


  -i- 

អារមភកថា 

ស្របគ្នន នឹងការងងើបង ើងននងរដ្ឋកិច្ចរបងទរអភិវឌ្ឍន៍និងកំង ើ ន 
ខ្ពរ់ននងរដ្ឋកិច្ចរបងទរកំពុងលូតលារ់ ងរដ្ឋកិច្ចកមពុជាងៅតតរកាបាន
កំង ើ នរបមា  ៦,៩% ងៅកនុងឆ្ន ំ២០១៧ ង ើយកំង ើ នងនេះរតូវបាន
ពាករ ៍ថា រថិតកនុងរងវង់ដ្តដ្លររមាប់រយៈងពលមធយមខាងមុខ្។ វរ័ិយ 
រំខាន់ៗមួយចំ្នួនបានងដ្ើរតួនាទីយ៉ាងរំខាន់កនុងការរទរទង់ដ្ល់ងរដ្ឋកិច្ច 

ជាតិ ដូ្ច្ជា វរ័ិយងទរច្រ ៍ កាត់ងដ្ររងមលៀកបំពាក់ រំ ង់ និងករិកមម តដ្លមានការងកើនង ើង
ជាងឆ្ន ំមុនៗបនតិច្ ង ើយការនំាងច្ញផលិតផលឧរា កមមងផេងងទៀត ក៏បានរួមចំ្ត កដ្ល់ការ
រកីច្ងរមើនងនេះផងតដ្រ។ រមិទធផលតដ្លបនតរងរមច្បានខាងងលើ គឺអាស្រ័យងលើកត្តត ច្មបង ៣ រមួមាន 
រនតិភាពនិងរថិរភាពនងយបាយ ងគ្នលនងយបាយទាក់ទាញការវនិិងយគនិងងទរច្រ ៍ និងរថិរភាព 
មា៉ា រកូងរដ្ឋកិច្ច តដ្លស្របត្តមយុទធសាស្ររតច្តុងកា ដំ្ណាក់កាលទី ៣ របរ់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលកមពុជា 
ងរកាមការដឹ្កនំាដ៏្ឈ្លល រនវរបកបងដ្ឋយគតិប ឌិ តរបរ់ សម្មតចអគគមហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន 
នាយករដ្ឋមន្តនតីននរពេះរាជាណាច្រកកមពុជា។ ត្តមរយៈការរកីច្ងរមើនននងរដ្ឋកិច្ចនិងរថិរភាព ិរញ្ញវតថុ 
វនិិងយគិនទំាងកនុងស្រុកនិងងរៅរបងទរបានពរងីកការវនិិងយគរបរ់ខ្លួនមកងលើវរ័ិយធនាគ្នរ តដ្ល 
មានភាពរងឹមំានិងបរយិប័នុន និងជំរញុឱ្យវរ័ិយធនាគ្នរកាន់តតងដ្ើរតួនាទីរំខាន់កនុងការអភិវឌ្ឍងរដ្ឋកិច្ច 
ជាតិ ងដ្ឋយផដល់ងរវា ិរញ្ញវតថុតដ្លមានរបរិទធភាពនិងទូលំទូលាយជាងមុន។ 

កនុងនាមជាអាជាា ធររតួតពិនិតយ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាបានបនតយកចិ្តតទុកដ្ឋក់កនុងការពរងឹង
របរិទធភាពននការរតតួពិនិតយ និងភាពរងឹមំាននរបព័នធធនាគ្នរ ស្របត្តមការអភិវឌ្ឍននសាថ នភាពអាជីវកមម 
របរ់រគឹេះសាថ នធនាគ្នរនិង ិរញ្ញវតថុនាងពលបច្ចុបបនន និងការវវិឌ្ឍន៍ននកំត ទរមង់អនតរជាតិទាក់ទង
នឹងការរតួតពិនិតយ។ បតនថមងលើការរតួតពិនិតយតផែកងលើបទបបញ្ញតតិ និងការរតួតពិនិតយតផែកងលើហានិភ័យ 
និងទរេនៈអនាគត ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏យកចិ្តតទុកដ្ឋក់ងលើការពរងឹងបទបបញ្ញតិតផងតដ្រ ដូ្ច្ជា 
ការដ្ឋក់ងច្ញនូវរបការរតីពី រកបខ័្ ឌ រគប់រគងហានិភ័យរនទនីយភាពរបរ់រគឹេះសាថ នធនាគ្នរនិង
 ិរញ្ញវតថុ និងរបការមួយចំ្នួនស្របត្តមងគ្នលការ ៍រគឹេះបាតរល។ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏បាន
ដ្ឋក់ឱ្យអនុវតតពិដ្ឋនអរត្តការរបាក់ចំ្ងពាេះរគឹេះសាថ នមីរកូ ិរញ្ញវតថុនិងឥ ទានជនបទ កនុងអរត្ត ១៨% 
តដ្លបងកលកខ ៈអំងណាយផលដ្ល់របជាករិករ និងរ រគ្នរធុនតូច្និងមធយម ឱ្យទទួលបាន 
 ិរញ្ញបបទានកនុងតនមលទាបជាងមុន និងបានរ ការជាមួយរករួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ងដ្ើមបីដ្ឋក់
បញ្ចូ លចំ្ង េះដឹ្ងតផនក ិរញ្ញវតថុងៅកនុងកមមវធីិរិកាចំ្ង េះដឹ្ងទូងៅ។ ជាមួយគ្នន ងនេះ ធនាគ្នរជាតិ 
ននកមពុជាបានបនតអភិវឌ្ឍរបព័នធទូទាត់ងដ្ឋយតផែកងលើបងច្ចកវទិាទំងនើប ដូ្ច្ជា ការពរងឹងងរវាទូទាត់
រ ័រ (Fast Payment System) តដ្លរបព័នធងនេះអាច្ឱ្យអតិថិជនទទួលបានមូលនិធិភាល មៗ ង្លើយតប
ងៅនឹងតរមូវការសាច់្របាក់បានទាន់ងពលងវលា ការដាក់ឱ្យបរបើរាស់របព័នធ Cambodian Shared 
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Switch (CSS) ដដលជារបព័នធរួមមួយសរាប់សរមួលដល់របតិបតតិការទូទាត់អនតរធនាគារ តាមរយៈ
ការបរបើរាស់បណ្ណឥណ្ពនធជាមួយា៉ាស ៊ីន ATM និងា៉ាស ៊ីន POS បដើមប៊ីបបងកើនរបសិទធភាពបសវាទូទាត់ 
បលើកកមពស់បរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ  និងកាត់បនថយចរាចរសាច់រាក់បៅបលើទ៊ីផារ រពមទាាំងកាំព ងសិកា
បបងកើតរបព័នធទូទាត់ដ លភាល មៗ (Real Time Gross Settlement-RTGS)។ បដនថមបលើបនេះ បដើមប៊ីដាក់
បចញនូវវធិានការសមស្សបនិងទាន់បពលបវលាកន ងការដកតរមូវនិងទប់សាក ត់ហានិភ័យរបស់រ រ្េះសាថ ន 
ន៊ីមួយៗនិងរបព័នធធនាគារទាាំងមូល ធនាគារជាតិននកមព ជាានបនតយកចិតតទ កដាក់កន ងការពរងរង
សមតថភាពរបស់មន្តនត៊ីរតតួពិនិតយ ទាាំងចាំបណ្េះដរងដផនកជាំនាញនិងដផនករទរសដ៊ី។ 

កន ងបគាលបៅឈានបៅអន វតតសតង់ដាររាយការណ៍្ហិរញ្ញវតថ អនតរជាតិកមព ជា ធនាគារជាតិនន
កមព ជាានដកសរមួលបទបបញ្ញតតិទាក់ទងនរងការបធវើចាំណាត់ថ្នន ក់ឥណ្ទាន និងការបធវើសាំវធិានធន
បលើអ ៊ីមដភរមិន។ ជាមួយគាន បនេះ កន ងការគាាំរទការអភិវឌឍរបព័នធដចករ ាំដលកឥណ្ទានរបស់រកុមហ  ន 
បរកឌ៊ីតបយួរ ៉ាូ (បេមបូឌា) េូ អិលធ៊ីឌ៊ី ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញបសចកត៊ីជូនដាំណ្រ ងដល់រ រ្េះសាថ ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  សត៊ីព៊ីការផតល់ព័ត៌ានឥណ្ទានរកុមហ  ន សរាប់សាកលបងឱ្យសាជិកអាច្
បញ្ចូ លនិងទាញយកព័ត៌មានឥ ទានរកុម  ុនបតនថមងលើព័ត៌មានបុគគល។ កនុងការពរងឹងចំ្ង េះដឹ្ង
តផនក ិរញ្ញវតថុ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាបានយកចិ្តតទុកដ្ឋក់ចំ្ងពាេះការបន្តរា បចំ្ង េះដឹ្ងទំាងងនេះងៅ
កនុងកមមវធីិរិកាទូងៅ ស្របត្តមតផនការកំត ទរមង់របរ់រករួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ង ើយកិច្ច
ការពារអតិថិជនរតូវបានយកចិ្តតទុកដ្ឋក់បតនថម ត្តមរយៈការបងងកើតរកុមការងារគំ្នពារអតិថិជន និង 
របព័នធ Hotline។ កនុងការងលើកកមពរ់បរយិប័នន ិរញ្ញវតថុ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាបានងរៀបចំ្រិកាខ សាលា 
ផេពវផាយរតីពីវរ័ិយមីរកូ ិរញ្ញវតថុ ងៅងខ្តតកំពង់ចាមនិងងខ្តតកណាត ល រពមទំាងរ ការជាមួយ 
ការយិល័យមូលនិធិរូបិយវតថុអនតរជាតិរបចំាតំបន់អារីុ-បា៉ា រីុ វិក (OAP) ងរៀបចំ្រិកាខ សាលាថាន ក់
តំបន់រតីពីបរយិប័នន ិរញ្ញវតថុ ងដ្ឋយបងាា ញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងងគ្នលនងយបាយមា៉ា រកូងរដ្ឋកិច្ចនិង
បរយិប័នន ិរញ្ញវតថុ។ ស្សបតាមយ ទធសាស្រសតអភិវឌឍន៍វស័ិយហិរញ្ញវតថ ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ ធនាគារជាតិ
ននកមព ជាកាំព ងសិកាបលើរកបេ័ណ្ឌ ចាប់និងបទបបញ្ញតតិដដលពាក់ព័នធនរងការបបងកើតរបព័នធការពាររាក់ 
បបញ្ញើដផែកបលើ ា្ំរ ូPay Box Plus។ េ្ ាំសងឃរមថ្នរាយការណ៍្បនេះ នរងអាចបរបើរាស់ជាឯកសារសរាប់ 
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        គថៃសុររ ៦ករើត តខ្ពិសាខ្ ឆ្ន ំច្ រំរទឹធិរ័ក ព.រ.២៥៦១ 
           រាជធានីភនំកពញ គថៃទី២០ ខែកមសា ឆ្ន ំ២០១៨ 

     ោ  ចានត់ ូ
 
    ម្ទសាភិបាល 

         ធនាគារោតិននកមព៊ុោ 
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១. ការអភិវឌ្ឍសខំាន់ៗ ននវសិយ័ធនាគារ 

 ១.១. ទិដ្ឋភាពទូម្ៅននរគឹឹះសាថ នធនាគារនងិហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ស្សបនរងការរ ៊ីកចបរមើនននបសដឋកិចច វស័ិយធនាគារក៏ានពរង៊ីកនូវរបតិបតតិការរបស់េលួនផងដដរ 
បដើមប៊ីបឆលើយតបបៅនរងបរកិារណ៍្បនេះដូចជា ការបបើកសាខាធនាគារបរបទសថម៊ីៗលាំដាប់ពិភពបលាក។ 
្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧បនេះ របព័នធធនាគារកមព ជា រមួាន ធនាគារពាណិ្ជជ ៣៩ (សាខាធនាគារ
បរបទស ១២ ធនាគារកន ងស្សុក ១២ និងប តតសមព័នធធនាគារ ១៥) ធនាគារឯកបទស ១៥ (ធនាគាររដឋ ១) 
រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ទទួលរាក់បបញ្ញើព៊ីសាធារណ្ជន ៧ រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  ៦៩ រ រ្េះសាថ ន
ឥណ្ទានជនបទ ៣១៣ រកុមហ  នភតិសនាហិរញ្ញវតថ  ១១ អនកដាំបណ្ើ រការតតិយភា ៊្ី ៦  រ រ្េះសាថ នផតល់ 
បសវាទូទាត់ ៩ រកុមហ  នបរកឌ៊ីតបយួរ ៉ាូកមព ជា ១ ការយិាល័យតាំណាងធនាគារបរបទស ៦ និងអាជ៊ីវកមម
បតូររាក់ ២.៤៧៨ (របូភាព ១)។  

របូភាព១: រចនាសមពន័ធរបពន័ធធនាគារនៅកមពុជា 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 

 

 
 

រកុមហ  នបរកឌ៊ីតបយួរ ៉ា ូ(១) 

 

ធនាគារជាតិននកមពុជា 
(ធនាគារកណ្ដា ល) 

រ្ឹឹះស្ថថ នធនាគារ 

អាជ៊ីវកមមបដូររាក់ 
(២.៤៧៨) 

ធនាគារឯកបទស (១៥) 

រកុមហ  នភតិសនាហិរញ្ញវតថ 
(១១)  

ធនាគារបរបទស (៦) 

អនកដាំបណ្ើ រការតតិយភា ៊្ី 
(៦) 

 

រ រ្េះសាថ នផតល់បសវាទូទាត់ 
(៩) 

ធនាគារពាណិ្ជជ (៣៩) 

រ្ឹឹះស្ថថ ននរោមចំណុឹះនផេងនទៀត រ្ឹឹះស្ថថ នមរីកហូរិញ្ញ វតថុ 

រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ទទួលរាក់បបញ្ញើ 
(៧) 

រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  (៦៩) 

 

រ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ (៣១៣) 

ការយិាល័យតាំណាង 
ធនាគារបរបទស (៦) 
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តារាង១: បណ្ដត ញពត័ម៌ានរបស់រ្ឹឹះស្ថថ នធនាគារ និងហរិញ្ញ វតថុ1ពីឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៧ 

  

                                                           
1
 តួកលែទំងកនេះ បានមរពីរ្ឹេះសាា នធនាគារនិងហិរញ្ញវតាុខែលមានកៅរនុងឧបសមព័នធទី៤ 

រ្ឹឹះស្ថថ នធនាគារ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ធនាគារពាណិ្ជជ 
ធនាគារកន ងស្សុក– ភា្ទ និកភា្បរចើនជាអនកកន ងស្សុក      

ចាំនួនធនាគារ ៦ ៧ ៧ ៧ ៧ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ៣១០ ៣៥៤ ៣៧៥ ៣៨៣ ៣៩៥ 
ចាំនួនប ្គលិក ១១.៧៩៣ ១៤.៨៩៦ ១៦.២៣៩ ១៧.០២៣ ១៧.៦២៨ 

ចាំនួនទ៊ីតាាំងា៉ាស ៊ីន ATM ៣២៧ ៤៥៤ ៥៤៤ ៥៧៤ ៧១២ 
ធនាគារកន ងស្សុក– ភា្ទ និកភា្បរចើនជាជនបរបទស      

ចាំនួនធនាគារ ៥ ៦ ៥ ៥ ៥ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ៣៣ ៤៧ ៥៤ ២២៥ ២៤៤ 
ចាំនួនប ្គលិក ១.០០០ ១.៤៤៤ ១.៧៣៨ ៦.៣៨២ ៧.៦០៧ 
ចាំនួនទ៊ីតាាំងា៉ាស ៊ីន ATM ៧៧ ១១៧ ១៧៥ ២៧៦ ៣៥២ 

ធនាគារប តតសមព័នធបរបទស      
ចាំនួនធនាគារ ១៤ ១២ ១៤ ១៤ ១៥ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ១២៨ ១១៩ ១៤២ ១៥០ ១៥៧ 
ចាំនួនប ្គលិក ៣.០៦៧ ២.៩៨៤ ៣.៥២៩ ៣.៦៣៤ ៤.០០២ 
ចាំនួនទ៊ីតាាំងា៉ាស ៊ីន ATM ៣៦០ ៣៥៨ ៣៩១ ៣៩៧ ៤០៩ 

ធនាគារសាខាបរបទស      
ចាំនួនធនាគារ ១០ ១១ ១០ ១១ ១២ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ១៦ ២១ ២២ ២៥ ៣១ 
ចាំនួនប ្គលិក ៣៦១ ៤៣៩ ៤៦៣ ៥៣០ ៦២៦ 
ចាំនួនទ៊ីតាាំងា៉ាស ៊ីន ATM ២ ៦ ៨ ១៣ ១៧ 

ចាំនួនសរ បធនាគារពាណិ្ជជ      
ចាំនួនសរ បធនាគារ ៣៥ ៣៦ ៣៦ ៣៧ ៣៩ 

ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត លសរ ប ៤៨៧ ៥៤១ ៥៩៣ ៧៨៣ ៨២៧ 
ចាំនួនសរ បប ្គលិក ១៦.២២១ ១៩.៧៦៣ ២១.៩៦៩ ២៧.៥៦៩ ២៩.៨៦៣ 
ចាំនួនសរ បទ៊ីតាាំងា៉ាស ៊ីន ATM ៧៦៦ ៩៤០ ១.១១៨ ១.២៦០ ១.៤៩០ 

ធនាគារឯកបទស 
ធនាគារឯកបទសរបស់រដឋ      

ចាំនួនធនាគារ ១ ១ ១ ១ ១ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ១ ១ ១ ១ ១ 
ចាំនួនប ្គលិក ៥៩ ៦៧ ៧៥ ៨៩ ៩៣ 

ធនាគារឯកបទស– ភា្ទ និកភា្បរចើនជាអនកកន ងស្សុក      
ចាំនួនធនាគារ ៤ ៤ ៣ ៥ ៥ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ៦ ៧ ៧ ១០ ១០ 
ចាំនួនប ្គលិក ២៤៣ ១៧៨ ៤០៧ ៥១៨ ៥១០ 
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របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 

 

 

 

 

  

ធនាគារឯកបទស– ភា្ទ និកភា្បរចើនជាជនបរបទស      
ចាំនួនធនាគារ ៣ ៦ ៧ ៩ ៩ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ៣ ៨ ១៣ ១៨ ១៨ 
ចាំនួនប ្គលិក ៤៥ ២៦៥ ៣៨១ ៨៦២ ៩៧៩ 

ចាំនួនសរ បធនាគារឯកបទស      
ចាំនួនសរ បធនាគារ ៨ ១១ ១១ ១៥ ១៥ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត លសរ ប ១០ ១៦ ២១ ២៩ ២៩ 
ចាំនួនសរ បប ្គលិក ៣៤៧ ៥១០ ៨៦៣ ១.៤៦៩ ១.៥៨២ 

រ រ្េះសាថ នម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ  
រ រ្េះសាថ នម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ ទទួលរាក់បបញ្ញើ      

ចាំនួនរ រ្េះសាថ ន ៧ ៧ ៨ ៧ ៧ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ១.២៧៩ ១.៣៨៣ ១.៦៣២ ១.៤៥៦ ៩៤៦ 
ចាំនួនប ្គលិក ១២.៨៤២ ១៥.៥៧៦ ២០.៨០៨ ១៩.៩៨៧ ២១.៦៧១ 
ចាំនួនទ៊ីតាាំងា៉ាស ៊ីន ATM ៧៣ ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ ៣៥០ 

រ រ្េះសាថ នម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ       
ចាំនួនរ រ្េះសាថ ន ២៩ ៣២ ៥០ ៦៤ ៦៩ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល ៩៣៧ ១.៣១១ ២.១៨៦ ២.៦៩៨ ៤៧១ 
ចាំនួនប ្គលិក ២.៩៦៤ ៤.០១៤ ៥.៤៦០ ៦.៥៨១ ៦.៦៣១ 

ចាំនួនរ រ្េះសាថ នម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ       
ចាំនួនសរ បរ រ្េះសាថ ន ៣៦ ៣៩ ៥៨ ៧១ ៧៦ 
ចាំនួនសាខានិងទ៊ីសាន ក់ការកណាត លសរ ប ២.២១៦ ២.៦៩៤ ៣.៨១៨ ៤.១៥៤ ១.៤១៧ 
ចាំនួនសរ បប ្គលិក ១៥.៨០៦ ១៩.៥៩០ ២៦.២៦៨ ២៦.៥៦៨ ២៨.៣០២ 
ចាំនួនសរ បទ៊ីតាាំងា៉ាស ៊ីន ATM ៧៣ ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ ៣៥០ 

រ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ 
ចាំនួនសរ បរ រ្េះសាថ ន ៣៥ ៣៨ ១០៩ ១៧០ ៣១៣ 
ចាំនួនសរ បបណាត ញរបតិបតតិការ ៤៤៣ ៥០៩ ១.៧១៥ ២.០៨៣ ៣.៣៦៦ 
ចាំនួនសរ បប ្គលិក ៨៩៧ ៩៤២ ៣.២៥៥ ៣.៦៧០ ៥.១២៣ 

រកមុហ  នភតិសនា 
ចាំនួនសរ បរកុមហ  ន ២ ៦ ៩ ១២ ១១ 

ការយិាល័យតាំណាងធនាគារបរបទស 
ចាំនួនសរ បការយិាល័យ ៦ ៧ ៨ ៧ ៦ 

ការយិាល័យបរកឌ៊ីតបយួរ ៉ា ូ

ចាំនួនសរ បរកុមហ  ន ១ ១ ១ ១ ១ 
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តារាង២: ចំណណកទីផារននរ្ឹឹះស្ថថ នធនាគារតាមរបនភទភា្ទុនិក 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 

 ១.២. សាថ នភាព និងរបតិបតតកិារហរិញ្ញវតថ៊ុ 
១.២.១. របតបិតតកិារននវិសយ័ធនាគារ 

របតិបតតិការននវស័ិយធនាគារបនតរ ៊ីកលូតលាស់ទាាំងទាំហាំនិងវសិាលភាព និងកាន់ដតានភាព
របទាក់រកឡាជាងម ន រពមទាាំងបដើរតួនាទ៊ីយា៉ាងសាំខាន់បៅកន ងរបព័នធហិរញ្ញវតថ កមព ជា។ រទពយសកមមនិង 
ឥណ្ទានសរ បរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារបកើនបឡើងដល់ ១១៥.៥៧៧,៤ ប ៊ីលានបរៀល និង ៦៦.៣៧៩,៩ 
ប ៊ីលានបរៀល បសមើនរង ១៤២,០២% និង ៨០,៧% ននផលិតផលកន ងស្សុកសរ បបរៀងគាន ។ កាំបណ្ើ នឥណ្ទាន
និងរាក់បបញ្ញើរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារបនតបកើនបឡើងជាបនតបនាទ ប់។ ្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ កាំបណ្ើ ន 
ឥណ្ទានរបស់ធនាគារានករមិត ១៧,២១% ទាបជាងឆ្ន ាំ២០១៦។ ឥណ្ទានបៅដតបនតរបមូលផត ាំបលើ 
វស័ិយសាំខាន់ៗកន ងបសដឋកិចច ានដូចជា ការជួញដូររាយនិងដ ាំ (៣០%) កសិកមម (១០,៤%) សាំណ្ង់ 
(៩,៥%) និងទិញផទេះជាកមមសិទធិផ្ទទ ល់េលួន (៩,៣%) និងវស័ិយបផេងៗ (៤០,៨%)។ ្ិតរតរមដាំណាច់ 
ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ កាំបណ្ើ នរាក់បបញ្ញើរបស់ធនាគារានករមិត ២៥,១%។ រ រ្េះសាថ នធនាគារបនតបកណ្ឌ
របមូលរាក់បបញ្ញើព៊ីសាធារណ្ជនកាន់ដតបរចើន ដដលឆល េះបញ្ញច ាំងតាមរយៈកាំបណ្ើ នននរាក់បបញ្ញើអតិថិជន 
កាន់ដតបរចើនបឡើងព៊ីមួយឆ្ន ាំបៅមួយឆ្ន ាំ ដដលបនេះក៏ឆល េះបញ្ញច ាំងព៊ីការបកើនបឡើងនូវជាំបនឿទ កចិតតរបស់
សាធារណ្ជនមកបលើរបព័នធធនាគារកមព ជា តាមរយៈកិចចេិតេាំរបរងដរបងរបស់ធនាគារជាតិននកមព ជា
បលើការបន្តញ្ញជ បចាំបណ្េះដរងដផនកហិរញ្ញវតថ កន ងស្សទាប់របជាជន។ រាក់បបញ្ញើអតិថិជនបៅធនាគារបនត
បកើនបឡើងដល់ ៦៩.៦៨៤,៤ ប ៊ីលានបរៀល ដដលកន ងបនាេះ ៩២,៤% ននរាក់បបញ្ញើអតិថិជន្ឺជារាក់

ចាំដណ្កទ៊ីផារ 
រទពយសកមម ឥណ្ទាន រាក់បបញ្ញើ បដើមទ ន 

ធនូ-១៦ ធនូ-១៧ ធនូ-១៦ ធនូ-១៧ ធនូ-១៦ ធនូ-១៧ ធនូ-១៦ ធនូ-១៧ 

ធនាគារពាណិ្ជជ 

ធនាគារបរបទស ៥៥,៧៤% ៥៥,៤១% ៥៣,៧៤% ៥៥,០៨% ៥៣,២១% ៥២,៧៨% ៥៨,៧៩% ៦២,៤៦% 

ធនាគារកន ងស្សុក ៤២,៤១% ៤២,៦១% ៤៤,០៥% ៤២,៥៥% ៤៦,៧៨% ៤៧,២១% ៣១,៤៨% ២៩,៦៧% 

ធនាគារឯកបទស 

ធនាគារបរបទស ១,០៥% ១,០៥% ១,៤៩% ១,៣២% ០,០០% ០,០០% ៥,៥៥% ៤,១០% 

ធនាគារកន ងស្សុក ០,៧៩% ០,៩២% ០,៧២% ១,០៥% ០,០១% ០,០១% ៤,១៨% ៣,៧៧% 

សរ ប 

ធនាគារបរបទស ៥៦,៧៩% ៥៦,៤៦% ៥៥,២៣% ៥៦,៤០% ៥៣,២១% ៥២,៧៨% ៦៤,៣៣% ៦៦,៥៦% 

ធនាគារកន ងស្សុក ៤៣,២១% ៤៣,៥៤% ៤៤,៧៧% ៤៣,៦០% ៤៦,៧៩% ៤៧,២២% ៣៥,៦៧% ៣៣,៤៤% 

សរ ប ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 
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របភព ៖ ការ្ណ្នារបស់មន្តនត៊ីធនាគារជាតិននកមព ជា 

បបញ្ញើដ ាំ។ ជាមួយគាន បនេះ ចាំនួនអនកដាក់រាក់បបញ្ញើបកើនដល់ ៣.៤៨២.២៧៧ នាក់ ដដល ៤១,៧% ននអនក 
ដាក់រាក់បបញ្ញើជាស្រសត៊ី និងភា្បរចើនននអនកដាក់រាក់បបញ្ញើ រមួាន ឯកតតជន (៥៣,៨%) សហរគាស
អាជ៊ីវកមម (២៣,៩%) រ រ្េះសាថ នធនាគារកន ងស្សុកនិងបរៅរបបទស (១០%) និងរ រ្េះសាថ នបផេង  ៗ(១៤,៦%)។ 

តារាង៣: ោរវវិឌ្ឍនក៍នុងវស័ិយធនាគារ (កំនណើ នឆ្ន នំលើឆ្ន )ំ 

ការវវិត្តក្នុ ងវស័ិយធនាគារ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

កំណ ើ នរទពយសកម្ម ១៦,៩០% ២៧,១០% ២៣,២១% ២០,៩០% ២០,១២%

កំណ ើ នឥ ទាន ២៥,៧៦% ២៧,១១% ២៥,៦៥% ២០,៥២% ១៧,២១%

កំណ ើ នរាក់បណ ញ្ើ ១២,២៤% ២៨,៩៥% ១៧,៣៨% ២១,៨២% ២៥,១១%

រទពយសកម្មណធៀបផ.ស.ស ៨២,៧៨% ៩៨,៣៣% ១០៧,៨៩% ១១៨,២៣% ១៤២,០២%

ឥ ទានណធៀបផ.ស.ស ៤៧,៧៤% ៥៦,៧១% ៦៣,៤៦% ៦៨,៨៣% ៨០,៦៨%

រាក់បណ ញ្ើណធៀបផ.ស.ស ៤៩,០៩% ៥៩,១៦% ៦១,៨៥% ៦៨,៤៤% ៨៥,៦៣%
 

 

ការបកើនបឡើងនូវទាំហាំរបតិបតតិការានជាំរ ញឱ្យរ រ្េះសាថ នធនាគារបនតពរង៊ីកបណាត ញរបតិបតតិការ 
របស់េលួនកាន់ដតបរចើនជាងម ន តាមរយៈការបបើកសាខាថម៊ីបដនថមចាំនួន ៤៤ និងដាក់ឱ្យបរបើរាស់នូវ
ា៉ាស ៊ីនបអធ៊ីអរម (ATM) ថម៊ី ចាំនួន ២៧៣ ា៉ាស ៊ីន បដនថមព៊ីបលើសាខានិងា៉ាស ៊ីនបអធ៊ីអរមដដលកាំព ង
ដាំបណ្ើ រការនាបពលបចច បបនន។ ការបរបើរាស់បណ្ណឥណ្ទាននិងបណ្ណឥណ្ពនធសរាប់ការទូទាត់ទូបៅ 
រតូវានសបងកតប ើញថ្ន ានការបកើនបឡើង្ួរឱ្យកត់សាគ ល់ ស្សបបពលដដលចាំនួនអនកបរបើរាស់
បសវាធនាគារក៏ានបកើនបឡើងផងដដរ។ ្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ ចាំនួនបណ្ណឥណ្ទាននិងបណ្ណ
ឥណ្ពនធបកើនបឡើងដល់ ៧៤.១៣០ និង ១.៨១៣.៤៣៥ បរៀងគាន ។ 

របូភាព២: ធនាគារ-ចំននួអ្នកខ្ចរីាក ់និងអ្នកដាករ់ាកប់នញ្ញ ើ 
 
 
 
 
 
 

            របូភាព៣: ធនាគារ-ឥណទាន និងរាកប់នញ្ញ ើអ្តិថិជន  
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របារ់បកញ្ញើអតិថិជន ឥណទនអតិថិជន 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 
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អន ាតឥណ្ទានមិនដាំបណ្ើ រការរបស់វស័ិយធនាគារបៅរកាានកន ងករមិត ២,៤%។ អន ាត

រាក់ចាំបណ្ញបធៀបនរងរទពយសកមមានចាំនួន ១,៥៤% រ ៊ីឯអន ាតរាក់ចាំបណ្ញបធៀបនរងបដើមទ ន
ានចាំនួន ៨,៤%។ ធនាគារជាតិននកមព ជាបនតយកចិតតទ កដាក់េពស់បលើការរតួតពិនិតយរបតិបតតិការ
រ រ្េះសាថ នធនាគារ បដើមប៊ីរកាឱ្យាននូវ  ្ណ្ភាពរទពយសកមម ជាពិបសសធានាាននូវភាពរ រងាាំ និង
ស វតថិភាពរបស់របព័នធធនាគារទាាំងមូល។ ការដាក់បចញនូវរបកាសសត៊ីព៊ី ចាំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណ្ទាន 
និងសាំវធិានធនបលើអ ៊ីមដភរមិន របស់ធនាគារជាតិននកមព ជា កាលព៊ីនថងទ៊ី១ ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ នរងជួយ
ពរងរងការអន វតតរកបេ័ណ្ឌ រ្ប់រ្ងហានិភ័យឥណ្ទានបដាយរបុងរបយ័តន និងរ្ប់រជុងបរជាយ។ 

១.២.២. របតិបតតកិារននវិសយ័មីរកហូរិញ្ញវតថ៊ុ 

 វស័ិយម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ កមព ជាាននិងកាំព ងបនតរ ៊ីកចបរមើន្ួរឱ្យកត់សាគ ល់ តាមរយៈការបធវើពិពិធកមម 
បសវាកមមហិរញ្ញវតថ បដនថមបទៀត បលើបសវាផតល់ឥណ្ទាននិងបសវារាក់សនេាំ និងការពរង៊ីកការផតល់បសវា 
បផទររាក់ បសវាធនាគារចល័ត កសវាខណនំាធានារា៉ា ប់រងខ្នន តតូច និងបសវាា៉ាស ៊ីនដករាក់សវ័យរបវតតិ 
បដនថមបទៀត។ ទនទរមនរងបនេះ វស័ិយម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ក៏ានចូលរមួចាំដណ្កកន ងការបលើកសទួយររមិតជីវភាព 
រស់កៅរបចំគថៃរបស់របជាពលរែឋឱ្យមានភាពរបកសើរកឡើង តាមរយៈការពរងីរខែនកសវារមមរបស់
ែលួនបៅតាមទ៊ីជនបទ និងការផតល់ការងារបធវើជូនដល់របជាជនបៅកន ងវស័ិយបនេះ។ រនុងឆ្ន ំ២០១៧ 
រ្ឹេះសាា នមីររូហិរញ្ញវតាុបានកធវើរបតិបតតិការរ្បែណត ប់ទូទំង ២៥ កែតត-ររងុ កដាយមានការយិាល័យ
កៅរាជធានីភនំកពញចំនួន ៧៦ កៅថ្នន រ់កែតត-ររងុចំនួន ៣៦៦ និងកៅថ្នន រ់ស្សុរចំនួន ៩៧៥ និងបាន
ផតល់ការងារែល់បុ្គលិរចំនួន ២៨.៣០២ នារ់ កន ងបនាេះស្រសត៊ីានចាំនួន ៧.៩៨៦ នាក់។  

 
របូភាព៤: ធនាគារ-ឥណទានតាមវស័ិយនសដ្ឋកិចច 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               របូភាព៥: ធនាគារ-អ្នុាតឥណទានមនិដំ្នណើ រោរ 
 
 

ោរជួញដូ្ររាយ 
18.0% ោរជួញដូ្រដំុ្ 

12.0% 

សណ្ដឋ គារនិង
នភាជនីយដាឋ ន 

4.5% 
កមមនតស្ថលកមម 

6.0% 

នសវាកមមមនិ
ណមនហិរញ្ញ វតថុ

នផេងៗ 
9.1% 

សំណង ់
9.5% 

ោរឱ្យខ្ចីជា
បុ្ គល 
6.8% 

កសិកមម រោុា
របមាញ់ និង 
ននស្ថទ 
10.4% 

ោរជួញដូ្រ
អ្ចលនរទពយ 

5.9% 

បណ្ដត ញ
ពត័ម៌ាននិង
ទូរ្មនា្មន ៍

0.8% 

ោរឱ្យខ្ចីទិញផទឹះ
ជាកមមសិទធិផ្ទទ ល់

ខ្លួន 
9.3% 

ដឹ្កជញ្ជូ ននិង
សតុកបនណ្ដត ឹះ
អាសនន 
1.9% 

រ្ឹឹះស្ថថ នហិរញ្ញ
វតថុ 
2.8% 

ោរផគតផ់គង ់
នសវាស្ថធារ

ណៈ 
0.80% 

ឥណទាន 
នផេងៗ 
1.5% 

អាជីវកមមជួល 
និងភតិសនា
របតិបតតិោរ 
2.2% 

ោរឱ្យខ្ចីតាម    
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0.2% 
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ឥណទនមិនែំកណើ រការែរសំវធិានធនជារ់លារ់កធៀបនឹងឥណទនសរបុ 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 
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រទពយសរមមសរបុ រំកណើ នរទពយសរមម 

164 

459 

1,094 

1,750 

3,621 

5,301 

5,957 

8,007 

1,725 

2,591 

3,539 

5,262 

8,219 

12,244 

12,661 

17,236 

 -  5,000  10,000  15,000  20,000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ជាប ីលានករៀល 

ឥណទន របារ់បកញ្ញើ 

របូភាព៦: មរីកហូរិញ្ញ វតថុ-កំនណើ នរទពយសកមម របូភាព៧: មរីកហូរិញ្ញ វតថុ-ឥណទានតាមវស័ិយនសដ្ឋកិចច 

 

 

កន ងឆ្ន ាំ២០១៧ រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ានចាំនួនសរ ប ៧៦ ដដលកន ងបនាេះរ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  
ទទួលរាក់បបញ្ញើានចាំនួន ៧ ានរទពយសកមមសរ បចាំនួន ២០.៣១០,០២ ប ៊ីលានបរៀល បសមើនរង ២៥% 
ននផលិតផលកន ងស្សុកសរ ប (ផសស) និងានកាំបណ្ើ នផលបធៀបឆ្ន ាំបលើឆ្ន ាំបសមើនរង ៣០,៥%។ ស្សប
នរងការបកើនបឡើងនូវចាំនួនរ រ្េះសាថ ននិងកាំបណ្ើ នរទពយសកមម រាក់បបញ្ញើរបស់សាធារណ្ជនកន ងវស័ិយ 
ម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ានបកើនបឡើង ៣៤,៣% ដល់ ៨.០០៧,១១ ប ៊ីលានបរៀល បហើយការផតល់ឥណ្ទានាន
បកើនបឡើង ៣៦,១% ដល់ ១៧.២៣៦,៤៤ ប ៊ីលានបរៀល។ កាំបណ្ើ នននរទពយសកមមនិងឥណ្ទានាន
ឆល េះបញ្ញច ាំងព៊ីកិចចគាាំរទននវស័ិយម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ដល់បសដឋកិចចរ្ួសាររបស់របជាពលរដឋបៅតាមតាំបន់

ជនបទ និងការអភិវឌឍបសដឋកិចចជាតិ។ ទនទឹមកនេះ ចំនួនអនរដារ់របារ់បកញ្ញើមាន ១,៨ លាន្ណនី និង 

ចំនួនអនរែចីរបារ់ ១,៨ លាន្ណនី។ ជាក់ដសតង រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ានផតល់ឥណ្ទានបៅកាន់ 

វស័ិយសាំខាន់ៗ រមួាន រកុមរ្ួសារ ៣៣,៨% កសិកមម ២៥,៥% ការជួញដូរនិងពាណិ្ជជកមម ១៨,៨% 
បសវាកមម ១០,៤% សាំណ្ង់និងដរកជញ្ជូ ន ៨,៦% និងបផេងៗ ២,២%។ 

របូភាព៨: មរីកហូរិញ្ញ វតថុ-ឥណទាននិងរាកប់នញ្ញ ើ 
 

របូភាព៩: មរីកហូរិញ្ញ វតថុ-្ុណភាពសំនពៀតឥណទាន 
 

រ្ឹឹះស្ថថ ន
ហិរញ្ញ វតថុ, 
0.0% កសិកមម, 
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0.7% ពាណិជជកមម 
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18.8% នសវាកមម, 

10.4% 
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4.6% 

សំណង,់ 
4.0% 

រ្ួស្ថរ, 
33.8% 

នផេងៗ, 
2.2% 
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ឥណទន អនុបាតឥណទនមិនែំកណើ រការ 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 
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ករមិតអន ាតឥណ្ទានមិនដាំបណ្ើ រការានចាំនួន ២,១% កន ងឆ្ន ាំ២០១៧ បហើយរ រ្េះសាថ នម៊ីរកូ
ហិរញ្ញវតថ បនតបគារពានតាមបទបបញ្ញតតិរបុងរបយ័តន បដាយានរកានូវអន ាតសាធនភាពនិងអន ាត 
សនទន៊ីយភាពកន ងករមិត ២០,៦៨% និង ២០៨,២៣% បរៀងគាន  េពស់ជាងករមិតអបបបរា ១៥% និង ៧០% 
ដដលានកាំណ្ត់បដាយបទបបញ្ញតតិរបស់ធនាគារជាតិននកមព ជា។ អន ាតរាក់ចាំបណ្ញបធៀបនរងរទពយ 
សកមមនិងអន ាតរាក់ចាំបណ្ញបធៀបនរងបដើមទ នានករមិត ២,៧១% និង ១២,៧៨% បរៀងគាន ។  

សមិទធផលរ ៊ីកចបរមើនននវស័ិយម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  បកើតបឡើងតាមរយៈការពរងរងអភិាលកិចចលែ 
ការបគារពបគាលការណ៍្កិចចការពារអតិថិជន និងតាល ភាព ការបលើកកមពស់ចាំបណ្េះដរងដផនកហិរញ្ញវតថ  
និងការពរងរងកិចចសហរបតិបតតិការលែរវាងអាជ្ាធរអាណាពាាល ជាមួយរ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  
សា្មម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ កមព ជា និងរ្ប់ភា ៊្ីពាក់ព័នធទាាំងអស់ រពមទាាំងការបបងកើតបគាលនបយាាយ
បលើកទរកចិតតរបស់រាជរដាឋ ភិាលផងដដរ។ រ្ឹេះសាា នមីររូហិរញវតាុទទួលរបារ់បកញ្ញើបាននិងរំពុង
របរួតរបខជងរនុងការករណឌ របមូលរបភពទុនរនុងស្សុរ កែើមបីពរងីរទំហំនិងវសិាលភាពរបតិបតតិការ
របស់ែលួន តាមរយៈការផតល់អរតាការរបារ់បកញ្ញើែពស់ ខែលកធវើឱ្យអរតាការរបារ់បកញ្ញើបនតមានសាិរភាព
រនុងររមិតជាមធយមរបមាណ ៥,៦% សរមាប់របារ់ករៀល និង ៤,៨% សរមាប់របារ់ែុលាល រអាកមររិ។ 

ទនទឹមកនេះ ការបកញ្ចញឥណទនថមីៗរបស់រ្ឹេះសាា នមីររូហិរញ្ញវតាុ រតូវបាន្ិតជាមួយអរតាការរបារ់
មិនកលើសពីររមិតរំណត់របស់ធនាគារជាតិគនរមពុជា ១៨% រនុងមួយឆ្ន ំ ចប់ពីខែកមសា ឆ្ន ំ២០១៧។
ការរំណត់ពិដានឥណទនរនុងវស័ិយមីររូហិរញ្ញវតាុ បានជំរុញឱ្យរ្ឹេះសាា នមីររូហិរញ្ញវតាុបកងកើនការ 
យរចិតតទុរដារ់ និងពរងឹងរបសិទធភាពកលើរបតិបតតិការឥណទន ខែលឆលុេះបញ្ច ំងតាមរយៈការធាល រ់ចុេះ 
ជាបនតបនាទ ប់គនចំណាយរបតិបតតិការ ការថយចុេះគនអនុបាតឥណទនមិនែំកណើ រការ និងការករណឌ
របមូលរបារ់បកញ្ញើរនុងស្សុរ។ កទេះបីជា្មាល តអរតាការរបារ់រវាងរបារ់បកញ្ញើនិងឥណទនកៅមាន
ររមិតែពស់កៅកឡើយ ប៉ាុខនត្ មាល តកនេះមាននិនាន ការថយចុេះ។ ្មាល តអរតាការរបារ់បងាា ញពីលទធភាពែពស់ 
រនុងការរររបារ់ចំកណញរនុងវស័ិយកនេះ ខែលអាចផតល់លទធភាពឱ្យរ្ឹេះសាា នមីររូហិរញ្ញវតាុបនតពរងីរ
បណាត ញរបតិបតតិការបខនាមកទៀត កែើមបីផតល់កសវាហិរញ្ញវតាុែល់របជាជនកៅទីជនបទ ខែលមិនទន់
ទទួលបានកសវាហិរញ្ញវតាុផលូវការកៅកឡើយ។   

ជារមួ បទាេះប៊ីជាានបញ្ញា របឈមថម៊ីៗមួយចាំនួនក៏បដាយ វស័ិយម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ កមព ជាបៅដតបនត
ានការរ ៊ីកចបរមើន និងទទួលានជាំបនឿទ កចិតតព៊ីសាធារណ្ជនជាបនតបនាទ ប់។                 

១.២.៣. របតបិតតកិារននវិសយ័ភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ 

វស័ិយភតិសនាហិរញ្ញវតថ ្ឺជាវស័ិយមួយថម៊ី ប៉ា ដនតានការ ៊ីកចបរមើន្ួរឱ្យកត់សាគ ល់ តាមរយៈ 
ការបបងកើនបសវាភតិសនាហិរញ្ញវតថ បនេះបលើចលនរទពយ ដូចជា ម៉ាូតូ រថយនត បរ្ឿងយនតបរបើរាស់កន ង 
វស័ិយកសិកមម បរ្ឿងចរកសាងសង់ បរ្ឿងបអឡិចរតូនិក បរ្ឿងសងាា រ រម សាា របរបើរាស់កន ងរ្ួសារ 
និងចលនវតថ បផេងៗបទៀតដល់អតិថិជន។ បៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៧ រកមុហ  នភតិសនាហិរញ្ញវតថ ានចាំនួន ១១ 
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ានរទពយសកមមសរ បានបកើនបឡើងដល់ ៧០៧,៩ ប ៊ីលានបរៀល និងភតិសនាហិរញ្ញវតថ សរ បបកើន 
បឡើងដល់ ៥២៥,៣ ប ៊ីលានបរៀល ដដលបសវាភតិសនាហិរញ្ញវតថ ទាាំងបនេះរតូវានផតល់ដល់អតិថិជន
ចាំនួន ៦៤.២៥២ ្ណ្ន៊ី។ បសវាភតិសនាហិរញ្ញវតថ រតូវានដបងដចកបៅវស័ិយសាំខាន់ៗ ដូចជា វស័ិយ 
កសិកមម ២០% រកុមរ្ួសារ ៤២% សាំណ្ង់ ៨% ពាណិ្ជជកមម ៥% មបធាាយបធវើដាំបណ្ើ រ ៥% បសវាកមម 
២% និងបផេងៗ ១៩%។ តរមូវការបរបើរាស់របស់អតិថិជនានជាំរ ញឱ្យទ៊ីផារភតិសនាហិរញ្ញវតថ ទទួល
ានការចាប់អារមមណ៍្កាន់ដតខាល ាំងព៊ីវនិិបយា្ិនទាាំងកន ងស្សុកនិងបរៅរបបទស។ 

តារាង៤: វស័ិយភតិសនាហរិញ្ញ វតថុ                                                                                 (្ិតជាប ៊ីលានបរៀល)                                                                                    

ក្កុ្មហ ុនភតិ្សនាហិ រញ្ញ វត្ថុ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

ចំនួនរទពយសកម្មសរបុ ៣៧,៤៤ ១៨៦,៣៣ ៤១០,៣៥ ៦២២,៨១ ៧០៧,៩៥

ចំនួនឥ ទានសរបុ ១៦,៤០ ១៤៧,០៦ ៣៤៤,៩៧ ៤៨៥,០៤ ៥២៥,៣៤

ឥ ទានមិ្នដំណ ើ រការ 0% ៣,១៦% ៥,៣១% ៥,៩៣% ៥,២៩%

មូ្លនិធិផ្ទា ល់សុទធ ៧,៨៩ ៣៤,៣៦ ៤៤,០៤ ១១៣,២៧ ១៧៣,៤៦

ចំនួនបុគ្គលិក  (នាក់) ២១២ ៥៤៥ ៨៥៧ ១,២៤៥ ១,២៦៦

ចំនួនអតិថិជន (នាក់) ២,៦៣៨ ១៨,៦៨៣ ៤៣,៤១៣ ៦១,៣៧២ ៦៤,២៥២
 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 

១.២.៤. របតបិតតកិារននអាជីវកមមបតូររបាក ់

ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញរបកាសបលេ ធ៩-០៩-២៣០ រប.ក ច េះនថងទ៊ី១៩ ដេត លា ឆ្ន ាំ២០០៩ 
សត៊ីព៊ី “ការផតល់អាជ្ាបណ្ណ ឬលិេិតអន ញ្ញញ តសរាប់អាជ៊ីវកមមបតូ ររាក់” កន ងបគាលបាំណ្ងរ្ប់រ្ងរាល់ 
អាជ៊ីវកមមបតូររាក់ រមួាន ការទិញនិងលក់រកដាសរាក់ជារបិូយបណ្ណបរបទស និងការទិញមូលបបទានបរត 
បទសចរណ៍្ដដលបធវើសកមមភាពកន ងរពេះរាជាណាចរកកមព ជា។ ចាំបពាេះការរបកបអាជ៊ីវកមមនាាំបចញ-នាាំចូល 
បលាហធាត  និងតបូងថមានតនមល តរមូវឱ្យអន បលាមតាមរបកាសបលេ ធ៩-០៩-២៦២ រប.ក ច េះនថងទ៊ី២៩ 
ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០០៩ សត៊ីព៊ី “ការផតល់អាជ្ាបណ្ណរបកបអាជ៊ីវកមមនាាំបចញ-នាាំចូលបលាហធាត និងតបូងថម
ានតនមល”។ បដនថមបលើបនេះ បដើមប៊ីជាំរ ញការអន វតតឱ្យស្សបតាមរបកាសសត៊ីព៊ី “ការផតល់អាជ្ាបណ្ណ ឬលិេិត 
អន ញ្ញញ តសរាប់អាជ៊ីវកមមបតូ ររាក់” កាលព៊ីនថងទ៊ី៤ ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញ
បសចកត៊ីជូនដាំណ្រ ងដល់អាជ៊ីវករបតូររាក់ទាាំងអស់ ដដលកាំព ងបធវើរបតិបតតិការកន ងរបបទសកមព ជា រតូវបាំបពញ 
កាតពវកិចចកន ងការបសនើស ាំ ឬបនតស ពលភាពលិេិតអន ញ្ញញ ត ឬអាជ្ាបណ្ណរបកបអាជ៊ីវកមមបតូររាក់ព៊ី
ធនាគារជាតិននកមព ជា។ ្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ អាជ៊ីវករបតូររាក់ានចាំនួនសរ ប ២.៤៧៨ ដដលកន ង
បនាេះអាជ្ាបណ្ណបៅអាជ៊ីវករបតូររាក់ាន ២៦ អាជ្ាបណ្ណបៅរ រ្េះសាថ នធនាគារចាំនួន ២៥ អាជ្ាបណ្ណ
បៅរ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ចាំនួន ២៦ និងលិេិតអន ញ្ញញ តរបកបអាជ៊ីវកមមបតូររាក់ចាំនួន ២.៤០១។ 
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១.២.៥. វឌ្ឍនភាពននការងារច៊ុឹះបញ្ជ រីគឹឹះសាថ នឥណ្ទនជនបទ 

គិតរតឹមដំ្ណាច់្ឆ្ន ំ២០១៧ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាបានផតល់វរិញ បនបរតដ្ល់រគឹេះសាថ នឥ ទាន 
ជនបទររបុចំ្នួន ៣១៣។ ទនទឹមងនេះ ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាបានដ្ឋក់ងច្ញនូវរបការងលខ្ ធ៧-០១៧-៣២៦ 
រប.ក ចុ្េះនថៃទី២៥ តខ្តុលា ឆ្ន ំ២០១៧ រតីពីការផតល់វរិញ បនបរតចំ្ងពាេះរគឹេះសាថ នឥ ទានជនបទ 
កនុងងគ្នលបំ ងកំ ត់លកខខ្ ឌ ននការផតល់វរិញ បនបរត និងពរងឹងរបរិទធភាពននការរគប់រគងនិង
ការរតតួពិនិតយរគឹេះសាថ នតដ្លផតល់ឥ ទានខាន តតូច្។  
 ការចុ្េះបញ្ា ីរបរ់រគឹេះសាថ នឥ ទានជនបទមានដំ្ង ើ រការរលូន និងរបកបងដ្ឋយរបរិទធភាព 
ងៅងរកាមកិច្ចរ របតិបតតិការដ៏្លែរវាងធនាគ្នរជាតិននកមពុជា រករួងមហានផទ រករួងពា ិជាកមម 
និងសាថ ប័នពាក់ព័នធងផេងៗងទៀត។ ងដ្ើមបីទទួលបានការចុ្េះបញ្ា ីជារបតិបតតិករឥ ទានជនបទ អងគការ
រមាគមរតូវផ្លល រ់បតូរទរមង់គតិយុតតិងៅជារកុម  ុនទទួលខុ្ររតូវមានករមិតវញិ។ ជាមួយគ្នន ងនេះតដ្រ 
ធនាគ្នរជាតិននកមពុជាក៏តរមូវឱ្យរគឹេះសាថ នឥ ទានជនបទទំាងអរ់ ងផាើរបាយការ ៍របចំារតីមារនិង 
ចុ្េះរតួតពិនិតយដ្ល់ទីកតនលង ងដ្ើមបីធានាបាននូវរបរិទធភាពការងាររបកបងដ្ឋយតមាល ភាព។  

២. ការវិវឌ្ឍន៍រកបខណ័្ឌ ននការរតួតពនិិតយនងិបទបបញ្ញតត ិ

 ២.១. ការពិនិតយម្ឡើងវញិ និងការោក់ម្ចញនវូបទបបញ្ញតត ិ

កន ងកិចចការពារអតិថិជន និងបបងកើនការរតួតពិនិតយនិងតាមដានសាថ នភាពរបស់រ រ្េះសាថ ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ឱ្យានរបសិទធភាព និងធានាានភាពរ រងាាំកន ងរបព័នធធនាគារ ធនាគារជាតិនន
កមព ជាកន ងនាមជាអាជ្ាធររតួតពិនិតយានដាក់បចញនូវវធិានសមស្សបចាំនួន ៩ កន ងឆ្ន ាំ២០១៧ បដើមប៊ី
ឱ្យរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ អន វតត។ វធិានទាាំងបនាេះ រមួាន ៖ 

១. បសចកដ៊ីជូនដាំណ្រ ងបលេ ធ៧-០១៧-១៤៣ ស.ជ.ណ្ ច េះនថងទ៊ី០៩ ដេក មាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ សដ៊ីព៊ី 
“ការដាក់សាល កសញ្ញញ  “រ រ្េះសាថ នឯកជន” បងាា ញសាធារណ្ជន” 

២. បសចកដ៊ីជូនដាំណ្រ ងបលេ ធ៧-០១៧-១៨១ ស.ជ.ណ្ ច េះនថងទ៊ី២១ ដេក មាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ សដ៊ីព៊ី 
“ការបសនើស ាំបដូរនិមិតតសញ្ញញ របស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  និងរបតិបតតិករម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ” 

៣. របកាសបលេ ធ៧-០១៧-១០៩ រប.ក ច េះនថងទ៊ី១៣ ដេម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ សត៊ីព៊ី “ការកាំណ្ត់ពិដាន 
អរតាការរាក់ឥណ្ទាន” 

៤. របកាសបលេ ធ៧-០១៧-២៩៩ រប.ក ច េះនថងទ៊ី២៧ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ សត៊ីព៊ី “ការបដាេះស្សាយ 
បណ្ដរ ងអតិថិជនរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ” 

៥. របកាសបលេ ធ៧-០១៧-៣០០ រប.ក ច េះនថងទ៊ី២៧ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ សត៊ីព៊ី “លកខេណ្ឌ សរាប់ 
រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ដាក់ពាកយស ាំច េះបញ្ជ ៊ីលក់មូលបរតកន ងផារមូលបរតកមព ជា” 
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៦. របកាសបលេ ធ៧-០១៧-៣០១ រប.ក ច េះនថងទ៊ី២៧ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ សត៊ីព៊ី “រកបេ័ណ្ឌ  
រ្ប់រ្ងសនទន៊ីយភាពរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ” 

៧. របកាសបលេ ធ៧-០១៧-៣២៦ រប.ក ច េះនថងទ៊ី២៥ ដេត លា ឆ្ន ាំ២០១៧ សត៊ីព៊ី “ការផដល់ 
វញិ្ញញ បនបរតចាំបពាេះរ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ” 

៨. របកាសបលេ ធ៧-០១៧-៣៣៥ រប.ក ច េះនថងទ៊ី១៤ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ សត៊ីព៊ី “សវនកមមចាំបពាេះ 
រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ” 

៩. របកាសបលេ ធ៧-០១៧-៣៤៤ រប.ក ច េះនថងទ៊ី០១ ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ សត៊ីព៊ី “ចាំណាត់ថ្នន ក់
ហានិភ័យឥណ្ទាន និងសាំវធិានធនបលើអ ៊ីមដភរមិន”  

 ២.១.១. ការោកស់ាល កសញ្ញញ  “រគឹឹះសាថ នឯកជន” បងាា ញសាធារណ្ជន 

 បដាយពិនិតយប ើញថ្នសាធារណ្ជនមួយចាំនួនានយល់រចឡាំថ្ន រ រ្េះសាថ នធនាគារ រ រ្េះសាថ ន 
ម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  និងរ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ ជារ រ្េះសាថ នរបស់រដឋ ដដលានបងកឱ្យានាត ភាព 
អសកមមមួយចាំនួនកន ងសងគម ធនាគារជាតិននកមព ជាកាលព៊ីនថងទ៊ី៩ ដេក មាៈ ឆ្ន ាំ២០១៧ ានបចញ
បសចកដ៊ីជូនដាំណ្រ ង សដ៊ីព៊ីការដាក់សាល កសញ្ញញ  “រ រ្េះសាថ នឯកជន” បងាា ញសាធារណ្ជន ដដលតរមូវឱ្យ
រ្ប់រ រ្េះសាថ នទាាំងអស់រតវូអន វតតសកមមភាពដូចខាងបរកាម ៖ 

- បដនថមបៅបលើសាល កយ៊ីបហារបស់េលួននូវពាកយថ្ន “រ រ្េះសាថ នឯកជន”  
- ដាក់បងាា ញនូវសាល កសញ្ញញ  “រ រ្េះសាថ នឯកជន” បៅទ៊ីតាាំងសមស្សបកន ងសាន ក់ការរបស់េលួន
ដដលអតិថិជនងាយបមើលប ើញ និង 

- អប់រ ាំអតិថិជនរបស់េលួនឱ្យយល់ចាស់ព៊ីវបបធម៌ឥណ្ទាន និងថ្នេលួនជារ រ្េះសាថ នឯកជន 
មិនដមនជារបស់រដឋ។ 

២.១.២. ការម្សនើស៊ុបំដូរនមិិតតសញ្ញញ របសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុ 
             នងិរគឹឹះសាថ នឥណ្ទនជនបទ 

បនាទ ប់ព៊ីពិនិតយប ើញថ្ន ការបរបើរាស់និមិតតសញ្ញញ របស់រ រ្េះសាថ នមួយចាំនួនានលកខណ្ៈ 
ស្សបដៀងគាន ជាមួយនិមិតតសញ្ញញ របស់រកសួង-សាថ ប័នរដឋដដលកាំព ងបរបើរាស់ ដូចជា អកេរ “៛” ឬ “របូសិងា” 
ជាបដើម ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញបសចកដ៊ីជូនដាំណ្រ ងបដើមប៊ីជរាបជូនរ្ប់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតថ  និងរបតិបតតិករម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  ឱ្យបតូរនិមិតតសញ្ញញ ដដលានលកខណ្ៈស្សបដៀងគាន ជាមួយនរង
និមិតតសញ្ញញ របស់រកសួង-សាថ ប័នរដឋ និងបចៀសវាងការបរបើរាស់និមិតតសញ្ញញ ណាដដលអាចបធវើឱ្យ
សាធារណ្ជនយល់រចឡាំថ្ន ជារ រ្េះសាថ នរបស់រដឋ។ ការណ៍្បនេះ ្ឺបដើមប៊ីបចៀសវាងនូវការភាន់រចឡាំព៊ី
សាំណាក់សាធារណ្ជនថ្ន រ រ្េះសាថ នទាាំងបនាេះ្ឺជារ រ្េះសាថ នរបស់រដឋ ដដលអាចជេះឥទធិពលមិនលែចាំបពាេះ 
រ រ្េះសាថ នបដាយសារសាធារណ្ជន ជាពិបសសអនកទទួលានឥណ្ទានព៊ីរ រ្េះសាថ នយល់ថ្ន បបើគាត់
មិនទូទាត់សងរតឡប់ក៏មិនានបញ្ញា ដដរ បរពាេះជារ រ្េះសាថ នរបស់រដឋ ដដលអាចបណាដ លឱ្យរ រ្េះសាថ ន
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រងនូវការខាតបង់ ឬបណាដ លឱ្យានហានិភ័យជារបព័នធដល់រ រ្េះសាថ នបផេងៗបទៀត។ ្ួរបញ្ញជ ក់ថ្ន 
រ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទរតូវអន វតតតាមចាប់និងបទបបញ្ញតតិជាធរានទាាំងឡាយ ដដលបចញបដាយ
ធនាគារជាតិននកមព ជា។ កន ងករណ្៊ី ដដលមិនអន វតតតាម បនាេះរ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទនរងរតូវរបឈម 
នរងការដកហូតវញិ្ញញ បនបរតវញិព៊ីអាជ្ាធររតតួពិនិតយ។ 

 ២.១.៣. ការកំណ្ត់ពោិនអរតាការរបាក់ឥណ្ទន 

កន ងបគាលបៅការពារអតិថិជនព៊ីការ្ិតអរតាការរាក់េពស់បពក ក៏ដូចជាជាំរ ញឱ្យការបរបើរាស់ 
ឥណ្ទានានរបសិទធភាព កាលព៊ីនថងទ៊ី១៣ ដេម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញ
របកាសសដ៊ីព៊ីការកាំណ្ត់ពិដានអរតាការរាក់ឥណ្ទាន បដាយតរមូវឱ្យរ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ទទួល 
រាក់បបញ្ញើ រ រ្េះសាថ នម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ  និងរ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ ដដលសថិតបៅបរកាមអាណាពាាល 
របស់ធនាគារជាតិននកមព ជា កាំណ្ត់អរតាការរាក់ឥណ្ទានមិនឱ្យបលើសព៊ី ១៨% កន ងមួយឆ្ន ាំ សរាប់ 
រ្ប់ឥណ្របតិទានននឥណ្ទាន។ ការកាំណ្ត់អរតាការរាក់ឥណ្ទានបនេះ អន វតតចាំបពាេះកិចចសនា
ឥណ្ទានថម៊ី រមួទាាំងឥណ្ទានបរៀបចាំបឡើងវញិនិងប នហិរញ្ញបបទាន ដដលតរមវូឱ្យរ រ្េះសាថ នចាប់អន វតត
របកាសបនេះចាប់ព៊ីនថងទ៊ី១ ដេបមសា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

២.១.៤. ការម្ោឹះរសាយបណ្ដឹ ងអតថិិជនរបសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារនងិហរិញ្ញវតថ៊ុ 

កាលព៊ីនថងទ៊ី២៧ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញរបកាសសត៊ីព៊ីការ 
បដាេះស្សាយបណ្ដរ ងអតិថិជនរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  កន ងបគាលបៅបលើកកមពស់កិចចការពារ 
អតិថិជនបដើមប៊ីការពារសិទធិ  និងផលរបបយាជន៍របស់អតិថិជន ចាំបពាេះការបរបើរាស់ផលិតផលនិង 
បសវារបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  តាមរយៈការបដាេះស្សាយបណ្ដរ ងឱ្យានសមស្សបនិងាន
របសិទធភាព។ រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ រតវូទទួលនិងបដាេះស្សាយបណ្ដរ ងដដលទទួលានផ្ទទ ល់
ព៊ីអតិថិជននិង/ឬប ្គលតាំណាងអតិថិជន រមួទាាំងបណ្ដរ ងអតិថិជនដដលធនាគារជាតិននកមព ជាទទួលាន 
រួចបញ្ជូ នបនតបៅរ រ្េះសាថ ន។ អតិថិជនរតូវដាក់ពាកយបណ្ដរ ងបដាយផ្ទទ ល់ាត់និង/ឬជាលាយលកខណ៍្
អកេរកន ងរយៈបពល ៦០ នថង បនាទ ប់ព៊ីានដរងអាំព៊ីបញ្ញា ដដលចង់តវា៉ា។ ជាមួយគាន បនេះផងដដរ រ រ្េះសាថ ន
មិនរតូវរារាាំង ឬរ រតតបតិសិទធិរបស់អតិថិជនកន ងការដាក់ពាកយបណ្ដរ ង រមួទាាំងការយកបសាហ  យបលើការ
ដាក់ពាកយ ការដាំបណ្ើ រការ និងការបញ្ច ប់បណ្ដរ ង។  

២.១.៥. លកខខណ្ឌ សរមាប់រគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុោក់ពាកយស៊ុចំ៊ុឹះបញ្ជលីក់            
           មលូបរតកន៊ុងផារមូលបរតកមព៊ុោ 

បដើមប៊ីផដល់លទធភាពដល់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ កន ងការបកៀរ្ រ និងបបងកើនមូលនិធិសរាប់ 
ពរង៊ីកអាជ៊ីវកមម ក៏ដូចជារមួចាំដណ្កដល់ការអភិវឌឍបសដឋកិចចកមព ជា ធនាគារជាតិននកមព ជាានកាំណ្ត់ 
លកខេណ្ឌ មួយចាំនួនចាំបពាេះរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  ដដលានបាំណ្ងច េះបញ្ជ ៊ីលក់មូលបរតកន ង
ផារមូលបរតកមព ជា ដូចខាងបរកាម ៖ 
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- ស ាំការអន ញ្ញញ តជាម នព៊ីធនាគារជាតិននកមព ជា  
- ានមូលនិធិផ្ទទ ល់ស ទធយា៉ាងតិច ៦០.០០០.០០០.០០០ (ហ កសិបប ៊ីលាន) បរៀល  
- ានសាថ នភាពហិរញ្ញវតថ លែនិងអភិាលកិចចរ រងាាំ តាមរយៈការបធវើចាំណាត់ថ្នន ក់បដាយធនាគារ 
ជាតិននកមព ជា រតរមករមិតស វតថិភាពចាប់ព៊ី ២ ឆ្ន ាំបឡើងបៅ និង 

- អន វតតបពញបលញតាមបទបបញ្ញតតិរបងុរបយ័តននានារបស់ធនាគារជាតិននកមព ជា។ 

ជាងបនេះបៅបទៀត បនាទ ប់ព៊ីទទួលានការអន ញ្ញញ តច េះបញ្ជ ៊ីលក់មូលបរតកន ងផារមូលបរតកមព ជា 
រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  រតូវបគារពតាមលកខេណ្ឌ ដូចខាងបរកាម ៖  

- អាចច េះបញ្ជ ៊ីលក់មូលបរតកមមសិទធិកន ងផារមូលបរតកមព ជា មិនបលើសព៊ី ២០% ននសិទធិបាេះបឆ្ន ត 
បៅកន ងរ រ្េះសាថ ន និង/ឬ  

- អាចបាេះផាយសញ្ញញ បណ្ណសាជ៊ីវកមមលក់កន ងផារមូលបរតកមព ជា មិនបលើសព៊ី ២០% នន 
រទពយសកមមសរ ប។   

២.១.៦. រកបខ័ណ្ឌ រគប់រគងសនទនយីភាពរបសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារនងិហរិញ្ញវតថ៊ុ 

កន ងបគាលបៅកាត់បនថយបញ្ញា សនទន៊ីយភាពធងន់ធងរ កាត់បនថយផលប៉ាេះពាល់បលើរបព័នធធនាគារ 
និងការពារអនកដាក់រាក់បបញ្ញើនិងឥណ្ទាយក ធនាគារជាតិននកមព ជា កាលព៊ីនថងទ៊ី២៧ ដេកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ានបចញរបកាសសដ៊ីព៊ីរកបេ័ណ្ឌ រ្ប់រ្ងសនទន៊ីយភាពរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  ដដលតរមវូ 
ឱ្យរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ បរៀបចាំរកបេ័ណ្ឌ រ្ប់រ្ងហានិភ័យសនទន៊ីយភាពឱ្យានចាស់លាស់ 
បដើមប៊ីរកាសនទន៊ីយភាពឱ្យានរ្ប់រគាន់ជារបចាាំ រមួទាាំងការកាន់កាប់រទពយសកមមមិនជាប់កាតពវកិចច 
បដើមប៊ីទប់ទល់នរងសាថ នភាពតានតរងណាមួយ ពាក់ព័នធនរងការាត់បង់របភពទ ន ដូចជា រាក់បបញ្ញើ 
រាក់កមច៊ី ការបកៀរ្របដើមទ នបដនថម និងបញ្ញា បផេងៗបទៀត។ រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  រតូវធានាថ្ន 
របភពទ នរបស់េលួនានសថិរភាពជារបចាាំសរាប់គាាំរទសកមមភាពរបតិបតតិការ។ ទនទរមបនេះ រ រ្េះសាថ ន
រតូវរាយការណ៍្មកធនាគារជាតិននកមព ជាឱ្យានឆ្ប់ នូវរាល់បញ្ញា សនទន៊ីយភាពនាបពលបចច បបនន
និងបៅអនា្ត និងដផនការបដាេះស្សាយបញ្ញា ទាាំងបនាេះ។ កន ងករណ្៊ី រ រ្េះសាថ នជួបរបទេះនរងសាថ នភាព 
សនទន៊ីយភាពតានតរងធងន់ធងរ រ រ្េះសាថ នរតូវជូនដាំណ្រ ងមកធនាគារជាតិននកមព ជាភាល មៗ បដាយបញ្ញជ ក់
ព៊ីវធិានការបដាេះស្សាយ។  

២.១.៧. ការផដលវ់ិញ្ញញ បនបរតចំម្ពាឹះរគឹឹះសាថ នឥណ្ទនជនបទ 

កាលព៊ីនថងទ៊ី២៥ ដេត លា ឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញរបកាសសដ៊ីព៊ីការផដល់
វញិ្ញញ បនបរតចាំបពាេះរ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ ដដលានបគាលបៅពរងរងរបសិទធភាពននការរ្ប់រ្ង 
និងការរតតួពិនិតយរ រ្េះសាថ នដដលផដល់ឥណ្ទានខាន តតូច។ ប ្គលណាដដលានបាំណ្ងដាក់ពាកយបសនើ
ស ាំវញិ្ញញ បនបរតបធវើរបតិបតតិការឥណ្ទានជនបទ រតូវបាំបពញឯកសារតាមលកខេណ្ឌ ដដលានកាំណ្ត់
បដាយធនាគារជាតិននកមព ជា និងានបដើមទ នច េះបញ្ជ ៊ីអបបបរាចាំនួន ២០០.០០០.០០០ បរៀល (ព៊ីររយ
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លានបរៀល) រពមទាាំងរតូវបង់បដើមទ នច េះបញ្ជ ៊ីបនេះ ១០០% បៅកន ង្ណ្ន៊ីដដលានបបើកបៅធនាគារ
ជាតិននកមព ជា ម នបពលចាប់បផដើមរបតិបតតិការ។ រ រ្េះសាថ នរតូវរការាក់តមកល់ធានាបលើបដើមទ នបសមើនរង 
៥% ននបដើមទ នដដលានច េះបញ្ជ ៊ីបៅកន ង្ណ្ន៊ីដដលានបបើកបៅធនាគារជាតិននកមព ជា។ 

 បនាទ ប់ព៊ីទទួលានពាកយបសនើស ាំបពញបលញ ធនាគារជាតិននកមព ជានរងជូនដាំណ្រ ងជាលាយ- 
លកខណ៍្អកេរអាំព៊ីបសចកដ៊ីសបរមចផដល់ ឬមិនផដល់វញិ្ញញ បនបរតកន ងរយៈបពល ៣ដេ។ កន ងករណ្៊ី ធនាគារ 
ជាតិននកមព ជាសបរមចផដល់វញិ្ញញ បនបរត ធនាគារជាតិននកមព ជានរងបចញលិេិតយល់រពមជាបគាលការណ៍្ 
បដាយានលកខេណ្ឌ ដដលានស ពលភាព ៦ដេ។ បនាទ ប់ព៊ីរ រ្េះសាថ នានបាំបពញកាតពវកិចចតាមលកខេណ្ឌ  
ននលិេិតយល់រពមជាបគាលការណ៍្ រ រ្េះសាថ នរតូវដាក់ពាកយបសនើស ាំវញិ្ញញ បនបរតព៊ីធនាគារជាតិននកមព ជា។ 
កន ងករណ្៊ី រ រ្េះសាថ នមិនានបាំបពញកាតពវកិចចដដលានដចងបៅកន ងលិេិតយល់រពមជាបគាលការណ៍្ 
លិេិតបនេះនរងរតវូចាត់ទ កជាបា ៈ។ 

២.១.៨. សវនកមមចំម្ពាឹះរគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុ 

បដើមប៊ីធានានូវភាពរតរមរតូវនិងស ចរតិភាពននព័ត៌ាន និងទិននន័យហិរញ្ញវតថ ដដលសវនដាឋ ន
ផដល់ជូនធនាគារជាតិននកមព ជានិងភា ៊្ីពាក់ព័នធ រពមទាាំងបលើកកមពស់របសិទធភាពននការរតួតពិនិតយ 
បដាយអន បលាមតាមសតង់ដារនិងឧតតមាន វតតជាតិនិងអនតរជាតិ ក៏ដូចជាពរងរងការងារសវនកមមរបស់
រកុមហ  ន ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញរបកាសសត៊ីព៊ី សវនកមមចាំបពាេះរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  
ដដលតរមូវឱ្យរកុមហ  នដដលានបាំណ្ងបធវើសវនកមមបលើរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  រតូវាន
 ្ណ្វ ឌឍដូិចខាងបរកាម ៖  

- ានច េះបញ្ជ ៊ីពាណិ្ជជកមម 
- ជាសាជិកវទិាសាថ ន្ណ្បនយយករជាំនាញនិងសវនករកមព ជា (វ.្.ស.ក.) 
- ានអាជ្ាបណ្ណរបកបវជិាជ ជ៊ីវៈសវនកមម ព៊ីរកុមរបរកាជាតិ្ណ្បនយយននរកសួងបសដឋកិចច
និងហិរញ្ញវតថ  

- ាននដ្ូសវនកមមនិងសវនករ ជាសាជិកសកមមបៅ វ.្.ស.ក. យា៉ាងតិច ០២ របូ ដដលាន 
 ្ណ្វ ឌឍិរ្ប់រគាន់ 

- ានសកមមភាពធ រកិចចសវនកមម និងានបករ តិ៍បឈាម េះលែយា៉ាងតិច ០៣ ឆ្ន ាំ ្ិតមកដល់នថងដាក់
ពាកយបសនើស ាំ 

- ានការពិនិតយ  ្ណ្ភាពការងារសវនកមមជារបចាាំ និង  
- បាំបពញលកខេណ្ឌ បផេងបទៀតដដលតរមូវបដាយធនាគារជាតិននកមព ជា។ 

២.១.៩. ចំណាត់ថាន កហ់ានិភយ័ឥណ្ទន នងិសវំិធានធនម្លើអ៊ុីមសភរមិន 

កាលព៊ីនថងទ៊ី១ ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញរបកាសសដ៊ីព៊ី ចាំណាត់ថ្នន ក់ 
ហានិភ័យឥណ្ទាននិងសាំវធិានធនបលើអ ៊ីមដភរមិន កន ងបគាលបៅកាំណ្ត់កាតពវកិចចរបស់រ រ្េះសាថ ន
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ធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  កន ងការអន វតតដផនកមួយននរកបេ័ណ្ឌ រ្ប់រ្ងហានិភ័យឥណ្ទានបដាយរបុងរបយ័តន 
និងបញ្ញជ ក់ព៊ីភាពរតរមរតវូននការទទួលសាគ ល់ ការវាស់ដវង ការបធវើសាំវធិានធន និងការរាយការណ៍្ចាំបពាេះ 
ហាវ ស ៊ីល៊ីធ៊ីដដលានអ ៊ីមដភរមិនរបស់រ រ្េះសាថ ន។ ការចាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យឥណ្ទាននិងសាំវធិានធន
ហាវ ស ៊ីល៊ីធ៊ីដដលានអ ៊ីមដភរមិន ្ឺជាដផនកមួយននរកបេ័ណ្ឌ រ្ប់រ្ងហានិភ័យទូបៅដដលរ រ្េះសាថ ន
រតូវអន វតត។ បដើមប៊ីរ្ប់រ្ងហានិភ័យឥណ្ទានរបកបបដាយរបសិទធភាព រ រ្េះសាថ នរតូវាន ៖  

- របព័នធរ្ប់រ្ងហានិភ័យឥណ្ទានដដលានលកខណ្ៈសមស្សបបៅនរងចរតិលកខណ្ៈ 
ភាពសម ្ សាម ញ និងទាំហាំននសកមមភាពអាជ៊ីវកមម 

- ការពិនិតយបឡើងវញិជារបចាាំបៅបលើរបព័នធរ្ប់រ្ងហានិភ័យឥណ្ទាន បដាយដផែកបលើការ
ផ្ទល ស់បតូរសាថ នភាពបសដឋកិចច សកមមភាព អតិថិជន និងហានិភ័យនានា 

- របព័នធរ្ប់រ្ងហានិភ័យរបកបបដាយរបសិទធភាពសរាប់ការកាំណ្ត់ជាម ន ការតាមដាន 
និងការវាស់ដវងហានិភ័យឥណ្ទានឱ្យានរតរមរតូវ រួមទាាំងការកាំណ្ត់ឱ្យានបពញបលញ 
និងការរាយការណ៍្អាំព៊ីហាវ ស ៊ីល៊ីធ៊ីដដលានអ ៊ីមដភរមិន និងការពាករណ៍្ការខាតបង់នន
សាំបពៀតឥណ្ទាន 

- សាំវធិានធនរ្ប់រគាន់សរាប់ហាវ ស ៊ីល៊ីធ៊ីដដលានអ ៊ីមដភរមិន ស្សបតាមសតង់ដារ្ណ្បនយយ 
ជាធរានននរបបទសកមព ជា និង 

- បគាលនបយាាយ ន៊ីតិវធិ៊ី និងដាំបណ្ើ រការអន វតត អន បលាមតាមលកខេណ្ឌ តរមូវទាាំងអស់
ដដលានកាំណ្ត់។ 

 ២.២. សកមមភាពននការរតួតពិនិតយ 

ស្សបបពលដដលរបព័នធធនាគារកមព ជាកាំព ងពរង៊ីកវសិាលភាពននរបតិបតតិការរបស់េលួន ធនាគារ
ជាតិននកមព ជាានបបងកើនសកមមភាពរតួតពិនិតយរបព័នធធនាគារយា៉ាងខាជ ប់េជួននិងរបងុរបយ័តន តាមរយៈ
ការរតតួពិនិតយដល់ទ៊ីកដនលង ការរតតួពិនិតយបលើឯកសារ និងការបរៀបចាំបទបបញ្ញតតិនានាឱ្យទាន់បពលបវលា 
ស្សបតាមការរ ៊ីកចបរមើនននរបព័នធ។ របព័នធរតួតពិនិតយរបស់ធនាគារជាតិននកមព ជារតូវានអន វតតតាម
ការវាយតនមលរបចាាំរគា រមួាន រត៊ីាស ឆាស និងរបចាាំឆ្ន ាំ បដាយដផែកបលើវធិ៊ីសាស្រសត CAMELS និង
ការរតួតពិនិតយដផែកបលើហានិភ័យនិងទសេនៈអនា្ត បដើមប៊ីរកានូវសថិរភាពហិរញ្ញវតថ និងភាពរ រងាាំនន
របព័នធធនាគារទាាំងមូលកន ងការផតល់ទាំន កចិតតដល់សាធារណ្ជន។ សកមមភាពននការរតតួពិនិតយរតវូាន 
យកចិតតទ កដាក់សាំខាន់បលើសាថ នភាពហិរញ្ញវតថ  អភិាលកិចចលែ ការអន បលាមតាមចាប់និងបទបបញ្ញតិត 
និងហានិភ័យដដលអាចប៉ាេះពាល់ដល់អាជ៊ីវកមមជាបដើម។ ជាលទធផលននការរតតួពិនិតយកនលងមកបងាា ញថ្ន 
រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ានរកានូវសាថ នភាពលែរបបសើរ ទាាំងអភិាលកិចចនិងសាថ នភាពហិរញ្ញវតថ  
ប៉ា ដនតបៅានចាំណ្ ចេវេះខាតដដលទាមទារនូវការដកតរមូវ ស្សបតាមអន សាសន៍ព៊ីអាជ្ាធររតតួពិនិតយ។ 
ធនាគារជាតិននកមព ជាបៅដតបនតយកចិតតទ កដាក់យា៉ាងម តាាំកន ងការរតួតពិនិតយ បដើមប៊ីធានាាននូវ
របសិទធភាព និងស វតថិភាពននរបព័នធធនាគារកមព ជា។  
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៣. ការជំរ ៊ុញការអភិវឌ្ឍវិសយ័ហរិញ្ញវតថ៊ុ និងសមាហរណ្កមមកន៊ុងតំបន់ 

 ៣.១. ការអភិវឌ្ឍម្ហោឋ រចនាសមព័នធហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 ៣.១.១. សតងោ់រគណ្ម្នយយ និងរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ការអន វតតសតង់ដាររាយការណ៍្ទាក់ទងនរងហិរញ្ញវតថ អនតរជាតិននកមព ជា (CIFRS) រតូវាន
ដាក់ឱ្យអន វតតចាប់ព៊ីឆ្ន ាំ២០១២ បដាយរកុមរបរកាជាតិ្ណ្បនយយ។ ក៏ប៉ា ដនតបដាយសារភាពសម ្ សាម ញ 
ននសតង់ដារថម៊ីបនេះ ការអន វតតជាធរានសរាប់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ក៏រតូវានអន ញ្ញញ តឱ្យ
ពនារបពលរហូតដល់ដេមករា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ការពនារបពលបនេះ ្ឺបដើមប៊ីផតល់លទធភាពឱ្យរ រ្េះសាថ ន
បរៀបចាំដផនការសកមមភាពសរាប់ការអន វតតឱ្យានចាស់លាស់ និងបណ្ដ េះបណាដ លធនធានមន សេ
រ្ប់រគាន់ ក៏ដូចជាអន ញ្ញញ តឱ្យធនាគារជាតិននកមព ជានិងរ្ប់ភា ៊្ីពាក់ព័នធ កសាងធនធានរ្ប់រគាន់
កន ងការគាាំរទដល់ដាំបណ្ើ រការផ្ទល ស់បតូរបៅសតង់ដារថម៊ីបនេះ បដាយរកាាននូវភាពរ រងាាំនិងនិរនតរភាពនន
របព័នធធនាគារបៅកមព ជា។ កន ងបគាលបាំណ្ងកាត់បនថយអសងគតិភាពរវាងតរមវូការរាយការណ៍្តាម 
CIFRS និងបទបបញ្ញតតិរបស់អាជ្ាធររតួតពិនិតយ និងបដើម៊ីបពរងរងការងារសវនកមមឯករាជយបលើរបព័នធ
ធនាគារ កន ងឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានពិនិតយនិងដកសរមួលបទបបញ្ញតតិទាក់ទងបៅនរង
ការបធវើចាំណាត់ថ្នន ក់ឥណ្ទាន ការបធវើសាំវធិានធន និងការទទួលេ សរតូវរបស់រកុមហ  នសវនកមមឯករាជយ 
ដដលបធវើសវនកមមមកបលើរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ផងដដរ។ របកាសសត៊ីព៊ីចាំណាត់ថ្នន ក់ហានិភ័យ
ឥណ្ទាននិងសាំវធិានធនបលើអ ៊ីមដភរមិន ជាដផនកសាំខាន់មួយននសតង់ដារ CIFRS និងានតរមូវឱ្យ
រ រ្េះសាថ នអន វតតការបធវើសាំវធិានធនបលើអ ៊ីមដភរមិនស្សបតាមសតង់ដារ្ណ្បនយយ CIFRS ជាពិបសស្ឺ
សតង់ដារ IFRS 9 និងការកាំណ្ត់សាំវធិានធនតាមបទបបញ្ញតតិរបស់ធនាគារជាតិននកមព ជា។ របកាសបនេះ 
ទាមទារឱ្យរ រ្េះសាថ នផ្ទល ស់បតូរវធិ៊ីសាស្រសតកន ងការបធវើសាំវធិានធន ដផែកបលើមូលដាឋ នហានិភ័យនិងទសេនៈ
អនា្ត សរាប់វាស់ដវងជាម ននូវការខាតបង់ដដលអាចបកើតានបឡើង (Expected Loss)។ រ ៊ីឯ
របកាសសត៊ីព៊ីសវនកមមចាំបពាេះរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  ានបគាលបាំណ្ងពរងរងរកបេ័ណ្ឌ នន
ការទទួលសាគ ល់សវនករ និងកាំណ្ត់ទាំនាក់ទាំនងកាន់ដតានរបសិទធភាពរវាងសវនករនិងអាជ្ាធរ
រតួតពិនិតយ។ ធនាគារជាតិននកមព ជាកាំព ងបនតសិកាលមែិតនិងបរៀបចាំដផនការសកមមភាព សរាប់ឈាន 
បៅការអន វតតសតង់ដារ CIFRS បដាយសហការជាមួយអាជ្ាធរពាក់ព័នធ ានជាអាទិ៍ រកសួងបសដឋកិចច
និងហិរញ្ញវតថ  បហើយនរងបនតកសាងសមតថភាពទាក់ទងនរងការបរបើរាស់សតង់ដារបនេះឱ្យានកាន់ដត 
ស ៊ីជបរៅ។ 

 ៣.១.២. ការយិាលយ័ពត័៌មានឥណ្ទនកមព៊ុោ 

បនាទ ប់ព៊ីដាក់ឱ្យដាំបណ្ើ រការកាលព៊ីនថងទ៊ី១៩ ដេម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១២ រទពយសកមមសរ បរបស់រកុមហ  ន 
បរកឌ៊ីតបយួរ ៉ា ូ (បេមបូឌា) េូ អិលធ៊ីឌ៊ី ានបកើនបឡើងដល់ ៤០ ប ៊ីលានបរៀល ្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ 
និងានរ រ្េះសាថ នជាសាជិកកន ងរបព័នធដចករ ាំដលកព័ត៌ានឥណ្ទានចាំនួន ១៤៤ ដដលកន ងបនាេះាន
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រ រ្េះសាថ នធនាគារពាណិ្ជជ ៣៩ រ រ្េះសាថ នធនាគារឯកបទស ១៤ រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ទទួលរាក់
បបញ្ញើ ៧ រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ  ៦៧ រកុមហ  នភតិសនា ១០ និងរ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ ៧។ 
សាំបពៀតឥណ្ទានសរ បដដលរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ានផតល់ និងបញ្ចូ លបៅកន ងរបព័នធដចក
រ ាំដលកព័ត៌ានឥណ្ទានានចាំនួន ៦៥,៧ រទ៊ីលានបរៀល និងាន្ណ្ន៊ីចាំនួន ២.៧២១.៤៦១។ 

 

បចច បបនន រកុមហ  នបរកឌ៊ីតបយួរ ៉ា ូ(បេមបូឌា) េូ អិលធ៊ីឌ៊ី ាននិងកាំព ងរបមូលទិននន័យឥណ្ទាន
ប ្គល បដាយព ាំទាន់ានរបមូលទិននន័យអាំព៊ីឥណ្ទានរកុមហ  នបៅបឡើយបទ។ បដាយយល់ប ើញព៊ី
សារៈសាំខាន់ននទិននន័យឥណ្ទានរកុមហ  ន រកមុហ  នបរកឌ៊ីតបយួរ ៉ាាូននិងកាំព ងអភិវឌឍរបព័នធដចករ ាំដលក
ព័ត៌ានឥណ្ទានរបស់េលួន បដើមប៊ីឱ្យរ រ្េះសាថ នជាសាជិកអាចបញ្ចូ លនិងទាញយករាយការណ៍្
ព័ត៌ានឥណ្ទានរកមុហ  នានបដនថមបលើទិននន័យឥណ្ទានប ្គល។  

 

កន ងការគាាំរទដល់ការរបមូលទិននន័យឥណ្ទានរកុមហ  នរបស់រកុមហ  នបរកឌ៊ីតបយួរ ៉ា ូកាលព៊ីនថងទ៊ី 
២៨ ដេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបចញបសចកត៊ីជូនដាំណ្រ ងដល់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតថ  សត៊ីព៊ីការផតល់ទិននន័យឥណ្ទានរកុមហ  នចាំនួន ៥០% ននឥណ្ទានសរ ប សរាប់សាកលបង
របព័នធដចករ ាំដលកព័ត៌ានឥណ្ទាន បដើមប៊ីឱ្យស្សបតាមេលរមសាររបកាសសត៊ីព៊ីការដចករ ាំដលកព័ត៌ាន 
ឥណ្ទាន។ ការរបមូលទិននន័យឥណ្ទានរកុមហ  នបនេះ នរងបបងកើនលទធភាពដល់រ រ្េះសាថ នជាសាជិក 
កន ងការដសវងយល់បដនថមព៊ីអតិថិជនរបស់េលួនដដលជារកមុហ  ន ក៏ដូចជាបបងកើនលទធភាពដល់រកុមហ  ន
ដដលានរបតិបតតិការរ រងាាំ ឱ្យទទួលានឥណ្ទានរបបសើរជាងម ន បហើយការទទួលាននូវទិននន័យបនេះ 
នរងគាាំរទដល់ធនាគារជាតិននកមព ជាផងដដរ កន ងការតាមដាននិងវភិា្បលើសាថ នភាពឥណ្ទានកន ងវស័ិយ 
ធនាគារកាន់ដតបពញបលញ។ 

 ៣.១.៣. របតបិតតកិាររបព័នធទទូត ់

របព័នធទូទាត់្ឺជាបហដាឋ រចនាសមព័នធហិរញ្ញវតថ មួយដដលបដើរតួនាទ៊ីយា៉ាងសាំខាន់ កន ងការរមួចាំដណ្ក 
អភិវឌឍបសដឋកិចចនិងការបធវើសាហរណ្កមមបសដឋកិចចកន ងតាំបន់និងសកល តាមរយៈការផតល់មបធាាយ 
បផេងៗសរាប់សរមួលដល់របតិបតតិការទូទាត់ឱ្យានភាពងាយស្សួលនិងរហ័ស។ បដាយបមើលប ើញ 
ព៊ីភាពសាំខាន់បនេះ ធនាគារជាតិននកមព ជាានដាក់ឱ្យដាំបណ្ើ រការជាផលូវការនូវរបព័នធសរាប់បសវាទូទាត់ 
រហ័ស (Fast Payment) បដាយានរ រ្េះសាថ នធនាគារពាណិ្ជជនិងម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ទាាំងអស់ជាសាជិក។ 
ការដាក់ឱ្យដាំបណ្ើ រការបសវាទូទាត់រហ័សនរងរមួចាំដណ្កជាំរ ញការបរបើរាស់រាក់បរៀល និងការទូទាត់
សងរាក់ជាបអឡិចរតូនិកឱ្យកាន់ដតានរបសិទធភាព រពមទាាំងបលើកកមពស់បរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ និង
ការបធវើទាំបនើបកមមរបព័នធទូទាត់បៅកមព ជា។ ទនទរមបនេះ កាលព៊ីនថងទ៊ី២០ ដេត លា ឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារ
ជាតិននកមព ជាានដាក់ឱ្យដាំបណ្ើ រការបឋមរបព័នធ Cambodian Shared Switch (CSS) បដាយាន
រ រ្េះសាថ នសាជិកចាំនួន៥ ចូលរមួ បហើយរ រ្េះសាថ នធនាគារពាណិ្ជជនិងម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ទទួលរាក់បបញ្ញើ 
ដនទបទៀតដដលជាសាជិក ាននិងកាំព ងបនតបធវើសាហរណ្កមមរបព័នធជាបនតបនាទ ប់ (ដូចានកន ង
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ឧបសមព័នធ ៥)។ កន ងទិសបៅបធវើទាំបនើបកមមរបព័នធទូទាត់សងរាក់បៅកមព ជាឱ្យស្សបតាមតរមូវការទ៊ីផារ 
និងបឆលើយតបបៅនរងការបធវើសាហរណ្កមមរបព័នធទូទាត់កន ងតាំបន់ ធនាគារជាតិននកមព ជាាននិងកាំព ង 
អភិវឌឍរបព័នធទូទាត់ដ លភាល មៗ សរាប់សរមួលនិងកាត់បនថយហានិភ័យចាំបពាេះរបតិបតតិការទូទាត់
សងរាក់តនមលធាំ។ 

កន ងរកបេ័ណ្ឌ បទបបញ្ញតតិ កនលងមកធនាគារជាតិននកមព ជាានដាក់ឱ្យបរបើរាស់របកាសពាក់ព័នធ 
មួយចាំនួនរួចមកបហើយ បហើយបដើមប៊ីបឆលើយតបបៅនរងការដរបរបួលនិងការរ ៊ីកចបរមើនននបសវាទូទាត់
សងរាក់ថម៊ីៗបៅកមព ជាបចច បបនន ធនាគារជាតិននកមព ជាាននិងកាំព ងបរៀបចាំរបកាសមួយចាំនួនបដនថម
បទៀត រមួាន ៖ i/- របកាសសត៊ីព៊ី“ការ្ណ្នាមូលនិធិផ្ទទ ល់ស ទធរបស់ភាន ក់ងារផតល់បសវាទូទាត់សងរាក់” 
ii/- របកាសសត៊ីព៊ី“ការរ្ប់រ្ងភាន ក់ងាររបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ” និង iii/-របកាសសត៊ីព៊ី“ការ
ការពារអតិថិជនចាំបពាេះរ រ្េះសាថ នផតល់បសវាទូទាត់សងរាក់” កន ងបគាលបាំណ្ងធានាភាពរ រងាាំ បងក
លកខណ្ៈងាយស្សួលដល់ការរតតួពិនិតយ ការពារស វតថិភាពមូលនិធិ និងធានាានទាំន កចិតតសាធារណ្ជន 
បៅបលើរ រ្េះសាថ នផតល់បសវាទូទាត់។ ទនទរមនរងការបរៀបចាំរកបេ័ណ្ឌ បទបបញ្ញតតិ ធនាគារជាតិននកមព ជាក៏
ាននិងកាំព ងេិតេាំពរងរងសមតថភាពមន្តនត៊ីពាក់ព័នធកន ងការអន វតតម េងាររតួតពិនិតយ បដើមប៊ីបលើកកមពស់
របសិទធភាព និងស វតថិភាពរបស់របព័នធទូទាត់សងរាក់បៅកមព ជា។ 

 ៣.២. ការងារបរយិាប័ននហរិញ្ញវតថ៊ុ 

អន វតតតាមសាម រត៊ីននបសចកត៊ីដថលងការណ៍្រមួរវាងរកសួងបសដឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថ  និងធនាគារជាតិ
ននកមព ជា និងអន សាសន៍ដ៏េពង់េពស់របស់ សនមតចនតនជានាយករដ្ឋមន្រនតី កន ងឱ្កាសននសននិស៊ីទជាតិ
ននវស័ិយម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ឆ្ន ាំ២០១៦ ធនាគារជាតិននកមព ជាានផតល់វញិ្ញញ បនបរតច េះបញ្ជ ៊ីជារបតិបតតិករ
ឥណ្ទានជនបទ តាមរយៈការពិនិតយនិងវាយតនមលយា៉ាងរបុងរបយ័តន និងច េះរតួតពិនិតយដល់ទ៊ីកដនលង
ដល់អងគការមិនដមនរដាឋ ភិាល-សា្ម សរ បចាំនួន ៣១៣ កន ងបនាេះ ១៤៣ រតូវានផតល់វញិ្ញញ បនបរត 
កន ងឆ្ន ាំ២០១៧។ រ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទរតូវានតរមូវឱ្យបធវើការផ្ទល ស់បតូរទរមង់្តិយ តតិ ព៊ីអងគការ
មិនដមនរដាឋ ភិាល-សា្មបៅជារកមុហ  នមហាជនទទួលេ សរតវូានករមិតវញិ បដើមប៊ីកាត់បនថយ
ការភ័នតរចឡាំរបស់សាធារណ្ជនមកបលើរបតិបតតិការរបស់រកុមហ  នថ្ន ជារបតិបតតិការមិនដសវងរករាក់ 
ចាំបណ្ញ។ ទនទរមបនេះ បដើមប៊ីពរងរងរកបេ័ណ្ឌ ្តិយ តតិ និងបលើកកមពស់របសិទធភាពននការរតួតពិនិតយ
បៅបលើរ រ្េះសាថ ន ធនាគារជាតិននកមព ជាានដាក់បចញនូវរបកាសសត៊ីព៊ី ការផតល់វញិ្ញញ បនបរតចាំបពាេះ
រ រ្េះសាថ នឥណ្ទានជនបទ បៅបដើមរត៊ីាសទ៊ី៣ ឆ្ន ាំ២០១៧។ 

បៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបរៀបចាំសិកាខ សាលាផេពវផាយ សត៊ីព៊ីវស័ិយម៊ីរកូ
ហិរញ្ញវតថ  បៅតាមបណាត បេតតចាំនួន ២ ្ឺកាំពង់ចាមនិងកណាត ល បដាយានការចូលរួមព៊ីមន្តនត៊ីមកព៊ី
មនទ៊ីរជ ាំវញិបេតត សាថ ប័នត លាការបេតត អាជ្ាធរមូលដាឋ ននិងកងកាល ាំងានសមតថកិចចរ្ប់លាំដាប់ថ្នន ក់ 
រកមុយ វជនរបស់សហព័នធយ វជនបេតត និសេតិ រ រ្េះសាថ នម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ   ាំ-ស្សុក រ រ្េះសាថ នឥណ្ទាន
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ជនបទ របធានភូមិ និងរបជាពលរដឋសរ បចាំនួន ១.៣៤៥ នាក់។ សិកាខ សាលាបនេះានបគាលបាំណ្ង 
បន្តញ្ញជ បនិងបលើកកមពស់ការយល់ដរងដល់អាជ្ាធរមូលដាឋ ននិងរបជាពលរដឋ អាំព៊ីវស័ិយម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ 
បៅកមព ជាតាមបណាត បេតតនិងស្សុកនានាបៅកន ងរពេះរាជាណាចរកកមព ជា បដើមប៊ីឱ្យានចាំបណ្េះដរង
ជាមូលដាឋ ន និងជួយទប់សាក ត់ការបកងបនលាំតាមរ្ប់របូភាពព៊ីជនអ្តិបឆលៀតឱ្កាសមួយចាំនួន។ 

ការបលើកកមពស់បរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ  ្ឺជាទិសបៅអាទិភាពមួយរបស់រាជរដាឋ ភិាលកមព ជា 
បដាយកន ងបនាេះធនាគារជាតិននកមព ជារមួជាមួយនរងរកសួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធទាាំងអស់ ានតួនាទ៊ីបបងកើត 
និងអន វតតយ ទធសាស្រសតជាតិសត៊ីព៊ីបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ  ស្សបតាមយ ទធសាស្រសតអភិវឌឍន៍វស័ិយហិរញ្ញវតថ ឆ្ន ាំ
២០១៦-២០២៥។ បនាទ ប់ព៊ីការវភិា្ភាពេវេះចបនាល េះរតូវានបញ្ច ប់រួចរាល់ ដផែកបលើលទធផលននការ
អបងកតដផនកតរមូវការនិងដផនកផគត់ផគង់ បរកាមកិចចសហការជាមួយមូលនិធិអភិវឌឍន៍មូលធនរបស់អងគការ 
សហរបជាជាតិ (United Nations Capital Development Fund) រកុមការងារអនតររកសួង ដដលដរកនាាំ
បដាយធនាគារជាតិននកមព ជា កាំព ងបរៀបចាំបសចកត៊ីរពាងននយ ទធសាស្រសតជាតិសរាប់បរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ  
ដដលរ ាំពរងថ្ននរងរតូវានដាក់ឱ្យអន វតតបៅពាក់កណាត លឆ្ន ាំ២០១៨។  

ទនទរមបនេះ ធនាគារជាតិននកមព ជាានសហការជាមួយការយិាល័យមូលនិធិរបិូយវតថ អនតរជាតិ 
របចាាំតាំបន់អាស ៊ី-ា៉ាស ៊ីហវិក (OAP) បរៀបចាំសិកាខ សាលាថ្នន ក់តាំបន់ សត៊ីព៊ីបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ  បដើមប៊ីដចក
រ ាំដលកបទពិបសាធន៍និងវឌឍនភាពននការងារបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ របស់របបទសកន ងតាំបន់ និងបងាា ញព៊ី
លទធផលននការស្សាវរជាវរបស់មូលនិធិរបិូយវតថ អនតរជាតិ អាំព៊ីទាំនាក់ទាំនងរវាងបគាលនបយាាយា៉ា រកូ
បសដឋកិចចនិងបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ ។ សិកាខ សាលាបនេះានការចូលរមួព៊ីមន្តនត៊ីថ្នន ក់បទសាភិាល និងមន្តនត៊ី
ជាន់េពស់ព៊ីសាថ ប័នធនាគារកណាត លនិងរកសួងហិរញ្ញវតថ ចាំនួន ៣៤ របបទសកន ងតាំបន់អាស ៊ី រពមទាាំង
អងគការអនតរជាតិ ដូចជា មូលនិធិរបិូយវតថ អនតរជាតិ (IMF) ធនាគារអភិវឌឍន៍អាស ៊ី (ADB) និងសហព័នធ 
បរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ  (AFI) ជាបដើម។ បទាេះប៊ីអាស ៊ីជាតាំបន់ដដលានកាំបណ្ើ នបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ េពស់
ជាងប្ ប៉ា ដនតរបបទសបៅកន ងតាំបន់បនេះានបងាា ញ្ាល តេពស់រវាងរបបទសនិងរបបទស ករមិតរាក់
ចាំណូ្ល និងការអប់រ ាំ។ 

 ៣.៣. ចំម្ណ្ឹះដ្ឹងសផនកហរិញ្ញវតថ៊ុ និងកិចចការពារអតិថជិន 

ទនទរមនរងកិចចសហការជាមួយអងគការ Good Return បលើ្បរាងផ្ទល ស់បតូរឥរយិាបថរបស់អតិថិជន 
ចាំបពាេះការបរបើរាស់បសវាហិរញ្ញវតថ  និងការងារកិចចការពារអតិថិជនជាមួយសាជ៊ីវកមមហិរញ្ញវតថ អនតរជាតិ 
(IFC) ធនាគារជាតិននកមព ជាានបផ្ទត តការយកចិតតទ កដាក់ចាំបពាេះ្បរាងដាក់បន្តញ្ញជ បចាំបណ្េះដរងដផនក 
ហិរញ្ញវតថ បៅកន ងកមមវធិ៊ីសិកាចាំបណ្េះដរងទូបៅ ស្សបតាមដផនការកាំដណ្ទរមង់របស់រកសួងអប់រ ាំ យ វជន 
និងក៊ីឡា កន ងបគាលបាំណ្ងឱ្យសិសាន សិសេទទួលាននូវចាំបណ្េះដរងដផនកហិរញ្ញវតថ  ជាមូលដាឋ នសរាប់ 
បរបើរាស់កន ងជ៊ីវភាពរបចាាំនថងរបស់ពួកប្។ រកុមការងាររបស់ធនាគារជាតិននកមព ជាានសហការ 
យា៉ាងជិតសនិទធជាមួយរកុមការងាររបស់រកសួងអប់រ ាំ យ វជន និងក៊ីឡា បដើមប៊ីពិភាកាបលើកមមវធិ៊ីសិកា 
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លមែិតបលើម េវជិាជ ដដលពាក់ព័នធទាាំង ៤ ្ឺ ប្ហ-បសដឋកិចច បាំណិ្នជ៊ីវតិ សិកាសងគម និង្ណិ្តវទិា។ 
រកុមការងារានបរៀបចាំសិកាខ សាលាចាំនួន ៣ បលើក បដើមប៊ីកាំណ្ត់នូវេលរមសារបមបរៀន និងលទធផលសិកា 
រពមទាាំងពិនិតយបមើលព៊ីលទធភាពកន ងការបន្តញ្ញជ បចាំបណ្េះដរងដផនកហិរញ្ញវតថ  បៅកន ងកមមវធិ៊ីសិកាចាំបណ្េះ 
ទូបៅបៅករមិតបឋមសិកា ករមិតមធយមសិកាបឋមភូមិ និងទ តិយភូមិ។ ចាំបពាេះជាំហានបនាទ ប់ រកុម
ការងារអប់រ ាំដផនកហិរញ្ញវតថ របស់ធនាគារជាតិននកមព ជា នរងបនតសហការជាមួយរកសួងអប់រ ាំ យ វជន និង 
ក៊ីឡា និងភា ៊្ីពាក់ព័នធ ដូចជា ធនាគារអភិវឌឍន៍អាស ៊ី និងអងគការ Good Return ជាបដើម បដើមប៊ីបនតអន វតត 
្បរាងបនេះដាំណាក់កាលទ៊ី២ ្ឺការនិពនធ ការបាេះព មពបសៀវបៅ ការបណ្ត េះបណាត លរ្ូបបងាគ ល និង
ការអន វតត្ បរាងសាកលបង (Pilot project) អាំព៊ីការបបរងៀនម េវជិាជ ដផនកហិរញ្ញវតថ  ម នបពលការអន វតត 
កមមវធិ៊ីកាំដណ្ទរមង់ថម៊ីសរាប់ឆ្ន ាំសិកា២០១៨-២០១៩ ដដលនរងរតូវចាប់បផតើមកន ងដេវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ខាងម េ។ 

បដើមប៊ីពរងរងយនតការគាាំពារអតិថិជន ធនាគារជាតិននកមព ជាានបបងកើតរកមុការងារគាាំពារអតិថិជន 
និងបបងកើតរបព័នធ Hotline ដដលានដាក់ឱ្យដាំបណ្ើ រការចាប់ព៊ីដេស៊ីហា ឆ្ន ាំ២០១៧ មក។ ធនាគារជាតិ
ននកមព ជាានបចញផាយបសចកត៊ីជូនដាំណ្រ ងដល់សាធារណ្ជន តាមរបព័នធបណាត ញសងគម Facebook 
េិតប័ណ្ណ និងសារព័ត៌ានជាបនតបនាទ ប់ អាំព៊ីការដាក់ឱ្យដាំបណ្ើ រការនូវរបព័នធទូរសពទចាំនួន ៥ ដេេ បៅ
ទ៊ីសាន ក់ការកណាត ល និង ២១ ដេេបទៀត បៅតាមបណាត សាខាធនាគារជាតិននកមព ជារាជធាន៊ី-បេតត (ដូច 
ានកន ងឧបសមព័នធ ៦) បដើមប៊ីទទួលទូរសពទព៊ីសាធារណ្ជនដដលានចមងល់ ឬបញ្ញា  និងបណ្តរ ងតវា៉ាបផេង  ៗ
ពាក់ព័នធនរងការបរបើរាស់បសវាហិរញ្ញវតថ ។ បៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៧ រកមុការងារានទទួលបណ្តរ ងសរ បចាំនួន 
៤៤១ ករណ្៊ី  ដដលបណ្តរ ងភា្បរចើនរតូវានបដាេះស្សាយនិងសរមបសរមួលានមួយភា្ធាំ រ ៊ីឯបណ្តរ ង 
មួយចាំនួនបទៀតរតូវានបដាេះស្សាយ បដាយានការចូលរួមសហការព៊ីបណាត រ រ្េះសាថ នធនាគារនិង
ហិរញ្ញវតថ ដដលពាក់ព័នធ។ ទនទរមនរងបនេះ ធនាគារជាតិននកមព ជាានដាក់បចញរបកាសសត៊ីព៊ីការបដាេះស្សាយ 
បណ្តរ ងអតិថិជនរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  ដដលតរមូវឱ្យរ្ប់រ រ្េះសាថ នបបងកើតរបព័នធ Call 
Center បដើមប៊ីបដាេះស្សាយបណ្តរ ងឬការតវា៉ាជូនអតិថិជនរបស់េលួនបៅដាំណាក់កាលដាំបូង។ ការបបងកើត
របព័នធ Hotline បនេះ ានទទួលការគាាំរទនិងអបអរសាទរព៊ីសាំណាក់របជាពលរដឋ កន ងបរបិទដដលការ
យល់ដរងដផនកហិរញ្ញវតថ របស់របជាជនបៅានករមិត និងទាមទារឱ្យានការផេពវផាយទូលាំទូលាយបៅ 
ដល់មូលដាឋ នថ្នន ក់បេតត-ស្សុកបដនថមបទៀត។ ធនាគារជាតិននកមព ជានរងបនតអន វតតតាមម េងារ-ភារកិចច 
រមួាន ៖ ១/- ទទួលនិងបដាេះស្សាយបណ្តរ ងបឋមជូនអតិថិជន ២/- បន្តញ្ញជ បចាំបណ្េះដរងដផនកហិរញ្ញវតថ 
ដល់អតិថិជន ៣/- ផេពវផាយដាំណ្រ ងព៊ីរបព័នធ Hotline ជូនសាធារណ្ជន តាមរយៈសាខាធនាគារជាតិ 
ននកមព ជារាជធាន៊ី-បេតត និងតាមរយៈបណាត ញសងគម Facebook និង ៤/- ដណ្នាាំដល់រ រ្េះសាថ នធនាគារ 
និងហិរញ្ញវតថ រតូវពរងរងការដណ្នាាំមន្តនត៊ីឥណ្ទានរបស់េលួន និងរតូវដចងឱ្យានចាស់លាស់នូវរាល់
លកខេណ្ឌ នានាបៅកន ងកិចចសនា បដើមប៊ីបញ្ញជ ក់ព៊ីតាល ភាពននការអន វតត។ 
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 ៣.៤. ការអភិវឌ្ឍទីផារអនតរធនាគារ  

របឈមនរងបញ្ញា ដ លាល របូន៊ីយកមមេពស់ ឧបករណ៍្បគាលនបយាាយរបិូយវតថ បនតបៅានករមិត 
ដដលទាមទារឱ្យានការយកចិតតទ កដាក់ជាពិបសសបលើរបសិទធភាពននឧបករណ៍្ដដលានស្សាប់ និង
ការដាក់ឱ្យអន វតតនូវឧបករណ៍្ថម៊ីបទៀត ដដលជាជាំនួយដល់ការអន វតតបគាលនបយាាយរបិូយវតថ ។ ចាំបពាេះ 
របសិទធភាពននឧបករណ៍្ដដលានស្សាប់ ធនាគារជាតិននកមព ជាានដាក់ឱ្យបរបើរាស់ដផលតហវមធនាគារ 
ជាតិននកមព ជា (NBCP) ដដលជារបព័នធបអឡិចរតនិូកមួយផតល់ភាពងាយស្សួល តាល ភាព និងឆ្ប់រហ័ស 
ដល់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ កន ងការទិញ/លក់រូបិយបណ្ណ បដើមប៊ីបលើកកមពស់របសិទធភាពទ៊ីផារ 
បតូររាក់ និងមូលបរតអាចជួញដូរាន (NCD) សាំបៅជាំរ ញការអភិវឌឍទ៊ីផារទិញរតឡប់វញិ (Repo) 
និងទ៊ីផារអនតរធនាគារ។ ដផលតហវមធនាគារជាតិននកមព ជារ ាំពរងថ្ននរងផតល់អតថរបបយាជន៍ដល់រ រ្េះសាថ ន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  ដូចជា ១/- ផតល់ទ៊ីផារមួយដដលានស វតថិភាពនិងតាល ភាព ២/- បបងកើនជាំបនឿ
ទ កចិតតរវាងរ រ្េះសាថ ន ៣/- កាត់បនថយចាំណាយរបតិបតតិការនិងចាំបណ្ញបពលបវលា និងសាំខាន់បាំផ ត 
៤/- ជាំរ ញការរ្ប់រ្ងសនទន៊ីយភាពរបស់រ រ្េះសាថ នឱ្យកាន់ដតានរបសិទធភាព។ 

ធនាគារជាតិននកមព ជាានបនតជាំរ ញការអភិវឌឍទ៊ីផារកមច៊ីអនតរធនាគារ តាមរយៈឧបករណ៍្
សាំខាន់ព៊ីរ្ឺ ១/- មូលបរតអាចជួញដូរាន (NCD) និង ២/- របតិបតតិការផតល់សនទន៊ីយភាពបដាយាន
ការធានា (LPCO)។ មូលបរតអាចជួញដូរានរតូវានបបងកើតបឡើងកន ងឆ្ន ាំ២០១៣ បដើមប៊ីស្សូបយក  
សនទន៊ីយភាពបលើសបៅកន ងរបព័នធធនាគារ បហើយបចច បបននរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ កាន់ដត 
បរចើនានបរបើរាស់វាជារទពយបញ្ញច ាំបៅកន ងរបតិបតតិការ LPCO ក៏ដូចជាបដើមប៊ីទទួលានសនទន៊ីយភាព 
រវាងគាន និងគាន បៅកន ងរបតិបតតិការទ៊ីផារបនាទ ប់ (Secondary Market)។ ការដាក់ឱ្យានរបតិបតតិការផតល់ 
សនទន៊ីយភាពបដាយានការធានាកាលព៊ីដេត លា ឆ្ន ាំ២០១៦ ដដលជាការផតល់សនទន៊ីយភាពជារាក់បរៀល 
កន ងអរតារបកួតរបដជងដល់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  ាននាាំមកនូវដផលផ្ទក កន ងការចូលរមួចាំដណ្ក
កាត់បនថយ្ាល តអរតាការរាក់រវាងឥណ្ទានជារាក់បរៀលនិងរាក់ដ លាល រអាបមរកិ។ ជាក់ដសតង LPCO 
្ឺជាជបរមើសមួយសរាប់រ រ្េះសាថ នហិរញ្ញវតថ កន ងការចរចា បដើមប៊ីទទួលានកមច៊ីព៊ីបរៅរបបទសកន ងអរតា
ការរាក់ទាបជាងម ន បហើយក៏ានជាំរ ញឱ្យរ រ្េះសាថ នទាាំងបនេះងាកមកបរបើរាស់របភពទ នកន ងស្សុក
ដដលានអរតាការរាក់ទាបជាងរបភពទ នបរៅរបបទស។ ទនទរមបនេះ រ រ្េះសាថ នកាន់ដតបរចើនានបរបើរាស់
LPCO ជារបភពទ នបដើមប៊ីផតល់ឥណ្ទានជារបិូយវតថ  កន ងេណ្ៈដដលរ រ្េះសាថ នធនាគារានបរបើរាស់ 
LPCO បដើមប៊ីផតល់ឥណ្ទានដ ាំបនតដល់រ រ្េះសាថ នម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ ផងដដរ។ កន ងរយៈបពលដវង របតិបតតិការ
បនេះនរងបបងកើតឱ្យានអរតាការរាក់បគាលមួយរបស់ធនាគារកណាត ល ដដលធនាគារជាតិននកមព ជា
អាចបរបើរាស់បដើមប៊ីតរមង់ទិសអរតាការរាក់ទ៊ីផារ និងរួមចាំដណ្កបដនថមមួយករមិតបទៀតកន ងការ
ជាំរ ញកាំបណ្ើ នបសដឋកិចចរបកបបដាយនិរនតរភាព។  
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 ៣.៥. ការផតលហ់រិញ្ញបបទនវិសយ័អចលនរទពយ 

វស័ិយអចលនរទពយបៅដតបដើរតួនាទ៊ីយា៉ាងសាំខាន់កន ងបសដឋកិចចកមព ជា និងបៅបនតទទួលាន
ហិរញ្ញបបទានកាន់ដតបរចើនបឡើងព៊ីរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ។ ការវនិិបយា្និងការផគត់ផគង់ដផនក
អចលនវតថ បៅដតបនតបកើនបឡើងកន ងទ៊ីផារអចលនវតថ កមព ជា ស្សបគាន នរងការបកើនបឡើងជាលាំដាប់នូវ
ករមិតជ៊ីវភាពរស់បៅរបស់របជាជន។ ករមិតឥណ្ទានរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារចាំបពាេះវស័ិយអចលនរទពយ 
ដដលរមួាន សកមមភាពអចលនរទពយ ការសាងសង់ និងការទិញផទេះសរាប់លាំបៅដាឋ ន ានបនតបកើន
បឡើងជាបនតបនាទ ប់។ ្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ បនេះ ឥណ្ទានធនាគារនិងម៊ីរកហិូរញ្ញវតថ ចាំបពាេះវស័ិយ 
អចលរទពយានចាំនួន ១៧.៣៦៣,៤១ ប ៊ីលានបរៀល បសមើនរង ២០,៣% ននសាំបពៀតឥណ្ទានសរ ប។  

តាមរយៈទិននន័យកន ងរបព័នធរាយការណ៍្របតិបតតិការអនតរជាតិ (ITRS) ានបងាា ញថ្ន លាំហូរទ ន 
វនិិបយា្ផ្ទទ ល់បរបទសកន ងវស័ិយអចលនរទពយ (រួមបញ្ចូ លនូវរ្ប់របបភទអចលនរទពយ និងេ នដូ) 
របស់កមព ជាកន ងឆ្ន ាំ២០១៧ ានចាំនួន ២.០៧១ ប ៊ីលានបរៀល រមួាន របបទសចិនចាំនួន ៦១% របបទស 
សិងាប រ ៊ី ១៦% និងរបបទសបផេងៗបទៀតាន ២៣% ននការវនិិបយា្សរ ប។ 

 

តារាង ៥: លំហូរវនិិនោ្កនុងវស័ិយអ្ចលនរទពយនៅកមពុជា                                    (្ិតជាប ៊ីលានបរៀល) 

 ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ការវនិិបយា្ជាបដើមទ នបៅកមព ជា ៣.៨២៣ ៦.៦៧៥ ៤.២០០ ៤.២៧៩ ១១.៦១០ 

ការវនិិបយា្កន ងវស័ិយអចលនរទពយ ៤០៧ ១.៧៨១ ១.៥៣៩ ១.២៩៦ ២.០៧១ 

របភព ៖ ការា៉ា ន់សាម នកន ងរបព័នធ ITRS របស់ធនាគារជាតិននកមព ជា 
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របូភាព១០: លំហូរចូលននោរវនិិនោ្ផ្ទទ ល់បរនទសកនុងវស័ិយអ្ចលនរទពយនៅកមពុជា 

របភព ៖ របព័នធ ITRS របស់ធនាគារជាតិននកមព ជា 
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វស័ិយអចលនរទពយានហានិភ័យេពស់ ដដលទាមទារឱ្យានការតាមដាននិងរតួតពិនិតយជារបចាាំ 
បដើមប៊ីបចៀសវាងនូវហានិភ័យបផេងៗដដលអាចបកើតាន។ អាស្ស័យបដាយបហត ថ្ន រ រ្េះសាថ នធនាគារនិង 
ហិរញ្ញវតថ កាន់ដតបរចើនបឡើងបនតផតល់ឥណ្ទានដល់វស័ិយបនេះ ធនាគារជាតិននកមព ជាានយកចិតតទ កដាក់ 
ជាពិបសសបលើការវវិឌឍននទ៊ីផារអចលនវតថ បៅកមព ជា តាមរយៈការរតួតពិនិតយយា៉ាងដិតដល់បលើដាំបណ្ើ រការ 
និងរបតិបតតិការរបស់រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ ទាាំងអស់ ក៏ដូចជាបនតរបមូលព័ត៌ានពាក់ព័នធ
សរាប់ការវភិា្ព៊ីភាពងាយរងបរគាេះ និងហានិភ័យដដលអាចបកើតាន។ 

របូភាព១១: ចំណណកទីផារឥណទាននៅវស័ិយអ្ចលនរទពយរបស់រ្ឹឹះស្ថថ នធនាគារ និងហរិញ្ញ វតថុ 

 
 

វស័ិយធនាគារបៅដតបនតចូលរួមចាំដណ្កយា៉ាងសកមមដល់ការអភិវឌឍវស័ិយអចលនរទពយបៅ
កមព ជា។ ៩៦% ននឥណ្ទានដល់វស័ិយអចលនរទពយផតល់បដាយរ រ្េះសាថ នធនាគារ និង ៤% ផតល់បដាយ 
រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ។ ្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ ផលបធៀបឆ្ន ាំបលើឆ្ន ាំននកាំបណ្ើ នឥណ្ទានធនាគារ 
និងម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ចាំបពាេះវស័ិយអចលនរទពយានករមិត ៣៧,៣៤% និង ៦៧,៧៨% បរៀងគាន ។ ថវ៊ីតបតិដត 
ចាំដណ្កទ៊ីផារឥណ្ទានចាំបពាេះវស័ិយអចលនរទពយរបស់រ រ្េះសាថ នម៊ីរកូហិរញ្ញវតថ ានទាំហាំតូចខាល ាំង
បបើបធៀបបៅនរងធនាគារក៏បដាយ ប៉ា ដនតកាំបណ្ើ នឥណ្ទានដ៏េពស់ចាំបពាេះវស័ិយបនេះទាមទារឱ្យានការ
រតតួពិនិតយជារបចាាំបលើរបតិបតតិការរបស់រ រ្េះសាថ នដដលពាក់ព័នធ។ 

របូភាព ១២: ឥណទាននៅវស័ិយអ្ចលនរទពយ   
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ោរទិញផទឹះសរមាបលំ់នៅដាឋ ន សំណង ់ សកមមភាពអ្ចលនរទពយ 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 

របភព ៖ ធនាគារជាតិននកមព ជា 
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សាំណ្ង់និងការទិញផទេះសរាប់លាំបៅដាឋ នានបនតបកើនបឡើង និងទទួលានការគាាំរទដផនក 
ហិរញ្ញបបទានកាន់ដតបរចើនព៊ីវស័ិយធនាគារ អាស្ស័យបដាយបហត ថ្ន អរតារបជាជនានការងារបធវើ
និងានរាក់ចាំណូ្លមធយមបនតបកើនបឡើងជាបនតបនាទ ប់ ដដលជាកតាត ជាំរ ញឱ្យានការបកើនបឡើងនូវ
តរមូវការឥណ្ទានសរាប់ទិញផទេះជាលាំបៅដាឋ ន។ មួយវញិបទៀត ការដរបរបួលកន ងទាល ប់ននការរស់បៅ 
ក៏ជាកតាត ជាំរ ញឱ្យានការបកើនបឡើងនូវឥណ្ទានបៅបលើវស័ិយអចលនរទពយផងដដរ ដដលកន ងបពល
បចច បបននរបជាជនសថិតកន ងវយ័កណាត លដដលានការងារបធវើ និងានរាក់ចាំណូ្លមធយម ចង់រស់បៅ
កន ងផទេះដដលជាកមមសិទធិផ្ទទ ល់េលួន ជាជាងរស់បៅជាមួយឪព កាត យបរកាយបពលបរៀបការ។ ការវនិិបយា្ 
បលើេ នដូនិងលាំបៅដាឋ នរបណ្៊ី តានការថយច េះ បដាយវនិិបយា្ិនបផ្ទត តបលើការវនិិបយា្លាំបៅដាឋ ន
សរាប់រ្ួសារានចាំណូ្លទាបនិងមធយម។ ្ិតរតរមដាំណាច់ឆ្ន ាំ២០១៧ បនេះ ៧៦% ននឥណ្ទានបៅ 
វស័ិយអចលនរទពយ រតវូានផតល់បៅសកមមភាពសាងសង់និងការទិញផទេះសរាប់លាំបៅដាឋ ន និង ២៤% 
រតូវានផតល់បៅសកមមភាពជួញដូរអចលនវតថ ។ 

 ៣.៦. យនតការការពារអនកោករ់បាកប់ម្ញ្ញ ើ 

ដផែកបលើសាថ នភាពវស័ិយធនាគារកមព ជាបចច បបនន កមព ជាពិតជារតូវការរបព័នធការពាររាក់បបញ្ញើ 
បដាយសារ ៖ ១/- រ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ មួយចាំនួនជារ រ្េះសាថ នដដលងាយរងផលប៉ាេះពាល់ 
បដាយការធាល ក់ច េះននបសដឋកិចច បទាេះប៊ីជាសាថ នភាពា៉ា រកបូសដឋកិចចនិងរបព័នធហិរញ្ញវតថ បៅានភាពរ រងាាំ 
ក៏បដាយ ២/- សថិរភាពរបព័នធធនាគារនិងការការពាររាក់បបញ្ញើានសារៈសាំខាន់កន ងការបបងកើនទាំន កចិតត 
របស់អនកដាក់រាក់បបញ្ញើ ៣/- វស័ិយហិរញ្ញវតថ បៅកមព ជាងាយនរងរងឥទធិពលខាងបរៅបដាយសារបញ្ញា  
ដ លាល របូន៊ីយកមម ៤/- យនតការចាស់លាស់កន ងការបិទ ឬបដាេះស្សាយបលើរ រ្េះសាថ នធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ  
ដដលានបញ្ញា អាចបបញ្ច ៀសឥទធិពលអារកក់ និងការពារក ាំឱ្យបញ្ញា រាលដាលជារបព័នធ និង ៥/- របព័នធ 
ការពាររាក់បបញ្ញើ្ឺជាធាត មួយសាំខាន់ននយ ទធសាស្រសតអភិវឌឍន៍វស័ិយហិរញ្ញវតថ  កន ងការអភិវឌឍទ៊ីផារ
ហិរញ្ញវតថ របកបបដាយភាពរ រងាាំ របសិទធភាព និងពិពិធកមម។ ប បរលកខេណ្ឌ កន ងការបបងកើតរបព័នធការពារ 
រាក់បបញ្ញើ្ឺ ១/- បរបិទបទបបញ្ញតតិរបុងរបយ័តន ២/- សាំណាញ់ស វតថិភាពហិរញ្ញវតថ  ៣/- ការផតល់ព័ត៌ាន 
បដាយរ រ្េះសាថ នពាក់ព័នធ ៤/- សិទធិអាំណាចតាមផលូវចាប់កន ងការបបងកើត ៥/- ការការពារស្សបចាប់ និង 
៦/- មូលនិធិកន ងការបបងកើតនិងបធវើរបតិបតតិការ។ 

កន ងរបបទសជាបរចើនបៅអាស ៊ី ដដលរមួាន ជប៉ា ន កូបរ ៉ា ា៉ា បឡស ៊ី ឥណ្ឌូ បណ្ស ៊ី បវៀតណាម នថ និង 
សិងាប រ ៊ី របព័នធការពាររាក់បបញ្ញើរតូវានបបងកើតបឡើងជាសាថ ប័នឯករាជយបដាយចាប់ កន ងទរមង់ជា
រ រ្េះសាថ នសាធារណ្ៈឬឯកជន បហើយបដាយានវស័ិយធនាគារជាវស័ិយចមបងកន ងទ៊ីផារហិរញ្ញវតថ  
របបទសទាាំងបនេះផតល់ការការពារបលើរ រ្េះសាថ នធនាគារ រ ៊ីឯរ រ្េះសាថ នហិរញ្ញវតថ មិនដមនធនាគារបផេងបទៀត 
អាចចូលជាសាជិកននរបព័នធការពាររាក់បបញ្ញើ បយាងបលើទាំហាំនិងករមិតហានិភ័យននអន វស័ិយ
ន៊ីមួយៗ។ របបទសភា្បរចើនអន វតតតាម ា្ំរ ូPay Box ឬ Pay Box Plus (បលើកដលងដតរបបទសជប៉ា ន កូបរ ៉ា 
ា៉ា បឡស ៊ី និងឥណ្ឌូ បណ្ស ៊ី) កន ងបនាេះសាថ ប័នការពាររាក់បបញ្ញើានម េងារចមបងរបមូលនិងរ្ប់រ្ង 
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ប ពវលាភ និងបធវើការរតតួពិនិតយដល់ទ៊ីកដនលងបដើមប៊ីបផទៀងផ្ទទ ត់អាំព៊ីភាពរតរមរតូវននការ្ណ្នាប ពវលាភ។ 
របបទសទាាំងបនេះកាំណ្ត់យកអរតាប ពវលាភបថរព៊ីរ រ្េះសាថ នជាសាជិក យា៉ាងបហាចសរាប់ដាំណាក់កាល 
ដាំបូង ម ននរងឈានបៅកាំណ្ត់តាមករមិតហានិភ័យរបស់រ រ្េះសាថ ន។ ជាជាំហានដាំបូងសរាប់កមព ជា 
របព័នធការពាររាក់បបញ្ញើ្ួរដតរតូវានបបងកើតបឡើងតាមម៉ាូដដលសាមញ្ញ ានរបសិទធភាព និងងាយស្សួល 
អន វតត ដដលអាចបាំបពញបគាលបៅសាំខាន់ព៊ីរ្ឺ ១/- ផតល់ការការពារដល់រាក់បបញ្ញើមិនឱ្យាត់បង់រតរម 
ចាំនួនធានាអតិបរា និង ២/- បលើកកមពស់និងចូលរមួរកាសថិរភាពហិរញ្ញវតថ ។ 

ធនាគារជាតិននកមព ជាានទទួលជាំនួយបបចចកបទសព៊ីនដ្ូអភិវឌឍន៍នានា ដូចជា រតនាគារ 
សហរដឋអាបមរកិ (US Department of the Treasury) វទិាសាថ នធនាគារអភិវឌឍន៍អាស ៊ី (ADB Institute) 
ធនាគារពិភពបលាក (World Bank) សាជ៊ីវកមមធានារា៉ា ប់រងរាក់បបញ្ញើរបស់សាធារណ្រដឋកូបរ ៉ា (KDIC) 
និងទ៊ីភាន ក់ងារសហរបតិបតតិការអនតរជាតិកូបរ ៉ា (KOICA)។ ជាំនួយបបចចកបទសទាាំងបនេះានបគាលបាំណ្ង ៖ 
១/- វាយតនមលអាំព៊ីលទធភាពបបងកើតរបព័នធការពាររាក់បបញ្ញើកន ងលកខេណ្ឌ ននរបព័នធហិរញ្ញវតថ កមព ជា និង 
២/- បណ្ត េះបណាត លសមតថភាពមន្តនត៊ីពាក់ព័នធបលើបគាលការណ៍្សាំខាន់ៗននរបព័នធបនេះ រកបេ័ណ្ឌ ចាប់
និងសាថ ប័ន របបភទរ រ្េះសាថ ននិងរាក់បបញ្ញើដដលានការការពារ ការកាំណ្ត់ប ពវលាភ មូលនិធិ និង
របភពទ ន ជាបដើម។ បយាងបលើរកបេ័ណ្ឌ បទបបញ្ញតតិដដលានស្សាប់ ្ួបផេាំជាមួយនរងបទពិបសាធន៍
ទទួលានព៊ីរបបទសកន ងតាំបន់ ា្ំរ ូPay Box Plus ្ឺជា ា្ំរដូដលានលកខណ្ៈសមស្សបបាំផ ត បៅកន ង
បរបិទននរបព័នធហិរញ្ញវតថ កមព ជាបចច បបនន បហើយក៏ានភាពសាមញ្ញនិងងាយស្សួលអន វតតកន ងដាំណាក់កាល 
បបងកើតដាំបូងផងដដរ។ ដូចបនេះ កន ងជាំហានបនាទ ប់ ស្សបតាមយ ទធសាស្រសតអភិវឌឍន៍វស័ិយហិរញ្ញវតថ ឆ្ន ាំ
២០១៦-២០២៥ ធនាគារជាតិននកមព ជាកាំព ងសិកាបលើរកបេ័ណ្ឌ ចាប់និងបទបបញ្ញតតិដដលពាក់ព័នធ
កន ងការបបងកើតរបព័នធការពាររាក់បបញ្ញើដផែកបលើ ា្ំរ ូPay Box Plus។ 

៤. ការកសាងសមតថភាពរតួតពិនតិយ និងកិចចសហរបតបិតតិការអនតរោតិ 

 ៤.១. ការកសាងសមតថភាពមន្រនតរីតួតពិនតិយ  

បៅកន ងឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានបញ្ជូ នមន្តនត៊ីរតួតពិនិតយបៅចូលរួមកិចចរបជ ាំនិង 
វ្គបណ្ត េះបណាត លរយៈបពលេល៊ីបៅកន ងរបបទសនានាកន ងទវ៊ីបអាស ៊ី រមួាន ជប៉ា ន ហវ៊ីល៊ីព៊ីន ហ ងក ង នថ 
ឡាវ បវៀតណាម ឥណ្ឌូ បណ្ស ៊ី ឥណាឌ  សិងាប រ ៊ី ា៉ា បឡស ៊ី និងកូបរ ៉ា កន ងទវ៊ីបអឺរ ៉ា ប រមួាន សវ ៊ីស និងទួក ៊្ី 
បៅទវ៊ីបអាន្តហវិក ្ឺរបបទសបអហេ ៊ីប រពមទាាំងសហរដឋអាបមរកិនិងរបបទសអូស្រសាត ល៊ី និងទទួលការ 
បណ្ត េះបណាត ល FSI-Connect ដដលបរៀបចាំបដាយធនាគារសរាប់ការទូទាត់អនតរជាតិ (BIS) ផងដដរ។ 
កន ងបគាលបៅពរងរងសមតថភាពរយៈបពលដវង មន្តនត៊ីវយ័បកមងានទទួលការសិកាអប់រ ាំទាាំងកន ងរបបទស 
តួយា៉ាងជាំនាញ្ណ្បនយយ ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) បៅវទិាសាថ ន 
CamEd និងបរៅរបបទស ដូចជា កូបរ ៉ា ចិន សហរដឋអាបមរកិ និងអូស្រសាត ល៊ី ជាបដើម ដដលបឆលើយតបបៅ
នរងវឌឍនភាពននវស័ិយធនាគារនិងហិរញ្ញវតថ នាបពលខាងម េ។ 
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 ៤.២. កិចចសហរបតបិតតកិារអនតរោត ិ

ធនាគារជាតិននកមព ជានិងអាជ្ាធររតតួពិនិតយជានដ្ូទាាំងកន ងតាំបន់និងអនតរជាតិ ាននិងកាំព ង 
បនតបលើកកមពស់កិចចសហរបតិបតតិការ កន ងបគាលបាំណ្ងធានាាននូវរបសិទធភាពននការអន វតតការងារ
ជាពិបសស ការដចករ ាំដលកនូវបទពិបសាធន៍ននការរតួតពិនិតយ។ កាលព៊ីនថងទ៊ី៧-៨ ដេធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ 
ធនាគារជាតិននកមព ជាានសហការជាមួយមូលនិធិរបិូយវតថ អនតរជាតិ បរៀបចាំសិកាខ សាលាសត៊ីព៊ី បរយិាប័នន
ហិរញ្ញវតថ បៅកន ងតាំបន់អាស ៊ី-ា៉ាស ៊ីហវិក ៖ ទិសបៅអនា្ត បៅបេតតបសៀមរាប បគាលបាំណ្ងដចករ ាំដលក 
ចាំបណ្េះដរង អាំព៊ីសាថ នភាពននបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ បៅកន ងតាំបន់អាស ៊ី-ា៉ាស ៊ីហវិក ឥទធិពលននបរយិាប័នន
ហិរញ្ញវតថ កន ងការអភិវឌឍបសដឋកិចច កាត់បនថយភាពរក៊ីរកនិងវសិមភាពចាំណូ្ល ទាំនាក់ទាំនងរវាងបគាល
នបយាាយា៉ា រកូបសដឋកិចចនិងបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ  ឥទធិពលននបបចចកវទិាហិរញ្ញវតថ  និងទិសបៅននការ
ជាំរ ញបរយិាប័ននហិរញ្ញវតថ នាបពលអនា្ត បដាយានសិកាខ កាមចូលរមួចាំនួន ៦៥នាក់ ដដលមកព៊ីបណាត  
ធនាគារកណាត ល អាជ្ាធររតួតពិនិតយ រកសួងហិរញ្ញវតថ  និងនដ្ូអភិវឌឍន៍នានា មកព៊ី ១៧របបទសកន ង 
តាំបន់អាស ៊ីា៉ាស ៊ីហវិក។ 

កន ងឆ្ន ាំ២០១៧ ធនាគារជាតិននកមព ជាានច េះអន សេរណ្ៈបយា្យល់ជាមួយអាជ្ាធររតួត
ពិនិតយជានដ្ូមួយចាំនួន រមួាន ៖ ១/- អន សេរណ្ៈបយា្យល់សត៊ីព៊ីការពរងរងកិចចសហរបតិបតតិការ
បលើវស័ិយធនាគារ រវាងធនាគារជាតិននកមព ជានិងធនាគារកណាត លនថ កន ងឱ្កាសកិចចរបជ ាំរកុមរបរកា
បទសាភិាល SEACEN បលើកទ៊ី៣៧ ២/- កិចចរពមបរពៀងបទវភា ៊្ីសត៊ីព៊ីការស្សាវរជាវរមួគាន រវាងធនាគារជាតិ 
ននកមព ជានិងធនាគារកណាត លកូបរ ៉ា កន ងសិកាខ សាលា “ភាពជានដ្ូផតល់ចាំបណ្េះដរង” បរកាមរបធានបទ 
“ទាំនាក់ទាំនងរវាងអរតាបតូររាក់និងអតិផរណាបៅកន ងបសដឋកិចចកមព ជា” ៣/- អន សេរណ្ៈបយា្យល់
សត៊ីព៊ីការផ្ទល ស់បតូរព័ត៌ានទាក់ទងនរងការរបឆ្ាំងការសាែ តរាក់និងហិរញ្ញបបទានបភរវកមម រវាងអងគភាព 
បស ើបការណ៍្ហិរញ្ញវតថ កមព ជានិងអងគភាពបស ើបការណ៍្ហិរញ្ញវតថ ម៊ីយា៉ា ន់ា៉ា  ៤/- កិចចរបជ ាំបទវភា ៊្ីរវាង
ធនាគារជាតិននកមព ជានិងធនាគារកណាត លនថ កន ងបគាលបាំណ្ងពរងរងចាំណ្ងសាម្គ៊ីភាព ភាតរភាព 
បមរត៊ីភាព និងកិចចសហរបតិបតតិការ និង ៥/- កិចចរបជ ាំបទវភា ៊្ីរវាងធនាគារជាតិននកមព ជានិងធនាគាររដឋ 
បវៀតណាម កន ងបគាលបាំណ្ងពរងរងចាំណ្ងសាម្គ៊ីភាព ភាតរភាព បមរត៊ីភាព និងកិចចសហរបតិបតតិការ។ 
ឆលងតាមកិចចសហរបតិបតតិការខាងបលើ ធនាគារជាតិននកមព ជាបៅដតបនតពរងរងកិចចសហរបតិបតតិការ 
សាំបៅកសាងសមតថភាពធនធានមន សេ ក៏ដូចជាបលើកកមពស់ភាពរ រងាាំននរបព័នធធនាគារបៅកមព ជា 
តាមរយៈការពរង៊ីកបណាត ញទាំនាក់ទាំនងជាមួយរ រ្េះសាថ ន អាជ្ាធររតួតពិនិតយទាាំងកន ងនិងបរៅតាំបន់ 
ក៏ដូចជាការបញ្ជូ នមន្តនត៊ីជាំនាញបៅចូលរមួវ្គបណ្ត េះបណាត ល និងកមមវធិ៊ីផ្ទល ស់បតូរបទពិបសាធន៍ការងារ
នានា។ 
 

 

 



 
 

      
 

27 

បញ្ជឧីបសមព័នធ 
 
 

ឧបសមព័នធ១ 
ទិននន័យរបសរ់គឹឹះសាថ នធនាគារនិងរគឹឹះសាថ នមីរកូហរិញ្ញវតថ៊ុម្មកមព៊ុោនន ២ំ០១៧ 

ោភាសាអង់ម្គលស 
 

ឧបសមព័នធ២ 
អរតាការរបាក់ម្លើរបាក់បម្ញ្ញ ើនិងឥណ្ទន ោរបាក់ម្រៀលនិងរបូិយបណ្ណ  

 
ឧបសមព័នធ៣ 

របព័នធធនាគារកមព៊ុោ 
 

ឧបសមព័នធ៤ 
បញ្ជ មី្ ម្ ឹះរគឹឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ោភាសាអង់ម្គលស 
 

ឧបសមព័នធ៥ 
របព័នធ FAST Payment និង Cambodian Shared Switch (CSS) 

 
 

ឧបសមព័នធ៦ 
បញ្ជ មី្លខទូរសពទទំនាក់ទំនងអំពីចមងលន់ិងបញ្ញា ពាក់ព័នធនឹង 

  ការម្របើរបាសម់្សវាហរិញ្ញវតថ៊ុ 
 

 

 



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

1 ធនគរ េអសុីលី  13.8% 10.0% 14.4%

2 ធនគរ វឌ នៈ សុី 9.2% 9.5% 9.5% 8.3%

3 ធនគរ កសិកមមនិងអភវិឌ នជ៍នបទ េវៀត ម ខកមពុជ ( ្រហគីែបង៊) 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

4 ធនគរ េអអុិនែហ តរ ៉ូយ៉ល់ 5.6%

5 ធនគរ បងកក ម ជន ទទួលខុស្រតូវមនក្រមតិ  ខកមពុជ 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%

6 ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នក៍មពុជ 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%

7 ធនគរ ចិន   ខភនេំពញ 11.0%

8 ធនគរ  ឥ ្ឌ 12.0%

9 ធនគរ ប៉ូយ៉ុងែខមរ 9.0%

10 ខធនគរ កសិកន  ផប ់ប្ល៊កី ខមេភនី លីមធីីត (ភនេំពញ) 6.3% 6.0%

11 ខធនគរ មហី ៊ូហូ អិលធីឌី

12 ធនគរ េ្របដ ែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 10.5% 10.5% 11.0% 17.0% 8.5% 8.5% 15.0% 15.0%

13 ធនគរ កមពុជ សុី 12.0%

14 ធនគរ េមគងគកមពុជ 12.0%

15 ធនគរ ៃ្របសណីយក៍មពុជ ក.អ 18.0% 31.2% 18.0% 30.0% 30.0%

16 ធនគរ កមពុជពណិជជ 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%

17 ធនគរ កមពុជ ធរណៈ 9.0% 9.0% 9.0% 9.0%

18 ធនគរ ក ឌីយ៉ 11.0% 11.5% 12.8%

19 ធនគរ កេថ យូៃណធីត កមពុជ ចំកត់ 8.7%

20 ធនគរ  សុី  យ  អុឹម ប៊ ី 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%

21 ធនគរ ពណិជជ  ទី១ 11.0% 11.0% 11.0% 11.0%

22 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទស 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

23 ធនគរ  ហុង   លីអុង (េខមបូ ) ភអីិលសុី 8.0%

24 ធនគរ យ សុី  ប៊ ីសុី 2.8% 8.5% 3.6% 1.4%

25 ធនគរ គូកមនី  កមពុជ 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

26 ធនគរ ្រកុងៃថ 6.0%

27 ធនគរ េមយែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 12.3%

28 ធនគរ   អុឹម ប៊ ី 10.3% 10.3% 10.3% 10.3%

29 ធនគរ េម គ  អុិនេធើេណសិនណល ខមេមើសល  ខភនេំពញ 8.0%

30 ធនគរ ហ្វីលីព ភអីិលសុី 12.0%

31 ធនគរ ភនេំពញពណិជជ 14.0% 15.3% 14.0% 15.3%

32 ធនគរ អ េអច  ប៊ ីឥណ្ឌូ ឆយ  14.0%

33 ធនគរ យហគន  េធឿនទីន េខមបូ  ភអីិលសុី 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4% 14.4%

34 ធនគរ ថ បន ភអីិលសុី 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

35 ធនគរ ៃសហគន- ណូយកមពុជ លីមធីីត (េអស េហជ ប៊)ី 8.0%

36 ធនគរ   សុិន នែខមរ 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%

37 ធនគរ ៃត ៉ ន ់ខូអបេភើេរធីវ ខភនេំពញ 11.1%

38 ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 7.5% 12.0% 11.0% 14.4%

39 ធនគរ វឌ នៈ 12.0% 12.0% 12.0% 12.0%

ឧបសមព័នធ ២ ក

អ្រ ករ្របក់េលើករឲយខចីចងករ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

្របចំែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

(អ្រ ្របចឆំន )ំ

ល.រ េឈម ះធនគរ
ឥណទនជេរៀល ឥណទនជដុ ្ល រ ឥណទនជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ

ធនគរពណិជជ



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

ឧបសមព័នធ ២ ក

អ្រ ករ្របក់េលើករឲយខចីចងករ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

្របចំែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

(អ្រ ្របចឆំន )ំ

ល.រ េឈម ះធនគរ
ឥណទនជេរៀល ឥណទនជដុ ្ល រ ឥណទនជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ

40 ធនគរឯកេទស អុីអន (េខមបូ ) ភអីិលសុី 40.9% 43.8%

41 ធនគរឯកេទស  នកូ 21.5%

42 ធនគរឯកេទស  អងគរ កពី ល 16.0%

43 ធនគរឯកទស េអ ៊ -ប៉សុីហ្វិក ឌីេវឡុបេមន 8.3%

44 ធនគរឯកេទស េខមខូ 18.0%

45 ធនគរឯកេទស ឈហី្វ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 18.0%

46 ធនគរឯកេទស ឌី ជី ប៊ី 24.0%

47 ធនគរឯកេទស  វនិិេយគទី១ 18.0%

48 ធនគរឯកទស ែខមរ ភអីិលសុី 11.0%

49 ធនគរឯកេទស អកស៍ឡឺ េវ ើលដ្រប៊ដិ ភអីិលសុី 6.0% 8.0%

50 ធនគរឯកេទស  ភ ី   េអច ែអស អុឹម អុី 18.0%

51 ធនគរឯកេទស  អភវិឌ នជ៍នបទ 14.0% 9.0%

52 ធនគរឯកេទស វេធើន ខបភ់ផីល ភអីិលសុី 10.0% 10.0% 8.0%

53 ធនគរឯកេទស តូមតូ 12.0%

54 ធនគរឯកេទស វងី (េខមបូ ) លីមតីធីត 6.0%

18.0% 18.0% 18.0% 14.5% 12.5% 12.2% 11.9% 11.7% 17.3% 17.3% 11.6% 13.8%

15.5% 16.0% 14.9% 15.6% 11.9% 11.9% 13.3% 13.1% 14.3% 14.3% 10.7% 14.5%

មធយមភគអ្រ ករ្របក់េ្រកយករថ្លឹង

មធយមភគអ្រ ករ្របក់

ធនគរឯកេទស



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

1 ធនគរ េអសុីលី  1.3% 2.0% 3.5% 4.3% 5.8% 0.5% 0.8% 2.0% 3.0% 4.8% 0.1% 0.1% 0.5% 1.0% 2.0%

2 ធនគរ វឌ នៈ សុី 1.0% 2.3% 4.0% 4.8% 6.3% 0.5% 1.5% 2.8% 3.8% 5.0%

3 ធនគរ កសិកមមនិងអភវិឌ នជ៍នបទ េវៀត ម ខកមពុជ ( ្រហគីែបង៊) 0.5% 2.0% 3.0% 3.8% 4.5% 0.5% 1.5% 2.5% 3.3% 3.8%

4 ធនគរ េអអុិនែហ តរ ៉ូយ៉ល់ 3.3% 3.5% 4.0% 5.5% 0.5% 0.3% 0.5% 1.5% 2.0%

5 ធនគរ បងកក ម ជន ទទួលខុស្រតូវមនក្រមតិ  ខកមពុជ 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 ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នក៍មពុជ 3.5% 4.6% 5.6% 6.5% 0.5% 2.0% 3.0% 4.0% 5.3%

7 ធនគរ ចិន   ខភនេំពញ 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 ធនគរ  ឥ ្ឌ 0.8% 1.0% 1.5% 2.0% 2.8%

9 ធនគរ ប៉ូយ៉ុងែខមរ 1.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 0.5% 1.5% 2.5% 3.0% 3.5%

10 ខធនគរ កសិកន  ផប ់ប្ល៊កី ខមេភនី លីមធីីត (ភនេំពញ) 0.1% 1.0% 1.4%

11 ខធនគរ មហី ៊ូហូ អិលធីឌី

12 ធនគរ េ្របដ ែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 2.0% 4.0% 5.0% 6.0% 1.0% 2.3% 3.0% 4.0% 1.0% 2.3% 3.0% 4.0%

13 ធនគរ កមពុជ សុី 2.0% 2.5% 3.8% 4.8% 5.8%

14 ធនគរ េមគងគកមពុជ 3.8% 2.0% 2.8% 3.5% 4.0%

15 ធនគរ ៃ្របសណីយក៍មពុជ ក.អ 1.5% 3.5% 3.5% 4.5% 6.5% 1.3% 3.0% 3.0% 4.0% 6.0% 1.5% 3.5% 3.5% 4.5% 6.5%

16 ធនគរ កមពុជពណិជជ 0.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.3% 2.5% 0.4% 1.5% 1.5% 1.5%

17 ធនគរ កមពុជ ធរណៈ 0.4% 1.5% 3.0% 3.8% 4.5% 0.4% 1.0% 1.8% 3.0% 3.8% 0.4%

18 ធនគរ ក ឌីយ៉ 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%

19 ធនគរ កេថ យូៃណធីត កមពុជ ចំកត់ 5.0% 6.0% 7.0% 0.5% 2.0% 2.5% 4.0%

20 ធនគរ  សុី  យ  អុឹម ប៊ ី 1.5% 1.5% 2.3% 3.3% 4.0% 2.5% 3.5% 4.3% 5.0%

21 ធនគរ ពណិជជ  ទី១ 0.4% 1.3% 1.5% 2.0% 3.0%

22 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទស 1.5% 3.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0.8% 1.5% 2.5% 3.8% 5.0%

23 ធនគរ  ហុង   លីអុង (េខមបូ ) ភអីិលសុី 0.8% 0.5% 1.8% 2.5% 3.8% 4.8%

24 ធនគរ យ សុី  ប៊ ីសុី 1.5% 0.5% 1.5% 2.3% 3.0% 3.5% 2.9% 3.0% 3.1%

25 ធនគរ គូកមនី  កមពុជ 0.7% 1.7% 2.5% 3.2% 3.6% 0.5% 1.2% 2.0% 2.7% 3.1%

26 ធនគរ ្រកុងៃថ 0.1% 0.5% 0.8% 1.0%

27 ធនគរ េមយែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 1.5% 2.5% 3.0% 4.0% 5.0%

28 ធនគរ   អុឹម ប៊ ី 0.8% 3.5% 4.5% 5.0% 6.0% 0.5% 2.8% 3.2% 4.2% 5.0%

29 ធនគរ េម គ  អុិនេធើេណសិនណល ខមេមើសល  ខភនេំពញ 0.0% 0.4% 0.6% 0.8% 1.1%

30 ធនគរ ហ្វីលីព ភអីិលសុី 1.0% 2.3% 2.8% 3.5% 5.0%

31 ធនគរ ភនេំពញពណិជជ 1.3% 3.3% 4.3% 5.5% 2.0% 1.0% 3.0% 4.0% 5.3%

32 ធនគរ អ េអច  ប៊ ីឥណ្ឌូ ឆយ  1.0% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 1.0% 2.0% 2.5% 3.5% 4.8%

33 ធនគរ យហគន  េធឿនទីន េខមបូ  ភអីិលសុី 0.5% 3.0% 4.5% 5.0% 6.3% 0.5% 2.4% 3.3% 3.8% 5.1%

34 ធនគរ ថ បន ភអីិលសុី 2.0% 4.0% 5.0% 5.5% 7.5% 1.5% 3.5% 4.0% 4.5% 6.5% 1.5% 3.5% 4.0% 4.5% 6.5%

35 ធនគរ ៃសហគន- ណូយកមពុជ លីមធីីត (េអស េហជ ប៊)ី 2.9% 3.8% 5.5% 5.5% 3.8% 4.8% 4.9% 5.8%

36 ធនគរ   សុិន នែខមរ 0.1% 1.3% 2.3% 3.5% 4.2%

37 ធនគរ ៃត ៉ ន ់ខូអបេភើេរធីវ ខភនេំពញ 0.3% 0.8% 1.0% 1.3% 1.6%

38 ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 1.3% 3.0% 3.8% 4.5% 1.0% 2.0% 2.5% 3.0%

39 ធនគរ វឌ នៈ 0.5% 1.5% 2.0% 3.0% 3.5% 0.5% 1.5% 2.0% 3.0% 3.5%

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់

ឧបសមព័នធ ២  ខ 
អ្រ ករ្របក់េលើ្របក់បេញញ ើ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

្របចំែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

(អ្រ ្របចឆំន )ំ

ល.រ េឈម ះធនគរ
្របកប់េញញ ើជេរៀល ្របកប់េញញ ើជដុ ្ល រ ្របកប់េញញ ើជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ

សំៃច

ធនគរពណិជជ

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់
សំៃច

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់
សំៃច



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

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់

ឧបសមព័នធ ២  ខ 
អ្រ ករ្របក់េលើ្របក់បេញញ ើ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

្របចំែខធនូ ឆន ២ំ០១៧

(អ្រ ្របចឆំន )ំ

ល.រ េឈម ះធនគរ
្របកប់េញញ ើជេរៀល ្របកប់េញញ ើជដុ ្ល រ ្របកប់េញញ ើជរូបិយបណ័្ណ េផ ងៗ

សំៃច

ិ

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់
សំៃច

្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់
សំៃច

40 ធនគរឯកេទស អុីអន (េខមបូ ) ភអីិលសុី

41 ធនគរឯកេទស  នកូ

42 ធនគរឯកេទស  អងគរ កពី ល

43 ធនគរឯកទស េអ ៊ -ប៉សុីហ្វិក ឌីេវឡុបេមន

44 ធនគរឯកេទស េខមខូ

45 ធនគរឯកេទស ឈហី្វ (េខមបូ ) ភអីិលសុី

46 ធនគរឯកេទស ឌី ជី ប៊ី

47 ធនគរឯកេទស  វនិិេយគទី១

48 ធនគរឯកទស ែខមរ ភអីិលសុី 0.8%

49 ធនគរឯកេទស អកស៍ឡឺ េវ ើលដ្រប៊ដិ ភអីិលសុី

50 ធនគរឯកេទស  ភ ី   េអច ែអស អុឹម អុី

51 ធនគរឯកេទស  អភវិឌ នជ៍នបទ 1.5% 3.5% 4.0% 5.0% 6.0% 1.0% 3.0% 3.5% 4.0% 5.0%

52 ធនគរឯកេទស វេធើន ខបភ់ផីល ភអីិលសុី

53 ធនគរឯកេទស តូមតូ

54 ធនគរឯកេទស វងី (េខមបូ ) លីមតីធីត

1.4% 2.2% 3.9% 4.7% 5.9% 0.7% 1.5% 2.3% 3.3% 4.4% 0.3% 1.1% 1.6% 2.2% 3.0%

1.1% 2.5% 3.4% 4.3% 5.2% 0.8% 1.7% 2.3% 3.1% 4.0% 0.6% 2.0% 2.2% 3.0% 3.5%

មធយមភគអ្រ ករ្របក់េ្រកយករថ្លឹង

ធនគរឯកេទស

មធយមភគអ្រ ករ្របក់



 
ឧបសមព័នធ ៣ 

្របព័នធធនគរេនកមពុជ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ 
 
 

    
   
        
                                                                                         

                                                                        
                                                                                                             
                          
                                                                                                                  
                                                                                                         

                                                                                                               
  

                                                                                                         
  
                                                                                   

 

                           
                                                                                                                                  

ធនគរជតៃិនកមពុជ
(ធនគរក ្ត ល)

៣៩ ធនគរពណិជជ 

១. ធនគរ ស្តង់ រឆទឺេរត៉ 

២. ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នៃ៍នេវៀត ម 

៣. ធនគរ ែបង៊ អហ្វ តូកយូ មតីស៊ុយប៊សីុី 

៤. ធនគរ ស៊ូមតីូម៉ូមតីស៊ុយ ែបង៊ឃីង ខបេភើេរសិន 

៥. ធនគរ េសៀង ៃហ ខមែមសល & សវវងឹ 

៦. ធនគរ អុិន ស េ្រស ល ែបង៊ អហ្វ ខូេរៀ 

១១ ខធនគរបរេទស  

១. ធនគរ ពណិជជ ទី១ 
២. ធនគរ ្រកុងៃថ 
៣. ធនគរ ឥ ្ឌ  
៤. ធនគរ ចិន ខភនេំពញ 
៥. ធនគរ េម គ  អុិនេធើេណសិនណល ខម

េមើសល ខភនេំពញ 
៦. ធនគរ យ សុី ប៊ ីសុី 
៧. ធនគរ អុឹម ប៊ ី 
៨. ធនគរ ៃត ៉ ន ់ខូអបេភើេរធីវ ខភនេំពញ 
៩. ធនគរ បងកក ម ជន ទទួលខុស្រតូវ

មនក្រមតិ ខកមពុជ 
១០. ខធនគរ កសិកន ផបប់្ល៊កី ខមេភនី 

លីមធីីត (ភនេំពញ) 
១១. ខធនគរ មហី ៊ូហូ អិលធីឌី 
 

១៥ ធនគរឯកេទស

១ ធនគររដ្ឋ  

១. ធនគរឯកេទស អភវិឌ នជ៍នបទ

៦ ករយិល័យតំ ង 

១២ បេងកើតេឡើងកនុង្រសុក  

១. ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទស 
២. ធនគរ វឌ នៈ សុី  
៣. ធនគរ កមពុជ សុី 
៤. ធនគរ ក ឌីយ៉  
៥. ធនគរ េមគងគកមពុជ  
៦. ធនគរ វឌ នៈ 
៧. ធនគរ េអសុីលី   
៨. ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នក៍មពុជ 
៩. ធនគរ ថ បន ភអីិលសុី 
១០. ធនគរ ប៉ូយ៉ុងែខមរ 
១១. ធនគរ ភនេំពញពណិជជ 
១២. ធនគរ ៃ្របសណីយក៍មពុជ ក.អ 
 

 

១៦ បុត្តសមពន័ធធនគរ  

១. ធនគរ កមពុជពណិជជ  
២. ធនគរ កមពុជ ធរណៈ 
៣. ធនគរ េមយែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី  
៤. ធនគរ េអអុិនែហ តរ ៉ូយ៉ល់ 
៥. ធនគរ សុិន នែខមរ  
៦. ធនគរ គូកមនី កមពុជ 
៧. ធនគរ អ េអច ប៊ ីឥណ្ឌូ ឆយ   
៨. ធនគរ សុី យ អុឹមប៊ ី 
៩. ធនគរ យហគន េធឿនទីន េខមបូ  ភអីិលសុី   
១០. ធនគរ  ហុង លីអុង (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
១១. ធនគរ កេថ យូៃណធីត កមពុជ ចំកត ់ 
១២. ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 
១៣. ធនគរ ហ្វីលីព ភអីិលសុី  
១៤. ធនគរ ៃសហគន- ណូយកមពុជ លីមធីីត (េអស 

េហជ ប៊)ី 
១៥. ធនគរ េ្របដ ែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
១៦. ធនគរ កសិកមមនិងអភវិឌ នជ៍នបទ េវៀត ម 

ខកមពុជ ( ្រហគីែបង៊) 

៩ ធនគរបរេទស  

១. ធនគរឯកេទស ភ ីេអច ែអស អុឹម អុ ី 

២. ធនគរឯកេទស តូមតូ 

៣. ធនគរឯកេទស អងគរ កពី ល 

៤. ធនគរឯកេទស េខមខូ 

៥. ធនគរឯកេទស ឌី ជី ប៊ ី 

៦. ធនគរឯកេទស ឈហី្វ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 

៧. ធនគរឯកេទស អកស៍ឡឺ េវ ើលដ្រប៊ដិ ភអីិលសុី

៨. ធនគរឯកេទស អុីអន (េខមបូ ) ភអីិលសុី 

៩. ធនគរឯកេទស វេធើន ខបភ់ផីល ភអីិលសុី

៥ បេងកើតេឡើងកនុង្រសុក   

១. ធនគរឯកេទស វនិិេយគទី១  

២. ធនគរឯកេទស នកូ 

៣. ធនគរឯកេទស វងី (េខមបូ ) លីមតីធីត 

៤. ធនគរឯកទស ែខមរ ភអីិលសុី 

៥. ធនគរឯកទស េអ ៊ -ប៉សុីហ្វិក ឌីេវឡបេមន

២.៤៧៨ ជីវកមមប្តូរ្របក់

ភនេំពញ : ១១៨ 

- ជញ បណ័្ណ  :  ៧៥ 

-លិខិតអនុញញ ត :  ៤៣ 

េខត្ត :  ២.៣៦០ 

- ជញ បណ័្ណ  : ០២ 

-លិខិតអនុញញ ត : ២.៣៥៨ 
  



 
                                                      

  

   
        
                                                                                         

        
                                                                

                                                                                             

                     
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

៧ ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុទទលួ្របកប់េញញ ើ
១. ភនេំពញ 

២. កំពងច់ម 

៣. ្រពះសីហនុ 

៤. េសៀម ប 

៥. បតដ់ំបង 

៦. បនទ យមនជយ័ 

៧. ្វ យេរៀង 

៨. ក ្ត ល 

៩. កំពត 

១០. កំពងធ់ំ 

១១. េពធិ ត ់
 

២១ ខធនគរជតិេន មេខត្ត

១. អ្រមតឹ 

២. ហ ថ កសិករ 

៣. េអ អឹម េខ 

៤. វសីិន ្វ ន ់េខមបូ  

៥. េ្រកឌីត 

៦. ្រប ក ់ 

៧. អិល អូ អិល សុី 

៧៦ ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ 

៦៩ ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ 

១១ ្រកុមហ៊ុនភតិសនយហិរញញ វតថុ 

១. ជីអិល ្វ យែនន ភអីិលសុី 

២. ប៊េីអសភ ី ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក 

៣. េម គ  លីសុីង ភអីិលសុី 

៤. សួស្តី ្វ យែនន ភអីិលសុី 

៥. េខេខ ្វ ន ់លីសុីង ភអីិលសុី 

៦. តូយ៉ូ  ស៊ុយស៊ូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 

៧. េអលីន លីសុីង ភអីិលសុី 

៨. ឡឺរ ៉ូេស៊ ្វ យែននសល លីសុីង ភអីិលសុី 

៩. យ ្វ យែនន ភអីិលសុី 

១០. លី ហួរ លីសុីង ភអីិលសុី 

១១. ឆយលីស រ ៉ូយ៉ល់ លីសុីង ម.ក 

១- ្រកុមហ៊ុន េ្រកឌីតបយូរ ៉ូ (េខមបូ ) ខូ អិលធីឌី 

១.  ្រកុមហ៊ុន Western Union 

Network (Ireland) Ltd. 

២.  ្រកុមហ៊ុន Money Gram 

Payment System, Inc 

៣.  ្រកុមហ៊ុន យ អឹម អុ ី(អុឹម) 

ែអស ឌី អិន ប៊េីអចឌី 

១២. កំពងស់ពឺ 

១៣. េកះកុង 

១៤. រតនៈគីរ ី      
១៥. ៃ្រពែវង 

១៦. ែកវ 

១៧. កំពងឆ់ន ងំ 

១៨. ្រពះវ ិ រ 

១៩. ្រកេចះ 

២០. សទឹងែ្រតង 

២១. មណ្ឌ លគីរ ី

១. សី និធិ 
២. តូម ែខភថីល 
៣. ម៉កស់ុីម៉ 
៤. ឥណទនពលរដ្ឋរុងេរឿង 
៥. មកិ 
៦. ឥណទនអភវិឌ ន្របជជន 
៧. ្វ មរ័ ្វ យែនន 
៨. ែវលខម ្វ យែនន 
៩. ហ្វឺស ្វ យែនន 
១០. ៉ យ សុី ភ ីម៉យ្រកូ ្វ យែនន 
១១. សំរទិធិស័ក ម្រកូហិរញញ វតថុ 
១២. េខម ម្រកូហិរញញ វតថុ 
១៣. េខមរៈ 
១៤. ្របយម៍ អិម េអហ្វ 
១៥. សូ ្រ  
១៦. អ៊ូរ ី ្វ យែនន េខមបូ  ភអីិលសុី 
១៧. ចំេរ ើន ម៉យ្រកូ ្វ យែនន 
១៨. កទ់ីវ ភភីល 
១៩. បយន័ េ្រកឌីត 
២០. បរបិូណ៍ 
២១. ឃី ភអីិលសុី 
២២. សុីធី ភអីិលសុី 
២៣. លី ហួរ ភអីិលសុី 
២៤. អមតៈខបភ់ថីល 
២៥. សចចៈ ម៉យ្រកូ ្វ យែនន 
២៦. អូរ ៉ូ ្វ យែននខប ភអីិលសុី 
២៧. នីរន្តរ ម្រកូហិរញញ វតថុភអីិលសុី 
២៨. ែឌល  ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
២៩. េសនជូរ ីេខមបូឌីេវឡុបេមន ភអីិលសុី 
៣០. ក ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣១. ពិភពថមី ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៣២. សិរឧីត្តម ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៣៣. សមបត្តិ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣៤. ប៊ ីេអន េខ សុី (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
៣៥. ែបម៊ប៊ូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣៦. សហ្រគិនភព ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 

៣៧. ែសលកត ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣៨. ធីប៊បី៊ ី(េខមបូ ) ភអីិលសុី 
៣៩. ម នគរ ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៤០. រ ៉ូយ៉ល់ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៤១. េអផល ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៤២. ហ្វូណនម្រកូ ្វ យែនន 
៤៣. ្រពីនស៍ ម្រកូ ្វ យែនន 
៤៤. សមពន័ធសហគមន ៍សហ្រគសធុនតូច និងមធយម 
៤៥. មគគី ម្រកូ ្វ យែនន អុីនសុីធយូសិន ភអីិលសុី 
៤៦. េខមបូ  េឡប៊រីែឃរ ៍ភអីិលសុី 
៤៧. ខឹេលកធីវ វនី (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
៤៨. េអ ៊ ន េផសុីហ្វិក ្វ យែនន 
៤៩. ហ្វូ ប ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៥០. អុីែឌមតីស៊ុ េសហ ង ម៉យ្រកូ ្វ យែនន(េខមបូ )
៥១. ម៉ែឌរ ្វ យែននសល េយេផន  ភអីិលសុី 
៥២. សហករ ភអីិលសុី 
៥៣. េជគជយ័ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៥៤. េ គ លដិន ែឃស ភអីិលសុី 
៥៥. សបបយ េ្រកឌីត ខមេមើសល ភអីិលសុី 
៥៦. លីដ ភអីិលសុី 
៥៧. េជត ែឃសបកស៍ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៥៨. ធី&ហគូ ្វ យែននភអីិលសុី 
៥៩. ្របសិទធិភព ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៦០. អិល ប៊ ីភ ីម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៦១. អនគត ភអីិលសុី 
៦២. ្រហគូវ ម.ក 
៦៣. ៃបតង 
៦៤. មយី៉ ្វ យែននសល ភអីិលសុី 
៦៥. ពន្លឺចតុមុខ ភអីិលសុី 
៦៦. វថិី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក  
៦៧. ្រទពយខញុ ំ ម.ក 
៦៨. ែខមរ ែឃភថីល ម .ក 
៦៩. ភជីី ឌីេវឡុបមុនិ ម.ក 

១.  ្រកុមហ៊ុន អុី ម៉នី 

២.  ្រកុមហ៊ុន វងី 

៣.  ្រកុមហ៊ុន ្រទូ ម៉នី 

៤. ្រកុមហ៊ុន លី ហួរ េវរលុយ 

៥.  ្រកុមហ៊ុន Smart Axiata Co., Ltd. 

៦.  ្រកុមហ៊ុន េផ ហគូសុី 

៧. ្រកុមហ៊ុន សុី េវរលុយ 

៨. ្រកុមហ៊ុន សុី េថល 

៩. ្រកុមហ៊ុន ផយ េផ 

១០. ្រកុមហ៊ុន សពីត េផ (Speed Pay) 

១១. ្រកុមហ៊ុន Canadia-Fullerton Mobile Money Co., Ltd. 

១២. ្រកុមហ៊ុន XPRESS MONEY SERVICE LIMPTED 

១២ ្រគឹះ ថ នផ្តល់េស ទូទត់

៣ តតិយភគី 



ឧបសម្ព័ន្ធ៥ 
ប្បព័ន្ធ FAST Payment ន្ិង Cambodian Shared Switch (CSS) 

 

ក្នុងគោលបំណងជំរញុការគរបើរាស់រាក់្គរៀលនិងការទូទាត់
សងរាក់្គអឡិចរតូនិក្ឱ្យកាន់តតមានរបសិទធភាព រពមទំាងគលើក្ក្មពស់ 
ការគធវើទំគនើបក្មមរបព័នធទូទាត់គៅក្មពុជា ធនាោរជាតិននក្មពុជាានដាក់្ 
ឱ្យដំគណើ រការជាផលូវការនូវរបព័នធសរមាប់គសវាទូទាត់រហ័ស (Fast Payment 
System) តដលរបព័នធគនេះអាចឱ្យអតិថិជនទទួលានមូលនិធិភាល មៗ 
គឆលើយតបគៅនឹងតរមូវការសាច់រាក់្ានទាន់គពលគវលា។ បចចុបបនន 
មានរ្ឹេះសាថ នសមាជិក្ចំនួន ២០ ានដាក់្ឱ្យដំគណើ រការគសវាគនេះដល់ 
អតិថិជនរបស់ខ្លួន ចំតណក្ឯរ្ឹេះសាថ នធនាោរពាណិជជនិងមីរក្ូហិរញ្ញវតថុ 
ទទួលរាក់្បគញ្ញើដនទគទៀត ាននិងកំ្ពុងគរៀបចំគហដាា រចនាសមព័នធនផទក្នុងរបស់ខ្លួន និងគធវើសមាហរណក្មម 
របព័នធ (system integration)។ គដើមបីពរងីក្ការគរបើរាស់គសវាទូទាត់រហ័សឱ្យកាន់តតទូលំទូលាយ និង 
ផតល់ភាពងាយស្សួលដល់អតិថិជន ធនាោរជាតិននក្មពុជាាននិងកំ្ពុងជំរញុរ្ឹេះសាថ នជាសមាជិក្ ឱ្យ 
បនតអភិវឌឍបណ្តត ញផតល់គសវាបតនថមគទៀត តាមរយៈរបតិបតតិការធនាោរចល័ត របតិបតតិការអនឡាញ 
និងឧបក្រណ៍ទូទាត់គផេងគទៀត។  

 
ទនទឹមគនេះតដរ កាលពីនថៃទី២០ តខ្តុលា ឆ្ន ំ២០១៧ ធនាោរជាតិ 

ននក្មពុជាានដាក់្ឱ្យដំគណើ រការបឋមរបព័នធ Cambodian Shared 
Switch (CSS) គដាយមានរ្ឹេះសាថ នសមាជិក្ចំនួន ៣ ចូលរួមក្នុង
ដំណ្តក់្កាលដំបូងគនេះ។ មយ៉ាងវញិគទៀត គរៅពីរ្ឹេះសាថ នចំនួនបីគនេះ 
រ្ឹេះសាថ នធនាោរពាណិជជនិងមីរក្ូហិរញ្ញវតថុទទួលរាក់្បគញ្ញើដនទគទៀត ាននិងកំ្ពុងដាក់្ពាក្យចូល 
ជាសមាជិក្របព័នធ  និងបនតគធវើសនាធ នក្មមរបព័នធជាបនតបនាទ ប់។ របព័នធ CSS ជារបព័នធរមួមួយសរមាប់ 
សរមួលដល់របតិបតតិការទូទាត់អនតរធនាោរ តាមរយៈប័ណណទូទាត់ឥណពនធគលើមា៉ា សីុន ATM និងមា៉ា សីុន 
POS ក្នុងគោលគៅបគងកើននូវរបសិទធភាពគសវាទូទាត់ កាត់បនថយចរាចរសាច់រាក់្គៅគលើទីផារ និង
គដើមបីគឆលើយតបគៅនឹងតរមវូការសមាហរណក្មមអាសា៊ា ននាគពលខាងមុខ្។ 
 

 

 

 

 

 



 

ឧបសមព័នធ៦ 

បញជ េីលខទូរសពទទំនក់ទំនងអំពចីមងល ់

និងបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងករេ្របើ្របសេ់ស ហរិញញវតថុ 

 

ធនគរជតៃិនកមពុជ ន កក់រក ្ត ល 

០៨៥ ៦០០ ០០២  ០៨៥ ៦០០ ០០៣  ០៩៨ ២២០ ០០១ 

០៩៨ ២២០ ០០២  ០៩៧ ២៧៨ ៣០៣០ 

ខ ជធន-ីេខត្ត 

ជធនីភនំេពញ   ០១៦ ៥៦៨ ៤៣៣ 

េខត្តក ្ត ល   ០១៦ ៥៦៨ ៤៩០ 

េខត្តកំពង់ចម   ០១៦ ៥៦៨ ៤១២ 

េខត្តបត់ដំបង   ០១៦ ៥៦៨ ១១៤ 

េខត្តៃ្រពែវង   ០១៦ ៥៦៨ ៤២០ 

េខត្តេសៀម ប   ០១៦ ៥៦៨ ១៧៥ 

េខត្តកំពង់ធំ   ០១៦ ៥៦៨ ៥៤២ 

េខត្ត ែកវ   ០១៦ ៥៦៨ ១៦២ 

េខត្ត ្វ យេរៀង   ០១៦ ៥៦៨ ៤២៥ 

េខត្តេពធិ៍ ត់   ០១៦ ៥៦៨ ៤៩៩ 

េខត្តកំពង់ឆន ំង   ០១៦ ៦៨៧ ២២០ 

េខត្តកំពង់សពឺ   ០១៦ ៦៨៧ ២២៩ 

េខត្តកំពត   ០១៦ ៦៨៧ ៣៣០ 

េខត្ត្រពះសីហនុ  ០១៦ ៦៨៧ ១៩៤ 

េខត្តេកះកុង   ០១៦ ៦៨៧ ៣៤០ 

េខត្ត្រពះវ ិ រ   ០១៦ ៦៨៧ ២៩៨  

េខត្ត្រកេចះ    ០៨៦ ៣៥៤ ០៧០ 

េខត្តរតនគិរ ី   ០៩៦ ៧១៨១ ៤៥៣ 

េខត្តមណ្ឌ លគិរ ី  ០៩៦ ៧១៧៨ ២៦៤  

េខត្តសទឹងែ្រតង   ០៩៦ ៧១៧៩ ៤១៤ 

េខត្តបនទ យមនជ័យ  ០៩៦ ៧៤៦៧ ៦៩៩   




