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អារមភកថា 
សេដឋកិច្ចកមពុជា មានកំស ើ នជាមធ្យមររមា  ៧% សៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ស ើយនឹងរពំឹង

ថារនតមានកំស ើ នកនុងរងវងដ់ដដលសនេះសៅឆ្ន ២ំ០១៦ ស េះរីជា កំស ើ នសេដឋកិច្ចពិភពសោក 
និងកនុងតំរនម់ានការររឈមខ្លេះៗកស៏ោយ ។ វេ័ិយេំខាន់ៗ ដដលគរំរដល់កំស ើ នសេដឋកិច្ច   
រមួមាន វេ័ិយសរេច្រ ៍ ពា ិជ្ជកមម េំ ង ់និងកាតស់ដរេំសលៀករំពាក ់ខ្ ៈដដលវេ័ិយ
កេិកមមរនតមានកំស ើ នយឺត ។ រនទមឹសនេះ ររសរេកមពុជាបានសធ្វើកំដ ររមងស់លើរររវ់េ័ិយ
សដើមបសីរតៀមខ្លួនរចួ្រាល់េរមារក់ាររំសពញមុខ្ងារនិងភារៈកិច្ចកនុងេមា រ កមមអាស៊ា ន  ស ើយ 

ជាពិសេេេំសៅដល់ការពរងឹងមា៉ា រកូសេដឋកិច្ច និងេថិរភាព ិរញ្ញ វតថុ រេរតាមយុរធសស្រេតច្តុសកា ដំណាកក់ាលរី៣ ររេ់
រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា សរកាមការដឹកនដំឈ៏្លល េវវររករសោយរតិរ ឌិ តររេ់ សម្មតចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ  
ហ ៊ុន សសន នយករដឋមស្រនតវីនរពេះរាជាណាច្រកកមពុជា ។ សោយយល់ស ើញពីភាពរងឹមាវំនររតិរតតិការធ្នគរ និងភាពធ្ន
វនររពន័ធធ្នគរ វនិិសោរិនកនុងរេុក និងសរៅររសរេបានពរងីកការវនិិសោរររេ់ខ្លួន ដដលជ្ំរញុវេ័ិយសនេះឲ្យសដើរតួនរី
កានដ់តេំខានក់នុងការអភវិឌ្ឍសេដឋកិច្ចជាតិ តាមរយៈការផ្ដល់សេវា ិរញ្ញ វតថុកានដ់តរូលំរូោយរូ ងំររសរេ ។ 

កនុងនមជាអាជាា រធ្ររតួតពិនិតយ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានពរងឹងនិងពរងីក ងំរំ ំនិងវសិលភាពសលើការរតួតពិនិតយ 
ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ សដើមបរីរស់ា តន់ិងការពារការសកើតស ើងវនហានិភយ័ដដលអាច្សកើតមានរេរតាមការវវិតតោ៉ា ង 
ឆ្ររ់ ័េវនវេ័ិយ ិរញ្ញ វតថុ ។ រនទឹមសនេះ វធិ្ីសស្រេតវនការរតួតពិនិតយរតូវបានពរងងឹតាមរយៈការផ្លល េ់រតូរពីការរតួតពិនតិយ
ដផ្ែកសលើរររបញ្ញតត ិ សៅជាការរតួតពិនិតយដផ្ែកសលើហានិភយ័ និងរេសនៈអនរត សោយសផ្លដ តជាេំខានស់លើររេិរធភាពវន
ររតិរតតិការ និងករមតិហានភិយ័ររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនងិ ិរញ្ញ វតថុ ។ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា យកច្ិតតរុកោកខ់្ពេ់កនុងការ
រតួតពិនិតយររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុសោយសផ្លត តសលើច្ំ ុច្េំខាន់ៗ រមួមាន ៖ ភាពរររ់រគន់វនសដើមរុន រុ ភាព    
ររពយេកមម សថ នភាពេនទនយីភាព អភបិាលកិច្ចនិងការរតួតពិនតិយវផ្ទកនុង និងភាពដររររួលសៅសលើរីផ្ារ ដដលអាច្រ៉ាេះពាល់
ដល់ររតិរតតិការររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ ។ ការអនុវតតការងាររតួតពិនិតយររករសោយររេិរធភាព េសរមច្សៅបាន
អារេ័យសលើេមតថភាពររេ់មស្រនតីរតួតពិនតិយ កនុងការវាយតវមលសលើេុខ្ភាពនិងភាពរងឹមាវំនររឹេះសថ ននីមយួៗ កដូ៏ច្ជាររពន័ធ
ធ្នគរ ងំមូល រពម ងំចាតវ់ធិានការដកតរមូវ និងររស់ា តហ់ានិភយ័បានេមរេរនិង នស់ពលសវោ ។ ដូច្សនេះ ការយក
ច្ិតតរុកោកក់នុងការពរងងឹេមតថភាពមស្រនតីរតតួពិនតិយ  ងំច្ំស េះដងឹ ជ្ំនញ និងររឹេដី រឺជាការចាបំាច្ ់សដើមបធីានបាននូវការ
រតួតពិនិតយររករសោយរុ ភាព និងររេិរធភាពខ្ពេ់ ។ 

េថិរភាពមា៉ា រកូសេដឋកិច្ច នសោបាយ និងេនតិេុខ្េងគម រឺជាកំោំងច្លករេំខានជ់្ំរញុដល់ការអភវិឌ្ឍវនររពន័ធ
ធ្នគរ ងំមូល ។ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា រនតពរងឹងររេិរធភាពវនការអនុវតតសគលនសោបាយររូិយវតថុ ការរកាេថិរភាពវលល 
ការធានេថិរភាព ិរញ្ញ វតថុ និងររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ សដើមបគីរំរសគលនសោបាយអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយ ិរញ្ញ វតថុររេ់រាជ្រោឋ ភបិាល
កមពុជា ។ កនុងនយ័សនេះ ការជ្ំរញុការសររើរបាេ់របាកស់រៀល ការសលើកកមពេ់ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ ការរសងាើនកិច្ចការពារអតិលិជ្ន 
និងការពរងឹងការយល់ដឹងររេ់សធារ ជ្នអំពផី្លិតផ្លនិងសេវា ិរញ្ញ វតថុ រតូវបានកំ តជ់ាអារិភាព ។ ខ្ាុេំងឃមឹថា
របាយការ ៍សនេះ នឹងអាច្សររើរបាេ់ជាឯកសរេរមាររ់សងាើនការយល់ដឹងដល់អនកេិការសវរជាវ កដូ៏ច្ជាផ្តល់ពត័ម៌ានដល់
ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ សដើមបដីេវងយល់ពីលរធផ្ល និងររេិរធភាពវនការអនុវតតការងារររេ់ខ្លួន ។ 

           រាជ្ធានភីនសំពញ វលងរី      ដខ្សមស ឆ្ន ២ំ០១៦ 
          ោ ចាន់ត ូ

              ម្ទសាភបិាល ធនាគារោតិននកមព៊ុោ 
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តារាង១: បណ្តត ញននរគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុពីឆ្ន ២ំ០១២-២០១៥ ..................................................... ២ 

តារាង២: ចំសណ្កទីផារននរគឹឹះសាថ នធនាគារតាមភាគទ៊ុនិក ........................................................................... ៣ 

តារាង៣: ការវិវតតកន៊ុងវិសយ័ធនាគារ (កំម្ណ្ើ នឆ្ន មំ្លើឆ្ន )ំ ............................................................................. ៤ 

របូភាព២: ធនាគារ-ចំនួនអនកខចីរបាក់និងអនកដាក់របាក់បម្ញ្ញ ើ .......................................................................... ៤ 

របូភាព៣: ធនាគារ-ឥណ្ទាននិងរបាក់បម្ញ្ញ ើម្ៅអតិថិជន .............................................................................. ៤ 

របូភាព៤: ធនាគារ–ឥណ្ទានតាមវិសយ័ម្សដ្ឋកិចច .......................................................................................... ៥ 

របូភាព៥: ធនាគារ–អន៊ុបាតឥណ្ទានមិនដ្ំម្ណ្ើ រការ ...................................................................................... ៥ 

របូភាព៦: មីរកូហរិញ្ញវតថ៊ុ-កំម្ណ្ើ នរទពយសកមម .................................................................................................. ៧ 

របូភាព៧: មីរកូហរិញ្ញវតថ៊ុ-ឥណ្ទានតាមវិសយ័ម្សដ្ឋកិចច ................................................................................ ៧ 

របូភាព៨: មីរកូហរិញ្ញវតថ៊ុ--ឥណ្ទាននិងរបាក់បម្ញ្ញ ើ ......................................................................................... ៧ 

របូភាព៩: មីរកូហរិញ្ញវតថ៊ុ--គ៊ុណ្ភាពសមំ្ពៀតឥណ្ទាន .................................................................................... ៧ 

តារាង៤: វិសយ័ភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ .................................................................................................................. ៨ 

របូភាព១០: ចំនួនការយិាលយ័និងមា៉ា ស៊ុនីម្អធីអ៊ុឹមម្ធៀបនឹងរបោជន ១០០.០០០នាក់ .................................. ១៤ 

របូភាព១១: ភាគរយអនកដាក់របាក់បម្ញ្ញ ើនិងអនកខចីរបាក់ោន្រសតពីីរគឹឹះសាថ នមីរកូហរិញ្ញវតថ៊ុ ............................. ១៤ 
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១.  ការអភិវឌ្ឍសខំាន់ៗ ននវសិយ័ធនាគារ 

១.១. ទិដ្ឋភាពទូម្ៅននរគឹឹះសាថ នធនាគារនងិហរិញ្ញវតថ៊ុ 

រនទឹមនងឹការរកីច្សរមើនវនសេដឋកិច្ច ររពន័ធធ្នគរសៅកមពុជា បានអភវិឌ្ឍជារនតរនទ រស់ៅតាមការវវិតតវនរីផ្ារ ។ រតិ
រតឹមដខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ររពន័ធធ្នគរសៅកមពុជារមួមាន ៖ ធ្នគរពា ិជ្ជច្ំនួន ៣៦ (កនុងសនេះមានធ្នគរកនុងរេុកច្ំនួន 
១២ ធ្នគររុតតេមពន័ធច្ំនួន ១៤ និងសខាធ្នគរររសរេច្ំនួន១០) ធ្នគរឯកសរេច្ំនួន ១១ (កនុងសនេះមានធ្នគរ 
ឯកសរេច្ំនួន ១ ជាររេ់រដឋ) ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុច្ំនួន ៥៨ (កនុងសនេះររឹេះសថ នច្នំួន ៨ ជាររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុររួល
របាករ់សញ្ញ ើពសីធារ ជ្ន) ររតិរតតិករមរីកូ ិរញ្ញ វតថុច្ំនួន ១០៩ ការោិល័យតំណាងធ្នគរររសរេច្ំនួន ៨ រកុម ៊ាុន      
ភតេិនា ិរញ្ញ វតថុច្ំនួន ៩ អនកដំស ើ រការតតិយភារចី្នំួន ៦ រកុម ៊ាុនសរកឌ្ីតរយូរ ៉ាចូ្ំនួន ១ និងអាជ្ីវកររតូររបាកច់្ំនួន 
២.០១០ (ររូភាព ១)។ 
រូរភាព១: រច្នេមពន័ធររពន័ធធ្នគរសៅកមពុជា 

 

រចនាសមព័នធរបព័នធធនាគារម្ៅកមព៊ុោ 

រកុម ៊ាុនភតេិនា ិរញ្ញ វតថុ (៩) 

 

ធ្នគរជាតិវនកមពុជា 
(ធ្នគរកណាដ ល) 

ររឹេះសថ នធ្នគរ 

អាជ្ីវកររដូររបាក ់(២.០១០) 

ធ្នគរឯកសរេ (១១) 

ការោិល័យតណំាង 
ធ្នគរររសរេ (៨) 

អនកដំស ើ រការតតយិភារី (៦) 

 
រកុម ៊ាុនសរកឌ្តីរ៊ាយរួ ៉ាូ (១) 

ធ្នគរពា ិជ្ជ (៣៦) 

ររេឹះសថ នសរកាមច្ ុំេះសផ្សងសរៀត ររេឹះសថ នមរីក ូរិញ្ញ វតថុ 

ររឹេះសថ នមរីក ូិរញ្ញ វតថុររលួរបាករ់សញ្ញ ើ (៨) 

ររឹេះសថ នមរីក ូិរញ្ញ វតថុ(៥០) 
 

ររតិរតតិករមរីកូ ិរញ្ញ វតថុ(១០៩) 
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តារាង១: បណ្តា ញននរគឹឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុ1ពីឆ្ន ាំ២០១២-២០១៥ 

                                                           
1តួ្លលខទាំងលនឹះបានមកពីរគឹឹះស្ថា នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ាុដែលមានលៅកនុងឧបសមព័នធទី២  

រគឹឹះស្ថា នធនាគារ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

ធនាគារពាណិជ្ជ 
ធនាគារកនុងស្សុក– ភាគទុនិកភាគលររើនជាអ្នកកនុងស្សុក 

រាំនួនធនាគារ 
រាំនួនស្ថខា 
រាំនួនបុគគលិក 

រាំនួនទីតាាំងមា៉ា សីុន ATM 

 

  ៦ 

២៩៨ 

៩.៦៧៣ 

២៩៥ 

 

៦ 

៣១០ 

១១.៧៩៣ 

៣២៧ 

 

៧ 
៣៥៤ 

១៤.៨៩៦ 

៤៥៤ 

 

៧ 

៣៧៥ 

១៦.២៣៩ 

៥៤៤ 
ធនាគារកនុងស្សុក– ភាគទុនិកភាគលររើនជាជ្នបរលទស 

រាំនួនធនាគារ 
រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

រាំនួនទីតាាំងមា៉ា សីុន ATM 

 

៦ 

៤០ 

១.០០៩ 

១៤៥ 

 

៥ 

៣៣ 

១.០០០ 

៧៧ 

 

៦ 
៤៧ 

១.៤៤៤ 

១១៧ 

 

៥ 

៥៤ 

១.៧៣៨ 

១៧៥ 
ធនាគារបុត្ាសមព័នធបរលទស 

រាំនួនធនាគារ 
រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

រាំនួនទីតាាំងមា៉ា សីុន ATM 

 

១១ 

៩៧ 

២.២៥៣ 

២៣៩ 

 

១៤ 

១២៨ 

៣.០៦៧ 

៣៦០ 

 

១២ 

១១៩ 

២.៩៨៤ 

៣៥៨ 

 

១៤ 

១៤២ 

៣.៥២៩ 

៣៩១ 
ធនាគារស្ថខាបរលទស 

រាំនួនធនាគារ 
រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

រាំនួនទីតាាំងមា៉ា សីុន ATM 

 

៩ 

១៣ 

២៨៨ 

២ 

 

១០ 

១៦ 

៣៦១ 

២ 

 

១១ 

២១ 

៤៣៩ 

៦ 

 

១០ 

២២ 

៤៦៣ 

៨ 
រាំនួនសរបុធនាគារពាណិជ្ជ 

រាំនួនធនាគារសរបុ 

រាំនួនស្ថខាសរបុ 

រាំនួនបុគគលិកសរបុ 

រាំនួនទីតាាំងមា៉ា សីុន ATM សរបុ 

 

៣២ 

៤៤៨ 

១៣.២២៣ 

៦៨១ 

 

៣៥ 

៤៨៧ 

១៦.២២១ 

៧៦៦ 

 

៣៦ 

៥៤១ 

១៩.៧៦៣ 

៩៤០ 

 

៣៦ 

៥៩៣ 

២១.៩៦៩ 

១.១១៨ 
ធនាគារឯកលទស  
ធនាគារឯកលទសរបស់រែឋ 

រាំនួនធនាគារ 
រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

 

១ 

១ 

៦០ 

 

១ 

១ 

៥៩ 

 

១ 

១ 

៦៧ 

 

១ 

១ 

៧៥ 
ធនាគារឯកលទស– ភាគទុនិកភាគលររើនជាអ្នកកនុងស្សុក 

រាំនួនធនាគារ 
រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

 

៣ 

៣ 

១៣៨ 

 

៤ 

៦ 

២៤៣ 

 

៤ 

៧ 

១៧៨ 

 

៣ 

៧ 

៤០៧ 

ធនាគារឯកលទស– ភាគទុនិកភាគលររើនជាជ្នបរលទស 
រាំនួនធនាគារ* 

រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

 

៣ 

៣ 

៤៦ 

 

៣ 
៣ 

៤៥ 

 

៦ 

៨ 

២៦៥ 

 
៧ 

១៣ 

៣៨១ 
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តារាង២: រាំដណកទីផារននរគឹឹះស្ថា នធនាគារតាមភាគទុនិក 

រាំដណកទីផារ 
រទពយសកមម ឥណទន របាក់បលញ្ញើ លែើមទុន 

ធនូ-១៤ ធនូ-១៥ ធនូ-១៤ ធនូ-១៥ ធនូ-១៤ ធនូ-១៥ ធនូ-១៤ ធនូ-១៥ 

ធនាគារពាណិជ្ជ 
ធនាគារបរលទស ៥៤,៥៩% ៥៤,២៩% ៥០,៤០% ៥១,៥៨% ៥២,៧២% ៥១,៤៤% ៦២,៦៨% ៦០,៩៩% 
ធនាគារកនុងស្សុក ៤៤,១១% ៤៤,២៣% ៤៧,៨៩% ៤៦,៧៦% ៤៧,២៥% ៤៨,៥៤% ៣២,១១% ៣១,៤៤% 
ធនាគារឯកលទស 
ធនាគារបរលទស ០,៦៤% ០,៧៤% ០,៩៤% ១,០២% ០,០០% ០,០០% ២,៧១% ៤,០២% 
ធនាគារកនុងស្សុក ០,៦៦% ០,៧៤% ០,៧៧% ០,៦៤% ០,០៣% ០,០១% ២,៥០% ៣,៥៥% 
សរបុ 
ធនាគារបរលទស ៥៥,២៣% ៥៥,០៣% ៥១,៣៥% ៥២,៦០% ៥២,៧២% ៥១,៤៥% ៦៥,៣៩% ៦៥,០១% 
ធនាគារកនុងស្សុក ៤៤,៧៧% ៤៤,៩៧% ៤៨,៦៥% ៤៧,៤០% ៤៧,២៨% ៤៨,៥៥% ៣៤,៦១% ៣៤,៩៩% 
សរបុ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 

រាំនួនសរបុធនាគារឯកលទស 
រាំនួនធនាគារសរបុ 

រាំនួនស្ថខាសរបុ 

រាំនួនបុគគលិកសរបុ 

 

៧ 

៧ 

២៤៤ 

 

៨ 

១០ 

៣៤៧ 

 

១១ 
១៦ 

៥១០ 

 

១១ 
២១ 

៨៦៣ 

រគឹឹះស្ថា នមីរកហិូរញ្ញវត្ាុ  
រគឹឹះស្ថា នមីរកហិូរញ្ញវត្ាុទទួលរបាក់បលញ្ញើ 

រាំនួនរគឹឹះស្ថា ន 

រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

រាំនួនទីតាាំងមា៉ា សីុន ATM 

 

៧ 

១.៤២៤ 

១០.៤០៣ 

៣១ 

 

៧ 

១.២៧៩ 

១២.៨៤២ 

៧៣ 

 

៧ 

១.៣៨៣ 

១៥.៥៧៦ 

១៩៧ 

 

៨ 

១.៦៣២ 

២០.៨០៨ 

២៩៨ 
រគឹឹះស្ថា នមីរកហិូរញ្ញវត្ាុ 

រាំនួនរគឹឹះស្ថា ន 

រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

 

២៨ 

៧៥២ 

២.២១៥ 

 

២៩ 

៩៣៧ 

២.៩៦៤ 

 

៣២ 

១.៣១១ 

៤.០១៤ 

 

៥០ 

២.១៨៦ 

៥.៤៦០ 

របតិ្បត្ាិករមីរកហិូរញ្ញវត្ាុដែលបានរុឹះបញ្ជ  ី
រាំនួនរគឹឹះស្ថា ន 

រាំនួនស្ថខា 

រាំនួនបុគគលិក 

 

៣២ 

២៧៦ 

៥៣៩ 

 

៣៥ 

៤៤៣ 

៨៩៧ 

 

៣៨ 

៥០៩ 

៩៤២ 

 

១០៩ 

១.៧១៥ 

៣.២៥៥ 
រាំនួនរគឹឹះស្ថា នមីរកហិូរញ្ញវត្ាុ 

រាំនួនរគឹឹះស្ថា នសរបុ 

រាំនួនស្ថខាសរបុ 

រាំនួនបុគគលិកសរបុ 

រាំនួនទីតាាំងមា៉ា សីុន ATM សរបុ 

 

៦៧ 

២.៤៥២ 

១៣.១៥៧ 

៣១ 

 

៧១ 

២.៦៥៩ 

១៦.៧០៣ 

៧៣ 

 

៧៧ 

៣.២០៣ 

២០.៥៣២ 

១៩៧ 

 

១៦៧ 

៥.៥៣៣ 

២៩.៥២៣ 

២៩៨ 
រកមុហ ុនភតិ្សនា  
រាំនួនរកមុហ ុនភតិ្សនា 

រាំនួនរកុមហ ុនសរបុ 

 

១ 

 

២ 

 

៦ 

 

៩ 

ការយិាល័យត្ាំណ្តង  
រាំនួនការយិាល័យត្ាំណ្តងធនាគារបរលទស 

រាំនួនការយិាល័យសរបុ 

 

៤ 

 

៦ 

 

៧ 

 

៨ 
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១.២. សាថ នភាពនិងរបតបិតតកិារហរិញ្ញវតថ៊ុ 

១.២.១. របតបិតតកិារននវិសយ័ធនាគារ 

ររពន័ធ ិរញ្ញ វតថុសៅកមពុជារររដ ត រស់ោយររពន័ធធ្នគរ ដដលមានរំ រំរពយេកមមេររុររមា ជាង ៩០% វន 
ររពយេកមមវនររពន័ធ ិរញ្ញ វតថុ ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ររពយេកមមេររុបានសកើនស ើង ២៣,២១% ដល់ ៨០.៨៤៨,៦៩ ពានោ់នសរៀល 
ដដលសេមើនឹង ១០៧,៨៩% វនផ្លិតផ្លកនុងរេុកេររុ ។ សោយដ ក េំសពៀតឥ  ននិងរបាករ់សញ្ញ ើររេ់អតលិិជ្នេររុ
បានសកើនស ើង ២៥,៦៥% ដល់ ៤៧.៥៥៤,៥២ ពានោ់នសរៀល និង ១៧,៣៨%  ដល់ ៤៦.៣៤៦,០៣ ពានោ់នសរៀល 
សេមើនឹង ៦៣,៤៦% និង ៦១,៨៥% វនផ្លិតផ្លកនុងរេុកេររុ សរៀងគន  ។ សដើមបធីានដល់ភាពរងឹមាវំនការអភវិឌ្ឍវេ័ិយ 
សនេះ ររឹេះសថ នធ្នគរបានរសងាើនររេិរធភាព និងវសិលភាពររតិរតតិការររេ់ខ្លួនតាមរយៈការសរើកសខាធ្នគរលមីច្ំនួន 
៥៧ នងិ POS ច្ំនួន ៣.៨០៨ និងការោកឲ់្យដំស ើ ការមា៉ា េីុនសអធ្ីអឹម (ATM) លមីច្នំួន ១៧៨ មា៉ា េីុន រពម ងំការសច្ញឲ្យ  
សររើរបាេ់នូវរ ័ណ ឥ ពនធច្នំួន ១៤៣.០១២ និងរ ័ណ ឥ  នច្នំួន ៨.៥៧៥  ។ 
តារាង៣: ការវវិត្ាកនុងវស័ិយធនាគារ (កាំលណើ នឆ្ន ាំលលើឆ្ន ាំ) 

ការវវិត្តក្នុ ងវស័ិយធនាគារ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

កំ្ណ ើ នររពយសក្មម ២៤,៤០% ៣៧,៣០% ១៦,៩០% ២៧,១០% ២៣,២១%

កំ្ណ ើ នឥ ទាន ៣៣,៥០% ៣៥,១០% ២៥,៧៦% ២៧,១១% ២៥,៦៥%

កំ្ណ ើ នរាក្ប់ណ ញ្ ើ ២០,៤០% ២៩,៧០% ១២,២៤% ២៨,៩៥% ១៧,៣៨%

ររពយសក្មមណធៀបផ.ស.ស ៦២,៧០% ៧៦,៦០% ៨២,៧៨% ៩៨,៣៣% ១០៧,៨៩%

ឥ ទានណធៀបផ.ស.ស ៣៤,១០% ៤១,០០% ៤៧,៧៤% ៥៦,៧១% ៦៣,៤៦%

រាក្ប់ណ ញ្ ើណធៀបផ.ស.ស ៤១,០០% ៤៧,៣០% ៤៩,០៩% ៥៩,១៦% ៦១,៨៥%

 

 

 

 

 

 

 

 
របូភាព៥: ធនាគារ–អ្នុបាត្ឥណទនមិនែាំលណើ រការ 
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ធនាគារ - ឥណទន និងរបាក់បលញ្ញើអ្តិ្ថិជ្ន 

របាក់បលញ្ញើអ្តិ្ថិជ្ន ឥណទនអ្តិ្ថិជ្ន 

របូភាព២: ធនាគារ-រាំនួនអ្នកខចីរបាក់និងអ្នកដាក់របាក់បលញ្ញើ របូភាព៣: ធនាគារ-ឥណទននិងរបាក់បលញ្ញើលៅអ្តិ្ថិជ្ន 
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ធនាគារ - ឥណទន និងរបាក់បលញ្ញើអ្តិ្ថិជ្ន 
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ការជួ្ញែូររាយ 
15.73% 

ការជួ្ញែូរែុាំ 
17.01% 

សណ្តឋ គារនិង
លភាជ្នីដាឋ ន 

5.79% កមមនាស្ថលកមម 
7.61% 

លសវាកមមមិនដមន
ហិរញ្ញវត្ាុលផេងៗ 

8,37% 
ការឱ្យខចីជាបុគគល 

5.44% 

កសិកមម រកុាា របមា 
ញ់ និង លនស្ថទ 

10.19% 

ការជួ្ញែូរអ្រលន
រទពយ 
4.80% 

បណ្តា ញព័ត៌្មាន
និងទូរគមនាគមន៍ 

0.96% 

ការឱ្យខចីទិញផទឹះជា
កមមសិទធិផ្ទទ ល់ខលួន 

7.10% 

ែឹកជ្ញ្ជូ ននិងសាុក
បលណ្តា ឹះអាសនន 

1.32% រគឹឹះស្ថា នហិរញ្ញវត្ាុ 
2.69% 

ការផគត់្ផគង់លសវា
ស្ថធារណៈ 

0.85% ឥណទនលផេងៗ 
2.08% 

អាជី្វកមមជួ្ល និង
ភតិ្សនារបតិ្បត្ាិ

ការ 
1.74% 

ការឱ្យខចីតាមប័ណណ
ឥណទន 
0.17% 
ឧសាហកមមដរ   

0.52% 

ឥណទនតាមវស័ិយលសែឋកិរច 

េុខ្មាលភាព និងភាពរងឹមាវំនររពន័ធធ្នគរររួផ្សនំឹងការសកើនស ើងវនការយល់ដងឹររេ់ររជាជ្នសលើវេ័ិយ ិរញ្ញ វតថុ ការពរងីក 
រណាត ញររតិរតតិការអនតរការយិ ិរញ្ញ វតថុ កដូ៏ច្ជាការសកើនស ើងវនជ្សរមើេផ្លិតផ្លនិងសេវា ិរញ្ញ វតថុ បានជ្ំរញុនិងរសងាើន
ការសររើរបាេ់សេវា ិរញ្ញ វតថុតាមរយៈររពន័ធធ្នគរកានដ់តសរច្ើនជាងមុន ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ សនេះ អនកោករ់បាករ់សញ្ញ ើសកើនស ើង 
១៧,៣៨% ពី ២.២៥៩.៦០១ នក ់ដល់ ២.៦៥០.១៨៨ នក ់និងអនកខ្ចីរបាកស់កើនស ើង ១៥,៥៨% ពី ៤៤៣.៤៨២ នក ់ដល់ 
៥១២.៥៨២នក ់។ 

រនទឹមនងឹការសកើនស ើងនូវច្ំននួអតិលជិ្នកនុងវេ័ិយធ្នគរ របាករ់សញ្ញ ើនិងឥ  នកម៏ានការសកើនស ើងផ្ងដដរ ។ 
ជាកដ់េដង តាមរយៈផ្លសធ្ៀរឆ្ន សំលើឆ្ន  ំ របាករ់សញ្ញ ើនិងឥ  នបានសកើនស ើង ១៧,៣៨% និង ២៥,៦៥% សរៀងគន  ។ 
ស េះរីជាកំស ើ នឥ  នសៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ សនេះ មានករមតិខ្ពេ់កដ ីកស៏ៅ រជាងកំស ើ នឆ្ន ២ំ០១៤ នងិមានននិន ការលយ
ចុ្េះជារនតរនទ រ ់។ កតាត សនេះ បានឆលុេះរញ្ច ំងពីផ្លវជិ្ជមានវនការដររររួលនិនន ការវនការផ្ដល់ឥ  នររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរ 
សោយររឹេះសថ នមានការយកច្ិតតរុកោកខ់្ពេ់ និងរសងាើនការររុងររយត័នជាងមុនកនុងការរសញ្ចញឥ  នសៅសលើវេ័ិយដដល
អាច្ររឈមនឹងហានិភយ័ រពម ងំពរងងឹរុ ភាព និងនិរនតរភាពវនសដើមរុនររេ់ររេឹះសថ នផ្ងដដរ ។  រួររញ្ជ កផ់្ងដដរថា
កំស ើ នឥ  នសៅកមពុជារតូវបានដរងដច្កសៅតាមវេ័ិយសេដឋកិច្ចរមួមាន៖ វេ័ិយពា ិជ្ជកមមលកដុ់ ំ១៧,០១% ពា ិជ្ជកមម
លករ់ាយ ១៥,៧៣% កេិកមមរកុាា ររមាញ់និងសនសរ ១០,១៩% និងសេវាសផ្សងៗមនិដមន ិរញ្ញ វតថុ ៨,៣៧% វនេំសពៀត
ឥ  នេររុ ។ ច្ំដ កវេ័ិយសផ្សងសរៀតសរៅពីវេ័ិយខាងសលើ បានរេូរយកឥ  នតិច្ជាង ៨% វនេំសពៀតឥ  ន
េររុ ។ ឥ  នមនិដំស ើ រការដុលសធ្ៀរនឹងឥ  នេររុមានមានលកា ៈររសេើរជាងឆ្ន ២ំ០១៤ សោយបានរកានូវ
ករមតិ ររតឹមដត ១,៩៩% ដដលសនេះបានរងាា ញពីររេិរធភាពវនការររររ់រងរុ ភាពររពយេកមម ជាពិសេេការរសញ្ចញ
ឥ  នររេ់ររេឹះសថ នធ្នគរ ។ 

ររឹេះសថ នធ្នគរបានរកាអនុបាតេនទនីយភាពេថិតសៅករមតិលែររសេើរដូច្ឆ្ន មំុនជាមយួនឹងអរតា ៧៨,៧៨% ខ្ពេ់
ជាងករមតិក ំត ់ ៥០% ស ើយការររររ់រងេនទនីយភាពនឹងរពំឹងមានររេិរធភាពកានដ់តររសេើរជាងមុន រនទ រព់ីការោក់

របូភាព៤: ធនាគារ–ឥណទនតាមវស័ិយលសែឋកិរច 
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ឲ្យអនុវតតនូវររកាេេដីពីអនុបាតរករខ្ ័ឌ េនទនីយភាពដដលរេរតាមបាដេល ៣ នចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៥ សនេះ ។ ជាមយួគន ផ្ង
ដដរ សដើមបធីានបាននូវភាពររររ់គនវ់នសដើមរុន ររឹេះសថ នធ្នគរបានរដនថមសដើមរុនជាលំោរ ់ ដដលភារសរច្ើនបានមកពី
របាកច់្ំស ញរងគររុកររេ់ររឹេះសថ ន ។ ជាកដ់េតង ររឹេះសថ នធ្នគរបានរកាអនុបាតសធ្នភាពររេ់ខ្លួនោ៉ា ងរងឹមាជំាមយួ
នឹងករមតិជាមធ្យមររមា  ២១,៨៦% សលើេពីករមតិក ំតអ់របររមាវនរររបញ្ញតតិ ១៥% ។ រនទឹមនឹងការពរងឹងការអនុវតត 
និងការរសងាើនររេិរធភាពការងារ ច្ំ ូលការរបាកេុ់រធររេ់ររឹេះសថ នបានសកើនស ើង ២៨,៥៤% ស ើយផ្លរររសលើររពយ
េកមម និងផ្លរររសលើសដើមរុនមានករមតិ ១,៩៦% និង ១០,៩២% សរៀងគន  ។ 

១.២.២. របតិបតតកិារននវិសយ័មីរកហូរិញ្ញវតថ៊ុ 
 

 ចារព់ីឆ្ន ២ំ០១០ រ ូតដល់រច្ចុរបនន ររតិរតតិការមរីក ិូរញ្ញ វតថុសៅកមពុជាមានការរកីច្សរមើនជាលំោររ់ួរឲ្យកតេ់មាគ ល់។ 
ការរកីច្សរមើនវនវេ័ិយសនេះ បានឆលុេះរញ្ច ំងតាមរយៈកំស ើ នវនច្នំួនររឹេះសថ នលមី កសំ ើ នររពយេកមម ឥ  នអតិលជិ្ន 
របាករ់សញ្ញ ើអតិលិជ្ន រណាត ញររតិរតតិការ ិរញ្ញ វតថុ និងផ្លិតផ្លនិងសេវា ិរញ្ញ វតថុលមីៗ ។ វេ័ិយមរីក ិូរញ្ញ វតថុបានសដើរតួនរី 
ោ៉ា ងេំខានក់នុងការផ្តល់ររភពរុនដល់ររជាពលរដឋសៅតាមរីជ្នររឲ្យមានលរធភាពរសងាើតមុខ្រររលម ីនិងពរងីកអាជ្វីកមមខាន ត 
តូច្និងខាន តមធ្យម ដដលកតាត សនេះចូ្លរមួច្ំដ កោ៉ា ងេកមមកនុងការររររងជ់្ីវភាពររជាពលរដឋ កាតរ់នថយភាពរកីរក និង   
ជាពិសេេការអភវិឌ្ឍសេដឋកិច្ច ។ 
 សៅឆ្ន ២ំ០១៥ សនេះ ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុមានច្ំនួន ៥៨ កនុងសនេះ មានររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុររួលរបាករ់សញ្ញ ើ
ច្ំនួន ៨ ។ ការសកើនស ើងវនច្ំនួនររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុបានជ្ំរញុឲ្យមានការសកើនស ើងនូវររពយេកមមេររុ ៤៨,០១% ដល់ 
១៤.៦២៥,៩២ ពានោ់នសរៀល ឥ  ន ៤៩,៨៩% ដល់ ១២.២៤៤,៣៦ ពានោ់នសរៀល និងរបាករ់សញ្ញ ើ ៤៧,៣១% 
ដល់ ៥.៣០០,៨៧ ពានោ់នសរៀល ។ ររពយេកមមនិងឥ  នររេ់ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុសេមើនឹង ១៩,៥២% និង ១៦,១៩% 
វនផ្លិតផ្លកនុងរេុកេររុ ស ើយេំសពៀតឥ  នសនេះ រតូវបានផ្តល់សៅវេ័ិយកេិកមម ៣៥,២៤% រកុមររួសរ ២៦,២២%
ការជ្ួញដូរនិងពា ិជ្ជកមម ១៩,៣៥% សេវាកមម ១០,៦៦% េំ ងន់ងិដឹកជ្ញ្ជូ ន ៧,១៧% និងសផ្សងៗ ១,៣៦% ។ ការសកើន
ស ើងោ៉ា ងឆ្ររ់ ័េវនឥ  នកនុងវេ័ិយមរីកូ ិរញ្ញ វតថុនមំកនូវកំស ើ នអនកខ្ចីឥ  ន ១៤,៨០% ពី ១.៧៧៤.៨១៥ នក ់
ដល់ ២.០៣៧.៤២៤ នក ់ ស ើយរំ ឥំ  នជាមធ្យមកនុងវេ័ិយមរីកូ ិរញ្ញ វតថុេរមារអ់តិលិជ្នមាន ក់ៗ  បានសកើនស ើងព ី
៤,៦៣ ោនសរៀល ដល់ ៦,០១ ោនសរៀល សរើសធ្ៀរសៅនឹងឆ្ន ២ំ០១៤ ។ ការសកើនស ើងវនរំ ំឥ  នមធ្យមសនេះ ឆលុេះរញ្ច ំង 
អំពីតរមូវការកដូ៏ច្ជាលរធភាពររួលបានឥ  នកានដ់តធ្ំស ើងររេ់ររជាជ្នសៅតាមជ្នររ ដដលេរញ្ជ កព់ីការរកីច្សរមើន 
វនសថ នភាពសេដឋកិច្ចជ្នររ និងជ្ីវភាពរេ់សៅររេ់ររជាជ្ន សរពាេះថាមុននឹងររលួបានឥ  នពីវេ័ិយមរីកូ ិរញ្ញ វតថុ  
ផ្លូវការ អតិលជិ្នរតូវរងាា ញពរីសរមាងអាជ្ីវកមមររេ់ខ្លួនឲ្យបានច្ាេ់ោេ់ និងលរធភាពេងមកវញិនូវរបាកក់មច ីងំសនេះ ។ 
ឥ  នមនិដំស ើ រការមានករមតិ រររមា  ០,៧៧% ។ សរៅពីសនេះ ជ្ំសនឿរុកច្ិតត និងការយល់ដងឹររសេើរជាងមុនររេ់
សធារ ជ្នច្ំសពាេះសថ នភាពសេដឋកិច្ចនិងវេ័ិយមរីកូ ិរញ្ញ វតថុ បានជ្ំរុញឲ្យរបាករ់សញ្ញ ើររេ់ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុមាន
ការសកើនស ើងរួរឲ្យកតេ់មាគ ល់សេមើនឹង ៧,០៧% វនផ្លិតផ្លកនុងរេុកេររុ ។ 
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មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ - គុណភាពសាំលពៀត្ឥណទន 

ឥណទន អ្នុបាត្ឥណទនមិនែាំលណើ រការ 

39,627 164,014 459,473 
1,094,117 

1,749,690 

3,620,596 

5,300,869 

1,244,970 
1,724,842 

2,591,263 
3,538,889 

5,261,735 

8,219,136 

12,244,357 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 14,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ជា
លា

នល
រៀល

 

មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ - ឥណទន និងរបាក់បលញ្ញើ 

របាក់បលញ្ញើ ឥណទន 
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មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ - កាំលណើ នរទពយសកមម 

រទពយសកមមសរបុ កាំលណើ នរទពយសកមម 

 រនទឹមនងឹការរកីច្សរមើនសនេះ ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុបានសគរពតាមរររបញ្ញតិររងុររយត័ន សោយបានរកានូវអនុបាត
សធ្នភាព និងេនទនីយភាពកនុងករមតិររមា  ១៩,២៦% និង ១៣៨,៤៦% ខ្ពេ់ជាងករមតិអរបររមា ១៥% និង ១០០% 
ដដលបានកំ តស់ោយរររបញ្ញតតិ ។ ការររររ់រងរុ ភាពររពយេកមមហាកម់ានការធាល កចុ់្េះរនតចិ្ ដេតងសច្ញតាមរយៈការ
សកើនស ើងនូវអនុបាតឥ  នមនិដំស ើ រការពី ០,៥៩% សៅកនុងឆ្ន មំុន ដល់ ០,៧៧% សៅកនុងឆ្ន សំនេះ ។ សរើស េះជាោ៉ា ង
សនេះកស៏ោយ ររឹេះសថ នមរីក ិូរញ្ញ វតថុសៅដតមានលរធភាពដេវងរករបាកច់្ំស ញ សោយផ្លរររសលើររពយេកមមនងិផ្លរររសលើ
សដើមរុនមានករមតិ ៣,៨៦% និង ១៨,៧៦% ដដលមានករមតិររហាករ់រដ លគន នងឹឆ្ន មំុន ។ 
 រច្ចុរបនន ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុមានរណាត ញសខាច្ំនួន ៣.៨១៨ ររុគលិកច្ំនួន ២៦.២៦៨ នក ់នងិ ATM ច្ំនួន 
២៩៨ ដដលរសរមើដល់អតិលជិ្នខ្ចីរបាកច់្ំនួន ២.០៣៧.៤២៤ នក ់និងអតិលជិ្នោករ់បាករ់សញ្ញ ើច្ំនួន ១.៣៣៩.៨៩៦ នក ់
សៅរូ ងំ ២៥ សខ្តត-រកុងពាេសពញវផ្ទររសរេ ។ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

របូភាព៨: មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ- ឥណទននិងរបាក់បលញ្ញើ របូភាព៩: មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ - គុណភាពសាំលពៀត្ឥណទន 

របូភាព៦: មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ-កាំលណើ នរទពយសកមម របូភាព៧: មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ-ឥណទនតាមវស័ិយលសែឋកិរច 

កសិកមម 
35.24% 

ពាណិជ្ជកមម 
និងជ្ាំនួញ 
19.35% 

លសវាកមម 
10.66% 

ែឹកជ្ញ្ជូ ន 
3.43% 

សាំណង់ 
3.74% 

រគួស្ថរ 
26.22% 

លផេងៗ 
1.36% 

មីរកហិូរញ្ញវត្ាុ-ឥណទនតាមរស័ិយលសែឋកិរច 
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១.២.៣. របតបិតតកិារននវិសយ័ភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ 

រនទ រព់ីការឈ្លនចូ្លររេ់រកុម ៊ាុនភតិេនា ិរញ្ញ វតថុចារព់ីឆ្ន ២ំ០១២មក ររតិរតតិការភតិេនា ិរញ្ញ វតថុបាន        
រកីច្សរមើនលូតោេ់រួរឲ្យកតេ់មាគ ល់ ។ រិតមកដល់រច្ចុរបនន សោយដផ្ែកសលើច្ារេ់តីពីភតិេនា ិរញ្ញ វតថុ និងររកាេ ករ់ង  
នងឹអាជ្ីវកមមភតិេនា ិរញ្ញ វតថុ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានផ្តល់អាជាា រ ័ណ ច្ំននួ ៩ ដល់រកុម ៊ាុនភតិេនា ិរញ្ញ វតថុ ។  
ររតិរតតិការសនេះបានចូ្លរមួច្ដំ កោ៉ា ងេំខាន ់កនុងការផ្តល់ ិរញ្ញរប នដល់េ រគេខាន តតូច្រផុំ្ត តូច្ និងមធ្យម កនុង
ការពរងឹងនិងពរងកីររតិរតតកិារអាជ្ីវកមម កដូ៏ច្ជារសងាើតការងារ និងផ្ដល់របាកច់្ំ ូលដល់ររជាពលរដឋដដលរមួច្ំដ កោ៉ា ង
េំខានក់នុងការអភវិឌ្ឍសេដឋកចិ្ចនិងេងគម ។  

វេ័ិយភតិេនា ិរញ្ញ វតថុមានការអភវិឌ្ឍោ៉ា ងខាល ងំ ដដលដេតងឲ្យស ើញតាមរយៈការសកើនស ើងសរច្ើនជាង ២ ដងវន 
ររពយេកមម និងឥ  នពី ១៨៦,៣៣ ពានោ់នសរៀល និង ១៤៧,០៦ ពានោ់នសរៀល កាលពីឆ្ន មំុន ដល់ ៤១០,៣៥ ពាន់
ោនសរៀល និង ៣៤៤,៩៧ ពានោ់នសរៀល កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ។ រកមុ ៊ាុនភតិេនា ិរញ្ញ វតថុ បានផ្តល់សេវាភតិេនា ិរញ្ញ វតថុ
ដល់វេ័ិយជាសរច្ើនដូច្ជា ៖ កេិកមម រកុមររសួរ ពា ិជ្ជកមម េំ ង ់ សេវាកមម និងការដឹកជ្ញ្ជូ ន តាមរយៈរីសន កក់ារ
កណាដ ល និងសខាច្នូំន ១៧ ជាមយួនឹងរុរគលិកច្ំននួ ៨៥៧ នក ់ដដលរំសរ ើការដល់អតិលិជ្នច្ំននួ ៤៣.៤១៣ នក ់។ 
 

តារាង៤: វស័ិយភតិ្សនាហិរញ្ញវត្ា ុ (រិតជាពានោ់នសរៀល) 

រកុ្មហ ុនភតិ្សនាហិ រ ញ្ វត្ថុ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥

ចំនួនររពយសក្មមសរុប ១៣,៩២ ៣៧,៤៤ ១៨៦,៣៣ ៤១០,៣៥

ចំនួនឥ ទានសរុប ០,៥៩ ១៦,៤០ ១៤៧,០៦ ៣៤៤,៩៧

ឥ ទានមនិដំណ ើ រការ 0% 0% ៣,១៦% ៥,៣១%

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

ចំនួនបុគ្គលិក្  (នាក្)់ ៧៤ ២១២ ៥៤៥ ៨៥៧

ចំនួនអតិ្ថិជន (នាក្)់ ១២២ ២.៦៣៨ ១៨.៦៨៣ ៤៣.៤១៣  
 

២. ការវិវឌ្ឍរកបខណ្ឌ ននការរតួតពនិិតយ និងបទបបញ្ញតត ិ

២.១. ការពិនិតយម្ឡើងវញិ និងការដាក់ម្ចញនវូបទបបញ្ញតត ិ

ររពន័ធធ្នគរបាននិងកំពុងរកីច្សរមើនោ៉ា ងឆ្ររ់ ័េ ដដល ម រឲ្យមានការពរងឹងរករខ្ ័ឌ រររបញ្ញតតជិាររចា ំ
សដើមបីសឆលើយតរតាមការវវិឌ្ឍវនរីផ្ារ និងឧតតមានុវតតភាពជាអនតរជាតិ និងជាពិសេេសដើមបីររ់រល់និងការពារហានិភ័យ      
េកាត នុពលនន ។ លរធផ្លវនសមសរៀនពីវរិតតិ ិរញ្ញ វតថុេកលឆ្ន ២ំ០០៨ បានតរមូវឲ្យររពន័ធធ្នគរ ងំមូលយកច្ិតតរុកោក ់
រដនថមសលើលកាខ្ ឌ រីផ្ារ ជាពិសេេការររររ់រងេនទនីយភាព ។ េថិតកនុងររកិារ ៍សនេះ ធ្នគរជាតវិនកមពុជា កនុងនមជា
អាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ បានោកស់ច្ញនូវវធិានេមរេរមយួច្នំួន កនុងរិេសៅពរងឹងេនទនយីភាពររពន័ធធ្នគរ កដូ៏ច្ជាពរងឹង 
រករខ្ ័ឌ វនការការពារនិងសោេះរសយវរិតតិ សោយកនុងសនេះវធិានេំខាន ់៤ រតូវបានោកឲ់្យអនុវតតកនុងឆ្ន ២ំ០១៥ រមួមាន ៖ 
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១. សេច្កតីជូ្នដំ ឹងសលខ្ ធ្៧-០១៥-១៧៧ េ.ជ្.  ចុ្េះវលងរ០ី៦ ដខ្មនី ឆ្ន ២ំ០១៥ េតីព ី “ការអនុវតតការោក់
របាករ់រមុងកាតពវកិច្ចសលើ (១) របាករ់សញ្ញ ើអតិលិជ្ន (២) របាករ់សញ្ញ ើធ្នគរអនិវាេជ្ន និង (៣) របាកក់មច ី     
អនិវាេជ្ន” 

២. ររកាេសលខ្ ធ្៧-០១៥-១៥៣ ររ.ក ចុ្េះវលងរី១៧ ដខ្មនី ឆ្ន ២ំ០១៥ េតីពី “ការផ្តល់េនទនីយភាពច្ំសពាេះ
ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ” 

៣. ររកាេសលខ្ ធ្៧-០១៥-១៥៤ ររ.ក ចុ្េះវលងរ១ី៧ ដខ្មនី ឆ្ន ២ំ០១៥ េតីពី “ការដច្ករដំលកពត័ម៌ានរតួតពិនិតយ
រវាងអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ និងរញ្ញតតិករកនុងនិងសរៅររសរេ” និង 

៤. ររកាេសលខ្ ធ្៧-០១៥-៣៤៩ ររ.ក ចុ្េះវលងរ២ី៣ ដខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៥ េតីពី “អនុបាតរករខ្ ័ឌ េនទនីយភាព”  
អនុវតតច្ំសពាេះររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុដដលររួលរបាករ់សញ្ញ ើពសីធារ ជ្ន ។ 

២.១.១.ការតមកលរ់បាកប់រមុងកាតពវកិចច និងវធិានមា៉ា រកូរបុងរបយត័នម្ផេងៗ 

របាករ់រមុងកាតពវកិច្ចបានសដើរតួនរីេំខានេ់រមាររ់សរមើឲ្យសគលនសោបាយររូិយវតថុររេ់ធ្នគរកណាត ល នងិជា
ឧរករ ៍មា៉ា រកូររុងររយត័នររេ់អាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ ។ កនុងរិេសៅពរងឹងសថ នភាពេនទនីយភាពររពន័ធធ្នគរឲ្យមានករមតិ
ខ្ពេ់និងររសេើរជាងមុន កដូ៏ច្ជាសដើមបីររស់ា តហ់ានិភយ័រណាត លមកពកីំស ើ នឥ  នោ៉ា ងឆ្ររ់ ័េ និងការដររររួល
វនររភពរុនររសរេ (Foreign Funding Volatility) កនុងដខ្មនី ឆ្ន ២ំ០១៥ ធ្នគរជាតិវនកមពុជាបានសច្ញសេច្កតជូី្នដំ ឹង 
ដល់ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុឲ្យរ នរបាករ់រមុងកាតពវកិច្ចដផ្ែកសលើ (១) របាករ់សញ្ញ ើអតិលិជ្ន (២) របាករ់សញ្ញ ើធ្នគរ 
អនិវាេជ្ន និង (៣) របាកក់មចអីនិវាេជ្ន ។ 

ការពរងឹងការអនុវតតសនេះ នឹងរមួច្ំដ ករកាេថិរភាព ិរញ្ញ វតថុ និងគរំរកំស ើ នសេដឋកិច្ចររករសោយច្ីរភាព ។ 
ោ៉ា ងណាមញិ ឧរករ ៍រតួតពិនិតយមា៉ា រកូររុងររយត័នដដលធ្នគរជាតវិនកមពុជាបាននិងកំពុងសររើរបាេ់រច្ចុរបនន មនិ ន់
មានភាពរូលំរូោយសៅស ើយសរ ករ៏៉ាុដនត សដើមបីសឆលើយតរនឹងការវវិឌ្ឍវនវេ័ិយធ្នគរកនុងសពលអនរតដខ៏្លី ជាពិសេេសដើមបី
ររស់ា តហ់ានិភយ័ឥ  ន វធិានមយួច្ំនួនកំពុងរតូវបានពិចារណា ។ 

២.១.២. ការផតលស់នទនយីភាពបនាទ នច់ំម្ ឹះរគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុ  

កនុងសគលសៅររស់ា តហ់ានភិយ័ជាររពន័ធ និងរកាេថិរភាព ិរញ្ញ វតថុ កាលពីវលងរ១ី៧ ដខ្មនី ឆ្ន ២ំ០១៥ ធ្នគរ
ជាតិវនកមពុជា បានសធ្វើការដកេរមួលនិងោកឲ់្យអនុវតតនូវររកាេលមេីតីពី “ការផ្តល់េនទនីយភាព ច្ំសពាេះររឹេះសថ នធ្នគរនិង
 ិរញ្ញ វតថុ” ដដលររួលរបាករ់សញ្ញ ើពីសធារ ជ្ន ជ្ំនេួឲ្យររកាេចាេ់េតីពី “ការផ្តល់ឥ  នវបិាររូនច៍្ំសពាេះររឹេះសថ ន
ធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុដដលខ្វេះសច្រ់បាកង់ាយរេួលរសណាត េះអាេនន” ដដលអនុវតតកនលងមក ។ រររបញ្ញតតិលមីសនេះ មានសរៈ
េំខានក់នុងការពរងឹងតួនរីររេ់ធ្នគរជាតវិនកមពុជា ជាអនកឲ្យខ្ចចុី្ងសរកាយ (Lender of Last Resort) សោយរសរមើឲ្យ 
យនតការសោេះរសយតរមូវការេនទនីយភាពចាបំាច្រ់រេ់ររឹេះសថ នេថិតសរកាមអាណាពាបាល ។ ររឹេះសថ នដដលជ្ួររញ្ា កងវេះ
េនទនីយភាពរនទ ន ់ រតូវចាតរុ់កការផ្តល់េនទនីយភាពសនេះជាមសធ្ាបាយចុ្ងសរកាយ ស ើយសដើមបីររួលបាន ររឹេះសថ នរតូវ
មានសធ្នភាព ច្ំស ញ និងអនុវតតបានសពញសលញតាមរររបញ្ញតតិររុងររយត័ន រពម ងំមានវតថុធានដដលអាច្ររួលយក
បានសោយធ្នគរជាតិវនកមពុជា ។  
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២.១.៣. ការសចករសំលកព័ត៌មានរតួតពិនតិយរវាងអាោា ធររតួតពិនិតយ 

ធ្នគរជាតិវនកមពុជាកនុងនមជាអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ បានរសងាើតនិងពរងីកកិច្ចេ ររតិរតតកិារជារនតរនទ រជ់ាមយួ
អាជាា ធ្រពាកព់ន័ធកនុង និងសរៅររសរេ កនុងសគលរំ ងពរងឹងររេិរធភាពវនការរតួតពិនិតយ និងសរៀរច្យំនតការការពារ និង
សោេះរសយវរិតតដិដលចាបំាច្ន់ន ។ កនលងមក ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានចុ្េះអនុេារ ៈវនការសោរយល់កនុងរករខ្ ័ឌ
វនការដច្ករដំលកពត័ម៌ាន ជាមយួអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយមយួច្ំនួនកនុងតំរន ់ និងអនតរជាត ិ  ងំកនុងករមតិសរវភារនីិងព ុភារ ី ។
សដើមបីគរំរដល់ការអនុវតតកិច្ចេ ររតិរតតិការ ងំសនេះ កាលពីវលងរ១ី៧ ដខ្មនី ឆ្ន ២ំ០១៥ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានោក់
សច្ញនូវររកាេេតីពី “ការដច្ករដំលកព័តម៌ានរតួតពិនិតយរវាងអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ និងរញ្ញតតិករកនុងនិងសរៅររសរេ” សោយ
កំ តរ់ករខ្ ័ឌ វនការដច្ករដំលកពត័ម៌ានរតួតពិនិតយ សៅតាមររមងដូ់ច្ខាងសរកាម ៖ 

(១) កិច្ចររជុ្សំរវភារីរវាងអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ និងរញ្ញតតិករ ងំកនុងនិងសរៅររសរេ 
(២) អនុេារ ៈសោរយល់គន រវាងអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ និងរញ្ញតតិករ ងំកនុងនិងសរៅររសរេ 
(៣) កិច្ចររជុ្រំវាងមស្រនតរីតួតពិនិតយ និងរញ្ញតតិករ ងំកនុងនិងសរៅររសរេ និង 
(៤) កិច្ចរំនករ់ំនងសផ្សងសរៀតតាមការចាបំាច្ ់។ 

២.១.៤.ការម្ធវើបចច៊ុបបននកមមបទបបញ្ញតតសិនទនីយភាព(LCR) 

រ ៈកមាម ធ្ិការបាដេល បានឯកភាពសលើកំដ ររមងម់យួ សរកាយវរិតតិ ិរញ្ញ វតថុេកលឆ្ន ២ំ០០៨ សដើមបសីធ្វើឲ្យ      
វេ័ិយធ្នគរកានដ់តរងឹមាដំដលអាច្រររ់ល់នឹងហានិភយ័ ។ ស តុសនេះ ឆ្ន ២ំ០១៣ រ ៈកមាម ធ្ិការបាដេល បានសច្ញផ្ាយ 
ឯកសរមយួេតីពីអនុបាតេនទនីយភាព (Liquidity coverage ratio) កនុងសគលរំ ងសលើកកមពេ់ភាពធ្នស់ៅនឹងហានិភយ័  
េនទនីយភាពររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ ។ ររសរេជាសរច្ើនសលើពិភពសោក រមួ ងំររសរេសៅកនុងតំរនអ់ាស៊ា នផ្ង 
បាននិងកំពុងសធ្វើកំដ ររមងរ់ករខ្ ័ឌ រររបញ្ញតតិេនទនីយភាព រេរតាមរករខ្ ័ឌ េនទនីយភាពវនរីរកុងបាដេល ។ សោយ 
យល់ស ើញពភីាពខ្វេះខាតវនររកាេេតីព ី “អនុបាតសច្រ់បាកង់ាយរេួល” និងសដើមបីអនុសោមតាមរករខ្ ័ឌ បាដេល ៣ 
កាលពីវលងរ២ី៣ ដខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៥ ធ្នគរជាតវិនកមពុជាបានសច្ញររកាេេតីព ី “រករខ្ ័ឌ េនទនីយភាព” អនុវតតច្ំសពាេះ
ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុររួលរបាករ់សញ្ញ ើពីសធារ ជ្ន ។ ររកាេសនេះមានសគលសៅេំខានច់្ំនួន ៣ រឺ (១) រសងាើន
ភាពធ្នរ់យៈសពលខ្លចី្ំសពាេះហានិភយ័េនទនីយភាពររេ់ររឹេះសថ ន (២) ធានថាររឹេះសថ នមានររមិា ររពយេកមមេនទនយី 
ររររ់គនម់និជារក់ាតពវកចិ្ចដដលអាច្រំដលងជាសច្រ់បាកស់ោយមនិខាតរង ់ ឬខាតរងត់ិច្តួច្ពតីវមលសៅសលើរីផ្ារ សដើមបី
រសំពញតរមូវការេនទនីយភាពកនុងសស្រេតេសេណារយី៉ាូ េរមាររ់យៈសពល៣០វលង និង (៣) ធានថាសៅសពលដដលអនុបាត    
េនទនីយភាពសនេះធាល កចុ់្េះសរកាមករមតិក ំតអ់របររមា រ ៈររររ់រងររឹេះសថ នរតូវចាតវ់ធិានការដកតរមូវរនទ ន ់។ 

សោយមានមូលោឋ នដផ្ែកសលើរករខ្ ័ឌ បាដេល ៣ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានដកេរមួលតរមូវការខ្លេះៗវនអនុបាត
សនេះ សដើមបីឆលុេះរញ្ច ងំពីសថ នភាព និងការវវិឌ្ឍជាកដ់េតងវនវេ័ិយធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុសៅកមពុជា ។ ររឹេះសថ នមានរយៈសពល  
៤ ឆ្ន  ំដល់ វលងរី០១ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០២០ សដើមបីសគរពបាននូវអនុបាតរករខ្ ័ឌ េនទនីយភាពសពញសលញ ១០០% ស ើយកនុង     
រយៈសពលសនេះ ររឹេះសថ នរតូវសធ្វើការដកដរររច្នេមពន័ធតារាងតុលយការ ដកលមែររពន័ធររររ់រងពត័ម៌ានវរិានិងដកដររយុរធសស្រេត
ររតិរតតិការមយួច្ំនួន ។ ការអនុវតតតាមរតូវសធ្វើស ើងជា ៥ ដំណាកក់ាល សោយររឹេះសថ នរតូវសគរពឲ្យបាននូវអនុបាតជាអរប
ររមាច្ំនួន ៦០% ចារស់ផ្តើមពីវលងរ០ី១ ដខ្កញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០១៦ តសៅ ។ ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុររួលរបាករ់សញ្ញ ើដដល
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រសងាើតស ើងសៅកនុងររសរេកមពុជា រតូវរ នអនុបាតរករខ្ ័ឌ េនទនីយភាព ងំករមតិររឹេះសថ ន និងករមតិរួរេររុ រឯី
ររឹេះសថ នដដលជាសខាររេ់ធ្នគរររសរេរតូវរ នរតឹមករមតិររឹេះសថ នរ៉ាុសណាណ េះ ។ 

២.២.សកមមភាពននការរតួតពិនិតយ 

សដើមបធីានដល់ររេិរធភាពអនុវតតការងារររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុររករសោយេុវតថិភាព និងភាពរងឹមា ំក៏
ដូច្ជាពរងឹងជ្ំសនឿរុកច្តិតររេ់សធារ ជ្នមកសលើររពន័ធធ្នគរ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា កនុងនមជាអាជាា ធ្ររតួតពិនតិយ 
បានយកច្ិតតរុកោកោ់៉ា ងខាល ងំសលើការររររ់រងហានភិយ័ររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនងិ ិរញ្ញ វតថុ តាមរយៈការរតួតពនិិតយសលើឯកសរ 
និងការរតួតពិនតិយដល់រីកដនលងជារជ់ាររចា ំ ។ ការរតួតពិនិតយសលើឯកសរ រតូវបានអនុវតតជាររចា ំ ដផ្ែកសលើរបាយការ ៍
 ិរញ្ញ វតថុររចារំគដដលផ្តល់សោយររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុរមួមាន ៖ របាយការ ៍ររចាវំលង ររចាេំបាត  ៍ ររចា ំ២ េបាត  ៍ 
ររចាដំខ្ និងររចារំតីមាេ ខ្ ៈដដលការរតួតពនិិតយដល់រីកដនលងរតូវបានអនុវតតសោយដផ្ែកសលើដផ្នការររចាឆំ្ន  ំនិងតាមការ
ចាបំាច្ ់។ 
 ររេិរធភាពវនការអនុវតតការងារ និងការររររ់រងហានភិយ័ររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនងិ ិរញ្ញ វតថុ រតូវបានវាយតវមល
ដផ្ែកសលើហានិភយ័យុរធសស្រេត ហានិភយ័ឥ  ន ហានិភយ័រីផ្ារ ហានិភយ័ររតរិតតិការ និងហានិភយ័េនទនយីភាព រពម
 ងំការសធ្វើច្ំណាតថ់ាន កស់លើធាតុនីមយួៗវនវធិ្ីសស្រេត CAMELS (សដើមរុន ររពយេកមម ការររររ់រង របាកច់្ំស ញ          
េនទនីយភាព នងិសវរយិតភាព) ។ េកមមភាពដកតរមវូេមរេរនឹងរតូវោកស់ច្ញ សដើមបកីាតរ់នថយហានិភយ័ពាកព់ន័ធ និង 
ហានិភយ័ជាររពន័ធ ររេិនសរើហានភិយ័ ងំសនេះរតូវបានកំ តអ់តតេញ្ញ   ។ 
 សរើស េះជា ការអនុវតតការងាររតួតពិនិតយររួលបានលរធផ្លលែរួរឲ្យកតេ់មាគ ល់ ច្ំ ុច្មយួច្ំនួនរួរដកលមែ និង
ពរងឹងរដនថមដូច្ជា ៖ ការពិនតិយការសរៀរច្ំរបាយការ ៍េនទនីយភាព ការសធ្វើច្ំណាតថ់ាន ក ់និងេំវធិានធ្នសលើររពយេកមម នីតិ
វធិ្ីវនការផ្តល់ឥ  ន អភបិាលកិច្ច និងររពន័ធរតួតពិនតិយវផ្ទកនុង ។ 

៣.ការជំរ ៊ុញការអភវិឌ្ឍវិសយ័ហរិញ្ញវតថ៊ុ និងសមាហរណ្កមមកន៊ុងតំបន់ 

៣.១.ការអភិវឌ្ឍម្ហដាឋ រចនាសមព័នធហរិញ្ញវតថ៊ុ 

៣.១.១.សតងដ់ារគណ្ម្នយយនិងរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 ររពន័ធរ សនយយដដលមានេតងោ់រនិងរុ ភាពខ្ពេ់ សដើរតួនរេំីខានក់នុងការរសងាើនជ្ំសនឿរុកច្ិតតវនិិសោរិន តាម   
រយៈការជ្ំរញុេងគតភាព តមាល ភាព ភាពអាច្សររៀរសធ្ៀរបាន និងភាពអាច្រួរសជ្ឿជាកប់ានវនរបាយការ ៍ ិរញ្ញ វតថុររេ់
េ រគេនមីយួៗ ។ ការអនុវតតេតងោ់ររ សនយយេរមាររ់រឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុសៅកមពុជា មានរយៈកាលជាង 
១០ ឆ្ន មំកស ើយ ដដលចារស់ផ្តើមពកីារោកឲ់្យររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុអនុវតតនូវរលងរ់ នឯីកភាព សោយមយួដផ្នកធ្ំ
ដផ្ែកសលើេតងោ់ររ សនយយកមពុជា (CAS) និងេតងោ់ររ សនយយអនតរជាត ិ(IAS) សៅឆ្ន ២ំ០០២ ។ សលើេពសីនេះ ធ្នគរជាតិ
វនកមពុជា បានោកស់ច្ញនូវវធិាននិងរររបញ្ញតតិជារនតរនទ រ ់ េំសៅពរងឹងការអនុវតតេតងោ់ររ សនយយ និងេវនកមមររេ់
ររឹេះសថ នេថិតសរកាមអាណាពាបាល ។ សៅឆ្ន ២ំ០០៩ រកុមររឹកាជាតរិ សនយយ បានររកាេោកឲ់្យសររើរបាេ់នូវេតងោ់រ
របាយការ ៍ ករ់ងនងឹ ិរញ្ញ វតថុអនតរជាតវិនកមពុជា (CIFRS) ដដលអនុសោម ងំរេុងតាមេតងោ់ររបាយការ ៍ ករ់ង
នឹង ិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ (IFRS) េរមារេ់ រគេដដលមានការររួលខុ្េរតូវជាសធារ ៈ រមួ ងំររឹេះសថ នធ្នគរនិង
 ិរញ្ញ វតថុផ្ង ។ ករ៏៉ាុដនត សោយររឈមនឹងកងវេះខាតមូលនិធ្ិ ធ្នធានមនុេស នងិររពន័ធធ្នគរេនូល ររឹេះសថ នមយួច្ំនួនធ្ំមនិ
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មានលរធភាពអនុវតតតាមកាលររសិច្ឆរដដលបានកំ តស់ ើយ ។ ស តុដូច្សនេះ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានតរមូវឲ្យររឹេះសថ ន
ធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ ងំអេ់ េិកាសលើភាពខ្វេះច្សនល េះនិងផ្លរ៉ាេះពាល់វនការអនុវតតតាម IFRS សដើមបីជាមូលោឋ នកនុងការ
វាយតវមលសលើភាពរចួ្រាល់វនការឈ្លនសៅអនុវតតសពញសលញតាមេតងោ់រសនេះ ។ រនទមឹនឹងសនេះ ការងារច្មបងមយួសរៀតសដើមបី
េរមួលដល់ការផ្លល េ់រតូរសៅអនុវតតតាម IFRS រឺការរនធូររនថយអេងគតភាពរវាងតរមូវការរបាយការ ៍ IFRS និងរររបញ្ញតតិ
ររុងររយត័នមយួច្ំនួនររេ់ធ្នគរជាតិវនកមពុជា ដដលការដកេរមួលរររបញ្ញតតិ ងំសនេះរតូវសធ្វើស ើងរេរតាមការដររររួល
វនេតងោ់ររបាយការ ៍ ិរញ្ញ វតថុអនតរជាតផិ្ងដដរ ។ រួរកតេ់មាគ ល់ថា ស េះរីជារកុមររឹការ សនយយអនតរជាត ិ (IASB) 
បានពិនិតយនិងសធ្វើវសិសធ្នកមមសលើេតងោ់រ IAS ៣៩ សោយោកស់ច្ញនូវេតងោ់រ IFRS ៩ ជ្នំួេវញិ ស ើយដដលរតូវចារស់ផ្តើម  
អនុវតតសពញសលញសៅសដើមឆ្ន ២ំ០១៨ កស៏ោយ ការពិនិតយនិងពិភាកាសៅសលើផ្លវជិ្ជមានឬអវជិ្ជមានវនេតងោ់រលមសីនេះ សៅសលើ
ការររររ់រងហានភិយ័ឥ  នររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុសៅដតរនត ។ 

៣.១.២ ការយិាលយ័ព័តម៌ានឥណ្ទានកមព៊ុោ 

រកុម ៊ាុនសរកឌ្ីតរ៊ាយួរ ៉ាកូមពុជា បានចារស់ផ្តើមសធ្វើររតិរតតកិារសៅវលងរី០១ ដខ្ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១១ ស ើយមកដល់រច្ចុរបនន             
រកុម ៊ាុនបានដំស ើ រការសពញសលញដផ្ែកសលើររកាេេតីពីការរាយការ ៍ឥ  នររេ់ធ្នគរជាតវិនកមពុជា។ សោងតាម
រររបញ្ញតតិររររ់រឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ ងំអេ់កនុងររសរេកមពុជា រតូវផ្តល់រនិននយ័ឲ្យដល់ររពន័ធដច្ករដំលកពត័ម៌ាន
ឥ  នសនេះស ើយជាដផ្នកមយួកនុងដំស ើ រការវាយតវមលឥ  ន ររឹេះសថ នមានកាតពវកិច្ច ម រនូវរបាយការ ៍ឥ  ន
ពរីុរគលដដលសេនើេំុរបាកក់មច ី។ រកុម ៊ាុនសរកឌ្ីតរ៊ាយួរ ៉ាកូមពុជា មានតួនរីរការុកនូវរិនននយ័និងពត័ម៌ានឥ  ន ដដលចូ្លរមួ
ច្ំដ កពរងឹងេថិរភាព ិរញ្ញ វតថុ ជ្ំរញុការផ្តល់ឥ  នររករសោយការររួលខុ្េរតូវររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ ក៏
ដូច្ជាការពារផ្លររសោជ្នអ៍តិលិជ្នអនកខ្ចរីបាកត់ាមរយៈការផ្តល់នូវរិនននយ័រតឹមរតូវ ច្ាេ់ោេ់ និង នស់ពលសវោ ដល់
អតិលិជ្ននិងររឹេះសថ ន សដើមបីកាតរ់នថយហានិភយ័ឥ  ននិងការពារការឆសបាក ឬដកលងរនលំសផ្សងៗ ។ រច្ចុរបននរកុម ៊ាុនសរកឌ្ីត 
រ៊ាយួរ ៉ាកូមពុជាមានេមាជ្ិកេររុច្ំនួន ១១៤ ដដលរមួមាន ធ្នគរពា ិជ្ជច្ំនួន ៣៦ ធ្នគរឯកសរេច្ំនួន ១០ ររឹេះសថ នមរីកូ
 ិរញ្ញ វតថុររួលរបាករ់សញ្ញ ើច្នំួន ៨ ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុច្ំនួន ៤៥ រកុម ៊ាុនភតេិនា ិរញ្ញ វតថុច្ំនួន ៨ នងិររតិរតតកិរ
ឥ  នច្ំនួន ៧ និងកំពុងរការុកនូវរបាយការ ៍ឥ  នររេ់ររជាជ្នកមពុជាររមា  ៣ ោននក ់។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
រកុម ៊ាុនសរកឌ្ីតរបួរ ៉ាូកមពុជាបានេ ការជាមយួធ្នគរជាតិវនកមពុជា និងសជ្ីវកមម ិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ សរៀរច្ំនូវយុរធនការ
សលើកកមពេ់ការយល់ដឹងររេ់សធារ ជ្នច្ំនួន ២ ដង សៅសកលវរិាល័យសរៀលរបាយស៍ៅរាជ្ធានីភនសំពញ និងសកល
វរិាល័យសៅេ៍អុីេលស៍អសេៀ េដីពីសរៈេំខានវ់នការសររើរបាេ់ររពន័ធដច្ករដំលកពត័ម៌ានឥ  ន ។ រកុម ៊ាុនសរកឌ្ីតរបួរ ៉ាូ
កមពុជា កស៏រគងនឹងរញ្ចូ លផ្ងដដរនូវរិនននយ័ឥ  នររេ់នីតិរុរគលសៅកនុងរបាយការ ៍ឥ  នសៅចុ្ងឆ្ន ២ំ០១៦ ។ 

៣.១.៣ របតិបតតិការរបព័នធទទូាត ់

រច្ចុរបនន ររពន័ធរូ តក់មពុជាមានការរកីច្សរមើនរួរឱ្យកតេ់មាគ ល់ និងបានរមួច្ំដ កោ៉ា ងេកមមសៅកនុងការអភវិឌ្ឍ
សេដឋកិច្ច តាមរយៈការផ្តល់មសធ្ាបាយេរមារេ់រមួលដល់ការរូ តក់នុងេកមមភាពពា ិជ្ជកមមររករសោយររេិរធភាព ។ 
សដើមបរីមួច្ំដ កសធ្វើរំសនើរកមមររពន័ធរូ ត ់ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បាននងិកំពុងអភវិឌ្ឍររពន័ធរូ តរ់ាយភាល មៗ (FAST) ដដល
ររពន័ធសនេះសធ្វើសអាយការរូ តេ់ងរបាកអ់នតរធ្នគរកានដ់តមានភាពងាយរេួល ឆ្ររ់ ័េ និងមានេុវតថិភាព សរពាេះការរូ ត់
តាមរយៈររពន័ធសនេះអាច្សអាយអតិលិជ្នររួលបានមូលនិធ្ិភាល មៗ សឆលើយតរសៅនឹងតរមូវការេនទនីយភាពបាន នស់ពលសវោ ។ 
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រនទឹមសនេះ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា កប៏ាននងឹកំពុងអភវិឌ្ឍររពន័ធ Central Shared Switch សដើមបេីរមួលដល់ការសធ្វើររតិរតតិ
ការអនតរធ្នគរតាមរយៈរ ័ណ រូ ត ់(Card) សលើមា៉ា េីុន ATM និងមា៉ា េីុន POS ។ ររពន័ធ ងំពីរដដលសរគងនងឹោកស់អាយ
ដំស ើ រការកនុងអំ ុងឆ្ន ២ំ០១៦ សនេះ នងឹចូ្លរមួច្ំដ កសលើកកមពេ់ររេិរធភាពកនុងការរូ តន់ិងររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ ជ្ំរញុ
ការសររើរបាេ់ការរូ តជ់ាសអ ិច្រតូនិច្ កាតរ់នថយការសររើរបាេ់សច្រ់បាកក់នុងសេដឋកចិ្ច នងិផ្តល់លរធភាពសអាយររសរេកមពុជា
អាច្សធ្វើេមា រ កមមជាមយួអាស៊ា នបានកានដ់តររសេើរស ើង ។ សរៅពីការអភវិឌ្ឍររពន័ធរូ ត ់ ធ្នគរជាតិវនកមពុជាកនុង
នមជាអាជាា ធ្រ កក៏ពុំងសរៀរច្ំរររបញ្ញតតលិមីៗរដនថមសរៀត សដើមបពីរងឹងការររររ់រងនងិរតួតពិនតិយសលើររតិរតតិករនងិអនកផ្តល់
សេវារូ តស់ដើមបសីឆលើយតរសៅនឹងការរកីច្សរមើនវនវេ័ិយរូ តក់នុងរីផ្ារ ។  

៣.២. ការអន៊ុវតតការងារបរយិាប័ននហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ការងារសលើកកមពេ់ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ កំពុងរតូវបានអនុវតតនិងររួលបានការយកច្ិតតរុកោកខ់្ពេ់ជារនតរនទ រព់ី
ធ្នគរជាតិវនកមពុជា ។ សោយយល់ស ើញពីការសកើនស ើងនូវហានភិយ័រណាត លមកពីកងវេះខាតការយល់ដឹងដផ្នក ិរញ្ញ វតថុ
ររេ់សធារ ជ្ន កដូ៏ច្ជាការសកងច្ំស ញររេ់រកមុជ្នសឆលៀតឱ្កាេមយួច្ំននួ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា និងរកេួង     
សេដឋកិច្ចនិង ិរញ្ញ វតថុ បានសធ្វើសេច្កតីដលលងការ ៍រមួជូ្នសធារ ជ្នបានរជារនងិសដើមបរីរស់ា តេ់កមមភាពផ្តល់របាកក់មចី
សរៅផ្លូវការ កដូ៏ច្ជាការកំ តក់ាររបាកខ់្ពេ់ដដលមានលកា ៈសកងររវញ័្ច ររេ់អងគការមនិដមនរោឋ ភបិាល ដដលគម ន    
អាជាា រ ័ណ ពធី្នគរជាតិវនកមពុជា ។ រនទមឹសនេះ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានសរៀរច្ំយុរធនការផ្សពវផ្ាយសេច្កតីដលលងការ ៍រមួ
សនេះ ដល់សខ្តតច្ំនួន ១៤ រមួមាន ៖ កពំងច់ាម តបូង មុ ំ វរពដវង សវ យសរៀង កំពងេ់ពឺ កំពត ដករ កំពងឆ់្ន ងំ សពាធ្ិ៍សត ់
សេៀមរារ រនទ យមានជ្យ័ បាតដ់ំរង វរ៉ាលិន និងកណាត ល សោយមានការចូ្លរមួពីមស្រនតីមកពីរកេួងមហាវផ្ទ អាជាា ធ្រដដនដី 
អងគការ-េមារម ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ និងសស្រសត ចារយ-និេសតិេររុច្នំួន ៤.៧៦០ ររូ ។ តាមរយៈយុរធនការ
ផ្សពវផ្ាយសេច្កតីដលលងការ ៍រមួសនេះ ធ្នគរជាតិវនកមពុជាបានរស្រញ្ជ រនូវការយល់ដឹងររេ់សធារ ជ្នេតីពីមុខ្ងារនិង 
ភារៈកិច្ចររេ់ធ្នគរជាតិវនកមពុជា សរៈេំខានក់នុងការពរងឹងនិងជ្ំរញុេថិរភាពវេ័ិយ ិរញ្ញ វតថុ និងការការពារអតិលិជ្នដដល
បានសររើរបាេ់សេវា ិរញ្ញ វតថុ ។ រច្ចុរបនន ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បាននិងកំពុងចុ្េះរតួតពនិិតយដល់រីកដនលង និងសច្ញវញិ្ញ រនររ័ត 
រញ្ជ កក់ារចុ្េះរញ្ជ ីច្ំសពាេះអងគការមនិដមនរោឋ ភបិាល-េមារម ដដលបានមកោកព់ាកយសេនើេំុចុ្េះរញ្ជ ីជាររតិរតតកិរឥ  ន
ជ្នររសៅធ្នគរជាតិវនកមពុជា ។ 

េរមារក់ារងារសលើកកមពេ់ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុសនេះដដរ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានចូ្លជាេមាជ្កិសពញសលញ(Principle 
Member) ររេ់េ ពន័ធររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ (AFI) សៅវលងរី០៨ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៥ និងបានចាតត់ាងំមស្រនតីររេ់ខ្លួនចូ្លរមួ
កនុងរកុមការងារច្ំនួន ០៦ រមួមាន ៖ រកុមការងារសរៀរច្ំយុរធសស្រេតររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ រកុមការងារសេវាកមម ិរញ្ញ វតថុច្ល័ត 
រកុមការងារ ិរញ្ញ វតថុេ រគេធុ្នតូច្និងមធ្យម រកុមការងារសរៀរច្ំររោឋ នរមួេរមាររ់រោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ រកុមការងារសលើក
កមពេ់េិរធិអតិលិជ្ននិងការអនុវតតរីផ្ារ នងិរកុមការងាររនិននយ័ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ ។ រដនថមពីសលើសនេះ ធ្នគរជាតវិនកមពុជា 
បានរសងាើតរកុមការងារររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ និងរកុមការងារកិច្ចការពារអតិលិជ្ន សដើមបេី ការនិងេរមរេរមួលជាមយួវដរូ
អភវិឌ្ឍនន៍ិងភារីពាកព់ន័ធសផ្សងៗតាមការចាបំាច្ក់នុងការអនុវតតយុរធសស្រេត និងរសរមាងសលើកកមពេ់ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុសៅកមពុជា 
ជាពិសេេរឺសដើមបអីនុវតតរសរមាងច្ំនួន ៣ ដដលធ្នគរជាតិវនកមពុជាបាននិងកំពុងអនុវតតរមួមាន ៖ ការសរៀរច្ំយុរធសស្រេតជាត ិ
េរមារ់ររោិរ័នន ិរញ្ញ វតថុ  ដដលកំពុងអនុវតតជាមួយ UNCDF កិច្ចការពារអតិលិជ្នដដលកំពុងអនុវតតជាមួយ IFC និង      
ការកសងេមតថភាពនងិច្ំស េះដងឹដផ្នក ិរញ្ញ វតថុ ដដលកំពុងអនុវតតជាមយួអងគការ Good Return ររេ់ររសរេអូស្រសត លី ។ 
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រូរភាព១០៖ ច្ំនួនការោិល័យ និងមា៉ា េីុនសអធ្ីអុឹមសធ្ៀរនឹងររជាជ្ន ១០០.០០០ នក់ (អាយុរិតចារព់ី ១៥ ឆ្ន សំ ើង) 

 

រូរភាព ១១៖ភាររយអនកោករ់បាករ់សញ្ញ ើ និងអនកខ្ចីរបាកជ់ាស្រេតី ពីររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុ 

 
 
ឆលងតាមការខ្ិតខ្ំររឹងដររងសលើកកមពេ់ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុកនុងឆ្ន កំនលងមក ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុបានពរងីក

នូវររតិរតតិការររេ់ខ្លួនកានដ់តសរច្ើន ឆលុេះរញ្ច ំងតាមរយៈការសកើនស ើងនូវរណាត ញររតិរតតិការ និងច្នំួនមា៉ា េីុនសអធ្ីអុឹមររេ់
ររឹេះសថ នធ្នគរ និងររេឹះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុសៅរូ ងំររសរេ ។ ការ ៍សនេះបានរងាភាពងាយរេួលដល់ររជាពលរដឋកនុង
ការររួលបានសេវា ិរញ្ញ វតថុកានដ់តររសេើរជាងមុន ងំតវមលនិងរុ ភាព ។ ជាមយួគន សនេះដដរ ស្រេតីសៅដតសដើរតួនរីេំខាន់
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ចំ្ននួការោិល័យ និងមា៉ា េីុនATMសធ្ៀរនឹងររជាជ្ន ១០០.០០០ នក ់

រាំនួនការយិាល័យធនាគារលធៀបនឹងរបជាជ្ន ១០០.០០០ នាក់ 

រាំនួនការយិាល័យរគឹឹះស្ថា នមីរកូហិរញ្ញវត្ាុលធៀបនឹងរបជាជ្ន ១០០.០០០ នាក់ 

រាំនួនATM លធៀបនឹងរបជាជ្ន ១០០.០០០ នាក់ 
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ភាររយអនកោករ់បាករ់សញ្ញ ើ និងអនកខ្ចីរបាកជ់ាស្រេតី ពីររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុ 

អ្នកខចីរបាក់ អ្នកដាក់របាក់បលញ្ញើ 
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កនុងការចូ្លរមួអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ ។ អនកោករ់បាករ់សញ្ញ ើនិងអនកខ្ចីរបាកជ់ាស្រេតី សៅដតមានេមាមារតខ្ពេ់
សធ្ៀរសៅនឹងរុរេ ។ 
៣.៣. ចំម្ណ្ឹះដ្ឹងសផនកហរិញ្ញវតថ៊ុ និងកិចចការ រអតិថជិន 

សោយសរមានច្ំស េះដឹងតិច្តួច្ដផ្នក ិរញ្ញ វតថុ អនកសររើរបាេ់សេវា ិរញ្ញ វតថុជាសរច្ើនអាច្ងាយរងសរគេះសៅនឹងការ
សកងររវញ័្ច ឬដកលងរនលកំនុងររូភាពសផ្សងៗ ។ រញ្ា សនេះរួរផ្សនំឹងភាពេមុររសម ញវនសេវា ិរញ្ញ វតថុសៅសលើរផី្ារ ការអររ់ដំផ្នក
 ិរញ្ញ វតថុសដើរតនួរីេំខានក់នុងការផ្តល់លរធភាពឲ្យអនកសររើរបាេ់សេវា ិរញ្ញ វតថុ សធ្វើការេសរមច្ច្ិតតរតឹមរតូវនិងេមរេរសៅ
តាមតរមូវការររេ់ពួកគត ់ ។ កនុងនយ័សនេះ ការអររ់ដំផ្នក ិរញ្ញ វតថុមនិរតឹមដតដ នអំនកសររើរបាេ់ឲ្យសគ ល់កានដ់តច្ាេ់នូវ
សេវា ិរញ្ញ វតថុរ៉ាុសណាណ េះសរ រ៉ាុដនតដលម ងំរងាា តរ់ងាា ញពួកគតឲ់្យសច្េះររររ់រងលវកិា កំ តហ់ានិភយ័ និងសរៀរច្ដំផ្នការ           
 ិរញ្ញ វតថុផ្ងដដរ ។ េំខានជ់ាងសនេះសៅសរៀត អតិលិជ្នដដលមានច្ំស េះដឹងដផ្នក ិរញ្ញ វតថុ អាច្សររើរបាេ់នូវេិរធិនិងកាតពវកិច្ច
ររេ់ខ្លួនសដើមបពីិភាកា និងច្រចាជាមយួអនកផ្ដល់សេវា ិរញ្ញ វតថុ ។ រួរកតេ់មាគ ល់ថា រេរសពលដដលធ្នគរជាតិវនកមពុជា
បាននិងកំពុងសរៀរច្នូំវេននិេីរនិងេិកាា សោជារនតរនទ រ ់ កនុងសគលរំ ងសលើកកមពេ់ការយល់ដឹងររេ់សធារ ជ្ន 
ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុកានដ់តសរច្ើន បានផ្ារភាជ រនូ់វច្ំស េះដឹងដផ្នក ិរញ្ញ វតថុសៅនឹងផ្លិតផ្លឬសេវាររេ់ខ្លួន ។   
រំរវូនការអនុវតតលែររេ់ររសរេមយួច្ំនួនរងាា ញថា ការរញ្ចូលការអររ់ដំផ្នក ិរញ្ញ វតថុសៅកនុងកមមវធិ្ីេិកាថាន កជ់ាត ិរឺជាយនតការ
េំខានក់នុងការរស្រញ្ជ រច្ំស េះដឹងដផ្នក ិរញ្ញ វតថុឲ្យបានរូលំរូោយរូ ងំររសរេ ។ 

ការមានច្ំស េះដឹងដផ្នក ិរញ្ញ វតថុមនិអាច្ធានបាននូវការផ្តល់សេវា ិរញ្ញ វតថុដដលសេមើភាព និងមានការការពារររររ់គន់
ដល់អតិលជិ្នស ើយ ។ ការ ៍សនេះ ម រឲ្យមានការរតួតពិនិតយសលើការអនុវតតរីផ្ារររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុ   
ជាពិសេេ ករ់ងនឹងកិច្ចការពារអតិលជិ្ន ។ រួររញ្ជ កថ់ា ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុមយួច្ំនួន បាននិងកំពុងអនុវតតកិច្ចការពារ
អតិលិជ្នរេរតាមសគលការ ៍ SMART Campaign ។ សលើេពសីនេះ កាលពីដខ្កុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ កនលងមក ធ្នគរជាតវិន
កមពុជា និងេមារមធ្នគរសៅកមពុជា បានេ ការោកស់ច្ញរចួ្រាល់ស ើយនូវរកមររតិរតតិធ្នគរ ដដលមានសគលសៅចូ្ល
រមួច្ំដ ករសងាើនរំនុកច្ិតតមកសលើររពន័ធធ្នគរតាមរយៈការរសងាើតជាយនតការការពារអតលិិជ្ន ជ្ំរញុេងគតភាព នងិតមាល ភាព
ររតិរតតិការធ្នគរ និងពរងឹងរំនករ់ំនងលែរវាងររឹេះសថ នជាមយួនឹងអតិលិជ្ន ។ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បាននិងកំពុងេ ការ 
ជាមយួសជ្ីវកមម ិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិផ្ងដដរ (IFC) សដើមបីអនុវតតរសរមាងសរៀរច្ំរករខ្ ័ឌ វនកិច្ចការពារអតិលិជ្នដផ្នក ិរញ្ញ វតថុ 
សៅកមពុជា កនុងសនេះជាជ្ំហានដំរូង ការោិល័យគពំារអតិលិជ្ននឹងរតូវរសងាើតស ើងនិងោកឲ់្យេថិតសរកាមការររររ់រងររេ់
ធ្នគរជាតវិនកមពុជាដដលជាអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ ។ រេរសពលជាមយួគន  មស្រនតីជ្ំនញធ្នគរជាតិវនកមពុជា កប៏ានសរៀនេូរត
ការអនុវតតកិច្ចការពារអតិលជិ្ន និងការរតួតពិនិតយសលើការអនុវតតរីផ្ារពធី្នគរកណាត លវល និងមា៉ា ស េីុ សដើមបីជារច្ចយ័ដល់
ការអភវិឌ្ឍរករខ្ ័ឌ សនេះផ្ងដដរ ។ ជារមួ ការអររ់ដំផ្នក ិរញ្ញ វតថុនិងការការពារអតិលិជ្នចូ្លរមួច្ំដ កោ៉ា ងេំខានក់នុងការ
សលើកកំពេ់ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ និងកាតរ់នថយការសកងររវញ័្ច ដផ្នក ិរញ្ញ វតថុនិងរញ្ា រំ ុលវន័តករ ស ើយអារិភាព ងំពីរសនេះ
រួរដតរតូវបានអនុវតតរេរគន  ។ 

៣.៤. ការផតលហ់រិញ្ញបបទានវិសយ័កសកិមមនិងអចលនរទពយ 

 វេ័ិយកេិកមម ជាេេរររូងមយួកនុងច្ំសណាមេេរររងូេំខាន់ៗ វនសេដឋកិច្ចជាតិ ស ើយរតូវបានយកច្ិតតរុកោក់
ជាពិសេេសោយរាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា ។ រនទមឹសនេះ រេសនៈវេ័ិយអភវិឌ្ឍនវ៍េ័ិយកេិកមម រតូវបានកំ តជ់ាដផ្នកមយួវន  
យុរធសស្រេតច្តុសកា ដំណាកក់ាលរ៣ី ររេ់រាជ្រោឋ ភបិាលកមពុជា ដដលកនុងសនេះការរសងាើនតវមលរដនថមវនផ្លិតកមម និងការ
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នសំច្ញអងារ រឺជាសគលនសោបាយអរិភាព ១ វនសគលនសោបាយអរិភាព ងំ ៤ ។ ស េះរីជាោ៉ា ងសនេះកស៏ោយ ដំស ើ រ
ការវនការផ្លិត និងការនសំច្ញរេូវអងារ សោយរាររ់ញ្ចូ លពីការោដុំេះរ ូតដល់ការនសំច្ញ សៅដតររឈមនឹងរញ្ា មយួច្ំននួ 
ដូច្ជា ៖ ការយល់ដឹងអំពីការសរជ្ើេសរ ើេពូជ្ និងការោរំេូវសៅមានកំ ត ់ស ោឋ រច្នេមពន័ធសៅមានភាពរនស់ខ្ាយ ការសររើរបាេ់
រសច្ចកសរេមានករមតិ រ ការររកួតររដជ្ងជាមយួររសរេជ្ិតខាងកនុងតរំន ់ រីផ្ារនសំច្ញមនិច្ាេ់ោេ់ សដើមរុនសៅ
មានភាពខ្វេះខាត រពម ងំការច្ំណាយខ្ពេ់ ករ់ងនឹងវលលសដើមអរគិេននីិងដឹកជ្ញ្ជូ ន ។  

 ករ់ងសៅនឹងការខ្វេះខាតសដើមរុន ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានយកច្ិតតរុកោកន់ិងពិភាកាជារនតរនទ រស់លើរញ្ា សនេះ  
សដើមបីដេវងយល់ពីរញ្ា ររឈមនងិវធិ្ីសស្រេតកនុងការជ្ំរញុការផ្តល់ ិរញ្ញរប នដល់កេិករោរំេូវ មាច េ់សរាងមា៉ា េីុនកិនរេូវ 
និងអនកនសំច្ញអងារ សរើស េះជាកនលងមក ររេឹះសថ នធ្នគរនិង ិរញ្ញ វតថុបានផ្តល់កមចោី៉ា ងសរច្ើនសៅតាមមសធ្ាបាយសផ្សងៗក៏
សោយ ។ ការផ្តល់ឥ  នររេ់ររឹេះសថ នធ្នគរដល់វេ័ិយកេិកមមមានការសកើនស ើងពីមយួឆ្ន សំៅមយួឆ្ន សំធ្ៀរនឹងេំសពៀត
ឥ  នេររុ សោយសកើនស ើងពី ៩,៦៩% កនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ដល់ ១០,០០% កនុងឆ្ន ២ំ០១៤ និង ១០,១៩% កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ 
ជាមយួនឹងររមិា សច្រ់បាកច់្ំនួន ៤.៩៧៧,៦៥ ពានោ់នសរៀល ។ ជាមយួគន សនេះ ររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុបានយកច្ិតត
រុកោកោ់៉ា ងខាល ងំកនុងការផ្តល់ឥ  នដល់វេ័ិយកេិកមម កនុងសនេះ ៣៥,២៤% វនេំសពៀតឥ  នេររុ សេមើនឹង 
៤.៣១៤,៣៨ ពានោ់នសរៀល រតូវបានផ្តល់ដល់វេ័ិយកេិកមម ។ រដនថមសលើសនេះ ររេឹះសថ នធ្នគរនិងមរីកូ ិរញ្ញ វតថុ បាន
កំ តអ់តិលជិ្នសគលសៅោ៉ា ងច្ាេ់ោេ់កនុងការផ្តល់ឥ  នដល់វេ័ិយកេិកមម ដដលកនុងសនេះធ្នគរសផ្លត តសលើការផ្តល់
ឥ  នខាន តធ្ំដល់មាច េ់សរាងមា៉ា េីុនកិនរេូវ និងរកុម ៊ាុននសំច្ញអងារ ខ្ ៈដដលររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុសផ្លត តសលើការផ្តល់ 
ឥ  នខាន តតូច្ដល់កេិករ ។  

ច្ំសពាេះការផ្តល់ឥ  នដល់វេ័ិយអច្លនររពយភារសរច្ើនរឺផ្តល់សោយររឹេះសថ នធ្នគរ ស ើយឥ  នសនេះមាន
ការសកើនស ើងរួរឲ្យកត់េមាគ ល់ពីមួយឆ្ន សំៅមួយឆ្ន  ំ។ ឥ  នដល់វេ័ិយអច្លនររពយសោយរារ់រញ្ចូ លនូវេកមមភាព
អច្លនររពយ ការសងេង ់ និងការរិញផ្ទេះេរមារលំ់សៅឋាន បានរេូរយកឥ  នររមា  ១៩,៥៦% វនេំសពៀត
ឥ  នេររុ សរច្ើនជាងឆ្ន មំុនដដលមានររមា ដត ១៨,៤៤% ។ ររសរេកមពុជារតូវបានចាតថ់ាន កជ់ាររសរេដដលមាន
ច្ំ ូលមធ្យមករមតិ រ សោយសរការសកើនស ើងវនច្ ូំលរកុមររសួរ ស ើយការ ៍សនេះកជ៏ាកតាត មយួដដលជ្រំញុឲ្យមាន
ការសកើនស ើងវនតរមូវការរិញផ្ទេះេរមារលំ់សៅឋានផ្ងដដរ ។ តាមរយៈររពិសសធ្នដ៍ដលររួលបាននអ ុំងសពលវរិតតិ
 ិរញ្ញ វតថុឆ្ន ២ំ០០៨ កនលងមក ររឹេះសថ នធ្នគរបានយកច្ិតតរុកោកោ់៉ា ងខាល ងំកនុងការផ្តល់កមចដីល់វេ័ិយសនេះ សោយពិនិតយ
ោ៉ា ង មតច់្តនូ់វសគលរ ំងវនការខ្ចីរបាក ់ រុ ភាពវតថុរញ្ច ំ ការសររើរបាេ់ឥ  ន និងជាពិសេេេមតថភាពេងរបាក់
ររេ់អតិលិជ្ន ។ 

៣.៥. ការកសាងសមតថភាពមន្រនតរីតួតពិនតិយ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ មស្រនតរីតួតពិនតិយបានចូ្លរមួកនុងវរគរ តុ េះរណាត លរយៈសពលខ្លី សៅតាមរណាត ររសរេអាស៊ា ន ច្ិន 
ជ្រ៉ាុន កូសរ ៉ា វតវា៉ា ន ់េ រដឋអាសមរកិ និងសៅតាមររសរេមយួច្ំននួសរៀតសៅរវីរអឺរ ៉ារុ ដូច្ជា ៖ អាលលឺម៉ាង ់េវីេ បារាងំ រួររី និង 
សធារ រដឋដឆក ។ ពិសេេជាងសនេះសៅសរៀត មស្រនតរីតួតពិនិតយមានឱ្កាេររួលបានការរ តុ េះរណាត លរយៈសពល ៣ ដខ្ 
សៅអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយសេវា ិរញ្ញ វតថុជ្រ៉ាុន សរកាមរករខ្ ័ឌ ររេ់មូលនិធ្រិរូិយវតថុអនតរជាតិផ្ងដដរ ។ កនុងសគលសៅអភវិឌ្ឍវជិាជ
ជ្វីៈ រយៈសពលដវង មស្រនតរីតួតពិនិតយវយ័សកមងមយួច្ំនួន បាននិងកំពុងរនតការេិកាថាន កស់រកាយឧតតម សៅតាមសកលវរិាល័យ
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មយួច្ំនួនកនុងររសរេច្ិន ជ្រ៉ាុន អូស្រសត លី នូដវលស ស ង ់និងេ រដឋអាសមរកិ ។ សលើេពីសនេះសៅសរៀត ធ្នគរជាតិវនកមពុជា 
យកច្ិតតរុកោកជ់ាអារិភាពសលើការរ តុ េះរណាត លជ្ំនញឯកសរេររេ់មស្រនតីរតួតពិនិតយ ដដលរច្ចុរបនន មយួដផ្នកវនមស្រនត ី 
រតួតពិនិតយកពុំងរនតការេិកាជ្ំនញរតួតពិនិតយធ្នគរតាមររពន័ធ Online FSI Connect ររេ់វរិាសថ នេថិរភាព ិរញ្ញ វតថុ 
(Financial Stability Institute) វនធ្នគរេរមារក់ាររូ តអ់នតរជាត ិ (BIS) និងររួលការរ តុ េះរណាត លមុខ្វជិាជ
រ សនយយករ ជ្ំនញ ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) ។ េរមាររ់ិេសៅអនរត        
ការពរងឹងជ្ំនញឯកសរេសនេះ នឹងរតូវរនតអនុវតតជាររចានំិងពរងីកវសិលភាពរដនថម សដើមបីផ្តល់លរធភាពឲ្យមស្រនតីរតួតពិនិតយ   
កដូ៏ច្ជាមស្រនតេីកាត នុពលសផ្សងសរៀតអាច្រនតដុេខាតេ់មតថភាពររេ់ខ្លួនជារនតរនទ រ ់។ 

មស្រនតជី្ំនញធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានសរៀរច្ំកមមវធិ្ីដច្ករដំលកររពិសសធ្នេ៍តីពកីាររតួតពិនិតយររឹេះសថ នមរីកូ ិរញ្ញ វតថុ 
និងការអភវិឌ្ឍការោិល័យពត័ម៌ានឥ  នជូ្នមស្រនតីជ្ំនញធ្នគរកណាត លមោី៉ា នម់ា៉ា  និងបានដច្ករដំលកការសរតៀមខ្លួន
ឈ្លនសៅអនុវតតតាមេតងោ់ររបាយការ ៍ ករ់ងនឹង ិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិវនកមពុជា (CIFRS) ជូ្នមស្រនតីជ្ំនញធ្នគរកណាត ល
ឡាវ និងររឹេះសថ នធ្នគរនងិ ិរញ្ញ វតថុឡាវ ។ រនទឹមនងឹសនេះ មស្រនតីរតួតពិនិតយករ៏តូវបានអសញ្ជ ើញឲ្យសធ្វើរេសនកិច្ចេិកា និង
ផ្លល េ់រតូរររពិសសធ្នវ៍នការរតួតពិនិតយជាមយួអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយសេវា ិរញ្ញ វតថុ និងធ្នគរកណាត លវនររសរេកូសរ ៉ា និង 
សកាេះវតវា៉ា ន ់ ររសរេច្ិនផ្ងដដរ ។ កនុងរិេសៅសរៀនេូរតការអភវិឌ្ឍរររបញ្ញតតិ ករ់ងនឹងេនទនីយភាព ធ្នគរជាតិវនកមពុជា 
ររួលបានការដច្ករដំលកររពិសសធ្នវ៍នការអនុវតតរករខ្ ័ឌ េនទនីយភាពលម ីពីមស្រនតីជ្ំនញររេ់ធ្នគរកណាត លវលផ្ងដដរ ។ 

៣.៦. កិចចសហរបតិបតតកិារអនតរោតិ 
ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បាននិងកំពុងរនតពរងឹងកិច្ចេ ររតិរតតកិារជាមយួធ្នគរកណាត ល និងអាជាា ធ្ររតួតពិនតិយ

កនុងតំរនន់ិងអនតរជាតិ រពម ងំសថ រន័ពាកព់ន័ធននកនុងសគលរំ ងសរៀនេូរត និងផ្លល េ់រតូរររពិសសធ្ន ៍ កដូ៏ច្ជាេ ការ
រំសពញសរេកកមមការងារលមីៗ ។ កាលពីវលងរី០៨ ដខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៥ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា កនុងនមជាអាជាា ធ្ររតួតពិនិតយ
បានចូ្លជាេមាជ្ិកសពញសលញរី ៩៩ កនុងច្ំសណាម ១២៣ សថ រន័វនររសរេជាេមាជ្ិកច្ំនួន ៩៥ ររេ់េ ពន័ធររោិរន័ន
 ិរញ្ញ វតថុ (AFI) ។ រច្ចុរបនន មស្រនតជី្ំនញធ្នគរជាតិវនកមពុជា កពុំងចូ្លរមួពិភាកាកនុងរកុមការងារច្ំនួន ៦ ររេ់េ ពន័ធ
សនេះ សដើមបីេិកាសលើលរធភាពររួលបានសេវា ិរញ្ញ វតថុររេ់េ រគេធុ្នតូច្ និងមធ្យម និងកំ តន់ិយមនយ័នងិេូច្នករ 
េរមាររុ់ ភាពវនររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុ ។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៥ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា បានចុ្េះ តថសលខារពមសរពៀងេ ការជាវដរូជាមយួអងគការ Good Return 
ដដលមានមូលោឋ នសៅររសរេអូស្រសត លី សដើមបីសរៀរច្ំយុរធសស្រេតនិងដផ្នការេកមមភាពកនុងការកសងេមតថភាពនិងច្ំស េះដឹង
ដផ្នក ិរញ្ញ វតថុដល់មស្រនតរីតួតពិនិតយកដូ៏ច្ជាសធារ ជ្នរូសៅ ។ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា កំពុងសធ្វើការោ៉ា ងជ្ិតេនិរធជាមយួរកុម
ការងារររេ់អងគការសនេះ កនុងការសរៀរច្ំសធ្វើយុរធនការសលើកកមពេ់ការយល់ដឹងដផ្នក ិរញ្ញ វតថុ ។ រនទឹមនឹងសនេះ រនទ រព់េី ការ
រសងាើតការោិល័យពត័ម៌ានឥ  នសោយសជារជ្យ័ ធ្នគរជាតិវនកមពុជា កំពុងសធ្វើការជាមយួសជ្ីវកមម ិរញ្ញ វតថុអនតរជាត ិ
(IFC) រនតសរៀត សដើមបីអនុវតតរសរមាងសរៀរច្ំរករខ្ ័ឌ វនកិច្ចការពារអតិលិជ្នដផ្នក ិរញ្ញ វតថុសៅកមពុជា ។ សរកាមរករខ្ ័ឌ វន
កមមវធិ្ី Shaping Inclusive Finance Transformation (SHIFT) សៅកមពុជា ធ្នគរជាតិវនកមពុជាកនុងនមជាររធានរកុម
ការងារអនតររកេួង ដដលមានេមាជ្ិកមកពីរកេួងពាកព់ន័ធច្ំនួន ១២ បាននិងកំពុងដឹកនរំកុមការងារសដើមបីសរៀរច្ំយុរធសស្រេត
ររោិរន័ន ិរញ្ញ វតថុសោយេ ការជាមយួមូលនិធ្អិភវិឌ្ឍនម៍ូលធ្នររេ់អងគការេ ររជាជាត ិUNCDF ។ 
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ឧបសមព័នធ១ 
 

ទិនននយ័របសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារនងិរគឹឹះសាថ នមីរកូហរិញ្ញវតថ៊ុម្ៅកមព៊ុោឆ្ន ២ំ០១៥ 
(ោភាសាអង់ម្គលស) 

 
 

ឧបសមព័នធ២ 
 

បញ្ជ មី្ ម្ ឹះរគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុ 
 
 

(សមូម្មើលម្ៅឧបសមពន័ធទី១ និងឧបសមពន័ធទី២ សផនកភាសាអង់ម្គលស) 
 

ឧបសមព័នធ៣ 
 

អរតាការរបាក់ម្លើរបាក់បម្ញ្ញ ើនិងឥណ្ទាន ោរបាក់ម្រៀលនិងរបូិយប័ណ្ណ  
 

ឧបសមព័នធ៤ 
 

របព័នធធនាគារកមព៊ុោ 
 

 

 



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

2 ធនាគារ វឌ្ឍនៈអាស ៊ី ចំកាត់ 14.0% 15.0% 16.0% 18.0%

3 ធនាគារ អាហ្គ្រ៊ីខ ៊ែង សាខាកម្ព ជា 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

4 ធនាគារ អេ េ ៊ិន អ្េត រូយ៉ា ល់ កម្ព ជា 6.9%

5 ធនាគារ បាងកក ម្ហាជន ទទួលែ សត្តូវមានកត្ម្៊ិត សាខាកម្ព ជា 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍន៏ន៊ិងវ ៊ិន៊ិអយគកម្ព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%

7 ធនាគារ ច៊ិន  សាខាភនអំេញ 11.0%

8 ធនាគារ ឥណ្ឌា  សាខាភនអំេញ 12.0%

9 ធនាគារ  ៊ែូយ៉ា ងខែែរ 9.0%

10 ធនាគារ កម្ព ជាអាស ៊ី ចំកាត់ 12.0%

11 ធនាគារ អម្គងរកម្ព ជា
12 ធនាគារ ប្ត្ សណ៊ី យក៍ម្ព ជា ក.េ 28.6% 28.6%

13 ធនាគារ កម្ព ជាពាណ៊ិ ជជ ចំកាត់ 10.0% 10.0%

14 ធនាគារ កម្ព ជាសាធារណៈ ចំកាត់ 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

15 ធនាគារ កាណ្ឌឌ្៊ីយ៉ា  ចំកាត់ 13.2%

16 ធនាគារ កាអេយូប្ណធ៊ីតកម្ព ជា ចំកាត់ 9.0%

17 ធនាគារ ស ៊ី អាយ េ ៊ឹម្  ៊ែ៊ី 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%

18 ធនាគារ ពាណ៊ិ ជជទ៊ីម្យួ 11.0%

19 ធនាគារ ពាណ៊ិ ជជកម្ែអត្ៅត្ អទសប្នកម្ព ជា 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

20 ធនាគារ  ្ងល៊ីេ ង អែម្ ូឌា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 10.0%

21 ធនាគារ អាយ ស ៊ី  ៊ែ៊ី ស ៊ី 3.1% 3.5% 5.2%

22 ធនាគារ គូកម្៊ីន កម្ព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 14.0% 14.0% 14.0% 14.0%

23 ធនាគារ ត្កុងប្េម្ហាជន ចំកាត់ 13.0% 10.0%

24 មា៉ា រ ៉ាូហាន ់ធនាគារជ ៉ា ន ភ៊ី េ៊ិល ស ៊ី 12.0% 11.0%

25 ធនាគារ អម្យខ ៊ែង 10.3%

26 ធនាគារ េ ៊ឹម្  ៊ែ៊ី 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%

27 ធនាគារ អម្ហារ េ ៊ីនអធើអណស៊ិនណល ែម្អម្ើសល 8.0%

28 ធនាគារ ្វ៊ីល៊ីេ ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 12.0%

29 ធនាគារ ភនអំេញពាណ៊ិ ជជ 16.0%

30 ធនាគារ េ អេច  ៊ែ៊ី ឥណាូ ប្ៃណ្ឌ 14.0%

31 ធនាគារ សាែម្ 10.5% 9.0%

32 ធនាគារ អេស អ្ដ  ៊ែ៊ី ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី សាខាភនអំេញ 6.5%

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

34 ធនាគារ ប្តវ៉ា ន ់ែូេ អភើអរធ៊ីវ សាខាភនអំេញ 9.0%

35 ធនាគារ ស្ពាណ៊ិ ជជ ក.េ 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

36 ធនាគារ វឌ្ឍនៈ 13.2% 13.2% 13.2% 13.2%

37 ធនាគារ ឯកអទស អានកូ 13.8%

38 ធនាគារ ឯកអទស េងររ កាេ៊ីតាល 13.0%

39 ធនាគារ ឯកអទស អែម្ខា ភ់៊ិេល ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 24.0%

40 ធនាគារ ឯកអទស អែម្ែូ ល៊ីម្៊ីតធ៊ីត 20.0%

41 ធនាគារ ឯកអទស ឈ៊្ី វ (អែម្ ូឌា) ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 18.0% 18.0%

42 ធនាគារ ឯកអទស វ ៊ិន៊ិអយគទ៊ីម្យួ 20.4%

43 ធនាគារ ឯកអទស េកស៍ឡ ឺអវ ើលដត៏្ ៊ែ៊ិដ ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 
 9.2%

44 ធនាគារ ឯកអទស ភ៊ី អេច ខេស េ៊ឹម្ េ ៊ី ចំកាត់ 18.0%

45 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍន៏ជន ទ 9.0%

46 ធនាគារ ឯកអទស តូមា៉ា តូ 13.0%

47 ធនាគារឯកអទស វ ៊ីង (អែម្ ូឌា) ល៊ីម្៊ីតធ៊ីត
16.9% 16.9% 16.9% 15.7% 12.5% 12.6% 12.7% 11.3% 0.0% 0.0%

17.4% 17.4% 21.1% 18.2% 12.8% 12.9% 13.2% 12.3% 3.5% 10.2%

មធ្យមភាគអត្រាការត្រាកក់្ត្រកាយការថ្លឹង
មធ្យមភាគអត្រាការត្រាក់

ឧបសមព័ន្ធ ៣ ក
អត្រាការត្រាក់ក្ ើការឲ្យខ្ចីចងការ (ត្រាក់ក្រៀ  ន្ិងរបូិយប័ណ្ណ )

(ត្ ចំខែធនូ ឆ្ន ២ំ០១៥)

(េត្តាត្ ចឆំ្ន )ំ

ល.រ ក្ ម្ ោះធ្នាគារ
ឥណទានជាអរៀល ឥណទានជាដ ល្លា រ ឥណទានជារូ ៊ិយ ណ័ណ អសេងៗ
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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% 0.2% 0.5% 1.5% 2.3% 3.3%

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

3 ធនាគារ អាហ្គ្រ៊ីខ ៊ែង សាខាកម្ព ជា 1.3% 3.0% 4.0% 4.3% 5.3% 0.5% 1.0% 3.0% 3.3% 4.2%

4 ធនាគារ អេ េ ៊ិន អ្េត រូយ៉ា ល់ កម្ព ជា 3.3% 3.5% 4.0% 5.5% 1.0% 0.9% 1.1% 2.1% 3.0%

5 ធនាគារ បាងកក ម្ហាជន ទទលួែ សត្តូវមានកត្ម្៊ិត សាខាកម្ព ជា 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍនន៏៊ិងវ ៊ិន៊ិអយគកម្ព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 3.6% 4.6% 5.6% 6.5% 0.8% 2.3% 3.0% 4.3% 5.3%

7 ធនាគារ ច៊ិន  សាខាភនអំេញ 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.5% 1.3% 2.3% 2.8% 3.3% 0.4% 1.5% 3.3% 3.2% 3.0%

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

9 ធនាគារ  ៊ែូយ៉ា ងខែែរ 1.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 0.5% 1.5% 2.5% 3.0% 3.5%

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

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

12 ធនាគារ ប្ត្ សណ៊ី យក៍ម្ព 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 កម្ព ជាពាណ៊ិ ជជ ចំកាត់ 0.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.1% 1.0% 1.0% 1.0%

14 ធនាគារ កម្ព ជាសាធារណៈ ចំកាត់ 0.5% 1.0% 1.3% 1.8% 2.5% 0.5% 1.5% 2.3% 3.3% 4.0% 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 កាអេយូប្ណធ៊ីតកម្ព ជា ចំកាត់ 0.5% 2.5% 3.0% 4.0%

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

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

19 ធនាគារ ពាណ៊ិ ជជកម្ែអត្ៅត្ អទសប្នកម្ព 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 អែម្ ូឌា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 1.0% 0.8% 1.8% 2.5% 3.8% 4.8%

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

22 ធនាគារ គូកម្៊ីន កម្ព ជា ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 0.7% 1.7% 2.5% 3.2% 3.6% 0.5% 1.2% 2.0% 2.7% 3.1%

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

24 មា៉ា រ ៉ាហូាន ់ធនាគារជ ៉ា ន ភ៊ី េ៊ិល ស ៊ី 3.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.5% 3.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.5%

25 ធនាគារ អម្យខ ៊ែង 1.5% 2.5% 3.0% 4.0% 5.0%

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

27 ធនាគារ អម្ហារ េ ៊ីនអធើអណស៊ិនណល ែម្អម្ើសល 0.3% 0.0% 1.0% 1.3% 0.4% 0.7%

28 ធនាគារ ្វ៊ីល៊ីេ ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 1.0% 2.3% 3.0% 4.3% 5.5%

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

30 ធនាគារ េ អេច  ៊ែ៊ី ឥណាូ ប្ៃណ្ឌ 1.5% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.5% 4.8%

31 ធនាគារ សាែម្ 1.0% 2.3% 3.0% 3.5% 5.3% 0.5% 2.3% 3.0% 3.5% 5.3%

32 ធនាគារ អេស អ្ដ  ៊ែ៊ី ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី សាខាភនអំេញ 2.9% 3.8% 5.5% 5.5% 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 ់ែូេ អភើអរធ៊ីវ សាខាភនអំេញ 0.1% 0.2% 0.3% 0.6% 1.0%

35 ធនាគារ ស្ពាណ៊ិ ជជ ក.េ 0.8% 1.0% 2.6% 3.6% 4.0% 5.0% 0.2% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5%

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

37 ធនាគារ ឯកអទស អានកូ
38 ធនាគារ ឯកអទស េងររ កាេ៊ីតាល
39 ធនាគារ ឯកអទស អែម្ខា ភ់៊ិេល ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី
40 ធនាគារ ឯកអទស អែម្ែូ ល៊ីម្៊ីតធ៊ីត
41 ធនាគារ ឯកអទស ឈ៊្ី វ (អែម្ ូឌា) ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 10.0% 8.3%

42 ធនាគារ ឯកអទស វ ៊ិន៊ិអយគទ៊ីម្យួ
43 ធនាគារ ឯកអទស េកស៍ឡ ឺអវ ើលដត៏្ ៊ែ៊ិដ ភ៊ីេ៊ិលស ៊ី 
 10.0% 8.3%

44 ធនាគារ ឯកអទស ភ៊ី អេច ខេស េ៊ឹម្ េ ៊ី ចំកាត់
45 ធនាគារ េភ៊ិវឌ្ឍនជ៏ន ទ 1.5% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 1.0% 3.0% 3.5% 4.0% 5.0%

46 ធនាគារ ឯកអទស តូមា៉ា តូ
47 ធនាគារឯកអទស វ ៊ីង (អែម្ ូឌា) ល៊ីម្៊ីតធ៊ីត

1.2% 2.4% 3.8% 4.6% 5.6% 0.8% 1.7% 2.5% 3.4% 4.5% 12.4% 0.3% 0.9% 1.7% 2.2%

1.2% 2.5% 3.3% 4.7% 5.4% 0.9% 1.8% 2.5% 3.2% 4.1% 0.5% 1.5% 2.3% 2.6% 3.2%

ត្បាក ់អ ញ្ ើមានកាលកំណត់

មធ្យមភាគអត្រាការត្រាក់ក្ត្រកាយការថ្លឹង

ឧបសមព័ន្ធ ៣  ខ 
អត្រាការត្រាក់ក្ ើត្រាក់បក្ ញ្ ើ (ត្រាក់ក្រៀ  ន្ងិរបូយិប័ណ្ណ )

(ត្ ចខំែធនូ  ឆ្ន ំ២០១៥)
(េត្តាត្ ចឆំ្ន )ំ

ល.រ ក្ ម្ ោះធ្នាគារ
ត្បាក ់អ ញ្ ើជាអរៀល ត្បាក ់អ ញ្ ើជាដ ល្លា រ ត្បាក ់អ ញ្ ើជារូ ៊ិយ ណ័ណ អសេងៗ

សំប្ច

មធ្យមភាគអត្រាការត្រាក់

ត្បាក ់អ ញ្ ើមានកាលកំណត់ សំប្ច ត្បាក ់អ ញ្ ើមានកាលកំណត់ សំប្ច
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ឧបសម្ព័ន្ធ ៤  
       ប្បព័ន្ធធនាគារកម្ពជុា       

  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ  ឆ្ន ាំ២០១៥                       
 

    

   
        
                                                                                         

                                                                         

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

                                                

                                                                                                                 

                                                                                                           

                                                                                  
 

 

                           

                                                                                                                                    

                                                       

                                      

                                               

                                                                                               

                                                                                                                                                  

                   

 

 

 

 

 

 

 

ធនាគារជាតិនន្កម្ពុជា 

៣៦ ធ្នាគារពាណិជ្ជ 

១-ធ្នាគារ កសិកកម្ម និងអភវិឌ្ឍន ៍
ជ្នបទវវៀតណាម្ សាខាកម្ពុជា    
២-ធ្នាគារ បាងកក ម្ហាជ្ន ទទលួ
ែុសត្តូវមានកត្ម្តិ សាខាកម្ពុជា 
៣-ធ្នាគារ ចិន សាខាភនាំវេញ 
៤-ធ្នាគារឥណាា សាខាភនាំវេញ 
៥-ធ្នាគារ ពាណិជ្ជ ទី១ សាខាភនាំវេញ 
៦-ធ្នាគារ អាយ សីុ ប  ីសីុ លីម្តីធ្តី 
សាខាភនាំវេញ 
៧-ធ្នាគារ  ត្កុងថ្ងចាំកាត ់(ម្ហាជ្ន)    
៨-ធ្នាគារ អុ៊ឹបម្  ីភអីលិសីុ សាខា
ភនាំវេញ កម្ពុជា 
៩-ធ្នាគារ វម្ហាា  អុនិវធ្ើវណសិន
ណល ែម្វម្ើសល សាខាភនាំវេញ 
១០-ធ្នាគារ  ថ្តវ៉ា ន ់ ែូអបវភើវរធ្ីវ 
សាខាភនាំវេញ 
 

 

 

 

 

 

១-ធ្នាគារ វអសីុលីដា ភអីិលសីុ 
២-ធ្នាគារ វឌ្ឍនៈអាសីុចាំកាត ់
៣-ធ្នាគារ វនិិវោគនិងអភវិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា ភអីិ
លសីុ 
៤-ធ្នាគារ  ប៉ាូយុងខែមរ 
៥-ធ្នាគារ កម្ពុជាអាសីុ 
៦-ធ្នាគារ កម្ពុជាវម្គងា ម្ហាជ្ន ទទលួ
ែុសត្តូវមានកាំរតិ 
៧-ធ្នាគារ ថ្ត្បសណីយក៍ម្ពុជា ក.អ 
៨-ធ្នាគារ កាណាឌ្ោី៉ា  ក.អ 
៩-ធ្នាគារ ពាណិជ្ជកម្មវត្ៅត្បវទស 
១០-មា៉ា រ ៉ាូហាន ់ធ្នាគារ ជ្ប៉ាុន ភអីលិសីុ 
១១-ធ្នាគារ  ភនាំវេញពាណិជ្ជ 
១២-ធ្នាគារ វឌ្ឍនៈ 
 

 

 

 

   

១-ធ្នាគារឯកវទសអុីអន(វែម្បូឌា) ភអីិលសីុ 
២-ធ្នាគារឯកវទស អានកូ 
៣-ធ្នាគារឯកវទស អងារ កាេតីាល 
៤-ធ្នាគារឯកវទស វែម្ ខាបភ់ងីល ភអីិលសីុ 
៥-ធ្នាគារឯកវទស  វែម្ែូ 
៦-ធ្នាគារឯកវទស ឈហី្វ (វែម្បូឌា) ភអីិលសីុ 
៧-ធ្នាគារឯកវទស វនិវិោគទ១ី  
៨-ធ្នាគារឯកវទស អកស៍ឡឺវវ ើលដត៏្ប ដិ ភអីិលសីុ         
៩-ធ្នាគារឯកវទស ភ ីវអច  ខអស  អុ៊ឹម្  អុ ីចាំកាត ់
១០-ធ្នាគារឯកវទស តូមាតូ 
១១-ធ្នាគារឯកវទស វងី(វែម្បូឌា) លីម្តីធ្តី 
 

 

១២ បវងកើតវឡើងកនុងត្សុក 
 

១-ធ្នាគារវនិិវោគនិងអភវិឌ្ឍនថ៍្នវវៀតណាម្ 
២-ធ្នាគារខប ង អហ្វ តូកយូ ម្តីស ុយប សីុី 
៣- ធ្នាគារ អុនិដាស វត្សៀល ខប ង អហ្វ ែូវរៀ 
៤- ធ្នាគារ កសិកន ផាបប់ លីក ែម្វភន ីលីម្ធី្តី 
៥-ធ្នាគារម្ហី្ សូហូ្ 
៦-ធ្នាគារ វសៀង ថ្ហ្ ែម្ខម្សល & សវវ ៊ឹង 
៧-ធ្នាគារ  សតងដ់ារឆ្ទឺវរ ៉ាត 
៨-ធ្នាគារស ូម្តូីម្៉ាូម្តីស ុយ ខប ងឃងីែបវភើវរសិន 

១០ សាខាធ្នាគារបរវទស 

១-ធ្នាគារ វអអុិនខហ្សត រ ៉ាូោ៉ា ល់ 
២-ធ្នាគារ កម្ពុជាពាណិជ្ជ  
៣-ធ្នាគារ កម្ពុជាសាធារណៈ ភអីលិសីុ 
៤-ធ្នាគារ កាវងយូថ្ណធ្តីកម្ពុជា ចាំកាត ់ 
៥-ធ្នាគារ សីុ អាយ អុ៊ឹម្ប  ីភអីលិសីុ 
៦-ធ្នាគារ  ហុ្ង  លីអុង (វែម្បូឌា) ភអីិលសីុ 
៧-ធ្នាគារ គូកម្នី កម្ពុជា ភអីិលសីុ 
៨-ធ្នាគារ វម្យខប ង (វែម្បូឌា) ភអីិលសីុ  
៩-ធ្នាគារ ហ្វលីីេ ភអីិលសីុ  
១០-ធ្នាគារ អ វអច ប  ីឥណាូ ឆ្យណា  
១១-ធ្នាគារ  សាយហ្ានវធ្ឿងទីន  (វែម្បូឌា) ភអីិលសីុ       
១២-ធ្នាគារ វអស វហ្ជ្ ប  ីភអីលិសីុ  
១៣-ធ្នាគារ  សិុនហានខែមរ  
១៤-ធ្នាគារ សហ្ពាណិជ្ជ ក.អ 
 

 

 
  
 

  

១៤ បុតតសម្ពន័ធធ្នាគារ 

 ១២ ធ្នាគារឯកវទស 
 

១ ធ្នាគាររដឋ 
 

 

១-ធ្នាគារឯកវទស អភវិឌ្ឍនជ៍្នបទ 
 

១១ ធ្នាគារឯកជ្ន
   

  ៨ ការោិល័យតាំណាង
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រាជ្ធានី វៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ

ធ្នូ អ ុក ដារនីណា 

៨ ត្គ៊ឹឹះសាា នម្តី្កូហិ្រញ្ញ វតាុទទលួត្បាកប់វញ្ញ ើ 
 

 

១-អាកទ់ីវ ភភីល ភអីលិសីុ 
២-អងារ វអសីុអុ ីសាត រ វត្កឌ្ីត លីម្ធី្ីត 
៣-វអផល ហាវ យខនន ភអីលិសីុ                     
៤-វអសា ន វផសីុហ្វិក ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៥-ខប ម្ប ូ ហាវ យខនន ភអីលិសីុ        
៦-បាយន័ វត្កឌ្ីត លីម្តីធ្ីត 
៧-បរបូិរណ៍ ភអីិលសីុ 
៨-វែម្បូឌា វឡប រីខឃរ ៍ភអីិលសីុ 
៩-វែមា ម្តី្កហូ្ិរញ្ញ វតាុ លីម្តីធ្ីត 
១០-ខសលកាត ហាវ យខនន ភអីិលសីុ      
១១-វសនជូ្រ ីវែម្បូ ឌ្ីវវឡុបវម្ន ភអីលិសីុ 
១២-ចាំវរ ើន មា៉ា យត្កហូាវ យខនន លីម្ធី្ីត 
១៣-សីុធ្ ីភអីិលសីុ 
១៤-ែ៊ឹវលកធ្ីវ វនី (វែម្បូឌា) ភអីលិសីុ 
១៥-ខឌ្លតា មា៉ា យត្កហូាវ យខនន ភអីលិសីុ 
១៦-ឥណទានអភវិឌ្ឍនត៍្បជាជ្ន លីម្តីធ្ីត 
១៧-ហាវ វម្ើរ  ហាវ យខនន អិលធ្ីឌ្ ី
១៨-សមាគម្មូ្លនិធ្សិហ្ភាេអភវិឌ្ឍនក៍សិករ 
១៩-ហ្វឺស ហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
២០-ហ្វូណនម្តី្កហូាវ យខនន         
២១-ហ្វូតាបា ម្តី្កហូ្ិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ 
២២-ហ្គហ្ានី វសនត្តល មា៉ា ត្កូហាវ យខនន អិលធ្ឌី្ ី
២៣-ឥណទានេលរដឋរុងវរឿង អិលធ្ីឌ្ ី
២៤-វែប វីអសសីុ(វែម្បូឌា)ភអីលិសីុ 
២៥-ឃី ភអីិលសីុ 
     

 

   

អាជ្ីវកម្មបតូរត្បាក ់

ភនាំវេញៈ 
-អាជាា បណ័ណ  ៧៥ 
-លិែិតអនុញ្ញញ ត ៤៧ 
វែតតៈ 

-អាជាា បណ័ណ  ២ 
-លិែិតអនុញ្ញញ ត១.៨៨៦   

 

១-បាតដ់ាំបង                 
២-បនាា យមានជ្យ័       
៣-កាំេងច់ម្           
៤-កាំេងឆ់្ន ាំង 
៥-កាំេងស់ពឺ 
៦-កាំេងធ់្ាំ 
៧-កាំេត 
៨-កណាត ល 
៩-វកាឹះកុង 
១០-ត្កវចឹះ 
១១-ត្កុងភនាំវេញ       

១២-ម្ណា លគីរ ី
១៣-ត្េឹះវហិារ 
១៤-ថ្ត្េខវង 
១៥-វពាធ្សិាត ់

១៦-រតនៈគ ី  ី                                    
១៧-វសៀម្រាប             
១៨-ត្េឹះសីហ្នុ             
១៩-សា៊ឹងខត្តង 
២០-សាវ យវរៀង            
២១-តាខកវ  

      ២១ សាខាធ្នាគារជាតិវៅតាម្វែតត 

 

១-អត្ម្៊ឹត ែូអលិធ្ឌី្ ី
២-អងារម្តី្កហូ្ិរញ្ញ វតាុ (កម្ពុជា) 
៣-ហ្តាា កសិករ លីម្តីធ្តី 
៤-វត្កឌ្ីត ភអីលិសីុ 
៥-អិលអូអលិសីុ (វែម្បូឌា) ភអីលិសីុ 
៦-ត្បាសាក ់
៧-សាា បនា លីម្តីធ្ីត 
៨-វសិីនហាវ ន ់(វែម្បូឌា) អលិធ្ឌី្ ី
 
       

៥៨ ត្គ៊ឹឹះសាា នម្តី្កូហិ្រញ្ញ វតាុ 
 

 ៥០ ត្គ៊ឹឹះសាា នម្តី្កូហិ្រញ្ញ វតាុ 
 

 

 ៩ ត្កុម្ហ្ ុនភតិសនាហិ្រញ្ញ វតាុ 
 

១- វអលីន លីសីុង ភអីលិសីុ 
២- ជ្ីអលិ មា៉ា យត្កហូាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៣- វែវែហាវ ន ់លីសីុង ភអីលិសីុ 
៤- ឡរឺ ៉ាូវស  ហាវ យខននសល លីសីុង ភអីលិសីុ 
៥-វម្ហាា  លីសីុង ភអីលិសីុ 
៦- អអិម្វអ ហាវ យខននសល សឺវសី (វែម្បូឌា) ភអីិលសីុ 
៧-សូសតី ហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៨-តូយ៉ាូតា ស ុយស ូ  ហាវ យខនន (វែម្បូឌា) ភអីិលសីុ 
៩- ត្ទេយែាុ ាំ លីសីុង ភអីលិសីុ 
 
 
 

៦ តតិយភាគី 

១-ត្កុម្ហ្ ុន អាយ អ៊ឹម្ អុី(អុ៊ឹម្) ខអស 
ឌ្ី អនិ ប វីអចឌ្ ី
២-ត្កុម្ហ្ ុន Money Gram 
Payment Systems, Inc. 
៣-ត្កុម្ហ្ ុន វផវហាា សីុ(វែម្បូឌា) ែូ
អិលធ្ឌី្ ី
៤-ត្កុម្ហ្ ុន Smart Axiata co. Ltd 
៥-ត្កុម្ហ្ ុន វវៀតវធ្ល(វែម្បូឌា) ភី
ធ្ីអុ ីអិលធ្ីឌ្ ី
៦- ត្កមុ្ហ្ ុន Western Union 
Network (Ireland) Ltd. ១-ត្កុម្ហ្ ុនវត្កឌ្ីតបយូរ ៉ាូ (វែម្បូឌា)              

    ែូ អលិធ្ឌី្ ី
 

២៦-វែម្រៈ លីម្ធី្តី  
២៧-លី ហ្ួរ ភអីិលសីុ 
២៨-ម្តី្កូហ្រិញ្ញ វតាុ ភអីលិសីុ 
២៩-អម្តៈ ខាបភ់ងីល ភអីិលសីុ 
៣០-ម្ហានគរ ម្តី្កហូ្ិរញ្ញ វតាុ  ភអីលិសីុ 
៣១-និរនតរ ម្តី្កហូ្ិរញ្ញ វតាុ ភអីិលសីុ 
៣២-អូរ ៉ាូ ហាវ យខនន ែប ភអីិលសីុ 
៣៣-េិភេងមី ម្តី្កហូ្ិរញ្ញ វតាូ ភអីិលសីុ 
៣៤-ត្បាយម្ ៍អមិ្វអហ្វ អិលធ្ីឌ្ ី
៣៥-ត្េនីស៍ម្តី្កហូាវ យខនន 
៣៦-រ ៉ាូោ៉ា ល់មា៉ា យត្កហូាវ យខនន ភអីលិសីុ      
៣៧-សចចៈ មា៉ា យត្កហូាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៣៨-សហ្ត្គិនភាេ វអសធ្ី មា៉ា យត្កូ ហាវ យខនន ភអីិលសីុ 
៣៩-សាម្គា ីម្តី្កហូាវ យខនន អុនីសីុធ្យូសិន ភអីលិសីុ                     
៤០-សម្បតតិ ហាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៤១-សាម្កិ ភអីលិសីុ 
៤២-សម្ពន័ធសគម្នស៍ហ្ត្គាសធុ្នតូច និងម្ធ្យម្     
៤៣-សាំរទិិធស័ក ម្តី្កហូ្ិរញ្ញ វតាុ លីម្តីធ្ីត  
៤៤-សីលានិធ្ ិ លីម្តីធ្តី 
៤៥-សិរឧីតតម្ ម្តី្កូហ្ិរញ្ញ វតាុ  ភអីលិសីុ 
៤៦-សូណាត្តា ភអីិលសីុ 
៤៧-តាកា មា៉ា យត្កហូាវ យខនន ភអីលិសីុ 
៤៨-ធ្ីប បី  ី(វែម្ប ូឌា) ភអីិលសីុ 
៤៩-អ ូរ ីហាវ យខនន វែម្បូឌា ភអីលិសីុ 
៥០-វ៉ាយសីុភ ីមា៉ា យត្កហូាវ យខនន  
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ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល

១ សមាគមអភវិឌ្ឍនក៍សិករនិងទេសចរណ៍ ២០ សមាគមអភវិឌ្ឍនតំ៍បនព់ាយព័្យ
២ សមាគមជយួ កសិករ ២១ វេិាស្ថា នសនតភិាព្និង អភវិឌ្ឍន៍
៣ សមាគមទ្តើមគំនិតពាណិជជកមម ២២ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ងគមជនបេ
៤ សមាគមសំណាងអភវិឌ្ឍនជ៍នបេ ២៣ សមាគមអភវិឌ្ឍនស៍ណ្ណត កទសៀងតាអុង
៥ សុ៊ី អឹម ទេ ២៤ សមាគមអភវិឌ្ឍនភូ៍មិ
៦ អងគការឥណទានលបបំ់បាតភ់ាព្ក្ក៊ីក្ក ២៥ សុ៊ី ទេ អឹុម ទអហ្វ ជ៊ី ទេមបូឌា
៧ អងគការបណាត ញទសដ្ឋកិចចកមពុជា ២៦ អងគការសបបុរស
៨ អងគការសងគហ្អភវិឌ្ឍនក៍មពុជា ២៧ អងគការ ទោកក្គូ
៩ អងគការអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចចជនបេទៅកមពុជា ២៨ អងគការ ពុ្េធស្ថសនាទដ្ើមប៊ីអភវិឌ្ឍន៍
១០ សហ្ព្ន័ធសហ្គមនស៍នសកំ្បាកក់មពុជា ២៩ អងគការ សមាគមកសិករណ្េមរបាតដំ់្បង
១១ អងគការចន័ទសុេស្ថនត ៣០ អងគការអភវិឌ្ឍនក៍្គួស្ថរក្ក៊ីក្កជាមយួក្បព្ន័ធកសិកមមទៅក្បទេសកមពុជា
១២ អងគការក្េក្េងស់មាគមបទងកើនអភវិឌ្ឍន៍ ៣១ សមាគម សុភា អភវិឌ្ឍន៍
១៣ សមាគមជាតិក្េក្េងក់សិ្ល ៣២ អងគការេ៊ីភាា កង់ារអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចចនិងការងារ
១៤ អងគការអភវិឌ្ឍនរ៍បរចិញ្ច ឹមជ៊ីវតិកសិករ ៣៣ អងគការអភវិឌ្ឍនស៏ហ្គមនថ៏្ម៊ី
១៥ អងគការអភវិឌ្ឍនជ៍នបេណ្េមរ ៣៤ អងគការអភវិឌ្ឍនទ៏សដ្ឋកិចចកាុងក្សុក
១៦ សមាគមសុេមាលភាព្ស្តសត៊ីទេតតក្កទចេះ ៣៥ សមាគម  គឹម  ស្ថន ក្េក្េងជ់៊ីវភាព្កសិករ
១៧ អងគការលូទថ្រ៉ា នបំទរ ើពិ្ភព្ទោក ៣៦ អងគការដដ្គូ (អ.ដ្.គ)
១៨ គទក្មាងឥណទានក្កសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបេ ៣៧ អងគការអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចចកសិករកមពុជា (អ.ស.ក.ក)
១៩ អងគការក្កុមការងារទសដ្ឋកិចចថ្ម៊ី ៣៨ អងគការមូលនិធ៊ីអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមន ៍(អ.ម.អ.ស)

បញ្ជ ីឈ ម្ ោះប្រតិបតិិករឥណទាន
គិតប្ឹមថ្អៃទី៣១ មែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៥
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ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល

៣៩ អងគការក្ព្េះេន័ ៥៩ អងគការ រូបិយបណណ ណ្េមរ 

៤០ អងគការេ៊ីភាា កង់ារអភវិឌ្ឍនមូ៍លធនសហ្គមន៍ ៦០ អងគការសមពន័ធធនធានមនុសសដនសកមមភាព្ហ្ិរញ្ញ វតាុ
៤១ អងគការឥណទានដបតង ៦១ អងគការដដ្គូសហ្គមន៍

៤២ អងគការទលើកសទួយទសដ្ឋកិចចក្គួស្ថររ ៊ីករយ ៦២ អងគការបាស្ថក់

៤៣ អងគការក្គួស្ថររុងទរឿង ៦៣ អងគការដដ្គូហ្ិរញ្ញ វតាុកមពុជា

៤៤ អងគការវឌ្ឍនៈដដ្គូអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចចសហ្គមន៍ ៦៤ អងគការកូនណ្េមរ

៤៥ អងគការសំឡាញ់ហ្ិរញ្ញ វតាុ ៦៥ អងគការមានជយ័

៤៦ អងគការឥណទានវ ៊ីហ្ា ៦៦ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមនអ៍ានពិ្សិដ្ឋ

៤៧ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមនក៍្ព្េះអាេិតយ ៦៧ អងគការក្បទសើរ មូលនិធិអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចចសហ្គមន៍

៤៨ អងគការដដ្គូហ្ិរញ្ញ វតាុ ៦៨ អងគការទលើកកមពស់ជ៊ីវភាព្ក្បជាជនកមពុជា

៤៩ អងគការអណ្ណត ត ៦៩ អងគការេ៊ីភាា កង់ារទលើកកមពស់ជ៊ីវភាព្ក្គួស្ថរ

៥០ អងគការឥណទានព្លរដ្ឋកមពុជា ៧០ អងគការសមធមអ៌ភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចច

៥១ អងគការឥណទានកមពុជា ៧១ អងគការមូលនិធិសហ្គមន៍

៥២ អងគការបណ្ងែកជ៊ីវភាព្សហ្គមន ៍ ៧២ អងគការសមបតតសំិរេិធិ
៥៣ អងគការឥណទានសូសត៊ី ៧៣ សមាគមរតនៈអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចច

៥៤ អងគការព្នលឥឺណទាន ៧៤ អងគការទលើកកមពស់ទសដ្ឋកិចចកសិករ

៥៥ េ៊ីភាា កង់ារអភវិឌ្ឍនឥ៍ណទានក្គួស្ថរ ៧៥ អងគការមូលនិធិសុវណណ វឌ្ឍនៈអភវិឌ្ឍនស៍ងគម

៥៦ អងគការក្គួស្ថរណ្េមរទយើង ៧៦ សមាគមទលើកកមពស់ជ៊ីវភាព្សងគម

៥៧ អងគការ ការ ៉ាុត ៧៧ អងគការេ៊ីភាា កង់ារឥណទានភូមភិាគឥស្ថនដនកមពុជា

៥៨ អងគការ មុ៊ី ជ៊ីង អភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមន៍ ៧៨ អងគការសំណាងអភវិឌ្ឍនទ៍សដ្ឋកិចច
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ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល ល.រ ឈ ម្ ោះអង្គការ-សមាគមមិនមមនរដ្ឋា ភិបាល

៧៩ អងគការអភវិឌ្ឍនស៍ងគមកមពុជា ៩៩ អងគការអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមដបតង
៨០ អងគការដដ្គូអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា ១០០ អងគការទលើកកំព្ស់ជ៊ីវភាព្ក្គួស្ថរ
៨១ អងគការឥណទានដនកមពុជា ១០១ អងគការឥណទានក្បសិេធ
៨២ សមាគមឥណទានព្លរដ្ឋណ្េមរ ១០២ សហ្គមឥណទាន ជំ សំណាង
៨៣ អងគការទជាគជយ័ ១០៣ អងគការទរៀលឥណទាន
៨៤ អងគការទលើកកំព្ស់ជ៊ីវភាព្កសិករ ១០៤ អងគការទសដ្ឋកិចចក្គួស្ថរកមពុជា
៨៥ សមាគមឥណទានស្ថរ ៊ីណា ១០៥ ក្កុមហ្ ុន ឥណទាន អុ៊ីហ្ស៊ី ហ្វវ យណ្នន ភ៊ីអិលសុ៊ី
៨៦ អងគការក្សវូេំុ ១០៦ អងគការសកមមភាព្ទដ្ើមប៊ីការអភវិឌ្ឍ និងសុេភាព្
៨៧ សមាគមអភវិឌ្ឍនក៍មពុជា ១០៧ អងគការសលឹកមាសណ្េមរ
៨៨ អងគការព្នលណឺ្េមរហ្ិរញ្ញ វតាុ ១០៨ អងគការ រេិធ៊ីពិ្ស័កកកិមពុជា ទដ្ើមប៊ីអភវិឌ្ឍនស៍ងគម
៨៩ អងគការណ្េមរមូលធន ១០៩ អងគការ សំណាងអភវិឌ្ឍនស៍ហ្គមន៍
៩០ អងគការអមតៈ
៩១ អងគការមូលនិធិកលាណមតិត
៩២ អងគការសុេៈក្បជា
៩៣ អងគការឥណទានតំបន់
៩៤ អងគការអភវិឌ្ឍនដ៍បតង
៩៥ អងគការណ្េមរសក្មាបក់ារអភវិឌ្ឍ
៩៦ អងគការអភវិឌ្ឍនក៍្គួរស្ថរ និងសហ្គមន៍
៩៧ អងគការច៊ីរភាព្ហ្ិរញ្ញ វតាុ
៩៨ អងគការរេឹធ សុខា
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