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 i 

អារម្ភកថា 

     ២០១៤     សេដ្ឋកិច្ចេកល                                 ៣,៣%        
   ២០១៣                                                                  
                                               ១                      
                                                                          
                                                                                
                                                                               
                        

                                                                                 
                                                                               
                      ត្ត                       (economic stagnation)             
                                                                                      
                                                                              
                                                                                
                                    ២០១១                                 
                             កំស ើ នសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ន-៥1 ករ៏ត្ូវបានបា៉ា នស់ម នថាថមថយ      សោយសរ
ការធ្លល កច់្ ុះននកំស ើ នសេដ្ឋកចិ្ច                                                    
                                                                              
                        

                                                            ភាព           
                                                  ២០១៤             
           ៧%                                    2                            
                                                                                 
          មភ                                           (           ២៥,៨%    
                          ៨,៨%        ៣,៩%    សេេច្រ ៍ ៣%)    

                                                               ប្របង
                                                          េណ្ដា បធ់្លន បេ់ងគម    
                                                                                       
                                                                              

                                           
១អាស៊ា ន-៥    មាន      ឥ ឌូ សនេ ៊ី មា៉ា សេេ ៊ី ហ្វ៊ីល៊ីព៊ីន នថ នងិសវៀត្ណ្ដម   
២                                                                         ៧,២%   



 ii 

ពិពិធកមម                                                                     ៗ េំសៅ 
ធ្លនាបាន                         ប ័             

     ២០១៤                                                         
                                                                        -
                                                                     
                                                                  រេបតាមសោល
នសោបាយអាេិភាព                

                                                  ជំរ ញ         បសងកើត្     
ធនាោរជាត្ិននកមព                          រ                                  
                      ភាពេនភ់លនន់ិងរបងុរបយត័្នខ្ពេ់       រ                សេដ្ឋកិច្ចជាត្ ិ
និង                មមសេដ្ឋកិច្ច            េកល                             បាន            
                     ត្រមូវការ                                                      
        ជាបនតបនាទ ប ់                                      ការអភវិឌ្ឍេ៊ីផារអនតរធនាោរនិង
េ៊ីផាររបូិយវត្ថ                                                                   
                                    

                     ២០១៤                         របមា  ១,១% 
                           (     ៥%)                                             
                     ៤០០០                                                      
                                                     សធ្លរ ជនមកសលើ           
                                                                              
             ២០១៤                                                                  
                                                                     េ ៊ីវលិអូេ
បនាល យ              ៣០ឆ្ន  ំ(           រ ៍ ៧០              រ ៍ ៩០)                 
    សរៀល                             ក           របាេ់    សរៀល              
                            ៣                          ២០១៤-២០១៨    
                               ២០១១-២០២០   

                                                                      
                                                                េូទាត្ ់          ង
                                                                           
                    ៤                                                      
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        រ                                       

េនទឹមសនុះ                                                                
                                                                            
                    រេបតាមយ េធសស្រេតអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយហិ្រញ្ញ វត្ថ ឆ្ន ២ំ០១១-២០២០ ។         
វេ័ិយធនាោរសៅកមព ជាបានបនតអភវិឌ្ឍរ ៊ីកច្សរមើន ទាងំវសិលភាព េំហំ្របត្ិបត្តិការ និងផលិត្ផលនិងសេវា 
ហិ្រញ្ញ វត្ថ ថម៊ៗី  ប្ដ្លឆល ុះបញ្ច ងំតាមរយៈការសកើនសេើងននភាពេ ៊ីជសរៅនិងអនតរការ ៊ីយកមម          ។       
   ២០១៤     ភាពេ ៊ីជសរៅប្ផនកហិ្រញ្ញ វត្ថ  (M2/GDP) បានបនតសកើនសេើងរហូ្ត្ដ្ល់របមា  ៦៣% 
រេពយេកមមរបេ់វេ័ិយធនាោរ         ២៨% រេបសពលប្ដ្លរបាកប់សញ្ញ ើនិងឥ ទានបានសកើនសេើង 
៣១% និង ៣១% សរៀងោន  ។  

                                                                     
                                                                             
                             ៦០%                  ១៤%                       
                           ៥០%                                             ៧ 
         អាជាា                                 ដ្ង                             
                                                                             
                                                   ពរង៊ីក                  
                                                                                 
    ៥                                                                    
                                                                                 
                                                                                 
១៩%       ៤២%                                                            
                                                                           
                                                                 បញ្ា ក ់      
                                     អភវិឌ្ឍន ៍                                       
                                                                            
                          

                                                                    
                                                                             
                                                                 មព ័           
                                                          ក                         
                                                                                     



 iv 

                                                                     សវ 
                                    និ                                      
                                                                       
                                                                             
                                               ៗ                                             
                                 ៗ             

                    ជាត្ិ                                                        
                                                                           
                        យ                                                       
                                                                        របេិេធភាព 
និង          រពមទាងំកាត្ប់នថយ    របត្ិបត្តិការ                                          
                                                                             
                                                                                  
បប្នថមសេៀត្នូវ             ជា        និក                                          
                                                                                
                                                          ោ               
របេិេធភាពននរបពន័ធសនុះ                                                        
                                                    (CPP)                     
         ក (Over-indebtedness)                                                    
      រត្ូវបានេេួលសគ ល់សោយរបសេេ                                               
                                                       

                                                              ៈ        
      ងារ                               ២០១១                                
                     ៗ                                                      
                                                      ងារ                          
                                                                             

                            ធនាោរជាត្ិននកមព ជា                          
ជូនរាជរោឋ ភបិាល រ្ឹុះសថ នធនាោរនិងហិ្រញ្ញ វត្ថ  និងសថ បន័ហិ្រញ្ញ វត្ថ អនតរជាត្ ិ     ការរ្បរ់្ង្ ន៊ី 
               េូទាត្ ់                                             ធនាោរជាត្ិននកមព ជា 
                                                                             
               ១៦                                                             
                                                      ២                     



 v 

             េធ                              ជាក់ប្េតងតាមរយៈការសបើករបាក់សបៀវត្សរ ៍
តាមរបពន័ ធធនាោរេរមាបម់ស្រនត៊ីរាជការេូសៅរ្បក់រមតិ្ រមួទាងំកងកមាល ងំរបោបអ់ាវ ធរ្បរ់បសភេ    

                                                             អងគភាពសេ ើបការ  
ហិ្រញ្ញ វត្ថ កមព ជា (េ.ហ្.ក)                                       ហិ្រញ្ញបបទានសភរវកមម       
                                            ការេមាា ត្របាក ់និងហិ្រញ្ញបបទានសភរវកមម ។     
         េ.ហ្.ក                                                        - 
សថ បន័                            ត្យ                                               
                         ២០១៤                                 ន៊ី              
                                                                         
          េ.ហ្.ក                    និ                                    -សថ បន័ 
                      អ                                         ការេមាា ត្របាកន់ិងហិ្រញ្ញ -
បបទានសភរវកមម                      

                             ធនាោរជាត្ិននកមព ជាបាន   ពរងឹងនិងពរង៊ីក   ជារបចនូំវ 
កិច្ចេហ្របត្ិបត្តិការសេវភា្៊ី និងពហ្ ភា្៊ីជាមយួធនាោរកណ្ដត ល សថ បន័ហិ្រញ្ញ វត្ថ  និងវេិាសថ នប ត ុះបណ្ដត ល
ទាងំកន ងត្ំបនន់ងិអនតរជាត្ិ       ផ្លល េ់បតូរពត័្ម៌ា    បេពិសសធន ៍               ច្ច          ការ   
               ។ តាមរយៈកិច្ចេហ្របតិ្បត្តិការសនុះ ធនាោរជាត្ិននកមព ជា  េេួលបាន   ជំនួយ 
បសច្ចកសេេ      ប ត ុះបណ្ដត ល                      អភវិឌ្ឍ                          
                                              របពន័ធធនាោរ                   
                                      ធនាោរជាត្ិននកមព ជាបាន       រមួច្ំប្ កកន ង               
                     បសងកើត្េហ្្មនស៍េដ្ឋកិច្ចអាស៊ា ននា   ឆ្ន ២ំ០១៥ ខាងម ខ្    បាន         
                                                                  ស៊ា ន+៣   

 េមេិធផល       ប្ដ្លេសរមច្បានទាងំ        សនុះ សកើត្សេើងសោយសរ    ខ្តិ្ខ្ំរបឹងប្របង
របកបសោយការយកច្ិត្តេ កោក ់និងសម រត្៊ីេេួលខ្ េរត្ូវ    របេ់មស្រនត៊ីប ្គលិករ្បជ់ានថ់ាន ក ់សរកាមការ      
   ោរំេោ៉ា ងម ត្មាពំ៊ីេំណ្ដករ់កុមរបឹកាភបិាលននធនាោរជាត្ិននកមព ជា រមួនងឹកិច្ចេហ្របត្ិបត្តកិារលា      
       រកេួង-សថ បន័រាជរោឋ ភបិាល និងនដ្្ូអភវិឌ្ឍនន៍ានាផងប្ដ្រ ។  

ជា        ខ្ា ំេូមប្ថលងអ ំរ  ្ ោ៉ា ងរជាលសរៅច្ំស ុះរកុមរបឹកាភបិាល មស្រនត៊ីប ្គលិកធនាោរ
ជាត្ិននកមព ជា និងរ្បស់ថ បន័ កព់ន័ធ រពមទាងំនដ្្ូអភវិឌ្ឍនន៍ានាប្ដ្លបានរមួច្ំប្ កទាងំកមាល ងំកាយ-ច្តិ្ត 
ធនធ្លន និងសពលសវលាដ្ម៏ានត្នមល           បាន       ដ្ល៏ារបសេើរទាងំសនុះ ។ 

ទេសាភិបាល 

 



មាតិកា 
*** 

ក- របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ ១ 

សេចកតីសផតើម  ៣ 

I- ការរកាេថរិភាពថ្ថល និងតថ្មលរបាក់សរៀល ៤ 
 ១- ការវិវតតថ្ថលទាំនិញ និងអតិផរណា ៤ 

    ១.១- េមាេធាតុចូលរមួកនងុអតិផរណា ៤ 

    ១.២- កត្តត ខាងសរៅដែលអាចមានឥទធិពលមកសលើអតិផរណាកមពុជា ៥ 

 ២- ស្ថថ នភាពអរត្តបតូររបាក់ ៧ 

    ២.១- ស្ថថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ ៧ 

    ២.២- ស្ថថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណណ មួយចាំនួន ៨ 

    ២.៣- អនតរាគមន៍សៅសលើទីផារបតូររបាក់ ៩ 

 ៣- ការផគត់ផគង់របូិយវតថុ ១០ 
 ៣.១- របូិយវតថុទូសៅ ១០ 

 ៣.២- កត្តត ជះឥទធិពលែលប់រមិាណរបូិយវតថុ ១២ 

 ៣.៣- ស្ថថ នភាពេនទនីយភាពកនងុរបព័នធធនាគារ ១៤ 

 ៣.៤- អរត្តការរបាក់បស ញ្ ើ អរត្តការរបាក់ឥណទាន និងគមាល តអរត្តការរបាក់ ១៦ 

II- ស្ថថ នភាពជ ជ្ងីទទូាត់ និងទុនបរមងុអនតរជាត ិ  ១៧ 
 ១- ស្ថថ នភាពជ ជ្ងីទូទាត់ ១៧ 
  ១.១- គណនីចរនត ១៨ 

   ១.២- គណនីសែើមទុន និងគណនីហរិ ញ្វតថុ ១៩ 
 ២- ការរគប់រគងទុនបរមុងអនតរជាតិ ២០ 
   ២.១- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ ២០ 
    ២.២- ការរគប់រគងហានិភ័យវិនិសោគ ២១ 
III- ស្ថថ នភាពរបពន័ធធនាគារនិងហរិ ញ្វតថ ុ ២១ 

 ១- របតិបតតិការរបេធ់នាគារនិងហរិ ញ្វតថុ ២២ 

 ២- ការពរងឹងការរតួតពិនិតយ និងរកបខ័ណឌ បទបប ញ្តតិ ២៥ 

IV- ការផគត់ផគង់សេវាធនាគារកណាា ល ២៦ 
 ១- សេវារគប់រគងគណនី ២៧ 



    ១.១- ការរមួចាំដណកកនងុការអនុវតតកាំដណទរមង់ការរគប់រគងហរិ ញ្វតថុស្ថធារណៈ ២៧ 

    ១.២- របតិបតតិការទទួលចាំណូលពនធ ២៧ 

    ១.៣- របតិបតតិការរបាក់បស ញ្ ើ ២៨ 

 ២- សេវាសផទររបាក់ ២៨ 

    ២.១- សេវាសផទររបាក់កនងុរបសទេ ២៨ 
   ២.២- សេវាសផទររបាក់សរៅរបសទេ ២៩ 

៣- សេវាផាត់ទាត់ឧបករណ៍ទូទាត់ ៣០ 

   ៣.១- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់សរៀល ៣០ 

   ៣.២- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់ែុល្លល រអាសមរកិ ៣០ 
   ៣.៣- ការផាត់ទាត់បញ្ជជ សផទរឥណទាន ៣០ 
   ៣.៤- ការអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទាត់ជាតិ  ៣០ 

      ៤- ការងាររគប់រគងមូលបរត ៣១ 

    ៤.១- ការងាររគប់រគងមូលបរតរបេរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល ៣១ 

    ៤.២- ការសចញផាយមូលបរតអាចជួញែូរបាន (NCDs) ៣១ 

 ៥- ការងារឥណទាន ៣២ 

 ៦- ការងារអនុវតតហរិ ញ្បបទាន និងកមចីពីបរសទេ ៣២ 

    ៦.១- ហរិ ញ្បបទានឥតេាំណងកនងុគសរមាង ៣២ 

    ៦.២- ហរិ ញ្បបទានឥតេាំណងសរៅគសរមាង ៣២ 

     ៦.៣- កមចីេមបទានបរសទេ ៣២ 

 ៧- ការងាររបតិសវទន៍ និងការងាររគប់រគងអាជីវកមមនា ាំសចញ-នាាំចូលមាេ ៣២ 
 ៨- ការរគប់រគងចរាចរណ៍ធនបរត ៣២ 
V-  ការងារអងគភាពសេុើបការណ៍ហរិ ញ្វតថកុមពជុា (េ.ហ.ក)  ៣៤ 

      ១- ការអនុវតតចាប់ និងបទបប ញ្តតិ ៣៤ 

      ២- ការរតួតពិនិតយ ៣៤ 

      ៣- កចិចេហរបតិបតតិការ ៣៤ 

              ៣.១- េហរបតិបតតិការកនងុរបសទេ ៣៤ 

              ៣.២- េហរបតិបតតិការអនតរជាតិ ៣៥ 

      ៤- ការបណាុ ះបណាា លបសងកើនេមតថភាព ៣៥ 
VI- ទាំនាកទ់ាំនងអនតរជាតិ ៣៦ 

១- ទាំនាក់ទាំនងពហុភាគី ៣៦ 



 ១.១- មូលនិធិរបូិយវតថុអនតរជាតិ (IMF) ៣៦ 
 ១.២- ធនាគារពិភពសល្លក (WB)         ៣៦ 

 ១.៣- ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាេុ ី(ADB) ៣៧ 
១.៤- ភាន ក់ងារេហរបតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ុន  (JICA) ៣៧ 

១.៥- មជឈមណឌ លធនាគារកណាត លអាេុអីាសគនយ ៍(ស៊្ថេនិ - SEACEN) ៣៨ 
 ១.៦- េហរបតិបតតិការហរិ ញ្វតថុអាស៊្ថន និងអាស៊្ថន+៣ ៣៨ 
 ១.៧- េមាគមឥណទានកេកិមមជនបទថ្នរកុមរបសទេអាេុប៉ីាេុហីវកិ  (APRACA) ៣៩ 

 ១.៨- េមាគមធនាគារកណាត លថ្នបណាត របសទេនិោយភាស្ថបារាាំង  (ហ្រហវង់កហូវូន) ៤០ 
 ១.៩- រកុមរបឹកាពិសរគាះសោបលេ់ថរិភាពហរិ ញ្វតថុរបចាំតាំបន់អាេុ ី                               ៤០ 
 ២- ទាំនាក់ទាំនងសទវភាគី ៤០ 

VII- ការរគប់រគងថ្ផទកនងុធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ៤២ 

 ១- េមាេភាព និងេកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល ៤២ 

 ២- ការងាររគប់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុេស ៤៣ 

  ២.១-  េថតិិមហ្រនតីបុគគលកិ ៤៤ 

  ២.២- ការងារបណតុ ះបណាត ល ៤៤ 

 ៣- ការងារេវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចច ៤៦ 
 ៤- ការងាររគប់រគងស្ថខាធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ៤៧ 

េននដិ្ឋា ន  ៤៨ 
ខ- ទិេសៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ ៥១ 
 ១- ការងាររបូិយវតថុ ៥៣ 
 ២- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ ៥៣ 
 ៣- ការងារអភិវឌ្ឍន៍របព័នធទូទាត់ ៥៤ 
 ៤- ការងាររតួតពិនិតយ ៥៤ 

 ៥- ការងាររបឆ្ាំងការេមាអាត តរបាក់និងហរិ ញ្បបទានសភរវកមម  ៥៤ 
 ៦- ការងាររបតិបតតិការ ៥៤ 
 ៧-  ការងារសបាះផាយនិងឃ្ល ាំងសបឡា ៥៥ 
 ៨- ការងារេវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិចច ៥៥ 
 ៩- ការងាររគប់រគងស្ថខា ៥៥ 
    ១០- ការងារគណសនយយ ៥៥ 



 ១១- ការងាររគប់រគង និងបណតុ ះបណាត លមហ្រនតីបុគគលកិ ៥៥ 
 ១២- ការងាររស្ថវរជាវនិងេហរបតិបតតិការអនតរជាតិ ៥៦ 
 

ឧបេមព័នធ ៥៧ 

ឧបេមព័នធ ១  ការវិវតតថ្នេនទេសន៍ថ្ថលទាំនិញសរបើរបាេន់ិងសេវា ៥៩ 

ឧបេមព័នធ ២ ការវិវតតថ្នេនទេសន៍ថ្ថលទាំនិញនិងសេវា ៦០ 
ឧបេមព័នធ ៣ របាក់សរៀលសធៀបជាមួយរបូិយប័ណណ សផសងៗ ៦១ 
ឧបេមព័នធ ៤ ស្ថថ នភាពរបូិយវតថុ ៦២ 
ឧបេមព័នធ ៥ ត្តរាងគណនីវិភាគធនាគារជាតិថ្នកមពុជា ៦៣ 
ឧបេមព័នធ ៦ ត្តរាងគណនីវិភាគធនាគារពាណិជជ ៦៤ 
ឧបេមព័នធ ៧ ត្តរាង៧ ឥណទានត្តមរបសភទជាំនួញកនងុវិេយ័សេែាកិចច ៦៥ 
   ត្តរាង៨ - េរបុរបតិបតិតការរបាក់បស ញ្ ើរបេធ់នាគារពាណិជជ ៦៥ 
ឧបេមព័នធ ៨ ជ ជ្ងីទូទាត់របសទេកមពុជា ៦៦ 



1 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 

 
 
 
 
 

ក- របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៤ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 



3 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

សេចកតីសផតើម 

សេដឌកិចចកមពុជាសៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ ប ថមា កាំស ើ  រងឹមាាំ ដែលគាំទ្ទដោយកាំដ ើ នការនាំសចញ វេ័ិយ
កេិកមម សេេចរ ៍  ិងេាំ ង ់ស េះបីជាសេដឌកិចចេកលប ថសងើបស ើងកបុងសលផឿ យឺតជាងការរ ាំពឹងេុកកស៏ោយ ។ 
េ ធឹមស េះ រាជរោឌ ភបិាលបា ប ថអ ុវតថកមមវធិីកាំណ េរមងជ់ាប ថបនធ ប ់ សដើមផបីសងកើតបរយិាកាេអាំសោយផល
ដល់ការវ ិិសយាគ ជាំរញុការអភវិឌណេហរាេធុ តូច ិងមធយម រពម ាំងសធវើពិពិធកមមមលូោឌ  សេដឌកិចចេាំខា ់ៗ  
េាំសៅាាំរេកាំស ើ  សេដឌកិចចរបកបសោយចីរភាព ។  

កបុងសាលសៅរមួចាំណ កគាំទ្ទសាល សយាបាយរបេ់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ធនារជាតិន កមពុជាបា ប ថ
អ ុវតថសាល សយាបាយរបូិយវតទុ ិងបថូររបាក ់ របកបសោយរបេិេនភាព សដើមផរីកាេទិរភាពនលល ិងអរាបថូររបាក ់ ។ 
ការផគត់ផគង់រូបិយវតទុបា សកើ ស ើងកបុងករមិតេមរេប សហើយធនារជាតិន កមពុជាបា ាមោ ជាបជ់ារបចាំ
 ូវឥេនិពលន កាំស ើ  របូិយវតទុេូសៅ  ិងស្ថទ  ភាពេ ធ ីយភាពកបុងរបព ័នធនារ សាំដៅរគបរ់គងេមាព ធអតិផរោ 
 ិងហា ិភយ័ននពាកព់ ័ន ងឹបណរមបរមួលេ ធ ីយភាព ។ ដលើសពីដនេះ សទិតកបុងរបបអទ្ាបថូរទ្ាកអ់ដ ថ តមាន
ការទ្របទ់្រង ធនាគរជាតិននកមពុជាានបនថដធវើអនថរារមនដ៍ៅដលើទីផារបថូរទ្ាក ់ ដែើមផរីកាសទិរភាពអទ្ាបថូរទ្ាក ់
ដោយានទិញទ្ាកែុ់ល្លា រអាដមរកិដឆាើយតបនឹងតទ្មូវការទ្ាកដ់រៀលដៅដលើទីផារ ។ 

មយ៉ាងវញិដទៀត េុ បរមុងអ ថរជាតិរតូវបា វ ិិសយាគសោយរបុងរបយត័បបាំផុត អ ុសោមាមសាលការ ៍
លាំោបអ់ាទិភាព ៖ ១) រកាសដើមេុ  ២) េ ធ ីយភាព  ិង ៣) ចាំ ូល ។ របេិេនភាពន ការរគបរ់គង
េុ បរមុងអ ថរជាតគិួបផសាំ ឹងការេេួលបា អតិសរកជញ្ជ ីងេូ ត ់  ងិកាំស ើ  តរមូវការរបាកស់រៀលដៅដលើេីផារ 
ានដធវើឱ្យេុ បរមងុអ ថរជាតសិកើ ស ើងគួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ដៅឆ្ប ាំ២០១៤ ដនេះ ។  

សៅកបុងវេ័ិយធនារនិងហិរញ្ដ វតទុ ធនារជាតិន កមពុជាបា ប ថពរងឹងរកបខ ័ឍ រតួតពិ ិតយ ងិបេបផញ្ដតថិ
 ាំងករមតិមរីក ូិងមា៉ា រកូ រេបាមការវវិតថន វេ័ិយហិរញ្ដ វតទុកមពុជា  ងិេថងោ់រអ ថរជាត ិ។ េ ធមឹស េះ សហោឌ រចន
េមព ័នហិរញ្ដ វតទុ ជាពិដសសទ្បព ័នេូទាតជ់ាតិករ៏តូវានអភវិឌណសដើមផាីាំរេការរកីចសរមើ ន របតិបតថកិារហិរញ្ដ វតទុ
នន ។ មយ៉ាងសេៀត េទិតកបុងបរកិារ ៍ន របសេេកាំពុងអភវិឌណនដ៍ែលមា ការរកីចសរមើ វេ័ិយហិរញ្ដ វតទុយា៉ា ង
ឆ្បរ់ហ័េ អងគភាពសេុើបការ ៍ហិរញ្ដ វតទុកមពុជា (េ.ហ.ក) បា ប ថសលើកកមពេ់របេិេនភាពការរបយុេនរបឆ្ាំង
ការេមាា តរបាក ់ ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមមសៅកបុងរបព ័នធនារកមពុជា ។ 

ធនារជាតិន កមពុជាបា ប ថពរងឹងរបតិបតថិការសៅាមបោថ ញស្ថខារាជធា ី-សខតថ សដើមផបីាំសពញមុខងារ 
ភារកិចច ជាពិសេេការងារេរមបេរមួល ិងណបងណចកស្ថចរ់បាកឱ់្យកា ណ់តមា របេិេនភាពខពេ់ រមួចាំណ កដល់
ការជាំរុញការសរបើរបាេ់របាកស់រៀល  ិងការងារកាំដ ទទ្មង់ការទ្រប់ទ្រងហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈរបស់រាជរោឌ ភិាល ។ 
រេបសពលស េះណដរ កិចចេហរបតិបតថិការអ ថរជាតិករ៏តូវបា ពរងឹង ិងពរងីកជារបចាំ  ាំងកបុងរកបខ ័ឍ សេវភាគី
 ិងពហុភាគ ី ជាមយួ ឹងនដគូយុេនស្ថស្រេថនន សដើមផបីសងកើ ការផ្លល េ់បថូរចាំស េះដឹង បេពិសស្ថធ  ៍  ិងពត័ម៌ា 
េាំខា ់ៗ  ទ្ពមទាាំងដលើកកមពស់សមតទភាពជាំនាញរបស់មន្រនថីបុរគលិក សទ្មាបរ់មួចាំដ កអភវិឌណរបព ័នធនារ
កមពុជាឱ្យកា ណ់តរកីចសរមើ របកបសោយចីរភាព  ិងេមាហរ កមមខពេ់ ។  

 



4 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

I- ការរកាេថរិភាពថ្ថល នងិតថ្មលរបាក់សរៀល 
 ១- ការវិវតតថ្ថលទាំនិញ និងអតិផរណា 

 អតិផរោរមួ (Headline Inflation) បា លយចុេះជាប ថបនធ បច់បព់ីណខកកកោ មក សហើយមា ករមតិ ១,១% 
សៅចុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ  បជាងអតិផរណាឆ្ប ាំ២០១៣ (៤,៦%) ។ រួរកតស់មាគ ល់ថា អតិផរណាឆ្ប ាំ២០១៤ 
ានថយចុេះទាបជាងការរ ាំពឹងទុក (៣,៥%) ។ កបុងអាំ ុងឆមាេេី១ អតផិរោរមួឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ មា ករមតិជាមធយម
របមា  ៤,៧% ដោយបា សកើ ស ើងដល់ករមតិខពេ់បាំផុតរតឹម ៤,៩% សៅណខមនី ណដលបោថ លមកពីការ
សកើ ស ើងនលលរកុមមហូបអាហារ រកុមផធេះេណមផង  ងិរកុមេងាហ រមឹ ។ ប៉ាុណ ថសៅឆមាេេ២ី អតិផរោបា ប ទយ
សលផឿ កាំស ើ  មកវញិមកករមិតមធយមរបមា  ៣%  ិងបា លយចុេះដល់ករមិត បបាំផុតរបចាំឆ្ប ាំ រតឹម 
១,១% សៅណខធបូ សោយស្ថរការលយចុេះន កាំស ើ  នលលរកុមទាំ ិញជាសរចើ  ជាពិសេេ រកុមមហូបអាហារ 
រកុមផធេះេណមផង រកុមេុខាភបិាល  ិងរកុមដឹកជញ្ជូ   ។ កាថ ចមផងណដលសធវើឱ្យរកុមេាំ ិញ ាំងស េះលយកាំស ើ  នលល
មា  ៖ ការធាល កចុ់េះ ន នលលសរបងសៅ ិងមហូបអាហារេកល  ិងការលមលយអរាអតិផរោន របសេេនដគូនាំ
ចូលេាំ ិញមកកមពុជា (របសេេចិ  នល  ិងសវៀតោម) ។ ចាំណ កឯ អតិផរោេបូល1 (Core Inflation)  
ណដលជាេូចនករបងាហ ញពីអតិផរោសោយកាំស ើ  តរមូវការ (demand driven price pressure) កប៏ា លយ
ចុេះមកដល់ ១,៨%  បជាងរាដូចាប ឆ្ប ាំ២០១៣ (៣,៦%) ។ 

 

 

 

 

 

 

 
 

របភពៈ វេិយស្ថទ  ជាតិេទិ តិ 

 ១-១. េមាេធាតុចូលរមួកនងុអតិផរណា 
 អតិផរោណខសលើណខសៅប ថេទិតកបុងករមតិ ប  ិងបា ណរបរបួលប ថិចប ថួចប៉ាុសោត េះ សពាលគឺបា សកើ 
ជាមធយមរបមា  ០,១% សៅឆ្ប ាំ២០១៤ កបុងសនេះមា អរាមធយម ០,៣៦% កបុងឆមាេេី១  ិង -០,១៧% 
កបុងឆមាេេ២ី ។ ករមតិអរា បស េះ បា រមួចាំណ កប ទយេមាព ធសលើអតិផរោរមួឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំឱ្យេទិតសៅទាប ។ 

 រកុមមហូបអាហារសៅប ថរមួចាំណ កធាំជាងសគសៅកបុងអតិផរោរមួ  ិងបា រកាអរាកាំស ើ  ជាមធយមរបមា  
៥% កបុងឆ្ប ាំ២០១៤ សោយស្ថរការផគតផ់គងក់បុងរេុកសៅមា ករមតិ ម ិ  អ់ាចផគតផ់គងរ់គបរ់ា ា់មតរមូវការ 
សហើយសៅប ថពឹងណផាកខាល ាំងសលើការនាំចូលេាំ ិញ ជាពិសេេ រកុមស្ថច ់ ិងបណ ល ពីរបសេេនល  ិងសវៀតោម ។  
 
                                                 

 
1 អតិផរោណដលម ិរាបប់ញ្ចូ លរកុមមហូបអាហារ  ិងរកុមេាំ ិញ ិងសេវាពាកព់ ័ន ងឹសរបងឥ ន ៈ ។ 
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% រកាហ្វ ១: អតិផរណា 
 



5 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ជាក់ណេថង កបុងអរាអតិផរោរួម រកុមមហូបអាហារបា រួមចាំណ ក ១,៤% រកុមសភាជ ីយោឌ   ០,៣% 
រកុមសរគឿងេងាហ រមឹ ០,២%  ិងរកុមេាំ ិញសផសងៗ -០,៧% ។ ចាំណ កឯ រកុមដកឹជញ្ជូ  បា ចូលរមួចាំណ ក 
បនធ បអតផិរោរមួ សោយស្ថរនលលសរបងស្ថាំង ិងមា៉ា េ ូតបា លយចុេះជាប ថបនធ ប ់ចបព់ីណខេីហា មក ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 របភពៈ វេិយស្ថទ  ជាតិេទិ តិ 

 ១.២. កត្តត ខាងសរៅដែលអាចមានឥទធិពលមកសលើអតិផរណាកមពុជា 

 នលលមហូបអាហារពិភពសោកបា ប ថលយចុេះជាលាំោបគ់ួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ ជាពិសេេចបព់ីណខសមស្ថ មក ។ 
េ ធេស ន៍លលមហូបអាហារពិភពសោកឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំបា លយចុេះ ៨,៥% សធៀប ឹងឆ្ប ាំមុ  ៣,៦% សោយស្ថរការធាល ក់
នលលន រកុមធញ្ដជាតិ សរបងដធវើពីបណ ល (vegetable oils) េករ  ិងរបេ់របរសរបើរបាេ់របចាំនលៃ ។ ការធាល កន់លលស េះ 
ជាចមផងគឺបោថ លមកពីការសកើ ខពេ់ជាងតរមូវការននការផគតផ់គង ់ សោយស្ថរផលិតកមមមា ភាពរបសេើរស ើង
ជាលាំោប ់សហើយការស ើងនលលន របាកដុ់ោល រអាសមរកិកប៏ា រមួចាំណ កសធវើឱ្យនលលលយចុេះផងណដរ ។ ដូចស េះ អតផិរោ 
កមពុជាម ិបា រងេមាព ធពីនលលមហូបអាហារពិភពសោកសេ សហើយនលលមហូបអាហារពិភពសោកករ៏តូវបា រ ាំពឹងថា ឹង
សៅប ថលយចុេះ សោយស្ថរផលិតកមមកេិកមមសៅប ថសកើ ស ើង ិងមា ភាពលារបសេើរ ។ 
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មករា កុម ៈ មនី សមស្ថ  េភា មលុិន កកកោ េីហា ក ដ តុោ វចិ ិកា ធបូ មករា កុម ៈ មនី សមស្ថ  េភា មលុិន កកកោ េីហា ក ដ តុោ វចិ ិកា ធបូ

២០១៣ ២០១៤

អាហារ ិងសភេជជៈមិ ណម ជាតិរេវងឹ ផធេះេណមផង  េកឹ អគគេិ  ី េម័   ងិឥ ន ៈដនេសេៀត សភាជ យីោឌ   េុខាភបិាល សរគឿងេងាហ រមិ េមា រៈសរបើរបាេ់រគួស្ថរ ងិការណល ាំផធេះជារបចាំ ដឹកជញ្ជូ  សផសងៗ

 រកាហ្វ ២ : ការរមួចាំដណកកនងុអតិផរណា (ឆ្ន ាំសលើឆ្ន ាំ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 ចាំណ កឯ នលលសរបងសៅសៅសលើេីផារអ ថរជាតិ កប៏ា លយចុេះជាលាំោប ់ជាពិសេេ កបុងឆមាេេី២ បនធ បព់ី 
បា សកើ ដល់ករមតិខពេ់បាំផុតរបចាំឆ្ប ាំសៅណខមលុិន ។ នលលសរបងសៅបា ធាល កចុ់េះដល់ ០,៣៤ ដុោល រអាសមរកិកបុង ១ 
លីរត សពាលគឺធាល កចុ់េះ ៤៥% ឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ  បជាងឆ្ប ាំ២០១៣ (៦,៩%) សោយស្ថរការសកើ ស ើងខាល ាំងន 
ផលិតកមមសរបងសៅ ជាពិសេេ សៅរបសេេលីប  ី  ិងរបសេេផលិតសរបង (OPEC) ខ ៈណដលកាំស ើ  
តរមូវការបា លមលយរេបាមការលយចុេះន េ ធុេះកាំស ើ  សេដឌកិចចន របសេេធាំៗមួយចាំ ួ  គួបផសាំ ឹង
ការស ើងនលលរបាកដុ់ោល រអាសមរកិ ។ េ ធឹមស េះ នលលសរបងស្ថាំងសៅកមពុជាវញិកប៏ា លយចុេះជាប ថបនធ ប ់ ចបព់ ី
៥.៣៥០ សរៀល កបុង១លីរត សៅណខកកកោ មកដល់ ៤.៤០០ សរៀល កបុង១លីរត សៅណខធបូ សពាលគឺបា លយចុេះ ៥,៨% 
ឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ សធៀប ឹងណខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 

 ការលយចុេះន នលលសរបងសៅពិភពសោកបា បងាហ ញពីផលវជិជមា មកសលើនលលសរបងស្ថាំងសៅកមពុជា  ិងបា រមួ 
ចាំណ កយា៉ា ងេាំខា ក់បុងការរកាេទិរភាព  ិងប ទយេមាព ធអតិផរោកមពុជា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ចាំសពាេះអរាអតិផរោរបេ់របសេេនាំេាំ ិញចូលមកកមពុជាេាំខា ់ៗ 2វញិ កប៏ា លយចុេះជាលាំោប ់ណដល
ជាចមផងសោយស្ថរការលយចុេះនលលមហូបអាហារ សលើកណលងណតអរាអតិផរោហុងកុងប៉ាុសោត េះណដលបា សកើ ស ើង 
ខពេ់សៅណខក ដ  ប៉ាុណ ថសរកាយមកកប៏ា លមលយមកវញិរហូតដល់ចុងឆ្ប ាំ ។ អរាអតិផរោរបសេេនលមា  
ករមតិ ០,៦% សវៀតោម ១,៨% ចិ  ១,៥% នតវា៉ា   ់០,៦%  ិងហុងកុង ៤,៩% ។ 
 

 
 
 

                                                 

 
2 នដគូពា ិជជកមមធាៗំ  ាំង៥ ជាមយួកមពុជា សៅឆ្ប ាំ២០១៣ ៖ ១- ច ិ (៣៦,៥% ន ការនាំចូលេរុប) ២- នល (១៣,៣% ន ការនាំចូលេរុប) ៣-
សវៀតោម (១២% ន ការនាំចូលេរុប)  ៤- ហុងកុង (៧,៦% ន ការនាំចូលេរុប)  ៥- នតវា៉ា   ់(៦,៦% ន ការនាំចូលេរុប) 
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    រកាហ្វ៤: ថ្ថលសរបងសៅពិភពសោក និងថ្ថលសរបងសាំងសៅកមពុជា 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 សបើពិ ិតយសលើអតផិរោណកតរមូវ3 ណដលវាេ់ពឥីេនពិលន អតផិរោនាំចូល (Imported Inflation) មកកមពុជា 
សឃើញថាអតផិរោនាំចូលមា ឥេិនពលតចិតចួប៉ាុសោត េះមកសលើអតផិរោកមពុជា សោយស្ថរណតអតផិរោណកតរមូវ 
របេ់របសេេ ាំងសនេះ េទិតសៅកបុងករមតិ បកបុងអទ្ារបមា  ០,២% ប៉ាុសោត េះ ។ ដូចស េះ អរាអតផិរោ 
កមពុជាបា រង ូវេមាព ធពឥីេនិពលន អតិផរោនាំចូលពីបរសេេកបុងករមតិតិចតួចប៉ាុសោត េះ ណដលម ិបា បងកឱ្យ
មា ហា ភិយ័ ឬបសងកើ កាំស ើ  អតិផរោកមពុជាឱ្យមា ករមតិខពេ់ស ើយ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ២- សថ នភាពអរត្តបតូររបាក់ 
២.១- សថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបាក់ែុោល រអាសមរកិ 

អរាបថូររបាកស់រៀលសធៀប ឹងដុោល រអាសមរកិមា េទិរភាពលារបសេើរសៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ សោយមា អរា
មធយមរបមា  ៤.០៣៦ សរៀលកបុងមយួដុោល រអាសមរកិ សពាលគឺតនមលរបាកស់រៀលបា លយចុេះទ្តឹមដត ០,០២% 
ប៉ាុដណាត េះ សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ សបើពិ ិតយសមើលការណរបរបួលអរាបថូររបាក់សៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ សឃើញថា 
                                                 

 
3 អរាអតិផរោណកតរមូវសោយអរាបថូររបាក ់

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8
 
 
 

- 
 

 

 
  
   -
 
 

 

 
  

- 
 

 

  
 

- 
 

 

 
 
 

- 
 

 

 
  
  

- 
 

 

 
 
  

- 
 

 

 
  

- 
 

 

 
 
 -
 
 

 

 
  

- 
 

 

  
  
   

- 
 

 

 
  -
 
 

 

 
 
 

- 
 

 

 
  
   -
 
 

 

 
  

- 
 

 

  
 

- 
 

 

 
 
 

- 
 

 

 
  
  

- 
 

 

 
 
  

- 
 

 

 
  

- 
 

 

 
 
 -
 
 

 

 
  

- 
 

 

  
  
   

- 
 

 

 
  -
 
 

 

%

                       

រកាហ្វ៥ : អតិផរណារបេរ់បសទេនាំទាំនិញចូលមកកមពុជាេាំខាន់ៗ 
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រកាហ្វ៦ : អតិផរណាដកតរមវូសោយអរត្តបតូររបាក់របេរ់បសទេថ្ែគូ 
ពាណិជ្ជកមមេាំខាន់ៗនាំចូលមកកមពុជា 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

អរាបថូររបាកស់រៀលសធៀប ឹងរបាកដុ់ោល រប ថណរបរបួលាមកាថ រដូវកាលដូចឆ្ប ាំមុ ៗណដរ សោយពុាំេេួលរងឥេនិពល 
ពីកាថ ខាងសរៅសេ ។ ជាកណ់េថង តនមលរបាកស់រៀលបា សកើ ស ើងចបព់ីណខមករា រហូតដល់ណខមនី សោយស្ថរ
អាំ ុងសពលស េះជារដូវរបមូលផល រែូវបងព់នន និងរែូវប ុយរបនព ី ងិបុ យជាត ិ ប៉ាុណ ថបា លយចុេះវញិជា
ប ថបនធ បច់បព់ីណខសមស្ថ រហូតដល់ណខតុោ សោយស្ថរតរមូវការរបាកស់រៀលសៅសលើេីផារបា លយចុេះមកវញិ ។ 
របាកស់រៀលបា សកើ នលលប ថចិវញិចបព់ីណខវចិ ិកា រហូតដល់ដាំោចឆ់្ប ាំ២០១៤ សោយស្ថរតរមូវការរបាកស់រៀល
សដើមផេីិញកេិផល  ិងេរមាបស់របើរបាេ់កបុងពិធបីុ យជាតធិាំៗបា ចបស់ផថើមសកើ ស ើងវញិ ។ សោយណ ក សៅចុង 
ឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ ការសកើ ស ើងន តនមលរបាកស់រៀលមា លកខ ៈយឺតជាងឆ្ប ាំមុ ៗ សោយស្ថរតរមូវការរបាកស់រៀល
េរមាបប់ងព់ នសលើមសធយបាយដឹកជញ្ជូ   ងិយា ជាំ េិះរគបរ់បសភេ រតូវបា ព យររហូតដល់ដាំោចឆ់្ប ាំ២០១៤ ។ 
ជារមួ សៅកបុងឆ្ប ាំស េះ តនមលរបាកស់រៀលសធៀប ឹងរបាកដុ់ោល រអាសមរកិប ថមា េទិរភាពលារបសេើរ សោយបា ណរបរបួល 
កបុងចសនល េះតូចជាង ±២% ប៉ាុសោត េះ ។ 

 

 
 

២.២- សថ នភាពអរត្តបតូររបាក់សរៀលសធៀបនឹងរបូិយប័ណណ មួយចាំនួន 
សបើពិ ិតយាម ិនប ការន អរាមធយម អរាបថូររបាកព់ិត4 (Real Exchange Rate) ន របាកស់រៀលសធៀប ឹង

របូិយប ័ត ន របសេេនដគូពា ិជជកមមេាំខា ់ៗ  មយួភាគធាំរបេ់កមពុជាបា លយចុេះគួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ សធៀប ឹង
ឆ្ប ាំ២០១៣ ដលើកដលងដតអរាបថូររបាកព់តិន របាកស់រៀលសធៀប ងឹរបាកដុ់ោល រហុងកុងបា សកើ ស ើងប ថចិប ថួច ។ 
អរាបថូររបាកព់ិតន របាកស់រៀលសធៀប ឹងរបាកប់ាតនលានលយចុេះ ៦,៩% របាកយ់៉ា ច់ិ  ៤,៧% របាកអ់ឺរ ៉ា ូ៣,៩% 
របាកដុ់ោល រអាសមរកិ ២,៤%  ិងរបាកដុ់ងសវៀតោម ០,៥% ។  កាថ ចមផងណដលនាំឱ្យមា ការលយចុេះអរាបថូររបាក់
ពិតន របាកស់រៀលរមួមា  ១) ការធាល កចុ់េះតនមលរបាកប់ាតសោយស្ថរភាពា តឹងណផបក សយាបាយ  ២) សាល
 សយាបាយបសងកើ គមាល តបណរមបរមួលរបាកយ់៉ា  ់ ពី ±១% សៅ ±២% ៣) ការស ើងនលលន របាកដុ់ោល រអាសមរកិ
សៅសលើេីផារអ ថរជាតិ សោយស្ថរភាពទ្បដសើរដឡើងននកាំស ើ  សេដឌកិចចរបេ់េហរដឌអាសមរកិ  ិង ៤) ការធាល ក់

                                                 

 
4 គជឺាេូចនករេរមាបស់ាល សយាបាយមា៉ា រកូសេដឌកិចចមយួដេ៏ាំខា  ់ណដលឆលុេះប ច ាំងពសី្ថទ  ភាពរបកួតរបណជងន េាំ ញិនាំសចញរបេ់របសេេមយួ ។ 
សៅសពលណដលអរាបថូររបាកព់ិតសកើ ស ើង មា  យ័ថាភាពរបកួតរបណជងន េាំ ញិនាំសចញរបេ់របសេេមយួសកើ ស ើង ដូចស េះសេដឌកិចចណដលពឹងណផាកសៅ
សលើការនាំសចញ រតូវណតាមោ ជារបចាំ ូវការវវិតថន អរាបថូររបាកព់ិតសធៀបសៅ ឹងរបសេេជានដគូពា ិជជកមមរបេ់ខលួ  ។ 

រាហ្វ៧ : ស្ថថ នភាពអរាបតូររាក់ររៀលរធៀបនឹងរាក់ដុល្លល រ 
(អទ្ាទិញទីផារចុងទ្គ) 
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ចុេះន តនមលរបាកអ់ឺរ ៉ាសូោយស្ថរវធិា ការសោេះរស្ថយវបិតថិបាំ ុល ិងបរតិថផរោ ន បោថ របសេេកបុងតាំប អ់ឺរ ៉ា ូ។ 
ជារមួ ការលយចុេះន អរាបថូររបាកព់ិតស េះបា សធវើឱ្យ តថមភាពន ការរបកួតរបណជងេាំ ិញនាំសចញរបេ់កមពុជា
លយចុេះសធៀប ងឹេាំ ិញរបេ់បោថ របសេេ ាំងសនេះ ជាពិសេេេាំ ញិកេិកមមណដលភាគសរចើ គិតជារបាកស់រៀល ។ 
េ ធឹមស េះ ការស ើងនលលន របាកដុ់ោល រកម៏ា ឥេនិពលផងណដរសៅសលើភាពរបកួតរបណជងការនាំសចញេាំ ិញកបុងវេ័ិយ
 េាហកមមរបេ់កមពុជា ។ 

 

       

២.៣- អនតរាគមន៍សៅសលើទីផារបតូររបាក់ 

សៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ តរមូវការរបាក់សរៀលបា សកើ ស ើងខពេ់គួរឱ្យកត់េមាគ ល់ សធៀប ឹងឆ្ប ាំមុ ៗ
សោយស្ថរកាថ ចមផងមួយចាំ ួ ដូចជា កាំស ើ  ន តរមូវការរបាក់សរៀលេរមាប់ការបង់ព ន  ិងេរមាប់បសរមើ
ដល់ការសកើ ស ើងន េកមមភាពសេដឌកិចច ។ កាំស ើ  តរមូវការរបាកស់រៀលស េះកឆ៏លុេះប ច ាំងយា៉ា ងចាេ់ផងណដរពី
កាំស ើ  ជាំស ឿេុកចិតថសៅសលើរបាក់សរៀល បនធ ប់ពីរាជរោឌ ភិបាលក៏ដូចជាធនារជាតិន កមពុជា បា ខិតខាំ
របឹងណរបងអ ុវតថសាល សយាបាយសលើកកមពេ់ការសរបើរបាេ់របាកស់រៀល ។ 

 

រាហ្វ៨ : អរាបតូររាក់ពិតននរបរទសនដគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា 
                                   (សនធសសនដ៍ែធបូ ឆ្ប ាំ២០១១) 
 

ោ ដុោល រអាសមរកិ 
 

រកាហ្វ ៩ : របតិបតតិារទិញលក់ដុល្លល រអារម្រកិរលើទីផារ 
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ធនារជាតិន កមពុជាបា េិញរបាក់ដុោល រពីទីផារចាំ ួ  ១៤៣ សលើក ណដលមា េឹករបាក់េរុប 
៨០២,៧ ោ ដុោល រអាសមរកិ សោយចាំោយរបាកស់រៀលេរបុចាំ ួ  ៣.២១០,៦ ពា ោ់ សរៀល សកើ ស ើង
ដទវែងសធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កបុងបរកិារ ៍ន ដសែឌកិចចែុល្លា របូនីយកមមខពេ់ ការអ ថរាគម ស៍លើេីផារបថូររបាក់
បា រមួចាំណ កយា៉ា ងេាំខា ក់បុងការបាំសពញតរមូវការរបាកស់រៀលសៅសលើេីផារ សដើមផរីកាបា  ូវេទិរភាពអរាបថូរ 
របាកស់រៀល  នងិបសងកើ ជាំស ឿេុកចិតថពសី្ថធារ ជ សលើរបាកស់រៀល ។ 
 ៣- ការផគត់ផគង់របូិយវតថុ 

បរមិា របូិយវតទុ ប ថសកើ ស ើងេមរេបាមតរមូវការទីផារ  ិងការរកីចសរមើ ន របតិបតថិការសេដឌកិចច 
ណដលបា  ិងកាំពុងសកើ ស ើងឥតឈបឈ់រ ។ របព ័នធនារប ថមា ករមតិេ ធ ីយភាពខពេ់រគបរ់ា  ់ធាន
បា តរមូវការេ ធ ីយភាពសទ្មាបរ់គឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុដធវើការពទ្ងីកអនថរការយីកមមធនាគររបស់ែាួន 
ក ែូចជាទ្បភពទុនសទ្មាបគ់ាំទ្ទែល់ការវនិិដ រកបុងទ្ស ករបស់វស័ិយ កជន  ងិអតលិិជ របេ់រគឹេះស្ថទ   ាំង
សនេះ ។ សលើេពីស េះ ភាពរងឹមាាំន េ ធ ីយភាពគួបផសាំ ងឹេទិរភាពវេ័ិយធនារ បា រមួចាំណ កសធវើឱ្យអរា
ការរបាក ់ាំងបសញ្ដ ើ  ិងឥ    មា េទិរភាពលារបសេើរកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ។  

 ៣.១- របូិយវតថុទូសៅ 
រូបិយវតទុេូសៅ (M2) បា សកើ ស ើងរបមា  ៣០% (ឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ) ណដលរមួចាំណ កសោយរេពយេកមម 

បរសេេេុេន ១៧%  ិងរេពយេកមមកបុងរេុកេុេន ១៣% ។ ការសកើ ស ើងន រេពយេកមមបរសេេេុេន ជាចមផង
សោយស្ថរកាំស ើ  ន របាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត ណដលបា សកើ ស ើងរបមា  ៣០% រេបសពលណដលរបូិយវតទុកបុង 
ចរាចរ ៍ ិងរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលបា សកើ ស ើងរបមា  ២៦%  ិង ៣២% សរៀងាប  សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 
គួរប ជ កផ់ងណដរថា បនធ បព់បីា លយចុេះកបុងអាំ ុងសដើមឆមាេេី២ ឆ្ប ាំ២០១៣ របាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត បា  
 

សកើ ស ើងវញិជាប ថបនធ បយ់ា៉ា ងឆ្បរ់ហ័េមកវញិ សហើយរកាសលផឿ កាំស ើ  ខពេ់រហូតដល់ដាំោចឆ់្ប ាំ២០១៤ 
ស េះ ។ កាំស ើ  ស េះ ឆលុេះប ច ាំងពជីាំស ឿេុកចតិថរងឹមាាំរបេ់ស្ថធារ ជ មកសលើរបព ័នធនារកមពុជា ។ មយ៉ាង
វញិសេៀត ចាំ ុចណដលគួរឱ្យកត់េមាគ ល់ផងណដរសៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ គឺកាំស ើ  រូបិយវតទុកបុងចរាចរ ៍ 
(ជារបាកស់រៀល) បា សកើ ស ើងខពេ់ សោយស្ថរកាំស ើ  តរមូវការរបាកស់រៀលសៅកបុងរបតិបតថិការសេដឌកិចច ិង
ហិរញ្ដ វតទុ ។ េ ធឹមស េះ ករមតិដុោល របូ ីយកមមណដលវាេ់សោយរបាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត សធៀប ឹងរបូិយវតទុេូសៅ 
(FCD/M2) បា ប ថេទិតកបុងករមតិ ៨៣% ណដលប ហ ស េះសៅណតប ថោកក់រមតិដល់ការអ ុវតថ ិងរបេិេនភាព
សាល សយាបាយរបូិយវតទុ ។ 

រកាហ្វ ១០: េមាេធាតុថ្នការផគត់ផគង់របូិយវតថុ  
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(ពា ់ោ សរៀល)

របាក់បញ្ដ ីជារបិូយប័ ត

របាក់បញ្ដ ីជាសរៀល

កាំស ើ  ន របូិយវតទុេូសៅបា បសងកើ ភាពេីុជសរៅណផបកហិរញ្ដ វតទុ (M2/GDP) ដល់អរា ៦៣% ដធៀបនឹង 
៥៣% កបុងឆ្ប ាំ២០១៣  ដែលឆលុេះប ច ាំងពតីួនេីែ េាំខា  ់ិងកា ណ់តេកមមរបេ់វេ័ិយធនារកបុងការចូលរមួ
ាាំរេ ិងអភវិឌណសេដឌកិចចជាតិ ។ 

 
 

   

 

 

 

 

 

រកាហ្វ ១២:េមាសធាតុថ្នរបូិយវតថុទូសៅ (M2) 
 

រកាហ្វ ១១: ភាពេុជី្សរៅដផនកហ្រិញ្ញវតថុ 
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របិូយវតទុកបុងចរាចរ ៍ សឆវង កាំស ើ  របិូយវតទុកបុងចរាចរ ៍ ស្ថថ ាំ 

 ពា ់ោ សរៀល    

 

 
 

៣.២- កត្តត ជ្ះឥទធិពលែលប់រមិាណរបូិយវតថុ 
កាថ ចមផងដែលរមួចាំណ កបសងកើ បរមិា ផគត់ផគង់រូបិយវតទុ គឺកាំស ើ  រេពយេកមមបរសេេេុេនរបស់ 

ទ្រឹេះសាទ នធនារ ិងធនារជាតិន កមពុជា  ងិរេពយេកមមកបុងរេុកសុទនរបេ់ទ្រឹេះសាទ នធនារ ។ រេពយេកមម 
បរសេេេុេនរបស់ទ្រឹេះសាទ នធនារសកើ ស ើងជាមធយមរបមា  ២១% ជាចមផងបោថ លមកពីការសកើ ស ើងន  
របាក់បសញ្ដ ើជារូបិយប័ ត បរដទស ។ ចាំណ កឯកាំស ើ  ជាមធយមន រេពយេកមមកបុងរេុកសុទនរបេ់ទ្រឹេះសាទ ន
ធនារ រតូវបា ាាំរេសោយការសកើ ស ើងឥ   ចាំសពាេះវេ័ិយឯកជ  ។ េ ធឹមស េះ រេពយេកមមបរសេេ
េុេនរបេ់ធនារជាតិន កមពុជាបា សកើ ស ើងជាមធយម ២៣% ដោយសារកាំដ ើ នរបាក់បសញ្ដ ើជារូបិយប ័ត
របេ់ទ្រឹេះសាទ នធនារ របាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត របេ់រោឌ ភបិាល  ិងការេិញចូលរបាកដុ់ោល រអាសមរកិដោយ
ធនាគរជាតិននកមពុជា ។ 

ឥ   ាមវេ័ិយ (បណរមបរមួលជាភាគរយ) 
 

 ធបូ-១០ ធបូ-១១ ធបូ-១២ ធបូ-១៣ ធបូ-១៤ 
េោឌ ារ ិងសភាជ ីយោឌ   ២,១ ១,៩ ៧,៩ ៣០,៦ ២០,៣ 
កេិកមម រកុាខ របមាញ់  ងិស ស្ថេ ២៤,៧ ៧៧,៦ ៤៥,៨ ២៦,៣ ៣៤,៣ 
កមម ថស្ថល ២៤,៩ ៤១,០ ៣៦,១ ៤៨,៤ ៩,៩ 
េាំ ង ់ងិការជួញដូរអចល រេពយ ១៥,៥ ២៥,៨ ១៨,១ ២២,៦ ៣៦,២ 
តរមូវការផ្លធ ល់ខលួ សផសងៗ ៣,៦ ៦៩,២ ១៦,៧ ២៣,៣ ៤៦,៦ 
ការជួញដូរដុាំ ិងរាយ ៤៣,១ ២២,៣ ៣៧,៨ ២៤,៣ ៣៤,៧ 

រកាហ្វ ១៣: របូិយវតថុកនងុចរាចណ៍ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

៣.២.១ របតិបតតិការហ្រិញ្ញវតថុរបេរ់គឹះសថ នធនគារ 

រេពយេកមមេរបុរបេ់វេ័ិយធនារបា សកើ ស ើងកបុងអរារបមា  ២៨% ឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ  ិងមា ករមតិ 
សេមើ ឹង ៩៨% ន ផ.េ.េ ។ រេពយេកមមបរសេេេុេនណដលជាេមាេធាតុមួយរបេ់រេពយេកមមេរុបន  
វេ័ិយធនារបា សកើ ស ើង ២៩% ឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ (៣%  ន ផ.េ.េ) ណដលជាចមផងសោយស្ថរការសកើ ស ើងន 
រេពយេកមមបរសេេ (១៧%) ។ ចាំណ កឯរេពយេកមមកបុងរេុកេុេនបា សកើ ស ើងរបមា  ៣៩% (៣២% ន 
ផ.េ.េ) ជាចមផងបោថ លមកពីការសកើ ស ើងន ឥ   ចាំសពាេះវេ័ិយឯកជ  កបុងសនេះវេ័ិយពា ិជជកមម
លកដុ់ាំ ិងរាយសៅណតេេួលបា ឥ   សរចើ ជាងសគ ដោយមានេមាមារត ១៨% ន ផ.េ.េ រេបសពល
ដែលឥ   ចាំសពាេះវេ័ិយកេិកមម កមម ថស្ថលកមម េាំ ង ់ របូវន័ថបុគគល  ងិឥ   សផសងៗសេៀត មា 
េមាមារតកបុងរងវង ់៦% ន  ផ.េ.េ ។ 

 
 

៣.២.២ របតិបតតិការហ្រិញ្ញវតថុរបេធ់នគារជាតិថ្នកមពុជា 

ការសកើ ស ើងននរបាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត បរសេេសៅកបុងរបព ័នធនារ បា សធវើឱ្យរេពយេកមមបរសេេ
េុេនសៅធនារជាតិន កមពុជាសកើ ស ើង ២៥% ឆ្ប ាំសលើឆ្ប ាំ បនធ បព់ីបា លយចុេះសៅឆមាេេី២ ឆ្ប ាំ២០១៣ 
ខ ៈណដលរេពយេកមមកបុងរេុកេុេនរបេ់ធនារជាតិន កមពុជាបា លយចុេះ ២៧% សោយស្ថរការធាល កចុ់េះន 
ឥ សេយយេុេនចាំសពាេះរាជរោឌ ភបិាល ៦៦%  ិងឥ សេយយេុេនពីវេ័ិយធនារ ១៨% ។ គួរគូេប ជ ក ់
ផងណដរថា ការធាល កចុ់េះន ឥ សេយយេុេនចាំសពាេះរាជរោឌ ភបិាល ជារមួបោថ លមកពកីាំស ើ  ន របាកប់សញ្ដ ើរបេ់
រាជរោឌ ភបិាល ។  

  

រកាហ្វ ១៤: សថ នភាពរទពយេកមមរបេរ់គឹះសថ នធនគារ 
(សធៀប ឹងផ.េ.េ) 
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រេពយេកមមបរសេេេុេន រេពយេកមមកបុងរេុកេុេន

កាំស ើ  របចាំឆ្ប ាំន រេពយេកមមកបុងរេុកេុេន ស្ថថ ាំ កាំស ើ  របចាំឆ្ប ាំន រេពយេកមមបរសេេេុេន ស្ថថ ាំ  

   ន ផ េ េ     

 
 ៣.៣- សថ នភាពេនទនីយភាពកនងុរបព័នធធនគារ 

 របព ័នធនារសៅកមពុជាប ថរកាករមតិេ ធ ីយភាពខពេ់ ណដលឆលុេះប ច ាំងាមរយៈករមតិខពេ់ន ភាព 
សលើេេ ធ ីយភាព ។ សៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ ភាពសលើេេ ធ ីយភាពមា ករមតិជាមធយមរបមា  ៣០% 
ន ការផគតផ់គងេ់ ធ ីយភាពេរបុកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ សធៀប ងឹ ២៧% កបុងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កាំស ើ  ស េះបងាហ ញថា 
របព ័នធនារមា លេនភាពខពេ់ជាងមុ កបុងការសឆលើយតបសៅ ឹងតរមូវការេ ធ ីយភាព ណដលអាចសកើ ស ើង
យា៉ា ងឆ្បរ់ហ័េ ិងជាយថាសហតុ ។ 

 ៣.៣.១ ការផគត់ផគង់េនទនីយភាព 
 ការផគតផ់គងេ់ ធ ីយភាពកបុងរបព ័នធនារ រឺភាគសរចើ ាមរយៈរេពយេកមមបរសេេេុេន  ិងមយួភាគ 
តូចាមរយៈរបតិបតថិការសាល សយាបាយរូបិយវតទុ ។ េ ធ ីយភាពេរមាប់របព័ នធនារ ទ្តូវបា ផគត់ផគង ់
ាមរយៈរេពយេកមមបរសេេេុេនមា ជាមធយមរបមា  ៩៩,៥% ន ការផគត់ផគង់េរុប កបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ។ 
ការផគតផ់គងេ់ ធ ីយភាពេរបុកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ សកើ ស ើងជាមធយមរបមា  ២៥% សធៀប ឹងកាំស ើ  រតឹមណត ៥% 
កបុងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កាំស ើ នស េះ ជាចមផងរឺសោយស្ថរការសកើ ស ើងន រេពយេកមមបរសេេេុេនរបមា  ២៥% ។ 
 

 

រ ៀល 

រកាហ្វ ១៤: សថ នភាពរទពយេកមមរបេធ់នគារជាតិថ្នកមពុជា 
(សធៀប ឹងផ.េ.េ) 

 
 

រកាហ្វ ១៥: សថ នភាពរទពយេកមមរបេធ់នគារជាតិថ្នកមពុជា 
(សធៀប ឹងផ.េ.េ) 

 
 

រកាហ្វ ១៦   : ការផគត់ផគង់េនទនីយភាពកនងុរបព័នធធនគារ 

ប្រតិរតតិកា  រស់ធនាគា ជាតិនៃកម្ពុជា 
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 ៣.៣.២ ការរសូបយកេនទនីយភាព 
េ ធ ីយភាពកបុងរបព ័នធនាររតូវបា រេូបយកាមរយៈកាថ េវយត័ (របូិយវតទុកបុងចរាចរ ៍ របាក-់

បសញ្ដ ើេុេនរោឌ ភបិាល  ិងណផបកសផសងៗេុេន)  ិងេុ បរមងុកាតពវកិចច ។ ចាំដ េះកាថ សវយត័ ៖ របូិយវតទុកបុងចរាចរ
ទ្សូបយកសនធនីយភាពដកើនដឡើង ២១% ឆ្ប ាំដលើឆ្ប ាំ ដធៀបនឹង ១៩% ដៅឆ្ប ាំ២០១៣ ែ ៈដែលទ្ាកប់ដញ្ដ ើ
រោឌ ភាិលសុទនដកើនដឡើង ១៤% ឆ្ប ាំដលើឆ្ប ាំ ដធៀបនឹង ១០% ដៅឆ្ប ាំមុន ។ ចាំដ ក  ទុនបទ្ម ងកាតពវកចិចដកើន
ដឡើង ២១% ទ្បហាកទ់្បដហលនឹងឆ្ប ាំមុន ។ 

 

 
 
 

រកាហ្វ ១៧   : របតិបតតិការរបេធ់នគារជាតិថ្នកមពុជា 

រកាហ្វ ១៨   : ការរេូបយកេនទនីយភាពកនងុរបព័នធធនគារ 

រកាហ្វ  ១៩  :កត្តត េវយត័ រកាហ្វ ២០ : ទុនបរមុងេរបុកនងុរបព័នធធនគារ 

ភាព 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ករមតិខពេ់ន ភាពសលើេេ ធ ីយភាពកបុងរបព ័នធនារកមពុជា ានឆលុេះប ច ាំងពីេកាថ  ុពលកបុងការផថល់
េ ធ ីយភាពដល់សេចកថីរតូវការកបុងវេ័ិយសេដឌកិចចរបូវ ័ថ ជាពិសេេ ការវ ិិសយាគសលើវេ័ិយផលិតកមមនន 
ណដលបា  ងិកាំពុងសងើបស ើងជាលាំោប ់ ។ សលើេពីស េះ ករមតិខពេ់ន ភាពសលើេេ ធ ីយភាពក៏ានប  ញ
ផងណដរពីភាពធ  ់ឹងការប៉ាេះេងគិចណដលបោថ លមកពហីា ភិយ័ននណដលអាចសកើតមា ជាយថាសហតុ ។ មយ៉ាង
វញិសេៀត ភាពសលើេេ ធ ីយភាព ឹងអាចរមួចាំណ កអភិវឌណេីផារអ ថរធនារ ិងរូបិយវតទុ  ណដលជាេីផារ
ចមផងន បាំ ុលរយៈសពលខលី ។ ការអភិវឌណេីផារស េះ  ឹងអាចបសងកើត បករ ៍សាល សយាបាយរូបិយវតទុ 
អារេ័យសលើេីផារ  ិងសលើកកមពេ់របេិេនភាពការអ ុវតថសាល សយាបាយរបូិយវតទុជារមួផងណដរ ។ 
 

 ៣.៤- អរត្តការរបាក់បសញ្ញ ើ អរត្តការរបាក់ឥណទាន និងគមាល តអរត្តការរបាក់  
 ៣.៤.១- អរត្តការរបាក់បសញ្ញ ើ 

សោយគិតាមអរាការរបាករ់យៈសពល១ឆ្ប ាំវាេ់សោយករមតិមធយមលលឹងាមេាំហាំរបតិបតថិការ អរាការ
របាកប់សញ្ដ ើជាសរៀល ិងដុោល រអាដមរកិបនថមា េទិរភាពដៅឆ្ប ាំ២០១៤ ដនេះ ដោយអរាការរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀល
សទិតកបុងកទ្មតិ ៦%  ិងជាដុោល រអាដមរកិ ៤,៣% ។ ែូចស េះ អរាការរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលបនថមា ករមតិែពស់
ជាងអរាការរបាកប់សញ្ដ ើជាដុោល រអាដមរកិ ដែលដនេះានរមួចាំណ កសលើកេឹកចិតថឱ្យស្ថធារ ជនោក់របាក់
បសញ្ដ ើជាសរៀលកបុងទ្រឹេះសាទ នធនារ ។ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ៣.៤.២- អរត្តការរបាក់ឥណទាន 

 អរាការរបាក់ឥ   ជាសរៀល ិងដុោល រអាដមរកិ មិនមានការដទ្បទ្ប លរួរ  កត់សមាគ ល់ដទកបុងឆ្ប ាំ
២០១៤ ។ អទ្ាការទ្ាក ់ ទានជាដរៀលមានកទ្មតិ ១៦% ដហើយអរាការរបាកឥ់   ជាដុោល រអាដមរកិ
មា ករមតិជាមធយម ១១,៤% ។ គួរកតេ់មាគ ល់ផងណដរថា អរាការរបាកឥ់   ជាសរៀលបា សកើ ស ើងពី 
១១,៩% សៅណខេីហា ដល់ ១៥,៦% សៅណខក ដ  ឆ្ប ាំ២០១៣ សហើយមា េទិរភាពកបុងអរាស េះរហូតដល់ចុងឆ្ប ាំ
២០១៤ ។ កាំស ើ  ស េះ គឺសោយស្ថរសាល សយាបាយបសងកើ រយៈសពលផថល់ឥ   ជាសរៀលរបេ់ធនារ 
ណដលមា េាំសពៀតឥ   ជារបាក់សរៀលសរចើ ជាងសគសៅកបុងវេ័ិយធនារ ។ ការបសងកើ រយៈសពលផថល់
ឥ   ជារបាក់សរៀល ឹងរមួចាំណ កបសងកើ ការវ ិិសយាគកបុងរេុកជារបាក់សរៀលបណ ទមសេៀត ណដល ឹងសលើក
កមពេ់ការសរបើរបាេ់របាកស់រៀលឱ្យកា ណ់តេូលាំេូោយ ។ 
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 ៣.៤.៣- គមាល តអរត្តការរបាក់ 
េទិរភាពន អរាការរបាកឥ់    ិងបសញ្ដ ើជាសរៀល ិងដុោល រអាដមរកិ បា រកាេទិរភាពគមាល តអរាការ

របាកឥ់   -បសញ្ដ ើជាសរៀល ិងដុោល រអាដមរកិ ។ សៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ គមាល តអរាការរបាកឥ់   -បសញ្ដ ើ
ជាសរៀលមា ករមតិ ១០,២៥%  ងិជាែុល្លា រ ៧,២៨% សរៀងាប  គឺបា សកើ ស ើងណត 0,៣៣%  ិង ០,២០% 
ប៉ាុសោត េះ សធៀប ឹងចុងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កទ្មិតែពស់ននគមាល តអរាការរបាក់  ទាន-បដញ្ដ ើជាសរៀល ិងដុោល រ
អាដមរកិ ានរមួចាំដ កដធវើ  លេនភាពេេួលបា របាកច់ាំស ញកបុងវស័ិយធនាគរបនថសទិតកបុងកទ្មតិែពស់សម
ទ្សប ដែលសលើកេឹកចិតថឱ្យរគឹេះស្ថទ  ធនារខិតខាំបសងកើ គុ ភាពសេវា  ិងបសងកើតផលិតផលហិរញ្ដ វតទុលមីៗ 
បដទ្មើតរមូវការេីផារ ។ 

 

II- សថ នភាពជ្ញ្ជងីទូទាត់ និងទុនបរមងុអនតរជាត ិ
 ១- សថ នភាពជ្ញ្ជងីទូទាត់ 
 ស្ថទ  ភាពជញ្ជ ីងេូ តរ់បេ់កមពុជាកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ មា ភាពលារបសេើរជាងឆ្ប ាំ២០១៣ សោយស្ថរការលយ 
ចុេះន ឱ្ ភាពគ  ីចរ ថ និងកាំដ ើ នឧតថមភាពរ នីដែើមទុននិងហិរញ្ដ វតទុ ។ ជាកណ់េថង េមតុលយជញ្ជ ីង
េូ តម់ា អតិសរករបមា  ៤,៦% ន ផ.េ.េ សធៀប ឹង ២,៣% កបុងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កាំស ើ  ស េះបា រមួ
ចាំណ កបសងកើ េុ បរមុងអ ថរជាតិឱ្យប ថសកើ ស ើងជាលាំោប ់ សហើយមា បរមិា រគបរ់ា ក់បុងការរេរេងក់ារ
នាំចូលេាំ ិញ ងិសេវាបា របមា  ៤ណខ ណដលជាករមតិេមរេបចាំសពាេះរបសេេកាំពុងអភវិឌណ  ៍។ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រាហ្វ ២៣ : ជ្ញ្ជងីទូទាត់ 
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១.១- គណនីចរនត 
ឱ្ ភាពគ  ចីរ ថមា របមា  ១០,៦% ន ផ.េ.េ (៧.១៤៨ ពា ោ់ សរៀល) លយចុេះ ៤,៩% 

សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ណដលមា ឱ្ ភាព ១២,២% ន ផ.េ.េ ។ ការលយចុេះឱ្ ភាពគ  ចីរ ថ គឺបោថ ល
មកពីភាពរបសេើរស ើងន រ នីដស សុទន និងរ នបីដងវរចរនថសុទន ែ ៈដែលឱ្ ភាពជញ្ជ ីងពា ិជជកមម 
 ិងឱ្ ភាពគ  រីបាកច់ាំ ូលេុេនានសកើ ស ើងបនថចិបនថួច ។ 

កាំស ើ  ន ឱ្ ភាពជញ្ជ ីងពា ិជជកមមានលយចុេះគួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ ២,៩% សធៀប ឹង ២៧,៩% កបុងឆ្ប ាំ
២០១៣ សោយស្ថរការនាំសចញមា េ ធុេះខាល ាំងជាងការនាំចូល ។ ការនាំសចញបា សកើ ស ើង ១៤,៨% សោយ
ការនាំសចញេសមលៀកបាំពាក់ ិងណេផកសជើងសរកាមរបព័ នអ ុសរាេះព ន សៅណតជារបសភេេាំ ិញនាំសចញេាំខា ់
សោយមា េមាមារតរហូតដល់ ៨៧,៨% សធៀប ឹងការនាំសចញេរបុ រេបសពលណដលការនាំសចញផលិតផល
កេិកមមសៅប ថសកើ ស ើងកបុងអរា ១៧,៣% ។ គួរកតេ់មាគ ល់ផងណដរថា េមាមារតការនាំសចញេាំ ិញសរកាម
របព ័នអ ុសរាេះព នសៅកា េ់ហរដឌអាសមរកិបា ប ថធាល កចុ់េះពី ៧១% កបុងឆ្ប ាំ២០០៥ មករតឹមរបមា  ៣០% 
កបុងឆ្ប ាំ២០១៤ រេបសពលណដលការនាំសចញសៅកា ់េីផារសផសងសេៀតបា សកើ ស ើងជាប ថបនធ ប់ ដូចជា 
ទ្បដទសកាោោ ជប៉ាុ  ជាពិសេេេហគម អ៍ឺរ ៉ាបុ សរកាមកមមវធិ ី“everything but arms” េរមាបរ់បសេេ
អភវិឌណ ត៍ិចតួច ។ សោយណ ក ការនាំចូលេាំ ិញកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ មា កាំស ើ   ១០,៩% សធៀប ឹង ១៩,៥% 
កបុងឆ្ប ាំ២០១៣ សោយស្ថរការនាំចូលសរបងឥ ន ៈលយចុេះ ៥,៩% ណដលជាលេនផលន ការបញ្ចបគ់សរមាងស្ថទ បន
ស្ថទ  ីយវ៍ារអីគិគេ ីមួយចាំ ួ  ។ ការនាំចូលសរគឿងេមា រៈេាំ ង់ ិងេាំ ិញសរបើរបាេ់បា ប ថសកើ ស ើង 
២០%  ិង ១១,៧% សរៀងាប  ណដលកាំស ើ  ស េះអាចឆលុេះប ច ាំងពីការសកើ ស ើងន ការអភវិឌណវេ័ិយអចល រេពយ 
 ិងកាំស ើ  របាកច់ាំ ូលរបេ់របជាជ  ខ ៈណដលការនាំចូលវតទុធាតុសដើមេរមាបវ់េ័ិយកាតស់ដរេសមលៀកបាំពាក ់
រតូវបា បា៉ា  ស់្ថម  ថាមា កាំស ើ   បរតមឹ ២% សោយស្ថរមា ការ ម រដាំស ើងរបាកឈ់បួលរបេ់កមមករ ។ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

រាហ្វ២៤ : ជ្ញ្ជងីពាណិជ្ជកម្ម 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

អតិសរកគ  ីសេវាេុេនមា កាំស ើ  រតឹម ៥,១% សធៀប ឹង ៤,៣% សៅឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កាំស ើ  ស េះ 
គឺបោថ លមកពីការសកើ ស ើងយឺតន ខធងច់ាំ ូលសេវាសលើវេ័ិយសេេចរ ៍ ណដលរងផលប៉ាេះពាល់សោយស្ថរ 
ស្ថទ  ភាព សយាបាយ  ិងប ហ តាំប ស់ៅរបសេេជិតខាងណដលជារចកេាំខា ម់យួបសរមើដល់វេ័ិយសេេចរ ៍ 
កមពុជា  ិងការផធុេះស ើងជាំងឺសអបូឡាសៅកបុងឆ្ប ាំស េះ ។ 

កបុងអាំ ុងសពលដូចាប  ឱ្ ភាពគ  ីរបាកច់ាំ ូលានសកើ ស ើង ១,៥% សធៀប ឹង ២១,៧% នឆ្ប ាំ 
ក លងសៅ សោយស្ថរការសផញើសចញរបាកច់ាំ ូលពីការវ ិិសយាគសៅកមពុជាមា កាំស ើ   បសធៀប ឹងឆ្ប ាំម ុៗ ។ 
េ ធឹមស េះ គ  ីបណងវរចរ ថេុេនានសកើ ស ើង ២៧,៨% សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

១.២- គណនីសែើមទុននិងគណនីហ្រិញ្ញវតថុ 
េមតុលយគ  ីសដើមេុ  ិងគ  ីហិរញ្ដ វតទុបងាហ ញពីលាំហូរចូលេុេនរបមា  ១៤,៤% ន ផ.េ.េ 

(១០.៤៤៩ ពា ោ់ សរៀល) សកើ ស ើង ១៤,៧% សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កាំស ើ  ស េះបោថ លមកពីការសកើ 
ស ើងគ  ីហិរញ្ដ វតទុរបមា  ២០,៦% ណដលរមួចាំណ កសោយការសកើ ស ើងលាំហូរចូលរេពយេកមមហិរញ្ដ វតទុ
េុេនរបេ់ធនារពា ិជជ  ិងរបាកក់មចរីបេ់រោឌ ភបិាល រេបសពលណដលលាំហូរចូលេុេនន គ  ីវ ិសិយាគ
ផ្លធ ល់បា លយចុេះប ថិចប ថួច ។ កបុងអាំ ុងសពលដូចាប ស េះ គ  បីណងវរសដើមេុ េុេន (រាបប់ញ្ចូ លជាំ ួយសលើ
គសរមាងវ ិិសយាគ  ិងជាំ ួយបសចចកសេេ) បា លយចុេះរបមា  ១៨,៦% សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ ជាលេនផល 
េមតុលយគ  ីសដើមេុ  ិងគ  ីហិរញ្ដ វតទុ សៅណតប ថមា អតិសរក ណដលជាកាថ ចមផងេរមាប់ផ្លត់ ត់
ឱ្យឱ្ ភាពេមតុលយគ  ចីរ ថ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 

           រាហ្វ ២៥ : គណនីចរនត 
 

រាហ្វ ២៦ : សមាសធាតុគណនីហ្រិញ្ញវតថុ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 ២- ការរគប់រគងទុនបរមុងអនតរជាតិ 
សាលបាំ ងចមផងន ការរកាេុ បរមុងអនថរជាតិគឺសដើមផពីទ្ងឹងរបបអទ្ាបឋូរទ្ាក ់ សាទ នភាពជញ្ជ ីងទូទាត ់

សទិរភាពវស័ិយហិរញ្ដ វតទុ ជាំដនឿទុកចិតថរបស់ទ្បដទស ទ្បភពចាំ ូល និងឃ្ា ាំងទ្ទព សមផតថិជាត ិ។ 

២.១- ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ 
សៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ អរាការរបាកស់លើរបាកប់សញ្ដ ើមា កាលកាំ តជ់ារបូិយប ័ត  ាំងអេ់កបុងកស្រ ថក

េុ បរមុងអ ថរជាតិរបេ់ធនារជាតិន កមពុជាបា ធាល ក់ចុេះសបើសធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ជាពិសេេអរាការរបាក់
សលើរបាកប់សញ្ដ ើមា កាលកាំ តជ់ារបាកអ់ឺរ ៉ារូយៈសពលខលីសរកាម១ណខ បា ធាល កចុ់េះដល់ករមតិអវជិជមា  ។ ចាំណ ក
អរាចាំ ូលេីផារេ ដ ប័ ត មា ការណរបរបួលខាល ាំងសៅកបុងឆ្ប ាំស េះ ពិសេេសៅកបុងឆមាេេី២ ។ កាថ
ចមផងណដលនាំឱ្យអរាការរបាក់ប ថធាល ក់ចុេះ  ិងអរាចាំ ូលរបេ់េ ដ ប័ ត ណរបរបួលខាល ាំង គឺសោយស្ថរ 
កាំស ើ  យឺតន សេដឌកិចចពភិពសោក ភាពា តឹងន ប ហ  សយាបាយ ការអ ុវតថសាល សយាបាយរបូិយវតទុ
វាិទ រកមមរបេ់ធនារកោថ លអឺរ ៉ាបុ ជប៉ា ុ ចិ   ិងការរកីរាលោលន ជមៃដឺអបូឡា ។ សោយណ ក អរាការ
របាកស់លើរបាកប់សញ្ដ ើជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិបា សងើបស ើងប ថិចវញិសៅចុងឆ្ប ាំ២០១៤ បនធ បព់ីធនារកណាឋ ល 
អាដមរកិ បា សដទ្មចបញ្ចបស់ាល សយាបាយចាកប់ញ្ចូលេុ សៅកបុងដសែឌកចិច សោយស្ថរភាពលារបសេើរន 
សេដឌកិចចេហរដឌអាសមរកិ ប៉ាុណ ថអរាចាំ ូលេ ដ ប ័ត រតនារអាសមរកិេទិតសៅកបុងករមតិ បសៅស ើយ សបើ
សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 

សៅឆ្ប ាំ២០១៥ ខាងមុខស េះ េីផាររ ាំពឹងថាធនារកណាឋ លអាដមរកិ ឹងដាំស ើងអរាការរបាក់សាល
របាក់ដុោល រអាសមរកិ ណដលកាថ ស េះ ឹងជាំរុញឱ្យអរាការរបាក់សលើរបាក់បសញ្ដ ើជារបាក់ដុោល រអាសមរកិប ថសកើ 
ស ើង សហើយដូចាប ស េះណដរ អរាចាំ ូលេ ដ ប័ ត រតនារអាសមរកិក៏រតូវបា រ ាំពឹងថា ឹងសងើបស ើងវញិ
សៅឆ្ប ាំ២០១៥ ។ េ ធឹមស េះ េីផារក៏រ ាំពឹងណដរថា ធនារកោថ លអូស្រស្ថថ លី ឹងដាំស ើងអរាការរបាក់សាល
របាកដុ់ោល រអូស្រស្ថថ លីរបេ់ខលួ សៅឆ្ប ាំ២០១៥ សហើយអរាចាំ ូលរបេ់េ ដ ប ័ត រោឌ ភបិាលអូស្រស្ថថ លីក ៏ឹង
សកើ ស ើងខពេ់ជាងឆ្ប ាំ២០១៤ ផងណដរ សបើស េះបីជាសេដឌកិចចអូស្រស្ថថ លីសៅឆ្ប ាំ២០១៥ ខាងមុខ រតូវបា រ ាំពឹងថា
អាច ឹងមា កាំស ើ  តិចតចួកស៏ោយ ។ សោយណ ក អរាការរបាកស់លើរបាកប់សញ្ដ ើជារបាកអ់ឺរ ៉ាមូ ិរតូវបា ទីផារ
រ ាំពឹងថា ឹងសកើ ស ើងសេសៅឆ្ប ាំ២០១៥ សោយស្ថរភាពេ ស់ខាយន កាំស ើ  សេដឌកចិចតាំប អ់ឺរ ៉ា ូ ហា ិភយ័បរតិថ-
ផរោ  ិងការចកប់ញ្ចូ លេុ សៅកបុងសេដឌកិចចរបេ់ធនារកោថ លអឺរ ៉ាបុសដើមផជីាំរញុកាំស ើ  សេដឌកចិច ។  

សៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា ណកេរមួលេមាេភាគវ ិិសយាគរបូិយប ័ត េាំខា ់ៗ  
មួយចាំ ួ   ិងការបសងកើ េមាេភាគេុ បរមុងជាេ ដ ប័ ត  ។ រឯីការប ថបសងកើ េមាេភាគរូបិយប័ ត  
គឺសដើមផ ីញយកអតទរបសយាជ ព៍ីអរាចាំ ូលខពេ់ ិងការសធវើពិពិធកមមេុ វ ិិសយាគ ។ ស េះជាយា៉ា ងោ សៅ
កបុងចាំណ កេ ធ ីយភាព េមាេភាគរបូិយប ័ត ជារបាកយ់៉ា ច់ិ  ិងរបាកដុ់ោល រអូស្រស្ថថ លីសៅណតមា ករមតិ ប 
សបើសធៀប ឹងេមាេភាគជារបាក់ដុោល រអាសមរកិ ។ េ ធឹមស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា ណកេរមួលេមាេ
ភាគរេពយេកមមសៅកបុងេាំសពៀតវ ិិសយាគសដើមផឱី្យរេប ឹងបចចុបផ បភាពេីផារ សោយបា កាតប់ ទយេមាេភាគ 
វ ិិសយាគសលើរបាកប់សញ្ដ ើមា កាលកាំ ត ់  ិងបា បសងកើ េមាេភាគវ ិិសយាគសលើេីផារេ ដ ប ័ត វញិ ។ 

ធនារជាតិន កមពុជាវ ិិសយាគេុ បរមងុអ ថរជាតិសរកាមរបូភាពជាអូសវ ើោយ (Overnight) េ ដ - 
ប ័ត រតនារអាសមរកិ (US Treasury Bills and Notes)  បករ ៍ហិរញ្ដ វតទុរយៈកាលមធយម (MTI) 
េ ដ ប ័ត រយៈសពលណវងរបេ់ភាប កង់ាររោឌ ភបិាល ិងស្ថទ ប ័ហិរញ្ដ វតទុអ ថរជាតិ របាកប់សញ្ដ ើរយៈកាលខលីជាមយួ
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ធនារកោថ លន របសេេអភិវឌណនធ៍ាំៗ  ិងរគេឹះស្ថទ  ធនារពា ិជជណដលមា េថង់ោរ ិងសរកឌីតសរ ៉ាតេីង 
ខពេ់ ។ េ ធឹមស េះ េុ បរមុងមយួចាំ ួ ករ៏តូវបា វ ិិសយាគាមរយៈអបកចតក់ារខាងសរៅផងណដរ ។  

គិតរតឹមចុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ េុ បរមុងអ ថរជាតិេរុបណដលបា វ ិិសយាគគិតជារបាក់ដុោល រអាសមរកិ 
(សោយម ិរាបប់ញ្ចូ លមាេចាំ ួ  ១២.៤៣៦,០៧៩៥១ គី ូរកាម  ិងរបាក ់ SDR ចាំ ួ  ៦៨,៣៥ ោ 
SDR) មា ចាំ  ួ ៥.៣០៦ ោ ដុោល រ សពាលគឺបា សកើ ស ើងចាំ ួ  ២៩% សបើសធៀប ឹងរយៈសពលដូចាប សៅ
ឆ្ប ាំ២០១៣ (៤.១០៤ ោ ដុោល រ) ។ 

២.២- ការរគប់រគងហានិភ័យវិនិសោគ 
ការវ ិិសយាគ ាំងអេ់រតូវបា អ ុវតថសោយរបុងរបយត័ប  ិងអ ុសោមាមសេចកថីណ នាំការវ ិិសយាគ 

ឆ្ប ាំ២០១៤ ណដលបា អ ុមត័សោយគ ៈកមមការវ ិិសយាគេុ បរមងុធនារជាតិន កមពុជា ។ ការរគបរ់គង 
ហា ិភយ័គឺជាមុខងារេាំខា ម់យួកបុងការរគបរ់គងេុ បរមុង សដើមផធីានបា ថាេុ បរមុងរតូវបា វ ិិសយាគសោយ 
របុងរបយត័ប សជៀេផុតពហីា ិភយ័នន  ិងអ ុសោមសៅាមសាលការ ៍ាមលាំោបអ់ាេិភាព ១) ការរកា
សដើមេុ  ២) េ ធ ីយភាព  ិង ៣) ចាំ ូល ។ សាល សយាបាយវ ិិសយាគ  ិងសេចកថីណ នាំការវ ិិសយាគ 
រតូវបា សរៀបចាំស ើងសដើមផជីាបេបផញ្ដតថិសាលេរមាបក់ាររគបរ់គង  ិងចតណ់ចងការវ ិិសយាគេុ បរមុងឱ្យបា  
រលូ  ិងមា របេិេនភាព សហើយរតូវបា ផារភាជ បស់ៅ ងឹរាល់ដាំស ើ រការរគបរ់គងេាំសពៀតវ ិិសយាគ ។  

សេចកថីណ នាំការវ ិិសយាគបា កាំ តយ់ា៉ា ងចាេ់អាំពីណដ ហា ិភយ័នន ដូចជា ហា ិភយ័េផីារ 
ហា ិភយ័ឥ    ហា ភិយ័េ ធ ីយភាព ហា ិភយ័របមូលផថុ ាំ ហា ិភយ័អរាបថូររបាក ់  ិងហា ិភយ័ 
របតិបតថិការ ។ ការរគបរ់គងហា ិភយ័រតូវបា បញ្ចូ ល ូវវធិីស្ថស្រេថលមីៗ សដើមផាីមឱ្យ  ក់ារវវិតថននេីផារហិរញ្ដ វតទុ 
សោយេេួលបា ការរបឹកា ិងការណ នាំពីមស្រ ថីជាំនញរបេ់ធនារសទ្មាបក់ារទូទាតអ់នថរជាតិ (BIS) ធនារ
ពិភពសោក ធនារកោថ លលុចសាំប ួ ិងអបករគបរ់គងរេពយេកមមជានដគូវ ិិសយាគសផសងៗសេៀត ។ េ ធឹមស េះ 
របព័ នរគប់រគងការវ ិិសយាគរតូវបា សធវើបចចុបផ បកមមជារបចាំេរមាប់ាមោ ការវ ិិសយាគ  ិងការវាេ់ណវង
ហា ិភ័យ ។ សដើមផធីានបា ភាពរគប់រា ់ន េ ធ ីយភាព ការវ ិិសយាគរតូវបា សផ្លថ តសលើប័ ត បាំ ុល 
រោឌ ភបិាលរបេ់របសេេអភវិឌណនណ៍ដលមា េ ធ ីយភាពខពេ់ ិងឌួសរ ៉ាេស ិខលី (Duration) ។ ជាងស េះសេៀត
ការវាេ់ណវងហា ិភយ័ាមរយៈេូចនករហា ភិយ័ ដូចជា Value of Risk (VaR), Credit Default Swap 
(CDS) រតូវបា គ នជារបចាំផងណដរ ។ 

ជារមួ ហា ភិយ័រតូវបា ាមោ ជារបចាំនលៃ ណខ  ិងឆ្ប ាំ សដើមផធីានេុវតទិភាពសដើមេុ   ិងកាតប់ ទយ 
ហា ិភយ័ ជាពិសេេ ហា ភិយ័នដគូវ ិិសយាគ ។ 

III- សថ នភាពរបពន័ធធនគារនិងហ្រិញ្ញវតថ ុ

វេ័ិយធនារបា រមួចាំណ កយា៉ា ងេកមមកបុងការាាំរេដល់កាំស ើ  សេដឌកចិច  ិងការកាតប់ ទយភាព 
រកីរករបេ់របជាជ  ាមរយៈការផថល់ឥ   កបុងការពរងីកមុខរបរ  ងិបសងកើតការងារ។ 

បចចុបផ បស េះ របព ័នធនារសៅកមពុជារមួមា  ធនារពា ិជជ ៣៦ ធនារឯកសេេ ១១ ការយិាល័យ 
តាំោងធនារបរសេេ ៧ រគឹេះស្ថទ  មរីកហិូរញ្ដ វតទុ ៣៩ (កបុងសនេះរគេឹះស្ថទ   ៧ អ ុ ដ តឱ្យេេួលរបាកប់សញ្ដ ើ
ពីស្ថធារ ជ ) របតិបតថិករឥ   ជ បេ ៣៨ រកុមហ ុ ភតិេ យហិរញ្ដ វតទុ ៦ រកុមហ ុ សរកឌីតបយួរ ៉ា ូ
កមពុជា ១ អបកដាំស ើ រការតតយិភាគី ៦  ិងអាជីវករបថូររបាក ់១.៧៧០ ។ រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុបា 
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ប ថពរងីកបោថ ញរបតិបតថកិារាមរយៈការសបើកស្ថខា ងិការយិាល័យតាំោងសៅាមរាជធា -ីសខតថ  ការោក់
ឱ្យសរបើរបាេ់មា៉ា េីុ ដក ិងោករ់បាកេ់វ័យរបវតថិ (ATM) បណ ទម  ិងការផថល់សេវាេូ តា់មសអ ិចរតូ កិ ។ 

ការសកើ ស ើងន រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុបា បងាហ ញពីេកាថ  ុពលសេដឌកិចចសៅកមពុជា ណដលជាំរញុ 
ឱ្យមា ការចបអ់ារមម ៍ពីវ ិសិយាគិ បរសេេមកសលើវេ័ិយធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ។ ជាកណ់េថង ស្ថខា ិងបុតថ-
េមព ័នធនារបរសេេចាំ  ួ ២៤ កាំពុងផថល់សេវាហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា សហើយវតថមា ធនារអ ថរជាតិ ាំងស េះ 
មិ រតឹមណតសលើកកមពេ់កិតថិនម ិងជាំស ឿេុកចិតថទ្បព័ននធនាគរកមពុជាប៉ាុសោត េះសេ ណលម ាំងអាច ក់ ញ
វ ិិសយាគិ បរសេេជាសរចើ មកវ ិិសយាគសៅកមពុជាផងណដរ ។ ជាមួយាប ស េះ ការសកើ ស ើង ិងការពរងីក
បោថ ញរបតិបតថិការន រគឹេះស្ថទ  មរីកូហិរញ្ដ វតទុ កប៏ា ឆលុេះប ច ាំងអាំពី ិនប ការរបេ់អបកផថល់សេវាហិរញ្ដ វតទុសរៅ
ផលូវការមយួចាំ ួ  ដូចជាអបក  ខចីចងការងាកមករបកបអាជីវកមមរបេ់ខលួ ជាលកខ ៈផលូវការវញិ ។ ការ ៍ស េះ
បា បងាហ ញ  សឃើញថាវេ័ិយហិរញ្ដ វតទុផលូវការកា ណ់តរកីចសរមើ   ិងមា លកខ ៈេូលាំេូោយ សហើយបា បងក
ភាពងាយរេួលដល់អតិលជិ កបុងការេេួលបា  ូវសេវាហិរញ្ដ វតទុណដលមា កនរមេមរេបរហ័េ  ច់ិតថ  ិង
អាចសជឿេុកចិតថបា  ។ រេបសពលស េះណដរ រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ បា ប ថខិតខាំសលើកកមពេ់របេិេនភាព
 ិងេមតទភាពអបកដឹកនាំរពម ាំងខិតខាំពរងីកផលិតផល ងិសេវាកមមជាប ថបនធ ប ់សដើមផសីឆលើយតបាមតរមូវការ
របេ់អតិលិជ  ។ 
 

 
 

 

 ១- របតិបតតិការរបេធ់នគារនិងហ្រិញ្ញវតថុ 

កបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ រេពយេកមមរបេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុបា សកើ ស ើង ៣៣% ដល់ 
៧៥.៩៦៧,៨ ពា ោ់ សរៀល ណដលការសកើ ស ើងស េះរតូវបា ាាំរេសោយកាំស ើ  សដើមេុ របេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ 
 ិងហិរញ្ដ វតទុ ីមយួៗ  ិងកាំស ើ  របាកប់សញ្ដ ើរបេ់អតិលិជ  ។ របាកប់សញ្ដ ើរបេ់អតិលិជ បា សកើ ស ើង ៣៦% 
ដល់ ៤៣.៣៤៧,៦ ពា ោ់ សរៀល ដហើយឥ   មា ការសកើ ស ើង ៣៣,៧% ដល់ ៤៦.២៩៩,៧ ពា ់
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ោ សរៀល ។ េ ធឹមស េះ អតិលិជ ោករ់បាកប់សញ្ដ ើ ិងអតិលិជ ណដលេេួលបា ឥ   ានសកើ ស ើង ២៧,៥% 
 ិង ១៤,៦% ដល់ ៣,៣ ោ នក ់ ិង ២,២ ោ នក ់សរៀងាប  ណដលកាំស ើ  ស េះបងាហ ញឱ្យសឃើញថា របជាជ  
មា ការយល់ដឹងសរចើ ជាងម ុអាំពីសេវាហិរញ្ដ វតទុ  ិងមានលេនភាពេេួលបា  ូវសេវាហិរញ្ដ វតទុកា ណ់តសរចើ  
ស ើង ។ ជាមយួាប ផងណដរ ដស ដផធរទ្ាក ់ិងេូ តេ់ងរបាកច់ល័ត ទ្តូវានអភវិឌ្ណនិងបដទ្មើអតិលិជ កានដ់ត 
ដទ្ចើនដឡើងដៅេូ ាំងរបសេេ ។ ជាកណ់េថង ដៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ មានភាប កង់ារផឋល់ដស ដនេះទ្បមា ជាង 
២ ន ់ ិងអតិលិជ ដទ្បើទ្ាស់ទ្បមា  ៦០ មុនឺនក ់ណដលមា េាំហាំស្ថចរ់បាកច់ាំ  ួ ២៧៨ ពា ោ់ សរៀល ។ 
ការផថល់ដស ដនេះបា សដើរតនួេីយា៉ា ងេាំខា ក់បុងការផថល់សេវាសផធររបាក ់  ិងេូ តេ់ងរបាកយ់ា៉ា ងេូលាំេូោយ 
កបុងការរមួចាំណ កយា៉ា ងេាំខា ក់បុងការសលើកកមពេ់បរយិាប ័បហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ស្ថទ  ភាពឥ   េូ ាំងរបសេេ 

  ភ     ប    ា                 ឌ   យួ     ព ជា 

គិតជាលានរ ៀល 



24 

 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

បណ ទមសលើស េះ ការពរងីកបោថ ញរបេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងមីរកូហិរញ្ដ វតទុានសកើ ស ើងគួរ  កត់
េមាគ ល់ សោយរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងមរីកូហិរញ្ដ វតទុមា ស្ថខាចាំ ួ  ៣.២៥១ ស្ថខា មា៉ា េីុ ដក ិងោករ់បាក់
េវ័យរបវតថ ិ (ATM) ចាំ ួ ៩៤០មា៉ា េីុ  ប ័ត ឥ   ចាំ ួ  ៣១.២៦១ កាត  ិងប ័ត ឥ ព នចាំ ួ  
១.២៩៦.៨៧៥ កាត ។ អវណីដលគួរ  កតេ់មាគ ល់សនេះគឺថា បោថ ញណចកចយសេវាហិរញ្ដ វតទុរបេ់រគឹេះស្ថទ   
មរីកូហិរញ្ដ វតទុមា ការសកើ ស ើងយា៉ា ងខាល ាំងសបើសធៀបសៅ ងឹឆ្ប ាំ២០១១ សោយបោថ ញណចកចយសៅកបុងរេុក ឃុាំ 
 ិងភូម ិមា ការសកើ ស ើងរបមា  ៤២% ៤៨%  ិង ៦៦% សរៀងាប   ។ ការពរងីកបោថ ញស េះ បា ជាំរញុ  
របជាជ ជាសរចើ អាចមា លេនភាពេេួលបា សេវាហិរញ្ដ វតទុពីរគឹេះស្ថទ   ាំងស េះ ជាកណ់េថង របជាជ ដពញវយ័ 
របមា  ៤២%  បា េេួលសេវាហិរញ្ដ វតទុពីរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ។ 

 

ខ ៈណដលចាំ ួ រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ កដូ៏ចជាបរមិា ឥ    ងិរបាកប់សញ្ដ ើមា ការ
សកើ ស ើង ធនារជាតិន កមពុជាបា បសងកើ ការយកចិតថេុកោករ់តួតព ិិតយទ្បពន័នធនាគរយា៉ា ងរបុងរបយត័បជាប់
ជារបចាំ សដើមផធីានបា ថារគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ីមយួៗ  ិងរបព ័នធនារ ាំងមូលមា េុខភាពលា
 ិងរងឹមាាំ ។ ជាក់ណេថង អ ុបាតេ ធ ីយភាពជាមធយមរបេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងមីរកូហិរញ្ដ វតទុមា ករមិត
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

របមា  ៨០%  ិង ១៦១% សរៀងាប  ខពេ់ជាងករមតិអបផបរមា ៥០% សហើយេ ធឹមស េះ អ ុបាតស្ថធ ភាព
របេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងមរីកូហិរញ្ដ វតទុមា ករមតិមធយមរបមា  ២១%  ិង ១៩% សរៀងាប  ខពេ់ជាងករមតិ
អបផបរមា ១៥% ។ ចាំសពាេះអ ុបាតឥ   ម ិដាំស ើ រការមា ករមតិ បសធៀប ឹងបោថ របសេេកបុងតាំប  ់
ជាមយួ ឹងអរាមធយមរបមា  ២,២២% េរមាបរ់គឹេះស្ថទ  ធនារ  ិង ០,៥៩% េរមាបរ់គឹេះស្ថទ  មរីកូ
ហិរញ្ដ វតទុ ។ 

ជារមួ លេនផលខាងសលើស េះបា បងាហ ញថារបព ័នធនារសៅកមពុជាមា េុខភាពលា  ិងរងឹមាាំណដល
អាចរកាបា  ូវេទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ សហើយទ្បពន័នធនារសៅណតប ថរកីចសរមើ ជាលាំោប ់  ាំងេាំហាំ វសិ្ថលភាព 
 ិងេកមមភាពរបតិបតថិការ រេបសពលណដលស្ថទ  ភាពសេដឌកិចចអាំសោយផលលា ។ 

 
 

 ២. ការពរងឹងាររតួតពិនិតយនិងរកបខ័ណឌ បទបបញ្ញតតិ 
សដើមផរីកាបា  ូវភាពរងឹមាាំ ិងជាំស ឿេុកចិតថរបេ់ស្ថធារ ជ  មកសលើវេ័ិយធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ 

កដូ៏ចជារកាកិតថិនមវេ័ិយមរីកូហិរញ្ដ វតទុសលើឆ្កអ ថរជាតិណដលេសរមចបា នសពលក លងមក ធនារជាតនិ 
កមពុជាបា ប ថការយកចិតថេុកោក់ពរងឹងការរតួតពិ ិតយរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ  ាមរយៈការពិ ិតយ
ស ើងវញិ ូវបេបផញ្ដ តថិណដលមា រស្ថប់ ិងសរៀបចាំបេបផញ្ដ តថិលមីៗ រេបាមការវវិតថរបេ់វេ័ិយធនារ ិង
ហិរញ្ដ វតទុ  ិងការអ ុវតថលាជាអ ថរជាតិ ។ ជាក់ណេថងធនារជាតិន កមពុជាបា សចញរបកាេេថីពីកិចចការពារ 
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ណផបកគតិយុតថិេរមាប់មស្រ ថីេេួលប ធុករតួតពិ ិតយរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ   ិងស្ថរាចរណ នាំេថីពីការ
ផថល់សេវាស្ថធារ ៈ រពម ាំងកាំពុងសរៀបចាំសេចកថរីពាងរបកាេេថីពី ការណចករ ាំណលកពត័ម៌ា រតួតពិ ិតយរវាង 
អាជាញ ធររតួតពិ ិតយ ិងបញ្ដតថកិរកបុង ិងសរៅរបសេេ របកាេេថីពេី ធ ីយភាពចាំសពាេះរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិង
ហិរញ្ដ វតទុ  ិងរបកាេេថីពីរកុមហ ុ េវ កមមចាំសពាេះរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ។ បណ ទមសលើស េះ ធនារជាតិ 
ន កមពុជា បា ជាំរញុរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុឲ្យយកចិតថេុកោកច់ាំសពាេះការអ ុវតថាមចាបេ់ថីព ីអ ុសោម 
ភាពព នគ  ីបរសេេ (FATCA) ការសរតៀមសរៀបចាំរបាយការ ៍ហិរញ្ដ វតទុរេបាមេថងោ់ររបាយការ ៍ 
ហិរញ្ដ វតទុអ ថរជាតិ (IFRS) ការអ ុវតថសាលការ ៍កិចចាាំពារអតិលិជ   ងិការអ ុវតថាមសាលការ ៍រគឹេះ
បាណេល (Basel Core Principle) ជាសដើម ។  

សរៅពីស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងប ថកិចចេហរបតិបតថិការជាមយួស្ថទ ប ័ជាតិ ិងអ ថរជាតិ
នន កបុងការេបស់្ថក តក់ារផថល់សេវាហិរញ្ដ វតទុសរៅផលូវការ ឬរបតិបតថិការធនាររេសមាល (Shadow Banking) 
 ិងសលើកកមពេ់ការផថល់សេវាហិរញ្ដ វតទុរបកបសោយវជិាជ ជីវៈ  ិងមា កនរមេមរេបជូ របជាពលរដឌ សហើយក ៏
ពិ ិតយផងណដរសលើការផថល់ឥ   របេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ សដើមផធីានថាឥ    ាំងសនេះរតូវ 
បា ផថល់ចាំសពាេះរគបវ់េ័ិយ ជាពិសេេវេ័ិយផលិតកមម ងិវេ័ិយកេិកមម ។ 

មយ៉ាងសេៀត សោយស្ថរការណចករ ាំណលកពត័ម៌ា ឥ   មា ស្ថរៈេាំខា ក់បុងការកាតប់ ទយហា ិភយ័
ឥ   រតួតាប ឬបាំ ុលវ ័ឍ ក ធនារជាតិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងប ថរតួតពិ ិតយ ិងាមោ ការអ ុវតថ 
របេ់រកុមហ ុ សរកឌីតបយួរ ៉ាូកមពុជា  សដើមផធីានថាការណចករ ាំណលកពត័ម៌ា ឥ   របេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិង
ហិរញ្ដ វតទុជាេមាជិក រតូវបា អ ុវតថសពញសលញ ិងរបកបសោយរបេិេនភាពខពេ់ កបុងការរួមចាំណ កសលើក
កមពេ់ ិងជាំរញុបរយិាប ័បហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា ។ កបុង យ័ស េះ ការសរបើរបាេ់របព ័នណចករ ាំណលកពត័ម៌ា បា ជួយ  
រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុរគបរ់គងហា ិភយ័ឥ   កា ណ់តមា របេិេនភាព  ិងអាចកាត់ប ទយនលល
សដើមន របតិបតថិការ ងិការផថល់ឥ   រតតួាប  ណដលជាប ធុកធៃ ធ់ៃររបេ់អតលិិជ  សហើយរពម ាំងអាចជួយ  
បសងកើតរបវតថិ ិងេមតទភាពេងរបាករ់បេ់អតិលិជ  ណដលអ ុ ដ ត  ាតេ់េួលបា សេវាហិរញ្ដ វតទុឆ្បរ់ហ័េ 
 ិងកា ណ់តមា តនមល បជាងមុ  ។ 

ជារមួ វេ័ិយធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុសៅណតមា ភាពរងឹមាាំ ងិរបកបសោយ ិរ ថរភាព រពម ាំងរកាបា 
 ូវតួនេីជាអ ថរការហិីរញ្ដ វតទុយា៉ា ងេាំខា ក់បុងការផថល់របភពហិរញ្ដបផ   េរមាប់េហរាេ អាជីវកមម 
កដូ៏ចជា របជាពលរដឌេូសៅ កបុងការពរងីកមុខរបរអាជីវកមមរបេ់ខលួ   កា ណ់តរកីចសរមើ  សហើយរគឹេះស្ថទ  មរីកូ
ហិរញ្ដ វតទុ  ក៏បា សដើរតួនេីយា៉ា ងេាំខា ់កបុងការផថល់សេវាហិរញ្ដ វតទុកា ់ណតេូលាំេូោយដល់របជាពលរដឌសៅ
ាមតាំប ់ជ បេ ណដលពុាំ  ់មា លេនភាពរគប់រា ់កបុងការេេួលបា  ិងសរបើរបាេ់សេវាហិរញ្ដ វតទុ របេ់
ធនារពា ិជជសៅស ើយ ។ 

IV- ការផគត់ផគង់សេវាធនគារកណាា ល 

ធនារជាតិន កមពុជាមា តួនេីយា៉ា ងេាំខា ក់បុងការផថល់សេវាធនារកោថ ល ដូចជា ៖ ការរគបរ់គង 
គ  ី ការេូ ត់ ិងសផធររបាក់ ការផថល់ឥ    ការរគប់រគងប័ ត េងាមប ជ  ការផ្លត់ ត់ បករ ៍
េូ ត់េងរបាក់  ិងការផ្លត់ ត់ប ជ សផធរឥ   ជូ រាជរោឌ ភិបាល រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ  ិង
ស្ថទ ប ័ហិរញ្ដ វតទុអ ថរជាតិ ។ សរៅពីស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា សបាេះផាយ  ិងរគបរ់គងមូលបរតអាចជួញ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ដូរបា  សដើមផេីរមួលដល់ការរគបរ់គងេ ធ ីយភាពរបេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ កបុងសាលសៅជាំរញុ
ការអភវិឌណេីផាររបូិយវតទុ ិងេីផារអ ថរធនារ ។ 

១- សេវារគប់រគងគណនី 

ធនារជាតិន កមពុជារគបរ់គងគ  ីជារបាកស់រៀល ិងជាដុោល រអាសមរកិរបេ់ស្ថទ ប ័រដឌ  ិងរគឹេះស្ថទ  
ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុននចាំ ួ  ១.៣០០ គ  ី កបុងសនេះមា របសភេគ  ចីរ ថ គ  ីរបាកត់មកល់ធាន
សដើមេុ  គ  ីរបាកប់រមុងកាតពវកិចច  ិងគ  ីរបាកប់សញ្ដ ើមា កាលកាំ ត ់ជាសដើម ។ សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ 
ចាំ ួ គ  ីបា សកើ ស ើង ២៦៦ គ  ី ណដលការសកើ ស ើងស េះភាគសរចើ បោថ លមកពីការសបើកគ  ីលមជូី 
នយកោឌ  ចាំ ុេះរកេួងស្ថទ ប័ រដឌននណដលេេួលលវកិាផ្លធ ល់ពីអគគនយកោឌ  រតនារជាតិ ាមសាល-
 សយាបាយកាំណ េរមងហិ់រញ្ដ វតទុរបេ់រាជរោឌ ភបិាល  ិងការបសងកើតរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ  ិងរកុមហ ុ  
ភតិេ យលម ី។ 

១.១- ការរមួចាំដណកកនងុការអនុវតតកមមវិធីកាំដណទរមង់ការរគប់រគងហ្រិញ្ញវតថុសធារណៈ 

សដើមផរីមួចាំណ កអ ុវតថកមមវធិីសាល សយាបាយរបេ់រាជរោឌ ភិបាល កបុងការបសងកើ របេិេនភាពកាំណ 
េរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វតទុស្ថធារ ៈ ធនារជាតិន កមពុជាបា សបើកគ  ីជូ រកេួង ិងស្ថទ ប ័រដឌនន
រពម ាំងបា ផថល់សេវាេូ ត ់ដូចជា ការដក  ិងសផធររបាក ់ជាពិសេេការចតេ់រមួលរបាកា់មរយៈការបណងវរ
របាករ់បេ់អគគនយកោឌ  រតនារជាតិជាសដើម ។ ជាកណ់េថង ចបា់ាំងពីសដើមឆ្ប ាំ២០១៤ មក ធនារជាតិន 
កមពុជាបា សបើកគ  ីចាំ  ួ ៣៩៩ គ   ី ជូ រកេួង ិងស្ថទ ប ័រដឌ រពម ាំងនយកោឌ   ិងអងគភាពចាំ ុេះ 
ណដលរតួវេេួលលវកិារជជសេយយបុសររប    ិងលវកិាចាំោយសផសងៗផ្លធ ល់ពីអគគនយកោឌ  រតនារជាតិ 
ដូចមា ណចងសៅកបុងលិខិតសលខ ២១៦េហវ.អរត  ចុេះនលៃេី១៦ ណខមករា ឆ្ប ាំ២០១៤ របេ់រកេួងសេដឌកិចច
 ិងហិរញ្ដ វតទុ ។ 

សលើេពីស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា ប ថពរងឹងកិចចេហការជាមយួរកេួងសេដឌកចិច ិងហិរញ្ដ វតទុកបុង
ការអ ុវតថកមមវធិីកាំណ េរមងក់ាររគបរ់គងហិរញ្ដ វតទុស្ថធារ ៈដាំោកក់ាលេី២ របេ់រាជរោឌ ភបិាល ណដល 
បា ោក់ឱ្យអ ុវតថកាលពីចុងឆ្ប ាំ២០១៣ ាមរយៈការសបើកសបៀវតសរា៍មរបព័ នធនារេរមាប់មស្រ ថីរាជការ 
េូសៅរគបក់រមតិ រមួ ាំងកងកមាល ាំងរបោបអ់ាវធុរគបរ់បសភេ ។ 

  ១.២- របតិបតតិការទទួលចាំណូលពនធ 

ធនារជាតិន កមពុជា បា ទទួលចាំ ូលពននរយផ្ទធ ល់ពីអបកជាបព់ននជូ រាជរោឌ ភបិាលចាំ ួ  ៧៦១ 
ពា ោ់ សរៀល ជាំ ួេឱ្យស្ថប កក់ារគយ ងិរោឌ ករ ាំង ១៦ កបុងេីរកុងភបាំសពញ ។ េ ធឹមស េះ ចាំ ូលព នគយ
ភាគសរចើ សផសងសេៀតរតូវបា របគល់ឱ្យសៅធនារពា ិជជេេួលរបមូល ចបា់ាំងពីសដើមឆ្ប ាំ២០១៤ មក ។ 
លវីតផតិណតចាំ ូល-ចាំោយលវកិារតូវបា របមូល ិងេូ តផ់្លធ ល់សោយធនារពា ិជជកស៏ោយ កេ៏មតុលយន 
របាក់ចាំ ូលស េះ រតូវបា សផធរចូលកបុងគ  ីស លរបេ់អគគនយកោឌ  រតនារជាតិសៅធនារជាតិន 
កមពុជាជាសរៀងរាល់នលៃ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

        ១.៣- របតិបតតិការរបាក់បសញ្ញ ើ 

ធនារជាតិន កមពុជាបា េេួលរបាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលរបេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុចាំ ួ  ១.០៦៨ 
ពា ោ់ សរៀល សកើ ស ើង ៨៤,៨%  ងិជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិចាំ ួ  ២.៧២០ ោ ដុោល រ សកើ ស ើង 
១៨,៣% សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ ការសកើ ស ើងន របាកប់សញ្ដ ើជាសរៀលគឺសោយស្ថរកាំស ើ  ខាល ាំងន របាកប់សញ្ដ ើ
ចរ ថ  ិងរបាកប់សញ្ដ ើបរមុងកាតពវកិចច ។ ចាំសពាេះរបាកប់សញ្ដ ើជាដុោល រអាសមរកិមា កាំស ើ   ១៨,៣% កបុងសនេះ
របាកប់សញ្ដ ើចរ ថ របាកប់សញ្ដ ើបរមុងកាតពវកិចច របាកប់សញ្ដ ើតមកល់ធានសដើមេុ  ិងរបាកប់សញ្ដ ើេូ ត ់បា សកើ ស ើង 

៣៨,៧% ខ ៈណដលរបាកប់សញ្ដ ើមា កាលកាំ តល់យចុេះរបមា  ១៧% ។ 

ចាំណ ករបាក់បសញ្ដ ើ របេ់ស្ថទ ប័ រដឌជារបាក់សរៀលមា ចាំ ួ  ១.៧៤៨ ពា ់ោ សរៀល សកើ ស ើង 
១៥៦,៧%  ិងជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិមា ចាំ ួ  ៥៨៣ ោ ដុោល រអាសមរកិ សកើ ស ើង ២៣,៥% សធៀប ឹង 
ឆ្ប ាំ២០១៣ ។ កាំស ើ  របាកប់សញ្ដ ើជាសរៀល គឺភាគសរចើ សោយស្ថរការសកើ ដឡើងន របាកប់សញ្ដ ើគ  ីស លរបេ់ 
អគគនយកោឌ  រតនារជាតិ ។ េ ធមឹស េះ កាំស ើ  របាកប់សញ្ដ ើជាដុោល រអាសមរកិគសឺោយស្ថរការសកើ ស ើងន 
បសញ្ដ ើមូល ិធបិរមុងរបេ់រាជរោឌ ភបិាល  ិងរបាកប់សញ្ដ ើេរមាបអ់ ុវតថគសរមាងសផសងៗរបេ់ស្ថទ ប ័រដឌ ។  

 

២- សេវាសផទររបាក់  

 សដើមផបីសរមើ ិងេរមួលដល់អតិលិជ  ាំងឡាយ ណដលបា សបើកគ  ីសៅធនារជាតិន កមពុជា ាំង
សៅស្ថប ក់ការកោថ ល ិងសៅាមស្ថខារាជធា ី-សខតថ ធនារជាតិន កមពុជាបា ផថល់សេវាសផធររបាក់
 ាំងកបុងរបសេេ ិងសរៅរបសេេ ។  
 ២.១- សេវាសផទររបាក់កនងុរបសទេ 
 ការសផធរជារបាក់សរៀលមា ចាំ ួ  ១.១៥៦ របតិបតថិការ កបុងសនេះសផធរសចញសៅស្ថខាធនារជាតិន 
កមពុជារាជធា ី-សខតថ ចាំ ួ  ៧៥៤ របតិបតថិការ គិតជារបាកច់ាំ ួ  ៩៣៧ ពា ោ់ សរៀល  ិងសផធរចូលវញិចាំ ួ  
៤០២ របតិបតថិការ គិតជារបាក់ចាំ ួ  ៧២០ ពា ់ោ សរៀល។ បរមិា របាក់សរៀលណដលបា សផធរសចញ 
សកើ ស ើង ៤,៣%  ិងសផធរចូលថយចុេះ ២៨,៣% សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 

រាហ្វ ៣៧ : ចាំនួនគណនី នងិទឹករបាក់បសញ្ញ ើរបេរ់គឹះសថ នធនគារនិងហ្រិញ្ញវតថុ 
និងសថ ប័នរែឋ (២០០៨-២០១៤) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 ការសផធរជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិមា ចាំ  ួ ៩៣១ របតិបតថកិារ កបុងសនេះសផធរសចញសៅស្ថខាធនារជាតិ
ន កមពុជារាជធា -ីសខតថ ចាំ ួ  ៦៥៣ របតបិតថិការ គិតជារបាកច់ាំ ួ  ៣០៤ ោ ដុោល រអាសមរកិ  ិងសផធរចូល 
មកវញិចាំ ួ  ២៧៨ របតបិតថិការ គិតជារបាកច់ាំ  ួ ១.០២៧ ោ ដុោល រអាសមរកិ ។ បរមិា របាកដុ់ោល រ 
ណដលបា សផធរសចញសកើ ស ើង ៤២,៧%  ិងសផធរចូលសកើ  ៦១,៥% សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 
 ២.២- សេវាសផទររបាក់សរៅរបសទេ 

 ការសផធរជារបាក់ដុោល រអាសមរកិមា ចាំ ួ  ២.០៦៦ របតិបតថិការ កបុងសនេះសផធរសចញសៅសរៅរបសេេ
ចាំ ួ  ១.២៦៤ របតិបតថិការ គិតជារបាកច់ាំ ួ  ២.៨៨៧ ោ ដុោល រអាសមរកិ  ិងសផធរចូលមកវញិចាំ ួ  ៨០២ 
របតិបតថិការ គិតជារបាកច់ាំ ួ  ២៨៥ ោ ដុោល រអាសមរកិ ។ 
 ចាំសពាេះការសផធររបូិយប ័ត សផសងសេៀតដូចជា អឺរ ៉ា ូដុោល រអូស្រស្ថថ លី សផ្ល   ិងសយ៉ា  មា ចាំ ួ េរបុ ២០២ 
របតិបតថិការ កបុងសនេះសផធរសចញសៅសរៅរបសេេ ចាំ ួ  ១៩១ របតិបតថិការ (គិតជារបាកម់ា ចាំ  ួ ៣,៧ ោ អឺរ ៉ា ូ
១,៣ ោ ដុោល រអូស្រស្ថថ លី ០,០៣ ោ សផ្ល   ងិ ២២២ ោ សយ៉ា )  ិងសផធរចូលចាំ ួ  ១១ របតិបតថិការ 
(គិតជារបាកម់ា ចាំ ួ  ៦,៦ ោ អឺរ ៉ាូ ០,០៥ ោ ដុោល រអូស្រស្ថថ លី ៤.៤២៥ សផ្ល   ិង ២០ ោ សយ៉ា ) ។  

 

រាហ្វ ៣៨ : សផទររបាក់កនងុរបសទេ (២០០៨-២០១៤) 
 

 

រាហ្វ ៣៩ : សផទររបាក់ររៅរបសទេ (២០០៨-២០១៤) 
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៣- សេវាផាត់ទាត់ឧបករណ៍ទូទាត់ 

 េភាផ្លត ់តជ់ាតិមា េមាជិកចាំ ួ  ៤០ រគឹេះស្ថទ  ធនារ  ិងមា ម ឍ លសោេះដូរមូលបផ  បរត 
ចាំ ួ  ៤ គឺសៅស្ថខាធនារជាតិន កមពុជាសខតថសេៀមរាបមា េមាជិក ១៩ សខតថរពេះេីហ ុមា េមាជិក ១៣ 
សខតថបាតដ់ាំបងមា េមាជិក ១១  ងិសខតថកាំពងច់មមា េមាជិក ១១ ។ ការផ្លត ់តម់ូលបផ  បរតជារបាក់
សរៀល សធវើស ើងចាំ ួ  ២៣៤នលៃ  ិងជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិ សធវើស ើងចាំ ួ  ២៣៣នលៃ ។ 
 

៣.១- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់សរៀល 

 ការផ្លត ់តម់ូលបផ  បរតចរកឹជារបាកស់រៀលមា ចាំ ួ  ៤៤.៧៧៨ េ លកឹ មា ចាំ ួ របាកេ់របុ
សេមើ ឹង ៣.៧៨៩,៣ ពា ោ់ សរៀល សពាលគឺចាំ ួ មលូបផ  បរតបា សកើ ស ើង ៤%  ិងចាំ ួ របាកប់ា 
សកើ ស ើង ៨% សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ េ ធឹមសនេះ ចាំ  ួមូលបផ  បរតបងវិលវញិមា ចាំ ួ  ១៤៥េ លឹក 
សេមើ ឹងចាំ ួ របាក ់៣៣,៣ ពា ោ់ សរៀល គឺបា លយចុេះ ៣២% (ពី ២១២េ លឹក មក ១៤៥េ លឹក)  ិងចាំ ួ 
របាកល់យចុេះ ២៤% (ពី ៤៣,៧ ពា ោ់ សរៀល មក ៣៣,៣ ពា ោ់ សរៀល) សធៀប ងឹឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 

៣.២- ការផាត់ទាត់មូលបបទានបរតចរកឹជារបាក់ែុោល រអាសមរកិ 

ការផ្លត ់តម់ូលបផ  បរតចរកឹជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិមា ចាំ ួ  ៨៨៨.៩៧០ េ លឹក សេមើ ឹងចាំ ួ 
របាក ់១៨ ពា ោ់ ដុោល រ គឺចាំ ួ មូលបផ  បរតបា សកើ ស ើង ១១%  ងិចាំ  ួរបាកប់ា សកើ ស ើង ២០% 
សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ េ ធឹមដនេះ មូលបផ  បរតបងវិលវញិមា ចាំ  ួ ៥.៨៩៤ េ លឹក សេមើ ឹងចាំ ួ របាក ់ ០,៥ 
ពា ោ់ ដុោល រ បា លយចុេះ ៦% (ពី ៦.២៤០ េ លឹក មក ៥.៨៩៤ េ លឹក) រឯីចាំ ួ របាកស់កើ  ៦៩% (ព ី
២៤៩,៧ ោ ដុោល រអាសមរកិ សៅ ៤២១,៨ ោ ដុោល រអាសមរកិ) សធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣  ។  

៣.៣- ការផាត់ទាត់បញ្ជជ សផទរឥណទាន 

ការផ្លត ់តប់ ជ សផធរឥ   ជារបាកស់រៀលមា  ២២៤ នលៃ សេមើ ឹង ១.២២១ របតិបតថិការ  ិងមា 
ចាំ ួ របាក ់ ៤១៤,៩ ពា ោ់ សរៀល ។ រឯីការផ្លត ់តប់ ជ សផធរឥ   ជារបាកដុ់ោល រអាសមរកិរតូវបា 
សធវើស ើង ២២៣នលៃ បា ផ្លត ់តស់លើ ៤៨.០០០ របតបិតថិការ ណដលមា ចាំ ួ របាកស់េមើ ឹង ១,៨ ពា ោ់ 
ដុោល រអាសមរកិ ។ 
 

 ៣.៤- ការអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទាត់ជាតិ 

បនធ បព់ីអភវិឌណរបព ័នផ្ទតទ់ាតជ់ាតិ ធនារជាតិន កមពុជាកាំពុងសរៀបចាំអភវិឌណរបព ័ន National Shared 
SWITCH ណដលជារបព ័នេរមាបេូ់ តប់ ័ត េូ ត ់ ATM អ ថរធនារ េូ តា់មេូរេ័ពធចល័ត  ិងាម 
Internet ។ ធនារជាតិន កមពុជាបា េហការជាមយួធនារកោថ ល របសេេកូសរ ៉ា  ិងស្ថទ ប ័ KFTC 
កបុងការសិកាពីលទនភាព (Feasibility Study Program) េរមាបក់ារអភវិឌណគសរមាង National Shared 
Switch  ិងកបុងសាលសៅសធវើេាំស ើបកមមរបព័ នេូ ត់តនមារាយសដើមផជីាំរ ុញការសរបើរបាេ់ការេូ ត់េងរបាក់
សអ ិចរតូ ិកសៅេូ ាំងរបសេេឱ្យមា របេិេនភាព ងិេុវតទិភាពខពេ់ ។ សរៅពីការងារអភវិឌណរបព ័នេូ តេ់ង
របាក ់ធនារជាតិន កមពុជាបា និងកាំពុងសរៀបចាំបេបផញ្ដតថិេាំខា ់ៗ េរមាបរ់គបរ់គងរបព ័នេូ ត ់ិងបា ចូល
រមួរបឹកាផថល់សយាបល់សលើការសរៀបចាំបញ្ចូ លខលឹមស្ថរចាបណ់ដលពាកព់ ័ន ងឹរបព ័នេូ តស់ៅកបុងចាបអ់ុ-ីពា ិជជកមម 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

របេ់រកេួងពា ិជជកមម ។ េ ធឹមស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា េហការជាមួយរកុមការងាររបព័ នេូ ត់
អាស្ថ   (WC-PSS) សដើមផឱី្យរបព័ នេូ ត់កមពុជាកា ់ណតមា ភាពសមាហរ កមមេរមាប់ាាំរេការបសងកើត
េហគម ស៍េដឌកិចចអាសា៊ា នឆ្ប ាំ២០១៥ នសពលខាងមុខ ។ 
 ៤- ការងាររគប់រគងមូលបរត 
 ៤.១- ការងាររគប់រគងមូលបរតរបេរ់ាជ្រោឋ ភិបាល 

សដើមផេីរមបេរមួលការងារេូ តប់ ័ត េងាមប ជ  (Promissory Notes) រវាងរាជរោឌ ភបិាល 
ជាមយួធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុ ិងធនារពិភពសោក ធនារជាតិន កមពុជាបា រគបរ់គងគ  ីបសញ្ដ ើប ័ត េង
ាមប ជ  (Custodian Account) របេ់ធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុ ិងធនារពិភពសោក ណដលបា សបើកសៅ
ធនារជាតិន កមពុជា  ិងបា សធវើរបតិបតថិការេូ ត់ប័ ត េងាមប ជ  ណដលសចញផាយសោយរកេួង
សេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុជូ ធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុ  ិងធនារពិភពសោក ។  

៤.២- ការសចញផាយមូលបរតអាចជ្ួញែូរបាន (NCDs) 

ធនារជាតិន កមពុជាបា សចញផាយមូលបរតអាចជួញដូរបា  (NCDs) ចរកឹជារបាកដុ់ោល រចាំ ួ  
១៥៥ ណដលមា ទឹករបាកេ់របុ ៤៥៧,១ ោ ដុោល រអាសមរកិ  ិង NCDs ចរកឹជារបាកស់រៀលចាំ ួ  ៥៤ 
ដែលមា ទឹករបាកេ់រុប ៣៧៧ ពា ់ោ សរៀល ។ ការសចញផាយ NCDs មា ការសកើ ស ើងខាល ាំងកបុងអាំ ុង
ឆមាេេី២ បនធ បព់ីធនារជាតិន កមពុជាបា ណកេរមួលលកខខ ឍ មយួចាំ ួ  កេ់ង ឹងការសចញផាយ NCDs 
ដូចជា៖ ការដាំស ើងអរាការរបាក ់NCDs ការេេួលេិញ NCDs រត បវ់ញិ  ិងការបសងកើតកមមវធិី NCD Online 
Trading Platform ។ ដលើសពីដនេះដទៀត ធនារជាតិន កមពុជាបា សចញរបកាេេថីពី ការផថល់េ ធ ីយភាព
ចាំសពាេះេមាជិកេភាផ្លត ់តជ់ាតិ សោយេេួលយក NCDs ជាវតទុធានឥ   វបិារបូ  ៍ ណដលបា សធវើឱ្យ 
NCDs កានដ់តមា តរមូវការជាងមុ  ។ ទនធឹមដនេះ រគេឹះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុានចបស់ផថើមយល់ពីអតទ-
របសយាជ  ៍ NCDs ណដលជា បករ ៍លមីកបុងការរគបរ់គងេ ធ ីយភាពរយៈសពលខលដីល៏ាមយួេរមាបរ់គឹេះស្ថទ  
ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ  ។ សកមមភាពរបតិបតថិការ NCDs  ឹងទ្តូវរ ាំពឹងថាមា កាំដ ើ នកា ់ណតខាល ាំងនាអនគត 
ដែលនឹងអាចគាំទ្ទែល់ែាំដ ើ រការននរបតិបតថិការេីផារេី២ ។ 

 (សាឋ ាំ) (សាឋ ាំ) 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

៥- ការងារឥណទាន 

  េមតុលយឥ   សដើមរាមា ចាំ ួ  ១០.៣៧៣ ល្លនដរៀល និងានផឋល់  ទានកបុងទ្គចាំននួ 
៩៥៥ ល្លនដរៀល ។ ទនធឹមដនាេះ ធនាគរជាតិននកមពុជាានទ្បមូល  ទានែល់កាលវសានានចាំនួន 
១១.៣២៨ ោ សរៀល ។ សរៅពីផឋល់ឥ   ខាងសលើ ធនារជាតិន កមពុជាបា េេួលពាកយសេបើេុាំឥ    
វបិារបូ ជ៍ារបាកដុ់ោល រអាសមរកិ ិងជារបាកស់រៀល ពីរគឹេះស្ថទ  ធនារណដលជាេមាជិកេភាផ្លត ់តជ់ាតិចាំ  ួ 
៣៦ ណដលមា េឹករបាកស់េបើេុាំេរបុចាំ ួន ៨៤,៦១ ោ ដុោល រអាសមរកិ  ិង ២៥,២៧ ពា ោ់ សរៀល សដើមផ ី
ជួយ េរមួលដល់េមាជិកេភាផ្លត ់ត ់ កបុងករ ីខវេះេ ធ ីយភាពបសោឋ េះអាេ បឱ្យមា លេនភាពបាំសពញ
កាតពវកិចចផ្លត ់តក់បុងនលៃបា  ។  

៦- ការងារអនុវតតហ្រិញ្ញបបទាននិងកម ីបររទស 

៦.១- ហ្រិញ្ញបបទានឥតេាំណងកនងុគសរមាង 
ធនារជាតិន កមពុជាបា ចុេះកិចចទ្ពមដទ្ព ង (Banking Arrangement) ជាមួយ The Bank of 

Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd េរមាបហិ់រញ្ដបផ  ឥតេាំ ងចាំ ួ  ៤គសរមាង គឺ េ១ី-គសរមាងពរងីក 
ផលូវជាតិសលខ១ មា ចាំ  ួរបាក ់១.៥៨៥ ោ សយ៉ា  េ២ី-គសរមាងពរងីកមជឈម ឍ លជាតិាាំពារមាា ិង រក 
មា ចាំ ួ របាក ់១.១៩៣ ោ សយ៉ា  េី៣-គសរមាងណកលមាេមា របរកិាខ រន ការស្ថថ រស ើងវញិ ូវស្ថព  ហាលខាង 
លិចរបាស្ថេអងគរវតថមា ចាំ ួ របាក ់៩៤,៧ ោ សយ៉ា   ិង េី៤-គសរមាងអាហារបូករ ៍អភវិឌណធ ធា ម ុេស 
មា ចាំ ួ របាក ់២៩៥ ោ សយ៉ា  ។ េ ធឹមស េះ ហិរញ្ដបផ  ណដលេេួលបា ពីមុ  ងិកាំពុងអ ុវតថមា ចាំ ួ  
១០ គសរមាង ។  

៦.២- ហ្រិញ្ញបបទានឥតេាំណងសរៅគររមាង 
ធនារជាតិន កមពុជាបា ចុេះកិចចទ្ពមដទ្ព ង (Banking Arrangement) សលើហិរញ្ដ បផ  ឥត 

េាំ ងសរៅគសរមាងេរមាបព់រងីកស្ថោសរៀ ករមតិបឋមេិកាសៅរាជធា ីភបាំសពញ មា ចាំ ួ របាក ់ ៨៥១ 
ោ សយ៉ា  ។  

៦.៣-កម ីេមបទានបររទស 
កបុងឆ្ប ាំដនេះ ធនារជាតិន កមពុជាពុាំបា ចុេះកិចចទ្ពមដទ្ព ង (Banking Arrangement)  សដើមផសីធវើការ

េូ ត់របាក់កមចីេមផ  លមីសេ ។ ចាំសពាេះកមចីេមផ  ណដលបា ផថល់ក លងមក ិងកាំពុងអ ុវតថមា ចាំ ួ  ៨ 
គរមាង កបុងដនាេះ ៣ រដទ្មាងទ្តូវានបញ្ចប ់។ 

៧- ការងាររបតិសវទន៍ និងការងាររគប់រគងអាជ្ីវកមមន ាំសចញ-នាំចូលមាេ 
រកុមហ ុ របកបអាជីវកមមនាំសចញ-នាំចូលមាេចាំ  ួពីរបា បញ្ឈបេ់កមមភាព ។ បចចុបផ បស េះ  អាជាញ ប ័ត  

នាំសចញ-នាំចូលសោហធាតុ ិងតផូងលមមា តនមលណដលមា េុពលភាព ាំងអេ់មា ចាំ ួ  ២២ចាប ់ ។ សៅកបុង 
ឆ្ប ាំ២០១៤ ដនេះ ការនាំចូលមាេេរបុ មា ចាំ ួ  ១៣.០៦៨ គី ូរកាម  ិងការនាំសចញេរបុចាំ ួ  ១.១១៤ 
គី ូរកាម ។ 
 ៨- ការរគប់រគងចរាចរណ៍ធនបរត 
 កបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ការេេួលស្ថចរ់បាកស់រៀលរបេ់ធនារជាតិន កមពុជាបា សកើ ស ើង ៩,៤% សបើសធៀប ឹង
ឆ្ប ាំ២០១៣  សោយស្ថរកាំស ើ  ន ការេេួលស្ថច់របាក់បសញ្ដ ើរបេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ៣០% 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

របាកប់សញ្ដ ើអគគិេ កីមពុជា ១០,៧% ការបញ្ចូលស្ថចរ់បាកព់ឃី្ល ាំងេរមបេរមួលសបាេះផាយ ៤,៨%  ិងការេេលួ 
ស្ថចរ់បាកព់ីស្ថខាធនារជាតិន កមពុជារាជធា -ីសខតថ ៥១,៩% ខ ៈណដលស្ថចរ់បាកប់សញ្ដ ើរតនារជាត ិ
បា លយចុេះ ៣,៤% របាកប់សញ្ដ ើអាជីវករ ៥២,៦%  ងិការេេួលស្ថចរ់បាកព់សី្ថទ ប ័សផសងៗ ១១,១% ។ 
 ចាំណ កឯការសបើកស្ថចរ់បាកស់រៀលវញិសកើ ស ើង ៩,៤% សបើសធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ សោយស្ថរកាំស ើ   
ន ការដកស្ថចរ់បាកប់សញ្ដ ើរបេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ៩,១% ការបសញ្ចញសៅឃ្ល ាំងេរមបេរមួល- 
សបាេះផាយ ២១,១% ស្ថខាធនារជាតិន កមពុជារាជធា ី-សខតថ ៦,៤% អាជីវករ ១០,៩% ខ ៈណដលការ 
ដករបាកប់សញ្ដ ើរតនារជាតបិា លយចុេះ ២,៤%  ងិការដកស្ថចរ់បាកព់សី្ថទ ប ័សផសងៗ ៥,៤% ។ 
 ការេេួល ិងសបើកស្ថចរ់បាកដុ់ោល រអាសមរកិរបេ់ធនារជាតិន កមពុជាបា សកើ ស ើង ១៩,៨% ដូចាប  
សបើសធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 
 

 
 

 ធនារជាតិន កមពុជាបា ប ថសលើកកមពេ់ការសរបើរបាេ់របាកស់រៀល  កា ណ់តេូលាំេូោយជាបជ់ារបចាំ 
ាមរយៈការរបមូល ិងកសមធចរកោេរបាកច់េ់ េក ់ រណហក  ិងជាំ ួេសោយរកោេរបាកល់មី ។ ជាកណ់េថង   
ការបថូររកោេរបាកច់េ់ េក ់ រណហក បា សកើ ស ើង ៧,៨% ការរាប-់រស្ថល់សរជើេរកោេរបាកប់ា សកើ ស ើង 
១៨,៩% ការកាតក់សមធច ិងដុតបាំផ្លល ញសចលរកោេរបាកច់េ់ េក ់ រណហកបា សកើ ស ើង ៣,២% សបើសធៀប
 ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 
 ចាំសពាេះការងាររាាំងខធបច់រាចរ ៍រកោេរបាកណ់កលងកាល យ ធនារជាតិន កមពុជាាមោ  ិងេហការ
ជាមួយអាជាញ ធរមា េមតទកិចចជារបចាំ ។ ធនារជាតិន កមពុជាបា ដកហូតរកោេរបាកស់រៀលណកលងកាល យ
របសភេលតចមលងាមបញ្ជ រសបឡាចាំ ួ  ៣១៣េ លឹក លយចុេះ ១២១េ លឹក (២៧,៩%) បា េេួលសធវើ 
សកាេលយវចិយ័រកោេរបាកដុ់ោល រអាសមរកិណកលងកាល យពីរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ស្ថទ ប ័តុោការ  ិង
អាជាញ ធរមា េមតទកិចចចាំ ួ  ៧១.៦៨៦េ លឹក សកើ ស ើង ៧១.២៩៩េ លឹក សបើសធៀប ឹងឆ្ប ាំ២០១៣ ។ 
សរៅពីស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា េហការជាមយួធនារ UOB (United Overseas Bank Limited) 
សរៀបចាំសធវើេិកាខ ស្ថោេថីពី ការពិ ិតយរកោេរបាក់ដុោល រអាសមរកិណកលងកាល យចាំ ួ  ២សលើក សៅេីស្ថប ក់ការ 
កោថ លធនារជាតិន កមពុជា  ិងស្ថខាធនារជាតិន កមពុជា សខតថរពេះេីហ ុ ។ 

រកាហ្វ ៤២ : 
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 សដើមផអីបអរស្ថេររពេះរាជពិធីបុ យចដទ្មើនរពេះជ ម រពេះករោុរពេះបាេេសមថចរពេះបរមនល  សរាតថម 
េីហមុ ី រពេះមហាកសរតន រពេះរាជាោចរកកមពុជា ធនារជាតិន កមពុជាបា សបាេះពុមពរកោេរបាករ់បសភេ 
៥០០០០ សរៀល គាំរលូម ី ណដលមា េុវតទិភាពខពេ់  ិងបា សចញផាយ  សធវើចរាចរ ៍សៅនលៃេី៦ ណខ េភា 
ឆ្ប ាំ២០១៤ ។ 
 

V- ការងារអងគភាពសេុើបការណ៍ហ្រិញ្ញវតថកុមពជុា (េ.ហ្.ក) 
 ១- ការអនុវតតចាប់ និងបទបបញ្ញតតិ 

 កបុងការពរងឹងរកបខ ័ឍ ចាប ់ េ.ហ.ក បា េហការជាមយួរកេួង-ស្ថទ ប ័ពាកព់ ័ន ពិសេេរកេួង 
យុតថិធម៌ានសរៀបចាំសេចកថីរពាងអ ុរកឹតយេថី ពីការបងកករេពយេមផតថិរបេ់សភរវករ ិងអងគការនន កបុង
សាលបាំ ងោក់សចញ ូវយ ថការ ិង ីតិវធិីបងកករេពយរបេ់សភរវករ ិងអងគការនន រេបាមសេចកថី
េសរមចចិតថរបេ់រកុមរបកឹាេ ថិេុខអងគការេហរបជាជាតិ ។ អ ុរកឹតយស េះរតូវបា រាជរោឌ ភបិាលរបកាេឱ្យ
សរបើរបាេ់ជាផលូវការននលៃេី១០ ណខមនី ឆ្ប ាំ២០១៤ ។ 
 ២- ការរតួតពិនិតយ  

 ាមរយៈរបព ័នរាយការ ៍របតិបតថិការជាសអ ិចរត ូិក េ.ហ.ក បា េេួលរបាយការ ៍សងសយ័
និងរាយការ ៍ស្ថច់របាក់ពីរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ  ណដលរតូវបា សរបើរបាេ់េរមាប់ជាណផបកមួយ
ន ការវភិាគបឋម ។ របាយការ ៍ ាំងស េះ រតូវបា យកមកវភិាគយា៉ា ងលមាិត ិងហមត់ចត់ សដើមផណីេវងរក
េកមមភាពោមយួណដល អាចជាប ់កេ់ង ឹងការេមាា តរបាក ់ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម ។ 
 ចាំសពាេះការងាររតួតពិ ិតយវញិ េ.ហ.ក បា ចុេះរតួតព ិិតយដល់េីកណ លងសលើធនារចាំ  ួ ៥  សដើមផ ី
ពិ ិតយសលើការអ ុវតថវធិា ការរបឆ្ាំងការេមាា តរបាក ់  ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម កដូ៏ចជាផថល់អ ុស្ថេ ណ៍ក 
តរមូវដល់ធនារ ាំងដនាេះផងណដរ ។  
 េ ធឹម ងឹការងាររតួតពិ ិតយស េះ សោយេេួលបា ការអ ុ ដ តពីរាជរោឌ ភិបាល េ.ហ.ក កាំពុង 
េហការជាមយួរកេួង-ស្ថទ ប ័ពាកព់ ័ននន អ ុវតថការវាយតនមលហា ិភយ័ថាប កជ់ាតេិថីពីការរបឆ្ាំងការេមាា ត
របាក់ ិងហិរញ្ដ បផ  សភរវកមម កបុងសាលបាំ ងកាំ ត់ឱ្យបា ពីករមិតន ការគាំរាមកាំណហងណដលអាចសកើត 
សចញពីេកមមភាពេមាា តរបាក ់ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម  ិងោកស់ចញ ូវវធិា ការចាំបាចន់ន សដើមផេីបស់្ថក ត ់
 ិងលុបបាំបាតក់ារគាំរាមកាំណហងស េះ ។ ការវាយតនមលស េះករ៏តូវបា អ ុវតថសៅកបុងវេ័ិយធនារផងណដរ កបុងសនេះ
កាលពនីលៃេី១៣ ណខេីហា ឆ្ប ាំ២០១៤  េ.ហ.ក បា សចញសេចកថីណ នាំដល់រគឹេះស្ថទ  ធនារ  ិងហិរញ្ដ វតទុ 
អាំពីសាលការ ៍ ិង ីតិវធិីលមាតិេរមាបក់ារវាយតនមលហា ិភយ័ស េះ  ិងបា តរមូវឱ្យរគឹេះស្ថទ   ាំងស េះអ ុវតថ 
ឱ្យបា ទ្តឹមដាំោចណ់ខមករា ឆ្ប ាំ២០១៥ ខាងមុខស េះ ។   
 ៣- កិច េហ្របតិបតតិការ 
  ៣.១- េហ្របតិបតតិការកនងុរបសទេ  
 កបុងសាលបាំ ងបសងកើ របេិេនភាពន ការអ ុវតថចាប ់ េ.ហ.ក បា សលើកេាំស ើ ជូ រកេួងមហានផធ 
 ិងអគគនយកោឌ  គយ ិងរោឌ ករកមពុជាន រកេួងសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុ អាំពីការសចញសេចកថីណ នាំដល់ភាប កង់ារ 
អ ុវតថចាប់ឱ្យបសងកើ ការយកចិតថេុកោក់ការសេុើបអសងកតបេសលមើេេមាា តរបាក់  ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម 
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សហើយបនធ បព់ីេេួលបា េាំស ើ ស េះ ស្ថទ ប ័ ាំងពីរបា សចញសេចកថីណ នាំរចួសហើយ ។ 
 ជាមយួាប ស េះ កបុង យ័ជាំរញុឱ្យការអ ុវតថអ ុេសរ ៈសយាគយល់េថីពីការផ្លល េ់បថូរពត័ម៌ា ហិរញ្ដ វតទុ 
សៅនលៃេ១ី០ ណខតុោ ឆ្ប ាំ២០១៤ េ.ហ.ក  ិងអគគេបងការ គរបាលជាតិន រកេួងមហានផធ បា ឯកភាពាប
បសងកើតរកុមការងាររតួតពិ តិយស ើងវញិ (Review Panel Group) េថីពីការផ្លល េ់បថូរពត័ម៌ា ហិរញ្ដ វតទុ ណដល
ដឹកនាំសោយេហរបធា  ២របូ  ិងមា េមាជិកមកពអីងគភាព ាំងពីរ ។ មុខងារចមផងរបេ់រកុមការងារស េះគឺ
សេុើបអសងកតករ ីេមាា តរបាក ់ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម ។  
    ៣.២-េហ្របតិបតតិការអនតរជាតិ  
 េ.ហ.ក បា េេួលេាំស ើ ពីអងគភាពសេុើបការ ៍ហិរញ្ដ វតទុជានដគូេថីពីពត័ម៌ា ហិរញ្ដ វតទុ  ិងបា 
សឆលើយតបាមការសេបើេុាំស េះផងណដរ ។ សលើេពីស េះ េ.ហ.ក បា េហការជាមយួការយិាល័យជាំ ួយបសចចកសេេ 
របេ់រតនារេហរដឌអាសមរកិ កបុងការសរៀបចាំរបព ័នបសចចកវេិយវភិាគរបាយការ ៍ កបុងសាលបាំ ងពរងឹង
របេិេនភាពន ការណេវងរកេកមមភាពេមាា តរបាក់ ិងហិរញ្ដ បផ  សភរវកមម ។ សរកាមជាំ ួយបសចចកសេេ 
របេ់ធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុ េ.ហ.ក កក៏ាំពុងសរៀបចាំការងារវាយតនមលហា ិភយ័ថាប កជ់ាតិេថីពីការរបឆ្ាំងការ
េមាា តរបាក ់ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមមផងដែរ ។  
 សរៅពីការងារខាងសលើ េ.ហ.ក បា េេួលសរៀបចាំកិចចរបជុាំផ្លធ ល់រវាងរកុមរតួតពិ ិតយរបចាំតាំប  ់
អាេីុបា៉ា េីុហវិករបេ់រកុមការងារហិរញ្ដ វតទុ (FATF) ជាមយួរបសេេណដលកាំពុងេេួលរងការរតួតពិ ិតយអាំពកីិចច 
េហរបតិបតថិការអ ថរជាតមិកពី ១១ របសេេ ។ កិចចរបជុាំស េះបា សផ្លថ តេាំខា ស់លើការពរងឹងរកបខ ័ឍ ចាប ់
យ ថការអ ុវតថចាប់  ិងកិចចេហរបតិបតថិការអ ថរជាតិរបឆ្ាំងការេមាា តរបាក់ ិងហិរញ្ដ បផ  សភរវកមម ។ 
កបុងសពលជាមយួាប ស េះ េ.ហ.ក កប៏ា េេួលដាំស ើ រេេស កិចចេិការបេ់របសេេឥ ឍូ ស េីុ  ិងស្ថធារ រដឌ
របជាធិបសតយយរបជាមា ិតកូសរ ៉ា ាមេាំស ើ របេ់សលខាធិការោឌ  រកុមរបសេេអាេីុបា៉ា េីុហវិកេថីពីការេមាា តរបាក ់
(APG) សៅរាជធា ភីបាំសពញ  ិងសខតថសេៀមរាប ។ ដាំស ើ រេេស កិចចស េះ មា សាលបាំ ងេិកាណេវងយល់
អាំពបីេពិសស្ថធ រ៍បេ់របសេេកមពុជា កបុងការសរៀបចាំចាប ់ បេបផញ្ដតថិ  ិងការអ ុវតថវធិា ននជាបព់ាកព់ ័ន
 ឹងការបងកករេពយេមផតថិសភរវករ រេបាមសេចកថីេសរមចចិតថរកុមរបកឹាេ ថិេុខអងគការេហរបជាជាតិ ។ 
ជារួម ដាំស ើ រេេស កិចចស េះក៏បា ពរងឹងចាំ ង ក់េងសេវភាគីសលើការងាររបឆ្ាំងការេមាា តរបាក់ ិង
ហិរញ្ដបផ  សភរវកមមផងណដរ ។ 
 ៤- ការបណតុ ះបណាត លបសងកើនេមតថភាព 

 ចាំសពាេះការងារកស្ថងេមតទភាព េ.ហ.ក បា ផថល់ការប ថុ េះបោថ លមស្រ ថី-បុគគលិករបេ់ខលួ ជា
របចាំ ាមរយៈេិកាខ ស្ថោកបុងរបសេេចាំ ួ  ២សលើក  ងិសរៅរបសេេចាំ ួ  ៧សលើក សោយបា សផ្លថ តសលើរកបខ ័ឍ  
ចាប ់ងិបេបផញ្ដតថិ  ិងការអ ុវតថជាកណ់េថងសលើការរបឆ្ាំងការេមាា តរបាក ់ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

VI- ទាំនក់ទាំនងអនតរជាតិ 
១- ទាំនក់ទាំនងពហុ្ភាគី 

 ១.១- មូលនិធិរបូិយវតថុអនតរជាតិ (IMF) 

 មូល ិធិរបូិយវតទុអ ថរជាតិ បា បញ្ជូ  រកុមសបេកកមមមកបាំសពញេេស កិចចសៅធនារជាតិន កមពុជា 
ចាំ ួ  ៤សលើក ។ សលើកេ១ី សធវើស ើងកបុងសាលបាំ ងជួយ ពរងឹងការវភិាគេទិរភាពហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជាចបព់ ី
នលៃេី៣១ ណខមនី ដល់នលៃេ១ី០ ណខសមស្ថ ។ សលើកេី២ សធវើស ើងសៅនលៃេី២១ ណខសមស្ថ ដល់នលៃេី២ ណខ េភា 
កបុងសាលបាំ ងជួយ ពរងងឹការវភិាគសលើេ ធ ីយភាពសៅកបុងរបព ័នធនារ ។ សលើកេី៣ បា សផ្លឋ តសលើការ 
ាមោ ស្ថទ  ភាពសេដឌកចិច  ិងការពិភាកាអាំពីសាល សយាបាយមា៉ា រកូសេដឌកិចច កាលពីនលៃេី២៨ ណខ េភា 
ដល់នលៃេ៤ី ណខមលុិន ។ សលើកេី៤ សធវើស ើងសៅនលៃេី៨ ដល់នលៃេី១៩ ណខក ដ  ឆ្ប ាំ២០១៤ កបុងសាលបាំ ង ៖ 
១) ជួយ ពរងឹងេទិតិជញ្ជ ីងេូ ត់ ិងស្ថទ  ភាពវ ិិសយាគអ ថរជាតិ ២) ាមោ វឌណ ភាពន ការអ ុវតថាម
អ ុស្ថេ ណ៍ដលបា សលើកស ើងក លងមក ៣) វាយតនមលរកបខ ័ឍ របមូលេ ិប យ័េថីពីការវ ិិសយាគផ្លធ ល់ព ី
បរសេេ  ិង ៤) ជួយ កបុងការេរមួលេទិតិវេ័ិយខាងសរៅរេបាមសាលការ ៍ណ នាំ BPM68 ។ 
 ១.២- ធនគារពិភពសោក (WB) 

 រកុមការងារជាំ ួយបសចចកសេេធនារពិភពសោក បា មកបាំសពញសបេកកមមសៅធនារជាតិន កមពុជា 
ចាំ ួ  ៥សលើក សដើមផអី ុវតថកមមវធិីជាំ ួយបសចចកសេេ First Initiatives ណដលបា ណបងណចកជា ៣គសរមាង 
រមួមា  ៖ ១) ការពិ ិតយ ិងពរងឹងរកបខ ័ឍ ចាបេ់រមាបវ់េ័ិយហិរញ្ដ វតទុ ២) រកបខ ័ឍ សរតៀមបងាក រវបិតថិ  ិង 
៣) ការណកលមាការអ ុវតថាមេថងោ់រគ ស យយ ិងេវ កមម ។  
 ចាំសពាេះគសរមាងេី១ រកុមការងារធនារពិភពសោកបា មកបាំសពញសបេកកមមចាំ ួ  ២សលើក កបុង
សាលបាំ ងពទ្ងឹងទ្កបខ ័ឍ ចាប់េថីពីការសរៀបចាំ ិងការរបរពឹតថសៅន ធនារជាតិន កមពុជា  ិងចាប់េថីពី
រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ាមរយៈការដចញទ្បកាសនិងបទបផញ្ដតថិបដនទមដលើចាប់ទាាំងពីរដែលមានទ្សាប់ ។ 
ចាំសពាេះគសរមាងេ២ី រកុមការងារបា សរៀបចាំេិកាខ ស្ថោបសចចកសេេចាំ ួ  ២ េថីពីដាំស ើ រការសធវើសតេថស្ថកលផង
យ ថការរគបរ់គងវបិតថ ិសោយមា ការចូលរមួពមីស្រ ថជីាំនញន ធនារជាតិន កមពុជា រកេួងសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុ 
 ិងគ ៈកមមការមូលបរតកមពុជា ។ ជាលទនផល ទ្ក មការ រធនាគរពិភពដល្លកានដធវើបទឧដទធសនាមសថីពី 
ការវភិារដលើការដធវើដតសថសាកលផងយនថការទ្រប់ទ្រងវបិតថិ ដែលានដលើកដឡើងពី ១  ចរតិលកខ ៈននដតសថ
សាកលផងពបីញ្ហ ដែលជួបទ្បទេះកបុងែាំដ ើ រការដធវើដតសថ ២  ដគលបាំ ងននការដធវើដតសថ និង ៣  អនុសាសន៍
របស់ទ្ក មការ រធនាគរពិភពដល្លក ។ ចាំណ កគសរមាងេី៣ រកុមការងារបា មកបាំសពញសបេកកមមចាំ ួ  
១សលើក កបុងសាលបាំ ងាាំរេការកស្ថងេមតទភាព េថីពីការអ ុវតថេថងោ់ររបាយការ ៍ហិរញ្ដ វតទុអ ថរជាត ិ
(IFRS) ។ 
 សរៅពីស េះ ធនារពិភពសោកបា មកបាំសពញសបេកកមមសៅធនារជាតិន កមពុជាសរកាមកមមវធិរីគបរ់គង 
 ិងរបឹកាេុ បរមុង កបុងសាលបាំ ងប ថុ េះបោថ លមស្រ ថីធនារជាតិន កមពុជាឱ្យមា ជាំនញរគប់រគងេុ 
បរមុងកា ណ់តមា របេិេនភាព ិងរេបាមេថងោ់រអ ថរជាតិ ។  
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 ១.៣- ធនគារអភិវឌ្ឍន៍អាេុ ី(ADB) 

 ធនារអភិវឌណ ៍អាេីុជានដគូដ៏េាំខា ់របេ់រាជរោឌ ភិបាលកមពុជា កបុងការាាំរេការអភិវឌណវេ័ិយ
ហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា ាមរយៈការផថល់ហិរញ្ដបផ  ជាប ថបនធ ប ់ ។ ជាកណ់េថង ធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុបា  ិង 
កាំពុងប ថពិភាកាពីការកាំ តស់ពលសវោន ឥ     ិងការបាំសពញលកខខ ឍ របេ់រកេួង-ស្ថទ ប ័ពាកព់ ័ន 
(ធនារជាតនិ កមពុជា រកេួងសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុ រកេួងពា ិជជកមម  ងិគ ៈកមមការមូលបរតកមពុជា) 
កបុងការអ ុវតថកមមវធិីឥ   េរមាបអ់ភវិឌណវេ័ិយហិរញ្ដ វតទុជាំហា េី៣ ។ 
 សរៅពីស េះ ធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុរបចាំសៅកមពុជា បា បាំសពញេេស កិចចសៅធនារជាតិន កមពុជា 
កបុងសាលបាំ ងសរៀបចាំឯកស្ថរយុេនស្ថស្រេថន ភាពជានដគូជាមយួកមពុជា េរមាបឆ់្ប ាំ២០១៤-២០១៨ ណដល
រេបសៅាមអ ុស្ថេ  ៍ិងលេនផលន ការរតួតពិ ិតយរយៈកាលមធយមន យុេនស្ថស្រេថរបេ់ ADB ឆ្ប ាំ២០២០ 
រពម ាំងយុេនស្ថស្រេថចតុសកា ដាំោកក់ាលេី៣ របេ់រាជរោឌ ភបិាល  ិងណផ ការអភវិឌណ យុ៍េនស្ថស្រេថជាតិ
ឆ្ប ាំ២០១៤-២០១៨ រមួ ាំងការពិ ិតយស ើងវញិសលើជាំ ួយជាលកខ ៈកមចី  ិងជាំ ួយបសចចកសេេ េរមាប់
ឆ្ប ាំ២០១៤-២០១៨ ។    
 សលើេពីស េះ ធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុបា ជួបពិភាកាជាមយួរកេួង-ស្ថទ ប ័ពាកព់ ័ន  កេ់ង ងឹការ 
សេបើេុាំផថល់ជាំ ួយបសចចកសេេ សដើមផសីលើកកមពេ់េមតទភាពតាំប ក់បុងការវាយតនមលភាពងាយរងសរាេះន វេ័ិយ 
ហិរញ្ដ វតទុ ។ ជាំ ួយបសចចកសេេស េះសផ្លថ តជាេាំខា ស់លើ ៖ ១) ការរគបរ់គងេិ ប យ័គ ស យយធនារ  ិង 
េិ ប យ័មា៉ា រកូ ាមរយៈការសរបើរបាេ់បសចចកវេិយេាំស ើប ងិការអ ុវតថលមីៗ ២) ការសរៀបចាំការវាយតនមលវេ័ិយ 
ហិរញ្ដ វតទុ ណផាកសលើេេស ៈរមួន របព ័នហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា  ិង ៣) ជាំនញកបុងការសរបើរបាេ់េិ ប យ័ ិងការ 
រតួតពិ ិតយធនារ សដើមផរីគបរ់គងឱ្យបា  ូវវេ័ិយហិរញ្ដ វតទុ ាំងមូល ។ ជាំ ួយបសចចកសេេស េះសរាង ឹងចប់
សផថើមសៅឆ្ប ាំសរកាយ សោយមា ការចូលរមួពីធនារជាតិន កមពុជា  ងិរកេួងសេដឌកចិច ិងហិរញ្ដ វតទុ ។ 
 ១.៤- ភាន ក់ងារេហ្របតិបតតិការអនតរជាតិជ្ប៉ុន (JICA) 

 ភាប ក់ងារេហរបតិបតថិការអ ថរជាតិជប៉ាុ  បា ប ថផឋល់ជាំ ួយបសចចកសេេដល់ធនារជាតិន កមពុជា 
សលើគសរមាងរស្ថវរជាវេឋីពីការសលើកកមពេ់ការសរបើរបាេ់របាកស់រៀល ណដលមា រយៈសពល ៣ឆ្ប ាំ (២០១៣-២០១៥) 
សដើមផេិីកាឱ្យបា េីុជសរៅសលើស្ថទ  ភាពដុោល របូ ីយកមមសៅកមពុជា រពម ាំងការវភិាគ ិងវាយតនមលពីវធិា ការ 
 ិងសាល សយាបាយសលើកកមពេ់ការសរបើរបាេ់របាកស់រៀល ។ បចចុបផ ប ភាប កង់ារ JICA េហការជាមយួធនារ 
ជាតិន កមពុជា កាំពុងសធវើអសងកតជាមួយ ឹងរគេឹះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ  េហរាេ អាជីវករបថូ ររបាក់  ិង 
របជាពលរដឌ េថីពីការសរបើរបាេ់របូិយវតទុនិងរបូិយប ័ត ដៅកមពុជា ។  
 ភាប ក់ងារ JICA ក៏បា ផឋល់អាហារូបករ ៍ថាប ក់បរ ិដ បរតជា ់ខពេ់សលើណផបកអភិវឌណ ៍  ិងរគប់រគង
មា៉ា រកូសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុដល់មស្រ ថីធនារជាតិន កមពុជាចាំ ួ  ១របូ េរមាបរ់យៈសពល ២ឆ្ប ាំ កបុងឆ្ប ាំេិកា 
២០១៤-២០១៦  ិងសរាងប ថផឋល់អាហារបូករ ៍ែល់មស្រ ថី ១របូសេៀត េរមាបឆ់្ប ាំ ២០១៥-២០១៧ ។  

 JICA កប៏ា មកបាំសពញេេស កិចចសៅធនារជាតិន កមពុជា កបុងសាលបាំ ងពិភាកាពីេេស វេ័ិយ 
ន ការវវិតថស្ថទ  ភាពមា៉ា រកូសេដឌកិចចលមីៗ  ងិការវាយតនមលពីហា ិភយ័ឥ   សៅកមពុជា រពម ាំងសេបើធនារ
ជាតិន កមពុជា សដើមផណីេវងរកលេនភាពបសងកើ កិចចេហរបតបិតថិការណផបករស្ថវរជាវសលើរបធា បេេាំខា ់ៗ  ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

  ១.៥- មជ្ឈមណឌ លធនគារកណាត លអាេុអីាសគនយ ៍(ស៊េនិ - SEACEN) 

 មជឈម ឍ លស្ថ េិ បា រមួចាំណ កយា៉ា ងេកមមកបុងការប ឋុ េះបោឋ ល  ិងការកស្ថងេមតទភាពមស្រ ថី 
ធនារកោឋ លកបុងតាំប  ់ កេ់ង ងឹវេ័ិយហិរញ្ដ វតទុ របូិយវតទុ ធនារ  ិងការអភវិឌណសេដឌកិចច ។ ធនារ
ជាតិន កមពុជាបា បញ្ជូ  មស្រ ថជីាំនញសដើមផចូីលរមួវគគប ឋុ េះបោឋ ល េិកាខ ស្ថោ កចិចរបជុាំ  ងិគសរមាងរស្ថវរជាវ
ននរបេ់មជឈម ឍ លស្ថ េិ សៅាមបោឋ របសេេជាេមាជិក ។ ធនារជាតិន កមពុជាបា េេួលសធវើជា
មាច េ់ផធេះកបុងការសរៀបចាំេិកាខ ស្ថោវគគមូលោឌ  របេ់មជឈម ឍ លស្ថ េិ េឋីពី “ការរគបរ់គង សយាបាយរបូិយវតទុ
 ិងមា៉ា រកូសេដឌកិចចសផ្លថ តសលើការវាយតនមលស្ថទ  ភាពសេដឌកិចច” ពីនលៃេី២៤-២៨ ណខមនី ឆ្ប ាំ២០១៤  ងិេិកាខ -
ស្ថោរបចាំតាំប ស់្ថ េិ -វេិយស្ថទ  េទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ (SEACEN-FSI) សលើកេី២៧ េឋីព ី “បេបផញ្ដតថ ិិង
ការរតួតពិ ិតយរគឹេះស្ថទ  ធនារណដលមា ស្ថរៈេាំខា ជ់ារបព ័ន” ពីនលៃេី១៦-១៩ ណខមលុិន ឆ្ប ាំ២០១៤ ។ 

 ១.៦- េហ្របតិបតតិការហ្រិញ្ញវតថុអាស៊ន និងអាស៊ន+៣ 

 រកបខ ័ឍ កចិចេហរបតិបតថកិារហិរញ្ដ វតទុអាស្ថ   ិងអាស្ថ  +៣ បា សដើរតួនេីកា ណ់តេាំខា ក់បុងការ 
រមួចាំណ កេមាហរ កមមសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុកបុងតាំប  ់ សដើមផសីឆ្ព េះសៅេសរមចសាលសៅេហគម ស៍េដឌកិចច 
អាស្ថ   (AEC) ឆ្ប ាំ២០១៥ ។ ធនារជាតិន កមពុជា បា ចូលរមួរបជុាំពិភាកាជារបចាំាមរយៈ កិចចរបជុាំ
ថាប កស់េស្ថភបិាលធនារកោថ លអាស្ថ  សលើកេី១០ កិចចរបជុាំថាប កស់េស្ថភបិាលរងធនារកោថ ល  ិង
ថាប កអ់ ុរដឌមស្រ ថីហិរញ្ដ វតទុអាស្ថ  សលើកេ២ី២ រពម ាំងកចិចរបជុាំរកុមការងារពាកព់ ័នសផសងៗសេៀត ។ 

 កិច េហ្របតិបតតិការកនងុរកប ័ណឌ អាស៊ន 
 កបុងរកបខ ័ឍ កចិចេហរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុអាស្ថ   របសេេេមាជិកបា  ងិកាំពុងខិតខាំយកចិតថ េុក
ោក់យា៉ា ងខាល ាំងសដើមផជីាំរុញការសធវើេមាហរ កមមសលើសេវាហិរញ្ដ វតទុ  គ  ីមូលធ  េីផារមូលធន របព័ ន 
េូ តអ់ាស្ថ   វេ័ិយធនារអាស្ថ    ងិការកស្ថងេមតទភាព ។ វឌណនភាពន រកុមការងារ ីមយួៗ ណដល
េេួលបា ជាប ថបនធ ប់ រួមមា  ៖ គ ៈកមាម ធិការសេរភីាវូប ីយកមមសេវាកមមហិរញ្ដ វតទុកាំពុងខិតខាំបញ្ច ប់
កិចចរពមសរពៀងេថីពីការចរចសលើសេវាហិរញ្ដ វតទុជុាំេី៦  ងិរងច់ាំការចុេះហតទសលខាពីរដឌមស្រ ថីហិរញ្ដ វតទុអាស្ថ  ន
សពលខាងមុខស េះ សហើយបា ចបស់ផថើមសធវើសេរភីាវបូ ីយកមមសលើវេ័ិយធានរា៉ា បរ់ងសរកាមរកបខ ័ឍ េមាហរ -
កមមធានរា៉ា បរ់ងអាស្ថ   ។ ចាំណ កឯគ ៈកមាម ធិការសេរភីាវបូ ីយកមមគ  ីមូលធ បា ប ថសធវើបចចុបផ បកមម 
ជារបចាំសលើ ៖ ១) ណផ េីវលិកីបុងការសធវើសេរភីាវបូ ីយកមម ២) ារាងវាយតនមលពីករមតិសបើកចាំហលាំហូរមូលធ   ងិ 
៣) ការបសងកើតយ ថការរតួតពិ ិតយរួមាប េឋីពីដាំស ើ រការអ ុវតថណផ ការសេរភីាវូប ីយកមម សោយពិភាកាសលើ
សាល សយាបាយសដើមផចីតវ់ធិា ការរបុងរបយត័បសលើហា ភិយ័ន លាំហូរមូលធ  ។ គ ៈកមាម ធិការអភវិឌណន ៍
េីផារមូលធនបា សធវើបចចុបផ បកមមសលើារាងាមោ ពិ ធុេីផារេ ដ ប ័ត អាស្ថ    ិងការកស្ថងេមតទភាព ។ 
គ ៈកមាម ធិការរបព ័នេូ តអ់ាស្ថ  បា បសងកើតរកបខ ័ឍ យុេនស្ថស្រេថេថីពីការអភវិឌណ ិងេរមបេរមួលរបព ័ន
េូ ត ់ិងផ្លត ់តអ់ាស្ថ    ិងកាំពុងសរៀបចាំសេចកថីរពាងេឋីពី “សាលការ ៍សរៀបចាំសេវាណ នាំមុ សពលសចញ
ដាំស ើ រ” ។ ចាំណ កឯគ ៈកមាម ធិការកស្ថងេមតទភាពបា ខិតខាំរបមូលពត័ម៌ា ពីតរមូវការកស្ថងេមតទភាព 
 ិងណេវងរករបភពហិរញ្ដ វតទុ សហើយបា ផថល់វគគប ឋុ េះបោឋ លជូ មស្រ ថីធនារកោឋ លរបសេេេមាជិក ជាពិសេេ 
របសេេរប ុយស  កមពុជា ឡាវ មយីា៉ា  ម់ា៉ា   ងិសវៀតោម សៅាមតរមូវការ ិងភាពចាំបាចជ់ាប ថបនធ ប ់។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 កិច េហ្របតិបតតិការកនងុរកប ័ណឌ អាស៊ន+៣ 

 កបុងរកបខ ័ឍ កិចចេហរបតិបតថិការហិរញ្ដ វតទុអាស្ថ  +៣ របសេេេមាជិកបា ខិតខាំរបឹងណរបងយា៉ា ងខាល ាំង
កបុងការពរងឹងេាំោញ់េុវតទភិាពហិរញ្ដ វតទុកបុងតាំប ឱ់្យកា ណ់តរងឹមាាំ ាមរយៈ ៖ ១) ពហុ ីយកមមគាំ ិតផថួចសផថើម
សឈៀងនម៉ា (CMIM) ២) ការយិាល័យរស្ថវរជាវមា៉ា រកូសេដឌកិចចអាស្ថ  +៣ (AMRO)  ិង ៣) គាំ ិតផថួចសផថើម
អភវិឌណ េ៍ីផារេ ដ ប ័ត អាេីុ (ABMI) ។ លមីៗស េះ របសេេេមាជិកអាស្ថ  +៣ េសរមចបា វឌណ ភាព
ការងារេាំខា ់ៗ គួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ ។ ជាកណ់េថង វសិស្ថធ កមមកិចចរពមសរពៀង CMIM រតូវបា ចូលជាធរមា 
កាលពីនលៃេ១ី៧ ណខកកកោ ឆ្ប ាំ២០១៤ សោយេឹករបាក ់CMIM បា សកើ ស ើងព១ី២០ ពា ោ់ ដុោល រ សៅ ២៤០ 
ពា ោ់ ដុោល រអាសមរកិ ។ សដើមផពីិ ិតយសមើលពីភាពរចួរាល់ ិងកងវេះខាត ាំងណផបកឯកស្ថរ  តីិវធិខីចី/ឱ្យខចី  ិង
របតិបតថិការកបុងដាំស ើ រការេុាំហិរញ្ដបផ  ពី CMIM របសេេេមាជិកបា សរៀបចាំការស្ថកលផង CMIM ចាំ ួ 
៣សលើក របកបសោយសជាគជយ័ ។ សលើេពីស េះ  វសិស្ថធ កមមកចិចរពមសរពៀង  AMRO រតូវបា ចុេះហតទសលខា
សោយរដឌមស្រ ថីហិរញ្ដ វតទុអាស្ថ  +៣ កាលពីនលៃេី១០ ណខតុោ ឆ្ប ាំ២០១៤ សៅេីរកុងវា៉ា េីុ សា  េហរដឌអាសមរកិ 
 ិងរ ាំពឹងថា ឹងចូលជាធរមា សៅឆ្ប ាំសរកាយ បនធ ប់ពីកិចចរពមសរពៀងស េះរតូវបា សធវើេចច ប័  សោយរបសេេ 
េមាជិកអាស្ថ  +៣ ។ ដៅកបុងឆ្ប ាំដនេះ ទ្ក មដបសកកមម AMRO ានមកដធវើទសសនកិចចពិភាកាជាមួយអាជាញ ធរ
 កព់ន័ន ដែើមផពិីនិត និងាមោនពីសាទ នភាពមា៉ា ទ្កូដសែឌកិចចនិងវស័ិយហិរញ្ដ វតទុកមពុជា ។ AMRO កប៏ា ជួយ  
េិកាពីប ហ ដុោល រូប ីយកមមសៅកមពុជា កបុងសាលបាំ ងផឋល់អ ុស្ថេ ៍េរមាបស់លើកកមពេ់ការសរបើរបាេ់
របាកស់រៀលផងណដរ ។ 
 េ ធឹមស េះ គាំ ិតផថួចសផថើមអភវិឌណ េ៍ីផារេ ដ ប ័ត អាេីុ មា ការរកីចសរមើ គួរឱ្យកតេ់មាគ ល់  ាំងការ
សកើ ស ើងន េាំហាំេីផារ ិងចាំ ួ អបកសចញផាយ ណដលេមេិនផល ាំងស េះបា មកពីការរមួចាំណ កយា៉ា ងេកមមពី
រកុមការងារ ABMI ។ យ ថការធានឥ    ិងវ ិិសយាគ (CGIF) រតូវបា ពរងឹង ិងពរងីកជាប ថបនធ ប ់
 ាំងការរគប់រគងហា ិភ័យ  ិងការរគប់រគងនផធកបុង សដើមផសីឆលើយតប ឹងតរមូវការអភិវឌណេីផារេ ដ ប័ ត
អាេីុ ាមរយៈការផថល់សេវាធានឥ   ចាំសពាេះរកុមហ ុ ណដលសចញផាយេ ដ ប ័ត ចរកឹជារបូិយវតទុកបុង
រេុកសៅបោថ របសេេអាស្ថ  +៣ ។ ចបា់ាំងព ីCGIF រតូវបា បសងកើតស ើងសៅឆ្ប ាំ២០១០ មក  CGIF បា 
ធានឥ   ដល់រកុមហ ុ ចាំ ួ ៣  ិងកាំពុងប ថធានដល់រកុមហ ុ ចាំ ួ  ៤ សេៀតសៅរបសេេអាស្ថ  +៣ ។ 

១.៧- េមាគមឥណទានកេកិមមជ្នបទថ្នរកុមរបសទេអាេុប៉ីាេុហី្វកិ (APRACA) 

បនធ បព់ីបញ្ចបត់ួនេីរបកបសោយសជាគជយ័ជារបធា របេ់េមាគម APRACA កបុងអា តថិរយៈសពល 
ពីរឆ្ប ាំក លងមក ធនារជាតនិ កមពុជាសៅណតប ថតួនេីរបេ់ខលួ ជាេមាជិករបតិបតថិន េមាគមស េះ រពម ាំង
ប ថពរងឹង ិងពរងីកកិចចេហរបតិបតថិការយា៉ា ងលាជាមួយបោថ របសេេជាេមាជិក ាំងអេ់ ។ េ ធឹមស េះ 
ធនារជាតិន កមពុជា េហការជាមយួសលខាធិការោឌ  េមាគម APRACA បា សរៀបចាំ ៖ ១) កិចចទ្បជុាំពិភាកា
អាំពីរដទ្មាងអនុវតថបដចចកវទិយទាំនាកទ់ាំនងពត័ម៌ាន (Information Communication Technology) កាលពីនលៃេី
៥-៩ ណខ េភា ឆ្ប ាំ២០១៤ សៅរាជធា ីភបាំសពញ កបុងសាលបាំ ងសដើមផសីលើកកមពេ់លេនភាពរបេ់របជាជ ជ បេ 
 ិងកេិករកបុងការេេួលបា សេវាហិរញ្ដ វតទុផលូ វការ សោយមា ការចូលរួមពីរគឹេះស្ថទ  មរីកូហិរញ្ដ វតទុរបាស្ថក ់
ស្ថទ បន ហាទ កេិករ ធនារអភវិឌណ ជ៍ បេ នងិធនាគរជាតិននកមពុជា សរបុចាំនួន ១៥រូប និង ២) សវេិកា
ថាប កត់ាំប េ់ថីពីមីរកូហិរញ្ដ វតទុេរមាបក់េិកមម ណដលបា របរពឹតថសៅកាលពីនលៃេី២៨-៣០ ណខតុោ ឆ្ប ាំ២០១៤ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

សៅសខតថសេៀមរាប សោយមា េិកាខ កាមចូលរមួេរបុចាំ ួ  ៦០នក ់មកពរីបសេេកមពុជា មយីា៉ា  ម់ា៉ា  ស បា៉ា ល់ បងក់ាល -
ណដេ ហវីលីពី  សវៀតោម នល បា៉ា គីស្ថទ    ងិរេីលងាក  ។ ជាមយួាប ស េះណដរ ធនារជាតិន កមពុជាកប៏ា ចូលរមួ
កិចចរបជុាំគ ៈកមមការរបតិបតថិរបេ់េមាគម APRACA ណដលបា របរពឹតថសៅ សៅនលៃេី១-៣ ណខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៤ 
សៅេីរកុងកូ ាំបូ របសេេរេីលងាក  ។ មស្រ ថីធនារជាតិន កមពុជាក៏បា ចូលរួម កបុងេិកាខ ស្ថោ ិងសវេិកា
ពិភាកានន ណដលរតូវបា សរៀបចាំស ើងសោយេមាគម APRACA ផងណដរ ។ 
 ១.៨- េមាគមធនគារកណាត លថ្នបណាត របសទេនិោយភាសបារាាំង (ហ្រហ្វង់កហូ្វូន) 

ធនារជាតិន កមពុជា បា ប ថពរងឹងកិចចេហរបតិបតថិការជាមួយរកុមរបសេេ ិយាយភាស្ថបារាាំង 
ាមរយៈការចូលរួមកិចចរបជុាំរបចាំឆ្ប ាំថាប ក់សេស្ថភិបាលធនារកោថ លស្រហវង់កូហវូ  ណដលបា សរៀបចាំស ើង 
ជាដរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ។ េមាគមធនារកោថ លស្រហវង់កូហវូ មា េមាជិកេរុបចាំ ួ  ៣៩ តាំោងឱ្យ ៥៩ 
របសេេ ។ កិចចរបជុាំស្រហវងកូ់ហវូ  មា សាលបាំ ងផថល់ជាសវេិកាពិភាកាផ្លល េ់បថូរសយាបល់  ិងបេពិសស្ថធ ៍
កបុងចាំសោមថាប ក់ដឹកនាំធនារកោថ លជាេមាជិកពីស្ថទ  ភាពសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុេកល  ិងតាំប ់លមីៗ 
ប ហ របឈម  ិងដាំសោេះរស្ថយចាំសពាេះធនារកោថ ល ។ កិចចរបជុាំស េះ កផ៏ថល់ឱ្កាេដល់ធនារជាតនិ 
កមពុជាដែើមផ រីតឹចាំ ងមិតថភាព ិងកិចចេហរបតិបតថិការ កបុងរកបខ័ ឍ សេវភាគី ិងពហុភាគីជាមួយធនារ
កោថ លស្រហវងកូ់ហវូ ឱ្យកា ណ់តរងឹមាាំ ។ សៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ ថាប កដ់ឹកនាំធនារជាតិន កមពុជាបា ចូលរមួកិចច 
របជុាំថាប កស់េស្ថភបិាលធនារកោថ លស្រហវងកូ់ហវូ  សលើកេី២១ សរកាមរបធា បេ េទិរភាពេីផារបាំ ុល 
អធិបសតយយ ហិរញ្ដបផ  សេដឌកិចច  ងិបរយិាប ័បហិរញ្ដ វតទុ សៅេីរកុងោកា របសេេសេស ហាគ ល់ ។ 
 ១.៩- រកុមរបឹកាពិសរគាះសោបលេ់ថរិភាពហ្រិញ្ញវតថុរបចាំតាំបន់អាេុ ី 

ធនារជាតិន កមពុជា បា ចូលរមួសៅកបុងកិចចរបជុាំរបេ់រកុមរបឹកាពិសរាេះសយាបល់េទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ  
និងកិចចរបជុាំចសងាៀតរបចាំឆ្ប ាំ សលើកេី៦ កាលពីណខសមស្ថ ឆ្ប ាំ២០១៤ ។ កិចចរបជុាំស េះ សធវើស ើងសដើមផបី ថកិចច
ពិភាកា ងិាមោ ពវីឌណ ភាពន ការអ ុវតថសាល សយាបាយជាអាេិភាព របេ់រកុមរបឹកាេទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ 
(FSB) ជាអ ថរជាតិចាំសពាេះតាំប ់អាេីុ  ិងពិ ិតយពីលេនភាពរបេ់េមាជិកកបុងការអ ុវតថសាល សយាបាយ
កាំណ េរមង ់ រមួមា  ៖ ១)  កាំណ េរមងស់ហោឌ រចនេមព ័នេីផារហិរញ្ដ វតទុ សផ្លថ តេាំខា ស់លើការពរងឹងរបព ័ន
េូ តា់មេថងោ់រអ ថរជាតិ ២) វធិីស្ថស្រេថវាយតនមលការអ ុវតថគ លឹេះេាំខា ់ៗ  (Key Attributes Assessment 
Methodology) សដើមផជីាមលូោឌ  រគឹេះកបុងការរកដាំសោេះរស្ថយស្ថថ រស ើងវញិ សៅសពលមា វបិតថិ កបុងករ ី
ណដលរគឹេះស្ថទ  ហិរញ្ដ វតទុមា លកខ ៈេាំខា ជ់ារបព ័ន (Global Systemic Important Financial Institutions – 
G-SIFIs) ជបួហា ិភយ័  ងិ ៣)- ការបសងកើ ការយកចិតថេុកោកស់លើសរាេះមហ ថរាយធមមជាត ិ ណដលអាចប៉ាេះពាល់
មកសលើវេ័ិយហិរញ្ដ វតទុ  ិងការសរៀបចាំណផ ការរគបរ់គងហា ិភយ័ ណដលអាចបោថ លមកពីសរាេះមហ ថរាយ
ជាយថាសហតុ ។ 

២- ទាំនក់ទាំនងសទវភាគី 

 ធនារជាតិន កមពុជា បា បនថពរងឹង ិងពរងីកកិចចេហរបតិបតថិការសេវភាគីជាមយួបោថ ធនារកោថ ល
 ិងស្ថទ ប ័អ ថរជាតិជានដគូជារបចាំ សដើមផផី្លល េ់បថូរពត័ម៌ា  បេពិសស្ថធ  ៍  ងិសរៀ េូរតពីការអ ុវតថលាៗ  ជា
អ ថរជាតិ ។ ជាកណ់េថង ធនារជាតិន កមពុជាបា ពរងឹងកចិចេហរបតិបតថិការសេវភាគីជាមយួរបសេេសវៀតោមសោយ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

១)  បា ចូលរមួកិចចរបជុាំសេវភាគីរបចាំឆ្ប ាំសៅធនាររដឌសវៀតោម សដើមផពីភិាកាផ្លល េ់បថូរពត័ម៌ា  ិងបេពិសស្ថធ  ៍
 កេ់ង ងឹការរគបរ់គងមា៉ា រកូសេដឌកិចច ការអ ុវតថសាល សយាបាយរបូិយវតទុ  ិងការរតួតពិ ិតយធនារ  ងិ 
២) េេួលការសធវើេេស កចិចរបេ់របតិភូពីរកេួងណផ ការ ិងវ ិិសយាគសវៀតោម សដើមផពីិភាកាការងារ ិង
ណេវងយល់ពីេាំនក់េាំ ងកិចចេហរបតិបតថិការ េរមាប់សរៀបចាំណផ ការសមតភាជ ប់រវាងរបសេេ ាំងពីរកមពុជា-
សវៀតោមសលើវេ័ិយធនារ ។ 

 ចាំសពាេះេាំនកេ់ាំ ងសេវភាគីជាមយួរបសេេនល ធនារជាតិន កមពុជាបា សរៀបចាំកិចចរបជុាំសេវភាគីរបចាំឆ្ប ាំ
សៅសខតថសេៀមរាប សដើមផផី្លល េ់បថូ រសយាបល់អាំពីព័ត៌មា សេដឌកិចច  ិងបេពិសស្ថធ ៍កបុងការដឹកនាំសាល
 សយាបាយរបូិយវតទុ ការរគបរ់គងធនារកោថ ល ការរតួតពិ តិយធនារ  ិងការពរងឹងកិចចេហរបតិបតថិការ
សលើណផបកប ថុ េះបោថ លធ ធា ម ុេស ។ េ ធឹមស េះ  ធនារកោថ លនលក៏បា មកបាំសពញសបេកកមមសៅ
ធនារជាតិន កមពុជា សដើមផណីេវងរកលេនភាពបសងកើ កិចចេហរបតិបតថិការរមួសលើណផបកសាល សយាបាយរបូិយវតទុ 
ការរតួតពិ ិតយធនារ របព ័នេូ ត ់  ិងេិកាពីតរមូវការណដលធនារកោថ លនលអាចផថល់ជូ ធនារជាតិន 
កមពុជា ។ រេបសពលជាមយួាប ស េះ របតិភធូនារជាតិន កមពុជា កប៏ា សធវើេេស កិចចសៅធនារកោថ លនល សដើមផី
េិកាពកីារសបាេះពុមពរកោេរបាក ់ិងចូលរមួេិកាខ ស្ថោជា ខ់ពេ់េថីពីការសធវើេវ កមមនផធកបុង ។ សលើេពីស េះ 
ធនារកោថ ល ាំងពីរបា សធវើការេិការស្ថវរជាវរមួាប  េថីពីការអភវិឌណ ការវ ិិសយាគ  ិងពា ិជជកមមរវាង
របសេេនល ិងកមពុជា កបុងសាលបាំ ង ១  េិកាពលីកខខ ឍ ពា ិជជកមម ិងការវ ិិសយាគន របសេេ ាំងពីរ 
កដូ៏ចជាប ហ  ិង បេគគកបុងរបព ័នេូ ត ់ិងផ្លត ់តរ់បូយិវតទុជាតិ  ិង ២  កាំ តប់រសិាទ នន របព ័នេូ ត់
េរមាបព់ា ិជជកមមអ ថរជាតិ ។  
 សរៅពីេាំនក់េាំ ងសេវភាគីខាងសលើ ធនារជាតិន កមពុជាក៏បា ពរងឹងកិចចេហរបតិបតថិការជាមួយ
របតិភធូនារកោថ ល ិងរកេួងសេដឌកិចចឡាវ រកេួងហិរញ្ដ វតទុជប៉ាុ  រកេួងហិរញ្ដ វតទុមយីា៉ា  ម់ា៉ា   ិងរកុមរបឹកា
ធុរកិចចេហរដឌអាសមរកិ-អាស្ថ   (US-ASEAN Business Council) ។ ធនារជាតិន កមពុជាបា េេួល
េេស កិចចរបេ់របតិភធូនារកោថ ល ិងរកេួងសេដឌកិចចឡាវចាំ ួ  ២ សលើក ១) សដើមផណីេវងយល់ពីបេ-
ពិសស្ថធ ៍របេ់កមពុជាកបុងការសរៀបចាំកមមវធិីវាយតនមលវេ័ិយហិរញ្ដ វតទុ  (FSAP)  ិង ២) សដើមផេិីកាអាំពីបេ
ពិសស្ថធ េ៍ថីពីការរគបរ់គង ងិការរតួតពិ ិតយរគឹេះស្ថទ  មរីកូហិរញ្ដ វតទុ ។ ចាំណ កឯ របតិភូមកពរីកេួងហិរញ្ដ វតទុ
ជប៉ាុ បា បាំសពញេេស កិចចសៅធនារជាតិន កមពុជា សដើមផណីេវងយល់ពីស្ថទ  ភាពមា៉ា រកូសេដឌកិចច របព័ ន
ធនារ  ិងសាល សយាបាយរបូិយវតទុសៅកមពុជា  ិងបា បងាហ ញពីសាលបាំ ងរបេ់រាជរោឌ ភបិាលជប៉ាុ កបុង
ការផថល់ជាំ ួយបសចចកសេេដល់កមពុជាសលើវេ័ិយហិរញ្ដ វតទុផងណដរ ។ រកេួងហិរញ្ដ វតទុមយីា៉ា  ម់ា៉ា បា មកបាំសពញ
េេស កិចចេិកាចាំ ួ  ២សលើក េថីពីការរតួតពិ ិតយរគឹេះស្ថទ  មរីកូហិរញ្ដ វតទុកបុងសាលបាំ ងេិកាណេវងយល់ពី
បេពិសស្ថធ រ៍បេ់ធនារជាតិន កមពុជា ណដលេេួលបា សជាគជយ័កបុងការរតួតពិ ិតយ ិងរគបរ់គងរគឹេះស្ថទ   
មរីកហិូរញ្ដ វតទុ ។ េ ធឹមស េះ រកុមរបឹកាធុរកិចចេហរដឌអាសមរកិ-អាស្ថ   បា បាំសពញេេស កិចចសៅធនារជាតិ 
ន កមពុជា កបុងសាលបាំ ងេិកាពេីកាថ  ុពលន សេដឌកិចចកមពុជាេរមាបក់ារវ ិិសយាគរបេ់េហរដឌអាសមរកិ ។ 
 ធនារជាតិន កមពុជា កប៏ា ពរងឹងកិចចេហរបតិបតថិការសេវភាគីជាមួយធនារកោថ លកបុងរបសេេ
អឺរ ៉ាបុខាងសកើតផងណដរ សោយបា ចុេះអ ុេសរ ៈសយាគយល់ជាមយួធនារកោថ លសបឡារេូ សដើមផជីាំរញុ
េាំនកេ់ាំ ងណផបកសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុរពម ាំងេរមួលដល់ការេូ តរ់វាងរបសេេ ាំងពីរ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

VII- ការរគប់រគងថ្ផទកនងុធនគារជាតិថ្នកមពុជា 

១- េមាេភាព និងេកមមភាពរកុមរបឹកាភិបាល 
បចចុបផ ប រកុមរបឹកាភបិាលធនារជាតិន កមពុជាមា េមាេភាពដូចខាងសរកាម៖ 
- ឯក តថម ជា ច តូ់ សេស្ថភបិាលធនារជាតិន កមពុជា ជារបធា  
- សោកជាំ វ នវ ច ័ធថាោ សេស្ថភបិាលរងធនារជាតនិ កមពុជា ជាេមាជិកា 
- ឯក តថម ជូ គមឹស ង តាំោងរបមខុរាជរោឌ ភបិាល ជាេមាជិក 
- ឯក តថម អុីវ លុង តាំោងឱ្យមជឈោឌ   តថមេិកា ជាេមាជិក 
- ឯក តថម រេ់ េីលវា៉ា  តាំោងឱ្យរកេួងសេដឌកិចច ងិហិរញ្ដ វតទុ ជាេមាជិក 
- សោក ឡាយ សម៉ាងេ ុ   តាំោងឱ្យមជឈោឌ  សធវើេកមមភាពសេដឌកិចច ជាេមាជិក 
- សោករេី សៅ៉ា  េុ  តាំោងឱ្យបគុគលិកធនារជាតិន កមពុជា ជាេមាជិកា ។   

 រកុមរបឹកាភបិាលធនារជាតិន កមពុជា បា របជុាំចាំ ួ  ៦សលើក សដើមផពីិភាកា ិងអ ុមត័សលើការងារ
មយួចាំ ួ  ដូចខាងសរកាម ៖ 

- កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០២ សៅនលៃេី១៣ ណខកុម ៈ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីព ី៖ 
(១) ការពិ ិតយ ិងអ ុមត័សលើសេចកថីរពាងសេចកថីេសរមចេថីពី ការបសងកើតគ ៈកមមការរតួតពិ ិតយ 

បញ្ជ ីគ ស យយធនារជាតនិ កមពុជា េរមាបក់ារយិបរសិច េឆ្ប ាំ២០១៣ 
(២) ការពិ ិតយសលើរបាយការ ៍េថីពី េទិរភាពវេ័ិយធនាររបចាំរតីមាេេី៣ ឆ្ប ាំ២០១៣  ិង 
(៣) ការងារសផសងៗ ។ 

 - កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០៣ សៅនលៃេី២៦ ណខកុម ៈ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពី ៖  
(១) ការពិ ិតយ ិងអ ុមត័សលើសេចកថីរពាងរបាយការ ៍េថីពី ស្ថទ  ភាពលវកិាធនារជាតិន កមពុជា 

ឆ្ប ាំ២០១៣  ិងណផ ការឆ្ប ាំ២០១៤  ងិ 
(២) ការងារសផសងៗ ៖ 

 សាទ នភាពដសែឌកិចចសកលនិងតាំបន ់ ទ្ពមទាាំងផល់ប៉ាេះ ល់មកដលើដសែឌកិចចនិងទ្បពន័នធនាគរ 
ដៅកមពុជា  ិង 

 ការផឋល់ជាំ ួយបសចចកសេេរបេ់ធនារពិភពសោកដលើការដទ្បើទ្ាស់ទ្បពន័ន PAT ដល់មស្រ ថ ី
ជាំនញវ ិិសយាគេុ បរមុងអ ថរជាតិរបេ់ធនារជាតិន កមពុជា ។ 

 - កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០៤ សៅនលៃេី២៨ ណខកកកោ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពី ៖ 
(១) ការពិ ិតយ ិងអ ុមត័សលើសេចកឋីរពាងរបាយការ ៍របចាំឆមាេេី១  ិងេិេសៅការងារឆមាេ

េី២ ឆ្ប ាំ២០១៤ របេ់ធនារជាតិន កមពុជា  ិង 
(២) ការ រដផសងៗ ៖ 

 េេស កិចចេិការបេ់េហរាេរតួតពិ ិតយមីរកូហិរញ្ដ វតទុមីយា៉ា  ់មា៉ា ន រកេួងហិរញ្ដ វតទុ
មយីា៉ា  ម់ា៉ា  ដៅធនារជាតិន កមពុជា  ិង 

 ការបញ្ជូ នមន្រនថីជាំនាញដផបកទ្ត តពិនិត ដ ដធវើបទឧដទធសនាមដចករ ាំដលកបទពិដសាធន ៍សឋីពី
ការដរៀបចាំការអនុវតថដគលការ ៍ទ្រឹេះាដសល II ដល់មស្រ ថីធនារកោឋ លឡាវ ។ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 

 - កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០៥ សៅនលៃេី១២ ណខេីហា ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពី ៖ 
 (១) ការពិ ិតយ ិងអ ុមត័សលើសេចកឋីរពាងរបកាេេឋីពី រចនេមព ័ននយកោឌ  របព ័នេូ តេ់ងរបាក ់

 ិងមុខងារ-ភារកិចចរបេ់ការយិាល័យសរកាមឱ្វាេ  ិង 
 (២) ការ រដផសងៗ ៖ 

 ការរបរពឹតថសៅន េ បិបាតបូកេរុបលេនផលការងាររបចាំឆមាេេី១  ិងេិេសៅការងារ
ឆមាេេី២ ឆ្ប ាំ២០១៤ សៅ ធនារជាតិន កមពុជា  ងិ 

 ការសរៀបចាំពិធីអបអរខួបអ ុេាវរយីស៍លើកេី៣៥ ន របតិបតថិការធនារកោឋ ល សៅនលៃេី៤ 
ណខតុោ ឆ្ប ាំ២០១៤ ។ 

 

 - កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០៦ សៅនលៃេី១២ ណខវចិ ិកា ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពី ៖ 
 (១) ការពិ ិតយ ិងពិភាកាសលើរបាយការ ៍េឋីពី េទិរភាពវេ័ិយធនារ របចាំរតីមាេេី២ ឆ្ប ាំ២០១៤ 

 ិង 
 (២) ការ រដផសងៗ ៖ 

 កិចចពិភាកាសលើទ្បតិបតថិការធនាគរទ្សដមាល ចាំនួនធនាគរដៅកមពុជា ការសលើកកមពស់
ការដទ្បើទ្ាស់ទ្ាកដ់រៀលសៅកមពុជា  ិងរាំនិតផថួចដផថើមដរៀបចាំ និងការដទ្បទ្ប លនននិមាម បនកមម 
ហិរញ្ដ វតទុ និងទ្បពន័នហិរញ្ដ វតទុពិភពដល្លកនិងតាំបន ់។ 

 

 - កិចចរបជុាំរកុមរបឹកាភបិាលសលើកេី១០៧ សៅនលៃេ២ី៣ ណខធបូ ឆ្ប ាំ២០១៤ េថីពី ៖ 
 (១) ការពិ ិតយ ងិអ ុមត័សលើសេចកឋីរពាងរបាយការ ៍របចាំឆ្ប ាំ២០១៤  ងិេេិសៅការងារឆ្ប ាំ២០១៥ 

របេ់ធនារជាតិន កមពុជា  ិង 
 (២) ការ រដផសងៗ ។ 
 ២- ការងាររគប់រគង និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុេស 

ធ ធា ម ុេសជាកាថ គ លឹេះេរមាបក់ាំ តស់ជាគជយ័  ិងជាកមាល ាំងប ថសវ របកបសោយេកាថ  ុពល សដើមផី
ប ថ ិរ ថរភាពការងារនសពលអនគត ។ កបុងស្ថម រតីស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា អភវិឌណ ិងប ថុ េះបោថ ល
ធ ធា ម ុេសជាប់ជារបចាំសលើរគប់ណផបក ិងរគប់មុខជាំនញ េរមាប់ាាំរេរបតិបតថិការធនារកោថ ល 
របេិេនភាពការងារ  ិងេសរមចសាលសៅជាយុេនស្ថស្រេថ ។ ជាលេនផល កបុងរយៈសពល ១េេវតសរចុ៍ងសរកាយស េះ 
ការរគប់រគងធ ធា ម ុេសសៅធនារជាតិន កមពុជា មា ការអភិវឌណគួរឱ្យកត់េមាគ ល់ ិងរតូវបា អ ុវតថ
ាមសាលការ ៍េរមតិេរមាាំង  ិងរបេិេនភាពការងារ ។  
 ធនារជាតិន កមពុជា បា  ិងកាំពុងពរងឹងេមតទភាពការងារបសចចកសេេ ិងសធវើឯកសេេកមមមស្រ ថី
បុគគលិកាមមុខជាំនញបណ ទមសេៀត ឱ្យរេប ឹងការអភិវឌណរកីចសរមើ ន វេ័ិយធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ យ ថការ
ការងារ ិងរចនេមព័ នចតា់ាំង ការណរបរបួលន  ិមាម ប កមមហិរញ្ដ វតទុ  ិងអភិរកមជាតិ-អ ថរជាតិ ជាពិសេេ
សាល សយាបាយអភិវឌណ ៍ធ ធា ម ុេសរបេ់រាជរោឌ ភិបាលណផាកសលើមូលោឌ  ចាំស េះដឹង ខ ៈណដល
របសេេកមពុជាកាំពុងសរតៀមខលួ េរមាប់េមាហរ កមមចូលសៅកបុងេហគម ៍សេដឌកិចចអាស្ថ  ឆ្ប ាំ២០១៥ 
ខាងមុខ ។ 
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 ២.១- សថតិិម្ នតីបុគ លកិ  
មស្រ ថីបុគគលិកធនារជាតិន កមពុជាកបុងរកបខ ័ឍ សៅ ៖  

-  ទីសាប កក់ារកណាថ ល មានចាំននួ ៩៥៩របូ  ទ្ប ស ៥៣៣របូ  ទ្សី ៤២៦របូ  
-  សាខារាជធាន-ីដែតថ មានចាំននួ ៤០៥របូ  ទ្ប ស ២១៧របូ   ទ្សី ១៨៨របូ  ។ 
 

 សរុបទ្កបខ ័ឍ មន្រនថីបុរគលិកធនាគរជាតិននកមពុជាទូទាាំងទ្បដទសសៅដាំោច់ឆ្ប ាំ២០១៤ ដនេះ មាន 
ចាំនួន ១ ៣៦៤របូ  ទ្ប ស ៧៥០របូ ទ្សី ៦១៤របូ  ដធៀបនឹងទ្កបខ ័ឍ កបុងដែធបូ ឆ្ប ាំ២០១៣ ដែលមានចាំនួន 
១ ៣២៩របូ   ទ្ប ស ៧២៩របូ ទ្សី ៦០០របូ  ។ ការដទ្បទ្ប លកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ដនេះ មានែូចតដ  ៖ 
 - ទីសាប កក់ារកណាថ ល សកើ ចាំនួន ៣០របូ កបុងសនេះមា  ៖ 

 +  ចូល ៥២របូ (សរជើេសរ ើេបុគគលិកលមី) 
  +  ដចញ ២២របូ (ចូល ិវតថ  ៍១៣របូ  ោឈប ់៣របូ សផធរសចញ ៤របូ  ិងមរ ភាព ២របូ) 

 - សា ធនាគរជាតិននកមពុជារាជធាន-ីដែតថ សកើ ចាំនួន ៥របូ កបុងសនេះមា  ៖ 
+  ចូល ១៥របូ (សរជើេសរ ើេបុគគលិកលម ី១២របូ សផធរចូល ៣របូ) 
+  សចញ១០របូ (ចូល ិវតថ  ៍៩របូ   ិងមរ ភាព ១របូ) ។  
 

 ២.២- ារ របណតុ  ប ត ល 
 ក- ការ រប ថុ េះបណាថ លកបុងទ្បដទស 

 ធនាគរជាតិននកមពុជាានសបើកវរគប ថុ េះបណាថ លនិងសិកាខ សាល្ល ណដលមា របធា បេពាក់ព័ ន
 ឹងការរគប់រគងមា៉ា រកូសេដឌកិចច ិងសាល សយាបាយរូបិយវតទុ  ការរតួតពិ ិតយធនារ ភាពជាអបកដឹកនាំ 
 ិងរបតិបតថិការធនារកោថ ល ចាំនួន ២៧ដលើក ណដលមា មន្រនថ ីបុរគលិកចូលរ ួមចាំនួន ៩៩៣របូ ។ 
មស្រ ថីបុគគលិកក ទ្តូវបា ចត់បញ្ជូ  សៅចូលរមួសិកាខ សាល្ល វរគប ថុ េះបណាថ ល និងកិចចទ្បជុ ាំដផសងៗ ាមការ
អដញ្ជ ើញពីបណាថ ទ្កសួង-សាទ បន័ ចាំនួន ២៧ដលើក ណដលមា មន្រនថីបុរគលិកចូលរមួចាំនួន ៤៥រូប ។ សៅឆ្ប ាំស េះ 
ធនារជាតិន កមពុជា ក៏បា ប ថុ េះបោថ លេមតទភាពមស្រ ថីជាំនញណផបករតួតពិ ិតយធនារ របព័ នេូ ត់ 
 ិងេវ កមម ចាំ ួ  ២៥ របូ សរកាមរបូភាពជា E-learning ដទ្កាមកិចចសហទ្បតិបតថិការជាមយួវទិយសាទ នសទិរភាព 
ហិរញ្ដ វតទុ  FSI Connect  របស់ធនាគរសទ្មាបក់ារទូទាតអ់នថរជាតិ  BIS  ។ ដទ្ ពីដនេះ  ិេសតិមកព ី
បោថ រគេឹះស្ថទ   តថមេិកាចាំ ួ  ១៧២រូប ទ្តូវានដរៀបចាំឱ្យចុេះកមមេិកាសៅធនារជាតិន កមពុជា ចាំ ួន
៣៦សលើក សដើមផជីួយ បសងកើ េមតទភាព  ិងការណេវងយល់បណ ទមសលើរបធា បេពាកព់ ័ន ឹងធនារកោថ ល ។  
 េ ធឹមស េះ សដើមផសីលើកកមពេ់េមតទភាពមស្រ ថធីនារជាតិន កមពុជា ងិរមួចាំណ កអភវិឌណធ ធា ម ុេស 
សលើវេ័ិយធនារ ម ឍ លេិកាបសចចកសេេធនារបា ប ថអ ុវតថយា៉ា ងយកចិតថេុកោក់ជាប់ជារបចាំសលើ
ការងារប ថុ េះបោថ លជាំនញធនារដល់មស្រ ថីធនារជាតិន កមពុជា  ិង ិេសតិសរៅរបព ័ន ។ ម ឍ លេិកា
បសចចកសេេធនារបា សរៀបចាំរប ងសរជើេសរ ើេ ិេសតិលមជីាំន េ់ី២៤ េរបុចាំ ួ  ៩៧របូ កាលពនីលៃេ១ី៥ 
ណខក ដ  ឆ្ប ាំ២០១៤  ិងបា សរៀបចាំរបតិេិ វគគេិកាេី៣៩ ពីនលៃេី៨ ណខតុោ ឆ្ប ាំ២០១៣ ដល់នលៃេី២៧ ណខកុម ៈ 
ឆ្ប ាំ២០១៤ របតិេិ វគគេិកាេី៤០ ពីនលៃេី៦ ណខមនី ឆ្ប ាំ២០១៤ ដល់នលៃេ១ី៤ ណខេីហា ឆ្ប ាំ២០១៤ 
 ិងរបតិេិ វគគេិកាេ៤ី១ ពីនលៃេី១៣ ណខតុោ ឆ្ប ាំ២០១៤ ដល់នលៃេី២៦ ណខកុម ៈ ឆ្ប ាំ២០១៥ ។ សៅកបុងឆ្ប ាំ
២០១៤ ស េះ មា  ិេសតិបា  ិងកាំពុងេិកា ៣ជាំន គ់ ឺ  ិេសតិជាំន េ់២ី២ េ២ី៣  ិងេី២៤ េរបុចាំ  ួ 
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២៨៦របូ (រេី ២០៦របូ របុេ ៨០របូ) កបុងសនេះមា  េិសតិកបុងរបព ័នធនារជាតិចាំ ួ  ១២របូ (រេី ៧រូប 
របុេ ៥រូប) ។ េ ធឹមស េះ  ស្ថស្រស្ថថ ចរយសៅម ឍ លេិកា មា ចាំ ួ  ៤៨រូប  (កបុងរបព័ នធនារជាតិ 
៤៣របូ)  កបុងសនេះស្ថស្រស្ថថ ចរយណដលមា េ ដ បរតប ឍិ ត ១របូ (របុេ) បរ ិដ បរតជា ខ់ពេ់ ៤១របូ (រេី ៦របូ 
របុេ ៣៥របូ)  ិងបរ ិដ បរត ៦របូ (រេី ២របូ របុេ ៤របូ) ។ 
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 សលើេពីស េះសេៀត ម ឍ លេិកាបា សរៀបចាំកមមវធិីអសញ្ជ ើញមស្រ ថីជាំនញ ិងថាប កដ់ឹកនាំធនារជាតិន  
កមពុជាសធវើបេ សេធេនមសលើរបធា បេលមីៗណដល ក់េង ឹងវេ័ិយធនារ សដើមផបីណ ទម ូវចាំស េះដឹង  ិង 
ផារភាជ បរ់វាងរេឹេថីជាមយួ ឹងការអ ុវតថការងារជាកណ់េថង ។ ម ឍ លេិកាកប៏ា សរៀបចាំណកេរមួលកមមវធិីេិកា 
សោយប ថណកលមា ិងសធវើបចចុបផ បកមមសលើមុខវជិាជ េិកាបណ ទមសេៀត រពម ាំងពរងឹងគុ ភាពអប់រ ាំជារបចាំ 
រេបាមសាលការ ៍របេ់ធនារជាតិន កមពុជា  ងិរកេួងអបរ់ ាំ យុវជ   ិងកឡីា ។ 
 
 

រាហ្វ៤៤ : សថតិិស្ថ ស្ថត ចារយ 
 

រាហ្វ ៤៣ : សថតិិនិសសតិ 



46 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

 ែ- ការ រប ថុ េះបណាថ លដទ្ ទ្បដទស  
 ធនាគរជាតិននកមពុជាក៏ានបនថបដង ើនសមតទភាព និងអភិវឌ្ណធនធានមនុសសដៅដទ្ ទ្បដទស
ាមរយៈសិកាខ សាល្ល ិងវគគប ថុ េះបោថ លរយៈសពលខលី ងិណវង ណដលមា របធា បេពាកព់ ័ន ងឹរបតិបតថិការ
ធនារកោថ ល ។ កមមវធិីប ថុ េះបោថ លរយៈសពលខលមីានចាំនួន ១៥៦ដលើក (មន្រនថីបុរគលិកចូលរមួចាំនួន 
៣១៧រូប  និងទសសនកិចចេិកា ិងកិចចរបជុាំចាំនួន ៩៣ដលើក (មន្រនថីបុរគលិកចូលរមួចាំនួន ២៦១របូ  ដែល
កមមវធិីទាាំងដនេះរតូវបា សធវើស ើងាមការអដញ្ជ ើញនិងឧបតទម របស់ទ្បដទសនិងសាទ បន័អនថរជាតិ ែូចជា មូលនិធិ
រូបិយវតទុអនថរជាតិ ធនាគរពិភពដល្លក ធនាគរអភិវឌ្ណន៍អាសុី មជឈម ឍ លស្ថ េិ  ធនាគរកណាថ ល 
មា៉ា ដឡសីុ ធនារកោថ លនល ធនាររែឌសវៀតោម ធនារកោថ លកូដរ ៉ា ធនាគរកណាថ លសាធារ រែឌដឆក 
និងសាទ បន័អ ថរជាតដិផសងៗដទៀត ។ ចាំដ េះកមមវធិីប ថុ េះបោថ លរយៈដពលណវង រមួមានថាប កប់រ ិដ បរតជា ខ់ពេ់
ចាំនួន ១២ដលើក (មន្រនថីបុរគលិករប ងជាប់ចាំនួន ១៥រូប  ដធវើដឡើងដទ្កាមកមមវធិីអាហារូបករ ៍របេ់
រោឌ ភបិាលអូស្រស្ថថ លី  ូណវលសេ ង ់ ជប៉ាុ -IMF លុចេាំប ួ JICE កូសរ ៉ា  ិងនល  ិងមានថាប កប់រ ិដ បរតចាំ  ួ 
១សលើក (មស្រ ថីបុគគលិកចូលរមួចាំ ួ  ១៥របូ) ដធវើដឡើងសរកាមកមមវធិីអាហារបូករ ៍របេ់ធនាររែឌសវៀតោម ។  
 ៣- ការងារេវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិច  

សដើមផបី ថពរងឹងការងារអភិបាលកិចច ិងការរតួតពិ ិតយនផធកបុងឱ្យកា ់ណតរងឹមាាំ ធនារជាតិន កមពុជា 
បា ចុេះសធវើេវ កមមសលើការវ ិិសយាគេុ បរមុងអ ថរជាតសិៅនយកោឌ  រគបរ់គងការបថូររបាក ់ ការងារដឹកជញ្ជូ   
ស្ថច់របាក់សៅនយកោឌ  សបាេះផាយ ិងឃ្ល ាំងសបេា  ិងការ រទ្បតិបតថិការស្ថខាធនារជាតិន កមពុជា 
រាជធា -ីសខតថចាំ ួ ៥ (សខតថស្ថវ យសរៀង ាណកវ កាំពត រពេះេីហ ុ  ិងបាតដ់ាំបង) ។ ចាំសពាេះស្ថខាធនារជាត ិ
ន កមពុជារាជធា -ីសខតថ ការសធវើេវ កមមបា រគបដ ថ បស់លើរគបរ់បតិបតថិការ  ិងការរបតិបតថិាម សោយបា  
វភិាគអាំពីភាពរងឹមាាំន ការរតួតពិ ិតយនផធកបុង ដហើយបា សចញផាយរបាយការ ៍ រមួ ាំងការផថល់អ ុស្ថេ ៍
ដល់េវ ោឌ   ាំងស េះ ។ សៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះណដរ ធនារជាតិន កមពុជា បា ចុេះាមោ ការអ ុវតថាម 
អ ុស្ថេ ណ៍ដលបា ោកស់ចញសៅឆ្ប ាំ២០១៣ ដល់េវ ោឌ  នន រមួមា  នយកោឌ  រគបរ់គងការបថូររបាក ់
 ិងស្ថខាធនារជាតិន កមពុជាសខតថសកាេះកុង  កាំពងច់ម កាំពងេ់ពឺ សេៀមរាប បនធ យមា ជយ័  ិងរត គិរ ី ។ 
លេនផលន ការចុេះាមោ បា បងាហ ញថា េវ ោឌ   ាំងអេ់បា ខិតខាំណកលមាការអ ុវតថការងារសៅាម
អ ុស្ថេ ប៍ា យា៉ា ងលារបសេើរ ។ 

 ការងារអធិការកិចចរតូវបា អ ុវតថសៅស្ថខាធនារជាតិន កមពុជាចាំ ួ ១៤ រមួមា  ស្ថខាធនារ 
ជាតិន កមពុជាសខតថរត រិរ ី  េធឹងណរតង រកសចេះ នរពណវង សកាេះកុង កាំពត កាំពងេ់ពឺ កាំពងធ់ាំ សេៀមរាប កាំពងច់ម 
បនធ យមា ជយ័ បាតដ់ាំបង សពាធិស្ថត ់ ិងាណកវ  សោយបា សផ្លថ តជាេាំខា ស់លើការធានេុវតទិភាពឃ្ល ាំងរបាក ់
ការរគបរ់គងស្ថចរ់បាក ់  ិងការអ ុវតថាមសេចកថីណ នាំននរបេ់ធនារជាតិន កមពុជា រមួ ាំងការពរងឹង
វ ិយ័ការងារ  ិងគុ វឌុណរិបេ់មស្រ ថីបុគគលិកសៅាមស្ថខា ាំងសនេះ ។ 

 េ ធឹមស េះ  ធនារជាតិន កមពុជាបា ជាំរញុឱ្យនយកោឌ   ិងអងគភាពសៅសរកាមឱ្វាេ សធវើបចចុបផ បកមម 
និងដរៀបចាំ ីតិវធិីរបតិបតថិការ ិងការងារ ណដលជាមូលោឌ  សៅកបុងការអ ុវតថសដើមផបី ថពរងឹងអភិបាលកិចច 
ការរតួតពិ ិតយនផធកបុង  ិងសលើកកមពេ់របេិេនភាពការងារឱ្យកា ណ់តរបសេើរ ។ 
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៤- ការងាររគប់រគងសខាធនគារជាតិថ្នកមពជុា 
 ធនាគរជាតិននកមពុជា ានបនថពទ្ងឹងកិចចសហទ្បតិបតថិការជាមួយទ្កសួងដសែឌកិចចនិងហិរញ្ដ វតទុ 
រេបាមកមមវធីិកាំដ ទទ្មងក់ារទ្របទ់្រងហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈរបស់រាជរោឌ ភាិលជាំហានទី២ ឱ្យកានដ់តមាន 
ទ្បសិទនភាព ។ សា ធនារជាតិន កមពុជាបា បនថទ្របទ់្រងគ  ីរបាកប់សញ្ដ ើឱ្យ ទ្ក ង រេុក ខ ឍ  ចាំ ុេះ
សខតថ ៦ រមួមាន៖ ដែតថនទ្ពដវង ស្ថវ យសរៀង ាណកវ កាំពងឆ់្ប ាំង កាំពងេ់ពឺ  ិងនប៉ាលិ  សទ្មាបក់ារសបើករបាកស់បៀវតសរ ៍
របាកប់ាំោច ់និងោភការសផសងៗ រពម ាំងបា េរមលួដល់ការេេលួចាំ ូលជារបាកដុ់ោល ររបេ់ម ធីរ អងគភាព 
ស្ថោសខតថ  ិងរកងុ រេុក ចាំ ុេះសខតថស្ថវ យសរៀង នរពណវង ាណកវ កាំពងេ់ពឺ កាំពងឆ់្ប ាំង  ងិ បាតដ់ាំបង ។ 
 ធនាគរជាតិននកមពុជា ានប ថដកលមអអគរដធវើការដៅាមសា ធនាគរជាតិននកមពុជាទូទាាំងទ្បដទស 
ដែើមផរីមួចាំណ កកបុងការអភវិឌណរបសេេ  ិងបងាហ ញពីភាពរងឹមាាំន វេ័ិយធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុសៅកមពុជា ណដល
បចចុបផ បមា ការរកីចសរមើ យា៉ា ងខាល ាំង  ាំងវសិ្ថលភាព  ិងេាំហាំរបតបិតថិការ កបុងសាលបាំ ងធានដល់ការងារ
បសរមើសេវាចាំសពាេះអតិលជិ  រគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ ណដលកាំពុងរកីដុេះោលសៅាមបោថ សខតថនានា ។ 
េ ធឹមស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា បាំពាក ូ់វ បករ ៍េាំស ើប ដូចជា របព ័នធនារេបូល  ិងរបព ័នការពារ
េុវតទិភាព រពម ាំងបា បសងកើ ភាពរងឹមាាំ ិងេុវតទិភាពរបេ់ឃ្ល ាំងរកាេុកស្ថចរ់បាក ់ ។ ដៅឆ្ប ាំ២០១៤ ស េះ
ធនាគរជាតិន កមពុជាបា ោកេ់សមាព ធឱ្យសរបើរបាេ់ជាផលូវការ ូវអារសធវើការលមី សៅស្ថខាធនារជាតិន កមពុជា
សខតថកាំពងធ់ាំនិងដែតថដ ធិសាត ់ទ្ពមទាាំងបា ជួេជុលណកលមាអារស្ថខាធនារជាតិន កមពុជាសខតថម ឍ លគិរ ី
រចួរាល់ជាស្ថទ ពរផងណដរ ។ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

េននោិឋ ន 
 ដៅឆ្ប ាំ២០១៤ ដនេះ កមពុជាបនថសដទ្មចានកាំដ ើ នរងឹមាាំ ដទាេះបីជាានទទួលរងនូវផលប៉ាេះ ល់ពី
ដកាល្លហលដៅកបុងវស័ិយកាតដ់ែរកាលពីដែើមឆ្ប ាំ ភាពានតឹងដផបកនដ ាយននទ្បដទសជិត ងនិងកបុងតាំបន ់
និងការថយចុេះនននថាទាំនិញកសិកមមដៅដលើទីផារអនថរជាតកិ ដោយ ។ ភាពរងឹមាាំនិងធនន់ឹងការប៉ាេះទងគិចដនេះ រឺ
ទទួលានពីការរកីចដទ្មើនដៅកបុងវស័ិយចមផងៗននដសែឌកិចចជាត ិ ដែលជាដផាផ្ទ ននការអនុវតថទ្បកបដោយដជារ
ជយ័ននដគលនដ ាយរបស់រាជរោឌ ភាិលនិងការដកើនដឡើងជាំដនឿទុកចិតថរបស់វនិិដ រិនជាតិ និងអនថរជាតិ ។ 
ការសដទ្មចានដនេះ ានដធវើឱ្យកមពុជាជាបច់ាំណាតថ់ាប កជ់ាទ្បដទសមានកាំដ ើ នដសែឌកចិចែពស់ដៅដលើពិភពដល្លក 
និងជាទ្បដទសរាំរូកបុងការអនុវតថដគលដៅអភវិឌ្ណនស៍ហសសវតសរ ៍ ។ ជាកដ់សថង នាដពលថមីៗដនេះ កមពុជាទ្តូវាន
ធនាគរពិភពដល្លកចាតទុ់កថា ជាទ្បដទសដែលមានអទ្ាកាំដ ើ នែពស់ទី៦ ដៅដលើពិភពដល្លកចាបពី់ឆ្ប ាំ១៩៩៣ 
ែល់ ២០១៣ ដហើយកមពុជាក ទទួលានកាំដ ើ នែពស់ជាងដរទី៣ កបុងបណាថ ទ្បដទសអាសា៊ា ន បនាធ បព់ីទ្បដទសភូមា 
និងឡាវ ដៅឆ្ប ាំ២០១៤ ដនេះ ផងដែរ ។      
 ធនាគរជាតិននកមពុជា ានចូលរមួ ៉ា ងសកមមជាមួយរាជរោឌ ភាិលកមពុជា កបុងការសដទ្មចាននូវ
សមទិនផលទាាំងដនេះ ជាពិដសសាមរយៈការរកាសទិរភាពមា៉ា ទ្កូដសែឌកិចច ការររពូនទ្ទព សមផតថិជាតិ ការអភវិឌ្ណ
ទ្បពន័នធនាគរ ការដថរកាសទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ និងការដលើកកមពស់បរ ិបន័បហិរញ្ដ វតទុ ។ អទ្ាអតផិរោ
រតូវបា រកា  េទិតកបុងករមតិទាបអាចទ្របទ់្រងាន រមឺានអទ្ា ៣% ប៉ាុដណាត េះ សហើយតនមលរបាកស់រៀលប ថមា 
េទិរភាពលារបសេើរកបុងរងវង ់ ៤.០០០ សរៀលកបុងមយួដុោល រអាសមរកិ ។ ទនធឹមដនេះ កាំដ ើ នជាំដនឿទុកចិតថរបស់ 
សាធារ ជនមកដលើទ្ាកដ់រៀលានបដង ើនតទ្មូវការទ្ាកដ់រៀលរួរ  កតស់មាគ ល់ ទ្សបដពលដែលទីផារអនថរ 
ធនាគរនិងរបូិយវតទុ និងទផីារបថូរទ្ាក ់ ទ្តូវានអភវិឌ្ណជាលាំោប ់ ដែើមផដីលើកកមពស់ទ្បសិទនភាពការអនុវតថ
ដគលនដ ាយរូបិយវតទុ កបុងបរកិារ ៍ដែលកទ្មតិែុល្លា រូបនីយកមមដៅមានកទ្មតិែពស់ដៅដឡើយ ។ ម៉ាយងដទៀត 
ធនាគរជាតិននកមពុជាានទ្របទ់្រងេុ បរមុងអ ថរជាតិដោយមានទ្បសិទនភាព ដហើយបា ររពូនេុ បរមុងអ ថរ
ជាតិ  សកើ ស ើងែពស់ ដែលអាចទូទាតក់ារនាំចូលេាំ ិញ ិងសេវាបា របមា ជាង ៤ណខ ។  
 ចាំដ េះទ្បពន័នធនាគរវញិ ការរកីចដទ្មើនវស័ិយធនាគរានគាំទ្ទការអភវិឌ្ណនិងការដធវើពិពិធកមមមូលោឌ ន
ដសែឌកិចច ដែលជាដគលនដ ាយអាទិភាពរបស់រាជរោឌ ភាិលកមពុជា ។  វស័ិយធនាគរានដែើរតួនាទី ៉ា ង
សកមម កបុងការដកៀរររនិងដបងដចកមូលនិធិសទ្មាប់ការអភិវឌ្ណដលើទ្រប់វស័ិយ ជាពិដសសវស័ិយផលិតកមម ។ 
ទនធឹមដនេះ វស័ិយមទី្កូហិរញ្ដ វតទុក ានបនថរមួចាំដ កកបុងដគលនដ ាយកាតប់នទយភាពទ្កីទ្ករបស់ទ្បជាជន 
ាមរយៈការផថល់ដស ហិរញ្ដ វតទុ ប តតូច ជូនទ្បជាជននិងសហទ្គសធុនតូចនិងមធយម ដៅទូទាាំងទ្បដទស
ជាពិដសស ដៅតាំបនជ់នបទ ។ កបុងរយៈដពល១ទសវតសរក៍នាងមកដនេះ ទ្ទព សកមមវស័ិយធនាគរានដកើនដឡើងពី
ទ្បមា  ២២% ែល់ ៩៧% ននផ.ស.ស ទ្សបដពលដែលទ្ទព សកមមវស័ិយមទី្កូហិរញ្ដ វតទុានដកើនដឡើងពី ១% 
ែល់ ១៤% ននផ.ស.ស ។ ដលើសពីដនេះ ហានិភយ័នានាដៅកបុងទ្បពន័នធនាគរទ្តូវានទ្របទ់្រងាន ៉ា ង
លអទ្បដសើរ ដែលានដធវើ  ទ្បពន័នធនាគរក ែូចជាទ្បពន័នហិរញ្ដ វតទុទាាំងមូល រកាានសទិរភាពរងឹមាាំ ។ កបុងនាម
ជាអាជាញ ធរទ្ត តពិនិត និងបញ្ដ តថិកមម ធនាគរជាតិននកមពុជាានបនថពរងឹងសមតទភាពទ្ត តពិនិត  រកបខ ័ឍ  
បេបផញ្ដតថិ និងអភវិឌណសហោឌ រចនេមព ័នហិរញ្ដ វតទុ ដែើមផធីានាថាទ្បពន័នធនាគរមានែាំដ ើ រការនិងអនុវតថ
មុែ ររបស់ែាួនានដោយរលូននិងមានទ្បសិទនភាពែពស់ ។ ជាមយួគប ដនេះ តមាល ភាព ការការពារអតិលិជ   ិង
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ការរបកតួរបណជងសោយេមភាព រតូវបា សលើកកមពេ់ជាលាំោប ់សហើយបា ពរងងឹជាំស ឿេុកចតិថរបេ់ស្ថធារ ជ 
មកសលើវេ័ិយធនារកា ណ់តខាល ាំងដឡើង ។ ម៉ាយងវញិដទៀត សដើមផរីមួចាំណ កធានាការអភវិឌណនិងជាំដនឿទុកចិតថមក
ដលើទ្បពន័នធនារ អងគភាពសេុើបការ ៍ហិរញ្ដ វតទុកមពុជា បា សលើកកមពេ់របេិេនភាពកបុងការរបឆ្ាំងការេមាា ត
របាក ់ ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម ។  
 កបុងបរកិារ ៍ដែលវេ័ិយសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុកា ់ណតមា េមាហរ កមមខពេ់ដៅកបុងតាំប ់ និង
េកលដល្លក ធនារជាតនិ កមពុជាបា ពទ្ងងឹនិងពទ្ងកីកិចចេហរបតបិតថិការអ ថរជាតិជាទ្បចាាំជាមយួបណាថ
ធនាគរកណាថ ល សាទ បន័អនថរជាតិ និងនែរូអភវិឌ្ណនន៍ានា ាំងកបុងរកបខ ័ឍ សេវភាគី  ងិពហុភាគ ីកបុងតាំប  ់ិង
អ ថរជាតិ សដើមផផី្លល េ់បថូ រចាំស េះដឹង បទពិសស្ថធ ៍  ិងព័ត៌មា លមីៗ ទ្ពមទាាំងានសហការកបុងការពទ្ងឹង
បណាថ ញសុវតទិភាពហិរញ្ដ វតទុតាំបន ់សដើមផអីភវិឌណរបព ័នធនារកមពុជាឱ្យកា ណ់តរកីចសរមើ របកបសោយភាពរងឹមាាំ 
ចីរភាព និងបរ ិបន័ប ។ 
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 - ទិេសៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 
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ទិេសៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

េ ធុេះកាំស ើ  សេដឌកិចចេកលរតូវបា ពយករថា ឹងសកើ ស ើងសៅឆ្ប ាំ២០១៥ កបុងអរា ៣,៨% ដែល
ាាំរេសោយកាំស ើ   ាំងកបុងរបសេេអភវិឌណ  ៍របសេេកាំពុងសងើបស ើង  ិងរបសេេកាំពុងអភវិឌណ  ៍។ ការរ ាំពឹងស េះ 
គឺណផាកសលើទសសនវស័ិយសុទិែឌិនិយមេាំខា ់ៗដូចជា ៖ i/- ការថយចុេះដលើការរតឹបនថឹងសាទ នភាពសារដពើពនន 
ii/- ការបនថអនុវតថដគលនដ ាយរូបិយវតទុវាិទ រកមម និង iii/- ការថយចុេះននហានិភយ័ភូមសិាន្រសថនដ ាយ ។  

សទិតកបុងបរ ិកាសអាំដណាយផលដនេះ រួបផសាំនឹងទសសនវស័ិយវជិជមានចាំដ េះវឌ្ណនភាពននវស័ិយចមផងៗ
ននដសែឌកិចច កមពុជារ ាំពឹងថានឹងបនថសដទ្មចបា កាំដ ើ នកបុងរងវង ់៧% សៅឆ្ប ាំ២០១៥ និងកបុងរយៈកាលមធយម ។ 
សដើមផបីនថគាំទ្ទដគលនដ ាយរបស់រាជរោឌ ភាិល ទ្សបាមយុទនសាន្រសថចតុដកា ែាំណាកក់ាលទី៣ ណផនការ 
អភវិឌ្ណនជ៍ាតិ២០១៤-២០១៨ និងយុទនសាន្រសថអភវិឌ្ណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុ២០១១-២០២០ របស់រាជរោឌ ភាិល 
ធនារជាតិន កមពុជា ឹងប ថអ ុវតថសាល សយាបាយរបូិយវតទុរបកបសោយភាពេ ភ់ល  ់ងិរបុងរបយត័ប ដោយរកា 
  ាននូវេទិរភាពនថានិងតនមារបាកស់រៀល សាំដៅរមួចាំដ ករកាសទិរភាពមា៉ា ទ្កូដសែឌកិចច ។ ទនធឹមស េះ ធនាគរ
ជាតិននកមពុជានងឹបនថរកាសទិរភាពនិងអភវិឌ្ណទ្បពន័នធនាគរ  មានភាពរងឹមាាំ មានលកខ ៈទ្បកួតទ្បដជង និង
សមាហរ កមមែពស់សៅកបុងតាំប  ់ងិេកលសោក ដែើមផគីាំទ្ទការរកីចដទ្មើនននសកមមភាពសេដឌកិចចជាត ិ។  

សដើមផេីសរមចបា ាមណផ ការខាងសលើស េះ ធនារជាតិន កមពុជាបា កាំ តេ់ិេសៅការងារចមផងៗ 
េរមាបឆ់្ប ាំ២០១៥ ដូចខាងសរកាម ៖ 
១. ការងាររបូិយវតថុ  (បណរមបរមួលជាភាគរយរបចាំឆ្ប ាំ) 

- របូិយវតទុេូសៅ (M2)  ២៦% 
- របូិយវតទុកបុងចរាចរ ៍ ១៨% 
- របាកប់សញ្ដ ើជារបូិយប ័ត  ២៥% 
- របូិយវតទុមូលោឌ   ១៥% 
- ឥ   េុេនចាំសពាេះរោឌ ភបិាល                                - ៣០% 
- េុ បរមុងផលូវការេុេន                                                ២០% ។ 

២. ការងារវិនិសោគទុនបរមុងអនតរជាតិ 

-  សរៀបចាំការណបងណចករេពយេកមមយុេនស្ថស្រេថ (SAA) 
-  សរៀបចាំសធវើបចចុបផ បកមមសេចកថណី នាំការវ ិិសយាគេុ បរមងុេរមាបឆ់្ប ាំ២០១៥ 
-  សរៀបចាំយុេនស្ថស្រេថវ ិិសយាគេរមាបរ់យៈសពលមធយម  ិងរយៈសពលណវង 
-  េិកាអាំពីលេនភាពកបុងការណេវងរកផលិតផលហិរញ្ដ វតទុលមី  ិងបសងកើ នដគូវ ិិសយាគលមីកបុងសាលសៅ   

បសងកើ ចាំ ូល  ិងសធវើពិពិធកមមេុ វ ិិសយាគ  ិង 
-  ប ថពរងឹងេមតទភាពសដើមផបីសងកើ របេិេនភាពន ការវ ិិសយាគ ។ 

 
 



54 
 

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

៣. ការងារអភិវឌ្ឍន៍របព័នធទូទាត់  

-  សរៀបចាំណផ េីមគគុសេធេកេ៍រមាបក់ារអភវិឌណរបព ័នេូ តជ់ាតិ 
-  ប ថជាំរញុការសរបើរបាេ់ បករ ៍េូ តជ់ាសអ ិចរត ូិកឱ្យបា េូលាំេូោយ 
-  ប ថសរៀបចាំបេបផញ្ដតថិេថីពី Prudential Regulation, Customer Protection,  ិង System Security 

 ិង 
-  ប ថេហការជាមយួរកុមការងាររបព ័នេូ តអ់ាស្ថ   (WC-PSS) ។ 

៤. ការងាររតួតពិនិតយ  
- ប ថជាំរញុការណកលមារបព ័នាមោ សលើឯកស្ថរ (Off-site Surveillance System) ឱ្យកា ណ់តមា 

របេិេនភាពខពេ់កបុងការវភិាគភាពរងឹមាាំរបេ់រគេឹះស្ថទ  ធនារ ិងរគឹេះស្ថទ  មរីកូហិរញ្ដ វតទុេេួលរបាកប់សញ្ដ ើ 
- ប ថពរងឹងគុ ភាពេិ ប យ័ ិងេុរកិតយភាពន របាយការ ៍របេ់រគឹេះស្ថទ  ធនារ ងិហិរញ្ដ វតទុ 
- ប ថចុេះរតតួពិ តិយរគឹេះស្ថទ  ធនារ ិងហិរញ្ដ វតទុ  ិងាមោ ការអ ុវតថាមអ ុស្ថេ ន៍ន 
- ប ថពិ ិតយ ិងណកលាំអរបកាេ ិងបេបផញ្ដ តថិណដលមា រស្ថប់ ិងសរៀបចាំរបកាេ ិងបេបផញ្ដ តថិលមីៗ

បណ ទមសេៀតឱ្យរេបសៅាមការវវិតថ ៍ន េីផារ ជាពិសេេ រេបាមណផ ការអភិវឌណ ៍យុេនស្ថស្រេថ
វេ័ិយហិរញ្ដ វតទុឆ្ប ាំ២០១១-២០២០ 

- េិកាសលើរកបខ័ ឍ ចាប់  ិងការសរៀបចាំបេបផញ្ដ តថិ ក់េង ឹងការឈា សៅអ ុវតថាមេថង់ោរ
របាយការ ៍ហិរញ្ដ វតទុអ ថរជាតិន កមពុជា (CIFRS) និង 

- ប ថេហការ  ិងាមោ ការអ ុវតថចាប ់FATCA ។ 
៥. ការងាររបឆ្ាំងការេមាា តរបាក់និងហ្រិញ្ញបបទានសភរវកមម 

- ពរងឹងេមតទភាពរាយការ ៍ ិងវភិាគរបតិបតថិការ 
- ពរងីកការរាយការ ៍របតិបតថិការដល់បុគគលរាយការ ៍ ណដលម ិេទិតសរកាមការរគបរ់គងរបេ់ធនារ

ជាតិន កមពុជា 
- ប ថរតួតព ិិតយបុគគលរាយការ ៍ 
- ប ថេហការជាមយួរកេួង-ស្ថទ ប ័ពាកព់ ័នសលើការងារវាយតនមលហា ិភយ័ថាប កជ់ាតិ សថីពីការទ្បឆ្ាំងការ 

េមាា តរបាក ់ ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម 
- ចូលរមួជាេមាជិកភាពរបេ់រកុម Egmont និង 
- ប ថុ េះបោថ លបសងកើ ការយល់ដឹងដល់បុគគលរាយការ ៍អាំពីការអ ុវតថកាតពវកិចចរបឆ្ាំងការេមាា តរបាក ់

 ិងហិរញ្ដបផ  សភរវកមម ។ 
៦. ការងាររបតិបតតិការ 

- បនថណ នាំដល់េមាជិកេភាផ្លត ់តអ់ាំពីការសរបើរបាេ់មលូបផ  បរត សដើមផកីាតប់ ទយមូលបផ  បរត 
បងវិលវញិ 

- ពរងឹងដល់េមាជកិេភាផ្លត ់តជ់ាតិឱ្យយកចតិថេុកោកក់បុងការាមោ េមតុលយគ  ីេូ តរ់បេ់ខលួ  
- ពរងឹងការអ ុវតថរបកាេេថីពកីារផថល់ឥ   វបិារបូ ច៍ាំសពាេះេភាផ្លត ់តជ់ាត ិ 
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

- ប ថេហការ ិងេរមបេរមួលជាមយួរកេួងសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុ ធនារអភវិឌណ អ៍ាេីុ  ិងធនារ 
ពិភពសោក កបុងការរគបរ់គង ិងេូ តប់ ័ត េងាមប ជ របេ់រាជរោឌ ភបិាល (Promissory Notes) 

- ប ថសធវើបចចុបផ បកមមរបព ័នរគបរ់គងប ័ត រតនាររបេ់រោឌ ភបិាល និង 
- ប ថេិកាអាំពីរបេិេនភាពន របតិបតថិការមូលបរតអាចជួញដូរបា  ដែើមផជីាំរុញការអភិវឌ្ណទីផារអនថរ

ធនាគរនិងទីផាររបូិយវតទុ ។ 
៧. ការងារសបាះផាយនិងឃ្ល ាំងសបឡា 

- ប ថសលើកកមពេ់ការងាររគបរ់គងស្ថចរ់បាក ់ ិងណលរកាការពារេុវតទិភាពឃ្ល ាំងរបាក ់ 
- ប ថេហការជាមយួអាជាញ ធរមា េមតទកចិច រា ាំងខធបច់រាចរ ៍រកោេរបាកណ់កលងកាល យ និង 
- ប ថពរងឹងការងារដឹកជញ្ជូ  ធ បរត ។ 

៨. ការងារេវនកមមថ្ផទកនងុ និងអធិការកិច  

-  សធវើេវ កមមសៅនយកោឌ  សបាេះផាយ ិងឃ្ល ាំងសបេា នយកោឌ  រគបរ់គងការបថូររបាក ់រពម ាំងស្ថខា  
ធនារជាតិន កមពុជាសខតថកាំពងច់ម សខតថសេៀមរាប សខតថកាំពងធ់ាំ  ិងសខតថរកសចេះ  

-  សរៀបចាំករមងេាំ ួរេរមាបក់ារងារេវ កមមសៅាមណផ ការ 
-  ាមោ ការអ ុវតថាមអ ុស្ថេ ស៍ៅេវ ោឌ  នន និង 
-  សធើវអធិការកិចចសៅនយកោឌ   ិងអងគភាពសរកាមឱ្វាេ ។ 

៩. ការងាររគប់រគងសខា 

- ប ថចុេះពទ្ងឹងការ រទ្បតិបតថិការសា ធនាគរជាតិននកមពុជា រាជធានី-ដែតថ ឱ្យរេបាមការរកីចសរមើ 
ន េកមមភាពសេដឌកចិចកបុងតាំប  ់ាំងសនេះ  ិង  

- េហការជាមយួអាជាញ ធរមូលោឌ  របចាំស្ថខារាជធា -ីសខតថ សដើមផជីាំរញុការសរបើរបាេ់របាកស់រៀលឱ្យកា ់
ណតេូលាំេូោយ ។ 

១០. ការងារគណសនយយ 

- ពរងឹងដាំស ើ រការន ការបិេបញ្ជ ីដាំោចឆ់្ប ាំឱ្យមា ភាពរលូ សៅាមកាលកាំ ត ់
- សរតៀមប ថេហការជាមយួេវ ករឯករាជយកបុងការសធវើេវ កមមនសពលខាងមខុ និង 
- សលើកណផ ការចាំ ូល-ចាំោយលវកិារបចាំឆ្ប ាំ២០១៥ ជូ ថាប កដ់ឹកនាំ  ិងរកុមរបឹកាភបិាលធនារជាត ិ

ន កមពុជា ។ 
១១. ការងាររគប់រគង និងបណតុ ះបណាត លមហ្រនតីបុគគលកិ 

- សរៀបចាំរគបរ់គង  ិងពរងងឹរបេិេនភាពន ការងារចតា់ាំងមស្រ ថីបុគគលិក រេបាមការអភវិឌណរកីចសរមើ 
របេ់ធនារជាតិន កមពុជា  ិង ិនប ការន របសេេកបុងតាំប  ់

- ពរងឹង ិងអភវិឌណធ ធា ម ុេសសៅធនារជាតិន កមពុជាាមរយៈការចូលរមួេហការ  ិងសរៀបចាំកមមវធិ ី
ប ថុ េះបោថ ល េិកាខ ស្ថោ  ិងកិចចរបជុាំសផសងៗសៅធនារជាតិន កមពុជា  ិងសៅកបុង ិងសរៅរបសេេ 
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- ប ថេហរបតិបតថិការវភិាគតរមូវការប ថុ េះបោថ ល ិងរស្ថវរជាវសៅធនារជាតិន កមពុជា សដើមផសីផញើជូ 
មជឈម ឍ ល SEACEN IMF ADB  ិងសលខាធិការោឌ  អាស្ថ   និង 

- ប ថសរៀបចាំវគគប ថុ េះបោថ លរតួតពិ ិតយធនារ វគគភាពជាអបកដឹកនាំ វគគប ថុ េះបោថ លធនារកោថ ល 
និង E-learning ជូ មស្រ ថីបគុគលិកធនារជាតិន កមពុជា ។ 

១២. ការងាររសវរជាវនិងសហ្របតិបតតិារអនតរជាតិ 
- ប ថាមោ  ិងវាយតនមលសលើការវវិតថន ស្ថទ  ភាពសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុជាតិ តាំប  ់ ងិអ ថរជាត ិ
- ប ថការេិកាឱ្យបា េីុជសរៅសលើការសលើកកមពេ់ការសរបើរបាេ់របាកស់រៀល 
- ប ថរស្ថវរជាវសលើការបសងកើ របេិេនភាពននការអ ុវតថសាល សយាបាយរបូិយវតទុ ែូចជាការអភវិឌណេីផារបថូរ
របាកដុ់ាំ េីផាររបូិយវតទុ ងិអ ថរធនារ  ិងវធិា ការដនេសេៀត 

- េិការស្ថវរជាវពីការសលើកកមពេ់បរយិាប ័បហិញ្ដ វតទុ  ិងេទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ  
- ប ថាមោ វឌណ ភាពន េមាហរ កមមសេដឌកិចច ិងហិរញ្ដ វតទុកបុងតាំប ់ ិងអ ថរជាតិ ជាពិសេេ 
េមាហរ កមមសេដឌកិចចអាស្ថ  ឆ្ប ាំ២០១៥  ិងេមាហរ កមមកបុងរកបខ ័ឍ ហិរញ្ដ វតទុអាស្ថ  +៣  ិង 

- ប ថពរងឹង ិងពរងីកកិចចេហរបតិបតថិការលាជាមយួនដគូសេវភាគី ិងពហុភាគី  ាំងកបុងតាំប  ់ិងអ ថរជាតិ  ។ 
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 ឧបេមព័នធ ១ 
ត្តរាង១ -  ការវិវតតន៍ថ្នេនទេសន៍ថ្ថលទាំនិញសរបើរបាេន់ិងសេវា 

សនទសសនន៍ថលទនំិញររបើរាស់(CPI)       

និង សនទសសនន៍ថលាម្រកុម្ម្ុខទំនិញទំនិញ ធនូ ម្ករា កមុ្ភៈ ម្ីនា រម្ស្ថ ឧសភា ម្ិថុនា កកកដា សហីា កញ្ញញ តុល្ល វិចឆិា ធនូ

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ១៥៥,៦៣ ១៥៥,៩៧ ១៥៥,៩៩ ១៥៦,៨២ ១៥៧,៦៥ ១៥៨,១៦ ១៥៩,០០ ១៥៩,៧១ ១៦០,១៧ ១៦០,៤៦ ១៥៩,៧៨ ១៥៨,៤៥ ១៥៧,៤២

១៧៧,៧៩ ១៧៧,៤២ ១៧៧,២៣ ១៧៨,៧១ ១៨០,០២ ១៨០,៩២ ១៨២,១៣ ១៨៣,៨៩ ១៨៥,៧៥ ១៨៦,២៧ ១៨៤,៦៩ ១៨៤,២៣ ១៨៣,២៥

១៣១,៩២ ១៣៤,១៨ ១៣៥,៧៩ ១៣៦,០៣ ១៣៦,៩១ ១៣៧,៤៨ ១៣៨,២២ ១៣៧,៤៤ ១៣៨,៣៣ ១៣៧,៧៣ ១៣៧,៤៨ ១៣៨,៦១ ១៣៧,៦១

១៣០,៣២ ១៣១,៥៣ ១២៨,៧០ ១៣០,១០ ១៣០,៣៨ ១៣០,៤៨ ១៣០,១០ ១២៩,៧៩ ១៣០,២៨ ១២៩,៦៧ ១២៩,៦៤ ១៣០,៥៥ ១៣០,៣១

១៣០,៩១ ១៣១,២០ ១៣១,២៧ ១៣១,០៥ ១៣១,៤៩ ១៣២,៣២ ១៣២,៥៣ ១៣២,៩០ ១៣០,៣២ ១៣០,០៤ ១៣០,៤០ ១២៨,០៨ ១២៧,២៥

១៣៣,២៩ ១៣៦,៦៦ ១៤០,៦៦ ១៤១,៣៤ ១៤១,៩០ ១៤១,៦១ ១៤១,២៦ ១៤១,៥៥ ១៤០,៨៥ ១៤១,៦៧ ១៤១,៣០ ១៤១,៧៥ ១៤១,៧៤

១២៧,៤៥ ១២៧,២៧ ១២៦,៧៥ ១២៧,១០ ១២៧,៤៧ ១២៧,០២ ១២៧,៩២ ១២៧,២៦ ១២៧,២៦ ១២៧,១៧ ១២៧,១៦ ១២៧,១៨ ១២៧,៥៥

១២៩,៣៤ ១៣០,០៣ ១២៩,៦៨ ១២៩,៧០ ១២៩,៧៧ ១២៩,៥៩ ១៣០,៧៦ ១៣០,២៥ ១៣០,២១ ១៣០,២២ ១៣០,១៧ ១២៤,៤២ ១២០,៤៨

៦៩,៥៤ ៦៩,១៩ ៦៩,០៤ ៦៩,៦១ ៦៩,៣៩ ៦៨,៨៦ ៦៨,៤៦ ៦៨,៤៩ ៦៨,៧៤ ៦៨,៥៤ ៦៨,៤៨ ៦៨,២៣ ៦៨,០៧

១០៨,៩៣ ១១០,៩៣ ១០៩,៨៦ ១១០,៧៥ ១១០,៤៧ ១១៣,៧៣ ១១៣,១៩ ១១១,៣២ ១១០,៦៤ ១១២,០៣ ១១២,៦២ ១១២,៦០ ១១២,២២

ការសិកា ១៥៦,៦៥ ១៥៨,៦៨ ១៥៩,៩២ ១៥៩,៩៤ ១៥៩,៩៤ ១៥៩,៩៤ ១៥៩,៩៤ ១៥៩,២១ ១៥៩,១៦ ១៥៩,០៩ ១៥៩,០៦ ១៥៩,១០ ១៥៩,១០

ដភាជនីយោឌ ន  ២១២,៧៨ ២១៤,៤៧ ២១៦,៦៣ ២១៨,០២ ២២០,០៩ ២១៩,៤៤ ២២០,៨៦ ២២០,៩២ ២២៣,៣៣ ២២៤,៨៣ ២២៤,៤៣ ២២៤,២១ ២២៣,១០

១៤២,៦៤ ១៤៤,៥៥ ១៤៤,៧១ ១៤៥,០២ ១៤៤,៦៥ ១៤២,៥២ ១៤៣,៤១ ១៤៤,៩១ ១៤២,០៣ ១៤១,២៩ ១៤១,២៤ ១៣៨,៥៦ ១៤៣,៣៤

                                          

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ០,៥៣ ០,២២ ០,០១ ០,៥៣ ០,៥៣ ០,៣២ ០,៥៣ ០,៤៥ ០,២៩ ០,១៨ -០,៤២ -០,៨៣ -០,៦៥

អាហារ និងដភសជជៈមនិដមនជាតិទ្សវងឹ ០,១៧ -០,២១ -០,១១ ០,៨៣ ០,៧៤ ០,៥០ ០,៦៧ ០,៩៦ ១,០១ ០,២៨ -០,៨៥ -០,២៥ -០,៥៣

ដភសជជៈមានជាតិទ្សវងឹ  និងថាប ាំជក់ ០,៣២ ១,៧១ ១,២០ ០,១៨ ០,៦៥ ០,៤២ ០,៥៣ -០,៥៦ ០,៦៥ -០,៤៤ -០,១៨ ០,៨៣ -០,៧២

សដមា កបាំ ក ់ និងដសផកដជើង ០,២៥ ០,៩២ -២,១៥ ១,០៨ ០,២១ ០,០៨ -០,២៩ -០,២៤ ០,៣៨ -០,៤៧ -០,០២ ០,៧១ -០,១៩

ផធេះសដមផង  ទឹក អរគិសនី ឧសម័ន និង នននៈែនទដទៀត ២,៩២ ០,២២ ០,០៥ -០,១៦ ០,៣៤ ០,៦៣ ០,១៦ ០,២៧ -១,៩៤ -០,២២ ០,២៨ -១,៧៨ -០,៦៥

ដទ្រឿងស  រមិ សមា រៈដទ្បើទ្ាស់ទ្រ សារនិងការដថទាាំផធេះជាទ្បចាាំ ០,២៩ ២,៥៣ ២,៩៣ ០,៤៨ ០,៣៩ -០,២០ -០,២៥ ០,២០ -០,៤៩ ០,៥៨ -០,២៦ ០,៣២ ០,០០

សុ ភាិល ០,៤៤ -០,១៤ -០,៤១ ០,២៧ ០,៣០ -០,៣៥ ០,៧១ -០,៥២ ០,០០ -០,០៨ ០,០០ ០,០១ ០,២៩

ការែឹកជញ្ជូ ន -០,០៥ ០,៥៤ -០,២៧ ០,០១ ០,០៥ -០,១៤ ០,៩១ -០,៣៩ -០,០៣ ០,០១ -០,០៤ -៤,៤២ -៣,១៧

រមនារមន៍ ០,០៦ -០,៥១ -០,២២ ០,៨២ -០,៣១ -០,៧៦ -០,៥៩ ០,០៥ ០,៣៦ -០,២៩ -០,០៩ -០,៣៦ -០,២៣

ការកមានថ និងវបផធម៌ -០,៣៣ ១,៨៣ -០,៩៦ ០,៨០ -០,២៥ ២,៩៥ -០,៤៨ -១,៦៥ -០,៦១ ១,២៥ ០,៥៣ -០,០១ -០,៣៤

ការសិកា ០,០៩ ១,៣០ ០,៧៨ ០,០១ ០,០០ ០,០០ ០,០០ -០,៤៦ -០,០៣ -០,០៤ -០,០២ ០,០៣ ០,០០

០,២៣ ០,៧៩ ១,០១ ០,៦៤ ០,៩៥ -០,២៩ ០,៦៤ ០,០៣ ១,០៩ ០,៦៧ -០,១៨ -០,១០ -០,៥០

-០,៧៤ ១,៣៤ ០,១១ ០,២១ -០,២៥ -១,៤៧ ០,៦៣ ១,០៥ -១,៩៩ -០,៥២ -០,០៤ -១,៩០ ៣,៤៥

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ៤,៦៥ ៤,៥៥ ៤,៣០ ៤,៩៨ ៤,៩៤ ៤,៥៥ ៤,៨៥ ៤,២៦ ៤,១១ ៣,៥៨ ២,៩០ ២,៣៦ ១,១៥

៦,១១ ៥,៦៦ ៥,៣៤ ៦,២៣ ៥,៦៥ ៥,០០ ៥,៣០ ៥,២៤ ៥,៥៦ ៤,៦០ ៣,៤៤ ៣,៧៩ ៣,០៧

៤,៧៥ ៦,១៤ ៧,៥៧ ៧,១៦ ៧,០៦ ៦,៧៦ ៦,៤៤ ៦,៤៨ ៦,៥៦ ៥,០៣ ៥,២២ ៥,៤១ ៤,៣១

៥,៤៦ ៦,០០ ៣,៥៤ ៤,៥០ ៣,៦៤ ៣,១៦ ១,៨៦ ១,២០ ០,៣៤ -០,១០ ០,៣៧ ០,៤២ -០,០១

២,៤៨ ២,៧៥ ២,៨៧ ២,៦៨ ២,៨៥ ៤,៨៨ ៥,៦៩ ៥,៥១ ៣,២៥ ២,៦៤ ២,៥៧ ០,៦៩ -២,៨០

៣,៥៤ ៥,៧៣ ៨,៥៦ ៩,២០ ៨,៧០ ៧,៦៧ ៧,៣១ ៧,១០ ៦,៧២ ៦,៦០ ៧,៣៦ ៦,៦៦ ៦,៣៤

៩,៩៥ ៩,១៣ ៨,៨២ ៨,៨៣ ៩,១៨ ៦,៨៧ ៥,៧៦ ២,៨២ ១,០៧ ០,៧៦ ០,១៥ ០,២២ ០,០៧

ការែឹកជញ្ជូ ន ០,០០ -០,៧២ -២,០០ -០,៦៧ ១,២៥ -០,១៨ ០,៣៨ -១,៤៣ ០,១១ ០,៦៧ ០,៨៣ -៣,៨៥ -៦,៨៥

រមនារមន៍ -២,៦៤ -២,៩១ -២,៩៩ -២,២៦ -២,៦៦ -៣,៤៨ -៣,៦៤ -៣,១១ -៣,០១ -២,៨១ -១,៩៧ -១,៨៣ -២,១១

ការកមានថ និងវបផធម៌ ៤,៧៦ ៥,៥១ ៤,៨២ ៤,៥៩ ២,៤៦ ៤,៣៤ ៣,៨៨ ១,៨៣ ៣,៣៤ ២,៣៦ ៣,០៦ ៣,០២ ៣,០២

ការសិកា ៧,២១ ៨,៦១ ៨,៧៦ ៩,៤៧ ៩,៤៧ ៨,៣២ ៨,០៦ ៣,៣០ ២,៣៨ ១,៤៩ ១,៤៧ ១,៦៦ ១,៥៧

ដភាជនីយោឌ ន  ៦,៤២ ៧,១៩ ៧,៦០ ៨,៣៦ ៩,៣៩ ៨,២៤ ៨,៦១ ៦,៧០ ៦,០៨ ៦,៥៩ ៥,១៦ ៥,៦១ ៤,៨៥

ទាំនិញ  និងដស កមមដផសង  ៗ -៦,៥៤ -៥,៥០ -៥,៥១ -៤,៩៥ -៥,៣៣ -៥,៤៣ -៣,៣៦ -១,៧២ -៣,៣៧ -២,៨០ -២,៦៦ -៣,៥៨ ០,៤៩

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ១៥៥,២៣ ១៥៥,៤៧ ១៥៥,៨៦ ១៥៦,២៦ ១៥៦,៨២ ១៥៧,៥៤ ១៥៨,២៧ ១៥៨,៩៦ ១៥៩,៦៣ ១៦០,១១ ១៦០,១៣ ១៥៩,៥៦ ១៥៨,៥៥

បដទ្មបទ្ម លជាភាររយឆ្ប ាំដលើឆ្ប ាំ ៤,៣១ ៤,៤៤ ៤,៥០ ៤,៦១ ៤,៧៤ ៤,៨២ ៤,៧៨ ៤,៥៥ ៤, ៤០ ៣,៩៨ ៣,៥៣ ២,៩៥ ២,១៤

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ១៥២,៤១ ១៥២,៩៨ ១៥៣,៥១ ១៥៤,១៣ ១៥៤,៧៥ ១៥៥,៣២ ១៥៥,៩៤ ១៥៦,៤៨ ១៥៧,០១ ១៥៧,៤៧ ១៥៧,៨៥ ១៥៨,១៥ ១៥៨,៣០

បដទ្មបទ្ម លជាភាររយឆ្ប ាំដលើឆ្ប ាំ ២,៩៤ ៣,១៧ ៣,៣៨ ៣,៧១ ៤,០៤ ៤,១៨ ៤,៣៤ ៤,៣៧ ៤,៤៣ ៤,៤២ ៤,៣១ ៤,១៦ ៣,៨៦

២០១៣ ២០១៤
(ទ្គដគល តុល្ល-ធបូ ២០០៦=១០០)

អាហារ និងដភសជជៈមនិដមនជាតិទ្សវងឹ

ដភសជជៈមានជាតិទ្សវងឹ  និងថាប ាំជក់

សដមា កបាំ ក ់ និងដសផកដជើង

ផធេះសដមផង  ទឹក អរគិសនី ឧសម័ន និង នននៈែនទដទៀត

ដភាជនីយោឌ ន  

ទាំនិញ  និងដស កមមដផសង  ៗ

ទ្បភព:  វទិយសាទ នជាតិសទិតិ

ដទ្រឿងស  រមិ សមា រៈដទ្បើទ្ាស់ទ្រ សារនិងការដថទាាំផធេះជាទ្បចាាំ

សុ ភាិល

អាហារ  និងដភសជជៈមនិដមនជាតិទ្សវងឹ

ដភសជជៈមានជាតិទ្សវងឹ  និងថាប ាំជក់

ការកមានថ និងវបផធម៌

ារវិវតតននសនទសសនន៍ថលទនំិញម្ធយម្រកំិល ៣ខខ

ារវិវតតននសនទសសនន៍ថលទនំិញម្ធយម្រកំិល ១២ខខ

បខរម្បរម្ួលភាគរយឆ្ន រំលើឆ្ន ំ

បខរម្បរម្ួលភាគរយខខរលើខខ

សដមា កបាំ ក ់ និងដសផកដជើង

ផធេះសដមផង  ទឹក អរគិសនី ឧសម័ន និង នននៈែនទដទៀត

ដទ្រឿងស  រមិ សមា រៈដទ្បើទ្ាស់ទ្រ សារនិងការដថទាាំផធេះជាទ្បចាាំ

សុ ភាិល

ការែឹកជញ្ជូ ន

រមនារមន៍

ទាំនិញ  និងដស កមមដផសង  ៗ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ឧបេមព័នធ ២ 
ត្តរាង២ - ការវិវតតថ្នេនទេសន៍ថ្ថលទាំនញិ និងសេវា (ធន-ូ២០១០-វិចឆាិ-២០១៤) 

សនទសសនន៍ថលទនំិញររបើរាស់(CPI)       
និង សនទសសនន៍ថលាម្រកុម្ម្ុខទំនិញទំនិញ

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ១៣៨,២៥ ១៤៥,០៣ ១៤៨,៧២ ១៥៥,៦៣ ១៥៧,៤២

១៥៤,១១ ១៦៣,៦០ ១៦៧,៥៦ ១៧៧,៧៩ ១៨៣,២៥

១២១,៨៩ ១២៣,៧២ ១២៥,៩៤ ១៣១,៩២ ១៣៧,៦១

១១៤,៦១ ១១៨,០៩ ១២៣,៥៨ ១៣០,៣២ ១៣០,៣១

១២១,០៣ ១២៣,៦១ ១២៧,៧៥ ១៣០,៩១ ១២៧,២៥

១២១,៧៦ ១២៤,៤៧ ១២៨,៧៣ ១៣៣,២៩ ១៤១,៧៤

១១៧,០៩ ១១៥,៤០ ១១៥,៩១ ១២៧,៤៥ ១២៧,៥៥

១២០,៥៩ ១២៨,២២ ១២៩,៣៤ ១២៩,៣៤ ១២០,៤៨

៧៣,៣៥ ៧២,៩៨ ៧១,៤៣ ៦៩,៥៤ ៦៨,០៧

១០៣,៥៧ ១០២,៣៤ ១០៣,៩៨ ១០៨,៩៣ ១១២,២២

១៤០,១៦ ១៤២,៦៩ ១៤៦,១១ ១៥៦,៦៥ ១៥៩,១០

១៧៦,១២ ១៨៩,៣៤ ១៩៩,៩៥ ២១២,៧៨ ២២៣,១០

១៣៩,៤០ ១៥១,២៩ ១៥២,៦២ ១៤២,៦៤ ១៤៣,៣៤

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ៣,១៤ ៤,៩១ ២,៥៤ ៤,៦៥ ១,១៥

៣,៦៣ ៦,១៦ ២,៤២ ៦,១១ ៣,០៧

-០,៤៨ ១,៥០ ១,៨០ ៤,៧៥ ៤,៣១

២,៥៦ ៣,០៤ ៤,៦៥ ៥,៤៦ -០,០១

២,៩០ ២,១៣ ៣,៣៥ ២,៤៨ -២,៨០

១,៤៦ ២,២២ ៣,៤៣ ៣,៥៤ ៦,៣៤

០,៦៧ -១,៤៤ ០,៤៤ ៩,៩៥ ០,០៧

៣,៣៧ ៦,៣២ ០,៨៧ ០,០០ -៦,៨៥
០,៤៩ -០,៥១ -២,១២ -២,៦៤ -២,១១

០,៤៦ -១,១៩ ១,៦១ ៤,៧៦ ៣,០២
១,០១ ១,៨០ ២,៤០ ៧,២១ ១,៥៧

២,៤១ ៧,៥១ ៥,៦០ ៦,៤២ ៤,៨៥

៩,៩៨ ៨,៥៣ ០,៨៧ -៦,៥៤ ០,៤៩

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ១៣៨,៨៨ ១៤៦,២១ ១៤៨,៨១ ១៥៥,២៣ ១៥៨,៥៥

៣,៣៥ ៥,២៨ ១,៧៨ ៤,៣១ ២,១៤

ម្ុខទំនិញរគប់ម្ុខ ១៣៦,៣៦ ១៤៣,៨៤ ១៤៨,០៦ ១៥២,៤១ ១៥៨,៣០

៤,០០ ៥,៤៨ ២,៩៣ ២,៩៤ ៣,៨៦

ទ្បភព:  វទិយសាទ នជាតិសទិតិ

អាហារ និងដភសជជៈមនិដមនជាតិទ្សវងឹ

ធន-ូ១៣

(ទ្គដគល តុល្ល-ធបូ ២០០៦=១០០)

បខរម្បរម្ួលភាគរយឆ្ន រំលើឆ្ន ំ

ដភសជជៈមានជាតិទ្សវងឹ  និងថាប ាំជក់

ធន-ូ១០ ធន-ូ១១ ធន-ូ១៤ធន-ូ១២

ការកមានថ និងវបផធម៌

ការសិកា

ដភាជនីយោឌ ន

ទាំនិញ  និងដស កមមដផសង  ៗ

សដមា កបាំ ក ់ និងដសផកដជើង

ផធេះសដមផង  ទឹក អរគិសនី ឧសម័ន និង នននៈែនទដទៀត

ដទ្រឿងស  រមិ សមា រៈដទ្បើទ្ាស់ទ្រ សារនិងការដថទាាំផធេះជាទ្បចាាំ

សុ ភាិល

ការែឹកជញ្ជូ ន

រមនារមន៍

រមនារមន៍

ារវិវតតននសនទសសនន៍ថលទនំិញម្ធយម្រកំិល ៣ខខ

ារវិវតតននសនទសសនន៍ថលទនំិញម្ធយម្រកំិល ១២ខខ

អាហារ និងដភសជជៈមនិដមនជាតិទ្សវងឹ

ដភសជជៈមានជាតិទ្សវងឹ  និងថាប ាំជក់

សដមា កបាំ ក ់ និងដសផកដជើង

ផធេះសដមផង  ទឹក អរគិសនី ឧសម័ន និង នននៈែនទដទៀត

ដទ្រឿងស  រមិ សមា រៈដទ្បើទ្ាស់ទ្រ សារនិងការដថទាាំផធេះជាទ្បចាាំ

សុ ភាិល

ការែឹកជញ្ជូ ន

បដទ្មបទ្ម លជាភាររយឆ្ប ាំដលើឆ្ប ាំ

ការកមានថ និងវបផធម៌
ការសិកា

ដភាជនីយោឌ ន  

ទាំនិញ  និងដស កមមដផសង  ៗ

បដទ្មបទ្ម លជាភាររយឆ្ប ាំដលើឆ្ប ាំ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ឧបេមព័នធ៣ 
ត្តរាង៣ - របាក់សរៀលសធៀបជាមយួរបូិយបណ័ណ សផសងៗ (អរត្តទិញចុងដ ) 

ធបូ មករា កុម ៈ មនីា ដមសា ឧសភា មថុិនា កក ោ សីហា កញ្ហដ តុល្ល វចិឆិកា ធបូ
ដអសដែដអរ ៦.១៥២ ៦.១៣៧ ៦.១៣៥ ៦.១៩៨ ៦.២២៦ ៦.២១២ ៦.២៣៨ ៦.២០៩ ៦.១៧១ ៦.០៧៦ ៦.០៣៦ ៥.៩៤៩ ៥.៩០២ -៤,១

អាសុី

ែុល្លា រ-អូន្រសាថ លី ៣.៥៦៤ ៣.៥១៣ ៣.៥៦៨ ៣.៧០៩ ៣.៧២៤ ៣.៧៥១ ៣.៨០៦៣.៧៧៦ ៣.៨០៣ ៣.៥៥៨ ៣.៥៩៦ ៣.៤៦២ ៣.៣១០ -៧,១
ែុល្លា រ-ហុងកុង ៥១៥ ៥១៤ ៥១៣ ៥១៨ ៥១៨ ៥២០ ៥២១ ៥២៣ ៥២៥ ៥២៦ ៥២៦ ៥២៤ ៥២៥ ១,៩
ដយ៉ាន-ជប៉ាុន ៣៨,០៧ ៣៨,៩០ ៣៨,៩៩ ៣៩,០៤ ៣៩,១៥ ៣៩,៦៥ ៣៩,៨៣ ៣៩,៣៩ ៣៩,១៩៣៧,៣៤៣៧,៣១ ៣៤,៤៤ ៣៤,១១ -១០,៤
វ ៉ាុន-កូដរ ៉ា ៣,៧៩ ៣,៧០ ៣,៧៤ ៣,៧៦ ៣,៨៩ ៣,៩៥ ៣,៩៩ ៣,៩៥ ៤,០០ ៣,៨៧ ៣,៨៧ ៣,៦៩ ៣,៧២ -១,៨
ែុល្លា រ-ញ៉ាូ សីុដឡន ៣.២៨១ ៣.២៥៦៣.៣៣៨ ៣.៤៧៨ ៣.៤៤០ ៣.៤២០ ៣.៥៤៦ ៣.៤៣៨ ៣.៤០៥ ៣.១៦៨ ៣.១៩២ ៣.១៩២ ៣.១៩១ -២,៧
យ៉ាន់ចិន ៦៥៩ ៦៥៩ ៦៥០ ៦៤៦ ៦៤២ ៦៤៦ ៦៥០ ៦៥៦ ៦៦២ ៦៦៤ ៦៦៧ ៦៦២ ៦៥៧ -០,៣
ែុល្លា រ-នត ៉ា ន់ ១៣៤ ១៣៤ ១៣១ ១៣២ ១៣៣ ១៣៤ ១៣៥ ១៣៥ ១៣៦ ១៣៤ ១៣៤ ១៣២ ១២៨ -៤,៥

អាស្ថ៊ា ន
រ ៉ាូពី-  ឍូ ដ សីុ ០,៣២៧ ០,៣២៧ ០,៣៤១ ០,៣៥៤ ០,៣៤៨ ០,៣៤៧ ០,៣៣៧ ០,៣៥០ ០,៣៤៨ ០,៣៣៦ ០,៣៣៦ ០,៣៣៤ ០,៣២៨ ០,៣
រងីហគីត-មា៉ា ដឡសីុ ១.២១៥ ១.១៩៤ ១.២១៥ ១.២៣២ ១.២៣១ ១.២៥៥ ១.២៥៨ ១.២៧១ ១.២៨៩ ១.២៤៧ ១.២៤២ ១.២១៣ ១.១៦៦ -៤,០
ដប៉ាសូ-ហវលីីពីន ៨៩,៩៩ ៨៨,១៥ ៨៩,១១ ៨៩,៤៥ ៩០,២៦ ៩១,៨៥ ៩២,៣៤ ៩៣,៣២ ៩៣,០៤ ៩០,៦៥ ៩០,៧៨ ៩០,៥៩ ៩១,១៧ ១,៣
ែុល្លា រ-សាាំងហាគ ពរួ ៣.១៥៣ ៣.១៣៤ ៣.១៤៨ ៣.១៨៦ ៣.១៩៨ ៣.២១៥៣.២៣៣ ៣.២៥៤ ៣.២៥៦ ៣.២០៥ ៣.១៩១ ៣.១២៥ ៣.០៨៣ -២,២
ាត-នថ ១២២ ១២១ ១២២ ១២៤ ១២៥ ១២៣ ១២៤ ១២៧ ១២៧ ១២៦ ១២៥ ១២៤ ១២៤ ១,៦
ែុង-ដវៀតណាម ០,១៩០ ០,១៩០ ០,១៨៩ ០,១៩០ ០,១៩១ ០,១៩១ ០,១៩០ ០,១៩១ ០,១៩២ ០,១៩៣ ០,១៩២ ០,១៩០ ០,១៩១ ០,៥

អឺរ  បុ

អឺរ ៉ាូ ៥.៥១៥ ៥.៤១៥ ៥.៤៥៥ ៥.៥២១ ៥.៥៤៦ ៥.៤៨៤ ៥.៥១២ ៥.៤២៥ ៥.៣៦០ ៥.១៨៣ ៥.១៣៨ ៥,០៦០ ៤.៩៥៥ -១០,២
រផសង

ដផ្ទន-អង់ដរាស ៦.៥៨៩ ៦.៥៨៩ ៦.៦៤១ ៦.៦៨៣ ៦.៧៥៥ ៦.៧៤២ ៦.៨៨២ ៦.៨៥១ ៦.៧៤៣ ៦.៦៣៣ ៦.៥២០ ៦,៣៨៧ ៦.៣៤២ -៣,៧

របូិយប័ណណ
បដទ្មបទ្ម ល% 
ធបូ-១៤ /   -  

២០១៣ ២០១៤
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ឧបេមព័នធ៤ 
ត្តរាង៤ - សថ នភាពរបូយិវតថ ុ

ធន-ូ១០ ធន-ូ១១ ធន-ូ១២ ធន-ូ១៣ ធន-ូ១៤

រទពយសកម្មបររទសសទុធ ១៦.៦៩៨ ១៨.៤២៦ ២១.២៦៥ ២១.២៦០ ២៦.៧០០
ររពយសកមមបរទរស ១៨.៩១៨ ២១.១៤៩ ២៧.៧២៤ ២៨.៥២០ ៣៤.៨៨៦

ររពយអកមមបរទរស -២.២២០ -២.៧២៣ -៦.៤៥៩ -៧.២៦០ -៨.១៨៦

រទពយសកម្មកនងុរសុកសទុធ ៩.៦១៦ ៥.២១៤ ៧.៣២៧ ១១.៥០៨ ១៥.៨៦០
ឥណទានកនុងរសុក ១១ .២០៦ ១៥ .៤៣០ ១៩ .៣១២ ២៤ .៨២៧ ៣១ .៨៨៥

ឥណទរយយសុរធចំ ទ ោះ រដ្ឋា ភបិាល -២.១២៧ -២.១២៣ -២.៤៨៧ -២.៧៩៥ -៤ .៣៥៩

  ដទយ ចាំដ េះរោឌ ភាិល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០

ទ្ាកប់ដញ្ដ ើរោឌ ភាិល -២.៣៩៧ -២.៣៩៤ -២.៧៥៧ -៣.០៦៥ -៤.៦៣០
ផែផនកមិនផែមនរដ្ឋា ភបិាល ១៣ .៣៣៣ ១៧.០២១ ២១ .៧៩៨ ២៧.៦២២ ៣៦ .២៤៥

ចាំដ េះសហទ្គសរែឌ ២ 0 ៦ ១៣ ០

ចាំដ េះដផបក កជន ១៣.៣៣១ ១៧.០២១ ២១.៧៩៣ ២៧.៦០៩ ៣៦.២៤៥
ខ្ទង់ទផសង ៗសុរធ -១ .៥៩០ -៩ .៦៨៤ -១១ .៩៨៥ -១៣ .៣១៨ -១៦ .០២៦

ទ្ាកប់ដញ្ដ ើរតឹតផតិ -៤៧៦ -៦២២ -៦៥៥ -៧៨៨ -៩០២

ដែើមទុន និងទុនបទ្ម ង -៨.៦៧៤ -៩.៧០៣ -១១.៤៩១ -១២.១១៦ -១៣.៨១២

ដផសងៗ ៧.៥៦០ ៦៤១ ១៦១ -៤២៥ -១.៣១២

របូយិវតថទុរូៅ (M2) ១៩.៤៧៧ ២៣.៦៤០ ២៨.៥៩២ ៣២.៧៦៨ ៤២.៥៦០
រូបិយវត្ថុ(M1) ៣ .២២១ ៣ .៩៥៦ ៤ .០៤៦ ៤ .៨៧៨ ៦ .៣០៨

របិូយវត្ថុទរៅធនាគារ ៣.០៩៩ ៣.៧៧២ ៣.៧៥៦ ៤.៤៥៤ ៥.៥៩៣

របាកប់ទ ញ្ ើចរនត ១២២ ១៨៥ ២៩០ ៤២៤ ៧១៥

រូបិយវត្ថុ ទផសងៗ ១៦ .២៥៦ ១៩ .៦៨៤ ២៤ .៥៤៦ ២៧.៨៩០ ៣៦ .២៥១

របាកប់ទ ញ្ ើមានកាលកំណត្និ់ងសនស ំ ៤០៨ ៥៥៧ ៧៨០ ៩៤៥ ១.០៩០
របាកប់ទ ញ្ ើជារបិូយបណ័ណ ១៥.៨៤៨ ១៩.១២៧ ២៣.៧៦៦ ២៦.៩៤៥ ៣៥.១៦១

រទពយសកម្មបររទសសទុធ ១៣,៩ ១០,៣ ១៥,៤ ០,០ ២៥,៦
ររពយសកមមបរទរស ១៤,៦ ១១,៨ ៣១,១ ២,៩ ២២,៣
ររពយអកមមបរទរស ១៩,៤ ២២,៧ ១៣៧,២ ១២,៤ ១២,៨

រទពយសកម្មកនងុរសុកសទុធ ៣៥,៣ -៤៥,៨ ៤០,៥ ៥៧,១ ៣៧,៨
ឥណទានកនុងរសុក ៣៥ ,៣ ៣៧,៧ ២៥ ,២ ២៨ ,៦ ២៨ ,៤
ឥណទរយយសុរធចំ ទ ោះ រដ្ឋា ភបិាល ៥,៥ ០,២ -១៧,១ -១២,៤ -៥៦,០

  ដទយ ចាំដ េះរោឌ ភាិល -០,១ ០,០ ០,០ ០,១ ០,០
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើរោឌ ភាិល -៥,០ -០,១ ១៥,២ ១១,២ ៥១,០

ផែផនកមិនផែមនរដ្ឋា ភបិាល ២៦,៦ ២៧,៧ ២៨,១ ២៦,៧ ៣១,២
ចាំដ េះសហទ្គសរែឌ ១០០ -១០០ ១០០ ១២៨,៧ -១០០,០
ចាំដ េះដផបក កជន ២៦,៦ ២៧,៧ ២៨,០ ២៦,៧ ៣១,៣

ខ្ទង់ទផសង ៗសុរធ ៣៥ ,៦ ៥០៩ ,១ ២៣ ,៨ ១១ ,១ ២០ ,៣
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើរតឹតផតិ ៣៩,៦ ៣០,៦ ៥,៣ ១៨,៨ ១៥,៨
ដែើមទុន និងទុនបទ្ម ង ១៩,៥ ១១,៩ ១៨,៤ ៥,៤ ១៤,០
ដផសងៗ ១៧,៦ -៩១,៥ -៧៤,៩ -៣៦៣,៨ ២០៩,១

របូយិវតថទុរូៅ (M2) ២០,០ ២១,៤ ២០,៩ ១៤,៦ ២៩,៩
រូបិយវត្ថុ(M1) ៣ ,២ ២២,៨ ២,៣ ២០ ,៦ ២៩ ,៣
របិូយវត្ថុទរៅធនាគារ ៣,២ ២១,៧ -០,៤ ១៨,៦ ២៥,៦
របាកប់ទ ញ្ ើចរនត ៣,១ ៥០,៩ ៥៧,២ ៤៦,៣ ៦៨,៥

រូបិយវត្ថុ ទផសងៗ ២៤ ,០ ២១ ,១ ២៤ ,៧ ១៣ ,៦ ៣០ ,០
របាកប់ទ ញ្ ើមានកាលកំណត្និ់ងសនស ំ ១៣,៨ ៣៦,៤ ៤០,០ ២១,២ ១៥,៣
របាកប់ទ ញ្ ើជារបិូយបណ័ណ ២៤,៣ ២០,៧ ២៤,៣ ១៣,៤ ៣០,៥

(បខរម្បរម្លួរបចាឆំ្ន ជំាភាគរយ)

(គតិជាពានល់្លនររៀល)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ឧបេមព័នធ៥ 
ត្តរាង៥ - ត្តរាងគណនវីិភាគធនគារជាតិថ្នកមពុជា 

ធន-ូ១០ ធន-ូ១១ ធន-ូ១២ ធន-ូ១៣ ធន-ូ១៤

របូយិវតថបុរម្ុង ១០.២៤៥ ១១.០៣៣ ១៣.១២៩ ១៤.៨៤០ ១៨.៤៩២
រូបិយវតទុដទ្ ធនាគរ ៣.០៩៩ ៣.៧៧២ ៣.៧៥៦ ៤.៤៥៤ ៥.៥៩៣
                 ដបឡាធនាគរ  ិជជ ១៤០ ១៧៦ ២២៨ ៣៣៥ ៣៩២
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើធនាគរ ៦.៩៧៨ ៧.០៣២ ៩.០៥៤ ៩.៩០០ ១២.១៧៤

ទ្ាកប់ទ្ម ងកាតពវកិចច ២.១៣៤ ២.៦៣៤ ៣.៤៨៨ ៣.៨៨០ ៥.២៩៣
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើដផសងៗ ៤.៨៤៤ ៤.៣៩៨ ៥.៥៦៦ ៦.០២០ ៦.៨៨១

ដផសងៗ ២៨ ៥៣ ៩២ ១៥២ ៣៣៣
រទពយសកម្មបររទសសទុធ ១៤.៩៨២ ១៦.០១០ ១៨.៥៨៣ ១៩.៥៣៥ ២៤.៤៧៦

ទ្ទព សកមមបរដទស ១៥.៤១០ ១៦.៤៣៥ ១៩.០០៣ ១៩.៩៥៧ ២៤.៨៨០
ទ្ទព អកមមបរដទស ៤២៨ ៤២៥ ៤២១ ៤២១ ៤០៤

រទពយសកម្មកនងុរសុកសទុធ -៤.៧៣៨ -៤.៩៧៧ -៥.៤៥៣ -៤.៦៩៥ -៦.១២៩
  ដទយ សុទនចាំដ េះរាជរោឌ ភាិល -១.៧៨៥ -១.៧៨៣ -២.១២៦ -២.៣៤៧ -៣.៨៩៣

  ដទយ ចាំដ េះរាជរោឌ ភាិល ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០ ២៧០
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើរាជរោឌ ភាិល ២.០៥៥ ២.០៥៤ ២.៣៩៦ ២.៦១៧ ៤.១៦៣

  ទានសុទនចាំដ េះធនាគរ  ិជជ -៤៣៩ -៥៧៦ -៦៣៥ -៧៣៧ -៨៦៨
ែធងដ់ផសងៗសុទន -២.៥១៤ -២.៦១៧ -២.៦៩២ -១.៦១១ -១.២២៣

របូយិវតថបុរម្ុង ១៧,២ ៧,៧ ១៩,០ ១៣,០ ២៤,៦
រូបិយវតទុដទ្ ធនាគរ ៣,២ ២១,៧ -០,៤ ១៨,៦ ២៥,៦
                 ដបឡាធនាគរ  ិជជ ៦២,៦ ២៥,៣ ២៩,៥ ៤៦,៩ ១៧,១
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើធនាគរ ២៤,១ ០,៨ ២៨,៧ ៩,៣ ២៣,០

ទ្ាកប់ទ្ម ងកាតពវកិចច ២៧,៣ ២៣,៤ ៣២,៤ ១១,២ ៣៦,៤
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើដផសងៗ ២២,៨ -៩,២ ២៦,៥ ៨,២ ១៤,៣

ដផសងៗ -១៤,១ ៩២,៤ ៧២,៩ ៦៤,៧ ១១៩,៤
រទពយសកម្មបររទសសទុធ ១៣,០ ៦,៩ ១៦,១ ៥,១ ២៥,៣

ទ្ទព សកមមបរដទស ១២,៤ ៦,៦ ១៥,៦ ៥,០ ២៤,៧
ទ្ទព អកមមបរដទស -៤,៥ -០,៧ -១,០ ០,២ -៤,១

រទពយសកម្មកនងុរសុកសទុធ -៤,៨ -៥,១ -៩,៦ ១៣,៩ -៣០,៥
  ដទយ សុទនចាំដ េះរាជរោឌ ភាិល ៩,៧ ០,១ -១៩,២ -១០,៤ -៦៥,៩

  ដទយ ចាំដ េះរាជរោឌ ភាិល ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ០,០
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើរាជរោឌ ភាិល -៨,៥ -០,១ ១៦,៧ ៩,២ ៥៩,១

  ទានសុទនចាំដ េះធនាគរ  ិជជ -៤៨,១ -៣១,៣ -១០,២ -១៦,១ -១៧,៨
ែធងដ់ផសងៗសុទន -១១,៧ -៤,១ -២,៩ ៤០,១ ២៤,១

(គតិជាពានល់្លនររៀល)

(បខរម្បរម្លួរបចាឆំ្ន ជំាភាគរយ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ឧបេមព័នធ ៦ 
 ត្តរាង៦ - ត្តរាងគណនវីិភាគធនគារពាណិជ្ជ 

ធន-ូ១០ ធន-ូ១១ ធន-ូ១២ ធន-ូ១៣ ធន-ូ១៤

រទពយសកម្មបររទសសទុធ ២.០៧២ ២.៤១៦ ២.៦៨២ ១.៧២៥ ២.២២៤
ទ្ទព សកមមបរដទស ៣.៨៦៤ ៤.៧១៤ ៨.៧២១ ៨.៥៦៤ ១០.០០៥
ទ្ទព អកមមបរដទស ១.៧៩២ ២.២៩៨ ៦.០៣៨ ៦.៨៣៩ ៧.៧៨២

រទពយសកម្មកនងុរសុកសទុធ ៦.៨២៩ ១០.១៧៥ ១២.៣៨៩ ១៥.៦២៣ ២១.៧៦១
  ទានកបុងទ្ស កសុទន ១២.៦៣៥ ១៦.៦៨២ ២១.៤៣៨ ២៧.១៧៣ ៣៥.៧៧៨

  ដទយ សុទនចាំដ េះរាជរោឌ ភាិល -៣៤២ -៣៤០ -៣៦០ -៤៤៨ -៤៦៦
  ទានចាំដ េះសហទ្គសរែឌ ២ ០ ៦ ១៣ ០
  ទានចាំដ េះដផបក កជន ១២.៩៧៥ ១៧.០២១ ២១.៧៩៣ ២៧.៦០៩ ៣៦.២៤៥
  ដទយ សុទនចាំដ េះធនាគរជាតិននកមពុជា ០ ០ ០ 0 ០

ែធង់ ដផសង ៗសុទន -៥.៨០៦ -៦.៥០៦ -៩.០៤៩ -១១.៥៥០ -១៤.០១៧
ទនុបរម្ុង ៧.៤៥០ ៧.២២៤ ៩.៦៧៣ ១០.៨១៥ ១២.៦៤៩

សាចទ់្ាកដ់ៅធនាគរ  ិជជ ១៤០ ១៧៦ ២២៨ ៣៣៥ ៣៩២
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើដៅធនាគរជាតិននកមពុជា ៧.៣០៩ ៧.០៤៨ ៩.៤៤៥ ១០.៤៨០ ១២.០០៨
  ទានដផសងៗដៅធនាគរជាតិននកមពុជា ០ ០ ០ ០ ២៤៩

រាកប់រញ្ញ ើ (រទពយអកម្មកនងុរសុកសទុធ) ១៦.៣៥០ ១៩.៨១៥ ២៤.៧៤៤ ២៨.១៦៣ ៣៦.៦៣៤
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើចរនថ ៩៥ ១៣១ ១៩៨ ២៧៣ ៣៨២
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើមានកាលកាំ តនិ់ងសនសាំ ៤០៨ ៥៥៧ ៧៨០ ៩៤៥ ១.០៩០
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើជារូបិយប ័ត ១៥.៨៤៨ ១៩.១២៧ ២៣.៧៦៦ ២៦.៩៤៥ ៣៥.១៦១

រទពយសកម្មសរបុ = រទពយអកម្មសរបុ ២៦.៣៧២ ៣២.២១៦ ៤៤.៣៧១ ៥១.៩៥១ ៦៦.៣២០

រទពយសកម្មបររទសសទុធ ៤៦,៨ ១៦,៦ ១១,០ -៣៥,៧ ២៨,៩
ទ្ទព សកមមបរដទស ៣៦,៩ ២២,០ ៨៥,០ -១,៨ ១៦,៨
ទ្ទព អកមមបរដទស ២៧,០ ២៨,២ ១៦២,៧ ១៣,៣ ១៣,៨

រទពយសកម្មកនងុរសុកសទុធ ១៩,៥ ៤៩,០ ២១,៨ ២៦,១ ៣៩,៣
  ទានកបុងទ្ស កសុទន ២៣,៤ ៣២,០ ២៨,៥ ២៦,៨ ២៥,៧

  ដទយ សុទនចាំដ េះរាជរោឌ ភាិល -២៣,៩ ០,៧ -៦,១ -២៤,៤ -៤,១
  ទានចាំដ េះសហទ្គសរែឌ ១០០,០ -១០០,០ ១០០,០ ១២៨,៧ -១០០,០
  ទានចាំដ េះដផបក កជន ២៣,៤ ៣១,២ ២៨,០ ២៦,៧ ៣១,៣
  ដទយ សុទនចាំដ េះធនាគរជាតិននកមពុជា ០ ០ ០ ០ ០

ែធង់ ដផសង ៗសុទន -២៨,៤ -១២,១ -៣៩,១ -២៧,៦ -២១,៤
ទនុបរម្ុង ២២,៨ -៣,០ ៣៣,៩ ១១,៨ ១៧,០

សាចទ់្ាកដ់ៅធនាគរ  ិជជ ៦២,៦ ២៥,៣ ២៩,៥ ៤៦,៩ ១៧,១
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើដៅធនាគរជាតិននកមពុជា ២២,២ -៣,៦ ៣៤,០ ១១,០ ១៤,៦
  ទានដផសងៗដៅធនាគរជាតិននកមពុជា ០,០ ០,០ ០,០ ០,០ ១០០,០

រាកប់រញ្ញ ើ (រទពយអកម្មកនងុរសុកសទុធ) ២៣,៩ ២១,២ ២៤,៩ ១៣,៨ ៣០,១
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើចរនថ ៩,៥ ៣៨,៨ ៥០,៨ ៣៧,៨ ៤០,២
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើមានកាលកាំ តនិ់ងសនសាំ ១៣,៨ ៣៦,៤ ៤០,០ ២១,២ ១៥,៣
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើជារូបិយប ័ត ២៤,៣ ២០,៧ ២៤,៣ ១៣,៤ ៣០,៥

រទពយសកម្មសរបុ = រទពយអកម្មសរបុ ២៣,៦ ២២,២ ៣៧,៧ ១៧,១ ២៧,៧

(គតិជាពានល់្លនររៀល)

(បខរម្បរម្លួរបចាឆំ្ន ជំាភាគរយ)
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ឧបេមព័នធ ៧ 
ត្តរាង៧ - ឥណទានត្តមរបសភទជ្ាំនញួកនងុវេិយ័សេែឋកិច  

(ឯកា :  ពា ោ់ សរៀល) 
២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤

១- រគឹ ស្ថថ នហ្រិញ្ញវតថុ ១៣៥ ១៤៥ ១៧៧ ៣២៣ ៥៣៧ ៤៧០ ៧៥៨
ធនាគរជាតិននកមពុជា ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០,០
ទ្រឹេះសាទ នហរិញ្ដ វតទទុទួលទ្ាកប់ដញ្ដ ើ ៩ ១០ ១៨ ១០៥ ៣៣១ ២៧៥ ៤៨៦
ទ្រឹេះសាទ នហរិញ្ដ វតទដុផសង ៗ ដទៀត ១២៦ ១៣៥ ១៦០ ២១៩ ២០៦ ១៩៥ ២៧២

២- រគឹ ស្ថថ នម្ិនបររម្ើរសវាហ្រិញ្ញវតថុ ៨.៣០០ ៩.២០៨ ១១.៦៩៥ ១៥.០៥៧ ២០.៤១៤ ២៥.៦៩៦ ៣៣.០៥៧
កសិកមម រុកាខ ទ្បមា៉ា ញ់ និងដនសាទ ៥១៦ ៧០៩ ៨៨៤ ១.៥៦៩ ២.២៨៨ ២.៨៩០ ៣.៨៨៣
ឧសាហកមមដរ ៉ា ៧ ១១ ៥៥ ១៣ ៨៤ ១៥៨ ៩៥
កមមនថសាលកមម ៩៨៤ ៩២០ ១.១៥០ ១.៦២២ ២.២០៧ ៣.២៧៥ ៣.៥៩៨
ការផគតផ់គង់ដស សាធារ ៈ ៧៧ ៥៦ ៧៣ ២០៩ ២២៤ ១៩១ ៣៤៥
សាំ ង់ ៧៧៤ ៩០៤ ៩៣១ ១.៣១៧ ១.៧៨៥ ២.៣០៧ ៣.១៥៩
ការជួញែូរែុាំ ១.៦១៨ ១.៣៥៣ ២.៣១៦ ២.៥៤៥ ៤.១៨៩ ៥.៣៨១ ៧.៣៦៤
ការជួញែូររាយ ១.២៤៥ ១.៩២២ ២.៣៦៩ ៣.១៨៧ ៣.៦៩៧ ៤.៤៣១ ៥.៨៥១
សណាឌ គរនិងដភាជនីយោឌ ន ១.២៧៧ ១.២៦២ ១.២៨៨ ១.៣១២ ១.៤១៦ ១.៨៤៩ ២.២២៥
ែឹកជញ្ជូ ននិងសថុកបដណាថ េះអាសនប ១៣៧ ១៧៦ ២៥២ ២៧២ ៣១០ ៣៨៩ ៥១៤
បណាថ ញពត័ម៌ាននិងទូររមនារមន៍ ២៤៤ ៣០៨ ៣៥៦ ៥២៨ ៧៨៥ ៤៦៩ ២៩៩
អាជីវកមមជួល និងភតិសនយទ្បតិបតថកិារ  មនិ
រាប់បញ្ចូលភតិសនយ និងការជួលអចលនទ្ទព 

២៤ ៤៦ ៩៩ ២៩៣ ៣០៨ ៣៤៦ ៦៥៧

ការជួញែូរអចលនទ្ទព ៧៣៧ ៦៦៣ ៦១៣ ៥៦៥ ៧៣៣ ១.០០១ ១.៥៤៦
ដស កមមមិនដមនហរិញ្ដ វតទដុផសងៗដទៀត ៦៥៩ ៨៧៩ ១.៣០៩ ១.៦២៤ ២.៣៧៧ ៣.០០៩ ៣.៥២០

៣- តរម្ូវារផ្ទទ លខ់លួនរផសងៗរទៀត ១.៣១៦ ១.១៤២ ១.១៨៣ ២.០០២ ២.៣៣៦ ២.៨៨០ ៤.២២១
ការឲ្ ែចជីាបុរគល ៥៨៤ ៧៤៨ ៦៨៤ ៨៧៤ ៩៨២ ១.២៣៩ ១.៧១៣
ការឲ្ ែចាីមប័ ត   ទាន ១៦ ១៧ ២៤ ៣៣ ៣៦ ៤៧ ៥៣
ការឲ្ ែចទិីញផធេះជាកមមសិទនផ្ទធ ល់ែាួន ៧១៦ ៣៧៨ ៤៧៦ ១.០៩៦ ១.៣១៨ ១.៥៩៤ ២.៤៥៥

៤- ឥណទានរផសងៗ ៨១ ៤៦ ១៦៥ ២៩៧ ៤៨៥ ៧៨៩ ៨០៣
សរបុឥណទានដុល ៩.៨៣៣ ១០.៥៤១ ១៣.២២១ ១៧.៦៨០ ២៣.៧៦២ ២៩.៨៣៥ ៣៨.៨៣៩  

ត្តរាង៨ - េរបុរបតិបតិតការរបាក់បសញ្ញ ើរបេធ់នគារពាណិជ្ជ 
 (ឯកា :  ពា ោ់ សរៀល) 

២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤

រាក់បរញ្ញ ើជាររៀល

ទ្ាកប់ដញ្ដ ើជាដរៀល ៤១ ១០២ ១៤១ ១៧៦ ២៧៩ ៣៦៩ ៥២១
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើសនសាំ ៦៣ ២៣៣ ១៩៨ ២៦៧ ៣៥៨ ៣៥១ ៥៤១
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើមានកាលកាំ ត់ ៤២ ១៣៩ ២០១ ២៨២ ៤០០ ៥៨៥ ៥៥៧
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើដផសងៗ ២ ១ ១ ០,៣ ១៤ ២២ ៤៤
សរបុ ១៤៨ ៤៧៦ ៥៤១ ៧២៥ ១.០៥១ ១.៣២៨ ១.៦៦៣

រាក់បរញ្ញ ើជារបូិយប័ណណ
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើជាដរៀល ៩៥៩ ២.៧១៤ ៣.២១៩ ៣.៨៣៥ ៥.៣២០ ៧.១២៨ ៨.២០៣
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើសនសាំ ១.៧០៣ ៤.២៥៦ ៦.០៧៤ ៧.០១០ ៨.៥៩១ ៩.១៥០ ១២.៧០៣
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើមានកាលកាំ ត់ ១.០៧២ ៦.៣០៨ ៧.៥៦៥ ៨.៨៩៨ ១១.២៩៩ ១២.១៦៣ ១៦.៥២៣
ទ្ាកប់ដញ្ដ ើដផសងៗ ៤៦ ៨៩ ៨០ ៤១២ ៦៥០ ៤៣៥ ៦៣៦
សរបុ ៣.៧៨០ ១៣.៣៦៦ ១៦.៩៣៨ ២០.១៥៦ ២៥.៨៦០ ២៨.៨៧៦ ៣៨.០៦៤

សរបុរមួ្ ៣.៩២៧ ១៣.៨៤២ ១៧.៤៧៩ ២០.៨៨១ ២៦.៩១១ ៣០.២០៤ ៣៩.៧២៧
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៤ និងទិសដៅការងារឆ្ន ាំ២០១៥ 

ឧបេមព័នធ ៨ 
ត្តរាង៨ - ជ្ញ្ជងីទូទាត់របសទេកមពុជា 

ឆ្ប ាំ២០១១ ដល់ ២០១៤ 
 (គិតជាពា ោ់ សរៀល) 

 ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ព 

ជ្ញ្ជងីពាណិជ្ជកមម -៨.៦៩៦ -១០.១០៧ -១២.៩២៧ -១៣.២៩០ 
នាំសចញ (FOB) ២០.៤៥៤ ២២.៧២០ ២៦.៣១០ ៣០.១៩២ 

នាំសចញផលិតផលកបុងរេុក ១៩.២៦៧ ២១.៣៧៣ ២៤.៨០៥ ២៧.៩៤៨ 
នាំសចញាមរបព ័នអ ុសរាេះព ន  ១៨.០៩៨ ២០.៣៥៧ ២៣.៦០១ ២៦.៤៦៨ 
នាំសចញផលិតផលកបុងរេុកសផសងៗ ១.១៦៩ ១.០១៦ ១.២០៤ ១.៤៨០ 

នាំសចញប ថ ១.១៨៧ ១.៣៤៨ ១.៥០៤ ២.២៤៤ 

នាំចូល (FOB) -២៩.១៥០ -៣២.៨២៧ -៣៩.២៣៦ -៤៣.៤៨១ 
នាំចូលេរមាបស់របើរបាេ់កបុងរេុក  -២៨.២៥៧ -៣១.៨១៣ -៣៨.១០៧ -៤១.៧៧៤ 

េសមលៀកបាំពាក់ -៧.១១៨ -៨.១១៥ -១០.០០៧ -១០.២០០ 
សរបងឥ ន ៈ -៤.៥៣៩ -៤.៧៥៥ -៤.៥២៥ -៤.២៥៤ 
នាំចូលេរមាបស់របើរបាេ់កបុងរេុកសផសងៗ -១៦.៦០០ -១៨.៩៤៣ -២៣.៥៧៥ -២៧.៣២០ 

នាំចូលេរមាបន់ាំសចញប ថ -៨៩៤ -១.០១៤ -១.១៣០ -១.៧០៧ 

សេវា (េទុធ) ៥.៦៨៧ ៦.៦៧៩ ៦.៩៦៧ ៧.៣១៦ 
ចាំ ូល ១១.០៨៧ ១២.៨៧១ ១៤.០៦៤ ១៥.៥៣៨ 

កបុងសនេះ ៖ សេវាសធវើដាំស ើ រ ៨.៤៦៣ ៩.៩៣០ ១០.៧១០ ១១.៩០៧ 
ចាំោយ -៥.៤០០ -៦.១៩១ -៧.០៩៧ -៨.២២២ 

កបុងសនេះ ៖ សេវាសធវើដាំស ើ រ -១.០៧២ -១.២៦៦ -១.៤២៩ -១.៦២១ 

របាក់ចាំណូល (េទុធ) -២.៣៤២ -២.៥៣៥ -៣.០៨៦ -៣.១២៩ 
ចាំ ូល ២៤៩ ២៧៣ ២៨៥ ៤៧៣ 

កបុងសនេះ ៖ ការរបាក់ ១១៩ ១៣៥ ១៣២ ២៩៣ 
ចាំោយ -២.៥៩១ -២.៨០៨ -៣.៣៧១ -៣.៦០៣ 

កបុងសនេះ ៖ - ការបងក់ាររបាក់ -២២០ -២៥១ -៣០៩ -៣២២ 
 - ចាំ ូលពីហ ុ  -១.៨៤៦ -២.៣៤១ -២.៧៩៤ -២.៩៤៩ 

បដងវរចរនត (េទុធ) ២.៣៥៤ ១.៦៦៣ ១.៥៣១ ១.៩៥៥ 
កបុងសនេះ ៖ រោឌ ភបិាល ១.៦៥៦ ១.១៦២ ១.១៧៣ ១.៣២៨ 

េមតុលយគណនីចរនត  -២.៩៩៧ -៤.២៩៩ -៧.៥១៥ -៧.១៤៨ 

េមតុលយគណនីសែើមទុននិងគណនីហ្រិញ្ញវតថុ  ៤.៤៣៤ ៥.៩៧០ ៩.១១០ ១០.៤៤១ 
គ  ីសដើមេុ  ៩០២ ១.១១៥ ១.៣៧៧ ១.១២០ 

កបុងសនេះ ៖ បណងវរសដើមេុ  (េុេន) ៩០២ ១.១១៥ ១.៣៧៧ ១.១២០ 

គ  ីហិរញ្ដ វតទុ  ៣.៥៣៣ ៤.៨៥៥ ៧.៧៣៣ ៩.៣២១ 
  វ ិិសយាគផ្លធ ល់ (េុេន)* ៥.៤៥៦ ៦.៨៤៧ ៧.៣៥៤ ៦.៦៥៣ 
  វ ិិសយាគសលើផលបរត (េុេន)* -២៤ -១៣៨ -៧៥ -៥២ 
  វ ិិសយាគសផសងសេៀត (េុេន)* -១.៨៩៩ -១.៨៥៥ ៤៥៤ ២.៧២០ 

កាំហុ្េ និងរ ាំលង -១៩០ -១៥៩ -១៩០ -១៩៤ 

េមតុលយរមួ ១.២៤៨ ១.៥១២ ១.៤០៥ ៣.០៩៨ 

ហ្រិញ្ញបបទាន -១.២៤៨ -១.៥១២ -១.៤០៥ -៣.០៩៨ 
រេពយេកមមបរសេេេុេនរបេ់ធនារជាតិ * -១.៣០០ -១.៥៦៤ -១.៤៤៨ -៣.១០០ 

បណរមបរមួលរេពយេកមមជាេុ បរមុងបរសេេ -១.៣០០ -១.៥៦៤ -១.៤៤៨ -៣.១០០ 
ការសរបើរបាេ់ឥ   របេ់ IMF -- -- -- -- 
ការណបងណចក SDR -- -- -- -- 

ហិរញ្ដបផ  ពិសេេ ៥២ ៥២ ៤៤ ២ 

អរាបថូ ររបាកម់ធយមផលូ វការ (KHR/USD) ៤.០៦០ ៤.០៣៣ ៤.០២៧ ៤.០៣៨ 
* តនមលវជិជមា តាំោងឲ្យកាំស ើ  រេពយអកមមបរសេេ  ឬលយចុេះរេពយេកមមបរសេេ  ិងតនមលអវជិជមា តាំោងឲ្យកាំស ើ  រេពយេកមមបរសេេ  ឬការលយចុេះរេពយអកមមបរសេេ 
របភព  : េិ ប យ័េេួលបា ពីអាជាញ ធរកមពុជា ិងការបា៉ា  ស់្ថម  របេ់មស្រ ថីធនារជាតិន កមពុជា  
កាំ ត់េាំាល់   : - េិ ប យ័បសោថ េះអាេ បេរមាបឆ់្ប ាំ២០១១-២០១៣ (េិ ប យ័ ាំងស េះអាច ឹងរតូវបា ណកណរបស ើងវញិកបុងសពលអនគត )  
   - ព = ពយករ ៍េិ ប យ័េរមាបឆ់្ប ាំ២០១៤   
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