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អារម្ភកថា 
 

នៅឆ្ន ាំ២០១៣ ននេះ កាំន ើ ននេដឋកចិចេកលបនតមាននលបឿនយឺត នោយសារការថយចុេះកាំន ើ ន
នេដឋកិចចរបនទេកាំពុងនងើបន ើងនិងរបនទេកាំពុងអភវិឌ្ឍន ៍ ន េះបីជាកាំន ើ ននេដឋកិចចរបនទេអភវិឌ្ឍនរ៍តូវ
បានពរងឹងជាលាំោប់ក៏នោយ ។ នេដឋកិចចេហរដឋអានមរកិនិងជប ុនបានបនតនងើបន ើងដដលគាំរទនោយ
កាំន ើ នននតរមូវការឯកជននិងការអនុវតតនគលននោបាយវតិ្ថថ រកមម ខ ៈដដលនេដឋកិចចតាំបនអ់ឺរ  បូាននងើបន ើង 
ប ុដនតនៅមានភាពទនន់ខោយនៅន ើយ ។ ចាំដ កឯ នេដឋកិចចរបនទេកាំពុងនងើបន ើងនិងរបនទេកាំពុងអភវិឌ្ឍន ៍
កាំពុងរបឈមបញ្ហា ធាំៗពីរគ ឺ៖ ការចាបន់ផតើមហូរនចញននមូលធន និងភាពរតឹតតបតិននសាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ 
ដដលបណ្តត លមកពីភាពមនិរបាកដរបជានននគលននោបាយរបូិយវតថុនៅេហរដឋអានមរកិ ។ មូលនិធិរបូិយវតថុ
អនតរជាតបិានពាករថា នេដឋកិចចពិភពនោកនឹងមានកាំន ើ ន ២,៩% េរមាប់ឆ្ន ាំ២០១៣  បជាងអរត្ថឆ្ន ាំ
២០១២ ដដលនេមើនឹង ៣,២% កនុងន េះ នេដឋកចិចរបនទេអភវិឌ្ឍនន៍ឹងមានកាំន ើ ន ១,២% នហើយរបនទេ
កាំពុងនងើបន ើងនិងរបនទេកាំពុងអភវិឌ្ឍន ៍៤,៥% ។ 

នោយដ ក នេដឋកិចចអាេីុនៅបនតជាកាលមា េីុនននកាំន ើ ននេដឋកចិចពិភពនោក ថវនីបើកាំន ើ នមាន
នលបឿន បជាងឆ្ន ាំកនលងនៅបនតិចក៏នោយ ។ កាំន ើ ននេដឋកិចចននរបនទេកាំពុងនងើបន ើងនៅអាេីុរតូវបាន
បា នស់ាម នថាេថិតនៅករមតិខពេ់របមា  ៦,៣% កនុងន េះ នេដឋកិចចរបនទេចនិរ ាំពឹងថាមានកាំន ើ នថយចុេះ
បនតិចបនតួចមក ៧,៦% នេដឋកិចចរបនទេអាសា៊ា ន-៥ ថយចុេះមក ៥% ខ ៈដដលកាំន ើ ននេដឋកិចចរបនទេ
ឥណ្តា អាចនកើនន ើងដល់ ៣,៨% ។ 

ចាំន េះកមពុជាវញិ ន េះបីជាបានទទួលរងនូវផលប េះ ល់ពីនរគេះទឹកជាំនន ់និងរបឈមនូវហានិភយ័នន
ការធ្លល កចុ់េះកាំន ើ ននេដឋកិចចកនុងតាំបនន់ិងេកលនោកកន៏ោយ នេដឋកិចចកមពុជាបនតមានកាំន ើ នរងឹមាាំ ដដល
គាំរទនោយការអភវិឌ្ឍរបកបនោយចីរភាពននវេ័ិយកេិកមម ការរកីចនរមើនគួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ននវេ័ិយនទេចរ ៍ 
ភាពរងឹមាាំននវេ័ិយកាតន់ដរេនមលៀកបាំ ក ់ និងការនងើបន ើងជាលាំោបន់នវេ័ិយេាំ ង ់ ។ កាំន ើ ននេដឋកចិច
រតូវបានបា ន់សាម ននោយេុទិដឋិនិយមថានឹងេនរមចបានកនុងអរត្ថ ៧,៦% នៅឆ្ន ាំ២០១៣ ននេះ ខពេ់ជាង
ឆ្ន ាំ២០១២ ដដលមានអរត្ថ ៧,៣% ។ គួរកតេ់មាគ ល់ផងដដរថា ការេនរមចបាននូវកាំន ើ នខពេ់កនុងរយៈនពលពីរ
ទេវតសរចុ៍ងនរកាយននេះ បាននធវើឱ្យចាំ ូលជាមធយមរបេ់របជាជនកមពុជាមាន ក់ៗ នកើនដល់ ១.០៣៦ ដុោល រ
អានមរកិនៅឆ្ន ាំ២០១៣ នហើយនឹងផ្លល េ់បតូរចាំណ្តតថ់ាន កក់មពុជាពីរបនទេមានចាំ ូល បនៅជារបនទេមាន
ចាំ ូលមធយមករមតិ ប (Lower middle-income country) ។ ទនទមឹននេះ រាជរោឋ ភបិាលបាននិងកាំពុងនធវើ
ពិពិធកមមមូលោឋ ននេដឋកិចច និងបនតនធវើកាំដ ទរមងច់ាាំបាច ់  នដើមបេីនរមចបាននគលនៅននកាំន ើ នរបកប
នោយចីរភាពនិងេមធម៌ រេបត្ថមយុទធសាស្តេតចតុនកា ដាំណ្តក់កាលទី៣ របេ់រាជរោឋ ភិបាល ។ 
ត្ថមរយៈនបេកកមមពិនរគេះនោបល់មារត្ថIV របចាាំឆ្ន ាំ និងទេសនកិចចផលូវការរបេ់របធ្លនមូលនិធិរូបិយវតថុ
អនតរជាតិ នោកជាំ វ Christine Lagarde នៅចុងឆ្ន ាំ២០១៣ ននេះ មូលនិធិរបូិយវតថុអនតរជាតិបានអបអរសាទរ
ចាំន េះេមទិធផលដដលកមពុជាទទួលបាន និងបានវាយតនមលខពេ់ចាំន េះកិចចខិតខាំរបឹងដរបងរបេ់រាជរោឋ ភបិាលកមពុជា 
នរកាមការដឹក ាំរបកបនោយគតបិ ាិ តរបេ់ េនមតចអគគមហានេ បតីនតនជា ហ៊ាុន ដេន  យករដឋមស្តនតីនន
រពេះរាជាណ្តចរកកមពុជា កនុងការរកោេថិរភាពមា រកូនេដឋកិចចនិងេថិរភាពននោបាយ និងការអនុវតតនគល
ននោបាយនេដឋកិចចរបកបនោយរបេិទធភាព ។ 
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កនុង មជាអាជាា ធររបូិយវតថុ ធ គរជាតិននកមពុជាបានរមួចាំដ កោ ងេកមមកនុងការដថរកោេថិរភាព
មា រកូនេដឋកិចច ត្ថមរយៈការអនុវតតនគលននោបាយរបូិយវតថុរបកបនោយភាពទនភ់លនន់ិងរបុងរបយត័ន រេបត្ថម
សាថ នភាពរកីចនរមើននននេដឋកិចចជាតិនិងេកល ។ ជាក់ដេតង អរត្ថអតិផរណ្តរតូវបានរគបរ់គងឱ្យេថិតកនុង
ករមតិ បរបមា  ៣% នងិរតូវបានត្ថមោនោ ងយកចិតតទុកោក ់ ជាពិនេេកនុងអាំ ុងនពលដដលកមពុជា
នរៀបចាំការនបាេះនឆ្ន តេកលឆ្ន ាំ២០១៣ ជួបនឹងនរគេះទឹកជាំនន់ និងកាំពុងពរងងឹរបេិទធភាពកនុងការរបមូល
ចាំ ូលពនធរបេ់រាជរោឋ ភបិាល ដដលជាទូនៅអាចមានេមាព ធនលើេនទេសនន៍ថលទាំនិញនរបើរបាេ់ ។ ទនទឹមននេះ 
តនមលរបាកន់រៀលកម៏ានេថិរភាពលអរបនេើរ នោយអរត្ថបតូររបាកន់រៀលនធៀបនឹងរបាកដុ់ោល រអានមរកិបានដរបរបួល
បនតិចបនតួចកនុងអរត្ថមធយមរបមា  ០,២% ។ នលើេពីននេះ ធ គរជាតិននកមពុជាបានខិតខាំរបឹងដរបងជាបជ់ា
របចាាំកនុងការពរងឹងរបេិទធភាពនគលននោបាយរូបិយវតថុ នោយបាននលើកកមពេ់ការនរបើរបាេ់របាកន់រៀលឱ្យ
កានដ់តទូលាំទូោយ នងិអភវិឌ្ឍឧបករ ៍នគលននោបាយរបូិយវតថុដផអកនលើទីផោរ ។ ម ាងនទៀត នោយសារ
ការរកីចនរមើននេដឋកិចច រពម ាំងការរគបរ់គងរបកបនោយរបេិទធភាព ទុនបរមុងអនតរជាតកិមពុជាបានបនតនកើនន ើង
ជាលាំោប់ ដដលអាចធ្ល ការ ាំចូលទាំនិញនិងនេវាបានរបមា  ៤ដខ ។ 

ការរកីចនរមើនននវេ័ិយហិរញ្ញ វតថុ ដដលរគបដ ត ប់នោយវេ័ិយធ គរ រតូវបានចាតទុ់កថាជាកត្ថត
ចមបងកនុងការជាំរុញកាំន ើ ននេដឋកិចច និងេរមួលដល់របតិបតតិការនេដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុឱ្យរបរពឹតតនៅនោយ
របេិទធភាពនិងេុវតថិភាព ។ កនុង មជាអាជាា ធររតួតពិនិតយរបព័នធធ គរ ធ គរជាតិននកមពុជាបានបនត
អភវិឌ្ឍនិងពរងឹងេថិរភាពវេ័ិយធ គរ រេបត្ថមយុទធសាស្តេតអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយហិរញ្ញ វតថុឆ្ន ាំ២០១១-២០២០ ។ 
ជាកដ់េតង ការរតួតពិនិតយវេ័ិយធ គររតូវបានពរងឹង  ាំងការរតួតពិនិតយដល់ទីកដនលងនិងនលើឯកសារ  ាំងកនុង
រកបខ ័ា មរីកូនិងមា រកូ នហើយវធិីសាស្តេតរតួតពិនិតយរតូវបាននធវើន ើងនោយដផអកនលើហានិភយ័និងទេសនវេ័ិយ
អ គត នោយនរបើរបាេ់របពន័ធរតួតពនិិតយនលើឯកសារ (Off-site Surveillance System) ។ ធ គរជាតនិន
កមពុជាកាំពុងបញ្ចបក់ារនរៀបចាំរបពន័ធរគបរ់គងទិនននយ័ នងិចងរកងរបាយការ ៍នោយេវ័យរបវតតិ េរមាបវ់ភិាគ 
វាយតនមល និងពាករហានិភយ័េកាត នុពល   ។ ចាំន េះរកបខ ័ា បទបបញ្ញតិតវញិ បទបបញ្ញតិតមយួចាំនួនរតវូ
បានពិនិតយនិងដកេរមួល នហើយបទបបញ្ញតិតថមីៗ មយួចាំននួរតូវបានោកឱ់្យអនុវតត រេបត្ថមការរកីចនរមើននន
វេ័ិយធ គរនិងេតង់ោរអនតរជាតិ ។ កនុងនគលបាំ ងនលើកកមពេ់ការរតួតពិនិតយនិងការអនុវតតត្ថម
បទបបញ្ញតិតឱ្យកានដ់តមានរបេិទធភាព គ ៈកមមការេាំខាន់ៗ ចាំននួបីរតូវបានបនងកើតន ើងនៅឆ្ន ាំ២០១៣ ននេះ
គឺ៖ ១- គ ៈកមមការបញ្ញតតិកមមរគឹេះសាថ នធ គរនិងហិរញ្ញ វតថុ ២- គ ៈកមមការរបតិបតតិការរតួតពិនិតយរគឹេះសាថ ន
ធ គរនិងហិរញ្ញ វតថុ និង ៣- គ ៈកមមការរតួតពិនតិយរគឹេះសាថ នធ គរនិងហិរញ្ញ វតថុ ។ 

ទនទឹមននេះ នហោឋ រច េមព័នធហិរញ្ញ វតថុក៏រតូវបានពរងឹងជាបនតប ទ ប់ផងដដរ នដើមបបីងកលកខ ៈ
ឱ្យកានដ់តរបនេើរេរមាបក់ាររកីចនរមើនននវេ័ិយធ គរ ។ ធ គរជាតិននកមពុជាបានបនតពរងឹងការរគបរ់គង
ការោិល័យព័ត៌មានឥ  ន នដើមបកីាត់បនថយហានិភ័យឥ  ន និងកាំពុងនរៀបចាំបនងកើតរបព័នធ Shared 
Switch នដើមបពីរងីកនេវាទូ ត់និងេរមួលដល់ការនរបើរបាេ់ប័ ណ ដករបាក់ត្ថមមា េីុន ATM ការទូ ត់
ត្ថមទូរេ័ពទចល័តនិងអុនិនធើន ត ។ ជាមយួគន ននេះ ធ គរជាតិននកមពុជាបាននធវើទាំននើបកមមរបពន័ធពត័ម៌ានវទិា 
នដើមបគីាំរទដាំន ើ រការអភវិឌ្ឍន ៍ាំងននេះ ។ 

 

ម ាងវញិនទៀត នដើមបអីភវិឌ្ឍវេ័ិយធ គរឱ្យកានដ់តេីុជនរៅបដនថមនទៀត ទផីោររបូិយវតថុនិងអនតរធ គរ 
និងទីផោរបតូររបាកក់ាំពុងរតូវបានអភវិឌ្ឍ ។ នោយនមើលនឃើញពីសារៈេាំខានន់នេះ ធ គរជាតិននកមពុជាបាន
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នបាេះផោយមូលបរតរបាកប់នញ្ញ ើអាចជួញដូរបាន (NCD) នងិបានេិកោនលើការអភវិឌ្ឍទីផោរបតូររបាកដុ់ាំនៅកមពុជា 
នដើមបនីលើកកមពេ់ការរគបរ់គងហានភិយ័េនទនីយភាព នងិបតូររបាកឱ់្យកានដ់តរបនេើរន ើង ។ 

ជាលទធផលននកិចចខិតខាំរបឹងដរបងខាងនលើននេះ កមពុជារកោបានេថិរភាពហិរញ្ញ វតថុោ ងលអរបនេើរ ន េះជា
េថិតកនុងបរកិារដដលទីផោរហិរញ្ញ វតថុ  និងសាថ នភាពេនទនីយភាពេកលកាំពុងរបឈមហានិភ័យននភាពមិន
របាកដរបជាកន៏ោយ ។ វេ័ិយធ គរនៅកមពុជាបានបនតអភវិឌ្ឍរកីចនរមើន  ាំងវសិាលភាព ទាំហាំរបតិបតតិការ 
និងផលិតផលនិងនេវាហិរញ្ញ វតថុថមីៗ ដដលឆលុេះបញ្ហច ាំងត្ថមរយៈការនកើនន ើងននភាពេីុជនរៅដផនកហិរញ្ញ វតថុ 
និងអនតរការយិកមមហិរញ្ញ វតថុ ។ រទពយេកមមរបេ់វេ័ិយធ គរ របាកប់នញ្ញ ើនិងឥ  នចាំន េះវេ័ិយឯកជន
បានបនតនកើនន ើងគួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ ។ កាំន ើ នននេះបានបង្ហា ញនូវទាំនុកចិតតនលើរបពន័ធធ គរ របេិទធភាពនន
ការនកៀរគរនិងការនរបើរបាេ់របភពហិរញ្ញ វតថុេរមាប់គាំរទដល់េកមមភាពនេដឋកិចច ។ នោយសារការរកី
ចនរមើន ាំងននេះ វេ័ិយធ គរបនត ក ់ញការវនិិនោគរបេ់ធ គរបរនទេធាំៗ ដដលមានបទពិនសាធន៍
នរចើនឆ្ន ាំ ចូលមកវនិិនោគនៅកមពុជា ។ 

ថវីនបើរាជរោឋ ភបិាលទទួលបាននជាគជយ័កនុងការកាតប់នថយភាពរកីរកកនុងអរត្ថនលើេពី ១% កនុងមយួ
ឆ្ន ាំកន៏ោយ ការកាតប់នថយភាពរកីរកនៅដតជានគលនៅអាទិភាពមយួរបេ់រាជរោឋ ភបិាលកមពុជា ។ ការពរងីក
ការផតល់នេវាហិរញ្ញ វតថុឱ្យកានដ់តទូលាំទូោយជូនដល់របជាជនរកីរក និងេហរគេធុនតូចនិងមធយម រតូវ
បានចាតទុ់កជាយុទធសាស្តេតដេ៏ាំខានក់នុងការរមួចាំដ កកាតប់នថយភាពរកីរក ។ កនុងសាម រតីននេះ ធ គរជាតនិន
កមពុជាបានបនតអភវិឌ្ឍវេ័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតថុឱ្យមានភាពរងឹមាាំរបកបនោយចីរភាព ។ វេ័ិយមរីកូហិរញ្ញ វតថុកមពុជា 
ដដលរទពយេកមមបាននកើនដល់របមា  ១០% ននរទពយេកមមេរបុរបេ់វេ័ិយធ គរ បចចុបបននកាំពុងបនរមើ
អតិថិជនកានដ់តនរចើនន ើងដល់របមា  ២,៤ ោន ក ់ នហើយរបាកប់នញ្ញ ើនិងឥ  នរបេ់វេ័ិយននេះក៏
បាននកើនន ើងគួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ផងដដរ ។ 

នដើមបនីលើកកមពេ់របេិទធភាពននការរបយុទធរបឆ្ាំងការេមាអ តរបាកន់ិងហិរញ្ញបប ននភរវកមម រេបត្ថម
ការនបតជាា របេ់រាជរោឋ ភបិាលកមពុជា អងគភាពនេុើបការ ៍ហិរញ្ញ វតថុកមពុជា (េ.ហ.ក) បានបនតពរងងឹរកបខ ័ា
ចាបជ់ាបនតប ទ ប ់ នោយបាននធវើវនិសាធនកមមចាបេ់តីពីការរបឆ្ាំងការេមាអ តរបាកន់ិងហិរញ្ញបប ននភរវកមម 
រេបត្ថមយនតការអនុវតតជាអនតរជាតិ និងបានេហការជាមយួរកេួង-សាថ បន័ កព់ន័ធជាតិនិងអនតរជាតិ  
កនុងការពរងឹងការអនុវតតចាប ់។ ទនទឹមននេះ េ.ហ.ក បានេហការជាមយួធ គរអភវិឌ្ឍនអ៍ាេីុ នដើមបនីរៀបចាំ
ឯកសារវធិីសាស្តេត នេចកតីដ  ាំ និងនតីិវធិីវាយតនមលហានិភយ័ននការេមាអ តរបាកន់ិងហិរញ្ញបប ននភរវកមម។ 

 ចាំន េះការង្ហរេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ ធ គរជាតិននកមពុជាេនរមចបានេមិទធផលគួរឱ្យកត់
េមាគ ល់នៅឆ្ន ាំ២០១៣ ននេះ នោយបានពរងឹងនិងពរងីកកិចចេហរបតិបតតិការ ាំងកនុងរកបខ ័ា នទវភាគីនិង
ពហុភាគ ីជាមយួធ គរកណ្តត ល អាជាា ធររតួតពិនិតយ សាថ បន័ហិរញ្ញ វតថុ និងវទិាសាថ នប តុ េះបណ្តត លកនុងតាំបន់
និងអនតរជាត ិ ។ កិចចេហរបតិបតតិការ ាំងននេះមានសារៈេាំខានណ់្តេ់េរមាបជ់ាំរញុេមាហរ កមមវេ័ិយ
ធ គររបេ់កមពុជានៅកនុងតាំបនន់ិងេកលនោក កដូ៏ចជានលើកកមពេ់កិតានុភាពកមពុជានៅនលើឆ្កអនតរជាតិ។ 
ត្ថមរយៈកិចចេហរបតិបតតិការននេះ ធ គរជាតិននកមពុជាទទួលបានជាំនួយបនចចកនទេ ការប តុ េះបណ្តត ល 
ការផ្លល េ់បតូរបទពិនសាធន៍និងព័ត៌មានថមីៗ ដដល ក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍវេ័ិយនេដឋកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុឱ្យមាន
ចីរភាពផងដដរ ។ នលើេពីននេះ ធ គរជាតិននកមពុជាបានគាំរទនិងចូលរួមកនុងគាំនិតផតួចនផតើម  នៅកនុង



 iv 

រកបខ ័ា អាសា៊ា ន នងិអាសា៊ា ន+៣ នដើមបេីនរមចបាននូវនគលនៅបនងកើតេហគមនន៍េដឋកិចចអាសា៊ា ន (AEC) 
នៅឆ្ន ាំ២០១៥ ខាងមុខ កដូ៏ចជាការពរងឹងបណ្តត ញេុវតថភិាពហិរញ្ញ វតថុតាំបន ់។   

 េរបុមក េមទិធផលដដលេនរមចបាន ាំងននេះនកើតន ើងនោយសារកិចចខតិខាំរបឹងដរបងរបកបនោយ
ការយកចិតតទុកោក់ និងសាម រតីទទួលខុេរតូវរបេ់មស្តនតីបុគគលិករគប់ជាន់ថាន ក់ នរកាមការគាំរទោ ងមុតមាាំ
ពីេាំណ្តករ់កុមរបឹកោភបិាលននធ គរជាតិននកមពុជា រមួនឹងកិចចេហរបតិបតតិការលអរបនេើរពីេាំណ្តករ់កេួង-
សាថ បន័រាជរោឋ ភបិាល និងនដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ផងដដរ ។ 

ទនទឹមនឹងេមទិធផលដូចបាននរៀបរាបខ់ាងនលើ េរមាបឆ់្ន ាំខាងមុខ ធ គរជាតិននកមពុជានឹងបនតយកចិតត
ទុកោក់នលើការរកោេថិរភាពនថល និងេថិរភាពហិរញ្ញ វតថុ  ការបនងកើនការត្ថមោនោ ងរបុងរបយត័ននលើកាំន ើ ន
ឥ  នកនុងនេដឋកចិច និងការនលើកកមពេ់ការនរបើរបាេ់របាកន់រៀលឱ្យកានដ់តទូលាំទូោយ កដូ៏ចជាការពរងឹង
កិចចេហរបតិបតតិការ ាំងកនុងនិងនរៅរបនទេ ។ 

 ជាទីបញ្ចប ់ ខាុ ាំេូមដថលងអាំ រគុ ោ ងរជាលនរៅដល់រកុមរបឹកោភបិាល មស្តនតបីុគគលិកធ គរជាតិ
ននកមពុជា និងរគបស់ាថ បន័ កព់ន័ធ រពម ាំងនដគូអភវិឌ្ឍន ៍ ដដលបានរមួចាំដ ក ាំងកមាល ាំងកាយចិតត ធនធ្លន 
និងនពលនវោដម៏ានតនមល កនុងការេនរមចបានេមទិធផលដល៏អរបនេើរ ាំងននេះ ។ 
 
    ទេសាភិបាល 
 



មាតិកា 
*** 

ក- របាយការណ៍របចាំឆ្ប ាំ២០១៣ ១ 
សេចកថីសផថើម  ២ 
I- ការអនុវតថសោលនសោបាយរបូិយវតទុ និងរបតិបតថិការធនាោរជាតិននកមពុជា ៣ 
 ១-  ស្ថទ នភាពនថល និងតនមលរបាក់សរៀល ៣ 
  ១.១-ការវិវតថន៍នថលទាំនញិ និងអតិផរណា ៣ 
 ១.២- ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់ ៥ 
  ១.២.១-  ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ដុល្លល រអាសមរកិ ៥ 
  ១.២.២- ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន ៧ 
 ២- ស្ថទ នភាពរបូិយវតទុ ៧ 
 ២.១- ការផគត់ផគង់របូិយវតទុ ៧ 
 ២.២- កាថ ជះឥទនិពលដលប់រមិាណរបូិយវតទុ ៨ 
  ២.២.១- របតថិបតថិការហរិញ្ដវតទុរបេធ់នាោរជាតិននកមពុជា ៩ 

 ២.២.២- របតថិបតថិការហរិញ្ដវតទុរបេរ់គឹះស្ថទ នធនាោរ ១០ 
 ២.៣- អរាការរបាក់បសញ្ដ ើ អរាការរបាក់ឥណទាន និងគមាល តអរាការរបាក់ ១១ 
  ២.៣.១- អរាការរបាក់បសញ្ដ ើ ១១ 
  ២.៣.២- អរាការរបាក់ឥណទាន ១១ 
  ២.៣.៣- គមាល តអរាការរបាក់បសញ្ដ ើនិងឥណទាន ១២ 

 ៣- ជញ្ជងីទូទាត់ ១៣ 
  ៣.១- គណនីចរនថ (មនិរាបប់ញ្ចូ លបង្វែរផលូវការ) ១៤ 
   ៣.២- គណនីបង្ងវរផលូវការ និងហរិញ្ដវតទុ ១៦ 
 ៤- ការរគប់រគងទុនបរមុងអនថរជាតិ ១៧ 
  ៤.១- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនថរជាតិ ១៧  
  ៤.២- អនថរាគមន៍សៅសលើទីផារបថូររបាក់ ១៧ 
 ៤.៣-ការងាររបតិសវទន៍ និងការងាររគប់រគងអាជីវកមមនា ាំសចញ-នាាំចូលមាេ ១៧ 
 ៥- េមព័ននការជាមួយរគឹះស្ថទ នធនាោរនិងហរិញ្ដវតទុ ១៨ 
 ៥.១- ការរតួតពិនិតយរគឹះស្ថទ នធនាោរនិងហរិញ្ដវតទុ ១៨ 
 ៥.១.១-  ការរតួតពិនិតយសលើឯកស្ថរ ១៨ 
 ៥.១.២-  ការរតួតពិនិតយដលទ់ីកង្នលង ១៩ 
 ៥.១.៣-  ការរតួតពិនិតយរគឹះស្ថទ នមីរកូហរិញ្ដវតទុ ១៩ 
 



 ៥.២- ការងារនីតិកមម ២០ 
 ៥.៣- ការងារវិភាគ ាមដានម៉ារកូ និងការរគប់រគងទិនបន័យ                                                   ២០ 
 ៥.៤-   ការងារផថលអ់ាជាញ ប័ណត និងជរមះបញ្ជ  ី ២១ 

 ៥.៥-   ការងាររតួតពិនិតយការោិលយ័ឥណទាន ២១ 

 ៥.៦-  ការងារអងគភាពសេុើបការណ៍ហរិញ្ដវតទុកមពុជា (េ.ហ.ក)  ២១ 

 ៦- ការផគត់ផគង់សេវាធនាោរកណាឋ ល ២២ 
 ៦.១- សេវារគប់រគងគណនី ២២ 
  ៦.១.១-ការរមួចាំង្ណកកបងុការអនុវតថកាំង្ណទរមង់ការរគប់រគងហរិញ្ដវតទុស្ថធារណៈ                 ២២ 
  ៦.១.២-របតិបតថិការទទួលចាំណូលពនន                                                                                           ២២ 
 ៦.២- សេវាសផធររបាក់កបងុរបសទេ ២៣ 

 ៦.៣- របតិបតថិការរបាក់បសញ្ដ ើរបេរ់គឹះស្ថទ នធនាោរនិងហរិញ្ដវតទុ                                                       ២៣ 
 ៦.៤- សេវាផាត់ទាត់មូលបផទានបរត ២៣ 
  ៦.៤.១-ការផាត់ទាត់មូលបផទានបរតចរកឹជារបាក់សរៀល ២៣ 
  ៦.៤.២-ការផាត់ទាត់មូលបផទានបរតចរកឹជារបាក់ដុល្លល រអាសមរកិ       ២៤ 
  ៦.៤.៣-ការផាត់ទាត់បញ្ជជ សផធរឥណទាន                                                                                        ២៤ 
 ៦.៥- ការងារឥណទាន ២៤  
   ៦.៦- ការងាររគប់រគងមូលបរត                                                                                                             ២៤ 

៦.៦.១- ការងាររគប់រគងមូលបរតរបេរ់ដាឌ ភិបាល               ២៤ 
៦.៦.២-ការសចញផាយមូលបរតរបាក់បសញ្ដ ើអាចជួញដូរបាន(NCDs)របេធ់នាោរជាតិ 
ននកមពុជា                  ២៥ 

    ៦.៧-  ការងារអនុវតថហរិញ្ដបផទាន និងកមចីពីរាជរដាឌ ភិបាលជប៉ុន ២៥ 
    ៦.៧.១- ហរិញ្ដបផទានឥតេាំ,ណង  ២៥ 
    ៦.៧.២- កមចីេមផទាន ២៦ 

 ៧-  ការរគប់រគងចរាចរណ៍ធនបរត ២៦ 
៨-  ការអភិវឌ្ណរបព័ននទូទាត់េងរបាក់                 ២៧ 
៩- ការងារព័ត៌មានវិទា                   ២៨ 

II-ការរគប់រគងនផធកបងុធនាោរជាតិននកមពជុា             ២៨ 

 ១- េមាេភាព និងេកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល ២៨ 
 ២- ការងាររគប់រគង និងអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុេស ២៩ 
 ២.១- េទតិិមន្តនថីបុគគលកិ ២៩ 

 ២.២- ការងារបណថុ ះបណាថ ល ៣០ 
 



 ៣- ការងារេវនកមមនផធកបងុ និងអធិការកិចច ៣១ 
 ៤- ការងាររគប់រគងស្ថខាធនាោរជាតិននកមពុជា ៣១ 

III- ទាំនាក់ទាំនងអនថរជាតិ ៣២ 
 ១- ទាំនាក់ទាំនងពហុភាគី ៣២ 
 ១.១- មូលនិធិរបូិយវតទុអនថរជាតិ ៣២ 
 ១.២- ធនាោរពិភពសល្លក                              ៣៣ 
 ១.៣- ធនាោរអភិវឌ្ណន៍អាេុ ី ៣៤ 

១.៤- ភាប ក់ងារេហរបតិបតថិការអនថរជាតិជប៉ុន (JICA) ៣៤ 
១.៥- មជឈមណឍ លធនាោរកណាថ លអាេុអីាសគបយ(៍ស៊្ថេនិ - SEACEN) ៣៤ 

 ១.៦- អាស៊្ថន និងអាស៊្ថន+៣ ៣៥ 
 ១.៧- េមាគមធនាោរកណាថ លននបណាថ របសទេនិោយភាស្ថបារាាំង (ន្តហវង់កហូវូន-Francophone) ៣៨ 
 ១.៨- េមាគមឥណទានកេកិមមជនបទននរកុមរបសទេអាេុប៉ីាេុហីវកិ(APRACA) ៣៩ 
 ១.៩- រកុមរបឹកាពិសរោះសោបលេ់ទរិភាពហរិញ្ដវតទុរបច ាំតាំបន់អាេុ ី(FSBR)                                          ៣៩ 
 ២- ទាំនាក់ទាំនងសទវភាគី ៤០ 

េនបដិាឌ ន  ៤១ 
ខ- ទិេសៅការងារឆ្ប ាំ២០១៤ ៤២ 
 ១- ការងាររបូិយវតទុ ៤៣ 
 ២- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនថរជាតិ ៤៣ 
 ៣- ការងារអភិវឌ្ណន៍របព័ននទូទាត់េងរបាក់ ៤៣ 
 ៤- ការងាររតួតពិនិតយ ៤៤ 
 ៥- ការងាររបឆ្ាំងការេមាអាត តរបាក់និងហរិញ្ដបផទានសភរវកមម  ៤៤ 
 ៦- ការងាររបតិបតថិការ ៤៤ 
 ៧-  ការងារសបាះផាយនិងឃ្ល ាំងសបឡា ៤៥ 
 ៨- ការងារេវនកមមនផធកបងុ និងអធិការកិចច ៤៥ 
 ៩- ការងាររគប់រគងស្ថខា ៤៥ 
 ១០-ការងារព័ត៌មានវិទា ៤៥ 
    ១១-ការងាររគប់រគង និងបណថុ ះបណាថ លមន្តនថីបុគគលកិ ៤៥ 
 ១២- ការងារទាំនាក់ទាំនងអនថរជាតិ ៤៦ 
 ១៣- ការសលើកកមពេក់ារសរបើរបាេរ់បាក់សរៀល ៤៦ 
 ១៤-  យនថការបងាា រនិងសដាះរស្ថយវិបតថិ ៤៦ 
 ១៥-  ការងាររស្ថវរជាវ ៤៦ 



ឧបេមព័នន ៤៧ 

ឧបេមព័នន១  ការវិវតថន៍ននេនធេសន៍នថលទាំនិញសរបើរបាេន់ិងសេវា ៤៨ 
ឧបេមព័នន២ ការវិវតថន៍ននេនធេសន៍នថលទាំនិញ និងសេវា ៤៩ 
ឧបេមព័នន៣ របាក់សរៀលសធៀបជាមួយរបូិយប័ណត សផសងៗ ៥០ 
ឧបេមព័នន៤ ស្ថទ នភាពរបូិយវតទុ ៥១ 
ឧបេមព័នន៥ ារាងគណនីវិភាគធនាោរជាតិននកមពុជា ៥២ 
ឧបេមព័នន៦ ារាងគណនីវិភាគធនាោរពាណិជជ ៥៣ 
ឧបេមព័នន៧ ឥណទានាមរបសភទជាំនួញកបងុវិេយ័សេដឌកិចច ៥៤ 
ឧបេមព័នន៨ ជញ្ជងីទូទាត់របសទេកមពុជា ៥៥ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

 
 
 
 
 

ក- របាយការណ៍របចាំឆ្ប ាំ២០១៣ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

សេចកថីសផថើម 
សូចនាករម៉ា រកូសសដឌកិចចសំខាន់ៗបានបង្ហា ញសញ្ញដ លអរបសសើរ និងបានគំររការពាករថាសសដឌកិចច 

កមពុជាអាចសសរមចបានកំស ើ នខ្ពស់តាមការសរគងរុកសៅឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ ស េះបីជាររួលរងផលប៉ាេះពាល់ 
ពីសរគេះរឹកជំនន ់កំស ើ នយឺតននសសដឌកិចចសកល នងិភាពមនិចាស់លាស់ននរផីារហិរញ្ដ វតទុសកលកស៏ោយ ។  

សដើមផរីមួចំណ ករកាសទិរភាពម៉ា រកូសសដឌកិចច សំសៅសសរមចបានកំស ើ នរបកបសោយចីរភាពរសបតាម 
យុរនសាស្តសថចតុសកា ដំណាកក់ាលរី៣ របស់រាជរោឌ ភបិាល ធនាគរជាតិននកមពុជាបានអនុវតថនូវសគលនសោបាយ
របូិយវតទុសោយភាពរនភ់លនន់ងិរបុងរបយត័ប សោយបានររបរ់រងអរតាអតផិរណាឱ្យសទិតសៅកបុងករមតិ ប និង
រកាអរតាបថូររបាកឱ់្យមនសទិរភាពលអរបសសើរ ។ រនធឹមសនេះ ការររបរ់រងរុនបរមុងអនថរជាតិរតូវបានបនថសធវើសឡើង
របកបសោយរបសិរនភាព សហើយបានបសងកើនរុនបរមុងអនថរជាតិជាលំោបឱ់្យសទិតកបុងករមតិខ្ពស់សមរសប ណដល 
រួមចំណ កបសងកើនរបសិរនភាពសគលនសោបាយរូបិយវតទុ និងជំសនឿរុកចិតថរបស់វនិិសោរិនមកសលើសសដឌកិចច
កមពុជា ។ 

រសបសពលណដលវស័ិយធនាគរកាន់ណតរកីចសរមើននិងមនភាពសមុរសាម ញ ធនាគរជាតិននកមពុជាបាន
ពរងឹងរកបខ្ ័ឍ ចាបន់ងិបរបផញ្ដតថិ សលើកកមពស់សមតទភាព និងវធិីសាស្តសថកបុងការរតួតពិនិតយ អភវិ្ណសហោឌ -
រចនាសមព័ននវស័ិយហិរញ្ដ វតទុ  និងរីផារអនថរធនាគរ សដើមផរីកាសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុនិងធានាការអភិវ្ណវស័ិយ
ធនាគររបកបសោយចីរភាព ។ មូលបរតរបាក់បសញ្ដ ើអាចជួញដូរបាន (NCD) រតូវបានសបាេះផាយសរមប់
ររឹេះសាទ នធនាគរសរបើរបាស់សដើមផរីការរពយសកមមរបស់ខ្លួន ឬសរបើរបាស់ជារបាតិសភារសដើមផរីរួលបានរបាក់
កមចពីីរផីារអនថរធនាគរ ។ ឧបករ ៍សនេះមនិរតមឹណតសធវើឱ្យរីផារអនថរធនាគរមនដំស ើ រការប៉ាុសណាត េះសរ ណត
ណែម ងំបសងកើនឧបករ ៍នសោបាយរបូិយវតទុណផអកសលើយនថការរីផារសរៀតផង ។ សរៅពីសនេះ អងគភាពសសុើបការ ៍
ហិរញ្ដ វតទុកមពុជា (ស.ហ.ក) កប៏ានពរងឹងរបសិរនភាពកបុងការរបយុរនរបឆ្ងំការសមអ តរបាកន់ិងហិរញ្ដបផ ន
សភរវកមម តាមរយៈការសធវើវសិសាធនកមមចាប ់ និងបសងកើនកចិចសហរបតិបតថិការជាមយួនដរូពាកព់ន័នកបុងរកបខ្ ័ឍ
ជាតិនិងអនថរជាតិ ។ 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានបនថពរងឹងរបតបិតថិការសៅតាមបណាថ ញសាខារបស់ខ្លួន រពម ងំបានបនថរមួ
ចំណ កោ៉ា ងសកមមកបុងការអនុវតថសគលនសោបាយកំណ ររមងក់ារររបរ់រងហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈ និងពរងឹង
ការផថល់សសវាជូនដល់អតិែិជនរបកបសោយរបសិរនភាព ។ ចំសពាេះកិចចសហរបតបិតថិការអនថរជាតិ ធនាគរជាតិ
ននកមពុជាបានបនថពរងឹងនិងពរងីកកិចចសហរបតបិតថិការសរវភារីនិងពហុភារីជារបច ំ សដើមផបីសងកើនការផ្លល ស់បថូរ
ចំស េះដឹងបរពិសសាធនន៍ិងពត័ម៌នសំខាន់ៗ រវាងមស្តនថីជនំាញ និងររួលបានការកសាងសមតទភាពដល់មស្តនថី
បុរគលិកបណនទមសរៀត ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

I- ការអនវុត្ថសោលនសោបាយរបូិយវត្ទនុិងរបត្ិបត្ថិការធនាោរជាត្ិននកមពជុា 

១- ស្ថទ នភាពនលលនិងត្នមលរបាក់សរៀល 

១.១- ការវិវត្ថន៍នលលទាំនញិនិងអត្ផិរណា 

 និនាប ការននអរតាអតិផរណារមួឆ្ប សំលើឆ្ប  ំ (Headline inflation) បានែយចុេះរួរឱ្យកតស់មគ ល់ចបព់ី
សដើមឆ្ប ២ំ០១២ រហូតដល់សដើមឆ្ប ២ំ០១៣ សោយសារការធាល កចុ់េះននសនធសសនន៍ែលណខ្សលើណខ្ ចបព់ីណខ្សមសា 
ឆ្ប ២ំ០១២ មក ។ ផធុយសៅវញិ អរតាអតផិរណារមួឆ្ប សំលើឆ្ប បំានសកើនសឡើងសារជាែមីសនសមឹៗចបព់ីណខ្ឧសភា 
ឆ្ប ២ំ០១៣ រហូតដល់ចុងឆ្ប ២ំ០១៣ សោយសារការសកើនសឡើងននសនធសសនន៍ែលណខ្សលើណខ្ ចបព់ីណខ្សមសារហូត
ដល់ណខ្កញ្ញដ  ។ សៅចុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ អរតាអតិផរណារមួឆ្ប សំលើឆ្ប  ំមនករមតិ ៤,៧% សធៀបនឹង ២,៥% 
សៅកបុងរគដូចគប ឆ្ប ២ំ០១២ ។ កតាថ ចមផងណដលនាឱំ្យមនកំស ើ នអរតាអតផិរណារមួមន ៖ (១) កំស ើ ន
តរមូវការរំនិញសរបើរបាស់និងមាូបអាហារនាអំឡុងសពលសបាេះសឆ្ប តនីតិកាលរី៥ (២) ផលប៉ាេះពាល់ននសរគេះរឹក
ជំនន ់និង (៣) ឥរនិពលរយៈសពលខ្លីននការពរងឹងរបសិរនភាពរបមូលពននរបស់រាជរោឌ ភបិាលសៅសលើនែលរំនិញ ។ 
 

 ស េះជាោ៉ា ងណាកស៏ោយ តាមការបា៉ា នស់ាម នសោយណផអកសលើបណរមបរមួលសនធសសនន៍ែលរបចណំខ្ បង្ហា ញថា 
អរតាអតិផរណារមួឆ្ប សំលើឆ្ប នំឹងអាចែយចុេះសៅឆ្ប ២ំ០១៤ ខាងមុខ្ សោយសារណតសនធសសនណ៍ខ្សលើណខ្ មន
និនាប ការែយចុេះជាបនថបនាធ បច់បព់ីណខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ មក ។ 
 

  

សបើពិនិតយសលើធាតុននសនធសសនន៍ែលរំនិញសរបើរបាស់ ស ើញថា អរតាបណរមបរមួលឆ្ប សំលើឆ្ប នំនសមសភាព
មួយចំនួនបានសកើនសឡើងសៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ។ សៅអឡុំងសពលសដើមឆ្ប សំនធសសនន៍ែលការកមានថនិងវបផធម ៌
បានសកើនសឡើងខ្ពស់ជាងសរ បនាធ បម់ករកុមសសមលៀកបំពាកន់ងិណសផកសជើង រកុមមាូបអាហារនិងសភសជជៈមនិណមន
ជាតិរសវងឹ និងរកុមសភាជនយីោឌ ន ។ សៅពាកក់ណាថ លឆ្ប  ំសនធសសនន៍ែលរកុមសុខាភបិាលបានសកើនសឡើងរួរឱ្យ
កតស់មគ ល់ ចំណ កឯសៅចុងឆ្ប  ំសនធសសនន៍ែលឆ្ប សំលើឆ្ប នំនសមសភាពរបស់សនធសសនន៍ែលរំនិញ ងំអស់មន
សទិ រភាពសោយសារបណរមបរមួលសនធសសន៍នែលណខ្សលើណខ្បានែយចុេះចប់ពីណខ្កកកោមក សលើកណលងណតរកុម
សុខាភបិាល ។ 

រកាហវ១ : អត្ិផរណាឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ និងខែសលើខែ 



4 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 

ការរមួចំណ ករបស់សមសភាពននសនធសសន៍នែលរំនិញកបុងអតិផរណាឆ្ប សំលើឆ្ប  ំ រឺអារស័យសោយ
អរតាកំស ើ ន និងសមរុ កបុងការរ នាអរតាអតិផរណារមួ ។ អរតាកំស ើ នននសនធសសនន៍ែលរកុមមាូបអាហារ
និងសភសជជៈមនិណមនជាតិរសវងឹ និងរកុមសភាជនីយោឌ ន បានរមួចំណ កចមផងកបុងអតផិរណារមួ កបុងរយៈសពល
២ឆ្ប  ំ ចុងសរកាយសនេះ ។ រកមុ ងំពីរសនេះរឺមនឥរនពិលសធវើឱ្យអតិផរណាធាល កចុ់េះកបុងឆ្ប ២ំ០១២ នងិសកើនសឡើង
ចបព់ីណខ្កកកោ ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ ស េះបីជាសនធសសនន៍ែលរកុមសុខាភបិាលមនកំស ើ នខ្ពស់កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ កស៏ោយ 
ក៏ការរួមចំណ កកបុងអតិផរណាសៅមនករមិត ប សោយសារណតរកុមសនេះមនសមរុ តូចកបុងការរ នា
អរតាអតិផរណារមួ ។ 

 

ការែយចុេះកំស ើ ននននែលមាូបអាហារកបុងរសុកសរកាយសរគេះរឹកជំននក់បុងឆ្ប សំនេះ និងការែយចុេះកំស ើ ន
នននែលមាូបអាហារសកលនាសពលែមីៗសនេះ រឺជាសញ្ញដ វជិជមនណដលអាចនឹងសធវើឱ្យអរតាអតិផរណារបស់កមពុជាសរមប ់
ឆ្ប ២ំ០១៤ ែយចុេះមកករមតិ បជាងឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ចំសពាេះអរតាអតិផរណាសបូល (Core inflation ណដលមនិរាបប់ញ្ចូ លរកុមមាូបអាហារ និងរកុមរំនិញនិងសសវា
ពាកព់ន័ននងឹសរបងឥនននៈ) មនករមតិសសមើនឹង ៣,៣% សៅចុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ រឺ បជាងអរតាអតិផរណារមួ
របម  ១,៤% ។ សបើពិនិតយសៅសលើធាតុណដលបងកឱ្យមនកំស ើ នអតិផរណាស ើញថារកុមមាូបអាហារជា

រកាហវ ២ :រកុមមុែទាំនិញខែលស ើងនលលខ្ល ាំងជាងសេកបងុឆ្ប ាំ២០១៣(ឆ្ប សំលើឆ្ប )ំ 
 

រកាហវ៣ : េមាេភាពរមួចាំខណកកបងុអត្ិផរណា(ឆ្ប សំលើឆ្ប )ំ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

កតាថ ចមផងជំរញុកំស ើ នអរតាអតិផរណា ខ្ ៈណដលរកុមរំនិញនិងសសវាពាកព់ន័ននឹងសរបងឥនននៈជាធាតុណដល
ចូលរមួបនាធ បអរតាអតិផរណា សោយសហតុថាអតិផរណាមនិរាបប់ញ្ចូ លរកុមមាូបអាហារមនករមតិ ២,៥%  ប
ជាងអតិផរណាមនិរាបប់ញ្ចូលរកុមរំនិញនងិសសវាពាកព់ន័ននឹងសរបងឥនននៈ (រាបប់ញ្ចូលនែលដឹកជញ្ជូ ន) សសមើនងឹ 
៥,៣% ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ១.២-ស្ថទ នភាពអរាបថូររបាក់ 
១.២.១-ស្ថទ នភាពអរាបថូ ររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ 

 

កបុងអំឡុងឆ្ប ២ំ០១៣ អរតាបថូររបាកស់រៀលសធៀបនឹងដុលាល រអាសមរកិមនសទិរភាពលអរបសសើរ សោយមន
ករមតិជាមធយមរបចឆំ្ប រំបម  ៤.០៤៣ សរៀល កបុងមយួដុលាល រអាសមរកិ សហើយរបាកស់រៀលណែម ងំបានសឡើង
នែលរបម  ០,១% សធៀបនឹងអរតាមធយមកបុងឆ្ប ២ំ០១២ ។ ជារមួ ការណរបរបួលតនមលរបាកស់រៀលមនលកខ ៈជា
រដូវកាល សោយសៅសដើមឆ្ប  ំ របាកស់រៀលមនតនមលសែរ ណតធាល កន់ែលបនថិចនាណខ្សមសា បនាធ បព់ីតរមូវការរបាកស់រៀល
សរមបស់របើរបាស់កបុងពិធីចូលឆ្ប រំបនព ីណខ្មររតូវបានបញ្ចប ់។ ចបព់ីណខ្ឧសភា តនមលរបាកស់រៀលមនសទិរភាព
រហូតដល់សដើមណខ្កញ្ញដ  ។ សៅណខ្តុលា តនមលរបាកស់រៀលបានសឡើងនែលមកករមតិរបហាករ់បណហលនឹងណខ្សមសា
និងបនថមនសទិរភាពរហូតដល់ចុងឆ្ប ២ំ០១៣ សោយសារកតាថ រដូវរបមូលផលនិងពិធបីុ យជាតិធំៗរតូវបាន
ចបស់ផថើម ។ 

 

រកាហវ៤ :អត្ិផរណាេបលូ (Core Inflation ឆ្ប សំលើឆ្ប )ំ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 

 

 

 អរតារផីារ អរតាផលូវការ 
 អរតារិញ អរតាលក ់ អរតាមធយម  
ធបូ-១២ ៣.៩៩០ ៣.៩៩៥ ៣.៩៩៣ ៣.៩៩៥ 
មករា-១៣ ៣.៩៨០ ៣.៩៨៧ ៣.៩៨៤ ៣.៩៩៥ 
កុមភៈ-១៣ ៣.៩៨០ ៣.៩៨៨ ៣.៩៨៤ ៣.៩៩៥ 
មនីា-១៣ ៣.៩៨៣ ៣.៩៨៩ ៣.៩៨៦ ៣.៩៩៥ 
សមសា-១៣ ៤.០៥៥ ៤.០៦៧ ៤.០៦១ ៤.០២០ 
ឧសភា-១៣ ៤.០៩២ ៤.១០០ ៤.០៩៦ ៤.០៦៥ 
មែុិនា-១៣ ៤.០៨៥ ៤.០៩៣ ៤.០៨៩ ៤.០៦២ 
កកកោ-១៣ ៤.០៩៤ ៤.១០១ ៤.០៩៨ ៤.០៦២ 

សីហា-១៣ ៤.០៩២ ៤.១០១ ៤.០៩៧ ៤.០៦២ 

កញ្ញដ -១៣ ៤.០៦៧ ៤.០៧៥ ៤.០៧១ ៤.០៦២ 

តុលា-១៣ ៤.០៣១ ៤.០៣៨ ៤.០៣៥ ៤.០៤០ 

វចិឆិកា-១៣ ៣.៩៩៤ ៤.០០៥ ៤.០០០ ៣.៩៩៥ 
ធបូ-១៣ ៤.០០៣ ៤.០១៥ ៣.៩៩០ ៣.៩៩៥ 

 

ារាង ១: អរាបថូររបាក់របចាំខែ (ចុងខែ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

១.២.២- ស្ថទ នភាពអរាបថូ ររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណត មួយចាំនួន 

សោយណផអកសលើការរ នាអរតាបថូររបាក់ណខ្វងរវាងរបាក់សរៀល ដុលាល រនិងរូបិយប័ ត មួយចំនួន ជា
ពិសសស របូិយប ័ត ននរបសរសជានដរូពា ិជជកមមរបស់កមពុជា តនមលរបាកស់រៀលបានសឡើងនែលរបម  ២,២% 
សធៀបនឹងតនមលរបាកប់ាតនែ រងីហគីតម៉ា សឡសីុ ដុលាល រនតវា៉ា ន ់ និងដុលាល រសិងាបុរ ី កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ។ កបុងអំឡុង
ឆ្ប សំនេះណដរ តនមលរបាកស់រៀលបានធាល កន់ែល ៤,៩% សធៀបនឹងរបាកអ់ឺរ ៉ា ូ៣,៤% សធៀបនឹងរបាកយ់៉ានច់ិន ១,២% សធៀប
នឹងរបាកដុ់លាល រហុងកុង និង ០,៥% សធៀបនឹងរបាកដុ់ងសវៀតណាម ។ 

 
 ២- ស្ថទ នភាពរបូិយវត្ទុ 

 កំស ើ នររពយសកមមបរសរសសុរនកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ ជាកតាថ ចមផងរមួចំណ កជំរញុឱ្យមនកំស ើ ន
របូិយវតទុ និងឥ  នសៅកមពុជា ។ រនធឹមសនេះ ភាពសីុជសរៅណផបកហិរញ្ដ វតទុ1 បានបនថសកើនសឡើងកបុងអរតារបចឆំ្ប ំ
របម  ៣% ។ ការសកើនសឡើងននការរបកួតរបណជងកបុងវស័ិយធនាគរ បានសធវើឱ្យរមល តរវាងអរតាការរបាក់
សលើឥ  ន និងអរតាការរបាក់សលើរបាក់បសញ្ដ ើមនករមិត ប ។ ការសកើនសឡើងនូវជំសនឿរុកចិតថរបស់
សាធារ ជនមកសលើរបពន័នធនាគរបានជំរញុឱ្យមនកំស ើ នរបាកប់សញ្ដ ើ និង ក ់ញអតិែិជនឱ្យខ្ចីរបាក ់
កានណ់តសរចើន ។ 
២.១- ការផគត្់ផគង់របូិយវត្ទុ 

របូិយវតទុរូសៅ (M2) បានសកើនសឡើង ១៥,៨% (ឆ្ប សំលើឆ្ប )ំ ដល់ ៣៣.១២២ ពានល់ានសរៀល សៅដំណាច់
ឆ្ប ២ំ០១៣សនេះ ។ កំស ើ នននរបូិយវតទុរូសៅសនេះ បានឆលុេះបញ្ញច ំងពីការបនថសកើនសឡើងននរបាកប់សញ្ដ ើជារបូយិប ័ត
សៅកមពុជា ។ 

 
                                                 

 
1 វាស់ដោយអនុបាតរបិូយវតថុទូដៅដធៀបនឹងផ.ស.ស (M2/GDP) 
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រកាហវ៦: ការវិវត្ថន៍ននត្នមលរបាក់សរៀលសធៀបនងឹរបូយិបណ័ត មួយចាំននួ
 សនធសសន៍ៈចុងណខ្ ធបូ  ២០១២ = ១០០ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

ចបព់ីឆ្ប ២ំ០០៤ មក ភាពសីុជសរៅណផបកហិរញ្ដ វតទុបានសកើនសឡើងជាមធយមរបម  ៤% កបុងមយួឆ្ប  ំ
សហើយកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ កំស ើ នរបូិយវតទុរូសៅបនថមននិនាប ការសកើនសឡើង ។ រួរឱ្យកតស់មគ ល់ផងណដរថា
ចបព់ីឆ្ប ២ំ០១០ មក របាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត បានសកើនដល់របម ជាង ៨០% ននរបូិយវតទុរូសៅ ណដលកតាថ
សនេះបង្ហា ញថារបាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត រមួចំណ កកានណ់តធំដល់កំស ើ នរបូិយវតទុរូសៅ ។ រនធមឹសនេះ របូិយវតទុ
កបុងចរាចរ ៍ជារបាកស់រៀល កប៏ានសកើនសឡើងកបុងសនធុេះមយួសលឿនរបហាករ់បណហលនឹងសលផឿនកំស ើ ន ផ.ស.ស
ផងណដរ សរកាយពីវបិតថិហិរញ្ដ វតទុ  ។ កំស ើ នសនេះបានបង្ហា ញថាតរមូវការរបាកស់រៀលសៅកបុងសសដឌកិចចបានសកើន
សឡើងជាលំោប ់។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

២.២- កាថ ជះឥទនិពលែលប់រមិាណរបូិយវត្ទុ 

កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ ឥ  នរបស់វស័ិយធនាគរបានសកើនសឡើងដល់ ៤៥% ននផ.ស.ស ណដលជា
ចមផងសោយសារកំស ើ នននរបាក់បសញ្ដ ើកបុងវស័ិយធនាគរនិងមូលនិធិណដលហូរចូលពីបរសរសតាមរយៈកមចី
របស់ររឹេះសាទ នធនាគរ និងការនាមំកសោយធនាគរសបើកែមី ណដលមនប ំងពរងកីរផីាររបស់ខ្លួនោ៉ា ងឆ្ប់

 

 

 

រកាហវ៩: សមសធាតុននរូបិយវតទុរូសៅសធៀបនឹងរូបិយវតទុរូសៅ 
(ជាភាររយ) 

 

រកាហវ៨ : សមសធាតុននរូបិយវតទុរូសៅសធៀបនឹងផ.ស.ស 
(ជាភាររយ) 

 

រកាហវ៧ : េមាេធាត្ុននការផគត្់ផគង់របូិយវត្ទុ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

រហ័ស ។ រួរកតស់មគ ល់ផងណដរថា កំស ើ នឥ  នសនេះមនករមតិខ្ពស់ជាងកំស ើ នររពយសកមមបរសរស
សុរនរបស់របពន័នធនាគរណដលមនករមតិរតឹមណត ៣៥% ននផ.ស.ស និងបានបង្ហា ញថាដុលាល របូនីយកមមសៅ
មនករមតិខ្ពស់ សោយសារឥ  នភារសរចើនរតូវបានផថល់ជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិ ។ 

 

សៅកបុងលំហូរឥ  នចំសពាេះវស័ិយឯកជនសរបុ វស័ិយពា ិជជកមមលកដុ់ំនិងរាយបនថររួលបាន
ឥ  នសរចើនជាងសរសៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ សហើយកំស ើ នឥ  នចំសពាេះវស័ិយសនេះកម៏នសលផឿនខ្ពស់
ជាងកំស ើ នផ.ស.ស ។ ចំណ កឯ ឥ  នចំសពាេះវស័ិយកសិកមម កមមនថសាល សំ ង ់ និងតរមូវការផ្លធ ល់
ខ្លួនសផសងៗ បានសកើនសឡើងសលឿនជាងកំស ើ នផ.ស.សបនថិចបនថួចប៉ាុសណាត េះ ។ 

 

កំស ើ នររពយសកមមបរសរសសុរន និងររពយសកមមកបុងរសុកសុរនរបស់វស័ិយធនាគរ មនឥរនិពលសៅ
សលើបរមិ របូិយវតទុរូសៅ ។ ជាកណ់សថង របូិយវតទុរូសៅបានសកើនសៅឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ សោយសារកំស ើ ន
ររពយសកមមបរសរសសុរនសកើនសឡើង ២% និងររពយសកមមកបុងរសុកសុរន ៥៦%  ។ 

 

កំស ើ នររពយសកមមបរសរសសុរនបណាថ លមកពីការសកើនសឡើងននររពយសកមមបរសរសសុរនរបស់
ធនាគរជាតិននកមពុជា ០,៦% ខ្ ៈណដលររពយសកមមបរសរសសុរនរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរែយចុេះ ៧,៨% ។ 
សមសធាតុននររពយសកមមកបុងរសុកសុរន ដូចជាឥ  នចំសពាេះវស័ិយឯកជនបានសកើនសឡើងរបម  ២៥,៩% 
សដើមរុននិងរបាកប់រមុងកបុងរបពន័នធនាគរបានសកើនសឡើង ៨,១% ខ្ ៈណដលឥ សរយយសុរនចំសពាេះរាជរោឌ ភបិាល
ណដលជាសមសធាតុរបស់ររពយសកមមកបុងរសុកសុរនបានធាល កចុ់េះ ១៦,៥% ។   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

២.២.១- របត្ិបត្ថិការហរិញ្ដវត្ទុ របេធ់នាោរជាត្ិននកមពុជា 

ររពយសកមមកបុងរសុកសុរនរបស់ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសកើនសឡើងតិចតួចរបម  ០,៦% សៅ
ឆ្ប ២ំ០១៣ សោយសារការសកើនសឡើងននខ្ធងស់ផសងៗសុរន ១២,៥% និងការែយចុេះននឥ សរយយសុរនពីររឹេះសាទ ន
ធនាគរ ១៦,៣% និងឥ សរយយសុរនចំសពាេះរាជរោឌ ភបិាល ៩,៤% ។ ការែយចុេះននឥ សរយយសុរនចំសពាេះ
រាជរោឌ ភបិាលជារមួ បណាថ លមកពីកំស ើ នននរបាកប់សញ្ដ ើរបស់រាជរោឌ ភបិាល ។ ចំណ កឯររពយសកមមបរសរស
សុរនវញិបានសកើនសឡើង ៣,៥% សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ។ កំស ើ ន បននររពយសកមមបរសរសសុរនរបស់ធនាគរ

 

 

 

រកាហវ១០ : សមសធាតុននរូបិយវតទុរូសៅសធៀបនឹងផ.ស.ស 
(ជាភាររយ) 

 

រកាហវ១១ : សមសធាតុននឥ  នចំសពាេះវស័ិយឯកជនសធៀបនឹងផ.ស.ស 
(ជាភាររយ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ជាតិននកមពុជា បណាថ លមកពឥីរនិពលននការដករបាកប់សញ្ដ ើរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរ សដើមផសីឆលើយតបនឹងតរមូវការ
សាចរ់បាកប់នាធ បព់ីការសបាេះសឆ្ប ត សហើយបចចុបផនបរបាកប់សញ្ដ ើ ងំសនេះកំពុងណតវលិមកធនាគរជាតិននកមពុជាវញិ
សហើយ ។ 

 
 

២.២.២- របត្ិបត្ថិការហរិញ្ដវត្ទុ របេរ់េឹះស្ថទ នធនាោរ 

 ររពយសកមមសរបុរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរបានសកើនសឡើងដល់ ៨២% ននផ.ស.ស សពាលរឺសកើនសឡើង
កបុងអរតា ១៣,៧% សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២  ណដលកំស ើ នសនេះបានឆលុេះបញ្ញច ំងពីការរកីចសរមើនននសកមមភាព
សសដឌកិចច និងជំសនឿរុកចតិថរបស់វនិិសោរិនកបុងរសុកនិងបរសរសសលើរបពន័នធនាគរសៅកមពុជា ។ 
 

 ររពយសកមមកបុងរសុកសុរនបានសកើនសឡើងដល់ ២៨% ននផ.ស.ស (អរតាកំស ើ ន ៣៦,៧%) ណដលជា
ចមផងបណាថ លមកពីការសកើនសឡើងននឥ  នចំសពាេះវស័ិយឯកជន ។ ចំណ កឯ ររពយសកមមបរសរសសុរន
របស់ររឹេះសាទ នធនាគរបានែយចុេះដល់របម  ៤% ននផ.ស.ស (អរតាកំស ើ ន -៧,៨%) សោយសារការ
ដករបាកប់សញ្ដ ើរបស់អតិែិជនសរកាយសពលសបាេះសឆ្ប តនីតិកាលរី៥ សៅកមពុជា ។ 
 

 

រកាហវ ១២: រទពយេកមមកបងុរេុកេទុននិងរទពយេកមមបរសទេេទុនរបេធ់នាោរជាត្ិ
ននកមពុជាសធៀបនឹងផ.េ.េ(ជាភាររយ) 

 

រកាហវ ១៣: រទពយេកមមកបងុរេុកេទុននិងរទពយេកមមបរសទេេទុនរបេរ់េឹះស្ថទ ន
ធនាោរសធៀបនឹងផ.េ.េ(ជាភាររយ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

២.៣- អរាការរបាក់បសញ្ដ ើ អរាការរបាក់ឥណទាន និងេមាល ត្អរាការរបាក់ 

អរតាការរបាកឥ់  ននងិបសញ្ដ ើ2 ជារបាកស់រៀល និងដុលាល របានធាល កចុ់េះរួរឱ្យកតស់មគ ល់ចបត់ាងំពី
វបិតថិសសដឌកិចចពភិពសលាក រហូតដល់ឆ្ប ២ំ០១២ និងបនថធាល កចុ់េះបនថិចបនថួចកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ប៉ាុណនថសៅណតសទិត
កបុងករមតិមយួខ្ពស់ សបើសរបៀបសធៀបនឹងរបសរសកបុងតំបន ់។ 

 

២.៣.១- អរាការរបាក់បសញ្ដ ើ  

អរតាការរបាកប់សញ្ដ ើ ងំជារបាកស់រៀលនិងដុលាល របានែយចុេះបនាធ បព់ីវបិតថហិិរញ្ដ វតទុមក រឺពី ៤,៣៣% 
កបុងឆ្ប ២ំ០០៩ មក ៣,៤៣% សៅចុងឆ្ប ២ំ០១២ ចំសពាេះរបាកដុ់លាល រ នងិ ៥,២% មក ៥% ចំសពាេះរបាកស់រៀល ។ 
អរតាការរបាកប់សញ្ដ ើបានរកាសទិរភាពសៅឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ សពាលរឺរបម  ៣,៤% ចំសពាេះរបាកដុ់លាល រ និង 
៥% ចំសពាេះរបាកស់រៀល ។ សទិរភាពននអរតាការរបាកប់សញ្ដ ើបានរមួចំណ ករកាសទិរភាពននវស័ិយធនាគរ និង
សលើករឹកចិតថឱ្យអតិែជិនបសងកើនការោករ់បាកស់ៅកបុងរបពន័នធនាគរ ខ្ ៈសពលណដលរផីារមូលបរតសទិតសៅ
កបុងដំណាកដ់ំបងូននការអភវិ្ណសៅសឡើយ ។ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

២.៣.២- អរាការរបាក់ឥណទាន 

អរតាការរបាក់ឥ  នជាសរៀលបានែយចុេះោ៉ា ងខាល ងំពី ២២,៦៤% មក ១១,២៨% កបុងចសនាល េះ
ឆ្ប ២ំ០០៩-២០១២ សហើយណដលអរតាការរបាក់ឥ  នជារបាក់ដុលាល របានែយចុេះពី ១៧,១៧% មក 
១១,៨៤% ។ ការធាល កចុ់េះសនេះអាចបណាថ លមកពីការសកើនសឡើងននករមតិរបកតួរបណជងកបុងរបពន័នធនាគរកមពុជា
ជាពិសសស សោយសារការបនថសកើនសឡើងននចំននួររឹេះសាទ នធនាគរ ។ អរតាការរបាកឥ់  នជាដុលាល របាន
បនថធាល កចុ់េះមក ១០,៧៩% នាដំណាចឆ់្ប ២ំ០១៣ ខ្ ៈណដលអរតាការរបាកឥ់  នជាសរៀលមនសទិរភាព 
កបុងរងវង ់១១,៣% ។ 

                                                 

 

2 អត្រាការត្របាក់ឥណទាននិងបដ ញ្ើរយៈដពល៦ខែវាស់ដោយកត្ររិតរធយរថលឹងារទំហំត្របតិបតតិការ 

រកាហវ ១៥:  

 

រកាហវ ១៥:  
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ការធាល កចុ់េះននអរតាការរបាកឥ់  នបានរមួចំណ កោ៉ា ងសំខានក់បុងការគរំរការផថល់ហិរញ្ដបផ ន
ដល់វស័ិយឯកជន ជាពិសសស វស័ិយផលិតកមមណដលជាវស័ិយរនលេឹះជំរញុកំស ើ នសសដឌកចិចរបកបសោយចីរភាព ។ 
រនធឹមសនេះ ការធាល កចុ់េះននអរតាការរបាកក់ន៏ឹងអាចបសងកើនហានិភយ័ដល់វស័ិយធនាគរផងណដរ ជាពិសសសឥ  ន
ចំសពាេះវស័ិយមនិណមនផលិតកមម ។ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានតាមោនោ៉ា ងយកចតិថរុកោកនូ់វការវវិតថនន៍ន
កំស ើ នឥ  ន និងបានវភិារសលើរបភពនិងសគលសៅឥ  ន សដើមផធីានាបាននូវការរកីចសរមើនននវស័ិយ
ធនាគររបកបសោយចីរភាព ។ 

 

 
 

២.៣.៣- េមាល ត្អរាការរបាក់បសញ្ដ ើនិងឥណទាន 

ការធាល ក់ចុេះអរតាការរបាក់ឥ  នបានសធវើឱ្យរមល តអរតាការរបាក់បសញ្ដ ើ-ឥ  ន ធាល ក់ចុេះរួរឱ្យ
កតស់មគ ល់ សោយចបត់ាងំពីឆ្ប ២ំ០០៩ មក រមល តជារបាកស់រៀលបានធាល កចុ់េះពីរបម  ១៧,៣៦% មក 
៦,៣៧% សៅឆ្ប ២ំ០១២ សហើយរមល តជារបាកដុ់លាល របានធាល កចុ់េះពី ១២,៨៤% មក ៨,៤១% ។ សៅចុង
ឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ រមល តអរតាការរបាកប់សញ្ដ ើ-ឥ  ន បានណរបរបួលបនថិចបនថួចមក ៧,៣៨% ចំសពាេះរបាក់
សរៀល និង ៦,៥៣% ចំសពាេះរបាកដុ់លាល រ ។ ជារមួ ការែយចុេះននរមល តអរតាការរបាកន់ងឹជួយ ជំរញុអនថរការយីកមម
វស័ិយធនាគរ តាមរយៈការសកើនសឡើងចំនួនរបាក់បសញ្ដ ើនិងឥ  ន រពម ងំជំរុញឱ្យររេឹះសាទ នធនាគរ
ខ្ិតខ្អំភវិ្ណផលិតផលនងិសសវាែមីៗ សដើមផរីរួលបានចំ ូលសរៅពីការរបាក ់។ រនធមឹសនេះ ការែយចុេះសនេះកអ៏ាច
នឹងប៉ាេះពាល់ដល់លរនភាពណសវងរករបាកច់ំស ញរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរផងណដរ ។ 

 

មា៉ាងវញិសរៀត ការធាល កចុ់េះននអរតាការរបាកឥ់  នជាសរៀលនិងដុលាល របានសធវើឱ្យករមតិអរតា ងំ
ពីរសនេះកានណ់តខ្ិតសៅជតិគប  ណដលជាកតាថ អំសណាយផលដល់ការខ្ចីជារបាកស់រៀល និងរមួចំណ កសលើកកមពស់
ការសរបើរបាស់របាកស់រៀលឱ្យកានណ់តរូលំរូលាយ ។ 
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អរាការរបាកឥ់ណទាន        

                 

រកាហវ ១៤:  
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 
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េាំល្លត្ការរបាកឥ់ណទាន (     )

                 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ារាង ២ : អរាការរបាក់បសញ្ដ ើ និងឥណទាន (អរាមធយម៦ខែ - ជាភាេរយ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
៣- ជញ្ជងីទូទាត្់ 

ស េះបីជាសសដឌកិចចសកលមនកំស ើ នយឺត ជាពិសសស សសដឌកិចចតបំនអ់ឺរ ៉ា ូ និងរបសរសចិន កឱ៏្នភាព
រ នចីរនថននសទិតិជញ្ជ ីងរូ តក់មពុជា (មនិរាបប់ញ្ចូ លបណងវរផលូវការ) សធៀបនឹងផ.ស.ស រតូវបានរពំឹងថាមនភាព
របសសើរសឡើងកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ខ្ ៈណដលរ នីហិរញ្ដ វតទុសធៀបនឹងផ.ស.ស បានែយចុេះបនថិចបនថួច ។ ជា
លរនផល សមតុលយរមួរតូវបានពាករថាមនអតិសរកចំនួន ៣០០,៩ លានដុលាល រអាសមរកិ (២% ននផ.ស.ស) 
និងររពយសកមមជារុនបរមងុអនថរជាតិមនលរនភាពររបរ់គនស់រមបរូ់ តឱ់្យការនាចូំលរំនិញនិងសសវាបាន
របម  ៤ណខ្ ។ 

 

រកាហវ ១៦:  

 

២០១២

ធនូ មករា កុមភៈ មីនា មមសា ឧសភា មិថុនា កកកដា សីហា កញ្ញា តុលា វចិ្ឆិកា ធនូ

អរាការរាកប់ម ា្ ើ ៤.៩១ ៤.៩៦ ៤.៩៦ ៤.៩៣ ៤.៩៨ ៤.៩៨ ៥.០០ ៤.៩៩ ៤.៩៦ ៤.៩៤ ៤.៩៤ ៤.៩៤ ៤.៩៤

អរាការរាកឥ់ណទាន ១១.២៨ ១១.២៧ ១១.២៩ ១១.៣ ១១.៣៣ ១១.៣៨ ១១.៤៣ ១១.៤៣ ១១.៤៧ ១១.៤៧ ១១.៤៧ ១១.៤៧ ១១.៤៧

គម្លល ត ៦.៣៧ ៦.៣១ ៦.៣៣ ៦.៣៧ ៦.៣៥ ៦.៤០ ៦.៤៣ ៦.៤៤ ៦.៥១ ៦.៥៣ ៦.៥៣ ៦.៥៣ ៦.៥៣

អរាការរាកប់ម ា្ ើ ៣.៤៣ ៣.៤៣ ៣.៤២ ៣.៤២ ៣.៤០ ៣.៤០ ៣.៤១ ៣.៣៨ ៣.៣៧ ៣.៣៧ ៣.៣៧ ៣.៣៧ ៣.៣៧

អរាការរាកឥ់ណទាន ១១.៨៤ ១១.៨ ១១.៧៨ ១១.៧៦ ១១.៧៦ ១១.៧៨ ១១.៨១ ១០.៨៤ ១០.៧៧ ១១.៧៥ ១១.៧៥ ១១.៧៥ ១១.៧៥

គម្លល ត ៨.៤១ ៨.៣៧ ៨.៣៦ ៨.៣៤ ៨.៣៦ ៨.៣៨ ៨.៤០ ៧.៤៦ ៧.៤០ ៧.៣៨ ៧.៣៨ ៧.៣៨ ៧.៣៨

២០១៣

អរាការរាកជ់ាមរៀល

អរាការរាក់ជាដុលាល រ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

៣.១- េណនីចរនថ (មនិរាបប់ញ្ចូលបណងវរផលូវការ) 

 ឱ្នភាពរ នចីរនថននសទិតិជញ្ជ ីងរូ តក់មពុជា (មនិរាបប់ញ្ចូ លបណងវរផលូវការ) រតូវបានបា៉ា នស់ាម នថា
មនរបម  ១.៤៦៨,៩ លានដុលាល រអាសមរកិ សោយបានែយចុេះពី ១០,២% ននផ.ស.ស កបុងឆ្ប ២ំ០១២ 
មករតឹម ៩,៨% កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សោយសារភាពរបសសើរសឡើងននសមតុលយជញ្ជ ីងពា ិជជកមម ខ្ ៈណដល
អតិសរករ នីសសវាសុរននងិបណងវរឯកជនបានែយចុេះ សហើយឱ្នភាពរ នចីំ ូលបានសកើនសឡើង ។ សលើស
ពីសនេះ ឱ្នភាពរ នចីរនថរតូវបានបា៉ា នស់ាម នថានឹងមនការែយចុេះបណនទមសរៀតនាសពលខាងមុខ្ សោយសារ
ការនាចូំលសរបងឥនននៈនិងថាមពលអរគិសនីនឹងមនការែយចុេះបនាធ បព់ីរសរមងសាងសងស់ាទ នីយវ៍ារអីរគិសនី
រតូវបានបញ្ចបជ់ាបនថបនាធ ប ់និងអាចចបស់ផថើមផគតផ់គងអ់រគសិនីដល់តរមូវការកបុងរសុក ។ 
 

 
 

ការនាសំចញសរបុ (f.o.b) រតូវបានពាករថាមនកំស ើ ន សោយសារការសកើនសឡើងោ៉ា ងរងឹមនំនការនាំ
សចញផលិតផលសរកាមរបពន័នអនុសរគេះពននរូសៅ ណដលមនសមមរតរបម  ៨០% ននការនាសំចញសរបុ
កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ។ ស េះបីជាមនភាពមិនរបាកដរបជាននរីផារហិរញ្ដ វតទុ  សរគេះរឹកជំនន់ និងការែយចុេះ

រកាហវ១៨: េណនីចរនថ (ឆ្ន ំ២០០៨ -២០១៣) 
ដធៀបនឹងផ.ស.ស 

 
 

រកាហវ១៧: ជញ្ជងីទូទាត្់កមពុជា (ឆ្ន ំ២០០៨ -២០១៣) 
ដធៀបនឹងផ.ស.ស 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

សកមមភាពសសដឌកិចចកបុងអំឡុងសពលសបាេះសឆ្ប តសកលកថី ក៏ការនាំសចញរបស់របសរសកមពុជាសរកាមរបព័នន
អនុសរគេះពននរូសៅសៅបនថសកើនសឡើងរួរឱ្យកតស់មគ ល់ ។ រឯីមុខ្រំនិញសំខាន់ៗមនដូចជា៖ សសមលៀកបំពាក ់
ណសផកសជើង ផលិតផលវាយនភ័ ឍ  និងអងករ ណដលបរមិ ននការនាសំចញអងកររតូវបានបា៉ា នស់ាម នថានឹង
សកើនសឡើងជាង ២ដង ននការនាសំចញនាឆ្ប កំនលងសៅ ។ សោយណឡក ការនាំសចញផលិតកបុងរសុកសផសងសរៀត
កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ណដលភារសរចើនជាផលិតផលកសិកមមដូចជា៖ សៅស ូ រត ី ផលិតផលសធវើអំពីសឈើជាសដើម 
ករ៏តូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមនការសកើនសឡើងសលឿនជាងការសកើនសឡើងននផ.ស.សណដរ ។ 

 

ការនាចូំលសរបុសរមបឆ់្ប ២ំ០១៣ បានសកើន ៩,១% សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ណដលការនាចូំលសរមប់
សរបើរបាស់កបុងរសុកមនសមមរតរបម  ៩៤,៨% ននការនាចូំលសរបុ ។ សោយសារកមពុជាជារបសរស
មួយកបុងចំសណាមរបសរសផលិតសសមលៀកបំពាក់សរមប់ការនាំសចញ ដូសចបេះការនាំចូលវតទុធាតុសដើមសរមប់
ឧសាហកមមកាតស់ដរសសមលៀកបំពាកម់នកំស ើ នរួរឱ្យកតស់មគ ល់ ។ ស េះជាកំស ើ នសសដឌកិចចមនការសកើន 
សឡើងខាល ងំកស៏ោយ កក៏ារនាចូំលសរបងឥនននៈរតូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមនការសកើនសឡើងតចិតួចប៉ាុសណាត េះ ។ 

 

 
 

រ នីសសវាសុរនសធៀបនឹងផ.ស.ស រតូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមនការែយចុេះ  ណដលជាលរនផលបណាថ ល
មកពីការចំណាយរូ តស់សវាសៅឱ្យអនិវាសជន បានផ្លត ់តក់ារសកើនសឡើងរបាកច់ំ ូលពីសសវា ពិសសស
សលើសសវាសធវើដំស ើ រ ។ ការសកើនសឡើងការចំណាយរូ តស់លើសសវាសធវើដំស ើ រនិងសរសចរ ៍ជាកតាថ ចមផងកបុង
ការរមួចំណ កោ៉ា ងខាល ងំដល់កំស ើ នការចំណាយរូ តស់សវាសៅឱ្យអនិវាសជន ខ្ ៈណដលចំ ូលពីសសវា
សរសចរ ៍រតូវបានបា៉ា ន់សាម នថាសកើនសឡើងនិងជាកាតាលីករសំខាន់កបុងការរមួចំណ កដល់កំស ើ នរបាក់
ចំ ូលពីសសវា ។ 

រកាហវ១៩: ជញ្ជងីពាណិជកមម (ឆ្ន ំ២០០៨ -២០១៣) 
ដធៀបនឹងផ.ស.ស 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

ឱ្នភាពរ នីរបាកច់ំ ូលសុរនសធៀបនឹងផ.ស.ស រតូវបានពាករថាបានសកើនសឡើងកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ 
សោយសារការសកើនសឡើងការសផធរសចញសរមប់ការបង់ការរបាក់សៅឱ្យអនិវាសជន និងរបាក់ចំ ូលពីការ
វនិិសោរសៅរបសរសកមពុជាសៅសរៅរបសរស ។ កបុងអំឡុងសពលសនេះណដរ អតិសរកននរ នីបណងវរឯកជនសុរន 
រតូវបានបា៉ា នស់ាម នថាែយចុេះ ។ 

 

 
 

៣.២- េណនីបខងវរផលូវការនិងហរិញ្ដវត្ទុ 

សមតុលយរ នីបណងវរផលូវការសុរនសធៀបនឹងផ.ស.សបានែយចុេះតិចតួច ព ី៤,៣% កបុងឆ្ប ២ំ០១២ មក
រតឹម ៤,២% កបុងឆ្ប ២ំ០១៣  និងរ នីហិរញ្ដ វតទុបានែយចុេះពី ៨,២% មករតឹម ៨% កបុងឆ្ប ២ំ០១៣  ។ 
ការែយចុេះការវនិិសោរផ្លធ ល់បរសរសបានផ្លត ់តក់ារែយចុេះោ៉ា ងរំហុកននឱ្នភាពរ នវីនិិសោរសផសងសរៀត។ 
រនធឹមសនេះ លំហូរចូលរ នសីដើមរុនកប៏ានែយចុេះ រសបសពលណដលរបាកក់មចផីលូវការរបស់រាជរោឌ ភបិាលរតូវ
បានបា៉ា នស់ាម នថាបានែយចុេះោ៉ា ងខាល ងំ ។ លំហូរវនិិសោរផ្លធ ល់បរសរសសុរនរតូវបានបា៉ា នស់ាម នថាមនការែយ
ចុេះរបម  ១,៣% ននផ.ស.ស ។ 

រកាហវ ២១: េណនីរបាក់ចាំណូល (ឆ្ន ំ២០០៨ -២០១៣) 
ដធៀបនឹងផ.ស.ស 

 
 

រកាហវ ២០: េណនីសេវា (ឆ្ន ំ២០០៨ -២០១៣) 
ដធៀបនឹងផ.ស.ស 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 
 

៤- ការរេប់រេងទុនបរមុងអនថរជាត្ិ 

៤.១- ការងារវិនិសោេទុនបរមុងអនថរជាត្ ិ
ធនាគរជាតិននកមពុជា វនិិសោររុនបរមុងអនថរជាតិសរកាមរបូភាពជា អូសវ ើណាយ របាកប់សញ្ដ ើរយៈកាល

ខ្លី និងសញ្ញដ ប ័ត ជាមយួធនាគរកណាថ ល ធនាគរពា ិជជ និងររឹេះសាទ នហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិណដលមនសថងោ់រ
និងសរក្តីសរ ៉ាតរីងខ្ពស់ ។ រនធឹមសនេះ រុនបរមងុមយួណផបកតូចករ៏តូវបានវនិិសោរជាមយួអបកចតក់ារខាងសរៅ
ផងណដរ ។ ជារមួ ការវនិិសោររុនបរមងុរតូវបានររបរ់រងសោយរបុងរបយត័ប រសបតាមសគលការ ៍សៅតាម
លំោបអ់ារិភាព ៖ សុវតទិភាព សនធនីយភាព និងច ូំល ។ 

 

រិតរតឹមដណំាចឆ់្ប ២ំ០១៣ រុនបរមុងអនថរជាតិសរបុណដលបានវនិិសោររិតជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិ 
(សោយមនិរាបប់ញ្ចូ លមសចនំួន ១២.៤៣៦,០៧៩៥១ រីឡូរកាម និងរបាក ់SDR ចំនួន ៦៨,៣៧ លាន
SDR) មនចំនួន ៤.១០៤ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ 

 

៤.២. អនថរាេមន៍សៅសលើទីផារបថូររបាក់ 

សាទ នភាពអរតាបថូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ដុលាល រអាសមរកិសៅសលើរីផារកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ មន 
សទិរភាពលអជាងឆ្ប ២ំ០១២ ។ សដើមផបីំសពញតរមូវការសាចរ់បាកស់រៀលសៅសលើរីផារ ធនាគរជាតិននកមពុជា 
បានលករ់បាកស់រៀលសៅរីផារសរបុចំនួន ១.២៦៨ ពានល់ានសរៀល សោយររួលបានរបាកដុ់លាល រអាសមរកិ
សរបុចំនួន ៣១៦,៤៥ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ រនធឹមសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានលករ់បាកដុ់លាល រអាសមរកិ
ជូនរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុចំនួន ៧៣ លានដុលាល រអាសមរកិ ខ្ ៈណដលការរិញពីរកសួងសសដឌកិចចនិង
ហិរញ្ដ វតទុមនចំនួន ២៨,១៥ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ 
 ៤.៣. ការងាររបត្ិសវទន៍ និងការងាររេប់រេងអាជីវកមមនា ាំសចញ-នាាំចូលមាេ 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានផថល់រិោឌ ការសលើរបតិសវរនន៍ាចូំលមសចំនួន ២៤ សលើក ណដលមនរមងន់
សរុបចំនួន ៧.៥៦៨ រីឡូរកាម និងបានសចញអាជាញ ប័ ត នាំសចញ-នាំចូលសលាហធាតុនិងតផូងែមមនតនមល

រកាហវ ២២: បខងវរផលូវការ េណនីហរិញ្ដវត្ទុ (ឆ្ន ំ២០០៨ -២០១៣) 
ដធៀបនឹងផ.ស.ស 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ចំនួន ២ចាប់ ។ រិតដល់ចុងឆ្ប ២ំ០១៣ អាជាញ ប័ ត នាំសចញ-នាចូំលសលាហធាតុនិងតផូងែមមនតនមលណដល
កំពុងមនសុពលភាព ងំអស់មនចំនួន ១៩ចាប ់។ 

 

៥- េមព័ននការជាមួយរេឹះស្ថទ នធនាោរនិងហរិញ្ដវត្ទុ 

កបុងនាមជាអាជាញ ធររតួតពិនិតយ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានខិ្តខ្ំបំសពញតួនារីរបស់ខ្លួនោ៉ា ងសកមម 
កបុងការពរងឹងសុខុ្មលភាពររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ តាមរយៈការរតួតពិនិតយោ៉ា ងយកចិតថរុកោក ់នងិ
ការសចញផាយនូវបរបផញ្ដតថសិរមបរ់រឹេះសាទ នធនាគរនងិហិរញ្ដ វតទុ សដើមផធីានាបាននូវរនុំកចតិថពីសាធារ ជន
មកសលើរបព័ននធនាគរ ។ កបុងឆ្ប ំ២០១៣ សនេះ របព័ននធនាគរសៅកមពុជាមនធនាគរពា ិជជចំនួន៣៥
ធនាគរឯកសរសចំនួន៩ ការោិល័យតំណាងធនាគរបរសរសចំនួន៦ ររឹេះសាទ នមីរកូហិរញ្ដ វតទុចំនួន៣៨ 
(ររឹេះសាទ ន ៧ បានររួលការអនុញ្ញដ តឱ្យររួលរបាកប់សញ្ដ ើពីសាធារ ជន) របតិបតិថករឥ  នជនបរណដល
បានចុេះបញ្ជ ីសៅធនាគរជាតិននកមពុជាចនំួន៣៣ រកុមហ ុនភតិសនាហិរញ្ដ វតទុចំនួន២ រកុមហ ុនសរក្ីតបយួរ ៉ាូ

)សខ្មបូខ(  ចំនួន១ និងតតយិភារីចំនួន៣ ។ 
 

របតិបតថិការរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ កានណ់តមនការរកីចសរមើនជាលំោប ់ងំរំហំ វសិាលភាព 
មូលោឌ នអតិែិជន ផលិតផលែមីៗកានណ់តសមផូរណបបនិងបសចចកវរិាសៅកបុងវស័ិយធនាគរមនការរកីលូតលាស់ 
និងរកីដុេះោលពាសសពញនផធរបសរស ។ កតាថ  ងំអស់សនេះសរបញ្ញជ កអ់ំពីការយកចិតថរុកោករ់បស់ធនាគរជាតិ 
ននកមពុជាកបុងការររបរ់រង នងិតាមោនជារបចសំលើររឹេះសាទ នធនាគរនងិហិរញ្ដ វតទុ ។ 

 

ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ បានរបកានខ់ាជ បនូ់វការអនុវតថតាមបរបញ្ញជ របុងរបយត័បោ៉ា ងលអរបសសើរ 
កបុងសនាេះអនុបាតសាធនភាពជាមធយមមនរបម  ២៥,៩% ខ្ពស់ជាងករមតិតរមូវការអបផបរម ១៥% សហើយ 
អនុបាតសនធនីយភាពមន ៧៥,៥% សលើសពីករមតិតរមូវការអបផបរម ៥០% ។ រឯីអនុបាតឥ  នមនិដំស ើ រការ 
មនករមតិរតឹមណត ២,៥% កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 

 
៥.១. ការរត្ួត្ពិនិត្យរេឹះស្ថទ នធនាោរនិងហរិញ្ដវត្ទុ 

 ៥.១.១. ការរត្ួត្ពិនិត្យសលើឯកស្ថរ 

របព័ននធនាគរមនការរកីចសរមើនជាលំោប់ ងំរំហំវសិាលភាព សកមមភាពរបតិបតថកិារ និងភាព
សមុរសាម ញននផលិតផលនងិសសវា រសបសពលណដលបរសិាទ នសសដឌកិចចអំសណាយផល ។ ជាកណ់សថងមនធនាគរ
មយួចំនួនបានបនថពរងីកបណាថ ញរបតិបតថិការតាមរយៈការសបើកសាខាសៅតាមបណាថ រាជធានី-សខ្តថនិងការោិល័យ
តំណាង និងការបណនទមម៉ា សីុនដករបាកស់ោយសវ័យរបវតថិ (ATM) សដើមផបីំសពញតរមូវការចបំាចរ់បស់អតិែិជន
ណដលសកើនសឡើងជារបច ំ។ សលើសពីសនេះ ធនាគរជាសរចើនបានខ្ិតខ្ំពរងីកផលិតផលនិងសសវាធនាគររបស់ខ្លួន 
សដើមផបីងកលកខ ៈង្ហយរសួលដល់អតិែិជន និងចូលរមួអភវិ្ណរបពន័នធនាគរ ។ 

 

សដើមផពីរងឹងរបពន័នធនាគរណដលមនភាពកាន់ណតរំសនើបនិងរកីចសរមើន ធនាគរជាតិននកមពុជាបនថការ
រតួតពិនិតយធនាគរណផអកសលើហានិភ័យនិងរសសនៈអនារតសោយសរបើរបាស់ “របព័ននរតួតពិនិតយសលើឯកសារ” 
(Off-site Surveillance System) ។ របពន័នសនេះ ជារបពន័នរតួតពិនិតយមយួរសបតាមការរតួតពិនិតយណផអកសលើ
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ហានិភយ័ និងជួយ ពរងឹងការតាមោននិងវភិារសលើសាទ នភាពហិរញ្ដ វតទុរបស់ធនាគរជាសរៀងរាល់រតីមសតាម
ររមងរ់បាយការ ៍ែមីណដលមនស ម្ េះថា “យុរនសាស្តសថសរមបរ់តួតពិនិតយ” (Supervisory Strategy) ណដល
វាយតនមលសៅសលើធាតុសំខាន់ៗ នន CAMELS និងវាយតនមលសលើហានិភយ័ភាជ បស់ផសងៗ រពម ងំវធិានការណក
តរមូវនិងរបពន័នរបាបឱ់្យដឹងជាមុនសដើមផចីតវ់ធិានការឱ្យ នស់ពលសវលា ។ 

 

តាមរយៈការវភិារសោយយកចិតថរុកោក់ជារបចំចំសពាេះសាទ នភាពរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរសលើ ៖ 
កំស ើ នឥ  ន ឥ  នមនរំហំរឹករបាកស់រចើន (Large Exposure) សនធនីយភាព អភបិាលកចិច និង
ការរតួតពិនិតយនផធកបុងរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរបានបង្ហា ញថា ររឹេះសាទ នធនាគរភារសរចើនមនសាទ នភាពលអរបសសើរ
 ងំសដើមរុន របាកច់ំស ញ និងរុ ភាពររពយសកមមជាសដើម ខ្ ៈណដលមនររេឹះសាទ នធនាគរមយួចំនួន
តូចសៅមនចំ ុចសខ្ាយរតូវណកលមអបណនទម ។ រនធឹមសនេះ សនធនីយភាពរបស់ធនាគររកាបាននូវសាទ នភាពលអ 
សោយសារធនាគរបានសរតៀមរកាសនធនីយភាពករមតិខ្ពស់សមរមយនិងការសរៀបចំណផនការបង្ហក រចាស់លាស់ ។ 

 

៥.១.២. ការរត្ួត្ពិនិត្យែលទ់ីកខនលង 

សរមបឆ់្ប ២ំ០១៣ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានចុេះរតួតពិនិតយដល់រីកណនលងចំសពាេះធនាគរពា ិជជចំននួ 
១៨ ធនាគរឯកសរសចំនួន ២ ររឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុររួលរបាកប់សញ្ដ ើចំនួន ៥ និងររឹេះសាទ នមរីកហិូរញ្ដ វតទុ
ចំនួន ១០ ។ លរនផលននការរតួតពិនតិយបានបង្ហា ញថា សាទ នភាពហិរញ្ដ វតទុ និងការអនុវតថតាមចាបន់ិងបរបផញ្ដតថិ
របស់ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុមនលកខ ៈលអរបសសើរ ។ រនធឹមសនេះ ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ កស៏ៅ
មនចំ ុចខ្វេះចសនាល េះមយួចនំួនណដលរតូវណកតរមូវ សហើយធនាគរជាតិននកមពុជាបានផថល់អនុសាសនដ៍ល់សាមី
ររឹេះសាទ នណដលសៅមនខ្វេះចសនាល េះឱ្យសធវើការណកតរមូវ រពម ងំតាមោននិងវាយតនមលនូវវ្ណនភាពននការណកតរមូវ
របស់ររឹេះសាទ ន ងំសនាេះ ។ 

 

ការសរៀបចំការរតួតពិនិតយបានសធវើសឡើងសោយណផអកសលើរំហំនិងរបសភររបតិបតថិការ និងករមតិហានិភយ័ 
ននររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុនីមយួៗ ។ ការរតួតពនិិតយដល់រីកណនលងបាននងិកំពុងអនុវតថរបកបសោយការ
យកចិតថរុកោកន់ិងរបុងរបយ័តបខ្ពស់ សោយសរបើវធិីសាស្តសថ CAMELS រួបផសនូំវការវាយតនមលហានិភយ័ 
សដើមផធីានាឱ្យបាននូវភាពរងឹម ំ និងសុវតទិភាពសៅកបុងរបពន័នធនាគរកមពុជា ងំមូល ។ ការរតួតពិនិតយសនេះ 
រតូវបានសផ្លថ តជាសំខាន់សលើរចនាសមព័ននររប់ររង អភិបាលកិចចលអ ការរតួតពិនិតយនផធកបុង និងផលប៉ាេះពាល់នន
អាជីវកមមចំសពាេះររេឹះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុជាសដើម ។ 

 

សដើមផវីាយតនមលសាទ នភាពរមួរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុឱ្យកានណ់តសីុជសរៅ នងិររបរ់ជុងសរជាយ  
មស្តនថីរតតួពិនតិយធនាគរជាតិននកមពុជាបានសហការជាមយួមស្តនថីរតួតពិនតិយននអាជាញ ធររតួតពិនិតយមយួចំនួន ។ 
  

៥.១.៣. ការរត្ួត្ពិនិត្យរេឹះស្ថទ នមីរកូហរិញ្ដវត្ទុ 

វស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វតទុកមពុជាបានបនថអភវិ្ណរកីចសរមើន  ងំចំនួនររេឹះសាទ ន រំហំឥ  ន របសភរ
របតិបតថិការ និងផលិតផលែមីៗ ។ រិតរតឹមដំណាចឆ់្ប ២ំ០១៣ ររពយសកមមសរុបកបុងវស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វតទុ
សកើនសឡើងរបម  ៤៧,៨% ពីចំនួន ៣.៨៩០ ពាន់លានសរៀល (របម  ៩៦២ លានដុលាល រអាសមរកិ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

កបុងឆ្ប ២ំ០១២ ដល់ ៥.៧៥០ ពានល់ានសរៀលកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ កបុងសនាេះឥ  នសកើនសឡើង ៤៣,៦% ពីចំនួន
៣.២៥៣ ពានល់ានសរៀល ដល់ ៤.៦៩២ ពានល់ានសរៀល ។ កបុងរយៈសពលដូចគប សនេះ របាកប់សញ្ដ ើសកើនសឡើង 
៦០,២% ពីចំនួន ៩០៥ ពានល់ានសរៀលដល់ ១.៤៥៧ ពានល់ានសរៀល និងអបកោករ់បាកប់សញ្ដ ើមនចំនួន
៨២០.១៦០ នាក ់។ ចំណ កឯអនុបាតឥ  នមនិដំស ើ រការសធៀបនឹងឥ  នសរបុកបុងវស័ិយសនេះមន
០,៧% ប៉ាុសណាត េះ ។ 

 

បណនទមសលើការចូលរមួចំណ កកបុងការផថល់សសវាហិរញ្ដ វតទុដល់របជាជនរកីរក វស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វតទុកប៏ាន
ផថល់ឱ្កាសការង្ហរដល់សិសស-និសិសតណដលបានបញ្ចបក់ារសិកាផងណដរ ។ ជាមយួបរោិកាសអំសណាយផល
 ងំណផបកចាប ់បរបផញ្ដតថិ នងិសគលនសោបាយចាស់លាស់ វស័ិយមរីកូហិរញ្ដ វតទុររួលបាននូវការសជឿរុកចិតថ
កានណ់តសរចើនសឡើងពីសាធារ ជននិងវនិិសោរិន ងំកបុងនិងសរៅរបសរស ។ 

 

៥.២.ការងារនីត្ិកមម 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបាននិងកំពុងបនថពរងឹងការពិនិតយ និងអនុវតថនូវបរបផញ្ដ តថិរបុងរបយត័បសំសៅ
ជំរញុដំស ើ រការរតួតពិនិតយរបពន័នធនាគរ ងំមូលរបកបសោយរបសិរនភាព ។ ធនាគរជាតនិនកមពុជាកប៏ាន
ពិនិតយសឡើងវញិនូវបរបផញ្ដតថ ិងំសនាេះនិងសរៀបចំបរបផញ្ដតថិែមីៗបណនទមសរៀតសដើមផឱី្យរសបតាមសថង់ោរអនថរ-
ជាតិនិងការវវិតថន៍របស់វស័ិយធនាគរនាសពលបចចុបផនបសនេះ ។ កនលងមក ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសរៀបចំ
អនុសសរ ៈយល់គប មយួចំននួ ករ់ងនឹងការណចករណំលកពត័ម៌នរតួតពិនិតយ និងជំនយួបសចចកសរសរវាងអបក
រតួតពិនិតយធនាគរជាតិននកមពុជានិងអបករតួតពិនិតយបរសរស  សដើមផសីោេះរសាយបញ្ញា នានាៗ  និងបានសចញ
របកាសមយួចំនួន ដូចជារបកាសសថីពីការកំ តស់សាហ ុយអាជាញ ប ័ត សរមបរ់រឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ 
របកាសសថីពីការបសងកើតរ ៈកមមការបញ្ដតថិកមមររេឹះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ របកាសសថីពកីារបសងកើតរ ៈកមមការ
របតិបតថិការរតួតពិនិតយររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ របកាសសថីពីការបសងកើតរ ៈកមមការរតួតពិនិតយររឹេះសាទ ន
ធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ  រពម ំងរបកាសសថីពីការណតងតាំងសមសភាពរ ៈកមមការ ំងសនេះ ។ រនធឹមសនេះ 
ធនាគរជាតិននកមពុជាបាននិងកំពុងសហការអនុវតថជាមយួរសរមងជំនួយបសចចកសរសរបស់ធនាគរពិភពសលាក 
សរកាមកមមវធិី First Initiatives សដើមផពីិនិតយសឡើងវញិនូវរកបខ្័ ឍ ចាប់កបុងសគលបំ ងសធវើបចចុបផនបកមម
ឱ្យកានណ់តលអរបសសើរសឡើងសោយកាតប់នទយភាពខ្វេះចសនាល េះនិងភាពខាធ ស់គប ជាមយួចាបស់ផសងសរៀតណដលពាកព់ន័ន
នឹងការអនុវតថសៅកបុងវស័ិយហិរញ្ដ វតទុនិងសធវើឱ្យរសបគប ជាមយួរកបខ្ ័ឍ បរបផញ្ដតថិអនថរជាតិ ។ 

 

៥.៣. ការងារវិភាេ ាមដានម៉ារកូ និងការរេប់រេងទិនបន័យ 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានរបកានខ់ាជ បនូ់វការរតួតពិនិតយោ៉ា ងរបុងរបយត័បនិងជានិចចកាលកបុងការពរងឹង
សុខុ្មលភាព និងសិទរភាពរបពន័នធនាគរ ងំមូល តាមរយៈការវភិារសលើហានិភយ័ជាសកាថ នុពលណដលអាច
ជេះឥរនិពលដល់របពន័នធនាគរ ។ បចចុបផនបសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាកពុំងជំរញុបញ្ចបក់ារសរៀបចំរបពន័នររប់
ររងរិនបនយ័និងចងរកងរបាយការ ៍សោយសវ័យរបវតថិ ណដលរបាយការ ៍ ងំសនាេះរឺជាឧបករ ៍ដសំ៏ខាន់
សរមប់ធនាគរជាតិននកមពុជាសធវើការវភិារ វាយតនមល និងពាករពីហានិភ័យសផសងៗណដលអាចសកើតសឡើង ។ 
រនធឹមនឹងសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសរៀបចំចងរកងរបាយការ ៍សថីពីរបព័ននធនាគរជូនរកុមសបសកកមម
របស់មូលនិធិរបូិយវតទុអនថរជាតិ និងធនាគរពភិពសលាក ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

៥.៤. ការងារផថលអ់ាជាញ ប័ណត និងជរមះបញ្ជ  ី

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសចញអាជាញ ប ័ត ធនាគរពា ិជជចំនួន ៣ចាប ់ លិខ្ិតសបើកការោិល័យ 
តំណាងធនាគរបរសរសចំនួន ២ចាប ់ អាជាញ ប ័ត ររឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុចំនួន ៤ចាប ់ អាជាញ ប ័ត រកុមហ ុន 
ភតិសនាចំនួន ១ចាប ់ វញិ្ញដ បនបរតរបតិបតថិករឥ  នជនបរណដលសសបើសំុចុេះបញ្ជ ីែមីចំនួន ២ចាប ់ បនថ
សុពលភាពវញិ្ញដ បនបរតរបតិបតថិករឥ  នជនបរចំនួន ២ចាប ់រពម ងំបានផថល់អាជាញ ប ័ត អបកដំស ើ រការ
តតិយភារីដល់រកុមហ ុនចំនួន ២ចាប ់ និងលិខ្ិតអនុញ្ញដ តរបកបអាជីវកមមបថូររបាកដ់ល់អាជីវករបថូររបាកច់ំនួន 
៣៥ចាប ់។ 

 
៥.៥. ការងាររត្ួត្ពិនិត្យការោិលយ័ឥណទាន 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសសរមចកិចចការង្ហរកបុងការតាមោន និងរតួតពិនិតយរបពន័នណចករណំលកពត័ម៌ន
ឥ  នតាមរយៈការរតួតពិនិតយដល់រីកណនលងដល់ររឹេះសាទ នជាសមជិកណចករណំលកពត័ម៌នឥ  នចំនួន៥៖ 
ធនាគរសអសីុលីោ សាជីវកមមធនាគរសិងាបុរ ី ររឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុអរមតឹ ររឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុសអអឹមសខ្ 
និងរកុមហ ុនសរក្តីបយូរ ៉ា ូ (សខ្មបូខ) ។ ការរតួតពនិិតយសនេះមនសគលបំ ងណសវងយល់ពីការសរបើរបាស់របពន័ន
ណចករណំលកពត័ម៌នឥ  នរបស់ររឹេះសាទ នជាសមជិកណដលសៅពុំ នអ់នុវតថតាមរបកាសសថីពីការណចករណំលក
ព័តម៌នឥ  នបាន ងំរសុងបនាធ ប់ពីការោក់ឱ្យសរបើរបាស់របព័ននណចករណំលកព័ត៌មនឥ  នបានជាង
មួយឆ្ប កំនលងមក ។ 

 
៥.៦. ការងារអងគភាពសេុើបការណ៍ហរិញ្ដវត្ទុកមពុជា (េ.ហ.ក) 

 អងគភាពសសុើបការ ៍ហិរញ្ដ វតទុកមពុជា (ស.ហ.ក) បានចូលរមួជាមយួអាជាញ ធរពាកព់ន័នសធវើវសិសាធនកមម 
មរតា៣ មរតា២៩ និងមរតា៣០ ននចាបស់ថីពីការរបឆ្ងំការសមអ តរបាកន់ិងហិរញ្ដបផ នសភរវកមម ណដល
បានរបកាសឱ្យសរបើរបាស់សៅនែងរី៣ ណខ្មែុិនា ឆ្ប ២ំ០១៣ តសៅ ។ ស.ហ.ក បាននិងកំពុងសហការជាមយួ
រកសួងយុតថិធម ៌ សរៀបចំសសចកថីរពាងអនុរកឹតយសថីពីការបងកកររពយសមផតថរិបស់សភរវករនិងអងគការសភរវកមម កបុង
សគលបំ ងោកស់ចញនូវយនថការនិងនីតិវធិីលមអតិសរមបប់ងកកររពយរបស់សភរវករ និងអងគការសភរវកមមរបកប 
សោយរបសិរនភាព ។ សោយណឡក សដើមផជីំរញុការណសវងរករបតិបតថិការសាចរ់បាកឱ់្យកានណ់តមនរបសិរនភាព 
ស.ហ.ក កប៏ានោកឱ់្យសរបើរបាស់នូវរបពន័នរាយការ ៍របតិបតថិការតាមរយៈសអឡិចរតូនិក និងពរងឹងការរតួត 
ពិនិតយការរបតិបតថិតាមចាប ់ និងបរបផញ្ដតថិសថីពីការរបឆ្ងំការសមអ តរបាកន់ិងហិរញ្ដបផ នសភរវកមមរបស់ 
ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ ។ ជាមយួគប សនេះ កបុងរកបខ្ ័ឍ ពរងងឹរបតិបតថិការនិងការអនុវតថចាប ់ស.ហ.ក 
បានសហការជាមយួជំនាញការធនាគរអភវិ្ណនអ៍ាសីុសរៀបចំឯកសារវធិីសាស្តសថសរមបក់ាររតួតពិនិតយដល់រី
កណនលង ករ់ងនងឹកាតពវកិចចរបឆ្ងំការសមអ តរបាកន់ិងហិរញ្ដបផ នសភរវកមម និងឯកសារណ នាវំធិីសាស្តសថ 
សសុើបអសងកតសរមបអ់បកសសុើបអសងកត នងិរពេះរាជអាជាញ  រពម ងំនីតិវធិវីាយតនមលហានិភយ័ននការសមអ តរបាក ់
និងហិរញ្ដបផ នសភរវកមម ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 ៦- ការផគត្់ផគង់សេវាធនាោរកណាឋ ល 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសដើរតួនារីោ៉ា ងសំខាន់កបុងការផថល់សសវាជូនរាជរោឌ ភិបាល ររឹេះសាទ ន
ធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ និងសាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិដូចជា ការររបរ់រងរ នី ការរូ តក់ារសផធររបាក ់ការផថល់
ឥ  ន ការររប់ររងប័ ត សងតាមបញ្ញជ  ការផ្លត់ ត់ឧបករ ៍រូ ត់សងរបាក់និងផ្លត់ ត់បញ្ញជ សផធរ
ឥ  ន។ សរៅពីសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសបាេះផាយនិងររបរ់រងមូលបរតរបាកប់សញ្ដ ើអាចជួញដូរបាន 
សដើមផសីរមួលដល់ការររបរ់រងសនធនីយភាពរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុនិងជំរុញការអភវិ្ណរីផារ
របូិយវតទុនិងរីផារអនថរធនាគរ ។ 

 

៦.១- សេវារេប់រេងេណនី 

ធនាគរជាតិននកមពុជាររប់ររងរ នីជារបាក់សរៀល និងជាដុលាល រអាសមរកិ របស់សាទ ប័នរដឌ និង
ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុនានាចំនួន ១.០០១ រ នី កបុងសនាេះមនរ នីចរនថ រ នីរបាកត់មកល់ធានា
សដើមរុន រ នីរបាកប់រមុងកាតពវកិចច និងរ នីរបាកប់សញ្ដ ើមនកាលកំ ត ់។ សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ចំនួន
រ នីបានែយចុេះ ៣៣ រ នី ណដលបណាថ លមកពីការដល់កាលវសានថននរ នីរបាក់បសញ្ដ ើមនកាល
កំ ត់ និងការបញ្ចប់ននរ នីរសរមងមួយចំនួន ។ របតិបតថិការររប់ររងរ នីខាងសលើរតូវបានអនុវតថ
សោយរបពន័នបសចចកវរិាពត័ម៌ន Core Banking របស់ធនាគរជាតិននកមពុជា ណដលបានោកឱ់្យដំស ើ រការជា
ផលូវការចបព់ីណខ្កុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១០ មក ។ 

 

 ៦.១.១- ការរមួចាំខណកកបុងការអនុវត្ថកមមវិធីកាំខណទរមង់ការរេប់រេងហរិញ្ដវត្ទុស្ថធារណៈ 

   ធនាគរជាតិននកមពុជាបានររួលសបើករ នីជូនសាទ ប័នរដឌ និងផថល់សសវារូ ត់ សដើមផរីមួចំណ ក
អនុវតថកមមវធិីសគលនសោបាយរបស់រាជរោឌ ភិបាលកបុងការបសងកើនរបសិរនភាពកំណ ររមង់ការររប់ររង
ហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈ ដូចជា ការដកនិងសផធររបាក់ ការចតស់រមួលសាច់របាក់តាមរយៈការបណងវររបាករ់បស់
រតនាគរជាតិជាសដើម ។ 
 សលើសពីសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជា បានបនថផថល់កិចចសហការខ្ពស់ជាមួយរកសួងសសដឌកិចច និង
ហិរញ្ដ វតទុ  កបុងការពរងីកោក់ឱ្យអនុវតថកបុងររង់រ យធំដំបូងសៅចុងឆ្ប ២ំ០១៣ នូវការសបើកផថល់សបៀវតសតាម
របព័ននធនាគរ សរមប់មស្តនថីរាជការរូសៅររប់ករមិត រួម ំងកងកមល ងំរបោប់អាវុធររប់របសភរឱ្យបាន
សជារជ័យ ងំរសុង ណដលជាណផនការសកមមភាពមួយដ៏សំខាន់ននកមមវធិីកំណ ររមង់ការររប់ររងហិរញ្ដ វតទុ
សាធារ ៈដំណាកក់ាលរី២ របស់រាជរោឌ ភបិាល ។  

 
៦.១.២- របត្ិបត្ថិការទទួលចាំណូលពនន 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានផថល់សសវាររួលចំ ូលពននោរ និងពននរយរោឌ ករជូនដល់រកសួង
សសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុផងណដរ ។ ែវីតផតិណតចំ ូលពននោររតូវបានរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ របរល់
ឱ្យធនាគរពា ិជជររួលផ្លធ ល់ពីអតិែិជនក៏សោយក៏របាក់ចំ ូលសនេះរតូវបានសផធរចូលកបុងរ នីស ល
របស់អរគនាយកោឌ នរតនាគរជាតិសៅធនាគរជាតិននកមពុជាជាសរៀងរាល់នែង ។  ធនាគរជាតិននកមពុជា
សៅររួលផ្លធ ល់ពីអតិែិជនសៅសឡើយនូវចំ ូលពននរយរោឌ ករ ងំ១៦រីតាងំសៅរាជធានីភបំសពញ ណដលមន
បរមិ របាកស់រុប ១.៧៥២ ពានល់ានសរៀល រឺមនការសកើនសឡើងបនថិច ១% សធៀបនឹងរយៈសពលដូចគប
កាលពីឆ្ប កំនលងសៅ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

៦.២- សេវាសផធររបាក់កបងុរបសទេ 

សដើមផបីសរមើនិងសរមួលដល់អតិែិជន ងំឡាយណដលបានសបើករ នីសៅធនាគរជាតិននកមពុជា  ងំ
សៅសាប កក់ារកណាថ លនិងសៅតាមសាខារាជធានី-សខ្តថ ធនាគរជាតិននកមពុជាកម៏នផថល់សសវាសផធររបាកផ់ងណដរ ។ 
កនរមសសវាសលើការសផធររបាក់រតូវបានរិតសលើមូលោឌ ន ០,១% សលើចំនួនរបាក់សផធរ និងមនករមិតអបផបរម 
១២.០០០ សរៀល ឬ ៣ ដុលាល រអាសមរកិ សហើយករមតិអតិបរម ៤ លានសរៀល ឬ ១ ពានដុ់លាល រអាសមរកិកបុងមយួ
របតិបតថិការ ប៉ាុណនថរតូវបានសលើកណលងចំសពាេះការសផធររបាកជ់ាែវកិារដឌ ។ 

 

សសវាសផធររបាកណ់ដលធនាគរជាតិននកមពុជាបានអនុវតថកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះមន៖ 
 - ការសផធរជារបាកស់រៀលចូលមករីសាប កក់ារកណាថ លមនចំនួន ១.០០៤ ពានល់ានសរៀល និងជារបាក់
ដុលាល រអាសមរកិមនចំនួន ៣៦៣ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ការសផធរជារបាកស់រៀលមនការ
សកើនសឡើង ២៥,៧% រឯីការសផធរជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិមនការែយចុេះ ៦% ។ 
 

- ការសផធរជារបាកស់រៀលសចញសៅសាខារាជធានី-សខ្តថ មនចំនួន ៨៩៨ ពានល់ានសរៀល និងជារបាក់
ដុលាល រអាសមរកិមនចំនួន ២១៣ លានដុលាល រអាសមរកិ ។  សរបៀបសធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ការសផធរជារបាកស់រៀល
ែយចុេះ ១៤,៩% ណតការសផធរជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិមនការសកើនសឡើង ៤២% ។ 
 

៦.៣- របត្ិបត្ថិការរបាក់បសញ្ដ ើរបេរ់េឹះស្ថទ នធនាោរនិងហរិញ្ដវត្ទ ុ

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានររួលរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុចំនួន ៥៧៨ 
ពានល់ានសរៀលសកើនសឡើង ៤៩,៤% និងជារបាកដុ់លាល រចំនួន ២,៣ ពានល់ានដុលាល រអាសមរកិែយចុេះ ១២,៧%  
សបើសធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ។ ចំណ កឯរបាកប់សញ្ដ ើរបស់សាទ បន័រដឌមនចំនួន ៦៨១ ពានល់ានសរៀល និង ៤៧២ 
លានដុលាល រអាសមរកិ បានសកើនសឡើង ១១,៨% និង ៨,២% សរៀងគប សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ។ 

 

ចំសពាេះរបាកប់សញ្ដ ើជារបាកស់រៀលរបស់អាជីវករបថូររបាកម់នចំនួន ៣,៧ ពានល់ានសរៀល រឺសកើនសឡើង
សរវដង និងជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិចំនួន ៧៥ ពានដុ់លាល រអាសមរកិ បានសកើនសឡើង ៦៦% សធៀបនឹងឆ្ប មំុន ។
របាកប់សញ្ដ ើជារបាកស់រៀលសផសងៗសរៀតមនចំនួន ១៤៣ ពានល់ានសរៀល ែយចុេះ ៦៦,៣% និងជារបាកដុ់លាល រ 
អាសមរកិមនចំនួន ៤ លានដុលាល រអាសមរកិ ែយចុេះ ៣៣,៤% សធៀបនឹងរយៈសពលដូចគប នាឆ្ប មំុន ។ 

 

៦.៤- សេវាផាត្់ទាត្់មូលបផទានបរត្ 

សភាផ្លត់ ត់រតូវបានបំពាករ់បពន័នរូ តែ់មី បានសរមួលរបតិបតថិការរបកបសោយរបសិរនភាព និង 
សុវតទិភាព ។  ការផ្លត់ ត់មូលបផ នបរតចរកឹជារបាក់សរៀល និងជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិបានរបរពឹតថសៅ
ចំនួន ២៣៣នែង ។ 

 

៦.៤.១- ការផាត្់ទាត្់មូលបផទានបរត្ចរកឹជារបាក់សរៀល 

សភាផ្លត ់តម់ូលបផ នបរតចរកឹជារបាកស់រៀលមនសមជិកចំនួន៣៣ កបុងសនាេះមនធនាគរពា ិជជ 
៣០ ធនាគរឯកសរស ២ និងធនាគរជាតិននកមពុជា ។ កបុងឆ្ប ២ំ០១៣សនេះ មូលបផ នបរតចរកឹជា
របាក់សរៀលណដលបញ្ជូ នមកផ្លត ់តម់ន ៤២.៩៩៣សនលឹក សសមើនឹង ៣.៥០៦ ពានល់ានសរៀល ។ សធៀបនឹងឆ្ប ំ
២០១២ ចំនួននែងផ្លត ់តែ់យចុេះចំនួន ៣នែង ណតចំនួនមូលបផ នបរតសកើនសឡើង ៩% និងចំនួនរបាកស់កើន 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

សឡើង ៥០% ។ រនធឹមសនាេះ មូលបផ នបរតណដលមិនអាចរូ ត់បានសហើយរតូវបងវិលវញិ មនចំនួន 
២១២សនលឹក សសមើនឹង ៤៤ ពានល់ានសរៀល សរចើនជាងឆ្ប មំុនចំនួន ៩៤សនលឹក ។ 

 

៦.៤.២- ការផាត្់ទាត្់មូលបផទានបរត្ចរកឹជារបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ 

សភាផ្លត ់តម់ូលបផ នបរតជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិ មនសមជិកចំនួន ៤០ កបុងសនាេះមនធនាគរ
ពា ិជជ ៣៤ ធនាគរឯកសរស ៥ និងធនាគរជាតិននកមពុជា ។ កបុងឆ្ប ២ំ០១៣សនេះ សភាផ្លត ់តប់ានផ្លត់
 តម់ូលបផ នបរតចរកឹជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិចំនួន ៨០៣.៣៥២សនលឹក សសមើនឹង ១៤,៩ ពានល់ានដុលាល រ
អាសមរកិ ។ សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ចំនួននែងរូ តែ់យចុេះ ៣នែង រឯីចំនួនមូលបផ នបរតនិងចំនួនរបាកម់នការ
សកើនសឡើងដូចគប នឹងការផ្លត ់តម់ូលបផ នបរតជារបាកស់រៀលណដរ រឺចំនួនមូលបផ នបរតសកើនសឡើង ២២% 
និងចំនួនរបាកស់កើនសឡើង ១៩% ។ មូលបផ នបរតណដលមិនអាចរូ ត់សហើយរតូវបងវិលវញិមនចំនួន 
៦.២៤០សនលឹក សសមើនឹង ២៥០ លានដុលាល រអាសមរកិ  សរចើនជាងឆ្ប មំុន ១.៩៩៥សនលឹក ។ 

 

៦.៤.៣- ការផាត្់ទាត្់បញ្ជជ សផធរឥណទាន 
របតិបតថិការបញ្ញជ សផធរឥ  នសរើបបានដំស ើ រការកបុងឆមសរី២ ឆ្ប ២ំ០១៣ ណដលមនសកមមភាព

ដូចខាងសរកាម ៖ 
- ការផ្លត ់តប់ញ្ញជ សផធរឥ  នជារបាកស់រៀលសធវើសឡើងចំនួន ៦៨នែង មន ៣២០របតិបតថិការ សសមើនឹង 

២៤,២ ពានល់ានសរៀល ។ 
- ការផ្លត ់តប់ញ្ញជ សផធរឥ  នជារបាកដុ់លាល រអាសមរកិបានសធវើសឡើងចំនួន ៧៩នែង មន១០.០០០

របតិបតថិការ សសមើនឹង ១០០ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ 
 

៦.៥- ការងារឥណទាន 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានផថល់ឥ  នចំសពាេះររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុចំនួន ៥៨ ពានល់ានសរៀល 
បានសកើនសឡើងជាង ៣ដង សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ។ ការរបមូលឥ  នដល់កាលកំ តម់នចំនួន ៥០ ពាន ់
លានសរៀល សហើយសមតុលយឥ  នណដលមិន នដ់ល់កាលកំ តម់នចំនួន ១០,៤ ពាន់លានសរៀល ។ 
ចំណ កការរបាកណ់ដលបានររួលចំនួន ១,៥ ពានល់ានសរៀល រឺមនការសកើនសឡើង ៣០% សធៀបនឹងរយៈសពល 
ដូចគប នាឆ្ប ២ំ០១២ ។ 

 

 ៦.៦-ការងាររេប់រេងមូលបរត្ 

៦.៦.១- ការងាររេប់រេងមូលបរត្របេរ់ាជរដាឌ ភិបាល 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសហការជាមួយរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ  ធនាគរអភិវ្ណន៍អាសីុ 
និងធនាគរពិភពសលាក សដើមផសីរមបសរមួលការង្ហរពាកព់ន័ននឹងប ័ត សងតាមបញ្ញជ (Promissory Notes) 
ណដលសចញផាយសោយរាជរោឌ ភបិាលចំសពាេះធនាគរអភវិ្ណនអ៍ាសីុនិងធនាគរពិភពសលាក ។ ធនាគរជាតិ
ននកមពុជាបានសិកានិងសរតៀមសធវើបចចុបផនបកមមរបព័ននររប់ររងប័ ត រតនាគរ ណដលបានសរៀបចំសឡើងតាងំពី
ឆ្ប ១ំ៩៩៦ ឱ្យរសបតាមសាទ នភាពបចចុបផនប ។ 
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៦.៦.២- ការសចញផាយមូលបរត្របាក់បសញ្ដ ើអាចជួញែូរបាន (NCDs) របេធ់នាោរជាត្ិននកមពុជា 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសចញផាយជាផលូវការនូវមូលបរតអាចជួញដូរបានកាលពីនែងរី៩ ណខ្កញ្ញដ  
ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ រិតចបព់ីណខ្កញ្ញដ  ដល់ដំណាចឆ់្ប ២ំ០១៣ សនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានលក ់NCD ចំនួន 
១២ ណដលមនតនមលសរបុ ១៥ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ 

 

៦.៧- ការងារអនុវត្ថហរិញ្ដបផទាន និងកមចីពីរាជរដាឌ ភិបាលជប៉ុន 
៦.៧.១- ហរិញ្ដបផទានឥត្េាំណង 

   ក- ហរិញ្ដបផទានឥត្េាំណងកបុងេសរមាង 

សៅកបុងឆ្ប សំនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានចុេះហតទសលខា Banking Arrangement សរមបជ់ួយ 
សរមួលដល់ការរូ តហិ់រញ្ដបផ នឥតសំ ង សដើមផអីនុវតថរសរមងចំនួន ៥ រឺ ៖ (១) រសរមងពរងីករបពន័ន 
ផគតផ់គងរ់ឹកសាអ តសខ្តថកំពងច់ម និងសខ្តថបាតដ់បំង (Water 1316) (២) រសរមងអាហារបូករ ៍អភវិ្ណន៍
ធនធានមនុសស (Scholarship 1315) (៣) រសរមង ណកលមអមនធីរសពរយបណងអកសខ្តថរពេះសីហនុ (Hospital 2012) 
(៤) រសរមងសាងសងអ់គរមជឈម ឍ លរសាវរជាវវរិាសាស្តសថ និងបំពាកប់រកិាខ រមនធីរពិសសាធនស៍ៅវរិាសាទ ន 
បសចចកវរិាកមពុជា (Equipment 2012) (៥) រសរមងកសាងនងិសាថ រសឡើងវញិនូវវារអីរគិសនខីាប តតូចកបុងសខ្តថរតនរីរ ី
(Hydropower 2012) ។ ចំណ កឯ ហិរញ្ដបផ នណដលររួលបានពីមុនមក និងសរបើរបាស់មនិ នច់បរ់មួមន ៖ 

 

(១)  រសរមងសាថ រ និងកាតប់នទយសរគេះមហនថរាយសោយសាររកឹជំនន ់(Flood 2012)  

(២) រសរមងអាហារបូករ ៍អភវិ្ណនធ៍នធានមនុសស (Scholarship 1214)  

(៣) រសរមងពរងីកសមភ រៈសពរយសៅមនធីរសពរយជាតិ មនធីរសពរយរកុង នងិមនធីរសពរយសៅតាមបណាថ សខ្តថ 
នានា (Hospital 2011) 

(៤) រសរមងការពាររឹកជំននក់បុងរីរកុងភបសំពញជំហានរី៣ (Flood 2010)  

(៥) រសរមងបំពាកឧ់បករ ៍សរមបស់កមមភាពសបាសសមអ តមនីជហំានរ៦ី (Demining 2010)  

(៦)  រសរមងជួសជុល និងពរងីករបពន័នផគតផ់គងរ់ឹកសាអ តសៅរីរមួសខ្តថនានា (Water 2010)  

(៧) រសរមងអាហារបូករ ៍អភវិ្ណនធ៍នធានមនុសស (Scholarship 1113)  

(៨) រសរមងបំពាកឧ់បករ ៍អបរ់សំៅសដបា៉ា តឺម៉ាងស់រពសកាសលយធនធានណរ ៉ា នងិភរូពភសាស្តសថននវរិាសាទ ន
បសចចកវរិាកមពុជា (Geotechnical 2011) និង 

(៩) រសរមងសាងសងស់ាព នអបកសលឿង (Bridge 2014) ។ 
 

ែ- ហរិញ្ដបផទានឥត្េាំណងសរៅេសរមាង 

រាជរោឌ ភបិាលជប៉ាុន បានផថល់ហិរញ្ដបផ នឥតសំ ងសរៅរសរមងដល់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា សរមប ់
គំររកមមវធីិសបាសសំអាតមីន និងជួយ ជនរងសរគេះសោយសារមនីកបុងដំណាកក់ាលរី២ ។ ធនាគរជាតិនន 
កមពុជាបានចុេះហតទសលខា Banking Arrangement ជាមយួធនាគរ Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 
Ltd. សដើមផជីួយ សរមួលដល់ការរូ តហិ់រញ្ដបផ នសនេះ ។ 
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 ៦.៧.២- កមចីេមផទាន 

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានចុេះហតទសលខា Banking Arrangement សដើមផសីធវើការរូ តរ់បាកក់មចី
សមផ នបណនទមមយួរសរមងសរៀត រឺរសរមងពរងីកផលូវជាតិសលខ្៥ ពសីខ្តថបាតដ់ំបង សៅរកុងសិរសីសាភ ័ 
(L/A No.CP-P13) ។ ចំសពាេះកមចសីមផ នណដលបានផថល់នាសពលកនលងមក និងកំពុងណតអនុវតថមនិ នច់បរ់មួ
មន ៖ 

(១) សរមបរ់សរមងពរងីករបពន័នផគតផ់គងរ់ឹកសាអ តសខ្តថសសៀមរាប (L/A No.CP-P12) (ចុេះហតទសលខា 
ឆ្ប ២ំ០១២) 

(២) សរមបរ់សរមងជួសជុល នងិសាថ រសឡើងវញិនូវរបពន័នធារាសាស្តសថខាងលិចបឹងរសនលសាប (L/A 
No.CP-P11) (ចុេះហតទសលខា ឆ្ប ២ំ០១២) 

(៣) រសរមងអភវិ្ណនក៍ំពងណ់ផពហុបំ ងសខ្តថរពេះសីហនុ (L/A No.CP-P10) (ចុេះហតទសលខា 
ឆ្ប ២ំ០១០) 

(៤)  រសរមងផគតផ់គងរ់ឹកសាអ តនិសរាធ (L/A No.CP-P9) (ចុេះហតទសលខា ឆ្ប ២ំ០១០) 

(៥) រសរមងអភវិ្ណនត៍ំបនស់សដឌកិចចពិសសសសខ្តថរពេះសីហនុ (L/ANo.CP-P8) (ចុេះហតទសលខា 
ឆ្ប ២ំ០០៨) 

(៦) រសរមងអភវិ្ណនណ៍ខ្សបណាថ ញថាមពលអរគីសនីមហាអនុតំបនរ់សនលសមរងគ (L/ANo.CP-P7) 
(ចុេះ ហតទសលខា ឆ្ប ២ំ០០៧) និង 

(៧) រសរមងបសងកើតបណាថ ញរូររមនារមនម៍ហាអនុតបំនរ់សនលសមរងគ (L/A No.CP-P5) (ចុេះហតទសលខា 
ឆ្ប ២ំ០០៥) ។ 

 

៧- ការរេប់រេងចរាចរណ៍ធនបរត្ 

  កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានររួលសាចរ់បាកស់រៀលតាមសបឡារបតិបតថិការសកើនសឡើង 
៧,៥% សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ កបុងសនាេះបញ្ចូ លពីឃ្ល ងំសរមបសរមួលសបាេះផាយសកើន ២៣,៥% របាកប់សញ្ដ ើ
អរគីសនកីមពុជា ១១,៤% និងពីសាខាធនាគរជាតិននកមពុជារាជធានី-សខ្តថ ២០,៤% ខ្ ៈណដលការររួលសាចរ់បាក ់
បសញ្ដ ើពរីរឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុបានធាល កចុ់េះ ១១,៥% របាក់បសញ្ដ ើរតនាគរជាតិ ៤០,៦% របាកប់សញ្ដ ើ
អាជីវករ ១៧,៦%  និងការររួលសាចរ់បាកស់ផសងៗ ៣១% ។   

 ចំណ កឯ ការសបើកសាចរ់បាកត់ាមសបឡារបតបិតថកិារវញិបានសកើន ៧,៣% សធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២  កបុង
សនាេះ ការដករបាកប់សញ្ដ ើររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុសកើនសឡើង ៧៧,៣% រតនាគរជាតិ ២១,៤% អាជីវករ 
៩២% និងសាខាធនាគរជាតនិនកមពុជារាជធាន-ីសខ្តថ ៣,១% ខ្ ៈណដលការបសញ្ចញសាចរ់បាកស់ៅឃ្ល ងំសរមប
សរមួល សបាេះផាយែយចុេះ ១០,៥% និងការដកសាចរ់បាកស់ផសងៗ ែយចុេះ ២៣,៥% ។  

 កបុងរគសនេះណដរ ការររួលសាចរ់បាកដុ់លាល រអាសមរកិតាមសបឡារបតិបតថិការបានសកើន ៤០% សហើយ
ការសបើកសាចរ់បាកដុ់លាល រអាសមរកិតាមរយៈសបឡារបតិបតថិការបានសកើន ៤០% សបើសធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ។ 
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 សដើមផសីរមួលដល់ចរាចរ ៍រកោសរបាកស់រៀល ធនាគរជាតិននកមពុជាបានផថល់រកោសរបាកែ់មីឲ្យ
សាខាធនាគរជាតិននកមពុជារាជធានី-សខ្តថសរមបដូ់រយករកោសរបាកច់ស់ រក ់រណហក ។ កបុងឆ្ប  ំ២០១៣ សនេះ 
ការផថល់សាចរ់បាកែ់មីជូនសាខាធនាគរជាតិននកមពុជារាជធានី-សខ្តថ បានសកើនសឡើង ៣៣,៧% ចំណ កឯការ
កាតក់សមធច និងបំផ្លល ញសចលរកោសរបាក ់ចស់ រក ់រណហក សោយម៉ា សីុនធមមតាបានសកើនសឡើង ៥,៣% និង
ម៉ា សីុនសវ័យរបវតថិែយចុេះ ២,៣% សបើសធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ។ 
 ចំសពាេះការង្ហរររបរ់រងសាចរ់បាកន់ិងការង្ហររាងំខ្ធបច់រាចរ ៍រកោសរបាកណ់កលងកាល យ ធនាគរជាតិ
ននកមពុជាណតងណតតាមោន  នងិសហការជាមយួអាជាញ ធរមនសមតទកចិចជារបច ំ សហើយបានដកហូតរកោសរបាក់
សរៀលណកលងកាល យរបសភរែតចមលងចំនួន ៤៣៤សនលឹក ែយចុេះ ២៤៧ សនលឹក (៣៦,៣%) និងរកោសរបាកដុ់លាល រ 
អាសមរកិណកលងកាល យចំនួន ៣៨៧ សនលឹក សកើនសឡើង ០៧ សនលឹក (១,៨%) សបើសធៀបនឹងឆ្ប ២ំ០១២ ។ រនធឹមសនេះ 
ធនាគរជាតិននកមពុជា បានសហការជាមួយធនាគរ UOB (United Overseas Bank Limited) សរៀបចំ 
សិកាខ សាលាសថីអំពីការរតួតពនិិតយរកោសរបាកដុ់លាល រអាសមរកិណកលងកាល យចំនួន ០៣ សលើក សៅរាជធានីភបសំពញ 
និងសខ្តថសសៀមរាប សដើមផពីនយល់និងបង្ហា ញពីលកខ ៈសមគ ល់ននរកោសរបាកព់ិត ១០០ ដុលាល រអាសមរកិរំរូែមី 
(សស រឆី្ប ២ំ០០៩) ។ 
 សៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជា បានសចញផាយសធវើចរាចររកោសរបាកស់រៀលចំនួនបី
របសភរ ៖ 

- របសភរ ១០០០៛ សបាេះផាយនែងរី ២៩ ណខ្ មករា ឆ្ប ២ំ០១៣ សដើមផថីាវ យរពេះរាជកុសលរពេះវញិ្ញដ  ខ្ខនន 
រពេះបរមរតនសកាដឌ 

- របសភរ ១០0០០០៛ សបាេះផាយនែងរី ៣០ ណខ្ សមសា ឆ្ប ២ំ០១៣ សដើមផអីបអរសារររពេះរាជពិធី
បុ យចំសរ ើនរពេះជនមរពេះករណុារពេះបារសសមថចរពេះបរមនាែ នសរាតថម សីហមនុី រពេះមហាកសរតនន 
រពេះរាជាណាចរកកមពុជា 

- របសភរ ២០០០៛ សបាេះផាយនែងរី ០៨ ណខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ សដើមផអីបអរសាររខ្ួបអនុសាវរយី ៍
សលើករី ៦០ រវិាប ុយឯករាជយជាតិ ( ៩ វចិឆិកា ១៩៥៣ - ៩ វចិឆិកា ២០១៣ ) ។ 

  

 ៨- ការអភិវឌ្ណរបព័ននទូទាត្់េងរបាក់ 

កបុងសគលសៅសលើកកមពស់សុវតទិភាពនិងរបសិរនភាពននការសរបើរបាស់ និងការររប់ររងរបព័ននរូ ត ់
កដូ៏ចជា សដើមផអីាច្នសៅសធវើសមហរ កមមហិរញ្ដ វតទុអាសា ន ធនាគរជាតិននកមពុជា បានយកចិតថរុកោក់
កបុងការអភវិ្ណរបពន័នរូ តជ់ាតិ និងខ្ិតខ្ំសរៀបចំរកបខ្ ័ឍ ចាបន់ិងបរបផញ្ដតថិសផសងៗ សដើមផគីរំរដល់ការ 
របតិបតថ ិ។ 

កាលពីនែងរី១២ ណខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១២ ធនាគរជាតិននកមពុជា បានោកឱ់្យដំស ើ រការរបពន័នផ្លត ់តជ់ាត ិ
(National Clearing House) ណដលរាល់ការផ្លត ់តន់ិងរូ តម់ូលបផ នបរតរតូវសធវើសឡើងជាលកខ ៈ
មជឈការសៅសភាផ្លត ់តជ់ាតិណដលមនរីតាងំសៅរីសាប កក់ារកណាថ លននធនាគរជាតិននកមពុជា ។ របពន័ន
សនេះមនិរតឹមណតបានជួយ បសងកើនសុវតទិភាពនិងរបសិរនភាពននការផ្លត ់តន់ិងរូ តម់ូលបផ នបរតប៉ាុសណាត េះសរ 
ណតអាច ងំផ្លត ់តន់ិងរូ តប់ញ្ញជ រូ តស់ងរបាកជ់ាសអឡិចរតូនិកណែមសរៀតផង ។ សៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ 
រសរមងអភិវ្ណន៍របពន័ន Shared Switch  កំពុងរតូវបានសរៀបចំសដើមផសីរមួល និងបសងកើនរបសិរនភាពននការ
ដកសាចរ់បាកត់ាមម៉ា សីុន ATM របស់អនថរធនាគរ និងការរូ តត់ាមរូរស័ពធចល័ត និងអុីនសធើណ ត ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 ចំសពាេះរកបខ្ ័ឍ បរបផញ្ដតថ ិឯកសារសថីព ី” វធិាននិងនីតិវធិី សរមបស់ភាផ្លត ់ត ់” រតូវបានអនុមត័
សដើមផជីាសគលការ ៍ររឹេះ និងជាមូលោឌ នសៅកបុងការរបតិបតថិនិងការអនុវតថរបស់សមជិកសភាផ្លត ់តជ់ាតិ។ 
រនធឹមសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជា កំពុងសធវើវសិសាធនកមមចាបស់ថីពីការសរៀបចំនិងការរបរពឹតថសៅននធនាគរជាត ិ
ននកមពុជា ណកសរមួលរបកាសសថីពីអបកដំស ើ ការតតិយភារី និងសរៀបចំសសចកថីរពាង “ សគលការ ៍ណ នាំ
សរមបក់ាររូ តច់ល័ត និងកាបូបរបាកស់អឡិចរតូនិក (Guideline for Mobile Payment and E-Wallet) “ ។ 

 

៩- ការងារព័ត្៌មានវិទា 

អនុសលាមតាមយុរនសាស្តសឋអភវិ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ របស់រាជរោឌ ភបិាល ធនាគរ
ជាតិននកមពុជាកំពុងសរៀបចំអភវិ្ណរបពន័ន Shared Switch សោយបានសិកាអំពីលកខ ៈសផសងៗននរបពន័នសនេះ ។ 
សរកាមជំនួយបសចចកសរសពីជំនាញការរតនាគរសហរដឌអាសមរកិ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានអភិវ្ណរបព័នន 
រាយការ ៍កបុងររមងស់អឡិចរតូនិកសរមបអ់ងគភាពសសុើបការ ៍ហិរញ្ដ វតទុកមពុជា (CAFIU Reporting System) 
ណដលបានោកឱ់្យដំស ើ រការជាផលូវការសៅនែងរី២ ណខ្ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ រនធឹមសនេះ សោយមនជំនួយបសចចកសរស
ពីជំនាញការអមធនាគរជាតិននកមពុជា របពន័នចុេះកិចចបញ្ជ ិការបតិបតថិការមូលបរតរបាកប់សញ្ដ ើអាចជួញដូរបាន 
(NCD Book Entry System) ករ៏តូវបានអភវិ្ណនងិោកឱ់្យដសំ ើ រការជាផលូវការសៅនែងរី៩ ណខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 
ចំសពាេះរបពន័នបញ្ជូ នរបាយការ ៍ (Banking Supervision Reporting System) ធនាគរជាតិននកមពុជាកំពុង
សធវើការអភិវ្ណដំណាក់កាលរី២ណដលរមួមន ការសរៀបចំរបព័ននររប់ររងរិនបន័យ និងចងរកងរបាយការ ៍ 
សហើយសរគងនឹងបញ្ចបន់ាសពលឆ្ប់ៗ សនេះ ។ 

 

II-ការរេប់រេងនផធកបងុធនាោរជាត្ិននកមពជុា 

១- េមាេភាព និងេកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល 

សោងតាមអនុរកតឹយសលខ្១០៣៥.អនរក.តត នងិអនុរកតឹយសលខ្១០៣៦.អនរក.តត របស់រាជរោឌ ភបិាល 
ចុេះនែងរី៣០ ណខ្តុលា ឆ្ប ២ំ០១៣ សសមថចអរគមហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន ណសន នាយករដឌមស្តនថីនន
រពេះរាជាណាចរកកមពុជា បានណតងតាងំ ឯកឧតថម ជូ រមឹសឡង ជាសមជិករកុមរបឹកាភបិាលធនាគរជាតិ
ននកមពុជា តំណាងរបមុខ្រាជរោឌ ភបិាល ជំនួស ឯកឧតថម អនូ ពន័នមុនីរត័ប និងបានណតងតាងំ ឯកឧតថម រស់ សីលវា៉ា  
ជាសមជិករកុមរបឹកាភបិាលធនាគរជាតិននកមពុជា តណំាងឱ្យរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ ។  

 

បចចុបផនប រកុមរបឹកាភបិាលធនាគរជាតិននកមពុជាមនសមសភាព ដូចខាងសរកាម ៖ 
- ឯកឧតថម ជា ចនតូ់ សរសាភបិាលធនាគរជាតិននកមពុជា ជារបធាន 
- សលាកជំ វ នាវ ចន័ធថាណា សរសាភបិាលរងធនាគរជាតនិនកមពុជា ជាសមជិកា 
- ឯកឧតថម ជូ រមឹសឡង តំណាងរបមខុ្រាជរោឌ ភបិាល ជាសមជិក 
- ឯកឧតថម អុីវ ែុង តំណាងឱ្យមជឈោឌ នឧតថមសិកា ជាសមជិក 
- ឯកឧតថម រស់ សីលវា៉ា  តំណាងឱ្យរកសួងសសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វតទុ ជាសមជិក 
- សលាក ឡាយ សម៉ាងស ុន  តំណាងឱ្យមជឈោឌ នសធវើសកមមភាពសសដឌកិចច ជាសមជិក 
- សលាករសី សៅ៉ា  សុន តំណាងឱ្យបរុគលិកធនាគរជាតិននកមពុជា ជាសមជិកា ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 សៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ រកុមរបឹកាភបិាលបានរបជុំចំនួន ៦សលើក សដើមផពីិភាកានិងអនុមត័សលើការង្ហរ
មយួចំនួនដូចខាងសរកាម ៖ 

i)-កិចចរបជុំរកុមរបឹកាភបិាលសលើករី៩៦ នានែងរី១២ ណខ្កុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី ៖ 
- ការពិនិតយ និងអនុមត័សលើសសចកថីរពាងសសចកថីសសរមចសថីពី ការបសងកើតរ ៈកមមការរតួតពិនិតយបញ្ជ ី
រ សនយយធនាគរជាតិននកមពុជាសរមបក់ារយិបរសិចឆរឆ្ប ២ំ០១២ 

- ការពិនិតយសលើខ្លឹមសារយុរនសាស្តសថសថីពី ការសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល និង 
- ការង្ហរសផសងៗ ។ 

ii)-កិចចរបជុំរកុមរបកឹាភបិាលសលើករី៩៧ នានែងរី១៨ ណខ្មនីា ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី ៖  
- ការពិនិតយ និងអនុមត័សលើសសចកថីរពាងរបាយការ ៍សថីពី សាទ នភាពែវកិាធនាគរជាតិននកមពុជាឆ្ប ំ
២០១២ និងណផនការឆ្ប ២ំ០១៣ និង 

- ការង្ហរសផសងៗ ។ 

iii)-កិចចរបជុំរកុមរបឹកាភបិាលសលើករី៩៨ នានែងរី៣០ ណខ្កកកោ ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី ៖ 
- ការពិនិតយ និងអនុមត័សលើសសចកថីរពាងរបាយការ ៍របចឆំមសរី១ និងរិសសៅការង្ហរឆមសរី២ 
ឆ្ប ២ំ០១៣ និង 

- ការង្ហរសផសងៗ ។ 

iv)-កិចចរបជុំរកុមរបឹកាភបិាលសលើករី៩៩ នានែងរី២០ ណខ្សីហា ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី ៖  

- ការពិនិតយ និងពិភាកាសលើរបាយការ ៍សថីពី សទិរភាពវស័ិយធនាគរ របចរំតីមសរី១ ឆ្ប ២ំ០១៣ និង 
- ការង្ហរសផសងៗ ។ 

v)-កិចចរបជុំរកុមរបឹកាភបិាលសលើករី១០០ នារពឹកនែងរី២៣ ណខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី ៖  

- របកាសសមសភាពសមជកិែមីននរកុមរបឹកាភបិាលធនាគរជាតិននកមពុជា 
- របកាសសមសភាពសមជិកែមីននរកុមសលខាធិការោឌ នននរកុមរបឹកាភបិាលធនាគរជាតិ និង 
- ការង្ហរសផសងៗ 

vi)-កិចចរបជុំរកុមរបឹកាភបិាលសលើករី១០១ នារសសៀលនែងរី២៣ ណខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ សថីពី ៖  

- ពិនិតយនងិអនុមត័សលើសសចកថីរពាងរបាយការ ៍របចឆំ្ប ២ំ០១៣ នងិរិសសៅការង្ហរឆ្ប ២ំ០១៤ និង 
- ការង្ហរសផសងៗ ។ 

 

២- ការងាររេប់រេង និងអភិវឌ្ណន៍ធនធានមនុេស 
២.១- េទតិ្ិមន្តនថីបុេគលកិ 

- រកបខ្ ័ឍ ធនាគរជាតិននកមពុជា (រីសាប កក់ារកណាថ ល) មនចំនួន ៩២៩របូ (របុស ៥០៦របូ រសី
៤២៣របូ) 

- រកបខ្ ័ឍ សាខាធនាគរជាតនិនកមពុជារាជធាន-ីសខ្តថ មនចំនួន ៤០០របូ (របុស ២២៣របូ រសី
១៧៧របូ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

 ដូសចបេះ សរបុរកបខ្ ័ឍ មស្តនថីបុរគលិកធនាគរជាតិននកមពុជារូ ំងរបសរសកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ មនចំនួន
១.៣២៨រូប (របុស ៧២៨រូប និងរសី ៦០០រូប) សធៀបនឹងរកបខ្័ ឍ កបុងណខ្ធបូ  ឆ្ប ២ំ០១២ ណដលមនចំនួន 

១.២៧០រូប (របុស ៧០៨របូ និងរសី ៥៦២របូ) មនការណរបរបួលដូចតសៅ ៖ 

- រីសាប កក់ារកណាថ ល ៖ សកើនសឡើង ៣៨របូ (ចូល ៥៥របូ សចញ ១៧របូ) 
- សាខាធនាគរជាតិននកមពុជារាជធាន-ីសខ្តថ ៖ សកើនសឡើង ២១របូ (ចូល ៣៩របូ សចញ ១៨របូ) 

 

២.២- ការងារបណថុ ះបណាថ ល  

ក- ការង្ហរប ថុ េះបណាថ លកបុងរបសរស 

ចំសពាេះការង្ហរអភវិ្ ណនធ៍នធានមនុសស ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសបើកវរគប ថុ េះបណាថ លនងិសិកាខ សាលា 
ចំនួន ២៥សលើក (មស្តនថីបុរគលិកចូលរមួ ១០២៥រូប) វរគសិកាសៅសាលាភូមិនធរដឌបាល (មស្តនថីចូលរួម២រូប) 
វរគប ថុ េះបណាថ លសៅម ឍ លសិកាបសចចកសរសធនាគរ (មស្តនថីបុរគលិកកំពុងសិកាសរបុ១០របូ កបុងសនាេះ
ជំនានរ់២ី២ ចំនួន ១របូ និងជំនានរ់ី២៣ ចំនួន ៩របូ) និងបានចតប់ញ្ជូ នមស្តនថីបុរគលិកសៅចូលរមួសិកាខ សាលា 
វរគប ថុ េះបណាថ លនងិកិចចរបជុសំផសងៗតាមការអសញ្ជ ើញពីបណាថ រកសួង-សាទ បន័នានាចំនួន ១៤សលើក (មស្តនថីបុរគលិក 
ចូលរមួ ៤៦របូ) និងបានសរៀបចំកមមវធិចុីេះកមមសិកាជូនសិសស-និសសតិមកពបីណាថ ររឹេះសាទ នឧតថមសិកាចំននួ
២០៥របូ ។ ជាមយួសនេះបានសរៀបចំឱ្យមស្តនថីបុរគលិករបឡងឆលងរកបខ្ ័ឍ មស្តនថីរកមការណដលមនមស្តនថីរបលង 
ជាបច់ំនួន ២៩របូ និងបានសរៀបចំការរបឡងឆលងរកបខ្ ័ឍ មស្តនថីជានខ់្ពស់ណដលមនមស្តនថីបុរគលិករបឡងជាប ់
ចំនួន ២៦របូ ។ 

 

 សោយណឡក កបុងសគលបំ ងសលើកកមពស់សមតទភាពមស្តនថីធនាគរជាតិននកមពុជានិងរមួចំណ កអភវិ្ណ
ធនធានមនុសសសៅកមពុជាសលើវស័ិយធនាគរ ម ឍ លសិកាបសចចកសរសធនាគរបានសរៀបចំរបលងសរជើសសរ ើស 
និសសតិែមីជំនានរ់២ី៣ ចំនួន១០០របូ សៅនែងរី២១ ណខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ សហើយបានសរៀបចំរបតិរិនវរគសិកា 
រី៣៨ ពីនែងរី២៦ ណខ្កុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់នែងរី១ ណខ្សីហា ឆ្ប ២ំ០១៣ និងរបតិរិនវរគសិការី៣៩ ពីនែងរី០៨ 
ណខ្តុលា ឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់នែងរី២៧ ណខ្កុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ កបុងឆ្ប សិំកា២០១៣ សនេះ មនសាស្តសាថ ចរយចំននួ 
៥០របូ (រសី ៩របូ របុស ៤១របូ) ណដលបានមកបសរងៀនសៅម ឍ លសិការមួមន សញ្ញដ បរតប ឍិ ត ២របូ 
(របុស) អនុប ឍិ ត ៤២របូ (រសី ៧របូ របុស ៣៥របូ) បរញិ្ញដ បរត ៦របូ (រសី ២របូ) កបុងសនាេះ សាស្តសាថ ចរយកបុងរបពន័ន
ធនាគរជាតមិន ៤៤របូ ។ 
 មជឈម ឍ លសិកាបានសរៀបចពំិធីរបរល់សញ្ញដ បរតថាប ករ់បកាសនីយបរតជានខ់្ពស់បសចចកសរសធនាគរ
ជូននិសសតិជំនានរ់១ី៨ រី១៩ និងជំនានរ់ី២០ សៅនែងរី១៩ ណខ្សមសា ឆ្ប ២ំ០១៣ សៅសាលសនបិសីរចតុមុខ្ ។ 
 ខ្- ការង្ហរប ថុ េះបណាថ លសរៅរបសរស  

ធនាគរជាតិននកមពុជាបានបនថបសងកើនសមតទភាពនងិអភវិ្ណធនធានមនុសសសៅសរៅរបសរស តាមរយៈ
សិកាខ សាលាចំនួន ១១៨សលើក (មស្តនថីបុរគលិកចូលរមួ ២១៤របូ) រសសនកិចចសិកាចំនួន ១៣សលើក (មស្តនថីបុរគលិក
ចូលរមួ ៦៣របូ) វរគសិការយៈសពលខ្លីចំនួន ២៣សលើក (មស្តនថីបុរគលិកចូលរមួ ៦៤របូ) វរគសិការយៈសពល
ណវងថាប កប់រញិ្ញដ បរតជានខ់្ពស់ចំនួន ១៤សលើក សៅរបសរសញូសហសណឡន អូស្តសាថ លី ជប៉ាុន លុចហសបំរួ បារាងំ កូសរ ៉ា 
និងសហរដឌអាសមរកិ (មស្តនថីបុរគលិកចូលរមួ ១៤របូ) និងកិចចរបជុំនានាចំននួ ៨៦សលើក (មស្តនថីបុរគលិកចូលរមួ 
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២០៣របូ) តាមការអសញ្ជ ើញនងិឧបតទមភរបស់របសរសនិងសាទ បន័អនថរជាតិដូចជាមលូនិធិរបូយិវតទុអនថរជាត ិធនាគរ 
ពិភពសលាក ធនាគរកណាថ លម៉ា សឡសីុ ធនាគរអភវិ្ណនអ៍ាសីុ រោឌ ភបិាលននរបសរសឥណាឍ  រោឌ ភបិាលនន
សាធារ រដឌកូសរ ៉ា រីភាប ក់ង្ហរសហរបតិបតថិការអនថរជាតិជប៉ាុន មជឈម ឍ លសា សិន ធនាគរកណាថ ល
សាធារ រដឌណឆក ធនាគរកណាថ លអាលលឺម៉ាង ់រោឌ ភបិាលអូស្តសាថ លី ធនាគរកណាថ លនែ នងិសាទ បន័សផសង សៗរៀត ។ 

  
៣- ការងារេវនកមមនផធកបងុ និងអធិការកិចច 

អនុសលាមតាមណផនការឆ្ប ២ំ០១៣ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសចញផាយរបាយការ ៍សវនកមម 
សាខាធនាគរជាតិននកមពុជាសខ្តថកំពងច់ម និងបានចុេះសធវើសវនកមមសៅនាយកោឌ នចំនួន៤ (នាយកោឌ នសបាេះផាយ 
និងឃ្ល ងំសបឡា នាយកោឌ នររបរ់រងការបថូររបាក ់ នាយកោឌ នរបតិបតថិការ និងខុ្រធកាល័យ) និងសាខា 
ធនាគរជាតិននកមពុជាចនំួន៤ (សខ្តថសកាេះកុង បនាធ យមនជយ័ កពំងស់ពឺ និងរតនររិ)ី រពម ងំបានផថល់ 
អនុសាសន៍ដល់សវនោឌ ន ំងសនាេះសោយណផអកសលើលរនផលននការចុេះសធវើសវនកមមសនេះ កបុងសគលសៅសធវើ 
ឱ្យហានិភ័យមនករមិត បជាអតិបរមនិងបសងកើនរបសិរនភាពការង្ហរឱ្យកាន់ណតលអរបសសើរ ។ រនធឹមសនេះ 
សសៀវសៅលំហូរការង្ហរែមីរសបតាមរបពន័នបសចចកវរិាពត័ម៌ន Core Banking កំពុងរតូវបានសរៀបចំសដើមផជីួយ  
សរមួលដល់ការអនុវតថកិចចរបតិបតថិការរបស់សាខាធនាគរជាតិននកមពុជារាជធានី-សខ្តថ ។ ការចុេះពិនិតយតាមោន
ការអនុវតថតាមអនុសាសនក៍រ៏តូវបានអនុវតថផងណដរចំសពាេះសាខាធនាគរជាតិននកមពុជាសខ្តថសធឹងណរតង នរពណវង 
និងសពាធិ៍សាត់ សដើមផធីានាថាសាខា ំងសនាេះបានអនុវតថតាម និងកំពុងចត់វធិានការណកតរមូវរសបតាម
អនុសាសន ៍។  

កបុងឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះណដរ ការង្ហរអធិការកិចចរតូវបានអនុវតថចំសពាេះសាខាធនាគរជាតិននកមពុជាចំនួន១១ 
សោយបានសផ្លថ តសំខានស់លើការររបរ់រងនិងរកាសុវតទិភាពឃ្ល ងំរបាក ់ ការររបរ់រងសាចរ់បាក ់ និងការពរងឹង
វនិយ័ការង្ហររបស់មស្តនថីបរុគលិក សដើមផឱី្យការររបរ់រង និងកចិចដំស ើ រការការង្ហររបរពឹតថសៅកានណ់តរបសសើរសឡើង ។ 

ជារមួ សវនោឌ នបានខ្ិតខ្ំអនុវតថតាមបរបផញ្ដតថិ និងសគលការ ៍ណ នានំានា រពម ងំអនុសាសន ៍
ណដលបានោកចុ់េះ ។ 

 

៤- ការងាររេប់រេងស្ថខ្ធនាោរជាត្ិននកមពុជា 

 ធនាគរជាតិននកមពុជា បានបនថពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការជាមយួរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ រសបតាម
កមមវធិីកំណ ររមងក់ារររងរ់រងហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈរបស់រាជរោឌ ភបិាលជំហានរី២ ឱ្យកានណ់តមនរបសិរនភាព 
និងបនថតាមោនការអនុវតថកមមវធិីរបពន័នបសចចកវរិាពត័ម៌ន Core Banking សៅតាមសាខា រាជធាន-ីសខ្តថ 
រពម ងំបនថប ថុ េះបណាថ លនិងផគតផ់គងធ់នធានមនុសសបណនទមសរៀត សដើមផពីរងឹងការអនុវតថរបពន័នសនេះឱ្យបាន
រលូននិងកានណ់តមនរបសិរនភាព ។ សោយណឡក រកសួងសសដឌកិចចនងិហិរញ្ដ វតទុបានបញ្ចបក់ារសាកលផងសលើ
ការររបរ់រងចំ ូល-ចំណាយែវកិារដឌ សោយបានបិររ នីសៅសាខាធនាគរជាតិននកមពុជារាជធាន-ីសខ្តថ 
សហើយបានសបើករ នីច ូំល-ចំណាយែវកិារដឌ សៅធនាគរសអសីុលីោនិងធនាគរកាណា្ីោ៉ា វញិ ។ រនធឹមសនេះ 
សាខាធនាគរជាតិននកមពុជាបានសបើករ នីរបាកប់សញ្ដ ើឱ្យរកុង រសុក ចំ ុេះសខ្តថ ៦ មនសខ្តថនរពណវង សាវ យសរៀង 
តាណកវ កំពងឆ់្ប ងំ កំពងស់ពឺ និងនប៉ាលិន តាមសំស ើ របស់រកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ សដើមផឱី្យរកុង រសុក 
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ចំ ុេះសខ្តថខាងសលើ អាចដំស ើ រការសបើករបាកស់បៀវតស របាកប់ំណាច ់នងិលាភការសផសងៗ រពម ងំបានសរមួល
ដល់ការររួលចំ ូលជារបាក់ដុលាល ររបស់មនធីរ អងគភាព សាលាសខ្តថនិងរកុង រសុកចំ ុេះសខ្តថសាវ យសរៀង 
នរពណវង តាណកវ កំពងស់ពឺ កំពងឆ់្ប ងំ និងសខ្តថបាតដ់ំបង ។ 
 

 ធនាគរជាតិននកមពុជាបានបនថសរៀបចំណកលមអ និងសាងសងអ់គរសធវើការែមីសៅតាមសាខាធនាគរជាត ិ
ននកមពុជារូ ងំរបសរស និងបានបំពាក់នូវឧបករ ៍រំសនើបករមិតសថង់ោរ សដើមផពីរងឹងរបសិរនភាពការង្ហរ 
និងបសងកើនជំសនឿរុកចិតថរបស់សាធារ ជនមកសលើរបពន័នធនាគរ ។ សៅឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជា
បានោកស់សមព ធឱ្យសរបើរបាស់នូវអគរសធវើការែមីសៅសាខាសខ្តថចំនួន២ រឺសាខាធនាគរជាតិននកមពុជាសខ្តថបាតដ់ំបង 
កាលពីនែងរ២ី៦ ណខ្សមសា ឆ្ប ២ំ០១៣ និងសាខាធនាគរជាតិននកមពុជាសខ្តថកពំងស់ពឺ កាលពីនែងរី៨ ណខ្កកកោ 
ឆ្ប ២ំ០១៣ ។  

III- ទាំនាក់ទាំនងអនថរជាត្ិ 
១- ទាំនាក់ទាំនងពហុភាេី 
១.១- មូលនិធិរបូិយវត្ទុអនថរជាត្ិ 

មូលនិធិរបូិយវតទុអនថរជាតិ (IMF) បានបញ្ជូ នសបសកជនមកបំសពញរសសនកិចចសៅធនាគរជាតិននកមពុជា
ចំនួន ៥សលើក ។ សលើករ១ី រកុមការង្ហរសបសកកមមជំនួយបសចចកសរសនននាយកោឌ នរីផាររុននងិរបូិយវតទុបានមក
បំសពញរសសនកិចចសៅធនាគរជាតិននកមពុជា ពីនែងរ១ី១-១៨ ណខ្មនីា ឆ្ប ២ំ០១៣ កបុងសគលបំ ងសិកា និង
វាយតនមលសាទ នភាពសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជានាសពលបចចុបផនប ។ សលើករី២ រកុមមស្តនថីIMF បានចុេះមកបំសពញ
សបសកកមមពីនែងរី២២ ណខ្សមសា ដល់នែងរី៣ ណខ្ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៣ សដើមផពីិនិតយសឡើងវញិអំពយុីរនសាស្តសថ
សកមមភាពការង្ហរកបុងការបនថពរងឹងរុ ភាពការចងរកងសទិតិជញ្ជ ីងរូ ត ់ និងសាទ នភាពវនិិសោរអនថរជាតិ
តាមវធិីសាស្តសថចងរកងែមីរបស់មូលនិធិរបូិយវតទុអនថរជាតិ ណដលសបាេះពុមពផាយសលើករី៦ (BPM6) ។ សបសកកមម
សលើករី៣ ពីនែងរី៦-១០ ណខ្ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៣ បានសផ្លថ តសលើសាទ នភាពសសដឌកិចច និងការពិភាកាសគល
នសោបាយម៉ា រកូសសដឌកិចច ។ សលើករី៤ ជាសបសកកមមពិសរគេះសោបល់មរតាIV សដើមផបីនថតាមោនការវវិតថន៍
និងវភិារពសីាទ នភាព សសដឌកចិចនិងហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា ណដលសបសកកមមសនេះរតូវបានសធវើសឡើងចបព់ីនែងរ៤ី-១៥ 
ណខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ កបុងរយៈសពលសនេះណដរ សបសកកមមននជំនួយបសចចកសរសសឋីពីការសធវើឱ្យរបសសើរសឡើងនូវ
សទិតវិស័ិយសរៅរបសរស (External Sector Statistics) រមួមនសទិតិជញ្ជ ីងរូ ត ់ សាទ នភាពវនិិសោរ
អនថរជាតិ និងប ុំលសរៅរបសរសរបស់កមពុជាកប៏ានមកបំសពញរសសនកិចចសៅធនាគរជាតិននកមពុជាណដរ ។ 
សលើករ៥ី ជាសបសកកមមជំនយួបសចចកសរសដល់រកុមការង្ហរសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុសឋីពីការពរងឹងការរបមូលរិនបនយ័
សដើមផវីភិារសលើហានិភយ័របពន័នហិរញ្ដ វតទុ ណដលបានសធវើសឡើងចបព់ីនែងរ២ី៥ ណខ្វចិឆិកា ដល់ នែងរី៦ ណខ្ធបូ 
ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 

 

នាសដើមណខ្ធបូឆ្ប ២ំ០១៣ សនេះ សលាកជំ វ Christine Lagarde របធានមូលនិធិរបូយិវតទុអនថរជាត ិ
បានដឹកនារំ ៈរបតភិូជានខ់្ពស់មកបំសពញរសសនកិចចផលូវការសៅកមពុជា កបុងសគលបំ ងសដើមផសិីកាណសវង
យល់សោយផ្លធ ល់អំពីការអភវិ្ណរកីចសរមើនសសដឌកិចចនិងសងគមកមពុជា ។ សលាកជំ វ Lagarde បានបញ្ញជ ក់
ពីការគរំររបស់មូលនិធិរបូយិវតទុអនថរជាតិចំសពាេះសគលនសោបាយនិងសកាតសរសសើរកិចចខ្ិតខ្ំរបងឹណរបងរបស់
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រាជរោឌ ភិបាលសរកាមការដឹកនាំរបស់ សសមថចអរគមហាសសនាបតីសតសជា ហ ុន ណសន នាយករដឌមស្តនថីនន
រពេះរាជាណាចរកកមពុជាកបុងការអភវិ្ណសសដឌកិចចកមពុជា ឱ្យរកីចសរមើនោ៉ា ងឆ្បរ់ហ័ស ។ សលាកជំ វបានវាយ
តនមលខ្ពស់ពសីមរិនផលណដលររលួបាន ណដលអនុញ្ញដ តឱ្យកមពុជាសទិតសៅដំណាកក់ាលែមីននការអភវិ្ ណ (Cambodia’s 
at the new frontier) ។  សលាកជំ វ Lagarde បានសនាថានឹងបនថពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការជាមយួកមពុជា
ឱ្យកានណ់តរបសសើរ កបុងភាពជានដរូអភវិ្ណនវ៍ស័ិយសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ និងណសវងរកលរនភាពណដលមូលនិធិ
របូិយវតទុអនថរជាតិអាចជួយ ដល់កមពុជាបណនទមសរៀត ។ 
១.២- ធនាោរពិភពសល្លក 

សដើមផបីនថគរំរដល់ការអភិវ្ណវស័ិយហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា ធនាគរពិភពសលាកបានផថល់កមមវធិីជំនួយ
បសចចកសរស First Initiatives ណដលណបងណចកជា ៣រសរមងរមួមន៖ (១) ការពិនិតយនិងពរងឹងរកបខ្ ័ឍ
ចាបស់រមបវ់ស័ិយហិរញ្ដ វតទុ (២) រកបខ្ ័ឍ សរតៀមបង្ហក រវបិតថិ និង (៣) ការណកលមអការអនុវតថតាមសថងោ់រ
រ សនយយនិងសវនកមម ។ 

រសរមងរី១ បសងកើតសឡើងកបុងសគលបំ ងពិនិតយសឡើងវញិនូវរកបខ្ ័ឍ បរបផញ្ដតថបិចចុបផនប សដើមផលុីប
បំបាតរ់មល តនិងភាពខាធ ស់គប រវាងចាបស់ផសងសរៀតកបុងវស័ិយហិរញ្ដ វតទុ និងសធវើឱ្យរសបជាមយួរកបខ្ ័ឍ បរបផញ្ដតថ ិ
តាមសថង់ោរអនថរជាតិ ។ រសរមងរី២ សំសៅពរងឹងសមតទភាពកបុងការសរតៀមបង្ហក រនិងសគលនសោបាយ
សឆលើយតបសៅសពលមនវបិតថិធនាគរ ជាពិសសសករ ីណដលមនតរមូវការសនធនីយភាពបនាធ ន ់នងិករ ីណដល
មនវបិតថិជារបព័ននសកើតសឡើង ។ សគលបំ ងសំខាន់មួយសរៀត រឺការពរងឹងយនថការរំនាក់រំនងនិង កិចច
សហការកបុងរកបខ្ ័ឍ សាទ បន័ផ្លធ ល់និងអនថរសាទ បន័ ។ រឯីរសរមងរ៣ី សផ្លថ តសំខានស់លើការវាយតនមលពីផល
ប៉ាេះពាល់ននការអនុវតថសថងោ់ររបាយការ ៍ហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ (IFRS) សលើបរបផញ្ដតថិរបុងរបយត័បណដលបាន
កំ ត់សោយធនាគរជាតិននកមពុជាសលើររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ  ។ ម៉ាាងសរៀត រសរមងសនេះនឹងជួយ 
ដល់ការសរៀបចំយុរនសាស្តសថសកមមភាពសំខាន់ៗ  ណដលររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុចបំាចរ់តូវអនុវតថ សោយ 
សគរពតាមសគលការ ៍ IFRS ផងណដរ ។  

សៅឆ្ប ២ំ០១៣សនេះ រកុមការង្ហរជំនួយបសចចកសរស First Initiatives បានមកបំសពញសបសកកមមសៅ 
ធនាគរជាតិននកមពុជាចនំួន ៦សលើក សដើមផអីនុវតថរសរមង ងំបីជាបនថបនាធ ប ់ ។ កបុងការអនុវតថរសរមងរ១ី 
រកុមសបសកកមមរបស់ធនាគរពិភពសលាកនិងរកុមការង្ហររបស់ធនាគរជាតនិនកមពុជា កំពុងសិកាសលើការសធវើ
វសិសាធនកមមននចាប់សថីពី ការសរៀបចំនិងការរបរពឹតថសៅននធនាគរជាតិននកមពុជា  និងចាប់សថីពីររឹេះសាទ ន
ធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ ។ ចសំពាេះរសរមងរី២ រកុមសបសកកមមបានបនថសិកានិងផថល់អនុសាសនស៍ៅសលើការ
សធវើឲ្យរបសសើរសឡើងនូវរកបខ្ ័ឍ រតួតពិនិតយធនាគរ ការបសងកើតរកុមការង្ហរររបរ់រងវបិតថ ិ ការសរៀបចំណផនការ
បង្ហក រសរមបរ់របរ់រងសនធនយីភាពនិងសាចរ់បាក ់និងការបសងកើតរកបខ្ ័ឍ សោេះរសាយបញ្ញា ធនាគរ ។ ចំណ ក
រសរមងរី៣ រកុមសបសកកមមបានបញ្ច ប់របាយការ ៍សថីពី ការវាយតនមលសលើផលប៉ាេះពាល់ននការអនុវតថតាម
សថងោ់ររបាយការ ៍ពាកព់ន័ននឹងហិរញ្ដ វតទុអនថជាតិរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ សៅកមពុជា និងកំពុង
សរៀបចំសសចកថីរពាងរបាយការ ៍សថីពី ការវាយតនមលបរបផញ្ដតថិរបុងរបយត័បបចចុបផនបនងិអនុសាសនណ៍កសរមួល
សលើបរបផញ្ដតថរិបុងរបយត័ប នងិយុរនសាស្តសថសរមបក់ាររតួតពិនិតយរបុងរបយត័ប ។ សរៅពីសនេះ ធនាគរពិភពសលាក
បានផថល់ជំនួយបសចចកសរសដល់ធនាគរជាតិននកមពុជា នូវរសរមងសិកាសលើលរនភាពបសងកើតរបពន័នធានារា៉ា បរ់ង
របាកប់សញ្ដ ើសៅកមពុជា សដើមផបីសងកើនជំសនឿរុកចិតថរបស់សាធារ ជនមកសលើរបពន័នធនាគរឱ្យកានណ់តរបសសើរសឡើង ។ 
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១.៣- ធនាោរអភិវឌ្ណន៍អាេុ ី

ធនាគរអភវិ្ណនអ៍ាសីុ សៅណតសដើរតួនារីសំខានក់បុងដំស ើ រការពរងឹងការអភវិ្ណវស័ិយហិរញ្ដ វតទុសៅ
របសរសកមពុជា តាមរយៈការផថល់ជំនួយបសចចកសរស សដើមផសីធវើបចចុបផនបកមមយុរនសាស្តសថអភវិ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុ
ឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ ។ ឯកសារសនេះរតូវបានរាជរោឌ ភបិាលរបកាសឱ្យសរបើរបាស់ជាផលូវការ ងំភាសាណខ្មរនិង
អងស់រលស កបុងសគលបំ ងផសពវផាយឱ្យកានណ់តរូលាយដល់វស័ិយសាធារ ៈនងិឯកជន រពម ងំសាទ បន័
អនថរជាតនិានា ។ 

សដើមផអីនុវតថយុរនសាស្តសថសនេះរបកបសោយរបសិរនភាព កមមវធិីឥ  នសរមបអ់ភវិ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុ
ជំហានរ៣ី រតូវបានសរៀបចំសឡើងសោយណបងណចកជាបីអនុកមមវធិីមនរយៈសពលបីឆ្ប  ំ (២០១១-២០១៣) ណដល
មនរឹករបាក់សរុបចំនួន ៤៥ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ បចចុបផនបធនាគរជាតិននកមពុជា រកសួងសសដឌកិចចនិង
ហិរញ្ដ វតទុ រកសួងពា ិជជកមម និងរ ៈកមមការមូលបរតកមពុជាកំពុងអនុវតថអនុកមមវធិីរ៣ី ណដលមនរឹករបាក់
ចំនួន ១៥ លានដុលាល រអាសមរកិ ។ អនុកមមវធិីសនេះមនណផនការសកមមភាពចនំួន ២៩ កបុងសនាេះមន ១៣ពាក់
ពន័ននឹងធនាគរជាតិននកមពុជា ណដលរតូវបញ្ចបរ់តឹមដំណាចណ់ខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ ធនាគរអភវិ្ណនអ៍ាសីុសរគង
នឹងអនុមត័ែវកិាសនេះសៅពាកក់ណាថ លឆ្ប ២ំ០១៤ សហើយការសបើករបាកឥ់  នសដើមផសីរបើរបាស់កបុងរសរមង
អភវិ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុសរគងនឹងសធវើសឡើងសៅចុងឆ្ប ២ំ០១៤ ខាងមុខ្ ។ 
១.៤- ភាប ក់ងារេហរបត្ិបត្ថិការអនថរជាត្ិជប៉ុន (JICA) 

ភាប កង់្ហរសហរបតិបតថិការអនថរជាតិជប៉ាុន បានផថល់ជំនួយបសចចកសរសដល់ធនាគរជាតិននកមពុជាសលើ
រសរមងការង្ហរសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល ណដលមនរយៈសពល៣ឆ្ប  ំ (២០១៣-២០១៥) សដើមផ ី
សិកាឱ្យបានសីុជសរៅសលើសាទ នភាពដុលាល របូនីយកមមសៅកមពុជារពម ងំការវភិារនងិវាយតនមលវធិានការ និង
សគលនសោបាយសលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល ។ ជាមយួគប សនេះណដរ អាហារបូករ ៍ថាប កអ់នុប ឍិ ត
សលើណផបកអភវិ្ណនិងររបរ់រងម៉ា រកូសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ រតូវបានផថល់ដល់មស្តនថីធនាគរជាតិននកមពុជាសរមប់
រយៈសពល៣ឆ្ប  ំ រិតចបព់ឆី្ប ២ំ០១៣ ។ ភាប កង់្ហរសហរបតិបតថិការអនថរជាតជិប៉ាុនកម៏នប ំងផថល់ជំនួយ
បសចចកសរសសលើការអភវិ្ណរបពន័នពត័ម៌នវរិាជូនធនាគរជាតិននកមពុជាផងណដរនាសពលខាងមុខ្ ។ 

 

 ១.៥- មជឈមណឍ លធនាោរកណាថ លអាេុអីាសេបយ ៍(ស៊្ថេនិ - SEACEN) 

មជឈម ឍ លសា សិនបានរមួចំណ កោ៉ា ងសកមមកបុងការប ថុ េះបណាថ ល និងកសាងសមតទភាពមស្តនឋី
ធនាគរកណាឋ លកបុងតំបន ់ករ់ងនងឹ វស័ិយហិរញ្ដ វតទុ របូយិវតទុ ធនាគរ នងិការអភវិ្ណសសដឌកិចច ។ ធនាគរ
ជាតិននកមពុជាបានបញ្ជូ នមស្តនថីចូលរមួវរគប ថុ េះបណាថ ល សិកាខ សាលា និងកចិចរបជុំ រពម ងំរសរមងរសាវរជាវ
នានារបស់មជឈម ឍ លសា សិនសៅតាមបណាថ របសរសសមជិកជាបនថបនាធ ប ់ ។ រនធឹមសនេះ ធនាគរជាតនិន
កមពុជាបានររួលសធវើជាមច ស់ផធេះកបុងការសរៀបចំសិកាខ សាលារបស់មជឈម ឍ លសា សិន សហការសរៀបចំសិកាខ សាលា
ជាមយួមជឈម ឍ លសិកាធនាគរកណាថ លជប៉ាុនសថីពី “ការររបរ់រងសគលនសោបាយរបូិយវតទុនិងម៉ា រកូសសដឌកិចច” 
សលើករ៧ី ចបព់ីនែងរី២៥ ណខ្មនីា ដល់នែងរី៥ ណខ្សមសា ឆ្ប ២ំ០១៣ និងសិកាខ សាលាសថីពី “សសរភីាវបូនីយកមម
រ នមីូលធននិងការររបរ់រងលំហូររុន” ចបព់ីនែងរី២៥-៣០ ណខ្សីហាឆ្ប ២ំ០១៣ សៅសខ្តថសសៀមរាប 
របកបសោយសជារជយ័ ។ រ ៈរបតិភធូនាគរជាតិននកមពុជាបានចូលរមួសវរិកាសថីពីសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុរបចឆំ្ប ំ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

របស់សា សិនថាប កស់រសាភបិាលរងសៅនែងរី១៧-១៩ ណខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ សៅរីរកុងបាងកក របសរសនែ 
សដើមផផី្លល ស់បថូរមតិសោបល់ នងិបរពិសសាធន ៍ករ់ងនឹងការអភវិ្ណសៅកបុងតំបន ់។  

 

រ ៈរបតភិូធនាគរជាតិននកមពុជាបានចូលរមួកបុងសនបិសីរររមបខ់្ួប ៣០ឆ្ប  ំននការបសងកើតមជឈម ឍ ល
សា សិនសោយបានសធវើសឡើងសរកាមរបធានបរសឋីពី “ការសកើនសឡើងននសមហរ កមមហិរញ្ដ វតទុនិងសទិរភាព
ហិរញ្ដ វតទុ” សៅនែងរី២០ ណខ្តុលា ឆ្ប ២ំ០១៣ និងសនបសីិរ SEACEN-CEMLA សលើករី៣ សឋីព ី “រំរែូមីនន
មុខ្ង្ហរធនាគរកណាឋ ល” ចបព់ីនែងរី២១-២២ ណខ្តុលា សៅរីរកុងកូឡាឡាពំួរ របសរសម៉ា សឡសីុ កបុង
សគលបំ ងរតឹចំ ងមិតថភាពនិងពរងឹងសហរបតិបតថិការរវាងធនាគរកណាឋ លជាសមជិកសា សិន និង
អាសមរកិឡារនី រពម ងំផ្លល ស់បឋូរបរពិសសាធនអ៍ំពបីញ្ញា របឈមកបុងការររបរ់រងសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុរវាងសមជកិ
ធនាគរកណាឋ លននតំបន ់ងំពីរផងណដរ ។ សលើសពីសនេះ រ ៈរបតភិូធនាគរជាតនិនកមពុជាកប៏ានចូលរមួកិចច
របជុរំកុមរបឹកាសរសាភបិាលធនាគរកណាឋ លសា សិនសលើករ៣ី៣ នងិសិកាខ សាលាជានខ់្ពស់ថាប កស់រសាភបិាល
សលើករ៤ី៩ ចបព់ីនែងរ២ី១-២៣ ណខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ សៅរីរកុងកាតម់៉ា ន់្ ូ របសរសសនបា៉ា ល់ កបុងសគល
បំ ងផថល់ឱ្កាសដល់ថាប កដ់កឹនាធំនាគរកណាថ លរបសរសជាសមជកិសា សិន បានពិភាកាផ្លល ស់បឋូរសោបល់
ពីរបធានបរសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុនិងររួលបានបចចុបផនបកមមពីចកខុវស័ិយសសដឌកិចចពិភពសលាកែមីៗកដូ៏ចជាសដើមផី
សសរមចសលើសគលនសោបាយយុរនសាស្តសឋសំខាន់ៗ របស់មជឈម ឍ លសា សិន ។ កបុងកិចចរបជុរំ ៈកមម ធិការ
កសាងសមតទភាព (SCCB) និងរ ៈកមម ធិការជានខ់្ពស់ (SLC) សៅនែងរី១៧-១៨ ណខ្តុលា ឆ្ប ២ំ០១៣ 
សៅរីរកុងបាលី របសរសឥ ឍូ សនសីុ អងគរបជុំបានសសរមចោកឱ់្យដំស ើ រការនូវវរគប ឋុ េះបណាឋ លថាប កម់ូលោឌ ន
ចំនួន៦ កបុងឆ្ប ២ំ០១៤ សោយវរគប ឋុ េះបណាឋ ល ងំសនេះបានររួលការឧបតទមភពីកមមវធិីអភវិ្ណនន៍ិងសហរបតិ
បតថិការអាសា ន-អូស្តសាឋ លី (AADCP) សហើយនឹងរតូវររួលសរៀបចំសឡើងសៅតាមរបសរស BCLMV ។ សលើសពីសនេះ 
សោយសមើលស ើញតរមូវការបណនទមពីរបសរស BCLMV វរគប ឋុ េះបណាឋ លមូលោឌ នែមី ៣ បណនទមសរៀតនឹងរតូវ
សរៀបចំសឡើងរ៖ឺ (១) វរគប ឋុ េះបណាឋ លសលើ Basel I&II (២) របពន័នរូ តស់រមបរ់បតិបតថិការខាប តធំ និង (៣) 
របពន័នរូ តស់រមបរ់បតិបតថកិារខាប តតូច ណដលរនធមឹសនេះ រកុមរបសរស BCLMV កប៏ានសណមឋងការសាវ រមន៍
ចំសពាេះការសរៀបចំវរគ ងំ ៣ ែមសីនេះណដរ ។ 
 

១.៦- អាស៊្ថន និងអាស៊្ថន+៣ 

របមុខ្ថាប កដ់ឹកនានំនរបសរសសមជិកអាសា នបានសបថជាញ ោ៉ា ងសមេះមុតសដើមផបីសងកើតសហរមនស៍សដឌកិចច
អាសា ន (AEC) ឱ្យបានសៅរតឹមឆ្ប ២ំ០១៥  នងិណរបកាល យតំបនស់នេះឱ្យមនលំហូរសោយសសរជីាងមុនននរំនញិ 
សសវាកមម ការវនិិសោរ កមល ងំពលកមមជំនាញ នងិលំហូរមូលធន តាមរយៈការសធវើសមហរ កមមសសដឌកិចចនិង
ហិរញ្ដ វតទុ រពម ងំរកាសទិរភាពម៉ា រកូសសដឌកិចច  ក ់ញការវនិិសោរ និងរកាសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុសៅកបុងតំបន។់ 
សដើមផរីមួចំណ កសសរមចសគលសៅសមហរ កមមសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានបនថចូលរមួោ៉ា ងសកមមកបុងកិចច
សហរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុអាសា ននិងអាសា ន+៣ តាមរយៈការចូលរមួកិចចរបជុំថាប ក់សរសាភិបាលធនាគរ 
កណាថ លអាសា នសលើករ៩ី កិចចរបជុំថាប កស់រសាភបិាលរងធនាគរកណាថ លនិងថាប កអ់នុរដឌមស្តនថហិីរញ្ដ វតទុអាសា ន
សលើករ២ី១ និងកិចចរបជុំរកុមការង្ហរពាកព់ន័នសផសងៗសរៀតសៅរបសរសរប ុយស ណដលជាមច ស់ផធេះននកិចចរបជុ ំ
អាសា នកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

កបុងរកបខ្ ័ឍ កិចចសហរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុអាសា ន របសរសសមជិកកំពុងជំរញុការសធវើសមហរ កមម
និងការអភវិ្ណនានាសឆ្ព េះសៅរកសសរភីាវបូនីយកមមសសវាហិរញ្ដ វតទុ (FSL) សសរភីាវបូនីយកមមរ នីមូលធន (CAL) 
ការអភវិ្ណរីផាររុន (CMD) ការអភវិ្ណរបពន័នរូ តអ់ាសា ន (PSS) ការអភវិ្ណរកបខ្ ័ឍ សមហរ កមម
វស័ិយធនាគរអាសា ន (ABIF) និងការកសាងសមតទភាពធនធានមនុសស (SCCB) សៅកបុងតំបន ់។ វ្ណនភាព
ែមីៗណដលសសរមចបានកនលងមកមនដូចខាងសរកាម ៖ 

 

- រ ៈកមម ធកិារសសរភីាវបូនយីកមមសសវាហិរញ្ដ វតទុ (WC-FSL) ៖ ការចរចសបើកចំហវស័ិយហិរញ្ដ វតទុ
ជុំរ៦ី ជាពិសសសសផ្លថ តសលើការសបើកចំហវស័ិយធានារា៉ា បរ់ងនិងណផអកសលើសគលការ ៍ASEAN 2+X រពំឹងថានឹង
រតូវបញ្ចបស់ៅឆ្ប ២ំ០១៣ និងសរតៀមោកជូ់នរដឌមស្តនថីហិរញ្ដ វតទុអាសា នចុេះហតទសលខាសៅណខ្សមសា ឆ្ប ២ំ០១៤ ។ 
សដើមផពីរងឹងនិងរកាបាននូវសាម រតីអាសា នណតមយួ (ASEAN Centrality) កចិចពិភាកាសដើមផពីរងីកការអនុសរគេះ
កានណ់តរូលាយជាងមុនរវាងសមជិកអាសា ន មនការវវិតថនរ៍ួរឱ្យកតស់មគ ល់ស េះជារពំឹងថានឹងមនិអាចបញ្ចប់
កបុងឆ្ប ២ំ០១៥ កថី ។ ចំសពាេះកិចចរពមសរពៀងភាពជានដរូសសដឌកិចចអាសា ន-ជប៉ាុន (AJCEP) របសរសសមជិក
អាសា ន ំង១០កំពុងបនថខ្ិតខ្ំចរចជាមួយនឹងជប៉ាុន សដើមផពីរងីករីផារអាសា នណដលនឹងមនលកខ ៈ
អនុសរគេះជាងមុនសៅកបុងរបសរសសនេះ ។ ជាមយួគប សនេះណដរ WC-FSL កប៏ាននងិកពុំងបនថសហការជាមយួ
ធនាគរពិភពសលាក សដើមផវីាយតនមលអំពកីរមតិសសរភីាវបូនីយកមមវស័ិយហិរញ្ដ វតទុអាសា ន ណដលកិចចការសនេះ
ជួយ ផថល់ព័ត៌មនពីរីផារអាសា ន និងការបសងកើនការយល់ដឹងកានណ់តរូលំរូលាយសរមបវ់និិសោរិនរូ ងំ 
ពិភពសលាកមកកបុងរីផារមយួសនេះ ។ 
 

- រ ៈកមម ធកិារសសរភីាវបូនយីកមមរ នមីលូធន (WC-CAL) ៖ រ ៈកមម ធិការសនេះបានបនថ
សសរមចការង្ហរតាមការកំ តក់បុងណផនការសកមមភាពឆ្ប ២ំ០១៣ សដើមផសីឆ្ព េះសៅរកសហរមនស៍សដឌកិចចអាសា ន 
ឆ្ប ២ំ០១៥ ។ សរកាយពីដំស ើ រការវាយតនមលសលើសាទ នភាពបរបផញ្ដតថ ិ (Heat Map) និងការសរៀបចំណផនការ
សសរភីាវបូនីយកមមជាជំហានៗ (Individual Milestone Blueprint) ណដល ករ់ងនងឹការររបរ់រងននលំហូរ
សដើមរុនររបរ់បសភរបានចបជ់ាសាទ ពរ កមពុជាសៅណតជាសមជិកមយួណដលររួលបាននូវការវាយតនមលថាបានរកា
ការសបើកចំហ និងសរមួលលំហូររុនកបុងតបំនោ់៉ា ងរូលាយណដលការសបើកចំហសនេះ រឺរសបតាមសគលនសោបាយ
ចតុសកា របស់រាជរោឌ ភបិាលកបុងការសកៀរររ និងសរមួលរបភពរុនសរៅរបសរសសរមបអ់ភវិ្ណសៅកមពុជា ។ 
ជាមយួគប សនេះ សមជិកអាសា នបានចបស់ផថើមពនិិតយនិងពិភាកាសលើយនថការរតួតពនិតិយរមួគប សលើដំស ើ រការ
អនុវតថណផនការសសរភីាវូបនីយកមម ណដលបានកំ ត់ខាងសលើ ។ រសបតាមយនថការននវធិានរបុងរបយ័តប 
(Safeguard Mechanism) និងសាម រតីសោរយល់គប  អាសា នបាននិងកំពុងបនថសរៀបចំកិចចពភិាកាសគលនសោបាយ 
(Policy Dialogue Process) សដើមផជូីនដំ ឹងជាមុនកបុងករ ីណដលសមជកិនីមយួៗរតូវរតឹបនថឹងសឡើងវញិ
សលើលំហូរណាមយួណដលខ្លួនបានសធវើសសរភីាវបូនីយកមមរចួសហើយ ។ 

 

- រ ៈកមម ធកិារអភវិ្ណរផីាររុន (WC-CMD) ៖ រកុមការង្ហរបានបនថសរៀបចំតារាង ASEAN Bond 
Market Development Scorecard សរមបត់ាមោននិងវាយតនមលសលើសាទ នភាពបចចុបផនបននការអភវិ្ណរីផារ
រុនកបុងអាសា ន ។ ជាមយួគប សនេះ រកុមការង្ហរកប៏ានសរៀបចំសិកាខ សាលាពិភាកា និងណចករណំលកបរពិសសាធន៍
សថីពីការអភវិ្ណរីផាររុន រីផារនិសសនធរលំងបញ្ជ រ (OTC derivative market) រពម ងំបានសរៀបចណំផនការ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

អភវិ្ណរីផាររុន សោយណបងណចកជាពីរណផបករវាងអាសា នធ៥ំ3 និងអាសា នែមី៥ សផ្លថ តជាសំខានស់លើការកសាង 
សមតទភាពសរមបរ់បសរសអាសា នែមី៥ រមួមន រប ុយស  កមពុជា ឡាវ មោី៉ា នម់៉ា  និង សវៀតណាម ។ សលើសពី
សនេះ រដឌមស្តនថីអាសា នបានយល់រពមបសងកើតរ ៈកមម ធិការចំរេុះ (Cross-Committee) សដើមផបីសងកើតយុរនសាស្តសថ
អភវិ្ណនស៍ហោឌ រចនាសមពន័នរផីាររុនអាសា នសរមបរ់ំនាករ់ំនងសរកាយពា ិជជកមម (Post-trade linkages) ។ 
រ ៈកមម ធិការសនេះ រមួមន រកុមការង្ហរមកពីសវរិការីផាររុនអាសា ន (ACMF) រ ៈកមម ធិការសសរភីាវបូនីយកមម 
រ នមីូលធនអាសា ន (WC-CAL) រ ៈកមម ធិការអភវិ្ណរីផាររុន (WC-CMD) រ ៈកមម ធិការរបពន័ន
រូ តរ់បស់អាសា ន (WC-PSS) ។ យុរនសាស្តសថអភវិ្ណសហោឌ រចនាសមពន័នរីផាររុនអាសា ននឹងសរតៀមោកជូ់ន
ពិនិតយសៅកបុងកិចចរបជុំរដឌមស្តនថីហិរញ្ដ វតទុអាសា នកបុងឆ្ប ២ំ០១៤ ខាងមុខ្សនេះ ។ 
 

- រ ៈកមម ធកិាររបពន័នរូ តរ់បស់អាសា ន (WC-PSS) ៖ រ :កមម ធិការសនេះបានសរៀបចំសសចកថី
រពាង Principles for product transparency and disclosure ណដលពាកព់ន័ននឹងតមល ភាពកបុងការយកកនរម
សសវាធនាគរសរមបក់ាររូ តឆ់លងណដនវស័ិយធនាគរ និងណដលជាណផបកមយួននការសធវើសមហរ កមមហិរញ្ដ វតទុ
របស់អាសា ន ។ សសចកថីរពាងសគលការ ៍ណ នាសំថីពីកមមវធិីណ នាពំលករមុននឹងសចញដំស ើ រសៅសធវើការសៅ
សរៅរបសរសកំពុងរតូវបានសរៀបចំផងណដរ ។ ការង្ហរសផសងសរៀតណដលរ :កមម ធិការសនេះកំពុងសិការមួមន ៖ 
(១) របពន័ន Routing សដើមផបីសរមើការរូ តឥ់ ពននឆលងណដន (២) របពន័នរូ តន់ិងរការុកមូលបរតកបុងអាសា ន 
និង (៣) សរតៀមសិកាអំពីលរនភាពផារភាជ បប់ណាថ ញរូ តក់បុងតំបន ់។ 
 

- រកបខ្ ័ឍ សមហរ កមមវស័ិយធនាគរអាសា ន (ABIF) ៖ ការង្ហរសរមបសរមួលសលើរកបខ្ ័ឍ
សមហរ កមមធនាគរកបុងចំសណាមរបសរសអាសា ន (ABIF) រឺជាណផបកមយួសៅកបុងការអនុវតថរកបខ្ ័ឍ កិចចរពម
សរពៀងសលើសសវាកមមកបុងចំសណាមរបសរសអាសា ន (AFAS) ។ ABIF សផ្លថ តជាសំខានស់លើការសធវើសុខ្ដុមភាវបូ-     
នីយកមមសគលការ ៍បរបផញ្ដតថិរបុងរបយត័ប ការសរៀបចំសហោឌ រចនាសមពន័នសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ ការសរៀបចំកមមវធិី
ប ថុ េះបណាថ លសមតទភាព និងការបសងកើតវធិីសាស្តសថសរជើសសរ ើសធនាគរណដលមនលកខ ៈសមផតថិររបរ់គនស់ៅ
អាសា ន (QABs criteria) កបុងសគលបំ ងជំរញុដំស ើ រការរបតិបតថិការសមហរ កមមធនាគរ និងការរូ ត់
សៅកបុងរបពន័នធនាគរកបុងរបសរស ងំ១០ ។ សដើមផជីំរញុការអនុវតថការង្ហរសនេះឱ្យបានឆ្បរ់ហ័ស រកុមការង្ហរ
ABIF បាននិងកំពុងសរៀបចំសសចកថីណ នា ំ (Guideline) សថីពីរកបខ្ ័ឍ សមហរ កមមធនាគរកបុងចំសណាម
របសរសអាសា ន ។ 

 

- រ ៈកមម ធកិារកសាងសមតទភាព (SCCB) ៖ រ ៈកមម ធិការកសាងសមតទភាពណដលមន ធនាគរ
អភវិ្ណនអ៍ាសីុនិងមជឈម ឍ លសា សិនជាសហរបធាន បានសដើរតួនារីោ៉ា ងសំខានក់បុងការរបមូលផថុ ំពត័ម៌នអំព ី
តរមូវការកសាងសមតទភាព និងណសវងរករបភពហិរញ្ដ វតទុសរមបអ់នុវតថការប ថុ េះបណាថ លជាផលរបសោជនន៍ន 
រកុមការង្ហរសសរភីាវបូនីយកមមសសវាហិរញ្ដ វតទុ (FSL) សសរភីាវបូនីយកមមរ នីមូលធន (CAL) ការអភវិ្ណ 
រីផាររុន (CMD) របពន័នរូ តរ់បស់អាសា ន (PSS) និងរកបខ្ ័ឍ សមហរ កមមវស័ិយធនាគរអាសា ន 
(ABIF) ។ បចចុបផនប របសរស BCLMV បានឯកភាពសរៀបចំណផនរីវែិីសៅតាមយុរនសាស្តសថវស័ិយហិរញ្ដ វតទុនន 
របសរសសរៀងៗខ្លួន សោយសារតរមូវការននការកសាងសមតទភាពមនភាពខុ្សគប  ។ 
 

                                                 

 
3
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

រនធឹមសនេះ សរកាមរកបខ្ ័ឍ កចិចសហរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុអាសា ន+៣ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានបនថ
ចូលរមួជារបចកំបុងកិចចរបជុំពាកព់ន័នសំខាន់ៗ  ដូចជា កចិចរបជុំថាប កស់រសាភបិាល កចិចរបជុំថាប កស់រសាភបិាលរង
ធនាគរកណាថ លអាសា ន+៣ និងកចិចរបជុំរកុមការង្ហរសផសងៗសរៀត ។ ែមីៗសនេះ របសរសសមជិកអាសា ន+៣
បានបញ្ចបក់ារសធវើវសិសាធនកមមសលើកិចចរពមសរពៀងពហុភាវបូនីយកមមរំនិតផថួចសផថើមសឈៀងនម៉ា (CMIM) សោយមន
របសរសសមជិក ៩ កបុងចំសណាម១៤ បានចុេះហតទសលខារចួសលើកិចចរពមសរពៀង CMIM ណដលសរគងនឹងចូលជា
ធរមនកបុងឆ្ប  ំ ២០១៤ខាងមុខ្ ។ សលើសពីសនេះ “សគលការ ៍ណ នាំរបតិបតថិការ CMIM (CMIM 
Operational Guidelines ” រតូវបានសរៀបចំសឡើង សដើមផធីានានិងបងកលកខ ៈង្ហយរសួលដល់របសរសសមជិក
កបុងការអនុវតថកិចចរពមសរពៀង CMIM របកបសោយរបសិរនភាព ។ កាលពីនែងរី១៣ ណខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ 
របសរសអាសា ន+៣ បានសាកលផងដំស ើ រការរបតិបតថិការ CMIM (CMIM Fire-drill) សដើមផបីង្ហា ញពីនីតវិធិី
សំុនិងឱ្យខ្ចីពកីញ្ចបែ់វកិា CMIM រពម ងំវាយតនមលពីរបសិរនភាពនងិភាពខ្វេះខាតណាមយួកបុងការរបតិបតថ ិ
CMIM ។ បចចុបផនបរបសរសសមជិកបានសបើករ នីជារបូិយវតទុកបុងរសុក (LCY) ឱ្យគប សៅវញិសៅមកចំននួ 
៦៣ រ នកីបុងចំសណាម ១៨២ រ នី ណដលកបុងសនាេះធនាគរជាតិននកមពុជាបានសបើករ នីជារបូិយវតទុកបុង
រសុក (LCY) ជាមយួធនាគរកណាថ លចំននួ ៦ (កូសរ ៉ា នែ ឡាវ ម៉ា សឡសីុ ហវីលីពីន នងិហុងកុង) នងិកពុំងចរចបនថ
សបើករ នីជាមួយបណាថ ធនាគរកណាថ លននរបសរសអាសា ន+៣ សផសងសរៀត ។ ចំសពាេះដំស ើ រការចុេះ
ហតទសលខា សលើកិចចរពមសរពៀង AMRO របសរសសមជិកកំពុងសទិតកបុងដំស ើ រការសរៀបចំនីតិវធិីសសបើសំុសិរនិ
រប នពរីោឌ ភបិាលននរបសរសនីមយួ  ៗ សដើមផណីតងតាងំតណំាងរបស់ខ្លួនកបុងការចុេះហតទសលខាសលើកិចចរពមសរពៀង
សនេះ សហើយការោិល័យរសាវរជាវម៉ា រកូសសដឌកិចចអាសា ន+៣ (AMRO) នឹងរតូវណរបកាល យពីរកុមហ ុនមនកំ ត់
សៅជាសាទ បន័អនថរជាតិសពញសលញសៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៤ ។ កាលពីនែងរី៩-១៣ ណខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ រកុមសបសកកមម
ពិសរគេះសោបល់ AMRO បានមកបំសពញរសសនកចិចរបចឆំ្ប សំៅកមពុជា សដើមផពីិភាកានិងតាមោនសាទ នភាព
ម៉ា រកូសសដឌកិចចសៅកមពុជា ។ 

 

សោយណឡករំនិតផថួចសផថើមអភវិ្ណនរ៍ីផារសញ្ញដ ប ័ត អាសីុ (ABMI) កម៏នតួនារកីានណ់តសំខានក់បុង
ការអភវិ្ណរីផារសញ្ញដ ប ័ត កបុងតំបនរ់បកបសោយសនធនយីភាពនិងរបសិរនភាព តាមរយៈការសកៀរររសនសំ
កបុងតំបន់សដើមផវីនិិសោរវញិកបុងតំបន់ ។ សដើមផជីំរុញរំនិតផថួចសផថើមសនេះ្នដល់សគលសៅចុងសរកាយ
របសរសសមជិកបានសបថជាញ រមួគប ោ៉ា ងខាល ងំកាល កបុងការ ៖ (១) ជំរញុការសចញផាយសញ្ញដ ប ័ត ចរកឹជារបូិយវតទុ
កបុងរសុក (២) សរមបសរមួលតរមូវការសរមបស់ញ្ញដ ប ័ត ចរកឹជារបូិយវតទុកបុងរសុក (៣) ណកលមអរកបខ្ ័ឍ
ចាបន់ិងបរបផញ្ដតថ ិ(៤) ណកលមអសហោឌ រចនាសមពន័នពាកព់ន័នសរមបរ់ីផារសញ្ញដ ប ័ត និង (៥) សរមបសរមួល
កមមវធិីជនំួយបសចចកសរសដល់របសរសសមជកិនានាកបុងការអភវិ្ណរីផារសញ្ញដ ប ័ត កបុងតំបន ់ ។ រំនតិផថួចសផថើម 
អភវិ្ ណនរ៍ីផារសញ្ញដ ប ័ត អាសីុមនវ្ ណនភាពរួរឱ្យកតស់មគ ល់ ជាពិសសស យនថការធានាឥ  ន និងវនិិសោរ 
(CGIF) ររួលបានសជារជយ័កបុងរបតិបតថិការធានាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួន សហើយរបសរសសមជិកសរគងនឹង
បសងកើនសដើមរុនពី ៧០០ លានដុលាល រ សៅ ១,៧៥ ពានល់ានដុលាល រអាសមរកិ ។ 

១.៧-េមាេមធនាោរកណាថ លននបណាថ របសទេនិោយភាស្ថបារាាំង(ន្តហវង់កហូវូន - Francophone) 

សមរមធនាគរកណាថ លននបណាថ របសរសនិោយភាសាបារាងំ (ស្តហវងកូ់ហវូន) ណតងណតសរៀបចំកិចចរបជុំ
របចឆំ្ប តំាមបណាថ របសរសសមជិកសដើមផផីថល់ឱ្កាសឱ្យធនាគរកណាថ លជាសមជិកពរងឹងកិចចសហរបតិបតថកិារ 
ឱ្យកានណ់តរងឹម ំ រពម ងំបសងកើតសវរិកាពិភាកាផ្លល ស់បថូរសោបល់នងិបរពិសសាធនស៍លើបញ្ញា របឈមែមីៗ ករ់ង
នឹងសាទ នភាពសសដឌកចិចនិងហិរញ្ដ វតទុ ។ 
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សដើមផបីនថរតឹច ំងមតិថភាព និងររួលបានបរពិសសាធនន៍ិងពត័ម៌នែមីៗបណនទមសរៀត របតិភូធនាគរ
ជាតនិនកមពុជាបានចូលរមួកិចចរបជុំស្តហវងកូ់ហវូនសលើករី២០ សរកាមរបធានបរ “ការចកសចញពីវបិតថ ិ បញ្ញា របឈម 
និងហានិភ័យចំសពាេះធនាគរកណាថ ល” កាលពីនែងរី៨-១១ ណខ្ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៣ សៅរីរកុងណវកនស 
របសរសបារាងំ ។ 

 

១.៨- េមាេមឥណទានកេកិមមជនបទននរកុមរបសទេអាេុប៉ីាេុហីវកិ (APRACA) 

កបុងនាមជារបធានសមរមឥ  នកសិកមមជនបរននរកមុរបសរសអាសីុបា៉ា សីុហវិក (APRACA) ធនាគរ
ជាតនិនកមពុជាបានរមួចំណ កជាមយួសមរមកបុងការសរៀបចំរសរមងសសបើសំុជំនយួឥតសំ ងពីមូលនិធអិនថរជាតិ
សរមបអ់ភវិ្ណនក៍សិកមម (IFAD) ។ ជាលរនផល មលូនិធអិនថរជាតិសរមបអ់ភវិ្ណនក៍សិកមមបានផថល់ជំនួយឥត
សំ ងណដលមនរឹករបាកស់របុចំននួ ១,១ លានដុលាល រអាសមរកិ សរមបអ់នុវតថរសរមង IFAD/APRACA 
សថីពីការសលើកកមពស់លរនភាពរបស់របជាពលរដឌរកីរកសៅជនបរកបុងការររួលបានសសវាហិរញ្ដ វតទុ របកប
សោយនិរនថរភាព តាមរយៈកិចចពិភាកាសគលនសោបាយ ការកសាងសមតទភាព និងការណចករណំលកចំស េះដឹង
សថីពី ហិរញ្ដបផ នជនបរ ។ រសរមងសនេះ មនរយៈសពល ៣ឆ្ប  ំពីឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់ ឆ្ប ២ំ០១៥ សហើយរបសរស
រិសសៅននរសរមងសនេះរមួមនរបសរសកមពុជា មោី៉ា នម់៉ា  បងក់ាល ណដស និងសនបា៉ា ល់ ។ 

 

កបុងការអនុវតថរសរមងសនេះ សមរម APRACA បានសរៀបចំវរគប ថុ េះបណាថ លសថីពមីរីកូហិរញ្ដ វតទុ
សរមបក់សិកមម (Microfinance in Agriculture) ណដលបានរបរពឹតថសៅសៅរីរកុងសសៀមរាបពីនែងរ១ី១-១៥ 
ណខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ សោយមនសិកាខ កាមចូលរមួមកពីបណាថ របសរសរិសសៅននរសរមង ។ 

 

១.៩-រកុមរបឹកាពិសរោះសោបលេ់ទរិភាពហរិញ្ដវត្ទុរបច ាំត្ាំបន់អាេុ(ីFinancial Stability Board Regional 
Consultative Group for Asia-FSBR) 

រកុមរបឹកាពិសរគេះសោបល់សទិរភាពហិរញ្ដ វតទុរបចតំំបនអ់ាសីុ (FSBR) ណដលបានបសងកើតសឡើងកាល
ពីណខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១០ បានសរៀបចំកិចចរបជុំចសងអៀតរបចឆំ្ប សំលើករី៥ សៅនែងរី៣០ ណខ្តុលា ឆ្ប ២ំ០១៣ សៅ
រីរកុងតូកយូ របសរសជប៉ាុន ។ កិចចរបជុសំនេះដឹកនារំមួគប សោយភាប កង់្ហរការបរសរសនិងសសវាហិរញ្ដ វតទុជប៉ាុន នងិ
ធនាគរកណាថ លហវីលីពីន សោយមនការចូលរមួពតីំណាងរបសរសសមជិក ងំ ១៦ ។ កិចចរបជុំសនេះបាន 
ពិភាកាសលើរបធានបរសំខាន់ៗដូចជា ៖ (១) សគលនសោបាយអារិភាពនិងណផនការការង្ហររបស់ FSB 
(២) របពន័នធនាគររសសមល (៣) កំណ ររមងរ់កបខ្ ័ឍ បរបផញ្ដតថិនិងផលប៉ាេះពាល់សលើតំបនអ់ាសីុ កបុងសនាេះ
រមួមន វ្ណនភាព និងបញ្ញា របឈមកបុងការអនុវតថកំណ ររមងច់ំសពាេះរីផារនិសសនធរលំងបញ្ជ រ និងការកាត់
បនទយការពឹងណផអកសលើភាប កង់្ហរផថល់ចំណាតថ់ាប កឥ់  នជាសដើម ។ 

រួររលឹំកថា FSB រតូវបានបសងកើតសឡើងកបុងសគលប ំងជយួ សរមបសរមួលថាប កអ់នថរជាតិនូវការង្ហរ
របស់អាជាញ ធរហិរញ្ដ វតទុថាប កជ់ាតិ សំសៅអភវិ្ណនិងសលើកកមពស់ការអនុវតថបរបផញ្ដតថិ ការរតួតពិនិតយ និងសគល
នសោបាយកបុងវស័ិយហិរញ្ដ វតទុនានារបកបសោយរបសិរនភាព រពម ងំណសវងរកដំសណាេះរសាយចំសពាេះភាព
ង្ហយរងសរគេះណដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់របពន័នហិរញ្ដ វតទុ សដើមផជីារបសោជនដ៍ល់សទិរភាពហិរញ្ដ វតទុសកល ។ 
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២- ទាំនាក់ទាំនងសទវភាេី 

កបុងការពរងឹងនិងពរងីកកិចចសហរបតិបតថិការសរវភារី ងំកបុងតំបនន់ិងអនថរជាតិឱ្យកានណ់តរូលំរូលាយ
ធនាគរជាតិននកមពុជា បានចុេះអនុសសរ ៈយល់គប ជាមយួអាជាញ ធរ និងរ ៈកមមការមយួចំនួន រមួមន ៖ 
(១) រ ៈកមមការសសវាហិរញ្ដ វតទុកូសរ ៉ា (Financial Service Commission) នងិរតួតពិនិតយសសវាហិរញ្ដ វតទុកូសរ ៉ា 
(Financial Service Supervision) សថីពីសហរបតិបតថកិារកបុងការរតួតពិនិតយហិរញ្ដ វតទុ សៅនែងរី៨ ណខ្កុមភៈ 
ឆ្ប ២ំ០១៣ សៅរាជធានភីបសំពញ (២) រ ៈកមមការបញ្ដតថិកមមធនាគរចនិ (China Banking Regulatory 
Commission) សថីពីការពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការរតួតពិនិតយវស័ិយធនាគរ សៅនែងរី៨ ណខ្សមសា ឆ្ប ២ំ០១៣ 
សៅរដឌធានីសប៉ាកាងំ របសរសចិន និង (៣) អាជាញ ធរបរបផញ្ដតថិរបុងរបយត័បរបស់អូស្តសាថ លី (Australian Prudential 
Regulation Authority) សថីពីសហរបតិបតថិការកបុងការរតួតពិនិតយធនាគរ សៅនែងរី១៦ ណខ្ឧសភា ឆ្ប ២ំ០១៣ 
សៅរីរកុងសីុដនី របសរសអូស្តសាថ លី ។ 

 

រនធឹមសនេះណដរ របតិភធូនាគរកណាថ លនែបានមកបំសពញរសសនកិចចសៅធនាគរជាតនិនកមពុជា កាលពី
នែងរី២៨ ណខ្កុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៣ សដើមផផី្លល ស់បថូ រសោបល់និងពិភាកាសលើការប ថុ េះបណាថ លធនធានមនុសស 
តាមតរមូវការរបស់ធនាគរជាតិននកមពុជា ។ កាលពីនែងរី២៦ ណខ្មែុិនា ឆ្ប ២ំ០១៣ របតិភធុូរកិចចជានខ់្ពស់នន
អាជាញ ធររបូិយវតទុននតំបនរ់ដឌបាល ពិសសសហុងកុង ណដលដកឹនាសំោយ ឯកឧតថម TSANG Chun-wah John
សលខាធិការហិរញ្ដ វតទុបានមកបំសពញរសសនកិចចជាផលូវការសៅធនាគរជាតិននកមពុជា កបុងសគលបំ ងណសវងយល់
អំពីការអភវិ្ណវស័ិយសសដឌកចិចនិងហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា ការពរងឹងកិចចសហរបតិបតថកិាររវាងសាទ បន័ ងំពីរនិង
ការណចករណំលកបរពិសសាធនគ៍ប សៅវញិសៅមក ។ ធនាគរកណាថ លនែបានបញ្ជូ នមស្តនថជីំនាញមកសធវើសិកាខ សាលា
សថីពីណផនការសមសរមប់អភិវ្ណវស័ិយហិរញ្ដ វតទុ សៅនែងរី២៣ ណខ្កញ្ញដ  និងបានររួលមស្តនថីធនាគរជាតិនន
កមពុជាចំនួនពីររបូ សដើមផបីំសពញការង្ហររយៈសពលខ្លី (secondment) សៅនាយកោឌ នសគលនសោបាយរបូិយវតទុ
ននធនាគរកណាថ លនែចបព់ីនែងរី១ ណខ្កញ្ញដ  ដល់នែងរី២៩ ណខ្តុលា ឆ្ប ២ំ០១៣ ផងណដរ ។ សោយណឡក 
ធនាគរកណាថ លអាលលឺម៉ាងស់ហការជាមយួធនាគរជាតិននកមពុជា បានសរៀបចំសិកាខ សាលាសថីពី  “ការរតួតពិនិតយ
ធនាគរ” សៅនែងរី១២-១៤ ណខ្វចិឆិកា ឆ្ប ២ំ០១៣ និងសិកាខ សាលាសថីពី “របពន័នរូ ត”់ សៅនែងរី២៥-២៧ ណខ្វចិឆិកា 
ឆ្ប ២ំ០១៣ ។ ធនាគរជាតិននកមពុជាក៏បានពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការលអជាមយួរតនាគរសហរដឌអាសមរកិ 
សហើយបានបនថររួលបានជំនួយបសចចកសរសរយៈសពលខ្លីជាបនថបនាធ ប់ តាមរយៈការបំសពញសបសកកមមរបស់
ជំនាញការននរតនាគរសហរដឌអាសមរកិ ២របូ សដើមផពីរងឹងសមតទភាពមស្តនថសីៅអរគនាយកោឌ នរតួតពនិិតយ និង
អរគនាយកោឌ នបសចចកសរស ។ ែមីៗសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសរៀបចំកិចចរបជុំសរវភារជីាមយួធនាគរកណាថ ល
ឡាវ សៅសខ្តថសសៀមរាប ចបព់នីែងរី៥-៧ ណខ្ធបូ ឆ្ប ២ំ០១៣ សដើមផបីនថពរងឹងកិចចសហរបតិបតថិការសរវភារីនិង
ផ្លល ស់បថូរបរពិសសាធនន៍ងិពត័ម៌នែមីៗសថីពី “វ្ណនភាពម៉ា រកូសសដឌកិចច ការអនុវតថសគលនសោបាយរបូិយវតទុ 
និងការរតួតពិនិតយធនាគរននរបសរស ងំពីរ” ។ 
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េនបដិាឌ ន 

សៅកបុងឆ្ប ២ំ០១៣សនេះ សសដឌកិចចកមពុជាបនថមនកំស ើ នខ្ពស់របម  ៧,៦% ជាមយួនឹងសទិរភាព
ម៉ា រកូសសដឌកិចចោ៉ា ងលអរបសសើរ ។ រួរកតស់មគ ល់ផងណដរថា កមពុជារតូវបានមជឈោឌ នអនថរជាតិររួលសាគ ល់ថា
ជារបសរសរ១ី១ សលើពិភពសលាកណដលសសរមចបានកំស ើ នសសដឌកចិចខ្ពស់កបុងរយៈសពល១០ឆ្ប  ំចុងសរកាយសនេះ 
និងជារបសរសរ៥ី កបុងចំសណាមរបសរសកំពុងអភវិ្ណនណ៍ដលអាចនឹងសសរមចបាននូវសគលសៅសហសសវតសរ ៍
រពម ងំសទិតកបុងចំណាតថ់ាប ករ់ី១ សៅតំបនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវកិ ណដលសសរមចបាននូវវ្ណនភាពលអរបសសើរកបុងការ
កាតប់នទយភាពរកីរកបានរបម ជាង ១% កបុងមយួឆ្ប  ំ។ វ្ណនភាពដឆ៏្បរ់ហ័សននសសដឌកិចចកមពុជានងឹអាចនាំ
ឱ្យកមពុជា្នសៅរកចំ ុចរបតែ់មីមយួកាល យជារបសរសណដលមនចំ ូលមធយមករមតិ បនាសពលខាងមុខ្។ 

 

រនធឹមនងឹការរកីចសរមើនននវស័ិយសសដឌកិចច វស័ិយធនាគរកមពុជាកម៏នភាពរងឹមនំិងអភវិ្ណរួរឱ្យកត់
សមគ ល់រសបតាមយុរនសាស្តសថអភវិ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ របស់រាជរោឌ ភបិាលផងណដរ ។ 
បណាថ ញរបពន័នធនាគររតូវបានពរងីកសៅសសធើរររបរ់ីកណនលងសៅកបុងរបសរស សហើយផលិតផលនិងសសវាហិរញ្ដ វតទុ
ែមីៗ រតូវបានបសងកើតសឡើងសដើមផសីឆលើយតបនឹងសសចកថីរតូវការរបស់អតិែិជនណដលយល់ដងឹកានណ់តចាស់លាស់ពី
វបផធម៌ឥ  ន ។ រកបខ្័ ឍ បរបផញ្ដ តថិក៏រតូវបានពរងឹងជាលំោប់ សហើយការរតួតពិនិតយក៏រតូវបានសលើក
កមពស់ រសបតាមការអភវិ្ណននវស័ិយធនាគរ និងការវវិតថនន៍ននិមម បនកមមហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ ។ ជាមយួគប សនេះ 
សហោឌ រចនាសមពន័នហិរញ្ដ វតទុចបំាចន់ានាដូចជារបពន័នផ្លត ់តជ់ាតនិងិការោិល័យពត័ម៌នឥ  ន ករ៏តូវបាន
និងកំពុងពរងឹងនិងអភវិ្ណជាបនថបនាធ ប ់ សដើមផធីានាឱ្យរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុរបរពឹតថសៅសោយសុវតទិភាព និង
របសិរនភាព ។ សរៅពីសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានសបាេះផាយមូលបរតរបាកប់សញ្ដ ើអាចជួញដូរបាន (NCD) 
សរមបរ់រឹេះសាទ នធនាគរ សដើមផជីំរុញការអភវិ្ណរីផារអនថរធនាគរ និងបសងកើនឧបករ ៍សគលនសោបាយ
របូិយវតទុណផអកសលើយនថការរីផារ ។ 

 

បណនទមសលើសនេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាបានបនថពរងឹងបណាថ ញសាខានងិសមតទភាពមស្តនថីបុរគលិកជា
របចសំៅសលើណផបកជំនាញ បរពិសសាធន ៍ នងិការសផធរចំស េះដឹង តាមរយៈវរគប ថុ េះបណាថ លរយៈសពលខ្លីនងិណវង
 ងំសៅកបុងនិងសរៅរបសរស ។ សលើសពីសនេះ ធនាគរជាតនិនកមពុជាបានបនថពរងឹងនិងពរងីកសហរបតិបតថិការ
សរវភារនីិងពហុភារី ជាមយួនឹងធនាគរកណាថ ល និងសាទ បន័ហិរញ្ដ វតទុអនថរជាត ិ កបុងសគលសៅអភវិ្ណវស័ិយ
ធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុកមពុជាឱ្យកានណ់តរងឹម ំ មនភាពរបកតួរបណជង នងិសមហរ កមមខ្ពស់សៅកបុងតំបនន់ិង
អនថរជាតិ  ។ 
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ែ- ទិេសៅការងារឆ្ប ាំ២០១៤ 
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ទិេសៅការងារឆ្ប ាំ២០១៤ 
 

កំស ើ នសសដឌកចិចសកលសៅឆ្ប ២ំ០១៤ រតូវបានពាករថានឹងបសងកើនសលផឿនដល់ ៣,៦% ណដលគរំរ
សោយការសងើបសឡើងវញិជាបស ថើ រៗននកំស ើ នសសដឌកិចច ងំសៅកបុងរបសរសអភវិ្ ណន ៍និងរបសរសកំពុងសងើបសឡើង
និងរបសរសកំពុងអភវិ្ណន ៍។ ស េះជាោ៉ា ងណាកស៏ោយ សសដឌកិចចសកលអាចរបឈមនឹងហានិភយ័ែមីៗ សរៀត
ជាពិសសសភាពមនិរបាកដរបជាននរីផារហិរញ្ដ វតទុសកលណដលបណាថ លមកពភីាពមនិចាស់លាស់ននរសរមង
បញ្ឈបក់ារអនុវតថសគលនសោបាយរបូិយវតទុវតិាទ រកមមសៅសហរដឌអាសមរកិ ។ 

 

សទិតកបុងបរកិារសនេះ សសដឌកិចចកមពុជាអាចរបឈមនងឹហានភិយ័ខាងសរៅ ប៉ាុណនថសសដឌកចិចកមពុជារពំឹងថា
នឹងមនកំស ើ នរងឹមកំបុងរងវង ់ ៧% សៅរយៈកាលមធយម ជាមយួនងឹអរតាអតផិរណាសទិតកបុងករមតិអាច
ររបរ់រងបានរបម  ៣% ។ សដើមផបីនថរមួចំណ ករកាសទិរភាពម៉ា រកូសសដឌកិចច សទិរភាពហិរញ្ដ វតទុនិងអភិវ្ណ
វស័ិយធនាគរសៅកមពុជា សំសៅគរំរកំស ើ នសសដឌកិចចជាតិរបកបសោយចីរភាពរសបតាមណផនការយុរនសាស្តសថ
អភវិ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុឆ្ប ២ំ០១១-២០២០ និងយុរនសាស្តសថចតុសកា ដំណាកក់ាលរី៣ របស់រាជរោឌ ភបិាល 
ធនាគរជាតិននកមពុជាមនរសិសៅការង្ហរចមផងៗសរមបឆ់្ប ២ំ០១៤ ដូចខាងសរកាម ៖ 

១. ការងាររបូិយវត្ទុ  (បណរមបរមួលជាភាររយរបចឆំ្ប )ំ 

- របូិយវតទុរូសៅ(M2)  ២៤% 
- របូិយវតទុកបុងចរាចរ ៍   ១៥% 
- របាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត  ២៥% 
- របូិយវតទុមូលោឌ ន ១៦% 
- ឥ  នសុរនចំសពាេះរាជរោឌ ភបិាល -៨% 
- រុនបរមុងផលូវការសុរន ១០% ។ 

២. ការងារវិនិសោេទុនបរមុងអនថរជាត្ិ 

- សរៀបចំសសចកថីណ នាកំារវនិិសោររុនបរមុងអនថរជាតិសរមបឆ់្ប ២ំ០១៤  
- សរៀបចំការណបងណចកររពយសកមមជាយុរនសាស្តសថ និង 
- បនថពរងឹងសមតទភាពសដើមផបីសងកើនរបសិរនភាពននការវនិិសោរសោយខ្លួនឯង ។ 

៣. ការងារអភិវឌ្ណន៍របព័ននទូទាត្់េងរបាក់ 

- សធវើបចចុបផនបកមមឯកសារ Roadmap សរមបអ់ភវិ្ណរបពន័នរូ តស់ងរបាក ់និងណកសរមលួរបកាសសថីពី
អបកដំស ើ រការតតីយភារ ី

- បនថជំរញុការសរបើរបាស់ឧបករ ៍បញ្ញជ រូ តជ់ាសអឡិចរតនូិកឱ្យបានរូលំរូលាយ 
- បនថសរៀបចំសគលការ ៍ណ នាសំរមបក់ាររូ តច់ល័ត (Guideline for Mobile Payment) និង 
បរបផញ្ដតថិសថីពី ការរបតិបតថិ និងការផថល់សសវាហិរញ្ដ វតទុរបស់សាទ បន័មនិណមនធនាគរ (Non-Bank Providers 
of Financial Services and Operational Services) 

- សរៀបចំអភវិ្ណរបពន័ន Shared Switch និង 
- បនថសហការជាមយួរកុមការង្ហររបពន័នរូ តអ់ាសា ន (WC-PSS) ។ 
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៤. ការងាររត្ួត្ពិនិត្យ 

- ជំរញុការណកលមអរបពន័នតាមោនសលើឯកសារ (Off-Site Surveillance System) ឱ្យកានណ់តមនរបសិរនភាព
ខ្ពស់កបុងការវភិារភាពរងឹមរំបស់ររឹេះសាទ ន 

- បនថអនុវតថការចុេះរតួតពនិិតយដល់រីកណនលងសលើររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុតាមណផនការកំ ត ់
- បនថសរៀបចំចត់ណចងការង្ហរនិងកមមវធីិប ថុ េះបណាថ លសរមបម់ស្តនថីបុរគលិក និងពរងឹងសមតទភាពមស្តនថី
រតួតពិនិតយណផអកសលើហានិភយ័ និងមស្តនថីការោិល័យឥ  ន 

- បនថសហការជាមយួនដរូអភវិ្ណនន៍ានា សដើមផសីរៀបចំសនបិសីរ និងសវរិកាពិភាកាថាប កត់ំបនក់បុងការជំរញុ
ការយល់ដឹងបណនទមអពំីការអភវិ្ណ និងការរបឈមរបស់ររឹេះសាទ នមរីកូហិរញ្ដ វតទុ 

- បនថអនុវតថណផនការអភវិ្ណវស័ិយហិរញ្ដ វតទុជំហានរី៣ ២០១១-២០២០  
- បនថពិនិតយនិងណកលមអរបកាសនិងបរបផញ្ដតថិណដលមនរសាប ់និងសរៀបចំរបកាសនិងបរបផញ្ដតថិែមីៗបណនទម
សរៀតឱ្យរសបសៅតាមការវវិតថនន៍នរីផាររសបតាមសថងោ់រអនថរជាតិ និង 

- បនថការង្ហរជាមយួ First Initiatives ជាពិសសសការណកលមអរកបខ្ ័ឍ ចាប ់នងិបរបផញ្ដតថិ ៖ ចាបស់ថីពី
ការសរៀបចំនិងការរបរពឹតថសៅរបស់ធនាគរជាតិននកមពុជា និងចាបស់ថីពីររេឹះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ ។ 

៥. ការងាររបឆ្ាំងការេមាា ត្របាក់និងហរិញ្ដបផទានសភរវកមម 
- បនថរតួតពនិិតយបុរគលរាយការ ៍សោយសរបើវធិីសាស្តសថរតួតពិនិតយណផអកសលើហានិភយ័ 
- សរៀបចំរបពន័នវភិាររបតិបតថិការ 
- បនថសរៀបចំសសចកថីរពាងអនុរកតឹយសថីពីការបងកកររពយសមផតថរិបស់សភរវករ និងអងគការនានា 
- សរៀបចំការវាយតនមលហានិភយ័ថាប កជ់ាតិអំពីការសមអ តរបាកន់ិងហិរញ្ដបផ នសភរវកមម នងិ 
- បនថផសពវផាយការយល់ដងឹដល់បុរគលរាយការ ៍អពំីការរបឆ្ងំការសមអ តរបាកន់ងិហិរញ្ដបផ នសភរវកមម 

៦. ការងាររបត្ិបត្ថិការ 

- ជំរញុការសរបើរបាស់ឧបករ ៍រូ តស់ងរបាកស់ផសងៗសរៀត សរៅពីមូលបផ នបរតសដើមផបីសងកើនរបសិរនភាព
ការរូ តស់ងរបាកស់អឡិចរតូនិកនិងកាតប់នទយការសរបើរបាស់សាចរ់បាកក់បុងសខ្ឿនសសដឌកិចច 

- បនថពរងឹងការយកចិតថរុកោករ់បស់សមជិកកបុងការតាមោនសមតុលយរ នីរូ តរ់បស់ខ្លួន 
- បនថកិចចសហការជាមួយរកសួងសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ  ធនាគរអភិវ្ណន៍អាសីុនិងធនាគរពិភពសលាក
កបុងការររបរ់រងប ័ត សងតាមបញ្ញជ  (Promissory Note) 

- បនថសិកានិងសធវើបចចុបផនកមមរបពន័នររបរ់រងប័ ត រតនាគររបស់រាជរោឌ ភបិាល សដើមផសីរតៀមបរមុងជួយ 
រោឌ ភបិាលកបុងការររបរ់រងនិងោកស់ដញនែលប ័ត រតនាគរ 

- សិកានិងសរៀបចំលកខខ្ ឍ ចំបាច់មួយចំនួនសដើមផីសរមួលររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុកបុងការ
សោេះដូរឬោកប់ញ្ញច ំមូលបរតអាចជួញដូរបាន 

- សរៀបចំរបកាសសថីពីការផថល់ឥ  នវបិារូបន៍ចំសពាេះសមជិកសភាផ្លត់ ត់សដើមផធីានាឱ្យការរូ ត ់
របរពឹតថសៅរបកបសោយរបសិរនភាពនិងសុវតទិភាពខ្ពស់ 

- សរៀបចំណកលមអរបកាសសថីពីការសផធររបាក់សៅសរៅរបសរសរបស់ររឹេះសាទ នធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុតាមរយៈ
ធនាគរជាតិននកមពុជា ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

៧. ការងារសបាះផាយនិងឃ្ល ាំងសបឡា 

- បនថពរងឹងការង្ហរបសរមើអតិែិជនកបុងការសបើកនិងបងស់ាចរ់បាកស់ៅបញ្ជ រសបឡាឱ្យបានកានណ់តរបសសើរសឡើង 
- សលើកកមពស់ការង្ហរររបរ់រងសាចរ់បាកន់ងិណែរកាការពារឃ្ល ងំរបាក ់
- បនថសហការជាមយួអាជាញ ធរមនសមតទកចិចរាងំខ្ធបច់រាចរ ៍រកោសរបាកណ់កលងកាល យនងិ 

- បនថពរងឹងការង្ហរដឹកជញ្ជូ នធនបរត ។ 
៨. ការងារេវនកមមនផធកបងុនិងអធិការកិចច 

- សចញផាយរបាយការ ៍របស់នាយកោឌ នណដលបានសធវើសវនកមម 
- បនថសធវើសវនកមមសៅនាយកោឌ នសបាេះផាយនិងឃ្ល ងំសបឡា នាយកោឌ នររបរ់រងការបថូររបាក ់និងនាយកោឌ ន
រ សនយយ រពម ងំសាខាធនាគរជាតិននកមពុជាសខ្តថរពេះសីហនុ សាវ យសរៀង តាណកវ បាតដ់ំបង និងកំពត 

- តាមោនការអនុវតថតាមអនុសាសនស៍ៅនាយកោឌ នពាកព់ន័ន នងិសាខាធនាគរជាតិននកមពុជាណដលបាន
សធវើសវនកមម និង 

- ចុេះសធវើអធិការកចិចសៅសាខាធនាគរជាតិននកមពុជាតាមការចបំាច ់។ 
៩. ការងាររេប់រេងស្ថខ្ 

  - បនថចុេះពរងឹងការង្ហររបតិបតថកិារសាខាធនាគរជាតិននកមពុជារាជធាន-ីសខ្តថឱ្យរសបតាមការរកីចសរមើន
ននសកមមភាពសសដឌកចិចកបុងតបំន ់ងំសនាេះ និង 

  - សហការជាមយួអាជាញ ធរមូលោឌ នរបចសំាខារាជធាន-ីសខ្តថ សដើមផសីលើកកមពស់ការសរបើរបាស់របាកស់រៀល
ឱ្យកានណ់តរូលំរូលាយ ។ 

១០. ការងារព័ត្៌មានវិទា 

- បនថការសធវើរំសនើបកមមរបតិបតថកិាររបស់ធនាគរជាតិននកមពុជា ពិសសសបនថអភវិ្ណរបពន័ន BSRS របពន័ន
ររបរ់រងមូលបរតណដលសចញផាយសោយរាជរោឌ ភបិាលនិងរបពន័នសផសង សៗរៀតតាមតរមូវការជាកណ់សឋង និង 

- សរៀបចំសធវើការសាកលផងណផនការសសស្តង្ហគ េះពីមហនថរាយ (Disaster Recovery PlanTesting) ។ 
១១. ការងាររេប់រេង និងបណថុ ះបណាថ លមន្តនថីបុេគលកិ 

- សរៀបចំររបរ់រង និងពរងងឹរបសិរនភាពននការង្ហរចតត់ាងំមស្តនថីបុរគលិក រសបតាមការអភវិ្ណរកីចសរមើន
របស់ធនាគរជាតិននកមពុជា និងនិនាប ការននរបសរសកបុងតបំន ់

- សរៀបចំសរជើសសរ ើសនិសសតិែមីជំនានរ់ី២៤ សៅឆ្ប ២ំ០១៤ 
- ពរងឹងនិងអភិវ្ណធនធានមនុសសសៅធនាគរជាតិននកមពុជាតាមរយៈការចូលរួមសហការនិងសរៀបចំ
កមមវធិីប ថុ េះបណាថ ល សិកាខ សាលា និងកចិចរបជុំសផសងៗសៅធនាគរជាតិននកមពុជា នងិសៅកបុងនិងសរៅ
របសរស 

- បនថសហការសរៀបចំវរគប ថុ េះបណាថ លរតួតពនិិតយធនាគរ វរគភាពជាអបកដឹកនា ំ និងវរគប ថុ េះបណាថ ល
ធនាគរកណាថ ល ជូនមស្តនថីបរុគលិកធនាគរជាតិននកមពុជា 

- កសាង និងអភិវ្ណធនធានមនុសសសលើណផបកឯកសរសកមមខាងការង្ហររតួតពិនិតយធនាគរ បញ្ដតថិកមម
សគលនសោបាយរបូិយវតទុ រ សនយយ សវនកមម និងជំនាញសផសងៗ ។  



46 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

១២. ការងារទាំនាក់ទាំនងអនថរជាត្ិ 

- បនថតាមោនវ្ណនភាពននសមហរ កមមសសដឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិនិងកបុងតំបន់ ជាពិសសស
សមហរ កមមសសដឌកចិចអាសា នឆ្ប ២ំ០១៥ និងសមហរ កមមកបុងរកបខ្ ័ឍ អាសា ន+៣ នានា និង 

- បនថពរងឹងនិងពរងីកកិចចសហរបតិបតថិការលអជាមយួនដរូសរវភារីនិងពហុភារី  ងំកបុងតំបនន់ិងអនថរជាតិ។ 

១៣.  ការសលើកកមពេក់ារសរបើរបាេរ់បាក់សរៀល 

- បនថសហការជាមួយរកសួង-សាទ ប័នពាក់ព័ននសដើមផជីំរុញការសរៀបចំសគលនសោបាយសលើកកមពស់ការ
សរបើរបាស់របាក់សរៀល និង 

- បនថសហការជាមួយភាប ក់ង្ហរសហរបតិបតថិការអនថរជាតិជប៉ាុន (JICA) និងការោិល័យរសាវរជាវ
ម៉ា រកូសសដឌកិចចអាសា ន (AMRO) កបុងការរសាវរជាវសលើបញ្ញា ដុលាល របូនីយកមមសៅកមពុជា ។ 

១៤.  យនថការបងាា រនិងសដាះរស្ថយវិបត្ថិ 

- បនថពរងឹងការតាមោន និងវភិារហានភិយ័ចំសពាេះសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ និងសលើកកមពស់រុ ភាពរបាយការ ៍
សទិរភាពវស័ិយធនាគរឱ្យកានណ់តរបសសើរសឡើង 

- បនថសិកាសលើការពរងឹងរកបខ្ ័ឍ ររបរ់រងវបិតថ ិ
- បនថអភវិ្ណយនថការបង្ហក រនិងសោេះរសាយវបិតថិ និងយនថការផថល់សញ្ញដ ជាមុន និង 
- បនថសហការជាមយួរកសួង-សាទ បន័ពាកព់ន័ន សដើមផរីមួចំណ កបសងកើតរ ៈកមមការជាតិសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ 

១៥. ការងាររស្ថវរជាវ 

- បនថតាមោន និងវភិារសលើការវវិតថនន៍នសាទ នភាពសសដឌកចិចនិងហិរញ្ដ វតទុជាតិ តំបនន់ិងអនថរជាតិ 
- បនថសិការសាវរជាវ និងសហការរសាវរជាវជាមយួនឹងសាទ បន័ជាតិនិងអនថរជាតិសៅសលើបញ្ញា សំខាន់ៗ  
ចំសពាេះការអភវិ្ណសសដឌកិចច វស័ិយធនាគរនិងហិរញ្ដ វតទុ 

- បនថសិកាសលើការជំរញុការសរបើរបាស់មូលបរតរបាកប់សញ្ដ ើអាចជួញដូរបាន សៅកបុងរផីារអនថរធនាគរ 
សដើមផបីសរមើដល់ការអនុវតថសគលនសោបាយរបូយិវតទុណផអកសលើយនថការរផីារឱ្យកានណ់តមនរបសិរនភាព នងិ 
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ឧបេមព័នន ១ 
ារាង១ -  ការវិវត្ថន៍ននេនធេសន៍នលលទាំនិញសរបើរបាេន់ិងសេវា 

(រគសគល តុលា-ធបូ ២០០៦=១០០) 

 

សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លទនំ្ិញបររើរាស់(CPI)       

ន្ិង សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លតាមររុមមុខទំន្ិញទំន្ិញ ធ្នូ មររា រមុភៈ មីនា បមសា ឧសភា មិ្ុនា ររកដា សហីា រញ្ញា តុលា វិច្ឆិកា ធ្នូ

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៤៨,៧២ ១៤៩,១៩ ១៤៩,៥៧ ១៤៩,៣៧ ១៥០,២៤ ១៥១,២៧ ១៥១,៦៤ ១៥៣,១៩ ១៥៣,៨៥ ១៥៤,៩២ ១៥៥,២៧ ១៥៤,៨០ ១៥៥,៦៦

១៦៨,៥៦ ១៦៧,៩២ ១៦៨,២៥ ១៦៨,២២ ១៧០,៤០ ១៧២,៣១ ១៧២,៩៧ ១៧៤,៧៣ ១៧៥,៩៧ ១៧៨,០៩ ១៧៨,៥៥ ១៧៧,៥០ ១៧៨,៩៩

១២៥,៩៤ ១២៦,៤១ ១២៦,២៤ ១២៦,៩៤ ១២៧,៨៨ ១២៨,៧៨ ១២៩,៨៥ ១២៩,០៨ ១២៩,៨១ ១៣១,១៣ ១៣០,៦៦ ១៣១,៥០ ១៣១,២៧

១២៣,៥៨ ១២៤,០៨ ១២៤,៣០ ១២៤,៥០ ១២៥,៨០ ១២៦,៤៩ ១២៧,៧២ ១២៨,២៥ ១២៩,៨៣ ១២៩,៨០ ១២៩,១៦ ១៣០,០០ ១២៩,៨២

១២៧,៧៥ ១២៧,៦៩ ១២៧,៦០ ១២៧,៦៣ ១២៧,៨៥ ១២៦,១៦ ១២៥,៣៩ ១២៥,៩៥ ១២៦,២២ ១២៦,៦៩ ១២៧,១៣ ១២៧,២០ ១២៧,៩៩

១២៨,៧៣ ១២៩,២៦ ១២៩,៥៧ ១២៩,៤៤ ១៣០,៥៤ ១៣១,៥២ ១៣១,៦៤ ១៣២,១៦ ១៣១,៩៩ ១៣២,៩០ ១៣១,៦១ ១៣២,៩០ ១៣១,៧៨

១១៥,៩១ ១១៦,៦២ ១១៦,៤៨ ១១៦,៧៨ ១១៦,៧៥ ១១៨,៨៦ ១២០,៩៥ ១២៣,៧៧ ១២៥,៩១ ១២៦,២០ ១២៦,៩៧ ១២៦,៩០ ១២៨,៤៨

១២៩,៣៤ ១៣០,៩៧ ១៣២,៣២ ១៣០,៥៨ ១២៨,១៦ ១២៩,៨២ ១៣០,២៦ ១៣២,១៤ ១៣០,០៦ ១២៩,៣៥ ១២៩,១០ ១២៩,៤០ ១២៨,៦២

៧១,៤៣ ៧១,២៦ ៧១,១៧ ៧១,២១ ៧១,២៩ ៧១,៣៤ ៧១,០៥ ៧០,៦៩ ៧០,៨៧ ៧០,៥២ ៦៩,៨៦ ៦៩,៥០ ៦៩,៤៨

១០៣,៩៨ ១០៥,១៣ ១០៤,៨១ ១០៥,៨៩ ១០៧,៨១ ១០៩,០១ ១០៨,៩៦ ១០៩,៣២ ១០៧,០៧ ១០៩,៤៤ ១០៩,២៧ ១០៩,៣០ ១០៩,២១

ការសិកា ១៤៦,១១ ១៤៦,១១ ១៤៧,០៥ ១៤៦,១១ ១៤៦,១១ ១៤៧,៦៥ ១៤៨,០២ ១៥៤,១២ ១៥៥,៤៦ ១៥៦,៧៥ ១៥៦,៧៥ ១៥៦,៥០ ១៥៦,៧៥

មភាជនីយដាា ន  ១៩៩,៩៥ ២០០,០៨ ២០១,៣៣ ២០១,១៩ ២០១,១៩ ២០២,៧៤ ២០៣,៣៦ ២០៧,០៥ ២១០,៥៣ ២១០,៩៣ ២១៣,៤២ ២១២,៣០ ២១៤,១១

១៥២,៦២ ១៥២,៩៦ ១៥៣,១៥ ១៥២,៥៨ ១៥២,៧៩ ១៥០,៧០ ១៤៨,៤០ ១៤៧,៤៥ ១៤៦,៩៩ ១៤៥,៣៦ ១៤៥,០៩ ១៤៣,៧០ ១៤៣,១០

                                          

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ០,០២ ០,៣២ ០,២៥ -០,១៣ ០,៥៨ ០,៦៩ ០,២៥ ១,០២ ០,៤៣ ០,៦៩ ០,២៣ -០,៣០ ០,០៥

អាហារ និងមភសជជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ -០,២៦ ០,២២ ០,១៩ -០,០២ ១,២៩ ១,១២ ០,៣៩ ១,០២ ០,៧១ ១,២០ ០,២៦ -០,៥៩ ០,០០

មភសជជៈម្លនជាតិរសវងឹ  និងថ្ន ាំជក់ ០,០២ ០,៣៧ -០,១៤ ០,៥៦ ០,៧៤ ០,៧០ ០,៨៣ -០,៥៩ ០,៥៧ ១,០២ -០,៣៦ ០,៦៥ -០,០៧

សមមលៀកបាំពាក ់ និងមសបកមជើង ០,៦៨ ០,៤០ ០,១៨ ០,១៦ ១,០៤ ០,៥៥ ០,៩៨ ០,៤១ ១,២៣ -០,០២ -០,៥០ ០,៦៥ ០,៧០

ផទះសមមបង  ទឹក អគគិសនី ឧសម័ន និងឥនធនៈដទទមទៀត ០,៩១ -០,០៥ -០,០៧ ០,០២ ០,១៧ -១.៣២ -០,៦០ ០,៤៥ ០,២១ ០,៣៧ ០,៣៥ ០,០៦ ០,៣៤

មរគឿងសង្ហា រមិ សម្លក រៈមរបើរាស់រគួសារនិងការមថទាាំផទះជារបចាំ -០,០៤ ០,៤១ ០,២៤ -០,១០ ០,៨៥ ០,៧៥ ០,០៩ ០,៤០ -០,១៣ ០,៦៩ -០,៩៧ ០,៩៨ -០,១៥

សុខាភាិល ០,០៦ ០,៦១ -០,១២ ០,២៦ -០,០៣ ១,៨០ ១,៧៦ ២,៣៣ ១,៧៣ ០,២៣ -០,៦១ -០,០៥ ០,៦០

ការដឹកជ ជ្ូ ន -០,៤៦ ១,២៦ ១,០៣ -១,៣២ -១,៨៥ ១,២៩ ០,៣៤ ១,៤៤ -១,៥៨ -០,៥៤ -០,១៩ ០,២៣ -០,១៩

គមនាគមន៍ -០,១៦ -០,២៣ -០,១៤ ០,០៦ ០,១១ ០,០៨ -០,៤២ -០,៥០ ០,២៥ -០,៥០ -០,៩៤ -០,៥១ -០,៤២

ការកមានត និងវបបធម៌ ១,១៤ ១,១១ -០,៣០ ១,០៣ ១,៨២ ១,១០ -០,០៤ ០,៣៣ -២,០៦ ២,២២ -០,១៦ ០,០៣ -០,០៩

ការសិកា ០,០០ ០,០០ ០,៦៤ -០,៦៤ ០,០០ ១,០៥ ០,២៥ ៤,១៣ ០,៨៦ ០,៨៣ ០,០០ -០,១៦ ០,០០

០,៤១ ០,០៧ ០,៦២ -០,០៧ ០,០០ ០,៧៧ ០,៣១ ១,៨២ ១,៦៨ ០,១៩ ១,១៨ -០,៥២ ០,០០

-០,០៣ ០,២៣ ០,១២ -០,៣៨ ០,១៤ -១,៣៧ -១,៥៣ -០,៦៤ -០,៣១ -១,១១ -០,១៩ -០,៩៦ -០,៦៧

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ២,៥៤ ១,៨៣ ១,៧៣ ០,៩៨ ១,០២ ២,៨២ ២,៩២ ៣,៩៦ ៣,៣០ ៣,៧៤ ៤,១៨ ៤,១២ ៤,៦៧

១,៤២ ១,៣៨ ១,៩១ ១,៦៦ ២,០៩ ៤,០៧ ៣,៥៦ ៤,៨៤ ៤,៣៧ ៥,២៥ ៥,៥២ ៥,៦៥ ៦,៨២

១,៨០ ១,៤២ ១,៥៣ ២,១១ ២,៧៣ ២,៤៨ ២,៨៦ ៣,០៨ ៣,០៦ ៤,៣៣ ៣,៨៤ ៤,៤៣ ៤,២៣

៤,៦៥ ៤,៤៩ ៣,៦៥ ៣,២៥ ៣,៦៨ ៤,៦៩ ៥,១៤ ៥,០៨ ៦,០០ ៥,៤៤ ៥,២៤ ៥,៩២ ៥,០៥

៣,៣៥ ២,៦១ ១,៨៥ -០,២៥ -០,០៥ -០,២១ ០,០៣ ០,៥៨ -០,០៩ -០,៤០ ០,៨៤ ០,៤៧ ០,១៩

៣,៤៣ ៣,១០ ១,៨៣ ១,៦៩ ២,៨១ ៣,៥០ ៣,៣៣ ៣,៨៦ ៣,០១ ៣,៦៩ ២,១៤ ៣,២០ ២,៣៧

០,៤៤ ០,៤៤ ០,៧១ ០,១៦ ០,៤៤ ១,៩២ ៣,៨៤ ៦,២៦ ៨,៤១ ៩,៣៩ ៩,៨០ ៩,៥៤ ១០,៨៤

ការដឹកជ ជ្ូ ន ០,៨៧ ០,៩៥ -០,២៤ -២,៩១ -៤,៧៣ -០,៩៦ ២,៥៦ ២,៧០ -១,៥០ -១,៣៥ -០,៨៥ -០,៤១ -០,៥៥

គមនាគមន៍ -២,១២ -១,៣៣ -១,៣៥ -០,៧១ -០,៧៦ -០,៨៤ -១,៣១ -១,៩០ -១,៤០ -១,២២ -២,១៨ -២,៨៦ -២,៧២

ការកមានត និងវបបធម៌ ១,៦១ ២,៧៣ ២,៧៧ ៣,៣០ ៥,០៣ ៥,៩៦ ៥,១៦ ៥,៤៧ ៤,២៦ ៦,៥៨ ៥,៧៤ ៦,៣១ ៥,០៣

ការសិកា ២,៤០ ២,៤០ ៣,០៦ ២,៤០ ២,៤០ ៣,៤៨ ៣,៧៤ ៦,៦៦ ៧,៣៥ ៧,៥៧ ៦,៨៩ ៧,១១ ៧,២៨

មភាជនីយដាា ន  ៥,៦០ ៤,៤៨ ៣,៣៥ ៣,៦៧ ២,៤៧ ៥,៩៨ ៤,៣៩ ៦,២៩ ៧,៣២ ៦,៦៩ ៨,៣២ ៦,៦២ ៧,០៨

ទាំនិញ  និងមសវាកមមមផសង  ៗ ០,៨៧ ០,៥៦ -០,១២ -០,៦៩ -១,២៦ -០,៩៧ -១,៨៤ -១,៩៩ -២,៧៥ -៤,៦៨ -៤,៧៧ -៥,៨៧ -៦,២៣

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៤៨,៨១ ១៤៨,៨៦ ១៤៩,១៦ ១៤៩,៣៨ ១៤៩,៧៣ ១៥០,២៩ ១៥១,០៥ ១៥២,០៤ ១៥២,៨៩ ១៥៣,៩៩ ១៥៤,៦៨ ១៥៥,០០ ១៥៥,៥០

បមរមបរមួលជាភាគរយឆ្ន ាំមលើឆ្ន ាំ ១,៧៨ ២,០០ ២,០៣ ១,៥២ ១,២៤ ១,៦០ ២,២៥ ៣,២៤ ៣,៤០ ៣,៦៧ ៣,៧៤ ៤,០១ ៤,៥០

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៤៨,០៦ ១៤៨,២៨ ១៤៨,៤៩ ១៤៨,៦១ ១៤៨,៧៤ ១៤៩,០៩ ១៤៩,៤៤ ១៤៩,៩៣ ១៥០,៣៤ ១៥០,៨១ ១៥១,៣៣ ១៥១,៨៤ ១៥២,៤៨

បមរមបរមួលជាភាគរយឆ្ន ាំមលើឆ្ន ាំ ២,៩៣ ២,៦១ ២,៣២ ១,៩៦ ១,៦៥ ១,៧០ ១,៨០ ២,០២ ២,១១ ២,៣១ ២,៥៦ ២,៧៧ ២,៩៩

របភព:  វទិាសាថ នជាតិសថិតិ

អាហារ និងមភសជជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ

មភសជជៈម្លនជាតិរសវងឹ  និងថ្ន ាំជក់

សមមលៀកបាំពាក ់ និងមសបកមជើង

ផទះសមមបង  ទឹក អគគិសនី ឧសម័ន និងឥនធនៈដទទមទៀត

ការវិវតតថៃន្សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លទនំ្ិញមធ្យមររំិល ១២ខខ

សមមលៀកបាំពាក ់ និងមសបកមជើង

ផទះសមមបង  ទឹក អគគិសនី ឧសម័ន និងឥនធនៈដទទមទៀត

មរគឿងសង្ហា រមិ សម្លក រៈមរបើរាស់រគួសារនិងការមថទាាំផទះជារបចាំ

សុខាភាិល

ការដឹកជ ជ្ូ ន

គមនាគមន៍

ការវិវតតថៃន្សន្ទសសន្ថ៍ៃ្លទនំ្ិញមធ្យមររំិល ៣ខខ

២០១២

អាហារ  និងមភសជជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ

មភសជជៈម្លនជាតិរសវងឹ  និងថ្ន ាំជក់

ការកមានត និងវបបធម៌

ទាំនិញ  និងមសវាកមមមផសង  ៗ

មភាជនីយដាា ន  

ទាំនិញ  និងមសវាកមមមផសង  ៗ

មរគឿងសង្ហា រមិ សម្លក រៈមរបើរាស់រគួសារនិងការមថទាាំផទះជារបចាំ

សុខាភាិល

២០១៣

រខរមររមួលភាររយខខបលើខខ

រខរមររមួលភាររយឆ្ន បំលើឆ្ន ំ



49 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបេមព័នន ២ 
ារាង ២ -  ការវិវត្ថនន៍នេនធេសន៍នលលទាំនញិ និងសេវា (ធប-ូ២០០៩-ធបូ-២០១៣) 

(រគសគល តុលា-ធបូ ២០០៦=១០០) 

 

សន្ទសសន្៍ថៃ្លទំន្ិញបររើរាស់(CPI)       
ន្ិង សន្ទសសន្៍ថៃ្លតាមររុមមុខទំន្ិញទំន្ិញ

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៣៤,០៣ ១៣៨,២៥ ១៤៥,០៣ ១៤៨,៧២ ១៥៥,៦៦

១៤៨,៧១ ១៥៤,១១ ១៦៣,៦០ ១៦៧,៥៦ ១៧៨,៩៩

១២២,៤៨ ១២១,៨៩ ១២៣,៧២ ១២៥,៩៤ ១៣១,២៧

១១១,៧៥ ១១៤,៦១ ១១៨,០៩ ១២៣,៥៨ ១២៩,៨២

១១៧,៦២ ១២១,០៣ ១២៣,៦១ ១២៧,៧៥ ១២៧,៩៩

១២០,០១ ១២១,៧៦ ១២៤,៤៧ ១២៨,៧៣ ១៣១,៧៨

១១៦,៣១ ១១៧,០៩ ១១៥,៤០ ១១៥,៩១ ១២៨,៤៨

១១៦,៦៦ ១២០,៥៩ ១២៨,២២ ១២៩,៣៤ ១២៨,៦២

៧២,៩៩ ៧៣,៣៥ ៧២,៩៨ ៧១,៤៣ ៦៩,៤៨

១០៣,០៩ ១០៣,៥៧ ១០២,៣៤ ១០៣,៩៨ ១០៩,២១

១៣៨,៧៦ ១៤០,១៦ ១៤២,៦៩ ១៤៦,១១ ១៥៦,៧៥

១៧១,៩៧ ១៧៦,១២ ១៨៩,៣៤ ១៩៩,៩៥ ២១៤,១១

១២៦,៧៥ ១៣៩,៤០ ១៥១,២៩ ១៥២,៦២ ១៤៣,១០

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ៥,៣២ ៣,១៤ ៤,៩១ ២,៥៤ ៤,៦៧

៥,៤២ ៣,៦៣ ៦,១៦ ២,៤២ ៦,៨២

១០,៣៤ -០,៤៨ ១,៥០ ១,៨០ ៤,២៣

២,៦០ ២,៥៦ ៣,០៤ ៤,៦៥ ៥,០៥

១,៩៨ ២,៩០ ២,១៣ ៣,៣៥ ០,១៩

៤,៨១ ១,៤៦ ២,២២ ៣,៤៣ ២,៣៧

៥,៨០ ០,៦៧ -១,៤៤ ០,៤៤ ១០,៨៤

១១,៩៤ ៣,៣៧ ៦,៣២ ០,៨៧ -០,៥៥
-៦,៩៥ ០,៤៩ -០,៥១ -២,១២ -២,៧២

-១,៥៤ ០,៤៦ -១,១៩ ១,៦១ ៥,០៣
៨,៩២ ១,០១ ១,៨០ ២,៤០ ៧,២៨

៣,៨៤ ២,៤១ ៧,៥១ ៥,៦០ ៧,០៨

១១,៣២ ៩,៩៨ ៨,៥៣ ០,៨៧ -៦,២៣

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៣៤,៣៨ ១៣៨,៨៨ ១៤៦,២១ ១៤៨,៨១ ១៥៥,៥០

១,៥៩ ៣,៣៥ ៥,២៨ ១,៧៨ ៤,៥០

មុខទំន្ិញរររ់មុខ ១៣១,១២ ១៣៦,៣៦ ១៤៣,៨៤ ១៤៨,០៦ ១៥២,៤៨

-០,៦៦ ៤,០០ ៥,៤៨ ២,៩៣ ២,៩៩

ធ្នូ-១២

អាហារ និងមភសជជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ

ធ្នូ-១៣

មភសជជៈម្លនជាតិរសវងឹ  និងថ្ន ាំជក់

ធ្នូ-០៩ ធ្នូ-១០ ធ្នូ-១១

សមមលៀកបាំពាក ់ និងមសបកមជើង

ផទះសមមបង  ទឹក អគគិសនី ឧសម័ន និងឥនធនៈដទទមទៀត

មរគឿងសង្ហា រមិ សម្លក រៈមរបើរាស់រគួសារនិងការមថទាាំផទះជារបចាំ

សុខាភាិល

ការដឹកជ ជ្ូ ន

គមនាគមន៍

រខរមររមួលភាររយឆ្ន បំលើឆ្ន ំ

អាហារ និងមភសជជៈមនិមមនជាតិរសវងឹ

មភសជជៈម្លនជាតិរសវងឹ  និងថ្ន ាំជក់

ការកមានត និងវបបធម៌

ការសិកា

មភាជនីយដាា ន

ទាំនិញ  និងមសវាកមមមផសង  ៗ

សមមលៀកបាំពាក ់ និងមសបកមជើង

ផទះសមមបង  ទឹក អគគិសនី ឧសម័ន និងឥនធនៈដទទមទៀត

មរគឿងសង្ហា រមិ សម្លក រៈមរបើរាស់រគួសារនិងការមថទាាំផទះជារបចាំ

សុខាភាិល

ការដឹកជ ជ្ូ ន
គមនាគមន៍

ការវិវតតថៃន្សន្ទសសន្៍ថៃ្លទំន្ិញមធ្យមររំិល ១២ខខ

បមរមបរមួលជាភាគរយឆ្ន ាំមលើឆ្ន ាំ

ការកមានត និងវបបធម៌
ការសិកា

មភាជនីយដាា ន  

ទាំនិញ  និងមសវាកមមមផសង  ៗ

ការវិវតតថៃន្សន្ទសសន្៍ថៃ្លទំន្ិញមធ្យមររំិល ៣ខខ

បមរមបរមួលជាភាគរយឆ្ន ាំមលើឆ្ន ាំ



50 

                     
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបេមព័នន៣ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបេមព័នន៤ 
ារាង៤ - ស្ថទ នភាពរបូយិវត្ទ ុ

(ឯកតា :ពានល់ានសរៀល) 

 

ធ្ន-ូ០៩ ធ្ន-ូ១០ ធ្ន-ូ១១ ធ្ន-ូ១២ ធ្ន-ូ១៣

រទព្យសរមមររបទសសទុធ ១៤.៦៥៥ ១៦.៦៩៨ ១៨.៤២៦ ២១.២៦៥ ២១.៧០០
ររពយសកមមបរទរស ១៦.៥១៤ ១៨.៩១៨ ២១.១៤៩ ២៧.៧២៤ ២៨.៩៣៣

ររពយអកមមបរទរស -១.៨៥៨ -២.២២០ -២.៧២៣ -៦.៤៥៩ -៧.២៣៤

រទព្យសរមមរនងុរសុរសទុធ ៧.១០៨ ៩.៦១៦ ៥.២១៤ ៧.៣២៧ ១១.៤២៣
ឥណទានកនុងរសុក ៨ .២៨០ ១១ .២០៦ ១៥ .៤៣០ ១៩ .៣១២ ២៤ .៥៥៨

ឥណទរយយសុរធចំ ទ ោះ រដ្ឋា ភបិាល -២.២៥២ -២.១២៧ -២.១២៣ -២.៤៨៧ -២.៨៩៧

ឥណមទយយច្ាំមពាះរដាា ភាិល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

រាកប់ម ា្ ើរដាា ភាិល -២.៥២២ -២.៣៩៧ -២.៣៩៤ -២.៧៥៧ -២.៦២៦
ផែផនកមិនផែមនរដ្ឋា ភបិាល ១០ .៥៣២ ១៣ .៣៣៣ ១៧.០២១ ២១ .៧៩៨ ២៧.៤៥៤

ច្ាំមពាះសហរាសរដា 0 ២ 0 ៦ ៩

ច្ាំមពាះមផនកឯកជន ១០.៥៣២ ១៣.៣៣១ ១៧.០២១ ២១.៧៩៣ ២៧.៤៤៥
ខ្ទង់ទផសង ៗសុរធ -១ .១៧២ -១ .៥៩០ -៩ .៦៨៤ -១១ .៩៨៥ -១៣ .១៣៥

រាកប់ម ា្ ើរតឹតបតិ -៣៤១ -៤៧៦ -៦២២ -៦៥៥ -៧៦៦

មដើមទុន និងទុនបរមុង -៧.២៥៨ -៨.៦៧៤ -៩.៧០៣ -១១.៤៩១ -១២.៤២៦

មផសងៗ ៦.៤២៧ ៧.៥៦០ ៦៤១ ១៦១ ៥៧

ររូយិវតថទុបូៅ (M2) ១៦.២២៨ ១៩.៤៧៧ ២៣.៦៤០ ២៨.៥៩២ ៣៣.១២២
រូបិយវត្ថុ(M1) ៣ .១២០ ៣ .២២១ ៣ .៩៥៦ ៤ .០៤៦ ៤ .៨៩០

របិូយវត្ថុទរៅធនាគារ ៣.០០២ ៣.០៩៩ ៣.៧៧២ ៣.៧៥៦ ៤.៥៦១

របាកប់ទ ញ្ ើចរនត ១១៩ ១២២ ១៨៥ ២៩០ ៣២៩

រូបិយវត្ថុ ទផសងៗ ១៣ .១០៨ ១៦ .២៥៦ ១៩ .៦៨៤ ២៤ .៥៤៦ ២៨ .២៣៣

របាកប់ទ ញ្ ើមានកាលកំណត្និ់ងសនស ំ ៣៥៩ ៤០៨ ៥៥៧ ៧៨០ ៩៥៤
របាកប់ទ ញ្ ើជារបិូយបណ័ណ ១២.៧៤៩ ១៥.៨៤៨ ១៩.១២៧ ២៣.៧៦៦ ២៧.២៧៩

រទព្យសរមមររបទសសទុធ ៤១,៧ ១៣,៩ ១០,៣ ១៥,៤ ២,០
ររពយសកមមបរទរស ២៨,២ ១៤,៦ ១១,៨ ៣១,១ ៤,៤
ររពយអកមមបរទរស -២៦,៨ ១៩,៤ ២២,៧ ១៣៧,២ ១២,០

រទព្យសរមមរនងុរសុរសទុធ ៣៦៩,៧ ៣៥,៣ -៤៥,៨ ៤០,៥ ៥៥,៩
ឥណទានកនុងរសុក ១៩ ,៩ ៣៥ ,៣ ៣៧,៧ ២៥ ,២ ២៧,២
ឥណទរយយសុរធចំ ទ ោះ រដ្ឋា ភបិាល ២៤,៦ ៥,៥ ០,២ -១៧,១ -១៦,៥

ឥណមទយយច្ាំមពាះរដាា ភាិល ០,០ -០,១ ០,០ ០,០ ០,០
រាកប់ម ា្ ើរដាា ភាិល -២២,៦ -៥,០ -០,១ ១៥,២ -៤,៧

ផែផនកមិនផែមនរដ្ឋា ភបិាល ៦,៤ ២៦,៦ ២៧,៧ ២៨,១ ២៥,៩
ច្ាំមពាះសហរាសរដា -១០០ ១០០ -១០០ ១០០ ៦២,៨
ច្ាំមពាះមផនកឯកជន ៦,៥ ២៦,៦ ២៧,៧ ២៨,០ ២៥,៩

ខ្ទង់ទផសង ៗសុរធ ៧៨ ,៣ ៣៥ ,៦ ៥០៩ ,១ ២៣ ,៨ ៩ ,៦
រាកប់ម ា្ ើរតឹតបតិ ១៨,៥ ៣៩,៦ ៣០,៦ ៥,៣ ១៧,០

មដើមទុន និងទុនបរមុង ២៥,៧ ១៩,៥ ១១,៩ ១៨,៤ ៨,១
មផសងៗ ៨៥៨,៩ ១៧,៦ -៩១,៥ -៧៤,៩ -៦៤,៥

ររូយិវតថទុបូៅ (M2) ៣៦,៨ ២០,០ ២១,៤ ២០,៩ ១៥,៨
រូបិយវត្ថុ(M1) ៣០ ,០ ៣ ,២ ២២,៨ ២,៣ ២០ ,៩
របិូយវត្ថុទរៅធនាគារ ៣០,៨ ៣,២ ២១,៧ -០,៤ ២១,៤
របាកប់ទ ញ្ ើចរនត ១៣,២ ៣,១ ៥០,៩ ៥៧,២ ១៣,៥

រូបិយវត្ថុ ទផសងៗ ៣៨ ,៦ ២៤ ,០ ២១ ,១ ២៤ ,៧ ១៥ ,០
របាកប់ទ ញ្ ើមានកាលកំណត្និ់ងសនស ំ ៩៤,១ ១៣,៨ ៣៦,៤ ៤០,០ ២២,៣
របាកប់ទ ញ្ ើជារបិូយបណ័ណ ៣៧,៥ ២៤,៣ ២០,៧ ២៤,៣ ១៤,៨

(រតិជាពាន្ល់ាន្បរៀល)

(រខរមររមលួររចឆំ្ន ជំាភាររយ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបេមព័នន៥ 
ារាង៥ - ារាងេណនវីិភាេធនាោរជាត្ិននកមពុជា 

 

ធ្ន-ូ០៩ ធ្ន-ូ១០ ធ្ន-ូ១១ ធ្ន-ូ១២ ធ្ន-ូ១៣

ររូយិវតថរុរមុង ៨.៧៤១ ១០.២៤៥ ១១.០៣៣ ១៣.១២៩ ១៣.៨០៧
រូបិយវតថុមរៅធនាារ ៣.០០២ ៣.០៩៩ ៣.៧៧២ ៣.៧៥៦ ៤.៥៦១
                 មបឡាធនាារពាណិជជ ៨៦ ១៤០ ១៧៦ ២២៨ ៣២៩
រាកប់ម ា្ ើធនាារ ៥.៦២១ ៦.៩៧៨ ៧.០៣២ ៩.០៥៤ ៨.៩១៩

រាកប់រមុងកាតពវកិច្ច ១.៦៧៧ ២.១៣៤ ២.៦៣៤ ៣.៤៨៨ ៥.២៤៦
រាកប់ម ា្ ើមផសងៗ ៣.៩៤៥ ៤.៨៤៤ ៤.៣៩៨ ៥.៥៦៦ ៥.២៤៦

មផសងៗ ៣២ ២៨ ៥៣ ៩២ -១
រទព្យសរមមររបទសសទុធ ១៣.២៦២ ១៤.៩៨២ ១៦.០១០ ១៨.៥៨៣ ១៩.២២៧

រទពយសកមមបរមទស ១៣.៧១០ ១៥.៤១០ ១៦.៤៣៥ ១៩.០០៣ ១៩.៦៥៣
រទពយអកមមបរមទស ៤៤៨ ៤២៨ ៤២៥ ៤២១ ៤២៦

រទព្យសរមមរនងុរសុរសទុធ -៤.៥២០ -៤.៧៣៨ -៤.៩៧៧ -៥.៤៥៣ -៥.៤២០
ឥណមទយយសុទធច្ាំមពាះរាជរដាា ភាិល -១.៩៧៦ -១.៧៨៥ -១.៧៨៣ -២.១២៦ -២.៣២៥

ឥណមទយយច្ាំមពាះរាជរដាា ភាិល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០
រាកប់ម ា្ ើរាជរដាា ភាិល ២.២៤៦ ២.០៥៥ ២.០៥៤ ២.៣៩៦ ២.៥៩៦

ឥណទានសុទធច្ាំមពាះធនាារពាណិជជ -២៩៦ -៤៣៩ -៥៧៦ -៦៣៥ -៧៣៩
ខ្ទងម់ផសងៗសុទធ -២.២៥០ -២.៥១៤ -២.៦១៧ -២.៦៩២ -២.៣៥៦

ររូយិវតថរុរមុង ៤៣,៣ ១៧,២ ៧,៧ ១៩,០ ៥,២
រូបិយវតថុមរៅធនាារ ៣០,៨ ៣,២ ២១,៧ -០,៤ ២១,៤
                 មបឡាធនាារពាណិជជ -៤,០ ៦២,៦ ២៥,៣ ២៩,៥ ៤៤,៣
រាកប់ម ា្ ើធនាារ ៥២,៤ ២៤,១ ០,៨ ២៨,៧ -១,៥

រាកប់រមុងកាតពវកិច្ច ២,៧ ២៧,៣ ២៣,៤ ៣២,៤ ៥០,៤
រាកប់ម ា្ ើមផសងៗ ៩១,៩ ២២,៨ -៩,២ ២៦,៥ -៥,៧

មផសងៗ ១៧,០ -១៤,១ ៩២,៤ ៧២,៩ -១០០,៩
រទព្យសរមមររបទសសទុធ ២៣,១ ១៣,០ ៦,៩ ១៦,១ ៣,៥

រទពយសកមមបរមទស ២៧,២ ១២,៤ ៦,៦ ១៥,៦ ៣,៤
រទពយអកមមបរមទស ១០០,០ -៤,៥ -០,៧ -១,០ ១,២

រទព្យសរមមរនងុរសុរសទុធ ៣,៣ -៤,៨ -៥,១ -៩,៦ ០,៦
ឥណមទយយសុទធច្ាំមពាះរាជរដាា ភាិល ២៦,៧ ៩,៧ ០,១ -១៩,២ -៩,៤

ឥណមទយយច្ាំមពាះរាជរដាា ភាិល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០
រាកប់ម ា្ ើរាជរដាា ភាិល -២៤,៣ -៨,៥ -០,១ ១៦,៧ ៨,៣

ឥណទានសុទធច្ាំមពាះធនាារពាណិជជ -៥២,៥ -៤៨,១ -៣១,៣ -១០,២ -១៦,៣
ខ្ទងម់ផសងៗសុទធ -២៥,៨ -១១,៧ -៤,១ -២,៩ ១២,៥

(រតិជាពាន្ល់ាន្បរៀល)

(រខរមររមលួររចឆំ្ន ជំាភាររយ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបេមព័នន ៦ 
 ារាង៦ - ារាងេណនវីិភាេធនាោរពាណិជជ 

 

ធ្ន-ូ០៩ ធ្ន-ូ១០ ធ្ន-ូ១១ ធ្ន-ូ១២ ធ្ន-ូ១៣

រទព្យសរមមររបទសសទុធ ១.៣៩៣ ១.៧១៥ ២.៤១៦ ២.៦៨២ ២.៤៧២
រទពយសកមមបរមទស ២.៨០៤ ៣.៥០៨ ៤.៧១៤ ៨.៧២១ ៩.២៨០
រទពយអកមមបរមទស ១.៤១១ ១.៧៩២ ២.២៩៨ ៦.០៣៨ ៦.៨០៨

រទព្យសរមមរនងុរសុរសទុធ ៥.៧៣៣ ៧.១៨៥ ១០.១៧៥ ១២.៣៨៩ ១៦.៩៤១
ឥណទានកនុងរសុកសុទធ ១០.២៥៤ ១២.៩៩១ ១៦.៦៨២ ២១.៤៣៨ ២៦.៨៨៣

ឥណមទយយសុទធច្ាំមពាះរាជរដាា ភាិល -២៧៦ -៣៤២ -៣៤០ -៣៦០ -៥៧១
ឥណទានច្ាំមពាះសហរាសរដា ០ ២ ០ ៦ ៩
ឥណទានច្ាំមពាះមផនកឯកជន ១០.៥៣០ ១៣.៣៣១ ១៧.០២១ ២១.៧៩៣ ២៧.៤៤៥
ឥណមទយយសុទធច្ាំមពាះធនាារជាតិទនកមពុជា ០ ០ ០ ០ ០

ខ្ទង់ មផសង ៗសុទធ -៤.៥២១ -៥.៨០៦ -៦.៥០៦ -៩.០៤៩ -៩.៩៤២
ទនុ្ររមុង ៦.០៦៨ ៧.៤៥០ ៧.២២៤ ៩.៦៧៣ ៩.១៤៩

សាច្រ់ាកម់ៅធនាារពាណិជជ ៨៦ ១៤០ ១៧៦ ២២៨ ៣៨២
រាកប់ម ា្ ើមៅធនាារជាតិទនកមពុជា ៥.៩៨២ ៧.៣០៩ ៧.០៤៨ ៩.៤៤៥ ៨.៧៦៦

រាររ់ប ា្ ើ (រទព្យអរមមរនងុរសុរសទុធ) ១៣.១៩៤ ១៦.៣៥០ ១៩.៨១៥ ២៤.៧៤៤ ២៨.៥៦២
រាកប់ម ា្ ើច្រនត ៨៦ ៩៥ ១៣១ ១៩៨ ៣២៩
រាកប់ម ា្ ើម្លនកាលកាំណតនិ់ងសនសាំ ៣៥៩ ៤០៨ ៥៥៧ ៧៨០ ៩៥៤
រាកប់ម ា្ ើជារូបិយបណ័ណ ១២.៧៤៩ ១៥.៨៤៨ ១៩.១២៧ ២៣.៧៦៦ ២៧.២៧៩

រទព្យសរមមសររុ = រទព្យអរមមសររុ ២១.៣៤៤ ២៦.៣៧២ ៣២.២១៦ ៤៤.៣៧១ ៥០.៤៥៨

រទព្យសរមមររបទសសទុធ -៤២៣,៦ ២៣,១ ៤០,៨ ១១,០ -៧,៨
រទពយសកមមបរមទស ៣២,៩ ២៥,១ ៣៤,៤ ៨៥,០ ៦,៤
រទពយអកមមបរមទស -៤៤,៥ ២៧,០ ២៨,២ ១៦២,៧ ១២,៧

រទព្យសរមមរនងុរសុរសទុធ -៣,៨ ២៥,៣ ៤១,៦ ២១,៨ ៣៦,៧
ឥណទានកនុងរសុកសុទធ ៧,៣ ២៦,៧ ២៨,៤ ២៨,៥ ២៥,៤

ឥណមទយយសុទធច្ាំមពាះរាជរដាា ភាិល ៥,៣ -២៣,៩ ០,៧ -៦,១ -៥៨,៦
ឥណទានច្ាំមពាះសហរាសរដា -១០០,០ ១០០,០ -១០០,០ ១០០,០ ៦២,៨
ឥណទានច្ាំមពាះមផនកឯកជន ៦,៥ ២៦,៦ ២៧,៧ ២៨,០ ២៥,៩
ឥណមទយយសុទធច្ាំមពាះធនាារជាតិទនកមពុជា -១០០,០ ០ ០ ០ ០

ខ្ទង់ មផសង ៗសុទធ -២៥,៦ -២៨,៤ -១២,១ -៣៩,១ -៩,៩
ទនុ្ររមុង ៥១,៥ ២២,៨ -៣,០ ៣៣,៩ -៥,៤

សាច្រ់ាកម់ៅធនាារពាណិជជ -៤,០ ៦២,៦ ២៥,៣ ២៩,៥ ៦៧,៨
រាកប់ម ា្ ើមៅធនាារជាតិទនកមពុជា ៥២,៨ ២២,២ -៣,៦ ៣៤,០ -៧,២

រាររ់ប ា្ ើ (រទព្យអរមមរនងុរសុរសទុធ) ៣៨,៤ ២៣,៩ ២១,២ ២៤,៩ ១៥,៤
រាកប់ម ា្ ើច្រនត ១១,៨ ៩,៥ ៣៨,៨ ៥០,៨ ៦៦,២
រាកប់ម ា្ ើម្លនកាលកាំណតនិ់ងសនសាំ ៩៤,១ ១៣,៨ ៣៦,៤ ៤០,០ ២២,៣
រាកប់ម ា្ ើជារូបិយបណ័ណ ៣៧,៥ ២៤,៣ ២០,៧ ២៤,៣ ១៤,៨

រទព្យសរមមសររុ = រទព្យអរមមសររុ ២៣,៣ ២៣,៦ ២២,២ ៣៧,៧ ១៣,៧

(រតិជាពាន្ល់ាន្បរៀល)

(រខរមររមលួររចឆំ្ន ជំាភាររយ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបេមព័នន ៧ 
ារាង៧ - ឥណទានាមរបសភទជាំនញួកបងុវេិយ័សេែឌកិចច 

(ឯកតា :  ពានល់ានសរៀល) 

 

ារាង៨ - េរបុរបត្ិបត្ិថការរបាក់បសញ្ដ ើរបេធ់នាោរពាណិជជ 
 (ឯកតា :  ពានល់ានសរៀល) 

 

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣*

១- ររឹឹះសាថ ន្ហរិ ា្វតថុ ១៣៥ ១៤៥ ១៧៧ ៣២៣ ៥៣៧ ៣៥៨
ធនាារជាតិទនកមពុជា ០ ០ ០ ០ ០ ០,០
រគឹះសាថ នហរិ ា្ វតថទុទួលរាកប់ម ា្ ើ ៩ ១០ ១៨ ១០៥ ៣៣១ ១៤៨
រគឹះសាថ នហរិ ា្ វតថមុផសង ៗ មទៀត ១២៦ ១៣៥ ១៦០ ២១៩ ២០៦ ២១០

២- ររឹឹះសាថ ន្មិន្របរមើបសវាហរិ ា្វតថុ ៨.៣០០ ៩.២០៨ ១១.៦៩៥ ១៥.០៥៧ ២០.៤១៤ ២៤.២៦៤
កសិកមម រុកាា របម៉្លញ់ និងមនសាទ ៥១៦ ៧០៩ ៨៨៤ ១.៥៦៩ ២.២៨៨ ២.៧៥៦
ឧសាហកមមមរ ៉ ៧ ១១ ៥៥ ១៣ ៨៤ ៧៩
កមមនតសាលកមម ៩៨៤ ៩២០ ១.១៥០ ១.៦២២ ២.២០៧ ២.៩១២
ការផគតផ់គង់មសវាសាធារណៈ ៧៧ ៥៦ ៧៣ ២០៩ ២២៤ ១៦៨
សាំណង់ ៧៧៤ ៩០៤ ៩៣១ ១.៣១៧ ១.៧៨៥ ២.១៧០
ការជួញដូរដុាំ ១.៦១៨ ១.៣៥៣ ២.៣១៦ ២.៥៤៥ ៤.១៨៩ ៥.១៧៨
ការជួញដូររាយ ១.២៤៥ ១.៩២២ ២.៣៦៩ ៣.១៨៧ ៣.៦៩៧ ៤.៣៤៥
សណាា ារនិងមភាជនីយដាា ន ១.២៧៧ ១.២៦២ ១.២៨៨ ១.៣១២ ១.៤១៦ ១.៧៧១
ដឹកជ ជ្ូ ននិងសតុកបមណាត ះអាសនន ១៣៧ ១៧៦ ២៥២ ២៧២ ៣១០ ៣៧៣
បណាត ញពត័ម៌្លននិងទូរគមនាគមន៍ ២៤៤ ៣០៨ ៣៥៦ ៥២៨ ៧៨៥ ៤០៧
អាជីវកមមជួល និងភតិសនារបតិបតតកិារ  មនិ
រាប់ប ច្ូលភតិសនា និងការជួលអច្លនរទពយ

២៤ ៤៦ ៩៩ ២៩៣ ៣០៨ ៣៣៦

ការជួញដូរអច្លនរទពយ ៧៣៧ ៦៦៣ ៦១៣ ៥៦៥ ៧៣៣ ៩៥០
មសវាកមមមិនមមនហរិ ា្ វតថមុផសងៗមទៀត ៦៥៩ ៨៧៩ ១.៣០៩ ១.៦២៤ ២.៣៧៧ ២.៨១៩

៣- តរមូវការផ្ទទ លខ់លួន្បសសងៗបទៀត ១.៣១៦ ១.១៤២ ១.១៨៣ ២.០០២ ២.៣៣៦ ២.៨៦៧
ការឲ្យខ្ចជីាបុគគល ៥៨៤ ៧៤៨ ៦៨៤ ៨៧៤ ៩៨២ ១.២៤៦
ការឲ្យខ្ចាីមប័ណណ ឥណទាន ១៦ ១៧ ២៤ ៣៣ ៣៦ ៤៥
ការឲ្យខ្ចទិីញផទះជាកមមសិទធោទ ល់ខ្លួន ៧១៦ ៣៧៨ ៤៧៦ ១.០៩៦ ១.៣១៨ ១.៥៧៧

៤- ឥណ្ទាន្បសសងៗ ៨១ ៤៦ ១៦៥ ២៩៧ ៤៨៥ ៧៦៩
សររុឥណ្ទាន្ដុល ៩.៨៣៣ ១០.៥៤១ ១៣.២២១ ១៧.៦៨០ ២៣.៧៦២ ២៨.២៥៧

* ទិននន័យរតឹមមខ្វចិ្ឆិកា  ២០១៣

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣*

រារ់រប ា្ ើជាបរៀល

រាកប់ម ា្ ើជាមរៀល ៤១ ១០២ ១៤១ ១៧៦ ២៧៩ ៥២៣
រាកប់ម ា្ ើសនសាំ ៦៣ ២៣៣ ១៩៨ ២៦៧ ៣៥៨ ៤៣១
រាកប់ម ា្ ើម្លនកាលកាំណត់ ៤២ ១៣៩ ២០១ ២៨២ ៤០០ ៥០៤
រាកប់ម ា្ ើមផសងៗ ២ ១ ១ ០,៣ ១៤ ២៣
សររុ ១៤៨ ៤៧៦ ៥៤១ ៧២៥ ១.០៥១ ១.៤៨១

រារ់រប ា្ ើជាររូិយរ័ណ្ណ
រាកប់ម ា្ ើជាមរៀល ៩៥៩ ២.៧១៤ ៣.២១៩ ៣.៨៣៥ ៥.៣២០ ៥.៩៣៥
រាកប់ម ា្ ើសនសាំ ១.៧០៣ ៤.២៥៦ ៦.០៧៤ ៧.០១០ ៨.៥៩១ ៨.៤៦៦
រាកប់ម ា្ ើម្លនកាលកាំណត់ ១.០៧២ ៦.៣០៨ ៧.៥៦៥ ៨.៨៩៨ ១១.២៩៩ ១១.៧៨២
រាកប់ម ា្ ើមផសងៗ ៤៦ ៨៩ ៨០ ៤១២ ៦៥០ ៤១៨
សររុ ៣.៧៨០ ១៣.៣៦៦ ១៦.៩៣៨ ២០.១៥៦ ២៥.៨៦០ ២៦.៦០១

សររុរមួ ៣.៩២៧ ១៣.៨៤២ ១៧.៤៧៩ ២០.៨៨១ ២៦.៩១១ ២៨.០៨២

* ទិននន័យរតឹមមខ្តុលា  ២០១៣
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 

ឧបេមព័នន ៨ 
ជញ្ជ ីងទទូាតរ់រទទសកម្ពុជា 

ឆ្ប ២ំ០១០ ដល់ ២០១៣ 
(រិតជាលានដុលាល រអាសមរកិ) 

 
 ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ព 
 

ជញ្ជ ីងពាណិជជកម្ម -១.៥៨១.៦ -១.៤៩០,១ -១.៩៤៩,២ -១.៩២៨,៨ 
 នាសំចញ (FOB)  ៣.៨៨៤,៣ ៥.២១៩,៥ ៦.០១៥,៧ ៦.៧៥៧,០ 
   នាសំចញផលិតផលកបុងរសុក ៣.៦២០,២ ៤.៩២៧,០ ៥.៦៨១,៦ ៦.៣៩៤,៣ 
   នាសំចញតាមរបពន័ន GSP ( ភារសរចើនសសមលៀកបំពាក ់) ៣.៤៣៥,៧ ៤.៦៣៩,២ ៥.៤៣០,៧ ៦.១៣៨,១ 
   នាសំចញផលិតផលកបុងរសុកសផសងៗ ១៨៤,៥ ២៨៧,៨ ២៥១,០ ២៥៦,២ 
  នាសំចញបនថ( រាបប់ញ្ចូ លចំស ញ និងចំណាយដឹកជញ្ជូ ន ) ២៦៤,១ ២៩២,៤ ៣៣៤,០ ៣៦២,៦  
 នាចូំល (FOB)  -៥.៤៦៦,០ -៦.៧០៩,៥ -៧.៩៦៤,៩ -៨.៦៨៥,៨ 
  នាចូំលសរមបស់របើរបាស់កបុងរសុក -៥.២៦២,២ -៦.៤៨៩,៣ -៧.៧១៣,៧ -៨.៤០៣,៩ 
   សសមលៀកបំពាក់ -១.៣៥៨,៨ -១.៧២៥,៨ -២.១៣២,៩ -២.៣៤១,៤ 
   សរបងឥនននៈ  -៤៦៥,៩ -៩៦៨,៧ -១.១៣៧,០ -១.១៦៥,២  
   នាចូំលសរមបស់របើរបាស់កបុងរសុកសផសងៗ -៣.៣៣២,៦ -៣.៦៦៩,៧ -៤.៣០០,១ -៤.៨៩៧,៣  
  នាចូំលសរមប់នាសំចញបនថ -២០៣,៧ -២២០,២ -២៥១,២ -២៨១,៩ 
ទសវា (សទុធ)    ៦៩៧,៣ ៨៨៧,៥ ១.០១១,៥ ១.០៥០,៩ 
 ចំ ូល    ១.៦៦៩,០ ២.២១0,៩ ២.៥៥៧,១ ២.៨១៥,៣ 
  កបុងសនាេះ  :   សសវាសធវើដំស ើ រ ១.១៧៩,៦ ១.៦១៤,៧ ១.៨១១,៣ ២.១០៤,២ 
 ចំណាយ    -៩៧១,៨ -១.៣២៣,៤ ១.៥៤៥,៦ -១.៧៦៤,៤ 
  កបុងសនាេះ  :   សសវាសធវើដំស ើ រ -១៩៧,៨ -២៥៣,៤ -២៩០,២ -៣២៨,៦ 
រាកច់ំណូល (សទុធ) -៥៣០,០ -៥៨៥,៩ -៦៤៨,៨ -៧២៧,៩ 
 ចំ ូល    ៥៨,៧ ៦១,៣ ៦៧,៦៧៤,០ 
  កបុងសនាេះ  :   ការរបាក់ ២៨,៤ ២៩,២ ៣៣,៦៣៧,៩ 
 ចំណាយ    -៥៨៨,៧ -៦៤៧,២ -៧១៦,៥ -៨០១,៩ 
  កបុងសនាេះ  :  - ការបង់ការរបាក ់ -៥២,០ -៥៤,២ -៦២,២-៦៨,០ 
             - ចំ ូលពីហ ុន -៣៨៥,៨ -៤៦៣,៣ -៦០០,០ ៦៦៣,៦ 
បង្ងវរឯកជន (សទុធ)   ២៤៣,០ ១៧៣,៥ ១៥០,០ ១៣៧,០ 
សម្តលុយគណនីចរនត (មនិរាបប់ញ្ចូ លបណងវរផលូវការ) -១.១៧១,៤ -១.០១៤,៩ -១.៤៣៦,៦ -១.៤៦៨,៩ 
បង្ងវរផលូវការ (សទុធ)  ៧៣០,៥ ៦៣២,៦ ៦១០,២ ៦៣៥,៨ 
 ចំ ូល    ៧៣០,៨ ៦៣២,៩ ៦១០,៤ ៦១០,៧ 
 ចំណាយ    -០,៣  -០,៣ -0,៣ -៣,៣ 
សម្តលុយគណនីចរនត និងបង្ងវរផលូវការ -៤៤០,៩ -៣៨២,៣ -៨២៦,៤ -៨៣៣,០ 
គណនីហិរញ្ញវតថុ  ៥៦៣,២ ៧៤៨,៨ ១.១៤៩,៤ ១.២១៦,៤ 
 ឥណទទយ្យផលូវការ (មនិរាបប់ញ្ចូ ល IMF) សទុធ* ២៤៤,៩ ២២២,៨ ៤៧៣,១ ១៨៦,៦ 
  ដករបាក ់   ២៥៧,១ ២៣៣,៣ ៤៨៧,៩ ២០៥,៤ 
  រូ ត់    -១២,១ -១១,៤                       -១៤,៨ -១៨,៩ 
 វិនិទោគម្ិនផលូវការ  ៣១៨,៣ ៥២៧,០ ៦៧៦,៣ ១.០២៩,៨ 
   វនិិសោរផ្លធ ល់ (សុរន)* ៧៨៣,៣ ៧៨៥,៤ ១.៤១០,៣ ១.៣២៣,៩ 
   វនិិសោរសលើផលបរ័ត (សុរន) * -៣៦,៧ -៦,១ -៣៤,២ ១១,៣ 
   វនិិសោរសផសងសរៀត (សុរន) * -៤២៨,៤ -២៨៦,៣ -៣៩០,៦ -២២១,៩ 
កំហសុ និងរំលង  ២៨,០ -៥៧,៨ ៥២,៥ -៨២,៤ 
សម្តលុយរមួ្    ១៥០,៣ ៣០៨,៩ ៣៧៥,៥ ៣០០,៩ 
ហិរញ្ញរបទាន   -១៥០,៣ -៣០៨,៩ -៣៧៥,៥ -៣០០,៩ 
  ររពយសកមមបរសរសសុរនរបស់ធនាគរជាតិ * -១៦៣,០ -៣២១,៥ ៣៨៨,៣ -៣១៣,៧ 
   បណរមបរមួលររពយសកមមជារុនបរមុងបរសរស -១៦៣,០ -៣២១,៥ ៣៨៨,៣ -៣១៣,៧ 
   ការសរបើរបាស់ឥ  នរបស់ IMF -- -- -- --  
   ការណបងណចកSDR -- -- -- -- 
  ហិរញ្ដបផ នពិសសស ១២,៨ ១២,៨ ១២,៨ ១២,៨ 

* តនមលវជិជមនតំណាងឱ្យកំស ើ នររពយអកមមបរសរស ឬែយចុេះររពយសកមមបរសរស និងតនមលអវជិជមនតំណាងឱ្យកំស ើ នររពយសកមមបរសរសឬការែយចុេះររពយអកមមបរសរស 
របភព  : រិនបនយ័ររួលបានពីអាជាញ ធរកមពុជានិងការបា៉ា ន់សាម នរបស់មស្តនថីធនាគរជាតិននកមពុជា  
ក ំតសំ់គល់   : - រិនបនយ័បសណាថ េះអាសនបសរមបឆ់្ប ២ំ០០១០-២០១២  (រិនបនយ័ ងំសនេះអាចនឹងរតូវបានណកណរបសឡើងវញិកបុងសពលអនារត)  
   - ព = ពាករ ៍រិនបនយ័សរមប់ឆ្ប ២ំ០១៣  
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