
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៤ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

 

 

 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវរាុ ប្បាស្ថរ់ ម.រ 
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ព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្រទពយសកម្មសររុ ១៤.៦២៨.០៤១ ១២.៦២៦.៥១៤ 

រាំណុលសររុ ១២.៥២៩.៣៤១ ១០.៩៥៥.៧២៧ 

មូ្លធ្នសររុ ២.០៩៨.៧០០ ១.៦៧០.៧៨៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូលសររុ ៤៩០.៦៣៦ ៤០៩.៦៣៥ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុ្នរងព់នធ ២៣០.៩១៨ ១៥៤.៦៩២ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៨៧.១៤០ ១២៣.៧១៤ 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ ១៦០.១០០ ១១៦.២០៣ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារសាធ្នភាព  ១៨,៩១% ២០,២៣% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូ្លធ្ន ៥៩៧,០០% ៦៥៥,៧២% 

អនុារសនទនីយភាព ២៣២,៧៨% ១៧២,៩៤% 

អនុារឥណទានម្និដាំរណើ រការ ១,៣៧% ០,៣១% 

អនុារប្រាករ់រញ្ញ ើរធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៩,២១% ៧២,៤៦% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទ៤ី 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកម្មជាម្ធ្យម្ (1) ១,៣៧% ១,១២% 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងមូ្លធ្នជាម្ធ្យម្ (១) ៩,៩៣% ៨,៥៣% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ២១៥,៩៥% ១៩០,៩២% 

ចាំរណញកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន 

អនុារហិញ្ញ វរាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀរ 
(ប្ររសិនររើមាន) 

គាម ន គាម ន 

 

                                                           
(១)  អនុារប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញសុទធរយៈរពល៣ខែ្ិរចរពី់ថ្ងៃទី០១ ខែរុលា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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ប្កាហវរិអាំពីព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
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ប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                     
 
 
 
 

 

                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

រលាក Ishara C. Nanayakkara 

អភាិល 

រលាក ខរល សកតភិកត ី
អភាិលឯករាជ្យ 

រលាក Hana LEE 

អភាិលឯករាជ្យ 
 

រលាក Hwan Kook KIM 

អភាិលឯករាជ្យ 

រលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុ្ប្រររកាភាិល 

រលាក Ji Kyu JANG 

អភាិល 

រលាក Hak Soo KIM 

អភាិល 

រលាក សីុម្ រសនាជារ ិ

អភាិល 

រលាក Minki Brian HONG 

អភាិល 
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ង្សចរតីខងែខររសប់្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

រយើងែុ្ាំមានរសចកតីរសាម្នសេសូម្រង្ហា ញជូ្ន រលាក រលាកប្រសី នូវលទធផលហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់
ម្.ក ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រសរតាម្រប្រមូ្វការររស់និយរ័ករម្លូរប្ររកម្ពុជា (ពីម្នុជា ្ណៈកម្មការម្លូរប្ររកម្ពុជា)។ 
 

ជាខផនកម្យួថ្នការរ ល្ើយររជាសកលចាំរ ឹះការរកីរាលដាលថ្នជ្ាំងឺរាររារ កូវដី-១៩ រយើងែុ្ាំកាំពុងខរជួ្រប្ររទឹះនរងរញ្ហា  
ប្ររឈម្ចម្បងៗ ប្រពម្ទាាំងរទពិរសាធ្នស៍តីពីការរង្ហខ ាំងរសដឋកិចចពិភពរលាក ការរង្ហខ ាំងម្និឱ្យរចញចូលតាម្ប្រររទសនានា ការការ ់
រនាយការរធ្វើដាំរណើ រ ការរនតអនុវរត្មាល រសងគម្ និងការ កម់ា៉ា សជាប្ររចាំ រដើម្បកីារ រការចម្លងជ្ាំងឺរៅជុ្ាំវញិពិភពរលាក។  
ប្រររទសទាាំងអស់ ានចររ់ផតើម្ររើកដាំរណើ រការរសដឋកិចចររស់ែលួនរ ើងវញិ ការអនុញ្ហញ រឱ្យរធ្វើដាំរណើ រែលឹះៗ រដាយករស់មាគ ល់ថា 
រយើងែុ្ាំប្ររខហលជាជួ្រប្ររទឹះនរងរលកទីពីរ ឬទីរី ថ្នជ្ាំងឺរនឹះ រដាយសារខរវ៉ាកស់ាាំង ាននរងកាំពុងខរផលិរ និងខចកចយ។ 
ប្រររទសម្យួចាំនួនានកាំពុង រធ្វើការចកវ់៉ាកស់ាាំង និងប្រររទសម្យួចាំនួនរទៀរ កាំពុងរងច់ាំការម្កដល់នូវវ៉ាកស់ាាំង រដាយងិររវលាថ្ន 
ការរងច់ាំ និងការចកវ់៉ាកស់ាាំងជូ្នដល់ប្ររជាជ្នទាាំងអស់ជុ្ាំវញិពិភពរលាក នរងចាំណាយរពលយ៉ា ងរោចណាស់ពី ៦ ដល់ ១២ខែ។ 
 

កនុងរយៈរពលពីរទសវរេកនលងម្ក ប្រររទសកម្ពុជាាន ល្ងការក់ារផ្លល ស់រតូរដស៏ាំខានម់្យួ កាល យជាប្រររទសមានចាំណូល 
ម្ធ្យម្កប្រម្រិទារកនុងឆ្ន ាំ ២០១៥ និងមានរាំណងកាល យជាប្រររទសមានប្រាកច់ាំណូលម្ធ្យម្កប្រម្រិែពស់ប្រររម្ឆ្ន ាំ ២០៣០។ រដាយមាន 
ការជ្ាំរញុ ពីការនាាំរចញសរម្លៀករាំ ក ់ និងវស័ិយរទសចរណ៍ រសដឋកិចចររស់ប្រររទសកម្ពុជា មានអប្រតាកាំរណើ នជាម្ធ្យម្ ៨% 
កនុងចរនាល ឹះឆ្ន ាំ ១៩៩៨ និង ២០១៨ ខដលរធ្វើឱ្យប្រររទសកម្ពុជាានកាល យជាប្រររទសម្យួ ខដលមានរសដឋកិចចរកីចរប្រម្ើនរលឿនរាំផុររៅ 
រលើពិភពរលាក។ ែណៈរពលខដលមានការធាល កចុ់ឹះរនតិចរនតួចកតី រ៉ាខុនតកាំរណើ នរៅខរមានភាពរ រងមាាំ ខដលប្ររូវានា៉ា ន ់
ប្ររមាណថាអាចនរងឈានដល់ ៧,១% កនុងឆ្ន ាំ ២០១៩ រនាទ រពី់អប្រតាកាំរណើ នខដលប្រររសើរជាងការរ ាំពរងទុក ៧,៥% រៅកនុងឆ្ន ាំ 
២០១៨។ 
 

ការភ្ាករ់ផអើលថ្នសាកលរលាក ខដលរងករ ើងរដាយការរកីរាលដាលថ្នជ្ាំងឺរាររារ កូវដី-១៩ ានរ៉ាឹះ ល់យ៉ា ងខាល ាំងដល់ 
រសដឋកិចចររស់ប្រររទសកម្ពុជាកនុងឆ្ន ាំ ២០២០ រៅរពលខដលប្រររទសកម្ពុជាកប៏្ររឈម្នរងការផ្លអ កខផនកែលឹះថ្នការចូលរៅកានទី់ផារអឺរ ៉ារុ 
រប្រកាម្ប្ររពន័ធអនុរប្រគាឹះពនធ “អវីៗទាាំងអស់រលើកខលងខរអាវធុ្”។ ការផទុឹះរ ើងជ្ាំងឺកូវដីរនឹះរណាត លឱ្យមានការងយចុឹះយ៉ា ងខាល ាំងរៅរលើ 
វស័ិយសាំខាន់ៗ ររស់ប្រររទសកម្ពុជា ដូចជាវស័ិយរទសចរណ៍ ផលិរកម្មសប្រមារក់ារនាាំរចញ និងសាំណង ់ ខដលានចូលរមួ្ចាំខណក 
រប្រចើនជាង ៧០ ភា្រយថ្នកាំរណើ នររស់ប្រររទស និងជិ្រ ៤០ ភា្រយថ្នចាំណាយការង្ហរ។ រសដឋកិចចរៅឆ្ន ាំ ២០២០ ប្ររូវានរ្រ ាំពរង 
ថានរងមានអប្រតាកាំរណើ នអវជិ្ជមាន -២% ខដលជាការធាល កចុ់ឹះខាល ាំងរាំផុរកនុងប្ររវរតិសាស្តសតររស់ប្រររទសកម្ពុជា។ ការរកីរាលដាល 
ថ្នជ្ាំងឺរាររារ កូវដី-១៩ និងការរងើររ ើងវញិយឺរថ្នរសដឋកិចចពិភពរលាក ទនទរម្នរងភាពវ រកវរថ្នទីផារហិរញ្ញ វរាុ  ខដលានអសូ 
រនាល យអស់រយៈរពលយ៉ា ងយូរ ខដលរងកោនិភយ័ជារប្រចើនដល់ទសេនវស័ិយថ្នកាំរណើ នររស់ប្រររទសកម្ពុជា។ 
 

រាជ្រដាឋ ភាិលកម្ពុជា ានែិរែាំយ៉ា ងខាល ាំងកនុងការជួ្យ ដល់វស័ិយសងគម្កិចច រសដឋកិចច និងជាពិរសសវស័ិយហិរញ្ញ វរាុ  
ខដលប្ររូវានចរទុ់កថាជា អ្រងែនងថ្នរសដឋកិចចជារិ។ ធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជា ានរចញសារាចរខណនាាំរៅខែម្នីា និងខែវចិេិកា 
ឆ្ន ាំ២០២០ និងរនតការខណនាាំកនុងការផតល់រយៈរពលអនុរប្រគាឹះ និងការររៀរចាំសងប្រាកក់ម្ចរី ើងវញិដល់អាជី្វកម្មខដលរងផលរ៉ាឹះ ល់ 
រដាយជ្ាំងឺ កូវដី-១៩។ 

 

ជាលទធផលរៅចុងឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រទពយសកម្មសររុថ្នវស័ិយហិរញ្ញ វរាុមានចាំនួន ៣.៦១៦ លានដុលាល រអារម្រកិ រកើនរ ើង 
ប្ររមាណ ១៦,៧១% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនិងឆ្ន ាំ ២០១៩ សម្ពៀតឥណទានសររុមានចាំនួន ២.៩៧៩ លានដុលាល រអារម្រកិ រកើនរ ើង 
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ប្ររខហល ២០,៦៨% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងឆ្ន ាំ ២០១៩ ែណៈខដលសម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសររុមានចាំនួន ២.០៦១ លានដុលាល រអារម្រកិ 
រកើនរ ើង ប្ររខហល ១៥,២៥% រប្ររៀររធ្ៀរនិងឆ្ន ាំ ២០១៩។ 
 

រទាឹះរីជាមានភាពម្និប្រាកដប្ររជារៅរពលរនឹះករ៏ដាយ ប្រាសាករ់ៅខររនតរកីចរប្រម្ើនរលើប្រ្រខ់ផនក រមួ្រញ្ជូ លទាាំង 
ប្រទពយសកម្ម សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរម្ពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើងែុ្ាំានប្រ្រប់្រ្ង 
កនុងការរផទរភាពជាមាច ស់រដាយរលូន និងានចុឹះរញ្ជ ីម្ូលរប្រររាំណុលសាជី្វកម្មប្រាសាករ់ដាយរជា្ជ្យ័រៅផារម្ូលរប្ររកម្ពុជា។ 
ការរាឹះផាយម្លូរប្រររាំណុលជារលើកដាំរងូររស់ប្រាសាក ់ រង្ហា ញពីការប្ររម្លូម្លូនិធិ្ដធ៏្ាំរាំផុររៅកនុងប្ររវរតិសាស្តសតផារភា្ហ ុន 
ររស់កម្ពុជា។ ប្រាសាក ់អាចរធ្វើការប្ររម្លូម្លូនិធិ្រខនាម្ចាំនួន ១២៧,២  នល់ានររៀល (៣១,១៨ លានដុលាល រអារម្រកិ) តាម្រយៈ 
ការរាឹះផាយម្លូរប្រររាំណុលសាជី្វកម្ម សប្រមារក់ាររាឹះផាយលកម់្លូរប្ររជាសាធារណៈរៅផារម្លូរប្ររកម្ពុជា។ 
 

ងវីរបរិខររយើងែុ្ាំកាំពុងខរជួ្រប្ររទឹះ នរងរញ្ហា ប្ររឈម្ចម្បងៗ និងរទពិរសាធ្នពី៍វរិរតិរសដឋកិចចពិភពរលាក រយើងែុ្ាំ 
រៅខរផតល់ប្រររិររតិការ និងលទធិផលហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ និងប្រសរជាម្យួអរាប្រររយជ្នរ៍យៈរពលខវងររស់មាច ស់ភា្ហ ុន។ រយើងែុ្ាំ 
ានររៀនសូប្ររពីរញ្ហា ប្ររឈម្ជារប្រចើនឆ្ន ាំកនលងម្ក ខដលរធ្វើឱ្យប្រាសាកក់ាល យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុងរយៈរពលជាង ២៥ 
ឆ្ន ាំថ្នកាំរណើ នប្ររកររដាយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ ២០២០ ប្រទពយសកម្មសររុមានចាំនួន ៣.៦១៦ លានដុលាល រ 
អារម្រកិ រកើនរ ើង ១៦,៧១% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន ថ្នឆ្ន ាំ២០១៩។ សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ ានរកើនរ ើងដល់ ២.០៦១ 
លានដុលាល រអារម្រកិ រហើយសរម្ពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ២.៩៧៩ លានដុលាល រអារម្រកិ។ ម្លូធ្នសររុានរកើនរ ើងនិង 
ឈានដល់ ៥១៩ លានដុលាល រអារម្រកិ កនុងរយៈរពលថ្នរាយការណ៍រនឹះផងខដរ។ 
 

រទាឹះរីឆ្ន ាំ២០២០ ្ឺជាឆ្ន ាំខដលមានរញ្ហា ប្ររឈម្ខាល ាំងម្និធាល រម់ានករ៏ដាយ ប្រកុម្ប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុក 
ចិរតថា ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសាស្តសត និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់នរងជួ្យ ឱ្យប្រាសាករ់នតទទួលានរជា្ជ្យ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រភ់ា្ី 
 កព់ន័ធទាាំងអស់។ កនុងរយៈរពលពីរឆ្ន ាំខាងម្ែុ ប្រាសាកពុ់ាំទានម់ាន្រប្រមាងរដើម្បបី្ររម្លូម្ូលនិធិ្រខនាម្ ឬ រាឹះផាយលកម់្ូលរប្ររ 
ជាសាធារណៈរលើកដាំរងូពីទីផារម្លូរប្ររកម្ពុជារៅរ ើយរទ។ 
 

កនុងនាម្ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូម្ខងលងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំរ ឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង 
រដាយភាពសាវ ោរ ់ និងការយកចិរតទុកដាកែ់ពស់ រដើម្បរីធ្វើឱ្យអាជី្វកម្មរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិងិជ្នប្ររកររដាយ 
ភាពសុែដុម្។ ែុ្ាំកសូ៏ម្ខងលងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិងិជ្ន រាជ្រដាឋ ភាិលកម្ពុជា និងជាពិរសស 
ធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជា និយរ័ករម្លូរប្ររកម្ពុជា (ពីម្នុជា ្ណៈកម្មការម្លូរប្ររកម្ពុជា) និងប្រកុម្ហ ុនផារម្លូរប្ររកម្ពុជាខដល 
ានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 

                  ថ្ងៃទី៣០ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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រ. អរតសញ្ញញ ណរុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

រឈាម ឹះប្រកុម្ហ ុនជាអកេរខែមរ ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហរិញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម្.ក 

ជាអកេរឡាតាាំង PRASAC Microfinance Institution Plc. 

រលែកូដសតងដ់ារ KH២០០០១៣១A៤២ 

ទីសាន កក់ារ 
អគាររលែ២១២ ផលូវ២៧១ សង្ហក រទ់ួលទាំពូង២ ែណឌ ចាំការម្ន 
រាជ្ធានីភនាំរពញ ប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា 

រលែទូរស័ពទ +៨៥៥ ២៣ ៩៩៩ ៩១១ / +៨៥៥ ៨៦ ៩៩៩ ៩១១ 

រលែទូរសារ +៨៥៥ ២៣ ២១៦ ៣៦២ 

រវរសាយរ ៍ www.prasac.com.kh 

អុីខម្៉ាល info@prasac.com.kh 

រលែវញិ្ហញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ី ណិជ្ជកម្ម ០០០០១១៥៧    កាលរររិចេទ៖ ១១ កញ្ហញ  ២០១១ 

រលែអាជ្ារណ័ណ អាជី្វកម្ម 
ម្.ហ ១០    រចញរដាយ៖ ធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជា 

កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 

រសចកតីសរប្រម្ចអនុញ្ហញ រនិងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់ពរ័ម៌ាន 0៦៧/២០្.ម្.ក/ស.ស.រ    កាលរររិចេទ៖ ៣០ ម្នីា ២០២០ 

រឈាម ឹះរុ្ គលរាំណាងរុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ រលាក សីុម្ រសនាជារិ 
 

ែ. លរេណៈថ្នធ្ុររិចច 
 

ប្រាសាក ់ មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណជ្នពីធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជា និងរធ្វើ 
ប្រររិររតកិារអស់រយៈរពល ២៥ ឆ្ន ាំកនុងវស័ិយម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកម្ពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់ ្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូ 
ហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្ ររើ្ិរពីប្រទពយសកម្ម សរម្ពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន និង 
ឈរលាំដារក់ាំពូលកនុងចាំរណាម្ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ ផតល់រសវហិរញ្ញ វរាុដស៏ម្បរូខររ មានជាអាទិ៍រសវឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិកយរប្ររទរក ទូទារ ់
វកិកយរប្រររភលើង រងថ់្ងលសិកា ទិញការទូរស័ពទ រផទរប្រាកត់ាម្រលែសមាៃ រ ់រផទរប្រាក ់រតូរប្រាក ់រែម្រឌូានខស រសវុីច (CSS) រសវទូទារ ់
រហ័ស រសវទូទារា់្ង រសវរផទរម្លូនិធិ្ភាល ម្ៗ រសវររើកប្រាករ់រៀវរេ រអធី្អរម្ មា៉ា សីុនដាកប់្រាក ់ រសវធ្នាគារចល័រ (Mobile 
Banking ឬ Internet Banking) មា៉ា សីុន្រូការ រសវរញ្ហជ កស់ម្រុលយ្ណនី និងរសវហិរញ្ញ វរាុដថ្ទរផេងៗរទៀរ។ 
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ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុឈានម្ុែរ្រៅរលើទីផារ រដាយមានប្រទពយសកម្មសររុចាំនួន ៣.៦១៦ លានដុលាល រអារម្រកិ ្ិរប្រររម្ 
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកម់ានរណាា ញការយិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំដារទី់២ រដាយមានសាខាចាំនួន ១៨២ទីតាាំង 
រៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា។ ប្រាសាក ់ មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រម្ើរសវកម្មប្ររកររដាយវជិាជ ជី្វៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារ 
សនូលទាំរនើរប្ររកររដាយរមាល ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូ្វការររស់អរិងិជ្ន និងសាធារណជ្ន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររសរ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

  រៅខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចសនាផតល់ម្លូនិធិ្ខដលមានអាចខកខប្ររានរយៈរពលរីឆ្ន ាំជាម្យួធ្នាគារ KB 
Kookmin Bank សាខាហុងកុង កនុងទាំហាំទរកប្រាកច់ាំនួន ១៥០ លានដុលាល រអារម្រកិ រដើម្បគីាាំប្រទសកម្មភាពផតល់កម្ចរីរស់ 
ែលួន។ 

  ប្រាសាក ់ ានពប្រងីកការផាល់រសវទូទារវ់កិកយរប្ររអ គ្ិសនីកម្ពុជា ដល់រែរតថ្ប្រពខវង របងូឃមុ ាំ ប្រកុងប្រពឹះសីហនុ និងរែរត 
ារដ់ាំរង។ 

  ប្រាសាក ់ ានចូលរមួ្ររចិច ្ងវកិាចាំនួន ២០០ លានររៀល ជូ្នសរម្តចរររជា ហ ុន ខសន នាយករដឋម្ស្តនតីថ្ន 
ប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា សប្រមារជួ់្យ សរស្តង្ហគ ឹះប្ររជាពលរដឋខដលរងរប្រគាឹះរដាយសារទរកជ្ាំនន។់ 

  ប្រាសាក ់ផតល់រសវទូទារ់្ លងធ្នាគារយុ្សម្យ័ងមី «ប្ររពន័ធា្ង» កនុងរគាលរាំណងរលើកកម្ពស់ររយិរន័នហិរញ្ញ វរាុរៅ 
កម្ពុជា។ 

  ប្រាសាក ់ានដាកឱ់្យដាំរណើ រការរសវទូទារវ់កិកយរប្ររទរកសាអ ររៅរែរតរបងូឃមុ ាំ។ 
  ប្រាសាក ់ ានពប្រងីករណាា ញការយិល័យងមីម្យួរខនាម្រទៀរ រៅរែរតរសៀម្រារ្ឺ «សាខាប្រកុងអងគរ» ខដលមាន

អាសយដាឋ នរៅផលូវជារិរលែ ៦ ភូម្បិ្រ្ួស សង្ហក រស់ាវ យដងគាំ ប្រកុងរសៀម្រារ រែរតរសៀម្រារ។ 
  ប្រាសាក ់ ានសរប្រម្ចលទធផលងមីម្យួ ្ឺសម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុមានចាំនួន ២ រ លីានដុលាល រអារម្រកិ និង

មានអរិងិជ្នសនេ ាំប្រាកច់ាំនួន ៦២៧.000 នាក។់ 
  ប្រាសាក ់ ានររងកើរយុទធនាការ «រមួ្គាន ទិញវ៉ាកស់ាាំងរដើម្បកីម្ពុជា» រដើម្បរីកៀរ្រងវកិាទិញវ៉ាកស់ាាំងរង្ហក រជ្ាំងឺកូវដី-១៩ 

សប្រមារក់ារ រអាយុជី្វរិប្ររជាជ្នកម្ពុជា។ 
  ប្រាសាក ់ ានររចិច ្ងវកិាចាំនួន ២.០០០.០០០.០០០ ររៀល (ពីរ នល់ានររៀល) ជូ្នដល់រាជ្រដាឋ ភាិលកម្ពុជាសប្រមារ ់

រប្ររើប្រាស់ ទិញវ៉ាកស់ាាំងរង្ហក រជ្ាំងឺកូវដី១៩ រដើម្បចីកជូ់្នប្ររជាជ្នកម្ពុជារដាយឥរ្ិរថ្ងល កនុងរុពវរហរុការ រអាយុជី្វរិ 
ប្ររជាជ្ន និងរលើកកម្ពស់រែឿនសុែភាពសាធារណៈ។ 
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រ. លទធនលប្ររិររតិការធ្ុររិចច ង្ោយរមួរញ្ចូលព័រ៌មានធ្ុររិចចតាមខននរ 
 

លទធផលសាំខាន់ៗ សរប្រម្ចាន 
ខែធ្នូ  

ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រសវឥណទាន   

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវឥណទាន ៤៤២.៨៣៣ ៤១៧.០៤៤ 

សរម្ពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល)  ១២.០៤៨.៣៥៦ ១០.០៥៨.០១៩ 

រសវររញ្ញ ើសនេ ាំ   

ចាំនួនអរិងិជ្នរសវររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦២៧.១៨៨ ៦០០.២០៤ 

សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល)  ៨.៣៣៨.២១៩ ៧.២៨៨.២៧២ 

រផេងៗ   

ចាំនួនការយិល័យ ១៨២ ១៨០ 

ចាំនួនរុ្ គលិក ៩.០៤២ ៩.០៩១ 

ចាំនួនមា៉ា សីុន្រូការ ៥១៤ ៥០៩ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម្ ១៤១ ១៣៥ 

ចាំនួនរណ័ណ រអធី្អរម្កាំពុងដាំរណើ រការ ៥៦.០៦០ ៥៧.៨៣៤ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ២១.២១៣ ១៥.៤៣១ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤៦៩.៤៧៧ ៩៥,៦៩% ៣៣៣.១៤៤ ៨១,៣៣% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសា ៩.៤៣៨ ១,៩២% ៦៦.១២៤ ១៦,១៤% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១១.៧២១ ២,៣៩% ១០.៣៦៧ ២,៥៣% 

ចាំណូលសររុ ៤៩០.៦៣៦ ១០០% ៤០៩.៦៣៥ ១០០% 
 

ខននរទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធ្ុររិចច 
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សូម្ពិនិរយរម្ើលឧរសម្ពន័ធថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរដាយសវនករឯករាជ្យដូចមានជូ្នភាជ រ។់ 
 

 

ខននរទី ៣ -  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុខែលបានប្រួរពិនរិយង្ ើខវិញង្ោយសវនររឯររាជ្យ 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ រៅរលើលទធផលប្រររិររតិការ 
និងសាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ រដាយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររម្កាលរររិចេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយ
រចួរាល់រដាយសវនករឯករាជ្យ EY ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ  ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុអនារជារិ ថ្ន
កម្ពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានា ខដលរចញរដាយ ធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការពិភាកា និងវភិា្រៅ 
រលើសមាសធារុសាំខាន់ៗ ថ្នរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុនិងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

ក. ទដិឋភាពទូរៅថ្នប្ររររិរតកិារ 
១. វភិា្ចាំណូល 

ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានម្កពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម្៖ 
  ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្ន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
  ចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសា៖ ចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសាពីឥណទាន កថ្ប្រម្ពីការរាឹះផាយរណ័ណ  និងចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសាពី 

រសវកម្មរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 
  ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររម្ូលម្កវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញ 

ពីអប្រតារតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 
 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាម្ខផនក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤៦៩.៤៧៧ ៩៥,៦៩% ៣៣៣.១៤៤ ៨១,៣៣% 

២ ចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសា ៩.៤៣៨ ១,៩២% ៦៦.១២៤ ១៦,១៤% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១១.៧២១ ២,៣៩% ១០.៣៦៧ ២,៥៣% 

ចាំណូលសររុ ៤៩០.៦៣៦ ១០០% ៤០៩.៦៣៥ ១០០% 
 

 ចាំណូលការប្រាក ់ ្ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់ កនុងការររងកើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅកនុងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ចាំណូលការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៥,៦៩% ថ្នប្រាកច់ាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៨% ថ្នចាំណូលការប្រាក់្ ឺានពីប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូ្ន 
អរិងិជ្ន។ ររើរប្ររៀររធ្ៀរតាម្ខផនករៅនរងរយៈរពលដូចគាន  ពីលទធផលកាលពីឆ្ន ាំម្នុ ចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសាមានការងយចុឹះ ចាំនួន 
៥៦.៦៨៥ លានររៀល ឬ -៨៥,៧៣% រដាយសារការអនុវរតអប្រតាការប្រាកប់្ររសិទធភាពកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០២០ ប្រសរតាម្សតងដ់ារ 

ខននរទី ៤ - ការពិភារា និខវិភាគររសគ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុអនារជារិថ្នកម្ពុជា ចាំខណកឯចាំណូលការប្រាកា់នរកើនរ ើងចាំនួន ១៣៦.៣៣៣ លានររៀល រសមើនរង 
៤០,៩២% រដាយសារកាំរណើ នដខ៏ាល ាំងខាល ថ្នប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូ្នអរិងិជ្នកនុងអាំ ុងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ ២០២០ ។ 
 

៣. ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល 
 

ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល ម្និានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រម្ងថ់្នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរដាយ 
ប្រាសាករ់នាឹះរទ។ រទាឹះរីជាយ៉ា ងណាករ៏ដាយ វរង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានម្កពីចាំណូលការប្រាក ់ ដកចាំណាយ 
ការប្រាកខ់ដលានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ ម្នុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី៤                      
២០២០          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៤                     
២០១៩          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៤៦៩.៤៧៧ ៣៣៣.១៤៤ ១៣៦.៣៣៣ ៤០,៩២% 

ចាំណាយការប្រាក ់ (១៩៩.១៤៧) (១៧០.១៤៤) (២៩.០០៣) ១៧,០៥% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ២៧០.៣៣០ ១៦៣.០០០ ១០៧.៣៣០ ៦៥,៨៥% 

ចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសា ៩.៤៣៨ ៦៦.១២៤ (៥៦.៦៨៥) -៨៥,៧៣% 

ចាំណាយកថ្ប្រម្រជ្ើងសា (៨៦) (១៣.៦៣៨) ១៣.៥៥២ -៩៩,៣៧% 

ចាំណូលពីកថ្ប្រម្រជ្ើងសាសុទធ ៩.៣៥២ ៥២.៤៨៦ (៤៣.១៣៤) -៨២,១៨% 

ចាំណូលរផេងៗ ៩.១៥៦ ៩.០៦៣ ៩៣ ១,០៣% 

ចាំណូលពីជ្ាំនួយ ១.៦៥៥ - ១.៦៥៥ ១០០% 

ចាំរណញពីការរាូរររិូយរណ័ណ  ៩១០ ១.៣០៤ (៣៩៤) -៣០,២១% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ១១.៧២១ ១០.៣៦៧ ១.៣៥៤ ១៣,០៦% 

ចាំណូលសររុពីការប្រាក ់កថ្ប្រម្រជ្ើងសា 
និងចាំណូលរផេងៗ 

២៩១.៤០៣ ២២៥.៨៥៣ ៦៥.៥៥០ ២៩,០២% 

ចាំណាយរលើរុ្ គលិក (៦២.៦២៤) (៥៩.៩២២) (២.៧០២) ៤,៥១% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក ២៥.៩៦២ ៩.៣៦៧ ១៦.៥៩៥ ១៧៧,១៦% 

ចាំណាយទូរៅ និងរដឋាល (១៦.៩៩០) (១៤.០៥៨) (២.៩៣២) ២០,៨៦% 

ចាំណាយរ ាំលស់ (៦.៨៣៣) (៦.៥៤៨) (២៨៥) ៤,៣៥% 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ២៣០.៩១៨ ១៥៤.៦៩២ ៧៦.២២៦ ៤៩,២៨% 
 

រៅប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធានរកើនរ ើងចាំនួន ៧៦.២២៦ លានររៀល រសមើនរង ៤៩,២៨% ររើរប្ររៀរ 
រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ រទាឹះរីជាចាំណូលកថ្ប្រម្រជ្ើងសាមានការងយចុឹះ្ួរឱ្យករស់មាគ ល់សប្រមារប់្ររីមាសរនឹះករ៏ដាយ 
រ៉ាខុនតចាំណូលការប្រាកា់នរកើនរ ើងែពស់ជាងរយៈរពលម្នុប្ររខហល ១៣៦.៣៣៣ លានររៀល រសមើនរង ៤០,៩២% ខដលរនឹះ្ឺជា 
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ម្លូរហរុចាំរងថ្នរកើនរ ើងយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សថ្នប្រាកច់ាំរណញម្ុនរងព់នធ។ ពុាំមានការខប្ររប្ររួលរប្រចើនរនាឹះរទសប្រមារក់ារចាំណាយ 
រប្រៅពីការរកើនរ ើងថ្នការករប់្រតារស្តញ្ហជ សថ្នសាំវធិានធ្នរលើការខាររង់រ ាំពរងទុកចាំនួន ១៦.៥៩៥ លានររៀល ឬ ១៧៧,១៦% ររើ 
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 

៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី៤                     
២០២០          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៤                    
២០១៩          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ២៣០.៩១៨ ១៥៤.៦៩២ ៧៦.២២៦ ៤៩,២៨% 

ចាំណាយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (៤៣.៧៧៨) (៣០.៩៧៨) (១២.៨០០) ៤១,៣២% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៨៧.១៤០ ១២៣.៧១៤ ៦៣.៤២៦ ៥១,២៧% 
  

រៅប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាកច់ាំរណញសុទធ មានការរកើនរ ើងយ៉ា ងខាល ាំងចាំនួន ៦៣.៤២៦ លានររៀល រសមើនរង ៥១,២៧% 
ខដលនាាំឱ្យការចាំណាយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការរកើនរ ើងផងខដរ។ រដាយសារលទធផលថ្នប្រាកច់ាំរណញសុទធរៅកនុងប្ររីមាសទី 
៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាកា់នទទួលនូវលទធផលដល៏អ ចាំរ ឹះអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកម្មជាម្ធ្យម្ ១,៣៧% និងអនុារ 
ចាំរណញរធ្ៀរនរងម្ូលធ្នជាម្ធ្យម្ ៩,៩៣% សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ខែថ្នប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់ថ្ងៃទី០១ ខែរុលា ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 
 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី៤                      
២០២០          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៤                      
២០១៩          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៨៧.១៤០ ១២៣.៧១៤ ៦៣.៤២៦ ៥១,២៧% 

លរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  (២៧.០៤០) (៧.៥១១) (១៩.៥២៩) ២៦០,០១% 

លទធផលរពញរលញសររុ ១៦០.១០០ ១១៦.២០៣ ៤៣.៨៩៧ ៣៧,៧៨% 
 

ធារុថ្នលទធផលលម្អរិរផេងៗរមួ្រញ្ចូ លខរភាពលរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ខដលានម្កពីប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល 
ប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតារាូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទថ្នរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ  ចាំខណកឯចាំណូល និង 
ចាំណាយ ខដលានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតាម្ធ្យម្ 
កនុងការយិរររិចេទ  ែណៈរពលខដលរដើម្ទុនប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លតាម្អប្រតាប្ររវរតិ។ 
 

៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះ ល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 

ខាងរប្រកាម្រនឹះ្ឺជាកតាត  និងរញ្ហា ប្ររឈម្ ខដលជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងដល់សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ  និងលទធផល រៅប្ររីមាស ទី៤ 
ឆ្ន ាំ២០២០៖ 

  ម្និមានផលរ៉ាឹះ ល់រប្រចើនដល់អាជី្វកម្មពីជ្ាំងឺ កូវដី-១៩ កនុងអាំ ុងប្ររីមាសរនឹះ។  
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  រាជ្រដាឋ ភាិលកម្ពុជាកាំពុងែិរែាំប្រររងខប្ររង និងមានយុទធសាស្តសតដល៏អកនុងការរញ្ឈរ ់និងការរ់នាយថ្នការ្លងជ្ាំងឺ កូវដី-១៩ 
រដាយរមួ្ទាាំងការរករឃើញករណី ល្ងងមីៗ ជាម្យួនរងការរ ល្ើយររយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័ស ការរកា្មាល រសងគម្ ការតាម្ដានថ្ន 
អនកជារ ់កព់ន័ធ  និងការរធ្វើចតាត  ីស័ក។ 

  អាជី្វកម្មកនុងប្រសុកចររ់ផតើម្ដាំរណើ រការដូចធ្ម្មតារ ើងវញិ រហើយអាជី្វកម្មររស់អរិងិជ្នចររ់ផតើម្មានការរកីចរប្រម្ើន និង 
ប្ររូវការម្លូនិធិ្រខនាម្។ 

 

ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះ ល់រលើផលចាំរណញ 
 

១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូ្វការ និងការផគរផ់គង ់
 

ប្រាសាក ់ ្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុខដលរដាយផតល់ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវប្ររកររដាយ ភាពថ្ចនប្ររឌិរ និងការរធ្វើ 
ពិពិធ្កម្ម តាម្រយៈរណាត ញខចកចយទាំរនើរ។ រដាយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់រធ្វើការរផ្លត រសាំខាន ់
រៅរលើសហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នម្ធ្យម្ និងការខសវងរក ឱ្កាសរដើម្បពីប្រងីកប្រររិររតិការ អាជី្វកម្មររស់ែលួនតាម្រយៈ 
ការទាញយកអរាប្រររយជ្នពី៍្មាល រថ្នការផគរផ់គងរ់សវធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់្នរទ។ ប្រាសាក ់ កា៏ន 
កាំណរឱ់្កាសរដើម្បរីរងកើនចាំរណញភាពដល់អរិងិជ្នខដលមានប្រសារ ់ និងទាកទ់ាញអរិងិជ្នងមីរដាយផតល់ជូ្ននូវផលិរផល និង 
រសវរខនាម្ ប្រពម្ទាាំងភាពថ្ចនប្ររឌិរងមីៗ។ 
 

 ប្រាសាក ់ រនតរធ្វើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវកម្មររស់ែលួនរដើម្បរីាំរពញរប្រមូ្វការររស់អរិងិជ្ន។ ប្រាសាក ់
ានវនិិរយ្យ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្វើឌីជី្ងលខផនករសវកម្ម រដើម្បរីរងកើនភាពង្ហយប្រសួល និងអនុញ្ហញ រឱ្យ 
អរិងិជ្នអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគាររដាយែលួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនលង។ 
 

២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលថ្នរថ្ម្លវរាុធារុរដើម្ 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្វើប្រររិររតិការកនុងនាម្ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវហិរញ្ញ វរាុដល់អរិងិជ្ន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលថ្នរថ្ម្លវរាុធារុរដើម្ ម្និប្ររូវានអនុវរតចាំរ ឹះប្រកុម្ហ ុនរ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានការពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូ្នរដឋសាិររៅរប្រកាម្ចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូ្វឱ្យរងព់នធតាម្រររពិរខដលានកាំណររ់ដាយអ គ្នាយកដាឋ នពនធដារ។ ចាំណាយពនធរមួ្មាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំណាយពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
 

សប្រមារក់ារអនុរលាម្ភាពលអរលើការពវកិចចពនធដារ ប្រាសាក ់ទទួលានវញិ្ហញ រនរប្ររអនុរលាម្ភាពសាររពើពនធប្រររភទ “មាស” 
ពីអ្គនាយកដាឋ នពនធដាររៅថ្ងៃទី០៦ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលមានសុពលភាព ២ឆ្ន ាំ សប្រមារឆ់្ន ាំជារព់នធ ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។  
 

៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  
 

នាការយិរររិចេទថ្នរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងម្និានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍ណាម្យួខដលមានលកខណៈជាសារវនត និងមានភាពម្និប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាល ាំងដល់ រាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុម្ហ ុន។ ជាម្យួនរងសាា នភាពរចចុរបននថ្នការរកីរាលដាលយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សថ្នជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ង 
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នរងរនតយកចិរតទុកដាកជ់ានិចចចាំរ ឹះការវវិឌឍថ្នការរកីរាលដាលថ្នជ្ាំងឺកូវដី-១៩កនុងប្រររទសកម្ពុជា និងផលរ៉ាឹះ ល់ចាំរ ឹះប្រររិររតិការ
ររស់ប្រកុម្ហ ុន។ 
 

្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 

រៅប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រាសាក ់ រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៤៩០.៦៣៦ លានររៀល រកើនរ ើងចាំនួន ១៩,៧៧% 
ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំម្នុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ១៦៣.០០០ លានររៀល រៅ 
២៧០.៣៣០ លានររៀល ែណៈរពលខដលសរម្ពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើងចាំនួន ២០,៦៨%។ រទាឹះរីរសដឋកិចចររស់ប្រររទសកម្ពុជា 
ានទទួលរងផលរ៉ាឹះ ល់ រដាយការរកីរាលដាលថ្នជ្ាំងឺកូវដី-១៩ រពញម្យួឆ្ន ាំ ប្រាសាករ់ៅខរអាចប្រ្រប់្រ្ង និងរធ្វើប្រររិររតិការ 
រដាយទទួលានប្រាកច់ាំរណញលអប្រររសើរ។ 
 

ឃ. ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នការរតូរររូយិរណ័ណ  អប្រតាការប្រាក ់នងិថ្ងលទាំនញិ 
 

១. ោនិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ោនិភយ័ថ្នអប្រតារតូរប្រាក ់ ជាោនិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស កព់ន័ធនរងការខាររង ់ ខដលអាចរកើររ ើងរដាយសារខរការ 
ខប្ររប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។ សកម្មភាពអាជី្វកម្មររស់ប្រាសាក ់ ល្ងការរ់រិូយរណ័ណ សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាល រអារម្រកិ 
និងប្រាកា់រថ្ង។ ភាពខប្ររប្ររួលថ្នអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជ្ឹះឥទធិពលខាល ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
អប្រតារតូរប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរទៀងទាររ់ដាយនាយកដាឋ នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរយាយររស់ប្រាសាកខ់ចងថា ប្រាសាក ់
នរងម្និចូលរមួ្កនុងសកម្មភាព រដើម្បទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្វើការជួ្ញដូរកម្មសិទធិ ឬ ការ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើការខប្ររប្ររួល 
អប្រតារតូរប្រាក ់ អប្រតាការប្រាក ់ ឬ រថ្ម្លម្លូរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់្និប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យជួ្ញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ រររទស 
រយៈរពលែលីរ ើយ។ ប្រររិររតិការ ររិូយរណ័ណ រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរណាម្យួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនងចាស់លាស់ 
ដល់អាជី្វកម្មខដល កព់ន័ធនរងអរិងិជ្ន។ 
 

កប្រមិ្រកាំណរ ់
 

ការវស់ខវងោនិភយ័ កប្រម្រិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសខរម្យួរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសម្ប្រសររដើម្បកីារ រោនិភយ័ររិូយរណ័ណ  
រររទសកនុងកប្រម្រិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
 

ចាំណារក់ាររលើ  Forex 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល នរងតាម្ដានការអនុវរតកនុងរពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំរ ឹះកប្រម្រិខាងរលើ 
រហើយនរងកាំណរវ់ធិានការសម្រុលយខដលសម្ប្រសរណាម្យួ កនុងករណីសាា នភាពជាកខ់សតងអាចនរងឈានដល់ការរ ាំរលាភរាំ ន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស ខដលអាចទទួលយកានអាចជួ្យ ការរ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ណ រររទស 
ខវងសុទធ ឬ ែលីសុទធ (net long or short foreign exchange position) រៅតាម្ររិូយរណ័ណ ជាកល់ាករ់មួ្មាន៖ 
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  ការររងកើរការទូទាររ់ខនាម្រលើប្រទពយសកម្ម Forex (កនុងករណីសាា នភាពែលី “short position”) ឬរាំណុល Forex 
(កនុងករណីសាា នភាពខវង “long position”)។ 

  ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកម្ម Forex ឬ ការទិញ ប្ររលរម់្កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាក ់
សប្រមាររ់ថ្ម្លភាល ម្ៗ។ 

  ការរប្ររើប្រររិររតិការនារពលអនា្ររដើម្បទូីទារប់្រទពយសកម្ម Forex ឬ រាំណុល Forex ររើម្និដូរចនឹះរទនរងររងកើរ 
សាា នភាពចាំហសុទធែលី ឬ ចាំហសុទធខវងហួសកប្រម្រិ (excessive short or long net open position)។ 

  ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ ម្ែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរដាយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  (cross 
currency swaps)។ 

 

ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលម្អរិប្ររូវានផតល់ជូ្នកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖ 
 

្ិរប្រររម្ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 

ដុលាល រអារម្រកិ ខែមរររៀល ថ្ងារ សររុ 

ប្រទពយសកម្ម ១២.៧២២.៧៤៦ ១.៧៩៨.៤៣៦ ១០៦.៨៥៩ ១៤.៦២៨.០៤១ 

រាំណុល និងម្លូធ្ន ១២.៩១៧.០៧០ ១.៥៣៦.៦២៥ ១៧៤.៣៤៦ ១៤.៦២៨.០៤១ 

ប្រទពយសកម្មរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៤.៧០២ ៤០០ - ៤០៥.១០២ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៤.៧០២ ៤០០ - ៤០៥.១០២ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

(-) ែល ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 
(១៩៤.៣២៤) ២៦១.៨១១ (៦៧.៤៨៧) - 

សាា នភាព /ប្រទពសកម្មសុទធ -៨,៤៦% ១១,៤០% -២,៩៤% - 

កប្រម្រិកាំណរ ់% ២០% ២០% ២០% -  

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន -  
 

២. ោនិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់
 

 ោនិភយ័ថ្នអប្រតាការប្រាក ់ ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយម្នយ័ជាទូរៅថាជាលទធភាពថ្នការផ្លល ស់រតូរកប្រម្រិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ 
ខដលនាាំឱ្យជ្ឹះឥទធិពលអវជិ្ជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរថ្ម្លប្រទពយសកម្មនិងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះ ល់រៅរលើ 
ម្លូធ្នររស់ប្រាសាក។់ ការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមាន 
អរុលយភាពរវងប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការផ្លល ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាគ ល់ណាម្យួកនុងអប្រតា 
ការប្រាកអ់ាចជ្ឹះឥទធិពលយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 កព់ន័ធនរងប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖ 
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្ិរប្រររម្ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
(លានររៀល) 

រហូរដល់ ១ ខែ ១-៣ ខែ ៣-១២ ខែ ១-៥ ឆ្ន ាំ រលើសពី ៥ ឆ្ន ាំ 
ការខប្ររប្ររលួម្និ ក ់
ពន័ធនរងការប្រាក ់

សររុ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុ        

សាចប់្រាកក់នុងថ្ដ - - - - - ៦៤៩.៥៣៨ ៦៤៩.៥៣៨ 

សម្រុលយរៅធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជា ៦៦៦.៧៥០ ១.៥១៤ - ៦០២ - ៣៥២.៩៨៨ ១.០២១.៨៥៤ 

សម្រុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ ៧៧២ - - - - ១៥.៣០៧ ១៦.០៧៩ 

ឥណទានផតល់ដល់អរិងិជ្ន ៣៥៥.១០១ ៥១១.៧៤៨ ២.១៥៨.៨៤៤ ៧.៧០៦.៨៦៧ ១.៣១៥.៧៩៦ - ១២.០៤៨.៣៥៦ 

ប្រទពយសកម្មរផេងៗ - - - - - ២.៣២១ ២.៣២១ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.០២២.៦២៣ ៥១៣.២៦២ ២.១៥៨.៨៤៤ ៧.៧០៧.៤៦៩ ១.៣១៥.៧៩៦ ១.០២០.១៥៤ ១៣.៧៣៨.១៤៨ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ 
និងហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ 

១១.៨៧៣ ៤៤.៥៣៥ ៨៩.៧៩៩ - - - ១៤៦.២០៧ 

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជ្ន ១.៤១៩.១១៩ ១.៤៧៧.៨៩៤ ៥.០២៥.២៨១ ២៦៩.៧១៨ - - ៨.១៩២.០១២ 

ប្រាកក់ម្ច ី ៨៣.១៤៩ ១១២.៤០០ ៩៨៦.៩៨២ ២.០០៦.៤៤១ ៤.០៤៤ - ៣.១៩៣.០១៦ 

អនុរាំណុល ៤.០៤៧ ៦.៧៤៥ ៣៥.០៦១ ២៥១.៨៤៩ ១៥៧.១៦២ - ៤៥៤.៨៦៤ 

មូ្លរប្រររាំណុលប្ររូវសង - - - ១២២.៣៦៨ - - ១២២.៣៦៨ 

រាំណុលរផេងៗ - - - - - ២៥៣.១១៩ ២៥៣.១១៩ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.៥១៨.១៨៨ ១.៦៤១.៥៧៤ ៦.១៣៧.១២៣ ២.៦៥០.៣៧៦ ១៦១.២០៦ ២៥៣.១១៩ ១២.៣៦១.៥៨៦ 

្មាល រកាលកាំណរ ់ (៤៩៥.៥៦៥) (១.១២៨.៣១២) (៣.៩៧៨.២៧៩) ៥.០៥៧.០៩៣ ១.១៥៤.៥៩០ ៧៦៧.០៣៥ ១.៣៧៧.៥៦២ 
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វធិានការការរ់នាយោនិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាល រថ្នរថ្ម្លខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 

្មាល រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រម្ងទូ់រៅថ្នការវស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាល រថ្នការវយរថ្ម្លរ ើងវញិ ្ឺរសមើ 
នរងអប្រតាប្រទពយសកម្មខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាកព់ាយម្រធ្វើឱ្យមានរុលយភាពរវងការការរ់នាយោនិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការផ្លល ស់រតូរអវជិ្ជមានកនុងអប្រតា 
ការប្រាក ់ និងររងកើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាម្រយៈការរ ាំពរងទុកប្រររម្ប្ររូវថ្នទិសរៅ និងទាំហាំថ្នការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ 
ការែិររៅជិ្រ្មាល រវជិ្ជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិ្រ្មាល រ 
អវជិ្ជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររយជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាល កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់
ប្ររូវានអនុវរត និងប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាល រប្ររូវានយកម្កអនុវរត រដើម្បវីស់ទាំហាំោនិភយ័ 
ចាំណូលការប្រាក ់ខដលរកើររ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់រផ្លត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាល រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០ថ្ងៃ 
៩០ថ្ងៃ ១៨០ថ្ងៃ ២៧០ថ្ងៃ និង៣៦៥ ថ្ងៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរណាអាំពីខដនកាំណរថ់្នការវភិា្្មាល រថ្នការវយរថ្ម្លដូចខាងរប្រកាម្៖ 
  អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកម្ម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល ម្និខរងខរផ្លល ស់រតូ រតាម្ទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
  លកខណៈជាជ្រប្រម្ើសថ្នឧរករណ៍ដាកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់ម្ចជីារប្រចើនម្និអាចកាំណរា់នភាល ម្ៗរ ើយ 
  ោនិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជី្វកម្មងមីជាទូរៅម្និប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
  ការវនិិរយ្/ម្លូនិធិ្ខដលមានការវយរថ្ម្លអាចនរងធាល កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាល ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

រដើម្បីរដាឹះប្រសាយខដនកាំណរថ់្នការវភិា្តាម្វធីិ្សាស្តសតចស់ពី្មាល រថ្នរថ្ម្លខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម្ 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សាស្តសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម្)។ 
 

វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 

វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរផ្លត ររលើការវស់ខវងោនិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រដាយការពាករណ៍លកខែណឌ អប្រតា 
កាប្រាកែុ់សគាន ។ ា្ំរថូ្នការររៀរចាំវធីិ្សាស្តសតសាកលបង រមួ្រញ្ចូ ល រធ្វើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើម្បកីាំណរល់ទធផល 
យុទធសាស្តសតរផេងៗគាន រលើទប្រម្ងោ់និភយ័ និងផលចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

តាម្រយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរណារលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំថ្នអប្រតា 
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើម្បរី ល្ើយរររៅនរងការផ្លល ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ណ រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នអប្រតារងប់្រាក ់
ជាម្នុរលើឥណទានប្ររូវានយកម្កពិចរណាផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការវយរថ្ម្ល និងររៀរចាំឯកសាររដាយប្ររុងប្ររយរ័នរដើម្ប ី
រធ្វើការសនមរខ់ផអករលើវធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ជុ្ាំទីពីរអាំពីការផ្លល ស់រតូររប្រមូ្វការឥណទាន និងការផគរផ់គងប់្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
រនាទ រពី់ការខករប្រមូ្វអប្រតាខដលានសនមរម់្និខម្នជាខផនកថ្នវធីិ្សាស្តសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 

ែណៈរពលខដលវធីិ្សាស្តសតសាកលបង អាចវយរថ្ម្លោនិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែលី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់
ម្និពរងខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើម្បកីរប់្រតា និងខរងខចកោនិភយ័ កព់ន័ធនរងអរុលយភាពថ្នការវយរថ្ម្លរយៈរពលខវងរ ើយ។ 
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ការវភិា្្មាល រតាម្រយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (Duration-weighted) ថ្នតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើម្បវីយរថ្ម្លសាា នភាព 
អប្រតារងរកនុងរយៈរពលខវង។ 
 

្មាល រថ្នរថ្ម្លខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈវធីិ្សាស្តសតការងលរងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រខនាម្រលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាល រថ្នរថ្ម្លអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើម្បផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះ ល់រថ្ម្លរលើប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាម្រយៈការវយរថ្ម្លការផ្លល ស់រតូររថ្ម្លប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវយរថ្ម្លអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់ អាចកាំណរពី់ការខារ 
រងខ់ផនករសដឋកិចច ឬ ចាំរណញម្ូលធ្នរៅកប្រម្រិថ្នការរធ្វើវធីិ្សាស្តសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ថ្នការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងម្នុសប្រមារខ់ផនកនីម្យួៗរៅកនុង 
រាយការណ៍្មាល រថ្នការវយរថ្ម្ល រ ល្ឺចាំណុចប្ររសពវរវងចរនាល ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាល  
រាំណងរនឹះ ប្រាសាក ់រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវយរថ្ម្ល។ ្មាល រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខាន ់សប្រមារ់ 
ផលរ៉ាឹះ ល់រសដឋកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពលប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាម្ធ្យម្ ខដលអាចអនុវរតានចាំរ ឹះ 
ធារុនីម្យួៗ និងទិននផលអរបោរទីផារងមីរនាទ រពី់ការផ្លល ស់រតូរអប្រតា។ ជាម្យួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសថ្ន 
duration-weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូ្វរដើម្បរីធ្វើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាល រថ្នការវយរថ្ម្លប្រសរគាន ។ 
 

ចកខុវស័ិយម្លូធ្នរសដឋកិចចតាម្រយៈវធីិ្សាស្តសត្មាល រតាម្រយៈការងលរងខងលងរយៈរពល (duration-weighted) សងករធ់្ៃនរ់លើ 
ផលរ៉ាឹះ ល់រថ្ម្លថ្នតារាងរុលយការរយៈរពលខវងថ្នការផ្លល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាម្ដស៏ាំខានម់្យួចាំរ ឹះ 
វធីិ្សាស្តសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែលីយ៉ា ងររងរ រង ខដលខផអករលើវធីិ្សាស្តសតររសត សាកលបងជាកខ់សតងប្រាកថ់្នចាំណូលការប្រាក់ 
សុទធ។ 
 

កប្រមិ្រោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រម្រិោនិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម្៖ 
 

ការវស់ខវងោនិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានោនិភយ័ 
្មាល រថ្នរថ្ម្លខដលអាច 
ខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាល រថ្នរថ្ម្លខដលអាចខប្ររប្ររួល លកខែណឌ អប្រតាទីផារ 
ថ្ន៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារម្រកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានម្ែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ង កនុង 
រយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន  ខដលម្និឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះ 
ថ្នចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូល 
ការប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែម្ុន។ 

≤ ២៥% 
ថ្នចាំណូលការប្រាក ់
សុទធជាកខ់សតងនារពល
ងមីៗ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 14 
 

ការវស់ខវងោនិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានោនិភយ័ 
្មាល រ 
ថ្នរថ្ម្លខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រដាយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្តសតសាកលបងលកខែណឌ អប្រតាទីផារថ្ន៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារម្រកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ឈានម្ុែរ្ចាំនួន ១០ 
រៅអប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ង 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និឈានដល់ការធាល កចុ់ឹះ 
ថ្នចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅងវកិាចរនត 
១២ខែរៅម្ែុ។  
វធីិ្សាស្តសតសាកលបង រមួ្មានអាជី្វកម្មងមីតាម្ងវកិា និងការសននិដាឋ នលម្អរិ 
អាំពីម្លូដាឋ នប្រ រ្ឹះថ្នចលនារមួ្ថ្នអប្រតាប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% 
ថ្នការពាករណ៍ 
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ
សប្រមាររ់យៈរពល ១២ 
ខែ 
 

ម្លូធ្នរសដឋកិចចខដល 
មានោនិភយ័្មាល រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាល រថ្នរថ្ម្ល ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈការងលរងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងម្យួររិូយរណ័ណ  ម្លូធ្ន 
រសដឋកិចចខដលមានោនិភយ័ ពីលកខែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះ ល់ 
ដូចខាងរប្រកាម្ អាចដាចរ់ដាយខ ក ឬ រមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និរងកឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ថ្នម្ូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាល រអារម្រកិកនុង  
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារឈានម្ែុចាំនួន ១០ រៅ  
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រថ្ង កនុង 
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% 
ថ្នម្លូនិធិ្ផ្លទ ល់សុទធ 

 

ចាំណារក់ារប្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កនុងករណីខដលការររៀរចាំតារាងរុលយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំ នរលើោនិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់្យួ 
ឬរប្រចើនខដលានកាំណរខ់ាងរលើរនឹះ ្ឺជាការទាំនួលែុសប្ររូវររស់្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរដើម្បរីរងកើរយុទធសាស្តសត 
កនុងការខករប្រមូ្វតារាងរុលយការររស់ប្រាសាក ់រដើម្បកីាររ់នាយោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រម្រិថ្នការរគារពតាម្ខដនកាំណរ។់ 
 

ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ខដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ ដាកឱ់្យរប្ររើរដើម្បបី្រ្រប់្រ្ងោនិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក់្ ឺ៖ 

  ការររងកើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារងររខនាម្រលើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់រដើម្បទូីទារ ់
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 15 
 

  ការលកប់្រទពយសកម្ម នូវអប្រតារងរ ឬ អប្រតាខប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ ឬ ការទិញប្ររលរ ់ (ការទូទារម់្នុ) រាំណុលនូវអប្រតារងរ 
ឬរាំណុលអប្រតាខប្ររប្ររួលសប្រមាររ់ថ្ម្លភាល ម្ៗ 

  ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ ម្លូរប្ររអប្រតារងរខដលមានរយៈរពលខវងរដើម្បទូីទារ ់
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ងរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល 

  ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ងរ ឬ ផទុយម្កវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពម្រប្រពៀង 
swap។ 

 

្ួរករស់មាគ ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ថ្នឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពម្រប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចច
ប្រពម្រប្រពៀង swap រប្រម្ូវឱ្យមានការអនុញ្ហញ រពីប្រកុម្ប្រររកាភាិល មានរថ្ម្លប្ររោកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រម្ចររស់ប្រកុម្ 
ប្រររកាភាិលខដលរប្រមូ្វសប្រមារប់្រររិររតិការកម្ច ីណិជ្ជកម្ម។ ប្រកុម្ប្រររកាភាិលនរងផតល់ការអនុញ្ហញ រចាំរ ឹះខរប្រររិររតិការនារពល 
អនា្រឬប្រររិររតិការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់ សប្រមាររ់គាលរាំណងថ្នការការរ់នាយនិភយ័ ឬ ការការ រោនិភយ័ខរ 
រ៉ារុណាណ ឹះ។ ការជ្ួញដូរឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងកើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះ សាិររប្រកាម្ម្ូលរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជ្យ 
ខដលម្និ កព់ន័ធនរងយុទធសាស្តសតការរ់នាយោនិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ រហើយខដលជាពិរសសម្និប្ររូវានអនុញ្ហញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅ
ប្រាសាករ់ ើយ។ 
 

ង. ផលរ៉ាឹះ ល់ថ្នអរផិរណា 
 

  អរិផរណាជាខផនកម្យួដស៏ាំខានស់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ ពីរប្រ ឹះវានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរង អាជី្វកម្មហិរញ្ញ វរាុររស់ 
ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨២,៣៦% ថ្នប្រទពយសកម្មសររុខដលកនុងរនាឹះ ១២,១៥% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
០,៧៨% និង ៨៧,០៦% ជាប្រាកថ់្ងារ ជាប្រាកដុ់លាល រអារម្រកិផងខដរ។ 

  រសដឋកិចចប្រររទសកម្ពុជាចរម់ានសនទុឹះខាល ាំងចរពី់ឆ្ន ាំ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៩ ជាម្យួនរងកាំរណើ នផលិរផលកនុងប្រសុក 
សររុ ៧,០% ៧,០% ៧,៥% និង ៧,០% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។ 

  តាម្កាំណរប់្រតា ៥ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរង្ហា ញថាសនទសេនថ៍្ងលទាំនិញរប្ររើប្រាស់ (CPI) ជាម្ធ្យម្ថ្នរខប្រម្រប្រម្ួលជាភា្រយរធ្ៀរ 
នរងខែដូចគាន ថ្នឆ្ន ាំម្នុ្ឺអប្រតា ២,៥% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។  

  ម្យួភា្ធ្ាំថ្នរសដឋកិចចកម្ពុជា ្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាល រអារម្រកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រម្រប្រមួ្លរិចរួចកនុង 
រយៈរពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 

  អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្វើសាិរកនុងកប្រម្រិ ១,០២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩ រដាយសារការរកីរាលដាលថ្នជ្ាំងឺកូវដី-១៩ 
ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកម្ពុជាានធាល ក់ចុឹះកនុងអប្រតា -១,៦% (តាម្រយៈរាយការណ៍ររស់ 
ម្លូនិធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរម្សា ឆ្ន ាំ២០២០)។ 

 

ច. រគាលនរយាយរសដឋកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជ្រដាឋ ភាិល 
 

  រាជ្រដាឋ ភាិលានរធ្វើការរប្ររៀម្សាចប់្រាកច់ាំនួន ៤០០លានដុលាល រអារម្រកិ កនុងការរប្ររើប្រាស់ករណីមានរញ្ហា រនាទ នខ់ដល 
រ៉ាឹះ ល់ពីការរកីរាលដាល ជ្ាំងឺកូវដី-១៩។ 

  ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលម្អរហដាឋ រចនាសម្ពន័ធ និងការរ់នាយចាំណាយ រលើថ្ងលប្រររិររតិការ។ 
ការរ់នាយថ្ងៃឈរស់ប្រមាករយៈរពល ៦ ថ្ងៃកនុងម្យួឆ្ន ាំរដើម្បរីរងកើនផលិរភាពផលិរកម្ម។ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៤ ឆ្ន ាំ២០២០ 16 
 

  រាជ្រដាឋ ភាិលានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងចាំនួន ៣ រ លីានដុលាល រអារម្រកិ សប្រមារក់ារ រ  ផលរ៉ាឹះ ល់ខដលអាចរកើរ 
រ ើងពីការរកីរាលដាលថ្នជ្ាំងឺកូវដី-១៩ និងការផ្លអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA)។ 

  ានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងពី ៦០០ ដល់ ៨០០លានដុលាល រអារម្រកិ សប្រមារផ់តល់កម្ចដីល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុ 
រដើម្បជី្ប្រមុ្ញរសដឋកិចចជារិ។ 

  ដាករ់ចញនូវសារាចរខណនាាំដល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងអាំ ុងរពលថ្នការរកីរាល 
ដាលពីជ្ាំងឺកូវដី-១៩។ 

  ចាំរ ឹះកម្ចចីស់៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំណាចខ់ែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០។ ចាំរ ឹះកម្ចងីមី៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្ករៅប្រររម្ ៥% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំណាច ់
ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រនាទ រម់្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែម្ករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចរពី់ឆ្ន ាំ២០២២ ររៅ 
ប្រកុម្ហ ុនប្ររូវមានការពវកិចចរងព់នធការទុ់កតាម្អប្រតាធ្ម្មតាវញិប្រសរតាម្ចារ ់និងរទរញ្ញរតិសតីពីពនធដារជាធ្រមាន។ 

  ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរយជិ្រសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
  កម្ពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំណាយសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសាស្តសត ២០២១-២០២៣)។ 
  រាជ្រដាឋ ភាិលានររៀរចាំ និងផតល់ងវកិាចាំនួន ១២៥ លានដុលាល រអារម្រកិ ដល់ប្រ្ួសារប្រកីប្រក និងង្ហយរងរប្រគាឹះជាង 

៦០០.000 នាក។់ 
  រាជ្ដាឋ ភាិលានខកសប្រមួ្លវធិានការណ៍កនុងការរធ្វើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរយ្ិនខដល 

មានសកាត នុពល អនកជ្ាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការយរល់ ខដលម្កដល់ប្រពឹះរាជាណាចប្រកកម្ពុជា។ 
 

វធិានការររស់ធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជា 
 

  ធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយថ្ងលរសវរលើការផតល់ប្រាកក់ម្ច ី
និងរលើកខលងការផ្លកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំខដលកាំពុងខរប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាររារថ្នជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

  រលើកទរកចិរតឱ្យរនតផតល់ប្រាកក់ម្ចរីៅរលើវស័ិយអាទិភាព រមួ្មាន វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់ និងវស័ិយរផេងៗ 
រទៀរ។ 

  ពនាររពលនូវការអនុវរតនត៍ាម្ប្ររកាសសតីពីប្រទនាររ់ដើម្ទុនែនរសុើរវសិនរហូរដល់ឆ្ន ាំរប្រកាយ។ 
  រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើប្រររិររតិការផតល់សនទនីយភាពមានការធានារហូរដល់អប្រតា 0,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាក ់

រៅរលើម្ូលរប្ររខដលអាចជួ្ញដូរាន។ 
  រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើសម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសររុពី ៨% សប្រមារប់្រាករ់រៀល និង ១២,៥% សប្រមារប់្រាកដុ់លាល រអារម្រកិ

រៅ ៧% រហូរដល់ ៦ខែរនាទ រ ់រដាយចររ់ផតើម្ពីខែរម្សាររៅ។ 
  រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រម្រិសម្ប្រសរណាម្យួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
  រចញរគាលការណ៍ និងរសចកតីខណនាាំឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងរពលរ៉ាឹះ ល់រដាយជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ជាពិរសស 

រៅរលើវស័ិយអាទិភាព។ 
  រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិងិជ្នឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវហិរញ្ញ វរាុតាម្ប្ររពន័ធឌីជី្ងល ប្រររសើរ 

ជាងការរប្ររើប្រាស់ម្លូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំណាយ។ 
  រដើម្បរីការសារភាពអប្រតារតូរប្រាករ់រៀល ធ្នាគារជារិថ្នកម្ពុជាានដាករ់ដញថ្ងលការ(លក)់ប្រាកដុ់លាល រ ចាំនួនរនួរលើករៅ 

កនុងខែរុលា និង ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២០ កនុងចាំនួនសររុ ១០០ លានដុលាល រអារម្រកិ ។  
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សញ្ហញ រណ័ណ សាជី្វកម្មប្រាសាក ់ ជាសញ្ហញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment 
Facility (CGIF)។ រយងតាម្ប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់្លូរប្រររាំណុលជាសាធារណៈម្និមានលកខែណឌ រប្រមូ្វឱ្យរធ្វើ 
ចាំណារថ់ាន ក ់លទធភាពសងរលើសញ្ហញ រណ័ណ សាជី្វកម្មរនាឹះរទ រ៉ាខុនតរុ គ្លធានារប្រមូ្វឱ្យមានចាំណារថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 

ភាពខាល ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំរ ឹះលទធភាពថ្នការទូទារស់ង៖ 
  “AA/A-1+” កប្រម្រិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែលី) ទសេនវស័ិយសាិរភាព កាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរ 

វយរថ្ម្លលទធភាពសង S&P រៅថ្ងៃទី២២ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
  “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រម្រិសកល/អាសា ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរថ្ម្ល  

លទធភាពសង RAM Rating រៅថ្ងៃទី១៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
  “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរថ្ម្លលទធភាពសង MARC រៅថ្ងៃទី១៤ ខែម្ករា 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 
  “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរថ្ម្លលទធភាពសង TRIS Rating រៅថ្ងៃទី១០ 

ខែរុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
  “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវយរថ្ម្លលទធភាពសង Fitch Rating 

ថ្នប្រររទសឥណឌូ រនសីុ រៅថ្ងៃទី១៥ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

សញ្ហញ រណ័ណ ប្ររូវានធានារដាយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាម្តាម្ការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័រនឹះនរងរធ្វើការធានា 
រដាយម្និអាចប្ររខកកាន និងម្និមានលកខែណឌ ចាំរ ឹះភាន កង់្ហររាំណាងមាច ស់ម្ូលរប្រររាំណុល រលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង 
និងរទៀងទាររ់ពលរវលាថ្នទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងថ្នការធានារដាយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

  ទាំហាំប្រាករ់ដើម្ និងការប្រាកណ់ាម្យួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងម្និានទូទារស់ង (ម្និថាទាាំងប្រសុង ឬម្យួខផនក) 
រដាយប្រកុម្ហ ុនរាឹះផាយសាិររប្រកាម្លកខែណឌ ថ្នម្លូរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពម្រប្រពៀងអនកកានក់ារ ់ម្ូលរប្រររាំណុល 

  ការប្រាករ់ងគររខនាម្ និងចាំណាយររស់ភាន កង់្ហររាំណាងមាច ស់ម្លូរប្រររាំណុលណាម្យួ (ករណីនីម្យួៗ ប្ររូវាន 
កាំណររ់ៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF) 

  ទាំហាំខដលធានាជាលកខែណឌ ថ្នការធានាកនុងទប្រម្ងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសម្ពន័ធ ្ ថ្នលកខែណឌ ថ្នម្លូរប្រររាំណុល 
(ការធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ខននរទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 
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ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 

ានអាន និងឯកភាព 
 
 
 

 
 

  រលាក សីុម្ រសនាជារិ                                                                    រលាក Minki Brian HONG 
                          អភាិល                                                                                           អភាិល
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