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អារមភកថា 
កម្ពុជានៅរកាបានកំនណើ ននេដឌកិច្ចជាម្ធ្យម្ររមាណ ៧% នៅកបុង 

ឆ្ប ំ២០១៦ ន ើយររូវបានព្យាករណ៍ថាកំនណើ នននេះនៅតររនថកបុងរងវង់ដតដល 
នៅឆ្ប ំនរោយ នរើន េះជានេដឌកិច្ចពិ្យភព្យនោកនិងកបុងរំរន់មានោរររឈម្ 
ខ្លេះៗក៏នោយ ។ កំនណើ ននេដឌកិច្ចននេះ ររូវបានររររង់នោយវេ័ិយេំខាន់ៗ 
ដូច្ជា វេ័ិយនរេច្រណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម េំណង់ ោរ់នដរេំនលៀករំពាក់ 
និងវេ័ិយកេិកម្ម នោយកបុងន េះវេ័ិយកេិកម្ម នៅមានោរររឈម្ខ្លេះ 

កបុងោរផលិរ និងោរ ំនច្ញ ។ ជាមួ្យគ្នប តដរ ររនរេកម្ពុជាបានយកចិ្រថរុកោក់ព្យរងឹងោរអភិវឌណ 
រររ់វេ័ិយ ជាពិ្យនេេ ន ោឌ រច្ េម្ព័នន និងររសិ្ថទ នអាជី្វកម្ម តដលជាកត្តថ េំខាន់កបុងោរ ក់ ញ 
វនិិនោរិនកបុងនិងនរៅររនរេ ក៏ដូច្ជា ោរេរម្រខ្លួនេរមារ់េមា រណកម្មអាស្ថ៊ា ននិងោរព្យរងឹង 
មា៉ា រកូនេដឌកិច្ច និងេទិរភាព្យ ិរញ្ដវរទុ ស្េរត្តម្យុរនស្ថស្រេថច្រុនោណដំណាក់ោលរី៣ ររេ់រាជ្រោឌ ភិបាល 
កម្ពុជា នរោម្ោរដឹក ំដ៏ឈ្លល េវវររករនោយររិរណឍិ រររេ់ សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ 
ហ ៊ុន សសន  យករដឌម្ន្តនថីវនរព្យេះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។ រនធឹម្នឹងោររកីច្នរម្ើនវននេដឌកិច្ច និង 
េទិរភាព្យ ិរញ្ដវរទុ វនិិនោរិនកបុងស្េុកនិងនរៅររនរេ បានព្យរងីកោរវនិិនោរររេ់ខ្លួនម្កនលើវេ័ិយ 
ធ្ គ្នរតដលមានភាព្យរងឹមំានិងភាព្យធ្ន ។ កត្តថ ននេះ ជំ្រុញឲ្យវេ័ិយធ្ គ្នរោន់តរនដើររួេំខាន់ 
កបុងោរអភិវឌណនេដឌកិច្ចជារិ ត្តម្រយៈោរផឋល់នេវា ិរញ្ដវរទុោន់តររូលំរូោយ រូ ំងររនរេ ។ 

ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាតដលជាអាជាញ ធ្រររួរពិ្យនិរយ បានយកចិ្រថរុកោក់កបុងោរព្យរងឹងនិងព្យរងីក 
 ំងរំ ំ និងវសិ្ថលភាព្យវនោរររួរពិ្យនិរយររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ នដើម្ផីររ់ស្ថា រ់និងោរពារ 
ហានិភ័យតដលអាច្នកើរមាន ស្េរត្តម្ោរវវិរថោ៉ាងឆ្រ់រ ័េវនវេ័ិយ ិរញ្ដវរទុ ។ រតនទម្នលើ 
ោររររួពិ្យនិរយតផែកនលើរររផញ្ដរថិនិងោរររួរពិ្យនិរយតផែកនលើហានិភ័យ និងរេសនៈអ ររ ធ្ គ្នរ
ជារិវនកម្ពុជាក៏យកចិ្រថរុកោក់នលើោរព្យរងឹងរររផញ្ដរិផងតដរ ដូច្ជា ោរោក់នច្ញនូវររោេេថីពី្យ 
អនុបាររករខ័្ណឍ េនធនីយភាព្យ និងររោេេថីពី្យនដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង
 ិរញ្ដវរទុ ។ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបានយកចិ្រថរុកោក់ជាររចំកបុងោរពិ្យនិរយ និងត្តម្ោនភាព្យរររ់ 
រគ្នន់វននដើម្រុន ស្ថទ នភាព្យេនធនីយភាព្យ រុណភាព្យររព្យយេកម្ម អភិបាលកិច្ច និងោររររួពិ្យនិរយ 
វផធកបុងររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ និងភាព្យតររររួលវនរីផារ ិរញ្ដវរទុ តដលអាច្រ៉ាេះពាល់ដល់ 
រររិររថិោរររេ់ររឹេះស្ថទ ន ។ ស្េរគ្នប ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ក៏បានរនងាើរររព័្យនននេវារូ រ់រ ័េ 
នៅោរ់ថា FAST េរមារ់អរិថិជ្ននធ្វើោររូ រ់រាយ និងររួលបានស្ថច់្របាក់ ន់នព្យលនវោ 
ន ើយកំពុ្យងរនថនរៀរចំ្អភិវឌណររព័្យនន Central Shared Switch តដលជាររព័្យននរមួ្មួ្យេរមារ់េរម្ួល
ដល់រររិររថិោររូ រ់អនថរធ្ គ្នរត្តម្រយៈោរនររើរបាេ់រ័ណតឥណព្យននជាមួ្យមា៉ា េីុន ATM និងមា៉ា េីុន 
POS នដើម្ផរីនងាើនររេិរនភាព្យនេវារូ រ់ នលើកកម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ និងោរ់រនទយច្រាច្រស្ថច់្របាក់
នៅនលើរីផារ  ។ នរៅពី្យននេះ ោរព្យរងឹងេម្រទភាព្យររេ់ម្ន្តនថីរររួពិ្យនិរយកបុងោរវាយរវម្លនលើេុខ្ភាព្យ និង
ភាព្យរងឹមំា ក៏ដូច្ជាោរោក់ នច្ញនូវវធិានោរេម្ស្េរនិង ន់នព្យលនវោ េរមារ់តកររម្ូវនិងររ់ស្ថា រ់ 
ហានិភ័យររេ់ររឹេះស្ថទ ននីមួ្យៗ និងររព័្យននធ្ គ្នរ ំងមូ្ល ររូវបានយកចិ្រថរុកោក់ជាេំខាន់ ំង
ចំ្នណេះដឹងតផបកជំ្ ញ និងតផបកររឹេឋី ។ 



-ii- 
 

ោរអភិវឌណវនររព័្យននធ្ គ្នរ ំងមូ្ល ររូវបានររររង់ជាពិ្យនេេនោយេទិរភាព្យមា៉ា រកនូេដឌកិច្ច 
ននោបាយ និងេនថិេុខ្េងគម្ ។ ជាមួ្យគ្នប ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជានៅតររនថព្យរងឹងររេិរនភាព្យ 
វនោរអនុវរថនគ្នលននោបាយររិូយវរទុ ោររកាេទិរភាព្យវថលោរធា េទិរភាព្យ ិរញ្ដវរទុ រព្យម្ ំងោរនលើក 
កម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ ោរជំ្រញុោរនររើរបាេ់របាក់នរៀល ោររនងាើនកិច្ចោរពារអរិថិជ្ន និងោរ 
ព្យរងឹងោរយល់ដឹងររេ់ស្ថធារណជ្នអំពី្យផលិរផល និងនេវា ិរញ្ដវរទុស្េរត្តម្យុរនស្ថស្រេថអភិវឌណន៍ 
វេ័ិយ ិរញ្ដវរទុឆ្ប ំ ២០១៦-២០២៥ ររេ់រាជ្រោឌ ភិបាលកម្ពុជា ។ ខ្ញុំេងឃឹម្ថា របាយោរណ៍ននេះ នឹងអាច្ 
នររើរបាេ់ជាឯកស្ថរេរមារ់រនងាើនោរយល់ដឹងដល់អបកេិកាស្ស្ថវរជាវ ក៏ដូច្ជា ផថល់ព័្យរ៌មានដល់ររឹេះស្ថទ ន 
ធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ នដើម្ផតីេវងយល់ពី្យលរនផលនិងររេិរនភាព្យវនោរអនុវរថោរងារររេ់ខ្លួន៕ 

 

 រាជ្ធានីភបំនព្យញ វថងរី២៤ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៧ 

ោ  ចានត់ ូ
 

     ម្ទសាភិបាល 
                     ធនាគារោតិននកមព៊ុោ 

 

  



-iii- 
 

មាតិកា 
អារមភកថា ................................................................................................................................................. i 

បញ្ជ រីបូភាពនិងតារាង ............................................................................................................................ iv 

១.ការអភិវឌ្ឍសខំាន់ៗននវិសយ័ធនាគារ ............................................................................................ ១ 
១.១.រិដឌភាព្យរូនៅវនររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ..................................................................................... ១ 

១.២.ស្ថទ នភាព្យ និងរររិររថិោរ ិរញ្ដវរទុ ...................................................................................................... ៤ 

១.២.១.រររិររថិោរវនវេ័ិយធ្ គ្នរ ........................................................................................................... ៤ 

១.២.២.រររិររថិោរវនវេ័ិយមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ ................................................................................................... ៦ 

១.២.៣.រររិររថិោរវនវេ័ិយភរិេនា ិរញ្ដវរទុ .......................................................................................... ៩ 
២.ការវិវឌ្ឍន៍រកបខ័ណ្ឌ ននការរតួតពិនិតយ និងបទបបញ្ញតេិ ................................................................ ១០ 

២.១.ោរពិ្យនិរយន ើងវញិ និងោរោក់នច្ញនូវរររផញ្ដរថិ .............................................................................. ១០ 

២.១.១.ោរហាម្ឃារ់ោរររួលលិខិ្រយថាភូរជាររព្យយរញ្ច ំ ...................................................................... ១១ 

២.១.២.នដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ ......................................................... ១១ 

២.១.៣.ោរអនុវរថររោេេឋីពី្យនដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ ...................... ១២ 
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៣.៣.ចំ្នណេះដឹងតផបក ិរញ្ដវរទុ និងកិច្ចោរពារអរិថិជ្ន ............................................................................... ១៧ 

៣.៤.ោរផថល់ ិរញ្ដរផ នវេ័ិយកេិកម្ម ................................................................................................... ១៩ 

៣.៥.ោរផថល់ ិរញ្ដរផ នវេ័ិយអច្លនររព្យយ ........................................................................................... ២០ 

៣.៦.អរត្តោររបាក់វេ័ិយមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ ...................................................................................................... ២២ 

៣.៧.យនថោរោរពារអបកោក់របាក់រនញ្ដើ...................................................................................................... ២៤ 

៤.ការកសាងសមតថភាពរតួតពិនិតយ និងកិចចសហរបតិបតេិការអនេរោតិ ................................................ ២៤ 
៤.១.ោរកស្ថងេម្រទភាព្យម្ន្តនថីររួរពិ្យនិរយ ................................................................................................... ២៤ 

៤.២.កិច្ចេ រររិររថិោរអនថរជារិ.............................................................................................................. ២៥ 

បញ្ជឧីបសមព័នធ .......................................................................................................................................... ២៦ 



-iv- 
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ររូភាព្យ១: រច្ េម្ព័ននររព័្យននធ្ គ្នរនៅកម្ពុជា ............................................................................................ ១ 
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ររូភាព្យ៧: មី្រកូ ិរញ្ដវរទុ-ឥណ នត្តម្វេ័ិយនេដឌកិច្ច ............................................................................... ៩ 

ររូភាព្យ៨: មី្រកូ ិរញ្ដវរទុ-ឥណ ន និងរបាក់រនញ្ដើ ....................................................................................... ៩ 
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១. ការអភិវឌ្ឍសខំាន់ៗ ននវសិយ័ធនាគារ 

១.១. ទិដ្ឋភាពទូម្ៅននរគឹឹះសាថ នធនាគារ នងិហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 ស្េរត្តម្ោររកីច្នរម្ើននេដឌកិច្ចតដលកំពុ្យងឈ្លននៅមុ្ខ្ជាលំោរ់ររព័្យននធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ 
ក៏កំពុ្យងនឆ្ព េះនៅមុ្ខ្ តដលឆលុេះរញ្ច ងំត្តម្រយៈោររកីច្នរម្ើន ំងរំ ំ និងវសិ្ថលភាព្យររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
ធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ ។ រិរររឹម្ដំណាច់្ឆ្ប ំ២០១៦ននេះ ររព័្យននធ្ គ្នររមួ្មាន ធ្ គ្នរពាណិជ្ជ ៣៧ 
ធ្ គ្នរឯកនរេ ១៥ ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើពី្យស្ថធារណជ្ន ៧ ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ
 ិរញ្ដវរទុ ៦៤ រររិររថិករឥណ នជ្នររ ១៧០ ោរោិល័យរំណាងធ្ គ្នរររនរេ ៧ រកុម្ ៊ាុន
ភរិេនា ិរញ្ដវរទុ ១២ អបកដំនណើ រោរររិយភារី ៨ រកុម្ ៊ាុននរកឌីររយួរ ៉ា ូ  ១ និងអាជី្វកររថូររបាក់ 
២.២៤៧ (ររូភាព្យ ១) ។  

ររូភាព្យ១: រច្ េម្ព័ននររព័្យននធ្ គ្នរនៅកម្ពុជា 

 

 

រចនាសមព័នធរបព័នធធនាគារម្ៅកមព៊ុោ 
 
 

រកុម្ ៊ាុនភរិេនា ិរញ្ដវរទុ
(១២)  

 

ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា 
(ធ្ គ្នរកណាឋ ល) 

ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ 

អាជី្វកររឋូររបាក់ (២.២៤៧) 

ធ្ គ្នរឯកនរេ (១៥) 

ោរោិល័យរំណាង 
ធ្ គ្នរររនរេ (៧) 

អបកដំនណើ រោរររិយភារី (៨) 
 

រកុម្ ៊ាុននរកឌីររ៊ាយួរ ៉ា ូ(១) 

ធ្ គ្នរពាណិជ្ជ (៣៧) 

ររឹេះស្ថទ ននរោម្ចំ្ណុេះនផសងនរៀរ ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុ 

ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើ 
(៧) 

ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ(៦៤) 
 

រររិររថិករមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ(១៧០) 
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ត្តរាង១: រណាថ ញវនររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទ1ុពី្យឆ្ប ំ២០១២-២០១៦ 

                                                           
1តួលលខទាំងលនេះ បានមកពីរគឹេះស្ថថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថដែលលាននលកកនដងបបមមព័ននធទី៤  

ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

ធ្ គ្នរពាណិជ្ជ 

ធ្ គ្នរកបុងស្េុក– ភាររុនិកភារនរច្ើនជាអបកកបុងស្េុក      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ៦ ៦ ៧ ៧ ៧ 
ចំ្នួនស្ថខា ២៩៨ ៣១០ ៣៥៤ ៣៧៥ ៣៨៣ 

ចំ្នួនរុរគលិក ៩.៦៧៣ ១១.៧៩៣ ១៤.៨៩៦ ១៦.២៣៩ ១៧.០២៣ 

ចំ្នួនរីតំ្តងមា៉ា េីុន ATM ២៩៥ ៣២៧ ៤៥៤ ៥៤៤ ៥៧៤ 
ធ្ គ្នរកបុងស្េុក– ភាររុនិកភារនរច្ើនជាជ្នររនរេ      

ចំ្នួនធ្ គ្នរ ៦ ៥ ៦ ៥ ៥ 
ចំ្នួនស្ថខា ៤០ ៣៣ ៤៧ ៥៤ ២២៥ 
ចំ្នួនរុរគលិក ១.០០៩ ១.០០០ ១.៤៤៤ ១.៧៣៨ ៦.៣៨២ 
ចំ្នួនរីតំ្តងមា៉ា េីុន ATM ១៤៥ ៧៧ ១១៧ ១៧៥ ២៧៦ 

ធ្ គ្នររុរថេម្ព័ននររនរេ      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ១១ ១៤ ១២ ១៤ ១៤ 
ចំ្នួនស្ថខា ៩៧ ១២៨ ១១៩ ១៤២ ១៥០ 
ចំ្នួនរុរគលិក ២.២៥៣ ៣.០៦៧ ២.៩៨៤ ៣.៥២៩ ៣.៦៣៤ 
ចំ្នួនរីតំ្តងមា៉ា េីុន ATM ២៣៩ ៣៦០ ៣៥៨ ៣៩១ ៣៩៧ 

ធ្ គ្នរស្ថខាររនរេ      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ៩ ១០ ១១ ១០ ១១ 
ចំ្នួនស្ថខា ១៣ ១៦ ២១ ២២ ២៥ 
ចំ្នួនរុរគលិក ២៨៨ ៣៦១ ៤៣៩ ៤៦៣ ៥៣០ 
ចំ្នួនរីតំ្តងមា៉ា េីុន ATM ២ ២ ៦ ៨ ១៣ 

ចំ្នួនេររុធ្ គ្នរពាណិជ្ជ      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ៣២ ៣៥ ៣៦ ៣៦ ៣៧ 
ចំ្នួនស្ថខា ៤៤៨ ៤៨៧ ៥៤១ ៥៩៣ ៧៨៣ 
ចំ្នួនរុរគលិក ១៣.២២៣ ១៦.២២១ ១៩.៧៦៣ ២១.៩៦៩ ២៧.៥៦៩ 
ចំ្នួនរីតំ្តងមា៉ា េីុន ATM ៦៨១ ៧៦៦ ៩៤០ ១.១១៨ ១.២៦០ 

ធ្ គ្នរឯកនរេ 
ធ្ គ្នរឯកនរេររេ់រដឌ      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ១ ១ ១ ១ ១ 
ចំ្នួនស្ថខា ១ ១ ១ ១ ១ 
ចំ្នួនរុរគលិក ៦០ ៥៩ ៦៧ ៧៥ ៨៩ 

ធ្ គ្នរឯកនរេ– ភាររុនិកភារនរច្ើនជាអបកកបុងស្េុក      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ៣ ៤ ៤ ៣ ៥ 
ចំ្នួនស្ថខា ៣ ៦ ៧ ៧ ១០ 
ចំ្នួនរុរគលិក ១៣៨ ២៤៣ ១៧៨ ៤០៧ ៥១៨ 

ធ្ គ្នរឯកនរេ– ភាររុនិកភារនរច្ើនជាជ្នររនរេ      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ៣ ៣ ៦ ៧ ៩ 
ចំ្នួនស្ថខា ៣ ៣ ៨ ១៣ ១៨ 
ចំ្នួនរុរគលិក ៤៦ ៤៥ ២៦៥ ៣៨១ ៨៦២ 
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ត្តរាង២: ចំ្តណករីផារវនររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរត្តម្ភាររុនិក 

ចំ្តណករីផារ 
ររព្យយេកម្ម ឥណ ន របាក់រនញ្ដើ នដើម្រុន 

ធ្បូ-១៥ ធ្បូ-១៦ ធ្បូ-១៥ ធ្បូ-១៦ ធ្បូ-១៥ ធ្បូ-១៦ ធ្បូ-១៥ ធ្បូ-១៦ 

ធ្ គ្នរពាណិជ្ជ  
ធ្ គ្នរររនរេ ៥៤,២៩% ៥៥,៧៤% ៥១,៥៨% ៥៣,៧៤% ៥១,៤៤% ៥៣,២១% ៦០,៩៩% ៥៨,៧៩% 
ធ្ គ្នរកបុងស្េុក ៤៤,២៣% ៤២,៤១% ៤៦,៧៦% ៤៤,០៥% ៤៨,៥៤% ៤៦,៧៨% ៣១,៤៤% ៣១,៤៨% 
ធ្ គ្នរឯកនរេ  
ធ្ គ្នរររនរេ ០,៧៤% ១,០៥% ១,០២% ១,៤៩% ០,០០% ០,០០% ៤,០២% ៥,៥៥% 
ធ្ គ្នរកបុងស្េុក ០,៧៤% ០,៧៩% ០,៦៤% ០,៧២% ០,០១% ០,០១% ៣,៥៥% ៤,១៨% 
េររុ  
ធ្ គ្នរររនរេ ៥៥,០៣% ៥៦,៧៩% ៥២,៦០% ៥៥,២៣% ៥១,៤៥% ៥៣,២១% ៦៥,០១% ៦៤,៣៣% 
ធ្ គ្នរកបុងស្េុក ៤៤,៩៧% ៤៣,២១% ៤៧,៤០% ៤៤,៧៧% ៤៨,៥៥% ៤៦,៧៩% ៣៤,៩៩% ៣៥,៦៧% 
េររុ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 

ចំ្នួនេររុធ្ គ្នរឯកនរេ      
ចំ្នួនធ្ គ្នរ ៧ ៨ ១១ ១១ ១៥ 
ចំ្នួនស្ថខា ៧ ១០ ១៦ ២១ ២៩ 
ចំ្នួនរុរគលិក ២៤៤ ៣៤៧ ៥១០ ៨៦៣ ១.៤៦៩ 

ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទ ុ
ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើ      
ចំ្នួនររឹេះស្ថទ ន ៧ ៧ ៧ ៨ ៧ 
ចំ្នួនរណាថ ញរររិររថិោរ ១.៤២៥ ១.២៧៩ ១.៣៨៣ ១.៦៣២ ១.៤៥៦ 
ចំ្នួនរុរគលិក ១០.៤០៣ ១២.៨៤២ ១៥.៥៧៦ ២០.៨០៨ ១៩.៩៨៧ 
ចំ្នួនរីតំ្តងមា៉ា េីុន ATM ៣១ ៧៣ ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ 

ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទ ុ      
ចំ្នួនររឹេះស្ថទ ន ២៨ ២៩ ៣២ ៥០ ៦៤ 
ចំ្នួនរណាថ ញរររិររថិោរ ៧៥២ ៩៣៧ ១.៣១១ ២.១៨៦ ២.៦៩៨ 
ចំ្នួនរុរគលិក ២.២១៥ ២.៩៦៤ ៤.០១៤ ៥.៤៦០ ៦.៥៨១ 

ចំ្នួនររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទ ុ      
ចំ្នួនររឹេះស្ថទ ន ៣៥ ៣៦ ៣៩ ៥៨ ៧១ 
ចំ្នួនរណាថ ញរររិររថិោរ ២.១៧៧ ២.២១៦ ២.៦៩៤ ៣.៨១៨ ៤.១៥៤ 
ចំ្នួនរុរគលិក ១២.៦១៨ ១៥.៨០៦ ១៩.៥៩០ ២៦.២៦៨ ២៦.៥៦៨ 
ចំ្នួនរីតំ្តងមា៉ា េីុន ATM ៣១ ៧៣ ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ 

រររិររថិករមី្រក ិូរញ្ដវរទុតដលបានចុ្េះរញ្ជ  ី
ចំ្នួនររឹេះស្ថទ ន ៣២ ៣៥ ៣៨ ១០៩ ១៧០ 
ចំ្នួនរណាថ ញរររិររថិោរ ២៧៦ ៤៤៣ ៥០៩ ១.៧១៥ ២.០៨៣ 
ចំ្នួនរុរគលិក ៥៣៩ ៨៩៧ ៩៤២ ៣.២៥៥ ៣.៦៧០ 

រកមុ្ ៊ាុនភរិេនា 
ចំ្នួនរកុម្ ៊ាុនេររុ ១ ២ ៦ ៩ ១២ 

ោរោិល័យរំណាងធ្ គ្នរររនរេ 
ចំ្នួនោរោិល័យេររុ ៤ ៦ ៧ ៨ ៧ 

ោរោិល័យនរកឌីររយ៊ាួរ ៉ា ូ
ចំ្នួនរកុម្ ៊ាុនេររុ ១ ១ ១ ១ ១ 
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១.២. សាថ នភាព និងរបតិបតេកិារហរិញ្ញវតថ៊ុ 
១.២.១. របតបិតេកិារននវិសយ័ធនាគារ 

 វេ័ិយធ្ គ្នរនៅតររររដណថ រ់ និងនដើររួ រីោ៉ាងេំខាន់កបុងររព័្យនន ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា ។ 
រិរររឹម្ដំណាច់្តខ្ធ្បូ ឆ្ប ំ២០១៦ ររព្យយេកម្មេររុររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរបាននកើនន ើងដល់ ៩៦.២១៦,៣ 
រ៊ាីោននរៀល តដលនេមើនឹង ១១៨,២% វនផលិរផលកបុងស្េុកេររុ ន ើយេំនព្យៀរឥណ ន និងរបាក់រនញ្ដើ 
ររេ់អរិថិជ្នបាន នកើនន ើង ២០,៥% ដល់ ៥៦.០១៩,១ រ៊ាីោននរៀល និង ២១,៨% ដល់ ៥៥.៦៩៩,៨ 
រ៊ាីោននរៀល នេមើនឹង ៦៨,៨% និង ៦៨,៤% វនផលិរផលកបុងស្េុកេររុនរៀងគ្នប  ។ នដើម្ផនីឆលើយររ 
នៅនឹងោរនកើនន ើងនូវររម្ូវោរររេ់ស្ថធារណជ្ន ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរបានរនថយកចិ្រថរុកោក់ព្យរងីក 
រណាថ ញរររិររថិោរររេ់ខ្លូន នោយមានោរនរើកស្ថខាថមីចំ្នួន ២០១ និង POS ចំ្នួន ២.១២២ ។ 
ជាមួ្យគ្នប ននេះតដរ មា៉ា េីុននអធី្អឹម្ (ATM) ថមីចំ្នួន ១៤២ មា៉ា េីុន ររូវបានោក់ឲ្យដំនណើ រោររតនទម្ 
នលើមា៉ា េីុននអធី្អឹម្ចំ្នួន ១.១១៨ មា៉ា េីុន តដលកំពុ្យងផថល់នូវនេវាកម្ម ដូច្ជា ោរដករបាក់ ោក់របាក់ 
នផធររបាក់ និងរួ រ់របាក់នៅរូ ំងររនរេ ។ រិរររឹម្ដំណាច់្ឆ្ប ំ២០១៦ រ័ណតឥណ ន និងរ័ណត 
ឥណព្យននចំ្នួន ៥៥.៤០២ និង ១.៥៤៨.១២០ នរៀងគ្នប  ររូវបានោក់នច្ញឲ្យនររើរបាេ់ នោយររឹេះស្ថទ ន 
ធ្ គ្នរ ។ 

ត្តរាង៣: ោរវវិរថកបុងវេ័ិយធ្ គ្នរ (កំនណើ នឆ្ប ំនលើឆ្ប )ំ 

ការវវិត្តក្នុ ងវស័ិយធនាគារ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

កំ្ណ ើ នររពយសក្មម ៣៧,៣០% ១៦,៩០% ២៧,១០% ២៣,២១% ២០,៩០%

កំ្ណ ើ នឥ ទាន ៣៥,១០% ២៥,៧៦% ២៧,១១% ២៥,៦៥% ២០,៥២%

កំ្ណ ើ នរាក់្បណ ញ្ើ ២៩,៧០% ១២,២៤% ២៨,៩៥% ១៧,៣៨% ២១,៨២%

ររពយសក្មមណធៀបផ.ស.ស ៧៦,៦០% ៨២,៧៨% ៩៨,៣៣% ១០៧,៨៩% ១១៨,២៣%

ឥ ទានណធៀបផ.ស.ស ៤១,០០% ៤៧,៧៤% ៥៦,៧១% ៦៣,៤៦% ៦៨,៨៣%

រាក់្បណ ញ្ើណធៀបផ.ស.ស ៤៧,៣០% ៤៩,០៩% ៥៩,១៦% ៦១,៨៥% ៦៨,៤៤%
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 ោរវវិឌ្ឍន៍ោ៉ាងឆ្រ់រ ័េវនវេ័ិយធ្ គ្នរប្រករនោយភាព្យរងឹមំា និងោររនងាើរនូវផលិរផល 
និងនេវាកម្មថមីៗ ស្េរត្តម្រប្ម្ូវោរររេ់អនកនប្រើប្បាេ់ នព្យលរច្ចុរបននវនប្រព័្យនធធ្ គ្នរបាន ំម្ក 
នូវជំ្ននឿរុកចិ្រតោន់តរនប្ច្ើនជាងមុ្នពី្យស្ថធារណជ្ន ។ ោរនប្រើប្បាេ់នេវា ិរញ្ញវរាុត្តម្ប្រព័្យនធធ្ គ្នរ 
ោន់តរមានលកខណៈរូលំរូោយជាងមុ្ន ឆលុេះរញ្ច ងំត្តម្រយៈោរនកើនន ើងនូវចំ្នួនអនកោក់ប្បាក់រនញ្ញើ 
និងអនកខ្ចីប្បាក់ ។ រិរប្រឹម្ដំ្ណាច់្ឆ្ន ំ២០១៦ អនកោក់ប្បាក់រនញ្ញើនកើនន ើង ១២,៩% ពី្យ ២.៦៥០.១៨៨ 
 ក់ ដ្ល់ ២.៩៩៣.៣៨៦  ក់ និងអនកខ្ចីប្បាក់នកើនន ើង ៤៥,៧% ពី្យ ៥១២.៥៨២  ក់ ដ្ល់ ៧៤៦.៩៣០ 
 ក់ ។ រនមឹម្ននេះ ត្តម្រយៈផលនធ្ៀរឆ្ន ំនលើឆ្ន ំ ប្បាក់រនញ្ញើនិងឥណ នមានោរនកើនន ើង ២១,៨% និង 
២០,៥% នរៀងគ្នន  ។  

ររូភាព្យ២: ធ្ គ្នរ-ចំ្នួនអនកខ្ចីប្បាក់ និងអនកោក់ប្បាក់រនញ្ញើ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ររូភាព្យ៣: ធ្ គ្នរ - ឥណ ន និងប្បាក់រនញ្ញើអរិថិជ្ន  
 

ររូភាព្យ៤: ធ្ គ្នរ–ឥណ នត្តម្វេ័ិយនេដ្ឋកិច្ច 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ររូភាព្យ៥: ធ្ គ្នរ–អនុបារឥណ នមិ្នដំ្នណើ រោរ 
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ធនាគារ - ចាំ ួ អ្នុកខចគីបាក ់ ិងអ្នុកដាកគ់បាកស់លញ្ញើ 

អ្នុកដាក់គបាក់សលញ្ញើ អ្នុកខចីគបាក់ 
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ធនាគារ - ឥណទ   ិងគបាកស់លញ្ញើអ្តិថជិ  

គបាក់សលញ្ញើអ្តិថិជ  ឥណទ អ្តិថិជ  

ការជួញលូររាយ 

17.40% 

ការជួញលូរល ាំ 

14.20% 

មណ្ឋា គារ ិង

លោជ ីដាា   

5.10% កមម តស្ថេកមម 

6.90% 
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9.1% 
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រិរររឹម្ដំណាច់្តខ្ធ្បូ ឆ្ប ំ២០១៦ កំនណើ នឥណ នឆ្ប ំនលើឆ្ប ំឆ្ល ក់ចុ្េះររឹម្ ២០,៥% តដលឆលុេះរញ្ច ងំ 
ពី្យោរយកចិ្រថរុកោក់ររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរកបុងោររររ់ររងឥណ ន និងនរជ្ើេនរ ើេអរិថិជ្ន កបុង 
ោរេនរម្ច្ចិ្រថផថល់ឥណ ន ។ នរើន េះជាោ៉ាងណាក៏នោយ ររឹេះស្ថទ ននៅតររនថផថល់ឥណ នដល់ 
វេ័ិយេំខាន់ៗកបុងនេដឌកិច្ច តដលជួ្យររររង់ដល់ោរអភិវឌណររករនោយេទិរភាព្យ រមួ្មាន៖ វេ័ិយ 
ពាណិជ្ជកម្មលក់ដំុ ១៤,២% ពាណិជ្ជកម្មលក់រាយ ១៧,៤% កេិកម្មរោុខ ររមាញ់និងននស្ថរ ១០,៨% 
នេវានផសងៗមិ្នតម្ន ិរញ្ដវរទុ ៨% និងអច្លនររព្យយ ២១,៥% (នោយរមួ្រញ្ចូ លនូវវេ័ិយេំណង់ 
៨,៧% េកម្មភាព្យអច្លនររព្យយ ៥% និងោរឲ្យខ្ចីរិញផធេះជាកម្មេិរនិផ្ទធ ល់ខ្លួន ៧,៨%) វនេំនព្យៀរ 
ឥណ នេររុ ។ រនធឹម្ននេះ អនុបារឥណ នមិ្នដំនណើ រោរនកើនន ើងពី្យ ១,៩% កបុងឆ្ប ំ២០១៥ នៅ 
២,៤% កបុងឆ្ប ំ២០១៦ តដល ម្ រឲ្យររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នររនងាើនោរយកចិ្រថរុកោក់និងររងុររយ័រប 
ចំ្នពាេះវេ័ិយតដលររឈម្និងមានហានិភ័យខ្ពេ់ ក៏ដូច្ជាព្យរងឹងររេិរនភាព្យវនោររររ់ររងរុណភាព្យ 
ររព្យយេកម្មររេ់ខ្លួន ។ កបុង ម្ជាអាជាញ ធ្រររួរពិ្យនិរយររព័្យននធ្ គ្នរ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បាននិង 
កំពុ្យងរនថររួរពិ្យនិរយ ោ៉ាងយកចិ្រថរុកោក់នលើោរវវិរថន៍វនអនុបារឥណ នមិ្នដំនណើ រោរររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
ធ្ គ្នរ ។ 

ចំ្នពាេះអនុបារស្ថធ្នភាព្យនិងេនធនីយភាព្យ ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរបានរររ់ររងោ៉ាងលែ តដលឆលុេះ 
រញ្ច ំងត្តម្រយៈអនុបារស្ថធ្នភាព្យ ២២,៣% និងអនុបារេនធនីយភាព្យ ១១៨,៣% ខ្ពេ់ជាងករមិ្រ 
កំណរ់វនរររផញ្ដរថិររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ១៥% និង ៦០% នរៀងគ្នប  ។ ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរបាន 
អនុនោម្ត្តម្រររផញ្ដរថិររុងររយ័របររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ន ើយររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរបាន និងកំពុ្យង 
រនថព្យរងឹងភាព្យរររ់រគ្នន់វននដើម្រុន ត្តម្រយៈោររង់រំនព្យញរតនទម្នដើម្រុនជារនថរ ធ រ់ ស្េរត្តម្ 
ស្ថរាច្រតណ ំនលខ្ ធ្៧-០១៦-០០៣ េ.រ.ច្.ណ.ន េថីពី្យោរអនុវរថររោេេថីពី្យនដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមា 
ររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ ចុ្េះវថងរី១៦ តខ្មិ្ថុ  ឆ្ប ំ២០១៦ និងររោេនលខ្ ធ្៧-០១៦-
១១៧ ររ.ក េថីពី្យនដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ ចុ្េះវថងរី២២ តខ្មី្  
ឆ្ប ំ២០១៦ ។ ជាមួ្យគ្នប ននេះតដរ ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនៅតររកាបាននូវករមិ្ររបាក់ចំ្នណញ តដលកបុងន េះ 
អនុបារផលរររនលើររព្យយេកម្ម និងផលរររនលើនដើម្រុនររមាណ ១,៨% និង ១០,០% នរៀងគ្នប  ។   

១.២.២. របតិបតេកិារននវិសយ័មីរកហូរិញ្ញវតថ៊ុ 
រររិររថិោរវនវេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជារនថរកីដុេះោលរួរឲ្យករ់េំគ្នល់ និងចូ្លរមួ្ចំ្តណក 

ោ៉ាងេកម្ម និងោន់តរនរច្ើនជាងមុ្នដល់ដំនណើ រោរអភិវឌណវេ័ិយ ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា ។ ជាក់តេថង 
ោលពី្យវថងរី១៤-១៥ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៦ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បាននរៀរចំ្េនបិេីរជារិេថីពី្យោរអភិវឌណ 
វេ័ិយមី្រកូ ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា នរោម្អធិ្ររីភាព្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់ររេ់ សម្មេចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ 
ហ ៊ុន សសន  យករដឌម្ន្តនថីវនរព្យេះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។ េនបិេីរននេះ ររួវបាននរៀរចំ្ន ើងកបុង 
នគ្នលរំណងនដើម្ផនីលើកកម្ពេ់ោរយល់ដឹងររេ់ស្ថធារណជ្នអំពី្យោរអភិវឌណវេ័ិយមី្រកូ ិរញ្ដវរទុនៅ 
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កម្ពុជា និងរួ រីេំខាន់ររេ់វេ័ិយននេះកបុងោររមួ្ចំ្តណកអភិវឌណនេដឌកិច្ចជារិ និងោរោរ់រនទយ
ភាព្យរកីរក តដល ំងអេ់ននេះជាធារុដ៏េំខាន់កបុងយុរនស្ថស្រេថច្រុនោណដំណាក់ោលរី៣ ររេ់ 
រោឌ ភិបាល ។  េនបិេីរននេះ មានោរចូ្លរមួ្ពី្យភារីពាក់ព័្យនន ំងអេ់ ំងថាប ក់ជារិ និងអនថរជារិេររុ 
ចំ្នួនជាង ៩០០ ក់ ជាេមាជិ្ករពឹ្យរនេភា រដឌេភា ម្ន្តនថីរាជ្ោរកបុងជួ្ររោឌ ភិបាល អាជាញ ធ្រមូ្លោឌ ន 
អងគោរអនថរជារិ វដរូអភិវឌណន៍ ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ េមារម្ពាក់ព័្យនន ររឹេះស្ថទ នស្ស្ថវរជាវ 
និងររឹេះស្ថទ នឧរថម្េិកា ។ ផលិរផល និងនេវាមី្រកូ ិរញ្ដវរទុថមីៗ ររូវបានរនងាើរន ើងស្េរត្តម្ 
ររម្ូវោររីផាររច្ចុរផនបររេ់ររជាព្យលរដឌនៅត្តម្រីជ្នររតដលររវូោរររភព្យរុន នដើម្ផរីនងាើរមុ្ខ្រររ 
និងព្យរងីកអាជី្វកម្មខាប ររូច្និងម្ធ្យម្ររេ់ខ្លួន ក៏ដូច្ជា ររជាព្យលរដឌ តដលពំុ្យ ន់មានលរនភាព្យ 
នររើរបាេ់នេវា ិរញ្ដវរទុផថល់នោយររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ តដលននេះជាចំ្តណកមួ្យវនោរចូ្លរមួ្ោរនលើក 
កម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ និងោរ់រនទយភាព្យរកីរកររេ់ររជាព្យលរដឌ ។ រច្ចុរផនប ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ 
ររួលរបាក់រនញ្ដើកំពុ្យងនធ្វើពិ្យពិ្យធ្កម្មនេវា ិរញ្ដវរទុរតនទម្នរៀរ រមួ្មាន ៖ នេវានផធររបាក់ នេវាធ្ គ្នរ 
ច្ល័រ និងនេវាមា៉ា េីុនដករបាក់េវ័យររវរថិ (ATM) ជានដើម្ ។ េមិ្រនផលវនោររកីច្នរម្ើនវេ័ិយ
មី្រកូ ិរញ្ដវរទុ នកើរមានន ើងត្តម្រយៈោរព្យរងឹងអភិបាលកិច្ចលែ ោរនគ្នរព្យនគ្នលោរណ៍ កិច្ចោរពារអរិថិជ្ន 
និងរមាល ភាព្យ ោរនលើកកម្ពេ់ចំ្នណេះដឹងតផបក ិរញ្ដវរទុ និងោរព្យរងឹងកិច្ចេ រររិររថិោរលែរវាង
អាជាញ ធ្រអាណាព្យាបាលជាមួ្យររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ េមារម្មី្រក ិូរញ្ដវរទុកម្ពុជា និងរររ់ភារី
ពាក់ព័្យនន ំងអេ់ រព្យម្ ំងោររនងាើរនគ្នលននោបាយនលើករឹកចិ្រថររេ់រាជ្រោឌ ភិបាលផងតដរ ។ 

អរត្តោររបាក់រនញ្ដើជានរៀលនិងដុោល រររេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុមាននិ ប ោរថយចុ្េះរនថិច្ពី្យ 
៦,៤% និង ៤,៩% នៅឆ្ប ំ២០១៥ ម្កនៅររឹម្ករមិ្រ ៥,៩% និង ៤,៧% នរៀងគ្នប  នៅកបុងឆ្ប ំ២០១៦ ។ 
ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើ បាននិងកំពុ្យងររកួរររតជ្ងនកណឍ ររមូ្លររភព្យរុនកបុងស្េុក 
នដើម្ផីព្យរងីករំ ំនិងវសិ្ថលភាព្យរររិររថិោរររេ់ខ្លួន ត្តម្រយៈោរផថល់អរត្តោររបាក់ខ្ពេ់តដលនធ្វើឱ្យ 
អរត្តោររបាក់រនញ្ដើរនថមានេទិរភាព្យកបុងករមិ្រខ្ពេ់ ។ ជាមួ្យគ្នប ននេះតដរ អរត្តោររបាក់នលើឥណ ន 
 ំងរបាក់នរៀលនិងដុោល រអានម្រកិក៏មាននិ ប ោរធាល ក់ចុ្េះផងតដរពី្យ ៣៥,៩% និង ២៨,២% កបុងឆ្ប ំ២០១៥ 
ម្ក ៣៤,៥% និង ២៩,៦% នរៀងគ្នប  កបុងឆ្ប ំ២០១៦ ។ ោរធាល ក់ចុ្េះវនអរត្តោររបាក់ឥណ នកបុងវេ័ិយននេះ 
អាច្រណាថ លម្កពី្យកត្តថ មួ្យចំ្នួន ដូច្ជា ៖ ករមិ្រររកួរររតជ្ងខ្ពេ់ តដលឆលុេះរញ្ច ងំត្តម្រយៈោរ 
នកើនន ើងវនចំ្នួនររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុនិងរររិររថិករឥណ ន ក៏ដូច្ជាោរនកើនន ើងវនររេិរនភាព្យ 
វនរររិររថិោរ ជាពិ្យនេេ ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើ តដលឆលុេះរញ្ច ំងត្តម្រយៈោរធាល ក់ 
ចុ្េះជារនថរ ធ រ់វនចំ្ណាយរររិររថិោរនិងករមិ្រ រវនឥណ នមិ្នដំនណើ រោរ និងោរររួលបាន 
ររភព្យមូ្លនិធិ្វនិិនោរតដលមានវថលនដើម្ រជាងមុ្ន ត្តម្រយៈោរនកណឍ ររមូ្លរបាក់រនញ្ដើកបុងស្េុក ។ 
ន េះរីជា រមាល រអរត្តោររបាក់រវាងរបាក់រនញ្ដើ និងឥណ ននៅមានករមិ្រខ្ពេ់នៅន ើយ រ៉ាុតនថរមាល រននេះ 
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មាននិ ប ោរថយចុ្េះ ។ រមាល រអរត្តោររបាក់រងាា ញពី្យលរនភាព្យខ្ពេ់កបុងោររករបាក់ចំ្នណញកបុង 
វេ័ិយននេះ តដលអាច្ផថល់លរនភាព្យឱ្យររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុរនថព្យរងីករណាថ ញរររិររថិោររតនទម្នរៀរ 
នដើម្ផីផថល់នេវា ិរញ្ដវរទុដល់ររជាជ្ននៅរីជ្នររ តដលមិ្ន ន់ររួលបាននេវា ិរញ្ដវរទុផលូវោរ 
នៅន ើយ ។ អរត្តោររបាក់កបុងវេ័ិយននេះរពឹំ្យងថានឹងធាល ក់ចុ្េះរនថនរៀរ នព្យលខាងមុ្ខ្ ជាពិ្យនេេ 
អរត្តោររបាក់ឥណ នជានរៀល នៅនព្យលតដលរររិររថិោរផថល់េនធនីយភាព្យ នោយមានោរធា  
ោន់តរេកម្មនិងមានរំ ំោន់តរធំ្ ។   

រិរររឹម្ដំណាច់្ឆ្ប ំ២០១៦ ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុមានចំ្នួន ៧១ តដលកបុងន េះររឹេះស្ថទ ន 
មី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើមានចំ្នួន ៧ ។ ស្េរជាមួ្យនឹងោរនកើនន ើងវនចំ្នួនររឹេះស្ថទ ន រំ ំ 
រររិររថិោរមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ តដលរមួ្មានឥណ ន និងរបាក់រនញ្ដើបាននកើនន ើង ៤,៧% ដល់ ១២.៦៦១,៥ 
រ៊ាីោននរៀល និង ១២,៧% ដល់ ៥.៩៥៧,០ រ៊ាីោននរៀល នរៀងគ្នប  ។ មូ្លន រុវនោរឆ្ល ក់ចុ្េះវនកំនណើ ន 
ឥណ នររេ់វេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុម្កររឹម្ ៤,៧% នោយន រុថា ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួល 
របាក់រនញ្ដើស្ថទ រ  បានរមួ្រញ្ចូ លគ្នប ជាមួ្យធ្ គ្នរមា៉ា រ ៉ាហូាន កត្តថ បាននធ្វើឲ្យឥណ នររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
មី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើននេះ ររវូបានដកនច្ញពី្យកបុងវេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុេរមារ់ោររណ កបុង 
ឆ្ប ំ២០១៦ ។ ម្ា៉ាងវញិនរៀរ ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុក៏បានរងាា ញឆនធៈកបុងោរោរ់រនទយឥណ ន 
ររេ់ខ្លួនផងតដរ ។ អនុបារររព្យយេកម្ម និងឥណ នររេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុនធ្ៀរនឹងផលិរផល 
កបុងស្េុកេររុនកើនន ើងដល់ ១៩,១% និង ១៥,៦% នរៀងគ្នប  តដលឆលុេះរញ្ច ងំពី្យោរចូ្លរមួ្ចំ្តណកររេ់ 
វេ័ិយមី្រកូ ិរញ្ដវរទុនៅកបុងោរគំ្នររ និងអភិវឌណនេដឌកិច្ចជារិ ។ ឥណ នររេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ 
ររូវបានផថល់ជូ្នររជាព្យលរដឌ តដលកំពុ្យងររករអាជី្វកម្មកបុងវេ័ិយេំខាន់ៗ រមួ្មាន៖ វេ័ិយកេិកម្ម 
៣៣,៣% រកុម្ររួស្ថរ ២៨,៤% ោរជួ្ញដូរ និងពាណិជ្ជកម្ម ១៨,៥% នេវាកម្ម ៩,៩% េំណង់និង 
ដឹកជ្ញ្ជូ ន ៧,៥% និងនផសងៗ ២,៤% តដលកបុងអរិថិជ្នមាប ក់ររួលបានឥណ នជាម្ធ្យម្ចំ្នួន ៦,៧ 
ោននរៀល តដលចំ្នួនននេះខ្ពេ់ជាងឆ្ប ំ២០១៥ ។ អនុបារឥណ នមិ្នដំនណើ រោរនកើនន ើងពី្យ ០,៨% 
កបុងឆ្ប ំ២០១៥ ដល់ ១,៤% កបុងឆ្ប ំ២០១៦ ។ រនធឹម្ននេះ ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ រនថនគ្នរព្យបានត្តម្ 
រររផញ្ដរថិររុងររយ័រប នោយបានរកានូវអនុបារស្ថធ្នភាព្យនិងេនធនីយភាព្យកបុងករមិ្រ ២១,៧% និង 
១៨៦,៧% នរៀងគ្នប  ខ្ពេ់ជាងករមិ្រអរផររមា ១៥% និង ៦០% តដលបានកំណរ់នោយរររផញ្ដរថិររេ់ 
ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ។ ផលរររនលើររព្យយេកម្ម និងផលរររនលើនដើម្រុនមានករមិ្រ ៣,៥% និង ១៦,៤% 
នរៀងគ្នប  ។ រិរររឹម្ដំណាច់្ឆ្ប ំ ២០១៦ ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុមានរណាថ ញស្ថខាចំ្នួន ៤.១៥៤ និង 
រុរគលិកចំ្នួន ២៦.៥៦៨  ក់ កបុងន េះស្រេថីមានចំ្នួន ៧.៥៣២  ក់ តដលកំពុ្យងរនរម្ើនេវាជូ្ន 
អរិថិជ្នជាអបកខ្ចីរបាក់ ចំ្នួន ១.៨៨៩.៩១៤  ក់ និងអរិថិជ្នជាអបកោក់របាក់រនញ្ដើចំ្នួន ១.៥០២.៤៨៨ 
 ក់ នៅរររ់នខ្រថ-រកុង កបុងវផធររនរេ ។ 
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មីរកហិូរញ្ញវតថដ - កាំលណើ នរទពយមកមម 

រទពយមកមមមរដប កាំលណើ នរទពយមកមម 
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មីរកហិូរញ្ញវតថដ - ឥណទន និងរបាក់បលញ្ញើ 

របាក់បលញ្ញើ ឥណទន 
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មីរកហិូរញ្ញវតថដ - គដណោពមាំលពៀតឥណទន 

ឥណទន អ្នដបាតឥណទនមិនលាំលណើ រការ 

ររូភាព្យ៦: មី្រក ិូរញ្ដវរទុ-កំនណើ នររព្យយេកម្ម ររូភាព្យ៧: មី្រក ិូរញ្ដវរទុ-ឥណ នត្តម្វេ័ិយនេដឌកិច្ច 

ររូភាព្យ៨: មី្រក ិូរញ្ដវរទុ- ឥណ ននិងរបាក់រនញ្ដើ 
 

ររូភាព្យ៩: មី្រក ិូរញ្ដវរទុ - រុណភាព្យេំនព្យៀរឥណ ន 
 

 
១.២.៣. របតបិតេកិារននវិសយ័ភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ 

វេ័ិយភរិេនា ិរញ្ដវរទុមានេនធុេះរកីច្នរម្ើនរួរឱ្យករ់េមាគ ល់ នោយោររនថព្យរងីកនេវាភរិេនា 
 ិរញ្ដវរទុ នលើច្លនររព្យយ ដូច្ជា ម្៉ាូរូ រថយនថ នររឿងយនថនររើរបាេ់កបុងវេ័ិយកេិកម្ម នររឿងច្រកេំណង់ 
នររឿងនអ ិច្ររូនិក នររឿងេងាា រមឹ្ និងេមាា រនររើរបាេ់កបុងររួស្ថរ ជានដើម្ ។ ររម្វូោរនររើរបាេ់ 
ររេ់អរិថិជ្ន បានជួ្យជំ្រញុឱ្យរីផារភរិេនា ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា ររួលបានោរចរ់អារម្មណ៍ោន់ 
តរនរច្ើនជាងមុ្នពី្យវនិិនោរិន ំងកបុងនិងនរៅររនរេ ។ រិរររឹម្ដំណាច់្ឆ្ប ំ២០១៦ននេះ រកមុ្ ៊ាុន
ភរិេនា ិរញ្ដវរទុមានចំ្នួន ១២ តដលររព្យយេកម្មេររុនកើនន ើង ៥២,៣% ដល់ ៦២២,៨១ រ៊ាីោននរៀល 
និងឥណ នេររុនកើនន ើង ៤១,១% ដល់ ៤៨៥,០៤ រ៊ាីោននរៀល ។ ឥណ ន ររូវបានតរងតច្កនៅោន់ 
វេ័ិយេំខាន់ៗ ដូច្ជា វេ័ិយកេិកម្ម ២៣% រកុម្ររួស្ថរ ២៨% ជួ្ញដូរនិងពាណិជ្ជកម្ម ១៤% េំណង់ 
១៣% វេ័ិយនផសងៗ ១១% ដឹកជ្ញ្ជូ ន ៦% និងនេវាកម្ម ៥% ផថល់ដល់អរិថិជ្នចំ្នួន ៦១.៣៧២  ក់ ។ 

កមិកមម 
33.26% 

ពាណិជជកមម 
និងជាំនួញ 
18.53% 

លមវាកមម 
9.88% លឹកជញ្ជូ ន 

4.29% 

មាំណង់ 
3.21% 

រគួស្ថរ 
28.43% 

លផេងៗ 
2.40% 

មីរកហិូរញ្ញវតថដ-ឥណទនតាមរមិនយលមលាកិចច 
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ត្តរាង៤:វេ័ិយភរិេនា ិរញ្ដវរទុ                                                                                                                      (រិរជារ៊ាីោននរៀល) 

រក្ុមហ ុនភតិ្សនាហិរ ញ្វត្ថុ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ចំនួនររពយសក្មមសរបុ ១៣,៩២ ៣៧,៤៤ ១៨៦,៣៣ ៤១០,៣៥ ៦២២,៨១

ចំនួនឥ ទានសរបុ ០,៥៩ ១៦,៤០ ១៤៧,០៦ ៣៤៤,៩៧ ៤៨៥,០៤

ឥ ទានមិនដំណ ើ រការ 0% 0% ៣,១៦% ៥,៣១% ៥,៩៣%

មូលនិធិផ្ទទ ល់សុរធ (១,២២) ៧,៨៩ ៣៤,៣៦ ៤៤,០៤ ១១៣,២៧

ចំនួនបុគ្គលិក្(នាក់្) ៧៤ ២១២ ៥៤៥ ៨៥៧ ១,២៤៥

ចំនួនអតិ្ថិជន(នាក់្) ១២២ ២,៦៣៨ ១៨,៦៨៣ ៤៣,៤១៣ ៦១,៣៧២

 
២. ការវិវឌ្ឍន៍រកបខណ្ឌ ននការរតួតពនិិតយ នងិបទបបញ្ញតេ ិ

២.១. ការពិនិតយម្ឡើងវញិ និងការោក់ម្ចញនវូបទបបញ្ញតេ ិ

ោររកីលូរោេ់វនររព័្យននធ្ គ្នរ និងោរអភិវឌណរីផារ បានររម្ូវឲ្យធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា
យកចិ្រថរុកោក់រតនទម្នលើភាព្យរររ់រគ្នន់វននដើម្រុនររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ តដលររម្វូឲ្យ 
មានោររនម្លើងនដើម្រុនររេ់ររឹេះស្ថទ ននដើម្ផីព្យរងឹងមូ្លោឌ ននដើម្រុនឲ្យោន់តរមានភាព្យរងឹមំា រព្យម្ ំង 
យកចិ្រថរុកោក់កបុងោរផឋល់ឥណ នជាររិូយវរទុជារិ កបុងនគ្នលនៅនលើករនម្ាើងោរនររើរបាេ់របាក់នរៀល ។ 
េទិរកបុងររោិរណ៍ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា កបុង ម្ជាអាជាញ ធ្ររររួពិ្យនិរយបានោក់នច្ញនូវវធិាន
េម្ស្េរមួ្យចំ្នួនកបុងរិេនៅព្យរងឹងមូ្លោឌ ននដើម្រុនកបុងររព័្យននធ្ គ្នរក៏ដូច្ជាជំ្រញុោរផឋល់ឥណ ន 
ជាររិូយវរទុជារិ នោយកបុងន េះវធិានេំខាន់ ៤ ររូវបានោក់ឲ្យអនុវរថកបុងឆ្ប ំ២០១៦ រមួ្មាន ៖ 

១. នេច្កថីជូ្នដំណឹងនលខ្ ធ្៧-០១៦-២១០ េ.ជ្.ណ ចុ្េះវថងរី១១ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៦ េថីពី្យ 
“ោរហាម្ឃារ់ររួលយកអរថេញ្ដ ណរណត សនេៀវនគររួស្ថរ សនេៀវនគស្ថប ក់នៅ េរមារ់ 
ោរធា នលើោរផឋល់ឥណ ន” 

២. ររោេនលខ្ ធ្៧-០១៦-១១៧ ររ.ក ចុ្េះវថងរី២២ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៦ េថីពី្យ “នដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ  ី
អរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ” 

៣. ស្ថរាច្រតណ ំនលខ្ ធ្៧-០១៦-០០៣ េ.រ.ច្.ណ.ន ចុ្េះវថងរី១៦ តខ្មិ្ថុ  ឆ្ប ំ២០១៦ េថីពី្យ 
“ោរអនុវរថររោេេឋីពី្យនដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមា ររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ”  និង 

៤. ររោេនលខ្ ធ្៧-០១៦-៣៣៤ ររ.ក ចុ្េះវថងរី០១ តខ្ធ្បូ ឆ្ប ំ២០១៦ េថីពី្យ “ោរផឋល់ឥណ ន 
ជាររិូយវរទុជារិររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ” ។ 

រនធឹម្ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបាន និងកំពុ្យងនរៀរចំ្នេច្កឋីរពាងររោេមួ្យចំ្នួនដូច្ជា៖ 

- នេច្កឋីរពាងររោេ េឋីពី្យ “រករខ្ណឍ រររ់ររងហានិភ័យេនធនីយភាព្យររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
ធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ” 
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- នេច្កឋីរពាងររោេ េឋីពី្យ “េវនកម្មឯករាជ្យចំ្នពាេះររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ” 
- នេច្កឋីរពាងររោេ េឋីពី្យ “ចំ្ណារ់ថាប ក់ហានិភ័យនិងេំវធិានធ្ននលើរុណភាព្យឥណ ន 
តដលចុ្េះនខ្ាយ” 

- នេច្កឋីរពាងររោេ េឋីពី្យ “ររ រ់នដើម្រុនររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ” 
- នេច្កឋីរពាងររោេ េឋីពី្យ “អនុបារស្ថធ្នភាព្យររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ 
- នេច្កឋីរពាងររោេ េឋីពី្យ “េកម្មភាព្យតកររម្ូវរ ធ ន់ចំ្នពាេះររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ” 

២.១.១.ការហាមឃាតក់ារទទលួលខិិតយថាភតូោរទពយបញ្ច  ំ

ោលពី្យវថងរី១១ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៦ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបាននច្ញនេច្កឋីជូ្នដំណឹងេឋីពី្យ 
“ោរហាម្ឃារ់ររួលយកអរថេញ្ដ ណរណត សនេៀវនគររួស្ថរ សនេៀវនគស្ថប ក់នៅេរមារ់ោរ 
ធា នលើោរផឋល់ឥណ ន” នោយពិ្យនិរយន ើញថាកនលងម្កររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុមួ្យចំ្នួន 
ពិ្យនេេរររិររថិករឥណ នជ្នររបានររួលលិខិ្រយថាភូរ ដូច្ជា អរថេញ្ដ ណរណត នេៀវនគររួស្ថរ 
នេៀវនគស្ថប ក់នៅ នធ្វើជាវរទុធា តដលោរអនុវរថននេះមិ្នររឹម្ររូវត្តម្រកម្រដឌរផនវនី និងរររផញ្ដ រថិ 
ធ្រមានន ើយ ។ មិ្នតររ៉ាុនណាត េះ លិខិ្រយថាភូរមិ្នររូវបានចរ់រុកជាររព្យយរញ្ច ំ សររព្យយធា កបុង 
រររិររថិោរឥណ ន នោយន រុថា លិខិ្រ ំងន េះជាលិខិ្រេរមារ់រញ្ជ ក់អរថេញ្ដ ណរុរគលស 
េរម្ង់េទិរិររជាព្យលរដឌ និងមិ្នមានរវម្លនេដឌកិច្ចេរមារ់េកម្មភាព្យពាណិជ្ជកម្មន ើយ ។  

២.១.២.ម្ដ្ើមទ៊ុនច៊ុឹះបញ្ជអីបបបរមារបសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវតថ៊ុ 

កបុងនគ្នលនៅព្យរងឹងមូ្លោឌ ននដើម្រុនររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ ឲ្យោន់តររងឹមំា 
ោលពី្យវថងរី២២ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៦ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បាននធ្វើោរតកេរម្លួ និងោក់ឲ្យអនុវរថនូវ 
ររោេថមី តដលកំណរ់ន ើងវញិនូវនដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ ។ 
ររឹេះស្ថទ នមានរយៈនព្យល២ឆ្ប ំេរមារ់រំនព្យញនដើម្រុនឲ្យបានរររ់ត្តម្ករមិ្រនដើម្រុនអរផររមាដូច្ខាងនរោម្ ៖ 
ត្តរាង៥: នដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ                                                                

ររនភរររឹេះស្ថទ ន ករមិ្រនដើម្រុនអរផររមា 

ធ្ គ្នរពាណិជ្ជរនងាើរនរោម្ររូភាព្យជាស្ថខាធ្ គ្នរររនរេ 
តដលមានធ្ គ្នរនម្ មានចំ្ណារ់ថាប ក់វនិិនោរ 

២០០.០០០.០០០.០០០ 
(ពី្យររយរ៊ាីោននរៀល) 

ធ្ គ្នរពាណិជ្ជរនងាើរនរោម្ររូភាព្យជារកុម្ ៊ាុនកបុងស្េុក 
សជារុរថេម្ព័ននធ្ គ្នរររនរេ 

៣០០.០០០.០០០.០០០ 
(រីរយរ៊ាីោននរៀល) 

ធ្ គ្នរឯកនរេរនងាើរនរោម្ររូភាព្យជារកមុ្ ៊ាុនកបុងស្េុក  ៦០.០០០.០០០.០០០ 
( ុកេិររ៊ាីោននរៀល) 

ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើ ១២០.០០០.០០០.០០០ 
(មួ្យរយវម្ារ៊ាីោននរៀល) 
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ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ ៦.០០០.០០០.០០០ 
(របំាមួ្យរ៊ាីោននរៀល) 

 

២.១.៣. ការអន៊ុវតេរបកាសសដពីីម្ដ្ើមទ៊ុនច៊ុឹះបញ្ជអីបបបរមារបសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារ នងិហរិញ្ញវតថ៊ុ 

នដើម្ផីេរម្ួលដល់ររឹេះស្ថទ នកបុងោរអនុវរថររោេឲ្យមានររេិរនភាព្យ ោលពី្យវថងរី១៦ តខ្មិ្ថុ  
ឆ្ប ំ២០១៦ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បាននច្ញនេច្កឋីតណ ំ េឋីពី្យោរអនុវរឋររោេេឋីពី្យនដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ី 
អរផររមាររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ ។ នេច្កឋីតណ ំននេះ បានកំណរ់ឲ្យររឹេះស្ថទ ននរោម្ 
ឱ្វារធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាររូវរនងាើននដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ ីអរផររមាឲ្យបានោ៉ាងរិច្ពាក់កណាឋ លវននដើម្រុន
តដលររវូរំនព្យញរតនទម្ោ៉ាងយូររំផុរររឹម្ដំណាច់្តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៧ ន ើយររវូរនងាើននដើម្រុនចុ្េះរញ្ជ  ី
អរផររមាឲ្យបានរររ់ចំ្នួនោ៉ាងយូររំផុរររឹម្វថងរី២២ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៨ ។ កបុងករណី ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ 
និង ិរញ្ដវរទុមិ្នមានលរនភាព្យកបុងោររំនព្យញត្តម្ករមិ្រកំណរ់ននេះ ររឹេះស្ថទ នររូវនរជ្ើេនរ ើេយក 
ដំនណាេះស្ស្ថយណាមួ្យដូច្ខាងនរោម្៖ 

–   ោរតេវងរកវនិិនោរិនថមីតដលមានេោឋ នុព្យល 

–   ោររោំយរកុម្ ៊ាុនរញ្ចូ លគ្នប ជាមួ្យររឹេះស្ថទ នដវរនរៀរ 

–   ោរផ្ទល េ់រឋូរររូភាព្យររិយុរថររេ់ររឹេះស្ថទ ន 

–   ោរជំ្រេះរញ្ជ ីនោយេម័ររចិ្រថ ។ 

២.១.៤. ការផដលឥ់ណ្ទនោរបូយិវតថ៊ុោតិរបសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវតថ៊ុ 

នដើម្ផីអនុវរថនគ្នលននោបាយររិូយវរទុឲ្យបានរររ់រជ្ុងនរជាយ និងមានររេិរនភាព្យ ធ្ គ្នរជារិ 
វនកម្ពុជា បាននិងកំពុ្យងខិ្រខំ្ជំ្រញុនិងនលើករនម្ាើងោរនររើរបាេ់របាក់នរៀលតខ្មរ ត្តម្រយៈយុរន ោរ 
ស្េោញ់របាក់នរៀល រព្យម្ ំងមានោរនច្ញររោេេថីពី្យ “ោរផឋល់ឥណ នជាររិូយវរទុជារិររេ់ 
ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ”  ោលពី្យវថងរី០១ តខ្ធ្បូ ឆ្ប ំ២០១៦ ។ ខ្លឹម្ស្ថរវនររោេននេះ បានររម្វូ 
ឲ្យររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ តដលេទិរនៅនរោម្អាណាព្យាបាលធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ររវូមាន 
ឥណ នជារបាក់នរៀលតខ្មរោ៉ាងរិច្ ១០% វនេំនព្យៀរឥណ នេររុររេ់ខ្លួន ។ ររឹេះស្ថទ ន ររូវចរ់ 
នផថើម្អនុវរថត្តម្រររផញ្ដ រថិខាងនលើ ោ៉ាងនហាច្ណាេ់ឲ្យបានមុ្នវថងរី៣១ តខ្ធ្បូ ឆ្ប ំ២០១៩ ។  

២.២. សកមមភាពននការរតួតពិនិតយ 

កបុងខ្ណៈជាអាជាញ ធ្ររររួពិ្យនិរយ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បានរររួពិ្យនិរយោ៉ាងខាជ រ់ខ្ជួននលើររឹេះស្ថទ ន 
ធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ តដលេទិរនរោម្អាណាព្យាបាលធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ត្តម្រយៈោររររួពិ្យនិរយ 
ដល់រីកតនលង និងោរររួរពិ្យនិរយនលើឯកស្ថរ និងោរត្តម្ោននិងនផធៀងផ្ទធ រ់របាយោរណ៍ររចំវថង ររចំ 
េបាថ  ៍ ររចំ២េបាថ  ៍ ររចំតខ្ និងររចំររីមាេ តដលរាយោរណ៍នោយររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង
 ិរញ្ដវរទុ ។  
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ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បានអនុវរថោររររួពិ្យនិរយ និងរររ់ររងហានិភ័យររករនោយររេិរនភាព្យ 
នោយនផ្ទថ រនលើោរវភិារមា៉ា រក ូ និងមី្រករូរងុររយ័រប នដើម្ផីរកានូវស្ថទ នភាព្យ ិរញ្ដវរទុររករនោយ 
ភាព្យរងឹមំា និងរនងាើនរំនុកចិ្រថពី្យស្ថធារណៈជ្ន ។ ោររររួពិ្យនិរយររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ររវួបាន 
អនុវរថតផែកនលើវធីិ្ស្ថស្រេថ CAMELS និងោររររួពិ្យនិរយតផែកនលើមូ្លោឌ នហានិភ័យ និងរេសនៈអ ររ 
កបុងោរវាយរវម្លនិងធា ឲ្យបាននូវភាព្យរងឹមំា និងេុវរទិភាព្យនៅកបុងររព័្យននធ្ គ្នរ ំងមូ្ល ។ 
ោររររួពិ្យនិរយននេះ ររវូបាននផ្ទថ រោរយកចិ្រថរុកោក់ជាេំខាន់នលើអភិបាលកិច្ច ោររររួពិ្យនិរយវផធកបុង 
រុណភាព្យររព្យយេកម្ម និងហានិភ័យតដលអាច្ររឈម្ដល់អាជី្វកម្មររេ់ររឹេះស្ថទ នជានដើម្ ។ ជាលរនផល 
បានរងាា ញថា ស្ថទ នភាព្យ ិរញ្ដវរទុ ោររររ់ររងហានិភ័យ ោរអនុវរថច្ារ់និងរររផញ្ដរថិររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
េទិរនៅកបុងស្ថទ នភាព្យលែ រ៉ាុតនថក៏មានររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ មួ្យចំ្នួនមានចំ្ណុច្ខ្វេះខារ 
តដលររូវតកររម្ូវផងតដរត្តម្អនុស្ថេន៍ររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ។ 

៣. ការជំរ ៊ុញការអភិវឌ្ឍវិសយ័ហរិញ្ញវតថ៊ុ និងសមាហរណ្កមមកន៊ុងតំបន់ 

៣.១. ការអភិវឌ្ឍម្ហោឋ រចនាសមព័នធហរិញ្ញវតថ៊ុ 

៣.១.១. សេងោ់រគណ្ម្នយយ និងរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

នៅឆ្ប ំ២០០៩ រកមុ្ររឹកាជារិរណននយយបានររោេោក់ឲ្យនររើរបាេ់នូវេថង់ោររបាយោរណ៍ 
 ក់រងនឹង ិរញ្ដវរទុអនថរជារិវនកម្ពុជា (CIFRS) តដលអនុនោម្ ំងស្េុងត្តម្េថង់ោររបាយោរណ៍
 ក់រងនឹង ិរញ្ដវរទុអនថរជារិ (IFRS) េរមារ់េ រគ្នេតដលមានោរររួលខុ្េររវូជាស្ថធារណៈ 
រមួ្ ំងររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុផង ។ ក៏រ៉ាុតនថ នោយររឈម្នឹងកងវេះខារមូ្លនិធិ្ ធ្នធានម្នុេស 
និងររព័្យននធ្ គ្នរេបូល ររឹេះស្ថទ នមួ្យចំ្នួនធំ្មិ្នមានលរនភាព្យអនុវរថត្តម្ោលររនិច្ឆរតដលបានកំណរ់ 
ន ើយ ។ នោយយល់ន ើញពី្យស្ថរៈេំខាន់វនោរវាយរវម្លភាព្យរចួ្រាល់ និងោរររឈម្ររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
កបុងោរឈ្លននៅអនុវរថនព្យញនលញត្តម្េថង់ោរ CIFRS ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបានររម្ូវឲ្យររឹេះស្ថទ ន
ធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ ំងអេ់ េិកាអំពី្យភាព្យខ្វេះច្ន ល េះនិងផលរ៉ាេះពាល់វនោរអនុវរថត្តម្ CIFRS និង 
រាយោរណ៍ម្កធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ។ តផែកនលើរបាយោរណ៍ននេះ ររព័្យននធ្ គ្នរររូវបានពិ្យនិរយន ើញថា 
មិ្ន ន់មានលរនភាព្យអនុវរថត្តម្េថង់ោរននេះនៅត្តម្ោលកំណរ់ររេ់រកមុ្ររឹកាជារិរណននយយចរ់ពី្យ 
ឆ្ប ំ២០១៦ ន េះនរ ។ ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ បាននេបើេំុនិងររួលបានោរអនុញ្ដ រឲ្យព្យនារ
នព្យលអនុវរថរ ូរដល់នដើម្ឆ្ប ំ២០១៩ ន ើយកបុងរយៈនព្យលអនថរោលននេះ ររឹេះស្ថទ នររវូនរៀរចំ្របាយោរណ៍ 
េកម្មភាព្យជានរៀងរាល់ឆ្ប ំជូ្នដល់រកុម្ររឹកាជារិរណននយយ និងអាជាញ ធ្រអាណាព្យាបាល ។ ោរព្យនារ 
នព្យលននេះនឹងផថល់លរនភាព្យឲ្យររឹេះស្ថទ ននរៀរចំ្តផនោរេកម្មភាព្យេរមារ់ោរអនុវរថឲ្យបានច្ាេ់ោេ់ 
និងរណឋុ េះរណាឋ លធ្នធានម្នុេសរររ់រគ្នន់ ក៏ដូច្ជាអនុញ្ដ រឲ្យធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា និងរររ់ភារី
ពាក់ព័្យននកស្ថងធ្នធានរររ់រគ្នន់កបុងោរគំ្នររដល់ដំនណើ រោរផ្ទល េ់រថូរនៅេថង់ោរថមីននេះ នោយរកាបាន 
នូវភាព្យរងឹមំានិងនិរនថរភាព្យវនររព័្យននធ្ គ្នរនៅកម្ពុជា ។ ស្េរនព្យលជាមួ្យគ្នប  កបុងនគ្នលរំណងរននូរ
រនទយអេងគរភាព្យរវាងររម្ូវោររបាយោរណ៍ត្តម្ CIFRS និងរររផញ្ដរថិ ររេ់អាជាញ ធ្ររររួពិ្យនិរយ 
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និងនដើមី្ផព្យរងឹងោរងារេវនកម្មឯករាជ្យនលើររព័្យននធ្ គ្នរ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាកំពុ្យងពិ្យនិរយនិងតក
េរម្ួលរររផញ្ដរថិ ក់រងនៅនឹងោរនធ្វើចំ្ណារ់ថាប ក់ឥណ ន ោរនធ្វើេំវធិានធ្ន និងោរររួលខុ្េររូវ 
ររេ់រកុម្ ៊ាុនេវនករឯករាជ្យ តដលនធ្វើេវនកម្មនលើររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុផងតដរ ។ 

៣.១.២. ការយិាលយ័ពត័៌មានឥណ្ទនកមព៊ុោ 

រិរររឹម្ដំណាច់្ឆ្ប ំ២០១៦ ោរោិល័យព័្យរ៌មានឥណ នកម្ពុជាមានេមាជិ្កជាររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ
និង ិរញ្ដវរទុេររុចំ្នួន ១៣២ ររឹេះស្ថទ ន កបុងន េះមានធ្ គ្នរពាណិជ្ជ ៣៧ ធ្ គ្នរឯកនរេ ១៣ 
មី្រកូ ិរញ្ដវរទុររួលរបាក់រនញ្ដើ ៧ មី្រកូ ិរញ្ដវរទុ ៦០ រកមុ្ ៊ាុនភរិេនា ិរញ្ដវរទុ ១០ និងរររិររថិករ 
ឥណ នជ្នររ ៥ ។ េមាជិ្ក ំងននេះមានោរព្យវកិច្ចរញ្ចូ លរិនបន័យ រមួ្មាន៖ រំ ំឥណ នជា 
ឯករថជ្ន អបកខ្ចីរបាក់ អបកធា  និងរររិររថិោរតច្ករតំលកព័្យរ៌មានអរិថិជ្នជានដើម្ ។ េំនព្យៀរឥណ ន 
េររុតដលររឹេះស្ថទ នជាេមាជិ្កបានរញ្ចូ លនៅកបុងររព័្យននមានចំ្នួន ៥២,៨ រ៊ាីោននរៀល (ររមាណ ១៣,០៨ 
ោនដុោល រអានម្រកិ) ររេ់អរិថិជ្នចំ្នួន ២,៨ ោន ក់ ស្េរនព្យលតដលរររិររថិោរ ញយកព័្យរ៌មាន 
ឥណ នមានចំ្នួន ០,៣១ ោន ។ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា រនថព្យរងឹងរុណភាព្យនិងរមាល ភាព្យររេ់ររព័្យនន 
តច្ករតំលក ព័្យរ៌មានឥណ ន ត្តម្រយៈោររររួពិ្យនិរយ និង ត្តម្ោនជាររចំនលើរកុម្ ៊ាុននរកឌីររយួរ ៉ាកូម្ពុជា 
និងររឹេះស្ថទ នជាេមាជិ្ក ។ ថវីរផិរររឹេះស្ថទ នភារនរច្ើនបានចូ្លរមួ្រញ្ចូ លនិង ញយកព័្យរ៌មានឥណ ន 
អរិថិជ្នបានោន់តរនរច្ើន លរនផលវនោរររួរពិ្យនិរយរងាា ញថាោររញ្ចូ លនិង ញយករបាយោរណ៍ 
ព័្យរ៌មានឥណ នអរិថិជ្នមិ្ន ន់មានភាព្យររឹម្ររវូ និង រររ់រជ្ងុនរជាយនៅន ើយតដលររូវព្យរងឹង 
រតនទម្នរៀរ ។ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបានផថល់អនុស្ថេន៍ និង រនថត្តម្ោនោរតកររម្ូវររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
ស្េរត្តម្ររោេេថីពី្យោរតច្ករតំលកព័្យរ៌មានឥណ ន ។ រនធឹម្ននេះ រច្ចុរផនបោរោិល័យព័្យរ៌មានឥណ ន
មានតររិនបន័យររេ់អរិថិជ្នជារូរវន័ថរុរគល ន ើយនិងរពឹំ្យងថានឹងមានលរនភាព្យររួលបានព័្យរ៌មាន
ររេ់រកុម្ ៊ាុនជានីរិរុរគលរតនទម្នរៀរនៅនព្យលខាងមុ្ខ្នដើម្ផីស្េរត្តម្រររផញ្ដរថិជាធ្រមាន ។  

៣.១.៣. របតបិតេកិាររបព័នធទទូត ់

ររព័្យននរូ រ់មានរួ រីេំខាន់ណាេ់កបុងោររួម្ចំ្តណកអភិវឌណនេដឌកិច្ចជារិ និងោរនធ្វើ 
េមា រណកម្មកបុងរំរន់ ត្តម្រយៈោរផថល់ម្នធ្ាបាយេរម្លួដល់ោររូ រ់កបុងេកម្មភាព្យពាណិជ្ជកម្ម 
ររករនោយររេិរនភាព្យ រ ័េ និងេុវរទិភាព្យ ។ នេវារូ រ់រ ័េ នៅោរ់ថា FAST តដលររូវបានោក់
ឲ្យដំនណើ រោរនៅពាក់កណាថ លតខ្កកាោ ឆ្ប ំ២០១៦ រឺជាររព័្យននរូ រ់រាយនិងផថល់មូ្លនិធិ្បាន ន់
នព្យលនវោដល់អរិថិជ្ន ។ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបាននិងកំពុ្យងរនថនរៀរចំ្អភិវឌណររព័្យនន Central Shared 
Switch តដលជាររព័្យននរមួ្មួ្យេរមារ់េរម្ួលដល់រររិររថិោររូ រ់អនថរធ្ គ្នរ ត្តម្រយៈោរនររើរបាេ់រ័ណត 
ឥណព្យននជាមួ្យមា៉ា េីុន ATM និងមា៉ា េីុន POS ន ើយ ររព័្យនន Central Shared Switch ននេះ នរគ្នងនឹងោក់ 
ឱ្យដំនណើ រោរកបុងអំ ុងនដើម្ឆ្ប ំ២០១៧ កបុងនគ្នលនៅរនងាើនររេិរនភាព្យនេវារូ រ់ នលើកកម្ពេ់ររោិរ័នប
 ិរញ្ដវរទុ ោរ់រនទយច្រាច្រស្ថច់្របាក់នៅនលើរីផារ និងនដើម្ផនីឆលើយររនៅនឹងររម្ូវោរេមា រណកម្ម
អាស្ថ៊ា ន ។ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបានោក់នច្ញនូវររោេ ២ រឺររោេេថីពី្យ “េមាជិ្កភាព្យររព័្យនន 
FAST និងររព័្យនន CentralSharedSwitch”និង “ោរោក់ឱ្យនររើវធិាននិងនីរិវធីិ្េភាផ្ទរ់ រ់ជារិ” ។ 
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រនធឹម្នឹងននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា កំពុ្យងេិកានលើរររផញ្ដរិថចំ្នពាេះោរផថល់អាជាញ រ័ណត និងោររររ់
ររងហានិភ័យររព័្យននរូ រ់េងរបាក់និងអបកផថល់នេវារូ រ់េងរបាក់ នដើម្ផនីលើកកម្ពេ់ររេិរនភាព្យ 
និងធា ពី្យរររករីភាព្យវន កិច្ចដំនណើ រោរផ្ទរ់ រ់និងរូ រ់ ។ 

៣.២. ការងារបរយិាប័ននហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បាននរៀរចំ្េនបិេីរជារិេថីពី្យោរអភិវឌណវេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា
ោលពី្យវថងរី១៤-១៥ តខ្មី្  ឆ្ប ំ២០១៦ នរោម្អធិ្ររីភាព្យដ៏ខ្ពង់ខ្ពេ់ររេ់ សម្មេចអគគមហាម្សនា
បតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន  យករដឌម្ន្តនថីវនរព្យេះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ។ េនបិេីរជារិននេះ ររូវបាននរៀរចំ្
ន ើងកបុងនគ្នលរំណងនលើកកម្ពេ់ោរយល់ដឹងររេ់ស្ថធារណជ្នអំពី្យរួ រីេំខាន់ និងោរអភិវឌណ 
វេ័ិយមី្រកូ ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា កបុងោររមួ្ចំ្តណកអភិវឌណនេដឌកិច្ចជារិ និងោរ់រនទយភាព្យរកីរក តដល 
 ំងអេ់ននេះជាធារុដ៏េំខាន់កបុងយុរនស្ថស្រេថជារិររេ់រាជ្រោឌ ភិបាល ។ រ ធ រ់ពី្យោរររោេររេ់ 
េនម្ថច្ យករដឌម្ន្តនថី យកឆ្ប ំ២០០៦ ជាឆ្ប ំមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ វេ័ិយននេះមានោររកីច្នរម្ើនរួរឲ្យករ់េមាគ ល់ 
កបុងរយៈនព្យល ១០ ឆ្ប ំ នដើមី្ផរនថអភិវឌណន៍វេ័ិយននេះនៅអ ររ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា កបុង ម្ជាអាជាញ
ធ្ររញ្ដរថិកម្មនិងររួរពិ្យនិរយវេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុ នឹងអនុវរថោរងារអរិភាព្យ រតនទម្ស្េរត្តម្អនុស្ថេន៍ដ៏ 
វថលថាល ររេ់េនម្ថច្ យករដឌម្ន្តនថីចំ្នួន ៥ ចំ្ណុច្ រមួ្មាន ៖ ១). ោររនថោក់នច្ញនូវរករខ័្ណឍ រររផញ្ដរថិ 
និងោររររួពិ្យនិរយនោយនធ្វើោរថលឹងតថលងររករនោយេម្ភាព្យ ២). ោររនថត្តម្ោននិងចរ់វធិានោរនលើ 
អបកឲ្យខ្ចីច្ងោរនរៅររព័្យននឲ្យបានមឺុ្ងមា៉ា រ់ ៣). ោរនរៀរចំ្នគ្នលននោបាយ សយុរនស្ថស្រេថនលើកកម្ពេ់
ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុនិងកិច្ចគំ្នពារអរិថិជ្ន ៤). ោរេ ោរជាមួ្យរកេួងពាក់ព័្យនន ជាពិ្យនេេ រកេួង
អរ់រ ំ យុវជ្ន និងកីឡា កបុងោរនរៀរចំ្ោក់រញ្ចូ លនូវចំ្នណេះដឹង ិរញ្ដវរទុនៅកបុងកម្មវធីិ្េិកាចំ្នណេះ  
រូនៅតំ្តងពី្យថាប ក់រឋម្េិកា សម្ធ្យម្េិកា និង ៥). ោររនថនរៀរចំ្កម្មវធីិ្េិោខ ស្ថោនិងនវរិោថាប ក់
រំរន់ និងថាប ក់ជារិ នដើមី្ផផសព្យវផាយជូ្នស្ថធារណជ្នឲ្យរជ្ួររជាររតនទម្អំពី្យរររិររថិោរមី្រក ិូរញ្ដវរទុ 
និងហានិភ័យនផសងៗតដលអាច្នកើរន ើងពី្យោរនររើរបាេ់នេវា ិរញ្ដវរទុននេះ ។ 

រ ធ រ់ពី្យមានោរចុ្េះផសព្យវផាយនូវនេច្កថីតថលងោរណ៍រមួ្រវាងរកេួងនេដឌកិច្ចនិង ិរញ្ដវរទុ និង 
ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា នៅវថងរី០២ តខ្កុម្ាៈ ឆ្ប ំ២០១៥ និងនដើមី្ផអនុវរថត្តម្អនុស្ថេន៍ររេ់េនម្ថច្
 យករដឌម្ន្តនថី កបុងឱ្ោេវនេនបិេីរជារិវនវេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុ ឆ្ប ំ២០១៦ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបាន
ផថល់វញិ្ដ រនរររចុ្េះរញ្ជ ជីារររិររថិករឥណ នជ្នររ ឲ្យដល់អងគោរមិ្នតម្នរោឌ ភិបាល-េមារម្ 
ចំ្នួន ១៣១ ន ើយនិងកំពុ្យងរនថពិ្យនិរយនិងវាយរវម្លោ៉ាងយកចិ្រថរុកោក់នលើពាកយនេបើេំុចុ្េះរញ្ជ ីតដល 
នៅេល់ ។ ជាោរចូ្លរមួ្ចំ្តណកររឆំ្ងោរេមាែ ររបាក់និង ិរញ្ដរផ ននភរវកម្ម ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា 
ក៏បានេ ោរជាមួ្យអងគភាព្យនេុើរោរណ៍ ិរញ្ដវរទុកម្ពុជា នៅកបុងដំនណើ រោរចុ្េះររួរពិ្យនិរយដល់រីកតនលង 
ចំ្នពាេះអងគោរ-េមារម្ ំងននេះ ផងតដរ ។ 

ោរនលើកកម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុរឺជារិេនៅអារិភាព្យមួ្យររេ់រាជ្រោឌ ភិបាលកម្ពុជា នោយ
កបុងន េះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជារមួ្នឹងរកេួង-ស្ថទ រ័នពាក់ព័្យនន ំងអេ់មានរួ រីរនងាើរ និងអនុវរថ
យុរនស្ថស្រេថជារិេថីពី្យររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ ស្េរត្តម្យុរនស្ថស្រេថអភិវឌណន៍វេ័ិយ ិរញ្ដវរទុឆ្ប ំ២០១៦-២០២៥ ។ 
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េទិរកបុងររោិរននេះ រកមុ្ោរងារ អនថររកេួងនរៀរចំ្យុរនស្ថស្រេថររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ ររូវបានរនងាើរន ើង
នៅវថងរី៣១ តខ្កកាោ ឆ្ប ំ២០១៥ តដលមានេមាជិ្កម្កពី្យរកេួង-ស្ថទ រ័នចំ្នួន ១៣ រមួ្មាន ៖ ធ្ គ្នរ 
ជារិវនកម្ពុជា រកេួងនេដឌកិច្ចនិង ិរញ្ដវរទុ រណៈកម្មោរមូ្លរ័ររកម្ពុជា រកេួងពាណិជ្ជកម្ម រកេួងអរ់រ ំ
យុវជ្ននិងកីឡា រកេួងកិច្ចោរ រ ី រកេួងកេិកម្ម រោុខ ររមា៉ា ញ់ និងននស្ថរ រកេួងតផនោរ រកេួង 
ម្ហាវផធ រកេួងវររេណីយ៍និងរូររម្ រម្ន៍ និងរកេួងឧេា កម្មនិងេិរផកម្ម ។ នោយេ ោរ 
ជាមួ្យមូ្លនិធិ្អភិវឌណន៍មូ្លធ្នររេ់អងគោរេ ររជាជារិ (United Nations Capital Development 
Fund) រកុម្ោរងារបាននិងកំពុ្យងនរៀរចំ្កិច្ចររជំុ្ពិ្យភាកាកបុងចំ្នណាម្េមាជិ្កក៏ដូច្ជាររឹកានោរល់
ជាមួ្យវដរូអភិវឌណន៍ជារនថរ ធ រ់ នដើម្ផពិី្យនិរយនលើវឌណនភាព្យវនដំនណើ រោរនរៀរចំ្យុរនស្ថស្រេថជារិេថីពី្យ
ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា ។ នផថើម្នច្ញពី្យោរអនងារតផបកអបកនររើរបាេ់ (Finscope Demand-side 
survey) ចរ់ពី្យតខ្វចិ្ឆិោឆ្ប ំ២០១៥ ន ើយតដលបានរញ្ច រ់និងផសព្យវផាយជាផលូវោរោលពី្យតខ្កកាោ ឆ្ប ំ
២០១៦ រចួ្ម្ក លរនផលជារឋម្វនោរអនងារតផបកផគរ់ផគង់កំពុ្យងររវូបានោក់ឲ្យររឹកានោរល់ជាមួ្យ
ភារីពាក់ព័្យនន ំងអេ់រមួ្ ំងវដរូអភិវឌណន៍ផងតដរ ។ ជាជំ្ហានរ ធ រ់ លរនផលវនោរអនងារ ំងពី្យរនឹង 
ររូវនររើរបាេ់ជាមូ្លោឌ ន នដើមី្ផវភិារភាព្យខ្វេះច្ន ល េះ និងនរៀរចំ្តផនោរេកម្មភាព្យេម្ស្េរេរមារ់នលើក 
កម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា ។ 

រនធឹម្ននេះកបុង ម្ជាេមាជិ្កេ ព័្យននររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ (AFI) ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបាន 
ចូ្លរមួ្កបុងនវរិោពិ្យភាកា េថីពី្យោរកំណរ់នគ្នលននោបាយនលើកកម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុនៅកបុងររនរេ 
ជាេមាជិ្ក ។ នវរិោននេះបានផថល់ឱ្ោេដល់ថាប ក់ដឹក ំ អបកនរៀរចំ្នគ្នលននោបាយ ធ្ គ្នរ 
កណាថ ល អាជាញ ធ្រពាក់ព័្យនន វដរូអភិវឌណន៍ រកមុ្ោរងារ និងភារីពាក់ព័្យនន   នដើម្ផពិី្យភាកានិងតច្ក 
រតំលកររពិ្យនស្ថធ្ន៍ អំពី្យោរនរៀរចំ្នគ្នលននោបាយ ោររររ់ររងហានិភ័យ ោររនងាើររករខ័្ណឍ ររួរពិ្យនិរយ 
ោររររ់ររង ិរញ្ដរផ នវររង និងោរោរ់រនទយរមាល រនយ៉ានឌ័រ ។ ម្ន្តនថីធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាកំពុ្យង
ចូ្លរមួ្ោ៉ាងេកម្មនៅកបុងរកមុ្ោរងារចំ្នួន ៦ ររេ់ AFI រមួ្មាន ៖ រកមុ្ោរងារនរៀរចំ្យុរនស្ថស្រេថ 
ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ រកមុ្ោរងារនេវាកម្ម ិរញ្ដវរទុច្ល័រ រកុម្ោរងារ ិរញ្ដវរទុេ រគ្នេធុ្នរូច្និង 
ម្ធ្យម្ រកមុ្ោរងារនរៀរចំ្ររោឌ នរមួ្េរមារ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ រកមុ្ោរងារនលើកកម្ពេ់េិរនិអរិថិជ្ន 
និងោរអនុវរថរីផារ និងរកមុ្ោរងាររិនបន័យររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ ។ នលើេពី្យននេះ ម្ន្តនថីជាន់ខ្ពេ់ធ្ គ្នរជារិ 
វនកម្ពុជា ១ ររូ ចូ្លរមួ្ជាេមាជិ្ករណៈកមាម ធិ្ោរជាន់ខ្ពេ់ េថីពី្យររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុេរមារ់ស្រេថីររេ់ 
េ ព័្យនន ។ 
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ររូភាព្យ១០: ចំ្នួនោរោិល័យ និងមា៉ា េីុននអធី្អឹុម្នធ្ៀរនឹងររជាជ្ន ១០០.០០០  ក់ (អាយុរិរចរ់ពី្យ ១៥ ឆ្ប ំន ើង) 

 
ររូភាព្យ ១១: ភាររយអបកោក់របាក់រនញ្ដើ និងអបកខ្ចីរបាក់ជាស្រេថី ពី្យររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុ 

 

៣.៣. ចំម្ណ្ឹះដ្ឹងសផនកហរិញ្ញវតថ៊ុ និងកិចចការពារអតិថជិន 

នរោម្កិច្ចេ ោរជាមួ្យអងគោរ Good Return យុរន ោរ “នត្តេះ! និោយពី្យលុយ” រយៈនព្យល 
១២ េបាថ  ៍ ររូវបានរញ្ច រ់និងររួលបានោរគំ្នររនិងនជារជ័្យរួរឲ្យករ់េមាគ ល់ នោយកបុងន េះ
ររជាជ្នតដលបានន ើញោរផសព្យវផាយ និងផសព្យវផាយរនថនូវខ្លឹម្ស្ថរវនយុរន ោរ មានចំ្នួននរច្ើន
នលើេពី្យោររពឹំ្យងរុក ។ តផែកនលើលរនផលតដលររួលបាន ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបាននិងរនថព្យរងីកោរ
ផសព្យវផាយយុរន ោរននេះ  នោយេ ោរជាវដរូជាមួ្យអងគោរ Good Return និងធ្ គ្នរពិ្យភព្យនោក 
កបុងរនរមាងចំ្នួន ៦ រតនទម្នរៀរ ។ 

១). កិច្ចេ ោរជាមួ្យអងគោរ Good Return 
ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាបានេ ោរផលិរនេៀវនគអរ់រតំផបក ិរញ្ដវរទុ នោយតផែកនលើស្ថច់្នរឿង

 ំង៦ ររេ់យុរន ោរ “នត្តេះ! និោយពី្យលុយ” រមួ្មាននរឿង ១)េនស ំ ២)នដើររ ៣)អរ់រញ្ា  ៤)ររីមួ្យ
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ចាំនួនការយិាលនយ និងាន៉ាមដីនATMលធៀបនឹងរបជាជន ១០០.០០០ នាក់ 

ចាំនួនការយិាលនយធនាគារលធៀបនឹងរបជាជន ១០០.០០០ នាក់ 
ចាំនួនការយិាលនយរគឹេះស្ថថ នមីរកូហិរញ្ញវតថដលធៀបនឹងរបជាជន ១០០.០០០ នាក់ 
ចាំនួនATM លធៀបនឹងរបជាជន ១០០.០០០ នាក់ 
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ភាររយអបកោក់របាក់រនញ្ដើ និងអបកខ្ចីរបាក់ជាស្រេថី ពី្យររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ 

អ្នកខចីរបាក់ អ្នកដាក់របាក់បលញ្ញើ 
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កំណារ់ ៥)អបកនដើរផារ និង៦)ខ្សរឹនខ្សៀវ ន ើយនេៀវនគអរ់រនំនេះនឹងររវូផសព្យវផាយដល់េិេានុេិេស
ករមិ្ររឋម្េិកា ។ រនធឹម្ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាកំពុ្យងនររៀម្អនុវរថកម្មវធីិ្អរ់រតំផបក ិរញ្ដវរទុត្តម្រយៈ
នេវាផថល់ព័្យរ៌មានជាេនម្លង (Voicemail) នៅកបុងរូរេ័ព្យធច្ល័រ នៅោរ់ថា “នេវាកម្ម ៣២១” តដលកបុង
ន េះអបកនររើរបាេ់រូរេ័ព្យធច្ល័រ ជាពិ្យនេេ ររជាជ្នរេ់នៅរីជ្នររោច់្ស្េោលអាច្ររួលព័្យរ៌មាន
នលើររធានររនផសងៗគ្នប  ក់រងនឹងោរនររើរបាេ់នេវា ិរញ្ដវរទុ ។ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាក៏កំពុ្យងេិកា 
និងតេវងរកវដរូេ ោរនលើរនរមាង Gender Action Platform (GAP) តដលជារនរមាងនរោម្ជំ្នួយ
មូ្លនិធិ្ររេ់ស្ថទ នរូរអូស្រស្ថថ លី នដើម្ផជួី្យដល់េ ររិនខាប ររូច្ជាស្រេថីនៅររនរេកម្ពុជា ត្តម្រយៈ
ោររណថុ េះរណាថ លអំពី្យអាជី្វកម្ម រនច្ចកវរិាព័្យរ៌មានេរមារ់ោរករ់រត្តរណននយយ ោរររួលបាន
ព័្យរ៌មានពាក់ព័្យនននឹងោររនងាើរអាជី្វកម្មផលូវោរ ោរររួលបាននេវា ិរញ្ដវរទុស្េរត្តម្ររម្ូវោរ និងោរ
ផ្ទល េ់រថូរឥរោិរថពាក់ព័្យនននឹងស្រេថីកបុងោរដឹក ំអាជី្វកម្ម ។ 

២). កិច្ចេ ោរជាមួ្យធ្ គ្នរពិ្យភព្យនោក  
ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាកំពុ្យងដំនណើ រោររនរមាងេ ោរផសព្យវផាយយុរន ោរ “នត្តេះ! និោយពី្យ

លុយ” ត្តម្រយៈោរចុ្េះស្ស្ថវរជាវររេ់និេសិរវនររឹេះស្ថទ នអរ់រថំាប ក់ឧរថម្េិកាធំ្ៗចំ្នួន ៤ រមួ្មាន 
ស្ថកលវរិាល័យភូមិ្នធភបំនព្យញ ស្ថកលវរិាល័យភូមិ្នធនីរិស្ថស្រេថនិងវរិាស្ថស្រេថនេដឌកិច្ច ស្ថកល
វរិាល័យរញ្ដ ស្ថស្រេថកម្ពុជា និងវរិាស្ថទ ននខ្ម្នអដ នៅត្តម្រណាថ នខ្រថមួ្យចំ្នួន នដើម្ផជួី្យររជាព្យលរដឌ 
កបុងោរនរៀរចំ្តផនោរ ិរញ្ដវរទុររសួ្ថរ និងោរេនរម្ច្ចិ្រថនរជ្ើេនរ ើេ និងនររើរបាេ់នេវា ិរញ្ដវរទុឲ្យ
បានលែររនេើរជាងមុ្ន ។ លរនផលតដលររួលបានពី្យោរស្ស្ថវរជាវននេះ នឹងរមួ្ចំ្តណកដល់ោរនរៀរចំ្
នគ្នលននោបាយនលើកកម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ ក៏ដូច្ជា ោរនលើកកម្ពេ់នេដឌកិច្ចេងគម្ និងករមិ្រ
ជី្វភាព្យរេ់នៅររេ់ររជាព្យលរដឌ នលើេពី្យននេះ រព្យម្ ំងររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ ពិ្យនេេ
ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុអាច្នររើរបាេ់លរនផលននេះ ជាធារុចូ្លកបុងោររនងាើរផលិរផល ិរញ្ដវរទុថមី ស
នរៀរចំ្យុរនស្ថស្រេថ តដលអាច្រំនព្យញររម្ូវោរររេ់អរិថិជ្នោន់តរររនេើរ ។ រនរមាងននេះ ក៏ជាឱ្
ោេលែមួ្យេរមារ់និេសរិកម្ពុជានរៀនេូររ និងស្េរូយកររពិ្យនស្ថធ្ន៍ពី្យោរស្ស្ថវរជាវ តដលជាររម្ូវ
ោររីផារោរងារ នព្យលអ ររ ។ នដើម្ផឲី្យោរផសព្យវផាយស្ថរអរ់ររំរេ់យុរន ោរ “នត្តេះ! និោយពី្យ
លុយ” ោន់តរមានររេិរនភាព្យ និងមានភាព្យ ក់ ញ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាកំពុ្យងេិកាផលិរជា
ច្នរម្ៀងនិងវនីដអូអរ់រ ំ រតនទម្នៅនលើកម្មវធីិ្អរ់រតំ្តម្វរិយុ តដលមាននគ្នលរំណងផថល់ចំ្នណេះដឹងនិង
តច្ករតំលកររពិ្យនស្ថធ្ន៍ដល់យុវជ្នេម័្យថមី និងស្រេថីនម្ផធេះ អំពី្យរនរៀររររ់ររងលុយ និងោរនររើ
របាេ់លុយឲ្យចំ្នគ្នលនៅ មានររេិរនភាព្យនដើម្ផនីលើកកម្ពេ់ជី្វភាព្យររួស្ថរនិងេងគម្ជារិ ។ 

តផែកនលើរំនិរផថួច្នផថើម្ ំងអេ់ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាកំពុ្យងខិ្រខំ្ព្យរងីកោរយល់ដឹងតផបក
 ិរញ្ដវរទុដល់ររជាព្យលរដឌរូនៅ ន ើយេរមារ់រិេនៅអ ររ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជារមួ្នឹងរកេួង-
ស្ថទ រ័នពាក់ព័្យននេងឃមឹ្ថា អាច្រន្តញ្ជ រចំ្នណេះដឹងតផបក ិរញ្ដវរទុននេះនៅកបុងកម្មវធីិ្េិកាថាប ក់ជារិ កបុង
នព្យលនវោេម្ស្េរណាមួ្យ ។ រនធឹម្ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាក៏កំពុ្យងេ ោរជាមួ្យស្ថជី្វកម្ម
 ិរញ្ដវរទុអនថរជារិ (IFC) នដើម្ផរីនងាើររករខ័្ណឍ វនកិច្ចោរពារអរិថិជ្នតផបក ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជា នោយ
ចរ់នផថើម្ពី្យយនថោររររ់ររងនិងនោេះស្ស្ថយរណថឹ ងផងតដរ ។ 
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៣.៤. ការផេលហ់រិញ្ញបបទនវិសយ័កសកិមម 

វេ័ិយកេិកម្មររូវបានយកចិ្រថរុកោក់ោ៉ាងខាល ំងពី្យរាជ្រោឌ ភិបាលកម្ពុជា និងររូវបានកំណរ់ជា
តផបកមួ្យវនយុរនស្ថស្រេថច្រុនោណដំណាក់ោលរី៣ ររេ់រាជ្រោឌ ភិបាលកម្ពុជា តដលកបុងន េះោរ
រនងាើនរវម្លរតនទម្វនផលិរកម្មនិងោរ ំនច្ញអងាររឺជា នគ្នលននោបាយអរិភាព្យ ១ វននគ្នលននោបាយ 
អរិភាព្យ ំង ៤ ។ ជាមួ្យគ្នប តដរកបុងឆ្ប ំ២០១០ រាជ្រោឌ ភិបាលកម្ពុជាបាននរៀរចំ្នគ្នលននោបាយេថីពី្យ 
ោរជំ្រញុផលិរកម្មស្េូវនិងោរ ំនច្ញអងារ នោយបានកំណរ់យកឆ្ប ំ២០១៥ ជាឆ្ប ំនគ្នលកបុងោរេនរម្ច្ 
ឲ្យបាននូវោរផលិរស្េូវឲ្យបាននរច្ើនជាង ៤ ោននត្តន និងជាអងារេរមារ់ ំនច្ញជាផលូវោរឲ្យបាន
ោ៉ាងរិច្ ១ោននត្តន និងោរររួលស្ថគ ល់ររេ់អនថរជារិចំ្នពាេះអងារកម្ពុជា ។ រ៉ាុតនថេម្រទភាព្យកបុងោរ
 ំនច្ញនៅមានករមិ្រ រនៅន ើយ និង ម្ រោរយកចិ្រថរុកោក់រតនទម្ពី្យរាជ្រោឌ ភិបាលក៏ដូច្ជា
រររ់ភារីពាក់ព័្យនន ។  

កបុងឆ្ប ំ២០១៦ ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និងររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុ បានផថល់ឥណ នចំ្នួន ៦.១៣៤,១ 
រ៊ាីោននរៀល និង ៤.២១០,៦ រ៊ាីោននរៀល នរៀងគ្នប  ដល់វេ័ិយកេិកម្ម តដលររមិាណននេះនេមើនឹង 
១០,៨% និង ៣៣,៣% វនេំនព្យៀរឥណ នេររុររេ់ររឹេះស្ថទ ន ។ កបុងន េះ ររមិាណស្ថច់្របាក់ 
ឥណ នតដលររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរបានផថល់ដល់វេ័ិយកេិកម្មមានោរនកើនន ើង ២៣.៦% ពី្យ ៤.៩៧៧,៧ 
រ៊ាីោននរៀល កបុងឆ្ប ំ២០១៥ ដល់ ៦.១៣៤,១ រ៊ាីោននរៀល  ចុ្ងឆ្ប ំ២០១៦ ។ រនធឹម្ននេះ ៣៥,២% វន 
េំនព្យៀរឥណ នេររុររេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ ររូវបានផថល់ដល់វេ័ិយកេិកម្ម តដលមានរឹករបាក់ 
ររមាណ ៤.៣១៤,៤ រ៊ាីោននរៀល ។  

ការសកិាម្លើការផេលហ់រិញ្ញបបទនដ្លវ់សិយ័កសកិមម 
នដើម្ផីជ្រម្ុញដល់ោរផថល់ ិរញ្ដរផ នដល់វេ័ិយកេិកម្ម ោលពី្យនដើម្ឆ្ប ំ២០១៦ ធ្ គ្នរ 

ជារិវនកម្ពុជា បាននធ្វើោរេិកាស្ស្ថវរជាវនលើោរផថល់ ិរញ្ដរផ នដល់វេ័ិយកេិកម្ម  នោយនផ្ទថ រ 
ោរយកចិ្រថរុកោក់នលើោរផថល់ឥណ នដល់វេ័ិយស្េូវ-អងារ ។ ោរេិកាននេះ ររវូបាននរៀរចំ្ន ើង 
ត្តម្រយៈោរស្ថកេួរដល់ររជាកេិករចំ្នួន ៩៩ ររួស្ថរ និង នរាងមា៉ា េីុនកិនស្េូវចំ្នួន ៥៣ នរាង 
មា៉ា េីុន នៅនខ្រថចំ្នួន ៨ តដលមានផលិរកម្មស្េូវ-អងារនរច្ើន រមួ្មាន ៖ នខ្រថបារ់ដំរង វរព្យតវង កំព្យង់ចម្ 
កណាថ ល កំព្យង់ធំ្ ត្តតកវ រ ធ យមានជ័្យ និងនេៀម្រារ និងោរចុ្េះស្ថកេួរដល់រីស្ថប ក់ោរកណាថ ល 
ររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិងមី្រក ិូរញ្ដវរទុចំ្នួន ៣០ ររឹេះស្ថទ ន ។ 

លរនផលតដលររួលបានពី្យោរេិកាស្ស្ថវរជាវបានរងាា ញថា វេ័ិយស្េូវអងារ ររឈម្ និង 
រញ្ា មួ្យចំ្នួនដូច្ជា ៖ ររជាកេិករមិ្នអាច្ររួលបានរិនបផលពី្យោរោំដំណំាស្េវូត្តម្ោររពឹំ្យង 
រុកនោយស្ថរពឹ្យងតផែកនរច្ើននលើអាោេធារុន ើយកេិករនិងនរាងមា៉ា េីុនកិនស្េូវររឈម្នឹងោររក 
រីផារ និងោរចំ្ណាយវថលនដើម្ខ្ពេ់កបុងោរផលិរស្េូវ-អងារ ខ្ណៈតដលនរាងមា៉ា េីុនកិនស្េូវររមាណ 
៣៥% បាននលើកន ើងថា ោរខ្វេះខារធ្នធាន ិរញ្ដវរទុជារញ្ា ររឈម្ច្ម្ផង រ៉ាុតនថមានររជាកេិករ 
មួ្យចំ្នួនរូច្រ៉ាុនណាត េះ តដលបាននលើកន ើងអំពី្យរញ្ា ននេះ ន ើយោរលំបាកកបុងោរររួលបាន ិរញ្ដរផ  ន 
ពី្យររឹេះស្ថទ ន ធ្ គ្នរនិងររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុ រឺនោយស្ថរោរខ្វេះខារវរទុរញ្ច  ំ និងអរត្តោររបាក់
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លំហូរចូលនៃការវៃិិយោគផ្ទា ល់បរយេសក្ន ុងវស័ិយអចលៃទ្េព្យរបស់ក្ម្ព ុជា ក្ន ុងឆ្ន ំ២០១៦ 

ស្ថជីវកមម មិនែមនស្ថជីវកមម 

ខ្ពេ់ ។ ោរេិកាស្ស្ថវរជាវក៏បាននេបើេំុឲ្យររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និងររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុ អាច្នឹង 
ពិ្យចរណា នលើវធិានមួ្យចំ្នួនផងតដរ ដូច្ជា ៖ (១) ោរពិ្យចរណានលើលរនភាព្យវនោរេងជាជាងវរទ ុ
រញ្ច  ំ (២) ោរផថល់ ិរញ្ដរផ នស្ថរនព្យើភ័ណឍ  (៣) ោរផថល់ ិរញ្ដរផ នត្តម្រញ្ច ំេថកុ (៤) ោរតេវង 
យល់រតនទម្អំពី្យដំនណើ រោរនិងផលិរផលស្េូវ-អងារ     និង (៥) ោររនងាើនោរផថល់របាក់កម្ចីជារបាក់នរៀល 
តដល អាច្េរម្ួលដល់រររិររថិោររិញ េមាា រៈ និងវរទុធារុកេិកម្ម ជានដើម្ ។ 

៣.៥. ការផេលហ់រិញ្ញបបទនវិសយ័អចលនរទពយ 

រីផារអច្លនររព្យយនៅកម្ពុជានៅតររនថោរនកើនន ើងរួរឲ្យករ់េមាគ ល់ ត្តម្រយៈរិនបន័យររេ់ 
រកេួងនរៀរចំ្តដនដីនរររូនីយកម្មនិងេំណង់ បានរងាា ញថាផលនធ្ៀរឆ្ប ំនលើឆ្ប ំវនចំ្នួនរនរមាងវនិិនោរ 
បាននកើនន ើង ១៤% ដល់ ២.៦៣៦ រនរមាង ន ើយរុនវនិោរនៅកបុងវេ័ិយអច្លនររព្យយបាននកើនន ើង 
១៥៦% ដល់ររមាណ ៣៤.៣៤១ រ៊ាីោននរៀល ។ រនធឹម្ននេះ ត្តម្រយៈរិនបន័យវនររព័្យននរបាយោរណ៍ 
រររិររថិោរអនថរជារិ (ITRS) បានរងាា ញថា លំ ូររុនវនិិនោរផ្ទធ ល់ររនរេកបុងវេ័ិយអច្លនររព្យយ 
(រមួ្រញ្ចូ លនូវរររ់ររនភរ អច្លនររព្យយ និង ខុ្នដូ) ររេ់កម្ពុជាកបុងឆ្ប ំ២០១៦ រមួ្មានររនរេចិ្នចំ្នួន 
៦០% ររនរេេងាឹរុរ ី៣០% និងររនរេនផសងៗនរៀរមានររមាណ ១០% វនោរវនិិនោរេររុ ។ 

ត្តរាង ៦: លំ ូរវនិិនោរកបុងវេ័ិយអច្លនររព្យយនៅកម្ពុជា     (រិរជារ៊ាីោននរៀល) 

 ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

ោរវនិិនោរជានដើម្រុននៅកម្ពុជា ១.០៦២ ៩៦៣ ៣.៨២៣ ៦.៦៧៥ ៤.២០០ ៤.២៧៩ 

ោរវនិិនោរកបុងវេ័ិយអច្លនររព្យយ   ៤០៧ ១.៧៨១ ១.៥៣៩ ១.២៩៦ 

ររភព្យ៖ ោរបា៉ា ន់ស្ថម នររព័្យនន ITRS ររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា 

 

 ររភព្យ៖ ររព័្យនន ITRS ររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា 

ររូភាព្យ១២: លំ ូរចូ្លវនោរវនិិនោរផ្ទធ ល់ររនរេកបុងវេ័ិយអច្លនររព្យយនៅកម្ពុជា  

ចិន 
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ខ្ណៈនព្យលតដលរីផារអច្លររព្យយមានោរនកើនន ើង វេ័ិយធ្ គ្នរក៏បានចូ្លរមួ្ចំ្តណក 
កបុងោរគំ្នររោរអភិវឌណកបុងវេ័ិយននេះ ត្តម្រយៈផថល់ឥណ ននៅោន់វេ័ិយឯកជ្នជាលកខណៈនីរិរុរគល 
និងររូវនថរុរគល ជាក់តេថររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុបានផថល់ឥណ នររមាណជា ៣៥,៥% វនចំ្នួន 
វនិិនោរកបុងវេ័ិយអច្លនររព្យយកបុងឆ្ប ំ២០១៦ ។ ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ បានផថល់ឥណ ននៅ 
ោន់វេ័ិយអច្លនររព្យយ រមួ្មាន េកម្មភាព្យអច្លនររព្យយ ោរស្ថងេង់ និងោររិញផធេះេរមារ់លំនៅឋាន 
តដលមានរឹករបាក់ររមាណជា ១១.៩០១ រ៊ាីោននរៀល នេមើនឹង ១៨% វនេំនព្យៀរឥណ នេររុ តដល 
កបុងន េះឥណ នផថល់នោយររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិងមី្រកូ ិរញ្ដវរទុមានចំ្នួន ១១.៨២៥ រ៊ាីោននរៀល និង 
៧៦ រ៊ាីោននរៀល នរៀងគ្នប   ។ 

ររូភាព្យ១៣: ចំ្តណករីផារឥណ ននៅវេ័ិយអច្លនររព្យយររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ និង ិរញ្ដវរទុ 

 

ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ បានរនថផថល់ឥណ ននៅវេ័ិយននេះជារនថរ ធ រ់ នោយមានោរ 
យកចិ្រថរុកោក់ និងររុងររយ័របខ្ពេ់ ត្តម្រយៈោរព្យរងឹងរុណភាព្យឥណ ន និងរនងាើនេំវធិានធ្ន 
នលើឥណ នមិ្នដំនណើ រោរ នដើម្ផីរងាា រនិងនជ្ៀេវាងោររ៉ាេះពាល់ដល់នដើម្រុនកបុងករណីររឹេះស្ថទ នជួ្រ 
រររេះនឹងោរខាររង់ ។ 

ររូភាព្យ ១៤: ឥណ ននៅវេ័ិយអច្លនររព្យយ   

 

ឥណទនលៅវមិនយលផេងៗ 

82% 
ធនាគារ 

17% 

មីរកូហិរញ្ញវតថដ 

1% 

ឥណទានទៅវស័ិយអចលនៈ

ទ្រព្យ 

18% 

ចំណែក្េីផ្សារទ្គរឹះស្ថា ៃធនាគារៃិងហិរញ្ញ វត្ថ ុផ្សតល់ឥែទាៃយៅវស័ិយអចលៃទ្េព្យ 
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២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

ឥែទាៃយៅវស័ិយអចលៃទ្េព្យ 

ការទិញផទេះមរានប់លាំលកឋាន មាំណង់ មកមមោពអ្ចលនរទពយ 
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 ភាព្យររងុររយ័របននេះ បានជ្េះឥរិនព្យលដល់កំនណើ នឥណ នផលនធ្ៀរឆ្ប ំនលើឆ្ប ំររេ់ររឹេះស្ថទ ន 
ធ្ គ្នរនៅោន់វេ័ិយអច្លនររព្យយនោយបានធាល ក់ចុ្េះពី្យ ៣៤% នៅកបុងឆ្ប ំ២០១៥ ដល់ ២៨% កបុង 
ឆ្ប ំ២០១៦ ន ើយកំនណើ នឥណ នររេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុបានធាល ក់ចុ្េះពី្យ ២៥% កបុងឆ្ប ំ២០១៥  
ម្កនៅររឹម្ ១១% កបុងឆ្ប ំ២០១៦ ។   

៣.៦. អរតាការរបាក់វសិយ័មីរកហូរិញ្ញវតថ៊ុ  
អរត្តោររបាក់ រឺជាធារុេំខាន់មួ្យកបុងោរកំណរ់នជារជ័្យររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង

 ិរញ្ដវរទុ នោយកបុងន េះ ោរកំណរ់វថលអរត្តោររបាក់តដលមានររេិរនភាព្យ  ំឲ្យររឹេះស្ថទ នរររ់ររង
ចំ្ណាយបានលែររនេើរ ។ អរត្តោររបាក់វនផលិរផលនិងនេវា ិរញ្ដវរទុររូវបានកំណរ់តផែកនលើកត្តថ
មួ្យចំ្នួន រមួ្មាន ស្ថទ នភាព្យនេដឌកិច្ច ករមិ្ររបាក់េនសំ អរត្តអរិផរណា វថលនដើម្មូ្លធ្ន ចំ្ណាយ
រររិររថិោរ ករមិ្ររបាក់ចំ្នណញ ស្ថទ នភាព្យររកួរររតជ្ងកបុងរីផារ ករមិ្រហានិភ័យររេ់អរិថិជ្នខ្ចី
របាក់ និងឥណរររិ ន ជានដើម្ ។ មូ្លោឌ ននររើរបាេ់េរមារ់រណ អរត្តោររបាក់ឥណ ន
ររេ់វេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុ រមួ្មានធារុេំខាន់ៗ ដូច្ជា វថលនដើម្មូ្លធ្ន ចំ្ណាយរររិររថិោរ ចំ្ណាយ
េំវធិានធ្ន និងរមាល រចំ្នណញ ។ កនលងម្ក ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុពិ្យបាកតេវងរករុនកបុងស្េុក ន ើយ
ពឹ្យងតផែកខាល ំងនៅនលើររភព្យ ិរញ្ដរផ នពី្យនរៅររនរេ តដលមានអរត្តោររបាក់ខ្ពេ់ នោយស្ថរកត្តថ
ហានិភ័យររនរេររេ់កម្ពុជាមានករមិ្រខ្ពេ់ ។ នរៅពី្យចំ្ណាយខ្ពេ់ ោរពឹ្យងតផែកននេះអាច្ ំឲ្យររឹេះស្ថទ ន
ររឈម្នឹងវរិរថិេនធនីយភាព្យនរៅររនរេ ។ ររោេររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាកបុងឆ្ប ំ២០០៧ តដល
អនុញ្ដ រឲ្យររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុតដលមានលកខណៈរររ់រគ្នន់នកណឍ ររមូ្លរបាក់រនញ្ដើពី្យស្ថធារណ
ជ្ន នដើម្ផជួី្យោរ់រនទយោរពឹ្យងតផែកនលើមូ្លធ្នពី្យររនរេបានមួ្យចំ្តណក ។ ចរ់ពី្យររីមាេរី៤ ឆ្ប ំ
២០១៦ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បានរនងាើនោររំនព្យញររម្ូវោររុនជារបាក់នរៀលររេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រកូ
 ិរញ្ដវរទុ ត្តម្រយៈ រររិររថិោរផថល់េនធនីយភាព្យនោយមានោរធា  (LPCO) ។ ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុ
មានចំ្ណាយរររិររថិោរខ្ពេ់ នោយនោងនៅនលើរំ ំឥណ នរូច្ និងមានចំ្នួននរច្ើន និងនោយ
រររិររថិោរមួ្យតផបកនធ្វើ ន ើងនៅកបុងរំរន់រររិររថិោរឆ្ង យៗត្តម្ភូមិ្ស ំុជានដើម្ ។ រួនលខ្
បានរងាា ញថា វថលនដើម្មូ្លធ្នជារបាក់នរៀលមានករមិ្រខ្ពេ់ជាងរបាក់ដុោល រអានម្រកិ ចំ្តណកឯចំ្ណាយ 
រររិររថិោរេរមារ់ឥណ ន នខាប ររូច្រំផុរ មានករមិ្រខ្ពេ់ជាងចំ្ណាយរររិររថិោរេរមារ់ឥណ ន
ខាប ររូច្និងម្ធ្យម្ តដលជាន រុ ំឲ្យោររបាក់នលើឥណ នខាប ររូច្រំផុរនិងឥណ នជារបាក់នរៀល 
អាច្មានករមិ្រខ្ពេ់ឥណ នខាប ររូច្និងម្ធ្យម្និងឥណ នជារបាក់ដុោល រអានម្រកិ ។ ដូច្ននេះ តផែកនលើ
រមាល រចំ្នណញតដលររឹេះស្ថទ នកំណរ់យករួរផសនឹំងចំ្ណាយេំវធិានធ្ន ោរនររើរបាេ់រុនពី្យររនរេ
និងចំ្ណាយរររិររថិោរខ្ពេ់ អាច្មានឥរនិព្យលខាល ំងកបុងោរកំណរ់វថលអរត្តោររបាក់ឥណ នររេ់
វេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុ ។ 

នោយត ក របាក់ចំ្នណញររេ់វេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុមានស្ថទ នភាព្យលែររនេើរ ត្តម្រយៈ
អនុបាររបាក់ចំ្នណញនធ្ៀរនឹងមូ្លនិធិ្ និងអនុបាររបាក់ចំ្នណញនធ្ៀរនឹងររព្យយេកម្ម នធ្ៀរនៅនឹង 
វេ័ិយធ្ គ្នរ ។ កបុងរយៈនព្យល ១០ឆ្ប ំចុ្ងនរោយននេះ អរត្តោររបាក់មាននិ ប ោរថយចុ្េះជារនថ 
រ ធ រ់ពី្យកបុងរងវង់ ៣៣,៦% នៅកបុងឆ្ប ំ២០០៨ ២៦,១% នៅឆ្ប ំ២០១២ និងរនថថយចុ្េះម្កនៅររឹម្  
២៣,៦% កបុងឆ្ប ំ២០១៦ ។ ករមិ្ររបាក់ចំ្នណញខ្ពេ់ររេ់វេ័ិយមី្រក ិូរញ្ដវរទុរនថ ក់ ញវនិិនោរិន
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dec-16

ROE-MFIs 19.67% 19.02% 12.07% 14.06% 15.10% 16.64% 16.42% 18.96% 18.76% 16.40%

ROE-Banks 16.58% 13.11% 5.63% 6.63% 9.02% 9.80% 9.47% 10.43% 10.92% 10.00%

ROA-MFIs 5.37% 4.59% 3.13% 3.30% 3.64% 3.63% 3.35% 3.65% 3.68% 3.47%

ROA-Banks 2.83% 2.88% 1.25% 1.44% 1.89% 1.92% 1.92% 1.92% 1.96% 1.80%
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 ំងកបុងនិងនរៅររនរេ និងផថល់លរនភាព្យដល់ោរព្យរងីករណាថ ញរររិររថិោររតនទម្ នដើមី្ផផថល់នេវា 
ជូ្នរនរម្ើឲ្យររជាព្យលរដឌនៅត្តម្រំរន់ជ្នររ ។ នដើម្ផជំី្រញុោរររកួរររតជ្ងកបុងរីផារ រនថរមួ្ចំ្តណក
ោរ់រនទយភាព្យរកីរក និងធា េងគរភាព្យវនោរកំណរ់វថលនេវាមី្រក ិូរញ្ដវរទុឲ្យស្េរត្តម្យនថោររី
ផារនិងររោឌ នអនុវរថលែជាអនថរជារិ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បានពិ្យភាកាជាមួ្យររឹេះស្ថទ នមី្រកូ
 ិរញ្ដវរទុនដើម្ផពិី្យនិរយលរនភាព្យរញ្ចុ េះអរត្តោររបាក់ ត្តម្រយៈម្នធ្ាបាយមួ្យចំ្នួន រមួ្មាន ១) ោររតងវរ ស
ោរ់រនទយោរពឹ្យងតផែកនលើររភព្យរុនពី្យររនរេ ២) ោររ ធ រករមិ្ររបាក់ចំ្នណញ ៣)ោរនររើរបាេ់រុនជា
ររិូយវរទុតដលមានរវម្ល រជាងមុ្ន ត្តម្រយៈរររិររថិោរផថល់េនធនីយភាព្យនោយមានោរធា (LPCO) 
ររេ់ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ររូភាព្យ១៦: អរត្តោររបាក់ររចំឆ្ប ំររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរ 

ររូភាព្យ១៧: អរត្តោររបាក់ររចំឆ្ប ំររេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុ 

 
 
ររូភាព្យ    ៖ អរត្តោររបាក់ររចំឆ្ប រំរេ់ររឹេះស្ថទ នមី្រក ិូរញ្ដវរទុ 
 

ររូភាព្យ១៥: ផលររររបាក់ចំ្នណញររេ់ររព័្យននធ្ គ្នរ 
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៣.៧. យនេការការពារអនកោករ់បាកប់ម្ញ្ញ ើ 

វេ័ិយធ្ គ្នរនៅកម្ពុជាមានោររកីច្នរម្ើនរួរឲ្យករ់េមាគ ល់ ន ើយោររកីលូរោេ់វនវេ័ិយ
ធ្ គ្នរក៏ ំម្កផងតដរនូវហានិភ័យដល់ររឹេះស្ថទ ននិងអរិថិជ្ន តដលអាច្នធ្វើឲ្យរ៉ាេះពាល់ដល់េទិរភាព្យ
 ិរញ្ដវរទុ ។ កបុង ម្ជាអាជាញ ធ្ររររួពិ្យនិរយ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជារនថយកចិ្រថរុកោក់ោ៉ាងខាល ំងកបុង
ោរអភិវឌណ និងព្យរងឹងយនថោរោរពារេុវរទិភាព្យ ិរញ្ដវរទុត្តម្រយៈ ៖ ១) ោររររួពិ្យនិរយនោយររងុររយ័រប 
២) ោរផថល់េនធនីយភាព្យចុ្ងនរោយ ៣) ររព័្យននរូ រ់ ៤) យនថោរោរពារអបកោក់របាក់រនញ្ដើ និង 
៥) រករខ័្ណឍ ដំនណាេះស្ស្ថយចំ្នពាេះររឹេះស្ថទ នតដលមានរញ្ា  ។  

េទិរកបុងររោិរននេះ និងនដើមី្ផរនងាើនរំនុកចិ្រថររេ់ស្ថធារណជ្នម្កនលើររព័្យននធ្ គ្នរ ធ្ គ្នរ
ជារិវនកម្ពុជាកំពុ្យងេិកាពី្យលរនភាព្យកបុងោររនងាើរររព័្យននោរពារអបកោក់របាក់រនញ្ដើ តផែកនលើច្ារ់និង 
រររផញ្ដរថិជាធ្រមាននៅកម្ពុជា ។ នដើមី្ផឲ្យោរនរៀរចំ្យនថោរោរពារអបកោក់របាក់រនញ្ដើមានលកខណៈ
រររ់រជ្ុងនរជាយនិងមានររេិរនភាព្យ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជាក៏បានពិ្យនរគ្នេះនោរល់ជាមួ្យ និងររួល
បានោរគំ្នររោ៉ាងនរច្ើនពី្យភារីពាក់ព័្យននតដលរមួ្មាន េមារម្ធ្ គ្នរនៅកម្ពុជា េមារម្មី្រក ិូរញ្ដវរទុ
កម្ពុជា ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ និងរកេួងនេដឌកិច្ចនិង ិរញ្ដវរទុផងតដរ ។ ធារុេំខាន់ៗតដល
នឹងយកម្កពិ្យចរណា កបុងោររនងាើរយនថោរោរពារអបកោក់របាក់រនញ្ដើររករនោយររេិរនភាព្យ រមួ្មាន៖ 
១) រករខ័្ណឍ ច្ារ់និងរររផញ្ដរថិ ២) រុនរលកខខ្ណឍ េរមារ់ោររនងាើរយនថោរោរពារអបកោក់របាក់រនញ្ដើ 
៣) រំ ំរបាក់រនញ្ដើតដលររួលបានោរោរពារ ៤) នដើម្រុនតដលរមួ្រញ្ចូ លនូវរវម្លរុព្យវោភតដលររូវកំណរ់
យកពី្យររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ និង ៥) រច្ េម្ព័នន ររម្ង់ និងអភិបាលកិច្ច ។ ចរ់នផថើម្ពី្យោរ 
ពិ្យនិរយរករខ័្ណឍ ច្ារ់និងរររផញ្ដរថិចំបាច់្េរមារ់យនថោរោរពារអបកោក់របាក់រនញ្ដើ ធ្ គ្នរជារិវន
កម្ពុជានឹងរនថអនុវរថរិេនៅោរងារ ស្េរត្តម្យុរនស្ថស្រេថអភិវឌណន៍វេ័ិយ ិរញ្ដវរទុ ឆ្ប ំ២០១៦-២០២៥ 
ររេ់រាជ្រោឌ ភិបាលកម្ពុជា ។ 

៤. ការកសាងសមតថភាពរតួតពិនតិយ និងកិចចសហរបតបិតេិការអនេរោតិ 

៤.១. ការកសាងសមតថភាពមន្រនេរីតួតពិនតិយ  

កបុងឆ្ប ំ២០១៦ ម្ន្តនថីរររួពិ្យនិរយបានចូ្លរមួ្កបុងកិច្ចររជំុ្និងវរគរណថុ េះរណាថ លរយៈនព្យលខ្លីនៅ 
កបុងររនរេ កបុងរំរន់អាេីុនិងអឺរ ៉ារុ និង ររនរេនផសងៗនរៀរ ដូច្ជា ចិ្ន កូនរ ៉ា ជ្រ៉ាុន  ុងកុង 
ម្៉ាុងនហាគ លី ឥណាឍ  ននបា៉ាល់ អាលលឺម្៉ាង់ និង អានម្នី ជានដើម្ ។ ពិ្យនេេជាងននេះនៅនរៀរ ម្ន្តនថីរររួពិ្យនិរយ 
មានឱ្ោេររួលបានោរហារ់ោររយៈនព្យល ៣ តខ្ នៅអាជាញ ធ្ររររួពិ្យនិរយនេវា ិរញ្ដវរទុជ្រ៉ាុននរោម្ 
រករខ័្ណឍ ររេ់មូ្លនិធិ្ររិូយវរទុអនថរជារិ និងោរហារ់ោររយៈនព្យល ៥តខ្ នរោម្កិច្ចេ រររិររថិោរ 
នរវភារីជាមួ្យធ្ គ្នរកណាថ លវថផងតដរ ។ កបុងនគ្នលនៅអភិវឌណវជិាជ ជី្វៈរយៈនព្យលតវង ម្ន្តនថីរររួពិ្យនិរយ 
វយ័នកមងមួ្យចំ្នួនបាន និងកំពុ្យងរនថោរេិកាថាប ក់នរោយឧរថម្នៅត្តម្ស្ថកលវរិាល័យនរៅររនរេ 
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មួ្យចំ្នួនកបុងររនរេចិ្ន កូនរ ៉ា អូស្រស្ថថ លី នូតវលន ស ង់ និង េ រដឌអានម្រកិ ជានដើម្ ។ នលើេពី្យននេះ 
ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា យកចិ្រថរុកោក់ជាអារិភាព្យនលើោររណថុ េះរណាថ លជំ្ ញឯកនរេររេ់ម្ន្តនថី 
ររួរពិ្យនិរយ តដលរច្ចុរផនបម្ន្តនថីវនអរគ យកោឌ នរររួពិ្យនិរយ ំងអេ់កំពុ្យងរនថោរេិកាជំ្ ញរររួពិ្យនិរយ 
ធ្ គ្នរ ត្តម្ររព័្យនន Online FSI Connect ររេ់វរិាស្ថទ នេទិរភាព្យ ិរញ្ដវរទុ (Financial Stability 
Institute) វនធ្ គ្នរេរមារ់ោររូ រ់អនថរជារិ (BIS) និងមួ្យចំ្នួនកំពុ្យងររួលោររណថុ េះរណាថ ល 
មុ្ខ្វជិាជ រណននយយករជំ្ ញ ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) នៅ 
វរិាស្ថទ ននខ្ម្នអដ ។ នដើមី្ផនឆលើយររនឹងោរវវិរថន៍វនវេ័ិយ ិរញ្ដវរទុនៅអ ររោរព្យរងឹងជំ្ ញ 
ឯកនរេននេះ នឹងររូវរនថអនុវរថជាររចំនិងព្យរងីកវសិ្ថលភាព្យរតនទម្ កបុងនគ្នលរំណងផថល់លរនភាព្យ 
ឲ្យម្ន្តនថីរររួពិ្យនិរយរនថដុេខារ់េម្រទភាព្យររេ់ខ្លួន ។ 

៤.២. កិចចសហរបតបិតេកិារអនេរោត ិ

 កិច្ចេ រររិររថិោរអនថរជារិរវាងធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា និង អាជាញ ធ្រររួរពិ្យនិរយជាវដរូកបុងរំរន់ 
និងអនថរជារិ រព្យម្ ំងស្ថទ រ័នពាក់ព័្យនន  នៅតរររវូបានរនថនលើកម្ពេ់ នដើម្ផធីា បាននូវររេិរនភាព្យ 
វនោរអនុវរថោរងារក៏ដូច្ជាោរតច្ករតំលកនូវររពិ្យនស្ថធ្ន៍រររួពិ្យនិរយ ។ រិរររឹម្ដំណាច់្ឆ្ប ំ២០១៦ 
ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បានចុ្េះអនុេារណៈនោរយល់ជាមួ្យអាជាញ ធ្ររររួពិ្យនិរយជាវដរូចំ្នួន ១៣ 
ស្ថទ រ័ន តដលភារនរច្ើនពាក់ព័្យនននលើោរងាររររួពិ្យនិរយររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ ។ រនធឹម្ននេះ កបុង ម្ 
ជាេមាជិ្កេ ព័្យននររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុ (AFI) ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា បានចូ្លរមួ្នវរិោពិ្យភាកាេថីពី្យ 
ោរកំណរ់នគ្នលននោបាយនលើកកម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុនៅកបុងររនរេជាេមាជិ្ក នដើម្ផីេិកា 
និងតច្ករតំលកររពិ្យនស្ថធ្ន៍អំពី្យោរនរៀរចំ្នគ្នលននោបាយ ោររររ់ររងហានិភ័យ ោររនងាើររករខ័្ណឍ  
ររួរពិ្យនិរយ ោររររ់ររង ិរញ្ដរផ នវររង និងោរោរ់រនទយរមាល រនយ៉ានឌ័រ ន ើយធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា 
ក៏បាននិងកំពុ្យងរនថេ ោរជាមួ្យមូ្លនិធិ្អភិវឌណន៍មូ្លធ្នររេ់អងគោរេ ររជាជារិ (UNCDF) 
នលើោរងារពាក់ព័្យនននឹងោរនលើកកម្ពេ់ររោិរ័នប ិរញ្ដវរទុផងតដរ ។ ជាមួ្យគ្នប ននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា 
បានេ ោរជាមួ្យស្ថជី្វកម្ម ិរញ្ដវរទុអនថរជារិ (IFC) តដលជាតម្កធាងររេ់ធ្ គ្នរពិ្យភព្យនោក 
នលើជំ្នួយរនច្ចកនរេេរមារ់ោរអនុវរថេថង់ោរអភិបាលកិច្ចស្ថជី្វកម្មវនវេ័ិយធ្ គ្នរ និងោរនរៀរចំ្ 
តផនោរេកម្មភាព្យកបុងោរព្យរងឹងកិច្ចោរពារអរិថិជ្នតផបក ិរញ្ដវរទុ ។ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា រនថេ ោរ 
ជាមួ្យធ្ គ្នរអភិវឌណន៍អាេីុ (ADB) នលើោរនរៀរចំ្តផនោរយុរនស្ថស្រេថអភិវឌណន៍វេ័ិយ ិរញ្ដវរទុ    
ឆ្ប ំ២០១៦-២០២៥ និងររ គ្នរេ រដឌអានម្រកិ (US Treasury) នលើោរអភិវឌណកិច្ចោរពាររបាក់រនញ្ដើ 
អរិថិជ្នតដលនដើររួ រីោ៉ាងេំខាន់ជាេំណាញ់េុវរទិភាព្យ ិរញ្ដវរទុ ។ នលើេពី្យននេះ ធ្ គ្នរជារិវនកម្ពុជា 
នៅតររនថព្យរងឹងកិច្ចេ រររិររថិោរោ៉ាងជិ្រេបិរជាមួ្យម្ជ្ឈម្ណឍ លស្ថ៊ា េិន ត្តម្រយៈោររញ្ជូ ន 
ម្ន្តនថីជំ្ ញនៅចូ្លរមួ្វរគរណថុ េះរណាថ ល នដើម្ផពី្យរងឹងេម្រទភាព្យ ផ្ទល េ់រថូរ ររពិ្យនស្ថធ្ន៍ និងព្យរងីក 
រណាថ ញរំ ក់រំនងជាមួ្យររឹេះស្ថទ នអាជាញ ធ្ររររួពិ្យនិរយេំនៅនលើកកម្ពេ់ភាព្យរងឹមំាវនររព័្យននធ្ គ្នរ
នៅកម្ពុជា ។   
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ឧរេម្ព័នន១ 

 

រិនបន័យររេ់ររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិងររឹេះស្ថទ នមី្រកូ ិរញ្ដវរទុនៅកម្ពុជាឆ្ប ំ២០១៦ 
(ជាភាស្ថអង់នរលេ) 

 

ឧរេម្ព័នន២ 

 

អរត្តោររបាក់នលើរបាក់រនញ្ដើនិងឥណ ន ជារបាក់នរៀលនិងររិូយរ័ណត 

 

ឧរេម្ព័នន៣ 

 

ររព័្យននធ្ គ្នរកម្ពុជា 
 

ឧរេម្ព័នន៤ 

 

រញ្ជ ីនឈ្លម េះររឹេះស្ថទ នធ្ គ្នរនិង ិរញ្ដវរទុ 
 

(េូម្នម្ើលនៅឧរេម្ព័ននរី១ និងឧរេម្ព័ននរី២ តផបកភាស្ថអង់នរលេ) 

 

 

 



១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ ១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ ១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ
1 ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា 15.6% 10.0%

2 ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 8.5% 9.5% 9.5%

3 ធនាគារ អាហ្គ្រ៊ីខប៊ែង សាខាកមព ជា 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

4 ធនាគារ អេ េ ៊ិន អ្េត រូយ៉ា ល់ កមព ជា 6.9%

5 ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទលួែ សត្តូវមានកត្ម៊ិត សាខាកមព ជា 6.5% 6.5% 6.5% 6.5%

6 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍនន៏៊ិងវ ៊ិន៊ិអយគកមព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

7 ធនាគារ ច៊ិន  សាខាភនអំពញ 11.0%

8 ធនាគារ ឥណ្ឌា  សាខាភនអំពញ 12.0%

9 ធនាគារ ប៊ែូយ៉ា ងខែែរ
10 ធនាគារ កមព ជាអាស ៊ី ចំកាត់ 12.0%

11 ធនាគារ អមគងរកមព ជា 12.0%

12 ធនាគារ ប្ត្បសណ៊ី យក៍មព ជា ក.េ 31.2% 36.0% 27.6% 31.2% 25.2% 30.0%

13 ធនាគារ កមព ជាពាណ៊ិ ជជ ចំកាត់ 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%

14 ធនាគារ កមព ជាសាធារណៈ ចំកាត់ 9.3% 9.3% 9.3% 9.3%

15 ធនាគារ កាណ្ឌឌ្៊ីយ៉ា  ចំកាត់  13.2%

16 ធនាគារ កាអថយូប្ណធ៊ីតកមព ជា ចំកាត់ 6.1% 6.1% 8.0%

17 ធនាគារ ស ៊ី អាយ េ ៊ឹម ប៊ែ៊ី 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%

18 ធនាគារ ពាណ៊ិ ជជទ៊ីមយួ 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%

19 ធនាគារ ពាណ៊ិ ជជកមែអត្ៅត្បអទសប្នកមព ជា 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

20 ធនាគារ  ្ងល៊ីេ ង អែមបូឌា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 10.0%

21 ធនាគារ អាយ ស ៊ី ប៊ែ៊ី ស ៊ី 7.5%

22 ធនាគារ គូកម៊ីន កមព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 14.0% 14.0% 14.0% 14.0%

23 ធនាគារ ត្កុងប្ថមហាជន ចំកាត់ 6.0%

24 ធនាគារ អមយខប៊ែង 10.3%

25 ធនាគារ េ ៊ឹម ប៊ែ៊ី 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%

26 ធនាគារ អមហារ េ ៊ីនអធើអណស៊ិនណល ែមអមើសល 8.0%

27 ធនាគារ ្វ៊ីល៊ីព ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 12.0%

28 ធនាគារ ភនអំពញពាណ៊ិ ជជ 15.0%

29 ធនាគារ េ អេច ប៊ែ៊ី ឥណាូ ប្ឆណ្ឌ 14.0%

30 ធនាគារ សាែម 14.4% 14.4% 14.4% 14.4%

31 ធនាគារ សាា បនា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 21.0% 21.0% 20.4% 20.4% 21.0% 21.0% 15.6% 15.6% 21.0% 21.0% 20.4% 20.4%

32 ធនាគារ អេស អ្ដ ប៊ែ៊ី ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី សាខាភនអំពញ 6.5%

33 ធនាគារ ស ៊ិនហាន ខែែរ 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

34 ធនាគារ ប្តវ៉ា ន ់ែូេបអភើអរធ៊ីវ សាខាភនអំពញ 11.0%

35 ធនាគារ ស្ពាណ៊ិ ជជ ក.េ
36 ធនាគារ វឌ្ឍនៈ 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

37 ធនាគារឯកអទស េ ៊ីេន (អែមបូឌា) ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 43.1%

38 ធនាគារឯកអទស អានកូ 22.0%

39 ធនាគារឯកអទស េងររ កាព៊ីតាល 16.7%

40 ធនាគារឯកអទស អេសា៊ែ -បា៉ា ស ៊ី្វ៊ិកឌ្៊ីអវឡ បអមន ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 8.0%

41 ធនាគារឯកអទស អែមខាបភ់៊ិថល ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 24.0%

42 ធនាគារឯកអទស អែមែូ ល៊ីម៊ីតធ៊ីត 20.0%

43 ធនាគារឯកអទស ឈ៊្ី វ(អែមបូឌា)ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 18.0% 18.0% 18.0%

44 ធនាគារឯកអទស វ ៊ិន៊ិអយគទ៊ីមយួ 20.4%

45 ធនាគារឯកអទស ខែែរ ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 18.6% 18.6% 21.6% 20.1% 11.0%

46 ធនាគារឯកអទស  េកស៍ឡ៊ី អវ ើលដត៏្ប៊ែ៊ី ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 9.3%

47 ធនាគារ ឯកអទស ភ៊ី អេច ខេស េ៊ឹម េ ៊ី ចំកាត់ 18.0%

48 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍនជ៏នបទ 14.0% 9.0%

49 ធនាគារឯកអទស សាវអធើនខែភ៊ីថល ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 8.0% 7.0%

50 ធនាគារ ឯកអទសតូមា៉ា តូ 11.0%

51 ធនាគារឯកអទស វ ៊ីង (អែមបូឌា) ល៊ីម៊ីតធ៊ីត
7.0% 19.6% 21.4% 17.7% 0.0% 13.0% 12.3% 12.6% 0.0% 18.7% 13.8% 20.0%

18.6% 18.6% 21.6% 20.1% 3.5% 12.1% 12.0% 12.9% 15.8% 15.8% 18.7% 20.3%

មធ្យមភាគអរាការរាកក់្រកាយការថ្លឹង
មធ្យមភាគអរាការរាក់

ឧបសមពន័្ធ ២ ក
អរាការរាកក់្លើការឲ្យខ្ចីចងការ (រាកក់្រៀល ន្ិងរបូិយប័ណ្ណ )

(ត្បចំខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦)

(េត្តាត្បចឆំ្ន )ំ

ល.រ ក្ ម្ ោះធ្នាគារ
ឥណទានជាអរៀល ឥណទានជាដ ល្លា រ ឥណទានជារូប៊ិយបណ័ណ អផេងៗ



១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ ១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ ១ខែ ៣ខែ ៦ខែ ១២ខែ
1 ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា 1.3% 3.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0.5% 1.5% 2.5% 3.8% 5.0% 0.1% 0.1% 1.0% 1.5% 2.5%

2 ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 0.8% 0.8% 2.3% 3.3% 4.3% 5.3%

3 ធនាគារ អាហ្គ្រ៊ីខប៊ែង សាខាកមព ជា 0.5% 2.0% 3.0% 3.8% 4.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.3% 3.8%

4 ធនាគារ អេ េ ៊ិន អ្េត រូយ៉ា ល់ កមព ជា 3.3% 3.5% 4.0% 5.5% 0.5% 0.3% 0.5% 1.5% 2.0%

5 ធនាគារ បាងកក មហាជន ទទួលែ សត្តូវមានកត្ម៊ិត សាខាកមព ជា 0.3% 0.8% 1.0% 1.5% 2.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.5% 3.5% 0.1% 0.3% 0.8%

6 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍនន៏៊ិងវ ៊ិន៊ិអយគកមព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 3.5% 4.6% 5.6% 6.5% 0.8% 2.3% 3.0% 4.3% 5.5%

7 ធនាគារ ច៊ិន  សាខាភនអំពញ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 1.5% 1.8% 3.0% 3.5% 0.4% 1.5% 1.8% 3.0% 3.5%

8 ធនាគារ ឥណ្ឌា  សាខាភនអំពញ 0.8% 1.0% 2.3% 3.0% 4.0%

9 ធនាគារ ប៊ែូយ៉ា ងខែែរ 1.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 0.5% 1.5% 1.5% 2.5% 3.0%

10 ធនាគារ កមព ជាអាស ៊ី ចំកាត់ 2.0% 2.5% 3.8% 4.8% 5.8%

11 ធនាគារ អមគងរកមព ជា 3.8% 8.0% 2.0% 2.8% 3.5% 4.0%

12 ធនាគារ ប្ត្បសណ៊ី យក៍មព ជា ក.េ 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 7.0% 1.3% 2.0% 3.0% 4.0% 6.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 7.0%

13 ធនាគារ កមព ជាពាណ៊ិ ជជ ចំកាត់ 0.4% 1.5% 1.5% 1.5% 0.4% 1.5% 1.5% 1.5% 0.4% 1.5% 1.5% 1.5%

14 ធនាគារ កមព ជាសាធារណៈ ចំកាត់ 0.5% 1.0% 1.3% 1.8% 2.5% 0.5% 1.3% 2.0% 3.0% 3.8% 0.5%

15 ធនាគារ កាណ្ឌឌ្៊ីយ៉ា  ចំកាត់ 2.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0.8% 2.0% 2.5% 3.5% 4.8% 0.3% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

16 ធនាគារ កាអថយូប្ណធ៊ីតកមព ជា ចំកាត់ 0.5% 2.5% 3.0% 4.0%

17 ធនាគារ ស ៊ី អាយ េ ៊ឹម ប៊ែ៊ី 1.5% 1.5% 2.3% 3.3% 4.0% 2.5% 3.5% 4.3% 5.0%

18 ធនាគារ ពាណ៊ិ ជជទ៊ីមយួ 0.4% 1.3% 1.5% 2.0% 3.0%

19 ធនាគារ ពាណ៊ិ ជជកមែអត្ៅត្បអទសប្នកមព ជា 1.5% 3.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0.8% 1.5% 2.5% 3.8% 5.0%

20 ធនាគារ  ្ងល៊ីេ ង អែមបូឌា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 1.0% 0.8% 1.8% 2.5% 3.8% 4.8%

21 ធនាគារ អាយ ស ៊ី ប៊ែ៊ី ស ៊ី 0.5% 1.5% 2.3% 3.0% 3.5% 2.9% 3.0% 3.1%

22 ធនាគារ គូកម៊ីន កមព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 0.7% 1.7% 2.5% 3.2% 3.6% 0.5% 1.2% 2.0% 2.7% 3.1%

23 ធនាគារ ត្កុងប្ថមហាជន ចំកាត់ 0.1% 0.5% 0.8% 1.0%

24 ធនាគារ សាា បនា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 3.0% 5.0% 6.0% 7.0% 9.5% 3.0% 4.5% 5.0% 5.5% 7.5% 3.0% 4.5% 5.0% 5.5% 7.5%

25 ធនាគារ អមយខប៊ែង 1.5% 2.5% 3.0% 4.0% 5.0%

26 ធនាគារ េ ៊ឹម ប៊ែ៊ី 0.8% 3.5% 4.5% 5.0% 6.0% 0.5% 2.8% 3.2% 4.2% 5.0%

27 ធនាគារ អមហារ េ ៊ីនអធើអណស៊ិនណល ែមអមើសល 0.0% 0.4% 0.6% 0.8% 1.1%

28 ធនាគារ ្វ៊ីល៊ីព ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 1.0% 2.3% 2.8% 3.5% 5.0%

29 ធនាគារ ភនអំពញពាណ៊ិ ជជ 2.6% 2.5% 4.0% 5.0% 6.0%

30 ធនាគារ េ អេច ប៊ែ៊ី ឥណាូ ប្ឆណ្ឌ 1.0% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 1.0% 2.0% 2.5% 3.5% 4.8%

31 ធនាគារ សាែម 0.5% 2.3% 3.0% 3.5% 5.3% 0.5% 2.3% 3.0% 3.5% 5.3%

32 ធនាគារ អេស អ្ដ ប៊ែ៊ី ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី សាខាភនអំពញ 1.0% 2.9% 3.8% 5.5% 5.5% 1.0% 3.8% 4.8% 4.9% 5.8%

33 ធនាគារ ស ៊ិនហាន ខែែរ 0.3% 1.3% 2.3% 3.5% 4.3%

34 ធនាគារ ប្តវ៉ា ន ់ែូេបអភើអរធ៊ីវ សាខាភនអំពញ 0.1% 0.5% 0.7% 0.7% 1.1%

35 ធនាគារ ស្ពាណ៊ិ ជជ ក.េ 0.8% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

36 ធនាគារ វឌ្ឍនៈ 0.5% 1.5% 2.0% 3.0% 3.5% 0.5% 1.5% 2.0% 3.0% 3.5%

37 ធនាគារឯកអទស េ ៊ីេន (អែមបូឌា) ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី
38 ធនាគារឯកអទស អានកូ
39 ធនាគារឯកអទស េងររ កាព៊ីតាល
40 ធនាគារឯកអទស អេសា៊ែ -បា៉ា ស ៊ី្វ៊ិកឌ្៊ីអវឡ បអមន ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី
41 ធនាគារឯកអទស អែមខាបភ់៊ិថល ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី
42 ធនាគារឯកអទស អែមែូ ល៊ីម៊ីតធ៊ីត
43 ធនាគារឯកអទស ឈ៊្ី វ(អែមបូឌា)ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី
44 ធនាគារឯកអទស វ ៊ិន៊ិអយគទ៊ីមយួ
45 ធនាគារឯកអទស ខែែរ ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 1.1% 2.4% 3.4% 4.2% 5.2%

46 ធនាគារឯកអទស  េកស៍ឡ៊ី អវ ើលដត៏្ប៊ែ៊ី ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី
47 ធនាគារ ឯកអទស ភ៊ី អេច ខេស េ៊ឹម េ ៊ី ចំកាត់
48 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍនជ៏នបទ 1.5% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 1.0% 3.0% 3.5% 4.0% 5.0%

49 ធនាគារឯកអទស សាវអធើនខែភ៊ីថល ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី
50 ធនាគារ ឯកអទសតូមា៉ា តូ
51 ធនាគារឯកអទស វ ៊ីង (អែមបូឌា) ល៊ីម៊ីតធ៊ីត

1.3% 2.6% 3.9% 4.8% 5.8% 0.8% 1.8% 2.4% 3.4% 4.5% 12.0% 0.5% 1.1% 1.8% 2.4%

1.1% 2.5% 3.4% 4.1% 5.2% 0.8% 1.8% 2.4% 3.2% 4.1% 0.8% 2.1% 2.4% 3.2% 3.7%មធ្យមភាគអរាការរាក់

ត្បាកប់អ ញ្ ើមានកាលកំណត់ សំប្ច ត្បាកប់អ ញ្ ើមានកាលកំណត់ សំប្ច ត្បាកប់អ ញ្ ើមានកាលកំណត់

មធ្យមភាគអរាការរាកក់្រកាយការថ្លឹង

ឧបសមពន័្ធ ២  ខ្ 
អរាការរាក់ក្លើរាក់បក្ ញ្ ើ (រាក់ក្រៀល ន្ិងរបូិយប័ណ្ណ )

(ត្បចំខែធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៦)
(េត្តាត្បចឆំ្ន )ំ

ល.រ ក្ ម្ ោះធ្នាគារ
ត្បាកប់អ ញ្ ើជាអរៀល ត្បាកប់អ ញ្ ើជាដ ល្លា រ ត្បាកប់អ ញ្ ើជារូប៊ិយបណ័ណ អផេងៗ

សំប្ច



 

ឧបសម្ព័ន្ធ ៣  
       ប្បព័ន្ធធនាគារកម្ពជុា       

  ថ្ថៃទី៣១ ខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៦                       
 

    
   
        
                                                                                         

                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

                                                

                                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                  
 

 

                           

                                                                                                                                    

                                                       

                                      

                                               

                                                                                               

                                                                                                                                                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

ធនាគារជាតិនន្កម្ពុជា 

៣៧ ធនាគារពាណិជ្ជ 

១-ធនាគារ កសិកមម និងអភវិឌ្ឍន ៍
ជ្នបទវវៀតណាម សាខាកមពុជា    
២-ធនាគារ បាងកក មហាជ្ន ទទលួ
ែុសរតូវមានករមតិ សាខាកមពុជា 
៣-ធនាគារ ចិន សាខាភនាំវពញ 
៤-ធនាគារឥណាា សាខាភនាំវពញ 
៥-ធនាគារ ពាណិជ្ជ ទី១ សាខាភនាំវពញ 
៦-ធនាគារ អាយ សីុ ប  ីសីុ លីមតីធតី 
សាខាភនាំវពញ 
៧-ធនាគារ  រកុងថ្ថចាំកាត ់(មហាជ្ន)    
៨-ធនាគារ អុបឹម  ីភអីលិសីុ សាខា
ភនាំវពញ កមពុជា 
៩-ធនាគារ វមហាា  អុនិវធើវណសិន
ណល ែមវមើសល សាខាភនាំវពញ 
១០-ធនាគារ  ថ្តវ៉ា ន ់ ែូអបវភើវរធីវ 
សាខាភនាំវពញ 
១១- ធនាគារ កសិកន ផាបប់ល  កី  
ែមវភនី លីមធីីត (សាខាភនាំវពញ) 
 

 

 

 

១-ធនាគារ វអសីុលីដា ភអីិលសីុ 
២-ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាសីុចាំកាត ់
៣-ធនាគារ វនិិវោគនិងអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា  
ភអីិលសីុ 
៤-ធនាគារ  ប៉ាូយុងខែមរ 
៥-ធនាគារ កមពុជាអាសីុ 
៦-ធនាគារ កមពុជាវមគងា មហាជ្ន ទទលួ
ែុសរតូវមានកាំរតិ 
៧-ធនាគារ ថ្របសណីយក៍មពុជា ក.អ 
៨-ធនាគារ កាណាឌ្ោី៉ា  ក.អ 
៩-ធនាគារ ពាណិជ្ជកមមវរៅរបវទស 
១០- ធនាគារ សាថ បនា ភអីលិសីុ 
១១-ធនាគារ ភនាំវពញពាណិជ្ជ 
១២-ធនាគារ វឌ្ឍនៈ 
 

 

 

 

   

១-ធនាគារឯកវទស អុអីន (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ 
២-ធនាគារឯកវទស អានកូ 
៣-ធនាគារឯកវទស អងារ កាពតីាល 
៤-ធនាគារឯកវទស វែម ខាបភ់ថីល ភអីិលសីុ 
៥-ធនាគារឯកវទស  វែមែូ 
៦-ធនាគារឯកវទស ឈហី្វ (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ 
៧-ធនាគារឯកវទស វនិវិោគទ១ី  
៨-ធនាគារឯកវទស អកស៍ឡវឺវ ើលដរ៏ប ដិ ភអីិលសីុ         
៩-ធនាគារឯកវទស ភ ីវអច  ខអស  អុមឹ  អុ ីចាំកាត ់
១០-ធនាគារឯកវទស តូមាតូ 
១១-ធនាគារឯកវទស វងី(វែមបូឌា) លីមតីធតី 
១២-ធនាគារឯកវទស ខែមរ ភអីលិសីុ 
១៣-ធនាគារឯកវទស វអសា -បា៉ា សីុហ្ិវក  
ឌ្ីវវឡុបវមន ភអីលិសីុ 
១៤-ធនាគារឯកវទស សាវវធើន ខែភថីល  
ភអីិលសីុ 
 

 

១២ បវងកើតវឡើងកនុងរសុក 
 

១- ធនាគារ វនិិវោគនិងអភវិឌ្ឍនថ៍្នវវៀតណាម 
២- ធនាគារ ខប ង អហ្វ តូកយូ មតីស ុយប សីុី 
៣- ធនាគារ អុនិដាស វរសៀល ខប ង អហ្វ ែូវរៀ 
៤- ធនាគារ មហី្្ ូហូ្ 
៥- ធនាគារ វសៀង ថ្ហ្ ែមខមសល & សវវងឹ 
៦- ធនាគារ  សតងដ់ារឆ្ទឺវរ ៉ាត 
៧-ធនាគារ ស ូមតូីម៉ាូមតីស ុយ ខប ងែីងែបវភើវរសិន 

១១ សាខាធនាគារបរវទស 

១-ធនាគារ វអអុិនខហ្្ត រ ៉ាូោ៉ា ល់ 
២-ធនាគារ កមពុជាពាណិជ្ជ  
៣-ធនាគារ កមពុជាសាធារណៈ ភអីលិសីុ 
៤-ធនាគារ កាវថយូថ្ណធតីកមពុជា ចាំកាត ់ 
៥-ធនាគារ សីុ អាយ អុឹមប  ីភអីលិសីុ 
៦-ធនាគារ  ហុ្ង  លីអុង (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ 
៧-ធនាគារ គូកមនី កមពុជា ភអីិលសីុ 
៨-ធនាគារ វមយខប ង (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ  
៩-ធនាគារ ហ្វលីីព ភអីិលសីុ  
១០-ធនាគារ អ វអច ប  ីឥណាូ ឆ្យណា  
១១-ធនាគារ  សាយហ្ានវធឿងទីន  (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ       
១២-ធនាគារ វអស វហ្ជ្ ប  ីភអីលិសីុ  
១៣-ធនាគារ  សិុនហានខែមរ  
១៤-ធនាគារ សហ្ពាណិជ្ជ ក.អ 
 

 

 
  
 

  

១៤ បុតតសមពន័ធធនាគារ 

 ១៥ ធនាគារឯកវទស 
 

១ ធនាគាររដឋ 
 

 

១-ធនាគារឯកវទស អភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ 
 

១៤ ធនាគារឯកជ្ន
   

៧ ការោិល័យតាំណាង 

 



 

 

   
        
                                                                                         

                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

                                                

                                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                                             

                                                                                                                                    

                                                       

                                      

                                               

                                                                                               

                                                                                                   

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

រាជ្ធានី វៅថ្ថៃទី 

៣០ ខែធនូ អ ុក ដារនីណា 

២៦- អូរ ៉ាូ ហាវ យខននែប ភអីលិសីុ 
២៧- និរនតរ ភអីិលសីុ 
២៨- ខឌ្លតា មា៉ា យរកហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
២៩- វសនជូ្រ ីវែមបូ ឌ្ីវវឡុបវមន ភអីលិសីុ 
៣០- តាកា មា៉ា យរកូហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៣១- ពិភពថមី មរីកហូ្ិរញ្ញ វតថុ ភអីិលសីុ 
៣២- សិរឧីតតម មរីកហូ្ិរញ្ញ វតថុ ភអីិលសីុ 
៣៣- សមបតត ិហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៣៤- ប ខីអនវែសីុ (វែមបូឌា) ភអីលិសីុ 
៣៥- ខប មប ូ ហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៣៦- សហ្រគិនភាព  មា៉ា យរកហូាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៣៧- ខសលកាត ហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៣៨- ធីប បី  ី(វែមបូឌា) ភអីិលសីុ 
៣៩- មហានគរ មរីកូហ្រិញ្ញ វតថុ ភអីលិសីុ 
៤០- រ ៉ាូោ៉ា ល់ មា៉ា យរក ូហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៤១- វអផល ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៤២- ហ្វូណន មរីកូហ្ិរញ្ញ វតថុ 
៤៣- រពីនស៍ ហាវ យខនន 
៤៤-សមពន័ធសហ្គមនស៍ហ្រគាសធនុតូច នងិមធយម 
៤៥- សាមគា ីមា៉ា យរកហូាវ យខនន អុីនសីុធយូសិន  
ភអីិលសីុ 
៤៦- វែមបូឌា វឡប រីខែរ ៍ភអីិលសីុ 
៤៧- ែឹវលកធវី វនី (វែមបូឌា) ភអីលិសីុ 
៤៨- វអសា  វផសីុហ្វកិ ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៤៩- ហ្វូតាបា មរីកូហ្រិញ្ញ វតថុ  ភអីិលសីុ 
៥០- អុីខឌ្មតីស ុ  វសហ្្ុង មា៉ា យរកហូាវ យខនន  
(វែមបូឌា)  ភអីិលសីុ    

 

៧ រគឹឹះសាថ នមរីកូហិ្រញ្ញ វតថុទទលួរបាកប់វញ្ញ ើ 
 

 

១-សីលានធិ ិលីមធីីត 
២-សមាគមមូលនិធអិភវិឌ្ឍនក៍សិករ 
៣-មា៉ា កសីុ់មា៉ា  ភអីិលសីុ 
៤-ឥណទានពលរដឋរុងវរឿង អលិ ធី ឌ្ ី
៥-សាមកិ  ភអីិលសីុ 
៦- ឥណទានអភវិឌ្ឍនរ៍បជាជ្ន 
៧- ហាវ មរ័  ហាវ យខនន 
៨- អាតូម ខែភថីល លីមធីីត 
៩- ហ្វឺស ហាវ យខនន  ភអីលិសីុ 
១០- វយសីុភ ីមា៉ា យរកហូាវ យខនន លីមតីធីត 
១១- សាំរទឹធិស័ក មរីកហូ្ិរញ្ញ វតថុ លីមតីធតី 
១២- វែមា មរីកហូ្ិរញ្ញ វតថុ  លីមតីធីត 
១៣- វែមរៈ   លីមធីតី 
១៤-របាមយ ៍ អមឹវអហ្វ អិលធីឌ្ ី
១៥- សូណារតា  ភអីិលសីុ 
១៦-  អ ូរ ីហាវ យខនន 
១៧- ចាំវរ ើន មា៉ា យរកហូាវ យខនន 
១៨- អាកទ់ីវ ភភីល អលិធីឌ្ ី
១៩- បាយន័ វរកឌ្ីត 
២០- បរបូិរណ៍ 
២១- ែី ភអីលិសីុ 
២២- សីុធី ភអីលិសីុ 
២៣- លី ហ្ួរ  ភអីិលសីុ 
២៤- អមតៈ ខាបភ់ថីល  ភអីិលសីុ 
២៥- សចចៈ មា៉ា យរកយូហាវ យខនន  ភអីលិសីុ 
     

 

   

អាជ្ីវកមមបតូររបាក ់

ភនាំវពញៈ 
-អាជាា បណ័ណ  ៦៩ 
-លិែិតអនុញ្ញញ ត ៣៩ 
វែតតៈ 

-អាជាា បណ័ណ  ២ 
-លិែិតអនុញ្ញញ ត២.២៨៣   

 

១-បាតដ់ាំបង                 
២-បនាទ យមានជ្យ័       
៣-កាំពងច់ម           
៤-កាំពងឆ់្ន ាំង 
៥-កាំពងស់ពឺ 
៦-កាំពងធ់ាំ 
៧-កាំពត 
៨-កណាត ល 
៩-វកាឹះកុង 
១០-រកវចឹះ 
១១-រកុងភនាំវពញ       
 
 

      ២១ សាខាធនាគារជាតិវៅតាមវែតត 

 

១- អរមតឹ ែូអិលធីឌ្ ី
២- អងារមរីកូហ្រិញ្ញ វតថុ (កមពុជា) 
៣- ហ្តាថ កសិករ លីមតីធីត 
៤- វរកឌ្តី ភអីិលសីុ 
៥- អលិអូអិលសីុ (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ 
៦- របាសាក ់
៧- វសិីនហាវ ន ់(វែមបូឌា) អលិធឌី្ ី
 
       

៧១ រគឹឹះសាថ នមរីកូហិ្រញ្ញ វតថុ 
 

 ៦៤ រគឹឹះសាថ នមរីកូហិ្រញ្ញ វតថុ 
 

 

 ១២ រកមុហ្ ុនភតិសនាហិ្រញ្ញ វតថុ 
 

១- វអលីន លីសីុង ភអីលិសីុ 
២- ជ្ីអលិ មា៉ា យរកហូាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៣- វែវែហាវ ន ់លីសីុង ភអីលិសីុ 
៤- ឡរឺ ៉ាូវស  ហាវ យខននសល លីសីុង ភអីលិសីុ 
៥- វមហាា  លីសីុង ភអីិលសីុ 
៦- អអិមវអ ហាវ យខននសល សឺវសី (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ 
៧- សូសតី ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៨- តូយ៉ាូតា ស ុយស ូ  ហាវ យខនន (វែមបូឌា) ភអីិលសីុ 
៩- រទពយែាុ ាំ លីសីុង ភអីលិសីុ 
១០- អាយ ហាវ យខនន លីសីុង ភអីលិសីុ 
១១- លី ហ្ួរ លីសីុង ភអីិលសីុ 
១២- ឡូវធើស លីសីុង ភអីិលសីុ 
 
 

៨ តតិយភាគី 

១-រកុមហ្ ុន អាយ អមឹ អុី(អុឹម) ខអស 
ឌ្ី អនិ ប វីអចឌ្ ី
២-រកុមហ្ ុន Money Gram 
Payment Systems, Inc. 
៣-រកុមហ្ ុន វផវហាា សីុ (វែមបូឌា) 
ែូអិលធីឌ្ ី
៤- សាម ត លុយ 
៥- រកមុហ្ ុន វវៀតវធល(វែមបូឌា)  
ភធីីអុ ីអលិធឌី្ ី
៦- រកមុហ្ ុន Western Union 
Network (Ireland) Ltd. 
៧- រទូមា៉ា នន់ី (វែមបូឌា) អលិធីឌ្ ី
៨- លី ហ្ួរ វផរប៉ាូ ភអីិលសីុ 

១-រកុមហ្ ុនវរកឌ្ីតបយូរ ៉ា ូ(វែមបូឌា)              
    ែូ អលិធឌី្ ី
 

១២-មណា លគីរ ី
១៣-រពឹះវហិារ 
១៤-ថ្រពខវង 
១៥-វពាធសិាត ់
១៦-រតនៈគរី ី                                    
១៧-វសៀមរាប             
១៨-រពឹះសីហ្នុ             
១៩-សទឹងខរតង 
២០-សាវ យវរៀង            
២១-តាខកវ  

៥១- មា៉ា ខឌ្រ ហាវ យខននសល វយវផន ភអីិលសីុ 
៥២- សហ្ការ ភអីិលសីុ 
៥៣- វហាា លដិន ខែស ភអីិលសីុ 
៥៤- វជាគជ្យ័ ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៥៥- សបាយ វរកឌ្តី ែមវមើសល ភអីលិសីុ 
៥៦- វជ្ត ខែស បកស៍ ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៥៧- លីដ ភអីិលសីុ 
៥៨- អិល ប  ីភ ីមរីកូហ្រិញ្ញ វតថុ ភអីលិសីុ 
៥៩- របសិទឋភិាព ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៦០- ធី & ហ្ាូ ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៦១- អនាគត ភអីិលសីុ 
៦២- ហ្រហ្កូវ ម.ក 
៦៣- ថ្បតង មរីកហូ្ិរញ្ញ វតថុ ភអីលិសីុ 
៦៤- មោី៉ា  ហាវ យខននសល ភអីលិសីុ 
    

 



ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល

១ សមាគមអភវិឌ្ឍនក៍សិករនិងទទសចរណ៍ ២១ វទិាស្ថថ នសនតភិាពនិង អភវិឌ្ឍន៍
២ សមាគមជយួ កសិករ ២២ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ងគមជនបទ
៣ សមាគមទផតើមគំនិតពាណិជជកមម ២៣ សមាគមអភវិឌ្ឍនស៍ណ្ណត កទសៀងតាអុង
៤ សមាគមសំណាងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ២៤ សមាគមអភវិឌ្ឍនភូ៍មិ
៥ សុ៊ី អឹម ទេ ២៥ សុ៊ី ទេ អឹុម ទអហ្វ ជ៊ី ទេមបូឌា
៦ អងគការឥណទានលបបំ់បាតភ់ាពរក៊ីរក ២៦ អងគការសបបុរស
៧ អងគការបណាត ញទសដឋកិចចកមពុជា ២៧ អងគការ ទោករគូ
៨ អងគការសងគហ្អភវិឌ្ឍនក៍មពុជា ២៨ អងគការ ពុទធស្ថសនាទដើមប៊ីអភវិឌ្ឍន៍
៩ អងគការអភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចចជនបទទៅកមពុជា ២៩ អងគការ សមាគមកសិករណ្េមរបាតដំ់បង
១០ សហ្ពន័ធសហ្គមនស៍នសរំបាកក់មពុជា ៣០ អងគការអភវិឌ្ឍនរ៍គួស្ថររក៊ីរកជាមយួរបពន័ធកសិកមមទៅរបទទសកមពុជា
១១ អងគការចន័ទសុេស្ថនត ៣១ សមាគម សុភា អភវិឌ្ឍន៍
១២ អងគការរទរទងស់មាគមបទងកើនអភវិឌ្ឍន៍ ៣២ អងគការទ៊ីភាន កង់ារអភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចចនិងការងារ
១៣ សមាគមជាតិរទរទងក់សិផល ៣៣ អងគការអភវិឌ្ឍនស៏ហ្គមនថ៏ម៊ី
១៤ អងគការអភវិឌ្ឍនរ៍បរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិកសិករ ៣៤ អងគការអភវិឌ្ឍនទ៏សដឋកិចចកនុងរសុក
១៥ អងគការអភវិឌ្ឍនជ៍នបទណ្េមរ ៣៥ សមាគម  គឹម  ស្ថន រទរទងជ់៊ីវភាពកសិករ
១៦ សមាគមសុេមាលភាពស្តសត៊ីទេតតរកទចេះ ៣៦ អងគការដដគូ (អ.ដ.គ)
១៧ អងគការលូទថរ៉ា នបំទរ ើពិភពទោក ៣៧ អងគការអភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចចកសិករកមពុជា (អ.ស.ក.ក)
១៨ គទរមាងឥណទានរកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ៣៨ អងគការមូលនិធ៊ីអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមន ៍(អ.ម.អ.ស)
១៩ អងគការរកុមការងារទសដឋកិចចថម៊ី ៣៩ អងគការរពេះេន័
២០ សមាគមអភវិឌ្ឍនតំ៍បនព់ាយព័យ ៤០ អងគការទ៊ីភាន កង់ារអភវិឌ្ឍនមូ៍លធនសហ្គមន៍

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះប្រតិបតិិករឥណទាន
គិតប្ឹមថ្ថៃទី៣១ មែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៦
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៤១ អងគការឥណទានដបតង ៦២ អងគការបាស្ថក់

៤២ អងគការទលើកសទួយទសដឋកិចចរគួស្ថររ ៊ីករយ ៦៣ អងគការដដគូហ្ិរញ្ញ វតថុកមពុជា

៤៣ អងគការរគួស្ថររុងទរឿង ៦៤ អងគការកូនណ្េមរ

៤៤ អងគការវឌ្ឍនៈដដគូអភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចចសហ្គមន៍ ៦៥ អងគការមានជយ័

៤៥ អងគការសំឡាញ់ហ្ិរញ្ញ វតថុ ៦៦ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមនអ៍ានពិសិដឋ

៤៦ អងគការឥណទានវ ៊ីហ្ា ៦៧ អងគការរបទសើរ មូលនិធិអភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចចសហ្គមន៍

៤៧ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមនរ៍ពេះអាទិតយ ៦៨ អងគការទលើកកមពស់ជ៊ីវភាពរបជាជនកមពុជា

៤៨ អងគការដដគូហ្ិរញ្ញ វតថុ ៦៩ អងគការទ៊ីភាន កង់ារទលើកកមពស់ជ៊ីវភាពរគួស្ថរ

៤៩ អងគការអណ្ណត ត ៧០ អងគការសមធមអ៌ភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចច

៥០ អងគការឥណទានពលរដឋកមពុជា ៧១ អងគការមូលនិធិសហ្គមន៍

៥១ អងគការឥណទានកមពុជា ៧២ អងគការសមបតតសំិរទិធិ
៥២ អងគការបណ្ងែកជ៊ីវភាពសហ្គមន ៍ ៧៣ សមាគមរតនៈអភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចច

៥៣ អងគការឥណទានសូសត៊ី ៧៤ អងគការទលើកកមពស់ទសដឋកិចចកសិករ

៥៤ អងគការពនលឥឺណទាន ៧៥ អងគការមូលនិធិសុវណណ វឌ្ឍនៈអភវិឌ្ឍនស៍ងគម

៥៥ ទ៊ីភាន កង់ារអភវិឌ្ឍនឥ៍ណទានរគួស្ថរ ៧៦ សមាគមទលើកកមពស់ជ៊ីវភាពសងគម

៥៦ អងគការរគួស្ថរណ្េមរទយើង ៧៧ អងគការទ៊ីភាន កង់ារឥណទានភូមភិាគឥស្ថនដនកមពុជា

៥៧ អងគការ ការ ៉ាុត ៧៨ អងគការសំណាងអភវិឌ្ឍនទ៍សដឋកិចច

៥៨ អងគការ មុ៊ី ជ៊ីង អភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមន៍ ៧៩ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ងគមកមពុជា

៥៩ អងគការ រូបិយបណណ ណ្េមរ ៨០ អងគការដដគូអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា

៦០ អងគការសមពន័ធធនធានមនុសសដនសកមមភាពហ្ិរញ្ញ វតថុ ៨១ អងគការឥណទានដនកមពុជា
៦១ អងគការដដគូសហ្គមន៍ ៨២ សមាគមឥណទានពលរដឋណ្េមរ
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៨៣ អងគការទជាគជយ័ ១០៥ រកុមហ្ ុន ឥណទាន អុ៊ីហ្ស៊ី ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
៨៤ អងគការទលើកកំពស់ជ៊ីវភាពកសិករ ១០៦ អងគការសកមមភាពទដើមប៊ីការអភវិឌ្ឍ និងសុេភាព
៨៥ សមាគមឥណទានស្ថរ ៊ីណា ១០៧ អងគការសលឹកមាសណ្េមរ
៨៦ អងគការរសវូទំុ ១០៨ អងគការ រទិធ៊ីពិស័កកកិមពុជា ទដើមប៊ីអភវិឌ្ឍនស៍ងគម
៨៧ សមាគមអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា ១០៩ អងគការ សំណាងអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមន៍
៨៨ អងគការពនលណឺ្េមរហ្ិរញ្ញ វតថុ ១១០ មរតកអភវិឌ្ឍន ៍ភ៊ីអិលសុ៊ី
៨៩ អងគការណ្េមរមូលធន ១១១ មា៉ា រ ៊ីកា អមតៈ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩០ អងគការអមតៈ ១១២ កលាណ អភវិឌ្ឍន ៍ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩១ អងគការមូលនិធិកលាណមតិត ១១៣ វវិឌ្ឍន ៍ទហ្វគ លឌិ្ន ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩២ អងគការសុេៈរបជា ១១៤ ភូមនិទ ទរកឌ្៊ីត ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩៣ អងគការឥណទានតំបន់ ១១៥ អនាគត ហ្ិរញ្ញ វតថុ ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩៤ អងគការអភវិឌ្ឍនដ៍បតង ១១៦ ឥណទានដវឆ្លល ត ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩៥ អងគការណ្េមរសរមាបក់ារអភវិឌ្ឍ ១១៧ វ ៊ីរៈបុរត ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩៦ អងគការអភវិឌ្ឍនរ៍គួរស្ថរ និងសហ្គមន៍ ១១៨ សុវណណ ភូមហិ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩៧ អងគការច៊ីរភាពហ្ិរញ្ញ វតថុ ១១៩ ពនលកឺសិករណ្េមរ ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩៨ អងគការរទឹធ សុខា ១២០ ឥណទាន មរកត ភ៊ីអិលសុ៊ី
៩៩ អងគការអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមដបតង ១២១ ឥណទាន ជនបទណ្េមរ (អុ៊ីសុ៊ីទេ) ភ៊ីអិលសុ៊ី
១០០ អងគការទលើកកំពស់ជ៊ីវភាពរគួស្ថរ ១២២ ថវកិា ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១០១ អងគការឥណទានរបសិទធ ១២៣ អននតហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១០២ សហ្គមឥណទាន ជំ សំណាង ១២៤ អភវិឌ្ឍនអ៍រុណរេះ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១០៣ អងគការទរៀលឥណទាន ១២៥ ទអស ទអច ជ៊ី ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១០៤ អងគការទសដឋកិចចរគួស្ថរកមពុជា ១២៦ អរ ណ្អន ឌ្៊ីប ៊ី ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី



ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល

១២៧ កសិករ  មាន មាន  ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥០ សុ៊ី ទអហ្វអាយទអ ភ៊ីអិលសុ៊ី
១២៨ ផ្កក ឈូក ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥១ ណ្អហ្វ សុ៊ី ឌ្៊ី អូ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១២៩ សុេស្ថនតនិធិ  ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥២ ទអស ជ៊ី ហ្វវ  ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣០ សមបូរ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥៣ រគួស្ថរណ្េមរ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣១ ទេ ទេ សុ៊ី អឹម ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥៤ សូល៊ីដ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣២ រ៉ា ដូជ៊ីកូ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥៥ សុ៊ី. អុ៊ី. ឌ្៊ី.ទអ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣៣ ទអ សុ៊ី ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥៦ រគួស្ថរឥណទាន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣៤ របសិទិឋភាព  ទរកឌ្៊ីត ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥៧ អមតៈរុងទរឿង ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣៥ ខាបភ់៊ីថល រុងទរឿង ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥៨ ណ្េមរអងគរ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣៦ ហ្គូបល ណ្ែនឌ្៊ីង ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៥៩ វឌ្ឍន  អភវិឌ្ឍន ៍ទរកឌ្៊ីត  ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣៧ រដំលួណ្េមរ ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦០ គនាធ ម ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣៨ អិល ឌ្៊ី ទអ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦១ ជបួ  អភវិឌ្ឍន ៍ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៣៩ ឥណទាននារ ៊ី ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦២ សំបូរណ៍  រទពយ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៤០ ពិទោរ ហ្វវ ន ់ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦៣ អូសុ៊ី  ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៤១ ស្ថក យ ឡាយ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦៤ ប កិ ទអស្ថ  ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៤២ តារ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦៥ ល៊ី ទហ្ងអឹុង ហ្វវ យណ្នន ម.ក
១៤៣ អុ៊ីកស្តហ្គូហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦៦ ទ៊ីបុតាត  ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៤៤ កូនកសិករ ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦៧ និមមតិ សុ៊ីទេ ម.ក
១៤៥ ឥណទាន កុលបុរតណ្េមរ ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦៨ រ៉ាយស្ថម ត ហ្វវ យណ្នន ម.ក
១៤៦ ណារ៉ា លិកា ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៦៩ សរមតឹ ទរកឌ្៊ីត ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៤៧ សហ្ធន ហ្វវ យណ្នន  ភ៊ីអិលសុ៊ី ១៧០ អ អិន ទេ ឌ្៊ីទវលែុបមនិ ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៤៨ ឃ៊ីហ្វវ  ភ៊ីអិលសុ៊ី
១៤៩ ទរៀល ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី




