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រមភកថ 

  

 

បនទ ប់ពីករទទួលរងនូវសំពធៃនវបិត្តិជសកលនអំទបុងពីរឆន ំចុងេ្រកយេនះ     កិចចខិតខំ 

្របឹងែ្របងរួមគន ្រតូវបនេរៀបចំេដើមបី ្ត រេទបើងវញិនូវករខូចខត។ េនកនុង្របេទសកមពុជ 

សញញ ៃនករេងើបេឡើងវញិបនបង្ហ ញឲយេឃើញេនកនុងឆន ំ២០០៩ និងឆន ំ២០១០។ ករេងើបេឡើងវញិេនះប ្ត ល 

មកពីកររកីចេ្រមើនេនកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចចមបងដូចជ វស័ិយកសិកមម ឧស ហកមម និង េស កមម។ វស័ិយធនគរ 

ក៏បនចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងកររមួចំែណកឲយមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចផងែដរ ។ 

វបិត្តិេសដ្ឋកិចច សកលបនជំរុញឲយមនត្រមូវករកនុងករេលើកកមពស់បទបញជ ្របុង្របយ័តនបែនថមេទៀតេដើមបី 

ឲយមនភពសម្រសបេទនឹងបចចុបបននភពៃន្របតិបត្តិករធនគរ និង ចរក បនសថិរភពហិរញញវតថុ។ កនុងទិសេ  

េនះ ធនគរជតិៃនកមពុជបនពិនិតយេឡើងវញិនូវ្រកបខណ្ឌ ៃនករ្រតួតពិនិតយ និងបទបញជ ្របុង្របយ័តនរបស់ខ្លួន 

េដើមបីទប់ទល់ជមួយក ្ត ្របឈមៃន និភ័យសក្ត នុពលមួយចំនួន ជពិេសស មរយៈកររកីចេ្រមើនយ៉ងឆប់

រហ័សៃន្របតិបត្តិករធនគរ និងហិរញញវតថុេនកនុង្របេទសកមពុជ។  តួយ៉ង ធនគរជតិៃនកមពុជ បន ក់េចញ

ឲយអនុវត្តនូវបទបញជ ្របុង្របយ័តនសំខន់ៗមួយចំនួនេទៀតដូចជ ្របកសស្តីពីករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធ ្របកស

ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង និង្របកសស្តីពីករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយ េលើមូល ្ឋ ន និភ័យ និងទស នៈអនគត។ 

បទបបញញត្តិថមីៗទំងេនះ នឹងជួយជំរុញឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុទំងមូលមន សុវតថិភព និងភពរុងឹមំ

បែនថមេទៀត។ 

េ្រកពីករព្រងឹងបទបញជ ្របុង្របយ័តន ធនគរជតិៃនកមពុជ ក៏បនយកចិត្តទុក ក់កនុងករព្រងឹង 

លទធភពទទួលយកេស កមមហិរញញវតថុ មរយៈករជំរុញឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ ព្រងីកតំបន់្របតិបត្តិករ េបើក 

លទធភពឲយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ទទួលយក្របក់បេញញើពី ធរណៈជន  និង អភិវឌ ន៍ផលិតផល ម 

បេចចកវទិយទំេនើប កនុងេនះដូចជ ករ ក់ឲយេ្របើ្របស់នូវេស កមមធនគរ មអីុនធឺេណត និងេស កមម 

េផទរ្របក់ចល័តជេដើម។ ករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធសម្រសបមួយ ស្រមប់អភិវឌ ន៍ទីផ រហិរញញវតថុក៏ជ 

កិចចករសនូលរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជផងែដរ។ បចចុបបនន ធនគរជតិៃនកមពុជ កំពុងខិតខំេរៀបចំបេងកើតទីផ រ

អន្តរធនគរ ករយិល័យឥណទន ្រពមទំងព្រងឹងអភិបលកិចចេនកនុង្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុ។  

ជងេនះេទេទៀត ធនគរជតិៃនកមពុជ ែតងយកចិត្តទុក ក់កនុងករក ងសមតថភពម្រន្តី បុគគលិក 

េដើមបីអនុវត្តនូវតួនទីនិងភរកិចច្របកបេ យ្របសិទធភព និងទទួលបនេជគជ័យ។ ករក ងសមតថភពេនះ 

េធ្វើេឡើងកនុងទិសេ ឲយម្រន្តីបុគគលិកទំងេនះទទួលបននូវចំេណះដឹងថមីៗ ស្រមប់េឆ្លើយតបេទ មកររកីចេ្រមើន

ៃនវស័ិយធនគរនិងហិរញញវតថុកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ តំបន់ និងសកលេ ក។  កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះក៏្រតូវ

បនទទួលករជួយឧបតថមភគំ្រទពីសំ ក់មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ មជឈមណ្ឌ ល ៊ សិន 
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រតនគរ េមរកិ និងធនគរក ្ត លេផ ងេទៀត ជេដើម។ ជមួយគន េនះ ្រកបខ័ណ្ឌ ៃនវស័ិយធនគរ និង

ហិរញញវតថុ មិន្រតឹមែតសថិតកនុងបរបិទៃផទកនុង្របេទសេនះេទ បុ៉ែន្តភពទក់ទងៃនវស័ិយេនះកន់ែតមនភព

សមុគ ម ញ និងជួប្របទះនូវភព្របឈមជមួយ្របតិបត្តិករជអន្តរជតិ។ កនុងន័យេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជបន

បេងកើតទំនក់ទំនងយ៉ងសកមមជមួយប ្ត ធនគរក ្ត លៃន ្របេទសជេ្រចើន សំេ េធ្វើករែចករែំលកព័ត៌មន 

បទពិេ ធន៍ និងចំេណះដឹងថមីៗ រ ងគន េទវញិេទមក។  

្របតិបត្តិករេនកនុងវស័ិយធនគរមនកររកីចេ្រមើនគួរឲយចប់ រមមណ៍េនកនុងឆន ំ២០១០ និង ្របកប 

េ យសុទិដ្ឋិនិយមស្រមប់េពលអនគត។ ឥណទន និង្របក់បេញញើ របស់អន្តករធីនគរមនករេកើនេឡើង

យ៉ងខ្ល ំង។ រឯី ្រទពយសកមមសរបុេនកនុងវស័ិយធនគរេកើនេឡើងដល់ ៥៦% ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ ែដល

េនែត្រគបដណ្ត ប់េនេលើវស័ិយហិរញញវតថុទំងមូល។ េ យែទបក ឥណទនមិនដំេណើ រករសថិត កនុងក្រមិតទប 

ែដលកនុងេនះ ករេធ្វើសំវធិនធនមនក្រមិត្រគបដណ្ត ប់្រគប់្រគន់។ ចំែណកឯឥណទន និភ័យធំ ឥណទន

សមព័នធញញ តិ និងឥណទន មវស័ិយេសដ្ឋកិចច បនបង្ហ ញថ និភ័យឥណទនេន កនុងវស័ិយធនគរមន

ក្រមិតទប។ ចំេពះ ច់្របក់ងយ្រសួលមិនមនបញ្ហ គួរឲយចប់ រមមណ៍េនះេទ េ យ រវស័ិយធនគរ 

មន ច់្របក់ងយ្រសួលប្រមុងេ្រចើន េហើយមនករេកើនេឡើងជលំ ប់។ និភ័យទីផ រមនក្រមិតតិចតួច

បុ៉េ ្ណ ះ េ យ រទីផ រទុន និងទីផ ររបិូយវតថុមិនទន់មនរបូ ងជ ដំុកំភួនេនេឡើយ។ ករេកើនេឡើងៃន

្របតិបត្តិករ និងភពច្រមុះៃនផលិតផលបនេធ្វើឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ ្របឈមនឹង និភ័យ្របតិបត្តិករខពស់

ជងមុន បុ៉ែន្តសថិតេនកនុងក្រមិតែដល ច្រគប់្រគងបន។ 

ជមួយគន េនះ វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុេនែតរក តួនទីចំបច់កនុងករជំរុញកំេណើ នេសដ្ឋកិចច និងជីវភព 

របស់្របជជនេន មតំបន់ជនបទ។ កររកីចេ្រមើនថមីៗរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ្រតូវបនេមើលេឃើញ 

មរយៈករព្រងឹងសមតថភពកនុងករបេងកើនជំេនឿទុកចិត្ត និង ព្រងីករចនសមព័នធ្របតិបត្តិករស្រមប់ទទួល 

្របក់បេញញើពី ធរណជន។ អ្រ កំេណើ នៃន្របក់បេញញើ បនេកើនេទបើងេលើសឥណទន្របមណ ៦ដង េបើេធៀប 

ពីឆន ំ២០០៩ េទឆន ំ២០១០ ែតេទះបីជយ៉ង  ក្រមិតៃន្របក់បេញញើពំុទន់ ចេឆ្លើយតបេទ មត្រមូវករ

ៃនទំហំឥណទនបនេនេទបើយ។ គុណភពឥណទនរបស់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ្រតូវបនព្រងឹង ែដលេធ្វើឲយ

អ្រ ឥណទនមិនដំេណើ រករមនករថយចុះ។ មយ៉ងវញិេទៀត ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុេនពឹង ែផ្អកេ្រចើនេទេលើ

្របភពទុនពីបរេទស ែដលជក ្ត នំឲយមនករ្របឈមជមួយ និភ័យអ្រ ប្តូរ្របក់។ ដូេចនះ ករ្របមូល

្របក់បេញញើជរបិូយវតថុជតិ នឹង ចកត់បនថយ និភ័យអ្រ ប្តូរ្របក់ េហើយពិេសស ផ្តល់ជ្របភពទុនយ៉ង

សំខន់ដល់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ។ 

ជរួម ន ៃដសេ្រមចបនកនុងឆន ំ២០១០េនះ បននំមកនូវកររកីចេ្រមើនៃន្របព័នធធនគរ មរយៈ 

វ ិ លភពៃនទំហំ្របតិបត្តិករ កររក ភពរងឹមំៃន្របព័នធធនគរកនុងអំទបុងេពលវបិត្តិជសកល និងជពិេសស 

ករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជេដើម។ េទះបីទទួលបនលទធផលដូេចនះ  បុ៉ែន្តក ្ត ្របឈមជេ្រចើន 

ក៏បនចូលមកទនទឹមគន ផងែដរ កនុងេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជ ជពិេសសអគគនយក ្ឋ ន្រតួតពិនិតយនឹង្រតូវ 

េដើរតួនទីយ៉ងសកមមកនុងករទប់ទល់ និងេ ះ្រ យជមួយក ្ត ្របឈមទំងេនះ រួមមនដូចជ ករសិក ឲយ 

បនចបស់ ស់ កនុងន័យេធ្វើបចចុបបននកមមបទបបញញត្តិ េដើមបី ចេឆ្លើយតបជមួយករវវិឌ ន៍រកីចេ្រមើនរបស់វស័ិយ 



-iii- 

 

ធនគរនិងហិរញញវតថុេនកនុងតំបន់ និងអន្តរជតិ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ក ្ត សមតថភពរបស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ ចំបច់្រតូវ

ទមទរឲយមនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងព្រងឹងជ្របចំ ជពិេសស ករែស្វងយល់ពីវធីិ ្រស្ត្រតួតពិនិតយេលើ

មូល ្ឋ ន និភ័យ និងទស នៈអនគត។ ជមួយគន េនះ ធនគរជតិៃនកមពុជ ក៏ជំរុញឲយមនករសហករណ៍

យ៉ងសកមម រ ង ជញ ធរ្រតួតពិនិតយជមួយ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ កនុងន័យអនុវត្តឲយមន្របសិទធភពនូវ

វធីិ ្រស្ត្រតួតពិនិតយេលើមូល ្ឋ ន និភ័យ និងទស នៈអនគតេនះ។  

ករេបះផ យរបយករណ៍េនះ មនទិសេ េលើកកមពស់សមតថភព និងតម្ល ភពៃនវស័ិយធនគរេន

កមពុជ។ ទិនន័យេនកនុងរបយករណ៍េនះនឹងផ្តល់ជអតថ្របេយជន៍ស្រមប់ ធរណជនកនុងករេ្របើ្របស់ព័ត៌មន

ស្រមប់ជជំនួយដល់ករសិក ្រ វ្រជវពីវឌ នភពៃន្របព័នធធនគរកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

  ភនំេពញ ៃថងទី ១០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១១ 

 

 

 ជ ចន់តូ 

   េទ ភិបល ធនគរជតិៃនកមពុជ 
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របយករណ៍្រតួតពនិិតយ្របចឆំន ២ំ០១០ 

១.  ករវិវត្តន៍ម៉្រកូេសដ្ឋកិចច 

ផលប៉ះពល់ៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកលមកពីេសដ្ឋកិចចកមពុជ្រតូវបនបនធូរបនថយ ។ ទស នទនេសដ្ឋកិចចបនបង្ហ ញ 

ពីករេកើនេឡើងវញិកនុងឆន ំ២០១០ និងសញញ ណដ៏ល្អស្រមប់រយៈេពលខងមុខ ។ កំេណើ នផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ 

ពយករណ៍េ យរ ្ឋ ភិបលមនចំនួន ៥.៥% បនទ ប់ពីករធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម ០.១% កនុងឆន ំ២០០៩ ។ កំេណើ នេនះ 

ចូលរមួ ចំែណកេ យកំេណើ នេនកនុងវស័ិយកសិកមមមនចំនួន ២៣% កំេណើ នវស័ិយឧស ហកមមចំនួន ៥.៧% 

និងកំេណើ ន វស័ិយេស កមមចំនួន ២.៤% ។ ករពយករណ៍ស្រមប់កំេណើ នេនកនុងឆន ំ២០១១ មនចំនួន ៦.៨% ។ 

អ្រ អតិផរ ធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម ៣.១៤% កនុងឆន ំ២០១០ ពីក្រមិត ៥.៣% កនុងឆន ំ២០០៩ េ យ រករថយចុះ 

ៃនតៃម្លម្ហូប រ និងេ្របងឥនធនៈ ។ អ្រ អតិផរ សនូលមិនគិតពីតៃម្លទំនិញ និងេ្របងឥនទនៈមនក្រមិត្រតឹមែត 

០.៥% បុ៉េ ្ណ ះ ។ អ្រ ប្តូរ្របក់ជមធយមស្រមប់ឆន ំ២០១០ សិថតេនកនុងក្រមិត ៤.១៩៨ េរៀលកនុងមួយដុ ្ល រ េមរកិ 

ធ្ល ក់ចុះ ១% េធៀបនឹងឆន ំ២០០៩ ។ ករនំេចញ និងករនំចូល្របចំឆន ំេកើនេឡើង ៩.៥% និង ១១.៧% ពីឆន ំ២០០៩ 

បុ៉ែន្តឱនភពជញជ ីងទូទត់មនក្រមិតខពស់ជងមុន ។ 

ករេកើនេឡើងវញិៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ្រតូវបនចូលរមួចំែណកេ យលំហូរចូលៃនទុនបរេទស និងកររកីចំេរ ើនៃន 

វស័ិយេសដ្ឋកិចចចំបង  ៗដូចជ វស័ិយ យណភ័ណ្ឌ  េទសចរណ៍ សំណង់ និងកសិកមម ។ វនិិេយគផទ ល់ពីបរេទសេកើន 

េឡើងចំនួន ៨.២២% េនកនុងឆន ំ២០១០ ។ វស័ិយ យណភ័ណ្ឌ នំេចញ និងេទសចរណ៍ េកើនេឡើងចំនួន ១៥.៣% និង

១៦.៤% ចំែណកវស័ិយសំណង់េកើនេឡើង ១០.១៤% េបើេធៀបពីឆន ំមុន ។ 

២. ករអភិវឌ េនកនងុវិសយ័ហរិញញវតថ ុ

២.១ េសចក្តេីផ្តើម 

ែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ំ២០០១-២០១០ ែដលអនុម័តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់បញ្ហ ចំបងៗ 

េនកនុងវស័ិយហិរញញវតថុ និងកំណត់ែផនករសកមមភពចំបងៗស្រមប់េធ្វើករអភិវឌ  ។ ែផនករអភិវឌ េនះ ្រតូវេធ្វើ 

ករែកស្រមួលេទជយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ំ២០០៦-២០១៥ ។ យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍េនះ អនុវត្ត 

មទស នៈវស័ិយរយៈេពលែវងេនកនុងែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ំ២០០១-២០១០ បុ៉ែន្ត្រតូវេធ្វើបចចុបបននកមម 

បែនថមេទៀត េដើមបីឲយសម្រសបេទនឹង ថ នភពៃនឧស ហកមមហិរញញវតថុេនកនុង្របេទស និងកំណត់ ទិភព 

ស្រមប់េធ្វើករអភិវឌ  ។ យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុឆន ំ២០០៦-២០១៥ ក៏បនបែនថមនូវបុេរលកខខណ្ឌ  

និងករពិចរ អំពីទំនក់ទំនងេលើវស័ិយនិមួយៗ េដើមបីអភិវឌ ន៍វស័ិយហិរញញវតថុជរមួ ។ ឆ្លងកត់រយៈេពល ៥ 

ឆន ំកន្លងមកេនះ សមិទិធផលសំខន់ៗ្រតូវបនសេ្រមចជពិេសសេនកនុងវស័ិយធនគរ ។ 
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២.២ លទធភពេ្របើ្របសេ់ស កមមហរិញញវតថ ុ

លទធភពេ្របើ្របស់េស កមមហិរញញវតថុ គឺជករយកចិត្តទុក ក់យ៉ងសំខន់ពីសំ ក់ធនគរជតិៃនកមពុជ 

េដើមបីជំរញុ និងផ្តល់ភពងយ្រសួលដល់្របជជនកមពុជទូទំង្របេទសឲយមនលទធភពេ្របើ្របស់េស ហិរញញវតថុ ។ 

មរយៈេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជបនេលើកទឹកចិត្តឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ និងមី្រកូហិរញញវតថុព្រងីក្របតិបត្តិកររបស់ 

ខ្លួនេន ម ខេខត្ត និង្រសុកននទូទំង្របេទស ។ ជងេនះេទៀត ករអនុញញតឲយ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុទទួល 

្របក់បេញញើពី ធរណជន ក៏បនជ្រមុញឲយមនកំេណើ នកនុងករេ្របើ្របស់េស កមមហិរញញវតថុ និងទម្ល ប់សន ំ្របក់ 

ផងែដរ េ យ្របជជនេន មតំបន់ជនបទមនលទធភព ក់្របក់សន ំរបស់ខ្លួនេនកែន្លងែដលមនសុវតថិភព ។ 

មយ៉ងវញិេទៀត យន្តករផ្តល់េស កមមហិរញញវតថុបចចុបបនន្រតូវបនៃចន្របឌិត និងព្រងីកបែនថម េ យកនុងេនះ 

ធនគរជតិៃនកមពុជបនផ្តល់លទធភពឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ និងមី្រកូហិរញញវតថុេ្របើ្របស់្របព័នធបេចចកវទិយថមីៗ 

ដូចជ េស េផទរនិងទូទត់ មទូរស័ពទចល័ត (Mobile Phone Banking) និងេស ធនគរ ម្របព័នធអីុនធឺែណត 

(Internet Banking) កនុងន័យផ្តល់េស កមមរបស់ខ្លួនឲយបនកន់ែតទូលំទូ យ ។ ករេ្របើ្របស់្របព័នធបេចចកវទិយ 

ថមីៗ គឺកនុងេគលបំណងជសំខន់េដើមបីកត់បនថយចំ យ្របតិបត្តិករ និង ចផ្តល់ដល់អតិថិជនែដលេនតំបន់ 

ជនបទឆង យៗកនុងករទទួលបនេស កមមហិរញញវតថុទំងេនះ ។ 

ទនទឹមនឹងេនះ ករេ្របើ្របស់េស កមមថមីេនះ ក៏្រតូវ្របឈមជមួយឧបសគគមួយចំនួនដូចជ ្រតូវមនចំេណះដឹងពី 

បេចចកវទិយថមី និង្របតិបត្តិករហិរញញវតថុជេដើម ។ ដូេចនះ ធនគរជតិៃនកមពុជ នឹងបន្តផ្តល់ចំេណះដឹងអំពីវស័ិយ 

ហិរញញវតថុដល់ ធរណៈជន មរយៈករបង្ហ ញដល់និស ិត មម វទិយល័យ និងផ្តល់លទធភពឲយនិសិ ត 

ទំងេនះេធ្វើកមមសិក េនធនគរជតិៃនកមពុជ និងករេធ្វើសិកខ េន មប ្ត លេខត្តនន េដើមបីបេងកើនករ 

យល់ដឹងពីេស កមមហិរញញវតថុ ។ បែនថមពីេនះ ធនគរជតិៃនកមពុជ នឹងបន្តករសហករណ៍ជមួយៃដគូអន្តរជតិ 

ដូចជ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) ជីវកមមហិរញញវតថុអន្តរជតិ (IFC) និងវស័ិយឯកជនជេដើម កនុងន័យេលើក 

កមពស់ និងព្រងីកេស កមមហិរញញវតថុឲយមនករេ្របើ្របស់កន់ែតេ្រចើនពី្របជពលរដ្ឋកមពុជ ។ 

២.៣ េហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់ករអភវិឌ ទផី រហរិញញវតថ ុ

ធនគរជតិៃនកមពុជ បនទទួល គ ល់ពី រៈសំខន់កនុងករក ងេហ ្ឋ រចនសម័ពនធសម្រសបមួយកនុង 

ករអភិវឌ ទីផ រហិរញញវតថុកនុងេនះរមួមន េរៀបចំ្របព័នធទូទត់េអឡិច្រតូនិក ករអភិវឌ ទីផ រអន្តរធនគរ ករ 

បេងកើតករយិល័យព័ត៌មនឥណទន ព្រងឹងអភិបលកិចច ្រពមទំងកិចចករសំខន់េផ ងៗេទៀត ។ ករអភិវឌ ទីផ រ 

អន្តរធនគរ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេដើមបីផ្តល់លទធភពឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ ចមនលទធភពខចី្របក់ងយ្រសួល 

រយៈេពលខ្លីពីគន េទវញិេទមក ។ ចំេពះករបេងកើតករយិល័យែចករែំលកព័ត៌មនឥណទន ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង 

កនុងេគលបំណង្របមូលព័ត៌មនឥណទន និងឲយបនដឹងពី្របវតិ្តសង្របក់របស់អនកខចីឥណទនទំងេនះ ។ 
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ករបេងកើតករយិល័យេនះ បនជួយស្រមួលដល់ដំេណើ រករផ្តល់ឥណទនរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ េ្រពះថ 

្រគឹះ ថ ន ចផ្តល់ឥណទនេ យែផ្អកេលើ្របវត្តិៃនករសង្របក់របស់អតិថិជន េហើយចំេពះអតិថិជនែដលមន 

្របវតិ្តសងល្អ ចចចរជមួយ្រគឹះ ថ ន េដើមបីទទួលបននូវអ្រ ករ្របក់ទបជងមុន ។ ករយិល័យេនះ នឹង 

្រតូវបនបេងកើតេឡើងនេពលឆប់ៗខងមុខេ្រកមករ្រតួតពិនិតយរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបីធននិរន្តរភព 

តម្ល ភព សុវតថិភព និង្របសិទធភពៃន្របព័នធេនះ ្រពមទំងករករពរសិទិធរបស់អតិថិជន ។ េ យែឡក ករព្រងឹង 

អភិបលកិចចេនកនុង្រគឹះ ថ នធនគរ ្រតូវបនអនុវត្តជ្របចំេ យ រអភិបលកិចចជកបលម៉សីុនៃនដំេណើ រ 

ករ ជីវកមមរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ ។ ករអនុវត្តអភិបលកិចចដ៏ល្អ សំេ ដល់ករែបងែចកភរកិចចចបស់ ស់ 

និង ច់ពីគន មនតម្ល ភព េហើយគណៈ្រគប់្រគង និងនិេយជិតរបស់្រគឹះ ថ នធនគរមនគុណវឌុ ្រគប់្រគន់ 

និងសម្រសប ។ ធនគរជតិៃនកមពុជ កំពុងព្រងឹងនូវករអនុវត្ត្របកស និងបទបបញញត្តិទំង យែដលពក់ព័នធ 

នឹងអភិបលកិចច េដើមបី េលើកកមពស់អភិបលកិចចេនកនុង្រគឹះ ថ ន ។ 

២.៤ ករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  

ធនគរជតិៃនកមពុជ ពឹងែផ្អកទំង្រសុងេលើម្រន្តីែដលមនចំេណះដឹង បទពិេ ធន៍ និងសុភវនិិចឆ័យ ។ 

្របសិទធភពរបស់ធនគរក ្ត ល ែផ្អកជសំខន់េលើជំេនឿទុកចិត្តរបស់ ធរណៈជន េហើយ្របករេនះ ែស្តង 

េចញ មរយៈគុណវឌុ របស់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ ។ េដើមបីជំរញុនិងអភិវឌ ធនធនមនុស  ជពិេសសេនកនុងែផនក 

្រតួតពិនិតយ ធនគរជតិៃនកមពុជេធ្វើករព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី មរយៈករបណ្តុ ះប ្ត លកនុង្របេទស និង 

េ្រក្របេទស ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លកនុង្របេទស្រតូវបនេធ្វើេឡើង មរយៈករេធ្វើករងរេ យផទ ល់ និងករែចក 

រែំលកនូវបទពិេ ធន៍ដល់គន េទវញិេទមករ ងម្រន្តីធនគរជតិៃនកមពុជ ចំែណកករបណ្តុ ះប ្ត លេ្រក 

្របេទសភគេ្រចើន មនេ្រកម របូភពជសិកខ  និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លននកនុងតំបន់ ។ មយ៉ងេទៀត 

ថន ក់ដឹកនំធនគរជតិៃនកមពុជមន បំណងឲយម្រន្តីទំងអស់មនករយល់ដឹង្រគប់្រគន់ពីករអភិវឌ េលើជំនញ

ែដលពក់ព័នធេ្រកមករគំ្រទពី ថ ប័ន មូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ មជឈមណ្ឌ ល SEACEN 

រតនគរ េមរកិ និងប ្ត ធនគរក ្ត លរបស់្របេទសននជៃដគូរ ។ 

២.៥ ករអភិវឌ បទបបញញតិ្តនិងចបប ់

ធនគរជតិៃនកមពុជ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់យ៉ងសំខន់េលើករ ក់ែតងចបប់ និងបទបបញញត្តិេផ ងៗ 

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងកររកីចេ្រមើនៃន្របតិបត្តិករធនគរ េ យេធ្វើយ៉ង ឲយតួនទីជ ជញ ធរ ពយបល 

េលើ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុអនុវត្តេទ្របកបេ យ្របសិទធភព និង្រគប់្រជុងេ្រជយ ។ េនកនុងឆន ំ២០១០ េនះ 

បទបបញញត្តិមួយចំនួន្រតូវបនែកស្រមួល និងេចញនូវ្របកសថមីៗកនុងេនះរមួមន ្របកសស្តីពីករគណនមូលនិធិ 

ផទ ល់សុទធ ្របកសស្តីពីករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងរបស់្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ និង្របកសស្តីពីករអនុវត្តករ 

្រតួតពិនិតយេលើមូល ្ឋ ន និភ័យនិងទស នៈអនគត ។ បទបបញញត្តិទំងេនះ មិន្រតឹមែតជួយព្រងឹង្របតិបត្តិករ 
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របស់្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុេលើែផនកពក់ព័នធសំខន់ៗទំងេនះេទ បុ៉ែន្តែថមទំងជួយបំេពញបែនថមេលើចបប់ 

និងបទបបញញត្តិែដលមន្រ ប់ េដើមបីរក នូវសថិរភពនិង្របសិទធភពៃន្របតិបត្តិកររបស់្របព័នធធនគរទំងមូល ។  

្របកសស្តីពីករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង  មនេគលបំណងព្រងឹងនូវករ្រតួតពិនិតយរចនសមព័នធដឹកនំៃផទកនុងរបស់ 

ប ្ត ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុ ។ ជពិេសស ្របកសេនះ្រតូវបនចត់ទុកជមេធយបយ្របកបេ យ្របសិទធភព 

ស្រមប់ករអនុវត្តជក់ែស្តងរមួមន (១) ជួយដល់គណៈ្រគប់្រគងកនុងករអនុវត្តករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន (២) ជួយ 

ដល់ករកំណត់អត្តសញញ ណករ យតៃម្ល និងករ្រគប់្រគង និភ័យឲយបនទន់េពលេវ   និង(៣) ជួយដល់ករ 

យល់ដឹងអំពី និភ័យ និងករេឆ្លើយតបចំេពះវធិនករែកត្រមូវេផ ងៗ ។  

្របកសស្តីពីករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធ ្រតូវបនែកស្រមួលឲយ្រសបជមួយស្តង់ រអន្តរជតិ កនុង 

េគលបំណងសំខន់ េដើមបីព្រងឹងរចនសមព័នធេដើមទុន្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុឲយេជៀសផុតពីករ្របឈមនឹង 

ភពែ្រប្របួលជសក្ត នុពល ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ករែកស្រមួលេនះក៏េដើមបីកំណត់ឲយបនចបស់ ស់នូវសមតុលយ 

ៃនធតុចំបច់នីមួយៗ កនុងន័យករពរលំហូរយ៉ងគំហុកៃនធតុ មួយ ។  

្របកសស្តីពីករអនុវត្តករ្រតួតពិនិតយឈរេលើមូល ្ឋ ន និភ័យនិងទស នៈអនគត ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្ត 

េដើមបីេឆ្លើយតបេទនឹងេគលករណ៍សនូលរបស់ Basel ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយធនគរ្របកបេ យ្របសិទធភព ។ 

ករអនុវត្តន៍វធីិ ្រស្ត្រតួតពិនិតយេនះ ចឲយម្រន្តី្រតួតពិនិតយពយករណ៍ជមុននូវសក្ត នុពលៃនករវវិត្តន៍ជអវជិជមន 

និងេ ះ្រ យទន់េពលេវ មរយៈករ ក់េចញនូវអនុ សន៍ េដើមបីអនុវត្តសកមមភពែកត្រមូវចំបច់្របកប 

េ យករទទួលខុស្រតូវ និង្របសិទធភព ។ មយ៉ងេទៀត ករអនុវត្តករ យតៃម្លសំណំុ និភ័យធនគរជតិៃន 

កមពុជ ចេផ្ត តករ្រតួតពិនិតយរបស់ខ្លួនេលើបញ្ហ សំខន់ៗ និងជពិេសស ចែបងែចកធនធនស្រមប់អនុវត្តេលើ 

ករងរេនះកន់ែតមន្របសិទធភព ។ 

ដូចេនះ មរយៈបទពិេ ធន៍ៃនវបិត្តិេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុជសកល និងករ្របឈមកនុងករ្រតួតពិនិតយ 

េលើវស័ិយធនគរនិងហិរញញវតថុេនកមពុជ ធនគរជតិៃនកមពុជ បនខិតខំផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ និងបទបបញញត្តិ 

្របកបេ យ្របសិទធភពនិង្រគប់្រជុងេ្រជយ កនុងេគលបំណងេដើមបីេជៀស ងករេកងចំេណញេលើបទបបញញត្តិៃន 

អនកេឆ្ល តឱកស ។ ធនគរជតិៃនកមពុជ នឹងបន្តជ្រមុញឲយប ្ត ្រគឹះ ថ នធនគរនិងហិរញញវតថុអនុវត្តេពញ 

េលញនូវចបប់ែដលបន ក់េចញ កនុងន័យរក សថិរភព្របព័នធធនគរនិងហិរញញវតថុទំងមូល ។  
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៣. ករវិភគ និភ័យេនកនងុវិសយ័ធនគរ 
៣.១ ្របតិបត្តិករេនកនងុវិសយ័ធនគរ 

េនចុងឆន ំ២០១០ វស័ិយធនគរេនកមពុជ រមួមន 

ធនគរពណិជជចំនួន ២៩ និងធនគរឯកេទសចំនួន 

២៦ ។ ទំហំ និងករ្រគបដណ្ត ប់េលើ្របតិបត្តិកររបស់ 

្រគឹះ ថ នធនគរនីមួយៗមន ថ នភពខុសៗគន  ។ ែផ្អក 

េលើ្រទពយសកមម្របព័នធធនគរេនកមពុជ ចែចកេចញ 

ជធនគរខន តធំ (មនចំនួន ៤) ធនគរខន តមធយម 

(មនចំនួន ៧) បុ្រតសមព័នធធនគរបរេទស (មនចំនួន 

៨) ធនគរមនភគទុនិកភគេ្រចើនជបរេទស (មន 

ចំនួន ៦) ធនគរកនុង្រសុក (មនចំនួន ៦) និងធនគរ 

ឯកេទស (មនចំនួន ៦) ែដលធនគរឯកេទសភគេ្រចើន 

ជធនគរកនុង្រសុក ។ 

 

 

 

 

 

្របតិបត្តិករេនកនុង្របព័នធធនគរមនកររកីចំេរ ើន

ខ្ល ំងេនកនុងរយៈេពល ៥ ឆន ំចុងេ្រកយ ។ ្រទពយសកមម 

េនកនុង្របព័នធធនគរមនករេកើនេឡើង ៥ ដងរហូត 

ដល់ ៥៦% ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរបុេនកនុងឆន ំ២០១០ 

េកើនេឡើងពី ២២% កនុងឆន ំ២០០៥ ។ អន្តរករធីនគរ 

មរយៈករទទួល្របក់បេញញើ និងករផ្តល់ឥណទន 

ក៏មនករេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ំងផងែដររហូតដល់ ២៨% 

និង ៣៧% េរៀងគន  ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរុបនបំ ច់ 

ឆន ំ២០១០ េ យអ្រ អន្តរករយីកមមេនះ មន្រតឹមែត 

៩% និង ១៦% បុ៉េ ្ណ ះេនកនុងឆន ំ២០០៥ ។ សមិននិផល 

ែដលសេ្រមចបនេនះ បនឆ្លងកត់ដំ ក់កររកីចំេរ ើន 

ផង និងដំ ក់កលធ្ល ក់ចុះផង ។ េនកនុងដំ ក់ 

កលរកីចំេរ ើនមុនេពលមនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកលកំេណើ ន 

ទំងឥណទន និង្របក់បេញញើេនកនុង្របព័នធធនគរ 

មនក្រមិតខពស់រហូតដល់ ៧៦% នឆន ំ២០០៧ ។ េនកនុង 

ដំ ក់កលធ្ល ក់ចុះ ឥណទនមនកំេណើ ន្រតឹមែត 

៥% នឆន ំ២០០៩ ចំែណកកំេណើ ន្របក់បេញញើវញិបន 

ធ្ល ក់ចុះ្រតឹមែត ៣១% បុ៉េ ្ណ ះនឆន ំដែដល ។ េនកនុង 

ឆន ំ២០១០ កំេណើ នឥណទនមនករ្របេសើរជងឆន ំមុន 

ែដលជសញញ វជិជមនៃនករេងើបេឡើងវញិៃនេសដ្ឋកិចច 

េនកមពុជ ។ 

 

 

 

 

 

 

េនកនុងឆន ំ២០១០ ចំនួនឥណទយក និងអនក ក់ 

្របក់បេញញើេកើនេឡើងយ៉ងគំហុក េទះបីកនុងអំឡុងេពល 

េសដ្ឋកិចចមនករធ្ល ក់ចុះ ែដល្របករេនះបង្ហ ញពីជំេនឿ 

ទុកចិត្តយ៉ងមុតមំចំេពះវស័ិយធនគរ ។  

េបើគិតជតួេលខ ្របក់បេញញើេកើនេឡើង្របមណ ១ 

ពន់ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលកនុងេនះ ៥០% ៃនកំេណើ ន 

្របមូលផ្តុំេទកនុង្របក់បេញញើសញជ ័យ ១០% បែនថមេលើ្របក់ 

បេញញើមនកលកំណត់ និង ២០% ្របមូលផ្តុំកនុង្របក់បេញញើ 

ចរន្ត ។ េទះបីយ៉ងេនះក្តីសមម្រតៃន្របេភទ្របក់ 

បេញញើនីមួយ េៗនកនុង្របក់បេញញើសរបុេនែតនំមុខ េ យ 

្របក់បេញញើមនកលកំណត់ចំនួន ៤៤% ្របក់បេញញើ 

សញជ ័យចំនួន ៣៦% និង្របក់បេញញើចរន្តចំនួន ១៩% ។ 



- 6 - 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្របករេនះបង្ហ ញថ បំែរបំរលួៃន្របក់បេញញើអតិថិជន 

មនភពផ រភជ ប់យ៉ងខ្ល ំងជមួយអ្រ ករ្របក់េលើ 

្របក់បេញញើ ។ ដូចគន េនះ ្របេភទឥណទន ដូចជ ឥណទន 

វបិរបូន៍ និងឥណទនស្រមប់ករេ្របើ្របស់ មិនមន 

បំែរបំរលួខ្ល ំង ចំែណកឥណទនស្រមប់េធ្វើ ជីវកមម 

មនកំេណើ នខពស់ ែដលេធ្វើឲយសមម្រតឥណទនស្រមប់ 

េធ្វើ ជីវកមមមនក្រមិតខពស់រហូតដល់ ៦៤% េហើយ 

ឥណទនវបិរបូន៍ និងឥណទនស្រមប់ករេ្របើ្របស់ 

មនកំេណើ ន្រតឹមែត ១៨% និង ១៧% េរៀងគន បុ៉េ ្ណ ះ ។ 

 

 

 

 

 

 

៣.២ និភ័យឥណទន 

នបំ ច់ឆន ំ២០១០ អ្រ ឥណទនមិនដំេណើ ករ 

បនធ្ល ក់ចុះដល់ ៣.០៥% ពីក្រមិត ៤.៣៧% េនកនុងឆន ំ 

២០០៩ ចំែណកសំវធិនធនស្រមប់ឥណទនមិនដំេណើ  

ករថយចុះពី ៦០% មក្រតឹម ៥៥% េនកនុងរយៈេពលដូច 

គន  ។ ឥណទនមិនដំេណើ រករសុទធបនទ ប់ពីដកេចញ 

សំវធិនធនមនក្រមិត្រតឹម ១.៣៧% បុ៉េ ្ណ ះ េនកនុងឆន ំ 

២០១០ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

ឥណទនសមព័នធញញ តិេកើនេឡើងដល់ ១.៧៥% ៃន 

មូលនិធិផទ ល់សុទធែដលេនះ គឺសថិតេនកនុងក្រមិតបទ 

បញជ ្របុង្របយ័តន ១០% ។ នបំ ច់ឆន ំ២០១០ េនះ 
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មនធនគរចំនួន ១៣ បនផ្តល់ឥណទនេទសមព័នធញញ តិ 

ែដលមនក្រមិតខពស់បំផុត ៦.៧៣% និងទបបំផុតចំនួន

០.០៤% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ ។ 

 

 

 

 

 

 

 
ឥណទន និភ័យធំសរបុ បនេកើនេឡើងដល់ 

៦៩.៨% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ េកើនេឡើងពី ៥៥.៧% េន 

កនុងឆន ំ២០០៩ ។ ឥណទន និភ័យធំ បនេធ្វើករថ្លឹង 

និភ័យស្រមប់ឥណទននីមួយៗ និងឥណទន 

សរបុសថិតេនកនុងក្រមិតបទបញជ ្របុង្របយ័តន ២០% និង 

៣០០% េរៀងគន  ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឥណទន មវស័ិយេសដ្ឋកិចចបង្ហ ញថ វស័ិយជួញ 

ដូរ យមនចំែណកខពស់បំផុតចំនួន ១៧.៩% បនទ ប់មក 

វស័ិយជួញដូរដំុមនចំែណក ១៧.៥% ។ ឥណទនេទ 

កន់វស័ិយស ្ឋ គរ និងេភជនីយ ្ឋ នេកើនេឡើងខពស់ 

ជងឥណទនេទកន់វស័ិយករមន្ត ល មនចំនួន 

៩.៧% និង ៨.៧% េ យមនវស័ិយេទសចរណ៍មនករ 

រកីចំេរ ើន េឡើងវញិឆប់រហ័ស ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឥណទនេទកន់វស័ិយអចលន្រទពយមនចំនួន្រតឹម

ែត ១៥.២% ៃនឥណទនសរបុ ។ វស័ិយកសិកមម្រសូបយក 

បនឥណទនចំនួន ៦.៧% បុ៉េ ្ណ ះ េទះបីវស័ិយេនះ 

ជវស័ិយមួយដ៏សំខន់េនកនុងេខឿនេសដ្ឋកិចចក៏េ យ ។ 

នេពលថមី េៗនះ ជរ ្ឋ ភិបល បនបន្តភរកិចចខិតខំ្របឹង 

ែ្របងកនុងករជ្រមុញឥណទនេទកន់វស័ិយកសិកមម 

មរយៈករធនេលើឥណទន ។ ជទូេទករ ក់ឲយ 

អនុវត្តនូវ្របកសស្តីពីករេធ្វើចំ ត់ថន ក់ឥណទន្រសប 

មករអនុវត្តជអន្តរជតិ បនព្រងឹងគុណភពឥណទន 

េនកនុង្រគឹះ ថ នបែនថមេទៀត េ យ របទបញជ ្របុង 

្របយ័តនេនះ បនផ្តល់នូវេគលករណ៍ែណនំដ៏ល្អកនុង 

ករកំណត់ឥណទនមិនដំេណើ រករ េហើយជមួយគន េនះ 

ែដរជ្រមុញឲយ្រគឹះ ថ នធនគរកត់បនថយ និភ័យ ។ 

៣.៣ និភយ័ ច់្របក់ងយ្រសួល 

អនុបត ច់្របក់ងយ្រសួល ជមធយមេនបំ ច់ 

ឆន ំ២០១០ មនក្រមិត ៩០.៦០% ្រប ក់្របែហលនឹង 

ក្រមិតេនកនុងឆន ំមុន ។ ធនគរខន តធំមនអនុបតេនះ 

ជមធយម្របមណ ៧០% ចំែណកធនគរទំហំមធយម 
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មនអនុបតេនះមន្របមណ ១១០% ។ ធនគរខន ត 

តូច ជពិេសសធនគរ ែដលេទើបបេងកើតថមីមនអនុបត 

ច់្របក់ងយ្រសួលខពស់ ែដលបង្ហ ញអំពីធនធន 

ទុនបំរងុជ ច់្របក់ងយ្រសួលដ៏ល្អេនកនុងវស័ិយ 

ធនគរ ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

៣.៤ និភយ័ទីផ រ 

និភ័យទីផ រជទូេទ រមួមន និភ័យអ្រ ករ 

្របក់ និភ័យអ្រ ប្តូរ្របក់ និង និភ័យៃថ្ល ស្រមប់ 

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ និងទំនិញជួញដូរមួយចំនួន ។ 

អវត្តមនៃនទីផ រមូលធននិងទីផ រទំនិញ ែដលបេងកើត 

េឡើងស្រមប់េធ្វើករជួញដូរ បនក្រមិតលទធភព្រគឹះ ថ ន 

ធនគរវនិិេយគកនុងទីផ រទំងេនះ េហតុេនះ និភ័យ 

ៃថ្លែដលជប់ពក់ព័នធជមួយឧបករណ៍ហិរញញវតថុ និង 

ទីផ រទំនិញស្រមប់វស័ិយធនគរេនកមពុជេសទើរែត 

អវត្តមនទំង្រសុង ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី និភ័យ

អ្រ ករ្របក់េនែតមនតួនទីចំបងេនកនុង ជីវកមម 

ធនគរ ។ អ្រ ករ្របក់រ ង្របក់បេញញើនិងឥណទន

មនគំ តេកើនេឡើងេនបំ ច់ឆន ំ២០១០ ។ េន 

េដើមឆន ំ២០០៩ ្រគឹះ ថ នធនគរមួយចំនួនបនបេងកើន 

អ្រ ករ្របក់ េដើមបីទក់ទញ្របក់បេញញើបែនថមស្រមប់ 

ទប់ ក ត់កង្វះខត ច់្របក់ងយ្រសួល និង ងំករ 

ហូរេចញៃន្របក់បេញញើ ។ ចប់ពីេនះមក្រទពយសកមម 

ងយ្រសួលមនករេកើនេឡើងជលំ ប់ េ យ រ 

ករបេញចញឥណទនមនភពយឺតយ៉វប ្ត លមកពី 

ករវនិិេយគមិនមនអំេ យផល ។ នេពលថមីៗ 

េនះ ត្រមូវករឥណទនមនករេកើនេឡើង ែដលេធ្វើឲយ 

ៃថ្លេដើមហិរញញបបទនមនករេកើនេឡើង ។ ទនទឹមនឹងេនះ 

្របក់បេញញើមនកំេណើ នខពស់ជងកំេណើ នឥណទនគួប 

ផ ំជមួយលទធភព ចទទួលបនហិរញញបបទនពីេ្រក 

្របេទសនូវអ្រ ទបបនជ្រមុញឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ 

កត់បនថយករ្របក់េលើ្របក់បេញញើ ។ េនកនុងរយៈេពល 

ដ៏ខ្លីខងមុខ ករ្របកួត្របែជងនឹង ចជ្រមុញឲយអ្រ  

ករ្របក់ស្រមប់ឥណទនធ្ល ក់ចុះមកវញិ ចំែណក្របក់ 

បេញញើនឹងបន្តេកើនេឡើងរហូតដល់អ្រ ករ្របក់េលើ្របក់ 

បេញញើធ្ល ក់ចុះបែនថមេទៀត ។ ចំែណក និភ័យអ្រ  

ប្តូរ្របក់មនឥទធិពលតិចតួចេនកនុង ជីវកមមធនគរ 

េនកមពុជ ។ ករកត់្រ គណេនយយេនកនុង្រគឹះ ថ ន 

ធនគរ ្រតូវបនអនុញញ តឲយេធ្វើេឡើងជរបិូយប័ណ្ណបរេទស 

ជពិេសស្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ េ យ រ្រទពយសកមម 

និង្រទពយអកមមរបស់្រគឹះ ថ នធនគរភគេ្រចើនសថិត 

េនកនុងទ្រមង់្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ។ ករជួញដូររបិូយវតថុ 

េនកនុង្រគឹះ ថ នធនគរ មិនទន់មនលកខណៈជ 
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ដំុកំភួនេនេឡើយេទ ។ ថ នភពរបិូយវតថុចំហេនកនុង 

ងតុលយករ និងេ្រក ងតុលយករសថិតេនកនុង 

ក្រមិតបទបញជ ្របុង្របយ័តន ២០% ៃនមូលនិធិផទ ល់សុទធ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.៥ និភយ័្របតបិត្តកិរ 

និភ័យ្របតិបត្តិករចប់េផ្តើមមនសំពធខ្ល ំងក្ល  

ចំេពះ្របតិបត្តិកររបស់្រគឹះ ថ នធនគរ ។ កន្លងមក

មនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ កនុងករេរៀបចំ 

បទបបញញត្តិ និង ករ្រតួតពិនិតយែដលពក់ព័នធ និភ័យ 

្របតិបត្តិករ ។ 

នេពលថមីៗេនះ មនេគលករណ៍ែណនំជេ្រចើន 

្រតូវបន ក់េចញេដើមបីធនថ ក ្ត ែដលជគន្លឹះេន 

កនុង និភ័យ្របតិបត្តិករសថិតេនកនុងក្រមិត ែដល ច 

្រគប់្រគងបន ដូចជករ ក់ឲយអនុវត្តនូវ្របកសស្តីពី 

អភិបលកិចចលកខខណ្ឌ វនិិចឆ័យ្រតឹម្រតូវ និងសម្រសប 

និងករ្រតួតពិនិតយៃផទកនុងជេដើម ។ បទបបញញត្តិទំងេនះ 

មនេគលបំណងកត់បនថយ និភ័យ្របតិបត្តិករែដល 

ប ្ត លមកពីក ្ត ចំបងៗ ដូចជ ក ្ត និេយជិត ករ 

េរៀបចំដំេណើ រករៃនករងរ និង្របព័នធព័ត៌មនវទិយជ 

េដើម ។ ចប់ ំងពីករ ក់េចញឲយអនុវត្តនូវ្របកស 

ខងេលើែផនកសំខន់  ៗ ទំងេនះ្រតូវបនព្រងឹងបែនថមេទៀត 

េនកនុង្រគឹះ ថ នធនគរដូចជ ករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក 

ែដលមនជំនញ និងមនបទពិេ ធន៍ខពស់ ករព្រងឹង 

េហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយ និងករបត់បង់េនកនុង 

្របតិបត្តិករមនក្រមិតទប ។ 

្របតិបត្តិកររបស់្រគឹះ ថ នធនគរ្រតូវបនទទួលរង

ឥទធិពលពីក ្ត ខងេ្រកដូចជ ថ នភពេសដ្ឋកិចច និង 

ជីវកមម បរ ិ ្ឋ នចបប់និងបទបបញញត្តិ និងក ្ត េផ ងេទៀត 

រមួទំងេ្រគះមហន្ត យេផ ងៗ ។ បនទ ប់ពីករធ្ល ក់ចុះ 

ៃនេសដ្ឋកិចចកនុងឆន ំ២០០៩ ករ្របកួត្របែជងេនកនុងវស័ិយ 

ធនគរមនករេកើនេឡើង េ យមនចំនួន្រគឹះ ថ ន 

មនករេកើនេឡើង េហើយបរ ិ ថ ន ជីវកមមមនភព 

្របេសើរេឡើង ។ ករ្របកួត្របែជង មរយៈៃថ្លផលិតផល 

េស កមម និងតំបន់្របតិបត្តិករមនសនទុះខ្ល ំងក្ល  ។ បំែរ 

បំរលួអ្រ ករ្របក់មនភពញឹកញប់ជងមុន េហើយ 

ផលិតផលធនគរជេ្រចើន្របេភទ ្រតូវបនផ្តល់ជូន 

អតិថិជន ។ ប ្ត ញ ខរបស់ធនគរបញជ រប្តូរ្របក់ 

ម៉សីុនដក្របក់ស្វ័យ្របវត្តិ បនរកី យភយពស 

េពញៃផទ្របេទស ។ ករេរៀបចំចបប់ និងបទបបញញត្តិ ្រតូវ 

បនេធ្វើេឡើង េដើមបីបេងកើតបរ ិ ថ នមួយជ្រមុញឲយមន 

កររកីចំេរ ើនេនកនុងវស័ិយធនគរ បុ៉ែន្ត្របកបេទេ យ 

ករ្របុង្របយ័តន ។ បទបញជ ្របុង្របយ័តន ែដលបន ក់ 

ឲយអនុវត្តនេពលថមីៗេនះ បនជំរញុឲយ្រគឹះ ថ នធនគរ 

េធ្វើករែកស្រមួលរចនសមព័នធ េដើមបីព្រងឹង្របតិបត្តិករ 

របស់ខ្លួន ។ 
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៣.៦ េដើមទុន និងលទធភពែស្វងរកចំេណញ 

េនដំ ច់ឆន ំ២០១០ អនុបត ធនភពេនកនុង 

្របព័នធធនគរថយចុះបន្តិចមកេន្រតឹមក្រមិត ៣១,៣៨% 

េទះបីជមូលនិធិផទ ល់សុទធេកើនេឡើង ២៦% េ យ រ 

ករបេងកើនេដើមទុន េដើមបីអនុវត្តនូវក្រមិតេដើមទុនអបបបរម។ 

េដើមទុនថន ក់ទី១ មនក្រមិតរហូតដល់ ៩៩% ៃនមូលនិធិ 

ផទ ល់សុទធ ែដលបង្ហ ញពីមូល ្ឋ នេដើមទុនែដលមន 

េសថរភព ។ មនធនគរតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ ែដលមន 

េដើមទុនថន ក់ទី២ េនកនុងរចនសមព័នធេដើមទុន ។  

 

 

 

 

 

បុ៉ែន្ត រចនសមព័នធេនះ នឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរបនទ ប់ពី 

ករ ក់ឲយអនុវត្តនូវ្របកសថមី ស្តីពីករគណនមូលនិធិ 

ផទ ល់សុទធរបស់ធនគរ ។ នេពលដ៏ខ្លីខងមុខេនះ 

មូលនិធិផទ ល់សុទធេនកនុង្របព័នធធនគរ ្រតូវបនរពឹំង 

ទុកថ នឹងមនករេកើនេឡើង េ យ រ្របក់ចំេណញ 

្របចំឆន ំ នឹងរមួបញចូ លេនកនុងេដើមទុនថន ក់ទី១ បនទ ប់ 

ពីករេធ្វើសវនកមមរចួ ។ 

្របក់ចំេណញេធៀប្រទពយសកមម និងេធៀបេដើមទុន 

េកើនេឡើងបន្តិចដល់ ១,៤៤% និង ៦,៦៣% ។ ករេកើន 

េឡើងេនះ ប ្ត លមកពីគុណភព្រទពយសកមមមនភព 

្របេសើរេឡើង ែដលត្រមូវឲយមនចំ យសំវធិនធន 

ទបជងមុន ។ ករកត់បនថយចំ យ្របតិបត្តិករ 

និងចំ យពនធេធៀបជមួយ្រទពយសកមម បនជួយឲយ 

្របក់ចំេណញមនករេកើនេឡើងផងែដរ ។ កនុងចំេ ម 

ធនគរទំង ៣៥ ធនគរ ៧ បនទទួលករខតបង់កនុង 

េនះធនគរ ៣ ចប់េផ្តើម្របតិបត្តិករកនុងឆន ំ២០១០ ។ 

ធនគរចំនួន ៣ េផ ងេទៀតមនចំ យ្របតិបត្តិករ 

ខពស់បនទ ប់ពីេធ្វើ្របតិបត្តិករេនកនុងឆន ំទី១ េដើមបីព្រងីក 

ចំែណកទីផ ររបស់ខ្លួនខណៈេពល ែដលមនធនគរ 

ចំនួន ១ កំពុងសថិតកនុងដំ ក់កលជ្រមះបញជ ី ។ ជរមួ 

ថ នភពេដើមទុនេនកនុង្របព័នធធនគរមនភពរងឹមំ 

ែដល ច្រសូបយកបននូវករខតបង់ក្រមិតខពស់ ។ 

េទះជយ៉ង ក្តី ករេកើនេឡើងឥណទនមនក្រមិត 

ខពស់ចំបច់្រតូវេធ្វើករ ម នេ យយកចិត្តទុក ក់ ។  

 

 

 

 

 

៣.៧ ្របតិបត្តកិរេនកនងុវិសយ័មី្រកូហរិញវតថុ 

កនុងកំឡុងេពល ២ ទសវត មកេនះ ធនគរជតិៃន 

កមពុជ បនខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករអភិវឌ វស័ិយមី្រកូ 

ហិរញញវតថុ េដើមបីេលើកកំពស់ជីវភព្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស 

ពលរដ្ឋែដលរស់េន មទីជនបទ ។  កនុងកំឡុងេពលេនះ 

វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុមនកររកីចំេរ ើនយ៉ងខ្ល ំងតួយ៉ង 

ដូចជ កំេណើ នចំនួន្រគឹះ ថ ន និងចំនួន្របជពលរដ្ឋមន 

លទធភពទទួលបនេស កមមហិរញញវតថុ ។ ្រទពយសកមម 
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េនកនុងវស័ិយេនះ េកើនេឡើង ១០ ដងពីឆន ំ២០០៥ មក 

ដល់ ៥០៦ នដុ ្ល រ េមរកិេនកនុងឆន ំ២០១០ ។ 

ចំនួនឥណទយកឈនជិតមកដល់ ១ នគណនី 

េនដំ ច់ឆន ំ២០១០ ។ 

 

 

 

 

 

មុនេពលេធ្វើកំែណទ្រមង់េនកនុងឆន ំ២០០៩ ្រគឹះ ថ ន 

មី្រកូហិរញញវតថុមិន្រតូវបនអនុញញ តឲយទទួល្របក់បេញញើ 

ពីអតិថិជនេ្រកពី្របក់បេញញើកតព្វកិចចេនះេឡើយ ។ 

បនទ ប់ពីករ ក់ឲយអនុវត្តនូវ្របកសស្តីពី្រគឹះ ថ នមី្រកូ 

ហិញញវតថុទទួល្របក់បេញញើ មនករេកើនេឡើងពី ១០ ន 

ដុ ្ល រ េមរកិ មកដល់ ៤០ នដុ ្ល រ េមរកិេនកនុង 

ឆន ំ២០១០ ។ េទះជយ៉ងេនះក្តី ករេគៀងគរ្របក់បេញញើ 

េនះមនភពមិន្រគប់្រគន់ ស្រមប់្រទ្រទង់កំេណើ ន 

ឥណទនេនះេទ ។ ្រគឹះ ថ នបេងកើនខទង់បំណុលរបស់ខ្លួន 

េដើមបីផគត់ផគង់កំេណើ នឥណទន ។ ករ្រគប់្រគង្រគឹះ ថ ន 

្របកបេ យអភិបលកិចចល្អ ជពិេសស តម្ល ភពខពស់ 

េនកនុង្របតិបត្តិករ ចជួយឲយវស័ិយេនះ ចេឈង 

ចប់្របភពមូលនិធិពីបរេទសបនយ៉ងងយ្រសួល ។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣.៨ និភយ័ នងិភពផុយ្រសយួេនកនងុ  

        វិសយ័មី្រកូហរិញញវតថ ុ

្របតិបត្តិករេនកនុងវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ បនជួប្របទះ 

នូវ និភ័យជេ្រចើនផងែដរ ដូចជ និភ័យឥណទន 

និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួល និភ័យទីផ រ និង 

និភ័យ្របតិបត្តិករ ។ និភ័យឥណទន េនកនុង 

វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ មិនមនករ្រពួយបរមមណ៍ជដំុកំភួន 

េនះេទ េ យ រឥណទនមិនដំេណើ រករជទូេទមន 

ក្រមិតទប ។ មុនេពលមនវបិត្តិេសដ្ឋកិចចសកល អនុបត 

ឥណទនមិនដំេណើ រករមនក្រមិតទបជង ១%  ៃន 

សំេពៀតឥណទនសរបុ ។ អនុបតេនះ េកើនេឡើងដល់ 

ក្រមិតខពស់បំផុត ២,៨០% កនុងឆន ំ២០០៩ េហើយធ្ល ក់ចុះ 

មក្រតឹម ១,២០% េនបំ ច់ឆន ំ២០១០។  
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និភ័យ ច់្របក់ងយ្រសួលប ្ត លមកពី 

អនក ក់្របក់បេញញើនីមួយៗមនក្រមិតទបផងែដរ 

េ យ រករេបើកទូ យឲយមនករទទួល្របក់បេញញើ 

ជ ធរណៈ្រតូវបនអនុញញ តេនកនុងឆន ំ២០០៩បុ៉េ ្ណ ះ 

េហើយមូល ្ឋ ន្របក់បេញញើេនះមនក្រមិតទបេធៀបជ 

មួយ្រទពយសកមមងយ្រសួលរបស់្រគឹះ ថ ន ។  

 

 

 

 

 

 

កមចីរបស់្រគឹះ ថ ន ែដលជទូេទមនរយៈេពលខ្លី 

និងែវង្រតូវបនកំណត់ឥណ្របតិទនឲយមនភពសីុ 

សង្វ ក់ជមួយ្រទពយសកមមងយ្រសួល ។  

 

 

 

 

 

 

គម្ល តអ្រ ករ្របក់រ ង្របក់បេញញើ និងឥណទន 

មនក្រមិតខពស់ េទះបីជករ្របកួត្របែជងមនករេកើន 

េឡើងក៏េ យ ។ ្របករេនះ បនបង្ហ ញផងែដរអំពី 

មូលេហតុ ែដលវស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុ ចទក់ទញ 

មូលនិធិពីេ្រក្របេទស េដើមបី្រទ្រទង់កំេណើ នឥណទន។ 

ថ នភពរបិូយវតថុចំហរបនបង្ហ ញនូវបញ្ហ  ែដល្រតូវ 

ចប់ រមមណ៍ េ យ រឥណទនជរបិូយវតថុមនករ 

េកើនេឡើងខណៈេពល ែដល្របភពមូលនិធិ ែដលទទួល 

បនភគេ្រចើនជរបិូយប័ណ្ណ ជពិេសស្របក់ដុ ្ល រ 

េមរកិ ។ និភ័យ្របតិបត្តិករមនក្រមិតបងគួរ េ យ 

រតំបន់្របតិបត្តិកររបស់្រគឹះ ថ នសថិតេនពសេពញ 

ៃផទ្របេទស ែដល ចដឹងពីផលប៉ះពល់ប ្ត លមក 

ពី កសធតុ និងេ្រគះធមមជតិេផ ង  ៗ ។ ថ នភព 

េដើមទុនរបស់វស័ិយមី្រកូហិរញញវតថុមនភពរងឹមំុ េ យ 

រអនុបត ធនភពជមធយមមនក្រមិត ២២% ។ 

លទធភពែស្វងរកចំេណញ េនកនុងវស័ិយេនះមនករ 

េកើនេឡើងបន្តិចជងពីឆន ំមុន េ យ រ ថ នភព 

េសដ្ឋកិចចេនកនុង្របេទសបនេងើបេឡើងវញិ ។ 
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៤. កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 

ធនគរជតិៃនកមពុជបនទទួល គ ល់ថ កិចចសហ្របតិបត្តិករជអន្តរជតិជពិេសសជមួយ ជញ ធរ្រតួត 

ពិនិតយេនកនុងតំបន់ជគន្លឹះកនុងករព្រងឹងសមតថភព្រតួតពិនិតយ ។ កិចចសហ្របតិបត្តិករេនះ ចជួយឲយធនគរជតិ 

ៃនកមពុជែចករែំលកបទពិេ ធន៍ជមួយ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ្របេទសេផ ងៗេទៀត និង ចជួយកត់បនថយ និភ័យ 

ែដលេកើតេឡើងេនេ្រក្របេទស ។ ធនគរជតិៃនកមពុជបនចុះអនុស រណៈេយគយល់ជមួយធនគរក ្ត ល 

េវៀត ម និងធនគរ ្ត លម៉េឡសីុ ស្តីពីករែចករែំលកព័ត៌មន និងកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងករ្រតួតពិនិតយ ។ 

ទ្រមង់អនុស រណៈេយគយល់េនះកំពុង្រតូវបនេរៀបចំជមួយ្របេទសេផ ងេទៀតេនកនុងតំបន់ផងែដរ ។  

៥. ករ្របឈមសខំន់ៗេនកនងុករ្រតួតពិនិតយធនគរ 

េទះបីជកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងចមបងៗ្រតូវបនសេ្រមចេនកនុងកំឡុងេពលជងមួយទសវត  បនទ ប់ពីករេធ្វើកំែណ 

ទ្រមង់វស័ិយធនគរេនកនុងឆន ំ២០០០ េនមនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវអនុវត្ត េដើមបីព្រងឹងេសថរភព 

និងភពរងឹមំុ និងអភិវឌ វស័ិយធនគរ ។ ែផនក ទិភព េដើមបីេធ្វើករព្រងឹងបែនថមេទៀតសថិតេនេលើកំែណទ្រមង់ 

្រកបខណ្ឌ ចបប់និងគតិយុត្តិ ។ ចបប់និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធេនកនុងវស័ិយធនគរ ្រតូវេធ្វើបចចុបបននកមមឲយមនភព 

សម្រសបេទនឹង ថ នភពនេពលបចចុបបនន និងេដើមបីអនុេ មេទនឹងេគលករណ៍ែណនំសំ ប់ករ្រតួតពិនិតយ 

្របកបេ យ្របសិទធភព ។ ្រកបខណ្ឌ ្រតួតពិនិតយែដលមនកន្លងមកមិនបន េលើកេឡើងអំពីបញ្ហ សំខន់ៗមួយ 

ចំនួនដូចជ ករ្រចបច់បញចូ លនិងទិញករកន់កប់ ែដល ចអនុវត្តបនករ្រតួតពិនិតយ្រចបច់បញចូ លគន  ករ 

្រតួតពិនិតយឆ្លងែដន សកមមភពែកត្រមូវជបនទ ន់ និងវធិនករេ ះ្រ យ្រគឹះ ថ នែដលមនបញ្ហ េទ ។  

ធនគរជតិៃនកមពុជ កំពុងេធ្វើដំេណើ រេឆព ះេទរកករ្រតួតពិនិតយែផ្អកេលើ និភ័យពី្រកបខណ្ឌ ្រតួតពិនិតយែផ្អក 

េលើមូល ្ឋ នបទបបញញត្តិ ។ បុ៉ែន្តេនកនុងកំឡុងេពលផ្ល ស់ប្តូរេនះ បទបបញញត្តិនិងេគលករណ៍ែណនំសំ ប់ករ្រតួត 

ពិនិតយែផ្អកេលើ និភ័យកំពុងសថិតេនកនុងដំ ក់កលេរៀបចំនិងអភិវឌ ន៍ េហើយ ថ នភព និង្របវត្តិរបស់្រគឹះ ថ ន 

មិនទន់មន្រគប់្រគន់េនេឡើយ ។ ករ ក់ឲយអនុវត្តនូវវធិនករែកត្រមូវឲយមនភពសីុសង្វ ក់គន សំ ប់្រគឹះ ថ ន 

នីមួយៗមនភពសមុគ ម ញខ្ល ំង ។ ដូចេនះ ករស្រមបស្រមួលេនកនុងដំ ក់កលផ្ល ស់ប្តូរេនះ ជបញ្ហ ្របឈម 

ដ៏ចមបង ។ 

បញ្ហ ពក់ព័នធករ្រតួតពិនិតយ្រចបច់បញចូ លគន  ក៏ជឧបសគគកនុងករ្រតួតពិនិតយ្របកបេ យ្របសិទធភពផងែដរ ។ 

្រកបខណ្ឌ ្រតួតពិនិតយចំេពះពហុ្រកុមហុ៊នហិរញញវតថុកំពុងសថិតេនកនុងដំ ក់កលេរៀបចំ េដើមបីជ្រមុញឲយដំេណើ រ 

ករ្រតួតពិនិតយ ចេធ្វើេឡើងចំេពះ្រកុមសមព័នធទំងមូល ។ ក ្ត ទំងេនះ ជបញ្ហ ្របឈមសំ ប់ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ 

េ យ រកង្វះខតបទពិេ ធន៍ និងជំនញ ដូចេនះ ចំបច់្រតូវេធ្វើករបំេពញបែនថមឲយបនឆប់រហ័ស ។ កង្វះខត 

្របវត្តិ និភ័យៃន្រគឹះ ថ ននីមួយៗេនកនុងពហុ្រកុមហុ៊នហិរញញវតថុ ក៏បនក្រមិតលទធភពរបស់ ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ 

កនុងករ យតៃម្ល និភ័យឲយបនសម្រសប ។ ដូចេនះ កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ជញ ធរ្រតួតពិនិតយ និងេចញ 

បទបបញញត្តិេនកនុងវស័ិយហិរញញវតថុទំងអស់ចំបច់្រតូវេធ្វើេឡើង ។ 
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ឧបសមព័នធទី ១ 

ទិននន័យរបស្់រគឹះ ថ នធនគរ និង្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុេនកមពុជ 

ឆន  ំ២០១០  

 

(សូមេមើលឧបសមព័នធទី ១ េនែផនកភ អង់េគ្លស) 

 



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

1 ធនគរកមពជពណិជជ ចំកត់ 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25% 11.25%

2 ធនគរក ឌីយ៉ ចំកត់ 24.00% 24.00% 24.00% 24.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

3 ធនគរកមពជ ធរណៈ ចំកត់ 24.68% 24.68% 24.68% 24.68%

4 ធនគរេមយែបង៊ 12.00%

5 ធនគរ កងៃថម ជន ចំកត់ 13.00% 10.00%

6 ធនគរ វឌ នៈ 11.00% 10.00% 12.77%

7 ធនគរកមពជ សុី ចំកត់ 18.00%

8 ធនគរ ជីវកមមសឹងបូរ ីចំកត់ 15.00% 15.00% 15.00%

9 ធនគរពណិជជកមមេ ក បេទសៃនកមពជ 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%

10 ធនគរេមគងគកមពជ 14.40% 14.40% 14.40% 14.40%

11 ធនគរសហពណិជជ ក.អ 15.00% 15.00% 15.00%

12 ម៉រ ៉ូ ន ់ធនគរជប៉ុន ភ ីអលិ សុី 16.00%

13 ធនគរវឌ នៈ សុី ចំកត់ 14.00% 15.00% 16.00% 18.00%

14 ធនគរពណិជជកមមទី១ 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%

15 ធនគរេអសុីលី 24.00% 18.00% 24.00%

16 ធនគរ េអ អុនិ េហ ត រូយ៉ល់ កមពជ 9.71%

17 ធនគរេខមខូ លីមតីធីត 13.00%

18 ធនគរ អភវិឌ នន៏ិងវនិិេយគកមពជ ភអីលិសុី 10.00% 17.49%

19 ធនគរ សុិន ន ែខមរ 14.00% 14.00% 14.00% 14.00%

20 ធនគរ គូកមនី កមពជ ភអីលិសុី 15.50% 15.50% 15.50% 15.50%

21 ធនគរ ប៊ូយ៉ុងែខមរ 15.00%

22 ធនគរភនេំពញពណិជជ 18.00%

23 ធនគរ អ ូេអស េខ ឥណូៃឆ 14.00% 14.00%

24 ធនគរ អងគរ កពី ល 24.00% 24.00% 24.00% 24.00%

25 ធនគរ ខម 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00% 11.00%

26 ធនគរឥ  ខភនេំពញ 13.00%

27 ធនគរហង ឌីប៊េីអស 12.00%

28 ធនគរ ហគីែបង៊ ខកមពជ 16.80% 16.80% 16.80% 16.80% 16.20% 16.20% 16.20% 16.20%

29 ធនគរ សុី យអមិប៌ី
30 ធនគរឯកេទស នកូ 17.66%

31 ធនគរឯកេទសេបស៊ 17.04%

32 ធនគរឯកេទស េខមបូ ន ឌីេវឡបេមន
33 ធនគរឯកេទសវនិិេយគទីមយួ 18.00% 18.00% 18.00%

34 ធនគរឯកេទស ភ ីេអច ែអស អមឹ អុ ីចំកត់ 18.00%

35 ធនគរអភវិឌ នជ៏នបទ 15.00% 12.00%

21.57% 21.57% 21.57% 22.49% 19.48% 18.95% 18.96% 17.15% 11.25% 11.25% 11.25% 22.15%

17.45% 17.45% 17.45% 17.54% 16.25% 15.94% 15.94% 15.34% 11.25% 11.25% 11.25% 15.69%

ឥណទនជដុ រ ឥណទនជរូបិយបណ័េផ ងៗ

មធយមេ កយេពលថឹង
មធយម

                      ( បចែំខធនូ ឆន ២ំ០10)

ឧបសមព័នធ២ 

អ ករ បក់េលករឲយខចីចងករ ( បក់េរល និងរបូិយប័ណ)

(អ បចឆំន )ំ

ល.រ េឈម ះធនគរ ឥណទនជេរ ល
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១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ ១ែខ ៣ែខ ៦ែខ ១២ែខ

1 ធនគរកមពជពណិជជ ចំកត់ 0.10% 1.00% 0.10% 1.00% 1.00% 1.00% 0.10% 1.00%
2 ធនគរក ឌីយ៉ ចំកត់ 2.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0.75% 2.25% 2.75% 3.75% 5.00%
3 ធនគរកមពជ ធរណៈ ចំកត់ 0.50% 0.50% 1.75% 2.50% 3.50% 4.25% 0.50%
4 ធនគរេមយែបង៊ 1.00% 1.50% 2.25% 2.75% 3.75%
5 ធនគរ កងៃថម ជន ចំកត់ 0.10% 0.50% 0.75% 1.00%
6 ធនគរ វឌ នៈ 0.50% 1.50% 2.00% 3.00% 3.50%
7 ធនគរកមពជ សុី ចំកត់ 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00%
8 ធនគរ ជីវកមមសឹងបូរ ីចំកត់ 0.50% 2.50% 3.00% 4.00%
9 ធនគរពណិជជកមមេ ក បេទសៃនកមពជ 1.50% 4.50% 5.50% 6.50% 0.75% 1.00% 3.00% 4.00% 5.00%
10 ធនគរេមគងគកមពជ 3.50% 2.00% 2.25% 2.75% 3.25% 3.50% 2.00%
11 ធនគរសហពណិជជ ក.អ 1.00% 2.50% 3.50% 4.50% 5.50%
12 ម៉រ ៉ូ ន ់ធនគរជប៉ុន ភ ីអលិ សុី 3.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 3.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00%
13 ធនគរវឌ នៈ សុី ចំកត់ 1.00% 1.00% 3.50% 4.50% 5.50% 6.50%
14 ធនគរពណិជជកមមទី១ 0.40% 1.25% 1.35% 1.45% 1.55%
15 ធនគរេអសុីលី 1.25% 3.00% 5.00% 6.00% 7.00% 0.50% 1.50% 2.50% 3.50% 4.75% 0.15% 0.25% 1.25% 2.25% 3.25%
16 ធនគរ េអ អុនិ េហ ត រូយ៉ល់ កមពជ 0.50% 3.25% 3.50% 4.00% 5.50% 0.25% 2.00% 2.50% 2.90% 3.35% 0.15% 0.35% 0.75% 0.90% 1.05%
17 ធនគរេខមខូ លីមតីធីត 1.00% 3.50% 4.00% 5.00% 6.00%
18 ធនគរ អភវិឌ នន៏ិងវនិិេយគកមពជ ភអីលិសុី 2.00% 3.55% 4.60% 5.55% 6.50% 2.00% 2.25% 3.25% 4.25% 5.50%
19 ធនគរ សុិន ន ែខមរ 0.25% 1.25% 1.25% 1.50% 1.75%
20 ធនគរ គូកមនី កមពជ ភអីលិសុី 0.70% 1.70% 2.50% 3.20% 3.60% 0.50% 1.20% 2.00% 2.70% 3.10%
21 ធនគរ ប៊ូយ៉ុងែខមរ 1.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 0.75% 1.50% 2.50% 3.00% 3.50%
22 ធនគរភនេំពញពណិជជ 1.20% 3.70% 4.20% 5.20% 6.20%
23 ធនគរ អ ូេអស េខ ឥណៃឆ 1.50% 3.50% 4.00% 5.00% 6.00% 2.00% 3.00% 3.50% 4.50% 5.75%
24 ធនគរ អងគរ កពី ល 1.50% 3.50% 4.50% 7.00%
25 ធនគរ ខម 1.00% 3.50% 4.50% 5.50% 6.50% 0.50% 2.50% 4.00% 4.50% 5.50%
26 ធនគរឥ  ខភនេំពញ 0.75% 1.00% 2.25% 3.00% 4.00%
27 ធនគរហង ឌីប៊េីអស 1.00% 1.75% 2.25% 2.75% 3.25%
28 ធនគរ ហគីែបង៊ ខកមពជ 1.75% 3.00% 4.00% 4.50% 5.25% 1.25% 2.00% 3.00% 3.60% 4.85%
29 ធនគរ សុី យអមិប៌ី 0.50% 2.25% 2.50% 3.50% 4.25%
30 ធនគរឯកេទស នកូ
31 ធនគរឯកេទសេបស៊
32 ធនគរឯកេទស េខមបូ ន ឌីេវឡបេមន
33 ធនគរឯកេទសវនិិេយគទីមយួ
34 ធនគរឯកេទស ភ ីេអច ែអស អមឹ អុ ីចំកត់
35 ធនគរអភវិឌ នជ៏នបទ 1.50% 3.50% 4.00% 5.00% 6.00% 1.00% 3.00% 3.50% 4.00% 5.00%

1.18% 3.09% 4.50% 5.49% 6.58% 0.66% 1.86% 2.64% 3.50% 4.44% 0.28% 0.29% 1.06% 1.76% 2.45%

1.43% 3.00% 3.82% 4.94% 5.90% 0.93% 2.09% 2.74% 3.46% 4.31% 0.58% 0.30% 1.00% 1.58% 2.15%

បកប់េញញ ជរូបិយបណ័េផ ងៗ

សំៃច សំៃច

ឧបសមព័នធ២ 

អ ករ បក់េល បក់បេញញ  ( បក់េរល និងរបូិយប័ណ)

                     ( បចែំខធនូ ឆន ២ំ០10) (អ បចឆំន )ំ

បកប់េញញ មនកលកំណត់

មធយមភគេ កយករថឹង

ល.រ

មធយមភគ

បកប់េញញ មនកលកំណត់
សំៃច

បកប់េញញ មនកលកំណត់េឈម ះធនគរ

បកប់េញញ ជេរ ល បកប់េញញ ជដុ រ
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ឧបសមព័នធទ៣ី ៖ បពន័ធធនគរកមពុជ 

ៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០១០ 
 

 ធនគរជតិ ៃនកមពុជ 

 
        
                                                                                         

                                                                         
                                                                                                                              
                                                                                                                         
                                                                                                         

                                                                                                               
  

                                                                                                         
  

                                                                                                           
  

                                                                                                                                    
                                                     
                                     
                                               

                                                                                               
                                                                                                                   
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
i េបកជផូវករ                     

 

៣០ ធនគរពណិជជ  ៦ ធនគរឯកេទស 

១-ធនគរ ពណិជជកមមទីមយួ 

២-ធនគរ  កងៃថ  

៣-ធនគរ េមយែបង 

៤-ធនគរ ខម 

៥-ធនគរ ឥ  ខភនេំពញ 

៦-ធនគរវនិិេយគ និងអភវិឌ ន ៍  

  េវ ត ម  ( ហគីែបង៊)  
   ខកមពុជ 

៧-ធនគរ ចិន ខភនេំពញញ  

១-ធនគរពណិជជកមមេ ក បេទស 

២-ធនគរ វឌ នៈ សុី       

៣-ធនគរ កមពុជ សុី 

៤-ធនគរ ក ឌីយ៉          

៥-ធនគរ កមពុជពណិជជ         

៦-ធនគរ កមពុជេមគងព          

៧-ធនគរ កមពុជ ធរណៈ    

៨- ជីវកមម ធនគរ សិងបូរ ី                     

៩-ធនគរ សហពណិជជ           

១០-ធនគរ វឌ នៈ                     

១១-ធនគរ េអសុីលី               

១២-ធនគរ  េអអុិនេហ តរ ៉ូយ៉ល់  

១៣-ធនគរេខមខូ 

១៤-ធនគរ សុិន ន ែខមរ  
១៥-ធនគរវនិិេយគ និងអភវិឌ នក៍មពុជ  

១៦-ម៉រ ៉ូ ន ់ធនគរ ជប៉ុន 

១៧-ធនគរគូកមនី 

១៨-ធនគរប៊ូយុងែខមរ  
១៩-ធនគរភនេំពញពណិជជ 

២០-ធនគរ អ ូេអស េខ ឥណូៃឆ  

២១-ធនគរ អងគរកពី ល់ 

២២-ធនគរ ហង ឌី ប៊ ីេអស ពណិជជ 

២៣- ធនគរ សុី ចអឺមប៊ ី

 ១-ធនគរ ឯកេទស P.H.S.M.E 

 ២-ធនគរឯកេទសវនិិេយគទីមយួ 

 ៣-ធនគរ ឯកេទស នកូ  

៤-ធនគរ ឯកេទសេខមបូ ន 

ឌីវឡីុបេមន 

៥-ធនគរឯកេទស េបស៊

  អងគករេ ករ ភបិល

២៣ បេងកតេឡង មចបបក់នុង សក

 គឹះ ថ នមី កហិរញញ វតថុ 

៥ ធនគរឯកជន 

 -ធនគរ អភវិឌ នជ៍នបទ

១- អ មតឹ 

២-ហ ថ កសិករ                           

៣- ធនគរភូមកិមពុជ 

៤- សិ និធិ 

៥- កមហ៊ុន ថ បនសហ គិនកមពុជ   

៦- កមហ៊ុនអងគរមី កហិរញញ វតថុ          

៧- វសីុន ន(់េខមបូ )  
៨- កមហ៊ុនេ កឌីត Co., Ltd. 
៩- ប ក ់ម៉យ ក យែនន 

១០- សមគមមូលនិធិសហភពអភ.ិកសិករ  

១១- កមហ៊ុនអភវិដ នេ៍សដកិចចជនបទកមពុជ 

១២- ម៉កស់ុីម៉ មី កហិរញញ វតថុ 

១៣-ឥណទនពលរដរុងេរ ង 

១៤- ហឺស យែនន 

១៥- េមរ យែនន 

១៦- ឥណទនអភវិឌ ន៍ បជជន  

១៧- ហគិន េសន តស ម៉យ ក យែនន 

១៨- មកិ  
១៩- ៉ យ សុី ភ ី 

២០-េខម ខបព់ីថល 

២១-សំរទិិស័ក មី កហិរញញ វតថុ 

២២-េខម      ២៤-អងគរេអសុី អុី រេ កឌីត 

២៥-េខមរៈ     ២៥- បយម ៍អិមេអហ 

២ ករយិល័យតំ ង 

១- សង់ រឆទឺែរត៉ 

២- ធនគរកសិកមមនិងអភវិឌ នៃ៍នេវ ត ម   ជីវកមមបូរ បក ់

ភនេំពញ ³ 
- ជង បណ័ ៩ 

-លិខិតអនុញញ ត ២៦ 

េខត  ³ 
-លិខិតអនុញញ ត ៩៤៨ 

៧ ខធនគរបរេទស  ១ ធនគររដ
 i២៥ មន ជញ បណ័

១- កងភនេំពញ        ១២-េកះកុង

២-កំពងច់ម         ១៣-រតនៈគីរ ី                  

៣- កង ពះសីហនុ     ១៤-មណលគីរ ី              

៤-េស ម ប          ១៥-បនទ យមនជយ័      

៥-បតដ់ំបង            ១៦-ៃ ពែវង  

៦- យេរ ង          ១៧- ែកវ   

៧-កំពត                ១៨-កំពងឆ់ន ងំ              

៨-ក ល               ១៩- ពះវ ិ រ 

៩-កំពងធ់ំ                 ២០- កេចះ 
១០-េពធិ ត ់         ២១-សទឹងែ តង 

១១-កំពងស់ពឺ            

២១ ខធនគរជតិេន មេខត

• ២៨ ចុះបញជ ី * 

• មនិចុះបញជ ីមន បែហល៦០េទ ត
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∗អងគករេ ករ ភិបលែដលបនចុះបញជ ចីំនួន ២៨ 
 

1 សមគមអភវិឌ នក៍សិកមម នងិេទសចរណ៍ 15 សមគមអភវិឌ នស៍ែណកេស ង អុង 

2 សមគមជួយ កសិករ 16 អងគករ អភវិឌ នរ៍បរចិញច ឹមជីវតិកសិករ 

3 សមគមេផមគនំិតពណិជជកមម  17 អងគករអភវិឌ នជ៍នបទែខមរ  

4 សមគមសំ ងអភវិឌ នជ៍នបទ  18 សមគមសុខមលភព សីេខត កេចះ 

5 សុី យ សុី េអម កមពុជ  19 អងគករលូេថ ៉ ន បំេរ ពិភពេ ក  

6 អងគករឥណទនលុបបំបតភ់ព កី កកមពុជ  20 គំេ ងឥណទន កសួងអភវិឌ នជ៍នបទ  

7 អងគករប ញេសដកិចចកមពុជ  21 អងគករ កមករងរេសដកិចចថម ី 

8 អងគករសងគហអភវិឌ នក៍មពុជ  22 សមគមអភវិឌ នត៍ំបនព់យព័យ  

9 អងគករអភវិឌ នេ៍សដកិចចជនបទេនកមពុជ  23 វទិយ ថ នសនិភព និងអភវិឌ ន ៍

10 សហពន័ធសហគមនស៍ន ំ បកក់មពុជ  24 អងគករ សបបុរស 

11 អងគករ ចន័ទ សុខ ន  25 អងគករអភវិឌ នស៍ងគមជនបទ  

12 អងគករ ចំេរ ន មី កហិរញញ វតថុ 26 អងគករពនឺ ពះ ទិតយរះ 

13 អងគករ ទ ទងស់ហគមនប៍េងកនអភវិឌ ន ៍ 27 សមគមន ៍អភវិឌ នភ៍ូម ិ 

14 សមគមជតិ ទ ទងក់សិផល 28 សុីេខអុឹមេអហជ ីេខមបូ  
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