
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៣ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២១ 
 

 

 

 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្កូហរិញ្ាវរាុ ប្បាស្ថក់ ម.ក 
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ព័រ៌មានហរិញ្ាវរាុសង្ខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ខែកញ្ញញ  

ឆ្ន ាំ២០២១ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ប្រទពយសកម្មសររុ ១៦.៦២៦.២១៧ ១៤.៦២៨.០៤១ ១២.៦២៦.៥១៤ 

រាំណុលសររុ ១៤.០៣៩.៣៥១ ១២.៥២៩.៣៤១ ១០.៩៥៥.៧២៧ 

មូ្លធ្នសររុ ២.៥៨៦.៨៦៦ ២.០៩៨.៧០០ ១.៦៧០.៧៨៧ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ចាំណូលសររុ ៥៥៧.៥៥១ ៤៦០.៨៦១ ៤១៧.៦៦៥ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុ្នរងព់នធ ២៣៧.៥៦០ ១៣០.០៦២ ១៣១.៦៦២ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៩១.០៧៤ ១០៤.០៤៣ ១០៥.៣២៤ 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ ១៩៣.៦៩០ ១០៧.៤០៨ ១១៦.២០៣ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារសាធ្នភាព  ១៨,៧៥% ១៨,៩១% ២០,២៣% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូ្លធ្ន ៥៤២,៧២% ៥៩៧,០០% ៦៥៥,៧២% 

អនុារសនទនីយភាព ១៥៥,៩៥% ២៣២,៧៨% ១៧២,៩៤% 

អនុារឥណទានម្និដាំរណើ រការ (១) ១,៦២% ១,៣៧% ០,៣១% 

អនុារប្រាករ់រញ្ញ ើរធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៨,១៨% ៦៩,៧៤% ៧៣,៥៩% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកម្មជាម្ធ្យម្ (២) ១,២២% ០,៧៦% ០,៨៣% 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងមូ្លធ្នជាម្ធ្យម្ (២) ៨,១៦% ៥,៥២% ៧,២៦% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ២១០,២៤% ១៦២,២៤% ១៧៣,០៨% 

ចាំរណញកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

ភា្លាភកនុងម្យួឯកតាមូ្លរប្ររកម្មសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់្លរប្ររកម្មសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

អនុារហិញ្ញ វរាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀរ 
(ប្ររសិនររើមាន) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

 

                                     
(១) អនុារប្ររូវាន្ណនាតាម្និយម្នយ័ររស់ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 
(២) អនុារប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញសុទធរយៈរពល៣ខែ ្ិរចរពី់នងៃទី១ ខែកកកដា ដល់នងៃទី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១  
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ប្កាហវកិអាំពីព័រ៌មានហរិញ្ាវរាុសង្ខេរ 
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ប្កុមប្រឹកាភិបាល 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     
 
 

 
 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

រលាក Ishara C. Nanayakkara 

អភាិល 

រលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុ្ប្រររកាភាិល 

រលាក Ji Kyu JANG 

អភាិល 

រលាក សីុម្ រសនាជារ ិ

អភាិល 

រលាក Minki Brian HONG 

អភាិល 
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ង្សចកតីខងែខររសប់្រធានប្កុមប្រឹកាភិបាល 
 

រយើងែុ្ាំមានរសចកតីរសាម្នសេសូម្រង្ហា ញជូន រលាក រលាកប្រសី នូវលទធផលហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់
ម្.ក ប្ររចាំប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រសរតាម្រប្រមូ្វការររស់និយរ័ករម្លូរប្ររកម្ពុជា។ 

 

កនុងប្ររីមាសទី៣ឆ្ន ាំរនឹះ សាា នភាពរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩ រៅកម្ពុជា កានខ់រធ្ៃនធ់្ៃរជាងម្នុរៅរពលមានករណីវរីសុរាំខរែង
ងមី ប្រររភទ ខដលតា ានរកើនរ ើងរលើសពី ៧.៨០០ ករណី រខនាម្ពីរលើការអូសរនាែ យននការផទុឹះជាំងឺកូវដី-១៩ កនុងសហ្ម្ន ៍ ខដល
មានរ ម្ ឹះថា «ប្រពររតិការណ៍សហ្ម្ន ៍២០ កុម្ភៈ» ខដលរធ្វើឱ្យរែរតចាំនួន ៨ រៅតាម្រណ្ដា ប្រពាំខដនប្រររទសនងប្ររូវានរិទែទរ ់រដើម្បទីរ់
សាក រក់ាររកីរាលដាលននវរីសុរាំខរែងងមីប្រររភទខដលតារនឹះកុាំឱ្យរនតរកីរាលដាលចូលរៅកនុងសហ្ម្ន។៍ ចាំនួនករណីឆ្ែងានរកើនរ ើង
យ៉ា ងរលឿន រហូរដល់ជាង ១១២.៦០០ ករណី និងជាអកុសលចាំនួនអនកសាែ រក់ា៏នរកើនរ ើងរលើសពី ២.៣០០ នាក។់ ការរកីរាល
ដាលននជាំងឺរនឹះផ្ទទ ល់ ្ួរផេ ាំនរងការរ រររនតរងការរធ្វើដាំរណើ រ និងវធិានការរិទែទរ ់ ានរនតជឹះផលអវជិជមានចាំរ ឹះអាជីវកម្មរៅកនុង
ប្រររទស  ជាពិរសសវស័ិយរទសចរណ៍ វាយនភណឌ  កសិកម្ម សាំណង ់ និងវស័ិយអចលនប្រទពយ។ ធ្នាគារពិភពរលាកានខកខប្ររការ
ពាករកាំរណើ នរសដឋកិចចររស់ប្រររទសកម្ពុជាចុឹះម្ករៅប្រររម្ ២,២% កនុងឆ្ន ាំ២០២១ ទារជាងការពាកររលើកម្នុខដលានពាករកនុង
អប្រតា ៤%។ 

 

 រយងតាម្ធ្នាគារពិភពរលាក វស័ិយកសិកម្មកម្ពុជារៅខរមានភាពធ្ន ់ រហើយការនាាំរចញទាំនិញប្ររូវានរងើររ ើងវញិជា 
ររណាើ រៗរដាយសារខរលកខែណឌ រប្រមូ្វការរៅរប្រៅប្រររទសមានការរកើនរ ើង។ កតាត ជាំរញុកាំរណើ នសាំខាន់ៗ រផេងរទៀរ ដូចជា
រទសចរណ៍ សាំណង ់ និងអចលនប្រទពយ រៅខរទទួលផលរ៉ាឹះ ល់យ៉ា ងខាែ ាំងពីការរកីរាលដាលននជាំងឺ។ ការវនិិរយ្រៅខរមានភាព
ធ្ន ់ រហើយហានិភយ័ានរផអៀងចុឹះរប្រកាម្។ រទាឹះយ៉ា ងរនឹះកាី រលបឿនដរ៏ហ័សននយុទធនាការចកវ់ា៉ាកស់ាាំងរង្ហក រជាំងឺកូវដី-១៩ ររស់
ប្រររទសកម្ពុជាចាំរ ឹះយុវជន និងការចកដូ់សជាំរញុរខនាម្សប្រមារម់្នុសេរពញវយ័ នរងកាែ យជា្នែរឹះដស៏ាំខានស់ប្រមារក់ារររើក       
រសដឋកិចចរ ើងវញិានឆ្រ់ៗ ។ ការអនុម្រ័ចារវ់និិរយ្ងមី និងការផាល់សចច រន័រលើកិចចប្រពម្រប្រពៀង ណិជជកម្មភាពជានដ្ូរសដឋកិចច
ប្រ្រប់្រជុងរប្រជាយកនុងរាំរន ់កន៏រងកាែ យជាអាំរណ្ដយផលលអចាំរ ឹះរសដឋកិចចកម្ពុជារៅរណ្ដា ឆ្ន ាំខាងម្ែុៗខដរ។ 
 

 ្ិរប្រររម្ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ វសិាលភាពននការចកវ់ា៉ា កស់ាាំងរង្ហក រជាំងឺកូវដី-១៩ កនុងប្រររទសកម្ពុជាានរកើររ ើងដល់ 
៩៩% ននចាំនួនប្ររជាជនរពញវយ័សររុ ១០ លាននាក ់និង ៨៩% ននចាំនួនយុវជនសររុ ២ លាននាក ់ខដលប្ររូវទទួលការចកវ់ា៉ាកស់ាាំង 
ខដលជាកិចចែិរែាំប្រររងរដាយឥររនឿយហររ់រស់រាជរដាឋ ភាិលកម្ពុជា។ 
 

ែណៈខដលការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩ រៅខររនត ប្រាសាក ់ ានរដើររួនាទីយ៉ា ងសាំខានក់នុងការគាាំប្រទសកម្មភាព    
រសដឋកិចច និងការសប្រមាលរនទុកររស់អរិងិជនកម្ចខីដលានប្ររឈម្នរងការធាែ កចុ់ឹះចាំណូលរដាយានរនតររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិ 
ប្រសររៅតាម្រសចកាីខណនាាំររស់ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា។ ប្រាសាក ់ កា៏នរនតចូលរមួ្រៅកនុង «្រប្រមាងសហហិរញ្ញរបទានប្រទប្រទង់
សហប្រគាសធុ្នរូច និងម្ធ្យម្ ជាំហានទី២» ខដលជា ា្ំនិរផាួចរផាើម្ររស់រាជរដាឋ ភាិល កនុងរគាលរាំណងផតល់កម្ចខីដលមានការប្រាក់
ទាររដើម្បបី្រទប្រទងស់ហប្រគាសធុ្នរូច និងម្ធ្យម្ រៅកនុងប្រររទស។ សាិររប្រកាម្្រប្រមាងរនឹះ ប្រាសាក ់ានររញ្ចញឥណទានខដលមាន
ទរកប្រាកជិ់រ ១,២៥ លានដុលាែ រអារម្រកិសប្រមារជ់ាទុនវនិិរយ្និងទុនរងវិល កនុងអប្រតាការប្រាកពិ់រសសប្រររម្ខរ ៦,៥% កនុងម្យួឆ្ន ាំ 
និងរយៈរពលកម្ចរីហូរដល់ ៧ ឆ្ន ាំ។ 

 

 កនុងការសប្រម្រប្រររិររតិការអាជីវកម្មរដើម្បរីឆ្ែើយរររៅនរងការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩ ប្រាសាកា់នរធ្វើសកម្មភាពយ៉ា ង
រលឿនរហ័សរដើម្បរីង្ហក រហានិភយ័ទាាំងឡាយ និងសកម្មភាពរដាយការ្ិរ្ូររដើម្បធីានាថាប្រាសាកា់នការ រនិរយជិរ ប្រពម្ទាាំង
ផាល់ការគាាំប្រទដល់អរិងិជនររស់ែែួនានទានរ់ពលរវលា។ រយើងានផ្ទអ កការរធ្វើដាំរណើ រររស់រុ្ គលិក និងពនាររពលការររៀរចាំ
ប្រពររតិការណ៍ ឬ កិចចប្ររជុាំធ្ាំៗ។ រយើងានររៀរចាំឱ្យរុ្ គលិកម្យួចាំនួនរៅការយិល័យកណ្ដត លរៅរធ្វើការរៅតាម្សាខានានាជុាំវញិ     
រាជធានីភនាំរពញ ររៀរចាំការប្ររជុាំតាម្អនឡាញ អនុវរតកាលវភិា្ឆ្ែ ស់រវនគាន រធ្វើការ (មាននយ័ថា រៅរពលរុ្ គលិកម្យួប្រកុម្រធ្វើការរៅ
ការយិល័យ រនាឹះរុ គ្លិកប្រកុម្រផេងរទៀរប្ររូវរធ្វើការរៅផទឹះររស់ែែួន) រដើម្បរីរងកើន្មាែ រសុវរាិភាពសងគម្ និងរ រររនតរងការអនុវរតវធិាន
ការរង្ហក រការឆ្ែងជាំងឺកូវដី-១៩ ខដលខណនាាំរដាយប្រកសួងសុខាភាិល។ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ v 
 

 

 រយើងែុ្ាំានរលើកទរកចិរតអរិងិជន និងរុ្ គលិកឱ្យរធ្វើប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុតាម្រយៈរអធី្អរម្ (ATM) ប្រាសាកម់្៉ាាូល          
ខរ៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking) និងប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ៊ែងឃីង (PRASAC Internet Banking) ។ រដើម្បគីាាំប្រទការទូទារ់
រដាយម្និរប្ររើសាចប់្រាក ់រយើងផាល់ជូនរសវាប្រាសាកម់្៉ាូាលខរ៊ែងឃីង រដាយម្និ្ិរកនប្រម្រសវា រ ល្ឺ ម្និ្ិរកនប្រម្ប្ររចាំខែ និង ម្និ
្ិរកនប្រម្សប្រមារប់្រររិររតិការនីម្យួៗ។ ងមីៗរនឹះ កម្មវធីិ្រនឹះទទួលានការខកលម្អ្ួរឱ្យករស់មាគ ល់ជាម្យួនរងម្ែុង្ហរពិរសសងមីៗ ដូច
ជា ការររើក្ណនីររញ្ញ ើមានកាលកាំណរា់នរដាយែែួនឯង ការកាំណររ់លែសមាៃ រង់មី ការចូលរប្ររើប្រាស់រដាយរលែទូរស័ពទ ការខចក
រ ាំខលកពរ័ម៌ាន្ណនី និងម្ែុង្ហររផេងរទៀរ ខដលអនុញ្ញញ រឱ្យអរិងិជនរធ្វើប្រររិររតិការធ្នាគារប្ររកររដាយសុវរាិភាព រៅរលើទូរស័ពទ
ផ្ទទ ល់ែែួន  ប្រ្ររ់ពលរវលា  ប្រ្រទី់កខនែង រដាយម្និចាំាចជួ់រផ្ទទ ល់ជាម្យួរុ្ គលិកប្រាសាក ់ឬ អរញ្ជ ើញរៅសាខាប្រាសាករ់ ើយ។ 
សាខាទាាំងអស់រៅខរផតល់រសវាកម្មជាធ្ម្មតា រ៉ាុខនតរប្រមូ្វឱ្យរភ្ៀវ អរិងិជន និងរុ្ គលិក អនុវរត្មាែ រសងគម្ និងវធិានអនាម្យ័លអរៅ
ប្រចកចូលការយិល័យ (រមួ្មាន លាងនដ វាស់សទងសី់រុណា ភាព  កម់ា៉ា ស និងរសកន QR កូដររស់ប្រកសួងសុខាភាិល)។ 
 

 ររើរទាឹះជាមានភាពម្និប្រាកដប្ររជារៅរពលរនឹះករ៏ដាយ ប្រាសាក ់ រៅខររនតរកីចរប្រម្ើនរលើប្រ្រខ់ផនក រមួ្រញ្ចូ លទាាំងប្រទពយ
សកម្ម សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរម្ពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើងែុ្ាំានររៀនសូប្ររពីរញ្ញា
ប្ររឈម្ជារប្រចើនឆ្ន ាំកនែងម្ក ខដលរធ្វើឱ្យប្រាសាកក់ាែ យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុងរយៈរពលរប្រចើនជាង ២៥ ឆ្ន ាំននកាំរណើ ន
ប្ររកររដាយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រទពយសកម្មសររុមានចាំនួន ៤,០៧ រ៊ែលីានដុលាែ រអារម្រកិ          
រកើនរ ើង ២២,០៦% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើានរកើនរ ើងដល់ ២,៤៦ រ៊ែលីានដុលាែ រ
អារម្រកិ រហើយសរម្ពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ៣,៦០ រ៊ែលីានដុលាែ រអារម្រកិ។ ម្លូធ្នសររុានរកើនរ ើង និង្នដល់ ៦៣៤ 
លានដុលាែ រអារម្រកិ ចាំខណកឯរដើម្ទុនចុឹះរញ្ជ ីមានចាំនួន ៣០០ លានដុលាែ រអារម្រកិ កនុងរយៈរពលននរាយការណ៍រនឹះផងខដរ។ 
 

 ជាសាា រន័ហិរញ្ញ វរាុដាំរងូរ្ ខដលានរាឹះពុម្ពផាយសញ្ញញ រណ័ណ សាជីវកម្មធ្ាំជាងរ្ រៅកនុងប្ររវរតិររស់ផារម្ូលធ្នររស់ 
ប្រររទសកម្ពុជាកនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ១២៧,២ រ៊ែលីានររៀល ប្រាសាក ់ានរដើររួនាទីយ៉ា ងសាំខានក់នុងការអភវិឌ្ឍផារម្លូរប្ររ និង
ការរលើកកម្ពស់ការរប្ររើប្រាស់ប្រាករ់រៀល។ 
 

 រទាឹះរីរនឹះ្ឺជារពលរវលាខដលមានរញ្ញា ប្ររឈម្ខាែ ាំងម្និធាែ រម់ានករ៏ដាយ ប្រកុម្ប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុក  
ចិរតថា ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសាស្រសត និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ នរងជួយ ឱ្យប្រាសាករ់នតទទួលានរជា្ជយ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រ ់      
ភា្ី កព់ន័ធទាាំងអស់។ 
 

កនុងនាម្ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូម្ខងែងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ គលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំរ ឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង 
រដាយភាពសាវ ហារ ់និងការយកចិរតទុកដាកែ់ពស់ រដើម្បរីធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិងិជនប្ររកររដាយភាពសុែ
ដុម្។ ែុ្ាំកសូ៏ម្ខងែងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុម្ប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិងិជន រាជរដាឋ ភាិលកម្ពុជា និងជាពិរសស ធ្នាគារជារិនន     
កម្ពុជា និយរ័ករម្លូរប្ររកម្ពុជា និងប្រកុម្ហ៊ែុនផារម្លូរប្ររកម្ពុជាខដលានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 

                  នងៃទី១១ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kwi Sang JUN 
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រលែវញិ្ញញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ី ណិជជកម្ម ០០០០១១៥៧    កាលរររិចេទ៖ ១១ កញ្ញញ  ២០១១ 

រលែអាជ្ារណ័ណ អាជីវកម្ម 
ម្.ហ ១០    រចញរដាយ៖ ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 

កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 
រសចកតីសរប្រម្ចអនុញ្ញញ រនិងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់
ពរ័ម៌ាន 

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

រ ម្ ឹះរុ្ គលរាំណ្ដងរុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ រលាក សីុម្ រសនាជារិ 
 

ែ. លកេណៈថ្នធុរកិចច 
 

ប្រាសាក ់ មានអាជ្ារណ័ណ ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណជនពីធ្នាគារជារិននកម្ពុជា និងរធ្វើប្រររិររតិ
ការរប្រចើនជាង ២៥ ឆ្ន ាំកនុងវស័ិយម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកម្ពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្ររើ
្ិរពីប្រទពយសកម្ម សរម្ពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជន និងឈរលាំដារក់ាំពូលកនុងចាំរណ្ដម្
ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ផតល់រសវាហិរញ្ញ វរាុដស៏ម្បរូខររ មានជាអាទិ៍រសវាឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិកយរប្ររទរក ទូទារវ់កិកយរប្ររ
រភែើង ទូទារវ់កិកយរប្ររសប្រមាម្និងកាកសាំណល់រ រង រងន់ងែសិកា ទិញការទូរស័ពទពីប្រ្រប់្ររពន័ធ រផទរប្រាកឆ់្ែងធ្នាគាររៅម្ករវាង
ប្រ រ្ឹះសាា នជាសមាជិកប្ររពន័ធា្ង និងប្ររពន័ធរខីធ្លរផ រផទរប្រាកឆ់្ែងសាខាប្រាសាក ់ រផទរប្រាកត់ាម្រលែសមាៃ រ ់ រតូ រប្រាក ់ រែម្រូឌាន  
ខស៊ែរសវុីច (CSS) ឬ រសវាដកប្រាកត់ាម្មា៉ា សីុន ATM ររស់ធ្នាគារជាសមាជិក CSS រសវាទូទាររ់ហ័ស រសវាររើកប្រាករ់រៀវរេ        

ខននកទី ១ - ព័រ៌មានទូង្ៅពាក់ព័នធនឹខរុគគលចុឹះរញ្ជលីក់មូលរប្រ 
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រអធី្អរម្ មា៉ា សីុនដាកប់្រាក ់ ប្រាសាកម់្៉ាាូលខរ៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ៊ែងឃីង (PRASAC 
Internet Banking) មា៉ា សីុនឆ្ូរការ រសវារញ្ញជ កស់ម្រុលយ្ណនី រសវារញ្ញជ ការទូទារអ់ចិនស្រនតយ ៍ និងរសវាហិរញ្ញ វរាុដនទរផេងៗ    
រទៀរ។ 
 

ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុ្នម្ុែរ្រៅរលើទីផាររដាយមានប្រទពយសកម្មសររុចាំនួន ៤.០៧៦ លានដុលាែ រអារម្រកិ ្ិរប្រររម្នងៃទី
៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកម់ានរណ្ដា ញការយិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំដារទី់២ រដាយមានសាខាចាំនួន ១៨២ ទីតាាំង រៅកនុង
ប្រររទសកម្ពុជា។ ប្រាសាក ់មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រម្ើរសវាកម្មប្ររកររដាយវជិាជ ជីវៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារសនូលទាំរនើរ
ប្ររកររដាយរមាែ ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូ្វការររស់អរិងិជន និងសាធារណជន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររសរ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលក់មូលរប្រ 
 

 កនុងប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពម្រប្រពៀងប្រាកក់ម្ច ីរវាងរទវភា្ី ចាំនួន ៥ សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ កនុង
ចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ២៨ លានដុលាែ រអារម្រកិ រដាយកនុងរនាឹះផងខដរកម្ចជីាប្រាករ់រៀលមានចាំនួនសម្ម្ូលជាទរកប្រាក ់១០ 
លានដុលាែ រអារម្រកិ ជាម្យួអនកផតល់កម្ចកីនុងប្រសុក និង រប្រៅប្រសុក រដើម្បគីាាំប្រទសកម្មភាពការផតល់កម្ចរីរស់ែែួន។ 

 កនុងខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពម្រប្រពៀម្សតីពីការអនុវរត្រប្រមាងហិរញ្ញរបទានប្រទប្រទង ់ សហប្រគាសធុ្នរូច 
និងម្ធ្យម្ជាំហានទី២ កនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ៥ លានដុលាែ រអារម្រកិ រដើម្បចូីលរមួ្ជួយ ដល់សហប្រគាសធុ្នរូច និងម្ធ្យម្ 
ខដលកាំពុងខរជួរវរិរតិរដាយសារការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩។ 

 ប្រាសាក ់ រលើកខលងកនប្រម្រសវាប្ររចាំខែ និងកនប្រម្រសវាប្រររិររតិការ រលើការរប្ររើប្រាស់កម្មវធីិ្ ប្រាសាកម់្៉ាាូលខរ៊ែងឃីង 
(PRASAC Mobile Banking App) និងប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ៊ែងឃីង (PRASAC Internet Banking) រដើម្បគីាាំប្រទការ
ទូទាររ់ដាយម្និរប្ររើសាចប់្រាក។់ 

 ប្រាសាក ់ានរធ្វើទាំរនើរកម្មកម្មវធីិ្រសវាធ្នាគារចល័រររស់ែែួន រដាយរខនាម្រសវានិងម្ែុង្ហរទាំរនើរងមីៗម្យួចាំនួន ការររើក
្ណនីររញ្ញ ើមានកាលកាំណរា់នរដាយែែួនឯង ការកាំណររ់លែសមាៃ រង់មី ការចូលរប្ររើប្រាស់រដាយរលែទូរស័ពទ ការខចក
រ ាំខលកពរ័ម៌ាន្ណនី និងម្ែុង្ហររផេងរទៀរ ខដលអនុញ្ញញ រឱ្យអរិងិជនរធ្វើប្រររិររតិការធ្នាគារប្ររកររដាយសុវរាិភាព រៅ
រលើទូរស័ពទផ្ទទ ល់ែែួន  ប្រ្ររ់ពលរវលា  ប្រ្រទី់កខនែង រដាយម្និចាំាចជួ់រផ្ទទ ល់ជាម្យួរុ្ គលិកប្រាសាក ់ឬ អរញ្ជ ើញរៅ
សាខាប្រាសាករ់ ើយ។ 
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ក. លទធនលប្ររិររតិការធុរកិចច ង្ោយរមួរញ្ចូលព័រ៌មានធុរកិចចតាមខននក 
 

លទធផលសាំខាន់ៗ សរប្រម្ចាន 
ខែកញ្ញញ  
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

រសវាឥណទាន    

ចាំនួនអរិងិជនរសវាឥណទាន ៤៥៦.០២២ ៤៤២.៨៣៣ ៤១៧.០៤៤ 

សរម្ពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល)  ១៤.៦៩៥.២៣០ ១២.២៤៩.០៤២ ១០.១៦៤.៩១៨ 

រសវាររញ្ញ ើសនេ ាំ    

ចាំនួនអរិងិជនរសវាររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦៥០.៣២៤ ៦២៧.១៨៨ ៦០០.២០៤ 

សម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល)  ១០.០១៩.៨០៧ ៨.៥៤២.៦៩១ ៧.៤៨០.៦៩២ 

រផេងៗ    

ចាំនួនការយិល័យ ១៨២ ១៨២ ១៨០ 

ចាំនួនរុ្ គលិក ៩.២០៣ ៩.០៤២ ៩.០៩១ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនឆ្រូការ ៥០៥ ៥១៤ ៥០៩ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម្ ១៤១ ១៤១ ១៣៥ 

ចាំនួនរណ័ណ រអធី្អរម្កាំពុងដាំរណើ រការ ៥៤.៣៨៩ ៥៦.០៦០ ៥៧.៨៣៤ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវាធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ៣២.៣០៦ ២១.២១៣ ១៥.៤៣១ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ (%) 
ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ (%) 
ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៣៤.៩៨៦ ៩៥,៩៥% ៤៤០.៨០៣ ៩៥,៩៣% ៤០១.៦២៣ ៩៦,១៦% 

២ ចាំណូលកនប្រម្រជើងសា ១០.៦៣៣ ១,៩១% ៨.៥៤០ ១,៨៦% ៥.៩៦៧ ១,៤៣% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១១.៩៣២ ២,១៤% ១០.១៦៤ ២,២១% ១០.០៧៥ ២,៤១% 

ចាំណូលសររុ ៥៥៧.៥៥១ ១០០% ៤៥៩.៥០៧ ១០០% ៤១៧.៦៦៥ ១០០% 

ខននកទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធុរកិចច 
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សូម្ពិនិរយរម្ើលឧរសម្ពន័ធននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរដាយសវនករឯករាជយដូចមានជូនភាជ រ។់ 
 

 

ខននកទី ៣ -  
របាយការណ៍ហរិញ្ាវរាុខែលបានប្រួរពិនរិយង្ ើខវិញង្ោយសវនករឯករាជ្យ 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាម្រនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ រៅរលើលទធផលប្រររិររតិការ និង    
សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ រដាយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររម្កាលរររិចេទនងៃទី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយ
រចួរាល់រដាយសវនករឯករាជយ KPMG Cambodia Ltd ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាម្សតងដ់ាររាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរាុអនារជារិននកម្ពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានា ខដលរចញរដាយធ្នាគារជារិននកម្ពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការពិភាកា 
និងវភិា្រៅរលើ សមាសធារុសាំខាន់ៗ ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់
ប្រាសាក។់ 
 

ក. ទដិឋភាពទូរៅននប្ររររិរតកិារ 
១. វភិា្ចាំណូល 

ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានម្កពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម្៖ 
 ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូនអរិងិជន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
 ចាំណូលកនប្រម្រជើងសា៖ ចាំណូលកនប្រម្រជើងសាពីឥណទាន កនប្រម្ពីការរាឹះផាយរណ័ណ  និងចាំណូលកនប្រម្រជើងសាពីរសវា
កម្មរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 

 ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររម្ូលម្កវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញពីអប្រតា   
រតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 

 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាម្ខផនក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៣៤.៩៨៦ ៩៥,៩៥% ៤៤០.៨០៣ ៩៥,៩៣% 

២ ចាំណូលកនប្រម្រជើងសា ១០.៦៣៣ ១,៩១% ៨.៥៤០ ១,៨៦% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១១.៩៣២ ២,១៤% ១០.១៦៤ ២,២១% 

ចាំណូលសររុ ៥៥៧.៥៥១ ១០០% ៤៥៩.៥០៧ ១០០% 
 

 ចាំណូលការប្រាក ់ ្ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់ កនុងការររងកើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅកនុងប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ 
ចាំណូលការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៥,៩៥% ននប្រាកច់ាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៧% ននចាំណូលការប្រាក់្ ឺានពីប្រាកក់ម្ចផីតល់ជូន
អរិងិជន។ ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន ពីឆ្ន ាំម្នុ ពុាំមានការខប្ររប្ររួលរប្រចើនរនាឹះរទតាម្ខផនកនីម្យួៗ ននចាំណូលររស់            
ប្រាសាក។់ 
 

ខននកទី ៤ - ការពិភាកា និខវិភាគររសគ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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៣. ការវភិា្្មាែ រចាំរណញដុល 
 

ការវភិា្្មាែ រចាំរណញដុល ម្និានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រម្ងន់នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរដាយ ប្រាសាក់
រនាឹះរទ។ រទាឹះរីជាយ៉ា ងណ្ដករ៏ដាយ វារង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានម្កពីចាំណូលការប្រាក ់ដកចាំណ្ដយការប្រាកខ់ដល
ានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) ម្នុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ ម្នុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី៣                     
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៣                   
២០២០          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៣៤.៩៨៦ ៤៤០.៨០៣ ៩៤.១៨៣ ២១,៣៧% 

ចាំណ្ដយការប្រាក ់ (២១៥.៤៩៤) (២០៨.៩៧៧) (៦.៥១៧) ៣,១២% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ៣១៩.៤៩២ ២៣១.៨២៦ ៨៧.៦៦៦ ៣៧,៨២% 

ចាំណូលកនប្រម្រជើងសា ១០.៦៣៣ ៨.៥៤០ ២.០៩៣ ២៤,៥១% 

ចាំណ្ដយកនប្រម្រជើងសា (៨១) (៣២៧) ២៤៦ -៧៥,២៣% 

ចាំណូលពីកនប្រម្រជើងសាសុទធ ១០.៥៥២ ៨.២១៣ ២.៣៣៩ ២៨,៤៨% 

ចាំណូលរផេងៗ ១០.២២០ ៨.៨០៦ ១.៤១៤ ១៦,០៦% 

ចាំណូលពីជាំនួយ ១.៧១២ ១.៣៥៨ ៣៥៤ ២៦,០៧% 

ចាំរណញ/(ខារ)ពីការរាូរររិូយរណ័ណ  (២.២០១) ១.៣៥៤ (៣.៥៥៥) -២៦២,៥៦% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ៩.៧៣១ ១១.៥១៨ (១.៧៨៧) -១៥,៥១% 

ចាំណូលសររុពីការប្រាក ់កនប្រម្រជើងសា 
និងចាំណូលរផេងៗ 

៣៣៩.៧៧៥ ២៥១.៥៥៧ ៨៨.២១៨ ៣៥,០៧% 

ចាំណ្ដយរលើរុ្ គលិក (៧៥.៤៦២) (៧២.៦៦៦) (២.៧៩៦) ៣,៨៥% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក (៦.៩០៩) (២៥.៧៦៧) ១៨.៨៥៨ -៧៣,១៩% 

ចាំណ្ដយទូរៅ និងរដឋាល (១៣.០៥១) (១៦.១៣២) ៣.០៨១ -១៩,១០% 

ចាំណ្ដយរ ាំលស់ (៦.៧៩៣) (៦.៩៣០) ១៣៧ -១,៩៨% 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ២៣៧.៥៦០ ១៣០.០៦២ ១០៧.៤៩៨ ៨២,៦៥% 
 

រៅប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធានរកើនរ ើងចាំនួន ១០៧.៤៩៨ លានររៀល រសមើនរង ៨២,៦៥% ររើរប្ររៀរ 
រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២០។ ម្លូរហរុចាំរងននការរកើនរ ើងប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធរៅកនុងប្ររីមាសរនឹះ ្ឺរណ្ដត លម្ក
ពីចាំណូលការប្រាក ់ ខដលានរកើនរ ើងចាំនួន ៩៤.១៨៣ លានររៀល រដាយសារកាំរណើ នននសរម្ពៀរឥណទាន ែណៈខដលចាំណ្ដយ
សររុកា៏នងយចុឹះចាំនួន ១៩.២៩៨ លានររៀល រសមើនឺង -១៥,៨៧% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២០។ 
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៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី៣                    
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៣                  
២០២០          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញម្នុរងព់នធ ២៣៧.៥៦០ ១៣០.០៦២ ១០៧.៤៩៨ ៨២,៦៥% 

ចាំណ្ដយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (៤៦.៤៨៦) (២៦.០១៩) (២០.៤៦៧) ៧៨,៦៦% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៩១.០៧៤ ១០៤.០៤៣ ៨៧.០៣១ ៨៣,៦៥% 
  

រៅប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាកច់ាំរណញសុទធ មានការរកើនរ ើងយ៉ា ងខាែ ាំងចាំនួន ៨៧.០៣១ លានររៀល រសមើនរង ៨៣,៦៥% 
ខដលនាាំឱ្យការចាំណ្ដយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការរកើនរ ើងផងខដរ។ រដាយសារលទធផលននប្រាកច់ាំរណញសុទធរៅកនុងប្ររីមាសទី 
៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាកា់នទទួលនូវលទធផលដល៏អ ចាំរ ឹះអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកម្មជាម្ធ្យម្ ១,២២% និងអនុារ
ចាំរណញរធ្ៀរនរងម្ូលធ្នជាម្ធ្យម្ ៨,១៦% សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ខែននប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់នងៃទី១ ខែកកកដា ដល់នងៃទី៣០ ខែ 
កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 
 

លទធផលលម្អរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី៣                  
២០២១          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី៣                      
២០២០          

(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(លានររៀល) 

លរម្អៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ១៩១.០៧៤ ១០៤.០៤៣ ៨៧.០៣១ ៨៣,៦៥% 

លរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ២.៦១៦ ៣.៣៦៥ (៧៤៩) -២២,២៦% 

លទធផលរពញរលញសររុ ១៩៣.៦៩០ ១០៧.៤០៨ ៨៦.២៨២ ៨០,៣៣% 
 

ធារុននលទធផលលម្អរិរផេងៗរមួ្រញ្ចូ លខរភាពលរម្អៀងពីការរតូរររិូយរណ័ណ  ខដលានម្កពីប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលប្ររូវាន
ខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតារាូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទននរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ ចាំខណកឯចាំណូល និងចាំណ្ដយ ខដល
ានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លរដាយរប្ររើអប្រតាម្ធ្យម្កនុងការយិរររិចេទ  
ែណៈរពលខដលរដើម្ទុនប្ររូវានខប្ររសប្រមួ្លតាម្អប្រតាប្ររវរតិ ១ ដុលាែ រអារម្រកិ រសមើនរង ៤.០០០ ររៀល។ 
 

៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះ ល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 

ខាងរប្រកាម្រនឹះ្ឺជាកតាត  និងរញ្ញា ប្ររឈម្ ខដលជឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាែ ាំងដល់សាា នភាពហិរញ្ញ វរាុ  និងលទធផល រៅប្ររីមាសទី៣ 
ឆ្ន ាំ២០២១៖ 

 ការកាំពុងរនតននប្រពររតិការណ៍សហ្ម្ន ៍ ២០ កុម្ភៈ ននជាំងឺកូវដី-១៩ រៅខរមានផលរ៉ាឹះ ល់ជាអវជិជមានដល់រសដឋកិចចររស់ 
ប្រររទសកម្ពុជា ប្រពម្ទាាំងអាជីវកម្មម្យួចាំនួន។ រទាឹះជាយ៉ា ងណ្ដករ៏ដាយ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់មានយុទធសាស្រសតយ៉ា ងលអ 
កនុងការការរ់នាយនូវផលរ៉ាឹះ ល់ទាាំងរនាឹះ ប្រពម្ទាាំងការរ់នាយនូវហានិភយ័ រដើម្បរីកាអាជីវកម្មនិងប្រររិររតិការឱ្យមាន
ដាំរណើ រការលអ។ 
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ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះ ល់រលើផលចាំរណញ 
 

១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូ្វការ និងការផគរផ់គង ់
 

ប្រាសាក ់្ ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុខដលផតល់ជូននូវផលិរផល និងរសវាប្ររកររដាយ ភាពនចនប្ររឌិ្រ និងការរធ្វើពិពិធ្កម្មតាម្
រយៈរណ្ដត ញខចកចយទាំរនើរៗ។ រដាយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់ រធ្វើការរផ្ទត រសាំខានរ់ៅរលើ  
សហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នម្ធ្យម្ និងការខសវងរក ឱ្កាសរដើម្បពីប្រងីកប្រររិររតិការ អាជីវកម្មររស់ែែួនតាម្រយៈការទាញ
យកអរាប្រររយជនពី៍្មាែ រននការផគរផ់គងរ់សវាធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកម្ពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់នរទ។ ប្រាសាក ់ កា៏នកាំណរ ់   
ឱ្កាសរដើម្បរីរងកើនចាំរណញភាពដល់អរិងិជនខដលមានប្រសារ ់និងទាកទ់ាញអរិងិជនងមីរដាយផតល់ ជូននូវផលិរផល និងរសវារខនាម្ 
ប្រពម្ជាម្យួភាពររខ់រនតាម្រប្រមូ្វការទីផារ។ 
 

 ប្រាសាក ់រនតរធ្វើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវាកម្មររស់ែែួនរដើម្បរីាំរពញចិរតររស់អរិងិជន។ ប្រាសាក ់ាន
វនិិរយ្យ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្វើឌី្ជីងលខផនកផលិរផលនិង រសវាកម្ម រដើម្បរីរងកើនភាពង្ហយប្រសួល និង
អនុញ្ញញ រឱ្យ អរិងិជនអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគារតាម្រយៈកម្មវធីិ្ម្៉ាូា៊ែ លខរ៊ែងឃីង (តាម្ទូរស័ពទ) រដាយែែួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនែង 
និងប្រ្ររ់ពលរវលា។ 
 

២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនម្ែវរាុធារុរដើម្ 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្វើប្រររិររតិការកនុងនាម្ជាប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវាហិរញ្ញ វរាុដល់អរិងិជន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនម្ែវរាុធារុរដើម្ ម្និប្ររូវានអនុវរតចាំរ ឹះប្រកុម្ហ៊ែុនរ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានការពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូនរដឋសាិររៅរប្រកាម្ចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជាណ្ដចប្រកកម្ពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូ្វឱ្យរងព់នធតាម្រររពិរខដលានកាំណររ់ដាយអ គ្នាយកដាឋ នពនធដារ។ ចាំណ្ដយពនធរមួ្មាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំណ្ដយពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
 

សប្រមារក់ារអនុរលាម្ភាពលអរលើការពវកិចចពនធដារ ប្រាសាក ់ទទួលានវញិ្ញញ រនរប្ររអនុរលាម្ភាពសាររពើពនធប្រររភទ “មាស” 
ពីអ្គនាយកដាឋ នពនធដាររៅនងៃទី៦ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ ខដលមានសុពលភាព ២ឆ្ន ាំ សប្រមារឆ់្ន ាំជារព់នធ ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០២១ ។  
 

៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  
 

នាការយិរររិចេទននរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងម្និានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្ម្មតា និងធារុវសិាម្ញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍ណ្ដម្យួខដលមានលកខណៈជាសារវនត និងមានភាពម្និប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជឹះឥទធិពលយ៉ា ងខាែ ាំងដល់រាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុម្ហ៊ែុន។ ជាម្យួនរងសាា នភាពរចចុរបននននការរកីរាលដាលយ៉ា ងឆ្ររ់ហ័សននជាំងឺកូវដី-១៩ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ង 
នរងរនតយកចិរតទុកដាកជ់ានិចចចាំរ ឹះការវវិឌ្ឍននការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩កនុងប្រររទសកម្ពុជា និងផលរ៉ាឹះ ល់ចាំរ ឹះប្រររិររតិការ
ររស់ប្រកុម្ហ៊ែុន។ 
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្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 

រៅប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាក ់រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៥៥៧.៥៥១ លានររៀល រកើនរ ើងចាំនួន ២១,៣៤% ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំម្នុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ២៣១.៨២៦ លានររៀល រៅ ៣១៩.៤៩២ 
លានររៀល ែណៈរពលខដលសរម្ពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើងចាំនួន ១៩,៩៧%។ រទាឹះរីរសដឋកិចចររស់ប្រររទសកម្ពុជាានទទួលរង
ផលរ៉ាឹះ ល់ រដាយការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩ រពញម្យួឆ្ន ាំ២០២០ រហើយានរនតដល់ប្ររីមាសទី៣ ឆ្ន ាំ២០២១ ប្រាសាករ់ៅខរ
អាចប្រ្រប់្រ្ងនិងរធ្វើប្រររិររតិការ រដាយទទួលានប្រាកច់ាំរណញលអប្រររសើរ។ 
 

ឃ. ផលរ៉ាឹះ ល់ននការរតូរររូយិរណ័ណ  អប្រតាការប្រាក ់នងិនងែទាំនញិ 
 

១. ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់ជាហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស កព់ន័ធនរងការខាររង ់ ខដលអាចរកើររ ើងរដាយសារខរការខប្ររ
ប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ណ ។ សកម្មភាពអាជីវកម្មររស់ប្រាសាក ់ឆ្ែងការរ់រិូយរណ័ណ សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាែ រអារម្រកិ និង
ប្រាកា់រនង។ ភាពខប្ររប្ររួលននអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជឹះឥទធិពលខាែ ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ អប្រតារតូរ
ប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយយ៉ា ងរទៀងទាររ់ដាយនាយកដាឋ នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរយាយររស់ប្រាសាកខ់ចងថា ប្រាសាក ់នរងម្និចូល
រមួ្កនុងសកម្មភាព រដើម្បទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្វើការជួញដូរកម្មសិទធិ ឬ ការឆ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតា           
រតូរប្រាក ់អប្រតាការប្រាក ់ឬ រនម្ែម្ូលរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់្និប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យជួញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ណ រររទស រយៈរពល
ែែីរ ើយ។ ប្រររិររតិការ ររិូយរណ័ណ រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ណ ចាំហរណ្ដម្យួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនងចាស់លាស់ដល់អាជីវកម្ម
ខដល កព់ន័ធនរងអរិងិជន។ 
 

កប្រមិ្រកាំណរ ់
 

ការវាស់ខវងហានិភយ័ កប្រម្រិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ណ រររទសខរម្យួរធ្ៀររៅនរងម្លូធ្នសររុតាម្រទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសម្ប្រសររដើម្បកីារ រហានិភយ័ររិូយរណ័ណ  
រររទសកនុងកប្រម្រិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
 

ចាំណ្ដរក់ាររលើ  Forex 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល នរងតាម្ដានការអនុវរតកនុងរពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំរ ឹះកប្រម្រិខាងរលើ 
រហើយនរងកាំណរវ់ធិានការសម្រុលយខដលសម្ប្រសរណ្ដម្យួ កនុងករណីសាា នភាពជាកខ់សតងអាចនរង្នដល់ការរ ាំរលាភរាំ ន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ររិូយរណ័ណ រររទស ខដលអាចទទួលយកានអាចជួយ ការរ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ណ រររទស ខវង
សុទធ ឬ ែែីសុទធ (net long or short foreign exchange position) រៅតាម្ររិូយរណ័ណ ជាកល់ាករ់មួ្មាន៖ 

 ការររងកើរការទូទាររ់ខនាម្រលើប្រទពយសកម្ម Forex (កនុងករណីសាា នភាពែែី “short position”) ឬរាំណុល Forex (កនុង
ករណីសាា នភាពខវង “long position”)។ 
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 ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកម្ម Forex ឬ ការទិញ ប្ររលរម់្កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាក ់សប្រមាររ់នម្ែ
ភាែ ម្ៗ។ 

 ការរប្ររើប្រររិររតិការនារពលអនា្ររដើម្បទូីទារប់្រទពយសកម្ម Forex ឬ រាំណុល Forex ររើម្និដូរចនឹះរទនរងររងកើរសាា នភាព
ចាំហសុទធែែី ឬ ចាំហសុទធខវងហួសកប្រម្រិ (excessive short or long net open position)។ 

 ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ណ ម្ែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរដាយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ណ  (cross 
currency swaps)។ 

 

ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលម្អរិប្ររូវានផតល់ជូនកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖ 
 

្ិរប្រររម្នងៃទី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 

ដុលាែ រអារម្រកិ ខែមរររៀល នងារ សររុ 

ប្រទពយសកម្ម ១៤.៥៦១.៥៧៨ ២.០០២.៩៥៨ ៦១.៦៨១ ១៦.៦២៦.២១៧ 

រាំណុល និងម្លូធ្ន ១៤.៩៤៨.៩៤១ ១.៥៨០.៤៧៧ ៩៦.៧៩៩ ១៦.៦២៦.២១៧ 

ប្រទពយសកម្មរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៨៣២.៣២០ ៤០០ - ៨៣២.៧២០ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៨៣២.៣២០ ៤០០ - ៨៣២.៧២០ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

(-) ែែ ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 
(៣៨៧.៣៦៣) ៤២២.៤៨១ (៣៥.១១៨) - 

សាា នភាព /ប្រទពសកម្មសុទធ -១៤,២២% ១៥,៥១% -១,២៩% - 

កប្រម្រិកាំណរ ់% ± ២០% ± ២០% ± ២០% - 

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន - 
 

២. ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់ ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយម្នយ័ជាទូរៅថាជាលទធភាពននការផ្ទែ ស់រតូរកប្រម្រិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ 
ខដលនាាំឱ្យជឹះឥទធិពលអវជិជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរនម្ែប្រទពយសកម្មនិងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះ ល់រៅរលើ 
ម្លូធ្នររស់ប្រាសាក។់ ការផ្ទែ ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះ ល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមាន              
អរុលយភាពរវាងប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការផ្ទែ ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាគ ល់ណ្ដម្យួកនុងអប្រតាការប្រាក់
អាចជឹះឥទធិពលយ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់កព់ន័ធ
នរងប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម្៖ 
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្ិរប្រររម្នងៃទី៣០ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២១ 
(លានររៀល) 

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

សររុ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុ        

សាចប់្រាកក់នុងនដ - - - - - ៧៧៨.៦៧៦ ៧៧៨.៦៧៦ 

សម្រុលយរៅធ្នាគារជារិននកម្ពុជា ១២៣.២៨២ ៦១២ ៦០៤ - - ២៤៤.១៣១ ៣៦៨.៦២៩ 

សម្រុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ ៧.២១១ - - - - ១៥.៥២១ ២២.៧៣២ 

ឥណទានផតល់ដល់អរិងិជន ២៣៧.០៦១ ៤៨៤.៧០២ ២.៣២៣.២៣៥ ៩.០៤៦.៧៦៣ ២.៣២៥.៧២០ - ១៤.៤១៧.៤៨១ 

ប្រទពយសកម្មរផេងៗ - - - - - ២.៦១១ ២.៦១១ 

ប្រទពយសកម្មហរិញ្ញ វរាុសររុ ៣៦៧.៥៥៤ ៤៨៥.៣១៤ ២.៣២៣.៨៣៩ ៩.០៤៦.៧៦៣ ២.៣២៥.៧២០ ១.០៤០.៩៤០ ១៥.៥៩០.១៣០ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ 

២.៩៦៩ ៣៩.០៣១ ២៦៩.៦៨៩ - - - ៣១១.៦៨៩ 

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិងិជន ១.៤៧៧.៩៣៤ ១.៩៦៩.៩៨៧ ៥.៩៥៦.៤៧២ ៣០៣.៧២៥ - - ៩.៧០៨.១១៨ 

ប្រាកក់ម្ច ី ៤៥.១៩៨ ២៧៦.១៣៨ ៧៦៦.៨៩៨ ២.០៦៨.២៣៨ ៥.០៨២ - ៣.១៦១.៥៥៤ 

អនុរាំណុល ១.៩៥១ ៧៤.០៧៤ ៥៥.៧៤៨ ២៨១.៦៩៧ ៨៧.៧១៦ - ៥០១.១៨៦ 

មូ្លរប្រររាំណុលប្ររូវសង ៣.៨៧៩ - - ១២៦.៣៩៧ - - ១៣០.២៧៦ 

រាំណុលរផេងៗ - - - - - ៥២.២៧៧ ៥២.២៧៧ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.៥៣១.៩៣១ ២.៣៥៩.២៣០ ៧.០៤៨.៨០៧ ២.៧៨០.០៥៧ ៩២.៧៩៨ ៥២.២៧៧ ១៣.៨៦៥.១០០ 

្មាែ រកាលកាំណរ ់ (១.១៦៤.៣៧៧) (១.៨៧៣.៩១៦) (៤.៧២៤.៩៦៨) ៦.២៦៦.៧០៦ ២.២៣២.៩២២ ៩៨៨.៦៦៣ ១.៧២៥.០៣០ 
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វធិានការការរ់នាយហានិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាែ រននរនម្ែខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 

្មាែ រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រម្ងទូ់រៅននការវាស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាែ រននការវាយរនម្ែរ ើងវញិ ្ឺរសមើនរង 
អប្រតាប្រទពយសកម្មខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាកព់ាយម្រធ្វើឱ្យមានរុលយភាពរវាងការការរ់នាយហានិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការផ្ទែ ស់រតូរអវជិជមានកនុងអប្រតាការ
ប្រាក ់ និងររងកើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាម្រយៈការរ ាំពរងទុកប្រររម្ប្ររូវននទិសរៅ និងទាំហាំននការផ្ទែ ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ការែិរ
រៅជិរ្មាែ រវជិជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររយជនប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិរ្មាែ រអវជិជមាន 
ប្រាសាក ់នរងទទួលានអរាប្រររយជនប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាែ កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់ប្ររូវានអនុវរត និង
ប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាែ រប្ររូវានយកម្កអនុវរត រដើម្បវីាស់ទាំហាំហានិភយ័ ចាំណូលការប្រាក ់ខដលរកើរ
រ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ រផ្ទត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាែ រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០នងៃ ៩០នងៃ ១៨០នងៃ ២៧០នងៃ 
និង៣៦៥ នងៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរណ្ដអាំពីខដនកាំណរន់នការវភិា្្មាែ រននការវាយរនម្ែដូចខាងរប្រកាម្៖ 
 អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកម្ម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល ម្និខរងខរផ្ទែ ស់រតូរតាម្ទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
 លកខណៈជាជរប្រម្ើសននឧរករណ៍ដាកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់ម្ចជីារប្រចើនម្និអាចកាំណរា់នភាែ ម្ៗរ ើយ 
 ហានិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជីវកម្មងមីជាទូរៅម្និប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
 ការវនិិរយ្/ម្លូនិធិ្ខដលមានការវាយរនម្ែអាចនរងធាែ កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាែ ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

រដើម្បីរដាឹះប្រសាយខដនកាំណរន់នការវភិា្តាម្វធីិ្សាស្រសតចស់ពី្មាែ រននរនម្ែខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម្ 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម្)។ 
 

វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 

វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរផ្ទត ររលើការវាស់ខវងហានិភយ័ចាំរ ឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រដាយការពាករណ៍លកខែណឌ អប្រតាការ
ប្រាកែុ់សគាន ។ ្ាំរនូនការររៀរចាំវធីិ្សាស្រសតសាកលបង រមួ្រញ្ចូ លរធ្វើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើម្បកីាំណរល់ទធផល               
យុទធសាស្រសតរផេងៗគាន រលើទប្រម្ងហ់ានិភយ័ និងផលចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

តាម្រយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរណ្ដរលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំននអប្រតា 
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើម្បរីឆ្ែើយរររៅនរងការផ្ទែ ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ណ រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ននអប្រតារងប់្រាកជ់ា
ម្នុរលើឥណទានប្ររូវានយកម្កពិចរណ្ដផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការវាយរនម្ែ និងររៀរចាំឯកសាររដាយប្ររុងប្ររយរ័នរដើម្បរីធ្វើការ
សនមរខ់ផអករលើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះ ល់ជុាំទីពីរអាំពីការផ្ទែ ស់រតូររប្រមូ្វការឥណទាន និងការផគរផ់គងប់្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
រនាទ រពី់ការខករប្រមូ្វអប្រតាខដលានសនមរម់្និខម្នជាខផនកននវធីិ្សាស្រសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 

ែណៈរពលខដលវធីិ្សាស្រសតសាកលបង អាចវាយរនម្ែហានិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែែី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់ ម្និពរង
ខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើម្បកីរប់្រតា និងខរងខចកហានិភយ័ កព់ន័ធនរងអរុលយភាពននការវាយរនម្ែរយៈរពលខវងរ ើយ។ ការវភិា្្មាែ រ
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តាម្រយៈការងែរងខងែងរយៈរពល (Duration-weighted) ននតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើម្បវីាយរនម្ែសាា នភាព អប្រតារងរកនុងរយៈ
រពលខវង។ 
 

្មាែ រននរនម្ែខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈវធីិ្សាស្រសតការងែរងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រខនាម្រលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាែ រននរនម្ែអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើម្បផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះ ល់រនម្ែរលើប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការផ្ទែ ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាម្រយៈការវាយរនម្ែការផ្ទែ ស់រតូររនម្ែប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវាយរនម្ែអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់អាចកាំណរពី់ការខាររងខ់ផនក
រសដឋកិចច ឬ ចាំរណញម្លូធ្នរៅកប្រម្រិននការរធ្វើវធីិ្សាស្រសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ននការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងម្នុសប្រមារខ់ផនកនីម្យួៗរៅកនុងរាយ-
ការណ៍្មាែ រននការវាយរនម្ែ រ ល្ឺចាំណុចប្ររសពវរវាងចរនាែ ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាល រាំណងរនឹះ 
ប្រាសាក ់រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវាយរនម្ែ។ ្មាែ រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខាន ់សប្រមារផ់លរ៉ាឹះ ល់
រសដឋកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពលប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាម្ធ្យម្ ខដលអាចអនុវរតានចាំរ ឹះធារុនីម្យួៗ 
និងទិននផលអរបហារទីផារងមីរនាទ រពី់ការផ្ទែ ស់រតូរអប្រតា។ ជាម្យួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសនន duration-
weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូ្វរដើម្បរីធ្វើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាែ រននការវាយរនម្ែប្រសរគាន ។ 
 

ចកខុវស័ិយម្លូធ្នរសដឋកិចចតាម្រយៈវធីិ្សាស្រសត្មាែ រតាម្រយៈការងែរងខងែងរយៈរពល (duration-weighted) សងករធ់្ៃនរ់លើ 
ផលរ៉ាឹះ ល់រនម្ែននតារាងរុលយការរយៈរពលខវងននការផ្ទែ ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាម្ដស៏ាំខានម់្យួចាំរ ឹះវធីិ្
សាស្រសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែែីយ៉ា ងររងរ រង ខដលខផអករលើវធីិ្សាស្រសតររសត សាកលបងជាកខ់សតងប្រាកន់នចាំណូលការប្រាក់       
សុទធ។ 
 

កប្រមិ្រហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រម្រិហានិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម្៖ 
 

ការវាស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាែ រ
ននរនម្ែខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាែ រននរនម្ែខដលអាចខប្ររប្ររួល លកខែណឌ អប្រតាទីផារ 
នន៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាែ រអារម្រកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ្នម្ែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២៥% ននចាំណូល
ការប្រាក ់សុទធជាក ់ 
ខសតងនារពលងមីៗ 
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ការវាស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយម្នយ័ ខដនកាំណរ ់

អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន  ខដលម្និ្នដល់ការធាែ កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែម្ុន។ 

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាែ រ 
ននរនម្ែខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រដាយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្រសតសាកលបងលកខែណឌ អប្រតាទីផារនន៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាែ រអារម្រកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ្នម្ែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចដាចរ់ដាយខ ក និងរមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និ្នដល់ការធាែ កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅងវកិាចរនត ១២
ខែរៅម្ែុ។  
វធីិ្សាស្រសតសាកលបង រមួ្មានអាជីវកម្មងមីតាម្ងវកិា និងការសននិដាឋ នលម្អរិ 
អាំពីម្លូដាឋ នប្រ រ្ឹះននចលនារមួ្ននអប្រតាប្រទពយសកម្ម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% ននការ
ពាករណ៍ ចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធសប្រមាររ់យៈ
រពល ១២ ខែ 
 

ម្លូធ្នរសដឋកិចចខដល 
មានហានិភយ័្មាែ រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាែ រននរនម្ែ ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាម្រយៈការងែរងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងម្យួររិូយរណ័ណ  ម្លូធ្ន 
រសដឋកិចចខដលមានហានិភយ័ ពីលកខែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះ ល់ 
ដូចខាងរប្រកាម្ អាចដាចរ់ដាយខ ក ឬ រមួ្រញ្ចូ លគាន ខដលម្និរងកឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ននម្ូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាែ រអារម្រកិកនុង     
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ្នម្ែុចាំនួន ១០ រៅ     
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចម្លូដាឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនង កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% ននម្លូនិធិ្
ផ្ទទ ល់សុទធ 

 

ចាំណ្ដរក់ារប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កនុងករណីខដលការររៀរចាំតារាងរុលយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំ នរលើហានិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់្យួ ឬរប្រចើន
ខដលានកាំណរខ់ាងរលើរនឹះ ្ឺជាការទាំនួលែុសប្ររូវររស់្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកម្ម និងរាំណុលរដើម្បរីរងកើរយុទធសាស្រសតកនុងការខក
រប្រមូ្វតារាងរុលយការររស់ប្រាសាក ់រដើម្បកីាររ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រម្រិននការរគារពតាម្ខដនកាំណរ។់ 
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ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ខដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ ដាកឱ់្យរប្ររើរដើម្បបី្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតា
ការប្រាក់្ ឺ៖ 

 ការររងកើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារងររខនាម្រលើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណណ ជាក់លាក់រដើម្បទូីទារ ់    
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់

 ការលកប់្រទពយសកម្ម នូវអប្រតារងរ ឬ អប្រតាខប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ឬ ការទិញប្ររលរ ់ (ការទូទារម់្ុន) រាំណុលនូវអប្រតារងរ ឬ
រាំណុលអប្រតាខប្ររប្ររួលសប្រមាររ់នម្ែភាែ ម្ៗ 

 ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ ម្លូរប្ររអប្រតារងរខដលមានរយៈរពលខវងរដើម្បទូីទារ ់  
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ងរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកម្ម ឬ រាំណុល 

 ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ងរ ឬ ផទុយម្កវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពម្រប្រពៀង swap។ 
 

្ួរករស់មាគ ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ននឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពម្រប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចចប្រពម្
រប្រពៀង swap រប្រម្ូវឱ្យមានការអនុញ្ញញ រពីប្រកុម្ប្រររកាភាិល មានរនម្ែប្ររហាកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រម្ចររស់ប្រកុម្ប្រររកាភាិលខដល
រប្រមូ្វសប្រមារប់្រររិររតិការកម្ច ីណិជជកម្ម។ ប្រកុម្ប្រររកាភាិលនរងផតល់ការអនុញ្ញញ រចាំរ ឹះខរប្រររិររតិការនារពល អនា្រឬប្រររិររតិ
ការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់សប្រមាររ់គាលរាំណងននការការរ់នាយនិភយ័ ឬការការ រហានិភយ័ខររ៉ាុរណ្ដណ ឹះ។ ការជួញដូរ
ឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងកើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះ សាិររប្រកាម្ម្លូរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជយ ខដលម្និ កព់ន័ធនរងយុទធ
សាស្រសតការរ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់រហើយខដលជាពិរសសម្និប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅប្រាសាករ់ ើយ។ 
 

ង. ផលរ៉ាឹះ ល់ននអរផិរណ្ដ 
 

 អរិផរណ្ដជាខផនកម្យួដស៏ាំខានស់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ ពីរប្រ ឹះវាានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរង អាជីវកម្មហិរញ្ញ វរាុររស់    
ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨៦,៧២% ននប្រទពយសកម្មសររុខដលកនុងរនាឹះ ១១,៨២% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
០,៣១% និង ៨៧,៨៦% ជាប្រាកន់ងារ ជាប្រាកដុ់លាែ រអារម្រកិផងខដរ។ 

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

 តាម្កាំណរប់្រតា ៥ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរង្ហា ញថាសនទសេនន៍ងែទាំនិញរប្ររើប្រាស់ (CPI) ជាម្ធ្យម្ននរខប្រម្រប្រម្ួលជាភា្រយរធ្ៀរ 
នរងខែដូចគាន ននឆ្ន ាំម្នុ្ឺអប្រតា ២,៥% កនុងម្យួឆ្ន ាំ។  

 ម្យួភា្ធ្ាំននរសដឋកិចចកម្ពុជា្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាែ រអារម្រកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រម្រប្រមួ្លរិចរួចកនុង      
រយៈរពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 

 អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្វើសាិរកនុងកប្រម្រិ ១,០២% កនុងឆ្ន ាំ២០១៩។ 
 រដាយសារការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩ ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកម្ពុជាានធាែ ក់ចុឹះកនុងអប្រតា -
១,៦% (តាម្រយៈរាយការណ៍ររស់ម្លូនិធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរម្សា ឆ្ន ាំ២០២០)។ 

 

ច. រគាលនរយាយរសដឋកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជរដាឋ ភាិល 
 

 រាជរដាឋ ភាិលានរធ្វើការរប្ររៀម្សាចប់្រាកច់ាំនួន ៤០០លានដុលាែ រអារម្រកិ កនុងការរប្ររើប្រាស់ករណីមានរញ្ញា រនាទ នខ់ដល 
រ៉ាឹះ ល់ពីការរកីរាលដាលជាំងឺកូវដី-១៩។ 
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 ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលម្អរហដាឋ រចនាសម្ពន័ធ និងការរ់នាយចាំណ្ដយរលើនងែប្រររិររតិការ។ ការ់
រនាយនងៃឈរស់ប្រមាករយៈរពល ៦ នងៃកនុងម្យួឆ្ន ាំរដើម្បរីរងកើនផលិរភាពផលិរកម្ម។ 

 រាជរដាឋ ភាិលានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងចាំនួន ៣ រ៊ែលីានដុលាែ រអារម្រកិ សប្រមារក់ារ រ ផលរ៉ាឹះ ល់ខដលអាចរកើរ 
រ ើងពីការរកីរាលដាលននជាំងឺកូវដី-១៩ និងការផ្ទអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA)។ 

 ានរប្ររៀម្សាចប់្រាករ់ប្រមុ្ងពី ៦០០ ដល់ ៨០០លានដុលាែ រអារម្រកិ សប្រមារផ់តល់កម្ចដីល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុ 
រដើម្បជីប្រមុ្ញរសដឋកិចចជារិ។ 

 ដាករ់ចញនូវសារាចរខណនាាំដល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងអាំ ុងរពលននការរកីរាល 
ដាលពីជាំងឺកូវដី-១៩។ 

 ចាំរ ឹះកម្ចចីស់៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំណ្ដចខ់ែធ្នូ ឆ្ន ាំ
២០២០។ ចាំរ ឹះកម្ចងីមី៖ ការរ់នាយអប្រតាពនធការទុ់កម្ករៅប្រររម្ ៥% រដាយអនុវរតចរពី់ខែរម្សា រហូរដល់ដាំណ្ដចខ់ែ
ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ រនាទ រម់្កប្រររម្ ១០% រដាយអនុវរតចរពី់ខែម្ករា ដល់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងចរពី់ឆ្ន ាំ២០២២ ររៅ ប្រកុម្
ហ៊ែុនប្ររូវមានការពវកិចចរងព់នធការទុ់កតាម្អប្រតាធ្ម្មតាវញិប្រសរតាម្ចារ ់និងរទរញ្ញរតិសតីពីពនធដារជាធ្រមាន។ 

 ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរយជិរសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
 កម្ពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំណ្ដយសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសាស្រសត ២០២១-២០២៣)។ 
 រាជរដាឋ ភាិលានររៀរចាំ និងផតល់ងវកិាចាំនួន ១២៥ លានដុលាែ រអារម្រកិ ដល់ប្រ្ួសារប្រកីប្រក និងង្ហយរងរប្រគាឹះជាង     
៦០០.000 នាក។់ 

 រាជដាឋ ភាិលានខកសប្រមួ្លវធិានការណ៍កនុងការរធ្វើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរយ្ិនខដល 
មានសកាត នុពល អនកជាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការយរល់ខដលម្កដល់ប្រពឹះរាជាណ្ដចប្រកកម្ពុជា។ 

 រាជដាឋ ភាិលានដាកឱ់្យអនុវរតកម្មវធីិ្ «ជាំនួយសងគម្ជាសាចប់្រាករ់ប្រកាយរពលរិទែទរ»់ រដើម្បជួីយ គាាំប្រទប្រ្ួសារប្ររជា
ពលរដឋខដលមានកប្រម្រិជីវភាពទារ និងជួរប្ររឈម្នរងការលាំាក រប្រកាយការអនុវរតវធិានការរិទែទរជ់ាលកខណៈ
ប្រទងប់្រទាយធ្ាំ និងការផតល់ជាំនួយសងគម្ជាសាចប់្រាក ់ សប្រមារប់្រ្ួសារខដលមានអនកសាែ ររ់ដាយសារជាំងឺកូវដី-១៩ និង
ប្រ្ួសារខដលមានអនកឆ្ែងជាំងឺកូវដី-១៩ និងមានការលាំាកខផនកជីវភាពកនុងប្រពររតិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១។ 

 

វធិានការររស់ធ្នាគារជារិននកម្ពុជា 
 

 ធ្នាគារជារិននកម្ពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយនងែរសវារលើការផតល់ប្រាកក់ម្ច ី
និងរលើកខលងការផ្ទកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំខដលកាំពុងខរប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាររារននជាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 រលើកទរកចិរតឱ្យរនតផតល់ប្រាកក់ម្ចរីៅរលើវស័ិយអាទិភាព រមួ្មាន វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់ និងវស័ិយរផេងៗ     
រទៀរ។ 

 ពនាររពលនូវការអនុវរតនរ៍រស់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុ តាម្ប្ររកាសសតីពីប្រទនាររ់ដើម្ទុនែនរសុើរវសិនរហូរដល់
៥០%។ 

 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើប្រររិររតិការផតល់សនទនីយភាពមានការធានារហូរដល់អប្រតា 0,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាក ់
រៅរលើម្ូលរប្ររខដលអាចជួញដូរាន។ 

 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើសម្រុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសររុពី ៨% សប្រមារប់្រាករ់រៀល និង ១២,៥% សប្រមារប់្រាកដុ់លាែ រអារម្រកិ
រៅ ៧% រហូរដល់នងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១។ 

 រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រម្រិសម្ប្រសរណ្ដម្យួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
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 រចញរគាលការណ៍ និងរសចកតីខណនាាំឱ្យររៀរចាំឥណទានរ ើងវញិកនុងរពលរ៉ាឹះ ល់រដាយជាំងឺកូវដី-១៩ ជាពិរសស រៅ
រលើវស័ិយអាទិភាព។ 

 រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នម្បី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិងិជនឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវាហិរញ្ញ វរាុតាម្ប្ររពន័ធឌី្ជីងល ប្រររសើរ 
ជាងការរប្ររើប្រាស់ម្លូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំណ្ដយ។ 
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សញ្ញញ រណ័ណ សាជីវកម្មប្រាសាក ់ជាសញ្ញញ រណ័ណ ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment Facility 
(CGIF)។ រយងតាម្ប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់្លូរប្រររាំណុលជាសាធារណៈម្និមានលកខែណឌ រប្រមូ្វឱ្យរធ្វើ ចាំណ្ដរថ់ាន ក ់
លទធភាពសងរលើសញ្ញញ រណ័ណ សាជីវកម្មរនាឹះរទ រ៉ាុខនតរុ្ គលធានារប្រមូ្វឱ្យមានចាំណ្ដរថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 

ភាពខាែ ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំរ ឹះលទធភាពននការទូទារស់ង៖ 
 “AA/A-1+” កប្រម្រិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែែី) ទសេនវស័ិយសាិរភាព កាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរ វាយរនម្ែ        
លទធភាពសង S&P រៅនងៃទី២២ ខែម្ងុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រម្រិសកល/អាសា៊ែ ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរនម្ែលទធភាពសង 
RAM Rating រៅនងៃទី១៦ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរនម្ែលទធភាពសង MARC រៅនងៃទី១៤ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ
២០១៩ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរនម្ែលទធភាពសង TRIS Rating រៅនងៃទី១០ ខែ
រុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 “AAA” កប្រម្រិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ដាយភាន កង់្ហរវាយរនម្ែលទធភាពសង Fitch Rating ននប្រររទស       
ឥណឌូ រនសីុ រៅនងៃទី១៥ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 

សញ្ញញ រណ័ណ ប្ររូវានធានារដាយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាម្តាម្ការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័រនឹះនរងរធ្វើការធានា 
រដាយម្និអាចប្ររខកកាន និងម្និមានលកខែណឌ ចាំរ ឹះភាន កង់្ហររាំណ្ដងមាច ស់ម្លូរប្រររាំណុល រលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង និង
រទៀងទាររ់ពលរវលាននទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងននការធានារដាយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

 ទាំហាំប្រាករ់ដើម្ និងការប្រាកណ់្ដម្យួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងម្និានទូទារស់ង (ម្និថាទាាំងប្រសុង ឬម្យួខផនក) 
រដាយប្រកុម្ហ៊ែុនរាឹះផាយសាិររប្រកាម្លកខែណឌ ននម្លូរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពម្រប្រពៀងអនកកានក់ារ ់ម្ូលរប្រររាំណុល 

 ការប្រាករ់ងគររខនាម្ និងចាំណ្ដយររស់ភាន កង់្ហររាំណ្ដងមាច ស់ម្លូរប្រររាំណុលណ្ដម្យួ (ករណីនីម្យួៗ ប្ររូវានកាំណរ់
រៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF) 

 ទាំហាំខដលធានាជាលកខែណឌ ននការធានាកនុងទប្រម្ងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសម្ពន័ធ ្ ននលកខែណឌ ននម្លូរប្រររាំណុល (ការ
ធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ខននកទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 
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ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ គលចុឹះរញ្ជ ីលកម់្លូរប្ររ 

 
នងៃទី១១ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០២១ 
ានអាន និងឯកភាព 

 
 
 
 

 
 

Kwi Sang JUN  
ប្ររធានប្រកុម្ប្រររកាភាិល 
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