្ចំនួនកូារបស់ក្បមេសសមជិក
នីមួ្យៗ 



   25 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

II- ការអនុវ្តតសោលនសោបាយររូយិវ្តា ុ

១- ការសយវើអនតរាគម្ន៍សលើទនីាររតូរប្បាក  

 នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតរកាេាិរភាពអប្ារត៉ូរប្ាក់ ណោយណ វើអនតរាគម្ន៍ណល្ើរីផ្សារ
រត៉ូរប្ាក់ោ៉ាងប្រងុប្រយ័តនណដ្ើម្បីផ្សាត់ផ្សាង់ប្ាក់ណរៀល្ស្េរាម្តប្ម្ូវការរីផ្សារនិងស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ច។ 
ណៅឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានរិញប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ ចំ្នួន ១២៥ដ្ង ពីប្គឹេះស្ថា ន
 នគរពា ិជ្ជ និងអាជី្វកររត៉ូរប្ាក់ េររុប្រមា  ៩១៤,៦ ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ណពាល្គឺណកើនណ ើង 
១១,៤% ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ។ ការណកើនណ ើងណនេះនលុេះរញ្ច ំងពីកំណ ើ នតប្ម្ូវការប្ាក់ណរៀល្កនុងណពល្ដដ្ល្
េកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ចមានការរកីច្ណប្ម្ើន និងកំណ ើ នជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់ស្ថធ្លរ ជ្នម្កណល្ើប្ាក់ណរៀល្។ 
គួររញ្ជ ក់ថា រំហំរឹកប្ាក់ណរៀល្ដដ្ល្ប្គឹេះស្ថា ន នគរពា ិជ្ជរិញពី នគរជាតិននកម្ពុជាាន
ណកើនណ ើងជាលំ្ោរ់ និងមានេមាមាប្តប្រមា  ៥៤% ននរឹកប្ាក់អនតរាគម្ន៍េររុ (រិញណោយ
 នគរពា ិជ្ជនិងអាជី្វកររត៉ូរប្ាក់) ដដ្ល្ជាេញ្ញ  វជិ្ជមានដ្ល់្ការអភិវឌ្ឍរីផ្សាររត៉ូរប្ាក់ដំុ្ណៅ
កម្ពុជានណពល្ខាងមុ្ខ។ 

ដផ្សអកាម្និនន ការនិងតប្ម្ូវការរីផ្សាររច្ចុរបនន េប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៨ ប្គឹេះស្ថា ន នគរពា ិជ្ជ 
និងអាជី្វកររត៉ូរប្ាក់អាច្នឹងមានតប្ម្ូវការប្ាក់ណរៀល្ដ្ល់្ប្រមា  ១.០២៤ ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ 
ណកើនណ ើង ១២% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៧។ កំណ ើ នតប្ម្ូវការណនេះនឹងអាច្នំឱ្យប្ាក់ណរៀល្ណ ើងនៃល
រនតិច្រនតួច្ណ ៀរនឹងប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ ដ្ល់្អប្ាប្រមា  ៤.០៣៧ ណរៀល្កនុងមួ្យដុ្ោល រអាណម្រកិ។ 
 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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   26 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ប្រអរ  ៤ ៖ កាត កាំណត អប្ារតូរប្បាក និំស្ថរៈេាំខាន ននេារិភាពអប្ារតូរប្បាក  

អប្ារត៉ូរប្ាក់គឺជាតនម្លរ៉ូរិយវតាុររេ់ប្រណរេមួ្យណ ៀរនឹងរ៉ូរិយរ័ ណប្រណរេណផ្សសងណរៀត។ អប្ារត៉ូរប្ាក់
ប្តូវានកំ ត់ណោយការផ្សាត់ផ្សាង់ និងតប្ម្ូវការរ៉ូរិយរ័ ណណៅកនុងរីផ្សាររត៉ូរប្ាក់ ជាក់ដេតងាម្រយៈរដប្ម្រប្ម្ួល្
ននជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ កនុងណនេះរមួ្មានជ្ញ្ជ ីងពា ិជ្ជកម្ម និងលំ្ហ៉ូរម្៉ូល្ នណច្ញ-ច្៉ូល្កនុងប្រណរេ ដដ្ល្ណ វើឱ្យរ៉ាេះពាល់្
ដ្ល់្ការផ្សាត់ផ្សាង់និងតប្ម្ូវការរ៉ូរិយរ័ ណកនុងរីផ្សារ។ ជារ៉ូណៅ រររអប្ារត៉ូរប្ាក់មានណប្ច្ើនប្រណភរ ណហើយការ
ណប្ជ្ើេណរ ើេរររអប្ារត៉ូរប្ាក់គឺអាស្េ័យណល្ើស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ចររេ់ប្រណរេនីមួ្យ  ៗ ណដ្ើម្បីគំប្រដ្ល់្ការអនុវតត
ណគល្នណោាយណេដ្ឋកិច្ចទំងកនុងប្រណរេនិងអនតរជាតិ ជាពិណេេណៅណល្ើការនំច្៉ូល្និងនំណច្ញរំនិញ។  

I. កាត កំ ត់អប្ារត៉ូរប្ាក់ 
១. កាត រដប្ម្រប្ម្លួ្ម្៉ូល្ោឋ នណេដ្ឋកិច្ច (Macroeconomic Fundamentals) 
ក. អប្ាអតិផ្សរណ្ត៖ ប្រេិនណរើអប្ាអតិផ្សរណ្តកនុងស្េុកណកើនណ ើងខពេ់ជាងររណរេ នំឱ្យមាន

តប្ម្ូវការរំនិញនំច្៉ូល្ខពេ់ជាងមុ្ន ដដ្ល្នំឱ្យតប្ម្ូវការរ៉ូរិយរ័ ណណកើនណ ើង ណហើយណ វើឱ្យរ៉ូរិយវតាុធ្លល ក់នៃល។  
ខ. អប្ាការប្ាក់៖ ប្រេិនណរើអប្ាការប្ាក់កនុងស្េុកខពេ់ជាងររណរេ នំឱ្យទក់ទញលំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ 

ននម្៉ូល្ នណប្ច្ើនជាងមុ្ន ដដ្ល្នំឱ្យតប្ម្ូវការរ៉ូរិយវតាុណកើនណ ើង ជាណហតុណ វើឱ្យរ៉ូរិយវតាុណ ើងនៃល។ 
គ. កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ច៖ ណៅណពល្កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចណកើនណ ើង ណ វើឱ្យតប្ម្ូវការណកើនណ ើងដដ្ល្ជំ្រុញឱ្យ

ការនំច្៉ូល្ណកើនណ ើង ណហើយណ វើឱ្យមានតប្ម្ូវការរ៉ូរិយរ័ ណណកើនណ ើង ដដ្ល្ណ វើឱ្យរ៉ូរិយវតាុធ្លល ក់នៃល។  
 . ការរពឹំងរុក ឬេកម្មភាពណកងយកកនប្ម្៖ ប្រេិនណរើអនកណកងចំ្ណ ញ រពឹំងថាតនម្លរ៉ូរិយរ័ ណ

ណកើនណ ើង ណនេះណគនឹងរត៉ូរប្រពយេកម្មននររេ់ណគពីរ៉ូរិយវតាុណៅជារ៉ូរិយរ័ ណ។ រញ្ា ណនេះនឹងរណងកើតឱ្យមាន
កំណ ើ នតប្ម្ូវការរ៉ូរិយរ័ ណ និងណ វើឱ្យតនម្លរ៉ូរិយរ័ ណកាន់ដតណកើនណ ើង។ 
២. កាត ណគល្នណោាយ 
- ការអនតរាគម្ន៍ររេ់ នគរកណ្តត ល្៖  នគរកណ្តត ល្អាច្អនតរាគម្ន៍ណល្ើរីផ្សាររត៉ូរប្ាក់ េំណៅ

េណប្ម្ច្ណគល្ណៅររេ់ខលួនដដ្ល្ានោក់ណច្ញ កនុងណនេះអាច្ជាការរកាេាិរភាពអប្ារត៉ូរប្ាក់ និងការជំ្រញុ
ការនំណច្ញណផ្សសងៗ ដដ្ល្ណ វើឱ្យការផ្សាត់ផ្សាង់និងតប្ម្ូវការរ៉ូរិយវតាុដប្រប្រួល្ និងនំឱ្យអប្ារត៉ូរប្ាក់ដប្រប្រួល្
ណៅាម្ណនេះដដ្រ។ 

-  ណគល្នណោាយស្ថរណពើពនធ ជាពិណេេ ការខចី ការណាេះផ្សាយម្៉ូល្រប្ត ឬការរ៉ូទត់រំ ុល្ររណរេ
ររេ់រោឋ ភិាល្ ក៏អាច្ណ វើឱ្យមានរដប្ម្រប្ម្ួល្ការផ្សាត់ផ្សាង់និងតប្ម្ូវការរ៉ូរិយរ័ ណណៅណល្ើរីផ្សារ ដដ្ល្រងកេមាព  
ដ្ល់្អប្ារត៉ូរប្ាក់។ 

ចំ្ណពាេះកម្ពុជា អប្ារត៉ូរប្ាក់ក៏ប្តូវានកំ ត់ ាម្រយៈរដប្ម្រប្ម្ួល្ននររមិា តប្ម្ូវការ និងការផ្សាត់ផ្សាង់
រ៉ូរិយវតាុកនុងរីផ្សារ ប្ពម្ទំងការណ វើអនតរាគម្ន៍ាម្ការចំាាច់្ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា និងណគល្នណោាយ
ររេ់រោឋ ភិាល្។ 

ក/- កាត ម្៉ូល្ោឋ នណេដ្ឋកិច្ច៖ កម្ពុជាជាប្រណរេនំច្៉ូល្ ណោយស្ថរការផ្សលិ្តកនុងស្េុកណៅមានកប្មិ្ត 
គួរផ្សសំនឹងចំ្ ៉ូ ល្ប្រជាជ្នមានកំណ ើ នជាលំ្ោរ់ ដដ្ល្ណ វើឱ្យការនំច្៉ូល្ណកើនណ ើងនិងរណ្តត ល្ឱ្យមានឱ្នភាព
ជ្ញ្ជ ីងពា ិជ្ជកម្ម។ ក៏រ៉ាុដនត ណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកំណ ើ នខពេ់គួរផ្សសំនឹងេាិរភាពមា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ចរងឹមំាាន
ទក់ទញលំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ម្៉ូល្ ន ដដ្ល្ភាគណប្ច្ើនកនុងរ៉ូរភាពជាការវនិិណោគផ្ទទ ល់្ររណរេ។ អប្ាការប្ាក់ខពេ់ក៏
ានទក់ទញលំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ននការោក់ប្ាក់រណញ្ញើនិងការផ្សតល់្កម្ចីពីររណរេ ដដ្ល្កំពុងមាននិនន ការណកើនណ ើង
ផ្សងដដ្រ។ លំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ម្៉ូល្ នកនលងម្ក មានកប្មិ្តខពេ់ជាងឱ្នភាពគ នីច្រនត ណហើយានណ វើឱ្យរ៉ូរិយរ័ ណ
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ហ៉ូរច្៉ូល្ម្កកម្ពុជាជារនតរនទ រ់។ កនុងររកិារ ៍ប្រណរេមិ្នមានដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្ម លំ្ហ៉ូរច្៉ូល្ម្៉ូល្ នទំងណនេះ
នឹងប្តូវរត៉ូរម្កជារ៉ូរិយវតាុ ដដ្ល្រងកេមាព  ឱ្យរ៉ូរិយវតាុណ ើងនៃល រ៉ាុដនតណោយស្ថរណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានកប្មិ្ត
ដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្មខពេ់ រ៉ូរិយរ័ ណទំងណនេះអាច្ណប្រើប្ាេ់ានណោយមិ្នាច់្រត៉ូរជារ៉ូរិយវតាុ ដ្៉ូច្ណនេះ ឥរធិពល្
ទញឱ្យប្ាក់ណរៀល្ណ ើងនៃលក៏ណៅមានកប្មិ្តមិ្នណពញរំហឹង ដ្៉ូច្ករ ីគម នដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្មដដ្រ។  

 

 
ប្រភព៖ អគានយកោឋ នគយនិងរោឋ ករ និងការគ នររេ់ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជា 

ារាង ១ ៖ អប្ាការប្ាក់ 
(ឆ្ន ំ២០០៦-២០១៧)  

អប្ាការប្ាក់ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

កម្ពុជា  
-កម្ចីជាប្ាក់ណរៀល្  
-កម្ចីជាដុ្ោល រអាណម្រកិ 

២៣,១ ២២,៧ ២២,៤ ២២,៤ ២២,៨ ២១,១ ១៣,៤ ១៣,២ ១៦,១ ៧,៥ ១៦,៩ ១៥,១៦ 

១៦,៧ ១៦,៤ ១៥,៨ ១៦,៣ ១៦,៣ ១៥,៨ ១២,៦ ១១,៦ ១១,៤ ៤,៦ ១១,៧ ១១,៧៦ 

ណវៀតណ្តម្    ៩,៥ ៨ ៩ ១៥ ១០ ៧ ៦,៥ ៦,៥ ៦,៥ ៦,៥ 

ឥ ា៉ូ ណ េីុ ៩,៧៥ ៨ ៩,២៥ ៦,៥ ៦,៥ ៦ ៥,៧៥ ៧,៥ ៧,៧៥ ៧,៥ ៤,៧៥ ៤,២៥ 

នៃ ៥ ៣,៥ ២,៧៥ ១.២៥ ២ ៣,២៥ ២,៧៥ ២,២៥ ២ ១,៥ ១,៥ ១,៥ 

ប្រភព៖ Trading Economics 

ខ/- ការប្គរ់ប្គងអប្ារត៉ូរប្ាក់ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា៖ ណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុដដ្ល្ប្តូវាន
អនុវតតកនលងម្កណោយដផ្សអកណល្ើរីផ្សារ គឺ នគរជាតិននកម្ពុជាានណនលើយតរនឹងតប្ម្ូវការរ៉ូរិយវតាុររេ់រីផ្សារ 
និងរកាអប្ារត៉ូរប្ាក់ផ្សល៉ូវការមិ្នឱ្យឃ្លល តឆ្ៃ យពីអប្ារីផ្សារ។ ការកំ ត់អប្ារត៉ូរប្ាក់ផ្សល៉ូវការ ដផ្សអកណល្ើកាត
ច្ម្បងដ្៉ូច្ជា៖ i/- អប្ារត៉ូរប្ាក់ររេ់រីផ្សាររត៉ូរប្ាក់ ំៗទំងប្ាក់ណរៀល្និងដុ្ោល រអាណម្រកិ អប្ារត៉ូរប្ាក់ររេ់
ប្គឹេះស្ថា ន នគរ និងណៅាម្រណ្តត ណខតតមួ្យចំ្នួន ii/- ររមិា េនទនីយភាពកនុងណេដ្ឋកិច្ច និង iii/- ផ្សល្រ៉ាេះពាល់្
ននការដប្រប្រួល្អប្ារត៉ូរប្ាក់កនុងណេដ្ឋកិច្ច។ 

ណទេះរីជាអប្ារត៉ូរប្ាក់ផ្សល៉ូវការប្តូវានកំ ត់ណោយដផ្សអកណល្ើអប្ារត៉ូរប្ាក់រីផ្សារក៏ណោយ ក៏រ៉ាុដនតកនុង
ករ ីចំាាច់្  នគរជាតិននកម្ពុជានឹងកំ ត់អប្ារត៉ូរប្ាក់ផ្សល៉ូវការកនុងកប្មិ្តេម្ស្េរណ្តមួ្យណដ្ើម្បីទញ
អប្ារត៉ូរប្ាក់រីផ្សារឱ្យេាិតកនុងកប្មិ្តដដ្ល្មិ្នណ វើឱ្យរ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ណេដ្ឋកិច្ចជារួម្ ជាពិណេេប្រជាជ្នប្កីប្ក។ 

គ/- កាត រដ្៉ូវកាល្៖ អប្ារត៉ូរប្ាក់ណៅកម្ពុជាមានការដប្រប្រួល្ាម្កាត រដ្៉ូវកាល្ រួម្មាន រដ្៉ូវកាល្
ននការប្រម្៉ូល្កេិផ្សល្ ការរង់ពនធ និងពិ ីរុ យប្រនព ី ំៗ។ ជាក់ដេតង ប្ាក់ណរៀល្មាននិនន ការណ ើងនៃល
ចារ់ពីដខវចិ្ឆិកា ដ្ល់្ដខណម្ស្ថ ដដ្ល្ជារយៈណពល្ននការប្រម្៉ូល្ពនធ ប្រម្៉ូល្កេិផ្សល្ និងពិ ីរុ យជាតិ ំៗ។ 
គួររណំល្ច្ថា ចំ្ ៉ូ ល្ពនធានណកើនណ ើងជាម្ យម្ ១២,៥% កនុងមួ្យឆ្ន ំ កនុងរយៈណពល្១២ឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយ ដដ្ល្ជា
កមាល ំងជំ្រុញណោយផ្ទទ ល់្ដ្ល់្កំណ ើ នតប្ម្ូវការប្ាក់ណរៀល្។ 
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២០០០ ២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ប្កាហ្វ ៣៤ ៖ការន ាំសច្ញ-ច្ូលកម្ពុជា
(ឆ្ន ំ២០០០-២០១៦)

ការនំាមចញ (លានែុលាេ រអាមម្រកិ) ការនំាចូល (លានែុលាេ រអាមម្រកិ)
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 

ារាង ២ ៖ កំណ ើ នចំ្ ៉ូ ល្ពនធជាម្ យម្ 
(ឆ្ន ំ២០០៦-២០១៧) 

២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ម្ យម្ 

៨,២ ៩,៧ ១០,៥ ៩,៧ ១០ ១០,១ ១១,១ ១១,៩ ១៤,៥ ១៤,១ ១២,៥ ១៥ ១២,៥ 

ប្រភព៖ ប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ 

II. ឥរធិពល្ននអប្ារត៉ូរប្ាក់ម្កណល្ើណេដ្ឋកិច្ច 
ការដប្រប្រួល្អប្ារត៉ូរប្ាក់មានឥរធិពល្ណល្ើស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ចដ្៉ូច្តណៅ៖ 
១. អប្ាអតិផ្សរណ្ត៖ រ៉ូរិយវតាុធ្លល ក់នៃលមានន័យថារំនិញនំច្៉ូល្ឬអតិផ្សរណ្តនំច្៉ូល្មានកប្មិ្តខពេ់

ជាងមុ្ន នំឱ្យអតិផ្សរណ្តកនុងស្េុកណកើនណ ើង ជាពិណេេអាច្រ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្កប្មិ្តជី្វភាពររេ់ប្រជាជ្នណៅ
ាម្រីជ្នររ ដដ្ល្មានចំ្ ៉ូ ល្ជាប្ាក់ណរៀល្ណប្ច្ើនជាងរ៉ូរិយរ័ ណររណរេ។ ផ្សទុយណៅវញិ ណៅណពល្រ៉ូរិយវតាុ
ណ ើងនៃល ណ វើឱ្យរំនិញនំច្៉ូល្ទរជាងមុ្នដដ្ល្ជួ្យរនាយេមាព  អតិផ្សរណ្ត រ៉ាុដនតរ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ឧតតម្ភាព
ប្រកួតប្រដជ្ងរំនិញនំណច្ញ។ កនុងរររិរកម្ពុជាជាប្រណរេនំច្៉ូល្ ការធ្លល ក់នៃលននរ៉ូរិយវតាុនឹងជ្េះឥរធិពល្ខាល ំង
ដ្ល់្អតិផ្សរណ្ត។ 

២. លំ្ហ៉ូរននម្៉ូល្ ន៖ អប្ារត៉ូរប្ាក់មានេាិរភាពល្អនឹងទក់ទញវនិិណោគិនពីររណរេម្កវនិិណោគ
កនុងស្េុក និងវនិិណោគិនកនុងស្េុកដេវងរករុនពីររណរេម្កពប្ងីកការវនិិណោគកនុងស្េុក ណោយស្ថរវនិិណោគិន
ទំងណនេះមិ្នារម្ាអំពីការខាតរង់ដដ្ល្ណកើតណ ើងពីហានិភ័យននការដប្រប្រួល្អប្ារត៉ូរប្ាក់។  

៣. ជ្ញ្ជ ីងពា ិជ្ជកម្ម៖ រ៉ូរិយវតាុធ្លល ក់នៃលអាច្រណងកើនការនំណច្ញ ដដ្ល្ជំ្រុញឱ្យមានអតិណរកជ្ញ្ជ ីង
ពា ិជ្ជកម្មណកើនណ ើង និងអំណណ្តយផ្សល្ល្អដ្ល់្ផ្សលិ្តកម្មកនុងស្េុក។ ឯរំនិញនំច្៉ូល្ដដ្ល្នៃលគិតជារ៉ូរិយវតាុ
ជាតិ ណៅជាមានកប្មិ្តខពេ់ជាងមុ្ន ដដ្ល្រញ្ា ណនេះមិ្នណល្ើករឹកចិ្តតឱ្យអនករិញកនុងស្េុករិញរំនិញនំច្៉ូល្។ 
ណៅណពល្រ៉ូរិយវតាុណ ើងនៃល ជារ៉ូណៅ ប្រណរេនំច្៉ូល្រំនិញភាគណប្ច្ើនអាច្មានល្រធភាពរិញរំនិញររណរេ
ានណថាកជាងមុ្ន រ៉ាុដនតការនំណច្ញអាច្ៃយចុ្េះណោយស្ថរតនម្លរំនិញកនុងស្េុកណកើនណ ើង ដដ្ល្ការ ៍ណនេះ
អាច្នំឱ្យមានឱ្នភាពជ្ញ្ជ ីងពា ិជ្ជកម្មនិងរ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ផ្សលិ្តកម្មនំណច្ញកនុងស្េុក។  

៤. ជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់ស្ថធ្លរ ជ្នកនុងការណប្រើប្ាេ់រ៉ូរិយវតាុជាតិ៖ េាិរភាពអប្ារត៉ូរប្ាក់នឹងអាច្
រកាអំណ្តច្រិញ រណងកើនការណប្រើប្ាេ់ ប្ពម្ទំងជំ្រញុការេនសំជារ៉ូរិយវតាុជាតិ។ 

៥. ស្ថា នភាពរំ ុល្៖ រដប្ម្រប្ម្ួល្អប្ារត៉ូរប្ាក់នឹងណ វើឱ្យស្ថា នភាពរំ ុល្មានការដប្រប្រួល្
ពីណប្ពាេះណៅណពល្ដដ្ល្តនម្លរ៉ូរិយវតាុចុ្េះនៃលណ ៀរនឹងតនម្លរ៉ូរិយរ័ ណននរំ ុល្ ណនេះនឹងណ វើឱ្យកប្មិ្តរំ ុល្កាន់
ដតណកើនណ ើង។ 
III. អប្ារត៉ូរប្ាក់ប្រណរេមួ្យចំ្នួនណ ៀរនឹងប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ 

ជារ៉ូណៅ ប្រណរេនីមួ្យៗមានកប្មិ្តននការអភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ចខុេៗគន  ចំ្ដ កឯអប្ារត៉ូរប្ាក់ក៏មាន
កប្មិ្តខុេគន ណៅាម្ការអនុវតតណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុនិងរត៉ូរប្ាក់។ អប្ារត៉ូរប្ាក់ខពេ់ (រ៉ូរិយវតាុមាន
តនម្លទរ) មិ្នាននលុេះរញ្ច ំងពីេុខភាពណេដ្ឋកិច្ចររេ់ប្រណរេណ្តមួ្យណ ើយ ណោយប្រណរេមួ្យចំ្នួនមាន
អប្ារត៉ូរប្ាក់ខពេ់ រ៉ាុដនតេុខភាពណេដ្ឋកិច្ចល្អប្រណេើរ ដ្៉ូច្ជា ប្រណរេណវៀតណ្តម្មានអប្ារត៉ូរប្ាក់ជាម្ យម្
ប្រមា  ២២.៣០៥ដុ្ង កនុង១ដុ្ោល រអាណម្រកិ (កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ច ៦,៣%)  ឥ ា៉ូ ណ េីុ ១៣.០៤៨រ ៉ា៉ូពី (៥,២%) 
ក៉ូណរ ៉ា ១.១៤៤វ ៉ានុ (៣%) និង ជ្រ៉ាុន ១០៥ណយ៉ាន (១,៥%)។ ចំ្ណពាេះកម្ពុជា គិតប្តឹម្ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ អប្ារត៉ូរប្ាក់
ណរៀល្ណ ៀរនឹងដុ្ោល រអាណម្រកិមានកប្មិ្តជាម្ យម្ប្រមា  ៤.០៥២ណរៀល្ កនុង១ដុ្ោល រអាណម្រកិ ដដ្ល្អប្ាណនេះ
មិ្នដម្នជាអប្ាខពេ់ជាងណគកនុងពិភពណោកណរ។ 
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២- អប្ាប្បាក រប្ម្ុំកាតពវកិច្ច 

 អប្ាប្ាក់រប្ម្ងុកាតពវកិច្ច គឺជាឧរករ ៍មួ្យកនុងការអនុវតតណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុ េំណៅ
រមួ្ចំ្ដ ករកាេាិរភាពនៃល ណហើយក៏អាច្ជាឧរករ ៍មា៉ា ប្កូប្រុងប្រយ័តនេប្មារ់ការពារអតាប្រណោជ្ន៍
អនកោក់ប្ាក់រណញ្ញើដដ្រ។ អប្ាប្ាក់រប្ម្ុងកាតពវកិច្ច គឺជាអប្ាកំ ត់ណោយ នគរជាតិននកម្ពុជា 
ដដ្ល្តប្ម្វូឱ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុរកាមួ្យដផ្សនក ននប្ាក់រណញ្ញើនិងកម្ចីអនិវាេជ្នណៅ នគរ
ជាតិននកម្ពុជា កនុងណគល្រំ ងធ្លនការប្គរ់ប្គងេនទនីយភាពប្រករណោយេុវតាិភាពនិងភាពរងឹមំា 
ប្ពម្ទំងរមួ្ចំ្ដ កការពារប្រព័នធ នគរ ណៅណពល្មានហានិភ័យេនទនីយភាពដដ្ល្អាច្ណកើតណ ើង
ជាយថាណហតុ។  
 ណដ្ើម្បីណល្ើកកម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ អប្ាប្ាក់រប្មុ្ងកាតពវកិច្ចជាណរៀល្ប្តូវានរនត
កំ ត់កនុងកប្មិ្តទរជាងអប្ាប្ាក់រប្ម្ុងកាតពវកិច្ចជារ៉ូរិយរ័ ណ។ រច្ចុរបនន អប្ាណនេះមានកប្មិ្ត 
៨% ចំ្ណពាេះប្ាក់រណញ្ញើជាណរៀល្ និង ១២,៥% ចំ្ណពាេះប្ាក់រណញ្ញើជារ៉ូរិយរ័ ណ និងកម្ចីអនិវាេជ្ន 
េំណៅណល្ើករឹកចិ្តតនិងជំ្រុញឱ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុណក ា ប្រម្៉ូល្ប្ាក់រណញ្ញើ និងផ្សតល់្
ឥ ទនជាណរៀល្។ កនលងម្ក  នគរជាតិននកម្ពុជាានដំ្ណ ើងអប្ាប្ាក់រប្ម្ុងកាតពវកិច្ចចំ្ណពាេះ
រ៉ូរិយរ័ ណពី ៨% ណៅ ១៦% ណៅដខមិ្ៃុន ឆ្ន ំ២០០៨ ណដ្ើម្បីរតឹតបិតេនទនីយភាពកនុងណេដ្ឋកិច្ច កនុង
ររកិារ ៍ដដ្ល្កំណ ើ នឥ ទននិងអប្ាអតិផ្សរណ្តមានកប្មិ្តខពេ់។ អប្ាណនេះប្តូវានរនាយ
ម្កប្តឹម្ ១២% វញិ ណៅដខម្ករា ឆ្ន ំ២០០៩ ណៅណពល្អតិផ្សរណ្តមានភាពប្រណេើរណ ើងវញិ និងកនុងណពល្
ដដ្ល្ណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាររួល្រងឥរធិពល្ពីវរិតតិហិរញ្ញវតាុេកល្។ ចារ់ពីដខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០១២ម្ក  នគរ
ជាតិននកម្ពុជាក៏ានដំ្ណ ើងអប្ាណនេះដ្ល់្ ១២,៥% និងរនទ រ់ម្កក៏ានកំ ត់អប្ាប្ាក់រប្ម្ុង
កាតពវកិច្ចណល្ើកម្ចីអនិវាេជ្នជាៃមីម្តងណរៀតកនុងកប្មិ្ត ១២,៥% ដ្៉ូច្គន  េំណៅរកាភាពរងឹមំាននប្រព័នធ
 នគរ។ ចំ្ដ កឯអប្ាប្ាក់រប្ម្ងុកាតពវកិច្ចជាណរៀល្ប្តូវានរកាកនុងកប្មិ្ត ៨% ណោយមិ្នមាន
ការដប្រប្រួល្។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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ក្េីលានមរៀល
ប្កាហ្វ ៣៥ ៖ ប្បាក រប្ម្ុំកាតពវកិច្ចនិំអប្ាប្បាក រប្ម្ុំកាតពវកិច្ច

(ឆ្ន ំ១៩៩៣-២០១៧)

ក្បក់បក្ម្ុងកាតពវកិចច-របិូយប័ណ្ណ(សាត )ំ ក្បក់បក្ម្ុងកាតពវកិចច-មរៀល(សាត )ំ
អក្ាក្បក់បក្ម្ុងកាតពវកិចច-មរៀល អក្ាក្បក់បក្ម្ុងកាតពវកិចច-របិូយប័ណ្ណ
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៣- ការអភិវ្ឌ្ឍឧរករណ៍សោលនសោបាយររូិយវ្តាុដ្នទសទៀត 
ក- ម្ូលរប្តអាច្ជញួដ្រូបាន (NCD) 

កនុងណគល្ណៅរនតអភិវឌ្ឍ NCD ឱ្យកាល យជាឧរករ ៍ប្គរ់ប្គងេនទនីយភាពកាន់ដតមានភាព
ទក់ទញនិងមានប្រេិរធភាពេប្មារ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ និងរមួ្ចំ្ដ កអភិវឌ្ឍរីផ្សារ
អនតរ នគរ នឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានដកដប្រឥ ប្រតិទន NCD ណោយដផ្សអក
ណល្ើម្៉ូល្ោឋ នេាត ហ៍ ៧នៃៃ ១៤នៃៃ ២៨នៃៃ ៩១នៃៃ ១៨២នៃៃ និងរណងកើនឥ ប្រតិទននន NCD ដដ្ល្
ណច្ញផ្សាយរហ៉ូតដ្ល់្ ៣៦៤នៃៃ។ ការផ្ទល េ់រត៉ូរឥ ប្រតិទន NCD ណនេះ គឺណដ្ើម្បីឱ្យ NCD មានឥ -
ប្រតិទនេម្ស្េរ និងប្គរ់ប្គន់កនុងការោក់ជាវតាុធ្លនេប្មារ់ប្រតិរតតិការ LPCO។ 

ជាល្រធផ្សល្ តប្ម្ូវការ NCD ានណកើនណ ើងជាលំ្ោរ់ ដដ្ល្កនុងណនេះ NCD ចារកឹជាប្ាក់
ដុ្ោល រអាណម្រកិ ប្តូវានណច្ញផ្សាយប្រមា  ២០,៨ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ណកើនណ ើង ៩៣% និងាន
ស្េូរយកេនទនីយភាពណល្ើេជាដុ្ោល រអាណម្រកិប្រមា  ៥៤% ខពេ់ជាងឆ្ន ំមុ្ន (៣៤%)។ ចំ្ណពាេះ 
NCD ចារកឹជាប្ាក់ណរៀល្ប្តវូានណច្ញផ្សាយប្រមា  ១៥,៥ ប្រីោនណរៀល្ ណកើនណ ើង ២៩% ណ ៀរនឹង
ឆ្ន ំមុ្ន ណហើយានស្េូរយកេនទនីយភាពប្រមា  ៣៤% ទរជាងឆ្ន ំ២០១៦ (៣៨%)។ តប្ម្ូវការ NCD 
ប្តូវានរពឹំងថានឹងរនតណកើនណ ើង ណោយស្ថរប្ាក់រប្ម្ងុណល្ើេររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ
មានកប្មិ្តខពេ់ ខ ៈដដ្ល្កំណ ើ នឥ ទនចំ្ណពាេះវេ័ិយឯកជ្នរនតៃយចុ្េះជាេនសឹម្ៗ។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

ដផ្សអកណល្ើស្ថា នភាពរីផ្សារ អប្ាការប្ាក់ NCD ចារកឹជាដុ្ោល រអាណម្រកិនិងជាណរៀល្ដដ្ល្មាន
ឥ ប្រតិទនរយៈណពល្ខលី ប្តូវានរនាយកនុងណគល្រំ ងជំ្រុញប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុឱ្យ
ណ វើប្រតិរតតិការផ្សតល់្កម្ចីជាអនតរ នគរ និងរមួ្ចំ្ដ កកាត់រនាយអប្ាការប្ាក់ឥ ទនជារមួ្។ 
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ែុលាេ រអាមម្រកិ មរៀល
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 
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ប្កាហ្វ ៣៧ ៖  អប្ាការប្បាក  NCDជាប្បាក សរៀលនិំដ្ុោៃ រអាសម្រកិ 
(ជាម្ យម្ប្រចំានៃៃ, គិតជាភាគរយ, ឆ្ន ំ២០១៧)
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ប ីលានមរៀល

ប្កាហ្វ ៣៩ ៖ ច្ាំនួន និំទាំហ្ាំទឹកប្បាក  NCD ជាប្បាក សរៀល
ផ្ដ្លបានសច្ញនាយនិំម្ិនទាន ដ្ល ឥណប្រតិទាន

(ឆ្ន ំ២០១៤-២០១៧)

ប្កាហ្វ ៣៨ ៖ ច្ាំនួន និំទាំហ្ាំទឹកប្បាក  NCD ជាប្បាក ដ្ុោៃ រអាសម្រកិ 
ផ្ដ្លបានសច្ញនាយនិំម្ិនទាន ដ្ល ឥណប្រតិទាន  

(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧) 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ខ- ប្រតិរតតិការនតល េនទនីយភាពសោយមនការធាន (LPCO) 

 នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតណ វើប្រតិរតតិការផ្សតល់្េនទនីយភាពជាប្ាក់ណរៀល្ ណោយមាន
ការណប្រើប្ាេ់ម្៉ូល្រប្តអាច្ជួ្ញដ្៉ូរានជាវតាុធ្លន ណដ្ើម្បីរមួ្ចំ្ដ កផ្សតល់្េនទនីយភាពជាប្ាក់ណរៀល្
ដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ េប្មារ់រណងកើនឥ ទនជាប្ាក់ណរៀល្កនុងអប្ាការប្ាក់ទរ
ជាងមុ្ន ជាពិណេេេប្មារ់គំប្រដ្ល់្ការអនុវតតការកំ ត់ពិោនអប្ាការប្ាក់ (១៨%) ចំ្ណពាេះ
ឥ ទនដដ្ល្ផ្សតល់្ណោយប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុនិងឥ ទនជ្នររ។ នឆ្ន ំ២០១៧ ប្រតិរតតិការ 
LPCO ប្តូវានណ វើណ ើងជាណរៀងរាល់្ដខ ណោយានផ្សតល់្េនទនីយភាពជាប្ាក់ណរៀល្េរុរប្រមា  
១៣៤ រ៊ាីោនណរៀល្ ជាមួ្យនឹងអប្ាការប្ាក់ជាម្ យម្ ៣%។ រច្ចុរបនន រំហំរឹកប្ាក់ប្រតិរតតិការ 
LPCO ដដ្ល្មិ្នទន់ដ្ល់្កាល្វស្ថនមានចំ្នួន ៨៨ រ៊ាីោនណរៀល្។  

ណដ្ើម្បីរងកល្កា ៈឱ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុអាច្ររួល្ានេនទនីយភាពជាប្ាក់ណរៀល្ 
រយៈណពល្ដវងជាងមុ្ន  នគរជាតិននកម្ពុជាានផ្ទល េ់រត៉ូរឥ ប្រតិទនពី ៩១នៃៃ ណៅ ៣៦៤នៃៃ 
នពាក់កណ្តត ល្ឆ្ន ំ២០១៧។ ណទេះោ៉ាងណ្ត ការច្៉ូល្រួម្ណដ្ញនៃលកនុងប្រតិរតតិការ LPCO ណៅមាន
កប្មិ្តណៅណ ើយ ណោយកនលងម្កមានដតប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កហិូរញ្ញវតាុចំ្នួន ៤ រ៉ាុណណ្តណ េះានច្៉ូល្រមួ្ណដ្ញនៃល។ 
កនុងស្ថា នភាពណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជារនតរណងកើនការយល់្ដឹ្ងររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ
ពីអតាប្រណោជ្ន៍ននប្រតិរតតិការ LPCO ដដ្ល្នឹងរនតណ វើណ ើងនណពល្ខាងមុ្ខណរៀត។ 
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ប្កាហ្វ ៤០ ៖ ប្រតិរតតិការ LPCO
(ឆ្ន ំ២០១៦-២០១៧)
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ប្រអរ  ៥ ៖ ប្រតិរតតិការនដល េនទនីយភាពរយៈសពលខៃី (Marginal Lending Facility –MLF) 

មៅកនុងររកិារណ៍្ប្រមទសអដលមានសកម្ាភាពមសដឋកិចចរកីចមប្ម្ើន និងទីផ្សារហិរញ្ញវតាុមានការេភិវឌ្ឍ 
រញ្ហា កងវឹះសនទនីយភាពររស់ប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុមៅកនុងទីផ្សារររិូយវតាុនិងេនតរធនាគារ អតងអតមកើត
មានជាញរកញារ់។ មដើម្បីជួ្យសប្ម្ួលមដាឹះស្រស្មយរញ្ហា កងវឹះសនទនីយភាពរយៈមពលខ្ាីររស់ប្គរឹះស្មា នទំាងមនាឹះ 
ធនាគារកណ្តា លននប្រមទសភាគមប្ចើនបនដាក់មចញនូវឧរករណ៍្មគាលនមោបយររិូយវតាុមួ្យ សប្មារ់ផ្សាល់
សនទនីយភាពរយៈមពលខ្ាី ជាទូមៅមួ្យយរ់ (Overnight)។ ការទទួលបននូវសនទនីយភាពមនឹះប្តូវភាជ រ់ម្កជាមួ្យ
វតាុធានាតាម្លកខខ្ណ្ឌ អដលបនអចង កនុងេប្តាការប្បក់អដលកំណ្ត់ជាមុ្នមដាយធនាគារកណ្តា ល។ មប្ៅពី
សប្មារ់មដាឹះស្រស្មយរញ្ហា កងវឹះសនទនីយភាពររស់ប្រព័នធធនាគារ ប្រតិរតតិការមនឹះក៏បនរមួ្ចំអណ្ករកាសាិរភាព
េប្តាការប្បក់រយៈមពលខ្ាីកនុងទីផ្សារេនតរធនាគារ ឬសប្មារ់កំណ្ត់គមាា តរអប្ម្រប្ម្ួលេប្តាការប្បក់ (interest 
rate corridor) ឱ្យសាិតមៅកនុងកប្មិ្តណ្តមួ្យអដលធនាគារកណ្តា លវាយតនម្ាថ្នសម្ស្រសរមៅតាម្មូ្លដាឋ នមសដឋកិចច។ 
េប្តាការប្បក់ននប្រតិរតតិការមនឹះនរងមដើរតួនាទីជាពិដានេប្តាការប្បក់ឥណ្ទានរយៈមពលខ្ាីមៅកនុងទីផ្សារ
េនតរធនាគារ និងប្គរ់ប្គងេប្តាការប្បក់មិ្នឱ្យមកើនម ើងខ្ា ំង មពាលគឺប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុនរងមិ្នទទួល
យកឥណ្ទានពីទីផ្សារេនតរធនាគារមនាឹះមទ ប្រសិនមរើេប្តាការប្បក់ននឥណ្ទានមនាឹះខ្ពស់ជាងេប្តាការប្បក់
ផ្សតល់មដាយធនាគារកណ្តត ល។ ជាទូមៅ ប្រតិរតតិការផ្សាល់សនទនីយភាពរយៈមពលខ្ាីមានម ា្ ឹះខុ្សគាន ៗមៅតាម្
ប្រមទសនីមួ្យៗ ដូចជា៖ មៅសហរដឋអាមម្រកិមៅថ្ន Discount Window សហភាពេឺរ ៉ាុរ Marginal Lending 
Facility និងជ្រ៉ាុន Complementary Lending Facility។ 

មៅកនុងតំរន់ ធនាគារកណ្តត លននប្រមទសជាសមាជិ្កអាស្ម៊ែ នមួ្យចំនួន ដូចជាប្រមទសនៃ មា៉ា ម សីុ 
ឥណ្ឌូ មណ្សីុ និងសិងារុរ ីមប្រើប្បស់ប្រតិរតិតការមនឹះជាឧរករណ៍្មគាលនមោបយររិូយវតាុមដើម្បីផ្សតល់សនទនីយភាព
រយៈមពលខ្ាីដល់ប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអដលមានតប្ម្ូវការ។ ចំអណ្កឯការកំណ្ត់េប្តាការប្បក់វញិ គឺ
មានកប្មិ្តខុ្សៗគាន មៅតាម្មគាលរំណ្ងននមគាលនមោបយរូរិយវតាុ និងស្មា នភាពទីផ្សារេនតរធនាគារនន
ប្រមទសនីមួ្យៗ រ៉ាុអនតេប្តាការប្បក់ជាទូមៅ គឺខ្ពស់ជាងេប្តាការប្បក់ឥណ្ទានមៅកនុងទីផ្សារេនតរធនាគារ។ 

មៅប្រមទសកម្ពុជា កនាងម្ក ប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអាចរំមពញកងវឹះសនទនីយភាពររស់ខ្ាួន
តាម្រយៈការផ្សតល់ឥណ្ទានវបិររូន៍ (Overdraft) និងប្រតិរតតិការ LPCO អដលដាក់មចញមដាយធនាគារជាតិនន
កម្ពុជា។ ឥណ្ទានវបិរូរន៍េនុញ្ហញ តឱ្យប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុខ្ចីជាប្បក់មរៀលនិងដុលាា រអាមម្រកិកនុង 
រយៈមពលខ្ាី (កនុងនៃៃអតមួ្យ) មដាយមិ្នយកការប្បក់ រ៉ាុអនតមរើរយៈមពលមលើសពីមនឹះប្តូវយកការប្បក់ខ្ពស់។ រឯី
ប្រតិរតតិការ LPCO ផ្សតល់ឥណ្ទានជាប្បក់មរៀល អដលមានឥណ្ប្រតិទានអវងជាង (រហូតដល់១ឆ្ន ំ) មហើយអាច
ជាវបនអតមៅកាលររមិចេទជាក់លាក់និងតាម្រយៈការមដញនៃារ៉ាុមណ្តណ ឹះ។  

ដូមចនឹះ ប្រសិនមរើប្រតិរតតិការផ្សាល់សនទនីយភាពរយៈមពលខ្ាី (MLF) អាចដាក់ឱ្យដំមណ្ើ រការបននាមពល
ខ្ងមុ្ខ្ មនាឹះធនាគារជាតិននកម្ពុជានរងមានឧរករណ៍្មគាលនមោបយរូរិយវតាុៃាីមួ្យមទៀត អដលមានតួនាទីចម្បង ៖  

̶ ផ្សាល់សនទនីយភាពជាមរៀលរយៈមពលខ្ាីដល់ប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអដលជួ្ររញ្ហា កងវឹះ
សនទនីយភាពសប្មារ់រយៈមពលមួ្យយរ់ឬរហូតដល់មួ្យសបា ហ៍ 

̶ ជួ្យឱ្យប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុអាចទទួលបនសនទនីយភាពពីប្រតិរតតិការ MLF មៅមពល
អដលប្គរឹះស្មា នមិ្នទទួលបនមជាគជ័្យកនុងការមដញនៃា មពលដល់ឥណ្ប្រតិទានររស់ប្រតិរតតិការ 
LPCO 
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̶ ជួ្យរមងកើតឧរករណ៍្សនទនីយភាពជាប្បក់មរៀលអដលរមួ្ចំអណ្ករមងកើនប្រសិទធភាពប្គរ់ប្គង
សនទនីយភាពជាប្បក់មរៀលររស់ប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ និង 

̶ រមងកើតជាពិដានេប្តាការប្បក់រយៈមពលខ្ាីសប្មារ់ទីផ្សាររូរិយវតាុនិងេនតរធនាគារ។ 

គួររមំលចផ្សងអដរថ្ន ៃវីតបិតអតប្រតិរតតិការ MLF មនឹះមប្រើសប្មារ់ម្ាើយតរមៅនរងកងវឹះសនទនីយភាពជា
យថ្នមហតុររស់ប្គរឹះស្មា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុ អតប្រតិរតតិការមនឹះមានភាពខុ្សគាន ពីប្រតិរតតិការជាេនកផ្សាល់
កម្ចីចុងមប្កាយ (Lending of Last Resort –LOLR)។ 

ប្រតិរតតិការផ្សាល់សនទនីយភាពរយៈមពលខ្ាី  (MLF) ប្រតិរតតិការជាេនកផ្សាល់កម្ចីចុងមប្កាយ (LOLR) 

- ជាប្រតិរតតិការផ្សដល់្េនទនីយភាពកនុងស្ថា នភាព
 ម្មា  

- ជាប្រតិរតតិការោក់ឱ្យណប្រើប្ាេ់ជារ៉ូណៅ និងផ្សដល់្
េនទនីយភាពណៅាម្តប្ម្ូវការររេ់ប្គឹេះស្ថា ន
 នគរនិងហិរញ្ញវតាុដដ្ល្មានវតាុធ្លនប្គរ់ប្គន់ 

- ណគល្ការ ៍និងល្កាខ ា ននប្តូវានកំ ត់
ជាផ្សល៉ូវការជាមុ្ន និងមានការផ្សសពវផ្សាយជាស្ថធ្លរ ៈ 

- ល្កាខ ា ននវតាុធ្លននិងេំ ង គឺមានភាព
ច្ាេ់ោេ់ 

- ការណប្រើប្ាេ់និងឥ ប្រតិទនមានភាពណរៀងទត់ 
និង 

- ជាឧរករ ៍ណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុេប្មារ់
ប្គរ់ប្គងេនទនីយភាពនិងអប្ាការប្ាក់រយៈណពល្
ខលី។ 

- ជាឧរករ ៍េប្មារ់ណោេះស្ស្ថយកនុងស្ថា នភាព
រ៉ាេះរងាិច្ឬមានវរិតតិ 

- មិ្នប្តូវានោក់ឱ្យណប្រើប្ាេ់ជារ៉ូណៅណ ើយ ណោយ
 នគរកណ្តដ ល្ជាអនកេណប្ម្ច្ចិ្តតណល្ើការផ្សដល់្
កម្ចីដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុណ្តជួ្រ
ប្ររេះនឹងការរ៉ាេះរងាិច្ឬវរិតតិដដ្ល្អាច្រងករញ្ា
ជាប្រព័នធ និងតប្ម្ូវឱ្យមានការជួ្យអនតរាគម្ន៍ 

- មិ្នមានការដច្ងច្ាេ់ោេ់ជាមុ្នណៅណល្ើ
ល្កាខ ា និងរររបញ្ញតតិ ណោយល្កាខ ា នន
នឹងប្តូវានកំ ត់ណៅាម្ភាពចំាាច់្និងាម្
ស្ថា នការ ៍ជាក់ដេដង 

- ល្កាខ ា ននវតាុធ្លននិងល្កាខ ា ននេំ ង
អាច្មានភាពអនុណប្គេះ 

- ការណប្រើប្ាេ់និងឥ ប្រតិទនមានភាពមិ្ន
ណរៀងទត់ និង 

- ជាឧរករ ៍ណគល្នណោាយរង្វក រឬណោេះស្ស្ថយ 
អេាិរភាពហិរញ្ញវតាុ។ 
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 ៤- វ្ិធានការសលើកកម្ពេ ការសប្រើប្បាេ ប្បាក សរៀល 
 ការណល្ើកកម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្មានស្ថរៈេំខាន់ណ្តេ់ កនុងការពប្ងឹងប្រេិរធភាព
ណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុ ណដ្ើម្បីរួម្ចំ្ដ កអភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ចកនុងប្ករខ័ ា ណគល្នណោាយររេ់
រាជ្រោឋ ភិាល្។ កនុងស្ថម រតីណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតជំ្រញុការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ាម្រយៈ
វធិ្លនការមួ្យចំ្នួន ដ្៉ូច្ជា៖ 

- ានផ្សសពវផ្សាយអំពីតួនរីររេ់ប្ាក់ណរៀល្ណៅកនុងណេដ្ឋកិច្ចនិងេងាម្ រមួ្មាន i/-ការផ្សសពវផ្សាយ
ណេៀវណៅអរ់រេំតីពីស្ថរៈេំខាន់ននការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ ii/-អតាររពិភាកាេតីពីយុរធស្ថស្តេតណល្ើក
កម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ និង iii/-ការផ្សសពវផ្សាយាម្រណ្តត ញេងាម្នន 

- ានណរៀរចំ្រិវាប្ាក់ណរៀល្ខួរណល្ើករី៣៧ ននការរណងកើតប្ាក់ណរៀល្ណ ើងវញិ ២០ មី្ន ១៩៨០ -  
២០ មី្ន ២០១៧ ណៅស្ថកល្វរិាល័្យភ៉ូមិ្នទនីតិស្ថស្តេតនិងវរិាស្ថស្តេតណេដ្ឋកិច្ច ណោយមានអនកច្៉ូល្រមួ្ 
េរុរប្រមា  ៣០០នក់។ ណគល្រំ ងច្ម្បងននរិវាណនេះ គឺណដ្ើម្បីរឭំកពីការរណងកើតរ៉ូរិយវតាុជាតិ 
និងរង្វា ញពីវឌ្ឍនភាពកនុងការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្កនុងវេ័ិយឯកជ្ន 

- ានណរៀរចំ្រិវាខួរអនុេាវរយ៍ីណល្ើករី៣៨ ននប្រតិរតតិការ នគរកណ្តត ល្ ១០ តុោ 
១៩៧៩ - ១០ តុោ ២០១៧ ដដ្ល្កនុងណនេះានរន្តញ្ជ រការយល់្ដឹ្ងអំពីស្ថរៈេំខាន់និងតួនរីប្ាក់ណរៀល្
ណៅកនុងណេដ្ឋកិច្ច ដ្ល់្ម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក និងេិេានុេិេស ប្រមា ជាង ១.០០០នក់ 

- ណល្ើកកម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ កនុងប្រតិរតតិការរ៉ូទត់និងររួល្ម្៉ូល្និ ិជាប្ាក់ណរៀល្
ភាល ម្ៗាម្រយៈប្រព័នធេប្មារ់ណេវារ៉ូទត់រហ័េ ប្ពម្ទំងណល្ើករឹកចិ្តតដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា ន នគរឱ្យរណងកើន
ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្កនុងប្រតិរតតិការផ្ទត់ទត់ណៅេភាផ្ទត់ទត់ជាតិ ណោយរនទ រកនប្ម្ណេវា
ផ្ទត់ទត់ម្៉ូល្របទនរប្តនិងរញ្ជ ណផ្សទរឥ ទនជាប្ាក់ណរៀល្ 

- ណរៀរចំ្យុរធនការ “ខញុំស្េោញ់ប្ាក់ណរៀល្” ណោយររួល្រត៉ូរប្ាក់ណរៀល្ចាេ់ រក់ រដហក ណៅាម្
រណ្តត ស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត កនុងណគល្ណៅេប្ម្ួល្ដ្ល់្ប្រជាជ្នកនុងការណប្រើប្ាេ់
រ៉ូទត់ប្រចំានៃៃ និងណល្ើករឹកចិ្តតដ្ល់្ការរការុកប្ាក់ណរៀល្ជាឧរករ ៍េនសំ និង 

- ានណ វើរច្ចុរបននកម្មណេច្កតីប្ពាងណគល្នណោាយណល្ើកកម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្
ថាន ក់ជាតិ ណោយមានការពិភាកាជាមួ្យប្កុម្ការង្វរររេ់ប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ។ 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

III- ស្ថា នភាពប្រព័នធយនោរសៅកម្ពុជា 

ការរកីច្ណប្ម្ើនននណេដ្ឋកិច្ចនិងេាិរភាពដផ្សនកនណោាយណៅកម្ពុជា គឺជាកមាល ំងច្ល្ករោ៉ាងេំខាន់ 
កនុងការពប្ងឹងនិងរណងកើនជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់ស្ថធ្លរ ជ្នម្កណល្ើប្រព័នធ នគរណៅកម្ពុជា។ គិតប្តឹម្
ចុ្ងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុណៅកម្ពុជា រមួ្មាន  នគរពា ិជ្ជ ៣៩ (ស្ថខា
 នគរររណរេ ១២  នគរកនុងស្េុក ១២ និងរុតតេម្ព័នធ នគរ ១៥)  នគរឯកណរេ ១៥ 
( នគររដ្ឋ ១) ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើពីស្ថធ្លរ ជ្ន ៧ ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ ៦៩ 
ប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររ ៣១៣ ប្កុម្ហ៊ាុនភតិេនាហិរញ្ញវតាុ ១១ អនកដំ្ណ ើ រការតតិយភាគី ១៥ 
ប្កុម្ហ៊ាុនណប្កឌី្តរយួរ ៉ា៉ូកម្ពុជា ១ ការោិល័្យតំណ្តង នគរររណរេ ៦ និងអាជី្វកររត៉ូរប្ាក់ ២.៤៧៦។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

ប្រពយេកម្មររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុានណកើនណ ើង ២០,២% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ) ដ្ល់្ 
១៣៥,១ ប្រីោនណរៀល្ ដដ្ល្គំប្រណោយកំណ ើ នម្៉ូល្និ ិកម្ចី ណដ្ើម្រុនររេ់ប្គឹេះស្ថា ន និងប្ាក់រណញ្ញើ
ររេ់អតិៃិជ្ន។ កនុងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ ម្៉ូល្និ ិកម្ចីានណកើនណ ើង ២៥,៧% ដ្ល់្ ១២,៦ ប្រីោនណរៀល្ 
ណដ្ើម្រុនមានកំណ ើ ន ២៣,៦% ដ្ល់្ ២៥,៧ ប្រីោនណរៀល្ ប្ាក់រណញ្ញើអតិៃិជ្នានណកើនណ ើង ២៤,៥% 
ដ្ល់្ ៧៦,៨ ប្រីោនណរៀល្ និងឥ ទនានណកើនណ ើង ១៨,៣% ដ្ល់្ ៨១,៤ ប្រីោនណរៀល្។ រនទឹម្ណនេះ 
ចំ្នួនគ នីប្ាក់រណញ្ញើានណកើនណ ើងដ្ល់្ ៥,១ ោនគ នី និងគ នីឥ ទនមានចំ្នួន ២,៦ ោន
គ នី។ 

ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុានពប្ងីកវសិ្ថល្ភាពណេវា និងរណ្តត ញប្រតិរតតិការណៅាម្
រាជ្ធ្លនី-ណខតត ណោយមានស្ថខាចំ្នួន ២.១៦៤ កដនលង និងមា៉ា េីុនដ្កនិងោក់ប្ាក់េវ័យប្រវតតិ (ATM) 
ចំ្នួន ១.៨០៤ មា៉ា េីុន។ ការពប្ងីករណ្តត ញប្រតិរតតិការណនេះានណនលើយតរនឹងតប្ម្ូវការណេវាហិរញ្ញវតាុ

យនោរជាតិននកម្ពុជា

ត្គរឹះស្ថថ នធនាគារ

ធនាគារពាណិជ្ជ ៣៩

ធនាគារឯកដទស ១៥

ត្គរឹះស្ថថ នមតី្កូហិរញ្ញ វរថុ

ត្គរឹះស្ថថ នមតី្កូហរិញ្ញ វរថុទទួល្ត្ាកប់ដញ្ញ ើ ៧

ត្គរឹះស្ថថ នមតី្កូហរិញ្ញ វរថុ ៦៩

ត្គរឹះស្ថថ នឥណទានជ្នបទ ៣១៣

ត្គរឹះស្ថថ នចំណុឹះចាបដ់សេងៗ

ត្កុមហ ុនភរិសនាហរិញ្ញ វរថុ ១១

អ្នក ំដណើ រការររិយភាគី ១៥

ត្កុមហ ុនដត្កឌីរបយួរ  ៉ូកមពុជ ១

ការយិាល័្យរំណាងធនាគារបរដទស ៦

អាជ្ីវករបត៉ូរត្ាក់ ២.៤៧៦
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ររេ់អតិៃិជ្នកនុងការប្រករអាជី្វកម្មប្រចំានៃៃ។ រនទឹម្ណនេះ ការណប្រើប្ាេ់រ័ ណឥ ទននិងរ័ ណ
ឥ ពនធមានការណកើនណ ើងជារនតរនទ រ់ ស្េរណពល្ដដ្ល្ការណប្រើប្ាេ់ណេវា នគរណអ ិច្ប្តូនិក 
ក៏កាន់ដតរ៉ូលំ្រ៉ូោយ ង្វយស្េួល្ និងមានេុវតាិភាពជាងមុ្ន។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុរនតពប្ងឹងភាពប្គរ់ប្គន់ននណដ្ើម្រុន និងេនទនីយ-
ភាពជាមួ្យអនុាតស្ថ នភាព12ជាម្ យម្ប្រមា  ២៣% និង ២២% ណរៀងគន  និងអនុាតេនទនីយភាព13

ប្រមា  ១៣៩% (ប្គឹេះស្ថា ន នគរពា ិជ្ជ) និង ១៧២% (ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើ) 
ដដ្ល្ណនេះេររញ្ជ ក់អំពីភាពរងឹមំាននេុខុមាល្ភាពររេ់ប្រព័នធ នគរណៅកម្ពុជា។ ជាមួ្យគន ណនេះ 
ការប្គរ់ប្គងឥ ទនណៅដតមានប្រេិរធភាព ណោយឥ ទនមិ្នដំ្ណ ើ រការមានកប្មិ្តទរប្រមា  
២,៤% េប្មារ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរ និង ២% េប្មារ់ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

  

                                                 
12 កប្មិ្តអរបររមាននអនុាតស្ថ នភាព ១៥% 
13 អនុាតប្ករខ័ ា េនទនីយភាពចារ់អនុវតតពីឆ្ន ំ២០១៦ កប្មិ្តអរបររមាចារ់ពីដខកញ្ញ  ឆ្ន ំ២០១៧ (៧០%)  
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រ៊ែីលានមរៀល
ប្កាហ្វ ៤១ ៖ ច្ាំនួនប្បាក រសញ្ញ ើ និំឥណទានររេ 

ប្គឹឹះស្ថា នយនោរនិំហ្រិញ្ញវ្តាុ
(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧)

ប្បក់រមញ្ញើ ឥណ្ទាន
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ប្គឹឹះស្ថា នយនោរ
(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧)

េនុបតស្មធនភាព េនុបតសនទនីយភាព (ខ្ងស្មត ំ)
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ចំនួនេតិៃិជ្ន
ប្កាហ្វ ៤២ ៖ ច្ាំនួនអែកោក ប្បាក រសញ្ញ ើ និំអែកខចីប្បាក ររេ 

ប្គឹឹះស្ថា នយនោរនិំហ្រិញ្ញវ្តាុ
(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧)

េនកដាក់ប្បក់រមញ្ញើ េនកខ្ចីប្បក់
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ប្កាហ្វ ៤៤ ៖ េនទនីយភាពនិំស្ថយនភាពររេ 
ប្គឹឹះស្ថា នម្ីប្កូហ្រិញ្ញវ្តាុ

(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧)

េនុបតស្មធនភាព េនុបតសនទនីយភាព  (ខ្ងស្មត ំ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

 ១-  ការប្តួតពនិិតយប្គឹឹះស្ថា នយនោរនិំ ហ្រិញ្ញវ្តា ុ
ស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ចនិងនណោាយណៅកម្ពុជា ជាកាត ោ៉ាងេំខាន់កនុងការប្រប្រង់ដ្ល់្ការអភិវឌ្ឍ

វេ័ិយ នគរ ប្រករណោយប្រេិរធភាព េុវតាិភាព និងររោិរ័នន។ ស្េរាម្ដំ្ណ ើ រវវិតតន៍ដ៏្ឆ្រ់រហ័េ
ប្រករណោយភាពវជិ្ជមានទំងអេ់ណនេះ កនុងនម្ជាអាជាញ  រប្តតួពិនិតយ  នគរជាតិននកម្ពុជាាននិង
កំពុងរនតពប្ងឹងការប្តតួពិនិតយប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុជារ់ជាប្រចំាណៅណល្ើស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុ 
ការអនុវតតច្ារ់និងរររបញ្ញតតិ ណោយណប្រើប្ាេ់ម្៉ូល្ោឋ នប្តួតពិនិតយដផ្សអកណល្ើហានិភ័យនិងរេសនៈ
អនគត។ ណោងាម្រាយការ ៍វាយតនម្លប្រព័នធប្តួតពិនិតយណល្ើឯកស្ថរ (Off-Site Surveillance 
System) ប្គឹេះស្ថា នានរកាស្ថា នភាពណដ្ើម្រុននិងេនទនីយភាពប្រករណោយភាពរងឹមំា និងអភិាល្កិច្ចល្អ 
ស្េរាម្ប្រកាេេតីពីអនុាតប្ករខ័ ា េនទនីយភាព និងប្រកាេេតីពីណដ្ើម្រុនអរបររមាររេ់
ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ។ រនទឹម្ណនេះ ប្រេិរធភាពននដំ្ណ ើ រការអាជី្វកម្ម និងគុ ភាព
ប្រពយេកម្មររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរ ប្តូវានវាយតនម្លថា មានភាពល្អប្រណេើរជាមួ្យនឹងកប្មិ្តទរ
ននឥ ទនមិ្នដំ្ណ ើ រការ។  

រដនាម្ណល្ើការប្តតួពិនិតយណល្ើឯកស្ថរ  នគរជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុងអនុវតតការប្តតួពិនិតយ
ដ្ល់្រីកដនលងចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ ប្រករណោយការយកចិ្តតរុកោក់និងប្រងុប្រយ័តន
ខពេ់ ាម្រយៈការណប្រើប្ាេ់វ ីិស្ថស្តេត CAMELS និងការប្តួតពិនិតយដផ្សអកណល្ើហានិភ័យនិងរេសនៈ
អនគត កនុងការវាយតនម្លពីភាពរងឹមំានិងេុវតាិភាពររេ់ប្គឹេះស្ថា ននីមួ្យៗ។ ការប្តួតពិនិតយណនេះ
ណផ្ទត តការយកចិ្តតរុកោក់ជាេំខាន់ណល្ើ i/- រច្នេម្ព័នធប្គរ់ប្គង អភិាល្កិច្ចល្អ ការប្តតួពិនិតយ
នផ្សទកនុង និងហានិភ័យដដ្ល្អាច្មានផ្សល្រ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្អាជី្វកម្មររេ់ប្គឹេះស្ថា ន និង ii/- ការអនុណោម្
ាម្ច្ារ់និងរររបញ្ញតតិដដ្ល្មានជា រមាន។ ល្រធផ្សល្ននការចុ្េះប្តួតពិនិតយដ្ល់្រីកដនលងណៅាម្
ដផ្សនការកំ ត់កនុងឆ្ន ំ២០១៧ ានរង្វា ញថា ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុភាគណប្ច្ើនមានស្ថា នភាព
ហិរញ្ញវតាុរងឹមំា និងអនុណោម្ាម្ច្ារ់និងរររបញ្ញតតិានល្អប្រណេើរ។ រ៉ាុដនត ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិង
ហិរញ្ញវតាុមួ្យចំ្នួនណៅមានភាពខវេះច្ណនល េះ ដដ្ល្ប្តវូណ វើការដកតប្ម្ូវ ដ្៉ូច្ជា ការមិ្នណគរពានណពញណល្ញ
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ប្កាហ្វ ៤៥ ៖ អនុបាតឥណទានម្ិនដ្ាំសណើ រការប្គឹឹះស្ថា នយនោរ
និំប្គឹឹះស្ថា នម្ីប្កូហ្រិញ្ញវ្តាុ

(ឆ្ន ំ២០១០-២០១៧)

េនុបតឥណ្ទានមិ្នដំមណ្ើ រការប្គរឹះស្មា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ េនុបតឥណ្ទានមិ្នដំមណ្ើ រការប្គរឹះស្មា នធនាគារ
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ណៅាម្ i/- ប្រកាេេតីពីការណ វើចំ្ណ្តត់ថាន ក់និងេំវធិ្លន នននប្រពយេកម្ម ប្រកាេេតីពីអភិាល្កិច្ចល្អ 
និងប្រកាេេតីពីការប្តួតពិនិតយនផ្សទកនុង និង ii/- ការអនុវតតេតីពីការចុ្េះកិច្ចរញ្ជ ិកាគ ណនយយាម្រលង់
គ នីឯកភាព ការរញ្ជ៉ូ នព័ត៌មានណៅកនុងប្រព័នធដច្ករដំល្កព័ត៌មានឥ ទន ការចាត់ថាន ក់ឥ ទន
ាម្វេ័ិយ ការណរើកស្ថខា និងការណ វើរច្ចុរបននកម្មណល្ើណគល្នណោាយ ជាណដ្ើម្។  នគរជាតិនន
កម្ពុជាានផ្សតល់្អនុស្ថេន៍ជ្៉ូនស្ថមី្ប្គឹេះស្ថា ន ណដ្ើម្បណី វើការដកតប្ម្ូវចំ្ ុច្ខវេះខាតដដ្ល្ានរកណ ើញ
និងានណច្ញលិ្ខិតប្ពមាននិងលិ្ខិតពិន័យចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា នមិ្នណគរពាម្រររបញ្ញតតិ ប្ពម្ទំងាន
ចុ្េះណ វើការប្តតួពិនិតយនិងាម្ោនជាប្រចំាន៉ូវរាល់្រាយការ ៍វឌ្ឍនភាពររេ់ស្ថមី្ប្គឹេះស្ថា នដដ្ល្ាន
អនុវតតាម្អនុស្ថេន៍ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា។ ណល្ើេពីណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានចុ្េះ
ប្តតួពិនិតយណល្ើប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររចំ្នួន ៥៨ កនុងណគល្រំ ងពប្ងឹងគុ ភាពការអនុវតតររេ់
ប្គឹេះស្ថា នណដ្ើម្បីរមួ្ចំ្ដ កជួ្យដ្ល់្ប្រជាពល្រដ្ឋណៅាម្ជ្នររកនុងការររួល្ានព័ត៌មានហិរញ្ញវតាុ
ណពញណល្ញ និងការណប្រើប្ាេ់ណេវាឥ ទនប្រករណោយតមាល ភាព។ 

ណប្ៅពីការប្តតួពិនិតយណល្ើឯកស្ថរនិងការប្តួតពិនិតយដ្ល់្រីកដនលង  នគរជាតិននកម្ពុជាាន
និងរនតការេហការជាមួ្យអាជាញ  រប្តួតពិនិតយននរណ្តត ប្រណរេណផ្សសងៗ  (Supervisory College) ដដ្ល្
មានប្គឹេះស្ថា នានណរើកស្ថខានិងរុតតេម្ព័នធណៅប្រណរេកម្ពុជា ណដ្ើម្បីពប្ងឹងកិច្ចេហប្រតិរតតិការនិង
ការដច្ករដំល្កព័ត៌មាន និងរង្វា ញពីការប្ពួយារម្ា កនុងណគល្រំ ងរមួ្គន ណោេះស្ស្ថយវរិតតិដដ្ល្អាច្
ណកើតមាន និងរណញ្ជ ៀេានន៉ូវហានិភ័យជាប្រព័នធនលងប្រណរេ។ 

 ២- វ្ឌ្ឍនភាពននវ្េិយ័យនោរ 

ប្គឹេះស្ថា ន នគររនតរកីច្ណប្ម្ើនគួរឱ្យកត់េមាា ល់្ ជាក់ដេតង គិតប្តឹម្ចុ្ងឆ្ន ំ២០១៧ ប្រពយេកម្ម
ររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរានណកើនណ ើង ១៩,៣% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ) ដ្ល់្ ១១៤,៨ ប្រីោនណរៀល្ និងកំណ ើ ន
ឥ ទន ១៦,៨% ដ្ល់្ ៦៥ ប្រីោនណរៀល្ ដដ្ល្កំណ ើ នទំងអេ់ណនេះមានប្រភពរុនពីកំណ ើ ន
ម្៉ូល្និ ិភាគរុនិក ២២,៥% ដ្ល់្ ២១,២ ប្រីោនណរៀល្ កំណ ើ នម្៉ូល្និ ិកម្ចី ៣៨,៦% ដ្ល់្ ៥,៥ ប្រីោន
ណរៀល្ និងកំណ ើ នប្ាក់រណញ្ញើ ២៣,៣% ដ្ល់្ ៦៨,៧ ប្រីោនណរៀល្។ រនទឹម្ណនេះ ណដ្ើម្បីជួ្យេប្ម្ួល្
ដ្ល់្ការផ្សតល់្ណេវាឱ្យកាន់ដតរ៉ូលំ្រ៉ូោយនិងមានភាពង្វយស្េួល្ជាងមុ្ន ប្គឹេះស្ថា ន នគរានពប្ងីក
ស្ថខារហ៉ូតដ្ល់្ ៨៨៧ ស្ថខា និងមា៉ា េីុនដ្កប្ាក់និងោក់ប្ាក់េវ័យប្រវតតិ (ATM) ដ្ល់្ ១.៤៦០ មា៉ា េីុន 
ណៅាម្រាជ្ធ្លនី-ណខតត។ ការណប្រើប្ាេ់រ័ ណឥ ទននិងរ័ ណឥ ពនធមានការណកើនណ ើងគួរឱ្យ
កត់េមាា ល់្ ជាមួ្យនឹងកំណ ើ ន ៣៤,១% ដ្ល់្ ៧៤.២៧៩ រ័ ណ និង ១០,៤% ដ្ល់្ ១,៧ ោនរ័ ណ 
ណរៀងគន ។ 

ឥ ទនជាប្រភពរុនោ៉ាងេំខាន់កនុងការគំប្រដ្ល់្តប្ម្ូវការណប្រើប្ាេ់កនុងស្េុកេប្មារ់
រណងកើតនិងពប្ងីកអាជី្វកម្ម ដដ្ល្ជាកាត រមួ្ចំ្ដ កោ៉ាងេំខាន់កនុងដំ្ណ ើ រការអភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
និងការកាត់រនាយភាពប្កីប្ក។ ឥ ទនររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរានច្៉ូល្រមួ្ចំ្ដ កណៅវេ័ិយណផ្សសងៗ
ននណេដ្ឋកិច្ច រមួ្មាន ការជួ្ញដ្៉ូររាយ ១៧,៦% ការជួ្ញដ្៉ូរដំុ្ ១២,៤% កេិកម្ម រកុាា ប្រមាញ់ និងណនស្ថរ 
១០,៣% េំ ង់ ៩,៥% ការឱ្យខចីរិញផ្សទេះជាកម្មេិរធិផ្ទទ ល់្ខលួន ៩,២% ណេវាកម្មមិ្នដម្នហិរញ្ញវតាុណផ្សសងៗ
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ណរៀត ៧,៣% កម្មនតស្ថល្កម្ម ៦,៣% ការជួ្ញដ្៉ូរអច្ល្នប្រពយ ៥,៧% េណ្តឋ គរនិងណភាជ្នីយោឋ ន 
៤,៦% និងវេ័ិយណផ្សសងៗណរៀត ១៧,១% ។ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

ការរកីច្ណប្ម្ើនននរណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុ និងការណកើនណ ើងននតប្ម្ូវការររេ់អតិៃិជ្ន ានជំ្រញុ
ឱ្យរណ្តត ប្គឹេះស្ថា ន នគរ រនតអភិវឌ្ឍនិងពប្ងីករណ្តត ញស្ថខា ណ វើពិពិ កម្មផ្សលិ្តផ្សល្និងណេវា 
ណល្ើកកម្ពេ់ប្រេិរធភាពនិងគុ ភាពននប្រតិរតតិការ ពប្ងឹងភាពរងឹមំាននណដ្ើម្រុននិងេនទនីយភាព 
ពប្ងឹងអភិាល្កិច្ចល្អ ណ វើរច្ចុរបននកម្មប្រព័នធព័ត៌មានវរិា និងកស្ថងេម្តាភាព នធ្លនម្នុេស
ប្រករណោយគុ វឌុ្ឍ។ិ ប្គឹេះស្ថា ន នគរភាគណប្ច្ើនាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍណេវាហិរញ្ញវតាុឌី្ជី្ៃល្ ដដ្ល្
ណេវាកម្មទំងណនេះានផ្សតល់្ភាពង្វយស្េួល្ដ្ល់្អតិៃិជ្នកនុងការណប្រើប្ាេ់ណេវា នគរាម្រយៈប្រព័នធ
អីុនណ ើដ តនិងរ៉ូរេ័ពទនដ្ ជាណដ្ើម្ ដដ្ល្រមួ្ចំ្ដ កកនុងការជំ្រញុររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុណៅកម្ពុជា។ 

  ក- អប្ាការប្បាក រសញ្ញ ើ 

អប្ាការប្ាក់រណញ្ញើជាណរៀល្រយៈណពល្១២ដខ ានៃយចុ្េះរនតិច្រនតួច្ពី ៦,៧៣% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ 
ម្ក ៦,២៣% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ស្េរណពល្ដដ្ល្អប្ាការប្ាក់រណញ្ញើជាដុ្ោល រអាណម្រកិមានេាិរភាពកនុង
រងវង់ ៤,៤%។ ការៃយចុ្េះអប្ាការប្ាក់រណញ្ញើានណ វើឱ្យនៃលណដ្ើម្ននប្រភពរុនកនុងស្េុកររេ់ប្គឹេះស្ថា ន
 នគរមានកប្មិ្តទរជាងមុ្ន។ 

 

ការជួញែូររាយ
១៧,៦%

ការជួញែូរែំុ
១២,៤%

សណាា ោរនិងមភាជនីយដាា ន
៤,៦%

កម្ានតសាលកម្ា
៦,៣%

មសវាកម្ាមិ្នស្ម្នហិ្រញ្ា តថុមសេងៗមេៀត
៧,៣%

សំណ្ង់
៩,៥%

ការឱ្យមចីជាបុលគល
៦,៨%

កសិកម្ា រុកាា ក្បមញ់ និងមនសាេ
១០,៣%

ការជួញែូរអចលនក្េពយ
៥,៧%

បណាត ញព័ត៌មន និងេូរលម្នាលម្ន៍
០,៨%

ការឱ្យមចីេិញសទះជាកម្ាសិេធិផ្ទទ ល់មេួន
៩,២%

ឥណ្ទានមសេងៗ
១,៧%

ក្លឹះសាថ នហិ្រញ្ា តថុ
២,៤%

ការសគត់សគង់មសវាសាធាររណ្ៈ
០,៧%

ែឹកជញ្ជូ ន និងសតុកបមណាត ះអាសនន
១,៧%

អាជី កម្ាជួល និងភតិសនាក្បតិបតតិការ
២,២%

ការឱ្យមចីាម្ប័ណ្ណឥណ្ទាន
០,២%

ឧសាហ្កម្ាស្រ ៉ា
០,៤%

ប្កាហ្វ ៤៦ ៖ ឥណទានាម្វ្ិេយ័ររេ ប្គឹឹះស្ថា នយនោរ ឆ្ែ ាំ២០១៧
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ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា  

  ខ- អប្ាការប្បាក ឥណទាន 
រនទឹម្នឹងការៃយចុ្េះអប្ាការប្ាក់រណញ្ញើជាណរៀល្ អប្ាការប្ាក់ឥ ទនជាណរៀល្រយៈណពល្

១២ដខររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរគិតជាម្ យម្ ានធ្លល ក់ចុ្េះម្កប្តឹម្ ១៤,៩៤% (១៦,៩៥% ណៅឆ្ន ំ២០១៦) 
រមួ្ចំ្ដ កណោយល្រធភាពររួល្ានប្រភពរុនដដ្ល្មាននៃលណដ្ើម្ទរពីប្រតិរតតិការផ្សតល់្េនទនីយភាព
មានការធ្លន គួរផ្សសំនឹងការោក់ឱ្យអនុវតតប្រកាេេតីពីការផ្សតល់្ឥ ទនជារ៉ូរិយវតាុជាតិឱ្យាន
ោ៉ាងតិច្ ១០% ននេំណពៀតឥ ទនេរុរ ដដ្ល្ណ វើឱ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរជំ្រុញការផ្សតល់្ឥ ទន
ជាប្ាក់ណរៀល្ាម្រយៈការរនាយអប្ាការប្ាក់។ រនទឹម្ណនេះ អប្ាការប្ាក់ឥ ទនជាដុ្ោល រអាណម្រកិ
មានេាិរភាពកនុងរងវង់ ១១,៧%។ ការៃយចុ្េះននគមាល តរវាងអប្ាការប្ាក់ឥ ទនជាណរៀល្និង
ជាដុ្ោល រអាណម្រកិ នលុេះរញ្ច ងំពីភាពទក់ទញជាងមុ្នននឥ ទនជាណរៀល្។  

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា  
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%
ប្កាហ្វ ៤៧ ៖ អប្ាការប្បាក រសញ្ញ ើររេ ប្គឹឹះស្ថា នយនោរ

(អក្ាក្បចំាឆ្ន ំសក្មប់កាលកំណ្ត់ ១២ស្ម, ឆ្ន ំ២០០៥-២០១៧)

មរៀល ែុលាេ រអាមម្រកិ
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%
ប្កាហ្វ ៤៨ ៖ អប្ាការប្បាក ឥណទានររេ ប្គឹឹះស្ថា នយនោរ

(អក្ាក្បចំាឆ្ន ំសក្មប់កាលកំណ្ត់ ១២ស្ម, ឆ្ន ំ២០០៥-២០១៧)

មរៀល ែុលាេ រអាមម្រកិ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

៣-  វ្ឌ្ឍនភាពននវ្ិេយ័ម្ីប្កូហ្រិញ្ញវ្តា ុ

វេ័ិយមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុណៅដតរនតរកីច្ណប្ម្ើនគួរឱ្យកត់េមាា ល់្ ដដ្ល្នលុេះរញ្ច ងំាម្រយៈការពប្ងីក
វសិ្ថល្ភាពនិងរំហំប្រតិរតតិការដ្ល់្ប្រជាពល្រដ្ឋណៅាម្រីជ្នររ ណោយានរួម្ចំ្ដ កកនុងការ
ណល្ើកេទួយកប្មិ្តជី្វភាពរេ់ណៅឱ្យមានភាពប្រណេើរណ ើង។ ណប្ៅពីណនេះ ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុាន
ណ វើពិពិ កម្មណេវាហិរញ្ញវតាុ រួម្មាន ណេវាណផ្សទរប្ាក់ ណេវា នគរច្ល័្ត ណេវាមា៉ា េីុនដ្កប្ាក់
េវ័យប្រវតតិ (ATM) និងណេវាដ នំធ្លនរា៉ា រ់រងខាន តត៉ូច្ ជាណដ្ើម្។ ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុានណ វើ
ប្រតិរតតិការប្គរដ្ ត រ់រ៉ូទំង ២៥ រាជ្ធ្លនី-ណខតត ណោយមានការោិល័្យណៅរាជ្ធ្លនីភនំណពញចំ្នួន 
៧៦ ណខតតចំ្នួន ២៦២ ប្កងុចំ្នួន ២០០ និងស្េុកចំ្នួន ៧៦៨ ប្ពម្ទំងានផ្សតល់្ការង្វរដ្ល់្រុគាលិ្ក
ចំ្នួន ២៩.១១១ នក់។ 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

វេ័ិយមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុានណក ា ប្រម្៉ូល្ប្ាក់រណញ្ញើេរុរចំ្នួនប្រមា  ៨,១ ប្រីោនណរៀល្ 
ណកើនណ ើងចំ្នួន ៣៥,៦% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ) និងររួល្ានពីអនកណផ្សញើប្ាក់ជាង ១,៧ ោននក់ និងានផ្សតល់្
ឥ ទនេរុរមានចំ្នួនប្រមា  ១៥,៩ ប្រីោនណរៀល្ ណកើនណ ើងចំ្នួន ២៥,៥% ដ្ល់្អតិៃិជ្ន
ចំ្នួន ១,៧៥ ោននក់ កនុងណនេះ អតិៃិជ្នជាស្តេតីមានចំ្នួន ៧៧,៤%។ ឥ ទនប្តវូានដរងដច្ក
ណៅវេ័ិយកេិកម្ម ២៦,៩% ពា ិជ្ជកម្ម ១៨,៦% ប្កុម្ប្គួស្ថរ ៣៣,២% ណេវាកម្ម ១០,៣% ដឹ្កជ្ញ្ជ៉ូ ន 
៤,៥% េំ ង់ ៣,៣% ស្ថា រ័នហិរញ្ញវតាុ ០,១% និងណផ្សសងៗ ២,២%។  

កនុងណគល្ណៅការពារអតិៃិជ្នពីការគិតអប្ាការប្ាក់ខពេ់ហួេណហតុពីប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ
និងឥ ទនជ្នររ ណៅនៃៃរី១៣ ដខមី្ន ឆ្ន ំ២០១៧  នគរជាតិននកម្ពុជាានោក់ណច្ញន៉ូវ
ប្រកាេេតីពីការកំ ត់ពិោនអប្ាការប្ាក់ឥ ទន មិ្នឱ្យណល្ើេពី ១៨% កនុងមួ្យឆ្ន ំ។ ណល្ើេពីណនេះ 
ប្កមុ្ការង្វរអនតរប្កេួងប្តវូានរណងកើតណ ើង កាល្ពីនៃៃរី១៧ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បីពិនិតយាម្ោន
ស្ថា នភាព និងណោេះស្ស្ថយរញ្ា អប្ាការប្ាក់និងកនប្ម្ណេវាណផ្សសងៗ ណោយមានតំណ្តង នគរជាតិ

កសិកម្ា
៣០%

ពាណិ្ជ្ជកម្ា
១៩%មសវាកម្ា

១០%

ដរកជ្ញ្ជូ ន
៤%

សំណ្ង់
៣%

ប្គួស្មរ
៣១%

មផ្សេងៗ
៣%

ប្កាហ្វ ៤៩ ៖ ឥណទានាម្វ្ិេយ័ររេ ប្គឹឹះស្ថា នម្ីប្កូហ្រិញ្ញវ្តាុ ឆ្ែ ាំ២០១៧
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ននកម្ពុជាជាប្រធ្លនប្កុម្ការង្វរ និងមានេមាជិ្កម្កពីតំណ្តងប្កេួងពាក់ព័នធនន។ ប្កមុ្ការង្វរណនេះ
មានមុ្ខង្វរនិងភារកិច្ចាម្ោន និងេិកាណល្ើវធិ្លនការទំងឡាយដដ្ល្ានោក់ណច្ញ រមួ្មាន ល្រធភាព
រញ្ចុ េះអប្ាការប្ាក់ ចំ្ណ្តយប្រតិរតតិការ ចំ្ណ្តយនៃលណដ្ើម្រុន កនប្ម្ណេវា ការរនតណល្ើកកម្ពេ់យនតការ
តមាល ភាពនិងគ ណនយយភាព យនតការការពារអតិៃិជ្ន និងកប្មិ្តអនុណោម្ភាពននច្ារ់និងររ-
របញ្ញតតិ។ល្។  

ក- អប្ាការប្បាក រសញ្ញ ើ 
អប្ាការប្ាក់រណញ្ញើជាណរៀល្ររេ់ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើ ជាម្ យម្ ានៃយចុ្េះ

ពី ៦,៣២% ម្ក ៦,១៩% ជាច្ម្បងណោយស្ថរការៃយចុ្េះននអប្ាការប្ាក់ឥ ទនានណ វើឱ្យ
ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុរនាយអប្ាការប្ាក់រណញ្ញើផ្សងដដ្រ ណដ្ើម្បីផ្ទត់ទត់ពីការៃយចុ្េះចំ្ ៉ូ ល្
ការប្ាក់។ ចំ្ដ កអប្ាការប្ាក់រណញ្ញើជាដុ្ោល រអាណម្រកិ មានេាិរភាពកនុងរងវង់ ៤,៩%។  

 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា  

ខ- អប្ាការប្បាក ឥណទាន 

ការអនុវតតការោក់ពិោនណល្ើអប្ាការប្ាក់ឥ ទនររេ់ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុនិងឥ ទន
ជ្នររ ានណ វើឱ្យអប្ាការប្ាក់ឥ ទនររេ់ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុធ្លល ក់ចុ្េះគួរឱ្យកត់េមាា ល់្
ពី ៣៤,០១% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ ម្ក ២៩,៦៨% ចំ្ណពាេះប្ាក់ណរៀល្ និងពី ២៨,១៩% ម្ក ២២,៩២% ចំ្ណពាេះ
ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ។ គួររញ្ជ ក់ថាអប្ាការប្ាក់ឥ ទនណនេះគឺជាអប្ាការប្ាក់ម្ យម្ននឥ ទន
េររុ ដដ្ល្គិតរញ្ច៉ូ ល្ទំងឥ ទនចាេ់និងឥ ទនៃមី។ ចំ្ណពាេះអប្ាការប្ាក់ណល្ើឥ ទនៃមី
ររេ់ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុនិងឥ ទនជ្នររចារ់ពីដខណម្ស្ថ ឆ្ន ំ២០១៧ ណនេះគឺមានកប្មិ្តអតិររមា 
១៨%។ 
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ប្កាហ្វ ៥០ ៖ អប្ាការប្បាក រសញ្ញ ើររេ ប្គឹឹះស្ថា នម្ីប្កូហ្រិញ្ញវ្តាុ
(អប្ាការប្ាក់ប្រចំាឆ្ន ំ,  ឆ្ន ំ២០០៥-២០១៧)

ជាមរៀល ជាែុលាេ រអាមម្រកិ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

 ៤-  វ្ឌ្ឍនភាពននការងារច្ឹុះរញ្ជ រីរេ ប្គឹឹះស្ថា នឥណទានជនរទ 
រនទ រ់ពីណច្ញណេច្កតីដៃលងការ ៍រមួ្រវាង នគរជាតិននកម្ពុជា និងប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ  

 នគរជាតិននកម្ពុជាានររួល្ពាកយណេនើេំុចុ្េះរញ្ជ ីេររុមានចំ្នួន ៣១៦  ដដ្ល្ជាអងាការមិ្នដម្ន
រោឋ ភិាល្កនុងស្េុកនិងេមាគម្។ ាម្រយៈការេិកានិងវាយតនម្លោ៉ាងប្រុងប្រយ័តនររេ់ នគរ
ជាតិននកម្ពុជាណល្ើពាកយណេនើេំុ និងការចុ្េះប្តួតពិនិតយដ្ល់្រីកដនលង  នគរជាតិននកម្ពុជាានផ្សតល់្
វញិ្ញ រនរប្តចុ្េះរញ្ជ ីជាប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររេររុចំ្នួន ៣១៣ ដដ្ល្កនុងណនេះណៅឆ្ន ំ២០១៧ាន
ផ្សតល់្វញិ្ញ រនរប្តដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា នចំ្នួន ១៤៣។  

 នគរជាតិននកម្ពុជាានណ វើការដកតប្មូ្វ ណរៀរចំ្ដររររ និងនីតិវ ីិននការចុ្េះរញ្ជ ីចំ្ណពាេះ
ប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររ ណោយានណ វើការេហការជាមួ្យប្កេួងម្ហានផ្សទ ប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវតាុ ប្កេួងពា ិជ្ជកម្ម និងប្កេួង-ស្ថា រ័នពាក់ព័នធដ្នរណរៀត។ ជាក់ដេតង អងាការមិ្នដម្ន
រោឋ ភិាល្-េមាគម្ ដដ្ល្ររួល្ានការចុ្េះរញ្ជ ីជាប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររណៅ នគរជាតិនន
កម្ពុជាានតប្ម្វូឱ្យណ វើការផ្ទល េ់រត៉ូររប្ម្ង់គតិយុតតិពីអងាការមិ្នដម្នរោឋ ភិាល្-េមាគម្ណៅជាប្កមុ្ហ៊ាុន
ម្ហាជ្នររួល្ខុេប្តូវមានកប្មិ្ត។ រនទឹម្ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានណច្ញប្រកាេេតីពីការផ្សតល់្
វញិ្ញ រនរប្តចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររ ចុ្េះនៃៃរី២៥ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បកំី ត់ល្កាខ ា
ននការចុ្េះរញ្ជ ីររេ់ប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររ ពប្ងឹងប្ករខ័ ា គតិយុតតិ និងណល្ើកកម្ពេ់ប្រេិរធភាព
ណល្ើការប្គរ់ប្គងនិងប្តួតពិនិតយប្គឹេះស្ថា ន។ 

៥-  វ្ឌ្ឍនភាពននវ្ិេយ័ភតិេនោហ្រិញ្ញវ្តាុ  
  វេ័ិយភតិេនាហិរញ្ញវតាុជាវេ័ិយៃមីមួ្យណៅកនុងណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា រ៉ាុដនតវេ័ិយណនេះមានការ
រកីច្ណប្ម្ើនគួរឱ្យកត់េមាា ល់្។ រច្ចុរបនន ប្កុម្ហ៊ាុនភតិេនាហិរញ្ញវតាុមានចំ្នួន ១១ ានផ្សតល់្ណេវា
ភតិេនាណល្ើច្ល្នប្រពយ រួម្មាន ម្៉ា៉ូត៉ូ រៃយនត ណប្គឿងយនតណប្រើប្ាេ់កនុងវេ័ិយកេិកម្ម ណប្គឿងច្ប្ក
ស្ថងេង់ ណប្គឿងណអ ិច្ប្តនិូក ណប្គឿងេង្វា រមិ្ េមាា រណប្រើប្ាេ់កនុងប្គួស្ថរ និងច្ល្នវតាុណផ្សសងៗណរៀត 
ដ្ល់្អតិៃិជ្ន។ វេ័ិយច្ម្បងៗដដ្ល្ររួល្ានណេវាភតិេនាហិរញ្ញវតាុរួម្មាន កេិកម្ម ២៥% 
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ប្កាហ្វ ៥១ ៖ អប្ាការប្បាក ឥណទានររេ ប្គឹឹះស្ថា នម្ីប្កូហ្រិញ្ញវ្តាុ
(អប្ាការប្ាក់ប្រចំាឆ្ន ំ, ឆ្ន ំ២០០៥-២០១៧)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ប្កមុ្ប្គសួ្ថរ ៤០% ពា ិជ្ជកម្ម ១០% និងេំ ង់ ១០%។ ជាមួ្យគន ណនេះ តប្ម្ូវការណប្រើប្ាេ់ររេ់  
អតិៃិជ្ន ានជំ្រុញឱ្យរីផ្សារភតិេនាហិរញ្ញវតាុររួល្ានការចារ់អារម្ម ៍ពីវនិិណោគិនទំងកនុង 
និងណប្ៅប្រណរេ។ ជាល្រធផ្សល្ ប្រពយេកម្មេររុានណកើនណ ើង ១៩,៥% (ឆ្ន ំណល្ើឆ្ន ំ) ដ្ល់្ ០,៧ ប្រីោន
ណរៀល្ និងឥ ទនភតិេនាហិរញ្ញវតាុេរុរានណកើនណ ើង ១,៨% ដ្ល់្ ០,៥ ប្រីោនណរៀល្និង
មានអតិៃិជ្នចំ្នួន ៦៧.៧៩១ នក់។  
៦-  វ្ឌ្ឍនភាពននការប្តួតពិនិតយការោិលយ័ឥណទាន  
ប្កុម្ហ៊ាុន ណប្កឌី្តរយួរ ៉ា៉ូ (ណខម្រ៉ូឌា) ខ៉ូ អិល្ ីឌី្ មានេមាជិ្កកនុងប្រព័នធដច្ករដំល្កព័ត៌មាន

ឥ ទនចំ្នួន ១៤២ ដដ្ល្កនុងណនេះមានប្គឹេះស្ថា ន នគរពា ិជ្ជ ៣៩ ប្គឹេះស្ថា ន នគរឯកណរេ ១៤ 
ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើ ៧ ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ ៦៦ ប្កុម្ហ៊ាុនភតិេនា ១១ 
និងប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររ ៥។ ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុទំងណនេះានផ្សតល់្ន៉ូវរិននន័យ
ឥ ទនអតិៃិជ្នដដ្ល្មានស្ថរៈេំខាន់មួ្យចំ្នួន រមួ្មាន រំហំឥ ទនឯកតតជ្ន ចំ្នួនអនកខចីប្ាក់ 
ចំ្នួនអនកធ្លន និងចំ្នួនប្រតិរតតិការដនកព័ត៌មានអតិៃិជ្ន។ េំណពៀតឥ ទនេររុដដ្ល្ប្គឹេះស្ថា ន
 នគរនិងហិរញ្ញវតាុានផ្សតល់្និងរញ្ច៉ូ ល្ណៅកនុងប្រព័នធដច្ករដំល្កព័ត៌មានឥ ទន មានចំ្នួន 
៦៤,៩ ប្រីោនណរៀល្ និងមានគ នីចំ្នួន ២,៥ ោន។ 

រនទឹម្ណនេះ ប្កុម្ហ៊ាុនណប្កឌី្តរយួរ ៉ា៉ូាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍប្រព័នធដច្ករដំល្កព័ត៌មានឥ ទន ណដ្ើម្បឱី្យ
ប្គឹេះស្ថា នជាេមាជិ្កអាច្រញ្ច៉ូ ល្និងទញយករាយការ ៍ព័ត៌មានឥ ទនប្កុម្ហ៊ាុន រដនាម្ណល្ើ
រិននន័យឥ ទនរុគាល្។ ការប្រម្៉ូល្រិននន័យឥ ទនប្កមុ្ហ៊ាុននឹងរណងកើនល្រធភាពដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា ន
ជាេមាជិ្ក កនុងការដេវងយល់្រដនាម្ពីអតិៃិជ្នររេ់ខលួនដដ្ល្ជាប្កុម្ហ៊ាុន ក៏ដ្៉ូច្ជារណងកើនល្រធភាព
ដ្ល់្ប្កមុ្ហ៊ាុនដដ្ល្មានប្រតិរតតិការរងឹមំាកនុងការររួល្ានឥ ទនប្រណេើរជាងមុ្ន។ ជាមួ្យគន ណនេះ 
ការររួល្ានន៉ូវរិននន័យឥ ទនប្កុម្ហ៊ាុននឹងគំប្រដ្ល់្ នគរជាតិននកម្ពុជា កនុងការាម្ោន
និងវភិាគណល្ើស្ថា នភាពឥ ទនកនុងវេ័ិយ នគរឱ្យកាន់ដតណពញណល្ញ។ 

 ៧- វ្ឌ្ឍនភាពការងារសនេំៗសទៀត 
ក- ការងារសរៀរច្ាំរទរ ញ្ញតត ិ

 នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតណរៀរចំ្និងពិនិតយណ ើងវញិន៉ូវរាល់្រររបញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តនេំណៅ
ពប្ងឹងប្រេិរធភាពការប្តួតពិនិតយនិងភាពរងឹមំាននប្រព័នធ នគរ ស្េរាម្ការវវិតតររេ់វេ័ិយ
 នគរនិងហិរញ្ញវតាុនណពល្រច្ចុរបនន។  កនុងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានណច្ញន៉ូវប្រកាេ
េំខាន់ៗចំ្នួន ៧ រមួ្មាន៖  i/- ប្រកាេេតីពីការកំ ត់ពិោនអប្ាការប្ាក់ឥ ទន ii/-  ប្រកាេេតីពី
ការណោេះស្ស្ថយរ តឹ ងអតិៃិជ្នររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ  iii/- ប្រកាេេតីពីល្កាខ ា េប្មារ់
ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុោក់ពាកយេំុចុ្េះរញ្ជ ីល្ក់ម្៉ូល្រប្តកនុងផ្សារម្៉ូល្រប្តកម្ពុជា iv/- ប្រកាេេតីពី
ប្ករខ័ ា ប្គរ់ប្គងហានិភ័យេនទនីយភាពររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ v/- ប្រកាេេតីពីការផ្សតល់្
វញិ្ញ រនរប្តចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររ vi/- ប្រកាេេតីពីេវនកម្មចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា ន នគរនិង
ហិរញ្ញវតាុ និង vii/- ប្រកាេេតីពីចំ្ណ្តត់ថាន ក់ហានិភ័យឥ ទននិងេំវធិ្លន នណល្ើអីុម្ដភរមិ្ន។ 
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ណប្ៅពីណនេះ ណដ្ើម្បីរណញ្ជ ៀេការភាន់ប្ច្លំ្ថា ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុនិងប្គឹេះស្ថា ន
ឥ ទនជ្នររជាប្គឹេះស្ថា នររេ់រដ្ឋ ដដ្ល្ានរងកឱ្យមានាតុភាពអេកម្មមួ្យចំ្នួនកនុងេងាម្ 
 នគរជាតិននកម្ពុជាានោក់ណច្ញន៉ូវណេច្កតីជ្៉ូនដំ្ ឹងចំ្នួន ២ គឺ i/- ណេច្កតីជ្៉ូនដំ្ ឹងេតីពីការោក់
ស្ថល កេញ្ញ  “ប្គឹេះស្ថា នឯកជ្ន” រង្វា ញជាស្ថធ្លរ ៈ និង ii/- ណេច្កតីជ្៉ូនដំ្ ឹងេតីពីការណេនើេំុរត៉ូរនិមិ្តត-
េញ្ញ  (Logo) ររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ ដដ្ល្មានស្ថល កេញ្ញ ស្េណដ្ៀងណៅនឹងស្ថា រ័នរដ្ឋ។ 

ខ- ការសលើកកម្ពេ ច្ាំសណឹះដ្ឹំផ្នែកហ្រិញ្ញវ្តា ុ

 នគរជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុងណរៀរចំ្េិកាា ស្ថោផ្សសពវផ្សាយេតីពី វេ័ិយមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ 
ណៅកម្ពុជាជារនតរនទ រ់ កនុងណគល្រំ ងផ្សសពវផ្សាយជ្៉ូនប្រជាពល្រដ្ឋនិងអាជាញ  រពាក់ព័នធអំពីស្ថរៈ-
េំខាន់និងផ្សល្ប្រណោជ្ន៍ននវេ័ិយមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ តួនរីភារកិច្ចររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា កាតពវកិច្ច 
និងការររួល្ខុេប្តូវររេ់អាជាញ  រម្៉ូល្ោឋ ន និងប្រជាពល្រដ្ឋដដ្ល្ជាអនកខចីប្ាក់ ក៏ដ្៉ូច្ជាការណល្ើកកម្ពេ់
ការយល់្ដឹ្ងអំពីការណប្រើប្ាេ់ និងការេណប្ម្ច្ចិ្តតណប្រើប្ាេ់ណេវាហិរញ្ញវតាុឱ្យានប្តឹម្ប្តូវ។ ណៅ
ឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានណរៀរចំ្េិកាា ស្ថោចំ្នួន៣ណល្ើក ណៅណខតតកណ្តត ល្ និង
កំពង់ចាម្ ដដ្ល្មានអនកច្៉ូល្រមួ្េររុ ១.៣៤៥ នក់ កនុងណនេះរមួ្មាន អាជាញ  រដដ្នដី្ ប្គឹេះស្ថា ន នគរ
និងហិរញ្ញវតាុ ប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររ ប្រជាពល្រដ្ឋ និងស្ថស្តស្ថត ចារយ-និេសតិ។  

ណប្ៅពីយុរធនការខាងណល្ើ  នគរជាតិននកម្ពុជាានររួល្ជំ្នួយរណច្ចកណរេពី UNCDF 
េប្មារ់ណរៀរចំ្ណេច្កតីប្ពាងេតីអំពី ដផ្សនរីម្គាុណរទេក៍ និងដផ្សនការេកម្មភាពេប្មារ់អនុវតតយុរធស្ថស្តេត
ជាតិេតីពីររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុណៅកម្ពុជា កនុងណនេះដផ្សនការេកម្មភាពានកំ ត់ចំ្ ុច្អារិភាព
ចំ្នួន ៦ រួម្មាន i/- ការជំ្រុញការោក់ប្ាក់រណញ្ញើកនុងប្រព័នធ ii/- ការជំ្រុញការនច្នប្រឌិ្តផ្សលិ្តផ្សល្
ឥ ទនេប្មារ់អតិៃិជ្ន និងេហប្គេ ុនត៉ូច្រំផុ្សត- ុនត៉ូច្និងម្ យម្ iii/- ការពប្ងីកេម្តាភាព
ប្រព័នធរ៉ូទត់ iv/- ការផ្សតល់្អារិភាពដ្ល់្ការអភិវឌ្ឍរីផ្សារធ្លនរា៉ារ់រង v/- ការពប្ងឹងេម្តាភាពរញ្ញតតិករ
ដផ្សនកហិរញ្ញវតាុ និង vi/- ការរណងកើនកិច្ចការពារអតិៃិជ្ន និងតមាល ភាពននប្រព័នធហិរញ្ញវតាុ។ ការោក់ណច្ញ
ន៉ូវដផ្សនការេកម្មភាពណនេះ កនុងណគល្រំ ងរណងកើនកប្មិ្តររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុកនុងប្រព័នធពី ៥៩% ណៅ 
៧០% ណោយរនាយកប្មិ្តននការររួល្ានណេវាហិរញ្ញវតាុណប្ៅប្រព័នធ (១២%) និងលុ្ររំាត់កប្មិ្ត
ននប្រជាពល្រដ្ឋណពញវយ័ដដ្ល្ពំុទន់ានររួល្ណេវាហិរញ្ញវតាុកនលងម្ក (២៩%) រនតិច្ម្តងៗ។  

រដនាម្ណល្ើណនេះ ដផ្សនការេកម្មភាពណនេះក៏ានកំ ត់អារិភាពននការរណងកើនកប្មិ្តររោិរ័នន
ហិរញ្ញវតាុេប្មារ់ស្តេតីផ្សងដដ្រ ណដ្ើម្បីេណប្ម្ច្ានន៉ូវណគល្ណៅកាត់រនាយអប្ាស្តេតីពំុទន់ររួល្ាន
ណេវាហិរញ្ញវតាុពី ២៧% ណៅ ១៣% ោ៉ាងយ៉ូរប្តឹម្ឆ្ន ំ២០២១ ដ្៉ូច្ដដ្ល្ានណ វើការណរតជាញ ចិ្តតណៅកនុង
ណវរិកាេកល្ររេ់ AFI ណៅប្រណរេណអហ្សីរកនលងណៅៃមីៗណនេះ។ 

កនុងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតកិច្ចេហប្រតិរតតិការជាមួ្យអងាការ Good Return 
េំណៅជំ្រញុឱ្យមានការផ្ទល េ់រត៉ូរឥរោិរៃររេ់អតិៃិជ្នចំ្ណពាេះការណប្រើប្ាេ់ណេវាហិរញ្ញវតាុ  និងណដ្ើម្បី
ពប្ងឹងល្រធភាពប្រជាពល្រដ្ឋប្កីប្កកនុងការររួល្ានផ្សល្ប្រណោជ្ន៍ដផ្សនកណេដ្ឋកិច្ចពីការណប្រើប្ាេ់
ណេវាទំងណនេះាម្រយៈយុរធនការ “ណាេះ!និោយពីលុ្យ”។ ដផ្សអកណល្ើភាពណជាគជ័្យននយុរធនការណនេះ 
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យុរធនការ “ណាេះ! និោយពីលុ្យ” ប្តវូានពប្ងីករដនាម្ណោយច្ងប្កងជាណេៀវណៅអរ់រដំផ្សនកហិរញ្ញវតាុ
ផ្សងដដ្រ។ 

ណប្ៅពីណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជា ក៏ានេហការជាមួ្យ នគរពិភពណោក កនុងការជំ្រុញ
ល្រធភាពររួល្ាននិងេម្តាភាពកនុងការណប្រើប្ាេ់ណេវាហិរញ្ញវតាុដ្ល់្ប្រជាជ្នាម្ម្៉ូល្ោឋ ន កនុង
ការណរៀរចំ្ដផ្សនការហិរញ្ញវតាុប្គួស្ថរ ការេនសំ ការខចី និងការចាត់ដច្ងប្ាក់កម្ចី ណប្កាម្ការអនុវតតន៉ូវ
គណប្មាងមួ្យចំ្នួន រមួ្មាន គណប្មាងស្ស្ថវប្ជាវការណប្រើប្ាេ់និងការប្រឹកាដផ្សនកហិរញ្ញវតាុររេ់និេសតិ
ស្ថកល្វរិាល័្យ ការផ្សលិ្តច្ណប្ម្ៀងអរ់រ ំនិងកម្មវ ីិវរិយុដររអរ់រអំំពីការប្គរ់ប្គងប្ាក់។ 

រនទឹម្ណនេះ កិច្ចេហប្រតិរតតិការររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា ជាមួ្យប្កេួងអរ់រ ំយុវជ្ន និងកីឡា
ណប្កាម្ជំ្នួយឧរតាម្ាររេ់ ADB ណល្ើគណប្មាងោក់រញ្ច៉ូ ល្ចំ្ណ េះដឹ្ងហិរញ្ញវតាុណៅកនុងកម្មវ ីិចំ្ណ េះរ៉ូណៅ 
ក៏កំពុងដំ្ណ ើ រការស្េរណពល្ដដ្ល្ប្កេួងអរ់រ ំយុវជ្ន និងកីឡា កំពុងណរៀរចំ្កំដ រប្ម្ង់កម្មវ ីិ
េិកាៃមី។ កិច្ចេហការណនេះានឈានណៅរញ្ច រ់ការពិភាកាខលឹម្ស្ថរណម្ណរៀននិងល្រធផ្សល្េិកា
ទក់រងនឹងចំ្ណ េះដឹ្ងដផ្សនកហិរញ្ញវតាុណល្ើមុ្ខវជិាជ ចំ្នួនរីគឺ គ ិតវរិា េិកាេងាម្ និងរំ ិនជី្វតិ
េប្មារ់ថាន ក់រី១ ដ្ល់្ រី៦។ ប្កមុ្ការង្វរកំពុងពិភាកាជាមួ្យប្កេួងណល្ើខលឹម្ស្ថរណម្ណរៀននិងល្រធផ្សល្
េិកាពីថាន ក់រី៧ ដ្ល់្ រី១២។  

គ- យនតការប្គរ ប្គំ និំ សោឹះប្ស្ថយរណតឹ ំអតិថិជនផ្នែកហ្រិញ្ញវ្តា ុ

ណប្កាម្កិច្ចេហការជាមួ្យជំ្នញការននស្ថជី្វកម្មហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ (IFC)  នគរជាតិនន
កម្ពុជា ានោក់ណច្ញន៉ូវប្រកាេេតីពីការណោេះស្ស្ថយរ តឹ ងអតិៃិជ្នររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 
កនុងណគល្រំ ងណល្ើកកម្ពេ់កិច្ចការពារអតិៃិជ្ន ណដ្ើម្បីការពារេិរធិនិងផ្សល្ប្រណោជ្ន៍ររេ់អតិៃិជ្ន
ចំ្ណពាេះការណប្រើប្ាេ់ផ្សលិ្តផ្សល្និងណេវាររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ ាម្រយៈការណោេះស្ស្ថយ
រ តឹ ងឱ្យានេម្ស្េរនិងមានប្រេិរធភាព។  

ណៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧  នគរជាតិននកម្ពុជាានរណងកើតប្កុម្ការង្វរគំពារអតិៃិជ្ន កនុងណគល្-
រំ ងជួ្យណោេះស្ស្ថយរាល់្ការតវា៉ា និង/ឬរ តឹ ងអតិៃិជ្នជាមួ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 
ណោយេហការជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធនន។ រនទឹម្ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានរណងកើតដខសរ៉ូរេ័ពទ 
Hotline ចំ្នួន ៥ ដខស េប្មារ់រីស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ និង ២១ ដខស ណរៀតណៅាម្រណ្តត ស្ថខា នគរ
ជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត ណដ្ើម្បីររួល្ព័ត៌មាននិង/ឬរ តឹ ងពីអតិៃិជ្ន និងជួ្យណោេះស្ស្ថយជា
រឋម្ជ្៉ូនអតិៃិជ្ន។ ាម្រយៈការង្វរ Hotline ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានររួល្រ តឹ ងេរុរ
ចំ្នួន ២៩៤ ករ ី ដដ្ល្រ តឹ ងភាគណប្ច្ើនពាក់ព័នធនឹងការរង់ផ្ទត ច់្ឥ ទនមុ្នណពល្កំ ត់ រញ្ា
ណេនើេំុដ្កវតាុរញ្ច ំម្កវញិ ការគ នអប្ាការប្ាក់ ការខចីច្ងការប្ាក់ណប្ៅប្រព័នធ និងការរង់ពិន័យ
ណផ្សសងៗររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ។ ជាល្រធផ្សល្ ការរណងកើតប្រព័នធ Hotline ណនេះ ររួល្ាន
ការស្ថររោ៉ាងខាល ំងពីស្ថធ្លរ ជ្ន កនុងការជួ្យណោេះស្ស្ថយរញ្ា ដដ្ល្ណកើតពីការណប្រើប្ាេ់ណេវា
ហិរញ្ញវតាុណៅកម្ពុជា។ 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ឃ- វ្ឌ្ឍនភាពររេ គសប្មំរសំកើតប្រពន័ធការពារប្បាក រសញ្ញ ើ 

ណដ្ើម្បីជំ្រុញការអភិវឌ្ឍប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើណៅកម្ពុជា ស្េរាម្យុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍
វេ័ិយហិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ និងអនុណោម្ាម្ច្ារ់េតីពីប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 
 នគរជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុងអនុវតតការង្វរជារនតរនទ រ់ ណោយចារ់ណផ្សតើម្ពីការេិកាណល្ើល្រធភាព
រណងកើតប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើចារ់ពីឆ្ន ំ២០១៣ម្ក។ ណដ្ើម្បីគំប្រដ្ល់្ការេិកាស្ស្ថវប្ជាវខាងណល្ើ 
ម្ន្តនតី នគរជាតិននកម្ពុជាានេិកាអំពីការអនុវតតប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើណៅប្រណរេមួ្យចំ្នួន 
រមួ្មាន ប្រណរេជ្រ៉ាុន ក៉ូណរ ៉ា មា៉ា ណ េីុ  ឥ ា៉ូ ណ េីុ ណវៀតណ្តម្ នៃ និងេិងារុរ។ី ជាល្រធផ្សល្ ការេិកា
ស្ស្ថវប្ជាវានរង្វា ញថា ប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើមានគំរ៉ូណផ្សសងៗគន ចំ្នួន៤ គឺ Pay Box, Pay Box 
Plus, Loss minimizer និង Risk minimizer ណហើយប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើណនេះប្តូវេាិតណប្កាម្ការ
ប្គរ់ប្គងររេ់ស្ថា រ័នឯករាជ្យដដ្ល្រណងកើតណ ើងណោយច្ារ់។ ជារ៉ូណៅ ការអនុវតតប្រព័នធការពារប្ាក់
រណញ្ញើប្តូវានចារ់ណផ្សតើម្ណ ើងណោយណប្រើប្ាេ់គំរ៉ូ Pay Box ឬ Pay Box Plus មុ្ននឹងឈានដ្ល់្ការ
អនុវតតគំរ៉ូ Loss minimizer ឬ Risk minimizer ណោយគំរ៉ូណនេះទម្ទរេម្តាភាពនិង នធ្លនប្គរ់ប្គន់
កនុងការអនុវតត។ 

៨- េាិរភាពហ្រិញ្ញវ្តាុ 

វេ័ិយហិរញ្ញវតាុកម្ពុជារនតមានភាពរងឹមំា ណោយស្ថរកប្មិ្តទរននហានិភ័យខាងណប្ៅ ហានិភ័យ
ណេដ្ឋកិច្ច ហានិភ័យរ៉ូរិយវតាុ និងហានិភ័យចំ្ណពាេះវេ័ិយ នគរកម្ពុជា។ ហានិភ័យខាងណប្ៅមាន
និនន ការៃយចុ្េះ ណោយស្ថរស្ថា នភាពល្អប្រណេើរននណេដ្ឋកិច្ចនិងពា ិជ្ជកម្មពិភពណោក រ៉ាុ ដនត
នរយៈកាល្ម្ យម្  ហានិភ័យខាងណប្ៅអាច្នឹងណកើនណ ើង ដដ្ល្អាច្រណ្តត ល្ម្កពីភាពមិ្នប្ាកដ្ប្រជា
ននណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោក និងភាពរតឹតបតឹជាងមុ្នននរីផ្សារហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិដដ្ល្អាច្មានផ្សល្រ៉ាេះពាល់្
ដ្ល់្លំ្ហ៉ូរម្៉ូល្ ននិងការនំណច្ញកម្ពុជា។ ចំ្ណពាេះហានិភ័យណេដ្ឋកិច្ច កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដដ្ល្
ានេាិតកនុងអប្ាខពេ់ណៃរានគំប្រដ្ល់្ការរកីច្ណប្ម្ើនវេ័ិយ នគរនិងហិរញ្ញវតាុ ណហើយនិនន ការណនេះ
ប្តូវានរពឹំងថានឹងរនតនរយៈកាល្ម្ យម្ ដដ្ល្អំណណ្តយផ្សល្ដ្ល់្វេ័ិយ នគរដៃម្ណរៀត។ 
ណោយដ ក ហានិភ័យរ៉ូរិយវតាុរនតេាិតណៅកនុងការប្គរ់ប្គងាន ដដ្ល្អប្ាអតិផ្សរណ្តេាិតកនុងអប្ា
ទរ អប្ារត៉ូរប្ាក់មានេាិរភាពល្អប្រណេើរ ណហើយេនទនីយភាពប្រព័នធ នគរនិងហិរញ្ញវតាុមាន
កប្មិ្តខពេ់ ដដ្ល្អាច្ប្គរ់ប្គងហានិភ័យេនទនីយភាពកនុងប្រព័នធ នគរានណោយប្រេិរធភាព។ 

រនទឹម្ណនេះ ហានិភ័យវេ័ិយ នគរនិងហិរញ្ញវតាុរនតេាិតកនុងកប្មិ្តទរអាច្ប្គរ់ប្គងាន
ណោយស្ថរ៖ i/- ភាពប្គរ់ប្គន់ននស្ថ នភាពររេ់ប្គឹេះស្ថា ន ii/- ប្រពយេកម្មមានគុ ភាពល្អ iii/- េាិរភាព
ប្ាក់ចំ្ណ ញណៅមានកប្មិ្តខពេ់ប្រហាក់ប្រដហល្នឹងរណ្តត ឆ្ន ំកនលងណៅ និង iv/- េនទនីយភាព
ប្គឹេះស្ថា នមានកប្មិ្តខពេ់រងឹមំាអនុណោម្ាម្អនុាតប្ករខ័ ា េនទនីយភាព និងការប្គរ់ប្គង
ហានិភ័យេនទនីយភាព។ ចំ្ណពាេះល្រធផ្សល្ននការណ វើណស្តេតេណតេតណល្ើប្គឹេះស្ថា នទំងអេ់ានរង្វា ញថា 
ស្ថា នភាពណដ្ើម្រុននិងេនទនីយភាពមានល្រធភាពប្គរ់ប្គន់ ណដ្ើម្បីណោេះស្ស្ថយរញ្ា កនុងករ ីមាន
ការរ៉ាេះរងាិច្នន រ៉ាុដនតកនុងណេណ្តរយី៉ា៉ូ ៃន់ ៃរ ប្គឹេះស្ថា នមួ្យចំ្នួនត៉ូច្អាច្ររួល្ផ្សល្រ៉ាេះពាល់្ជា
អវជិ្ជមាននិងប្តវូការការយកចិ្តតរុកោក់រដនាម្ណរៀត។ 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ណល្ើេពីណនេះ ចំ្ ុច្ដដ្ល្ទម្ទរឱ្យមានការាម្ោននិងវាយតនម្លជារ់ជាប្រចំា រមួ្មាន៖  
- កំណ ើ នឥ ទន៖ ហានិភ័យឥ ទនានៃយចុ្េះម្កកនុងកប្មិ្តទររនទ រ់ពីកំណ ើ ន

ឥ ទនានៃយចុ្េះពីកប្មិ្តប្រមា  ៣០% កាល្ពី ៥ ឆ្ន ំកនលងណៅ ម្កប្តឹម្ ១៨% ណៅឆ្ន ំ២០១៧។ 
គមាល តឥ ទនណ ៀរនឹង ផ្ស.េ.េ ដដ្ល្វាេ់ពីស្ថា នភាពហានិភ័យឥ ទនានធ្លល ក់ចុ្េះពី ២០% 
ណៅឆ្ន ំ២០១៥ និង ១៥,៥% ណៅឆ្ន ំ២០១៦ ម្កប្តឹម្ ១៣,៥% ណៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧ រង្វា ញថា ហានិភ័យ
ឥ ទនកនុងវេ័ិយ នគរានធ្លល ក់ចុ្េះគួរឱ្យកត់េមាា ល់្។ ការរនតេាិតកនុងកប្មិ្តប្រមា  ១៧% 
ននកំណ ើ នឥ ទនឆ្ន ំ២០១៨ នឹងរនតណ វើឱ្យហានិភ័យឥ ទនេាិតកនុងកប្មិ្តទរនណពល្ខាង
មុ្ខណរៀត។ ណទេះោ៉ាងណ្ត ឥ ទនចំ្ណពាេះវេ័ិយអច្ល្នប្រពយណៅរនតណកើនខពេ់ ដដ្ល្ទម្ទរឱ្យមាន
ការយកចិ្តតរុកោក់ាម្ោនរនតណរៀត។ 

 

  
ប្រភព ៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

 
- ការពឹងដផ្សអកណល្ើម្៉ូល្និ ិកម្ចីខាងណប្ៅ៖ អនុាតឥ ទនណ ៀរនឹងប្ាក់រណញ្ញើានៃយចុ្េះ

រនតិច្ម្កវញិដ្ល់្ ១១០% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ណ ៀរនឹង ១១៤% កនុងឆ្ន ំ២០១៦ ស្េរណពល្ដដ្ល្រំហំ
កម្ចីេរុរានណកើនដ្ល់្ ២៥% ននរំហំឥ ទនេរុរ។ ណទេះោ៉ាងណ្ត ហានិភ័យននកម្ចីទំងណនេះ
មានកប្មិ្តទរ ណោយស្ថរ ៧៥% ននកម្ចីេរុរជាកម្ចីរយៈកាល្ដវង (ណល្ើេពី១ឆ្ន ំ) ដដ្ល្ររួល្ាន
ពី នគរណម្ ភាគរុនិក និងនដ្គ៉ូអភិវឌ្ឍន៍ ណហើយជារ៉ូណៅមានេាិរភាព។ 

-៥

០

៥

១០

១៥

២០

២៥

០
១០
២០
៣០
៤០
៥០
៦០
៧០
៨០
៩០

១០០

1994 1995 1997 1999 2000 2002 2004 2005 2007 2009 2010 2012 2014 2015 2017

ប្កាហ្វ ៥២ ៖ គមៃ តឥណទានសយៀរនឹំន.េ.េ (%)
(ឆ្ន ំ១៩៩៤-២០១៧)

Credit-to-GDP Trend GAP(RHS)
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព ៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

 
ជារួម្ ណដ្ើម្បីរនតរកាេាិរភាពហិរញ្ញវតាុ ការង្វរមួ្យចំ្នួនដដ្ល្គួរយកចិ្តតរុកោក់រនតណរៀត 

រមួ្មាន ការពប្ងឹងគុ ភាពឥ ទនជាពិណេេណៅណល្ើវេ័ិយអច្ល្នប្រពយ ការណ វើឱ្យប្រណេើរណ ើង
ន៉ូវចំ្ណ្តត់ថាន ក់ឥ ទន និងការប្តួតពិនិតយប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ ដដ្ល្ជួ្យឱ្យអាជាញ  រ
អាច្កំ ត់ានច្ាេ់ោេ់ន៉ូវមុ្ខេញ្ញ ហានិភ័យ និងចាត់វធិ្លនការទន់ណពល្ណវោ។  នគរ
ជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុងពប្ងឹងរររបញ្ញតតិនិងការប្តួតពិនិតយប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ និង
ណប្គងណច្ញវធិ្លនការមី្ប្កូនិងមា៉ា ប្កូប្រុងប្រយ័តនាម្ការណប្គងរុក ណដ្ើម្បីរកាេាិរភាពហិរញ្ញវតាុនិង
ណល្ើកកម្ពេ់ររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

០

១០

២០

៣០

៤០

០

១

២

៣

៤

៥
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%ប ីលានែុលាេ រអាមម្រកិ
ប្កាហ្វ ៥៣ ៖ កាំសណើ នឥណទាន និំម្ូលនិយិកម្ចីររេ 

ប្គឹឹះស្ថា នយនោរនិំហ្រិញ្ញវ្តាុ
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧ា៉ា ន់ស្ថម ន)

កម្ចីរយៈមពលតិចជាង១ឆ្ន ំ កម្ចីរយៈមពលមក្ចើនជាង១ឆ្ន ំ
កម្ចីជាមែើម្េុនរយៈមពលមក្ចើនជាង១ឆ្ន ំ កំមណ្ើ នឥណ្ទាន (សាត )ំ
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 

ប្រអរ  ៦ ៖ ទាំនក ទាំនំរវាំភាពេុជីសប្ៅផ្នែកហ្រិញ្ញវ្តាុនិំការអភិវ្ឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 

ាម្រយៈការេិការរេ់ នគរពិភពណោក និង 
ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ ភាពេីុជ្ណប្ៅដផ្សនកហិរញ្ញវតាុ និងការ
អភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ចមានរំនក់រំនងវជិ្ជមាន េប្មារ់ប្រណរេកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ និងប្រណរេកំពុងល្៉ូតោេ់។ ណទេះោ៉ាងណ្ត រំនក់-
រំនងវជិ្ជមានណនេះនឹងមានការផ្ទល េ់រត៉ូរ ណៅណពល្ភាពេីុជ្ណប្ៅ
ដផ្សនកហិរញ្ញវតាុណកើនដ្ល់្កប្មិ្តខពេ់មួ្យ ឬវេ័ិយហិរញ្ញវតាុវវិតត
ណល្ឿនណពក ឬណេដ្ឋកិច្ចននប្រណរេណនេះឈានច្៉ូល្ដ្ល់្កប្មិ្ត
ខពេ់ (មិ្នទន់មានកប្មិ្តកំ ត់េប្មារ់អនុវតតជាេកល្ណនេះ
ណរ)។  

ការេិកាដ្ដដ្ល្ានរកណ ើញថា ភាពេីុជ្ណប្ៅដផ្សនក
ហិរញ្ញវតាុមានរំនក់រំនងវជិ្ជមានជាមួ្យការដប្រប្រួល្ននកំណ ើ ន
ណេដ្ឋកិច្ច (Economic Growth Volatility)។ ជារ៉ូណៅ ការដប្រប្រួល្
កាន់ដតខពេ់ននកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ច ហានិភ័យណេដ្ឋកិច្ចននប្រណរេ
ណនេះកាន់ដតខពេ់។ ផ្សទុយណៅវញិ កប្មិ្តទរននភាពេីុជ្ណប្ៅ
ដផ្សនកហិរញ្ញវតាុនឹងណ វើឱ្យកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចននប្រណរេណនេះមាន
ការដប្រប្រួល្តិច្។ ជារួម្ ការវវិតតវេ័ិយហិរញ្ញវតាុមិ្នប្តូវមាន
ភាពប្ជ្ុល្ហួេណហតុណពកដដ្ល្អាច្ណ វើឱ្យមានវរិតតិ និងកំណ ើ ន
ណេដ្ឋកិច្ចៃយចុ្េះ។   

ការេិកាណនេះអាច្រញ្ជ ក់ានថា ការអភិវឌ្ឍវេ័ិយ
ហិរញ្ញវតាុកនលងម្កណនេះ ដដ្ល្ប្គរដ្ ត រ់ណោយវេ័ិយ នគរ 
(ប្រពយេកម្មវេ័ិយ នគរមានេមាមាប្តណេមើនឹង ៨៨% នន
ប្រពយេកម្មវេ័ិយហិរញ្ញវតាុ) ានជំ្រុញកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ 
ជារមួ្ ប្រណរេកម្ពុជាណៅមានល្រធភាពអភិវឌ្ឍវេ័ិយហិរញ្ញវតាុ
រដនាម្ណរៀត ណដ្ើម្បីជំ្រុញកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ច ខ ៈដដ្ល្ភាពេីុ-
ជ្ណប្ៅដផ្សនកហិរញ្ញវតាុណៅមានកប្មិ្តទរណៅណ ើយ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ប្កាហ្វ ៥៤ ៖ ទាំនក ទាំនំរវាំភាពេុជីសប្ៅផ្នែកហ្រិញ្ញវ្តាុ 
និំកាំសណើ នសេដ្ឋកិច្ច 

ប្កាហ្វ ៥៥ ៖ ភាពេុជីសប្ៅផ្នែកហ្រិញ្ញវ្តាុ និំ  
ការផ្ប្រប្រួលននកាំសណើ នសេដ្ឋកិច្ច 

ប្រភព៖  នគរពិភពណោក 
 

ការដប្រប្រួល្ននកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចទរ 

ខពេ់ 

ប្រភព៖  នគរពិភពណោក 
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IV- ការនគត នគំ  សេវាយនោរកណាដ ល 
 នគរជាតិននកម្ពុជាានរំណពញតួនរីផ្សតល់្ណេវា នគរកណ្តត ល្េំខាន់ៗ ដ្៉ូច្ជា ការរ៉ូទត់ 

ការណផ្សទរប្ាក់ ការប្គរ់ប្គងគ នី ការផ្សតល់្ឥ ទន ការប្គរ់ប្គងរ័ ណេងាម្រញ្ជ  និងការផ្ទត់ទត់
ឧរករ ៍រ៉ូទត់េងប្ាក់ជ្៉ូនរាជ្រោឋ ភិាល្ ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ និងស្ថា រ័នហិរញ្ញវតាុ
អនតរជាតិ។ 
 ១-  ប្រព័នធទូទាត េំប្បាក  
 ប្រព័នធរ៉ូទត់ គឺជាណហោឋ រច្នេម្ព័នធហិរញ្ញវតាុមួ្យដដ្ល្ណដ្ើរតួនរីោ៉ាងេំខាន់កនុងការ
រួម្ចំ្ដ កអភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ច និងការណ វើេមាហរ កម្មណេដ្ឋកិច្ចកនុងតំរន់និងេកល្ ាម្រយៈការ
ផ្សតល់្ម្ណ ាាយណផ្សសងៗេប្មារ់េប្ម្ួល្ដ្ល់្ប្រតិរតតិការរ៉ូទត់ឱ្យមានភាពង្វយស្េួល្និងរហ័េ។
 នគរជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុងយកចិ្តតរុកោក់អភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់ឱ្យកាន់ដតប្រណេើរណ ើង និង
ពប្ងឹងប្ករខ័ ា រររបញ្ញតតិនិងប្តួតពិនិតយ ណដ្ើម្បីណល្ើកកម្ពេ់ប្រេិរធភាពនិងេុវតាិភាពប្រព័នធរ៉ូទត់
ណៅកម្ពុជា។ 

ក- ការអភិវ្ឌ្ឍសហ្ោឋ រច្នេម្ព័នធប្រពន័ធទូទាត េំប្បាក  
  នគរជាតិននកម្ពុជាានោក់ឱ្យដំ្ណ ើ រការជាផ្សល៉ូវការន៉ូវប្រព័នធេប្មារ់ណេវារ៉ូទត់រហ័េ 
េំណៅជំ្រញុការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ និងការរ៉ូទត់េងប្ាក់ជាណអ ិច្ប្តនិូកឱ្យកាន់ដតមានប្រេិរធភាព 
ប្ពម្ទំងណល្ើកកម្ពេ់ការណ វើរំណនើរកម្មប្រព័នធរ៉ូទត់ណៅកម្ពុជា។ ប្រព័នធណនេះអាច្ឱ្យអតិៃិជ្នររួល្ាន
ម្៉ូល្និ ិភាល ម្  ៗ ណនលើយតរណៅនឹងតប្ម្ូវការស្ថច់្ប្ាក់ានទន់ណពល្ណវោ។ រច្ចុរបនន ប្គឹេះស្ថា ន នគរ
ពា ិជ្ជនិងមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើជាេមាជិ្កចំ្នួន ២០ ានោក់ឱ្យដំ្ណ ើ រការណេវារ៉ូទត់
រហ័េណនេះដ្ល់្អតិៃិជ្ន ចំ្ដ កឯប្គឹេះស្ថា នដ្នរណរៀតាននិងកំពុងណរៀរចំ្ណហោឋ រច្នេម្ព័នធនផ្សទកនុង 
និងណ វើេមាហរ កម្មប្រព័នធ។ ណដ្ើម្បពីប្ងីកការណប្រើប្ាេ់ណេវារ៉ូទត់រហ័េឱ្យកាន់ដតរ៉ូលំ្រ៉ូោយ 
និងផ្សតល់្ភាពង្វយស្េួល្ដ្ល់្អតិៃិជ្ន  នគរជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុងជំ្រញុប្គឹេះស្ថា នជាេមាជិ្ក
ឱ្យរនតអភិវឌ្ឍរណ្តត ញផ្សតល់្ណេវារដនាម្ណរៀតាម្រយៈប្រតិរតតិការ នគរច្ល័្ត ប្រតិរតតិការអនឡាញ 
និងឧរករ ៍រ៉ូទត់ណផ្សសងៗណរៀត។  
 រនទឹម្ណនេះ កាល្ពីនៃៃរី២០ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧  នគរជាតិននកម្ពុជាានោក់ឱ្យដំ្ណ ើ រការ
រឋម្ប្រព័នធ Cambodian Shared Switch ណោយមានប្គឹេះស្ថា នេមាជិ្កចំ្នួន ៣ ច្៉ូល្រមួ្កនុងដំ្ណ្តក់
កាល្ដំ្រ៉ូងណនេះ។ ណល្ើេពីណនេះ ប្គឹេះស្ថា ន នគរពា ិជ្ជនិងមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើដ្នរណរៀត 
ាននិងកំពុងោក់ពាកយច្៉ូល្ជាេមាជិ្កប្រព័នធ និងរនតណ វើេមាហរ កម្មប្រព័នធជារនតរនទ រ់។ ប្រព័នធណនេះ
ជាប្រព័នធរមួ្មួ្យេប្មារ់េប្ម្ួល្ដ្ល់្ប្រតិរតតិការរ៉ូទត់អនតរ នគរ ាម្រយៈរ័ ណរ៉ូទត់ឥ ពនធ
ណល្ើមា៉ា េីុន ATM និងមា៉ា េីុន POS កនុងណគល្ណៅរណងកើនប្រេិរធភាពណេវារ៉ូទត់ កាត់រនាយច្រាច្រ ៍
ស្ថច់្ប្ាក់ណៅណល្ើរីផ្សារ និងណដ្ើម្បីណនលើយតរណៅនឹងតប្ម្ូវការេមាហរ កម្មអាស្ថ៊ា ននណពល្ខាងមុ្ខ។ 

 កនុងរិេណៅណ វើរំណនើរកម្មប្រព័នធរ៉ូទត់េងប្ាក់ណៅកម្ពុជាឱ្យស្េរាម្តប្ម្ូវការរីផ្សារ និង
ណនលើយតរណៅនឹងការណ វើេមាហរ កម្មប្រព័នធរ៉ូទត់កនុងតំរន់  នគរជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុង
អភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់ដុ្ល្ភាល ម្ៗេប្មារ់េប្ម្ួល្ដ្ល់្ប្រតិរតតិការរ៉ូទត់េងប្ាក់តនម្ល ំ។ 
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ខ- ការសរៀរច្ាំរទរ ញ្ញតតិ 
 ណដ្ើម្បីណនលើយតរណៅនឹងការដប្រប្រួល្ និងការរកីច្ណប្ម្ើនននណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ណៅកម្ពុជា
ណៅដខមិ្ៃុន ឆ្ន ំ២០១៧  នគរជាតិននកម្ពុជាានអនុម័្តប្រកាេេតីពីការប្គរ់ប្គងប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្
ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ ដដ្ល្ប្រកាេណនេះមានណគល្រំ ងប្គរ់ប្គងនិងកំ ត់នីតិវ ីិននការណេនើេំុ
អាជាញ រ័ ណចំ្ណពាេះនីតិរុគាល្ទំងឡាយណ្តដដ្ល្ផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ណៅកម្ពុជា កនុងណគល្ណៅ
ធ្លនេុវតាិភាព និងភាពរងឹមំាននណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ ជំ្រញុការប្រកួតប្រដជ្ងណោយណស្ថម េះប្តង់ ណល្ើក
កម្ពេ់គំនិតនច្នប្រឌិ្ត និងផ្សតល់្ជំ្ណនឿរុកចិ្តតដ្ល់្ស្ថធ្លរ ជ្នណល្ើណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់។ ណល្ើេពីណនេះ 
 នគរជាតិននកម្ពុជាក៏ានរញ្ច រ់និងោក់ឱ្យណប្រើប្ាេ់វធិ្លននិងនីតិវ ីិ ណដ្ើម្បីប្គរ់ប្គងប្រព័នធ 
Cambodian Shared Switch ដដ្ល្ជាប្រព័នធផ្ទត់ទត់ប្រតិរតតិការមា៉ា េីុន ATM និងមា៉ា េីុន POS។ 

រដនាម្ណល្ើប្រកាេ និងវធិ្លននិងនីតិវ ីិ ដដ្ល្ានោក់ឱ្យអនុវតត  នគរជាតិននកម្ពុជាាន
និងកំពុងណរៀរចំ្ប្រកាេមួ្យចំ្នួនរដនាម្ណរៀត រួម្មាន៖ i/- ប្រកាេេតីពីការគ នម្៉ូល្និ ិផ្ទទ ល់្
េុរធររេ់ភាន ក់ង្វរផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ ii/- ប្រកាេេតីពីការប្គរ់ប្គងភាន ក់ង្វរររេ់ប្គឹេះស្ថា ន
 នគរនិងហិរញ្ញវតាុ និង iii/- ប្រកាេេតីពីការការពារអតិៃិជ្នចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់
េងប្ាក់។ ណគល្រំ ងននការណរៀរចំ្ប្រកាេទំងណនេះ គឺណដ្ើម្បធី្លនភាពរងឹមំាននប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្ណេវា
រ៉ូទត់េងប្ាក់ រងកល្កា ៈង្វយស្េួល្កនុងការប្តួតពិនិតយប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ 
ការពារេុវតាិភាពម្៉ូល្និ ិ និងធ្លនានរំនុកចិ្តតររេ់ស្ថធ្លរ ជ្នកនុងការណប្រើប្ាេ់ណេវារ៉ូទត់
េងប្ាក់ ប្ពម្ទំងជំ្រញុការណ វើប្រតិរតតិការរ៉ូទត់េងប្ាក់ណៅកម្ពុជា។ 

គ- ការអនុវ្តតគសប្មំជាម្ួយនដ្គូអភិវ្ឌ្ឍន ៍
 រនទ រ់ពីានចុ្េះហតាណល្ខាណល្ើកំ ត់ប្ាននកិច្ចពិភាកាេតីពី គណប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធរ៉ូទត់រាយ 
ជាមួ្យតំណ្តងភាន ក់ង្វរេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិក៉ូណរ ៉ា (KOICA) ប្កមុ្ការង្វរប្គរ់ប្គងគណប្មាងដដ្ល្
មានតំណ្តងម្កពីប្កមុ្ហ៊ាុន Korea Information Systems Consulting & Audit Co.,Ltd និងតំណ្តង
ម្កពី KOICA ានម្ករំណពញណរេកកម្មណៅកម្ពុជាណល្ើកដំ្រ៉ូងកាល្ពីដខកុម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៧ ណោយាន
ជួ្រពិភាកាជាមួ្យ នគរជាតិននកម្ពុជានិងភាគីពាក់ព័នធ កនុងណគល្រំ ងដ នំប្កុម្ការង្វរររេ់
ខលួនដ្ល់្ភាគីពាក់ព័នធកនុងគណប្មាង និងេិកាពីរញ្ា ប្រឈម្ េំ ៉ូ ម្ពរណផ្សសងៗររេ់ភាគីពាក់ព័នធ 
ប្ពម្ទំងស្ថា នភាពននការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់ណៅកម្ពុជា ណដ្ើម្បណី វើឱ្យការរ៉ូទត់កាន់ដតមានប្រេិរធភាព 
ចំ្ណ្តយតិច្ ឆ្រ់រហ័េ និងមានេមាហរ កម្មខពេ់ណៅកនុងតំរន់និងពិភពណោក។ រនទឹម្ណនេះ 
កាល្ពីដខតុោនិងវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ ប្កុម្ការង្វរក៉ូណរ ៉ាដឹ្កនំណោយស្ថា រ័ន Korea Financial 

Telecommunication and Clearing ដដ្ល្ជាស្ថា រ័នអនុវតតគណប្មាង ានម្ករំណពញការង្វរណោយ
ផ្ទទ ល់្ជាមួ្យប្កុម្ការង្វរ នគរជាតិននកម្ពុជា កនុងណគល្រំ ងេិកាពីស្ថា នភាពរច្ចុរបនន ណដ្ើម្បី
ជាម្៉ូល្ោឋ នកនុងការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់េប្មារ់កម្ពុជាណប្កាម្ជំ្នួយររេ់រោឋ ភិាល្ក៉ូណរ ៉ា។ 

  នគរជាតិននកម្ពុជាេហការជាមួ្យប្កុម្ការង្វរវេ័ិយហិរញ្ញវតាុររេ់ នគរពិភពណោក 
ានណរៀរចំ្េិកាា ស្ថោេតីពីការប្តួតពិនិតយប្រព័នធរ៉ូទត់ និងកិច្ចប្រជំុ្ជាមួ្យភាគីពាក់ព័នធរួម្មាន 
ប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ គ ៈកម្មការម្៉ូល្រប្តកម្ពុជា េមាគម្ នគរកម្ពុជា េមាគម្មី្ប្កូ-
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ហិរញ្ញវតាុកម្ពុជា និងអនកផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់ ណដ្ើម្បីររួល្ានធ្លតុច្៉ូល្េប្មារ់ជាម្៉ូល្ោឋ នណរៀរចំ្យុរធ-
ស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធរ៉ូទត់ណៅកម្ពុជា។ រច្ចុរបនន ប្កុម្ការង្វរ នគរជាតិននកម្ពុជានិង នគរ
ពិភពណោកាននិងកំពុងពិភាការញ្ច រ់ឯកស្ថរ Technical Note េតីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់ណៅ
កម្ពុជា ណដ្ើម្បឈីានណៅដ្ល់្ការណរៀរចំ្ណេច្កតីប្ពាងយុរធស្ថស្តេតេតីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់ណៅកម្ពុជា។  

ឃ- ការអភវិ្ឌ្ឍវ្េិយ័រសច្ចកវ្ទិោហ្រិញ្ញវ្តា ុ
រច្ចុរបនន រណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុ (FinTech) កនុងប្រណរេកម្ពុជាកំពុងេាិតកនុងដំ្ណ្តក់កាល្ដំ្រ៉ូង

ណៅណ ើយ ណោយស្ថរការយល់្ដឹ្ងអំពីស្ថរៈេំខាន់និងការណប្រើប្ាេ់រណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុពំុទន់មាន
ល្កា ៈរ៉ូលំ្រ៉ូោយ ណហើយប្កុម្ហ៊ាុនរណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុកនុងស្េុកមួ្យចំ្នួនណរើរដតចារ់ណផ្សតើម្
ស្ថកល្បងណ វើអាជី្វកម្មពាក់ព័នធនឹងវេ័ិយណនេះ។ 
 កនុងណគល្រំ ងផ្សសពវផ្សាយការយល់្ដឹ្ងអំពីស្ថរៈេំខាន់ និងជំ្រញុការអភិវឌ្ឍវេ័ិយរណច្ចកវរិា
ហិរញ្ញវតាុឱ្យកាន់ដតរ៉ូលំ្រ៉ូោយ  នគរជាតិននកម្ពុជាានេហការជាមួ្យ នគរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុ 
ណប្កាម្គណប្មាងអភិវឌ្ឍន៍គំនិតផ្សតួច្ណផ្សតើម្ ុរកិច្ចណម្គងា (MBI) ណរៀរចំ្រណងកើតណវរិការណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុ
ណល្ើកដំ្រ៉ូងណៅកម្ពុជាកាល្ពីនៃៃរី៩ ដខឧេភា ឆ្ន ំ២០១៧។ ណវរិកាណនេះានផ្សតល់្ឱ្កាេដ្ល់្ម្ន្តនតី នគរ
ជាតិននកម្ពុជា ក៏ដ្៉ូច្ជាភាគីពាក់ព័នធររួល្ានធ្លតុច្៉ូល្ៃមីៗ និងចំ្ណ េះដឹ្ងរដនាម្ណរៀតពាក់ព័នធ
រណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុឱ្យកាន់ដតច្ាេ់អំពី ហានិភ័យ រញ្ា ប្រឈម្ និងកាោនុវតតភាពននរណច្ចកវរិា
ហិរញ្ញវតាុដដ្ល្ជាកាត ជំ្រញុឱ្យមានវឌ្ឍនភាព និងររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុកនុងប្រណរេកម្ពុជា។  

ំ- ការប្តួតពនិិតយប្រពន័ធទូទាត  
ណដ្ើម្បីធ្លនានន៉ូវកិច្ចដំ្ណ ើ រការររេ់ប្រព័នធរ៉ូទត់ប្រករណោយេុវតាិភាព និងមានប្រេិរធភាព

ខពេ់  នគរជាតិននកម្ពុជាមានភារកិច្ចាម្ោននិងប្តតួពិនិតយណល្ើប្រព័នធរ៉ូទត់េងប្ាក់ណៅកម្ពុជា 
ណោយតប្មូ្វឱ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ អនុវតតនិង
រំណពញកាតពវកិច្ចរាយការ ៍ប្រចំាដខ អំពី ណេវារ៉ូទត់ ឧរករ ៍រ៉ូទត់ និងប្រតិរតតិការរ៉ូទត់ ម្ក
 នគរជាតិននកម្ពុជាានោ៉ាងខាជ រ់ខជួន។ 

- ប្រតិរតតិការណផ្សទរប្ាក់ររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 
ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុានផ្សតល់្ណេវាណផ្សទរប្ាក់ដ្ល់្អតិៃិជ្នមានដ្៉ូច្ជា ការណផ្សទរប្ាក់

ាម្រយៈ Western Union, Money Gram, IME និង SWIFT។ 
 

ារាង ៣ ៖ ប្រតិរតតិការណផ្សទរប្ាក់ាម្រញ្ជ រ នគរនិងហិរញ្ញវតាុ             
(គិតចារ់ពីដខម្ករា ដ្ល់្ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧) 

ប្រតិរតតិករណផ្សទរប្ាក់ 
ចំ្នួនអតិៃិជ្នណ វើ
ប្រតិរតតិការ 

ចំ្នួនប្រតិរតតិការ 
ចំ្នួនប្ាក់ 

(គិតជាោនណរៀល្) 
ចំ្នួនប្គឹេះស្ថា ន ចំ្នួនភាន ក់ង្វរ 

Western Union ៤០៦.៨៨៧ ៤៣៦.៩៨១ ៩៦៦.៨៨៤ ៦ ២៧ 

MoneyGram ២៣៦.២០៥ ២៣៦.២០៥ ៦៤៤.៤៦៤ ២ ១០៨ 

IME ១៣.១៣១ ១៣.៣៧០ ៣១.៥២៣ ២ ៥៨ 

SWIFT ៤៧០.៣៤៧ ៦០៩.៦៣៤ ១២៣.០៣២.៨៣១ ៣៧ N/A 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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- ឧរករ ៍រ៉ូទត់េងប្ាក់ណច្ញផ្សាយណោយប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 
ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុានណច្ញផ្សាយរ័ ណឥ ពនធ រ័ ណឥ ទន រ័ ណ ATM 

រ័ ណ Prepaid និងានោក់ឱ្យណប្រើប្ាេ់មា៉ា េីុន ATM មា៉ា េីុន POS និងមា៉ា េីុន Kiosk ប្ពម្ទំងណេវា
រ៉ូទត់ នគរច្ល័្តនិងណេវា នគរាម្អីុនណ ើដ ត ណដ្ើម្បីេប្ម្លួ្ដ្ល់្អតិៃិជ្នកនុងការណប្រើប្ាេ់
ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ឱ្យកាន់ដតមានប្រេិរធភាព។ 

ារាង ៤ ៖ ចំ្នួនឧរករ ៍រ៉ូទត់/ម្ណ ាាយរ៉ូទត់/ចំ្នួនប្រតិរតតិការ/ចំ្នួនរឹកប្ាក់ ឆ្ន ំ២០១៧ 

 ចំ្នួនឧរករ ៍រ៉ូទត់ /
ម្ណ ាាយរ៉ូទត់ 

ចំ្នួនប្រតិរតតិការ ចំ្នួនរឹកប្ាក់ (ោនណរៀល្) 

-រ័ ណរ៉ូទត់  
       -រ័ ណឥ ពនធ ២៣២.៦៣៤ ៦.១២៦.១៤៧ ៥.៣៩៤.៦៥៨ 
       -រ័ ណឥ ទន ៥៤.៧៨៧ ១.០៣៨.៦៧៩ ៧៨២.៤៨២ 
       -រ័ ណ ATM ១.៥០២.៥៧៣ ២២.៣៧៥.៨៤៥ ២៤.៧៧៩.២៨៤ 
       -រ័ ណ Prepaid ៧៨៤.៨៥០ ៥.២៥៦.១២៤ ២.៨៩០.២៧៣ 
-ប្រតិរតតិការជា E-Commerce  ៨១៩.៥៣៩ ៤៥០.៩៩៦ 
-Mobile Banking ១៥ ប្គឹេះស្ថា ន ៦.៤៣៤.៦៥៩ ៥.៥៤៩.១៩៣ 
-Internet Banking ១៦ ប្គឹេះស្ថា ន ៥១២.៤៦៧ ១២.៩៨០.៣៦៦ 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
 

ារាង ៥ ៖ ចំ្នួនមា៉ា េីុន ATM/POS/Kiosk ឆ្ន ំ២០១៧ 

 ចំ្នួនេររុ ចំ្នួនណៅភនំណពញ ចំ្នួនណៅាម្ណខតត 

-មា៉ា េីុន ATM ១៨.៣២ ៩២១ ៩១១ 
-មា៉ា េីុន POS ១៥.១១០ ៧.០៥៤ ៨.០៥៦ 
-មា៉ា េីុន Kiosk ១៥៥ ១៣២ ២៣ 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

- ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ 
រច្ចុរបនន ប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់មានចំ្នួន ១១ រមួ្មាន៖  នគរឯកណរេវងី 

(WING) ប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ ប្រូមា៉ា ន់នី (True Money) អីុមា៉ា ន់នី (E-Money) លី្ហួរ
ណផ្សប្រូ (LyHour PayPro) ស្ថម តលុ្យ (Smart Axiata) ណផ្សហា៉ូេីុ (PayGo SEA) អាេីុដ េអិុច្ណប្រេ 
(ASIA Cash Express) ផ្ទយណផ្ស (PIPAY) េីុដតល្ (SEATEL) េពីតណផ្ស (Speed Pay) និងប្គឹេះស្ថា នផ្សតល់្
ណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ហវុល្ណល្ើតុន (Fullerton)។ ប្គឹេះស្ថា នទំងណនេះេាិតណៅណប្កាម្ការប្តួតពិនិតយ
ជាប្រចំាពី នគរជាតិននកម្ពុជាណល្ើការអនុណោម្ណៅាម្រររបញ្ញតតិប្រុងប្រយ័តន និងរររបញ្ញតតិ
ណផ្សសងៗណរៀតជា រមាន។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ារាង ៦ ៖ ប្រតិរតតិករផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់ច្ល័្ត ឆ្ន ំ២០១៧ 
 

ប្រតិរតតិករ 
ផ្សតល់្ណេវា
រ៉ូទត់
ច្ល័្ត 

ចំ្នួនអតិៃិជ្ន ម្ណ ាាយរ៉ូទត់ ប្រតិរតតិការ ចំ្នួនប្ាក់ 

ចុ្េះណឈាម េះ Walk in ភាន ក់ង្វរ ATM POS Kiosk (ចំ្នួនដ្ង) (ោនណរៀល្) 

 វងី ៦៥៩.៧៥១ ៩.០៦២.៧៨៤ ៤.៦៣៦ ២ ៦.២៨៦ N/A ៥៥.០៥៣.៨៨១ ៣៩.៩២៥.៨៥៧ 

ប្រមូា៉ា ន់នី ២៨.៧៩៨ ៦.៧៧៣.៨១៥ ៥.១៦៤ N/A N/A N/A ១៥.៣៨១.៣១៩ ៦.៣៣៥.១៥៧ 

អីុមា៉ា ន់នី ៣៦.៦៦៦ ១៥៣.២៨៧ ៥.២៣២ N/A N/A N/A ៧.៨៩០.៨២២ ៨.៣៨០.៤៩៣ 

លី្ហួរណផ្សប្រ ូ ១០.៩៥៣ ៣៩៤.៦២១ ២.៨៤១ N/A  N/A ១.០៥៦.៨១២ ៧២២.៩៥៧ 

ស្ថម តលុ្យ ២៣៥.៤៨១ ៩.៥៨៥ ១.២៩០ N/A N/A N/A ៣២២.៧៨២ ៣២.៦១៧ 

ណផ្សហា៉ូេីុ ១៩.៩១៧ ០  N/A N/A ១៥៥ ៤.៩៦៥.៤៩០ ១.៣៨១.១៤៧ 

អាេីុដ េ
អិុច្ណប្រេ 

០ ១១.៨៤៦ ១.៤៤៩ N/A N/A N/A ៣៦៤.៩០៤ ៣៤៥.៨៦៧ 

ផ្ទយណផ្ស ០ ១៤១.៥៩៨ ១.៣៨៤ N/A N/A N/A ១.៤០៤.៣២៥ ៥៩.៧៧៣ 

េីុដតល្ ០ ៧៥៥ ២៣ N/A N/A N/A ១៧៩.៤៨១ ១.៩២២ 

េពីតណផ្ស N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

ហវុល្ណល្ើតុន N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

េររុ ៩៩១.៥៦៦ ១៦.៥៤៨.២៩១ ២២.០១៩ ២ ៦.២៨៦ ១៥៥ ៨៦.៦១៩.៨១៦ ៥៧.១៨៥.៧៩០ 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

២- សេវាសនទរប្បាក ាម្រយៈយនោរជាតិននកម្ពុជា 

 ក- សេវាសនទរប្បាក កែុំ ប្េុក 

- ណេវាណផ្សទរប្ាក់រវាងគ នីដដ្ល្ណរើកណៅរីស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ 

  ប្រតិរតតិការណផ្សទរប្ាក់ណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ មានចំ្នួន ២១.៧៧៧ ប្រតិរតតិការ កនុងណនេះការណផ្សទរ
ប្ាក់ណរៀល្មានចំ្នួន ១៥.០៥៨ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ៣៥,៤ ប្រីោនណរៀល្ និងការណផ្សទរប្ាក់ដុ្ោល រ
អាណម្រកិចំ្នួន ៦.៧១៩ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ១៤ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ។ ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ ការ
ណផ្សទរប្ាក់ណរៀល្ានៃយចុ្េះចំ្នួន ១.៧២១ ប្រតិរតតិការ (១០%) ដតចំ្នួនប្ាក់ណកើនណ ើងចំ្នួន ៣,១ 
រ៊ាីោនណរៀល្ (១០%)។ ចំ្ណពាេះការណផ្សទរប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិវញិានៃយចុ្េះទំងចំ្នួនប្រតិរតតិការ 
និងចំ្នួនប្ាក់ គឺៃយ ២.៥០៦ ប្រតិរតតិការ (២៧%) ណេមើនឹង ១,៥ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

  
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

- ណេវាណផ្សទរប្ាក់រវាងរីស្ថន ក់ការកណ្តត ល្និងស្ថខារាជ្ធ្លនី-ណខតត 

ការណផ្សទរប្ាក់ជាមួ្យស្ថខារាជ្ធ្លនី-ណខតត មានចំ្នួន ២.៦៨១ ប្រតិរតតិការ ដដ្ល្កនុងណនេះ
ប្ាក់ណរៀល្មានចំ្នួន ១.៤៩៨ ប្រតិរតតិការ និងប្ាក់ដុ្ោល រមានចំ្នួន ១.១៨៣ ប្រតិរតតិការ។ ចំ្ណពាេះ
ការណផ្សទរប្ាក់ណរៀល្ “ណច្ញ” ណៅស្ថខា មានចំ្នួន ៣៨៨ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,២ ប្រីោនណរៀល្ 
ណហើយការណផ្សទរប្ាក់ណរៀល្ “ច្៉ូល្” មានចំ្នួន ១.១១០ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,៦ ប្រីោនណរៀល្។ ណរើណ ៀរនឹង
ឆ្ន ំមុ្ន ការណផ្សទរប្ាក់ណរៀល្ “ណច្ញ” ៃយចុ្េះ ២៥៥ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,២ ប្រីោនណរៀល្  ណហើយ
ការណផ្សទរប្ាក់ “ច្៉ូល្” ានណកើនណ ើងចំ្នួន ១០៤ ប្រតិរតតិការ ដតចំ្នួនប្ាក់ដររជាៃយចុ្េះចំ្នួន ០,១ 
ប្រីោនណរៀល្វញិ (៩%)។ 

រឯីការណផ្សទរប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិវញិ “ណច្ញ” មានចំ្នួន ៦០១ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,៤ រ៊ាីោន
ដុ្ោល រអាណម្រកិ ណហើយការណផ្សទរប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ “ច្៉ូល្” មានចំ្នួន ៥៨២ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ១,៦ 
រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ។ ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន ការណផ្សទរដុ្ោល រអាណម្រកិ “ណច្ញ” ៃយចុ្េះ ១២៥ ប្រតិរតតិការ 
ដតចំ្នួនប្ាក់ដររជាណកើន ២១ ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ (៥%) ណហើយការណផ្សទរដុ្ោល រអាណម្រកិ “ច្៉ូល្” ៥៦ 
ប្រតិរតតិការ  ដតចំ្នួនប្ាក់ដររជាណកើន ៧០ ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ (៥%)។ 

ចំ្ណពាេះការៃយចុ្េះននចំ្នួនប្រតិរតតិការណផ្សទរប្ាក់រវាងគ នីកនុងស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ និងណផ្សទរប្ាក់
ណច្ញទំងប្ាក់ណរៀល្និងប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ គឺណោយស្ថរប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុានចារ់ណផ្សតើម្
ណប្រើប្ាេ់ប្រព័នធ NBC Online Banking System (NBC OBS) ជំ្នួេវញិ។  
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២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

រ៊ាីោនណរៀល្

ប្កាហ្វ ៥៦ ៖ សនទរប្បាក សៅស្ថែ ក ការកណាត ល
(ប្ាក់ណរៀល្,ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ប្ាក់ណរៀល្ ចំ្នួនប្រតិរតតិការ

ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
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ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ

ប្កាហ្វ ៥៧ ៖ សនទរប្បាក សៅស្ថែ ក ការកណាត ល
(ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ,ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ ចំ្នួនប្រតិរតតិការ

ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

  
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

-  ណេវាប្រព័នធ នគរអនឡាញ (NBC Online Banking System - OBS) 
ណេវាប្រព័នធ នគរអនឡាញ ប្តូវានោក់ឱ្យណប្រើប្ាេ់ជាផ្សល៉ូវការ ណៅដខម្ករា ឆ្ន ំ២០១៦។ 

ណេវាប្រព័នធ នគរអនឡាញ គឺជាណេវាដដ្ល្អាច្ឱ្យេមាជិ្កពិនិតយណម្ើល្ព័ត៌មានេម្តុល្យគ នី 
និងណ វើប្រតិរតតិការណផ្សទរប្ាក់កនុងរប្ម្ង់ជារញ្ជ ណផ្សទរណអ ិច្ប្តនិូក ណដ្ើម្បីណផ្សទរប្ាក់ពីគ នីររេ់ខលួនណៅ
គ នីររេ់អនកររួល្ផ្សល្ដដ្ល្ណរើកណៅ នគរជាតិននកម្ពុជា។ 

រច្ចុរបនន េមាជិ្កររេ់ប្រព័នធ OBS មានចំ្នួន ២៧ គឺប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុចំ្នួន ២៦ 
( នគរពា ិជ្ជ ១៩  នគរឯកណរេ ១ និងប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើ ៦) និងស្ថា រ័នរដ្ឋ
ចំ្នួន ១។ ចំ្ណពាេះស្ថា រ័នរដ្ឋដដ្ល្ានច្៉ូល្ជាេមាជិ្កកាល្ពីនៃៃរី០៤ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ គឺប្កេួង
ណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ ដតមិ្នទន់ានណ វើប្រតិរតតិការណៅណ ើយណរកនុងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ។ 

កនុងឆ្ន ំណនេះ ការណផ្សទរប្ាក់ាម្ប្រព័នធ OBS មានចំ្នួន ៧.៨២៧ ប្រតិរតតិការ ដដ្ល្កនុងណនេះការ
ណផ្សទរប្ាក់កនុងចំ្ណណ្តម្គ នីណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ នគរជាតិននកម្ពុជាមានចំ្នួន ៦.៨៥៧ ប្រតិរតតិការ 
និងការណផ្សទរប្ាក់ពីគ នីណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ណៅស្ថខារាជ្ធ្លនី-ណខតតមានចំ្នួន ៩៧០ ប្រតិរតតិការ។ 

ការណផ្សទរប្ាក់ណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ជាណរៀល្មានចំ្នួន ៣.៨២៧ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ២,៧៤ 
ប្រីោនណរៀល្ និងជាដុ្ោល រអាណម្រកិមានចំ្នួន ៣.០៣០ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ៦,៣ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ។ 
ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន ការណផ្សទរប្ាក់ណរៀល្ណកើន ១.៩០៣ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ១,៩ ប្រីោនណរៀល្ (ណកើន 
២,៤ ដ្ង) ណហើយការណផ្សទរប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិណកើន ១.៨៥៣ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ៤,០ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ 
(ណកើន ១,៧ ដ្ង)។ 

ចំ្ណពាេះការណផ្សទរប្ាក់ពីគ នីណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ណៅស្ថខារាជ្ធ្លនី-ណខតត ជាប្ាក់ណរៀល្មាន
ចំ្នួន ៦១៣ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ១,៣ ប្រីោនណរៀល្ ណហើយការណផ្សទរប្ាក់ជាដុ្ោល រអាណម្រកិមានចំ្នួន 
៣៥៦ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,៣ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ។ ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន ការណផ្សទរប្ាក់ណរៀល្ណកើន 
៣១៤ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,៧ ប្រីោនណរៀល្ (ណកើន ១,៤ ដ្ង) ណហើយការណផ្សទរប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិណកើន 
២៣៦ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,២ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ (ណកើន ២,២ ដ្ង)។ 
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ប្កាហ្វ ៥៨ ៖ សនទរប្បាក កែុំ ប្រសទេ
(ប្ាក់ណរៀល្,ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧ )

មសទរមចញ មសទរចូល ចំនួនមចញ ចំនួនចូល

រ៊ាីោនណរៀល្ ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
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ប្កាហ្វ ៥៩ ៖ សនទរប្បាក កែុំ ប្រសទេ
(ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ, ឆ្ន ំ២០១៣-ឆ្ន ំ២០១៧)

មសទរមចញ មសទរចូល ចំនួនមចញ ចំនួនចូល

ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

  
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

ខ. សេវាសនទរប្បាក សប្ៅប្រសទេ 
ការណផ្សទរប្ាក់ណប្ៅប្រណរេ មានចំ្នួន ២.០៥២ ប្រតិរតតិការ ដដ្ល្កនុងណនេះការណផ្សទរប្ាក់ “ណច្ញ” 

មានចំ្នួន ១.២៩៦ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ២,២ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ និងការណផ្សទរប្ាក់ “ច្៉ូល្” មាន
ចំ្នួន ៧៥១ ប្រតិរតតិការ ណេមើនឹង ០,៧ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ។ ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
ណផ្សទរប្ាក់ “ណច្ញ” ណកើនចំ្នួន ៧៤ ប្រតិរតតិការ ដតចំ្នួនប្ាក់ៃយចុ្េះ ០,៤ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ 
(ៃយ ២៥%) ចំ្ដ កឯការណផ្សទរប្ាក់ “ច្៉ូល្” ានណកើន ៦៩ ប្រតិរតតិការ ដតចំ្នួនប្ាក់ដររជាៃយចុ្េះ 
៧១ ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ (ៃយ ១៤%)។ 
 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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ប្កាហ្វ ៦០ ៖ សនទរប្បាក ាម្រយៈ NBC Online Banking System
(ប្ាក់ណរៀល្, ២០១៦-២០១៧)

មសទរមចញមៅសាខ្ល មសទរកនុងសាន ក់ការកណាត ល

ចំនួនក្បតិបតតិការមៅសាខ្ល ចំនួនក្បតិបតតិការមៅសាន ក់ការកណាត ល

រ៊ាីោនណរៀល្ ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
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ប្កាហ្វ ៦១ ៖ សនទរប្បាក ាម្រយៈ NBC Online Banking System
(ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិ, ឆ្ន ំ២០១៦-២០១៧)

មសទរមចញមៅសាខ្ល មសទរកនុងសាន ក់ការកណាត ល
ចំនួនក្បតិបតតិការមៅសាខ្ល ចំនួនក្បតិបតតិការមៅសាន ក់ការកណាត ល

ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
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ប្កាហ្វ៦២ ៖ សនទរប្បាក សប្ៅប្រសទេ
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

មសទរមចញ មសទរចូល ចំនួនមចញ ចំនួនចូល

ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ចំ្នួនប្រតិរតតិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

៣-  សេវាទទូាត ឧរករណ៍ទូទាត េំប្បាក  

 ប្រព័នធផ្ទត់ទត់ជាតិណៅកម្ពុជាានដំ្ណ ើ រការាំងពីឆ្ន ំ២០១២ម្ក ណោយណ វើការរ៉ូទត់អនតរ-
 នគរន៉ូវឧរករ ៍រ៉ូទត់េងប្ាក់ពីរប្រណភរ គឺម្៉ូល្របទនរប្តនិងរញ្ជ ណផ្សទរឥ ទន។ 

ក- សេវាទទូាត ម្ូលរ ទានរប្ត 

 កំណ ើ នជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់ស្ថធ្លរ ជ្នម្កណល្ើប្រព័នធរ៉ូទត់ានណ វើឱ្យការណប្រើម្៉ូល្របទនរប្ត
កាន់ដតណប្ច្ើនណ ើង ជំ្នួេឱ្យការណប្រើប្ាេ់ស្ថច់្ប្ាក់កនុងការរ៉ូទត់ប្រតិរតតិការអាជី្វកម្មណផ្សសងៗ។ 
ជាក់ដេតង រំហំរឹកប្ាក់ននម្៉ូល្របទនរប្តជាណរៀល្និងដុ្ោល រអាណម្រកិដដ្ល្ានរញ្ជ៉ូ នម្ករ៉ូទត់ាន
ណកើនណ ើង ១៦,៣% និង ១៧,៩% ណរៀងគន ។  គួរកត់េមាា ល់្ថា រច្ចុរបនន ប្រព័នធផ្ទត់ទត់ជាតិណៅស្ថន ក់ការ 
កណ្តត ល្មានេមាជិ្ក ៤០ ានច្៉ូល្រមួ្ណ វើការផ្ទត់ទត់ម្៉ូល្របទនរប្ត។ ការរ៉ូទត់ប្តូវានណ វើណ ើង 
ជាល្កា ៈផ្ទត់ទត់និងម្ជ្ឈការណល្ើឧរករ ៍រ៉ូទត់ជាម្៉ូល្របទនរប្ត និងរញ្ជ ណផ្សទរណអ ិច្ប្តូនិក។ 
ចំ្ដ កឯម្ ា ល្ណោេះដ្៉ូរម្៉ូល្របទនរប្តទំង ៦ ដដ្ល្េាិតណៅាម្ស្ថខាណខតត នគរជាតិននកម្ពុជា 
ណ វើដតេកម្មភាពណោេះដ្៉ូរម្៉ូល្របទនរប្តរ៉ាុណណ្តណ េះ។ ម្ ា ល្ណោេះដ្៉ូរម្៉ូល្របទនរប្តណខតតណេៀម្រារ
មានេមាជិ្កចំ្នួន ២២ ណខតតប្ពេះេីហនុចំ្នួន ១៦ ណខតតកំពង់ចាម្ចំ្នួន ១៦ ណខតតាត់ដំ្រងចំ្នួន ១៦ 
ណខតតរនទ យមានជ័្យចំ្នួន ៥ និងណខតតស្ថវ យណរៀងចំ្នួន ៦។ 
   

  

   
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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សនលរក ភាគរយ
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ប ីលានដរៀល្ ភាគរយ

ប្កាហ្វ ៦៤ ៖ ច្ាំនួនទឹកប្បាក ម្ូលរ ទានរប្តជាប្បាក សរៀល
និំរផ្ប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយ

(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)
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ប្កាហ្វ ៦៥ ៖ ច្ាំនួនម្ូលរ ទានរប្តជាប្បាក ដ្ុោៃ រអាសម្រកិ
និំរផ្ប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយ
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

សនលរក ភាគរយ
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ចំនួនទរកត្ាក់ Δ% ននចំនួនទរកត្ាក់

លាន ុលាល រអាដមរកិ ភាគរយ
ប្កាហ្វ ៦៦ ៖ ច្ាំនួនទឹកប្បាក ម្ូលរ ទានរប្ាប្បាក ដ្ុោៃ រអាសម្រកិ

និំរផ្ប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយ
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ប្កាហ្វ ៦៣ ៖ ច្ាំនួនម្ូលរ ទានរប្តជាប្បាក សរៀល  
និំរផ្ប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយ  

(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ខ- សេវាទទូាត រញ្ជជ សនទរឥណទាន 
រំហំរឹកប្ាក់ននរញ្ជ ណផ្សទរឥ ទន ដដ្ល្ជាឧរករ ៍រ៉ូទត់េងប្ាក់ណអ ិច្ប្តូនិក ាន

ៃយចុ្េះ ១៥,៤%  ជាណរៀល្ និង ១៩,៩% ជាដុ្ោល រអាណម្រកិ។ 

  

  
 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

៤-  សេវាប្គរ ប្គំគណន ី
 នគរជាតិននកម្ពុជាានប្គរ់ប្គងគ នីេររុចំ្នួន ១.៤៩៤ គ នី ដដ្ល្កនុងណនេះមាន 

គ នីររេ់ស្ថា រ័នរដ្ឋចំ្នួន ៨៣៧ គ នីប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុចំ្នួន ៦២៧ និងគ នី 
អងាភាពណផ្សសង  ៗ(ដ្៉ូច្ជា  នគរកណ្តត ល្ររណរេ ប្គឹេះស្ថា នហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិស្ថធ្លរ ៈ និងម្នទីរស្ថការ)ី 
ចំ្នួន ៣០។ ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន គ នីានណកើនចំ្នួន ៦០ (ណកើន ៤%) ណោយស្ថរការណរើកគ នីៃមីៗ
ចំ្នួន ២៤ ររេ់ស្ថា រ័នរដ្ឋ េប្មារ់អនុវតតគណប្មាងជាមួ្យនដ្គ៉ូអភិវឌ្ឍន៍ និងកម្មវ ីិដករប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គង
ហិរញ្ញវតាុស្ថធ្លរ ៈកនុងការររួល្ៃវកិាផ្ទទ ល់្ពីអគានយកោឋ នរតនគរជាតិ និងការណរើកគ នីៃមីៗ
ចំ្នួន ៣៦ ររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ។  
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ប្កាហ្វ ៦៧ ៖ ច្ាំនួនរញ្ជជ សនទរឥណទានជាប្បាក សរៀល
និំរផ្ប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយ
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)ចំនួនបញ្ជជ ដសេរ ភាគរយ
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ចំនួនបញ្ជជ ដសេរ Δ% ននចំនួនបញ្ជជ ដសេរ

ប្កាហ្វ ៦៨ ៖ ច្ាំនួនរញ្ជជ សនទរឥណទានជាប្បាក ដ្ុោៃ រអាសម្រកិ
និំរផ្ប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយ

(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)
ចំ្នួនរញ្ជ ណផ្សទរ ភាគរយ
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ប្កាហ្វ ៦៩ ៖ ច្ាំនួនទឹកប្បាក រញ្ជជ សនទរឥណទានជាប្បាក សរៀល
និំរផ្ប្ម្រប្ម្ួលជាភាគរយ
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ប លីានដរៀល្ ភាគរយ
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ប្កាហ្វ ៧០ ៖ ច្ាំនួនទឹកប្បាក រញ្ជជ សនទរឥណទានជាប្បាក ដ្ុោៃ រអាសម្រកិ
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(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)
ោនដុ្ោល រអាណម្រកិ ភាគរយ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

ក- ការរមួ្ច្ាំផ្ណកអនវុ្តតកម្មវ្ិយីផ្កទប្ម្ំ ការប្គរ ប្គំហ្រិញ្ញវ្តាុស្ថធារណៈ 

ណដ្ើម្បីរមួ្ចំ្ដ កគំប្រដ្ល់្ការង្វរដករប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតាុស្ថធ្លរ ៈដំ្ណ្តក់កាល្រី៣ 
ដដ្ល្ជាដំ្ណ្តក់កាល្រណងកើនការផ្សារភាជ រ់ៃវកិាណៅនឹងណគល្នណោាយ  នគរជាតិននកម្ពុជា 
និងប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ ានណ វើេនធ នកម្មប្រព័នធ FMIS ជាមួ្យប្រព័នធ នគរអនឡាញ 
(NBC Online Banking System) ណហើយានចុ្េះហតាណល្ខាណល្ើកិច្ចប្ពម្ណប្ពៀងេតីពីការណប្រើប្ាេ់ណេវា
 នគរអនឡាញកាល្ពីនៃៃរី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០១៧។ រនទឹម្ណនេះប្កុម្ការង្វររណច្ចកណរេ និង
ម្ន្តនតីជំ្នញននស្ថា រ័នទំងពីរាននិងកំពុងេហការគន កនុងការណប្តៀម្អនុវតត និងប្គរ់ប្គងប្រតិរតតិការ
រ៉ូទត់ណអ ិច្ប្តូនិក (E-Transfer) កនុងការរញ្ជ៉ូ ននិងររួល្ៃវកិាជាតិាម្រយៈ នគរជាតិននកម្ពុជាឱ្យ
ានរហ័េនិងប្រករណោយេុវតាិភាព រនទ រ់ពីប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុច្៉ូល្ជាេមាជិ្កប្រព័នធ 
NBC Online Banking System កាល្ពីនៃៃរី៤ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧។ 

ខ- សេវាទទួលប្បាក រសញ្ញ ើ  
ប្ាក់រណញ្ញើររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុណៅ នគរជាតិននកម្ពុជាមានការណកើនណ ើង

ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ កនុងណនេះប្ាក់រណញ្ញើជាណរៀល្ានណកើនដ្ល់្ ៣,៤ ប្រីោនណរៀល្ (ណកើន ១៩%) និង
ជាដុ្ោល រអាណម្រកិានណកើនដ្ល់្ ១,៧ រ៊ាីោនដុ្ោល រអាណម្រកិ (ណកើន ៣៨%)។ ការណកើនណ ើងណនេះ ជាច្ម្បង
រណ្តត ល្ម្កពីកំណ ើ នប្ាក់រណញ្ញើររេ់ស្ថធ្លរ ជ្នណៅាម្ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ គួរផ្សសំ
នឹងការរកាេនទនីយភាពេប្មារ់ណនលើយតរណៅនឹងប្រកាេររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជាេតីពី ប្ករខ័ ា
េនទនីយភាព និងការដំ្ណ ើងណដ្ើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរបររមា។  

ការរនតណ វើឱ្យប្រណេើរណ ើងន៉ូវណគល្នណោាយណកៀរគរចំ្ ៉ូ ល្ររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ ាម្រយៈ
ការណ វើឱ្យប្រណេើរណ ើងន៉ូវរដ្ឋាល្ស្ថរណពើពនធនិងការណ វើេនិទនកម្មចំ្ណ្តយស្ថធ្លរ ៈ ានណ វើឱ្យ
ប្ាក់រណញ្ញើជាណរៀល្ររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ណកើនណ ើង ៣០% ស្េរណពល្ដដ្ល្ប្ាក់រណញ្ញើជាដុ្ោល រអាណម្រកិ
ានណកើនណ ើង ៣១%។ 
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(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

  
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា  

៥-  ការងារអនុវ្តតហ្រិញ្ញរ ទាន និំ កម្ចីររសទេ 
ក- ហ្រិញ្ញរ ទានឥតេាំណំកែុំ គសប្មំ 
ណៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានចុ្េះហតាណល្ខាណល្ើ Banking Arrangement 

េប្មារ់ហិរញ្ញរបទនឥតេំ ងៃមីរដនាម្ណរៀតចំ្នួន ៦ គណប្មាង គឺ៖ រី១-គណប្មាងណ វើឱ្យប្រណេើរណ ើងវញិ
ន៉ូវណេវាដឹ្កជ្ញ្ជ៉ូ នស្ថធ្លរ ៈរៃយនតប្កុងណៅរាជ្ធ្លនីភនំណពញ រី២-គណប្មាងដកល្ម្អម្នទីរណពរយរដងអក
ណខតតាត់ដំ្រង រី៣-គណប្មាងការពាររឹកជំ្នន់ និងដកល្ម្អប្រព័នធប្រឡាយ-ល្៉ូកនុងរាជ្ធ្លនីភនំណពញ 
(ជំ្ហានរី៤) រី៤-គណប្មាងការពាររឹកជំ្នន់ ណៅរាជ្ធ្លនីភនំណពញ (ជំ្ហានរី៤រនត) និងគណប្មាងអាហា-
រ៉ូរករ ៍អភិវឌ្ឍន៍ នធ្លនម្នុេសចំ្នួន ២ គណប្មាង។ 

ណោយដ ក ហិរញ្ញរបទនមានចំ្នួន១០គណប្មាង ដដ្ល្ររួល្ានពីមុ្នម្ក និងកំពុងរនតអនុវតត 
រមួ្មាន៖ 

- គណប្មាងពប្ងីករណ្តត ញដច្កចាយអគាិេនីកនុងប្ច្ករណរៀងណេដ្ឋកិច្ចភាគខាងតប៉ូង 
- គណប្មាងណ វើឱ្យប្រណេើរណ ើងវញិន៉ូវស្ថព នណប្ជាយច្ង្វវ  
- គណប្មាងជំ្នួយេមាា ររណច្ចកណរេណាេេមាអ តមី្ន ដំ្ណ្តក់កាល្រី៧  
- គណប្មាងអាហារ៉ូរករ ៍អភិវឌ្ឍន៍ នធ្លនម្នុេស ចំ្នួន២គណប្មាង  
- គណប្មាងពប្ងីកប្រព័នធផ្សាត់ផ្សាង់រឹកស្ថអ តណខតតកំពត 
- គណប្មាងពប្ងីកផ្សល៉ូវជាតិណល្ខ១ ចំ្នួន២គណប្មាង  
- គណប្មាងដកល្ម្អម្នទីរណពរយរដងអកណខតតស្ថវ យណរៀង និង 
- គណប្មាងអភិវឌ្ឍប្រព័នធប្គរ់ប្គងច្រាច្រ ៍ណៅកនុងរាជ្ធ្លនីភនំណពញ ។ 

ខ- ហ្រិញ្ញរ ទានឥតេាំណំសប្ៅគសប្មំ  
  នគរជាតិននកម្ពុជាានចុ្េះហតាណល្ខា Banking Arrangement ណល្ើហិរញ្ញរបទនឥត
េំ ងៃមីរដនាម្ចំ្នួន ១ គណប្មាង េប្មារ់ពប្ងីកប្រព័នធផ្សាត់ផ្សាង់រឹកស្ថអ តណខតតកំពង់ ំ។  
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ប្ាក់រណញ្ញើប្គឹេះស្ថា ន នគរ និងហិរញ្ញវតាុ ប្ាក់រណញ្ញើស្ថា រ័នរដ្ឋ ប្ាក់រណញ្ញើអងាភាពណផ្សសងៗ

ប្កាហ្វ ៧២ ៖ ប្បាក រសញ្ញ ើជាសរៀលសៅយនោរជាតិននកម្ពុជា
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)រ៊ាីោនណរៀល្
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ប្ាក់រណញ្ញើប្គឹេះស្ថា ន នគរ និងហិរញ្ញវតាុ ប្ាក់រណញ្ញើស្ថា រ័នរដ្ឋ ប្ាក់រណញ្ញើអងាភាពណផ្សសងៗ

ប្កាហ្វ ៧៣ ៖ ប្បាក រសញ្ញ ើជាដ្ុោៃ រអាសម្រកិសៅយនោរជាតិននកម្ពជុា 
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

គ- កម្ចេីម្ ទានររសទេ  

 កម្ចីេម្បទនដដ្ល្ានផ្សតល់្កនលងម្ក និងកំពុងអនុវតតមានចំ្នួន ១០ គណប្មាង ដ្៉ូច្ខាងណប្កាម្ ៖ 
- គណប្មាងណ វើឱ្យប្រណេើរណ ើងផ្សល៉ូវជាតិណល្ខ៥ ដប្ពកកាត ម្-ធ្លល ម្អម្ ចំ្នួន២គណប្មាង 
- គណប្មាងស្ថត រណ ើងវញិប្រព័នធរញ្ជ៉ូ ន និងដរងដច្កអគាិេនីរាជ្ធ្លនីភនំណពញ ដំ្ណ្តក់កាល្រី២  
- គណប្មាងស្ថត រណ ើងវញិកំណ្តត់ផ្សល៉ូវជាតិណល្ខ៥ ធ្លល ម្អម្-ាត់ដំ្រង និងប្កងុេិរណីស្ថភ័ 
ណា៉ាយដរ៉ាត 

- គណប្មាងស្ថត រណ ើងវញិប្រព័នធរញ្ជ៉ូ ន និងដរងដច្កអគាិេនីរាជ្ធ្លនីភនំណពញ  
- គណប្មាងស្ថត រណ ើងវញិប្រព័នធណស្ស្ថច្ស្េព និងប្រព័នធរណំោេះរឹកណៅតំរន់ខាងតប៉ូងរាជ្ធ្លនី
ភនំណពញ  

- គណប្មាងពប្ងីកផ្សល៉ូវជាតិណល្ខ៥ ពីណខតតាត់ដំ្រងណៅប្កុងេិរណីស្ថភ័   
- គណប្មាងពប្ងីករណ្តត ញផ្សាត់ផ្សាង់រឹកស្ថអ តណៅណខតតណេៀម្រារ 
- គណប្មាងស្ថត រណ ើងវញិប្រព័នធណស្ស្ថច្ស្េព និងរណំោេះរឹកណៅតំរន់ខាងលិ្ច្រឹងរណនលស្ថរ និង 
- គណប្មាងអភិវឌ្ឍកំពង់ដផ្សពហុរំ ងប្កងុប្ពេះេីហនុ។ 

៦-  ការប្គរ ប្គំច្រាច្រណ៍យនរ័ប្ត 
ក- េកម្មភាពសរឡាប្រតិរតតកិារ 
កនុងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ ការររួល្ប្ាក់ណរៀល្ានៃយចុ្េះចំ្នួន ៣,២% ណរើណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ ដដ្ល្

រណ្តត ល្ម្កពីការៃយចុ្េះននប្ាក់រណញ្ញើអាជី្វករ ប្ាក់រណញ្ញើអគាិេនីកម្ពុជា ប្ាក់រណញ្ញើរតនគរជាតិ 
និងការររួល្ដ្៉ូរប្ាក់។ រ៉ាុដនតការណរើកប្ាក់ណរៀល្ានណកើនណ ើងចំ្នួន ២២,៧% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ 
ណោយស្ថរការណកើនណ ើងននការណរើកប្ាក់ររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ  រតនគរជាតិ និង
ការណរើកប្ាក់ណផ្សសងៗ។ ចំ្ណពាេះការររួល្ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិានណកើនណ ើង ៣០,៣% ណ ៀរនឹង
ឆ្ន ំ២០១៦ ដដ្ល្រណ្តត ល្ម្កពីកំណ ើ នននប្ាក់រណញ្ញើប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ។ រនទឹម្ណនេះ 
ការណរើកប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិក៏ានណកើនណ ើង ២៤,៦% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦ ដដ្ល្រណ្តត ល្ម្កពី
កំណ ើ នននការណរើកប្ាក់ររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ និងការណរើកប្ាក់ណផ្សសងៗ។ 

  
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

  

០

១០០០

២០០០

៣០០០

៤០០០

៥០០០

៦០០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ប ីលានមរៀល

ប្កាហ្វ ៧៤ ៖ ការទទួលនិំសរើកប្បាក សរៀល
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ការេេួលក្បក់មរៀល ការមបើកក្បក់មរៀល

០

១០០០

២០០០

៣០០០

៤០០០

៥០០០

៦០០០

៧០០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

លានែុលាេ រអាមម្រកិ

ប្កាហ្វ ៧៥ ៖ ការទទួលនិំសរើកប្បាក ដ្ុោៃ រអាសម្រកិ 
(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ការេេួលក្បក់ែុលាេ រ ការមបើកក្បក់ែុលាេ រ
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ខ- ការងារប្គរ ប្គំស្ថច្ ប្បាក  
 នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតអនុវតតយុរធនការស្េោញ់ប្ាក់ណរៀល្ (ការរត៉ូរប្កោេប្ាក់ៃមី) 

កនុងឱ្កាេរុ យប្រនព ីជាតិ ំៗដ្៉ូច្ជា ពិ ីរុ យច្៉ូល្ឆ្ន ំដខមរ និងពិ ីរុ យភជុំរិ ា ។ រនទឹម្ណនេះ 
ណោយានការអនុញ្ញ តពីរាជ្រោឋ ភិាល្  នគរជាតិននកម្ពុជាក៏ានណច្ញផ្សាយ នរ័ប្តប្រណភរ 
១០០០ណរៀល្ និង ៥០០០ណរៀល្ គំរ៉ូៃមី ណៅនៃៃរី២៥ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បីអរអរស្ថររប្ពេះរាជ្ពិ ីរុ យ
ខួរននការោងប្គងប្ពេះររម្រាជ្េម្បតតិររេ់ ប្ពេះករណុ្ត ប្ពេះារេណម្តច្ប្ពេះររម្នៃ នណរាតតម្ េីហមុ្នី 
ប្ពេះម្ហាកសប្ត ននប្ពេះរាជាណ្តច្ប្កកម្ពុជា។ 

 នគរជាតិននកម្ពុជាានោក់ឱ្យណប្រើប្ាេ់ប្រព័នធប្គរ់ប្គងស្ថច់្ប្ាក់ (CMS) ណៅនៃៃរី៣ 
ដខណម្ស្ថ ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បកីត់ប្ានិងាម្ោនេននិ ិស្ថច់្ប្ាក់ (គុ ភាពនិងររមិា ) កនុងឃ្លល ងំ
ទំងណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្និងស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត។ ាម្រយៈប្រព័នធណនេះ 
 នគរជាតិននកម្ពុជាានេប្ម្រេប្ម្ួល្ការង្វរដរងដច្កស្ថច់្ប្ាក់រវាងស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ និងស្ថខា
 នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត កាន់ដតមានប្រេិរធភាព។ 

កនុងឆ្ន ំ២០១៧ ការផ្សាត់ផ្សាង់ស្ថច់្ប្ាក់ណរៀល្ណៅឱ្យស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត 
និងការដឹ្កស្ថច់្ប្ាក់ណរៀល្ដដ្ល្ណល្ើេពីតប្មូ្វការ និងប្កោេប្ាក់ចាេ់រក់រដហក ម្កស្ថន ក់ការ
កណ្តត ល្វញិានណកើនណ ើង ៣៦,១% និង ២,៦% ណរៀងគន  ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦។ រនទឹម្ណនេះ ការផ្សាត់ផ្សាង់
ស្ថច់្ប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិណៅឱ្យស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត និងការដឹ្កប្ាក់ដុ្ោល រ
អាណម្រកិពីស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជាជារាជ្ធ្លនី-ណខតតម្កស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ានណកើនណ ើង ៤៤,៥% 
និង ១០,៥% ណរៀងគន ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦។ 
 

  
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

 
កនុងឆ្ន ំណនេះ ការប្រម្៉ូល្ប្កោេប្ាក់ណរៀល្ចាេ់រក់រដហកានៃយចុ្េះ ៤,៩%  ណហើយការ

កាត់-ដុ្តប្កោេប្ាក់ចាេ់ក៏ានៃយចុ្េះ ៧,៤% ណ ៀរនឹងឆ្ន ំ២០១៦។ 

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

១២០០

១៤០០

១៦០០

១៨០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ប ីលានមរៀល

ប្កាហ្វ ៧៦ ៖ ប្បាក សរៀលដ្ឹកសៅម្កស្ថខា
យនោរជាតិននកម្ពុជារាជធានី-សខតត

(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

មរៀលែឹកមៅសាខ្ល មរៀលែឹកម្កពីសាខ្ល

០

២០០

៤០០

៦០០

៨០០

១០០០

១២០០

១៤០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

លានែុលាេ រអាមម្រកិ

ប្កាហ្វ ៧៧ ៖ ប្បាក ដ្ុោៃ រអាសម្រកិដ្ឹកសៅម្កស្ថខា
យនោរជាតិននកម្ពុជារាជធានី-សខតត

(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ែុលាេ រែឹកមៅសាខ្ល ែុលាេ រែឹកម្កពីសាខ្ល
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
 

រនទឹម្ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតាម្ោន និងេហការជាមួ្យអាជាញ  រមានេម្តាកិច្ច
ណដ្ើម្បីរាងំខទរ់ការច្រាច្រ ៍ប្កោេប្ាក់ដកលងកាល យ ណោយានដ្កហ៉ូតប្កោេប្ាក់ណរៀល្ដកលងកាល យ
ចំ្នួន ៥.៦៦៤េនលឹក និងប្កោេប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិដកលងកាល យចំ្នួន ១៥៥េនលឹក។ ណល្ើេពីណនេះ 
ណដ្ើម្បីជំ្រញុការយល់្ដឹ្ងពីប្កោេប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិដកលងកាល យ  នគរជាតិននកម្ពុជាានេហការ
ជាមួ្យ នគរ United Overseas Bank (UOB) ណរៀរចំ្េិកាា ស្ថោេតីពីការពិនិតយនិងេមាា ល់្រ៉ូរិយរ័ ណ
ដកលងកាល យចំ្នួនពីរណល្ើក គឺណល្ើករី១ ណ វើណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ នគរជាតិននកម្ពុជានិងស្ថខាណខតត
ណេៀម្រារ ណៅនៃៃរី២៣ ដខមី្ន ឆ្ន ំ២០១៧ និងណល្ើករី២ ណ វើណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ នគរជាតិនន
កម្ពុជានិងស្ថខាណខតតាត់ដំ្រង ណៅនៃៃរី៣១ ដខតុោ ឆ្ន ំ២០១៧ ។  

០

៥០០

១០០០

១៥០០

២០០០

២៥០០

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

រ៊ាីោនណរៀល្
ប្កាហ្វ ៧៨ ៖ ប្បាក សរៀលចេ ទក រផ្ហ្កនិំបានកាត -ដ្ុត

(ឆ្ន ំ២០១៣-២០១៧)

ប្ាក់ណរៀល្ចាេ់រក់រដហក ប្ាក់ណរៀល្កាត់-ដុ្ត
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V- ការងារអំគភាពសេុើរការណ៍ហ្រិញ្ញវ្តាុកម្ពជុា (េ.ហ្.ក.) 

 ១- ការរាយការណ៍ប្រតិរតតកិារ 
អងាភាពណេុើរការ ៍ហិរញ្ញវតាុកម្ពុជា (េ.ហ.ក) ានរនតាម្ោនជាប្រចំាអំពីការអនុវតត

កាតពវកិច្ចរាយការ ៍ប្រតិរតតិការស្ថច់្ប្ាក់ និងប្រតិរតតិការេងស័យាម្ណអ ិច្ប្តនិូកររេ់រុគាល្
រាយការ ៍ជាប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ។ ការរាយការ ៍រាយការ ៍ប្រតិរតតិការស្ថច់្ប្ាក់
មានការណកើនណ ើង ២៤% និងរាយការ ៍ប្រតិរតិតការេងស័យមានការៃយចុ្េះ ៣,៤% ណ ៀរនឹង
អំ ុងណពល្ដ្៉ូច្គន ឆ្ន ំមុ្ន។ 

ជាល្រធផ្សល្ននការររួល្ានរាយការ ៍ខាងណល្ើណនេះ ការផ្ទល េ់រត៉ូរព័ត៌មានររេ់ េ.ហ.ក 
ជាមួ្យស្ថា រ័នអនុវតតច្ារ់ានណកើនណ ើង ៥០% ណរើណប្រៀរណ ៀរនឹងឆ្ន ំមុ្ន។ រដនាម្ណល្ើណនេះ ប្កមុ្ការង្វរ
ានជួ្រប្រជំុ្ពិភាកាជាប្រចំាអំពីល្រធផ្សល្ននការផ្ទល េ់រត៉ូរព័ត៌មាន រញ្ា ប្រឈម្ និងដេវងរកដំ្ណណ្តេះ-
ស្ស្ថយឱ្យមានប្រេិរធភាពខពេ់។  

រនទឹម្ណនេះ េ.ហ.ក ានជួ្រប្រជំុ្ពិភាកាជាមួ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុណរើកៃមីមួ្យចំ្នួន 
ប្ពម្ទំងកាេីុ ៉ូ  និងវេ័ិយអច្ល្នប្រពយផ្សងដដ្រ អំពីការអនុវតតកាតពវកិច្ចប្រឆំ្ងការេមាអ តប្ាក់ 
និងហិរញ្ញរបទនណភរវកម្ម ពិណេេការរាយការ ៍ប្រតិរតតិការស្ថច់្ប្ាក់ និងប្រតិរតតិការេងស័យ
ាម្ណអ ិច្ប្តនិូក។ 

 ២- ការប្តួតពនិិតយអាំពីការប្រតិរតតិាម្ 

 េ.ហ.ក ានចុ្េះប្តួតពិនិតយដ្ល់្រីកដនលងណល្ើប្រេិរធភាពននការប្រឆំ្ងការេមាអ តប្ាក់និង
ហិរញ្ញរបទនណភរវកម្មណល្ើប្គឹេះស្ថា ន នគរចំ្នួន ២ ប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើចំ្នួន ២ 
និងប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុចំ្នួន ១ ណោយណច្ញអនុស្ថេន៍ដកតប្ម្ូវមួ្យចំ្នួនដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា នទំងណនេះ
ផ្សងដដ្រ។   
 ណប្កាយពីការប្តួតពិនិតយដ្ល់្រីកដនលង េ.ហ.ក ក៏ានរនតការាម្ោនណល្ើការអនុវតតាម្
អនុស្ថេន៍ដដ្ល្ េ.ហ.ក ផ្សតល់្ឱ្យដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា ន និងពិនិតយណល្ើរាយការ ៍ណផ្សសងៗណរៀតររេ់
ប្គឹេះស្ថា នដដ្ល្ប្តូវដ្ល់្កំ ត់ណផ្សញើម្ក េ.ហ.ក ជាប្រចំា ដ្៉ូច្ជា រាយការ ៍េវនកម្មនផ្សទកនុងនិង
េវនកម្មខាងណប្ៅ ប្ពម្ទំងរាយការ ៍ប្រតិរតតិាម្។  
 រនទឹម្ណនេះ ណដ្ើម្បីពប្ងឹងមុ្ខង្វរប្តួតពិនិតយដផ្សអកណល្ើហានិភ័យររេ់ េ.ហ.ក ប្រករណោយ
ប្រេិរធភាព េ.ហ.ក ក៏ានររួល្ជំ្នួយរណច្ចកណរេពីម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ កនុងការណរៀរចំ្
ឧរករ ៍ប្តតួពិនិតយណោយដផ្សអកណល្ើហានិភ័យ (Tools on Risk Based Supervision) េប្មារ់វេ័ិយ
 នគរ។ រច្ចុរបនន េ.ហ.ក កំពុងេិកានិងណរៀរចំ្ឧរករ ៍ទំងណនេះឱ្យស្េរាម្រររិរររេ់វេ័ិយ
 នគរនិងហិរញ្ញវតាុររេ់ប្រណរេកម្ពុជា និងោក់ឱ្យស្ថកល្បងជាមួ្យប្គឹេះស្ថា ន នគរចំ្នួន១៣។ 
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 ៣- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការ 
េ.ហ.ក ានយកចិ្តតរុកោក់ដ្ល់្កិច្ចេហប្រតិរតតិការជាមួ្យនដ្គ៉ូទំងកនុងស្េកុនិងអនតរជាតិ 

ណដ្ើម្បីប្រឆំ្ងការេមាអ តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទនណភរវកម្ម។ ចំ្ណពាេះកិច្ចេហប្រតិរតតិការកនុងស្េុក េ.ហ.ក 
ានចុ្េះអនុេសរ ៈណោគយល់្ (MOU) េដីពីកិច្ចេហការប្តតួពិនិតយនិងការផ្ទល េ់រដ៉ូរព័ត៌មានពាក់ព័នធ
នឹងការេមាអ តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទនណភរវកម្មជាមួ្យគ ៈកម្មការម្៉ូល្រប្តកម្ពុជា កាល្ពីនៃៃរី១៣ 
ដខមិ្ៃុន ឆ្ន ំ២០១៧។  

ចំ្ណពាេះប្ករខ័ ា កិច្ចេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ េ.ហ.ក ានចុ្េះហតាណល្ខាណល្ើ MOU 
ជាមួ្យអងាភាពណេុើរការ ៍ហិរញ្ញវតាុ មី្ោ៉ា ន់មា៉ា  ដរ៊ាល្ហសិុក េ៊ាុយដអត ចិ្នមា៉ាកាវ ណនា៉ា ល់្ រ៊ា៉ូតង់ 
រីម័្រខាងណកើត និងប្ពុយណ ។ េ.ហ.ក ានរញ្ច រ់កិច្ចពិភាកាណល្ើខលឹម្ស្ថរណៅកនុង MOU ជាមួ្យ
អងាភាពណេុើរការ ៍ហិរញ្ញវតាុហវីជី្ ដដ្ល្នឹងប្តូវចុ្េះហតាណល្ខានណពល្ដ៏្ខលីខាងមុ្ខ។  

 ៤- ការងារាម្ោនការអនុវ្តតាម្អនសុ្ថេនវ៍ាយតនម្ៃអញ្ញម្ញ្ញររេ  APG 

 គ ៈកមាម  ិការេប្ម្រេប្ម្ួល្ថាន ក់ជាតិប្រឆំ្ងការេមាអ តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទនណភរវកម្ម 
(គ.េ.ហ) ានរណងកើតប្កមុ្ការង្វររណច្ចកណរេអនតរប្កេួងប្រឆំ្ងការេមាអ តប្ាក់និងហិរញ្ញរបទន
ណភរវកម្ម (ក.រ.េ.ហ) ដដ្ល្មាន េ.ហ.ក ជាប្រធ្លន និងមានេមាជិ្ក ២២ ប្កេួង-ស្ថា រ័នពាក់ព័នធ។ 
ប្កមុ្ការង្វរណនេះមានមុ្ខង្វរ និងភារកិច្ចាម្ោនការអនុវតតាម្អនុស្ថេន៍វាយតនម្លអញ្ញម្ញ្ញររេ់ 
APG និងជាយនតការអចិ្នន្តនតយ៍ថាន ក់ប្រតិរតតិការររេ់ គ.េ.ហ។ 
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VI- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការអនតរជាត ិ
កិច្ចេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជាជាមួ្យនដ្គ៉ូពាក់ព័នធ ទំងកនុងប្ករខ័ ា

ណរវភាគីនិងពហុភាគីប្តូវានពប្ងឹងនិងពប្ងីកជាប្រចំា កនុងណគល្រំ ងផ្ទល េ់រត៉ូរររពិណស្ថ ន៍ការង្វរ 
ចំ្ណ េះដឹ្ងៃមីៗ ប្ពម្ទំងររួល្ានជំ្នួយរណច្ចកណរេ េំណៅរណងកើនេមាហរ កម្មវេ័ិយហិរញ្ញវតាុ
កម្ពុជា និងពប្ងឹងរណ្តត ញេុវតាិភាពហិរញ្ញវតាុតំរន់និងពិភពណោក េហការពប្ងឹងប្រេិរធភាពការង្វរ
ច្ម្បងៗររេ់ នគរកណ្តត ល្ និងណល្ើកកម្ពេ់េម្តាភាពម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក។ 

 ១- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការពហុ្ភាគ ី
- ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ (IMF) ៖  នគរជាតិននកម្ពុជាានរមួ្ចំ្ដ កេហការជាមួ្យ

ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិកនុងការាម្ោនស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ច ាម្រយៈណរេកកម្មមាប្ា IV និង
ណរេកកម្មពាក់ព័នធដ្នរណរៀត កនុងណគល្ណៅរកាេាិរភាពមា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ ប្ពម្ទំងគំប្រ
កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចប្រករណោយចី្រភាព។ ាម្រយៈកិច្ចេហប្រតិរតតិការល្អប្រណេើរ ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុ
អនតរជាតិានរនតផ្សតល់្ជំ្នួយរណច្ចកណរេដ្ល់្ នគរជាតិននកម្ពុជាណល្ើ៖ i/- ការពប្ងឹងគុ ភាពវភិាគ
េាិរភាពហិរញ្ញវតាុ រាយការ ៍ហិរញ្ញវតាុនិងការណ វើណស្តេតេណតេត ii/- ការអភិវឌ្ឍនិងអនុវតតប្ករខ័ ា
ប្គរ់ប្គងេនទនីយភាពាម្រយៈប្រព័នធ នគរ និង iii/- ការណល្ើកកម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្
ណោយានោក់ណច្ញន៉ូវវធិ្លនការនិងណគល្នណោាយេម្ស្េរ។ រនទឹម្ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជា
ានណ វើជាមាច េ់ផ្សទេះណរៀរចំ្េិកាា ស្ថោជាតិនិងអនតរជាតិេំខាន់ៗដ្៉ូច្ជា កម្មវ ីិពាករ ៍មា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ច
និងណគល្នណោាយ, ររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុ, េាិរភាពហិរញ្ញវតាុ និងប្ករខ័ ា មា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ចេប្មារ់
ប្រណរេកម្ពុជា។  នគរជាតិននកម្ពុជាក៏ានររួល្ស្ថវ គម្ន៍ដំ្ណ ើ ររេសនកិច្ចររេ់ថាន ក់ដឹ្កនំ
ជាន់ខពេ់ររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិដដ្ល្រួម្មាន ឯកឧតតម្ Mitsuhiro Furusawa នយករង
ប្គរ់ប្គងម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ និងណោក Markus Rodlauer អនុប្រធ្លននយកោឋ នអាេីុ
ា៉ា េីុហវិកផ្សងដដ្រ។  

-  នគរពិភពណោក (WB) ៖  នគរពិភពណោកានរនតផ្សតល់្ជំ្នួយរណច្ចកណរេដ្ល់្ នគរ
ជាតិននកម្ពុជាកនុងការពប្ងឹងប្រព័នធ នគរនិងហិរញ្ញវតាុណៅកម្ពុជា ដ្៉ូច្ជា៖ i/- ប្ករខ័ ា ច្ារ់និង
រររបញ្ញតតិេប្មារ់គំប្រដ្ល់្ការអណងកតប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើណៅកម្ពុជា និង ii/- ប្រព័នធរ៉ូទត់កម្ពុជា 
កនុងណគល្រំ ងជួ្យណរៀរចំ្យុរធស្ថស្តេតេតីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់ណៅកម្ពុជា។  នគរជាតិនន
កម្ពុជាក៏ានេហការជាមួ្យ នគរពិភពណោកអនុវតតន៉ូវគណប្មាងមួ្យចំ្នួនដ្៉ូច្ជា គណប្មាងស្ស្ថវប្ជាវ
ការណប្រើប្ាេ់និងការប្រឹកាដផ្សនកហិរញ្ញវតាុររេ់និេសតិស្ថកល្វរិាល័្យ ការផ្សលិ្តច្ណប្ម្ៀងនិងវណីដ្អ៉ូ
អរ់រ ំនិងកម្មវ ីិវរិយុដររអរ់រអំំពីការប្គរ់ប្គងប្ាក់កាេ េំណៅជំ្រញុល្រធភាពររួល្ាននិងេម្តាភាព
កនុងការណប្រើប្ាេ់ណេវាហិរញ្ញវតាុដ្ល់្ប្រជាជ្នាម្ម្៉ូល្ោឋ ន ណដ្ើម្បីណរៀរចំ្ដផ្សនការហិរញ្ញវតាុប្គួស្ថរ 
ការេនសំ ការខចី និងការចាត់ដច្ងប្ាក់កម្ចី។  

-  នគរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុ (ADB) ៖  នគរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុានរនតគំប្ររាជ្រោឋ ភិាល្កម្ពុជាក៏
ដ្៉ូច្ជា នគរជាតិននកម្ពុជាកនុងការអភិវឌ្ឍវេ័ិយហិរញ្ញវតាុណៅកម្ពុជា។ េមិ្រធផ្សល្ដដ្ល្ររួល្ានពី
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ការគំប្រណនេះរួម្មាន៖ i/- ការោក់ឱ្យណប្រើប្ាេ់ជាផ្សល៉ូវការន៉ូវយុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយហិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ
២០១៦-២០២៥ ររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ និង ii/- ការរនតអនុវតតអនុកម្មវ ីិរី២ ននកម្មវ ីិអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយ
ហិរញ្ញវតាុប្រករណោយររោិរ័នន (IFSD-SP2)។ រច្ចុរបនន  នគរជាតិននកម្ពុជាក៏ររួល្ានអនកប្រឹកា 
២រ៉ូរ ណដ្ើម្បីជួ្យពប្ងឹងេម្តាភាពណល្ើការាម្ោនស្ថា នភាពមា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ច និងេាិរភាពហិរញ្ញវតាុ
េប្មារ់រយៈណពល្៦ដខ។  នគរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុណប្គងនឹងផ្សតល់្ជំ្នួយរណច្ចកណរេដ្ល់្ នគរជាតិ
ននកម្ពុជា ណដ្ើម្បីណ វើការអណងកតណល្ើអតិៃិជ្នដដ្ល្ណប្រើប្ាេ់ណេវាហិរញ្ញវតាុ ណហើយជំ្នួយរណច្ចកណរេណនេះ
នឹងប្តូវអនុម័្តណៅចុ្ងឆ្ន ំ២០១៧ និងចារ់ណផ្សតើម្អនុវតតណៅឆ្ន ំ២០១៨។ ណប្ៅពីណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជា
ានររួល្ស្ថវ គម្ន៍ណោក Mathew Fox នយកប្រតិរតតិនន នគរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុ ដដ្ល្ានម្ក
រំណពញរេសនកិច្ចណៅកម្ពុជាកនុងណគល្រំ ងពិភាកាការង្វរពាក់ព័នធនឹងវេ័ិយអារិភាពមួ្យចំ្នួន។ 

- ម្ជ្ឈម្ ា ល្ស្ថ៊ា េិន (SEACEN) ៖   នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតពប្ងឹងកិច្ចេហប្រតិរតតិការ
ជាមួ្យម្ជ្ឈម្ ា ល្ស្ថ៊ា េិន ណដ្ើម្បីរមួ្ចំ្ដ កកស្ថងេម្តាភាពជំ្នញររេ់ម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក ាម្រយៈ
វគារ តុ េះរណ្តត ល្និងកិច្ចប្រជំុ្ណផ្សសងៗ។  នគរជាតិននកម្ពុជាានណ វើជាមាច េ់ផ្សទេះណរៀរចំ្វគារ តុ េះ-
រណ្តត ល្ចំ្នួន២គឺ៖ i/- ភាពជាអនកដឹ្កនំ (ណល្ើករី២) និង ii/- ការវភិាគណគល្នណោាយមា៉ា ប្កូប្រងុប្រយ័តន។ 
រនទឹម្ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាក៏ានរញ្ជ៉ូ នម្ន្តនតី-រុគាលិ្កឱ្យច្៉ូល្រួម្កម្មវ ីិេិកាស្ស្ថវប្ជាវេតីពី 
ស្ថា នភាពេនទនីយភាពេកល្និងផ្សល្រ៉ាេះពាល់្ម្កណល្ើណេដ្ឋកិច្ចប្រណរេកនុងតំរន់ និងេិកាា ស្ថោ
ណៅាម្រណ្តត ប្រណរេជាេមាជិ្កនន។  

- ស្ថា រ័នអនតរជាតិដ្នរណរៀត ៖  នគរជាតិននកម្ពុជាក៏ានពប្ងឹងកិច្ចេហប្រតិរតតិការជាមួ្យ
េហព័នធររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុ (AFI), េមាគម្ឥ ទនជ្នររននប្កមុ្ប្រណរេអាេីុា៉ា េីុហវិក (APRACA) 
ប្កុម្ នគរកណ្តត ល្ននប្រណរេនិោយភាស្ថារាងំ ប្កមុ្ប្រឹកាពិណប្គេះណោរល់្េាិរភាពហិរញ្ញវតាុ
ប្រចំាតំរន់អាេីុ (FSB-RGC for Asia) ជាណដ្ើម្។ ណៅឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានច្៉ូល្
ជាេមាជិ្កគ ៈកម្មការេាិតិ នគរកណ្តត ល្ Irving Fisher (IFC) ដដ្ល្ប្តូវានរណងកើតណ ើងនិងប្គរ់ប្គង
ណោយេហគម្ន៍ នគរកណ្តត ល្អនតរជាតិ ណហើយណ វើប្រតិរតតិការណប្កាម្ការឧរតាម្ាររេ់ នគរេប្មារ់
ការរ៉ូទត់អនតរជាតិ (BIS)។ ការច្៉ូល្ជាេមាជិ្កននគ ៈកម្មការណនេះនឹងផ្សតល់្អតាប្រណោជ្ន៍ជាណប្ច្ើន
ដ្ល់្ នគរជាតិននកម្ពុជាដ្៉ូច្ជា ការណល្ើកកម្ពេ់គុ ភាពេាិតិាម្េតង់ោរនិងវ ីិស្ថស្តេតអនដរជាតិ, 
ការច្៉ូល្រមួ្ពិភាកាផ្ទល េ់រត៉ូរព័ត៌មាននិងររពិណស្ថ ន៍ពាក់ព័នធនឹងការអនុវតដវ ីិស្ថស្តេតៃមីននការប្រម្៉ូល្ 
ច្ងប្កង និងផ្សសពវផ្សាយព័ត៌មានេាិតិ។ល្។ 

- េហប្រតិរតតិការអាស្ថ៊ា ន (ASEAN) ៖ ណប្កាម្ប្ករខ័ ា ណេដ្ឋកិច្ចអាស្ថ៊ា ន  នគរជាតិនន
កម្ពុជាានច្៉ូល្រមួ្ោ៉ាងេកម្មជាមួ្យេមាជិ្កដ្នរណរៀត កនុងការអនុវតតគំនិតផ្សតួច្ណផ្សតើម្នន ណដ្ើម្បី
េណប្ម្ច្ានណគល្ណៅរមួ្គឺ លំ្ហ៉ូរណោយណេរនីនណេវាហិរញ្ញវតាុ ម្៉ូល្ ន ការវនិិណោគ និងប្រព័នធ
ហិរញ្ញវតាុរងឹមំា។ ល្រធផ្សល្ដដ្ល្េណប្ម្ច្ានកនុងឆ្ន ំណនេះរមួ្មាន៖ i/- ការអនុម័្តររេ់រដ្ឋម្ន្តនតីណេដ្ឋកិច្ច
អាស្ថ៊ា ន និងប្កុម្ប្រឹកាេហគម្ន៍ណេដ្ឋកិច្ចអាស្ថ៊ា ន (AECC) ណល្ើយុរធស្ថស្តេតដផ្សនការេកម្មភាព
េប្មារ់េមាហរ កម្មហិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ និង ii/- ការោក់ណច្ញន៉ូវប្ករខ័ ា ប្តួតពិនិតយ
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និងវាយតនម្ល ច្កាុវេ័ិយេហគម្ន៍ណេដ្ឋកិច្ចអាស្ថ៊ា នឆ្ន ំ២០២៥ ណោយមានការគំប្រពីប្រព័នធេាិតិររេ់
េហគម្ន៍អាស្ថ៊ា ន។ រនទឹម្ណនេះ ណដ្ើម្បីរនតអនុវតតការផ្សតល់្េនទនីយភាពរយៈណពល្ខលីដ្ល់្ប្រណរេជា
េមាជិ្កដដ្ល្ជួ្រវរិតតិជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់  នគរកណ្តត ល្អាស្ថ៊ា នានចុ្េះហតាណល្ខាណល្ើអនុេសរ ៈ
ណោគយល់្រដនាម្ណល្ើករី៦ េតីពី ប្រតិរតតិការេវរ់អាស្ថ៊ា ន (ASA) (១៧ វចិ្ឆិកា ២០១៧ - ១៧ វចិ្ឆិកា ២០១៩) 
ដដ្ល្អនុេសរ ៈណោគយល់្ដំ្រ៉ូងានច្៉ូល្ជា រមានចារ់ាំងពីដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០០៥  ណហើយប្តូវាន
ណ វើរច្ចុរបននកម្មណរៀងរាល់្២ឆ្ន ំម្តង។ 

- េហប្រតិរតតិការអាស្ថ៊ា ន+៣ (ASEAN+3) ៖  នគរជាតិននកម្ពុជាាននិងកំពុងច្៉ូល្រមួ្
ពប្ងឹងរដនាម្ន៉ូវកិច្ចេហប្រតិរតតិការជាមួ្យរណ្តត ប្រណរេេមាជិ្កអាស្ថ៊ា ន+៣ ណដ្ើម្បពីប្ងឹងរណ្តត ញ
េុវតាិភាពហិរញ្ញវតាុ េប្មារ់ណប្តៀម្ខលួនកនុងការរង្វក រនិងណោេះស្ស្ថយវរិតតិហិរញ្ញវតាុដដ្ល្អាច្ណកើតមាន
ណៅកនុងតំរន់។ វឌ្ឍនភាពច្ម្បងៗននកិច្ចេហប្រតិរតិតការអាស្ថ៊ា ន+៣ រមួ្មាន៖ i/- ការណប្តៀម្ណរៀរចំ្
ណ វើវណិស្ថ នកម្មកិច្ចប្ពម្ណប្ពៀងពហុភាវ៉ូរនីយកម្មគំនិតផ្សតួច្ណផ្សតើម្ណឈៀងនម្៉ា (CMIM) ណដ្ើម្បីណ វើរច្ចុរបននកម្ម
និងរណងកើនប្រេិរធភាពននកិច្ចប្ពម្ណប្ពៀងណនេះ ii/- ការដកល្ម្អណគល្ការ ៍ប្រតិរតតិណដ្ើម្បីជួ្យេប្ម្ួល្
ដ្ល់្ការអនុវតតយនតការ CMIM ណប្កាម្ល្កាខ ា ភាជ រ់ជាមួ្យកម្មវ ីិឥ ទនររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុ
អនតរជាតិ (IMF-Linked) iii/- ការរញ្ច រ់ការស្ថកល្បង CMIM ណល្ើករី៨ ណដ្ើម្បីរនតពប្ងឹងយនតការកិច្ច-
េហប្រតិរតតិការរវាង CMIM ជាមួ្យម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ iv/- ការរណងកើតដផ្សនការអនុវតតន៍
េប្មារ់រយៈណពល្ម្ យម្ និងណគល្ណៅរយៈណពល្ដវង (SD&MTIP) ររេ់ការោិល័្យស្ស្ថវប្ជាវមា៉ា ប្កូ-
ណេដ្ឋកិច្ចអាស្ថ៊ា ន+៣ (AMRO) ណដ្ើម្បីពប្ងឹងេម្តាភាពររេ់ការោិល័្យណនេះកនុងការាម្ោនស្ថា នភាព
ណេដ្ឋកិច្ចររេ់ប្រណរេជាេមាជិ្កប្រករណោយគុ ភាពនិងប្រេិរធភាព v/- ការជំ្រុញកិច្ចេហ-
ប្រតិរតតិការរវាងការោិល័្យ AMRO ជាមួ្យស្ថា រ័នហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិដ្នរណរៀតដ្៉ូច្ជា  នគរ
អភិវឌ្ឍន៍អាេីុ និងម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ និង vi/- ការរណងកើនណដ្ើម្រុនេប្មារ់កម្មវ ីិធ្លនណល្ើ
ឥ ទននិងការវនិិណោគ (CGIF) ណដ្ើម្បជំី្រញុការអភិវឌ្ឍរីផ្សារេញ្ញ រ័ ណអាេីុ េំណៅពប្ងឹងការ
ណប្រើប្ាេ់រ៉ូរិយវតាុណៅកនុងតំរន់។ 

២- កិច្ចេហ្ប្រតិរតតិការសទវភាគ ី
 នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតពប្ងឹង និងណល្ើកកម្ពេ់កិច្ចេហប្រតិរតតិការណរវភាគីជាមួ្យ

 នគរកណ្តត ល្ អាជាញ  ររ៉ូរិយវតាុ និងស្ថា រ័ននន ណដ្ើម្បីផ្ទល េ់រត៉ូរព័ត៌មានចំ្ណ េះដឹ្ងនិងររ-
ពិណស្ថ ន៍ និងរតឹចំ្ ងរំនក់រំនងល្អប្រណេើរ។ ណៅឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានណ វើជា
មាច េ់ផ្សទេះណរៀរចំ្កិច្ចប្រជំុ្ណរវភាគីជាមួ្យ នគរកណ្តត ល្នៃ និងណវៀតណ្តម្ និងកម្មវ ីិណ វើរររង្វា ញ
ដច្ករដំល្កចំ្ណ េះដឹ្ងនិងររពិណស្ថ ន៍ ឧណរទេនម្ណោយម្ន្តនតីជំ្នញម្កពី នគរកណ្តត ល្នៃ
និងឡាវ ណល្ើជំ្នញពាក់ព័នធនឹងយនតការណោេះស្ស្ថយវរិតតិ កិច្ចេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ េុវតាិភាព
ស្ថច់្ប្ាក់ និងការង្វរេវនកម្មនផ្សទកនុង។ ណល្ើេពីណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជានិង នគរកណ្តត ល្
ចិ្នានេណមាព  ជាផ្សល៉ូវការការោក់ឱ្យដំ្ណ ើ រការណោេះដ្៉ូរប្ាក់ណរៀល្ និងប្ាក់យ៉ាន់ចិ្នណៅណល្ើរីផ្សារ
អនតរ នគរននតំរន់េវយ័ត Guangxi Zhuang ប្រណរេចិ្ន។ 
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ណប្ៅពីណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាក៏មានកិច្ចេហការល្អនិងជិ្តេនិរធជាមួ្យ នគរកណ្តត ល្
ជ្រ៉ាុន ក៉ូណរ ៉ា អាល្លឺម្៉ាង់ ារាងំ លុ្ច្េំរួ ដនក តួកគី ក៉ូណរ ៉ា នៃ ណវៀតណ្តម្ មា៉ា ណ េីុ អាជាញ  ររ៉ូរិយវតាុេិងារុរ ី
រតនគរេហរដ្ឋអាណម្រកិ រោឋ ភិាល្ឥណ្តា  ភាន ក់ង្វរេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិជ្រ៉ាុន (JICA) ភាន ក់ង្វរ
ណេវាហិរញ្ញវតាុជ្រ៉ាុន ប្កេួងហិរញ្ញវតាុជ្រ៉ាុន ភាន ក់ង្វរេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិក៉ូណរ ៉ា (KOICA) អងាការ
ម្៉ូល្និ ិអភិវឌ្ឍន៍ម្៉ូល្ នររេ់អងាការេហប្រជាជាតិ  ប្ពម្ទំងស្ថា រ័នអនតរជាតិដ្នរណរៀត។ ាម្រយៈ
កិច្ចេហប្រតិរតតិការល្អប្រណេើរណនេះ ម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក នគរជាតិននកម្ពុជាានររួល្ការរ តុ េះរណ្តត ល្
រយៈណពល្ដវងនិងខលី និងផ្ទល េ់រត៉ូរររពិណស្ថ ន៍ណល្ើ៖ ការអនុវតតប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើ, ណគល្នណោាយ
រ៉ូរិយវតាុនិងេាិរភាពហិរញ្ញវតាុ, ការប្គរ់ប្គងនិងេប្ម្រេប្ម្ួល្ការណផ្សទរប្ាក់នលងប្រណរេ, ការអភិវឌ្ឍ
ប្រព័នធរ៉ូទត់រាយនិងរ៉ូទត់ដុ្ល្ភាល ម្ៗ, និងការណរៀរចំ្យុរធស្ថស្តេតថាន ក់ជាតិេតីពីររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុ 
ជាណដ្ើម្។  
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VII- ការប្គរ ប្គំននទកែុំ យនោរជាតិននកម្ពុជា 
១- េមេភាព និំ េកម្មភាពប្កុម្ប្រកឹាភិបាល  

រច្ចុរបនន ប្កុម្ប្រឹកាភិាល្ នគរជាតិននកម្ពុជាមានេមាេភាពដ្៉ូច្ខាងណប្កាម្ ៖ 
- ឯកឧតតម្ ជា ចាន់ត៉ូ ណរស្ថភិាល្ នគរជាតិននកម្ពុជា ជាប្រធ្លន 
- ណោកជំ្ទវ នវ ច័្នទថាណ្ត ណរស្ថភិាល្រង នគរជាតិននកម្ពុជា ជាេមាជិ្កា 
- ឯកឧតតម្ ជ្៉ូ គឹម្ណ ង តំណ្តងប្រមុ្ខរាជ្រោឋ ភិាល្ ជាេមាជិ្ក 
- ឯកឧតតម្ អីុវ ៃុង តំណ្តងឱ្យម្ជ្ឈោឋ នឧតតម្េិកា ជាេមាជិ្ក 
- ឯកឧតតម្ រេ់ េីល្វា៉ា តំណ្តងឱ្យប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ ជាេមាជិ្ក 
- ណោក ឡាយ ណម្៉ាងេ៊ាុន  តំណ្តងឱ្យម្ជ្ឈោឋ នណ វើេកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ច ជាេមាជិ្ក 
- ណោកស្េី ណៅ៉ា េុន តំណ្តងឱ្យរុគាលិ្ក នគរជាតិននកម្ពុជា ជាេមាជិ្កា។ 

 កនុងឆ្ន ំ២០១៧ ណនេះ ប្កមុ្ប្រឹកាភិាល្ នគរជាតិននកម្ពុជាានប្រជំុ្ចំ្នួន ៦ណល្ើក ណដ្ើម្បី
ពិភាកានិងអនុម័្តណល្ើការង្វរមួ្យចំ្នួន ដ្៉ូច្ខាងណប្កាម្ ៖ 

រី១/- កិច្ចប្រជំុ្ប្កមុ្ប្រឹកាភិាល្ណល្ើករី១២០  កាល្ពីនៃៃរី១៤ ដខកុម្ាៈ ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បពិីនិតយ
និងអនុម័្តណល្ើណេច្កដីប្ពាងណេច្កតីេណប្ម្ច្េតីពី ការរណងកើតគ ៈកម្មការប្តួតពិនិតយ
រញ្ជ ីគ ណនយយ នគរជាតិននកម្ពុជា េប្មារ់ការយិររណិច្ឆរឆ្ន ំ២០១៦ 

រី២/- កិច្ចប្រជំុ្ប្កមុ្ប្រឹកាភិាល្ណល្ើករី១២១ កាល្ពីនៃៃរី៦ ដខមី្ន ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បីពិនិតយ 
និងេណប្ម្ច្ណល្ើណេច្កតីប្ពាងរាយការ ៍ស្ថា នភាពៃវកិា នគរជាតិននកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៦ 
និងដផ្សនការឆ្ន ំ២០១៧ 

រី៣/- កិច្ចប្រជំុ្ប្កុម្ប្រឹកាភិាល្ណល្ើករី១២២ កាល្ពីនៃៃរី១៣ ដខកកកោ ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បី
ពិនិតយនិងអនុម័្តណល្ើណេច្កដីប្ពាងរាយការ ៍ប្រចំានមាេរី១ និងរិេណៅការង្វរ
នមាេរី២ ឆ្ន ំ២០១៧ ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា 

រី៤/- កិច្ចប្រជំុ្ប្កមុ្ប្រឹកាភិាល្ណល្ើករី១២៣ កាល្ពីនៃៃរី៨ ដខេីហា ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បពិីនិតយ 
និងពិភាកាណល្ើរាយការ ៍េតីពី ស្ថា នភាពអតិផ្សរណ្តប្រចំាប្តីមាេរី១ ឆ្ន ំ២០១៧ 
ប្ពម្ទំងល្រធផ្សល្ននការវាយតនម្លររេ់ប្កុម្ណរេកកម្មពិណប្គេះណោរល់្មាប្ារី ៤ 
ររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ និងការង្វរណផ្សសងៗ 

រី៥/- កិច្ចប្រជំុ្ប្កមុ្ប្រឹកាភិាល្ណល្ើករី១២៤ កាល្ពីនៃៃរី២១ ដខវចិ្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បពិីនិតយ
និងពិភាកាណល្ើរាយការ ៍េតីពី េកម្មភាពការង្វរប្គរ់ប្គងរុនរប្ម្ុងឆ្ន ំ២០១៦ និង 

រី៦/- កិច្ចប្រជំុ្ប្កុម្ប្រឹកាភិាល្ណល្ើករី១២៥ កាល្ពីនៃៃរី៦ ដខ ន៉ូ ឆ្ន ំ២០១៧ ណដ្ើម្បីពិនិតយនិង
អនុម័្តណល្ើណេច្កដីប្ពាងរាយការ ៍ប្រចំាឆ្ន ំ២០១៧ និងរិេណៅការង្វរឆ្ន ំ២០១៨ 
ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា។ 

  



   74 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

២- ការងារប្គរ ប្គំ និំ អភវិ្ឌ្ឍន៍យនធានម្នុេេ 

  នធ្លនម្នុេសណៅ នគរជាតិននកម្ពុជា  មានការអភិវឌ្ឍរកីច្ណប្ម្ើនគួរឱ្យកត់េមាា ល់្កនុង
រយៈណពល្ពីររេវតសរចុ៍្ងណប្កាយណនេះ។ ការរកីច្ណប្ម្ើនណនេះាននលុេះរញ្ច ំងាម្រយៈការណកើនណ ើងនន
ររមិា ម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក រច្នេម្ព័នធការង្វរ និងេមិ្រធផ្សល្ការង្វរប្រករណោយប្រេិរធភាព។ រច្ចុរបនន 
ការប្គរ់ប្គង នធ្លនម្នុេសប្តូវានអភិវឌ្ឍ ស្េរនឹងតប្ម្ូវការននការង្វរនិងការដប្រប្រួល្នននិមាម រនកម្ម
ហិរញ្ញវតាុជាតិ ណគល្ការ ៍ននេាិរភាព និងប្រេិរធភាពការង្វរ។ 
 

 ក- េាតិមិ្ន្តនត-ីរុគគលកិ  

 ប្ករខ័ ា ម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក នគរជាតិននកម្ពុជារ៉ូទំងប្រណរេចុ្ងឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ មានចំ្នួន
េររុ ១៦៣៨រ៉ូរ (ប្រុេ ៨៥០រ៉ូរ ស្េី ៧៨៨រ៉ូរ) កនុងណនេះរីស្ថន ក់ការកណ្តត ល្មានចំ្នួន ១.១៧៧រ៉ូរ 
(ប្រុេ ៦២៤រ៉ូរ ស្េី ៥៥៣រ៉ូរ) និងស្ថខារាជ្ធ្លនី-ណខតត មានចំ្នួន ៤៦១រ៉ូរ (ប្រុេ ២២៦រ៉ូរ ស្េី 
២៣៥រ៉ូរ)។ កនុងរយៈណពល្១ឆ្ន ំណនេះ ប្ករខ័ ា ម្ន្តនតីណៅរីស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ានណកើនណ ើងចំ្នួន ១១៦រ៉ូរ 
(ច្៉ូល្ៃមី ១៣៥រ៉ូរ ណផ្សទរច្៉ូល្ ២រ៉ូរ ច្៉ូល្និវតតន៍ ១៥រ៉ូរ ោឈរ់ ៦រ៉ូរ) ខ ៈណៅស្ថខាានៃយចុ្េះចំ្នួន 
២រ៉ូរ ( ច្៉ូល្ៃមី ៥រ៉ូរ ណផ្សទរណច្ញ ១រ៉ូរ ច្៉ូល្និវតតន៍ ៥រ៉ូរ ោឈរ់  ១រ៉ូរ)។  

 

ារាង ៧  ៖  េាតិិម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក នគរជាតិននកម្ពុជាប្រចំាឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៧ 
      

  

ឆ្ន ំ២០១៥ ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ្ន ំ២០១៧ រដប្ម្រប្ម្ួល្ 
ឆ្ន ំ២០១៦ណ ៀរឆ្ន ំ២០១៧ 

រីស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ 

ប្រុស ៥៣៧ ៥៩១ ៦២៤ ៣៣ 
ស្រសី  ៤៣០ ៤៧០ ៥៥៣ ៨៣ 
សររុ ៩៦៧ ១០៦១ ១១៧៧ ១១៦ 

ស្ថខា 

ប្រុស ២១១ ២២៩ ២២៦ -៣ 
ស្រសី  ១៩៥ ២៣៤ ២៣៥ ១ 
សររុ ៤០៦ ៤៦៣ ៤៦១ -២ 

េររុរ៉ូទំងប្រណរេ 

ប្រុស ៧៤៨ ៨២០ ៨៥០ ៣០ 
ស្រសី  ៦២៥ ៧០៤ ៧៨៨ ៨៤ 
សររុ ១៣៧៣ ១៥២៤ ១៦៣៨ ១១៤ 

ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
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ារាង ៨  ៖  េាិតិម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក នគរជាតិននកម្ពុជា ាម្កប្មិ្តវរប ម៌្ ឆ្ន ២ំ០១៧ 
       

កប្មិ្តវរប ម៌្ រ ាិ ត ររញិ្ញ រប្ត
ជាន់ខពេ់ ររញិ្ញ រប្ត ររញិ្ញ រប្តរង ណផ្សសងៗ េររុ 

រីស្ថន ក់ការកណ្តត ល្ ៩ ២៨៧ ៣៤៨ ២៣៥ ២៩៨ ១១៧៧ 

ស្ថខា ១ ៦៥ ២១៨ ១០១ ៧៦ ៤៦១ 

េររុ ១០ ៣៥២ ៥៦៦ ៣៣៦ ៣៧៤ ១៦៣៨ 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 
 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

 ខ- ការងាររណតុ ឹះរណាត ល  

 -  ការង្វររ តុ េះរណ្តត ល្កនងុប្រណរេ  

នឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានណរៀរចំ្ណរើកវគាេិកាា ស្ថោចំ្នួន ១៤ណល្ើក េប្មារ់
េិកាា កាម្ច្៉ូល្រមួ្ចំ្នួន ៦០៥រ៉ូរ វគាេិកាចំ្នួន៤ណល្ើក េប្មារ់េិកាា កាម្ច្៉ូល្រមួ្ចំ្នួន១៧០រ៉ូរ កិច្ចប្រជំុ្
ចំ្នួន ៩ណល្ើក ដដ្ល្មានម្ន្តនតី-រុគាលិ្កច្៉ូល្រួម្ចំ្នួន ១.៤៣៦រ៉ូរ និងានណរៀរចំ្កម្មវ ីិចុ្េះកម្មេិកា
ណៅ នគរជាតិននកម្ពុជាជ្៉ូនេិេស-និេសិតម្កពីរណ្តត ប្គឹេះស្ថា នឧតតម្េិកាចំ្នួន ២១ណល្ើក (េិេស-
និេសិតច្៉ូល្រមួ្ចំ្នួន ១៦០រ៉ូរ)។ 

រ ាិ ត, ១០, ១%

ររញិ្ញ រប្តជាន់ខពេ់, 
៣៥២, ២១%

ររញិ្ញ រប្ត,
៥៦៦, ៣៥%

ររញិ្ញ រប្តរង,
៣៣៦, ២០%

ណផ្សសងៗ,
៣៧៤, ២៣%

បណ្ឌិ ត
បរញិ្ញា បក្តជាន់មពស់
បរញិ្ញា បក្ត
បរញិ្ញា បក្តរង
មសេងៗ

ប្កាហ្វ ៧៩ ៖ ម្ន្តនតី-រុគគលកិយនោរជាតិននកម្ពុជាាម្កប្ម្ិតវ្រ យម្៌ ឆ្ែ ាំ២០១៧ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

 រនទឹម្ណនេះ ការរ តុ េះរណ្តត ល្ម្ន្តនតី-រុគាលិ្កាម្ប្រព័នធ Online ណប្កាម្កម្មវ ីិ FSI Connect ររេ់
វរិាស្ថា នេាិរភាពហិរញ្ញវតាុនន នគរេប្មារ់ការរ៉ូទត់អនតរជាតិ (BIS) ក៏ប្តូវណរៀរចំ្ណ ើងណោយាន
រិញេិរធិេិកាជ្៉ូនម្ន្តនតីរុគាលិ្កចំ្នួន ១៦២រ៉ូរ, អាហារ៉ូរករ ៍ចំ្នួន ២៥រ៉ូរ (វគារី១) និងានណប្ជ្ើេណរ ើេ
ម្ន្តនតីរុគាលិ្ករដនាម្ចំ្នួន ៥០រ៉ូរ េប្មារ់វគារី២ ដដ្ល្ចារ់ណផ្សតើម្េិកាណៅឆ្ន ំ២០១៧។  នគរជាតិ
ននកម្ពុជាក៏ានយកចិ្តតរុកោក់ណល្ើការពប្ងឹងចំ្ណ េះដឹ្ងការង្វរេន៉ូល្ នគរកណ្តត ល្និងភាពជា
អនកដឹ្កនំ ណោយានណរៀរចំ្ វគាេុប្កឹតការ ការប្តួតពិនិតយ នគរ និងភាពជាអនកដឹ្កនំ។  
  - ការង្វររ តុ េះរណ្តត ល្ណប្ៅប្រណរេ  
  នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតរណងកើនេម្តាភាពនិងអភិវឌ្ឍ នធ្លនម្នុេសណៅណប្ៅប្រណរេ 
ាម្រយៈការចាត់រញ្ជ៉ូ នម្ន្តនតី-រុគាលិ្កឱ្យច្៉ូល្រមួ្វគាេិការយៈណពល្ខលីចំ្នួន ៤៧ណល្ើក (ម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក
ច្៉ូល្រមួ្ចំ្នួន ១២២រ៉ូរ) វគាេិការយៈណពល្ដវង (ថាន ក់អនុរ ាិ ត) ចំ្នួន ១១ណល្ើក (ម្ន្តនតី-រុគាលិ្កច្៉ូល្រមួ្
ចំ្នួន ១៧រ៉ូរ) ប្រជំុ្និងរេសនកិច្ចេិកាចំ្នួន ៤០ណល្ើក (ម្ន្តនតីរុគាលិ្កច្៉ូល្រមួ្ចំ្នួន ៣១៥រ៉ូរ)។ ការ
រ តុ េះរណ្តត ល្ណៅណប្ៅប្រណរេណនេះ ប្តូវានណ វើណ ើងាម្ការអណញ្ជ ើញ និងឧរតាម្ាររេ់ស្ថា រ័នអនតរជាតិ
ដ្៉ូច្ជា៖ ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ  នគរពិភពណោក ម្ជ្ឈម្ ា ល្ស្ថ៊ា េិន  នគរកណ្តត ល្ និង
ស្ថា រ័នដ្នរណរៀត។ 

០
២០០
៤០០
៦០០
៨០០

១០០០
១២០០
១៤០០
១៦០០

ឆ្ន ំ២០១៥ ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ្ន ំ២០១៧

២៥៨

៨៩០

៦០៥

១៣៣

៤៤៩

១៧០

៥៣២ ៥៧៦

១៤៣៦

១៧១ ១៧២ ១៦០

ប្កាហ្វ ៨០ ៖ េាតិិអែកច្ូលរមួ្េកិាា ស្ថោ
(ឆ្ន ំ២០១៥-២០១៧)

ចំនួនអនកចូលរមួ្សិកាា សាលា ចំនួនអនកចូលរមួ្ លគសិកា ចំនួនអនកចូលរមួ្ក្បជំុ ចំនួននិសេតិចុះកម្ាសិកា
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
ប្រភព៖  នគរជាតិននកម្ពុជា 

  - ម្ ា ល្េិការណច្ចកណរេ នគរ 
ស្ថស្តស្ថត ចារយណៅម្ ា ល្េិការណច្ចកណរេ នគរមានចំ្នួន ៥៥រ៉ូរ (ប្រុេ ៤៧, ស្េី ៨) 

កនុងណនេះស្ថស្តស្ថត ចារយពី នគរជាតិននកម្ពុជាមានចំ្នួន ៥០រ៉ូរ (ប្រុេ ៤២, ស្េី ៨)។ ចំ្ដ កនិេសតិ
េររុទំងរីជំ្នន់ (រី២៥ រី២៦ និងរី២៧) មានចំ្នួន ៣១០រ៉ូរ (ស្េី ២២៨, ប្រេុ ៨២) កនុងណនេះម្កពី
 នគរជាតិននកម្ពុជាចំ្នួន ១រ៉ូរ (ស្េី)។ ម្ ា ល្េិកាានណរៀរចំ្កម្មវ ីិអណញ្ជ ើញថាន ក់ដឹ្កនំ នគរ
ជាតិននកម្ពុជា និងម្ន្តនតីជំ្នញម្កណ វើររឧណរទេនម្ណល្ើប្រធ្លនររៃមីៗ ដដ្ល្ទក់រងនឹងវេ័ិយ នគរ 
និងានណរៀរចំ្ឱ្យនិេសិតជំ្នន់រី២៥ ដដ្ល្ានប្រ ងជារ់ជាស្ថា ពរ (៨៩រ៉ូរ) ានចុ្េះកម្មេិកាណៅ
 នគរជាតិននកម្ពុជា ណដ្ើម្បីរដនាម្ន៉ូវចំ្ណ េះដឹ្ង និងផ្សារភាជ រ់រវាងប្រឹេតីជាមួ្យការអនុវតតជាក់ដេតង។ 

ណដ្ើម្បីណល្ើកកម្ពេ់ការយល់្ដឹ្ង និងរងកល្កា ៈង្វយស្េួល្កនុងការស្ស្ថវប្ជាវ ម្ ា ល្េិកា
ានណរៀរចំ្រណ្តណ ល័្យមួ្យណ ើងវញិ។ រនទឹម្ណនេះ ម្ ា ល្េិកាកំពុងណរៀរចំ្ណ វើរច្ចុរបននកម្ម កម្មវ ីិេិកា
និងមុ្ខវជិាជ ឱ្យស្េរណៅនឹងការអភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ច និងតប្ម្ូវការរីផ្សារពល្កម្មកនុងវេ័ិយ នគរនិង
ហិរញ្ញវតាុ  ប្ពម្ទំងានណរៀរចំ្ណគហរំព័រ ណដ្ើម្បីរណងកើតណវរិកាពិភាកា ដច្ករដំល្កររពិណស្ថ ន៍ 
ចំ្ណ េះដឹ្ង ព័ត៌មាន និងការស្ស្ថវប្ជាវ ដដ្ល្ពាក់ព័នធនឹងវេ័ិយ នគរនិងហិរញ្ញវតាុ។ 

ម្ ា ល្េិកាណៅរនតកិច្ចេហប្រតិរតតិការជាមួ្យ Asian Institute of Chartered Banker (AICB) 
វរិាស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ (IBF) េមាគម្ នគរណៅកម្ពុជា (ABC) និងវរិាស្ថា នរ តុ េះរណ្តត ល្
នន នគរកណ្តត ល្ជាមិ្តតដ្៉ូច្ជា មា៉ា ណ េីុ ហវីលី្ពីន នៃ និងវរិាស្ថា នអ៉ូស្តស្ថត លី្- ៉ូ ដវល្ណហស ង់ 
ណដ្ើម្បីផ្ទល េ់រត៉ូរររពិណស្ថ ន៍ ររួល្ានអនុស្ថេន៍ល្អៗ  និងដេវងយល់្ពីការពប្ងឹងគុ ភាពេិកា។ 

  

០

១០០

២០០

៣០០

៤០០

៥០០

៦០០

ឆ្ន ំ២០១៥ ឆ្ន ំ២០១៦ ឆ្ន ំ២០១៧

៣៤៧

២០១ ២២០
២៧៣

៥៨១ ៥៨២

៣១ ២១ ២៣

ប្កាហ្វ ៨១៖ ច្ាំនួនម្ន្តនតីច្ូលរមួ្ការរណតុ ឹះរណាត លសប្ៅប្រសទេ
(ឆ្ន ំ២០១៥-២០១៧)

ចំ្នួនអនកច្៉ូល្រមួ្វគាេិការយៈណពល្ខលី ចំ្នួនអនកច្៉ូល្រមួ្ប្រជំុ្និងរេសនកិច្ច ចំ្នួនអនកច្៉ូល្រមួ្វគាេិការយៈណពល្ដវង
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

៣- ការងារេវ្នកម្មនិំ អយកិារកិច្ច និំការប្គរ ប្គំហានភិ័យ 

 នគរជាតិននកម្ពុជាានរនតរណងកើនការយកចិ្តតរុកោក់ណល្ើការការពារហានិភ័យ និងការរកា
និរនតរភាពការង្វរ ាម្រយៈការណរៀរចំ្ណគល្ការ ៍ដ នំណផ្សសងៗេប្មារ់ការប្រតិរតតិ ការណ វើេវនកម្ម
និងអ ិការកិច្ច ការពិនិតយណ ើងវញិន៉ូវដផ្សនការនិរនតរភាព ុរកិច្ច និងការរណងកើនការយល់្ដឹ្ង អំពីហានិភ័យ 
ណោយានណរៀរចំ្េិកាា ស្ថោដ្ល់្ម្ន្តនតី រុគាលិ្ក និងដច្ករដំល្កការយល់្ដឹ្ងអំពី ហានិភ័យដ្ល់្
នយកោឋ ននិងស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជាដដ្ល្ប្តូវានណ វើេវនកម្ម។  រនទឹម្ណនេះ  នគរជាតិនន
កម្ពុជាានរណងកើតគ ៈកម្មការប្គរ់ប្គងហានិភ័យ និងម្ន្តនតីរណង្វា ល្ទំងណៅស្ថន ក់ការកណ្តត ល្និង
ស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត ណដ្ើម្បពីប្ងឹងការប្គរ់ប្គងនិងាម្ោនហានិភ័យប្រតិរតតិការ
 នគរររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា។  

ណៅឆ្ន ំ២០១៧ណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានណ វើេវនកម្មណៅនយកោឋ នប្គរ់ប្គងការរត៉ូរប្ាក់ 
ខុរទកាល័្យ នយកោឋ នណាេះផ្សាយនិងឃ្លល ំងណរឡា នយកោឋ នប្តួតពិនិតយណល្ើឯកស្ថរ និងស្ថខា
 នគរជាតិននកម្ពុជាចំ្នួន ៦ រមួ្មាន ណខតតកំពត ណខតតប្ពេះេីហនុ ណខតតាដកវ ណខតតាត់ដំ្រង ណខតត
ស្ថវ យណរៀង និងណខតតរតនគិរ ីណដ្ើម្បពិីនិតយការប្រតិរតតិាម្ ការអនុវតតអភិាល្កិច្ចល្អ និងភាពប្គរ់ប្គន់
ននប្រព័នធប្តតួពិនិតយនផ្សទកនុង។  រាយការ ៍េវនកម្ម និងអនុស្ថេន៍ររេ់េវនករ ប្តូវានពិភាកា
ោ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួ្យនយកោឋ ន និងស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជាដដ្ល្ានណ វើេវនកម្ម ណដ្ើម្បី
ធ្លនថាេវនោឋ នានយល់្ច្ាេ់ពីរញ្ា ដដ្ល្ប្តូវដកល្ម្អ ណដ្ើម្បីការពារហានិភ័យនិងរណងកើនប្រេិរធភាព
ការង្វរ។  

រនទឹម្ណនេះ ការង្វរអ ិការកិច្ចប្តូវានណផ្ទត តណល្ើការរកាេុវតាិភាពឃ្លល ំងប្ាក់ ការប្គរ់ប្គង 
ស្ថច់្ប្ាក់ និងការប្រតិរតតិាម្ការដ នំ។ ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ការង្វរអ ិការកិច្ចានអនុវតតណៅស្ថខា
 នគរជាតិននកម្ពុជាចំ្នួន ១៣ រួម្មាន ណខតតកំពង់េពឺ ណខតតាដកវ ណខតតស្ថវ យណរៀង ណខតតណកាេះកុង 
ណខតតប្ពេះេីហនុ ណខតតប្កណច្េះ ណខតតេទឹងដប្តង ណខតតរតនគិរ ីណខតតកំពង់ចាម្ ណខតតកំពត ណខតតនប្ពដវង ណខតត
កំពង់ឆ្ន ំង និងណខតតាត់ដំ្រង។  

គ ៈកម្មការប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រព័នធ នគរេន៉ូល្ានប្រជំុ្ចំ្នួន៨ណល្ើក ណោយានពិនិតយ
ពិភាកាអំពីហានិភ័យពាក់ព័នធនឹងការណ វើប្រតិរតតិការាម្ប្រព័នធ នគរេន៉ូល្ និងការណ វើរច្ចុរបននកម្ម 
“ឯកស្ថរដ នំប្រតិរតតិការេប្មារ់ស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត” និង “ដផ្សនការនិរនតរភាព
 ុរកិច្ច”។  

៤-  ការងារប្គរ ប្គំស្ថខាយនោរជាតិននកម្ពុជា 
 ណដ្ើម្បីផ្សតល់្ណេវាប្គរ់ប្គងគ នីប្ាក់រណញ្ញើ ររួល្និងណរើកស្ថច់្ប្ាក់ និងណេវាណផ្សទរប្ាក់ជ្៉ូន

ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុនិងប្កេួង-ម្នទីរររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ឱ្យមានប្រេិរធភាពខពេ់  នគរ
ជាតិននកម្ពុជាានរនតពប្ងឹងនិងពប្ងីកេម្តាភាពប្រតិរតតិការណៅាម្រណ្តត ស្ថខារាជ្ធ្លនី-ណខតតទំង ១៩ 
រ៉ូទំងប្រណរេ។ រនទឹម្ណនេះ ស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជាានផ្សតល់្ណេវារត៉ូរប្កោេប្ាក់ណរៀល្ចាេ់ 
េឹក ណរច្រលឹ្ រក់ រដហក ដ្ល់្ស្ថធ្លរ ជ្ន ណដ្ើម្បីជំ្រញុការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្។  នគរជាតិនន
កម្ពុជាាននិងកំពុងដំ្ណ ើ រការស្ថងេង់អគរៃមីចំ្នួន៣ ជំ្នួេអគរចាេ់ណៅស្ថខា នគរជាតិនន
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

កម្ពុជាណខតតស្ថវ យណរៀង នប្ពដវង និងាដកវ និងរនតដកល្ម្អអគរណ វើការណៅាម្រណ្តត ស្ថខា នគរ
ជាតិននកម្ពុជារ៉ូទំងប្រណរេ ប្ពម្ទំងានរណងកើនភាពរងឹមំានិងេុវតាិភាពឃ្លល ងំរការុកស្ថច់្ប្ាក់។  

ស្េរាម្អនុស្ថេន៍ររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្  នគរជាតិននកម្ពុជាក៏ានចុ្េះណៅផ្សសពវផ្សាយ
ណេច្កតីដៃលងការ ៍រមួ្រវាងប្កេួងណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ និង នគរជាតិននកម្ពុជា ប្ពម្ទំងណឈាម េះ
ស្ថល កេញ្ញ   នគរពា ិជ្ជនិងប្គឹេះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុររួល្ប្ាក់រណញ្ញើដ្ល់្ប្រជាជ្នឱ្យាន
ប្ជ្ួតប្ជារផ្សងដដ្រ។ ជាមួ្យគន ណនេះ ប្កុម្គំពារអតិៃិជ្នប្តូវានរណងកើតណ ើងណៅាម្រណ្តត ស្ថខា
រាជ្ធ្លនី-ណខតត ណដ្ើម្បីដេវងរកដំ្ណណ្តេះស្ស្ថយពីរញ្ា ណផ្សសងៗជ្៉ូនស្ថធ្លរ ជ្ន។  
 

ារាង ៩ ៖ ប្ករខ័ ា ម្ន្តនតី-រុគាលិ្កស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជា (ឆ្ន ំ២០១៧) 
 ប្រុេ ស្េី េរុរ 

នយក/នយិកា ១៩ ០ ១៩ 
នយករង/នយិការង ១៥ ៤ ១៩ 
ប្រធ្លនការោិល័្យ ៤១ ២៨ ៦៩ 
អនុប្រធ្លនការោិល័្យ ៦៤ ៦៩ ១៣៣ 
រុគាលិ្ក ៨៤ ១២៦ ២១០ 
រុគាលិ្កណរេកកម្ម.ពយួរ.ណរៀន ២ ៤ ៦ 
រុគាលិ្កកម្មេិកា ១ ៤ ៥ 
េរុរ ២២៦ ២៣៥ ៤៦១ 
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២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

េនែោិឋ ន 
 ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ប្រព័នធ នគរកម្ពុជាានរនតអភិវឌ្ឍប្រករណោយភាពរងឹមំា និងានរំណពញ
តួនរីគំប្រកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់រនាយភាពប្កីប្កណៅកម្ពុជា ស្េរាម្ណគល្នណោាយច្តុណកា 
ដំ្ណ្តក់កាល្រី៣ និងយុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយហិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥។  

េាិរភាពនៃលប្តូវរកាានល្អប្រណេើរ ណោយអប្ាអតិផ្សរណ្តេាិតកនុងកប្មិ្តទរ ប្រហាក់ប្រដហល្
នឹងអប្ាម្ យម្រយៈណពល្ ៥ ឆ្ន ំ និងទរជាងអប្ាម្ យម្រយៈណពល្ពីររេវតសរចុ៍្ងណប្កាយណនេះ។ រនទឹម្ណនេះ 
អប្ារត៉ូរប្ាក់ក៏រនតមានេាិរភាព ជាមួ្យនឹងការរុកល្រធភាពឱ្យដប្រប្រួល្កនុងកប្មិ្តេម្ស្េរណៅាម្
កាត រីផ្សារ។ ម្៉ាាងណរៀត រុនរប្ម្ងុអនតរជាតិដុ្ល្ានណកើនណ ើងជាលំ្ោរ់ដ្ល់្កប្មិ្តណរវដ្ងននកប្មិ្ត
ដដ្ល្ប្រណរេកំពុងអភិវឌ្ឍន៍គួរមាន។ េាិរភាពរ៉ូរិយវតាុនិងកប្មិ្តខពេ់ននរុនរប្មុ្ងអនតរជាតិាន
រួម្ចំ្ដ កោ៉ាងេំខាន់កនុងការរកាេាិរភាពមា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ចនិងពប្ងឹងជំ្ណនឿរុកចិ្តតររេ់វនិិណោគិន
និងអនកណប្រើប្ាេ់ណៅណល្ើភាពរងឹមំាននណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ 

វេ័ិយ នគរានរណងកើនភាពេីុជ្ណប្ៅនិងររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុ ស្េរណពល្ដដ្ល្េាិរភាពហិរញ្ញវតាុ
ក៏ប្តូវានធ្លនោ៉ាងរងឹមំា។ រំហំឥ ទនវេ័ិយ នគរ និងេមាមាប្តរ៉ូរិយវតាុរ៉ូណៅណល្ើ ផ្ស.េ.េ 
ានរនតណកើនណ ើង ដដ្ល្នលុេះរញ្ច ងំពីកំណ ើ នការច្៉ូល្រមួ្ររេ់វេ័ិយ នគរកនុងការគំប្រការរកីច្ណប្ម្ើន
ណេដ្ឋកិច្ច។ ណៅកនុងឆ្ន ំណនេះដដ្រ ប្រជាជ្នណពញវយ័កាន់ដតណប្ច្ើនរដនាម្ណរៀតានររួល្ណេវាហិរញ្ញវតាុ 
ដដ្ល្ណ វើឱ្យកម្ពុជាអាច្រណងកើនអប្ាររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុោ៉ាងឆ្រ់រហ័េ កនុងស្ថា នភាពដដ្ល្វេ័ិយ នគរ
កម្ពុជាណរើរដតប្តូវានអភិវឌ្ឍកនុងរយៈណពល្ជាងពីររេវតសរចុ៍្ងណប្កាយណនេះរ៉ាុណណ្តណ េះ។ ាម្រយៈ
ការររួល្ានឥ ទន េហប្គេ ុនត៉ូច្និងម្ យម្ និងប្រជាកេិករានររួល្ណដ្ើម្រុនរដនាម្ 
ណដ្ើម្បីយកណៅពប្ងីកអាជី្វកម្មនិងរណងកើតការង្វរ ដដ្ល្ប្រប្រង់ដ្ល់្វេ័ិយផ្សលិ្តកម្មនិងការណ វើពិពិ កម្ម
ណេដ្ឋកិច្ចជាតិ។  

 នគរជាតិននកម្ពុជាានផ្សតល់្ណេវាដ្ល់្ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ រាជ្រោឋ ភិាល្ និង
ភាគីពាក់ព័នធដ្នរណរៀត ប្រករណោយប្រេិរធភាព ជាពិណេេាម្រយៈការណ វើរំណនើរកម្មប្រព័នធរ៉ូទត់
ណោយដផ្សអកណល្ើរណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុៃមីៗ ការណល្ើកកម្ពេ់គុ ភាពណេវា ប្រេិរធភាពននការប្គរ់ប្គង
និងណនលើយតរនឹងតប្ម្វូការស្ថច់្ប្ាក់រ៉ូទំងប្រណរេ និងការរមួ្ចំ្ដ កកនុងកម្មវ ីិដករប្ម្ង់ការប្គរ់ប្គង
ហិរញ្ញវតាុស្ថធ្លរ ៈររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្។ ការផ្សតល់្ណេវាទំងអេ់ណនេះានជួ្យកាត់រនាយចំ្ណ្តយ
ប្រតិរតតិការ ប្ពម្ទំងគំប្រនិងជំ្រញុកំណ ើ នពា ិជ្ជកម្ម ការវនិិណោគ និងេកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ចនន
ដដ្ល្ណកើនណ ើងឥតឈរ់ឈរ។  

ការអនុវតតានន៉ូវមុ្ខង្វរ-ភារកិច្ចខាងណល្ើ ប្រករណោយណជាគជ័្យគឺអាស្េ័យណោយ នគរជាតិ
ននកម្ពុជាានពប្ងឹងអភិាល្កិច្ច អភិវឌ្ឍេម្តាភាពម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក ពប្ងឹងរណ្តត ញស្ថខា ណល្ើកកម្ពេ់
កិច្ចេហប្រតិរតតិការអនតរជាតិ និងជាពិណេេររួល្ានការគំប្រពីរាជ្រោឋ ភិាល្ និងនដ្គ៉ូអភិវឌ្ឍន៍
នន ណប្កាម្ររោិកាេអំណណ្តយផ្សល្ពីកាត េុខេនតិភាព េាិរភាពនណោាយ និងេណ្តត រ់ធ្លន រ់
េងាម្ល្អប្រណេើរ។  



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផ្នែកទ២ី ៖ ទិេសៅការងារឆ្ែ ាំ២០១៨ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

I- ទេេនវ្េិយ័អនគត 

ការេណប្ម្ច្ានកំណ ើ នរងឹមំានឆ្ន ំ២០១៧ និងការរពឹំងរុកពីការរកីច្ណប្ម្ើនាម្វេ័ិយ កនុង
ស្ថា នភាពដដ្ល្ណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកប្តូវានរពឹំងនឹងរនតមានកំណ ើ នល្អ ណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឆ្ន ំ២០១៨ 
រពឹំងថានឹងររួល្ានកំណ ើ នគួរជារីណពញចិ្តត។ ណទេះោ៉ាងណ្ត កម្ពុជាក៏ប្រឈម្នឹងហានិភ័យមួ្យ
ចំ្នួនផ្សងដដ្រ ជាពិណេេ ហានិភ័យខាងណប្ៅ ណោយស្ថរភាពមិ្នប្ាកដ្ប្រជាននកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ច
ពិភពណោកនិងរីផ្សារហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិ។ 

១-  ហានិភយ័ច្ាំសពាឹះកាំសណើ ន 
ក- ហានិភយ័ខាំសប្ៅ 

ហានិភ័យខាងណប្ៅានៃម្ៃយ ណរើណ ៀរនឹងរ៉ាុនម នឆ្ន ំកនលងណៅ រ៉ាុដនតរនតណៅមានមួ្យចំ្នួន
ណៅណ ើយ ដ្៉ូច្ជា៖ 

- កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចតំរន់អឺរ ៉ា៉ូអាច្នឹងៃយណល្បឿនម្កវញិពី ២,១% ណៅឆ្ន ំ២០១៧ ម្ក ១,៩% 
ណៅឆ្ន ំ២០១៨ ណោយស្ថរហានិភ័យននភាពមិ្នប្ាកដ្ប្រជាននជំ្ហរណគល្នណោាយចំ្ណពាេះនដ្គ៉ូ
ពា ិជ្ជកម្ម ណប្កាយការចាកណច្ញររេ់អង់ណគលេ (Brexit) ស្េរណពល្ដដ្ល្ហានិភ័យកនុងវេ័ិយ
 នគរនិងរំ ុល្ស្ថធ្លរ ៈមិ្នទន់ានរញ្ច រ់ណៅណ ើយ។ ការៃយចុ្េះកំណ ើ នតំរន់អឺរ ៉ា៉ូនឹងអាច្
មានផ្សល្រ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ការនំណច្ញររេ់កម្ពុជា ជាពិណេេផ្សលិ្តផ្សល្កាត់ណដ្រ ណោយស្ថរកម្ពុជានំណច្ញ
ណៅរីផ្សារអឺរ ៉ារុណល្ើេពីមួ្យភាគរីននការនំណច្ញេររុ  

- ភាពមិ្នច្ាេ់ោេ់ណល្ើការអនុវតតណគល្នណោាយររេ់េហរដ្ឋអាណម្រកិ ដដ្ល្រងកឱ្យ
មានភាពមិ្នប្ាកដ្ប្រជាកនុងរីផ្សារហិរញ្ញវតាុអនតរជាតិនិងតំរន់ ដ្៉ូច្ជា ការដំ្ណ ើងអប្ាការប្ាក់
ណល្ឿនជាងការរពឹំងរុក ជាណដ្ើម្ អាច្មានឥរធិពល្ដ្ល់្លំ្ហ៉ូរម្៉ូល្ នច្៉ូល្ម្កកនុងតំរន់និងម្កកម្ពុជា 

- ការរពឹំងរុកថាប្ាក់ដុ្ោល រអាណម្រកិនឹងណ ើងនៃល អាច្រ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ភាពប្រកួតប្រដជ្ងនន
ផ្សលិ្តផ្សល្នំណច្ញនិងវេ័ិយណរេច្រ ៍កម្ពុជា ណោយស្ថរដតកម្ពុជាមានកប្មិ្តដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្មខពេ់  

- និនន ការណកើនណ ើងននការអនុវតតណគល្នណោាយគំពារនិយម្ ស្េរនឹងកិច្ចប្ពម្ណប្ពៀង
ណរវភាគីររេ់េហភាពអឺរ ៉ាុរ និងេហរដ្ឋអាណម្រកិជាមួ្យប្រណរេដដ្ល្នំណច្ញផ្សលិ្តផ្សល្កាត់ណដ្រ 
អាច្នឹងគំរាម្កំដហងដ្ល់្វេ័ិយកាត់ណដ្រកម្ពុជា។ ណល្ើេពីណនេះ ប្រេិនណរើកិច្ចប្ពម្ណប្ពៀងភាពជានដ្គ៉ូ
អនតរា៉ា េីុហវិកមិ្នមានេហរដ្ឋអាណម្រកិ (TPP minus US) ប្តូវអនុវតត រញ្ា ប្រឈម្ចំ្ណពាេះការនំណច្ញ
កម្ពុជា ជាពិណេេផ្សលិ្តផ្សល្កាត់ណដ្រនឹងអាច្ណកើនណ ើងដៃម្ណរៀត និង 

- ហានិភ័យននការៃយចុ្េះណល្ឿនជាងការរពឹំងរុកននកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចចិ្ន អាច្រងកផ្សល្រ៉ាេះពាល់្
មួ្យចំ្នួនដ្ល់្ណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដ្៉ូច្ជា វេ័ិយណរេច្រ ៍ ពា ិជ្ជកម្ម និងវនិិណោគ ជាណដ្ើម្។ 
រច្ចុរបនន កម្ពុជានិងចិ្នមានរំនងរំនងណេដ្ឋកិច្ចណកើនណ ើង ណោយណរេច្រចិ្នមានេមាមាប្ត ២២% 
ននចំ្នួនណរេច្រេរុរច្៉ូល្ម្កកម្ពុជា ការនំច្៉ូល្ពីចិ្នមានេមាមាប្ត ៣៧% ននការនំច្៉ូល្េរុរ 
ស្េរណពល្ដដ្ល្ការវនិិណោគពីចិ្នមានេមាមាប្ត ៣៦% ននរុនវនិិណោគររណរេេររុ។ 
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ខ- ហានិភយ័ខាំកែុំ  
ហានិភ័យខាងកនុងមានកប្មិ្តទរ រមួ្មាន៖ 
- កំណ ើ នននវេ័ិយេំ ង់អាច្រនតៃយណល្បឿន រនទ រ់ពីការផ្សាត់ផ្សាង់ានណកើនណ ើងណល្ឿន

កនុងរយៈណពល្រ៉ាុនម នឆ្ន ំចុ្ងណប្កាយណនេះ ស្េរណពល្ដដ្ល្ការវនិិណោគកនុងវេ័ិយណនេះង្វកម្ករកេំ ង់
លំ្ណៅោឋ នដដ្ល្មានតនម្លទរជាងមុ្ន 

- កំណ ើ នណល្ឿនននប្ាក់ឈនួល្អរបររមាកនុងវេ័ិយកាត់ណដ្រអាច្មានផ្សល្រ៉ាេះពាល់្ដ្ល់្ការ
ប្រកួតប្រដជ្ងការនំណច្ញររេ់កម្ពុជា និង  

- កងវេះរីផ្សារេប្មារ់ផ្សលិ្តផ្សល្កេិកម្ម ដ្៉ូច្ជា ស្េវូ ដំ្ ៉ូង ណពាត អាច្ណ វើឱ្យតនម្លកេិផ្សល្
ចុ្េះទរនិងអាច្រង្វអ ក់រឹកចិ្តតដ្ល់្ការវនិិណោគនិងការោំដុ្េះររេ់ប្រជាកេិករ។ 

គ- រញ្ជហ ប្រឈម្រច្នេម្ពន័ធ 
ណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាានរនតមានរញ្ា ប្រឈម្រច្នេម្ព័នធមួ្យចំ្នួន ដ្៉ូច្ជា៖ 
- កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចណៅរនតពឹងដផ្សអកខាល ំងណល្ើវេ័ិយមួ្យចំ្នួនត៉ូច្ រួម្មាន វេ័ិយកាត់ណដ្រ 

េំ ង់ និងណរេច្រ ៍ 
- កងវេះ នធ្លនម្នុេសនិងេម្តាភាពជំ្នញចំាាច់្ានរួម្ចំ្ដ ករង្វអ ក់ដ្ល់្ដំ្ណ ើ រការ

ពិពិ កម្មផ្សលិ្តកម្ម 
- ការតភាជ រ់ណហោឋ រច្នេម្ព័នធរ៉ូរវន័តកនុងប្រណរេទម្ទរឱ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងវនិិណោគរដនាម្ 

ណដ្ើម្បីកាត់រនាយនៃលប្រតិរតតិការននផ្សលិ្តកម្ម ក៏ដ្៉ូច្ជាណដ្ើម្បីធ្លនានន៉ូវដខសេង្វវ ក់ននការផ្សាត់ផ្សាង់
ដដ្ល្អាច្រុកចិ្តតាននិងទន់ណពល្ណវោ 

- ប្រព័នធធ្លរាស្ថស្តេតេប្មារ់ណស្ស្ថច្ស្េពណៅប្តូវការអភិវឌ្ឍន៍រដនាម្ ណដ្ើម្បីកាត់រនាយការ
ពឹងដផ្សអកណល្ើកាត អាកាេធ្លតុ ដដ្ល្កនលងម្កានកប្មិ្តកំណ ើ នផ្សលិ្តកម្មកនុងវេ័ិយណនេះ 

- នៃលអគាិេនីមានកប្មិ្តខពេ់ណ ៀរនឹងតំរន់ ដដ្ល្ណ វើឱ្យនៃលណដ្ើម្ផ្សលិ្តកម្មមានកប្មិ្តខពេ់ និង 
- កប្មិ្តខពេ់ននដុ្ោល រ៉ូរនីយកម្ម (ប្ាក់រណញ្ញើជារ៉ូរិយរ័ ណមានេមាមាប្ត ៨៣% ននរ៉ូរិយវតាុ

រ៉ូណៅ) រនតោក់កំហិតណល្ើប្រេិរធភាពណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុនិងការរំណពញតួនរីជាអនកផ្សតល់្កម្ចី
ចុ្ងណប្កាយ ក៏ដ្៉ូច្ជាណ វើឱ្យខាតរង់ចំ្ ៉ូ ល្ពីការណាេះពុម្ព (Seignorage)។ 

២- កាោនុវ្តតភាព 
ណទេះជាមានរញ្ា ប្រឈម្និងហានិភ័យខាងណល្ើណនេះក៏ណោយ កាត អំណណ្តយផ្សល្ជាណប្ច្ើន

ទំងខាងកនុងនិងខាងណប្ៅរពឹំងថានឹងគំប្រការរកីច្ណប្ម្ើនណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ កំណ ើ នកនុងឆ្ន ំ២០១៨
ប្តូវានពាករថានឹងណកើនកនុងអប្ា ៦,៩% ដដ្ល្គំប្រណោយកំណ ើ នវេ័ិយឧេាហកម្ម (៩%) 
ណេវាកម្ម (៧,៦%) និងកេិកម្ម (២%)។ 

ក- កាត អាំសណាយនលខាំសប្ៅ 
កាត ខាងណប្ៅដដ្ល្គំប្រការរកីច្ណប្ម្ើនវេ័ិយច្ម្បងៗននណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារមួ្មាន៖  
- ការរនតណងើរណ ើងននកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកនិងភាពរងឹមំាននកំណ ើ នកនុងតំរន់ ដដ្ល្

នឹងគំប្រដ្ល់្ការវនិិណោគ ការនំណច្ញ និងវេ័ិយណរេច្រ ៍។ កំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចពិភពណោកឆ្ន ំ២០១៨ 
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រពឹំងថានឹងមានកំណ ើ ន ៣,៧% ខពេ់ជាងឆ្ន ំ២០១៧ (៣,៦%) កនុងណនេះ គំប្រណោយកំណ ើ នេហរដ្ឋ-
អាណម្រកិ (២,៣%) េហភាពអឺរ ៉ារុ (១,៩%) ជ្រ៉ាុន (០,៧%) ចិ្ន (៦,៥%) និងអាស្ថ៊ា ន-៥ (៥,២%) 

- កំណ ើ នការនំណច្ញផ្សលិ្តផ្សល្េណម្លៀករំពាក់និងដេបកណជ្ើង ដដ្ល្គំប្រណោយការរនត
ររួល្ានប្រព័នធអនុណប្គេះពនធពីេហភាពអឺរ ៉ារុនិងេហរដ្ឋអាណម្រកិ និងកំណ ើ នការនំណច្ញណៅកាន់
ប្រណរេជ្រ៉ាុន និងកាណ្តោ និង 

- ការណ វើពិពិ កម្មផ្សលិ្តផ្សល្នំណច្ញ ជាពិណេេកនុងវេ័ិយកម្មនតស្ថល្ ដ្៉ូច្ជាការរណងកើនការ
នំណច្ញផ្សលិ្តផ្សល្ណអ ិច្ប្តនិូក ររកិាា រ ណប្គឿងរនល េ់រៃយនត និងកង់ ជាណដ្ើម្។ 

ខ- កាត អាំសណាយនលខាំកែុំ  
កាត ថាម្វនតខាងកនុងច្ម្បងៗដដ្ល្ជំ្រញុកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចមានដ្៉ូច្ជា៖  
- ការរនតរកាានេនតិភាព េាិរភាពនណោាយ េាិរភាពមា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតាុ ដដ្ល្

ជាម្៉ូល្ោឋ នប្គឹេះេប្មារ់រនតអភិវឌ្ឍណេដ្ឋកិច្ចកនុងរយៈណពល្ម្ យម្និងដវងខាងមុ្ខ 
- ការរកីច្ណប្ម្ើនននវេ័ិយ នគរប្រករណោយភាពរងឹមំានិងររោិរ័នន ដដ្ល្ណដ្ើរតួនរីជា

អនតរការកីនុងការណក ា ប្រម្៉ូល្ នធ្លនេប្មារ់ការវនិិណោគ ស្េរាម្យុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយ
ហិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ 

- កំណ ើ នចំ្ ៉ូ ល្ៃវកិារដ្ឋដដ្ល្អាច្ធ្លននិរនតរភាពននកំណ ើ នចំ្ណ្តយ ដ្៉ូច្ជា ការរណងកើន
ប្ាក់ដខម្ន្តនតីរាជ្ការនិងការវនិិណោគស្ថធ្លរ ៈ ជាណដ្ើម្ និង 

- ការរនតររួល្ានដផ្សលផ្ទក ននការដករប្ម្ង់េីុជ្ណប្ៅ និងការអនុវតតណគល្នណោាយគំប្រ
ននណល្ើប្គរ់វេ័ិយ ដ្៉ូច្ជា ដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយឧេាហកម្មកម្ពុជាឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ ដផ្សនការ
យុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយកេិកម្ម ២០១៤-២០១៨ និងដផ្សនការយុរធស្ថស្តេតអភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយណរេច្រ ៍ 
២០១២-២០២០។ល្។ 

គ- េកាត នុពល 
ណេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានេកាត នុពល្ច្ម្បងៗមួ្យចំ្នួន រមួ្មាន៖ 
- ណេដ្ឋកិច្ចមានភាពណរើករ៉ូោយនិងេមាហរ កម្មណៅកនុងតំរន់និងពិភពណោក ដដ្ល្នឹង

ផ្សតល់្ឱ្កាេេប្មារ់កម្ពុជាច្៉ូល្រមួ្កនុងនិនន ការននេកល្ភាវ៉ូរនីយកម្ម 
- ភាគោភប្រជាស្ថស្តេត ណោយប្រជាជ្នអាយុណប្កាម្៤០ឆ្ន ំ មានប្រមា ពីរភាគរីននប្រជាជ្ន

េររុ គួរផ្សសនឹំងការណកើនណ ើងននចំ្នួនប្រជាជ្នដដ្ល្មានចំ្ ៉ូ ល្ម្ យម្ និង 
- រីាំងភ៉ូមិ្ស្ថស្តេតេាិតចំ្កណ្តត ល្ននតំរន់អាស្ថ៊ា ន ដដ្ល្កំពុងមានថាម្ភាពខាល ំងកាល  និងេាិត

ណៅណល្ើផ្សល៉ូវរឹកនិងផ្សល៉ូវដី្ននរណណ្តត យដខសប្កវាត់មួ្យ-ផ្សល៉ូវមួ្យ។ 
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II- ទិេសៅការងារឆ្ែ ាំ២០១៨ 

ណដ្ើម្បីរនតគំប្រនិងពប្ងឹងម្៉ូល្ោឋ នកំណ ើ នណេដ្ឋកិច្ចប្រករណោយចី្រភាព េម្ ម៌្ ររោិរ័នន 
និងកាត់រនាយភាពប្កីប្កណៅកម្ពុជា ស្េរាម្ណគល្នណោាយររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ និងយុរធស្ថស្តេត
អភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយហិរញ្ញវតាុ ឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ កនុងនម្អាជាញ  ររ៉ូរិយវតាុនិងអាជាញ  រប្តួតពិនិតយ 
 នគរជាតិននកម្ពុជានឹងរនតអនុវតតណគល្នណោាយរ៉ូរិយវតាុ  ប្រករណោយភាពប្រុងប្រយ័តន 
អភិវឌ្ឍវេ័ិយ នគរប្រករណោយប្រេិរធភាព ភាពរងឹមំា ភាពប្រកួតប្រដជ្ង និងេមាហរ កម្ម 
ប្ពម្ទំងរនតណ វើរំណនើរកម្មប្រព័នធរ៉ូទត់ដផ្សអកាម្ការរកីច្ណប្ម្ើនររេ់រណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុ។ ណដ្ើម្បី
េណប្ម្ច្ានាម្ណគល្ណៅខាងណល្ើណនេះ  នគរជាតិននកម្ពុជាានកំ ត់រិេណៅការង្វរេំខាន់ៗ
េប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៨ មានដ្៉ូច្ខាងណប្កាម្ ៖ 

១. ការប្គរ ប្គំររូយិវ្តាុ 
- ប្គរ់ប្គងការផ្សាត់ផ្សាង់រ៉ូរិយវតាុឱ្យេាិតកនុងកប្មិ្តេម្ស្េរណៅាម្ការវវិតតននណេដ្ឋកិច្ច 
- រកាេាិរភាពអប្ារត៉ូរប្ាក់ណដ្ើម្បីរមួ្ចំ្ដ ករកាេាិរភាពនៃល និង 
- រនតណល្ើកកម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្ាម្យនតការរីផ្សារ។ 

២. ការងារវ្និិសោគទនុរប្ម្ុំ អនតរជាត ិ

- ណ វើរច្ចុរបននកម្មការដរងដច្កប្រពយេកម្មជាយុរធស្ថស្តេតេប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៨ 
- ណ វើរច្ចុរបននកម្មណេច្កតីដ នំការវនិិណោគេប្មារ់ឆ្ន ំ២០១៨  
- េិកាស្ស្ថវប្ជាវអំពីឧរករ ៍វនិិណោគៃមីៗ និង 
- រនតពប្ងឹងេម្តាភាពណដ្ើម្បរីណងកើនប្រេិរធភាពននការប្គរ់ប្គងការវនិិណោគ ។ 

៣. ការងារអភិវ្ឌ្ឍន៍ប្រព័នធទទូាត   

- រនតេហការជាមួ្យប្គឹេះស្ថា នេមាជិ្កណេវារ៉ូទត់រហ័េ ណដ្ើម្បពីប្ងីករណ្តត ញផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់
រហ័េ 

- រនតដំ្ណ ើ រការប្រព័នធ Cambodian Shared Switch ឱ្យានណពញណល្ញរនទ រ់ពីដំ្ណ ើ រការ
រឋម្រញ្ច រ់ណោយណជាគជ័្យ 

- រនតេហការជាមួ្យរោឋ ភិាល្ក៉ូណរ ៉ាាម្រយៈ KOICA ណដ្ើម្បីអនុវតតគណប្មាងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធ
រ៉ូទត់រាយ 

- រនតេហការជាមួ្យប្កុម្ការង្វរររេ់ នគរពិភពណោក ណដ្ើម្បីណរៀរចំ្ដផ្សនការយុរធស្ថស្តេត
អភិវឌ្ឍន៍ប្រព័នធរ៉ូទត់េងប្ាក់  

- រនតអភិវឌ្ឍប្រព័នធរ៉ូទត់ដុ្ល្ភាល ម្ៗេប្មារ់ដផ្សនការរយៈណពល្ដវង ណដ្ើម្បីេប្ម្ួល្ដ្ល់្ប្រតិរតតិការ
រ៉ូទត់ដដ្ល្មានតនម្ល ំ 

- រនតកិច្ចេហការជាមួ្យ WC-PSS ណដ្ើម្បីអនុវតតការង្វរពាក់ព័នធនឹងការណ វើេមាហរ កម្ម
ប្រព័នធរ៉ូទត់អាស្ថ៊ា ន 
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- រនតណរៀរចំ្ណេច្កតីប្ពាងរររបញ្ញតតិ ប្ពម្ទំងប្ករខ័ ា ប្តួតពិនិតយពាក់ព័នធប្រព័នធរ៉ូទត់េង-
ប្ាក់ និងណេវារ៉ូទត់េងប្ាក់ណៅកម្ពុជា 

- រនតេហការជាមួ្យគណប្មាង MBI នន នគរអភិវឌ្ឍន៍អាេីុកនុងការណរៀរចំ្រររបញ្ញតតិ ក៏ដ្៉ូច្ជា
ណរៀរចំ្កិច្ចេប្ម្រេប្ម្ួល្ណផ្សសងៗដដ្ល្ជំ្រុញឱ្យមានររសិ្ថា នល្អប្រណេើរ េប្មារ់ណល្ើកកម្ពេ់
ការរកីច្ណប្ម្ើនននវេ័ិយរណច្ចកវរិាហិរញ្ញវតាុណៅកនុងប្រណរេកម្ពុជា និង 

- រនតេហការចុ្េះប្តួតពិនិតយប្រតិរតតិករផ្សតល់្ណេវារ៉ូទត់ច្ល័្ត និងស្ថកល្បងេិកាវាយតនម្ល
ប្រព័នធរ៉ូទត់េំខាន់ៗឱ្យស្េរាម្ណគល្ការ ៍ PFMI។ 

៤. ការងារប្តួតពនិិតយ  

- រនតវាយតនម្លអនុណោម្ភាពននការអនុវតតេតង់ោរប្តួតពិនិតយណល្ើប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 
ាម្រយៈការប្តតួពិនិតយណល្ើឯកស្ថរនិងដ្ល់្រីកដនលង  

- រនតពប្ងឹងគុ វុឌ្ឍិម្ន្តនតីប្តួតពិនិតយ និងការអភិវឌ្ឍននវ ីិស្ថស្តេតប្តួតពិនិតយ ណោយដផ្សអកណល្ើ
ម្៉ូល្ោឋ នហានិភ័យនិងរេសនៈអនគត 

- រនតេហការជាមួ្យអាជាញ  រប្តួតពិនិតយកនុងតំរន់ ណដ្ើម្បីប្តួតពិនិតយប្គឹេះស្ថា ន នគរនិង
ហិរញ្ញវតាុដដ្ល្េាិតណៅកនុងដដ្នេម្តាកិច្ចររេ់ខលួន និងមានដផ្សនការប្តួតពិនិតយនលងដដ្ន
ចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុដដ្ល្មានស្ថខាណៅររណរេផ្សងដដ្រ  

- រនតេហការជាមួ្យអាជាញ  រម្៉ូល្ោឋ នកនុងការណរៀរចំ្េិកាា ស្ថោេតីពីវេ័ិយមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ 
ណដ្ើម្បីពប្ងឹងចំ្ណ េះដឹ្ងដផ្សនកហិរញ្ញវតាុដ្ល់្ប្រជាជ្នណៅាម្ម្៉ូល្ោឋ ន  

- រនតច្៉ូល្រមួ្េហប្រតិរតតិការជាមួ្យអងាការ Good Return ាម្រយៈការផ្សសពវផ្សាយយុរធនការ 
“ណាេះ! និោយពីលុ្យ” និងជាមួ្យប្កេួងអរ់រ ំយុវជ្ន និងកីឡាណដ្ើម្បីណរៀរចំ្រន្តញ្ជ រចំ្ណ េះដឹ្ង
ដផ្សនកហិរញ្ញវតាុកនុងកម្មវ ីិេិកាចារ់ពីថាន ក់រី១ដ្ល់្រី១២ 

- រនតជំ្រញុររោិរ័ននហិរញ្ញវតាុ ាម្រយៈការណរៀរចំ្យុរធស្ថស្តេតដផ្សនការេកម្មភាព ដផ្សនរីម្គាុណរទេក៍ 
(Roadmap) និងកិច្ចការពារអតិៃិជ្ន 

- រនតវាយតនម្លអនុណោម្ភាពននការអនុវតតររោឋ នប្តតួពិនិតយររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា ជាមួ្យ
នឹងណគល្ការ ៍អនតរជាតិ និងឧតតមានុវតតននការប្តតួពិនិតយ នគរ 

- រនតពិនិតយនិងដកេប្ម្ួល្ប្រកាេនិងរររបញ្ញតតិ ដដ្ល្មានស្ស្ថរ់ និងណរៀរចំ្ប្រកាេនិង 
រររបញ្ញតតិៃមីៗរដនាម្ណរៀត  

- រនតវាយតនម្លផ្សល្រ៉ាេះពាល់្ននការអនុវតតាម្ CIFRS ររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 
ណដ្ើម្បីណរៀរចំ្រររបញ្ញតតិេតីពី ដំ្ណ ើ រឈានណៅអនុវតតាម្ CIFRS  

- រនតេហការជាមួ្យ Toronto Center ពាក់ព័នធនឹងប្រព័នធប្តួតពិនិតយ នគរដផ្សអកណល្ើហានិភ័យ
និងរេសនៈអនគត 
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- រនតាម្ោនការអនុវតតប្រកាេៃមីៗ ដ្៉ូច្ជា ប្រកាេេតីពីការណោេះស្ស្ថយរ តឹ ងអតិៃិជ្ន, 
ប្រកាេេតីពីប្ករខ័ ា ប្គរ់ប្គងហានិភ័យេនទនីយភាព,  ប្រកាេេតីពីការកំ ត់ពិោនអប្ា
ការប្ាក់ឥ ទន, ប្រកាេេតីពីណដ្ើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរបររមា, ប្រកាេេតីពីការផ្សតល់្ឥ ទន
ជារ៉ូរិយវតាុជាតិររេ់ប្គឹេះស្ថា ន នគរនិងហិរញ្ញវតាុ និងប្រកាេេតីពីចំ្ណ្តត់ថាន ក់ហានិភ័យ
ឥ ទននិងេំវធិ្លន នណល្ើអីុម្ដភរមិ្ន 

- រនតការប្តួតពិនិតយចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា នឥ ទនជ្នររដដ្ល្ានចុ្េះរញ្ជ ីណៅ នគរជាតិនន 
កម្ពុជា និងេហការជាមួ្យប្កេួងពាក់ព័នធ ណដ្ើម្បីប្គរ់ប្គងនិងប្តតួពិនិតយេមាគម្ ឬអងាការ
ននដដ្ល្ណ វើេកម្មភាព នគរណោយពំុមានច្ារ់អនុញ្ញ ត 

- រនតររួល្និងណោេះស្ស្ថយរ តឹ ងររេ់អតិៃិជ្នាម្រយៈប្រព័នធរ៉ូរេ័ពទ និង 
- រនតអនុវតតគណប្មាងរណងកើតប្រព័នធការពារប្ាក់រណញ្ញើ ជាពិណេេ ការរណងកើតប្ករខ័ ា  ច្ារ់ 
និងរររបញ្ញតតិ។ 

៥. ការងារប្រឆ្ាំំ ការេមា តប្បាក និំហ្រិញ្ញរ ទានសភរវ្កម្ម 

- រនតពប្ងឹងគុ ភាពននការវភិាគប្រតិរតតិការេងស័យ 
- រនតការង្វរជាមួ្យម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិពាក់ព័នធជំ្នួយរណច្ចកណរេណល្ើដផ្សនកវភិាគ ការ
ប្តួតពិនិតយ និងរច្ចុរបននកម្មយុរធស្ថស្តេតជាតិេតីពីការប្រឆំ្ងការេមាអ តប្ាក់ និងហិរញ្ញរបទន
ណភរវកម្ម  

- រនតពប្ងឹងការាម្ោនការប្រតិរតតិ ណោយការចុ្េះប្តួតពិនិតយដ្ល់្រីកដនលងចំ្ណពាេះប្គឹេះស្ថា ន
 នគរនិងហិរញ្ញវតាុ 

- រណងកើនការយល់្ដឹ្ងនិងចុ្េះផ្សសពវផ្សាយកាតពវកិច្ចរាយការ ៍ការប្រឆំ្ងការេមាអ តប្ាក់ និង
ហិរញ្ញរបទនណភរវកម្មដ្ល់្រុគាល្រាយការ ៍ 

- ណរៀរចំ្ឱ្យមានការប្តួតពិនិតយណោយដផ្សអកណល្ើហានិភ័យ (RBS) ឬការប្តួតពិនិតយណល្ើឯកស្ថរ 
- ាននិងកំពុងពិចារណ្តអំពីអនុេសរ ៈណោគយល់្ជាមួ្យរណ្តត ប្កេួង-ស្ថា រ័នណផ្សសងៗ
ណរៀតាម្ការចំាាច់្ 

- ាននិងកំពុងរនតពិភាកាខលឹម្ស្ថរណៅកនុង MOU ជាមួ្យអងាភាពណេុើរការ ៍ហិរញ្ញវតាុ
ររណរេមួ្យចំ្នួនណរៀតផ្សងដដ្រ និង 

- រនតាម្ោនការអនុវតតាម្អនុស្ថេន៍វាយតនម្លអញ្ញម្ញ្ញររេ់ APG។ 

 ៦. ការងារប្រតិរតតិការ 

- រនតអនុវតតការផ្សតល់្េនទនីយភាពចំ្ណពាេះេមាជិ្កេភាផ្ទត់ទត់ជាតិ ណដ្ើម្បីធ្លនឱ្យេភា
ផ្ទត់ទត់ជាតិប្រប្ពឹតតណៅប្រករណោយប្រេិរធភាព 

- រនតអនុវតតប្រតិរតិតការផ្សតល់្េនទនីយភាពណោយមានការធ្លន (LPCO) ាម្កាល្វភិាគកំ ត់ និង 
- រនតអភិវឌ្ឍរីផ្សារអនតរ នគរ ណោយណល្ើកកម្ពេ់តប្ម្ូវការម្៉ូល្រប្តអាច្ជួ្ញដ្៉ូរាន។ 
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 ៧. ការងារសបាឹះនាយនិំ ឃ្ៃ ាំំ សរឡា 

- រនតពប្ងឹងណេវាររួល្និងណរើកស្ថច់្ប្ាក់ណៅរញ្ជ រ នគរជាតិននកម្ពុជា 
- រនតពប្ងឹងការង្វររារ់ស្ស្ថល់្ណប្ជ្ើេប្កោេប្ាក់ 
- រនតពប្ងឹងការង្វរប្គរ់ប្គងស្ថច់្ប្ាក់ និងការដៃរកាការពារឃ្លល ំងប្ាក់ 
- រនតពប្ងឹងការង្វរដឹ្កជ្ញ្ជ៉ូ ន នរ័ប្តឱ្យកាន់ដតមានប្រេិរធភាពខពេ់ និង 
- រនតេហការជាមួ្យអាជាញ  រមានេម្តាកិច្ច រាងំខទរ់ច្រាច្រ ៍ប្កោេប្ាក់ដកលងកាល យ។ 

 ៨. ការងារេវ្នកម្មនិំ អយកិារកិច្ច និំការប្គរ ប្គំហានភិ័យ 

- រនតពប្ងឹងនិងរណងកើនការយល់្ដឹ្ងអំពីការប្គរ់ប្គងហានិភ័យប្រតិរតតិការ 
- ពប្ងឹងការអនុវតតនិងពប្ងីកវសិ្ថល្ភាពេវនកម្មស្េរាម្ដផ្សនការេវនកម្មឆ្ន ំ២០១៨ 
- ាម្ោនការអនុវតតាម្អនុស្ថេន៍ចំ្ណពាេះនយកោឋ ន និងស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជាដដ្ល្
ប្តូវានណ វើេវនកម្មរចួ្ណហើយ និង 

- អនុវតតការង្វរអ ិការកិច្ចាម្ការណប្គងរុកនិងាម្ការចំាាច់្។ 

 ៩. ការងារប្គរ ប្គំស្ថខាយនោរជាតិននកម្ពជុា 

- រនតចុ្េះពប្ងឹងការង្វរប្រតិរតតិការស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតតឱ្យស្េរាម្
ការរកីច្ណប្ម្ើនននេកម្មភាពណេដ្ឋកិច្ចកនុងតំរន់ទំងណនេះ និង 

- េហការជាមួ្យអាជាញ  រម្៉ូល្ោឋ នប្រចំាស្ថខារាជ្ធ្លនី-ណខតត ណដ្ើម្បីជំ្រញុការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្
ឱ្យកាន់ដតរ៉ូលំ្រ៉ូោយ។ 

 ១០. ការងារគណសនយយ 

- ពិនិតយនិងវាយតនម្លណល្ើការអនុវតតដផ្សនការៃវកិាររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា ឆ្ន ំ២០១៧ និងណរៀរចំ្
រាយការ ៍ប្ពាងដផ្សនការៃវកិាឆ្ន ំ២០១៨ េប្មារ់ោក់នលងប្កុម្ប្រឹកាភិាល្ នគរជាតិ
ននកម្ពុជា 

- រនតេហការជាមួ្យេវនករឯករាជ្យកនុងការណ ើវេវនកម្ម ណល្ើរាយការ ៍ហិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ២០១៧ 
ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា នណពល្ខាងមុ្ខ 

- ណ វើរច្ចុរបននកម្មណេៀវណៅប្កហម្មួ្យជំ្ហានណរៀតណដ្ើម្បីរញ្ច៉ូ ល្ប្រតិរតិតការៃមីៗ និងរនតណរៀរចំ្
វគារ តុ េះរណ្តត ល្ណល្ើណេៀវណៅប្កហម្ ណដ្ើម្បផី្សតល់្ចំ្ណ េះដឹ្ង និងររពិណស្ថ ន៍ការង្វរដ្ល់្ម្ន្តនតី-
រុគាលិ្ក ដដ្ល្ជាអនកណ ើវការង្វរផ្ទទ ល់្ណៅាម្រណ្តត ស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត  

- រនតេហការនិងពប្ងឹងការង្វរប្គរ់ប្គងរញ្ជ ីប្រពយេម្បតិតររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា 
- េិកានិងអនុវតតការង្វរ Upgrade ប្រព័នធ នគរេន៉ូល្ FlexCube ណដ្ើម្បីោក់ឱ្យដំ្ណ ើ រការ 

Version ចុ្ងណប្កាយ 
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- ណរៀរចំ្ការអនុវតតស្ថកល្បងណល្ើដផ្សនការនិរនតរភាពអាជី្វកម្ម (BCP) ជាណល្ើករី៣ ណដ្ើម្បីធ្លនន៉ូវ
ប្រេិរធភាពររេ់ដផ្សនការណនេះ និងពប្ងឹងេម្តាភាពររេ់ម្ន្តនតីរុគាលិ្កពាក់ព័នធកនុងការអនុវតត  

- រនតការចុ្េះពិនិតយណោយផ្ទទ ល់្ន៉ូវកិច្ចរញ្ជ ិកាគ ណនយយ និងឯកស្ថរគ ណនយយណៅាម្រណ្តត
ស្ថខា នគរជាតិននកម្ពុជារាជ្ធ្លនី-ណខតត ណដ្ើម្បីធ្លនពីភាពប្តឹម្ប្តូវររេ់រាយការ ៍
ហិរញ្ញវតាុររេ់ស្ថខា 

- ណរៀរចំ្ណគល្ការ ៍គ ណនយយណល្ើការចុ្េះកិច្ចរញ្ជ ិកាចំ្ណពាេះប្រតិរតតិការៃីមៗ  និង 
- រនតពប្ងឹងេម្តាភាពជំ្នញរណច្ចកណរេររេ់ម្ន្តនតីរុគាលិ្កកនុងនយកោឋ ន ាម្រយៈការ
រ តុ េះរណ្តត ល្នផ្សទកនុងជាប្រចំា។ 

 ១១. ការងារប្គរ ប្គំ និំ រណតុ ឹះរណាត ល 

- ណរៀរចំ្កម្មវ ីិរ តុ េះរណ្តត ល្ េិកាា ស្ថោ និងកិច្ចប្រជំុ្ណផ្សសងៗណៅ នគរជាតិននកម្ពុជា  
- អភិវឌ្ឍណគល្នណោាយប្គរ់ប្គងនិងអភិវឌ្ឍ នធ្លនម្នុេស និងណល្ើករឹកចិ្តតម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក 
ណដ្ើម្បីធ្លនឱ្យានន៉ូវនិរនតរភាព េុវតាិភាព និងប្រេិរធភាពការង្វរស្េរាម្យុរធស្ថស្តេត
អភិវឌ្ឍន៍វេ័ិយហិរញ្ញវតាុឆ្ន ំ២០១៦-២០២៥ ររេ់រាជ្រោឋ ភិាល្ 

- រនតណ វើរច្ចុរបននកម្ម និងណរើកវគាប្តួតពិនិតយ នគរ  វគាភាពជាអនកដឹ្កនំ  និងវគាប្រតិរតតិការ
 នគរកណ្តត ល្  

- ពប្ងឹងការង្វរចាត់ាំងម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក ស្េរាម្ណគល្នណោាយយុរធស្ថស្តេតនិងតប្ម្ូវការ
ការង្វរជាក់ដេតង 

- រនតណរៀរចំ្កម្មវ ីិអណញ្ជ ើញថាន ក់ដឹ្កនំ នគរជាតិ ឬម្ន្តនតីជំ្នញម្កណ វើររឧណរទេនម្ពី  
ប្រធ្លនររៃមីៗ ដដ្ល្ទក់រងនឹងការង្វររណច្ចកណរេ នគរ ណដ្ើម្បរីដនាម្ន៉ូវចំ្ណ េះដឹ្ងេប្មារ់  
ណ វើជាប្គឹេះេំខាន់ដ្ល់្និេសតិជំ្នន់រី២៧ និងនិេសិតជំ្នន់រី២៦ ដដ្ល្នឹងប្តូវរញ្ច រ់ការេិកា 
ណៅនមាេរី២ ឆ្ន ំ២០១៨ 

- ណរៀរចំ្ណប្ជ្ើេណរ ើេនិេសិតៃមីជំ្នន់រី២៨ 
- ណរៀរចំ្កម្មវ ីិេិការី៤៨  
- ណរៀរចំ្ដកេប្ម្ួល្កម្មវ ីិេិកា រនតដកល្ម្អការង្វរណ វើរច្ចុរបននកម្មណល្ើមុ្ខវជិាជ េិការដនាម្ និង 
- រនតពប្ងឹងេម្តាភាព និងវន័ិយចំ្ណពាេះម្ន្តនតី-រុគាលិ្ក ស្ថស្តស្ថត ចារយនិងនិេសតិណដ្ើម្បរីណងកើនគុ ភាព
អរ់រណំៅម្ ា ល្េិការណច្ចកណរេ នគរ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 

២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

១២. កចិ្ចេហ្ប្រតិរតតកិារអនតរជាត ិ
- រនតពប្ងឹងនិងពប្ងីកកិច្ចេហប្រតិរតតិការពហុភាគី និងណរវភាគីជាមួ្យ នគរកណ្តត ល្ ស្ថា រ័ន
ហិរញ្ញវតាុ និងនដ្គ៉ូអភិវឌ្ឍន៍ននទំងកនុងតំរន់និងអនតរជាតិ និង 

- រនតច្៉ូល្រួម្អនុវតតដផ្សនការេកម្មភាពនន កនុងវេ័ិយហិរញ្ញវតាុនិងាម្ោនវឌ្ឍនភាពនន
េមាហរ កម្មណេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតាុររេ់េហគម្ន៍ណេដ្ឋកិច្ចអាស្ថ៊ា ន និងការពប្ងឹង
េមាហរ កម្មហិរញ្ញវតាុកនុងប្ករខ័ ា អាស្ថ៊ា ន+៣។ 

១៣. ការងារប្ស្ថវ្ប្ជាវ្ និំវ្ភិាគសេដ្ឋកិច្ច 
- ណរៀរចំ្េននិេីរមា៉ា ប្កូណេដ្ឋកិច្ចប្រចំាឆ្ន ំណល្ើករី៥ ររេ់ នគរជាតិននកម្ពុជា 
- រនតណល្ើកកម្ពេ់គុ ភាពេិកាស្ស្ថវប្ជាវរដនាម្ណរៀត ស្េរាម្េតង់ោរអនតរជាតិ ណោយ
េហការជាមួ្យស្ថា រ័នជាតិនិងអនតរជាតិ  

- េហការជាមួ្យវរិាស្ថា នស្ស្ថវប្ជាវននភាន ក់ង្វរេហប្រតិរតតិការជ្រ៉ាុន ណដ្ើម្បីរនតណ វើការអណងកត
ដំ្ណ្តក់កាល្រី២ ណល្ើប្រធ្លនររេតីពីការណល្ើកកម្ពេ់ការណប្រើប្ាេ់ប្ាក់ណរៀល្  

- អភិវឌ្ឍជំ្នញដផ្សនកពាករ ៍េ៉ូច្នករណេដ្ឋកិច្ចេំខាន់ៗ និង 
- ណល្ើកកម្ពេ់គុ ភាពវាយតនម្លស្ថា នភាពណេដ្ឋកិច្ច និងេាិរភាពហិរញ្ញវតាុ។  

១៤. ការងារេាតិ ិ
- ផ្ទល េ់រត៉ូរវ ីិស្ថស្តេតច្ងប្កងេាិតិជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ ពីវ ីិស្ថស្តេតច្ងប្កង
ជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ ណាេះពុម្ពណល្ើករី៥ ណៅវ ីិស្ថស្តេតច្ងប្កងជ្ញ្ជ ីងរ៉ូទត់ ណាេះពុម្ពណល្ើករី៦ 

- ណ វើរច្ចុរបននកម្មណល្ើប្រព័នធផ្សតល់្េុពល្ភាពរិននន័យ (Data Validation) ាម្ប្រព័នធរាយការ ៍ 
ITRS  

- ណ វើរច្ចុរបននកម្មណល្ើណេៀវណៅវ ីិស្ថស្តេតដ នំអំពីការណ វើចំ្ណ្តត់ថាន ក់ និងនីតិវ ីិច្ងប្កងប្រព័នធ
រាយការ ៍ប្រតិរតតិការអនតរជាតិេប្មារ់វេ័ិយ នគរ និង 

- ណ វើរច្ចុរបននកម្មការច្ងប្កងេាិតិរ៉ូរិយវតាុនិងហិរញ្ញវតាុ  ាម្វ ីិស្ថស្តេតច្ងប្កងចុ្ងណប្កាយ 
ររេ់ម្៉ូល្និ ិរ៉ូរិយវតាុអនតរជាតិ និងេិកាពីល្រធភាពោក់រញ្ច៉ូ ល្រដនាម្រិននន័យររេ់ប្គឹេះស្ថា ន
មី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ។ 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ឧបសម្ព័ន្ធ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ១ -  ការវវិត្តនន្សន្ទសសន្៍នលៃទំន្ញិប្បើ្ាសន់្ិងបសវា 
(្ាបាល ត្ុលា-ធ្ន ូ២០០៦=១០០) 

 

 
 
 

សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លទនំ្ិញប្រើ្ាស់(CPI)       

ន្ិង សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លតាម្រុមមុខទំន្ិញទំន្ិញ ធ្នូ ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិ្ុនា ររកដា សហីា រញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា* ធ្ន*ូ

មុខទំន្ិញ្ររ់មុខ ១៦១,៧៧ ១៦៨,០៣ ១៦៨,៥២ ១៦៨,៦៤ ១៦៨,៦៥ ១៦៩,៤០ ១៦៩,០៧ ១៦៩,១៩ ១៦៩,៧៤ ១៧០,៥០ ១៧១,០៨  ១៧០,៧៧ ១៧២,០៩ ១៧២,៥៤

១៩៣,៣៥ ២០៤,៨៦ ២០៥,៣៩ ២០៥,៤៨ ២០៥,៣៨ ២០៦,៦៩ ២០៥,៣៣ ២០៥,៧៤ ២០៦,៥៩ ២០៧,៣៨ ២០៨,៣៩ ២០៧,៤៨ ២០៩,០៣ ២០៩,៥១

១៥១,៥៥ ១៥៨,៤៣ ១៥៨,៨៤ ១៥៩,២៥ ១៦០,៩៤ ១៦០,៩៥ ១៥៩,០៧ ១៥៩,២៣ ១៥៩,៥៩ ១៥៩,៨៩ ១៥៩,៩៧ ១៦០,៧០ ១៦៥,៥៥ ១៦៦,២១

១៣៧,៦២ ១៤៣,៣៣ ១៤៣,៦៨ ១៤៣,៨៥ ១៤៣,៩៣ ១៤៤,៦១ ១៤៤,៣០ ១៤៣,១៩ ១៤៤,២០ ១៤៥,២៥ ១៤៦,០៧ ១៤៥,៧២ ១៤៦,៤៩ ១៤៦,៨១

១២២,៨៨ ១២៤,៩៩ ១២៣,៩៣ ១២៣,៧០ ១២៣,៨៩ ១២៤,០១ ១២៣,៧៧ ១២៣,៨៧ ១២៤,៣៥ ១២៤,៦៤ ១២៤,៩២ ១២៥,១៣ ១២៥,១១ ១២៥,២៨

១៤៥,១៨ ១៤៩,៩៨ ១៥០,១២ ១៤៩,៩៣ ១៤៩,៦២ ១៥១,១០ ១៥០,១០ ១៥០,០៨ ១៤៩,៩៧ ១៥០,១៥ ១៥០,០៨ ១៥០,០១ ១៥៥,៣៧ ១៥៦,០៣

១៣០,០៦ ១៣២,៥៦ ១៣២,៥០ ១៣២,៤៩ ១៣២,៨៩ ១៣២,៦២ ១៣២,៨៧ ១៣២,៩៧ ១៣៣,៤០ ១៣៣,៨១ ១៣៤,១១ ១៣៤,១១ ១៣៣,២៧ ១៣៣,៣៤

១១១,៩២ ១១០,៦៦ ១១២,០១ ១១២,៧៣ ១១២,៨៧ ១១២,៩០ ១១២,៧៣ ១១២,០០ ១១២,០៣ ១១៣,៥៤ ១១៣,៦៩ ១១៣,៨៧ ១១៥,៦៩ ១១៦,១១

៦៨,៤៣ ៦៨,២៣ ៦៨,៤៩ ៦៨,៥០ ៦៨,៦៦ ៦៨,៣៩ ៦៧,៨០ ៦៧,៦៩ ៦៧,៧៩ ៦៧,៧៨ ៦៨,២០ ៦៧,៩៣ ៦៩,០៣ ៦៩,១០

១១៦,៣៩ ១១៨,៦៣ ១១៩,៣៤ ១១៩,១៩ ១១៩,៩២ ១១៨,៩៣ ១១៨,៨៦ ១១៨,៨៨ ១១៩,៣៤ ១១៨,៦៦ ១១៨,១៦ ១១៨,០៤ ១២០,៩៣ ១២១,២២

ការសិក្សា ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨ ១៥៨,៩០ ១៦០,០៨ ១៦០,០៨

ភោជនីយដ្ឋា ន ២៣៩,៣៥ ២៤៣,៤៦ ២៤៧,២៥ ២៤៧,៨៣ ២៤៧,០៣ ២៤៨,៨៤ ២៥៥,៩១ ២៥៦,២១ ២៥៦,៣១ ២៥៨,២០ ២៥៨,០៨ ២៥៩,៣៤ ២៦១,១៣ ២៦២,៩០

១៣៦,៩៥ ១៣៩,៦៤ ១៣៩,៨៨ ១៣៩,៧៣ ១៣៩,០០ ១៣៩,៦៨ ១៣៩,៤៦ ១៤០,១១ ១៤០,១៧ ១៤១,០៧ ១៤២,៦៩ ១៤២,៣២ ១៤១,៣៨ ១៤១,៧២

                                          

មុខទំន្ិញ្ររ់មុខ ០,១៧ ០,៤២ ០,២៩ ០,០៧ ០,០០ ០,៤៤ -០,១៩ ០,០៧ ០,៣២ ០,៤៥ ០,៣៤ -០,១៨ ០,២៣ ០,២៧

អាហារនិងភេសជជៈមនិមមនជាតិស្សវងឹ ០,៥៨ ០,៣៤ ០,២៦ ០,០៤ -០,០៥ ០,៦៤ -០,៦៦ ០,២០ ០,៤២ ០,៣៨ ០,៤៩ -០,៤៤ ០,១៩ ០,២៣

ភេសជជៈមានជាតិស្សវងឹនិងថ្ន ាំជក្ស់ ២,០៧ -០,០៩ ០,២៦ ០,២៦ ១,០៦ ០,០១ -១,១៧ ០,១០ ០,២៣ ០,១៩ ០,០៥ ០,៤៦ ០,៤១ ០,៤០

សភមលៀក្សបាំពាក្ស់និងមសបក្សភជើង ០,២៤ ០,៨៧ ០,២៥ ០,១២ ០,០៥ ០,៤៧ -០,២១ -០,៧៧ ០,៧០ ០,៧៣ ០,៥៧ -០,២៤ ០,២០ ០,២២

ផ្ទះសមមបងទឹក្សអគ្គិសនីឧសម័ននិងឥនធនៈដទទភទៀត -០,៥១ ០,០០ -០,៨៥ -០,១៩ ០,១៥ ០,១០ -០,២០ ០,០៨ ០,៣៩ ០,២៤ ០,២៣ ០,១៦ ០,១២ ០,១៣

ភស្គ្ឿងសង្ហា រមិសមាា រៈភស្បើស្ាស់ស្គួ្សារនិងការមែទាំផ្ទះជាស្បចាំ -០,៦២ ០,១៨ ០,០៩ -០,១២ -០,២១ ០,៩៩ -០,៦៦ -០,០១ -០,០៨ ០,១២ -០,០៤ -០,០៥ ០,៤១ ០,៤២

សុខាេាិល ០,៤០ ០,១៦ -០,០៥ -០,០១ ០,៣០ -០,២០ ០,១៩ ០,០៧ ០,៣២ ០,៣១ ០,២៣ ០,០០ ០,០៥ ០,០៦

ការដឹក្សជញ្ជូ ន -១,៧៣ ១,២៣ ១,២២ ០,៦៤ ០,១៣ ០,០៣ -០,១៥ -០,៦៥ ០,០៣ ១,៣៥ ០,១៣ ០,១៦ ០,៣២ ០,៣៧

គ្មនាគ្មន៍ ០,១០ ០,០៨ ០,៣៩ ០,០១ ០,២៣ -០,៤០ -០,៨៥ -០,១៦ ០,១៤ ០,០០ ០,៦២ -០,៣៩ ០,០៩ ០,០៩

ការក្សមានតនិងវបបធម៌ ១,៤៥ -០,១៩ ០,៦០ -០,១៣ ០,៦២ -០,៨៣ -០,០៦ ០,០២ ០,៣៩ -០,៥៧ -០,៤២ -០,១០ ០,២៣ ០,២៤

ការសិក្សា ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ -០,៧៤ ០,០០ ០,០០

០,០០ ១,៤៩ ១,៥៦ ០,២៤ -០,៣២ ០,៧៣ ២,៨៤ ០,១២ ០,០៤ ០,៧៤ -០,០៤ ០,៤៩ ០,៦៦ ០,៦៨

០,០៦ -០,៧០ ០,១៧ -០,១១ -០,៥២ ០,៤៩ -០,១៥ ០,៤៧ ០,០៤ ០,៦៤ ១,១៥ -០,២៧ ០,២៤ ០,២៤

មុខទំន្ិញ្ររ់មុខ ២,៨៥ ៣,៨៧ ៤,៤២ ៤,០៤ ៤,២៤ ៣,២១ ២,៦៥ ២,៣៤ ២,៣២ ២,៦០ ២,៦៦ ២,១០ ២,៨៥ ២,៦៨

៥,៥២ ៥,៩៥ ៦,៥៣ ៥,៦១ ៥,៥៥ ៣,៨១ ៣,០៩ ២,៤៩ ២,៦៥ ២,៧៥ ២,៧៩ ១,៨៨ ២,៣៨ ២,២៧

១០,១៣ ៤,៥៤ ៣,៣៣ ៣,៥២ ៣,៨៨ ៣,០៦ ១,៧២ ១,០៨ ១,៤៧ ១,៣៤ ១,៥០ ១,៧០ ៤,៤១ ៤,៩១

៥,៦១ ៤,១៥ ៣,៥៧ ៣,៨២ ៣,៥៨ ២,៦៧ ២,៩៣ ២,០២ ២,៤៦ ៣,៥២ ៣,១៣ ២,៨១ ៣,១០ ២,៤៣

-៣,៤៣ ១,៧២ -០,០៧ ០,១១ ០,៧២ ០,៤២ -០,៩៩ -០,៨៨ ២,៦៥ -០,៥៣ -០,៤៨ ០,១៥ ០,១០ ០,២៣

២,៤២ ៣,៣១ ៣,៦៩ ២,២៣ ០,៨៣ ២,៦១ ១,៧០ ១,៥២ ១,៤៧ ១,០៩ -០,០៨ ០,០៦ ៣,៧៨ ៤,០៣

១,៩៧ ១,៩៣ ២,១១ ២,០៤ ២,២៤ ១,២៣ ១,២២ ០,៩០ ២,៤៦ ១,៣០ ១,៦៨ ១,៣៣ ០,៦៩ ០,៥៩

ការដឹក្សជញ្ជូ ន -៧,១០ -១,១៣ ២,៦៤ ៣,៧០ ៦,០៤ ៥,៨៩ ៤,០១ ២,៩៦ -០,៨២ ៤,១៩ ៤,៣៩ ៣,៧១ ៥,៣៨ ៤,៩៣

គ្មនាគ្មន៍ ០,៥២ -០,២៩ ០,០៦ -០,១៦ -០,០៩ -០,៦៨ -១,៤៣ -០,៤០ ១,៣៩ -០,១៨ ០,០៩ -០,២៤ ១,២៥ ១,២៧

ការក្សមានតនិងវបបធម៌ ៣,៧១ ១,៩២ ៣,០៩ ២,៤៤ ២,៥៨ ១,៦៣ ១,៥៦ ០,៨១ ១,០០ ០,៦១ -០,០៩ -០,៨៩ ១,៧៦ ២,១៩

ការសិក្សា ០,៦១ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ២,៩១ ០,០០ ០,០០ -០,៧៤ ០,០០ ០,០០

ភោជនីយដ្ឋា ន ៧,២៨ ១,៧២ ៣,៣០ ៣,៥៥ ៣,៦៤ ៤,១៣ ៦,៦៤ ៨,៥២ -០,០៩ ៧,៣២ ៧,៨៥ ៧,១៦ ៨,៨៦ ៧,៩៨

ទាំនិញនិងភសវាក្សមមភផ្សងៗ -០,៤៩ ១,៩៦ ២,៥៥ ២,៩៣ ១,៧៦ ០,៤៣ -០,២៤ -០,២២ ២,០៣ ០,៥០ ១,៣៨ ១,៣៦ ០,៥៤ ១,៤៩

មុខទំន្ិញ្ររ់មុខ ១៦១,៧០ ១៦៧,៥៤ ១៦៧,៩៦ ១៦៨,៤០ ១៦៨,៦១ ១៦៨,៩០ ១៦៩,០៤ ១៦៩,២២ ១៦៩,៣៣ ១៦៩,៨១ ១៧០,៤៤ ១៧០,៧៨ ១៧១,៦៨ ១៧២,១០

បមស្មបស្មួលជាោគ្រយឆ្ន ាំភលើឆ្ន ាំ ២,០១ ៣,៦១ ៣,៩៧ ៤,១១ ៤,២៣ ៣,៨២ ៣,៣៦ ២,៧៣ ២,៤៤ ២,៤២ ២,៥៣ ២,៤៥ ២,៧៦ ២,៧៣

មុខទំន្ិញ្ររ់មុខ ១៦០,២២ ១៦៥,០៦ ១៦៥,៦៦ ១៦៦,២០ ១៦៦,៧៧ ១៦៧,២១ ១៦៧,៥៨ ១៦៧,៩០ ១៦៨,២២ ១៦៨,៥៨ ១៦៨,៩៥ ១៦៩,២៤ ១៦៩,៩៦ ១៧០,៣៣

បមស្មបស្មួលជាោគ្រយឆ្ន ាំភលើឆ្ន ាំ ១,២២ ៣,០២ ៣,១៤ ៣,២៨ ៣,៤៦ ៣,៥០ ៣,៤៦ ៣,៣៨ ៣,៣២ ៣,២៩ ៣,២៧ ៣,១៦ ៣,២៩ ៣,១៩

* ទិនននយ័ព្យាក្សរណ៍

២០១៧

ការដឹក្សជញ្ជូ ន

គ្មនាគ្មន៍

ការក្សមានតនិងវបបធម៌

ទាំនិញនិងភសវាក្សមមភផ្សងៗ

សុខាេាិល

ការវិវតតថៃន្សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លទនំ្ិញមធ្យមររំិល ៣ខខ

ការវិវតតថៃន្សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លទនំ្ិញមធ្យមររំិល ១២ខខ

រខ្មរ្មួលភាររយឆ្ន បំលើឆ្ន ំ

ស្បេព្យ: វទិាសាា នជាតិសាិតិ

អាហារនិងភេសជជៈមនិមមនជាតិស្សវងឹ

ភេសជជៈមានជាតិស្សវងឹនិងថ្ន ាំជក្ស់

សភមលៀក្សបាំពាក្ស់និងមសបក្សភជើង

ផ្ទះសមមបងទឹក្សអគ្គិសនីឧសម័ននិងឥនធនៈដទទភទៀត

ភស្គ្ឿងសង្ហា រមិសមាា រៈភស្បើស្ាស់ស្គួ្សារនិងការមែទាំផ្ទះជាស្បចាំ

សុខាេាិល

ភោជនីយដ្ឋា ន

ទាំនិញនិងភសវាក្សមមភផ្សងៗ

រខ្មរ្មួលភាររយខខបលើខខ

ភស្គ្ឿងសង្ហា រមិសមាា រៈភស្បើស្ាស់ស្គួ្សារនិងការមែទាំផ្ទះជាស្បចាំ

២០១៥

អាហារនិងភេសជជៈមនិមមនជាតិស្សវងឹ

ភេសជជៈមានជាតិស្សវងឹនិងថ្ន ាំជក្ស់

សភមលៀក្សបាំពាក្ស់និងមសបក្សភជើង

ផ្ទះសមមបងទឹក្សអគ្គិសនីឧសម័ននិងឥនធនៈដទទភទៀត

២០១៦

ឧបសម្ព័ន្ធ ១ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ២ -  ្ាក់បរៀលបធ្ៀបជាម្ួយរបូយិបណ័្ណ បសសងៗ (អ្តាទញិចុងខែ) 
 

 
*ទិន្នន្យ័ព្យាករណ៍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ធនូ ធនូ មក្សរា កុ្សមភៈ មនីា ភមសា ឧសោ មែុិនា ក្សក្សាដ្ឋ សីហា ក្សញ្ញា តុលា វចិ្ឆិកា

ភអសភដមអរ ៥.៦១៧ ៥.៤១០ ៥.៤៦៥ ៥.៤១៦ ៥.៤៤៦ ៥.៥២៣ ៥.៦១៨ ៥.៦៨២ ៥.៧៦០ ៥.៧៤៤ ៥.៧២២ ៥.៦៦៦ ៥.៧១៥ ៥,៦

អាសុី

ដុលាល រ-អូស្រ្សាត លី ២.៩៥០ ២.៩២១ ៣.០៥១៣.០៧៣ ៣.០៦១ ៣.០១២ ៣.០៣៨ ៣.១៤៣ ៣.២៦៧ ៣.០២១ ៣.១៨០ ៣.១០៥ ៣.០៥៣ ៤,៥
ដុលាល រ-ហុងកុ្សង ៥២៣ ៥២១ ៥២០ ៥១៦ ៥១៥ ៥១៨ ៥២២ ៥២៤ ៥២៥ ៥១៨ ៥១៩ ៥១៨ ៥១៧ -០,៨
ភយ៉េន-ជប៉េុន ៣៣,៦២ ៣៤,៦៧ ៣៥,៥១ ៣៥,៥០ ៣៥,៨២ ៣៦,២៣ ៣៦,៧១ ៣៦,៤៥ ៣៧,០៨ ៣៦,៦៤ ៣៦,០៤ ៣៥,៧២ ៣៦.០៣ ៣,៩
វ ៉េុន-កូ្សភរ ៉េ ៣,៤៤ ៣,៣៤ ៣,៤៥ ៣,៥៣ ៣,៥៨ ៣,៥៧ ៣,៦២ ៣,៥៧ ៣,៦៥ ៣,៦០ ៣,៥៣ ៣,៦០ ៣.៧៣ ១១,៧
ដុលាល រ-ញ៉េូ សីុមែន ២.៧៧១ ២.៨១៣ ២.៩៤២ ២.៨៧៥ ២.៨០១ ២.៧៧៥ ២.៨៨៣ ២.៩៩០ ៣.០៧៩ ២.៩១៦ ២.៩២៧ ២.៧៧២ ២.៧៦៥ -១,៧
យ៉េន់ចិ្ន ៦២៤ ៥៨០ ៥៨៧ ៥៨៣ ៥៨២ ៥៨៥ ៥៩៤ ៦០២ ៦០៨ ៦១៤ ៦០៩ ៦០៨ ៦១០ ៥,២
ដុលាល រ-ទតវា៉េ ន់ ១២៣ ១២៥ ១២៨ ១៣១ ១៣២ ១៣៤ ១៣៥ ១៣៤ ១៣៦ ១៣៤ ១៣៣ ១៣៤ ១៣៥ ៨,០

អាសា៊ា ន្
រ ៉េូពី្យ-ឥណឌូ ភណសីុ ០,២៩៤ ០,៣០០ ០,៣០២ ០,៣០០ ០,៣០១ ០,៣០៣ ០,៣០៥ ០,៣០៧ ០,៣០៨ ០,៣០៤ ០,៣០០ ០,២៩៧ ០,២៩៩ -០,៣
រងីហគីត-មា៉េ ភែសីុ ៩៤៤ ៩០១ ៩១២ ៩០២ ៩០៦ ៩២៩ ៩៥១ ៩៥២ ៩៥៨ ៩៤៨ ៩៥៨ ៩៥៤ ៩៨៨ ៩,៧
ភប៉េសូ-ហវលីីពី្យន ៨៦,៣០ ៨១,១៩ ៨១,១២ ៧៩,៦៥ ៧៩,៨៥ ៨០,៥០ ៨១,៧៦ ៨០,៨៦ ៨១,១០ ៧៩,២០ ៧៩,៥៨ ៧៨,២០ ៨០,៣៥ -១,០
ដុលាល រ-សាាំងហាគ ព្យរួ ២.៨៦៣ ២.៧៩២ ២.៨៤២ ២.៨៤៩ ២.៨៦៥ ២.៨៨៧ ២.៩៣៦ ២.៩៦៤ ៣.០១៩ ២.៩៨២ ២.៩៨៤ ២.៩៦៧ ២.៩៩៥ ៧,៣
ាត-ទែ ១១២ ១១២ ១១៥ ១១៥ ១១៦ ១១៧ ១១៩ ១២០ ១២៣ ១២២ ១២១ ១២២ ១២៤ ១០,៧
ដុង-ភវៀតណាម ០,១៨១ ០,១៧៨ ០,១៧៩ ០,១៧៦ ០,១៧៦ ០,១៧៧ ០,១៧៩ ០,១៨០ ០,១៨០ ០,១៧៨ ០,១៧៩ ០,១៧៨ ០,១៧៨ ០,០

អឺរ  រុ

អឺរ ៉េូ ៤.៤២៩ ៤.២៦៥ ៤.៣១៩ ៤.២៣៧ ៤.២៧៨ ៤.៣៨៤ ៤.៥៤៦ ៤.៦៧២ ៤.៨១២ ៤.៨១៤ ៤.៧៧៥ ៤.៧០២ ៤.៧៨៣ ១២,១
បសសង

ភោន-អង់ភគ្លស ៦.០០០ ៤.៩៦០ ៥.០៤៣ ៤.៩៨១ ៤.៩៩៧ ៥.២០២ ៥.២១៣ ៥.៣១៥ ៥.៣៨៥ ៥.២៣១ ៥.៤៤៣ ៥.៣៣២ ៥.៤១១ ៩,១

ររូិយរ័ណ្ណ
២០១៥ ២០១៦ បមស្មបស្មួល% 

វចិ្ឆិកា-១៧/ធ្ន-ូ
១៦

២០១៧

ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ៣ -  ស្ថា ន្ភាពរបូិយវត្ា ុ
(ប ៊ីលានរ ៀល) 

 

  
២០១២ក ២០១៣ក ២០១៤ក ២០១៥ក ២០១៦ ២០១៧* 

       

្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ១៨.១៧២ ២១.២៨៥ ២៦.៧៤២ ២៦.៧០៧ ៣១.៨១៤ ៤៤.៦៧៥ 

ទ្រព្យសកម្មបរទរស ២៤.៦៣១ ២៨.៥៤៦ ៣៤.៩២៨ ៣៩.៣៥៥ ៤៧.៥៨២ ៤៨.៧៥៧ 

ទ្រព្យអកម្មបរទរស -៦.៤៥៩ -៧.២៦០ -៨.១៨៦ -១២.៦៤៨ -១៥.៧៦៧ -១៧.២១៧ 
       

្ទពយសកម្មកនងុ្សុកសទុធ ១០.៤៣៩ ១១.៥១១ ១៥.៨៦៩ ២២.១៦១ ២៥.៨០២ ២៦.៣៨៨ 

ឥណទានកនុងទ្សកុ ២១.០៥៦ ២៤.៨២៧ ៣១.៨៨៥ ៣៩.៦៤២ ៤៨.៣១០ ៥៤.៩៥៦ 

ឥណទរយ្យសុរធចំទ ោះរដ្ឋា ភបិាល -២.៤៨៦ -២.៧៩៥ -៤.៣៥៩ -៦.៤២៩ -៨.១៤៨ -១០.៦៤៨ 

ឥណទទយយចំទ ោះរដ្ឋា ភបិាល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើរដ្ឋា ភបិាល -២.៧៥៧ -៣.០៦៥ -៤.៦៣០ -៦.៦៩៩ -៨.៤១៩ -១០.៩១៨ 

ផែ ន្កម្និផែម្នរដ្ឋា ភបិាល ២៣.៥៤២ ២៧.៦២២ ៣៦.២៤៥ ៤៦.០៧១ ៥៦.៤៥៩ ៦៥.៦០៤ 

ចំទ ោះសហប្រាសរដ្ា ៦ ១៣ ០ ០ ០ ០ 
ចំទ ោះផែ ន្កឯកជន្ ២៣.៥៣៧ ២៧.៦០៩ ៣៦.២៤៥ ៤៦.០៧១ ៥៦.៤៥៩ ៦៥.៦០៤ 

 
      

ែទង់បសសងៗសទុធ -១០.៦១៧ -១៣.៣១៦ -១៦.០១៦ -១៧.៤៨១ -២២.៥០៨ -២៨.៥៦៨ 

ប្របាកប់ទ ញ្ ើរតឹតបតិ -៦៥៥ -៧៧៨ -៩០២ -១.០២១ -១.៣០២ -១.៥៩៩ 

ទដ្ើមទុន្ និ្ងទុន្បប្រមុង -១១.៤៩១ -១២.១១៦ -១៣.៨១២ -១៥.៣៧៨ -១៧.៩០៥ -២២.៥១៧ 

ទ្សងៗ ១.៥២៩ -៤២២ -១.៣០៣ -១.០៨៣ -៣.៣០២ -៤.៤៥២ 
       

របូិយវត្ាុទូបៅ (M2) ២៨.៦១១ ៣២.៧៩៦ ៤២.៦១២ ៤៨.៨៦៨ ៥៧.៦១៧ ៧១.០៦៤ 

របិូយ្វត្ថុ (M1) ៤.០៦៥ ៤.៩០៦ ៦.៣៦១ ៦.៧៨៦ ៧.២៧៣ ៩.១០៥ 

របូិយ្វត្ថុទទ្ៅធនាគារ ៣.៧៧៥ ៤.៤៨២ ៥.៦៤៥ ៥.៩៤២ ៦.៤៧៣ ៨.១២៣ 

ទ្បាកប់ទ ញ្ ើចរនត ២៩០ ៤២៤ ៧១៥ ៨៤៥ ៨០០ ៩៨២ 

របិូយ្វត្ថុទ្សងៗ ២៤.៥៤៦ ២៧.៨៩០ ៣៦.២៥១ ៤២.០៨២ ៥០.៣៤៤ ៦១.៩៥៩ 
ទ្បាកប់ទ ញ្ ើមានកាលកណំត្ន់ិងសនស ំ ៧៨០ ៩៤៥ ១.០៩០ ១.៥៥០ ២.៣៨៦ ២.៨២១ 

ទ្បាកប់ទ ញ្ ើជារបូិយ្បណ័ណ  ២៣.៧៦៦ ២៦.៩៤៥ ៣៥.១៦១ ៤០.៥៣២ ៤៧.៩៥៧ ៥៩.១៣៧ 

ក/.ទិន្នន្យ័ផែកសប្រមលួ       

*ទិន្នន្យ័ព្យាករណ៍       

 
 
 

  

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ៤ - ស្ថា ន្ភាពរបូយិវត្ា ុ
(បម្រែបរែួលរបចាំឆ្ន ាំជាភាគ យ) 

 

  
២០១២ក ២០១៣ក ២០១៤ក ២០១៥ក ២០១៦ ២០១៧* 

       

្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ -១,៤ ១៧,១ ២៥,៦ -០,១ ១៩,១ ៤០,៤ 
ទ្រព្យសកម្មបរទរស ១៦,៥ ១៥,៩ ២២,៤ ១២,៧ ២០,៩ ២,៥ 

ទ្រព្យអកម្មបរទរស ១៣៧,២ ១២,៤ ១២,៨ ៥៤,៥ ២៤,៧ ៩,២        

្ទពយសកម្មកនងុ្សុកសទុធ ១០០,២ ១០,៣ ៣៧,៩ ៣៩,៦ ១៦,៤ ២,៣ 
ឥណទានកនុងទ្សកុ ៣៦,៥ ១៧,៩ ២៨,៤ ២៤,៣ ២១,៩ ១៣,៨ 

ឥណទរយ្យសុរធចំទ ោះរដ្ឋា ភបិាល -១៧,១ -១២,៤ -៥៦,០ -៤៧,៥ -២៦,៨ -៣០,៧ 

ឥណទទយយចំទ ោះរដ្ឋា ភបិាល ០,១ ០,០ ០,០ ០,០ -០,១ ០,០ 

ប្របាកប់ទ ញ្ ើរដ្ឋា ភបិាល ១៥,២ ១១,២ ៥១,០ ៤៤,៧ ២៥,៧ ២៩,៧ 

ផែ ន្កម្និផែម្នរដ្ឋា ភបិាល ៣៨,៣ ១៧,៣ ៣១,២ ២៧,១ ២២,៥ ១៦,២ 

ចំទ ោះសហប្រាសរដ្ា ១០០ ១២៨,៧ -១០០,០ ០,០ ០,០ ០,០ 

ចំទ ោះផែ ន្កឯកជន្ ៣៨,៣ ១៧,៣ ៣១,៣ ២៧,១ ២២,៥ ១៦,២        

ែទង់បសសងៗសទុធ ៩,៦ ២៥,៤ ២០,៣ ៩,១ ២៨,៨ ២៦,៩ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើរតឹតបតិ ៥,៣ ១៨,៨ ១៥,៨ ១៣,២ ២៧,៥ ២២,៩ 

ទដ្ើមទុន្ ន្ិងទុន្បប្រមងុ ១៨,៤ ៥,៤ ១៤,០ ១១,៣ ១៦,៤ ២៥,៨ 

ទ្សងៗ ១៣៨,៥ -១២៧,៦ ២០៨,៧ -១៦,៩ ២០៤,៩ ៣៤,៨        

របូិយវត្ាុទូបៅ (M2) ២១,០ ១៤,៦ ២៩,៩ ១៤,៧ ១៧,៩ ២៣,៣ 
របិូយ្វត្ថុ (M1) ២,៧ ២០,៧ ២៩,៦ ៦,៧ ៧,២ ២៥,២ 

របូិយ្វត្ថុទទ្ៅធនាគារ ០,១ ១៨,៧ ២៦,០ ៥,៣ ៨,៩ ២៥,៥ 
ទ្បាកប់ទ ញ្ ើចរនត ៥៧,២ ៤៦,៣ ៦៨,៥ ១៨,១ -៥,៣ ២២,៨ 

របិូយ្វត្ថុទ្សងៗ ២៤,៧ ១៣,៦ ៣០,០ ១៦,១ ១៩,៦ ២៣,១ 

ទ្បាកប់ទ ញ្ ើមានកាលកណំត្ន់ិងសនស ំ ៤០,០ ២១,២ ១៥,៣ ៤២,២ ៥៤,០ ១៨,២ 

ទ្បាកប់ទ ញ្ ើជារបូិយ្បណ័ណ  ២៤,៣ ១៣,៤ ៣០,៥ ១៥,៣ ១៨,៣ ២៣,៣ 

ក/.ទិន្នន្យ័ផែកសប្រមលួ        

*ទិន្នន្យ័ព្យាករណ៍       
  

ឧបសម្ព័ន្ធ ៤ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ៥ -  គណ្ន្វីិភាគធ្នាារជាត្ិនន្កម្ពជុា 
  ២០១២ក ២០១៣ក ២០១៤ក ២០១៥ក ២០១៦ ២០១៧* 

 (គិត្ជាប ីលាន្បរៀល) 
របូិយវត្ាបុ្ម្ងុ ១៣.១២៩ ១៤.៨៤០ ១៨.៤៩២ ២២.៥០១ ២៨.១២៣ ៣៦.៣២៦ 

រូបិយវតថុទប្រៅធនាារ ៣.៧៧៥ ៤.៤៨២ ៥.៦៤៥ ៥.៩៤២ ៦.៤៧៣ ៨.១២៣ 
ទបឡាធនាារ ណិជជ ២០៩ ៣០៧ ៣៣៩ ៣៦២ ៤៨៤ ៨១៥ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើធនាារ ៩.០៥៤ ៩.៩០០ ១២.១៧៤ ១៥.៩០១ ២០.៩៦០ ២៧.២៤៩ 

ប្របាកប់ប្រមងុកាតព្យវកិចច ៣.៤៨៨ ៣.៨៨០ ៥.២៩៣ ៧.២៩៣ ៨.៧៨៤ ១១.០៥១ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើទ្សងៗ ៥.៥៦៦ ៦.០២០ ៦.៨៨១ ៨.៦០៧ ១២.១៧៦ ១៦.១៩៨ 

ទ្សងៗ ៩២ ១៥២ ៣៣៣ ២៩៦ ២០៦ ១៣៨ 
្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ១៨.៥៨៣ ១៩.៥៣៥ ២៤.៤៧៦ ២៩.៤៩០ ៣៦.៣៣៦ ៤៨.៣៦៥ 

ប្រទព្យយសកមមបរទទស ១៩.០០៣ ១៩.៩៥៧ ២៤.៨៨០ ២៩.៨៧៥ ៣៦.៧០៧ ៤៨.៧៥៧ 
ប្រទព្យយអកមមបរទទស ៤២១ ៤២១ ៤០៤ ៣៨៥ ៣៧១ ៣៩២ 

្ទពយសកម្មកនងុ្សុកសទុធ -៥.៤៥៣ -៤.៦៩៥ -៥.៩៨៤ -៦.៩៨៩ -៨.២១៣ -១២.០៣៩ 
ឥណទទយយសុទធចំទ ោះរាជរដ្ឋា ភបិាល -២.១២៦ -២.៣៤៧ -៣.៨៩៣ -៥.៨០២ -៧.៤៩៥ -៩.៨១៦ 

ឥណទទយយចំទ ោះរាជរដ្ឋា ភបិាល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើរាជរដ្ឋា ភបិាល ២.៣៩៦ ២.៦១៧ ៤.១៦៣ ៦.០៧៣ ៧.៧៦៥ ១០.០៨៦ 

ឥណទាន្សុទធចំទ ោះធនាារ ណិជជ -៦៣៥ -៧៣៧ -៨៦៨ -៩៦២ -១.១៤៤ -១.៤៥៧ 
ខ្ទងទ់្សងៗសុទធ -២.៦៩២ -១.៦១១ -១.២២៣ -២២៥ ៤២៦ -៧៦៧ 

 (បខ្ម្ប្ម្ួល្បចឆំ្ន ជំាភាគរយ) 
របូិយវត្ាបុ្ម្ងុ ១៩,០ ១៣,០ ២៤,៦ ២១,៧ ២៥,០ ២៩,២ 

រូបិយវតថុទប្រៅធនាារ ០,១ ១៨,៧ ២៦,០ ៥,៣ ៨,៩ ២៥,៥ 
ទបឡាធនាារ ណិជជ ១៨,៧ ៤៦,៨ ១០,៧ ៦,៦ ៣៣,៨ ៦៨,៣ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើធនាារ ២៨,៧ ៩,៣ ២៣,០ ៣០,៦ ៣១,៨ ៣០,០ 

ប្របាកប់ប្រមងុកាតព្យវកិចច ៣២,៤ ១១,២ ៣៦,៤ ៣៧,៨ ២០,៤ ២៥,៨ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើទ្សងៗ ២៦,៥ ៨,២ ១៤,៣ ២៥,១ ៤១,៥ ៣៣,០ 

ទ្សងៗ ៧២,៩ ៦៤,៧ ១១៩,៤ -១១,០ -៣០,៦ -៣២,៨ 
្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ១៦,១ ៥,១ ២៥,៣ ២០,៥ ២៣,២ ៣៣,១ 

ប្រទព្យយសកមមបរទទស ១៥,៦ ៥,០ ២៤,៧ ២០,១ ២២,៩ ៣២,៨ 
ប្រទព្យយអកមមបរទទស -១,០ ០,២ -៤,១ -៤,៨ -៣,៧ ៥,៨ 

្ទពយសកម្មកនងុ្សុកសទុធ -៩,៦ ១៣,៩ -២៧,៥ -១៦,៨ -១៧,៥ -៤៦,៦ 
ឥណទទយយសុទធចំទ ោះរាជរដ្ឋា ភបិាល -១៩,២ -១០,៤ -៦៥,៩ -៤៩,១ -២៩,២ -៣១,០ 

ឥណទទយយចំទ ោះរាជរដ្ឋា ភបិាល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើរាជរដ្ឋា ភបិាល ១៦,៧ ៩,២ ៥៩,១ ៤៥,៩ ២៧,៩ ២៩,៩ 

ឥណទាន្សុទធចំទ ោះធនាារ ណិជជ -១០,២ -១៦,១ -១៧,៨ -១០,៨ -១៩,០ -២៧,៣ 
ខ្ទងទ់្សងៗសុទធ -២,៩ ៤០,១ ២៤,១ ៨១,៦ ២៨៩,៥ ២៧៩,៩ 

ក/.ទិន្នន្យ័ផែកសប្រមលួ        

*ទិន្នន្យ័ព្យាករណ៍       
 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៥ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ៦ - គណ្ន្ីវភិាគធ្នាារពាណិ្ជ្ជ 
  ២០១២ ២០១៣ក ២០១៤ក ២០១៥ក ២០១៦ ២០១៧* 

 (គិត្ជាប ីលាន្បរៀល) 
្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ២.៦៨២ ១៧៥០ ២.២៦៦ -២.៧៨២ -៤.៥២២ -៣.៦៩០ 

ប្រទព្យយសកមមបរទទស ៨.៧២១ ៨.៥៨៩ ១០.០៤៨ ៩.៤៨១ ១០.៨៧៥ ១៣.១៣៥ 
ប្រទព្យយអកមមបរទទស ៦.០៣៨ ៦.៨៣៩ ៧.៧៨២ ១២.២៦៣ ១៥.៣៩៧ ១៦.៨២៥ 

្ទពយសកម្មកនងុ្សុកសទុធ ១២.៣៨៩ ១៥.៦២៣ ២១.៧៦១ ២៩.០៦៤ ៣៥.០៤៤ ៣៩.៥១៨ 
ឥណទាន្កនុងប្រសកុសុទធ ២១.៤៣៨ ២៧.១៧៣ ៣៥.៧៧៨ ៤៥.៤៤៥ ៥៦.៤៥៩ ៦៤.៧៧២ 
ឥណទទយយសុទធចំទ ោះរាជរដ្ឋា ភបិាល -៣៦០ -៤៤៨ -៤៦៦ -៦២៦ -៦៥៤ -៨៣២ 
ឥណទាន្ចំទ ោះសហប្រាសរដ្ា ៦ ១៣ ០ ០ ០ ០ 
ឥណទាន្ចំទ ោះផែ ន្កឯកជន្ ២១.៧៩៣ ២៧.៦០៩ ៣៦.២៤៥ ៤៦.០៧១ ៥៦.៤៥៩ ៦៥.៦០៤ 
ឥណទទយយសុទធចំទ ោះធនាារជាតិនន្កមពុជា ០ 0 ០ ០ ០ ០ 

ខ្ទងទ់្សងៗសុទធ -៩.០៤៩ -១១.៥៥០ -១៤.០១៧ -១៦.៣៨០ -២១.៤១៥ -២៥.២៥៤ 
ទុន្ប្ម្ុង ៩.៦៧៣ ១០.៧៩០ ១២.៦០៦ ១៦.៣៤៨ ២១.០៦៩ ២៦.៩៧៤ 

សាចប់្របាកទ់ៅធនាារ ណិជជ ២២៨ ៣០៧ ៣៣៩ ៣៦២ ៤៨៤ ៨១៥ 

ប្របាកប់ទ ញ្ ើទៅធនាារជាតិនន្កមពុជា ៩.៤៤៥ ១០.៤៨៣ ១២.០១៧ ១៥.៧១១ ២០.១០៤ ២៥.៥២៦ 
ឥណទាន្ទ្សងៗទៅធនាារជាតិនន្កមពុជា ០ ០ ២៤៩ ២៧៥ ៤៨២ ៦៣៣ 

្ាកប់ប ញ្ ើ (្ទពយអកម្មកនងុ្សុកសទុធ) ២៤.៧៤៤ ២៨.១៦៣ ៣៦.៦៣៤ ៤២.៦៣០ ៥០.៩៣៨ ៦២.៨០២ 

ប្របាកប់ទ ញ្ ើចរន្ត ១៩៨ ២៧៣ ៣៨២ ៥៤៩ ៥៩៤ ៨៤៣ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើមាន្កាលកំណតនិ់្ងសន្ស ំ ៧៨០ ៩៤៥ ១.០៩០ ១.៥៥០ ២.៣៨៦ ២.៨២១ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើជារូបិយបណ័ណ  ២៣.៧៦៦ ២៦.៩៤៥ ៣៥.១៦១ ៤០.៥៣២ ៤៩.៩៥៧ ៥៩.១៣៧ 

្ទពយសកម្មសរបុ = ្ទពយអកម្មសរបុ ៤៤.៣៧១ ៥១.៩៥១ ៦៦.៣២០ ៨០.៩៦២ ៩៨.២៩៨ ១១៧.៦៧២ 
       

 (បខ្ម្ប្ម្ួល្បចឆំ្ន ជំាភាគរយ) 
្ទពយសកម្មបរបទសសទុធ ១១,០ -៣៤,៧ ២៩,៥ -២២២,៨ ៦២,៥ -១៨,៤ 

ប្រទព្យយសកមមបរទទស ៨៥,០ -១,៥ ១៧,០ -៥,៦ ១៤,៧ ២០,៨ 
ប្រទព្យយអកមមបរទទស ១៦២,៧ ១៣,៣ ១៣,៨ ៥៧,៦ ២៥,៥ ៩,៣ 

្ទពយសកម្មកនងុ្សុកសទុធ ២១,៨ ២៦,១ ៣៩,៣ ៣៣,៦ ២០,៦ ១៤,៩ 
ឥណទាន្កនុងប្រសកុសុទធ ២៨,៥ ២៦,៨ ៣១,៧ ២៧,០ ២៤,២ ១៦,១ 
ឥណទទយយសុទធចំទ ោះរាជរដ្ឋា ភបិាល -៦,១ -២៤,៤ -៤,១ -៣៤,៣ -៤,៤ -២៧,៣ 
ឥណទាន្ចំទ ោះសហប្រាសរដ្ា ១០០,០ ១២៨,៧ -១០០,០ ០,០ ០,០ ០,០ 
ឥណទាន្ចំទ ោះផែ ន្កឯកជន្ ២៨,០ ២៦,៧ ៣១,៣ ២៧,១ ២២,៥ ១៦,២ 
ឥណទទយយសុទធចំទ ោះធនាារជាតិនន្កមពុជា ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ 

ខ្ទងទ់្សងៗសុទធ -៣៩,១ -២៧,៦ -២១,៤ -១៦,៩ -៣០,៧ -១៧,៩ 
ទុន្ប្ម្ុង ៣៣,៩ ១១,៥ ១៦,៨ ២៩,៧ ២៨,៩ ២៨,០ 

សាចប់្របាកទ់ៅធនាារ ណិជជ ២៩,៥ ៣៤,៦ ១០,៧ ៦,៦ ៣៣,៨ ៦៨,៣ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើទៅធនាារជាតិនន្កមពុជា ៣៤,០ ១១,០ ១៤,៦ ៣០,៧ ២៨,០ ២៧,០ 
ឥណទាន្ទ្សងៗទៅធនាារជាតិនន្កមពុជា ០,០ ០,០ ១០០,០ ១០,៤ ៧៤,៩ ៣១,៥ 

្ាកប់ប ញ្ ើ (្ទពយអកម្មកនងុ្សុកសទុធ) ២៤,៩ ១៣,៨ ៣០,១ ១៦,៤ ១៩,៥ ២៣,៣ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើចរន្ត ៥០,៨ ៣៧,៨ ៤០,២ ៤៣,៤ ៨,៣ ៤២,០ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើមាន្កាលកំណតនិ់្ងសន្ស ំ ៤០,០ ២១,២ ១៥,៣ ៤២,២ ៥៤,០ ១៨,២ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើជារូបិយបណ័ណ  ២៤,៣ ១៣,៤ ៣០,៥ ១៥,៣ ១៨,៣ ២៣,៣ 

្ទពយសកម្មសរបុ = ្ទពយអកម្មសរបុ ៣៧,៧ ១៧,១ ២៧,៧ ២២,១ ២១,៤ ១៩,៧ 
ក/.ទិន្នន្យ័ផែកសប្រមលួ        
*ទិន្នន្យ័ព្យាករណ៍       

ឧបសម្ព័ន្ធ ៦ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
តារាង ៧ - ឥណ្ទាន្តាម្្បបេទជ្ំន្ញួកនងុវសិយ័បសដ្ឋកិចច 

(ឯកតា៖ ប ៊ីលាន្ទរៀល) 

  ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

១- ្គរឹះស្ថា ន្ហរិ ញ្វត្ា ុ ៥៣៧ ៤៧០ ៧៥៨ ១.១៦៩ ១.០០៨ ១.៧៩៥ 
ធនាារជាតិនន្កមពុជា ០ ០ ០ ០,០ ០ ០,០ 
ប្រ្ឹោះសាថ ន្ហិរ ញ្ វតថុទទលួប្របាកប់ទ ញ្ ើ ៣៣១ ២៧៥ ៤៨៦ ៨៣៤ ៧៥៩ ១.១០២ 
ប្រ្ឹោះសាថ ន្ហិរ ញ្ វតថុទ្សង ៗ ទទៀត ២០៦ ១៩៥ ២៧២ ៣៣៥ ២៤៩ ៦៩៤ 

២- ្គរឹះស្ថា ន្ម្ិន្បប្ម្ើបសវាហរិ ញ្វត្ា ុ ២០.៤០៣ ២៥.៦៩៦ ៣៣.០៥៧ ៣៩.៨០៧ ៤៦.៧៧៩ ៥៣.២៦៣ 
កសិកមម រុកាា ប្របមា៉ា ញ់ ន្ិងទន្សាទ ២.២៨៨ ២.៨៩០ ៣.៨៨៣ ៤.៩៧៣ ៦.១៣៤ ៦.៩៣១ 
ឧសាហកមមផែរ ៉ា ៨៤ ១៥៨ ៩៥ ២៥៥ ២៩៤ ២៧៦ 
កមមន្តសាលកមម ២.២០៧ ៣.២៧៥ ៣.៥៩៨ ៣.៧០៥ ៣.៩៣៨ ៤.២៧៩ 
ការ គ្ត់្ គងទ់សវាសាធារណៈ ២២៤ ១៩១ ៣៤៥ ៣៥៤ ៣៦៨ ៤៦៤ 
សំណង ់ ១.៧៨៥ ២.៣០៧ ៣.១៥៩ ៣.៤៩៣ ៤.៩៦៣ ៦.១១៥ 
ការជញួដូ្រដុ្ ំ ៤.១៨៩ ៥.៣៨១ ៧.៣៦៤ ៨.២៩៧ ៨.០៧៩ ៨.៣៦៣ 
ការជញួដូ្ររាយ ៣.៦៩៧ ៤.៤៣១ ៥.៨៥១ ៧.៥១១ ៩.៩៥០ ១១.៧៣៥ 
សណ្ឋា ារន្ិងទោជន្៊ីយដ្ឋា ន្ ១.៤១៦ ១.៨៤៩ ២.២២៥ ២.៨២៨ ២.៩០៤ ៣.០៩៩ 
ដ្ឹកជ ជ្ូ ន្ន្ិងសតុកបទណ្ឋត ោះអាសន្ន ៣១០ ៣៨៩ ៥១៤ ៦៣៧ ១.០៥១ ១.២០១ 
បណ្ឋត ញព្យត័ម៌ាន្ន្ងិទូរ្មនា្មន្ ៍ ៧៨៥ ៤៦៩ ២៩៩ ៤៦៩ ៦១៥ ៥២១ 
អាជ៊ីវកមមជួលន្ិងភតសិន្ាប្របតបិតតកិារ មនិ្

រាបប់ ច្ូ លភតសិន្ា ន្ិងការជលួអចលន្ប្រទព្យយ 
៣០៨ ៣៤៦ ៦៥៧ ៨៤៩ ១.០៩៥ ១.៥២២ 

ការជញួដូ្រអចលន្ប្រទព្យយ ៧៣៣ ១.០០១ ១.៥៤៦ ២.៣៤៧ ២.៨៣៨ ៣.៨៩២ 
ទសវាកមមមនិ្ផែមន្ហិរ ញ្ វតថុទ្សងៗទទៀត ២.៣៧៧ ៣.០០៩ ៣.៥២០ ៤.០៨៩ ៤.៥៥០ ៤.៨៦៥ 

៣- ត្្ម្វូការផ្ទទ លែ់ៃនួ្បសសងៗបទៀត្ ២.៣៣៦ ២.៨៨០ ៤.២២១ ៦.១១០ ៨.៣៦០ ១០.៧៦៣ 
ការឲ្យខ្ច៊ីជាបុ គ្ល ៩៨២ ១.២៣៩ ១.៧១៣ ២.៥៥៨ ៣.៧៩១ ៤.៤២៧ 
ការឲ្យខ្ច៊ីតាមបណ័ណ ឥណទាន្ ៣៦ ៤៧ ៥៣ ៨៣ ១៣១ ១៥៤ 
ការឲ្យខ្ច៊ីទិញ ទ្ោះជាកមមសិទធផ្ទទ ល់ខ្លួន្ ១.៣១៨ ១.៥៩៤ ២.៤៥៥ ៣.៤៦៩ ៤.៤៣៨ ៦.១៨២ 

៤- ឥណ្ទាន្បសសងៗ ៤៨៥ ៧៨៩ ៨០៣ ៨៦១ ៨៨០ ៩២១ 
សរបុឥណ្ទាន្ដ្ុល ២៣.៧៦២ ២៩.៨៣៥ ៣៨.៨៣៩ ៤៧.៩៤៦ ៥៧.០២៧ ៦៦.៧៤៣ 

        

*ទិន្នន្យ័ព្យាករណ៍       

 

 

  

ឧបសម្ព័ន្ធ ៧ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ៨ - សរបុ្បត្បិត្តិការ្ាកប់ប ញ្ ើរបសធ់្នាារពាណិ្ជ្ជ 
(ឯកតា៖ ប ៊ីលាន្ទរៀល) 

  ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

្ាកប់ប ញ្ ើជាបរៀល 
      

ប្របាកប់ទ ញ្ ើចរន្ត ២៧៩ ៣៦៩ ៥២១ ៨២០ ៩០០ ១.៣០៦ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើសន្ស ំ ៣៥៨ ៣៥១ ៥៤១ ៨៩៩ ១.០០១ ១.២៧៤ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើមាន្កាលកណំត ់ ៤០០ ៥៨៥ ៥៥៦ ៦៥៩ ១.៣៥៩ ១.៣៦៨ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើទ្សងៗ ១៤ ២២ ៤៤ ៣៤ ៣៦ ៥៨ 
សរបុ ១.០៥១ ១.៣២៨ ១.៦៦៣ ២.៤១២ ៣.២៩៦ ៤.០០៦ 

្ាកប់ប ញ្ ើជារបូិយប័ណ្ណ        

ប្របាកប់ទ ញ្ ើចរន្ត ៥.៣២០ ៧.១២៨ ៨.២០៣ ៨.៧៤៩ ១០.៤៤៤ ១៣.៩៥៧ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើសន្ស ំ ៨.៥៩១ ៩.១៥០ ១២.៧០៣ ១៣.៨៣៣ ១៥.៦៤២ ២០.៦៥៣ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើមាន្កាលកណំត ់ ១១.២៩៩ ១២.១៦៣ ១៦.៥២៣ ២០.៦៣១ ២៥.៥២៣ ២៨.៥៦១ 
ប្របាកប់ទ ញ្ ើទ្សងៗ ៦៥០ ៤៣៥ ៦៣៦ ៧២១ ៧៩៤ ១.០៩៤ 
សរបុ ២៥.៨៦០ ២៨.៨៧៦ ៣៨.០៦៤ ៤៣.៩៣៤ ៥២.៤០៤ ៦៤.២៦៥ 

សរបុរមួ្ ២៦.៩១១ ៣០.២០៤ ៣៩.៧២៧ ៤៦.៣៤៦ ៥៥.៧០០ ៦៨.២៧១ 
        

*ទិន្នន្យ័ព្យាករណ៍       

 

 

  

ឧបសម្ព័ន្ធ ៨ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

តារាង ៩ -  ជ្ ជ្ ងីទទូាត្់្បបទសកម្ពុជា 
(គិតជាលានដុលាា  អារែ កិ) 

  ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥                  ២០១៦ ២០១៧ព 
         
ជ្ ជ្ងីពាណិ្ជ្ជកម្ម -៣.២១៩ -៣.២០៥ -៣.៤៦៦ -៣.៤១៥ -៣.៤៨៧ 
   នាំរេញ (FOB) ៦.៥៣០ ៧.៤០៧ ៨.៤៥៤ ៩.២៣៤ ១០.០៧៧ 
       នាំរេញតាែរបព័នធអនុរររោះពនធ ៥.៨៥៨ ៦.៥៥១ ៧.៦៦២ ៨.៤៤៣ ៩.២៧៩ 
           កនុងរនោះ ៖ សរែាៀកបាំពាក់  ៤.៩១១ ៥.៣៣៤ ៥.៨៨១ ៦.៣៤៧ ៦.៧៤៤ 
           កនុងរនោះ ៖ ម្សែករ ើង ៣១៩ ៤១៨ ៥៩៩ ៧០៣ ៨១៨ 
       នាំរេញផលិតផលកនុងស្សុករផេងៗ ៦៧២ ៨៥៦ ៧៩២ ៧៩១ ៧៩៨ 
   នាំេូល (FOB) ៩.៧៤៩ ១០.៦១៣ ១១.៩២០ ១២.៦៤៩ ១៣.៥៦៤ 
          សរែាៀកបាំពាក់ ២.៤៨៦ ២.៥៧១ ២.៩៤៩ ៣.២២៦ ៣.៤៤៩ 
          ររបងឥនធនៈ ១.១២៤ ៩៧៧ ១.០៧០ ១.១៧៧ ១.២៣៦ 
          សម្ភា  ៈសាំណង់ ៣៨៥ ៤៦១ ៥៥៣ ៥៨៣ ៦៧១ 
          នាំេូលរផេងៗ ៥.២៨០ ៥.៩៦៦ ៦.៤៦៤ ៦.៦៩៣ ៧.១៦២ 
បសវា (សទុធ) ១.៧៣១ ១.៩២៨ ២.០៣៣ ១.៩៧៥ ២.១១៩ 
   េាំណូល ៣.៤៩៤ ៣.៨១១ ៣.៩៥៥ ៤.០៣៣ ៤.៥៣៧ 
       កនុងរនោះ ៖     រសវារ្វើដាំរណើ   ២.៦៦០ ២.៩៥៣ ៣.១៣៧ ៣.២១២ ៣.៦១៤ 
   េាំណាយ ១.៧៦៣ ១.៨៨៣ ១.៩២២ ២.០៥៨ ២.៤១៨ 
       កនុងរនោះ ៖     រសវារ្វើដាំរណើ   ៣៥៥ ៤០១ ៤៩២ ៥៩៤ ៦៩៨ 
្ាក់ចំណូ្ល (សទុធ) -៨៧៦ -៩៥៥ -១.១០៧ -១.២៤៧ -១.២៩០ 
   េាំណូល ៧១ ១៣២ ១២៨ ១២៦ ១៦៨ 
       កនុងរនោះ ៖     កា រាក់ ៣៣ ៨៨ ១១០ ១០៤ ១៣៩ 
   េាំណាយ -៩៤៧ -១.០៨៧ -១.២៣៥ -១.៣៧៣ -១.៤៥៨ 
       កនុងរនោះ ៖  -  កា បង់កា រាក់ -៧៧ -៧៦ -៦៦ -៩៣ -៩៧ 
                        -  េាំណូលព៊ីហ ុន ៨០៤ ៩៣០ ១.០៥៥ ១.១២៤ ១.១៩៥ 
បខងែរចរន្ត (សទុធ) ៣៨០ ៥៩៣ ៨៤៨ ៩១១ ១.០៨៣ 
       កនុងរនោះ ៖      ដ្ឋា ភិាល ២៩១ ៣២៥ ៣៥០ ៣៨៦ ៥២៦ 
សម្ត្ុលយគណ្ន្ីចរន្ត  -១.៩៨៤ -១.៦៤១ -១.៦៩២ -១.៧៧៥ -១.៥៧៦ 
សម្ត្ុលយគណ្ន្ីបដ្ើម្ទុន្ន្ិងគណ្ន្ីហរិ ញ្
វត្ាុ 

២.៣៤៧ ២.៤៤០ ២.៥៦៥ ២.៥៤៥ ២.៧៨៩ 

   គណន៊ីរដើែទុន ៣៤២ ២៧៨ ១៧២ ១៦០ ៣៣៩ 
       កនុងរនោះ ៖    បម្ងវ រដើែទុន (សុទធ) ៣៤២ ២៧៨ ១៧២ ១៦០ ៣៣៩ 
   គណន៊ីហិ ញ្ញវតថុ ២.០០៥ ២.១៦២ ២.៣៩៣ ២.៣៨៥ ២.៤៥០ 
       វនិិរោគផ្ទា ល់ (សុទធ)* ១.៨២៧ ១.៦៧៧ ១.៦៥៤ ២.១៦៦ ២.៣៨១ 
       វនិិរោគរលើផលប័រត (សុទធ)* -១៩ -២៣ -១៥ -២ -៨ 
       វនិិយោគយសេងយ ៀត (សុ ធ)* ១៩៨ ៥០៨ ៧៥៤ ២២១ ៧៧ 
កំហុស ន្ិងរលំង -១១ -៤៥ -៩៨ ១០៣ -៤៥០ 

សម្ត្ុលយរមួ្ ៣៥២ ៧៥៤ ៧៧៥ ៨៧៣ ១.៥២៧ 

ហរិ ញ្បបទាន្ -៣៥២ -៧៥៤ -៧៧៥ -៨៧៣ -១.៥២៧ 
   រទពយសកែមប រទសសុទធ បស់្នរ ជាតិ * -៣៦៣ -៧៥៥ -៧៧៥ -៨៧៣ -១.៥២៧ 
   ហិ ញ្ញបែទានពិរសស ១១ -- -- -- -- 
របភព  : ទិននន័យទទួលានព៊ីអាជាា ្ កែពុជានិងកា ា៉ា ន់ស្មម ន បស់ែន្រនត៊ី្នរ ជាតិននកែពុជា     
កាំណត់សម្ភា ល់ :    - * តនែាវ ិជម្ភនតាំណាងឲ្យកាំរណើ នរទពយអកែមប រទស ឬថយេុោះរទពយសកែមប រទស និងតនែាអវ ិជម្ភនតាំណាងឲ្យកាំរណើ នរទពយសកែមប រទស 
 ឬកា ថយេុោះរទពយអកែមប រទស 
                            - ព = ទិននន័យពាក ណ៍     
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

ឧបសម្ព័ន្ធ ១០ 
បណ្តត ញនន្្គរឹះស្ថា ន្ធ្នាារ ន្ិងហរិ ញ្វត្ាុពឆី្ន ២ំ០១២-ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 

 

 

 

 

 

 

រគរោះស្មថ ន្នរ  ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
ម្ែតុលា 

២០១៧ 
្នរ ពាណិ ជ 

្នរ កនុងស្សុក– ភាគទុនិកភាគររេើនជាអនកកនុងស្សុក       
េាំនួន្នរ  ៦ ៦ ៧ ៧ ៧ ៧ 
េាំនួនស្មខា ២៩៨ ៣១០ ៣៥៤ ៣៧៥ ៣៨៣ ៣៩១ 

េាំនួនបុគាលិក ៩.៦៧៣ ១១.៧៩៣ ១៤.៨៩៦ ១៦.២៣៩ ១៧.០២៣ ១៧.៥៩២ 

េាំនួនទ៊ីតាាំងម្ភ៉ាសុ៊ីន ATM ២៩៥ ៣២៧ ៤៥៤ ៥៤៤ ៥៧៤ ៦៧៨ 
្នរ កនុងស្សុក– ភាគទុនិកភាគររេើនជា នប រទស       

េាំនួន្នរ  ៦ ៥ ៦ ៥ ៥ ៥ 
េាំនួនស្មខា ៤០ ៣៣ ៤៧ ៥៤ ២២៥ ២៤២ 
េាំនួនបុគាលិក ១.០០៩ ១.០០០ ១.៤៤៤ ១.៧៣៨ ៦.៣៨២ ៧.៣៧៦ 
េាំនួនទ៊ីតាាំងម្ភ៉ាសុ៊ីន ATM ១៤៥ ៧៧ ១១៧ ១៧៥ ២៧៦ ៣៤៤ 

្នរ បុតតសែព័នធប រទស       
េាំនួន្នរ  ១១ ១៤ ១២ ១៤ ១៤ ១៥ 
េាំនួនស្មខា ៩៧ ១២៨ ១១៩ ១៤២ ១៥០ ១៥៧ 
េាំនួនបុគាលិក ២.២៥៣ ៣.០៦៧ ២.៩៨៤ ៣.៥២៩ ៣.៦៣៤ ៣.៩៤៩ 
េាំនួនទ៊ីតាាំងម្ភ៉ាសុ៊ីន ATM ២៣៩ ៣៦០ ៣៥៨ ៣៩១ ៣៩៧ ៤០៥ 

្នរ ស្មខាប រទស       
េាំនួន្នរ  ៩ ១០ ១១ ១០ ១១ ១២ 
េាំនួនស្មខា ១៣ ១៦ ២១ ២២ ២៥ ២៩ 
េាំនួនបុគាលិក ២៨៨ ៣៦១ ៤៣៩ ៤៦៣ ៥៣០ ៦១០ 
េាំនួនទ៊ីតាាំងម្ភ៉ាសុ៊ីន ATM ២ ២ ៦ ៨ ១៣ ១៧ 

េាំនួនស បុ្នរ ពាណិ ជ       
េាំនួន្នរ  ៣២ ៣៥ ៣៦ ៣៦ ៣៧ ៣៩ 
េាំនួនស្មខា ៤៤៨ ៤៨៧ ៥៤១ ៥៩៣ ៧៨៣ ៨១៩ 
េាំនួនបុគាលិក ១៣.២២៣ ១៦.២២១ ១៩.៧៦៣ ២១.៩៦៩ ២៧.៥៦៩ ២៩.៥២៧ 
េាំនួនទ៊ីតាាំងម្ភ៉ាសុ៊ីន ATM ៦៨១ ៧៦៦ ៩៤០ ១.១១៨ ១.២៦០ ១.៤៤៤ 

្នរ ឯករទស 
្នរ ឯករទស បស់ ដា       

េាំនួន្នរ  ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
េាំនួនស្មខា ១ ១ ១ ១ ១ ១ 
េាំនួនបុគាលិក ៦០ ៥៩ ៦៧ ៧៥ ៨៩ ៩៣ 

្នរ ឯករទស– ភាគទុនិកភាគររេើនជាអនកកនុងស្សុក       
េាំនួន្នរ  ៣ ៤ ៤ ៣ ៥ ៥ 
េាំនួនស្មខា ៣ ៦ ៧ ៧ ១០ ១០ 
េាំនួនបុគាលិក ១៣៨ ២៤៣ ១៧៨ ៤០៧ ៥១៨ ៥២០ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨ 
២២២០១៦២២២២២២០២០២០១៧ 

 
* តួរលែខាងរលើរាប់ម្តរគរោះស្មថ នែ៊ីរកូហិ ញ្ញវតថុម្ដលទទួលានអាជាា ប័ណណប៉ាុរណាណ ោះ 

្នរ ឯករទស– ភាគទុនិកភាគររេើនជា នប រទស       
េាំនួន្នរ  ៣ ៣ ៦ ៧ ៩ ៩ 
េាំនួនស្មខា ៣ ៣ ៨ ១៣ ១៨ ១៨ 
េាំនួនបុគាលិក ៤៦ ៤៥ ២៦៥ ៣៨១ ៨៦២ ៩៥៤ 

េាំនួនស បុ្នរ ឯករទស       
េាំនួន្នរ  ៧ ៨ ១១ ១១ ១៥ ១៥ 
េាំនួនស្មខា ៧ ១០ ១៦ ២១ ២៩ ២៩ 
េាំនួនបុគាលិក ២៤៤ ៣៤៧ ៥១០ ៨៦៣ ១.៤៦៩ ១.៥៦៧ 

រគរោះស្មថ នែ៊ីរកហិូ ញ្ញវតថុ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ម្ែតុលា 

២០១៧ 
រគរោះស្មថ នែ៊ីរកហិូ ញ្ញវតថុទទួលរាក់បរញ្ញើ       

េាំនួនរគរោះស្មថ ន ៧ ៧ ៧ ៨ ៧ ៧ 
េាំនួនបណាត ញរបតិបតតិកា  ១.៤២៥ ១.២៧៩ ១.៣៨៣ ១.៦៣២ ១.៤៥៦ ៨៣៦* 
េាំនួនបុគាលិក ១០.៤០៣ ១២.៨៤២ ១៥.៥៧៦ ២០.៨០៨ ១៩.៩៨៧ ២១.៦១៩ 
េាំនួនទ៊ីតាាំងម្ភ៉ាសុ៊ីន ATM ៣១ ៧៣ ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ ៣៤៥ 

រគរោះស្មថ នែ៊ីរកហិូ ញ្ញវតថុ       
េាំនួនរគរោះស្មថ ន ២៨ ២៩ ៣២ ៥០ ៦៤ ៦៩ 
េាំនួនបណាត ញរបតិបតតិកា  ៧៥២ ៩៣៧ ១.៣១១ ២.១៨៦ ២.៦៩៨ ៤៧៦* 
េាំនួនបុគាលិក ២.២១៥ ២.៩៦៤ ៤.០១៤ ៥.៤៦០ ៦.៥៨១ ៦.៨៦៥ 

េាំនួនរគរោះស្មថ នែ៊ីរកហិូ ញ្ញវតថុ       
េាំនួនរគរោះស្មថ ន ៣៥ ៣៦ ៣៩ ៥៨ ៧១ ៧៦ 
េាំនួនបណាត ញរបតិបតតិកា  ២.១៧៧ ២.២១៦ ២.៦៩៤ ៣.៨១៨ ៤.១៥៤ ១.៣១២* 
េាំនួនបុគាលិក ១២.៦១៨ ១៥.៨០៦ ១៩.៥៩០ ២៦.២៦៨ ២៦.៥៦៨ ២៨.៤៨៤ 
េាំនួនទ៊ីតាាំងម្ភ៉ាសុ៊ីន ATM ៣១ ៧៣ ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ ៣៤៥ 

របតិបតតិក ែ៊ីរកហិូ ញ្ញវតថុម្ដលានេុោះបញ្ជ ៊ី 
េាំនួនរគរោះស្មថ ន ៣២ ៣៥ ៣៨ ១០៩ ១៧០ ២៦០ 
េាំនួនបណាត ញរបតិបតតិកា  ២៧៦ ៤៤៣ ៥០៩ ១.៧១៥ ២.០៨៣ ២.៤៦០ 
េាំនួនបុគាលិក ៥៣៩ ៨៩៧ ៩៤២ ៣.២៥៥ ៣.៦៧០ ៣.៧១៥ 

រកែុហ ុនភតិសនា 
េាំនួនរកុែហ ុនស បុ ១ ២ ៦ ៩ ១២ ១១ 

កា ោិល័យតាំណាង្នរ ប រទស 
េាំនួនកា ោិល័យស បុ ៤ ៦ ៧ ៨ ៧ ៦ 

កា ោិល័យររកឌ៊ីតបយ ួ ៉ា ូ
េាំនួនរកុែហ ុនស បុ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 




