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អារម្ភកថា 

        ១    ២០១៤     សេដឋកិច្ចេកលបានបនតសងើបស ើង                     
                  ១                                                      
                                      ១       ។                       ដឋ       
                   នន                                                                 
                                                                          
                      ន់                      ។                          
                                                                       
៦,៤%      ២០១៤                                        ។                        
                                                                        ២០១៣ ។ 
                                                                         
                                                                                
                                                         ២០១៤          ។  

                                                                
េុវត្ថិ                                                                   
                                                                          
                                                                      
                                                            ១    ២០១៤ ។     
                                 ៤,៥%              ៨,៩%                ៧,១% 
                                                 ៧%      ២០១៤          
                                            ២០១៤ ។ 

                                                                    
ធនាគារជាត្ិននកមពុ                              របកបសោយភាពទន់ភលន់និងរបុងរបយត័្ន 
ផ្ផែកសលើ             សេដឋកិច្ចជាត្និិង      នន     សេដឋកិច្ច            េកល          
                               ។                                      ៤% 
                                                       ។                  
                             ផ្របរបួលកនុងរងវង ់ ៤.០០០ សរៀលកនុងមយួដុល្លល រអាសមរកិ     
                                                                        
                                                    ។ 

                                           
១                                                                                                     
                                                             ។ 
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                                 ររងទុនបរមុងអនតរជាត្ិសោយរបុងរបយត័្នបំផុត្ សដើមបី
ស ៀេវាងហានិភយ័នានា សៅកនុងបរកិារ  ផ្ដលស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុេកលសៅរបឈមនឹងភាពមនិច្ាេ់ល្លេ់
       ។                              អនុសល្លមសៅតាមសគាលការណ៍លំោបអ់ាទិភាព រឺ i/-   
           ii/- េនទនីយភាព និង iii/- ច្ំណូល ។                                  ទុន
បរមុងអនតរជាត្ ិ   ២ បានសកើនស ើង                               ៥                  
       ២    ២០១៤     ។ បច្ចុបបនន ទុនបរមុងអនតរជាត្ិបនតមានករមិត្ររប់រគាន់េរមាប់ធានាការ
នាចូំ្លទំនិញនិងសេវាបានរបមាណ ៤ផ្ែ                   េរមាប ់        ង         ។ 

                                                                           
                                                                                    
                                                              ២០១១-២០២០     
          ។                                                                   
                                            ។                             ២២% 
     ២២%                      ២៤% ។                        (M            
                ៦០% ។                                                     
                                                        ។  

                                                                             
       រកបែណឌ                                                                    ។ 
                                                                   យ     
                                                                         
                                                                   
                                                                              
             ។  

                                                             ធនាគារ
ជាត្ិននកមពុជាបាន                                                                         
        ធុន                        ។                                    
                                                                          
                                                  ។                  
     ១៤%៣                          ១២%៤                                  ។ 
                                                                           
                                                               ផតល់លទធភាព  
                                           
២                         SDR  
៣                                   
៤                                           
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       ម ី           សេនើេំុអាជាា ប័ណណ ទទួលរបាកប់សញ្ញ ើ                                     -
                                                             ។             
                                                             ៤០%     ៥០%        
            ១    ២០១៣ ។ 

                                                                           
                                    សរត្ៀមែលួន                          សេដឋកិច្ច
អាស្ថ៊ា ន         ឆ្ន ២ំ០១៥       ។                                              
                                                                                      
      ។ របពន័ធ Shared Switch                  អភិវឌ្ឍ                      ទូទាត្ត់ាម
មា៉ា េីុន  TM ឬ  OS  ទូរេ័ពទច្ល័ត្ និងអុីនសធើផ្ណត្ ។                           
           មម សដើមបពីនិិត្យនិងសរៀបច្ំោកប់ញ្ចូ លែលឹមស្ថរពាកព់ន័ធរបត្ិបត្តិការទូទាត្េ់ងរបាកជ់ាសអ ិច្
រត្ូនិច្ (e-payment) សៅកនុងសេច្កតីរពាងច្ាបេ់តីពី   ពាណិ ជកមម (e-commerce) ផងផ្ដរ ។          
                                                                           
                                               ផ្ច្ករផំ្លកពត័្ម៌ាន               
                                                                         
                ។                   មនិរត្ឹមផ្ត្                           
                                ប៉ាុស ណ្ ោះសទ ផ្ត្ផ្ែមទាងំបានសលើកកមពេ់បរាិកកាេសធវើធុរកិច្ច
កមពុជាសទៀត្ផង ។ 

                                                                       
                                                                                 
          ។                                                                      
                                                      i/-                  
                                                                                 
                    ii/-                                iii/-                
      ទូទា ំ      iv/-                                              v/-       
ច្មបង         ។                                                           
                -                                                          
             ។                                                                          ឌ្ឍ 
                                               ។  

សរៅពីភារកិច្ចកំណត្ន់ិងដកឹនា ំ  នសាកបាយរបូិយវត្ថុ              ធនាគារជាត្ិននកមពុជា  
បានសដើរត្ួនាទាីក៉ា ងេំខានក់នុងការផតល់សេវា ូនរា រោឋ ភបិាល ររឹោះស្ថថ នធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ និងស្ថថ បន័
ហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ         ការររបរ់រងរណនី ការទូទាត្ ់និង  សផទររបាក ់      ។              
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                                                         -         ១៩ 
                                                                 ។  

 សដើមបរីមួចំ្ផ្ណក                             ការរបឆ្ងំការេមាែ ត្របាក់ និង
ហិរញ្ញ បបទានសភរវកមម                អងគភាពសេុើបការ  ហិរញ្ញ វត្ថុកមពុជា (េ.ហ.ក) បានបនត
ពរងឹងរកបែណឌ                                                                     
ហិរញ្ញបបទានសភរវកមម ។          េ.ហ.ក             កិច្ចេហការជាមយួស្ថថ បន័             
ពាកព់ន័ធនានា សដើមប ី                   ទបស់្ថា ត្រ់បត្ិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុនានាផ្ដលទាកទ់ងនឹងេកមមភាព
េមាែ ត្របាកន់ិងហិរញ្ញបបទានសភរវកមម ។ 

                                                                         
                                                            ធនាគារជាត្ិននកមពុជាបាន
ពរងឹងនិងពរងីកជាបជ់ារបចនូំវកិច្ចេហរបត្ិបត្តិការ               រកបែណឌ សទវភារីនិងពហុភារជីាមយួ
   ធនាគារក ត្ ល ស្ថថ ប័នហិរញ្ញ វត្ថុ និងវទិាស្ថថ នបណតុ ោះប ត្ ល ទាងំកនុងត្ំបន់និងអនតរជាត្ិ ។ តាម 
រយៈកិច្ចេហរបតិ្បត្តិការសនោះ ធនាគារជាតិ្ននកមពុជាបានទទួល ំនួយបសច្ចកសទេ   បណតុ ោះប ត្ ល 
បទពិសស្ថធន ៍             អនតរជាតិ្លែៗ កនុងការអភិវឌ្ឍ              ឱ្យកាន់ផ្ត្មានភាពរងឹមា ំ ។ 
ធនាគារជាត្ិននកមពុជាបានគារំទ               រំនិត្ផតួច្សផតើមនានា កនុងរកបែណឌ អាស្ថ៊ា ននិងអាស្ថ៊ា ន+៣ 
                                                                              
                                                              ។ 

        េម ិ ផលផ្ដលេសរមច្បានទាងំ        សនោះ សកើត្     ការែិត្ែរំបឹងផ្របងរបកប 
សោយការយកច្ិត្តទុកោក ់នងិស្ថម រត្ីទទួលែុេរត្ូវ    របេ់មន្រនតីបុរគលិកររបជ់ានថ់្នន ក ់សរកាមការ        
គារំទាក៉ា ងមតុ្មាពំីេំ្ករ់កុមរបឹកាភបិាលននធនាគារជាត្ិននកមពុជា រមួនឹងកចិ្ចេហរបត្ិបត្តិការលែរបសេើរ
ពីេំ្ករ់កេួង-ស្ថថ បន័រា រោឋ ភបិាល និងនដរូអភវិឌ្ឍនន៍ានាផងផ្ដរ ។ 

ជាទីបញ្ចប ់ែាុ ំេូមផ្ែលងអំណររុណាក៉ា ងរជាលសរៅដល់រកុមរបឹកាភបិាល មន្រនតបីុរគលិកធនាគារជាត្ិ
ននកមពុជា និងររបស់្ថថ ប័នពាក់ព័នធ រពមទាំងនដរូអភិវឌ្ឍន៍នានា ផ្ដលបានរួមច្ំផ្ណកទាំងកមាល ងំកាយ-ច្ិត្ត 
ធនធាន និងសពលសវល្លដ៏មានត្នមល កនុងការេសរមច្បានេម ិ ផលដ៏លែរបសេើរទាងំសនោះ ។ 

ទេសាភិបាល 

 



មាតិកា 
*** 

ក- របាយការណ៍របចាំឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០១៤ ១ 

សសចកតីសផតើម  ២ 

I- ការរកាសថរិភាពថ្ថល និងតថ្មលរបាក់សរៀល ៣ 
 ១- ការវិវតតន៍ថ្ថលទាំនិញ និងអតិផរណា ៣ 
    ១.១- សមាសធាតុចូលរមួកនងុអតិផរណា ៣ 
    ១.២- កត្តត ខាងសរៅដែលអាចមានឥទធិពលសលើអតិផរណាកមពុជា ៤ 
 ២- ស្ថថ នភាពអរត្តបតូររបាក់ ៧ 
    ២.១- ស្ថថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ ៧ 
    ២.២- ស្ថថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណណ មួយចាំនួន ៧ 
    ២.៣- អនតរាគមន៍សៅសលើទីផារបតូររបាក់ ៨ 
 ៣- ការផគត់ផគង់របូិយវតថុ ៩ 
 ៣.១- របូិយវតថុទូសៅ ៩ 
 ៣.២- កត្តត ជះឥទធិពលែលប់រមិាណរបូិយវតថុ ១០ 
 ៣.៣- ស្ថថ នភាពសនទនីយភាពកនងុរបព័នធធនាគារ ១២ 
 ៣.៤- អរត្តការរបាក់បស ញ្ ើ អរត្តការរបាក់ឥណទាន និងគមាល តអរត្តការរបាក់ ១៣ 

II- ស្ថថ នភាពជ ជ្ងីទទូាត់ និងទុនបរមងុអនតរជាត ិ  ១៥ 
 ១- ស្ថថ នភាពជ ជ្ងីទូទាត់ ១៥ 
  ១.១- គណនីចរនត ១៥ 
   ១.២- គណនីបដងវរផលូវការ និងហរិ ញ្វតថុ ១៧ 
 ២- ការរគប់រគងទុនបរមុងអនតរជាតិ ១៨ 
   ២.១- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ ១៨ 
    ២.២- ការរគប់រគងហានិភ័យវិនិសោគ ១៨ 
III- ស្ថថ នភាពរបពន័ធធនាគារ ១៩ 

 ១- ការរតួតពិនិតយរគឹះស្ថថ នធនាគារ ២០ 

 ២- ការរតួតពិនិតយរគឹះស្ថថ នមីរកូហរិ ញ្វតថុ ២២ 

 ៣- ការរតួតពិនិតយការោិលយ័ឥណទាន ២៣ 

IV- ការផគត់ផគង់សសវាធនាគារកណាា ល ២៣ 

 ១- សសវារគប់រគងគណនី ២៣ 



  ១.១- ការរមួចាំដណកកនងុការអនុវតតកាំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិ ញ្វតថុស្ថធារណៈ ២៤ 
  ១.២- របតិបតតិការទទួលចាំណូលពនធ ២៤ 

 ១.៣- របតិបតតិការរបាក់បស ញ្ ើ ២៤ 

 ២- សសវាសផទររបាក់ ២៤ 
 ២.១- សសវាសផទររបាក់កនងុរបសទស ២៤ 
 ២.២- សសវាសផទររបាក់សរៅរបសទស ២៥ 

៣- សសវាផាត់ទាត់ឧបករណ៍ទូទាត់ ២៥ 

៣.១- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់សរៀល ២៥ 

៣.២- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ ២៥ 
៣.៣- ការផាត់ទាត់បញ្ជជ សផទរឥណទាន ២៥ 
៣.៤- ការអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទាត់  ២៥ 

      ៤- ការងាររគប់រគងមូលបរត ២៦ 
 ៤.១- ការងាររគប់រគងមូលបរតរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល ២៦ 
 ៤.២- ការសចញផាយមូលបរតអាចជួញែូរបាន (NCDs) ២៦ 

 ៥- ការងារឥណទាន ២៦ 
 ៦- ការងារអនុវតតហរិ ញ្បបទាន និងកមចីពីរាជរដ្ឋា ភិបាល ២៦ 

 ៦.១- ហរិ ញ្បបទានឥតសាំណង ២៧ 
 ៦.២- កមចីសមបទាន ២៧ 

 ៧- ការងាររបតិសវទន៍ និងការងាររគប់រគងអាជីវកមមនា ាំសចញ-នាាំចូលមាស ២៧ 
 ៨- ការរគប់រគងចរាចរណ៍ធនបរត ២៨ 
V-  ការងារអងគភាពសសុើបការណ៍ហរិ ញ្វតថកុមពជុា (ស.ហ.ក)  ២៩ 

VI- ទាំនាកទ់ាំនងអនតរជាតិ ២៩ 
 ១- ទាំនាក់ទាំនងពហុភាគី ២៩ 
 ១.១- មូលនិធិរបូិយវតថុអនតរជាតិ (IMF) ២៩ 
 ១.២- ធនាគារពិភពសល្លក (WB)         ២៩ 
 ១.៣- ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី(ADB) ៣០ 

១.៤- ភាន ក់ងារសហរបតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ុន  (JICA) ៣០ 
១.៥- មជឈមណឌ លធនាគារកណាត លអាសុអីាសគនយ ៍(ស៊្ថសនិ - SEACEN) ៣១ 

 ១.៦- អាស៊្ថន និងអាស៊្ថន+៣ ៣១ 
 ១.៧- សមាគមឥណទានកសកិមមជនបទថ្នរកុមរបសទសអាសុប៉ីាសុហីវកិ  (APRACA) ៣២ 
 ១.៨- សមាគមធនាគារកណាត លថ្នបណាត របសទសនិោយភាស្ថបារាាំង  (ហ្រហវង់កហូវូន) ៣៣ 
 ១.៩- រកុមរបឹកាពិសរគាះសោបលស់ថរិភាពហរិ ញ្វតថុរបច ាំតាំបន់អាសុ ី                               ៣៣ 
 ២- ទាំនាក់ទាំនងសទវភាគី ៣៤ 



VII- ការរគប់រគងថ្ផទកនងុធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ៣៥ 

 ១- សមាសភាព និងសកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល ៣៥ 
 ២- ការងាររគប់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស ៣៦ 
 ២.១-  សថតិិមហ្រនតីបុគគលកិ ៣៦ 

 ២.២- ការងារបណតុ ះបណាត ល ៣៦ 
 ៣- ការងារសវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចច ៣៩ 
 ៤- ការងាររគប់រគងស្ថខាធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ៣៩ 

សននដិ្ឋា ន  ៤០ 
ខ- ទិសសៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ ៤១ 
 ១- ការងាររបូិយវតថុ ៤៣ 
 ២- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ ៤៣ 
 ៣- ការងារអភិវឌ្ឍន៍របព័នធទូទាត់ ៤៣ 
 ៤- ការងាររតួតពិនិតយ ៤៣ 
 ៥- ការងាររបឆ្ាំងការសមាអាត តរបាក់និងហរិ ញ្បបទានសភរវកមម  ៤៣ 
 ៦- ការងាររបតិបតតិការ ៤៤ 
 ៧-  ការងារសបាះផាយនិងឃ្ល ាំងសបឡា ៤៤ 
 ៨- ការងារសវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចច ៤៤ 
 ៩- ការងាររគប់រគងស្ថខា ៤៥ 
 ១០- ការងារព័ត៌មានវិទា ៤៥ 
    ១១- ការងារគណសនយយ ៤៥ 
 ១២- ការងាររគប់រគង និងបណតុ ះបណាត លមហ្រនតីបុគគលកិ ៤៥ 
 ១៣- ការងារទាំនាក់ទាំនងអនតរជាតិ ៤៦ 
 ១៤- ការងាររស្ថវរជាវ ៤៦ 
 

ឧបសមព័នធ ៤៧ 

ឧបសមព័នធ ១  ការវិវតតន៍ថ្នសនទសសន៍ថ្ថលទាំនិញសរបើរបាសន់ិងសសវា ៤៨ 
ឧបសមព័នធ ២ របាក់សរៀលសធៀបជាមួយរបូិយប័ណណ សផសងៗ ៤៩ 
ឧបសមព័នធ ៣ ស្ថថ នភាពរបូិយវតថុ ៥០ 
ឧបសមព័នធ ៤ ស្ថថ នភាពរបូិយវតថុ (បម្រែបរែួលជាភាគរយរបចាំម្ែ) ៥១ 
ឧបសមព័នធ ៥ ត្តរាងគណនីវិភាគធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ៥២ 
ឧបសមព័នធ ៦ ត្តរាងគណនីវិភាគធនាគារពាណិជជ ៥៣ 



ឧបសមព័នធ ៧ ត្តរាង៧ ឥណទានត្តមរបសភទជាំនួញកនងុវិសយ័សសែាកិចច ៥៤ 
   ត្តរាង៨ - សរបុរបតិបតិតការរបាក់បស ញ្ ើរបសធ់នាគារពាណិជជ ៥៤ 
ឧបសមព័នធ ៨ ជ ជ្ងីទូទាត់របសទសកមពុជា ៥៥ 

ឧបសមព័នធ ៩ វឌ្ឍនភាពថមីៗកនងុរកបខណឌ កិចចសហរបតិបតតិការហរិ ញ្វតថអុាស៊្ថន ៥៦
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

 
 
 
 
 

ក- របាយការណ៍របច ាំឆមាសទី១  
ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

សសចកតីសផតើម 

បរយិាកាសសសដឌកិចចសកលបាន បនថផថល់លកខណៈអំសោយផលដល់ការរកីចសរមើនកបុងវស័ិយចមផងៗ
ននសសដឌកិចចកមពុជា ជាពិសសសការនសំចញសសមលៀកបំពាក ់វស័ិយសេសចរណ៍ និងវនិិសយាគផ្ទធ ល់បរសេសសៅកបុង
ឆមាសេ១ី ឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ ។ រសបគ្នប សនេះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជាបានបនថអនុវត្ថកមមវធិីកំណណេរមង ់នងិសគ្នល
នសយាបាយសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុនន សដើមផសីសរមចបាននូវកំសណើ នសសដឌកចិចរបកបសដ្ឋយចីរភាព សមភាព នងិ
បរយិាបន័ប ។ 
សដើមផគី្នរំេសគ្នលនសយាបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថអនុវត្ថមុខងារភារកិចច 

របស់ខលួនរបកបសដ្ឋយសជាគជយ័ សដ្ឋយបានរមួចំណណករកាសទិរភាពមា៉ា រកូសសដឌកិចច តាមរយៈសគ្នលនសយាបាយ 

របូិយវត្ទុនិងបថូររបាក ់សំសៅរកាសទិរភាពនលលនិងត្នមលរូបិយវត្ទុជាតិ្ ។ េនធឹមសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថ 
អភវិឌ្ណេីផាររបូិយវត្ទុនងិេីផារអនថរធនគ្នរ េផីារបថូររបាកដុ់ំ និងសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល សដើមផី
ពរងឹងរបសិេនភាពសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុជាលំដ្ឋប ់ ។ មយ៉ាងវញិសេៀត្ េុនបរមុងអនថរជាត្ិករ៏ត្ូវបានរគប ់

រគងរបកបសដ្ឋយភាពរបុងរបយត័្បបំផុត្ សដើមផរីកានិងគរពូនរេពយសមផត្ថិជាតិ្ណដលរមួចំណណកបសងកើនជំសនឿ 
េុកចិត្ថរបស់វនិិសយាគិនជាត្និិងអនថរជាត្មិកសលើភាពរងឹមានំនសសដឌកិចចកមពុជា ។  
កបុងនមជាអាជាញ ធររត្ួត្ពិនិត្យនិងបញ្ដត្ថិកមម ធនគ្នរជាត្និនកមពុជាបានបនថពរងឹងរកបខណឍ រត្ួត្ពិនិត្យ

និងបេបផញ្ដត្ថិ រពមទងំសហដ្ឋឌ រចនសមពន័នហិរញ្ដ វត្ទុ សដើមផអីភវិឌ្ណរបពន័នធនគ្នរ្យកានណ់ត្រងឹមា ំ សហើយរមួ 
ចំណណកកានណ់ត្សកមមកបុងការជំរញុកំសណើ នសសដឌកចិច នងិសមាហរណកមមហិរញ្ដ វត្ទុកបុងត្ំបនន់ងិពិភពសោក ។ 
េនធឹមសនេះ អងគភាពសសុើបការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុកមពុជា (ស.ហ.ក) បានបនថសលើកកមពស់របសិេនភាពការរបយុេនរបឆ្ងំ 
ការសមាា ត្របាកន់ិងហិរញ្ដបផទនសភរវកមមសៅកបុងរបពន័នធនគ្នរកមពុជាផងណដរ ។ 

សរៅពីសនេះ ធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជាបានបនថពរងឹងសមត្ទភាពមន្រនថីបុគគលិក រពមទងំបានណកលមានិង
ជួសជុលបោថ ញសាខារាជធានី-សខត្ថ សដើមផបីនថបំសពញមខុងារភារកិចច្យកានណ់ត្មានរបសិេនភាព ជាពិសសស 
រសបសពលណដលសហគមនស៍សដឌកិចចអាសា៊ា ននងឹរត្ូវបសងកើត្សឡើងសៅឆ្ប ២ំ០១៥ ខាងមខុសនេះ ។ ចំសពាេះការងារ 
សហរបត្ិបត្ថកិារអនថរជាត្ិវញិ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថពរងងឹនិងពរងីកកចិចសហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ ិ
ទំងរកបខណឍ សេវភាគីនិងពហុភាគីជាមួយនឹងនដគូយុេនសាន្រសថនន សដើមផរីតឹ្ចំណងមិត្ថភាពនិងកិចចសហ-
របត្ិបត្ថិការកបុងការផ្ទល ស់បថូ របេពិសសាធន៍ និងការអនុវត្ថអនថរជាតិ្លាៗ សរមាប់ការអភិវឌ្ណរបព័ននធនគ្នរ
កមពុជា្យកានណ់ត្រកីចសរមើនណលមសេៀត្ ។ 
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- 
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%

I- ការរកាសថរិភាពថ្ថល នងិតថ្មលរបាក់សរៀល 
១- ការវិវតតន៍ថ្ថលទាំនិញ និងអតិផរណា 

 នៅកបុងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤ ននេះ អត្ិផរោរមួ (Headline Inflation) ឆ្ប សំលើឆ្ប  ំបនថមានស្ទិរភាព ន ើយ 
ស្ទិតនៅក្បុងករមតិ្ទបអាចរគបរ់គងបាន ។ អរតាអត្ិផរោរមួមានក្រមតិ ៤,៨% នៅខែមថុិនា ឆ្ប ាំ២០១៤ 
ែពស្់ជាងខែដូចគ្នប ឆ្ប ាំ២០១៣ ខដលមានអរា ២,៩% ។ ទនធឹមននេះ អត្ិផរោសបូល4 (Core Inflation) 
មានអរា ៣,៨% ។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

របភពៈ វេិយសាទ នជាតិ្សទិ តិ្ 
១-១. សមាសធាតុចូលរមួកនងុអតិផរណា 
 អត្ិផរោណខសលើខែបនថខរបរបួលបនថិចបនថួច ជាចមផងនោយសារក្ាថ រដូវកាល ។ ជាមធយម អត្ិផរោ 
ណខសលើខែមានក្រមតិទាប របមាណ ០,៣៦% នៅក្បុងឆមាស្ទី១ ននេះ មានករមតិ្របហាករ់បណហលនឹងរគ្ន 
ដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ អរាក្រមតិទាបននេះបានរមួចំណណកបនទយសមាព ធនលើអត្ិផរោរមួឆ្ប សំលើឆ្ប  ំ។ 

 សបើពិនិត្យពីនិនប ការននសមាសធាតុ្នីមួយៗននអតិផរណា (ឆ្ប ាំនលើឆ្ប ាំ) សឃើញថារកុមមហូបអាហារសៅ
បនថរមួចំណណក យ៉ា ងស្ាំខានក់បុងអត្ិផរោ ។ ទនធឹមសនេះ រកមុផធេះសណមផង និងរកុមសងាា រមឹ បានចាបស់ផថើមបងាា ញ
ពីការចូលរមួចំណណកកានខ់តនរចើនសៅកបុងអត្ិផរោចាបពី់នដើមឆ្ប ាំមក្ ជាចមផងសដ្ឋយសារក្ាំនណើ ននលលរកុមឧសម័ន 
ឥនននៈរងឹ និងេំនិញ និងសសវាសរមាបក់ារណលរការបស់រគួសារជារបចា ំ។  សដ្ឋយណឡក រកុមដឹកជញ្ជូ នមនិបាន
រមួចំណណកសៅកបុងអត្ិផរោ សដ្ឋយសារសនធសននន៍លលសរបងសំាងនិងសរបងមា៉ា ស៊ាូត្បនថមានសទិរភាព ។ 
 ជាក្់ខស្ថង សៅណខមិលុនននេះ រកុមអាហារបានរមួចំណណកកបុងអតិ្ផរោ របមាណ ២,៣% បនធ បម់ក 
រកុមផធេះសណមផង ០,៩% រកុមសភាជនីយដ្ឋឌ ន ០,៥% រកមុសុខាភបិាល ០,៣% និងរកមុសងាា រមឹ ០,២% ។ 
 

                                                 

 
4 អតិផរណាខដលមនិរាបប់ញ្ចូ លរកុមមាូបអាហារ និងរកុមេនំិញនិងសសវាពាកព់ន័ននងឹសរបងឥនននៈ ។ 

អតិផរណាឆ្ន ាំសលើឆ្ន ាំ 
 

អតិផរណាសនលូ 
 

រកាហវ ១: អតិផរណា 
 



                                                                         4 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

-១ ០

០ ០

១ ០

២ ០

៣ ០

៤ ០

៥ ០

៦ ០

មករា កុម ៈ មីន សមសា ឧសភា មិលុន កកកដ្ឋ សីហា ក ដ តុ្ោ វចិ កិា ធបូ មករា កុម ៈ មីន សមសា ឧសភា មិលុន កកកដ្ឋ សីហា ក ដ តុ្ោ វចិ កិា ធបូ មករា កុម ៈ មីន សមសា ឧសភា មិលុន

២០១២ ២០១៣ ២០១៤

អាហារនិងសភសជជៈមិនណមនជាត្ិរសវងឹ ផធេះសណមផង  េឹក អគគិសនី ឧសម័ន និងឥនននៈដនេសេៀត្ សភាជនីយដ្ឋឌ ន សុខាភិបាល សរគ ងសងាា រមិ សមា រៈសរបើរបាស់រគួសារនិងការណលទផំធេះជារបចាំ ការដឹកជញ្ជូ ន សផនងៗ

%

 
 របភពៈ វេិយសាទ នជាតិ្សទិ តិ្ 

 ១.២. កត្តត ខាងសរៅដែលអាចមានឥទធិពលមកសលើអតិផរណាកមពុជា 

នៅកបុងបរកិារណ៍ខដលសសដឌកិចចមានទាំ ាំតូ្ច-សបើកចំហ នងិជារបនទស្នាាំចូល អត្ិផរោកមពុជាបានរង
នូវឥេនិពលពីកតាថ ខាងសរៅមយួចំនួន ដូចជា ៖ នលលមាូបអាហារពិភពសោក នលលសរបងសៅអនថរជាត្ិ និងអត្ិផរោនន
របសេសនដគូពាណិជជកមមសំខាន់ៗ 5ជាមយួកមពុជា  ។ 

សៅកបុងឆមាសេ១ី សនេះ បណរមបរមួលឆ្ប សំលើឆ្ប នំលលមាូបអាហារពិភពសោកសៅបនថរកាកំសណើ នអវជិជមានជា 
មធយមរបមាណ -២,៥% សបើសធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប  ឆ្ប ២ំ០១៣ ខដលជាចមផងសដ្ឋយសារការផគត្ផ់គងម់ាូបអាហារ 
សកលបាននក្ើនសឡើង ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
របភពៈ អងគការសសផៀងអាហារពិភពសោក (FAO) 
 

                                                 

 
5
 នដគូពាណិជជកមមធំៗ ទងំ៥ ជាមយួកមពុជា៖ ១- ចិន (៣៥% ននការនចូំលសរុប) ២-សវៀត្ោម (១៥% ននការនចូំលសរុប)  ៣-នល (១៥% 
ននការនចូំលសរុប) ៤-នត្វា៉ា ន ់(៩% ននការនចូំលសរុប)  ៥-ហុងកុង (៨% ននការនចូំលសរុប) ។  
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% រកាហវ ៣: បដរមបរមួលថ្ថលមហូបអាហារពិភពសោក 
 

រកាហវ ២ : ការរមួចាំដណកកនងុអតិផរណា (ឆ្ប សំលើឆ្ប )ំ 
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ចំណណកឯ នលលសរបងសៅសៅសលើេីផារអនថរជាត្ិសៅបនថណរបរបួលបនថិចបនថួចកបុងករមិត្មធយមរបចាំណខ 
របមាណ ១,៣% ។ នលលសរបងសៅបានចាប់សផថើមសកើនសននមឹៗពីចុងឆ្ប ២ំ០១៣ មក សហើយបានសធវើ្យអរតា 
បណរមបរមួលឆ្ប សំលើឆ្ប នំននលលសរបងសៅបានសកើនកបុងករមិត្មធយម ៧% កបុងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ ការសកើន 
សឡើងសនេះ បោថ លមកពីកំសណើ នសសដឌកិចចសកល និងវបិតថិននយបាយកបុងរបសេសផលិត្សរបងមយួចំនួន ដូចជា 
របសេសអ៊ាុយណរកន អុីរា៉ា ក ់ នងិសីុរ ី ។ សទេះជាយា៉ា ងោកស៏ដ្ឋយ នលលសរបងសំាងសៅកមពុជាបានបនថមានស្ទិរភាព
សៅកបុងឆមាសសនេះ សហើយបានលយចុេះជាមធយមរបមាណ ២,៦% នធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប  ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 របភពៈ www.ycharts.com និងសារពត័្ម៌ានកបុ ងរសុក 

ម ៉ាងវ ិនទៀត អរតាអត្ិផរោននរបសេសនដគូពាណិជជកមមសំខាន់ៗ របស់្កមពុជាបានណរបរបួលបនថិច 
បនថួច ។ នៅខែមថុិនា ននេះ អត្ិផរោរបសេសចិន នថ និងនត ៉ា ន ់ បនថស្ទិតនៅក្រមតិទាបនរកាម ៣% ។ 
ចាំខណក្  អត្ិផរោហុងកុងមានក្រមតិ ៣,៧% នងិសវៀត្ោម ៤,៩% ។ 

 របភពៈ www.tradingeconomics.com 
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Rielsរកាហវ ៤: ថ្ថលសរបងសៅពិភពសោក និងថ្ថលសរបងសាំងសៅកមពុជា 
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រកាហវ ៥: អរត្តអតិផរណារបសរ់បសទសថ្ែគូពាណិជជកមមសាំខាន់ៗ ន ាំចូលមកកមពុជា 
 

http://www.ycharts.com/
http://www.tradingeconomics.com/
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

នទាេះជាយ៉ា ងោក្ន៏ោយ ឥេនិពលអត្ិផរោនាាំចូលមកកមពុជារត វបាន ស់្សដ្ឋយគិត្បញ្ចូលបណរម
បរមួលអរតាបថូររបាក់ ។ ាមរយ ការវភិា នលើអតិផរណាខក្តរម វនោយអរាបថូររបាក្់6 (Adjusted 
Imported Inflation) ប ហ    អតិ្ផរោនំចូលបានរមួចាំខណក្បនថិចបនថួចបនង ើនអតិផរណាក្មពុជា 
នោយសារខត អតិផរណាខក្តរម វននរបសេសចិន សវៀត្ោម ហុងកុង នងិនត្វា៉ា ន ់មានករមតិ្ទប ែណ ខដល
អតិ្ផរោនំចូលពីរបសេសនលមានករមិត្អវជិជមាន សដ្ឋយសារការថយចុេះតនមលរបាកន់លបាត្សធៀបនឹងរបាក់
ដុោល រអាសមរកិ ។ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 
 របភពៈ  www.tradingeconomics.com និងគណនសដ្ឋយធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជា 

ស្រុបមក្ អរតាអត្ិផរោសៅកបុងឆមាសសនេះ បានបនថមានសទិរភាពកបុងករមតិ្ទបអាចរគបរ់គងបាន ។ 
ក្ាំនណើ ននថលមហូបអាហារ នៅខតបនថជាកតាថ ចមផងណដលនាាំឱ្យមានអត្ិផរោ ។ ក្ាំនណើ នននស្មាស្ភាព 
ទាាំងននេះ បណាថ លមក្ពី ១/. ក្ាំនណើ នតរម វការក្បុងរស្ ក្ នោយសារការរកី្ចនរមើននស្ដឌក្ិចចក្មពុជា ២/. ការ 
អនុវត្ថវធិានការមុងឺមា៉ា ត្ក់បុងការរបមូលពននដ្ឋរនិងពននគយ ៣/. ការរអាករ់អលួននការនចូំលេំនិញមយួចាំននួ 
ពីរបសេសនល ណដលបានសធវើ្យការផគត្ផ់គងម់ានការយឺត្យា៉ា វ និង ៤/. ឥេនិពលននកំសណើ នអត្ិផរោរបស់របសេស 
ណដលនេំំនិញចូលមកកមពុជា ជាពិសសស របសេសសវៀត្ោម និងហុងកុង ។ 

តាមការបា៉ា ន់សាម ន សៅឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ អត្ិផរោកមពុជារត្ូវបានរ ាំពឹងថានឹងបនថមានករមិត្ទាប 
របមាណ ៣,៥% ទបជាងឆ្ប ២ំ០១៣ (៤,៦%) ។ សទេះបីជាយា៉ា ងោកស៏ដ្ឋយ អត្ិផរោកមពុជាកន៏ឹងអាចរង 
នូវសមាព ធមួយចំនួន ដូចជា  i/. កំសណើ នត្រមូវការកបុងរសុក សដ្ឋយសារការរកីចសរមើនសកមមភាពសសដឌកិចច 
ii/. និនប ការននការសកើនសឡើងនលលសរបងសៅអនថរជាត្ិ ណដលបោថ លមកពីកំសណើ នសសដឌកិចចសកល និងវបិតថ ិ 
ននយបាយនៅកបុងរបសេសផលិត្សរបងមួយចំនួន (របសេសអ៊ាុយណរកន អុីរា៉ា ក់ និងសីុរ)ី និង iii/. កំសណើ ន 
អត្ិផរោសៅកបុងបោថ របសេសណដលនេំំនិញចូលមកកមពុជា ។ 

 
                                                 

 
6
  ឺអតផិរណាខដលខក្តរម វជាមយួបខរមបរមលួរូបយិប ណត របស់្របនទស្នាាំចូលមក្ក្មពុជា នធៀបនងឹរបាក្ដុ់ ល រអានមរកិ្ ។ 
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រកាហវ៦: អរត្តអតិផរណាកែតរមូវដោយអរត្តបតូររបាក់ 
របសរ់បសទសថ្ែគូពាណិជជកមមសាំខាន់ៗ នាំចូលមកកមពុជា 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 ២- សថ នភាពអរត្តបតូររបាក់ 
២.១- សថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ែុោល រអាសមរកិ 

ត្នមលរបាកស់រៀលបនថមានសទិរភាពលារបសសើរ សដ្ឋយណរបរបួលកបុងរងវង ់ ៤.០១២ សរៀល កបុងមយួដុោល រ 
អាសមរកិ សធៀបនឹង ៤.០២៩ សរៀលកបុងមយួដុោល រអាសមរកិ សៅឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ សពាលគឺបានណរបរបួល 
ណត្ ០,២% ប៉ាុសោត េះ ។ 

 សបើពិនិត្យសមើលសលើនិនប ការននអរតាបថូររបាកស់រៀលកបុងឆមាសសនេះ ត្នមលរបាកស់រៀលសៅបនថមានសទិរភាព 
កបុងករមតិ្មធយម ៣.៩៩០ សរៀលកបុងមយួដុោល រអាសមរកិ កបុងរត្ីមាសេ១ី បនធ បម់កបានចាបស់ផថើមចុេះនលលបនថចិ 
រហូត្ដល់ណខមលុិន ដល់ ៤.០៤៧ សរៀលកបុងមយួដុោល រអាសមរកិ ។ ការវវិត្ថនន៍នអរតាបថូររបាកក់បុងឆមាសសនេះ 
បនថមានការណរបរបួលសៅតាមកតាថ រដូវកាលដូចឆ្ប មំុនៗណដរ ។ ការសឡើងនលលសៅសដើមឆមាសសនេះ សដ្ឋយសារ 
កំសណើ នត្រមូវការរបាក់សរៀលសដើមផបីង់ពនន េូទត្់ការរបមូលកសិផល និងសរបើរបាស់កបុង្កាសពិធីបុណយ
របនពណីជាត្ិសំខាន់ៗ  ខណៈណដលការលយចុេះននតនមលរបាកស់រៀលចាបព់ីពាកក់ោថ លឆមាសវញិ បោថ ល
មកពីការលយចុេះត្រមូវការរបាកស់រៀលសលើេីផារ ជាពិសសស សរកាយរដូវចូលឆ្ប ណំខមរ ។ 

 
២.២- សថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណណ មួយចាំនួន 

 អរតាបថូររបាក់ពិត្
7 (Real Exchange Rate) ននរបាក់សរៀលសធៀបនឹងរូបិយប័ណត ននរបសេស

នដគូពាណិជជកមមសំខាន់ៗ របស់កមពុជាមានការសកើនសឡើងបនថិចសៅណខមលុិន សធៀបនងឹសដើមឆ្ប ២ំ០១៤ ។ កបុង
អំឡុងសពលសនេះ អរតាបថូររបាកព់ិត្ននរបាកស់រៀលបានសកើនសឡើងរបមាណ ១,៣% សធៀបនឹងរបាកប់ាត្នល របាកអ់ឺរ ៉ា ូ
របាកដុ់ោល រអាសមរកិ និងរបាកដុ់ោល រហុងកុង ។ កតាថ ណដលនំ្ យមានការសឡើងនលលននរបូិយបណ័ត ទងំសនេះ រមួមាន 
ដូចជា ១). ការសកើនសឡើងននអត្ិផរោសៅរបសេសនល ២). ការសកើនសឡើងត្រមូវការឥណទនពីហុងកុងសៅ្យ

                                                 

 
7 គឺជាសូចនករសរមាបស់គ្នលនសយាបាយមា៉ា រកូសសដឌកិចចមយួដសំ៏ខាន ់ណដលឆលុេះប ច ំងពសីាទ នភាពរបកួត្របណជងននេំនញិនសំចញរបស់របសេសមយួ ។ 
សៅសពលណដលអរតាបថូររបាកព់ិត្សកើនសឡើង មាននយ័ថាភាពរបកួត្របណជងននេំនញិនសំចញរបស់របសេសមយួសកើនសឡើង ដូចសនេះ សសដឌកិចចណដលពឹងណផាក
សៅសលើការនសំចញ រត្ូវណត្តាមដ្ឋនជារបចានូំវការវវិត្ថនន៍នអរតាបថូររបាកព់ិត្សធៀបសៅនឹងរបសេសជានដគូពាណិជជកមមរបស់ខលួន ។ 

 

រកាហវ៧៖ សាទ នភាពអរតាបថូររបាកស់រៀលសធៀបនងឹរបាកដុ់ោល រ (អរតាេញិេផីារចុងរគ្ន) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

អតិ្លិជនសៅកបុងរបសេសចិនទំងមូល និង ៣). ការរពឹំងេុកពីការបនថសកើនសឡើងននសសដឌកិចចតំ្បន់អឺរ ៉ាូ សដ្ឋយ
សារការបនថសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុវតិាទ រកមមរបស់ធនគ្នរកោថ លអឺរ ៉ាបុ ។ 

 

 
ផធុយសៅវញិ អរតាបថូ ររបាក់ពិត្ននរបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់យ៉ាន់ចិនបានលយចុេះ ៣% ណត្មាន

សទិរភាពលារបសសើរសធៀបនឹងរបាកដុ់ងសវៀត្ោម ។ ការធាល កន់លលននរបាកយ់៉ានច់ិន គឺសដ្ឋយសារធនគ្នរកោថ ល 
ចិនបានបសងកើនគមាល ត្បណរមបរមួលរបាក់យ៉ាន់ពី +/-១% សៅ +/-២%8 ។ សរុបមក អរតាបថូររបាក់ពិត្នន 
របាកស់រៀលសធៀបនឹងរបូិយបណ័ត ននរបសេសនដគូពាណិជជកមមចមផងៗ បានសកើនសឡើងជាមធយមរបមាណ ០,៤% 
ណដលឆលុេះបញ្ច ាំងថា ភាពរបកួត្របណជងននេំនិញនំសចញរបស់កមពុជាបានសកើនសឡើងសធៀបនឹងផលិត្ផលនន
របសេសទងំសនេះ ។ 

២.៣- អនតរាគមន៍សៅសលើទីផារបតូររបាក់ 

ត្រមូវការរបាក់សរៀលបានសកើនសឡើងខពស់ជាងឆ្ប មំុន ។ សដើមផបីំសពញត្រមូវការសាច់របាក់សរៀលសៅ 
សលើេីផារ ធនគ្នរជាត្និនកមពុជាបានលករ់បាកស់រៀលសៅ្យេីផារចំននួ ៦០ សលើក ណដលមានេឹករបាកស់របុ
ចំនួន ៣៥៣,៤៤ ោនដុោល រអាសមរកិ សដ្ឋយចំោយរបាកស់រៀលសរបុ ចំនួន ១.៤១៥,៦៨ ពានោ់នសរៀល ។ 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានេិញចូលរបាកដុ់ោល រអាសមរកិពីេីផារសរចើនជាងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ ចំនួន ៤៤,៥% ។ 

 

 

 

 
                                                 

 
8
 សូមសមើលសគហេំព័រ www.tradingeconomics.com/articles/03172014095752.htm 

រកាហវ៨៖ ការវវិត្ថនន៍នត្នមលរបាកស់រៀលសធៀបនងឹរូបយិបណ័ត មយួចនំនួ 

(អរតាបថូររបាកព់ិត្) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

 ៣- ការផគត់ផគង់របូិយវតថុ 
រសបសពលណដលសកមមភាពសសដឌកិចចមានកំសណើ នខពស់ សហើយេំហំរបត្ិបត្ថិការកបុងវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ  

បានសកើនសឡើងជាលំដ្ឋប ់បរមិាណរបូិយវត្ទុបនថសកើនសឡើងកបុងករមតិ្សមរសប ។ េនធឹមសនេះ ភាពសលើសសនធនយី- 
ភាពកបុងរបពន័នធនគ្នរកប៏ានសកើនសឡើងវញិ បនធ បព់ីបានលយចុេះសៅកបុងអំឡុងសពលសបាេះសឆ្ប ត្នីត្ិកាលេ៥ីនន
រដឌសភា ។ មយ៉ាងវញិសេៀត្ ភាពសលើសននសនធនីយភាព គួបផននំងឹសទិរភាពវស័ិយធនគ្នរបានរមួចំណណកសធវើ
្យអរតាការរបាកទ់ងំបសញ្ដ ើនិងឥណទនជាសរៀលនិងដុោល រ មានសទិរភាពលារបសសើរសៅកបុងឆមាសេី១ សនេះ ។  

៣.១- របូិយវតថុទូសៅ 
រូបិយវត្ទុេូសៅ (M2) បានសកើនសឡើងរបមាណ ២២% (ឆ្ប សំលើឆ្ប )ំ ណដលរមួចំណណកសដ្ឋយរេពយសកមម 

បរសេសសុេន ១៤% និងរេពយសកមមកបុងរសុកសុេន ៨% ។ រេពយសកមមបរសេសសុេនបានសកើនសឡើងជាចមផង
សដ្ឋយសារកំសណើ នននរបាកប់សញ្ដ ើជារបូិយបណ័ត ណដលមានសមាមារត្សសមើនឹង ៨៣% ននបរមិាណរបូិយវត្ទុេូសៅ ។ 
សៅឆមាសេី១ សនេះ របាក់បសញ្ដ ើជារូបិយប័ណត កបុងវស័ិយធនគ្នរបានសកើនសឡើងរបមាណ ២២% សហើយ 
រូបិយវត្ទុកបុងចរាចរណ៍ និងរបាក់បសញ្ដ ើជារបាក់សរៀលក៏បានសកើនសឡើងរបមាណ ២១% និង ២២% សរៀងគ្នប  
សធៀបនឹងឆមាសេ១ី ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 

 

ការសកើនសឡើងននរបូិយវត្ទុេូសៅបានបសងកើនភាពសីុជសរៅណផបកហិរញ្ដ វត្ទុ (M2/GDP) ដល់អរតា ៦០%។ 
កំសណើ នសនេះបងាា ញថា ភាពសីុជសរៅណផបកហិរញ្ដ វត្ទុបានបនថរកាសលផ នកំសណើ នរបមាណ ៤% កបុងមួយឆ្ប  ំ

រកាហវ១០ : សមាសធាតុថ្នការផគត់ផគង់របូិយវតថុ 

រកាហវ ៩: របតិបតតិការទិញលក់ែុោល រអាសមរកិសលើទីផារ ោនដុោល រអាសមរកិ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

បនធ បព់ីបានលយចុេះបនថិចសៅកបុងឆមាសេី២ ឆ្ប ២ំ០១៣ សហើយបានឆលុេះប ច ំងពីតួ្នេីកាន់ណត្សកមមរបស់
វស័ិយធនគ្នរកបុងការអភវិឌ្ណសសដឌកិចចជាត្ិ ។ 

 

 

៣.២- កត្តត ជះឥទធិពលែលប់រមិាណរបូិយវតថុ 

កំសណើ នរបូិយវត្ទុេូសៅ រមួចំណណកសដ្ឋយការសកើនន ើងននរេពយសកមមបរសេសសុេនរបស់្ធនគ្នរជាត្ ិ
ននកមពុជា និងរេពយសកមមកបុងរសុកសុ្ទនរបស់វស័ិយធនគ្នរ ។ ការសកើនន ើងននរេពយសកមមបរសេសសុេនរបស់្ 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ឺនោយសារក្ាំនណើ នរបាក់បសញ្ដ ើជារូបិយប័ណត របស់វស័ិយធនគ្នរ របាក់បសញ្ដ ើជា
របូិយបណ័ត របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល និងការេិញចូលរបាកដុ់ោល រអាសមរកិ ។ ចាំខណក្ ក្ាំនណើ នរេពយសកមមកបុង 
រសុកសុ្ទនរបស់វស័ិយធនគ្នរ ជាចមផងបោថ លមកពីការសកើនសឡើងននឥណទនចំសពាេះវស័ិយឯកជន ។ 

 
 
 

 របតិបតតិការហរិញ្ញវតថុរបសធ់នគារជាតិថ្នកមពុជា 

រេពយសកមមបរសេសសុេនសៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសកើនសឡើង ២២% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ំ
២០១៣ សដ្ឋយសារការហូរចូលមកវញិនូវរបាកប់សញ្ដ ើជារូបិយបណ័ត មកកបុងរបពន័នធនគ្នរ បនធ បព់ីបានលយ 

រកាហវ ១២: សមាសធាតុ្ននរបិូយវត្ទុេូសៅសធៀបនឹងរបិូយវត្ទុេូសៅ 
(ជាភាគរយ) 

 

រកាហវ ១១ : សមាសធាតុ្ននរបិូយវត្ទុេូសៅសធៀបនឹងផ.ស.ស 
(ជាភាគរយ) 

 

រកាហវ ១៣ : សមាសធាតុ្ននរបិូយវត្ទុេូសៅសធៀបនឹងផ.ស.ស 
(ជាភាគរយ) 

 

រកាហវ ១៤ : សមាសធាតុ្ននឥណទនចំសពាេះវស័ិយឯកជនសធៀបនឹងផ.ស.ស 
(ជាភាគរយ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ចុេះកបុងឆមាស្ទ២ី ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ ចំណណកឯរេពយសកមមកបុងរសុកសុេនរបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា បានធាល កចុ់េះ 
១៩% សដ្ឋយសារការលយចុេះននឥណសេយយសុេនចំសពាេះរាជរដ្ឋឌ ភបិាល ៣០% ឥណសេយយសុេនពីវស័ិយធនគ្នរ 
១៧% និងខធងស់ផនងៗសុេន ៦%។ គួរគូសប ជ កផ់ងណដរថា ការធាល កចុ់េះននឥណសេយយសុេនចំសពាេះរាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
ជារមួ បោថ លមកពីកំសណើ នននរបាកប់សញ្ដ ើរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ។  

 
 

 របតិបតតិការហរិញ្ញវតថុរបសរ់គឹះសថ នធនគារ 

 រេពយសកមមសរុបរបស់វស័ិយធនគ្នរបានសកើនកបុងអរតារបមាណ ២៤% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប  
ឆ្ប ២ំ០១៣  និងមានករមតិ្សសមើនឹង ៩៣% ននផ.ស.ស ។ សៅកបុងសមាស តុរេពយសកមមសរបុសនេះ រេពយសកមម 
កបុងរសុកសុេនបានសកើនរបមាណ ២២% (សសមើនឹង ២៧% ននផ.ស.ស) ជាចមផងបោថ លមកពីការសកើនសឡើង 
ននឥណទនចំសពាេះវស័ិយឯកជន កបុងសនេះវស័ិយពាណិជជកមមលកដុ់ំនិងរាយសៅណត្េេួលបានឥណទនសរចើន 
ជាងសគ នោយមានសមាមារត្សសមើនឹង ១៦% ននផ.ស.ស ែណ ខដលឥណទនចំសពាេះវស័ិយកសិកមម 
កមមនថសាល សំណង ់របូវនថបុគគល និងឥណទនសផនងៗសេៀត្ មានសមាមារត្កបុងរងវង ់៥% នន ផ.ស.ស ។  

ចំណណកឯរេពយសកមមបរសេសសុេនរបស់វស័ិយធនគ្នរបានសកើនសឡើង ១២% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប  
ឆ្ប ២ំ០១៣ (សសមើនឹង ៥% ននផ.ស.ស) ណដលជាចមផងសដ្ឋយសារការសកើនសឡើងននរេពយសកមមបរសេស ២៥% ។ 

 

រកាហវ ១៦: រទពយសកមមកនងុរសុកសទុធនិងរទពយសកមមបរសទសសទុធរបសរ់គឹះសថ នធនគារសធៀបនឹងផ.ស.ស 
(ជាភាគរយ) 

 

រកាហវ ១៥: រទពយសកមមកនងុរសុកសទុធនិងរទពយសកមមបរសទសសទុធរបសធ់នគារជាតិថ្នកមពុជាសធៀបនឹង
ផ.ស.ស (ជាភាគរយ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 ៣.៣- សថ នភាពសនទនីយភាពកនងុរបព័នធធនគារ 

ការផគត្ផ់គងស់នធនីយភាពសរមាបរ់បពន័នធនគ្នរបានសកើនសឡើងដល់របមាណ ២៣ ពានព់ានោ់នសរៀល 
កបុងរយៈសពល៦ណខ សដើមឆ្ប ២ំ០១៤ សធៀបនឹង ១៨ ពានព់ានោ់នសរៀល សៅរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប មំុន ។ ការផគត្ផ់គង ់
សនធនីយភាពសរុបរត្ូវបានរសូបយកសដ្ឋយកតាថ សវយត័្9 (រួមមាន៖ រូបិយវត្ទុកបុងចរាចរណ៍និងបសញ្ដ ើ របស់ 
រាជរដ្ឋឌ ភបិាល) របមាណ ៣៧% និងេុនបរមុងកាត្ពវកិចចរបមាណ ២០% ។ ដូចសនេះ សនធនីយភាពសលើសកបុង 
របពន័នធនគ្នរមានករមតិ្របមាណ ៤៣% ននការផគត្ផ់គងស់នធនីយភាពសរបុ ។ 
 

 
 

 ករមតិ្ខពស់ននសនធនីយភាពសលើសបងាា ញថា វស័ិយធនគ្នរសៅកមពុជាមានភាពរងឹមាអំាចេបេ់ល់នឹង
ការប៉ាេះេងគចិ និងការពាររបពន័នធនគ្នរពីហានិភយ័សនធនីយភាពណដលអាចសកើត្សឡើងជាយថាសហតុ្ ។ េនធឹមសនេះ 
ភាពសលើសននសនធនយីភាពកឆ៏លុេះប ច ងំពសីកាថ នុពលននការអភវិឌ្ណេីផាររបូិយវត្ទុនិងអនថរធនគ្នរ នងិការបសងកើន
ឥណទនសៅដល់វស័ិយសសដឌកិចចបណនទមសេៀត្ ។ 

                                                 

 
9 
 កតាថ សវយត័្ គឺជាសមាសធាតុ្មនិមានឥេនិពលសដ្ឋយផ្ទធ ល់កបុងរយៈសពលខល ីប៉ាុណនថអាចសធវើ្ យសនធនយីភាពសៅកបុងរបពន័នធនគ្នរណរបរបលួ ។ 

រកាហវ ១៨: សថ នភាពសនទនីយភាពកនងុរបព័នធធនគារ 

% 

% 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

៣.៤- អរត្តការរបាក់បសញ្ញ ើ អរត្តការរបាក់ឥណទាន និងគមាល តអរត្តការរបាក់ 

 អរត្តការរបាក់បសញ្ញ ើ 

សដ្ឋយគិត្តាមអរតាការរបាករ់យៈសពល១ឆ្ប វំាស់សដ្ឋយករមតិ្មធយមលលឹងតាមេំហំរបត្ិបត្ថិការ អរតា
ការរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលនិងដុោល រមានសទិរភាពយា៉ា ងលារបសសើរ ។ អរតាការរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលនិងជាដុោល រ 
មានករមតិ្មធយមរបមាណ ៦% និង ៤,៣% ។ សៅចុងឆមាសសនេះ អរតាការរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលមានករមតិ្ 
៥,៩៨% សហើយអរតាការរបាកប់សញ្ដ ើជាដុោល រ មានករមតិ្ ៤,២៧% ។ ករមតិ្ខពស់ននអរតាការរបាកប់សញ្ដ ើជា 
សរៀលសធៀបនឹងដុោល រ បានរមួចំណណកសលើកេកឹចតិ្ថ្យសាធារណជនដ្ឋករ់បាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលកបុងរបពន័នធនគ្នរ ។ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 អរត្តការរបាក់ឥណទាន 
អរតាការរបាកឥ់ណទនជាសរៀលនិងដុោល រ បនថមានសទិរភាពលារបសសើរ ។ អរតាការរបាកឥ់ណទន

ជាដុោល រមានករមិត្ជាមធយម ១១,៣៣% កបុងរយៈសពល ៦ណខ សដើមឆ្ប ២ំ០១៤ សធៀបនឹង ១១,៧៥% 
កបុងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ េនធឹមនឹងសនេះ អរតាការរបាកឥ់ណទនជាសរៀលមានករមតិ្មធយម ១៥,៩% ។ 
គួរកត្់សមាគ ល់ផងណដរថា អរតាការរបាក់ឥណទនជាសរៀលបានសកើនសឡើងពី ១១,៩៣% សៅណខសីហា ដល់ 
១៥,៦៧% សៅណខក ដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ សហើយមានសទិរភាពកបុងអរតាសនេះរហូត្ដល់ចុងឆមាសេ១ី ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ 
កំសណើ នសនេះ គឺសដ្ឋយសារសគ្នលនសយាបាយបសងកើនរយៈសពលផថល់ឥណទនជាសរៀល (រហូត្ដល់ ៥ឆ្ប )ំ របស់ 
ធនគ្នរណដលមានសំសពៀត្ឥណទនជារបាកស់រៀលសរចើនជាងសគសៅកបុងវស័ិយធនគ្នរ ។ ការបសងកើនរយៈសពល 
ផថល់ឥណទនជារបាក់សរៀល នឹងរមួចំណណកបសងកើនការវនិិសយាគកបុងរសុកជារបាក់សរៀលបណនទមសេៀត្ណដលនឹង 
សលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល្យកានណ់ត្េូលំេូោយ ។ 

 
 
 
 
 
 

   វ ១៩ : អរត្តការរបាក់បសញ្ញ ើ                             
(  ា  ច ឆ្  ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
គមាល តអរត្តការរបាក់ 
សទិរភាពននអរតាការរបាក់បសញ្ដ ើនិងឥណទនជាសរៀលនិងដុោល រ បានរកាសទិរភាពគមាល ត្អរតាការ 

របាកប់សញ្ដ ើ-ឥណទនជាសរៀលនិងដុោល រ ។ សៅឆមាសេ១ី សនេះ គមាល ត្អរតាការរបាកប់សញ្ដ ើ-ឥណទន ជាសរៀល
និងដុោល រ មានករមតិ្របមាណ ១០,០៤% និង ៧,២៧% សរៀងគ្នប  គឺបានសកើនសឡើងណត្ 0,១% នងិ ០,២% 
ប៉ាុសោត េះ សធៀបនឹងចុងឆ្ប ២ំ០១៣ ។ សទិរភាពននគមាល ត្អរតាការរបាកជ់ាសរៀលនិងដុោល រ ឆលុេះប ច ំងពីសទិរភាព 
វស័ិយធនគ្នរសៅកមពុជា សហើយក៏បានបងាា ញថារគឹេះសាទ នធនគ្នរបនថរកាបានលេនភាពេេួលបានរបាក់ 
ចំសណញកបុងរបត្ិបត្ថិការអាជីវកមមរបស់ខលួន និងសលើកេឹកចិត្ថ្យរគឹេះសាទ នធនគ្នរខតិ្ខបំសងកើនគុណភាពសសវា 
និងបសងកើត្ផលិត្ផលនិងសសវាហិរញ្ដ វត្ទុលមីៗរសបតាមត្រមវូការេីផារ ។ 

 

 
 

 

 

ក្រ ហ្វ    : អរត្តការរបាក់កមចី                                                                       
( ក្រាក្ររច    ) 

 

   វ ២១ : គមាល តអរត្តការរបាក់ ជាសរៀល និងែុោល រ 

(  ា  ច ឆ្  ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

II- សថ នភាពជញ្ជងីទូទាត់ និងទុនបរមងុអនតរជាត ិ
 ១- សថ នភាពជញ្ជងីទូទាត់ 

សាទ នភាពជញ្ជ ីងេូទត្រ់បស់កមពុជា រត្ូវបានពយករថាបនថមានអត្ិសរកចំនួន ២៥០ ោនដុោល រ អាសមរកិ 
(៣% ននផ.ស.ស) លយចុេះរបមាណ ៦% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ណដលជាចមផងបោថ លមកពីការ
លយចុេះននសមតុ្លយគណនីហិរញ្ដ វត្ទុ ជាពិសសសការលយចុេះននរបាកក់មចផីលូវការ និងលំហូរវនិិសយាគផ្ទធ ល់បរសេស
សុេន ែណ ខដលសាទ នភាព ណនីចរនថមានភាពរបនស្ើរន ើងបនថិច ។ 

គិត្ដល់ចុងណខមលុិន សនេះ េុនបរមុងអនថរជាត្ិមាន ៤.៩៤១ ោនដុោល រអាសមរកិ បានបនថសកើនន ើង
ជាបនថបនធ ប ់២២,១% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ ក្រមតិេុនបរមងុសនេះមានលេនភាពរគបរ់គ្ននស់រមាប ់
 នាការេូទត្់នលើការនំចូលេំនិញនិងសសវាបានរបមាណ ៤ណខ ណដលជាករមិត្ែពស្់ស្មរស្បចាំន េះ
របសេសកំពុងអភវិឌ្ណន ៍។ 

 

ជញ្ជងីទូទាត់ (គិតជាោនែុោល រអាសមរកិ) 

  

 ឆមាសេ១ី  
កំសណើ ន ២០១៣ 

ភា រយនន 
ផ.ស្ ស្ 

២០១៤ 
ភា រយនន 
ផ.ស្ ស្ 

គណនីចរនថ -១.១៥៣,៩ ១៥,១% -១.០០៣,២ ១២,២  -១៣,១% 
គណនីហិរញ្ដ វត្ទុ ១.១៦៥,៣ ១៥,៣% ៩៨៨,៨ ១២% -១៥,១% 
សមតុ្លយជញ្ជ ីងេូទត្់ ២៦៥,៦ ៣,៥% ២៥០,១ ៣,០% -៥,៩% 

 

១.១- គណនីចរនត (មនិរាបប់ញ្ចូលបណងវរផលូវការ) 

្នភាពគណនចីរនថរត្ូវបានរពំឹងថាមានរបមាណ ១.០០៣ ោនដុោល រអាសមរកិ (១២,២% ននផ.ស.ស) 
បានលយចុេះ ១៣% សធៀបនងឹរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ណដលមាន្នភាព ១.១៥៤ ោនដុោល រអាសមរកិ (១៥% 
ននផ.ស.ស) ។ ការលយចុេះសនេះ បោថ លមកពីការលយចុេះនន្នភាពជញ្ជ ីងពាណិជជកមមនងិ្នភាពគណនីរបាក់
ចំណូលសុេន  ួបផសាំនឹងការសកើនសឡើងននអត្ិសរកគណនីសសវាសុេននិងលំហូរចូលននគណនីបណងវរឯកជនសុេន  ។ 

រកាហវ ២២: ជញ្ជងីទូទាត់កមពុជា 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

្នភាពជញ្ជ ីងពាណិជជកមមរត្ូវបានពយករថាលយចុេះបនថិចមករត្ឹម ១.៥៧១ ោនដុោល រអាសមរកិ 
នធៀបនឹង ១.៦៧៥ ោនដុោល រអាសមរកិ កបុងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ ណដលជាចមផងសដ្ឋយសារការបនថសកើន 
សឡើងននការនសំចញ និងការថយចុេះបនថចិននកំសណើ នការនាាំចូល ។ ការនសំចញសរបុ រត្ូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមាន 
ចំនួន ៣.២៧៣ ោនដុោល រអាសមរកិ សកើនសេផើង ៩% សធៀបនឹងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ នោយសារសាទ នភាព
សសដឌកិចចសកលមានភាពរបសសើរសឡើងវ ិ ជាពិនស្ស្ សហរដឌអាសមរកិនិងសហគមនអ៍ឺរ ៉ាបុ ណដលជារបសេស
សគ្នលសៅននការនសំចញរបស់កមពុជា ។ ការនសំចញផលិត្ផលវាយនភណ័ឍ  (សសមលៀកបំពាកន់ិងណសផកសជើង) 
សរកាមរបព័ននអនុសរគ្នេះពននេូសៅណដលមានសមាមារត្ ៩០% ននការនំសចញសរុប បានសកើនសឡើង ១០% 
ចំណណកឯការនំសចញផលិត្ផលកបុងរសុកសផនងៗសេៀត្ ណដលភាគសរចើនជាផលិត្ផលកសិកមមសកើនសឡើង
របមាណ ៦% ។ 

ចំណណកការនចូំលស្របុ រត្ូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមានរបមាណ ៤.៨៤៤ ោនដុោល រអាសមរកិសកើនសេផើង 
៣,៦% គឺទបជាងអរតាកំសណើ នកបុងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប មំនុណដលមានក្រមតិ ២២,៦% សដ្ឋយសារការថយចុេះ
ការនចូំលសរបងឥនធនៈនិងថាមពលអគគិសនី បនធ បព់ីគសរមាងសាងសងស់ាទ នីយវ៍ារអីគគិសនីរតូ្វបានបញ្ចប់
ជាបនថបនធ ប ់ និងបានចាបស់ផថើមផគត្ផ់គងអ់គគិសនីដល់ត្រមវូការកបុងរសុក រពមទងំកំសណើ នយឺត្ននត្រមូវការ
េំនិញសរបើរបាស់កបុងរសុកសផនងៗសេៀត្ ។ 

 
គណនីសសវាសុេនមានអត្ិសរករបមាណ ៨៨៣ ោនដុោល រអាសមរកិ សកើនសឡើងរបមាណ ២,៥% សធៀប 

នឹងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ នោយសារកំសណើ នរបាក់ចំណូលពីសសវាសេសចរណ៍ណដលបានរួមចំណណក
ជាចមផងដល់ការផ្ទត្ទ់ត្ក់ារចំោយេូទត្ស់សវាសៅ្យអនិវាសជន ។ ក្ាំនណើ នននចាំណូលននេះ ឺអារស័យ
សដ្ឋយការខិត្ខំរបឹងណរបងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកបុងការនធវើពពិិធក្មមវស័ិយសេសចរណ៍ ខដលបានជំរញុកំសណើ ន
ចំនួនសភញៀវសេសចរបរសេសរបមាណ ៦% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣  ខដលក្បុងននាេះសភញៀវសេសចរភា នរចើន
មកពីតាំបន់អាសីុ្ រមួមាន របសេសសវៀត្ោម កូសរ ៉ាខាងត្ផូង និងចិន ។ 

 

រកាហវ ២៣: ជញ្ជងីពាណិជជកមម 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
្នភាពគណនីរបាក់ចំណូលសុេនរត្ូវបានបា៉ា ន់សាម នថាមានរបមាណ ៣៧៥ ោនដុោល រអាសមរកិ  

លយចុេះបនថិចរបមាណ ២,៥% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣  សដ្ឋយសារការលយចុេះននការសផធររបូិយបណ័ត  
សចញសរមាបក់ារបងក់ាររបាកស់ៅ្យអនិវាសជន និងរបាកច់ំណូលពីការវនិិសយាគសៅរបសេសកមពុជាសៅសរៅ 
របសេស ។ ទនធឹមននាេះ គណនីបណងវរឯកជនសុេនរត្ូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមានអត្ិសរក ៦០ ោនដុោល រ សកើនសឡើង
របមាណ ៣៣,៦% នោយសារការនក្ើននទផើងជាលំដ្ឋបន់នការនផធររបាក់្មក្ពីនរៅរបនទស្របស់្របជាជនណខមរ ។ 

១.២- គណនីបដងវរផលូវការ និងហរិញ្ញវតថុ 

សមតុ្លយគណនហិីរញ្ដ វត្ទុមានរបមាណ ៩៨៨,៨ ោនដុោល រអាសមរកិ (១២% ននផ.ស.ស)  លយចុេះ 
របមាណ ១៥,១% សធៀបនឹងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ សដ្ឋយសារការលយចុេះននរបាកក់មចផីលូវការ ៤៦% និងលំហូរ 
វនិិសយាគផ្ទធ ល់បរសេសសុេន ១០% ។ េនធមឹសនេះ សមតុ្លយគណនបីណងវរផលូវការសុេនសរកាមរបូភាពជាហិរញ្ដបផទន 
សហរបត្បិត្ថិការឥត្សំណងមានរបមាណ ៣០៤ ោនដុោល រអាសមរកិ លយចុេះបនថិចបនថួចសធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប  
ឆ្ប កំនលងសៅ ។ សទេះជាយា៉ា ងសនេះកថី អត្ិសរកននសមតុ្លយទងំពីរសៅណត្បនថរមួចំណណកជាចមផងសរមាបផ់្ទត្ ់
ទត្់្ យ្នភាពសមតុ្លយគណនីចរនថ ។ 

 
 

 

រកាហវ២៥: បដងវរផលូវការ និងហរិញ្ញវតថុ 
 

រកាហវ ២៤: គណនីចរនត 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

២- ការរគប់រគងទុនបរមុងអនតរជាតិ 

ទុនបរម ងអនថរជាតិមានតួនាទីយ៉ា ងស្ាំខានក់្បុងការរមួចាំខណក្ពរងងឹរបបអរតាបថូររបាក ់ ជញ្ជ ីងេូទត្ ់
សទិរភាពវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ ជំសនឿេុកចិត្ថរបស់របសេស របភពចំណូល និងឃ្ល ងំរេពយសមផត្ថិជាត្ ិ។ សគ្នលសៅ 
ននការរគបរ់គងេុនបរមងុអនថរជាត្ិរត្ូវបានកំណត្ត់ាមលំដ្ឋបអ់ាេិភាព េី១/- ការរកាសដើមេុន េី២/- សនធនីយភាព 
និងេី៣/- ចំណូល ។ 

២.១- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ 

អរតាចំណូលទបននការវនិិនយ ទុនបរម ងអនថរជាតិបានអូសបនល យអស់រយៈសពលជាសរចើនឆ្ប រំហូត្
មកដល់សពលបចចុបផនប នោយសាររបនទស្ខដលជានគ្នលនៅវនិិនយ បានបនថសគ្នលនសយាបាយរូបិយវត្ទុ  
វតិាទ រកមមមួយរយៈសពលសេៀត្សដើមផជីំរុញកំសណើ នសសដឌកិចចរបស់្ែលួន ។ ប៉ាុណនថេីផាររពំឹងថាអរតាចំណូលមាន
ភាពរបសសើរសឡើងវញិនៅឆ្ប ២ំ០១៥  ពិសសសអរតាចំណូលរបស់េីផារស ដ បណ័ត សហរដឌអាសមរកិ សដ្ឋយសារ 
សាទ នភាពសសដឌកិចចសហរដឌអាសមរកិបានចាបស់ផថើមលារបសសើរ និងមានលំនឹងសឡើងវញិ ។ 

គិត្រត្ឹមឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤សនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថពរងាយសមាសភាគវនិិសយាគ 
េុនបរមុងអនថរជាត្ិសៅសលើរេពយសកមមជារូបិយបណ័ត នផសងៗ ។ េនធឹមសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានណកសរមួល
សមាសភាគរេពយសកមមសៅកបុងសំសពៀត្វនិិសយាគ សដើមផី្ យរសបនឹងបចចុបផនបភាពេផីារសដ្ឋយបានកាត្់បនទយ
សមាសភាគវនិិសយាគសលើរបាកប់សញ្ដ ើមានកាលកំណត្ ់  និងបានបសងកើនសមាសភាគវនិិសយាគសលើេីផារស ដ -
ប័ណត វញិ ។  

ការវនិិសយាគរត្ូវបានអនុវត្ថសដ្ឋយរបុងរបយត័្ប និងអនុសោមតាមសសចកថីណណនកំារវនិិសយាគឆ្ប ២ំ០១៤ 
ណដលបានអនុម ត្សដ្ឋយគណៈកមមការវនិិសយាគេុនបរមុងធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ។ 

េុនបរមុងអនថរជាតិ្សរុបណដលបានវនិិសយាគគិត្ជារបាក់ដុោល រអាសមរកិ មានចំនួន ៤.៩៤១ ោន
ដុោល រអាសមរកិ បានសកើនសឡើង ២២,១% សធៀបនឹងរយៈសពលដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 

២.២- ការរគប់រគងហានិភ័យវិនិសោគ 

ការរគប់រគងហានិភ័យគឺជាមុខងារសំខាន់កបុងការរគប់រគងេុនបរមុង សដើមផធីានថាេុនបរមុងរតូ្វ
បានវនិិសយាគសដ្ឋយរបុងរបយ័ត្ប សជៀសផុត្ពីហានិភ័យនន និងអនុសោមសៅតាមសគ្នលការណ៍តាម
លំដ្ឋប់អាេិភាព ។ សគ្នលនសយាបាយវនិិសយាគ នងិសសចកថីណណនកំារវនិិសយាគ រត្ូវបានសរៀបចំសឡើង
សដើមផជីាបេបផញ្ដត្ថសិគ្នលសរមាបក់ាររគបរ់គង និងចាត្ណ់ចងការវនិិសយាគេុនបរមងុ សហើយរត្ូវបានផារភាជ បស់ៅ
នឹងរាល់ដំសណើ រការរគបរ់គងសំសពៀត្វនិិសយាគ ។ ធនាគ្នរជាតិននក្មពុជាមានត្ួនេីកបុងការតាមដ្ឋនជារបចានូំវ
របត្ិបត្ថិការវនិិសយាគ សដើមផធីានការអនុវត្ថតាមដរ៏ត្ឹមរត្ូវ ។ សសចកថីណណនកំារវនិិសយាគបានកំណត្ច់ាស់
អំពណីដនហានិភយ័នន ដូចជា ហានិភយ័េីផារ ហានិភ័យឥណទន ហានិភ័យសនធនីយភាព ហានិភ័យ
របមូលផថុ ំ ហានិភ័យអរតាបថូររបាក់ និងហានិភ័យរបត្ិបត្ថកិារ ។ ការរគបរ់គងហានភិយ័រត្ូវបានបញ្ចូលនូវវធិី
សាន្រសថរគបរ់គងហានិភយ័លមីៗ  សដើមផតីាម្យទនក់ារវវិត្ថនរ៍បស់េីផារហិរញ្ដ វត្ទុ សដ្ឋយេេលួការរបឹកានិងការ
ណណនពំីធនគ្នរសរមាបក់ារេូទត្អ់នថរជាត្ ិ (BIS) ធនគ្នរពិភពសោក ធនគ្នរកោថ លលុចហនបំរួ និងអបក
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

រគបរ់គងរេពយសកមមជានដគូវនិិសយាគសផនងៗសេៀត្ ។ េនធឹមសនេះ របពន័នរគបរ់គងការវនិិសយាគរត្ូវបានសធវើ
បចចុបផនបកមមជារបចាសំរមាបត់ាមដ្ឋនការវនិិសយាគនិងការវាស់ណវងហានិភយ័ ។ សដើមផធីានបានភាពរគបរ់គ្នន់
ននសនធនីយភាព ការវនិិសយាគបានសផ្ទថ ត្សលើបណ័ត បណុំលរដ្ឋឌ ភបិាលរបស់របសេសអភវិឌ្ណនណ៍ដលមានសនធនី-
យភាពខពស់ និងឌ្ួសរ ៉ាសនិនខលី (Duration) ។ ជាងសនេះសេៀត្ ការវាស់ណវងហានិភ័យតាមរយៈសូចនករ
ហានិភ័យដូចជា Value at Risk (VaR), Credit Default Swap (CDS)  រត្ូវបានគណនជារបចាំ
ផងណដរ ។ 

III- សថ នភាពរបពន័ធធនគារ 

របពន័នធនគ្នរសៅកមពុជាបាននិងកំពុងបនថរកីចសរមើនជាលំដ្ឋប ់ ទងំេំហនំិងវសិាលភាព សដ្ឋយសផ្ទថ ត្
សៅសលើមូលដ្ឋឌ នអត្ិលិជន ផលិត្ផលហិរញ្ដ វត្ទុលមីៗកានណ់ត្សមផូរណបប និងបសចចកវេិយសៅកបុងវស័ិយធនគ្នរ
កាន់ណត្េំសនើប ។ រគេឹះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុសៅណត្បនថពរងីកបោថ ញរបត្ិបត្ថិការ  តាមរយៈការសបើក
សាខាសៅតាមរាជ នី-សខត្ថ ការយិាល័យត្ំោង និងការដ្ឋក់្យសរបើរបាស់មា៉ា សីុនដករបាក់សវ័យរបវត្ថិ 
(ATM) បណនទម ខដលបានបងកភាពងាយរសួលដល់អត្ិលិជនកបុងការេេួលបាននូវសសវារបតិ្បត្ថិការធនគ្នរ 
របក្បនោយរបសិេនភាពខពស់និងមានក្នរមទាប សដើមផរីមួចំណណកបនថការអភវិឌ្ណវស័ិយធនគ្នរកបុងសគ្នលសៅ 
ជំរញុកំសណើ នសសដឌកចិច និងកាត្ប់នទយភាពរកីរករបស់របជាជន រពមទងំជំរញុការអភវិឌ្ណសសដឌកិចចជាត្ិតាម
រយៈការផថល់ឥណទនខាប ត្តូ្ច-មធយមកបុងការពរងកីមុខរបរ និងបសងកើត្្យមានការងារសធវើ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គិត្រត្ឹមឆមាសសនេះ ធនគ្នរពាណិជជមានចំនួន ៣៥ ធនគ្នរឯកសេស ៩ ការយិាល័យតំ្ោង
ធនគ្នរបរសេស ៦ រគឹេះសាទ នមីរកូហិរញ្ដ វត្ទុ ៣៩ (កបុងសនេះរគេឹះសាទ ន ៧ អនុ ដ ត្្យេេួលរបាក់បសញ្ដ ើពី 
សាធារណជន) របត្ិបត្ថិករឥណទនជនបេ ៣៥ រកុមហ៊ាុនភត្ិសនយហិរញ្ដ វត្ទុ ៣ រកុមហ៊ាុនសរកឌ្ីត្បយួរ ៉ាកូមពុជា 
១ និងអបកដំសណើ រការត្ត្ិយភាគី ៤ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

រេពយសកមមកបុងរបព័ននធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុសរុបមានកំសណើ ន ២៧% (កំសណើ នវស័ិយធនគ្នរ 
២៤,៣% និងវស័ិយមីរកូហិរញ្ដ វត្ទុ  ៥១,១%) រសបសពលណដលកំសណើ នឥណទនសរុប ២៥,៤% និង 
របាកប់សញ្ដ ើសរបុ ២៣,៨%  សរៀងគ្នប  ។ គិត្រត្ឹមឆមាសសនេះ ចនំួនអបកេេួលបានឥណទនមាន  ២.០៦៩.៤០៥ នក ់
សកើនសឡើង ១៩,៧% សហើយចំនួនអបកដ្ឋករ់បាកប់សញ្ដ ើមាន ៣.០២១.១៥១ នក ់ សកើនសឡើង ១៩,៨% សធៀប
សៅនឹងឆមាសេ១ី ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ បចចយ័ទងំសនេះបានបងាា ញ្យសឃើញកានណ់ត្ចាស់ណលមសេៀត្អំពីលេនភាព
របស់របជាជនណដលអាចេេលួបានសសវាហិរញ្ដ វត្ទុកានណ់ត្សរចើនសឡើង ។ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបាននិងកំពុងពរងឹងការអនុវត្ថបេបផញ្ដ ត្ថិរបុងរបយត័្ប សំសៅជំរុញដំសណើ រការ  
រត្ួត្ពិនិត្យរបកបសដ្ឋយត្មាល ភាពនិងរបសិេនភាពខពស់ កបុងសគ្នលបំណងកាត្ប់នទយហានិភយ័ណដលអាចសកើត្ 
មានសៅកបុងរបពន័នធនគ្នរទងំមូល ។ សដើមផសីសរមចបានតាមសគ្នលសៅខាងសលើ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបាន 
បសងកើត្គណៈកមមការចំនួនបី រមួមាន ៖ ១/- គណៈកមមការរត្ួត្ពិនិត្យរគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ២/- គណៈ-
កមមការរបត្បិត្ថិការរត្ួត្ពនិិត្យរគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ នងិ ៣/- គណៈកមមការបញ្ដត្ថិកមមរគឹេះសាទ នធនគ្នរ
និងហិរញ្ដ វត្ទុ ។ គណៈកមមការទងំបីសនេះមានត្ួនេីសំខានក់បុងការសសរមចសដ្ឋេះរសាយសលើប ា នន ការសិកា
សរៀបចំចាប ់បេបផញ្ដត្ថ ិ រសបតាមការអនុវត្ថតាមសថងដ់្ឋរអនថរជាត្ិ ឬសគ្នលការណ៍រគឹេះបាណស៊ាល និងការបនថ
ជំរញុការអនុវត្ថយុេនសាន្រសថអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ ។ 

១. ការរតួតពិនិតយរគឹះសថ នធនគារ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គិត្រត្ឹមឆមាសេី១ រេពយសកមមសរបុរបស់រគឹេះសាទ នធនគ្នរមានចំនួន ៥៨.៦៨៩ ពានោ់នសរៀល 
សកើនសឡើង ២៤,៣%  ឥណទនណដលបានផថល់សដ្ឋយរគឹេះសាទ នធនគ្នរមានចំនួន ៣២.៤៦៧ ពានោ់នសរៀល 
សកើនសឡើង ២១,៧% និងរបាកប់សញ្ដ ើពីអត្ិលិជនមានចំនួន ៣៥.៨០២ ពានោ់នសរៀល សកើនសឡើង ២១,៥% 
សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ របព័ននធនគ្នរសៅរបសេសកមពុជាសៅណត្មានសុខភាពលារបសសើរសដ្ឋយ 
បោថ រគឹេះសាទ នធនគ្នរបានអនុវត្ថតាមបេប ជ របុងរបយ័ត្បរបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា យា៉ា ងលារបសសើរ 
សដ្ឋយរកាបាននូវអនុបាត្សាធនភាពមានជាមធយមរបមាណ ២៤% (ករមតិ្កំណត្អ់បផបរមា ១៥%) និង 
អនុបាត្សនធនីយភាពមានជាមធយមរបមាណ ៨៥% (ករមតិ្កំណត្អ់បផបរមា ៥០%) ចំណណកឥណទនមនិ 

រកាហវ ២៦: 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ដំសណើ រការមានរត្ឹមណត្ ២,៦៣% ប៉ាុសោត េះ ។ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានអនុវត្ថការរត្ួត្ពិនិត្យជារបចានំិងយា៉ា ងរបុងរបយត័្ប កបុងការពរងឹងសុខុមាល 
ភាព និងសទិរភាពរបពន័នធនគ្នរទងំមូល តាមរយៈការវភិាគសលើហានិភយ័ចមផងៗ ដូចជាហានភិយ័ឥណទន 
ហានិភយ័សនធនយីភាព ហានិភយ័េីផារ និងហានិភយ័របត្ិបត្ថិការ កបុងសគ្នលបំណងតាមដ្ឋន និងពិនិត្យ
អំពីផលប៉ាេះពាល់ននហានិភយ័ទងំសនេះមកសលើរបាកច់ំសណញ ឬករមតិ្សដើមេុនរបស់រគេឹះសាទ នធនគ្នរ ណដល
អាចជេះឥេនិពលដល់របពន័នធនគ្នរ ។ ការវភិាគសលើសាទ នភាពហិរញ្ដ វត្ទុបានវាយត្នមលសៅសលើធាតុ្សំខាន់ៗ នន 
CAMELS និងហានភិយ័ភាជ បស់ផនងៗ សដ្ឋយបានសផ្ទថ ត្ការយកចិត្ថេុកដ្ឋកយ់ា៉ា ងខាល ងំសលើកំសណើ នននឥណទន 
ឥណទនធំៗ សាធនភាព សនធនីយភាព អភបិាលកចិច និងការរត្ួត្ពិនតិ្យនផធកបុងរបស់រគឹេះសាទ នធនគ្នរ សដើមផី
អាចមានលេនភាពអនុវត្ថណផនការណកត្រមូវបនធ ន់ កបុងការកាត្់បនទយ្យបានជាអត្ិបរមានូវហានិភ័យសៅកបុង
របព័ននធនគ្នរ ។ តាមការវភិាគជារបចាំសលើសាទ នភាពរបស់រគេឹះសាទ នធនគ្នរតាមរយៈ “របពន័នរត្ួត្ពិនិត្យ
សលើឯកសារ” (Offsite Surveillance System) បានបងាា ញថា រគឹេះសាទ នធនគ្នរភាគសរចើនមានសាទ នភាព
រងឹមា ំទងំសដើមេុន របាកច់ំសណញ សនធនីយភាព និងគុណភាពរេពយសកមមជាសដើម ប៉ាុណនថរគឹេះសាទ នធនគ្នរ
មយួចំនួនតូ្ចកស៏ៅមានចំណុចសខាយណដលរត្ូវណកលមាបណនទម ។ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជានឹងបនថអនុវត្ថការវភិាគ
សាទ នភាពធនគ្នរ សដ្ឋយសរបើរបាស់វធិីសាន្រសថខាងសលើ កបុងការរក្យសឃើញនូវរបត្ិបត្ថិការមនិរបរកត្ ីហានិភយ័
សំខាន់ៗ របស់រគឹេះសាទ នធនគ្នរ និងសលើកសំសណើ ចាត្វ់ធិានការឱ្យបានទនស់ពលសវោសដើមផធីាននូវភាពរងឹមាំ
របស់របពន័នធនគ្នរ ។ 

 

េនធឹមនឹងសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាកប៏ានបនថពរងឹងគុណភាពេិនបនយ័ និងសុរកឹត្ភាពននរបាយការណ៍
ណដលជាណផបកមួយដសំ៏ខាន់ននការរត្ួត្ពិនិត្យណផាកសលើហានិភ័យនិងេសននៈអនគត្ តាមរយៈការរត្ួត្ពិនិត្យ
សឡើងវញិនិងណកត្រមូវេរមងរ់បាយការណ៍ណដលកំពុងសរបើរបាស់បចចុបផនប្យកានណ់ត្មានភាពលារបសសើរ និងកំពុង
សិកាអំពីការបសងកើត្េរមង់របាយការណ៍លមីៗតាមការចាបំាច់ រពមទងំកំពុងសរៀបចំសសចកថីណណនំសលើការ
អនុវត្ថរបាយការណ៍ទងំសនេះ សដើមផជួីយ គ្នរំេដល់ការរត្ួត្ពិនិត្យនិងការវភិាគសលើសាទ នភាពហិរញ្ដ វត្ទុរបស់
រគឹេះសាទ នធនគ្នរ្យកានណ់ត្មានរបសិេនភាព ។ បចចុបផនបសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាកំពុងជំរញុបញ្ចបក់ារសរៀបចំ
របពន័នរគបរ់គងេិនបនយ័ និងចងរកងរបាយការណ៍សដ្ឋយសវ័យរបវត្ថិ ។ 

 

សរៅពីការងាររត្ួត្ពិនិត្យសលើឯកសារ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថចុេះរត្ួត្ពិនិត្យដល់េីកណនលង
ចំសពាេះរគឹេះសាទ នធនគ្នរ សហើយពិនិត្យសឃើញថា សាទ នភាពហិរញ្ដ វត្ទុ  ការអនុវត្ថតាមចាប់និងបេបផញ្ដ ត្ថិ 
ការេេួលបានពត័្ម៌ានអបកខចពីីការយិាល័យពត័្ម៌ានឥណទន ការអភវិឌ្ណវស័ិយពត័្ម៌ានវេិយ និងការរគបរ់គង
ហានិភ័យរបស់រគេឹះសាទ នធនគ្នរ មានលកខណៈរបសសើរ ។ ប៉ាុណនថ រគេឹះសាទ នធនគ្នរមួយចំនួនសៅណត្មាន
ចំណុចខវេះចសនល េះណដលរត្ូវពរងឹងបណនទម ដូចជា ការងារអភបិាលកិចច ការរត្ួត្ពិនិត្យនផធកបុង ការសធវើចំោត្ថ់ាប ក់
និងសំវធិានធនសលើរេពយសកមម និងការចាត្់ថាប ក់ឥណទនតាមវស័ិយជាសដើម ។  ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា
បានតាមដ្ឋននិងវាយត្នមលសលើរាល់ការវវិត្ថនន៍នការណកត្រមូវរបស់រគឹេះសាទ ននីមយួៗជារបចា ំនិងផថល់អនុសាសន៍
ដល់រគឹេះសាទ នធនគ្នរណដលមានចំណុចខវេះខាត្ សដើមផសីធវើការណកត្រមូវ្យបានទន់សពលសវោ សំសៅពរងឹង
សទិរភាពនងិសុវត្ទិភាពរបស់របពន័នធនគ្នរ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

២. ការរតួតពិនិតយរគឹះសថ នមីរកូហរិញ្ញវតថុ 

រសបសពលណដលការសលើកកមពស់បរយិាបន័បហិរញ្ដ វត្ទុរត្ូវបានផថល់អាេិភាពជាសកល ជាមយួនឹងសគ្នល
បំណងរមួចំណណកការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយរាជរដ្ឋឌ ភិបាល កបុងការកាត្់បនទយភាពរកីរករបស់របជាជន 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាកប៏ានគ្នរំេដល់រគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុ្យបនថពរងីកបោថ ញរបត្ិបត្ថិការបណនទមសេៀត្ រពម 
ទងំបនថផថល់នូវផលិត្ផលនងិសសវាកមមហិរញ្ដ វត្ទុលមីៗណដលមានត្នមលសមរសប ឧទហរណ៍ ផលិត្ផលធនគ្នរ 
ចល័ត្ មា៉ា សីុនដកនិងដ្ឋករ់បាកស់វ័យរបវត្ថិ និងភាប កង់ារធានរា៉ា បរ់ងខាប ត្តូ្ច ជាសដើម ។ ការគ្នរំេនិងការសលើក 
េឹកចិត្ថសនេះ រត្ូវបានសធវើសឡើងតាមរយៈការពរងឹងការរតួ្ត្ពិនិត្យជារបចាំ និងការដ្ឋក់្យអនុវត្ថនូវរកបខណឍ  
បេបផញ្ដត្ថិសមរសបបណនទមសេៀត្ ។ 

វស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុកបុងរបសេសកមពុជានសពលបចចុបផនបមានការអភវិឌ្ណរកីចសរមើនជាបនថបនធ ប ់ ទងំចំននួ
រគឹេះសាទ ន េំហំននការផថល់ឥណទន និងរបសភេននរបត្បិត្ថិការ សដ្ឋយបានផថល់នូវសសវាហិរញ្ដ វត្ទុ និងផលិត្ផល
លមីៗសេៀត្ដល់សហរគ្នសធុនតូ្ចនិងមធយម និងរគួសារណដលមានចំណូលទបសៅត្ំបនជ់នបេ ។ ការរកីចសរមើន
សនេះឆលុេះប ច ងំតាមរយៈការសកើនសឡើងននចំនួនរគេឹះសាទ ននិងរេពយសកមមសរបុ កដូ៏ចជាសំសពៀត្ឥណទនផងណដរ ។ 

រេពយសកមមសរបុកបុងវស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុមានចំនួន ៧.៩៧២ ពានោ់នសរៀល សកើនសឡើង ៥១% នងិ 
ឥណទនណដលបានផថល់សដ្ឋយរគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុបានសកើនសឡើង ៤៧,៣% ពី ៤.៤៥៩ ពានោ់នសរៀល 
ដល់ ៦.៥៦៨ ពានោ់នសរៀល សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ សាទ នភាពផថល់ឥណទនរបស់រគឹេះសាទ ន 
មរីកូហិរញ្ដ វត្ទុសទិត្សៅកបុងករមតិ្អាចរគបរ់គងបាន សដ្ឋយអនុបាត្ឥណទនមនិដំសណើ រការសធៀបនឹងឥណទន
សរបុមានរបមាណ ០,៦៨% ។ េនធឹមសនេះណដរ អបកដ្ឋករ់បាកប់សញ្ដ ើមានចំនួន ៩៥២.៤៥៨ នក ់ សដ្ឋយមាន
េឹករបាកច់ំនួន ២.៦៤៧ ពានោ់នសរៀល សកើនសឡើង ៧០,៣% សធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 
 

 

 

 

 

 

 
 

វស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុមនិរត្ឹមណត្ចូលរមួចំណណកកបុងការផថល់សសវាហិរញ្ដ វត្ទុដល់របជាជនសៅតាមត្ំបន់
ជនបេប៉ាុសោត េះសេ ណលមទងំបានផថល់្កាសការងារដល់របជាពលរដឌផងណដរ ។ បណនទមសលើសនេះ វស័ិយមរីកូ-
ហិរញ្ដ វត្ទុជនបេសនេះ ជួយឱ្យរបជាជនសៅត្ំបនជ់នបេអាចណសវងរកសដើមេុនកបុងការរបកបមុខរបរ ។ ជាកណ់សថង 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

វស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុបានផថល់ឥណទនរបមាណ ៣៨% ននសំសពៀត្ឥណទនសរបុ (Total Loan Porfolio) 
ចាំន េះវស័ិយកសិកមម ។ 

៣.ការរតួតពិនិតយការោិលយ័ឥណទាន 

ក្បុងឆមាស្ទ១ី ននេះ រគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុចំនួន ៣ រកុមហ៊ាុនភត្ិសនយហិរញ្ដ វត្ទុ ១ និងរបត្ិបត្ថិករ 
ឥណទនជនបេ ១ បានចូលជាសមាជិកថមីកបុងរបព័ននណចករណំលកព័ត្៌មានឥណទន ។ សរុបសមាជិក 
ការយិាល័យឥណទនកមពុជាមាន ៖ រគេឹះសាទ នធនគ្នរ ៤៤ រគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុ ៣៩ រកុមហ៊ាុនភត្ិសនយ 
ហិរញ្ដ វត្ទុ  ៣ របត្ិបត្ថិករឥណទនជនបេ ១ ។ រគឹេះសាទ នធនគ្នរជាសមាជិកបានផថល់េិនបន័យព័ត្៌មាន 
ឥណទនណដលមានសំសពៀត្ឥណទនឯកត្ថជនសរុបចំនួន ១៧.៦១៤ ពាន់ោនសរៀល សដ្ឋយមានអបក
ខចីរបាកច់ំនួន ៣៦០.៦៤០ នក ់ និងអបកធានចំនួន ២.៣៤៦ នក ់ ។ ចំណណកឯរគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុ
ជាសមាជិកបានផថល់េិនបនយ័ពត័្ម៌ានណដលមានសំសពៀត្ឥណទនឯកត្ថជនសរបុចំនួន ៦.១១០ ពានោ់នសរៀល 
សដ្ឋយមានអបកខចីរបាក់ចំនួន ១.៦១៩.៦២២ នក់ និងអបកធានចំនួន ៩.៦៨៧ នក់ ។ រកុមហ៊ាុនភត្ិសនយ 
ហិរញ្ដ វត្ទុបានផថល់េិនបនយ័ពត័្ម៌ាន ណដលមានេំហឥំណទនឯកត្ថជនសរបុចំនួន ១៦,៩ ពានោ់នសរៀល 
នោយមានអបកខចីរបាកច់នំួន ២.៩៨៤ នក់ និងអបកធានចំនួន ១.០៦១ នក់ ។ រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិង
ហិរញ្ដ វត្ទុជាសមាជិកទងំអស់បានចូលសរបើរបាស់ និងទញយករបាយការណ៍ពត័្ម៌ានរបស់អត្ិលជិនពីកបុងរបពន័ន
ណចករណំលកពត័្ម៌ានឥណទន រមួមាន រគឹេះសាទ នធនគ្នរ ៣៦.២២៨ របាយការណ៍ រគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុ 
១៨៤.៥២១ របាយការណ៍ រកុមហ៊ាុនភត្ិសនយ ១.៥៩៥ របាយការណ៍ និងរបត្ិបត្ថិករឥណទនជនបេ
មានចំនួន ៣៤៧ របាយការណ៍ ។ 

េនធឹមនឹងសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបាននិងកំពុងចុេះរត្ួត្ពិនិត្យដល់រគេឹះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ
មួយចំនួនណដលជាសមាជិករបស់រកុមហ៊ាុនសរកឌី្ត្បយួរ ៉ាូកមពុជា សដើមផធីាន្យបានការអនុវត្ថសពញសលញរបស់
រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ អនុសោមតាមខលមឹសារននរបកាសសថីពីការណចករណំលកពត័្ម៌ានឥណទន ណដល
បានដ្ឋកស់ចញកាលពីឆ្ប ២ំ០១១ កនលងមក ។ 

IV- ការផគត់ផគង់សសវាធនគារកណាា ល 

សរៅពីភារកិចចកំណត្ន់ិងដឹកននំគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុ កបុងសគ្នលសៅរកាសទិរភាពនលល ធនគ្នរជាត្ិ 
ននកមពុជាកប៏ានសដើរត្ួនេីយា៉ា ងសំខានផ់ងណដរ កបុងការផថល់សសវាធនគ្នរកោថ លដូចជា ការរគបរ់គងគណន ី
ការេូទត្ន់ិងសផធររបាក ់ ការផថល់ឥណទន ការរគបរ់គងបណ័ត សងតាមប ជ  ការផ្ទត្ទ់ត្ឧ់បករណ៍េូទត្់
សងរបាក ់ និងការផ្ទត្ទ់ត្ប់ ជ សផធរឥណទនជូនរាជរដ្ឋឌ ភបិាល រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ និងសាទ បន័
ហិរញ្ដ វត្ទុអនថរជាត្ិ ។ សរៅពីសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសបាេះផាយ និងរគបរ់គងមលូបរត្អាចជួញដូរបាន 
សដើមផសីរមួលដល់ការរគបរ់គងសនធនីយភាពរបស់រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ កបុងសគ្នលសៅជំរញុការអភវិឌ្ណ 
េីផាររបូិយវត្ទុនិងេីផារអនថរធនគ្នរ ។ 

១- សសវារគប់រគងគណនី 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារគបរ់គងគណនីជារបាកស់រៀលនិងជាដុោល រអាសមរកិ របស់សាទ បន័រដឌ និងរគឹេះសាទ ន 

ធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុននចនំួន ២.៤៩២ គណនី កបុងសនេះមានគណនីចរនថ គណនីរបាកត់្មកល់ធានសដើមេុន 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

គណនរីបាកប់រមុងកាត្ពវកិចច និងគណនីរបាកប់សញ្ដ ើមានកាលកំណត្ ់ ។ សធៀបនឹងរយៈសពលដូចគ្នប ឆ្ប មំុន 
ចំនួនគណនីសកើនសឡើង ១.៥០១ គណនី ណដលបោថ លមកពីនសយាបាយក្ាំខណេរមង់របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល 
កបុងការពរងឹងយនថការសបើករបាក់ជូនរកសួងសាទ ប័ននិងអងគភាពរដឌនន ណដលត្រមូវ្យអងគភាពទំងសនេះ 
រត្ូវសបើកគណនីសៅធនគ្នរជាត្ិននក្មពុជា ។ របត្ិបត្ថិការរគប់រគងគណនីខាងសលើរត្ូវបានអនុវត្ថាម
របព័នន Core Banking របស់ធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជា ណដលបានដ្ឋក់្យដំសណើ រការជាផលូវការតាំងពីសដើមឆ្ប ំ
២០១០ មក ។  

១.១- ការរមួចាំដណកកនងុការអនុវតតកមមវិធីកាំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ញវតថុសធារណៈ 

សដើមផរីមួចំណណកអនុវត្ថកមមវធិសីគ្នលនសយាបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល កបុងការបសងកើនរបសិេនភាពកំណណ
េរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណៈ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសបើកគណនីជូនសាទ បន័រដឌ និងផថល់សសវា 
េូទត្ ់ដូចជាការដកនិងសផធររបាក ់ការចាត្ស់រមួលរបាកត់ាមរយៈការបណងវររបាករ់បស់រត្នគ្នរជាសដើម ។ 

សលើសពីសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថកិចចសហការខពស់ជាមយួរកសួងសសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុកបុង
ការអនុវត្ថកមមវធិីកំណណេរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណៈដំោកក់ាលេី២ របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ណដល
បានដ្ឋក់្ យអនុវត្ថកបុងរេងរ់ទយធំដំបូងកាលពីចុងឆ្ប ២ំ០១៣ ាមរយ ការសបើកសបៀវត្នរត៍ាមរបពន័នធនគ្នរ 
សរមាបម់ន្រនថីរាជការេូសៅរគបក់រមតិ្ រមួទងំកងកមាល ងំរបដ្ឋបអ់ាវធុរគបរ់បសភេ្យបានសជាគជយ័ទងំរសុង ។ 
  ១.២- របតិបតតិការទទួលចាំណូលពនធ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានផថល់សសវាេេួលចណូំលពននដ្ឋរ និងពននគយ ជូនដល់រកសួងសសដឌកិចចនិង
ហិរញ្ដ វត្ទុ ។ លវតី្ផតិ្ណត្ការេេួលចណូំលពននដ្ឋរនងិពននគយរត្ូវបានរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុរបគល់្យ
ធនគ្នរពាណិជជេេួលផ្ទធ ល់ពអីត្ិលជិនកស៏ដ្ឋយ ករ៏បាកច់ណូំលសនេះ រត្ូវបានសផធរចូលកបុងគណនសីទលរបស់អគគ-
នយកដ្ឋឌ នរត្នគ្នរជាត្ិសៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាជាសរៀងរាល់នលៃ ។ សទេះជាយា៉ា ងោកថី ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា
សៅណត្េេួលផ្ទធ ល់ពីអត្ិលិជនសៅសឡើយនូវចំណូលពននគយរដ្ឋឌ ករទងំ ១៦េីតាងំ សៅរាជធានីភបសំពញ ។ 

១.៣- របតិបតតិការរបាក់បសញ្ញ ើ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានេេួលរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលរបស់រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុចំនួន ៧០៤ 
ពានោ់នសរៀល សកើនសឡើង ៣៥,៥% និងជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិចំនួន ២,៧ ពានោ់នដុោល រ សកើនសឡើង 
២៧,៧% សធៀបនឹងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ ចំណណករបាក់បសញ្ដ ើរបស់សាទ ប័នរដឌជារបាក់សរៀលមានចំនួន 
១,៥៩ ពានោ់នសរៀល និងជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិមានចំនួន ៤៧៧ ោនដុោល រអាសមរកិ ។ សធៀបនឹងរយៈ
សពលដូចគ្នប ឆ្ប មំុន របាកប់សញ្ដ ើជារបាកស់រៀលសកើនសឡើង ៨៩% និងជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិសកើនសឡើង ០,០២% ។ 

២- សសវាសផទររបាក់  

    សដើមផបីសរមើនិងសរមួលដល់អត្ិលិជនទងំឡាយណដលបានសបើកគណនីសៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាទងំ
សៅសាប កក់ារកោថ លនិងសៅតាមសាខារាជធានី-សខត្ថ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា កប៏ានផថល់សសវាសផធររបាកផ់ងណដរ ។ 
សសវាកមមសផធររបាកណ់ដលបានអនុវត្ថកបុងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ មានដូចខាងសរកាម ៖ 
 ២.១- សសវាសផទររបាក់កនងុរបសទស 
 ការសផធរជារបាក់សរៀលពីេីសាប ក់ការកោថ លសៅសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារាជធានី-សខត្ថ លយចុេះ 
៣៣,២% សហើយការសផធររបាក់ជារបាក់ដុោល រអាសមរកិសកើនសឡើង ៦៧,១% ។ ចំណណកឯការសផធរជារបាក់សរៀល
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ចូលមកេីសាប ក់ការកោថ លវញិសកើនសឡើង ១៣,៩% និងការសផធរជារបាក់ដុោល រអាសមរកិសកើនសឡើង ៨២,៩% 
សធៀបនឹងរយៈសពលដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 
 ២.២- សសវាសផទររបាក់សរៅរបសទស 

 ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា  ក៏បានផថល់សសវារបាក់សផធរសៅបរសេសជូនដល់រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងសាទ ប័ន
រដឌផងណដរ ណដលមានជារបាក់ដុោល រអាសមរកិមានចំនួន  ៧១០ របត្ិបត្ថិការ  និងរបាក់សផធរពីបរសេសមកវញិ 
មានចំនួន ៣៦៦ របត្ិបត្ថិការ ។  

 

៣- សសវាផាត់ទាត់ឧបករណ៍ទូទាត់ 

សភាផ្ទត្ទ់ត្ជ់ាត្ិមានសមាជិកចំនួន ៤០ ធនគ្នរ និងមានមណឍ លសដ្ឋេះដូរមូលបផទនបរត្ចំនួន ៤ 
គឺសៅសាខាធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជាសខត្ថសសៀមរាបមានសមាជិក ១៩ សខត្ថរពេះសីហនុមានសមាជិក ១៣ 
សខត្ថបាត្់ដំបងមានសមាជិក ១១ និងសខត្ថកំពង់ចាមមានសមាជិក ១១ ។ ការផ្ទត្់ទត្់មូលបផទនបរត្ 
ជារបាកស់រៀលនិងជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិសធវើសឡើងចំនួន ១១៥ នលៃ កបុងឆមាសសនេះ ។ 
 

៣.១- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់សរៀល 

ការផ្ទត្ទ់ត្ម់ូលបផទនបរត្ចារកឹជារបាកស់រៀលមានចំនួន ២២.២៣៨ សនលឹក បានសកើនសឡើង ៧% 
និងគិត្ជាេឹករបាក ់ ១.៨៣០ ពាន់ោនសរៀល សកើនសឡើង ៥% សធៀបនឹងរយៈសពលដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 
េនធឹមសនេះ ចំនួនមូលបផទនបរត្បងវិលវញិមានការលយចុេះ ៤២% (ពី ១២៨ សនលឹក មក ៧៤ សនលឹក) និង
ចំនួនរបាកល់យចុេះ ៤៥% (ព ី៧ ពានោ់នសរៀល មក ៣,៧៩ ពានោ់នសរៀល) ។ 

 

៣.២- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់ែុោល រអាសមរកិ 

ការផ្ទត្ទ់ត្ម់ូលបផទនបរត្ចារកឹជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិមានចំនួន ៤៣០.៣១៤ សនលឹក បានសកើន
សឡើង ១០% និងគិត្ជាេកឹរបាក ់៨.៤៩៤ ោនដុោល រអាសមរកិ សកើនសឡើង ១៣% សធៀបនឹងរយៈសពលដូចគ្នប
ឆ្ប មំុន ។ េនធមឹសនេះ មូលបផទនបរត្បងវិលវញិលយចុេះ ៣% (ព ី៣.០៩៣ សនលឹក មក ៣.០០៧ សនលឹក) រឯី
ចំនួនរបាកស់កើន ១១២% (ពី ១៣៤ ោនដុោល រអាសមរកិ សៅ ២៨៥ ោនដុោល រអាសមរកិ) ។ 

 

៣.៣- ការផាត់ទាត់បញ្ជជ សផទរឥណទាន 

ការផ្ទត្ទ់ត្ប់ ជ សផធរឥណទនជារបាកស់រៀល មាន ១១០នលៃ នងិមានចនំួន ៦១៦ របត្ិបត្ថិការ សសមើ
នឹងចំនួនរបាក់ ១៦៦,៦៧ ពាន់ោនសរៀល ។ រឯីការផ្ទត្់ទត្់ប ជ សផធរឥណទនជារបាក់ដុោល រអាសមរកិ
រត្ូវបានសធវើសឡើង ១១៤ នលៃ បានផ្ទត្ទ់ត្ ់២០.៨៤៥ របត្ិបត្ថិការ សសមើនឹង ៨៣៦,១០ ោនដុោល រអាសមរកិ ។ 
 ៣.៤- ការអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទាត់ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាកំពុងសរៀបចំគសរមាងអភវិឌ្ណន៍របពន័ន Shared Switch សរមាបប់សងកើនរបសិេនភាព
កបុងការដករបាកត់ាមមា៉ា សីុន ATM ចំោយេូទត្ស់ងរបាកត់ាមមា៉ា សីុន POS ការេូទត្ត់ាមេូរស័ពធចល័ត្ 
និងេូទត្ត់ាមអីុនធខឺណត្ កបុងសគ្នលសៅសឆលើយត្បសៅនឹងការសរត្ៀមខលួនកបុងការសធវើសមាហរណកមមហិរញ្ដ វត្ទុកបុង 
ត្ំបនអ់ាសា៊ា នឆ្ប ២ំ០១៥  សដ្ឋយរបពន័ន Shared Switch សនេះនងឹត្ភាជ បស់ៅនងឹបោថ ញេូទត្អ់ាសា៊ា ន (ASEAN 
PAYMENT NETWORK) ណដលសរមួលដល់ការេូទត្់ និងដកសាច់របាក់តាមមា៉ា សីុន ATM ឆលងរបសេស 
កបុងត្ំបនប់ាន ។  
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាកប៏ានសហការជាមយួរកសួងពាណិជជកមម សដើមផពីិនិត្យ និងសរៀបចំដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
ខលឹមសារពាកព់ន័ននឹងរបត្ិបត្ថកិារេូទត្ស់ងរបាកជ់ាសអឡិចរត្ូនិក សៅកបុងសសចកថីរពាងចាបស់ថីពីអុីពាណិជជកមម 
(e-commerce) ។ 

៤- ការងាររគប់រគងមូលបរត 

 ៤.១- ការងាររគប់រគងមូលបរតរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសហការជាមយួរកសួងសសដឌកចិចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ធនគ្នរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ និង
ធនគ្នរពិភពសោក សដើមផសីរមបសរមួលការងារពាកព់ន័ននឹងការរគបរ់គងបណ័ត សងតាមប ជ  (Promissory 
Notes) ណដលសចញផាយសដ្ឋយរាជរដ្ឋឌ ភបិាលជូនធនគ្នរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ និងធនគ្នរពិភពសោក ។ ធនគ្នរ 
ជាត្ិននកមពុជាបាននិងកំពុងសិកាអំពីលេនភាពសធវើបចចុបផនបកមមរបពន័នរគបរ់គងបណ័ត រត្នគ្នរ ណដលបានសរៀបចំ
សឡើងតាងំពីឆ្ប ១ំ៩៩៦ ្យរសបតាមសាទ នភាពបចចុបផនប ។ 

 

៤.២- ការសចញផាញមូលបរតអាចជួញែូរបាន (NCDs) 

គិត្ចាបព់ីនលៃណដលធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសចញផាយជាផលូវការនូវមូលបរត្អាចជញួដូរបាន ននលៃ
េី៩ ណខក ដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ រហូត្មកដល់ដំោចឆ់មាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានលក ់
NCD ចំនួន ៤២ ណដលមានត្នមលសរុប ៨៦ ោនដុោល រអាសមរកិ ។ សដ្ឋយណឡកកបុងឆមាសេី១ សនេះ 
ធនគ្នរជាត្និនកមពុជាបានលក ់NCD ចំនួន ៣០  ណដលមានត្នមលសរបុ ៧១ ោនដុោល រអាសមរកិ ។ សបើសរបៀប
សធៀបនឹងរបាកប់សញ្ដ ើមានកាលកំណត្ ់ចំនួនសនេះសៅមានត្ិចត្ួចសៅសឡើយ សដ្ឋយសារណត្ការសចញផាយ NCD 
កំពុងសទិត្សៅកបុងដំោកក់ាលដំបូង សហើយធនគ្នរជាត្និនកមពុជាកប៏ាននិងកពុំងសិកាសលើលេនភាពសដើមផសីធវើ
យា៉ា ងោ្យឧបករណ៍សនេះកានណ់ត្មានការទកទ់ញពីបោថ រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុណលមសេៀត្ ។ ម៉ាយងសេៀត្ 
សដ្ឋយសារបចចុបផនបសនេះមនិទនម់ានរបត្ិបត្ថិការេីផារេ២ី ណដលអាចសរមួលដល់ការជញួដូរ NCD ធនគ្នរ
ភាគសរចើនហាកម់ានការរាណរកកបុងការជាវ សហើយសៅណត្បនថវនិិសយាគសនធនីយភាពរបស់ខលួនកបុងេរមងជ់ារបាក់
បសញ្ដ ើមានកាលកំណត្ ់។ 
 

 ៥- ការងារឥណទាន 
  កបុងឆមាសេី១ សនេះ សមតុ្លយឥណទនសដើមរគ្នមានចំនួន ១០,៣៧ ពានោ់នសរៀល និងបានផថល់
ឥណទនកបុងរគ្នចំនួន ៩៥៤ ោនសរៀល ។ េនធឹមសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានរបមូលឥណទនដល់
កាលវសានបានចំនួន ១០,៣៧ ពានោ់នសរៀល ។ សរៅពីផថល់ឥណទនខាងសលើ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាកប៏ាន
ផថល់ឥណទនវបិារបូនជ៍ារបាកដុ់ោល រអាសមរកិនិងជារបាកស់រៀលចំសពាេះសមាជិកសភាផ្ទត្ទ់ត្ជ់ាត្ិផងណដរ កបុងសនេះ 
ឥណទនវបិារបូនជ៍ារបាកដុ់ោល រអាសមរកិណដលបានសសបើសំុមានចំនួន ៤ ោនដុោល រ ប៉ាុណនថមនិរត្ូវបានសរបើរបាស់
សឡើយ រឯីឥណទនវបិារបូនជ៍ារបាកស់រៀលមានចំនួន ៥០.០០០ ោនសរៀល ។  

៦- ការងារអនុវតតហរិញ្ញបបទាន និងកមចី 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានចុេះកិចចរពមសពៀង(Banking Arrangement) ជាមួយ Bank of Tokyo 
Mitsubishi UFJ សរមាប់េូទត្ហិ់រញ្ដបផទនឥត្សំណងនងិកមចសីមផទនណដលរាជរដ្ឋឌ ភបិាលជប៉ាុនផថល់
ជូនរាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា ។ Banking Arrangement គឺជាកិចចរពមសរពៀងសរមាបេូ់ទត្េ់ឹករបាកជ់នំួយរវាង
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

រដ្ឋឌ ភបិាលជប៉ាុននងិកមពុជា សដ្ឋយមានសាទ បន័អនុវត្ថគឺរកសួងសសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុកមពុជានិងេីភាប កង់ារសហ
របត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិជប៉ាុន (JICA) ។ 

៦.១- ហរិញ្ញបបទានឥតសាំណង 

 ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានចុេះហត្ទសលខាសលើកិចចរពមសពៀងសរមាបេូ់ទត្ហិ់រញ្ដបផទនឥត្សំណងលមី
បណនទមសេៀត្ចំនួន ៤គសរមាង គឺ ៖ េ១ី/- គសរមាងពរងីកមជឈមណឍ លជាត្ិគ្នពំារមាតានងិទរក មានេឹករបាក់
ចំនួន ១.១៩៣ ោនសយ៉ាន េី២/- គសរមាងពរងីកផលូវជាត្ិសលខ១ ចំនួន ១.៥៨៥ ោនសយ៉ាន េ៣ី/- គសរមាង
ណកលមាសមា របរកិាខ រននការសាថ រសឡើងវញិនូវសាព នហាលខាងលិចរបាសាេអងគរវត្ថ ចនំួន ៩៤,៧ ោនសយ៉ាន 
និង េី៤/- គសរមាងអាហារបូករណ៍អភវិឌ្ណនធ៍នធានមនុសន ចំនួន ២៩៥ ោនសយ៉ាន  ។ េនធឹមសនេះ ហិរញ្ដបផទន
ណដលេេួលបានពីមុនមកមានចំនួន ១០ គសរមាង កំពុងរត្ូវបានអនុវត្ថ មានដូចតន  ៖ េី១/- គសរមាងពរងីក
របព័ននផគត្់ផគង់េឹកសាា ត្សខត្ថកំពង់ចាមនិងសខត្ថបាត្់ដំបង មានេឹករបាក់សរុបចំនួន ៣.៣៥៥ ោនសយ៉ាន 
េី២/- គសរមាងអាហារបូករណ៍អភវិឌ្ណនធ៍នធានមនុសន (Scholarship 1315) ចំនួន ២៥៨ ោនសយ៉ាន េី៣/-
គសរមាងណកលមាមនធីរសពេយបណងាកសខត្ថរពេះសី្ហនុ ចំននួ ១.៣២១ ោនសយ៉ាន េី៤/- គសរមាងសាងសងអ់គ្នរ
មជឈមណឍ លរសាវរជាវវេិយសាន្រសថ និងបំពាកប់រកិាខ រមនធរីពិសសាធនស៍ៅវេិយសាទ នបសចចកវេិយននកមពុជា ចំននួ 
៥៩៦ ោនសយ៉ាន េ៥ី/- គសរមាងកសាងនិងសាថ រសឡើងវញិនូវវារអី  ិសនីខាប ត្តូ្ចកបុងសខត្ថរត្នៈគិរ ី ចំននួ ១.២០៦ 
ោនសយ៉ាន េី៦/- គសរមាងសាថ រនិងកាត្ប់នទយសរគ្នេះមហនថរាយសដ្ឋយសារេឹកជំនន ់ចំនួន ១.៥១០ ោនសយ៉ាន 
េី៧/- គសរមាងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ណនធ៍នធានមនុសន (Scholarship 1214) ចំនួន ២៨៣ ោនសយ៉ាន 
េី៨/- គសរមាងការពារេឹកជំនន់កបុងេីរកងុភបសំពញជំហានេី៣ ចំនួន ៣.៧០០ ោនសយ៉ាន េី៩/- គសរមាង
បំពាកឧ់បករណ៍សរមាបស់កមមភាពសបាសសមាា ត្មីនជំហានេី៦  ចំនួន ១.២៩៨ ោនសយ៉ាន និង េី១០/- 
គសរមាងសាងសង់សាព នអបកសលឿង ចនំួន ១១.៩៤០ ោនសយ៉ាន ។ 

៦.២- កមចីសមបទាន 
 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាពុំបានចុេះហត្ទសលខា Banking Arrangement សដើមផសីធវើការេូទត្រ់បាកក់មចី
សមផទនលមីសេៀត្សេ ។ ចំសពាេះកមចសីមផទនណដលបានផថល់កនលងមកកំពុងណត្អនុវត្ថមនិទនច់បម់ានចំននួ ៨ 
គសរមាង មានដូចត្សៅ ៖ ១/- គសរមាងពរងីកផលូវជាត្ិសលខ៥ ពីសខត្ថបាត្ដ់បំងសៅរកងុសិរសីសាភណ័ មានេឹករបាក់
ចំនួន ៨.៨៥២ ោនសយ៉ាន ២/- គរមាងពរងីកបោឋ ញផគត្់ផគង់េឹកសាា ត្សៅសខត្ថសសៀមរាប ចំនួន ៧.១៦១ 
ោនសយ៉ាន ៣/- គរមាងសាឋ រនិងណកលមារបពន័នធារាសាន្រសថសៅណប៉ាកខាងលិចបឹងេសនលសាប ចំននួ ៤.២៦៩ 
ោនសយ៉ាន ៤/- គសរមាងអភវិឌ្ណនក៍ំពងណ់ផពហុបំណងរកុងរពេះសីហនុ ចំនួន ៧.១៧៦ ោនសយ៉ាន ៥/- គសរមាង
ផគត្ផ់គងេ់ឹកសាា ត្និសរាធ ចំនួន ៣.៥១៣ ោនសយ៉ាន ៦/- គសរមាងអភិវឌ្ណន៍ត្ំបន់សសដឌកិចចពិសសសរកុង
រពេះសីហនុ ចំនួន ៣.៦៥១ ោនសយ៉ាន ៧/- គសរមាងអភវិឌ្ណនណ៍ខនបោថ ញថាមពលអគគីសនីមហាអនុត្ំបន់
េសនលសមគងគ ចំនួន ២.៦៣២ ោនសយ៉ាន និង ៨/- គសរមាងបសងកើត្បោថ ញេូរគមនគមន៍មហាអនុត្ំបន់
េសនលសមគងគ ចំនួន ៣.០២៩ ោនសយ៉ាន ។ 
 ៧- ការងាររបតិសវទន៍ និងការងាររគប់រគងអាជីវកមមន ាំសចញ-នាំចូលមាស 

 នៅក្បុងឆមាស្ទ១ី ឆ្ប ាំ២០១៤ ននេះ ធនាគ្នរជាតិននក្មពុជាបានផឋល់អាជាញ ប ណត ចាំននួ ៥ ចាប ់ ។ 
នោយខ ក្ រក្ ម  ុនរបក្បអាជីវក្មមនាាំនច -នចូំលមាសចំនួនពីរបានបញ្ឈបស់កមមភាព ។ បចចុបផនបសនេះ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

អាជាញ បណ័ត របកបអាជីវកមមនសំចញ-នចូំលមាសណដលមានសុពលភាពសរបុមានចនំួន ២២ ចាប ់។ ការន ំ
ចូលមាសមានចំននួសរបុ ៦១៥ គីឡូរកាម នងិនសំចញចនំួន ៣៦៩ គីឡូរកាម ។ 
 ៨- ការរគប់រគងចរាចរណ៍ធនបរត 

 កបុងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានេេួលសាចរ់បាកស់រៀលសកើនសឡើង ៥,៨%  សធៀប 
នឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ សដ្ឋយសារកំសណើ នននការេេួលសាចរ់បាកព់ីសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារាជធាន-ីសខត្ថ 
៥៥,១% រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ១៤,៥% អាជីវករ ៥,៣% រត្នគ្នរជាត្ិ ៤,២% និងអគគិសនីកមពុជា 
២,៣% ខណៈណដលការបញ្ចូ លសាចរ់បាកព់ីឃ្ល ងំសរមបសរមួលសបាេះផាយលយចុេះ ២,៩% និងការេេួល
សាចរ់បាកស់ផនងៗ ៤,៥% ។ 

 ចំណណកឯការសបើកសាចរ់បាកស់រៀលវញិ សកើនសឡើង ៤,៨% សបើសធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ សដ្ឋយសារ
កំសណើ នននការសបើកសាចរ់បាករ់បស់រគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ២៥,៧% បសញ្ចញសៅឃ្ល ងំសរមបសរមួល
សបាេះផាយ ១៩,៧% រត្នគ្នរជាត្ិ ០,៦% និងការសបើកសាច់របាក់សផនងៗ ១,៧% ខណៈណដលអាជីវករ
សបើកសាចរ់បាកល់យចុេះ ៥៤,៤% និងសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារាជធាន-ីសខត្ថ ៩,៣% ។ 
 កបុងរគ្នសនេះណដរ ការេេួលនិងសបើកសាចរ់បាកដុ់ោល រអាសមរកិ សកើនសឡើង ៤២,៩% ដូចគ្នប  សបើសធៀបនឹង
រគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 

 

 សដើមផបីំសពញត្រមូវការេូទត្ ់ សរមបសរមួលរបសភេរបាកស់ៅកបុងចរាចរណ៍ និងសលើកេឹកចិត្ថរបជាជន 
្យសរបើរបាស់របាកស់រៀល ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសបាេះផាយរកដ្ឋសរបាកល់មីរគបរ់បសភេសកើនសឡើង ២,១% 
រាប់-រសាល់សរជើសរកដ្ឋសរបាក់សកើនសឡើង ១៣,១%  ដូររកដ្ឋសរបាក់ចាស់ េក់ រណហក សកើនសឡើង ១១% 
សហើយបានកាត្ក់សមធចនិងដុត្បំផ្ទល ញសចាលរកដ្ឋសរបាកច់ាស់ េក ់ រណហក សកើនសឡើង ១៨,៤% សធៀបនឹងរគ្ន
ដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 
 ចំសពាេះការងាររាងំខធបច់រាចរណ៍រកដ្ឋសរបាក់ណកលងកាល យ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាណត្ងណត្តាមដ្ឋននិង
សហការជាមយួអាជាញ ធរមានសមត្ទកិចចជារបចា ំ សហើយបានដកហូត្រកដ្ឋសរបាកស់រៀលណកលងកាល យរបសភេលត្ 
ចមលងចំនួន ១៦៦សនលឹក លយចុេះ ១១៧សនលឹក (៤១,៣%) និងរកដ្ឋសរបាកដុ់ោល រអាសមរកិណកលងកាល យចំនួន 
១៣១សនលឹក លយចុេះ ១១០សនលឹក (៤៥,៦%) សបើសធៀបនឹងរគ្នដូចគ្នប ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 

រកាហវ ៣០: 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 សដើមផអីបអរសាេររពេះរាជពិធបីុណយចំសរ ើនរពេះជនម រពេះករោុរពេះបាេសសមថចរពេះបរមនល នសរាត្ថម 
សីហមុន ី រពេះមហាកនរត្ននរពេះរាជាោចរកកមពុជា ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសបាេះពុមពរកដ្ឋសរបាករ់បសភេ 
៥០០០០សរៀលគំរូលមី ណដលមានសុវត្ទិភាពខពស់ និងបានសបាេះផាយ្យសធវើចរាចរណ៍សៅនលៃេី៦ ណខឧសភា 
ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ 

V- ការងារអងគភាពសសុើបការណ៍ហរិញ្ញវតថកុមពជុា (ស.ហ.ក) 

 អងគភាពសសុើបការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុកមពុជា (ស.ហ.ក) បានសសរមចសមេិនផលការងារមយួចំនួនទកេ់ង
នឹងការបសងកើនរបសិេនភាពរបបរបឆ្ងំការសមាា ត្របាកន់ិងហិរញ្ដបផទនសភរវកមមសៅកមពុជា កបុងសនេះ ស.ហ.ក 
បានសហការជាមយួរកសួងពាកព់ន័នដូចជារកសួងយុត្ថធិម ៌ សរៀបចំអនុរកឹត្យសថីព ី ការបងកករេពយសមផត្ថរិបស់
សភរវករនិងអងគការនន សហើយបានដ្ឋក់្ យអនុវត្ថសៅនលៃេី១០ ណខមនី ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ ទនធឹមននេះ ស.ហ.ក កំពុង
សរៀបចំនីត្វិធិីនិងយនថការសរមាបក់ារវាយត្នមលហានិភយ័ ប ក់្ជាតិស្ថីពី ការរបឆ្ាំងការសមាា ត្របាកន់ិងហិរញ្ដបផទន
សភរវកមម ។ កបុងរកបខណឍ កិចចសហរបត្ិបត្ថិការកបុងរសុកនិងអនថរជាត្ិ ស.ហ.ក បានពរងឹងការរតួ្ត្ពិនិត្យ ការ
របឆ្ងំការសមាា ត្របាក់និងហិរញ្ដ បផទនសភរវកមម សដ្ឋយសហការជាមួយនឹងអគគនយកដ្ឋឌ នរត្ួត្ពនិិត្យនន
ធនគ្នរជាត្និនកមពុជា និងបានចុេះអនុសនរណៈសយាគយល់ជាមយួការយិាល័យរបឆ្ងំការសមាា ត្របាក ់ (AMLO) 
ននរបសេសនល ននលៃេី៣០ ណខមករា ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ ចំសពាេះការបសងកើនសមត្ទភាពវញិ មន្រនថីបុគគលិក ស.ហ.ក 
បានេេួលការបណថុ េះបោថ លចំនួន ៥សលើក តាមរយៈការចូលរមួសិកាខ សាោថាប កត់្ំបនណ់ដលបានសរៀបចំសៅ
របសេសមា៉ា សឡសីុ កូសរ ៉ាខាងត្ផូង បូត្សាវោ  វីលីពនី និងនថ ។ 

VI- ទាំនក់ទាំនងអនតរជាតិ 
១- ទាំនក់ទាំនងពហុភាគី 

១.១- មូលនិធិរបូិយវតថុអនតរជាតិ (IMF) 

មូលនិធិរូបិយវត្ទុអនថរជាតិ្បានបញ្ជូ នរកុមសបសកកមមមកបំសពញេសននកិចចចំនួន ៣សលើក សៅ 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ។ សលើកេ១ី សធវើសឡើងកបុងសគ្នលបណំងជួយ ពរងងឹការវភិាគសទិរភាពហិរញ្ដ វត្ទុសៅកមពុជា ។ 
សលើកេ២ី សធវើសឡើងកបុងសគ្នលបំណងជួយ ពរងឹងការវភិាគសលើសនធនីយភាពសៅកបុងរបពន័នធនគ្នរ ។ សលើកេី៣ 
បានសផ្ទឋ ត្សលើការតាមដ្ឋនសាទ នភាពសសដឌកិចច នងិការពភិាកាអំពីសគ្នលនសយាបាយមា៉ា រកូសសដឌកិចច ។ 

១.២- ធនគារពិភពសោក (WB) 

សដើមផបីនថគ្នរំេដល់ការអភិវឌ្ណវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុសៅកមពុជា ធនគ្នរពិភពសោកបានផថល់កមមវធិីជំនួយ 
បសចចកសេស First Initiatives ណដលណបងណចកជា ៣គសរមាងរមួមាន ៖ (១) ការពិនិត្យនិងពរងឹងរកបខណឍ
ចាបស់រមាប់វស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ  (២) រកបខណឍ សរត្ៀមបងាក រវបិត្ថិ និង (៣) ការណកលមាការអនុវត្ថតាមសថងដ់្ឋរ
គណសនយយនិងសវនកមម ។ សៅឆមាសេី១ សនេះ រកុមការងារជំនួយបសចចកសេសសនេះបានមកបំសពញសបសកកមម
សៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាចំនួន ៥សលើក សដើមផអីនុវត្ថគសរមាងទងំបីជាបនថបនធ ប់ ។ 

ចំសពាេះគសរមាងេី១ រកុមការងារធនគ្នរពិភពសោកបានមកបំសពញសបសកកមមចំនួន ២សលើក កបុងសគ្នល
បំណងបញ្ចបក់ារពិភាកាសលើការសធវើវសិសាធនកមមចាបស់ថីពកីារសរៀបចំនិងការរបរពឹត្ថសៅននធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា 
និងចាបស់ថីពីរគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ។ ចំសពាេះគសរមាងេ២ី សបសកកមមសលើកេ១ី បានសរៀបចសិំកាខ សាោ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

បសចចកសេសសថីពីដំសណើ រការសធវើសត្សថសាកលផងយនថការរគបរ់គងវបិត្ថិ ។ បនធ បម់ក ធនគ្នរពិភពសោកបាន
សរៀបចំសិកាខ សាោសធវើសត្សថសាកលផងយនថការរគបរ់គងវបិត្ថិ សដ្ឋយមានការចូលរមួពីមន្រនថីជំនញននធនគ្នរជាត្ិ
ននកមពុជា រកសួងសសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុ និងគណៈកមមការមូលបរត្កមពុជា ។ ជាចុងសរកាយ រកុមការងារ
ធនគ្នរពិភពសោកបានមកបំសពញសបសកកមមចំនួន ១សលើក សរមាបគ់សរមាងេី៣ កបុងសគ្នលបំណងគ្នរំេការ
កសាងសមត្ទភាពសលើការអនុវត្ថសថងដ់្ឋររបាយការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុអនថរជាត្ិ (IFRS) និងសផ្ទថ ត្សំខានស់លើរបាយ-
ការណ៍ននសបសកកមមដំោកក់ាលេី៣ ននគសរមាងអនុវត្ថ IFRS សៅកមពុជា ។ បចចុបផនប រកុមសបសកកមមធនគ្នរ
ពិភពសោកកំពុងបញ្ចបរ់បាយការណ៍បូកសរបុសបសកកមម ដំោកក់ាលេី១ េី២ និងេី៣ ។ 

១.៣- ធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុ ី(ADB) 

ធនគ្នរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុបានសដើរត្ួនេីយា៉ា ងសំខានក់បុងយុេនសាន្រសថអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុឆ្ប ២ំ០១១-
២០២០ តាមរយៈការផថល់ឥណទនការរបាក់ទប សដើមផបីនថគ្នំរេការអភិវឌ្ណវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ សៅកមពុជា ។ 
កបុងឆមាសសនេះ ធនគ្នរអភិវឌ្ណន៍អាសីុបានបនថពិភាកាពីវឌ្ណនភាពននការអនុវត្ថកមមវធិីឥណទនសរមាប់ 
អភិវឌ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុជំហានេី៣ ជាមួយធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា រកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ រកសួង 
ពាណិជជកមម និងគណៈកមមការមូលបរត្កមពុជា កបុងសគ្នលបំណងពិនិត្យសឡើងវញិពីវឌ្ណនភាពននការបំសពញ 
លកខខណឍ របស់សាទ បន័នីមយួៗ ។ 

សរៅពីសនេះ ធនគ្នរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុបានជួបពិភាកាជាមយួរកសួង-សាទ បន័ពាកព់ន័ន ទកេ់ងនងឹការ 
សសបើសំុផថល់ជំនួយបសចចកសេស សដើមផសីលើកកមពស់សមត្ទភាពត្ំបនក់បុងការវាយត្នមលភាពងាយរងសរគ្នេះននវស័ិយ 
ហិរញ្ដ វត្ទុ សហើយជំនួយបសចចកសេសសនេះសផ្ទថ ត្ជាសំខានស់លើ ៖ ១/- ការរគបរ់គងេិនបនយ័គណសនយយធនគ្នរ 
និងេិនបន័យមា៉ា រកូ តាមរយៈការសរបើរបាស់បសចចកវេិយេំសនើបនិងការអនុវត្ថលមីៗ ២/- ការសរៀបចំការវាយត្នមល 
វស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ ណផាកសលើេសននៈរមួននរបពន័នហិរញ្ដ វត្ទុសៅកមពុជា និង ៣/- ជំនញកបុងការសរបើរបាស់េិនបនយ័ 
និងការរត្ួត្ពិនិត្យធនគ្នរ សដើមផរីគបរ់គង្យបាននូវវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុទងំមូល ។ ជំនយួបសចចកសេសសនេះសរគ្នង 
នឹងចាប់សផថើមពីឆ្ប ២ំ០១៤-២០១៦ សដ្ឋយមានការចូលរួមពីធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជា និងរកសួងសសដឌកិចចនិង 
ហិរញ្ដ វត្ទុ ។ 

១.៤- ភាន ក់ងារសហរបតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ុន (JICA) 

ភាប ក់ងារសហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាតិ្ជប៉ាុនបានបនថផឋល់ជំនួយបសចចកសេសដល់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា 
សលើគសរមាងរសាវរជាវសឋីពីការសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល ណដលមានរយៈសពល ៣ឆ្ប  ំ(២០១៣-២០១៥) 
សដើមផសិីកា្យបានសីុជសរៅសលើសាទ នភាពដុោល របូនីយកមមសៅកមពុជា រពមទងំការវភិាគនិងវាយត្នមលពីវធិានការ 
និងសគ្នលនសយាបាយសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល ។ េនធឹមសនេះ JICA កប៏ានផឋល់អាហារបូករណ៍ 
ថាប កអ់នុបណឍិ ត្សលើណផបកអភវិឌ្ណន ៍និងរគបរ់គងមា៉ា រកូសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុដល់មន្រនថីធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ១របូ 
សរមាបរ់យៈសពល ២ឆ្ប  ំសរមាបឆ់្ប សិំកា ២០១៤-២០១៦ និងសរគ្នងបនថផឋល់មន្រនថ ី១របូសេៀត្ សរមាបឆ់្ប  ំ
២០១៥-២០១៧ ។ កបុង្កាសបំសពញសបសកកមមសៅកមពុជា ភាប កង់ារ JICA ក៏បានមកបំសពញេសននកិចច
សៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា កបុងសគ្នលបំណងពិភាកាពីេសននវស័ិយននការវវិត្ថន៍សាទ នភាពមា៉ា រកូសសដឌកិចចលមីៗ 
និងការវាយត្នមលពីហានិភ័យឥណទនសៅកមពុជា ។ ភាប ក់ងារ JICA កប៏ានអសញ្ជ ើញមន្រនថីធនគ្នរជាត្និន
កមពុជា សដើមផណីសវងរកលេនភាពបសងកើនកចិចសហរបត្ិបត្ថិការណផបករសាវរជាវ សៅសលើរបធានបេសំខាន់ៗ សរមាប់
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ។ 
 ១.៥- មជឈមណឌ លធនគារកណាត លអាសុអីាសគនយ ៍(ស៊សនិ - SEACEN) 

មជឈមណឍ លសា៊ា សិនបានរមួចំណណកយា៉ា ងសកមមកបុងការបណឋុ េះបោឋ ល និងការកសាងសមត្ទភាពមន្រនថី
ធនគ្នរកោឋ លកបុងត្ំបន ់ទកេ់ងនងឹវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ របូិយវត្ទុ ធនគ្នរ និងការអភវិឌ្ណសសដឌកិចច ។ ធនគ្នរ
ជាត្ិននកមពុជាបានបញ្ជូ នមន្រនថជីំនញសដើមផចូីលរមួវគគបណឋុ េះបោឋ ល សិកាខ សាោ កិចចរបជុំ នងិគសរមាងរសាវរជាវ
ននរបស់មជឈមណឍ លសា៊ា សិនសៅតាមបោឋ របសេសជាសមាជិក ។ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា បានេេួល
សធវើជាមាច ស់ផធេះកបុងការសរៀបចំសិកាខ សាោវគគមូលដ្ឋឌ នរបស់មជឈមណឍ លសា៊ា សិនសឋីពី “ការរគបរ់គងនសយា-
បាយរូបិយវត្ទុនិងមា៉ា រកូសសដឌកិចចសផ្ទថ ត្សលើការវាយត្នមលសាទ នភាពសសដឌកិចច” ចាប់ពីនលៃេី២៤-២៨ ណខមនី 
ឆ្ប ២ំ០១៤ នងិសិកាខ សាោរបចាតំ្ំបនស់ា៊ា សិន-វេិយសាទ នសទិរភាពហិរញ្ដ វត្ទុ (SEACEN-FSI) សលើកេី២៧ 
សឋីព ី “បេបផញ្ដត្ថនិិងការរត្តួ្ពិនិត្យរគឹេះសាទ នធនគ្នរណដលមានសារៈសំខានជ់ារបពន័ន” ចាបព់ីនលៃេី១៦-១៩ 
ណខមលុិន ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ 

១.៦- អាស៊ន និងអាស៊ន+៣ 

 កិចចសហរបតិបតតិការកនងុរកបខណឌ អាស៊ន 

សដើមផរីមួចំណណកកបុងការអភវិឌ្ណរកបខណឍ កិចចសហរបត្ិបត្ថិការហិរញ្ដ វត្ទុអាសា៊ា ននិងអាសា៊ា ន+៣ សឆ្ព េះ
សៅសសរមចសគ្នលសៅសហគមនស៍សដឌកិចចអាសា៊ា ន (AEC) ឆ្ប ២ំ០១៥  ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថចូលរមួ
យា៉ា ងសកមមកបុងការសធវើសសរភីាវបូនីយកមមវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ និងការអភវិឌ្ណគំនតិ្ផថួចសផថើមសំខាន់ៗ  ជាពិសសស 
ការពរងឹងសំោញ់សុវត្ទិភាពហិរញ្ដ វត្ទុកបុងត្បំន ់តាមរយៈការចូលរមួកិចចរបជុំថាប កស់េសាភបិាលធនគ្នរកោថ ល
អាសា៊ា នសលើកេី១០ កិចចរបជុំថាប កស់េសាភបិាលរងធនគ្នរកោថ លនិងថាប កអ់នុរដឌមន្រនថហិីរញ្ដ វត្ទុអាសា៊ា នសលើក
េី២២ និងកិចចរបជុំរកុមការងារពាកព់ន័នសផនងៗសេៀត្ ចាបព់ីនលៃេី១-៤ ណខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ សៅេីរកុងនណពីសដ្ឋ 
របសេសមយីា៉ា នម់ា៉ា  ។ 

កបុងរកបខណឍ កិចចសហរបត្ិបត្ថកិារហិរញ្ដ វត្ទុអាសា៊ា ន របសេសសមាជិកកំពុងជំរញុការសធវើសមាហរណកមម10

និងការអភវិឌ្ណននសឆ្ព េះសៅរក ៖ ១/- សសរភីាវបូនីយកមមសសវាហិរញ្ដ វត្ទុ ២/- សសរភីាវបូនីយកមមគណនីមូលធន 
៣/- ការអភវិឌ្ណេីផារេុន ៤/- ការអភវិឌ្ណរបពន័នេូទត្អ់ាសា៊ា ន ៥/- ការអភវិឌ្ណរកបខណឍ សមាហរណកមម
វស័ិយធនគ្នរអាសា៊ា ន និង ៦/- ការកសាងសមត្ទភាពធនធានមនុសនសៅកបុងត្ំបន ់។ 

 កិចចសហរបតិបតតិការកនងុរកបខណឌ អាស៊ន+៣ 

កិចចសហរបត្ិបត្ថិការហិរញ្ដ វត្ទុអាសា៊ា ន+៣ រមួមាន ៖ ពហុនីយកមមគំនិត្ផថួចសផថើមសឈៀងនម៉ា (CMIM) 
ការយិាល័យរសាវរជាវមា៉ា រកូសសដឌកិចចអាសា៊ា ន+៣ (AMRO) និងគនំិត្ផថួចសផថើមេផីារស ដ បណ័ត អាសីុ (ABMI) ។ 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានចូលរមួកិចចរបជុថំាប កស់េសាភបិាលធនគ្នរកោថ លអាសា៊ា ន (ACGM) សលើកេ១ី០ 
កិចចរបជុំថាប ក់រដឌមន្រនថីហិរញ្ដ វត្ទុ និងសេសាភិបាលធនគ្នរកោថ លអាសា៊ា ន+៣ (AFMGM+3) សលើកេី១៧ 
កិចចរបជុថំាប កស់េសាភបិាលរងធនគ្នរកោថ លអាសា៊ា ន (ACDM) សលើកេី២២ នងិកិចចរបជុំពាកព់ន័នសផនងៗ 

                                                 

 
10

 សមើលឧបសមពន័ន ៩ 



                                                                         32 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

សេៀត្ ចាបព់ីនលៃេ២ី-៣ ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៤ សៅេីរកុងអាសាថោ របសេសកាហាសាទ ន  ។ 
 

បចចុបផនប របសេសសមាជិកអាសា៊ា ន+៣ បានបញ្ចបក់ារសធវើវសិសាធនកមមសលើកចិចរពមសរពៀងពហុនីយ
កមមគំនតិ្ផថួចសផថើមសឈៀងនម៉ាជាសាទ ពរ សហើយកិចចរពមសរពៀងសនេះនឹងចូលជាធរមានកបុងសពលឆ្ប់ៗ ខាងមុខ នៅ
នពលខដលរបសេសនលណដលជាសមាជិកចុងសរកាយចុេះហត្ទសលខារចួ ។ របសេសសមាជិកក៏បានបញ្ចបស់គ្នល
ការណ៍ណណនំរបត្ិបត្ថិការពហុនីយកមមគំនិត្ផថួចសផថើមសឈៀងនម៉ា ណដលជាឯកសារជំនួយសាម រត្ីសរៀបចំសឡើង
សដើមផងីាយរសួលដល់របសេសសមាជិកកបុងការអនុវត្ថកិចចរពមសរពៀង CMIM របកបសដ្ឋយរបសិេនភាព សហើយ
កបុងកិចចរបជំុ AFMGM+3 សលើកេី១៧ សនេះ រដឌមន្រនថីហិរញ្ដ វត្ទុនិងសេសាភបិាលធនគ្នរកោថ លអាសា៊ា ន+៣ 
បានណណនំរកុមការងារ្យសរៀបចំការសរត្ៀមលកខណៈថាប ក់បសចចកសេសជាបនថសេៀត្ សដ្ឋយសហការជាមួយ 
ការយិាល័យ AMRO ។ លមីៗសនេះ របសេសចំនួន ៩ កបុងចំសោម ១៤ បានេេួលសិេនិរបទនពីរដ្ឋឌ ភបិាលសដើមផ ី
ណត្ងតាងំត្ំោងរបស់ខលួនចុេះហត្ទសលខាសលើកិចចរពមសរពៀង AMRO សហើយការយិាល័យសនេះនឹងកាល យសៅ
ជាសាទ បន័អនថរជាត្ិនសពលខាងមុខ ។  

 

សដ្ឋយណឡកគំនិត្ផថួចសផថើមអភវិឌ្ណនេ៍ីផារស ដ បណ័ត អាសីុ (ABMI) មានត្ួនេយីា៉ា ងសំខានក់បុងការ
អភិវឌ្ណេីផារស ដ ប័ណត ចារកឹជារូបិយវត្ទុកបុងរសុក តាមរយៈការចូលរមួយា៉ា ងសកមមពី ៖ ១/- រកុមការងារ 
ជំរញុការសចញផាយស ដ បណ័ត ចារកឹជារបូិយវត្ទុកបុងរសុក ២/- រកុមការងារសរមបសរមួលត្រមូវការសរមាប់
ស ដ បណ័ត ចារកឹជារបូិយវត្ទុកបុងរសុក ៣/- រកុមការងារណកលមារកបខណឍ ចាបន់ិងបេបផញ្ដត្ថិ ៤/- រកុមការងារ
ណកលមាសហដ្ឋឌ រចនសមព័ននពាក់ព័ននសរមាប់េីផារស ដ ប័ណត  និង ៥/- រកុមសរមបសរមួលកមមវធិីជំនួយ 
បសចចកសេស ។ នលើស្ពីននេះ យនថការធានឥណទននិងវនិសិយាគ (CGIF) រត្ូវបានឯកភាពពីរបសេសសមាជកិ
កបុងការត្សមលើងសដើមេុនពី ៧០០ សៅ ១.៧៥០ ោនដុោល រអាសមរកិ និងការជំរុញគសរមាងជំនួយបសចចកសេស
កបុងការអភវិឌ្ណស ដ បណ័ត ហិរញ្ដបផទនសហដ្ឋឌ រចនសមពន័នកបុងត្ំបន ់។  

១.៧- សមាគមឥណទានកសកិមមជនបទថ្នរកុមរបសទសអាសុប៉ីាសុហីវកិ (APRACA) 

កបុងនមជារបធានសមាគមឥណទនកសិកមមជនបេននរកមុរបសេសអាសីុបា៉ា សីុហវិកសរមាបអ់ាណត្ថិ
រយៈសពល២ឆ្ប  ំ គិត្ចាប់ពីណខមិលុន ឆ្ប ២ំ០១២ ដល់ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៤ ធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជាបាន
បញ្ចប់ការដឹកនំរបកបសដ្ឋយសជាគជ័យនូវមហាសនបិបាត្វសិាមញ្ដ សលើកេី១៩ និងកិចចរបជំុគណៈកមាម ធិការ
របត្ិបត្ថសិលើកេ៦ី៤ របស់សមាគមសនេះ និងបានចូលរមួកបុងសវេិកាថាប កត់្ំបនស់ថីពីសគ្នលនសយាបាយរគបរ់គង
ហានិភ័យសរមាប់ហិរញ្ដ បផទនដល់រកុមរគួសារកសិករ សហករណ៍កសិកមម និងសហរគ្នសខាប ត្តូ្ចនិង
មធយម ណដលរតូ្វបានសរៀបចំសឡើងកាលពីនលៃេី១៨-២១ ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៤ សៅេីរកុងដ្ឋកា របសេស
បងក់ាល ណដស ។ 

កបុងអាណត្ថិជារបធានរបស់សមាគមសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានចូលរមួជាមយួសមាគមកបុងការ
សរៀបចសំំសណើ សំុគសរមាងជំនយួឥត្សំណងពីមូលនិធិអនថរជាត្ិសរមាបអ់ភវិឌ្ណនក៍សិកមម (IFAD) ផងណដរ ។ 
ជាលេនផល មូលនិធិអនថរជាត្ិសរមាបអ់ភវិឌ្ណនក៍សិកមមបានផថល់ជនំួយឥត្សំណងសរមាបគ់សរមាងចំនួន២
រមួមាន ៖ ១/- គសរមាង APRACA/IFAD សថីពីការសលើកកមពស់លេនភាពរបស់របជាពលរដឌសៅាមជនបេកបុង
ការេេួលបានសសវាហិរញ្ដ វត្ទុ របកបសដ្ឋយនិរនថរភាព តាមរយៈកិចចពិភាកាសគ្នលនសយាបាយ ការកសាង
សមត្ទភាព និងការណចករណំលកចំសណេះដឹងសថីពី ហិរញ្ដបផទនជនបេសរមាបរ់យៈសពល៣ ឆ្ប  ំ (២០១៣-
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

២០១៥) ណដលរបសេសសគ្នលសៅននគសរមាងសនេះរមួមាន របសេសកមពុជា មយីា៉ា នម់ា៉ា  បងក់ាល ណដស និងសនបា៉ា ល់
និង ២/- គសរមាង APRACA/IFAD សថីពីការសរៀបចំឯកសារការអនុវត្ថដ៏លាជាអនថរជាត្ិនូវ ាំរូរបកបសដ្ឋយ
និរនថរភាព សរមាបគ់្នរំេដល់របជាជនរកីរកសៅកបុងរបសេសកំពុងអភវិឌ្ណន ៍ កបុងការេេួលបានសសវាហិរញ្ដ វត្ទុ
ជនបេ សរមាប់រយៈសពល៤ឆ្ប  ំ (២០១៤-២០១៧) ណដលរបសេសសគ្នលសៅននគសរមាងសនេះរួមមាន 
របសេសចិន ឥោឍ  ឥណឍូ សនសីុ ហវីលីពីន និងនល ។ 

គិត្រត្ឹមដោំចណ់ខមលុិន ឆ្ប ២ំ០១៤ សមាគមសនេះមានសមាជិកសរបុចំននួ ៦៨ រគឹេះសាទ ន មកពី
បោថ របសេសចំនួន ២១ កបុងសនេះមាន ៖ ធនគ្នរកោថ ល ៩ ធនគ្នរអភិវឌ្ណន៍ជនបេ/កសិកមម ២៣ 
ធនគ្នរសហករណ៍/សហព័នន ៥ ធនគ្នរកសិពាណិជជ ៨ សាទ ប័នរដ្ឋឌ ភិបាលពាក់ព័នននឹងហិរញ្ដ បផទន
កសិកមម ៧ រគឹេះសាទ នមីរកូហិរញ្ដ វត្ទុ ១៣ និងវេិយសាទ នសផនងៗ ៣ ។ សមាជិករបស់សមាគម APRACA
សៅកមពុជា រួមមាន ធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជា ធនគ្នរអភិវឌ្ណន៍ជនបេ រគឹេះសាទ នមីរកូហិរញ្ដ វត្ទុ របាសាក់ 
រគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុសាទ បនលីមតី្ធីត្ និងរគេឹះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុហតាទ កសិករលីមតី្ធីត្ ។ 

១.៨- សមាគមធនគារកណាត លថ្នបណាត របសទសនិោយភាសបារាាំង )ង់កហូវូនវហវ(  
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថពរងឹងកិចចសហរបត្ិបត្ថិការជាមួយរកុមរបសេសនិយាយភាសាបារាងំ 

តាមរយៈការចូលរមួកិចចរបជុំរបចាឆំ្ប ថំាប កស់េសាភបិាលធនគ្នរកោថ លន្រហវងកូ់ហវូន  ណដលបានសរៀបចំសឡើង 
របចាឆំ្ប  ំ ។ សមាគមធនគ្នរកោថ លន្រហវងកូ់ហវូនមានសមាជិកសរបុចំនួន ៣៩ ត្ំោង្យ ៥៩ របសេស ។ 
កិចចរបជុនំ្រហវងកូ់ហវូន មានសគ្នលបំណងផថល់ជាសវេិកាពិភាកាផ្ទល ស់បថូរសយាបល់ និងបេពិសសាធនក៍បុងចំសោម 
ថាប កដ់ឹកនធំនគ្នរកោថ លជាសមាជកិពសីាទ នភាពសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុសកល និងត្ំបនល់មីៗ ប ា របឈម 
និងដំសោេះរសាយចំសពាេះធនគ្នរកោថ ល ។ កិចចរបជុំសនេះ ក៏ផថល់្កាសដល់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារតឹ្ 
ចំណងមិត្ថភាព និងកិចចសហរបត្ិបត្ថិការ កបុងរកបខណឍ សេវភាគីនិងពហុភាគី ជាមួយធនគ្នរកោថ ល 
ន្រហវង់កូហវូន្យកាន់ណត្រងឹមា ំ ។ កាលពីនលៃេី១៤-១៦ ណខឧសភា សៅឆ្ប ២ំ០១៤ ថាប កដ់ឹកនធំនគ្នរជាត្ ិ
ននកមពុជាបានចូលរមួកិចចរបជុថំាប កស់េសាភបិាលធនគ្នរកោថ លន្រហវងកូ់ហវូន សលើកេ២ី១ សរកាមរបធានបេ 
សទិរភាពេីផារបំណុលអធិបសត្យយ ហិរញ្ដបផទនសសដឌកិចច និងបរយិាបន័បហិរញ្ដ វត្ទុ សៅេីរកុងដ្ឋការ របសេស 
សសសណហាគ ល់ ។ 

១.៩- រកុមរបឹកាពិសរគាះសោបលស់ថរិភាពហរិញ្ញវតថុរបច ាំតាំបន់អាសុ ី 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា បានបនថចូលរមួសៅកបុងកិចចរបជំុរបស់រកុមរបឹកាពិសរគ្នេះសយាបល់សទិរភាព

ហិរញ្ដ វត្ទុ  ន ើយបានចូលរមួកិចចរបជុំចសងាៀត្របចាឆំ្ប  ំសលើកេី៦ កាលពីណខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ កិចចរបជុសំនេះ 
សធវើសឡើងសដើមផបីនថកិចចពិភាកា និងតាមដ្ឋនពីវឌ្ណនភាពននការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយជាអាេិភាពរបស់
រកុមរបឹកាសទិរភាពហិរញ្ដ វត្ទុ (FSB) ជាអនថរជាតិ្ចំសពាេះតំ្បន់អាសីុ និងពិនិត្យពីលេនភាពរបស់សមាជិក
កបុងការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយកំណណេរមង ់ រមួមាន ៖ ១)-  កំណណេរមងស់ហដ្ឋឌ រចនសមពន័នេីផារហិរញ្ដ វត្ទុ 
សផ្ទថ ត្សំខាន់សលើការពរងឹងរបព័ននេូទត្់តាមសថង់ដ្ឋរអនថរជាត្ិ ២)- វធិីសាន្រសថវាយត្នមលការអនុវត្ថគនលឹេះ 
សំខាន់ៗ (Key Attributes Assessment Methodology) សដើមផជីាមូលដ្ឋឌ នរគឹេះកបុងការរកដំសោេះ 
រសាយសាថ រសឡើងវញិសៅសពលមានវបិត្ថិ កបុងករណីណដលរគឹេះសាទ នហិរញ្ដ វត្ទុមានលកខណៈសំខាន់ជារបព័នន 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

(Global Systemic Important Financial Institutions – G-SIFIs) ជួបហានិភយ័ និង ៣)- ការបសងកើន 
ការយកចិត្ថេុកដ្ឋក់សលើសរគ្នេះមហនថរាយធមមជាត្ិ ណដលអាចប៉ាេះពាល់មកសលើវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ  និងការសរៀបចំ 
ណផនការរគប់រគងហានិភ័យ ណដលអាចបោថ លមកពីសរគ្នេះមហនថរាយជាយថាសហតុ្ ។ 

ជារមួ បនធ បព់ីបានណសវងយល់ពីកតាថ ជេះឥេនិពលននសរគ្នេះមហនថរាយធមមជាត្មិកសលើវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ 
របស់របសេសជប៉ាុន និងហវីលីពីន សរមាប់េុកជាសមសរៀនកបុងការសរៀបចំណផនការរគប់រគងសរមាប់របសេស 
របស់ខលួន អងគរបជុំបានសសរមចសសបើសំុ FSB ពិចារោនិងពិនិត្យសឡើងវញិសលើការបសងកើនខធង់ចំោយ
បណនទមសៅសលើភាប ក់ងារេូទត្់កោថ ល (Central Counterparties: CCPs) សរមាប់ការបសងកើត្ CCPs 
របស់ត្ំបនអ់ាសីុ សដ្ឋយណផាកសលើេំហំរបត្ិបត្ថិការេូទត្ក់បុងេីផារកបុងត្បំនស់ៅមានករមតិ្និងតូ្ចជាងេីផារ
ឥណទន ជាពិសសសសៅតាមបោថ សសដឌកិចចរបសេសកំពុងសងើបសឡើងនិងរបនទស្កំពុងអភិវឌ្ណន៍ (EMDEs) 
សហើយរបតិ្បត្ថិការរលំងបញ្ជ រភាគសរចើនមានណត្ធនគ្នរពាណិជជប៉ាុសោត េះ ។ 

 

២- ទាំនក់ទាំនងសទវភាគ ី

េនធឹមនឹងកិចចសហរបត្ិបត្ថិការពហុភាគី ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាណត្ងណត្បនថពរងឹងកិចចសហការយា៉ា ង
ជិត្សបិេន សរកាមរបូភាពសេវភាគជីាមយួបោឋ ធនគ្នរកោឋ ល និងសាទ បន័ហិរញ្ដ វត្ទុអនថរជាត្និនជាបនថបនធ ប ់។  
ជាកណ់សឋង វឌ្ណនភាពណដលធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាសសរមចបាន រមួមាន ៖ 

-សៅនលៃេី១៥-២១ ណខមករា ឆ្ប ២ំ០១៤  ថាប ក់ដឹកនំជាន់ខពស់ធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជា ដឹកនំសដ្ឋយ 
ឯកឧត្ថម សេសាភិបាល បានចូលរមួកិចចរបជុំសេវភាគីរបចាំឆ្ប ជំាមួយធនគ្នររដឌសវៀត្ោម សដើមផបីនថពរងឹង 
កិចចសហរបត្ិបត្ថិការរវាងធនគ្នរកោថ លទងំពីរ តាមរយៈកិចចពិភាកាផ្ទល ស់បថូរព័ត្ម៌ាន និងបេពិសសាធន ៍
ទកេ់ងនងឹការរគបរ់គងមា៉ា រកូសសដឌកិចច ការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុ និងការរត្ួត្ពិនតិ្យធនគ្នរ ។  

-សៅនលៃេី៧-៩ ណខមនី ឆ្ប ២ំ០១៤ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសរៀបចំកិចចរបជុំសេវភាគីជាមយួធនគ្នរ 
កោថ លនល សៅសខត្ថសសៀមរាប សដើមផបីនថរតឹ្ចំណងកិចចសហរបត្ិបត្ថិការជាមតិ្ថភាព និងកចិចពិភាកាផ្ទល ស់បថូរ 
សយាបល់អំព ី ពត័្ម៌ានសសដឌកិចច បេពិសសាធនក៍បុងការដកឹនសំគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុ ការរគបរ់គងធនគ្នរ
កោថ ល ការរត្ួត្ពិនិត្យធនគ្នរ និងការពរងឹងកិចចសហរបត្ិបត្ថិការសលើណផបកបណថុ េះបោថ លធនធានមនុសន ។ 

-សៅនលៃេី២១-២៣ ណខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ ឯកឧត្ថម សេសាភបិាល ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានអមដំសណើ រ 
សសមថចអគគមហាសសនបត្ីសត្សជា ហ៊ាុន ណសន នយករដឌមន្រនថីននរពេះរាជាោចរកកមពុជាសៅបំសពញេសននកចិច 
ជាសលើកដំបូងសៅសាធារណរដឌអាណសនបហនង ់ និងសាធារណរដឌសបឡារសូ កបុងសគ្នលបណំងពរងឹងកិចចសហ-
របត្ិបត្ថិការរវាងរពេះរាជាោចរកកមពុជានិងសាធារណរដឌទំងពីរ ។ កបុង្កាសសនេះ ធនគ្នរកោថ ល
សបឡារសូ និងធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា បានចុេះអនុសនរណៈសយាគយល់សដើមផជីំរញុេំនកេ់ំនងណផបកសសដឌកិចចនិង 
ហិរញ្ដ វត្ទុ រពមទងំសរមួលដល់ប ា េូទត្ណ់ដលអាចជបួរបេេះរវាងរបសេសទងំពីរ ។ 

-សៅនលៃេី២៤-២៥ ណខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ របត្ិភូធនគ្នរកោថ លនិងរកសួងសសដឌកិចចឡាវបាន 
បំសពញេសននកចិចសិកាសៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា សដើមផណីសវងយល់ពីបេពិសសាធនរ៍បស់កមពុជាកបុងការសរៀបច ំ
កមមវធិីវាយត្នមលវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ (FSAP) ។ 

-សៅនលៃេី២៨ ណខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ រកសួងហិរញ្ដ វត្ទុនិងសាកលវេិយល័យរបសេសជប៉ាុនបានបំសពញ 
េសននកិចចសៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា កបុងសគ្នលបំណងណសវងយល់ពីសាទ នភាពមា៉ា រកូសសដឌកិចច របពន័នធនគ្នរ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

និងសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុសៅកមពុជា ។ រកុមសបសកកមមកប៏ានប ជ កព់ីសគ្នលបណំងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 
ជប៉ាុនកបុងការផថល់ជំនួយបសចចកសេសដល់កមពុជាសលើវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុផងណដរ ។ 

-សៅនលៃេី២៩-៣០ ណខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ ធនគ្នរកោថ លនលបានបំសពញសបសកកមមសៅធនគ្នរ 
ជាត្ិននកមពុជា កបុងសគ្នលបណំងពរងងឹកិចចសហរបត្ិបត្ថកិាររវាងសាទ បន័ទងំពីរ តាមរយៈការពិភាកាផ្ទល ស់បថូរ 
សយាបល់សឋីពីការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុ ការរត្ួត្ពិនិត្យធនគ្នរ របពន័នេូទត្ ់ និងសិកាពីត្រមូវការ 
ណដលធនគ្នរកោថ លនលអាចផថល់ជូនធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ។ 

-សៅនលៃេី៥-៨ ណខឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៤ រកសួងហិរញ្ដ វត្ទុមយីា៉ា នម់ា៉ា  បានមកបំសពញេសននកិចចសិកា 
សលើរបធានបេសថីពី ការរត្ួត្ពិនិត្យរគឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុ សៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា កបុងសគ្នលបំណង 
សិ្ក្ ខស្វងយល់ពីបេពិសសាធន៍របស់្ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ណដលេេួលបានសជាគជយ័កបុងការរត្ួត្ពិនិត្យ
និងរគបរ់គងរគេឹះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វត្ទុ ។ 

VII- ការរគប់រគងថ្ផទកនងុធនគារជាតិថ្នកមពុជា 

១- សមាសភាព និងសកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល 
បចចុបផនប រកុមរបឹកាភបិាលធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាមានសមាសភាពដូចខាងសរកាម៖ 
- ឯកឧត្ថម ជា ចានតូ់្ សេសាភបិាលធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ជារបធាន 
- សោកជំទវ នវ ចន័ធថាោ សេសាភបិាលរងធនគ្នរជាត្និនកមពុជា ជាសមាជិកា 
- ឯកឧត្ថម ជូ គមឹសឡង ត្ំោងរបមខុរាជរដ្ឋឌ ភបិាល ជាសមាជិក 
- ឯកឧត្ថម អុីវ លុង ត្ំោង្យមជឈដ្ឋឌ នឧត្ថមសិកា ជាសមាជិក 
- ឯកឧត្ថម រស់ សីលវា៉ា  ត្ំោង្យរកសួងសសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុ ជាសមាជិក 
- សោក ឡាយ សម៉ាងស៊ាុន  ត្ំោង្យមជឈដ្ឋឌ នសធវើសកមមភាពសសដឌកិចច ជាសមាជិក 
- សោករសី សៅ៉ា  សុន ត្ំោង្យបគុគលិកធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ជាសមាជិកា ។   

 សៅកបុងឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ រកុមរបឹកាភបិាលធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា បានរបជុំចំនួន ២សលើក 
សដើមផពីិភាកានិងអនុមត័្សលើការងារមយួចំនួន ដូចខាងសរកាម ៖ 

- កិចចរបជុំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០២ សៅនលៃេី១៣ ណខកុម ៈ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីព ី៖ 
(១) ការពិនិត្យនិងអនុមត័្សលើសសចកថីរពាងសសចកថីសសរមចសថីពី ការបសងកើត្គណៈកមមការរត្ួត្ពិនិត្យ 
បញ្ជ ីគណសនយយធនគ្នរជាត្និនកមពុជា សរមាបក់ារយិបរសិច េឆ្ប ២ំ០១៣ 

(២) ការពិនិត្យសលើរបាយការណ៍សថីពី សទិរភាពវស័ិយធនគ្នររបចារំត្ីមាសេី៣ ឆ្ប ២ំ០១៣ នងិ 
យុេនសាន្រសថសថីពីការសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល និង 

(៣) ការងារសផនងៗ ។ 
- កិចចរបជុំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០៣ សៅនលៃេី២៦ ណខកុម ៈ ឆ្ប ២ំ០១៤ សថីពី ៖  
(១) ការពិនិត្យនិងអនុមត័្សលើសសចកថីរពាងរបាយការណ៍សថីពី សាទ នភាពលវកិាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា 
ឆ្ប ២ំ០១៣ និងណផនការឆ្ប ២ំ០១៤ នងិ 

(២) ការងារសផនងៗ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

២- ការងាររគប់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស 

 ការរគប់រគងមន្រនថីបុគគលិកសៅធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជា រត្ូវបានអភិវឌ្ណ្យរសបនឹងត្រមូវការការងារ
ជាកណ់សថង ធានបាននូវនិរនថរភាពនិងរបសិេនភាពការងាររបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា និងការណរបរបួលនិមាម បន-
កមមហិរញ្ដ វត្ទុសៅកបុងត្ំបនផ់ងណដរ ។ សដ្ឋយសារណត្ការអភវិឌ្ណរកីចសរមើនននវស័ិយធនគ្នរកបុងរយៈសពលប៉ាុនម ន
ឆ្ប សំនេះ សេើបរកុមរបឹកាភបិាលសយើងបានសសរមចណកសរមួលរចនសមពន័នរគបរ់គងរបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា
្យរសបតាមត្រមូវការចាបំាច ់និងសាទ នភាពរកីចសរមើនជាកណ់សថង ។  

២.១- សថតិិមវនតីបុគគលកិ 
សៅឆមាសេី១ ឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ មន្រនថបីុគគលិកធនគ្នរជាត្និនកមពុជារមួមាន ៖  
- េីសាប កក់ារកោថ លចំនួន ៩៥៩ របូ (របុស ៥៣៥ របូ  រសី ៤២៤ របូ) 
- សាខារាជធាន-ីសខត្ថចំននួ ៣៩៥ របូ (របុស ២១៨ របូ រសី ១៧៧ របូ) ។ 
 

សរុបរកបខណឍ មន្រនថីបុគគលិកធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាេូទងំរបសេស គិត្រតឹ្មឆមាសសនេះមានចំនួន
១.៣៥៤ របូ (របុស ៧៥៣ របូ រសី ៦០១ របូ) សធៀបនងឹរកបខណឍ មន្រនថីបុគគលិកកបុងណខធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ ណដលមាន
ចំនួន ១.៣២៩ របូ  (របុស ៧២៩ របូ រសី ៦០០ របូ) មានការណរបរបួលដូចត្សៅ៖ 

- េីសាប កក់ារកោថ ល សកើនចនំួន៣០ របូ (ចូល ៤០ របូ សចញ ១០ របូ) 
- សាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារាជធាន-ីសខត្ថ លយចុេះចនំនួ ៥ របូ (សចញ ៥ របូ) ។ 
 

 
២.២- ការងារបណតុ ះបណាត ល 
រសបតាមយុេនសាន្រសថអភិវឌ្ណន៍វស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានរួម

ចំណណកអភវិឌ្ណធនធានមនុសនតាមរយៈការសលើកកមពស់ការយល់ដឹងណផបកចំសណេះដងឹជំនញ និងណផបកឯកសេសកមម 
របស់មន្រនថីបុគគលិក សដើមផសីឆលើយត្បសៅនឹងត្រមូវការការងាររបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា និងការណរបរបួលនន
សាទ នភាពសសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វត្ទុកបុងត្ំបន ់។ 

២.២-១- ការងារបណតុ ះបណាត លកនងុរបសទស 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសបើកវគគបណថុ េះបោថ ល និងសិកាខ សាោណដលមានរបធានបេពាកព់ន័ននឹង

ការរគប់រគងមា៉ា រកូសសដឌកិចចនិងសគ្នលនសយាបាយរូបិយវត្ទុ ការរត្ួត្ពិនិត្យធនគ្នរ ភាពជាអបកដឹកនំ និង

រកាហវ ៣១: រកាហវ ៣២: 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

របត្ិបត្ថិការធនគ្នរកោថ លចំនួន ១០ សលើក ណដលមានមន្រនថីបុគគលិកចូលរមួចំននួ ៣៣២ របូ ។ េនធឹមសនេះ 
ធនគ្នរជាត្និនកមពុជាបានចាត្ប់ញ្ជូ នមន្រនថីបុគគលិកមយួចំនួនសៅចូលរមួសិកាខ សាោ វគគបណថុ េះបោថ ល និង 
កិចចរបជុំសផនងៗ តាមការអសញ្ជ ើញពីបោថ រកសួង-សាទ បន័ននចំនួន ១៥ សលើក ណដលមានមន្រនថីបុគគលិកចូល
រមួចំនួន ២៦ របូ និងបានសរៀបចំកមមវធិចុីេះកមមសិកាសៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាជូនសិសន និសនតិ្ មកពីបោថ
រគឹេះសាទ នឧត្ថមសិកាចំនួន ២៥ សលើក សដើមផសីលើកកមពស់ការសិការសាវរជាវរបស់និសនតិ្ចំនួន ៨៧ របូ   ។ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

សលើសពីសនេះសេៀត្ សដើមផរីមួចំណណកអភវិឌ្ណធនធានមនុសនសៅកមពុជាសលើវស័ិយធនគ្នរ មណឍ លសិកា
បសចចកសេសធនគ្នរននធនគ្នរជាតិ្ននកមពុជាបានយកចិត្ថេុកដ្ឋក់ជារបចា ំ សលើការបណថុ េះបោថ លជំនញ
ធនគ្នរដល់និសនតិ្ណដលជាមន្រនថីកបុងនិងសរៅរកបខណឍ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ។ កបុងឆមាសេី១ សនេះ វគគសិកា
េី៤០ មាននិសនតិ្សិកា ២ ជំនន ់(ជំននេ់២ី២ និង ២៣) សរបុមានចនំួន ១៩៤របូ (របុស ៦១ របូ និងរសី 
១៣៣ របូ) កបុងសនេះ និសនតិ្កបុងរបពន័នធនគ្នរជាត្ិចំនួន ១០ របូ ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

េនធឹមសនេះ មណឍ លសិកាបសចចកសេសធនគ្នរបានសរៀបចំកមមវធីិអសញ្ជ ើញមន្រនថីជំនញនិងថាប ក់ដឹកន ំ
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា សធវើបេឧសេធសនមសលើរបធានបេលមីៗណដលទក់េងនឹងការងារធនគ្នរ សដើមផផី្ទល ស់
បថូរចំសណេះដឹងនិងបេពិសសាធន ៍ ផារភាជ បរ់វាងរេឹសថីនិងការអនុវត្ថជាកណ់សថងដល់និសនតិ្ ។ មណឍ លសិកាក៏
បានពរងឹងគុណភាពអបរ់ជំារបចា ំ រសបតាមសគ្នលការណ៍ណដលបានកំណត្ស់ដ្ឋយធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា នងិ
រកសួងអបរ់យុំវជននងិកឡីា ។ 

រកាហវ ៣៣: ចាំនួនអនកចូលរមួវគគបណតុ ះបណាត លកនងុរសុក 

រកាហវ ៣៤: ចាំនួននសិសតិសៅមណឌ លសកិាបសចចកសទសធនគារ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

២.២-២- ការងារបណតុ ះបណាត លសរៅរបសទស 

ធនាគ្នរជាតិននក្មពុជាកប៏ានបនថបនង ើនស្មតទភាពនិងអភវិ ណធន នមនុស្សនៅនរៅរបនទស្ ាមរយ 
ការចាត្ប់ញ្ជូ នមន្រនថីបុគគលិកចូលរមួសិ្កា សា  និងវគគបណថុ េះបោថ ល ណដលមានរបធានបេពាក់ព័នននឹង
របត្ិបត្ថិការធនគ្នរកោថ លសរមាប់រយៈសពលខលីចាំនួន ៦១ នលើក្ ចំនួន ១២៥ របូ ទស្សនកិចចនិងរបជុំចាំនួន 
៤៣ នលើក្ មានម នថីបុ  លិក្ចូលរមួ ១១៦ រូប វ  បណថុ េះបោថ លរយ នពលណវងថាប ក់អនុបណឍិ ត្ ៣នលើក្ 
តាមរយៈកមមវធិីអាហារបូករណ៍ណដលមានម នថបីុ  លិក្  ៤ របូ ។ ការបណថុ េះបោថ លសរៅរបសេសសនេះរត្ូវបាន
សធវើសឡើងាមការអនញ្ជ ើ និង បតទម របស់្របនទស្និងសាទ ប នអនថរជាតិដូចជា មូលនិធិរូបិយវតទុអនថរជាតិ ធនាគ្នរ
ពិភពន ក្ ធនាគ្នរអភិវ ណនអ៍ាសុ្ី មជឈមណឍ លសា សិ្ន រោឌ ភិបាលននរបនទស្ ណាឍ  រោឌ ភិបាលនន
សា រណរដឌកូ្នរ ៉ា ធនាគ្នរក្ណាថ លសា រណរដឌខឆក្ ធនាគ្នរក្ណាថ លបារាងំ ធនាគ្នរក្ណាថ លអាលលឺម៉ាង ់
ធនគ្នរកោថ លនល ធនាគ្នរក្ណាថ លមា៉ា ន សីុ្ និងសាទ ប ននផសងៗនទៀត ។ 

 
 

 

 

 

 

 
 

សរុបមក ការរគប់រគងនិងអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុសនសៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារត្ូវបានពរងឹង និង 
អភិវឌ្ណណផបកជំនញឯកសេសជាប់ជារបចាំ្យរសបសៅនឹងការរកីចសរមើនននវស័ិយធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ សៅ
កមពុជា ។ គិត្រត្ឹមឆមាសេ១ី ឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ ការអភវិឌ្ណរកីចសរមើនណផបកធនធានមនុសនអាចឆលុេះប ច ងំតាម
រយៈករមតិ្អបរ់ណំដលណបងណចកតាមស ដ បរត្ដូចត្សៅ ៖ ថាប កប់ណឍិ ត្ចំននួ ៨របូ ថាប កអ់នុបណឍិ ត្ចនំួន ២៧៩របូ 
ថាប កប់រ ិដ បរត្ចំនួន ៤៧៣ របូ ថាប ករ់បកាសនីយបរត្ចនំួន ២៤២ របូ និងជំនញឯកសេសសផនងៗចំនួន 
៣៥២ របូ ។  

 

រកាហវ ៣៥: ចាំនួនអនកចូលរមួវគគបណតុ ះបណាត លសរៅរបសទស 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

៣- ការងារសវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចច 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសចញផាយរបាយការណ៍សវនកមមសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាសខត្ថសកាេះកុង 
និងសខត្ថបនធ យមានជ័យ រពមទងំបានចុេះសធវើសវនកមមសលើការងារដឹកជញ្ជូ នសាច់របាក់សៅនយកដ្ឋឌ ន 
សបាេះផាយនិងឃ្ល ងំសបឡា នងិសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាចំនួន៤ (សខត្ថសាវ យសរៀង តាណកវ រពេះសីហនុ នងិ 
កំពត្) សដើមផពីរងឹងការងាររបតិ្បត្ថិការនីមួយៗ និងរបព័ននរគប់រគងនផធកបុង្យកាន់ណត្រងឹមា ំ ។ សដើមផណីក 
លមាការអនុវត្ថការងារ្យកាន់ណត្លារបសសើរនិងមានរបសិេនភាព ការតាមដ្ឋនការអនុវត្ថតាមអនុសាសន៍ 
សៅសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាសខត្ថសកាេះកុងករ៏ត្ូវបានអនុវត្ថផងណដរ ។ 

េនធឹមសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនង ើត ណ ក្មមការរ បរ់ ងហានិភ យនិងកំពុងសរៀបចំកសាង
នីតិ្វធីិសវនកមម សដើមផនីធវ ើស្វនក្មមនយកដ្ឋឌ នសផនងៗណដលសទិត្សរកាម្វាេ ។  

ការងារអធិការកិចចរត្ូវបានអនុវត្ថសៅសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាចនំួន៧ (សខត្ថរត្នគីរ ី សធឹងណរត្ង 
រកសចេះ នរពណវង សកាេះកុង កពំត្ នងិកំពងស់ពឺ) សដ្ឋយបានសផ្ទថ ត្ជាសំខានស់លើការធានសុវត្ទិភាពឃ្ល ងំរបាក ់
ការរគប់រគងសាច់របាក់ និងការអនុវត្ថតាមសសចកថីណណនំននរបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា រពមទងំការ
ពរងឹងវនិយ័ការងារនិងគុណវឌុ្ណរិបស់មន្រនថីបុគគលិកសៅតាមសាខាទងំសនេះ ។ 

៤- ការងាររគប់រគងសខាធនគារជាតិថ្នកមពុជា 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបនថពរងឹងកចិចសហរបត្ិបត្ថិការជាមយួរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ រសប
តាមកមមវធីិកំណណេរមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលជំហានេី២ ្យកាន់ណត្មាន
របសិេនភាព ។ េនធឹមសនេះ សាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសបើកគណនីរបាកប់សញ្ដ ើ្យរកងុ រសុក ខណឍ  ចំណុេះ
សខត្ថចំនួន ៦ រមួមាន ៖ សខត្ថនរពណវង សាវ យសរៀង តាណកវ កំពងឆ់្ប ងំ កំពងស់ពឺ នងិនប៉ាលិន តាមសំសណើ
របស់រកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ សដើមផី្ យរកុង រសុក ខណឍ ចណុំេះសខត្ថខាងសលើ អាចដំសណើ រការសបើករបាក់
សបៀវត្នរ ៍ របាកប់ំោច ់ នងិោភការសផនងៗ រពមទងំបានសរមួលដល់ការេេួលចំណូលជារបាកដុ់ោល រ
របស់មនធីរ អងគភាព សាោសខត្ថនិងរកងុ រសុក ចំណុេះសខត្ថសាវ យសរៀង នរពណវង តាណកវ កំពងស់ពឺ កំពងឆ់្ប ងំ និង
សខត្ថបាត្ដ់ំបង ។ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានសសរមចសរៀបចំណកលមាអគ្នរសធវើការ សៅតាមសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា
េូទងំរបសេស សដើមផរីមួចំណណកកបុងការអភវិឌ្ណរបសេស និងបងាា ញពីភាពរងឹមានំនវស័ិយធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ
សៅកមពុជា ណដលបចចុបផនបមានការរកីចសរមើនយា៉ា ងខាល ងំទងំវសិាលភាពនងិេំហំរបត្ិបត្ថិការ កបុងសគ្នលបំណង
ធានដល់ការងារបនរមើសសវាចំសពាេះអត្ិលិជនរគឹេះសាទ នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ  ណដលកំពុងរកីដុេះដ្ឋលសៅ
តាមបោថ សខត្ថ ។ ទនធឹមននេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានបពំាកនូ់វឧបករណ៍េំសនើបដូចជា របពន័នធនគ្នរសបូល 
របពន័នការពារសុវត្ទិភាព នងិឃ្ល ងំរកាេុកសាចរ់បាកប់ានរងឹមានំិងមានសុវត្ទិភាពែពស់្ ។ សៅឆមាសេី១ សនេះ 
ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានដ្ឋកស់សមាព ធ្យសរបើរបាស់ជាផលូវការនូវអគ្នរសធវើការលមីសៅសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា
សខត្ថកំពងធ់ំ កាលពីនលៃេី២០ ណខមនី ឆ្ប ២ំ០១៤ និងបានណកលមាអគ្នរសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា សខត្ថ
មណឍ លគិររីចួរាល់ជាសាទ ពរផងណដរ ។ 

ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានចុេះពរងឹងការងារសៅតាមសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារាជធានី-សខត្ថ សដើមផី
ជួយ ណណននំិងណកលមាការអនុវត្ថការងាររបស់សាខានីមយួៗ តាមណផនការណដលបានសរគ្នងេុក្យកានណ់ត្មាន
របសិេនភាពខពស់ ។ 
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សននដិ្ឋា ន 
ជារួម សកមមភាពសសដឌកិចចកមពុជាបនថមានវឌ្ណនភាពគួរ្យកត្់សមាគ ល់ សហើយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលបាន 

ពយករសដ្ឋយសុេដិឌិនិយមថា សសដឌកិចចនឹងបនថមានកំសណើ នរងឹមាកំបុងរងវង ់៧% សៅឆ្ប ២ំ០១៤ សនេះ ។ សមេិនផល 
សនេះេេួលបានមកពកីិចចខតិ្ខរំបឹងណរបងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជា សរកាមការដឹកនរំបកបសដ្ឋយគត្ិបណឍិ ត្ 
របស់សសមឋចអគគមហាសសនបត្សីត្សជា ហ៊ាុន ណសន នយករដឌមន្រនថនីនរពេះរាជាោចរកកមពុជា កបុងការបនថរកា 
សទិរភាពនសយាបាយ សនថិសុខ សុវត្ទិភាពសងគម និងសទិរភាពមា៉ា រកូសសដឌកិចច និងការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយ
គ្នរំេកំសណើ នរបកបសដ្ឋយសជាគជយ័ គួបផននំឹងបរយិាកាសអំសោយផលននសសដឌកិចចសកល នងិភាពនងឹនរ
ននសាទ នភាពហិរញ្ដ វត្ទុសកល ។ 
 រសបតាមសគ្នលសៅកំសណើ ននិងសគ្នលនសយាបាយរបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ធនគ្នរជាត្និនកមពុជាបាន
បនថរកាអត្ិផរោ្យសទិត្សៅកបុងករមតិ្ទបអាចរគបរ់គងបាន សរកាម ៥% សហើយបានរកាត្នមលរបាកស់រៀល 
្យមានសទិរភាពលារបសសើរ កបុងរងវង ់៤.០០០ សរៀលកបុងមយួដុោល រអាសមរកិ ។ សលើសពីសនេះ េុនបរមុងអនថរជាត្ិ
ក៏បានសកើនសឡើងជាលំដ្ឋប់ដល់របមាណជិត្ ៥ ពាន់ោនដុោល រអាសមរកិ ណដលជាករមិត្ខពស់សមរសប 
សរមាបរ់កាេំនុកចិត្ថសាធារណជននិងវនិិសយាគិនសលើភាពរងឹមានំនសសដឌកិចចកមពុជា ។ 
 វស័ិយធនគ្នរបានសដើរត្ួនេីកានណ់ត្សកមមកបុងការសធវើអនថរការយីកមមហិរញ្ដ វត្ទុ សរមាបប់សរមើ្ យសសចកឋី
រត្ូវការកបុងវស័ិយសសដឌកិចច ណដលសកើនសឡើងយា៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស ។ ភាពសលើសននសនធនយីភាពនិងអនុបាត្របុង-
របយត័្បនន នៅខតមានករមតិ្ខពស់ជាងករមតិ្កណំត្ស់ដ្ឋយបេបផញ្ដត្ិថនិងសថងដ់្ឋរអនថរជាត្ ិ ណដលសធវើ្ យ
វស័ិយធនគ្នរកមពុជាអាចេបេ់ល់នឹងការប៉ាេះេងគិចនន ណដលសកើត្សឡើងជាយថាសហតុ្ ។ វស័ិយមីរកូហិរញ្ដ វត្ទុ
កមពុជាបានបនថសលើកកមពស់បរយិាបន័បហិរញ្ដ វត្ទុ រសបតាមណផនការកាត្ប់នទយភាពរកីរករបស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ។ 
ជាលទនផល របជាជននៅាមជនបទ សហរគ្នសធុនតូ្ចនិងមធយម បានេេួលសសវាហិរញ្ដ វត្ទុបានកានណ់ត្
សរចើនសឡើងសហើយបានរមួចំណណកយា៉ា ងសំខានដ់ល់ការអភវិឌ្ណ ការសធវើពិពិធកមមសសដឌកិចច នងិការបសងកើត្ការងារសធវើ ។ 
 មយ៉ាងវញិសេៀត្ សហដ្ឋឌ រចនសមពន័នហិរញ្ដ វត្ទុករ៏ត្ូវបានបនថអភវិឌ្ណ សឆលើយត្បនឹងកំសណើ នរបត្ិបត្ថិការ
សសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ។ របព័ននេូទត្់រត្ូវបានសធវើេំសនើបកមម្យមានលកខណៈសមរសបសៅនឹងការអភិវឌ្ណ 
កបុងត្ំបន ់សដើមផសីរត្ៀមខលួនកបុងសមាហរណកមមសហគមនស៍សដឌកិចចអាសា៊ា នឆ្ប ២ំ០១៥ ។ ត្មាល ភាព ការការពារ
អត្ិលិជន និងការរបកួត្របណជងសដ្ឋយសមភាព រត្ូវបានសលើកកមពស់ជាលំដ្ឋប ់ សហើយបានពរងឹងជំសនឿេុកចិត្ថ
របស់សាធារណជនមកសលើវស័ិយធនគ្នរកានណ់ត្ខាល ងំ ។   
 សដើមផរីមួចំណណកអភវិឌ្ណវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុសៅកមពុជា អងគភាពសសុើបការណ៍ហិរញ្ដ វត្ទុបានចូលរមួយា៉ា ងសកមម 
ទងំថាប កជ់ាត្ិ ត្ំបន ់ និងសកល កបុងការរបឆ្ងំការសមាា ត្របាកន់ិងហិរញ្ដបផទនសភរវកមមកបុងវស័ិយធនគ្នរ ។ 
របត្ិបត្ថិការហិរញ្ដ វត្ទុសងនយ័នន រត្ូវបានេបស់ាក ត្ទ់នស់ពលសវោ និងរបកបសដ្ឋយរបសិេនភាព ។  
 សរៅពីសនេះ សមត្ទភាពជំនញមន្រនថីបុគគលិកនិងបោឋ ញសាខារបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាសៅរាជធានី-សខត្ថ 
រត្ូវបានពរងឹងជាបនថបនធ ប ់ សដើមផសីលើកកមពស់គុណភាពការងារ ការផឋល់សសវាជូនរាជរដ្ឋឌ ភបិាល រគឹេះសាទ ន 
ធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ និងបំសពញមុខងារភារកិចចនន ្យកានណ់ត្មានរបសិេនភាព ។ ជាកណ់សថង មានធនគ្នរ
កោថ លមយួចនំួនបានមកណចករណំលកបេពិសសាធនក៍ារងារពីមន្រនថីធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា នសពលកនលងមក ។ 
េនធឹមសនេះ កិចចសហរបតិ្បត្ថិការអនថរជាតិ្ទំងកបុងរកបខណឍ សេវភាគីនិងពហុភាគី កបុងត្ំបន់និងអនថរជាតិ្
រត្ូវបានបនថពរងឹងនិងពរងកីជាបជ់ារបចា ំ។ 
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ខ- ទិសសៅការងារឆមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០១៤ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ទិសសៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

កំសណើ នសសដឌកិចចពិភពសោករពំឹងថានឹងបនថសកើនសឡើងសៅឆ្ប ២ំ០១៤ និង ២០១៥ កបុងអរតា ៣,៤% 
និង ៤% សរៀងគ្នប  សធៀបនឹង ៣,២% សៅឆ្ប ២ំ០១៣ ណដលគ្នរំេសដ្ឋយសនធុេះកំសណើ នសសដឌកិចចរបសេសអភវិឌ្ណន ៍
និងកំសណើ នសសដឌកិចចរបសេសកំពុងសងើបសឡើងនិងរបសេសកំពុងអភវិឌ្ណន ៍។ សទេះជាយា៉ា ងោកស៏ដ្ឋយ សសដឌកិចច
របសេសអភិវឌ្ណន៍សៅរបឈមនឹងប ា មួយចំនួន រមួមាន ៖ អរតានិកមមភាពខពស់សៅរបសេសមួយចំនួន 
សាទ នភាពផុយរសួយកបុងតំ្បន់អឺរ ៉ាូ និងសាទ នភាពហិរញ្ដ វត្ទុសាធារណៈណដលអាចមានភាពមិននឹងនរសៅកបុង
រយៈកាលណវង ។ េនធឹមសនេះ របសេសកំពុងសងើបសឡើងបនថរបឈមនឹងភាពមនិចាស់ោស់ននេីផារហិរញ្ដ វត្ទុ
សកលនិងហានិភយ័ណដលនំ្ យសសដឌកិចចធាល កចុ់េះជាងការរពំងឹេុក (downside risk) សដ្ឋយសារអនថរសកមមភាព 
រវាងការបា៉ា នស់ាម នសលើការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុរបស់សហរដឌអាសមរកិ និងភាពទនស់ខាយជាកោ់ក ់
(idiosyncratic weakness) សៅកបុងរបសេសកំពុងសងើបសឡើងមយួចំននួ ។ 

ចំសពាេះសាទ នភាពត្ំបន ់ សសដឌកិចចអាសីុសៅបនថមានកំសណើ នខពស់ និងជាកាលមា៉ា សីុនេ២ី ននកំសណើ ន 
សសដឌកិចចសកល សដ្ឋយមានអរតាកំសណើ នជាមធយមរបមាណ ៦% ។ សដ្ឋយណឡក កំសណើ នសសដឌកចិចអាសា៊ា ន 
ធំ-៥8 នឹងអាចលមលយបនថិចសៅឆ្ប ២ំ០១៤ (៤,៦%) ប៉ាុណនថរពំឹងថានឹងបសងកើនសលផ នសៅឆ្ប ២ំ០១៥ និង ២០១៦ 
(៥,៤% និង ៥,៦%) ។ សមាហរណកមមសសដឌកចិចអាសា៊ា នឆ្ប ២ំ០១៥ រត្ូវបានរពំឹងថាជាកតាថ រមួចំណណកកបុង
ការគ្នំរេសនធុេះកំសណើ នកបុងត្ំបន់ តាមរយៈការជំរុញ្យកាន់ណត្សសរនូីវលំហូរេំនិញ សសវា ការវនិិសយាគ 
កមាល ងំពលកមម និងមូលធន ណដលនឹងសធវើ្យរបសេសជាសមាជិកមានលេនភាពពរងឹងនិងពរងីកសកាថ នុពល
សសដឌកិចចរបស់ខលួនបណនទមសេៀត្ ។  

សៅកបុងបរកិារណ៍សនេះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលបានបា៉ា នស់ាម នសដ្ឋយសុេិដឌិនិយមថា កំសណើ នសសដឌកិចចកមពុជា
នឹងបនថសកើនសឡើងយា៉ា ងរងឹមា ំ កបុងអរតារបមាណ ៧% សៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៤ និងរយៈកាលមធយមខាងមុខ ។ 
សដើមផសីសរមចបានសគ្នលសៅសនេះ រាជរដ្ឋឌ ភបិាលកមពុជាបានបនថខតិ្ខំរបឹងណរបងអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយគ្នរំេ
កំសណើ នសសដឌកិចចនិងកាត្់បនទយភាពរកីរក ណផាកតាមយុទនសា ស្ថចតុ្សកាណដំោក់កាលេី៣ និងណផនការ
យុេនសាន្រសថអភវិឌ្ណនជ៍ាត្ិឆ្ប ២ំ០១៤-២០១៨ ។ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជានឹងបនថរមួចណំណករកាសទិរភាពមា៉ា រកូ
សសដឌកិចច សដ្ឋយរកាសទិរភាពនលលនិងត្នមលរបាកស់រៀល ។ េនធឹមសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជានឹងបនថអភវិឌ្ណរបពន័ន
ធនគ្នរ និងសហដ្ឋឌ រចនសមពន័នវស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុ្យកានណ់ត្រងឹមា ំសដើមផរីមួចំណណកកានណ់ត្សកមមសៅកបុងការជំរញុ
កំសណើ ន និងការសធវើពិពិធកមមសសដឌកិចច រសបតាមណផនការអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ របស់
រាជរដ្ឋឌ ភបិាល ។ 

សដើមផសីសរមចបានតាមណផនការខាងសលើសនេះ ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាបានកំណត្េ់ិសសៅការងារសំខាន់ៗ
កបុងឆមាសេ២ី ឆ្ប ២ំ០១៤ ដូចខាងសរកាម ៖ 

 

                                                 

 
8
 អាសា៊ា នធំ ៥ រមួមាន៖ ឥណឍូ សណសីុ មា៉ា សឡសីុ ហវ៊ាីលីពីន នល និងសវៀត្ោម ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

១. ការងាររបូិយវតថុ  (បណរមបរមួលជាភាគរយរបចាឆំ្ប )ំ 

- របូិយវត្ទុេូសៅ (M2)  ២១% 
- របូិយវត្ទុកបុងចរាចរណ៍ ១៨% 
- របាកប់សញ្ដ ើជារបូិយបណ័ត  ២៣% 
- របូិយវត្ទុមូលដ្ឋឌ ន ១៥% 
- ឥណទនសុេនចំសពាេះរដ្ឋឌ ភបិាល                                - ៣០% 
- េុនបរមុងផលូវការសុេន                                                ១៤% ។ 

២. ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ 

- សរៀបចំការណបងណចករេពយសកមមយុេនសាន្រសថ 
- សរៀបចំយុេនសាន្រសថវនិិសយាគសរមាបរ់យៈសពលមធយម និងរយៈសពលណវង 
- សិកាអំពីលេនភាពកបុងការណសវងរកផលិត្ផលហិរញ្ដ វត្ទុលម ីនិងបសងកើននដគូវនិិសយាគលមី កបុងសគ្នលសៅ 
 បសងកើនចណូំល និង 
- បនថពរងឹងសមត្ទភាពសដើមផបីសងកើនរបសិេនភាពននការវនិិសយាគ ។ 

៣. ការងារអភិវឌ្ឍន៍របព័នធទូទាត់  

-  សធវើបចចុបផនបកមមឯកសារ Roadmap សរមាបក់ារអភវិឌ្ណរបពន័នេូទត្ ់
-  បនថអនុវត្ថគសរមាងអភវិឌ្ណនរ៍បពន័ន Shared Switch 
-  បនថសរៀបចំបេបផញ្ដត្ថិសផនងៗ សរមាបរ់គបរ់គងរបពន័នេូទត្ ់។ 

៤. ការងាររតួតពិនិតយ 

- បនថជំរញុការណកលមារបពន័នតាមដ្ឋនសលើឯកសារ (Off-site Surveillance System) ្យកានណ់ត្មាន
របសិេនភាពខពស់កបុងការវភិាគភាពរងឹមារំបស់រគឹេះសាទ ន 

- បសងកើនរបសិេនភាពនិងសលផ នការងារ កបុងការសរៀបចំ និងវភិាគសាទ នភាពរគឹេះសាទ នធនគ្នរ និងរគឹេះសាទ ន
មរីកហិូរញ្ដ វត្ទុនីមយួៗ កដូ៏ចជារបពន័នធនគ្នរទងំមូល តាមរយៈពសនល នការសរៀបចំរបាយការណ៍របចាណំខ 

- បនថពិនិត្យនិងណកលមារបកាសនិងបេបផញ្ដត្ថិណដលមានរសាប ់និងសរៀបចំរបកាសនិងបេបផញ្ដត្ថិលមីៗបណនទម
សេៀត្្យរសបសៅតាមការវវិត្ថនន៍នេីផារ ជាពិសសសរសបសៅនឹងណផនការអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុឆ្ប ំ
២០១១-២០២០ 

- សិកានិងពិនិត្យសលើរកបខណឍ ចាប់ណដលសៅជាធរមានទកេ់ងនឹងការអនុវត្ថចាប ់ FATCA សៅកបុង
របពន័នធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 

- សិកាសលើរកបខណឍ ចាប ់ និងសរៀបចំបេបផញ្ដត្ថិទកេ់ងនឹងការ នន អនុវត្ថសថងដ់្ឋររបាយការណ៍
ហិរញ្ដ វត្ទុអនថរជាត្ិននកមពុជា (CIFRS) ។ 

៥. ការងាររបឆ្ាំងការសមាា តរបាក់និងហរិញ្ញបបទានសភរវកមម 
- បនថរត្ួត្ពនិិត្យបុគគលរាយការណ៍ជារបចាសំដ្ឋយសរបើវធិីសាន្រសថរត្ួត្ពិនិត្យណផាកតាមហានភិយ័ 



                                                                         44 
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- ពរងឹងគុណភាពននការវភិាគរបត្ិបត្ថិការជារបចា ំ
- បនថសរៀបចំឯកសារវធិីសាន្រសថសរមាបក់ាររត្ួត្ពិនិត្យដល់េីកណនលងទកេ់ងនឹងកាត្ពវកិចចរបឆ្ងំការសមាា ត្
របាកន់ិងហិរញ្ដបផទនសភរវកមម 

- សរមបសរមួលការងារវាយត្នមលហានិភយ័ ប ក្ជ់ាតិស្ថីពីការរបឆ្ាំងការសមាា ត្របាកន់ិងហិរញ្ដបផទន
សភរវកមម ។  

៦. ការងាររបតិបតតិការ 

- ជំរញុការសរបើរបាស់ឧបករណ៍េូទត្ស់ងរបាកស់ផនងៗសេៀត្ សរៅពីមូលបផទនបរត្ សដើមផបីសងកើនរបសិេនភាព
េូទត្ស់ងរបាកស់អឡិចរត្នូកិ្ និងកាត្ប់នទយការសរបើរបាស់សាចរ់បាកក់បុងសខឿនសសដឌកិចច 

- ពរងឹងការណណនជំារបចាដំល់សមាជិកសភាផ្ទត្ទ់ត្អ់ពំីការសរបើរបាស់មូលបផទនបរត្ សដើមផធីានការ
េូទត្់្ យមានរបសិេនភាព សំសៅកាត្ប់នទយមូលបផទនបរត្បងវិលវញិ 

- ពរងឹងដល់សមាជិកសភាផ្ទត្ទ់ត្ជ់ាត្ិ្យយកចិត្ថេុកដ្ឋកក់បុងការតាមដ្ឋនសមតុ្លយគណនីេូទត្រ់បស់ខលួន 
- សរៀបចំរបកាសសថីពីការផថល់ឥណទនវបិារបូន ៍ ចំសពាេះសមាជិកសភាផ្ទត្ទ់ត្ស់ដើមផធីាន្យការេូទត្់
របរពឹត្ថសៅរបកបសដ្ឋយរបសិេនភាពនិងសុវតទិភាពខពស់ 

- បនថសហការនងិសរមបសរមលួជាមយួរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុ ធនគ្នរអភវិឌ្ណនអ៍ាសីុ និងធនគ្នរ 
ពិភពសោក ទកេ់ងនងឹការរគបរ់គងបណ័ត សងតាមប ជ  (Promissory Notes) 

- សធវើបចចុបផនបកមមរបពន័នរគបរ់គងបណ័ត រត្នគ្នររបស់រដ្ឋឌ ភបិាល 
- សិកាអំពីលេនភាពសដើមផសីរមួលដល់បោថ អបកកានក់ាបម់លូបរត្អាចជួញដូរបាន សដើមផអីាចសធវើរបត្ិបត្ថកិារ 
េិញ-លក ់ដ្ឋកប់ ច ំ និង Repo ជាសដើម ។ 

៧. ការងារសបាះផាយនិងឃ្ល ាំងសបឡា 

- សលើកកមពស់ការងាររគបរ់គងសាចរ់បាក ់នងិការពារសុវត្ទិភាពសាចរ់បាកក់បុងឃ្ល ងំ  
- បនថសហការជាមយួអាជាញ ធរមានសមត្ទកចិច រាងំខធបច់រាចរណ៍រកដ្ឋសរបាកណ់កលងកាល យ និង 
- បនថពរងឹងការងារដឹកជញ្ជូ នធនបរត្ ។ 

៨. ការងារសវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចច 

- បញ្ចបក់ារងារសវនកមមសៅនយកដ្ឋឌ នសបាេះផាយនិងឃ្ល ងំសបឡា និងសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាចំននួ 
៤ (សខត្ថសាវ យសរៀង តាណកវ រពេះសីហនុ នងិកំពត្) 

- សធើវសវនកមមសៅនយកដ្ឋឌ នរគបរ់គងការបថូររបាក ់និងសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាសខត្ថបាត្ដ់ំបង 
- តាមដ្ឋនការអនុវត្ថតាមអនុសាសនស៍លើការងាររគបរ់គងេុនបរមងុ នងិការរាប-់រសាល់សរជើសរកដ្ឋសរបាក ់
រពមទងំសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាសខត្ថសសៀមរាប បនធ យមានជយ័ កំពងច់ាម កំពងស់ពឺ និងរត្នគិរ ី

- បនថកសាងនតី្ិវធិីសវនកមមសរមាបស់ធវើសវនកមមនយកដ្ឋឌ នននណដលសទិត្សរកាម្វាេធនគ្នរជាត្ិនន 
កមពុជា និង 

- សធើវអធកិារកិចចសដើមផពីរងងឹការងារសៅសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា ។ 
 



                                                                         45 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

៩. ការងាររគប់រគងសខា 

- បនថចុេះពរងឹងការងាររបត្ិបត្ថកិារសាខាធនគ្នរជាត្ិននកមពុជារាជធាន-ីសខត្ថ ្យរសបតាមការរកីចសរមើន
ននសកមមភាពសសដឌកចិចកបុងត្បំនទ់ងំសនេះ និងសហការជាមយួអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នរបចាសំាខារាជធាន-ីសខត្ថ 
សដើមផជីំរញុការសរបើរបាស់របាកស់រៀល្យកានណ់ត្េូលំេូោយ ។ 

១០. ការងារព័ត៌មានវិទា 

- បនថការសធវើេំសនើបកមមរបត្ិបត្ថិការរបស់ធនគ្នរជាត្ិននកមពុជាសដ្ឋយបនថអភិវឌ្ណរបព័នន ONLINE 
BANKING, របព័ននបញ្ជូ នរបាយការណ៍ BSRS, របព័នន INTRANET និងរបព័ននសផនងៗសេៀត្ ។ 

១១. ការងារគណសនយយ 

- ពរងឹងដំសណើ រការននការបិេបញ្ជ ីដាំោច់ឆ្ប ំ្ យមានភាពរលូនសៅតាមកាលកំណត្់ 
- ផនពវផាយនិងដ្ឋក់្ យសរបើរបាស់សសៀវសៅក្រមងឯកសារណណនសំថីពីរបត្ិបត្ថិការរបស់សាខាធនគ្នរជាត្ិ 
ននកមពុជារាជធាន-ីសខត្ថ ។ 

១២. ការងាររគប់រគង និងបណតុ ះបណាត លមវនតីបុគគលកិ 

- អភវិឌ្ណសគ្នលនសយាបាយរគបរ់គងធនធានមនុសនសដើមផធីាន្យបាននូវនិរនថរភាព និងរបសិេនភាពការងារ 
រសបតាមយុេនសាន្រសថអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វត្ទុឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ របស់រាជរដ្ឋឌ ភបិាល 

- សលើកេឹកចិត្ថមន្រនថីបុគគលិក កបុងការសិការសាវរជាវណផបកជំនញឯកសេសកមម និងបនថអភិវឌ្ណធនធាន
មនុសនរបកបសដ្ឋយសកាថ នុពល តាមរយៈការបណថុ េះបោថ លណផបកជនំញឯកសេស (IQ) និងណផបកគុណធម៌
កបុងការងារ (EQ) ជាបជ់ារបចា ំ

- បនថសហការផថួចសផថើមសរៀបចំកមមវធិីបណថុ េះបោថ លលមីៗ ៖ វគគបណថុ េះបោថ លសថីពីការរគបរ់គងធនគ្នរ 
និងរបពន័នេូទត្ ់ ការរគបរ់គងមា៉ា រកូសសដឌកិចចនងិការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុ សវនកមមនផធកបុង 
និងការរបឆ្ងំការសមាា ត្របាក់ ការរគប់រគងធនធានមនុសននិងវគគបណថុ េះបោថ លសថីពីភាពជាអបក
ដឹកន ំ ជាមយួមជឈមណឍ លបណថុ េះបោថ លកបុងត្ំបន់្ យរសបតាមបណរមបរមួលនននិមាម បនកមមហិរញ្ដ វត្ទុ 
អភរិកមអនថរជាត្ិ និងការវវិត្ថនរ៍កីចសរមើនននសាទ នភាពហិរញ្ដ វត្ទុនិងសសដឌកិចចកបុងត្បំន ់ 

- សរៀបចំកមមវធិីបណថុ េះបោថ លនផធកបុង និងសរមបសរមួលការសរៀបចំសិកាខ សាោ និងកិចចរបជុំននសៅកបុង 
និងសរៅធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា 

- បនថសបើកវគគបណថុ េះបោថ លសៅនឹងកណនលង និងវគគបណថុ េះបោថ លលមីៗ រសបតាមការវវិត្ថនរ៍កីចសរមើន ៖
 វគគរត្ួត្ពិនិត្យធនគ្នរ វគគភាពជាអបកដឹកន ំនិងវគគរបត្ិបត្ថិការធនគ្នរកោថ ល និងបនថចាត្ប់ញ្ជូ នមន្រនថី
បុគគលិកសៅចូលរមួសិកាខ សាោ វគគសិកា និងកិចចរបជុនំនទងំកបុងនិងសរៅរបសេស  

- ពរងឹងការងារចាត្ត់ាងំមន្រនថីបគុគលិក និងយនថការរគបរ់គងធនធានមនុសន រសបតាមត្រមូវការការងារ
ជាកណ់សថង និងបនថសរមបសរមួលការចាត្ប់ញ្ជូ នមន្រនថីបុគគលិកសៅចូលរមួសិកាខ សាោ វគគសិកា និងកិចច-
របជុនំន សៅកបុងនិងសរៅរបសេស  

- សរៀបចំការរបឡងបញ្ចបឆ់មាសេី២ របស់និសនតិ្ជំននេ់ី២២ និងជំននេ់ី២៣ ពីនលៃេី១២-១៤ ណខសីហា 
ឆ្ប ២ំ០១៤ 
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- សរៀបចំស ដ បរត្ថាប ករ់បកាសនីយបរត្ជានខ់ពស់បសចចកសេសធនគ្នរជូននិសនតិ្ជំននេ់ី២២ ណដលរត្ូវ
បញ្ចបក់ារសិកាសៅឆមាសេ២ី ឆ្ប ២ំ០១៤ 

- បនថពរងឹងសមត្ទភាពមន្រនថីបុគគលិក សរមួលកមមវធិីសិកា និងសធវើបចចុបផនបកមមសលើមុខវជិាជ សិកាបណនទមសេៀត្ និង 
- សរៀបចំសបើកបសវសនកាលវគគសិកាលមីេ៤ី១ ។ 

១៣. ការងារទាំនក់ទាំនងអនតរជាតិ 

- បនថតាមដ្ឋនវឌ្ណនភាពននសមាហរណកមមសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វត្ទុកបុងត្ំបន់និងអនថរជាត្ិ ជាពិសសស
សមាហរណកមមសសដឌកិចចអាសា៊ា នឆ្ប ២ំ០១៥ និងសមាហរណកមមកបុងរកបខណឍ ហិរញ្ដ វត្ទុអាសា៊ា ន+៣  

- បនថពរងឹងនិងពរងកីកិចចសហរបត្ិបត្ថិការលាជាមយួនដគូសេវភាគីនិងពហុភាគី ទងំកបុងត្ំបនន់ងិអនថរជាត្ិ និង 
- សហការសរៀបចំកិចចរបជុំថាប កជ់ាត្ិនិងអនថរជាត្ិ ។ 

១៤. ការងាររសវរជាវ 

- បនថតាមដ្ឋននិងវាយត្នមលសលើការវវិត្ថនន៍នសាទ នភាពសសដឌកចិចនិងហិរញ្ដ វត្ទុជាត្ិ ត្បំន ់នងិអនថរជាត្ ិ
- បនថសិការសាវរជាវនិងសហការរសាវរជាវជាមយួនឹងសាទ បន័ជាត្ិនងិអនថរជាត្ ិ សៅសលើប ា សំខាន់ៗ
ចំសពាេះការអភវិឌ្ណសសដឌកិចច វស័ិយធនគ្នរនិងហិរញ្ដ វត្ទុ 

- បនថការសិកា្យបានសីុជសរៅសលើការសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល 
- បនថរសាវរជាវសលើការបសងកើនរបសិេនភាពការអនុវត្ថសគ្នលនសយាបាយរបូិយវត្ទុ ដូចជា ការអភវិឌ្ណេីផារ
បថូររបាកដុ់ំ េីផាររបូិយវត្ទុនងិអនថរធនគ្នរ និងវធិានការដនេសេៀត្ 

- សិការសាវរជាវពីការសលើកកមពស់បរយិាបន័បហិញ្ដ វត្ទុ និងសទិរភាពហិរញ្ដ វត្ទុ និង 
- រសាវរជាវពីឥេនិពលននកតាថ ខាងសរៅមកសលើសសដឌកិចចកមពុជា ។ 

  

 
 
 



                                                                         47 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

 
 

 

ឧបសមព័នធ 
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ឧបសមព័នធ ១ 
ត្តរាង១ -  ការវិវតតន៍ថ្នសនទសសន៍ថ្ថលទាំនិញសរបើរបាសន់ិងសសវា 

សន្ទសសន្៍ ថ្លលទំន្ិញដររើរាស ់(CPI) ន្ិងសន្ទសសន្៍ ថ្លលតាមរែុមមុខទំន្ិញ

( តុ -ធបូ ២០០៦=១០០ ) មលិនុា ធ្នូ មែរា ែមុភៈ មនីា ដមសា ឧសភា មលិនុា

មខុទនំ្ញិរររម់ុខ ១៥១,៦៤ ១៥៥,៦៣ ១៥៥,៩៧ ១៥៥,៩៩ ១៥៦,៨២ ១៥៧,៦៥ ១៥៨,១៦ ១៥៩,០០

អាហារ និងនភស្ជជ មនិខមនជាតិរស្វងឹ ១៧២,៩៧ ១៧៧,៧៩ ១៧៧,៤២ ១៧៧,២៣ ១៧៨,៧១ ១៨០,០២ ១៨០,៩២ ១៨២,១៣

នភស្ជជ មានជាតិរស្វងឹ និង ប ាំជក្់ ១២៩,៨៥ ១៣១,៩២ ១៣៤,១៨ ១៣៥,៧៩ ១៣៦,០៣ ១៣៦,៩១ ១៣៧,៤៨ ១៣៨,២២

ស្នមលៀក្បាំ ក្ ់និងខស្ផក្នជើង ១២៧,៧២ ១៣០,៣២ ១៣១,៥៣ ១២៨,៧០ ១៣០,១០ ១៣០,៣៨ ១៣០,៤៨ ១៣០,១០

ផធេះស្ខមផង  ទឹក្ អ  ិស្នី  ស្ម ន និង ននន ដនទនទៀត ១២៥,៣៩ ១៣០,៩១ ១៣១,២០ ១៣១,២៧ ១៣១,០៥ ១៣១,៤៩ ១៣២,៣២ ១៣២,៥៣

នរ ឿងស្ ហ រមិ ស្មា រ នរបើរបាស់្រ ួសារនិងការខថទាាំផធេះជារបចាាំ ១៣១,៦៤ ១៣៣,២៩ ១៣៦,៦៦ ១៤០,៦៦ ១៤១,៣៤ ១៤១,៩០ ១៤១,៦១ ១៤១,២៦

សុ្ខាភបិាល ១២០,៩៥ ១២៧,៤៥ ១២៧,២៧ ១២៦,៧៥ ១២៧,១០ ១២៧,៤៧ ១២៧,០២ ១២៧,៩២

ការដឹក្ជញ្ជូ ន ១៣០,២៦ ១២៩,៣៤ ១៣០,០៣ ១២៩,៦៨ ១២៩,៧០ ១២៩,៧៧ ១២៩,៥៩ ១៣០,៧៦

 មនា មន៍ ៧១,០៥ ៦៩,៥៤ ៦៩,១៩ ៦៩,០៤ ៦៩,៦១ ៦៩,៣៩ ៦៨,៨៦ ៦៨,៤៦

ការក្ម នថ និងវបផធម៌ ១០៨,៩៦ ១០៨,៩៣ ១១០,៩៣ ១០៩,៨៦ ១១០,៧៥ ១១០,៤៧ ១១៣,៧៣ ១១៣,១៩

ការសិ្ក្ ១៤៨,០២ ១៥៦,៦៥ ១៥៨,៦៨ ១៥៩,៩២ ១៥៩,៩៤ ១៥៩,៩៤ ១៥៩,៩៤ ១៥៩,៩៤

នភាជនីយោឌ ន ២០៣,៣៦ ២១២,៧៨ ២១៤,៤៧ ២១៦,៦៣ ២១៨,០២ ២២០,០៩ ២១៩,៤៤ ២២០,៨៦

ទាំនិ   និងនស្ ក្មមនផសងៗ ១៤៨,៤០ ១៤២,៦៤ ១៤៤,៥៥ ១៤៤,៧១ ១៤៥,០២ ១៤៤,៦៥ ១៤២,៥២ ១៤៣,៤១

                                          

មខុទនំ្ញិរររម់ុខ ០,២៥ ០,៥៣ ០,២២ ០,០១ ០,៥៣ ០,៥៣ ០,៣២ ០,៥៣

អាហារ និងនភស្ជជ មនិខមនជាតិរស្វងឹ ០,៣៩ ០,១៧ -០,២១ -០,១១ ០,៨៣ ០,៧៤ ០,៥០ ០,៦៧
នភស្ជជ មានជាតិរស្វងឹ និង ប ាំជក្់ ០,៨៣ ០,៣២ ១,៧១ ១,២០ ០,១៨ ០,៦៥ ០,៤២ ០,៥៣
ស្នមលៀក្បាំ ក្ ់និងខស្ផក្នជើង ០,៩៨ ០,២៥ ០,៩២ -២,១៥ ១,០៨ ០,២១ ០,០៨ -០,២៩
ផធេះស្ខមផង  ទឹក្ អ  ិស្នី  ស្ម ន និង ននន ដនទនទៀត -០,៦០ ២,៩២ ០,២២ ០,០៥ -០,១៦ ០,៣៤ ០,៦៣ ០,១៦
នរ ឿងស្ ហ រមិ ស្មា រ នរបើរបាស់្រ ួសារនិងការខថទាាំផធេះជារបចាាំ ០,០៩ ០,២៩ ២,៥៣ ២,៩៣ ០,៤៨ ០,៣៩ -០,២០ -០,២៥
សុ្ខាភបិាល ១,៧៦ ០,៤៤ -០,១៤ -០,៤១ ០,២៧ ០,៣០ -០,៣៥ ០,៧១
ការដឹក្ជញ្ជូ ន ០,៣៤ -០,០៥ ០,៥៤ -០,២៧ ០,០១ ០,០៥ -០,១៤ ០,៩១
 មនា មន៍ -០,៤២ ០,០៦ -០,៥១ -០,២២ ០,៨២ -០,៣១ -០,៧៦ -០,៥៩
ការក្ម នថ និងវបផធម៌ -០,០៤ -០,៣៣ ១,៨៣ -០,៩៦ ០,៨០ -០,២៥ ២,៩៥ -០,៤៨
ការសិ្ក្ ០,២៥ ០,០៩ ១,៣០ ០,៧៨ ០,០១ ០,០០ ០,០០ ០,០០
នភាជនីយោឌ ន ០,៣១ ០,២៣ ០,៧៩ ១,០១ ០,៦៤ ០,៩៥ -០,២៩ ០,៦៤
ទាំនិ   និងនស្ ក្មមនផសងៗ -១,៥៣ -០,៧៤ ១,៣៤ ០,១១ ០,២១ -០,២៥ -១,៤៧ ០,៦៣

មខុទនំ្ញិរររម់ុខ ២,៩២ ៤,៦៥ ៤,៥៥ ៤,៣០ ៤,៩៨ ៤,៩៤ ៤,៥៥ ៤,៨៥
អាហារ និងនភស្ជជ មនិខមនជាតិរស្វងឹ ៣,៥៦ ៦,១១ ៥,៦៦ ៥,៣៤ ៦,២៣ ៥,៦៥ ៥,០០ ៥,៣០
នភស្ជជ មានជាតិរស្វងឹ និង ប ាំជក្់ ២,៨៦ ៤,៧៥ ៦,១៤ ៧,៥៧ ៧,១៦ ៧,០៦ ៦,៧៦ ៦,៤៤
ស្នមលៀក្បាំ ក្ ់និងខស្ផក្នជើង ៥,១៤ ៥,៤៦ ៦,០០ ៣,៥៤ ៤,៥០ ៣,៦៤ ៣,១៦ ១,៨៦
ផធេះស្ខមផង  ទឹក្ អ  ិស្នី  ស្ម ន និង ននន ដនទនទៀត ០,០៣ ២,៤៨ ២,៧៥ ២,៨៧ ២,៦៨ ២,៨៥ ៤,៨៨ ៥,៦៩
នរ ឿងស្ ហ រមិ ស្មា រ នរបើរបាស់្រ ួសារនិងការខថទាាំផធេះជារបចាាំ ៣,៣៣ ៣,៥៤ ៥,៧៣ ៨,៥៦ ៩,២០ ៨,៧០ ៧,៦៧ ៧,៣១
សុ្ខាភបិាល ៣,៨៤ ៩,៩៥ ៩,១៣ ៨,៨២ ៨,៨៣ ៩,១៨ ៦,៨៧ ៥,៧៦
ការដឹក្ជញ្ជូ ន ២,៥៦ ០,០០ -០,៧២ -២,០០ -០,៦៧ ១,២៥ -០,១៨ ០,៣៨
 មនា មន៍ -១,៣១ -២,៦៤ -២,៩១ -២,៩៩ -២,២៦ -២,៦៦ -៣,៤៨ -៣,៦៤
ការក្ម នថ និងវបផធម៌ ៥,១៦ ៤,៧៦ ៥,៥១ ៤,៨២ ៤,៥៩ ២,៤៦ ៤,៣៤ ៣,៨៨
ការសិ្ក្ ៣,៧៤ ៧,២១ ៨,៦១ ៨,៧៦ ៩,៤៧ ៩,៤៧ ៨,៣២ ៨,០៦
នភាជនីយោឌ ន ៤,៣៩ ៦,៤២ ៧,១៩ ៧,៦០ ៨,៣៦ ៩,៣៩ ៨,២៤ ៨,៦១
ទាំនិ   និងនស្ ក្មមនផសងៗ -១,៨៤ -៦,៥៤ -៥,៥០ -៥,៥១ -៤,៩៥ -៥,៣៣ -៥,៤៣ -៣,៣៦

មខុទនំ្ញិរររម់ុខ ១៥១,០៥ ១៥៥,២៣ ១៥៥,៤៧ ១៥៥,៨៦ ១៥៦,២៦ ១៥៦,៨២ ១៥៧,៥៤ ១៥៨,២៧

បខរមបរមួលរបចាាំខែជាភា រយ ២,២៥ ៤,៣១ ៤,៤៤ ៤,៥០ ៤,៦១ ៤,៧៤ ៤,៨២ ៤,៧៨

មខុទនំ្ញិរររម់ុខ ១៤៩,៤៤ ១៥២,៤១ ១៥២,៩៨ ១៥៣,៥១ ១៥៤,១៣ ១៥៤,៧៥ ១៥៥,៣២ ១៥៥,៩៤

បខរមបរមួលរបចាាំខែជាភា រយ ១,៨០ ២,៩៤ ៣,១៧ ៣,៣៨ ៣,៧១ ៤,០៤ ៤,១៨ ៤,៣៤

រប ភព :  វទិ សាទ នជាតិស្ទិ តិ

សន្ទសសន្ថ៍្លលទនំ្ញិដររើរាសរ់តិជាមធ្យមរែំិលរីកខ

សន្ទសសន្ថ៍្លលទនំ្ញិដររើរាសរ់តិជាមធ្យមរែំលិដរ់ពីរកខ

២០១៣

រករមររមលួជាភាររយឆ្ន ដំលើឆ្ន ំ

រករមររមលួជាភាររយររចកំខ

២០១៤
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបសមព័នធ ២ 
ត្តរាង២ - របាក់សរៀលសធៀបជាមយួរបូិយបណ័ណ សផសងៗ (អរត្តទិញចុងដខ) 

 

មថុិនា ក្ក្ ោ សី្ហា ក្ញ្ដ តុ វចិឆិកា ធបូ មក្រា កុ្ម  មនីា នមសា  ស្ភា មថុិនា

នអស្នដខអរ ៦.១០៨ ៦.១៥៣ ៦.១៥៩ ៦.២២៦ ៦.២៣៦ ៦.១៣៣ ៦.១៥២ ៦.១៣៧ ៦.១៣៥ ៦.១៩៨ ៦.២២៦ ៦.២១២ ៦.២៣៨ ២,១៣

អាសុី

ដុ ល រ-អូ សាថ លី ៣.៧៦២ ៣.៦៨១ ៣.៦២៣ ៣.៧៧៤ ៣.៨២៥ ៣.៦២៨ ៣.៥៦៤ ៣.៥១៣ ៣.៥៦៨ ៣.៧០៩ ៣.៧២៤ ៣.៧៥១ ៣.៨០៦ ១,១៧

ដុ ល រ- ុងកុ្ង ៥២៤ ៥២៤ ៥២៤ ៥២៤ ៥២១ ៥១៥ ៥១៥ ៥១៤ ៥១៨ ៥១៨ ៥១៨ ៥២០ ៥២១ -០,៥៧

នយ៉ាន-ជប៉ាុន ៤១,២៥ ៤១,៤៥ ៤១,២៨ ៤១,៥៣ ៤១,០២ ៣៩,០៦ ៣៨,០៧ ៣៨,៩០ ៣៨,៩៩ ៣៩,០៤ ៣៩,១៥ ៣៩,៦៥ ៣៩,៨៣ -៣,៤៤

វ ៉ាុន-កូ្នរ ៉ា ៣,៥៥ ៣,៦៤ ៣,៦៦ ៣,៧៧ ៣,៨១ ៣,៧៧ ៣,៧៩ ៣,៧០ ៣,៧៤ ៣,៧៦ ៣,៨៩ ៣,៩៥ ៣,៩៩ ១២,៣៩

ដុ ល រ- ៉ាូ សីុ្ខ ន ៣.១៦១ ៣.២៤៥ ៣.១៥១ ៣.៣៥៦៣.៣៣៣ ៣.២៤២ ៣.២៨១ ៣.២៥៦៣.៣៣៨ ៣.៤៧៨ ៣.៤៤០ ៣.៤២០ ៣.៥៤៦ ១២,១៨

យ៉ាន់ចិន ៦៦១ ៦៦៣ ៦៦៤ ៦៦៤ ៦៦៣ ៦៥៦ ៦៥៩ ៦៥៩ ៦៥០ ៦៤៦ ៦៤២ ៦៤៦ ៦៥០ -១,៦៦

ដុ ល រ-នត ៉ា ន់ ១៣៥ ១៣៦ ១៣៦ ១៣៧ ១៣៧ ១៣៥ ១៣៤ ១៣២ ១៣១ ១៣២ ១៣៣ ១៣៤ ១៣៥ ០,០០

អាសា៊ា ន្

រ ៉ាូពី- ណឍូ នណសីុ្ ០,៤១០ ០,៣៩៦ ០,៣៧២ ០,៣៦១ ០,៣៦២ ០,៣៣៣ ០,៣២៧ ០,៣២៧ ០,៣៤១ ០,៣៥៤ ០,៣៤៨ ០,៣៤៧ ០,៣៣៧ -១៧,៨០

រងី  ីត-មា៉ា ន សីុ្ ១.២៨០ ១.២៥២ ១.២៣០ ១.២៥០ ១.២៧៩ ១.២៣៦ ១.២១៥ ១.១៩៤ ១.២១៥ ១.២៣២ ១.២៣២ ១.២៥៥ ១.២៥៨ -១,៧២

នប៉ាសូ្- វលីីពីន ៩៣,៥៨ ៩៣,៦៤ ៩០,៩៩ ៩៣,៧ ៩៣,៧៤ ៩១,៣៤ ៨៩,៩៩ ៨៨,១៥ ៨៩,១១ ៨៩,៤៥ ៩០,២៦ ៩១,៨៥ ៩២,៣៤ -១,៣៣

ដុ ល រ-សាាំងហា ពរួ ៣.២០៧ ៣.១៩៧ ៣.១៨៤ ៣.២៣១ ៣.២៥៩ ៣.១៨២ ៣.១៥៣ ៣.១៣៤ ៣.១៤៨ ៣.១៨៦ ៣.១៩៨ ៣.២១៥៣.២៣៣ ០,៨១

បាត-នថ ១៣១ ១៣០ ១២៦ ១២៩ ១៣០ ១២៤ ១២២ ១២១ ១២២ ១២៤ ១២៥ ១២៣ ១២៤ -៥,៣៤

ដុង-នវៀតណាម ០,១៩៣ ០,១៩២ ០.១៩២ ០,១៩២ ០,១៩២ ០,១៨៩ ០,១៩០ ០,១៩០ ០.១៨៩ ០,១៩០ ០,១៩១ ០,១៩១ ០,១៩ -១,៥៥
អឺរ  រុ

អឺរ ៉ាូ ៥.២៩៧ ៥.៣៨៨ ៥.៣៧៦ ៥.៤៨១ ៥.៥៤៦ ៥.៤៣៤ ៥.៥១៥ ៥.៤១៥ ៥.៤៥៥ ៥.៥២១ ៥.៥៤៦ ៥.៤៨៤ ៥.៥១២ ៤,០៦
ដសសង

នោន-អង់ន លស្ ៦.១៩៨ ៦.១៩១ ៦.២៩៧ ៦.៥៦៤ ៦.៤៧៦ ៦.៥២៧ ៦.៥៨៩ ៦.៥៨៩ ៦.៦៤១ ៦.៦៨៣ ៦.៧៧៥ ៦.៧៤២ ៦.៨៨២ ១១,០៤

ររូិយរ័ណ្ណ bERmbRmYl° mifuna-

14  /mifuna-13

២០១៣ ២០១៤
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបសមព័នធ៣ 
ត្តរាង៣ - សថ នភាពរបូយិវតថ ុ

(ឯកតា :ពានោ់នសរៀល) 

មិលុនា ធ្នូ មែរា ែមុភៈ មីនា ដមសា ឧសភា មិលុនា

រទពយសែមមររដទសសទុធ ២១.៧៧៣ ២១.២៦០ ២១.៨១០ ២២.៤៣៤ ២៣.៣៤៤ ២៤.២៨១ ២៤.៥៤២ ២៦.២៣៦

      រទពយស្ក្មមបរនទស្ ២៧.៧៥៥ ២៨.៥២០ ៣០.៣៩១ ៣០.៦៧២ ៣១.៧៨៦ ៣១.៥៩២ ៣២.៥៤២ ៣៣.៩៩៧

    រទពយអក្មមបរនទស្ -៥៩៨២ -៧.២៦០ -៨.៥៨២ -៨.២៣៨ -៨.៤៤២ -៧.៣១២ -៨.០០០ -៧.៧៦១

រទពយសែមមែនុងរសុែសទុធ ៩.៨៨៦ ១១.៥០៨ ១១.៤៨៥ ១១.៤៥៣ ១១.៨១៧ ១១.៦៤៥ ១១.៩១៦ ១២.៣៧៨

ឥណ្ទាន្ែនងុរសុែ ២២.១៤៨ ២៤.៨២៧ ២៤.៩០៣ ២៤.៩៥៨ ២៥.២៤៨ ២៥.៤៨៤ ២៦.១២០ ២៦.៨៧៤

 ណនទយយសុ្ទនចាំ ន េះ រោឌ ភបិាល -៣ .០១៣ -២.៧៩៥ -២.៨០៨ -២ .៨០៣ -៣ .៣៤៩ -៣ .៥៧៦ -៣ .៦៣៩ -៣ .៧៥៥

 ណនទយយចាំន េះរោឌ ភបិាល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

របាក្ប់នញ្ដ ើរោឌ ភបិាល -៣.២៨៣ -៣.០៦៥ -៣.០៧៨ -៣.០៧៣ -៣.៦២០ -៣.៨៤៧ -៣.៩១០ -៤.០២៥

ខផបក្ មិនខមនរោឌ ភបិាល ២៥.១៦០ ២៧ .៦២២ ២៧ .៧១១ ២៧ .៧៦០ ២៨.៥៩៨ ២៩.០៦១ ២៩.៧៦០ ៣០.៦២៩

ចាំន េះស្ រគ្នស្រដឌ ១៤ ១៣ ១០ ១៣ ១៣ ១៤ ១១ ៧

ចាំន េះខផបក្ ក្ជន ២៥.១៤៦ ២៧.៦០៩ ២៧.៧០១ ២៧.៧៤៨ ២៨.៥៨៤ ២៩.០៤៧ ២៩.៧៤៨ ៣០.៦២១

  ក្បុងននាេះជារូបិយប ណត បរនទស្ ២៤.៦៥៥ ២៦.៣៨០ ២៧.៣៦៨ ២៧.៤៦០ ២៧.៥០៧ ២៨.៦៩៧ ២៩.៣៤៦ ២៩.៣៤៦

ខទង់ដសសងៗសទុធ -១២.២៦២ -១៣.៣១៨ -១៣.៤១៧ -១៣.៥០៥ -១៣.៤៣១ -១៣.៨៤០ -១៤.២០៤ -១៤.៤៩៦

របាក្ប់នញ្ដ ើរតឹតផតិ -៧៥៩ -៧៧៨ -៨១០ -៧៩៣ -៧៩៧ -៧៩៥ -៨០១ -៨៤៦

នដើមទុន និងទុនបរម ង -១១.៥៧៦ -១២.១១៦ -១២.២៣៤ -១២.៤៨០ -១២.៧២៣ -១២.៨៣៥ -១២.៩៧០ -១៣.៤៨២

នផសងៗ ៧៤ -៤២៤ -៣៧៤ -២៣២ ៩០ -២១០ -៤៣៣ -១៦៩

ររូិយវតថុទូដៅ (M2) ៣១.៦៥៩ ៣២.៧៦៨ ៣៣.២៩៥ ៣៣.៨៨៧ ៣៥.១៦២ ៣៥.៩២៥ ៣៦.៤៥៩ ៣៨.៦១៤

ររូិយវតថុ (M1) ៤.៥៨៦ ៤.៨៧៨ ៤.៩៣៩ ៥.១២១ ៥.៣៧៦ ៥.៤១១ ៥.៣២៨ ៥.៥៨៥

រូបិយវតទុនរៅធនាគ្នរ ៤.៣២៧ ៤.៤៥៤ ៤.៤៤៧ ៤.៥៨៤ ៤.៨៤១ ៤.៩៥៨ ៤.៨១២ ៥.០៩៨

របាក្ប់នញ្ដ ើចរនថ ៣៤៩ ៤២៤ ៤៩២ ៥៣៧ ៥៣៥ ៤៥៤ ៥១៥ ៤៨៧

ររូិយវតថុដសសងៗ ២៧.០៧៣ ២៧.៨៩០ ២៨.៣៥៦ ២៨.៧៦៦ ២៩.៧៨៦ ៣០.៥១៤ ៣១.១៣១ ៣៣.០២៩

របាក្ប់នញ្ដ ើមានកាលក្ាំណតនិ់ងស្នសាំ ៧៤៥ ៩៤៥ ៩៤៩ ៩៩១ ៨៤០ ៨៩៦ ៩៥៧ ៩៦៦

របាក្ប់នញ្ដ ើជារូបិយប ណត ២៦.៣២៨ ២៦.៩៤៥ ២៧.៤០៨ ២៧.៧៧៥ ២៨.៩៤៦ ២៩.៦១៨ ៣០.១៧៤ ៣២.០៦៣

២០១៣ ២០១៤
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបសមព័នធ៤ 
ត្តរាង៤ - សថ នភាពរបូយិវតថ ុ

(បណរមបរមួលជាភាគរយរបចាណំខ) 

មិលុនា ធ្នូ មែរា ែមុភៈ មីនា ដមសា ឧសភា មិលុនា

រទពយសែមមររដទសសទុធ -៣,៥ ១,៥ ២,៦ ២,៩ ៤,១ ៤,០ ១,១ ៦,៩

      រទពយស្ក្មមបរនទស្ -៣,១ ០,៦ ៦,៦ ០,៩ ៣,៦ -០,៦ ៣,០ ៤,៥

    រទពយអក្មមបរនទស្ -១,៤ -២,០ ១៨,២ -៤,០ ២,៥ -១៣,៤ ៩,៤ -៣,០

រទពយសែមមែនុងរសុែសទុធ ៨,១ ៩,២ -០,២ -០,៣ ៣,២ -១,៥ ២,៣ ៣,៩

ឥណ្ទាន្ែនងុរសុែ ១,២ ៤,០ ០,៣ ០,២ ១,២ ០,៩ ២,៥ ២,៩

 ណនទយយសុ្ទនចាំ ន េះ រោឌ ភបិាល ០,២ -១,៧ -០,៥ ០,២ -១៩,៥ -៦,៨ -១,៨ -៣ ,២

 ណនទយយចាំន េះរោឌ ភបិាល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០

របាក្ប់នញ្ដ ើរោឌ ភបិាល -០,២ ១,៥ ០,៤ -០,២ ១៧,៨ ៦,៣ ១,៦ ២,៩

ខផបក្ មិនខមនរោឌ ភបិាល ១,០ ៣ ,៧ ០,៣ ០,២ ៣ ,០ ១,៦ ២ ,៤ ២ ,៩

ចាំន េះស្ រគ្នស្រដឌ ១២,៦ ៣៨,០ -២៤,៦ ២៩,៩ ៤,៤ ៣,៩ -១៦,៥ -៣៣,៨

ចាំន េះខផបក្ ក្ជន ១,០ ៣,៧ ០,៣ ០,២ ៣,០ ១,៦ ២,៤ ២,៩

  ក្បុងននាេះជារូបិយប ណត បរនទស្ ០,០ ០,៩ ៣,៧ ០,៣ ០,២ ៤,៣ ២,៣ ០,០

ខទង់ដសសងៗសទុធ ៣,៨ ០,២ -០,៧ -០,៧ ០,៥ -៣,០ -២,៦ -២,១

របាក្ប់នញ្ដ ើរតឹតផតិ -០,២ ០,១ ៤,០ -២,១ ០,៥ -០,២ ០,៨ ៥,៦

នដើមទុន និងទុនបរម ង -២,០ -០,២ ១,០ ២,០ ១,៩ ០,៩ ១,០ ៣,៩

នផសងៗ ១៤១,៥ -១,៦ ១២,០ ៣៧,៨ ១៣៨,៥ -៣៣៤,៣ -១០៦,៤ ៦១,១

ររូិយវតថុទូដៅ (M2) -០,២ ៤,១ ១,៦ ១,៨ ៣,៨ ២,២ ១,៥ ៥,៩

ររូិយវតថុ (M1) -១,០ ១,៩ ១,២ ៣,៧ ៥,០ ០,៧ -១,៦ ៤,៨

រូបិយវតទុនរៅធនាគ្នរ ០,១ ១,៥ -០,២ ៣,១ ៥,៦ ២,៤ -២,៩ ៦,០

របាក្ប់នញ្ដ ើចរនថ -១២,១ ៦,១ ១៥,៩ ៩,១ -០,២ -១៥,៣ ១៣,៦ -៥,៦

ររូិយវតថុដសសងៗ ០,០ ៤,៥ ១,៧ ១,៤ ៣,៥ ២,៤ ២,០ ៦,១

របាក្ប់នញ្ដ ើមានកាលក្ាំណតនិ់ងស្នសាំ ៣,៧ ០,៨ ០,៣ ៤,៤ -១៥,៣ ៦,៧ ៦,៨ ០,៩

របាក្ប់នញ្ដ ើជារូបិយប ណត -០,១ ៤,៦ ១,៧ ១,៣ ៤,២ ២,៣ ១,៩ ៦,៣

២០១៤២០១៣
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបសមព័នធ៥ 
ត្តរាង៥ - ត្តរាងគណនវីិភាគធនគារជាតិថ្នកមពុជា 

មិលុនា ធ្នូ មែរា ែមុភៈ មីនា ដមសា ឧសភា មិលុនា

ររូិយវតថុររមុង ១៣.៩៩៣ ១៤.៨៤០ ១៥.០០៩ ១៥.៦៣៤ ១៥.៦១១ ១៦.៤១៣ ១៦.៧៨២ ១៧.១៤៣

    ររូិយវតថុដរៅធ្នាគារ ៤.២៣៧ ៤.៤៥៤ ៤.៤៤៧ ៤.៥៨៤ ៤.៨៤១ ៤.៩៥៨ ៤.៨១២ ៤.៧៣៧

    ដរឡាធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ ២៨៣ ៣៣៥ ៣១៤ ៣១៨ ៣០៩ ៣៥៥ ៤១២ ៣៧២

    រាែ់រដ ញ្ ើធ្នាគារ ៩.៤០២ ៩.៩០០ ១០.០៣៦ ១០.៥២៣ ១០.៣៦១ ១០.៩៨៥ ១១.៤៦៤ ១១.៩១៧

         របាក្ប់រម ងកាតពវកិ្ចច ៣.៩០២ ៦.០២០ ៥.៩៨៥ ៦.៤៣២ ៦.១០៦ ៦.៦១៨ ៦.៩៩២ ៧.៣១១

         របាក្ប់នញ្ដ ើនផសងៗ ៥.៤៩៩ ៦.០២០ ៥.៩៨៥ ៦.៤៣២ ៦.១០៦ ៦.៦១៨ ៦.៩៩២ ៧.៣១១

    ដសសងៗ ៧២ ១៥២ ២១២ ២០៨ ១០០ ១១៤ ៩៤ ១១៧

រទពយសែមមររដទសសទុធ ១៩.០១៩ ១៩.៥៣៥ ១៩.៧២១ ២០.៤៨៧ ២០.៩៧៥ ២២.០៦៧ ២២.៤៣៦ ២៣.១៥១

        រទពយស្ក្មមបរនទស្ ១៩.៤៣៨ ១៩.៩៥៧ ២០.១៤០ ២០.៩០៩ ២១.៣៩៩ ២២.៤៩៤ ២២.៨៦២ ២៣.៥៧៩

        រទពយអក្មមបរនទស្ ៤១៨ ៤២១ ៤២០ ៤២២ ៤២៥ ៤២៦ ៤២៦ ៤២៧

រទពយសែមមែនុងរសុែសទុធ -៥.០២៧ -៤.៦៩៥ -៤.៧១១ -៤.៨៥៣ -៥.៣៦៤ -៥.៦៥៥ -៥.៦៥៥ -៦.០០៩

ឥណ្ដទយយសទុធចំដពាោះរាជ្រោា ភិាល -២.៥២៦ -២.៣៤៧ -២.៣២៦ -២.៣២០ -២.៨២៤ -៣.០៩៤ -៣.១៥៤ -៣.២៨៥

         ណនទយយចាំន េះរាជរោឌ ភបិាល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

        របាក្ប់នញ្ដ ើរាជរោឌ ភបិាល ២.៧៩៦ ២.៦១៧ ២.៥៩៦ ២.៥៩០ ៣.០៩៤ ៣.៣៦៥ ៣.៤២៤ ៣.៥៥៥

ឥណ្ទាន្សទុធចំដពាោះធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ -៦៩៦ -៧៣៧ -៧៦៨ -៧៦៥ -៧៦៨ -៧៦៨ -៧៦៩ -៨១៦

   ខទង់ដសសងៗសទុធ -១.៨០៤ -១.៦១១ -១.៦១៧ -១.៧៦៨ -១.៧៧២ -១.៧៩៣ -១.៧៣២ -១.៩០៨

ររូិយវតថុររមុង -៤,១ ២,៣ ១,១ ៤,២ -០,១ ៥,១ ២ ,២ ២,២
    ររូិយវតថុដរៅធ្នាគារ ០,១ ១,៥ -០,២ ៣,១ ៥,៦ ២,៤ -២,៩ -១,៦
    ដរឡាធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ -៨,៣ -១១,១ -៦,១ ១,២ -២,៨ ១៥,០ ១៦,០ -៩,៧
    រាែ់រដ ញ្ ើធ្នាគារ -៥,៧ ២,៧ ១,៤ ៤,៩ -១,៥ ៦,០ ៤,៤ ៤,០
         របាក្ប់រម ងកាតពវកិ្ចច ០,៤ ១,១ -០,៦ ៧,៥ -៥,១ ៨,៤ ៥,៧ ៤,៦
         របាក្ប់នញ្ដ ើនផសងៗ -៩,៥ ១,១ -០,៦ ៧,៥ -៥,១ ៨,៤ ៥,៧ ៤,៦
    ដសសងៗ -៦,០ ៤៨,៥ ៣៩,៨ -១,៩ -៥២,០ ១៤,៣ -១៨,០ ២៤,៥

រទពយសែមមររដទសសទុធ -៥,១ ១,៤ ០,៩ ៣,៩ ២,៤ ៥,២ ១,៧ ៣,២
        រទពយស្ក្មមបរនទស្ -៥,០ ១,៤ ០,៩ ៣,៨ ២,៣ ៥,១ ១,៦ ៣,១
        រទពយអក្មមបរនទស្ ០,៤ ០,៣ -០,៤ ០,៦ ០,៥ ០,៤ -០,២ ០,៤
រទពយសែមមែនុងរសុែសទុធ -៧,៩ -១,៣ ០,៣ ៣,០ ១០,៥ ៥,៤ ០,០ ៦,៣
ឥណ្ដទយយសទុធចំដពាោះរាជ្រោា ភិាល ០,៩ ១,៨ -០,៩ -០,២ ២១,៧ ៩,៦ ១,៩ ៤,២
         ណនទយយចាំន េះរាជរោឌ ភបិាល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០
        របាក្ប់នញ្ដ ើរាជរោឌ ភបិាល ០,៨ ១,៦ -០,៨ -០,២ ១៩,៤ ៨,៧ ១,៨ ៣,៨
ឥណ្ទាន្សទុធចំដពាោះធ្នាគារពាណិ្ជ្ជ -១,០ ០,៥ ៤,២ -០,៤ ០,៤ -០,១ ០,២ ៦,១
   ខទង់ដសសងៗសទុធ -១៩,៩ -៦,២ ០,៣ ៩,៣ ០,២ ១,២ -៣,៤ ១០,២

២០១៤២០១៣

រិតជាពាន្់លាន្ដរៀល

រករមររមួលររចកំខជាភាររយ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបសមព័នធ ៦ 
 ត្តរាង៦ - ត្តរាងគណនវីិភាគធនគារពាណិជជ 

មលិនុា ធ្នូ មែរា ែមុភៈ មនីា ដមសា ឧសភា មលិនុា

រទពយសែមមររដទសសទុធ ២.៧៥៤ ១.៧២៥ ២.០៨៩ ១.៩៤៨ ២.៣៧០ ២.២១៣ ២,១០៦ ៣.០៨៤

រទពយស្ក្មមបរនទស្ ៨.៣១៧ ៨.៥៦៤ ១០.២៥១ ៩.៧៦៣ ១០.៣៨៧ ៩.០៩៨ ៩.៦៨០ ១០.៤១៨

រទពយអក្មមបរនទស្ ៥.៥៦៣ ៦.៨៣៩ ៨.១៦២ ៧.៨១៥ ៨.០១៧ ៦.៨៨៥ ៧.៥៧៤ ៧.៣៣៤

រទពយសែមមែនងុរសុែសទុធ ១៤.៥២៤ ១៥.៦២៣ ១៥.៧៤៨ ១៥.៨២៦ ១៦.៥៦៥ ១៦.៨៦៦ ១៧.២៨៤ ១៧.៦៥០

   ឥណ្ទាន្ែនងុរសែុសទុធ ២៤.៦៣៤ ២៧.១៧៣ ២៧.២២៨ ២៧.២៧៨ ២៨.០៧២ ២៨.៦០៤ ២៩,២៧៤ ៣០.១៥៩
 ណនទយយសុ្ទនចាំន េះរាជរោឌ ភបិាល -៤៨៦ -៤៤៨ -៤៨២ -៤៨៣ -៥២៥ -៤៨២ -៤៨៦ -៤៧០
 ណទានចាំន េះស្ រគ្នស្រដឌ ១៤ ១៣ ១០ ១២ ១៣ ១៤ ១១ ៧
 ណទានចាំន េះខផបក្ ក្ជន ២៥.១៤៦ ២៧.៦០៩ ២៧.៧០១ ២៧.៧៤៨ ២៨.៥៨៥ ២៩.០៧២ ២៩.៧៤៨ ៣០.៦២១
 ណនទយយសុ្ទនចាំន េះធនាគ្នរជាតិននក្មពុជា -៤០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០

   ខទងដ់សសងៗសទុធ -១០.១១០ -១១.៥៥០ -១១.៤៨០ -១១.៤៥២ -១១.៥០៧ -១១.៧៣៨ -១១.៩៩០ -១២.៥០៩
ទនុ្ររមុង ១០.០៧៤ ១០.៨១៥ ១០.៧៩៨ ១១.៣២១ ១១.២៨៦ ១១.៧៧៤ ១២.១៦៣ ១២.៦៦៤

សាចរ់បាក្ន់ៅធនាគ្នរ ណិជជ ២៨៣ ៣៣៥ ៣១៤ ៣១៨ ៣០៩ ៣៥៥ ៤១២ ៣៧២
របាក្ប់នញ្ដ ើនៅធនាគ្នរជាតិននក្មពុជា ៩៧៩១ ១០.៤៨០ ១០.៤៨៤ ១១.០០៣ ១០.៩៧៨ ១១.៤១៩ ១១.៧៥១ ១២.២៩២

រាែរ់ដ ញ្ ើ (រទពយអែមមែនងុរសុែសទុធ) ២៧.៣៥១ ២៨.១៦៣ ២៨.៦៣៦ ២៩.០៩៤ ៣០.២២១ ៣០.៨៥៣ ៣១.៥៥៣ ៣៣.៣៩៩
របាក្ប់នញ្ដ ើចរនថ ២៧៨ ២៧៣ ២៨០ ៣២៨ ៤៣៥ ៣៣៩ ៤២២ ៣៧០
របាក្ប់នញ្ដ ើមានកាលក្ាំណតនិ់ងស្នសាំ ៧៤៥ ៩៤៥ ៩៤៩ ៩៩១ ៨៤០ ៨៩៦ ៩៥៧ ៩៦៦
របាក្ប់នញ្ដ ើជារូបិយប ណត ២៦.៣២៨ ២៦.៩៤៥ ២៧.៤០៨ ២៧.៧៧៥ ២៨.៩៤៦ ២៩.៦១៨ ៣០.១៧៤ ៣២.០៦៣

រទពយសែមមសររុ = រទពយអែមមសររុ ៤៨.០៩៨ ៥១.៩៥១ ៥៤.១១៩ ៥៤.២៣៧ ៥៥.៧៤៧ ៥៥.៧២៩ ៥៧.៣១៨ ៥៩.៧៩៣

រទពយសែមមររដទសសទុធ ៩,២ ៣,១ ២១,១ -៦,៨ ២១,៧ -៦,៦ -៤,៨ ៤៦,៤

រទពយស្ក្មមបរនទស្ ១,៨ -១,១ ១៩,៧ -៤,៨ ៦,៤ -១២,៤ ៦,៤ ៧,៦

រទពយអក្មមបរនទស្ -១,៥ -២,១ ១៩,៣ -៤,២ ២,៦ -១៤,១ ១០,០ -៣,២

រទពយសែមមែនងុរសុែសទុធ ១,៦ ៥,២ ០,៨ ០,៥ ៤,៧ ១,៨ ២,៥ ២, ១

   ឥណ្ទាន្ែនងុរសែុសទុធ ១,១ ៣,៨ ០,២ ០,២ ២,៩ ១,៩ ២,៣ ៣,០

 ណនទយយសុ្ទនចាំន េះរាជរោឌ ភបិាល -៥,៥ ០,៨ ៧,៦ ០,១ ៨,៩ -៨,៣ ០,៨ -៣,២

 ណទានចាំន េះស្ រគ្នស្រដឌ ១២,៦ ៣៨,០ -២៤,៦ ២៩,៩ ៤,៤ ៣,៩ -១៦,៥ -៣៣,៨

 ណទានចាំន េះខផបក្ ក្ជន ១,០ ៣,៧ ០,៣ ០,២ ៣,០ ១,៧ ២,៣ ២,៩

 ណនទយយសុ្ទនចាំន េះធនាគ្នរជាតិននក្មពុជា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០

   ខទងដ់សសងៗសទុធ ០,៥ ១,៩ -០,៦ -០,២ ០,៥ ២,០ ២,១ ៤,៣

ទនុ្ររមុង -៤,៨ ៣,៣ -០,២ ៤,៨ -០,៣ ៤,៣ ៣,៣ ៤,១
សាចរ់បាក្ន់ៅធនាគ្នរ ណិជជ -៨,៣ -១១,១ -៦,១ ១,២ -២,៨ ១៥,០ ១៦,០ -៩,៧
របាក្ប់នញ្ដ ើនៅធនាគ្នរជាតិននក្មពុជា -៤,៧ ៣,៩ ០,០ ៤,៩ -០,២ ៤,០ ២,៩ ៤,៦

រាែរ់ដ ញ្ ើ (រទពយអែមមែនងុរសុែសទុធ) -០,២ ៤,៤ ១,៧ ១,៦ ៣,៩ ២,១ ២,៣ ៥,៨
របាក្ប់នញ្ដ ើចរនថ -១៣,៥ -៨,៥ ២,៥ ១៧,៤ ៣២,៦ -២២,១ ២៤,៣ -១២,២
របាក្ប់នញ្ដ ើមានកាលក្ាំណតនិ់ងស្នសាំ ៣,៧ ០,៨ ០,៣ ៤,៤ -១៥,៣ ៦,៧ ៦,៨ ០,៩
របាក្ប់នញ្ដ ើជារូបិយប ណត -០,១ ៤,៦ ១,៧ ១,៣ ៤,២ ២,៣ ១,៩ ៦,៣

រទពយសែមមសររុ = រទពយអែមមសររុ -០,៣ ២,៩ ៤,២ ០,២ ២,៨ ០,០ ២,៩ ៤,៣

រករមររមលួររចកំខជាភាររយ

រតិជាពាន្់លាន្ដរៀល

២០១៣ ២០១៤
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របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទ១ី និងទិសដៅការងារឆមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបសមព័នធ ៧ 
ត្តរាង៧ - ឥណទានត្តមរបសភទជាំនញួកនងុវសិយ័សសែាកិចច 

(ឯកតា :  ពានោ់នសរៀល) 

មិលុនា ធ្នូ មែរា ែមុភៈ មីនា ដមសា ឧសភា មិលុនា
១- ររឹោះសាថ ន្ហរិ ញ្វតថុ ៤៦៣ ៤៧០ ៤៧៩ ៤៩៧ ៤៧៨ ៥០៣ ៥៦១ ៥៩៥

ធនាគ្នរជាតិននក្មពុជា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០

រ ឹេះសាទ ន រិញ្ដ វតទទុទួលរបាក្ប់នញ្ដ ើ ១៥៦ ២៧៥ ២៧៣ ២៩៩ ២៦៣ ២៧៦ ៣៣៥ ៣៥៨

រ ឹេះសាទ ន រិញ្ដ វតទនុផសង ៗ នទៀត ៣០៧ ១៩៥ ២០៦ ១៩៨ ២១៥ ២២៧ ២២៦ ២៣៦

២- ររឹោះសាថ ន្មិន្រដរមើដសវាហរិ ញ្វតថុ ២៣.០២៧ ២៥.៦៩៦ ២៧.៣៩៤ ២៧.០២៩ ២៧.៧៦៤ ២៦.៩៦០ ២៧.៨២៦ ២៨.៤១៤

ក្សិ្ក្មម រុកា របមា៉ា  ់ និងននសាទ ២.៦៥៥ ២.៨៩០ ២.៩៦៨ ៣.១០៨ ៣.២១៩ ៣.២៧៥ ៣.៤៣៩ ៣.៤១២
 ស្  ក្មមខរ ៉ា ៩៤ ១៥៨ ២២៤ ២២៨ ២៨០ ១៩៥ ១៩៨ ១៩៧
ក្មមនថសាលក្មម ២.៥២៣ ៣.២៧៥ ៣.២៣២ ៣.១៧៤ ៣.២៣៥ ៣.២៥៣ ៣.២៤២ ៣.៣១៩
ការផ តផ់ ង់នស្ សា រណ ២១៩ ១៩១ ២១០ ២៤១ ២៥៩ ២៨២ ៣០០ ៣០៦
ស្ាំណង់ ២.០៧៧ ២.៣០៧ ២.៣៤២ ២.៣១៩ ២.៤០៤ ២.៤៦៩ ២.៥១៨ ២.៦០៤
ការជួ ដូរដុាំ ៤.៧៤៤ ៥.៣៨១ ៦.៩៤១ ៦.៥០៩ ៦.៥២៧ ៥.៤៨១ ៥.៨៦៧ ៥.៩១២
ការជួ ដូររាយ ៤.២២៧ ៤.៤៣២ ៤.៣៥៨ ៤.៤៦៦ ៤.៥៣៩ ៤.៦៥៤ ៤.៧២៤ ៤.៨៥៩
ស្ណាឌ គ្នរនិងនភាជនីយោឌ ន ១.៧៥៤ ១.៨៥០ ១.៨៤០ ១.៨៥៨ ១.៩៤១ ១.៩៣៦ ១.៩៤០ ១.៩៧៣

ដឹក្ជញ្ជូ ននិងស្ថុក្បនណាថ េះអាស្នប ៣៥៨ ៣៨៩ ៣៨៤ ៣៨៨ ៤០៤ ៤១៣ ៤០៤ ៤៣២
បណាថ  ព តម៌ាននិងទូរ មនា មន៌ ៤៥៨ ៤៦៩ ៤១៤ ៣៨៥ ៣៨៥ ៣៦៥ ៣៦៥ ៣៦៤
អាជីវក្មមជួល និងភតិស្ន របតិបតថកិារ  មនិ
រាប់បញ្ចូលភតិស្ន  និងការជួលអចលនរទពយ

៣១៧ ៣៤៦ ៣៧១ ៣៥៤ ៣៩១ ៣៩២ ៤០៥ ៤៤៣

ការជួ ដូរអចលនរទពយ ៩១២ ១.០០១ ៩៩៧ ១.០១៧ ១.០៨២ ១.១៨៧ ១.២៥១ ១.២៨១

នស្ ក្មមមិនខមន រិញ្ដ វតទនុផសងៗនទៀត ២.៦៨៩ ៣.០០៩ ៣.១១៣ ២.៩៨២ ៣.០៩៩ ៣.០៥៨ ៣.១៧៣ ៣.៣១៣

៣- តរមូវការផ្ទទ លខ់លួន្ដសសងៗដទៀត ២.៦២៨ ២.៨៨១ ២.៥៨៥ ៣.០៦១ ៣.១៤១ ៣.១២៨ ៣.២៤៣ ៣.៣០៣

ការឲ្យែចជីាបុ  ល ១.១៤៧ ១.២៣៩ ១.២៣៩ ១.៣១៦ ១.៣៤៧ ១.៣៤៨ ១.៤៤៤ ១.២៧៨
ការឲ្យែចាីមប ណត  ណទាន ៤២ ៤៧ ៤៥ ៤៩ ៥២ ៦៣ ៦៤ ៧០

ការឲ្យែចទិី ផធេះជាក្មមសិ្ទនោធ ល់ែលួន ១.៤៣៩ ១.៥៩៤ ១.៣០២ ១.៦៩៦ ១.៧៤១ ១.៧១៧ ១.៧៣៥ ១.៩៥៥

៤- ឥណ្ទាន្ដសសងៗ ៧៨៤ ៧៨៩ ១.០៨៧ ៧៤៤ ៧១៨ ៧៤០ ៧៦១ ៧៥០

សររុឥណ្ទាន្ដុល ២៦.៩០២ ២៩.៨៣៥ ៣១.៥៤៥ ៣១.៣៣១ ៣២.១០០ ៣១.៣៣១ ៣២.៣៩២ ៣៣.០៦២

២០១៣ ២០១៤

 

ត្តរាង៨ - សរបុរបតិបតិតការរបាក់បសញ្ញ ើរបសធ់នគារពាណិជជ 
 (ឯកតា :  ពានោ់នសរៀល) 

មិលុនា ធ្នូ មែរា ែមុភៈ មីនា ដមសា ឧសភា មិលុនា

រាែ់រដ ញ្ ើជាដរៀល

របាក្ប់នញ្ដ ើជានរៀល ៤៦០ ៣៧០ ៤៦៨ ៤៨២ ៤៨៨ ៤៧៤ ៥៥៥ ៤៨៤

របាក្ប់នញ្ដ ើស្នសាំ ៣៦៣ ៣៥១ ៣៥៨ ៣៨១ ៣២២ ៣៦៤ ៤១៤ ៤៤៩

របាក្ប់នញ្ដ ើមានកាលក្ាំណត់ ៣៨២ ៥៨៥ ៥៩២ ៦២២ ៥៣២ ៥៤៦ ៥៥៧ ៥៣៣

របាក្ប់នញ្ដ ើនផសងៗ ១៩ ២២ ២៣ ១៩ ២០ ១៩ ២១ ២៦
សររុ ១.២២៤ ១.៣២៨ ១.៤៤០ ១.៥០៤ ១.៣៦២ ១.៤០២ ១.៥៤៦ ១.៤៩២

រាែ់រដ ញ្ ើជាររូិយរ័ណ្ណ
របាក្ប់នញ្ដ ើជានរៀល ៥.៥៧២,៤ ៧.១២៨ ៦.៩២៨ ៦.៧២០ ៧.១៩៩ ៧.០៥៦ ៧.២៧៥ ៨.០៨៣

របាក្ប់នញ្ដ ើស្នសាំ ៩.១១០,១ ៩.១៥០ ៩.៥៨៣ ៩.៧៧៧ ១០.១០៨ ១០.៥៣៣ ១០.៦០១ ១១.១៩៤
របាក្ប់នញ្ដ ើមានកាលក្ាំណត់ ១២.៩០៩,៥ ១២.១៦៣ ១២.៥៤១ ១២.៧៥១ ១៣.២១៥ ១៣.៥៦២ ១៤.០៤៧ ១៤.៥៣៥
របាក្ប់នញ្ដ ើនផសងៗ ៦៧១,៤ ៤៣៥ ៤១៥ ៤០៥ ៤៦៥ ៤៧៣ ៥៨៥ ៤៩៨
សររុ ២៨.២៦៣ ២៨.៨៧៦ ២៩.៤៦៧ ២៩.៦៥៤ ៣០.៩៨៨ ៣១.៦២៤ ៣២.៥០៧ ៣៤.៣១០

សររុរមួ ២៩.៤៨៧ ៣០.២០៤ ៣០.៩០៧ ៣១.១៥៨ ៣២.៣៥០ ៣៣.០២៦ ៣៤.០៥៤ ៣៥.៨០២

២០១៣ ២០១៤
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ឧបសមព័នធ ៨ 

ជញ្ជងីទូទាត់របសទសកមពុជា 
ឆ្ប ២ំ០១១ ដល់ ឆមាសេី១  ឆ្ប ២ំ០១៤ 

 (គិត្ជាោនដុោល រអាសមរកិ) 
 ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ព 
   ឆមាសេី១ ឆមាសេី២ ឆមាសេី១ 
ជញ្ជ ីងពាណិជជកម្ម -១.៩០២,៧ -២.៤៥៥,៧ -១.៦៧៥,៣ -១.២៨៣,១ -១.៥៧០,៩ 
 នសំចញ (FOB)  ៥.០៣៤,៦ ៥.៦៣២,៨ ៣.០០២,៣ ៣.៥២៧,៩ ៣.២៧៣,០ 
  នសំចញផលិត្ផលកបុងរសុក ៤.៧៤២,២ ៥.២៩៨,៨ ២.៨២២,៨ ៣.៣៣៣,៨ ៣.០៨៨,១ 
   នសំចញតាមរបពន័ន GSP ( ភាគសរចើនសសមលៀកបំពាក ់) ៤.៤៥៤,៤ ៥.០៤៦,៩ ២.៦៩៦,៦ ៣.១៦១,០ ២.៩៥៤,៤ 
   នសំចញផលិត្ផលកបុងរសុកសផនងៗ ២៨៧,៨ ២៥១,៩ ១២៦,២ ១៧២,៨ ១៣៣,៨ 
  នសំចញបនថ( រាបប់ញ្ចូ លចំសណញ និងចំោយដឹកជញ្ជូ ន ) ២៩២,៤ ៣៣៤,០ ១៧៩,៥ ១៩៤,១ ១៨៤,៩ 
 នចូំល (FOB)  -៦.៩៣៧,៣ -៨.០៨៨,៥ -៤.៦៧៧,៦ -៤.៨១១,០ -៤.៨៤៣,៩ 
  នចូំលសរមាបស់របើរបាស់កបុងរសុក -៦.៧១៧,១ -៧.៨៣៧,៣ -៤.៥៤៣,៣ -៤.៦៦៤,៦ -៤.៦៩៦,០ 
   សសមលៀកបំពាក់ -១.៧៥២,៣ -២.០១២,២ -១.១៦៩,២ -១.៣១៤,២ -១.១៩៨,៤ 
   សរបងឥនននៈ  -១.០០៥,៩ -១.១៧៩,០ -៦០៣,៣ -៥៨៣,៦ -៥៩៧,២ 
   អគគិសន ី  -១២៥,១ -១៤៣,៧ -៩០,៦ -៦៤,២ -៨៧,៩ 
   នចូំលសរមាបស់របើរបាស់កបុងរសុកសផនងៗ -៣.៩៥៨,៩ -៤.៦៤៦,១ -២.៧៧០,៩ -២.៧៦៦,៨ -២.៨១២,៥ 
  នចូំលសរមាប់នសំចញបនថ -២២០,២ -២៥១,២ -១៣៤,២ -១៤៦,៤ -១៤៧,៩ 
សេវា (េទុ្ធ)    ១.៤១៥,៩ ១.៦៥៦,៩ ៨៦១,៦ ៨៦៧,៤ ៨៨៣,១ 
 ចំណូល    ២.៧៣០,១ ៣.១៩២,១ ១.៧២៣,០ ១.៧៦៣,០ ១.៧៤៨,៩ 
  កបុងសនេះ  :  សសវាសធវើដំសណើ រ ២.០៨៣,៨ ២.៤៦២,៨ ១.២៩៩,៩ ១.៣៦០,៥ ១.៣២៩,២ 
 ចំោយ    -១.៣១៤,២ -១.៥៣៥,២ -៨៦១,៤ -៨៩៥,៦ -៨៦៥,៧ 
  កបុងសនេះ  :  សសវាសធវើដំសណើ រ -២៦៣,៨ -៣១៤,០ -១៧៧,៨ -១៧៧,០ -២០៧,៨ 
រាកច់ំណូល (េទុ្ធ)  -៥៦៨,៧ -៦៥១,៥ -៣៨៥,១ -៣៧៣,៣ -៣៧៥,៤ 
 ចំណូល    ៦១,៣ ៦៧,៦ ៣៥,៨ ៣៥,០ ៣២,៩ 
  កបុងសនេះ  :   ការរបាក់ ២៩,២ ៣៣,៦ ១៨,០ ១៤,៧ ១៦,៥ 
 ចំោយ    -៦៣០,០ -៧១៩,១ -៤២០,៩ -៤០៨,៣ -៤០៨,៣ 
  កបុងសនេះ  :  - ការបង់ការរបាក ់ -៥៤,២ -៦២,២ -៣២,៣ -៤៤,៥ -៣០,០ 
             - ចំណូលពីហ៊ាុន -៤៤៦,៦ -៦០៣,៣ -៣៥៥,៣ -៣៣១,០ -៣៧៨,៣ 
បង្ងវរឯកជន (េទុ្ធ)   ១៧៣,៥ ៨៤,៣ ៤៤,៩ ៤៣,៨ ៦០,០ 
 ចំណូល    ២៧៨,៣ ២៥៥,៣ ១០៦,០ ១០១,៨ ១០៩,២ 
 ចំោយ    -១០៤,៨ -១៧១,១ -៦១,១ -៥៨,០ -៤៩,២ 
េម្តលុយគណនីចរនត (មនិរាបប់ញ្ចូ លបណងវរផលូវការ) -៨៨១,៩ -១.៣៦៦,០ -១.១៥៣,៩ -៧៤៥,២ -១.០០៣,២ 
បង្ងវរផលូវការ (េទុ្ធ)  ៦២៨,៦ ៦០៤,៦    ៣២០,៤ ៣១២,៣ ៣០៤,៤ 
 ចំណូល    ៦៣២,៩ ៦១០,៤ ៣២២,៧ ៣១៣,២ ៣០៦,៥ 
 ចំោយ    -៤,២ -៥,៩ -២,៣ -០,៩ -២,១ 
េម្តលុយគណនីចរនត(រាបប់ញ្ចូ លបណងវរផលូវការ) -២៥៣,៣ -៧៦១,៤ -៨៣៣,៥ -៤៣២,៩ -៦៩៨,៧ 
គណនីហិរញ្ញវតថុ  ៦០៩,៥ ១.១៧៩,៨ ១.១៦៥,៣ ៥០០,៤ ៩៨៨,៨ 
 ឥណសទ្យ្យផលូវការ (មនិរាបប់ញ្ចូ ល IMF) េទុ្ធ* ២២១,៨ ៤៧៣,១ ១៩៧,៦ ២៧៤,៥ ១០៦,០ 
  ដករបាក ់   ២៦៨,០ ៥២៦,៨ ២២៨,៧ ៣០៩,៤ ១៤៦,០ 
  េូទត្់    -៤៦,២ -៥៣,៨ -៣១,២ -៣៥,០ -៤០,០ 
 វិនិសោគឯកជន  ៣៨៧,៦ ៧០៦,៧ ៩៦៧,៧ ២២៥,៩ ៨៨២,៨ 
   វនិិសយាគផ្ទធ ល់ (សុេន) * ៧៦៦,៣ ១.៤០៤,៨ ៧០៩,៧ ៥៨៩,១ ៦៣៨,៧ 
   វនិិសយាគសលើផលបរ័ត្ (សុេន) * -៦,១ -៣៤,២ ៦,៣ -២៥,១ -២០.០ 
   វនិិសយាគសផនងសេៀត្ (សុេន) * -៣៧២,៥ -៦៦៣,៩ ២៥១,៧ -៣៣៨,២ ២៦៤,១ 
កំហេុ និងរំលង  -៤៧,៤ -៤២,៨ -៦៦,១ ១៧,៩ -៤០.០ 
េម្តលុយរមួ្    ៣០៨,៧ ៣៧៥,៥ ២៦៥,៦ ៨៥,៤ ២៥០,១ 
ហិរញ្ញប្បទាន   -៣០៨,៧ -៣៧៥,៥ -២៦៥,៦ -៨៥,៤ -២៥០,១ 
  រេពយសកមមបរសេសសុេនរបស់ធនគ្នរជាត្ិ * -៣២១,៥ -៣៨៨,៣ -២៦៨,៧ -៩៤,១ -២៥០,១ 
   បណរមបរមួលរេពយសកមមជាេុនបរមុងបរសេស -៣២១,៥ -៣៨៨,៣ -២៦៨,៧ -៩៤,១ -២៥០,១ 
   ការសរបើរបាស់ឥណទនរបស់ IMF -- -- -- -- -- 
   ការណបងណចក SDR -- -- -- -- --
 ហិរញ្ដបផទនពិសសស ១២,៨ ១២,៨ ៣,១ ៨,៧ -- 
* ត្នមលវជិជមានត្ំោងឲ្យកំសណើ នរេពយអកមមបរសេស ឬលយចុេះរេពយសកមមបរសេស និងត្នមលអវជិជមានត្ំោងឲ្យកំសណើ នរេពយសកមមបរសេស ឬការលយចុេះរេពយអកមមបរសេស 
របភព  : េិនបនយ័េេួលបានពីអាជាញ ធរកមពុជានិងការបា៉ា ន់សាម នរបស់មន្រនថីធនគ្នរជាត្ិននកមពុជា  
កណំត្សំ់គ្នល់   : - េិនបនយ័បសោថ េះអាសនបសរមាបឆ់្ប ២ំ០១១-២០១៣  ( េិនបនយ័ទងំសនេះអាចនឹងរត្ូវបានណកណរបសឡើងវញិកបុងសពលអនគត្)  
   - ព = ពយករណ៍េិនបនយ័សរមាបឆ់មាសេី១-២០១៤ 
 

 ៥៥ 
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ឧបសមព័នធ ៩ 

 

វឌ្ឍនភាពថមីៗ កនងុរកបខណឌ សហរបតិបតតិការហរិញ្ញវតថអុាស៊ន 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

សសរភីាវបូនយីកមមសសវាហិរញ្ដ វត្ទុ (FSL) ៖ គណៈកមាម ធកិារសសរភីាវបូនីយកមមសសវាហិរញ្ដ វត្ទុរត្ូវបានបសងកើត្
សឡើងសដើមផគី្នរំេសមាហរណកមមហិរញ្ដ វត្ទុកបុងត្ំបន ់ និងរសបតាមសសររេូងននសហគមនស៍សដឌកិចចអាសា៊ា ន ។ កបុងឆ្ប ំ
២០១៣-២០១៤ គណៈកមាម ធិការបានសផ្ទថ ត្សលើការងារសំខាន់ៗ  រមួមាន ៖ (i) ការបញ្ចបក់ិចចរពមសរពៀងសថីពីការចរចា
សលើសសវាហិរញ្ដ វត្ទុជុំេ៦ី សហើយកិចចរពមសរពៀងសនេះរត្ូវបានដ្ឋកជូ់នរដឌមន្រនថីហិរញ្ដ វត្ទុ និងសេសាភបិាលធនគ្នរកោថ ល
អាសា៊ា នពិនិត្យនិងចុេះហត្ទសលខាសៅកបុងកិចចរបជុំថាប កស់េសាភបិាលធនគ្នរកោថ ល និងថាប ករ់ដឌមន្រនថីហិរញ្ដ វត្ទុអាសា៊ា ន 
កាលពីណខសមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ កនលងមក (ii) ការពិភាកាសលើសសចកថីណណន ំសថីពីរកបខណឍ សមាហរណកមមធនគ្នរ 
(iii) ការសធវើសសរភីាវូបនីយកមមសលើវស័ិយធានរា៉ា ប់រងសរកាមរកបខណឍ  សមាហរណកមមធានរា៉ា ប់រងអាសា៊ា ន និង 
(iv) ការចរចាសលើកិចចរពមសរពៀងពាណិជជកមមសសររីវាងអាសា៊ា ន និង នដគូពាណិជជកមមទក់េងនឹងសសវាហិរញ្ដ វត្ទុ  ។ 
បណនទមសលើសនេះសេៀត្ រកុមការងារបានសសរមចសរៀបចំរចនសមពន័នដកឹនលំមី សដើមផី្ យសហរបធានមានវត្ថមានទងំរបសេស
អាសា៊ា ន-៥ និងរបសេស BCLMV តាមសគ្នលការណ៍បថូរសវនណផាកតាមលំដ្ឋប់អកនរ សហើយរចនសមព័ននលមីសនេះ
ក៏នឹងរតូ្វអនុវត្ថផងណដរចំសពាេះគណៈកមាម ធិការសសរភីាវបូនីយកមមគណនីមូលធន (WC-CAL) និងគណៈកមាម ធកិារ
អភវិឌ្ណនេ៍ីផារេុន (WC-CMD) ។ អាណត្ថិននការសធវើជាសហរបធាន WC-FSL នឹងមានរយៈសពល២ឆ្ប  ំសហើយការ
ចរចាសលើកញ្ច ប់ននការផថល់សសវាហិរញ្ដ វត្ទុ AFAS ករ៏ត្ូវបានបនទយពី៣ឆ្ប មំកសៅរត្ឹម២ឆ្ប វំញិផងណដរ ។ 

 សសរភីាវូបនីយកមមគណនីមូលធន (CAL) ៖ គណៈកមាម ធិការសសរភីាវូបនីយកមមគណនីមូលធន រត្ូវបាន
បសងកើត្សឡើងកបុងសគ្នលបំណងជំរុញការសធវើសសរភីាវូបនីយកមមគណនីមូលធន ឱ្យមានលំហូរមូលធនកានណ់ត្សសរនីៅ
កបុងរបសេសអាសា៊ា ន សដ្ឋយសធវើការកាត្ប់នទយរបាងំននចសំពាេះគណនចីរនថ វនិិសយាគផ្ទធ ល់បរសេស វនិិសយាគផលបរ័ត្ 
និងលំហូរមូលធនសផនងៗសេៀត្ ។ របសេសសមាជិកអាសា៊ា ននមីយួៗបានសរៀបចំណផនេីវលិីកបុងការសធវើសសរភីាវបូនីយកមម
ជាជំហានៗ (Individual Milestone Blueprint) និងសធវើបចចុបផនបកមមតារាងវាយត្នមលសលើករមតិ្សបើកចំហលំហូរមូលធន 
(Heat Map) និងបានចាបស់ផថើមពិនតិ្យនិងពិភាកាសលើយនថការរត្ួត្ពិនិត្យរមួគ្នប សឋីពីដំសណើ រការអនុវត្ថណផនការសសរភីាវបូ-
នីយកមម ។ របសេសសមាជិកអាសា៊ា នកប៏ានឯកភាពគ្នប  សរៀបចំកចិចពិភាកាសគ្នលនសយាបាយកបុងសគ្នលបណំងណចករណំលក
ពត័្ម៌ាន និងបេពិសសាធនក៍បុងការចាត្វ់ធិានការរបុងរបយត័្បសលើហានិភ័យននលំហូរមូលធន និងសដើមផជូីនដំណឹងជាមុន
សៅសពលណដលរបសេសសមាជិកនីមួយៗរត្ូវផ្ទល ស់បថូរសគ្នលនសយាបាយសលើលំហូរោមួយសៅកបុងការសធវើសសរភីាវូបនី-
យកមម ។ គួរប ជ កថ់ាសៅមុនដំោចឆ់្ប ២ំ០១៤ សនេះ របសេសមយីា៉ា នម់ា៉ា នងឹអនុវត្ថតាមមារតា VIII របស់មលូនិធិ
របូិយវត្ទុអនថរជាត្ិ ណដលណចងពីកាត្ពវកិចចរបស់របសេសសមាជិកកបុងការសលើកណលងចំសពាេះការហាមឃ្ត្ច់មផងៗដូចជា ៖ 
១/. ការហាមឃ្ត្ច់ំសពាេះការបណងវរចរនថឆលងរបសេស ២/. ការមនិេេួលរបូិយបណ័ត អនថរជាត្ិ និង ៣/. ការហាមឃ្ត្ម់និ
្យេូទត្ត់ាមគណនីជារបូិយបណ័ត សផនង ។  

 ការអភវិឌ្ណេផីារេុន (CMD) ៖ គណៈកមាម ធិការការអភវិឌ្ណេីផារេុន រត្ូវបានបសងកើត្សឡើងកបុងសគ្នលបំណង 
កសាងសមត្ទភាព និងសហដ្ឋឌ រចនសមពន័នកបុងរយៈកាលណវងសដើមផអីភវិឌ្ណេីផារេុនអាសា៊ា ន និងសដើមផពីរងឹងការសហការ
រវាងេីផារេុនននកបុងរបសេសជាសមាជិកអាសា៊ា ន ។ មកេល់បចចុបផនប រកុមការងារបានបនថសធវើបចចុបផនបកមមជារបចា ំ
សលើតារាងពិនធុការអភវិឌ្ណេីផារស ដ បណ័ត អាសា៊ា ន សដើមផតីាមដ្ឋននិងវាយត្នមលសលើសាទ នភាពបចចុបផនបននការអភវិឌ្ណ
េីផារេុនកបុងអាសា៊ា ន នងិបានសរៀបចំសិកាខ សាោសដើមផពីិភាកានិងណចករណំលកបេពិសសាធនស៍ថីពីេីផារនិសននថរលំង 
បញ្ជ រ (OTC derivative market) ។ 
 ៥៦  
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 ការអភវិឌ្ណរបពន័នេូទត្អ់ាសា៊ា ន (PSS) ៖ គណៈកមាម ធកិាររបពន័នេូទត្អ់ាសា៊ា នបចចុបផនបដឹកនសំដ្ឋយសហ- 
របធានឥណឍូ សនសីុនិងនល បានបសងកើត្រកបខណឍ យុេនសាន្រសថ ណដលជាសគ្នលការណ៍ណណនពំីការអភវិឌ្ណ និងសរមប 
សរមួលរបពន័នេូទត្ន់ិងផ្ទត្ទ់ត្អ់ាសា៊ា ន សដ្ឋយសផ្ទថ ត្សលើសាទ នភាពបចចុបផនប សគ្នលនសយាបាយ រកបខណឍ ចាប ់ឧបករណ៍ 
និងសហដ្ឋឌ រចនសមពន័នននរបសេសសមាជិកនមីយួៗ ។ គណៈកមាម ធិការរបព័ននេូទត្រ់បស់អាសា៊ា នមានរកុមការងារ 
ចំនួន៥ សដើមផជីួយ គ្នរំេការបសងកើត្អាសា៊ា នណដលមានមូលដ្ឋឌ នផលិត្កមមនិងេផីាររមួ តាមរយៈលំហូរសដ្ឋយសសរនីន
េំនិញ សសវាកមម កមាល ងំពលកមមជំនញ ការវនិិសយាគ នងិមូលធន កបុងសនេះ រកុមការងារេី១ សិកាពី “ការេូទត្ ់
ពាណិជជកមមឆលងណដន” េី២ “ការសផធររបាកឆ់លងណដន” េី៣ “របពន័នេូទត្រ់ាយឆលងណដន” េ៤ី “ការេូទត្េ់ផីារេុនឆលងណដន” 
និងរកុមការងារេ៥ី “ការសរៀបចំបេដ្ឋឌ នរមួ” ។ ជាមួយនឹងកិចចខិត្ខំរបឹងណរបងរបស់រកុមការងារទំង៥ សគ្នលការណ៍
សបើកចំហនិងត្មាល ភាព ផលិត្ផល សរមាប់សសវាេូទត្់ពាណិជជកមមឆលងណដនចំសពាេះសាទ ប័នហិរញ្ដ វត្ទុអាសា៊ា នរត្ូវ 
បានសរៀបចំសឡើង សហើយសរគ្នងនឹងអនុវត្ថសៅណខក ដ  ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ សសចកថីរពាងសឋីពី “សគ្នលការណ៍សរៀបចំ 
សសវាណណនមំុនសពលសចញដំសណើ រ” (Principles for the Conduct of Pre-Departure Orientation Service) 
កក៏ំពុងសរៀបចំសឡើង សដើមផផីថល់ការណណនសំផនងៗ ជាពិសសស ការសផធររបាកត់ាមបោថ ញផលូវការដល់ពលករមុនសពល 
សចញដំសណើ រសៅសរៅរបសេសជាសដើម ។ របសេសសមាជិកបានឯកភាពសរបើរបាស់ ISO 20022 ជាសថង់ដ្ឋរសារ 
(message) រួមសរមាប់ការសផធរឥណទន ប៉ាុណនថបចចុបផនបមិនទន់មានរបសេសអាសា៊ា នោមួយសរបើ ISO 20022 
សៅកបុងរបពន័នរបស់ខលួនសេ ។ 

 រកបខណឍ សមាហរណកមមវស័ិយធនគ្នរអាសា៊ា ន (ABIF) ៖ រកបខណឍ សនេះរត្ូវបានសរៀបចំសឡើងសដើមផី
ធានការគ្នំរេដំសណើ រការសមាហរណកមមធនគ្នរកបុងចំសោមរបសេសអាសា៊ា ន ។ រកុមការងាររកបខណឍ សមា- 
ហរណកមមវស័ិយធនគ្នរអាសា៊ា នណដលចូលរួមសដ្ឋយមន្រនថីជាន់ខពស់ននអាជាញ ធររត្ួត្ពិនិត្យរគឹេះសាទ នហិរញ្ដ វត្ទុ និង 
ដឹកនសំដ្ឋយសហរបធានពីររូប សផ្ទថ ត្សលើការជំរញុរបត្ិបត្ថិការេីផារធនគ្នរ និងភាពេនភ់លនន់នរបត្ិបត្ថិការរបស់
ធនគ្នរណដលមានលកខណៈសមផត្ថិរគបរ់គ្ននស់ៅអាសា៊ា ន (Qualified ASEAN Bank) សៅកបុងរបសេសមាច ស់ផធេះ 
សដ្ឋយរសបតាមការទមទរននបេបផញ្ដ ត្ថិ និងការចរចាសរមបសរមួលបដិការ (Reciprocal Arrangement) ។ 
រកុមការងារសនេះបានបញ្ចបស់សចកថីណណនសំថីពរីកបខណឍ សមាហរណកមមធនគ្នរកបុងចំសោមរបសេសអាសា៊ា ន ប៉ាុណនថនឹងសធវើ 
ការសិកាបណនទមសេៀត្ពាកព់ន័ននឹងការអាចេេួលបានសមាហរណកមមរបស់របសេសអាសា៊ា នកបុងសពលណត្មយួ ឬមយួជំហាន 
មថងៗ តាមរយៈការចរចាសេវភាគី ។ សសចកថីណណនសំនេះមនិទនប់ានការឯកភាពទងំរសុងពីរបសេសសមាជិកអាសា៊ា នសេ 
សដ្ឋយសារមានការសលើកសឡើងពីកថីបារម ននការសធវើសសរភីាវបូនយីកមមវស័ិយធនគ្នរសៅមានលកខណៈចសងាៀត្សៅសឡើយ ។ 

 គណៈកមាម ធកិារកសាងសមត្ទភាព (SCCB) ៖ គណៈកមាម ធិការសនេះមានត្ួនេយីា៉ា ងសំខានក់បុងការរបមូល 
ផឋុ ំពត័្ម៌ានពីត្រមូវការកសាងសមត្ទភាព និងណសវងរករបភពហិរញ្ដ វត្ទុសរមាបក់ារបណឋុ េះបោឋ លមន្រនថីធនគ្នរកោឋ ល 
របសេសសមាជិក ជាពិសសស របសេសរប៊ាុយសណ កមពុជា ឡាវ មយីា៉ា នម់ា៉ា  និងសវៀត្ោម ។ កាលពីកិចចរបជុំគណៈកមាម ធកិារ 
កសាងសមត្ទភាពសលើកេ៦ី សៅនលៃេី២០ ណខមនី ឆ្ប ២ំ០១៤ សហរបធានបានសាវ គមនវ៍ឌ្ណនភាពរបស់ធនគ្នរជាត្និន 
កមពុជាកបុងការពរងងឹសមត្ទភាពមន្រនថជីំនញរបស់ខលួន ។ សលើសពីសនេះ សហរបធានកប៏ានជំរញុ្យរបសេស BCLMV សរៀបចំ 
ការបណឋុ េះបោឋ លសដ្ឋយផ្ទធ ល់សៅកបុងរបសេសសរៀងៗខលួន សដើមផី្ យមន្រនថីធនគ្នរកោឋ លរបស់ខលួនអាចេេួលបាន្កាស 
បណឋុ េះបោឋ លជំនញបសចចកសេសកាន់ណត្សរចើន ។ កបុងការបំសពញត្រមូវការពរងឹងសមត្ទភាព្យទន់សពលសវោតាម 
វឌ្ណនភាពវស័ិយធនគ្នររបស់របសេសសមាជិក សហរបធានកំពុងសធវើការសិកាសរៀបចំកមមវធិីលមីៗ សដ្ឋយសយាងតាម 
ការសសបើសំុរបស់របសេស BCLMV សៅកបុងកិចចរបជំុគណៈកមាម ធិការកសាងសមត្ទភាពសលើកេី៦ ។ 
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