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អារម្ភកថា 

សេដ្ឋកិច្ចពិភពសោកកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ស េះ ត្រូវបា ពាករថា ឹងសកើ 
ស ើង ៣,៦% ត្រហាក់ត្រហែល ឹងឆ្ន ាំមុ ។ សោយហ ក សេដ្ឋកិច្ចរាំរ ់
អាេុ៊ីក៏បា រង្ហា ញ ូវេក្តា  ុពល  ិងរកា ូវកាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ចររេ់ខ្លួ លអ
ត្រសេើរ សោយត្រូវបា រ ាំពឹងទុកថា ឹងមា កាំស ើ  ត្រមា  ៥,៥%។ 
កាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ចស េះ បា ផ្ាល់ក្តោ ុវរថភាពលអដ្ល់សេដ្ឋកិច្ចកមពុជា 
ពិសេេ ច្ាំស េះក្តរនាំសច្ញ សទេច្រ ៍  ិងេាំ ង់ គឺជាកមាល ាំងច្លករ 
យ៉ាងេាំខា ់គាំត្ទដ្ល់កាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ចកមពុជាឲ្យេសត្មច្បា  ៧,៥% សៅ

ឆ្ន ាំ២០១៨។ ក្តររ ាែូរចូ្លន វ ិិសយគផ្ទា ល់ព៊ីររសទេ កាំស ើ  ន រត្មូវក្តរកនុងស្េុក ភាពលូរោេ់
ន េកមមភាពអា ៊ីីវកមម គួរផ្សាំ ឹងភាពលអត្រសេើរន   ិីជកមមអ ារជារិ ជាកត្តា ល៊ីកររ ារកាច្លន
កាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ចកមពុជាកនុងរយៈសពលមធ្យម។ េថិរភាព សយបាយ  ិងេុខ្េ ាិភាពទូទាំងត្រសទេ 
សត្ក្តមក្តរដឹ្កនាំដ៏្ឈ្លល េនវ ត្រករសោយគរិរ ឌិ រររេ់ សម្ម្េចអគ្គម្ហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន 
នយករដ្ឋមន្ត ា៊ីន ត្ពេះរាជាណាច្ត្កកមពុជា ក៏បា ផ្ាល់ផ្លវ ិី ជមា កនុងក្តរអ ុវរាសគល សយបាយមា៉ា ត្កូ
សេដ្ឋកិច្ច  ិងែិរញ្ញវរថុ ហដ្លជាហផ្នកមួយន យុទធសាស្រេាច្រុសក្ត ដ្ាំណាក់ក្តលទ៊ី៤ ររេ់រាីរោឋ ភិបាល 
 ិងក្តរសលើកកមពេ់កត្មិរ ៊ីីវភាពត្រជាី ឲ្យក្ត ់ហរមា ភាពត្រសេើរស ើង ត្តមរយៈកាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ច
ត្រករសោយច្៊ីរភាព ក្តររសងកើ ក្តរវ ិិសយគកនុងស្េុក ក្តររសងកើរក្តរង្ហរីូ ត្រជាពលរដ្ឋ ក្តរធានេមធ្ម៌
េងគម  ិងក្តរពត្ងឹងត្រេិទធភាពន អភិបាលកិច្ចររេ់សាថ រ័ រដ្ឋ។ កត្តា ទាំងអេ់ស េះ បា ាីំរុញ 
េមាែរ កមម សេដ្ឋកិច្ចកមពុជាយ៉ាងេកមមសៅកនុងរច្នេមព័ ធ  ិង ិមាម រ កមមរាំរ ់ ិងពិភពសោក។ 
វេ័ិយធ្នគរបា  ិងកាំពុងរ ាចូ្លរមួច្ាំហ កយ៉ាងេកមមកនុងក្តររកាេថិរភាពមា៉ា ត្កូសេដ្ឋកិច្ច ក៏ដូ្ច្ជា
ក្តរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្រករសោយរុលយភាព  ិងររយិរ័ ន។ 

 ភាពអាំសណាយផ្លន េថិរភាព សយបាយ  ិងសេដ្ឋកិច្ច សធ្វើឲ្យវេ័ិយធ្នគររ ារ ៊ីកច្សត្មើ គួរ
ឲ្យករ់េមាគ ល់។ ត្រព័ ធធ្នគរបា រង្ហា ញឲ្យស ើញព៊ីភាពរងឹមាាំហដ្លអាច្ធ្ ់ ឹងររយិក្តេត្រកួរ
ត្រហីងទាំងកនុងស្េុក ិងអ ារជារិ ក្តររសងកើ  ូវ ាីំស ឿទុកចិ្រារយៈសពលហវងររេ់ត្រជាី   ិងក្តរផ្ាល់
សេវាែិរញ្ញវរថុត្រករសោយត្រេិទធភាព ិងទូលាំទូោយជាងមុ ។ ទ ាឹម ឹងក្តររ ៊ីកច្សត្មើ ន វេ័ិយធ្នគរ 
ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងរ ាក្តរត្រួរពិ ិរយយ៉ាងយកចិ្រាទុកោក់សលើត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ
សដ្ើមប៊ីពត្ងឹងេុខុ្មាលភាព ិងភាពរងឹមាាំន ត្រព័ ធធ្នគរ។ រទរបញ្ញរាិន ក្តរត្ររួពិ ិរយជាសត្ច្ើ ត្រវូបា  
ោក់សច្ញឲ្យអ ុវរាជារ ារនា រ់ ជាពិសេេ វធិា ក្តរមា៉ា ត្កូត្រុងត្រយ័រន រួមមា  ក្តររសងកើ សដ្ើមទុ  
ក្តរពត្ងឹងអ ុបារត្ករខ្ ឌ េ ា ៊ីយភាព យ ាក្តរត្គរ់ត្គងហា ិភ័យេ ា ៊ីយភាព ក្តរពត្ងឹងគុ ភាព
ត្ទពយេកមមក្តរកាំ រ់ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ត្តមសគលក្តរ ៍ត្គឹេះបាហេល េាំសៅរសងកើ ភាពធ្ ់ ឹងវរិរាិឲ្យ
បា លអត្រសេើរ  ិងទរ់សាក រ់ហា ិភ័យជាត្រព័ ធ។ ជាមួយគន ស េះ ឈរសលើមូលោឋ  ឧរាមា ុវរាភាពអ ារជារិ 
ត្រក្តេមួយច្ាំ ួ សទៀរដូ្ច្ជា ក្តរគ នអ ុបារសាធ្ ភាព  ិងក្តរស្លើយររហផ្នកត្ររួពិ ិរយសៅសលើ 
ធ្នគរហដ្លទ ់សខ្ាយ កាំពុងេថិរកនុងដ្ាំណាក់ក្តលហកេត្មួល  ិងសរៀរច្ាំោក់ឲ្យអ ុវរាសៅ ាីំហា រនា រ់ 
សោយហផ្អកត្តមមូលោឋ  ច្ារ់ ហា ិភ័យ  ិងទេស ៈអនគរ។  



-ii- 
 

 ច្ាំស េះក្តរអភិវឌ្ឍវេ័ិយែិរញ្ញវរថុ ិងេមាែរ កមមកនុងរាំរ ់ ធ្នគរជារិន កមពុជារ ា
យកចិ្រាទុកោក់សលើក្តរអ ុវរាេាង់ោរគ ស យយ ិងរបាយក្តរ ៍ែិរញ្ញវរថុឲ្យមា េងគរិភាព  ិង
រ ាសធ្វើរច្ចុរប នកមមរលង់គ  ៊ីឯកភាព សដ្ើមប៊ីឲ្យត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុអ ុវរា។ ក្តររ ៊ីកច្សត្មើ 
ខាល ាំងទាំងហផ្នកសេវា ិងមសធ្ាបាយទូទរ់េងត្បាក់ ក៏ទមទរឲ្យមា យ ាក្តរត្គរ់ត្គងហា ិភ័យរសច្ចកវទិា 
សដ្ើមប៊ីក្តរ រេុវរថិភាពអរិថិី  ិងត្រព័ ធធ្នគរទាំងមូល។ ព័រ៌មា េា៊ីព៊ីឥ ទ ត្កុមែ ុ ក៏ត្រូវបា 
ោក់រញ្ចូ លសៅកនុងត្រព័ ធហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ ររេ់ត្កុមែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ា ូ (សខ្មរូឌា) រហ ថមសលើ
ឥ ទ ឯករារុគគលហដ្លមា ស្សារ់ ជា ាីំ ួយដ្ល់ក្តរវភិាគគុ ភាពឥ ទ ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ 
 ិងែិរញ្ញវរថុ។ គាំ ិរផ្ាួច្សផ្ាើមគសត្មាងថម៊ីៗកនុង ័យសលើកកមពេ់ក្តរទទួលបា   ិងសត្រើត្បាេ់សេវាែិរញ្ញវរថុ
ផ្លូវក្តរដ្ល់ស្រេា៊ីត្រូវបា ោក់សច្ញឲ្យស្េរត្តមយុទធសាស្រេាជារិេា៊ីព៊ីររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ។ សលើេព៊ីស េះ 
ធ្នគរជារិន កមពុជាបា េែក្តរជាមួយត្កេួងអរ់រ ាំ យុវី   ិងក៊ីឡា រន្តរជ រច្ាំស េះដឹ្ងហផ្នក
ែិរញ្ញវរថុសៅកនុងកមមវធិ្៊ីេិកាទូសៅ  ិងសេវាផ្ាល់ដ្ាំរូនម  ហផ្នកែិរញ្ញវរថុជាេាំស ង ៣-២-១ សែើយកិច្ច
ក្តរ រអរិថិី ត្រូវបា ពត្ងឹងរហ ថម កនុងសនេះរមួមា ក្តររសងកើរត្កមុក្តរង្ហរគាំ រអរិថិី  ត្រព័ ធទូរេ័ពា
ទាំនក់ទាំ ង (Hotline) អាំព៊ីច្មងល់ ិងររា  ក់ព័ ធក្តរសត្រើត្បាេ់សេវាែិរញ្ញវរថុ  ិងសេច្កា៊ីីូ ដ្ាំ ឹង
អាំព៊ីេកមមភាពផ្ាល់កមច៊ីខុ្េច្ារ់ក៏ដូ្ច្ជាក្តរសត្រើត្បាេ់ក្តេសអ ិច្ត្រ ិូក។ ធ្នគរជារិន កមពុជា កនុង
នមជាេមាីិកសៅកនុងេមាគមធានរា៉ា រ់រងត្បាក់រសញ្ញើអ ារជារិ (IADI) អាច្ទទួលបា ក្តររ ាុ េះ-   
រណាា ល ិងរទពិសសាធ្ ៍ េត្មារ់ជាធារុចូ្លរហ ថមច្ាំស េះក្តររសងកើរត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើព៊ីសាថ រ័ 
ជាេមាីិក សលើក្តរកាំ រ់អត្ត្តរុពវោភ  ិងត្ករខ្ ឌ ច្ារ់ ិងរទរបញ្ញរាិននហដ្ល ក់ព័ ធ។ កនុង
ទិេសៅរ ា ូវត្រេិទធភាពក្តរង្ហរ ពិសេេក្តរោក់សច្ញ ូវវធិា ក្តរេមស្េរ ិងទ ់សពលសវោ 
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អភិវឌ្ឍ ៍វេ័ិយែិរញ្ញវរថុ ២០១៦-២០២៥។ ធ្នគរជារិន កមពុជា ឹងរ ាសលើកកមពេ់ក្តរត្រួរពិ ិរយ 
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ែិរញ្ញវរថុឲ្យក្ត ់ហរទូលាំទូោយ  ិងមា រនមលេមរមយេត្មារ់ត្រជាី ។ 

        នថងច្ ា ១សកើរ ហខ្សីេឋ ឆ្ន ាំកុរ ឯកេ័ក ព.េ.២៥៦៣ 

រាីធា ៊ីភនាំសពញ នថងទ៊ី០៣ ហខ្មិថុន ឆ្ន ាំ២០១៩ 

             ោ  ចានត់ ូ
 ម្េសាភបិាល      

    ធនាគារោតិននកម្ព៊ុោ 
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១. ការអភិវឌ្ឍសខំាន់ៗ ននប្បពន័ធធនាគារ 

១.១. េិដ្ឋភាពេូម្ៅននប្គ្រឹះសាថ នធនាគារ នងិហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ឆ្ន ាំ២០១៨ សេដ្ឋកិច្ចកមពុជាមា ក្តររ ៊ីកច្សត្មើ គួរឲ្យករ់េមាគ ល់ ហដ្លបា គាំត្ទសោយេថិរភាព 
 សយបាយកនុងស្េុក។ កត្តា រ ៊ីកច្សត្មើ  ិងេថិរភាពមា៉ា ត្កូសេដ្ឋកិច្ច គឺជាកមាល ាំងច្លករយ៉ាងេាំខា ់ន  
ក្តរវវិឌ្ឍត្រព័ ធធ្នគរត្រករសោយេថិរភាព ិង ិរ ារភាព ហដ្ល្លុេះររច ាំងត្តមរយៈក្តររ ៊ីកច្សត្មើ  
ទាំងទាំែាំត្ររិររាិក្តរ  ិងវសិាលភាពររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ។ ត្រព័ ធធ្នគររួមមា  
ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិីជ ៤៣ ធ្នគរឯកសទេ ១៤ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើព៊ី 
សាធារ ី  ៧ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កែិូរញ្ញវរថុមិ ទទួលត្បាក់រសញ្ញើព៊ីសាធារ ី  ៧៤ ត្គឹេះសាថ  ឥ ទ  
ី រទ ២៧៣ ត្កុមែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ ១៥ ត្កុមែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ា ូ(សខ្មរូឌា) ១ ត្កុមែ ុ េវ កមម 
១០ ត្គឹេះសាថ  ផ្ាល់សេវាទូទរ់េងត្បាក់ ១៤ អនកដ្ាំស ើ រក្តរររិយភាគ៊ី ៥ អា ៊ីីវកររាូរត្បាក់ ២.៧៧៩ 
 ិងក្តរយិល័យរាំណាងធ្នគរររសទេ ៥ (ររូភាព ១)។  

របូភាព១ ៖ រចនាសម្ពន័្ធប្បពន័្ធធនាគារនៅកម្ពុជា 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

 

 
 

ត្កុមែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ
(១៥)  

 

អា ៊ីីវកររដូរត្បាក់ (២.៧៧៩) 

ក្តរយិល័យរាំណាង 
ធ្នគរររសទេ (៥) 

អនកដ្ាំស ើ រក្តរររិយភាគ៊ី (៥) 

 

ត្កុមែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ា ូ
សខ្មរូឌា (១) 

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើ 
(៧) 

ធនាគារជាតិនន្កម្ពុជា 
(ធនាគារកណ្ដា ល) 

ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ធនាគារ 

ធ្នគរឯកសទេ (១៤) 

ធ្នគរ  ិីជ (៤៣) 

ប្ រ្ឹះស្ថា ន្នប្ោម្ចំណុឹះនសេងន ៀត 

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុមិ ទទួល
ត្បាក់រសញ្ញើ (៧៤) 

 

ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ម្បី្កហូរិញ្ញ វតាុ 

ត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទ (២៧៣) 

ត្គឹេះសាថ  ផ្ាល់សេវាទូទរ់ 
េងត្បាក់ (១៤) 

 

ត្កុមែ ុ េវ កមម* (១០) 
*ក្រុមហ ៊ុនដែលអាចធ្វើសវនរមមធលើក្ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ា៊ុ  
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តារាង១ ៖ បណ្ដា ញពត័ម៌ាន្របស់ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ធនាគារ និ្ងហរិញ្ញ វតាុពីឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ 

ប្្រឹះស្ថា ន្ធនាគារ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ធ្នគរ  ិីជ 

ធ្នគរកនុងស្េុក– ភាគទុ ិកភាគសត្ច្ើ ជាអនកកនុងស្េុក      
ច្ាំ ួ ធ្នគរ ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ៣៥៤ ៣៧៥ ៣៨៣ ៣៩៥ ៤០៣ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ១៤.៨៩៦ ១៦.២៣៩ ១៧.០២៣ ១៧.៦២៨ ១៨.១៧១ 

ច្ាំ ួ ទ៊ីត្តាំងមា៉ាេុ៊ី  ATM ៤៥៤ ៥៤៤ ៥៧៤ ៧១២ ៨២៥ 
ធ្នគរកនុងស្េុក– ភាគទុ ិកភាគសត្ច្ើ ជាី ររសទេ      

ច្ាំ ួ ធ្នគរ ៦ ៥ ៥ ៥ ៦ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ៤៧ ៥៤ ២២៥ ២៤៤ ២០១ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ១.៤៤៤ ១.៧៣៨ ៦.៣៨២ ៧.៦០៧ ៥.៤៧៣ 
ច្ាំ ួ ទ៊ីត្តាំងមា៉ាេុ៊ី  ATM ១១៧ ១៧៥ ២៧៦ ៣៥២ ២០១ 

ធ្នគររុរាេមព័ ធររសទេ      
ច្ាំ ួ ធ្នគរ ១២ ១៤ ១៤ ១៥ ១៧ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ១១៩ ១៤២ ១៥០ ១៥៧ ២៣៩ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ២.៩៨៤ ៣.៥២៩ ៣.៦៣៤ ៤.០០២ ៨.៨១៧ 
ច្ាំ ួ ទ៊ីត្តាំងមា៉ាេុ៊ី  ATM ៣៥៨ ៣៩១ ៣៩៧ ៤០៩ ៧៦៩ 

ធ្នគរសាខាររសទេ      
ច្ាំ ួ ធ្នគរ ១១ ១០ ១១ ១២ ១២ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ២១ ២២ ២៥ ៣១ ៣៣ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ៤៣៩ ៤៦៣ ៥៣០ ៦២៦ ៧១៣ 
ច្ាំ ួ ទ៊ីត្តាំងមា៉ាេុ៊ី  ATM ៦ ៨ ១៣ ១៧ ២៣ 

ច្ាំ ួ េររុធ្នគរ  ិីជ      
ច្ាំ ួ េររុធ្នគរ ៣៦ ៣៦ ៣៧ ៣៩ ៤៣ 

ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា លេររុ ៥៤១ ៥៩៣ ៧៨៣ ៨២៧ ៨៧៦ 
ច្ាំ ួ េររុរុគគលិក ១៩.៧៦៣ ២១.៩៦៩ ២៧.៥៦៩ ២៩.៨៦៣ ៣៣.១៧៤ 
ច្ាំ ួ េររុទ៊ីត្តាំងមា៉ា េុ៊ី  ATM ៩៤០ ១.១១៨ ១.២៦០ ១.៤៩០ ១.៨១៨ 

ធ្នគរឯកសទេ 

ធ្នគរឯកសទេររេ់រដ្ឋ      
ច្ាំ ួ ធ្នគរ ១ ១ ១ ១ ១ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ១ ១ ១ ១ ១ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ៦៧ ៧៥ ៨៩ ៩៣ ១០១ 

ធ្នគរឯកសទេ– ភាគទុ ិកភាគសត្ច្ើ ជាអនកកនុងស្េុក      
ច្ាំ ួ ធ្នគរ ៤ ៣ ៥ ៥ ៦ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ៧ ៧ ១០ ១០ ១១ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ១៧៨ ៤០៧ ៥១៨ ៥១០ ៥៧៣ 

ធ្នគរឯកសទេ– ភាគទុ ិកភាគសត្ច្ើ ជាី ររសទេ      
ច្ាំ ួ ធ្នគរ ៦ ៧ ៩ ៩ ៧ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ៨ ១៣ ១៨ ១៨ ១៨ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ២៦៥ ៣៨១ ៨៦២ ៩៧៩ ១.២៥០ 

ច្ាំ ួ េររុធ្នគរឯកសទេ      
ច្ាំ ួ េររុធ្នគរ ១១ ១១ ១៥ ១៥ ១៤ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា លេររុ ១៦ ២១ ២៩ ២៩ ៣០ 
ច្ាំ ួ េររុរុគគលិក ៥១០ ៨៦៣ ១.៤៦៩ ១.៥៨២ ១.៩២៤ 
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ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 
 

តារាង២ ៖ ចំណណក ីសារនន្ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ធនាគារតាម្ប្បនេ ភា្ ុនិ្ក 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កែិូរញ្ញវរថ ុ

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កែិូរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើ      
ច្ាំ ួ ត្គឹេះសាថ   ៧ ៨ ៧ ៧ ៧ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ១.៣៨៣ ១.៦៣២ ១.៤៥៦ ៩៤៦ ៩២៨ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ១៥.៥៧៦ ២០.៨០៨ ១៩.៩៨៧ ២១.៦៧១ ២៣.២៨៥ 
ច្ាំ ួ ទ៊ីត្តាំងមា៉ាេុ៊ី  ATM ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ ៣៥០ ៣៥៥ 

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កែិូរញ្ញវរថមិុ ទទួលត្បាក់រសញ្ញើ      
ច្ាំ ួ ត្គឹេះសាថ   ៣២ ៥០ ៦៤ ៦៩ ៧៤ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល ១.៣១១ ២.១៨៦ ២.៦៩៨ ៤៧១ ៤៩៥ 
ច្ាំ ួ រុគគលិក ៤.០១៤ ៥.៤៦០ ៦.៥៨១ ៦.៦៣១ ៦.៨៩៧ 

ច្ាំ ួ េររុត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កែិូរញ្ញវរថុ      
ច្ាំ ួ េររុត្គឹេះសាថ   ៣៩ ៥៨ ៧១ ៧៦ ៨១ 
ច្ាំ ួ សាខា ិងទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា លេររុ ២.៦៩៤ ៣.៨១៨ ៤.១៥៤ ១.៤១៧ ១.៤២៣ 
ច្ាំ ួ េររុរុគគលិក ១៩.៥៩០ ២៦.២៦៨ ២៦.៥៦៨ ២៨.៣០២ ៣០.១៨២ 
ច្ាំ ួ េររុទ៊ីត្តាំងមា៉ា េុ៊ី  ATM ១៩៧ ២៩៨ ៣០៧ ៣៥០ ៣៥៥ 

ត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទ 

ច្ាំ ួ េររុត្គឹេះសាថ   ៣៨ ១០៩ ១៧០ ៣១៣ ២៧៣ 
ច្ាំ ួ េររុរណាា ញត្ររិររាិក្តរ ៥០៩ ១.៧១៥ ២.០៨៣ ៣.៣៦៦ ២.៩៣៦ 
ច្ាំ ួ េររុរុគគលិក ៩៤២ ៣.២៥៥ ៣.៦៧០ ៥.១២៣ ៤.៤៦៨ 

ត្កមុែ ុ ភរិេ ា 

ច្ាំ ួ េររុត្កុមែ ុ  ៦ ៩ ១២ ១១ ១៥ 

ក្តរយិល័យរាំណាងធ្នគរររសទេ 

ច្ាំ ួ េររុក្តរយិល័យ ៧ ៨ ៧ ៦ ៥ 

ត្កមុែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ា ូសខ្មរូឌា 

ច្ាំ ួ េររុត្កុមែ ុ  ១ ១ ១ ១ ១ 

ចណំណក សីារ 
ប្ ពយសកម្ម ឥណទាន្ ប្ាកប់នញ្ញ ើ ន ើម្ ុន្ 

ធ្នូ-១៧ ធ្នូ-១៨ ធ្នូ-១៧ ធ្នូ-១៨ ធ្នូ-១៧ ធ្នូ-១៨ ធ្នូ-១៧ ធ្នូ-១៨ 
ធ្នគរ  ិីជ 
ធ្នគរររសទេ ៥៥,៤% ៤៩,២% ៥៥,១% ៤៧,៨% ៥២,៨% ៤៦,៦% ៦២,៥% ៥៣,៦% 

ធ្នគរកនុងស្េុក ៤២,៦% ៤៩,០% ៤២,៥% ៤៩,៨% ៤៧,២% ៥៣,៣% ២៩,៧% ៣៨,៩% 

ធ្នគរឯកសទេ 

ធ្នគរររសទេ ១,១% ០,៩% ១,៣% ១,៣% ០,០% ០,០% ៤,១% ៤,០% 

ធ្នគរកនុងស្េុក ០,៩% ០,៩% ១,១% ១,១% ០,០% ០,០% ៣,៨% ៣,៥% 
េររុ 

ធ្នគរររសទេ ៥៦,៥% ៥០,១% ៥៦,៤% ៤៩,១% ៥២,៨% ៤៦,៧% ៦៦,៦% ៥៧,៦% 

ធ្នគរកនុងស្េុក ៤៣,៥% ៤៩,៩% ៤៣,៦% ៥០,៩% ៤៧,២% ៥៣,៣% ៣៣,៤% ៤២,៤% 
េររុ ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% 
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១.២. សាថ នភាព និងប្បតិបតេកិារហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ត្ទពយេកមមររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុបា សកើ ស ើង ២២,៥% (ឆ្ន ាំសលើឆ្ន ាំ) ដ្ល់ 
១៦៧,៣ ត្ទ៊ីោ សរៀល ហដ្លកនុងសនេះកាំស ើ  ឥ ទ  ២៤,៤% ដ្ល់ ១០៣,៨ ត្ទ៊ីោ សរៀល។ 
កាំស ើ  ទាំងស េះបា គាំត្ទសោយកាំស ើ  មូល ិធិ្កមច៊ី ៧,៤% ដ្ល់ ១៤,៧ ត្ទ៊ីោ សរៀល សដ្ើមទុ ររេ់ 
សាម៊ីត្គឹេះសាថ   ២៣,៦% ដ្ល់ ៣១,៨ ត្ទ៊ីោ សរៀល ត្បាក់រសញ្ញើររេ់អរិថិី  ២៨,៧% ដ្ល់ ៩៩,៩ 
ត្ទ៊ីោ សរៀល។ ច្ាំ ួ គ  ៊ីត្បាក់រសញ្ញើបា សកើ ដ្ល់ ៦,៣ ោ គ  ៊ី  ិងច្ាំ ួ គ  ៊ីអនកខ្ច៊ីត្បាក់
ដ្ល់ ២,៨ ោ គ  ៊ី។  

ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុរ ាេកមមភាពយ៉ាងេកមម កនុងក្តរស្លើយររសៅ ឹងរត្មូវក្តរ 
សេវាែិរញ្ញវរថុររេ់អរិថិី េត្មារ់ត្ទត្ទង់ ៊ីីវភាពរេ់សៅត្រចាំនថង។ ជាក់ហេាង ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ 
 ិងែិរញ្ញវរថុបា  ិងរ ាពត្ង៊ីកវសិាលភាពសេវាកមម  ិងរណាា ញត្ររិររាិក្តរសៅត្តមរាីធា ៊ី-សខ្រា 
សោយមា រណាា ញសាខាសកើ ដ្ល់ ២.៣២៨ សាខា មា៉ាេុ៊ី ដ្ក ិងោក់ត្បាក់េវ័យត្រវរាិ (ATM) ២.១៧៣ 
មា៉ា េុ៊ី ។ ទ ាឹមស េះ ក្តរសត្រើត្បាេ់រ ណ ាីំ ួេសាច់្ត្បាក់  ិងក្តរផ្ាល់សេវាសផ្ារត្បាក់ ិងក្តរទូទរ់
េងត្បាក់សអ ិច្ត្រូ ិក ត្រូវបា ោក់ឲ្យសត្រើត្បាេ់យ៉ាងទូលាំទូោយ  ិងមា ភាពង្ហយស្េលួ។  

ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុក៏បា រកា ូវភាពត្គរ់ត្គ ់ន សដ្ើមទុ   ិង
េ ា ៊ីយភាពរងឹមាាំ ហដ្លបា រង្ហា ញត្តមរយៈអ ុបារសាធ្ ភាពជាមធ្យមត្រមា  ២៤,២%  ិង 
១៩.៨%  ិងអ ុបារេ ា ៊ីយភាពត្រមា  ១៥៨.៨%  ិង ២១៣.៦% សរៀងគន ។ ជាមួយគន ស េះ 
ត្គឹេះសាថ  បា ត្គរ់ត្គងឥ ទ ត្រករសោយគុ ភាព ហដ្លបា ្លុេះររច ាំងត្តមរយៈក្តររកាអ ុបារ
ឥ ទ  មិ ដ្ាំស ើ រក្តរកនុងកត្មិរទរជាមធ្យមត្រមា  ២,២% េត្មារ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិង 
១,៣% េត្មារ់ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ។ 

១.២.១. ប្បតបិតេកិារននវិសយ័ធនាគារ 

ត្តមរយៈទាំនក់ទាំ ងីិរេនិទធន វេ័ិយធ្នគរ ិងសេដ្ឋកិច្ចរូរវ ា វេ័ិយធ្នគរសៅហររ ា 
សដ្ើររួនទ៊ីេាំខា ់កនុងក្តរគាំត្ទ  ិងរមួច្ាំហ កដ្ល់កាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ច ិងក្តរអភិវឌ្ឍេងគម។ ត្ររិររាិក្តរ 
ន វេ័ិយធ្នគរក្ត ់ហរមា វសិាលភាពធ្ាំទូោយ  ិងត្រទក់ត្កឡាជាងមុ  ហដ្លជាលទធផ្ល 
ត្ទពយេកមម ិងឥ ទ េររុររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរបា សកើ ស ើងដ្ល់ ១៣៩,៧ ត្ទ៊ីោ សរៀល  ិង 
៨១,៧ ត្ទ៊ីោ សរៀល សរៀងគន  ហដ្លសេមើ ឹង ១៤៣,៦%  ិង ៨៣,៥% ន ផ្លិរផ្លកនុងស្េុកេររុ។ 
កាំស ើ  ត្ទពយេកមម ិងឥ ទ ររេ់ធ្នគរមា កត្មិរ ២១,៤%  ិង ២៤,៣% សរៀងគន  ហដ្លខ្ពេ់ 
ជាងឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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តារាង៣ ៖ ោរវវិឌ្ឍកនុងវស័ិយធនាគារ (កំនណើ ន្ឆ្ន នំលើឆ្ន )ំ 

ការវវិឌ្ឍក្នុ ងវស័ិយធនាគារ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

កំណ ើ នទ្រព្យសកម្ម ២៧,១% ២៣,២% ២០,៩% ២០,១% ២១,៤%

កំណ ើ នឥ ទាន ២៧,១% ២៥,៧% ២០,៥% ១៧,២% ២៤,៣%

កំណ ើ នទ្ាក់បណ ញ្ើ ២៨,៩% ១៧,៤% ២១,៨% ២៥,១% ២៧,៩%

ទ្រព្យសកម្មណ ៀបផ .ស.ស ៩៨,៣% ១០៧,៩% ១១៨,២% ១៤២,០% ១៤៣,៦%

ឥ ទានណ ៀបផ.ស.ស ៥៦,៧% ៦៣,៥% ៦៨,៨% ៨០,៧% ៨៣,៥%

ទ្ាក់បណ ញ្ើណ ៀបផ .ស.ស ៥៩,២% ៦១,៩% ៦៨,៤% ៨៥,៦% ៩១,១%

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

 វេ័ិយេាំខា ់ៗកនុងសេដ្ឋកិច្ចសៅហររ ាទទួលបា ក្តរគាំត្ទហផ្នកែិរញ្ញវរថុ ត្តមរយៈឥ ទ  
ព៊ីត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ មា ដូ្ច្ជា ក្តរីួញដូ្ររាយ ិងដុ្ាំ ២៧,៥% ទិញផ្ាេះជាកមមេិទធិផ្ទា ល់ខ្លួ  ១០,១% 
កេិកមម ៨,៩% េាំ ង់ ៩,២%  ិងវេ័ិយសផ្សងៗ ៤៤,៣%។ ចរ់ត្តាំងព៊ីដ្ាំណាច់្ឆ្ន ាំ២០១៦ ត្គឹេះសាថ   
ធ្នគររ ារសងកើ ក្តរផ្ាល់ឥ ទ ជាត្បាក់សរៀល ស្េរត្តមត្រក្តេេា៊ីព៊ីក្តរផ្ាល់ឥ ទ ជាររិូយវរថុ 
ជារិររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ហដ្លរត្មវូឲ្យត្គឹេះសាថ  ទាំងអេ់ត្រវូមា ឥ ទ ជាររិូយវរថុ
ជារិយ៉ាងរិច្ ១០% ន េាំសពៀរឥ ទ េរុរ ហដ្ល ឹងអ ុវរាសពញសលញសៅដ្ាំណាច់្ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ខាងមុខ្ស េះ។ ផ្លសធ្ៀរឥ ទ អរិថិី ជាសរៀលសៅ ឹងឥ ទ េររុររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគររ ា
សកើ ស ើងជារ ារនា រ់ព៊ី ១,៩% កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ដ្ល់ ៤,២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៨។ 

របូភាព២ ៖ ធនាគារ-ឥណទាន្តាម្វស័ិយនស ឋកិចច 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ទ ាឹម ឹងក្តរសកើ ស ើងន ត្ទពយេកមម ិងឥ ទ  កាំស ើ  ត្បាក់រសញ្ញើររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ 
សកើ ស ើង ២៧,៩% (កាំស ើ  ឆ្ន ាំសលើឆ្ន ាំ) ដ្ល់ ៨៨,៧ ត្ទ៊ីោ សរៀល។ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគររ ាសក ឌ  

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

16.1%

11.4%

4.7%

5.4%

6.8%

9.2%
8.2%

8.9%

7.3%

0.8%
10.1%

1.2%

3.6%

0.7%
2.0%

3.1%

0.2%
0.3%

ោរជួញ ូររាយ ោរជួញ ូរ ុំ

សណ្ដឋ គារន្ិងនភាជន្ីយដ្ឋឋ ន្ កម្មន្ាស្ថលកម្ម

នសវាកម្មម្និ្ណម្ន្ហិរញ្ញ វតាុនសេងៗន ៀត សំណង់

ោរឱ្យខ្ចីជាបុ្គល កសិកម្ម រុោា ប្បមាញ់ ន្ិង នន្ស្ថ 

ោរជួញ ូរអចលន្ប្ ពយ បណ្ដា ញពត័ម៌ាន្ន្ិង ូរ្ម្នា្ម្ន្៍

ោរឱ្យខ្ចី ិញសទឹះជាកម្មសិ ធិផ្ទទ ល់ខ្លួន្  រកជញ្ជូ ន្ន្ិងសាុកបនណ្ដា ឹះអាសន្ន

ប្្រឹះស្ថា ន្ហិរញ្ញ វតាុ ោរសគតស់គងន់សវាស្ថធារណៈ

ឥណទាន្នសេងៗ អាជីវកម្មជួល ន្ិងេតិសន្ាប្បតិបតាិោរ

ោរឱ្យខ្ចីតាម្បណ័ណ ឥណទាន្ ឧសាហកម្មណរ ៉ែ

81.7  

ប្ ីលាន្នរៀល 
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ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

ត្រមូលត្បាក់រសញ្ញើព៊ីសាធារ ី ក្ត ់ហរសត្ច្ើ  ហដ្លស េះក៏្លុេះររច ាំងព៊ីក្តរសកើ ស ើង ូវ ាីំស ឿទុកចិ្រា 
ររេ់សាធារ ី មកសលើត្រព័ ធធ្នគរកមពុជា ត្តមរយៈក្តររន្តរជ រច្ាំស េះដឹ្ងហផ្នកែិរញ្ញវរថុកនុង
ស្េទរ់ជាី ។ 

របូភាព៣ ៖ ធនាគារ-ចំន្នួ្្ណនី្ឥណទាន្ និ្ងប្ាកប់នញ្ញ ើអតិថិជន្ 

 
 

គួរករ់េមាគ ល់ផ្ងហដ្រថា ត្បាក់រសញ្ញើអរិថិី ជាសរៀលសធ្ៀរ ឹងត្បាក់រសញ្ញើអរិថិី េរុរសៅ
ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ រ ាសកើ ស ើងជារ ារនា រ់ព៊ី ៥,៩% កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ ដ្ល់ ៦,១% កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ 
ហដ្លស េះជាេរញ  វ ិី ជមា ន កិច្ចខិ្រខ្ាំត្រឹងហត្រងររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា សលើក្តរង្ហរសលើក
កមពេ់ក្តរសត្រើត្បាេ់ត្បាក់សរៀល។ ច្ាំ ួ គ  ៊ីត្បាក់រសញ្ញើសកើ ដ្ល់ ៤.២០៩.៥៣៥ គ  ៊ី ហដ្ល 
៤២,៥% ត្គរ់ត្គងសោយស្រេា៊ី ៥៣,២% ត្គរ់ត្គងសោយរុរេ  ិង ៤,៣% ត្គរ់ត្គងសោយ ៊ីរិរុគគល។ 
ភាគសត្ច្ើ ន អនកោក់ត្បាក់រសញ្ញើ រមួមា  ឯករាី  ៥៤,៩% េែត្គេអា ៊ីីវកមម ២២,៦% ត្គឹេះសាថ  
ធ្នគរកនុងស្េុក ិងសត្ៅត្រសទេ ៩,៧%  ិងត្គឹេះសាថ  សផ្សងៗ ១២,៨%។ 

របូភាព៤ ៖ ធនាគារ-ឥណទាន្ និ្ងប្ាកប់នញ្ញ ើអតិថិជន្
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សែោឋ រច្នេមព័ ធែិរញ្ញវរថុររេ់វេ័ិយធ្នគររ ាអភិវឌ្ឍជាលាំោរ់ ត្តមរយៈក្តរពត្ង៊ីក 
រណាា ញត្ររិររាិក្តររហ ថម សោយក្តរសរើកសាខាថម៊ី ៤៩ សាខា  ិងក្តរោក់ឲ្យសត្រើត្បាេ់ ូវមា៉ា េុ៊ី ដ្ក 
 ិងោក់ត្បាក់េវ័យត្រវរាិ (ATM) ថម៊ី ៣៣៣ មា៉ា េុ៊ី ។ ស្េរត្តមក្តររ ៊ីកច្សត្មើ ន រសច្ចកវទិា ិងភាព
លអត្រសេើរន កត្មិរ ៊ីីវភាពរេ់សៅររេ់ត្រជាី  ក្តរសត្រើត្បាេ់រ ណ ាីំ ួេសាច់្ត្បាក់ (រ ណឥ ទ  
១០២.១៥១ រ ណ  ិងរ ណឥ ព ធ ២.១៧២.២៦៣ រ ណ) េរុរមា  ៦១,២ ត្ទ៊ីោ សរៀល ហដ្ល
សកើ ស ើង ២៧,៩% (ឆ្ន ាំសលើឆ្ន ាំ)។ 

អ ុសោមត្តមរទរបញ្ញរាិត្រុងត្រយ័រនររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា េុខុ្មាលភាពររេ់វេ័ិយ
ធ្នគរមា ភាពលអត្រសេើរ  ិងរកាបា សលើេកត្មិរកាំ រ់ សោយអ ុបារសាធ្ ភាព ិងអ ុបារ
េ ា ៊ីយភាពររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរមា កត្មិរ ២៤,២%  ិង ១៥៨,៧% សរៀងគន ។ ទ ាឹមស េះ  អ ុបារ
ត្បាក់ច្ាំស ញសធ្ៀរ ឹងត្ទពយេកមមមា  ១,៦%  ិងអ ុបារត្បាក់ច្ាំស ញសធ្ៀរ ឹងសដ្ើមទុ មា  ៨,៤%។ 
ធ្នគរជារិន កមពុជារ ាយកចិ្រាទុកោក់ខ្ពេ់សលើក្តរត្ររួពិ ិរយត្ររិររាិក្តរត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ សដ្ើមប៊ី
រកាឲ្យបា  ូវភាពរងឹមាាំ ិងេុវរថិភាពររេ់ត្រព័ ធធ្នគរទាំងមូល ជាពិសេេ អភិបាលកិច្ច ក្តរត្រួរ
ពិ ិរយនផ្ាកនុង  ិងគុ ភាពត្ទពយេកមម ជាសដ្ើម។ ជាក់ហេាង ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរបា ត្គរ់ត្គងក្តរផ្ាល់
ឥ ទ មា ត្រេិទធភាព សោយរកាបា អ ុបារឥ ទ មិ ដ្ាំស ើ រក្តរកនុងកត្មិរ ២,២%។ 
ក្តរោក់សច្ញ ូវត្រក្តេេា៊ីព៊ី ច្ាំណារ់ថាន ក់ហា ិភ័យឥ ទ   ិងេាំវធិា ធ្ សលើអុ៊ីមហភរមិ ររេ់
ធ្នគរជារិន កមពុជា កនុងឆ្ន ាំ២០១៧ បា ីួយពត្ងឹងរហ ថមក្តរអ ុវរាត្ករខ្ ឌ ត្គរ់ត្គងហា ិភ័យ
ឥ ទ សោយត្រងុត្រយ័រន ិងត្គរ់ត្ីងុសត្ជាយ។   

របូភាព៥ ៖ ធនាគារ-អនុ្ាតឥណទាន្ម្និ្ ំនណើ រោរ

 
 

ក្តររាយក្តរ ៍អាំព៊ីអត្ត្តក្តរត្បាក់ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ត្រូវបា គ នត្តម
វធិ្៊ីសាស្រេាអត្ត្តក្តរត្បាក់ជាមធ្យមថលឹង (Weighted Average Interest Rate) សោយគិរត្តមត្រសភទ ិង
ឥ ត្ររិទ ន ត្បាក់រសញ្ញើ  ិងឥ ទ  ហដ្លបា ត្ពមសត្ពៀងសោយធ្នគរ ិងអរិថិី ។ ជាលទធផ្ល 
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អត្ត្តក្តរត្បាក់ឥ ទ ជាមធ្យមកនុងមួយឆ្ន ាំមា  ១៥,៩% ច្ាំស េះឥ ទ ជាត្បាក់សរៀល  ិង ១០,៦% 
ច្ាំស េះឥ ទ ជាត្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ។ អត្ត្តក្តរត្បាក់ឥ ទ ជាត្បាក់សរៀល ិងដុ្ោល រអាសមរកិ 
មា  ិនន ក្តរធាល ក់ចុ្េះព៊ី ១៧,១%  ិង ១១,៨% កនុងហខ្មករា មក ១៤,៨%  ិង ១០,៩% កនុងហខ្ធ្នូ សរៀងគន ។ 
ក្តរធាល ក់ចុ្េះន អត្ត្តក្តរត្បាក់ស េះមា កត្តា រមួច្ាំហ កមួយច្ាំ ួ  ដូ្ច្ជា កត្មិរត្រកួរត្រហីងខ្ពេ់កនុង
ទ៊ីផ្ារ ក្តររសងកើ េាំសពៀរឥ ទ ជាររិូយវរថុជារិ ១០% ន េាំសពៀរឥ ទ េររុ ក្តរទទួលបា 
មូល ិធិ្វ ិិសយគព៊ីធ្នគរជារិន កមពុជាត្តមរយៈត្ររិររាិក្តរផ្ាល់េ ា ៊ីយភាពសោយមា ក្តរធាន 
(LPCO)  ិងកាំស ើ  ក្តរសត្រើត្បាេ់ត្រព័ ធហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ  ជាសដ្ើម។ ច្ាំហ កអត្ត្តក្តរត្បាក់
រសញ្ញើជាមធ្យមកនុងមួយឆ្ន ាំ មា  ៦,៤% ជាត្បាក់សរៀល  ិង ៤,៩% ជាត្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ សោយ ិនន ក្តរ
អត្ត្តក្តរត្បាក់រសញ្ញើមា សាថ  ភាពសកើ ស ើងរ ាិច្ ទាំងជាត្បាក់សរៀល ិងជាត្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ ស ល 
គឺព៊ី ៦,២%  ិង ៤,៥% កនុងហខ្មករា សៅ ៦,៣%  ិង ៤,៩% កនុងហខ្ធ្នូ សរៀងគន ។  

១.២.២. ប្បតិបតេិការននវិសយ័ម្ីប្កូហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 វេ័ិយម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុកមពុជារ ារ ៊ីកច្សត្មើ គួរឲ្យករ់េមាគ ល់ ទាំងវសិាលភាព ិងទាំែាំត្ររិររាិក្តរ។ 
ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុមា  ៨១ ហដ្ល ៧ ជាត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើ  ិង ៧៤ ជា
ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុមិ ទទួលត្បាក់រសញ្ញើ។ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើបា សធ្វើពិពិធ្កមម 
សេវាែិរញ្ញវរថុ ស្េរត្តមលកខខ្ ឌ គរិយុរាិររេ់សាម៊ីត្គឹេះសាថ   ៊ីមួយៗ ដូ្ច្ជា ក្តរផ្ាល់ឥ ទ  
សេវាសផ្ារត្បាក់ សេវាធ្នគរច្ល័រ សេវាមា៉ាេុ៊ី ដ្ក ិងោក់ត្បាក់េវ័យត្រវរាិ (ATM)  ិងសេវាទទួល 
ត្បាក់រសញ្ញើ ជាសដ្ើម។ 

ក្តររមួច្ាំហ កររេ់វេ័ិយម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ ពិរជាមា សារៈេាំខា ់កនុងក្តរសលើកកមពេ់ ៊ីីវភាព 
រេ់សៅររេ់ត្រជាី កមពុជា  ិងបា ចូ្លរួមច្ាំហ កយ៉ាងេកមមដ្ល់ក្តរ ាីំរុញររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ 
កនុងត្រព័ ធធ្នគរកមពុជា។ រណាា ញត្ររិររាិក្តរររេ់ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុបា ត្គរដ្ ា រ់ទូទាំង 
២៥ សខ្រា-ត្កុង សោយកនុងសនេះក្តរយិល័យសៅរាីធា ៊ីភនាំសពញមា  ៧៥ សៅថាន ក់សខ្រា-ត្កងុ ៣៩៩  ិង 
សៅថាន ក់ស្េកុ ៩៤៤  ិងបា ផ្ាល់ក្តរង្ហរដ្ល់រុគគលិក ៣០.១៨២ នក់ កនុងសនេះស្រេា៊ីមា  ៨.៤០២ នក់។ 

ទាំែាំត្ទពយេកមមេររុររេ់ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុសកើ ស ើងដ្ល់ ២៦,៦ ត្ទ៊ីោ សរៀល សេមើ ឹង 
២៧,៤% ន ផ្លិរផ្លកនុងស្េុកេររុ (ផ្.េ.េ)  ិងមា កាំស ើ  ផ្លសធ្ៀរឆ្ន ាំសលើឆ្ន ាំសេមើ ឹង ៣១,២%។ 
ស្េរជាមួយគន ស េះហដ្រ ត្បាក់រសញ្ញើ ិងឥ ទ អរិថិី កនុងវេ័ិយម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុក៏បា សកើ ស ើងជា
រ ារនា រ់ដ្ល់ ១១,៣ ត្ទ៊ីោ សរៀល  ិង ២១,៨ ត្ទ៊ីោ សរៀល សរៀងគន ។ 
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ឥ ទ ត្បាក់រសញ្ញើ

របូភាព៦ ៖ ម្បី្កហូរិញ្ញ វតាុ-កំនណើ ន្ប្ ពយសកម្ម 

 

ក្តរសកើ ស ើងន ត្ទពយេកមម ត្បាក់រសញ្ញើ  ិងឥ ទ  ្លុេះររច ាំងព៊ីកាំស ើ  ន ក្តរសត្រើត្បាេ់ 
សេវាម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុក្ត ់ហរសត្ច្ើ ជាងមុ  ក៏ដូ្ច្ជាក្តរគាំត្ទ ិង ាីំស ឿទុកចិ្រាររេ់សាធារ ី មក
សលើវេ័ិយម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុកមពុជា។ ភាគសត្ច្ើ  ន ត្បាក់រសញ្ញើសៅត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ ៨៦% ជារសញ្ញើ
ខាន ររូច្ ហដ្លមា ទាំែាំទឹកត្បាក់រិច្ជាង ២៥០   ់សរៀល។ ឥ ទ ត្តមវេ័ិយេាំខា ់ៗកនុង សេដ្ឋ
កិច្ច រមួមា  ត្កមុត្គសួារ ៣៦,៧% កេិកមម ២១,១% ក្តរីួញដូ្រ ិង  ិីជកមម ១៧,៦% សេវាកមម 
១០,៩% េាំ ង់ ិងដឹ្កីញ្ជូ   ៩,២%  ិងសផ្សងៗ ៤,៥%។ 

របូភាព៧ ៖ ម្បី្កហូរិញ្ញ វតាុ-ឥណទាន្និ្ងប្ាកប់នញ្ញ ើ 

 

ត្តមរយៈកិច្ចខិ្រខ្ាំត្រឹងហត្រងររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា កនុងក្តរសលើកកមពេ់ច្ាំស េះដឹ្ងហផ្នក

ែិរញ្ញវរថុ ត្រជាី ត្តមទ៊ីី រទក្ត ់ហរសត្ច្ើ បា ង្ហកមកសត្រើត្បាេ់សេវាម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ ហដ្លរមួ

ច្ាំហ កយ៉ាងខាល ាំងដ្ល់ក្តរសលើកកមពេ់ទមាល រ់េ សាំត្បាក់  ិងកត្មិរ ៊ីីវភាពរេ់សៅត្តមរយៈក្តរទទួល

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 
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បា ត្រភពទុ េត្មារ់អា ៊ីីវកមមខាន ររូច្ ិងមធ្យមររេ់ត្រជាី ។ ស្រេា៊ីសៅហរសដ្ើររួនទ៊ីយ៉ាងេាំខា ់

សៅកនុងវេ័ិយម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ ហដ្ល្លុេះររច ាំងត្តមរយៈច្ាំ ួ គ  ៊ីត្បាក់រសញ្ញើ  ិងគ  ៊ីឥ ទ 

រ ាសកើ ស ើងដ្ល់ ២,១ ោ គ  ៊ី  ិង ១,៩ ោ គ  ៊ី សរៀងគន  កនុងសនេះមា ស្រេា៊ីសលើេព៊ី ៧០% 

ជាមាច េ់គ  ៊ី។ 

របូភាព៨ ៖ ម្បី្កហូរិញ្ញ វតាុ-ឥណទាន្តាម្វស័ិយនស ឋកិចច 

 

 

ជារមួ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុរ ាសគរពបា ត្តមរទរបញ្ញរាិត្រងុត្រយ័រនររេ់ធ្នគរជារិន  
កមពុជា ហដ្ល្លុេះររច ាំងត្តមរយៈអ ុបារសាធ្ ភាព  ិងអ ុបារេ ា ៊ីយភាពមា កត្មិរ ១៩,៨%  ិង 
២១៣,៦% សរៀងគន  ហដ្លរកាបា សលើេកត្មិរកាំ រ់។ អ ុបារត្បាក់ច្ាំស ញសធ្ៀរ ឹងត្ទពយេកមម 
 ិងអ ុបារត្បាក់ច្ាំស ញសធ្ៀរ ឹងសដ្ើមទុ មា កត្មិរ ២,៧%  ិង ១៣,៥% សរៀងគន ។ រ ៊ីឯអ ុបារ
ឥ ទ មិ ដ្ាំស ើ រក្តរមា កត្មិរ ១,៣%។ 

របូភាព៩ ៖ ម្បី្កហូរិញ្ញ វតាុ-្ុណភាពសំនពៀតឥណទាន្ 
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ប្ ីលាន្នរៀល 
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អត្ត្តក្តរត្បាក់ឥ ទ ជាមធ្យមររេ់ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុបា រ ាធាល ក់ចុ្េះជាលាំោរ់ 
សោយអត្ត្តក្តរត្បាក់ឥ ទ ជាសរៀលមា  ១៧,៦%  ិងជាដុ្ោល រអាសមរកិមា  ១៥,៩% ខ្ ៈហដ្ល
អត្ត្តក្តរត្បាក់រសញ្ញើជាមធ្យមបា សកើ ស ើងរ ាិច្ដ្ល់ ៧,៩% ទាំងជាសរៀល ិងដុ្ោល រអាសមរកិ។ 
ត្ររិររាិក្តរ LPCO ជាហផ្នកមួយីួយសោេះស្សាយររា កងវេះេ ា ៊ីយភាពជាត្បាក់សរៀល សោយបា 
រសងកើ ត្រភពមូល ិធិ្ជាត្បាក់សរៀលកនុងសេដ្ឋកិច្ច  ិងក្តរ់រ ថយគមាល ររវាងអត្ត្តក្តរត្បាក់ឥ ទ 
ជាត្បាក់សរៀល ិងត្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិឲ្យមា កត្មិរទរ។ កាំស ើ  ន ក្តរត្រកួរត្រហីងក្ត ់ហរេកមម
សៅកនុងទ៊ីផ្ារ ក៏ីួយក្តរ់រ ថយអត្ត្តក្តរត្បាក់ឥ ទ ទាំងជាត្បាក់សរៀល ិងត្បាក់ដុ្ោល រអាសមរកិ 
្លុេះររច ាំងត្តមរយៈត្រេិទធភាពន ត្ររិររាិក្តរ (ក្តរ់រ ថយច្ាំណាយត្ររិររាិក្តរ ិងឥ ទ មិ 
ដ្ាំស ើ រក្តរ)  ិងក្តរសក ឌ ត្រមូលត្រភពទុ កនុងស្េុក ិងសត្ៅស្េុក។     

១.២.៣. ប្បតបិតេកិារននវិសយ័ភតិសនាហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ស្េរត្តមក្តរសកើ ស ើងន កត្មិរ ៊ីីវភាពរេ់សៅ ក៏ដូ្ច្ជារត្មូវក្តរររេ់ត្កុមត្គួសារ វេ័ិយ   
ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុបា  ិងកាំពុង ាីំរញុត្ររិររាិក្តរររេ់ខ្លួ  កនុងក្តរផ្ាល់សេវាភរិេ ាែិរញ្ញវរថុសលើ
ច្ល ត្ទពយ ដូ្ច្ជា ម៉ាូរូ រថយ ា សត្គឿងយ ាសត្រើត្បាេ់កនុងវេ័ិយកេិកមម សត្គឿងច្ត្កកនុងវេ័ិយេាំ ង់ 
សត្គឿងសអ ិច្ត្រូ ិក សត្គឿងេង្ហា រមឹ េមាា រសត្រើត្បាេ់កនុងត្គួសារ  ិងច្ល ត្ទពយមួយច្ាំ ួ សទៀរសៅ
ត្តមរត្មូវក្តរររេ់អរិថិី ។ ទាំែាំត្ររិររាិក្តរ  ិងទ៊ីផ្ារសេវាភរិេ ាែិរញ្ញវរថុរ ារ ៊ីកដុ្េះោលព៊ី
មួយឆ្ន ាំសៅមួយឆ្ន ាំ សោយកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ ត្កុមែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុថម៊ីច្ាំ ួ  ៤ បា ចរ់ដ្ាំស ើ រក្តរ
រហ ថមព៊ីសលើត្កុមែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ ១១ ហដ្លកាំពុងមា វរាមា កនុងទ៊ីផ្ារកមពុជា។  

តារាង៤ ៖  វស័ិយេតិសន្ាហរិញ្ញ វតាុ                   

ទ្កុ ម្ហ ៊ុនភតិសនាហិ រ ញ្វតថ៊ុ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨

ចំនួនទ្រព្យសកម្មសរ៊ុប ១៨៦,៣ ៤១០,៤ ៦២២,៨ ៧០៧,៩ ៩៥១,៦

ចំនួនឥ ទានសរ៊ុប ១៤៧,១ ៣៤៤,៩ ៤៨៥,០ ៥២៥,៣ ៧១៣,៨

ឥ ទានមិ្នដំណ ើ រការ ៣,២% ៥,៣% ៥,៩% ៥,៣% ៨,៤%

មូ្លនិ ិផ្ទា ល់ស៊ុរធ ៣៤,៤ ៤៤,០ ១១៣,៣ ១៧៣,៥ ៣៣៥,២

ចំនួនប៊ុគ្គលិក(នាក់) ៥៤៥ ៨៥៧ ១.២៤៥ ១.២៦៦ ១.៣៦១

ចំនួនអតិថិជន(នាក់) ១៨.៦៨៣ ៤៣.៤១៣ ៦១.៣៧២ ៦៤.២៥២ ៧២.៩២១

 

ត្ទពយេកមមេររុររេ់ត្កមុែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុបា សកើ ស ើងដ្ល់ ៩៥១,៦ រ ៊ីោ សរៀល 
 ិងភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ េររុសកើ ស ើងដ្ល់ ៧១៣,៨ រ ៊ីោ សរៀល ហដ្លសេវាភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ
ទាំងស េះត្រវូបា ផ្ាល់ដ្ល់អរិថិី  ៧២.៩២១ គ  ៊ី។ សេវាភរិេ ាែិរញ្ញវរថុត្រូវបា ហរងហច្ក  

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

(គិរជារ ៊ីោ សរៀល) 
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វេ័ិយេាំខា ់ៗកនុងសេដ្ឋកិច្ច មា ដូ្ច្ជា ត្កមុត្គសួារ ៤៤,៦% កេិកមម ៧,៥% េាំ ង់ ៧,២% 
  ិីជកមម ៦,៧% ក្តរដឹ្កីញ្ជូ   ៩,៣% សេវាកមម ៦,០%  ិងសផ្សងៗ ១៨,៧%។  
 

១.២.៤. ប្បតបិតេកិារននប្គ្រឹះសាថ នឥណ្ទនជនបេ 

 ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ោក់សច្ញ ូវត្រក្តេសលខ្ ធ្៧-០១៧-៣២៦ ត្រ.ក ចុ្េះនថងទ៊ី២៥ 
ហខ្រុោ ឆ្ន ាំ២០១៧ េា៊ីព៊ី ក្តរផ្ាល់វរិញ រ រត្រច្ាំស េះត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទ សដ្ើមប៊ីកាំ រ់លកខខ្ ឌ  
ន ក្តរទទួលបា វរិញ រ រត្រ ពត្ងឹងត្រេិទធភាពន ក្តរត្គរ់ត្គង  ិងក្តរត្រួរពិ ិរយត្គឹេះសាថ  ហដ្ល
ផ្ាល់ឥ ទ ខាន ររូច្។ ធ្នគរជារិន កមពុជាសៅហររ ាក្តរោក់សច្ញរទរបញ្ញរាិ ក្តរត្រួរពិ ិរយ
ទាំងសលើឯកសារ ិងដ្ល់ទ៊ីកហ លងច្ាំស េះត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទ សលើក្តរផ្ាល់សេវាែិរញ្ញវរថុផ្លូវក្តរ
ីូ ត្រជាពលរដ្ឋ។ ទ ាឹមស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងត្តមោ ី ស្លៀរឱក្តេ  ិង
ត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទមួយច្ាំ ួ រូច្ ហដ្លបា  ិងកាំពុងអូេទញត្រជាពលរដ្ឋ ត្តមរយៈក្តរ
សក ឌ ត្រមូលត្បាក់រសញ្ញើសត្ក្តមររូភាព “កិច្ចេ ាខ្ច៊ីត្បាក់ ឬ ក្តរវ ិិសយគសដ្ើមទុ ” សោយផ្ាល់អត្ត្ត
ច្ាំស ញខ្ពេ់។ ជាលទធផ្ល ត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទេររុមា  ២៧៣ ត្គឹេះសាថ   ហដ្លមា ត្ទពយ
េកមមេររុ ៥៤៤,៨ រ ៊ីោ សរៀល កនុងសនេះេមរុលយឥ ទ េររុ ៤៤០,៦ រ ៊ីោ សរៀល សោយ
បា ហរងហច្កសៅវេ័ិយកេិកមម ៣១,៨%   ិីជកមម ១៧,៧% ត្កមុត្គួសារ ២០,២% សេវាកមម ១២,១% 
ដឹ្កីញ្ជូ   ១,៩% េាំ ង់ ៧%  ិងសផ្សងៗ ៩,៤%។ ត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទបា ផ្ាល់ឥ ទ ដ្ល់
អរិថិី  ២១១.៧៥៧ គ  ៊ី  ិងមា អ ុបារឥ ទ មិ ដ្ាំស ើ រក្តរ ១១,៩% ហដ្លជាលទធផ្ល
ន ក្តរត្គរ់ត្គងឥ ទ ពុាំទ ់មា ត្រេិទធភាពលអ។  

១.២.៥. ប្បតបិតេកិារននអាជីវកម្មបេូរប្បាក ់ 
 ការធចញនូវធសចរតីជូនែំណរ ងធលខ ្៧-០១៧-១០៤៨ ស.ជ.ណ ច៊ុឹះថ្ងៃចនទ ១ធោច ដខមិ្សិរ 
ឆ្ន ំរកា នព្វស័រ ព្.ស.២៥៦១ ក្តូ្វនរងថ្ងៃទី០៤ ដខ្នូ ឆ្ន ំ២០១៧ មានធគាលបំណងជំរ៊ុញការអន៊ុវត្ត 
ក្បកាសសតីពី្ “ក្តរផ្ាល់អាជាា រ ណ ឬ លិខិ្រអ ុរញ រេត្មារ់អា ៊ីីវកមមរាូ រត្បាក់” ដ្ល់អា ៊ីីវកររាូរត្បាក់ 

ហដ្លកាំពុងសធ្វើត្ររិររាិក្តរកនុងត្រសទេកមពុជា សដ្ើមប៊ីរាំសពញក្តរពវកិច្ចកនុងក្តរសេនើេុាំរ ាេុពលភាព
លិខិ្រអ ុរញ រ ឬ អាជាា រ ណត្រករអា ៊ីីវកមមរាូរត្បាក់ព៊ីធ្នគរជារិន កមពុជា។ ទ ាឹមស េះ  ៊ីរិរុគគល 
ឬ ររូវ ារុគគលហដ្លមា រាំ ងត្រករអា ៊ីីវកមមរាូរត្បាក់ ក៏រត្មូវឲ្យមា ក្តរអ ុរញ រជាមុ ព៊ីធ្នគរ
ជារិន កមពុជា មុ  ឹងដ្ាំស ើ រក្តរអា ៊ីីវកមមររេ់ខ្លួ ។ អា ៊ីីវកររាូរត្បាក់េររុមា  ២.៧៧៩ ហដ្លកនុង
សនេះអាជាា រ ណច្ាំស េះត្កុមែ ុ  ិងអា ៊ីីវកររាូរត្បាក់ ២៣ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ២៥  ិងត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូ
ែិរញ្ញវរថុ ២៥ ត្ពមទាំងលិខិ្រអ ុរញ រត្រករអា ៊ីីវកមមរាូរត្បាក់ ២.៧០៦។ 
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របូភាព១០ ៖ ប្បនេ អាជាា បណណ និ្ងលិខិ្តអនុ្ញ្ញញ តប្បកបអាជីវកម្មបាូរប្ាក ់

 
 

របូភាព១១ ៖ ចំន្នួ្លិខិ្តអនុ្ញ្ញញ តបាូរប្ាកន់ៅតាម្នខ្តា 

 
២. ការវិវឌ្ឍប្កបខណ្ឌ ននការប្តួតពនិិតយនិងបេបបញ្ញតេ ិ

២.១. ការពិនិតយម្ ើងវញិ និងការោក់ម្ចញនវូបេបបញ្ញតេ ិ

ស្េរត្តមក្តររ ៊ីកច្សត្មើ ន ត្រព័ ធធ្នគរ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងរសងកើ ក្តរ 
ត្ររួពិ ិរយ ត្តមរយៈក្តរពិ ិរយស ើងវញិ ូវរទរបញ្ញរាិត្រុងត្រយ័រននន សដ្ើមប៊ីធានបា  ូវភាពរងឹមាាំ 
កនុងត្រព័ ធធ្នគរ ស លគឺក្តរពត្ងឹងេុខុ្មាលភាពររេ់ត្គឹេះសាថ   ិងកិច្ចគាំ រអរិថិី ។ េថិរកនុង
ររកិ្តរ ៍ស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាកនុងនមជាអាជាា ធ្រត្រួរពិ ិរយ បា ោក់សច្ញ ូវវធិា េមស្េរ 
មួយច្ាំ ួ ដ្ល់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុអ ុវរា រមួមា ៖ 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 
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លិខិ្រអ ុរញ ររាូរត្បាក់,
2,706

អាជាា រ ណរាូរត្បាក់ររេ់ត្កុមែ ុ 
 ិងអា ៊ីីវកររាូរត្បាក់,23

អាជាា រ ណរាូរត្បាក់ររេ់
ធ្នគរ  ិីជ,25 អាជាា រ ណរាូរត្បាក់ររេ់

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ,25

ត្រសភទអាជាា រ ណ  ិងលិខិ្រអ ុរញ រត្រករ
អា ៊ីីវកមមរាូរត្បាក់

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 
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១. សេច្កា៊ីីូ ដ្ាំ ឹងសលខ្ ធ្៧-០១៨-១៣០ េ.ី. . ចុ្េះនថងត្ពែេបរិ៍ ១សកើរ ហខ្ផ្លគុ  
ឆ្ន ាំរក្ត  ពវេ័ក ព.េ.២៥៦១ ត្រូវ ឹងនថងទ៊ី១៥ ហខ្កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ េា៊ីព៊ី “ក្តរោក់ឲ្យអ ុវរា 
 ូវទត្មង់របាយក្តរ ៍អត្ត្តក្តរត្បាក់មធ្យមថលឹងច្ាំស េះត្បាក់រសញ្ញើ ិងឥ ទ ” 

២. សារាច្រហ នាំសលខ្ ធ្៧-០១៨-០០១ េ.រ.ច្.  ចុ្េះនថងេុត្ក ២ សកើរ ហខ្ផ្លគ ុ ឆ្ន ាំរក្ត 
 ពវេ័ក ព.េ.២៥៦១ ត្រវូនថងទ៊ី១៦ ហខ្កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ េា៊ីព៊ី “ក្តរអ ុវរាត្រក្តេេា៊ីព៊ីច្ាំ
ណារ់ ថាន ក់ហា ិភ័យឥ ទ   ិងេាំវធិា ធ្ សលើអុ៊ីមហភរមិ ” 

៣. ត្រក្តេសលខ្ ធ្៧-០១៨-០៦៨ ត្រ.ក ចុ្េះនថងត្ពែេបរិ៍ ៨ សកើរ ហខ្ផ្លគុ  ឆ្ន ាំរក្ត  ពវេ័ក 
ព.េ.២៥៦១ ត្រូវនថងទ៊ី២២ ហខ្កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ េា៊ីព៊ី “ក្តរកាំ រ់ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ររេ់
ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ” 

៤. សារាច្រហ នាំសលខ្ ធ្៧-០១៨-០០១ េ.ក.  ចុ្េះនថងពុធ្ ៦ សរាច្ ហខ្ផ្លគ ុ ឆ្ន ាំរក្ត  ពវ
េ័ក ព.េ.២៥៦១ ត្រូវនថងទ៊ី០៧ ហខ្ម៊ីន ឆ្ន ាំ២០១៨ េា៊ីព៊ី “ក្តរអ ុវរាត្រក្តេេា៊ីព៊ី ក្តរ
កាំ រ់ត្ទនរ់ សដ្ើមទុ ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិងែិរញ្ញវរថុ” 

៥. វសិសាធ្ កមមត្រក្តេសលខ្ ធ្៧-០១៨-២៨២ ត្រ.ក. ចុ្េះនថងពុធ្ ៣ សរាច្ ហខ្ស្សាព ៌ ឆ្ន ាំច្ 
េាំរទឹធិេ័ក ព.េ.២៥៦២ ត្រូវនថងទ៊ី២៩ ហខ្េ៊ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ េា៊ីព៊ី “ត្បាក់រត្មងុក្តរពវកិច្ច
ន ត្បាក់រសញ្ញើ  ិងត្បាក់កមច៊ីររេ់ធ្នគរ  ិីជ”។ 

តារាង៥ ៖ ន ើម្ ុន្ចុឹះបញ្ជ ីអបបបរមារបស់ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ធនាគារ និ្ងហរិញ្ញ វតាុ                                                                

ត្រសភទត្គឹេះសាថ   កត្មិរសដ្ើមទុ អរបររមា 

ធ្នគរ  ិីជរសងកើរសត្ក្តមររូភាពជាសាខាធ្នគរររសទេ ហដ្ល
មា ធ្នគរសម មា ច្ាំណារ់ថាន ក់វ ិិសយគ 

២០០.០០០.០០០.០០០ 
(ព៊ីររយរ ៊ីោ សរៀល) 

ធ្នគរ  ិីជរសងកើរសត្ក្តមររូភាពជាត្កុមែ ុ កនុងស្េុក ឬជារុរា
េមព័ ធធ្នគរររសទេ 

៣០០.០០០.០០០.០០០ 
(រ៊ីរយរ ៊ីោ សរៀល) 

ធ្នគរឯកសទេរសងកើរសត្ក្តមររូភាពជាត្កុមែ ុ កនុងស្េុក  ៦០.០០០.០០០.០០០  
(ែុកេិររ ៊ីោ សរៀល) 

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើ ១២០.០០០.០០០.០០០  
(មួយរយនមារ ៊ីោ សរៀល) 

ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុមិ ទទួលត្បាក់រសញ្ញើ ៦.០០០.០០០.០០០  
(ត្បាាំមួយរ ៊ីោ សរៀល) 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា  
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តារាង៦ ៖ ោរដ្ឋកន់ចញនូ្វវធិាន្របស់ធនាគារជាតិនន្កម្ពុជា                                                               

 ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

ន ើម្ ុន្      
ន ើម្ ុន្ចុឹះបញ្ជ ីអបបរមារបស់ប្្រឹះស្ថា ន្ធនាគារ ន្ិង
ហិរញ្ញ វតាុ 

 ៥០% 
(ម្នីា) 

១០០% 
(ម្នីា) 

  

ប្ នាបន់ ើម្ ុន្នោន្នសុើនវសិន្ 
   ៥០% 

(ម្ករា) 
១០០% 
(ម្ករា) 

អនុ្ាតប្ នាប់ន ើម្ ុន្នោន្នធើសីុឃ្លីខ្ល 
  អនុ្ញ្ញញ ត 

០% 
(ម្នីា) 

  

អនុ្ាតប្កបខ្ណឌ សន្ទន្យីភាព      
ប្្រឹះស្ថា ន្ធនាគារ ន្ិងប្្រឹះស្ថា ន្ម្បី្កូហិរញ្ញ វតាុ  ួល
ប្ាកប់នញ្ញ ើ 

៦០% 
(កញ្ញញ ) 

៧០% 
(កញ្ញញ ) 

៨០% 
(កញ្ញញ ) 

៩០% 
(ម្ថុិនា) 

១០០% 
(ម្ករា) 

ប្កបខ្ណឌ ឥណទាន្      
សាល់ឥណទាន្ជារូបិយវតាុជាតិ (អបបបរមា ១០% នន្
ឥណទាន្សរុប) ប្្រឹះស្ថា ន្ធនាគារន្ិងហិរញ្ញ វតាុ 

   ១០០% 
(ធនូ) 

 

ចំណ្ដតថ់្នន ក់ហាន្ិេយ័ឥណទាន្ ន្ិងសំវធិាន្ធន្
នលើអុីម្ណេរម្និ្ 

 ចាបអ់នុ្វតា 
(ធនូ) 

   

ោរកំណតព់ិដ្ឋន្អប្តាោរប្ាក់ឥណទាន្ ១៨% 
ចំនពាឹះប្្រឹះស្ថា ម្បី្កូហិរញ្ញ វតាុ  ួលប្ាកប់នញ្ញ ើពី
ស្ថធារណជន្ ប្្រឹះស្ថា ន្ម្បី្កូហិរញ្ញ វតាុម្និ្  ួល
ប្ាកប់នញ្ញ ើ ន្ិងប្្រឹះស្ថា ន្ឥណទាន្ជន្ប  

 ចាបអ់នុ្វតា 
(នម្ស្ថ) 

   

ោរសាល់អាជាា បណណ       
ប្្រឹះស្ថា ន្ធនាគារន្ិងហិរញ្ញ វតាុប្តូវដ្ឋកព់ាកយសំុចុឹះ
បញ្ជ ីលកម់្ូលបប្តកនុងសារម្ូលបប្តកម្ពុជា 

 ចាបអ់នុ្វតា 
(កញ្ញញ ) 

   

ោរប្្ប់ប្្ងប្្រឹះស្ថា ន្សាល់នសវា ូទាតស់ងប្ាក់ 
 ចាបអ់នុ្វតា 

(ម្ថុិនា) 
   

ោរសាល់វញិ្ញញ បន្បប្តចំនពាឹះប្្រឹះស្ថា ន្ឥណទាន្
ជន្ប  

 ចាបអ់នុ្វតា 
(តុលា) 

   

កចិចគាពំារអតថិជិន្      
នដ្ឋឹះប្ស្ថយបណារ ងអតិថិជន្របស់ប្្រឹះស្ថា ន្ធនាគារ
ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ 

 ចាបអ់នុ្វតា 
(កញ្ញញ ) 

   

 

 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 
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២.១.១. ការោកឲ់្យអន៊ុវតេនវូេប្ម្ង់របាយការណ៍្អប្តាការប្បាក់ម្ធយម្ថ្លរងចំម្ ឹះ
ប្បាក់បម្ញ្ញ ើនិងឥណ្ទន 

ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ោក់ឲ្យត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុអ ុវរា  ូវក្តរគ នអត្ត្ត 
ក្តរត្បាក់ថម៊ី សយងត្តមសេច្កា៊ីីូ ដ្ាំ ឹងសលខ្ធ្៧-០១៨-១៣០ េ.ី. . ចុ្េះនថងត្ពែេបរិ៍ ១សកើរ 
ហខ្ផ្លគុ  ឆ្ន ាំរក្ត  ពវេ័ក ព.េ.២៥៦១ ត្រូវ ឹងនថងទ៊ី១៥ ហខ្កុមាៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ េា៊ីព៊ីក្តរោក់ឲ្យអ ុវរា ូវ 
ទត្មង់របាយក្តរ ៍អត្ត្តក្តរត្បាក់មធ្យមថលឹងច្ាំស េះត្បាក់រសញ្ញើ ិងឥ ទ ។ ក្តរគ នអត្ត្តក្តរ 
ត្បាក់ថម៊ីស េះ ត្រូវបា គ នត្តមវធិ្៊ីសាស្រេាអត្ត្តក្តរត្បាក់មធ្យមថលឹង (Weighted Average Interest 
Rate) សដ្ើមប៊ីរសងកើ គុ ភាពន ក្តរត្តមោ   ិងក្តរវភិាគសាថ  ភាពអត្ត្តក្តរត្បាក់សៅកនុងត្រព័ ធ 
ធ្នគរឲ្យក្ត ់ហរមា េងគរិភាព ិងត្រេិទធភាព។ ជាមួយគន ស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា សច្ញ 
សេច្កា៊ីហ នាំអាំព៊ីក្តរសរៀរច្ាំរបាយក្តរ ៍ស េះ សោយព យល់អាំព៊ី ិយម ័យ កយរសច្ចកសទេសៅកនុង 
ទត្មង់របាយក្តរ ៍ថម៊ី  ិងរសរៀរគ នអត្ត្តក្តរត្បាក់ថលឹងសលើត្បាក់កមច៊ីថម៊ី ិងត្បាក់រសញ្ញើថម៊ីសោយ 
ភាជ រ់មកជាមួយឧទែរ ៍ជាក់ហេាង កនុងសគលរាំ ងសធ្វើឲ្យមា ភាពង្ហយស្េួលកនុងក្តរដ្ាំស ើង 
របាយក្តរ ៍  ិងពត្ងឹងគុ ភាពន របាយក្តរ ៍ត្រចាំហខ្េា៊ីព៊ីអត្ត្តក្តរត្បាក់មធ្យមថលឹងច្ាំស េះ 
ត្បាក់រសញ្ញើ ិងឥ ទ ។ 

២.១.២. ចំណាតថ់ាន កហ់ានិភយ័ឥណ្ទន និងសវំិធានធនម្លើអ៊ុីម្សភរម្ិន 

ក្តរោក់សច្ញត្រក្តេេដ៊ីព៊ី ច្ាំណារ់ថាន ក់ហា ិភ័យឥ ទ  ិងេាំវធិា ធ្ សលើអុ៊ីមហភរមិ  
ច្ាំស េះត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ក្តលព៊ីនថងទ៊ី០១ ហខ្ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៧ គឺជាក្តរោក់សច្ញ ូវត្ករខ្ ឌ  
ត្គរ់ត្គងហា ិភ័យឥ ទ ត្រករសោយភាពត្រុងត្រយ័រនខ្ពេ់ ហដ្លកនុងសនេះមា ក្តរររជ ក់ព៊ីក្តរ
ទទួលសាគ ល់ ក្តរវាេ់ហវង ក្តរសធ្វើេាំវធិា ធ្   ិងក្តររាយក្តរ ៍ច្ាំស េះហាវ េុ៊ីល៊ីធ្៊ី ហដ្លមា អុ៊ីមហភរមិ 
ររេ់ត្គឹេះសាថ  ។ សដ្ើមប៊ីីួយេត្មួលដ្ល់ត្គឹេះសាថ    ិងរសងកើ ត្រេិទធភាពន ក្តរអ ុវរា ូវត្រក្តេថម៊ី 
ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ោក់សច្ញ ូវសារាច្រហ នាំេា៊ីព៊ី ក្តរអ ុវរាត្រក្តេេា៊ីព៊ីច្ាំណារ់ថាន ក់ហា ិភ័យ 
ឥ ទ   ិងេាំវធិា ធ្ សលើអុ៊ីមហភរមិ  សោយររជ ក់រហ ថមច្ាំ ុច្មួយច្ាំ ួ ដូ្ច្ខាងសត្ក្តម ៖ 

 ១/. អ ុរញ រអាច្រ ាអ ុវរាត្តមក្តរពវកិច្ចដូ្ច្ក្តរអ ុវរាក លងមក េត្មារ់ក្តររិទកិច្ចរញ្ជ ិក្ត 
គ ស យយឆ្ន ាំ២០១៧ ច្ាំស េះត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុមួយច្ាំ ួ ហដ្លមិ ទ ់មា លទធភាព 
អ ុវរាបា ត្តមត្រក្តេថម៊ី។ 

២/. ក្តរសរៀរច្ាំក្តរពិ ិរយស ើងវញិ  ិងក្តរសធ្វើច្ាំណារ់ថាន ក់ហាវ េុ៊ីល៊ីធ្៊ីទាំងអេ់ររេ់ត្គឹេះសាថ   
ដូ្ច្មា កាំ រ់កនុងត្រក្តេសលខ្ធ្៧-០១៧-៣៤៤ ត្រ.ក ឲ្យបា មុ ដ្ាំណាច់្ហខ្ម៊ីន ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
លទធផ្លន ក្តរត្រួរពិ ិរយស ើងវញិ ត្រូវសផ្ាើមកធ្នគរជារិន កមពុជា ឲ្យបា មុ នថងទ៊ី១០ ហខ្សមសា 
ឆ្ន ាំ២០១៨។ 
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៣/. ត្គឹេះសាថ  ត្រូវសរៀរច្ាំក្តរវាយរនមលឲ្យបា សពញសលញអាំព៊ីរត្មូវក្តរេាំវធិា ធ្ សលើអុ៊ីមហភរមិ  
េត្មារ់ឆ្ន ាំ២០១៨ ស្េរត្តមរញ្ញរាិននចរ់ព៊ីត្រក្តរ ៤៩ ដ្ល់ត្រក្តរ ៧១  ិងត្រវូរង្ហា ញឲ្យច្ាេ់អាំព៊ី
ច្ាំ ួ េាំវធិា ធ្ សលើអុ៊ីមហភរមិ សៅត្តមក្តរចរ់ថាន ក់ហា ិភ័យឥ ទ  ៊ីមួយ  ៗ(Credit Risk Grading)។ 

៤/. ត្គឹេះសាថ  ត្រូវសរៀរច្ាំសធ្វើរច្ចុរប នកមម  ិងសផ្ាើសគល សយបាយ  ិង ៊ីរិវធិ្៊ីឥ ទ ស្េរ
ត្តមត្រក្តេជាធ្រមា  យ៉ាងយូររាំផុ្រត្រឹមនថងទ៊ី៣០ ហខ្មិថុន ឆ្ន ាំ២០១៨   ិងកនុងរយៈសពលយ៉ាងយូរ 
១០ (ដ្រ់) នថង សត្ក្តយព៊ីត្កមុត្រឹកាភិបាលបា អ ុម័រ ច្ាំស េះក្តរសធ្វើរច្ចុរប នកមមសគល សយបាយ  ិង 
 ៊ីរិវធិ្៊ីឥ ទ ។ 

៥/. ក្តរករ់ត្ត្តេាំវធិា ធ្ ជាក់ោក់  ិងក្តរត្បាក់រងគរ។ 
៦/. ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើត្រវូអ ុវរាត្តមរលង់គ  ៊ីឯកភាព (Uniform Chart 

of Accounts) ដូ្ច្ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ។ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ  ិងត្កុមែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ ត្រូវ
អ ុវរារលង់គ  ៊ីឯកភាពហដ្លកាំពុងសត្រើត្បាេ់រច្ចុរប ន។ 

៧/. ក្តរកាំ រ់ច្ាំណារ់ថាន ក់  ិងេាំវធិា ធ្ ត្តមរទរបញ្ញរាិេត្មារ់ហាវ េុ៊ីល៊ីធ្៊ីរយៈសពលខ្ល៊ី។ 
៨/. ក្តរសធ្វើេាំវធិា ធ្ េត្មារ់ខ្ាង់សត្ៅត្តរាងរុលយក្តរ។ 

២.១.៣. ការកំណ្ត់ប្េនាប់ម្ដ្ើម្េ៊ុនរបសប់្គ្រឹះសាថ នធនាគារ និងហរិញ្ញវតថ៊ុ 

សដ្ើមប៊ីពត្ងឹង ូវភាពធ្ ់ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ោក់
សច្ញត្រក្តេេា៊ីព៊ី ក្តរកាំ រ់ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ។ ត្រក្តេស េះ ឹង
ីួយពត្ងឹងមូលោឋ  សដ្ើមទុ េត្មារ់រាំសពញក្តរខាររង់នន ហដ្លអាច្សកើរស ើងព៊ីហា ិភ័យររេ់
ត្គឹេះសាថ   រង្ហក រក្តរធាល ក់ចុ្េះន សដ្ើមទុ មិ ឲ្យទរជាងកត្មិរសដ្ើមទុ អរបររមា  ិងក្តរ់រ ថយហា ិភ័យ 
ហដ្លរណាា លមកព៊ីទាំនក់ទាំ ងរវាងវេ័ិយែិរញ្ញវរថុ ិងវដ្ាសេដ្ឋកិច្ច (Pro-cyclicality)។ ត្រក្តេស េះ
មា វសិាលភាពអ ុវរាច្ាំស េះត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើ ទាំងកត្មិរ 
ត្គឹេះសាថ    ិងកត្មិរគួរេរុរ ត្រូវបា អ ុវរាដូ្ច្គន  ឹងក្តរគ នគួរេរុរកនុងរបាយក្តរ ៍េា៊ីព៊ី
អ ុបារសាធ្ ភាព។ 

ត្ទនរ់សដ្ើមទុ រមួមា ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ខ្ សេុើសវេិ  (Capital Conservation)  ិងត្ទនរ់សដ្ើមទុ 
សខា សធ្ើេុ៊ី ល៊ីខ្ល (Countercyclical Capital)។ ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ខ្ សេុើសវេិ  េាំសៅដ្ល់សដ្ើមទុ ហដ្ល
ត្គឹេះសាថ  ត្រូវរសងកើរស ើងកនុងសាថ  ភាពែិរញ្ញវរថុធ្មមត្ត សដ្ើមប៊ីទរ់ទល់ ឹងក្តរធាល ក់ចុ្េះន សដ្ើមទុ សៅ
សពលមា ក្តរខាររង់សកើរស ើង។ ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ស េះរសងកើរស ើងត្តមរយៈក្តររសងកើ សដ្ើមទុ ថាន ក់ទ៊ី១ 
ស លគឺសដ្ើមទុ ចុ្េះរញ្ជ ៊ី  ិង/ឬទុ រត្មុងហដ្លមិ អាច្ហរងហច្កបា ។ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងត្គឹេះសាថ  
ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើត្រវូមា ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ខ្ សេុើសវេិ យ៉ាងរិច្ ៥០% ន ត្ទនរ់សដ្ើមទុ 
ហដ្លបា កាំ រ់ ស លគឺ ១,២៥% ន ត្ទពយេកមមហដ្លបា ថលឹងត្តមកត្មិរហា ិភ័យ ឲ្យបា មុ នថងទ៊ី១ 
ហខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៩  ិងត្រវូរាំសពញឲ្យបា សពញសលញច្ាំ ួ  ២,៥% មុ នថងទ៊ី១ ហខ្មករា ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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ច្ាំហ កត្ទនរ់សដ្ើមទុ សខា សធ្ើេុ៊ី ល៊ីខ្ល ត្រូវបា សរៀរច្ាំស ើងសដ្ើមប៊ីធានថាត្គឹេះសាថ  មា  
សដ្ើមទុ ត្គរ់ត្គ ់េត្មារ់រាំសពញក្តរខាររង់នន សៅសពលធ្នគរជារិន កមពុជាពិ ិរយស ើញថា 
ឥ ទ មា កាំស ើ  សលើេលុរ ហដ្លអាច្រណាា លឲ្យមា ហា ិភ័យជាត្រព័ ធ។ ធ្នគរជារិន  
កមពុជាអាច្កាំ រ់ត្ទនរ់សដ្ើមទុ សខា សធ្ើេុ៊ី ល៊ីខ្ល ចរ់ព៊ីកត្មិរ ០% សៅ ២,៥% ន ត្ទពយេកមម 
ហដ្លបា ថលឹងត្តមកត្មិរហា ិភ័យ។ ទ ាឹមស េះ ត្រក្តេស េះក៏បា កាំ រ់លកខខ្ ឌ សោយហ កេត្មារ់ 
ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ហដ្លមា ក្តរពវកិច្ចអ ុវរាត្តមត្រក្តេេា៊ីព៊ី ក្តរត្រួរពិ ិរយសលើមូលោឋ  ហា ិភ័យ
 ិងទេស ៈអនគរផ្ងហដ្រ។ 

២.១.៤. ការអន៊ុវតេប្បកាសសេពី ីការកំណ្ត់ប្េនាប់ម្ដ្ើម្េ៊ុនរបសប់្គ្រឹះសាថ នធនាគារ 
និងហរិញ្ញវតថ៊ុ 

សយងត្តមសារាច្រហ នាំេា៊ីព៊ី  “ក្តរអ ុវរាត្រក្តេេា៊ីព៊ី  ក្តរកាំ រ់ត្ទនរ់សដ្ើមទុ ររេ់ 
ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិងែិរញ្ញវរថុ”សៅនថង០៧ ហខ្ម៊ីន ឆ្ន ាំ២០១៨ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ពិ ិរយស ើញ 
ថា សាថ  ភាពែិរញ្ញវរថុសៅកមពុជាមា ភាពរងឹមាាំ  ិងកាំស ើ  ឥ ទ េមស្េរសៅរររិទន សេដ្ឋកិច្ច 
ធ្នគរជារិន កមពុជាបា កាំ រ់អ ុបារន ត្ទនរ់សដ្ើមទុ សខាសធ្ើេុ៊ី ល៊ីខ្ល (Countercyclical capital 
buffer) ច្ាំ ួ  ០% រែូរដ្ល់មា ក្តរីូ ដ្ាំ ឹងជាថម៊ី។  

២.១.៥. ប្បាក់បប្ម្ុងកាតពវកិចចននប្បាកប់ម្ញ្ញ ើ នងិប្បាកក់ម្ចីរបសធ់នាគារ ណិ្ជជ 

ត្បាក់រត្មុងក្តរពវកិច្ចន ត្បាក់រសញ្ញើ  ិងត្បាក់កមច៊ីររេ់ធ្នគរ  ិីជ េាំសៅដ្ល់ត្បាក់ 
រត្មុងក្តរពវកិច្ចអរបររមាហដ្លត្គឹេះសាថ  ត្រូវសធ្វើក្តររមកល់សៅធ្នគរជារិន កមពុជា សដ្ើមប៊ីធានក្តរ 
ត្គរ់ត្គងត្ររិររាិក្តរេ ា ៊ីយភាពត្រករសោយេុវរថិភាព  ិងមា ភាពរងឹមាាំ។ ត្បាក់រត្មងុក្តរពវកិច្ច 
ជាឧរករ ៍សគល សយបាយររិូយវរថុផ្ង  ិងជាឧរករ ៍មា៉ា ត្កូត្រុងត្រយ័រនផ្ង ហដ្លអាច្ត្រូវបា 
ផ្ទល េ់រាូរសៅត្តមសគលសៅន ក្តរអ ុវរា  ិងក្តលៈសទេៈសេដ្ឋកិច្ចេកល។ ធ្នគរ  ិីជចាំបាច់្
ត្រូវរមកល់ត្បាក់រត្មុងក្តរពវកិច្ចន ត្បាក់រសញ្ញើ  ិងត្បាក់កមច៊ីជាមធ្យមត្រចាំនថងសៅធ្នគរជារិន កមពុជា 
សេមើ ឹង ៨% (ត្បាាំរ៊ីភាគរយ) ច្ាំស េះត្បាក់សរៀល  ិង ១២,៥% (ដ្រ់ព៊ីរសកបៀេ ត្បាាំភាគរយ) ច្ាំស េះររិូយរ ណ
ររសទេ។ 

២.២. សកម្មភាពននការប្តួតពិនិតយ 

ភាពរងឹមាាំររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ បា ចូ្លរួមច្ាំហ កយ៉ាងេាំខា ់ដ្ល់ក្តរ 
សលើកកមពេ់េថិរភាពត្រព័ ធធ្នគរទាំងមូល។ អាស្េ័យសែរុស េះ ក្តរត្រួរពិ ិរយត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិង 
ែិរញ្ញវរថុ សៅហរជាក្តរង្ហរអាទិភាពមួយររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា កនុងនមជាអាជាា ធ្រត្រួរពិ ិរយ 
ត្រព័ ធធ្នគរ។ ត្ករខ្ ឌ ត្រួរពិ ិរយត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុត្រូវបា សលើកកមពេ់ជារ ារនា រ់ 
 ិងសធ្វើរច្ចុរប នកមមអ ុសោមសៅត្តមេាង់ោរ ិងឧរាមា ុវរាភាពជាអ ារជារិ ក៏ដូ្ច្ជា េមស្េរសៅត្តម 
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ក្តរពត្ង៊ីកវសិាលភាពន ត្ររិររាិក្តរត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុនសពលរច្ចុរប ន។ ក្តរត្ររួពិ ិរយ 
ដ្ល់ទ៊ីកហ លង ិងសលើឯកសារ ក្តរវភិាគ ិងត្តមោ មា៉ា ត្ក ូក៏ដូ្ច្ជា ក្តរសរៀរច្ាំរទរបញ្ញរាិននឲ្យទ ់
សពលសវោស្េរត្តមក្តររ ៊ីកច្សត្មើ ន ត្រព័ ធធ្នគរ ត្រូវបា សធ្វើស ើងសោយត្រុងត្រយ័រន សដ្ើមប៊ីធាន
បា  ូវត្រេិទធភាព  ិងរមាល ភាពន ត្រព័ ធធ្នគរ។ ត្រព័ ធត្រួរពិ ិរយររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា
ត្រូវបា អ ុវរាត្តមក្តរវាយរនមលត្រចាំត្គ រួមមា  ត្រចាំនថង ត្រចាំេបាា ែ៍ ត្រចាំហខ្ ត្រ៊ីមាេ ្មាេ 
 ិងត្រចាំឆ្ន ាំសោយហផ្អកសលើវធិ្៊ីសាស្រេា CAMELS  ិងក្តរត្រួរពិ ិរយហផ្អកសលើហា ិភ័យ ិងទេស ៈ
អនគរ សដ្ើមប៊ីរកា ូវេថិរភាពែិរញ្ញវរថុ ិងភាពរងឹមាាំន ត្រព័ ធធ្នគរទាំងមូល កនុងក្តរផ្ាល់ទាំ ុកចិ្រា
ដ្ល់សាធារ ី ។ ក្តរអ ុវរាត្ករខ្ ឌ ន ក្តរត្រួរពិ ិរយហផ្អកសលើហា ិភ័យ ឹងនាំមក ូវក្តរវភិាគ
ក្ត ់ហរមា ត្រេិទធភាពជាងមុ  សលើេុវរថិភាព  ិងភាពរងឹមាាំររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ 
ត្តមរយៈក្តរវាយរនមលសលើេាំ ុាំ ហា ិភ័យ សាថ  ភាពែិរញ្ញវរថុ ដ្ាំស ើ រក្តរត្គរ់ត្គងហា ិភ័យ  ិង
ក្តរអ ុសោមត្តមច្ារ់ ិងរទរបញ្ញរាិជាធ្រមា ។ ជាលទធផ្ល ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុជារមួ
រ ារកាបា  ូវសាថ  ភាពលអត្រសេើរ ទាំងអភិបាលកិច្ច  ិងសាថ  ភាពែិរញ្ញវរថុ។  

២.៣. ការបញ្ចប់ប្បតិបតេិការរបសប់្គ្រឹះសាថ នប្បតិប្សតុ ិ

ធ្នគរជារិន កមពុជាសៅហររ ាក្តរោក់សច្ញរទរបញ្ញរាិ ក្តរត្ររួពិ ិរយទាំងសលើឯកសារ  ិង
ដ្ល់ទ៊ីកហ លងច្ាំស េះត្គឹេះសាថ  ត្ររិស្េុរជាត្រចាំ សលើក្តរផ្ាល់សេវាែិរញ្ញវរថុផ្លូវក្តរីូ ត្រជាពលរដ្ឋ។ 
ទ ាឹម ឹងស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជា ក៏បា រសងកើ   ិងកាំពុងត្តមោ ត្គឹេះសាថ  ស្លៀរឱក្តេមួយច្ាំ ួ  
ហដ្លបា   ិងកាំពុងអូេទញត្រជាពលរដ្ឋសធ្វើក្តរវ ិិសយគមូលធ្ ររេ់ខ្លួ  ត្តមរយៈ ក្តរហក ត្រមូល 
ត្បាក់រសញ្ញើព៊ីសាធារ ី សត្ក្តមររូភាព “កិច្ចេ ាខ្ច៊ីត្បាក់” ផ្ាល់អត្ត្តក្តរត្បាក់ខ្ពេ់  ិងក្តរផ្ាល់ 
ក្តរត្បាក់កមច៊ីសលមើេច្ារ់។ ជាលទធន ក្តរត្ររួពិ ិរយ  ិងក្តរវាយរនមល ធ្នគរជារិន កមពុជា បា 
េសត្មច្រញ្ច រ់ត្ររិររាិក្តរត្គឹេះសាថ  ត្ររិស្េុរិ រមួមា  ១/. ត្កមុែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ ១ ២/. 
ត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទ ៣៣  ិង ៣/. អា ៊ីីវកររាូរត្បាក់ ៣ ដូ្ច្មា ភាជ រ់កនុងឧរេមព័ ធ ៥។  

៣. ការជំរ ៊ុញការអភិវឌ្ឍវិសយ័ហរិញ្ញវតថ៊ុ និងសមាហរណ្កម្មកន៊ុងតំបន់ 

៣.១. ការអភិវឌ្ឍម្ហោឋ រចនាសម្ព័នធហរិញ្ញវតថ៊ុ  

៣.១.១. សេង់ោរគ្ណ្ម្នយយ និងរបាយការណ៍្ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុត្រវូបា រត្មូវឲ្យអ ុវរាេាង់ោររបាយក្តរ ៍ែិរញ្ញវរថុអ ារជារិ
ន កមពុជា (CIFRS) សៅសដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៩។ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុង ១/. សធ្វើរច្ចុរប នកមម
រលង់គ  ៊ីឯកភាព ២/. ហកេត្មួលទត្មង់របាយក្តរ ៍ត្រចាំហខ្ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិងែិរញ្ញវរថុ 
៣/. សរៀរច្ាំសេច្កា៊ីហ នាំេា៊ីព៊ីក្តរសរៀរច្ាំរលង់គ  ៊ីឯកភាព  ិងក្តររញ្ចូ លរបាយក្តរ ៍ សដ្ើមប៊ីសផ្ាើមក 
ធ្នគរជារិន កមពុជា  ិង ៤/. េិកាសលើផ្លរ៉ាេះ ល់រទរបញ្ញរាិដ្នទសទៀរ សដ្ើមប៊ីសច្ៀេវាងច្ាំ ុច្
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មិ ស្េរគន រវាងរទរបញ្ញរាិត្ររួពិ ិរយ  ិងេាង់ោររបាយក្តរ ៍ែិរញ្ញវរថុអ ារជារិន កមពុជា។ ទ ាឹមស េះ 
ធ្នគរជារិន កមពុជាក៏កាំពុងសរៀរច្ាំហកេត្មួលត្រព័ ធរាយក្តរ ៍របាយក្តរ ៍ត្រួរពិ ិរយ សដ្ើមប៊ីពត្ងឹង 
ត្រេិទធភាពន ក្តរង្ហរត្រួរពិ ិរយ ពត្ងឹងេុត្កឹរភាពន ទិ ន ័យ  ិងសរៀរច្ាំអ ុសោមភាពរបាយក្តរ ៍ 
ស្េរត្តមេាង់ោររបាយក្តរ ៍ែិរញ្ញវរថុអ ារជារិន កមពុជា  ិងក្តរត្រួរពិ ិរយហផ្អកសលើមូលោឋ   
ហា ិភ័យ ិងទេស ៈអនគរ ក៏ដូ្ច្ជាស្េរត្តមក្តរវវិឌ្ឍថម៊ីៗន វេ័ិយធ្នគរ។ សៅដ្ាំណាច់្ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ធ្នគរជារិន កមពុជាក៏បា សច្ញសេច្កា៊ីីូ ដ្ាំ ឹងថម៊ីមួយ េា៊ីព៊ីសេច្កា៊ីត្ ងរលង់គ  ៊ីឯកភាពថម៊ី
ហដ្លបា សធ្វើរច្ចុរប នកមមឲ្យស្េរត្តមេាង់ោររបាយក្តរ ៍ែិរញ្ញវរថុអ ារជារិន កមពុជា  ិងសដ្ើមប៊ីឲ្យ
ត្គឹេះសាថ  សត្រៀមខ្លួ អ ុវរានសពលខាងមុខ្ដ៏្ខ្ល៊ី។ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា សរៀរច្ាំេិក្តខ សាោផ្សពវផ្ាយ 
អាំព៊ីក្តរសធ្វើរច្ចុរប នភាពសលើរលង់គ  ៊ីឯកភាពេត្មារ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ   ិងសរៀរច្ាំ
េិក្តខ សាោេា៊ីព៊ីក្តរអ ុវរាត្រក្តេេដ៊ីព៊ី ច្ាំណារ់ថាន ក់ហា ិភ័យឥ ទ  ិងេាំវធិា ធ្ សលើអុ៊ីមហភរមិ  
២ សលើករចួ្មកសែើយ។  

៣.១.២ ការយិាលយ័ពត័ម៌ានឥណ្ទនកម្ព៊ុោ 

ត្កុមែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ាូ (សខ្មរូឌា) ខូ្អិលធ្៊ីឌ្៊ី មា ត្ទពយេកមមេរុរត្រមា  ៤៥,៩ រ ៊ីោ  
សរៀល  ិងមា ត្គឹេះសាថ  ជាេមាីិកកនុងត្រព័ ធហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ  ១៥៧ ត្គឹេះសាថ   ហដ្ល 
កនុងសនេះមា ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិីជ ៤៣ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរឯកសទេ ១៣ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុុ្
ទទួលត្បាក់រសញ្ញើ ៧ ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កែិូរញ្ញវរថុមិ ទទួលត្បាក់រសញ្ញើ ៧១ ត្កុមែ ុ ភរិេ ាែិរញ្ញវរថុ ១៣ 
 ិងត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទ ១០។ 

របូភាព១២ ៖ សំនពៀតឥណទាន្ និ្ងចំន្នួ្្ណនី្អតិថិជន្របស់ប្កមុ្ហ ុន្ នប្កឌី្ត បយរួ ៉ែ ូ(នខ្ម្បូឌា) ខូ្អិលធីឌី្ 
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របូភាព១៣ ៖ ោរពិនិ្តយរាយោរណ៍ឥណទាន្ 

 

ក្តររញ្ចូ លព័រ៌មា ឥ ទ ឯករាី  ររេ់េមាីិកន ត្រព័ ធហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ 
មា  ២.៩៦៨.៩៤២ គ  ៊ី សេមើ ឹង ៨៤,៣ ត្ទ៊ីោ សរៀល។ ទ ាឹមស េះ ក្តរចូ្លសត្រើត្បាេ់របាយ
ក្តរ ៍ឥ ទ ររេ់េមាីិកេរុរ ៤.៧៤០.៥៧៥ ត្ររិររាិក្តរ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ សោយកនុងសនេះ
េមាីិកជាត្គឹេះសាថ  ធ្នគរមា  ២៦,៨% ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ ៧១,១% ត្កមុែ ុ ភរិេ ា
ែិរញ្ញវរថុ ១,៧%  ិងត្គឹេះសាថ  ឥ ទ ី រទ ០,៤%។ សដ្ើមប៊ីពត្ងឹងគុ ភាព ិងរមាល ភាពន ត្រព័ ធ
ហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ  ធ្នគរជារិន កមពុជា រ ាត្រួរពិ ិរយ ិងវាយរនមលសលើរបាយក្តរ ៍ត្រចាំ
ត្គររេ់ត្កុមែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ា ូ ិងបា សច្ញលិខិ្រអសញ្ជ ើញត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ១៣ សដ្ើមប៊ី
ពិភាកាអាំព៊ីក្តរពត្ងឹងក្តរអ ុវរាត្តមត្រក្តេេា៊ីព៊ី “ក្តរហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ ”។ សោយហ ក 
ធ្នគរជារិន កមពុជាក៏បា អ ុរញ រឲ្យត្កុមែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ាូ ត្រមូលទិ ន ័យឥ ទ ត្កុមែ ុ 
ព៊ីេមាីិកហដ្លជាត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ សដ្ើមប៊ីអភិវឌ្ឍត្រព័ ធហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ 
ទ ត្កុមែ ុ ។ ក្តរអភិវឌ្ឍត្រព័ ធស េះមា  ៤ ាីំហា េាំខា ់ៗ រមួមា  ១/. ក្តរអភិវឌ្ឍត្រព័ ធរញ្ចូ ល
ទិ ន ័យ ២/. ក្តរអភិវឌ្ឍត្រព័ ធហ្ករបាយក្តរ ៍ឥ ទ  ៣/. ក្តរអភិវឌ្ឍត្រព័ ធត្ររិររាិក្តរ  ិង ៤/. 
ក្តរសាកលបងត្រព័ ធហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ ត្កមុែ ុ ។ ត្កុមែ ុ  សត្កឌ្៊ីរ រយួរ ៉ាូ សត្គង ឹងោក់ឲ្យ
ដ្ាំស ើ រក្តរត្រព័ ធហច្ករ ាំហលកព័រ៌មា ឥ ទ ត្កុមែ ុ ជាផ្លូវក្តរសៅសដ្ើមឆ្ន ាំ២០១៩។ 

៣.១.៣. ប្បតបិតេកិារប្បព័នធេូទត ់

ត្រព័ ធទូទរ់សៅកមពុជាមា ក្តរវវិឌ្ឍគួរឲ្យករ់េមាគ ល់  ិងបា ាីំរញុឲ្យសេវាទូទរ់េងត្បាក់ 
មា កាំស ើ  ខាល ាំង។ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ោក់ឲ្យដ្ាំស ើ រក្តរជាផ្លូវក្តរត្រព័ ធសេវាទូទរ់រែ័េ 
(FAST Payment System) ហដ្លកាំពុងត្ររិររាិសោយត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិ ជី  ិងត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូ
ែិរញ្ញវរថុទទួលត្បាក់រសញ្ញើ ៤២ សែើយកនុងសនេះត្គឹេះសាថ   ៧ បា ោក់ដ្ាំស ើ រក្តរសេវាស េះត្តមរយៈ
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ត្ររិររាិក្តរធ្នគរច្ល័រ។ ទ ាឹមស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាក៏បា ោក់ឲ្យដ្ាំស ើ រក្តររឋមច្ាំស េះ
ត្រព័ ធសខ្មរូឌា ហេ េវិច្ (Cambodian Shared Switch) សោយមា ត្គឹេះសាថ   ៥ (ធ្នគរសអេុ៊ីល៊ីោ
ភ៊ីអិលេុ៊ី ធ្នគរសាថ រន ភ៊ីអិលេុ៊ី ធ្នគរនត្រេ ៊ី យ៍កមពុជា ម.ក ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុអត្មឹរ 
ម.ក  ិងត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ ត្បាសាក់) ក្តលព៊ីហខ្ឧេភា ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

មា៉ាងសទៀរ ត្ររិររាិក្តរទូទរ់ត្តមរយៈត្រព័ ធសអ ិច្ត្រូ ិកក៏មា ក្តរសកើ ស ើងយ៉ាងឆ្រ់ 
រែ័េផ្ងហដ្រ សោយសារក្តរវវិឌ្ឍយ៉ាងសលឿ ន រសច្ចកវទិា។ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ២៥ 
ក៏បា ផ្ាល់សេវា Internet Banking  ិងត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ២០ បា ផ្ាល់សេវាធ្នគរ
ច្ល័រដ្ល់អរិថិី ។ ទាំែាំត្ររិររាិក្តរទូទរ់សធ្វើស ើងត្តម Internet Banking េររុ ១.០៣២.៦៧៤ 
ត្ររិររាិក្តរ គិរជាទឹកត្បាក់សេមើ ២០,២ ត្ទ៊ីោ សរៀល ច្ាំហ កឯត្ររិររាិក្តរធ្នគរច្ល័រមា  
១៤.០៧៤.៩៨៣ គិរជាទឹកត្បាក់សេមើ ២៧,៧ ត្ទ៊ីោ សរៀល។  

គិរត្រឹមដ្ាំណាច់្ឆ្ន ាំ២០១៨ ត្គឹេះសាថ  ផ្ាល់សេវាទូទរ់េងត្បាក់ ១៤  ិងត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ៥ 
បា ទទួលអាជាា រ ណព៊ីធ្នគរជារិន កមពុជា ហដ្លបា ផ្ាល់សេវាទូទរ់ ហដ្លមា ដូ្ច្ជា សេវាសផ្ារ
ត្បាក់ ដ្កត្បាក់ ោក់ត្បាក់ ទូទរ់វកិកយរត្រ ទូទរ់រនមលរាយ ទូទរ់អ ឡាញ  ិងសផ្ារត្បាក់្លងត្ពាំហដ្ ។ 
ទ ាឹមស េះ ត្កមុែ ុ  ៥ ទទួលបា ក្តរអ ុរញ រឲ្យដ្ាំស ើ រក្តរជាអនកដ្ាំស ើ រក្តរររិយភាគ៊ីកនុងក្តរផ្ាល់
សេវាសផ្ារត្បាក់្លងត្ពាំហដ្ ។ ភាន ក់ង្ហរររេ់ត្គឹេះសាថ  ផ្ាល់សេវាទូទរ់េងត្បាក់សៅទូទាំងត្រសទេេររុ
មា  ២៤.១៦៤ ហដ្លបា សធ្វើត្ររិររាិក្តរទូទរ់េងត្បាក់េររុមា  ៥១.៨០០.២៦៩ គិរជាទឹកត្បាក់ 
២៧,៧ ត្ទ៊ីោ សរៀល។ 

សោយហ ក ច្ាំ ួ ត្ររិររាិក្តរទូទរ់ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុមា  ៩២.៩២៤.៦៥១ 
គិរជាទឹកត្បាក់ ៦២,៧ ត្ទ៊ីោ សរៀល សែើយច្ាំ ួ ភាន ក់ង្ហរររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុផ្ាល់សេវា
ទូទរ់េររុមា  ១០.២៨៥ សៅទូទាំងត្រសទេ។ ត្ររិររាិក្តរសផ្ារត្បាក់្លងហដ្ េររុមា  ៧៩០.០០០ 
សេមើ ឹងទឹកត្បាក់េរុរ ២,០ ត្ទ៊ីោ សរៀល។ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ៣៧ បា ផ្ាល់សេវា
សផ្ារត្បាក់ត្តមរយៈត្រព័ ធេវ៊ីេ (SWIFT) ហដ្លមា ត្ររិររាិក្តរេរុរ ៨៤៨.៣៧៥ គិរជាទឹកត្បាក់ 
១៨៦,៨ ត្ទ៊ីោ សរៀល។ 

ប្បអប១់ ៖ ម្សចកេីសណ្នាសំេពីីការប្គ្ប់ប្គ្ងហានិភ័យបម្ចចកវិេា 
រច្ចុរប ន វសិាលភាពន សែោឋ រច្នេមព័ ធទូរគមនគម ៍ត្រូវបា ពត្ង៊ីកយ៉ាងទូលាំទូោយ

ហដ្លច្ាំ ួ អនកសត្រើត្បាេ់រណាា ញទូរគមនគម ៍ (ទូរេ័ពា ិងអុ៊ី ធឺ្ ិរ) ក្ត ់ហរមា ក្តរសកើ ស ើង
គួរឲ្យករ់េមាគ ល់។ ទ ាឹមសនេះ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុក៏បា  ិងកាំពុងត្រកួរត្រហីងគន  
កនុងក្តររសងកើរសេវាែិរញ្ញវរថុឌ្៊ី ៊ីីថលេត្មារ់អនកសត្រើត្បាេ់ ត្តមរយៈរសច្ចកវទិា ិងរណាា ញទូរ-
គមនគម ៍។ ជាក់ហេាង ត្គឹេះសាថ  ក្ត ់ហរសត្ច្ើ បា ោក់ឲ្យសត្រើត្បាេ់សេវាែិរញ្ញវរថុឌ្៊ី ៊ីីថល  ិង
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ត្ររិររាិក្តរទូទរ់្លងត្រសទេ ត្ពមទាំងបា ចូ្លជាេមាីិកត្រព័ ធទូទរ់រែ័េ (Fast Payment 
System) ត្រព័ ធសខ្មរូឌា ហេ េវិច្ (Cambodian Shared Switch)  ិងសត្រើត្បាេ់ហផ្លរែវមធ្នគរ
ជារិន កមពុជា (NBCP) ហដ្លបា សធ្វើឲ្យត្ររិររាិក្តរអ ារធ្នគរក្ត ់ហរមា ភាពត្រទក់ត្កឡាជាង
មុ ។ ទ ាឹម ឹងក្តរសត្រើត្បាេ់សេវាែិរញ្ញវរថុឌ្៊ី ៊ីីថលមា ក្តរសកើ ស ើងគួរឲ្យករ់េមាគ ល់ ធ្នគរជារិ
ន កមពុជាក៏េសងករស ើញព៊ីភាពង្ហយទទួលរងក្តរវាយត្រហារត្តមត្រព័ ធរសច្ចកវទិាសៅកនុងវេ័ិយស េះ 
ហដ្លបា សកើរស ើងជាេកល សត្ក្តមរូរភាពដូ្ច្ជា ក្តរចូ្លលួច្ទិ ន ័យ ក្តរចូ្លសៅត្គរ់ត្គង
គ  ៊ី ក្តរហកលងរ លាំត្ររិររាិក្តរសផ្ារត្បាក់ ិងទូទរ់ ក្តរ ាីំររិទរត្បាក់ជាថនូរ ឹងក្តររកាទុកទិ ន ័យ
មិ ឲ្យបារ់រង់  ិងែិរញ្ញរបទ សភរវកមម ជាសដ្ើម។  

សោយយល់ស ើញព៊ីហា ិភ័យទាំងអេ់ស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងសរៀរច្ាំសេច្កា៊ី
ហ នាំេា៊ីព៊ីក្តរត្គរ់ត្គងហា ិភ័យរសច្ចកវទិា ដ្ល់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ កនុងសគលរាំ ង 
រកាព័រ៌មា េមាង រ់ររេ់អរិថិី  ក្តរ រេុវរថិភាពត្រព័ ធត្គរ់ត្គងទិ ន ័យ ពត្ងឹងេមរថភាព
ត្គឹេះសាថ  កនុងក្តរទរ់សាក រ់ក្តរវាយត្រហារត្តមត្រព័ ធអុ៊ី ធឺ្ ិរ  ិងពត្ងឹង ិរ ារភាពអា ៊ីីវកមមររេ់ 
ត្គឹេះសាថ   សដ្ើមប៊ីឈ្ល សៅធានេុវរថិភាពត្រព័ ធធ្នគរទាំងមូល ហដ្លរួមច្ាំហ កយ៉ាងេាំខា ់
កនុងក្តររសងកើ ាីំស ឿទុកចិ្រាសាធារ ី មកសលើត្រព័ ធធ្នគរសៅកមពុជា។ កិច្ចក្តរទាំងអេ់ស េះ
អាច្េសត្មច្សៅបា  លុេះត្ត្តត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុរសងកើ ក្តរយកចិ្រាទុកោក់រហ ថមសលើ
អភិបាលកិច្ច  ិងក្តរត្គរ់ត្គងររេ់ត្កុមត្រឹកាភិបាល  ិងគ ៈត្គរ់ត្គងជា ់ខ្ពេ់ ត្ពមទាំងក្តរ
សធ្វើេវ កមមសលើមុខ្ង្ហរត្គរ់ត្គងហា ិភ័យរសច្ចកវទិាររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ។ 

៣.២. ការអន៊ុវតេការងារបរយិាប័ននហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ធ្នគរជារិន កមពុជាបា រ ាសរៀរច្ាំេិក្តខ សាោផ្សពវផ្ាយេា៊ីព៊ី វេ័ិយម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុសៅ
កមពុជា ទាំងថាន ក់សខ្រា ិងស្េុក ៤ សលើក ហដ្លមា អនកចូ្លរួមេរុរ ១.៧៥៤ នក់ កនុងសគលរាំ ង
សលើកកមពេ់ក្តរយល់ដឹ្ងដ្ល់អាជាា ធ្រហដ្ ដ្៊ី ត្រជាពលរដ្ឋ ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ  ិងត្គឹេះសាថ  
ឥ ទ ី រទ អាំព៊ី ១/. សារៈេាំខា ់ ិងផ្លត្រសយី ៍ន វេ័ិយម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ ២/. រួនទ៊ី-ភារកិច្ច
ររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា ៣/. ក្តរពវកិច្ច ិងក្តរទទួលខុ្េត្រូវររេ់អាជាា ធ្រមូលោឋ    ិង ៤/. ក្តរ
យល់ដឹ្ងព៊ីក្តរសត្រើត្បាេ់សេវាែិរញ្ញវរថុ។ 

កនុងក្តរសលើកកមពេ់ររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងេែក្តរជាមួយ 
នដ្គូអភិវឌ្ឍ ៍េាំខា ់ៗ រមួមា  អងគក្តរ UNCDF ធ្នគរពិភពសោក សា ៊ីីវកមមែិរញ្ញវរថុអ ារជារិ 
 ិងអងគក្តរ Good Return។ ធ្នគរជារិន កមពុជាកនុងនមជាសាថ រ័ ដឹ្កនាំ រមួជាមួយត្កេួង-សាថ រ័ 
ហដ្លជាេមាីិកត្កុមក្តរង្ហរ ក៏បា  ិងកាំពុងសរៀរច្ាំសេច្កា៊ីត្ ងយុទធសាស្រេាជារិេា៊ីព៊ី ររយិរ័ នែរញិ្ញវរថុ 
សត្ក្តមកិច្ចេែក្តរជាមួយអងគក្តរ UNCDF។ យុទធសាស្រេាជារិស េះ មា សគលរាំ ងរសងកើ លទធភាព
ទទួលបា សេវាែិរញ្ញវរថុផ្លូវក្តរហដ្លមា គុ ភាព ក្តរ់រ ថយអត្ត្តស្េ៊ីាហដ្លមិ ទ ់ទទួលបា 
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សេវាែិរញ្ញវរថុ ៥០% (ព៊ី ២៧% មក ១៣%)  ិងពត្ង៊ីកក្តរសត្រើត្បាេ់សេវាែិរញ្ញវរថុផ្លូវក្តរព៊ី ៥៩% 
សៅ ៧០% ត្រឹមឆ្ន ាំ២០២៥ ត្ពមទាំងសធ្វើឲ្យត្រសេើរសទបើង ូវេុខុ្មាលភាពត្គួសារ  ិងគាំត្ទកាំស ើ  
សេដ្ឋកិច្ចត្តមរយៈេកមមភាពអាទិភាពដូ្ច្ជា ១/. សលើកទឹកចិ្រាឲ្យមា ក្តរេ សាំសៅត្តមត្គឹេះសាថ  ែិរញ្ញវរថុ
ផ្លូវក្តរ ២/. ាីំរុញ វា ុវរា ៍ផ្លិរផ្លឥ ទ េត្មារ់េែត្គេធុ្ រូច្រាំផុ្រ រូច្  ិងមធ្យម 
៣/. ពត្ង៊ីកេមរថភាពត្រព័ ធទូទរ់ ៤/. ផ្ាល់អាទិភាពដ្ល់ក្តរអភិវឌ្ឍទ៊ីផ្ារធានរា៉ា រ់រងឲ្យដ្ាំស ើ រក្តរ
បា លអត្រសេើរ ៥/. ពត្ងឹងេមរថភាព ិយ័រករវេ័ិយែិរញ្ញវរថុ  ិង ៦/. សលើកកមពេ់េិទធិអរិថិី  ិង
រសងកើ រមាល ភាពកនុងវេ័ិយែិរញ្ញវរថុ។ 

ទ ាឹមស េះ ស្រេា៊ីបា សដ្ើររួនទ៊ីយ៉ាងេាំខា ់កនុងក្តរចូ្លរមួច្ាំហ កអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចត្គួសារ េងគម 
 ិងសេដ្ឋកិច្ចជារិទាំងមូល។ កនុងវេ័ិយែិរញ្ញវរថុ ស្រេា៊ីត្រូវបា ចរ់ទុកថាជាអរិថិី ហដ្លមា ក្តរ
ទទួលខុ្េត្រូវខ្ពេ់។ សោយពិ ិរយស ើញព៊ីរួនទ៊ីេាំខា ់ទាំងស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុង 
ផ្ាួច្សផ្ាើមគសត្មាងថម៊ីៗ សដ្ើមប៊ីសលើកកមពេ់ក្តរទទួលបា  ិងសត្រើត្បាេ់សេវាែិរញ្ញវរថុផ្លូវក្តរររេ់ស្រេា៊ី។ 
ធ្នគរជារិន កមពុជាកនុងនមជាេមាីិកសពញអងគ  ិងជាេមាីិកគ ៈកមាម ធិ្ក្តរសយ៉ា ឌ័្រ  ិង
ររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុេត្មារ់ស្រេា៊ីររេ់េែព័ ធររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ (AFI) បា សរាជាា អ ុវរាហផ្ ក្តរ
េកមមភាពន សេច្កា៊ីត្រក្តេ Denarau ត្តមរយៈក្តរ ាីំរុញស្រេា៊ីកនុងភាពជាអនកដឹ្កនាំ ទាំងកនុងសាថ រ័  
ផ្ទា ល់  ិងត្តមត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ កនុងសគលរាំ ងរសងកើ េាំស ងស្រេា៊ីកនុងក្តររសងកើរសគល
 សយបាយហផ្នកែិរញ្ញវរថុ ហដ្លអាច្ស្លើយររសៅ ឹងរត្មូវក្តរជាក់ហេាងររេ់អរិថិី ជាស្រេា៊ី។ 

ប្បអប់២ ៖ បម្ចចកវេិាហរិញ្ញវតថ៊ុ (Financial Technology) 

វាកយេពា “រសច្ចកវទិាែិរញ្ញវរថុ” ឬ financial technology សៅក្តរ់ថា Fintech េាំសៅសៅ 
សលើ វា ុវរាហដ្ល ាីំរញុសោយរសច្ចកវទិា សកើរមា ស ើងសៅកនុងក្តរផ្ាល់សេវាែិរញ្ញវរថុ។ ហផ្នកេាំខា ់  ៗ
ន ក្តរអភិវឌ្ឍរសច្ចកវទិាែិរញ្ញវរថុ រមួមា  ក្តរវភិាគេាំ ុាំ ទិ ន ័យធ្ាំៗ (Big data analysis) រិច្ ិក 
ន ក្តរវភិាគ ក្តរីួញដូ្រសោយេវ័យត្រវរាិ ក្តរផ្ាល់ក្តរត្រឹកាសោយេវ័យត្រវរាិ  ិងក្តររកាទុក
កាំ រ់ត្ត្តែិរញ្ញវរថុ។ កនុងរយៈសពលរ៉ាុនម  ឆ្ន ាំចុ្ងសត្ក្តយស េះ រសច្ចកវទិាែិរញ្ញវរថុបា ទក់ទញ
ច្ាំណារ់អារមម ៍ររេ់ពិភពសោក សោយផ្ាល់ ូវី សត្មើេជាសត្ច្ើ ន ក្តរទូទរ់ សរើសធ្ៀរ ឹងមសធ្ាបាយ 
ទូទរ់ហដ្លមា លកខ ៈហររត្រនព ៊ី ។ រសច្ចកវទិាែិរញ្ញវរថុបា ផ្ាល់គុ េមបរាិសត្ច្ើ  ត្តមរយៈ 
ក្តរ ាីំរញុឲ្យសេវាែិរញ្ញវរថុក្ត ់ហរមា ត្រេិទធភាព ច្ាំណាយរិច្ ឆ្រ់រែ័េ េមាែរ កមមខ្ពេ់ 
សលើកកមពេ់ររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ  ិងគាំត្ទកាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ច។ ជាក់ហេាង ត្រព័ ធទូទរ់ត្តមទូរេ័ពា
នដ្កនុងត្រសទេចិ្  ិងសក យ៉ា  បា ីួយឲ្យត្រជាី រារ់ោ នក់ហដ្លមិ មា គ  ៊ីសៅធ្នគរ 
(unbanked people) ចូ្លសៅកនុងត្រព័ ធែិរញ្ញវរថុ សោយត្រជាី ទទួលបា សេវាែិរញ្ញវរថុឆ្រ់
រែ័េ ិងច្ាំណាយត្ររិររាិក្តរទរ។ ទ ាឹម ឹងស េះ រសច្ចកវទិាែិរញ្ញវរថុក៏បា ភាជ រ់មកជាមួយ ូវ
ហា ិភ័យផ្ងហដ្រ ហដ្លចាំបាច់្ត្រូវហរមា ក្តរយល់ដឹ្ងេុ៊ីីសត្ៅ ិងយ ាក្តរត្គរ់ត្គងហា ិភ័យ
ត្រករសោយត្រេិទធភាព កនុងកិច្ចក្តរ រអរិថិី  ិងវ ិិសយគិ  ត្រឆ្ាំង ឹងក្តរហកលងរ លាំ ក្តរសគច្
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ព ធ ក្តរោងលុយកខ្វក់ ិងែិរញ្ញរបទ សភរវកមម ពិសេេក្តរ រ ូវេុច្ររិភាព ិងេថិរភាពន 
ត្រព័ ធែិរញ្ញវរថុ។ ដូ្សច្នេះ ក្តរអភិវឌ្ឍត្ករខ្ ឌ ច្ារ់ ិងរទរបញ្ញរាិហផ្អកសលើទេស ៈអនគរត្រូវសរៀរច្ាំ
ស ើងរួមផ្សាំ ឹងគាំ ិរនច្នត្រឌិ្រ ភាពទ ់ភល ់  ិង ាីំនញច្ាេ់ោេ់ សោយមិ សធ្វើឲ្យរ៉ាេះ ល់ដ្ល់
 វា ុវរាភាព។ 

សោយហ ក ក្តររ ៊ីកច្សត្មើ ន រសច្ចកវទិាែិរញ្ញវរថុកនុងត្រសទេកមពុជា គឺេថិរកនុងដ្ាំណាក់ក្តល
រឋមសៅស ើយ។ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា រងកលកខ ៈអាំសណាយផ្លដ្ល់ក្តរសត្រើត្បាេ់រសច្ចកវទិា
ែិរញ្ញវរថុសៅកនុងវេ័ិយធ្នគរ ដូ្ច្ជា ក្តរអ ុរញ រឲ្យសត្រើទូរេ័ពានដ្ ត្រព័ ធ QR Code  ិងគ  ៊ី 
e-wallet េត្មារ់ទូទរ់ ិងសផ្ារត្បាក់ ទាំងកនុងត្រសទេ ិង្លងហដ្ ។ ធ្នគរជារិន កមពុជាក៏បា 
ោក់ឲ្យសត្រើត្បាេ់ត្រព័ ធទូទរ់រាយសៅឆ្ន ាំ២០១២ េត្មារ់ផ្ទរ់ទរ់មូលរបទ រត្រ  ិងររជ សផ្ារ
ឥ ទ ។ ត្រព័ ធេត្មារ់ទូទរ់រែ័េ (FAST Payment System) បា ោក់ឲ្យដ្ាំស ើ រក្តរសៅឆ្ន ាំ
២០១៦ េត្មារ់េត្មលួដ្ល់ក្តរទូទរ់ភាល មៗ ូវក្តរសផ្ារមូល ិធិ្។ ត្រព័ ធ Cambodian Shared Switch 
(CSS) ត្រូវបា ោក់ឲ្យដ្ាំស ើ រក្តរសៅហខ្រុោ ឆ្ន ាំ២០១៧ េត្មារ់េត្មួលដ្ល់ត្ររិររាិក្តរមា៉ា េុ៊ី  
ATM  ិង POS។ ជាមួយគន ស េះ ត្ករខ្ ឌ រទរបញ្ញរាិននេាំសៅសលើកកមពេ់រសច្ចកវទិាែិរញ្ញវរថុ
កាំពុងត្រូវបា សរៀរច្ាំជារ ារនា រ់ ទ ាឹមគន  ឹងក្តររ ាអភិវឌ្ឍេមរថភាព ាីំនញររេ់មន្ត ា៊ីធ្នគរ
ជារិន កមពុជាសលើហផ្នកច្ារ់ ិងរទរបញ្ញរាិ សដ្ើមប៊ីធានដ្ល់ក្តរអភិវឌ្ឍត្រករសោយេុវរថិភាព ិង
ត្រេិទធភាពខ្ពេ់។ 

៣.៣. ចំម្ណ្ឹះដ្រងសននកហរិញ្ញវតថ៊ុ និងកិចចការ រអតិថ្ជិន 

ធ្នគរជារិន កមពុជាសផ្ទា រក្តរយកចិ្រាទុកោក់ខ្ពេ់ ច្ាំស េះក្តរផ្សពវផ្ាយច្ាំស េះដឹ្ងហផ្នក
ែិរញ្ញវរថុ ជាពិសេេកាំពុងេែក្តរជាមួយត្កេួងអរ់រ ាំ យុវី   ិងក៊ីឡា កនុងក្តរោក់រញ្ចូ លច្ាំស េះ
ដឹ្ងហផ្នកែិរញ្ញវរថុសៅកនុងកមមវធិ្៊ីេិកាច្ាំស េះទូសៅររេ់ត្កេួង ចរ់ព៊ីកត្មិររឋមេិកាដ្ល់មធ្យម 
េិកាទុរិយភូមិ។ ជាមួយគន ស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងអ ុវរាគសត្មាងជាសត្ច្ើ ដូ្ច្ជា 
យុទធនក្តរ “នតាឹះ! ន្ិយាយពីលុយ” សេៀវសៅអរ់រ ាំហផ្នកែិរញ្ញវរថុ “នតាឹះ! ន្ិយាយពីលុយ” ក្តរចុ្េះផ្សពវផ្ាយ
ផ្ទា ល់ត្តមមូលោឋ    ិងបា ោក់ឲ្យសត្រើត្បាេ់សាកលបងកមមវធិ្៊ីអរ់រ ាំហផ្នកែិរញ្ញវរថុត្តមទូរេ័ពាច្ល័រ
មា សឈ្លម េះថា “NBC-Edu” ហដ្លអាច្ទញយកបា ត្តមរយៈ Google Play  ិង Apple App Store។ 
ថម៊ីៗស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា េែក្តរជាមួយអងគក្តរ Good Return ត្កមុែ ុ  Viamo  ិងត្កមុែ ុ 
ហេលក្តរ កនុងក្តរោក់ឲ្យដ្ាំស ើ រក្តរសេវា ៣-២-១ ហដ្លជាសេវាផ្ាល់ច្ាំស េះដឹ្ងហផ្នកែិរញ្ញវរថុត្តមរយៈ
ទូរេ័ពាច្ល័រ សលើត្រធា រទដូ្ច្ជា ១/. ក្តរេ សាំ ិងអរថត្រសយី ៍ន ក្តរេ សាំ ២/. ក្តរសត្រើត្បាេ់
ឥ ទ  ិងក្តរត្គរ់ត្គងរាំ ុលត្រករសោយត្រេិទធភាព  ិង ៣/. ក្តរក្តរ ររាំ ុលវ ័ឌ ក។ សេវាកមម 
៣-២-១ ស េះ គឺជាសេវាផ្ាល់ព័រ៌មា ជាេាំស ង សោយត្រជាី កមពុជាអាច្ទទួលបា ដ្ាំរូនម  ហផ្នក
ែិរញ្ញវរថុសោយត្គ ់ហរសៅសៅក្ត ់សលខ្ “៣-២-១” ត្តមរយៈទូរេ័ពាច្ល័រសៅកនុងត្រសទេ។ 
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កនុងសគលរាំ ងផ្ាល់ព័រ៌មា  ក្តរ រេិទធិ ក្តរ រផ្លត្រសយី ៍ររេ់អរិថិី  ត្ពមទាំង
ពត្ងឹង ាីំស ឿទុកចិ្រាររេ់សាធារ ី សលើត្រព័ ធធ្នគរ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា រ ាពត្ងឹងសលើ 
ក្តរអ ុវរាត្រក្តេេា៊ីព៊ី ក្តរសោេះស្សាយរ ាឹ ងអរិថិី ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ ត្តមរយៈ 
ក្តរទទួល ិងសោេះស្សាយរ ាឹ ងអរិថិី ជារ ារនា រ់។ ជាមួយស េះ ត្កុមក្តរង្ហរគាំ រអរិថិី 
រ ាទទួល ិងសោេះស្សាយក្តររវា៉ា  ិង/ឬរ ាឹ ងត្តមរយៈត្រព័ ធទូរេ័ពា Hotline ទាំង ៥ ហខ្ស េត្មារ់
ទ៊ីសាន ក់ក្តរកណាា ល  ិង ២១ ហខ្សសទៀរសៅត្តមរណាា សាខាធ្នគរជារិន កមពុជារាីធា ៊ី-សខ្រា។ 
ត្កមុក្តរង្ហរ Hotline បា ទទួលរ ាឹ ង ២៧៦ ករ ៊ី  ហដ្លរ ាឹ ងភាគសត្ច្ើ  ក់ព័ ធ ឹងក្តររង់ផ្ទា ច់្
ឥ ទ មុ ក្តលកាំ រ់ ររា សេនើេុាំដ្កវរថុររច ាំ ក្តរគ នក្តរត្បាក់ ក្តរខ្ច៊ីច្ងក្តរត្បាក់សត្ៅ
ត្រព័ ធធ្នគរ ក្តររង់ពិ ័យសផ្សងៗ  ិងក្តរសាកេួរព័រ៌មា សផ្សងៗ។ 

កនុងកាំ ុងឆ្ន ាំ២០១៨ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ករ់េមាគ ល់ស ើញ ូវេកមមភាពផ្សពវផ្ាយ
ជាសាធារ ៈយ៉ាងសត្ច្ើ  ត្តមរយៈរណាា ញេងគម ខិ្រារ័ ណ  ិងសារត្តមទូរេ័ពា ជាសដ្ើម ទក់ទង
 ឹងក្តរផ្ាល់កមច៊ីង្ហយៗ ិងឆ្រ់រែ័េ។ េកមមភាពផ្ាល់កមច៊ីទាំងស េះត្រូវបា ពិ ិរយស ើញថា មិ មា 
ច្ារ់អ ុរញ រត្រឹមត្រូវ  ិងអាច្រងកជាហា ិភ័យមួយច្ាំ ួ ដ្ល់អនកហដ្លសត្រើត្បាេ់ ដូ្ច្ជា ១/. ក្តរ 
ត្រឈមមុខ្ ឹងរាំ ុលវ ័ឌ ក សោយសារអត្ត្តក្តរត្បាក់ ិងកនត្មសេវាសផ្សងៗខ្ពេ់យ៉ាងខាល ាំងជាង
ត្គឹេះសាថ  ហដ្លស្េរច្ារ់  ិងក្តរគ នក្តរត្បាក់ហររសកងច្ាំស ញព៊ីអនកខ្ច៊ីត្បាក់ ២/. ក្តរត្រឈមមុខ្
 ឹងក្តរគាំរាមកាំហែង គរេងករ់ សត្ក្តមររូភាពសផ្សងៗ សដ្ើមប៊ីរងខាំឲ្យេងត្បាក់សដ្ើម ក្តរត្បាក់  ិងត្បាក់
ពិ ័យហដ្លមិ េមសែរុផ្លសៅត្កមុែ ុ វញិ  ិង ៣/. ត្ទពយធានររេ់អរិថិី អាច្ត្រវូបា ត្កមុែ ុ  
ឬអនកផ្ាល់កមច៊ីខុ្េច្ារ់ររឹអូេ សោយពុាំ្លងក្តរ់ក្តរេសត្មច្ព៊ីរុោក្តរ ជាសដ្ើម។ សដ្ើមប៊ីក្តរ រ
សាធារ ី ព៊ីផ្លវបិាកទាំងស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា សច្ញ ូវសេច្កា៊ីត្រក្តេព័រ៌មា  សត្កើ 
រ ាំលឹកដ្ល់ត្រជាពលរដ្ឋឲ្យរសងកើ ក្តរត្រុងត្រយ័រន  ិងសីៀេវាងក្តរសត្រើត្បាេ់សេវាកមមកមច៊ីព៊ីត្កុមែ ុ  
ឬអនកផ្ាល់កមច៊ីហដ្លគម  ច្ារ់អ ុរញ រ  ិងកាំពុងសេនើេុាំក្តរេែក្តរព៊ីអាជាា ធ្រ ក់ព័ ធសដ្ើមប៊ីចរ់
វធិា ក្តរត្តមផ្លូវច្ារ់សៅសលើត្កុមែ ុ  ឬអនកផ្ាល់កមច៊ីខុ្េច្ារ់ត្តមត្គរ់ររូភាពទាំងអេ់។ 

កនុងខ្ ៈហដ្លក្តរសត្រើត្បាេ់ក្តេសអ ិច្ត្រ ិូក មិ ត្រូវបា អ ុរញ រសៅរណាា ត្រសទេជា
សត្ច្ើ  េត្មារ់កមពុជាថម៊ីៗស េះ ក៏មា ក្តរផ្សពវផ្ាយ ច្រាច្រ ទិញ លក់ ីួញដូ្រ  ិងទូទរ់ក្តេសអ ិច្
ត្រ ិូកមួយច្ាំ ួ  ដូ្ច្ជា KH Coin, Suncoin, K coin, One-coin, Forex coin  ិងក្តេសអ ិច្ត្រ ិូក
ត្រហាក់ត្រហែលសផ្សងសទៀរសោយគម  ច្ារ់អ ុរញ រ ហដ្លអាច្រងកហា ិភ័យដ្ល់សាធារ ី  
 ិងេងគមទាំងមូល រួមមា  ១/. ក្តរសច្ញផ្ាយសោយពុាំមា វរថុធានេងត្រ រ់មកវញិ ២/. ក្តរ
ទទួលរងក្តរខាររង់សលើក្តរវ ិិសយគ សោយសារហររនមលចរកឹររេ់ក្តេសអ ិច្ត្រូ ិកហត្រត្រួលគម  
មូលោឋ  ច្ាេ់ោេ់ ៣/. ក្តរត្រឈម ឹងឧត្កិដ្ឋកមមរសច្ចកវទិា  ិងសធ្វើឲ្យបារ់រង់មូល ិធិ្សោយសារ
ក្តរលួច្ចូ្លសៅកនុងត្រព័ ធ  ិង ៤/. កងវេះយ ាក្តរក្តរ រផ្លត្រសយី ៍អរិថិី  អនកសត្រើត្បាេ់ក្តេ
សអ ិច្ត្រូ ិកជាី អនមិក ពុាំមា ក្តរេមាគ ល់អរាេរញ   ឬ សាវត្តររេ់អនកសត្រើត្បាេ់បា 
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ច្ាេ់ោេ់ ហដ្លជាហា ិភ័យកនុងក្តរេមាអ រត្បាក់ ិងែិរញ្ញរបទ សភរវកមម។ អាជាា ធ្រមា េមរថកិច្ច 
រមួមា  ព៊ីធ្នគរជារិន កមពុជា គ ៈកមមក្តរមូលរត្រកមពុជា  ិងអគគេនងក្តរោឋ   គរបាលជារិ 
បា សច្ញសេច្កា៊ីហថលងក្តរ ៍រមួអាំ វនវដ្ល់សាធារ ី  ឲ្យត្រុងត្រយ័រនច្ាំស េះក្តរសោេន 
ផ្សពវផ្ាយ សកៀរគរត្រមូលមូល ិធិ្  ិងក្តរសធ្វើត្ររិររាិក្តរទិញ លក់ ីួញដូ្រ ទូទរ់ ក្តេសអ ិច្ត្រ ិូក
ហដ្លមិ មា អាជាា រ ណត្រឹមត្រូវ  ិងផ្ានា សទេត្តមផ្លូវច្ារ់ជាធ្រមា ច្ាំស េះរុគគល ឬ ៊ីរិរុគគល
ណាហដ្លសធ្វើេកមមភាពទាំងស េះ សែើយជាលទធផ្ល អាជាា ធ្រមា េមរថកិច្ចក៏បា ចរ់វធិា ក្តរចុ្េះ
ត្រួរពិ ិរយ ិងរញ្ឈរ់េកមមភាពដ្ល់ត្កុមែ ុ មួយច្ាំ ួ ផ្ងហដ្រ។ 

៣.៤. ប្បតិបតេកិារេីនារអនេរធនាគារ 

ត្ររិររាិក្តរទ៊ីផ្ារអ ារធ្នគរ ិវាេី ត្តមត្រសភទត្គឹេះសាថ   ត្រមា  ៥៤,៦% ត្រូវបា 
សធ្វើស ើងជាមួយធ្នគរជារិន កមពុជា ៣២,២% ជាមួយត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ១០,៣% ជាមួយត្គឹេះសាថ  
ែិរញ្ញវរថុសផ្សងសទៀរ ២,៥% ជាមួយត្កុមែ ុ ធានរា៉ា រ់រង  ិង ០,៥% ជាមួយត្កុមែ ុ មូលរត្រ។ 
ទ ាឹមស េះ ៥៤,៦% ជាត្បាក់រសញ្ញើសៅធ្នគរជារិន កមពុជា ៣២,៦% ជាត្រសភទត្បាក់រសញ្ញើ ៧,១% 
ជាកមច៊ីមូល ិធិ្ ៣,២% ជាកមច៊ីអ ារធ្នគរ ២,៣% ជាក្តរវ ិិសយគកនុងទ៊ីផ្ារររិូយរ័ ណ  ិង ០,៣% 
ជាធារុសៅកនុងត្តរាងសត្ៅរុលយក្តរ។ 

របូភាព១៤ ៖ ប្បតិបតាោិរ ីសារអន្ារធនាគារ-និ្វាសជន្ 

 

សោយហ ក ត្ររិររាិក្តរទ៊ីផ្ារអ ារធ្នគរអ ិវាេី ត្រូវបា សធ្វើស ើងហរ ៣ ត្គឹេះសាថ   រ៉ាុសណាណ េះ 

រមួមា  ជាមួយត្គឹេះសាថ  ធ្នគរមា ត្រមា  ៨៨,៨% ជាមួយត្គឹេះសាថ  ែិរញ្ញវរថុសផ្សងសទៀរត្រមា  

១០,៥%  ិងជាមួយត្កមុែ ុ មូលរត្រត្រមា  ០,៧%។ ត្ររិររាិក្តរីិរ ក់កណាា ល គឺជាកមច៊ីមូល ិធិ្ 

(៤៤,៨%) ជាត្រសភទត្បាក់រសញ្ញើ (៤៣,៥%)  ិងក្តរវ ិិសយគកនុងទ៊ីផ្ារររិូយរ័ ណ (១១,៦%)។ 
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32.2%

2.5%
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10.3%

ប្បតិបតាោិរ  ីសារ អន្ារធនាគារ 
តាម្ ប្បនេ  ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ 

ធនាគារ ជាតិ នន្ កម្ពុជា

ធនាគារ

ប្កុម្ហ ុន្ ធានារា៉ែ ប ់រង

ប្កុម្ហ ុន្ ម្ូល បប័្ត

ប្្រឹះស្ថា ន្ ហិរញ្ញ  វតាុ នសេង ន ៀត

54.6%32.6%

7.1%

3.2%
0.3%

2.3%

ប្បតិបតាោិរ ីសារ អន្ារធនាគារ
 តាម្ ប្បនេ  សលិត សល 

ធនាគារ ជាតិ នន្ កម្ពុជា

ប្ាក ់បនញ្ញ ើ 

កម្ចមី្លូ និ្ធិ

កម្ច ីអន្ារធនាគារ

ធាតុ នៅ នប្ៅតារាង តុលយោរ

 ីសារ របិូយ បណ័ណ

ន រនីវ ីវ

កិចច សន្ា  ិញ ប្តលប ់

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 
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របូភាព១៥ ៖ ប្បតិបតាោិរ ីសារអន្ារធនាគារ-អនិ្វាសជន្ 

 

៣.៥. ការនេលហ់រិញ្ញបបទនដ្លវ់សិយ័អចលនប្េពយ  

ទ៊ីផ្ារអច្ល វរថុកមពុជាសៅហរមា េកមមភាពគួរឲ្យករ់េមាគ ល់ ស្េរគន សៅ ឹងកាំស ើ   
សេដ្ឋកិច្ចកមពុជា  ិងភាពត្រសេើរស ើងន កត្មិរ ៊ីីវភាពរេ់សៅររេ់ត្រជាី ។ គិរត្រឹមដ្ាំណាច់្ឆ្ន ាំ 
២០១៨ ផ្លសធ្ៀរឆ្ន ាំសលើឆ្ន ាំន កាំស ើ  ឥ ទ ធ្នគរ ិងម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុច្ាំស េះវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ 
មា កត្មិរ ៣៦,៤%  ិង ៣៣,៩% សរៀងគន ។ ឥ ទ ររេ់ត្រព័ ធធ្នគរច្ាំស េះវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ
មា កត្មិរ ២៦,៦% ន េាំសពៀរឥ ទ េររុ កនុងសនេះកត្មិរឥ ទ ច្ាំស េះវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ 
៩៦% ត្រូវបា ផ្ាល់សោយត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ  ិង ៤% ត្រូវបា ផ្ាល់សោយត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ។ 
ឥ ទ ច្ាំស េះវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ រមួមា  េកមមភាពអច្ល ត្ទពយ ក្តរសាងេង់  ិងក្តរទិញផ្ាេះ
េត្មារ់លាំសៅោឋ  ។ ថវ៊ីរបរិហរច្ាំហ កទ៊ីផ្ារឥ ទ ច្ាំស េះវេ័ិយអច្ល ត្ទពយររេ់ត្គឹេះសាថ  ម៊ីត្កូ
ែិរញ្ញវរថុមា ទាំែាំរូច្ខាល ាំងសរើសធ្ៀរសៅ ឹងធ្នគរក៏សោយ រ៉ាុហ ាកាំស ើ  ឥ ទ ដ៏្ខ្ពេ់ច្ាំស េះវេ័ិយ
ស េះ ទមទរឲ្យមា ក្តរត្ររួពិ ិរយជាត្រចាំសលើត្ររិររាិក្តរររេ់ត្គឹេះសាថ  ហដ្ល ក់ព័ ធ។ 

របូភាព១៦ ៖ ចំណណក ីសារឥណទាន្នៅវស័ិយអចលន្ប្ ពយរបស់ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ធនាគារ និ្ងហរិញ្ញ វតាុ 

 ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

88.8%

0.7%

10.5%

ប្បតិបតាោិរ  ីសារ អន្ារ ធនាគារ
 តាម្ ប្បនេ  ប្ រ្ឹះស្ថា ន្ 

ធ្នគរ

ត្កុមែ ុ  ធានរា៉ារ់ រង

ត្កុមែ ុ  មូល រ័ត្រ

ត្គឹេះសាថ   ែិរញ្ញ វរថុ សផ្សង 
សទៀរ

43.5%

44.8%

11.6%

ប្បតិបតាោិរ  ីសារ អន្ារធនាគារ 
តាម្ ប្បនេ  សលិត សល

ត្បាក់ រសញ្ញើ 

កមច៊ីមូល  ិធិ្

កមច៊ី អ ារធ្នគរ

ធារុ សៅ សត្ៅត្តរាង រុលយក្តរ

ទ៊ីផ្ារ ររិូយ រ័ ណ

សដ្រ ៊ីសវទ៊ីវ

កិច្ច េ ា ទិញ ត្រលរ់ 

ត្រភព ៖ ធ្នគរជារិន កមពុជា 

ឥ ទ សៅវេ័ិយសផ្សងៗ

73,4%

ធ្នគរ

96%

ម៊ីត្កូែិរញ្ញវរថុ

4%

ឥ ទ សៅវេ័ិយ  

អច្ល ត្ទពយ

26,6%
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ត្តមរយៈទិ ន ័យកនុងត្រព័ ធរបាយក្តរ ៍ត្ររិររាិក្តរអ ារជារិ (ITRS) បា រង្ហា ញថា លាំែូរ 
ទុ វ ិិសយគផ្ទា ល់ររសទេកនុងវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ (រមួរញ្ចូ ល ូវត្គរ់ត្រសភទអច្ល ត្ទពយ ិងខុ្ ដូ្) 
ររេ់កមពុជាកនុងឆ្ន ាំ២០១៨ មា  ១.៤៧៤ រ ៊ីោ សរៀល រមួមា ត្រសទេចិ្  ៥៨,៨% ត្រសទេេិងារុរ ៊ី 
២៨,៣%  ិងត្រសទេសផ្សងៗសទៀរមា  ១២,៩% ន ក្តរវ ិិសយគេររុ។ 

 

តារាង៧ ៖ លំហូរវនិិ្នយា្កនុងវស័ិយអចលន្ប្ ពយនៅកម្ពុជា1                                                           (គិរជារ ៊ីោ សរៀល) 

 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ក្តរវ ិិសយគជាសដ្ើមទុ សៅកមពុជា ៧.៤៨១ ៧.៤០២ ១០.០៤១ ១១.២៨៤ ១២.៥៥០ 

ក្តរវ ិិសយគកនុងវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ ១.៧៨១ ១.៥៣៩ ១.២៦៨ ១.៤៨៩ ១.៤៧៤ 

ត្រភព ៖ ក្តរបា៉ា  ់សាម  កនុងត្រព័ ធ ITRS (International Transaction Reporting System) ររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា   
      

 

 

 

ធ្នគរជារិន កមពុជាបា រ ាយកចិ្រាទុកោក់ ិងត្តមោ វឌ្ឍ ភាពវេ័ិយអច្ល ត្ទពយជា
ត្រចាំ ជាពិសេេក្តរផ្ាល់ឥ ទ ររេ់ត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុច្ាំស េះវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ 
ហដ្លជាវេ័ិយមា ហា ិភ័យខ្ពេ់។ កនុងសគលសៅសលើកកមពេ់ក្តរត្តមោ   ិងវភិាគព៊ីវឌ្ឍ ភាពវេ័ិយ
អច្ល ត្ទពយ ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងរ ាត្រមូលព័រ៌មា សផ្សងៗ ក់ព័ ធសដ្ើមប៊ីរសងកើរឲ្យ
មា េូច្នករេ ាេស ៍នថលអច្ល វរថុ (Property Price Index) ហដ្លលទធផ្លន ក្តររសងកើរេ ាេស ៍
ស េះ  ឹងផ្ាល់ដ្ល់ធ្នគរជារិន កមពុជា ក៏ដូ្ច្ជាត្គឹេះសាថ  ធ្នគរ ិងែិរញ្ញវរថុ េត្មារ់ជាមូលោឋ  
កនុងក្តរត្គរ់ត្គងហា ិភ័យ ក់ព័ ធ ឹងវេ័ិយអច្ល ត្ទពយ។ 

 

                                                           
1 ទិ ន ័យលាំែូរវ ិិសយគចរ់ព៊ីឆ្ន ាំ២០១៤ ត្រូវបា ហកេត្មួលសោយសត្រើត្បាេ់វធិ្៊ីសាស្រេា  ិងធារុចូ្លថម៊ី 
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ត្រភព ៖ ត្រព័ ធ ITRS ររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា 

របូភាព១៧ ៖ លំហូរចូលនន្ោរវនិិ្នយា្ផ្ទទ ល់បរន សកនុងវស័ិយអចលន្ប្ ពយនៅកម្ពុជា2 
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របូភាព១៨ ៖ ឥណទាន្នៅវស័ិយអចលន្ប្ ពយ  

 

 
វេ័ិយេាំ ង់រ ាមា កាំស ើ  រងឹមាាំ  ិងរមួច្ាំហ កត្រមា  ១/៥ សៅកនុងកាំស ើ  សេដ្ឋកិច្ច។ 

វឌ្ឍ ភាពកនុងវេ័ិយស េះក៏បា ្លុេះររច ាំងផ្ងហដ្រត្តមរយៈេូច្នករេាំខា ់ៗ មា ដូ្ច្ជា ក្តរសកើ 
ស ើងក្តរនាំចូ្លេមាា រេាំ ង់ (១៥%)  ិងនផ្ាត្កឡាេាំ ង់េររុ (៨%)។ ច្ាំ ួ គសត្មាងវ ិិសយគ
កនុងវេ័ិយេាំ ង់បា ថយចុ្េះ ៦% រ ៊ីឯរនមលគសត្មាងវ ិិសយគបា ធាល ក់ចុ្េះ ២០%។ គសត្មាងវ ិិសយគ
ត្រមា  ៥/៦ ជាេាំ ង់លាំសៅោឋ   សែើយវ ិិសយគិ ររសទេភាគសត្ច្ើ មកព៊ីត្រសទេចិ្  កូសរ ៉ា ីរ៉ាុ  
នថ នរវា៉ា ់ េិងារុរ ៊ី  ិងអង់សគលេ។ ជាមួយគន ស េះ វេ័ិយេាំ ង់បា ផ្ាល់ឱក្តេក្តរង្ហរឲ្យអនក ាីំនញ 
 ិងកមមករត្រមា  ២២០.០០០ នក់ ហដ្លសធ្វើក្តរត្តមក្តរោឋ  េាំ ង់ទូទាំងត្រសទេ។ 

៣.៦. យនេការការ រអនកោកប់្បាកប់ម្ញ្ញ ើ 

យុទធសាស្រេាអភិវឌ្ឍ ៍វេ័ិយែិរញ្ញវរថុឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៥ បា កាំ រ់រួនទ៊ីររេ់ធ្នគរជារិ 
ន កមពុជា កនុងនមជាសាថ រ័ ដឹ្កនាំក្តរេិកាអាំព៊ីលទធភាពរសងកើរត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើេត្មារ់ 
សគលសៅរយៈសពលខ្ល៊ី ឆ្ន ាំ២០១៦-២០១៩។ សដ្ើមប៊ីអ ុវរាហផ្ ក្តរេកមមភាពស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជា 
បា រសងកើរត្កុមក្តរង្ហរអ ុវរាគសត្មាងរសងកើរត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើ ក្តលព៊ីនថងទ៊ី១៦ ហខ្មករា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
សោយមា មុខ្ង្ហរ ិងភារកិច្ចច្មបងៗ គឺ ១/. េិកា ស្សាវត្ជាវ  ិងសរៀរច្ាំរទរបញ្ញរាិ ក់ព័ ធ ឹងក្តរ
ក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើ ិងត្ករខ្ ឌ ដ្ាំសណាេះស្សាយ ២/. េែក្តរជាមួយភាគ៊ី ក់ព័ ធននសដ្ើមប៊ីអ ុវរាគសត្មាង 
រសងកើរត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើ  ិង ៣/. រាយក្តរ ៍ីូ ថាន ក់ដឹ្កនាំធ្នគរជារិន កមពុជាអាំព៊ីវឌ្ឍ ភាព
ន ក្តរអ ុវរាគសត្មាងរសងកើរត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើ។ រច្ចុរប ន ធ្នគរជារិន កមពុជាកាំពុងរ ាអ ុវរា
គសត្មាងស េះសោយសផ្ទា រេាំខា ់សលើក្តរង្ហរច្ាំ ួ  ២ គឺ ក្តររសងកើរត្ករខ្ ឌ រទរបញ្ញរាិ  ិងក្តរកសាង 
េមរថភាពមន្ត ា៊ី ក់ព័ ធ។ រនា រ់ព៊ីបា ចូ្លជាេមាីិកមិ សពញេិទធិ (Associate) ររេ់េមាគម
ធានរា៉ា រ់រងត្បាក់រសញ្ញើអ ារជារិ International Association of Deposit Insurers (IADI) ធ្នគរជារិ
ន កមពុជាកាំពុងសរៀ េូត្ររទពិសសាធ្ ៍ព៊ីសាថ រ័ ជាេមាីិក  ិងហេវងយល់ព៊ី ិនន ក្តរថម៊ីៗន ត្រព័ ធ
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ក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើីុាំវញិពិភពសោក ហដ្លជាធារុចូ្លដ៏្េាំខា ់េត្មារ់កមពុជាកនុងក្តរអភិវឌ្ឍត្រព័ ធ
ក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើត្រករសោយត្រេិទធភាព។ ទ ាឹមស េះ ធ្នគរជារិន កមពុជាក៏កាំពុងទទួលយក ាីំ ួយ
រសច្ចកសទេព៊ីនដ្គូអភិវឌ្ឍ ៍ ហដ្លមា វទិាសាថ  ធ្នគរអភិវឌ្ឍ ៍អាេុ៊ី (ADBI)  ិងមូល ិធិ្ររិូយវរថុ
អ ារជារិ កនុងក្តរកាំ រ់អត្ត្តរុពវោភ  ិងផ្ាល់សយរល់ច្ាំស េះក្តររសងកើរត្ករខ្ ឌ រទរបញ្ញរាិ សាថ រ័ 
ទទួលរ ាុកអ ុវរាត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើ  ិងត្ករខ្ ឌ ដ្ាំសណាេះស្សាយពិសេេ។ 

៤. ការកសាងសម្តថភាពប្តួតពិនតិយ និងកិចចសហប្បតបិតេកិារអនេរោតិ 

៤.១.ការកសាងសម្តថភាពម្ន្រនេបី្តួតពិនតិយ 

ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងរ ាផ្ាល់ឱក្តេដ្ល់មន្ត ា៊ីត្រួរពិ ិរយកនុងក្តរចូ្លរួមវគគ
រ ាុ េះរណាា លខ្ល៊ីៗសៅត្តមរណាា ត្រសទេរាំរ ់អាេុ៊ី រមួមា  ីរ៉ាុ  ែវ៊ីល៊ីព៊ី  នថ ឡាវ ឥណាឌ  េិងារុរ ៊ី 
មា៉ា ស េុ៊ី  ិងកូសរ ៉ា ជាពិសេេវគគរ ាុ េះរណាា លអ ឡាញ FSI-Connect ហដ្លសរៀរច្ាំសោយធ្នគរ
េត្មារ់ក្តរផ្ទរ់ទរ់អ ារជារិ (BIS)  ិង ាីំនញសផ្សងៗហដ្ល ក់ព័ ធ ឹងក្តរត្រួរពិ ិរយ។ ធ្នគរ
ជារិន កមពុជាក៏បា សរៀរច្ាំវគគរ ាុ េះរណាា លសផ្សងៗ រួមមា  វគគរ ាុ េះរណាា លផ្ទា ល់ ឹងក្តរង្ហរ 
(on-the-job training) វគគេុត្កឹរក្តរ ឬវគគធ្នគរកណាា ល វគគបាគងេា៊ីព៊ីក្តរត្រួរពិ ិរយធ្នគរ វគគ
គូហល េា៊ីព៊ីភាពជាអនកដឹ្កនាំ  ិងវគគហច្ករ ាំហលកច្ាំស េះដឹ្ង។ កនុងគសត្មាងអភិវឌ្ឍ ៍េមរថភាពរយៈសពល
ហវង ធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងផ្ាល់ឱក្តេដ្ល់មន្ត ា៊ី ូវក្តរអរ់រ ាំសៅកនុងស្េុក ដូ្ច្ជា ាីំនញ
គ ស យយ ACCA (the Association of Chartered Certified Accounts)  ិងសត្ៅស្េុក ត្តមរយៈ
អាហាររូករ ៍ថាន ក់អ ុរ ឌិ រ ិងរ ឌិ រ សលើ ាីំនញធ្នគរ ែិរញ្ញវរថុ គ ស យយ សេដ្ឋកិច្ច  ិង
ព័រ៌មា វទិា ជាសដ្ើម។    

៤.២. កិចចសហប្បតបិតេកិារអនេរោត ិ

 ធ្នគរជារិន កមពុជាបា េែក្តរជាមួយនដ្គូអភិវឌ្ឍ ៍ដូ្ច្ជា មីឈម ឌ ល SEACEN មូល ិធិ្
រូរិយវរថុអ ារជារិ (IMF) ធ្នគរអភិវឌ្ឍ ៍អាេុ៊ី (ADB) េែព័ ធររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ (Alliance for 
Financial Inclusion - AFI) កនុងក្តរសរៀរច្ាំវគគរ ាុ េះរណាា លរយៈសពលខ្ល៊ីសលើត្រធា រទេាំខា ់ៗ  ក់ព័ ធ
 ឹងក្តរត្ររួពិ ិរយធ្នគរ ិងអភិបាលកិច្ច ក៏ដូ្ច្ជាត្រធា រទ ក់ព័ ធសផ្សងៗ ទាំងកនុង ិងសត្ៅត្រសទេ 
សដ្ើមប៊ីធានបា  ូវត្រេិទធភាពន ក្តរអ ុវរាក្តរង្ហរ។ កនុងឆ្ន ាំ២០១៨ កិច្ចេែត្ររិររាិក្តរអ ារជារិ
ររេ់ធ្នគរជារិន កមពុជា រមួមា ៖ 

១/. មីឈម ឌ ល SEACEN េែក្តរជាមួយធ្នគរជារិន កមពុជា បា សរៀរច្ាំេិក្តខ សាោ 
េា៊ីព៊ី “ក្តរត្រួរពិ ិរយហផ្អកសលើហា ិភ័យ” សោយមា ក្តរចូ្លរួមហច្ករ ាំហលករទពិសសាធ្ ៍ 
ព៊ីធ្នគរកណាា លមា៉ា ស េុ៊ី។ ធ្នគរជារិន កមពុជាក៏បា រញ្ជូ  មន្ត ា៊ីត្រួរពិ ិរយសកមងៗ 



 
 

      
 

32 

ចូ្លរមួវគគរ ាុ េះរណាា ល សដ្ើមប៊ីពត្ងឹងេមរថភាពត្រួរពិ ិរយដ្ល់មន្ត ា៊ីន អគគនយកោឋ   
ត្ររួពិ ិរយសលើេមរថភាពអ ុវរាក្តរង្ហររច្ចុរប នរហ ថមសទៀរ។ 

២/. កនុងនមជាេមាីិកសពញសលញររេ់េែព័ ធររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ (Alliance for Financial 
Inclusion - AFI) ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ៖ 

- សរៀរច្ាំកិច្ចត្រីុាំត្កុមក្តរង្ហរររេ់ AFI ច្ាំ ួ  ២ គឺ ១.ត្កុមក្តរង្ហរសរៀរច្ាំយុទធសាស្រេា 
ររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ (FISPLG)  ិង ២.ត្កុមក្តរង្ហរសរៀរច្ាំរទោឋ  រមួេត្មារ់ររយិរ័ ន 
ែិរញ្ញវរថុ (GSP) សោយមា ក្តរចូ្លរួមព៊ីអនកសរៀរច្ាំសគល សយបាយ រញ្ញរាិករ មន្ត ា៊ី 
ត្រួរពិ ិរយ សាថ រ័ ននររេ់អងគក្តរេែត្រជាជារិ  ិងសាថ រ័ ស្សាវត្ជាវអ ារជារិ 
េររុត្រមា  ៩០ ររូ មកព៊ីត្រសទេ ៤៣ ហដ្លជាេមាីិកររេ់ AFI។ 

- ចូ្លរមួកិច្ចត្រីុាំគ ៈកមាម ធិ្ក្តរជា ់ខ្ពេ់ េា៊ីព៊ី ររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុេត្មារ់ស្រេា៊ី រមួមា  
កិច្ចត្រីុាំត្រចាំឆ្ន ាំ កិច្ចត្រីុាំត្កុមក្តរង្ហរ  ិងសវទិក្តពិភាកាសគល សយបាយេកលត្រចាំ 
ឆ្ន ាំ២០១៨ ររេ់ AFI។ 

- ចូ្លរួមកិច្ចត្រីុាំពិភាកាអាំព៊ី “ររយិរ័ នែិរញ្ញវរថុ ិងែិរញ្ញរបទ នររង”ររេ់ AFI 
ហដ្លសផ្ទា រសលើកិច្ចពិភាកាអាំព៊ីសគល សយបាយ  ិងវធិ្៊ីសាស្រេាសលើកកមពេ់ររយិរ័ ន 
ែិរញ្ញវរថុ ជាពិសេេក្តរ ាីំរញុក្តរផ្ាល់ែិរញ្ញរបទ នររង  ិងសេដ្ឋកិច្ចនររង។ 

៣/. កនុងនមជាេមាីិកគ ៈកមាម ធិ្ក្តរត្ររិររាិររេ់េមាគមឥ ទ កេិកមម ិងី រទ 
េត្មារ់រាំរ ់អាេុ៊ីបា៉ា េុ៊ីែវិក (Asia-Pacific Rural and Agricultural Credit Association 
– APRACA) ធ្នគរជារិន កមពុជាបា ចូ្លរួមកិច្ចត្រីុាំត្រចាំឆ្ន ាំ  ិងសវទិក្តពិភាកាអាំព៊ី 
“ដ្ាំសណាេះស្សាយន ក្តរផ្ាល់ែិរញ្ញរបទ េត្មារ់េែត្គេធុ្ រូច្រាំផុ្រ ធុ្ រូច្  ិង
មធ្យម” ហដ្លលទធផ្លកិច្ចត្រីុាំគ ៈកមាម ធិ្ក្តរបា េសត្មច្ឲ្យធ្នគរអភិវឌ្ឍ ៍កេិកមម
ចិ្  រសងកើរវទិាសាថ  មួយជារុរាេមព័ ធររេ់េមាគម  សោយវទិាសាថ  ស េះសផ្ទា រសលើក្តរ
ស្សាវត្ជាវអាំព៊ីសគល សយបាយសលើកកមពេ់ក្តរផ្ាល់ែិរញ្ញរបទ ដ្ល់វេ័ិយកេិកមម
េត្មារ់ហច្ករ ាំហលកដ្ល់ត្រសទេជាេមាីិកររេ់េមាគម។ 

៤/. កនុងនមជាសាថ រ័ ដឹ្កនាំេិការសងកើរត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើសៅកមពុជា ធ្នគរជារិ 
ន កមពុជាបា ចូ្លជាេមាីិកមិ សពញសលញ (Associate Member) េមាគមអ ារជារិ 
េត្មារ់កិច្ចក្តរ រត្បាក់រសញ្ញើ (International Association of Deposit Insurers – IADI) 
កនុងសគលរាំ ងទទួលបា ក្តររ ាុ េះរណាា ល  ិងក្តរសរៀ េូត្រ អាំព៊ីរណាា ត្រសទេជា 
េមាីិកសផ្សងៗ ក់ព័ ធ ឹងក្តររសងកើរ ក្តរត្រួរពិ ិរយ  ិងក្តរត្គរ់ត្គងត្រព័ ធក្តរ រត្បាក់
រសញ្ញើ ស្េរសពលហដ្លធ្នគរជារិន កមពុជាបា  ិងកាំពុងេិកាសរៀរច្ាំរសងកើរត្រព័ ធក្តរ រ 
ត្បាក់រសញ្ញើស េះ។ 
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្លងត្តមកិច្ចេែត្ររិររាិក្តរខាងសលើ ធ្នគរជារិន កមពុជាសៅហររ ា ិងពត្ងឹងកិច្ចេែ- 
ត្ររិររាិក្តរ ទាំងកនុង ិងសត្ៅត្រសទេ េាំសៅសលើកកមពេ់ភាពរងឹមាាំន ត្រព័ ធធ្នគរសៅកមពុជា ត្តមរយៈ
ក្តរកសាងេមរថភាពធ្ ធា ម ុេស សោយក្តររញ្ជូ  មន្ត ា៊ី ាីំនញសៅចូ្លរមួវគគរ ាុ េះរណាា ល  ិង
កមមវធិ្៊ីផ្ទល េ់រាូររទពិសសាធ្ ៍ក្តរង្ហរនន ហដ្លបា មកព៊ីក្តររពត្ង៊ីករណាា ញទាំនក់ទាំ ងជាមួយ 
អាជាា ធ្រត្រួរពិ ិរយកនុងត្ករខ្ ឌ កិច្ចេែត្ររិររាិក្តរ។ 
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បញ្ជឧីបសម្ព័នធ 

 
ឧបសម្ព័នធ១ 

េិនននយ័របសប់្គ្រឹះសាថ នធនាគារនងិប្គ្រឹះសាថ នម្ីប្កូហរិញ្ញវតថ៊ុម្ៅកម្ព៊ុោឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ម្ៅសននកភាសាអង់ម្គ្លស) 

 
ឧបសម្ព័នធ២ (ក) និង ២ (ខ) 

អប្តាការប្បាក់ម្លើប្បាកប់ម្ញ្ញ ើនិងឥណ្ទន ោប្បាក់ម្រៀលនងិរបូិយបណ្ណ  
(ម្ៅសននកភាសាសខមរ) 

 
ឧបសម្ព័នធ៣ 

ប្បព័នធធនាគារកម្ព៊ុោ 
(ម្ៅសននកភាសាសខមរ) 

 
ឧបសម្ព័នធ៤ 

បញ្ជ មី្ ម្ ឹះប្គ្រឹះសាថ នធនាគារនិងហរិញ្ញវតថ៊ុ 
(ម្ៅសននកភាសា) 

 
ឧបសម្ព័នធ៥ 

ម្ ម្ ឹះប្គ្រឹះសាថ នសដ្លបានស៊ុឈំប ់និងដ្កអាោា បណ្ណ  
(ម្ៅសននកភាសាសខមរ) 

 
ឧបសម្ព័នធ៦ 

បញ្ជ មី្លខេូរសព័ទេនំាកេ់ំនងអំពចីម្ងល ់នងិបញ្ហា  កព់័នធនរង 
  ការម្ប្បើប្បាសម់្សវាហរិញ្ញវតថ៊ុ 

 (ម្ៅសននកភាសាសខមរ) 
 
 



(អ្រ ្របចឆំន )ំ

<១ឆន ំ ១ ដល់ ៥ឆន ំ >៥ឆន ំ <១ឆន ំ ១ ដល់ ៥ឆន ំ >៥ឆន ំ <១ឆន ំ ១ ដល់ ៥ឆន ំ >៥ឆន ំ

1 ធនគរ េអសុីលី  ភអីិលសុី 17.5% 17.6% 12.7% 12.9% 12.7% 10.5% 18.1%

2 ធនគរ វឌ នៈ សុី ចំកត់ 11.0% 12.5% 12.2% 8.3% 11.9% 11.5%

3 ធនគរ េអ អុិន ែហ ត រ ៉ូយ៉ល់ (កមពុជ) 7.7% 7.5%

4 ធនគរ បុី. យ.សុី (េខមបូ ) ែបង៊ ម.ក 6.0%

5 ធនគរ បងកក ម ជន ទទលួខុស្រតូវមនក្រមតិ  ខកមពុជ
6 ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នក៍មពុជ ភអីិលសុី 8.1% 8.7% 8.6%

7 ធនគរ ចិន (ហុងកុង) លីមធីីត   ខភនេំពញ 6.0% 7.6% 7.4%

8 ធនគរ  ឥ ្ឌ  ខភនេំពញ 7.5% 8.0%

9 ធនគរ ប៉ូយ៉ុង ែខមរ 9.0% 8.8%

10 ខធនគរ កសិកន  ផប ់ប្ល៊កី ខមេភនី លីមធីីត (ភនេំពញ)
11 ខធនគរ មហី ៊ូហូ អិលធីឌី
12 ធនគរ េ្របដ ែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 10.4% 7.1%

13 ធនគរ កមពុជ សុី ចំកត់
14 ធនគរ េមគងគកមពុជ ម ជន ទទលួខុស្រតូវមនកំរតិ 9.0% 13.0%

15 ធនគរ ៃ្របសណីយក៍មពុជ ក.អ 17.4% 15.4% 12.2% 13.9% 14.2% 11.8% 15.8% 15.0% 12.2%

16 ធនគរ កមពុជពណិជជ ចំកត់ 7.8% 7.9%

17 ធនគរ កមពុជ ធរណៈ ភអីិលសុី 9.0% 8.3% 8.1% 8.4% 8.4%

18 ធនគរ ក ឌីយ៉ ក.អ 10.0% 5.1% 6.7%

19 ជីវកមមធនគរកេថយូៃណធីតកមពុជ ចំកត់ 8.2% 8.8% 9.0% 8.0% 8.4%

20 ធនគរពណិជជ ឈហី្វ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 8.8% 10.2% 9.5% 8.4% 8.9% 8.4%

21 ធនគរ  សុី យ អុឹម ប៊ ីភអីិលសុី 7.4% 7.3%

22 ធនគរ ពណិជជទី១ ខភនេំពញ 6.8% 6.8% 7.0%

23 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទស ៃនកមពុជ 9.0% 10.4% 10.1% 12.8% 9.0% 9.4%

24 ធនគរ ហុង លីអុង (េខមបូ ) ភអីិលសុី 10.6% 7.2% 6.5% 7.6%

25 ធនគរ យ សុី  ប៊ ីសុី លីមធីីត ខភនេំពញ 7.4% 7.3%

26 ធនគរ គូកមនី  កមពុជ ភអីិលសុី 9.5% 7.0% 6.3%

27 ធនគរ ្រកុងៃថ ចំកត ់(ម ជន) ខភនេំពញ 5.1%

28 ធនគរ េមយែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 7.6% 7.4% 8.3%

29 ធនគរ   អុឹមប៊ ីភអីិលសុី ខភនេំពញ កមពុជ 10.0%

30 ធនគរ េម គ  អុិនេធើេណសិនណល ខមេមើសល  ខភនេំពញ 7.4% 7.8%

ឧបសមព័នធ ២ ក
អ្រ ករ្របក់េលើករឲយខចីចងករ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

(្របចែំខធនូ ឆន ២ំ០១៨)

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

ធនគរពណិជជ

--35--



(អ្រ ្របចឆំន )ំ

<១ឆន ំ ១ ដល់ ៥ឆន ំ >៥ឆន ំ <១ឆន ំ ១ ដល់ ៥ឆន ំ >៥ឆន ំ <១ឆន ំ ១ ដល់ ៥ឆន ំ >៥ឆន ំ

ឧបសមព័នធ ២ ក
អ្រ ករ្របក់េលើករឲយខចីចងករ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

(្របចែំខធនូ ឆន ២ំ០១៨)

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

31 ធនគរ ហ្វីលីព ភអីិលសុី 8.5% 9.5% 8.7% 9.5% 8.9%

32 ធនគរ ភនេំពញ ពណិជជ 5.3% 5.3% 10.5% 12.0% 9.4%

33 ធនគរ ្រពីនស៍ ម.ក 18.0% 14.7% 12.1% 13.2% 12.6% 11.3%

34 ធនគរ អ េអច  ប៊ ីឥណ្ឌូ ឆយ  8.3% 8.2% 8.9% 9.3%

35 ធនគរ យហគន  េធឿនទីន េខមបូ  ភអីិលសុី 11.4% 10.6% 8.7% 9.2% 9.7% 8.7%

36 ធនគរ ៃសហគន- ណូយ កមពុជ ភអីិលសុី 6.4% 8.0% 8.0%

37 ធនគរ ថ បន ភអីិលសុី 17.9% 17.4% 14.3% 17.3% 15.7% 11.9% 18.0% 18.1% 16.9%

38 ធនគរ   សុិន នែខមរ (េខមបូ ) ម.ក 8.0% 8.0% 7.6% 8.0% 8.0%

39 ធនគរ ៃត ៉ នខ់ូអបេភើេរធីវ ខភនេំពញ 7.0% 7.1% 7.5% 7.0% 7.5% 7.7%

40 ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 7.7% 6.8% 8.0%

41 ធនគរ វឌ នៈ 11.0% 5.8%

42 ធនគរ កសិកមមនិងអភវិឌ នជ៍នបទ េវៀត ម ខកមពុជ ( ្រហគីែបង៊) 7.4% 7.7% 7.3%

43 ធនគរឯកេទស អុីអន (េខមបូ ) ភអីិលសុី
44 ធនគរឯកេទស  នកូ 16.6% 16.6% 13.8%

45 ធនគរឯកេទស  អងគរ កពី ល 36.0% 13.0% 6.0%

46 ធនគរឯកទស េអ ៊ -ប៉សុីហ្វិក ឌីេវឡុបេមន ភអីិលសុី 8.0% 8.5% 8.4%

47 ធនគរឯកេទស េខមខូ ម.ក 8.8% 10.6%

48 ធនគរឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក 18.0% 18.0% 13.8% 14.0%

49 ធនគរឯកេទស  វនិិេយគទីមយួ
50 ធនគរឯកេទស េខប៊ ីេដ ន ម.ក 12.0% 12.0%

51 ធនគរឯកទស ែខមរ ភអីិលសុី 9.0%

52 ធនគរឯកេទស អកស៍ឡឺ េវ ើលដ្រប៊ដិ ភអីិលសុី 10.5% 8.9%

53 ធនគរឯកេទស  ភ ី   េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត់
54 ធនគរឯកេទស  អភវិឌ នជ៍នបទ 9.0% 8.2% 7.6%

55 ធនគរឯកេទស វេធើន ខបភ់ផីល ភអីិលសុី 10.7% 9.0% 7.7%

56 ធនគរឯកេទស វងី (េខមបូ ) លីមតីធីត
11.3% 15.7% 10.0% 7.8% 11.6% 9.3% 16.8% 15.9% 12.9%មធយមភគអ្រ ករ្របក់េ្រកយករថ្លឹង

ធនគរឯកេទស

--36--



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

1 ធនគរ េអសុីលី  ភអីិលសុី 0.5% 2.0% 3.6% 4.3% 5.9% 0.3% 0.8% 2.0% 3.1% 4.7% 0.2% 0.5% 1.0% 2.0%

2 ធនគរ វឌ នៈ សុី ចំកត់ 0.9% 2.3% 3.8% 4.7% 6.2% 0.9% 0.8% 2.1% 3.3% 4.8%

3 ធនគរ េអ អុិន ែហ ត រ ៉ូយ៉ល់ (កមពុជ) 0.6% 3.3% 4.0% 1.3% 0.2% 3.0% 0.2% 1.2% 1.5% 2.7% 1.3%

4 ធនគរ បុី. យ.សុី (េខមបូ ) ែបង៊ ម.ក 1.0% 2.0% 3.0% 4.5%

5 ធនគរ បងកក ម ជន ទទលួខុស្រតូវមនក្រមតិ  ខកមពុជ 1.0% 2.0% 3.2% 8.4% 7.6%

6 ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នក៍មពុជ ភអីិលសុី 2.3% 4.3% 6.4% 1.9% 2.7% 4.1% 5.7%

7 ធនគរ ចិន (ហុងកុង) លីមធីីត   ខភនេំពញ 0.1% 0.5% 1.2% 1.5% 2.9% 3.5% 0.2% 1.5% 3.3% 3.2% 3.0%

8 ធនគរ  ឥ ្ឌ  ខភនេំពញ 0.8% 2.0% 2.8%

9 ធនគរ ប៉ូយ៉ុង ែខមរ 1.0% 1.0%

10 ខធនគរ កសិកន  ផប ់ប្ល៊កី ខមេភនី លីមធីីត (ភនេំពញ) 0.3% 0.1% 1.0%

11 ខធនគរ មហី ៊ូហូ អិលធីឌី
12 ធនគរ េ្របដ ែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 1.8% 2.5% 5.0% 6.0% 2.1% 3.5% 3.2% 5.0% 0.4% 0.7% 2.5%

13 ធនគរ កមពុជ សុី ចំកត់ 1.5% 1.5% 2.1% 3.2% 4.2% 5.8%

14 ធនគរ េមគងគកមពុជ ម ជន ទទលួខុស្រតូវមនកំរតិ 3.7% 11.0% 11.0% 11.0% 2.0% 3.4% 3.4% 3.7% 4.0%

15 ធនគរ ៃ្របសណីយក៍មពុជ ក.អ 2.0% 2.0% 3.0% 3.3% 6.5% 0.6% 2.0% 4.0% 4.7% 5.8% 2.0% 3.1% 4.1% 5.5%

16 ធនគរ កមពុជពណិជជ ចំកត់ 1.0% 0.8% 1.4% 1.5% 1.7% 1.0%

17 ធនគរ កមពុជ ធរណៈ ភអីិលសុី 0.5% 1.5% 3.2% 3.8% 4.8% 0.2% 0.7% 1.5% 2.8% 3.5% 0.5%

18 ធនគរ ក ឌីយ៉ ក.អ 2.0% 4.1% 5.7% 6.8% 0.8% 1.3% 2.3% 4.0% 4.9% 0.3% 1.0% 1.5% 2.0% 3.2%

19 ជីវកមមធនគរកេថយូៃណធីតកមពុជ ចំកត់ 2.0% 5.0% 6.0% 7.0% 0.5% 1.9% 2.5% 3.9%

20 ធនគរពណិជជ ឈហី្វ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 1.5% 3.0% 5.0% 6.3% 0.8% 2.5% 2.7% 4.4% 5.0%

21 ធនគរ  សុី យ អុឹម ប៊ ីភអីិលសុី 4.3% 5.4% 7.0% 0.5% 1.5% 2.2% 3.4% 4.2% 1.6%

22 ធនគរ ពណិជជទី១ ខភនេំពញ 4.0% 5.5% 4.4% 5.2%

23 ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទស ៃនកមពុជ 1.3% 2.0% 3.5% 4.5% 6.6% 1.0% 1.7% 3.0% 3.9% 5.0%

24 ធនគរ ហុង លីអុង (េខមបូ ) ភអីិលសុី 1.1% 4.0% 5.8% 0.8% 1.9% 2.8% 3.8% 5.0%

25 ធនគរ យ សុី  ប៊ ីសុី លីមធីីត ខភនេំពញ 3.0% 4.3% 1.5% 2.7% 2.6% 3.5% 2.4% 2.5%

26 ធនគរ គូកមនី  កមពុជ ភអីិលសុី 0.7% 0.6% 1.8% 2.9% 2.2% 3.3%

27 ធនគរ ្រកុងៃថ ចំកត ់(ម ជន) ខភនេំពញ 0.1% 0.5% 0.8%

28 ធនគរ េមយែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 1.2% 2.3% 3.3% 3.5% 0.5% 1.3% 1.8% 3.0% 3.6%

29 ធនគរ   អុឹមប៊ ីភអីិលសុី ខភនេំពញ កមពុជ 4.9% 6.0% 3.9% 4.2% 4.7% 5.0%

30 ធនគរ េម គ  អុិនេធើេណសិនណល ខមេមើសល  ខភនេំពញ 1.1% 2.3% 1.1%

ធនគរពណិជជ

ឧបសមព័នធ ២  ខ 
អ្រ ករ្របក់េលើ្របក់បេញញ ើ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

(្របចែំខធនូ ឆន ២ំ០១៨)
(អ្រ ្របចឆំន )ំ

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

សំៃច ្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់ សំៃច ្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់ សំៃច ្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់

--37--



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

ឧបសមព័នធ ២  ខ 
អ្រ ករ្របក់េលើ្របក់បេញញ ើ (្របក់េរៀល និងរបូិយប័ណ្ណ )

(្របចែំខធនូ ឆន ២ំ០១៨)
(អ្រ ្របចឆំន )ំ

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

សំៃច ្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់ សំៃច ្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់ សំៃច ្របកប់េញញ ើមនកលកំណត់

31 ធនគរ ហ្វីលីព ភអីិលសុី 1.3% 1.0% 2.8% 2.6% 3.4% 5.2%

32 ធនគរ ភនេំពញ ពណិជជ 1.2% 3.3% 4.3% 5.5% 0.9% 1.0% 3.0% 4.0% 4.9%

33 ធនគរ ្រពីនស៍ ម.ក
34 ធនគរ អ េអច  ប៊ ីឥណ្ឌូ ឆយ  1.0% 3.5% 4.0% 5.0% 6.2% 0.5% 1.5% 2.1% 3.1% 4.9%

35 ធនគរ យហគន  េធឿនទីន េខមបូ  ភអីិលសុី 0.5% 6.5% 4.0% 4.3% 5.2% 0.5% 4.7% 4.8% 5.1% 5.5%

36 ធនគរ ៃសហគន- ណូយ កមពុជ ភអីិលសុី 1.5% 4.7% 4.9% 5.6%

37 ធនគរ ថ បន ភអីិលសុី 1.5% 3.5% 4.0% 6.3% 7.2% 1.0% 3.0% 3.4% 4.3% 6.3% 1.0% 3.0% 3.5% 3.3% 3.2%

38 ធនគរ   សុិន នែខមរ (េខមបូ ) ម.ក 0.1% 0.2% 2.1% 2.3%

39 ធនគរ ៃត ៉ នខ់ូអបេភើេរធីវ ខភនេំពញ 0.1% 0.4% 3.1% 2.6% 2.1% 1.9%

40 ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 1.3% 3.8% 4.5% 1.0% 2.0% 2.5% 3.1% 1.0%

41 ធនគរ វឌ នៈ 0.5% 1.5% 3.0% 3.5% 0.6% 1.7% 2.3% 3.2% 4.3%

42 ធនគរ កសិកមមនិងអភវិឌ នជ៍នបទ េវៀត ម ខកមពុជ ( ្រហគីែបង៊) 0.5% 0.5% 2.5% 3.3%

43 ធនគរឯកេទស អុីអន (េខមបូ ) ភអីិលសុី
44 ធនគរឯកេទស  នកូ
45 ធនគរឯកេទស  អងគរ កពី ល
46 ធនគរឯកទស េអ ៊ -ប៉សុីហ្វិក ឌីេវឡុបេមន ភអីិលសុី
47 ធនគរឯកេទស េខមខូ ម.ក
48 ធនគរឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក
49 ធនគរឯកេទស  វនិិេយគទីមយួ
50 ធនគរឯកេទស េខប៊ ីេដ ន ម.ក
51 ធនគរឯកទស ែខមរ ភអីិលសុី
52 ធនគរឯកេទស អកស៍ឡឺ េវ ើលដ្រប៊ដិ ភអីិលសុី
53 ធនគរឯកេទស  ភ ី   េអច ែអស អុឹម អុី ចំកត់
54 ធនគរឯកេទស  អភវិឌ នជ៍នបទ 3.0% 3.5% 4.0% 5.0%

55 ធនគរឯកេទស វេធើន ខបភ់ផីល ភអីិលសុី
56 ធនគរឯកេទស វងី (េខមបូ ) លីមតីធីត

1.0% 2.6% 3.8% 5.3% 6.4% 0.6% 2.0% 2.5% 3.4% 4.8% 0.3% 1.6% 2.0% 1.9% 3.3%មធយមភគអ្រ ករ្របក់េ្រកយករថ្លឹង

ធនគរឯកេទស
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ឧបសមព័នធ ៣ 

្របព័នធធនគរេនកមពុជ 
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៨ 

 
 

    
   
        
                                                                                         

                                                                      
                                                                                                             

                         ៣៩ ធនគរពណិជជ  
                                                                                                                    
                                                                                                         

                                                                                                               
  

                                                                                                         
  
                                                                                   

 

                           
                                                                                                   

ធនគរជតិៃនកមពុជ
(ធនគរក ្ត ល)

១. ធនគរ ស្តង់ រឆទឺេរត៉ 

២. ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នៃ៍នេវៀត ម 

៣. ធនគរ អឹមយូេអហ្វជី ែបង៊ អិលធីឌី 

៤. ធនគរ ស៊ូមតីូម៉ូ មតីស៊ុយ ែបង៊ឃីង ខបេភើេរសិន 

៥. ធនគរ េសៀងៃហ ខមែមសល & េសវវងី 
  

១៣ ខធនគរបរេទស  

១. ធនគរ ពណិជជទី១ ខភនេំពញ 
២. ធនគរ ្រកុងៃថ ចំកត ់(ម ជន) ខភនេំពញ 
៣. ធនគរ ឥ ្ឌ  ខភនេំពញ 
៤. ធនគរ ចិន (ហុងកុង) លីមធីីត ខភនេំពញ 
៥. ធនគរ េម គ  អុីនេធើេណសិនណល ខេមើសល 
 ខភនេំពញ 
៦. ធនគរ យ សុី ប៊ ីសុី លីមធីីត ខភនេំពញ 
៧. ធនគរ អុឹមប៊ ីភអីិលសុី ខភនេំពញ កមពុជ  
៨. ធនគរ ៃត ៉ ន ់ខូអបេភើេរធីវ ខភនេំពញ 
៩. ធនគរ បងកក ម ជន ទទួលខុស្រតូវមនក្រមតិ 

ខកមពុជ 
១០. ខធនគរ កសិកន ផបប់្ល៊កី ខមេភនី លីមតីធីត 

(ភនេំពញ) 
១១. ខធនគរមហី ៊ូហូ អិលធីឌី 
១២. ធនគរ កសិកមមនិងអភវិឌ នជ៍នបទ េវៀត ម 

ខកមពុជ ( ្រហគីែបង៊) 
១៣. ខធនគរ អុិន សេ្រសទ ល ែបង៊ អហ្វ ខូេរៀ 

“ភនេំពញ” 

២.៧៧៩ ជីវកមមប្តូរ្របក់ 

សរុបភនេំពញ : ១២៩ 

 

 

- ជញ បណ្ណ  

 

 

-លិខិតអនុញញ ត :  ៥៦ 

សរុប ខេខត្ត :  ២.៦៥០ 

- ជញ បណ្ណ  : ០ 

-លិខិតអនុញញ ត : ២.៦៥០ 

១ ធនគររដ្ឋ  

១. ធនគរ អភវិឌ នជ៍នបទ 

៥ បេងកើតេឡើងកនងុ្រសុក   

១. ធនគរឯកេទស វនិិេយគទី១  

២. ធនគរឯកេទស នកូ 

៣. ធនគរឯកេទស វងី (េខមបូ ) លីមតីធីត 

៤. ធនគរឯកេទស ែខមរ ភអីិលសុី 

៥. ធនគរឯកេទស េអ ៊ -ប៉សុីហ្វិក ឌីេវឡុបេមន  

 ភអីិលសុី 

៨ ធនគរបរេទស  

១. ធនគរឯកេទស ភ ីេអច ែអស អុឹម អុី  

២. ធនគរឯកេទស េខប៊ ីេដ ន ម.ក 

៣. ធនគរឯកេទស អងគរ កពី ល 

៤. ធនគរឯកេទស េខមខូ ម.ក 

៥. ធនគរឯកេទស ឌី ជី ប៊ ីម.ក 

៦. ធនគរឯកេទស អកស៍ឡឺ េវ ើលដ្រប៊ដិ ភអីិលសុី 

៧. ធនគរឯកេទស អុអីន (េខមបូ ) ភអីិលសុី 

៨. ធនគរឯកេទស វេធើន ែឃភថីល ភអីិលសុី 

១៣ បេងកើតេឡើងកនងុ្រសុក  

១. ធនគរ ពណិជជកមមេ្រក្របេទសៃនកមពុជ 
២. ធនគរ កមពុជ សុី ចំកត ់
៣. ធនគរ ក ឌីយ៉ ក.អ 
៤. ធនគរ េមគងគកមពុជ ម ជន ទទួលខុស្រតូវ 

មនក្រមតិ 
៥. ធនគរ វឌ នៈ 
៦. ធនគរ េអសុីលី  ភអីិលសុី 
៧. ធនគរ ថ បន ភអីលិសុី  
៨. ធនគរ ប៊ូយ៉ុង ែខមរ 
៩. ធនគរ ភនេំពញ ពណិជជ  
១០. ធនគរ ៃ្របសណីយក៍មពុជ ក.អ 
១១. ធនគរពណិជជ ឈហី្វ (េខមបូ ) ម.ក  
១២. ធនគរ ប៊.ី យ.សុី (េខមបូ ) ែបង៊ ម.ក 
១៣.ធនគរ ្រពីនស៍ ម.ក 
 
 

១៧ បុត្តសមព័នធធនគរ  

១. ធនគរ កមពុជពណិជជ ចំកត ់
២. ធនគរ កមពុជ ធរណៈ ភអីិលសុី 
៣. ធនគរ េមយែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី  
៤. ធនគរ េអ អុិន េហ ត រ ៉ូយ៉ល់ (កមពុជ) 
៥. ធនគរ វឌ នៈ សុី ចំកត ់
៦. ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នក៍មពុជ ភអីិលសុី 
៧. ធនគរ សុិន ន (េខមបូ ) ម.ក  
៨. ធនគរ គូកមនី កមពុជ ភអីិលសុី 
៩. ធនគរ អ េអច ប៊ ីឥណ្តូ ៃឆ   
១០. ធនគរ សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី 
១១. ធនគរ យហគន េធឿនទីន េខមបូ  ភអីិលសុី   
១២. ធនគរ ហុង លីអុង (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
១៣. ជីវកមមធនគរកេថយូៃណធីតកមពុជ ចំកត ់ 
១៤. ធនគរ សហពណិជជ ក.អ 
១៥. ធនគរ ហ្វីលីព ភអីិលសុី  
១៦. ធនគរ ៃសហគន- ណូយ កមពុជ ភអីិលសុី (េអស េអជ ប៊)ី 
១៧. ធនគរ េ្របដ ែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
 
 

៤៣ ធនគរពណិជជ ១៤ ធនគរឯកេទស ៥ករយិលយ័តំ ង 

ធនគរ ២៥

្រគឹះ ថ នម្រកហូិរញញ វតថុ ២៥ 

នីតិ/ រូបវន្តបុគគល ២៣ 

សមគ ល់: 
- ធនគរពណិជជ ឈហី្វ (េខមបូ ) ម.ក បនក្ល យខ្លួនពី ធនគរឯកេទស ឈហី្វ (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
- ធនគរ ្រពីនស៍ ម.ក បនក្ល យខ្លួនពី ្រពនីស៍ ម្រកូ ្វ យែនន 
- ធនគរ សុិន ន (េខមបូ ) ម.ក បនប្តូរេឈម ះពី ធនគរ សុិន នែខមរ 
- ធនគរឯកេទស េខប៊ ីេដ ន ម.ក បនប្តូរេឈម ះពី ធនគរឯកេទស តូម៉តូ 
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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 (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
៧. េអលីន លីសុីង ភអីិលសុី 
៨. យ- ្វ យែនន លីសុីង ភអីិលសុី 
៩. លី ហួរ លីសុីង ភអីិលសុី 
១០. ឆយលីស រ ៉ូយ៉ល់ លីសុីង ម.ក 
១១. េជកស៍ ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក 
១២. ខូម៉តស់៊ុ លីសុីង (េខមបូ ) ម.ក 
១៣. គូបូ  លីសុីង (េខមបូ ) ម.ក 
១៤. អិល អូ ឌី លីសុីង ម.ក 
១៥. អភធីីអិន អឹ យអិន ្វ យែននសល លីសុីង ម.ក 

៧ ្រគឹះ ថ នម្រកូហរិញញវតថុទទួល្របក់បេញញ ើ

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 ៨១ ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ

៧៤ ្រគឹះ ថ នម្រកហូរិញញវតថ ុ

១៥ ្រកុមហ៊ុនភតិសនយហរិញញវតថុ

្រកុមហ៊ុន េ្រកឌីត បយរួ ៉ ូ(េខមបូ ) ខូ អិលធីឌី 

១. សី និធិ លីមធីីត 
២. ែវលខម ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក 
៣. ម៉កស់ុីម៉ ភអីិលសុី 
៤. ឥណទនពលរដ្ឋរុងេរឿង អិលធីឌី 
៥. ណុងហឹប ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក 
៦. ឥណទនអភវិឌ ន្របជជន (អុី.េអ.ភ)ី ម.ក 
៧. ្វ េមើរ ្វ យែនន អិលធីឌី 
៨. តូម ែខភថីល ម.ក 
៩. ហ្វឺស ្វ យែនន ភអីិលសុី 
១០. ៉ យសុីភ ីម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក 
១១. សំរទឹធិស័ក ម្រកូហរិញញ វតថុ លីមតីធីត 
១២. េខម ម្រកូហិរញញ វតថុ លីមតីធីត 
១៣. េខមរៈ លីមតីធីត 
១៤. ្របយម ៍អិមេអហ្វ អិលធីឌី  
១៥. សូ ្រ  ភអីិលសុី 
១៦. អ៊ូរ ី ្វ យែនន េខមបូ  ភអីិលសុី 
១៧. ចេ្រមើន ម.ក 
១៨. កទ់ីវ ភភីល ភអីិលសុី 
១៩. បយន័ េ្រកឌីត លីមធីីត 
២០. បរបិូរណ៍ ភអីិលសុី 
២១. ឃ្វីន ្វ យែនន ម.ក 
២២. សុីធី ភអីិលសុី 
២៣. លី ហួរ ភអីិលសុី 
២៤. អមតៈខបភ់ថីល ភអីិលសុី 
២៥. សចចៈ ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
២៦. អូរ ៉ូ ្វ យែននខប ភអីិលសុី 
២៧. និរន្តរ ភអីិលសុី 
២៨. ែឌល  ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
២៩. េសនជូរ ីេខមបូ ឌីេវឡុបេមន ភអីិលសុី 
៣០. ក ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣១. ពិភពថមី ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៣២. សិរឧីត្តម ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៣៣. សមបត្តិ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣៤. ប៊េីអនេខសុី (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
៣៥. ែបម៊ប៊ូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣៦. សហ្រគិនភព ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣៧. ឆយលីស រ ៉យូ៉ល់ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៣៨. ធីប៊បី៊ ី(េខមបូ ) ភអីិលសុី 

៣៩. ម នគរ ម.ក 
៤០. រ ៉ូយ៉ល់ ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៤១. នន់ី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក 
៤២. ហ្វូណន ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៤៣. សមពន័ធសមគមសហ្រគសធុនតូចនិងមធយមកមពុជ 

ភអីិលសុី 
៤៤. មគគី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន អុីនសុីធយូសិន ភអីិលសុី
៤៥. េខមបូ ន េឡបឺែឃរ ៍ភអីិលសុី 
៤៦. ខឹេលកធីវ វនី (េខមបូ ) ភអីិលសុី 
៤៧. េអ ៊  េផសុីហ្វិក ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៤៨. ហ្វូ ប ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៤៩. អុីែឌមតីស៊ុ េសហ ុង ម៉យ្រកូ ្វ យែនន (េខមបូ )

ភអីិលសុី 
៥០. ម៉ែឌរ ្វ យែននសល េយេផន  ភអីិលសុី 
៥១. សហករ ភអីិលសុី 
៥២. េ គ លដិន ែឃស ភអីិលសុី 
៥៣. េជគជយ័ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៥៤. សបបយ េ្រកឌីត ខមេមើសល ភអីិលសុី 
៥៥. េជត ែឃស បកស៍ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៥៦. លីដ ភអីិលសុី 
៥៧. អិល ប៊ ីភ ីម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៥៨. ្របសិទធភព ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៥៩. ធី&ហគូ ្វ យែនន ភអីិលសុី 
៦០. អនគត ភអីិលសុី 
៦១. ្រហកូវ ម.ក 
៦២. ៃបតង ម្រកូហរិញញ វតថុ ភអីិលសុី 
៦៣. មយី៉ ្វ យែននសល ភអីិលសុី 
៦៤. ពន្លឺចតុមុខ ភអីិលសុី 
៦៥. វថិី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក 
៦៦. ្រទពយខញុ ំ ម.ក 
៦៧. ែខមរ ែឃភថីល ម .ក 
៦៨. ភជីី ឌីេវឡុបមុនិ ម.ក 
៦៩. េជសុី ្វ យែនន ម.ក 
៧០. សុីអិមេខ ម.ក 
៧១. រ ៉ូលយ ម.ក 
៧២. ធី  ្រសុី ៉ ត ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក 
៧៣. ្វ មលីី ម.ក 
៧៤. ្របៃព ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក 

១. អ្រមតឹ ម.ក
២. ហ ថ កសិករ លីមតីធីត 
៣. េអ អឹម េខ ភអីិលសុី 
៤. បែ់បល៊យូប៊ ី ្វ យែនន ឯ.ក 
៥. េ្រកឌីត ភអីិលសុី 
៦. ្រប ក ់ 
៧. អិលអូអិលសុី (េខមបូ ) ភអីិលសុី 

១២.កំពងស់ពឺ
១៣. េកះកុង 
១៤. រតនៈគីរ ី         
១៥. ៃ្រពែវង 
១៦. ែកវ 
១៧. កំពងឆ់ន ងំ 
១៨. ្រពះវ ិ រ 
១៩. ្រកេចះ 
២០. សទឹងែ្រតង 
២១. មណ្ឌ លគីរ ី

១.  ្រកុមហ៊ុន Western Union  

២.  ្រកុមហ៊ុន Money Gram  

៣.  ្រកុមហ៊ុន IME 

៤. ្រកុមហ៊ុន Express Money 

៥. ្រកុមហ៊ុន Continental Exchange 

Solutions, Inc. dba RIA 

Financial Services  

១.  ្រគឹះ ថ ន ្រទូ ម៉នន់ី (េខមបូ ) ម.ក 

២.  ្រគឹះ ថ ន លី ហួរ េផ ្រប៉ូ ភអីិលសុី 

៣.  ្រគឹះ ថ ន ផយ េផ ខូអិលធីឌី 

៤. ្រគឹះ ថ ន ម ត តយ  ខូអិលធីឌី 

៥. ្រគឹះ ថ ន េអ ៊  ែឃស អិចេ្របស ខូអិលធីឌី 

៦.  ្រគឹះ ថ ន សុីេធល ្វ យែននសល សឺវសី ម.ក 

៧.  ្រគឹះ ថ ន សពីត េផ ម.ក 

៨. ្រគឹះ ថ ន ក ឌីយ៉-ហ្វុលេលើតុន ម៉ូែបល 

ម៉នន់ី ម.ក 

៩. ្រគឹះ ថ ន ឃូប៊លី ម.ក 

១០. ្រគឹះ ថ ន អុី ល (េខមបូ ) ម.ក 

១១. ្រគឹះ ថ ន យេផ88 (េខមបូ ) ម.ក 

១២. ្រគឹះ ថ ន បងឡូយ េផមុនិ ម.ក 

១៣. ្រគឹះ ថ ន ធនស៊ូ អុិនេធើេណសិនណល 

េថកណឡជី ម.ក 

១៤. ្រគឹះ ថ ន ហួយវន័ េផ ម.ក 

១៥. ្រគឹះ ថ ន អុី-ម៉នន់ី េផមុនិ សឹលូសិន ម.ក 

១៦.  ្រគឹះ ថ ន េផេ គ  សុី (េខមបូ ) ខូអិលធីឌ ី

១០ ្រកុមហ៊ុនសវនកមម

១. ្រកុមហ៊ុន េខភអីឹមជជី េខមបូ  ចកំត ់(េខភអីឹមជជី)
២. ្រកុមហ៊ុន ម៉ូរសីុន កក ់& សូេសយរ 
៣. ្រកុមហ៊ុន ្របយវត័ធ័រ វខូេភើស៍ (េខមបូ ) 
៤. ្រកុមហ៊ុនសវនកមម អងគរ សឺធី ្វ យ អឺេខនថឺន 

េណតេវ ើក អិមសុីមលីែលនវដូ (េខមបូ ) 
៥. ្រកុមហ៊ុន អឺនសទ៏ ែអន៊ យុងំ (េខមបូ ) 
៦. ្រកុមហ៊ុន ប៊ ីឌី អូ (េខមបូ ) លីមតីធីត 
៧. ្រកុមហ៊ុន េ្រហគន សនថុន (េខមបូ ) លីមតីធីត 
៨. ្រកមុហ៊ុន ឌីឡ័យធ ៍(េខមបូ ) ខូ អិលធីឌី 
៩. ្រកុមហ៊ុន េអចអឌីភ ី& អឹសូសុីេអត 
១០. ្រកុមហ៊ុន ្រកូវ (េខេអច) ឯ.ក 

១៦ ្រគឹះ ថ នផ្តលេ់ស ទូទត់ 

៥ តតិយភគី ២៧៣ ្រគឹះ ថ នឥណទនជនបទ

សមគ ល់:
- ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ ើ បែ់បល៊យូប៊ ី ្វ យែនន ឯ.ក បនប្តូរេឈម ះពី្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុទទួល្របកប់េញញ ើ វសីិន ្វ ន ់េខមបូ  
- ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ ឆយលីស រ ៉ូយ៉ល់ ្វ យែនន ភអីិលសុី បនប្តូរេឈម ះពី្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ ែសលខត ្វ យែនន ភអីិលសុី 
- ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ ណុងហឹប ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក បនប្តូរេឈម ះពី្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ មកិ ភអីិលសុី 
- ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ ឃ្វីន ្វ យែនន ម.ក បនក្ល យខ្លួនពី្រគឹះ ថ នម្រកូហរិញញ វតថុ ឃី ភអីិលសុី 
- ្រគឹះ ថ នម្រកូហិរញញ វតថុ នន់ី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន អុីនសុីធយូសិន ភអីិលសុី បនក្ល យខ្លួនពី្រគឹះ ថ ន ម្រកូហិរញញ វតថុ េអផល ្វ យែនន ភអីិលសុី 
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ល.រ េឈម ះ្រគឹះ ថ ន/្រកុមហ៊ុន សយ ្ឋ ន ទូរសព័ទទំនក់ទំនង
No. Name of Institutions Address Telephone

ធនគរ  េអសុីលី  ភអីិលសុី #៦១ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក ត្រសៈចក ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 998 777
ACLEDA Bank Plc. # 61, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  វឌ នៈ សុី ចំកត់ #១៤១ ១៤៦ ១៤៨ និង ១៤៨ េបេសេដ និង #១៥ និង ១៥៣ េបេស ម វថិី្រពះសីហនុ ភូមទិី៤ សងក តប់ឹងេកងកងទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 225 333
Advanced Bank of Asia Limited #141, 146, 148 & 148 ABCD and #15 & 153 ABC,Preah Sihanouk Blvd., Phum4, Sangkat Boeung Keng Kang Ti Muoy, Khan ChamkarMon, Phnom Penh
ធនគរ  កសិកមមនិងអភវិឌ នជ៍នបទ េវៀត ម ខកមពុជ ( ្រហគីែបង៊) #៣៦៤ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹងេកងកង១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 223 750
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Cambodia Branch # 364, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung keng kang1, Khan Chancarmon,Phnom Penh
ធនគរ  េអ អុិន េហ ត  រ ៉ូយ៉ល់ (កមពុជ) #២០FE-EO វថិី្រកមនួស ែកងផ្លូវ ៦៧ សងក តផ់ រថមី១ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 999 000
ANZ Royal Bank (Cambodia) Ltd.  #20FE‐E0, Corner of Kramoun Sar and St. 67, Sangkat Phsar Thmey 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ បងកក ម ជន ទទួលខុស្រតូវមនក្រមតិ ខកមពុជ #៣៤៤ (ជនទ់ី១ និងទី២) ម វថិីេម៉េសទុង សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រពទី១  ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 224 404
Bangkok Bank Public Company Limited, Cambodia Branch # 344 (1st, 2nd floor), Mao Tse Toung Boulevard, Sangkat toul Svay Prey 1, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
ធនគរ  វនិិេយគនិងអភវិឌ ន ៍កមពុជ ភអីិលសុី #៣៧០ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹងេកងកង ១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 210 044
Bank for Investment&Development of Cambodia Plc. #370, Preah Monivong Blvd., Sangkat Beong Keng Kong 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
ធនគរ  ចិន (ហុងកុង) លីមធីីត ខភនេំពញ វមិនក ឌីយ៉ (៣១៥) ជនទ់ី១-ទី២ ម វថិី្រពះមុននីវង  សងក តវ់ត្តភម ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 988 885
Bank of China (Hong Kong) Limited Phnom Penh Branch Canadia Tower (315) 1st‐ 2nd Floor, Preah Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Don Penh,Phnom Penh
ធនគរ  ឥ ្ឌ  ខភនេំពញ #៦៨(ជនផ់ទ ល់ដី) កនុងអគរ ICON ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 219 108
Bank of India Phnom Penh Branch #68 (Eo), Building ICON, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
ធនគរ ប៊.ី យ.សុី (េខមបូ ) ែបង៊ ម.ក ផទះេលខ៤៦២   ផ្លូវេលខ៩៣ សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 901 338
B.I.C (Cambodia) Bank Plc. # 462, Street 93, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
ធនគរ  ប៊ូយ៉ុង ែខមរ #៨៦-៨៨ ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តច់តុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 952 888
Booyoung Khmer Bank # 86‐88, Preah Norodom Blvd, Sangkat Chaktomuk,Khan Daun Penh,  Phnom Penh

ខធនគរ កសិកន ផបប់្ល៊កី ខមេភនី លីមធីីត (ភនេំពញ) ផទះេលខ៤៥ ម វថិី្រពះសីហនុ ែកងផ្លូវេលខ ៥៩ ភូម៦ិ សងក តច់តុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 077 555 366 / 023 214 998 /
Branch of Kasikorn Bank Public Company Limited (Phnom Penh) #45, Preah Sihanouk Blvd, Corner of street No.59, Phum 6, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh 023 214 999

ខធនគរ អុិន សេ្រសទ ល ែបង៊ អហ្វ ខូេរៀ "ភនេំពញ" គរេលខ S២-២៣ ដឹអូ ពំយ សុីធី ម វថិី្រពះមុនីេរត៉ (េលខ ២១៧) សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 964 202/ 012 608 898
Branch of Industrial Bank of Korea "Phnom Penh" No S2‐23 The Olympia City, Preah Monireth Blvd (No 217), Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh soungborath@ibk.co.kr

ខធនគរ មហី៊ ូហូ អិលធីឌី អគរភនេំពញថវេវ ើរ ៍េលខ៤៤៥ ជនទ់ី១៣េអ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹង្រពលឹត ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 017 222 024 / 023 964 490
Branch of Mizuho Bank, Ltd. Phnom Penh Tower (445), Floor 13 A, Preah Monivong Blvd, Sangkat Beoung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
ធនគរ េ្របដ ែបង៊ (េខមបូ ) ភអីិលសុី #៣០ ម វថិី ្រពះនេ ត្តម សងក តផ់ រថមី៣ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 092  233   850 / 023 999 222
BRED Bank (Cambodia) Plc. #30, Preah Norodom Blvd, Sangkat Phsar Thmey 3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ កមពុជ សុី ចំកត់ #៧៥C ០៣៦ វថិី្រពះសីហនុ សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 980 000
Cambodia Asia Bank Ltd. #75C 036,  Preah Sihanouk Blvd, Sangkat Veal Vong, Khan 7makara, Phnom Penh
ធនគរ  េមគងគកមពុជ ម ជន ទទួលខុស្រតូវមនកំរតិ #៤៤៥ ម វថិី្រពះមុនីវង   សងក ត្រសះចក  ខណ្ឌ ដូនេពញ  ជធនីភនេំពញ 023 430 980
Cambodia Mekong Bank Public Limited         # 445, Preah Monivong Blvd., Sangkat Srah Chak, Khan Daun Penh,  Phnom  Penh
ធនគរ ៃ្របសណីយក៍មពុជ ក.អ # ២៦៥-២៦៩ វថិី្រពះអងគឌួង សងក តវ់ត្តភន ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 070 200 002 /
Cambodia Post Bank Plc. #265‐269 Ang Duong Street, Sangkat Wat phnom,  Khan Daun Penh, Phnom Penh  023 220 773‐ 220 772
ធនគរ  កមពុជពណិជជ ចំកត់ #២៦ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តផ់ រថមី២ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 426 145 
Cambodian Commercial Bank Ltd. #26, Preah Monivong Blvd, Sangkat Phsar Thmey 2, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  កមពុជ ធរណៈ ភអីិលសុី #២៣ ផ្លូវ ១១៤ សងក តផ់ រថមី២ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 222 880 / 222 881 /
Cambodian Public Bank Plc. #23, 114 St., Sangkat Phsar Thmey 2, Khan Daun Penh,Phnom Penh 222 881
ធនគរ  ក ឌីយ៉ ក.អ #៣១៥ វថិី្រពះអងគឌួង សងក តវ់ត្តភន ំ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 868 222
Canadia Bank Plc. #315, Preah Ang Duong Street, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

ជីវកមមធនគរកេថយូៃណធីតកមពុជ ចំកត់ #៦៨ វថិីសេម្តចប៉ន ់(២១៤) សងក តប់ឹង ងំ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 211 211 / 222 438
Cathay United Bank Cambodia Corp, Ltd. #68, Samdech Pan St.(214), Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរពណិជជ ឈហី្វ (េខមបូ ) ម.ក ផទះេលខ េស-០១ ផ្លូវែអ ៊១១ ែកងផ្លូវ ៧០ ភូម ិ១ សងក ត្រសះចក ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 900 878
Chief (Cambodia) Commercial Bank Plc. #C01, St. R11 corner St. 70, Phum 1, Sangkat Sras Chork, Khan Daun Penh, Phnom Penh
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ល.រ េឈម ះ្រគឹះ ថ ន/្រកុមហ៊ុន សយ ្ឋ ន ទូរសព័ទទំនក់ទំនង

ធនគរ  សុី យអិមប៊ ីភអីិលសុី #២០ េប ម វថិី្រពះនេ ត្តម ែកងផ្លូវ ១១៨    សងក តផ់ រចស់  ខណ្ឌ ដូនេពញ  ជធនីភនេំពញ 023 988 388
CIMB Bank Plc. #20A/B, Preah Norodom Blvd, Sangkat Phsar Chas, Khan Dong Penh, Phnom Penh
ធនគរ  ពណិជជទី១ ខភនេំពញ #៦៦ ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តជ់យ័ជំនៈ ខណ្ឌ ដូនេពញ  ជធនីភនេំពញ 023 210 026
First Commercial Bank Phnom Penh Branch # 66, Preah Norodom Blvd., Sangkat Chey Chumneas,Khan  Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  ពណិជជកមមេ្រក្របេទស ៃនកមពុជ #៣៣ C-D វថិីេឆកូស្លូ ៉ គី សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 724 466 / 725 266 /
Foreign Trade Bank of Cambodia #33 C‐D, Cheque Slovakia blvd, Khan 7 Makara, Phnom Penh 722 466
ធនគរ ហុង លីអុង(េខមបូ ) ភអីិលសុី # ២៨ ផ្លូវ ២១៤  ែកង ផ្លូវ ៥១  សងក តប់ឹង ងំ  ខណ្ឌ  ដូនេពញ   ជធនីភនេំពញ 023 999 711
Hong Leong Bank ( Cambodia) Plc. #28, St. 214 Corner St. 51, Sangkat Beoung Raing,  Khan Daun Penh ,Phnom Penh
ធនគរ យ សុី ប៊ ីសុី លីមធីីត ខភនេំពញ គរ Exchange Square (ជនផ់ទ ល់ដី) េលខ ១៩ និង ២០ ផ្លូវេលខ ១០៦ ភូម ិ២ សងក តវ់ត្តភន ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 955 880
ICBC Limited Phnom Penh Branch Exchange Square (Ground Floor) No. 19 and 20, Street 106, Phum Pir, Sangkat Voat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  គូកមនី កមពុជ ភអីិលសុី #៥៥ ផ្លូវ ២១៤ សងក តប់ឹង ងំ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 999 300
Kookmin Bank Cambodia Plc. #55, 214 St. Sangkat Boeung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  ្រកុងៃថ ចំកត ់(ម ជន) ខភនេំពញ #១៤៩ ផ្លូវេលខ២១៥ សងក តផ់ រេដប៉ូ១ ខណ្ឌ ទួលេគក  ជធនីភនេំពញ 023 882 959
Krung Thai Bank Public Co., Ltd. Phnom Penh Branch # 149, 215 Road, Sangkat Phsar Depo1, Khan Toulkork,Phnom Penh
ធនគរ  េមយែបង៊ (េខមបូ )  ភអីិលសុី #៤៣, ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តផ់ រថមី៣ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 210 255 / 210 123 
MAYBANK (Cambodia) Plc. #43, Preah Norodom Blvd, Sangkat Psar Thmei3, Khan Doun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  អុឹម ប៊ ី  ភអីិលសុី ខភនេំពញ កមពុជ #៤៣៩ ម វថិី្រពះមុនីវង   សងក តប់ឹង្រពលឹត ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 964 666
MB Bank Plc. Phnom Penh Branch Cambodia Phnom Penh tower ( # 445), 1and 2 Floor, Preah Monivong  Blvd, Sangkat Boeung Prolit,  Khan 7 Makara, Phnom Penh
ធនគរ េម គ   អុីនេធើេណសិនណល ខេមើសល ខភនេំពញ #១៣៩ ផ្លូវ ២៧៤ ែកងផ្លូវ ៤១ សងក តប់ឹងេកងកង១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 988 101 / 218 540
Mega International Commercial Bank Phnom Penh Branch #139, St. 274&41, Sangkat Boeung Kengkang 1,  Khan Chamkarmon,Phnom Penh
ធនគរ  ហ្វីលីព ភអីិលសុី #២៧ DEF ម វថិី្រពះមុនីវង   សងក ត្រសះចក ខណ្ឌ ដូនេពញ  ជធនីភនេំពញ 023 218 086
Phillip Bank Plc. #27DEF, Preah Monivong Blvd, Sangkat Sraschok, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  ភនេំពញ  ពណិជជ #២១៧ ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 999 500 
Phnom Penh Commercial Bank #217, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
ធនគរ  អ េអច ប៊ ីឥណ្តូ ៃឆ #២៦៣ ផ្លូវ្រពះអងគឌួង សងក តវ់ត្តភន ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 992 833
RHB Indochina Bank Limited #263, Ang Duong St. Sangkat Wat Phnom,Khan Daun Penh, hnom Penh
ធនគរ   យហគន េធឿនទីន េខមបូ    ភអីិលសុី #៦០ ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តជ់យ័ជំនៈ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 223 422
Saigon Thuong Tin Bank (Cambodia) #60, Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumnas, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ ៃសហគន- ណូយ កមពុជ  ភអីិលសុី #១០៧ ម វថិីនេ ត្តម សងក តប់ឹង ងំ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 221 900
Saigon‐Hanoi Bank Cambodia Plc. #107, Preah Norodom Blvd, Sangkat Beoung Reang, Khan Doun Penh, Phnom Penh
ធនគរ  សុិន ន (េខមបូ ) ម.ក ៉ ន់ េថេវ ើ េលខ ៧៩ ម វថិីកមពុជេ្រកម សងក តម់េនរមយ ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 727 380
Shinhan Bank (Cambodia) Plc. Vanda Tower No 79, Kampuchea Krom Blvd, Sangkat Monourom, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh
ធនគរ ថ បន ភអីិលសុី #៨៣  ម វថិី្រពះនេ ត្តម  សងក តផ់ រថមី៣  ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 999 010
Sathapana Bank Plc. # 83, Preah Norodom Blvd, Sangkat Phsar Thmei Ti Bei, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរ ្រពីនស៍ ម.ក ផទះេលខ ១៧៥CD ម វថិីេម៉េសទុង ភូម ិ៥ សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រពទី ១ ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនេំពញ 012 648 164/ 023 991 168
Prince Bank Plc. #175CD, Mao Tse Tung Blvd, Phum 5, Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
ធនគរ ៃត ៉ នខ់ូអបេភើរេរធីវ  ខភនេំពញ #១៧១ ម វថិី្រពះនេ ត្តម ែកងផ្លូវេលខ៣២២ សងក តប់ឹងេកងកងទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 430 800
Taiwan Cooperative Bank, Phnom Penh Branch #171, Preah Norodom Blvd at corner of St322, Beoung Keng Kang 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
ធនគរ  សហពណិជជ ក.អ គរេលខ៤៤១ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹង្រពលឹត ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 212 357 / 427 995
Union Commercial Bank Plc. No 441, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeng Proluet, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh
ធនគរ  វឌ នៈ #៦៦ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តវ់ត្តភន ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 963 999
Vattanak Bank #66, Preah Monivong Blvd., Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

ធនគរឯកេទស អុីអន (េខមបូ ) ភអីិលសុី គរេលខ៧២១ (ជនទ់ី៧) ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹងេកងកង៣ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 988 700
Aeon Specialized Bank (Cambodia) Plc. Bldg 721 (7th Floor), Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeng Keng Kang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស នកូ #២០  ផ្លូវេលខ ២១៧ សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 993 133 
Anco Specialized Bank # 20, 217 St., Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស អងគរ កពី ល #២០២ ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 993 168
Angkor Capital Specialized Bank #202, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chankarmon, Phnom Penh
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ល.រ េឈម ះ្រគឹះ ថ ន/្រកុមហ៊ុន សយ ្ឋ ន ទូរសព័ទទំនក់ទំនង

ធនគរឯកេទស េអ ៊ -ប៉សុីហិ្វក ឌីេវឡុបេមន ភអីិលសុី #១៣២ ផ្លូវ២៩៤ ែកងនឹងម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 085 680 088 / 012 983 288
Asia‐ Pacific Development Specialized Bank Plc. #132, St. 294 Corner Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonele Bassac, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស េខមខូ ម.ក ផទះេលខ េអស២-២១ និងេអស២-២២ ផ្លូវ្រពះមុនីេរត៉ សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 224 656
Camko Specialized Bank Plc. No. S2‐21 &S2‐22, Preah Monireth street , Sangkat Veal Vong, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស ឌីជីប៊ ីម.ក #៦៨៩ េប ម វថិីកមពុជេ្រកម   សងក តទ់ឹកល្អកទ់ី១ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 023 999 990
DGB Specialized Bank Plc. #689B, Campucheakrom Blvd, Sangkat Tuek L'ak Ti Muoy, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស វនិិេយគទី មយួ #៧២ ម វថិី្រពះសីហនុ សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 222 281 / 222 281 / 
First Investment Specialized Bank #72, Preah Sihanouk Blvd, Sangkat Tonle Bassak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 222 283
ធនគរឯកេទស េខប៊ ីេដ ន ម.ក គរេលខ១ ជនទ់ី២១ និងទី២២ ផ្លូវេលខ៣៦០ សងក តប់ឹងេកងកងទី១  ខណ្ឌ ចំករមន   ជធនីភនេំពញ 023 997 333
KB Daehan Specialized Bank Plc. 21st and 22nd Floor, Building No1, Street 360, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស ែខមរ ភអីិលសុី អគរេលខ៣៤៥ ម វថិី េម៉េសទុង (២៤៥) សងក តផ់ រេដប៉ូ ១ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 015 332 295
Khmer Specialized Bank Plc. #345, Mao Se Tong Blvd, Sangkat Phsar Depo 1, Khan Toul Kork, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស អកស៍ឡី េវ ើលដ្រប៊ដី ភអីិលសុី #៤៦អឹ០ ផ្លូវេលខ ៤១ សងក តជ់យ័ជំនះ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 213 111
Oxley Worldbridge Specialized Bank Plc. #46, St. 41, Sangkat Chey Chamnes, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស ភ ីេអច  ែអស អុឹម អុី ចំកត់ #៧២ ម វថិី្រពៈនេ ត្តម សងក តជ់យ័ជំនៈ ខណ្ឌ ដូនេពញ  ជធនីភនេំពញ 023 219 243 / 219 245 / 
PHSME Specialized Bank Limited #72, Preah Norodom Blvd, Sangkat Chey Chumneas, Khan Daun Penh, Phnom Penh 219 246
ធនគរ អភវិឌ នជ៍នបទ #៩-១៣ ផ្លូវេលខ ៧  សងក តច់តុមុខ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 220 810 / 220 811
Rural Development Bank     #9‐13, St.7, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស  វេធើន ែឃភថីល ភអីិលសុី គរេលខ ២៩៤ យូនីត ប៊ ី៥-៦ ម វថិីេម៉េសទុង សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 226 868 / 012 888 113
Southern Capital Specialized Bank Plc. #294, Unit #5‐6, Mao Tse Toung Blvd, Sangkat Tomnoubteuk, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
ធនគរឯកេទស វងី (េខមបូ ) លីមតីធីត #៧២១ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹងេកងកង៣ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 999 989
Wing (Cambodia) Limited Specialized Bank #721, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Keng Kang3, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

ធនគរ វនិិេយគនិងអភវិឌ នៃ៍នេវៀត ម #៣១៤ ផ្លូវជតិេលខ១  សងក ត់ លសបូវ ខណ្ឌ ចបអំេព ជធនីភនេំពញ 097 717 8428
Bank for Investment&Development of Vietnam #314, National No. 1, Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh
ធនគរ ស្តង់ រឆទឺេរត៉ ភនេំពញ #ជី-០២ ស ្ឋ គរហុីម៉ ៉ រ ី បនទប ់៣១៣ ផ្លូវ្រពះសុីសុវត្តិ  ជធនីភនេំពញ 023 212 729
Standard Chartered Bank Phnom Penh  #UnitG‐02 Himawary Hotel Apartments 313,St. Sisowath, Phnom Penh
ធនគរ ស៊ូមតីូម៉ូ មតីស៊ុយ ែបង៊ឃីង ខបេភើេរសិន ភនេំពញថវរ័   ជនទ់ី ១៣  ម វថិី្រពះមុនីវង  ែកងផ្លូវេលខ ២៣២  សងក តប់ឹង្រពលិត ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 964 080
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Phnom Penh Tower (13F), Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeung  Prolit, Khan 7 Makara , Phnom  Penh
ធនគរ េសៀងៃហ ខមែមសល & េសវវងី អិលធីឌី ភនេំពញថវរ័ ជនទ់ី១៣ ម វថិី្រពះមុនីរង  សងក តប់ឹង្រពលិត ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 964 811
Shanghai Commercial & Savings Bank Phnom Penh Tower (13F), Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh
ធនគរ អឹមយូេអហ្វជី ែបង៊ អិលធីឌី គរ Exchange Square (ជនទ់ី១៥) េលខ ១៩ និង ២០ ផ្លូវេលខ១០៦ ភូម២ិ សងក តវ់ត្តភន ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 964 321 
MUFG Bank Ltd. Exchange Square (15F), #19 & #20, St. 106, Phum 2, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh

េ្រកឌីត ភអីិលសុី #៧១ ផ្លូវ១៦៣ សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រព១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 217 942
Kredit Plc. #71, St. 163, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
បែ់បល៊យូប៊ ី ្វ យែនន ឯ.ក #៣៩៨ ម វថិី្រពះមុននីវង  សងក តប់ឹងេកងកង១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 969 269

WB Finance Co., Ltd. #398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Beoung Keng Kong1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
្រប ក់ #២១២ ផ្លូវ២៧១ សងក តទ់ួលទំពូង២ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 999  911
Prassac #212, St. 271, Sangkat Tuol Tumpung 2, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
ហ ថ កសិករ លីមតីធីត #៦០៦ ផ្លូវ២៧១ ភូមសិន កំុសល៣ សងក តប់ឹងទំព នទ់ី១ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 023 994 304
Hatta Kaksekar Limited #606, St. 271, Sansam Kosal 3 Village, Sangkat Boeng Tumpun 1, Khan Mean Chey, Phnom Penh
អ្រមតឹ ម.ក គរេលខ៨០ ភូម៧ិ សងក តប់ឹងកកទ់ី ២ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 023 880 942           
Amret Plc. Building No 80, Phum 7, Sangkat Boeng Kak Ti Pir, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh
អិលអូអិលសុី (េខមបូ ) ភអីីលសុី #៦៦៦េប ផ្លូវ២៧១ សងក តផ់ រេដើមថកូវ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 220 641
LOLC (Cambodia) Plc. #666B, St. 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom  Phenh
េអ អឹម េខ ភអីិលសុី #២៨៥ ផ្លូវ២៧១ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 993 062
AMK Plc. #285, St. 271, Sangkat Tumnob Tuek, Khan  Chamkarmon,  Phnom Penh.

េខម ម្រកូហិរញញ វតថុ លីមតីធីត # ១០១   ផ្លូវ២៨៩ សងក តប់ឹងកក១់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 023 996  936
Camma Microfinance Limited # 101A, Street 289, Sangkat BoeungKak 1, Khan Toul kork, Phnom Penh
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៤. ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុទទួល្របក់បេញញ ើ (Microfinance Deposit-Taking Institutions)
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៥. ្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ (Non Deposit-Taking Microfinance Institutions)

៣. ករយិលយ័តំ ង (Representative Offices)
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ល.រ េឈម ះ្រគឹះ ថ ន/្រកុមហ៊ុន សយ ្ឋ ន ទូរសព័ទទំនក់ទំនង

េខមរៈ លីមធីីត អគរេលខ ៦៨ ផ្លូវ ៥៧ សងក តប់ឹងេកងកងទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 989 023
Khemerak Microfinance Institution Limited At No 68, Street 57, Sangkat Beoung Keng Kong Ti 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
េខមបូ ន េឡបឺ ែឃរ ៍ ភអីិលសុី អគរេលខ១៣ ផ្លូវ២១ ភូមកិំពង្រពឺង ឃុំសិតបូ ្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល 012 288 896
Cambodian Labor Care Plc. Building 13, Street 21, Kompong Pring village, Sethbo Commune, Sa‐ang District, Kandal Province
ខឹេលកធីវ វនី (េខមបូ )  ភអីិលសុី អគរេលខ R-០២ ផ្លូវរូប៊ ីសងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 088 963 2888
Collective Win (Cambodia) Plc. #R‐02, Ruby Street, Sangkat Tomnub Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
ែខមរ ែឃភថីល ម.ក ផទះេលខ ៣៨ ម វថិីសហពន័ធរុស  ីសងក តផ់ រេដប៉ូ៣ ខណ្ឌ ទួលេគក  ជធនីភនេំពញ 081 505 889
Khmer Capital Microfinance Plc. #38, Confederation de la Russies, Sangkat Psar De Pou 3, Khan Toul Kork, Phnom Penh
ឃ្វីន ្វ យែនន ម.ក #៤២ េស ម វថិីេម៉េសទុង  សងក តប់ឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនេំពញ 023 966 789  
Queen Finance Plc. No 01 E,  Street 2004,  Sangkat Kakab, Khan Porsenchey, Phnom Penh
ចេ្រមើន ម.ក # ៤២៥  ផ្លូវេលខ ២៧១ សងក តទ់ួលទំពូង២  ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនេំពញ 023 959 777
Chamroeun Microfinance Plc. # 425, Street 271, Sangkat Tuol Tumpung 2, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
ឆយលីស រ ៉ូយ៉ល់ ្វ យែនន  ភអីិលសុី ផទះេលខ ៣០  ផ្លូវ៤៣២ សងក តទ់ួលទំពូង១  ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនេំពញ 085 777 405
Chailease Royal Finance Plc. #30, Street 432, Sangkat Toul Tompong1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
េជសុី ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ ១១ ផ្លូវេលខ៣៧៦ សងក តប់ឹងេកងកង៣ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 016 969 856 / 012 390 820
JC Finance Plc. #11, Street 376, Sangkat Boeung Keng Kang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 023 214 481
េជត ែឃស បកស៍ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ១២៤ ម វថិីសេម្តចសុធរស សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 096 293 3338
Jet's Cash Box Finance Plc. #124, Sothearos Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
េជគជយ័ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ៩-១១ ផ្លូវេវង៉េ្រសង សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 023 922 126 /
Chokchey Finance Plc. #9‐11, Veng Sreng Street, Sangkat Stung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia 017 863 327
ែឌល  ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី # ៣៥-៣៧ ផ្លូវេលខ ៥៨២ សងក តប់ឹងកក២់ ខណ្ឌ ទួលេគក  ជធនីភនេំពញ 023 532 6777
Delta Microfinance Plc. # 35‐37 Street No.582 Sangkat Boengkak2, Khan Tuol Kork. Phnom Penh
ណុងហឹប ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក #C៥៧-៦១ ផ្លូវេឆៀហ្វលូេនស (Cheerfulness) ទឹកថ្ល ផ្ល ២ សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 023 998 226
NongHyup Finance (Cambodia) Plc. # C57‐61, Street Cheerfulness (Tuek Thla Plazza II), Sangkat Teuk Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh
ក ម៉យ្រកូ ្វ យែនន  ភអីិលសុី #១៥៣េប និង១៥៣េស  ផ្លូវេលខ ៥៩៨ សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ  ជធនីភនេំពញ 023 880 830

Taca Microfinance Plc. # 153B 153C, Street No.598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
្រទពយខញុ ំ ម.ក ផទះេលខ ៤៤៥ ផ្លូវេលខ ៤ ភូមសិូភ ី សងក តក់ំពង ់ ្វ យ ្រកុងសិរេី ភណ័  េខត្តបនទ យមនជយ័ 012 599 094
Trop Khnhom Microfinance Plc. #445, St. 4, Phum Souphi, Sangkat Kompong Svay, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey
ធី  ្រសុី ៉ ត ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក គរេលខ២៣ ជនទ់ី៥ មជឈមណ្ឌ លពណិជជកមម ែអត៊វូត ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ីសងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 016 288 888
Thida Srisawad Microfinance Plc. No 23, 5th Floor, Attwood Business Center, Russian Federation Blvd., Sangkat Tuek Thlar, Khan Sensok, Phnom Penh
ធីប៊បី៊ ី(េខមបូ )  ភអីិលសុី ផទះេលខ ២អឺ២េអហ្វ ផ្លូវេលខ៣១៥ សងក តប់ឹងកក១់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 096 838 6552
TBB (Cambodia) Microfinance Institution Plc. #2E2F, Street 315, Sangkat Boeung Kak1, Khan Toulkok, Phnom Penh
ធី & ហគូ ្វ យែនន ភអីិលសុី អគរេលខ A1-A2 ផ្លូវេលខ ១៦៣ សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រពទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 699 0505
T & GO Finance Plc. # A1‐A2, Street 163, Sangkat Toul Svay Prey1 , Khan Chamkamorn, Phnom Penh
និរន្តរ ភអីិលសុី # ២១-២៣-២៥ ផ្លូវ ៥៩៨ សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ  ជធនីភនេំពញ 023 455 0551
Niron Microfinance Plc. # 21‐23‐25 Street No. 598, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh
បរបិូរណ៍ ភអីិលសុី #១៩ ផ្លូវ ៣៧១ ភូមេិ ន ត្រជុំ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ 023 222  119  
Borribo Institution Plc. #19, St 371, Thnot Chrum Village, Sangkat Beoung Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh
បយន័ េ្រកឌីត លីមធីីត #១១៧ ផ្លូវេលខ ២៧១ សងក តស់ទឹងមនជយ័ទី១ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 023 6666 316
Bayon Credit Limited #117, Street 271, Sangkat Stueng Meanchey1, Khan Meanchey, Phnom Penh
ប៊េីអនេខសុី (េខមបូ )  ភអីិលសុី ជនផ់ទ ល់ដី និងជនទ់ី១ ៃន គរ ប៊-ីេរ ៉ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 213 900
BNKC (Cambodia) Microfinance Institution Plc. Ground and 1st Floor of B‐Ray Tower, Preah Norodom Blvd., Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
ែបម៊ប៊ូ ្វ យែនន  ភអីិលសុី ផទះេលខ៧១េបអឺ០ ផ្លូវេលខ២ (បុរពីិភពថមីេវង៉េ្រសង) សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ 012 729 739
Bamboo Finance Plc. #71BE0, Street 2 (Borey Piphup Thmey Veng Sreng), Sangkat Choam Chao. Khan Pursenchey, Phnom Penh
ៃបតង ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី ផ្លូវជតិេលខ ៥  ភូមៃិ្រពកូនេសក សងក តអ់ូរចរ ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង 012 777 171 / 
Baitang Microheranhvatho Plc. National Road 5, Phum Prey Korn Sek, Sangkat O'char, Krong Battambang, Battambang Province 053 500 5999 / 690 1350
្របៃព ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ ៧២ េហ  និង ៧២ ស់ ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ីសងក តក់កបទី១ ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ 081 333 868/ 069 222 933
Propey Microfinance Plc. No 72G & 72H, Russian Federation Blvd., Sangkat Kakab 1. Khan Pur Senchey, Phnom Penh
្របសិទធភព ្វ យែនន ភអីិលសុី គរេលខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ ែកង ៣៨៨ សងក តទ់ួល ្វ យៃ្រពទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 012 717 677
Prasethpheap Finance Plc #132, Street 193, Corner Street 388, Sangkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
្របយម ៍អិមេអហ្វ អិលធីឌី អគរេលខ ៤៩៤ េស  ផ្លូវ២៧១ សងក តទ់ួលទំពូងទី២ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 993  909
Prime MF Microfinance Institution Ltd. At No 494C, Street 271, Sangkat Tuol Tumpong Ti Pir, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
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ល.រ េឈម ះ្រគឹះ ថ ន/្រកុមហ៊ុន សយ ្ឋ ន ទូរសព័ទទំនក់ទំនង

ពន្លឺចតុមុខ ភអីិលសុី ដីឡូតី៍េលខ ១១៩ ផ្លូវេលខ៥៩២ ភូម១ិ៤ សងក តប់ឹងកក២់ ខណ្ឌ ទួលេគក  ជធនីភនេំពញ 086 352 224
Ponleu Chaktomuk Microfinance Plc. #119, Street No. 592, Phum 14, Sangkat Beong Kok2, Khan Toul Kouk, Phnom Penh
ពិភពថមី ម្រកូហិរញញ វតថុ  ភអីិលសុី # ២៨៨ ផ្លូវេលខ១០០៣ សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 077 999 393 / 

 Piphup Thmey Microfinance Plc. # 288, Street No.1003, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh 015 322 922
ភជីី ឌីេវឡុបមុនិ ម.ក ផទះេលខ ២០E0 ផ្លូវេលខ ១៧៨ សងក តផ់ រថមី ទី ៣ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 016 779 277
PG Development Plc. #20E0, Street 178, Sangkat Phsar Thmei3, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ម នគរ ម.ក អគរេលខ២៤ ម វថិីយុទធពលេខមរភូមនិទ(ផ្លូវ២៧១) សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 023 888 879
Mohanokor Microfinance Institution Plc. Bldg No 24, Yothapol Khemarak Phumin Blvd (271), Sangkat Teuk Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh
ម៉ែឌរ ្វ យែននសល េយេផន ភអីិលសុី #២៥៤ បនទបេ់លខG០៨-០៩ ជនផ់ទ ល់ដី ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹង ងំ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 023 967 750
Mothers Financial Japan Plc. Bldg #254, Room G08‐09, Monivong Blvd, Sangkat Boeung Rang, Khan Daun Penh, Phnom Penh
ម៉កស់ុីម៉ ភអីិលសុី #២១ េប ផ្លូវ២៧១  ភូម១ិ សងក តផ់ រេដើមថកូវ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 214 240
Maxima Microfinance Plc. #21 AB, Street 271, Village 1, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamcarmon, Phnom Penh
មយី៉ ្វ យែននសល ភអីិលសុី អគរេលខ៩៣ ម វថិី្រពះនេ ត្តម ែកងផ្លូវ ២០៨ សងក តប់ឹង ងំ ខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 017 827718/ 
MIA Financial Plc. #93, Norodom Blvd., Corner street 208, Sangkat Boeung Raing, Khan Doun Penh, Phnom Penh 023 989 262
រ ៉ូយ៉ល់ ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី # ៣៩០-៣៩១ ផ្លូវ២៧១ ភូម្រតពងំឈូក សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 012 485 500
Royal Microfinance Plc. #390‐391, Street271, Phum Trapaing Chhouk, Sangkat Teuk Thlar, Khan Sen Sok, Phnom Penh
រ ៉ូលយ ម.ក ផទះេលខ ១២៨ G11 ផ្លូវេលខ៣ សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 077 372 979
Rolya Microfinance Institution Plc. No 128 G11, Street 3, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
លី  ហួរ  ភអីិលសុី #៨៥-៨៨ ម វថិីគីមអុីលស៊ុង សងក តប់ឹងកកទ់ី២  ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 023 980  888
Ly Hour Microfinance Institution Plc. #85,87,88 , St Kim Ul Sun 289, Sangkat Beoung Kok2, Khan Toul Kork, Phnom Penh
លីដ ភអីិលសុី ផទះេលខ ៣៦-៣៨ េប ផ្លូវណត្របីតដ ៏ភូមទិឹកថ្ល  សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 081 400 401 / 
LED Microfinance Institution Plc. Borey Chip Mong, #39, Phum Toul Pongro, Sangkat Chomchao, Khan Por Senchey, Phnom Penh 016 600 998
យសុីភ ីម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក #៧៣ ផ្លូវ១១៨ សងក តទ់ឹកល្អក១់ ខណ្ឌ ទួលេគក ភនេំពញ 023 882 777

Y.C.P Microfinance Plc. # 73, St.118, Sangkat Teuk Laak1,Khan Toul Kok, Phnom Penh
វថិី ម្រកូហិរញញ វតថុ ម.ក ផទះេលខ A-៧៣ និងA-៧៥ ផ្លូវេលខ២៧១ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនេំពញ 081 227 999 / 
Vithey Microfinance Plc. #A73 &A‐75, Street No. 271, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Chamkarmon, Phnom Penh 096 500 1555
ែវលខម ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក គរេលខ៣៩៨ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹងេកងកង១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 994 455
Welcome Finance (Cambodia) Plc. Bld No. 398, Preah Monivong Blvd, Sangkat Beung Keng Korng1 Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
សចចៈ ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ២៥ ផ្លូវ១០១៥ ភូមបិយ៉ប សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ភនេំពញ 077 587 777
Microfinance  Sachak Microfinance Plc. No 25, Street 1015, Bayab Village, Sangkat Phnom Penh Thmei, Khan Seansokh, Phnom Penh
សបបយ េ្រកឌីត ខមេមើសល ភអីិលសុី ផទះេលខ២២៨ ម វថិី្រពះនេ ត្តម ្រកុម៦៤ សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 012 322 322
Sabay Credit Commercial Plc. #228, Preah Norodom Blvd, Group 64, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh
សមបត្តិ ្វ យែនន  ភអីិលសុី # ២២៨ េជេអ ផ្លូវេលខ៥៩៨ ភូមទិួលេគក សងក តទ់ួលសែងក ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនេំពញ 023 997 722
Sambat Finance Plc. # 228 JA, Street No.598, Phum Toul Kork, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh
សមពន័ធសមគម សហ្រគសធុនតូច និងមធយមកមពុជ ភអីិលសុី អគរ T១៦៦ ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 901 578
Samporn Samakum SMEs Kampuchea Plc. #166, Preah Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkamon, Phnom Penh
សហករ ភអីិលសុី ផទះេលខ36D ផ្លូវ 454 សងក តទ់ួលទំពូង ១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 96 77 79
Sahaka Plc. #36D, Street 454, Sangkat Tuol Tumpung 1, Khan Chamkamon, Phnom Penh
សហ្រគិនភព ម៉យ្រកូ ្វ យែនន  ភអីិលសុី ផទះេលខ ៥៨៦ ផ្លូវេលខ ២៧១ ភូម៦ិ សងក តផ់ រេដើមថកូវ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023  6666 514
Sahakrinpheap Microfinance Plc. #586, Street 271, Phum 6, Sangkat Phsar Doeum Khkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

នន់ី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ២១ ភូមែិ្រពកថមី ឃុំែ្រពកថមី ្រសុកេកះធំ េខត្តក ្ត ល 066 777 133
Sunny Microfinance Plc. National Road No 21, Praek Thmey Village, Praek Thmey Commune, Koh Thom District, Kandal Province

មគគី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន អុីនសុីធយូសិន  ភអីិលសុី #៨៣AE0 និង  ៨៣BE0 ផ្លូវ១៩៨៦ សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 012 598 888
Samaky Microfinance Institution Plc. #83AE0 & 83BE0, St. 1986, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
សិរឧីត្តម ម្រកូហិរញញ វតថុ  ភអីិលសុី # េប៣៉៧ ផ្លូវេលខ១៩៩ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 224  336

 Serey Oudom Microfinance Plc. # P37,Steet No.198, Sangkat Tomnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
សុីធី  ភអីិលសុី #៤៧០ ម វថិី្រពះមុនីវង  ភូម ិ១២ សងក តទ់េន្លប ក ់ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 221 488
City Microfinance Institution Plc. #470, Preah Monivong Blvd, Phum 12, Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkamorn, Phnom Penh
សី និធិ លីមធីីត #១េអសេអហ្វនិង២េអសេអហ្វ ផ្លូវ៥១៦ ភូមទិី១៣ សងក តប់ឹងកកទ់ី១ ខណ្ឌ ទូលេគក ជធនីភនេំពញ 023 990 225
Seilanithih Limited #1SF&2SF, Street 516, Phum 13 Sangkat Boeng Kak 1, Khan Tuol Kork, Phnom Penh
សុីអិមេខ ម.ក ផទះេលខ១៧១-១៧៣ E0, E1, E2, E3 ផ្លូវេលខ១១០ ភូម៣ិ សងក តវ់ត្តភន ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 070 961 425
CMK Plc. No 171‐173 E0, E1, E2, E3, Street 110, Phum 3, Sangkat Voat Phnum, Khan Doun Penh, Phnom Penh 023 221 971
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ល.រ េឈម ះ្រគឹះ ថ ន/្រកុមហ៊ុន សយ ្ឋ ន ទូរសព័ទទំនក់ទំនង

សូ ្រ   ភអីិលសុី អគរេលខ៤៣២ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ភនេំពញ 023 224 156
Sonatra Microfinance Institution Plc.  No 432, Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
េសនជូរ ីេខមបូ ឌីេវឡុបេមន  ភអីិលសុី #៧៤ ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ីសងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ  ជធនីភនេំពញ 077 686 988
Century Cambo Development Plc. #74, Russian Federation Blvd., Sangkat Tuek Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh
សំរទឹធិស័ក ម្រកូហិរញញ វតថុ លីមតីធីត #៥០២ េហ -៥០២ ស់ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ភនេំពញ 023 993 333
Samrithisak Microfinance Limited # 502G‐502H, Preah Monivong Blvd, Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
្រហកូវ ម.ក ផទះេលខ ២១ ផ្លូវេលខ ១៩៨៦ សងក ត ់ភនេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 012 222 266
Grow Plc. #21, Street N.o. 1986 , Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok, Phnom Penh
េ គ លដិន ែឃស ភអីិលសុី ផទះេលខ៦៨៤ ផ្លូវ៧មក  ភូមជិន្លង ់សងក ត់ កំេរ ើក ្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម ប 012 772 770
Golden Cash Plc. #684, 7Makara street, Chhunlung village, Sangkat Salakamreok, Siem Reap city, Siem Reap province
្វ មលីី ម.ក ផទះេលខ KH១-KH២ ផ្លូវ១០៥ ភូមទិួលសំេព សងក តទ់ួលសែងកទី១ ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនេំពញ 090 918 188/ 070 911 688

Family Microfinance Plc. No KH1‐KH2, Street 105, Phum Tuol Sampov, Sangkat Tuol Sangkae 1, Khan Russey Keo, Phnom Penh info@familymfi.com
្វ េមើរ ្វ យែនន អិលធីឌី #១៤៦៥ ផ្លូវជតិេលខ២  សងក តច់កអ់ែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជយ័ ភនេំពញ 023 6363 172/ 089 786 868

Farmer Finance Ltd. #1071, National Road 2, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey, Phnom Penh
ហ្វឺស  ្វ យែនន ភអីិលសុី # ១៥ ផ្លូវ២៧១ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 997 937
First Finance Plc. #A‐15, Street 271, Sangkat Tumnub Tek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
ហ្វូណន ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី អគរេលខ៩៥ ម វថិីមុនីវង  ែកងផ្លូវ ១១៨ សងក តម់េនរមយ ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 093 738 888
Funan Microfinance Plc. Bldg 95, Preah Monivong Bvld, Sangkat Monorum, Khan 7 Makara, Phnom Penh
ហ្វូ ប ម្រកូហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី ផទះេលខ ៧៩៥ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តប់ឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 228 333 / 
Futaba Microfinance Plc. #795, Preah Monivong Blvd, Sangkat Beung Trabek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh 224 333
អនគត ភអីិលសុី ផទះេលខ ២៤៥ ម វថិី ្រពះមុនីវង  សងក តអ់ូរឬស ៤ី ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 089 666 831 / 
Anakut Microfinance Institution Plc. #245, Monivong Blvd; Sangkat Ou Ruessei 4, Khan 7 Makara, Phnom Penh 023 223 139
អមតៈ ខបភ់ថីល  ភអីិលសុី #៥០២េស-៥០២េដ ម វថិី្រពះមុនីវង  សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន   ភនេំពញ 023 214  388
Microfinance  Amatak Capital Plc. No 502 C‐502D,  Preah  Monivong Blvd,  Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
តូម ែខភថីល ម.ក ផទះេលខ  ៤៣ ផ្លូវ ែសន (េកះេព្រជ) សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 999 345

Atom Capital Plc. No A43, Street La Seine (Koh Pich), Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
កទ់ីវភភីល ភអីិលសុី គរេលខ៨៨ ផ្លូវេលខ ២១៤ ែកងផ្លូវេលខ ១១៣ សងក តប់ឹង្រពលឹត ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 214 255

Active People's  Microfinance Institution Plc. No 88, Street 214 (Corner of St. 113), Sangkat Boeung Proluet, Khan Prampir Meakkakra, Phnom Penh
អិល ប៊ ីភ ីភអីិលសុី អគរេលខ D៣ និង E ផ្លូវេលខ ១៦៩ សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 012 688 447 / 
L B P Microfinance Plc. #D3&E, Street 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh 023 88 40 05
អុីែឌមតីស៊ុ េសហ ុង ម៉យ្រកូ ្វ យែនន (េខមបូ )  ភអីិលសុី ផទះេលខS០៤ ផ្លូវជតិេលខ៥ ភូមែិ្រពកម េទព សងក ត់ ្វ យេប៉ ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង 053 953 503
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc. #S04, National Road 5, Phum Prekmohatep, Sangkat Svaypor, Krong Battambang, Battambang 
អ៊ូរ ី ្វ យែនន េខមបូ  ភអីិលសុី #១១៩   េប ផ្លូវេលខ ២៧១ ភូម ិ៣  សងក តផ់ រេដើមថកូវ ខណ្ឌ ចំករមន   ភនេំពញ 023 999 661
Woori Finance Cambodia Plc. No 119B, Street 271, Phum3, Sangkat Phsar Derm Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
អូរ ៉ូ ្វ យែននខប  ភអីិលសុី # ១៤៧ ម វថិី្រពះមុនីេរត៉ សងក តប់ឹង ង ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 023 988 898
ORO Financecorp Plc. # 147, Monireth Blvd, Sangkat Boeung Salang, Khan Tuol Kork. Phnom Penh
េអ ៊  េផសុីហ្វិក ្វ យែនន ភអីិលសុី #C1 & C2,  ផ្លូវ ២៨៩ ែកងផ្លូវ ៥១៦ សងក តប់ឹងកក១់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ
Asia Pacific Finance Plc. #C 1 & C 2, Street 289 Corner of Street 516, Sangkat Boueng Kak 1, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh
ឥណទនពលរដ្ឋរុងេរឿង អិលធីឌី #៧៧៩  ផ្លូវកមពុជេ្រកម សងក តទ់ឹកល្អកទ់ី១ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 023 990 237
Intean Poalroath Rongroeurng Ltd. #779A, Street Kampuchea Krom, Sangkat Teuk Laak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh
ឥណទនអភវិឌ ន ៍ ្របជជន (អុី.េអ.ភ)ី ម.ក #១៨៩-១៩១ ផ្លូវកមពុជេ្រកម (១២៨) សងក តម់តិ្តភព ខណ្ឌ ៧មក  ភនេំពញ 023 884 355
Entean Akpevath Pracheachun (EAP) Plc. No 189‐191, Kampuchea Krom Blvd (128), Sangkat Mettapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh

ខូម៉តស់៊ុ លីសុីង (េខមបូ ) ម.ក កបលដីេលខ៧១៣ ផ្លូវេវងេ្រសង ភូម្រតពងំថ្លឹង សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ 012 906 038
Komatsu Leasing (Cambodia) Plc. Lot No.713, Veng Sreng Street, Phum Tropang Thloeung, Sangkat Chom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh
េខេខ ្វ ន ់លីសុឹង ភអីិលសុី #១៤៤BE0 ផ្លូវេលខ១៤៣ សងក តប់ឹងេកងកង៣ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 533 7777
KK Fund Leasing Plc. # 144BEo, Street 143, Sangkat Boeng Kengkang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
គូបូ  លីសុីង (េខមបូ ) ម.ក ផទះេលខ២៣៧H ្រកុមទី១០ ផ្លូវជតិេលខ៦  ភូមេិគៀនឃ្ល ងំ សងក តែ់្រពកេលៀប ខណ្ឌ េ្រជយចង្វ រ ជធនីភនេំពញ (+)66 29090300
Kubota Leasing (Cambodia) Plc. No 237H, Group 10, National Road No 6A, Phum Kien Khleang, Sangkat Preaek Lieb, Khan Chraoy Chongvar, Phnom Penh Hiroto.kimura@Kubota.com
ឆយ លីស  រ ៉ូយ៉ល់  លីសុីង ម.ក អគរេលខ២១៦េប ជនទ់ី៣ ម វថិី្រពះនេ ត្តម សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 012 900 977
Chailease Royal Leasing Plc. #246, Preah Monivong Blvd, Sangkat Boeng Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh
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ល.រ េឈម ះ្រគឹះ ថ ន/្រកុមហ៊ុន សយ ្ឋ ន ទូរសព័ទទំនក់ទំនង

ជីអិល ្វ យែនន ភអីិលសុី #២៧០-២៧៤ ផ្លូវកមពុជេ្រកម សងក តម់តិ្តភព ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 023 990 324
GL Finance Plc. # 270‐274, Street Kampucheakrom, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh
េជកស៍ ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក អគរក ឌីយ៉ ២០េដ ជនទ់ី២០ េលខ២១៥ វថិី្រពះអងគឌួង សងក តវ់ត្តភន ំខណ្ឌ ដូនេពញ ជធនីភនេំពញ 087 633 662 /
Jaccs Finance (Cambodia) Plc. Canadia Tower, Floor 20 #315, St. Preah Ang Duong, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh, Phnom Penh 023 977 250
តូយ៉ូ  ស៊ុយស៊ូ ្វ យែនន (េខមបូ ) ភអីិលសុី #១០៤ ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ីសងក តទ់ឹកល្អក១់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ 023 966 316
Toyota Tsusho Finance (Cambodia) Plc. # 104, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Laak 1, Khan Tuol Kok, Phnom Penh
ប៊េីអសភ ី ្វ យែនន (េខមបូ ) ម.ក គរេលខ១៦០ ម វថិី្រពះមុនីវង  ែកងផ្លូវ២៧៨ ភូម៤ិ សងក តប់ឹងេកងកងទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 883 488
BSP Finance (Cambodia) Plc. No 160, Preah Monivong Blvd., Corner Street 278, Phum 4, Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
េម គ  លីសុីង ភអីិលសុី #េអស ២០ ផ្លូវសុីលវរ័ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 023 214 756
Mega Leasing Plc. # S20, Street silver, Sangkat Tomnub Tuek, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh
លី  ហួរ លីសុីង ភអីិលសុី ផទះេលខ២៤៣-២៤៤ ផ្លូវ៥៩៨ ្រកុមទី១០ ភូមទិួលេគក សងក តទ់ួលសែងក ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនេំពញ 023 900 778
Ly Hour Leasing Plc. #243‐244, Street 598, Group 10, Phum Tuolkok, Sangkat Tuolsngke, Khan Russey Keo, Phnom Penh
សួស្តី ្វ យែនន ភអីិលសុី #១១៩-១២១ ម វថិីសហពន័ទរុស ុ ីសងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 023 884 445
Suodey Finance Plc. 119‐121, Russian Federation Boulevard, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh
អភធីីអិន អឹ យអិន ្វ យែននសល លីសុីង ម.ក ផទះេលខ៨១អឺ០អឺ១ & អឺ២ ភូមែិ្រពកេលៀប សងក តែ់្រពកេលៀប ខណ្ឌ េ្រជយចង្វ រ ជធនីភនេំពញ 023 901 744/ 011 509 944
RPTN Alliance Financial Leasing Plc. No 81E0 E1 & E2, Phum Preaek Lieb, Sangkat Preaek Lieb, Khan Chraoy Chongvar, Phnom Penh rptnrafco@gmail.com
យ- ្វ យែនន លីសុីង ភអីិលសុី #៣៧១ &៣៧៥ ម វថិី្រពះសីហនុ សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 078 888 642

I‐Finance Leasing Plc. #371 &375, Preah Sihanouk Blvd, Veal vong District, Khan 7 Makara, Phnom Penh
អិល អូ ឌី លីសុីង ម.ក ផទះេលខ៣៥៩ ្រកុមទី១០ ភូមកិមមករ សងក ត់ ្វ យេប៉ ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង 012 456 739/ 017 278 963
L O D Leasing Plc. No 359, Group 10, Phum Kammakor, Sangkat Svay Por, Krong Battambang, Battambang Province lodleasingplc@yahoo.com
េអលីន លីសុីង ភអីិលសុី #១៨៦ ផ្លូវឯក ជយ ភូម២ិ សងក ត២់ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ 034 636 0089
Elin Leasing Plc. # 186, Ekareach Street, Phum2, Sangkat 2, krong Preah Sihanouk, Sihanouk Province
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លរ

No.

េឈម ះ្រគឹះ ថ ន

Name of Institution

សយ ្ឋ ន

Address

អងគករ អភវិឌ នេ៏សដ្ឋកិចចជនបទេនកមពុជ ផទះេលខ១១៨ អឺ១ ផ្លូវេលខ១៨៦ សងក តទ់ឹកល្អក៣់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

Cambodian Rural Economic Development Organization #118AE1, Street 186,  Sangkat Toek Laak 3, Khan Toul Kork, Phnom Penh

អងគករ ្រកុមករងរេសដ្ឋកិចចថមី ផទះេលខ២៥េប ផ្លូវេលខ៤៧៨  សងក តទ់ួលទំពូង១  ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

New Economic Workers Organization #25B, Street 478, Sangkat Toul Tompung1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

គេ្រមងឥណទន្រកសួងអភវិឌ នជ៏នបទ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ីែកងផ្លូវេលខ១៦៩ សងក តម់តិ្តភព ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ

Ministry of Rural Development Credit Scheme Ministry of Rural Development, Russian Blvd., Sangkat Mitapheap, Khan 7 Makara, Phnom Penh

េម គ  ្រ ស ្វ យែនន ម.ក គរ ៣៦ (ជនទ់ី១) ផ្លូវ១៦៩ សងក ត់ លវង ់ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ

Mega Trust Finance Plc. Building No 36 (1st Floor), St. 169, Sangkat Veal Vong, Khan 7 Makara, Phnom Penh

អងគករប ្ត ញេសដ្ឋកិចចកមពុជ ផទះេលខ ៤៣៨ ្រកុមទី៥ ភូមបិ្របកខងតបូង សងក តក់កប ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

Cambodia Economic Network #438, Group 5, Phum Porprork Khang Tbong, Sangkat Kakab, Khan Dangkor, Phnom Penh

មតិ្ត កសិករ ្វ យែននសល ម.ក ផទះេលខ២៩២៩ ភូមេិ ងច្រក សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Mitt Kasekor Financial Plc. No 2929, Phum Rong Chak, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

អិល.អុី.ឌី.េអ ែឃភថីល ភអីិលសុី ផទះេលខ៦២េស-៦២េដ ផ្លូវេលខ៤០២ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

L.E.D.A Capital Plc. #62C-62D, Road No 402, Sangkat Tumnup Teuk, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

េអន សុី ឌី ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខB២៣ ផ្លូវណតរ្រប៊តី សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

NCD Finance Plc. #B23, St. Northbridge (St. 2004), Sangkat Tuek Thla, Khan Sensok, Phnom Penh  

លីដ-ធី យ ភ ីេអស ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៤៦ ផ្លូវេលខ១៥៦ សងក តទ់ឹកល្អក២់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

LED-T I P S FINANCE PLC. #146, Street 156, Sangkat Teuk Laak 2, Khan Toul Kok, Phnom Penh

មនិ គឹម ន ម.ក ផទះេលខ៩១៥  វថិីតូកយូ (បូរវី ី ៩៩៩តូកយូ) សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 

MIN KIMSAN PLC. #915A, Street Tokyo, (Borey Villa 999 Tokyo), Sangkat Teuk Thlar, Khan Sensok, Phnom Penh

សុី.សុី.ឌី.េអ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១០    ផ្លូវ៣៧១ ភូមកិបលទំនប ់សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

C.C.D.A FINANCE PLC. #10A, st371 , Phum kbalTumnub, Sangkat Boeungtumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh

អងគករេលើកសទួយេសដ្ឋកិចច្រគួ ររកី យ  (គ.រ.រ) ផទះេលខ១គ ផ្លូវេលខ៣៧១ ភូមឫិស  ីសងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Krousar Rikreay economics promoting Organization #1Kor, Street 371, Phum Russey, Sangkat Stung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

វ.ីភដីិច ម.ក ផទះេលខ១អឺ   ផ្លូវទី៣ បុរហីុង យ ភូម្រទ៣ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

V P Dex Plc. #1E, Street 3, Borey Honglay, Phum Trea 3, Sangkat Stung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

េអហ្វ អ ឌី ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១២អឺ០ ផ្លូវេលខ៧៩ BT សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

F R D Finance Plc. #12E0, Street 79 BT, Sangkat Beung Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh
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សម គម  រតនៈ អភវិឌ ន ៍េសដ្ឋកិចច ផទះេលខ១F  ផ្លូវ េលខ៩៩ ភូម៦ិ សងក តប់ឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Rattanac Economic Development Association #1F, Street 99, Phum 6, Sangkat Boeung Trobek, Khan Chomkarmon, Phnom Penh

អងគករេសដ្ឋកិចច្រគួ រកមពុជ ផទះេលខ១៨F-Geo  ផ្លូវK4A ភូមទិឹកថ្ល  សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Cambodia Family Economic Organization #18 F-Geo, Street K4A, Phum Tuek thla, Sangkat Tuek thla, Khan Sensok, Phnom Penh

អងគករ ករុត ផទះេលខ១២  ផ្លូវ១៧  បុរពីិភពថមី ភូម្រតពងំថ្លឹង សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Carrot Organization #12, Street 17 (Borey Newworld), Phum Trapaing Tleung, Sangkat Choam Chao, Khan Pursenchey, Phnom Penh

អងគករ្រគួ ររុងេរឿង ផទះេលខ៧១  ផ្លូវេលខ១៥ ភូម្រតពងំថ្លឹង សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Krousar Rong Roeung Organizaion #71, Street 15, Phum Trapaing Tleung, Sangkat Choam Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh

វឌ នភព ហិរញញ វតថុ (កមពុជ) អុីនសុីឡុសិន ម.ក ផទះេលខ១៤៩េស ភូមចិុងថនល់ខងលិច សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Vattanac Peap Hiranh Vathok (Cambodia) Incelosen Plc. #149C, Phum Chungthnal Khang Lech, Sangkat Tuek Thla, Khan Sensokh Phnom Penh

អងគករេលើកកំពស់េសដ្ឋកិចចកសិករ ផទះេលខ៦៤៩  ផ្លូវ៤៥េបេត ភូមសិន កំុសលទី២ សងក តប់ឹងទំពន ់ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Farmer Economic Development Organization #649, Street 45 BT, Phum Sansamkosal 2, Sangkat Boeung Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh

អែណ្ត ត ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៨១-៨៣E0E1  ផ្លូវេលខ១៧   ភូម្រតពងំថនល់ សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Andet Finance Plc. #81-83E0E1, Street 17, Phum Trapeang Thnol, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh

ហូលី ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៣ ផ្លូវេលខ៣០   ភូម្រតពងំថ្លឹង សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Holy Finance Plc. #៣, Street 30, Phum Trapaing Tleung, Sangkat Choam Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh

អងគករែខមរមូលធន ផទះេលខ៥៣ E0 E1  ផ្លូវ៥ សងក ត្រកងំធនង ់ ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Khmer Capital organization #30E0E1, Street 5, Sangkat Kraing Thnong, Khan Sensok, Phnom Penh

អងគករ មូលនិធិកលយណមតិ្ត ផ្លូវ លំ ភូមបិយ៉ប សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Kalyanmet Foundation organization Phlov Lom, Phum Bayab, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sensok , Phnom Penh

អងគករសំ ញ់ហិរញញ វតថុ ផទះេលខ០៩  ផ្លូវេលខ១១ ភូមសិំបរួ សងក តដ់េងក   ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

Samlanh Finance Organization #9, Street 11, Phum Sambour, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh

អងគករអមតៈ ផទះេលខ៨េអហ្វ  រុកខវថិីអងគរ សងក តទ់ួលសែងក ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនេំពញ

Amatak Organization #8F, Street Angkor Blvd, Sangkat Toulsangke, khan Russey Keo, Phnom Penh

មនជយ័ េ្រកឌីត ម.ក ផទះេលខ១៦   ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមែិ្រពក ឡុង សងក តច់កអ់ែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Mean Chey Credit Plc. #16, National Road 2, Phum Prektalong, Sangkat Chark Angrekrom, Khan MeanChey, Phnom Penh

មងគលភនេំពញ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ៣៨៦AB  ផ្លូវ២៧១ សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

MONKOUL PHNOM PENH FINANCE Plc. #386AB, St. 271, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sokh, Phnom Penh

ក់ ន្ត ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៨Q ភូមទិឹកថ្ល  សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

HAKSAN FINANCE PLC. #.18Q, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

ធនធន សំរទិធិ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៤៦២េប ផ្លូវ១៦៣ សងក តប់ឹងេកងកងទី៣ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

THONTHEAN SAMRET FINNACE PLC. #462B, Street 163, Sangkat Boeung Kengkang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

ជុំ សំ ង ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៩៥  ម វថិីេម៉េសទុង ភូម៥ិ សងក តប់ឹងេកងកងទី៣ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Chum Samnang Finance Plc. #95, Mao Tse Tong Blvd, Sangkat Boeung Kengkang 3, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
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ែខមរ ែឃភថីល ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២ក ផ្លូវ៣៧១ ភូម្រទ៤ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 

KHMER CAPITAL FINANCE PLC. #2 Kor, Street 371, Phum Trea 4, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

េសន ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៩សុី ផ្លូវេលខ៣៩េបេត សងក តប់ឹងទំពន ់ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 

SEN Finance PLC. #9C, Street 39BT, Sangkat Beong Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh

រទិធិ សុខ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៤៩ ផ្លូវេលខ១០១៩ (ណត្របីត) ភូមទិឹកថ្ល  សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Rith-Sokha Finance Plc. #49, Street 1019 (North Bridge), Phum Tuek Thla,  Sangkat Tuek Thla, Khan Sensok , Phnom Penh

អងគករទីភន កង់រេលើកកមពស់ជីវភព្រគួ រ ផទះេលខ១១   ផ្លូវេលខ២១៧  ភូមសិំបរួ សងក តដ់េងក  ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

Standard of Living Agency organization #11 A, Street 217, Phum Sambour, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh

សុខ ន្ត ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៤២៩  ផ្លូវ២៦េបេត ភូមេិ ន ត្រជុំ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Soksan Finance Plc. #429, Street 26 BT, Phum Tnort Chrum, Sangkat Boeungtumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh

អងគកររូបិយបណ្ណ ែខមរ ផទះេលខ៨៩អឺ០  ផ្លូវ២៧១េប ភូម៤ិ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Money Khmer organization #89Eo, Street 271B, Phum 4, Sangkat Tumnubtek, Khan Chomkarmon, Phnom Penh

េខ.ឌី.អូ ្វ យែនន ម.ក ភូមេិគកឃ្ល ងំ ២ សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

K.D.O FINANCE PLC. Kouk kleang 2 village, Sangkat Phnom Penhthmey, Khan Sensok, Phnom Penh

កូនែខមរ មងគលហិរញញ វតថុ ម.ក ផទះេលខ៤៩ ផ្លូវ២៨៧  សងក តប់ឹងកក២់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

KON KHMER MONGKOL HERANHVATHO PLC #49, Street 287, Sangkat Boeung Kak 2, Khan Toul Kok, Phnom Penh

្រកុងែខមរ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ ៩៩ ផ្លូវ  ០៧  ភូមេិ ងច្រក  សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Krong Khmer Finance Plc. #99, Street 07, Phum Roung Chak, Sangkat Phnom Penhthmey, Khan Sensok , Phnom Penh

អងគករសមធមអ៌ភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច ផទះេលខ៣១    ភូមទិួលរករ១ សងក តច់កអ់ែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Equity Economic Development Organization #31A, Phum Toul Rakar1, Sangkat Chark Angrekrom, Khan MeanChey, Phnom Penh

េខភសីុីេអ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៨ ផ្លូវេលខ េខ៤េអ (ណត្របីត) សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

KPCA FINANCE PLC. #18 MF, Street K4A( North Bridge),  Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

អនគត ហិរញញ វតថុ ភអីិលសុី ផទះេលខ  េដ ៨១ ផ្លូវេវ១.១៨ ភូមទិួលេគក សងក តទ់ួលសែងក ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនេំពញ

Anakut Heranhvatho Plc #D81, Street V1.18, Phum Toulkork, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh

សុខៈ្របជ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៥៦  ផ្លូវ៥១៨ ភូមទិួលេគក សងក តទ់ួលសែងក ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនេំពញ

Sokhak Prochea Finance Plc. #56A, Street 518, Phum Toul Kork, Sangkat Toul Sangke, Khan Russey Keo, Phnom Penh

អងគករសមបត្តិសំរទិធ ផទះេលខ១៥    ផ្លូវ៣៧១ ភូមេិ ន ត្រជុំ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Sambath Samreth Organization #15A, Street 371 , Phum Tnort Chrum, Sangkat Boeung Tumpun, Khan Meanchey, Phnom Penh

េខម ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៩DF ផ្លូវេបតុង ភូម្រទ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Cam Finance Plc. #9DF, Street Betong, Phum Trea, Sangkat Steung MeanChey, Khan MeanChey, Phnom Penh

សហធន ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ២២-២៣ Eo ផ្លូវេលខ៣៧១ ភូម្រតពងំឈូក សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 

Sahakthun Finance Plc. #22-23 Eo, Street 371, Phum Trapaingchouk, Sangkat Tektla, Khan Sensok, Phnom Penh

ៃបតង ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៤៥ ផ្លូវេលខ៣២០ សងក តប់ឹងេកងកង៣ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Baytang Finance Plc. #45, Street 320, Sangkat Boeung Kengkang 3, Khan Chomkarmon, Phnom Penh
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គនធ ម ្វ យែនន ភអីិលសុី  ផទះេលខ៣៣K ភូម្រទ៣ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Kuntheam Finance Plc. #33 K, Phum Trea 3, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

កកក់ប ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១០ យ ផ្លូវញូេថន ភូមៃិ្រពទ សងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ 

Kakkorb  Finance Plc. #10I, Street New Town, Prey Tea Village, Sangkat Kakab, Khan Po Senchey, Phnom Penh

មុ ីជីង ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ៦៧ ផ្លូវេលខ១១   បុរពីិភពថមី ភូម្រតពងំថ្លឹង សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

MEY JING Finance plc. #67, Street 11, Borey Piphup Thmey, Phum Trapaing Thloeng, Sangkat Chaom Chav, Khan Pur Sen Chey, Phnom Penh

វវិឌ ន ៍េ គ លឌិន ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ៦៥៩ ផ្លូវ៣៧១ ភូមឬិស  ីសងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Vivath Golden Finance Plc. #659, Street 371, Phum Russey, Sangkat Steung MeanChey, Khan MeanChey, Phnom Penh

េអ សុី ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ៧១   ផ្លូវេលខ៤៥៤ សងក តទ់ូលទំពូង២ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 

AC Finance Plc. #71, Street 454, Sangkat Tuol Tumpung 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh                              

វរីៈបុ្រត ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ១២-១៣  ផ្លូវ២០០៥ ភូមបិ្របកខងេជើង សងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Virakboth Finance Plc. #12-13, Street 2005, Phum Paprak Khang Cheung, Sangkat Kakab, Khan Pusenchey, Phnom Penh

អភវិឌ នអ៍រុណរះ  ្វ យែនន  ភអីិលសុី ផទះេលខ៣៥   ផ្លូវេលខ០៧ ភូមទិួលរក១ សងក តច់កអ់ែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Akphiwat Akrun Reah Finance Plc. #35A, Street 07, Phum Toul Rakar 1, Sangkat Chark Angrekrom, Khan MeanChey, Phnom Penh

ឥណទនៃវឆ្ល ត ភអីិលសុី ផទះេលខ១៦េបអឺេហ រ ៉ូ អឺ១ ផ្លូវ៤១៨  សងក តទ់ួលទំពូង២ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Entean Veichhlat Plc. #16E0E1, Street 418, Sangkat Toul Tompong II, Khan Chomkarmon, Phnom Penh

មរតកអភវិឌ ន ៍ម.ក ផទះេលខ៤៤អឺេហ រ ៉ូ  ផ្លូវសុីលវរ័ ភូម០ិ៤ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Morodok Aphivath Plc. #44E0, Street Silver, Phum 4, Sangkat Tomnop Toeuk, Khan Chomkarmon, Phnom Penh

អងគករឥណទន្របសិទធ (អ.ឥ.ប) ផទះេលខ២៤៤េស  ផ្លូវអងគ មញិ   ភូមបិ្របក៉តបូង សងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Proashith Credit Organization  (P.C.O) #244C, Street Ang Ta Minh, Phum Poprork Tbong, Sangkat Kakarb, Khan Pur Sen Chey, Phnom Penh

ផក ឈូក ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ0៧   ភូមទិួលរក៣ សងក តច់កអ់ែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Phka Chhouk Finance Plc. #07, Phum Toul Roka 03, Sangkat Chak Angrekrom, Khan MeanChey, Phnom Penh

៉ ដូជីកូ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខអឺ១៣ បុរចីន័ទសមបត្តិ ភូម្រតពងំេពធិ៍ សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Radochico Finance Plc. #E13 (Borei Chan Sambath), Phum Trapaing Po, Sangkat Chom Chao, Khan Posenchey, Phnom Penh                                         

៉ នេ់ហង ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២២អឺេហ រ ៉ូ ភូមៃិ្រជេកង សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Vanheng Finance Plc. #22Eo, Phum Chrey Kaong, Sangkat Chaom Chao, Khan Pou Senchey, Phnom Penh

ថកនុក ឥណទន ម.ក ផទះេលខ៥៩   ផ្លូវ១០៥ សងក តប់ឹង្រពលឹត ខណ្ឌ ៧មក  ជធនីភនេំពញ 

Thaknuk Entean Plc. #59A, Street 105, Sangkat Boeung Pralit, Khan 7 Makara, Phnom Penh

សំ ង ្វ យែនន ម.ក ភូមែិ្រពក េព សងក តែ់្រពក្រប ខណ្ឌ ចបរអំេព ជធនីភនេំពញ

Samnang Finance Plc. Prek Tapov Village, Sangkat Prek Pra, Khan Chbar Ampove, Phnom Penh

ចីរភព ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២០៦ ផ្លូវ៣៧១ ភូមកិបលទនំប១់ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Cheirpheap Finance Plc. #206, Street 371, Phum Kbal Tumnup 1, Sangkat Boeng Tumpun, Khan MeanChey, Phnom Penh

សុខសបបយ ហិរញញ វតថុ ម.ក ផទះេលខ៥៤ េអហ្វ ផ្លូវ ១០៣ សងក តប់ឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Soksabay Heranhvatho Plc. #54F, Street 103, Sangkat Boeng Trobek, Khan Chamkamorn, Phnom Penh                   
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យូនី    ្វ យែនន  ម.ក ផទះេលខ៧៣ ផ្លូវេលខ៤៨០ សងក តទ់ួលទំពូងទី១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Unida Finance Plc. #73, Street 480, Sangkat Toul Tompoung 1, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

សូលីដ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ៥B ផ្លូវេបតុង ភូមដិំ កធ់ំ១ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 

Solid Finance Plc. #5B, Street Betong, Phum Damnakthom 1, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

រចំង ់អបេភើេរសិន  ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៥C ភូមកិេនទ កេជើង សងក តក់េនទ ក ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ  

Romchang Operation Finance  Plc. #5C, Phum Kantok Cheng, Sangkat Kantok, Porsenchey District, Phnom Penh

្របសិទធិភព េ្រកឌីត ភអីិលសុី ផទះេលខ០៩ ផ្លូវលំ ភូម្រតពងំ ្វ  សងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Prasithpheap Credit Plc. #09, St. Lum, Phum Trapeang Lvea, Sangkat Kakab, Khan Pur Sen Chey, Phnom Penh                     

េខម  ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៩៤ ផ្លូវេលខ៩ ភូមសិំបរួ សងក តដ់េងក  ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

Khemra Finance  Plc. #194, Street 9, Phum Sambour, Doungkor Commune, Khan Doungkor, Phnom Penh

េរៀល  ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ៩៤២G ផ្លូវណត្រប៊តី ភូមែិស្លងរេលើង សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Real Finance Plc. #942G, Northbridge Street, Sangkat Teuk Thla, Khan Sensok, Phnom Penh                    

ពិេ រ ្វ ន ់ភអីិលសុី ផទះេលខ២៥៣ ផ្លូវ៣៧  េបេត ភូមសិន កំុសល២ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Pidaur Fund Plc. #253, Street 37 BT, Phum Sonsomkosal 2, Sangkat Boeng Tumpun, Khan Meanchhey, Phnom Penh                           

រដំួលែខមរ ភអីិលសុី ផទះេលខ៥ ផ្លូវ១៨១ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនេំពញ

Romduol Khmer Plc. #5, Street 181, Sangkat Tumnop Teuk, Khan Chamkarmom, Phnom Penh

ថវកិ ្វ យែនន ភអីិលសុី គរេលខ១៥០ ឌីប៊ ី ផ្លូវេលខ៥១៦  សងក តប់ឹងកក១់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

Thavika Finance Plc. #150DB, Street 516, Sangkat Boeung Kak 1, Khan Toul Kok, Phnom Penh

អមតៈរុងេរឿង ភអីិលសុី ផទះេលខ៣៥ ផ្លូវេលខ២៦ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Amatak Rongroeung Plc. #35, Street 26, Sangkat Boeung Tompun, Khan Mean Chey, Phnom Penh

ប៊កិ េអ ៊  ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ១២៤ ផ្លូវេលខ១ភ ីសុី ឌី ភូមថិមី សងក តដ់េងក  ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

Big Asia Finance Plc. #124, Street 1PCD, Phum Thmey, Sangkat Dangkao, Khan Dangkao, Phnom Penh

ខបភ់ថីល រុងេរឿង ភអីិលសុី ផទះេលខ២េដ អឺ១ ផ្លូវេលខ១៨៨ សងក តផ់ រេដប៉ូទី១ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

Capital Rong Roeung Plc. #2DE1, Street 188, Shangkat Phsar Depou 1, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh

សុីេអហ្វ យេអ ភអីិលសុី ផទះេលខ៣៤A ភូមបិឹង ង សងក តឫ់ស ែីកវ ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនេំពញ 

CFIA Plc. #34A, Phum Boeung Salang, Sangkat Russey Keo, Khan Russey Keo, Phnom Penh

៉ ឆ ម.ក ផទះេលខ១៦០ ផ្លូវេលខ៧១ សងក តទ់េន្លប ក ់ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 

Racha Plc. #160, Street 71, Sangkat Tonle Basac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

ផតនរ័ ហ្វរ េ្រ គ   ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ ជី៤៩ ភូមសិំបូរ សងក តដ់េងក  ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

Partner For Growth Finance  Plc. #G49, Phum Sombo, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh

ឃី ្វ  ភអីិលសុី ផទះេលខ េដ០៧  ្រកុមទី៧ ផ្លូវេឌៀេណស ភូមទិឹកថ្ល  សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Kifa Plc. #D07, Street Dearness, Teuk Thlar Village, Sangkat Teuk Thlar, Khan Sensok, Phnom Penh

សមធម ៌ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១េអសអឺ0 ផ្លូវ៦២៨ សងក តច់បរអំេព១ ខណ្ឌ មនជយ័   ជធនីភនេំពញ

Samathor Finance Plc. #1SE0, Street 628, Sangkat Chhbar Ampov 1, Khan Meanchey, Phnom Penh
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្រពះចន័ទ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៣៥៧E0E1E2 ផ្លូវប៉ូ រសី ភូមបិឹងឈូក សងក តន់ិេ ធ ខណ្ឌ ចបរអំេព ជធនីភនេំពញ

Preah Chan Finance Plc. #357E0E1E2, Street Polaris, Boeng Chhuk Village, Sangkat Nirouth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh

ម ជន ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២៣០េប  ផ្លូវេលខ៤៨ ភូមឫិស ១ី សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 

Mahachon Finance Plc. #230 B, Street 48, Phum Russey1, Sangkat Stung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

ឥណទនែខមរ េដើមបកីរអភវិឌ ន ៍ម.ក ផទះេលខ៨D  ផ្លូវេលខ២ ្រកុមទី១៦ ភូមដិំ កធ់ំ២ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Entean Khmer Doembey Ka Aphivath Plc. #8D, Street 2, Group 16, Phum Domnak Thom 2, Sangkat Stung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh                                             

អូណូ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៦១០ ភូមសិន កំុសល៣ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Ono Finance Plc. #610, Phum Sansamkosal 3, Sangkat Beoung Tompun, Khan Chamkarmom, Phnom Penh

ែខមរអងគរ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ១៣៥ ផ្លូវ២០១៤ ្រកុម១៣  ភូមបិ្របកខងតបូង សងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័  ជធនីភនេំពញ

Khmer Angkor Finance Plc. #135, Phum Porbrork Khang Tbong, Sangkat Kakab, Khan Pursenchey, Phnom Penh

មៃិរ ៉េ្រកឌីត ម.ក ផទះេលខ៤៥០ ផ្លូវលំ ភូម្រតពងំឈូក សងក តទ់កឹថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Mirai Credit Plc. #450, Street Lum, Phum Tropaing Chhuk, Sangkat Toek Thlar, Khan Sen Sok, Phnom Penh

សុី េខ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៧៨-៨០ អឺេសរ ៉ូ ផ្លូវ០១  ភូមសិំបូរ សងក តដ់េងក  ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

C.K Finance Plc. #78-80AE0, Road 01A, Phum Sambo, Sangkat Dangkor, Khan Dangkor, Phnom Penh

រកី យ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៣៥៧ ផ្លូវេលខ៣៧១ ្រកុមទី៥ ភូមេិ ន ត្រជុំ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Reakreay Finance Plc. #357, Street 371, Group 5, Phum Tnaot Chrum, Sangkat Boeng Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh                                      

ហ្វីក ្វ យែនន ម.ក បុររីទិធ ផទះេលខK១១ ផ្លូវេលខ១០A  សងក តឫ់ស ែីកវ ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនេំពញ 

Feca Finance Plc. Borey Rith, No K11, Street 10A, Sangkat Reussey Keo, Khan Reussey Keo, Phnom Penh

រក  ី ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៦ ផ្លូវេលខ៤ ភូម្រតពងំថ្លឹង សងក តេ់ចមេច ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Raksey Finance Plc. #6, Street 4, Phum Trapeang Thloeng, Sangkat Chaom Chau, Khan Pur Senchey, Phnom Penh

ស្រមបស្រមួល ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១E០ ភូមបិ្របកខងតបូង សងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Samrorb Samruol Finance Plc. #1E0, Phum Porprork Khang Tboung, Sangkat Kakab, Khan Pur Senchey, Phnom Penh

សកល  ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២៥េដ ផ្លូវ៥៧៨ សងក តប់ឹងកក២់ ខណ្ឌ ទួលេគក  ជធនីភនេំពញ

Sakal Finance Plc. #25D, Street 578, Sangkat Boeung Kok 2, Khan Tuol Kork, Phnom Penh

៉ យ ម ត ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៥េដ ផ្លូវ៤៥២ សងក តទ់ូលទំពូងទី២ ខណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនេំពញ

Right Smart Finance Plc. #5D, Street 452, Sangkat Toul Tompong 2, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

អិល េអ ឌី េអស ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៤០  ផ្លូវេលខ០៣ ភូម្របករ សងក តៃ់្រពស ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ

LADS Finance Plc. #140A, Street 03, Prakar Village, Sangkat Prey Sa, Khan Dangkao, Phnom Penh

េ្រ គ  េខ េអច ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខេដ១៥ ផ្លូវេលខ១០១ សងក តប់ឹង្រតែបក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Grow K H Finance Plc. #D15, Street 101, Sangkat Beung Trabek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh

ឥណទន សមបត្តិេយើង ម.ក ផទះេលខ១៤ បូរនីី  ផ្លូវ្របណិត១ សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Entaen Sambath Yoeung Plc. #14, Borey Nisa, Street Proneth 1, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

េចន     ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខេអស៤៨ ផ្លូវសុីលវរ័ ភូម៤ិ សងក តទ់ំនបទ់ឹក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 

Chenla Finance Plc. #S-48, Street Silver, Phum 4, Sangkat Tomnup Tuek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh
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ម យ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១១ ម វថិីសហពន័ធរុស ុ ីសងក តក់កប ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ 

 Smile Finance Plc. #11, Russian Confederation Blvd, Sangkat Kakab, Khan Por Sen Chey, Phnom Penh

េ្រកដ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៤៣េបអឺ០ ផ្លូវេលខ២៧១ សងក តផ់ រេដើមថកូវ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 

Cred Finance Plc. #43BE0, Street 271, Sankat Phar Daeum Thkov, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

វរីៈជន កសិករ  ម.ក ផ្លូវជតិេលខ ៦A ភូមចិំបកម់ស សងក តប់កែ់ខង ខណ្ឌ េ្រជយចង្វ រ ជធនីភនេំពញ 

Virak Chun Kaksekor Plc. National Road No. 6A, Phum Chombok Meas, Sangkat Bak Khaeng, Khan Chroy Changvar, Phnom Penh                                     

វរីៈស័ក ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៨  ្រកុមទី២ ផ្លូវេបតុង ភូមទិឹកថ្ល  សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 

Vireaksac Finance Plc. #8A, Group 2, Street Betong, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

អភវិឌ ន៍ សុី ម.ក ផទះេលខ៩អឹម ផ្លូវជតិេលខ៥ ភូមខិ១ សងក ត្រចងំចំេរះទី២ ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនេំពញ 

Asia Development Plc. #9M, National Road No. 5, Phum Khor 1, Sangkat Chrang Chomresh 2, Khan Russey Keo, Phnom Penh

ឯក ជយ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៦៥ ផ្លូវេលខ១៦០ សងក តទ់ឹកល្អក២់ ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

Ekreach Finance Plc. #165, Street 160, Sangkat Toek Laak 2, Khan Toul Kork, Phnom Penh

េខម វវិឌ ន ៍ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៦៩ ផ្លូវេលខ១៥អឺ ភូមទិឹកថ្ល  សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ 

Cam Vivath Finance Plc. #69, Street 15E, Phum Tek Thla, Sangkat Tek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

ទំនុកចិត្ត ភភីលឹ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៦៨  ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមែិ្រពក ឡុង សងក តច់កអ់ែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Tomnukchet People Finance Plc. #168A, National Road #2, Phum Preak Ta Long, Sangkat Chak Angrae Kraom, Khan Mean Chey, Phnom Penh

ពិស្ណុក ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៩៥ ផ្លូវបុរភីនេំពញ សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Pisnuka Finance Plc. #195, Street Borey Phnom Penh, Sangkat Teuk Thlar, Khan Sen Sok, Phnom Penh

ឥណទន ផក ឈូកែខមរ ម.ក ផទះេលខ១៥៨  ផ្លូវេលខ៣២ ភូមកិបលទំនប២់ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ 

Inntean Phkachhouk Khmer Plc. #158, Street 32, Phum Kbal Tomnop 2, Sangkat Boeng Tumpun,  Khan Mean Chey, Phnom Penh

េខេអស-សុីភសីុី ្វ យែនន ម.ក ភូម្រទ ផ្លូវលំ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

KS-CPC Finance Plc. Phum Threa, Street Lom, Sangkat Steong Meanchey, Khan Mean Chey, Phnom Penh

រសមីសិរមីងគល ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២៩-៣០វ ីភូមដិំ ក ់សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Reaksmey Serey Mongkul Finance Plc. #29-30V, Phum Domnak, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

យរ៉ ម ត ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៧៧៥ ផ្លូវេបតុង ភូម្រទ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Your Smart Finance Plc. # 775, Street Betong, Trea Village, Sangkat Steong Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

្របថន  េ្រកឌីត ម.ក ផទះេលខ៧២អឺសូនយ ផ្លូវេលខ២៧៨ សងក តអ់ូ ពំិក ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ 

Prathna Credit Plc. #72E0, Street 278, Sangkat Olympic, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

យូនី្រ ស់ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៩៥អឺ១ ផ្លូវេលខ៦៣ សងក តប់ឹងេកងកង១ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Unitrust Finance Plc. #195E1, Street 63, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkarmon, Phnom Penh

កសិករកូនែខមរ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៤េស ផ្លូវេលខ៣៦១ ភូមកិ ្ត ល សងក តច់បរអំេព២ ខណ្ឌ ចបរអំេព ជធនីភនេំពញ 

Kaksekor Kon Khmer Finance Plc. #4C, Street 361, Phum Kandal, Sangkat Chba Ampov 2, Khan Chba Ampov, Phnom Penh

សុីដ ខូអបេភើេរធីវ ម.ក ផទះេលខ១៦០ ផ្លូវេលខ០៩ (បុរពីិភពថមីចំករដូង) សងក តដ់េងក  ខណ្ឌ ដេងក  ជធនីភនេំពញ 

Seed Cooperative Plc. #No 160, Street 09 (Borey Piphop Thmey Chamkar Daung), Sangkat Dangkaor, Khan Dangkaor, Phnom Penh
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ធិតិម ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៧៤ ផ្លូវេប (បុរពីិភពថមី) ភូម្រកងំអ្រងកង សងក ត្រកងំធនង ់ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Dhitemah Finance Plc. #74, Street B (Borey Piphupthmey), Phum Krang Angkrong, Sangkat Krang Thnoung, Khan Sensok, Phnom Penh

សុីវសីុីឌី ម.ក ផទះេលខ៤ ផ្លូវេលខ៣២េប ភូម្រតពងំឈូក សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

CVCD Plc. #4, Street 32B, Phum Tropaing Chhouk, Sabgkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

ឥណទន អភវិឌ ន ៍ ជីវកមម  ម.ក ផទះេលខ១០៧  ផ្លូវភនេំពញថមី ភូម្រតពងំឈូក សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Entean Aphivath Achivkam Plc. #107A, Street Phnom Penh Thmey, Phum Trapeang Chhouk, Sangkat Teuk Thlar, Khan Sen Sok, Phnom Penh

សុី.េខ.អិល.េអស ្វ យែនន ម.ក ភូម្រតពងំគល់ សងក តក់េនទ ក ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

C.K.L.S Finance Plc. Phum Trapeang Kol, Sangkat Kantaok, Khan Pur Senchey, Phnom Penh

្រគី គ ល់ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ េប២៨ ផ្លូវេលខ២០០ R-II សងគ តគ់ីឡូែមត៉េលខ៦ ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនេំពញ

Crystal Finance Plc. #B28, Street 200 R-II, Sangkat Kilomet 6, Khan Russey Keo, Phnom Penh

ប៊ុន ហួរ ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវេលខ១៩៨៦ ភូមភិនេំពញថមី សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Bun Hour Finance Plc. Street 1986, Phum Phnom Penh Thmey, Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan Sen Sok, Phnom Penh

អិល េអ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ ១េប ផ្លូវលំ ភូមដិំ កធ់ំ២ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

L.A Finance Plc. #1B, Street Lom, Phum Domnakthom 2, Sangkat Steung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh

េអស.អិម.អុី.េអស េអកូ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៦េអហ្វ ផ្លូវេបតុង ភូម្រទ ៣  សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

S.M.E.S Eco Finance Plc. #6F, Street Betong, Phum Trea 3, Sangkat Stueng Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh

ផតេនើរ អិន ខម  ែផន សិន ្វ ន ់ម.ក ផទះេលខ ៥០  ភូមទិី១ សងក តប់ឹង ង ខណ្ឌ ទួលេគក ជធនីភនេំពញ

Partners In Compassion Fund Plc. #50A, Phum 1, Sangkat Beung Salang, Khan Toul Kork, Phnom Penh

លីជូ ែឃភថីល ម.ក ផទះេលខ២១អឺ០ ភូម្រទុងមន ់សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Lichou Capital Plc. #21E0, Phum Trongmoan, Sangkat Tuek Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

េខ អុី ឌី ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខេអស០៦ ផ្លូវេអស សងក តច់កអ់ែ្រងេ្រកម ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

K E D Finance Plc. #S06, Street S, Sangkat Chak Angre Krom, Khan Mean Chey, Phnom Penh

មេន ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៩០សទួន ភូមសិន កំុសល១ សងក តប់ឹងទំពុន ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Mono Finance Plc. #90, Phum Sansam Kosal 1, Sangkat Boeng Tumpun, Khan Mean Chey, Phnom Penh

្រហគីន អុីេឃើណម ី ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១១៨  ផ្លូវជតិេលខ១ ភូមិ ្វ យ អុក សងក ត់ លសបូវ ខណ្ឌ ចបរអំេព ជធនីភនេំពញ

Green Economy Finance Plc. #118A, National Road No1, Phum Svay Ta Ok, Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Am Pov, Phnom Penh

េហបភ ី ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៨H ផ្លូវេលខេខ៤ សងក តទ់ឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Happy Finance Plc. #18H, Street K4, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh

និមមតិ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៨េដ ផ្លូវេលខ២១៣ ភូម្រទ ៤ សងក តស់ទឹងមនជយ័ ខណ្ឌ មនជយ័ ជធនីភនេំពញ

Nimith Finance Plc. #8D, Street 213, Phum Trea 4, Sangkat Steung Mean Chey, Khan Mean Chey, Phnom Penh

សុី.សុី.ដូ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៦GEo ផ្លូវជតិេលខ៣ ភូមៃិ្រព្រពីងតបូង ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជយ័ ជធនីភនេំពញ

C.C.DO Finance Plc. #16Eo, National Road No.3, Phum Prey Pring Tpong, Sangkat Chaom Chao, Khan Porsenchey, Phnom Penh

អិមេអហ្វ មសីិន ម.ក ផទះេលខ ស៦ ផ្លូវេលខ៥៦អ សងក តទ់ួលសែងក ខណ្ឌ ឫស ែីកវ ជធនីភនេំពញ

MF Mission Plc. #H6, Street 56R, Sangkat Tulsangke, Khan Reuseykeo, Phnom Penh
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សុវណ្ណ ភូម ិសូសល ឌីេវឡុបមុនិ ម.ក ផទះេលខ៤៨៦  ផ្លូវេលខ២៧១ សងក តទ់ួលទំពូង២ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនេំពញ

Sovannaphum Social Development Plc. #486A, Street271, Sangkat Toul Tom Poung 2, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh

មូល ្ឋ នជនបទ ម.ក គរអិលេអស យ បនទបេ់អហ្វ ៣.០១ (ជនទ់ី៣) ម វថិី មតិ្តភព ភនេំពញ ណូយ (េលខ ១០១៩) សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Moulthan Chunbort Plc. LSI Building, Room F3.01 (3rd Floor), Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd (No 1019), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan SenSok, Phnom Penh

កសិកររកី យរុងេរឿង ម.ក គរអិលេអស យ បនទបេ់អហ្វ ៣.០១ (ជនទ់ី៣) ម វថិី មតិ្តភព ភនេំពញ ណូយ (េលខ ១០១៩) សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Kasekor Rikreay Rungroeung Plc. LSI Building, Room F3.01 (3rd Floor), Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd (No 1019), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan SenSok, Phnom Penh

កសិកមមរកី យ ម.ក គរអិលេអស យ បនទបេ់អហ្វ ៣.០១ (ជនទ់ី៣) ម វថិី មតិ្តភព ភនេំពញ ណូយ (េលខ ១០១៩) សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Kasekam Rikreay Plc. LSI Building, Room F3.01 (3rd Floor), Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd (No 1019), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan SenSok, Phnom Penh

កំពងច់មអភវិឌ  ម.ក គរអិលេអស យ បនទបេ់អហ្វ ៣.០១ (ជនទ់ី៣) ម វថិី មតិ្តភព ភនេំពញ ណូយ (េលខ ១០១៩) សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Kampong Cham Aphivath Plc. LSI Building, Room F3.01 (3rd Floor), Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd (No 1019), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan SenSok, Phnom Penh

អភវិឌ ជីវភពជនបទ ម.ក គរអិលេអស យ បនទបេ់អហ្វ ៣.០១ (ជនទ់ី៣) ម វថិី មតិ្តភព ភនេំពញ ណូយ (េលខ ១០១៩) សងក តភ់នេំពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនីភនេំពញ

Aphivath Chivapheap Chunbort Plc. LSI Building, Room F3.01 (3rd Floor), Phnom Penh Hanoi Friendship Blvd (No 1019), Sangkat Phnom Penh Thmey, Khan SenSok, Phnom Penh

អងគករ ៃដគូ ផ្លូវជតិេលខ២ ភូម្រប យ ឃុំបឹងខយង ្រសុកក ្ត លសទឹង េខត្តក ្ត ល

DAIKOU Organization National Road No. 2, Bralay Village, Boeng Khyang Commune, Kandal Stoeng District, Kandal Province

អងគករឥណទនៃបតង (អ.ឥ .ប) ផទះេលខ២២៧    ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមែិ្រពកឬស  ីសងក តែ់្រពកឫស  ី្រកុង េខម   េខត្តក ្ត ល

Baytang Credit organizaion #227A, National road 2, Phum Prek Russey, Sangkat Prek Russey, Krong Takhmao, Kandal Province

សិរសីួស្តី ពណិជជ ភអីិលសុី ផទះេលខ២១ ផ្លូវេលខ២១ ភូមកិំពង់ ្វ យ ឃុំែ្រពកថមី ្រសុកេកះធំ េខត្តក ្ត ល

Sere Soursdey Penichkam Plc. #21, Street 21, Kompong Svay Kraom Village, Prek Thmey Commune, Koh Thom District, Kandal Province

អូសុី ហ្វ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៩៨២  ផ្លូវេលខ២១ ភូមថិមី សងក ត់ េខម  ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល

OCDAF Finance Plc. #982, Street 21, Phum Thmey, Sangkat Takhmao, Krong Takhmao, Kandal Province

អងគករអភវិឌ នស៍ហគមន្រពះ ទិតយ ផទះេលខ២អឹ   ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមេិដើមេមៀន១ សងក តេ់ដើមេមៀន ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល

Preah Ateth Community Development Organization #2E, National Road 2 , Phum Deum Mean1, Sangkat Deum Mean, Krong Takhmao, Kandal Province

េព្រជ វឌ នៈ ្វ យែនន  ម.ក ផ្លូវ១១០  ភូមថិកុល ឃុំេ្រតើយ ្ល  ្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល

PICH VATANAK FINANCE PLC. Road 110, Thkol Village, Treuy Sla Commune, Saang District, Kandal province

ភសីុីអិល ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមែិ្រពកលួង ឃុំែ្រពកលួង ្រសុកខ ចក់ ្ត ល  េខត្តក ្ត ល

PCL Finance plc Preakloung Village, Preklong Commune, Ksachkandal District, Kandal Province

ប ក ់ ្វ យែនន ម.ក ភូមែិ្រពកថមី ឃុំែ្រពកថមី ្រសុកេកះធំ េខត្តក ្ត ល

BASAC FINANCE PLC. Prek Thmey Village, Prek Thmey Commune, Koh Thom District, Kandal Province

លី េហងអុឹង ្វ យែនន ម.ក ភូមែិ្រពកថមី  ឃុំែ្រពកថមី ្រសុកេកះធំ េខត្តក ្ត ល 

LY HENG EUNG FINANCE PLC. Prek Thmey Village, Prek Thmey Commune, Koh Thom District, Kandal Province

អងគករអភវិឌ នស៍ហគមន៍ នពិសិទធ (អ ស អ) ផទះេលខ២អឺអឺ ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមថិមី សងក តេ់ដើមេមៀន ្រកុង េខម   េខត្តក ្ត ល

An Piseth Community Development Organization (A P S) #2EE, National road 2, Phum Thmey, Sangkat Deummean, Krong Takhmao, Kandal Province

ហ្វី  ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៥២ ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមេិដើមគរ សងក តេ់ដើមេមៀន ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល

FEDA FINANCE Plc. #52, National Road No. 2, Phum Derm Ko, Sangkat Derm Mean, Kandal Province
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្រគួ ររុងេរឿង ្វ យែនន ម.ក ភូមែិ្រពកបិ ឃុំេកះធំ ្រសុកេកះធំ េខត្តក ្ត ល

Krusar Rongroeung Finance Plc.  Prekbe Village, Koh Thom Commune, Koh Thom District, Kandal Province

សុខ ន្តនិធិ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផ្លូវជតិេលខ១១០ ភូមចិុងេកះតូច ឃុំ លន ់្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល 

Soksan Nithik Finance Plc. National Road 110, Chong Koh Toch Village, Talun Commune, Saang District, Kandal Province

េខម ្វ ន ់្របថន  ម.ក ភូមកិនុង  ឃុំែ្រពក មក ់្រសុកខ ចក់ ្ត ល េខត្តក ្ត ល 

Camfund Prathna Plc. Knong Village, Preak Ta Meak Commune, Khsach Kandal District, Kandal Province

រនិទបញញ រតនៈ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៧   ផ្លូវេលខ១១៥ ភូមែិ្រពកសំេ ង សងក តែ់្រពកសំេ ង ្រកុង េខម  េខត្តក ្ត ល 

Rinn Panha Ratanak Finance Plc. #17A, Street 115, Phum Prek Som Roung, Sangkat Prek Som Roung,  Krong Ta Khmau, Kandal Province

ខប ម.ក ភូមគិគីរ ឃុំគគីរ ្រសុកេកៀន ្វ យ េខត្តក ្ត ល

Acabar Plc. Koky Village, Koky Commune, Kean Svay District, Kandal Province

េខភអីេអសឌី ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ៦  ភូមេិ្រកម ឃុំែ្រពកអញជ ញ ្រសុកមុខកំពូល េខត្តក ្ត ល

KPRSD Finance Plc. National Road No. 6A, Phum Krom, Prek Anchanh Commune, Mouk Kampoul District, Kandal Province

េដើមមន ្វ យែនន ម.ក ភូមែិ្រពករុន ឃុំែ្រពកគយ ្រសុក ្អ ង េខត្តក ្ត ល

Deummean Finance Plc. Prek Run Village, Prek Koy Commune, Saang District, Kandal Province

ជូ ជីវន័ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៦០ ្រកុមទី៦ ភូមអិូរ គ២ំ សងក តទ់ួល ឯក ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង

Chou Chivorn Finance Plc. #160, Group 6, Phum Otakom 2,  Sangkat  Tuoltaek, Krong Battambang, Battambang Province

បវរ ្វ យែនន ម.ក ភូមរិេំចក៤  ឃុំរតនៈ  ្រសុកបតដ់ំបង  េខត្តបតដ់ំបង

Bovor Finance Plc. Phum Romchek 5, Sangkat  Ratanak, Krong  Battambang, Battambang Province

ពយព័យ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៣០៦    ្រកុមទី៥  ផ្លូវមតស់ទឹងខងេកើត ភូមរិេំចក៤ ឃុំរតនៈ  ្រសុកបតដ់ំបង  េខត្តបតដ់ំបង

Northwest Finance Plc. #1, Group 1,  Rattanak Village, Rattanak Commune, Krong Battambang, Battambang province

អងគករកសិករែខមរបតដ់ំបង ផទះេលខ១២៤   ភូមកិៃន បនទ យ ឃុំេមង ្រសុកេមងឫស  ីេខត្តបតដ់ំបង

Battambang Khmer Farmers Organization #124, Kansaibantey Village, Moung Commune, Moung Russei   District, Battambang Province

អងគករពុទធ សនេដើមបអីភវិឌ ន៏ វត្តអន្លងវ់លិ ភូមអិន្លងវ់លិ ឃុំអន្លងវ់លិ ្រសុកសែងក េខត្តបតដ់ំបង

Development of Agricutural System for Poor Families Watt Angongvil, Angongvil Village, Angongvil Commune, Sangker District, Battambang Province

សំរទឹធិ េព្រជ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ ៣៣៨ ្រកុម៥ ភូមរិេំចក៤ សងក ត ់រតនៈ ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង

SAMRET PECH FINANCE PLC. #338, Group 5, Phum Rumchek 4, Sangkat Rattanak, Battambang District, Battambang Province

សកល ហិរញញ វតថុ ភូមេិពធិ៍១ ឃុំគរ ្រសុកេមងឬស  ីេខត្តបតដ់ំបង

Sakorl Hiranhvathok Po 1 Village, Kear Commune, Moungrusey District, Battambang Province

អងគករអភវិឌ ន្រគួ រ និងសហគមន ៍(អ.អ.គ.ស) ផទះេលខG0៩ ភូមអិូរ គ២ំ សងក តទ់ួល ឯក ្រកុងបតដ់ំបង  េខត្តបតដ់ំបង

Kruosar and Community Development Organization (K.C.D.O) #G09, Otakam II Village, Sangkat Tuol Ta Ek, Krong Battambong, Battambong Province

អងគករ ៃដគូហិរញញ វតថុកមពុជ (អ.ដ.ហ.ក) ភូមវិត្តរដំួល សងក តច់ំករសំេ ង ្រកុងបតដ់ំបង  េខត្តបតដ់ំបង

Cambodia Financial Partner Organization (C.F.P) Phum Wat Rumduol, Sangkat Chamkar Samraong, Krong Battambong, Battambong Province

អរ  ែអន ឌី ប៊ ី ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមរិេំចក៤ សងក តរ់តនៈ ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង 

R N D B Finance Plc. Phum Romchak4, Sangkat Rattanak, Krong Battambang, Battambang Province
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ភសីុីអូ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២៨១ ្រកុម៨ ភូមកិមមករ សងក ត់ ្វ យេប៉ ្រកុងបតដ់ំបង  េខត្តបតដ់ំបង

P C O Finance Plc. #281, Group 8, Phum Kamakor, Sangkat Svay Por, Krong Battambong, Battambong Province

កសិករ មនមន ភអីិលសុី ភូមភិនតំូច  ឃុំេព្រជចិន្ត  ្រសុកភន្រពឹក េខត្តបតដ់ំបង 

Kasekor Mean Mean Plc. Phnom Toch Village, Pich Chenda Commune, Phnom Proek District, Battambang Province

វឌ នកសិករ ម.ក ផទះេលខ១៧៣ ភូមែិ្រពកម េទព សងក ត់ ្វ យេប៉ ្រកុងបតដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង 

Wattanak Kaksekor Plc. #173, Phum Prek Mahatep, Sangkat Svay Por, Krong Battambang, Battambang Province

សុវណ្ណ ភូម ិ ្វ យែនន  ភអីិលសុី ផទះេលខ១០០ ផ្លូវ៣១៤ ភូមនិំេ្រក ល សងក តែ់្រពក្រពះេស្តច ្រកុងបត់ដ់ំបង េខត្តបតដ់ំបង

Sovannaphumi Finance Plc. #100, Street 314, Phum Num Kreal, Sangkat Preahsdach, Krong Battambong, Battambong Province

្ត ្វ ន ់ម.ក ផទះេលខ៨៥  ្រកុម២ ភូមែិបកចនថមី សងក តែ់្រពក្រពះេស្តច ្រកុងបតដ់ំបង  េខត្តបតដ់ំបង 

Sdaa Fund Plc. #85, Group II, Phum Bekchan Thmey, Sangkat Prek Preah Sdach, Krong Battambang, Battambang Province

សមគមនជ៏ួយ កសិករ ភូមភិនរំូង ឃុំបឹងេបង ្រសុកម៉ៃឡ េខត្តបនទ យមនជយ័

Aid Farmers Association PHNOM ROUNG VILLAGE, BEONG BENG COMMUNE, MALAY DISTRICT, BANTEAY MEANCHEY PROVINCE

ឥណទនមូល ្ឋ ន ម.ក ផទះេលខ ៤៤៥ ផ្លូវេលខ ៤ ភូមសិូភ ីសងក តក់ំពង់ ្វ យ ្រកុងសិរេី ភណ័ េខត្តបនទ យមនជយ័

Aneaktean Molathan Plc. #445, Road 4, Phum Sophy, Sangkat Kampong Svay, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province

ពន្លឺកសិករែខមរ ភអីិលសុី ភូម៣ិ សងក ត្រពះពន្ល  ្រកុងសិរេី ភណ័ េខត្តបនទ យមនជយ័

Ponleu Kaksekar Khmer Plc. Phum 3, Sangkat Preah Ponlea, Krong Serei Saopoan, Banteay Meanchey Province

ឥណទន ជនបទែខមរ   (អុីសុីេខ)  ម.ក ភូម៣ិ សងក ត្រពះពន្ល  ្រកុងសិរេី ភណ័ េខត្តបនទ យមនជយ័

Entean Chunbort Khmer (ECK) Plc. Phum 3, Sangkat Phreah Pnlea, Krong Sereisophoan, Banteay Meanchey Province

េខ ភ ីភ ីឌី ្វ យែនន ម.ក ភូមេិគរ ្ឋ ន សងក តអ់ូរអំបិល ្រកុងសិរេី ភណ័ េខត្តបនទ យមនជយ័

K.P.P.D Finance Plc. Phum Kourothan, Sangkat Ou Ambel, Krong Serei Saophoan, Banteay Meanchey Province

អូខិនដិន េម្រតី ឥណទន ម.ក ផទះេលខ៥៦  ភូមខិ្ល កូនចស់ សងក តក់ំពង់ ្វ យ ្រកុងសិរេី ភណ័ េខត្តបនទ យមនជយ័

Ockenden Metrei Entean Plc. #56A, Phum Khlakon Chas, Sangkat Kompong Svay, Krong Sereisaophoan, Banteay Meanchey Province

ឥណទន សុីហ្វិក ម.ក ភូមចិំបក ់សងក តេ់ចក ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

Entean Cifeed Plc. Chambork Village, Sangkat  Chek, Krong  Svay Rieng, Svay Rieng Province

េអសុីឌីសុី ្វ យែនន ម.ក ភូមរិូបេគ សងក តៃ់្រពឆ្ល ក ់្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

ACDC Finance Plc. Robkor Village, Prey Chlark Commune, Svay Rieng City, Svay Rieng Province

វឌ ន អភវិឌ ន ៍េ្រកឌីត ភអីិលសុី ផទះេលខ២៧៨  ផ្លូវ១០៥ ភូមិ ្វ យេរៀង សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង 

Vathanak Akphivath Credit Plc. #278, Street 105, Svay Rieng Village, Svay Rieng Commune, Svay Rieng District, Svay Rieng Province

ស្លឹកមសែខមរ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២៧ ផ្លូវ៣១៥ ភូមសិួនថមី សងក តៃ់្រពឆ្ល ក ់្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

Sloek Meas Khmer Finance Plc. #27, Street 315, Phum Soun Thmey, Sangkat Prey Chlak, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

ឥណទនកសិកររកីចំេរ ើន ម.ក ភូមេិកៀន ំង សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

Intean Kasekor Rikchamroen Plc. Phum Keansang, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province
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េខត្តបនទ យមនជ័យ-Banteay Meanchey

173

171

172

169

170

168

--58--



ម៉រកី អមតៈ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ១៦១ ផ្លូវ១០៥ ភូម្រសះវង ់សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង  េខត្ត ្វ យេរៀង

Marika Amatak Finance Plc. #161, Street 105, Phum Srah Vong, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng ,Svay Rieng Province

ធន ភ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៥១ ផ្លូវេលខ១១៤ ភូមេិ ងបែន្ល សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

Thunleap Finance Plc. #51, Street 114, Phum Raung Banlae, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

អ ឌី អូ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខG១២ ផ្លូវេលខ១០៧ ភូមិ លយន្ត សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

R D O Finance Plc. #G12, Street 107, Phum Veal Yon, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

រកី យ ្វ យែនន ម.ក ភូមកិបល ព ន សងក តេ់ពធិ៍ េ  ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

Reakreay Finance Plc. Phum Kbalspean, Sangkat Poutahor, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

ចក ្វ យែនន ម.ក ភូមចិក ឃុំកំពងច់ក ្រសុករដំួល េខត្ត ្វ យេរៀង

Chak Finance Plc. Phum Chork, Kompong Chork Commune, Romduol District, Svay Rieng Province

រតនៈកសិករ ម.ក ភូមិ ្វ យ សងក តេ់ចក ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

Ratanak Kasekor Plc. Phum Svay, Sangkat Chek, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

សុី េអហ្វ េអ ភ ីេ ្វ នេដសិន ម.ក ផទះេលខ២៤១ ផ្លូវេលខ២០៨ ភូម្រសះវង ់សងក ត់ ្វ យេរៀង ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

CFAP Foundation Plc. #241, Street 208, Phum Srah Vong, Sangkat Svay Rieng, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

ហ័ប ្វ ន ់ម.ក ភូមិ ្វ យេតឿ សងក ត់ ្វ យេតឿ ្រកុង ្វ យេរៀង េខត្ត ្វ យេរៀង

Hope Fund Plc. Phum Svay Toea, Sangkat Svay Toea, Krong Svay Rieng, Svay Rieng Province

សុី  ្វ យែនន ម.ក ភូមកិំពង្រ ច  ឃុំកំពង្រ ច  ្រសុករមសែហក  េខត្ត ្វ យេរៀង

Sida Finance Plc. Kampong Trach Village, Kampong Trach Commune, Romeas Hek District, Svay Rieng Province

ដ ្វ យែនន ម.ក ភូមៃិ្រព្រក ខងលិច ឃុំទូកមសខងលិច ្រសុកបនទ យមស  េខត្តកំពត

Asard Finance Plc. Prey Krorla Khanglech Village, Touk Meas Khanglech Commune, Banteaymeas District, Kampot Province

េអឌីេអជ ្វ យែនន ម.ក ភូម្រកងំ សងក ត្រកងំ អំពិល  ្រកុង កំពត េខត្តកំពត

ADH Finance Plc. Phum Krang,  Sangkat Krang Ampil, Krong Kompot, Kampot Province

ធរទិធិ ្វ យែនន ម.ក ភូម១ិឧសភ សងក តក់ំពងក់ ្ត ល ្រកុង កំពត េខត្តកំពត

Thearith Finance Plc. Phum 1 Ousaphea, Sangkat Kampong Kandal, Krong Kampot, Kampot Province

អិល ឌី េអ ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមសិុវណ្ណ គរ សងក តក់ំពងក់ ្ត ល ្រកុងកំពត េខត្តកំពត

LDA Finance Plc. Phum Sovannsakor, Sangkat Kompong Kandal, Krong Kampot, Kampot Province  

  កូនកសិករ ្វ យែនន  ភអីិលសុី ភូមកិំពង្រ ចទី១ ឃុំកំពង្រ ចខងេកើត ្រសុកកំពង្រ ច េខត្តកំពត 

Kon Kasekor Finance Plc. Kompong Trach 1 Village, Kompong Trach Khangkert Commune, Kompong Trach District, Kampot Province

សមគមេលើកកំពស់ជីវភពសងគម ភូមេិកះខ្លូត ឃុំកំពង្រ ចខងេកើត ្រសុកកំពង្រ ច   េខត្តកំពត

Social Living Promotion Association Kohkhlot Village, Kampong Trach Khang Kert Commune, Kampong Trach District , Kampot Province

សមគមអភវិឌ នក៍មពុជ ភូម្របល ឃុំ នី  ្រសុកអងគរជយ័ េខត្តកំពត

Cambodia Development Association Pral Village, Tani Commune, Angkorchey District, Kampot Province

៉ នឌ់ី ្វ យែនន ម.ក ភូមអិូរ្រចេនៀង ឃុំកំពង្រ ចខងលិច ្រសុកកំពង្រ ច េខត្តកំពត

VANDY FINANCE PLC. Ochranieng Village, Kampong Trach Khang Lech Commune, Kampong Trach district, Kampot Province
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ពន្លឺៃបតង ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវេលខ៣១  ភូមេិពធិ៍ ឃុំភនកំុង ្រសុកអងគេរជយ័ េខត្តកំពត

Punleu Baitang Finance Plc. St 31, Po village, Phnom Kong commune, Angkorchey District, Kampot Province

កលយណ អភវិឌ ន ៍ភអីិលសុី ភូមេិពធិ៍ ឃុំភនកំុង ្រសុកអងគរជយ័ េខត្តកំពត

Kalyan Aphivath Plc. Pou Village, Phnomkong Commune, Angkorchey District, Kampot Province

េម ្ត  ្វ យែនន ម.ក ភូមកិំពង្រ ចទី១ ឃុំកពំង្រ ចខងេកើត ្រសុកកំពង្រ ច េខត្តកំពត 

Metta Finance Plc. Kampong Trach 1 Village, Kampong Trach Khang Kaeut Commune, Kamphong Trach Dristrict, Kompot Province

េអ.សុី.អិល.ភ.ីអិល ភអីិលសុី ផ្លូវជតិេលខ៣ ភូមសិត្វពង ឃុំសត្វពង ្រសុកឈូក េខត្តកំពត

A.C.L.P.L Plc. National Road 3, Satpong Village, Satpong Commune, Chhouk District, Kompot Province

ែខមររុងេរឿង ្វ យែនន ម.ក ភូមកិំពងប់យខងតបូង សងក តក់ំពងប់យខងតបូង ្រកុងកំពត េខត្តកំពត 

Khmer Rung Roeung Finance Plc. Phum Kompong Bay Khang Tbong, Sangkat Kompong Bay Khang Tbong, Krong Kampot, Kampot Province

រសមីជយ័ជំនះ ម.ក ផទះេលខ០៣ ភូមកិំពងប់យខងតបូង សងក តក់ំពងប់យ ្រកុងកំពត េខត្តកំពត

Reaksmey Chey Chumneas Plc. #03, Phum Kompong Bay Khang Thbong, Songkat Kompong Bay, Krong Kampot, Kampot Province

្របក ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៥៣ ផ្លូវេលខ៧០៩ ភូម១ិឧសភ សងក តក់ំពងក់ ្ត ល ្រកុងកំពត េខត្តកំពត

Prac Finance Plc. #53, Street 709, Phum Mouy Ousaphea, Sangkat Kampongkandal, Krong Kompot, Kompot Province

មរកត ្វ យែននសល ម.ក ភូមធិំថមី ឃុំដងទង ់្រសុកដងទង ់េខត្តកំពត

Morakot Financial Plc. Thom Thmey Village, Dangtung Commune, Dangtung District, Kompot Province

យេខ ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមកិបលហុង សងក តផ់ទះៃ្រព ្រកុងេពធិ៍ ត ់េខត្តេពធិ៍ ត់

IK Finance Plc. Phum kbal Hong, Sangkat Pteas Prey, Krong Pursat, Pursat Province

េខ េខ សុី អឹម ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ២៩៧ ភូមេិពធិ៍អេ ្ត ត សងក តរ់ ប ្រកុងេពធិ៍ ត ់េខត្តេពធិ៍ ត់

K K C M Finance Plc. #297, Pou Andaot Village, Roleab Commune, Krong Pursat, Pursat Province

សមគមនអ៏ភវិឌ នស៏ែណ្ត កេសៀង អុង ភូមិ អុង ឃុំ អុង  ្រសុកចំករេលើ  េខត្តកំពងច់ម

Ta Ong Soybean Development Association Ta Ong Village, Ta Ong Commune, Chamkar Leu District, Kampong Cham Province

អងគករសំ ងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច ផទះេលខ៨៨    ភូម៦ិ សងក ត់ លវង ់្រកុងកំពងច់ម េខត្តកំពងច់ម

Samnang Economic Development organization #88, Phum 6, Sangkat Vealvong, Krong Kampongcham, Kompongcham Province

ឥណទន េលើកសទួយ សមតថភព ្រគួ រ ម.ក ភូមិ ្វ  ឃុំ ្វ  ្រសុកៃ្រពឈរ េខត្តកំពងច់ម 

ENATEAN LERKSTUOY SAMATEPHEAP KRUOSA Plc. Lvea Village, Lvea Commune, Prey Chhor District, Kampong Cham Province.

្របេសើរ ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ៧  ភូមទិី៦ សងក ត់ លវង ់ ្រកុងកំពងច់ម េខត្តកំពងច់ម

Broseur Finance Plc. National Road 7, 6th Village, Sangkat Vealvong, Krong Kompongcham, Kompongcham Province

៉ លិក ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូម្របយុគ ឃុំទំនប ់្រសុកបធយ េខត្តកំពងច់ម

Naralika Finance Plc. Prayuk Village, Tumnob Commune, Batheay District, Kampong Cham Province

េរ ៉  យូេញ ន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ៧ ភូមេិពន េកើត ឃុំៃ្រពចរ ្រសុកេជើងៃ្រព េខត្តកំពងច់ម

Reda Union Plc. National Road 7, Pnov Kaeut Village, Prey Char Commune, Choeng Prey District, Kampong Cham Province
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សុវណ្ណ  ៉   ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ៧ ភូមសិគន ់ឃុំសូទិប ្រសុកេជើងៃ្រព  េខត្តកំពងច់ម 

Sovann Dara Finance Plc. National Road 7, Skun Village, Soteb Commune, Choeung Prey District, Kompong Cham Province

អងគរសំរទឹធិ ម.ក ផទះេលខ៣១េប ផ្លូវេលខ៤៩ ភូមទិី១៥ សងក តក់ំពងច់ម ្រកុងកំពងច់ម េខត្តកំពងច់ម 

Angkor Samreth Plc. #31B, Street 49, Phum Ti 15, Sangkat Kompong Cham, Krong Kompong Cham, Kompong Cham Province

ភេីអហ្វឌី ្វ យែនន ម.ក ភូមពិ្រង ឃុំេស្តើងជយ័ ្រសុកេជើងៃ្រព េខត្តកំពងច់ម 

PFD Finance Plc. Pongror Village, Sdoeung Chey Commune, Choeung Prey Dictrict, Kompong Cham Province

ែបឡ៊ឹនស៍ េអ ៊   ្វ យែនន ម.ក ភូមចិុងថនល់ទី២  ឃុំបឹងកុក ្រសុកកំពងច់ម េខត្តកំពងច់ម 

Balance Asia Finance Plc. Chungthnal 2 Village, Bong Kok Commune, Kampong Cham District, Kampong Cham Province

ធូេវ ើដ ្វ យែនន ម.ក ភូមកិំប៉ល់ ឃុំសែណ្ត ក ្រសុកបធយ េខត្តកំពងច់ម 

Towards Finance Plc. Kampal Village, Sorndek Commune, Batheay District, Kampong Cham Province

នីកក ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ៧  ភូមមិ៉សុីនទឹក ឃុំេមមត ់្រសុកេមមត ់ េខត្តតបូងឃមុ ំ

NECCA FINANCE PLC. National road 7, Masintek Village, Memot Commune, Memot Distric, Tboungkhmum Province

អ អិន េខ ឌីេវលឡុបមនិ ភអីិលសុី ភូម្រតពងំឬស  ីឃុំរកព្រប ំ្រសុកតបូងឃមុ ំ េខត្តតបូងឃមុ ំ

RNK Development Plc. Trapeang Reussey Village, Roka Po Pram Commune, Tbong Kmoum District, Tbong Kmoum Province

អងគករអភវិឌ ន្រគួ រ្រកី្រកជមយួ្របពន័ធកសិកមមេនកមពុជ ផទះេលខ៨៩ ផ្លូវេលខ២៨ ភូមថិនល់ែបក សងក តរ់កេ្រក ្រកុងដូនែកវ  េខត្ត ែកវ

Development of Agricutural System for Poor Families #89, Street 28, Thnalback  Village, Rokakrao Commune, Krong Daunkeo, Takeo Province

កូ ្វ យែនន ភអីិសុី ផទះេលខ១៥៦អឺ  ផ្លូវេលខ២០  ភូមថិនល់ែបក សងក តរ់កេ្រក ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ

Dako Finance Plc. #156E, Street 20, Phum Thnal Bek, Sangkat Rokakrav, Krong Doun Keo, Takeo Province

េអហ្វ េអហ្វ ឌី ្វ យែនន ម.ក ភូម១ិ សងក តរ់កកនុង ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ

F F D FINANCE PLC. Village 1, Sangkat Rokkakhnong, Krong Dounkeo, Takeo Province.

សុី អុី អូ ្វ យែនន ម.ក ភូមិ ្វ យទង ឃុំខ្វ វ ្រសុកសំេ ង េខត្ត ែកវ

C E O FINANCE PLC. Svay Tong Village, Khvav Commune, Samraong District, Takeo Province

អុីក្រហគូ ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមសិី  ឃុំចំបក ់្រសុកបទី េខត្ត ែកវ 

EKE GROWTH FINANCE PLC. Seiha Village, Chambak Commune, Bati District, Takeo Province 

អសុីភ ី ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ០២ ភូមេិដើមេផ្ត ក ឃុំៃ្រពស្លឹក ្រសុក្រទងំ េខត្ត ែកវ

RCP FINANCE PLC. National Road 02, Daeum Phdiek Village, Prey Sloek Commune, Treang District, Takeo Province

អងគករឥណទនតំបន់ ភូម ិចក សងក តរ់កកនុង ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ

Regional Credit Organization Chork Village, Sangkat Rokar Knong, Krong Dounkeo, Takeo province

ឥណទននរ ី ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមផិ រ េក សងក តរ់កកនុង ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ 

Intean Neary Finance Plc. Phum Takor, Sangkat Roka Khnong, Krong Daun Keo, Takeo Province

សុី.អុី.ឌី.េអ ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមបិីៃព ឃុំបឹង្រ ញ់ខងេជើង ្រសុកសំេ ង េខត្ត ែកវ

C.E.D.A Finance Plc. Beipey Village, Boeng Tranh Khang Cheung Commune, Samraong District, Takeo Province 
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រទិធី ្វ យែនន ម.ក ភូមកិំពងៃ់្រជ ឃុំេ ម ង ្រសុក្រទងំ េខត្ត ែកវ

Rithy Finance Plc. Kompong Chrey Village, Smaong Commune, Treang District, Takeo Province

វនីេនើរ រុងេរឿង  ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ១៣៦ ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមផិ រ េក សងក តរ់កកនុង ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ

Winner Rongroeung Finance Plc. #136, National Road No. 2, Phum Phsar Ta Kao, Sangkat Roka Knong, Krong Doun Keo, Takeo Province

ពន្លឺវ ្ណ  ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមផិ រ េក សងក តរ់កកនុង ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ

Punleuvanna Finance Plc. National Road 2, Phum Phsar Ta Kao, Sangkat Roka Knong, Krong Dounkeo, Takeo Province

ឌីេអហ្វអូ ្វ យែនន ម.ក ភូមេិ ម ខញី  ឃុំ្រតពងំ ប ្រសុកបទី េខត្ត ែកវ 

DFO Finance Plc. Smao Khnhey Village, Trapaeng Sab Commune, Bati District, Takeo Province

មរតក ្រគួ រ ម.ក ផ្លូវជតិេលខ២ ភូមថិនល់ែបក សងក តរ់កេ្រក ្រកុងដូនែកវ េខត្ត ែកវ

Morodok Kruosar Plc. National Road 2,Thnal Bek Village, Sangkat Rokakrao, Krong Daun Keo, Takeo Province

សមផស  ្វ យែនន ម.ក ភូមអិងគ េ ម ឃុំអងគ េ ម ្រសុក្រ កំក ់េខត្ត ែកវ

Samphors Finance Plc. Phum Ang Tasaom, Ang Tasaom District, Tram Kak Commune, Takeo Province

មតិ្តែខមរអភវិឌ នអ៍មតៈ ម.ក ភូមៃិ្រពរេំដង ឃុំអងគ េ ម ្រសុក្រ កំក ់េខត្ត ែកវ

Met Khmer Aphivath Amatak Plc. Prey Romdeng Village, Ang Ta Som Commune, Tram Kak District, Takeo Province

សមគមនស៍ុភអភវិឌ ន៏ ផទះេលខ ៣២េប ផ្លូវ៦០ែម្រត ភូម្រទងំ សងក តស់្ល្រកម ្រកងុេសៀម ប េខត្តេសៀម ប 

Sophea Development Association #32B, Road 60 met, Phum Trang, Sangkat Slorkram, Krong Seamreap, Seamreap Province

្រពះខន័ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៤៣៧ ផ្លូវេ ក េនើយ ភូម ិដកេពធិ៍ សងក តស់្ល្រកម ្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម ប

PREAHKHAN FINANACE PLC. #437, Street Lokta Noeuy, Dorkpo Village, Sangkat Slorkram, Krong Siemreap, Siemreap Province

 ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ១៥២ ផ្លូវជតិេលខ៦ ភូមចិុងេកស៊ូ សងក តស់្ល្រកម ្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម ប

Tara Finance Plc. #152, National Road 6, Phum Chong Koasu, Sangkat Slarkram, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

្រកុមហ៊ុន  ឥណទន អុីហ ុ ី ្វ យែនន ភអីិលសុី ផ្លូវ៧មក  ភូមវិត្តបូរណ៍ សងក ត់ កំេរ ើក ្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម ប

Entean Easy Finance Plc. Street 7 Makara, Phum Wat Bo, Sangkat Sala Kamreuk, Krong Siemreap, Siem Reap Province

សុខ វសីិន ម.ក ផទះេលខ ប៊០ី៣ ផ្លូវឯកឧត្តម អ៊ុង េអឿន ភូម្រតពងំេសះ សងក តេ់គកចក ្រកុងេសៀម ប េខត្ត េសៀម ប

Sokha Vision Plc. #B03, Street H.E Ung Ouen, Phum Trorpaing Ses, Sangkat Kork Chork, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

វ-ីធីសុី េ្រកឌីត ម.ក ភូម ិ កែន ង សងក ត់ ្វ យដងគំ ្រកុងេសៀម ប េខត្ត េសៀម ប

We-TC Credit Plc. Phum Sala Kanseng, Sangkat Svay Dangkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

ស្រមតឹ េ្រកឌីត ភអីិលសុី ភូម្រតពងំេសះ សងក តេ់គកចក ្រកុងេសៀម ប េខត្ត េសៀម ប

Samreth Credit Plc. Phum Trapeangses, Sangkat Kok Chak, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

េអស េអច ជី ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមដិូន្រជ ំសងក ត្រកេចះ ្រកុង្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ

SHG Finance Plc. Phum Daun Chroam, Sangkat Kratie, Krong Kratie, Kratie Province

និវត្តន ៍ ្វ យែនន ម.ក ភូមចិុងេកស៊ូ សងក តស់្ល្រកម  ្រកុងេសៀម ប េខត្ត េសៀម ប 

Niwat Finance Plc. Phum Chong Kao Sou, Sangkat Sla Kram, Krong Siemreap, Siemreap Province                                          

ជួប អភវិឌ ន ៍ភអីិលសុី ផទះេលខ២២៤ បុរេីសៀង ំ ភូមខិន រថមី សងក ត្រជវ ្រកុងេសៀម ប េខត្ត េសៀម ប

Choub Aphivath Plc. #224, Borey Sieng Nam, Phum Kna Thmey, Sangkat Chreav, Krong Siem Reap, Siem Reap Province
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អងគរ ឆព្វណ្ណ  ្វ យែនន  ម.ក ផទះេលខ៣១៦ ភូមវិត្តបូព ៌សងក ត់ កំេរ ើក ្រកុងេសៀម ប េខត្ត េសៀម ប 

Angkor Chorpoan Finance Plc. #316, Phum Wat Bo, Sangkat Sala Kamreuk, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

អឹម យ អូ េ្រកឌីត ម.ក ផទះេលខេប១១ ផ្លូវឯកឧត្តម អ៊ុង េអឿន ភូម្រតពងំេសះ សងក តេ់គកចក ្រកុងេសៀម ប េខត្ត េសៀម ប

Mio Credit Plc. #B11, Street H.E. Oung Oeun, Phum Trapeangses, Sangkat Kork Chork, Krong Siem Reap, Siem Reap Province                                     

េអ ្រគូស៊ល ្វ យែនន ម.ក ្រកុមទី៩ ភូមថិមី សងក ត់ ្វ យដងគំ ្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម ប 

A Crucial Finance Plc. Group 9, Phum Thmei, Sangkat Svaydongkum, Krong Siem Reap, Siem Reap Province

អងគករ មូលនិធិអភវិឌ នស៍ហគមន៍ ភូម្រតពងំមន ឃុំសនំ្រកេពើ ្រសុកគងពិសី េខត្តកំពងស់ពឺ

Community Development Fund Tropeang Mean Village, Snam Krarper Commune, Kong Pisey District, Kampong Speu Province

ភូមនិទ េ្រកឌីត ភអីិលសុី ផទះេលខ២០ ភូមពិណិជជកមម សងក តរ់កធំ ្រកុងចបរមន  េខត្តកំពងស់ពឺ

Phumin Credit Plc. #20, Phum Pea Nichkam, Sangkat Rokathom, Krong Chbarmon, Kompong Speu Province

សំបូរណ៍ ្រទពយ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ១៩៩ ភូមសិំណង ់សងក តរ់កធំ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពងស់ពឺ 

Sambo Trop Finance Plc. #199, Phum Somnang, Sangkat Roka Thom, Krong Chbarmon, Kampong Speu Province

ពន្លឺ ន មញញឹម ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ២៥ ផ្លូវេលខ១៤៤០ ្រកុមទី២ ភូមថិមី សងក តរ់ករធំ ្រកុងចបរមន ខត្តកំពងស់ពឺ

Punleu Snam Nhor Nhem Finance Plc. #25, Street 1440, Group 2, Phum Thmey, Sangkat Rokar Thom, Krong Chbar Mon, Kompong Speu Province

េខ អុី ភ ី ្វ យែនន ភូមមិុខេខត្ត សងក តរ់កធំ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពងស់ពឺ

KEP Finance Plc. Mukh Khet Village, Sangkat Rokar Thum, Krong Chhar Mon, Kompong Speu Province

សុី.វ.ីេអ ្វ យែនន ម.ក ផទះេលខ៥៧ ភូម្រតពងំេលើក សងក តរ់ករធំ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពងស់ពឺ

C.V.A Finance Plc. #57, Phum Trapeang Leuk, Sangkat Rokar Thum, Krong Cbarmorn, Kampong Speu Province

េអស េអច ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវជតិេលខ៥ ភូមធិមមយុត្តិ សងក តេ់ប្អរ ្រកុងកំពងឆ់ន ងំ េខត្តកំពងឆ់ន ងំ 

S.H Finance Plc. National Road No. 5, Phum Thorm Yuthi, Sangkat Boe, Krong Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province                                          

ឥណទន កុលបុ្រតែខមរ  ភអីិលសុី ភូម៣ិ ឃុំែ្រពកខ យ (ខ) ្រសុកពមរក ៏េខត្តៃ្រពែវង 

ENTEAN KOLBOTR KHMER Plc. 3 Village, Preksay (Khor) Commune, Peamro District, Preyveng Province

អងគករេលើកកំពស់ជីវភពកសិករ (អ.ល.ក.ជ.ក) ផទះេលខ៤៨៦ ភូមេិពធិចិន្ត  ឃុំ ្វ យអនទរ ្រសុក ្វ យអនទរ េខត្តៃ្រពែវង
Farmer Livelihood Improvement Organization (F.L.I) #486, Por Chenda Village, Svay Antor Commune, Svay Antor District, Prey Veng Province

ទីបុ ្ត  ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមសិំបរួ ឃុំៃ្រពឃនួស ្រសុកេម ង េខត្តៃ្រពែវង 

Tybotta Finance Plc. Sambour Village, Prey Khanes Commune, Mesang District, Prey Veng Province

ក យ យ ្វ យែនន ភអីិលសុី ភូមៃិ្រពគវ ឃុំទឹកថ្ល  ្រសុក ្វ យអនទរ េខត្តៃ្រពែវង

Sky Light  Finance Plc. Prey Keav Village, Touk Tla Commune, Svay Antor District, Prey Veng Province

ហគូបល ែឡនឌីង ្វ យែនន ភអីិលសុី ផទះេលខ២៩៦ ភូមែិ្រពកខ យ ឃុំែ្រពកខ យ"ក" ្រសុកពមរក ៍េខត្តៃ្រពែវង
Global Lending Finance Plc. #296, Prek Shay Village, Prek Shay "Kor" Commune, Piem Ror District, Prey Veng Province

សមគមនស៏ុខមលភព ្រស្តីេខត្ត្រកេចះ ភូមែិ្រសេ ្ត   ឃុំអូរបញស  ី្រសុក្រកេចះ េខត្ត្រកេចះ

Kratie Women Welfare Association Srea Sdav Village, Ou Rusei Commune, Kratie District, Kratie Province

264

េខត្ត្រកេចះ-Kratie
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េខត្តកំពង់ឆន ងំ-Kampong Chhnang
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េខត្តៃ្រពែវង-Prey Veng
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េខត្តកំពង់សព-ឺKampong Speu
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មរតកេយើង ្វ យែនន ម.ក ភូមសិំរុងេ្រកម ឃុំសំរុង  ្រសុកៃ្រពនប ់េខត្ត្រពះសីហនុ

MORODOK YOEUNG FINANCE PLC. Samroang Krom Village, Samroang Commune, Preynub District, Preah Sihanouk Province

ម ត ្វ យែននសល េបស ម.ក ផទះេលខ០១៧ ផ្លូវបុរកីមមករ ភូម២ិ សងក ត២់ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ

Smart Financial Base Plc. #017, Street Borikamkor, Phum 2, Sangkat 2, Krung Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province

កហ្វីនកូ ្វ យែនន ម.ក ផ្លូវបុរកីមមករ ភូម២ិ សងក ត៣់ ្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុ 

Cafinco Finance Plc. Street Borey Kamkor, Phum 2 , Sangkat 3, Krong Preah Sihanouk, Preah Sihanouk Province

រ ី  េ្រកឌីត ម.ក ផទះេលខ១៧៤ ភូម២ិ សងក ត់ ម ចម់នជយ័ ្រកុងេខមរភូមនិទ េខត្តេកះកុង

Saryna Credit Plc. #174, Village 2, Sangkat Smach Meanchey, Khemarak Phoumin City, Koh Kong Province

ម៉រកីូ ម.ក ភូមដិំ កច់េង្អើរ សងក តៃ់្រពធំ ្រកុងែកប េខត្តែកប 

Marico Plc. Phum Dumnak Chang Eur, Sangkat Prey Thom, Krong Kep, Kep Province

្រគួ រ ឥណទន ភអីិលសុី ផ្លូវជតិេលខ៦  ភូមរិេំចក ឃុំេ្រទ ល ្រសុកប យណ៍ េខត្តកំពងធ់ំ

Kroursa Ennatean Plc. National Road 6A, Rumchek Village, Triel Commune, Baray District, Kampong Thom Province                                         

ែអហ្វ សុី ឌី អូ ្វ យែនន ភអីិលសុី ផ្លូវជតិេលខ៦ ភូមៃិ្រព ្រ វ ឃុំបល្ល័ង ្រសុកប យណ៍ េខត្តកំពងធ់ំ

F C D O Finance Plc. National Road No. 6, Prey Tatrav Village, Balang Commune, Baray District, Kampong Thom Province

េអអុីឌី អងគរ  េ្រកឌីត  ម.ក ភូមដិំរជីនខ់្ល  សងក តដ់ំរជីនខ់្ល  ្រកុងសទឹងែសន េខត្តកំពងធ់ំ

AED Angkor Credit Plc. Phum Damrei Choan Khla, Sangkat Damrei Choan Khla, Krong Stueng Saen, Kampong Thom Province
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េខត្តែកប-Kep
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េខត្តកំពង់ធំ-Kampong Thom
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េខត្តេកះកងុ-Koh Kong
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េខត្ត្រពះសហីនុ-Sihanoukville
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្រសុក-្រកុង/ខណ្ឌ េខត្ត/ ជធនី

1 ឡឺ រ ៉ូេស ្វ យែននសល លីសីុង ភីអុិលសីុ ៧មក ភនំេពញ

1 សមគមជតិ្រទ្រទង់កសិផល ដូនេពញ ភនំេពញ

2 វទិយ ថ នសន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍ ទួលេគក ភនំេពញ

3 អងគករលូេថេរន៉ បេ្រមើពិភពេ ក (អងគករជីវតិៃថ្លថ្លូរ) ទួលេគក ភនំេពញ

4 អងគករអភិវឌ ជនបទែខមរ េមងឬស ី បត់ដំបង

5 សីុេខអឹមេអហ្វជី បត់ដំបង បត់ដំបង

6 អងគករសបបុរស បត់ដំបង បត់ដំបង

7 អងគករ្រទ្រទង់សមគមន៍បេងកើនករអភិវឌ ន៍ បត់ដំបង បត់ដំបង

8 អងគករេជគជ័យ (សីុ សីុ ្វ យែនន ភីអិលសីុ) េពធិ៍ ត់ េពធិ៍ ត់

9 អងគករឥណទនកមពុជ ( យេខ ្វ យែនន) ទួលេគក ភនំេពញ

10 អងគករច័នទសុខ ន្ត ្វ យេរៀង ្វ យេរៀង

11 សមគមអភិវឌ ន៍កសិកមមនិងេទសចរណ៍ ្រតពំង្រប ទ ឧត្តរមនជ័យ

12 េអស ជី ្វ  ្វ យែនន ភីអិលសីុ េជើងៃ្រព កំពង់ចម

13 ឥណទនវី  ភីអិលសីុ (េអហ្វ.ធី.ភី ្វ យែនន) េកះធំ ក ្ត ល

14 សមគមេផ្តើមគំនិតពណិជជកមម សិរេី ភ័ណ បនទ យមនជ័យ

15 អងគករឥណទនលុបបំបត់ភព្រកី្រក ចបរអំេព ភនំេពញ

16 សមគមអភិវឌ ន៍ភូមិ បនទ យមស កំពត

17 អងគករេ ក្រគូ ទួលេគក ភនំេពញ

18 សីុេអចេអហ្វឌី ្វ យែនន ភីអិលសីុ េពធិ៍ែសនជ័យ ភនំេពញ

19 ឥណទន មរតក ភីអិលសីុ ែសនសុខ ភនំេពញ

20 អនន្ត ្វ យែនន ភីអិលសីុ ែសនសុខ ភនំេពញ

21 ចំេរ ើនេភគផល ្វ យែនន ម.ក ្វ យេរៀង ្វ យេរៀង

22 ផប ម.ក ែសនសុខ ភនំេពញ

23 ធនធនហិរញញ វតថុ្របជជន ម.ក េប៉យែប៉ត ភនំេពញ

24 ្រពបស ្វ យែនន ម.ក េពធិ៍ែសនជ័យ ភនំេពញ

25 សីុ.សីុ.អូ ្វ យែនន ម.ក ទួលេគក ភនំេពញ

26 ្រសូវទុំ (េខមបូ ) ្វ យែនន ម.ក ែសនសុខ ភនំេពញ

27 សមបត្តិ ឥណទន អភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច្រគួ រ មនជ័យ ភនំេពញ

28 ហ្វីសកូ ម.ក ចំករមន ភនំេពញ

្រគឹះ ថ នឥណទនជនបទ

ឧបសមព័នធ ៥

ល.រ ្រកុមហ៊ុន/្រគឹះ ថ ន
ទី ន ក់ករ

្រកុមហ៊ុនភតិសនយហិរញញវតថុ

េឈម ះ្រគឹះ ថ នែដលបនសុំឈប់ និងដក ជញ បណ្ណ
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្រសុក-្រកុង/ខណ្ឌ េខត្ត/ ជធនី
ល.រ ្រកុមហ៊ុន/្រគឹះ ថ ន

ទី ន ក់ករ

េឈម ះ្រគឹះ ថ នែដលបនសុំឈប់ និងដក ជញ បណ្ណ

29 អូ សីុ ្វ យែនន ភីអិលសីុ មនជ័យ ភនំេពញ

30 ្រគួ រ ែខមរ ្វ យែនន ភីអិលសីុ ចំករមន ភនំេពញ

31 សុភមងគលេសដ្ឋកិចច្រគួ រ ម.ក ៃប៉លិន ៃប៉លិន

32 ទិតយវឌ ន ្វ យែនន ម.ក ឈូក កំពត

33 សន ហិរញញ វតថុ ម.ក េសៀម ប េសៀម ប

34 យស៍ ្វ យែនន ម.ក េសៀម ប េសៀម ប

35 ធី េអច េអ េអហ្វ ម .ក ែសនសុខ ភនំេពញ

36 អងគករបែង្អកជីវភពសហគមន៍ (បែង្អក) ទួលេគក ភនំេពញ

37 េអស.អិល.អិម.េអច ម.ក ដូនែកវ ែកវ

38 ចំេរ ើន ចំេរ ើន ្វ យែនន ម.ក សិរេី ភ័ណ បនទ យមនជ័យ

39 េអច អូ អ េអស េ្រកឌីត ម.ក កំពង់្រ ច កំពត

40 មិត្តភព ្វ យែនន ម.ក គីរវីង់ ែកវ

41 ែហ្វ៊រ ែឃភីថល ម.ក ចបរមន កំពង់សពឺ

42 សូពន្លឺ ្វ យែនន ម.ក កំពង់ឆន ំង កំពង់ឆន ំង

43 សីុជីេអ េអជី ្វ យែនន ម.ក ទួលេគក ភនំេពញ

44 ប៊ី ប៊ី ្វ យែនន ម.ក េសៀម ប េសៀម ប

1 ្រកុមហុ៊ន វ ីែឃស អុិនេធើេណសិនណល ឯ.ក យីេ  (ែឃស ឃីង) េពធិែ័សនជ័យ ភនំេពញ

2 ្រកុមហុ៊ន េអហ្វអិកស៍ យូ យធីត អុិនេវសមុិន ឯ.ក ដូនេពញ ភនំេពញ

3 លិខិតអនុញញ ត្របកប ជីវកមម (សុខ ្រសីល័កខ) ឬស ែីកវ ភនំេពញ

ជីវករប្តូរ្របក់
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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   
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