
 

 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ 

 

គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិងុនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
 

 

 

 

ប្គឹឹះស្ថា នមីប្រូហរិញ្ញវរាុ ប្បាស្ថរ់ ម.រ 
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ព័រ៌មានហរិញ្ញវរាុសង្ខេរ 
 

សាា នភាពហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ខែមថុិនា 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 
ខែធ្នូ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 

ប្រទពយសកមមសររុ ១៨.៩២៧.៧២១ ១៧.៦០១.៧៩១ ១៤.៦២៨.០៤១ 

រាំណុលសររុ ១៥.៧៨០.៩២១ ១៤.៨៥៤.៥៣៤ ១២.៥២៩.៣៤១ 

មូលធ្នសររុ ៣.១៤៦.៨០០ ២.៧៤៧.២៥៧ ២.០៩៨.៧០០ 

លទធផលហរិញ្ញ វរាុ (លានររៀល) 
ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ចាំណូលសររុ ៦១៧.៨៣៨ ៥២០.៥៨៨ ៤៣១.៤៧៣ 

ចាំរណញ/(ខារ)មុនរងព់នធ ២៤៩.៩៦៣ ១៦៤.៦០៣ ៦៥.៨៧៩ 

ចាំរណញ/(ខារ)សុទធកនុងការយិរររិចេទ ២០០.៥៤២ ១៣២.០៩៤ ៥២.៧០០ 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ ១៩៩.៣៣៦ ១៤៩.១២២ ៦២.៦១៨ 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ខែមថុិនា 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុារសាធ្នភាព  ១៩,០០% ១៨,៩៨% ១៨,៩១% 

អនុាររាំណុលរធ្ៀរនរងមូលធ្ន ៥០១,៤៩% ៥៤០,៧០% ៥៩៧,០០% 

អនុារសនទនីយភាព ១៣៥,៨០% ១៦០,៣១% ២៣២,៧៨% 

អនុារឥណទានមនិដាំរណើ រការ (១) ១,២២% ១,៥៤% ១,៣៧% 

អនុារប្រាករ់រញ្ញ ើរធ្ៀរនរងឥណទាន ៦៨,១៤% ៦៩,៧៧% ៦៩,៧៤% 

អនុារហរិញ្ញ វរាុ 
(សប្រមារប់្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារនិងហរិញ្ញ វរាុ) 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទ២ី 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម (២) ១,១០% ០,៨៧% ០,៣៩% 

អនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម (២) ៦,៨០% ៥,៨៨% ២,៨០% 

អនុារលទធភាពរងក់ារប្រាក ់ ២០២,០៧% ១៧៨,៩១% ១៣២,២៥% 

ចាំរណញកនុងមយួឯកតាមូលរប្ររកមមសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់លរប្ររកមមសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

ភា្លាភកនុងមយួឯកតាមូលរប្ររកមមសិទធិ 
(ករណីចុឹះរញ្ជ ីលកមូ់លរប្ររកមមសិទធិ) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

អនុារហិញ្ញ វរាុសាំខាន់ៗ រផេងរទៀរ 
(ប្ររសិនររើមាន) 

គាម ន គាម ន គាម ន 

 

(១) អនុារប្ររូវាន្ណនាតាមនិយមនយ័ររស់ធ្នាគារជារិននកមពុជា 
(២) អនុារប្ររូវាន្ណនារលើប្រាកច់ាំរណញសុទធរយៈរពល៣ខែ ្ិរចរពី់នថៃទី១ ខែរមសា ដល់នថៃទី៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
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រលាក Hui Tae CHUNG 

អភាិល 

រលាក Kwi Sang JUN 

ប្ររធានប្រកមុប្រររកាភាិល 

រលាក ចន័ទ សុផល 
អភាិលឯករាជ្យ 

រលាក Jaehong PAK 

អភាិលឯករាជ្យ 
រលាក Kyung Cheon LEE 

អភាិលឯករាជ្យ 

រលាករណឌិ រ Dong Hyun CHOI 

អភាិល 

រលាក អ ុ៊ុំ សមរអឿន 
អភាិល 

https://www.prasac.com.kh/wp-content/uploads/2021/10/Mr.-CHUNG-Hui-Tae.png
https://www.prasac.com.kh/wp-content/uploads/2021/12/1.-President-CEO.png
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ង្សចរតីខងែខររសប់្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
 

រយើងែុ្ាំមានរសចកតីរសាមនសេសូមរង្ហា ញជូ្នលទធផលហិរញ្ញ វរាុររស់ប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម.ក កនុងប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រសរតាមរប្រមូវការររស់និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា។ 
 

ចរត់ាាំងពីចុងឆ្ន ាំមនុរហូរមកដល់ប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ យុទធសាស្តសត «រស់ជាមយួកូវដី-១៩» ានអនុញ្ញញ រឱ្យកមពុជាររើក
ប្រររទសរ ើងវញិ ខដលជ្ាំរញុឱ្យមានការរងើររ ើងវញិននរសដឋកិចច។ កាំរណើ នរសដឋកិចចប្ររូវានរ ាំពរងថានរងមានអប្រតា ៤,៥% រៅឆ្ន ាំ
២០២២ រនឹះររើរោងតាមការពាករណ៍ចុងរប្រកាយររស់ធ្នាគារពិភពរលាក។ រទាឹះោ៉ា ងរនឹះកដី ផលូ វរៅមែុរទៀររៅប្រសរពចប្រសពិលរៅ 
រ ើយ។ ការរ ើងនថលរប្ររងឥនធនៈ និងនថលរសបៀងអាហាររលើពិភពរលាករោយសារខរសស្តង្ហា មរៅប្រររទសអ ុយខប្រកន កាំពុងខរខថមទមៃនន់ន
ការលាំាកខថមរទៀររៅរលើជ្នប្រកីប្រក រហើយវាកន៏រងរធ្វើឱ្យការការរ់នាយភាពប្រកីប្រកថមថយរលបឿនវញិ។ រៅកនុងដាំណាកក់ាលមធ្យម 
រសដឋកិចចប្ររូវានរ ាំពរងថានរងមានកាំរណើ នជាមធ្យម ៦% កនុងមយួឆ្ន ាំ រោយសារអាំរណាយផលពីចារវ់និិរោ្ថមី អមរោយកិចចប្រពម
រប្រពៀងពាណិជ្ជកមមរទវភា្ីនានា សប្រមារជួ់្យ ជ្ាំរញុការវនិិរោ្ និងការរធ្វើពាណិជ្ជកមម។ 
 

សាិរកនុងររោិកាសអាជី្វកមមខដលមានការលាំាកខរររនឹះ ប្រាសាកា់នរដើររួោ៉ា ងសាំខានក់នុងការរមួចាំខណកដល់ការអភវិឌ្ឍ
រសដឋកិចចប្ររកររោយនិរនតរភាព តាមរយៈការរនតររញ្ចញប្រាកក់មចថីមីៗដល់អរិថិជ្នររស់ែលួន។ ថមីៗរនឹះ ប្រាសាកក់ា៏នចូលរមួកនុងការ
ផតល់ប្រាកក់មចរីប្រកាម «្រប្រមាងសហហិរញ្ញរបទានសាដ រនិងជ្ាំរញុកាំរណើ នកនុងវស័ិយរទសចរណ៍» រនាទ រពី់ទទួលានរជា្ជ្យ័កនុងការ
ររញ្ចញកមចចីាំនួន ១៧ លានដុលាល រអារមរកិ រប្រកាម «្រប្រមាងសហហិរញ្ញរបទានប្រទប្រទងស់ហប្រគាសធុ្នរូច និងមធ្យម» កាលពីឆ្ន ាំ
២០២០ និង២០២១ ខដលជា ា្ំនិរផតួចរផតើមររស់រាជ្រោឋ ភាិលកមពុជាកនុងការផតល់ប្រាកក់មចខីដលមានអប្រតាការប្រាកទ់ារសប្រមារស់ហ
ប្រគាសធុ្នរូច និងមធ្យម រដើមបចូីលរមួសាត ររសដឋកិចចរ ើងវញិ។ 

 

កនុងប្ររីមាសរនឹះ ប្រាសាក ់ានពប្រងីករសវាទូទារវ់កិកយរប្ររតាមរយៈកមមវធីិ្ PRASAC Mobile Banking រោយានោក់
ដាំរណើ រការរសវាទូទារវ់កិកយរប្រររោឋ ករទរកសវយរ័រសៀមរារ។ រយើងកា៏នោកឱ់្យដាំរណើ រការរសវាទូទារត់ាម រែរអចឃ្យអូរ (KHQR) 
រៅតាមហាងទាំនិញពាណិជ្ជករនានាជានដ្ូរដើមបរីលើកជ្ាំរញុការទូទារឆ់្លងធ្នាគារ។ សប្រមារខ់ផនកទាំនួលែុសប្ររូវសងាមវញិ រយើងាន
ឧររាមភដល់កាកាទប្រកហមកមពុជា រដើមបគីាាំប្រទដល់សកមមភាពសងាមនិងមនុសេធ្មរ៌រស់សាា រន័រនឹះ រហើយរយើងកា៏នចររ់ផតើមសាង
សងអ់គាររណាា ល័យចាំនួន ២ រខនាមរទៀរផងខដរ រដើមបរីលើកកមពស់វរបធ្មអ៌ាន។ សប្រមារអ់ភាិលកិចចសាជី្វកមម រយើងទទួលាន
កិរតិយសជាថមីមតងរទៀរ ខដលានទទួលលិែិរខថលងអាំណរ្ុណ និងរការសររសើរពី សរមតចអ ា្មហារសនាររីរររជា ហ ុន ខសន 
នាយករដឋមស្តនតីននប្រពឹះរាជាណាចប្រកកមពុជា ចាំរពាឹះការចូលរមួចាំខណករាំរពញការពវកិចចរងព់នធោរជូ្នរដឋររស់ប្រាសាក ់ និងទទួលាន
រ ម្ ឹះជាប្រកុមហ ុនខដលានរងព់នធរប្រចើនជាងរ្ ជារច់ាំណារថ់ាន ករ់លែ២ និងទទួលានអនុរលាមភាពសាររពើពនធ ប្រររភទមាស កនុង
ឆ្ន ាំ២០២១ ពីអ ា្នាយកោឋ នពនធោរ។ 
 

ប្រករលករមើលលទធផលហិរញ្ញ វរាុវញិ ជាថមីមដងរទៀរ ប្រាសាក ់ានរង្ហា ញឱ្យរឃ្ើញនូវកាំរណើ នោ៉ា ងខាល ាំងរលើប្រ្រខ់ផនក រមួរញ្ចូ ល
ទាាំងប្រទពយសកមម សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើ និងសរមពៀរឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ កដូ៏ចជាររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ។ រយើងែុ្ាំានររៀនសូប្ររពី
រញ្ញា ប្ររឈមជារប្រចើនឆ្ន ាំកនលងមក ខដលរធ្វើឱ្យប្រាសាកក់ាល យជាសាា រន័រ រងមាាំ និងមានសាិរភាពកនុងរយៈរពល ២៧ ឆ្ន ាំននកាំរណើ ន
ប្ររកររោយចីរភាព។ ជាលទធផលរៅចុងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រទពយសកមមសររុមានចាំនួន ៤,៦៥ រ លីានដុលាល រអារមរកិ រកើនរ ើង 
២១,៤១% ររើរប្ររៀររធ្ៀរនរងប្ររីមាសដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២១។ សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើានរកើនរ ើងដល់ ២,៨១ រ លីានដុលាល រអារមរកិ 
រហើយសរមពៀរឥណទានសររុមានចាំនួន ៤,១២ រ លីានដុលាល រអារមរកិ។ មលូធ្នសររុានរកើនរ ើង និង្នដល់ ៧៧៣ លាន
ដុលាល រអារមរកិ។ រដើមទុនចុឹះរញ្ជ ី ប្ររូវានដាំរ ើងរហូរដល់ ៤០០ លានដុលាល រអារមរកិរៅប្ររីមាសទី២រនឹះ ។ 

 

លទធផលទាាំងរនឹះរផដើមរចញពីការអនុវរតរោយរជា្ជ្យ័នូវយុទធសាស្តសតអាជី្វកមមដរ៏ រងមាាំររស់ប្រ រ្ឹះសាា ន ការផដល់រសវាហិរញ្ញ វរាុ
រប្រមូវតាមអរិថិជ្នរគាលរៅ ជាមយួនរងការររប្រមើរសវាលអឥររខាច ឹះ ការប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ោ៉ា ងរ រងមាាំ ការប្ររួរពិនិរយនផទកនុងដខ៏ាល ាំងកាល  
និងការអនុវរតការប្រររិររតិតាមដម៏ានប្ររសិទធភាព ខដលទាាំងរនឹះអនុវរតរោយរុ្ ាលិកទាាំងអស់ប្ររកររោយការររដជ្ាចិរតែពស់។ 

 

ជាសាា រន័ហិរញ្ញ វរាុដាំរងូរ្ ខដលានរាឹះពុមពផាយសញ្ញញ រណ័ា សាជី្វកមមធ្ាំជាងរ្ រៅកនុងប្ររវរតិររស់ផារមលូធ្នររស់ 
ប្រររទសកមពុជាកនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ១២៧,២ រ លីានររៀល ប្រាសាក ់ានរដើររួនាទីោ៉ា ងសាំខានក់នុងការអភវិឌ្ឍផារមលូរប្ររ និង
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ការរលើកកមពស់ការរប្ររើប្រាស់ប្រាករ់រៀល។ រៅប្ររីមាសទី២ ននឆ្ន ាំរនឹះ ្ឺជាែួរទី១០ ឆ្ន ាំននការររងកើរផារមលូរប្ររកមពុជា។ ប្រាសាក ់
ានចូលរមួអរអរសាទរនិងឧររាមភការររៀរចាំកមមវធីិ្រឭកែួរដម៏ានសារៈសាំខានរ់នឹះ។ 

 

ប្រកុមប្រររកាភាិល និងភា្ទុនិកមានទាំនុក  ចិរតថា ភាពជាអនកដរកនាាំ យុទធសាស្តសត និងរុ ា្លិកររស់ប្រាសាក ់ នរងជួ្យ ឱ្យ    
ប្រាសាករ់នតទទួលានរជា្ជ្យ័ែពស់សប្រមារប់្រ្រភ់ា្ីពាកព់ន័ធទាាំងអស់។ 

 

កនុងនាមប្រកុមប្រររកាភាិល ែុ្ាំសូមខថលងអាំណរ្ុណដល់ថាន កដ់រកនាាំ និងរុ្ ាលិកររស់ប្រាសាក ់ ចាំរពាឹះការែិរែាំប្រររងខប្ររង 
រោយភាពសាវ ហារ ់និងការយកចិរតទុកោកែ់ពស់ រដើមបរីធ្វើឱ្យអាជី្វកមមរកីលូរលាស់ ប្រសរនរងកាំរណើ នអរិថិជ្នប្ររកររោយភាពសុែ
ដុម។ ែុ្ាំកសូ៏មខថលងអាំណរ្ុណដល់ប្រកុមប្រររកាភាិល ភា្ទុនិក អរិថិជ្ន រាជ្រោឋ ភាិលកមពុជា និងជាពិរសស ធ្នាគារជារិនន     
កមពុជា និយរ័ករមលូរប្ររកមពុជា និងប្រកុមហ ុនផារមលូរប្ររកមពុជាខដលានគាាំប្រទ និងផតល់ដាំរនូាម នជាប្ររចាំ។ 
 

                 នថៃទី១១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
  
 
 
 
 
 
 
 

            Kwi Sang JUN 

               ប្ររធានប្រកុមប្រររកាភាិល 
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រ. អរតសញ្ញញ ណរុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

រ ម្ ឹះប្រកុមហ ុនជាអកេរខែមរ ប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហរិញ្ញ វរាុ ប្រាសាក ់ម.ក 

ជាអកេរឡាតាាំង PRASAC Microfinance Institution Plc. 

រលែកូដសតងោ់រ KH២០០០១៣១A៤២ 

ទីសាន កក់ារ 
អគាររលែ២១២ ផលូវ២៧១ សង្ហក រទ់ួលទាំពូង២ ែណឌ ចាំការមន រាជ្ធានី
ភនាំរពញ ប្រពឹះរាជាណាចប្រកកមពុជា 

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

រលែទូរសារ +៨៥៥ ២៣ ២១៦ ៣៦២ 

រវរសាយរ ៍ www.prasac.com.kh  

អុីខម៉ាល info@prasac.com.kh  

រលែវញិ្ញញ រនរប្ររចុឹះរញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម ០០០០១១៥៧    កាលរររិចេទ៖ ១១ កញ្ញញ  ២០១១ 

រលែអាជ្ារណ័ា អាជី្វកមម 
ម.ហ ១០    រចញរោយ៖ ធ្នាគារជារិននកមពុជា 

កាលរររិចេទ៖ ១៩ រុលា ២០១២ 
រសចកតីសរប្រមចអនុញ្ញញ រ និងចុឹះរញ្ជ ីឯកសារផតល់
ពរ័ម៌ាន 

០៦៧/២០្.ម.ក/ស.ស.រ    កាលរររិចេទ៖ ៣០ មនីា ២០២០ 

រ ម្ ឹះរុ្ ាលរាំណាងរុ្ ាលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ រលាក អ ុ៊ុំ សមរអឿន 

 

ែ. លរេណៈថ្នធុររិចច 
 

ប្រាសាក ់មានអាជ្ារណ័ា ជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើពីសាធារណៈជ្នពីធ្នាគារជារិននកមពុជា និងរធ្វើប្រររិររតិ 
កនុងរយៈរពល ២៧ឆ្ន ាំ កនុងវស័ិយមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុ និងធ្នាគាររៅកមពុជា។ រចចុរបននរនឹះ ប្រាសាក ់្ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុធ្ាំជាងរ្ររើ
្ិរពីប្រទពយសកមម សរមពៀរឥណទាន ្ុណភាពឥណទាន ប្រាកច់ាំរណញ ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិថិជ្ន និងឈរលាំោរក់ាំពូលកនុងចាំរណាម
ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារធ្ាំៗចាំនួន ៥ រៅកនុងប្រររទសកមពុជា។ 
 

ប្រាសាក ់ផតល់រសវាហិរញ្ញ វរាុដស៏មបរូខររ មានជាអាទិ៍រសវាឥណទាន ប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ ទូទារវ់កិកយរប្ររទរក ទូទារវ់កិកយរប្ររ
រភលើង ទូទារវ់កិកយរប្ររសប្រមាមនិងកាកសាំណល់រ រង រងន់ថលសិកា ទិញការទូរស័ពទពីប្រ្រប់្ររពន័ធ រផទរប្រាកឆ់្លងធ្នាគាររៅមករវាង
ប្រ រ្ឹះសាា នជាសមាជិ្កប្ររពន័ធា្ង និងប្ររពន័ធរខីធ្លរផ រផទរប្រាកឆ់្លងសាខាប្រាសាក ់ រផទរប្រាកត់ាមរលែសមាៃ រ ់ រតូ រប្រាក ់ រែមរូឌាន  
ខស រសវុីច (CSS) ឬ រសវាដកប្រាកត់ាមមា៉ា សីុន ATM ររស់ធ្នាគារជាសមាជិ្ក CSS រសវាទូទាររ់ហ័ស រសវាររើកប្រាករ់រៀវរេ        

ខននរទី ១ - ព័រ៌មានទូង្ៅពារ់ព័នធនឹខរុគគលចុឹះរញ្ជលីរ់មូលរប្រ 

http://www.prasac.com.kh/
mailto:info@prasac.com.kh
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រអធី្អរម មា៉ា សីុនោកប់្រាក ់ ប្រាសាកម់៉ាាូលខរ ងឃ្ីង (PRASAC Mobile Banking) ប្រាសាកអ់ុីនធឺ្ណិរខរ ងឃ្ីង (PRASAC 
Internet Banking) មា៉ា សីុនឆ្ូរការ រសវារញ្ញជ កស់មរុលយ្ណនី រសវារញ្ញជ ការទូទារអ់ចិនស្តនតយ ៍ និងរសវាហិរញ្ញ វរាុដនទរផេងៗ    
រទៀរ។ 
 

ជាប្រ រ្ឹះសាា នហិរញ្ញ វរាុ្នមុែរ្រៅរលើទីផាររោយមានប្រទពយសកមមសររុចាំនួន ៤,៦៥ រ លីានដុលាល រអារមរកិ ្ិរប្រររមនថៃទី
៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាកម់ានរណាដ ញការោិល័យសាខាធ្ាំជាងរ្លាំោរទី់២ រោយមានសាខាចាំនួន ១៨២ ទីតាាំង រៅ
កនុងប្រររទសកមពុជា។ ប្រាសាក ់ មានប្រររិររតិការហិរញ្ញ វរាុដរ៏ រងមាាំ ការររប្រមើរសវាកមមប្ររកររោយវជិាជ ជី្វៈ និងមានប្ររពន័ធធ្នាគារសនូល
ទាំរនើរប្ររកររោយរមាល ភាព សប្រមាររ់ាំរពញរប្រមូវការររស់អរិថិជ្ន និងសាធារណជ្ន។ 
 

គ. ប្ពឹរតិការណ៍សាំខាន់ៗប្រចាំប្រីមាសររសរ់ុគគលចុឹះរញ្ជ ីលរ់មូលរប្រ 
 

 ប្រាសាក ់ានររចិច ្ថវកិាចាំនួន ៤០០ លានររៀល ចូលរមួជាមយួកាកាទប្រកហមកមពុជា កនុងឱ្កាសែួរទី១៥៩ ទិវាពិភព
រលាកកាកាទប្រកហម និងអឌ្ឍចនទប្រកហម ៨ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០២២។ 

 ប្រាសាក ់ានទទួលលិែិរខថលងអាំណរ្ុណពីសរមតច ហ ុន ខសន រនាទ រពី់ទទួលានរ ម្ ឹះជាប្រកុមហ ុនខដលានរងព់នធ
រប្រចើនជាងរ្  ជារច់ាំណារថ់ាន ករ់លែ ២ និងទទួលានអនុរលាមភាពសាររពើពនធ ប្រររភទមាស កនុងឆ្ន ាំ ២០២១ ពីអ ា្
នាយកោឋ នពនធោរ។ 

 ប្រាសាក ់ានចូលរមួចាំខណកជាមយួផារមូលរប្ររកមពុជា កនុងការផេពវផាយនិងរលើកកមពស់ពីសកាត នុពលននការវនិិរោ្
រលើទីផារមលូរប្រររៅកមពុជាកនុងឱ្កាស «ែួរទី ១០ឆ្ន ាំ ផារមូលរប្ររកមពុជា»។ 

 ប្រាសាក ់ ានដាំរ ើងរដើមទុនចុឹះរញ្ជ ីរហូរដល់ ៤០០ លានដុលាល រអារមរកិ កនុងកិចចែិរែាំប្រររងខប្ររងរប្ររៀមែលួនកមាល យពី
ប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុរៅជាធ្នាគារពាណិជ្ជដធ៏្ាំ។ 

 ថាន កប់្រ្រប់្រ្ងនិងរុ្ ាលិកប្រាសាក ់ ានសម័ប្រ្ចិរតចូលរមួររចិច ្្មកនុងយុទធនាការ «វស័ិយហិរញ្ញ វរាុររចិច ្្ម      
សរស្តង្ហា ឹះជី្វរិ» ខដលប្ររប្រពររតរៅរៅទីសាន កក់ារកណាដ លសហភាពសហពន័ធយុវជ្នកមពុជា រាជ្ធានីភនាំរពញ។  

 ប្រាសាក ់ចររ់ផតើមសាងសងអ់គាររណាា ល័យចាំនួន២ រខនាមរទៀរ រដើមបរីលើកកមពស់វរបធ្មអ៌ាន។ 
 ប្រាសាក ់  ានោកឱ់្យដាំរណើ រការរសវាទូទារវ់កិកយរប្ររទរក រោឋ ករទរកសវយរ័រសៀមរារ តាមរយៈ PRASAC Mobile 

Banking រោយមនិអស់កនប្រមរសវារនាឹះរ ើយ។ 
 កនុងប្ររីមាសទី ២ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពមរប្រពៀងប្រាកក់មច ីរវាងរទវភា្ី ចាំនួន ៤ សប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ កនុង

ចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ៣៩ លានដុលាល រអារមរកិ រោយកនុងរនាឹះផងខដរកមចជីាប្រាករ់រៀលមានចាំនួនសមមូលជាទរកប្រាក ់២៩ 
លានដុលាល រអារមរកិ ជាមយួអនកផតល់កមចកីនុងប្រសុក និង រប្រៅប្រសុករដើមបគីាាំប្រទសកមមភាពការផតល់កមចរីរស់ែលួន។ 

 កនុងខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាកា់នចុឹះកិចចប្រពមរប្រពៀងសតីអាំពីការអនុវរត្រប្រមាងសហហិរញ្ញរបទានសាត រ និងជ្ាំរញុ
កាំរណើ នកនុងវស័ិយរទសចរណ៍ កនុងចាំនួនទរកប្រាកស់ររុ ៥ លានដុលាល រអារមរកិ ខដលជា ា្ំនិរផដួចរផដើមររស់រាជ្រោឋ ភាិល 
តាមរយៈធ្នាគារសហប្រគាសធុ្នរូច និងមធ្យម កមពុជា ម.ក កនុងរគាលរាំណងរដើមបផីតល់កមចដីល់មាច ស់អាជី្វកមមកនុង            
វស័ិយរទសចរណ៍ សប្រមារយ់ករៅរប្ររើប្រាស់ កនុងការសាត រអាជី្វកមម និងររើកដាំរណើ រការអាជី្វកមមរ ើងវញិ ខដលរ៉ាឹះពាល់
រោយសារខរវរិរតិននការរកីរាយោលជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ។ 
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រ. លទធនលប្ររិររតិការធុររិចច ង្ោយរមួរញ្ចូលព័រ៌មានធុររិចចតាមខននរ 

លទធផលសាំខាន់ៗ សរប្រមចាន 
ខែមថុិនា 

ឆ្ន ាំ២០២២ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ខែធ្នូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

រសវាឥណទាន    

ចាំនួនអរិថិជ្នរសវាឥណទាន ៤៨៣.៥៤៤ ៤៦៥.១៤៩ ៤៤២.៨៣៣ 

សរមពៀរឥណទានសររុ (លានររៀល)  ១៦.៧៧៥.១៧៨ ១៥.២៧០.៨១២ ១២.២៤៩.០៤២ 

រសវាររញ្ញ ើសនេ ាំ    

ចាំនួនអរិថិជ្នរសវាររញ្ញ ើសនេ ាំ ៦៨៦.២៣១ ៦៦០.៩៧៦ ៦២៧.១៨៨ 

សមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំសររុ (លានររៀល)  ១១.៤៣០.៩៤៥ ១០.៦៥៤.៣៧៦ ៨.៥៤២.៦៩១ 

រផេងៗ    

ចាំនួនការោិល័យ ១៨២ ១៨២ ១៨២ 

ចាំនួនរុ្ ាលិក ៩.៣៧៥ ៩.៣៣០ ៩.០៤២ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនឆ្រូការ ៥០៥ ៥០៥ ៥១៤ 

ចាំនួនមា៉ា សីុនរអធី្អរម ១៤៣ ១៤១ ១៤១ 

ចាំនួនរណ័ា រអធី្អរមកាំពុងដាំរណើ រការ ៥៤.៥៦៧ ៥៣.៤៥៤ ៥៦.០៦០ 

ចាំនួនអនករប្ររើប្រាស់រសវាធ្នាគារចល័រកាំពុងដាំរណើ រ ៨១.៨៥៨ ៣៩.៨៥៦ ២១.២១៣ 
 

ែ. រចនាសមព័នធចាំណូល 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២០ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៩៦.១៧៥ ៩៦,៤៩% ៥០០.៩៧០ ៩៦,២៣% ៤២០.៩៨៦ ៩៧,៥៧% 

២ ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា ៩.៣៤០ ១,៥១% ៨.៧៧៨ ១,៦៩% ២.១២៩ ០,៤៩% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១២.៣២៣ ១,៩៩% ១០.៨៤០ ២,០៨% ៨.៣៥៨ ១,៩៤% 

ចាំណូលសររុ ៦១៧.៨៣៨ ១០០% ៥២០.៥៨៨ ១០០% ៤៣១.៤៧៣ ១០០% 

ខននរទី ២ - ព័រ៌មានអាំពីលទធនលប្រររិរតិការធុររិចច 
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សូមពិនិរយរមើលឧរសមពន័ធននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិរោយសវនករឯករាជ្យដូចមានជូ្នភាជ រ។់ 
 

 

ខននរទី ៣ -  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវរាុខែលបានប្រួរពិនរិយង្ ើខវិញង្ោយសវនររឯររាជ្យ 
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ការពិភាកា និងវភិា្ខាងរប្រកាមរនឹះ ្ឺជាការពិភាការរស់្ណៈប្រ្រប់្រ្ងប្រាសាក ់ រៅរលើលទធផលប្រររិររតិការ និងសាា ន
ភាពហិរញ្ញ វរាុ រោយខផអករលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ្ិរប្រររមកាលរររិចេទនថៃទី៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ ខដលប្ររូវានប្ររួរពិនិរយ
រចួរាល់រោយសវនករឯករាជ្យ KPMG Cambodia Ltd ។ រាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ប្ររូវានររៀរចាំប្រសរតាមសតងោ់ររាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរាុអនដរជារិននកមពុជា (“CIFRS”) និងរទរញ្ញរតិនានា ខដលរចញរោយធ្នាគារជារិននកមពុជា។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការពិភាកា 
និងវភិា្រៅរលើសមាសធារុសាំខាន់ៗ ននរាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ និងកតាត សាំខាន់ៗ ខដលមានផលរ៉ាឹះពាល់ដល់ប្រាកច់ាំរណញររស់ 
ប្រាសាក។់ 
 

ក. ទដិឋភាពទូរៅននប្ររររិរតកិារ 
 

១. វភិា្ចាំណូល 
 

ប្រាសាក ់រកប្រាកច់ាំណូលានមកពីប្ររភពសាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ដូចខាងរប្រកាម៖ 
 ចាំណូលការប្រាក៖់ ប្រាកក់មចផីតល់ជូ្នអរិថិជ្ន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរៅធ្នាគារ។ 
 ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា៖ ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសាពីឥណទាន កនប្រមពីការរាឹះផាយរណ័ា  និងចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសាពីរសវា

កមមរផទរប្រាកក់នុងប្រសុក។ 
 ចាំណូលរផេងៗ៖ ការពិន័យរលើឥណទាន ការប្ររមូលមកវញិពីឥណទានខដលានលុររចញពីរញ្ជ ី  ចាំរណញពីអប្រតា   

រតូរប្រាក ់និងចាំណូលរផេងៗរទៀរ។ 
 

២. ការវភិា្ចាំណូលតាមខផនក 
 

ល.រ ប្ររភពចាំណូល 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២២ 

ប្ររីមាសទី២ 
ឆ្ន ាំ២០២១ 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

ទរកប្រាកស់ររុ 
(លានររៀល) 

ភា្រយ 
(%) 

១ ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៩៦.១៧៥ ៩៦,៤៩% ៥០០.៩៧០ ៩៦,២៣% 

២ ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា ៩.៣៤០ ១,៥១% ៨.៧៧៨ ១,៦៩% 

៣ ចាំណូលរផេងៗ ១២.៣២៣ ១,៩៩% ១០.៨៤០ ២,០៨% 

ចាំណូលសររុ ៦១៧.៨៣៨ ១០០% ៥២០.៥៨៨ ១០០% 
 

ចាំណូលការប្រាក ់ ្ឺជាប្ររភពដស៏ាំខានស់ប្រមារប់្រាសាក ់ កនុងការររងកើរប្រាកច់ាំណូល។ រៅកនុងប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 
ចាំណូលការប្រាកម់ានប្ររមាណ ៩៦,៤៩% ននប្រាកច់ាំណូលសររុ ែណៈ ៩៩,៩៤% ននចាំណូលការប្រាក់្ ឺានពីប្រាកក់មចផីតល់ជូ្ន
អរិថិជ្ន។ ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន ពីឆ្ន ាំមនុ ពុាំមានការខប្ររប្ររួលរប្រចើនរនាឹះរទតាមខផនកនីមយួៗ ននចាំណូលររស់           
ប្រាសាក។់ 

ខននរទី ៤ - ការពិភារា និខវិភាគររសគ់ណៈប្គរ់ប្គខ 
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.៣. ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល 
 

ការវភិា្្មាល រចាំរណញដុល មនិានរង្ហា ញរៅកនុងទប្រមងន់នរាយការណ៍លទធផលរពញរលញខដលររៀរចាំរោយ ប្រាសាក់
រនាឹះរទ។ រទាឹះរីជាោ៉ា ងណាករ៏ោយ វារង្ហា ញពីចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ ខដលានមកពីចាំណូលការប្រាក ់ដកចាំណាយការប្រាកខ់ដល
ានចងអុលរង្ហា ញរៅកនុងចាំណុចទី៤ សតីពីការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ។ 
 

៤. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) មនុរងព់នធ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ មនុរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី២                     
២០២២          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                   
២០២១          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ចាំណូលពីការប្រាក ់ ៥៩៦.១៧៥ ៥០០.៩៧០ ៩៥.២០៥ ១៩,០០% 

ចាំណាយការប្រាក ់ (២៤៤.៨៩៣) (២០៨.៦០០) (៣៦.២៩៣) ១៧,៤០% 

ចាំណូលពីការប្រាកសុ់ទធ ៣៥១.២៨២ ២៩២.៣៧០ ៥៨.៩១២ ២០,១៥% 

ចាំណូលកនប្រមរជ្ើងសា ៩.៣៤០ ៨.៧៧៨ ៥៦២ ៦,៤០% 

ចាំណាយកនប្រមរជ្ើងសា (២.៥២៤) (២៣១) (២.២៩៣) ៩៩២,៦៤% 

ចាំណូលពីកនប្រមរជ្ើងសាសុទធ ៦.៨១៦ ៨.៥៤៧ (១.៧៣១) -២០,២៥% 

ចាំណូលរផេងៗ ១១.៧០៤ ៩.២៥៣ ២.៤៥១ ២៦,៤៩% 

ចាំណូលពីជ្ាំនួយ ៦១៩ ១.៥៨៧ (៩៦៨) -៦១,០០% 

ចាំរណញ/(ខារ)ពីការរដូរររិូយរណ័ា  (៤.៦៨៤) (៥.០១៦) ៣៣២ -៦,៦២% 

ចាំណូលរផេងៗសររុ ៧.៦៣៩ ៥.៨២៤ ១.៨១៥ ៣១,១៦% 

ចាំណូលសររុពីការប្រាក ់កនប្រមរជ្ើងសា 
និងចាំណូលរផេងៗ 

៣៦៥.៧៣៧ ៣០៦.៧៤១ ៥៨.៩៩៦ ១៩,២៣% 

ចាំណាយរលើរុ្ ាលិក (៩៩.០១៩) (៧០.៩៥៤) (២៨.០៦៥) ៣៩,៥៥% 

សាំវធិានធ្នរលើការខាររងរ់ ាំពរងទុក ៧.៧១០ (៥០.៩៨៥) ៥៨.៦៩៥ -១១៥,១២% 

ចាំណាយទូរៅ និងរដឋាល (១៧.២៧០) (១៣.៥២០) (៣.៧៥០) ២៧,៧៤% 

ចាំណាយរ ាំលស់ (៧.១៩៥) (៦.៦៧៩) (៥១៦) ៧,៧៣% 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ២៤៩.៩៦៣ ១៦៤.៦០៣ ៨៥.៣៦០ ៥១,៨៦% 
 

រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធានរកើនរ ើងចាំនួន ៨៥.៣៦០ លានររៀល រសមើនរង ៥១,៨៦% ររើរប្ររៀរ 
រធ្ៀរនរងរយៈរពលដូចគាន កនុងឆ្ន ាំ២០២១។ មលូរហរុចាំរងននការរកើនរ ើងប្រាកច់ាំរណញកនុងប្ររីមាសរនឹះ ្ឺរណាត លមកពីចាំណូលការ
ប្រាកខ់ដលានរកើនរ ើងចាំនួន ៩៥.២០៥ លានររៀល រោយសារកាំរណើ នននប្រាកក់មចផីតល់ជូ្នអរិថិជ្ន និងការរស្តញ្ញច សននសាំវធិានធ្ន
រលើការខាររងរ់ ាំពរងទុកចាំនួន ៥៨.៦៩៥ លានររៀល រសមើនរង -១១៥,១២% ខដលរណាត លឱ្យចាំណាយមានការធាល កចុ់ឹះ។ 
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៥. ការវភិា្ចាំរណញ/(ខារ) កនុងការយិរររិចេទ 
 

រាយការណ៍ចាំរណញ/ខារ រប្រកាយរងព់នធ 
ប្ររីមាសទី២                    
២០២២          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                  
២០២១          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញមនុរងព់នធ ២៤៩.៩៦៣ ១៦៤.៦០៣ ៨៥.៣៦០ ៥១,៨៦% 

ចាំណាយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញ (៤៩.៤២១) (៣២.៥០៩) (១៦.៩១២) ៥២,០២% 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ២០០.៥៤២ ១៣២.០៩៤ ៦៨.៤៤៨ ៥១,៨២% 
  

រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាកច់ាំរណញសុទធ មានការរកើនរ ើងោ៉ា ងខាល ាំងចាំនួន ៦៨.៤៤៨ លានររៀល រសមើនរង ៥១,៨២% 
ខដលនាាំឱ្យប្រាកច់ាំណាយពនធរលើប្រាកច់ាំរណញកម៏ានការរកើនរ ើងផងខដរ។ រោយសារលទធផលននប្រាកច់ាំរណញសុទធរៅកនុងប្ររីមាស
ទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាកទ់ទួលាននូវលទធផលដល៏អ ចាំរពាឹះអនុារចាំរណញរធ្ៀរនរងប្រទពយសកមមជាមធ្យម ១,១០% និងអនុារ
ចាំរណញរធ្ៀរនរងមូលធ្នជាមធ្យម ៦,៨០% សប្រមាររ់យៈរពល៣ខែ ននប្រាកច់ាំរណញសុទធចរពី់នថៃទី១ ខែរមសា ដល់នថៃទី៣០           
ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២។ 
 

៦. ការវភិា្លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 
 

លទធផលលមអរិកនុងការយិរររិចេទ 

ប្ររីមាសទី២                 
២០២២          

(លានររៀល) 

ប្ររីមាសទី២                      
២០២១          

(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(លានររៀល) 

លរមអៀង          
(ភា្រយ) 

ប្រាកច់ាំរណញសុទធកនុងការយិរររិចេទ ២០០.៥៤២ ១៣២.០៩៤ ៦៨.៤៤៨ ៥១,៨២% 

លរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ា  (១.២០៦) ១៧.០២៨ (១៨.២៣៤) -១០៧,០៨% 

លទធផលរពញរលញសររុ ១៩៩.៣៣៦ ១៤៩.១២២ ៥០.២១៤ ៣៣,៦៧% 
 

ធារុននលទធផលលមអរិរផេងៗរមួរញ្ចូ លខរភាពលរមអៀងពីការរតូរររិូយរណ័ា  ខដលានមកពីប្រទពយសកមម និងរាំណុលប្ររូវាន
ខប្ររសប្រមួលរោយរប្ររើអប្រតារដូរប្រាកចុ់ងប្រគានាការយិរររិចេទននរាយការណ៍សាា នភាពហិរញ្ញ វរតុ ចាំខណកឯចាំណូល និងចាំណាយ ខដល
ានរង្ហា ញកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ និងលាំហូរសាចប់្រាក ់ ប្ររូវានខប្ររសប្រមួលរោយរប្ររើអប្រតាមធ្យមកនុងការយិរររិចេទ  
ែណៈរពលខដលរដើមទុនប្ររូវានខប្ររសប្រមួលតាមអប្រតាប្ររវរតិ ១ ដុលាល រអារមរកិ រសមើនរង ៤.០០០ ររៀល។ 
 

៧. ការវភិា្ពីកតាត  និងនិនាន ការខដលរ៉ាឹះពាល់ដល់សាា នភាព និងលទធផលហរិញ្ញ វរាុ 
 

មនិមានផលរ៉ាឹះពាល់រប្រចើនរទដល់សាា នភាព និងលទធផលហិរញ្ញ វរាុររស់ ប្រាសាក ់ រៅប្ររីមាសទី២ ននឆ្ន ាំ២០២២។ ប្រររទស
កមពុជាានរាឹះជ្ាំហានរៅមុែោ៉ា ងរលឿនរឆ្ព ឹះរៅរកប្ររប្រករីភាពរប្រកាយការរកីរាលោលននជ្ាំងឺកូវដី១៩ រប្រពាឹះខរករណីឆ្លងរៅខរសាិរ
កនុងកប្រមរិទាររាំផុរ។ ។ រាជ្រោឋ ភាិលានអនុវរតរគាលនរោាយនានា រដើមបកីាររ់នាយផលរ៉ាឹះពាល់អវជិ្ជមានននជ្ាំងឺកូវដី១៩ មក
រលើអាជី្វកមម និងប្រាកច់ាំណូលររស់ប្ររជាពលរដឋ និងគាាំប្រទដល់ការសាត ររសដឋកិចចរ ើងវញិ។ ការចកវ់ា៉ាកស់ាាំងានោ៉ា ងទូលាំទូលាយ
ប្ររឆ្ាំងនរងជ្ាំងឺកូវដី១៩ ានអនុញ្ញញ រឱ្យកមពុជាររើក ប្រពាំខដនររស់ែលួនរ ើងវញិសប្រមារព់ាណិជ្ជកមម និងរទសចរណ៍ ខដលនាាំរៅរកការ
រ ាំពរងទុកវជិ្ជមានននកាំរណើ នរសដឋកិចច។ 
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ែ. កតាត សាំខាន់ៗ ខដលរ៉ាឹះពាល់រលើផលចាំរណញ 
 

១. ការវភិា្រៅរលើសាា នភាពរប្រមូវការ និងការផារផ់ាង ់
 

ប្រាសាក ់្ ឺជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុខដលផតល់ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវាប្ររកររោយ ភាពនចនប្ររឌិ្រ និងការរធ្វើពិពិធ្កមមតាម
រយៈរណាត ញខចកចយទាំរនើរៗ។ រោយសារខរជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទទួលប្រាករ់រញ្ញ ើ ប្រាសាក ់ រធ្វើការរតត រសាំខានរ់ៅរលើ  
សហប្រគាសធុ្នរូចរាំផុរ ធុ្នរូច និងធុ្នមធ្យម និងការខសវងរក ឱ្កាសរដើមបពីប្រងីកប្រររិររតិការ អាជី្វកមមររស់ែលួនតាមរយៈការទាញ
យកអរាប្រររោជ្នពី៍្មាល រននការផារផ់ាងរ់សវាធ្នាគាររៅកនុងប្រររទសកមពុជា ជាពិរសសរៅរាំរនជ់្នរទ។ ប្រាសាក ់ កា៏នកាំណរ ់   
ឱ្កាសរដើមបរីរងកើនចាំរណញភាពដល់អរិថិជ្នខដលមានប្រសារ ់និងទាកទ់ាញអរិថិជ្នថមីរោយផតល់ ជូ្ននូវផលិរផល និងរសវារខនាម 
ប្រពមជាមយួភាពររខ់រនតាមរប្រមូវការទីផារ។ 
 

 ប្រាសាក ់រនតរធ្វើរចចុរបននភាព និងពប្រងីកផលិរផល និងរសវាកមមររស់ែលួនរដើមបរីាំរពញចិរតររស់អរិថិជ្ន។ ប្រាសាក ់ាន
វនិិរោ្ោ៉ា ងរប្រចើនរៅរលើររចចកវទិាហិរញ្ញ វរាុ និងការរធ្វើឌី្ជី្ថលខផនកផលិរផលនិង រសវាកមម រដើមបរីរងកើនភាពង្ហយប្រសួល និង
អនុញ្ញញ រឱ្យ អរិថិជ្នអាចរប្ររើប្រាស់ប្ររពន័ធធ្នាគារតាមរយៈកមមវធីិ្ម៉ាូា លខរ ងឃ្ីង (តាមទូរស័ពទ) រោយែលួនឯងានរៅប្រ្រទី់កខនលង 
និងប្រ្ររ់ពលរវលា។ 
 

២. ការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនមលវរាុធារុរដើម 
 

ប្រាសាក ់ កាំពុងរធ្វើប្រររិររតិការកនុងនាមជាប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុកនុងការផតល់នូវផលិរផល និងរសវាហិរញ្ញ វរាុដល់អរិថិជ្ន 
ដូរចនឹះការវភិា្រៅរលើការខប្ររប្ររួលននរនមលវរាុធារុរដើម មនិប្ររូវានអនុវរតចាំរពាឹះប្រកុមហ ុនរ ើយ។ 
 

៣. ការវភិា្រៅរលើពនធ 
 

ប្រាសាក ់ មានការពវកិចចរងព់នធ និងអាករនានាជូ្នរដឋសាិររៅរប្រកាមចារខ់ដលមានជាធ្រមានរៅកនុងប្រពឹះរាជាណាចប្រកកមពុជា។ 
ប្រាសាក ់ ្ឺជាអនកជារព់នធធ្ាំ និងរប្រមូវឱ្យរងព់នធតាមរររពិរខដលានកាំណររ់ោយអ ា្នាយកោឋ នពនធោរ។ ចាំណាយពនធរមួមាន 
ពនធខដលរងក់នុងឆ្ន ាំសាររពើពនធ និងពនធពនារ។ ចាំណាយពនធប្ររូវានករប់្រតារៅកនុងរាយការណ៍លទធផលរពញរលញ។ 
 

៤. ការវភិា្រៅរលើធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  
 

នាការយិរររិចេទននរាយការណ៍រនឹះ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងមនិានដរងពីធារុខដលែុសពីធ្មមតា និងធារុវសិាមញ្ញ  ប្រររិររតិការ ឬ 
ប្រពររតិការណ៍ណាមយួខដលមានលកេណៈជាសារវនត និងមានភាពមនិប្ររប្រករីានរកើររ ើងខដលអាចជ្ឹះឥទធិពលោ៉ា ងខាល ាំងដល់រាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វរាុ ររស់ប្រកុមហ ុន រលើកខលងខរការរកីរាលោលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩។ 
 

្. ការខប្ររប្ររលួសាំខាន់ៗ រលើការលក ់នងិចាំណូល 
 

រៅប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ ប្រាសាក ់រកានចាំណូលសររុប្ររមាណ ៦១៧.៨៣៨ លានររៀល រកើនរ ើងចាំនួន ១៨,៦៨% ររើ
រប្ររៀររធ្ៀររៅនរងរយៈរពលដូចគាន កាលពីឆ្ន ាំមនុ។ ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធានរកើនរ ើងពី ២៩២.៣៧០ លានររៀល រៅ ៣៥១.២៨២ 
លានររៀល ែណៈរពលខដលសរមពៀរឥណទានសររុរកើនរ ើងចាំនួន ២៣,២០%។  
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ឃ្. ផលរ៉ាឹះពាល់ននការរតូរររូយិរណ័ា  អប្រតាការប្រាក ់នងិនថលទាំនញិ 
 

១. ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតារតូរប្រាក ់ ជាហានិភយ័ររិូយរណ័ា រររទសពាកព់ន័ធនរងការខាររង ់ ខដលអាចរកើររ ើងរោយសារខរការខប្ររ
ប្ររួលអប្រតារតូរររិូយរណ័ា ។ សកមមភាពអាជី្វកមមររស់ប្រាសាក ់ឆ្លងការរ់រិូយរណ័ា សាំខាន់ៗ ចាំនួន ៣ ្ឺប្រាករ់រៀល ដុលាល រអារមរកិ និង
ប្រាកា់រនថ។ ភាពខប្ររប្ររួលននអប្រតារតូរប្រាកអ់ាចជ្ឹះឥទធិពលខាល ាំងដល់ចាំណូលប្រររិររតិការ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់  

 

អប្រតារតូរប្រាកប់្ររូវានប្ររួរពិនិរយោ៉ា ងរទៀងទាររ់ោយនាយកោឋ នហិរញ្ញ កិចច។ រគាលនរោាយររស់ប្រាសាក ់ខចងថា  
ប្រាសាក ់ នរងមនិចូលរមួកនុងសកមមភាព រដើមបទីទួលានប្រាកច់ាំណូលពីការរធ្វើការជួ្ញដូរកមមសិទធិ ឬ ការឆ្កឱ់្កាសរកងចាំរណញរលើ 
ការខប្ររប្ររួលអប្រតារតូរប្រាក ់អប្រតាការប្រាក ់ឬ រនមលមូលរប្រររ ើយ។ ប្រាសាកម់និប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យជួ្ញដូររៅកនុងឧរករណ៍ររិូយរណ័ា  
រររទស រយៈរពលែលីរ ើយ។ ប្រររិររតិការ ររិូយរណ័ា រររទស ឬ សាា នភាពររិូយរណ័ា ចាំហរណាមយួប្ររូវរង្ហា ញទាំនាកទ់ាំនង
ចាស់លាស់ដល់អាជី្វកមមខដលពាកព់ន័ធនរងអរិថិជ្ន។ 
 

កប្រមិរកាំណរ ់
 

ការវាស់ខវងហានិភយ័ កប្រមរិ 

សាា នភាពររិូយរណ័ា រររទសសររុរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 

សាា នភាពររិូយរណ័ា រររទសខរមយួរធ្ៀររៅនរងមលូធ្នសររុតាមរទរបញ្ញរតិ ≥ -២០ និង ≤ ២០% 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុល ទទួលែុសប្ររូវកនុងការចរវ់ធិានការសមប្រសររដើមបកីារពារហានិភយ័ររិូយរណ័ា  
រររទសកនុងកប្រមរិទាាំងរនឹះប្រ្ររ់ពលទាាំងអស់។ 
 

ចាំណារក់ាររលើ  Forex 
 

្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុល នរងតាមោនការអនុវរតកនុងរពលរចចុរបនន  និងការពាករណ៍ចាំរពាឹះកប្រមរិខាងរលើ 
រហើយនរងកាំណរវ់ធិានការសមរុលយខដលសមប្រសរណាមយួ កនុងករណីសាា នភាពជាកខ់សតងអាចនរង្នដល់ការរ ាំរលាភរាំពាន។ 
ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័ររិូយរណ័ា រររទស ខដលអាចទទួលយកានអាចជួ្យ ការរ់នាយសាា នភាពរតូរររិូយរណ័ា រររទស ខវង
សុទធ ឬ ែលីសុទធ (net long or short foreign exchange position) រៅតាមររិូយរណ័ា ជាកល់ាករ់មួមាន៖ 

 ការររងកើរការទូទាររ់ខនាមរលើប្រទពយសកមម Forex (កនុងករណីសាា នភាពែលី “short position”) ឬរាំណុល Forex (កនុង
ករណីសាា នភាពខវង “long position”)។ 

 ការការរ់នាយ (ការលក)់ ប្រទពយសកមម Forex ឬ ការទិញ ប្ររលរម់កវញិនូវរាំណុលរៅកនុងទីផារសាចប់្រាក ់សប្រមាររ់នមល
ភាល មៗ។ 

 ការរប្ររើប្រររិររតិការនារពលអនា្ររដើមបទូីទារប់្រទពយសកមម Forex ឬ រាំណុល Forex ររើមនិដូរចនឹះរទនរងររងកើរសាា នភាព
ចាំហសុទធែលី ឬ ចាំហសុទធខវងហួសកប្រមរិ (excessive short or long net open position)។ 

 ការរាំខលងរាំណុល Forex រៅជាសាា នភាពររិូយរណ័ា មែុង្ហរខដលមានប្ររសិទធភាពរោយរប្ររើការរតូរររិូយរណ័ា  (cross 
currency swaps)។ 
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ការ្ណនាសាា នភាពចាំហសុទធលមអរិប្ររូវានផតល់ជូ្នកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
 

្ិរប្រររមនថៃទី៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានររៀល ឬជាភា្រយ) 

ដុលាល រអារមរកិ ខែមរររៀល នថារ សររុ 

ប្រទពយសកមម ១៦.៦០៥.៩៤៧ ២.២៩៥.៨៩៧ ២៥.៨៧៧ ១៨.៩២៧.៧២១ 

រាំណុល និងមលូធ្ន ១៧.១៦៤.២៥០ ១.៧៥០.៦២៨ ១២.៨៤៣ ១៨.៩២៧.៧២១ 

ប្រទពយសកមមរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៧.២០៤ ៥៥.៧៤៤ - ៤៦២.៩៤៧ 

រាំណុលរៅរប្រៅែទងត់ារាងរុលយការ ៤០៧.២០៤ ៥៥.៧៤៤ - ៤៦២.៩៤៧ 

(+) ខវង (ប្រទពយធ្ាំជាងរាំណុល) ឬ 

(-) ែល ី(រាំណុលធ្ាំជាងប្រទពយ) 
(៥៥៨.៣០៣) ៥៤៥.២៦៩ ១៣.០៣៤ - 

សាា នភាព /ប្រទពសកមមសុទធ -១៧,៦៣% ១៧,២២% ០,៤១% - 

កប្រមរិកាំណរ ់% ± ២០% ± ២០% ± ២០% - 

ភាពរលើស គាម ន គាម ន គាម ន - 
 

២. ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់
 

ហានិភយ័ននអប្រតាការប្រាក ់ ប្ររូវានរ្ឱ្យនិយមនយ័ជាទូរៅថាជាលទធភាពននការតល ស់រតូរកប្រមរិអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ 
ខដលនាាំឱ្យជ្ឹះឥទធិពលអវជិ្ជមានរៅរលើប្រាកច់ាំណូល និងរនមលប្រទពយសកមមនិងរាំណុលររស់ប្រាសាកខ់ដលមានផលរ៉ាឹះពាល់រៅរលើ 
មលូធ្នររស់ប្រាសាក។់ ការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាកម់ានផលរ៉ាឹះពាល់ដល់ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធររស់ប្រាសាករ់ៅរពលមាន              
អរុលយភាពរវាងប្រទពយសកមម និងរាំណុលរៅរលើការប្រាកខ់ដលអាចអនុវរតាន។ ការតល ស់រតូ រ្ ួរឱ្យករស់មាា ល់ណាមយួកនុងអប្រតាការប្រាក់
អាចជ្ឹះឥទធិពលោ៉ា ងធ្ៃនធ់្ៃរដល់លទធផលហិរញ្ញ វរាុ និងប្រាកច់ាំរណញររស់ប្រាសាក។់ ការវភិា្អាំពីហានិភយ័អប្រតាការប្រាកព់ាកព់ន័ធ
នរងប្រទពយសកមម និងរាំណុលររស់ប្រាសាកប់្ររូវានរង្ហា ញរៅកនុងតារាងខាងរប្រកាម៖ 
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្ិរប្រររមនថៃទី៣០ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០២២ 
(លានររៀល) 

រហូរដល់ ១ ខែ ១-៣ ខែ ៣-១២ ខែ ១-៥ ឆ្ន ាំ រលើសពី ៥ ឆ្ន ាំ 
ការខប្ររប្ររលួមនិពាក ់
ពន័ធនរងការប្រាក ់

សររុ 

ប្រទពយសកមមហរិញ្ញ វរាុ        

សាចប់្រាកក់នុងនដ - - - - - ៧៦០.២៦២ ៧៦០.២៦២ 

សមរុលយរៅធ្នាគារជារិននកមពុជា ៨២.៣១១ ១.៥២១ ៦០៣ - ១៦២.៨០០ ១.១៥៨.៨៤៤ ១.៤០៦.០៧៩ 

សមរុលយរៅធ្នាគាររផេងៗ ២១.៧៨៩ - - - - ១១.៧៧៧ ៣៣.៥៦៦ 

ឥណទានផតល់ដល់អរិថិជ្ន ៣២៣.០៤៥ ៥៥៦.៨៩៧ ២.៥៩៣.៦១៦ ១០.២៥៤.៥៦១ ២.៨២៨.០០៧ - ១៦.៥៥៦.១២៦ 

ប្រទពយសកមមរផេងៗ - - - - - ៣.០២៣ ៣.០២៣ 

ប្រទពយសកមមហរិញ្ញ វរាុសររុ ៤២៧.១៤៥ ៥៥៨.៤១៨ ២.៥៩៤.២១៩ ១០.២៥៤.៥៦១ ២.៩៩០.៨០៧ ១.៩៣៣.៩០៦ ១៨.៧៥៩.០៥៦ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុ        

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និង
ហិរញ្ញ វរាុរផេងៗ 

៥៨.៥៨១ ៩៣.៥៨៧ ១៥២.៥៦៩ - - - ៣០៤.៧៣៧ 

ប្រាករ់រញ្ញ ើពីអរិថិជ្ន ១.៦១៣.៨៣៩ ២.០១៨.៥២០ ៧.១៩២.៨៤៨ ៣០១.០០១ - - ១១.១២៦.២០៨ 

ប្រាកក់មច ី ៦៦.១៣០ ៤៥០.៥២៩ ១.១០៦.០៥៥ ១.៩៣៥.៨៦៩ ២.៩៥៦ - ៣.៥៦១.៥៣៩ 

មូលរប្រររាំណុលប្ររូវសង - - ១២៧.៩៤៧ - - - ១២៧.៩៤៧ 

អនុរាំណុល ៥.១០៥ ៣ ៥០.៣៨៧ ២៨២.៦៤៤ ៣៩.០០៩ - ៣៧៧.១៤៨ 

រាំណុលរផេងៗ - - - - - ៩៤.៤៣៦ ៩៤.៤៣៦ 

រាំណុលហរិញ្ញ វរាុសររុ ១.៧៤៣.៦៥៥ ២.៥៦២.៦៣៩ ៨.៦២៩.៨០៦ ២.៥១៩.៥១៤ ៤១.៩៦៥ ៩៤.៤៣៦ ១៥.៥៩២.០១៥ 

្មាល រកាលកាំណរ ់ (១.៣១៦.៥១០) (២.០០៤.២២១) (៦.០៣៥.៥៨៧) ៧.៧៣៥.០៤៧ ២.៩៤៨.៨៤២ ១.៨៣៩.៤៧០ ៣.១៦៧.០៤១ 
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វធិានការការរ់នាយហានិភយ័ 
 

ការប្រ្រប់្រ្ង្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួល 
 

្មាល រអប្រតាការប្រាក់្ ឺជាទប្រមងទូ់រៅននការវាស់សទងភ់ាពខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក។់ ្មាល រននការវាយរនមលរ ើងវញិ ្ឺរសមើនរង 
អប្រតាប្រទពយសកមមខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive Assets) ដកនរងអប្រតារាំណុលខដលង្ហយខប្ររប្ររួល (Rate Sensitive 
Liabilities) ។ 
 

ប្រាសាកព់ាោមរធ្វើឱ្យមានរុលយភាពរវាងការការរ់នាយហានិភយ័ចាំរពាឹះប្រាកច់ាំណូល ពីការតល ស់រតូរអវជិ្ជមានកនុងអប្រតាការ
ប្រាក ់ និងររងកើនប្រាកច់ាំណូលការប្រាកសុ់ទធតាមរយៈការរ ាំពរងទុកប្រររមប្ររូវននទិសរៅ និងទាំហាំននការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ ការែិរ
រៅជិ្រ្មាល រវជិ្ជមាន ប្រាសាក ់ នរងទទួលានអរាប្រររោជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាករ់កើនរ ើង រហើយការែិររៅជិ្រ្មាល រអវជិ្ជមាន 
ប្រាសាក ់នរងទទួលានអរាប្រររោជ្នប៍្ររសិនររើអប្រតាការប្រាកធ់ាល កចុ់ឹះ។ ខដនកាំណរអ់ប្រតាការប្រាករ់រស់ប្រាសាក ់ប្ររូវានអនុវរត និង
ប្ររួរពិនិរយរ ើងវញិជាររៀងរាល់ខែ។ រាយការណ៍្មាល រប្ររូវានយកមកអនុវរត រដើមបវីាស់ទាំហាំហានិភយ័ ចាំណូលការប្រាក ់ខដលរកើរ
រ ើងពីចលនាអប្រតាការប្រាក។់ ប្រាសាក ់ រតត រសាំខានរ់ៅរលើ្មាល រសុទធរៅកនុងរយៈរពលកាំណរ ់៣០នថៃ ៩០នថៃ ១៨០នថៃ ២៧០នថៃ 
និង៣៦៥ នថៃ។  
 

ប្រាសាក ់ពិចរណាអាំពីខដនកាំណរន់នការវភិា្្មាល រននការវាយរនមលដូចខាងរប្រកាម៖ 
 អប្រតាការប្រាករ់លើប្រទពយសកមម និងអប្រតាការប្រាករ់លើរាំណុល មនិខរងខរតល ស់រតូរតាមទាំហាំ ឬ រលបឿនដូចគាន រ ើយ 
 លកេណៈជាជ្រប្រមើសននឧរករណ៍ោកប់្រាករ់រញ្ញ ើ និងប្រាកក់មចជីារប្រចើនមនិអាចកាំណរា់នភាល មៗរ ើយ 
 ហានិភយ័ខដលរកើររចញពីអាជី្វកមមថមីជាទូរៅមនិប្ររូវានករប់្រតារ ើយ 
 ការវនិិរោ្/មលូនិធិ្ខដលមានការវាយរនមលអាចនរងធាល កចុ់ឹះកនុងអប្រតាែុសគាន ខាល ាំងពីអប្រតារចចុរបនន។ 

 

រដើមបីរោឹះប្រសាយខដនកាំណរន់នការវភិា្តាមវធីិ្សាស្តសតចស់ពី្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួល ប្រាសាក ់ ានរខនាម 
ឧរករណ៍វភិា្ និងវធីិ្សាស្តសតសាកលបងរលើការខប្ររប្ររួលអប្រតាការប្រាក ់(ដូចមានរៅខាងរប្រកាម)។ 
 

វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរលើចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
 

វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ ្ឺរតត ររលើការវាស់ខវងហានិភយ័ចាំរពាឹះប្រាកច់ាំណូលសុទធ រោយការពាករណ៍លកេែណឌ អប្រតាការ
ប្រាកែុ់សគាន ។ ្ាំរនូនការររៀរចាំវធីិ្សាស្តសតសាកលបង រមួរញ្ចូ លរធ្វើការវភិា្ «ប្ររសិនររើ» (“what if”) រដើមបកីាំណរល់ទធផល               
យុទធសាស្តសតរផេងៗគាន រលើទប្រមងហ់ានិភយ័ និងផលចាំរណញររស់ប្រាសាក។់ 
 

តាមរយៈការរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ ប្រាសាក ់ ពិចរណារលើការសនមរជ់ាកខ់សតងអាំពីរលបឿន និងទាំហាំននអប្រតា 
ផលិរផលឥណទាន និងប្រាករ់រញ្ញ ើរដើមបរីឆ្លើយរររៅនរងការតល ស់រតូរទីផារជាររិូយរណ័ា រផេងៗ។ ផលរ៉ាឹះពាល់ននអប្រតារងប់្រាកជ់ា
មនុរលើឥណទានប្ររូវានយកមកពិចរណាផងខដរ។ ្ណៈប្រ្រប់្រ្ងរធ្វើការវាយរនមល និងររៀរចាំឯកសាររោយប្ររុងប្ររយរ័នរដើមបរីធ្វើការ
សនមរខ់ផអករលើវធីិ្សាស្តសតសាកលបងរនឹះ។ ផលរ៉ាឹះពាល់ជុ្ាំទីពីរអាំពីការតល ស់រតូររប្រមូវការឥណទាន និងការផារផ់ាងប់្រាករ់រញ្ញ ើសនេ ាំ 
រនាទ រពី់ការខករប្រមូវអប្រតាខដលានសនមរម់និខមនជាខផនកននវធីិ្សាស្តសតររសតសាកលបងរនឹះរ ើយ។ 
 

ែណៈរពលខដលវធីិ្សាស្តសតសាកលបង អាចវាយរនមលហានិភយ័អប្រតាការប្រាកស់ប្រមាររ់យៈរពលែលី (១ឆ្ន ាំ) ប្រាសាក ់ មនិពរង
ខផអករលើការវភិា្រនឹះរដើមបកីរប់្រតា និងខរងខចកហានិភយ័ពាកព់ន័ធនរងអរុលយភាពននការវាយរនមលរយៈរពលខវងរ ើយ។ ការវភិា្្មាល រ
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តាមរយៈការថលរងខថលងរយៈរពល (Duration-weighted) ននតារាងរុលយការប្ររូវានរប្ររើប្រាស់រដើមបវីាយរនមលសាា នភាព អប្រតារថរកនុងរយៈ
រពលខវង។ 
 

្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈវធីិ្សាស្តសតការថលរងរយៈរពល (Duration-Weighted Re-pricing Gap) 
 

រខនាមរលើភាពង្ហយនរងខប្ររប្ររួលប្រាកច់ាំណូលចរនត រាយការណ៍្មាល រននរនមលអប្រតាការប្រាកខ់ដលអាចខប្ររប្ររួលអាចប្ររូវ 
ានរប្ររើប្រាស់រដើមបផីតល់នូវការា៉ា នស់ាម នអាំពីផលរ៉ាឹះពាល់រនមលរលើប្រទពយសកមម និងរាំណុលរនាទ រពី់ការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាករ់លើទីផារ។ 
តាមរយៈការវាយរនមលការតល ស់រតូររនមលប្រទពយសកមម និងរាំណុល រនាទ រពី់ការវាយរនមលអប្រតារនឹះ ប្រាសាក ់អាចកាំណរពី់ការខាររងខ់ផនក
រសដឋកិចច ឬ ចាំរណញមលូធ្នរៅកប្រមរិននការរធ្វើវធីិ្សាស្តសតសាកលបងជាករ់ផេងៗគាន ។ 
 

ប្រាសាក ់ ្ណនាមា៉ា ប្រទីស (matrix) ននការា៉ា នស់ាម នរយៈរពលចាស់លាស់ជាងមនុសប្រមារខ់ផនកនីមយួៗរៅកនុងរាយ-
ការណ៍្មាល រននការវាយរនមល រពាល្ឺចាំណុចប្ររសពវរវាងចរនាល ឹះរពល និងធារុរៅកនុងតារាងរុលយការ។ សប្រមារ់រគាល រាំណងរនឹះ 
ប្រាសាក ់រកាានរពលរវលាប្រ្រប់្រគានស់ប្រមារក់ារវាយរនមល។ ្មាល រឆ្ៃ យពីគាន ទាាំងរនឹះ កានខ់រមានសារៈសាំខាន ់សប្រមារផ់លរ៉ាឹះពាល់
រសដឋកិចចរយៈរពលខវង។ ការវភិា្រយៈរពលប្ររូវការចាំរណឹះដរងអាំពីអប្រតាកិចចសនាជាមធ្យម ខដលអាចអនុវរតានចាំរពាឹះធារុនីមយួៗ 
និងទិននផលអរបហារទីផារថមីរនាទ រពី់ការតល ស់រតូរអប្រតា។ ជាមយួនរងការសនមរទ់ាាំងរនឹះប្រាសាកអ់ាច្ណនាមា៉ា ប្រទីសនន duration-
weights ខដលប្ររូវានខករប្រមូវរដើមបរីធ្វើការអនុវរតរៅរលើធារុរៅកនុងរាយការណ៍្មាល រននការវាយរនមលប្រសរគាន ។ 
 

ចកេុវស័ិយមលូធ្នរសដឋកិចចតាមរយៈវធីិ្សាស្តសត្មាល រតាមរយៈការថលរងខថលងរយៈរពល (duration-weighted) សងករធ់្ៃនរ់លើ 
ផលរ៉ាឹះពាល់រនមលននតារាងរុលយការរយៈរពលខវងននការតល ស់រតូរអប្រតាការប្រាក។់ រនឹះ្ឺជាការរាំរពញរខនាមដស៏ាំខានម់យួចាំរពាឹះវធីិ្
សាស្តសតរកប្រាកច់ាំណូលកនុងរយៈរពលែលីោ៉ា ងររងរ រង ខដលខផអករលើវធីិ្សាស្តសតររសត សាកលបងជាកខ់សតងប្រាកន់នចាំណូលការប្រាក់       
សុទធ។ 
 

កប្រមិរហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កប្រមរិហានិភយ័អប្រតាការប្រាកម់ានដូចខាងរប្រកាម៖ 
 

ការវាស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាល រ
ននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

ការរប្ររើការវភិា្្មាល រននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររួល លកេែណឌ អប្រតាទីផារ 
នន៖ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/២០០ កនុងធ្នាគារ ្នមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ    
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុង រយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង  
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនថ កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២៥% ននចាំណូល
ការប្រាកសុ់ទធជាក ់  
ខសតងនារពលថមីៗ 
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ការវាស់ខវងហានិភយ័ 
អប្រតាការប្រាក ់

និយមនយ័ ខដនកាំណរ ់

អាចោចរ់ោយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន  ខដលមនិ្នដល់ការធាល កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅនរងចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធជាកខ់សតង ១២ ខែមុន។ 

ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធ 
ខដលមានហានិភយ័្មាល រ 
ននរនមលខដលអាចខប្ររប្ររលួ 

រោយរប្ររើប្រាស់វធីិ្សាស្តសតសាកលបងលកេែណឌ អប្រតាទីផារនន៖ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap រៅជាដុលាល រអារមរកិ 
កនុងរយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ ្នមែុរ្ចាំនួន ១០ រៅ
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុងអប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនថ 
កនុងរយៈរពល ៣ ខែ។ 
អាចោចរ់ោយខ ក និងរមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិ្នដល់ការធាល កចុ់ឹះនន
ចាំណូលការប្រាកសុ់ទធរប្រចើនជាង ២៥% ររើរប្ររៀររធ្ៀររៅថវកិាចរនត ១២
ខែរៅមែុ។  
វធីិ្សាស្តសតសាកលបង រមួមានអាជី្វកមមថមីតាមថវកិា និងការសននិោឋ នលមអរិ 
អាំពីមលូោឋ នប្រ រ្ឹះននចលនារមួននអប្រតាប្រទពយសកមម និងរាំណុល។ 

≤ ២៥% ននការ
ពាករណ៍ ចាំណូលការ
ប្រាកសុ់ទធសប្រមាររ់យៈ
រពល ១២ ខែ 
 

មលូធ្នរសដឋកិចចខដល 
មានហានិភយ័្មាល រ 
រយៈរពល 

ការរប្ររើ្មាល រននរនមល ខដលអាចខប្ររប្ររួលតាមរយៈការថលរងរយៈរពល 
(duration-weighted re-pricing gap)  កនុងមយួររិូយរណ័ា  មលូធ្ន 
រសដឋកិចចខដលមានហានិភយ័ ពីលកេែណឌ អប្រតាខដលង្ហយនរងរ៉ាឹះពាល់ 
ដូចខាងរប្រកាម អាចោចរ់ោយខ ក ឬ រមួរញ្ចូ លគាន ខដលមនិរងកឱ្យមាន 
ការខាររងរ់ប្រចើនជាង ២០% ននមូលធ្នសររុ៖ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-១០០ កនុងអប្រតា swap ជាដុលាល រអារមរកិកនុង     
រយៈរពល ៤ ឆ្ន ាំ។ 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ កនុងធ្នាគារ្នមែុចាំនួន ១០ រៅ     
អប្រតាប្រាករ់រញ្ញ ើកនុងរយៈរពល ១ ឆ្ន ាំ និង 
ចាំណុចមលូោឋ ន +២០០/-២០០ អប្រតា BIBOR អប្រតាប្រាកា់រនថ កនុង     
រយៈរពល ៣ ខែ។ 

≤ ២០% ននមលូនិធិ្
តទ ល់សុទធ 

 

ចាំណារក់ារប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់
 

កនុងករណីខដលការររៀរចាំតារាងរុលយការចរនត ឬ ពាករណ៍ អាចនាាំឱ្យមានការរាំពានរលើហានិភយ័ អប្រតាការប្រាកម់យួ ឬរប្រចើន
ខដលានកាំណរខ់ាងរលើរនឹះ ្ឺជាការទាំនួលែុសប្ររូវររស់្ណៈកមាម ធិ្ការប្រទពយសកមម និងរាំណុលរដើមបរីរងកើរយុទធសាស្តសតកនុងការខក
រប្រមូវតារាងរុលយការររស់ប្រាសាក ់រដើមបកីាររ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់និងរកាកប្រមរិននការរគារពតាមខដនកាំណរ។់ 
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ឧរករណ៍ប្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់ ខដលអាចទទួលយកានខដលប្រាសាក ់ ោកឱ់្យរប្ររើរដើមបបី្រ្រប់្រ្ងហានិភយ័អប្រតា
ការប្រាក់្ ឺ៖ 

 ការររងកើរអប្រតាខប្ររប្ររួល ឬ អប្រតារថររខនាមរលើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល ខដលមានររិូយរ័ណា ជាក់លាក់រដើមបទូីទារ ់    
អរុលយភាពខដលមានប្រសារ ់

 ការលកប់្រទពយសកមម នូវអប្រតារថរ ឬ អប្រតាខប្ររប្ររួលជាកល់ាក ់ឬ ការទិញប្ររលរ ់ (ការទូទារម់ុន) រាំណុលនូវអប្រតារថរ ឬ
រាំណុលអប្រតាខប្ររប្ររួលសប្រមាររ់នមលភាល មៗ 

 ការរប្ររើប្រាស់ប្រររិររតិកាអនា្រនូវអប្រតាការប្រាករ់ ាំលងរញ្ជ រ ឬ មលូរប្ររអប្រតារថរខដលមានរយៈរពលខវងរដើមបទូីទារ ់  
កិចចសនាអប្រតាការប្រាករ់ថរខដលមានប្រសាររ់លើប្រទពយសកមម ឬ រាំណុល 

 ការរាំខលងរាំណុលអប្រតាការប្រាកខ់ប្ររប្ររួល រៅជារាំណុលអប្រតាការប្រាករ់ថរ ឬ ផទុយមកវញិ ការរប្ររើកិចចប្រពមរប្រពៀង swap។ 
 

្ួរករស់មាា ល់ថា ប្រររិររតិការប្ររួរគាន ននឧរករណ៍និសេនទ ដូចជាកិចចប្រពមរប្រពៀងអប្រតាការប្រាករ់ៅរពលអនា្រ និងកិចចប្រពម
រប្រពៀង swap រប្រមូវឱ្យមានការអនុញ្ញញ រពីប្រកុមប្រររកាភាិល មានរនមលប្ររហាកប់្ររខហលនរងរសចកតីសរប្រមចររស់ប្រកុមប្រររកាភាិលខដល
រប្រមូវសប្រមារប់្រររិររតិការកមចពីាណិជ្ជកមម។ ប្រកុមប្រររកាភាិលនរងផតល់ការអនុញ្ញញ រចាំរពាឹះខរប្រររិររតិការនារពល អនា្រឬប្រររិររតិ
ការរតូរប្រាកក់នុងឧរករណ៍អប្រតាការប្រាក ់ សប្រមាររ់គាលរាំណងននការការរ់នាយហានិភយ័ ឬការការពារហានិភយ័ខររ៉ារុណាា ឹះ។ ការ
ជួ្ញដូរឧរករណ៍ខរររនឹះ ឬ ររងកើរទីផារសប្រមារឧ់រករណ៍ទាាំងរនឹះ សាិររប្រកាមមលូរហរុប្រាកច់ាំរណញឯករាជ្យ ខដលមនិពាកព់ន័ធនរង
យុទធសាស្តសតការរ់នាយហានិភយ័អប្រតាការប្រាក ់រហើយខដលជាពិរសសមនិប្ររូវានអនុញ្ញញ រឱ្យរប្ររើប្រាស់រៅប្រាសាករ់ ើយ។ 
 

ង. ផលរ៉ាឹះពាល់ននអរផិរណា 
 

 អរិផរណាជាខផនកមយួដស៏ាំខានស់ប្រមារ ់ ប្រាសាក ់ ពីរប្រពាឹះវាានផាភាជ រទ់ាំនាកទ់ាំនងរៅនរង អាជី្វកមមហិរញ្ញ វរាុររស់    
ប្រាសាកដូ់ចជាការផតល់ឥណទាន ៨៧,៤៧% ននប្រទពយសកមមសររុខដលកនុងរនាឹះ ១២,៥៨% ឥណទានជាប្រាករ់រៀល 
០,១៤% ជាប្រាកន់ថារ និង ៨៧,២៩% ជាប្រាកដុ់លាល រអារមរកិផងខដរ។ 

 រសដឋកិចចប្រររទសកមពុជាប្ររូវានរ្រ ាំពរងថានរងរកើនរ ើង ៥,៤% កនុងឆ្ន ាំ២០២២ និងប្ររខហល ៦% រៅកនុងឆ្ន ាំ២០២៣។ 
 តាមកាំណរប់្រតា ៥ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរង្ហា ញថាសនទសេនន៍ថលទាំនិញរប្ររើប្រាស់ (CPI) ជាមធ្យមននរខប្រមរប្រមួលជាភា្រយរធ្ៀរ 

នរងខែដូចគាន ននឆ្ន ាំមនុ្ឺអប្រតា ២,៥% កនុងមយួឆ្ន ាំ។  
 មយួភា្ធ្ាំននរសដឋកិចចកមពុជា្ឺរប្ររើប្រាស់ជាប្រាកដុ់លាល រអារមរកិ រហើយអប្រតារតូរប្រាកក់ម៏ានការរខប្រមរប្រមួលរិចរួចកនុង      

រយៈរពល ១០ ឆ្ន ាំចុងរប្រកាយរនឹះ។ 
 អប្រតាភាពអរក់ារង្ហររធ្វើសាិរកនុងកប្រមរិ ០,៦% កនុងឆ្ន ាំ២០២១។ 
 ផលិរផលកនុងប្រសុកសររុដុលរៅកនុងប្រររទសកមពុជានរងរកើនរ ើងកនុងអប្រតា  ៥,១% (តាមរយៈរាយការណ៍ររស់មលូនិ

ធិ្ររិូយវរាុអនតរជារិកនុងខែរមសា ឆ្ន ាំ២០២២)។ 
 

ច. រគាលនរោាយរសដឋកចិច សាររពើពនធ នងិររូយិវរាុររស់រាជ្រោឋ ភាិល 
 

 ការរ់នាយពនធរៅរលើវស័ិយរទសចរណ៍ ខកលមអរហោឋ រចនាសមពន័ធ និងការរ់នាយចាំណាយរលើនថលប្រររិររតិការ។ ការ់
រនាយនថៃឈរស់ប្រមាករយៈរពល ៦ នថៃកនុងមយួឆ្ន ាំរដើមបរីរងកើនផលិរភាពផលិរកមម។ 

 រាជ្រោឋ ភាិលានរប្ររៀមសាចប់្រាករ់ប្រមុងចាំនួន ៣ រ លីានដុលាល រអារមរកិ សប្រមារក់ារពារ ផលរ៉ាឹះពាល់ខដលអាចរកើរ 
រ ើងពីការរកីរាលោលននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ និងការតអ កការអនុរប្រគាឹះពនធរលើការនាាំរចញទាំនិញររស់សហភាពអឺរ ៉ារុ (EBA)។ 
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 ានរប្ររៀមសាចប់្រាករ់ប្រមុងពី ៦០០ ដល់ ៨០០លានដុលាល រអារមរកិ សប្រមារផ់តល់កមចដីល់ប្រ រ្ឹះសាា នធ្នាគារ និងហិរញ្ញ វរាុ 
រដើមបជី្ប្រមុញរសដឋកិចចជារិ។ 

 ពនាររពលររើកប្រាកអ់រីរភាពការង្ហរដល់និរោជិ្រសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២០។ 
 កមពុជាានការរ់នាយរាល់ការចាំណាយសប្រមាររ់យៈរពល ៣ ឆ្ន ាំ (ខផនការយុទធសាស្តសត ២០២១-២០២៣)។ 
 រាជ្ោឋ ភាិលានខកសប្រមួលវធិានការណ៍កនុងការរធ្វើចតាត  ីស័ក និងានររៀរចាំជាពិរសសសប្រមារអ់នកវនិិរោ្ិនខដល 

មានសកាត នុពល អនកជ្ាំនាញររចចករទស និងអនកទីប្រររការោរល់ខដលមកដល់ប្រពឹះរាជាណាចប្រកកមពុជា។ 
 រាជ្រោឋ ភាិលកមពុជា រប្រគាងនរងោករ់ចញនូវខផនការសាត ររសដឋកិចចរប្រកាយជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ឆ្ន ាំ២០២១-២០២៣ រោយខផអក

រលើវធីិ្សាស្តសតចាំនួន៣៖ ការរស់រានមានជី្វរិ កាំខណទប្រមង ់ និងភាពធ្ន។់ ខផនការរនឹះ រតត ររលើរនមលរខនាមែពស់រៅរលើ 
ផលិរកមម កសិកមម ផលិរផលកនុងប្រសុក (SME) ពាណិជ្ជកមមរអ ិចប្ររូនិក និងរទសចរណ៍។ 

 

វធិានការររស់ធ្នាគារជារិននកមពុជា 
 

 ធ្នាគារជារិននកមពុជាានរសនើសុាំឱ្យសាា រន័ធ្នាគារ និងប្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិញ្ញ វរាុការរ់នាយនថលរសវារលើការផតល់ប្រាកក់មច ី
និងរលើកខលងការតកពិនយ័ដល់អនកែចីកនុងអាំ ុងឆ្ន ាំខដលកាំពុងខរប្ររយុទធប្ររឆ្ាំង និងការរាររារននជ្ាំងឺកូវដី-១៩ ។ 

 រលើកទរកចិរតឱ្យរនតផតល់ប្រាកក់មចរីៅរលើវស័ិយអាទិភាព រមួមាន វស័ិយរទសចរណ៍ ការរ់ដរ សាំណង ់ និងវស័ិយរផេងៗ     
រទៀរ។ 

 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើប្រររិររតិការផតល់សនទនីយភាពមានការធានារហូរដល់អប្រតា ០,៥% និងរញ្ចុ ឹះអប្រតាការប្រាក ់
រៅរលើមូលរប្ររខដលអាចជួ្ញដូរាន។ 

 រនាយអប្រតាការប្រាករ់ៅរលើសមរុលយប្រាករ់រញ្ញ ើសររុពី ៨% សប្រមារប់្រាករ់រៀល និង ១២,៥% សប្រមារប់្រាកដុ់លាល រអារមរកិ
រៅ ៧% ។ 

 រនាយអនុារប្រករែណ័ឌ សនទនីយភាពដល់កប្រមរិសមប្រសរណាមយួប្ររសិនររើមានភាពចាំាច។់ 
 រលើកទរកចិរតដល់ប្រ្រប់្រ រ្ឹះសាា នមបី្រកូហិរញ្ញ វរាុទាាំងអស់ និងអរិថិជ្នឱ្យរប្ររើប្រាស់រសវាហិរញ្ញ វរាុតាមប្ររពន័ធឌី្ជី្ថល ប្រររសើរ 

ជាងការរប្ររើប្រាស់មលូរបទានរប្ររ និងសាចប់្រាកក់នុងការទូទារច់ាំណាយ។ 
 ពនាររពលការអនុវរតប្រទនាររ់ដើមទុនែនរសុើរវសិន ៥០%។ 
 ធ្នាគារជារិននកមពុជា ោករ់ចញនូវរគាលនរោាយចាំនួន ១០ រដើមបគីាាំប្រទដល់កាំរណើ នរសដឋកិចចររស់ប្រររទសកមពុជាកនុង

ឆ្ន ាំ២០២២។ 
 
 
 
 
 
  



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍ប្ររចាំប្ររីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២ 17 
 

 

សញ្ញញ រណ័ា សាជី្វកមមប្រាសាក ់ជាសញ្ញញ រណ័ា ទទួលានការធានាពីសាា រន័ Credit Guarantee and Investment Facility 
(CGIF)។ រោងតាមប្ររកាសសតីពីការរាឹះផាយលកម់លូរប្រររាំណុលជាសាធារណៈមនិមានលកេែណឌ រប្រមូវឱ្យរធ្វើ ចាំណារថ់ាន ក ់
លទធភាពសងរលើសញ្ញញ រណ័ា សាជី្វកមមរនាឹះរទ រ៉ាុខនតរុ្ ាលធានារប្រមូវឱ្យមានចាំណារថ់ាន កល់ទធភាពសង។ 
 

ភាពខាល ាំងររស់ សាា រន័ CGIF ចាំរពាឹះលទធភាពននការទូទារស់ង៖ 
 “AA/A-១+” កប្រមរិសកល (រយៈរពលខវង និងរយៈរពលែលី) ទសេនវស័ិយសាិរភាព កាំណររ់ោយភាន កង់្ហរ វាយរនមល        

លទធភាពសង S&P រៅនថៃទី២២ ខែមថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 “gAAA/seaAAA/AAA” កប្រមរិសកល/អាសា ន/ជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវាយរនមលលទធភាពសង 

RAM Rating រៅនថៃទី១៦ ខែមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវាយរនមលលទធភាពសង MARC រៅនថៃទី១៤ ខែមករា ឆ្ន ាំ

២០១៩ 
 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវាយរនមលលទធភាពសង TRIS Rating រៅនថៃទី១០ ខែ

រុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 “AAA” កប្រមរិជារិ ទសេនវស័ិយសាិរភាពកាំណររ់ោយភាន កង់្ហរវាយរនមលលទធភាពសង Fitch Rating ននប្រររទស       

ឥណឌូ រនសីុ រៅនថៃទី១៥ ខែវចិេិកា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 

សញ្ញញ រណ័ា ប្ររូវានធានារោយសាា រន័CGIF ។ អនុរលាមតាមការធានាររស់សាា រន័CGIF ។ សាា រន័រនឹះនរងរធ្វើការធានា 
រោយមនិអាចប្ររខកកាន និងមនិមានលកេែណឌ ចាំរពាឹះភាន កង់្ហររាំណាងមាច ស់មលូរប្រររាំណុល រលើការទូទារស់ងទាាំងប្រសុង និង
រទៀងទាររ់ពលរវលាននទាំហាំខដលធានា។ សប្រមាររ់គាលរាំណងននការធានារោយសាា រន័ CGIF «ទាំហាំខដលធានា» សាំរៅដល់៖ 

 ទាំហាំប្រាករ់ដើម និងការប្រាកណ់ាមយួខដលហួសកាលកាំណរស់ង និងមនិានទូទារស់ង (មនិថាទាាំងប្រសុង ឬមយួខផនក) 
រោយប្រកុមហ ុនរាឹះផាយសាិររប្រកាមលកេែណឌ ននមលូរប្រររាំណុល និងកិចចប្រពមរប្រពៀងអនកកានក់ារ ់មូលរប្រររាំណុល 

 ការប្រាករ់ងាររខនាម និងចាំណាយររស់ភាន កង់្ហររាំណាងមាច ស់មលូរប្រររាំណុលណាមយួ (ករណីនីមយួៗ ប្ររូវានកាំណរ់
រៅកនុងការធានាររស់សាា រន័ CGIF)។ 

 

ទាំហាំខដលធានាជាលកេែណឌ ននការធានាកនុងទប្រមងខ់ដលានភាជ រក់នុងឧរសមពន័ធ ្  ននលកេែណឌ ននមលូរប្រររាំណុល (ការធានា
ររស់សាា រន័ CGIF)។ 
 
 

ខននរទី ៥ - ព័រ៌មានចាំបាច់ង្នេខង្ទៀរសប្មារ់ការពារវិនិង្ោគិន 
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ហរារលខាអភាិលររស់រុ្ ាលចុឹះរញ្ជ ីលកម់លូរប្ររ 
 

នថៃទី១១ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០២២ 
ានអាន និងឯកភាព 

 
 
 
 

 

រលាក Kwi Sang JUN 
ប្ររធានប្រកុមប្រររកាភាិល 
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