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អរម�កថ 

 

េនក�ុងក ា២០១១ន�ុេទ ្រេេទសអភិ វឌ នភុ្រេេទសែដលនេទែសភកិេេេរនបុឹ ង 

ដូតលទស បនេេទដឹុនូិវដរប៉ ះដសេ់េិ ភរតិភតទេកានទនឹទតលន ិ ភរតិភរាណ� ដ 

សឹណរ សែដលនទសភធ�នសធ�ឹក�ុតារនសសឺឹ ប�រ ស្រនភតកសភភាទស ជាេនឿេ�កភត ិ

ឹរទសសឹណរជនលនាឹ ភតររ ភណរេភដសែដកឹសិឹេរេុិ ភវភងេ្េ៉ធតកះតភេនាភ�ុរនិេនេរេេ ។ 

េយុរតតូដនភធភឹរូភេិតវ�សនិឹះតភ ាេណេ នេទែសភកិទដក�ុងក ា២០១១ បននេក�៉កានទន ១,១% េធៀរ 

េទនបុងក ា២០១០ សែដលនស្រ ៤% ។  

្រេេទតា�ះេនឹបនទនោ�៉ក�ុកឹសអភិ វឌ នភុទវភឹសភលប ្រេទែសភកិឹរទសភ�ទនក�ុងក ាន�ុេទ េរ៉រង 

េេទដឹុិ ភរតិភេទែសភកិភភអភេល នភុះភភេទទេ្េ៉ធតកះតភេបជាននសរប៉ ះដសសវកភ�៉�ន្រេេទរេ់េ ។ 

ះតទេនបុភកិភភតភា្របុស្រុឹរទសធនេឹះតភ�នតា�ះ ក�ុកឹេដេតាទសកឹេ្រេ្បទសេទាតកសភឹកម ិតវ� 

សនិឹកឹ ងេតក�និ ភទសេធនេឹបនរបា វនូិកឹិ ភិ វឌនវែរឌទឹន៍តសទាេដស សែដឆ��៉រ�ិាុរតឹេរកឹេេនេរេុ 

នូិកានទន្ឌប៉សវ នធនេឹ នភុរណិវសសក�ុងក ាន�ុត ។ ក�ុងក ាន�ុេទ ្រតភរតិភកឹឹរទស្ឌប៉សវ ន 

ធនេឹ នភុសភឹកម ិតវ�ទេ្តកបនដេលវដឌទឹះេងេរសកភត ិ។ តូដ ស់ ន្ឌប៉�នេែេតេ�នឹរទសិ ភទសេធនេឹ្តរិបន 

ភ្ុបុរតឹេរកឹរេុបេននូិេែេតេ�នេ់េ្ឌប៉សវ នធនេ  ឹ កាសណសវ នសភទនោនងេសភភកឹបនេដេ 

្តភតាណតសេ់េរេរទកមតិភឹរទសធនេឹះតភ�នតា�ះ ។ នភនក កឹ�ន្េភ៍ទតក នភុដេលសភឹ្បសកាេណវ 

ឹរទស្ឌប៉សវ នធនេឹរលនកឹេេនេរេុះរនិរនោ រសបរសរាុ ភងងក ា២០០៩ ។ ្ឌប៉សវ នតង្ រសភឹកម ិតវ� េនសត 

េែេឹតទនេងយប ុទាសនស សែដជទេ េ្ះតស្ជុែដស្រះជនរតតារនសជនរេ ក�ុកឹេេទដបនេទាតកសភឹកម ិតវ�
នភុឹទតកាសណែដសាេណេ នេទែសភក ិ ។ ក�ុងក ា២០១១ កឹន៍ភិងឹរទស្ឌប៉សវ នតង្ រសភឹកម ិតវ�បនេេនេរេុ 

្រសសដ ៥០% ្ទរេភដសែដ្បសទន់ាលនេនក�ុ្ឌប៉សវ នតង្ រសភឹកម ិតវ�េេទដ្បសរេកម េបនេេនេរេុ 

្រសសដ ៣ ែុេធៀរេទនបុងក ា២០១០ ។ 

ភណរសែដិ ភទសេសភឹកម ិតវ�តា�ះទវភតេនក�ុែាណសកដែារូុ�នកឹសអភិ វឌ េនលនដេលសភះេ្កេន 

េេៀតទ្លរសកឹសអភិ វឌទាសនសំ រាុ ាឹ ភតងទសតក រែូកះាឹ ភតរេរទកមតិភ នភុកឹ្តរតភភនភត៍ ។ 

េនងក ា២០០០ រជឹ ស់ អភបដតា�ះ េ្កតកឹែបនាឹ រទសទេតិកសឌ�តអេទនរតងេតេះ ហ៊ុន ែសន បន 

់សេកវនូិេ�េលសសទសិអភិ វឌិ ភទសេសភឹកម ិតវ� សែដេែេឹតទះសវនកឹ១០ងក ា (២០០១-២០១០) នភុេភទេដ 

ទ្លរសេស ស់ ឹកនទតាសនលទាសនសំ  ្ភតរាុ ទ្លរសកឹសអភិ វឌទតតវសភ ឌតភេ�េល នភុរេរទកមតភិក�ុិ ភទសេ 

សភឹកម ិតវ�ឹរទស្រេេទ ។ បរសរាុ ភងេភដេន៉ត េ�េលសសទសិអភិ វឌិ ភទសេសភឹកម ិតវ�្តរិបនេធាេរកិ�រទនកតក 

េែេតទងឆ��៉រ�ិាុភងរស្តរ្តរដក�ុ្ទង រែូកះេភែសសភ�ន្រភសនលសភឹកម ិតវ�ទដេល ។ ក�ុងក ា២០១១ 

ធនេឹះតភ�នតា�ះ ្ទទុេទែសភកិនភុសភឹកម ិតវ� ្ភតរាុ ្ទទុ នភុភះជ ធឹះសភសនល បនភភនភត៍េដេសវនកឹ 

េ�េលសសទសិអភិ វឌនវិ ភទសេសភឹកម ិតវ� ២០១១-២០២០ ។ កឹេធាេរកិ�រទនកតកេន៉ េ្េុនបុ់សន៍ែាេណេ ឹកឹះ 

វ�ូិកឹេនក�ុងក ា២០១២ ។ 
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េែេតទងទេ្តកបននូិ្រទភេលសភក�ុនតះភះជ ធឹ្តរតភភនភត  ៍ នភុលនតទនេងះរកមតិភឹ ធនេឹះតភ 

�នតា�ះបនេធាេកឹសទ្តរដឹកនទតាសនលនភុេធាេន៍្រេទេឹេរេុនេ ស់ ន្តរតភភនភត៍ សែដបនស្រក� េេទះ 

សឌ�នេ ស់ ន្តរតភភនភត៍ សែដឹទតលន ៤ នេ ស់ ន ៖ នេ ស់ ន្តរតភភនភត៍េដេយសឹ នេ ស់ ន 

្តរតភភនភត៍ែដសេងសន�ុ នេ ស់ នឌតភេ�តិភ នភុនេ ស់ នភះជ រសណ�  ។ កានទនត្នងិ-រ�ឌ�ដភទឹ�រលនកឹ 

េេនេរេុភង ៦៤ ឹរូេនក�ុងក ា២០០៩ ែដស ៨២ ឹរូេនក�ុងក ា២០១១ សែដឹទតរាុ តសនិងរ�ឌ�ដភសែដេេេរ 

េ្ជេទនកង នភុតសនិងរ�ឌ�ដភសែដេវោឹភងនេ ស់ នេវ់ុំ ។ ត្នងិរ�ឌ�ដភរាុ េន៉្តរិបនេេទដកឹរណិ� ៉រណិដ 

ះ្របាភងជានវកឹសនិឹ ះតភ រាុ េនក�ុ្រេេទតា�ះ នភុេ្រ្រេេទ ។ 

េែេតទងសន�េលតេទរតរេ ស់ នសនិឹះតភ នភុទ្តរទ្តរដេទរតកឹ� ទសរិូឹ�នរឹ ភយកទសភឹកម ិតវ� 

ធនេឹះតភ�នតា�ះបនាភ�ុេធាេកឹទភសទ្តរដេរេុិ ភវនូិរេរទកមតិភ្រងុ្រេសតក សែដបន់សេកវន៍ 

សន�ិតិនេភដន�ុត នភុេកវវេនូិរេរទកមតិភនកងំ េែេតទងនា ្ឌប៉សវ នធនេឹនភុសភឹកម ិតវ�េធាេ 

្រតភរតិភកឹ្ររេ់េទ�ិតវភសភនភុសភឹ បុ លា ។ កឹ់សន៍សន�ិតិនូិរេរទកមតិភរាុ េន៉ នបុជទេ ភ្ុបុ 

កឹសអភិ វឌ្ឌប៉សវ នធនេឹនភុសភឹកម ិតវ�រសនវតេេៀត ្ទរេភដសែដ្រេេទតា�ះ ាភ�ុេធាេទលសឹណតក 

កនសសតទតកេនក�ុតារនស នភុេងវឹភភអភេល ។ 

េ្កតភកទិសកឹះតទេសជងិតកសភឹកម ិតវ�សនិឹ ះតភ ធនេឹះតភ�នតា�ះ ទលឌតធនេឹេនតា�ះ 

នភុទលឌតតង្ រសភឹកម ិតវ�តា�ះ បនរេុបេត្ងតសម�នេ្វងតរ ទ៍ឹ បូតា�ះ (Credit Bureau Cambodia) ។ 

កឹរេុបេត្ងតសម�នេន៉េរេុ ឌឺះ្ភបតិភកឹណវ ែរទាសនសក�ុកឹជាឹ�វឌ�ណសភគណរន តល� សភ ះភភេទទ 

រេក� �ទបននូិអនភអសេគណរន សែដេេតេកវតភងកឹវិដសគណរន្តរតេក ែដសសកភិងសតលក សភង្ឌប៉សវ ន 

េវ់ុំ ។ 

ទឹ�រត ទតកសភរែូកះកឹទេ្តកបនឹរទស្ឌប៉សវ នធនេឹក�ុងក ា២០១១ បនឹទតកាសណែដស

កឹសអភិ វឌ�ន្រភសនលសភឹកម ិតវ�ក�ុ្រេេទតា�ះរែូកះាេណេ នេទែសភក ិ។ េរ៉ះយប ុេន៉ិង រ�ា ្របតនកងំ 

រាុ ងេបនវ�ទេរេុ នភុត្តរិន៍លនកឹ្តរតភភនភត៍យប ុែភតែដសភងទាណសភះជ ធឹ្តរតភភនភត  ៍ ។ ែូេកក៉  

ធនេឹះតភ�នតា�ះ នបុរនិសន�ិតិត�ភបឹ្តរតភភនភត  ៍ នភុរកមតិភឹឹរទសភ�ទន្ររេទេ់េសភ្រងុ្រេសតក 

េ់េឹទតរកូិដិ ភន្តរតភភនភត៍សវ្េដេតូដ ស់ នអនភអសេ នភុេទ់នរសនឌត ។ េ់េកឹសន�ិតនិវនូិត�ភបឹ 

រាុ េន  ៉ រតរឹនូិតសនិង្តរតភភនភត៍សែដលនជានវនភុរេភភេសធនវ កឹភ្ុបុកឹសុទតតវសភឹរទសតសនិង-

រ�ឌ�ដភេនសតះេេដេដភេភសភតទេទ្លរសធនេឹះតភ�នតា�ះ ។ ក�ុនសេេន៉ ធនេឹះតភ�នតា�ះ រន ិ

កូដឹទតយប ុទតកក�ុភកិទស្រតភរតិភកឹេេាឹសឌងះតទេភះជ ធឹ្តរតភភនភត៍�នរណិ្រេេទេវ់ុ  ំ ក�ុកឹ 

សកឹ ាសដភសតល៌ននភុកឹ� ទសរិូឹរេភភេសធនវ ។ េរ៉រងះលនងរទឌ� នភុកឹ្របតនន ធនេឹះតភ�ន 

តា�ះបនេ្ត�តភ�ទនះេ្ទក នភុរាុ កភតិសន�ិតិទេ្តកន៍បនេែេតទងនទ�ិតវភសភ នភុសភឹ បុ លា�ន្រភសនល 

ធនេឹ ។  

អកាេភវ �ន�េង៤ សភេតស ងក ា២០១២ 
 

ជា នន ់

េទសភិបាលធរជនភរនកមិុជ 
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១. រចនាសម�័ន�័ន្រ�័នននធរ 

គិត្តតឹមដំណាឆា ដ២០១១ វស័ិយធនាគាាក�្ង្រសាឹសកមគុឹ ារធនាគនធិាគណដរុរ ៣១ ែមលាាក�្នា 

ធនាគណដរុរ ២២ ្តតវវរង្�េងត្តង�ាាក�្ស្ា រិ�ធនាគណដរុរ ៩ មាសធនាគងគ្រស ធនាគាា្រស

ារណដរុរ ៧ ាាក�្នាធនាគ្គងា្ គ�្្យគមេារណដរុរ ១ ្គតាាស រឹន្ ាតរិគហិវតសការុមា ងធ័ជ ណដរុរ ៣២ 

ែមល្គតាាស រណដរុរ ៧ ុណ្ងឹបល្វាាង្ហិងេន�តិីិារ រិ�្ងតិងតតិាគឹន្ ាតរិគហិវតសកណកាងហគ នណដរុរ ២៩ ។ 

្យ�ងឹណមងាសតនេន្គតាាស រធនាគរិ�រិគហិវតសក ្គតាាស រធនាគាដ��សាាាក�្ង្រសាឹសកម ្តតវ្ាគេងឹ 

ងរង្ហិតតិ្ង្�្ងយត័ាមបណដាា  ្្យឹរិារាគែង�ែណារបវគបងរេបភបវណមងាចមធនាគាាក�្ស្ា ឬាស 

ធនាគងគ្រស្នា្តងយ ។ 

២. ន្បត្បតតិររក�ុតា�សននធរ 

វស័ិយធនាគាាក�ឆា ដ២០១១ ារាគគ នាណដ្គ ងរគុគួរាតាសា់លា ។ ្រេរសាឹកសគកង វរ្ាងរ្តង� 

២៤,៣៩% ្ធៀង្ទរត�ឆា ដឹ ករ ្សងាា ្រាាដ្ធង រធារារណដរុរ ៣៣% ឬ្សកងរត� ១.០៨៥ លរមកលភ គ 

ុ្ឹគាិ ។ ាដ្ធង រធារ្រា គឺុ្ស័យ្្យារាដ្ ធង រ្វាាង្ហិងណដររុ ២០% ឬ្សកងរត� ៨៨០ លរ 

មកលភ គុ្ឹគាិ រិ�ឹបល េ្ រ្មងឹរករារាដ្ធង រណដរុរ ៩,៨៥% ឬ្សកងរត� ១១២ លរមកលភ គុ្ឹគាិ ។ ា្ឹតិ 

ៃរ�រតគាគ នយាឹកាាក�វស័ិយធនាគវរ្ាងរ្តង�េន ៧៥% ាាក�ឆា ដ២០១០ ្ទ ៨៣% ាាក�ឆា ដ២០១១ ។ 

្រេរសាឹកសគកង្ធៀងរត�បលិតបលាាក�្ស្ាសគកង្ាងរ្តង�េន ៥៦% ាាក�ឆា ដ២០១០ គរបតមលា ៦៣% ាាក� 

ឆា ដ២០១១ ។ ធារសគកង រិ�្វាាង្ហិងសគកង្ធៀងរត�បលិតបលាាក�្ស្ាសគកង វរ្ាងរ្តង�មលា ៣៤% 

រិ� ៤១% ្គៀ�ាា េន ២៨% រិ� ៣៧% ាាក�ឆា ដឹ ករ ។ 
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្ងតិងតតិាគាាក�វស័ិយធនាគ ាវ៏រងបង ួរ្ ង្ប�ែមគរបវាគគ នាណដ្គ ងរគុគួរាតាសដាលាណដ្នាាគេ្�នា 

របវង តំ ្សសាឹកគងសាសភុរ ។ ្ាាងនមណដរុរ�ាាសកន្វាា្ ាងរ្តង�តិណតុណ្តតឹែត ៣% ែមលារណដរុរ 

២៩៤.៥៣៣ គធរនា៏្ ្យ ណដរុរ�ាា្ាា្ វាាង្ហិងវរ្ាងរ្តង�យឡ �សភ ដ�គរបតមលា ១៩% ្សកងរត� 

១.២៦៦.៤១២ គធរនគិត្តតឹមដំណាឆា ដ២០១១ ។ ណដរុរង តំ ាស រិ�ងឡកសតិ្សសាឹកគងសាធនាគវរ 

្ាងរ្តង�ណដរុរ ៧,១% ាាក�ឆា ដ២០១១ ែមលារណដរុរគរបតមលា ៤២១ ាែរភ�របាដ�្ង្រស ។ ្សសាឹករដ្រងង 

ែបាាធនាគ្បេ�ដ្រៀតារ មបណម ាឡ សកនរមា្វាាសក័យ្ងវតត ិ ងធ័ជ ធេរ� រិ�ងធ័ជ ធារ ា៏្ តតវវរ 

េ្�នាយឡ �សាឹកប�ែមគ ។ ណដរុរាឡ សកនរមា្វាាសក័យ្ងវតតិវរ្ាងរ្តង�ណដរុរ ១៧% ែមលសគកងារណដរុរ 

៥៨៨ាឡ សកនរ ។ ងធ័ជ ធេរ� រិ�ងធ័ជ ធារ ែមល្តតវវរ្វាបាយីកនដាាក�ឆា ដ២០១១ ារាគ្ាងរ្តង� 

ណដរុរ ៥៣% មលា ២១.៣៦៧ ាត រិ� ២៩% មលា ៧៦១.៨៧៦ ាត្គៀ�ាា  ្ងង្ធៀង្ទរត�ឆា ដ២០១០ ។ 

គិត្តតឹមដំណាឆា ដ២០១១ ណដរុរសគកងៃរ�ាា្ងាងុានវាឹកងតបគ្វាារបាដ�្ង្រសារណដរុរ ១.២៩៦ ែមលាាក� 

្នា ៤៧ វរររលុុមា ងធ័ជ  រិ� ១.២៤៩ វរណកាងហគ ន ។  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. ន្បត្បតតិររក�ុតា�សសយន្រតរហិុប�ក 

វស័ិយឹន្ ាតរិគហិវតសកាាក�្ង្រសាឹសកមងរត�នវិភិមលដ្ងាាដ�ណដរុរ រដរដ រិ�្ងតិងតតិាគាាក�ាគបតលារបវ

្សសាឹករិគហិវតសកមលាសរ្ាសធករតបណ រិ�ឹធរឹ ាម៏បណម្ងមារងឹតដងរា្ ណា្ សយល ែមលឹរិារាុ ណ

ររុលវរ្សសាឹករិគហិវតសកេនធនាគនធិាគ ។ គិត្តតឹៃីថរ ន៣១ ែសធាប ឆា ដ២០១១ ្គតាាស រឹន្ ាតរិគហិវតសកណដរុរ 

៣២ វរររុលុមា ងធ័ជ េនធនាគមតិៃរាឹសកម ែមលាាក�្នា ៧ ម្គតាាស រឹន្ ាតរិគហិវតសការុមា ងធ័ជ

ររុល្វាាង្ហិង ។ ាគគ នាណដ្គ ងរ្រា ឆភកាង�ក ដ�ងឹគយយាគ្ាងរ្តង�ៃរ្រេរសាឹកសគកងាាក�វស័ិយាដ�ឹបល 

ណដរុរ ៤៧,៩៧% ែមល្ាងរ្តង�េនណដរុរ ២.០៥១.៤៨៤លរ្គៀល (៥០៦,១៦លរមកលភ គុ្ឹគាិ) នមដំណា

ឆា ដ២០១០ គរបតមលា ៣.០២៥.០៨៣ លរ្គៀល (៧៤៨,៩៧លរមកលភ គុ្ឹគាិ) នមដំណាឆា ដ២០១១ ។ 

វស័ិយឹន្ ាតរិគហិវតសក ឹរិ្តតឹែតគុឹ ណដែធាមលាាគាតាងរសយរេ្ាន្ាគងសា្ងមារ្្តដងរាារងរងឹគយយ

្សសាឹកឹ ន្ ាតរិគហិវតសកងឡក្ ជំ ា្រ វស័ិយ្រាាវ៏របតលា់ាសាគបគមលារិសិេតាឹសកមម្្ណងរនាា ែមលវរ

ងហកងាាគសិាាប�ែមគ ។  

36
,0

13
 

15
0,

54
6 32

2,
33

9 

45
3,

47
1 

59
2,

31
7 76
1,

87
6 

5,279 

4,953 

9,146 
10,576 

14,003 

21,364 

-

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

-

100,000 

200,000 

300,000 

400,000 

500,000 

600,000 

700,000 

800,000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ចំ័ួ័្�ណ� ឥណរ័ន ័ត�្�ណ� ឥណទ័ (ននធរ)

ណដរុរងធ័ជ ធេរ� ណដរុរងធ័ជ ធារ

-

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

1,400 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

149 206 
286 

456 

700 

928 

1,067 

1,266 

124 145 165 197 230 263 286 295 

គ ិត
ម

ន
រា

ចំ័ួ័អរដកន្ក្ុហិេ ័ត�អរអ�យន្ក(ននធរ)

ណដរុរ�ាា្ាា្ វាាង្ហិង ណដរុរ�ាាសកន្វាា



- 3 - 
 

គិត្តតឹែសធាប ឆា ដ២០១១ ណដរុររិ្យាិាសគកងែមលងដ្គ ងាគាាក�វស័ិយឹន្ ាតរិគហិវតសការណដរុរ  ៩.៧៤៤ នាា 

ែមលាាក�្នា ២.៦១៧ នាាមជសតន ។ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

មឹយុងគយិាសមា៏រ�ដ្ ំយបលែបាាុានវាឹក ងរង្ហិតត ិ រិ�្ាលរ្យវយ វស័ិយឹន្ ាតរិគហិវតសក 

ររុលវរាដ្រនរកាណិតតារាែត្្ណងរ្តង�េនាពគធយារ ាដ�ាក សាងដធក ល រិ�ាបរងដធក ល មេិ្សសេន 

្ងមារ្ាន្ាងឹរនារងររិ�វរិិ្យគិរងគ្រស ។ គិត្តតឹៃីថរ ន៣១ ែសធាប ឆា ដ២០១១ ្មងឹរករវរណកាងហគ ន 

សគកងែមល្គងា្ គ� ្្យរគរករិាាឹសកមារណដរុរ ២៣% រិ�រគរករិាងគ្រសារណដរុរ ៧៧% ។ 

ណដរុរធារសគកង វរ្ាងរ្តង� ៥០% េន ១.៧២៤.៨៤១ លរ្គៀល (៤២៦ លរមកលភ គុ្ឹគាិ) 

នមដំណាឆា ដ២០១០ គរបតមលា ២.៥៩១.២៦៣ លរ្គៀល (៦៤១,៥៣ លរមកលភ គុ្ឹគាិ) នមដំណា

ឆា ដ២០១១ ។ ណដរុរ�ាាសកន វរ្ាងរ្តង�ណដរុរ ១៧% េន ៩៧៨.០៧៧ នាាមលា ១.១៤១.៩១៣ នាា ។ ងែរសឹ 

េន្រា ណដរុរ្វាាង្ហិង្ងឹបលបតក ដសគកង វរ្ាងរ្តង�មគដរកាណដរុរ ១៨០% េន ១៦៤.០១៤ លរ្គៀល (៤១ 

លរមកលភ គុ្ឹគាិ) មលា ៤៥៩.៤៧៣ លរ្គៀល (១១៤ លរមកលភ គុ្ឹគាិ) ាាក�ាដតក�្េលមឹយុាា  ។  
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្ាាងនមារ្្ាារតាាដររាធថរាធថគាាក�្ង្រស្្្តនាសរន៣ ា៏្ ្យ �រកវតធារឹរិមដ្ធង គាគ 

្ធៀងរត�ធារសគកងមឹធរឹ វរពភ ាាណកាេន ១,១៨% ាាក�ឆា ដ២០១០ ឹា្តតឹ ០,២២% ។ ្្យ�រក្លឹ 

ងឹងរង្ហិតតិគងសាធនាគមតិៃរាឹសកម �រកវតាធររេមឹធរឹ គឺ២១,២៥% រិ��រកវតសរនរនយរេ 

គឺ ៣៩៨,៦៦% ។ លរ�រេគា្វាាណដ្ធគងសា្គតាាស រឹន្ ាតរិគហិវតសកវរងរត្ាងរ្តង�មលដ្ងា ។ 

្វាាណដ្ធសករ�សគកងាាក�ឆា ដ២០១១ ារណដរុរ ១១០.១១៧ លរ្គៀល (២៧,២៦លរមកលភ គុ្ឹគាិ) ែមល 

្ាងរ្តង�ណដរុរ ៦៣% េនមដំណាឆា ដ២០១០ ។ �រកវត្វាាណដ្ធ្ធៀងរត�្រេរសាឹក រិ�ឹបល រិធ ិ

រគរករិាារណដរុរ ៣,៦៤% រិ� ១៥,១០% ្គៀ�ាា  ។ 

៤. ិរអអតុវឌរក�ិរនបរបរត ត័បពនាបះរ� ័ននធរ 

៤.១.ករអភិវឌ្ឍែផ�កបទ�្ប�ភ 

ធនាគមតិៃរាឹសកម វរេិរិតរ្តង�វិរបវងរង្ហិតត ិ រិ�ាណគម្្ណងរ ្មងឹ្នស្្ឹណវររបវាគ

្តតតេិរិតរួរារាែតារ្ងសិរ�រេ រិ�្មងឹ្នួ រ្សងងឹាគ�នវិភិាាក�វស័ិយរិគហិវតសកន្េលីកនដ្រា ។ ាាក� 

ាដត ក�ឆា ដ២០១១ ធនាគមតិៃរាឹសកម វរ្វាបាយរបវាណគឹយុនាាេរ័�រត�ាគគធនឹបលរិធិនន លាសករ� 

រិ�្ងាសណដរុរ ៥ ្បេ�្រៀត គុឹ ារ ្ងាសសតនេនាគ្តតតេិរិតរ្លងឹបល េ្ រូរិនយ័រិ�រសេរយ�នគត 

្ងាសសតនេនាគែណាគ ដែលាេត័ពារធារ ្ងាសសតនេនតាភ រេាាក�ាគបតលា្សសាឹកធារគងសា្គតាាស រ 

ធនាគរិ�រិគហិវតសក  ្ងាសសតនេនុានវាឹកនតិសរិរិគហិវតសក រិ�្ងាសសតនេនាគបតលាុមា ងធ័ជ ណដ្ នា 

្ា្ឹរហករនតិសរិរិគហិវតសក ។ 

៤.២.ករអភិវឌ្ឍែផ�ប្បតភតភបន 

ាាក�នឹមុមា ធគ្តតតេិរិតរ ធនាគមតិៃរាឹសកម ែត�ែត្ធកងាគ្តតតេិរិតរ្លងាាាគ រិ�មលា 

រនាែរភ� ម្ងរដណដ្ នា្គតាាស រធនាគរិ�រិគហិវតសក ្មងឹ្នាគនគ្វាាង្ហិង�តិីិារ គាាួរវររបវសកវតសិរេ 

រិ�រេគ ត�ាដ រិ�្លងាាឹសសាាគ្ងាុត្ងែា� ្្យយកតតិធឹពាាក�វស័ិយធនាគ ។ វធិនាជសត្ តតត េិរិតរ ្តតវវរ

នភ សាងតបគមលដ្ងាេនាគ្តតតេិរិតរែបិា្លងងរង្ហិតត ិ ឹាមាគ្តតតេិរិតរែបិា្លងឹបល េ្ រូរិនយ័ រិ�

រសេរយ�នគត ។ ្មងឹ្នេ្�នារបវលដរបគេត័ពារ រិ�រិរារ យ័ ធនាគមតិៃរាឹសកមវរែាស្ឹតល រិ��នវិភិ 

្តង�វិរបវ្ងេរ័�ងហគប រគវយាគធ ្តតតេិរិតរស្ាងា្ គតាាស រធនាគរិ�ឹន្ ាតរិគហិវតសក ។ ្ងេរ័�ងហគប រ 

គវយាគធ ីកន្រា គឺ្តតវ្ធកង្តង�ងឹគយយ Online ែមលុណបតលាេត័ពារសតនេនាស ររេគងសា្គតាាស រធនាគ 

រិ�រិគហិវតសក វរារា្ េល្វល រិ�ារាែត្តតឹ្តតវ ។ មឹយុាា ្រា ្ងេរ័�ងហគប រគវយាគធ ្រា ាា៏យុ  

ាតាងរសយប�ែមគរបវងរនកា រិ�ៃីភ្ មងឹ ្្យនាាេរ័�រត�ាគងហគប រគវយាគធ គងសា្គតាាស រធនាគ រិ� 

រិគហិវតសក រិ�ាុយ ឆភកាង�ក ដ�េនាគ�នវិភិគងសាវស័ិយធនាគាាក�្ង្រសាឹសកម ាាក�ាគ្ឆភងយតង្ទរត�ាគគ នា 

ណ្្ឹងរយឡ �ឆងាគរ័សៃរង្ណកាវរិិ រិ�រេែ្ង្ងតលយឡ �ឆងាគរ័សៃរហសារាឹកធនាគប�ែមគ ។ 
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៤.៣.ករអភិវឌ្តៃនេផវតភ�ឍិភបឍិតភ�្ិប�វ 

្សង្េលែមលវស័ិយធនាគងរតគ នាណ្្ឹងរ្ានរ្លនរ បលិតបល រិ�្សសាឹកធនាគគងសាធនាគ 

វរ�នវិភិមងរតងនន ងាប�ែមគ ។ បលិតបលនតិសរិ រិ�ាគរិាលុ  (Hire Purchase) ្តតវវររងា 

្្ងង្វសាារាែត្្ណងរ្តង�ដ ស្ាងាាគ្ធកងរិគហិង្ារ្លងរដរិ្្ងង្វសា ។ ឹឡបែភល Bank-Centric រិ� 

Mobile Centric ាដេក�ារ្ងតិងតតិាគាាក�្ង្រសាឹសកម ។ ្ាាមសសិតាាក�រ្ឹ�ា រិ�ឹឡបែភលំា៏្ ្យ 

ុានវាឹកធនាគណល័ត ្តតវែត្ាគេយឡ �សគ ងាសគុរងឹងរង្ហិតត ិ រិ�ាគ្តតតេិរិតរគងសាធនាគមតិៃរាឹសកម 

្មងឹ្នពនច�តិីិារ្តតវវរាគនគ ។ 

៤.៤.ករអភិវឌៃតេហ �នវនាតម 

ធនាគមតិៃរាឹសកម វរររលុា់លាេនរេរដវណាៃរាគ្ធកងួរ្ង្សងគ្តង�របវ្រ េ្ គណនសឹសរ័�្ ្ 

ាាក�វស័ិយធនាគ ្មងឹ្នាុយ ស្ឹតលមលាតុនរនគងសាវស័ិយធនាគាាក�ាគាដគកាដ្ធង រ្សមេាិណក ។ មលរ�បល 

ធនាគមតិៃរាឹសកម វរាដគកាគ្ធកងួរាររេ្ង្សងគ្តង�របវ្ងេរ័�របាតាចា ាាមតិឹយុ ង្�េងតរបវឹបល េ្ រ

ងរង្ហិតិតស្ាងារនបាគ�រតគធនាគ រិ�វរាដ្ រមលាាគង្�េងត្ា្ឹរហករ្្ាភនតងរបគ ឡប ែមល្្ា�រត�មដ្ធង គាគ 

្្ាាក�ឆា ដ២០១២ ្មងឹ្ន្ លងាាឹសសាឹកសបគម�រតគាគ ន រិ�ឹកសបគ្គងា្ គ�ូរិនយ័គងសា្គតាាស រ ែមល 

្គងា្ គ�្្យងរង្ហិតត ិ ។ ្ា្ឹរហករ្្ាភនតងរបគ ឡប ្តតវវរ្គគ ដេត�ច រត�ាុយ ស្ឹតលប�ែមគរបវលដរបធារ

ាាក�្សមេាិណកងឹគយយាគាតាងរសយរបវរេឹរិសកនសបក ាាាា ៃរេត័ពារគស�្គតាាស រធនាគ រិ��តិីិារ ។  

ាគេ្�ត�ាគ�រកវតតគធ្រយរាាក�្គតាាស រធនាគ ា៏្ តតវវរររុលា់លាច មង្ប់លមស៏ដសរាឹ យុ 

ៃរាគ�នវិភិវស័ិយធនាគ រិ�សារគធាឹកវស័ិយធនាគ្្ាាក�តដងរាប�ែមគ ។ ្គតាាស រធនាគាាក�

្ង្រសាឹសកម ្តតវវរគ ដេត�ច រត�រងា�រកវតតសត�ា្ គ�រតគមតិាាក�ាគយាគធ រិគហិវតសក (IFRS) ្្ឆា ដ 

២០១៦ ស�ឹកស្រា ។ ែបរាគ្ឆស ា្ទាគ�រកវតត្ េ្លរបវសត�ា្ គ�រតគមតិ ាាក�ាគយាគធ រិគហិវតសក 

ស្ាងា្ គតាាស រធនាគាដេក�សសិត្្ាាក�មដំាាាលសិាា្្្តងយ ។ ែបរាគ្រា រត�្ធកងួរ្ង្សងគ្តង�របវ

ាគ�រកវតតន្េលងណកកង្រាាដ�ុមា ធគ្តតតេិរិតរធនាគ ាម៏បណម ្គតាាស រធនាគ រិ�នដួ រ្ឆស ា្ទមលា

ាគែាស្ឹតល្ាលាគធ គធ្រយរ ្ងេរ័�េត័ពារ ធរពរឹរកសេរិ�ាដន រិ�ងរង្ហិតតិ្ង្�្ងយត័ា ។ 

ាគ្ធកងួរ្ង្សងគ្តង�របវាិណកសរ្ងតិងតតិាគគស�រិយតតាគរិគហិវតសកាាក�្ង្រស ្តតវវរររលុា់លាចមាដូរ 

មស៏ដសរាាាក�ាគពនវររបវាគ�នវិភិ្ងាង្្យរិគរតគរេ ។ វងិតតិរិគហិវតសកេិនេ្លា វរាដគកួរារ 

ាិណកសរ្ងតិងតតិាគយឡ �ាិតសាិរ�គស�ឹជរតន្តតតេិរិតរមលារនាែរភ� រិ�ឹជរតន្តតតេិរិតរ្លងាាាគួរារាែត 

្ង្សងគម�ឹករ ្មងឹ្នង្ហក �សរបវាគ្ា�ណដ្ ធ្លងណ្នភ ា្ង្ូ�ៃរងរង្ហិតត ិ។ 

៥. ហ័តអ�ស័ត�ភរពសរ�ុនធះ 

៥.១.ហតភអា័យឥណត 

្ាាងនមងគាិធធារារាដ្ធង រសសសាគរបតមលា ៣៣,៥% ្្មដំណាឆា ដ២០១១ រិ�ាគ្េតយ

វគឹមេន្្ាាឹររតយរតាាដររាណដ្នាវស័ិយាសិាឹកា៏្ ្យ ធារឹរិមដ្ធង គាគ្្ាាក�្ងេរ័�ធនាគវរ

ពភ ាាណកាេន ៣,០៥% ្្ាាក�ឆា ដ២០១០ ឹា្តតឹ ២,៤៣% ។ ធារឹរិមដ្ធង គាគ្្ាយសដវពិរធរាវ៏រ
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ពភ ាាណកាេន ១,៣៧% ឹា្តតឹ ១,០៩% ប�ែមគ ។ សដវពិរធរសគកង្លងធារឹរិមដ្ធង គាគ ្្ែតារ

សសិគរេ ែមលសសិត្្្តតឹា្ឹតិ ៥៥% ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ធារសឹសរ័��ិត ិ្តតវវរយាគធ ច សសិត្្ាាក�ា្ឹតិាដធតាៃរងហិតតិ្ង្�្ងយត័ា ១០,៧% ។ 

ធារូរិនយ័ធដសគកងគងសាធនាគ្ធៀងឹបលរិធិនន លាសករ� វរ្ាងរ្តង�មលា ៩៧% ្ធៀងរត�ឆា ដ២០១០ 

ែមលារ្តតឹែត ៨០% ។ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្ងតិងតតិាគលាា រិ�លាាមកដវរ្សតងយាណដែធា ១/៣ (ឹយុរគងន) ៃរសដនធធារសគកង ។ 

ធារ្្ងឹវស័ិយាឹករតាល ្សសាឹកឹរិែឹររិគហិវតសក រិ�ាសិាឹក រនឹយុដ្សតងយាវរ្ងាធ ៩% 

ៃរសដនធធារសគកង ។ វស័ិយ្រសណគធ  រិ�សដធ�ា  ្សតងយាវរណដែធារនបាគមបណាា ្តតឹា្ឹតិ 

៧.៤% ៃរធារសគកង ។ ្ាាងនមសបណនាគាដ��សា វរបតលាស�ិធវាិគារ្លង្ងតិងតតិាគធារ 

ាគ្តតតេិរិតរ្តតវវរ�រកវតតយឡ �្ង្�្ងយត័ា្លងាដ្ធង រធារ្លងវស័ិយ�ណលរ្រេរ ។ 

9.64%

7.26%

9.87%

3.44% 3.68%

4.84%

3.05%
2.43%

1.60%
0.83%

4.07%

1.61%

2.52%
1.72% 1.37%

1.09%0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

អ័ក្បឥណទ័សត័ដំុណេ រិរ

�រកវតធារឹរិមដ្ ធង គាគ �រកវតធារឹរិមដ្ ធង គាគសករ�

15.0%

18.0%
19.0%

17.0%

17.0%

16.0% 12.0% 10.7%

7.6%

11.9%

15.9%

17.9%

22.7%

18.6%

15.4%

9.8%

18.7%
16.8%

1.2% 1.2% 1.7% 1.3% 1.8%

1.4%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

អ័ក្ បអច័ននររព អច័នុប�ក ័ត�អ័ក្បឥណទ័ាសម� ន័មិបត

�រកវត�ណលរយ្រេរ បល្ធៀងធារ�ណលរវតសកមឹយុឹបលរិធិនន លាសករ� ធារសឹសរ័��តិ
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៥.២.ហតភអា័នតនតន័យត 

្រេរសាឹកបយ្សតលគងសា្គតាាស រធនាគ្្គាាសសិគរេសធយ្េលែមល្រេរ�ាឹកីភត�គយយ្េល 

ឹយុែសារាគ្ាងរ្តង� ។ ាតេកាិណក្ ្្ង�តកលរាគ ារាគ្ាងរ្តង�្រកគម�្ងង្ធៀងរត�ឆា ដឹ ករ  ។ 

ាគ�នវិភិគងសារនបាគគបងិយវតសក រិ�រនបាគឹបលធរ រត�បតលាលរ�រេងែរសឹ្រៀតមលា្គតាាស រធនាគាាក�ាគ 

្គងា្ គ�សរនរនយរេ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117% 118%
108% 104%

81%
91% 91%

83%108% 104% 100% 100%

136%
123% 121% 120%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

អ័ក្ បា័ន័យសភរ-អ័ក្ ប�័ិរុន្េន្ាកន្អររក័

�រកវតសរនរនយរេ �រកវតៃរាគ្្ងង្វសា្ងនេរករ

0% 5% 10% 15% 20%

ាគាុមបគយ
ាគាុមបគមកដ

ស េំ ាគ រិ�្រារនយ េ្ រ
ា កឹរតាល

្សសា ក្ឹ បេ�ដឹរិែឹររិគហិវតសក

សដធ�ា
ាគួរសកនមងកគល់

ាសិា កឹ គកា ្ងាា រិ�្រារ
�ណលរ្រេរ

ង តំ េត័ារ រិ�របគគឹនគឹរ
ាគួរសកនរិបនាមា កឹសិរ�ិនន លាសភុរ
មតាាហគប រ រិ�សតកាង្ តំ ាុសរា

្គតាាស ររិគហិវតសក

ាគប់តាប់�ា្ សសាពគធយ
ធារ្បេ�ដ

សា កឹាលុ រិ�្ងតិងតតិាគនតិសរិ
ាគួរសកនងឹងធ័ជ ធារ

ហសារា កឹែគ ឡ

ឥណទ័នសុតា�សុាដសតច�

២០១១ ២០១០
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៥.៣.ហតភអា័�បបភ�ប�ភក 

វពិរាគ្ង្�្ងយត័ាឹយុណដរុរវរ្ាាួ រ�រកវតត ្មងឹ្ន្ គងា្ គ�ូរិនយ័្ងតិងតតិាគមបណម ងរង្ហិតត ិ

សតនេន�នវិលាិណក លាសធ� វរិិណ�យ័្តតឹ្តតវរិ�សឹ្សង រិ�ាគ្តតតេិរិតរៃបនាាក� ។ លរ�បលារភ�ឹាងបង ច

ាគ្គងា្ គ�ូរិនយ័ ែមលគុឹ ារ ូរិនយ័្ងតិងតតិាគប�ែមគ្នា គឺាររេលិ្ ង្សងគ ។ ្ាាងនមាគ

្គងា្ គ�ូរិនយ័ារាស ររេលិ្ ង្សងគា៏្ ្យ វពិរាគ្ង្�្ងយត័ាងែរសឹ្រៀត មេិ្សស ត្ឹតវាគ 

្មងឹរករស្ាងា្ គងា្ គ�ូរិនយ័្ងតិងតតិាគាដេក�សសិត្្ាាក�ាគេិរគ  ំ្មងឹ្ន្ ឆភងយតង្ទរត�ាគ្ាងរ្តង� 

ៃររដរដ រិ�្ង្នរ្ងតិងតតិាគគងសា្គតាាស រធនាគ ។ 

៥.៤.ិកមយត្នស�ផ�្ផ�់ៃឥេ 

លរ�រេែសក�គា្វាាណដ្ធ្្ាាក�វស័ិយធនាគារាគ្ាងរ្តង�គុគួរាតាសា់លា ្ងង្្ង�ង្ធៀង

្ទរត�ាគ�រកវតតឆា ដឹ ករ ។ ្វាាណដ្ធ្ធៀងរត�្រេរសាឹកមឹធរឹវរ្ាងរមលា ១.៨៩% សធយែមល

្វាាណដ្ ធ្ធៀង្មងឹរករស្្ឹណវរ ៩.០២% ្្មដំណាឆា ដ២០១១ ។  

1.6% 1.4% 0.9% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 0.7% 0.6% 0.6%

4.2% 4.0% 3.6% 4.0% 4.8% 4.9%
6.3%

5.3% 4.4% 4.3%

18.2% 17.3%
18.8%

16.2% 16.7% 16.0% 15.8% 16.4% 17.2%
15.4%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

័តនរ ិរអននិរន្ក

្វាាសរេដ ្វាាសរេដារាលាដធតា ធារ

(4,000)

(3,000)

(2,000)

(1,000)

-

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

គនភ តាល�វារត គនភ តង�់គ

ាំលប�័ិងអុរ័ត

ឹរិ្លងសេន១ែស ្្ណងរម�១ែសែតឹិរ្លងសេន៣ែស ្្ណងរម�៣ែសែតឹរិ្លងសេន៦ែស ្្ណងរម�៦ែសែតឹិរ្លងសេន១២ែស

្្ណងរម�១ឆា ដែតឹិរ្លងសេន២ឆា ដ ្្ណងរម�២ឆា ដែតឹរិ្លងសេន៥ឆា ដ ្្ណងរម�៥ឆា ដែតឹិរ្លងសេន១០ឆា ដ ្្ណងរម�១០ឆា ដ
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៥.៥.ៃដវកវត 

�រកវតាធររេវរពភ ាាណកាេន ៣១,៣៨% ្្មដំណាឆា ដ២០១០ ឹា្តតឹ ២៦,២៣% ្្មដំណា

ឆា ដ២០១១ ងឡកែរតា្ឹតិ�រកវត្រា ្្ែតសសិត្្្លងា្ឹតិងរង�គ ្ង្�្ងយត័ា រិ�ស�ិធែមលគគុួរ្េតយ

វគ មឹ ។ ាគីយណកាៃរា្ឹតិ�រកវតាធររេ គឺង តំ លឹាេនាគ្ាងរ្តង�យឡ �សភ ដ�របវាគបតលាធារ 

្រងយាគ្ាងរ្តង�របវាគបតលាធារ្រា រត�្ធកងួរ្ាងរ្តង�របវ្រេរសាឹកីភត�ូរិនយ័ ។ ្មងឹរករចា ាា 

រនឹយុារា្ឹតិ ២៤,៩៦% ែមលវរងបង េនសសិគរេៃររេគ ត�ាដៃរឹបល េ្ រ្មងឹរករគងសាធនាគ្្ាាក� 

ឆា ដ២០១១ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦. ្ម�  ័ត�ិរន្រស 

្ាាងនសឹរិិ�បលណដង�ដ្តតវវរស្្ឹណាាក�្េលារភ�ឹាា៏្ ្យាង៏�ង ្ងបឹ្្ែតារាាក�ាគ�នវិភិ 

រិ�ាគគាាសសិគរេវស័ិយធនាគ ។ ងណកកង្រា្រា ធនាគមតិៃរាឹសកមវរេិរិតរ្លងងរង�គ ្ង្�្ងយត័ា 

ាដ�ងយ ្មងឹ្នាតាងរសយរបវលរ�រេាាក�ាគ្គណ្វសឹរិ�រកវតតងឹងរង្ហិតត ិ ្រងយាាក�្េលមឹយុាា ្រា 

ធនាគមតិៃរាឹសកម ាវ៏រេិរិតរ រិ�សយតៃឹភេនរេរដវណាាាក�ាគ្ាាួ រ�រកវតតងរង�គ ្ង្�្ងយត័ាងែរស  ឹ
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២០០១ ២០០២ ២០០៣ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១
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18%

អ័ក្ បន្កចំុណំុនេ្័ប�នររពាសក ័ត�ចំុណំុនេ្័ប�សបង័តនតភារក័ តន

�រកវត្វាាណដ្ធ្ធៀងរត�្រេរសា កឹ �រកវត្វាាណដ្ធ្ធៀងរត� បឹលរិធរិគរករិាយ

32
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29
.5

6%

25
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5%

22
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1%

26
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3%

30
.8

5%

30
.8

0%

24
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6%
34.50%

31.89%

26.46%
23.57%

27.64%

32.28% 31.38%

26.23%

២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១

អ័ក្ បរន័ភរុដេសរក័ទរ ករយ១ ័ត�ុដេសរក័ទរ ករយ២

�រកវតាធររេ្មងឹ រករចា ាារន១ �រកវតាធររេ្មងឹ រករចា ាារន១+ ្មងឹរករចា ាារន២
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ប�ែមគ ។ ងរង្ហិតតិ្ង្�្ងយត័ាសដសរាដឹយុណដរុរនាាេរ័�រត�ូរិនយ័ធារ រិ�ូរិនយ័សរនរនយរេ 

រដវណា្ តតវ្ធកងាគេិរិតរ្តង�វិ ណដែធាាងរង្ហិតតិាាារ�រត�ូរិនយ័រនបាគ រិ�ូរិនយ័្ងតិងតតិាគ 

រដវណា្ តតវ្ាាួ រ�រកវតតងែរសឹ ្រៀត ។  

ាគាា�សឹតសរេងកគ់លិា ្្ែតមុរិរេណដង�គងសាធនាគមតិៃរាឹសកមមែមល ។ ធនាគមតិៃរ 

ាឹសកម ររុលា់លា�ដេនត្ឹតវាគរដវណាាាក�ាគារធរពរឹរកសេ្គងា្ ារា រិ�្េល្វលស្ាងាាគាា� 

សឹតសរេ រិ�ាដន ។ ាគ្គៀងណដាឹកវធិនាា�សឹតសរេមាគបគុរិរេ ្មងឹ្នស្្ឹណវររបវធរពរ 

ឹរកសេែមលារគកធរេ រិ�សឹតសរេ ។ 

៧. ុាចតយា័តរដស ័ 

ូរិនយ័ាាក�្ងេរ័�ធនាគ្្ែតសសិតាាក�ា្ឹតិឹយុ ែមលុណ្គងា្ គ�វរ ្ាាងនមារាគ្េតយវគឹម 

សភា�ដេនូរិនយ័ធារ រិ�ូរិនយ័សរនរនយរេ ។ ្ងតិងតតិាគ្្ាាក�វស័ិយធនាគារ្ង្ាតនរេ្តង� 

វិ ្រងយលាស�ិធាដ�ងយវរងបង េនរសេនារវាិគារាដ�្ល្មរ រិ�រដរដៃរាគគ នាណ្្ឹងរ  ។ 

ឹកសបគ�រតគាគ នយាឹកងរតគ នាមកា្លមយឡ �្លនរ រិ�ាដគកមលាាគ�នវិភិវស័ិយរិគហិវតសកួរារាែតសកនា្្ី 

រិ�របលដរបលយ ។ 
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ឧ្ាសម� ន័រយ ១  

រត រ័ �័សរ្ាកនាបះរ� ័ននធរ ័ត�នាបះរ� ័សយន្រតរហិុប�កុ�សមកុ នរ ២ំ០១១ 

ចណំ នំ រត័រ័�សទ�ំអាកសត័្័ុនេេាុ័សក ័ត�ិសិរណក ុដស  

នាបះរ� ័ននធរ ័ត�នាបះរ� ័សយន្រតរហិុប�ក  
 

(សបឹ្ឹងល្្ហងសឹសរ័�រន១ ែបាារា��ា្ គភស) 



ៃថង ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ ៃថង ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ ៃថង ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ

1 ធនគរ េអសុីលី 12.00% 12.00% 16.80% 12.00% 12.00% 12.96% 12.00% 12.00% 16.80%
2 ធនគរ កមពជ ធរណៈ ចំកត់ 24.68% 24.68% 24.68% 24.68%
3 ធនគរ ក ឌីយ៉ ចំកត់ 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
4 ធនគរ េអ អុិន េហ ត រយូ៉ល់ កមពជ 8.25%
5 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទសៃនកមពជ 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
6 ធនគរ អភវិឌ នន៏ិងវនិិេយគកមពជ ភអីិលសុី 10.00% 23.00%
7 ធនគរ េមយែបង៊ 11.00%
8 ធនគរ វឌ នៈ 8.50% 9.02% 9.00% 10.80%
9 ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 15.00% 15.00% 15.00%
10 ធនគរ វឌ នៈ សុី ចំកត់ 14.00% 15.00% 16.00% 18.00%
11 ធនគរ កមពជពណិជជ ចំកត់ 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25%
12 ធនគរ ពណិជជកមមទី១ 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
13 ធនគរ ្រកងៃថម ជន ចំកត់ 13.00% 10.00%
14 ធនគរ កមពជ សុី ចំកត់ 18.00%
15 ធនគរ េមគងគកមពជ 14.40% 14.40% 14.40% 14.40%
16 ធនគរ ជីវកមមសឹង្ហបូរ ីចំកត់ 15.00% 15.00% 15.00%
17 ធនគរ ឥ ្ឌ  ខភនេំពញ 13.00%
18 ម៉រ ៉ូ ន ់ធនគរជប៉ុន ភ ីអិល សុី 16.00%
19 ធនគរ ប៊ូយ៉ុងែខមរ 15.00%
20 ធនគរ សុិន ន ែខមរ 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
21 ធនគរ គូកមនី កមពជ ភអីិលសុី 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%
22 ធនគរ អូ េអស េខ ឥណ្ត ៃឆ 14.00%
23 ធនគរ ហ្វង ឌីប៊េីអស 12.00%
24 ធនគរ ភនេំពញពណិជជ 19.00%
25 ធនគរ ខម 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%
26 ធនគរ សុី យអិមប៌ី 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
27 ធនគរ ្រហគីែបង៊ ខកមពជ 16.80% 16.80% 16.80% 16.80% 16.20% 16.20% 16.20% 16.20%
28 ធនគរ ចិន  ខភនេំពញ 12.00%
29 ធនគរ ឯកេទសេខមខូ លីមតីធីត 15.00%
30 ធនគរ អភវិឌ នជ៏នបទ 15.00% 12.00%
31 ធនគរ ឯកេទស ភ ីេអច ែអស អឹម អុី ចំកត់ 18.00%
32 ធនគរ ឯកេទសវនិិេយគទីមយួ 18.00%
33 ធនគរ ឯកេទស នកូ 14.99%
34 ធនគរ ឯកេទសតូម៉តូ 15.13%
35 ធនគរ ឯកេទសអងគរ កពី ល 24.00% 24.00% 24.00% 24.00%

22.09% 16.99% 16.99% 19.35% 18.57% 16.35% 16.38% 15.36% 11.25% 11.98% 11.98% 17.84%

17.45% 16.36% 16.36% 16.93% 15.22% 15.09% 15.15% 14.76% 11.25% 11.63% 11.63% 15.26%

េឈម ះធនគរ
ឥណទនជេរៀល ឥណទនជដុ ្ល រ ឥណទនជរបូិយបណ័្ណ េផ ងៗ

មធយមភគអ្រ ករ្របក់េ្រកយករថ្លឹង

មធយមភគ ្រ ករ្របក់

ឧបសមព័នធ ២ ក

អ្រ ករ្របក់េលើករឲយខចីចងករ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

                     (្របចែំខធនូ ឆន ២ំ០១១) (អ្រ ្របចឆំន )ំ

ល.រ
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១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ

1 ធនគរ េអសុីលី 1.25% 3.00% 5.00% 6.00% 6.50% 0.50% 1.50% 2.50% 3.75% 4.25% 0.50% 2.00% 2.50% 3.25% 3.75%
2 ធនគរ កមពជ ធរណៈ ចំកត់ 0.50% 0.50% 1.75% 2.50% 3.50% 4.25% 0.50%
3 ធនគរ ក ឌីយ៉ ចំកត់ 2.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0.75% 2.00% 2.50% 3.50% 4.75%
4 ធនគរ េអ អុិន េហ ត រយូ៉ល់ កមពជ 0.50% 3.25% 3.50% 4.00% 5.50% 0.25% 1.05% 1.45% 2.75% 3.75% 0.40% 0.50% 0.65% 0.75% 0.95%
5 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទសៃនកមពជ 1.50% 4.50% 5.50% 6.50% 0.75% 1.00% 2.50% 3.50% 4.75%
6 ធនគរ អភវិឌ នន៏ិងវនិិេយគកមពជ ភអីិលសុី 2.00% 3.55% 4.60% 5.55% 6.50% 1.00% 2.50% 3.00% 4.00% 4.85%
7 ធនគរ េមយែបង៊ 0.50% 1.50% 2.25% 3.25% 4.25%
8 ធនគរ វឌ នៈ 0.50% 1.50% 2.00% 3.00% 3.50%
9 ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 1.00% 2.50% 3.50% 4.50% 5.50%
10 ធនគរ វឌ នៈ សុី ចំកត់ 0.75% 0.75% 2.50% 3.50% 4.50% 5.50%
11 ធនគរ កមពជពណិជជ ចំកត់ 0.10% 1.00% 0.10% 1.00% 1.00% 1.00% 0.10% 1.00%
12 ធនគរ ពណិជជកមមទី១ 0.40% 1.00% 1.20% 1.40% 1.80%
13 ធនគរ ្រកងៃថម ជន ចំកត់ 0.10% 0.50% 0.75% 1.00%
14 ធនគរ កមពជ សុី ចំកត់ 2.00% 2.50% 3.50% 4.50% 5.50%
15 ធនគរ េមគងគកមពជ 3.50% 2.00% 2.25% 2.75% 3.25% 3.50% 2.00%
16 ធនគរ ជីវកមមសឹង្ហបូរ ីចំកត់ 0.50% 2.50% 3.00% 4.00%
17 ធនគរ ឥ ្ឌ  ខភនេំពញ 0.75% 1.00% 2.25% 3.00% 4.00%
18 ម៉រ ៉ូ ន ់ធនគរជប៉ុន ភ ីអិល សុី 3.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.50% 3.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.50%
19 ធនគរ ប៊ូយ៉ុងែខមរ 1.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 0.50% 1.50% 2.50% 3.00% 3.50%
20 ធនគរ សុិន ន ែខមរ 0.25% 1.25% 1.25% 3.20% 3.50%
21 ធនគរ គូកមនី កមពជ ភអីិលសុី 0.70% 1.70% 2.50% 3.20% 3.60% 0.50% 1.20% 2.00% 2.70% 3.10%
22 ធនគរ អូ េអស េខ ឥណ្ត ៃឆ 1.50% 3.50% 4.00% 5.00% 6.00% 1.50% 2.25% 2.75% 3.50% 4.75%
23 ធនគរ ហ្វង ឌីប៊េីអស 1.00% 2.25% 2.75% 3.75% 4.25%
24 ធនគរ ភនេំពញពណិជជ 1.20% 2.50% 4.20% 5.20% 6.20%
25 ធនគរ ខម 1.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 0.50% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00%
26 ធនគរ សុី យអិមប៌ី 1.50% 2.25% 2.50% 3.50% 4.25%
27 ធនគរ ្រហគីែបង៊ ខកមពជ 1.25% 3.00% 4.00% 4.25% 5.00% 1.00% 1.50% 2.50% 3.00% 3.50%
28 ធនគរ ចិន  ខភនេំពញ 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.50% 1.25% 2.25% 2.75% 3.25%
29 ធនគរ ឯកេទសេខមខូ លីមតីធីត
30 ធនគរ អភវិឌ នជ៏នបទ 1.50% 3.50% 4.00% 5.00% 6.00% 1.00% 3.00% 3.50% 4.00% 5.00%
31 ធនគរ ឯកេទស ភ ីេអច ែអស អឹម អុី ចំកត់
32 ធនគរ ឯកេទសវនិិេយគទីមយួ
33 ធនគរ ឯកេទស នកូ
34 ធនគរ ឯកេទសតូម៉តូ
35 ធនគរ ឯកេទសអងគរ កពី ល

1.18% 2.86% 4.33% 5.28% 6.16% 0.63% 1.65% 2.39% 3.43% 4.29% 0.48% 1.49% 1.83% 2.40% 2.80%

1.30% 2.60% 3.45% 4.43% 5.33% 0.86% 1.79% 2.43% 3.27% 4.03% 0.70% 1.25% 1.38% 2.00% 2.35%

ឧបសមព័នធ ២ខ 

អ្រ ករ្របក់េលើ្របក់បេញញ ើ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

                     (្របចែំខធនូ ឆន ២ំ០១១) (អ្រ ្របចឆំន )ំ

ល.រ េឈម ះធនគរ

្របកប់េញញ ើជេរៀល ្របកប់េញញ ើជដុ ្ល រ ្របកប់េញញ ើជរបូិយបណ័្ណ េផ ងៗ

សំៃច

មធយមភគ ្រ ករ្របក់

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់
សំៃច

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់
សំៃច

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់

មធយមភគអ្រ ករ្របក់េ្រកយករថ្លឹង
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្របព័នធធនគរកមពុជ 
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១-ធនគរ កមពុជពណិជជ  

២-ធនគរ កមពុជ ធរណៈ 

៣-ធនគរ េអអុិនែហ តរ ៉យូ៉ល់ 

៤-ធនគរ  សុិន នែខមរ 

៥-ធនគរ គូកមនី កមពុជ 

៦-ធនគរអូេអសេខឥណ្ឌូ ឆយ     
 
 

ធនគរជតិៃនកមពុជ 

៣១ ធនគរពណិជជ  ៧ ធនគរឯកេទស

១-ធនគរ ពណិជជ ទី១  

២-ធនគរ  ្រកុងៃថ    

៣-ធនគរ  េមយែបង៊   

៤-ធនគរ ឥ ្ឌ   

៥-ធនគរ កសិកកមម និងអភវិឌ ន ៍

    ជនបទេវៀត ម ខកមពុជ     
៦-ធនគរ ចិន  ខភនេំពញ 

៧-ធនគរ េម គ  អុិនេធើេណសិន  

     ណល ខមេមើសល ខភនេំពញ 

៨-ធនគរ យ សុី ប៊ ី សុី 

៩-ធនគរ  អុឹម  ប៊ ី 

 

១-ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទស 

២-ធនគរ វឌ នៈ សុី 

៣-ធនគរ កមពុជ សុី 

៤-ធនគរ ក ឌីយ៉  

៥-ធនគរ កមពុជេមគងគ  

៦- ជីវកមម ធនគរ សឹង្ហបូរ ី 

៧-ធនគរ សហពណិជជ  

៨-ធនគរ វឌ នៈ  

៩-ធនគរ េអសុីលី   

១០-ធ.វនិិេយគនិងអភវិឌ នក៍មពុជ 

១១-ម៉រ ៉ូ ន ់ធនគរ ជប៉ុន 

១២-ធនគរ  ប៉ូយុងែខមរ 

១៣-ធនគរ  ភនេំពញពណិជជ  

១-ធនគរឯកេទស ភ ីេអច  ែអស  អុមឹ  អុ ី 

២-ធនគរឯកេទស វនិិេយគទី១ 

៣-ធនគរឯកេទស នកូ 

៤-ធនគរឯកេទស តូមតូ 

៥-ធនគរឯកេទស អងគរ កពី ល 

៦-ធនគរឯកេទស  េខមខូ 

១៣ បេងកើតេឡើងកនុង្រសុក 

 ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ

៦ ធនគរឯកជន 

១-ធនគរឯកេទស អភវិឌ នជ៍នបទ ១-អ្រមតឹ 

២-ហ ថ កសិករ 

៣-ធនគរភូម ិេខមបូ  

៤- ថ បន 

៥-សី និធិ 

៦-អងគរ ម្រកូហិរញញ វតថុ 

៧-វសីិន ្វ ន ់េខមបូ  

៨-េ្រកឌីត 

៩-្រប ក ់ម៉យ្រកូ ្វ យែនន 

១០-សមគមមូលនិធិសហភពអភឌិ ន ៍

      កសិករ 

១១-អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចជនបទកមពុជ 

១២-ម៉កស់ុីម៉  

១៣-ឥណទនពលរដ្ឋរងុេរឿង 

១៤- មកិ 

១៥-ឥណទនអភវិឌ ន្របជជន 

១៦- ្វ េមើរ  ្វ យែនន 

១៧-្រហគីន េសន្រតល ម៉យ្រកូ ្វ យែនន 

១៨-ហ្វឺស ្វ យែនន 

១៩- ៉ យសុីភ ី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន 

២០-េខម ខបភ់ថីល 

២១-សំរទិធិស័ក ម្រកូហិរញញ វតថុ 

២២-េខម ម្រកូហិរញញ វតថុ  
២៣-អងគរ េអសុីអុី ្ត រេ្រកឌីត 

 ២ ករយិល័យតំ ង
 

១-ធនគរ  ស្តង់ រឆទឺេរត៉ 

២-ធនគរវនិិេយគនិងអភវិឌ នៃ៍នេវៀត ម 
ជីវកមមប្តូរ្របក ់

ភនេំពញៈ 

- ជញ បណ័្ណ  ៣៧ 

-លិខិតអនុញញ ត ៤០ 

- ជញ បណ័្ណ  ២ 

-លិខិតអនុញញ ត១៥៤៨   
  

៩ ខធនគរបរេទស 
១ ធនគររដ្ឋ    ៣២ មន ជញ បណ័្ណ  ១-្រកុងភនេំពញ      ១៥-ៃ្រពែវង 

២-កំពងច់ម        ១៦- ែកវ 

៣-្រពះសីហនុ       ១៧-កំពងឆ់ន ងំ 

៤-េសៀម ប         ១៨-្រពះវ ិ រ 

៥-បតដ់ំបង         ១៩-្រកេចះ 

៦-បនទ យមនជយ័  ២០-សទឹងែ្រតង 

៧- ្វ យេរៀង         ២១-មណ្ឌ លគីរ ី

៨-ក ្ត ល 

៩-កំពត 

១០-កំពងធ់ំ 

១១-េពធិ ត ់

១២-កំពងស់ពឺ 

១៣-េកះកុង 

១៤-រតនៈគីរ ី                                    
  

      ២១ ខធនគរជតេិន មេខត្ត 

៧-ធនគរ ហ្វង ឌីប៊េីអស ពណិជជ (១៧) 

៨-ធនគរ សុី យ អុឹមប៊ ី(២០) 

៩-ធនគរ  យហគន េធៀងទិន  េខមបូ          

    ភអីិលសុី  ( ១៦) 

២៤-េខមរៈ 

២៥-្របយម៍  អិមេអហ្វ 

២៦-សូ ្រ  

២៧-ម្លះិ ្វ យែនន 

២៨-ចំេរ ើន ម៉យ្រកូ ្វ យែនន 

២៩- កទ់ីវ ភភីល  
 ៣០-បយន័ េ្រកឌីត 

៣១-អុីអន ម៉យ្រកូ ្វ យែនន 

៣២-បរបិូរណ៍  

៩ បតុ្តសមពន័ធធនគរ 
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ល.រ េឈម ះអងគករ ល.រ េឈម ះអងគករ

1 អងគករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជនបទេនកមពុជ 16 សមគមអភិវឌ ន៍សែណ្ត កេសៀង អុង

2 អងគករអភិវឌ ន៍សងគមជនបទ 17 អងគករសងគហអភិវឌ ន៍កមពុជ

3 អងគករអភិវឌ ន៍ជនបទែខមរ 18 សមគមសំ ងអភិវឌ ន៍ជនបទ

4 អងគករលូេថ ៉ន បំេរ ើពិភពេ ក 19 អងគករប ្ត ញេសដ្ឋកិចចកមពុជ

5 អងគករឥណទនលប់បំបត់ភព្រកី្រកេនកមពុជ 20 អងគករ្រទ្រទង់សហគមន៍បេងកើនអភិវឌ ន៍

6 សមគមជួយកសិករ 21 វទិយ ថ នសន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍

7 សមគមសុខមលភព្រស្តីេខត្ត្រកេចះ 22 អងគករច័នទ សុខ ន្ត

8 អងគករ្រកុមករងរេសដ្ឋកិចចថមី 23 អងគករសមបុរស

9 គំេ ងឥណទន្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 24 អងគករអភិវឌ ន៍របរចិញច ឹមជីវតិកសិករ

10 សហព័នធសហគមន៍សន ំ្របក់កមពុជ 25 សមគមអភិវឌ ន៍ភូមិ

11 សមគមេផ្តើមគំនិតពណិជជកមម 26 សុី េខ អិម េអហ្វ ជី (េខមបូ )

12 សមគមជតិ្រទ្រទង់កសិផល 27 អងគករេ ក្រគូ

13 សមគមអភិវឌ ន៍តំបន់ពយ័ពយ 28 អងគករសមគមកសិករែខមរបត់ដំបង

14 សមគមអភិវឌ ន៍កសិកមមនិងេទសចរណ៍ 29 អងគករអភិវឌ ន៍្រគួ រ្រកី្រក ជមួយ្របព័នធកសិកមម េន្របេទសកមពុជ

15 សុី យ សុី េអម-កមពុជ

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលបនចុះបញជ ី

ៃថងទី  ៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១១
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